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ለህዝባችን ጥቅም አለማትን እንዳስሳለን! 

We explore the universe for the benefit of our people! 
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ለ፡ ሚድያ አካላት በሙሉ 

   አዲስ አበባ 

 

ለኢትዮጲያ እንድትሰይም የተሰጣትን ኮከብና ፕላኔት ስያሜ አስመልክቶ 

የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ 

ኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሕዋ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በምታደርገው ጠንካራተሳትፎ  

የአለምአቀፉ  የአስትሮኖሚካል ህብረት አባል በመሆን የተለያዩ ሳይንሳዊ ክንውኖችን ከህብረቱ ጋር ስታከናውን 

ቆይታለች፡ ይህንኑ ተከትሎ  የአለም አቀፉ አስትሮኖሚካል ሕብረት(IAU) የተመሠረተበትን የመቶኛ ዓመት አከባበር 

አስመልክቶ  ባደረገው የሕዋ ኣካላትን የመሰየም ንቅናቄ የ‹IAU 100 NameExoWorlds›   ሃገራችን ኢትዮጵያም 

በዚሁ ሂደት ውስጥ  አንዷ ተሳታፊ  በማድረጉ በአንድሮሜዳ ህብረኮከብ  ውስጥ የምትገኘውን  በሳይንሳዊ 

ኣጠራሯ HD-16175 የተባለች ኣንድ ኮከብንና ይህችን ኮከብ የምትዞራት HD-16175-b የተባለች ዓለምን ያካተተውን 

ሥርዓት እንድትሰይም ለሃገራችን ኢትዮጵያ ዕድሉን ሰጥቷል (http://www.nameexoworlds.iau.org/ethiopia) ፡፡ 

 

ይህንን ተከትሎ ግንቦት 14 ቀን, 2011 ዓ.ም. በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽ/ቤት ይፋ በተደረገው እና በተሰጠው መግለጫ 

እንደተመለከተው ይህንን ሂደት የሚያስፈጽምና የሚመራ፣ በኢትዮጲያ ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩትና 

በኢትዮጲያ የስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ የተመሠረተ ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቊሞ ሁሉም ህብረተሰብ በስም አሰያየሙ 

እንዲሳተፍ እንዲችል ከጠቅላይ ሚንስቴር ጽ/ቤት እና ከኢትዮቴሌኮም ጋር በመተባበር በ920 በአጭር የፅሁፍ 

መልእክት ተከፍቶ  ከ 275, 000 (ሁለት መቶ ሰባ አምስት  ሺ ዘጠኝ )  የስም ጥቆማዎችን መሰበሰሰብ ችለናል፡፡ 

እነዚህንም የስም ጥቆማዎች  የአለምአቀፉ አስትሮኖሚካል ህብረት ባወጣው የስም  መረጣ  ደንብ እና 

መመሪያ መሰረት  መስፈርቱን የሚያሟሉ ስሞችን የመምረጥ ተግባር ብሄራዊ ኮሚቴው በማከናወን 10  

የመጨረሻ ጥንድ ስሞችን  በመምረጥ ጥቅምት 13/2012 ዓ/ም  ባካሄደው በጋዜጣዊ መግለጫ ለህዝብ ይፋ  

አድርጓል ፡፡ ከጥቅምት 13  እስከ  ህዳር 2/ 2012 ዓ.ም ድረስ  የስም መረጣው  ሂደት በድህረገጽ እና  በ920 

በአጭር የፅሁፍ መልእክት  እንዲመረጥ ተደርጓል፡፡ 

በአለምአቀፉ  የአስትሮኖሚካል ህብረት የመጨረሻ ድምጽ አመራረጥ ሂደትን መሰረት ባደረገ መልኩ 

የብሄራዊ  የስም አሰያየም   ኮሚቴ  ባደረገው  የድምጽ ስብሰባ መሰረት የህዝቡን ምርጫ እና የኮሚቴውን 
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ለህዝባችን ጥቅም አለማትን እንዳስሳለን! 

We explore the universe for the benefit of our people! 

 

የውሳኔ ሀሳብ በማገናዘብ ሶስት ጥንድ ስሞችን   መርጦ የአለምአቀፉ  የአስትሮኖሚካል ህብረት የህዋ 

አሰያየምኮሚቴ የመጨረሻ ውሳኔ እንዲሰጡባቸው  የሚከተሉት ጥንድ ስሞች ተልከዋል :- 

የኮከቡ ስያሜ(Star Name) የፕላኔቱ ስያሜ (Exo-planet name) 

ቡና (Buna) አቦል (Abol) 

ሄኖክ (henok) ኢትኤል(Ethel) 

አቢሲንያ(Abbysinnia) ድንቅነሽ(Dinknesh) 

 

በዚሁ መሰረት ለህዋ አካላቱ ስያሜ ለማሰጠት የመጨረሻ ደረጃ የደረሱትን ሶስት ጥንድ ስሞች የዓለም-

ኣቀፉ የኣስትሮኖሚ ሕብረት የስም አሰያየም አብይኮሚቴ ባደረገው ግምገማ መሰረት ለኢትዮጲያ እንድትሰይም  

የተሰጣትን ኮከብና  ፕላኔት የመጨረሻ ስያሜ ውጤት ለብሄራዊ ኮሚቴው አሳውቋል፡፡ በዚሁ መሰረት ቡና 

(Bunna) የኮከቡ ስያሜ(Star Name)  እና አቦል (Abol) የፕላኔቱ ስያሜ (Exo-planet name) እንዲሆን 

ተመርጠዋል፡፡ 

ለበለጠ መረጃ የሚከተለውን ድህረገጽ መመልከት ይቻላል http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results 

Approved names NameExoWorlds 

Both star and planet received each a popular name making a pair of names connected by 
a common theme, allowing other planets if discovered in future to be named after the 
same theme. Below  is the approved names for the NameExoWorlds contest in Ethiopia. 

Country Star 

Identification 

Name 

Star 

Citation Name 

Star 

Name 

Exoplanet 

Citation Name 

Exoplanet 

Theme 

Ethiopia HD 16175 Buna Buna is the 

commonly 

used word for 

coffee in 

Ethiopia. 

Abol Abol is the first 

of three rounds 

of coffee in the 

Ethiopian 

traditional coffee 

ceremony. 

Words associated 

with coffee and 

the Ethiopian 

traditional coffee 

ceremony. 

 

የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እና የኢትዮጵያ ስፔስሳይንስ ሶሳይቲ!  

የብሄራዊ  የስም አሰያየም   ኮሚቴ 

 

http://www.nameexoworlds.iau.org/final-results

