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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 26 ቀን 2005 ዓ.ም. 
 

 
 

የኦሮሚያ ምክትል ፕሬዝዳንት ተብየው  አብዱላዚዝ መሐመድና ሌሎች ባለስልጣናት ከሙስሊሙ ማህበረሰብ 
ጥያቄ ጋር በተያያዘ በደህንነት ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑ ተጠቆመ፤ 

 
አቡነ ማትያስ የእምነት ነጻነት የተከበረበት ወቅት በመሆኑ ወያኔን መቃወም ሀጢያት ነው ሲሉ ተናገሩ 

 
 

የቻይና ኩባንያዎች ሸፍጥና ብዝበዛ ሀገረቷን ጉዳይ ላይ እየጣላት ነው  
 
 
 
          የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት  ከሙስሊሙ ሕብረተሰብ ተቃውሞ ጋር በተያያዘ የራሳቸውን ካድሬዎች 

እየተከታተሉና እየመነጠሩ ያሉ ሲሆን ሰሞኑን ባካሄዱት የምስጢር ስብሰባ ደግሞ ሙስሊም የሆኑ ከፍተኛ  

ስልጣን የተሰጣቸው ግለሰቦችንም ጭምር መከታተልና መመንጠር አስፈላጊ መሆኑን መወሰናቸው ታውቋል። 

        በዚህም መሰረት ሰሞኑን ከወረዳ እስከ ክፍለ ከተማ እና ዞን ድረስ ያሉ ካድሬዎችን ግምገማ በሚል 

ሰብስበዋቸው የነበረ  ሲሆን በምስጢር ሙስሊም የሆኑና የሙስሊም ጉዋደኛ ያላቸውን ካድሬዎች ለግዜው በሚል 

ከስራ ገበታቸው ላይ እያሰነበቱዋቸው እንደሆነም ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ሰዎች ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

           ቁጥጥር እና ክትትል እንዲደረግባቸው ስማቸው ለደህንነት ክፍል ከተላለፈው ከፍተኛ የወያኔ 

ባለስልጣናት መሀከል የኦሮሚያ ምክትል ፕሬዝዳንትነት የተባለውና የአለማያ ከተማ ተወላጁ አብዱላዚዝ 

መሐመድ አንዱ ሲሆን  ሌሎች ባለስልጣናትም በተመሳሳይ ሁኔታ ጥብቅ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን 

ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት ችለናል፡፡ 

         በተመረዘ ውሀ ጤንነቱ ተናግቶ ለረዥም ወራት ውጭ ሀገር ድረስ ሄዶ ህክምና ባደረገው እና እስከ አሁን 

ወደ ስራ ባልተመለሰው የመለስ ቀኝ እጅ እንደነበረ በሚነገርለት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት በአለማየሁ አቶምሳ 

ምትክ የክልሉን ስራዎች በሙሉ እያከናወነ የሚገኘው አብዱላዚዝ መሐመድ ከሀገር የተሰደደው ጁኔዲ ሳዶ የቅርብ 

ጉዋደኛ መሆኑ ይነገራል።  

          የወያኔ ቡድን መሪዎች በተለይ ከበረሀ የመጡት የህወሀት እና የብአዴን ቁንጮ ባለስልጣናት በምስጢር 

ባስተላለፉት በዚሁ የቅርብ ክትትል ውሳኔ ሰለባ የሆኑ ሁሉ በተለያዩ መልኮች ስለላ እየተደረገባቸው መሆኑን 

የምንጮቹ ጥቆማ ገልጾ ከቢሮ ጸሀፊዎቻቸው ጀምሮ እስከ መኖሪያ ቤት ጥበቃ ላይ በተሰማሩ ፖሊሶች አማካኝነት 

ክትትሉ ተጠናክሮ እንደሚገኝ የዜና ምንጮቹ ይገልጻሉ፡፡ 
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        በህወሀቱ የደህንነት ኃላፊ ጌታቸው አሰፋ የሚመራውና…በህወሀቶቹ ቁንጮ ባለስልጣናት ደብረጽዮን 

ገ/ሚካኤል ….በአባይ ፀሀዬ …..ኢሳያስ ወ/ጊዮርጊስ…በብአዴኑ በረከት ስምኦን… አባልነት በምስጢር በተመከረበት 

እና ለስርዓቱ ከፍተኛ አደጋ በፈጠረበት ከሙስሊሙ ጥያቄ ጋር በተያያዘ ምስጢር እየሾለከ የመንግስት ምስጢሮች 

እየባከኑ በመሆኑ የሁሉም ባለስልጣናት የእጅ ስልኮቻቸውም ሆነ የቢሮ ስልኮቻቸው ተጠልፈው ክትትል 

እንዲደረግባቸው ተብሎ በተወሰነው መሰረት በአሁኑ ወቅት  የሚያደርጉዋቸው የስልክ ንግግሮች ሳይቀር 

የተጠለፉ ሲሆን በዚህም ሳቢያ ባለስልጣናቱ እርስ በርስ በመፈራራታቸው ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ 

መውደቃቸውን የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ ጥቆማ አጋልጦዋል፡፡ 

          

         በቅርቡ ከመሬት ዝርፊያ ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ የመሬት አስተዳደር ኃላፊ የሆነው ቃሲም ፊጤ 

በሙስና በሚል ወደ ዘብጥያ ያወረዱት ሲሆን ዋነኛ ክትትል እንዲደረግባቸው ከተወሰኑት ባለስልጣናት መሀከል 

አንዱ እንደነበር የጠቆሙት የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ የጅማ ከተማ ተወላጅ በመሆኑና ከጁኔዲ ሳዶ ጋር  የጠበቀ 

ግንኙነት እንደነበረው በመታወቁ ክትትሉ ተጠናክሮበት እንደነበር የደረሰን የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ ጥቆማ 

አብራርቶዋል፡፡ 

        ሙስሊም የሆኑ  ባለስልጣናት እጅግ የጠነከረ ክትትል እየተደረገባቸው ሲሆን በምክትል ጠቅላይ 

ሚኒስትር ማዕረግ የቴሌኮሙኒኬሽን ክላስተር አስተባባሪ የበላይ ተቆጣጣሪ በሆነው በህወሀቱ ደብረጽዮን በኩል 

የስልክ ጠለፋው በኮድ ታስሮ የተቀመጠ በመሆኑ ሁሉም የሚያደርጉት የስልክ ልውውጥ በየቀኑ በክትትል 

ኮሚቴው እንደሚደመጥ ይሄው የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

         እጅግ ግራ የተጋባውና ከፍተኛ የውድቀት ኪሳራ ላይ እየደረሰ የሚገኘው የወያኔ ቡድን  የህዝበ ሙስሊሙ 

ጥያቄ ከቀን ወደ ቀን እየተስፋፋ በመምጣቱ ምክንያት ለስርዓቱ አደጋ በመሆኑ ሊያስተነፍስ እና ጨርሶ 

ሊያጠፋልኝ ይችላል በሚል ከወረዳ እስከ ዞን ብሎም ክልል ከተሞች በከፍተኛ ብር ወጪ ስብሰባዎችን ሲያደርግ 

ቆይቶ በዚህ ሳምንት ደግሞ ማጠቃለያ በሚል ስብሰባውን በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ማካሄዱ ታውቆዋል፡፡ 

          የሰላም እሴቶች ማጎልበቻ በሚል የሀይማኖት መሪዎች እና የመንግስት ቁንጮ ባለስልጣናት እንዲሁም 

የክልል ባለስልጣናት በተገኙበት በአፍሪካ ህብረት መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ባደረጉት ስብሰባ ላይ በአሁኑ ሰዓት 

የተቀጣጠለውን የሙስሊሙ ህብረተሰብ ጥያቄን ለማርገብ እንዲቻል አቁዋም ወስደው እንዲወጡ መደረጉ 

ታውቆዋል፡፡ 

         በዚሁ ስብሰባ ላይ የህገ ወጡ ሲኖዶስ ሊቀ ጳጳስ የሆኑት አባ ማትያስ  የእምነት ነጻነት የተከበረበት ወቅት 

በመሆኑ ወያኔን መቃወም ሀጢያት እንደሆነ ያለ አንዳች ሀፍረት ሲሰብኩ የተደመጡ ሲሆን የእስልምና ምክር ቤት 

ፕሬዝዳንት በመሆን  በወያኔ በቅርብ የተሾመው  ሼህ ኪያር መሐመድ አማን በበኩሉ የሞቱትንና የታሰሩትን ዜጎች 

ወደ ጎን በማድረግ ሕዝበ ሙስሊሙ ወደ እኛ ይቅረብ በማለት ሲማጸን ተደምጦዋል፡፡ 

     በአሁኑ ሰዓት በውስጥ እና በውጭ ችግሮች ተወጥሮ የሚገኘው የወያኔ ቡድን ባለስልጣናት የተለያዩ ዛቻዎችን 

በባለስልጣናቱ በኩል ሲያስተላልፉ እንደነበረ የሚታወቅ ሲሆን በዚህ ስብሰባ ላይም  በተመሳሳይ መልኩ  

በተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ላይም  ሆነ ጥያቄ በሚያነሱ የሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ የማያዳግም እርምጃ 

እንወስዳለን በማለት ሲያቅራሩ ተደምጠዋል፡፡ 



3 

 

          በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ የተወሰደውን መጠነ ሰፊ እርምጃ በማውገዝ መግለጫ ባወጡት 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች እና ችግሩ ሳይሰፋና ወደ ሌላ አቅጣጫ ሳይቀየር በውይይት እና በድርድር ይፈታ ብለው 

ምክር የለገሱትም የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ላይም የወያኔው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ 

ሲያስፈራራቸው እና ዛቻ ሲሰነዝርባቸው እንደዋለም ለማድመጥ ተችሎዋል፡፡ 

        ከእንግዲህ ወዲያ የአደባባይ ተቃውሞ በየትኛውም ከተማ በሚደርግበት ወቅት የሙስሊሙን ሕብረተሰብ 

ጥያቄ አንግቦ መውጣት አደጋ የሚያስከትል መሆኑን የተናገረው ኃይለማርያም ደሳለኝ ይሄንን ባደረጉት ላይ 

የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን በማለት ማስፈራሪያ እና ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተደምጦዋል፡፡ 

       የሰላም እሴቶች ማጎልበቻ በሚለው በዚሁ የኢትዮጵያ የሐይማኖት ጉባኤ ላይ  ከየክልሉ እንዲሁም ከዚሁ 

ከአዲስ አበባ ለመጡ ባለስልጣናትም ሆነ የእምነት አባት ነን ባዮች ለሶስት ቀናት  የውሎ አበል የተሰጣቸው ሲሆን 

አልጋ…. ምግብ  እና ትራንስፖርት ጭምር ወጪ እንደተደረገላቸው ከተሰብሳቢዎቹ የደረሰን ጥቆማ ገልጾዋል፡፡ 

         ከ3 ሺህ በላይ ለሆኑት በዚሁ ስብሰባ ላይ ለተገኙት ተሳታፊዎች እንደ የደረጃቸው አበሉ ወጪ ተደርጎ 

የተሰጣቸው ሲሆን በአማካይ እያንዳንዱ በቀን 1000 ብር ወጪ ቢደረግላቸው በሶስት ቀናት ውስጥ ከ9 ሚሊዮን 

ብር በላይ ከህዝብ ካዝና ወጥቶ እንደተሰጠ  ተረጋግጦዋል፡፡ 

          ዛሬ የሀገሪቱ ሕዝቦች በኑሮ ውድነት የተነሳ የእለት ጉርስ ማግኘት ተስኗቸው በረሃብ እየጠበሱ ባለበትና  

…..ወጣቱ ስራ አጥቶ በየመንገዱ ላይ እየተንገላወደ ከፍተኛ ችግር ውስጥ በገባበት በዚህ ወቅት  ለስብሰባ 

በሚሊዮን የሚቆጠር የሀገር ሀብት ማባከኑ የሚያሳዝን እና የሚያሳፍር ነው በሚል ብዙዎች ይተቻሉ፡፡ 

         የመለስን አንደኛ ሙት ዓመት ለማክበር በሚል ባለፈው ሳምንት ውስጥ ለካኒቴራና እና ለኮፍያ 

ማሳተሚያ….ለትራንስፖርት….ለሻማ….ለሌሎች ወጪዎች ተደማምሮ በቢሊዮን የሚቆጠር ብር መረጭቱ የሚታወስ 

ሲሆን በዚህ ሳምንትም የሀይማኖት ጉባኤ ለማድረግ በሚል በሚሊዮን የሚቆጠር የሀገር እና የህዝብ ገንዘብ 

ባክኗል ፡፡ 

          የእውር ድንብሩን እየተጉዋዘ የሚገኘው የወያኔ ቡድን የእምነት ነጻነት አስከብሬያለሁ እያለ ባዶ 

ፕሮፓጋንዳ እየነዛ ባለበት ወቅት ጥያቄያችን ይከበር ብለው ሀሳብ የሚያነሱትን ዜጎች የአሸባሪነት ካባ እያለበሰ እና 

የአክራሪነት ታፔላ እየለጠፈ ዘብጥያ እያወረደ መገኘቱ ስርዓቱ የተዳከመበት ወቅት ላይ መድረሱን ያመላከተ ነው 

ሲሉ ምሁራኖች ታዛቢዎች ተናግረዋል፡፡ 

        በሌላ ዜና የወያኔው መሪ መለስ ዜናዊ ከፓርቲውም ሆነ ከባለስልጣናቱ ጋር ሳይመክር እና ሳይነጋገር  

ለቻይና ኩባንያዎች ያለ አንዳች ክፍያ እና ቀረጥ በሀገር ውስጥ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ፍቃድ ከሰጠበት ግዜ ጀምሮ 

አሁን ድረስ በሀገር እና በህዝብ ላይ ከፍተኛ ሸፍጥና ብዝበዛ እያካሄዱ  እንደሚገኙ ታወቀ፡፡ 

        ከ80 በላይ ግዙፍ የተለያዩ ኩባንያዎች እንዲከፍቱ የተፈቀደላቸው የቻይና ዜጎች በአሁኑ ሰዓት በመላ 

ሀገሪቱ በመንገድ ስራ  ላይ ተሰማርተው የሚገኙ ቢሆኑም የስራቸው ጥራት እጅግ የወረደ በመሆኑ የሀገር ሀብት 

እና የህዝብ ገንዘብ እየባከነ እንደሚገኝ ታውቆዋል፡፡ 

         የወያኔው ቡድን ከዜጎቹ ይልቅ ለባዕዳን በማጎብደዱና በማሸርገዱ ዛሬ በመንገድ ስራ ላይ የተሰማሩ የሀገር 

ውስጥ ተቁዋራጮችን ስራ እየነጠቀ ለባዕዳኑ ቻይናዎች እየሰጠ ከመሆኑም በተጨማሪ አንዳችም ቁጥጥር 

የማይደረግባቸው በመሆኑ ስራዎች በጥራት እና በፍጥነት እንደማይንቀሳቀሱ ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 



4 

 

      በአዲስ አበባ ቀላል የባቡር መስመር ዝርጋታ ስራ ላይ የተሰማሩት የቻይና ኩባንያዎች ስራውን በአጭር ግዜ 

ይጨርሳሉ ተብሎ በወያኔ በኩል ሰፊ ቅስቀሳ ሲደገረግላቸው የነበረ ቢሆንም እስከ አሁን ድረስ ይሄ ነው የሚባል 

ትርጉም ያለው ስራ ሰርተው ባለማሳየታቸው ሕዝቡ በእጅጉ እየተበሳጨ መሆኑ ታውቆዋል፡፡ 

          በአዲስ አበባ የባቡር መስመር ለመዘርጋት ተብሎ በተጀመረው ቁፋሮ ከተማው በሙሉ መንገድ ተዘግቶ 

ሕዝቡ መንቀሳቀሻ አጥቶ ለከፍተኛ የትራንስፖርት እጦት ከመዳረጉም በተጨማሪ ለከፍተኛ እንግልት በመዳረጉ 

ሕዝቡ እያማረረ እና እያዘነ እንደሚገኝ ታውቆዋል፡፡ 

          ቁጥጥር እና ክትትል የማይደረግባቸው የቻይና ኩባንያዎች ጀመሩት በተባለው በዚሁ የቀላል የባቡር 

መስመር ዝርጋታ ስራ ላይ የከተማዋን መንገዶች ሙሉ በሙሉ አፍርሰው በመቆፈራቸው ዜጎች በየቀኑ ጉድጉዋድ 

ውስጥ እየወደቁና እየሞቱ መሆናቸው እየታወቀ የወያኔ ባለስልጣናት አንዳችም የእርምት እርምጃ 

ባለመውሰዳቸውና  ቻይናዎቹ የህዝብን ሀብት ሲያባክኑ  በዝምታ ማየታቸው በህዝቡ ዘንድ ክፉኛ ንዴት እየጫረ 

መሆኑ ታውቆዋል፡፡ 

         ከጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን እና በማዘጋጃው መሀከል ተቆፍሮ የነበረው የባቡር መስመር በግዴለሽነት እና 

በምንቸገኝነት ስሜት በመሰራቱ በሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ስራ መልሶ መፍረሱ ታይቶዋል፡፡ 

          ከስድስት ወር በፊት የተጀመረው ይሄው ቁፋሮ እስከ አሁን መጠናቀቅ ሲገባው የተሰራው እንደገና 

በመፍረሱ እንደ አዲስ እየተቆፈረ ከመሆኑም በላይ የሀገሪቱ ሀብት እንደ አልባሌ እየባከነ ሲሆን የወያኔ 

ባለስልጣናት ከቻይናዎቹ ጋር በጥቅም የተሳሰሩ በመሆናቸው በዝምታ ማለፋቸው ታውቋል። 

         የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች  ለባቡር መስመር ዝርጋታ በሚል ሙሉ በሙሉ ተቆፋፍረው ሕዝቡ 

ለመንቀሳቀስ ተቸግሮ የሚገኝ  ሲሆን የተሸከርካሪ ባለንብረቶችም በተፈጠረው ቁፋሮ መኪኖቻቸው እየተሰበሩ 

ለከፍተኛ ኪሳራ እየተዳረጉ ይገኛሉ፡፡ 

                   የወያኔ  ቡድን ሀገሪትዋንና ሕዝቡዋን ለቻይና ቅኝ ተገዥ አድርጎ ለዓመታት የዘለቀ ሲሆን 

በውጭ ሀገር ሰርተው…. ለፍተው….. ጥረው ግረው ያገኙትን ሀብት በሀገራቸው ገብተው በተለያዩ የስራ መስኮች 

ተሰማርተው የነበሩትን ዜጎች ሰበብ እየፈለጉ ከሀገር እንዲወጡ ሲደረጉ ቻይናዎች ግን በሕዝብ ሀብት እየቀለዱና 

እያሾፉ ቁጥጥር ሳይደረግባቸው መቆየታቸው በእጅጉ በህዝቡ ዘንድ ቁጣን እየቀሰቀሰ ይገኛል፡፡ 

       ሰሞኑን ከአርሲ ነገሌ ወደ ሻሸመኔና ወደ ባሌ ሮቤ የሚሰራውን መንገድ ስራ የጀመረው የቻይና ሲኤስጂሲ 

የተሰኘው ኩባንያ ባለቤት የሆኑ ቻይናዎች በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ላይ ድብደባ ከመፈጸማቸውም 

በተጨማሪ በቆሙበት አፈር በላያቸው ላይ እየደፉ ሲያሰቃዩዋቸው የክልሉም ሆነ የፌዴራል መንግስት አንዳችም 

እርምጃ ካለመውሰዳቸውም በላይ “አርፋችሁ የሚሉዋችሁን ስሩ በቻይና ህግም ተዳደሩ” ማለታቸው የወያኔ 

ባለስልጣናት ለሚካፈሉት ጥቅም እንጅ ለአገርና ለወገን ግድ እንደሌላቸው ያመላክታል ሲሉ ታዛቢዎች 

አስተያየታቸውን ይሰጣሉ።  

         በውጭ ሀገር ለዓመታት ሰርተው ያጠራቀሙትን ሀብት ይዘው ወደ ሀገራቸው የገቡትንና በተለያዩ የስራ 

መስኮች ተሰማርተው የነበሩትን ኢትዮጵያውያን የወያኔን ፖለቲካ አልተከተሉም በሚል ብቻ የተለያዩ ሰበቦች 

እየተለጠፉባቸው ከስራ ውጭ የተደረጉ ሲሆን አንዳንዶቹ ጨርሶ ሀብታቸው እንዲወረስ መደረጉም ታውቆዋል፡፡ 

       የሀገር በቀል ስራ ተቁዋራጭ የሆኑት በእውቀትም በገንዘብም ከቻይናዎቹ ልቀው የተገኙ ቢሆኑም የወያኔ 

ቡድን ለቻይና አጎብዳጅ በመሆኑ ብቻ ኢትዮጵያውያኖቹን ወደ ጎን አድርገው ያለ ጨረታ ለቻይናዎቹ በቢሊዮን 
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ወጪ የሚደረግበትን ስራ እየሰጡዋቸው በመሆኑ ዛሬ በመላ ሀገሪቱ 90 በመቶ ስራዎቹን ሙሉ ለሙሉ 

ተቆጣጥረው የሚገኙት የቻይናዎቹ ኩባንያዎች መሆናቸውም ታውቆዋል፡፡ 

         ሙዋቹ መለስ ዜናዊና ቡድኑ መላ ሀገሪቱን በነጻነት እንደልባቸው እንዲፈነጩና ከዜጎች በላይ መብት 

እንዲኖራቸው ፈቃድ ሰጥቶና ከለላ እያደረገላቸው ከመሆኑም በተጨማሪ ስራ ያለ ጨረታ እያደላቸው በመሆኑ 

ከሚሰሩት ይልቅ የሚያጠፉት በልጦ ሀገሪቱን ቁልቁል እየቀበሩዋት በመሆኑ ሕዝብ ከልቡ እያዘነ ይገኛል፡፡ 

   

 

 

 

         

 

 
 

 


