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በምርጫ ቦርድ የታወቀ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ ለማቋቋም ወደ ባህር ዳር ከተማ ያቀኑትና እዚያው
በኮማንድ ፖስቱ ታፍነው ከመጋቢት 15/2010 ጀምሮ በእስር ላይ ላይ የነበሩት 19 ሰዎች ዛሬ ከ
እስር መለቀቃቸውን ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ ዘግቧል::
ዛሬ የተፈቱት ወገኖች ስም ዝርዝር ከታች የሰፈረ ሲሆን ትናንትና እና ዛሬ ብቻ የአዲሱ ጠቅላይ ሚ/ር
ዶ/ር ዓብይ አህመድ የትውልድ ሥፍራ ከሆነችው አጋሮ ከተማ ጨምሮ በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች
ኮማንድ ፖስቱ ወጣቶችን የዓይናችሁ ቀለም አላማረኝም በሚል እያሰረ ይገኛል::
1, ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ (ባ/ዳር ዩንቨርሲቲ መምህርና የጣና
ደህንነትና የአካባቢ ጥበቃ ማህበር ፕሬዚደንት
2, አቶ ጋሻው መርሻ (የሰማያዊ ፓርቲ ድርጅት ጉዳይ
ኃላፊ የነበረና የ”አንፀባራቂው ኮከብ” መፅሃፍ ፀኃፊ)
3, የሱፍ ኢብራሂም (ወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበረና
አሁን ጠበቃ)
4, ተመስገን ተሰማ (ወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር)
5, በለጠ ሞላ (አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና
መምህር)
6, ንጋቱ አስረስ (የአማራ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ)
7, በለጠ ካሳ (የቀለም ቀንድ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ የነበረ)
8, አቶ ሲሳይ አልታሰብ
9, አቶ ዳንኤል አበባው
10, አቶ መንግስቴ ተገኔ
11, አቶ ቦጋለ አራጌ
12, አቶ ካሱ ኃይሉ (የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ መምህር)
13, አቶ ተሰማ ካሳሁን
14, አቶ ድርሳን ብርሃኔ
15, አቶ በሪሁን አሰፋ
16, አቶ ፍቅሩ ካሳው
17, አዲሱ መለሰ (ደ/ታቦር ዩኒቨርሲቲ መምህር)
18, አቶ ተመስገን ብርሃኑ
ሁሉም ዛሬ ከእስር ተፈተዋል::
በተለያዩ ከተሞች ሰዎች ታፍሰው መታሰራቸው ተጠቆመ (ቢቢኤን)
በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሰዎች መታሰራቸውን መረጃዎች ጠቆሙ፡፡ የእስሩ ምክንያት ከዶ/ር አብይ
አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መሾም ጋር ተያያዥነት እንዳለው የጠቆሙት መረጃዎች፤ በዛሬው
ዕለት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የአጋዚ ወታደሮች ሰላማዊ ሰዎችን አፍሰው ማሰራቸውንም መረጃዎቹ
አክለዋል፡፡ ዶ/ር አብይ አህመድ ትላንት በገዥው ፓርላማ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ሹመት ከተሰጣቸው
በኋላ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተለያዩ ስሜቶች የተንጸባረቁ ሲሆን፤ በሹመቱ ‹‹ደስታቸውን የገለጹ››
ሰዎች ደግሞ ለእስር ተዳርገዋል ተብሏል፡፡ በዛሬው ዕለት በድሬዳዋ እና በጋምቤላ ከተሞች በአብይ

አህመድ ሹመት ደስታቸውን የገለጹ ነዋሪዎች በአጋዚ ወታደሮች ታፍሰው መታሰራቸውን ከመረጃዎች
ገለጻ ለመረዳት ተችሏል፡፡
በድሬዳዋ ከእስር በተጨማሪ ታሳሪዎቹ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ያስረዱት መረጃዎቹ፤ ነዋሪዎቹ
ታፍሰው ወደ ወታደራዊ ካምፕ መወሰዳቸውንም አክለው ገልጸዋል-መረጃዎቹ፡፡ ከድሬዳዋ ከተማ
የታሰሩት ሰላማዊ ሰዎች በአሁን ሰዓት በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ያልታወቀ ሲሆን፤ የታሰሩት
በኮማንድ ፖስቱ አማካይነት በመሆኑ መቼ እንደሚፈቱ አልያም በቀጣይ ምን እንደሚገጥማቸው
በእርግጠኝነት መናገር አይቻልም ተብሏል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ በጋምቤላ ክልል በዶ/ር አብይ አህመድ
መመረጥ ‹‹ደስታችሁን ገልጻችኋል›› የተባሉ ሴቶች ለእስር መዳረጋቸው ተነግሯል፡፡
በተጠቀሰው ምክንያት አራት ሴቶች ከጋምቤላ ክልል አቦቦ ወረዳ የታሰሩት፣ የዶክተሩን ሹመት
አስመልክቶ ሻይ ቡና በማለታቸው መሆኑ የተጠቆመ ሲሆን፤ ከአራቱ ሴቶች ውስጥ አንዷ ገና አንድ
ዓመት ያልሞላው ህጻን ልጅ እንዳላትም መረጃው ያስረዳል፡፡ እንደ ድሬዳዋ ሁሉ በጋምቤላ ክልልም
ሰዎች የታሰሩት በአጋዚ ወታደሮች መሆኑ ተነግሯል፡፡ የአካባቢዎቹ ስም እና የታሰሩት ሰዎች ቁጥር ምን
ያህል እንደሆነ ለጊዜው ባይታወቅም፤ በተመሳሳይ ምክንያት በሌሎች ከተሞችም ሰዎች ለእስር
መዳረጋቸው ታውቋል፡፡ በአሁን ሰዓት እየተካሄዱ ያሉ የእስር ዘመቻዎች የሚከናወኑት የህወሓት
ሹማምንት በሚመሩት ኮማንድ ፖስት መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን፤ ሹማምንቱ በሰጡት ትዕዛዝም ሰላማዊ
ሰዎች እየተገደሉ እና እየታሰሩ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡

