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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 

 

                     August 2, 2013 

 
 

አዲስ አበባ በጭንቀት ተውጣ ውላ አመሸች፤ 
 

በቤኒን መስጊድ ሕዝበ ሙስሊሙ ቁጣውን ገለጸ፤ 
 

የወያኔ ባለስልጣናት በምስጢር ስብሰባ ላይ ተወጥረው መሰንበታቸው ተጠቆመ፤ 
 

መለስ ዜናዊ የፈጸማቸው አሳዛኝ እና አሳፋሪ ተግባሮቹ  መጋለጥ መጀመራቸው  ታወቀ፤ 
 
 

         በመላ ሀገሪቱ የተጀመረው የሙስሊሙ ሕብረተሰብ ተቃውሞ መልኩን እየቀየረ መጥቶ ሕዝቡን 

የሚቀሰቅሱ  መፈክሮች በየግድግዳው  ተጽፈው በመገኘታቸው የወያኔ ባለስልጣናትን ክፉኛ ማስደንገጡን 

ከተለያዩ ስፍራዎች የደረሰን ጥቆማ ገለጸ፡፡  

        ሙስሊሙ አንድ ነው አይከፋፈልም በማለት ዓርብ ዕለት ሐምሌ 19 ቀን እና ሐምሌ 26 ቀን 2005 ዓ.ም  

በአንዋር መስጊድ እና ፒያሳ አቅራቢያ በሚገኘው ቤኒን መስጊድ ባሰሙት  ተቃውሞ ከፍተኛ ንቅናቄ የተስተዋለ 

ከመሆኑም ባሻገር በዚሁ ዕለት ሌሊት በአዲስ አበባ  ከተማ በተለያዩ ሰፈሮች በየግድግዳው ላይ መፈክሮች 

ተጽፈው ማደራቸው ታውቆዋል፡፡ 

       ዓርብ ዕለት ሕዝበ ሙስሊሙ እንደተለመደው በአንዋር መስጊድ እና በቤኒን መስጊድ በሰላማዊ መንገድ 

ተቃውሞ በማሰማት ላይ እንዳሉ የፌዴራል ፖሊስ ድብደባ በመጀመሩ በተፈጠረ ረብሻ በንብረት ላይ ከፍተኛ 

ውድመት እንደደረሰ በስፍራው ተገኝቶ ሂደቱን ሲከታተል ከነበረው ተዘዋዋሪ ዘጋቢያችን ያገኘነው ዜና ይገልጻል።  

        ሕዝበ ሙስሊሙ እጅ ለእጅ ተያይዞ አንድ ነን አንከፋፈልም… አህባሽ የሚባል ወያኔ አመጣሽ እምነት 

አንከተልም….ገንዘብና ጥቅማጥቅም አይለውጠንም….በቴሌቪዥን የሚተላለፈው ሁሉ የሀሰት ድራማ 

ነው…..የታሰሩት መሪዎቻችን ይፈቱ…እውነት ተደብቃ አትቀርም ....አላህ አክበር ….በማለት መፈክር እያሰሙ  

ተቃውሞ በማስተጋባት ላይ እንዳሉ በቤኒን መስጊድ ውስጥ የፌዴራል ፖሊሶች በመግባትና ድብደባ 

በመጀመራቸው በተቀሰቀሰ ግጭት በርካታ ሰዎች የተደበደቡ ሲሆን በፖሊሶቹም ላይ ጥቃት መድረሱን በስፍራው 

ከነበረው ዘጋቢያችን የደረሰን ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

         በወቅቱ የፌዴራል ፖሊሶች ድብደባ በጀመሩበት ወቅት በመስጊድ ውስጥ እና ውጪ የነበሩት ወጣቶች 

በፌዴራል ፖሊሶች ላይ አጸፋዊ እርምጃ ከመውሰዳቸውም በተጨማሪ በመንገድ ላይ የነበሩ የመንግስት ታርጋ 

በለጠፉ መኪኖች ላይ የመሰባበር እና የመገልበጥ አደጋ ማድረሳቸውን ከዚሁ ተዘዋዋሪ ዘጋቢያችን የደረሰን ጥቆማ 

አብራርቶዋል፡፡ 
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        በተለይ ዓርብ ሐምሌ 26 ቀን 2005 ዓ.ም ሙስሊሙ ያደረገውን ተቃውሞ ለማኮላሸት ሲል የወያኔ ቡድን 

በሺህዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባንና የፌዴራል ፖሊሶችን ከክላሽንኮቭ እስከ መትረየስ አስታጥቆና በከተማዋ 

በትኖ ሕዝቡን ሲያስጨንቅ የዋለ መሆኑ ታይቶዋል፡፡ 

        በአዳዲስ ህንጻዎች እና ባልተጠናቀቁ ህንጻዎች ላይ መትረየስ ተደግኖ ሕዝቡን ጭንቀት ውስጥ ከትተው  

በራዲዮና ቴሌቪዥን ማስፈራሪያ ሲሰጡ የዋሉ ቢሆንም ሕዝበ ሙስሊሙ ያቀደውን ተቃውሞ ከማድረግ 

አንዳችም ያገደው ነገር እንደሌለ ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 

       ሙስሊሙ ሕዝብ የወያኔ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሰለቸን …መረረን እያሉ የተለያዩ ይዘት ያላቸውን ጸሁፎች 

ሴት ወንድ ሳይል ወንዱ ከኪሱ ሴትዋ ከቦርሳዋ በማውጣት በቃላቸው ከመደጋገማቸውም በተጨማሪ ማን 

ይፈራል ሞት ማን ይፈራል ለሙስሊሙ ሲባል ….እያሉ በመጮህ በሱማሌ ተራ አደባባይ ላይ ለረዥም ደቂቃዎች 

ሲያስተገጋቡ እንደነበርም በስፍራው ተገኝቶ የነበረው ተዘዋዋሪ ዘጋቢያችን ጨምሮ ገልጾዋል፡፡ 

        ሙስሊሙ በወያኔ የሚደርስብን በደል እና ግፍ ከዕለት ወደ ዕለት እየባሰብን በመምጣቱ የተለያዩ የትግል 

ስልቶችን ለመጠቀም ተገድደናል በማለት በየግድግዳው ላይ በጽሁፍ ጭምር ያሰፈሩ ሲሆን በተለይ ከሐሙስ 

ሐምሌ 18 ቀን 2005 ዓ.ም ሌሊት ጀምሮ በመላ አዲስ አበባ ወያኔን የሚያወግዙ መፈክሮች ሲጻፉ የሰነበቱ 

መሆኑን ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 

          በተለይ በአዲስ ከተማ በሚገኙ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ግድግዳ ላይ… መርካቶ….አውቶቡስ 

ተራ….ካዛንቺስ…22 ማዞሪያ….ቤቴል…ዓለም ባንክ….ንፋስ ስልክ….ዊንጌት….ካራ ቆሬ …እና የተለያዩ ሰፈሮች በአንዲት 

ሌሊት ወያኔን የሚያወግዙና ሕዝቡን የሚቀሰቅሱ መፈክሮች በቀይ ቀለም የተፃፉ ሲሆን በዚህም ምክንያት  የወያኔ 

ቡድን በመደናገጥ በቀን በጠራራው ሕዝብ እያየው  በጥቁር ቀለም ሲያጠፋ መዋሉን በስፍራው ከነበሩ የአይን 

እማኞች የደረሰን ጥቆማም አስረድቶዋል፡፡ 

         አንድ የምህንድስና ሙያ ላይ የተሰማሩ ሙስሊም እንዳሉት ከሆነ የወያኔ ቡድን በተደጋጋሚ ግዜ የህዝቡን 

ጥያቄ ለመመለስ ባለመቻሉ እንደ 1960ዎቹ ወጣት ታጋዮች  የትግል ስልት በመጠቀም ወያኔን ማስጨነቅ እና 

ማርበድበድ ግድ ስለሚል ይሄን እና ሌሎች ስልቶችን ለመጠቀም ተገድደናል ሲሉ ገልጸዋል፡፡ 

       በዕለቱ የተደረገውን የህዝበ ሙስሊሙ ተቃውሞ የወያኔ ቡድን በቴሌቪዥን በማንሻፈፍ እና በማጣመም 

የአሸባሪዎችን ዓላማ ለማስፈጸም የተደረገ ህገ ወጥ ሰላማዊ ሰልፍ ነው በማለት በመግለጹ ህዝቡ እጅግ ከማዘኑም 

ባሻገር በቀጣይ በጀመሩት ስልት ትግላቸውን እንደሚገፉበት በይፋም ሆነ በስውር ሲገልጹ ተደምጠዋል፡፡ 

         በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ሰፈሮች በየግድግዳው ላይ በአንዲት ጀምበር ተፅፈው ያደሩትን መፈክሮች 

የጻፋችሁት እናንተ ናችሁ እየተባሉ ወጣት ሙስሊሞችን ከየሰፈሩ እየለቀሙ ወዳልታወቀ ስፍራ እየወሰዱዋቸው 

መሆኑን ተከትሎ በሕዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ብስጭት እና ንዴት መቀስቀሱን ዘጋቢያችን ከላከልን ዘገባ ለመረዳት 

ተችሎዋል፡፡   

        በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባና በሌሎችም ከተሞች ውስጥ በህዝቡ ዘንድ ቁጣ በመቀስቀሱ ሁሉም በያለበት 

ለሚደረገው ሕዝባዊ ጥሪ ምላሽ ለመስጠት እንዲችል ዝግጁ ሆኖ እንዲጠባበቅ ለህዝቡ መልዕከት በበራሪ 

ወረቀቶች እየተዳረሰ መሆኑን ተዘዋዋሪ ዘጋቢያችን ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 
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          ይህ በእንዲህ እንዳለ በሙስሊሙ ሕዝብ ጥያቄና ተቃውሞ የስንግ የተያዙት፣ በዓለም አቀፍ ለጋሾች 

የፊጢኝ የተወጠሩትና በውስጥ ችግር ተቆላልፈው የሚገኙት የወያኔ ባለስልጣናት በቡድን አመራር ውስጥ ችግር 

ና ውጥረት የተፈጠረ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

          ሰሞኑን የመለስን አንደኛ ሙት ዓመት አስመልክተው ባደረጉት ምስጢራዊ ስብሰባ ላይ የተለያዩ ሀሳቦች 

ተነስተው የተነጋገሩ ሲሆን በተለይ የደኢህዴኑ ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው የኃይለማርያም ደሳለኝ 

ለተሰነዘረበት ትችት እና ወቀሳ የአጸፋው ምላሽ ሲሰጥ እንደነበር ምንጮቹ ተናግረዋል፡፡ 

          መለስ ከሞተ በሁውላ ባቀድነው መሰረት ምን ያህል ተጉዘናል….የመለስንስ ራዕይ ምን ያህል 

አሳክተናል….በቡድን አመራራችን ላይስ እየተፈጠረ ያለው ችግር መንስኤው ምንድነው ….ወደፊትስ በምን መልኩ 

መቀጠል እንችላለን በሚሉት አበይት አጀንዳዎች ላይ  የተወያዩ ቢሆንም እርስ በርስ መግባባት ሳይችሉ ሁሉም 

የየበኩሉን ሀሳብ እና አስተያየት ሲሰነዝር እንደነበር የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

        በተለይ ኃይለማርያም ስልጣን ከያዘበት ግዜ ጀምሮ ምን ሰራ… የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት 

ችሎዋል ወይ… በሚለው ላይ ህወሀቶች ጥያቄ አንስተው ብርቱ ክርክር እና የሀሳብ ፍትጊያ ሲያደርጉ 

መቆየታቸውና ኃይለማርያም በበኩሉ በቡድን አመራር በሚል ስራ አላሰራ አላችሁኝ በሚል መልስ የመለሰ መሆኑ 

ታውቋል።  

          በአንድ ዓመቱ የቡድን አመራር ውስጥ አሁንም ቢሆን የህወሀት ሰዎች ጎልተው የወጡበት እና እነሱ 

የሰጡት ትዕዛዝ ተፈጻሚ ሲሆን ሌሎቻችን የምንሰጠው ምክር እና አስተያየት ብሎም ውሳኔ አድማጭ እና ሰሚ 

ብሎም ተቀባይነት ሳይኖረው የቡድን አመራር ተብሎ መነገሩ አስቸጋሪ እንደሆነና በቀጣይም በዚህ ከገፋ እንደ 

ፓርቲ ህልውናችን ሊያከትም የሚችልበት ወቅት ላይ የደረስን በመሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ አቁዋም መያዝ አለብን 

በማለት ኃይለማርያም መናገሩን ምንጮቹ አስረድተዋል፡፡ 

        በዚሁ የመለስ አንደኛ ሙት ዓመት ላይ  የተነሳው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚና በግልጽ 

ምን እንደሆነ ሊነገረን ይገባል ….ከዚህ ቀደም መለስ ሲያደርጋቸው የነበሩት ለምን ለኃይለማርያም ተከለከለ 

የሚለው ጥያቄ በአብዛኛው የስራ አስፈጻሚ አባላት ዘንድ ተነስቶ ሙግት እና ክርክር የተደረገ ሲሆን ነባር እና 

ከበረሀ የመጡት አቁዋማቸው አንድ ሆኖ እንደነበርም ምንጮቹ ተናግረዋል፡፡ 

         ባሳለፈው አንድ ዓመት ውስጥ ኃይለማርያም ከበረሀ ታጋዮቹ  የተሰጠውን ትዕዛዝ ከማስፈጸም ባሻገር 

የራሱን ፈጠራና ውሳኔ ማስተላለፍ ያልቻለበት መሆኑን በግልጽ የተነጋገሩበት ሲሆን በተለይ የህወሀቶቹ ነባር 

ባለስልጣናት እርስ በርስ ፍትጊያ ውስጥ በመግባታቸው ለሌሎቹም ችግር ፈጥሮ ሲያተራምሱዋቸው እንደነበርና 

ይሄ ጉዳይ ነጥሮ መውጣት እንዳለበት ተነስቶ መተማመን ሳይችሉ መቅረታቸውን የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ 

ገልፀዋል፡፡ 

        በመለስ እግር የተተካው የደኢህዴኑ ኃይለማርያም ደሳለኝን የወያኔ ባለስልጣናት ባለማመናቸው በስሩ 

አራት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሮቹን ከመሾማቸው በተጨማሪ በመለስ ዘንድ ክፉኛ ሲጠላ የነበረውን  ጌታቸው 

ረዳ የተባለው የወያኔ ወጣት   ካድሬን ለቁጥጥር ብለው በሚኒስትር ማዕረግ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የህዝብ 

ግንኙነት አማካሪ ተደርጎ መሾሙም አንዱ ምክንያት መሆኑን የጠቆሙት ምንጮቹ ሰሞኑንም ኃይለማርያምን 

በተመለከተ ተጠይቆ ግለሰቡ በፓርቲው የጸደቀውን ውሳኔ ያስፈጽማሉ እንጂ አዲስ ነገር አይሰሩም ከዚህ ሌላ 

ለውጥ የሚጠብቁ ካሉ ሊያዝኑ ይችላሉ ሲል እያፌዘ መልስ መስጠቱን ምንጮቹ ተናግረዋል፡፡ 
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          ወደ ውጭ ለጉብኝትም ሆነ ለስራ በሚወጣበት ግዜ የህወሀቶቹ ባለስልጣናት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ 

ዶ/ር ቴዎድሮስ አድህኖም …ጌታቸው ረዳ እና ሌሎቹ ከብበውት እንደሚሄድ የታየ ሲሆን  ይሄ ሁሉ በስራ 

አስፈጻሚው ስብሰባ ላይ ተነስቶ ብርቱ ሙግት እና ንትርክ አስነስቶ እንደነበር ታውቋል።  

          የአርባ ምንጭ ዩኒቨርስቲ መምህር የነበረው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በ1993 ዓ.ም በወያኔ ክፍፍል ወቅት 

የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት የነበረው አባተ ኪሾ  ከእነ ስዬ ቡድን ጋር ወግነሀል በሚል በሙስና ተከሶ ለእስር 

ሲዳረግ  በምትኩ ስልጣን ላይ የወጣ ሲሆን   በ2000 ዓ.ም በአዳማ ላይ በተደረገው መተካካት አዲሱ ለገሰን 

ፈንግሎ ….ስዩም መስፍንን አንገዋልሎ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለመሆን ችሏል። 

ይኸው ግለሰብ  መለስን ተክቶ ስልጣን ላይ ቢወጣም እንደ ሙዋቹ የማዘዝ አቅም የሌለው በመሆኑ በቡድኑ 

ውስጥ የተፈጠረውን ችግር እንኩዋን መፍታት ሳይችል ይባስ ብሎ የግለሰቦች አሽከር ሆኖ ለአንድ ዓመት ያህል 

ቆይቷል።  

          የወያኔ ቡድን ወደ ስልጣን ከመጣበት ግዜ ጀምሮ የህወሀት ክፍፍል እስከተፈጠረበት እና የአንድ ሰው 

የበላይነት እስከነገሰበት እስከ 1993 ዓ.ም  ድረስ የቡድን አመራር እንደነበርና በተለይ የወያኔ ባለስልጣናት በጋራ 

ሀገሪቱን ሲመሩ የቆዩ ሲሆን ከክፍፍሉ በሁዋላ የመለስ ብቸኛ አገዛዝ ሰፍኖ እስከ ዕለተ ሞቱ መቆየቱ ይታወቃል። 

አሁን ደግሞ መልሶ የቡድን አመራር ጎልቶ ወጥቶዋል ቢባልም አሁንም  የወያኔ ባለስልጣኖች የሚቆጣጠሩት 

ብቻኛ አገዛዝ መስፈኑን የጠቆሙት ምንጮቹ ይህ ጉዳይ በሌሎቹም ባለስልጣናት ዘንድ የውስጥ እግር እሳት ሆኖ 

ንትርኩና ውዝግቡ እየቀጠለ እንደሚገኝ አንዳንድ ጥቆማዎች ይገልጻሉ፡፡ 

          

         ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምንም እንኩዋን እንደ ሙዋቹ የመለስን ያህል ስልጣኑ ሙሉ ባይሆንም ወንበሩ ላይ 

ከተቀመጠ ግዜ ጀምሮ የመንደሩን ልጆች የደኢህዴን ካድሬዎችን ወደ ፌዴራል በማምጣት በሚኒስትርነት እየሾመ 

የሚገኝ ሲሆን በቅርቡም ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነርነት አሰፋ አቢዩ የተባለውን የደቡብ ክልል የፀጥታ ዘርፍ 

ሃላፊን ማስቀመጡ ታውቆዋል፡፡ 

       የኦህዴዱ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ወርቅነህ ገበየሁ በእድገት ተብሎ ከቦታው ተነስቶ ወደ ትራንስፖርት 

ሚኒስትርነት የተዛወረ ሲሆን በምትኩ ከደቡብ ክልል መጥቶ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆኖ 

እንዲቀመጥ የተደረገው  አሰፋ አብዩ በኃይለማርያም ፊርማ የተሾመ መሆኑንም ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 

       ኃይለማርያም ባሳለፍነው አንድ ዓመት ውስጥ በተለያዩ ግዜ ሹመት የሰጠ ሲሆን ከነዚህ መሀከል ሽፈራውን 

የትምህርት ሚኒስትር…ሬድዋን ሁሴንን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት… አሰፋን በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነርነት 

በመሾም ለመንደሩ ልጆች ለይስሙላም ቢሆን ሹመት የሰጠ ቢሆንም አሁንም በትረ ስልጣኑ ከወያኔ እጅ 

አለመውጣቱ ግልጽ ነው፡፡ 

        የወያኔው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በምስጢር ንትርክ እና ጉሽሚያ ካደረገ በጥቂት ቀናት ውስጥ ለመጀመሪያ 

ግዜ አዲሱ የወያኔ ተላላኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የጦር አዛዦችን መመረቁ ታውቆዋል፡፡ 

          ቅዳሜ ሐምሌ 20 ቀን 2005 ዓ.ም አዲስ አመራር ሊሆኑ የተዘጋጁ ከፍተኛ መኮንኖችን ባስመረቀበት 

ወቅት በስፍራው የነበሩ ከፍተኛ መኮንኖች ሲሳለቁበት እና ሲስቁበት እንደነበር የደረሰን ጥቆማ ገልፆዋል፡፡ 
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                በዝግጅቱ ላይ ጄኔራል ተብዬ መኮንኖቹ እንደ የማዕረጋቸው መቀመጥ ሲገባቸው ሁሉም በፈለገው 

መንገድ መቀመጡ ኃይለማርያምን መናቃቸው ከመሆኑም በላይ ግለሰቡ አንዳችም ወታደራዊ እውቀት ስለሌለው 

ሲያሺፉበት እና ሲስቁበት እንደነበር ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

         ሌ/ጄ/ል ተብየው አበባው ታደሰና ሲኒየር መኮንኖች  ከሁሉም ቀድመው ከፊት ለፊት መቀመጥ ሲገባቸው  

በወያኔ ውስጥ የብ/ጄ/ል ማዕረግ አላቸው የሚባሉት የወያኔ  መኮንኖች ከኃይለማርያም ጎን መቀመጣቸው አሁንም 

የወያኔ መኮንኖች ወሳኞች መሆናቸውን ያረጋገጡ መሆኑን የጠቆሙት በስፍራው የተገኙት የአይን ምስክሮች 

በተለይ የመመረቂያ ምስክር ወረቀታቸውን በሰጠበት ወቅት ሰላምታ መስጠት ተቸግሮ ግራ ሲጋባ በመታየቱ 

ጄኔራሎቹ ሲስቁበት ተስተውለዋል፡፡ 

        

       በሌላ ዜና ባለፈው ሳምንት ውስጥ የአውሮፓ ሕብረት አንድ አጥኚ ልዑ‹ን ቡድን ወደ አዲስ አበባ ልኮ 

ለሶስት ተከታታይ ቀናት ከቤተ መንግስት እስከ ፓርላማ…ከትምህርት ሚኒስትር እስከ ማስታወቂያ 

ሚኒስትር…ከወያኔ እስከ ተቃዋሚ መሪዎች እንዲሁም የሰብአዊ መብት ተሙዋጋች ድርጅቶች ጋር ሰፊ ውይይት 

እና ግምገማ ያደረገ ሲሆን ከሀገር ከወጣ በሁዋላ ባቀረበው ሪፖርት ምክንያት በወያኔ ባለስልጣናት ዘንድ ንትር 

ማስነሳቱን የደረሰን ጥቆማ ገለጸ፡፡ 

          የአውሮፓ ሕብረት ልዑ‹ን ቡድን በአዲስ አበባ ተገኝቶ ግምገማ አድርጎ ከጨረሰ በሁዋላ በእስር ቤት 

ያሉትን የፖለቲካ እስረኞች ለመጎብኘት እንዲችል ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ፍቃድ ተሰጥቶት 

የነበረ ቢሆንም የወያኔ በረሀ አመጣሽ የእስር ቤቱ ኃላፊዎች በመከልከላቸው የኃይለማርያም ትዕዛዝ ተፈጻሚ 

ሳይሆን የልዑካን ቡድኑ ከሀገር በመውጣቱ በባለስልጣናት መሀከል ንትርክ ተነስቶ እንደነበር ከደረሰን ጥቆማ 

መረዳት ተችሎዋል፡፡ 

         በወያኔ ቡድን ባለስልጣናት መሀከል የትዕዛዝ ተዋረድ እየተሸራረፈ ተግባራዊ ባለመደረጉ የተበሳጨው 

ኃይለማርያም ከአውሮፓ ሕብረት ልዑካን ቡድን ጋር ሰፋ ላለ ሰዓት ተነጋግሮ ሊያስተ‹ክላቸው የሚገቡ ጉዳዮች 

መኖራቸውን አምኖ የገለጸላቸው ሲሆን ለእስረኞቹ ጉብኝት ፍቃድ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም በቃሊቲ እስር ቤት 

የበላይ ጠባቂ በህወሀቱ አብርሀም ወ/አረጋይ ተከልክለው መመለሳቸውንና በዚህም ንትርኩ ተጋግሎ እንደነበር 

ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 

       በቃሊቲ እና በቅሊንጦ እስር ቤት የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች በልዑካን ቡድኑ እንዲጎበኙ ኃይለማርያም 

ቢፈቅድም በወያኔ ሰዎች በመከልከላቸው ሳይጎበኙ የተመለሱ ከመሆኑም በላይ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ በይፋ 

ቅሬታቸውን መግለጻቸው ታውቆዋል፡፡ 

        የቡድን አመራር በመሆኑ ኃይለማርያም የተሰጠውን ትዕዛዝ ያስፈጽማል እንጂ መመሪያና ትዕዛዝ አይሰጥም 

በማለት በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር የህዝብ ግንኙነት አማካሪ የሆነው የህወሀቱ ጌታቸው ረዳ መናገሩ 

ግለሰቡ ጉዳይ አስፈጻሚ ብቻ መሆኑን ያረጋገጠ ነው ተብሎዋል፡፡ 

       በመጨረሻም ከሞተ አንድ ዓመት ያስቆጠረው የቀድሞው የወያኔ መሪ መለስ ዜናዊ የፈጸማቸው አሳዛኝ እና 

አሳፋሪ ተግባሮቹ እየተጋለጡ በባለስልጣናቱ ዘንድ ጭምር መነጋገሪያ እየሆነ መምጣቱ ታወቆዋል፡፡ 
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         የሀገሪቱን ሙሉ ስልጣን ብቻውን ተቆጣጥሮ ለዓመታት የዘለቀው ይሄው ሙዋቹ ግለሰብ የድርጅቱን 

ልሳን ጭምር ብቻውን እያዘጋጀ በድርጅቱ ስም ሲነግድ እንደነበርና አብዛኛዎቹ ባለስልጣናት ሳያወቁ ከሞተ 

በሁዋላ መስማታቸው እንዳሳዘናቸውና በድርጊቱም እንዳፈሩ ቅርበት ያላቸው ወገኖች ሲገልጹ ተደምጠዋል፡፡ 

        አዲስ ራዕይ እየተባለ የሚጠራው በየወሩ የሚታተመው የወያኔ ድርጅት መጽሄት አዘጋጆቹን አባርሮ 

ብቻውን የራሱን ፍላጎት ብቻ ሲጽፍ እና ሲያነጸባቅር እንደነበረ የጠቆሙት ቅርበት ያላቸው ወገኖች አዘጋጆቹ 

ምስጢሩን እንዳያጋልጡና የሰዓት ፊርማ ብቻ እየፈረሙ እንዲወጡ ተደርጎ ለ6 ዓመታት እንደዘለቀ አጋልጠዋል፡፡ 

       በመጽሄቱ ላይ አንድም ሰው ሳይሳተፍ ለስድስት ዓመታት ብቻውን በየወሩ የግሉን አቁዋም ሲያንጸባርቅበት 

እንደቆየ ያጋለጡት እነዚሁ ቅርበት ያላቸው ወገኖች አንዳንድ ካድሬዎች እየጻፉ የሚልኩዋቸው መጣጥፎች 

የቅርጫት ሲሳይ እንደሚሆኑና ምስጢሩም ሳይታወቅ በቅርቡ ሊጋለጥ እንደቻለ እነዚሁ ቅርበት ያላች ወገኖች 

አጋልጠዋል፡፡ 

        እስከ ቅርብ ግዜ  ድረስ ቁንጮ ባለስልጣናት ጭምር መጽሄትዋ በድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት ክፍል 

እየተዘጋጀ የሚታተም መስሎዋቸው እንደነበርና እውነታው ግን መለስ ብቻውን የሚያዘጋጀው መሆኑን ሲያወቁ 

ብዙዎቹ ከማዘናቸው በተጨማሪ መታለላቸው እንዳሳፈራቸው ታውቆዋል፡፡ 

        በዚሁ የወያኔ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ውስጥ ሲሰራ የነበረው የብአዴኑ ሴኩቱሬ ጌታቸው ጭምር 

ሳይሳተፍበት የተላላኪነት ሚና ብቻ ሲወጣ እንደነበር የተጠቆመ ሲሆን በቅርቡ ሴኩቱሬንም ከመምሪያው 

አባርረው ለትምህርት በሚል ወደ ውጭ ለመላክ በዝግጅት ላይ መሆናቸው ተጋልጧል፡፡ 

        በተጨማሪም ሟቹ መለስ ዜናዊ የቻይና ባለሀብቶች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው  80 ግዙፍ ኩባንያዎች 

እንዲገነቡ ፍቃድ ሲሰጣቸው አንድም ባለስልጣን ሳያውቅና ሳይሰማ ብቻውን ተፈራርሞ ስራ ያስጀመራቸው 

መሆኑን ከሞተ በሁዋላ ሾልከው የወጡ ሰነዶች ያጋለጡ ሲሆን ሌሎችም ብዙ ምስጢሮች ቀስ በቀስ እየሾለኩ 

እንደሚወጡ እነዚሁ ቅርበት ያላቸው ወገኖች ተናግረዋል፡፡ 

 

  

  

 

 


