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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 

   

ጥቅምት 9 ቀን 2006 ዓ.ም. 
 

ዜና ዘገባ 

 

በወያኔ ቡድን ውስጥ የተፈጠረው ሽኩቻ አሁንም እንዳለ ያመላከተ ነው ተባለ 

የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር አራት ነባር  ባለስልጣናትን በአማካሪነት ሾመ 

 

 

          በወያኔ ቡድን ውስጥ የተፈጠረውን ሽኩቻና ፍትጊያ ለማመጣጠን በሚል አዲስ የስራ መደብ ተፈጥሮ 

የወያኔው አዲሱ ተላላኪና ጉዳይ አስፈፃሚ የሆነው ኃይለማርያም ደሳለኝ አራት በሚኒስትር ማዕረግ ከፍተኛ 

ባለስልጣናትን ሹመት መስጠቱ ታወቀ፡፡ 

         ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ከፍተኛውን ድርሻ ይዞዋል እየተባለ የሚነገርለት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ 

የነበረው በረከት ስምኦን ከብአዴን…. ከአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባነት የተነሳው ኩማ ደመቅሳ ከኦህዴድ…የስኩዋር 

ኮርፖሬሽን ዳይሬክተር ሆኖ ሲሰራና ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ ደብዛው የጠፋበት አባይ ፀሀዬ ከወያኔ….በአውሮፓ 

ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆኖ ሲሰራ የነበረው ካሱ ኢላላ ከደኢህዴን ተወክለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖሊሲ 

አውጭና ምርምር አማካሪ ሆነው መሾማቸው በወያኔ ቡድን ውስጥ የተፈጠረውን ውጥረት  ለግዜው በብሔር 

ስብጥር ለማርገብ ታቅዶ የተሰራ ሳይሆን አይቀርም የሚል ግምት  በስፋት እየተስተጋባ ይገኛል፡፡ 

         ከአንድ ወር በፊት ድንገት ሳይታሰብ በሚኒስትር ማዕረግ የፖሊሲ አውጭና ምርምር የጠቅላይ ሚኒስትሩ 

አማካሪ ተብለው በረከት ስምኦንና ኩማ ደመቅሳ ተሹመው የነበረ ቢሆንም በወያኔ ቡድን ውስጥ በተለይ 

በብአዴንና በወያኔ ባለስልጣናት መሀከል ባለው የፍትጊያ ምክንያት ሌሎች የራሳቸው ድርሻ ሊኖራቸው ይገባል 

ተብሎ ሰሞኑን ተጨማሪ ሁለት ባለስልጣናት በተመሳሳይ ማዕረግ እንዲሾሙ መደረጉ ታውቆዋል፡፡ 

          በዚህም መሰረት ቀድሞ ከብአዴንና ከኦህዴድ ከተሾሙት ነባር ባለስልጣናት በተጨማሪ ከወያኔ አባይ 

ጸሀዬ ከደኢህዴን ደግሞ ከአምባሳደርነቱ በማንሳት  ካሱ ኢላላ እንዲቀመጥ መደረጉ ታውቆዋል፡፡ 

       በዚህ የፖሊሲ ምርምር እና አማ‹ሪ ቡድን ውስጥ የተካተቱት አራት ነባር እና ከፍተኛ ባለስልጣናት 

ኃይለማርያም  ድንገት እንዳይሾልክባቸው እና የአቁዋም ለውጥ እንዳያመጣ  ለመቆጣጠር እንደሆነ በስፋት 

እየተነገረ ይገኛል፡፡ 

                  በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባው በኩማ ደመቅሳ ምትክ ድሪባ ኩማ… በመንግስት ኮሙኒኬሽን 

ባለስልጣኑ በበረከት ስምኦን ምትክ የኦህዴዱ ባለስልጣን…. በስኩዋር ኮርፖሬሽን ዳይሬክተሩ አባይ ፀሀዬ ምትክ 
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ኦህዴዱ ሽፈራው ጃርሶ…..በአውሮፓ ህብረት አምባሳደር  በዶ/ር ‹ሱ ኢላላ ምትክ ተሾመ ቶጋ እንዲቀመጡ 

ተደርው መተካካት ተደርጎዋል፡፡ 

                 ሰሞኑን በተደረገው አዲስ ሹመት ላይ መለስ በጀመረው መተካካት ተብሎ ወደ ጡረታ ሊወገዱ 

የሚገባቸው ባለስልጣናት ስርዓቱ አደጋ ላይ በመውደቁ የተነሳ ተመልሰው ወደ ከፍተኛ ስልጣን ላይ እንዲቀመጡ 

የተደረገ ሲሆን አሁንም ቢሆን በቡድኑ ውስጥ ችግሩ ያልተቀረፈ መሆኑም እየተነገረ ይገኛል፡፡ 

                 

   

 

 

 

 

በጡረታ የተሰናበተው አዲሱ ለገሰ በሚኒስትር ማዕረግ  

የካድሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከል ኃላፊ ሆኖ ተመደበ 

 

 

            በወያኔ ቡድን ውስጥ የተፈጠረው የእርስ በርስ ሽኩቻ መተማመን እንዳይኖር በማድረጉ አንዱ አንዱን 

እንዲጠብቅ እና በጎሪጥ እንዲተያይ ተደርጎ ባለበት በዚህ ወቅት ላይ አዲስ የካድሬዎች ማሰልጠኛ ከፍተው ነባር 

እና አዳዲስ ካድሬዎችን ለማሰልጠን እንቅስቃሴ መጀመሩ ታወቀ፡፡ 

      በወያኔ ቡድን ውስጥ የተፈጠረው የእርስ በርስ ሽኩቻ እና ጉሽሚያ ከመቀዝቀዝ ይልቅ እየጋለ ….ከዕለት ወደ 

ዕለት እየተስፋፋ በመጣበት በዚህ ግዜ ችግሩን ሊቀርፍልን ይችላል በሚል የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰዱ 

ቢሆንም ለችግሩ መፍትሔ ባለመገኘቱ  በቅርቡ የካድሬዎች ማሰልጠኛ በማቁዋቁዋም ነባር እና አዳዲስ 

ካድሬዎችን እንደ አዲስ ለማሰልጠን እንቅስቃሴ መጀመሩ ታውቆዋል፡፡ 

         ሰሞኑንም የወያኔ ካድሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከልን ለማጠናከር በሚል የፖሊሲ መርማሪና አማካሪ ተብለው 

ከተሾሙት ባለስልጣናት ጋር በተጉዋዳኝ ሊሰሩ የሚችሉ አራት ሰዎችን በምክትል ሚኒስትር ማዕረግ መሾሙ 

ታውቆዋል፡፡ 

         ከሕወሀት…ከብአዴን…ከደኢህዴንና ከኦህዴድ አንዳንድ ነባር ካድሬዎች ተመርጠው በምክትል ሚኒስትር 

ማዕረግ የምክትል ዳይሬክተርነት ሹመት የተሰጣቸው ሲሆን ማዕከሉንና ባለስልጣናቱን በበላይነት እንዲመራ 

በሚኒስትር ማዕረግ አዲሱ ለገሰ እንዲቆጣጠረው ተደርጎ ተሹሞዋል፡፡ 

             ወያኔ ከገባበት ቀውስ እና ጃጋጠመው የፖለቲካ ኪሳራ ለማገገም ሲባል አዳዲስ እርምጃዎችን እየወሰደ 

ሲሆን በቅርቡም በካድሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከል ለስድስት ወራት ኮርስ የሚሰጣቸውን አፍለኛ እና ነባር 

ባለስልጣናትን በአዲስ የፖለቲካ መስመር ለማጥመቅ መጀመሩ ታውቆዋል፡፡ 

       ውሎና አዳራቸው በዚያው በማሰልጠኛ ተቁዋሙ ውስጥ እንዲሆንና ከአለቆቻቸው የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ 

በግዴታ መፈጸም እንዳለባቸው በሚያጠነጥነው በዚሁ አዲሱ የፖለቲካ ኮርስ ውስጥ የሚሳተፉትን ባለስልጣናት 
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ከአራቱም የወያኔ ድርጅቶች ተመርጠው በቅርቡ የሚጀምሩ ሲሆን ማዕከሉን በበላይነት የሚመራው በጡረታ 

ተባርሮ የተመለሰው የብአዴኑ አዲሱ ለገሰ መሆኑ ታውቆዋል፡፡ 

     ሰሞኑን በሚኒስትር እና በሚኒስትር ደኤታ ማዕረግ ለማዕከሉ አዛዥነት አራት ምክትል ዳይሬክተሮች የተሸሙ 

ሲሆን በዚህም እንደ አማካሪነቱ የብሔር ተዋጽ ተደርጎ እንደሆነ ለማወቅ ተችሎዋል፡፡ 

          ከሙዋቹ መለስ ዜናዊ ሚስት አዜብ መስፍን ጋር የቀረበ ግንኙነት እንዳለው የሚነገርለት አዲሱ ለገሰ 

በጡረታ ከተሰናበተበት ተመልሶ በሚኒስትር ማዕረግ የማሰልጠኛው ዳይሬክተር ሆኖ የተሾመ ሲሆን በተለይ 

በወያኔ ቡድን ባለስልጣናት መሀከል የተፈጠረውን ሽኩቻና ንትርክ በተወሰነ መልኩ ሊያረግበው ይችላል በሚል 

የተመደበ ሲሆን በቅርቡ ኮርሱን የሚጀምሩትን ካድሬዎች ከቡድንተኝነት በጸዳ መልኩ መስመር እንዲይዙ 

ለማድረግ እና እንዲቆጣጠር ታስቦ መመደቡ ታውቆዋል፡፡ 

 

 

የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን አስፈራራ 

እንደ ዓረብ ሀገራት የጎዳና ላይ አመጽ ለማድረግና መንግስት ለመገልበጥ የሚያሴሩ እንዳሉ ደርሰንበታል አለ 

 

 

           በጎዳና ላይ ነውጥ መንግስትን ለመገልበጥ የሚሰሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መኖራቸውን ደርሰንበታል ሲል 

አዲሱ የወያኔ ተላላኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተናገረ፡፡ 

           ሐሙስ ጥቅምት 7 ቀን 2006 ዓ.ም አዲሱ ፕሬዝዳንት ተብየው ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ በፓርላማው 

መክፈቻ ዕለት ባደረገው ንግግር ላይ ማብራሪያ ለመስጠት  በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝቶ በሀገር ውስጥ 

የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች እንደ ዓረብ ሀገራት የጎዳና ላይ ነውጥ አስነስተው መንግስት ለመገልበጥ እየሰሩ 

መሆኑን ደርሰንበታል በማለት ሲናገር የተደመጠ መሆኑ ታውቋል፡፡ 

       በዚሁ በፕሬዝዳንቱ ንግግር ላይ አንዳንድ አመለካከቶች ሊወገዱና ሊቀየሩ ይገባቸዋል በሚል በአንዳንድ 

የምክር ቤት አባላት የተገለጹ ሀሳቦች ቢኖሩም  አፍለኛው የመለስ ምትክ ግን ፕሬዝዳንቱ ያደረገው ንግግር ተገቢና 

ትክክለኛ በመሆኑ ሊቀየር አይገባም በማለት ምላሽ ሰጥቶዋል፡፡ 

        ብቸኛው የተቃዋሚ ፓርቲ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ግርማ ሰይፉ ገዥው ፓርቲ ከተቀዋሚ 

ፓርቲዎች ጋር ተቀራርቦ መስራት ሲገባው እንደጠላት እየቆጠረ እያሳደዳቸው ይገኛል …ይህ እስከመቼ ይቀጥላል 

በማለት ጥያቄ ያነሳ ሲሆን የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በበኩሉ በአንዳንድ የተቃዋሚ 

ፓርቲዎች አሰራር ምክንያት አብሮ የመስራቱ እድል እየጠበበ መጥቶዋል …ለዚህ ደግሞ ተጠያቂዎቹ የዓረቡ ዓለም 

አይነት ተቃውሞ ለማስነሳት የሚጥሩት ፓርቲዎቹ ናቸው ሲል ተናግሮዋል፡፡ 

         የጎዳና ላይ ነውጥን ለማድረግ በየግዜው እየገመገሙ የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ ብሎ ማስፈራሪያ 

የሰነዘረው የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ሀሳብ ተከትሎ ከቅርብ ግዜ ወዲህ በተለያዩ 

ከተሞች የተጀመረውን የአደባባይ ተቃውሞ ለማስቀረት እና ጨርሶ ለማዳፈን ሆን ብሎ በፍርሀት የሰጠው 

ማስጠንቀቂያ ነው ሲሉ ታዛቢዎች ይናገራሉ። 



4 

 

        ኢትዮጵያ ውስጥ የዓረብ ሀገር አብዮትን ለማስነሳት በምን አይነት አካሄድ ነው  አመጽ የምናደርገው 

….የትኛውን ክፍል ብንይዝ ነው? የዓረብ አይነት አመጽ የምናካሂደው… ሕዝቡንስ እንዴት እንቀስቅስ እያሉ 

ከታጣቂ ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር ድርድር የሚያደርጉ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መኖራቸው በማስረጃ አስደግፈን የያዝን 

ቢሆንም ችግሩ እስኪከሰት ዝምታን እንመርጣለን በማለት አስፈራርቶዋል፡፡ 

           አክሎም የጎዳና ላይ ነውጥ ለማድረግ የሚያቅዱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች መኖራቸው መረጃው አለን ያለው 

ኃይለማርያም ደሳለኝ አመጹን በተግባር እስኪፈጽሙ ድረስ እንጠብቃለን ከሆነ ግን አስፈላጊውን እርምጃ 

እንወስዳለን ሲል የተቃዋሚ ፓርቲ እንቅስቃሴዎችን ሲያወግዝ ውሎዋል፡፡ 

         ተቃዋሚ የሆኑት የፓርላማ አባል አቶ ግርማ ሰይፉ አ በደረቅ ወንጀል የታሰሩት እስረኞች እየተፈቱ 

ባሉበት ሁኔታ ለዚህች ሀገር ዲሞክራሲ እና ሰላም ሲዘምሩ የነበረ በሽብር ስም የታሰሩ ጋዜጠኞች እና የፖለቲካ 

እስረኞች  አለመለቀቃቸው አስገራሚ ብቻ ሳይሆን አሳፋሪ ነው ብሎዋል፡፡ 

          ከቅርብ ግዜ ወዲህ በተለያዩ ከተሞች የተደረጉት የህዝባዊ ተቃውሞዎችና ሰላማዊ ሰልፎች ተጠናክረው 

ከቀጠሉና ከገፉ ስርዓቱን አደጋ ላይ ሊጥሉ ይችላሉ የሚል ስጋት ስላለ  የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር የማስፈራሪያ 

ንግግር  ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከአሸባሪዎች ጋር ግንኙነት አላቸው በማለት አንገታቸውን ለማስደፋት የታቀደ 

መሆኑን አንዳንድ ዜጎች ይናገራሉ።  

        አሁን የተጀመረው የአደባባይ ተቃውሞ ጨርሶ ሊቆም እንደማይገባና ወደፊት መቀጠል እንዳለበት 

በመግለጽ ሕዝቡን አንድ አድርገው ለመምራት የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ቁርጠኛ ግዜ ላይ የደረሱ ስለሆነ 

በኃይለማርያም ደሳለኝ ማስፈራሪያ ሳይበረግጉ ወደፊት ሊገፉበት ይገባል ሲሉም ምክራቸውን ይለግሳሉ።  

 

 

 

 


