
ህዳር 15 ቀን 2010 ዓ.ም.  

ርዕሰ ዜና 

• የተመድ የምግብና የእርሻ ተቋም በሱማሌ ክልል አካባቢ ያለው የድርቅ ሁኔታ አሁንም ያልተሻሻለ መሆኑን ገለጸ 

• የወያኔ አገዛዝ የታክስ ጭማሪ ሊያደርግ ነው ተባለ 

• ለአባይ ግድብ ማሰሪያ ወያኔ ከካታር ገንዘብ ማግኘቱን ቢክድም ሌሎች ምንጮች እውነት ነው እያሉ ናቸው 

• በግብጽ ከአይሲስ ጋር ግንኙነት ያለው ቡድን በወሰደው የማጥቃት እርምጃ ቢያንስ 235 ምእመናን ተገደሉ 

• የዚምባብዌ አዲሱ ፕሬዚዳንት ቃለ መሃላ አደረጉ 

• በሰሜናዊ ማሊ አራት የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት ህይወታቸውን አጡ 

• በእስራኤል ታግተው ከሚገኙ የአፍሪካ ስደተኞች ውስጥ የተወሰኑት ወደሩዋንዳ ሊወሰዱ መሆናቸው ታወቀ 
 

ዝርዝር ዜናዎች 

➢ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር የሚገኘው የምግብና የእርሻ ተቋም ህዳር 13 ቀን ባወጣው 

መግለጫ በምዕራብ ኦሮሚያ በአማራና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ የመኸሩ  ምርት አጥጋቢ በሆነ 

ደረጃ መመረቱን ጠቁሞ በኦሮሚያ ቆላማ አካባቢዎች እና በደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎች በቂ ዝናም 

ባለመዝነሙ አነስተኛ ምርት እንደሚጠበቅ ገልጿል።  በሶማሌ አካባቢ በቆራሄ፤ ሸበሌ፤ ሊበን፤ 

አፍደርና ዶሎ ወረዳዎች የዝናሙ እጥረት ከፍተኛ በመሆኑ የድርቁ ሁኔታ እንደሚቀጥል ተገምቷል።  

በሌላ በኩል ደግሞ የበቅሎና የማሽላ ምርትን የሚያወድመው የተምች መንጋ በተለያዩ የአገሪቱ 

አካባቢዎች በ55000 ሄክታር መሬት ላይ የተመረቱትን ምርቶች ያጠቃ ሲሆን ከባድ ጉዳት 

ማድረሱም ይታወቃል። የተምች መንጋውን ለማጥፋት አንዳንድ ርምጃዎች የተወሰዱ ቢሆንም ሙሉ 

በሙሉ ለማጥፋት ያልተቻለ መሆኑ ተነግሯል። በመላው አገሪቱ በጥቅምት ወር ውስጥ የአንዳንድ 

የእህል ዋጋዎች በመጠኑ የመቀነስ ሁኔታ ቢያሳዩም ካለፈው ዓመት ዋጋ ጋር ሲወዳደሩ ግን አሁንም 

ከፍተኛ መሆናቸው ታውቋል።  

 

➢ የወያኔ አገዛዝ በቅርቡ የታክስ ጭማሪ ሊያደርግ እንደሚችል የወያኔ ባለስልጣኖች እየተናገሩ 

ይገኛሉ። ሰሞኑን የገቢዎችና የጉምሩክ ባለስልጣን ኃላፊዎች ለዜና ምንጮች ባደረጉት ማብራሪያ 

ከዚህ በፊት በግምት ደረጃ ተጥሎ የነበረው ታክስ የሚፈለገውን ገቢ ሊያስገኝ ባለመቻሉ የታክሱን 

ገቢ ከፍ ማድረግ ስለሚቻልበት ሁኔታ ጥናት እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት 

የአገልግሎት ታክስ 10 ከመቶ፤ የሽያጭ 2  ከመቶ፤  የቫት 15 ከመቶ፤ የኢክሳይስ ታክስ ደግሞ ከ 



35 እስከ 100 ከመቶ የሚከፈል ሲሆን ይህ መጠን ተስተካክሎ የታክሱ መጠን ሊጨምር 

ስለሚችልበት ሁኔታ ጥናት እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ባለስልጣኖቹ   ከ 14 ዓመት በፊት 

ተግባሪዊ የሆኑት እነዚህ የቀረጥ መጠኖች ያለተቀየሩ መሆናቸውን ገልጸው  ከዚያ ወዲህ የተሻሻሉት 

ሁኔታዎች ማካተት አለባችው ካሉ በኋላ ኢትዮጵያ ከታክስ የምትሰበስበው ገንዘብ የአገሪቱን ጠቅላላ 

ብሔራዊ ምርት 13 ከመቶ ብቻ በመሆኑና ይህም በዓለም አቀፍ ደረጃ ዝቅተኛ በመሆኑ  መጠኑን 

ማሳደግ አስፈላጊ ነው ብለዋል።  ይኸው የወያኔ ተቋም ከዚህ በፊት እውነታ ላይ ያልተመሰረተ 

የገቢ መጠን በመገመትና ከፍተኛ መጠን ያለው ታክስ በመቆለል በርካታ ነጋዴዎችን ያማረረና 

ንግዳቸውን እንዲዘጉ ያደረገ መሆኑ ሲታወቅ አሁን እንዲጠና የተደረገውም ጥናት ውጤት በርካታ  

ነጋዴዎችንና በልዩ ልዩ የስራ መስክ የተሰማሩ ወገኖችን ይበልጥ ሊጎዳ እንደሚችል  ግምት 

ተወስዷል። 

 
 

➢ ለአባይ ግድብ ማሰሪያ የሚሆን ገንዘብ ለመሰጠት የካታር መንግስት ለወያኔ ከካታር መንግስት ቃል 

ገብቶለታል በሚል የተሰራጨውን ዜና የወያኔው የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ሐሙስ ዕለት በሰጠው 

መግለጫ ያስተባበለ መሆኑ ይታወቃል። ጉዳዩን በቅርቡ የተከታታሉ የመካከለኛው ምስራቅ የዜና 

ማሰራጫዎች በካታር የሚገኙ ምንጮቻቸውን ዋቢ በማድረግ ካታር በቅርቡ በግብጽና በሳኡዲና 

በሌሎች የአረብ አገሮች ለተጣለባት ማዕቀብ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ለአባይ ግድብ ማሰሪያ 

የሚሆን ገንዘብ  ለወያኔ አገዛዝ መስጠቷን ይገልጻሉ። በአረብ አገሮች ዘንድ ሊፈጥር የሚችለውን 

ሁኔታ በግምት በማስገባት ለአባይ ግድብ የተሰጠው እርዳታ ይፋ ባለመሆኑም የገንዘቡ መጠን 

ሊታወቅ አልቻለም በማለት እነዚሁ ምንጮች ይገልጻሉ።  

 

➢ በግብጽ የሲና ሰላጤ አካባቢ በምትገኘው ቢር አላብድ በምትባለው ከተማ የእስልማውያን 

አክራሪዎች በአንድ መስጊድ ውስጥ በተሰበሰቡ ምዕመናን ላይ በፈንጂና በጥይት ተኩስ በሰነዘሩት 

ጥቃት  ቢያንስ 235 ሰዎች መሞታቸውና በርካታ መቁሰላችው ታውቋል።  ምዕናመናኑ የዘወትር 

የአርብ ጸሎት ለማድረግ እንደተሰበሰቡ ነበር አደጋ የደረሰባቸው። ከአይሲስ ጋር ግንኙነት አለው 

የሚባለው የእስላማውያኑ አክራሪ ቡድን ጥቃቱን የወሰደው በሱፊ እስላም ተከታዮች ላይ ሲሆን 

ቡድኑ  ከዚህ በፊትም በካይሮና በሌሎች ቦታዎች በክርስቲያን አማኞች ላይ ተመሳሳይ ጥቃት 

ሲፈጽም የቆየ ቢሆንም በሙስሊሞች ላይ እርምጃ ሲወስድ የመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው። የግብጽ 

ወታደራዊ ተቋም  በሲና በረሃ ውስጥ የሚንቀሳቀሱትን እስላማውያን አክራሪዎች ለመደምሰስ 

ጥረቶች እያደረገ መሆኑ ቢታወቅም በርካታ ጊዜ በወታደሩ ተቋም ላይ ጭምር ጥቃት ሲያደርሱ 



መቆየታቸው ይታወቃል። የቆሰሉት ሰዎች ወደ ተለያዩ ሆስፒታሎች የተወሰዱ ሲሆን የሟቹቹ ቁጥር 

ከዚህ በላይ ሊጨምር እንደሚችል ተገምቷል።  

 

➢ የዚምባብዌ አዲሱ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ማንጋግዋ አርብ ህዳር 15 ቀን ቃለ መሃላ ፈጽመው ስልጣን 

የተረከቡ ሲሆን በስነ ስርዓቱ ላይ ለተገኙት ወደ 60 000 ለሚሆኑ የዚምባብዌ ዜጎች ባደረጉት 

ንግግር በአገሪቱ ውስጥ ስራ አጥነትን የሚቀንሱ መሆናቸውንና  የአገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ  ጥረት 

እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። የኢኮኖሚ ፖሊሲያችን ስራን መፍጠር ነው በማለት ሁላችንም በጋር 

መስራት አለብን ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ በንግግራቸው ላይ መሬት የተወሰደባቸው ካሳ እንዲከፈሉ 

የሚደረግ መሆኑን ገልጸው ከነጮች ተወስዶ ለደሃ ጥቁር ገበሬዎች የተሰጠው መሬት የማይመለስ 

መሆኑንም አስረግጠዋል። የወጭ መዋዕለ ንዋይ በምንም ዓይነት አይነካም ብለው ካረጋገጡ በኋላ  

በሚያቀጥለው ዓመት የሚደረገው ምርጫም እንደታቀደው የሚካሄድ መሆኑን ተናግረዋል።  

 
 

➢ በሰሜናዊ ማሊ አራት የተመድ የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት በታጣቂዎች መገደላቸው ተነግሯል:፡ 

ከተገደሉት ወታደሮች ውስጥ ሶስቱ የናይጀር ወታደሮች ሲሆኑ አንደኛው የማሊ ወታደር መሆኑ 

ታውቋል። ወታደሮችን የገደሉት ታጣቂዎች በሌሎች የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት የተገደሉ 

መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ከወታደሮቹ በኩል ግን በርካታዎች የቆሰሉ መሆናችው ተነግሯል። 

ለጥቃቱ ኃላፊነትን የወሰደ ወገን ባይኖርም በሳህል የሚንቀሳቀሰው የአይሲስ ቅርንጫፍ ሳይሆን 

አይቀርም የሚል ግምት ተወስዷል።  

 

➢ በቅርቡ እስራኤል በተለያዩ ካምፖች ውስጥ አግታ የያዛቻቸውን  40 ሺ የአፍሪካ ስደተኞች ለማባረር 

መወሰኗ ቀደም ብሎ የተዘገበ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ 10 ሺ የሚሆኑትን ወደ ሩዋንዳ ለመላክ ያቀደች 

መሆኑ ታውቋል። የእስራኤል ባለስልጣኖች ከሩዋንዳው መሪዎች ጋር በጉዳዩ ላይ የተወያዩ 

መሆናቸው የተነገረ ሲሆን ለእያንዳንዱ ስደተኛ አምስት ሺ ዶላር ለመክፈል እስራኤል መስማማቷ 

ተነግሯል።  

 

 



ህዳር 14 ቀን 2010 ዓ.ም. 

ርዕሰ ዜና  

• በሞያሌ የወያኔ አግአዚ ጦር  በዜጎች ላይ ጉዳት አደረሰ 

• በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት ከውጭ አገር ተገዝተው ወደ አገር ውስጥ መግባት የነበረባቸው እቃዎች በጂቡቲ 
ወደብ እየተከማቹ ነው 

• ለተፈናቀሉ ሰዎች እርዳታ ለማሰባስበ ለየተጀመረው የስልክ መልእክቶች ቅስቀሳ እንዲቆም የተደረገው በወያኔ 
ባለስልጣኖች መመሪያ ነው ተባለ 

• ሜቴክ በኢሉ አባቦራ ሲያካሂድ  የነበረው የከሰል ማዕደን ስራ ተቀማ  

• በአባይ ግድብ ምክንያት በግብጽ በወያኔ አገዛዝና በሱዳን መካከል ያለው ልዩነት ሰፍቶ ውጥረት የተፈጠረ መሆኑ 
ታውቋል 

• በሊቢያ የማጎሪያ ጣቢያ እየተሰቃዩ ካሉ ስደተኞች መካከል የተወሰኑት ወደ ሩዋንዳ ሊወሰዱ ነው 
 

ዝርዝር ዜናዎች  

 

➢ ዛሬ ጠዋት በደቡብ ኢትዮጵያ በሞያሌ ከተማ የወያኔ አግአዚ ጦር በወያኔ ላይ ተቃውሟቸውን 

ባሰሙ ዜጎች ላይ ባካሄደው የተኩስ እሩምታ በርካታ ሰዎች የተጎዱ መሆናቸው ታውቋል። ጉዳት 

የደረሰባቸው ሰዎች ወደ ሆስፒታል ተወስደው ህክምና እየተደረገላቸው ሲሆን በአንዳንዱ ላይ 

የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ለህይወታችው አስጊ ነው ተብሏል።  

 

➢ በውጭ ምንዛሬ  እጥረት ምክንያት ከውጭ አገር ተገዝተው ወደ አገር ውስጥ መግባት የነበረባቸው 

እቃዎች ጂቡቲ ወደብ እየተካማቹ መሆናቸው ተነገረ። እስከ አሁን የተከማቹት እቃዎች መጠን በ12 

ሺ ኮንቴኔሮች ውስጥ የተካተቱ ሲሆን ክምችቱ ከቀን ወደ ቀን በመጨምር ላይ መሆኑ ታውቋል። 

የዕቃዎቹ አስመጭዎች በባንኮቻቸው በኩል ተቀማጭ ገንዘብ ማስቀመጣቸውን ቢናገሩም  የንግድ 

ባንክ እና ብሔራዊ ባንክ  የተፈለገውን የውጭ ምንዛሬ ሊለቁ ባለመቻላቸው እቃዎች የተከማቹ 

መሆናቸውን ለማውቅ ተችሏል። በጂቡቲ ወደብ እቃዎች ለመቀመጥ የሚችሉት ለአንድ ሳምንት 

ሲሆን ከአንድ ሳምንት በላይ ለሚቆዩ ዕቃዎች አስመጭዎች በኮንቴነር በቀን 11 ዶላር እንዲከፍሉ 

ይደረጋል። አስመጭዎቹ የውጭ ምንዛሬው ሊለቀቅ የሚችልበትን ቀን በውል ለማወቅ 

ካለመቻላቸውም በላይ በባንኮቹ ድክመት የተነሳ በየቀኑ ለኮንቴነር ኪራይ የሚከፍሉት ወጭ 

እንዳይበዛ ስጋት እያደረባቸው ነው። 



 
  

➢ ከጅጅጋ እና ከሌሎች የሶማሌ ክልል ተባርረው በተለያዩ ቦታዎች የሰፈሩትን ዜጎች ለመርዳት 

መስከረም 18 ቀን 2010 ዓ.ም. የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣኖች በስልክ መልእክቶች (ኤስ ኤም ኤስ) 

አማካይነት ገንዘብ ለማሰባሰብ ያካሄዱት ህጋዊ ሙከራ ከአምስት ሰዓታት በኋላ በኢትዮ ቴሌኮም 

በድንገት መቋረጡ ጥያቄ ሲያስነሳ ቆይቶ ነበር። የገንዘብ ማሰባሰቡ ሂደት በኢትዮጵያ ቴሌኮም 

ተፈቅዶና የኮድ መልእክቶች ተደርገውለት ማሰባሰብ በተጀመረ በአምስት ሰዓቶች ውስጥ 

ኢትዮቴሌኮም ለማገድ የተገደደበትን ምክንያት እስካሁን ሳይገልጽ የቆየ ቢሆንም የማገዱ ውሳኔ 

የተወሰነው በወያኔ የበላይ ባለስልጣኖች ትእዛዝ መሆኑን አንድ በቅርቡ በሚስጥር የተገኘ የኢሜል 

መልእክት አጋልጧል። አንዱዓለም አድማሴ አባተ የተባለው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስኪያጅ 

ከጻፈውና  በሚስጥር ከተገኘው የኢሜል መልእክት ለማወቅ እንደተቻለው ቀደም ሲል የሶማሌው 

ክልል ፕሬዚዳንት ተብየው አቶ አብዲ ኦማር ኢሌ ለኢትዮ ቴሌኮም ስልክ ደውሎ ተመሳሳይ 

አገልግሎት እንዲፈቀድለት መጠየቁና ከዚያም በጉዳዩ ላይ የተለያዩ የወያኔ ባለስልጣኖች 

እንደተወያዩበትና ውሳኔ እንዳሰለፉበት ኢሜሉ ይገልጻል።፡በዘረፋ ተግባር ላይ በሰፊው 

የተሰማራውና የሶማሌን የክልል ፖሊስ በማቋቋም ሆነ አብዲ ኦማር ወደ ስልጣን በማምጣት 

የሚታወቀው ጨካኙ ጄኔራል ተብየው ገብሬ ከደመቀ መኮንንና ከከበደ ጫኔ ጋር በመሆን መክረው 

ጉዳዩ ውድድርን ስለሚያስከትል ለኦሮሚያ ክልል የተሰጠው የስልክ መልእክት አገልግሎት 

እንዲቋረጥ ተወስኗል የሚል መልእክት ኢሜሉ የያዘ መሆኑ ታውቋል።  ይህ ውሳኔ ለደሃው 

ተፈናቃይ ገንዘብ እንዳያሰበብሰብ የሚያደርግ ሲሆን የወያኔ ባለስልጣኖች ለዜጎች ያላቸውን የጭካኔ 

ባህርይ የሚያሳይ ከመሆኑም በላይ በየቦታው ለነበረው የዜጎች የእርስ በርስ ግጭት ምክንያቱና 

አባባሹ ወያኔ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው።  

 

➢ በወያኔ ወታደራዊ ተቋም ስር ያለው ሜቴክ የተባለው ግዙፍ የዝርፊያ ድርጅት በኢሉ አባቦራ አካባቢ 

በያዩ ወረዳ ተፈቅዶለት ሲሰራበት የነበረው የከሰል ማእድን ስራ በክልሉ አስተዳደር የተነጠቀ መሆኑ 

ተገልጿል። ከስድስት ዓመት በፊት በአርከበ እቁባይ ትዕዛዝ ለሜቴክ የከሰል ማዕደን ማውጣት ስራ 

የተፈቀደለት የግምባታው ስራ በዚሁ በሜቴክ እንዲሰራ ታቅዶ ለነበረው ለያዩ የማዳበራያ ፋብሪካ 

ጥቅም ላይ እንዲወል ነበር። የተለያዩ ምክንያቶችን  በመስጠት ሜቴክ የያዩ ማዳበሪያ ፋብሪካውን 

ስራ በማጓተት እስካሁን ሳይጠናቅቀው የቀረ ሲሆን   የከሰሉን ምርት እያመረተ ግን ህገ ወጥ በሆነ 

መንገድ ላለፉት ስድስት ዓመታት ወደ ውጭ ሲሸጥ ቆይቷል። ሜቴክ 13900 የሚሆነውን መሬት 

በመጠቀም ለክልሉ አስተዳደር መክፈል የነበረበትን 47 ሚሊዮን ብር የመሬት ኪራይ ሳይከፍል 



ቆይቷል። በዚህ ምክንያት የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር የከሰል ማዕድኑን ከሜቴክ ነጥቆ በአካባቢው 

ያሉ ወጣቶች እንዲያስተዳድሩት ያደረገ መሆኑ ተገልጿል።  

 

➢ በአካባቢው አየር ላይ ብክለት በማስከተሉ እንዲዘጋ ተደረጎ በነበረው የሱልልታ የቆዳ ፋብሪካ 

ውስጥ  ከአራት መቶ የበለጡ የወያኔ ወታደሮች እንዲሰፍሩበት የተደረገ መሆኑን የዜና ምንጮች 

አጋልጠዋል።  ወደ ተዘጋው ፋብሪካ ከገቡ አንድ ወር ያስቆጠሩት ወታደሮች ወደ ፋብሪካው የገቡት 

የከተማውን አስተዳደር በመጠየቅና ፎርማሊቲ በመፈጸም እንዳልሆነ  የታወቀ ሲሆንበፋብሪካው 

ህንጻ ውስጥ ተሰማርተው እንዲኖሩ የተደረገው ለምን ጉዳይ እንደሆነ የታወቀ ነገር የለም ተብሏል።  

የቆዳው ፋብሪካ በቻይናውያን ባለሀብቶች ተቋቁሞ ሲሰራ የነበረ ሲሆን በአካባቢው የአየር ብክለት 

በመፍጠሩና በአካባቢው ባሉ የቀንድ ከብቶች ላይ ጉዳት ማድረሱ ምክንያት እንዲዘጋ የተደረገ 

መሆኑ ይታወቃል። 

  

➢ በግብጽ በሱዳን እና በወያኔ አገዛዝ መካከል ያለው አለመግባባት እየጨመረ በመምጣቱ ከፍተኛ 

ውጥረት የተፈጠረ መሆኑ እየተነገረ ነው። የወያኔው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ተብየው 

የአባይ ጉዳይ ለኢትዮጵያም የሞት እና የሽረት ጉዳይ ነው ካለ በኋላ ችግሩን እየፈጠረች ያለችው 

ግብጽ ነች በማለት ክስ አቅርቧል። የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ 

ግብጽ በግድቡ ላይ ተቃውሟን የምትገልጸው እስካሁን ስትወስደው የነበረውን የሱዳን የውሃ ድርሻ 

ያስቀርብኛል በማለት ነው ብለዋል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጡት የአጸፋ መልስ የሱዳን 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተናገሩትን አውግዘው ንግግራቸው ትክክለኛነትን ያልያዘ ከመሆኑ ሌላ 

የተነገረበት ወቅትና ሁኔታ ሌላ ጥርጣሬ ሊያስነሳ ይችላል ብለዋል። ከጥቂት ቀናት በፊት የግብጹ 

ፕሬዚዳንት አይሲሲ የአባይ ውሃ ለግብጽ የህልውና ጥያቄ መሆኑንና ማንም ለግብጽ የተሰጣትን 

ድርሻ መቀነስ አይችልም የሚሉ ቃላቶችን መወርወራቸው  የተዘገበ  ሲሆን በሁሉም አካባቢ 

እየተሰጠ ያለው መግለጫ ውጥረቱን እያባባሰ ነው ተብሏል።  

 
 

➢ በሊቢያ ውስጥ በማጎሪያ ጣቢያዎች ታጉረው የነበሩ ስደተኞች በከፍተኛ ስቃይና በደል ውስጥ 

መሆናቸው ከዚህ ቀደም የተዘገበ ሲሆን የሩዋንዳ መንግስት የተወሰኑትን ለመውሰድ የተስማማ 

መሆኑ ገልጿል። የሩዋንዳው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በትዊተር ባሰተላለፉት መልእክት ሩዋንዳ 

ትንሽ ብትሆንም ለተወሰኑት ቦታ አታጣም በማለት ስደተኞችን እንደሚወስዱ ገልጸዋል። ሩዋንዳ 

ምን ያህል ስደተኞች ለመውሰድ ፈቃደኛ እንደሆነች ያልተገለጸ ከመሆኑም በላይ ከመጀመሪያው 



ወደ አውሮፓ ለመሄድ አቅደው የነበሩት ስደተኞች ወደ ሩዋንዳ ለመሄድ ፍላጎት ይኑራቸው 

አይኑራቸው የታወቀ ነገር የለም።  

➢  

 

 

 

ህዳር 13 ቀን 2017 ዓ.ም. 

ርዕሰ ዜና  

• የብር የመግዛት አቅም መቀነስ ሕዝብን እያሰቃየ ነው 

• የወያኔ ወታደራዊ ተቋም ህገ ወጥ ዘረፋ ውስጥ ገብቷል 

• በእስር ቤት ሆነው የተደበደቡ ዜጋ ፍርድ ቤት መቅረብ ተሳናቸው 

• ሮበርት ሙጋቤ በፈቃዳቸው ስልጣናቸውን ሲለቁ ምክትላቸው ከተሰደዱበት አገር ተመልሰዋል 

• የግብጽ መንግስት የቱርክ ሰላይዎች ናቸው ያላቸውን ሰዎች ከሰሰ 

• በሄግ ያለው የዓለም ፍርድ ቤት የቦዚንያ ሰርብ ኮማንደር በነበረው ላይ የእድሜ ልክ እስራት በየነ 

• በኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ምስራቃዊ ክፍል ህጽናትን አፍኖ የመውሰድ ወንጀል ተባብሷል 
 
 

ዝርዝር ዜናዎች 

➢ የኢትዮጵያ ብር የውጭ ምንዛሪን የመግዛት አቅሙ በመዳከሙ ምክንያት በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ 

ችግር እያመጣ መሆኑን ዜጎች እያማረሩ በመግለጽ ላይ ናቸው። በአገር ውስጥ የተለያዩ ምርቶችን 

የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ለግብአት የሚጠቁማበቸው እቃዎች በርከት ያሉት ከውጭ የሚገቡ 

በመሆናቸውና በብር ዋጋ መዳከም ምክንያት የግብአቶቹ ዋጋ በመጨመሩ የፋብሪካዎቹ ምርቶች 

ዋጋ መጨመር ግድ ሆኖበታል እየተባለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ለጤናና ለህይወት አስፈላጊ የሆኑ 

ከውጭ የሚገቡ መድሃኒቶችና የህክምና መሳሪዎች ዋጋቸው በመናሩ ምክንያት እጥረት በመፈጠሩ 

ዜጎች እየተሰቃዩ መሆናቸው ታውቋል። 



 

➢ ወያኔ እንደግል ንብረቱ የሚያሽከርክረው ወታደራዊ ተቋም ሜቴክ በሚባለው ግዙፍ ድርጅት 

አማካይነት ከፍተኛ ዘረፋ እያካሄደ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ሰሞኑን ደግሞ ይህ ወታደራዊ ተቋም 

በኮንትሮባንድ ንግድ ውስጥ ዝርፊያ እያካሄደ መሆኑ ተደርሶበታል። ባለፈው ሳምንት በምስራቅ 

ሀረርጌ አወዳይ ከምትባለዋ ከተማ የተቋሙ አባላት በመኪና ከ 5 ኩንታል በላይ ጫት ጭነው ወደ 

ጅጅጋ ሲወስዱ በአካባቢው ፖሊስ የተያዙ መሆናቸው ሲነገር በቅርቡ ደግሞ ከምዕራብ ኢትዮጵያ 

አካባቢ አንድ የወታደራዊ ተቋም ንብረት የሆነ የጭነት መኪና ህገ ወጥ ስኳር ጭኖ ሲሄድ የተያዘ 

መሆኑ ታውቋል። የወያኔ ወታደራዊ ተቋም በሌሎች መስኮች የሚያካሄደው ዘረፋ በርካታ ሲሆን 

ሁኔታው ሲፈቅድ መጋለጡ የማይቀር መሆኑን ብዙዎች ይገምታሉ።  

 
  

➢ በሽብረተኛነትና በኦነግ አባልነት የፈጠራ ክስ ቀርቦባቸው በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ቀናቴ ፈይሳ 

በወያኔው የምርመራ ማዕከል በከፍተኛ ደረጃ ተደብድበው ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰባቸው  በዛሬው 

ቀን ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ያልቻሉ መሆናቸውን አብረው የፈጠራ ክስ የቀረበባቸው አቶ መርጋ ደበሎ 

ለፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ ህዳር 13 ቀን አመልክተዋል። አቶ መርጋ ለፍርድ ቤቱ በሰጡት 

ተጨማሪ መረጃ አቶ ቀናቴ በድብደባ ብዛት የተጎዳው ሰውነታቸው ከህክምና እጥረት የተነሳ  ወደ 

ካንሰር እየተለወጠ መሆኑን ገልጸው ባስቸኳይ ህክምና እንዲያገኙ ፍርድ ቤቱ ተማጽነዋል። 

በጨካኞቹ የወያኔ መርማሪዎች በምርመራ ወቅት የአካል ጉዳተኞች የሆኑም ሆነ ህይወታቸውን 

ያጡት ዜጎች ቁጥር በጣም ከፍተኛ መሆኑ የሚታወቅ ነው። 

  

➢ ላለፉት ሰላሳ ሰባት ዓመታት ዚምባብዌን በአምባገነንት ሲገዙ የነበሩት ሮበርት ሙጋቤ በትናንትናው 

ቀን በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸው ሲነገር የሰላሳ ሰባት ዓመት የአገዛዝ ዘመናቸው ያበቃ መሆኑ 

ታውቋል። በብዙ ሺ የሚቆጠሩ የዚምባብዌ ዜጎች አደባባይ በመውጣት ደስታቸውን የገለጹ ሲሆን 

ደስታውና ጭፈራው እስከሌሊት ድረስ የቀጠለ መሆኑም በቦታው የነበሩ ሰዎች እየተናገሩ ይገኛሉ። 

ከጥቂት ቀናት በፊት በሙጋቤ ከስልጣን ተወግደው የነበሩት ሚስተር ኢመርሰን ማንጋግዋ ሸሽተው 

ከሄዱበት ከደቡብ አፍሪካ በዛሬው ቀን ተመልሰው ሀረሪ የገቡ መሆናቸው ተነግሯል። ሚስተር 

ማንጋግዋ የሚቀጥለው አርብ ስልጣን ለመረከብ ቃለ መሃላ ይፈጽማሉ የተባለ ሲሆን እኝህ የ75 

ዓመት አዛውንት ለረጅም ዓመታት ሙጋቤን በቅርብ ሲያገለግሉ እንደነበር ይታወቃል። በሙጋቤ 

የረጅም ዘመን ዚምባብዌ በደረሰባት የኢኮኖሚ ውድቀት በርካታ ሰው የተማረረ በመሆኑ ለውጡን 



ተቅብሎታል። የሚስተር ማንጋግዋ አስተዳደርም የሕዝቡን የኑሮ ሁኔታ የማያሻሽል ከሆነ በፍጥነት 

መለወጥ አለበት የሚለው አስተሳሰብ በዚምባብዌ ዜጎች ዘንድ ሰፋ ያለ መሆኑን ጉዳዩን በቅርብ 

የሚከታተሉ ሰዎች ይገልጻሉ። የሚስተር ሙጋቤ እና የባሌበታቸው ግሬስ ሙጋቤ የወደፊት ዕጣ 

ግን ምን ሊሆን እንደሚችል የሚታወቅ ነገር የለም።  

 

➢ የግብጽ መንግስት ለቱርክ ይሰልላሉ ያላቸውን 22 ሰዎች በቁጥጥር ስር ያደረገ መሆኑ ታውቋል። 

የተያዙት ሰዎች ህጋዊነቱን የተነፈገው የሙስሊም ወንዳማማቾች ማህበር አባላት ናቸው ተብለው 

የሚጠረጠሩ  ሲሆን ለደምበኞች የዋጋ ቅናሽ አደርገው አለም አቀፍ የስልክ ጥሪዎችን በቱርክ ውስጥ 

በሚኙ የቴሌፎን ማገኛናዎች እንዲጠቀሙ በማድረግ የስለላ ተግባር እንዲካሄድ አድርገዋል የሚል 

ክስ ተመስርቶባቸዋል።  ይህ የስለላው ተግባር የግብጽ መንግስት እጅ የሚገኘውን  የውስጥ መረጃ 

በመሰብሰብ ለቱርክ የጸጥታ ቢሮ ማስተላለፍም የሚያካትት መሆኑ ተነግሯል። ከስልክ ጥሪዎች 

የሚገኘው ገንዘብ ዜጎች በመንግስታቸው ላይ እንዲነሱ የሀሰት ወሬዎች ለሚያስተላለፉና በውጭ 

አገር ለሚገኙ የመገናኚያ ብዙሃን ተቋሞች እንዲውል ተደርጓልም ተብሏል። የቱርክ መንግስት 

ከስልጣን ከተነሱትና የእስላማውያን ወንድማማቾች መሪ ከነበሩት ከመሀምድ ሞርሲ ጋር የቅርብ 

ግንኙነትና ትብብር የነበረው መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በ2006 ሞርሲ ከስልጣናቸው ሲወገዱ 

የግብጽና የቱርክ ግንኙነት የሻክረ መሆኑ ይታወቃል።  

 

➢ በሄግ የሚገኘው የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የቀድሞ የቦዝኒያ ሰርብ ኮማንደር በነበረው በራትኮ 

ማልዲክ ላይ የእድሜ ልክ እስራት የበየነ መሆኑ ታውቋል። ግለሰቡ በ1987 ዓም. በቀድሞዋ 

ዩጎዝላቪያ ውስጥ በተደረገ የእርስ በርስ ጦርነት ወደ 70000 ለሚቆጠሩ የቦዝኒያ ተወላጆች 

እቅልቂት ተጠያቂ ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪ የግለሰቡ ክስ በጦርነት ጊዜ የተፈጠሩ ወንጀሎችና 

በሰው ልጅ ላይ የደርሱ በደሎችንም አካቷል። ሴቶችናንና ህጻናትን በጅምላ አስገድዶ መድፈር፤ 

የቦዚኒያ ዜጎች የሆኑ እስረኞችን አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ማሰር፤ ምግብና ውሃ መከልከል፤ በሰላማዊ 

ሰዎች ላይ ከባድ መሳሪያ መተኮስ ፤ የቦዚናይ ዜጎችን አስገድዶ በጅማላ እንዲሰደዱ ማድረግ፤ 

ቤቶችንና መስጊዶችን ማቃጠል የሚሉት ወንጀሎች ተዘርዝረዋል። በራትኮ ማልዲክ ወንጀሎቹ 

ሲዘረዘሩ በከፍተኛ ድምጽ እየተናገረ አካባቢውን በመጥበጡ ወደ ውጭ እንዲወጣ የተደረገ ሲሆን 

ፍርዱ በሚሰማበት ወቅት ፍርድ ቤቱ ውስጥ ያልነበረ መሆኑ ታውቋል።  

 
 



➢ በኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ምስራቃዊ ክፍል በጎማ ከተማ ሕጻናት ታፍነው እየተወሰዱ ሲሆን 

ድርጊቱም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መሄዱ ታውቋል። በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ቀደም 

ብሎ በእድሜ ለጋ የሆኑትን ወጣቶች አፍነው ከወሰዱ በኋላ ታጣቂ ሆኖ እንዲገለግል ሲያደርጉ 

የቆዩ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አፍነው  የሚወሰዷቸውን ሕጻናት 

ወላጆቻቸውን ካሳ አስከከፍለው የሚለዉ መሆናቸው ታውቋል። ታፈነው የሚወሰዱት ህጻናት 

በነፍስ ወከፍ እስከ 5000 ዶላር ካሳ የሚጠየቅባቸው ሲሆን በገንዘቡ ክፍያ ላይ ተጽእኖ ለማድረግም 

ህጽናቱ የሚደበደቡና የአካል ጉዳት የሚደርስባቸው መሆኑንም ተነግሯል። 

 

 

ህዳር 12 ቀን 2010 ዓ.ም. 

ርዕሰ ዜና 

• የለገደምቢ የወርቅ ማዕደን ኮንትራት ዘንድሮ ያልቃል ተባለ 

• በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ያሉ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች አሁንም ትምህርት እንዳቆሙ መሆናቸው ተነገረ 

• በኢትዮጵያ የሰምጥ ሸለቆ አካባቢ ከሚገኘው የእሳተ ጎሞራ እንቅስቃሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚቻል 
መሆኑ ታወቀ  

• በአማራውና በኦሮሞ አካባቢ የሚገኙ የአትሌቲክስ ማህበሮች ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ራሳቸውን አገለሉ 

• የዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ በፈቃዳቸው ስልጣናቸውን ለቀቁ 

• በሶማሌላንድ በተካሄደ ምርጫ የገዥው ፓርቲ ተወካይ አሸናፊ ሆኑ 

• በናይጄሪያ በአጥፍቶ ጠፊ የፈነዳ ቦምብ ከ50 ሰዎች በላይ ገደለ 
 

ዝርዝር ዜናዎች  

➢ የለገደንቢ የወርቅ ማዕድን በ1990 ዓ.ም. የአላሙድ ንብረት በሆነው በሜድሮክ ኩባንያ በ172 

ሚሊዮን ዶላር መገዛቱ የሚታወቅ ሲሆን ለኩባንያው የተሰጠው የሃያ ዓመት ኮንትራት በዘንድሮው 

የበጀት ዓመት የሚያልቅ መሆኑ ታውቋል። የሕዝብ ንብረት የሆነውን የወርቅ ማዕደን በመግዛት 



ኩባንያው ያተረፈው ግዙፍ ትርፍ መጠን ባይታወቅም ባለፉት 20 ዓመታት ከ 4 ቶን በላይ ወርቅ 

ወደ ውጭ አውጥቶ  መሸጡ ይታወቃል። የኩባንያው ኮንትራት የመታደሱና ያለመታደሱ ሁኔታ 

በወያኔ ባለስልጣኖች እስካሁን ድረስ በሚስጥር የተያዘ ጉዳይ ሲሆን ምናልባትም ለተጨማሪ 10 

ዓመት ኮንትራቱ ሳይራዘም አይቀርም የሚል ግምታዊ አስተያየት የሚሰጡ አሉ። ወያኔ እና አላሙዲ 

ተሻርከው የሚዘርፉት የአገር ሀብት መቆም አለበት የሚሉ ክፍሎች ኮንትራቱ በዚህ አብቅቶ የወርቅ 

ማዕድኑ በመንግስት ቁጥጥር ስር መሆን አለበት የሚሉ ወገኖች በርካታ ናቸው።  

 

➢ በምስራቅ በደቡብ እና በደቡብ ምስራቅ ባሉ ዩኒቨርስቲዎች የሚማሩ ተማሪዎች ትምህርታቸውን 

እያቋረጡ መውጣት መቀጠላቸውን ከየቦታው የሚደረሱ መረጃዎች እየገለጹ ይገኛሉ። ተማሪዎች 

ትምህርታቸውን ለማቋረጥ ከተገደዱበት ምክንያት አንዱ የሰላም መድረክ በሚል ሽፋን 

በየዩኒቨርስቲው የሚካሄደው የስለላ መሳሪያ እንዲቀር ያቀርቧቸው ጥያቄዎች ተቀባይነት በማጣቸው 

መሆኑ እየተነገረ ነው። ሰኞ ህዳር 11 ቀን በሃረሚያ የሚገኘው የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ጥያቄያቸው 

ተቀባይነት በማጣቱ ትምህርታችውን አቋርጠው የወጡ  መሆናቸው ታውቋል። በጋምቤላ እና 

በመቱ ዩኒቭርስቲ የሚገኙ ተማሪዎችም በተመሳሳይ መልክ ትምህርት አቋርጠው እንደወጡ 

ተነግሯል። በቡሬ ሆራ ዩኒቨርስቲ የወያኔ አገዛዝ በሚያካሄደው የዘር ግጭት ምክንያት ዩኒቨርስቲው 

ተዘግቶ መቆየቱ ይታወቃል።  

 

 

➢ በኢትዮጵያ የሰምጥ ሸለቆ አካባቢ ከሚገኘው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ የኤሌክትሪክ ኃይል 

ማመንጨት እንደሚቻል ጥናቶች እያረጋገጡ መሆናቸው ተነገረ። በዚህ መስክ የተደረጉ የተለያዩ 

የጂኦፊዚካል ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት ከአካብቢው ከ 1000 ሜጋ ዋት እስከ 10000 ሜጋ ዋት 

ድረስ ለማመንጨት የሚቻል መሆኑን ይጠቁማሉ። ከሕዝቡ 80 ከመቶ የሚሆነው ምንም ዓይነት 

የኤሌክትሪክ አገልግሎት በማያገኝበት አገር በዚህ መስክ የሚገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል ከፍተኛ 

አስተዋጾ ሊኖረው እንደሚችል ተገምቷል። በውጭ ተቋሞች እርዳታ የሳተላይት ፎቶግራፎችንና 

ምስሎችን መሰረተ በማደረግ ጥናቶች እየተካሄዱ መሆናቸው ታውቋውል።  

 

➢ የኦሮሚያ የአማራና የደቡብ ብሔረሰቦች አትሌክስ ማህበሮች ከኢትዮጵያ አትሌክቲክስ ፌዴሬሽን 

አባላነት የወጡ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ማህበሮቹ ከፌዴሽኑ የወጡበት ምክንያት በተቋሙ 

ውስጥ ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ ውክልና አለመኖሩና ግልጽ የሆኑ የአድሎ ሥራዎች እየተካሄዱ 



መሆናቸው ተጠቅሷል። የኦሮሞው አትሌክቲክስ ማህበር ባወጣው መግለጫ ፌዴሬሽኑ የጂማ አባ 

ቡና የእግር ኳስ ክለብ አለአግባብ ማስወገዱ ቅሬታ ያሳደረበት መሆኑን ጠቅሶ በዘንድሮው ውድድር 

አንድም ክለብ ከአካባቢው ተሳታፊ እንደማይሆን ገልጿል።  

 

➢ ማክሰኞ ህዳር 12 ቀን የዚምባብዌ ምክር ቤት ሙጋቤን በመወንጀል ከስልጣን ለማስወገድ 

የሚያደረገውን ውይይት በጀመረ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ሙጋቤ ስልጣናቸውን የለቀቁ መሆናቸው 

ታውቋል። ቀድም ብሎ ምክር ቤት የአለአግባብ በስልጣን መጠቀም በሚል ክስ በገዥው ፓርቲ 

የቀረበው ሀሳብ በተቃዋሚ ድርጅቶች ተደግፎ ሂደቱ ተጀምሮ ነበር።  ምክር ቤቱ ጀምሮት የነበረው  

የውይይትና የክርክር  ሂደት በመጨረሻ ሙጋቤን ወንጀለኛ የሚያደርግና ከዚያ በኋላ ከሥልጣን 

የሚያስነሳ ነበር። ሙጋቤ ከስልጣን መወረዳቸው ይፋ ሲሆን በብዙ ሺ የሚቆጠር ሕዝብ አደባባይ 

ወጥቶ ደስታውን ገልጿል። የመግደል ሴራ ተጠንስሶብኝ ነበር ያሉት ምክትል ፕሬዚዳንት የጸጥታው 

ሁኔታ አስተማማኝ ሲሆን ወደ አገራቸው እንደሚመለሱ ተናግረዋል። ረቡዕ ዕለት የደቡብ አፍሪካ 

እና የአንጎላ ፕሬዚዳንቶች ወደ ዚምባብዌ ሂደዋል የተባሉ ሲሆን ሙጋቤን ጨምሮ 

የሚመለከታቸውን ሁሉ ያነጋገሩ መሆናቸው ታውቋል።  

 

➢ በሱማሌላንድ በተካሄደ ምርጫ የገዥው ፓርቲ ተወካይ የሆኑት ሚስተር ሙሴ ቢሂ የአገሪቱ 

ፕሬዚዳንት ሆነው መመረጣቸውን የዜና ምንጮች ገልጸዋል። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምርጫው 

ትክክል አይደለም ብለው ተቃውሞ ያሰሙ ቢሆንም የድምጹን 55 ከመቶ በማግኘት አሸናፊ 

መሆናቸው ታውቋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በአገሪቱ ውስጥ አንድ ሰው ከአንድ ጊዜ በላይ እንዳይመርጥ 

የሚቆጣጠር ዘመናዊ መሳሪያ ከጥቅም ላይ የዋለበትን ይህንን ምርጫ ለመታዘብ ከ 27 አገሮች 

የተውጣጡ 60 የሚሆኑ ታዛቢዎች ምርጫውን የተከታተሉ መሆኑ ታውቋል። ሶማሌላንድ በ1983 

ዓም. በገዛ ራሷ ነጻነቷን ያወጀች ሲሆን እስካሁን ድረስ አለም አቀፍ እውቅና ያላገኘች መሆኗም 

ይታወቃል። አሁን በተካሄደው ምርጫ ምክንያት አገሪቱ የአለም አቀፉን ኅብረተሰብ  እውቅና 

ልታገኝ ትችላለች በማለ አስተያየት የሚሰጡ ክፍሎች በርካታ ናቸው።  

 
 

➢ በናይጄሪያ አዳማዋ በተባለ ግዛት በምትገኘው ሙቢ ከተማ ውስጥ አንድ አካለ መጠን ያልደረሰ 

ወጣት አጥፍቶ ጠፊ የያዘውን ቦምብ በማፈንዳቱ ቢያንስ 50 ሰዎች የተገደሉ መሆናቸው ታውቋል።

፡ጥቃቱ የተፈጸመው ማክሰኞ ህዳር 12 ቀን ሲሆን አጥፍቶ ጠፊው በአንድ መስጊድ ውስጥ 



በተሰበሰቡ ምዕመናን  ውስጥ ሰርጎ በመግባት የታጠቀውን ቦምብ አፈንድቶ ጉዳት ሊያደርስ ችሏል 

። ለጥቃቱ ኃላፊነትን የወሰደ አካል ባይኖርም የቦኮ ሃራም አሸባሪዎች መሆናቸው ግልጽ ነው 

ተብሏል። በቦምቡ አካላቸው የተጎዳ በርካታ ሰዎች በየሆስፒታሉ በመበታተናቸው ፖሊስ ትክክለኛ 

ቁጥራቸውን ለማግኘት ያልቻለ መሆኑን ገልጿል።    

 

 

 

 

ህዳር 11 ቀን 2010 ዓም 

ርዕሰ ዜና  

• ልዩ ፖሊስ የሚያካሄደው ጥቃት አሁን እንደቀጠለ ነው 

• የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ኮሚቴ አባላት የወያኔ አባል ነው ያሉት ዳኛ እንዲቀየር ጠየቁ 

• የአባይን ግድብ አስመልክቶ የግብጽ ባለስልጣኖች ማስጠንቀቂያዎች እየሰጡ ነው 

• ሻዕቢያ ሌላ ተጨማሪ ሼህ ይዞ አሰረ 

• የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ለመንግስቱ ኃይለማሪያ የተሰጠው የጥገኝነት መብት እንዲገፍፍና ግለሰቡ 
ለፍርድ እንዲቀርብ ለአዲሶቹ መሪዎች ደብዳቤ ጻፈ 

• የዚምባብዌ ምክር ቤት ሙጋቤን ከስልጣን የሚያነሳ ውይይት ሊጀምር ነው 

• የኬኒያው ፍርድ ቤት በቅርቡ የተካሄደው ድጋሚ ምርጫ ህጋዊ ነው በማለት ወሰነ 

• የቀድሞ የደቡብ ሱዳን ወታደራዊ መሪ ከቤት ውስጥ እገታ ተፈተው ወደ ናይሮቢ ሄዱ 
 

ዝርዝር ዜናዎች 

 



➢ የወያኔ ልዩ ፖሊስ በሕዝብ ላይ የሚያካሂደው ጥቃት አሁንም ያልቆመ መሆኑን ከተለያዩ አካባቢዎች 

የሚደርሱ ዜናዎች ይገልጻሉ። እሁድ ህዳር 10 ቀን በቦረና ዞን ዳሃስ በተባለ ቦታ ይኽው በወያኔ 

የታጠቀውና የተደራጀው ልዩ ፖሊስ በሕዝብ ላይ በሰነዘረው ጥቃት 8 ሰዎች ሲገደሉ ሌሎች 9 

ሰዎች የቆሰሉ መሆናቸውን በአካባቢው የሚገኙ የአይን እማኞች እየተናገሩ ይገኛሉ።  

 

➢ በዛሬው ቀን በተሰየመው የወያኔ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት  በሽብረተኛነት ከተከሰሱት 

የወልቃይት አማራ አስመላሽ ኮሚቴ አባላት ውስጥ አቶ አታላይ ዛፌ እና አቶ ዘመነ ጌቱ የተባሉት 

ዜጎች  ዘርአይ ወልደስላሴ የተባለው ዳኛ የወያኔ አባል ስለሆነ ጉዳያቸውን ለማየት ስለማይችል 

እንዲነሳ ጠይቀዋል። አቶ አታላይ ዛፌ ለፍርድ ቤቱ ባሰሙት ቃል ወልቃይት የአማራ ነው የሚል 

አቋም በመያዝ መብታቸውን ተጠቅመው ጥያቄ በማቅረባቸው የታሰሩ መሆናቸውን ገልጸው አቶ 

ዘርአይ ወልደስላሴ የተባለው ዳኛ በማህበራዊ ሚዲያና በቴሌቪዥን ወልይቃይት የትግራይ ነው 

በማለት አቋሙን ሲገልጽ የቆየ በመሆኑ ጉዳያቸውን ሊዳኝ እንደማይችል ተናግረዋል። በተጨማሪም 

እሱ ተከራካሪ እሱ መልእክት አስተላላፊ እሱ ዳኛ ሊሆን አይችልም በማለት አቋማቸውን ገልጸዋል። 

አቶ ዘመነ ጌቱም ማዕከላዊ የተደበደብኩት ወልይቃት የማነ ነው እየተባልኩ ነው ካሉ በኋላ የከሰሰኝ 

ወያኔ በመሆኑና ዳኛውም የወያኔ አባል ስለሆነ ጉዳያችንን በገለልተኛነት ሊያይልን አይችልም 

በማለት ሀሳባቸውን አቅርበዋል። በፍርድ ቤቱ የነበሩ ሌሎች ተከሳሾችም ተመሳሳይ ጥያቄ ያቀረቡ 

መሆናችው ታውቋል። ፍርድ ቤቱ ተቃውሟቸውን በጽሑፍ እንዲያቀርቡ አዞ ችሎቱን ዘግቷል።    

 

➢ የአባይ ግድብን አስመልክቶ አለመግባባት ያለ መሆኑን በመግለጽ ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ የግብጽ 

ከፍተኛ ባለስልጣኖች የወያኔን አገዛዝ በማስጠንቀቅ ላይ ይገኛሉ። የግብጽ ፕሬዚዳንት አልሲሲ 

ቅዳሜ ህዳር 9 ቀን አንድ የመስኖን ቦታ ሲጎበኙ ባደረጉት እና በቴሌቪዥን በተላለፈው በተላለፈው 

ንግግራቸው “የአባይ ውሃ ለግብጽ የህልውና ጥያቄ ነው ካሉ በኋላ ማንም ሰው ከአባይ ውሃ ውስጥ 

ለእኛ የሚገባብንን ድርሻ ሊከለክለን አይችልም” ብለዋል። እሁድ ህዳር 10 ቀን የግብጹ የውጭ 

ጉዳይ ሚኒስትር ለአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በስልክ ባደረጉት ገለጻ የአባይ ግድብ በተለያዩ 

አገሮች ላይ ስለሚያስከትለው ሁኔታ የተሰየመው የቴኪኒክ ኮሚቴ ባቀረበው ሪፐርት ላይ ግብጽና 

የወያኔ አገዛዝ አለመስማማታቸውን ገልጸዋል። በአሜሪካ ሲካሄድ በነበረው የአፍሪካ የውጭ ጉዳይ 

ሚንስትሮች ስብሰባ ላይ የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አለመገኘታቸው ተስተውሏል።  



 

➢ ሻዕቢያ በእስልምና ትምህርት ቤቶች ላይ ህገወጥ እርምጃ ወሰደ በሚል በአስመራ በተከሰተው 

ተቃውሞ የ93 ዓመቱ ሼህ እና በርክታ ሰዎች መታሰራቸው ቀደም ብሎ የተዘገበ ሲሆን ባለፈው 

ሳምንት ደግሞ በመስጊድ ንግግራቸው ሻዕቢያን ተቹ የተባሉ ሌላ አዛውንት መታሰራቸውም 

ታውቋል ። ይህን በመቃወም በዓለም አቀፍ ደረጃ ጸረ ሻዕብያ ሰልፎች ከመካሄዳቸው በተጨማሪ 

ማነቸውም ዓይነት ሰላማዊ ሰልፍ ለኢትዮጵያውያን ዜጎች  በተከለከለባት በአዲስ አበባ በወያኔ 

ፍቃድ ኤርትራውያን በአፍሪካ ኅብረት ሕንጻ ፊት ለፊት ተሰልፈው ለድርጅቱ ባለስልጣኖቹ 

የተቃውሞ ደብዳቤ እንዳስረከቡ ማወቅ ተችሏል ። የአፍሪካ ኅብረት ሻዕቢያ ስለሚያካሄደው አፈና 

ትላንትም ዛሬም ያሰማው የረባ ድምጽ ባይኖርም በሻዕቢያ ላይ የተጣለው የተባበሩት መንግስታት 

ማዕቀብ ለተጨማሪ ዓመት መቀጠሉ ግን ተረጋግጧል ። ሻዕቢያ ከሳውዲ አረቢያና እስራኤል ጋር 

አብሮ የመንን የማጥቃት ፖለቲካው በገንዘብ በኩል ቢጠቅመውም በፖለቲካው ይበልጥ ሊጎዳው 

እንደሚችልም በመጠቆም ላይ ነው ። 

 

➢ በዚምባብዌ እየተከሰተ ያለውን የሙጋቤ ከስልጣን መውረድ ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያ 

የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ ለአዲሶቹ መሪዎች በጥቅሉ በጻፈው መግለጫ በሐራሬ መሽጎ 

ያለውን ፋሺስቱ መንግስት ኃይለማርያምን የሰጡትን የጥገኝነት መብት ሰርዘው ወደ ፍርዳ 

ለማቅረብ እንዲወስኑ ጠይቋል ። በወያኔም ሆነ በዓለም አቀፉ የሄግ ፍርድ ቤት ፍትህ አለመኖሩን 

ያልካደው ይህ መግለጫ መንግስቱን የት ፍርድ ማቅረብ እንደሚገባ እስካሁን የአብራራው 

አለመኖሩም ተዘግቧል ። ፋሺስቱም ወደ ሰሜን ኮሪያ ሊፈረጥጥ ተዛጋጅቷል ለተባለው ግን ምንም 

ማረጋጋጫ አልተገኘም ። 

 

➢ እሁድ ህዳር 10 ቀን 2010 ዓም የዚምብብዌ ገዥ ፓርቲ የሆነው የዛኑ ፒኤፍ የማዕከላዊ ኮሚቴ 

አባላት ተሰብሰበው ሮበርት ሙጋቤን ከፓርቲው መሪነት ያወረዱ ሲሆን ሙጋቤ እስከሰኞ እኩለ 

ቀን ድረስ የፕሬዚዳንታዊ ስልጣናቸው በገዛ ፈቃዳቸው ካለቀቁ የዚምባብዌ ምክር ቤት ከስልጣን 

የማስወገድ ሂደት የሚጀመር መሆኑ ተገልጿል። ሙጋቤ እሁድ ማታ ለሕዝባቸው ባደረጉት 

የቴሌቪዥን ንግግር ከስልጣን መልቀቃቸውን ይናገራሉ ተብሎ ተጠብቆ የነበረ ቢሆንም ይህንኑ 

ሳይናገሩ መቅረታቸው የታወቀ ሲሆን ከስልጣን ለመልቀቅ የተሰጣቸው የጊዜ ገደብም ያለፈው 

መሆኑ ታውቋል።  የተለያዩ የተቃውሞ ድርጅቶች የሙጋቤን ከስልጣን መልቀቅ የሚጠይቁ የተለያዩ 

ሰልፎች እንዲካሄዱ ያቀዱ መሆናቸውን ገልጸዋል። የዚምባብዌ የጀግኖች ማህበርን ሙጋቤን 



በስልጣን መባለግ በፍርድ ቤት የሚከስ መሆኑን ተናግረዋል። የዚምባብዌ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች 

የሙጋቤን ከስልጣን መልቀቅ በመጠየቅ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ያደረጉ ሲሆን ፈተና ለመውሰድ 

ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። ሙጋቤን በስልጣን መባለግ ለመክሰስና ከስልጣን ለማወረድ 

የዚምባብዌ ምክር ቤት ሁለት ቀናት ይወስዱበታል የተባለ ሲሆን ማክሰኞ ጉዳዩ ለምክር ቤቱ አባላት 

ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋል ረቡዕ ዕለት ድምጽ ይሰጥበታል ተብሏል። የሙጋቤ ተቃዋሚዎች 

ፓርቲው በውስጡ ስለተከፋፈለ የአሁኑን ችግር ሊፈታ አይችልም እያሉ ነው። 

 

➢ የኬኒያ ፍርድ ቤት በዛሬው ቀን ስለድጋሚው ምርጫ የቀረቡትን አቤቱታዎች መርምሮ ምርጫው 

ትክክል መሆኑን በመግለጽ የምርጫው ውጤት መጽናት  አለበት የሚል ውሳኔ አስተላለፏል። በዚህ 

የፍርድ ቤት ውሳኔ ኬኒያታና ደጋፊዎቻቸው አሸናፊነትን የተቀዳጁ ሲሆን  በፍርድ ቤቱ አባላት 

በሙሉ ድምጽ የተላለፈው ውሳኔው የተቃዋሚው ፓርቲን ማሳዘኑ ታውቋል።  ውሳኔ በተቃዋሚ 

ደጋፊዎች ላይ ከፍተኛ ብስጭት የተፈጠረ ሲሆን በዛሬው በአንዳን ቦታዎች የተቃውሞ ሰልፍ 

ሰልፎች መደረጋቸውና  ከፖሊሶች ጋር በድንገት በተነሳ ግጭትም ቢያንስ ሁለት ሰዎች የሞቱ 

መሆናቸው ተነግሯል።  

 
 

➢ በደቡብ ሱዳን በቤት ውስጥ ታግተው የነበሩት የቀድሞ የአገሪቱ ወታደራዊ መሪ ፖል ማሎንግ 

ከታሰሩበት ተፈተው ለህክምና ወደ ናይሮቢ የሄዱ መሆናቸውን የደቡብ ሱዳን ባለስልጣኖች 

ገልጸዋል። ባለፈው ወር ፖል ማሎንግ በቤት ውስጥ እንዲታሰሩ በተደረጉበት ውቅት በዋናዋ ከተማ 

በጁባ ውጥረት የተፈጠረ መሆኑ ይታወቃል። ፖል ማሎንግ የጠነከረ ሚሊሺያ ጦር ያደራጁ በመሆኑ 

የእርስ በርስ ጦርነት ሊፈጠር ይችላል ተብሎ ተፈርቶ ነበር። የሱዳን የማስታወቂያ ሚኒስትር የቀደሞ 

ጄኔራል የተለቀቁ መሆናቸውን ገልጸው ወደፈለጉበት ቦታ መሄድ ይችላሉ ብሏል። ተከታዮቻቸው 

በምን ዓይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ ግን የታወቀ ነገር የለም። 

➢  

 

 

 

 


