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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 19 ቀን 2005 ዓ.ም. 
 

 

የመለስ የሙት ዓመቱን ለማክበር በሚል በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር የህዝብ ገንዘብ ወጪ 

መደረጉ ተጋለጠ፤ 

 

በሙት ዓመቱ ላይ እንዲገኙ ጥሪ የተደረገላቸው የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ሳይገኙ ቀሩ፤ 

 

ወጣት ካድሬዎቹ ኃይለማርያም ደሳለኝ በተገኘበት ድንገተኛ ስብሰባ አደረጉ፤ 

  ከፍተኛ ባለስልጣናቱ እራሳቸውን መጀመሪያ ያጸዱ ሲሉ ጥያቄ አቀረቡ፤ 

 

ከኦሮሚያና ከአዲስ አበባ ከሙስሊሙ ተቃውሞ ጋር ንክኪ አላቸው የተባሉ ባለስልጣናት ከስራ 

ታገዱ፤ 

 

በተለያዩ ቦታዎች የተከሰተው የጎርፍ አደጋ በዜጎች ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳይ አደረሰ  

 

       በሀገር እና በህዝብ ላይ ከፍተኛ በደል እና ግፍ ሲፈጽም የነበረውና ድንገት በሞት የተለየው 

የወያኔው መሪ መለስ ዜናዊ የሞተበት አንደኛ ዓመትን አስመልክቶ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ብር 

በተለያዩ ሰበቦች ከህዝብ ካዝና ወጪ ተደርጎ መባከኑ  ተጠቆመ፡፡ 

         የቀድሞው የወያኔ መሪ መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው በወርሀ ሐምሌ 

መጨረሻ ላይ  2004 ዓ.ም መሆኑን በወቅቱ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር ሲዘግቡ 

የነበረ ቢሆንም ባለስልጣናቱ የውስጥ ዝግጅቶቻቸውን ለማድረግ ሲሉ ቀናቶችን ደብቀው ልክ 

ነሐሴ 14 ቀን 2004 ዓ.ም ጠዋት በይፋ የገለጹ መሆኑን ያስታወሱት ዜጎች ይሄንኑ የሙት ዓመት 

በዓልን አስመልክቶ እጅግ ከፍተኛ ገንዘብ እየባከነ እንደሚገኝ ተዘዋውሮ ከተገነዘበው ዘጋቢያችን 

ለመረዳት ተችሎዋል፡፡   
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          በዚህም መሰረት በመላ ሀገሪቱ በእያንዳንዱ ወረዳና የዞን ከተሞች ሳይቀር የመለስን 

ሐውልት በግዳጅ አሰርተው እንዲያቆሙና በስሙ ፓርክ እንዲሰየምለት በተሰጠ ጥብቅ ትዕዛዝ 

መሰረት ከሕዝብ እና ከመንግስት ካዝና ወጪ ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን ተዘዋውሮ ከተመለከተው 

ዘጋቢያችን ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡  

         የአረንጉዋዴ ልማት በሚል በኦሮሚያ ክልል በቢሾፍቱ ከተማ የመለስን ሙት ዓመት 

ባከበሩበት ወቅት በመቶ ሺህ ብሮች ወጪ ሐውልት አሰርተውለት ያስመረቁ ሲሆን የመንግስት 

ሰራተኛውም ከየመንግስታዊ መስሪያ ቤቶች በግዳጅ እንዲወጣ ተብሎ በዓሉን እንዲያከብር 

ተደርጎ እንደነበርም ታውቆዋል፡፡ 

         የችግኝ ተከላ…. የፓናል ውይይቶች እና ሌሎችም ስነ ስርዓቶች መደረጋቸውንና ዋና 

በዓሉን ነሐሴ 14 ቀን 2005 ዓ.ም በአዲስ አበባ ድል ባለ ድግስ እና በተለያዩ ዝግጅቶች ሲያከብሩ 

ውለዋል፡፡ለሀገር እና ለባንዲራቸው ክብር ሲሉ በዱር በገደሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ዜጎችን 

ረስተው ሀገርን ቆርሶ ለባዕዳን ለሰጠ ….ሀገሪቱን ላዋረደና ባንዲራዋን ጨርቅ ላለ አንድ ተራ 

ግለሰብ 21 ግዜ መድፍ እንዲተኮስ ከማድጋቸውም ባሻገር ከሕዝብ ተነጥለው ብቻቸውን በልዩ 

ልዩ ዝግጅቶች ሲያከብሩ ሰንብተዋል፡፡  

        እንጦጦ ተራራ ላይ በሚገኘው በጉለሌ የዕፅዋት ማዕከል ላይ በስሙ የቤተ መጻህፍት 

ተገንብቶ እና መናፈሻ ተሰይሞ የተመረቀለት ሲሆን በዚሁ ዝግጅት ላይ ከውጭ የሚመጡ 

የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ይገኛሉ ተብሎ ለሰዓታት ፕሮግራሙ ቢዘገይም ከሶስቱ መሪዎች 

በስተቀር ሁሉም ሳይገኙ መቅረታቸውም ታውቆዋል፡፡        

         የአፍሪካ ሀገራት መሪዎችን በዝግጅቱ ላይ እንዲገኙላቸው ከወራት አስቀድሞ ጥሪ 

ያደረጉላቸው ሲሆን ጥሪ ከተደረገላቸው መሪዎች መሀከል በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት 

እየታደነ ያለውና በቅርቡ  በኢራኑ አዲሱ ፕሬዝዳንት በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘት በመጉዋዝ ላይ 

እያለ ሳዑዲ የአየር ክልሉዋን በመከልከሉዋ የተመለሰው የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ዑመር ሀሰን 

አልበሽር….የወያኔ ጥገኛ የሆነው የጅቡቲው ፕሬዝዳንት  ዑመር ጌሌህ ….በወያኔ ድጋፍ ስልጣን 

ላይ የሚገኘው የሱማሌው አዲሱ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ብቻ የተገኙ ሲሆን የተቀሩት 

ጥሪ የተደረገላቸው የአፍሪካ መሪዎች የወያኔ ባለስልጣናት እንዳሰቡት ሳይገኙ በመቅረታቸው 

ያቀዱት ፕሮፓጋንዳ ፉርሽ ሊሆንባቸው ችሎዋል፡፡ 

         የመለስ ቅርብ ነው የተባለው  የዩጋንዳው ፕሬዝዳነት ፖል ካጋሜ…..የደቡብ አፍሪካው 

ፕሬዝዳንት ጃኮቭ ዙማ ….የኬንያው ፕሬዝዳንት ጥሪ ከተደረገላቸው መሪዎች መሀከል የነበሩ 

ቢሆንም የወያኔ ባለስልጣናት ሰፊ ዝግጅት እና ፕሮግራም ይዘው  ሳይገኙላቸው ቀርተዋል፡፡ 
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        በዚሁ የመለስ ሙት ዓመት በዓልን ለማክበር በተለይ በአዲስ አበባ በአስሩም ክፍለ ከተማ 

በ97ቱም ወረዳ የሚሰሩ ሰራተኞችን በግዳጅ የመለስን ምስል የያዘ ቻይና ታትሞ የመጣውን 

ካኒቴራ እና ኮፍያ አልብሰው ወደ መስቀል አደባባይ  በመውሰድ የሻማ ማብራት ምሽት ያደረጉ 

ሲሆን በዕለቱ በከተማዋ የሚገኙ ቀላልና ከፍተኛ የህዝብ መጉዋጉዋዣ መኪኖች በሙሉ 

በኮንትራት ተይዘው ከተማዋን ባዶ አድርገዋት ሕዝቡ መንቀሳቀሻ አጥቶ እንደነበር ተዘዋውሮ 

ከተመለከተው ዘጋቢያችን የደረሰን ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

         በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ሊስትሮዎች እና የጎዳና ተዳዳሪዎችን የመለስ ምስል ያለበትን 

ካኔቴራ በማልበስ ለእያንዳንዱ 1 መቶ ብር በመስጠት አሰልፈው ወደ መስቀል አደባባይ 

የወሰዱዋቸው ቢሆንም በዝግጅቱ ላይ ሳይሳተፉ ስታዲየም ዙሪያ አካባቢ  ሲደርሱ ልጆቹ ወደ 

የመጡበት በመበታተናቸው  ከፍተኛ መሳቂያና መሳለቂያ ሆነዋል፡፡  

        የአክሱም ሐውልት ለደቡቡ ምኑ ነው እያለ ሲሳለቅ የነበረው መለስ….እንኩዋን በእሳት 

ከተፈተነው የትግራይ ሕዝብ ተፈጠርኩ እያለ ሲመጻደቅ የነበረው የወያኔው መሪ መለስ ዜናዊ…… 

ዛሬ የሙት ዓመቱ አንደኛ ዓመቱን አስመልክቶ በደቡብ ክልል እና በኦሮሚያ ክልል ከትግራይ 

በበለጠ ሁኔታ ወጪ ተደርጎ በእያንዳንዱ ከተማ ሐውልቱ እንዲቆምለት መደረጉ አስገራሚ 

ሆኖዋል፡፡ 

          በቅርቡ በአማራ ክልል በኦሮሚያ ዞን በከሚሴ ከተማ አቅራቢያ በተከሰተ የጎርፍ አደጋ 

ከ40 በላይ ዜጎች በጎርፍ የተወሰዱ ከመሆኑም በላይ አስከሬናቸው በደለል ተቀብሮ ለማውጣት 

አስቸጋሪ በሆነበት እና በጎርፉ አደጋ ቤት ንብረታቸው የወደመባቸው ከ1300 በላይ አባወራዎች 

የሚልሱት የሚቀምሱት አጥተው በአውላላ ሜዳ ላይ ተበትነው ባሉበት ወቅት የክልል ተብየው 

ሹሞች ለመለስ ሙት ዓመት በሚል በመቶ ሚሊዮን ብር የሚቆጠር ገንዘብ እየረጩ በዓሉን 

ማክበራቸው ሰውዬው በቁሙም ሲያንቀጠቅጣቸውና አሁን ደግሞ ከሞተ በሁዋላም 

እያርበደበዳቸው ከመሆኑም በላይ  ሀገሪቱን ለድህነት እየዳረጉዋት ይገኛሉ ሲሉ የከሚሴ ከተማ 

ነዋሪዎች በምሬት ሲናገሩ ተደምጠዋል፡፡   

          አጎባዳጅ ምሁራን የተባሉት ጥቂት የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ  መምህራኖች በበኩላቸው  

ከዚህ ቀደም በሀገር እና በሕዝብ ላይ ከፍተኛ በደል ሲፈጽም ነበር ብለው ሲከራከሩና ሲያወግዙ 

ህዝቡን ሲቀሰቅሱ እንዳልነበር ዛሬ ከፍተኛ ገንዘብ ተመድቦላቸው ኪሳቸውና ከርሳቸው ስለሞላ 

ብቻ ለመለስ ውዳሴ እየተቀኙ  የጥናታዊ ጽሁፍ እንዲያቀርቡ የተደረገ ከመሆኑም በላይ 

የመላዕክት ቁራጭ አድርገው በማቅረባቸው ሕዝቡ በእጅጉ እንዳዘነባቸውም ለማወቅ ተችሎዋል፡፡ 
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         በተለይ በ1997 ዓ.ም በተደረገው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ ወያኔን ሲያወግዙ እና ሕዝቡን 

ሲቀሰቅሱ የነበሩት የዛሬዎቹ ጥናት አቅራቢ ምሁራኖች  ዛሬ በገንዘብ እና በተለያዩ ጥቅማጥቅሞች  

በመደለላቸው የመለስን ሙት ዓመት አንደኛ ዓመት አስመልክተው ውዳሴ መለስ ሲያቀርቡና 

የብሄረሰቦች መብት እንዲከበር…. ማንነታቸውን እንዲያውቁ ያደረገ እያሉ ሲክቡት በመዋላቸው 

የገዛ ጉዋደኞቻቸው በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ብለው ሲተቹዋቸው ተደምጠዋል፡፡  

        ለስሙ የአማራ ክልልን እናስተዳድራለን የሚሉት የህወሀት ጥገኛ እና ተላላኪ የሆነው 

የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች በክልሉ ውስጥ እጅግ መጠነ ሰፊ ችግሮች በህዝቡ ላይ 

እየደረሰ መሆኑን እያወቁ ትኩረት ሳይሰጡና ሳይመለከቱ የመለስ ዜናዊ ሙት ዓመት በዓልን 

ለማክበር በሚል ከመንግስት ካዝና ወጪ አድርገው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ባህር ዳር ከተማ 

ደርሰው ሲዝናኑ ውለው መመለሳቸው ታውቆዋል፡፡ 

         የውሎ አበል እና የአውሮፕላን መጉዋጉዋዣ ተከፍሎላቸው የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ 

አባሎች ለችግኝ ተከላ በሚል ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ተጉዘው ቀኑን ሙሉ ሲዝናኑና በመቶ 

ሺህዎች የሚቆጠር የህዝብ ገንዘብ ሲበትኑ ደርሰው ተመልሰዋል፡፡ 

         በመቶ ሺህዎች የሚቆጠር ብር ወጪ አድርገው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች ብቻቸውን 

ሲዝናኑ በዋሉበት ቅጽበት በተለያዩ የክልሉ ወረዳዎች እና ከተሞች የጎርፍ አደጋ ተከስቶ ሕዝቡ 

የአድኑኝ ጥሪ ቢያቀርብም የሚደርስለት ጠፍቶ ውሀ የበላው ዜጋ ቁጥር የትየለሌ ነው፡፡ 

         አዲሱ ለገሰ ..በረከት ስምኦን… ደመቀ መኮንን …ጨምሮ ሌሎች ከ50 በላይ የብአዴን 

ከፍተኛ አመራሮች በመቶ ሺህዎች የሚቆጠር ብር ወጪ ተደርጎ ከአዲስ አበባ ለችግኝ ተከላ 

ብለው ባህርዳር ከተማ ድረስ በአውሮፕላን ተጉዘው ሲምነሸነሹ  ዛሬ በጎጃም ….በጎንደር….በወሎ 

እና በሌሎች የአማራ ክልል ከተሞች ሕዝቡ በኑሮ ውድነት እግር ከወርች ታስሮ መላወሻ 

መተንፈሻ አጥቶ ተቆራምዶ ባለበት በዚህ ግዜ ባለስልጣናቱ የህዝብ ሀብት የሆነውን ገንዘብ እንደ 

አልባሌ ሲበትኑ መታየታቸው አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን አሳፋሪ ነው ተብሎዋል፡፡ 

        ከሶስት ወር በፊት በተወካዮች ምክር ቤት ጸደቀ ተብሎ ለህዝቡ በይፋ የተነገረውና 

ከመንግስት ካዝና ከፍተኛ በጀት እንደተመደበለት የተነገረው የመለስ ፋውንዴሽን እንደታሰበው 

ከውጭ ሀገር እና ሀገር ቤት ካሉ ባለሀብቶች ከፍተኛ ገንዘብ ይገኛል ተብሎ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም 

እንደተሰበው ገንዘቡ ባለመገኘቱ በግዳጅ በየመስሪያ ቤቱና በየድርጅቶቹ የሚያዋጡትን ገንዘብ 

ልክ ተጽፎ እየተላከለላቸው መሆኑ ታውቆዋል፡፡ 

      ከመከላከያ ብረታ ብረት ኢንጅነሪንግ መስሪያ ቤት ሰራተኞች እና ከመስሪያ ቤቱ 6 መቶ 

ሺህ ብር ወጪ ተደርጎ ለመለስ ፋውንዴሽን እንዲሰጥ መደረጉንና ሌሎችም መንግስታዊ እና የግል 
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ድርጅቶችም በተመሳሳይ ገንዘቡን ገቢ እንዲያደርጉ ጥብቅ ትዕዛዝ መሠጠቱን  ለማወቅ 

ተችሎዋል፡፡  

        በተያያዘ ዜና የወያኔ ቡድን ባለስልጣናት በመሀከላቸው የተፈጠረውን የእርስ በርስ ሽኩቻ 

ለማርገቢያ እንዲሆናቸው እና የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየር ሲሉ የመለስን የሙት 

ዓመት በዓል ምክንያት በማድረግ አታሞ እየደለቁ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር ሲበትኑ 

መክረማቸው ታውቆዋል፡፡ 

         ባለፈው ሳምንት ውስጥ የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በተገኘበት 

በተደረገው ድንገተኛ ስብሰባ ላይ ወጣት ካድሬዎች ከፍተኛ ባለስልጣናቱን በጥያቄ  

ሲያዋክቡዋቸው እንደዋሉ ከውስጥ አዋቂ ምንጮች የደረሰን ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

        ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በተገኘበት ባደረጉት በዚሁ ድንገተኛ ስብሰባ ላይ 

ወጣት ካድሬዎቹ ባነሱት ጥያቄ አንዱ ከፍተኛ ባለስልጣን ሌላው ያዘዘውን እየሻረና እያወገዘ ስራ 

መስራት ያልተቻለ ሲሆን  በምስጢር የተወሰኑ ውሳኔዎች አስቀድመው ወደ ሕዝቡ እየደረሰ 

ያለው ከናንተው ከከፍተኞቹ እና ዋነኞቹ እየሾለከ በመሆኑ በአስቸኩዋይ በመሀከላችሁ ያለውን 

ችግር ማጽዳት አለባችሁ በማለት አንድ ወጥ አቁም በመያዝ መናገራቸውን ከውስጥ አዋቂ 

ምንጮች የደረሰን ጥቆማ አብራርቶዋል፡፡ 

        ይሄው የይስሙላው የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በከፍተኛ 

ባለስልጣናቱ መሀከል የተፈጠረው ችግር መኖሩን አምኖና ያቀረቡትን ጥያቄም የተቀበለ መሆኑን 

ገልጾ  ችግሩን ለመቅረፍ እና እርምጃ ለመውሰድ ግዜው አሁን እንዳልሆነና የመለስ ሙት ዓመት 

በዓል በማክበር ላይ ስለሆንን ትንሽ ግዜ ስጡኝ በማለት ሲማጸናቸው እንደዋለ የውስጥ አዋቂ 

ምንጮቹ ጥቆማ አጋልጦዋል፡፡ 

         ማታ ተወስኖ በነገታው እርምጃ ሊወሰድባቸው የሚገቡ ጉዳዮች በሙሉ እየሾለኩና 

ቀድመው ወደ ሕዝቡ እየደረሱ ያሉት በከፍተኛ ባለስልጣናቱ በመሆኑ ቁንጮዎቹ እራሳቸውን 

ማጽዳት እንዳለባቸውና ማጥራት እንደሚገባቸው ገልፀው ማደበስበሱ ውጤት የማያመጣ 

መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው የገለጹት ‹ድሬዎቹ በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ አስቸኩዋይ ውሳኔ 

ተሰጥቶት  ካልተነገረን ስራ እናቆማለን ሲሉም ማስጠንቀቃቸውን ምንጮቹ ገልፀዋል፡፡ 

         ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሙስሊሙ ሕብረተሰብ  ተቃውሞ ጋር በተያያዘ ንክኪ አላቸው 

የተባሉ በአዲስ አበባ እና በየክልሉ በሚገኙ ባለስልጣናት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መምጣቱን 

የደረሰን ጥቆማ ገለጸ፡፡ በአዲስ አበባ እና በሌሎች ከተሞች የዞንና የወረዳ ባለስልጣናት 
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ከሙስሊሙ ተቃውሞ ጋር ንክኪ አላችሁ ….ምስጢር አሳልፋችሁ ትሰጣላችሁ….በሚል እየተባረሩ 

መሆኑን ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚደርሰን ጥቆማ ገልፆዋል፡፡ 

         ቁጥራቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ የወያኔ ግልገል ካድሬዎችን በሀገሪቱ በተቀሰቀሰው 

የሙስሊሙ መብት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ከስራ ገበታቸው ላይ እያነሱዋቸው እንደሚገኝ ከደረሰን 

ጥቆማ ለማወቅ ተችሎዋል፡፡ 

          የመሀከለኛው ወጣት ካድሬዎች በአሁኑ ሰዓት በወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት ላይ ጥያቄ 

እያነሱና እያጣደፉዋቸው ባለበት ወቅት ሳይቀድሙን እንቅደማቸው በሚል በቆረጣ ስልት 

ካድሬዎቹን በመከፋፈል እና እርስ በርስ እንዳይተማመኑ በማድረግ ግምገማ በሚል ሰበብ በተለይ 

ሙስሊም የሆኑ ካድሬዎችን ካሉበት የስልጣን ቦታ እያነሱ እያንሳፈፉዋቸው መሆኑ ታውቆዋል፡፡ 

        በአዲስ አበባ ከ50 በላይ ባለስልጣናትን አንስተው  እስክትጠሩ ድረስ ለግዜው ወደ ስራ 

እንዳትገቡ የሚል የቃል ማስጠንቀቂያና የጽሁፍ ደብዳቤ የተሰጣቸው ሲሆን ኦሮሚያ በበኩሉ 

እጅግ ቁጥራቸው የበዙትን  ካድሬዎች ከስራ ገበታቸው ያለ ማስጠንቀቂያ እያሰናበተ እንደሚገኝ 

ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 

       ከሌሎቹ በተለየ በኦሮሚያ ክልል የተደረገው ምንጠራ በርካቶችን ያንሳፈፈ ሲሆን በተለይ 

ከከፍተኞቹ ባለስልጣናት ጋር የማይግባቡና የማያጎበድዱትን ከስልጣናቸው እንዲነሱ 

ያደረጉዋቸው ከመሆኑም በተጨማሪ ሌላ ጥያቄ እንዳያነሱ አንገት ለማስደፋት ከኦነግ እና ከአሸባሪ 

ጋር በመፈረጅ እያስፈራሩዋቸው እንደሚገኝ የደረሰን ጥቆማ ገልጾዋል፡፡ 

        ዜጎችን አላፈናፍን ብሎ አንቆ ይዞት የቆየው የአምባገነኑ የመለስ ዜናዊ ስርዓት አሁንም 

ከሞተ በሁዋላ የጀመረውን ለማስቀጠል ባለስልጣናቱ ቃል በገቡት መሰረት ክልሎች በጦር 

ጄኔራሎች ሞግዚትነት እንዲተዳደሩ እየተደረገ በመሆኑም የየክልሉ ካድሬዎች በቁጣ እየተቃወሙ 

መሆኑ ታውቆዋል፡፡ 

        በተለይ በኦነግነት እና በሽብርተኝነት እየተወነጀሉ ከስልጣናቸው የሚባረሩት የኦሮሚያ 

ክልል ካድሬዎች በላያቸው ላይ የተጫኑባቸውን የጦር ጄኔራሎች በመቃወም እያጉረመረሙ 

ቢሆንም ስርዓቱ በመዋቅር ደረጃ ያዘጋጀው እና በካድሬዎቹ ላይ እምነት ስለሌው በጦሩ የበላይነት 

ክልሎቹ እየተመሩ ይገኛሉ ተብሎዋል፡፡ 

         የወያኔ ቡድን ግራ ገብቶት የሚይዘውና የመጨበጠው ጠፍቶት የገዛ ካድሬዎቹን ወደ 

ዘብጥያ እየከተተ ባለበት በአሁኑ ሰዓት በጦሩ ውስጥ ያለውን ችግር ለማርገብ ሲል በቅርቡ አዲስ 

መዋቅር የጀመረ ሲሆን በተለይ በየስብሰባው አቁዋማቸውን የሚገልጹትን በትምህርት ሰበብ 

ከየጦር ክፍሉ እየለቀሙ እያስወጡዋቸው መሆኑም ታውቆዋል፡፡ 
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         ከሰሜን ዕዝ የሚመረጠውን ወደ ምስራቅ…. ከምስራቅ የሚወጣውን ወደ ምዕራብ….. 

የምዕራቡን ደግሞ ወደ ማዕከላዊ ዕዝ….  እየበታተኑ ለስልጠና በሚል ከየጦር ክፍሉ እየመረጡ 

የሚያስወጡዋቸውን ከፍተኛና መስመራዊ መኮንኖች ከቀን ወደ ቀን ቁጥራቸው እየጨመረ 

በሺህዎች የሚቆጠሩ መድረሳቸውንም የደረሰን ጥቆማ ገልጾዋል፡፡ 

       በተመሳሳይ ዜና የሙስሊሙ ማህበረሰብ የታሰሩት ይፈቱ…. ላቀረብነው ጥያቄ ህጋዊና 

ትክክለኛ መልስ ይሰጠን… ሲል ተቃውሞ እያሰማ ከዓመት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን ይሄንኑ 

የጀመረውን ተቃውሞ እንዳይቀጥል ለማድረግ ሰሞኑን በወያኔ ቡድን አዲስ መመሪያ መውጣቱ 

ታወቀ፡፡ 

        የመስሊሙ ማህበረሰብ የጀመረውን ተቃውሞ እንዳይቀጥል የወያኔ የብሔራዊ መረጃና 

ደህንነት ክፍል ተብሎ በሚጠራው ዜጎችን አፋኝ ቡድን ሰሞኑን ባወጣው አዲስ ስልት መሰረት 

ሙስሊሙ ከመስጊድ ውጭ መቆም እንዳይችል መታገዱ ታውቆዋል፡፡ 

         ዓርብ ነሐሴ 10 ቀን 2005 ዓ.ም ሕዝበ ሙስሊሙ የጀመረውን ተቃውሞ እንዳይቀጥል 

እና ለመቆጣጠር እንዲያመቸው ከመስጊድ ውጭ ማንም ሰው እንዳይቆም የሚል መመሪያ 

አውጥቶ እንዲበተን ማድረጉን በስፍራው ከነበሩ የአይን እማኞች የተገኘው ጥቆማ ገልጾዋል፡፡ 

         በአንዋር እና በቤኒን መስጊዶች በመገኘት ተቃውሞ ሲያስተጋባ የነበረው ሕዝበ 

ሙስሊሙ ከቅርብ ግዜ ወዲህ ደግሞ ሸራተን ሆቴል ጎን በሚገኘው ቶፊቅ መስጊድን ጨምሮ 

በበርካታ ስፍራዎች የወያኔን አረመኔነት ሲያጋልጡና ገመናውን ሲያዝረከርኩ የነበረ ሲሆን በቅርቡ 

ግን አዲስ የመቆጣጠሪያ ስልት ብለው ባወጡት መመሪያ መሰረት ከመስጊድ ውጭ ማንም ሰው 

እንዳይቆም በማለት ተግባራዊ ማድረግ መጀመራቸው ታውቆዋል፡፡ 

           በመጨረሻም የዘንድሮው የክረምት ወራት በመላ ሀገሪቱ ያልተጠበቀ አደጋ እያደረሰና 

ዜጎች በጎርፍ እየተወሰዱ ቤት ንብረታቸው እየወደመ እንዲሁም ግዜያዊ መጠለያና የእለት ጉርስ 

አጥተው በከፋ ሁኔታ እየተሰቃዩ እንደሚገኙ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚደርሱን ጥቆማ ገለጸ፡፡ 

         በሐምሌ ወር አጋማሽ ላይ በአዲስ አበባ ከተማ በመርካቶ …..በአምባሳደር….በልደታ 

….በኮልፌ…በንፋስ ስልክ እና በሌሎች ቦታዎች በጣለው ከባድ ዝናብ ቤቶች የፈረሱ ከመሆኑም 

በተጨማሪ 6 ሰዎች በጎርፉ እንደተወሰዱ  ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 

       ሰሞኑንም በከሚሴ ከተማ አቅራቢያ የቃሉ ቀበሌ በጎርፍ ተጠቅቶ 45 ሰዎች የተወሰዱ 

ሲሆን የብዙዎቹ ሙዋች አስከሬን በደለል ተሞልቶ እስከ ዛሬ ሳይወጣ መቅረቱንም ከስፍራው 

የደረሰን ጥቆማ ገልፆዋል፡፡  
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         በዕለቱ ከሞቱት በተጨማሪ ከ1300 በላይ አባወራዎች ቤት ንብረታቸው በጎርፍ 

ተወስዶባቸው መጠለያ አጥተው በከፍተኛ ችግር ውስጥ ከመሰንበታቸውም ባሻገር በተላላፊ 

በሽታዎች ተጠቅተው  ሲሰቃዩ መሰንበታቸው ታውቆዋል፡፡ 

          ለተለያዩ የፕሮፓጋንዳ ስራ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር እየረጨ የሚገኘው የወያኔ 

ቡድን በጎርፍ ተጠቅተው ከፍተኛ ችግር ላይ የሚገኙትን ዜጎች የሚደርስላቸው  ጠፍቶ ሕዝቡ 

በርሀብ እና በበሽታ እየተሰቃየ እንደሚገኝ ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 

 

 

 

 

 


