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•
•
•
•

የወያኔ መሪና የሱዳኑ በሽር ስምምነት አነጋጋሪ ሆኗል
የቅማንት ሕዝብ የራስ-አገዛዝ ሕዝበ ውሳኔ እንዲሰጥ የሚደረግ መሆኑ ታወቀ
ወያኔ የበጀት አወጣጥን ለመቀነስ መመሪያ ማስተላፉ ተሰማ
ወያኔ የበጀት አወጣጥን ለመቀነስ መመሪያ ማስተላፉ ተሰማ

የወያኔ መሪና የሱዳኑ በሽር ስምምነት አነጋጋሪ ሆኗል
▪

የሱዳኑ የበሺር ቡድንና ወያኔ እንደማይተማመኑ ቀማኞች በየጊዜው አዲስ የሚመስል ስምምነት ሲያደርጉ መስማት
የተለመደ ነው፡፡ ወያኔ የተቃዋሚ ኃይሎች የሱዳንን ምድር ለመተላለፊያነት እንዳይጠቀሙበት ለማድረግ ከሱዳን
ጋር የተለያዩ ስምምነቶችን ማድረግ ብቻ ሳይሆን የሀገርን መሬት ቆርሶ በገጸ-በረከትነት ማስረከቡ የሚታወስ ነው፡፡
በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ሱዳን ወያኔ ፖርት ሱዳን የተባለው ወደብ ዳርቻን እንዲገነባ ለወያኔ መሬት ማስረከቧ
በስፋት መናፈሱ ተስተውሏል፡፡ ይህ በኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ የሚስፋፋው ወደብ ውሎ አድሮ ሀብትነቱም ይሁን
ዘለቄታ ጠቀሜታው ለሱዳን በመሆኑ የሀገር ገንዘብ እንደመበተን ይቆጠራል እየተባለ ነው፡፡ በእነዚህ ሁለት ተጎራባች
ሀገራት ስልጣን ኮርቻውን የጨበጡት ኃይሎች ሁለቱም ፀረ-ሕዝብና አምባ-ገነን በመሆቸው የግፍ ጽዋቸው ሲሞላ
በሕዝባዊ አመጽ መወገዳቸው አይቀሬ ነው ተብሏል፡፡

የቅማንት ሕዝብ የራስ-አገዛዝ ሕዝበ ውሳኔ እንዲሰጥ የሚደረግ መሆኑ ታወቀ
▪

ወያኔ የጎንደር ሕዝባዊ አመጽን ለማሽመድመድ በሚል ቅማትን ከጎንደር ለመነጠል የጎነጎነው ተንኮል ሕዝባዊ አመጽ
አስነስቶ የህይወት መስዋዕትነት የተከፈለበትና በርካቶችም በወያኔ ታፍነው ስቃይ መከራ እየተቀበሉ መሆናቸው
ይታወቃል፡፡ በቅርቡ በቅማንት ሕዝብ ማንነት ላይ ሕዝበ ውሳኔ እንዲሰጥበት መወሰኑ ተሰምቷል፡፡ ይህ ሁኔታ
ይህንን የሰሜን ምዕራቡን የሀገራችን ሁኔታ ማባሪያ የለሽ ቀውስ ውስጥ ሊከተው እንደሚችል ብዙዎች
አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል ተብሏል፡፡ ለዚህ ሕዝበ-ውሳኔ ተብዬ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራ ተወላጆች ወደ
አካባቢው እንዲገቡ የተደረገ ሲሆን ይህም ሕዝበ-ውሳኔውን ወያኔ በፈለገው የቅማንት የራስ-ገዝን ለጎለት ያስችለዋል
ተብሏል

ወያኔ የበጀት አወጣጥን ለመቀነስ መመሪያ ማስተላፉ ተሰማ
▪

በየአመቱ ወያኔ በሚሰይማቸው የምናምን ቀን በተሰኙ የሚወጣው ገንዘብ የትዬ ሌሌ ነው ይባላል፡፡ ደርግ በዘመቻ
ስም ወያኔ በቀን ስም የሀገር ገንዘብ እየተዘረፈ ነው፡፡ ለአንድ መሥሪያ ቤት ከሁለት መቶ ለማይበልጡ ሠራኞች
ግብዣ በአንድ ቀን ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት ሰነድ እያነጋገረ ነው ይባላል፡፡ ለሥራ ከሚወጣው ገንዘብ
በላቀ በእንዲህ ያለው ልክስክስ ወጪ የሚዘረፈው ገንዘብ ይበልጣል ተብሏል፡፡ በቅርቡ ከተከሰተው የገንዘብ እጥረት
አኳያ የወያኔው ገንዘብ ሚንስትር አዲስ የበጀት አወጣጥ መመሪያ ቢያሰራጭም ተቀባይነት አለማግኘቱ በስፋት
ይነገራል፡፡ መስረቅ የለመደ በመመሪያ እጆቹን ሊሰበስብ እንደማይችል እየተነገረ ነው፡፡

በተምች ወረራ ሰብሎቻቸው የወደሙባቸው ገበሬዎች እሮሯቸው ሰሚ አለማኘቱን ገለጹ
▪

ያዘረዘሩ የበቆሎ እርሻዎች እንዳለ በተምች የወደሙባቸው ገበሬዎች በዚህ በመኸሩ ተተኪ ዘር ለመዝራት
የወደመውን በቆሎ ከእርሻዎቻቸው እየጠረጉ አንስተው የማዳበሪያና የምርጥ ዘር እርዳታ እንዲደረግላቸው ያቀረቡት
ጥያቄ ሰሚ አለማግኘቱን በምሬት እየገለጹ መሆናቸው ተሰምቷል፡፡ በዚህ ሁኔታ የክረምቱ ወቅት እየተገባደደ
በመሆኑ ከዚህ በኋላ የሚገኘው ዘርም በተስፋ ለመዝራት እንደማይቻል ገበሬዎቹ በምሬት ሲገልጹ ተደምጠዋል፡፡
ርሀቡ እየከፋና እየተስፋፋ ባለበት በተምች የተጎዳ እርሻ በዚህ በክረምቱ ጦም ማደሩ ርሀቡን ድርብርብ ያደርገዋል
የሚሉ ብዙዎች ናቸው፡፡

