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በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት የሳኡዲ አረቢያ ለአንድ ዓመት ያህል ነዳጅ በዱቤ ለኢትዮጵያ
እንድትሰጥ የተጠየቀ መሆኑ ታውቋል
ከኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስኪያጁን ጨምሮ በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች የነበሩ ሰዎች ከሥልጣናቸው
እየተነሱ መሆኑ ተዘግቧል
ሻዕቢያ ከወሰን አካባቢ ወታደሮቹን ያነሳ መሆኑና ያረገውም በራስ አነሳሽነት የመልካም ፈቃዱን
ለመግለጽ ነው ተብሏል
የጅቡቲ በተባበሩት መንግሥታት አምባሳደር ከሻዕቢያ ጋር ያለውን የድንበር ችግር አንቶኒዮ ጉተረስ
እንዲያሸማግሉ በደብዳቤ መጠየቁ ተሰማ
የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኬር፣ በቅርቡ የቀረበውን የሰላም ስምምነት እንደሚቀበሉ አስታወቁ
ኤፍ.ቢ.አይ (FBI) የተባለው የአሜሪካ የስለላ ድርጅት ኔልሰን ማንዴላ ከእስር ከተለቀቁ በኋላ የስለላ
ተግባር ያከናውንባቸው እንደነበር ተገለጸ

ዝርዝር ዜናዎች
 በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት የሳኡዲ አረቢያ መንግስት ለአንድ ዓመት ያህል ነዳጅ በዱቤ
ለኢትዮጵያ እንዲሰጠ የተጠየቀ መሆኑ ታውቋል። አገዛዙ እንደገለጸው በውጭ ምንዛሬ እጥረት
ምክንያት 1.6 ሚሊዮን ቶን የሚሆን ዕቃ በጂቡቲ ወደብ መከማቸቱ ታውቋል። ሳኡዲ በዱቤ
የምትሰጠው ነዳጅ ምንም እንኳ ጠቅላላ የውጭ ምንዛሬውን ችግር የማያስቀር ቢሆንም ቢያንስ
በነዳጅ አቅርቦት በኩል የተወሰነ ፋታ ሊያስገኝ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ
የወያኔ ባለሥልጣኖችና አባላት የውጭ አገር ገንዘቦችን ከኢትዮጵያ የማውጣት ሥራ በከፍተኛ
ደረጃና መጠን እያስፋፉት ይገኛሉ በማለት ሁኔታውን በቅርቡ የሚያውቁት ወገኖች አጋለጡ።
ባለፉት 10 ቀናት ብቻ ከ48 ሺ 600 ዶላር በላይ ዋጋ ያላቸው የውጭ አገር ገንዘቦች በቦሌ ወደ
ውጭ ሲወጡ የተያዙ መሆናቸው ታውቋል። በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት የጥሬ ዕቃዎች
አቅርቦት በጣም የቀነሰበት ሁኔታ በመፍጠሩ የፋብሪካዎች ምርት ከማምረት አቅማቸው በታች
እንዲያመርቱ የተገደዱ መሆናቸውን የፋብሪካዎቹ ባለሃብቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። የመለዋወጫ

ዕቃዎችን ከውጭ ማስመጣት ባለመቻሉ ብዙዎች መዘጋታቸውም ታውቋል። የውጭ ምንዛሬ
ለማግኘት ሲሉ ነጋዴዎች ቡናና ሰሊጥን በኪሳራ ወደ ውጭ እየላኩ ነው ተብሏል።
 ከኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስኪያጁን ጨምሮ በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች የነበሩ ሰዎች
ከሥልጣናቸው የተነሱ ሲሆን ሁሉም የተነሱት ኃላፊነትን ባለመወጣት እንዲሁም ህገወጥና
አግባባነት የሌላቸውን ሥራዎች በመሥራታቸው ነው በማለት የዜና ምንጮች ገልጸዋል።
ከሳምንት በፊት በኢትዮ ቴሌኮም ውስጥ የኦፕሬሽን ኃላፊ የነበረው የቀድሞ የሜቴክ ኃላፊ
የክንፈ ዳኘው ወንድም ኢሳያስ ዳኘውን ጨምሮ ወደ 20 የሚጠጉ የወያኔው ድርጅት አባላት
የነበሩ ግለሰቦች ከሥራ መታገዳቸው ይታወሳል።
 ኤሪትሪያን ፕሬስ የተባለው በሻዕቢያ ቁጥጥር ስር ያለው የዜና ተቋም በዛሬው ቀን ሻዕቢያ ከወሰን
አካባቢ ወታደሮቹን ያነሳ መሆኑን ጠቅሶ የሻዕቢያ መንግስት በራስ አነሳሽነት ይህን እርምጃ
የወሰደው መልካም ፈቃዱን ለመግለጽ ነው ብሏል። የዜና ተቋሙ ላስተላለፈው መረጃ ከሻዕቢያ
ባለስልጣኖች በኩል ማረጋገጫ አልተገኘም። ባለፈው ሳምንት ብርሃኑ ጁላ የተባለው የጦር አለቃ
ወታደሮችን ለማንሳት ትዕዛዝ እየተጠባበቅን ነው የሚል መግለጫ የሰጠ መሆኑ ቢታወቅም
የወሰን አካላይ ኮሚሽኑ ለሻዕቢያ እንዲሰጥ የፈረዳቸው ቦታዎች በሙሉ በወያኔ ወታደሮች
ቁጥጥር ስር በመሆናቸው ወያኔ ምን እርምጃ እንደሚወስድ አይታወቅም። የወያኔ ባለስልጣኖች
የአልጀርሱን ስምምነት ቢቀበሉም የወሰን ማካለሉ ተግባር ግን በሕዝብ ተሳትፎ እና ውይይት
እንዲሁም በመሬት ለውጥ መሆን አለበት የሚል አቋም ይዘው መቆየታችው ይታወቃል። ይህ
ተግባራዊ ሳይሆን ከያዙት መሬት ላይ ወታደሮቻቸውን ማንሳት መሬቱን በቅድሚያ ማስረከብ
ስለሚሆንባቸው በቅርቡ ያነሳሉ ተብሎ አይጠበቅም። በሌላ ዜና ሻዕቢያ ለረጅም ዓመታት በእስር
አግቷቸው የነበሩትን 35 የጴንጤቆስጤ ሃይማኖት ተከታዮችና እንዲሁም ወታደራዊ አገልግሎት
አንሰጥም በማለትና ወደ ውጭ ሲወጡ ተይዘው የታሰሩትን የፈታ መሆኑ ተነግሯል። ይህ በንዲህ
እንዳለ የመለሰ ዜናዊ ቀኝ እጅና አገልጋይ የነበረው ሬድዋን ሁሴንም በአስመራ አምባሳደር ሆኖ
መሾሙ ተሰምቷል።
 በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጂቡቲ አምባሳደር መሀመድ ሲያድ ጉአለድ ለድርጅቱ ዋና
ጸሐፊ ለአንቶኒዮ ጉተረስ በጻፉት ደብዳቤ በአገራቸውና በሻዕቢያ መንግሥታት መካከል ያለውን
የድንበር ግጭት እንዲያሸማግሉ ተማጽነዋል። አምባሳደሩ በደብዳቤያቸው ጉተርስ ጉዳዩን

ለተመድ የጸጥታ ምክር ቤት እንዲያቀርቡና ችግሩ በሰላማዊ መንገድና በስምምነት እንዲጠናቀቅ
ገልጸው አገራቸው በስምምነት ለመጨረስ የሚያስችለውን መንገድ ሁሉ ለመቀበል ዝግጁ መሆኗን
ከመግለጻቸውም ሌላ ህጋዊ የሆነ ስምምነትና አስታራቂነት ቢኖር ጂቡቱ የምትደግፈው መሆኑን
ገልጸዋል። አምባሳደሩ ከስምንት ዓመት በፊት በሻዕቢያ መንግሥት ላይ ማዕቀብ የጣለው
በጁቢቲ ላይ በወሰደው ጥቃት መሆኑን አስታውሰዋል።
 የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኬር በቅርቡ የቀረበውን የሰላም ስምምነት እንደሚቀበሉ
አስታወቁ። ከተቀናቃኛቸው ከሪክ ማቻር ጋር ተከታታይ ውይይት ተደርጎ ስምምነት
የተደረሰባቸው ጉዳዮች፤ በመንግስቱ አወቃቀር ላይ አምስት ምክትል ፕሬዚዳንቶች ስለሚኖሩበት
ሁኔታና እንዲሁም በሌሎች በጸጥታ እና በሥልጣን አከፋፈል ዙሪያ ባሉ ጉዳዮች ላይ መሆኑ
ተነግሯል። ሳልቫኬር በንግግራቸው ማንም ከመንግስት ጉዳይ ተሳትፎ መገለል የለበትም ብለዋል።
 በቅርቡ ይፋ በሆነው የኢንተለጅንስ ሪፖርት መሰረት ኤፍ.ቢ.አይ (FBI) የተባለው የአሜሪካ
የስለላ ድርጅት ኔልሰን ማንዴላ ከእስር ከተለቀቁ በኋላ የስለላ ተግባር ያከናውንባቸው እንደነበር
መቀመጫውን ዋሽንግተን ዲሲ ያደረገው ፕሮፐርቲ ኦፍ ዘ ፒፕል የተባለ ተቋም ገልጿል። ተቋሙ
የሚስተር ማንዴላን 100ኛ የልደት በዓል አከባበር ምክንያት በማድረግ ይፋ ባደረገው ዘገባ
የተገኙት ሰነዶች የአሜሪካው የስለላው ተቋም ሚስተር ማንዴላን የኮሙኒስት አራማጅ
መሆናቸውን ይከታተል እንደነበር አትቷል። በዚህ ሳምንት የማንዴላ 100ኛ ዓመት በደቡብ
አፍሪካ የተከበረ ሲሆን የቀድሞ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ በቦታው ተገኝተው ቀስቃሽ ንግግር
ማድረጋቸው ይታወቃል።

ሐምሌ 11 ቀን 2010 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና









በአዲስ አበባ የቀላል ባቡር አገልግሎት ሠራተኞች ረቡዕ ጠዋት ለተወሰነ ጊዜ የሥራ ማቆም አድማ
አድርገው እንደነበር ተዘገበ
በመለስ ዜናዊ የሥልጣን የመጀመሪያ ሰሞን ከሻዕቢያ ጋር የነበረውን ጥብቅ ግንኙነት ለመመለስ ወያኔ
በአሁኑ ጊዜ ሩጫ መጀመሩ እየታየ ነው
የሲዳማ ዞን ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው ስብሰባ የሲዳማ ብሔረሰብ በክልል ደረጃ እንዲዋቀር
ወስኗል
በተለያዩ ቦታዎች የተከሰቱትን ግጭቶች ለማብረድ የጸጥታ ኃይሎች የተሰማሩ መሆናቸው ተገልጿል
አዲሱ ሹም ወደ አሜሪካ ሲጓዝ ሚኒሶታንም ይጎበኛል ተብሎ የነበረ ቢሆንም ይህ ሊሰረዝ ይችላል
የሚሉ ዜናዎች እየተደመጡ ነው
ሐምሌ 6 ቀን ሚኤሶ ውስጥ ከድሬደዋ ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ በነበረ የጋዜጠኞች ቡድን ላይ
ጥቃት ደረሰ
በቻይናዎች ብድር የተሠራው ከሞምባሳ ናይሮቢ የባቡር መስመር በአንድ ዓመት የሥራ ዘመኑ 100ሚ
ዶላር መክሰሩ ታወቀ
የደቡብ ሱዳን ተጻራሪ ኃይሎችን ለማስታረቅ እያወያዩ ያሉት የሱዳኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሁለቱ
መሪዎች ከስምምነት ሊደርሱ ይችላሉ ሲሉ ገለጹ

ዝርዝር ዜናዎች
 በአዲስ አበባ የቀላል ባቡር አገልግሎት ሠራተኞች ረቡዕ ጠዋት ለተወሰነ ጊዜ የሥራ ማቆም
አድማ አድርገው እንደነበረ ታውቋል። ከ1200 ሠራተኞች መካከል ወደ ግማሽ የሚጠጉት ሥራ
ያቆሙት የጠየቁት የደሞዝ ጭማሪና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ተግባራዊ እንዲሆኑ ለማድረግ
ነው። ሠራተኞቹን ያነጋገሯቸው ክፍሎች እንደዘገቡት አንዳንዶቹ ሠራተኞች በወር እስክ 300
ሰዓታት

እየሰሩ የሚከፈላቸው ከ170  180 ያህሉ ብቻ እንደሆነ ከመግለጻቸውም በላይ

ያልተመቻቸ የሥራ ሁኔታ መኖሩንም በምሬት ተናግረዋል። በአብዛኛውን ጊዜ ለሁለት ተከታታይ
ቀናቶች ያለእረፍት እንዲሰሩ ከመደረጋቸውም በላይ ለእረፍት የተመደቡት የማደሪያ ቦታዎች
በጣም ጠባብ በመሆናቸው በጤናቸው ላይ ጫና እየፈጠረ መሆኑንም ገልጸዋል። ደሞዛቸው
ባጠቃላይ አነስተኛ መሆኑን አብራርተው የውሎ አበልም እንደማይሰጣቸው ተናግረዋል። ከዚህ
ቀደም የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር አገልግሎት ቦርድ የሠራተኞቹ ጥያቄዎች ቀርበውለት

መስማማቱን የገለጸ ቢሆንም ተግባራዊ ሳይደርገው በመቅረቱ በዛሬው ቀን ሠራተኞቹ ሥራ
ለማቆም ተገድደዋል። ተቋሙ የቻይና አሽከርካሪዎችን ጠርቶ ለማሰራት ቢሞክርም ይህ ዘላቂ
ሊሆን ስለማይችል የኩባንያው ባለሥልጣኖች በአካል ተገኝተው አድማ ለመቱት ሠራተኞቹ
ጥያቄያቸውን ተግባራዊ ለማድረግ ቃላቸውን በመስጠታቸው ሠራተኞቹ ወደ ሥራቸው
ተመልሰዋል ተብሏል።
 በመለስ ዜናዊ የሥልጣን የመጀመሪያ ሰሞን ከሻዕቢያ ጋር የነበረውን ጥብቅ ግንኙነት ለመመለስ
በአሁኑ ጊዜ ሩጫ መጀመሩ ግልጽ ሆኗል ያሉ ታዛቢዎች፤ በራስ ካሳ ግቢ ስንቱን ጸረሻዕቢያ
(ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ፣ ሳራ መኮንን፣ ...ወዘተ) አፍኖ ወደ አስመራ ወስዶ የገደለው ሻዕቢያ በዚህ
ሥራ ተሰማርተው የነበሩና አዳዲስ አፋኞች ወደ አዲስ አበባ መላክ ጀምሯል ብለዋል። ይህ
አፋኝና የስለላ ተቋም

ዋና መሥሪያ ቤቱ በምስጢር ቪላዎች ውስጥ ይሆናል ሲባል ካለው

የጸጥታ መሥሪያ ቤት ጋር ሳይሆን ከምስጢር የአዲስ ሹም ተቋም ጋር እንደሚሰራም ሊታወቅ
ተችሏል። ሻዕቢያ ጠላት ያላቸውንም ኢትዮጵያውያን ለማፈንና ለማስወገድ ዕቅድ አለው ያሉ
ውስጠ አዋቂዎች ሀገር ወዳዶች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በተያያዘ ዜና
በኤርትራ ምድር የጦር ሠፈር ለማቋቋም የተዘጋጀው አሜሪካ ጉዳዩን በዝርዝር እንዲያጠኑና
ቦታም መርጠው ዝግጅት እንዲጀመር በሚል የጦር መሥሪያ ቤቱ (ፔንታጎን) አጥኚ ቡድን
መላኩን ለማወቅ ተችሏል።
 የሲዳማ ዞን ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው ስብሰባ የሲዳማ ብሔረሰብ በክልል ደረጃ
እንዲዋቀር ወስኗል። ጥያቄው ወደ ደቡብ ክልል ከዚያም ፌዴሬሽን ምክር ቤት ወደ ተባሉት
አካላት መሄዱና ምን ውሳኔ እንደሚያገኝ ግልጽ ባይሆንም አገሪቱ በጎሳ መከፋፈል የደረሰባትን
ችግርና አደገኛ ሁኔታ ሊያባብስ እንደሚችል ብዙዎቹ ይገምታሉ።
 በተለያዩ ቦታዎች የተከሰቱትን ግጭቶች ለማብረድ የጸጥታ ኃይሎች የተሰማሩ መሆናቸው
ተገልጿል። ባለፈው ሳምንት በምዕራብና ምሥራቅ ሐረርጌ በጭናክሰን፤ በባቢሌና በመኢሶ
እንዲሁም በቦረና በሞያሌና በጉጂ አካባቢዎች በሶማሌና በኦሮሞ ብሔረሰቦች መካከል ግጭቶች
ተካሄደው ከዚህ በፊት ከነበረው በከፋ ሁኔታ የሰው ህይወት መጥፋትና የንብረት መውደም አደጋ
ተከስቷል። ግጭቱ ስር የሰደደና በአገር ውስጥና በውጭ አገር መዋቅር በዘረጉና በተደራጁ
ኃይሎች የተቀነባበረ መሆኑን የአካባቢው ባለሥልጣናት እየተናገሩ ይገኛሉ። ባጠቃላይ ግጭቱን

የሚያባብሱት ኃይሎች ለውጡን የሚጻረሩ ናቸው የተባለ ሲሆን እነማን መሆናቸው ወደፊት
ይገለጻል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪ በምዕራብ ኢትዮጵያ በወለጋ ቄለም ውስጥ ታጣቂ ኃይሎች
በፖሊስ ተሽከርካሪዎች ላይ ጉዳት ማድረሳችው ተነግሯል።
 አዲሱ ሹም ወደ አሜሪካ ሲጓዝ ሊጎበኝ ካቀዳቸው አንዱ በሚኒሶታ ግዛት የሚገኝ በርካታ
አሮሞዎችና ሶማሌዎች የሚኖሩበትን ከተማ ሲሆን ውስጠ አዋቂዎች ይህ ጉብኝት ሊሰረዝ
የሚችል መሆኑ እየጠቆሙ ናቸው። በከተማዋ ያሉ ሶማሌ ተወላጆች አዲስ ሹም በኦሮሞዎች
እያስፈጀን ነው በሚል ሰፊና የከረረ ተቃዋሞ ያላቸው በመሆኑ በተቃውሞ ሰልፍ ሊቀበሉት
እየተዘጋጁ ናቸው ተብሏል። በዋሺንግተንና በሎስ አንጀለስ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንኳን “ሁሉም
የፖለቲካ እስረኞች አልተፈቱም” የሚል የተቃውሞ ሰልፍ ሊያካሂዱ ቀርቶ ይህንን በጥያቄ መልክ
ማቅረባቸው አጠራጣሪ ነው ተብሏል።
 ባለፈው ሳምንት አርብ ሐምሌ 6 ቀን ሚኤሶ ውስጥ ከድሬደዋ ወደ አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ
በነበረ የጋዜጠኞች ቡድን ላይ ጥቃት የደረሰ መሆኑ ታውቋል። ጥቃቱን ያደረሱት በቡድን
የተደራጁ ወጣቶች ጋዜጠኞቹን የያዘውን መኪና ካስቆሙ በኋላ አስወርደው በጽኑ የደበደቧቸው
መሆኑና በኋላም ለፖሊስ ያስረከቧቸው መሆኑ ታውቋል። የተደበድቡት ጋዜጠኞች ወደ
ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን ከመካከላቸው ሁለት በጽኑ ስለተጎዱ በከፍተኛ እንክብካቤ ክፍል
(ICU) መሆናቸው ተነግሯል።
 ሞምባሳ ከሚባለው የኬኒያ ወደብ ተነስቶ እስከ ናይሮቢ በቻይና ብድር የተሰራው የባቡር
ፕሮጀክት በመጀመሪያው ዓመት የስራ ዘመን 100 ሚሊዮን ዶላር መክሰሩ ተነገረ። ይህ የባብር
መስመር የተዘረጋው በ3ቢሊዮን ዶላር የቻይና ብድር ሲሆን በአስራ አምስት ዓመት ውስጥ
መከፈል አለበት ተብሏል። ባቡሩ በከፍተኛ ወጭ የተሠራ፣ የማይዘልቅና ከኢኮኖሚ አንጻር
አትራፊ ያልነበረ ነበር የሚሉ ወገኖች በወቅቱ በአጣዳፊ የተሰራው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ በምርጫ
እንዲያሸንፉ ታቅዶ እንጅ የሚሰጠው ጥቅም ታይቶ አልነበረም ይላሉ። ኬኒያ ብድሩን መክፈል
መጀመር ያለባት በሚቀጥለው ዓመት ሲሆን በዚያን ወቅት ትርፍ ካልተገኘ እዳው የኬኒያውያን
እዳ ሆኖ ይቆያል ተብሏል። በአሁኑ ወቅት 70 ከመቶ የሚሆነው የአገሪቱ ዕዳ የቻይና ዕዳ መሆኑ
ታውቋል። ከጥቂት ጊዜ በፊት ከጂቡቲ አዲስ አበባ በቻይና ብድር የተዘረጋው የባቡር መስመርም
በተመሳሳይ ሁኔታ ችግር እንደገጠመው መዘገቡ ይታወሳል።

 የደቡብ ሱዳን ተጻራሪ ኃይሎችን ለማስታረቅ ጥረት እያደረጉ ያሉት የሱዳኑ የውጭ ጉዳይ
ሚኒስትር በዛሬው ቀን በሰጡት መግለጫ ፕሬዚዳንት ሳልቫኬርና ሬክ ማቻር ሥልጣን
ስለሚከፋፈሉበት ጉዳይ የተወያዩ መሆናችውን ጠቁመው ስምምነት ላይ እንደሚደርሱ ገልጸዋል።
ባለፈው ወር ሁለቱ የተጻራሪ ቡድኖች መሪዎች ያደረጉት ዘላቂ የሆነ የተኩስ አቁም ስምምነት
ምንም እንኳ አንዳንድ ችግሮች ቢኖሩም ከሞላ ጎደል ተግባራዊ መሆኑ ይነገራል፡፡ በቅርቡ
ሥልጣን ለመከፋፈል በቀረበው ሀሳብ መሰረት አምስት ምክትል ፕሬዚዳንቶች እንዲኖሩት
ስምምነት ያለ ሲሆን ከእነዚህም መካከል አንዷ ሴት ትሆናለች ተብሏል።

ሐምሌ 10 ቀን 2010 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና








በኢትዮጵያ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች እንደገና በተከፈተው ኤምባሲ አማካይነት የይቅርታ ደብዳቤ
እየጻፉ ወደሀገራቸው እንዲመለሱ ተነግሯቸዋል ተባለ
የራያን ሕዝብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ ተግባራዊ ለማድረግ ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ
መመስረቱ ታወቀ
20 ሽጉጥና አንድ መትረየስ ጠመንጃ ወደ አዲስ አበባ ለማስገባት የሞከሩ ሰዎች መያዛቸው ተነግሯል
ክሳቸው ተቋርጦ በምህረት የተለቀቁ ዜጎች እንደገና ለዳግም እስር እየተዳረጉ መሆናቸውን የቢቢሲ
የአማርኛው ክፍል ዘገበ
ኦነግ ከሳምንት በፊት በተናጠል የወሰነውን የተኩስ ማቆም ውሳኔ ለመጣስ የሚገደድ መሆኑን ሐምሌ 9
ቀን 2018 ዓም አስታውቋል
የተመድ በሊቢያ በተለያዩ ኃይሎች መካከል በቅርቡ የተደርሰው ሥምምነት የነዳጅ እንቅስቃሴን
ለማስጀመር በቂ አይደለም አለ
በሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች ሶስት ሰዎችን ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ በመተዋቸው ለሞት
ዳርገዋቸዋል ሲል የእስፔይን ነፍስ አድን ቡድን ገለጸ

ዝርዝር ዜናዎች
 በኢትዮጵያ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች እንደገና በተከፈተው ኤምባሲ አማካይነት የይቅርታ
ደብዳቤ ጽፈው ወደ አገራቸው እንዲመለሱ የተነገሩ መሆናቸውን ራዲዮ ኢሬና የተባለ የዜና
ተቋም ይፋ አድርጓል። ይህ ዜና እውነት ከሆነ የታቀደው እርምጃ የዓለም አቀፍ ስምምነቶችንና
ውሎችን የሚጥስ ፍጹም ኢሰብዓዊ የሆነ ተግባር ስለሆነ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት
የስደተኛ ኮሚሽን በጉዳዩ ጣልቃ መግባት አለበት በማለት በርካታ ዜጎች እየጠየቁ ይገኛሉ።
 የራያን ሕዝብ የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ ተግባራዊ ለማድረግ ጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴ
መመስረቱ ታወቀ። የኮሚቴው ዓላማ የራያ ሕዝብ በሚፈቅደው መልኩ ተደራጅቶ ራሱን
እንዲያስተዳድር ማስቻል መሆኑን ገልጿል። መግለጫው የራያ ሕዝብ ከታሪካዊ፤ ስነ ልቦናዊ፤
ባህላዊና ማህበራዊ መስተጋብር ከወሎ ሕዝብ ጋር የተቆራኘ መሆኑን ገልጾ ራይኛ፤ አማርኛና
ኦሮምኛ የሥራና የትምህርት ቋንቋ እንዲሆን ለማስቻል እንደሚጥርም ይፋ አድርጓል።

 20 ሽጉጥና አንድ መትረየስ ጠመንጃ ወደ አዲስ አበባ ለማስገባት የሞከሩ ሰዎች መያዛቸው
ተነግሯል። በፖሊስ ክትትል መሣሪዎቹ ተያዙ የተባሉት በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ጽጌ ከተማ ሲሆን
በመኪና ተጭነው ወደ አዲስ አበባ እንዲገቡ ለማድረግ ሲሞከር መሆኑም ታውቋል። በተመሳሳይ
ዜና በትናንትናው ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ የነበሩ 53 ሽጉጦች መያዛቸው ይታወቃል።
 ክሳቸው ተቋርጦ በምህረት የተለቀቁ ዜጎች እንደገና ለዳግም እስር እየተዳረጉ መሆናቸውን
በማረጋገጥ የቢቢሲ የአማርኛው ክፍል ዘመዶቻቸውን አነጋገሮ ያገኘውን መረጃ ይፋ አድርጓል።
የዜና ተቋሙ እንደገና መያዛቸው ተረጋግጧል በማለት ከዘገባቸው ሰዎች መካከል አንዱ ቀደም
ብሎ የአሞቦ ዩኒቨርስቲ መምህር የነበሩና ክሳቸው በእነ አቶ በቀለ ገርባ መዝገብ ውስጥ ተካቶ
የነበሩት አቶ በየነ ሩዳ ናቸው። ከእስር ከተፈቱ አምስት ወራትን ያሳለፉት አቶ በቀለ ሩዳ ዳግመኛ
የታሰሩት ፍቼ ከተማ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ሲሆን ከእስር ከተፈቱ ጀምሮ ከቤታቸው
እንዳልወጡ ባለቤታቸው መስክረውላቸዋል። ለዘመድ ጥየቃ ወደ አምቦ ሄዳ በድጋሚ የታሰረችው
ሌላኛዋ ዜጋ ወጣት ኦብሴ ታየ ከተያዘች በኋላ ወደ ቢሸፍቱ የተወሰደች መሆኗና ላለፉት 15 ቀናት
ፍርድ ቤት ያልቀረበች መሆኗ ቤተሰቦቿ ተናገረዋል። በተለያዩ ቦታዎች በምህረት የተለቀቁ ዜጎች
በድጋሚ እየታሰሩ መሆናቸውን ምንጮች ይጠቁማሉ።
 ኦነግ ሰኞ ሐምሌ 9 ቀን ባወጣው መግለጫ ከሳምንት በፊት በተናጠል የወሰነውን የተኩስ ማቆም
ውሳኔ ለመጣስ የሚገደድ መሆኑን አስታውቋል። መግለጫው ከነቀምቴ ከአሶሳና ከጋምቤላ
በመነሳት በወለጋና በቄለም አካባቢ የተሰማሩ ወታደሮች በሕዝቡ ላይ ጦርነት የከፈቱ
መሆናቸውን ገልጾ የኦነግ ሠራዊት ሕዝቡን ከጥቃት ለመከላከል በሚወስደው እርምጃ
ለሚደርሰው ጉዳት ተጠያቂነቱ የአገዛዙ ነው በማለት አቋሙን ይፋ አድርጓል።
 በሊቢያ በተለያዩ ኃይሎች መካከል በቅርቡ የተደረገው ስምምነት የሊቢያን የነዳጅ ምርት
ለማስጀመርም ሆነ እንዲቀጥል ለማድረግ በቂ አይደለም በማለት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት
ልኡክ መሪ ገለጹ። የምርቱ በተረጋጋ ሁኔታ እንዲወጣ ከተፈለገ ምርቱን በእኩል ድረጃ
ለመከፋፈልና በተለያዩ ኃይሎች የሚደረገውን የሀብት ጥፋት ለመከላከል እርምጃ መወሰድ አለበት
ተብሏል። በዚህ ላይ ስምምነት ካልተደረሰ የፖለቲካውን ሂደት ለማስቀጠልም ሆነ የተረጋጋ
ሁኔታ ለመፍጠር አይቻልም ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት

በዚህ ዓመት በሊቢያ የፕሬዚዳንትና የፓርላማ አባላት ምርጫ እንዲካሄድ የወሰነ ቢሆንም
ከወዲሁ መደረግ ያለበት ሁኔታ ሳይሟላ ምርጫው ቢካሄድ ውጤት አያስገኝም በማለት የልኡኩ
መሪ ተናግረዋል። ባለፉት 14 ቀን ከ7000 በላይ በሆኑ ተሳታፊዎች መካከል ከተደረጉት
ውይይቶች የሊቢያ ሕዝብ ትክክለኛ አመራር እንዲመረጥ የሚፈልግ መሆኑ ግልጽ ቢሆንም ጥቂት
ሰዎች በረብሻ ሁኔታውን ሊያበላሹ ይችላሉ ብለዋል።
 በሌላ ዜና በሊቢያ የባህር ጠረፍ ጠባቂዎች ሶስት ሰዎችን ሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ
በመተዋቸው ለሞት ዳርገዋቸዋል በማለት ፕሮ አክቲቫ ኦፕን አርምስ የተባለ የስፔን ነፍስ አድን
ቡድን ገልጿል። የነፍስ አድኑ ቡድኑ ቃል አቀባይ ለዜና ምንጮች በሰጠው መግለጫ ማክሰኞ
ሐምሌ 10 ቡድኑ ከሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ አንዲት ሴት ከነህይወት እንድትተርፍ ሲያደርግ
የአንዲት ሌላ ሴትና የአንድ ህጻን አስከሬኖችን ያወጣ መሆኑ ታውቋል። የነፍስ አድን ቡድኑ
በማህበራዊ ሚድያ ባስተላለፈው የቪዲዮ መልእክት የሊቢያን ጠረፍ ጠባቂዎችና በአለም አቀፍ
ውሃ ላይ የነበሩ የንግድ መርከቦችን የወነጀለ ሲሆን የሞቱት ሰዎች እርዳታ ቢደረግላቸው ኖሮ
ህይወታቸው ሊተርፍ ይችል ነበር ብሏል። የሊቢያ ጠረፍ ጠባቂዎች በበኩላቸው 158 ተጓዦችን
ያሳፈረችው ጀልባ ሰኞ ሐምሌ 9 ቀን እንድትቆም የተደረገች መሆኗን ገልጸው ሁሉም ስደተኞች
ወደ ሌላ መርከብ ተዛውረው ወደሊቢያ ሲመለሱ ሶስቱ እምቢ በማለታቸው እዚያው የተዋቸው
መሆኑን እና ጀልባዋን ማፈራረሳቸውን ገልጸዋል። አዲሱ የጣሊያን መንግሥት ከሊቢያ የጠረፍ
ጠባቂዎች ጋር በመመሳጠር ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ የሚሄዱ ስደተኞች ከሚዲትራኒያን ባህር
እየታፈኑ ወደሊቢያ እንዲመለሱ እያደረገ መሆኑ ታውቋል።

