.

ጥቆማ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ኤምባሲ

ፕሪቶሪያ

አምባሳደር ዶ/ር ሽፈራው የሹመት ደብዳቤያቸውን አቀረቡ

ታህሳስ /ጥር 2010
ኢትዮጵያና ግብፅ ግንኙነታቸውን
ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማሸጋገር
ተስማሙ

የአለም ኢኮኖሚ ሁኔታ
ትንበያ ሪፓርት

ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር መንገድ - ፍላይት
ግሎባል

የአራቱ የኢሕአዴግ ብሔራዊ ድርጅቶች
ሊቀመንበሮች በወቅታዊ ሀገራዊና
ክልላዊ ጉዳዮች ላይ የሰጡት መግለጫ
በመስጠት ላይ ናቸው።
ጥቆማ መጽሄት

ኢትዮጵያ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት
ማስመዝገቧን ትቀጥላለች - ተመድ
ሪፖርት

ኢትዮጵያ ዘመን ተሻጋሪ የበዓል አከባበር ስነ ስርዓት
እንዳላት የውጭ ሀገራት ዜጎች ተናገሩ
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ጥቆማ

መጽሄት

ፕሪቶሪያ

በሚገኘው

የኢፌዲሪ ኤምባሲ አማካኝነት በየወሩ
የምትዘጋጅ

መጽሄት ስትሆን

በዋናነት

ኤምባሲው

በተወከለባቸው

ሀገራት

የሚኖሩ

ኮሚኒቲዎቻችን

በመከናወን

ላይ

በአገር

የሚገኙ

ቤት

የልማት

፣ማህበራዊ እና ፓለቲካዊ ክንዋኔዎች ላይ
ወቅታዊ

እና

ትክክለኛ

መረጃ

እንዲኖራቸው

የምታግዝ

እንዲሁም

የኤምባሲውን

የስራ

እንቅስቃሴ

አስመልክቶ መረጃ የምትሰጥ መጽሄት ነች
፡፡
የተለያዩ ወቅታዊ መረጃዎችን በኤምባሲው
የማህበራዊ ድህረ ገጾች ማግኘት እንደምትቸሉ

በውስጥ ገጾች
 አምባሳደር ዶ/ር ሽፈራው የሹመት
ደብዳቤያቸውን አቀረቡ
 ኢትዮጵያና ግብፅ ግንኙነታቸውን ወደ ከፍተኛ
ደረጃ ለማሸጋገር ተስማሙ
 ኢትዮጵያ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገቧን
ትቀጥላለች - የተመድ ሪፓርት ይዘት
 የኢትዮ አየር መንገድ ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር
መንገድ - ፍላይት ግሎባል
 የአራቱ የኢሕአዴግ ብሔራዊ ድርጅቶች ሊቀ
መንበሮች በወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች
ላይ የሰጡት መግለጫ
 ኢትዮጵያ ዘመን ተሻጋሪ የበዓል አከባበር ስነ
ስርዓት እንዳላት የውጭ ሀገራት ዜጎች ተናገሩ ጥምቀት
 ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የመገንባት ጉዳይ
 የኢትዮጵያ ሶማሌ ዳያስፖራ
አደረጃጀት
የአመራር ምርጫ አካሄደ
 ቀጣናችን

እየጠቆምን በመጽሄታችን ላይ የሚኖራችሁን
አስተያየት በኤምባሲው የኢሜይል አድራሻ

info@ethiopianembassy.co.za

ወይም

በስልክ ቁጥር 0123465485 ብታሳውቁን
አስፈላጊ

መረጃዎችን

የምንጠቁማችሁ

መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን

ጥቆማ መጽሄት
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አምባሳደር ዶ/ር ሽፈራው ተክለማሪያም ለደቡብ አፍሪካው ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማ የሹመት
ደብዳቤያቸውን

አቀረቡ

በደቡብ አፍሪካ የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባለሙሉ ስልጣን

ፕረዚደንት ጃኮብ ዙማ በበኩላቸው አምባሳደሩ

አምባሳደር ሆነው የተሾሙት ክቡር አምባሳደር

በሚኖራቸው የስራ ቆይታ ወቅት

ዶ/ር

ሽፈራው

ተክለማሪያም

የሹመት

ሁሉ ከደቡብ

አፍሪካ መንግስት እና ህዝብ አስፈላጊው ድጋፍ ሁሉ
እንደሚደረግላቸው

የገለጹ

ሲሆን

ደብዳቤያቸውን ለደቡብ አፍሪካው ፕረዝደንት

የሁለቱን

ግኑኝነት

ወደ

ጃኮብ ዙማ አቀረቡ ፡፡

እንደሚያሸጋግሩም

ሀገራት

እምነታቸውን

አምባሳደሩ
ላቀ

ደረጃ

በመግለጽ

በደቡብ አፍሪካ የሚኖራቸው የሥራ ዘመን የተሳካ
እንዲሆንላቸው መልካም ምኞቻቸውን ገልፀዋል፡፡

ዶ/ር

ሽፈራው

ተክለማሪያም

የሹመት

ክቡር አምባሳደር ዶ/ር ሽፈራው ከጃኮብ ዙማ ጋር

ደብዳቤያቸውን ጥር 10 ቀን 2010 ባቀረቡበት
ወቅት

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ

መንግስት

እና

ህዝብ

የጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣትና የሁለቱን
አገራት

የመንግስት

ህዝብ

ለህዝብ

እንደሚጥሩ
ያላቸውን

ለመንግስት
ግንኙነት

እንዲሁም
ለማጠናከር

፣ እንዲሁም አገራቱ በአፍሪካ
የመሪነት

ሚና

አጠናክረው

እንዲቀጥሉ እንደሚሰሩ ቁርጠኝነታቸውን እና
ዝግጁነታቸውን ለፕረዚደንቱ ገልፀውላቸዋል፡

ጥቆማ መጽሄት

ክቡር አምባሳደር እና ባለቤታቸው ከሹመት
ደብዳቤ የማቅረብ ስነስርዓት በኃላ ከዲፕሎማቶች
ጋር የነበራቸው ቆይታ
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ኢትዮጵያና ግብፅ ግንኙነታቸውን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ለማሸጋገር ተስማሙ

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከእ.ኤ.አ
ጃንዋሪ 15 እና 19 በካይሮ የስራ ጉብኝት
አድርገዋል፡፡ በዚሁ ወቅት ከግብጹ ፕሬዚዳንት
አብዱልፈታ አልሲሲ ጋር ተገናኝተው በሁለትዮሽና
በቀጣናዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል ፡፡
ከመሪዎቹ ውይይት በኋላም የሁለቱ አገራት የጋራ
ኮሚሽን
የመሪዎች
ስብሰባ
ተካሂዷል፡፡
የስብሰባውን መጠናቀቅ ተከትሎም ጠቅላይ
ሚኒስትር ኃይለማርያምና ፕሬዚዳንት አል ሲሲ
የጋራ መግለጫ የሰጡ ሲሆን ስምምነቶችም
ተፈርመዋል፡፡

እንደ ፕሬዝዳንት አል ሲሲ ገለጻ፤
 የግብጽ ባለሃብቶች በኢትዮጵያ
በኢንቨስትመንት መስኮች መሰማራት
አገራቱን የበለጠ እንደሚያቀራርብ፣
 በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ፓርክ ለመክፈት
ሀሳብ እንዳላቸው ፣
 የአባይ
ውሃ
ኢትዮጵያንና
ግብፅን
ለትውልድ ያስተሳሰረ መሆኑን፣ውሃው
የሁለቱ አገራት ህዝቦች የትብብር ገመድ
እንጅ የልዩነት መንስኤ እንደማይሆን፣
 መንግስታቸው በአህጉራዊና ዓለም ዓቀፍ
መድረኮች ከኢትዮጵያ ጋር ተቀራርበው
ለመስራት እንደሚፈልጉ ፣
 ግብፅ የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት
እንደምታከብር ፣የኢትዮጵያን ሰላም
ከሚያውኩ ኃይሎች ጋር እንደማታብርም
ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር
በበኩላቸው

ሁለቱ አገራት አንድ ክፍለ ዘመን የሚጠጋ እድሜ
ያለው የግንኙነት ታሪካቸውን በኢኮኖሚና
ማህበራዊ ትብብር መስኮች ለማጠናከር መሪዎቹ
ተስማምተዋል።
የግብጹ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አል ሲሲ
እንደተናገሩት፤ ግብጽና ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ
ትብብር መስኮችን ማስፋት ይኖርባቸዋል።
ለዚህም አንደኛው ምርጫ "ኢንቨስትመንት ነው"
ብለዋል።
ጤና፣ ትምህርትና ማኑፋክቸሪንግ ተመራጭ
የኢንቨስትመንት
መስኮች
መሆናቸውንም
ጠቅሰዋል።
ከነዚህ
መካከል
የግብጽ
ባለሃብቶች
ሊሰማሩባቸው በሚችሉባቸው ዘርፎች ላይ
ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ጋርም
ተመካክረዋል

ጥቆማ መጽሄት

ኃይለማርያም

ደሳለኝ

 ኢትዮጵያ መዋዕለ ነዋያቸውን ለሚያወጡ
የግብፅ ባለሃብቶች ምቹ ሁኔታዎችን
በመፍጠር የአገራቱን ኢኮኖሚያዊ ትብብር
ለማጠናከር እንደምትሰራ
 ግብጽ
በቀጣናው
የሚታየውን
የሽብርተኝነት አደጋ ለመቀልበስ ኢትዮጵያ
ተቀራርባ እንደምትሰራ ገልጸዋል፡፡
 ታላቁ
የህዳሴ
ግድብ
ጠቀሜታው
ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው
አገራት መሆኑን የገለጹ ሲሆን በዕለቱ
 ሁለቱ
አገራት
በፖለቲካ
ምክክርና
በኢንዱስትሪ ልማት ዘርፎች የመግባቢያ
ሰነድ ተፈራርመዋል።
 በሚኒስትሮች ደረጃ የነበረውን የጋራ
ኮሚሽን ስብሰባ በመሪዎች ደረጃ ከፍ
ለማድረግም ተስማምተዋል ፡፡
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አምባሳደር ዶ/ር ሽፈራው ለራማፎዛ ደስታቸውን
ገለጹላቸው
በደቡብ አፍሪካ የኢ.ፌ.ዲሪ ባለሙሉ ስልጣን
አምባሳደር ክቡር ዶ/ር ሽፈራው ተክለማሪያም ሲሪል
ራማፎሳ የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረንስ (ANC) ፕሬዚደንት
ሆነው በመመረጣቸው የተሰማቸውን ደስታ ምርጫው
በተካሄደበት አዳራሽ ተገኝተው ገልጸውላቸዋል፡፡

ክቡር አምባሳደሩ ለተመራጩ ፕረዝደንት መልካም
የስራ ጊዜ እንዲሆንላቸው በመመኘት በሁለቱ ሀገራት
እንዲሁም ገዥ ፓርቲዎች መካከል ያለው ግኑኝነት
በእርሳቸው መሪነት የበለጠ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል
እምነታቸው እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የኢሕአዴግ ሊቀ መንበር
ጓድ

ኃይለማርያም ደሳለኝ

በኢትዮጵያ

ሕዝቦች፣

በኢፌዴሪ መንግስት፣ በኢሕአዴግና በራሳቸው ስም
54ኛው የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረንስ ጉባዔ እርሳቸውን
የፓርቲው ፕሬዝዳንት አድርጎ በመምረጡ ለደቡብ
አፍሪካ ሕዝብና ለመሪ ፓርቲው ኤኤንሲ እንዲሁም
ለእርሳቸው የላኩትን የደስታ መግለጫ በድጋሚ በቃል
አሳውቀዋቸዋል፡፡

ፕረዚደንት ዙማ የክቡር አምባሳደር ዶ/ር
ሽፈራው ተክለማሪያምን የሹመት ደብዳቤ
ሲቀበሉ

ጥቆማ መጽሄት
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ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ፈጣን

ጠንካራ

የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገቧን ትቀጥላለች

መጨመር እንዲሁም መንግስት በመንገድ፣

ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ፈጣን

መሰረተ ልማቶች የሚያውለው በጀት እድገት

የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገቧን እንደምትቀጥል

ማሳየቱ ፣

በኃይልና

የግል

ፍጆታና

በኢንዱስትሪ

የኢንቨስትመንት
ፓርኮች

ግንባታ

የተመድ ሪፖርት አመለከተ።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የ2018 ዓለም
አቀፍ የኢኮኖሚ ሁኔታና ትንበያ ሪፖርት በቅርቡ
በአዲስ አበባ ይፋ ሆኗል።
በሪፖርቱ መሰረት ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት ሁለት
ዓመታት

በዓለም

ፈጣን

የኢኮኖሚ

ዕድገት

ከሚያስመዘግቡ ቀዳሚ አገሮች መካከል ሆና
ትቀጥላለች።
ሪፓርቱ ያስቀመጣቸው ዋና ዋና ነጥቦች
በመሰረተ

ልማት፣

በኢንቨስትመንትና

በቢዝነስ በኩል የሚያሰሩ ምቹ ሁኔታዎች
እየተፈጠሩ መምጣታቸው
በመሰረተ ልማት፣ በኢንዱስትሪና በውጭ

የአገሪቱ የዋጋ ግሽበትም በሚቀጥሉት ሁለት
ዓመታት በአንድ አሃዝ እንደሚቀጥል፣

ኢንቨስትመንት የሚደረገው የፋይናንስ

ከዚህ

ማበረታቻ እንዲሁም በቱሪዝም መስክ

በመጠቀም ሙሉ ሪፓርቱን ማግኘት ይችላሉ ፡፡

ከፍተኛ የአገር ውስጥ ፍላጎት እየጨመረ
መምጣቱን፣

በታች የሚታየውን የድረ ገጽ አድራሻ

https://www.un.org/development/desa/dpad
/publication/world-economic-situation-andprospects-2018/

የአገሪቱ ኢኮኖሚ ጠንካራ እና በቅርቡ
ያጋጠሙ የድርቅ እና የፀጥታ ሁኔታ
መቋቋምና ማገገም መቻሏን

ጥቆማ መጽሄት
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የኢትዮ- አየር መንገድ ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር
መንገድ መሆን መቻሉን ፍላይት ግሎባል ገለጸ
የኢትዮጵያ

አየር

መንገድ

በሁሉም

ዘርፍ

መለኪያዎች ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር መንገድ መሆን
መቻሉን ፍላይት ግሎባል የተሰኘ በእንግሊዝ
መሰረቱን ያደረገ ተቋም ይፋ አደረገ፡፡

በዛምቢያ አየር መንገድ 45 በመቶ ድርሻ ባለቤት
ለመሆን በቅርቡ የተስማማው የኢትዮጵያ አየር
መንገዱ፣

በመላው

ስትራቴጂያዊ እቅድ በመንደፍ ጠንክሮ በመስራቱ
በአፍሪካ ቀዳሚ ለመሆን እንዳበቃው በመግለጽ

“

የበረራ

መዳረሻ

ለመክፈት የሚያስችል ቀጣይ ስራዎችን እያከናወነ
መሆኑንም ዋና ስራ አስፈፃሚው ለአገር ውስጥ
ሚዲያዎች ገልጸዋል፡፡

አየር መንገዱ ከሰባት አመት በፊት የ15 አመት

አፍሪካ

የኢትዮጵያ አየር መንገድ

ከአፍሪካ በመሪነት ደረጃ ከሚገኙ አየር መንገዶች
መካከል ሲሆን በተለይም ባለፉት ሰባት ዓመታት
በአማካይ የ25 በመቶ ዕድገት እያስመዘገበ ይገኛል፡፡

በዛምቢያና በደቡብ አፍሪካ ክልል የግንኙነት

የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላይ ዘጠና ሰባት
አውሮፕላኖችን እንደሚያበር፤ ከአንድ መቶ በላይ
አለም አቀፍ መዳረሻዎችም እንዳሉት የወጣውን
ሪፓርት መነሻ በማድረግ ባደረጉት ንግግር

አቶ

ተወልደ ገ/ማሪያም ገልጸዋል ፡፡
በአመት ከ350 ቶን በላይ ጭነት የማጓጓዝ አቅም ያለው
አየር መንገዱ በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ አመት ከዘጠኝ
ሚሊዮን በላይ መንገደኞችንም ማጓጓዝ ችሏል፡፡

ጥቆማ መጽሄት
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አራቱ የኢህአዲግ አባል ብሄራዊ ድርጅቶች ሊቃነመናብርት የሰጡት ማብራሪ

የኢህአዴግ ስራ አሰፈጻሚ ኮሚቴ ለ17 ቀናት



የፌደራል ስርዓቱ "ቋንቋን መሰረት ያደረገ መሆኑ

ያደረገውን ግምገማ አስመልክቶ የአራቱ ብሄራዊ

ለግጭት መንስኤ ሆኗል"ሚለው ጥያቄ ስርዓቱ

ድርጅቶች ሊቃነመናብርት ማብራሪያ ሰጥተዋል።

ኢትዮጵያዊያን ለዘመናት የታገሉለት ባህላቸው፣

ኢትዮጵያ

የምትከተለው

የፌዴራል

ስርዓት

ቋንቋቸውና

የህዝቦችን

የመቻቻልና

መከባበር

እሴቶች

ያደረገ መሆኑን ፣የፌደራል ስርዓቱ ደግሞ ለዚህ

ለአንድነታቸው

ዋስትና

ትክክለኛ መፍትሄ የሰጠና ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችንና

መሰረት

በማድረግ



እንዲከበር

ፌደራሊዝም

ለብሄሮች ብሄረሰቦች እና ህዝቦች

የጋራ ቤታቸው እንጂ አንዱ ባዳ ሌላው ቤተኛ

ሊቃነመናብርቱ የገልጹ ሲሆን
በማብራሪያው የሚከተሉት ዋና ዋና ነጥቦች
ተነስተዋል


ማንነታቸው

ሕዝቦችን ያስደሰተ መሆኑን፣

እንዲሆናቸው በቃል ኪዳን ተሳስረው እየገነቡት
መሆኑን አራቱ የኢህአዴግ ብሔራዊ ድርጅቶች

ብሄራዊ

የሚሆኑበት ስርዓት እንዳልሆነ፣


የፌደራል ስርዓቱ የተጫነብን ስርዓት ሳይሆን

ለተከሰተው ጊዜያዊ ችግር መንስኤ ስራ

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ፍቅር የተቀበሉበት

አስፈጻሚው በአገሪቷ ያለውን ሁኔታ ባገናዘበ

ስርዓት እንደሆነ፤ከዚህም ስርዓት የኢትዮጵያ ብሄር

መልኩ

ብሄረሰቦች የተጠቀሙበት ስርዓት መሆኑን፣

የለውጥ

እንቅስቃሴውን

ባለመምራቱና ችግሮችን አስቀድሞ በማየት
መፍታት ባለመቻሉ የተከሰተ መሆኑን፣



የፌደራል ስርዓቱ በአግባቡ ስራ ላይ ባለመዋሉ
ለተከሰቱ ችግሮች እና አለመረጋጋቶች የአፈጻጸም
ችግሮች የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ እንዳላቸው፣

ጥቆማ መጽሄት
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የፌደራል ስርዓቱ የተቋቋመው በብዝሃነት የነበረ
ችግሮችን ለመቋቋም ተብሎ መሆኑን ። የደርግ
ስርዓት ሲገረሰስ በርካታ ታጣቂዎች መሰረታቸው
ብሄር ብሄረሰብ የሆነ በተለያዩ ከ 17 ድርጅቶች



ሁሉም በእኩልነት በመከባበር የሚኖርበት አገር
እንዳለችን፣ ተከባብረን ካልሆነ በስተቀር አንዱ
የበላይ የሚሆንበት ሁኔታ እንደሌለና ቢሆን ግን
እንደሚፈርስ፣

በላይ የነበሩበት አገሪቷን ለመበጣጠስ ዝግጁ
የሆኑበት አንድ ለውጥ ካልመጣ በስተቀር
ታጣቂዎች

የሚጎለምሱበት

ይሄ

መፍትሄ

ማግኘት የሚችለው ብዝሃነትን በማስተናገድ
ብቻ መሆኑ፣


የፌደራል ስርዓታችን የችግር መንስኤ ሳይሆን
የችግር መፍትሄ መሆኑን ፣



የስራ

አስፈጻሚ

ኮሚቴው

አገሪቷ

ለምታራምደው የፌደራል ስርዓት አደጋ የሆኑ
የቡድንተኝነት፣ የኔትወርክና መርህ አልባ የሆኑ
ግንኙነቶችና የጥቅም ትስስሮች መፈጠራቸውን፣


የፌደራል ስርዓቱ ለአንድ ብሄር የበላይነት
አይመችም ሳይሆን መሰረትም እንደሌለው፣



በኢኮኖሚና

በመሰረተ

ልማት

የመተሳሰሩ፣

የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን የማጠናከሩና አንዱ
ከሌላው የመተዋወቁ ሂደት ከመቼውም ጊዜ
በበለጠ ተጠናክሮ መሄድ ለፌደራል ስርዓቱ
መጠንከር ወሳኝ መሆኑን፣


በኢትዮጵያ
የበላይነት

ታሪክ
እንጂ

እንደማያውቅ፣የገዥ

ውስጥ
የብሔር

የገዢ

መደቦች

የበላይነት

መደቦች

ኖሮ

የበላይነት

እንደነበረ፣

ጥቆማ መጽሄት
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ኢትዮጵያ ውብ ባህል እና ዘመን ተሻጋሪ
የበዓል አከባበር ስነ ስርዓት ያላት መሆኑ
ተገለጸ
ኢትዮጵያ ዘመን ተሻጋሪ የበዓል አከባበር
ስነ ስርዓት እንዳላት በከተራ እና
በጥምቀት በዓል ላይ የታደሙ የውጭ
ሀገራት ዜጎች ተናገሩ።

ከዚህ ባለፈ ግን አሁን ላይ የሚታየው ውብ
ባህል ትውፊቱን ጠብቆ ዘመን ተሻጋሪ
እንዲሆን ትኩረት መስጠት ያሻልም ነው
ያሉት አስተያየት ሰጭዎቹ።

ጥር 10 ቀን 2010 በአዲስ አበባ ጃን
ሜዳ በተከበረወ የከተራ በዓል ላይ እና
በደማቅ ስነ ስርዓት በተከበረው የ2010
ጥምቀት በዓል ላይ መቀመጫቸውን
አዲስ አበባ ያደረጉ ዲፕሎማቶች እና
የውጭ ሀገራት ዜጎች ታድመዋል።

ታዳሚዎቹ ለአገር ውስጥ የሚዲያ
ተቋማት በሰጡት አስተያየትም በደማቅ
ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት የተከናወነው
የበዓል
አከባበር
እንዳስደነቃቸው
ተናግረዋል።
አስተያየት ሰጭዎች የከተራ እና የጥምቀት
በዓል አከባበር በኢትዮጵያ የተለየና ወደር
የለሽ መሆኑንም ነው የተናገሩት።
ኢትዮጵያ ውብ ባህሏንና ዘመን ተሻጋሪ
የበዓል አከባበር ስነ ስርዓቷን ይዛ
መቀጠሏ እንዳስደሰታቸውም ገልጸዋል።
ደማቅ በሆነው የበዓል አከባበር ላይ ባዩት
ነገርም ደስተኛ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።

ጥቆማ መጽሄት

በበዓሉ አከባበር ላይ የታደሙ ሃገር
አስጎብኚዎችም መሰል በዓላት ለስራቸው
መልካም አጋጣሚን እንደሚፈጥሩና ለሃገሪቱ
የውጭ
ምንዛሪ
ከማስገኘት
አንጻር
ጠቀሜታቸው ከፍ ያለ መሆኑን ይናገራሉ።
ከዚህ አንጻርም በሙያቸው የሀገር ገፅታን
በመገንባት የራሳቸውን ድርሻ እየተወጡ
መሆኑንም ጠቁመዋል።
የከተራ እና ጥምቀት በዓል በደመቀ ሁኔታ
በመላ ሀገሪቱ በርካታ የውጭ ሀገራት ዜጎች
በተገኙበት ተከብሮ ውሏል።
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ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የመገንባት
ጉዳይ
ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን መገንባት
ሲባል አራት መሰረተ ሃሳቦችን በተግባር
መተርጎም ማለት ነው፡፡

ህዝብ
አካባቢውን
የሚያለማበት፣
ምርትና
ምርታማነቱን የሚያሳድግበትና የምርቱም ተጠቃሚ
የሚሆንበት፣ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበትና
የዘመናት የፍትህና የዴሞክራሲ ጥማቱን የሚያረካበት
ክልላዊ ሁኔታ መፍጠር የሚያካትት ነው፡፡

የመጀመሪያው ጉዳይ - ብሔራዊ ማንነትን
የማወቅ፣ የብሔሩን ታሪክ፣ ባህልና ቋንቋን
በዴሞክራሲያዊ አግባብ ማዳበር፣ በገዥዎች
የአድልዎ አገዛዝ ምክንያት የተፈጠሩ
ጥርጣሬዎችን ለመፋቅና የታሪኩን በጎ
ገፅታዎችን ደግሞ ለማጎልበት መስራት
የሚል ይሆናል፡፡
ሁለተኛው ጉዳይ - ኢትዮጵያ የራሳቸው
ታሪክ፣ ባህልና ቋንቋ እንዲሁም የመኖሪያ
ክልል ያላቸው ብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦችና
ህዝቦች አገር መሆኗን መቀበል፤ የሁሉንም
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራሳቸውን
እድል በራሳቸው የመወሰን መብት ማወቅ፣
ሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች እንዲሁም
ህዝቦች በእኩልነትና በመከባበር ላይ
የተመሰረተ አንድነት የሚፈጥሩበት አዲስ
ዴሞክራሲያዊ አገር ለመገንባት መረባረብ
እንደሚገባ ማወቅ ሲሆን ይህም ብሔራዊ
መግባባት መፍጠር ይሆናል፡፡

የኤምባሲውን የኢንተርኔት ራዲዮ ከታች በተመለከተው
የዌብ ሳይት አድራሻ በመግባት በመከታተል በአገራችን
ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ወቅታዊ እና ትክክለኛ መረጃ
ማግኘት እንድትችሉ እንጠቁማችኃለን
https://www.spreaker.com/user/9088101

ሶስተኛው ጉዳይ - ደግሞ በሚገነባው
ዴሞክራሲያዊ አገር ውስጥ ብሔሮች፣
ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩል ተሳታፊ
የሚሆኑበትን፣ በአገራዊ ጉዳዮች ላይ እኩል
ውክልና እንዲኖራቸው የሚደረግበትን ሁኔታ
ማረጋገጥ የሚል ነው፡፡
አራተኛው ጉዳይ - የህዝብ መሰረታዊ
ፍላጎቶች የሆኑትን ከድህነትና ኋላቀርነት
የመላቀቅ ጥያቄዎችን በብቃት መመለስ፣

ጥቆማ መጽሄት
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በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ የኢትዮጵያ
ሶማሌ ዳያስፖራ አደረጃጀት የአመራር
ምርጫ አካሄደ
በደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር ያለው
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ አባላት እንደሚኖሩ
ይታወቃል፡፡ የኢትዮጵያ ሶማሌ ዳያስፖራ
አባላት

እንደሌሎችም ኢትዮጵያውያን

በብዛት በደቡብ አፍሪካ ይኖራሉ፣ ከቅርብ
ዓመታት

ወዲህ ከኢትዮጵያ ሶማሌ

ዳያስፖራ

እና

በፕሪቶሪያ

የኢትዮጵያ

ኤምባሲ ያለው ግንኙነት ጠንከራ እየሆነ
መጥቷል፡፡

ኤምባሲው

በዚህ

ወር

በተከታተይ በደቡብ አፍሪካ ከሚኖሩ
የሶማሌ ዳያስፖራ አባላት ተወካዮች ጋር
ጠንከራ

የኢትዮጵያ

ሶማሌ

አደረጃጀት በመፍጠር

ዳያስፖራ

የዳያስፖራው

የሶማሌ ኮሚኒቲ ሊያስተባብሩ በኮሚኒቲው የተመረቱ
የአመራር አባላት

አባላቱ በተደረጃ አግባብ መብታቸውንና
ጥቅማቸውን

ማስከበርና

ማስጠበቅ

እንዲችሉ፣ በአገራቸው ልማትና ሰላም ንቁ
ተሳታፊ ሆነው አገራቸውን እንዲጠቅሙና
ከተሳትፎአቸው

እራሳቸውንም

እንዲጠቅሙ

ለማድረግ፣

እርስ

በእርሳቸው ጤናማ ገንቢ የሆነ ግንኙነት
እንዲኖር ለማድረግ

ውይይት ሲያደረግ

ቆቷል፡፡
ይህ ተከታተይ እና ጠንካራ ክትልና ድጋፍ
ለፍሬ በቅቶ እ.ኤ.አ ጃንዋሪ 20 ቀን 2018
ዓ.ም.

በደቡብ

አፍሪካ

የሚኖሩ

የኢትዮጵያ

ሶማሌ

ዳያስፖራ

ማህብረተሰብን

በበላይነት

የሚመሩ

ምርጫ

በፕሪቶሪያ

የአመራር

አባላት

ከተማ ተካሂዷል ፡፡

ጥቆማ መጽሄት
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ቀጣናችን
የሱዳን እና ደቡብ ሱዳን የፖለቲካ እና
ደህንነት ኮሚቴ በአዲስ አበባ ተገናኝተው
ሊመክሩ ነው

የሱዳን እና ደቡብ ሱዳን የፖለቲካ እና
ደህንነት ኮሚቴ በሁለቱ ሀገራት መካከል
እንደ አዉሮፓዊያን የዘመን አቆጣጠር
በ2012 የተፈረመውን የሰላም ስምምነት
አተገባበር

በተመለከተ በአዲስ አበባ

ተገናኝተው ሊመክሩ ነው፡፡
ስምምነቱ

የዜጎች መብት፣ የነዳጅ ጉዳይ፣

አጠቃላይ የቀጠናዉን ደህንነት እና የሁለቱ
ሀገራት የገንዘብ አጠቃቀም እና ሌሎች
መሰረታዊ ጉዳዮችን ያጠቃለለ ነው፡፡

ኢጋድ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ የ50 ሺህ ዶላር
ቦንድ ግዢ ፈጸመ
የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ
ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውን
ተጠቃሚ የሚያደርግ በመሆኑ ኢጋድ ድጋፉን
እንደሚያጠናክር አስታወቀ፡፡
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት
/ኢጋድ/
ለታላቁ
የኢትዮጵያ
ህዳሴ
የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ
የሃምሳ ሺ ዶላር የቦንድ ግዥ ፈጽሟል፡፡
ከዚህ በፊት ኢጋድ የ100 ሺህ ዶላር ቦንድ
ግዢ የፈጸመ ሲሆን እስካሁን በአጠቃላይም
የ150 ሺህ ዶላይ ቦንድ ግዢ እንደፈጸመ
ተነግሯል፡፡
ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ለቀጠናው
ኢኮኖሚያዊ ውህደት ያለውን ፋይዳ ግምት
ውስጥ በማስገባት 250,000 የአሜሪካን
ዶላር የቦንድ ግዢ ለመፈጸም ቃል ገብቶ
ነበር፡፡
የበርካቶችን ትኩረት የሳበው ይህ ታላቁ

በፈረንጆቹ 2011 ደቡብ ሱዳን ነፃነቷን
መቀዳጀቷን
ተከትሎ
የተፈጠረው
አለመረጋጋት እና ሌሎችም ፖለቲካዊና
ኢኮኖሚያዊ
ችግሮች
ስምምንቱን
በእቅዱ
መሰረት
እንዳይተገበር
ማድረጋቸውም ተነግሯል፡፡
በመሆኑም ችግሩን ለመቅረፍና ሃገራቱ
የደረሱበትን ስምምነት ለመተግበር
እንዲሁም ስምምነታቸውን ለማደስ
የሚያስችል
ውይይት
ለማድረግ
የፊታችን ፌብሩዋሪ 3/ጥር 25 በአዲስ
አበባ እንደሚገናኙ
መቀማጫዉን
ካርቱም ያደረገው የአፍሪካ ህብረት
ፅህፈት ቤት አስታወቋል፡፡

ጥቆማ መጽሄት

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
ፕሪቶሪያ

ዜጎቻችን
የሚገኘው

በተለይም
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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