ፍካሬ ዜና
ሰኔ 11 ቀን 2009 ዓ.ም.
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የሕዝብ ቆጠራው አነጋጋሪ ሆነ
አንዳንድ የተቃዋሚ ድርጅት ነን የሚሉ በአስመራ ለማካሄድ ያቀዱት ስብሰባ ተወገዘ
ወያኔ ለበጎ ፈቃድ ስራ በሚል ሶስት ሚሊዮን ኦሮሚኛ ተናጋሪ ወጣቶችን ሊያሰማራ ነው
ዱቼ ባንክ ከተላያዩ ባንኮች ጋር ያለውን ግንኙነት አቋረጠ
በጎንደርና በጎጃም ከሚካሄደው አሰሳ ጋር ተያይዞ የሞባይልና አጠቃላይ የኢንተርኔት አገልግሎት ሊቋረጥ መሆኑ
ተገለጸ
በዓለም ላይ ሰላማቸው ካሽቆለቆለ አምስት አገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ናት ተባለ
በአፍሪካ ቀንድና በመካከለኛው ምሥራቅ በተፈጠረው ቀውስ ሻዕቢያም እየተረፈው ነው ተባለ
በርካታ መስሪያ ቤቶች በምርመራ የገንዘብ ጉድለት ተገኘባቸው
የአሜሪካና የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቶች ወደ ኢትዮጵያ ለሚጓዙ ዜጎቻቸው የጉዞ ማስጠንቀቂያ ሰጡ
በረከት ስምኦን ኢህአዴግ ፈርሶ የተለያዩ ፓርቲዎች ይቋቋማሉ ማለቱ አነጋጋሪ ሆኗል
ኬኒያ በቱርካና ሃይቅ አካባቢው ወያኔ የገነባው ግድብ ይጠናልኝ አለች
የኢትዮጵያ ፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ በወያኔ ታፍነው ስለሚሰቃዩ እስረኞች የሚደረገው እንቅስቃሴ
ደካማነት ተቸ
ኢትዮጵያ በኮንትሮባንድ ንግድ መጎዳቷን ወያኔ አመነ
የሙስናዋ እመቤት አዜብ መስፍን ወደ አሜሪካ የምትልከው ዕቃ ይታገዳል የሚል ስጋት ገጥሟታል ተባለ
ከዓለም የስደተኞች ቀን ተያይዞ ወያኔ በስደተኞች እየነገደ ነው ተባለ
የወባ በሽታ ወደ ደጋማ ቦታዎች እየተሰራጨ ነው ተባለ
በቀይ ባህር ላይ የቻይና አሳ አጥማጆች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አፋሮችንና ሶማሌዎችን እየጎዳ ነው
ከጂቡቲና ከኤርትራ ወሰን የካታር ሲነሳ ሻዕቢያ ወታደሮቹን አሰማራ
አልሸባብ ከሳኡዲ ሳይቀር መሳሪያ እያገኘ ተባለ

▪

የሕዝብ ቆጠራው ዝግጅት በልዩ ልዩ ዘርፍ አነጋጋሪ ሆኖ መገኘቱ ተነገረ ።በቅድሚያ በአሁኑ ጊዜ ከባድ ወጪን
የሚጠይቅ የሕዝብ ቆጠራ ለምን አስፈለገ ብለው ጥያቄ ያቀረቡ ክፍሎች ለቆጠራው አስፈላኢ ናቸው የተባሉትን
ታብሌት ኮምፕዩተሮች ለኖቮ የተባለው የኮምፕዩተር ኩባንያ ረከስ ያለ ወጪን በመጠየቅ ግምት ቢያቀርብም
የቻይናው ሁዋዬ አስፈላጊውን ጉቦ ለወያኔ ቁንጮዎች በተለመደው መንገድ በማቅረቡ የ375 ሚሊዮን ዶላር
ወጪ ተደርጎ ከቻይና ግዢ እንዲደረግ ተወስኗል ። ወያኔ ዕድል ባገኘበት ኢትዮጵያን መዝረፍ ልምዱ ነው ያሉ
ክፍሎች የሕዝብ ቆጠራው ዘመቻ ለወያኔ አመቺ የሆኑ አሃዞችን ለማናፈስና ሀሰቱን ለሚያስተጋቡለት ባዕዳን
ለማቀበልም ነው ተብሏል ። የቆጠራውን ሂደት ወያኔ ሙሉ በሙሉ እንደሚቆጣጠረው ሲገለጽ አሃዙን እንደልቡ
አጠማዞ እንደሚጠቅምበትም ከወዲሁ ግልጽ ነው ያሉ ክፍሎችን የትግሬ ቁጥር ጨመረ እንደሚባልና የአማራው
ቁጥር እንደሚቀንስም ሳይታለም የተፈታ ነው ተብሏል ። ወያኔ በራሱ አመቺ አሃዝ መሰረት በበጀት ምደባ ሆነ

የልማት እንቅስቃሴ ትግራይን ለማስቀደም መወሰኑ የማይቀር ነው ያሉ ታዛቢዎችም አማራውን ቅነሳ
እንቅስቃሴውም በቁጥር ግቡን መተለም የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ተብሏል ። ወያኔ ከጎንደር ወሎ ሰፊ ግዛትን
ወደ ትግራይ ጠቅልሎና ሕዝቡን ትግሬ ብሎ እንደቀጠለም መረሳት የለበትም ተብሏል ። ይህን በተመለከተ
ቆጥረው እናዳያጠፉን በተባለው መሰረት የወያኒን የሕዝብ ቆጠራ እንቅስቃሴ ማደናቀፉ በጣም አስፈላጊ ነው ያሉ
ክፍሎች ይህ ስምሪት ለወያኔ እንጂ ቅንጣትም ለሀገር አይጠቅምም በሚል ደምድመዋል ። በትግራይ ቆጣሪዎቹ
ከሞላ ጎደል የክልል አንድ ተወላጆችና ወያኔዎች መሆናቸው ራሱ የወያኔን ተንኮል አጋላጭ ነውም ተብሏል ።
▪

የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሀይሎችን ነን የሚሉ አንዳንድ ቡድኖች ህብረት መስረታን በተመለከተ በሻዕቢያ አጋፋሪነት
በአስመራ ስብሰብ ለማድረግ እየተዘጋጁ ነው የተባለው ዜና ከልዩ ልዩ አቅጣጫ መወገዙ ተዘግቧል ። በሻዕቢያ
የበላይ ተቆጣጣሪነት ለኢትዮጵያ የሚበጅ ምንም ህብረት ወይም ጥረት ሊኖር እንዳማይችል ያለፉት 26
ዓመታት በግልጽና በምሬት በደምም አሳይተውናል ያሉ ክፍሎች የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ በኢትዮጵያውያን እጅ
እንጂ በሻዕቢያ መዳፍ ወይም ጫማ ስር አይገኝም በሚል ምሬታችውን ከወዲሁ ገልጸዋል ። በዚህ ጎጂ ዕቅድም
መሰማራትን በአስቸኳይ እንዲያቆሙም አሳስበዋል።

▪

ወያኔ ለበጎ ፍቃድ ስራ በሚል ሶስት ሚሊዮን የሚሆኑ ኦሮሞ ወጣቶችን ሊያሰማራ መሆኑን አስትውቋል ። ይህ
ወያኔያዊ ዘመቻ ለሕዝብ ለመጥቀም ሳይሆን የኦሮሞ ወጣቶችን ከየአካባቢያቸው ለማውጣትና በአመጽ
የሚኖራቸውን ተሳትፎ ባዶ ለማድረግ ነውም ተብሏል ። የዘመቻው ቦታዎችና አካባቢዎች በግልጽ አልቀረቡም
። እርምጃው ተገልብጦ ወያኔን የሚጎዳ ይሆናል ያሉ ታዛቢዎች ዘራፊው ወያኔ የወጣቶቹን ጉልበት ሊመዘምዝ
ማቀዱን ጠቁመዋል ። ወያኔ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማብቃት ስጋት ስለሆነበት በዚህ በዚያ ብሎ አመጹን
ለማጨናገፍ ልዩ ልዩ እርምጃዎችን መውሰድ ቀጥሏል ተብሏል ።

▪

ዱቼ ባንክ የሚባለው የጀርመን ባንክ በኢትዮጵያ ከሚገኙ የተለያዩ ባንኮች ጋር ያለውን ግንኙነት ያቋረጠ መሆኑ
ታውቋል። ዱቼ ባንክ ከደቡብ ግሎባል፤ ከቡና ኢንተርናሽናል እና ከአባይ ባንኮች ጋር ካለፈው ዓመት ጀምሮ
ግንኙነቱን አግዶ የሚገኝ ሲሆን ባለፉት ሶስት ሳምንታት ደግሞ ከእናት እና ከብርሃን ባንኮች ጋር ግንኙነት
እንዳቋረጠ ተነግሯል። ባንኩ ከተጠቀሱት ባንኮች ጋር የገንዘብ ልውውጥ ያቆመው ገቢው ስለቀነሰ ነው የሚል
ምክንያት ቢሰጥም ህገ ወጥ በሆነ የገንዘብ ዝውውር ከአሜሪካው ፌዴራል ረዘርቭ እና ከሌሎች የአለም አቀፍ
የገንዘብ ተቋማት ግፊት ስለደረሰበት ነው ተብሏል። ቀደም ብሎ ዱቼ ባንክ ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር አድርጓል
በሚል ክስ ከ15 ቢሊዮን ዶላር በላይ መቀጣቱ ይታወቃል። ዶቼ ባንክ ግንኙነቱን ያቋረጠባቸው ባንኮች ለወያኔ
ባለስልጣኖች ዋና የገንዘብ ማስወጫ መሳሪያ ሆነው የቆዪ መሆኑም ይነገራል።

▪

ወያኔ የአስቸካይ ጊዜ አዋጅ ከመጠናቀቁ በፊት በጎንደርና በጎጃም የማያዳግም አሰሳና አፈና ለማካሄድ በዝግጅት
ላይ መሆኑ ተጋልጧል ። በልዩ ልዩ ከተሞች እስር ቤቶችና ማጎሪያዎች እየተሰሩ ሲሆን በተቃዋሚዎችና ብረት
አንስተው ባሉት ላይም ስለላው መጣጧፉ እየተነገረ ነው ። በትግራይ ሲሰለጥኑ የቆዩ ጸረ ሽምቅ ውጊያ

ወታደሮችም ወደ ጎንደርና ጎጃም ለመሄድ በመዘጋጀት ላይ ናቸው ተብሏል ። በዚህም መሰረት የእጅ ቴሌፎኖችን
ማገድ የዘመቻው ዋና አካል ይሆናል ተብሎ ቀርቧል ። ተቋርጦ በቅርቡ የተቀጠለው የኢንተርኔት አገልግሎትም
የሚቋረጥ መሆኑ በዕቅድ ያለው ነው በሚል ያጋለጡ ክፍሎች የሙት ከተማ እርምጃንም ለመቁቋም ዕቅዶችን
እያዘጋጀ ነው ብለዋል ። ቀቢጸ ተስፋ ያጠቃው ወያኔ አሁንም የሕዝብን አመጽ በአፈናና ጭፍጨፋ አጠፋለሁ
ብሎ ይቃዣል ያሉ ታዛቢዎች ሕዝብና ታጋዮችም ተገቢውን ጥንቃቄና ዝግጅት ማድረግ አለባቸው ሲሉ
አሳስበዋል
▪

በዓለም ላይ ሰላማቸው በከፍተኛ ፍጥነት ካሽቆለቆለባቸው አምስት አገሮች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗ
ተነገረ። ቪዥን ኦፍ ሄውማኒቲ የሚባለው ተቋም ሰሞኑን ባወጣው የዓለም የሰላም ሁኔታ መመዘኛ ዘገባ መሰረት
ከ174 የዓለም አገሮች መካከል የኢትዮጵያን 134 ነው ቢባልም ደረጃቸው በከፍተኛ ፍጥነት ወደታች
ካሽቆለቆለው አምስት አገሮች መካከል ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ውን ደረጃ የያዘች መሆኑ ዘግቧል። ደረጃቸው
በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ታች ወርዷል የተባሉት ሌሎች አገሮች ብሩንዲ ሳኡዲ አረቢያ ማሊና ሌሶቶ ናቸው።
ለመመዘኛው ከተጠቀሱት 22 መስፈርቶች መካከል አለመረጋጋትና ግጭት፣ የዜጎች የመኖር ስጋት መጠን፣
የሰብአዊ መብት አጠባብቅና በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ እስረኞች ብዛት ዋነኛዎቹ ናቸው። በዚህ በኩል የወያኔ
አምባገነን አገዛዝ የሚያካሄደው ጭፍጨፋ በደረጃው ከፍተኛ መሆኑንና ከጊዜ ወደ ጊዜ አስከፊ እየሆነ መምጣቱን
ያሳይል ተብሏል።

▪

በአፍሪካ ቀንድና በመካከለኛው ምሥራቅ በተፈጠረው ቀውስ ሻዕቢያም እየተረፈው ነው ተባለ። አሰብን
ለነሳውዲና ኤሚሪቶች ሸጦ በዓመት 500 ሚሊዮን ዶላር እያገኘ ነው የተባለው ሻዕቢያ ሳውዲ በከፈተችው ጸረ
ካታር ዘመቻ ሳውዲን ደግፎ ቆሟል ተብሏል። በዚህም የተነሳ ካታር ጅቡቲና ኤርትራን አደራድራለሁ የምትለውን
ማቆሟን አስታውቃለች ተብሏል። ወደ ኤርትራ ከዱባይና አቡዳቢ መጠነኛ የቻይናና አረብ ነጋዴዎች ወደ
ኤርትራም ገብተዋል ቢባልም ግን አስከፊና ውድቅ የሆነው የኢርትራ የኤኮኖሚ ሁኔታ ምንም ያልተሻሻለ ነው ያሉ
ክፍሎች የካታር ደጋፊ የሆነችው ቱርክ ደግሞ በጅቡቲም በሱዳንም በኤርትራም ያላትን የንግድ እንቅስቃሴና
እርዳታ ልታቋርጥ ዝታለች ብለዋል። ከዚህ በተያያዘ ደግሞ የመን እንደበፊቱ ለሁለት በመከፈል ላይ ናት የሚለው
ዜና ደቡብ የመንን የሚቆጣጠሩት አማጽያን ይህን ዓላማቸውን ግልጽ አድርገዋል ብለዋል። ይህ ሁኔታ የመንን
ልታጠፋ ለተነሳችው ይበጃት ወይም ይጉዳት ገና ግልጽ አልሆነም ተብሏል።

▪

በማዕከላዊ ኦዲት መስሪያ ቤት የሂሳብ ምርመራ የተደረገባቸው በርካታ የወያኔ ተቋሞች ከፍተኛ የገንዘብ ጉድለት
የተገኘባቸው መሆኑ ታውቋል። በዚህ ዓመት በ158 ተቋሞች ላይ የተደረገው የሂሳብ ምርመራ 20 ቢሊዮን ብር
ጉድለት ያሳየ መሆኑ ተጠቁሟል። ከዛሬ አራት በፊት የመንግስት ግዥና የንብረት ማስወገድ አገልግሎት የተባለው
ድርጅት ከአንድ የህንድ ኩባንያ በ338 ሚሊዮን ዶላር የገዛው ትራንስፎርመር ከአራት ዓመት በኋላ የ61 ሚሊዮን
ብር ዕቃ ብቻ ክፍያ መደረጉ የበጀት ክፍተት የፈጠረ መሆኑ ታውቋል። በመንግስት መሥሪያ ቤቶች ከ6 ቢሊዮን

ብር በላይ ያልተሰበሰብ ገንዝብ ሲገኝ ከዚሁ ውስጥ በአገር ውስጥ ገቢ መስሪያ ቤት በኩል ያልተሰበሰበው ገንዘብ
2.3 ቢሊዮን ብር እንደሚደርስ ተጠቁሟል። ተገቢ ያልሆነ የገንዘብ አከፋፈልና ዝውውር በማድረግ በርካታ
መስሪያ ቤቶች የ3.7 ቢሊዮን ብር ጉድለት ያሳዩ ሲሆን ከዚሁ ውስጥ የአዲስ አበባው ዩኒቨርስቲ 1.2 ቢሊዮን
ብር ያጎደለ መሆኑ ተገልጿል። የገንዘብ ጉድለት ከተገኘባቸው ሁኔታዎች መካከል፤ ላልተቀጠረ ሰራተኛ ደሞዝ
መክፈል፤ ሀገ ወጥ ለሆኑ ጨረታዎች ገንዘብ መክፈል፤ ማስረጃ ላልተገኘለት ወጭ ክፍያ ማድረግ፤ ሂሳብን ተገቢ
ባልሆነ ሁኔታ መመዝገብ፤ ያልሆኑ ክፍያዎችና ህግን ያልተከተለ የሂሳብ አያያዝ ይገኙባቸዋል።

▪

ማክሰኞ ሰኔ 6 ቀን 2009 ዓ.ም. የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መ/ቤት ከዚህ በፊት ያሰራጨውን መግለጫ በማደስ
ወደ ኢትዮጵያ ለሚጓዙ ዜጎች አዲስ የጉዞ ማስጠንቀቂያ አሰራጭቷል። መ/ቤቱ በጉዞ ማስጠንቀቂያው ላይ የወያኔ
አገዛዝ ባለፈው መጋቢት ወር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አድሶ እንዲቀጥል ቢያደርግም ባህር ዳርና ጎንደርን ጨምሮ
በተለያዩ ቦታዎች እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ጠቁሟል። በተጨማሪም አገዛዙ በአሁኑ ወቅት የኢንተርኔትና የሞባይል
አገልግሎትን ቢከፍትም በድጋሚ ሊዘጋ የሚችልበት ሁኔታ ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሶ በአዲስ አበባ ያለው የአሜሪካ
ኢምባሲ ከዜጎቹ ጋር ለመገናኘት ችግር ሊፈጥርበት እንደሚችል ዘርዝሯል። አገዛዙ የያዛቸውን የአሜሪካ ዜጎች
ስለማያሳውቅ ዜጎች የደረሰባቸውን ሁኔታ ለመከታተል አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል ገልጾ በሰላማዊ ሰልፈኞች
ላይ ጥይት መተኮስ የተለመደ በመሆኑ ዜጎች ሰላማዊ አመጾች ከሚካሄዱባቸው ቦታዎች እንዲታቀቡ
አስጠንቅቋል። ወደኢትዮጵያ መሄድ ግድ የሆነባቸው ተጓዦች አማራጭ የመገናኚያ መስመር ማዘጋጀት
የሚጠበቅባቸው መሆኑን መግለጫው ገልጾ የስልክ ቁጥራቸውንም እንዲያስመዘግቡ ይጠይቃል። ይህ
ማስጠንቀቂያ ከጠቅላላ ማሳሰቢያ (አለርት) የተለየ ነው በማለት ጠቁሞ ወደኢትዮጵያ የሚጓዙ ዜጎች በጽኑ
ሊያስቡበት ይገባል ብሏል። በተያያዘ ዜና የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይና የኮመንዌልዝ ቢሮ ማክሰኞ ዕለት ተመሳሳይ
የጉዞ ማስጠንቀቂያ ለዜጎች አሰራጭቷል። ቢሮው በመግለጫው ውስጥ የወያኔ አገዛዝ በቅርቡ የኢንተርኔት
አገልግሎትን የለቀቀ ቢሆንም እንደገና ሊያቋርጥ የሚችልበት ሁኔታ ከፍተኛ ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱ
የእንግሊዝ ዜግነት ያላቸው ተጓዦች አማራጭ የግንኙነት መስመር መፍጠር እንዳለባቸው ጠቁሟል። ከኢትዮጵያ
ወሰን አካባቢዎች 10 ኪሎሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኙ አካባቢዎችም ዜጎቹ በፍጹም እንዳይሄዱ አስጠንቅቋል።

▪

የሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ በሚባለው የወያኔ ካድሬዎች ማሰልጠኛ ተቋም የኢሕአዴግ አባላት ለሆኑ ግለስቦች ሰሞኑን
ስልጠና የተሰጠ ሲሆን ነባር የወያኔ መሪዎች ትምህርት ሰጥተዋል ተብሏል። ዋናው የትምህርቱ ማጠንጠኛ
ሰልጣኞችን በኢህአዴግ አይዶሎጂ መግራት አንድነትና ታማኝነት እንዲኖራችው ማድረግ ቢሆንም የአመራር
አባላቱ የአሳለፉበትን ተመክሮ ሲያካፍሉ መቆየታችው ተነግሯል። በዚህ ስብሰባ ላይ ስለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም
ሆነ በአገሪቱ ውስጥ ሕዝብ ስለሚያነሳቸው በደሎችና አድሎዎች ተነስቶ ውይይት ባይደረገም ስለ ኢህአዴግ
የመገኛያ ብዙሃን ገለጻ እንዲያደረግ የተጠራው በረከት ስምኦን ከዚህ በፊት ባለተለመደ ሁኔታ “ወደፊት
የኢሕአዴግ ፓርቲ መፍረሱ አይቀርም፤ በአገራችንም የሀብታሙንና የነጋዴውን ክፍል የሚወክሉና የሰራኛውን

ክፍል የሚወክሉ ፓርቲዎች ይፈጠራሉ” ብሎ መናገሩ ብዙዎችን ሳይሳደነግጥና ሳያስገርም አልቀረም። ግለሰቡ
ከምን ተነስቶ ይህን ማለት እንደደፈረ ባይታወቅም አውራ የሆኑት የወያኔ መሪዎች ጥርስ ነክሰውበታል ተብሏል፡
፤
▪

ወያኔ በግልገል ጊቤ ግድብ 3 የተነሳ በኬንያ ቱርካና ሀቅይቅና አካባቢ ምንም ችግርና የአካባቢ ደህንነት ጉዳት
አይደርስም በሚል ኬንያን አሳምነናል ቢልም ኬንያ በይፋ በኦሞ አካባቢ ያለው የግድብ ሆነ የመስኖ እንቅስቃሴ
ጉዳት በሚገባ ይጠናልኝ የሚል ጥያቄ በይፋ አቅርባለች ። ግድቡ የቱርካናን ሀይቅ ዓድርጎ በአሳ ማጥመድ ነዋሪ
የሆነውን ሕዝብ ይጎዳል የተባለው እየደረሰ በመሆኑ የአካባቢው ይቱርካና ሕዝብ ታጥቆ ወደ ኢትዮጵያ
በመዝለቅ ጥቃት ማድረጉን ምንጮች ገለጸዋል ። ወያኔ የግልገል ጊቤ 4ን ኮንትራት እንደተለመደው አለመንም
ጨረታ ለሳሊኒ ኩብንያ የሰጠና ስራ የተጀመረ ሲሆን የግልገል ግቤ 3ን ስራ ለማስጨረስ 495 ሚሊዮን ዶላር
ያበደረችው ቻይና በኦሞ አካባቢ 9 ቢሊዮን የሚያወጣ የመስኖ እርሻ ለመጀመር ከወያኔ ተስማምታለች ። ኬንያ
ይህ የመስኖ እርሻ የኬንያና የኢትዮጵያንም አራሾችና ሕዝብ አፈናቃይና ጎጂ ይሆናል ብላለች ።

▪

በወያኔ ተይዘው ደብዛቸው ስለጠፋው እና በህገወጥ መንገድ ተይዘው አለፍርድ ስለታገቱት የሚደረገው
እንቅስቃሴና ተቃውሞ ደካማ ነው ሲል የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ በሰሞኑ ተቸ ። እነ አበራሽ
በርታ፤ለማ መኮንን፤ተስፋዬ ከበደ፤ወንዱ ሲራክ ደስታ፤ ወዘተ ከጠፉ ከሀያ ዓመት በላይ ያለፈ ሲሁን ተጠልፈው
ለእስር የተዳረጉትና ፍትህ የተነፈጉት እነ አንዳርጋቸው ጽጌም ቢሆን የሚደረግላቸው ዘመቻ እየደከመ እንጂ
እየተጠናከረ አልሄደም ተብሏል ፡፤ በአንጻሩ በጎንደር የፖለቲካ እስረኞችን አስፈታን እየተባለ የሚነገረው ከሀቅ
ጋር ያልተገናነ ነው ያለው ኮሚቴው የፖለቲካ እረኞች ይፈቱ ዘመቻው መጧጧፍ ሲገባው አስፈታናቸው ውሸትን
ማሰራጨቱ ጠቀሜታው ለወያኔ ብቻ ነው ሲል ደምድሟል ።

▪

ኢትዮጵያ በህገወጥ ንግድ ማለትም ኮንትሮባንድ በከፍተኛ ደረጃ እየተጎዳች መሆኗን የወያኔ ራሱ ሚኒስቴር ማመን
ተገደደ። ሚኒስቴሩም ባልስልጣናት የሚለፍፉት ከእውነታውና ከሀቅ ጋር ያልተያያዘ ሲሆን በተለይም በቁም
ከብትና በወርቅ የኮንትሮባንድ ንግድ ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ይገኛል ብሏል ። በኮንትሮባንዱ በዋና ደረጃ
የሚከሰሱት የወያኔ ባልስልጣኖችና የክልል አንድ ተወላጅ ወያኔዎች ሲሆኑ አዜብ መስፍን ራሷ በወርቁ ንግድ
በኩል ዋና ተከሳሽ ናት ተብሏል ። ወያኔ በኮንትሮባንድ ኦፓል፤ሜርኩሪና ቅርሳ ቅርሶችን የሚሽጥ ሲሆን ወጣት
ወያኔውች በአምስተርዳም ሆላንድ ሜርኩሪና ኦፓል ሲሸጡ ማየት የተለመደ ነው ተብሏል ። ኢትዮጵያ ከህገወጡ
ንግድና ዝርፊያ ብዙ መቶ ሚሊዮን ዶላር እያጣች መሆኑም ተጋልጧል።

▪

የሙስና እቴጌ እየተባለች የምትጠራው አዜብ መስፍን (ጎላ) የዘረፈችውን ጥቅም ለማስከበር ከሰሞኑ ደፋ ቀና
ስትል ታይታለች ያሉ ክፍሎች ቀደም ብሎ ወጥቶ የነበረውንና የአፍሪካ አገሮች በአሜሪካ የንግድ ሸቀጦችን
እንዲልኩ በር የሚከፍተወን ህግ አዲሱ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት እንዳይሰርዘው ስጋት ገብቷት በመማጸን ላይ

አለች የሚል ዘገባ እያቀረቡ ይገኛሉ ። የሙስናዋ ቁንጮ አዜብ፤ ሀገርን የቦጠቦጠች ተራ ሌባ መሆኗ ሲታወቅ
እጇን ያልሰደደችበት የንግድ ተቋምና እንቅስቃሴ ካለመኖሩ በላይ፣ ወደ አሜሪካ የምትልከው ዕቃ ሊታገድ
ይችላል የሚል ስጋት ገብቷቷል። አዜብ የወያኔ የንግድ ተቋሞች (ኤፈርት) አለቃ ሆና ብዝበዛን ከማጧጧፏ ባሻገር
ጃክ ዱብዋ ከሚባል የፈረንሳይ ዜጋ ጋር ሙያ ኢትዮጵያ በሚል ባቋቋመችው ኩባንያ አማካኝነት የታዋቂዋን
ሞዴል የሊያ ከበደን የለምለም ልብስ ምርት በጥጥና ሌላም አቅራቢነት የምትቆጣጠር መሆኗ ተጋልጧል። ሊያ
ከበደ ሀቀኛ ኢትዮጵያዊ ከሆነች የወያኔን ወይም የአዜብን ትርፍና ዝርፊያ አስተናጋጅ ከመሆን መራቅ አለባት
በሚል አንዳንድ ወገኖች እየተናገሩ ሲሆን እምቢኝ ካለች ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመልም በሚል በምታመርተው
ላይ ማዕቀብ መደረጉና መጠናከሩ አማራጭ የለውም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። አዜብ መስፍን የጤፍ እንጀራ ወደ
ውጪ አውጥታ በመሸጥ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ያስገባች ሲሆን ይህ ተጋልጦ ማዕቀብ ሲደረግባት ደግሞ ሀይሉና
ቆንጂት ተሰማ በተባሉ ግለሰቦች ስም ኩባንያ መሰረትኩ ብላ የአንበሳውን ድርሻ ይዛ እንጀራ ሽያጯን ማማ ፍሬሽ
በሚል ኩባንያ ስም መሸጥ መቀጠሏ ይታወቃል። ታዛቢዎች የአዜብ ረዳት ተባባሪ የሆኑ ሱቆች፣ መደብሮች፣
ምግብ ቤቶች ዝርዝራቸው ተጋልጦ ሀገር ወዳዱ ሁሉ ሙሉ ማዕቀብ እንዲያደርግባቸው መደረግ አለበት ሲሉ
አሳስበዋል። የወያኔን የወይንና የቢራ ምርት እንዲሁም የጤፍ እንጀራ የሚያራግፉ ኢትዮጵያዊ ነን ባይ
መደብሮችና ማህበራዊ ተቋሞችም በሙሉ መጋለጥ አለባቸው ተብሏል።

▪

በመጪው ሳምንት ሰኔ 13 የሚከበረው የዓለም የስደተኞች ቀንን አስመልክቶ ወያኔ በራሱ መገናኛ ብዙሃን
ከወዲሁ ራሱን ቢያወድስም የስደተኛው አያያዝ የሚመሰገን ሳይሆን አጠያያቂ ነው ያሉ ክፍሎች ወያኔ በስደተኞች
ላይ ለራሱ ትርፍ ማካበቱንም አጋልጠዋል ። በትግራይ ላሉት ስደተኞች የሚመጣውን የአመሪካና አውሮጳ ሰፈራ
ዕድል ለራሱ አባሎችና ተወላጆች ይጠቀመበታልም ተብሏል ። የአውሮጳ ማህበር ስደተኞቹ በኢትዮጵያ
እንዲቆዩና እንዲሰሩ በሚል ብዙ መቶ ሚሊዮን ዩሮ ለወያኔ መስጠቱ የተዘገበ ሲሆን በርካታ ስደተኞች የስራ
እጦትና ችግር ሰለባ ስለሆኑ አሁንም ወደሌላ ቦታ መሰደድን አልተዉም የሚል ዘገባም አለ ። በጎረቤት ሀገሮችና
በሊቢያም ጭምር ያሉትን የኢትዮጵያ ስደተኞች መከራና ሰቆቃ ለመቀነስ ወያኔ ቅንጣትም ሲጥር አልታየም
ብለው ያወገዙት ክፍሎች ደግሞ የስደተኛው ቁጥር የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ አይደለም ሲሉ አስጠንቅቀዋል ።

▪

በተያያዘ ዜና በርካታ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ያስገባችው ደቡብ ሱዳን መሪ ሳልቫ ኪር የምስራቅ አፍሪካ
መሪዎች በአዲስ አበባ ስለ ደቡብ ሱዳን በሚያደርጉት ውይይት አልገኝም ብሎ ምክትሉን ልኳል ።ሳልቫ ኪርም
ሆነ ተቃዋሚውና በደቡብ አፍሪካ በቁም እስር ያለው ሪክ ማሻር በስብሰባው ባለመገኘታቸው ስብሰባው ፋይዳ
ቢስ ሆን ተገኝቷል ያሉ ክፍሎች ጥቂት አይደሉም ። በም እራባውያን ገፋፊነት መገንጠልን የመረጠችው ደቡብ
ሱዳን የቀውስና የጦርነት ሀገር ከመሆን አላላፈችም ያሉ ታዛቢዎች የደቡብ ሱዳንና የኤርትራንም ክስረት እያዩ
ግንጠላ የሚያቀነቅኑ ሀይሎች መደነዛቸው ተጋልጧል ብለዋል ።

▪

ባለው የአካባቢ ደህንነት መበላሸት የተነሳ የወባ በሽታ ወደ ተራርማ ቦታዎችና ወደ ደጋውም እያቀና ነው የሚል
ዜና ተሰራጭቷል ። ወያኔ ደን መጨፍጨፍና ማስጨፍጨፍ ልማዱ ነውና የአየር ጠባይ መዛባት ለወባ
መሰራጨትና መስፋፋት ምክንያት መሆኑም ተረጋግጧል ። ባለው ሁኔታ የወባ በሽታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ
ዜጎችን እንደሚያጠቃና ወያኔ ደግሞ ከክልል አንድ ውጪ ወባን ለመከላከልና ለማጥፋት የሚያደርገው ጥረት
ዝቅተኛ መሆኑም ተጋልጧል ። በጤና ጥበቃው መስክ የወያኔው ባለስልጣን ቴድሮስ አድሃኖም በዘረኛ ፖለቲካ
ተመርቶ ያደርገው እንቅስቃሴና የደረሰውም ጉዳት የሚረሳ አይደለምና ይህን ዘረኛ ግለሰብ የማጋለጡና
የመቃወሙ እንቅስቃሴ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲስፋፋም ማሳሰቢያ ተሰጥቷል ።

▪

የቻይና መርከቦች በአፍሪካ ቀንድ በቀይ ባህር በገፍና በህገወጥ መንገድ የሚያካሂዱት የአሳ ማጥመድ እንቅስቃሴ
አፋሮችና ሶማሌዎችን--በጅቡቲ--እየጎዳ ከመሆኑ ባሻገር ችግር የሚገቡ የሶማሊያ አሳ አጥማጆች ወደ
መርከብ ጠለፋ ተመልሰው እንዲገቡ የሚገፋፋ ነው ተብሏል ፡፤ ቻይና ርህራሄና ለከት የሌላት በዝባዥ ሀይል
በመሆኗ በሄደችበት ሁሉ የአፍሪካን ሀብት በሰፊው መዝረፏን የጠቆሙ ክፍሎች ቻይና ለአፍሪካ ትረዳለች
የሚለው ተረት ተረት ሆኗል ሲሉ አውግዘዋል ።

▪

በመካከለኛ ምስራቅ በካታር ላይ ሳውዲ አረቢያና የአረብ ባህረ ሰላጤ የከፈቱት ዘመቻ ባስነሳው ቀውስ መሰረት
ሻዕቢያ በሳውዲ ጎን በመስለፉ ምክንያት በጅቡቲና ሻዕቢያ መሀል በነበረው የድንበር መሬት ግጭት በዱሜራ
ተራራ ሰፍሮ የነበረው የካታት ጦር ጠቅልሎ በመውጣቱ ሻዕቢያ ሳይውል ሳያድር ሶስት ባታሊዮኖችን ልኮ
የውዝግቡን መሬት መያዙን አስታውቃ ጅቡቲ ክስ አቅርባለች ። ሻዕቢያ ለስልጣን እንደበቃ ከጎረቤት አገሮች
በሞላ በድንበር ጉዳይ ውጊያ የገጠመ መሆኑ መታወስ አለበት ያሉ ክፍሎች በግርግርም ዱሜራ ተራራን ገቢ
ሊያደርግ ተቀላጥፏል ሲሉ ከሰዋል ። ይህ በዚህ እንዳለ ላለፉት በርካታ ዓመታት ሻዕቢያ የጅቡቲን የአፋር
ተቃዋሚ ሀይል--ፍሩድ የሚባለውን-- በትጥቅና ስልጠና ሲረዳ መቆየቱም የሚታወቅ ነው ። ለአል ሸባብም፤
ለወያኔ ተቃዋሚዎችም ወዘተ ምንም አልረዳሁም ብሎ መካድ ልምዱ የሆነው ሻዕቢያ በጅቡቲ በሀገራዊ ጉዳይ
ጣልቃ ገብቶ መገኘቱ የሚታወቅ ነው ተብሏል ። ሻዕቢያ ፍሩድን ቢረዳም አፋር በመሆናቸው ወደ ኢትዮጵያ
የሚያዘነብሉ አፋሮች እንዳይጠናከሩ በጎን ደግሞ ሻጥሩን እየፈጸምባቸው መሆኑን ውስጠ አዋቂዎች ያጋልጣሉ ።
የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሀይሎችን እረዳለሁ እያለ ሻዕቢያ እንዳሽመደመዳቸው የጠቀሱ ታዛቢዎች ከሻዕቢያ ተጠግቶ
ስርየት ፍለጋ ከንቱ ነው ብለዋል ።

▪

አሜሪካ በቀጥታ ጣልቃ በገባበትና አክራሪ የተባለውን የአል ሸባብ ሶማሊያ ቡድን በሚያጠቃበት ሁኔታ ደከም
የተባለው አልሸባብ እያደር አየተጠናከረ መሄዱን በሞቃዲሾ በተከታታይ እያደረሳቸው ያሉት ጥቃቶች
ጠቋሚዎች ናቸው ተብሏል ። ሳውዲ አረቢያ በየመን ሁቲዎች ላይ በከፈተችው የጥፋት ዘመቻ አል ሸባብ
እየተሳተፈ ነው ሲሉ ያጋለጡ ውስጠ አዋቂዎች የመሳሪያ ማዕቀብ የተደረገበት አል ሸባብ ከሳውዲ ሳይቀር የጦር
መሳሪያ እርዳታ እያገኘ ነው በሚል አጋልጠዋል ። ወያኔ ወደ ሶማሊያ የላከው ጦርም ከፍተና ጉዳት እየደረሰበት

ሲሆን የአፍሪካ ህብረት ጦር መሪዎች ራሳቸው ለአል ሸባብ ጥይትና መሳሪያ እየሸጦ ጦሩን እያስመትቱትም ነው
ተብሏል ። ከወያኔ በኩል የመለስና የአዜብ ቅርብ የሆነው ጄኔራል ገብሬ በተደጋጋሚ ተጠቅሷል ። የአካባቢው
ሁኔታ ወደ ቀውስ ማምራቱ ለአል ሸባብ አይነቶቹ አመቸ እንጂ አልጎዳምም ተብሏል ።

