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ርዕሰ ዜና





ወያኔ ድርጅቶችን ሰርጎ እንደሚያኮላሽ በድጋሚ ተረጋገጠ
የአባይ ግድብን ለማደናቀፍ ግብጽ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የተሳካ እንቅስቃሴ እያደረገች ነው ተባለ
በወያኔ ሰላምና እርቅ የተታለሉ ክፍሎች በህብረት ምስረታ ላይ እንቅፋት መሆናቸው ተነገረ
ወያኔ የሕዝብ ቆጠራ የሚደረግ መሆኑን ያሳወቀ ሲሆን በዚህ ተግባር ሕዝብ ተሳታፊ እንዳይሆን ጥሪ ቀረበ

ዝርዝር ዜና

ከውስጥ አዋቂዎች በተገኘው ዜና መሠረት ወያኔ የሀገርን ሁኔታ በቁጥጥር ስር አስገባለሁ በማለት
እየደነፋ የሚገኘው ኃይልና አፈና በመጠቀም ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ቡድኖች ሰርጎ በመግባት
መስራቾችና አንቀሳቅሾችን በመመደብ ነው ተብሏል። ወያኔ አንጋፋ ድርጅቶችን ለመስረግ ችግር
እናዳለበት ቢገልጽም እንደ አሸን የፈሉትን ሌሎች ድርጅቶች ግን ሲመሰረቱ ተሳታፊ ከመሆኑ
ባሻገር አንንዳንዶች መድረክ የሚያጣብቡ ጽንፈኞችን ራሱም እንደመሰረታቸው ለማወቅ
ተችሏል። ይህ በዚህ እንዳለ በአመራር ወይም በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የነበሩትን የወያኔ አባላት
ለትምህርት ወይም ለሌላ ጉዳይ የሸሹ ስደተኞች በማስመሰል በተለይ ወደ አውሮጳና አሜሪካ
እያስገባ ነው ተብሏል። በዚህም ስምሪት ዋና ሀላፊነትን የያዙት ጌታቸው አሰፋና በረከት ስምዖን
መሆናቸውንም ማወቅ ተችሏል ።

ወያኔ የአባይ ግድብ እገነባለሁ በሚል የሕዝብን ቦንድ በልቶና የሜቴክን አዛዥ የጄኔራል ክንፈንና
የሌሎችን ኪስ በማደለብ የግድቡን ሥራ ከ2 ዓመት በላይ ጎትቶት ባለበት ሁኔታ ግብጽ በአፍሪካ
ቀንድ አካባቢ ሰፊና የተሳካ እንቅስቃሴ በማድረግ ከፍተኛ ቦታውን ይዛለች ተባለ። በቅርቡ ከደቡብ
ሱዳን መሪ ሳልቫ ኪር ጋር ይገናኛል የተባለው የግብጹ አል ሲሲ፣ የኪር ደጋፊ ከሆነውና ከወያኔ
ጋር ቅራኔ ከገባውም ከዩጋንዳው ዮወሪ ሙሴቬኒ ጋር በቅርብ መወዳጀቱ ተጠቅሷል። ኢትዮጵያን
እንደ ሀገር የመነጠሉና ጥግ የማስያዝ ሴራ ሻዕቢያንም አቅፎ እየተካሄደ ያለ ሲሆን ወያኔ በበኩሉ
ኪሱን እስከሞላ ድረስ ምንም ግድ እንደሌለው ይታያል ሲሉ ታዛቢዎች ይወቅሳሉ። ቀድሞም
ቢሆን ከሱዳን ድንበር ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ግድብ መስራት ብልህነት አልነበረውም ያሉ ክፍሎች
አሁንም ወያኔ በሀገር ላይ የመጣውን አደጋ ለመከላከል አቅም ዝግጅትና ፍላጎት የለውም
ብለዋል። ግብጽንና ሳውዲን በመጠቀሙ ላይ፣ ወያኔ ወደ ሳውዲ አዘንብሎ የገንዘብ ኪሳራ

ያጋጠመውን የአባይ ግድብ ሆነ የውጭ ምንዛሪ ዕጥረት ያመጣውን ችግር ለመቋቋም ሳውዲና
ካታርን መማጠኑን ቀጥሎብታል። ካታር ከአሰብ ጀምራ የቀይ ባህርን ዳርቻ ለመቆጣጠር ስትጥርና
የበርበራን ወደብና ወታደራዊ አውሮፕላን ማረፊያ ለመያዝ ስትሞክር፤ ሳውዲ ለኢትዮጵያ ከቶም
የማይጠቅም የጦር ሰፈር በጅቡቲ ስትመሰርት ወያኔ ዝምታን መርጧል። ሀገር ማዳን ሳይሆን
ሀገር ማጥፋት ላይ የተሰማራው ወያኔ በዋናነት ትኩረት ያደረገው የሕዝብን ትግል ማፈን ስለሆነ
ኢትዮጵያ ተከባለች፤ በአስጊ አጣብቂኝ እየገባች ነው የሚለው የማያሰጋው መሆኑ ሊታወቅ
ተችሏል።

ወያኔ ዕርቅና ሰላም ፈላጊ መስሎ ለመቅረብ ሲሞክር ይህንን ያመኑና ለሥልጣን ፍርፋሪ
ሲቋምጡ የቆዩ ክፍሎች ሀቀኛ የህብረት ግንባር ምስረታው ላይ እንቅፋት እየሆኑም ነው
ተብሏል። በዚህ በዚያ ወያኔን ያቀፈ ሽግግር በሚል ብልጥ ነን ባይ አፍራሾች መድረክ ለመያዝ
መፍጨረጨራቸው የዚሁ የወያኔ ተንኮል ሰለባነት ነው ያሉ ታዛቢዎች፤ ወያኔ መቸም ቢሆን
ከቶም ሰላምና ዕርቅ ፈላጊ ሳይሆን ጸረ ሕዝብ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ የሕዝብ ዋና ጠላት ነው ሲሉ
ዳግም ጠቁመዋል ። ታዛቢዎቹ በመቀጠልም አሁን የተጀመረው የወያኔ ካድሬዎችንና
ባለሥልጣኖችን የመቅጣቱ ተግባር ቢቀጥልና በጎንደር በልዩ ልዩ ቦታዎች የሚካሄደው የትጥቅ
ተቃዋሞ መስፋፋት የተሻለና የሚያዋጣ መንገድ ነው ብለዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ወያኔ
በባህርዳር፣ ጎንደር፣ …ወዘተ ጨለማን ተገን አድርጎ የሚያካሂደውን አፈናና ግድያ የኢትዮጵያ
የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ አውግዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝምታው እንዲያበቃም ጥሪ
አድርጓል።

ወያኔ አሀዝ ለማስተካከልና የራሱን ክልል የሕዝብ ቁጥር ሊጨማምር አቅዶ ሕዝብ እቆጥራለሁ
ብሎ በተነሳው እንቅስቃሴ ህዝብ እንዳይተባበርና በተቻለውም መጠን ወያኔ አይቆጥረንም በሚል
እንዲያከሽፍ ጥሪ መደረጉ ተሰማ። በአሁኑ ጊዜ ያውም ብዙ ሚሊዮን ብር ወጪ የሚጠይቅን
ቆጠራ ማድረጉ ምን አስፈለገ ለሚለው ጥያቄ ቀና መልስ ይልተገኘለት ከመሆኑ ሌላ ከወዲሁ
ለቆጠራው መድቧቸው የነበሩትን እየቀየረና እየበወዘ ያለው ወያኔ በቆጠራ ስም አማራውን ሕዝብ
ለይቶ ለማጥቃት ነው ተብሏል።

