ህዳር 9 ቀን 2010 ዓ.ም.
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በሻሸመኔና በመኢሶ ከተሞች የሚገኙ ፍርድ ቤቶች በፌዴራል ፖሊስ አባሎች ላይ የእስራት ቅጣት በየኑ
በመቱ ዩኒቨርስቲ የአማራ ብሔረሰብ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርስቲው ተመለሱ
ረኔ ለፎር ከቦሌ አውሮፕላን ጣቢያ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ተደረጉ
የሶማሌ መንግስት የኦጋዴን ነጻ አውጭ ድርጅት የአመራር አባል የሆነውን ግለሰብ ለወያኔ ማስረከቡ ህገ ወጥ ነው
ተባለ
በዚምባብዌ ዋና ከተማ በሀረሪ እጅግ ከፍተኛ ህዝብ ወጥቶ በሙጋቤ ላይ ያለውን ተቃውሞ ገለጸ
በሳህል ለተሰማሩት የጥምር ኃይል አባላት የሰብአዊ መብት አማካሪዎች እንዲመደቡ ተመድ እየጣረ ነው
በኬኒያ የተቃውሞ ሰልፍ ቢያንስ አምስት ሰዎች በፖሊሶች ተገደሉ

ዝርዝር ዜናዎች
➢ የወያኔን አገዛዝ በሰለማዊ መንገድ ሲቃወሙ የነበሩ ወጣቶችን በግፍ ገድለዋል ተብለው የተከሰሱ
ሶስት የወያኔው የፌዴራል ፖሊስ ወታደሮች የሻሽመኔው ፍርድ ቤት የእድሜ ልክ እስራት
የበየነባቸው መሆኑ ታውቋል። የእስራት ቅጣት የተፈረደባቸው ግለሰቦች አብራሃም ጌታነህ፤ አብርሃ
ተክላይና ዘርፉ ሰንበቶ የተባሉ ናቸው። በምዕራብ ሀረርጌ በመኢሶ ከተማም አንድ ወጣት ገድሏል
ተብሎ የተከሰሰ የወያኔ ፌዴራል ፖሊስ አባል በአስራ ስምንት አመት እስራት እንዲቀጣ የተፈረደበት
መሆኑ ተነግሯል። የአካባቢ ፍርድ ቤቶች የወያኔውን ድርጅት ጥብቅ መመሪያ እየጣሱ ይህን የመሰለ
ውሳኔ መስጠታቸው በሕዝብ በኩል ከፍተኛ ተቀባይነትን ያስገኘ ሲሆን የወያኔ አገዛዝ የአጸፋ መልስ
ሊሰጥ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሕዝብ በኩል ያለው ግፊትና ትግል በክልል
ደረጃ ባሉ ዝቅተኞቹ ኃላፊዎችና በወያኔ መካከል ቅራኔ እየፈጠረ መሆኑ የሚታይ ሲሆን የፍርድ
ቤቶቹ ውሳኔዎች ይህን ቅራኔ ይበልጥ እያሰፋው ይሄዳል የሚል ግምት አለ።
➢ በጸጥታ ምክንያት የመቱ ዩኒቨርስቲን ለቀው ወጥተው የነበሩ የአማራ ብሄረሰብ ተማሪዎች በከተማዋ
በሚገኙ አዛውንቶች፤ የሃይማኖት አባቶች የዩኒቨርስቲው አስተዳዳሪዎችና የከተማዋ ነዋሪዎች
ተወካዮች ባደረጉት ጥረት እንደገና የተመለሱ መሆናቸውን የክልሉ ባለስልጣኖች ገልጸዋል። በህዝቡ
ተወካዮችና በተማሪዎቹ መካከል በተደረገ ውይይት ተማሪዎቹ ቅሬታቸውን በዴሞክራሲያ መንገድ
ለመግለጽ ያላቸው መብት በመረጋገጡ ወደ ዩኒቨርስቲው ለመመለስ የተስማሙ መሆናችው
ታውቋል።

➢ በየጊዜው በኢትዮጵያ ጊዜያዊ ሁኔታ ጠንካራ ትችትና አስተያየት የሚጽፉት ረኔ ለፎር (Rene le
Fort) የተባሉት ፈረንሳዊ ባለፈው ማክሰኞ ህዳር 5 ቀን አዲስ አበባ ሲገቡ ፓስፖርታቸው ተቀምቶ
ወደ መጡበት እንዲመለሱ የተደረጉ መሆናቸውን አዲስ ስታንዳርድ የተባለው የዜና ምንጭ
ዘግቧል። ግለሰቡ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ፓሪስ ከሚገኘው የወያኔ ኤምባሲ ቪዛ ተሰጥቷቸው
ሲሆን አዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ የሚገኘው የወያኔ የኢምግሬሽን ተቋም ወደ አገር ውስጥ
እንዳይገቡ ከልክሏቸዋል። በዚህ ጉዳይ ማንም የወያኔ ባለስልጣን መግለጫና ማብራሪያ ያልሰጠ
ሲሆን አሁን ፓሪስ ውስጥ የሚገኙት ረኔ ለፎርም የዜናውን ትክክለኛነት አረጋግጠው
ለመከልከላቸው ምክንያቱ ያልተገለጻቸው መሆኑን ተናግረዋል።
➢ ባለፈው ዓመት ነሐሴ 22 ቀን 2009 ዓ.ም. አንድ የኦጋዴን ነጻ አውጭ ድርጅት የአመራር አባል
የሆነ ግለሰብ በሶማሊያ መንግስት ለወያኔ ባለስልጣኖች መሰጠቱን አስመልክቶ ምርመራ ሲያካሂድ
የነበረው በሶማሊያ ፓርላማ የተቋቋመው አጥኝ ኮሚሽን ድርጊቱን ሀገ ወጥ ተግባር ነው ብሎታል።
ኮሚሽኑ የኦጋዴን ነጻ አውጭ ግምባር አሸባሪ አይደለም ካለ በኋላ የሶማሊያ የብሔራዊ ጸጥታና
መረጃ ተቋም ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ለሶማሊያ ባለስልጣኖች በማስተላለፉ ወንጅሎታል። በጉዳዩ
ላይ ምን ዓይነት እርምጃ እንደሚወሰድ ወደፊት የሚታይ ይሆናል ተብሏል።
➢ በዛሬው ቀን በዚምባብዌ ዋና ከተማ በሀረሪ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሕዝብ ህዝብ ለሰልፍ
ወጥቶ ለሙጋቤ ያለውን ተቃውሞ አሰምቷል። ህዝባዊ ሰልፉ ስልጣን በያዘው ወታደራዊ ክፍል
የተፈቀደ ሲሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተገኘበት መሆኑ ተነግሯል። ተቃውሟቸውን ሊያሰሙ
በአደባባይ የወጡት የዚምባብዌ ዜጎች ከፍተኛ ደስታ የታየባቸው ሲሆን ወታደሮችን በማቀፍና አበባ
በመስጠት የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። በርካታ የፓርቲ ባለስልጣኖችና ነባሮቹ የነጻነት ታጋዮች
ሙጋቤ ስልጣን መልቀቅ አለባቸው የሚለውን ድምጽ እያሰሙ ነው። ብዙዎች ሰልፍኞች ወደ
ሙጋቤ የይፋ መኖሪያ የሄዱ መሆናቸው ሲነገር ሚስተር ሙጋቤ የመልቀቂያ ደብዳቤ እስኪሰጡ
ድረስ በዚሁ መኖሪያ ቤት ዙሪያ የሚቆዩ መሆናቸውን ገልጸዋል። የዚምባዌ ጋዜጦችና የመንግስት
ራዲዮ ጣቢያ ሙጋቤ ስልጣን መልቀቅ አለባቸው የሚሉ መልእክቶች እያስተጋቡ መሆናቸውም
ታውቋል። ዛሬ በዋናዋ ከተማ በሀረሪ የተካሄደው ግዙፍ ህዝባዊ ሰልፍ የሚስተር ሙጋቤ የስልጣን
ዘመን የመጨረሻ መሆኑን ያሳያል የሚሉ በርካታ ናቸው።

➢ ከአምስት አገሮች ተውጣጥተው በሳህል አካባቢ ጂሃዲስቶችን በመዋጋት የሰላም ማስከበር ተግባር
እንዲያካሂዱ ለተሰማሩት 5000 ወታደሮች የሰብአዊ መብት አማካሪዎች እንዲመደቡላቸው ተመድ
እየጣረ መሆኑን ገለጸ። አካባቢውን ጎብኝተው የተመለሱት የተመድ ረዳት ዋና ጸሐፊ አርብ ህዳር
8 ቀን 2010 ዓም በሰጡት መግለጫ የሕዝቡን ሰብአዊ መብት መጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን ለየአገሮቹ
የገለጹ መሆኑን ገልጸው ሰብአዊ መብትን ተግባራዊ ማድረግ የሰላም አሰክባሪውን ኃይል
ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ከረጅዎች ማግኝት ያስችላል ብለዋል። የጋራውን የሰላም
አስከባሪ ኃይል አውጣጥተው ያቋቋሙት አምስቱ አገሮች በአይሲስ በቦኮሃራምና ከአልካይዳ ጋር
ግንኙነት ባላቸው ቡድኖች በተደጋጋሚ ሲጠቁ የቆዩ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን ጥምር ኃይሉ
የተመሰረተው አካባቢውን ከእነዚህ አክራሪ ቡድኖች አላቆ ሰላም ለማስፈን ነው። ይሁን እንጅ
በሰላም ማስከበር ሽፋን የነዋሪው ሰብአዊ መብቶች እየተጣሱና በርካታ ህዝብ ጥቃትና በደል
እየደረሰበት ከፍተኛ ምሬት ውስጥ በመግባቱ የሰብአዊ መብት መከበር ትኩረት እየተሰጠው ያለ
ከፍተኛ ተግባር ሆኗል።
➢ በኬኒያ በናይሮቢ ከተማ አርብ ህዳር 8 ቀን በሚስተር ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎችና በጸጥታ ኃይሎች
መካከል በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ አምስት ሰዎች የሞቱ መሆናቸውን የዜና ምንጮች ገልጸዋል።
በአሜሪካና በአውሮፓ ባለስልጣኖችን አነጋግረውና ንግግር አድረገው በዚያኑ ዕለት የተመለሱት
ሚስተር ኦዲንጋ ለደጋፊዎቻቸው ንግግር ለማድረግ ከአውሮፕላን ማረፊያ ወደ ቦታው ሲጓዙ
ከፖሊሶች በተተኮሰባቸው ጥይት መኪናቸው የተመታ መሆኑንም ተነግሯል:፡ ፖሊስ አምስቱ ሰዎች
የተገደሉት ከተሰላፊዎች ውስጥ በተወረወረ ድንጋይ ነው የሚል መግለጫ ቢሰጥም በርካታ የዜና
ተቋሞች የተገደሉት ሰዎች በጥይት መሆኑን አረጋግጠዋል። የሟቹ ቁጥር ሊጨምር ይችላል የተባለ
ሲሆን የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች የፖሊሶችን ድርጊት እያወገዙ ይገኛሉ።

ህዳር 8 ቀን 2010 ዓ.ም.

ርዕሰ ዜና
•
•
•
•
•

በሻኪሶ ከፍተኛ ተቃውሞ ሰልፍ ተካሄደ፤ በምዕራብ አርሲም የአላሙዲ ንብረት ተቃጠለ
ከዩኒቨርስቲዎቹ የወጡትና ትምህርት ያቋረጡ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ የወያኔው የትምህርት
ሚኒስቴር አዘዘ
ንግስት ይርጋ ባቀረብችው የክሷ መቃወሚያ ላይ የደረሰባትን በደል ዘረዘረች
የዚምባብዌው ፕሬዚዳንት ከቀን ወደ ቀን ከፓርቲው እየጠነጠሉ መሄዳቸው ተነገረ
በኬኒያ የተቃዋሚው ድርጅት ደጋፊዎች ተቃውሞ ሰልፍ ለማደረግ ሞክረው በፖሊስ ጥቃት ተበተኑ

ዝርዝር ዜናዎች
➢ ዛሬ አርብ ህዳር 8 ቀን በሻኪሶ ከተማ ጉጂ ወረዳ ከፍተኛ ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ የተካሄደ
መሆኑን ከአካባቢው ከተገኘ ዜና ማወቅ ተችሏል። የተቃውሞ ሰልፉ ያተኮረው የአላሙዲ ንብረት
የሆነው የሚድሮክ ኩባንያ በአካባቢው የወርቅ ማዕደን በማውጣት የሚያካደውን ዘረፋ በመቃወም
ነው። በተቃውሞ ሰልፉ ምክንያት በአካባቢው ውጥረት የተፈጠረ ቢሆንም ግጭት ስለመኖሩ የተገኘ
መረጃ የለም። በተመሳሳይ ዜና ጥቅምት 30 ቀን 2010 ዓ.ም. በምዕራብ አሩሲ በሻሸመኔ አካባቢ
ቢሸን ጉራቻ በሚባለው አካባቢ የሚድሮክ ሀብት በሆነው በኤልፎራ የእርሻና የኢንዱስትሪ ኩባንያ
በሚካሄደው የእርሻ ቦታ ላይ የተመረተውን ምርት የወያኔን አገዛዝ የሚቃወሙ ዜጎች ያቃጠሉት
መሆኑን የዜና ምንጮች ዘግበዋል። በ70 ሄክታር ላይ የተመረተው የበቆሎ ምርት ሳይታጨድ
የየተቃጠለ ሲሆን ቢያንስ የምርቱ ሶስት አራተኛ የሚሆነው የወደመ መሆኑ ተነግሯል። በዚያኑ ቀን
በምንጃር ከአረርቲ ከተማ አጠገብ የሚገኘው የቺብ ውድ የእንጨት ፋብሪካ መቃጠሉም
ይታወሳል።

➢ በሌላ በኩል ከረቡዕ ህዳር 6 ቀን ጀምሮ በኦሮሞ አካባቢ በዝዋይ ባቱ ከተማ የወያኔ የክፍፍል
ፖሊሲ ውጤት በሆነው በዘር ልዩነት ምክንያት በተነሳ ግጭት አስራ አንድ ሰዎች እንደተገደሉና
ሌሎች እንደቆሰሉ አንዳንድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ጠቡ በሁለት ሰዎች ቢጀመርም ቀስ በቀስ ወደ
ሰፊ ግጭት ያመራ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል።

➢ ከተላያዩ ዩኒቨርስቲዎች ተማሪዎች የወያኔ አገዛዝ በመቃወም ትምህርት ማቋረጣቸው የሚታወቅ
ሲሆን አሁንም በበርካታ አካባቢዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ያልተመለሱ መሆናችው ታውቋል።
የወያኔው የትምህርት ሚኒስትር ሐሙስ ዕለት በሰጠው መግለጫ ሁሉም ተማሪዎች

ወደዩኒቨርስቲዎቻቸው እንዲመለሱ አዟል። በየቦታው ችግሩን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው
ቢልም ተማሪዎቹ እስከዛሬ ድረስ ዩኒቨርሲቲዎቻቸውን እየጣሉ በመውጣት ላይ መሆናቸው
የሚደርሱ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዛሬው ዕለትም በመቱ ከተማ የሚገኙ የአማራ ብሔረሰብ
ተማሪዎች በጸጥታ ምክንያት ዩኒቨርስቲውን ለቀው የወጡ መሆናቸውን አንዳንድ ምንጮች
ዘግበዋል።
➢ ንግስት ይርጋ በክስ መቃወሚያዋ

በእስር ላይ እያለች ከፍተኛ በደል የደረሰባት መሆኑን

ብትዘረዝርም ፍርድ ቤቱ ሳይቀበለው መቅረቱ ታወቀ። ንግስት በክስ መቃወሚያዋ ሰነድ ላይ
ባቀረበችው መረጃ በተያዘችበት ወቅት በከፍተኛ ደረጃ መደብደቧንና በዚህም ምክንያት ለሶስት
ቀናት ያህል ራሷን ሳታውቅ መቆየቷን፤ በእስር ቤት በምርመራ ወቅት 9 ጥፍሮቿ የተነቀሉ
መሆናቸውን፤ ወደ ቃሊቲ እስር ቤት ከመጣች በኋላም ማታ ማታ ከፍተኛ ጭካኔ የተሞላበት
ድብደባና ግርፋት እንደተካሄደባት፤ በኤሌክትሪክ ንዝረት መሰቃየቷን ገልጻለች። “አንች ብሎ
የአማራ ነጻ አውጭ ለመጣል መሞከር ግድግዳ እንደመግፋት” ነው የሚሉና የመሳሰሉ አጸያፊ
ስድቦችና ማስፈራራቶች እየተወረወሩባት የስነልቦና ጉዳት እንደደረሰባት፤ በመጨረሻም ምን
እንደሆነ በማታውቀው ጉዳይ በነጭ ወረቀት ላይ አስገድደው እንዳስፈረሟት ገልጻለች። ፍርድ ቤቱ
እሷም ሆነ ሌሎች አብረዋት የተከሰሱት ዜጎች ያቀረቡትን የክስ መቃወሚያ

ችላ በማለት

በሽበረተኛነት እንዲከሰሱ መወሰኑ ይታወቃል። በተመሳሳይ ዜና በዛሬው ያለጠበቃ የሚከራከሩት
ዳንኤል ተስፋዬ፤ ዔርሚያስ ጸጋዬ ፍሬው ተክሌና ቴዎድሮስ አስፋው ፍርድ ቤት ቀርበው ፍርድ
ቤቱ ስለሰጠው ቀጠሮ እና በማረሚያ ቤቱ ስለሚፈጸመው የሕግ ጥሰት ጉዳይ አስተያየት ለመስጠት
ጥያቄ ቢያቀርቡም ፈቃድ በመከልከላቸው ከመካከለኛው አንደኛው ሳይፈቀድለት ምክር አዘል
መልእክት ለዳኛው በማስተላለፉ በፖሊስ እንዲወጡ ተደርጓል። ከመካከላቸው አንደኛው ቴዎድሮስ
አስፋው “ የታሰርነው የመናገር መብታችንን ለማስከበር ስንታገል ነው አሁንም ፍርድ ቤቱ
መብታችንን ሲከለከል ዝም አንልም ብሏል”። በመቀጠልም በዚህ ፍትህ በሌለበት አገር እንደኛ
ተከሳሽ መሆን መታደል ነው፣ ዳኛ መሆን ከባድ ነው። የታሰርነው የመናገር መብታችንን ለማስከበር
ነው; ወደፊትም እንታገላለን፡፡ቢገባችሁ የምንታገለው ለእናንተም ነው ብሏል።

➢ የዚምባብዌው ፕሬዚዳንት ከቀን ወደቀን ከፓርቲው እየተነጠሉ መሄዳቸው ታወቀ። ከአስር ባላነሱ
ክፍለ ሀገሮች የሚገኙ የፓርቲ ቅርንጫፎች በሙጋቤ ላይ እምነት የላላቸው መሆኑን በመግለጽ
ውሳኔ ያሳለፉ መሆኑ ታውቋል። በሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ የገዥው ፓርቲ የሚቆጣጠረው

ምክር ቤት እንደሚሰበብ የተገለጸ ሲሆን በፓርቲው ህግ መሰረት ሙጋቤን በመክሰስ ከስልጣን
ሊያነሳ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። በቤት ውስጥ እስር ላይ የሚገኙት ሙጋቤ ከደቡብ አፍሪካ
ከመጡ መልክተኞች እና ከወታደራዊ ተቋሞች ጋር ድርድር እያካሄዱ ሲሆን እስካሁን ስልጣን
ለመልቀቅ ፈቃደኛ አለመሆናቸውን የገለጹ መሆናቸው ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አርብ ህዳር
8 ቀን ሙጋቤ ለመጀመሪያ ጊዜ በዩነቨርስቲ ተመራቂዎች ስን ሰርዓት ላይ በመገኘት ለሕዝብ
ታይተዋል። ስልጣን በቁጥጥሩ ስር ያደረገው ወታደራዊ ተቋም መሪዎች ለሕዝቡ በቴልቪዥና
በራዲዮ በሰጡት መግለጫ ከሙጋቤ ጋር እየተካሄደ ያለው ድርድር በመልካም ሁኔታ እየተካሄደ
መሆኑን ጠቁመው የተደረሰበትን ስምምነት ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
➢ በዛሬው ቀን በኬኒያ የተቃዋሚው መሪ የራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች ከፍተኛ ስብሰባ የተቃውሞ ሰልፍ
ለማድረግ ሞክረው ፖሊሶች አስለቃሽ ጋዝ በመጠቀም በትነዋቸዋል። በስብሰባው ላይ ኦዲንጋ
ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ታቅዶ የነበረ ሲሆን በስብሰባው መበተን ምክንያት ስነስርዓቱ ተግባራዊ
ሳይሆን ቀርቷል። የሰአዊ መብት ተከራካሪ ተቋሞች የፖሊሶችን ድርጊት ኮንነዋል። ድጋሚው ምርጫ
እንዲሰረሰ ለኬኒያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤቱታ የቀረበ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ሰኞ
ዕለት ብይን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።

ህዳር 07 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና
•
•
•
•
•
•

የኡስታዝ አህመዲን ጀበል ጤና አደገኛ ሁኔታ ላይ ስለደረሰ ወደ ውጭ ወጥቶ እንዲታከም ተጠየቀ
የውጭ ምንዛሪ ለማጠራቀም የወያኔ አገዛዝ የወርቅ ግዥ ላይ ሊሰማራ ነው
የደቡብ አፍሪካ ፖሊሶች ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ያዙ
የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአባይ ግድብ ጉዳይ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ደርሷል አሉ
የዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ሙጋቤ በሰላም ስልጣን እንዲያስረክቡ እየተጠቁ ነው
በናይጄሪያ ሰሜን ምስራቅ አጥፍቶ ጠፊዎች ጉዳት አደረሱ

•

በሳህል የተሰማራው የጋራ የሰላም አስከባሪ ኃይል የሕዝቡን የስብአዊ መብት እንዲያከብር ተጠየቀ

ዝርዝር ዜናዎች
➢ የሃያ ሁለት ዓመት እስራት ተፈርዶበት ላለፉት አምስት አመታት በእስር ቤት እየተሰቃየ ያለው
ኡስታዝ አህመዲን ጀበል የጤናው ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ በመድረሱ ወደ ውጭ ወጥቶ ከፍተኛ
ህክምና እንዲደረግለት ቤተሰቦቹ እየተማጸኑ መሆናቸው ታወቋል። ኡስታዝ አህመዲን ጀበል
ተወዳጅ የታሪክና የሃይማኖት መምህር ሲሆን ለእስር የተዳረገውም የሙስሊሙ ኅብረተሰብ
ለመብትና ለሃይማኖት ነጻነት እንቅስቃሴ ባደረገበት ወቅት የመፍትሔ አፈላላጊ ኮሚቴ አባል ሆኖ
ትግሉን ሲመራ የነበረ በመሆኑ ነው። የወያኔ አገዛዝ ባቀረበው የፈጠራ የሽብረተኛ ክስ ሁሉም
የመፍትሔ አፈላላጊ አባላት የረጅም አመታት እስራት የተፈረደባቸው መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን
በመሀል አንዳንዶች ቢፈቱም ኡስታዝ አህመዲን ጀበል ሳይፈታ እስካሁን በእስር ቆይቷል። እስር
ቤት ሆኖ በደረሰበት ግርፋትና አሰቃቂ ምርመራ ምክንያት በደረሰበት የኩላሊት በሽታ አዲስ አበባ
በሚገኘው በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ተደጋጋሚ ህክምና ቢደረግለትም ህመሙ እየተባባሰ መሄዱ
ተነግሯል። በአሁኑ ወቅት መቀመጥም ሆነ መቆም እንዲሁም መተኛት ተስኖታል የሚባለው ኡስታዝ
አህመዲን ሃኪሞች ከአቅማችን በላይ ነው ስላሉ ከፍተኛ ህክምና ለማድረግ እንዲፈቀድለት
ቤተሰቦቹ እየወተወቱ ይገኛሉ።
➢ በውጭ ምንዛሬ እጥረት ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ የገባው የወያኔ አገዛዝ የአገር ውስጥ ወርቆችን
በብዛት በመግዛት የውጭ ምንዛሬውን ችግር ለመቅረፍ ያቀደ መሆኑ ተገለጸ። በወያኔ አገዛዝ ስር
ያለው ብሔራዊ ባንክ ከዚህ በፊት ከ150 ግራም ወርቅ በታች የሆነ መጠን ላለመግዛት የደነገገውን
ህግ ተግባራዊ አድርጎት መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ግን 50 ግራም የሚመዝን ወርቅ
በብዛት በገፍ በሚያትመው ብር ለመግዛትና አጠራቅሞ በዓለም ገበያ በመሸጥ የውጭ ምንዛሬ
ለማከማቸት እንዳቀደ ይፋ አድርጓል።

➢ ማክሰኞ ህዳር 5 ቀን 2010 ዓ.ም. ሊምፖፖ በተባለው የደቡብ አፍሪካ ሰሜናዊ ግዛት ፖሊስ በአንድ
ቤት ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ይዞ ያሰረ መሆኑን ታይም ላይቭ የተባለው የደቡብ
አፍሪካ ጋዜጣ ገልጿል። በጋዜጣው ዘገባ መሰረት በቤት ውስጥ የነበሩት ኢትዮጵያውያን 15 ሲሆኑ
ከ16 እስከ 30 ባለ የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ መሆናቸውም ተገልጿል። ፖሊስ ስደተኞችን የያዘው

ከአካባቢው በደረሰው ጥቆማ መሆኑን ገልጾ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሌሎች ሶስት ኢትዮጵያውያን
መያዛቸውም ተነግሯል።
➢ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳማህ ጃሜህ ረቡዕ ህዳር 6 ቀን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ
የአባይ ግድብን አስመልክቶ በቀረበው የቴክኒክ ሪፖርት ላይ ግብጽና የወያኔ አገዛዝ ስምምነት ላይ
ባለመድረሳቸው አገራቸውን በጣም ያሳሰባት መሆኑን ገልጸዋል። ለረጅም ጊዜ ስናካሂደው የነበሩ
ውይይቶች ያለውጤት መቅረታቸው በጣም አሳዝኖናል ካሉ በኋላ የአባይ ጉዳይ ለግብጽ የህልውና
ጥያቄ ስለሆነ በቀላሉ አናየውም ብለዋል። አሁንም ቢሆን ግንኙነቱ ይቀጥላል ከማለት በስተቀር
ግብጽ ስለምትወስደው እርምጃ ግን የገለጹት ነገር የለም። በሚቀጥለው ታህሳስ ወር የግብጽ
ፕሬዚዳንትና የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ካይሮ ላይ ተገናኝተው በጉዳዩ ላይ
ይነጋገራሉ የሚል ዘገባ የዜና ምንጮች አስፍረዋል።
➢ ባለፈው ማክሰኞ ምሽት የዚምባብዌ ወታደራዊ ተቋም ሙጋቤንና ቤተሰባቸውን አግቶ ስልጣን
ከወሰደ በኋላ በዋናው ከተማ የወጥረት ሁኔታዎች ቢታዩም ጸጥታ የሰፈነበት ሆኖ ቆይቷል። ሙጋቤ
ስልጣን እንዲለቁ እና ወታደሩ ለሚቀጥለው ምርጫ ሁኔታውን አረጋግቶ ህገ መንግስቱን
እንዲያከብር የሚጠይቁ ድምጾች እየተሰሙ ናቸው። ከ100 በላይ የሚሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ
ድርጅቶች የፈረሙበት የጋራ መግለጫ ሙጋቤ በሰላም ስልጣን እንዲለቁና ወታደሩ ጸጥታውን
ካረጋገጠ በኋላ ሕግ መንግስቱን አክብሮ ወደ ጦር ሰፈሩ እንዲመለስ ጠይቀዋል። ከሶስት ዓመት
በፊት ከስልጣን የተባበረሩትና የአገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩት ሚስተር ጆይስ ሙጁሩ ሁሉም
የህብረተሰብ ክፍሎች የሚወከሉበት የሽግግር ስርዓት ተመስርቶ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መካሄድ
አለበት ብለዋል። ተቃውሞ በማሰማት የታወቁት ፓስተርም የለውጥ ሂደት ያለ መሆኑን ተናገረው
ሁሉም በዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ እንዲሳተፍ ጥሪ አድርገዋል፡፤ የዚምባብዌ ዜጎች ለዓመታት
የተነፈጉትን ነጻነት አሁን ያገኙ ይመስላል። ይህ በዚህ እንዳለ ከደቡብ አፍሪካ የተላኩ መልዕክተኞ
ሀራሪ የገቡ መሆናቸው ሲነገር ከሚስተር ሙጋቤ ጋር በቤተመንግስት ተገናኝተው የተወያዩ
መሆናችው ታውቋል። ውይይቱ ያተኮረው ለአሁኑ የፖለቲካ ግብግብ መፍትሄ ሊሆን በሚችል
ጉዳይ ላይ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ዋነኛው ሙጋቤ ከስልጣን ስለሚወርዱበት ነው ተብሏል።
በውይይቱ ላይ የወታድሩና የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ተወካዮች የተገኙ መሆናችው ተነግሯል።
በደቡባዊው አፍሪካ አካባቢ ያሉ አገሮች ተወካዮችም ስለዚምባብዌ ጉዳይ ለመምከር ቦትስዋና
ውስጥ ስብሰባ እያካሄዱ መሆናቸው ታውቋል። የአፍሪካ ህብረት የተባለውም ድርጅት በዚምባብዌ
የተደረገውን የወታደሮች መፈንቅለ መንግስት መቸም እንደማይቀበል መግለጫ አውጥቷል።

➢ በናይጄሪያ ሰሜን ምስራቅ ግዛት የማይዱጉሪ ከተማ ውስጥ አራት አጥፍቶ ጠፊዎች ባፈነዷቸው
ቦምቦች 14 ሰዎች የሞቱ መሆናቸውና 29 መቁሰላቸውን የአካባቢው ባለስልጣኖች ገልጸዋል። ሁለት
ሴቶችና ሁለት ወንዶች የሚገኙበት ይህ የአጥፍቶ ጠፊዎች ቡድን ጥቃት የሰነዘረው በርካታ ህዝብ
በሚገኝበት በሙና ጋርቢ አካባቢ ሲሆን ሁሉም አጥፍቶ ጠፊዎች በፍንዳታው የሞቱ መሆናቸው
ተነግሯል። የናይጄሪያ ወታደራዊ ተቋም ቦኮሃራምን ማዳከሙንና ማጥፋቱን በተደጋጋሚ ቢገልጽም
ቡድኑ አልፎ አልፎ ጉዳት ማድረሱ አልቀረም። ወደ አስር አመት እያስቆጠረ ባለው የቦኮ ሃራም
እንቅስቃሴ ከ20000 በላይ ዜጎች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደግም ከቤት
ንብረታችው የተፈናቀሉ መሆናቸው ይታወቃል።

➢ በሳህል አካባቢ ጂሃዲስቶችን ጥቃት ለመከላከልና ጂሃዲስቶችን ለማዳከምና ለማፍረስ ከአካባቢው
ካሉ አምስት አገሮች የተውጣጣውና አምስት ሺ አብላት ያሉት የጋራ መከላከያ ኃይል በአካባቢው
እንቅስቃሴ የጀመረ ሲሆን በእንቅስቃሴው ወቅት የሕዝቡን የስብአዊ መብት እንዲያከብር የተለያዩ
ወገኖች ጠይቀዋል። ኃይሉ በቅርቡ በቡርኪና ፋሲ በማሊ እና በናይጀር አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ
የመጀመሪያ እንቅስቃሴውን ያደረገ ሲሆን እነዚህ አካባዎች ለጂሃዲስቶቹ በይፋ የማይገለጽ ድጋፍ
ስላላቸው በሕዝብ ላይ የሚደረገው የአያያዝ ጉድለት ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል
ተነግሯል። በጸረ ሽብር ስም በሕዝብ ላይ ግድያና ጭፍጨፋ ማካሄድ ሕዝቡ ለጂሃዲስቶቹ ታማኝ፡
እንዲሆን ያደርገዋል በሚል አንዳንድ ክፍሎች እየተናገሩ ናችው። የማሊ ወታደሮች በየጊዜው
በሕዝብ ላይ ከፍተኛ ጭፍጨፋ ማካሄዳቸው ለጂሃዲስቶቹ እንቅስቃሴ ትልቅ ጥንካሬ ሆኖ ቆይቷል
ተብሏል።

ህዳር 6 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና
•
•
•
•

በየዩኒቨርስቲዎቹ የሚማሩ ተማሪዎች ቁጥር ቀነሰ፤ ወያኔ የከለከለው የኢትዮጵያ ታሪክ ትምህርት እንደገና ሊሰጥ
ነው
ኢትዮጵያ ህገ ወጥ የገንዝብ ዝውውር ከሚካሂድባቸውና አሸባሪነትን ከሚረዱ አገሮች መካከል ተመደበች
በአዲስ አበባ ከተማ እየተከማቸ ያለው ቆሻሻ ሕዝብን እያማረረ ነው
ከፍተኛ የወያኔ ባለስልጣኖች ለምስክርነት ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ ተነገረ

•
•
•
•

አዜብ መስፍን የወያኔን የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብስባ ረግጣ ወጣች ተባለ
በዚምባብዌ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተካሄደ
የቀድሞ የአንጎላ ፕሬዚዳንት ልጅ ኢዛቤላ ዶስ ሳንቶስ ከኃላፊነት ተነሱ
አሜሪካ በአልሸባብ ላይ የድሮን ጥቃት አካሄደች

ዝርዝር ዜናዎች

➢ በተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች እየተማሩ ያሉ ተማሪዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱና አሳሳቢ ደረጃ
ላይ መድረሱን የወያኔ የትምህርት ሚኒስቴር ባለስልጣኖች አምነው ገለጻ ያደረጉ መሆናቸው
ታውቋል። በዚህ ዓመት ከመስከረም ወር ጀምሮ በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ ተመዝግበው ትምህርት
መጀመር የነበረባቸው በርካታ ተማሪዎች ትምህርት ያልጀመሩ ሲሆን ተመዝግበው ትምህርት
የጀመሩትም ትምህርታቸውን አቋርጠው እየወጡ መሆናቸው ተነግሯል። ለተማሪዎቹ ትምህርት
ማቋረጥ የወያኔ ባለስልጣኖች የጸጥታ ችግር በማለት ደፈናዊ ምክንያት ይስጡ እንጅ ሕዝቡ በወያኔ
አገዛዝ ከሚያካሄደው አጠቃላይ ትግል ጋር የተያያዘ መሆኑ ግልጽ ነው። በተመሳሳይ ደረጃ
ከተቃውሞ እንቅስቃሴና የአዋሽ ወንዝ መሙላት ካደረሰው መፈናቀል ጋር በተያያዘ በርካታ
የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ትምህርት ማቋረጣቸውም ተነግሯል። በተያያዘ ዜና ጸረ ኢትዮጵያ
የሆነው የወያኔ አገዛዝ ላለፉት 25 ዓመታት ለሁለተኛ ደረጃና ለዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በትምህርት
ሥርዓት ውስጥ ተካቶ እንዳይሰጥ አግዶት የነበረው የኢትዮጵያ ታሪክ ከ2011 ዓ.ም. ጀመሮ እንደገና
እንዲሰጥ ያቀደ መሆኑ ተገልጿል። ተከታታይ በሆኑ የሕዝብ ተቃውሞና እንቅስቃሴዎች ግፊት
በትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲካተተ የታቀደው የኢትዮጵያ ታሪክ ምን ምን እንደያዘ ወደ ፊት
የሚታወቅ ይሆናል ያሉት ክፍሎች ባለፉት 25 ዓመታት ስልጣን ለመቆየት የኢትዮጵያን ሕዝብ
በዘርና በቋንቋ መከፋፈልን እንደ ስልት ሲጠቀም የቆየው የወያኔ አገዛዝ ትክክለኛውንና ያልተበረዘን
የኢትዮጵያን ታሪክ ያቀርባል የሚለው ግምት አነስተኛ ነው ይላሉ።
➢ ህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ከሚካሄድባቸውና ሽብረተኛነትን ከሚረዱ አደገኛ ከሆኑ አገሮች መካከል
ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗን የአውሮፓው ኅብረት ገለጸ። የአውሮፓው ህብረት በቅርቡ በህብረቱ ስር
ላሉ አገሮች የባንክ ተቋሞች ባስተላለፈው መመሪያ ኢራንና የመንን ጨምሮ ከሌሎች ሰባት አገሮች
ጋር ኢትዮጵያን የመደበ ሲሆን የአውሮፓ አገሮች ባንኮችና ሌሎች የንግድ ድርጅቶች ከእነዚህ አገሮች
ጋር የሚያካሂዱት የስራ ግንኙነቶች ተጨማሪ ማጣራት እንዲደረግባቸው ያዛል። የወያኔ
ባለስልጣኖች ለዓመታት የዘረፉትን ሀብት ከአገር እያስወጡ ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ሲወስዱ

መቆየታቸው ይታወቃል። ከ 1997 እስከ 2006 ባለው ጊዜ ውስጥ ከ አገሪቱ 26 ቢሊዮን ዶላር
መውጣቱን ግሎባል ፋይናንሻል ኢንተግሪቲ (Global Financial Integrity) የተባለው ተቋም
ማረጋገጡ የሚታወቅ ሲሆን በቅርቡ ከአገር እየወጣ ያለው ገንዝብ ከዚህ በብዙ እጥፍ የሚበልጥ
እንደሆነ ባለሙያዎቹ ይገምታሉ።

➢ በአዲስ አበባ ከተማ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ቆሻሻ ባለመነሳቱ ምክንያት ነዋሪዎች በመጥፎ ሽታ
እና በግማት እየተሰቃዩ መሆኑን በምሬት እየተናገሩ ይገኛሉ። ችግሩ የመጣው በነዳጅ እጥረት
ምክንያት ቆሻሻ የሚወስዱ መኪናዎች ሊንቀሳቀሱ ባለመቻላቸው ነው የተባለ ሲሆን ዋናው ችግር
ግን የአሰተዳደር ችግር እንደሆነ ብዙዎች እየተናገሩ ይገኛሉ።
➢ ከፍተኛ የወያኔ ባለስልጣኖች ፍርድ ቤት ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ የፌዴራል
ከፍተኛ ፍርድ ቤት በዛሬው ቀን የወሰነ መሆኑ ታውቋል። በአነ አቶ በቀለ ገርባ ጉዳይ የመከላከያ
ምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ ተጠይቀው የነበሩት ኃይለማሪያም ደሳለኝ ለማ መገርሳ ዶክተር
አቢይ አህመድና አባዱላ ገመዳ ሲሆኑ የመጥሪያ ማዘዣ እንዲተላለፍላቸው ፍርድ ቤቱ ያዘዘ መሆኑ
ታውቋል።

➢ የወያኔው ድርጅት ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ለረጅም ጊዜ ሲካሄድ መቆየቱና ከፍተኛ ባለስልጣኖችን
በርካታ ጉዳዮች ሲያጨቃጭቃቸው እንደቆዩ መዘገባችን የሚታወስ ነው። በወያኔ አባሎችና
ደጋፊዎች የሚዘጋጅ ነው የሚባለው ሆርን አፌርስ የተባለው ድረ ገጽ በቅርቡ ይፋ ባደረገው ዘገባ
ተቋርጦ የነበረው የወያኔ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ከጥቅምት 27 ቀን ጀምሮ ሲካሄድ የቆየ መሆኑና
አሁን ወደ መገባደጃው መሆኑን ገልጾ ፓርቲውን በሚገመግም የ 59 ገጽ ሪፖርት ላይ ልዩነት
እንደነበር አስፍሯል። የሪፖርቱ ይዘት ምን እንደሆነ ባይዘርዝርም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው
በሪፖርቱ ይዘት ላይ 5 ለ 3 እንደተለያዩና በዚሁ ላይ ተቃውሞ ያሰማቸው አዜብ መስፍን የማዕከላዊ
ኮሚቴውን ስብሰባ ረግጣ መውጣቷን ይጠቅሳል። የአዜብ ከስብሰባው በተቃውሞ መውጣት
በቅርብ ሸሪኮቿና ወዳጆቿ ላይ ምን ሊያስከትል እንደሚችል ባይታወቅም በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት
ያልቃል የተባለው ስብሰባ ከተጠናቀቀ በኋላ
እንደሚችሉ መገመት ይቻላል ተብሏል።

ከስልጣን የሚነሱና የሚባረሩ አባላት ሊኖሩ

➢ በዚምባብዌ ወታደሩ መፈንቅለ መንግስት ያካሄደ መሆኑ ታውቋል። ወታደሩ ዋና ከተማዋን ሀረሪን
በቁጥጥር ስር ያደረገ ሲሆን ፕሬዚዳንት ሙጋቤንና ቤተሰባቸውን በቤታቸው ውስጥ ያገተ መሆኑ
ተነግሯል። የአገሪቱ ቴሌቪዥንና መገናኛ ብዙሐን በወታደሩ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ወታደሮች
ዋና ዋና መንገዶችንና የመንግስት ህንጻዎችን እየጠበቁ ይገኛሉ።፡ አንድ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን
በተሌቪሽን ለሕዝብ ባስተላለፉት መልክት ሚስተር ሙጋቤ እና ቤተሰባቸው በደህና ሁኔታ ላይ
የሚገኙ መሆኑን ገልጸው ደህንነታቸውን ለመከላከል አስፈላጊው ርምጃ ተወስዷል ብለዋል።
መኮንኑ በተጨማሪ እንደገለጹት ወታደሩ እርምጃውን የወሰደው አጥፊዎችን ለመያዝና ጸጥታን
ለማስከበር እንጅ ስልጣን ለመያዝ አይደለም ብለዋል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ዙማ
ሙጋቤን በስልክ አግኝተው በደህና ሁኔታ ላይ መሆናቸውን እንደገለጹላቸው ተናግረዋል። ዛኑ ፒ
ኤፍ የተባለው የገዥው ፓርቲ ተወካዮች በትዊተር አማካይነት ባስተላለፉት መልእክት የወታራዊው
ተቋም እርምጃ ስልጣንንና ሰላምን ለማረጋጋት እንጅ መፈንቀለ መንግስት ለማካሄድ አይደለም
ብለዋል። ከሀራሪ የሚደርሱ ተባራሪ ዜናዎች

አንዳንድ ሚኒስትሮችና ባለስልጣኖች እየታሰሩ

መሆናቸውን ይጠቁማሉ የሚገልጹ። የ93 ዓመቱ ሙጋቤ ላለፉት ሰላሳ ስምንት ዓመታት በስልጣን
ላይ የቆዩ ሲሆን ስልጣናቸውን ለቀው ቀሪውን እድሜያቸውን በጡረታ ተገልለው መኖር አለባቸው
በማለት በርካታ ሰዎች እየተናገሩ ይገኝሉ።
➢ በቅርቡ የተመረጡት የአንጎላ ፕሬዚዳንት የቀደሞ የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ልጅ የሆኑት ኢዛቤላ ዶስ
ሳንቶስ ከኃላፊነት እንዲነሱ ያደረጉ መሆናቸው ታውቀ። ኢዛቤላ ዶስ ሳንቶስ ለረጅም ዓመታት
ሶናጎል የተባለው የአገሪቱ የነዳጅ ኩባንያ የቦርድ ሊቀ መንበር በመሆን ከፍተኛ ሀብት ያካበቱ ሲሆን
በአሁኑ ወቅት ከአፍሪካ ካሉት ሴት ሀብታሞች መካከል በአንደኛነት ደረጃ ይገኛሉ። ሴትየዋ ለጊዜው
ከኃላፊነት የተነሱ ቢሆንም ወደ ፊት በሙስና የሚከሰሱበት ሁኔታ መኖሩና አለመኖሩ አልታወቀም።

➢ አሜሪካ በአልሸባብ ላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሟንና በርካታ የአልሸባብ አባላትን መግደሏን
አስታውቃለች። አሜሪካ ካለፈው ዓመት ጥር ወር ጀምሮ የድሮን ጥቃት ስታካሂድ ይህኛው 28
ኛው ሲሆን በድሮኑ ጥቃት ምን ያህል የአልሸባብ አባላት እንደተገደሉ ባይታወቅም በርካታ ሰላማዊ
ሰዎች መሞታቸው ግን ይታወቃል። ማክሰኞ ዕለት የተካሄደው የድሮን ጥቃት ከሞጋዲሾ በስተሰሜን
ምዕራብ 96 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኝ ቦታ ላይ መሆኑ ተነግሯል።

ህዳር 5 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና
•
•
•
•
•
•
•
•

በየቦታው የሚደረጉ ሕዝባዊ የተቃውሞ እንቅሴዎች እየቀጠሉ ናቸው
ፍሪደም ሀውስ የተባለው ተቋም በኢንተርኔት ነጻነት ኢትዮጵያ ከመጨረሻዎቹ ተርታ አደረጋት
የተመድ የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ለተፈናቀሉት ኢትዮጵያን እየደረሰ ያለው እርዳታ በቂ አይደለም አለ
በሲምንቶ እጥረት ምክንያት በአዲስ አበባ የሚገኙ የህንጻ ግንባታዎች እየቆሙ ነው ተባለ
ንግስት ይርጋ እና ሌሎች ተከሳሾች በአሸባሪነት የተከሰሱበትን የሀሰት ክስ እንዲከላከሉ የወያኔው ፍርድ ቤት ወሰነ
የዚምባብዌ የመከላከያ ስራዊት መሪ ሙጋቤን አስጠነቀቁ
የኬኒያ ፍርድ ቤት የቀረበለትን አቤቱታ ማየት ጀመረ
በአውሮፓው ህብረትና በሊቢያ ባለስልጣኖች ትብብር ወደ ሊቢያ የሚመለሱ ስደተኞች ኢሰብአዊ በሆነ ሁኔታ
በስቃይ ውስጥ እንደሚኖሩ የተመድ የስብአዊ መብት ኮሚሽን መሪ ተናገሩ

ርዕሰ ዜና
➢ በየቦታው የሚካሄዱ የህዝብና የተማሪዎች የተቃውሞ እንቅስቃሴ እየቀጠሉ መሆኑን ከየአካባቢው
የሚደርሱ ዘገባዎች ይገልጻሉ። የመቱ ዩነቨርስቲ ተማሪዎች ለአምስት ቀናት ያህል ከዩኒቨርስቲው
አስተዳዳሪዎች ጋር ያደረጉት ውይይት ፍሬ ባለመስጠቱ በጸጥታ ስጋት ምክንያት ተማሪዎቹ ቅጥር
ግቢውን ለቀው መውጣታቸውና የአግአዚ ጦር አባላት ወደ ዩኒቨርስቲው የገቡ መሆናቸው
ተነግሯል። የአግአዚውን ጦር ወደ ዩኒቨርስቲው የጠራው በወያኔው የተሾመው የዩኒቨርስቲ
አስተዳዳሪ ከፍተኛ ተቃውሞ እየደረሰበት ሲሆን ከቦታው እንዲነሳ ጥሪ እየተደረገ ነው። የአምቦ
ዩኒቨርስቲ ተማሪዎችም የአግአዚ ጦር ከዩኒቨርስቲው ቅጥር ግቢ እንዲወጣ ተደጋጋሚ የሆኑ
ጥያቄዎች እያቀረቡ መሆናቸው ሲታወቅ በዛሬው ዕለት ግጭት መፈጠሩ ተሰምቷል። በግጭቱ
ምክንያት ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ድረስ የተገኘ መረጃ የለም። ቡሌ

ሆራ በሚገኘው ዩኒቨርስቲ የሚማሩ ተማሪዎችም ሰኞ ዕለት የተቃውሞ ሰልፍ ሲያካሂዱ መዋላቸው
የታወቀ ሲሆን የሃረሚያ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎችም ትምህርት አቁመው ይገኛሉ። በአማራው አካባቢው
በደብረ ብርሃን ከተማ ካለፈው ሰኔ ጀምሮ ባልታወቁ ሰዎች ግለሰቦች እየተገደሉ በመሆናቸው
በከተማው የአመጽ እንቅስቃሴ ሊፈጠር ይችላል የሚል ግምት ተወስዷል። የህዝብ የተቃውሞ
እንቅስቃሴ ይፈጠራል የሚል ስጋት የገባው የወያኔው የአማራው ክልል ፕሬዚዳንት ተብየው
የከተማውን ሕዝብ ሰብስቦ ያስጠነቀቀ መሆኑ ለማወቅ ተችሏል። በተያያዘ ዜናም ራሱን የቅማንት
የማንነት ራስ አስተዳደር ኮሚቴ ብሎ የሚንቀሳቀሰው ቡድን በጎንደር ክፍለ ሀገር በአይከል ከተማ
ለማካሄድ አቅዶት የነበረው ስብሰባ በጸጥታ ችግር ምክንያት የተቋረጠ መሆኑ ታውቋል።
ስብሰባውን እንዳይካሄድ የከለከለው የከተማው አስተዳዳሪ ሲሆን ከፍተኛ የሕዝብ አመጽ ሊነሳ
እንደሚችል አስቀድሞ በማወቁ ነው ተብሏል። የወያኔ አገዛዝ ቅማንት አማራ በማለት በሕዝቡ
ውስጥ ልዩነትና ግጭት እንዲፈጠር የጠነሰሰው ደባና ሴራ በሕዝብ ተቃውሞ እንቅስቃሴ እስካሁን
ያልተሳካለት ሲሆን አሁንም ተንኮል መስራቱን የቀጠለበት መሆኑን ከአካቢዎች የሚደርሱ ዜናዎች
ይጠቁማሉ።
➢ ፍሪደም ሀውስ የተባለው ተቋም በቅርቡ ባወጣው ዘገባ በዓለም ካሉ አገሮች መካከል ቻይና ሶሪያና
ኢትዮጵያ በኢንተርኔት ነጻነት የመጨረሻዎቹ ሶስት አገሮች መሆናቸውን ገልጿል። ኢትዮጵያ
የኢንተርኔት ነጻነት በየጊዜው በፍጥነት እያሽቆለቆለ ከመጣባቸው አገሮች መካከል እንዷ ተደረጋ
ስትመደብ ኢንተርኔት የመጠቀምን ሁኔታ ከባድ በማድረግ፤ በኢንተርኔት የሚሰራጩትን በመገደብ
እና የተጠቃሚውን መብት በመጋፋት በኩል የወያኔ አገዛዝ ነጻነትን የገደበ መሆኑ ተጋልጧል። በሌላ
በኩል ኢትዮ ቴሌኮም የተባለው የወያኔ የሞኖፖል ተቋም ለ54.47 ሚሊዮን ሕዝብ የሞባይል
አገልግሎት በማቅረብ ከአፍሪካ አንደኛ ነኝ በማለት ራሱን በማመጻደቅ ያወጣው መግለጫ
ለትዝብት የዳረገውና በርካታ ወገኖች ያሳቀ መሆኑ ተነግሯል።

➢ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ጉዳይ ማስተባበሪያ ቢሮ ባወጣው መግለጫ
በደቡብ ኢትዮጵያ ወያኔ በቆሰቆሰው የጎሳ ግጭት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉትን
ኢትዮጵያውያን ለመርዳት እየተደረገ ያለው ጥረት እየቀጠለ ያለ ቢሆንም የተፈናቀለውን ወገን
ፍላጎት ሟሟላት ያልተቻለ መሆኑን ይፋ አድርጓል። እስከ ጥቅምት 20 ቀን ባሉት ቀናት በኦሮሞና
በሶማሌ አካባቢዎች ከ8 ሺ በላይ የሆኑ መጠለያዎችና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች መታደላቸውንና
ከ80 በላይ የሆኑ ጊዜያዊ ተዘዋዋሪ ክሊኒኮች መሰራተቸውን እንዲሁም ለምግብና ለአልሚ ምግብ

እርዳታ ከ47 ሚሊዮን ብር በላይ መመደቡን ዘግቦ ሙሉ በሙሉ የተረጅውን ፍላጎት ማሟላት
ያልተቻለ መሆኑን ገልጿል።
➢ በአዲስ አበባ በሲምንቶ እጥረት ምክንያት የበርካታ ህንጻዎች ግንባታ የቆመ መሆኑን የወያኔ
የመገናኚያ ብዙሀን አምነው የዘገቡ መሆኑ ታወቀ። ስራ ካቆሙት ግንባታዎች ውስጥ ከፊሎቹ
20/80 የሚባሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ህንጻዎች ሲሆኑ ብዙዎቹ ከአራት ዓመት በላይ ስራቸውን
ያቆሙ መሆኑ ተነግሯል። ብዙዎቹ የግንባታው ተቋራጮች ሰራተኞቻቸውን ማባራረቸው ሲገለጽ
ያልተባረርቱም ሰራተኞችም ደሞዝ ሳይከፈላቸው እየተሰቃዩ መሆናቸው ተገልጿል።

➢ በዛሬው ቀን የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ንግስት ይርጋ እና ከእሷ ጋር የተከሰሱት ዜጎች በአቃቤ
ህጉ የቀረበውን የአሸባሪነት ክስ እንዲከላከሉ የወሰነ መሆኑ ታውቋል። እነ ንግስት ይርጋ ተይዘው
የታሰሩት ባለፈው ዓመት መስከረምና ጥቅምት ወር ውስጥ ሲሆን ከአንድ ዓመት በላይ ያለፍርድ
ሲማቅቁ ቆይተዋል። አቃቤ ንግስት ይርጋን አሰቃይቶ በመርመር አገኘሁት ከሚለው መረጃ ውጭ
ሌላ ማስረጃ ያላቀረበ መሆኑም ታውቋል።
➢ ሰኞ ህዳር 4 ቀን የዚምባብዌ የመከላከያ ሰራዊት ዋና አዛዥ በሙጋቤ ግምባር ቀደምትነት የገዥው
ፓርቲ እያካሄደ ያለውን የማባረር እንቅስቃሴ የሚቃውሙ መሆናቸውን ገልጸዋል። ዋና አዛዡ ሰኞ
ዕለት ይፋ ባደረጉት የጽሁፍ መግለጫ ፓርቲው በ1960ዎቹ ዓመታት ዚምባብየውን ነጻ ለማውጣት
የታገሉ መሪዎችን ማባረሩን የሚቃውሙ መሆናቸውን ገልጸው እርምጃው አለመረጋጋትን
ፍርሃትንና ተስፋ መቁረጥን አስከትሏል ብለዋል።፡በቅርቡ ምክትል ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ በነጻነት
ትግል ላይ የተሳተፉ ባለውለታዎች መባረራቸው በጣም ያሳስበናል ካሉ በኋላ አብዮታችንን
ለማስከበር ወታደሩ ማናቸውንም እርምጃ ለመውሰድ ወደ ኋላ አይልም የሚል መግለጫ ሰጥተዋል።
ክጥቂት ቀናት በፊት ከስልጣን የተባረሩትና ወደ ውጭ አገር የተሰደዱት ምክትል ፕሬዚዳንት
በሰራዊቱ ውስጥ ከፍተኛ ተቀባይነትና ተወዳጅነት ያላቸው መሆኑ ቢታወቅም የወታደሩ ተቋም
እንዲህ ዓይነት ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ የመጀመሪያ ነው ተብሏል። ሙጋቤ ምክትል ፕሬዚዳንቱን
ከስልጣን ያነሱት ባለቤታቸው በቀላሉ እንዲተኳቸው ለማድረግ ነው የሚለው ጥርጣሬ ከፍተኛ
ነው።

➢ የኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በቅርቡ የተደረገው ድጋሚ ምርጫ እንዲሰረዘ የቀረበለትን አቤቱታ
በዛሬው ቀን ለማየት ችሎት የተቀመጠ መሆኑ ታውቋል። የአገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በነሐሴ ወር
የተደረገው ምርጫ በርካታ ማጭበርብሮች የተካሄዱበት እንዲሁም አቆጣጠሩ ህጋዊ ያልሆነበት ነው
በማለት ውጤቱን በመሰረዝ አዲስ ምርጫ እንዲካሄደ ማድረጉ የሚታወቅ ሲሆን ለነጻና ፍትሃዊ
ምርጫ ሁኔታውን አላሟላም በማለት ዋናው የተቃዋሚ መሪ ያልተሳተፉበት ምርጫ በድጋሚ
መካሄዱ ይታወቃል። ድጋሚ ምርጫው ህገ ወጥ እንዲሆንና ውጤቱ እንዲሰረዝ የተወሰኑ ግለሰቦችና
ቡድኖች ያቀረቡትን አቤቱታ ፍርድ ቤቱ አይቶ የሚወስን መሆኑ ታውቋል።

➢ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኃላፊ ሚስተር ዘይድ ራአድ አል ሁሴን
የአውሮፓው ህብረት ከሊቢያ ባለስልጣኖች ጋር ተባብሮ ስደተኞችን ወደ ሊቢያ ለመመለስ
ያወጣውና በስራ ላይ ያዋለው ፖሊሲ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ነው በማለት ወነጀሉ። ኃላፊው
በአሁኑ ወቅት በዚህ ፖሊሲ አማካይነት ከባህር ላይ እየተያዙ ወደ ሊቢያ የተወሰዱ 19900 ሰደተኛች
በጣም በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እንደሚኖሩ ተናገረዋል። በቅርቡ የተመድ የሰብአዊ መብት መርማሪ
ቡድኖች በሊቢያ አራት ካምፖች ውስጥ ታግተው የሚገኙትን ስደተኞ ተዘዋውረው የጎበኙ ሲሆን
በየካምፑ ቆዳቸው ከስውነታቸው ጋር የተጣብቅና እጅግ በሚያስፈራ ሁኔታ የከሱ ሰዎችን
የተመለከቱ መሆናቸውንና ምንም ዓይነት ምግብ የማይቀርብላቸው ከመሆኑም በላይ የታሰሩበት
ሁኔታ ሴት ወንድ ህጻን አንዱ በአንዱ ላይ እየተነባበሩ የታገቱበት ሁኔታ መሆኑን ገልጸዋል።

ህዳር 4 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና
•
•

በቅርቡ ለወያኔ ባለስልጣኖች የቀረበውና በሚስጥር የወጣው ዘገባ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች
ዘረዘረ
በሶማሌና በኦሮሞ አካባቢ ግጭቶች እንደቀጠሉ ነው

•
•
•
•
•

በግብጽ በሱዳንና በወያኔ አገዛዝ የሶስትዮሽ የቴክኒክ ስብሰባ ላይ አጥኝ ቡድኑ ያቀረበው ሀሳብ ወያኔ ሳይቀበለው
ቀረ፤ ግብጽ አሳሳቢ ሁኔታ ተፈጥሯል አለች
በኢራንና በኢራቅ ወሰን ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከሰተ
የካስቴል የወይንና ቢራ ፋብሪካ ሰራተኞች የሥራ ማቆም አድማ አደረጉ
በደቡብ አፍሪካ የጸረ ስደተኛ እንቅስቃሴ እየተባባሰ ነው ተባለ
የወያኔ አገዛዝ ሽብረተኞች ገንዘብ እንዲያዘዋወሩ ይተባበራል በሚል በአውሮፓ አገሮች ተከሰሰ

ዝርዝር ዜና
➢ በቅርቡ የወያኔ ባለስልጣኖች በአካሄዱት ስብሰባ ላይ ለመነጋገሪያ መነሻ ሆኖ የቀረበ ሰነድ በሚስጥር
ያገኘው አዲስ ስታንዳርድ የተባለው የዜና ተቋም የሰነዱን ዝርዝር ጉዳይ ይፋ አድርጓል። ሰነዱ
አገሪቱ የገጠማትን ዘርፈ ብዙ ችግሮችና አደጋዎች የሚዘረዘር ሲሆን እንደመፍትሄ መወሰድ
ስላለባቸው እርምጃዎችም ሀሳብ ያቀርባል። ሰነዱ የፌዴራል ሥርዓቱ ከፍተኛ አደጋ የተጋረጠበት
መሆኑን ገልጾ በየቦታው ያሉ የጸጥታ ሁኔታዎችን ያነሳል። በኦሮሞና በሶማሌ ክልሎች የተፈጠረው
ግጭት የብዙ ሰው ህይወትን ያጠፋ ንብረት ያወደመ ከመሆኑ በላይ ለብዙዎችም ከቤት ንብረታቸው
መፈናቀል ምክንያት ሆኗል ካለ በኋላ አንድ ስሙን ያገለጸው ሽብረተኛ ድርጅት ያካሄደው ተግባር
መሆኑ ይገልጻል። በኢኮኖሚ በኩል የውጭ ምንዛሬ እየቀነሰ መምጣቱን ገልጾ የውጭ እርዳታ
በጣም የቀነሰበትና የቱሪስት እንቅስቃሴ የተዳከመበት ሁኔታ መከሰቱንም ያብራራል። የአገር ውስጥ
የንግድና የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ በጽኑ የተጎዳበት መሆኑን ከመግለጹም በላይ በአገሩ ውስጥ
በተለያዩ መስኮች መዋዕለ ንዋይ አፍሰሰው ሲሰሩ የነበሩ ባለሀብቶች ስራቸውን እየዘጉ
መውጣታቸውንም ይጠቁማል። ሰነዱ የሻዕቢያ አመራርንና የግብጽን መንግስት ለችግሩ ድርሻ
አላቸው ብሎ ቢከስም የወያኔ የፖለቲካው አመራር ጠንካራ ለመሆን አለመቻሉና የሕዝብን ጥያቄ
አለመመለሱ ችግሮቹን ለማማባስ አሰተዋጽኦ አድርጓል ብሏል። ለችግሮቹ መፍትሔ ለመሰጠትና
ሁኔታውን ለማረጋጋት ከፌዴራልና ከክልሎች የጸጥታና ወታደራዊ ተቋሞች የተውጣጣ የጋራ
ኮማንድ ፖስት አቋቁሞ ወታደራዊ እርምጃዎች ከመውሰድ ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለም ሀሳብ
ያቀርባል። የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣኖች የሚገኙበት የጸጥታና ወታደራዊ ጉዳዮች ስብስብ ይህን
ሰነድ መሰረት በማድረግ ባደረገው ውይይት አንዳንድ የጋር ስምምነቶች ላይ መድረሱ ከዚህ በፊት
መዘገቡ ይታወቃል።

ስብስቡ በየሁለት ወሩ እንዲሰበሰብ ስምምነት ላይ የተደረሰ መሆኑም

ተነግሯል። ሰነዱ በፖለቲካው አመራር ላይ ትችት አቅርቦ የጋራ ኮማንድ ፖስት እንዲቋቋም
መጠቆሙ ወደፊት ሊከሰት ለሚችለው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ሁኔታውን ለማመቻት ነው
የሚሉ በርካታ ወገኖች አሉ።

➢ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ አዋሳኝ አካባቢዎች ሲካሄዱ የነበሩ ግጭቶች አሁንም
ያላቋረጡ መሆናቸውን የሚደርሱ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እሁድ ህዳር 3 ቀን በደቡብ ኢትዮጵያ
በቦረና አካባቢ በተፈጠረ ግጭት በወያኔው ልዩ ፖሊስ 6 ኦሮሞዎች የተገደሉ ሲሆን ሕዝቡ
በወሰደው የአጸፋ እርምጃ ደግሞ 8 ሶማሌዎች መገደላቸውን ከአካባቢው ከተገኘ ዜና ማወቅ
ተችሏል። በግጭቱ የቆሰሉ አምስት ሰዎች ለህክምና ወደ ነገሌ ሆስፒታል የተወሰዱ መሆናቸው
ተነግሯል።
➢ ከቅዳሜ ጀምሮ ለሁለት ቀናት ሲካሄድ የነበረው በሚኒስቴር ደረጃ የወያኔ አገዛዝ የግብጽና የሱዳን
የቴክኒክ ኮሚቴ ስብሰባ ስምምነት ላይ ሊደርስ ባለመቻሉ ግብጽ ያሳሰባት መሆኑ የግብጽ
ባለሰልስጣኖች እሁድ ዕለት ገልጸዋል። የፈረንሳዩ አጥኝው ቡድን ያቀረበው የመጀመሪያ ዙር ዘገባና
ጥናቱ መመስረት ስላለበት ጉዳይ የተሰጠው መግለጫ የወያኔ አገዛዝ ና የሱዳን ተወካዮች
በመቃወማቸው ስምምነት ሊደረስ ሳይችል ቀርቷል። የግብጽ የውሃ ሀብትና የመስኖ ልማት
ሚኒስትር እሁድ ዕለት በሰጡት መግለጫ በንግግሩ ወቅት ስምምነት ሊደረስ አለመቻሉ ጥናቱ
የሚያደናቅፍ መሆኑን ገልጸው ይህም ግብጽን በብርቱ ያሳስባታል ብለዋል።
➢ እሁድ ህዳር 3 ቀን በኢራንና በኢራቅ ወሰን አካባቢ የኃይሉ መጠን 7.3 የሆነ የመሬት መንቀጥቀጥ
ደርሶ በኢራን በኩል ቢያንስ 140 የሚሆኑ ሰዎች የሞቱ መሆናቸውና 860 መቁሰላቸውን የኢራን
ባለስልጣኖች ገልጸዋል። በኢራቅ በኩልም ቢያንስ 50 ሰዎች የሞቱ መሆኑና ከ150 በላይ
መቁሰላቸው ተነግሯል። በዚሁ ቀን ምሽትም በኮስታ ሪካ የኃይሉ መጠን 6.5 የሆነ ሌላ የመሬት
መንቀጥቀጥ የደረሰ መሆንና ያደረሰው ጉዳት ያልታወቀ መሆኑ ተገልጿል።
➢ ካስቴል የተባለው የፈረንሳይ የወይንና ቢራ ፋብሪካዎች ባለቤት በመለስ ዜናዊ ፍቃድ ብዙ ጋሻ
መሬት በደቡብ ኢትዮጵያ ተሰጥቶት አካሽያ (ግራር)፤ሪፍት ቫሌ (ስምጥ ሸለቆ) በሚል ወይን ጠምቆ
እየሸጠ ከመሆኑ በላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራም ባለቤት መሆኑ ሲታወቅ በወይኑ መስክ የተሰማሩ፣
ላባድሮችን በመጥፎ የስራ ሁኔታ እንደሚያሰቅይና ለልፋታቸውም ተገቢውን ዋጋ እንደማይከፍል
ያጋለጡ ሰራተኞች የስራ ማቆም አድማ አድርገው እንደነበር ተነገረ ። የቀን ሰራተኞች ደሞዝ 30
ብር ብቻ ሲሆን ሰራተኞቹ የስራ ቦታ ሁኔታቸውንም በሚመለከት ከ 25 በላይ ጥያቄዎችን
አቅርበዋል ።በወያኔ በኩል በአድመኞችቹ ላይ ተጽዕኖ ቢደረግም አድማው ቀጥሎ ከፈረንሳይ
ከመጡ የካስቴል ኩባንያ ተጠሪዎች ጋር ሰራተኞች ተደራድረው የደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግላቸው

በጠየቁት መሰረት ስምምነት ሲደርሱ ሌሎችም ጥያቄዎች ድርድር እየተደረገባቸው መሆኑን ማወቅ
ተችሏል ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆነ ዳሸንና ሌሎችም ለወያኔ የሚጠቅሙ ምርቶች ላይ ማዕቀብ ይደረግ
ሲባል መቆየቱም ከዚህ ተያይዞ ተጠቅሷል ።
➢ በደቡብ አፍሪካ እየተስፋፋ ያለው ጸረ ስደተኛ ስሜት ኢትዮጵያውያን ለግድያና ለእሳት ቃጠሎ
እየዳረገ ነው በሚል ዘገባ ቀቧል ። በርካታ ኢትዮጵያውያን በደርባን፤ፕሪቶሪይና ጆሃንስበርግም
ጥቃት እየደረሰባቸው ሲሆን የደቡብ አፍሪካ ፖሊሶችም ይህን ለማስቆም የረባ እንቅስቃሴ
አያደርጉም ተብሎ ሲወቀሱ የወያኔ ኢምባሲማ ጆሮ ዳብ ልበስ ብሎ እንደሚገኝ አሁንም ሀቅ ሆኖ
ያለ ጉዳይ ነው ። ወደ ደቡብ አፍሪካ የተፈነገሉ አብዛኞቹ ከእቡብ ኢትዮጵያ ሲሆን በጉዞአቸው
ላይ ከታንዛኒያ እስከ ማላዊ ኢሰባዎ ግፍ እንደሚፈጽምባቸውም ተጋልጧል። ለደቡብ አፍሪካ
ባልስልጣኖች በተደጋጋሚ ተቃውሞ ሲያሰም የቆየው የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት
ኮሚቴ ዜጎችን ለስደት የዳረገው ወያኔ ዋናው ተጠያቂ ነው ሲል ገልጧል ።
➢ ወያኔ የሕዝብን አመጽ ለማፈን በተቀነባበረ መልክ ግድያና አፈና ሊፈጽም ዕቅዶችን አውጥቷል
በሚል ያጋለጡ ታዛቢዎች የደህንነት ሀገር አቀፍ ኮሚቴ በመከላከያ ሚኒስቴሩ ስር (ማለትም ይህን
ስራ በሚሰራው በሳሞራ ዩኒስ ስር) በቅርቡ የመሰረተው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአልሸሹም ዞር
አሉ ሥስ ሽፋን ሊቀጥል ነው ሲሉ ኮንነዋል ። በቅርቡ ርየታኡየ ያለው የወያኔ ተለጣፊዎች ቧልት፤
የነኦህዴድ ሀላፊ ድንገተኛ ኢትዮጵያዊነት፤ ብ አዴንና ኦህዴድ በባህር ዳር ተነጋገሩ፤ ወያኔም
ጨነቀው፤ወዘተ ሁሉ በራሱ በወያኔ የሚጠነጠን ነው ያሉ ውስጠ አዋቂዎች ሰፊው ሕዝብ በዚህ
የወያኔ ቧልትና ልፈፋ ሳይደናገር ወያኔን ለመጣል የጀመረውን ትግል ወያኔን ከነግሳንግሶቹ ሁሉ
ሊያስወግድ አምርሮ መቀጠል አለበት ብለዋል ።
➢ የወያኔ አገዛዝ በህገወጥ መንገድ የኢትዮጵያን ገንዘብ ዘርፎ ወደ ውጭ ከማጓጓዙ ባሻገር
ለወንጀለኞችና ሽብርተኞችም ገንዘባቸውን ደብቀው ወደ ህጋዊ ባንኮች ለማስገባት በሚያደርጉት
ሙከራ ዋና ተባባሪ ነው ተብሎ በአውሮጳ ህብረት ተከሰሰ ። የወያኔን የባንክ እንቅስቃሴ የአውሮጳ
ባንኮች በጥንቃቄ እንዲመረምሩም አሳስበዋል ። በተያያዘ ዜና በኬንያ ማሊንዲ የሰፈሩ የጣሊያን
አደንዛዥ ዕጽ--በተለይም የኮኬይን-- ነጋዴዎች ስራቸውን ወደ ኢትዮጵያ በማዛወራቸው
የአሜሪካም የፖሊስ ተቁም ኢፍ ቢ አይ በአዲስ አበባ ቢሮ ከፍቶ መከታተል ተገዷል ተብሏል ።

የወያኔ ፖሊሶችና የጉምሩክ ሀላፊዎች በአብዛኛው በዕጽ ነጋዴዎቹ በጉቦ ተይዘዋልም በሚል መረጃ
ቀርቧል ።

