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በቡራዩና በአካባቢው የሚኖሩ ዜጎች የደረሰባቸውን አሰቃቂ በደል በመቃወም መስከረም 7 የአበባ
ነዋሪዎች በነቂስ ወጥተው የተቃዋሞ ሰልፍ አካሄዱ
ከቡራዩና ከሌሎች ቦታዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ10 000 በላይ መሆኑን የብሔራዊ የአደጋ ስጋት
ኮሚሽን ገለጸ
በቡራዩና አካባቢው የተፈጸመውን ኢሰብዓዊና አሰቃቂ ግድያና ድብደባ በመቃወም በመስከረም 7
በአርባ ምንጭ ከተማ ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ተደረገ
በአላማጣ እና በዋጃ ከተሞች የማንነት ጥያቄ በማንሳት ሰልፍ በወጡ ዜጎች ላይ የትግራይ የጸጥታ
ኃይላት በከፈቱት ተኩስ ሦስት ሰዎች መጎዳታቸው ታውቋል
የእስራኤል መንግሥት ወደ 1000 የሚጠጉ ቤተ እስራኤሎች ወደ እስራኤል እንዲገቡ የፈቀደ መሆኑን
ገልጿል
በሶማሌ ክልል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች መንግሥት እርዳታ እያደረገልን
አይደለም በማለት ዛሬ በባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መግለጫ በካሜሩን የእንግሊዘኛ ተናጋሪ ግዛት ውስጥ ግጭቶች
እየተፋፋሙ መሆኑን ገልጿል
በናይጄሪያ 10 ግዛቶች ውስጥ ሰሞኑን በጣለው ከባድ ዝናም ከ100 በላይ ሰዎች መሞታቸው ተዘገበ
ከአንድ ዓመት በፊት ቦኮ ሃራም በቁጥጥር ሥር አድርጎት የነበረው የቀይ መስቀል ሠራተኛ በዚሁ ቡድን
መገደሉን ድርጅቱ አስታወቀ

ዝርዝር ዜናዎች
 በቡራዩና በአካባቢው በሚገኙ ቦታዎች ዜጎች የደረሰባቸውን አሰቃቂ በደል በመቃወም ሰኞ
መስከረም 7 የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በነቂስ ወጥተው በተለያዩ የከተማዋ ክፍሎች የተቃዋሞ ስልፍ
ማካሄዳቸው የሚታወቅ ሲሆን በአንዳንድ ቦታዎች በርካታ ዜጎች በፖሊስ በተተኮሰ ጥይት
የተገደሉ መሆናችው ታውቋል። በፖሊስ መግለጫ መሠረት የሞቱት ሰዎች ቁጥር አምስት ተብሎ
ይገለጽ እንጅ ቁጥሩ ከዚያ በላይ መሆኑን የአይን እማኞች ያረጋገጡት ሲሆን በርካታ ዜጎችም
ቆስለው በሆስፒታል በመታከም ላይ ይገኛሉ። ሰዎቹ የተገደሉት “መሣሪያ ለመንጠቅ ሲሞክሩ
ነው፤ ቦምብ የታጠቁ ሰዎች ተይዘዋል” በማለት በፖሊስ በኩል የተሰጠው መግለጫ ማንንም

ያላሳመነ ከመሆኑም በላይ ብዙ ወገኖችን አስቆጥቶታል፤ አሳዝኗል።

እርምጃውን የወሰዱት

የፖሊስ ኃይል አባላት ለፍርድ ይቅረቡ የሚል ጥያቄ በመስተጋባት ላይ ነው። በሰላማዊ መንገድ
ተቃውሟቸውን በሚያሰሙ ዜጎች ላይ የኃይል እርምጃ ወስዶ ህይወት ማጥፋት የአምባገነኖች
ሥራ ነው ተብሏል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ ሌሎች የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች
ድርጊቱን አውግዘው ጥፋተኞች ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል።
 ከቡራዩና ከሌሎች ቦታዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ10 000 በላይ መሆኑ የብሔራዊ የአደጋ
ስጋት ኮሚሽን ገለጸ። እነዚህ ተፈናቃዮች በጊዜያዊነት የተጠለሉት በኮልፌ፤ በጉለሌና በአዲስ
ከተማ ወጣት ማዕከላትና ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው። በአሁኑ ወቅት የምግብ እርዳታ
የተደረገላቸው መሆኑ ቢገለጽም ተጨማሪ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ተብሏል።
 በቡራዩና አካባቢው የተፈጸመውን ኢሰብዓዊና አሰቃቂ ግድያና ድብደባ በመቃወም ሰኞ
መስከረም 7 በአርባ ምንጭ ከተማ ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ የተደረገ መሆኑ የተዘገበ ሲሆን
ስልፉን ተከትሎ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በተፈጠረ ግጭት ሁለት ሰዎች በፖሊሶች መገደላቸውና
ሌሎች 13 ዜጎች የአካል ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን የጋሞ ጎፋ ዞን አስተዳደር ገልጿል። በሰልፉ
ወቅት በአንዳንድ የኦሮሞ ተወላጆች ንብረቶች በሆኑ የንግድ ተቋማት ላይ ወጣቶች ሊወስዱት
የነበረው ተገቢ ያልሆነ እርምጃ በአገር ሽማግሌዎችና በሌሎች አገር ወዳድ ግለሰቦች ባደረጉት
ጣልቃ ገብነትና መከላከል ሊጨናገፍ መቻሉ ከብዙዎች አድናቆትን አትርፏል።
 በአላማጣ እና በዋጃ ከተሞች የማንነት ጥያቄ በማንሳት ሰልፍ በወጡ ዜጎች ላይ የትግራይ
አስተዳደር የጸጥታ ኃይሎች በከፈቱት ተኩስ ሶስት ሰዎች መጎዳታቸው ታውቋል። በአካባቢው
የሚኖሩ ዜጎች በግድ ወደ ትግራይ ክልል መጠቃለላቸውን በተለያዩ ጊዜያት ሰልፍ ማካሄዳቸውና
በተደጋጋሚ ጉዳት የደረሰባችው መሆኑ ተዘግቧል።
 የእስራኤል መንግሥት ወደ 1000 የሚጠጉ ቤተ እስራኤሎች ወደ እስራኤል እንዲገቡ የፈቀደ
መሆኑን ገልጿል። እነዚህ ልጆቻቸው በእስራኤል አገር የሚገኙ ወላጆች ወደ እስራኤል እንዲሄዱ
የተፈቀደላቸው ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ የቀሩትን ቤተ እስራኤሎች
ለማምጣት ከሦስት ዓመታት በፊት በእስራኤል ካቢኔ ውሳኔ ቢሰጥበትም የበጀት ችግር በሚል
ምክንያት ተግባራዊ ሳይሆን ቀርቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ እስራኤል ለመሄድ የሚፈልጉ ወደ

9000 የሚሆኑ ቤተ እስራኤሎች የሚገኙ ሲሆን ልጆቻቸው ፣ ወላጆቻቸውና የቅርብ
ዘመዶቻቸው በአሁኑ ሰዓት በእስራኤል ይገኛሉ ተብሏል።
 በሶማሌ ክልል ከተፈጠረው ግጭት ጋር ተከትሎ የተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች መንግስት እርዳታ
እያደረገልን አይደለም በማለት በዛሬው ቀን በባህር ዳር ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። ጥያቄያቸውን
በሰላማዊ ሰልፍ ለማቅረብ በሞከሩበት ወቅት የጸጥታ ኃይሎች የኃይል እርምጃ ወስደው
በትነዋቸዋል። የታገቱ እንዳሉም የአይን እማኞች ተናገረዋል።
 አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መግለጫ በካሜሩን የእንግሊዘኛ ተናጋሪ ግዛት ውስጥ ግጭቶች
እየተፋፋሙ መሆኑን ገልጿል። በሚቀጥለው ወር ከሚካሄደው ብሔራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ
የእንግሊዘኛ ተናጋሪ የሆኑትን ዜጎች ከሌላው የካሜሩን ግዛት ለመገንጠል የተቋቋመው ድርጅት
የኃይል እርምጃዎችን መውሰድ የጀመረ መሆኑንና በዚህም በርካታ ሰዎች መጎዳታቸውን
ተገልጿል። ባለፉት 9 ወራት በአካባቢው በተከሰቱ ከ 200 በላይ በሆኑ ግጭቶች ወደ 400
የሚጠጉ ሰላማዊ ሰዎች መሞታችው ተነግሯል። ከሁለት ዓመት በፊት በአካባቢው በተፈጠረው
ግጭት ከ 200,000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለዋል።
 በናይጄሪያ 10 ግዛቶች ውስጥ ሰሞኑን በዘነመው ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናም ምክንያት ከ100
ሰዎች በላይ የሞቱ መሆናቸው ታውቋል። የአገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር ጽ/ቤት በሰጠው
መግለጫ በሚቀጥሉት ጊዜያት የጎርፉ መጠን የሚጨምር መሆኑን ገልጾ አደጋውም ከፍ ሊል
ይችላል ብሏል። የአየር ምርመራ ጣቢያዎችም የዛሬ ስድስት ዓመት ከደረሰውና ከ2.1 ሚሊዮን
ሕዝብ ካፈናቀለው የጎርፍ አደጋ ይኸኛው እንደሚበልጥ የገለጹ ሲሆን ከ30 የናይጄሪያ ግዛቶች
ውስጥ 12ቱ በጎርፍ አደጋ እንደሚጠቁ ተንብየዋል።
 የቦኮ ሃራም ታጣቂዎች ከአንድ አመት በፊት በቁጥጥር ስር አድርገውት የነበረውን የቀይ መስቀል
ሠራተኛ የገደሉት መሆናቸው የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ ገልጿል። የተገደለው የቀይ
መስቀል ሠራተኛ ከሁለት ባልደረቦቹ ጋር የተያዘው ባለፈው ዓመት መጋቢት ወር በቦርኖ ግዛት
ውስጥ ሲሆን ሁለቱ አሁንም እንደታገቱ መሆናቸው ታውቋል። የዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል
ኮሚቴ ግድያውን በጽኑ አውግዞ ሌሎቹ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጠይቋል።

መስከረም 7 ቀን 2011 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና





በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ የተለያዩ ወረዳዎች አሰቃቂ ግድያ፤ ድብደባና ዝርፊያ መካሄዱን በመቃወም
በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፎች ተካሄዱ
ብአዴን ይፋ ባደረገው መግለጫ፤ በአማራው ክልል ተብዬ ከፍተኛ ችግር መኖሩንና ድርጅቱም ከፍተኛ
ቀውስ ውስጥ መግባቱን ዘርዝሮ ይፋ አድርጓል
ለአገዛዙ የነፃነት ጥያቄን እንደሚያነሳ የኦጋዴን ነፃ አውጭ ግምባር ብሉምበርግ ለተባለው የዜና ተቋም
በሰጠው መግለጫ አስነብቧል
የኢኩዋቶሪል ጊኒ ፕሬዚዳንት ልጅ ቲዎድሪን ኒጉየማ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብና ልዩ ልዩ ውድ
ዕቃዎችን ይዞ ሊገባ ሲል በብራዚል ተያዘ

ዝርዝር ዜናዎች
 ቅዳሜ ማታ ለእሁድ አጥቢያ በቡራዩ፤ በአሸዋ ሜዳ፤ በአንፎ እና በሌሎች ቦታዎች የደረሰውን
አሰቃቂ ግድያ ድብደባና ዝርፊያ በመቃወም ሰኞ መስከረም 7 ቀን የተለያዩ ቦታዎች ቁጥራቸው
በርካታ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የተቃውሞ ሰልፎች አካሂደዋል። ስልፎቹ ከተካሄዱባቸው ቦታዎች
መካከል ቤተ መንግስትና አራት ኪሎ፤ መስቀል አደባባይ፤ ሚኒሊክ አደባባይ፤ አምባሳደር፤
ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መስርያ ቤት ፊት ለፊት እና ሌሎች ይገኙባቸዋል። ሰልፈኞቹ ቡራዩ እና
ባካባቢው የተደረገውን ጭፍጨፋ አውግዘው ህግ እንዲከበር ጠይቀዋል። በሰልፉ ላይ ሲሰሙ
ከነበሩ መፈክሮች መካከል “የሕግ የበላይነት ይከበር፤ ሥርዓት አልበኝነት ህጋዊ የሚሆንበት
ምንም ዓይነት ሞራል የለም፤ በቄሮ ስም የተደራጁ አይወክሉንም፤ አንድነታችንን ከምንም ጊዜ
በላይ እንፈልገዋለን” ይገኙባቸዋል። በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ባንኮች፤ የንግድ ተቋሞትና
ሱቆች ዝግ ሆነው ውለዋል። ሰልፈኛውን ለመበትን ፖሊሶች ሙከራ አድርገዋል፤ ወደ መስቀል
አደባባይ የሚያስገቡትን መግቢያዎች ዘግተው የነበረ ሲሆን በአምባሳደር አካባቢ ፖሊሶች
በተኮሱት ጥይት ቢያንስ አምስት ሰዎች መሞታቸው ታውቋል። በአርባ ምንጭ ከተማ ቁጥር
በርካታ የሆነ ሰው አደባባይ ወጥቶ ተቃውሞን አሰምቷል። ካለፈው ሳምንት ሐሙስ ጀምሮ

በአዲስ አበባ ዙሪያ በቡራዩ በአሸዋ ሜዳ በአንፎ እና በሌሎች ቦታዎች በሚኖሩ በተለያዩ የጋሞ፤
የጉራጌና የወላይታ ተወላጆች በሆኑ ነዋሪዎች ላይ የኦነግ ደጋፊ ነን፤ ቄሮ ነን በሚሉ በቡድን
የተደራጁ ግለሰቦች ከፍተኛ ግድያ፤ ድብደባና ዝርፊያ ማካሄዳቸው ተዘግቧል። በተከታታይ ቀናት
ሲካሄድ የነበረው ጥቃት በቅዳሜ ምሽት ተጠናክሮ ቀጥሎ በርካታ ሰዎች መገደላቸው፣ የአካል
ጉዳተኞቹ መሆናቸውና እንዲሁም እንዲሁም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው መጀመሪያ በአስኮ
ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከዚያም በኳስ ሜዳ አካባቢ ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ እንዲቀመጡ
ተደርጓል። ዜጎች ቤታቸው ተዘርፏል፤ እርጉዝ ሴቶች ተደፍረዋል፤ ህጻናትም ላይ ጥቃት
ተፈጽሟል። የፖሊስ ኃላፊዎች የሞቱት ስዎች ቁጥር 25 ደርሷል ይበሉ እንጅ ቁጥሩ ከዚያ
እንደሚያልፍ በአንዳንዶች ግምትም ወደ ስድሳ እንደሚደርስ እየተነገረ ነው። የእነዚህን የተደራጁ
ነፈሰ ገዳዮች ጥቃት ለመከላከል ፖሊስ ምንም ዓይነት እርምጃ ሳይወስድ መቅረቱ እንዲያውም
የኦሮሚያ ፖሊስ በድርጊቱ ተሳታፊ ነው መባሉ ብዙዎችን አስቆጥቷል፤ አሳዝኗል። ብዙ ጊዜ ካለፈ
በኋላና ጥቃቱ ብዙ ጉዳት ካመጣ በኋላ ፖሊስ በድርጊቱ ተሳታፊ የሆኑ ወደ 200 ሰዎች የያዘ
መሆኑንና የተወሰኑ ንብረቶችም የተመለሱ መሆናቸውን ቢያስታውቅም ሕዝብ ገና እምነቱን
የሰጣቸው አልሆነም፡፤ በሌላ በኩል እሁድ መስከረም 6 ቀን ምሽት ላይ በአዲስ አበባ ዙሪያ
በጃኖ 3 እና የረር ጉኦሮ አካባቢ በቡድን የተደራጁ ወጣቶች በመኖሪያ መንደሮች ላይ ጥቃት
ለማድረስ የሞከሩ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎች ጣልቃ በመግባታቸው ጉዳቱ ሊቀንስ ችሏል ተብሏል።
አንድ ሰው እንደሞተ የዓይን እማኞች ሲናገሩ አጥቂዎቹ ስለመያዛቸውና አለመያዛቸው የተገኘ
መረጃ የለም። የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ በቡራዩ እና አካባቢው በሚኖሩ በንጹሃን
ዜጎች ላይ ነፈሰ ገዳዮች ያካሄዱትን አረመኔያዊ ጭፍጨፋ አውግዞ ገዳዮቹ በአስቸኳይ ለፍርድ
እንዲቀርቡ ጠይቋል። ኢሕአፓ በመግለጫው ዘርን እየለዩ ጥቃት መሰንዘር የወያኔ አገዛዝ ላለፉት
27 ዓመታት እንደፖሊሲ ሲያራምደውና ተግባራዊ ሲያደርገው የነበረ መሆኑን ገልጾ ይህን አጥፊና
ከፋፋይ አስተሳሰብ ከአገራችን ጠራርጎ ለማጥፋት ሁላችንም ጥረት ማድረግ አለብን በማለት
ማሳሰቢያ ሰጥቷል።
 እሁድ መስከረም ስድስት ቀን 2011 ዓ.ም የወያኔው ያማራ ክንፍ ብአዴን ይፋ ባደረገው መግለጫ
በአማራው ክልል ተብዬ ከፍተኛ ችግር መኖሩንና ድርጅቱም ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ መግባቱን
ዘርዝሮ ይፋ አድርጓል። መግለጫው የጥላቻን ፖለቲካ የሙጥኝ ብለው የሚንቀሳቀሱ፤ የሕዝቡን
ተስፋ አዳክመው የሌላውን ነፃነት ለመገደብ የሚጥሩ ኃይሎች እንዳሉ ገልጾ እነዚህ ኃይሎች
የእህል ምርቶች ከቦታ ወደ ቦታ እንዳይሄድ የማስቆም እርምጃ እየወሰዱ ነው ብሏል።

በመቀጠልም በብአዴን የተመደቡ የመንግሥት ተቋማት ኃላፊዎችን ሕገ ወጥ በሆኑ መንገድ
እንዲነሱ እየተደረጉ መሆኑን ገልጾ የድርጅቱን ስም የሚያጎድፉና ለቤተሰቦቻቸው ጭምር
ማስፈራሪያ የሚያስተላልፉ ኃይሎች መኖራቸውንም ገልጿል።
 የኦጋዴን ነፃ አውጭ ግምባር ብሉምበርግ ለተባለው የዜና ተቋም በሰጠው መግለጫ በቅርቡ
ካገዛዙ ባለስልጣኖች ጋር በሚካሄደው ውይይት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 መሰረት ለኡጋዴን
የመገንጠል መብት ጥያቄን እንደሚያነሳ ገልጿል። የግምባሩ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ከናይሮቢ
እንደተናገረው ሕዝባችን ለመገንጠል የሚያስችል መብት ተሰጥቶት መወሰን አለበት ብሏል። በሌላ
በኩል በቅርቡ የአካባቢው አስተዳደር ኃላፊነት የተረከበው የክልሉ ፕሬዚዳንት ለክልሉ
የሚያስፈልገው ሰፋ ያለ የአስተዳደር ነጻነትና ራስን በራስ ማስተዳደር እንጅ የመገንጠል ጥያቄ
አይደለም ብሏል። የኦጋዴን ነጻ አውጭ ግምባር ምን ያህል ወታደሮች እንዳሉት ባይታወቅም
ቀደም ብሎ ከነበሩት በጣም የቀነሱ መሆናቸው ይነገራል። እስካሁን

በኦጋዴን ነጻ አውጭ

ድርጅት ስም ትጥቅ ፈትቶ የገባ ኃይል የለም።
 የኢኩዋቶሪል ጊኒ ፕሬዚዳንት ልጅ ቲዎድሪን ኒጉየማ ከ 11 አጃቢዎች ጋር ወደ ብራዚል ሲገባ
በጥሬ ገንዝብ የያዘው 1.5 ሚሊዮን ዶላርና 15 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ውድ ሰዓቶች የተያዙበት
መሆኑ ታውቋል። ወደ ብራዚል የሚገባ ሰው የሚፈቀደው የገንዘብ ጣሪያ 2500 ዶላር ብቻ
በመሆኑ ገንዘቡ የተያዘው በፍተሻ ጊዜ ነው ተብሏል። በነዳጅ ክምችት እና ውጤት ሃብታም
የሆነችው ኢኳቶሪያል ጊኒ ህዝቡ በድህነት የሚኖር ሲሆን ለረጅም ጊዜ ሥልጣን ላይ የቆዩት
ፕሬዚዳንት ንጉዮማ የአገሪቱን ሀብት በመዝረፍ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች በተደጋጋሚ ክስ
ቀርቦባቸዋል።

