
 

ሐምሌ 25 ቀን 2008 ዓ.ም. 

ርዕሰ ዜና  

 የጎንደሩ ደማቅ ሰልፍ የሕዝቡን ቆራጥነት ያንጸባረቀ ነው ተባለ 

 በኦሮሚኛ ተናጋሪ አካባቢዎች የተቃውሞ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ቀጥሏል 

 የቱርኩን ፕሬዚዳንት ለመያዝ ተልእኮ ተሰጥቷቸው ነበር የተባሉ ወታደሮች ተያዙ 

 በሶማሊያ የአልሸባብ ታጣቂዎች ያካሄዱት ጥቃት ጉዳት አደረሰ 

 በናይጄሪያ በኢንተርኔት ማጭበረበር ከፍተኛ ገንዘብ የዘረፈው ግለሰብ ተያዘ 
 

ዝርዝር ዜናዎች 

 እሁድ ሐምሌ 24 ቀን በጎንደር ከተማ የተካሄደው ደማቅ ሰልፍ በወያኔ አምባገነን አገዛዝን ኢላማ 

ያደረገ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድነትነትና እኩልነትን ያረጋገጠ የሕዝብን ጽኑነትና ቆራጥርነት 

ያስመሰከረ ደማቅ ስልፍ ነው በሚል ዜጎች ምስክርነታቸውን እየሰጡ ነው። በሰልፉ ላይ የተገኘው 

ከግማሽ ሚሊዮን ሕዝብ በላይ እንደነበር አንዳንድ ዜጎች ግምታቸውን የሰጡ ሲሆን ቁጥሩ ከዚህ 

በላይ ነው የሚሉም በርካታ ናቸው። የወያኔ አገዛዝ የኢተርኔትና የሶሻል ሚድያ መገናኛዎችን 

ለመዝጋት ካደረገው ሙከራ ሌላ የጸጥታ ኃይሎች እርምጃ ሳይወስዱ ቀርተዋል። የወያኔ የዜና 

ማሰራጫዎች ስለሰልፉ ምንም ዘገባ ያላቀረቡ ሲሆን አንዳንድ በውጭ ያሉ በወያኔ የስርዓቱ ደጋፊ 

የሆኑ ድረ ገጾች በብአዴን ባለስልጣኖች ላይ ዛቻ መሳይ ማስጠንቂያ የጻፉ መሆናቸው ታውቋል። 

በጎንደር ባሉ አንዳንድ ከተሞች ተመሳሳይ ሰልፍ መደረጋቸው የተዘገበ ሲሆን የሕዝቡ ብሶት ከፍተኛ 

ደረጃ ላይ የደረሰ በመሆኑ ወደ ሌሎች የአገሪቱ ከተሞችና ክፍለሀገሮች በመዛመት አርእድ 

አንቀጥቀጥ ሰልፎች ሊካሄዱ  ይችላሉ በማለት ብዙዎች ያላቸውን ግምት ይሰጣሉ  

 

 ከእሁድ ሐምሌ 24 ቀን ጀምሮ በምዕራብ ሀረርጌ አዎዳይ ከተማ፤ በሂርናማ በበዴሳ  እንዲሁም 

በምስራቅ ሃረርጌ  በሃርሚያ ውስጥ ሕዝባዊ  የተቃውሞ እንቅስቅሴ ተጠናክሮ የተካሄደ ሲሆን ወያኔ 

አግአዚ ኃይሎች በወሰዱት የጥቃት እርምጃ በርካታ ሰዎች መሞታቸው ተዘግቧል። ባጠቃላይ ጉዳት 

የደረሰባቸው 24 ሰዎች ሲሆን ከዚሁ ውስጥ 6 መሞታቸውና የተቀሩት የቆሰሉ መሆናቸው 

ተዘግቧል።  የሞቱት ሰዎች ቁጥር አንዳንድ ምንጮች 17 ሲያደርሱት በርካታ የአይን እማኞች ቁጥሩ 



ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችል ይናገራሉ። በሃረሚያም 19 ሰዎች መቁሰላቸው ምንጮች ይጠቅሳሉ። 

ከሂርና ወደ ድሬደዋ የሚወስደው መንገድም የተዘጋ መሆኑ ተነግሯል። 

 
 

 ባለፉት ሳምንታት በቱርክ በተካሄደው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ወቅት ፕሬዚዳንት ፕሬዚዳንት 

ኤርድዋንን ለመግደል ተልዕኰ ተሰጥቷቸው ነበር የተባሉ 11 ወታደሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸው 

ተነገረ። ከሁለት ሳምንታት የተጠናከረ ፍለጋ በኋላ ወታደሮች ከተደበቁበት ጫካ ውስጥ የተያዙ 

ሲሆን ከሚፈልጉት ውስጥ አንደኛው ግን እስካሁን ያልተያዘ መሆኑ ታውቋል። ከመፈንቅለ 

መንግስት ሙከራ በኋላ በርካታ ሰዎች እየተያዙና ከስራ እየተባረሩ መሆናችው ታውቋል። ጥቃቱ 

ያተኮረ በአሜሪካ ውስጥ በሚኖሩት የሃይማኖት መሪ የሚመራው የጉለን እንቅስቃሴ አባላት 

ቢሆንም ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች የሚገኙበት በርካታ ሰዎች እየተያዙ ከስራ እየተባረሩ ሲሆን 

የአገልግሎት ሰጭ ተቋሞችና የንግድ ድርጅቶች እየተዘጉና እየተወረሱ መሆናቸው ተነግሯል። የቱርክ 

የአገር ግዛት ሚኒስትር አርብ ዕለት በሰጡት መግለጫ ባጠቃላይ 18 ሺ ሰዎች መያዛቸውና ከፌቱላህ 

ጉለን ተቋም ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ 60 ሺ ሰዎች ከስራ የተባርሩ መሆናቸው ተገልጿል። 

ሌሎች 50 ሺ ሰዎች ወደ ውጭ እንዳይወጡ መታገዳቸውን ገልጸዋል። የፌቱላህ ጉላን ተከታዮች 

በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሲሆን በእነሱ ላይ ዘመቻ ማካሄዱ በቱርክ ውስጥ ከፍተኛ ችግር ይፈጥራል 

የሚል ግምት ሰፊ ነው።  

 

 እሁድ ሐምሌ 24 ቀን 2008 ዓም በሶማሊያ ዋና ከተማ በሞጋዲሾ በከተማ ማህል በሚገኝ አንድ 

ፖሊስ ጣቢያ ላይ የአልሸባብ ታጣቂዎች ጥቃት ፈጸመው ስድስት ሰዎች መሞታችው ታውቋል። 

ሁለት ፈንጂ የተጠመደባቸውን መኪኖች ከውጭው አጥር ጋር በማጋጨትና ሌሎች ደግሞ ጥይት 

እየተኮሱ ባካሄዱት ወረራ አምስት ሰላማዊ ሰዎችና አንድ የፖሊስ ወታድር መሞቱ ተዘግቧል። 

በወረራው ጥቃት ላይ የተሰታፉት ሰባቱም የአልሸባብ አባላት በፈንጅና በጥይት የተገደሉ መሆናችው 

ታውቋል። በቅርቡ በሞቃዲሾ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ በተመድ እና በአፍሪካ ህብረት መስርያ 

ቤቶች ላይ አለሸባብ ጥቃት ፈጽሞ ጉዳት ማድረሱ የሚታወስ ሲሆን ቡድኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ 

በሚወስደው የጥቃት እርምጃ አሁንም ጠንካራ መሆኑን ያሳያል በማለት ጉዳዩን የሚከታተሉ ሰዎች 

ይናገራሉ። 

 
 



 በዓለም አቀፍ ደረጃ በኢንተርኔት (በይነመረብ) በመጠቀም ከፍተኛ ማጭበርበር ሲያካሄድ የነበረ 

አንድ ናይጄሪያዊ በቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑን የዜና ምንጮች ገለጹ። ማይክ በሚል ስም 

የሚጠራውና አርባ ዓመት ዕድሜ ያለው  ይህ ግለሰብ የብዙ ሰዎችን ተቋሞችን ኢሜሎች 

በማጭበርበር ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ገንዘብ ያካበተ መሆኑ ይነገራል። ግለሰቡ በናይጄሪያ 

በማሌዢያ እና በደቡብ አፍሪካ ከትመው የሚሰሩ አርባ ሰዎችን ከስሩ በማሰራትና በቻይና 

በአውሮፓና በአሜሪካ ግንኙነቶችን በመፍጠር በተለያዩ አገሮች ያሉ ግለስቦችና ተቋሞች ኢሜሎች 

ሰብሮ በመግባት ከፍተኛ ገንዝብ አጭብርብሮ ውስዷል ተብሏል። 

 


