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በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ሠራተኞች ለአንድ ሳምንት በስብሰባ ተቀምጠው ሰነበቱ
ከፍተኛ የወያኔ ባለስልጣኖች በሌብነት አይጠየቁም ተባለ
ግብጽ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እያካሄደች ያለው እንቅስቃሴ ወያኔን ያሳሰበ መሆኑ ታወቀ
በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው የአየር መቀዝቀዝ አንዳንድ ጉዳት እያደረሰ ነው ተባለ
በወያኔ የሚመራ አንድ ግብረ ሰናይ ድርጅት ከእንግሊዝ የሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ተቋረጠ
በጥምቀት በዓል ህዝቡ ተቃውሞ ሊያሰማ ይችላል በሚል ወያኔ በየከተሞቹ ወታደር እያሰማራ ነው

በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ሠራተኞች ለአንድ ሳምንት በስብሰባ ተቀምጠው ሰነበቱ


በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ሠራተኞች አንድ ሳምንት ሙሉ በስብሰባ ተጠምደው መሰንበታቸው ታወቀ፡፡ ወያኔ
ዜጎችን በአንድ በኩል በማስፈራራት ተጽእኖ በማድረግ በሌላ በኩል ማማለያ በማቅረብ የእኩይ ድርጊቱ ተሳታፊ
ለማድረግ በተለያዩ ጊዜያት መልምሎ አባል ያደረጋቸውና ሲመካባቸው የነበሩት ግለሰቦች የወያኔ አባል መሆን
ያንገፈገፋቸው መሆኑን በመግለጽ በገዛ ፈቃዳቸው አባልነታቸውን መሰረዛቸው የሚታወስ ነው፡፡ አብዛኛው ሰው
የወያኔ አባል ሲሆን ከጥቅም ጋር በተያያዘ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ወጣቶች በተለይ የዩኒቭርሲቲ ተማሪዎች የወያኔ
አባል እንዲሆኑ ይገደዳሉ፡፡ ይህን የወያኔ አባልነት የማይቀበሉት ከሆነ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ ሥራ
የማግኘት እድላቸው ቀቢጸ ተስፋ ሆኖ ስለሚቀር ሳይወዱ በግድ አባል ይደረጋሉ፡፡ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የወያኔ
አባልነት ብቻውን ሥራ የማስቀጠር ኃይል እንደሌለው እየታየ ነው፡፡ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች
ትምህርታቸውን ጨርሰው ለዓመታት ሥራ በመፈለግ ይንከራተታሉ፡፡ ይህ ሁኔታ ስጋት ውስጥ የከተተው ወያኔ
በተለያዩ ከተሞች በ”ጥልቅ ተሀድሶ” ስም ስብሰባዎች እያካሄደ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ ሠራተኛው በሆዱ ይገዛ
ይመስል በአዲስ አበባ የተካሄዱ ስብሰባዎች ለመሰብሰቢያነት የተጠቀሙት በከተማዋ ውስጥ በሚገኙት የወያኔ
ወይም አፍቃሪ ወያኔ በሆኑ ሆቴሎች ውስጥ መሆኑ እያነጋገረ መሆኑን ተገንዝበናል፡፡ እነዚህ ሆቴሎች በሦስትና
በአራት ቀናት ስብሰባዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘብ እንደሚሰበስቡ ውስጥ አዋቂዎች ያስረዳሉ፡፡ ገንዘቡ
የሚከፈለው ከመንግሥት ካዝና በመሆኑ የወያኔ የጥልቅ ተሀድሶ ተጨባጭ ትርጉም የሀገርን ሀብትና ገንዘብ
በእንዲህ ያለ ሁኔታ እየዘረፉ መቀርጠፍ መሆኑን በምሬት የሚያስረዱ ብዙዎች ናቸው፡፡ በየስብሰባ አዳራሾች
የነበረው ሁኔታን በስፍራው ከነበሩ በተረዳነው መሰረት የወያኔ ጥልቅ ተሀድሶ ሕዝብን በግምገማ ስም እያስፈራሩ
አፍኖና እረግጦ ለመግዛት መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡ በብልሹ ስነምግባራቸውና በዘራፊነታቸው በሠራተኞች
ዘንድ በንቀትና በጥላቻ የሚታዩት እንዲሁም ሁሌም ጠባብ የጎጥ ፖለቲካን የሚያራምዱ የወያኔ ሹሞች
ስብሰባዎቹን መምራታቸው ወያኔ የነቀዘ ፖለቲካውን በማሸበርና በማስፈራራት ለማስቀጠል እየተፍጨረጨረ
መሆኑን ያስገነዝባል የሚሉ በርካቶች መሆናቸውን ማወቅ ተችሏል፡፡

ከፍተኛ የወያኔ ባለሥልጣኖች በሙስና አይጠየቁም ተባለ


የወያኔ ቁንጮዎች በሌብነት ሊጠየቁ እንደማይገባቸው የወያኔው አሻንጉሊት ጠቅላይ ሚንስትር በይፋ የተናገረው
በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር፡፡ የወያኔ ቁንጮዎች ዋልጌ፣ ዘራፊ፣ በዘርና በወገን የሚሠሩ፣ በኢትዮጵያ አንድ ዘር
የበላይ እንዲሆን ያደረጉ፤ የሥራ አጥነትን ቁጥር ያሳገዱ፤ የጋምቤላን ድንግል መሬት አስወርረው ያስጨፈጨፉ፤
ከሁሉም በላይ ለመብቱ የተነሳን ሕዝብ በተለያየ ጊዜ በጭካኔው የሚታወቀው ጦራቸውን በሕዝብ ላይ በማዝመት
የሕዝብን ደም ያፈሰሱ፤ ለመብታቸው ድምጻቸውን ያሰሙትን ሁሉ እያፈኑ አስረው የቀጠቀጡ፤ በርካቶችን
በጭለማ እስር ቤቶቻቸው ቀንና ሌሊት እያሰቃዩ ያሉ አረመኔዎች ሁነው ሳሉ በእነሱ ላይ መረጃ የሚያቀርብ ካለ
ይሞክረን ብለው መፎከራቸው ሽፍታ አይከሰስ የሚለውን ያስታውሰናል፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ ወያኔን ከጫንቃው
ላይ አሽቀንጥሮ ለመጣል መሬት ነክሶ እየታገለ ባለበት፣ ወያኔ ታጥቦ የማይጠራ መሆኑ እየታወቀ እታደሳለሁ እያለ
የሚዘብተው ለእራሱ ጦስ እያመጣበት መሆኑ በሰፊው እየተነገረ ነው፡፡ የወያኔ አሻንጉሊት ጠቅላይ ሚንስትር
ለተከሰተው የውጪ ምንዛሪ እጥረት ሴቶች ፀጉራቸውን ለሽያጭ እንዲያቀርቡ ጥሪ ማድረጉ የወያኔን ደደብነት
የከሰተ ሐቅ መሆኑ በስፋት አነጋጋሪ መሆኑ ታውቋል፡፡ ወያኔ ካጋጠመው የገንዘብ እጥረት መውጫ መንገዱ ሁሉ
እየተከረቸመበት ለመሆኑ ከሰሞኑ ከሚወጡ መረጃዎች መገንዘብ ተችሏል፡፡ በአምስት ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ
የተደነፋለት የዐባይ ግድብን ለማጠናቀቅ ሌሎች ሦስት 5 አመታት ቢጨመሩም ሊጠናቀቅ እንደማይችል ለግድቡ
ቅርበት ያላቸው ያስረዳሉ፡፡ በርካታ የጋራ መገልገያ ቤቶች ግንባታ በገንዘብ እጥረት ሳቢያ መስተጓጎሉ በሌላ ምክንያት
ሳይሆን በገንዘብ እጥረት መሆኑን ሀገር ያወቀው ሀቅ ነው፡፡ ወያኔ በዘንድሮው አመት ብድር ለመቀነስ መክፈል
እንደማይችል ከብሔራዊ ባንክ የተገኘው መረጃ ያስረዳል፡፡ ይህን የውጪ ምንዛሪ እጥረት ለመቋቋም ሁሉም ባንኮች
ውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት ገንዘብ እንዲልኩ ለመሳብ የተለያዩ ስጦታዎችን እንዲያዘጋጁ
በታዘዙት መሰረት ሁሉም ባንኮች በዘመቻ መልክ ይህንን የወያኔን መመሪያ ለማሳካት መሰማራታው ታውቋል፡፡
አሻንጉሊቱ ጠቅላይ ሚንስትር የስኳር ፋብሪካዎች ከስድስት ዓመታት በላይ ለዘገዩበት ያቀረበው ምክንያት የጥናት
ጉድለት እንደሆነ ሲሆን ለዚህ ተጠያቂው እሱና ሌሎቹ ቁንጮ ወያኔዎች ሆነው ሳሉ አለባብሶ ማለፉ ብዙዎችን
ያስቆጨ ጉዳይ መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡ እስከ አሁን የስኳር ፋብሪካዎቹን ገንዘብ ሙጥጥ አድርገው የበሉት
እነዐባይ ፀሀይ ፍትህ ቢኖር ኖሮ ተቀፍድደው መጠየቅ የሚገባቸው ነበር የሚል አስተያየት ብዙዎች ይሰነዝራሉ፡፡

ግብጽ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እያካሄደች ያለው እንቅስቃሴ ወያኔን ያሳሰበ መሆኑ ታወቀ


ግብፅ በአፍሪካ ቀንድ ዙሪያ ወታደራዊ ተሰሚነቷን ለማስፈን በማድረግ ላይ ያለችው ጥረት የወያኔ ባለስልጣኖችን
እያሳሰበ መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡ ግብፅ ከወያኔ ጋር በዐባይ ግድብ ጉዳይ ላይ ሁሌም ላለመስማማት
እየተስማማች ውስጥ ውስጡን ግን ወያኔን ቀለበት ውስጥ የሚያስገባ ዘመቻ ላይ እንዳለች የፖለቲካ አዋቂዎች
ያስረዳሉ፡፡ ግብፅ የደቡብ ሱዳኑን መሪ ሳልቫኪርን በጦር መሣሪያ ታስታጥቃለች፡፡ ግብፅ ከኤርትራው ሻዕቢያ ጋር
የቅርብ ግንኙት እንዳላት ይታወቃል፡፡ በጅቡቲና በፑንት ላንድ የጦር ሰፈር ለማቋቋም ማቀዷ ከተሰማ
ሰነባብቷል፡፡ ግብፅ ከኡጋንዳው ሙሴቭኒ ጋር ቅርብ ግንኙት አላት፡፡ ከሱዳኑ አልበሺርም ጋር አዲስ የተለሳለሰ

ግንኙንት እየፈጠረች መሆኗ ወያኔን እንቅልፍ እየነሳው መምጣቱ በስፋት አነጋጋሪ ከሆነ ውሎ አድሯል፡፡ ከግብፅ
ጀርባ ኃያላን ሀገራትና የአረብ ሀገራት እንደሚሰለፉ የሚታወቅ ነው፡፡ ይህ በዘፈቀደ ለፖለቲካ ሸመታ ተብሎ
የተገባበት የዐባይ ግድብ፣ ጦሱ እያዘገመ በመሄድ ያለውን ግጭት ሊያስከትል እንደሚችል የሚያጠራጥር
አለመሆኑን የፖለቲካ ተንታኞች አበክረው ያስረዳሉ፡፡

በተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው የአየር መቀዝቀዝ አንዳንድ ጉዳት እያደረሰ ነው ተባለ


ከህዳር ወር አጋማሽ አንስቶ እየጨመረ በመሄድ ላይ ያለው ቅዝቃዜ በተለያዩ አካባቢዎች አደጋ እያደረሰ መሆኑን
ተገንዝበናል፡፡ በደጋማነት የሚታወቁ አካባቢዎች የእንስሳትና የሰው ህይወት እየቀጠፈ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡
ይህ ቅዝቃዜ በተለይ መኖሪያ ቤት የሌላቸውንና በየጎዳናው ላይ የሚኖሩትን ለተለያዩ የሳምባ በሽታዎች
እንዳጋለጣቸው ከመታወቁም በላይ ጥቂት የማይባሉ የጎዳና ኗሪዎች በቅዝቃዜው እየሞቱ መሆናቸው ታውቋል፡፡
በደብረ-ብርሀን፣ በሞላሌ፣ በመንዝ፣ በጬንቻ፣ በዋካ፣ በሞቻ፣ በጊዶሌ፣ ... ወዘተ የቅዝቃዜው መጠን እየጨመረ
በመሄዱ በሰው ህይወት ላይ የሞት አደጋ ማድረሱን መረዳት ተችሏል፡፡ በደብረ-ብርሀን የውሀ ቧምቧዎችና
ቆጣሪዎች ቅዝቃዜው ውሀውን ወደ በረዶነት በመለወጡ መፈንዳታቸውን በአካባቢው ከሚኖሩ ኗሪዎች
ተገንዝበናል፡፡ ወያኔ ጎዳና ለሚኖሩ ዜጎች ጊዜያዊ መጠለያና የሌሊት አልባሳት መስጠት ሲገባው በዝምታ ማለፉ
ብዙዎችን እያስቆጣ መሆኑን አስተውለናል፡፡

በወያኔ የሚመራ አንድ ግብረ ሰናይ ድርጅት ከእንግሊዝ የሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ ተቋረጠ


በወያኔ ለሚመራ አንድ በግብረ-ሰናይ ድርጅት ስም የተቋቋመ ድርጅት ከእንግሊዝ ያገኝ የነበረው የገንዘብ ድጋፍ
እንደተቋረጠበት በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ሆነ፡፡ ይህ “የኛ” በሚል ስም የሚጠራ ድርጅት የሚመራው ቀድሞ
የወያኔ አፈ-ቀላጤ በነበረችው ሰሎሜ ታደሰ ሲሆን ሴትየዋ በዋልጌነትና በማጋጣነቷ ከይፋ የፖለቲካ ሹመትዋ
ብትነሳም እንዲህ በግብረ-ሰናይ ስም የወያኔን ፖለቲካ ስትቆምር በመደረሱና ይህን ጉዳይ አስመልክተው
ኢትዮጵያውያን ባደረጉት የማጋለጥ ዘመቻ የእንግሊዝ መንግስት የሚያደርገውን የገንዘብ ድጋፍ እንዲያቆም ያሳደሩት
ጫና ለውጤት መብቃቱ ታውቋል፡፡ ብዙዎች አንደሚሉት እንዲህ ያሉ ዘመቻዎች ማለትም ወያኔዎች በግብረ-ሰናይ
ድርጅት ስም የይስሙላ ድርጅቶችን እያቋቋሙ እንደከበሩበት የማጋለጡ ዘመቻ በስፋት ሊካሄድ እንደሚገባው
በርካቶች አስተያየታቸውን ይቸራሉ፡፡

በጥምቀት በአል ህዝቡ ተቃውሞ ሊያሰማ ይችላል በሚል ወያኔ በየከተሞቹ ወታደር እያሰማራ ነው



የጥምቀት በዓልን በመጠቀም ሕዝቡ የተቃውሞ ድምጹን ሊያሰማ ይችላል የሚል ስጋት ያደረበት ወያኔ በየከተሞች
ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደር እያከማቸ መሆኑን ማወቅ ተችሏል፡፡ በአዲስ አበባ በየአመቱ ለታቦቶቹ መሄጃ ቀይ
ምንጣፎችን በየመንገዱ የሚያነጥፉ ወጣቶች በዘንድሮው ዓመት አብዛኛዎቹ በወያኔ ደህንነትና አጋዚ ጦር
የተደበደቡ መሆናቸው ታውቋል፡፡ በዚህም በዓሉ ከአሁኑ ጥላ እንዳጠላበትና ምእመናኑም ስጋት እንዳደረባቸው
ሰምተናል፡፡ በተለይ በየዓመቱ በጎንደር ለየት ባለ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስነስርዐት የሚከበረው ይህ ታላቅ በዓል
እንደ ወትሮው ሊከበር እንደማይችልና በተለይም ባህላዊ የጭፈራ ስነሥርዓቶች በቀጥታ ወያኔን ለማውገዣነት
ሊውሉ እንደሚችሉ ከስፍራው ያገኘው መረጃ ያስረዳል፡፡ ይህን የሕዝብ አስተያየት የሚያጠናክረው በባህር ዳርና
በጎንደር ከፈነዱት ቦምቦች ቀደም ብሎ በሁለቱም ከተሞች የሕዝብ ደም በፈሰሰባቸው ከተሞች ጭፈራና ዳንኪራ
እንዳይደረግ ማስጠንቀቂያ አስተላልፈው የነበረ ሲሆን ቦምቦቹም የፈነዱት የወያኔ ካድሬዎች በሚያዘወትሩባቸው
የጭፈራ ቤቶች መሆኑ የጥምቀት በዓልን አከባበር አሳሳቢ አድርጎታል፡፡

