
ዜና ኢትዮጵያችን  

ካነበብነው እና ከሰማነው                   መጋቢት 09 ቀን 2009 ዓ.ም. (3/18/2017) 

ቆሼ 

በደረሰው የቆሻሻ ክምር መናድ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ወደ 118 ደርሷል። የሟቾች አስከሬን ፍለጋ በዘግናኝ ሁኔታ በኤክካቬተር እንደቀጠለ ነው። 

አስተያየት 

ከወራት በፊት በአዲስ አበባ በተለያዩ ቦታዎች ቆሻሻ ማንሳት ቆሞ ከፍተኛ ችግር ነበር። አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት ሌሎች ኮሌራ ያሉት ሕመም ብዙዎችን 
አጥቅቶ ነበር። እንደሚባለው የከተማው አስተዳደር በሰንዳፋ አካባቢ አዲስ የቆሻሻ ማከማቻ ሥፍራ አዘጋጅቶ መዳረሽ መንገድ ሲሰራ ምክንያቱን ለጠየቁት 
የአካባቢው ኗሪዎች አይሮፕላን ማረፊያ ነው ተብሎ ነበር። ዘግይቶ ግን ቆሽሻ መጣያ መሆኑን ሲያውቁ መንገዱን ዘግተው ስለተቃወሙ ወደዚህ አሁን 
ወደተናደው መመለስ ግድ ሆኗል። ከተማዋም ገምታ የነበረው በዚህ ጊዜ ነበር። 

አስቸኳይ ጊዜ ዐዋጅ 

ለስድስት ወር የታወጀውና እንደኣስፈላጊነት ይራዘማል የተባለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አምስተኛ ወሩ ላይ ማሻሻያ ተደርጎበታል። በዚህም መሠረት 
ኢንቨስትመንት አለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ መያዝ፣ ንብረት መፈተሽ፣ የሰዓት እላፊው ተነስቷል ተብሏል የኮማንድ ፖስቱ መግለጫ እንዳለው። ሌሎችም 
ማሻሻያዎች እንደተደረጉ ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በመንግሥት ጥናት መሠረት 82 በመቶ የሚሆነው ሕዝብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲራዘም 
ፍላጎት አለው ብሏል። 

አስተያየት 

አሁንም በአማራ ኅብረተሰብ በተለይ ጎንደርና ጎጃም አለመረጋጋት እንዳለ ይነገራል። በነዚህና በሌሎች የአማራ ነዋሪ አካባቢዎች በቅርቡ የተደረገውን 
የደሞዝ ጭማሪ አልተካተትንም በሚል አስተማሪዎች ከሥራ በመቅረት ችግር ተፈጥሮ ነበር። መንግሥትም የደሞዝ ማስተካከያ እንጂ ጭማሪ አልተደረገም 
የሚል ማስተባበያ ለማውጣት ተገዷል። 

የአስቸኳይ ጊዜ ዐዋጁ የሬዲዮና የተሌቪዝን ጣቢያዎችን በስም ጠርቶ እንደ ኢሳት፣ ኦ ኤም ኤን የመሳሰሉትንና ሌሎችንም አሸባሪ ያላቸውን ሕዝቡ 
እንዳይሰማ የከለከለ አፋኝ ዐዋጅ ነው። ይህ እገዳ አሁንም አልተነሳም። የወረዳ፣ ቀበሌ - ካድሬዎች በየሠፈሩ እየዞሩ ሳተላይት ዲሽ አንቴና ሲያስነቅሉ ነበር። 

የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት 

የስድስት ወር የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት የውጭ ንግድ ብር 4.2 በመቶ ቀንሷል ብሏል። 

ግጭት 

በኦሮሚያና በሶማሌ ነዋሪ ኅብረተሰብ አዋሳኝ ሥፍራዎች መጠነ ሰፊ ብድር የመመላለስ ግጭቶች ተደርገዋል በመቶ የሚቆጠር ሕዝብ ተገድሏል። የሶማሌ 
አካባቢ አስተዳደር ታጣቂዎችን ይደግፋል ይባላል። ነገሩ በመባባሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሁለቱ አካባቢ አስተዳደሮች ባላሥልጣናትን ተጠያቂ አድርገዋል። 

የደቡብ ሱዳን ታጣቂዊችም በዚሁ ሳምንት ድንበር ተሽግረው ጥቃት አድርሰዋል። ዜጎችም ታፍነው ተወስደዋል። 

አስተያየት 

በዚህ አካባቢና በሌሎችም ቦታዎች በየጊዜው ሲደረግ የነበረ ፍጅት የክልሎች አመሠራት መሠረታዊ ችግር ነው። 

የኑሮ ውድነት 

በዚህ በተጋመሰው የኩዳዴ ፆም የአትክልት ዋጋ አሻቅቧል። ቲማቲም በ 3 እጥፍ ጨምሮ በኪሎ 37 ብር ደርሷል ( በአገሪቱ ታላቁ የቲማቲም እርሻ  
የዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም መሆኑ በሰፊው እየተነገረ ነው ። )   ቃሪያም 80 ብር በኪሎ ሆኗል። 

ጉብኝት 

የብሪታንያ የውጭ ጉዳይ ሚስትር ኢትዮጵያን እየጎበኙ ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ በምሥራቅ አፍሪካ ስላለው ድርቅ ነው ይባላል። 

አድዋ 

ፕሮፌሰር ተከስት ነጋሽ በስዊድን በተደረገው ዝግጅት ላይ የአድዋን ድል የሚያናንቅ ንግግር አድርገዋል። ምኒሊክ ወላዋይ ነበር ድሉም የተገኘው በአጋጣሚ 
ነው ከሚገባውም በላይ ተጋኗል ብለዋል። 

አስተያየት 

የወያኔዎች የኢትዮጵያን ታሪክ ክህደት ዋናው መገለጫ በአድዋና በምኒልክ ላይ የሚደርጉት ዘመቻ ነው። በዚህ ዓመትም የአድዋን ድል በአድዋ አንዲደረግ 
የተደረገው የዚህ አካል ነው። በመንግሥት ኮሚውኒኬሽንና ነገሪና በባሕል ሚኒስትሯ ሂሩት ለ3 ሺህ ሰዎች ስለ አድዋ በተጠራ ስብሰባ ላይ 120 የሚሆን 
ሰው ብቻ መገኘቱም የሕዝብ አስተያየት አመልካች ነው። 


