ኅዳር 30 ቀን 2011 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና






ዛሬ በመቀሌ ከተማ በወያኔ ቡድን አስገዳጅነት ሰልፍ የተካሄደ መሆኑ ታውቋል
በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ ከፍተኛ ሥልጣን የነበራቸው አቶ መዓሾ ኪዳኔና አቶ
ሀዱሽ ካሳ በሰብዓዊ መብት ጥሰት ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ዋሉ
የቤኒሻንግል ጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ባካባቢው በተከሰተው ግጭት ላይ፤ በሌብነትም
የተጠረጠሩ 5 የድርጅቱ ከፍተኛ ኃላፊዎች ላይ ልዩ ልዩ እርምጃ ወሰደ
በአፍሪካ በመኪና አደጋ የሚሞተው ሕዝብ ቁጥር ከዓለም ከፍተኛ ደረጃ የያዘ ነው በማለት በዓለም
የጤና ድርጅት የተዘጋጀ ጥናት ገልጿል
በቡሩንዲና በሩዋንዳ መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበላሸ መሄዱን የቡሩንዲ ፕሬዚደንት
ገለጹ

ዝርዝር ዜናዎች
 ቅዳሜ በመቀሌ ከተማ በወያኔ ቡድን አስገዳጅነት ሰልፍ የተካሄደ መሆኑ ታውቋል። የሰልፉ ዋና
ዓላማ ህገ መንግሥቱ ይከበር በሚል ሽፋን ባለፉት 27 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ
የሰብዓዊ መብት ወንጀል ሲፈጽሙና እንዲሁም የኢትዮጵያን ሕዝብ አንጡራ ሀብት ሲዘርፉ
የነበሩትን የወያኔን ከፍተኛ ባለሥልጣናት ለመከላከልና ምሽግ ለመስጠት መሆኑ እየተነገረ ነው።
በሰልፉ ላይ የተያዙት መፈክሮች ከፊሎቹ ሕዝብን ማደናገሪያ የነበሩ ሲሆን ከፊሎች ትግራይን
ለመገንጠል ማስፈራሪያዎች እንደነበሩ ለመገንዘብ ተችሏል። ከተያዙ መፈክሮች መካከል
“የገነባናት አገር ካላከበረችን የምታከብረን ሃገር ለመመስረት እንገደዳለን” “የሱዳን ህዝብንና
መንግሥትን ከልብ እናመሰግናለን”፤ “የውጭ አገር ጣልቃ ገብነት ይቁም” ፤ “የተደራጀና የተቀናጀ
ብሔር ተኮር ጥቃት ይቁም”፤ “ህገ መንግሥቱ ይከበር”… የሚሉ ይገኙባቸዋል። የክልሉ ምክትል
አስተዳዳሪ ደብረጽዮን ገብረሚካዔልም ባደረገው ንግግር የትግራይ ወጣቶች ለሁሉም ዓይነት
ሁኔታዎች ዝግጁ እንዲሆኑ ጥሪ አድርጓል።

 በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ ከፍተኛ ባለሥልጣኖች የነበሩት አቶ መዓሾ
ኪዳኔና አቶ ሀዱሽ ካሳ በሰብዓዊ መብት ጥሰት ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ
መሆናቸው ከተገኘው መረጃ ማወቅ ተችሏል። የፌዴራሉ አቃቤ ሕግ በቅርቡ ባወጣው መግለጫ
ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ቋንቋ ሳይለይ በሙስናም ሆነ በሰብአዊ ጥሰት ወንጀል የፈጸሙ አጥፊዎችን
ወደ ሕግ የማምጣት ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ቢገልጽም እርምጃው እጅግ ዘገምተኛ
መሆኑና በብዛት በወያኔዎች ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ብዙዎችን ጥርጣሬ ላይ ጥሏል።
 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ በአሶሳ ከተማ በተከሰተው ግጭት እጃቸው
አለበት ተብለው በተጠረጠሩና በተደራጀ ሌብነት ተሰማርተው ተገኝተዋል በተባሉ 5 የድርጅቱ
ከፍተኛ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል። 3 የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ወደ
ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ዝቅ ሲደረጉ 2 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ደግሞ ከድርጅቱ ተባረዋል
ተብሏል።
 በአፍሪካ በመኪና አደጋ የሚሞተው ሕዝብ ቁጥር ከዓለም ከፍተኛ ደረጃ የያዘ ነው በማለት
በዓለም የጤና ድርጅት የተዘጋጀ ጥናት ገልጿል። ይህም ከአውሮፓ በሦስት እጥፍ እንደሚበልጥ
ጥናቱ አብራርቷል። 54 የአፍሪካ አገሮች የተሽከርካሪዎችን ፍጥነት ወሰንን የሚወሰን ህግ
የሌላቸው መሆኑ ሲገለጽ አፍሪካ በእግራቸው የሚጓዙና ቢስኪሌት የሚያሽከርክሩ በብዛት
የሚሞቱባት አህጉር ነች ተብላለች። በጋና በመኪና አደጋ ከሚሞቱት ሰዎች መካከል 50 በመቶ፤
በኢትዮጵያ እና በኬኒያ ደግሞ 37 ከመቶ የሚሆኑት እግረኞች መሆናቸውን ዘገባው ገልጿል።
በፈረንጆቹ ዓመት 2016 በዓለም ላይ 1.350 000 ሰዎች በመኪና አደጋ መሞታቸው የተዘገበ
ሲሆን ይህም አሃዛ በኤች አይቪ በሳምባ በሽታ ወይም በተቅማጥ በሽታ ከሚሞተው ህዝብ ቁጥር
የላቀ መሆኑን የድርጅቱ ዘገባ ገልጿል።
 በቡሩንዲና በሩዋንዳ መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበላሸ መሄዱን በቅርቡ
የብሩንዲ ፕሬዚዳንት ለኡጋንዳው አቻቸው ከጻፉት ደብዳቤ ማወቅ ተችሏል። የቡሩንዲ
ፕሬዚዳንት እንክሩንዚዛ በቅርቡ የስድስቱ የምስራቅ አፍሪካ አገሮች የጋራ ማህበር የወቅቱ ሊቀ
መንበር ለሆኑት ለኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ሙሰቨኒ በጻፉት ደብዳቤ ሩዋንዳን የሚያይዋት እንደ
ጠላት አገር ነው ብለዋል። በቡሩንዲና በሩዋንዳ መካከል ባለው ግጭት ላይ ተወያይቶ መፍትሄ
እንዲሰጥ የምሥራቅ አፍሪካው የጋራ ማህበር እንዲሰበሰብም ጠይቀዋል። ቡሩንዲ ከሦስት ዓመት

በፊት በአገሪቱ ውስጥ ተሞክሮ የከሸፈውን መፈንቀለ መንግሥት ያቀነባበረችው ሩዋንዳ ናት
በማለት ስትከስ የቆየች ሲሆን ለመፈንቀለ መንግሥት ሞካሪዎችም ጥገኝነት መስጠቷን ስትቃወም
ቆይታለች።

ኅዳር 29 ቀን 2011 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና







በምዕራብ ጎንደር ዞን በተቀሰቀሰ ግጭት 14 ሰዎች እንደሞቱ 17 ሰዎች ያካልጉዳት እንደደረሰባቸው 300
ቤቶች መቃጠላቸውን መግለጫ ተሰጠ
ከ14 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመካከላቸው ለሚፈጠረው ችግር መፍትሄ ሊሰጥ
የሚችል የጋራ መድረክ ማቋቋማቸውን ገልጸዋል
የሜቴክ ኃላፊዎች ከ2010 እስከ 2012 ባለው ጊዜ ከውጭ ድርጅቶችጋር በርካታ ኮንትራቶች
መፈራረማቸውና በርካታዎቹም የሚከፈላቸው በዶላር ወይም በዩሮ መሆኑም ተገልጿል
የትግራይ ክልል አስተዳደር በሚቀጥለው ቅዳሜ በመቀሌ ከተማ ሕዝባዊ ሰልፍ ጠርቷል
በምሥራቅ ኮንጎ የተከሰተው የኢቦላ በሽታ ቡቴምቦ ወደ ተባለችው ከተማ በመዛመቱ አሳሳቢ ሁኔታ
መፍጠሩ ተገለጸ
የሩዋንዳ ፍርድ ቤት የፕሬዚዳንት ካጋሚ ግምባር ተቺ/ተቃዋሚ የሚባሉት ሚስስ ጉዋን ራዊጋራን
ክሶቻቸውን በሙሉ በመሰረዝ ፍ/ቤቱ በነፃ ለቋቸዋል

ዝርዝር ዜናዎች
 ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በምዕራብ ጎንደር ዞን በተቀሰቀሰ ግጭት የሞቱት ሰዎች ቁጥር 14
መድረሱንና በ17 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን እንዲሁም ከ300 በላይ የሆኑ መኖሪያ ቤቶች
መቃጠላቸውን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ለዜና ተቋሞች በሰጠው መግለጫ ገልጿል። ጉዳቱ ሊደርስ
የቻለው ራሳቸውን የቅማንት ኮሚቴ ብለው የሚጠሩ ታጣቂዎች በሶስት ቀበሌዎች ላይ በሰነዘሩት
ጥቃት ሲሆን ከታጣቂዎቹ መካከል 53 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። 23 የጦር
መሣሪያዎች ከ490 ጥይቶች እና ከ18 የጥይት ካዝናዎች ጋር መያዙም ተነግሯል። በግጭቱ
ምክንያት ላለፉት አራት ቀናት ተዘግቶ የቆየው የጎንደር መተማ ሱዳን መንገድ በዛሬው ቀን በከፊል
የተከፈተ መሆኑን ከቦታው የተገኘው መረጃ ይገልጻል።
 ከ14 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመካከላቸው ለሚፈጠረው ችግር መፍትሄ
ሊሰጥ የሚችል የጋራ መድረክ ማቋቋማቸውን ገልጸዋል። እርምጃው ትክክለኛ ቢመስልም
በመሬት ላይ ያለውን ውስብስብ ችግር ምን ያህል ሊፈታ እንደሚችል ወደፊት በተግባር የሚታይ

ይሆናል የሚሉ በርካታ ናቸው። ኦሮሚያን የጦርነት ቀጠና ለማድረግ የሚሯሯጡ ኃይሎች አሉ
በሚል አሁንም በአንዳንድ ፓርቲ መሪዎች እየተገለጸ ሲሆን ኦነግ አልቆጣጠራቸውም የሚላቸውና
በስሙ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በየቦታው ጉዳት ማድረስ መቀጠላቸውም ይታወቃል።
 ከሜቴክ ሠራተኞች የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2010 እስከ
2012 ባሉት የሦስት ዓመት ጊዜ ውስጥ የሜቴክ ኃላፊዎች ከውጭ አገር ድርጅቶች ጋር 244
ኮንትራቶች መፈራረማቸው የተገለጸ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 189 የሚሆኑት የሚከፈላቸው በዶላር
ወይም በዩሮ መሆኑ ተገልጿል። በኮንትራቱ ዋጋ ያልተገለጸባቸው 55 ውሎች ያሉ ሲሆን አራቱ
ደግሞ ያልተፈረመባቸው መሆኑ ታውቋል። በተገኘው መረጃ መሰረት ሜቴክ የ5.1 ቢሊዮን ዶላር
ግዥ ስምምነት ተፈራርሟል። ከዚህ ውስጥ ምን ያህሉ እንደተዘረፈ ሊገኝ የሚችለው በጥንቃቄ
በሚካሄድ ምርመራ ነው ተብሏል።
 የትግራይ ክልል አስተዳደር በሚቀጥለው ቅዳሜ በመቀሌ ከተማ ሕዝባዊ ሰልፍ ጠርቷል። ከጥቂት
ቀናት በፊት በትግራይ ከተሞች ሕዝቡን አስገድዶ በማስወጣት በአጥፊዎች ላይ የሚወሰደው
እርምጃ በአንድ ብሔር ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ እንዲቆም የሚል ጥያቄ ይዞ መውጣቱ የሚታወቅ
ሲሆን በሚቀጥለው ቅዳሜ በመቀሌ የሚካሄደውም ሰልፍ ተመሳሳይ መሆኑ ተገልጿል። ዜጎችን
አስረው ከፍተኛ የማሰቃየት እርምጃ ሲወስዱና ሲያስወስዱ የነበሩና እንደነጌታቸው አሰፋ
እንዲሁም የኢትዮጵያ አንጡራ ሀብት በመዝረፍ ሲንደላቀቁ የነበሩ የወያኔ ባለስልጣኖች ትግራይ
ውስጥ መሽገው የሚገኙ መሆናቸው የሚታወቅ ቢሆንም ታስረው ለፍርድ እንዳይቀርቡ የወያኔ
ባለሥልጣናት ሕዝቡን ሽፋን ለማድረግ እየጣሩ መሆናቸው ይታወቃል። ሁኔታው ግልጽ ሲሆን
አሁን አስገድደው ሰልፍ የሚያስወጡት ሕዝብ በራሳችው ላይ እንደሚነሳ ግልጽ ነው የሚሉ
በርካታ ናቸው።
 በምስራቅ ኮንጎ የተከሰተው የኢቦላ በሽታ ቡቴምቦ ወደ ተባለችው ከተማ በመዛመቱ አሳሳቢ
ሁኔታ መፍጠሩ ተገለጸ። የጤና ባለሙያዎች በሽታው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች ወዳሏት
ቡቴምቦ ከተማ መስፋፋቱ ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሁኔታ ይፈጥራል በማለት ስጋታቸውን
ገልጸዋል። በሽታው በተለይ በከተማዋ ዳርቻ ባስቸኳይ እየተስፋፋ በመሄድ ላይ በመሆኑ
ያልተበከሉትን በክትባት ለመከላከል ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታን መፍጠሩን በቦታው ላይ የሚገኙ
ድንበር የለሽ ሃኪሞች ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት በኮንጎ 471 ሰዎች በበሽታው ተለክፈዋል

ተብለው የሚጠረጠር ሲሆን 423-ኡ በሽታው እንደያዛቸው የተረጋጠ መረጃ የተገኘባቸው ናቸው
ተብሏል። እስካሁን 225 ሰዎች በበሽታው ሞተዋል። 12 የጤና ባለሙያዎች ለበሽተኞች እርዳታ
ሲሰጡ በመለከፋቸው የሞቱ መሆናቸውን የአገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ይፋ አድርጓል።
 የሩዋንዳ ፍርድ ቤት የፕሬዚዳንት ካጋሚ ግምባር ተቺ የሆኑትና በምርጫው ጊዜ ጠንካራ
ተቃናቃኝ በመሆን ውድድር ውስጥ የነበሩት ሚስስ ጉዋን ራዊጋራ የተከሰሱባቸውን ክሶች
በሙሉ በመሰረዝ በነጻ ለቋቸዋል። የ37 ዓመቷ ሚስስ ራዊጋራ በፖል ካጋሜ አስተዳደር ተይዘው
ከታሰሩ በኋላ ሕዝብን ለአመጽ በማነሳሳትና በሕዝብ መካከል ክፍፍል በመፍጠር በሚል ክስ
ቀርቦባቸው እንደነበር የሚታወስ ነው። ሴትየዋ የጀመሩትን ትግል እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።

ኅዳር 28 ቀን 2011 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና







ባለፉት ሁለት ቀናት በጎንደር የዳባት ወጣቶች የሊማሊሞን መንገድ መዝጋታቸው ተዘገበ
የቢጫ ወባ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ሰዎች እንደገደለና ሌሎች 35 ሰዎችን ደግሞ ያጠቃ መሆኑን
የዓለም የጤና ድርጅት አስታወቀ
በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በህገወጥ መንገድ የሚወጣው የውጭ ምንዛሪ አሁንም ያልቀነሰ መሆኑ ተነገረ
የወያኔ ባለሥልጣናት ሜቴክ የኢትዮጵያን አንጡራ ሀብት ለመዝረፍ እንደ መሣሪያ ሲጠቀሙበት የቆየ
ዋነኛ ተቋም እንደነበረ እየተዘገበ ቀጥሏል
ኢጅፕት ኢንዲፐንደንት የተባለው የድረገጽ ጋዜጣ በጥቅምት 22 ቀን ዕትሙ የአባይ ግድብ የመሬት
መንቀጥቀጥ በሚያጠቃው አካባቢ መሠራቱን ጽፏል
በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ወታደሮች በዛሬው ቀን ሦስት ሰላማዊ የሆኑ ሰዎችን
በመግደላቸው ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቷል

ዝርዝር ዜናዎች
 ባለፉት ሁለት ቀናት በጎንደር የዳባት ወጣቶች የሊማሊሞን መንገድ መዝጋታቸው መዘገቡ
ይታወቃል። በመንገዱ መዘጋት ምክንያት ማለፍ አቅቷቸው በቦታው ተከማችተው የነበሩ
ተሽከርካሪዎች ሁለተኛ በዚያ በኩል ላለመመለስ ተስማምተው፤ በእያንዳንዱ ተሽከርካሪ ላይ
“በዳባት መስመር አይደግመኝም” የሚል ጽሁፍ እየተጻፈባቸው ወደ እሚሄዱበት እንዲንቀሳቀሱ
የተፈቀደላቸው መሆኑ ታውቋል። በተያያዘ ዜና በምዕራብ ጎንደር አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል የሚሉ
መልእክቶች ከአስተዳዳሪው በተደጋጋሚ ቢገለጽም ከትናንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በመሣሪያ
የተደገፈ ግጭት ተጧጡፎ የቀጠለ መሆኑ የዐይን እማኞች ተናግረዋል።
 የቢጫ ወባ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ 10 ሰዎች እንደገደለና ሌሎች 35 ሰዎችን ደግሞ ያጠቃ
መሆኑን የዓለም የጤና ድርጅት አስታወቀ። በሽታው የተስፋፋው በወላይታ ዞን ሲሆን ባለፈው
ዓመት ነሐሴ 15 ቀን በበሽታው የተለከፈ አንድ ሰው በአካባቢው በሽታውን እንዳሰራጨው
ይነገራል። የዓለም የጤና ድርጅት 1 ሚሊዮን 450 ሺ የሚሆን የክትባት መድኃኒት ወደ ቦታው

የላከ መሆኑን ሲገልጽ ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙ መንገደኞች የቢጫ ወባ ክትባት ተከትበው መሄድ
እንዳለባቸው አሳስቧል።
 በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በህገወጥ መንገድ የሚወጣው የውጭ ምንዛሪ አሁንም ያልቀነሰ መሆኑ
ተነገረ። ከጥቅምታ 1 እስከ 22 ባሉት ቀናት ብቻ 202ሺ 475 ዶላር፤ 16ሺ950 ኢሮ፤ 75ሺ 400
ድራሃም 2000 የእንግሊዝ ፓውንድ በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል ወደውጭ ሲወጣ የተያዘ
መሆኑን የገቢዎች ሚኒስትር ቃል አቀባይ ገልጿል። በአውሮፕላን ማረፊያ ሳይያዝ የወጣው
እንዲሁም በየአቅጣጫው ወደ ጎረቤት አገሮች የሚወጡት የውጭ ምንዛሬ ገንዘቦች መጠናቸው
ከዚህ በጣም ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ብዙዎች ይገምታሉ።
 የወያኔ ባለሥልጣኖች የኢትዮጵያን አንጡራ ሀብት ለመዝረፍ እንደ መሣሪያ ሲጠቀሙባቸው
ከቆዩት ተቋሞች ውስጥ ሜቴክ የተባለው ተቋም አንዱና ዋነኛው እንደነበር በተደጋጋሚ ሲዘገብ
ቆይቷል። ዋዜማ የተባለው የዜና ተቋም ሰሞኑን ይፋ ባደረገው ዘገባ ሜቴክ በአዲስ መልክ
ከተዋቀረ በኋላ በተደረገው ምርመራ በእነክንፈ ዳኘው ይመራ የነበረው ተቋም ይፋ ባልሆነ
መንገድ አንድ አውሮፕላን ገዝቶ የነበረ መሆኑንና አሁን አውሮፕላኑ የት እንዳለ ያልታወቀ
መሆኑን የሚገልጽ መረጃ ተገኝቷል ብሏል። የአውሮፕላኑ ግዥ የተፈጸመበትና ተያያዥ ሰነዶች
በመርማሪዎቹ እጅ የገባ ቢሆንም አውሮፕላኑ የት እንዳለ አለመታወቁ የወያኔ ባለስልጣኖች
አውሮፕላኑን ለውጭ አገር አየር መንገዶች አከራይተው እየተጠቀሙበት ነው የሚል ግምት
የተሰጠ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ እየተካሄደ በሚገኘው ምርመራ ሜቴክ ኢትዮ
ፕላስቲክ የተባለውን ድርጅት ከመንግሥት ሲረከብ እንዲከፍል የተጠየቀው 128 ሚሊዮን ብር
ሆኖ ሳለ 188 ሚሊዮን ብር እንዳወጣ አድርጎ በማጭበርበር በሰነዱ ላይ ማስቀመጡ 60 ሚሊዮን
ብር የወያኔ ባለስልጣኖች ተቀራምተው በልተውታል የሚል መደምደሚያ እንዲሰጥ አድርጓል
ተብሏል። እነዚህ የኢትዮጵያን ሃብት በየአቅጣጫው ሲቀራመቱ የነበሩ

ወንጀለኞች ለፍርድ

ይቀርባሉ ወይስ በነጻ ይተዋሉ የሚለው ጥያቄ በብዙ ዜጎች ዘንድ እየቀረበ ይገኛል።
 ኢጅፕት ኢንዲፐንደንት የተባለው የድረገጽ ጋዜጣ በጥቅምት 22 ቀን ዕትሙ የግብጽ የውሃ
ሀብት ጥናት ማዕከል የቀድሞ ኃላፊ የሆነውን ግለሰብ ዋቢ በማድረግ ባሰፈረው ዘገባ የአባይ
ግድብ የመሬት መንቀጥቀጥ በሚያጠቃው አካባቢ በመሰራቱ ወደፊት ሊደረመስ ይችላል የሚል
አስተያየት ዘግቧል። የቀደሞ ኃላፊ በሰጠው ተጨማሪ ማብራሪያ ባለፉት ሁለት ዓመታት ግድቡ

በመሬት መንቀጥቀጥ በከፊል የተደረመሰ መሆኑን ገልጾ በአንድ ወቅት ሱዳንን ያጥለቀለቀው ጎርፍ
የግድቡ በከፊል መድርመስ መሆኑን በመጠቆም ለማብራራት ሞክሯል። በመጨረሻም ግብጽ
የአባይ ግድብ በመሬት መንቀጥቀጥ የሚፈርስ ከሆነ ለህልውናዋ አደገኛ መሆኑን በመግለጽ
ኢትዮጵያን በዓለም ፍርድ ቤት መክሰስ አለባት ብሎ ለማሳሰብም ይሞክራል። የግብጽ
ባለስልጣኖች ግድቡ መሠራቱን ተከትሎ በኃይል እርምጃ ከማስፈራራት ጀምሮ የተለያዩ
ተጽእኖዎችን ለማድረግ ጥረት ሲያደርጉ የቆዩ መሆናቸው ሲታወቅ ይኸኛውም አዲስ የማስፈራሪያ
ታክቲክ ሊሆን ይችላል የሚሉ ዜጎች በርካታ ናችው። አንዳንድ ባለሙያዎች ግድቡ የተሰራው
በጥናትና ከመሬት መንቀጥቀጥ ቦታ እንዲርቅ ተድርጎ ነው የሚል አስተያያት ቢሰጡም የአገዛዙ
ባለስልጣኖች በጉዳዩ ላይ እስካሁን ያሉት ነገር የሌለ መሆኑ ታውቋል።
 አሚሶን በሚል ምህጻረ ቃል የሚታወቀውና በሶማሊያ ውስጥ የሰላም ማስከበር ሥራ የሚሰራው
የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ኃይል ወታደሮች በዛሬው ቀን ሦስት ሰላማዊ የሆኑ ሰዎችን
በመግደላቸው ከፍተኛ ተቃውሞ ተነስቷል። ወታደሮቹ ግድያውን የፈጸሙት ከሞቃዲሾ
በስተሰሜን ሁሪዋ ከሚባለው ቀበሌ ሲሆን መሬት ውስጥ የተቀበረ ፈንጅ የሚጓጓዙበትን
ተሽከርካሪ ከጎዳ በኋላ ነው ተብሏል። የአካባቢው ነዋሪዎች መንግሥት ተቃውሞውን እንዲያሰማ
ጠይቀዋል።

ኅዳር 27 ቀን 2011 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና
 ትላንት በወለጋ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎችና በፖሊስ መካከል በተፈጠረ ግጭት 2 ተማሪዎች መሞታቸውና 12ኡ ላይ ጉዳት መድረሱ ተረጋግጧል
 የሜቴክ ዋና ዳይሬክተር የነበረው ክንፈ ዳኘው በሥልጣን ላይ በነበረበት ወቅት የተጠረጠረባቸው
ጉዳዮች በአቃቤ ሕጉ ተለይተው ለፍርድ ቤት ቀረቡ
 አዲሱ ሹም ለየመን ሕዝብ የጻፈውና በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አማካይነት የተሰራጨው ደብዳቤ በርካታ
ኢትዮጵያንን እያነጋገር መሆኑ ተገለጸ
 የህንድ ኮንስትራክሽን ኩባንያ ሠራተኞች የሆኑ ሦስት ህንዳውያን በፖሊስ ቁጥጥር ስር
ተደርገው እንደነበር ፖሊስ አስታወቀ
 የፌዴራል ፖሊስ አምስት የቤኒሻንጉል ጉምዝ ኃላፊዎችን በቁጥጥር ስር ያደረገ መሆኑ ተነግሯል
 ከአዲስ አበባ ወደ ቻይና በሚጓዝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ በተደረገ ፍተሻ በርካታ
ገንዘብ መያዙ ተነግሯል
 የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ስለ ምዕራብ ሳሃራ የወደፊት እድል ለመምከር በጄኔቫ ስብሰባ
ያዘጋጀ መሆኑ ተገለጸ

ዝርዝር ዜናዎች

ማክሰኞ ኅዳር 25 በወለጋ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎችና በፖሊስ መካከል በተፈጠረ ግጭት 2 ተማሪዎች
መሞታቸውና 12 ደግሞ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑ ተረጋግጧል። የኦሮሞ ነጻነት ግምባር
(ኦነግ) ባወጣው መግለጫ በተማሪዎች ላይ ጥቃቱን የፈጸሙት የኦሮሚያ ፖሊሶች መሆናቸውን
አረጋግጫለሁ ካለ በኋላ ጥቃት ያደረሱት ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቋል

በየሜቴክ ዋና ዳይሬክተር የነበረው ክንፈ ዳኘው በሥልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ዝርፊያ
አካሂዷል ተብሎ የተጠረጠረባቸው ጉዳዮች በአቃቤ ሕጉ ተለይተው ለፍርድ ቤት የቀረቡ
መሆናቸው ታውቋል። ለፍርድ ቤቱ ከቀረቡ የሙስና ተግባሮች መካከል ስምንት ሚሊዮን ብር
የተከፈለበት የነዳጅ ማምረቻ ፋብሪካ ግዥ፤ 9.5 ሚሊዮን ዩሮ ውል የተፈጸመበት 10 ያገለገሉ
አውሮፕላን ግዥ፤ ለአባይ ግድብ የጫካ ምንጣሮ ሥራ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ባለሥልጣን
የተቀበለው ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ የሆነ ገንዘብ፤ ይገኙባቸዋል።


ማክሰኞ ኅዳር 25 አዲሱ ሹም ለየመን ሕዝብ የጻፈውና በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አማካይነት
የተሰራጨው ደብዳቤ በርካታ ኢትዮጵያውያንን እያነጋገረ መሆኑ ተገለጸ። አዲሱ ሹም በየመን
ሰላም እንዲሰፍን አደረገ በተባለው ጥሪ የችግሩ ምንጭና ምክንያት የየመንን ሕዝብ ማድረጉ ስለ
ጉዳዩ ምንም እውቀት የሌለው አለበለዚያም በራሳቸው የአየር ጥቃት በመፈጸም ከፍተኛ ግድያ
በማካሄድ ላይ በሚገኙት በሳኡዲ አረቢያ እና በተባበሩት የአረብ ኢምሬት ተጽፎ የተሰጠው ነው
የሚሉ አልጠፉም። ከዚህ በፊት ከሳኡዲ አረቢያና ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር የተደረጉ
ስምምነቶች ምስጢር ሆነው መቆየታቸው ጥርጣሬውን ከፍ አድርጎታል። ታዛቢዎች ቀድሞውንም
በመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ እየተገደለና እየተፈናቀለ ባለበት ባሕር አቋርጦ ባለ ጉዳይ መዘባረቅ
እጅግ ያስገምታል ይላሉ።

የህንድ ኮንስትራክሽን ኩባንያ ሠራተኞች የሆኑ ሦስት ህንዳውያን በፖሊስ ቁጥጥር ስር
መደረጋቸውን ፖሊስ አስታወቀ። ኩባንያው በኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ ከነበሩት ከ15
ህንዳውያን ሠራተኞች መካከል ሰባቱ ባለፈው ሳምንት ውስጥ በሠራተኞች መታገታቸው መዘገቡ
ይታወሳል። ቀደም ብለው ከታገቱት 7 ህንዳውያን መካከል ሁለቱ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ
በጤና ምክንያት ተፈትተዋል ተብሏል። በወሊሶ በፖሊስ የተያዙት ሶስቱ ሰራተኞች የተያዙበት
ምክንያት ያልተገለጸ ቢሆንም ኩባንያው ለሰራተኞች ከ9 ወራት በላይ ደሞዝ አለመክፈሉ ቀደም
ብለው ለታገቱት ህንዳውያን ምክንያት መሆኑ ይታወቃል።

የፌዴራል ፖሊስ አምስት የቤኒሻንጉል ጉምዝ ኃላፊዎችን በቁጥጥር ስር ያደረገ መሆኑ ተነግሯል።
ግለሰቦቹ በቅርቡ በአካባቢው ለ9 ሰዎች መገደል ምክንያት የሆነውን ግጭት አስተባብረዋል
ተብለው የተጠረጠሩ መሆናቸው ተገልጿል። ከተያዙት መካከል የቢኒሻንጉል ጉምዝ ክልል
የደህንነት ጉዳይ ምክትል ኃላፊና የቀድሞ የአሶሳ ከንቲባ እንደሚገኝበት ታውቋል።

ከአዲስ አበባ ወደ ቻይና በሚጓዝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ በተደረገ ፍተሻ 6ሺ
የእንግሊዝ ፓውንድ፤ 33 ሺ ዩሮ፤ 1, 364, 000 ብር የተያዘ መሆኑ ተነግሯል። የኢትዮጵያ አየር
መንገድ ሠራተኛ ያለመፈተሽ መብቱን ተጠቅሞ ገንዘቡን አንዲት ሴት ይዛ እንድታልፍ ጥረት
ሲያደርግ የተያዘ መሆኑ ተገልጿል። በተመሳሳይ ዜና በአዳማ/ናዝሬት ከተማ 10 ሺ 200 የአሜሪካ
ዶላር ሁለት ግለሰቦች በአንድ የቤት መኪና ይዘው ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ
የተደረጉ መሆኑን የከተማው ፖሊስ መምሪያ አስታወቋል።

በቁጥጥር ስር


የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ስለ ምዕራብ ሳህራ የወደፊት እድል ለመምከር በጄኔቫ ስብሰባ
ያዘጋጀ መሆኑ ተገለጸ። ለሁለት ቀናት ያህል ይቆያል በተባለው ስብሰባ የተባበሩት መንግሥታት
ድርጅት ዋና ጸሐፊ መልዕክተኛ፣ የአልጄሪያ፣ የሞሮኮና የሞሪታኒያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች፤
እንዲሁም የፖሊሳሪዮ ተወካዮች እንደሚገኙበት የተገለጸ ሲሆን የአገሪቱን እድል ለመወሰን
ለሚደረገው ድርድር ቀዳሚ መሰረት ይጥላል ተብሎ ይጠበቃል። የምዕራብ ሳህራ ግዛትን ሞሮኮ
በ1967 ዓ.ም. ወደራሷ ግዛት ጠቅላላ ካስገባች ወዲህ ፖሊሳሪዮ በሚባለው ድርጅት እና በሞሮኮ
መካከል ለረጅም ጊዜ የቆየ ጦርነት መካሄዱ ይታወቃል። በቅርቡ ሞሮኮ ለአካባቢው ሰፋ ያለ
የራስ አስተዳደር ነፃነት ለመስጠት መስማማቷ ሲታወቅ ፖሊሳሪዮ ደግሞ ሕዝብ የራሱን እድል
ይወስን የሚል አቋም ሲገፋ ቆይቷል።

ኅዳር 26 ቀን 2011 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና








በኦሮሚያ በተለያዩ ከተሞች ሲካሄዱ የነበሩ ሰልፎች በዛሬውም ቀን ቀጥለው ውለዋል
በማዕከላዊ ጎንደር በጭልጋ ወረዳ ታጣቂዎች በሰነዘሩት ጥቃት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት
አደረሱ
በአፋር ክልል በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዝ የነበረ 10 ሚሊዮን ብር በፖሊስ ቁጥጥር ስር መደረጉ ተዘገበ
ሂውማን ራይትስ ዎች የተባለው የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ተቋም፣ በአገዛዙ እየተዘጋጀ ያለው የጥላቻ
ንግግርን የሚከለክለው ሕግ በጥንቃቄና ሚዛኑን በጠበቀ መዘጋጀት እንዳለበት አሳሰበ
በአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሥር ያለው ሂውማኒቴሪያን ኢንፎርሜሽን ዩኒት፣ በግጭት ዜጎች
ከተፈናቀሉባቸው አገራት ኢትዮጵያ ቀዳሚ መሆኗን ዘገበ
በሶማሊያ ሞቃዲሾ ከተማ በመኪና ውስጥ በተቀበረ ፈንጅ አንድ ጋዜጠኛ የቆሰለ መሆኑን የአካባቢው
ፖሊስ ኃላፊ ገልጿል
ባለፉት 12 ቀናት በደቡብ ሱዳን የተካሄዱትን አስገድዶ መድፈርን አስመልክቶ የተመድ ዋና ጸሐፊ
ድርጊቱን አወግዘው አስፈላጊው እርምጃ ሁሉ እንዲወሰድ ጠይቀዋል

ዝርዝር ዜናዎች
 በኦሮሚያ በተለያዩ ከተሞች ሲካሄዱ የነበሩ ሰልፎች በዛሬውም ቀን ቀጥለው ውለዋል። ሰልፈኛው
በአገዛዙ ላይ ያለውን ቁጣ በገሀድ የገለጸ ሲሆን ከያዛቸው መፈክሮች መካከል “እየተገደልን
አንደመርም”፤ “ከማንኛውም ብሔር ጋር ፍቅር እንጅ ጠብ የለንም” የሚሉ የሚገኙባቸው መሆኑን
ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል በወለጋ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎችና በፖሊሶች መካከል በተፈጠረ
ግጭት በተወሰኑ ተማሪዎች ላይ ጉዳት መድረሱ ታውቋል። ተጨማሪ መረጃዎች ባለመድረሳቸው
የግጭቱ ምክንያትና የደረሰው ጉዳት ዝርዝርን ማወቅ አልተቻለም።
 በማዕከላዊ ጎንደር በጭልጋ ወረዳ ታጣቂዎች በሰነዘሩት ጥቃት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ
ጉዳት መድረሱን የአካባቢው ባለሥልጣናት ለዜና ምንጮች ከሰጡት መረጃ ለማወቅ ተችሏል።
በግጭቱ አንድ ሰው ህይወቱን ያጣ ሲሆን በስምንት ሰዎች ላይ የመቁሰል አደጋ መድረሱን
እንዲሁም 30 መኖሪያ ቤቶችና 9 ወፍጮዎች መቃጠላቸው በ50 ቤቶች ላይ ደግሞ ዘረፋ

መፈጸሙ ተገልጿል። በቅማንት ብሔረሰብ ስም በህቡዕ ተደራጅተው የሚንቀሳቀሱ የተባሉና
የጥቃቱ አስተባባሪ ተብለው የተጠረጠሩ 49 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት እየተደረገ
መሆኑን ባለሥልጣኖቹ ተናገረዋል። በተያያዘ ዜና በማዕከላዊ ጎንደር ጠገዴ ወረዳ በአንድ
ትምህርት ቤት አጠገብ ተቀብሮ የነበረ ቦምብ ፈንድቶ ሁለት ልጆች የገደለና ስድስት ያቆሰለ
መሆኑን የዜና ምንጮች ዘግበዋል።
 በአፋር ክልል በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዝ የነበረ 10 ሚሊዮን ብር በፖሊስ ቁጥጥር ስር መደረጉ
የገቢዎች ሚኒስቴር ባለስልጣኖች አስታውቀዋል። በሶስት ኩንታል ተደርጎ በአንድ ፒክ አፕ
ተሽከርካሪ ያለ አጃቢ ሲጓጓዝ የነበረውና መጠኑ 10 ሚሊዮን ይሆናል የተባለው ብር ከቡና
ኢንተርናሽናል ሎጊያ ቅርንጫፍ የወጣ ሲሆን ሲያዘዋውሩት የነብሩ ግለሰቦች ወደ ደሴ ቅርንጫፍ
እየተጓጓዘ መሆኑን ገልጸዋል። ያለ አጃቢ በህገወጥ መንገድ መንቀሳቀሱ ማንነታቸው በሚጣራ
ግለሰቦች ተዘርፎ ወደ ሌላ ቦታ ሲዛወር የነበረ መሆኑን ብዙዎቹ ገምተዋል።
 ሂውማን ራይትስ ዎች የተባለው የሰብዓዊ መብት ተከራካሪ ተቋም ሰሞኑን ባወጣው ዘገባ
በአገዛዙ እየተዘጋጀ ያለው የጥላቻ ንግግርን የሚከለክለው ሕግ በጥንቃቄና ሚዛኑንን በጠበቀ
መንገድ ካልተነደፈ መሠረታዊ የሆነውን የመናገር ሀሳብን የመግለጽ መብትን ሊያፍን እንደሚችል
ገልጿል። መግለጫው በዓለም ላይ ያሉ በርካታ አገዛዞች የጥላቻ ንግግርን በመከልከል ስም
ወንጀሎችን ሲፈጽሙ ቆይተዋል ካለ በኋላ በኢትዮጵያም በጸረ ሽብር ህግ ስም ዜጎች መታሰርና
ግብረ ስየል የተፈጸመባቸው መሆኑ መረሳት የለብትም በማለት አትቷል። የሚወጣው ህግ ግልጽና
የማያሻማ መሆን ያለበት ቢሆንም የጥላቻን ንግግር ለማስወገድ አገሪቱ የተለየ መንገድ መከተል
አለባት ብሏል።
 ካለፈው ዓመት ጥር ወር ጀምሮ እስከ ዘንድሮ ህዳር ወር ድረስ ባለው ጊዜ በዓለም በግጭት የተነሳ
የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ውስጥ ኢትዮጵያ ቀዳሚውን ቦታ የያዘች መሆኑን በአሜሪካው የውጭ
ጉዳይ ሚኒስትር ስር ያለው ሂውማኒቴሪያን ኢንፎርሜሽን ዩኒት የተባለው ተቋም ባወጣው ዘገባ
ገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥራቸው ወደ 2.8. ሚሊዮን የሚጠጋ ዜጎች ቤት ንብረታቸውን
ጥለው መፈናቀላቸው ሲገለጽ ከዚሁ ውስጥ 1.8 ሚሊዮን የሚሆኑት የተፈናቀሉት ካለፈው ዓመት
ጥር ወር ወዲህ ነው ተብሏል። ከ2.8. ሚሊዮን ተፈናቃዮች መካከል 2.2. ሚሊዮን የሚሆኑት
በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ሲሆን ቀሪዎቹ በድርቅ ምክንያት መሆኑን ተቋሙ ዘግቧል።

በኢትዮጵያ ውስጥ 7.9 ሚሊዮን የሚሆን ሕዝብ የምግብና ሌሎች እርዳታዎች የሚያስፈልጉት
መሆኑንና ከዚህ ውስጥ እነዚህ ተፈናቃዮች ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚወስዱ ይታወቃል።
ከእነዚህ በተጨማሪ ከደቡብ ሱዳን ከሶማሌያና ከኤርትራ የመጡ ወደ 900ሺ የሚደርሱ
ስደተኞች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው መሆኑ ይታወቃል።
 በሶማሊያ ሞቃዲሾ ከተማ ዋበሌ በሚባለው ቀበሌ ውስጥ በመኪና ውስጥ በተቀበረ ፈንጅ አንድ
ጋዜጠኛ የቆሰለ መሆኑን የአካባቢው ፖሊስ ኃላፊ ገልጿል፡፡ ለአደጋው ኃላፊነትን የወሰደ አካል
ባይኖርም የአልሸባብ ታጣቂዎች እንደሆኑ ይጠረጠራል። በሶማሊያ በየጊዜው የሞት ማስጠንቀቂያ
የሚደርሳቸው ጋዜጠኞች ህይወታቸው ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ያለ ሲሆን በአገሪቱ የእርስ በርስ
ግጭት ከተከሰተ ጀምሮ በሶማሊያ የተገደሉት ጋዜጠኞች ቁጥር 50 መድረሱን ሲፒጄ በሚል
ምህጻር ቃል የሚጠራው የጋዜጠኞች ደህንነት ተከራካሪ ተቋም ገልጿል።
 የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሐፊና እንዲሁም በተመድ ስር ያሉ የተለያዩ የሰብአዊ
እርዳታ ተቋማት ኃላፊዎች በጋራ በሰጡት መግለጫ ባለፉት 12 ቀናት በደቡብ ሱዳን ሁለተኛ
ትልቅ ከተማ በሴቶች አሮጊቶችና ህጻናት ላይ የደረሰው አስገደዶ የመድፈርና ሌሎች ወንጀሎችን
በጽኑ አውግዘው አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል። ባለስልጣኖቹ በመግለጫቸው
ድርጊቱ የሚወገዝ ወንጀል መሆኑን ጠቅሰው የደቡብ ሱዳን ባለስልጣኖችና ጉዳዩ
የሚመለከታቸው ሁሉ አጥፊዎችን ወደ ህግ ለማምጣት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል
ብለዋል።

ኅዳር 25 ቀን 2011 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና







ህዳር 24 ቀን የዛሬ ዓመት በወያኔ የጸጥታ ኃይሎች የተገደሉ ዜጎችን ለማሰብና ለማስታወስ በወልዲያ
ከተማ ከፍተኛ ሰልፍ ተካሂዷል
በጋሞ ጎፋ ዞን በሳውላ ከተማ የተነሳውን ረብሻ ለመቆጣጠር ፖሊሶች በተኮሱት ጥይት ሁለት ሰዎች
መገደላቸውና አምስት ሰዎች መቁሰላቸው ተነግሯል
ሰኞ የፌዴራል ኃይል ላለፉት ወራት በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ወደ ቆየችው የደምቢ ዶሎ ከተማ
መግባቱን የተቃወሙ ግለሰቦች መንገድ መዝጋታቸው ተሰምቷል
በደቡብ የሚገኙት ዞኖች በክልል ደረጃ ለመደራጀት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ
እየጨመረ መሄዱ አነጋጋሪ ሆኗል
በኦጋዴን ተገኘ የተባለው የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ምርት ለገበያ ለማውጣት ከአሁን በኋላ ሦስት ዓመት
የሚፈጅ ሥራ መሠራት ያለበት መሆኑ ተነገረ
በኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ምሥራቃዊ ግዛት በአማጽያንና በመንግሥት ኃይሎች መካከል በተፈጠረ
ግጭት 16 ሰዎች የተገደሉ መሆናቸውን የዜና ምንጮች ዘግበዋል

ዝርዝር ዜናዎች
 ሰኞ ህዳር 24 ቀን የዛሬ ዓመት በወያኔ የጸጥታ ኃይሎች የተገደሉ ዜጎችን ለማሰብና ለማስታወስ
በወልዲያ ከተማ ከፍተኛ ሰልፍ ተካሂዷል። በሰልፉ ልጆቻቸው ንግግር ያደረጉ ልጆቻቸው
የተገደሉባቸው ወላጆች የልጆቻቸው ደም ደመ ከልብ መሆኑ የሌለበት መሆኑን በመግለጽ ገዳዮች
እንዲያዙና ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል። በተመሳሳይ ዜና በአምቦ፣ በመቱ፣ በጊምቢ፣ በጃማ፣
በሆለታ፣ በባኮ፣ በወሊሶና እና በሌሎች ከተሞች እየተካሄዱ ያሉ ግድያዎችና የዜጎች መፈናቀል
ባስቸኳይ እንዲቆም ጠይቀዋል:: በሰልፉ ላይ መምህራን ተማሪዎች እንዲሁም የጸጥታ
አስከባሪዎች የተካፈሉ ሲሆን ከተነሱ ጉዳዮች መካከል በጸጥታ አባላት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች
ይቁሙ፤ ጥፋተኞች ለፍርድ ይቅረቡ፤ የመሬት ነጠቃና ገበሬዎችን ማፈናቀል ይቁም የሚሉ
ይገኙባቸዋል። በሌላ በኩል እሑድ በቡታጅራ ከተማ ሰልፍ የተካሄደ መሆኑን ከቦታው የደረሰው
ዜና ይገልጻል። ሰልፈኞቹ በመስቃንና በማረቆ ብሔረሰቦች መካከል የተፈጠረው ችግር እንዲፈታና
አገዛዙ የሕግ የበላይነት እንዲያስከብር ጠይቀዋል።

 በጋሞ ጎፋ ዞን በሳውላ ከተማ በተካሄደ ስብሰባ ላይ የተነሳውን ረብሻ ለመቆጣጠር ፖሊሶች
በተኮሱት ጥይት ሁለት ሰዎች መገደላቸውና አምስት ሰዎች መቁሰላቸው ተነግሯል። በፖሊስ
መግለጫ መሠረት በዞኑ ጉዳይ ለመነጋገር የተጠራውን ስብሰባ ሊወክሏቸው የማይችሉ ሰዎች ወደ
ስብስበው መምጣት የለባቸውም በማለት ተቃውሞ ያነሱ ወጣቶች በአጥር እየዘለሉ ሊገቡ
በሞከሩበት ወቅት ከጸጥታ ኃይሎች በተተኮስ ጥይት ዜጎች ሊገደሉና ሊቆስሉ ችለዋል ተብሏል።
ግጭቱን አስነስተዋል የተባሉ 78 ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆናቸውም ታውቋል።
 ቅዳሜ ኅዳር 22 የብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት የሰላም መደፍረስ በታየባቸው የምዕራብ
አካብቢዎች የፌዴራል ወታደሮች እንዲሰማሩ መወሰኑ የሚታወቅ ሲሆን ሰኞ የፌዴራል ኃይል
ላለፉት ወራት በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ወደ ቆየችው የደምቢ ዶሎ ከተማ ሲገባ የሠራዊቱን
መግባት የተቃወሙ ግለሰቦች መንገድ የመዝጋት ሙከራ ማድረጋቸው በቦታው የነበሩ ዜጎች ለዜና
ምንጮች ገልጸዋል። በሌላ ዜና ከኢትዮጵያና ኤርትራ ወሰን አካባቢ የተንቀሳቀሱ የመከላከያ
ሰራዊት አባላት በጎንደር በኩል ወደ ቤኒሻንጉል የሄዱ መሆናቸውም ታውቋል።
 በደቡብ የሚገኙት ዞኖች በክልል ደረጃ ለመደራጀት የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ከጊዜ ወደ
ጊዜ እየጨመረ መሄዱ አነጋጋሪ ሆኗል። የሀድያ ዞን ምክር ቤት የሀድያ ብሔረሰብ የራሱን ክልል
እንዲመሰርት የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ በሙሉ ድምጽ ያጸደቀ መሆኑ ታውቋል። የዞኑ ምክር ቤት
ውሳኔ ወደ ክልሉ ምክር ቤት የሚተላለፍ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ከዚህ ቀደም የክልሉ ምክር ቤት
ከሲዳማ ዞን ጥያቄ በስተቀር የሌሎች ዞኖችን በክልል የመደራጀት ጥያቄ እንዲቆይ አድርጎ በጉዳዩ
ላይ ዝርዝር ጥናት ይካሄዳል ማለቱ ይታወሳል። በተመሳሳይ ዜና በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ
በደራ ወረዳ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች የማንነት ጥያቄ በማንሳት ሰልፍ ማድረጋቸውና ልዩ ወረዳ
እንዲመሰረትላቸው መጠየቃቸው ከአካባቢው ከተገኘው ዜና መረዳት ተችሏል። ከ12 ዓመት
በፊት በተደረገው የሕዝብና የቤት ቆጠራ ከደራ ወረዳ ነዋሪዎች 50.8 ከመቶ ኦሮሞ 49.2 ከመቶ
አማራ መሆናቸው ይታወቃል።
 በኦጋዴን ተገኘ የተባለው የነዳጅ እና የተፈጥሮ ጋዝ ምርት ለገበያ ለማውጣት ከአሁን በኋላ ሶስት
ዓመት የሚፈጅ ሥራ መሰራት ያለበት መሆኑ ተነገረ። የኢትዮጵያ ማዕድን ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ
ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ በኦጋዴን ተገኘ የተባለውን ነዳጅና ጋዝ ወደ ገበያ ለማውጣት በመቶ

የሚቆጠሩ የነዳጅ ጉድጓዶችን መቆፈርና እንዲሁም ሌሎች የመሰረተ ልማት ግምባታዎችን
ማከናወን እንደሚያስፈልግ ገልጾ ይህም ከሦስት ዓመት ያላነሰ ጊዜ እንደሚወስድ አስታውቋል።
ከኦጋዴን በተጨማሪ የነዳጅ ፍለጋው ሥራ በሌሎች ቦታዎች እየተካሄደ መሆኑን የሚኒስቴሩ
መግለጫ ገልጾ በሰምጥ ሸለቆ፣ በአባይ፣ በመቀሌ፣ በመተማ እና በጋምቤላ የሚደረጉት ፍለጋዎች
የዚሁ አካል እንደሆኑ አብራርቷል።
 በኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ምሥራቃዊ ግዛት በአማጽያንና በመንግሥት ኃይሎች መካከል
በተፈጠረ ግጭት 16 ሰዎች የተገደሉ መሆናቸውን የዜና ምንጮች ዘግበዋል። ከመንግሥት በኩል
አንድ ኮማንደርና ሦስት ወታደሮች የተገደሉ ሲሆን የተቀሩት ከአማጽያን ኃይል በኩል መሆናቸው
ታውቋል። የአማጽያኑ ቡድን በቀድሞ ጄኔራል ዊሊያም ያኩቱምባ የሚመራ ሲሆን የካቢላን
አስተዳድር ተቃውሞ መንቀሳቀስ ከጀመረ ጥቂት ዓመታትን አስቆጥሯል። አገሪቱ በሚቀጥለው
ታኅሳስ 14 ቀን ብሔራዊ ምርጫ የምታካሂድ ሲሆን ፕሬዚዳንት ካቢላ ለምርጫ እንደማይቀርቡ
ቀደም ብሎ ተገልጿል።

