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مجلس اتیوپی در خصوص برگزاری انتخابات برنامه ریزی شده منطقه تیگرای مشورت می کند

مجلس فدراسیون اتیوپی در مورد مصوبه ای که کمیته دائمی تفسیرقانون اساسی نمایندگان مردم
در مجلس در خصوص برگزاری انتخابات ایالتی منطقه تیگرای که قرار است چهارشنبه نهم سپتامبر
 2020برگزار شود ،رایزنی نمود.
الزم به یادآوری است که فدراسیون بر اساس درخواستی که هیئت ملی انتخابات اتیوپی از
نمایندگان خانه ملت به منظور درخواست در تفسیر قانون اساسی را نموده است.
مجلس نیز براساس تفسیرهای قانون اساسی که از شورای تحقیق در مورد قانون اساسی دریافت
کرده ،قطعنامه ای را برای به تعویق انداختن انتخابات و استمرار قدرت دستگاه اجرایی کشور در
زمان شیوع کرونا را تصویب نموده است.
اگرچه قطعنامه ای که در مورد به تعویق انداختن انتخابات توسط مجلس تصویب شده و در دولت
های منطقه ای الزم االجرا است ،اما در ایالت تیگرای انتخابات منطقه ای در روز چهارشنبه آینده
برگزار و از دولت فدرال در این خصوص سرپیچی می نماید.
بر اساس این قطعنامه که کمیته دائمی تفسیر قانون اساسی خانه مردم به مجلس ارجاع داده است،
فعالیت های انجام شده در منطقه منطقه تیگرای برای برگزاری انتخابات با مقررات قانون اساسی در
مورد سهم قدرت بین ارگان های فدرال و منطقه ای مغایرت دارد.
مجلس در حال حاضر مشغول بررسی مسائلی است که از شورای تحقیق در قانون اساسی دریافت
کرده ،تا بر این اساس تصمیمی قطعی اتخاذ نماید.
)Addis Ababa, September 5, 2020 (FBC
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اتیوپی برای کمک به مهاجران در ارتباطی تنگاتنگ با عربستان سعودی همکاری می کند

وزارت امور خارجه اتیوپی گفت :اتیوپی در حال همکاری نزدیک با عربستان سعودی برای کمک به
شهروندان خود در پادشاهی عربستان است.
دیروز اتیوپی قدردانی خود را از پادشاهی عربستان ،به دلیل حمایت فوق العاده ای که آنها از
شهروندان مهاجر اتیوپی و بصورت خاص مهاجران غیر قانونی ارائه شده است ،تشکر کرد.
سفیر دینا مفتی ،سخنگوی وزارت امور خارجه اتیوپی در جلسات مطبوعاتی خود گفت که هر دو
دولت اتیوپی و عربستان سعودی در حال همکاری با یکدیگر در خصوص مساله مهاجران هستند.
وی افزود تالش ها برای بازگرداندن اتیوپیایی هایی که داوطلبانه از کشورهای دیگر خاورمیانه و
آفریقا به خانه خود بازگردند در حال انجام است.
وی همچنین گفت در مجموع  429اتیوپیایی این هفته از بیروت به کشور خود بازگردانده شدند .به
گفته وی ،سازمانهای مختلف هزینه بازگشت  165مهاجر را تأمین کردند.
وی گفت که دولت اتیوپی در حال همکاری با سازمان بین المللی مهاجرت ( )IOMو سایر ذینفعان
برای بازپروری و توانمند سازی افراد بازگشتی است.
وی همچنین در مورد نشست سالیانه سفرا و فعالیت های مختلف دیپلماتیک که طی دو هفته
گذشته توسط وزارت امور خارجه انجام شده نیز اطالعاتی را به رسانه ها ارائه داد.

)Addis Ababa, September 4, 2020 (FBC
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هنر تزئین پوست بدن بعنوان بوم نقاشی در قبایل دره اومو

یان اسمیت در مقاله ای با عنوان "بوم انسانی :اقوام دره زیبای اومو ،که از طبیعت برای تزئین بدن
خود استفاده می کنند" گفت که در دره اومو که محلی دور افتاده در جنوب اتیوپی در آفریقا است،
محلی قرار دارد که برخی از قدیمی ترین بقایای بشر در آن یافت شده است ،این قبایل که از پوست
بدن خود و همچنین مواد معدنی برای رنگ آمیزی آن استفاده می کنند ،قرن ها است که در آنجا به
زندگی مشغول بوده و سبک زندگی خاصی دارند.
مردم سورما و مورسی از رنگ های طبیعی ،بافت بدن حیوانات به عنوان الهام استفاده می کنند و از
مواد معدنی پودر شده به عنوان موادی برای هنررنگ آمیزی استفاده می نمایند .مرسی ها سابقه و
سنت طوالنی در هنر رنگ آمیزی بدن دارند .زن و مرد هر دو گوش خود را برای دیسک سوراخ می
کنند .وی خاطرنشان کرد :آنها از مواد معدنی قرمز ،گوگرد زرد ،کائولن سفید ،سنگ آهک سفید و
خاکستر استفاده می کنند که از مواد معدنی رایج در منطقه هستند.
طبق مطالعات صورت گرفته ،این قبایل از هنر رنگ آمیزی بدن به عنوان روشی برای بیان طبقه
اجتماعی در قبیله خود بهره می برند  .البته بحث جذاب شدن و زیباتر به نظر رسیدن نیز مورد نظر
آنان می باشد .آنها همچنین این کار را انجام می دهند تا از سایر قبایل رقیب منطقه بیشتر مورد
توجه قرار گیرند و به عنوان ابزاری برای ارتقا جایگاه خود می باشد.
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مردم از بدن خود به عنوان بوم نقاشی استفاده می کنند و بدن و صورت خود را با طرح ها و الگوهای
خاص تزئین و نقاشی می کنند .آنها همچنین روش های ایجاد زخم و سوراخ کردن قسمت های
مختلف بدن را برای تزئین و زیبایی بیشتر استفاده می کنند .زنان و مردان هر دو گوش خود را
سوراخ می کنند و به شکل یک دیسک در می آیند در حالی که به طور انحصاری ،زنان به طور
سنتی لب پایین خود را سوراخ می کنند و به شکل صفحه بزرگ دراز می کنند  ،اما این روش در
حال حاضر در حال محو شدن است.

Herald September 2, 2020
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گوندا گوندو :صومعه ای که شاهکاری حیرت انگیز معماری است

اتیوپی جزو اولین کشورهایی است که مسیحیت و ادیان اسالمی را در آفریقا پذیرفت ،به همین
جهت دارای کلیساها  ،صومعه ها و مساجد زیبا و جذاب زیادی است.
 ، St. Marion Zion of Aksumکلیساهای صخره ای Abreha We ،Wukro ،Lalibela
 ،St. Marry of Gunda Gundo ،Atsbehaمسجد نجاشی و دیگر اماکن قدیمی و مذهبی در
اتیوپی هستند.
این کلیساها و مساجد میراث های باستانی و تاریخی را در خود جای داده اند .با این حال ،بیشتر
آنها به دلیل فرسودگی در آستانه خراب شدن و ویرانی قرار دارند .صومعه گوندا گوندو یکی از این
نقاط است که با فاجعه تخریب روبرو است.
صومعه گوندا گوندو در منطقه شرقی تیگرای قرار دارد .همه افراد میتوانند از طریق شهر
 Edagahamusکه در  100کیلومتری مکله پایتخت تیگرای است به صومعه دسترسی پیدا
کنند .از  24 ،Edagahamusکیلومتر مسافرت در جاده های ناهموار با ماشین به روستای
 Geblenمی رسیم ،این روستا در باالی یک صخره بزرگ واقع شده است .از گبلن ،توریست ها و
وفاداران کلیسای ارتدوکس می توانند با پای پیاده به آن دسترسی پیدا کنند ،زیرا در بین صخره
های واقع شده است .مردم این روستا ،مردمانی مهربان هستند و رفتاری دوستانه دارند .آنها در دادن
هر آنچه در اختیار دارند به میهمانان خود از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
این صومعه نام خود را از طریق ادای احترام به مریم مقدس (ع) بدست آورده است .این کلیسا
ترکیبی از دو خانه قدیمی گلی است که با چهار ستون صلیبی شکل و دوازده طاق ساخته شده
است .این کلیسای بخاطر قدمت ،آراستگی ،صلیب ها و تاج های بزرگش مورد توجه قرار گرفته
است .این بنا در قرن چهاردهم و در زمان امپراطور  Zerayakobساخته شده است .اعتقاد بر این
بود که حدود  150راهب اولین ساکنان صومعه بودند .رهبر آنها ابا استیفانوس بود.
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