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ወያኔ የሞት ጽዋውን ላለመጋት የሚያደርገው መንፈራገጥ ለመጋጋጥ ነው ተባለ
ዓለም አቀፍ የርዳታ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጸ ሙት ወንጀል ሊጋለጥ የረገባዋል ተባለ
የወያኔ አስቸኳይ አዋጅ የአደባባዩን በጆሮ ነው ተባለ
ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!” የሚለው ሕዝባዊ መፈክር መስተጋባቱ መቀጠል እንዳለበት ተነገረ
የሰሞኑ ሕዛባዊ አመጽ ገበያውን መረበሹ ተስተውሏል
የወያኔ ፓርላማ የሚቀጥለውን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲመርጥ ታቅዷል ተባለ
ለረጅም ዓመታት የታሰሩ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች ያልተፈቱ መሆናቸው ታወቀ

በቅርቡ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት የሆኑት ራማፎሳ ከዙማ የማይሻሉ መሆናችው ተነገረ

ወያኔ የሞት ጽዋውን ላለመጋት የሚያደርገው መንፈራገጥ ለመጋጋጥ ነው ተባለ


ለሃያ ሰባት አመታት አንድ የትግራይ ጠባብ የጎሳ ቡድን ድፍን ሀገርን በጭካኔ አፍኖ እየገዛ ለመቀጠል እየተሳነው
መምጣቱ በዚህ ባሳፍነው ሳምንት በተካሄዱ ሕዝባዊ አመጾች ይይዝ ይጨብጠውን እያጣ መምጣቱ እየታየ ነው፡፡
በተለያዩ አቅጣጫዎች የተካሔዱ አመጾች ኢላማቸው አድርገው ጥቃታቸውን ያሳረፉባቸው የወያኔ ንብረቶች የሆኑ
የንግድ ድርጅቶችና የመጓጓዣ መኪናዎች መሆናቸው ታውቋል፡፡ በአንዳንድ አካባቢም የተጠኑ የወያኔ አባላትና
ደህንነቶች መኖሪያ ቤቶችም የጥቃቱ ሰለባዎች ሆነዋል፡፡ ሕዝባዊ አመጽ፣ ሕዝባዊ ቁጣ፣ ሕዝባዊ እርምጃ
በመሆኑም አንዳንዴ ያልተጠበቀ ውጤት ማስከተሉ የማይቀር መሆኑን ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ ይህ አሁን የታየው
ሕዝባዊ አመጽ ለዘመናት ወያኔ በኢትዮጵያና በህዝቧ ላይ እየፈጸመ ላለው ግፍና በደል እየተሰጠ ያለ ምላሽ
መሆኑን የፖለቲካ አዋቂዎች ያስረዳሉ፡፡ ወያኔ የአሶሳን ህዝብ በጥይት ደብድቧል፣ በእሳት አቃጥሏል፤ የበደኖ
ኗሪዎችን ሽማግሌዎችና ነፍሰ-ጡሮችን ጨምሮ የፊጥኝ በማሰር እረጅም ገደል ውስጥ እየገፈተረ በመወርወር
በእሩምታ ጥይት ቆልቷቸዋል፤ ወያኔ በወላይታ በአረካ ገበያ የወጣውን ሕዝብ በእሩምታ ተኩስ ጭፍጭፏል፤
ወያኔ የጋምቤላን ሕዝብ እጅግ ዘግናኝ በሆነ ሁኔታ በጥይት፣ በሳንጃና በቆንጨራ ጨፍጭፏል፣ ወያኔ ታዋቂው
መምህር እና የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ አሰፋ ማሩን በጠረራ ፀሀይ በስድስት ጥይት ገድሏል፤ እንዲሁም
ታዋቂው የህግ ባለሙያና ጋዜጠኛ ተስፋዬ ታደሰን በቆንጨራና በሳንጃ ጨፍጭፎ ገድሏል፤ ወያኔ በሀዋሳ ከተማ
ድምጻቸውን ያሰሙ የሲዳማ ወጣቶችን በኃለ-ማርያም ደሰለኝ ፊታውራሪነት ጨፍጭፏል፤ ወያኔ የኢሕአፓ
አመራር አባላትን እነ ጸገየ-ወይን ደብተራውን እና ሌሎች አባላትን እስከ ዛሬ ከሃያ አራት አመታት በላይ
ለይስሙላ እንኳ ፍርድ ቤት ሳያቀርብ፣ የታሰሩበትንም በመደበቅ ያሰቃያል፤ ወያኔ በ 1997 ዓ.ም. ከተለያዩ
አካባቢዎች ወጣቶችን አፍሶ በደዴሳ በረሀ ዐይኖቻውን በጨርቅ እያሰረ ጫካ ውስጥ በመጣል በአሰቃቂ ሁኔታ
በአውሬዎች እዲበሉ አድርጓል፤ ወያኔ በድፍን ኢትዮጵያ አረመኔው አጋዚ ጦሩን እያዘመተ በሺዎች የሚቆጡ

ንፁሀንን ገድሏል፤ ወያኔ ከጎንደር እስከ ገለብ፣ ከጋምቤላ እስከ ያቤሎ፣ ከአሶሳ እስከ ጅጅጋ፣ ወዘተ. በድብቅ እስር
ቤቶች ስቆቃ እየፈጸመ

ብዙ ሺዎችን

በጅምላ መቃብሮች ቀብሯል። የወያኔ ቁንጮዎች በብዙ ቢሊዮኖች

የሚቆጠር የሀገር ሀብትና ገንዘብ መዝብረዋል፣ ወያኔ ሕዝብን ከሕዝብ፣ ብሔረሰብን ከብሔረሰብ በማጋጨት
በሺዎች የሚቆጠሩ የንፁሀን ህይወት እንዲቀጠፍ አድርጓል። ይህ ሕዝባዊ አመጽ ጠቅላይ ሚንስትር በመቀየር
ወይም በማሰርና በጭፍጨፋ የሚቆም አለመሆኑን የሚያስረዱ ወገኖች፤ የሕዝቡ ጥያቄ መብቶቹን የሚያከብር
በሕዝብ የሚመረጥ ሕዝባዊ መንግስት መቋቋም መሆኑን ያስረዳሉ፡፡ ቀጣዩ መፈክርም “ቁንጮ ወያኔዎች ለሕዝባዊ
ፍርድ ይቅረቡ!” የሚል እንደሆነም መገንዘብ ተችሏል፡፡
ዓለም አቀፍ የርዳታ ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የፈጸ ሙት ወንጀል ሊጋለጥ የረገባዋል ተባለ


በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ኦክስፋም የተባለው የእንግሊዝ የእርዳታ ድርጅት የሃይቲ እና ቻድ የአካባቢ ሹሞች
በእርድታ መስጫ ቦታዎች ተጠልለው የሚገኙ እናቶችንና ልጃገረዶችን በመድፈርና የዝሙት ንግድ በማስፋፋት
ቅሌት መከሰሳቸው ዐብይ ወሬ ሆኖ መክረሙን የታዘቡ፤ በኢትዮጵያም የነዚህ ድርጅቶች ጉድ ቢቆፈር እጅግ
አስደንጋጭና ዘግናኝ የተዳፈነ ግፍ ሊወጣ እንደሚችል ይናገራሉ። በ 1977 ዓ.ም. በርሀብ በሚረግፈው በትግራይ
ምስኪን ሕዝብ ስም የምዕራብ ሀገራት ሕዝብ የለገሰውን ገንዘብ ከወያኔ ቁንጮዎች ጋር በመመሳጠር ሕዝብ
እንደቅጠል እየረገፈ በነበረበት የከበሩ የርዳታ ሹማምንት ፈረንጆች መኖራቸው የሚታወቅ ሲሆን ይህም ይፋ
መውጫውና ለፍትህ መቅረቢያው ጊዜ መድረሱን ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ ሕፃናት በማሳደግ ስም የሚደፍሩ ፍረንጆች
ብዙ መሆናቸው ሲታወቅ በአንድ ወቅት አንድ እንግሊዛዊ ሦስት መቶ ወንድ ህፃናትን በመድፈር መከሰሱ
የሚታወስ መሆኑን የሚጠቅሱ ወገኖች እንደሚሉት በአሁኑ ወቅትም ቢሆን ከወያኔ ሹሞች ጋር የጥቅም ግንኙነት
ያላቸው በርካታ ምግባረ-ክፉ የእርዳታ ድርጅቶች ሹሞችና የበታች ሠራተኞች ሊኖሩ እንደሚችሉ ሊገመት
ይገባዋል፡፡

የወያኔ አስቸኳይ አዋጅ የአደባባዩን በጆሮ ነው ተባለ
ወትሮውንም ቢሆን ኢትዮጵያ ለሃያ ሰባት አመታት በአስቸኳይ አዋጅ ስር መቆየቷን የሚገልጹ እንደሚያስረዱት
የአዋጁ መግለጫ ዐላማው ሕዝብን ለማስፈራራት ቢሆንም ፍሬ ቢስ ነው ተብሏል፡፡ ወያኔ ሃያ ሰባት አመታት
እየተኮሰ የሚገድለው

በቡሽ ወይም በጎማ ጥይት ሳይሆን በባሩድ ጥይት መሆኑ መታወቁን የሚያስረዱ

እንደሚሉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚያስፈራራው የወያኔን ሰፈር እንጂ እያመጸ ያለውን ሕዝብ አለመሆኑን
ያስረዳሉ፡፡ በወያኔ መንደር መፍረክረክና መከፋፈል መኖሩን የሚያሳይ ነው የተባለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ
ለወያኔ ፓርላማ ቀርቦ ለይስሙላ መጽደቅ ሲገባው የሚንስትሮች ውይይት እንደ አዋጅ መቆጠሩ የወያኔን
መሰነጣጠቅ የሚሳይም ነው ተብሏል፡፡ ይህ አዋጅ ሰዐት እላፊንና ሌሎች ገደቦችን ሁሉ ሊጥል እንደሚችል
የተነገረ ሲሆን ይህ በእራሱ ሕዝባዊ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል ብዙዎች ያስረዳሉ፡፡ በዚህ በአስቸኳይ አዋጅ
ስም ወያኔ በ1997 ዓ.ም. በአዲስ አበባ፤ በመርካቶ፣ በአራት ኪሎና በፒያሳ፣ በርካታ ታንኮችንና የጦር ሜዳ
ማሳሪያዎች የታጠቁ የአረመኔው የአጋዚ ጦሩን በማሰማራት ሕዝብን ለመጨፍጨፍ መዛቱ የሚታወስ ሲሆን

አሁንም ይህንን የጭራቅ አረመኔ ተውኔት

ሊደግመው ይችል ይሆናል የሚል ግምታቸውን የሚሰነዝሩ

እንደሚሉት ይህ ሁኔታ ሕዝባዊ አመጹን ያከረዋል እንጂ አይፈታውም ይላሉ፡፡
“ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!” የሚለው ሕዝባዊ መፈክር መስተጋባቱ መቀጠል እንዳለበት ተነገረ
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየአቅጣጫው የሚስተጋቡ መፈክሮች “ወያኔ ሌባ!፣ ወያኔ ይወገድ!፣ ወያኔ በቃን!፣ የሚሉ
ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ “ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!” የሚለውም እየተለመደ መምጣቱ የህዝቡን የንቃት
ደረጃ የሚሳይ መሆኑ እየተነገረ ነው፡፡ ከዚህ ቀደም እንኳንስ ሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተቃዋሚ ድርጅቶች
ቀርቶ በውጪ ሀገርም እንኳ ያሉት የእራሳቸው አባላትን ብቻ የማንሳት ክፉ አባዜ የተቃዋሚውን ጎራ ተቆራኝቶት
እና እንደ መርግ ተጭኖት እንደከረመ ይታወሳል ተብሏል፡፡ በየሕዝባዊ አመጹ ሕዝቡ “ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች
ይፈቱ!” የሚል መፈክር ማሰማቱ ለተቃዋሚዎች ትምህርት ሰጪ ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው፡፡ ኢሕአፓ በድረገጹ ፊት ለፊት በደመቀ ቀለም “ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ!” የሚለውን ለረጅም አመታት መለጠፉ
የሚታወቅ ሲሆን መፈክሩ የተረሱትን፣ የተዘነጉትን፣ የታሰሩበት ደብዛው የማይታወቀው እንደነ ጸገየ-ወይን
ደብተራው እና ጓዶቹ እንዲሁም በየጭለማ እስር ቤቶች ቁም ስቅላቸውም የሚያዩ ሁሉ ሚስጥሩ ተጋልጦ፤
በሕይወት ያሉት ይፈቱ፣ ማቀው የተገደሉትም በዝርዝር ይታወቁ፣ ገዳዮቻቸው የወያኔ ቁንጮዎች ለፍርድ ይቅረቡ
የሚል ጥያቄም በሕዝባዊ አመጹ ሊካተት ይገባዋል ተብሏል፡፡
የሰሞኑ ሕዛባዊ አመጽ ገበያውን መረበሹ ተስተውሏል


ሰሞኑን የተቀሰቀሰው ሕዝባዊ አመጽ ዋና ዋና አውራ ጎዳናዎችን በድንጋይ፣ በጎማና በጊንዲላ መዝጋት እና የወያኔህወሀት አባላትና ደጋፊዎች ንብረት የሆኑ እረጃጅም የጭነት ካዮኖችንና እንደ “ሰላም” የተባለው አውቶብስንና
የመሳሰሉትን የማጋየት እርምጃዎች ይወሰዱ ስለነበር ማንኛውም የመጓጓዣ እንቅስቃሴ ቀጥ በማለቱ ከቦታ ቦታ
የሚጓጓዝ እህል፣ አትክልትና ፈራፍሬ በተጠበቀው ጊዜ መድረስ ያልቻሉ በመሆኑም ከጥቅም ውጭ መሆናቸው
ታውቋል።

የወያኔ ፓርላማ የሚቀጥለውን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲመርጥ ታቅዷል ተባለ


ወያኔ ጠፍጥፎ የሰራቸውን ወይም እንዲፈጠሩ የረዳቸውን የጎሳ ድርጅቶችና የተጠሉ ተለጣፊዎች ወኪል ላኩ ብሎ
ወኪሎቹ ወያኔ በፓርላማ የሚያጸድቀውን ወይም የሚጥለውን ጠቅላይ ሚኒስቴር ተብዬ እንዲመረጥ ለማድረግ
አቅዷል የሚለው መረጃ በአሁኑ ጊዜ በመናፈስ ላይ ይገኛል ። 547 የፓርላማ አባላት በመላ የወያኔ አባላት
መሆናቸውን የማያውቅ የለም በሚል ያሽሟጠጡ ክፍሎች በዚህም ሆነ በዚያ ግን የወያኔን ትዕዛዝ የሚያስፈጽም
ዳግማዊ ሀይማርያም መመድቡ አያጠራጥርም ብለዋል ። ወይኔ ኦሮሞን ወይም አማራን ከሾመ የሚካሄድው ትግል
ያከትማል ብለው የሚቃዡ ባዕዳን ብቻ ሳይሆኑ ዜጎችም ጭምር መሆናቸው ተነግሯል ፡፡ የሕዝብን ትግል
በክልልና ጎጥ ሸንሽነው ሊፈርጁ የቀጠሉትና የተነሱት፤ ወደዱም ጠሉም ጸረ ሕዝብና አፍቅሮ ወያኔ አቅዋምን
ይዘዋልም ተብሏል ።

ለረጅም ዓመታት የታሰሩ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች ያልተፈቱ መሆናቸው ታወቀ


የሕዝብ ትግል በተለይም ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ ጩሀት በመጠናከሩ፤ ወያኔ የፈረደባቸውንም
ያልፈረደባቸውንም የተወሰኑ እስረኞች መልቀቅ ቢቀጥልም እስካሁን ከጎንደር፤ጎጃም ወዘተ የተያዙ በርካታ
እስረኞች ያልተለቀቁ ከመሆናቸው በላይ አንድም ኢሕ አፓ ተብሎ የታሰረና ደብዛው የጠፋ እስረኛ ያልተፈታም ለፍርድ ቀርቦ-ያልተፈረደበትም መሆኑ ተወግዟል ። ለፍቺ የደረሱ እስረኞችም ሆኑ ራሳቸውን ተቃዋሚ ድርጅት
ሊሉ የቃጡት ቡድኖች ሁሉ አንዴም አፍ አምልጧቸው በኢሕአፓነት የተያዙ እስረኞችስ ለምን አይፈቱም ብለው
ድምጽ ለመስማት አልታደልንም ። ኢሕ አፓ የሕዝብ ትግል ማገር ምሰሶ እንጂ እንደ እንጀራ ልጅ የሚጠቃ
አለመሆኑን እስካሁን መረዳት ያቃታቸው አንዳንዶቹ በሕዝብ ትግልና መስዋዕትነት ተፈተው እያለ ፈርንጆችና
ምዕራባውያንን ማመስገኑን መርጠው ሕዝብንም አሳዝነዋል ። ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የሚለው ትግል
ይቀጥል ያሉ ሀገር ወዳዶች፤

እንደ 1983 በሽግግር ሽፋን የወያኔና ጎጠኞች ስርዓት በሀገራችን እንዳይቀጥል

እንዳይከሰት ትግላችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን ብለዋል ።

በቅርቡ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት የሆኑት ራማፎሳ ከዙማ የማይሻሉ መሆናችው ተነገረ


በደቡብ አፍሪካ በሙስና ተክሰው ከፕሬዚዳንት ሥልጣን እንዲወርዱ የተደረገትን ጃኮብ ዙማን የተኩት ሲሪል
ራማፎሳ ከእጅ አይሻል ዶማ መሆናቸው አልቀረም ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች ተችተዋል ። ሲሪል ራማፎሳ
የማንዴላ ምትክ ሆነው ፕሬዚዳንት ለመሆን ሲቋምጡ ዓመታት አሳልፈዋል ያሉ ክፍሎች፤ ዙማ ከህንድ
ሀብታሞች ጋር ሲተቃቀፉ ራማፎሳ ደግም ከነጭ የማዕድን ኩባንያዎች ጋር ገጥመው ወደ 450 ሚሊዮን ዶላር
ባለሀብት ለመሆን በቅተዋል ይላሉ ። ራማፎሳ ከጥቂት ዓመታት በፊት የተቃውሞ ሰልፍ ያደርጉ የነበሩ ከሰላሳ
በላይ የወርቅ ማዕድን ሠራተኞችንም ግድያ ተጠያቂ ናችው ተብሏል። የገዢው ፓርቲ፤ ኤ ኤን ሲ (ANC)
የተበላሸ ፖለቲካ ካልተለወጠ ዙማን የጥቁር ካፒታሊስት በሚባሉት ራማፎሳ መተካቱ ፋይዳ ቢስ ይሆናል
በሚልም ተገምግሟል። ግለሰብን ባልስልጣን አውርዶ ብልሹ የሆነውን ፖለቲካ መቀጠል ወያኔም አሁን
እየሞከረው ያለው ተመሳሳይ ውድቅ መንገድ ነው ተብሏል ።

