ሚያዚያ 12 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና
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እስክንድር ነጋ ከአገር እንዳይወጣ ተከልክሎ ከአንድ ቀን በኋላ ተፈቀደለት
የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ጎንደር ሄደ፣ በካድሬዎች የተገደዱ ዜጎች ንግግሩን እንዲያዳምጡ ተደረገ
በኢትዮጵያ ሶማሌ አካባቢ የሕዝብ አመጽ ተቀሰቀሰ
የአባይ ግድብን አስመልክቶ የአለውን ሁኔታ እንደማትቀበል ግብጽ ገለጸች
የደቡብ ሱዳን ወታደራዊ መሪ ሞቱ
የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ከእንግሊዝ አገር በአስቸኳይ ተመለሱ
የብሩንዲ ፕሬዚዳንት የስመ ጥፉውን የወጣቶች ቡድን መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አድረገው ሾሙ

ዝርዝር ዜናዎች

➢ ሐሙስ ሚያዚያ 11 ቀን ምሽት ላይ ለረጅም ዓመታት ታስሮ በቅርቡ በሕዝብ አመጽ የተፈታው
እስክንድር ነጋ ወደ ሆላንድ ለመሄድ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ እንደደረሰ ከአገር እንዳይወጣ
ተከልክሎ እና ፓስፖርቱ ተቀምቶ ወደ ቤቱ እንዲመለስ የተደረገ ሲሆን አርብ ሚያዚያ 12 ቀን
ፓስፖርቱ ተመልሶለት ወደ ፈለገበት አገር መሄድ እንደሚችል ተገልጾለታል። እስክንድር ነጋ ወደ
ሆላንድ የሚሄድበት ምክንያት በአምነስቲ ኢንተርናሽናል 50 ኛው በዓል እንገዳ ሆኖ እንዲገኝ
ስለተጋበዘ ሲሆን ከሆላንድ ከሚገኙት ኢትዮጵያውያን ጋርም ተገናኝቶ ለመወያየት እቅድ
እንደነበረው ለዜና ምንጮች ገልጿል። የእስክንድር ነጋ መከልከል ምን አያስገርምም የሚሉ ወገኖች
ስልጣኑን ተቆጣጥረውና ያሻቸውን ለማድረግ ሙሉ በሙሉ ስልጣንና መብት ያላቸው የወያኔ
ባለስልጣኖች የዞን ዘጠኝ አባላትን ጨምሮ በርካታ ዜጎች ወደ ውጭ እንዳይወጡ መከልከላቸው
ገሀድ ነው በማለት አስተያየታቸውን ይሰጣሉ።
➢ የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው በዛሬው ቀን በጎንደር ጉብኝት ያደረገ ሲሆን ንግግሩን
ለማዳመጥ ስታዲዩም የተገኙት በብአዴን አስተባባሪነት ከየአውራጃውና ከየወረዳው የተሰባስቡ
እና ልዩ የትራንስፖርት አገልግሎት ተዘጋጅቶላቸው ሳይወዱ በግዴታ የመጡ ዜጎች መሆናቸውን
ሁኔታውን በቅርብ የተከታተሉ ዜጎች ገልጸዋል፡፤ ግለሰቡ ንግግሩን ሳይጨርስ ብዙዎቹ ስታዲዩምን
ለቀው የወጡ ሲሆን በድምጽ ማጉያው መበላሸት ምክንያት የተናገረውም ያልተሰማ መሆኑን

በቦታው የነበሩ ወገኖች ዘግበዋል። ከስታዲዩሙ ስብሰባ በኋላ በልዩ ጥሪ እንዲሰበሰቡ ከተመረጡ
የተወሰኑ

ሰዎች ጋር ውይይት ማካሄዱና በውይይቱም ላይ የወልቃይትና ሌሎች ጥያቄዎች

መነሳታቸውን በብአዴን ቁጥጥር ስር ያለው የአካባቢው የዜና ማሰራጫ ተቋም ቢገልጽም
ስለተሰጠው መልስ ግን የሰጠው ማብራሪያ የለም።

➢ በኢትዮጵያ ሶማሌ አካባቢ አመጾች እየተካሄዱ መሆኑ እየተሰማ ነው። ሺኒሊ በተባለችውና ከድሬ
ደዋ ከተማ አጠገብ በምትገኘው ከተማ ውስጥ ሕዝቡ የአመጽ እንቅስቃሴ አካሂዶ በዚያ የነበረቱን
ለረጅም ጊዜ ታስረው የነበሩትን እስረኞች ያስፈታ መሆኑንንና ከአካባቢው የአብዲ ኢሊን
የአስተዳደር ባለስልጣኖች የአባረረ መሆኑን የአይን እማኞች ካስተላለፉት መልእክት ማወቅ
ተችሏል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በየረር ላለፉት ሶስት ቀናት ሕዝባዊ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ሲካሄድ
መቆየቱንም ነዋሪዎች እየተናገሩ ይገኛሉ።
➢ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳመህ ሹክሪ ሐሙስ ሚያዚያ 11 ቀን ለግብጽ ቴሌቪዥን በሰጡት
ማብራሪያ የአባይ ግድብን አስመልክቶ ግብጽ ያለውን ሁኔታ እንደማትቀበልና ጥቅሟን ለማስጠበቅ
ማናቸውንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማትል አስጠንቅቀዋል። ግብጽ ያለፈውን ስብሰባ
አደናቅፋለች የተባለውን ስሞታ እንደማይቀበሉ ገልጸው በቅርቡ አገሪቱ ላደረገችው የሶስትዮሽ
ስብሰባ ጥሪ ከሱዳን እና ከወያኔ አገዛዝ ምንም ዓይነት መልስ አለማግኘታችው ቅር ያሰኛቸው
መሆኑ ገልጸዋል ተብሏል።
➢ የደቡብ ሱዳን ወታደራዊ መሪ ጄኔራል ጀምስ አጆንጎ ማዉት በግብጽ ጉብኝት በሚያደርጉበት ወቅት
ባደረባቸው ህመም ምክንያት ህይወታቸው ያለፈው መሆኑ ታውቋል። ጄኔራሉ ከዓመት በፊት
የቀድሞውን ወታደራዊ መሪ ጄኔራል ፖል ማሎንግን በመተካት የተሾሙ የፕሬዚዳንቱ የቅርብ ወዳጅ
ነበሩ። በአሁኑ ወቅት በርካታ ተባባሪዎቻቸው ከጎናቸው በመለየታቸው ምክንያት ብቸኛ እየሆኑ
በመጡት በደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት በሳልቫ ኬር ላይ የጄኔራሉ ሞት ከፍተኛ ውጥረት ሊፈጥር
ይችላል የሚል ትንታኔ ብዙዎች እየሰጡ ይገኛሉ። በደቡብ ሱዳን ጠቅላላ ሰላም ለመፍጠር
በተደጋጋሚ የተደረገው የእርቅ ውይይት ሳሳይሳካ መቅረቱ የሚታወቅ ሲሆን በቅርቡብ አዲስ አባባ
ላይ ሊደረግ ታቅዶ የነበረው ድርድር ላለተወሰነ ጊዜ መተላለፉ ይታወሳል። በተያያዘ ዜና በአገሩ
ውስጥ በተለያዩ ኃይሎች መካከል የሚካሄደው የእርስ በርስ ግጭት እየጨመረ መምጣቱ ታውቋል።

ሐሙስ የመንግስት ወታደሮች እና የጄኔራል ማሎንግ ተከታዮች ከዋናው ከተማ 19 ኪሎሜትር
ርቀት ላይ ተጋጭተው ከተቃዋሚው አንድ ሰው ሲሞት 15 የመንግስት ወታደሮች የተገደሉ
መሆናቸውን የዜና ምንጮች ዘግበዋል።

➢ በደብብ አፍሪካ ማሂኬንግ በተባለችው ከተማ ከፍተኛ ሕዝባዊ አመጽና የተቃውሞ እንቅስቃሴ
በመካሄዱ ምክንያት በእንግሊዝ አገር የኮመንዌልዝ ስብሰባ ላይ የነበሩት የአገሪቱ ፕሬዚዳንት
ራማፎሳ ስብሰባውን አቋርጠው ወደ አገራቸው የተመለሱ መሆናቸው ታውቋል። 300 000 ዜጎች
የሚኖሩባት የማሂጌንግ ከተማ ነዋሪዎች ሙስናና እና የአስተዳደር በደለን በመቃወም ተከታታይ
የተቃውሞ ስልፎች ያደረጉ ሲሆን ከፖሊስ ጋር መጋጨታቸውም ይነገራል። ፕሬዚዳንቱ ከእንግሊዝ
አገር ተመልሰው አርብ ዕለት በከተማዋ በመገኘት ለማረጋጋት ቢሞክሩም በተለያዩ የከተማዋ
ክፍሎች ተቃውሞ የቀጠለ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን እንዲወርዱ የሚጠይቁ ድምጾች
መሰማታቸው ታውቋል። የደቡብ አፍሪካ ገዥ ፓርቲ በሕዝብ ያለውን ተቀባይነት ለማመለስ
ይችላሉ ተብሎ ተስፋ የተጣለባቸው ራማፎሳ ከ ዓመት በኋላ ከሚደረገው ጠቅላላ ምርጫ ወዲህ
ብዙ ፈተና የሚጠብቃቸው መሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ።
➢ የብሩንዲ ፕሬዚዳንት በነፍሰ ገዳይነቱና በአረሜኔነቱ የታወቀውንና የገዥው ፓርቲ የወጣት ቡድን
ኃላፊ የነበረውን ግለሰብ የውጭ ጉዳይ አድርገው በመሾማቸው ከፍተኛ ተቃውሞ እየደረሰባቸው
መሆኑ ታውቋል። ሂውማን ራይትስ ዎች የተባለው የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት በግለሰቡ
የሚመራው የወጣት ቡድን የፈጸመውን ወንጀል በዝርዝር መመዝገቡን የገለጸ ሲሆን ሌሎች ዓለም
አቀፍ ድርጅቶችም ሹመቱን በጥብቅ እየተቃወሙት ይገኛሉ። የብሩንዲ የውስጥ ችግር ከጀመረ ከ
2007 ጀምሮ ከ 1200 ሰዎች በላይ የሚሆኑ የአገሪቱ ዜጎች ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን አብዛኞቹ
የተገደሉት በዚሁ በስመ ጥፉው የወጣት ቡድን መሆኑ ይታወቃል።

ሚያዚያ 11 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና
•
•
•
•
•
•

የተሾሙት ሚኒስትሮች የወያኔ ባለሟሎች መሆናቸው ተጋለጠ
የወያኔው ኮማንድ ፖስት ባወጣው መግለጫ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደሚቀጥል በአንደምታ ገለጸ
የሃሮሚያ ዩኒቨርስቲ አስተዳደር 867 ተማሪዎች ለማባረር ማቀዱን ገለጸ
በኢትዮጵያ ዕድሚያቸው የገፋ ዜጎች እንክብካቤ እንዲደረግላቸው ሄልፕ ኤጅ ኢንተርናሽናል የተባለ ድርጅት ጠየቀ
በደቡብ ሱዳን ተጻራሪ ኃይሎች መካከል ሊደረግ የታቀደው ስብሰባ እንዲዘገይ ተደረገ
በኬኒያ የስልክ እና የኢንተርኔት ጠለፋ ህገ ወጥ ነው ተባለ

ዝርዝር ዜናዎች
➢ በትናንት የዜና ዘገባችን እንደቀረበው የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው ሐሙስ ሚያዚያ 11 ቀን 10
የሚሆኑ አዳዲስ የካቢኔ ሚኒስትሮችን የሾመ ሲሆን ቀደም ብለው ከነበሩት መካከል ስድስቱን የቦታ
ለውጥ ያደረገ መሆኑ ታውቋል። ብዙዎቹ ተሿሚዎች ለዓመታት አገዛዙን ሲያገለግሉ የቆዩ
መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን የማስመሰል ሚናቸውን እንዲጫወቱ በወያኔው ድርጅት እና በሌሎች
ኃይሎች የተመረጡ ሳይሆን አይቀሩም በማለት ብዙዎች ግምታቸውን ይሰጣሉ። ጠቅላይ አቃቤ
ህግ ሆነ የተሾመው ለበርካታ ጊዜያት የጸረ ሽብር ህጉን ደግፎ ሲናገር የቆየ፣ “መንግስት በፍርድ ቤት
ሂደት ጣልቃ ገብቶ አያውቅም፤ በምርመራ ወቅት ግርፋት የለም ድብደባ የለም፤ የሚዲያ ህግም፤
የበጎ አድራጎት ህግም፤ የጸረሽብር ህግም ምንም ችግር የለውም” በማለት ሽንጡን ገትሮ ሲገከራከር
የነበረ የወያኔ አገልጋይ መሆኑ ይታወቃል። ለረጅም ዓመታት የፓርላማ አፈጉባዔ በመሆንና በኋላም
በአውሮፓው ህብረት አምባስደር በመሆን ወያኔን በግምባር ቀደምትነት በማገልገል የሚታወቀው
ተሾመ ቶጋም አሁን ብቅ ብሏል። በተለይም የማእድንና ኤኔርጂ ሚኒስትር የነበረው ሞቶማ መቀሳ
አሁን የመከላከያ ሚኒስትር ሆኖ መሾሙ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል በሚል በበርካታ
የምዕራባዊ የዜና አውታሮች መናፈሱ የማስመሰሉ ሂደት ሆን ተብሎ በተለያዩ ኃይሎች የተቀየሰ
መሆኑን ያረጋግጣል በማለት ብዙዎች ይናገራሉ። እንደተጠበቀውም ቁልፍ የሆኑ ተቋሞች አሁንም
በወያኔ ቁጥትር ስር መሆናቸው ግልጽ ነው። በወታደሩና በጸጥታው መዋቅር ውስጥ መሰረታዊ
ለውጥ እስካልተካሄደ ድረስ የካቢኔው ሹም ሽር ከማስመለል አልፎ ምንም የሚያመጣው ፋይዳ
የለም ተብሏል፡፡ አባዱላ ገመዳም ከፓርላማ አፈ ጉባዔነቱ ተነስቶ ሙፈሪያት ካሚል በተባለች ሴት

ተተክቷል። ባሁኑ ወቅት የፓርላማው ዋናም ሆነ ምክትል አፈጉባኤዎች ሴቶች የሆኑ ሲሆን
አባዱላም የአቢይ የጸጥታ አማካሪ ተብሎ መሾሙ ተነግሯል፡፡
➢ በአንድ በኩል የሚኒስትሮች ሹም ሽር ቲያትር እየተካሄደ በሌላ በኩል የወያኔው ኮማንድ ፖስት
ሚያዚያ 11 ቀን ባወጣው መግለጫ የአስቸኳይ ጊዜው አዋጅ ሊቀጥል የሚችል መሆኑን ጠቁሟል።
መግለጫው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት በአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ተሻሽሎ መረጋጋት ተፈጥሯል
ካለ በኋላ በአንዳንድ ቦታዎች በአገዛዙ ቆስቋሽነት የተከሰቱትን ሁኔታዎች በመዘረዝርና የጸጥታ
መደፈረስ መኖሩን ጎላ በማድረግ አዋጁ እንደሚቀጥል በአንደምታ ገልጿል። በሞያሌ በአግአዚ
ወታደሮች የተገደሉትን ሰዎችና አሁንም በቅርቡ በአገዛዙ ደጋፊነትና ተባብሪነት ወንጀል በመፈጸም
የሚታወቁት የሶማሌ ልዩ ፖሊስ ታጣቂዎች ቦምብ ወርውረው ጉዳት ያደረሱትን እንደምሳሌ
በመውሰድ እንዲሁም የኮንትሮባንድና የህገ ወጥ መሳሪያ ዝውውር በዝቷል በማለት ኮማንድ ፖስቱ
ሥራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመግለጫው ግልጽ አድርጓል።

➢ የሃሮሚያ ዩኒቨርስቲ ባለስልጣኖች 867 ተማሪዎችን ለማስወጣት የወሰኑ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የኮማንድ ፖስት አባላት በርካታ የሃሮሚያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታቸው ላይ
በመልቀም ያሰሩ መሆናቸው ሲታወቅ ይህንን በመቃወም የዩኒቨርቲው ተማሪዎች ትምህርት ካቆሙ
ከወር በላይ እንደሆናቸው ተዘግቧል። የዩኒቨርቲው ባለስልጣኖች ተማሪዎችን ለማስወጣት
የደረሱበት ውሳኔ ችግሮችን ይበልጥ አባብሶ ዩኒቨርስቲውን እስከናካቴው ሊያዘጋ ይችላል የሚሉ
ወገኖች መፍትሄው የታሰሩትን ተማሪዎች መፍታት ነው በማለት ሀሳባቸውን ይሰጣሉ። በተያያዘ
ዜና የሶማሌው ልዩ ፖሊስ አባላት ከጥቂት ቀናት በፊት ሞያሌ ከተማ ውስጥ የእጅ ቦምብ ወርውረው
አራት ሰዎች መግደላቸውና ከ 65 በላይ የሆኑ ሰዎች ማቁሰላቸው የሚታወቅ ሲሆን በትናንትናው
ዕለት በምስራቅ ሀረርጌ በመኢሶ አካባቢ አንድ ሰው ገድለው አንድ ተጨማሪ ሰው ያቆሰሉ
መሆናቸው ተዘግቧል።
➢ በኢትዮጵያ በዕድሜያቸው የገፉ ዜጎች ልዩ ትኩረት እንዲሰጣቸው ሄልፕ ኤጅ ኢንተርናሽናል (Help
Age International) የተባለ ድርጅት ገለጸ። ድርጅቱ በቅርቡ በኢትዮጵያ ባካሄደው ጥናት በተለይ
እርዳታ በሚሰጥበት አካባቢ በዕድሜ ከምግብ እጥረት የተነሳ በዕድሜያቸው የገፉ ሰዎች ከፍተኛ
ጉዳት የሚደርስባቸው መሆኑን ማረጋገጡን ገልጿል። የምርት እጥረት ሲያጋጥም የምግብ ዋጋዎች

በማለታቸው በእድሜ የገፉ ሰዎች ተግቢ ምግብ የማያገኙ መሆኑን ጠቅሶ በተለይ የምግብ እርዳታ
በሚደረግበት አካባቢም እንደልብ ማላመጥም ሆነ በቀላሉ ከሰውነታቸው ጋር ሊዋሃድ የሚችሉትን
ምግብ ማግኘት ስለማይችሉ በከፍተኛ የምግብ እጥረት ይጎዳሉ ብሏል። በኢትዮጵያ ከሕዝቡ
አምስት ከመቶ የሚሆኑት ዜጎች በዚህ የዕድሜ ክልል ውስጥ ስለሆኑ አገዛዙም ሆነ የእርዳታ ሰጭ
ድርጅቶች ልዩ ትኩረት ሊያደርጉላቸው ይገባል በማለት ድርጅቱ ማሳሰቢያ ሰጥቷል።

➢ በልዩ ልዩ የደቡብ ሱዳን ተጻራሪ ኃይሎች መካከል በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ አበባ እንዲካሄድ
ታቅዶ የነበረው የሰላም ውይይት እንዲዘገይ የተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ስለ ስብሰባው መሰረዝ
በይፋ የተገለጸ ምክንያት የለም። በፓርቲዎቹ መካከል ያለው የሀሳብ ልዩነት ከፍተኛ በመሆኑ
ስምምነት ላይ መድረስ አስቸጋሪ ቢሆንም የሚቀጥለው ስብሰባ በመጭው ወር ውስጥ እንዲሆን
ሀሳብ ቀርቧል ተብሏል።
➢ በኬኒያ የስልክ መስመርን መጥለፍ ህገ ወጥ ነው በማለት አንድ የኬኒያ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠ።
የኬኒያ መንግስት በቅርቡ በአገር ውስጥ ያሉ ሶስት የቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያዎችን በመጠቀም
በስልኮችና በኮምፒውተር ላይ የስለላ መሳሪዎችን በማስገባት የዜጎችን የግል ውይይት ለመጥለፍ
ያወጣውን እቅድ አንድ የኬኒያ ፍርድ ቤት ዳኛ የኬኒያን ህገ መንግስትን የሚጻረርና የዜጎችን መብት
የሚገደብ ነው በማለት ውድቅ ያደረጉት መሆኑ ታውቋል።

ሚያዚያ 10 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና

•
•
•
•
•
•
•

የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው የተወሰኑ የሚኒስትሮች ሹም ሽር ሊያደርግ ነው ተባለ
የጣና በለስ የስኳር ፕሮጀክት ለውጭ ኩባንያዎች ሊሰጥ መሆኑ ተገለጸ
በሰሜን ተራሮች ፓርክ ክልል ያለው ደን ተቃጠለ
ወደ የመን የተሰደዱ ኢትዮጵያውያንና እንዲሁም የሶማሌ እና የኤርትራ ዜጎች ከፍተኛ በድል እየደረሰባቸው መሆኑን
ሂውማን ራይትስ ዎች ገለጸ
የሊቢያ ጠረፍ ጠባቂዎች በሚዲትራኒያን ባህር ላይ በላስቲክ ጀልባ ሲጓዙ የነበሩ ስደተኞችን ይዘው ወደ ትሪፖሊ
አመጡ
በደቡብ ሱዳን የሚንቀሳቀሱ የጸጥታ ኃይሎች ህጻናት ወታደሮችን ለቀቁ
ዚምባብዌ ከ 15000 በላይ የሆኑ ነርሶችን ከሥራ አባረረች

ዝርዝር ዜናዎች
➢ የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው አቢይ በተወሰኑ ሚኒስትሮች ላይ ሹም ሽር አድርጓል የተባለ
ሲሆን በነገው ዕለት ለወያኔው ፓርላማ እንዲሚያቀርብ የአገዛዙ የዜና ማዕከሎች እየገለጹ ይገኛሉ።
የኮሚኒኬሽን ሚኒስትር የነበረው ነገሪ ሌንጮ፤ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር የነበረው
ግርማ አመንቴ እና የኢንዱስትሪያል ፓርክ ኮርፖሬሽን ኃላፊ ሲሳይ ገመቹ ወደ ኦሮሚያ አካባቢ
አስተዳደር መስሪያ ቤት መዛወራቸው የተገለጸ ሲሆን በእኒዚህ ቦታና በሌሎች ላይ አዳዲስ
ተሿሚዎች ይመደባሉ ተብሏል። አባዱላ ገመዳም በሌላ ይተካል የሚል ዜናም እየተሰራጨ ይገኛል።
ይሁን እንጅ የወያኔ ቡድን በጥብቅ የሚፈልጋቸውና ለቡድኑ ስልጣንም ሆነ የኢኮኖሚ ጥቅም
ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች እንደማይለወጡ ይጠበቃል።
➢ ሰሞኑን የጣና በለስ የስኳር ፕርጄክት ስራ የወያኔ የመዝረፊያ ተቋም ከሆነው ሜቴክ በሚል ምህጻረ
ቃል ከሚጠራው ተቋም መነጠቁ የተዘገበ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የዚህን ፕሮጀክት ሥራ የውጭ
ኩባንያዎች ተረክበው እንዲያካሂዱት ውይይት እየተካሄደ መሆኑን የዜና ምንጮች ገልጸዋል።
ሰሞኑን የሥራ መልቀቂያ አስገብቷል በተባለው በወያኔው ነባር አባል በክንፈ ዳኘው የሚመራው
የሜቴክ ተቋም የአባይ ግድብን ደን ለመመንጠር በሚል ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ የሕዝብ ገንዘብ
በልቶ ያስቀረ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ከተረከባቸው አስር የስኳር ፕሮጀክቶች ስራዎች ከ 71
ቢሊዮን ብር በላይ በሙስና የበላ መሆኑም ተረጋግጧል።

➢ በሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ያለው የደን ክልል ለሁለተኛ ጊዜ በእሳት መያያዙን የአካባቢው
ባለስልጣኖች ተናገረዋል። ማክሰኞ ሚያዚያ 9 ቀን ረፋዱ ላይ በሊማልሞ ልዩ ስሙ ሱግሱግ
በተባለው ቦታ የጀመረው ሰደድ እሳት እስከዛሬ ደረስ በቁጥጥር ስር ማዋል ያልተቻለ መሆኑን

ለማወቅ ተችሏል፡፤ እሳቱን ለማጥፋት የአካባቢው ሕዝብ እና የፓርኩ ሰራተኞች ቢረባረቡም ቦታው
ገደልማ በመሆኑ እሳቱን የማጥፋት ስራ አስቸጋሪ ያደረገው መሆኑ ታውቋል። በዓለም የተፈጥሮ
ቅርስነት የተመዘገበው የሰሜን ተራሮች በውስጡ የተለያዩ የዱር እንስሳትና አዕዋፍ እንዳሉበት
ይታወቃል።
➢ ሂውማን ራይትስ ዎች የተባለው የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ተቋም ሚያዚያ 9 ቀን ባወጣው
መግለጫ በየአገራቸው የተጨነባቸውን አፈናና በደል በመሸሽ እና የፖለቲካ ጥገኝነት ለመጠየቅ ወደ
የመን የገቡ ኢትዮጵያውያን የሶማሌ ዜጎችና ኤርትራውያን በየመን ባለስልጣኖች የጸጥታ ኃይሎች
በገፍ ከመታሰራቸውም በላይ በጠባቂዎችና በጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ የሆነ ድብደባና በህይወታቸው
ላይ ማስፈራሪያ እንደሚደርስባቸውና ሴቶችም በወንዶች ጠባቂዎች እንደሚደፈሩ ዘግቧል።
ከዚህም በላይ ስደተኞቹ ገንዘብና ንብረታቸው እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋሞች
የተሰጣቸው መታወቂያና ሌሎች ሰነዶች እንደተወረሰባቸው ስደተኞቹ ለተቋሙ መግለጻችውን
ጠቅሷል። የተዘረዘሩትን በደሎች በስደተኞ ላይ የሚፈጸመው ደቡብ የመንንን የሚያስተዳደርው
የመንግስት አካል ብቻ ሳይሆን በየመን ዋና ከተማ በሳንአ እና አካባቢውን የሚቆጣጠረው በሁቲ
አማጽያን የሚደገፈው የአስተዳደር አካልም የወንጀሉ ተባባሪ መሆኑ ተነግሯል።

➢ ረቡዕ ሚያዚያ 10 ቀን 2010 ዓ.ም. የሊቢያ ባህር ኃይል በሚዲትራኒያን ባህር ላይ በሁለት የላስቲክ
ጀልባዎች ሆነው ሲጓዙ የነበሩ 210 ስደተኞችን በማዳን ወደ ባህር ጠረፍ ያመጣ መሆኑን ገልጿል።
ከስደተኞቹ መካከል 85 የሚሆኑት ሴቶች መሆናችወንና 10 ሩ ህጻናት መሆናቸውን ገልጾ ሁሉም
ስደተኞች

በሊቢያ ዋና ከተማ በትሪፖሊ ወደ ሚገኘው የባህር ኃይል ካምፕ የተወሰዱ

መሆናቸውን ገልጿል። ሊቢያ በእርስ እርስ ጦርነት የታመሰች አገር ብትሆንም ከአፍሪካ ወደ
አውሮፓ የሚሂዱ ስደተኞች የሚያቋርጥባት አገር በመሆኗ ከዚህ በፊት የአውሮፓው ህብረት
የሊቢያን ባለስልጣኖች በገንዘብ በመሸንገል ከተለያዩ የአፍሪካ አገሮች የሚመጡ ስደተኞች እዚያው
ሊቢያ ውስጥ እንዲቀሩ ስምምነት ማድረጉ ይታወቃል።
➢ በደቡብ ሱዳን የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ኃይሎች 207 የሚሆኑ የሕጻናት ወታደሮችን

የለቀቁ

መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የሕጻናት መርጃ ድርጅት ገልጿል። ከተለቀቁት መካከል 112
የሚሆኑት ወንዶች ሲሆን 95 ሴቶች መሆናቸው የተነገረ ሲሆን የለቀቋቸው ኤስ ኤስ ኤን ኤል ኤም

(SSNLM) የተባለው የደቡብ ሱዳን ብሔራዊ ነጻ አውጭ እንቅስቃሴ እና ኤስ ፒ ኤል ኤ አይ ኦ
ኤስ ፒ ኤል ኤ አይ ኦ (SPLA IO) የተባለው የተቃዋሚው ሕዝብ ነጻ አውጭ ሰራዊት የሚባሉት
ድርጅቶች ናቸው። ኤስ ኤስ ኤን ኤል ኤም (SSNLM) የተባለው ድርጅት በስልጣን ላይ ካለው
የሳልቫኬር ገዥ ፓርቲ ጋር ከታረቀ ጥቂት ጊዜ የሆነው ሲሆን በአሁኑ ወቅት ወታደሩን ከገዥው
ፓርቲ ወታደር ጋር እያቀላቀለ ይገኛል ተብሏል። በደቡብ ሱዳን ከ 19 ሺ በላይ የሕጻናት ወታደሮች
ያሉ ሲሆን በታጣቂ ኃይሎች የተለቀቁት ህጻናት ከተመድ ባለስልጣኖች ጋር በተደረገ ስምምነት
መሰረት መሆኑ ተገልጿል።
➢ የዚምባብዌ ምክትል ፕሬዚዳንት ማክሰኞ ሚያዚያ 9 ቀን በሥራ ማቆም አድማ ላይ የነበሩትን ከ
15 ሺ በላይ የሆኑ ነርሶች ከስራ ያባረሩ መሆናቸው ተገልጿል። ሮበርት ሙጋቤን ከስልጣን በማባረር
የሚታወቁትና ባሁኑ ጊዜ ምክትል ፕሬዚዳንት የሆኑት ቺዋንጋ በሰጡት አጭር መግለጫ የነርሶቹ
የሥራ ማቆም አድማ መነሻው ፖለቲካዊ መሆኑን ገልጸው ነርሶቹ ለህመምተኞቹ ግድ የለሽ
በመሆናቸው መባረር አለባቸው ብለዋል። የነርሶቹ ማህበር ባለስልጣኖች የቺዋንጋን መግለጫ የሰሙ
መሆኑን ገልጸው የሥራ ማቆም አድማቸውን ግን እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል።

ሚያዚያ 9 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና
•
•
•
•
•

በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ለተወሰነ ጊዜ በረራ ተስተጓጎለ
በሞያሌ ከተማ በተወረወረ ቦምብ እና በጥይት ሶስት ሰዎች ተገደሉ 64 ቆሰሉ
የወያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ተብየው የውጭ ምንዛሪ እጥረት ችግር ለ10 እና ለ 20 ዓመታት ሊቆይ ይችላል አለ
የብሩንዲ የጸጥታ ኃይሎችና የገዥው ቡድን አባላት አፈናና ግድያ ቀጥለዋል በማለት ሂውማን ራይትስ ዎች አጋለጠ
በናይጄሪያ ከቺቢክ ተወስደው ያልተመለሱ ሕጻናት ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ለማስለቀቅ ተመድ እርዳታና ትብብር
እንዲያደርግላቸው ጠየቁ

ዝርዝር ዜናዎች
➢ ማክሰኞ ሚያዚያ 9 ቀን 2010 ዓ.ም. የበረራ አገልግሎት ተቆጣጣሪዎችና ሰራተኞች የስራ ማቆም
አድማ በመምታታቸው ምክንያት በአዲስ አበባ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ለተወሰነ ጊዜ በረራ
ተስተጓጉሎ የነበረ መሆኑ ታውቋል። የበረራ አገልግሎት ሰራተኞች የሥራ ማቆም አድማ ያደረጉት
ሲሰጣቸው የነበረውና የትርፍ ሰዓትና የበዓል ቀን ሥራ ክፍያ በመቋረጡ ሲሆን ለተወሰነ ጊዜ
አንድም አውሮፕላን እንዳይነሳና እንዳያረፍ በመደረጉ የትራፊክ መጨናነቅ ተፈጥሮ እንደነበር
ተነግሯል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከሰራተኞቹ ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ በመቻሉ በረራዎቹ
ጀምረዋል ተብሏል።
➢ በዛሬው ቀን በሞያሌ ከተማ በአውቶቡስ መናኸሪያ አጠገብ በኦሮሞና በሶማሌ ተወላጆች መካከል
በተነሳ ግጭት የእጅ ቦምብ ተወርውሮ ቢያንስ ሶስት ሰዎች መገደላቸውና ከ 64 በላይ መቁሰላቸው
ከቦታው ከተገኘ ዜና ለማወቅ ተችሏል። ጥቃቱ የተፈጸመው በእጅ ቦምብ ብቻ ሳይሆን በመሳሪያም
ጭምር ነው በማለት የሆስፒታል ምንጮች የተናገሩ ሲሆን ጥቃቱን የፈጸሙት የሶማሌ አካባቢ
አስተዳደር ያስታጠቃቸው ግለሰቦች መሆናቸውን የአካባቢው አስተዳደር አባላት ገልጸዋል። ከጥቂት
ሳምንታት በፊት በዚሁ ከተማ የወያኔ አግአዚ ጦር አባላት በፈጸሙት አረመኔያው ጥቃት ከ 10
ሰዎች በላይ መገደላቸውና በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ወደ ኬኒያ መሰደዳቸው
የሚታወቅ ሲሆን በቅርቡ የተሰየመውም የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትርም ወደ ጅጅጋ ተጎዞ እርቅ
ለመፍጠር መሞከሩ ይታወሳል።

➢ አዲሱ የወያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ ሰኞ ሚያዚያ 8 ቀን 2010 ዓ.ም. ከግል ባለሀብቶችና
ከንግድ ማህበረሰብ አባላት ጋር ባካሄደው ውይይት የአገሪቱ የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከፍተኛ ደረጃ
ላይ መሆኑን ጠቅሶ ይህም ችግር ለ 10 እና ለ 20 ዓመታት ሊቀጥል እንደሚችል ተናግሯል። ከውጭ
አገር ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይልኩ የነበረው የውጭ ምንዛሬ በፖለቲካ ምክንያት እንዲቀንስ
መደረጉን አምኗል። አያያዞም ባለሀብቶቹ በውጭ አገር ባሉ የባንክ ሂሳብ ውስጥ ያላቸውን የውጭ
ምንዛሬ ወደ ኢትዮጵያ እንዲያያስገቡ ተማጽኗል። በውጭ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት በርካታ የንግድ
ተቋሞች ከመዘጋት ደረጃ ላይ የደረሱ መሆናቸውን ጉዳዩን የሚከታተሉ በርካታ ባለሙያዎች
እየተናገሩ ሲሆን ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ ሊመጣ እንደሚችል ብዙዎቹ

ይገምታሉ። ባለፈው ጥር ወር ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ኢትዮጵያ ያላት የውጭ ምንዛሬ
ክምችት 3.2 ቢሊዮን ዶላር መሆኑን ገልጾ ይህም ሊሸፍን የሚችለው የሁለት ወራት የአገሪቱን የገቢ
እቃዎች ግዥ ብቻ መሆኑን አስመሮበታል። የውጭ ምንዛሬውን እጥረት ከሚያባብሰው ጉዳዮች
ውስጥ አንዱና ዋነኛው የወያኔ ባለስልጣኖች ህገ ወጥ በሆነ መንገድ የሚያሸሹት ገንዘብ መሆኑ
ይታወቃል። በተለያም ባለፉት ዓመታት በተከታታይ ሲካሄዱ የነበሩ ሕዝባዊ አመጾች ያሰጋቸው
የወያኔ ባለስልጣኖች የዘረፉትን ንብረት እየሸጡና ገንዘቡን በውጭ ምንዛሬ እየለወጡ ወደ ውጭ
ያስወጡ ሲሆን አንዳንዶቹም በአንዳንድ አካባቢዎች መያዛቸው ይታወሳል። ሰሞኑን በአፍሪካ
ህብረት አማካይነት አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደው ስብሰባ ከአፍሪካ አገሮች በየአመቱ ህገ ወጥ
በሆነ መንገድ ከ 50 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚወጣ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ኢትዮጵያ ከመጀመሪያ
10 አገሮች ውስጥ እንደምተሰልፍ ቀደም ብለው የወጡ የጥናት ዘገባዎች ይጠቁማሉ።
➢ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ተቋም የሆነው ሂውማን ራይትስ ዎች ማክሰኞ ሚያዚያ 9 ቀን በሰጠው
መግከጫ የብሩንዲ የጸጥታ ኃይሎች ና የገዥው ፓርቲ አባላት የመንግስት ተቃዋሚዎች ናቸው
ብለው

የሚጠረጥራቸውን ሁሉ በገፍ

አስረው እንደሚደበቡና እንዲሁም እንደሚገድሉ

አጋልጧል። የብሩንዲ መንግስት ለአካባቢው ባለስልጣኖች ሙሉ ኃላፊነት ስለሰጠ እነዚህ ኃይሎች
ያለተጣያቂነት ግፍና በደል እያካሄዱ ነው በማለት ገልጿል። መቀመጫው በኒውዮርክ የሆነው
ሂውማን ራይትስ ዎች ባቀረበው ዘገባ ካለፈው ታህሣስ 3 ቀን ቀን ጀምሮ የፕሬዚዳንቱን የስልጣን
እድሜ የቀረበውን የህገ መንግስት ማሻሻያ እንዲደግፉ የገዥው ፓርቲ አባላትና የጸጥታ ኃይሎች
እንዲሁም አደገኞቹ የወጣት ቡድኖች ዜጎችን በይፋ

እያስገደዱ የሚገኙ መሆናቸውንና

ተቃዋሚዎች ናቸው ብለው በሚጠረጥሩት ላይ በደል የሚፈጽሙባቸው መሆኑንን ጠቅሶ እርምጃ
ከወሰዱባቸው መካከል የ 19 ሰዎች ጉዳይ ያረጋገጠ መሆኑን ዘግቧል። በዚህ ዓመት ግንቦት 9 ቀን
በሚካሄደው የሀገ መንግስት ማሻሻያ ውሳኔ ሕዝብ የፕሬዚዳንቱ የስልጣን እድሜ የሚራዘም ከሆነ
የአሁኑ ፕሬዚዳንት በ 2012 የስልጣን ዘመናቸው ሲያልቅ ለሌላ 14 ዓመት በስልጣን እንዲቆዩ
የተሻሻለው ህገ መንግስት የሚፈቅድላቸው መሆኑ ይታወቃል።
➢ የዛሬ አራት አመት ቺቦክ ከተባለው የናጄሪያ ከተማ ተጠልፈው ከሄዱት ልጃገረዶች መካከል ከ100
በላይ የሚሆኑ ሲመለሱ 113 ገደማ የቀሩ መሆናቸው ይታወቃል። የናይጄሪያ መንግስት ለማስመለስ
ቃል ገብቶ እስካሁን ድረስ ባለማስመለሱ ተስፋ የቆረጡት የልጆቹ ቤተሰቦች የተባበሩት መንግስታት
ድርጅት በጉዳዩ ጣልቃ ገብቶ ልጆቻቸውን እንዲያስመልስላቸው ተማጽነዋል። የቤተሰቦቹ
ተወካዮች ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ከመንግስት ባለስልጣኖች መካከል ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ

ለመስራት ፍላጎት ያለው ባለመኖሩ የተባበሩት መንግስታ ድርጅት እንዲረዳቸው ጠይቀዋል።
በተያያዘ ዜና በሰሜን ናይጄሪያ ካኖ ከተማ አካባቢ አንድ የጀርመን ኢንጂኔር በታጣቂዎች ተጠልፎ
የተወሰደ መሆኑ ታውቋል። ጠለፋ የተካሀደው ሰኞ ሚያዚያ 8 ቀን ሲሆን ታጣቂዎች የጀርመኑን
ዜጋ ከመጥለፋቸው በፊት አንድ የፖሊስ መኮንን የገደሉ መሆናቸው ተገልጿል። ለጠለፋው
ኃላፊነቱን የወሰደ ግለሰብ ወይም ቡድን የለም።፡

ሚያዚያ 8 ቀን 2010 ዓ.ም.
ርዕሰ ዜና
•
•
•
•
•
•

ስዮም ተሾመ ና ታየ ደንደአ ተለቀቁ፤ በጉጂ ዞን ከአራት ያላነሱ ሰዎች በአግአዚ ኃይል ተገደሉ
የወያኔው አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር የወልቃይት ጥያቄ የዲያስፖራ ጥያቄ ነው በማለት ንግግር ማድረጉ ብዙ ሰው
አሳዝኗል
ከተለያዩ አገሮች ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ስደተኞች ቁጥር ጨመረ፤ በአገር ውስጥ የተፈናቀሉ ስደተኞችም በችግር
እንደሚኖሩ ተነገረ
ባምቢስ የሚባለው የምግብ ግሮሰሪ እና ሱፐር ማርኬት ከመዘጋት አፋፍ ላይ ደርሷል ተባለ
የተባበሩት አራብ ኤምሬት በስማሊያ ወታደር ማሰልጠን አቆመች
ሶስት የኬኒያ የምርጫ ቦርድ ኮሚሽን ከስራቸው ተሰናበቱ

ዝርዝር ዜናዎች
➢ እውቁ መምህርና ጦማሪ ስዩም ተሸሞ እና የኦሮሚያ የፍርድ ተቋም ቃል አቀባይ ታዬ ደንደአ
ከታሰሩበት የሶተኛ ፖሊስ ጣቢያ መለቀቃቸው ታውቋል። ቀድሞውንም ቢሆን መታሰር
ያልነበረባችው ሁለቱ ሰዎች በወያኔው ኮማንድ ፖስት ታስረው ለላፉት ሳምንታት በእስር ቤት
ሲሰቃዩ እንደነበር ይታወቃል። በሌላ በኩል ሰሞኑን በጉጂ ዞን በቡሊ ሀሪ ከተማ በአግአዚ ኃይሎች
የተገደሉ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ ተነገሯል። እስካለፈው ሳምንት ቅዳሜ ምሽት ድረስ ከ
አራት ያላነሱ ሰዎች የተገደሉ መሆናቸውና ሌሎች በርከት ያሉት የቆሰሉ መሆናቸውን በማህበረሰባዊ
ሚዲያ እየተላለፈ ያለው ዜና ይገልጻል።

➢ የወያኔው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ወደ መቀሌ ተጉዞ ከነዋሪው ጋር
ባደረገው ውይይት የወልቃይት ጥያቄ የዲያስፖራ ጥያቄ ነው እንጅ የሕዝብ ጥያቄ አይደለም፤
የዲያስፖራ አባላት ወደ ወልቃይት መጥተው ቢመለከቱ የህዝብ ጥያቄ፤ ትምህርት ቤት መብራት፤
መንገድ፤ መሆኑን እንጅ ሌላ አለመሆኑን ይረዱት ነበር ማለቱ እና የወልቃይት የማንነት ጥያቄን
ማሳነሱ በርካታ ዜጎችን ያስቀየመ መሆኑ ታውቋል። ከዚህም በላይ የትግራይን ሕዝብ ብቻ አውጥቶ
እናንት ወርቅ ሕዝብ ናችሁ በማለት ቀደም ብሎ የወያኔው ቁኝጮና አረመኔው መሪ መለሰ ዜናዊ
የተናገረውን መድገሙ ለሌሎች ሕዝቦች ያለውን ንቀትና የዝቅተኛነት ስሜት ይገልጻል የሚሉ
በርካታ ናቸው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉም ወርቅ ነው በማለት ፈንታ አንድ ብሄረሰብን ነጥሎ
ከሌላው የተለየ በማድረግ ያደረገው ጥረት ክወያኔ ቁጥጥር ስር ያልወጣ መሆኑን ያሳያል የሚሉ
በርካታ ናቸው። ግለሰቡ እሁድ ዕለት በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ የተሰጣቸውን ባንዲራና
የአቢይን ምስል የሚያውለበልቡ 25 ሺ የሚሆኑ የወያኔ ካድሬዎች አባላትና ደጋፊዎች በተገኙበት
ባደረገው ንግግር በተግባር እስኪውሉ አጠራጣሪ የሆኑ ተስፋዎችን ሰጥቷል። ከተናገራቸው መካከል
የጸጥታው ተቋም የፖለቲካ መገልገያ እንዳያሆን እንደሚያደርግና ነጻና ሩትአዊ ምርጫ እንዲካሄድ
የሚጥር መሆኑን መግለጹ ታውቋል። የወያኔ ባለስልጣኖች ሥልጣን ከያዙ ጅምሮ የማጨበጥ ተስፋ
በመስጠት ሕዝቡን ሲያታልሉ መቆየታቸውና በተቃራኒው ግን ሕዝብን ሲያፍኑንና ሲገድሉ
መቆየታቸው የለመደባቸው መሆኑን የሚገነዘቡ ክፍሎች የአቢይም ቃሎች በተግባር እስኪውሉ
ድረስ ዋጋ የለውም እያሉ ይገኛሉ። በአሁኑ ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አለመነሳቱና አሁንም
ዜጎች በብዛት መታሰራቸውና መገደላቸው የቃላት ጋጋታ ለውጥ ሊያመጣ እንደማይችል ያረጋግጣል
ይላሉ።

➢ ከተለያዩ የጎረቤት አገሮች ተሰደው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ስደተኞች ቁጥር በመጋቢት ወር 916 678
የደረሰ መሆኑን የተመድ የስደተኛ ጉዳይ ኮሚሽን ካወጣው ዘገባ ማወቅ ተችሏል፡፤ ከታኅሣስ
አጋማሽ እስከ መጋቢት አጋማሽ ባሉት ሶስት ወራት ብቻ 22 093 የሚሆኑ ሰዎች ከደቡብ ሱዳን
ከኤርትራ እና ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ መሆናቸውን ዘባው ጠቅሶ አነስተኛ የሆነው የእርዳታ
መጠን ለማስተካከል ከ 650000 ስደተኞች ላይ የራሽን ቅነሳ መደረጉንና ችግሩን ለማወስወገድ
የ80 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ከረጅዎች የተጠየቀ መሆኑን ገልጿል። በተያያዘ ዜና በግጭት እና
በድርቅ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ ቤትን ንብረታቸውን ጥለው የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ 2

ሚሊዮን በላይ እንደሚገመትና ተፈናቃዮቹ በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚኖሩ መሆናቸው በተደጋጋሚ
ተገልጿል።
➢ በአዲስ አበባ ባምቢስ ተብሎ የሚጠራው የምግብ ግሮሰሪ እና የሌሎች ሸቃጣ ሸቀጦች መሸጫ
ሱፐር ማርኬት በገንዘብ ምንዛሬ እጥረት ምክንያት ለመዘጋት እየተቃረበ መሆኑን የግሮሰሪው
ባለቤት ረፖርተር ለተባለ አፍቃሪ ወያኔ ጋዜጣ መግለጣቸውን ተዘግቧል። ላለፉት 67 አመት በስራ
ላይ የነበረው ባምቢስ የተባለው ተቋም ባለቤት ለጋዜጣው በሰጡት ማብራሪያ አብዛኞቹ
ደምበኞቻቸው የውጭ አገር ዜግነት ያላቸው ነዋሪዎች መሆኑናቸውን ጠቁመው ከአመት በፊት
የጠየቁት የውጭ ምንዛሬ እስካሁን ባለመፈቀዱ ምክንያት እንደልብ እቃ ለማስመጣት
አለመቻላቸውን ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከውጭ የሚመጡትን የምግብ እቃዎች
ለማስመረመር የምግብ፤ የመድሃኒትና የጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን የተባለው
ተቋም ከፍተኛ ወጭ የሚጠይቃቸው መሆኑንም ተናገረዋል። በዚህ ምክንያት ስራውን ለመዝጋት
እንደተቃረቡ መሆኑን ለጋዜጣው ገልጸዋል።

➢ ባለፈው ሚያዚያ 1 ቀን 2010 ዓ.ም. በሞጋዲሾ አውሮፕላን ማረፊያ ከተባሩት አረብ ኤምሬት የመጣ
9.6 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ የሶማሌ መንግስት በመያዙና በመውረሱ የተባበሩት አረብ ኤምሬት
ሱማሊያ ውስጥ ስትካሂድ የነበረውን ወታደር የማሰልጠን ተግባር ያቋረጠች መሆኑ ታውቋል።
የማስለጠኑ ተግባር የተቋረጠ መሆኑን የገለጸው የተባበሩት አረብ ኤምሬት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
እሁድ ማታ ባወጣው መግለጫ ሲሆን በመግለጫው በአውሮፕላን ጣቢያው ላይ ገንዘብ መያዙን
አውግዞ ሁለቱ አገሮች አድርገውት ከነበረው ስምምነት ተቃራኒ እርምጃ ነው ብሏል። ካለፉት
አምስት ዓመታት ጀምሮ የተባበሩት አረብ ኤምሬት በርካታ የሶማሌ ወታደሮችን ስታሰለጥን የቆየች
ሲሆን የስማሌ መንግስት ቀደም ብሎ ወታደር የማሰልጠን ተግባር እንድታቆም መጠየቁ ይታወቃል።
ባለፈው ዓመት የሶማሌ ምርጫ ሲካሄድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ባለስልጣኖች ድምጽ ለመግዛት
ገንዘብ ሲረጩ የቆዩ መሆናቸው የተመድ ምንጮች ገልጸዋል።

➢ ሶስት የኬኒያ የምርጫ ቦርድ ኮሚሽነሮች ስራቸውን የለቀቁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ኮሚሽነሮቹ ሥራቸውን የለቀቁበት ምክንያት ቦርዱ የማይሰራ አካል መሆኑንና ሊቀ መንበሩም

ችሎታ የሌለው በመሆኑ ነው ብለዋል። ስራቸውን ከለቀቁት ሶስቱ ኮሚሽኖርች ውስጥ ምክትል ሊቀ
መንበሯ የሚገኙበት ሲሆን ሶስቱም በሰጡት የጋራ መግለጫ በማን አለብኝነት በሚሰጥ ትዕዛዝ፤
ሚስጥሮችና በማባከንና የግል ፍላጎቶችን ለማሟላት በሚደረግ ጥረት ተቋሙ በአግባቡ ስራውን
ሊያከናውንና ኃላፊነቱን ሊወጣ አልቻለም ብለዋል። የኮሚሽን ሊቀ መንበር በጉዳዩ ላይ እስካሁን
የሰጡት ሀሳብ የለም ። ባለፈው ዓመት የተደረገውን ምርጫ የኬኒያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የምርጫ
ቦርዱ የስራ ጉድለት መሆኑን ጠቅሶ ምርጫው እንዲሻር ያደረገ

መሆኑ ሲታወቅ በምትኩ

የተካሄደውን ድጋሚ ምርጫ ቦርዱ ማስተካከል አልተድረገበትም በማለት የተቃዋሚው መሪ
ሳይሳተፉበት የቀሩ መሆናቸው ይታወቃል።

