የካቲት 18 ቀን 2009 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና






የወያኔ ቡድን ኮንትራት የሚሰጧቸው ኩባንያዎች በርካታ ገንዘብ መዝረፋቸው እየተጋለጠ
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዴሊሂ አውሮፕላን ጣቢያ በድንገት ተገዶ አረፈ፤
የወያኔ ጥልቅ ተሃድሶ ወደ ፍርድ ቤት በመዛመቱ ዜጎች እየተቸገሩ መሆናቸው ተነገረ
በደቡብ አፍሪካ ጸረ ስደተኛው ሰልፍ ቀጥሏል፤
ሮበርት ሙጋቤ የ93 ዓመት ልደት በዓላቸውን በቅንጦት አከበሩ

ዝርዝር ዜናዎች
 የበረራው ቁጥር ኢቲ 8806 የሆነውና ከሙምባይ ወደ ካትማንዱ ሲበር የነብረው የኢትዮጵያ አየር
መንገድ አውሮፕላን በዛሬው ቀን በህንድ ዴሊሂ አውሮፕላን ማረፊያ በአስቸኳይ ተገዶ አርፏል።
አውሮፕላን ውስጥ የነበሩት 245 መንገደኞችና 10 የአውሮፕላኑ ሰራተኞች ምንም ጉዳት
ያልደረሰባቸው ሲሆን ለአውሮፕላኑም ተገዶ ማረፍ የቴክኒክ ጉድለት ነው የሚል ምክንያት
ተሰጥቷል።
 የወያኔ ቡድን ባለስልጣኖች ለተለያዩ የልማት ግምባታ በኮንትራክት ከሚሰጧቸው ከተለያዩ የውጭ
ኩባንያዎች ጋር የጥቅም ክፍፍል ያላቸው መሆኑ በተደጋጋሚ የተገለጠ ሲሆን የሚዘረፈው
የመንግስት ገንዘብ መጠን ምን ያህል ግዙፍ መሆኑን ተጋልጠው እጅ ከፍንጅ ከተያዙ ኩባንያዎች
ሁኔታ መረዳት ይቻላል ተብሏል። ትድሃር ኮንስትራክሽን የሚባለው ኩባንያ ለአዲስ አበባ
የመንገዶች ባለስልጣን መመለስ የነበረበትን 137 ሚሊዮን ብር ሳይመልስ መቅረቱ በሂሳብ አጣሪዎች
የተጋለጠ መሆኑን የወያኔ የዜና ማሰረጫ ዘግቦታል። ኩባንያው በመንግስት ክፍያ የተደረገባችውን
መኪናዎችና ሌሎች ለመንገድ ስራ የሚያገልግሉ ተሽከርካሪዎችን ከቦታው በመውሰድ የሰወረ ሲሆን
እንዲሁም ሌሎች ለመንግስት መሰጠት ያለበትን ክፍያ ያላጠናቀቀ መሆኑ ተገልጿል።

 የወያኔ አገዛዝ በየቦታው እያካሄደ ያለው ጥልቅ ተሃድሶ ወደ ፍርድ ቤቶችም በመዛመቱ ባለጉዳዮች
እየተጉላሉ መሆናችውን አንዳንድ ምንጮች ገለጹ። ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ በአዲስ አበባ ውስጥ
በአንዳንዳንድ ቦታ ዳኞች በችሎት አዳራሾቻቸው ውስጥ ቀኑን ሙሉ እንዲሰበሰቡና ጥልቅ ተሃድሶ
እንዲወስዱ በመደረጉና ለመታየት ቀጠሮ ተይዞላቸው የነበሩ የክስ ጉዳዮች በመሰረዛቸው በርካታ
ባለጉዳዮች መጉላላታቸውና ከፍተኛ ችግር የደረሰባቸው መሆኑ ታውቋል። መታየት የነበረባቸው
ጉዳዮች ከአንድ ወር በላይ ቀጠሮ በመስጠት እንዲዛወሩ በመደረጉ ፍርድ የሚያስፈልጋቸው ክሶች
ካለመጠን እንዲከማቹ ተድርጓል ተብሏል። በአሁኑ ወቅት የወያኔ ስልጠና እየተካሄደ ያለው
በተወሰኑ ፍርድ ቤቶች ሲሆን ሁሉም በተራ እንደሚደርሳቸው ይነገራል። ከጥቂቶቹ በስተቀር
አብዛኞቹ ዳኞች የወያኔ አባላትና አገልጋዮች ከመሆናቸውም በላይ በመመሪያ የሚሰሩ በመሆናቸው
ህዝብ እንዲጉላላ ከማድረግ በስተቀር ተሃድሶው የሚፈይደው ነገር የለም የሚሉ ብዙ ናችው።
 አርብ የካቲት 17 ቀን 2009 ዓ.ም. ጸረ ስደተኛ የሆነው ሰልፍ በደቡብ አፍሪካ ዋና ከተማ በፕሪቶሪያ
ቀጥሎ የዋለ ሲሆን ፖሊስ በአስለቃሽ ጋዝና በውሃ ግፊት ሰልፉን ለመበተን ጥሯል። ለሁለት ቀናት
በተደረገው ስልፍ ከ 130 በላይ ሰዎች መታሰራቸው ተነግሯል። የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትና ሌሎች
ህዝባዊ ተቋማት መንግስት እንዲህ ዓይነቱን የጥላቻ ሰልፍ መፍቀድ አልነበረበትም በማለት
ወቀሳቸውን ያሰሙ ሲሆን ሰላም እንዲፈጠር ጥሪ አድርገዋል። የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ከአፍሪካ አገሮች
ወደ አውሮፓ ከሚሰደዱት ይልቅ ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚገቡት በቁጥር የሚበልጡ መሆናቸውን
ገልጸው አብዛኞቹ ስደተኞች ሰላማዊና ለአገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛአ አስተዋጾ በማድረግ ላይ ያሉ
ስለሆነ ሁሉንም ስደተኛ አደንዛዥ እጽ የሚሸጥ ወይም ህገ ወጥ የሰው ልጅ አስተላላፊ ብሎ መሰየም
አይቻልም ብለዋል።

ከዚህ በፊት በደቡብ አፍሪካ በተደጋጋሚ በርካታ በርካታ ስደተቾም

መገደላቸውና አካላዊ ጉዳት የደረሰባችው ሲሆን ከ፤እነዚህም ውስጥ ኢትዮጵያውያን ሶማሊዎች
ይገኙባቸዋል።
 በናይጄሪያ ሰሜናዊ ምስራቅ ግዛት አንድ የጀርመን ዜግነት ያላቸው አርኪዎሎጂስትና ረዳታቸው
ባልታወቁ ስዎች ተጠልፈው የተወሰዱ መሆናቸውና ጠላፊዎቹ ሰዎችን ለመልቀቅ 200 ሺ ዶላር
ካሳ የጠየቁ መሆናቸው ታውቋል። ጠለፋው የተካሄድው ባለፈው ረቡዕ ሲሆን በወቅቱ ሁለት
የአካባቢው ሰዎች መገደላችውና ፖሊስ እና የጸጥታ ሰዎች በአካባቢው ፍለጋ ሲያካሂዱ መቆየታቸው

ታውቋል። የጠለፉት የጀርመን ተወላጆች ፍራንክፍረት የሚገኘው የጎት ዩኒቨርሲት ቡድን አባላት
ሲሆን በአካባቢው ኖክ የተባለ የቀድሞ ስልጣኔን ከመሬት ውስጥ በምርመራ ለማወቅ የተሰማሩ
ነበሩ። የጠላፊዎቹ ማንነት እስካሁን ባይታወቅም በናይጄሪያ ለካሳ የሚደረግ ጠለፋ የተለመደ
መሆኑና ገንዘቡ ከተከፈለ በኋላም ብዙዎቹ በሰላም እንደሚለቀቁ ይታወቃል።

 የ93 ዓመት እድሜ ያላቸው የዚምባብዌው ፕሬዚዳንት ሙጋቢ በዛሬው ቀን ማታቤሌላንድ
በተባለው ስፍራ ግዙፍ የልደት ቀን አክብረዋል። በብዙ ሺ የሚቆጠሩ የፓርቲው አባላት የመንግስት
ባለስልጣኖችን ደጋፊዎች በበዓሉ ቦታ ላይ ተገኝተዋል። ለአንድ ሰዓት ያህል የቆየው ንግግራቸው
በአብዛኛው በራሳቸው ገድል ላይ ያተኮረ ሲሆን በቅርቡ ማንም እንደማይተካቸው በባሌቤታቸው
ተነገረው በሌሎች ተናጋሪዎች ጎልቶች ሲነገር ውሏል። የልደታቸው ቀን የፊታችን ማክሰኞ ቢሆንም
ከወዲሁ ቅዳሜ ዕለት እንዲከበር የተደረገው

ለበአሉ ድምቀት ለመስጠት ነው ተብሏል።

ማታቤሌላንድ የተባለው ቦታ በ1972 ዓ.ም. በሺ የሚቆጠሩ የእንዴቤሌ ጎሳ አባላት በሰሜን ኮሪያ
በሰለጠኑ ወታደሮች የተገደሉበት ቦታ በመሆኑ በርካታዎች በሀዘን ያስታውሱታል።

የካቲት 17 ቀን 2009 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና







የወያኔ አገዛዝ ከአሜሪካው መንግስት ያገኝ የነበረው እርዳታና ትብብር እንዲቀጥል የትራምፕን አስተዳደር
እየተማጸነው ነው
የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ከወያኔ ጋር አደረጉት የተባለው ስምምነት ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ሳይሆን አይቀርም ተባለ
ዶክተር መረራ ጉዲና ክስ ተመሰረተባቸው
በደቡብ አፍሪካ ጸረ ስደተኞች ሰልፍ ተካሄደ
ምስራቅ ሊቢያን በማስተዳደር ላይ የሚገኘው ወታደራዊ ተቋም ከ18 እስከ 45 ዓመት እድሜ ያላቸው የሊቢያ ዜጎች
ከአገር እንዳይወጡ ከለከለ
ወደ ቱኒዚያ የሚመለሱት የአይሲስ ምልምሎች አደገኛ መሆናቸውን ለመከታተል ችግር ሆኗል ተባለ

ዝርዝር ዜናዎች
 ለረጅም ዓመታት የምዕራብ አገሮች ሲለግሱት የነበረውን እርዳታና ትብብር የአሜሪካው የትራምፕ
አስተዳደር እንዲቀጥል የወያኔ አገዛዝ እየተማጸነ መሆኑን የተለያዩ ምንጮች እየገለጹ ይገኛሉ፡፤
የአዲሱ የትራምፕ አስተደደር ፖሊሲ ምን ሊሆን እንደሚችል ባልታወቀበት ሁኔታ የወያኔ አገዛዝ
በተለያየ መንገድ ልመናው እያጠናከረ መሆኑ የተለያዩ ምንጮች ሲገልጹ ረቡዕ የካቲት 15 ቀን 2009
ዓም የወያኔ አገዛዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው ከአሜሪካ ተወካዮች ጋር ባደርገው ውይይት በተለይ
በንግድና በኢንዱስትሪ ዙሪያ ትብብሩ እንዲቀጥል ጠይቋል። ባለፉት ዓመታት የወያኔ አገዛዝ
በአሽከርነት ለሚያበርክተው የተለያዩ አገልግሎቶች የምዕራብ አገሮች በዓመት በአማካይ 3.5
ቢሊዮን ዶላር በእርዳታ መልክ ሲሰጡ የቆዩ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ላቅ ያለ ድርሻ የነበረው የአሜሪካ
መንግስት መሆኑ ይታወቃል። ከእርዳታው በተጨማሪም የአፍሪካ አገሮች ዕቃዎቻቸውን ወደ
አሜሪካ ካለቀረጥ እንዲያስገቡ በሚፈቅደውና በእንግሊዘኛ አጎዋ (Africa Trade and
opportunity act--AGOA) በሚል ምህጻረ ቃል በሚጠራው ፖሊሲ የወያኔ አገዛዝ ተጠቃሚ
ነበር። አሜሪካ ትቅደም የሚለው የትራምፕ ፖሊስ በእርዳታ አሰጣጡም ላይ ሆነ ዕቃዎችን ከቀረጥ
ነጻ ወደ አገሩ ማስገባት ላይ የሚወስደው ፖሊሲ አስተማማኝ ባለመሆኑ የወያኔን አገዛዝ ስጋት ላይ
የጣለው መሆኑ ታውቋል።
 የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት አዲስ አበባ ውስጥ በመገኘት ከወያኔ አገዛዝ ባለስልጣኖች ጋር በተለያዩ
ጉዳዮች ላይ ተወያይተው የተፈራረሙ መሆኑ ተገልጿል። ሁለቱ ወገኖች ከተፍራረሙባቸው ጉዳዮች
መካከል በወሰን አካባቢ ስለሚገኘው የጸጥታ ሁኔታና አንዱ አገር የሌላውን ተቃዋሚ
እንዳያስተናግድ የሚከለክል ስምምነቶች እንደሆኑ ተነግሯል። ባለፈው ዓመት የወያኔ ጠቅላይ
ሚኒስትር ተብየው ወደ ጁባ ተጉዞ ተመሳሳይ ውይይትና ስምምነት አድርጎ መመለሱ የሚታወቅ
ሲሆን ብዙም ሳይቆይ ግብጽና ሱዳን በወታደራዊ ኃይል ለመተባበር ተስማምተዋል የሚለውና
ደቡብ ሱዳን የወያኔ ተቃዋሚዎችን መርዳት ጀምረዋል የሚለው ዜና በአንዳንድ ወገኖች ሲሰራጭ
መቆየቱ ይታወቃል። የአሁኑ ስምምነት ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ እንጅ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም
የሚሉ በርካታ ናቸው።

 በእስር የሚሰቃዩት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ ፓርቲ መሪ ዶክተር መረራ ጉዲና ከብዙ
መጉላላት በኋላ በትናንትናው ዕለት ክስ የተመሰረተባችው መሆኑ ተነግሯል። ዘርዝር ያለው ክስ

ውስጥ ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለማስወገድ ሙከራ በማድረግና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ
ውስጥ የተጠቀሱ ግዴታዎችን ባለመፈጸም የሚሉ ክሶች የተካተቱ ሲሆን ዶ/ብርሃኑ ነጋና ጁዋር
መሀመድም አብረው መከሰሳቸው ታውቋል።
 በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ የውጭ አገር ዜጎችንና ስደተኞችን በመቃወም ሰልፍ የተካሄደ
ሲሆን ፖሊስ ሰልፉን ለመበተን በአስለቃሽ ጭሶችንና በውሃ ግፊት ሰልፉን ለመበተን ሞክራል።
ሰልፉን ባካሄዱት በአገሪቱ ዜጎችና በውጭ አገር ሰዎች መካከል ፍትጫ በመፈጠሩ ሄሊኮፕተሮች
ዝቅ ብለው እንዲበሩ ተደርገዋል። ከተለያዩ የአፍሪካና የእስያ አገሮች በመምጣት ስራችንን
ቀምተውናል መጥፎ መጥፎ ባህሎችም እንዲሰራጩ አድርገዋል በሚል አክራሪ የሆኑ የአገሪቱ ዜጎች
ሰሞኑን በእነዚህ የውጭ አገር ዜጎች ላይ ጥቃት ሰንዝረው ጉዳት ማድረሳችው ይታወቃል። የአገሪቱ
ፕሬዚዳንትና ሌሎች የመንግስት ባለስልጣኖች ሁኔታው እንዲረጋጋ ቢማጸኑም ችግሩ እየተባበሰ
መሄዱ ይነገራል። ባለፉት ዓመታት ተመሳሳይ እንቅስቃሴ በተደጋጋሚ መደረጉና በህይወትና
በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ይታወቃል።
 በምስራቅ ሊቢያ የሚገኘው ወታደራዊ መሪ አዛዥ ዕድሚያቸው ከ18 እስከ 45 የሆኑ ጎልማሶች
ካለፈቃድ ወደ ውጭ ሊወጡ የማይችሉ መሆናቸውን ገለጹ። ይህ እርምጃ የተወስደው በዚህ እድሜ
ክልል ያሉ ዜጎች ከአገር ወጥተው አይሲስን እንዳይቀላቀሉ ነው ተብሏል። በሊቢያ ምስራቅና
ምዕራብ ክፍል ተጻራሪ አስተዳደሮች የተቋቋሙ ሲሆን አብዛኛው ክፍል የሚተዳደረው በታጠቁ
ሚሊሺያዎች መሆኑ ይታወቃል።

 በተመሳሳይ ዜና አይሲስ በሶሪያና በኢራክ በደረሰበት ውጥረት ድርጅቱን ከድተው ወደ አገራቸው
የሚመጡ ቱኒዚያውያን ቁጥር እየጨመረ መሄዱና ይህም ሁኔታ መንግስቱን ያሳሰበው መሆኑ
እየተገልጠ ነው። አይሲስን የተቀላቀሉ የቱኒዚያ ዜጎች ከ3000 ሺ እስከ ስድስት ሺ የሚገመቱ ሲሆን
በአሁኑ ወቅት በብዛት ወደ አገራቸው እየተመለሱ መሆናችው ይነግራል። ተመላሾቹ በእስልምና
አክራሪነት የተጠመቁ በመሆናችው ተጨማሪ ሰዎችን በመልመልም ሆነ ሌሎች የሽብር ተግባራትን
ሊያከናውኑ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ። የቱኒዚያ እስር ቤቶች የተጣበቡ በመሆናቸውና ሰዎችን
አግቶ ለመያዝ ሌሎች መንገዶች ባለመገኘታችው ተመላሾቹን ምን ማድረግ እንደሚችል መንግስቱ
ችግሮታል እየተባለ ነው።

የካቲት 16 ቀን 2009 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና






የተቀበሩ ፈንጅዎች በብዛት ካሉባቸው አገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ናት ተባለ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው አመታዊ ዘገባ አስከፊው በዓለም የሰብአዊ መብትን በከፈተኛ ደረጃ ከሚያፍኑ
አገሮች መካከል የወያኔ አገዛዝ አንዱ መሆኑን አጋለጠ
በቅርቡ በኢትዮጵያ ለተቀጣጠለው ህዝባዊ አመጽ ዋና ምክንያት የስራ እጥረት ሳይሆን የመብት መከበርና የስርዓት
ለውጥ ፍለጋ ነው ተባለ
የሶማሊያው ፕሬዚዳንት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሾሙ የመጀመሪያ ጉዟቸውም ወደ ሳኡዲ መሆኑ ታወቀ
የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ የመከላከያ ሰራዊት በምስራቅ ኮንጎ አማጽያንን መግደሉና ማሰሩ መሆኑ ተነገረ

ዝርዝር ዜናዎች
 በዓለም ውስጥ የተቀበሩ ፈንጅዎች በብዛት ካሉባቸው አገሮች መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኑኗ
የዓለም አቀፉ የቀይ ማህበር ገለጸ። ድርጅቱ የተቀበሩ ፈንጅዎችን ለማውጣት ባለሙያዎችን
በተለያዩ ቦታዎች ያሰማራ መሆኑን ገልጾ ከፍተኛ የመሳሪያና የቁሳቁስ እርዳታ እንዳደረገና የስልጠና
ተግባሮችን በማከናውን ላይ መሆኑ አሳውቋል።

 አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተባለው የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ተቋም ረቡዕ የካቲት 15 ቀን 2009
ዓ.ም. ባወጣው ባለ 409 ገጽ ዓመታዊ ዘገባ የወያኔ አገዛዝ ተቃዋሚን የማያስተናግድ የተለየ ሀሳብ
የሚያሰማውን ዜጋ በሽብረተኛነት የሚቀጣ፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ በርካታ ጋዜጠኞችን፤
የሰብአዊ መብት ተሟጓቾን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችን እንዲሁም አገዛዙን በመቃወም የተቃውሞ
ድምጽ በማሰማት የተንቀሳቀሱ ወጣቶችን በገፍ ያሰረና በእስር ቤት ያሰቃየ አስከፊ አገዛዝ መሆኑን
አጋልጧል። ተቋሙ በሰፊው ባዘገጀው ዓመታዊ ዘገባ በዓለም ላይ የፖለቲካ መሪዎች በሚነዟቸው
መርዛማ ቃሎችና የፕሮፓጋንዳ ንግግሮች በዓለም ውስጥ ከምን ጊዜውም በላይ በዜጎች መካከል
ክፍፍል መከሰቱን ጠቅሶ ራሳችውን ጸረ መንግስታዊ ተቋም ብለው የሰየሙ ግለሰቦች የሕዝብን

ትክከለኛ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ጥያቄ ተተንትርሰው ሌሎች ዜጎችን ለማንቋሸሽ፤ ለማግለልና
በፍርሃት ውስጥ እንዲኖሩ ለማድረግ ተጥቅመውበታል ብሏል። በጦርነትና በፖለቲካ ምክንያት
ህይወታችውን ለማትረፍ የተሰደዱ ስደተኞችንም

እንደ ምክንያት አድርገው ለማቅረብ

መሞከራቸውንም ገልጿል። ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከሚካሄድባቸው የዓለም አገሮች
መካከል ቻይና፤ ግብጽ፤ ኢትዮጵያ፤ ሕንድ ኢራን ታይላንድና ቱርክ ተጠቅሰዋል። በዓመታዊ ዘገባው
ውስጥ አስከፊ የሆነው ጥላቻና ክፍፍል እንዲከሰት በማድረግ በኩል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት
ዶናልድ ትራምፕ፤ የሀንጋሪው ፕሬዚዳንት ቪክቶር ኦርባን፤ የቱርኩ ፕሬዚዳንት ኤርድዋን
የፊሊፒንሱ ሮድሪጌ ቢተሪቴ ሲጠቀሱ ሰብአዊ መብትን ለማስከበር የታገሉና ጀብዱ የሰሩ ተብለው
ከተጠቀሱት መካከል ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ሌሊሳ፤ በሜዲትራኒያን ባህር የስደተኞችን ህይወት
ለማትረፍ የጣሩ ጠረፍ ጠባቂዎች፤ በሶሪያ በጦርነት ሁኔታ ውስጥም ቢሆን ህጽናትን በማዝናናት
በማጫወት ተግባር ተግባር ራሱን አሳልፎ ሰጥቶ የነበረውና በአየር ጥቃት ህይወቱን ያጣው አናስ
አልባሻ እና በሆንዱራስ ነዋሪዎችን የታቀደው ግድብ ነዋሪዎችን ያፈናቅላል በማለት እንዳይሰራ
ትግል ሲያካሄድ የነበረውና ማንነቱ ባልታወቀ ግለሰብ የተገደለው ቤሬታ ካሰረስ ይገኙበታል።

 ከዓመት በላይ ለተካሄደው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ምክንያቱ ወጣቶች ስራ ፈት በመሆናቸው ነው
የሚል ምክንያት በመስጠት የወያኔ አገዛዝ ለወጣቶች የስራ እድል የሚከፍት በጀት ተመድቧል
በማለት ዲስኩር ሲያሰማ የቆየ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ሰሞኑን አንዳንድ የወያኔ ባለስልጣናት
በጀቱን ለመመደብ ችግር ያለ መሆኑንና የተወሰነ መጠን ውጭ ሊደረግ ቢችልም ይህ በቂ ሊሆን
እንደማይችል እየገለጹ ይገኛሉ። አንዳንድ የዜና ምንጮች ዜጎችንና ወጣቶችን አነገጋረው ይፋ
ባደረጉት መረጃ በአገሪቱ ውስጥ በተለይ የወጣቱ ስራ አጥነት ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ መሆኑና ትኩረት
ሊሰጠው የሚገባ መሆኑ አከርካራካሪ ባይሆንም ለበርካታ ወራት የተካሄደው ሕዝባዊ አመጽ
ያነገበው ጥያቄ የመብት የሰላምና የስርዓት ለውጥ እንጅ የስራ አጥነት ጥያቄ እንዳልነበረ ተገልጿል።
የሕዝቡ ጥያቄ መልስ ሊያገኝ የሚችለው መሰረታዊ የመብትና የፖሊቲካ ጥያቄ ሲመለስ በመሆኑ
ይህ ተግባራዊ እስካልሆነ ድረስ ችግሩ እንደሚቀጥል አስረግጠው ይናገራሉ።
 በትናንትናው ዕለት ቃለ መሃላ ያደረጉት የሶማሊያው ፕሬዚዳንት መሀመድ አብዱላሂ መሀመድ
የኖርዌይ ዜግነት ያላቸውን ሶማሊያዊ ሚስተር አሊ ኬህርን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው የሾሟቸው
መሆኑ ተነግሯል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የእንግሊዙ የነዳጅ አውጭ ኩባንያ የሶማ ነዳጅ እና ጋዝ

ኩባንያ ስራ አስኪያጅ የነበሩ ሲሆን ለፖለቲካ አዲስ ናቸው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው
የተሾሙት ከሃዋይ ጎሳ ሲሆኑ የዳሮድ ጎሳ አባል የሆኑት አዲሱ ፕሬዚዳንት ይህንን እርምጃ
መውሰዳቸው በሶማሊያ ውስጥ የጎሳን ሚዛን ለመጠበቅ ያስችላቸዋል ተብሏል። አዲሱ ፕሬዚዳንት
በአገሪቱ ውስጥ ጸጥታን ለማስከበር እንደሚሰሩ መግለጻቸው የሚታወቅ ሲሆን ለአልሸባብ
ታጣቂዎች ጥሪ ያቀረቡ ቢሆንም አልሸባብ በሰጠው መግለጫ አዲሱን ፕሬዚዳንት እንደማይቀበልና
ትግሉን እንደሚቀጥል ገልጿል። ፕሬዚዳንት ከሆኑ በኋላ የመጀመሪያ ጉዟቸውን
አረቢያ ለማድረግ ማቀዳቸው ቀደም ብለው የነበሩ የሶማሌ ፕሬዚዳንቶች

ወደ ሳኡዲ

ወደ ኢትዮጵያ

ሲያደርጉት የነበረውን የመጀመሪያ የጉዞ ባህልን የሰበረ ከመሆኑ በላይ የአሁኑ ፕሬዚዳንት ከወያኔ
አገዛዝ ይልቅ የአረብ አገሮችን ለአጋርነት መምረጣቸውን ያሳያል ተብሏል።

 ባለፉት ሁለት ቀናት የኮንጎ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ የመከላከያ ሰራዊት በአገሪቱ ምስራቅ ወሰን
ጥሰው የገቡ 16 የኤም 23 አማጽያንን የገደሉ መሆናችውንና 68 የሚሆኑትን የያዙ መሆናቸውን
ገልጸዋል። ሌሎች 39 ታጣቂዎች እጃቸውን የሰጡ መሆናቸው ተገልጿል። ኤም 23 የተባለውና
የኮንጎን መንግስት በሚቃውሙ የቱሲ ጎሳዎች የተቋቋመው ቡድን እንቅስቃሴ የጀመረው 2004
ዓ.ም. ሲሆን በ2005 ዓ.ም. በተመድ የሰላም አስከባሪ ኃይል ተመቶ አባሎቹ ወደ ሩዋንዳ እና
ኡጋንዳ ማፈግፈጋቸው ይታወቃል። ካለፈው ወር ጀምሮ እንደገና በመደራጀት እንቅስቃሴ
ማድረጋቸው ይታወቃል። በ1986 ቱ የሩዋንድ እልቂት ጀምሮ የምስራቅ ኮንኮ ችግር ያለበት ቦታ
ሆኖ መቆየቱ ይታወሳል።

የካቲት 15 ቀን 2007 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና






የወያኔ ልዩ ፖሊስ በምዕራብ ሐረርጌ ጥቃት አደረሰ
ታንዛኒያ ውስጥ 13 ኢትዮጵያውያን ታሰሩ
በአገሪቱ ውስጥ የግምባታ ስራ እያሽቆለቆለ ነው ተባለ
የታሪኩ ምሁር የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ቀብር ስነስርዓት ተፈጸመ
በቅርቡ የተመረጡት የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ቃለ መሃላ ፈጸሙ

 የጋምቢያ የጸጥታ ኃላፊ በቁጥጥር ስር ዋሉ
 የደቡብ አፍሪካ መንግስት ከዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ለመውጣት የወሰነውን ውሳኔ ከፍተኛው
ፍርድ ቤት ቀለበሰው

ዝርዝር ዜናዎች
 የወያኔ ልዩ ፖሊስ ወታደሮች በምዕራብ ሐረርጌ ቦርደዴ በተባለው ከተማ ውስጥ በመግባት ጉዳት
ያደረሱ መሆናቸውን በአባቢው የሚገኙ የአይን እማኞች ለአንዳንድ ምንጮች ገልጸዋል። የወያኔ
ልዩ ፖሊስ ጦር ያደረሰው ጉዳት ምን ያህል እንደሆን እስካሁን መረጃ ያልተገኘ ከመሆኑ ሌላ ወደ
ከተማው የሚወስዱ መንገዶች ለትራፊክ ዝግ ሆነው መቆየታቸው ታውቋል።
 13 ኢትዮጵያውያን ሕገ ወጥ በሆነ መንገድ የታሰሩ መሆናቸውን የታንዛኒያ ፖሊስ ማክሰኞ የካቲት
14 ቀን 2009 ዓ.ም. ከሰጠው መግለጫ ለማውቅ ተችሏል። ኢትዮጵያውያኑ የታሰሩት ባለፍው ሰኞ
መሆኑና በኬኒያ በኩል መግባታቸውም ተጠቅሷል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ደቡብ አፍሪካ እና
ወደ ሌሎች የስደት አገሮች ለመሄድ እንደመተለላፊያ ከሚጠቀሙባቸው አገሮች መካከል አንዷ
ታንዛኒያ ስትሆን በተደገጋሚ ስደተኞችን ማሰሯና ለወያኔ አሳልፋ መስጠቷ ይታወቃል። የታሰሩት
ኢትዮጵያውን በቅርቡ ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡም ተገልጿል። በተያያዘ ዜና “የኛ ፕሬስ” የተባለው
ጋዜጣ አሳታሚና የአስተዳደር ኃላፊ አቶ ኤርሚያስ ስዩም እና ዋና አዘጋጁ አቶ መስፍን ዘለቀ ከወያኔ
አስከፊ አገዛዝ በመሸሽ ኬኒያ ውስጥ የገቡ መሆናቸውን ለዜና ምንጮች ገልጸዋል። ጋዜጠኞቹ ወደ
ኬኒያ ለመሰደድ የተገደደቡት ምክንያት አገዛዙ በየጊዜው በሚያካሂድባቸው ማስፈራሪያና
ማስጠንቀቂያ መሆኑን ገልጸዋል።

 በአገሪቱ ውስጥ የግምባታ (ኮንስትራክሽን) ስራ እያሽቆለቆለ በመሄዱ በተለያዩ መስኮች የተሰማሩ
ሠራተኞችና የግምባታ መሳሪያዎችን የሚያከራዩ ባለሀብቶች ከፍተኛ ችግር እየገጠማቸው መሆኑን
እየተናገሩ ነው። በግምባታ ስራ ላይ የተሰማሩ በርካታ ሰራተኞች ስራ አጥ የሆኑ ሲሆን የግምባታ
ማሽኖችን የሚያከራዩ ባለሀብቶች የአገልግሎት ክፍያ በወቅቱ የማይደርሳቸው በመሆኑ ችግር ውስጥ
መግባታቸውን ገልጸዋል። አንዳንዶቹ መሳሪዎቻቸውን በመሸጥ ወጫቸውን ለተወሰነም ጊዜ ቢሆን
ለመሸፈን ሲሞክሩ ሌሎች ድግሞ ስራቸውን እስከናካቴው ለመዝጋት የተገደዱ መሆናቸውን

ይናገራሉ። በግምባታ ላይ የሚደረገው መዋዕለ ንዋይ በአሁኑ ወቅት 14 ከመቶ ያህል ቀንሶ በመገኘቱ
ችግሩ መባባሱ ቀጥሏል።
 የታዋቂው የታሪክ ምሁር የሪቻርድ ፓንክረስት የቀብር ስነሥርዓት ማክሰኞ የካቲት 14 ቀን 2009
ዓ.ም. ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት በመንበረ ፀባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴደራል ተፈጽሟል።
ከ1949 ዓ.ም. ኑሯቸውን በኢትዮጵያ አደርገው በኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ ላይ ከ20 በላይ የሚሆኑ
የምርምር መጻህፍትን እና በሺ የሚቆጠሩ ሌሎች ድርሰቶችን ጽፈው ለትውልድ ያበረከቱት ሪቻርድ
ፓንከርስት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ባለፈው አርብ ነበር።
 በዛሬው ቀን የሶማሊያ ፕሬዚዳንት የአካባቢ አገሮች መሪዎችና በርካታ ባለስልጣኖች በተገኙበት
ቃለ መሃላ ፈጽመዋል። ቃለ መሃላውን የፈጸሙት ጸጥታው ከሞላ ጎደል አስተማማኝ ሊሆን ይችላል
በተባለው በሞጋዲሾ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ሲሆን በተለይዩ ጉዳዮች ላይ ንግግር አድርገዋል።
ቀዳሚ አድርገው የሚሰሩት በአገሪቱ ውስጥ የገባውን ረሃብ መቋቋም መሆኑን ገልጸው ሙስናን
ለመዋጋትና ስር አጥነት ለማጥፋት እንደሚጥሩ ተናግረዋል። የአፍሪካ ህብረት ሰላም በማስከበር
በኩል ያበረከተውን አስተዋጾ አመስግነው ጸጥታ የማረጋገጥ ተግባሮችንም እንደሚያጠናክሩ ቃል
ገብተዋል። ለአልሸባብ ታጣቂዎች ባስተላለፉት መልክትም 12 ሚሊዮን ሱማሊያውንን ማሸነፍ
ስለማይችሉ ወደ መንግስት እንዲገቡ ጥሪ አድርገዋል።
 የቀድሞ የጋምቢያ ፕሬዚዳንት ቀኝ እጅ የነበረውና በርካታ ተቃዋሚዎችን በማሰቃየት የሚታወቀው
የጸጥታ ተቋም ኃላፊ እና ተባበሪያቸው በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉ መሆናችው ታውቋል። ይህ
የጸጥታ ተቋም በሚስተር ጃሜህ የረጅም ዓመታት ዘመነ መንግስት በርካታ የመንግስቱ ተቀናቃኞች
ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ የጋምቢያ ዜጎችን የገደለና አስሮም ሲያሰቃይ የቆየ በመሆኑ በብዙዎች
ዘንድ እጅግ ከሚፈሩ ተቋሞች አንዱ ነበር። የቀድሞ ፕሬዚዳንት ስልጣናቸውን አስረክበው አገር
ጥለው ከሄዱ በኋላ የቀድሞ ባለስልጣኖች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ሲደረግ ይህ የመጀመሪያው
ነው።

 ከክጥቂት ወራት በፊት የደቡብ አፍሪካ መንግስት አገሪቱ ከዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት አባልነት
እንድተወጣ የወሰነ መሆኑን በመግለጽ ለተመድ ማስታወቁ የሚታወቅ ሲሆን ማክሰኞ የካቲት 24
ውሳኔ ትክክል አይደለም በሚል የደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የወሰነ መሆኑ ተገልጿል።

የደቡብ አፍሪካ መንግስት ይህን ውሳኔ ለአገሪቱ ፓርላማ አቅርቦ እንዲስማማበት ሳያደርግ ለተመድ
ማሳወቁ ህገ መንግስቱን የጣሰ እርምጃ ነው በማለት ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ውድቅ አደርጎታል።
ባለፈው ዓመት የአፍሪካ ኅብረት ስበሰባ ላይ የደቡብ አፍሪካ መንግስት የስዳኑን ፕሬዚዳንት አስሮ
እንዲያስረክብ ከፍተኛ ግፊት ቢደርስበትም ተግባራዊ አለማድረጉ የሚታወቅ ሲሆን በዚህም
ከአገሪቱ ዝቅተኛ ፍርድ ቤት ወቀሳ የደረሰበት መሆኑ ይታወሳል።
በተያያዘ ዜና በደቡብ አፍሪካ በሚገኙ ስደተኞች ላይ አንዳንድ ሰዎች የሚያደርሱት ጥቃት የቀጠሉ
መሆኑ እየተነገረ ነው፡፤ በቅርቡ በርካታ ዜጎች በገጀራ የተገደሉ ሲሆን የናይጄሪያ ስደተኞች ቤቶች
የተቃጠሉ መሆናቸውና በሱማሊያና በፓኪስታን ተወላጆች ሱቆች ላይም ዘረፋ መካሄዱ ተነግሯል።
የናይጄሪያ መንግስት በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ዜጎቹ አስፈላጊው መንከባከብ እንዲያደርግላቸው
የደቡብ አፍሪካ መንግስትን ያሳሰበ ሲሆን የአፍሪካ ህብረትም ጣልቃ እንዲገባ ጠይቋል።

የካቲት 14 ቀን 2009 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና








የተመድ የእርዳታ ማስተበበሪያ ቢሮ በምስራቅ አፍሪካ እና በአፍሪካ ቀንድ ከ12.8 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ሕዝብ
የምግብ እጥረት ያጋጠመው መሆኑን ገለጸ
የመታወቂያ ዋጋ እንዲቀነስ ጥያቀ ያቀረቡ በሱዳን ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን በግርፋት ሊቀጡ ነው
የወያኔ አገዛዝ በትግራይ ክልል ስም ሊገነባው ያሰበው የኢንዱስትሪ ፓርክ የወልቃይትን የማንነት ጥያቄ ለማድበስበስ
ነው ተባለ
በሊቢያ ጠረፍ ባህር ውስጥ የሰጠሙ ስደተኞች አስከሬኖች ተገኙ
በረሃብ ለተጎዱ ዜጎች እርዳታ የሚያቀርቡ ወገኖች እንቅፋት እንደማይገጥማቸው የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ቃል
ገቡ
በተለያዩ አገሮች ሙስና ካልተወገደ አይሲስ ቦኮ ሃራም እና ሌሎች አሸባሪዎች የማይጠፉ መሆናቸውን ትራንስፓረንሲ
ኢንተርናሽናል ገለጸ፤
የኖርዌይ ስብሰባ ዘገባ

ዝርዝር ዜናዎች
 ለአፍሪካ ቀንድ የተግባር ጥሪ በሚል ርዕስ የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ
በቅርብ ባሰራጨው ዘገባ በምስራቅ አፍሪካ እና በአፍሪካ ቀንድ ካለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ጀምሮ
እስከ እዚህ ዓመት ታህሣስ ወር ድረስ በደረሰው ከፍተኛ የዝናም መቀነስ ምክንያት ከ12.8 ሚሊዮን
ሕዝብ በላይ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ያጋጠመው መሆኑን ገልጿል። የምግብ እጥረት ካገጠማቸው
ዜጎች ውስጥ 5.6 ሚሊዮን የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ በሶማሊያ 2 ሚሊዮን በኬኒያ 2.7
ሚሊዮን እንዲሁም በኡጋንዳ 1.6 ሚሊዮን እንደሚደርሱ ተገምቷል። በተቋሙ ገለጻ መሰረት
የደቡብ እና የደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ሶማሊያ እና የሰሜን ኬኒያ ከበድ ያለ የዝናም እጥረት
ያጋጠማቸው ሲሆን በምዕራብ ኢትዮጵያ በመካከለኛውና በደቡብ ምስራቅ ኡጋንዳ መጠነኛ የዝናም
መቀነስ የደረሰ መሆኑን ገልጿል። ባለፉት ሶስት ዓመታት በተከታታይ የደረሰው የዝናም መቀነስ
ከ2002 እስከ 2003 ከደረሰው የጠነከረ መሆኑ ሲገለጽ በሰውና በእንስሶች ላይ ያመጣው ጉዳትም
ከፍተኛ እንደሆነ ተገልጿል። የወንዞችና የሌሎች የመጠጥ ውሃ ክምችቶችን በመቀነስ ችግር
ከመፍጠሩም በላይ በመኖ እና በእርሻ ምርት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። በኢትዮጵያና በሱማሊያ
ብቻ ከ 6 እስካ 59 ወራት እድሜ ያላቸው 600 ሺ ህጻናት አልሚ ምግብ የሚያስፈልጋቸው መሆኑ
ተገልጿል። በኢትዮጵያ በኬኒያና በሶማሊያ ከ 15 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ በውሃ እጥረት እንደሚሰቃዩ
ዘገባው ጠቅሶ ከንጽህና ጉድለት ለሚሰራጩ ተላላፊ በሽታዎች የተጋለጡ መሆናቸውን ዘርዝሯል።
በአንዳንድ ቦታዎችም የኮሌራ በሽታ የተስፋፋ መሆኑ ይነገራል። ተማሪዎች ትምህርታቸውን ያቋረጠ
ሲሆን ለምግብ ፍለጋ ከቤት የሚወጡ አባወራዎች እንደወጡ በመቅረታቸው ቤተሰብ እየፈራረሰ
መሆኑንም ዘገባው አስፍሯል። ማክሰኞ የካቲት 14 ቀን የተመድ የእርዳታ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት
ባስተላለፈው ውሳኔ በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ለተከሰተው ድርቅና ረሃብ 18.8 ሚሊዮን ዶላር
ከተመድ የአስቸኳይ ጊዜ በጀት ወጭ እንዲሆን ወስኗል።
 በሱዳን ካርቱም በቅርቡ የመታወቂያ ዋጋ እንዲቀንስ ጥያቄ በማቅረብ በወያኔ ኤምባሲ ፊት ለፊት
ሰላማዊ ሰልፍ ካደረጉት መካከል 500 የሚሆኑት የታሰሩ መሆናቸውን የሱዳን የዜና ምንጮች
ገልጸዋል። ፍርድ ቤት ከቀረቡት መካከል 65 ኢትዮጵያውያን እያንዳንዳችወ በ 40 ጅራፍ እንዲቀጡ
የተወሰነ ሲሆን ከግርፋቱ በተጨማሪ 771 ዶላር መቀጫ እንዲከፍሉ ተጠይቋል። ይህ የማይከፍሉ
ደግሞ በሁለት ወራት እስራት እንዲቀጡ ተወስኗል ተብሏል። የመታወቂያው ዋጋ ክ46 ዶላር ወደ
308 ዶላር የገበው የመታወቂያ ዋጋ እንዲቀንስ ጥያቄ በማቅረባቸው ሰላማዊ ሰልፍ በማድረጋቸው
ብቻ በጅራፍ እንዲቀጡ መወሰን ኋላ ቀርነትና ኢስብአዊነት ነው የሚሉ ወገኖች ውሳኔው ተግባራዊ

እንዳይሆን ከፍተኛ ተቃውሞ መደረግ አለበት በማለት ድምጻቸውን የሚያሰሙ ወገኖች በርካታ
ናቸው

 የወያኔ አገዛዝ በትግራይ ክልል ስም በወልቃይት ሊያስገነባው ያቀደውና በችኮላ የመሰረት ድንጋይ
የተጣለለት የኢንዱስትሪያል ፓርክ በአካባቢው ሕዝብ እየተገፋ የሚገኘውን የወልቃይት የማንነት
ጥያቄ ለማኮላሸትና ለማቀዝቀዝ የተደረገ ሴራ ነው ተብሏል። በትግራይ ክልል አማካይነት በ2.5
ቢሊዮን ብር ይገነባል የተባለው ይህ ፓርክ በወልቃይት እንዲገነባ የተደረገው ሁኔታው ተጠንቶ
ሳይሆን የአካባቢውን የማንነት ጥያቄ ለማድበስበስና ለማግቸልቸል እንደሆነ ታውቋል።
 ሬድ ክሬሰንት የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት በሊቢያ ጠረፍ አካባቢ በባህር ውስጥ ሰጥመው የነበሩ
87 የአፍሪካ ስደተኞች አስከሬን ያገኘ መሆኑን ገልጿል። በአካባቢውም አንድ የተበጣጠሰ የላቲካ
ጀልባ የተገኘ መሆኑ ታውቋል። ጀልባዋ 110 ስደተኞች ጭና ወደ ጣሊያን ለመሄድ የተነሳች መሆኑ
ሲታወቅ የተጨማሪ ስደተኞች አስከሬንም እየተፈለገ መሆኑ ተነግሯል። ሞተው ከተገኙት መካከል
የተወሰኑት ሕጻናት ናቸው ተብሏል። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት ቢያንስ 5000 ስደተኞች
የሚዲትራኒያን ባህር ሲያቋርጡ የሞቱ መሆናቸው ታውቋል።
 የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫ ኬር ማክሰኞ የካቲት 14 ቀን 2009 ዓ.ም.በሰጡት መግለጫ
መንግስታቸው በደቡብ ሱዳን ውስጥ የተከሰተውን ርዳታ ለመቋቋም እንቅስቃሴ ለሚያደርጉ
ድርጅቶች ሁሉ ከፍተኛና የተሟላ ትብብር እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት የተባበሩት
መንግስታት ድርጅትና ሌሎች የግብረሰናይ ድርጅቶች እርዳታ ለዜጎች በወቅቱ እንዳይደርስ
መንግስት እንቅፋት ይፈጥራል የሚል ክስ በየጊዜው ሲያሰሙ የቆዩ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን
ፕሬዚዳንቱ ይህንን ቃል የተናገሩ ተመሳሳይ ስጋት እንዳይኖር ነው ተብሏል። በደቡብ ሱድን ከ100
ሺ በላይ ዜጎች ከፍተኛ ረሃብ የተጋረጠባቸው መሆኑ የታወጀ ሲሆን ይህም ቁጥር በቅርቡም ወደ
ሚሊዮን ይጠጋል ተብሎ ተሰግቷል። የአውሮፓው ህብረት ማክሰኞ ዕለት 87 ሚሊዮን ዶላር
ለደቡብ ሱዳን ረሃብተኞች ለመስጠት መወሰኑን ያስታወቀ ሲሆን ይህ የመጀመሩያው ርዳታ ነው
ብሏል።

 በተለያዩ አገሮች ሙስና በሰፊው እስከተካሄደ ድረስ የቦኮ ሃራም የአይሲስ እና የሌሎች አሸባሪ
ድርጅቶች እንቅስቃሴዎች የማይጠፋ መሆኑን ትራንስፓረንሲ ኢንተርናርሽናል የተባለው ድርጅት
ገለጸ። በናይጄሪያ በሊቢያ እና በኢራክ የሚገኘው የሙስና እንቅስቃስቃሴ ሰፊ እና ስር የሰደደ
በመሆኑ የአሸባሪዎቹ እንቅስቃሴ ሳይዳከም ሊቀጥል የቻለ መሆኑን ድርጅቱ ገልጿል። ድርጅቱ
አሸባሪ ድርጅቶች ህይወት አግኝተው መንቀሳቀስ የቻሉት በሰው ህይወት ለመክበር ግድ የሌላቸው
ባለስልጣኖች በመቀመጣቸው ካለ በኋላ የምዕራብ አገሮች እነዚህን አሸባሪ ድርጅቶች ለማጥፋት
ወይም ለማዳከም ከፈለጉ በተለያዩ አገሮች በባለስልጣኖች በሰፊው የሚካሄደውን ሙስና
ለማስወገድ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለባቸው ብሏል።

ኢሕአፓ ኖርዌይ ክፍል በኦስሎ ያዘጋጀው ህዝባዊ ስብሰባ በስኬት ተጠናቀቀ
የካቲት 11 ቀን 2009 ዓም ኢሕአፓ ኖርዌይ ክፍል የህዝብን የተለያዩ ብዥታዎች እና ወቅታዊ የሃገራችንን ሁኔታ
ከግምት ውስጥ በማስገባት ህዝባዊ ውይይት ማድረጉ ብዙ ያስተምራል ብሎ በማመን ለዚህም ይመጥናሉ ያላቸውን
እንግዶች በመጋበዝ እድምተኞችን የማረከ ለነበራቸው ጥያቄዎች መልስ የሚሆን ግንዛቤን የሚያስጨብጥ ሆኖ
እንደታሰበውም አስተማሪ ሆኖ አልፏል። ከተጋበዙት እንግዶች መካከል ከኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር አቶ እያሱ
አለማየሁ በሃገራችን ወቅታዊ ሂደት ላይ፤ አሁን ባለው የህዝብ ትግል ላይ፤ የወያኔን የመከፋፈል ሴራ፤ የህብረትን
በጎነት አሁን ላይ ያለን እንቅፋት ሌሎችንም አንስተው ህዝብን በሚማርክ በሚቀሰቅስና በሚያስተምር ሁኔታ
ሃሳባቸውን አብራርተዋል።
ጸሃፊው እና የምስራቅ አፍሪካ ኤክስፐርት የሆኑ አቶ ዩሱፍ ያሲን እና ወጣቱ ዶ/ር ተክሉ አባተ የማንነት ፖለቲካ፤
ብሄርተኝነት፤ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ እና የአማራው ፖለቲካዊ ንቅናቄ እና አንድምታው በሚል ርእስ ላይ
ከወትሮው ለየት ባለና ጠለቅ ያለ ይዘት ያለው ትንታኔ አቅርበዋል።
የነሡን ሃሳብ ተመርኩዘውም ታዳሚዎች በርካታ ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን ለጥያቄያቸውም አጥጋቢ ምላሽን
አግኝተዋል። በዚህ ስብሰባ በቁጥር በርካታ የሆኑ በኦስሎ እና በተለየዩ የኖርዌይ ክፍለሃገራት የሚገኙ ሃገር ወዳድ

ኢትዮጵያውያን ተሳታፊ ሆነዋል። ብዙዎችም በስብሰባው መርካታቸውንና መደገም እንዳለበት በአስተያየታቸው
ገልጸዋል።
በዚህ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ሌሎችም የተለያዩ ዝግጅቶች ቀርበዋል። ከነዚህም ውስጥ ከኖርዌይ ኢወክንድ እና ሴቶች
ክፍል ወጣት አሚናት ኢብራሂም የታዳማዎችን ቀልብ በሳበ መልኩ ባደረገችው ንግግሯ ለወጣቱ እና ለሴቶች
የትግል ጥሪዋን አቅርባለች።
ከዚህም በተጨማሪ ገቢው ለፍኖተ ሬድዮ የሚውል የጨረታ ፕሮግራም የተካሄደ ሲሆን ከዚህም ሌላ የምሳ
ፕሮግራም በገንዘብ ተደርጎ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ተደርጓል። ውጤቱም እጅግ የሚያስደስት አብዛኛው እድምተኛ
እንደተሳተፈበት ለማወቅ ተችሏል።
እንደዚህ ያለ ረዘም ያለ ፕሮግራም ሲኖር በግጥሙ በለስላሳ ሙዚቃው እና ማራኪ ክራር አጨዋወቱ ታዳሚውን
ዘና የሚያደርገው እንዳለ ህዝቡን ዘና እያደረገ አቆይቶታል።
የኢሕአፓ ኖርዌ ክፍልም ባደረገው ዝግጅት ከበርካታ ታዳማዊች የምስጋና መልእክቶች ደርሰውታል። የኢሕአፓ
ኖርዌይ ክፍል አመራርም ጥሪውን አክብረው ለመጡት በሙሉ ምስጋናውን አቅርቧል።

የካቲት 13 ቀን 2009 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና








የወያኔን የጦርነት ፖሊሲ የተቃወሙ ወታደሮች በሸዋ ሮቢት ታሰሩ
በእስር ላይ ያሉትና በአቶ ዮናታን ተስፋየ ጉዳይ ለመከላከያ ምስክርነት የተጠሩት ዶ/ መረራ ፍርድ ቤት እንዳይቀርቡ
ተደረገ
የእንግሊዝ መንግስት አግባብ ባልሆነ ሁኔታ ለወያኔ አገዛዝ የጸጥታ ማጠናከሪያ በሚሊዮን ፓውንድ የሚገመት
እርዳታ እየሰጠ ነው ተባለ
የሻዕቢያ ባለስልጣኖች ታዋቂ ጋዘጠኞችን አሰሩ
በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞጋዲሾ ውስጥ በአንድ የገበያ ቦታ አጠገብ የፈነዳው ቦምብ ጉዳት አደረሰ
በደቡብ ሱዳን ዩኒቲ ስቴት በሚባለው ግዛት ረሃብ የገባ መሆኑ በይፋ ታወጀ
ከኡጋንዳ ወደ ውጭ የሚላከው ወርቅ በእርስ በርስ ጦርነት ከተወጠሩት ከኮንጎ እና ከደቡብ ሱዳን በህገ ወጥ መንገድ
የሚወጣ ነው ተባለ

ዝርዝር ዜናዎች
 ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ላይ የወያኔ አገዛዝን የጦርነት ፖሊሲን ተቃውማችኋል በማለት ብዛት
ያላቸው ወታደሮች በሸዋ ሮቤት እስር ቤት ማሰሩን አንዳንድ የዜና ምንጮች ገልጸዋል። ወታደሮቹ
ከተለያዩ አካባቢዎች መያዛቸውና አማርኛ እና ኦሮሚኛ ተናጋሪዎች መሆናቸው የተረጋገጠ ሲሆን
አንዳንዳቹም ቀደም ብሎ በተለያዩ እስር ቤቶች ድብደባ የተፈጸመባቸው መሆኑ ተነግሯል።
 የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋየ በዛሬው ቀን ፍርድ ቤት የቀረበ
ሲሆን ከመከላከያ ምስክሮቹ መካከል አቶ እስክንድር ነጋ ሲቀርቡ ዶ/መረራ ጉዲናን አሁንም አቃቤ
ሕጉ ሳያቀርባቸው ቀርቷል። አቃቤ ህጉ ዶ/መረራን ለምስክርነት ፍርድ ቤት ለማቅረብ በተደጋጋሚ

ፈቃደኛ አለመሆኑ አገዛዙ በይፋ እንዳይታወቅ የሚፈራው ችግር ሳይኖር አይቀርም የሚሉ በርካታ
ናቸው። ፍርድ ቤቱ አቃቤ ህጉ የመከላከያ ምስክሩን አለማቅረቡን ተችቶ በየካቲት 25 ቀን
እንዲያቀርብ የመጨረሻ ማስጠንቂቅያ ሰጥቶ ችሎቱን ዘግቷል።

 የእንግሊዝ ባለስልጣኖች ለወያኔ አገዛዝ የጸጥታ ኃይል ማጠናከሪያ የሰጡት

ገንዘብ አግባብ

አይደለም ተባለ። የወያኔ አገዛዝ የእንግሊዝ ዜግነት የነበረውን አንዳርጋቸው ጽጌን በእስር ቤት አግቶ
በማሰቃየት ላይ መሆኑ ግልጽ ሆኖ ሳለ የእንግሊዝ መንግስት ለአገዛዙ የጸጥታ ኃይሎች ማጠናከሪያ
በዓመት ከአንድ ሚሊዮን የእንግሊዝ ፓውንድ በላይ መስጠታቸውን ዘ ሰን የተባለው የእንግሊዝ
ጋዜጣ እሁድ የካቲት 12 ቀን ባወጣው እትሙ አጋልጧል። የእንግሊዝ የዓለም አቀፍ እድገት ክፍል
የሚባለው ተቋም ከሁለት ዓመት በፊት ለወያኔ አገዛዝ የጸጥታ ኃይል የተመደበው ገንዘብ ወጭ
እንዳይሆን ቢወስንም የእንግሊዝ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ገንዘቡን ወጭ ያደረገው
መሆኑ ተደርሶበታል ብሏል። ይህን ጉዳይ በሚመለከት 54 የእንግሊዝ ፓርላማ አባላት ለውጭ
ጉዳይ መስሪያ ቤት የተቃውሞ ደብዳቤ የጻፉ ሲሆን ሪፕሪቭ የተባለው ግብረ ሰናይ ድርጅት መሪም
ሁኔታውን አሳፋሪ ነው ብለውታል።
 ባለፈው ሳምንት ውስጥ የሻዕቢያ ባለስልጣኖች ሁለት ታዋቂ ጋዜጠኞችን በቁጥጥር ስር
ማድረጋቸውን የኤርትራ ፎረም የሚባል ራዲዮ ጣቢያ እሁድ ዕለት ባስተላለፈው ፕሮግራም
ገልጿል። አብርሃም ይትባረክና ሰናይት እቁባይ የሚባሉት ሁለቱ ጋዜጠኞች መንግስታዊ ለሆነው
ለኤርትራ የራዲዮና የቴሌቪዥን ተቋም በጋዜጠኛነት ሲያገለግሉ የቆዩ ሲሆን በህገ ወጥ መንገድ
ወደ ውጭ ለመውጣት ሲሞክሩ ተይዘው የታሰሩ መሆኑ ተገልጿል። በህገ ወጥ መንገድ ከኤርትራ
ወደ ውጭ መውጣት ከፍተኛ ወንጀል ሲሆን የተያዘ ሰው በእድሜ ልክ እስራት ወይም በሞት
እንደሚቀጣ ታውቋል።
 ሰኞ የካቲት 23 ቀን 2009 ዓ.ም. በሶማሊያ ዋና ከተማ በሞጋዲሾ አንድ በመኪና ላይ የተጫነ ቦምብ
በገበያ አካባቢ ፈንድቶ 41 ሰዎች ሲገደሉ ከ50 በካይ የሚሆኑ ሰዎች የቆሰሉ መሆናችው ታውቋል።
አልሸባብ ቀደም ብሎ የማስፈራሪያ መግለጫ የሰጠ ቢሆንም ለዚህኛው የቦምብ አደጋ እስካሁን
ኃላፊነቱን አልወሰደም። በቅርቡ የተመረጡት የሶማሊያ ፕሬዚዳንት በበታው ድርሰ በመሄድ
ሁኔታውን የተመለከቱ ሲሆን አድራጊውን የሚጠቁም መረጃ ለመንግስት አካሎች ለሰጠ ግለሰብ
የ100 ሺ ዶላር ለመስጠት ቃል የገቡ መሆናችው ገልጸዋል። ከስምንት ዓመት በፊት አልሸባብ

በአፍሪካ አንድነት የሰላም አስከባሪ ኃይል አማካይነት ከሞጋዲሾ እንዲወጣ ቢደረግም የገጠሩን
አካባቢዎች በመቆጣጠር በየጊዜው ከፍተኛ አደጋ ማድረሱን አላቆመም።
 የደቡብ ሱዳን መንግስት ዪኒቲ ስቴት በተባለው አካባቢ ረሃብ የገባ መሆኑን አውጆ የዓለም አቀፍ
ድርጅቶች አስቸኳይ እርዳታ እንዲሰጡ ተማጽኗል። የደቡብ ሱዳን መንግስት እና የተባበሩት
መንግስታት በአንድ ላይ ያወጡት ዘገባ በአካብቢው 100 ሺ የሚሆኑ ዜጎች የረሃብ አደጋ
ያጋጠማቸው መሆኑን ጠቅሶ ይህ ቁጥር በጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሚሊዮን ሊጠጋ እንደሚችል
ገልጿል። ለረሃቡ ምክንያት የሆነው የእርስ በርስ ግጭቱና የኢኮኖሚ መውደቅ መሆኑ ተነግሯል።
የተመድ የዓለም የምግብ ፕሮግራም እና የሕጻናት ፈንድ ተቋም እንዲሁም ሌሎች የግብረሰናይ
ድርጅቶች በጋራ በሰጡት መግለጫ በአሁኑ ወቅት ደቡብ ሱዳን ውስጥ ከአገሪቱ ጠቅላላ ቁጥር 40
ከመቶ የሆነው ማለትም 4.9 ሚሊዮን ሕዝብ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ገልጸዋል።

 በዩጋንዳ የሚገኘው አፍሪካን ጎልድ ሪፋይነሪ የተባለው ኩባንያ ከአካባቢ አገሮች ህገ ወጥ በሆነ
መንገድ የሚገኙ የወርቅ ማዕድኖችን በመቀበል እያመረተ ወደ ውጭ የሚሸጥ መሆኑ ተጋልጧል።
ኩባንያው ኡጋንዳ ወደ ውጭ የምትልከውን የወርቅ መጠን በከፍተኛ ደረጃ የጨመረው ሲሆን
ወርቁን በአብዛኛው የሚያገኘው ከኡጋንዳ ሳይሆን የእርስ በርስ ጦርነት ተፋፍሞ ከሚገኝባቸው
እንደ ኮንጎ እና ደቡብ ሱዳን ካሉ ቦታዎች መሆኑ ተነገሯል። 15 ሚሊዮን ዶላር ካፒታል ያለው ይህ
ኩባንያ ከ2006 ጀምሮ ኡጋንዳ ውስጥ በስራ ላይ የነበረ ቢሆንም የአገሪቱ ፕሬዚዳንት በተገቡበት
በይፋ የተመረቀው ዛሬ የካቲት 14 ቀን 2009 ዓ.ም. ነው።

