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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 

 

 
ዜና ዘገባ 

 
የካቲት 30 ቀን 2006 ዓ.ም. 

          

 

           

በአፋር ክልል ውጥረት ሰፍኗል 

ለአንድ ሳምንት የጅቡቲ መስመር በመዘጋቱ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ኪሳራ መመዝገቡ ተጋለጠ 

     

        ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 2006 ዓ.ም በገዋኔ ከተማ አቅራቢያ አንድ የቦቴ ሹፌር 

በታጣቂዎች በመገደሉና አሰቃቂ ግፍ በአስከሬኑ ላይ በመፈጸሙ የተበሳጩ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች 

በወሰዱት የስራ ማቆም አድማ ምክንያት ከሀገር ውስጥ የሚወጣም ሆነ ከጅቡቲ የሚገባ ማንኛውም ጭነት እና 

ነዳጅ እንዳይንቀሳቀስ በማድረጋቸው የተነሳ በሀገሪቱ ከፍተኛ ትርምስ ተፈጥሮ መሰንበቱ ታውቆዋል፡፡ 

        ያለፈው ሳምንት ቅዳሜ የካቲት 22 ቀን 2006 ዓ.ም  ጀምሮ እስከ ዛሬ እሁድ መጋቢት 1 ቀን 2006 ዓ.ም 

ድረስ መንገዱ ተዘግቶ በፌዴራል ፖሊስ እና በመከላከያ ወታደሮች ተወጥሮ ቢገኝም ሹፌሮቹ ገዳዩ ተይዞ ለሕግ 

እስካልቀረበ ድረስ ስራ አንሰራም በማለት ባሉበት በየበረሀው በመቆም አድማ የመቱ መሆኑ ታውቆዋል፡፡  

       ንብረትነቱ የአንድ የግል ኩባንያ የሆነው የነዳጅ ማመላለሻ ቦቴ መኪና ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ ባዶውን 

በመጉዋዝ ላይ እንዳለ ገዋኔ ከተማ ለመድረስ ሶስት ኪሎ ሜትር ሲቀረው በታጣቂዎች በተተኮሰ ጥይት  የቦቴ 

ሹፌሩን የተገደለ ከመሆኑም በተጨማሪ  ብልቶቹ ተቆራርጠው አስከሬኑ እንደእንሣ በመጣሉ  የተበሳጩ የከባድ 

መኪና ሹፌሮች  የስራ ማቆም አድማ በመምታት ለአንድ ሳምንት በያሉበት በማቆም ተቃውሞዋቸውን ሲገልጹ 

እንደሰነበቱ ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ ገልጾዋል፡፡ 

      አሽከርካሪው በአሰቃቂ ሁኔታ በተገደለበት ወቅት በቅርብ ርቀት የነበሩ ሌሎች የከባድ መኪና አሽከራካሪዎች 

ድርጊቱ ሲፈጸም ከማየታቸውም በላይ በሁኔታው በመደንገጥ የመኪኖቻቸውን ፍጥነት ጨምረው ያመለጡ ሲሆን  

አንደኛው ታጣቂዎች በተኮሱት ጥይት ተመትቶ ወደ ገዋኔ ከተማ የህክምና ጣቢያ የገባ መሆኑንም በስፍራው 

ከነበሩ የአይን እማኞች ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 

          የወያኔ አምባገነን ቡድን በሀገሪቱ ሰላም ሰፍኖዋል እያለ ለለጋሽ ሀገር መንግስታት እየለፈፈ ባለበት በዚህ 

ወቅት በጎንደር… በጋምቤላ… በቤንሻንጉል እና በሞያሌ ውጥረት ሰፍኖ ሕዝቡ እንደልቡ መውጣት እና መግባት 

ተችግሮ የሚገኝ ሲሆን የሀገሪቱ ዋነኛ የነዳጅ እና የሌሎች እቃዎች መግቢያ በሆነው በጅቡቲ መስመር እንዲህ ያለ 
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ዘግናኝ እና አሰቃቂ ድርጊት በመፈጸሙ በአካባቢው ከመቼውም ጊዜ በላይ ውጥረት ሰፍኖ እንደሚገኝ ከስፍራው 

የተገኘ ዜና ይጠቁማል፡፡ 

         የትግራይ ተወላጅ እና ነዋሪነቱ አዲስ አበባ ከተማ የሆነው ይሄው የቦቴ ሹፌር ለነዳጅ መሙያና ለውሎ 

አበል በሚል ከኩባንያው የተሰጠው 15 ሺህ ብር በመኪናው ውስጥ የተገኘ በመሆኑ ገዳዮቹ ለዝርፊያ ሳይሆን 

የፖለቲካ አጀንዳ እንዳላቸው የሚያመለክት ከመሆኑም በላይ ታጣቂዎቹ ከመግደላቸውም ባሻገር አስከሬኑን 

መጫወቻ ማድረጋቸው በእጅጉ የሚያሳዝን ድርጊት ነው በማለት ሁኔታውን ያዩ ሾፌሮች ተናግረዋል፡፡ 

        በሹፌሮቹ ላይ ግድያና አሰቃቂ ግፍ ከተፈጸመ ሰዓታት በሁዋላ የወያኔ የፌዴራል ፖሊስ እና የመከላከያ 

ሰራዊት አባሎች በስፍራው ቢደርሱም ሹፌሮቹ በመበሳጨት ከጅቡቲ እቃና ነዳጅ ጭነው የመጡት መኪኖችም 

ሆነ ከሀገር ውስጥ ወደ ጅቡቲ ሲጉዋዙ የነበሩት በሙሉ በያሉበት መኪኖቻቸውን በማቆም ተቃውሞዋቸውን 

የገለጹ ከመሆኑም ባሻገር ለሰባት ቀናት ያለ ውሎ አበል በያሉበት በደረቅ ኮሸሮ ለመሰንበት እንደተገደዱ ከስፍራው 

የደረሰን ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

         ሰሞኑንም በጅቡቲ መስመር በሹፌሩ ላይ አሰቃቂ ግድያውን ተከትሎ ሁለት አይነት አስተያየት እየተሰጠ 

ይገኛል።  አንደኛው የአፋር ሕዝብ እትብቱ ከተቀበረበት ቀዬ በልማት ስም ያለ አንዳች ካሳ ክፍያ እንዲለቅ 

የተደረገ በመሆኑ የተከፉና የተበሳጩ የአፋር ብሔር ተወላጆች በመንግስት ላይ ጥቃት ያደረሱ መስሎዋቸው 

የወሰዱት እርምጃ ሊሆን ይችላል የሚል ሲሆን ሌላው ደግሞ የሻዕቢያ ቡድን አስርጎ ባስገባቸው ታጣቂዎች 

የተወሰደ እርምጃ ሳይሆን አይቀርም የሚሉም አሉ።  

         የአፋር ክልል ሕዝብ በስኩዋር ፋብሪካ ግንባታ ስም ያለ አንዳች ካሳ ክፍያ ከመሬቱ ተፈናቅሎ እንዲሰደድ 

የተደረገ ሲሆን አብዛኛው ሕዝብም ወደ ከተማ በመግባት ለልመና ተዳርጎ ይገኛል፡፡ 

         ወያኔ በፌዴራል ፖሊስ እና በመከላከያ ወታደሮች አስገድዶ ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ ቢሞክሩም 

ሹፌሮቹ በወሰዱት ቆራጥ እርምጃ ከ6 ሺህ በላይ መኪኖች ያለ ስራ ለአንድ ሳምንት ለመቆም መገደዳቸውን 

ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

       ከጅቡቲ የመጡት ገዋኔ ላይ ሲደርሱ ወደ መሀል ሀገር አንገባም ሲሉ ወደ ጅቡቲ ሲጉዋዙ የነበሩትም ከገዋኔ 

አናልፍም በማለት ለአንድ ሳምንት በቂ ውሀ እና ምግብ በሌለበት ጭልጥ ባለ በረሀ ላይ የሰነበቱ ሲሆን አንዳንድ 

ባለንብረቶች ከሹፌሮቹ ጋር በማበራቸው ምግብ እና ውሀ ከመሀል ሀገር እየጫኑ ሲያቀብሉዋቸው የነበረ መሆኑ 

ታውቋል፡፡ 

        

        የከባድ መኪኖቹ ሹፌሮች ባደረጉት የስራ ማቆም አድማ ምክንያት ወደ ውጭ የሚላከው የውጭ ምንዛሬ 

ማስገኛ የሆኑት እንደ ቡና ሰሊጥና ሌሎች እቃዎች ባለመውጣታቸውና ከውጭም  እንደ ነዳጅና የመሳሰሉት  

ባለመግባታቸው ሀገሪቱ ልታገኘው የሚገባው ገቢ ያጣች ሲሆን ይህም በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጉዳይ 

ሲያስከትል ይችላል የሚል አስተያየት አንዳንድ ወገኖች ይገልጻሉ። የሼህ አላሙዲን ንብረት የሆነው የደርባ 

ሲሚንቶ ፋብሪካ ለምርቱ ግብአት የሆነው ከሰል ከጅቡቲ ወደብ በአድማው ምክንያት ሊገባ ባለመቻሉ ፋብሪካው 

ያለ ስራ ለአምስት ቀን ተዘግቶ እንደቆየ ካገኘነው ዜና ለመረዳት ችለናል፡፡ 
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የእለት ጉርስ የተቸገረውን አርሶ አደር ቢሊየነር ሆኖዋል በማለት ብአዴን የሰጠው መግለጫ  

ሕዝቡን ያስቆጣ መሆኑ ታወቀ 

 

           በእርስ በርስ ውስጣዊ ትርምስ ውስጥ ያለውና ከሕዝቡ ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠመው የሚገኘው 

የወያኔ ተላላኪ የሆነው የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ሰሞኑን ባደረገው ስብሰባ አስገራሚ መልዕክት ማስደመጡ 

ታወቀ፡፡ ብአዴን በባህር ዳር ባደረገው መደበኛ ስብሰባ ላይ አርሶ አደሩ ከዕለት ጉርስ አልፎ ቢሊየነር ሆኖዋል 

ሲል በሕዝቡ ላይ የሚያላግጥ መግለጫ ማስደመጡ ታውቆዋል፡፡ 

        በአማራ ሕዝብ ላይ አፀያፊ ስድብ ሲሰነዝርና የጥላቻ ንግግር ሲያስደምጥ ስለነበረውን የክልሉ  ምክትል 

ፕሬዝዳንት ተብየው አንዳችም ነገር ያላለው የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ  ስብሰባ ግለሰቡ ከተሳደበው ባልተናነሰ 

ሁኔታ በአማራ ክልል አርሶ አደር በተፈጠረለት ምቹ ሁኔታ ቢሊየን ብሮችን በባንክ ለማጠራቀም ችሎዋል በማለት 

በሕዝቡ እና በደሀው አርሶ አደር ላይ ሲያላግጥ መሰንበቱ ታውቆዋል፡፡ 

        የማዳበሪያ እዳ መክፈል አቅቶት በሬውን እየሸጠ የሚገኘውንና የበሬ ግንባር የምታክለውን መሬት 

እየተቀማ ለልመና የተዳረገውን ደሃ አርሶ አደር  የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ ገበሬው ከሚበላው ተርፎት በቢሊዮን 

የሚቆጠር ብር በባንክ እያስቀመጠ ይገኛል በማለት በሬ ወለደ የሆነ አሳፋሪ መግለጫ መስጠቱ ብዙዎቹን ያሳዘነና 

ያስቆጣ መሆኑ ታውቋል ። 

                  በአማራው የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በነዛው በአለምነው መኮንን ላይ በጎጃም በጎንደር በወሎና 

በሌሎች ቦታዎች ሕዝቡ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ማድረጉ የታወቀ ሲሆን  የብአዴን የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ 

ይህን ጉዳይ ዞር በማድረግ በሕዝብ ላይ የሚሳለቅ ሌላ ንግግር ሲያደርጉ ተደምጠዋል።፡ በስብሰባው ላይ 

አጀንዳው እንዲቀርብ ጥያቄ ያነሱ የብአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች ቢኖሩም መድረኩን ሲመሩ የነበሩት  

ከአለምነው ጋር የአንድ ሰፈር ተወላጅ የሆኑት የብአዴን ሊቀመንበር ደመቀ መኮንን ሀሰን እና ምክትሉ ገዱ 

አንዳርጋቸው አጀንዳው መጨረሻ ይታያል በሚል ሸፋፍነው እንዲዘጋ ከማድረግ ውጭ የወሰዱት አንዳችም 

እርምጃ የሌለ ሲሆን በስብሰባው ላይ በጡረታ ተሰናብቶ እንደገና የተመለሰው አዲሱ ለገሰና ሌሎች ነባር ሆድ 

አደሮች አንድም ሀሳብ አለማቅረባቸው ፍጹም አሳፋሪ ነበር ሲሉ ብዙዎች ይተቻሉ፡፡ 

                         

 

 

ወያኔ በአርሲ ሊተክል የሚጥረው ሐውልት ቁርሾ በማባባስ 23 ዓመት ለፈጸመው ጅምላ ግድያና 

ጭፍጨፋ  ተጠያቂ እንዳይሆንና ለማድበስበስ ያቀነባበረው ሴራ ነው ተባለ 

 

        የወያኔ ዘረኛ ቡድን በሕዝብ ላይ ለ23 ዓመታት ሲፈጽም የነበረው ዘግናኝ ግፎች እንዳይጋለጥበት እና ይፋ 

እንዳይወጣበት ከ100 ዓመት በፊት በተፈጸመ የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት ለሞቱት ዜጎች መታሰቢያ በሚል 

ቁርሾ የሚያባብስ ተግባር እየፈጸመ መሆኑ ታወቀ፡፡ 
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        ኢትዮጵያን ከተለያዩ እና ከተበታተኑ አስተዳደራዊ መዋቅር ወደ አንድነት ለውጠው ለመጀመሪያ ግዜ  

ሲያስተዳድሩት በነበረው በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ወቅት ተፈጸመ ለተባለው ኢ ሰብአዊ ድርጊት ማስታወሻ 

በሚል የቁርሾ ማባባሻ ሐውልት ሊተከል መሆኑን ለማወቅ ተችሎዋል፡፡ 

         የወያኔ ዘረኛ ቡድን ገና ወደ ስልጣን ላይ እንደወጣ በ1984 ዓ.ም በባሌ..በአርሲ… በአርባ ጉጉ…በሐረር… 

በበደኖ…እና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ በዜጎች ላይ የፈጸመው ጅምላ ግድያ እንዳይጋለጥ እና እንዳይታወቅ 

በተለይ አዲሱ ወጣት ትውልድ እንዳያውቅ አድበስብሶ ለማለፍ ሲባል ከዛሬ መቶ አመት በፊት እርስ በርስ 

ለተፈጸመው ግድያ ማስታወሻ በሚል በአርሲ አኖሌ ወረዳ በ40 ሚሊዮን ብር ወጪ ሐውልት አሰርቶ ሊያስመርቅ 

መሆኑ በመላ የሀገሪቱ ሕዝብ ዘንድ አነጋጋሪና የወያኔ የከሰረ የፖለቲካ ጉዞ እየተባለ ተቃውሞ እየገጠመው 

ይገኛል፡፡ 

           የወያኔ ዘረኛ ቡድን ለአገዛዙ እንዲያመቸው ሕዝቡን በጎጥ እና በመንደር አጥሮ ታሪክ እየናደ ወጣቱ 

ትውልድ ሀገራዊ ራዕይ እንዳይኖረው ከማድረጉም ባሻገር ከ100 ዓመት በፊት ለተፈጸሙት የእርስ በርስ እልቂቶች 

ትኩረት ሰጥቶ መስራቱ ስርዓቱ የፈጸመውን ዘግናኝ የጅምላ እልቂቶች ወጣቱ ትውልድ እንዳያውቅ አድበስብሶ 

ለማለፍ የተሸረበ ሴራ መሆኑንም ሕዝቡ እየተናገረ ይገኛል፡፡ 

       በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ወቅት ከ75 በመቶ በላይ የጦር አዛዦች በነበሩት በኦሮሞ ብሔር ተወላጆች 

በእነደጃዝማች ባልቻ አባነፍሶ(ሳፉ)..በእነ ፊታውራሪ ሀብተጊዮርጊስ ዲነግዴ (አባመላ) ሲመራ የነበረው ጦር 

በአርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ ከ100 ዓመት በፊት እርስ በርስ በተከሰተው ግጭት በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ተፈጸመ 

ለተባለው ግድያ ለማስታወስ እና የወያኔን ግፍ እና ዘግናኝ ጭፍጨፋዎች ለመሸፋፈን ብሎም የከሰረ ፖለቲካቸው 

መጠገኛ ለማድረግ አስበው ዜጎች የሚላስ የሚቀመስ አጥተው በርሀብ እና በችጋር በየቀኑ በየጉድባው እየወደቁ 

ባለበት በዚህ ግዜ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የቁርሾ ማስታወሻ  ሐውልት አርሲ አኖሌ ወረዳ 

አሰርተው በመጋቢት ወር አጋማሽ ላይ ሊያስመርቁ እየተሩዋሩዋጡ መሆኑን ተከትሎ በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ 

ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ተቃውሞ እያቀረቡ መሆኑ ታውቆዋል፡፡ 

        ይሄው በመጋቢት ወር አጋማሽ ላይ በአኖሌ ከተማ ሊመረቅ  የተዘጋጀው ሐውልት እናቶች ጡታቸውን 

ተቆርጦ እጃቸው ላይ እንዲያርፍ ተደርጎ የሚያሳይ እና ሕዝቡን ለበቀል የሚገፋፋ መልዕክት ያለው መሆኑን 

የጠቆመው የደረሰን ዘገባ ወጣቱ ትውልድ የነጻነት አባት የሆኑትን የአጼ ምኒልክ ትክክለኛ ታሪክ እንዳያውቅ 

ለማድረግ ታስቦ የተሰራ ከመሆኑም በተጨማሪ ወያኔ ለ23 ዓመታት በሕዝቡ ላይ የፈጸመውን እጅግ ዘግናኝ 

የሆነና ወደር የሌለው የጅምላ ጭፍጨፋ እንዳይጋለጥበት ለመሸፋፈን ሆን ብሎ አቀነባብሮ ያዘጋጀው መሆኑን 

በመግለጽ የኦሮሞ… የአማራ… የጉራጌ… የወላይታ…በአጠቃላይ  የሀገሪቱ ሕዝቦች በመቃወም ላይ ይገኛሉ፡፡ 

       በ1996 ዓ.ም በወያኔው መሪ በሙዋቹ መለስ ዜናዊ ትዕዛዝ ሰጪነት በሕወሀቱ በዶ/ር ባርናባስ ገብረአብ 

የቅርብ አስፈጻሚነት በጋምቤላ ከተማ በአኙዋክ እና በኑዌሮች ላይ  ከአንድ ሺህ በላይ ዜጎች ጅምላ ግድያ 

የተፈጸመባቸው ከመሆኑም ባሻገር  በግሬደር በተቆፈረ በአንድ ጉድጉዋድ ውስጥ ከ400 በላይ አስከሬን እንዲቀበር 

የተደረገበት እጅግ ዘግናኝ ግፍ እንዳይጋለጥ እና ወጣቱ ትውልድም ታሪኩን እንዳያውቅ ሆን ተብሎ ተቀነባብሮ 

የተሰራ መሆኑ ታውቋል። 

        በምስራቅ ሐረርጌ  ከሶስት ዓመት እስከ 70 ዓመት እድሜ ጠገብ እናቶች… ከ18 ዓመት እስከ 

ጎልማሳ…ከአይነ ስውር እስከ አካለ ጎዶሎ ድረስ ያሉ የኦሮሞ ተወላጆች መከላከል የማይችሉ አንገታቸው እንደ 
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ጫጩት እየተጠመዘዘ በቢላዎ እየታረዱ በበደኖ በአንድ ጉድጉዋድ ውስጥ እንዲቀበሩ የተደረገበትን ፍጹም ዘግናኝ 

ታሪክ ለመሸፈንና ለማድበስበስ ሲል የወያኔ ቡድን ከመቶ ዓመት በፊት በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በተከሰተ 

የእርስ በርስ ግጭት የተፈጸመውን እልቂት ለማስታወስ እና በሕዝቡ መሀከል መቃቃር እና ጥላቻ እንዲፈጠር ሆን 

ብሎ እየሰራ መሆኑን የተረዱ የሀገሪቱ ሕዝቦች ድርጊቱን እያወገዙ መሆናቸውን ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት 

ተችሎዋል፡፡ 

         ወያኔ ሕዝቡ የመብት ጥያቄ በማንሳቱ ብቻ በጎንደር በአደባባይ እየሱስ…በደሴ…በኮምቦልቻ…በአዲስ 

አበባ…በጅማ…በነቀምት…በደምቢዶሎ…በአዋሳ ሎቄ…እና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በመትረየስ እና በስናይፐር 

እያጨደ በጅምላ ሲቀብር የነበረው ታሪክ እንዳይጋለጥ ከ1መቶ ዓመት በፊት የተከሰተውንና በዘመኑ በተፈጠረ 

የእርስ በርስ ግጭት አጉልቶ ሕዝቡ መሀከል መከፋፈል እና መቃቃርን ለመፍጠር የተደረገ ሴራ ነው ያሉት የኦሮሞ 

ተወላጆች ወያኔ ለፈጸመው ግፍ ተጠያቂ እንዳይሆንና አድበስብሶ ለማለፍ እየዳከረ ቢሆንም በመላ የሀገሪቱ 

ሕዝቦች ልብ ውስጥ  ተጽፎ የተቀመጠ  ነው በማለትም እነዚሁ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች አጽንኦት ሰጥተው 

እየገለጹ ይገኛሉ፡፡ 

 

የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች ተፋጥጠዋል 

በጅማ ከተማ አቅራቢያ በክርስቲያኖች  ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ያመቻቸው ሙክታር 

ከድር የክልሉ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሾመ 

 

    

            በምግብ መርዘው ለበሽታ የዳረጉት እና ሰሞኑን በሞት በተለየው  የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት እና 

የኦህዴድ ሊቀመንበር የነበረው አለማየሁ አቶምሳ ምትክ ሙክታር ከድርን መሾም ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል 

ባለስልጣናት ዘንድ ከፍተኛ ብጥብጥ መነሳቱ ተነገረ፡፡ 

          የኦሮሚያን ክልል ፕሬዝዳንትነት እና የኦህዴድ ሊቀመንበርነቱን ስልጣን በ2003 ዓ.ም ከአባዱላ ገመዳ 

እጅ የተረከበው አለማየሁ አቶምሳ በክልሉ ሲፈጸም የነበረውን ምዝበራ እና ብዝበዛ አስወግዳለሁ ብሎ ምንጠራ 

በጀመረ በጥቂት ወራት ውስጥ በአንድ ስብሰባ ላይ በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ በምግብ መርዝ አድርገው ለከባድ 

ጉዳት የዳረጉት መሆኑና በዚሁም ሳቢያ ሰሞኑን መሞቱ ይታወቃል።  ፡ 

        በኦሮሚያ ክልል ተስፋፍቶ የነበረውና አይን ያወጣው የህዝብ ሀብት ምዝበራን አስቆማለሁ በማለት ሩጫ 

ለመጀመር ሲንደረደር በአጭሩ የተቀጨው አለማየሁ አቶምሳ የአባዱላንና ተከታዮቹን መረብ ለመበጣጠስ አሁዱ 

ብሎ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉትን ከተሞች ከንቲባና ካቢኔ ለሕግ በማቅረብ እስራት ያስፈረደ ከመሆኑም 

በተጨማሪ ታሳሪዎቹ ከከፍተኛ የኦህዴድ እና ከወያኔ  ሰዎች ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ለማጋለጥ በመስራት ላይ 

ሳለ በምግብ መርዘው ለበሽታና ለሞት የዳረጉት መሆኑ ይታወሳል። 

        ከመሞቱ አስራ አምስት ቀናት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ፍላሚንጎ አቅራቢያ በሚገኘው በኦሮሚያ ክልል 

ዋና ጽህፈት ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ከፍተኛ የክልሉ እና የኦህዴድ ባለስልጣናት ዝግ ስብሰባ አድርገው 

በነበረበት ወቅት ዱላ ቀረሽ ንትርክ እና የእርስ በርስ ፍልሚያ ሲያደርጉ እንደነበርና በተለይ በክልሉ እየተስፋፋ 

ስለመጣው ሙስና…ብልሹ አስተዳደር…በፍትሕ እጦትና በሰብአዊ መብት ጥሰት…በኦህዴድ ከፍተኛ ባለስልጣናት 
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መሀከል ስለተንሰራፋው ጎጠኝነት እና ጠባብ መንደርተኝነት ዙሪያ ውይይት ተደርጎ ውሳኔ እንዲተላለፍ ሀሳብ 

ቀርቦ የነበረ ቢሆንም የአባዱላ ገመዳ ቡድን ደጋፊና ዋነኛ ተዋናይ በሆኑት ከፍተኛ ባለስልጣናት እምቢተኝነት 

ስብሰባው እንዲቁዋረጥ ተደርጎ የተበተነ መሆኑን የውስጥ አዋቂ ምንጮች ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

        በጠና ታምሞ በአልጋ ላይ መዋል በጀመረው በአለማየሁ አቶምሳ ሰብሳቢነት ስብሰባው የካቲት 10 ቀን 

2006 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ የቆየ ቢሆንም አንድም አጀንዳ ላይ በአግባቡ 

ሳይነጋገሩ ይልቁንም ዱላ ቀረሽ ስድብ እየተስተጋባ የዋለበት ከመሆኑም በተጨማሪ አለማየሁ ያነሳቸው አጀንዳዎች 

እንዳይደመጡ በቡድን በመሆን የአባዱላ ቡድን ደጋፊዎች ሲበጠብጡ ከመቆየታቸውም ባሻገር አለማየሁ በራሱ 

ፍቃድ ስልጣን ለመልቀቅ ጥያቄ ያቀረበ አስመስለው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በማቅረባቸው በድንጋጤ ለከባድ 

የጤና ቀውስ በመዳረጉ በማግስቱ ሕክምና ወደሚከታተልበት ባንኮክ ያመራ ሲሆን በከፍተኛ ባለስልጣኖች 

መሀከል የተጀመረው ቡጢ ቀረሽ ንትርክ ወደ ባሰ ብጥብጥ ተሸጋግሮ ሲጎነታተሉ  እንደነበር ከውስጥ አዋቂ 

ምንጮች የደረሰን ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

         በተለይ በአለማየሁ አቶምሳ ምትክ ከጅማ የሆቴል አስተናጋጅነት ተነስቶ ዛሬ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር 

አማካሪነት ለደረሰው ሙክታር ከድር ስልጣን ጠቅልለው መስጠታቸውን ተከትሎ ዛሬም ድረስ ነባር እና ወጣት 

የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች ከፍተኛ ቁጣን እያስተጋቡ እንደሆነ ምንጮቹ አጋልጠዋል፡፡ 

         አለማየሁ አቶምሳ በሕመም ምክንያት በገዛ ፍቃዱ ስልጣን ለመልቀቅ ጥያቄ አቀረበ ተብሎ የተገለጸ 

ቢሆንም እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ጥያቄውን አለማቅረቡንና በምትኩም ሙክታር ከድር የተባለው በ2000 ዓ.ም 

በጅማ ከተማ አቅራቢያ ነዋሪ የሆኑ ክርስቲያኖች  ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ያመቻቸና ድርጊቱም 

እንዳይጋለጥ ሽፋን ሲሰጥ የነበረ መሆኑ የተረጋገጠበትን  ግለሰብ ዛሬ መልሰው የክልሉ ፕሬዝዳንት እና የኦህዴድ 

ሊቀመንበር አድርገው  መሾማቸውን ተከትሎ በከፍተኛ ባለስልጣናት ዘንድ እጅግ አስደንጋጭ ንትርክ እና ጉሽሚያ 

መፈጠሩን እነዚሁ ውስጥ አዋቂ ምንጮች ተናግረዋል፡፡ 

         በጅማ ከተማ አቅራቢያ በሚገኙ ከተሞች ውስጥ ለብዙ ዓመታት ሙስሊሙና ክርስቲያኑ እጅና ጉዋንት 

ሆነው የኖሩ ሲሆን እነ ሙክታር ከድር በዘረጉት የእርስ በርስ እልቂት ሳቢያ ማንነታቸው ያልታወቁ ወሮበሎች 

በገጀራና በጥይት እጅግ ቁጥራቸው የበዙ ዜጎችን የጨፈጨፉ መሆኑን የወያኔ መሪ መለስ ዜናዊ በማስረጃ 

ያረጋገጠ ቢሆንም አንዳችም እርምጃ ሳይወሰድበት ቀርቶ ዛሬ ደግሞ ይባስ ብለው ተደራራቢ ስልጣን እንዲሸከም 

በመደረጉ በኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች መሀከል እጅግ ውጥረት የበዛበት ንትርክ ከመነሳቱ በተጨማሪ 

በየጎጡ ተቡዋድነው እየተፋለሙ መሆኑን የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ አጋልጠዋል፡፡ 

        የባሌ..የአርሲ…የወለጋ …የሐረር…የጅማ… የሸዋ በሚሉ የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች እና ከፍተኛ 

ካድሬዎች በሰፈር እና በጎጥ ተከፋፍለው እርስ በርስ እየተነታረኩ ሲሆን በተለይ አዲሱ ሹመኛ ሙክታር ከድር 

የተባለው የአንድነት ጸር ሰሞኑን በኦሮሚያ ቁልፍ ቁልፍ የሆኑ ቦታዎችን ለሙስሊም ባለስልጣናት ጠቅልሎ 

በመስጠቱ ውዝግቡ ከመብረድ ይልቅ እየጋለ መምጣቱን የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ ተናግረዋል፡፡ 

         የወያኔ ስጋት የሆኑትን የኦህዴድ ከፍተኛ እና አፍለኛ ካድሬዎች አንገት ለማስደፋት እና ረግጦ ለመግዛት 

ሙክታር ከድር የተባለው ሆድ አደርን የክልሉ ፕሬዝዳንት እና ኦህዴድ ሊቀመንበር አድርገው በሾሙት ማግስት 

የራሱን ሰዎች አደራጅቶ በየመምሪያው  የኃላፊነት ቦታ እያስቀመጣቸው መሆኑንም የውስጥ አዋቂ ምንጮቹ 

አጋልጠዋል፡፡ 
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        ኦህዴድን አዳክሞ ለመቆጣጠር እንደነ ሙክታር ከድር የመሳሰሉትን ግለሰቦች መርጦ ወደ ስልጣን 

ማምጣት የወያኔ ሴራ መሆኑን ያወቁ የኦህዴድ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች በተፈጸመው ድርጊት ከማዘናቸውም 

ባሻገር በአንድ ግለሰብ ስር ሁሉንም ስልጣን ጠቅልሎ ማስቀመጡ የክልሉ ሕዝብ ለበለጠ ፍዳ እንዲዳረግና 

ክልሉም የመጨረሻ አዘቅት ውስጥ እንዲገባ ሆን ተብሎ የተሸረበ ሴራ ነው በማለት እነዚሁ የማዕከላዊ ኮሚቴ 

አባሎች በብስጭት ሲናገሩ ተደምጠዋል።  

 

   

 

 


