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Ethioembassy.org.za  

                                                        
 

ጥቆማ መጽሄት ፕሪቶሪያ በሚገኘው 

የኢትዮጵያ ኤምባሲ አማካኝነት በየወሩ 

የምትዘጋጅ  መጽሄት ስትሆን  በዋናነት 

ኤምባሲው በተወከለባቸው ሀገራት  

የሚኖሩ ኮሚኒቲዎቻችን በአገር ቤት 

በመከናወን ላይ የሚገኙ የልማት 

፣ማህበራዊ እና ፓለቲካዊ ክንዋኔዎች  ላይ 

ወቅታዊ እና ትክክለኛ መረጃ 

እንዲኖራቸው የምታግዝ እንዲሁም 

የኤምባሲውን የስራ እንቅስቃሴ  

አስመልክቶ መረጃ  የምትሰጥ መጽሄት ነች 

፡፡  

                  በውስጥ ገጾች  

 በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ 

ማብራሪያ 

 የመንግስት የስራ ዕድል ፈጠራ እቅድ 

 አምባሳደሮች የሕዳሴውን ግድብ ጎበኙ 

 የኢትዮጵያ ጦር በሶማሊያ እንቅስቃሴ 

 ኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ኃይል  

 የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች የጋራ ምክክር መድረክ 

 ስፓርት  
 

 

 

 

 

የተለያዩ ወቅታዊ መረጃዎችን በኤምባሲው 

የማህበራዊ ድህረ ገጾች ማግኘት እንደምትቸሉ 

እየጠቆምን  በመጽሄታችን ላይ የሚኖራችሁን 

አስተያየት በኤምባሲው የኢሜይል አድራሻ 

info@ethiopianembassy.co.za ወይም 

በስልክ ቁጥር 0123465485 ብታሳውቁን 

አስፈላጊ መረጃዎችን የምንጠቁማችሁ 

መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን  
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፣ከአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋርም ምክክር አካሄዱ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እና ጠቅላይ 

ሚንስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ፕሬዚደንት 

ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ለሕዝብ ተወካዮች እና 

ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ባሰሙት ንግግር ላይ 

ውይይት አድርገዋል ፡፡ የምክር ቤቱ አባላት  

ላነሱዋቸው ጥያቄዎችም ጠቅላይ ሚንስትሩ 

መልስ እና ማብራሪያ ሰጥተዋል::  

በተለይም በወቅታዊ የአገራችን ኢኮኖሚ፣ 

ፓለቲካ እና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ 

ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ 

የጥቆማ መጽሄት  አንባቢያን ጠቃሚ እና 

ወቅታዊ መረጃ ማግኘት እንድትችሉ በማሰብ 

በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገለጹ ዋና ዋና ሀሳቦችን 

አቅርበንላችኋል፡፡  

 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ለሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር፣  

 በኦሮሚያ እና ሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ 

የተፈጠረውን ግጭት አስመልክተው ሰፋ ያለ 

ማብራሪያ የሰጡ  ሲሆን  በሁለቱ  ክልሎች 

መካከል የተከሰተው ችግር የወሰን ጉዳይ 

እንዳልሆነ በአንጻሩ  የግጭቱ ምንጭ ያልተፈቱ 

የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮች መሆናቸውን፣ 

 

 

ጠቅላይ ሚንስትሩ በወቅታዊ ጉዳዮች 

  የሰጡት ማብራሪያ  
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 የተፈጠረው ግጭት ግጭቱ በተከሰተበት አካባቢ 

በጫት እና በኮንትሮባንድ ንግድ እንዲሁም በጥቁር 

ገበያ ሃብት ማፍራት በሚፈልጉ ኪራይ ሰብሳቢዎች 

ፍላጎት የተፈጠረ እንደሆነና ጥገኛ ኃይሎች ይህንን 

የንግድ መስመር ለመያዝ የሚያደርጉት 

እሽቅድምድም የብሔር መልክ እንዲይዝ 

እንዳደረገው፣ 

 በአሁኑ ሰአት በተጠቀሰው  አካባቢ የተረጋጋ ሁኔታ 

መኖሩን፣ የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ነበሩበት ስፍራ 

እንዲመለሱ እና ባሉበትም ሁኔታ ለጊዜውም ቢሆን 

እንዲቋቋሙ ከሁለቱም ክልሎች ጋር እየተሰራ 

መሆኑን፣   

 ግጭቱን ለመፍታት እና  አሁን ያለበት ደረጃ 

ለማድረስ  የሐይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ 

አባገዳዎችና መምህራን ጥረት ከፍተኛ እንደነበር፣  

 

 መንግሥትና ገዢው ፓርቲ ችግሩን ለመቅረፍ 

ብዙ መሥራት እንደሚጠበቅባቸውና 

 የሁለቱም ክልል ሕዝቦች ከጥንት ጀምሮ 

ተከባብረውና በአንድነት በሰላም የኖሩ 

በመሆናቸው የወሰን ጉዳይ ለግጭት 

የሚጋብዝ አለመሆኑን በመጥቀስ ሕዝቦችን 

መከፋፈል ለሚፈልጉ ኃይሎች መልስ መስጠት 

የሚቻለው ሕብረተሰቡን ያሳተፈ ግልጽና 

ትክክለኛ አሰራሮችን በመተግበር መሆኑን 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። 

ከዚህም በተጨማሪ፡- 

አንዳንድ የመገናኛ ብዙኃን በሁለቱ ክልሎች 

መካከል የተከሰተውን ግጭት በማጋነን ሕዝብ 

በሕዝብ ላይ እንዲነሳና ለእርስ በእርስ ግጭት 

እንዲጋብዝ የሚያደርግ ዘገባ ማቅረባቸውን 

በማውገዝ ከዚህ አንጻር የሚታየውን ክፍተት 

ለመሙላት ከመላው ሃገሪቱ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች 

ጋር በመተባበር የሚዲያና ኮሚዩኒኬሽን 

ባለሙያዎች ያለባቸውን የአመለካከትና የክህሎት 

ክፍተት ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገ መሆኑን 

ገልጸዋል፡፡ 

የመንግስት ተቋማት የመረጃ አያያዝም ለሁሉም 

መገናኛ ብዙሃን ተደራሽ ሊሆን እንደሚገባም 

ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱ ተናግረዋል። 
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ሁለት ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ያቀረቡትን 

ከስራ የመልቀቂያ ጥያቄም አስመልክተው ጠቅላይ 

ሚንስትሩ በሰጡት ማብራሪያ፡-  

 የከፍተኛ አመራሮቹ የአቶ በረከት ሰምኦን እና 

የአቶ አባ ዱላ ገመዳ መልቀቂያ መጠየቅ እንደ 

ሀገር ያልተለመደ በመሆኑ በህ/ሰቡ ዘንድ ግርታ 

መፍጠሩን፣  

 አቶ በረከት ስምኦን የመልቀቂያ ጥያቄ ሲያቀርቡ 

ለመጀመሪያ ጊዜ አለመሆኑን እና የግለሰቡን 

ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ ምላሽ 

እንደተሰጣቸው፣ 

 በወቅቱም አቶ በረከት ላበረከቱት አስተዋፅኦ 

ከፍተኛ ምስጋና በማቅረብ 

ድርጅቱ ውሳኔያቸውን እንደተቀበላቸው፣  

 ክቡር አቶ አባዱላ ገመዳ ያቀረቡት የመልቀቂያ 

ጥያቄ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀረበ በመሆኑ 

ውይይት እየተደረገ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ 

አክለው ገልጸዋል፡፡ 

 

በሌሎች ፓለቲካ እና ኢኮኖሚ እንዲሁም ቀጣናዊ ጉዳዮች 

አስመልክተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሰጡት ማብራሪያ፡-  

 ከሀገር አቀፍ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተለያዩ 

ጉዳዮች ላይ የተጀመረው ድርድርም ተጠናክሮ 

እንደሚቀጥል፣ 

 ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅይጥ ትይዩ 

የምርጫ ሥርዓቱን ተግባራዊ ለማድረግ 

በሚያስፈልጉ አሠራሮች ላይ ከስምምነት 

መድረሳቸውን፣ 

 ከዚሁ ጋር በተያያዘ በቅርቡ ተደራዳሪ የፓለቲካ 

ፓርቲዎቹ የኢትዮጵያ የምርጫ ስርዓት 80 በመቶ 

አብላጫ፣ 20 በመቶ ተመጣጣኝ ድምጽ ያጣመረ 

“ቅይጥ ምርጫ ስርዓት“ እንዲሆን ተደራዳሪ 

የፓለቲካ ፓርቲዎች መስማማታቸውን፣   

 በቅርቡ በተደረገው የውጭ ምንዛሪ ማሻሻያ 

ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመከላከል 

መንግስት በቂ ዝግጅት ማድረጉን፣ 

መንግስት ከትራስፖርት ጀምሮ የፍጆታ እቃዎች 

አቅርቦት ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ገልጸዋል፡፡ 

 ከጐረቤት አገሮች ጋር በሰላምና በኢኮኖሚ 

ትብብር የተሻለ ስራ እየተከናወነ መሆኑን፣ 

በተለይም ለደቡብ ሱዳን እና ሶማሊያ ሰላምና 

መረጋጋት ትልቅ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ፣ 

 ከሱዳን እና ጂቡቲ ጋር በመሰረተ ልማትና ሌሎች 

የኢኮኖሚ ዘርፎች ትብብሮች መጠናከራቸውን 

ገልጸዋል፡፡   
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በአገር አቀፍ ደረጃ ለ3 ሚሊዮን ዜጎች የስራ 

ዕድል ይፈጠራል 

ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማሪያም ደሳለኝ  

በማገባደድ ላይ በምንገኘው በዚሁ ወር  

ለተወካዮች ምክር ቤት ከ70 በመቶ በላይ 

የአገሪቱ ህዝብ ወጣት መሆኑንና በመንግስት 

እቅድ ውስጥ አውራ ትኩረት ለወጣቱ መሰጠቱን 

ገለጹ ፡፡  

"መንግስት ለወጣቶች የቀረጸው ፓኬጅ በስራ 

ዕድል ፈጠራ ብቻ ትኩረት ያደረገ አይደለም" 

ሲሉም የፖለቲካና የማህበራዊ ፍላጎቶችን 

ጭምር ማካተቱን አብራርተዋል። 

"ይሁንና የኢኮኖሚ ጥያቄ ዋና ተደርጎ የሚወሰድ 

በመሆኑ ይህን ጥያቄ ለመፍታት በፓኬጁ 

በዝርዝር አስቀምጠን ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ 

ገብተናል" ብለዋል። 

በዚህም በርካታ ወጣቶችን የስራ ዕድል ተጠቃሚ 

ማድረግ ቢቻልም ካለው ስራ ፈላጊ ወጣት ቁጥር 

አኳያ ብዙ መስራት እንደሚገባ ጠቅላይ 

ሚኒስትሩ ተናግረዋል። 

በተያዘው ዓመት በአገሪቷ አለ ተብሎ 

የሚገመተውን ስድስት ሚሊዮን ያህል ስራ አጥ 

ወጣት ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት 

እንደሚሰራም ገልጸዋል። 

 

 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ በበጀት ዓመት በአገር 

አቀፍ ደረጃ ለ3 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል 

ለመፍጠር የታቀደ መሆኑን የወጣቶችና 

ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ርስቱ ይርዳው ገለጸዋል 

፡፡  

ከዘጠኙ ክልሎች፣ ከሁለቱ ከተማ 

መስተዳደሮችና ጉዳዩ የሚመለከታቸው 

ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች በ2010 የወጣቶች 

የስራ እድል ፈጠራና ተጠቃሚነት የዝግጅት 

ምዕራፍ አፈፃፀም ላይ በተወያዩበት ወቅት  

በከተማ ለ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን በገጠር ደግሞ 

1 ነጥብ 7 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል 

ለመፍጠር ታቅዶ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል፡፡  

እንደ አቶ ርስቱ ገለፃ በሩብ ዓመቱ በዋናነት 

ስራ ፈላጊ ወጣቶችን ለይቶ የመመዝገብ እና 

ያሉትን የስራ አማራጮች የመለየት ስራዎች 

ተከናውነዋል። 
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የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት የጋራ ተጠቃሚነትን 

መሰረት ያደረገና የተፋሰሱ አገሮችን ምክንያታዊና 

ፍትሀዊ ተጠቃሚነት ከግምት ያስገባ መሆኑን 

አምባሳደሮቹ ከጉብኝቱ በኋላ ተናግረዋል። 

የአራቱም የበለፀጉ አገሮች አምባሳደሮች 

በጉብኝታቸው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት 

ቁርጠኝነት አገሪቷን በቀጠናው የኤሌትሪክ ኃይል 

ማዕከል ወደ መሆን እያሸጋገራት ነው በማለት 

አድናቆታቸውን ገልጸዋል። 

ለህብረተሰቡ ኑሮ መለወጥ ኤሌክትሪክ ኃይል ወሳኝ 

ሚና እንደሚጫወት የገለጹት አምበሳደሮቹ የህዳሴው 

ግድብ በዚሁ ረገድ ትልቅ አስተዋፅኦ እንደሚያደርግ 

ተናግረዋል። 

በተለይ በኢትዮጵያ የካናዳ አምባሳደር ፊሊፕ ቤከር 

ላለፉት ዓመታት በአገሪቷ ህዝብ ተሳትፎ እየተገነባ 

ያለውን የኢትዮጵያ የታላቁ ግድብ ለመጎብኘት ሲመኙ 

መቆየታቸውንና በጉብኝቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል። 

 

 

በኢትዮጵያ የአሜሪካ፣ካናዳ ጃፓንና ሜክሲኮ 

አምባሳደሮች ታላቁን የኢትዮጵያ የሕዳሴ ግድብ 

ግንባታ ጎበኙ 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አገሪቷ ከሌሎች አገሮች 

ጋር ያላትን የኢኮኖሚ ትስስር የሚያሳድግ መሆኑን 

ተቀማጭነታቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉ የተለያዩ 

አገሮች አምባሳደሮች ገለፁ። 

ይህን የገለጹት በኢትዮጵያ የአሜሪካ፣ ካናዳ፣ ጃፓንና 

ሜክሲኮ አምበሳደሮች ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ በጐበኙበት ወቅት ነው። 
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 “በእኔ አስተያየት ኢትዮጵያ ድህነትን ለመቀነስ 

በአባይ ላይ ያላትን የተፈጥሮ ሀብት የማሳደግ 

መብት አላት” ያሉት አምባሳደር ፊሊፕ "ለጋራ 

ተጠቃሚነትና በኃላፊነት ስሜት የሚሰራ ልማት 

ቁልፍ ነገር ነው፣ ግድቡ የታዘብኩትና 

የሚያሳየውም ይሄን ነው" ሲሉም አክለዋል። 

በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምበሳደር ሚካኤል 

ራይኖር እንደገለፁት፤ የታላቁ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የሚደነቅ የምህንድና ጥበብ እና አገራዊ 

ስሜት የሚታይበት መሆኑን ተናግረዋል። 

የኃይል ዕጥረት መሰረታዊ የልማት ፈተና 

መሆኑን የተናገሩት አምባሳደሩ "ግድቡ አገሪቷን 

ከጎረቤት አገሮች ጋር የሚያስተሳር ነው" ሲሉም 

ገልጸዋል። 

እንደ አምባሳደር ሚካኤል ራይኖር ገለጻ የናይል 

ምንጭ የሆነችው ኢትዮጵያ የጀመረችው ግድብ 

ግንባታ ሲጠናቀቅ "የኤሌትሪክ ኃይል ፍላጎቷን 

አሟልታ ወደ ጎረቤት አገሮች የመላክ አቅሟንም 

ያሳድጋል።" 

 

 

 

 

የበርካቶችን ትኩረት የሳበው ይህ ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሙሉ 

ወጭ በሁላችንም ጥረት እና ድጋፍ 

የሚሸፈን ነው፡፡ በዚህ ግድብ ግንባታ ላይ 

ሁሉም ዜጎች መሳተፍ እንዲችሉ 

መንግስት የህዳሴ ግድብ ቦንድ 

አመቻችቷል፡፡ ይህንን ቦንድ ለመግዛት 

የምትፈልጉ ዜጎቻችን በተለይም ፕሪቶሪያ 

የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሸፍኖ 

የሚሰራባቸው ሀገራት ውስጥ የምትኖሩ 

ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ 

ኢትዮጵውያን ከኤምባሲው አስፈላጊውን 

መረጃ በማግኝት የቦንድ ግዥ መፈጸም 

የምትችሉ መሆኑን አንገልጻለን ፡፡  
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የሰሞኑ የኢትዮጵያ ጦር የሶማሊያ 

እንቅስቃሴ 

የሰሞኑ የኢትዮጵያ ጦር የሶማሊያ እንቅስቃሴ 

በአገሪቱ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ሰላም 

ማስጠበቅ ተልዕኮ ስር የሚያከናውነው የተለመደ 

ወታደራዊ እንቅስቃሴ መሆኑን የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስቴር ገልጿል። 

የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ለሀገር 

ውስጥ ሚዲያዎች እንደገለጹት የሰሞኑ የኢትዮጵያ 

ጦር እንቅስቃሴ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በሶማሊያ 

የሚገኘው አሚሶም አካል የሆነው የኢትዮጵያ ጦር 

ተልዕኮ መደበኛ አካል እንደሆነ ገልጸዋል ። 

ሰሞኑን የኢትዮጵያ ጦር የሶማሊያን ድንበር አቋርጦ 

ገብቷል በሚል የተለያዩ ዘገባዎች ወጥተው ነበር። 

በቅርቡ በሶማሊያ መዲና ሞቃድሾ በደረሰ የሽብር 

ጥቃት 300 የሚጠጉ ሰዎችን ህይወት መቅጠፉን 

ተከትሎ የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ሞሃመድ አብዱላሂ 

ሞሃመድ በኢትዮጵያ ጉብኝት አድርገው ነበር። 

 

ፕሬዚዳንቱ በጉብኝታቸው ወቅት ከኢፌዴሪ 

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ ጋር 

በመከሩበት ወቅትም አገራቱ አል ሸባብን 

ለማጥፋት የሚደረገውን ዘመቻ አጠናክሮ 

ለማስቀጠል ተስማምተዋል። 

 

 

 

 

 

መሪዎቹ በሶማሊያ በአሚሶም ጥላ ስር 

ኢትዮጵያን ጨምሮ አል ሸባብን እየተዋጋ ላለው 

ሃይል፥ ሰራዊት ያዋጡ ሀገራት ጥረታቸውን 

ከሶማሊያ መንግስት ሃይሎች ጋር አቀናጅተው 

እንዲሰሩም ነው የተስማሙት። 

ሞቃዲሾ ውስጥ ከ350 በላይ ንጹሃን ዜጎች 

የቀጠፈውን የአሸባሪዎች የቦንብ ጥቃት 

ተከትሎ፣ ኢትዮጵያ ሰባት ቶን የመድሃኒት 

ዕርዳታ የሰጠች ሲሆን አንድ የህክምና ቡድንም 

ወደ ሶማሊያ አሰማርታለች። 

የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሃመድ አብዱላሂ 

መሀመድ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ በመጡ ጊዜ 

ኢትዮጵያ ለሰጠችው ሰብዓዊ ድጋፍ 

ምስጋናቸውን መግለጻቸው ይታወቃል። 
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ኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ኃይል አሰማራች 

 

ኢትዮጵያ በኢጋድ ጥላ ስር ለደቡብ ሱዳን ሰላም  ሚናዋን 

እየተጫወተች ትገኛለች፡፡  

ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳን ሰላም መረጋጋት አስተዋፅኦ 

በማድረግ የመጀመሪያን የሠላም አስከባሪ ኃይል 

አሰማርታለች፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታ ጥበቃ ምክር ቤት 

ያሳለፈው ውሳኔ ተከትሎ 200 ቀዳሚ ኃይል የኢትዮጵያ 

የመከላከያ ሰራዊት በጁባና አከባቢዋ ይሰማራል፡፡ 

የሰላም አስከባሪዎቹ የደቡብ ሱዳን ሰላም ለማስከበር 

የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ያደርጋሉ ተብሎ ይታመናል።  

 

 

ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በአማራ 

እና ኦሮሞ ህዝቦች የጋራ ምክክር 

መድረክ ላይ ያደረጉት ንግግር በከፊል  

የአማራ እና ኦሮሞ ህዝቦች የጋራ ምክክር 

መድረክ በባህር ዳር በተካሄደበት ወቅት 

የአማራ ክልል ፕረዝደንት የምከተለውን 

ንግግር አድርገዋል 

ሀገራችን ኢትዮጵያ የሰው ልጆች ዘር 

መገኛ፣ የአያሌ ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ 

ፀጋዎች ማእከል፣ የበርካታ ማንነቶች 

ባለቤት እንደሆነች ከእኛ ከልጆቿ አልፎ 

ዓለም የመሰከረላት ሐቅ መሆኑ እሙን 

ነው፡፡ ይህ ህብረ-ብሔራዊ ማንነቱን 

የተጎናፀፈ ህዝብ እስከ ዛሬ ሲፈራረቁበት 

ከኖሩት ገዢዎቹ ጫናና የተዛባ ግንኙነት 

ሰለባነት ተላቆ በእኩልነት፣ በአብሮነት፣ 

በመከባበርና በመፈቃቀድ ጥምረት አንድ 

የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ 

ለመገንባት ቆርጦ የተነሳና ሩቅ አልሞ ሩቅ 

ለማደር ወደፊት በመገስገስ ላይ ነው፡፡  

እኛ ኢትዮጵያዊያን የጋራ ቤታችንን 

ለዘመናት በአብሮነት ስንገነባ በባህል፣ 

በሃይማኖት፣ በዘር፣ በታሪክና 

በማንኛውም መልኩ የሚገለፁ 

ልዩነቶቻችን የጥንካሬና የውበት መገላጫ 

እንጂ የመለያያ ምክንያት አድርገን 

አናውቅም፡፡  
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ይልቁንም የእፁብ ድንቅ ትዕይንቶችና አብረቅራቂ 

ውበቶች ማሳያ፣ የኢትዮጵያዊነት መለያ፣ ክብርና 

ኩራቶቻችን ናቸው፡፡ ኢትዮጵያዊነት የራሱና 

የጋራው በሆኑ ባህሎች፣ ወጎች፣ ሃይማኖቶች፣ 

ቋንቋዎች፣ ትውፊቶችና ጠንካራ የአብሮነት 

እሴቶች ጥምረት ድርና ማግ ሆኖ የተሠራ የከበረ 

ማንነት ነው፡፡  

 

ይህ ለዘመናት በአንድ የተገመደ አብሮነት እና 

ውህደት ታይቶ እንደሚጠፋ እንፋሎት በንፋስ 

ተወዛውዞ የሚወድቅ ወይም የሚሰበር ሳይሆን 

ይበልጥ ሥር እየሰደደ፣ እየጠበቀና እየጠለቀ 

የሚሄድ ታላቅ ሃይል ያለው ማንነት ነው፡፡ 

ታሪኩን ጠብቀውና አዳብረው ያቆዩን 

አባቶቻችንም ቢሆኑ ምንም አይነት የማንነት 

ልዩነት ሳይገድባቸውና ሳያደናቅፋቸው የሁላችን 

የሆነችውን ውብ ኢትዮጵያን በደምና 

ባጥንታቸው መስዋእትነት ጭምር አጥር ሆነው 

ከጠላት ወረራ በመጠበቅ ከልዩነት ይልቅ አብሮ 

የመቆም፣ አብሮ የማሸነፍ፣ አብሮ የመድመቅ፣ 

አብሮ የማደግና የመለወጥ ታሪኩንም ሁሉ 

ጠቅለው ለሁላችንም አስረክበውናል፡፡  

 

 

እኛ የዛሬዎቹ ባለተራዎች በዚህ መንገድና ደረጃ 

የተረከብናትን ሀገር የአንድ ወገን ወይም የአንድ 

አካባቢ ሃብት ብቻ አድርገን የምናያት ሳይሆን 

የሁላችንም ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ 

መኖሪያችን መሆኗን ተገንዝበን፣ ይበልጥ አንፀንና 

በሁለንተናዊው የእድገት መስክ ሥምሪት ገንብተንና 

አበልፅገን ልዩነታችን ውበታችንና የአንድነታችን 

መሰረት ሆኖ እንዲያገለግል ህገ-መንግስታዊ ዋስትና 

ኖሮት ለቀጣዩ ትውልድ የማስተላለፍ ታላቅ አደራ 

ያለብን ትውልዶች ነን፡፡  

ኢትዮጵያዊነት የህብረት፣ የአብሮነት፣ የአንድነትና 

የመከባበር ምልክት መሆኑን ያልተገነዘቡ የሩቅና 

የቅርብ ጠላቶቻችን ዛሬ ዛሬ የራሳችንን ድክመቶች 

መፈናጠጫ እርካብ እያደረጉ ባገኙት ቀዳዳ ሁሉ 

ፈልፍለው እየገቡ፣ ውሸቱንም ጭምር እየደራረቱ 

ሊለያዩን ሲፋትሩ ይታያል፡፡ ይህ ድርጊት 

የኢትዮጵያዊነት ማንነት በወጉ ጠንቅቆ ካለመረዳት 

የሚነሳ ከንቱ ድካም መሆኑን ልብ ማለት ይገባል፡፡ 

ክቡር ፕረዝደንቱ አክለው ኢትዮጵያዊነት ጎዝጉዞ 

ተቀባይነት፣ አንጥፎ አሳዳሪነት፣ ፈትፍቶ አጉራሽነት፣ 

ተቀብሎ፣ አጥቦና ስሞ ሸኚነት በጥቅሉ 

ወንድማማችነት ሲሆን አስገራሚና ውሁዳዊ 

የሚያደርገው ደግሞ ይህን መሰሉ አኩሪ እሴት 

የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ባህል መሆኑ ገልጸዋል፡፡  
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የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ለማ መገርሳ 

በባህር ዳር ከተማ በተዘጋጀው የአማራና 

የኦሮሞ ህዝቦች የጋራ ምክክር መድረክ ላይ 

ያደረጉት ንግግር በከፊል 

 

ክቡር ፕረዝደንቱ በመድረኩ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 

በአገሩ ጉዳይ፣ በማንነቱ፣ በአንድነቱና በሕብረቱ 

የማይደራደርና በጠንካራ ገመድ የተሳሰረ የፀና ፍቅር 

ያለው ህዝብ መሆኑን ገልፀዋል። 

 

ኢትዮጵያዊነት በሀገሪቱ ህዝቦች የልብ ማህተም 

የታተመ በመሆኑ በቀላሉ የሚጠፋም ሆነ የሚጨልም 

ማንነት አለመሆኑን ተናግረዋል። 

"ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትናንሽ ጉዳዮች በሚፈጠሩ 

አለመግባባቶች የአንድነታችንን ጥንካሬ 

እየተፈታተኑት ነው" ያሉት ፕሬዚዳንቱ፣ አንዳንዴ 

የሚፈጠሩ ችግሮች 'ክስተቶች ናቸው' በማለት ከችግሩ 

ጋር የመላመድ አዝማሚያ እየታየ መሆኑን ገልጸዋል። 

 

 

ልዩነቶችን በማጥበብ አንድነትን ማጠናከር 

የሚቻለው ለዘመናት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን 

የህዝቦችን የእርስ በርስ ግንኙነት አጠናከሮ 

ማስቀጠል ሲቻል ብቻ እንደሆነም አስረድተዋል። 

"በሀገሪቱ ተዋደው፣ ተፋቅረውና ተሳስበው በሚኖሩ 

በብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ግንኙነት መካከል 

ምንም አይነት የሚከለክል አጥር ሊበጅ 

አይገባውም" ሲሉም አቶ ለማ ተናግረዋል። 

በመሆኑም ለእዚህች አገር አንድነትና ቀጣይነት 

የነገ አገር ተረካቢ የሆነውን ወጣት በስነ ምግባር 

በማነፅ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 

ተሳትፎውን ማጠናከር የግድ መሆኑን 

ፕሬዚዳንቱ አቶ ለማ አመልክተዋል። 

የሀገሪቱ ምሁራንም ኢትዮጵያ ያለችበትን 

ወቅታዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት 

ለችግሮች መፍትሄ በመጠቆም ሙሁራዊ 

ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል። 

እንደ አቶ ለማ ገለጻ፣ የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች 

የዘመናት ግንኙነት ለአፍታም ቢሆን ሳይቋረጥ 

ተጠናከሮ የሚቀጥል ነው። 

በሁለቱ ክልሎች የተጀመረው የህዝብ ለህዝብ 

ትስስር ከሌሎች ክልሎች ህዝቦች ጋርም 

ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል ፡፡ 
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የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች የጋራ ምክክር መድረክ 



ጥቆማ መጽሄት  ገጽ  14 

 

 

 

  

  

ስፓርት  

አትሌት አልማዝ አያና በግማሽ ማራቶን ውድድር 

ለመጀመሪያ ጊዜ ልትሳተፍ ነው። 

አትሌቷ ህዳር 10 ቀን 2010 ዓ.ም በሚካሄደው 

13ኛው የህንድ ዴልሂ የግማሽ ማራቶን ላይ 

እንደምትሳተፍ የዓለም አቀፉ አትሌቲክስ 

ፌደሬሽኖች ማህበር በድረ ገጹ አስነብቧል። 

አልማዝ አያና ሩጫ የጀመረችው በ1 ሺህ 500 

ሜትርና በ3 ሺህ ሜትር መሰናክል ርቀቶች ነው። 

 

በወንዶች አትሌት ይገረም ደመላሽ፣አትሌት 

ብርሃኑ ለገሰ፣አትሌት አባዲ ሀዲስና አትሌት 

አንዳምላክ በልሁ ተሳታፊ ይሆናሉ፡፡ 

በሁለቱም ጾታዎች አሸናፊ የሚሆኑ አትሌቶች የ27 

ሺህ ዶላር ሽልማት የሚያገኙ ሲሆን በአጠቃላይ 

ለውድድሩ ተሳታፊዎች የ270 ሺህ ዶላር ሽልማት 

ተዘጋጅቷል። 

የህንድ ዴልሂ የግማሽ ማራቶን ውድድር ከ12 

ዓመት በፊት የተጀመረ ሲሆን በዓለም አቀፉ 

የአትሌቲክስ ፌደሬሽኖች ማህበር የወርቅ ደረጃ 

የተሰጠው ውድድር ነው፡፡ 

 

 

 

 በሸበጥ ጫማ ማራቶን የሮጠው 

ኢትዮጵያዊ አትሌት አሞኘ ሰንደቁ 

የውድድሩ አሸናፊ ሆኗል 

  

ኢትዮጵያዊው አትሌት አሞኘ ሰንደቁ በቻይና 

በተካሄደ የማራቶን ውድድር ላይ በሸበጥ 

ጫማ ሮጦ የውድድሩ አሸናፊ መሆን ችሏል። 

 

አትሌት አሞኘ በመካከለኛ የቻይና ግዛት 

በተካሄደው የሶንግሻን ሻዎሊን ዓለም አቀፍ 

የማራቶን ውድድር ላይ ነው በሸበጥ ጫማ 

ሮጦ ውድድሩን በአንደኝነት ማጠናቀቅ 

የቻለው። 

የማራቶን ውድድሩን ለማጠናቀቅም 2 ሰዓት 

ከ28 ደቂቃ ከ02 ሰከንድ እንደፈጀበትም 

ተነግሯል። 

 

 


