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         በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ የሚገኙ 

አካባቢዎችን በማስተር ፕላን ስም በመጠቅለል አርሶ 

አደሮችን ለማፈናቀል እየተሰራ ነው በሚል 

የኦሮሚያ ክልል በሚባለው አንዳንድ የዩኒቨርስቲዎች 

ውስጥ  ተማሪዎች ያነሱት ተቃውሞ ከመርገብ 

ይልቅ ውጥረቱ ጨምሮና ተባብሶ መቀጠሉን 

ከተለያዩ ከተሞች የደረሰን ጥቆማ ገለጸ፡፡  

        በአምቦ ከ20 ሰው በላይ በመዳ ወላቡ ከ5  

በላይ በሀሮማያ 3 ሰዎች  ለሞት የዳረገው ይሄው 

ተቃውሞ ሰልፍ ከተከናወነ ወዲህ በወያኔ 

ባለስልጣናት በኩል ውጥረቱ ረግቦዋል እየተባለ 

ቅስቀሳ ቢደረግም ሰሞኑን በወለጋ ውስጥ ችግሩ 

ተባብሶ ሁለት ሰዎች ሲገደሉ  አንዲት የ11ኛ ክፍል 

ሴት ተማሪ በአድማ በታኝ ፖሊሶች በጥይት 

ተመትታ መቁሰልዋ ታውቆዋል፡፡  

        በመላ ኦሮሚያ ክልል ባሉ የአንደኛ እና 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም 

መሰናዶና ዩኒቨርስቲዎች ትምህርት ተቁዋርጦ 

ባለበት በዚህ ወቅት የወያኔ ባለስልጣናት ትምህርት 

እንደተጀመረ አስመስለው ሕዝቡን እያታለሉት 

ባለበት ወቅት ማክሰኞ ሚያዝያ 28 ቀን 2006 ዓ.ም 

በምዕራብ ወለጋ ዞን በደምቢዶሎ ከተማ ተቃውሞ 

ተቀስቅሶ በርካታ ተማሪዎች በአድማ በታኝ ፖሊሶች 

ሲደበደቡ አንዲት ወጣት ተማሪ በጥይት 

እንደተመታች ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ ገልጾዋል፡፡ 
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      ሕጻናቱን ሳይቀር ሰቅጣጭ በሆነ መልኩ 

ድብደባ የፈጸሙባቸው ሲሆን ከዚህ አልፎም 

አንዲትን የ11ኛ ክፍል ተማሪ በጥይት እጁዋን 

ማቁሰላቸው ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ 

አስረድቶዋል፡፡ 

        ከደምቢዶሎ ከተማ በተጨማሪ በቄለም 

ጨንካ ከተማ የሚገኙ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ 

ተማሪዎች በርዕሰ መምህራኖቻቸው ትምህርት የለም 

ወደ ቤታችሁ ሂዱ ተብለው ወደቤታቸው በሰላም 

በመመለስ ላይ እንዳሉ አድማ በታኝ ፖሊሶች 

ሁኔታውን ሳያጣሩና ሳያረጋግጡ እጅግ ዘግናኝ በሆነ 

ሁኔታ ከባድ ድብደባ እንደተፈጸመባቸውና የ16 እና 

የ17 ዓመት ወጣቶችንም እያፈሱ ወዳልታወቀ ስፍራ 

እንደወሰዱዋቸው ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ ገልጾ 

ይሄንኑ ድብደባ ተከትሎ የተማሪዎቹ ወላጆች 

ከፖሊሶቹ ጋር ግብ ግብ በመፍጠራቸው ከተማዋ 

ስትታመስ እንደዋለች ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ 

አጋልጦዋል፡፡ 

          በዚሁ በምዕራብ ወለጋ ዞን በተቀጣጠለው 

የተቃውሞ እንቅስቃሴ ረቡዕ ሚያዝያ 29 ቀን 2006 

ዓ.ም ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ የጨሊያ ከተማ ነዋሪዎች 

እና ተማሪዎች የወያኔን ድርጊት አውግዘው አደባባይ 

ወጥተው ተቃውሞ ለማሰማት በሞከሩበት ወቅት 

ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ ግጭት ሁለት ሰዎች በጥይት 

ተመትተው ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸውን 

ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ ገልጾዋል፡፡   

በምእራብ ወለጋ በተቀሰቀሰ አዲስ ግጭት ሁለት ሰዎች 

ተገደሉ አንዲት ተማሪም በጥይት ቆሰለች፤ 

 

ኦህዴድ እራሱን ይፈትሽ በሚል ካድሬዎች ጥያቄ አነሱ 

 

  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 
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        በተለያዩ  ዩኒቨርስቲዎች እና ከተሞች 

የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ እና የተፈጠረውን ሁከት 

ተከትሎ በርካታ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ወደ 

ቤተሰቦቻቸው በመሄዳቸው በአሁኑ ሰዓት በሁሉም 

ዩኒቨርስቲዎች ትምህርት ተቁዋርጦ እንደሚገኝም 

ከደረሰን ጥቆማ ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 

         በተለይ ትልቅ አደጋ በተፈጠረበት 

በምዕራብ ሸዋ ዞን  አምቦ ከተማ የመንግስት ስራ 

ጭምር እስከ ዛሬ ያልተጀመረ ሲሆን ከሕዝቡ 

የተወከሉ የሀገር ሽማግሌዎች ከኦህዴድ  

ባለስልጣናት ጋር ከአንዴም ሁለቴ ተገናኝተው 

ውይይት ቢያደርጉም አጥጋቢ ውጤት ያልተገኘ 

በመሆኑ ከተማዋ የሀዘን ድባብ ተላብሳ እንደምትገኝ 

ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ አስተረድቶዋል፡፡ 

          በአምቦ ከተማ ተቀስቅሶ በነበረው 

ተቃውሞ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በእሳት የጋዩ 

ሲሆን በተለይ የከፍተኛው ፍርድ ቤት መዝገቦች 

ሙሉ ለሙሉ እንደወደመና በርካታ በንግድ 

ተቁዋሞች ላይም ውድመት መከሰቱን ለማወቅ 

ተችሎዋል፡፡ 

        ከወያኔ ካድሬዎች ጋር ቅርብ ግንኙነት አላት 

በተባለችው የአንዲት ግለሰብ ንብረት የሆነ ሆቴል 

ውስጥ የኦህዴድ ከፍተኛ ባለስልጣናት የመንግስት 

መኪኖቻቸውን አቁመው ስብሰባ ላይ የነበሩ ሲሆን 

በዕለቱ ተቃውሞው ተስፋፍቶ ከተማውን እያመሰ 

ባለበት ወቅት ባለስልጣናቱ ከሕዝቡ ጥቃት ለጥቂት 

አምልጠው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሲሸሹ ሆቴሉና 8 

መኪኖች በእሳት መውደማቸው ተረጋግጦዋል፡፡ 

         በየዩኒቨርስቲው የተጀመረው ተቃውሞና 

የተፈጠረው ብጥብጥ ለግዜው ጋብ ያለ ቢመስልም 

ውስጥ ውስጡን ግን እየተባባሰ በመሄድ ላይ 

በመሆኑ  አሁንም ችግሩ እንዳልተቁዋጨ 

የሚያመላክቱ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ከተለያዩ 

ስፍራዎች የሚደርሱን ጥቆማዎች ያስረዳሉ፡፡ 

        ወደ ቤተሰቦቻቸው መሄድ ያልቻሉ 

የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በአሁኑ ሰዓት በሁሉም 

ካምፓስ የምግብ አቅርቦት ባለመኖሩ በምግብ እጦት 

እየተሰቃዩ ሲሆን ወደ የከተማው በመግባት ሕዝቡን 

እርዳታ እንዳይጠይቁም በፌዴራል ፖሊስ ግቢዎቹ 

በመታጠሩ መውጣትም ሆነ መግባት ተከልክሎ 

ተማሪዎቹ ለከፋ ችግር ተጋልጠው እንዳሉም 

ለማረጋገጥ ተችሎዋል፡፡ 

        የወያኔ ባለስልጣናት በኦሮሞ ተወላጅ 

ተማሪዎች ዘንድ የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ ለማርገብ 

የታጠቀ ኃይል ከማሰማራታቸውም በተጨማሪ 

ሰሞኑን ደግሞ በየዩኒቨርስቲው ውስጥ  በኦሮሞና 

በአማራ ተወላጆች መሀከል ብጥብጥ እና እልቂት 

እንዲፈጠር ለማድረግ እጅግ አስፋሪና አሳፋሪ ሴራ 

በፎረም ተማሪዎቻቸው በኩል እየጎነጎኑ እንደሚገኙ 

ተጋልጦዋል፡፡ 

        ወያኔ በውስጥ እና በውጭ የደረሰበትን 

የፖለቲካ ኪሳራ ለመጠገንና ግዜያዊ ፋታ ለማግኘት 

ሲል ዘላቂ የሆነ ችግር በሕዝቦች መሀከል ሊፈጥሩ 

የሚችሉ ሰንካላ ሀሳቦችን በመንዛት ተማሪውን እርስ 

በርስ ሊያጋጭ መሆኑ ተጋልጦዋል፡፡ 

     በዚህም መሰረት ከትናንት በስቲያ አርብ ግንቦት 

1 ቀን 2006 ዓ.ም በአዳማ ዩኒቨርስቲ ግቢ ውስጥ  

ኦሮምኛ ቁዋንቁዋ የፌዴራል መሆን አለበት ብለው 

የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ተማሪዎች ጥያቄ አንስተዋል 

በሚል ከሌሎቹ ወንድሞቹ ጋር ሊያጋጩ አዲስ 

ዘመቻ መጀመራቸውን ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ 

ገልጾዋል፡፡ 

       ጥቂት የዩኒቨርስቲው ተማሪ የሆኑ የወያኔ 

የፎረም አባሎች በአዳማ ዩኒቨርስቲ ግቢ ውስጥ 

በተማሪዎቹ መሀከል የእርስ በርስ ግጭት 

እንዲፈጠርና እልቂት እንዲከሰት የፌዴራል 

ቁዋንቁዋ ኦሮምኛ መሆን አለበት ብለዋል በሚል 
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ከወገኖቻቸው ጋር ሊያጋጩ ቅስቀሳ ሲያደርጉ 

እንደነበር ተጋልጦዋል፡፡ 

        ምንም እንኩዋን እነዚሁ የወያኔ ጀሌ 

ተማሪዎች የተሰጣቸውን የጥፋት ተልእኮ ለመወጣት 

እየዳከሩ ቢሆንም ተማሪው ሁኔታውን ቀድሞ 

በማወቁ አንዳችም ችግር ያልተፈጠረ ቢሆንም ከቀን 

ወደ ቀን የጥፋት ቅስቀሳው በዚሁ ከቀጠለ ግን 

ችግር መፈጠሩ እንደማይቀር  የዩኒቨርስቲው 

ማህበረሰብ አባላት ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ፡፡  

       በሰሞኑ በተከሰተው ንቅናቄ ከሕዝቡ ጥያቄ 

ባሻገር በኦህዴድ ካድሬዎች ውስጥ በተፈጠረ ንትርክ 

በባለስልጣናት መሀከል ቡጢ ቀረሽ አተካሮ 

እየተደረገ ከመሆኑም በላይ መጀመሪያ ኦህዴድ 

እራሱን ያጥራ የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ካድሬዎች 

እየበዙ መምጣታቸውም ታውቆዋል፡፡ 

          በተለይ አዲሱ የኦህዴድ ሊቀመንበር እና 

የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሙክታር ከድር 

ከተሾመ ወዲህ በኦህዴድ ካድሬዎች ዘንድ ክፍፍል 

ተፈጥሮ እርስ በርስ እየተነታረኩ ከመሆኑም በላይ 

ገሚሶቹ አኩርፈው ለአስራ አምስት ቀናት ያህል ስራ 

ሳይገቡ የቀሩ እንዳሉም ታውቆዋል፡፡ 

         ይሄው ለወያኔዎች ቅርብ የሆነው ሙክታር 

ከድር ሰሞኑን በተፈጠረው ችግር በክልሉ ውስጥ 

ተዘዋውሮ ሕዝቡን ይቅርታ መጠየቅ ሲገባው 

በካድሬዎቹ ዘንድ ተቀባይነት ስለሌለው እና 

ሕዝቡም ያዋርደኛል የሚል ፍርሀት ስላደረበት 

ድምጹን አጥፍቶ የተቀመጠ ሲሆን አባዱላ ገመዳና 

አስቴር ማሞ በየቦታው እየዞሩ ሕዝቡን ለመማጸን  

እንደተገደዱ    ከውስጥ አዋቂ ምንጮች የደረሰን 

ጥቆማ አስረድቶዋል፡፡ 

         በአሁኑ ሰዓት በኦህዴድ ወጣት ካድሬዎች 

ዘንድ አደገኛና ጥጥር ጥያቄዎች እየተነሳ ሲሆን 

በተለይ ኦህዴድ ውስጡን ያጥራ…ባለው ሁኔታ ላይ 

በግልጽ እንነጋገርበት የሚለው ጥያቄ እየጎላ መጥቶ 

እርስ በርስ ተፋጥጠው እንደሚገኙም ከደረሰን 

ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 

         ኦህዴድ እራሱን ይፈትሽ የሚለው የአፍለኛ 

የኦህዴድ ካድሬዎች ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ነባርና 

ፍርሀት የገባቸው የወያኔ ሰዎችም ጥያቄ በመሆኑ 

በቅርቡ ጠንካራና ወሳኝ የሆነ ግምገማ በቡድኑ 

ውስጥ ሊጀመር እንደሚችል የውስጥ አዋቂ 

ምንጮች አጋልጠዋል፡፡ 

        በተያያዘ ዜና ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል 

በተከሰተው የህዝብ ተቃውሞ የተደናገጠው የወያኔ 

ቡድን ደጋፊዎቼ የሚላቸውን ዜጎች ሁሉ እያፈሰ 

ለእስር እና ለእንግልት እየዳረገ እንደሚገኝ ከተለያዩ 

ስፍራዎች የደረሰን ጥቆማ ገለጸ፡፡ 

        ከዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ተቃውሞ ጋር 

በተያያዘ  በመላ ኦሮሚያ ያዳረሰውን አመጽ ተከትሎ  

ለኦህዴድ የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ናቸው የተባሉ 

ባለሀብቶች ጭምር ከያሉበት እየተለቀሙ ለእስር 

እየተዳረጉ መሆኑን ይሄው የደረሰን ጥቆማ 

አብራርቶዋል፡፡ 

        የጀመርነውን ልማት ለማደናቀፍ ከጸረ ሰላም 

ኃይሎች ጋር ተሰልፈዋል የሚል ታፔላ እየለጠፈ 

በኦሮሚያ ካሉ ከተሞች ዜጎችን እየለቀመ ወደ 

ዴዴሳ ወታደራዊ ካምፕ እየወሰዳቸው መሆኑን 

የውስጥ አዋቂ ምንጮች አጋልጠዋል፡፡ 

      በፌዴራል የመረጃና ደህንነት ሰዎች እየተመራ 

በመካሄድ ላይ ያለውን አፈሳ በቃወም  የኦህዴድ 

ካድሬዎች በመበሳጨት ቁጣቸውን እየገለጹ ሲሆን 

በተለይ ለወያኔ ተላላኪ የሆነው የክልሉ ፕሬዝዳንት 

እና የኦህዴድ ሊቀመንበር ሙክታር ከድር ድርጊቱን 

ሊከላከል ሲገባው አንዳችም እርምጃ አለመውሰዱ 

በካድሬዎቹ ዘንድ ቁጣን ቀስቅሶ እንደሚገኝ 

ታውቆዋል፡፡ 

       ኦህዴድን በገንዘብ እያጠናከሩ ከሚገኙት 

ባለሀብቶች መሀከል ብዙዎቹ በሰሞኑ ብጥብጥ  
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እጃቸው አለበት በሚል ውንጀላ  የደህንነት ክፍሉ 

እየለቀመ በማሰሩ የኦህዴድ አባላት በእጅጉ 

እንደተከፉና እንዳኮረፉም ከደረሰን ጥቆማ ለማወቅ 

ተችሎዋል፡፡ 

 

 

 

 

 

 

            

 

በመጨረሻም በተለያዩ የፖለቲካ ኪሳራ ውስጥ 

እየዳከረ የሚገኘው የወያኔ ቡድን የተለያዩ አዳዲስ 

ቅስቀሳዎች በሁሉም ክልሎች መጀመሩ ታወቀ፡፡

በወያኔ ነባር ባለስልጣናት የተጀመረው ይሄው አዲስ 

የቅስቀሳ ዘመቻ ለሶስት ወራት የሚቆይ ሲሆን ገና 

ከመጀመሩ በተለይ በትግራይ ክልል ከፍተኛ 

ተቃውሞ እየቀረበበት መሆኑ ታውቆዋል፡፡ 

          ስዩም መስፍን፡ በእድሜ መብዛት እና 

ከጤንነት ችግር ጋር ተያይዞ ብዙውን ግዜ በአልጋ 

ላይ የሚያሳልፈው  ስብሀት ነጋ…የጠቅላይ 

ሚኒስትሩ  የደህንነት አማካሪ የተባለውና የቀድሞው 

የትግራይ ከልል ፕሬዝዳንት ፀጋዬ በርሄ…የጠቅላይ 

ሚኒስትሩ አማካሪና የስኩዋር ኮርፖሬሽኑን 

አዳክሞና በትኖ የመጣው አባይ ፀሀዬ አባል 

የሆኑበት ቡድን አማካይነት ለማካሄድ የታቀደው 

ሕዝብን ማነቃነቅ የሚለው አዲስ ዘመቻ  እስካሁን 

እንዳሰቡት እንዳልሄደ  ከስፍራው የደረሰን ጥቆማ 

ገልጾዋል፡፡ 

          በወያኔ ግንባር ቀደም ዘማችነት 

የተጀመረው ሕዝብ አሳታፊ የተባለለት ቅስቀሳ 

ዓላማው ሕዝቡ በወያኔ ላይ እምነት እንዲያሳድር 

እና በመጪው ምርጫ ድጋፍ እንዲያደርግለት ታስቦ 

የነበረ ቢሆንም በተለይ በትግራይ ሕዝቡ 

በካድሬዎች እና በስርዓቱ በደረሰበት በደል እና ግፍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የተነሳ በመማረር ፊት ለፊት ያለ አንዳች ፍርሀት 

እየተናገረቸውና  ስብሰባውን እያቁዋረጠ 

በመውጣቱ  በየደረሰቡት አዳራሽ በሰማዕታት 

አጽም እያሉ እያለቀሱና እየለመኑ ለማነጋገር ሙከራ 

ማድረጋቸው ታውቆዋል፡፡ 

       በወያኔው ቱባ ባለስልጣናት ነባር አባላት 

የተጀመረው ዘመቻ በብአዴን እና በኦህዴድም 

እንዲቀጥል በተነደፈው እቅድ መሰረት ብአዴን 

በበረከት ስምኦን እና በአዲሱ ለገሰ የሚመራ ሲሆን 

ኦህዴድ ደግሞ በአባዱላ ገመዳና በአስቴር ማሞ 

እንዲንቀሳቀስ እቅድ መያዙ ታውቆዋል፡፡ 

        እንደ ወያኔዎቹ በይፋ ባይሆንም  አዲሱ 

ለገሰና በረከት ስምኦን ከኮምቦልቻ ከተማ ለመጀመር 

ያደረጉት  ሙከራ የገዛ ካድሬዎቻቸው ቁጣ 

ስላስከተለባቸው የወጡበትን አላማ ሳያሳኩ በገጠር 

የአንድ ቀበሌ ጎብኝተው እና የአንድ መንደር 

ነዋሪዎችን ብቻ አነጋግረው ለመመለስ እንደተገደዱ 

ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 

       እነ አዲሱ ለገሰ የኮምቦልቻን ሕዝብ 

ለማነጋገር ፕሮግራም ተይዞላቸው ሲጠበቁ 

የካድሬዎቹን ጥያቄ ለመመለስ እንደማይችሉ ሲረዱ 

ስብሰባውን ጥለው ወደ ገጠር ቀበሌ በመሄድ 

ወያኔ ሕዝቡን ሊያግባባልኝ ይችላል በሚል አዲስ ዘመቻ 

ጀመረ፤ 

ህወሀት በስዩም መስፍን…ብአዴን በአዲሱ ለገሰ…ኦህዴድ 

በአባዱላ ገመዳ ይመራሉ፤ 
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የአንድ ቤተሰብ ሰዎችን ብቻ አነጋግረው ለመመለስ 

እንደተገደዱ ከደረሰን ጥቆማ ለመረዳት ተችሎዋል፡፡ 

       በትግራይ እና በአማራ ክልል የተጀመረው 

አዲስ የቅስቀሳ ዘመቻ በኦሮሚያም እንዳይቀጥል 

በአሁኑ ሰዓት የተከሰተው ወቅታዊ ጥያቄ ትልቅ 

እንቅፋት የፈጠረ በመሆኑ  የቅስቀሳ ዘመቻው 

ያልተጀመረ መሆኑንም ይሄው የደረሰን ጥቆማ 

አስረድቶዋል፡፡ 

 


