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   ፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ 
Finote Democracy Voice of Ethiopian Unity 

Efdpu@aol.com          www.Finote.org 
        ፕሮግራም፡ ረቡዕ  እሁድ  ከምሽቱ ሁለት ሰአት እስከ ሶስት ሰአት በ 13 ሜትር ባንድ 

      Programm. Wednesday and Sunday 8.00 PM – 9.00PM on n25 meter band 

   

ነሐሴ 12 ቀን 2005 ዓ.ም. 
 

በወያኔ ቡድን  የአቅምና የብቃት  ማነስ ምክንያት ችግሮች እየተባባሱ መሆኑ ተነገረ፤ 
 

በየቦታው ዘረፋዎችና ግድያዎች መኖራቸው ታወቀ፤ 
 

ጦሩን ከህዝቡ ለመነጠል የተወጠነው ሴራ መና ቀረ ተባለ፤ 
 

ሰራዊቱን በአዲስ መልክ ለማዋቀር ምስጢራዊ ምክክር መደረጉ ተጋለጠ፤ 
 

በሙስሊም ኢትዮጵያውያን ላይ ወያኔ የሚያካሂደው የተቀነባበረ ዘመቻ ቀጥሏል፤ 
  
 

        የወያኔ ቡድን በሙስሊሙ ሕብረተሰብ ላይ ያካሄደው  አፈናና ጭፍጨፋ የቀሰቀሰው    

ተቃውሞና ወገዛ፤ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች የተነሳበት ተቃውሞ…ከገዛ ካድሬዎቹ ከበድ ከበድ ያሉ 

ጥያቄዎች መነሳታቸው፤ .ስራ አጥነት በሀገሪትዋ መንገሱ…. በሰራዊቱ ውስጥ እጅግ የከረረ የእርስ 

በርስ ሽኩቻ መነሳቱና ሌሎች አላፈናፍን ያሉ ተያያዥ ጉዳዮች መፈጠራቸው በአሁኑ ሰዓት የወያኔ 

ቡድንን ውስብስብ ችግሮች ውስጥ የከተቱት መሆኑ ይነገራል።  

        በአሁኑ ሰዓት የስራ አጥ ዜጎች ቁጥር በጣም ከፍተኛ በመሆኑና የኑሮ ውድነቱ እየከፋና 

እየሰፋ በመምጣቱ የእለት ጉርስ ማግኘት የተቸግሩ አንዳንድ ዜጎች በወንጀል ተግባር ላይ 

እንደተሰማሩና  ከችግራቸው መጥናት የተነሳ ዜጎችን ከመግደል ጀምሮ ከአስከሬን ላይ ወርቅ 

እያወለቁ እስከመውሰድ እየደረሱ መሆናቸው ታውቆዋል፡፡ 

        የጥቂት የወያኔ ባለስልጣናት መንደላቀቂያ የሆነችው ኢትዮጵያ ዜጎችዋ በርሀብ አለንጋ 

እየተገረፉና እየተሰቃዩ የሚላስ የሚቀመስ በማጣታቸው ህይወታቸውን ለታደግ ሲሉ ብቻ የገዛ 

ወገናቸውን መዝረፍና መግደል እየተገደዱ መሆኑን የጠቆሙት ጉዳዩን የሚከታተሉ ወገኖች 

ሁኔታው በዚሁ ከቀጠለ ወደፊት ኢትዮጵያ የወንጀለኞች ከአፍሪካ በወንጀለኞች ብዛት አስከፊ 

ከሚባሉት ውስጥ ልትሆን ትችላለች ሲሉ ስጋታቸውን ይገልጻሉ፡፡ 

         ወያኔ ለኮታ ማሙያ ብሎ የመርጃ መሳሪያዎች እና ብቁ የሆኑ መምህራን ባልተሙዋሉበት 

በየክልሉ ከከፈታቸው ዩኒቨርስቲዎች በየዓመቱ እያመረተ የሚያወጣቸው ተማሪዎች ሳይቀር ስራ 
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አጥተው ለጎዳና ህይወት እየተዳረጉ ሲሆን ሌሎቹም ህይወታቸውን ለማቆየት እና የእለት ጉርስ 

ለማግኘት ሲሉ በኮብል ስቶን ድንጋይ ማንጠፍ…በከብት እርባታ….በከተማ ፅዳት…በእንጀራ ጋገራ 

ስራ ላይ የተሰማሩ ቢሆንም አብዛኞቹ ግን ለጎዳና ተዳዳሪነት ተዳርገው የሚገኙ መሆኑ ታውቋል። 

ከገጠር  አርሶ አደሩ በካድሬዎች በሚደርስበት ወከባ እና በመሬት ጥበት የተነሳ ቤተሰቡን 

አስከትሎ ለልመና ወደ ርዕሰ መዲናዋ አዲስ አበባ እየተመመ በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት ከተማዋ ከ7 

ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ለማስተናገድ እንደተገደደችና የሚሰሩ የወንጀል አይነቶችም እየረቀቁ 

በመምጣታቸው ዜጎች በፍርሀት ተውጠው የሚገኙበት ወቅት ላይ መደረሱን ተዘዋዋሪ ዘጋቢያችን 

ያደረሰን ጥቆማ ገልጾዋል፡፡ 

        ለዓመታት በውጭ ሀገር በስራና በተለያዩ ምክንያቶች ኖረው ለእረፍት ብለው ወደ 

ቤተሰቦቻቸው የተመለሱ ዜጎች እንደልባቸው ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ እያቃታቸው 

በሚደርስባቸው ዝርፊያና ስርቆት የተነሳ በያዙት ፕሮግራም መንቀሳቀስ አቅቶዋቸው ያለ ቀናቸው 

ወደ መጡበት እየተመለሱ መሆኑንም ተዘዋዋሪ ዘጋቢያችን ተዘዋውሮ ካገኘው ጥቆማ ለመረዳት 

ተችሎዋል፡፡ 

         ስርዓቱ በዜጎች ላይ ከሚያደርሰው ወከባና ከሚፈጥረው እንቅፋት በተጨማሪ በዘራፊዎች 

እና በስርዓት አልባ ወጣቶች ከተማዋና ህዝቡዋ መላወሻ መተንፈሻ እንዲያጡ ተደርገው የወያኔ 

ቡድን ለገዛ ካድሬዎቹ ብቻ ከከላና ሽፋን አየሰጠ የተቀረውን ህዝብ ትቶ ለአስከፊ አደጋ 

የዳረጋቸው መሆኑ መሆኑ በገሃድ እየታየ ነው።  

      ሰሞኑን ተዘዋዋሪ ዘጋቢያችን በአዲስ አበባ በተለያዩ ከፍለ ከተሞች ተዘዋውሮ ለማረጋገጥ 

ባደረገው ሙከራ ከአራት በላይ ሰዎች በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ እና አቅራቢያ ተገድለው 

መገኘታቸውን ያረጋጠ ሲሆን የገዳዮቹም ማንነት ለግዜው ባይታወቅም ከዝርፊያ ጋር የተያያዘ 

መሆኑ ታውቋል።  

        በተለያዩ የጦር ክፍል ውስጥ እና በፖሊስ ተቁዋማት ውስጥ ሲያገለግሉ የነበሩና የተባረሩ 

እንዲሁም አሁንም እያገለገሉ የሚገኙ አባሎች ስርዓቱ በፈጠረው የኑሮ ውድነት ጫና ምክንያት 

የሚቀምሱት በማጣታቸው የገንዘብ አቅም አላቸው የሚሉዋቸውን ዜጎች አፍነው እየገደሉ 

እንደሚዘርፉ የሚነገር ሲሆን  ሰሞኑን በሳሪስ …በላፍቶ… በቤተል …በብርጭቆ ፋብሪካ እና 

በኮልፌ አካባቢ ዝርፊያዊችና ግድያዎች መደረጋቸውም ዘጋቢያችን ያረጋገጠ መሆኑን ለማወቅ 

ችለናል።  

        በመኖሪያ ቤታቸው ውስጥ እና በአቅራቢያቸው ተገድለው የሚገኙት ሰዎች የገንዘብ አቅም 

ያላቸውና ከፖለቲካ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው፤ ኮንዶሚኒየም  ወይም ትልልቅ ቤቶች  
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ተከራይተው የሚኖሩ መሆናቸው የተረጋገጠ ሲሆን ገዳዮቹ በየቀኑ ክትትል እና ጥናት አድርገው 

እንደገደሉዋቸው ከደረሰን ዘገባ ለማወቅ ተችሎዋል፡፡ 

        በተለይ ሳሪስ እና ላፍቶ ኮንዶሚኒየም ተከራይተው የነበሩት እና በቤታቸው ውስጥ 

ተገድለው የተገኙት በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙት ሙዋቾች  በዘራፊዎች እንደተገደሉና 

ዘራፊዎቹ የፖሊስ አባላት እንደሆኑ የተጠቆመ ቢሆንም ከአቅም ማነስ የተነሳ የሚመለከተው 

ክፍል ሊይዛቸው እንዳልቻለ የሙዋች ቤተሰቦች ተናግረዋል፡፡ 

         በኮልፌ እና በቤተልም በተመሳሳይ በመኖሪያ አቅራቢያቸው  የተገደሉት ሁለት ሰዎች 

ከሰራዊቱ በተቀነሱና በተባረሩ ሰዎች መሆናቸውን የተጠቆመ ሲሆን የሙዋች ቤተሰቦች 

ለሚመለከተው ክፍል አቤቱታ ቢያቀርቡም የወያኔ ቡድን ወንጀለኞችን ለመያዝ ያልቻለ መሆኑን  

የሙዋች ቤተሰቦች አረጋግጠዋል፡፡ 

          ዛሬ ዜጎች ወያኔ በሚፈጥረው የፖለቲካ ግርግር እና ትርምስ ሳቢያ የተረጋጋ ህይወት 

እንዳይመሩ ከማድረጉም ባሻገር በየቀኑ በሚከሰተው የኑሮ ውድነት ምክንያት ሕዝቡ ግራ ተጋብቶ 

ባለበት በዚህ ግዜ ከመከላከያና ከፖሊስ ተቁዋማት  የተቀነሱና የተባረሩ እንዲሁም በስራ ላይ ያሉ 

ታጣቂዎች ዜጎችን እየገደሉ ዝርፊያ እየፈጸሙ መሆኑ እየታወቀ መቆጣጠር አለመቻሉ የወያኔ 

ቡድን አገዛዝ ጨርሶ እየደከመ መምጣቱን ያሳያል ተብሎዋል፡፡ 

       ወደ አስኮ በሚወስደው መንገድ ላይ ብርጭቆ ፋብሪካ ተብሎ በሚጠራው ኮንዶሚኒየም 

ግቢ ውስጥ ከአሜሪካ የመጣ አንድ ኢትዮጵያዊ ተከራይቶ ባለበት ሁለተኛ ፎቅ ላይ የታጠቁ 

ዘራፊዎች በተመሳሳይ ቁልፍ ከፍተው በተኛበት አንቀው ገድለው ወርቅ እና ገንዘብ ይዘው 

የተሰወሩ ሲሆን  ቤተሰቦቹ ያሉበት ባለመታወቁ ምክንያት ማዘጋጃ የቀበረው መሆኑ ታውቋል።  

        ከዘራፊዎቹ ጎን ለጎን የወያኔ ቡድን መረጃና ደህንነት አባሎችም  የወያኔን ቡድን 

ይቃወማል… ለወደፊቱ አደጋ ይፈጥራል…ሕዝቡን ይቀሰቅሳል… ብለው ያሰቡትን ዜጋ ድምጽ አልባ 

በሆነ የጦር መሳሪያ እየገደሉ የሚጥሉ መሆናቸውንና አንዳንዶቹን ከቤታቸው በራፍ ላይ አፍነው 

እንደሚወስዱዋቸውና እንደሚሰውሩዋቸው ከደረሰን ዘገባ ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 

         ሰሞኑን የሙስሊሙ ህብረተሰብ ባሰማው በቃን!... ሰለቸን!... ተቃውሞ የተነሳ የወያኔ 

ቡድን ስጋት ናቸው ያላቸውን ዜጎች በይፋና በስውር እያፈሰ የወሰዳቸው ሲሆን ሶስት የሙስሊም 

ምሁራኖችን ገድሎ እንደጣለና በኪሶቻቸው የነበሩት ዶኩሜንቶች እና ገንዘቦች እንዳልተወሰዱ 

ለማረጋገጥ ተችሎዋል ሲል የደረሰን ጥቆማ አብራርቶዋል፡፡ 
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        በተመሳሳይ ዜና የወያኔ መከላከያ  መኮንን ተብየዎች የሰሩት ስራ እያደር እየተጋለጠ 

በመምጣቱና ሕዝቡም ቁጣውን ሊገልጽ ይችላል የሚል ፍራቻም ስላስከተለ ሰራዊቱን ከሕዝቡ 

ለመለያየት እና ለማቃቃር ሲሉ አዲስ  ምስጢራዊ መልዕክት ለአባላቱ መበተናቸው ተጋለጠ፡፡ 

        ሰሞኑን በጦር ኃይሎች ሆስፒታል ፊት ለፊት በሚገኘው በቀድሞው ምድር ጦር ዋና 

መምሪያ  ግቢ ውስጥ የሚገኙ የጦሩ አባላትን ሰብስበው ማንም የጦሩ አባል የደንብ ልብስ ለብሶ 

ከቦታ ወደ ቦታ  ለብቻው እንዳይንቀሳቀስ ሲሉ መልዕክት ለሰራዊቱ ማስተላለፋቸውና ሰራዊቱም 

መልክቱን ከመቃወሙ በላይ  ቁጣውን እንደገለጸም ከውስጥ አዋቂ ምንጮች የደረሰን ጥቆማ 

ይገልጻል፡፡ 

         በአሁኑ ሰዓት ሕዝቡ በሁኔታዎች አለመረጋጋት እና በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በመንግስት 

ላይ ቁጣውን እየገለጸ በመሆኑ በእናንተ ላይ እርምጃ ሊወስድባችሁ ስለሚችል ማንም የሰራዊቱ 

አባል ለብቻው እንዳይንቀሳቀስ፤  አደጋ ቢደርስበት ተቁዋሙ የማይጠየቅ እና ኃላፊነት 

የማይወስድ መሆኑን እናስታውቃለን በማለት የመከለከያ ኢንዶክትሪኔሽን እና መረጃ መምሪያ 

ኃላፊ ዋና አዛዥ የሆነው የህወሀቱ ብ/ጄ/ል ተብየው መሀሪ ያስተላለፈው መልእክት ሰራዊቱ በቁጣ 

እኛ የወጣነው ከህዝብ አብራክ ሆኖ ሳለ ልትነጥሉን መሞከራችሁ ያሳፍራል በማለት ምላሽ 

እንደሰጡት ከደረሰን የውስጥ አዋቂ ምንጮች ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 

         ሀገር ይጠብቃል…. ለህዝብ ቆሞዋል… የተባለውን ሰራዊት ከህዝብ ለመነጠል ሲሉ ብቻ  

ጥቃት ሊያደርስባችሁ ስለሚችል ሕዝቡን ተጠንቀቁት ተብሎ በይፋ መነገሩ አሳፋሪና አሳዛኝ 

ከመሆኑም በላይ በወያኔ መኮንኖቹ መሀከል የተፈጠረውን ችግር ለመሸፈንና አቅጣጫ ለማስቀየር 

ሲሉ ያደረጉት ነው በማለት የሚገመግሙ አሉ።  

         የወያኔ ጄኔራል መኮንኖች ከሀገሪቱ አቅም በላይ ሀብት እና ንብረት እንዲያፈሩ 

ከመደረጉም በተጨማሪ እያንዳንዳቸው ምርጥ በተባሉ ቦታዎች ህንጻ አስገንብተው በውድ ዋጋ 

እያከራዩና ሀብት እያካበቱ መሆናቸው የታወቀ ሲሆን ይህንን መልእክት ያስተላለፉት ጥቅማቸውን 

የሚቋረጥባቸውን ሁኔታዎች ለማጥበብ ነው የሚል አስተያየት እየተሰጠ ነው።  

         ሰኞ ሐምሌ 29 ቀን 2005 ዓ.ም በአዲስ አበባ በሚገኙ የመከላከያ መምሪያዎች  በሙሉ 

የጦሩ አባላትን ብቻ ነጥለው በመሰብሰብ በህዝቡ ጥቃት ሊሰነዘርባችሁ ስለሚችል በቡድን 

ተንቀሳቀሱ የሚል ማስፈራሪያ የተሰጣቸው የሰራዊቱ አባሎች እርስ በርስ ከመነጋገራቸውም በላይ 

ጄኔራል መኮንኖች ተብየዎቹ  ከዚህ ቀደም በሀገር እና በህዝብ ላይ የሰሩት ሸፍጥ እንዳይጋለጥ 

ከህዝቡ ጋር ሊያጋጩት ያደረጉት ሙከራ ቢሆንም ሳይሳካላቸው ቀርቶዋል ሲሉ ምንጮቹ 

አብራርተዋል፡፡ 
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       እኛ ከህዝቡ አብራክ ወጥተን እንዴት ሕዝቡን ተጠንቀቁት ትሉናላችሁ ሲሉ በጥያቄ 

ያጣደፉት  የሰራዊቱ አባላት እናንተ የሰራችሁትን ወንጀል ለመሸፋፈን ስትሉ ይሄን የመሰለ 

ለሰሚው ግራ ያጋባ መልዕክት ማስተላለፋችሁ የሚያሳዝንና የሚያሳፍር ነው  ሲሉም 

መናገራቸውን ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል፡፡ 

      በተያያዘ ዜና   በሰራዊቱ እንቅስቃሴና ውስጣዊ የጦር አባላት ሁኔታ ድንጋጤና ፍርሀት 

ብሎም ስጋት የገባቸው የወያኔ የጦር ጄኔራሎች ባለፈው ሳምንት አምባሳደር ቲያትር ቤት ፊት 

ለፊት በሚገኘው በመከላከያ ዋና መምሪያ ግቢ ውስጥ ምስጢራዊ ስብሰባ ማድረጋቸውን የውስጥ 

አዋቂ ምንጮች  አጋልጠዋል፡፡ 

         የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ተብየው ሳሞራን ጨምሮ የእዝ አዛዦች እና የመምሪያ 

ኃላፊዎች ባደረጉት በዚሁ ምስጢራዊ ስብሰባ ላይ ጦሩ በአሁኑ ወቅት አኩርፎ ያለበት ግዜ ስለሆነ 

ይሄንኑ ስጋት ለመቀነስ እንዲረዳ በየጦር ክፍሉ መበታተንና በአዲስ መልክ ማዋቀር አማራጭ 

የሌለው እርምጃ ነው በማለት ውሳኔ ያሳለፉ ሲሆን በቅርቡ ተግባራዊ እንቅስቃሴውን ለመጀመር 

የወረቀት ስራው እየተጠናቀቀ እንደሚገኝ  ከውስጥ አዋቂ ምንጮች ከተገኘ ዜና ለማወቅ 

ተችሏል፡፡  

           በሁሉም የጦር ክፍሎች ውስጥ “የአንድ ወገን የበላይነት ነግሶዋል ሊስተካከል ይገባዋል” 

በማለት የሰራዊቱ አባላት በተለያዩ ግዜያት ላነሷቸው ጥያቄዎች የወያኔ መኮንኖቹ በበኩላቸው 

የግዜ መግዣና ማስተንፈሻ እየሰጡ ቢቆዩም ችግሩ እልባት ከማግኘት ይልቅ እየሰፋና እየተለወጠ 

በመምጣቱ ስጋት መፍትሔ ሊሆን ይችላል ብለው ያቀዱትን  ጦሩን የመበተንና በአዲስ መልክ 

የማዋቀር  ተግባር በቅርቡ የሚጀምሩ  መሆኑን ከውስጥ አዋቂ ምንጮቹ የደረሰን ጥቆማ 

አስረድቶዋል፡፡ 

        የወያኔ ጄኔራል ተብየዎች ባደረጉት በዚሁ ስብሰባ ላይ ሁሉም የየክፍሎቻቸውን የጦር 

አባላት ሁኔታ ሪፖርት ያደረጉ ሲሆን ሰራዊቱ በተለይ የበታች ሹሞች እና መስመራዊ መኮንኖች 

አኩርፈው የሚገኙ መሆኑንና አደጋ ሊፈጥሩ ስለሚችሉ አስቸኩዋይ መፍትሄ ሊሰጥ ይገባል 

በሚል ሁሉም በመግለጻቸው መፍትሄ ይሆናል ያሉትን መበተንና በአዲስ መልክ ማዋቀሩን ጉዳይ 

በቅርቡ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል ከወዲሁ ዝግጅቱ እንዲጠናቀቅ ውሳኔ ማሳለፋቸውንም 

ምንጮቹ ገልፀዋል፡፡ 

         በመሆኑም በመጀመሪያ ከምስራቅ እዝ አንድ ሙሉ ክፍለ ጦር ተበትኖ ወደ ሰሜን እዝ 

እንዲቀላቀልና አንዱ አንዱን በማያውቅበት እና ገና እንደ አዲስ እንዲግባባ ለማድረግ ታስቦ 

የተደረገ ሲሆን ጦሩ ከመበተኑ በፊት መሪ የተባሉት ለጄኔራል መኮንኖቹ ቅርበት ያላቸው 
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አስቀድሞ ተመርጠው የተቀመጡ ሲሆን አሁንም አንድ ለአምስት የሚል የእርስ በርስ ማጠላለፊያ 

ስልት ጭምር በአዲሱ አወቃቀር እንደተዘረጋም ምንጮቹ አጋልጠዋል፡፡ 

       

       በሌላ ዜና   የኢድ አልፈጥር በዓል በስታዲየም በተከበረበት ዕለት ሕዝበ ሙስሊሙ በዱላ 

ሲቀጠቀጥ እና ሲንገላታ የነበረ ሲሆን ከ25 ሺህ በላይ ሴት …ወንድ… ህጻን… አዋቂ ሳይሉ አፍሰው 

በቲኒሽዋ ስታዲየም ውስጥ አግተዋቸው ያዋሉዋቸው ከመሆኑም በላይ ለ24 ሰዓት በተለያዩ ክፍለ 

ከተማ እስር ቤት አጉረዋቸው የሚቀመስ ውሀና ምግብ ሳይሰጡዋቸው ሲያንገላቱዋቸው እንደነበር 

የዚሁ ሰለባዎች ተናግረዋል፡፡ 

         ያለ መጠለያ ዝናብና ቁር ሲፈራረቅባቸው ለ24 ሰዓታት አስረው ሲያሰቃዩዋቸው የነበረ 

ሲሆን አንዳንዶቹ አቅም አንሶዋቸው ወድቀው እንደነበርና በተለይ ሴቶች ለከፍተኛ ችግር 

ተዳርገው እንደነበርም ከችግሩ ሰለባ ከሆኑ ዜጎች ለማወቅ ተችሎዋል፡፡ 

          በዕለቱ በስታዲየም ዙሪያ በተከሰተ ግጭት እና ግርግር ሕዝበ ሙስሊሙ ጫማውን ጥሎ 

የሸሸ በመሆኑ ከ5 ሺህ በላይ ጫማዎች መሰበሰባቸውና በማዘጋጃ ቤት መኪና ተጭኖ ወደ ቆሼ 

ተወስዶ እንዲቃጠል መደረጉን ከአይን እማኞች ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 

          በመላ ሀገሪቱ የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ እና የሙስሊሙን ህብረተሰብና 

የተቃዋሚ ፓርቲዎችን እንቅሰቃሴ ለማዳከም ብሎም ለማጥፋት ሲል የወያኔ ቡድን በየከተማው 

ሕዝቡን ለመሰብሰብ ጥሪ ቢያደርግም ተቀባይነት አጥቶ ባዶ መቅረቱና የገዛ ካድሬዎቹን ብቻ 

ሰብስቦ የአቁዋም መግለጫ ለማውጣት እንደተገደደና በዚህም ላይ ከገዛ ከካድሬዎቹ ጭምር 

ከፍተኛ ተቃውሞ እንደደረሰበት ከተሰብሳቢዎቹ የደረሰን ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

         በዚህ ብቻ ያላቆመው የወያኔ ቡድን የደረሰበትን የፖለቲካ ኪሳራና የህዝብ ተቃውሞ 

ለማርገብ ሲል በደሴ ከተማ በራሱ የደህንነት ኃይሎች እንደተገደሉ የተነገረላቸው የሼህ ኑሩ 

ይማምን ጉዳይ አንስቶ ሰፊ የቴሌቪዥን ሽፋን ሰጥቶ ሲዘግብና ቅስቀሳ ሲያደርግ ሰንብቶዋል፡፡ 

           በተቀነባበረ ሁኔታ በአሸባሪዎች ተገደሉ በሚል የተለያዩ ቦታ እና የተለያዩ ግዜያት 

የተቀረጹ ፊልሞችን በማቅረብ ህዝብን ሊያታልል እና ሊያጃጅል ቢሞክርም ቀድሞ ህዝቡ 

ያወቀው በመሆኑ ትኩረት ሳይሰጠው ፕሮግራሙን ሳይከታተለው ቀርቶዋል፡፡ 

        በዚሁ የሀሰት ድራማ በሆነው የሼህ ኑሩ ይማም ግድያ ላይ ተሳትፈዋል ያላቸውን ንፁሀን 

ዜጎች አፍሶ በግዳጅ እንዲያምኑ በማድረግ በቴሌቪዥን ያቀረባቸው ቢሆንም ከገለፃቸው እና 

ከሰጡት አስተያየት ግን ምንም እንደማያውቁና ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ብቻ ተቀነባብሮ የቀረበ  

መሆኑን ያመላከተ ነው በማለት ሕዝቡ አስተያየት ሲሰጥ ተደምጦዋል፡ 


