
በእዚህ በኩል

እኚህ ሰው ካሁን በኋላ የሚያስለቅሱት እንጂ የሚያለቅሱለት ሰው ላይኖር 
ይችላል። የዚህን እንባ ምንጭና ሚስጥር መመርመር ብቻውን አይበቃም። 
መኮንኑ አልቅሰው ቀና ሲሉ ስለመጪው ምን ሊያስቡ እንደሚችሉም 
መገመት ይገባል። ለዚያ ግምት የሚበቁ በቂ ምልክቶች አሉ። ምልክቶቹ 
ምንድናቸው?

ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ = ወታደራዊ ሓርነት ትግራይ (ወሓት?) 
እየሆነ ይሆን?  ድርጅቱ ህወሓት ቀድሞሞ "ህዝባዊ" አልነበረምና 
ለትግራይ ህዝብ አይቆምም። ከትግራይ ግን ለድርጅቱ የሚቆሙ ተጠቃሚ 
ዜጎችን አፍርቷል። እነዚያ ዜጎች ሲቪልም ይሁን ወታደር ካሁን በኋላ 
ለድርጅታቸው ዘብ ይቆማሉ። ወታደሮች ይሆናሉ። ይማራሉ፣ ይሰለጥናሉ፣ 
ይነግዳሉ፣ ይበለጽጋሉ በሁሉም ዘርፍ ብቃት ባለው መልክ ይደራጃሉ። 
በፍጹም ይሉኝታ አይኖራቸውም። የላቁት ወታደራዊ ማዕረጎች በሙሉ 
የእነሱ ይሆናሉ። 

ከወታደሩም ወደ ሲቪል መ/ቤቶች ተመድቦ መዛወር ይቻላል ተብሏል። 
ለዚህ ሲባል ቀጭን ትዕዛዝ ይወጣል። ህገመንግሥቱ ለነሱ ተብሎ ይለወጣል። 
አዋጆች ይወጣሉ። ልዩ በጀቶች ይፀድቃሉ። በዚያች አገር ያለነሱ ማንም 
እንደሌለ የአምሳና የመቶ ዓመት እቅድ ያወጣሉ። ይህን ኃላፊነት በበላይነት 
ለመምራት መለስ ዜናዊ ለራሳቸው ሲሉ አደራጅተውት የሄዱት ሠራዊት 
እየተነቀሳቀሰ ነው። የመጀመሪያ ዓላማው ወታደራዊ መንግሥት መሆን 
ነው። እስካሁን ካልሆነ ማለት ነው። ሠራዊቱ የራሱ ምክር ቤት መሳይ፣ 
የራሱ ደህንነት፣ የራሱ ፖሊስ፣ ፣ የራሱ የቴሌኮሙኒኬሽንና የራሱ የቢዝነስ 
ተቋም እያቋቋመ ፣ የልማት መርሃ ግብሮችን እያወጣ ይመስላል። የፖለቲካ 
ድርጅቱ ሳስቶ እሱ እየፋፋ ነው።

 ሰው ወደደም ጠላም ህወሓት መለስ ከነበረበት 
የበለጠ ጠንካራ ሆን ይቀጥላል

አቶ ስብሐት ነጋ
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ዘኢትዮጵያ

የኢትዮጵያውያን እንባ! 

ያልተወደደው ኑሮ ውድነት 

ግፉ ገና ነው!
“ኑሮ ተወዷል” ያልተባለበት ቀንና ዓመትን ለማስታወስ ከማይቻልበት ደረጃ ተደርሷል። ግን ሰው እየኖረ ነው! 
ምንድነው ተአምሩ? ሰው እንዴት አድርጎ እንደሚኖር ለጊዜው ማወቁ ይቸግር ይሆናል። መንግሥት የሚያደርገውን 
ግን መመልከት ይቻላል። መንግሥት ምን እያደረገ ነው? የሚያደርገውንስ እስከመቼ ያደርገዋል? ህዝቡ  ግን 
ኑሮውን እየገፋ ኑሮውም እሱን እየገፋው ነው።

First lady Michelle Obama, left, Bell Multicultural High 
School alumni , Ethiopian American Menbere, Assefa, center, 
and Education Secretary Arne Duncan look to an audience 
member asks a question at Bell Multicultural High School in 
Washington, Tuesday, Nov. 12, 2013. First lady Michelle Obama 
spoke to students about committing to education to create a 
better future for themselves and their country. (AP 
Photo/Carolyn Kaster)

Mrs. Obama challenged 
the students to emulate 
Menbere's story

የዲሲ መንግሥት ባለታክሲዎችን እያማረረ ነው
የሕብረተሰባችን ምሶሶ የሆኑትን በርካታ የታክሲ ባለቤቶችና አሸከርካሪዎችን እየተጫነ ያለው የዲሲ መንግሥት (ታክሲ ኮሚሽን) አዳዲስ ደንቦችና አሠራር 
አነጋጋሪ ከሆኑ ሰንብተዋል። ይህን አስመልከተው በግላቸው ጽሁፎችን በማቅረብ ሌሎችንም በማስተባበር በጉዳዩ ዙሪያ እየንተቀሳቀሱ የሚገኙትን አቶ ዓለሜ 
ታደሰን ዘኢትዮጵያ አነጋግሯል። አቶ ዓለሜ  በNPR  እና WTOP ሬዲዮ በመቅረብ በታክሲ ነጂዎች በኩል ያለውን ብሶት በማሰማት የድርሻቸውን ለማድረግ 
ሞክረዋል። የውል መፈረሚያው ቀን እንዲራዘም እስከ 500 ፊርማ አሰባስቦ በመጠየቅ ፣የታክሲ ካብ ኮሚሽኑ መረጃ አሰጣጡን በተሻለ መንገድ ለታክሲ 
ነጂዎች እንዲያቀርብ በማስገደድ፣ መረጃውንም በText message እና በ dctg.org (DC taxi group) ድረ ገጽ ሀሳብና መረጃ መለዋወጫ እንዲሆን ጥረት 
አድርገዋል። በአብዛኛው በሳቸው ከተነገረንና ከሌሎቹም ያጠናቀርነውን አስተያየት እነሆ  አቅርበነዋል።

ቴዎድሮስ ምትኩ 
አረፈ
በሙዚቃ የተቀነባበሩ እውቅ ዜማዎችን ሲያስደምጥ 
የኖረው የሳክስፎን ተጫዋቹ ቴዎድሮስ ምትኩ 
ዲሴምበር 22 ህክምናውን ሲከታተልበት በነበረው 
በአሜሪካ ሜሪላንድ ግዛት ከዚህ ዓለም በሞት 
ተለይቷል። በግል እኔና አንቺ፣ አማሌሌ፣ እሹሩሩና 
የመሳሰሉትን ዜማዎች በአልቶ ሳክስ አሳምሮ 
የተጫወተው ቴዎድሮስ ምትኩ፣ ከ1960ዎቹ ጀምሮ 
በሙዚቃው ዓለም የኖረ ነው። ከእነ አለማየሁ እሸቴ 
ጋር በሶሌክስ ባንድ ኋላም ደመራ ባንድን 

ጨምሮ ከተለያዩ የሙዚቃ ቡድኖች ጋር ተጫውቷል። 
ጥላሁን ገሠሠንና አስቴር አወቀ እንዲሁም ከወንድሙ 
ተሾመ ምትኩ ጋር ህይወቱ እስካለፈችበት ጊዜ ድረስ 
በትንፋሹ ሲያዜም ኖሯል። በተለይም በቨርጂኒያ ባቲ 
ሬስቶራንት የወንድሙ የተሾመ ምትኩን  እነ ጋራ 
ሥር ነው ቤትሽ፣ ሞት አደላድሎ አፈር ሳይጫነኝ፣ 
የዘመዴ ባዳና ሰማይ ሲላወስ የመሳሰሉትን ዘመን 
ተሽጋሪ ጣፋጭ ዜማዎችን አስውቧል። በተለይ 
በ1987 አካባቢ ያወጣው በሙዚቃ መሳሪያና በሱ 
ትንፋሽ ብቻ የተቀነባበረውን አልበሙ የትም መቼም 
እሚደመጥ ሆኗል። ከአንጋፋው ጥላሁን ገሠሠ ጋር 
እህትማማቾን ያገቡ ወዳጆች ሲሆኑ ከባለቤቱ ወ/ሮ 
መዓዛ በዙ ጋር ከ20 ዓመታት በላይ በበትዳር አብረው 
ኖረዋል።

ተመድ- የአዲስ አበባ ህዝብ ከ10 
ዓመት በኋላ 12 ሚሊዮን ይገባል

የቀድሞ የኢት ጠቅላይ ሚኒስትር 
ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ መጽሐፍ ወጣ 
"እኛና አብዮቱ የሚለውና"  የደርግን አፈጣጠርና የዘመኑን ታሪክ በዝርዝር 
የሚያወሳው መጽሐፍ ትላንት ጀምሮ ገበያ ላይ መዋሉን አሳታሚው የፀሐይ 
አሳታሚና አከፋፋይ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ  አቶ ኤልያስ ወንድሙ 
ለዘኢትዮጵያ ገልጸዋል። 450 ገጾች ያሉትን የሻምበል ፍቅረሥላሴ 
ወግደረስን መጽሐፍ ዘኢትዮጵያ ጋዜጣ በመጠኑ ቃኝቶታል።

“ደርግ ባከናወናቸው ተግባሮች 
ወይም ባሳለፋቸው ውሳኔዎች 
በብዙዎቹ ላይ ተሳታፊ ከመሆኔም 
ባሻገር በዋናነት አብዮቱን ከመሩት 
የደርግ አባላት ውስጥ አንዱ 
ስለነበርኩኝ የደርግን ታሪክ  ለመጻፍ 
ስነሳ ራሴን እንደዋና ምንጭ አድርጌ 
ወሰድኩኝ።... ከእስር ቤት ባልደረቦቼ 
በጽሑፍና በቃል እየወሰድኩ እኔ 
ከማስታውሳቸውና  ከማውቃቸው 
ጋር በማገናዘብ ይህንን መጽሐፍ 
ለማዘጋጀት በቃሁ።” 

DC Mayor: 30 percent of African populations are from Ethiopia
“Ethiopian represents the largest African population in the District of 

Colombia, 30 percent of the African population is from Ethiopia. I can tell 
you that 30 percent of population is vibrant, vital, active, and engaged, 

business leaders, are very involved in basic fabrics of our city.” 
Mayor Vincent C. Gray noted during his opening remarks at DC Addis Sister City Agreement ceremony 

With its network of 
supporters worldwide, 
Amnesty’s potential to 
secure Eskinder’s freedom 
is significant,.. The support 
we get as political prisoners 
is indispensible.” 

Birtukan Mideksa

በእንግሊዝኛ-አማርኛ መዝገበ 
ቃላት መጽሐፋቸው የሚታወቁት 
ዶክተር አምሳሉ አክሊሉ የቀብር 
ሥነ ሥርዓት በየካ ቅዱስ ሚካኤል 
ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል፡፡

አማርኛ፣ ግእዝ፣ እንግሊዝኛ፣ 
አረብኛ፣ ጀርመንኛ፣ ጣሊያንኛና 
እብራይስጥ ቋንቋዎችን 
አቀላጥፈው የሚናገሩት ዶክተር 
አምሳሉ፤ የእንግሊዝኛ-አማርኛ 
መዝገበ ቃላት፣ የጀርመንኛ-
አማርኛ መዝገበ ቃላት፣ የአማርኛ 
ፈሊጦች፣ አጫጭር ልቦለዶች፣ 
“ጥሩ የአማርኛ ድርሰት እንዴት 
ያለነው?” የመሳሰሉት ለህትመት 
አብቅተዋል። ”የኢትዮጵያ 

የዶክተር 
አምሳሉ 
አክሊሉ 
ቀብር 
ተፈጸመ
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ዘኢትዮጵያ - ወደ አሜሪካ ለምን መጡ ?

አቶ ስብሐት- ወርልድ ባንክ እና አይ ኤም ኤፍ 
ዓመታዊ በዓል አለ፡፡ ለዚያ ነው የመጣሁት።

ዘኢትዮጵያ - ማንን ወክለው ነው የመጡት ?

አቶ ስብሐት- ውጋገን ባንክ የፕራይቬት ባንክ ነው። 
እሱን ወክዬ ነው። የቦርዱ ቼር ማን ነኝ።

ዘኢትዮጵያ - የኢህአዴግ አባል ነዎት አሁን?

አቶ ስብሐት- የኢህአዴግ አባል የሚባል የለም 
የኢህአዴግ አባል ድርጅት ነው፡፡ የሕወሃት አባል 
ነኝ። 

ዘኢትዮጵያ - በድርጅቱ ተራ አባል ነዎት? የአባልነት 
ደረጃዎ ምንድነው?

አቶ ስብሐት- ተራ አባል ነኝ።

ዘኢትዮጵያ - እንግዲህ ድርጅቱን መሠረቱ 
ከሚባሉት ሰዎች ነዎት በአንድ ወቅትም ድርጅቱን 
በሊቀመንበርነት መርተዋል እየወረዱ መጥተው 
አሁን ተራ አባል ነው የሆኑት፣ አወራረድዎ እንዴት 
ነው?

አቶ ስብሐት- በምርጫዬ ነው። ከሊቀመንበርነት 
ጽፌ ማመልክቻ አቅርቤ ነው።

ዘኢትዮጵያ - ወይስ መተካካት በሚለው ነው?

አቶ ስብሐት- መተካካት አለ መተካከት ቢኖርም 
የግድ ስትሪክት የሆነ በዚህ ዓመት ትወጣለህ የሚል 
የለም። እኔ ሶስት ጊዜ አመልክቼ በአራተኛው ላይ....

ዘኢትዮጵያ - ሊቀመንበር በነበሩ ጊዜም ነው?

አቶ ስብሐት- አይደለም ሊቀመበር የነበርኩት ድሮ 
ነው።

ዘኢትዮጵያ - ገባኝ ያኔ በምርጫ ነው የወረዱት 
ከሊቀመንበርነቱ?

አቶ ስብሐት- በድርጅቱ ባህል ወደ ሥልጣን 
የሚመጣው በምርጫ ነው። ከተመረጠ ይመረጣል 
ካልተመረጠ ደግሞ ይወድቃል ማለት ነው። እኔ 
ተመርጬ ነው። ስወርድ ደግሞ በራሴ ነው በቃ 
ብዬ ለምኜ ነው።

ዘኢትዮጵያ - ለምን መልቀቅ ፈለጉ?

አቶ ስብሐት-  በቃ እየተኩ የመጡ ወጣቶች ከኔ 
ይበልጣሉ። ያኔ መለስ ነበር መለስ ይሻላል ብዬ ተራ 
የፖለት ቢሮ አባል ሆኜ ነው ለምኜ ነው በማመልቻ 
ጠይቄ። አሁንም እንዲሁ ለአራተኛ ጊዜ አመልክቼ 
ነው።

ዘኢትዮጵያ - አሁን ሲሉ አሁን የመጨረሻውን 
2010 ላይ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነቱ የወጡትን 
ማለትዎ ነው?

አቶ ስብሐት- አዎ!

ዘኢትዮጵያ - ግን ይነገር የነበረው በመተካካቱ 
መሠረት ነው። እርስዎ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎቹም አንድ 
ስምንት የምትሆኑ ናችሁ ወጣችሁ የተባለው ያኔ።

አቶ ስብሐት- አይዶንት ኖ! (አላውቅም)

ዘኢትዮጵያ - እንደሱ ነው የተባለው።

የጠ/ሚኒስትሩን ዝቅ የጠ/ 
ኤታማዦር ሹም ሥልጣንና 
ተግባርን ደግሞ ከፍና ለየት 

ባደረገው  የሰሞኑ አዲሱ አዋጅ 
አማካይነት እነዚህ ተፈጻሚነት 

ይኖራቸዋል፦
ከጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ሥልጣናት 

1. የመከላከያ አዛዦች ካውንስልን ይሰበስባል፣ ሥራዎቹን 
ያስተባብራል፣ የውሳኔዎቹን ተግባራዊነት ይቆጣጠራል 

2. የጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምርያን በበላይነት ይመራል፣ 

3. የአገር መከላከያ ሠራዊትን ያደራጃል፣ ሠራዊቱን በማንኛውም 
ጊዜ ለውጊያ ብቁና ዝግጁ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ 

4. የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ (ጠቅላይ ሚኒስትሩ) መመርያና 
ውሳኔን መሠረት በማድረግ ሠራዊቱን ያዛል፣ ያዋጋል፣ 

5. ጠ/ ሚኒስትሩንና የመከላከያ ሚኒስትሩን በወታደራዊ ጉዳዮች 
ላይ ያማክራል፡፡ (4ኛውን ይህ ይቃረነዋል የታዛዥ አማካሪ?)

6. ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ድምፅ የመስጠት መብት 
የማይኖራቸው የሠራዊቱ ልዩ ልዩ አዛዦች በካውንስሉ ስብሰባ 
እንዲሳተፉ የማድረግ ሥልጣንን ይኖረዋል፡፡ (የካውንሱሉ 
አባላት በሠራዊቱ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ዕዞች ዋና አዛዦች፣ 
የአየር ኃይል ዋና አዛዥና የፕሪንሲፓል ስታፍ ዋና ኃላፊዎች፣ 
የአዛዦች ካውንስል አባላት ናቸው።)

7. የወታራዊ ፍርድ ቤት ዳኞችን ሹመት ለካውንሱሉ አቅርቦ 
ያስፀድቃል፡፡ 

8. ከውትድርና መሰናበት በሚገባቸው ወይም በፍላጎት 
ስንብት በጠየቁ ጄነራሎችና ኮሎኔሎች ጉዳይ በመወያየትና 
የግለሰቦቹን አስተያየት ወይም ቅሬታ በማዳመጥ፣ የውሳኔ 
ሐሳብ ለጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ለሆኑት ለጠቅላይ 
ሚኒስትሩ ያቀርባል፡፡

9. (ከእንግዲህ የሠራዊቱ አባላትን ወደ ሲቪል የመንግሥት 
መሥሪያ ቤቶች ማዛወር ይቻላል።) ዝውውሩ በአባሉ 
ስምምነት ካልሆነም በግዳጅ (በኤታማዡር ሽሙ) ይፈጸማል። 

10. ከዚህ ቀደም ያልነበሩ የወታደራዊ ዓቃቤ ሕግ፣ የወታደራዊ 
ተከላካይ ጠበቃና የወታደራዊ ፖሊስ አደረጃጀቶችን መፍጠር 
የሚያስችል አዳዲስ አንቀጾች ተካተዋል፡፡ የኤታማዦር ሹሙ 
ሥልጣን እዚህም ላይ ከፍተኛ እንደሆነ ይገመታል።

አቶ ስብሐት- አዎ ሌሎቹም ወጥተዋል።

ዘኢትዮጵያ - ግን ለህዝቡ የተነገረው መተካካት 
የሚል ነው የርስዎንም ጨምሮ። ስለዚህ እሱ 
ኢንፎርሜሽን ልክ አልነበረም ማለት ነው? የእርስዎም 
በፈቃደኝነት መሆኑ አልተገለጸም። እርስዎ ብቻ 
ነዎት በፈቃደኝነት የወጡት ወይስ ሌሎቹም ናቸው?

አቶ ስብሐት- ወረቀት ጽፌኮ ነው! ወረቀት 
ጽፌ የአሁን ማዕከላዊ ኮሚቴ ምርጫ 
እጩነት አልቀበልም። ተራ ሆኜ ለመታገል 
ነው የምፈለገው ብዬ በእጄ የጻፍኩት ነው። 
እና እኔ እዚያ ስለነበርኩ ማመልከቻ ጽፌ 
ለአለቃ ጸጋዬና ቴዎድሮስ ሓጎስ..እና ሶስት ጊዜ 
አመልክቼ ነበር ከዚያ በፊት አልተቀበሉትም። 
ሶስት ጊዜ ጽፌ ነው በአራተኛው ተቀበሉት።

ዘኢትዮጵያ - መለስ እያሉ ማለት ነው?

አቶ ስብሐት- አዎ!

ዘኢትዮጵያ - ለምንድነው?

አቶ ስብሐት- ስለዚህ ከዚያ በፊት 
ያመለከትኳቸው በእድሜ ቢሆን ኖሮ ልወርድ 
እችል ነበር።

ዘኢትዮጵያ - አዎ ግን መለስ እያሉ ነው 
ከማዕከላዊ ኮሚቴ የወረዱት!

አቶ ስብሐት- አዎ በማመልከቻ ነው አንድ 

አረፍተ ነገርናትኮ!

ዘኢትዮጵያ - የጻፉት? ምን የምትል ናት አንድ 
አረፈተ ነገር ከሆነች በቃልዎ ያውቋታል!

አቶ ስብሐት- ነርኩህኮ “እኔ በአሁኑ ጉባኤ 
የማዕከላዊ ኮሚቴ እጩነት አልካፈልም። ተራ 
ሆኜ ለመታገል እፈልጋለሁ።”

ዘኢትዮጵያ - ያንን ያደረጉት አለመስማማት 
ስላለ ከድርጅቱ ጋር አንዳንድ ግጭቶች 
ስለነበሩ ነው ወይስ ራስዎ የሰጡት ምክንያት 
ነው ትክክለኛው?

አቶ ስብሐት- ያለመስማማትማ ቢኖር ኖሮኮ 
እቆያለሁ በድርጅቱ ለምን እወጣለሁ? ያለ 
መስማማት ሲኖር ያውም ትቆያለህ ስምምነት 
ልታመጣ ትቆያለህ። ያለመስማማት አልፏል። 
ከአንጃው ጋር የነበረ ማለት ነው። ስለዚህ 
ባለመስማማት አይደለም። ፈልጌ የወጣሁት 
ነው። ይሄኮ ሺ ጊዜ የተጻፈ ነው አዲስ ነገር 
አይደለም።

ዘኢትዮጵያ - ስለዚህ አንዳንድ ጽሁፎች 
እንደዚህ ይወጡ ነበር። በተለይ ከወ/ሮ አዜብ 
ጋር በተያያዘ አለመስማማት ነበራቸው የሚል 
ነገር። ከወ/ሮ አዜብ ጋር የነበርዎት ግንኙነት 
ምን ይመስላል? ጤናማ ነው?

አቶ ስብሐት- አሁን ምንድነው መሰለህ፣ 
አንድ ነገር ከመጀመሪያው ልንገርህ። በ 
TPLF (ህወሃት) መካፈፈል የሚባል ነገር 
አጋጥሞ አያውቅም። TPLF has never been 
divided!

ዘኢትዮጵያ - የመጨረሻውንም ጨምሮ ማለት 

ነው እነስዬ የወጡበትን? እነሱንም ጨምሮ?

አቶ ስብሐት- አዎ የተባረሩ ናቸው።

ዘኢትዮጵያ - እነስዬም....?

አቶ ስብሐት- አዎ መካፈፋል አይደለም። 
እነሱኮ ተባረሩ! መባረር ነው። ሁል ጊዜ 
የሚባረር አለ ደረጃው የሚቀንስ አለ። ስለዚህ 
መከፋፈል የነበረው በ73 ዓመተ ምህርት 
በኛ በነግድይ ዘር ዐጽዮን በነበረበት ጊዜ።  ዘ 
ኦንሊ ታይም ስለፕሮግራም ጥያቄ በህወሃት 
ጥያቄ የተነሳ ያኔ ብቻ ነው። እንጂ ህወሃት 
ከተፈጠረ ጀምሮ የፕሮግራም ጥያቄ አወዛጋቢ 
ሆኖ አያውቅም። የሚከፋፍል የፕሮግራም 
ጥያቄ ነው ወይም የአደረጃጀት ጥያቄ ነው። 
ተቋሙ ማለት ነው። እና በአሠራር ደረጃም 
በፕሮግራምም ብትል የሚከፋፍል ነገር 
የለም። የሚከፋፍል ፕሮግራም ነው ሌላ ነገር 
ሊመጣ አይችልም። እና ማንኛውም ሀሳብ 
ልዩነት ሲመጣ በተራዘመ ሂደት ውይይት 

ይደረግበታል። ሶስት ዓመት ይፍጅ አራት 
ዓመት ይፍጅ ...ይሄ መደባዊ ጥያቄ የሀብታም 
ገበሬ የሚለው እሱም ግደይ ብቻውን ነው 
የወጣው አንጃ የነበረው የፕሮግራም አይደለም 
የሥልጣን ነው እሱም ተባረረ ዜር ፎር 
መለያየት መከፋፈል የሚባል ነገር አጋጥሞም 
አያውቅም። በ TPLF አይተን አናውቅም። 
ሌሎችም ቢሆኑ የኢህአዴግ ድርጅቶች 
መከፋፈል የሚባል ነገር አልነበረም። የሀሳብ 
ልዩነት ግን አሁንም አለ። ብዙ የሀሳብ ልዩነቶች 
ግጭቶች አሉ።

ዘኢትዮጵያ - ምናልባት በሰዎች መካከል 
ያለውን ልዩነት ለማለት ነው። ሰዎች 
ተከፋፍለው በፕሮግራም ግን አንድ ሊሆኑ 
ይችላሉ። ፕሮግራሙ አንድ ሆኖ ሰዎች ግን 
ተለያይተዋል። አይተናል። የድርጅት አመራር 
የነበሩ ሰዎች....

አቶ ስብሐት- ይባረራሉ እና እኔ ልዩነት 
አለኝ ብዬ አልወጣሁም፣ ከድርጅቱ ድርጅቱ 
ውስጥኮ ነኝ ያለሁት። ልዩነት ቢኖርማ ስልጣን 
ላይ እቆያለሁ። እንዲፈታ በመፍታት ላይ 
ሚናዬን እንድጫወት። እኔ ድርጅቱን አምኜ 
ተራ ሆኜ ብታገል ይሻለኛል።

ዘኢትዮጵያ - ስለዚህ ከወ/ሮ አዜብ ጋር ተብሎ 
የሚነገረው ነገር በተደጋጋሚ...

አቶ ስብሐት- አልሰማሁም እንደሱ ሰምቼ 
አላውቅም።

ዘኢትዮጵያ -ከወ/ሮ አዜብ ጋር ችግር 
አላቸው....

ህወሓት ወደ ወሓት?
(ወታደራዊ ሓርነት ትግራይ)

"(TPLF) ህወሓት ሰው ወደደም 
አልወደደም መለስ ከነበረበት በጣም 

የጠነከረ ድርጅት ይሆናል።"
ስብሐት ነጋ

ግብፅን ያየ!

ከስብሐት ነጋ ቃለ 
መጠይቅ በከፊል

ከመለስ ሞት በኋላ ሥልጣን እየተቆለላቸው ከጠ/ሚኒስትሩም በላይ እየሆኑ ያሉት ጠ/ ኤታማዦር ሹሙ 
ጄ/ል ሳሞራ በቻይና
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አቶ ስብሐት ነጋ

  ጄነራሎቹ

ሥልጣን 
ገንዘብ  

ጠመንጃ

የአቶ መለስ ሞት በተሰማበት ምሽት አቶስብሐት ሥልጣን ላይ ከሌሉ ተራ አባል ከሆኑ በየትኛው ኃላፊነታቸው 
ነው ወደ ደህንነት ጽ/ቤት ሮጠው የሄዱት? ሥራ አስፈጻሚው ስብሰባው ላይ የተገኙት? ወይ ያሉት ነገር ልክ 
አይደለም? ወይ እንዳሉት ተራ አባል አይደሉም። ከሁለት አንዱ ልክ አይመስልም። ወይም ሁለቱም ውሸት ሊሆን 
ይችላል። ወይስ እንደሚባለው ሌላ ስውር መዋቅር አለ ማለት ነው? 34 ጄኔራሎችን ሹሞያደረው ዓይነት መዋቅር?

“አብሬያቸው ጎልፍ ክለብ ስጫወት እውላለሁ” ስለሚሉት ሿሚና ተሿሚ ጀኔራሎች ሹመት አቶ ስብሐት 
አለማወቃቸው ያስገርማል። ተከትሎ የሚመጣባቸውን ጥያቄ ከመጋፈጥ ይህን አለማወቅ የሚያዋጣ ሆኖላቸዋል። 
መንግሥት ተጠሪነቱን ለመከላከያ ሚኒስቴር አድርጎ በአዋጅ ያቋቋመውን ወታደራዊ የቢዝነስ ኢምፓየር 
ስብሐት ወታደራዊ ሳይሆን ሲቪል መሆኑን ተናግረዋል። “እንዲህ ያለ ልዩነት ቢኖርማ ድርጅቱ ለምን እለቃለሁ 
ለማስተካከል ድርጅቱ ውስጥ እቆይ ነበር” ካሉ በኋላ ወረድ ብለው ደግሞ “እንዲህ ያለ ልዩነት ካለማ ለምን 
እቆያለሁ ድርጅቱን እለቅ ነበር አሁንም ከድርጅቱ አልወጣሁም... ያሉበትን የአቶ ስብሐት ነጋን የዘኢትዮጵያ 
ጋዜጣ ቃለ መጠይቅ በከፊል ከወራት በፊት በድህረ ገጾች አስደምጠነዋል። ጥያቄ አይፈሩም የሚባሉት ስብሐት 
ያመኑበትን መልሰው ካልመሰላቸውም ክደው ካልሆነላቸውም የጠያቂውን ሰዓት ቆርጠው መገላገል የሚችሉ 
ናቸው። ለተቃዋሚቻቸው ሲሆን ነገራቸው ፊት ለፊት ነው። ጥላቻቸውን አይደብቁም። ስለቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ 
ያላቸውን ጥላቻ ቂም ባልረበደ ቁጣቸው ገልጸዋል። ስለ አቶ መለስና ባለቤታቸው ወ/ሮ አዜብ ግን ቀለል ያለ 
የውስጥ ጠብ ነው ዓይነት አመላለስ ተጠቅመዋል። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክም አንጻር የሚያውቁትን ባይሆንም 
የሚያምኑበትን በመናገር ደፋር ናቸው።  በቃለመጠይቁ ወቅት ለምሳሌ እንዲህ ብለዋል "ከታሪክ አንጻር ስናየው 
እንደገና ይታይና የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያስተካክለው የታሪክ ቴስት ያለው (ከህወሓት ሌላ) ማነው? በኢትዮጵያ 
የነበረውን የታሪክ ተቃርኖ (ኮንትራዲሽን) ማን አወጣው? ለማመን የማይፈልግ ግን ይህን ለማየት የማይፈልግ 
ብቻ ሳይሆን ለማየት አይችልም። አሁን መስፍን ወልደማርያም ህወሓት ኢትዮጵያዊ ነው ሊል አይችልም። አቅም 
የለምው። ማንበብ አይችልም....ምክንያቱም ታሟል!  

አቶ ስብሐት የተዳከመውን ድርጅታቸውንና  ፈርጥሞ የወጣውን ሠራዊታቸውን በማግባባትና በመሸምገል ሥራ 
መጠመዳቸው ይነገራል።

ከስብሐት ነጋ ቃለ 
መጠይቅ በከፊል

"መለስ 
ድርጅቱን 
አልገደለውም 
በህይወቱ ነው 
ያለው ግን 
ይጠነክራል!"
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አቶ ስብሐት- እኔ ችግር ካለኝ ከሷ 
ጋር ነው የምነጋገረው እንጂ...

ዘኢትዮጵያ -ግንኙነትዎ ጤናማ 
ነው?

አቶ ስብሐት- ኸ?

ዘኢትዮጵያ -ጤናማ ነው 
ግንኙነትዎ!

አቶ ስብሐት- እንዴ አንድ ድርጅት 
ውስጥ ነውኮ ያለነው። ይሄ 
የሥራቤት ድርጅትኮ አይደለም። 
አንድ ጊዜ ተጣልተህ በሀሳብ 
ከተለያየህ ትወያይበታለህ። 
የሀሳብ ልዩነት ብዙ ሰዎች አለን። 
እነሱም ከኔጋር አለ..ስለዚህ  ይሄ 
ፀጋችን ነው። ንቁ ኃይላችን እሱ 
ነው። ይሄ ባይኖር ነው ይሄ 
ስላለ ያለሞከራረፍ ውይይት 
ስለሚደረግ ነው TPLF ሁለትም 
ሶስትም ሆኖ የማያውቀው። በዚህ 
በሀሳብ ልዩነት መወያየት የተቸገረ 
ይባረራል። በአንጃ ጊዜም ያየነው 
እሱ ነው። ረገጡ! ትልቁ ሪሶርስ 
ትልቁ ሀብት የተለያዩ ሀሳቦችን 
ማስተካከል ይሄ ነው አቅማችን። 
ከመጀመሪያው ብረት አልነበረም። 
ስለዚህ ይሄ የድርጅት አሠራርና 
ከህዝብ ጋር ያለን ግንኙነት። That 
was the  መድረክ that was 
the ጥይት በውስጣችን የነበረው 
ዴምክራቲክ ሕይወት ነው ይሄ 

የሚያደናቅፍ ይባረራል። እና እኔ 
አሁን የጠየቅከው የሀሳብ ልዩነት 
ይኖራል። ኤፈርት እንደዚህ ይሁን 
ይሄ እንደዚህ ይሁን ያ ሀብታችን 
በረዶ የገባበት አይደለም። 
ትኩስ ነው። ሕይወት አለው። 
ፖለቲካዊ ህይወት ሁልጊዜ ትኩስ 
መሆን አለበት።  ትኩስ ካልሆነ 
ትበላሻለህ። ከውስጥም ከውጭም 
ኮሚኒኬሽን መኖር አለበት ንፋስ። 
እኔ አሁን ያልከው ያነሳኸው 
አንተ.....

ዘኢትዮጵያ - አለመስማትዎ ግን 
ይገርማል ምክንያቱም የእርስዎና 
የወ/ሮ አዜብ የሚባለው ነገር 
ደጋፊዎችም ሳይቀሩ ቀላል ነገር 
አይመስለኝም። ምክንያቱም 
ለረጅም ጊዜ የነበረ ነገር ነው። 
እንዲያውም ወደ ቡድናዊ ደረጃ 
የአዜብ ቡድን የአቶ ስብሐት 
ቡድን እየተባለ የሚጻፍ የሚነገር 
በደጋፊው በተቃዋሚው ውስጥ 
የሚሰማ ነገር ነው። 

አቶ ስብሐት- ሊኖር ይችላል!

ዘኢትዮጵያ - እና አለመስማትዎ 
ገርሞኝ ነው!

አቶ ስብሐት- የሚሰማው ነው 
እንትኑ። ይሄ የሚሰማ ጅል መሆን 
አለበት። የሀሳብ ልዩነት ይነሳል 
ወይ አይነሳም ይነሳል? እሱ ነው 

ህይወታችን ይነሳል። ሺ ጊዜ 
ተገልጿል። የውስጥ ፖለቲካዊ 
ሕይወት መኖር አለበት!

ዘኢትዮጵያ -የሀሳብ ልዩነት ሲነሳ 
ያፋጫል ብዙ ጊዜ፣ አንዳንዴ 
ከድርጅትዎ እስኪባረሩም ድረስ 
ያስኬዳል፤ እስከምንድረስ ነው 
የሄደው የርስዎ የሀሳብ ልዩነት?

አቶ ስብሐት- እስከ ተፋጭቶ 
እስኪታረቅ ድረስ። እሱኮነው 
መጨረሻው ተፋጭቶ 
አልተለያየንም። ተፋጭቶን 
እስኪያቀራርበን ሄደ።

ዘኢትዮጵያ - ይሄ ስጋት ነበረ? 
እርስዎ የሰጉበት ጊዜ ነበረ 
በድርጅቱ አካሄድ ላይ ድርጅቱ 
ሳስቷል ድርጅቱ አደጋ ላይ 
ወድቋል ያሉበት ጊዜ ነበር?

አቶ ስብሐት- ስላልወደቀ ብዬ 
አላውቅም።

ዘኢትዮጵያ - ምልክቱንም 
አላዩትም?! ችግር የደረሰበትን 
ጊዜ? (አቶ ስብሐት ድርጅቱ አደጋ 
ላይ ወድቋል እያሉ ከድርጅቱ 
የተሰናበቱ ሰዎችን ሳይቀር እየዞሩ 
ያነጋግሩ ለማግባባት ይጥሩ 
እንደነበር ሲነገር የኖረ ነው።)

አቶ ስብሐት- አንዳንድ ድክመቶች 
ነበሩ። እሱ አሁን 

የሠራዊቱን ጡንቻ የሚያፈረጥሙ ሕጎች እየወጡ ልዩ ልዩ ሹመቶች እየተሰጡ ነው። በዚህ መሠረት የጄኔራል 
መኮንኖች ሹመትና በመከላከያ ሠራዊቱ አመራሮች ላይ የኃላፊነት ሽግሽግ ተካሄዷል፡፡ የሰሜን ዕዝ ዋና አዛዥ 
የነበሩት ሌተና ጄኔራል ሰአረ መኮንን በተሻለ ኃላፊነት ወደ ማዕከል እንዲመለሱ መደረጉ ታውቋል፡፡ በምትካቸው 
ሜጀር ጄኔራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ተሹመዋል፡፡ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ በነበሩት ሜጀር ጄኔራል ሞላ ኃይለ 
ማርያም ምትክ ሜጀር ጄኔራል አደም መሐመድ መተካታቸው ተገልጸዋል፡፡ ከአየር ኃይል አዛዥነታቸው የተነሱት 
ሜጀር ጄኔራል ሞላ እንደ ሌተና ጄኔራል ሰአረ ወደ ማዕከል ለከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት መሾማቸው ተዘግቧል፡
፡ ሹመቱን ተክትሎ የአገር መከላከያ ሠራዊት የሚተዳደርባቸውን የተለያዩ አዋጆች በአንድ ያጠቃለለና የተለያዩ 
ማሻሻያዎችን ያካተተ አዋጅ መዘጋጀቱም ተገልጿል። 

 ( ለአብነት ያህል ጠ/ሚኒስትሩን በማስፈቀድ ከሚል ለበጣ ጋር የሚከተሉት መብቶች ለመከላከያ ተሰጥተዋል)

•	 ከፌዴራል መንግሥት በየዓመቱ ከሚያገኘው በጀት በተጨማሪ፣ ከሌሎች የገቢ ምንጮች እንዲጠቀም 
በሕግ ተፈቅዶለታል። 

•	 በተቆጣጣሪ ባለሥልጣንነት የሚመራቸው የልማት ድርጅቶች በየዓመቱ ከሚያገኙት ትርፍ ላይ ድርሻ 
እንዲኖረው፣ ሕጋዊ ፈቃድ አግኝቷል፡

•	 በተለያዩ አገሮች የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ላይ ሠራዊቱን በማሰማራት ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት 
የሚያገኘውን ክፍያ (በውጭ ምንዛሪ) መጠቀም ይችላል።

መከላከያ ሚኒስቴር ካሉት አትራፊ  የልማት ድርጅቶች መካከል 

•	 የመከላከያ ሠራዊት ፋውንዴሽን 

•	 ግዙፉ የኢትዮጵያ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን፣ 

•	 የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝና 

•	 የመከላከያ የኮንስትራክሽን ዲዛይን ኢንተርፕራይዝ  ይኙበታል።

ዘገባዎች እንደሚያሳዩት ከሁለት ዓመት በፊት በአሥር ቢሊዮን ብር ካፒታል የተቋቋመው ግዙፉ የብረታ ብረትና 
ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በተቋቋመ በሦስተኛ ዓመቱ ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ እያንቀሳቀሰ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ 
በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዓመታዊ ትርፍም እያገኘ ነው፡፡ መንግሥት በአጠቃላይ ለመከላከያ የሚፈቅድለት በጀት 
(ለምሳሌ በዚህ ዓመት) 7.5 ቢሊዮን ብር ቢሆንም ከበርቴው መከላከያ ግን ካሉት ድርጅቶች መካከል በአንዷ ብቻ 
ከ17 ቢሊዮን ብር በላይ ያንቀሳቀሳል።

የመከላከያ ሠራዊት አዋጅ!

3

የተጠርጣሪው  አጭር  የሙስና  ታሪክ

ባለፈው ዓመት፣ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2005 የበጀት ዓመት፣ “40,000 
ዜጎችን በውጭ አገር ሥራ ለማሠማራት አቅዶ  ለ198 ሺ 667 (10 ሺ736 
ወንዶች እና 187ሺ 931 ሴቶች) አገልግሎት በመስጠት ከእቅድ በላይ 396 
በመቶ አፈፃፀም ተመዝግቧል፡፡” ሲል የመንግሥት የአምስት ዓመት የእቅድና 
ትራንስፎሜሽን አፈጻጸም ሪፖርት አመልክቷል። “አፈጻጸሙ ከባለፈውም 
ዓመት ጋር ሲነጻጸር እጅግ በጣም ከፍ ያለ” መሆኑን ገልጾ “በ2007 
በ2013/14 የበጀት ዓመት እንደሚደረስበት የተጣለው ግብ ሙሉ በሙሉ 
ተደርሶበታል፡፡” ብሏል።

በውጭ ሃገር ለሥራ የሚሠማሩ ዜጎች፣ መብትና ደህንነትን ለማስጠበቅ፣ 
እንዲሁም ህገ ወጥ የሠዎች ዝውውርን ለመከላከል የሚያስችል፣ አንድ 
ብሄራዊ ኮሚቴ መቋቁሙን ሪፖርቱ አስታውሷል። በተለይ የሰዎች ህገ 
ወጥ ዝውውርን በተቀናጀ መንገድ መከላከል እንዲቻል በውጭ አገር 
ለሥራ የሚሠማሩ ኢትዮጵያውያንን መብት ደህንነትና ክብር ለማስጠበቅ 
ከፌዴራል በተጨማሪ በየክልሉ ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙ ማድረግ ናቸው፡፡ 

መንግሥት ይህን ይበል እንጂ ሰሞኑን ከሳዑዲ አረቢያ ብቻ ከ100ሺ በላይ 
የሚሆኑ ተመላሽ ኢትዮጵያውያንን ወደ አገር ቤት ማጓጓዙን እየገለጸ ነው። 
እንኳንስ የዜጎቹ መብትና ደህንነት ሊከበር በተቃራኒው ከፍተኛ ቁጣን 
የቀሰቀሰውና አሳዛኝ ግፍ የተፈጸመባቸው ዜጎችን ሲያጓጉዝ ተገኝቷል። 
የስደት ተመላሾቹንም መልሶ በማጓጓዙ ከፍተኛ አድናቆት እንዲሰጠው 
የሚጠባበቀው መንግሥት ይህንንም ከእቅድ በላይ ማከናወኑን ገልጿል። 
10ሺ ሰዎችን ለመመለስ አቅዶ 10 እጥፍ የሚደርሱትን ከ100ሺ በላይ 
ኢትዮጵያውያንን መልሶ ለማጓጓዝ በመቻሉ ተኩራርቷል።

የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በቀን ወደ 800 የሚደርሱ ወደ 
አረብ አገራት ተጓዥ ኢትዮጵያውያንን ብቻ ፈቃድ በመስጠት ያስተናግድ 
እንደነበረ መግለጹ ይታወሳል። የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር 
የሕዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ግርማ 
ሸለመ “ሠራተኞችን ወደ ውጭ በሕጋዊ መንገድ ከሚልኩ 178 ያህል 
ኤጀንሲዎች ጋር በጋራ እንደሚሠሩና ወደ ሳዑዲ ዓረቢያ፣ ኩዌትና ዱባይ 

በሕጋዊ መንገድ ሠራተኞችን እንደሚልኩ” መናገራቸው በወቅቱ ተዘግቧል፡
፡ እንዲያውም የተጓዡ መጠን እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ መንግሥት ቶሎ ቶሎ 
መላክ እንዲችል፣ “ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱ ለችግሩ መፍትሔ ለማግኘት 
ቀደም ሲል ወደ ሌላ ቦታ ተዘዋውረው የነበሩ ሠራተኞቹን ሳይቀር በመመለስ 
ላይ ይገኛል፡፡ በምሳ ሰዓት፣ ቅዳሜና እሑድ ሳይቀር ሠራተኞች በእረፍት 
ቀናቸው እንዲገቡ እያደረጉ መሆናቸውን” ባለሥልጣኑ አስረድተዋል። 
ስለዚህ መንግሥት ከኤጄንሲዎች (ደላሎች) ጋር ተባብሮ ለሥራ ወደ አረብ 
አገራት የሚልካቸውን ዜጎቹን ሲልክም ሆነ ሲመልስ በኩራትና በትጋት 
መሆኑን መገንዘብ ይቻላል።

ባለፈው ዓመት ብቻ 30ሺ 269 የውጭ 
ዜጎች ኢትዮጵያ ገብተው እየሠሩ ነው
በተያያዘ ዘገባ በ2012/2013 በጀት ዓመት መንግሥት ለ23,000 የውጭ አገር 
ዜጎች የሥራ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት አቅዶ በድምሩ 

ለ30,269 የውጭ አገር ዜጎች የሥራ ፈቃድ የመስጠት አገልግሎት ማከናወኑን 
ገልጿል፡፡ አፈጻጸሙ ከዕቅዱ በላይ ሊሆን የቻለው በአገሪቱ በተፈጠረው 
ምቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታ እና እያደገ በመጣው የመሠረተ ልማት ግንባታ 
ምክንያት ለሥራ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ የውጭ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ 
በመምጣቱ ነው ብሏል።

396 ከመቶ ?
መንግሥት ለራሱ አጨበጨበ

198 ሺ 667 ዜጎቹን ኤክስፖርት አድርጓል!

ስንዴ፣ ዘይት፣ ስኳር፣ ትገዛለች፣ አሁን ደግሞ የከብት ቆዳም ልትገዛ ነው!
ከአፍሪካ በእንስሳት ሀብት 1ኛ የሆነች አገር ቆዳ ከውጭ መግዛት ጀምራለች። የከብትን አገር ቆዳ ቸገረው 
እንደማለት ነው። ደግሞ ይህን የሚለው ራሱ መንግሥት ነው።

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያሉት የቆዳ ፋብሪካዎች በዓመት ከ40 ሚሊዮን በላይ የበግና ፍየል ሌጦና ከ2 
ሚሊየን በላይ የበሬ ቆዳ ይፈልጋሉ። እየቀረበላቸው ያለው ግን ከግማሽ በታች 17 ሚሊየን ሌጦና ከ1 ነጥብ 
5 ሚሊዮን በታች የሆነ ቆዳ ሆኗል። በጥሬ ቆዳ አቅርቦትና ፍላጎት መካከል የ20 ሚሊዮን ክፍተት አለ:: 
በዚህ የተነሳ የቆዳ ፋብሪካዎች ከፍተኛ ችግር እየገጠማቸው ነው። የቡና ዋጋን መውደቅ በአለበት ሁኔታ 
ኢትዮጵያ ተስፋ ያደረግችበት የቆዳና ሌጦ 
ኤክስፖርትም ችግር እየመጣበት ነው።

በዚህ የተነሳ ሃገሪቱ ከዘርፉ የምትጠብቀውን 
ገቢ ማሳካት አስቸጋሪ መሆኑን የኢትዮጵያ 
ቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስትቲዩት ዋና 
ዳይሬክተር አቶ ወንዱ ለገሰ መግለጻቸውን 
የመንግሥት ሚዲያዎች ሰሞኑን ዘግበዋል። ዋና ዳይሬክተሩ እንደሚሉት ቆዳ ፋብሪካዎቹ የሚፈልጉትን የጥሬ 
ቆዳና ሌጦ አቅርቦት የሚያገኙት 20 በመቶውን ከቄራዎች  የተቀረውን 80 በመቶ ደግሞ ከህብረተሰቡ ነው። 
ህብረተሰቡ ደግሞ አቅቶታል። ከብት የሚያርደው በአመዛኙ የበዓል ወቅቶችን እየጠበቀ በመሆኑ አብዛኛዎቹ 
የቆዳ ፋብሪካዎች አቅማቸውን ሙሉ ተጠቅመው መስራት እንዳይችሉ አድርጓል። በዚህም በእንስሳት ሃብቷ 
ከአፍሪካ ቀዳሚ የሆነቸውን ሃገራችንን ተሻግረው ጥሬ ቆዳና ሌጦ ፍለጋ ወደ ውጭ ገበያ ማማተር ጀምረዋል ።

መንግሥት ግን እንደ ኢንደስትሪ ሚኒስትር ደኤታው አቶ ታደሰ ኃይሌ በመሳሰሉት ከፍተኛ ባለሥልጣናቱ 
አማካይነት በሰጠው መግለጫ ማስተባበል የያዘ መስሏል። ይህ የሆነው በእንስሳቱ ላይ በሚደርሰው የጤና 
ችግር እንጂ በኑሮ ውድነቱ አለ መሆኑን እየገለጸ ነው። ለፋብሪካዎቹ ከሚቀርበው ቆዳ ውስጥ 65 በመቶው 
ጥራት የጎደለው በመሆኑ ይጣላል በሚል ጉዳዩን ከጥራትም ጋር አያይዞታል። በሃገሪቱ የተዘረጋው የግብይት 
ስርዓት ከቆዳና ሌጦ ባለቤቶች ፋብሪካዎች ጋር እስኪደርስ ድረስ ከአራት በላይ የገበያ ሰንሰለቶችን በማለፉ 
ቆዳውን ለብልሽት የሚዳርገው  መሆኑንም የሚኒስትር ደኤታው መግለጫ አመልክቷል።  ይህን ለመቅረፍ 
ሲባልም የንግድ ሚኒስቴር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን  «የጥሬ ቆዳና ሌጦ ግብይት አዋጅ» አዘጋጅቶ 
መጽደቁን እየተጠባበቀ መሆኑም ተገልጿል። 

ለዘመናት የኖረው የገበያ ሰንሰለት እንደምን ሆኖ ቆዳውን ለድንግተኛ ብልሽት ሊያጋልጠው እንደቻለ ግን 
የሚኒስትሩ መግለጫ አላብራራም። እንዲያውም በተቀራኒው መንግሥት ከፍተኛ ጥራት እንዳለው ከሚነገረው 
ከኢትዮጵያ ቆዳና ሌጦ ላለፉት ዓመታት በዓመት 123 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ እያስገኘ መምጣቱን 
በመግለጽ፣  በ2007 ዓመት መጨረሻ በዓመት 500 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢን ለማግኘት እቅድ መያዙን 
ሲገልጽ መቆየቱ ይታወቃል። ይልቁንም ችግሩ የቆዳ ጥራት ሳይሆን እንደተባለው ህዝቡ በኑሮ ውድነት የተነሳ 
ከብት ማረዱን እየቀነሰ በመጣቱ የመሆኑን ግምት ያጎላዋል። የሆኖ ሆኖ ኢትዮጵያው ወደ 30 ለሚደርሱ 
የቆዳና ተያያዥ ፋብሪካዎቿ ቆዳንና ሌጦን ከውጭ ገዝታ ማስገባት ግዴታዋ በመሆኑ ከቀረጥ ነጻ ሁኔታዎችን 
ማመቻቸት ጀምራለች።

በዚህ የተቆጩትን የሞጆ ቆዳ ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ አቶ ሬድዋን በዳዳ ለዘመን እንደገለጹት “በግ የሌላት 
ሶማሊያ እንኳን የበግ ሌጦ ወደ ውጭ ትልካለች።” ብለዋል። አገር ውስጥ ገዢ ያጡ ነጋዴዎችም ከወትሮው 
በላቀ ሁኔታ በግና ፍየሎችን በኮንትሮባንድ ወደ ውጭ መንዳት መጀመራቸው ተሰምቷል። ጤፍ ኤክስፖርት 
አድርጎ እንጀራን እንደማስመጣት መስሏል። 

ከአፍሪካ በእንስሳት 1ኛ የሆነች አገር 
ቆዳ ከውጭ መግዛት ጀምራለች። 

የከብትን አገር ቆዳ ቸገረው

ከገጽ 2  ስብሐት

“The population of the capital Addis Ababa 
has doubled every decade since 1984 and 
UN-Habitat has predicted that the population 
will reach 12 million in 2024. ... “ ይላል 
አንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አካል። ( 
የ The United Nations Human Settlements 
Programme (UN–Habitat)። 2014 ማለት የዛሬ 
10 ዓመት ማለት ነው።  በመሆኑም  ይህን አሳሳቢ 
ችግር በጽኑ ልታስብበት እንደሚገባት የሚመክሩ 
ዓለም አቀፍ ተቋማት እየተሰሙ ነው። የኢትዮጵያ 
የማዕከላዊ  ስታትስቲክስ ባለሥልጣንም 5 ሚሊዮን 
አልፏል የሚባለውን የአዲስ አበባ ህዝብ ቁጥር 
በድፍረት ባይቀበልም ሲፈራ ሲቸርም ቢሆን ስለ 
አጨማመሩ ማሳሰቡ አልቀረም። ዙሪያ ጥምዙን ሄዶ 
“የከተማ ህዝብ ቁጥር ዕድገት ወደፊትም እስካሁን 
ከታየው ባላነሰ ፍጥነት የሚቀጥል መሆኑን ለመገመት 
የሚያስችሉ መሰረታዊ መነሻዎች አሉ” ካለ በኋላ 
“ እ.ኤ.አ. በ2020 ከጠቅላላው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
መካከል 30% የሚሆነው በከተማ እንደሚኖር 
ይገመታል” ብሏል። 

ከተማ ማለት ምንድነው? አንድን ከተማ ከተማ 
የሚያስብለው ከህዝብ ብዛት አንጻር ስንት ሰው 
ሲኖርበት ነው የሚለውን መመለስ አስፈላጊ ነው። 
ቤትና ሰው የሚቆጥረው ኤጀንሲው ግን አሁንም እሱን 
በቀጥታ ከመመለስ ኢትዮጵያ ውስጥ “2ሺ እና ከዚያ 
በላይ የህዝብ ብዛት ያላቸው ከተሞች 924 ናቸው” 
ይላል። ቀበሌውን ሁሉ ከተማ እያልን እንዳንቸገር 
ቢያንስ ከ100ሺ በላይ ነዋሪዎች ያሉባቸውን ከተሞች 
እንዲነግረን ብንጠይቅ ከኤጄንሲው የምናገኘው 13 
ከተሞች ብቻ መሆናቸውን ነው። እንደ ኤጄኒስው 
ገለጻ ከአዲስ አበባ ቀጥላ በርካታ ነዋሪዎች ያሏት 
ሁለተኛ ከተማ ድሬዳዋ ናት። በአዲስ አበባና 
በድሬዳዋ ከተማ መካከል ያለውን ልዩነት በ12 እጅ 
የሚበልጥ በመሆኑ በኢትዮጵያ ከተሞች መካከል 
ያለው ልዩነት እጅግ የጎላ መሆኑን መረዳት እንችላለን 
ይላል መግለጫው። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያ ያላት ከተማ 
አንድ እሱም ቢሆን አዲስ አበባ ብቻ ነው የሚሉ አሉ። 
እሷም ብትሆን በቂ መብራትና ውሃ ገና አላገኘችም። 
የአዲስ አበባ ቁጥር ግን ካለበት ሳይነቃነቅ 3ሚሊዮን 
እንደተባለ የሚቀጥለው እስከመቼ ነው? በዚህ 
ስሌትስ እንዴት አድርጎ ነው የዛሬ አስር ዓመት 12 

ሚሊዮን የሚደርሰው? ቁጥር ትክክል ካልሆነስ የአዲስ 
አበባ ቁጥር ሁልጊዜ አንሶ እንዲነገር የሚፈለገው 
ለምንድነው? እነዚህ ጥያቄዎች ጉዳዬ የተባሉ 
አይመስልም። አሁንም ከሱ ከቁጥሩ ይልቅ ስለችግሩና 
አደጋው ማውራቱ የቀለለ መስሏል። ብዛቱ አስከትሏል 
የተባለው ችግር እየተወራ የብዛቱ መጠን የሚደበቀው 
ለምንድነው? የማ ዕከላዊ ስታትስቲክስ ስለችግሩ 
ሲወራ የሚከተለውን ብሏል፦

“ በአዲስ አበባ ከተማ የሚታየውና ከገጠር ወደ ከተማ 
የሚደረገው ከፍተኛ የህዝብ ፍልሰት የከተማው 
ኢኮኖሚ ያለውን ነዋሪ መሸከም በማይችልበት ሁኔታ 
ላይ እያለ የተከሰተ በመሆኑ የከተማ አስተዳደሩ ባለው 
ውስን ቁሳዊና ተቋማዊ አቅም ዘላቂ ልማት ለማምጣት 
ተቸግሯል፡፡ በመሆኑም በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ 
የመጣውን የከተማ ህዝብ ዕለታዊ ፍላጎት ለማሟላት 
አዳጋች ሆኗል፡፡ ከዚህም የተነሳ የአዲስ አበባ ከተማ፣ 
ድህነትና ስራ አጥነት የተንሰራፋባት፣ የተዳከመ 
የመሰረተ ልማት አውታር የሚገኝባት፣ የተጨናነቀ 
የመኖሪያ አካባቢና ከደረጃ በታች የሆኑ ግንባታዎች 
የተሞላች፣ ቀላል የማይባል ቁጥር የያዘ ነዋሪ መደበኛ 
ባልሆነ የስራ መስክ ተሰማርቶ የሚገኝባት፣ የጎዳና 
ተዳዳሪነት፣ ዝሙት አዳሪነት፣ ልመናና ወንጀለኛነት፣ 
የትራፊክ አደጋ፣ የንብረት ቃጠሎና ውድመት፣ 
ሕገወጥ ግንባታ ወዘተ የተንሰራፋባት መሆኗ ተጠቃሽ 
ነው፡፡”

በአንድ በኩል ስለ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት እየተወራ 
በሌላ በኩል በአሃዝ ሳይሆን በአይነት ስለሚገለጽ 
እንደዚህ ያለ ችግር የማውራት ፖለቲካ ግልጽ 
አይደለም። የኢኮኖሚ እድገት ሲወራ ለእድገቱ 
አስተዋጽኦ ያለውን የአምራች ህዝብ ቁጥር መጨመር 
ለመሸሸግ ተፈልጎ ከሆነ ኢኮኖሚስቶች እዚህ ላይ 
ቢያጫውቱን ከተሳካላቸውም ቢያስጠነቅቁን ጥሩ 
ነው። 10 ዓመት ቅርብ ሲሆን የተባለው 12 ሚሊዮን 
ደግሞ ብዙ ነው። ከአዲስ አበባ ህዝብ መውለድ 
በሚችል የዕድሜ ክልል የሚገኘው 64 ከመቶ በላይ 
ነው መባሉ ከግምት ሊገባ የሚገባው ነው። የወንድና 
የሴቱም ቁጥር የሚለያይ ሲሆን የሴቶች ቁጥር 
ከወንዶች ቁጥር ጋር ሲወዳደር በ16 በመቶ ብልጫ 
አለው፡፡  84 ወንዶች ለ100 ሴቶች ይደርሳሉ ማለት 
ነው። ብዙ ወላድ አለ!

ተመድ- ከአስር ዓመት በኋላ 
12 ሚሊዮን ይገባል 

የአዲስ አበባ ሕዝብ ስንት ነው?

ወደ ገጽ 4

በግና በሬ ሲወደዱ አራጅ 
ጠፋ ቆዳው ከየት ይምጣ?
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“ኑሮ ተወዷል” ያልተባለበትን 
ቀን ለማስታወስ ከማይቻልበት 
ደረጃ ተደርሷል። ሰው ግን እየኖረ 
ነው! ምንድነው ተአምሩ? ሰው 
እንዴት አድርጎ እንደሚኖር ማወቁ 
ይቸግር ይሆናል። መንግሥት 
የሚያደርገውን ግን መመልከት 
ይቻላል።  ለሠራተኞች ደመወዝ 
ጨምሯል፣ በሸቀጦች ላይ ጊዜያዊ 
ተመን አውጥቷል። ሕገ - ወጥ 
ነጋዴዎች ያላቸውን የመቅጣት 
እርምጃ ወስዷል። ያለቅጥ 
የሚሰጠውን የባንክ ብድር 
በመግታት ግሽበቱን ለመቆጣጠር 
ሞክሯል። ምንዛሪ በመሸጥ ከፍተኛ 
የሆነ የዶላር ክምችት ፈጥሯል፡
፡ ከእነዚህ ሁሉ የላቀው ግን የኑሮ 
ዋልታ የሆነውን የእህል አስቤዛ 
ገዝቶ መደጎም ነው። 

መንግሥት ተጠሪነቱ ለንግድ 
ሚኒስቴር የሆነ የኢትዮጵያ እህል 
ንግድ ድርጅት የሚባል ተቋም 
አለው። ሥራው ከውጭም ሆነ 
ከአገር ውስጥ እህል እየሸመተ 
በርካሽ ዋጋ ለገበያ ማቅረብ ነው። 
እንደ መንግሥት እምነት ይህ 
ድርጅቱ እስካለ እህል እጥረት 
አይኖርም ፤ ዋጋም ርቆ አይሄድም። 
ለምሳሌ ባለፉት ሁለት ዓመታት 
በኩንታል እስከ 800 ብር ደርሶ 
የነበረውን የስንዴ ዋጋ ወደ 580 
ብር ጎትቶ ጥሎታል። ለእንዲህ 
ያለው ጨዋታ እስካሁን ከ18 
ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ 
ከውጭ ገዝቶ አስገብቷል። ለምሳሌ 
አምና በ2005 ዓመተ ምህረት 
ብቻ 5.6 ቢሊዮን ብር ወጪ 
አድርጎ ከ5 ሚሊዮን ኩንታል 
በላይ እሕል በመግዛት ገበያውን 
ዝም አሰኝቶታል። ለዳቦ ጋጋሪዎች  
የሚሆን ዱቄት ለሚያመርቱ 
ፋብሪካዎች 6 ሚሊዮን ኩንታል 
ስንዴ ገዝቶ አድሏል። ከገበሬዎች 

ላይ ከ 1 ሚሊዮን ኩንታል በላይ 
እህል ገዝቷል። ድርጅቱ ዘንድሮ 
ከሀገር ውስጥና ከውጭ እህሉን 
ለመግዛት 4 ቢሊዮን ብር መድቦ 
እየሰራ መሆኑን አስታውቋል፡፡ 
የኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት 
በመላ አገሪቱ 10 ቅርንጫፎች እና 
ከ70 የማያንሱ የግዥ እና ሽያጭ 
ጣቢያዎች አሉት።

በዚህ ዓመት ካለው እቅዱ 
መካከልም 100ሺ ኩንታል ጤፍ፣ 4 
ነጥብ 5 ሚሊዮን ኩንታል የስንዴና 
የቦቆሎ ምርት የመሳሰሉትን 7 
ሚሊዮን ኩንታል ከገበሬው 
በመግዛት ገበያውን 
ለማጥለቅለቅ እቅድ ይዟል። 
ችግር ሲፈጠር ቶሎ 
ለመድረስ በሚል በአሁኑ 
ወቅት 8 ሚሊዮን ኩንታል 
እሕል የማከማቸት አቅም 
ፈጥሯል፡፡ 40 ሚሊዮን 
ህዝብ ቢራብ ለ6ወር 
መቀለብ እችላለሁ ባይ 
ሆኗል። ለዚህም አሁን 
በመጠባበቂያ ክምችት ያለውን 
የ465 ሺሕ ሜትሪክ ቶን የእህል 
ክምችት፣ ወደ ሦስት ሚሊዮን 
ሜትሪክ ቶን በማሳደግ፣ 40 
ሚሊዮን ሕዝብ ለስድስት ወር 
መመገብ የሚያስችሉ የእህል 
ማከማቻ ጎተራዎችን እየገነባሁ ነው 
ብሏል። በቂ መብራት ሳይኖረው 
ለጎረቤት አገሮች ኤሌክትሪክ 
ኃይል  እሸጣለሁ እንደሚለው 
እህልም ኤክስፖርት አደርጋለሁ 
ብሎ ተነስቷል። በነዚህ ምክንያቶች 
መንግሥት ወደ ገበያ መርጨት 
ሳይሆን ከገበያም ይሰበስባል 
ማለት ነው። ገበያው ላይ እጥረት 
መፈጠሩም ለዚህ ይመስላል። ራሱ 
ያቆሰለውን ገበያ ራሱ ያክመዋል።

በዚህ ዓመት 6.5 ሚሊዮን ኩንታል 

እህል ገዝቶ (ወይም ከጎተራው 
አውጥቶ) ገበያው ላይ ለመርጨት 
አስቧል። ይህ መንግሥት በገበያው 
ላይ የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት 
ያሳያል ብለው የሚተቹት አሉ። 
ከዚያም አልፈው እንዲያውም 
ለዋጋ ውድነቱ የመንግሥት ጣልቃ 
ገብነት ተጠያቂ ነው ብለው 
የሚከሱትም አሉ። ምክንያቱም 
መንግሥት ለበላተኞችም፣ 
ለአከፋፋዮችም፣ ለእርዳታ ሰጪ 
ድርጅቶች ሳይቀር እህል እየገዛ 
ስለሚሸጥ ብዙ እህል ያስፈልገዋል። 
ኪሳራም ስለማይኖርበት ከገበሬው 
በተጠየቀው ዋጋ ተሻምቶ ይገዛል። 

በጅምላም ቸርቻሪም አስመጪም 
ላኪም ስለሆነ በብዛት የተሳተፈበት 
ንግድ ሀብታም አድርጎታል። ከአገር 
ውስጥ አልፎ ኤክስፖርት ለማድረግ 
ቡናና የቅባት እህሎችንም መሸጥ 
መጀመሩም ለዚህ ነው። ቡና እየላከ 
ስንዴ ለማስመጣት ተነስቷል። 

መንግሥት በእህል ንግድ  ድርጅት 
አማካይነት፣ እንኳን አገር ውስጥ 
ያለውን ፍጆታ ኢትዮጵያ 
ወደ ውጭ በምትልካቸው 
የኤክስፖርት ምርቶች ላይ ሳይቀር 
እጁን አስገብቷል። በዚህ ዓመት 
56 ሺ ኩንታል የቡና ምርት 
ከገበሬው በመግዛት ወደ ውጭ 
አገር ልኳል። 195ሺ ኩንታል 
የጥራጥሬና የቅባት እሕል 
ምርቶችን ኤክስፖርት አድርጓል። 

ከዚያ የሚያገኘውን ዶላር መልሶ 
እህል ይገዛበታል፣ በገዛውም 
እህል ገበያውን ያረጋገበታል። 
“ኢትዮጵያ በምግብ እህል ራሷን 
ትችላለች” ሲባል አምርታ ሳይሆን 
ገዝታ በመመገብ ነው መባሉም 
ለዚህ ነው። ገበያው ሰማይ 
ቢደርስ ግሽበቱ (ኢንፍሌሽኑ) 
ቢፈላ፣ መንግሥት የተወደደውን 
እያስረከሰ፣ የረከሰውን እያስወደደ 
ሚዛኑን እያጫወተ ይጠብቃል። 
ከውጭም ሆነ ከውስጥ፣ ጨው፣ 
ስንዴ፣ ዘይትና ቅመማቅመሙን 
ሲገዛ በአንድ ስሙ ወጥ ሠርቶ 
ማቅረብ ቀርቶታል። 

እንዲህም ሆኖ ኑሮ ውድነቱ 
ቀጥሏል። እስከመቼ? 
አይታወቅም። ቢሆንም ቢሆንም 
ዛሬ...ሰው በልቶ ያድራል! ገዝቶም 
ሆነ ተገዝቶ ወይም ፖለቲካው 
ሌላው ነገር ሆኖ ማለት ነው! 
በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ትልቁን 
የእርሻ መሬት የገዙት ህንዶች 
ናቸው። ኢትዮጵያ ደግሞ እህል/
ስንዴ ገዝታ የምታስመጣው ከህንድ 
ነው። በዚህ አመት መስከረም ወር 
ብቻ ከገዛችው 4 ሚሊየን ኩንታል 
ስንዴ ውስጥ 1 ነጥብ 2 ሚሊየን 
ኩንታሉ የተገዛው ከህንድ ነው። 
መሬት ከኢትዮጵያ ስንዴ ከህንድ!
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ግንዛቤ አግኝቷል። (TPLF) 
ህወሃት ሰው ወደደም አልወደደም 
መለስ ከነበረበት በጣም የጠነከረ 
ድርጅት ይሆናል። አሁን እንኳ 
ከነጥንካሬው ነው ያለው። 
የጥንካሬው ዲግሪ መለስ ከነበረበት 
በላይ ጠንክሮ ይወጣል። ሰው 
ይወደዋል ወይ አይወደውም 
አይደለም። የትግራይ ህዝብ ግን 
ወደዚህ ደረጃ ይደርሳል።

ዘኢትዮጵያ - የመለስ ራዕይ ይባላል 
አሁን ለምሳሌ ። ሁለት አየር ላይ 
ያሉ ነገሮች አሉ። አንዱ ወገን 
አቶ መለስ ህወሓትን ገድለውት 
ነው የሄዱት። ይህንን አስተሳሰብ 
እንዲያውም እነ አቦይ ስብሐት 
የሚጋሩት ነው፣ የሚቆጩበት 
ነው፣ የሚል አለ ። በሌላ በኩል 
ደግሞ የለም መለስ ገድሎት 
ሳይሆን እንዲያውም አጠናክሮት 
ነው የሄደው የሚሉ ወገኖች አሉ 
የእርስዎ አስተያየት ምንድነው?

አቶ ስብሐት- እኔ አሁን እንደዚህ 
እንትን ስለሆን አንድ ላይ ስለሌለን 
አስቸጋሪ ሊሆን ነው........ አንድ 
ድርጅት አንድነትንም ይሁን 
አረናም ይሁን እንደ ድርጅትነቱ 
ይወለዳል ይሞታል ይለወጣል 
ይሻሻላል። TPLF ከመለስ በኋላ 
የሚቀጥል አለው የሚቀጥሉ 
ጸጋዎች አሉ የሚሻሻሉ አሉ፣ 
የሚለወጡ አሉ። ስለዚህ ይሄ 
ኢተርናል ነው። ይሄ የሚሻሻል 
አለ፣ የሚቀጥል አለ፣ የሚለወጥ 
አለ።  አሁን በፕሮግራም የሚለወጥ 
ነገር የለም። ያው ካፒታሊዝም 
ካፒታሊዝም ነው። ካፒታሊዝሙ 
ደግሞ ደቨሎፕመንታል ነጻ አገራዊ 
ኢኮኖሚ ነው። ስለዚህ መለስ 
ድርጅቱን ገድሎት አልሄደም። 
እንደማንኛውም ድርጅት አባይ 
ስዬ ሄደ ትቶት የሚሄድ የሚሻሻል 
ነው የሚለውጥ ነው የሚቀጥል 
ነው ዳይናሚካሊ እንደሱ እያለ 
ይሄዳል። እና መለስ ድርጅቱን 
አልገደለውም። በህይወቱ 
ነው ያለው ግን ይጠነክራል።

ዘኢትዮጵያ - ግን የሳቸው አመራር 
ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/
ማርያም ወደ ስልጣን ሲመጡ  
“አሁን የቡድን አመራር (ኮሌክቲቭ 
ሊደርሺፕ) ነው ያለው” ብለው 
ነበር።  አሁን ነው ብለው ያሉት። 
ከአቶ መለስ ሞት በኋላ። ምን 
ማለት ነው ? ያ ቡድን አመራር 
ማለት? አሁን የጋራ አመራር 
አለ ብለው ያምናሉ? በፊትስ 
አልነበረም ብለው ያምናሉ?

አቶ ስብሐት- እኔ አቶ ኃ/
ማርያም ይሄን ቢመልሰው 
ነው ጥሩ የሚሆነው።

ዘኢትዮጵያ - አባባሉ 
ግን ልክ አይደለም?

አቶ ስብሐት- የአቶ ኃ/ማርያም 
አባባል ከየት እንደተነሳ ወደ 
ግጭት መሄድ አልፈልግም። 
ምን ማለቱ እንደሆነ። ድሮ የጋራ 
አመራር አልነበረም ማለቱ ነው 
ልል አልችልም። ነበረ ማለቱ ነው 
ልልም አልችልም። ከኃይለማርያም 
አልነሳም። ድርጅቱ ከነበረው 
የጋር አመራር የበለጠ የጋራ 
አመራር አግኝቷል አሁን። 
ድሮም ባህርይው የጋራ ነው።

ዘኢትዮጵያ - ለምንድነው 
የ በ ለ ጠ  ያ ገ ኘ ው ?

አቶ ስብሐት- ሳቅ...ሁል ጊዜ ምን 
አልኩህ አንድ ድርጅት...አሁን 

ሳቅ አቋረጣቸው አንድ ድርጅት 
የበለጠ ከሆነ ያ...

ዘኢትዮጵያ - ገባኝ ግን...

አቶ ስብሐት- አይደለም። የበለጠ 
ካልኩህ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ 
ነው። ድሮም የጋራ አመራር ነበር። 
አሁን እሱ አሰፋው። ማስፋቱ 
የጋራ አመራሩ ማስፋቱ ስለተገኘ 
ነው። ማሻሻል..

ዘኢትዮጵያ - አቶ መለስ 
አምባገነን ነበሩ እየተባለ የሚሰጥ 
አስተያየትም ስላለ ነው። ሥልጣን 
በተለይ ከፍፍሉ ወይም እነዚያ 
ሰዎች ከተባረሩ በኋላ መለስ...

አቶ ስብሐት- ይቺ ድገማት 
አሁን ይቺ ድገማት? ድሮም የጋር 
አመራር ነበረ። አሁን ደግሞ የጋራ 
አመራሩን ማስፋት አስፈለገ።

ዘኢትዮጵያ - ለምን ማስፋት 
አስፈለገ አሁን የጋራ አመራሩን?

አቶ ስብሐት- ሥራ ሁልጊዜ 
ኮምፔሌክስ እየሆነ ይሄዳል 
አይደለም? አሁን ማስፋቱ በጣም 
አስፈላጊ ነው። It is very 
important! ሁለት ተጠባባቂ 
ጠቅላይ ሚኒስትሮች አደረገ። 
ሁለት ነው ሶስት?

ዘኢትዮጵያ - ሶስት ነው

አቶ ስብሐት- አራት ከፍተኛ 
ባለሥጣኖች ደግሞ አድቫይዘርስ 
ብሎ አስቀመጠ። በረከት አባይ..

ዘኢትዮጵያ - ካሱና ኩማ 

አቶ ስብሐት- አዎ አስፈላጊ ሆኖ 
አገኘዋ! ልሰራ ይሄ ያስፈልገኛል 
አለ። ይሄ ትክክል ይመስለኛል። 
ድሮም የጋራ አመራር ነበረ። 
አሁንም ደግሞ ያ የጋራ አመራሩ 
አሰፋው። ለምን ይሄ ነው 
የሚቀለኝ በዚህ ነው የተሰጠኝን 
ሥራ ልፈጽም የምችለው አለ።

ዘኢትዮጵያ - የመለስ ራዕይ 
ይባላል፣ የኢህአዴግ ራዕይ፣ 
የመለስ ራዕይ ምን ማለት ነው? 
መለስ የራሳቸው ራዕይ ነበራቸው? 
በድርጅቱ ውስጥ? የመለስን 
ራዕይ ለማስፈጸም ይላሉ ከኃ/
ማርያም ጀምሮ ሁሉም የድርጅቱ 
አመራር አባላት እርስዎ ማለትዎን 
አላስታውስም ግን ምንድነው 
የሚመስልዎት?

አቶ ስብሐት- የኢህአዴግ ራዕይ 
ነው። መለስ ይህንን ራዕይ 
እውን እንዲያደርግ ወሳኝ ሚና 
ተጫውቷል። ፋክቱን ነው 
የምነግርህ ራዕዩ የኢህአዴግ ነው 
በዚህ ራዕይ መለስ ወሳኝ ሚና 
ተጫውቷል።

ዘኢትዮጵያ - የአቶ መለስ ጠንካራ 
ጎኖች ብዙ ተብሎላቸዋል፣ ደካማ 
ጎናቸው ምንድነው?

አቶ ስብሐት- ደካማ ጎኑ ብዙ 
ጎልቶ የሚታይ (Noticable) 
አይደለም። ጠንካራ ጎኑ የጎላ 
(dominant) ነው።

ዘኢትዮጵያ - እርስዎ ምንም ቅሬት 
አልነበረትዎም በድርጅቱ አካሄድ 
ከውጭ ሆነው በሚያዩት?

አቶ ስብሐት- ብዙ የሀሳብ ልዩነት 
ነበረ። በጣም! በጣም ብዙ የሀሳብ 
ልዩነት ነበረ።

ዘኢትዮጵያ - ለምሳሌ ምንድነው 
ከነበሩት የሀሳብ ልዩነቶች በጣም 
ትልቁ ነው የሚሉት? 
የጎላው ምንድነበረ? 

ከገጽ 3  ስብሐት
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“አለ”-የኢትዮጵያ ዎልማርት!
   ሁሉንም ነገር እንሸጣለን ሁሉንም ነገር እንገዛለን

በንግድ ሚኒስቴር ሥር 
እንዲተዳደር በመንግሥት 
የተቋቋመው “አለ” የተባለው 
የኢትዮጵያ ጅምላ ንግድ ድርጅት፣ 
አትራፊ ሆኖ በግል ኩባንያነት 
ይተዳደራል። በስም ጅምላ ይሁን 
እንጂ በቸርቻሪ ሱፐር ማርኬት 
ገበያነትም ይንቀሳቀሳል። የአንድ 
ቢሊዮን ብር መነሻ ካፒታል 
አለው። ሁሉንም የምርት ዓይነቶች 
ገበያው ውስጥ ለማገበያየት የተነሳ 
ነው። የጅምላ ንግድ ድርጅቱ 
“አለ” ሠራተኞቹን በተለይም 
ማኔጅመነቱን ከአገር ውስጥና 
ከውጭ እየቀጠረ ነው።

ኢትዮጵያው ውስጥ እንደ ዎል 
ማርት ዓይነት የገበያ ድርሻ 
ይኖረዋል ተብሏል። በዓለም 
አቀፍ ደረጃ ካሉ የሸቀጥ 
አቅራቢዎች ጋር እየተነጋገረ ነው። 
ሸቀጦቹ ለሆቴሎች፣ ለግሮሰሪዎች፣ 
ለኪዮስኮች፣ ለባርና ሬስቶራንቶች 

ይከፋፈላሉ። ከምርቶቹ መካከል 
የሸቀጣ ሸቀጥ፣ የተለያዩ መጠጦች፣ 
የታሸጉ ምግቦች፣ የውበትና የግል 
ንጽህና መጠበቂያ፣ የጽህፈት 
መሳሪያዎችና የሌሎች ምርቶች 
ይገኙበታል። እነዚህን  ሸቀጦችን 
እያስመጡ የሚሸጡ ድርጅቶች 
ከአሁን በኋላ መንግሥት 
ከአቋቋመው የጅምላ መደብር 
እንዲገዙ ይደረጋል። ተጠቃሚዎች 
ደግሞ ከድርጅቱ ወይም 
ከአከፋፋዮቹ ይገዛሉ። በአዲስ 
አበባ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ  
ሦስት የጅምላ መሸጫ መደብሮች  
በኤፕሪል 2014 ፣ በመርካቶ 
በቃሊቲ እና መገናኛ አካባቢ 
ይከፈታሉ።ከዚያም በሌሎች 
26 ከተሞችም 37 አከፋፋይና 
የችርቻሮ መደብሮችና ትላልቅ 
መጋዘኖች እንደሚኖሩት 
ተነግሯል። እየተባባሰ የመጣውን 
የዋጋ መናር ለመቆጣጠርና 
ከንግዱ ዘርፍ ሊገኝ የሚገባውን 
ገቢ ከፍ ለማድረግ ሌላ አማራጭ 
ተደርጎ መወሰዱም ተገልጿል። 
ከነጻ ገበያው ጋር ፍጹም 
ተጻጻሪና የመንግሥትን ሁሉን 
ነገር የመቆጣጠር ፍላጎት ተደርጎ 
መታየቱም አልቀረም።

መንግሥት ሌላ 
አዲስ የንግድ 
ድርጅት አቋቋመ

የኑሮ  ውድነቱ  እንዴት  ተቻለ?
መሬት ከኢትዮጵያ ስንዴ ከህንድ!?

ከኢትዮጵያ ትልቁን የእርሻ መሬት የገዙት ህንዶች ናቸው። 
ኢትዮጵያ ደግሞ እህል/ስንዴ  ገዝታ የምታስመጣው 
ከህንድ ነው። በዚህ አመት መስከረም ወር ብቻ ከገዛችው 4 
ሚሊየን ኩንታል ስንዴ ውስጥ 1 ነጥብ 2 ሚሊየን ኩንታሉ 
የተገዛው ከህንድ ነው። መሬት ከኢትዮጵያ ስንዴ ከህንድ!

የታክሲ ሥራ እንዴት ነው?
ታክሲ ጥሩ ሥራ ነው። ገቢውም የተረጋጋ ኑሮ 
ለመኖር ያስችላል። በብዙ አንጻር ሕብረተሰባችንን 
የሚደግፉት ባለታክሲዎች ናቸው። ታክሲ ሥራ 
ጊዜ እንደ አግባቡ ለመጠቀም ያስችላል። ልጅ 
ማሳደጊያ ጊዜ ይሰጣል። የታክሲ ባለቤትነት 
ማለት የንብረት ባለቤትነት ማለት አይደለም 
የገዛ ሕይወት ባለቤትነት ማለት ነው። በህይወት 
ውስጥ ትልቁ ሀብት ጊዜ ነው።  በራስ ጊዜ 
መወሰንን የመሰለ ባለቤትነት የለም። አሁን ግን 
ያንን ባለቤትነቱን እያሳጡት ነው። “በተዘዋዋሪ 
ቅጥረኛ የሚያደርገውን ሕጎች  አመጡ። ማሽኑ 
ታክሲው ላይ ይገጠማል። ያ ማሽን በምን ሰዓት 
የት እንደነበርክ ምን ያህል እንደሠራህ ይናገራል። 

ምናልባት በየዋህነት “ታዲያ ምን አለበት?” 
ተብሎ የሚታለፍ ሊመስል ይችላል። ግን 
ይህ ያስፈለገው ለምንድነው? ሄዶ ሄዶስ 
ምን ሊያስከትል ይችላል? የሚለው መታየት 
ይኖርበታል። ድሮ ስምንት ሰዓት ብቻ ይሠራ 
የነበረ ሰው አሁን 10 ሰዓት መሥራት ያስፈልገው 
ይሆናል።  ድሮ 12 ከሆነ አሁን 14 ሰዓት ይፈጃል። 
5ቀን ብቻ የሚሠራው አሁን ሳምንቱን ሙሉ 
ሠርቶ ላይበቃው ይችላል። ይህ በቤተሰብ ላይ 
ለሕብረተሰባችን በሚደረግ የበጎ አድራጎት ሥራ 
ላይ ችግር ያመጣል። ገቢም ላይ የሚያሳድረው 
ጫና ይኖራል። የዲሲ መንግሥት ሕጎችን 
የሚያውቁው አንድ ታክሲ አሸከርካሪ 40 ሰዓትና 
አምስት ቀን ሰርቶ ከ25-30ሺ ዶላር በዓመት 
መሥራቱን ነው። ከዚያ በላይ የሚሠራ የበለጠ 
ሊያገኝ ይችላል። አሁን እንኳን ከዚያ የበለጠ 
ሊሠራ ለአብዛኞቹ ያለውንም ይዞ መቀጠል 
አሳሳቢ እየሆነ ይመስላል?

ለውጡ ያስፈለገው ለምንድነው?
ነገሩ ሲጀመር እንዲህ ነው። በ2011 
“Modernization of taxi cab Industry “ 
ተባለ። የታክሲ አገልግሎትን ዘመናዊ ለማድረግ 
መሆኑ ነው። ለዚህ ሲባል አንዳንድ ደንቦች 
ወጡ። አንደኛ ክሬዲት ካርድ ማሽን መግጠም። 
ሁለተኛ ቀለም የታክሲ ቀለም አንድ ዓይነት 
እንዲሆን (ታክሲዎች አንድ ዓይነት እንዲቀቡ 
ማድረግ) ። ሶስተኛ  ከታክሲው አናት ላይ 
የሚያበራ ምልክት (ዶም ላይት) እንዲገጠም። 
አምስተኛ ነዳጅ ቁጠባ ወይም አየር ብክለት 
መቋቋሚያ እንዲሆን  በኤልክትሪክ የሚሠሩ 
(ሃይብሪድ) መኪኖች... እንዲሆኑ ተባለ። ደንብ 
በደንብ ላይ እየተነባበረ መጣ።

ችግሩ ደንቡ መከበሩ አይደለም። ችግሩ የታክሲ 
አሰራር መሻሻሉ ሳይሆን ወጪው በሙሉ 
በታክሲ ነጂ ላይ እንዲጫን መሆን ብቻ ሳይሆን 
ታክሲ ነጂው በጥድፊያን በውድ እንዲገዛ 

መደረጉ ነው ::ከዚህም በተጨማሪ ታክሲ ነጂው 
በ እየአንዳንዱ መንገደኛ 0,25 ሳንቲ እንዲከፍል 
ሲደረግ የሰራበትንም ገንዘብ ከ ጵጽጵ ዎች 
ተሰልፎ እንዲቀበል ተደርጓል:: ግን ክሪዴት 
ካርድ ማሽን ሲገጠም ማሽንኑን የሚገጥመው 
ማነው? ስንት ያስከፍላል? የባለታክሲው 
መብት እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው ነው። 
ኩባንያዎችን ለመጥቀም ሲባል የማሽኑ ዋጋ 
ከተቆለለ ማን ይከፍላል? ለምንድነው ገበያው 
መወሰን ሲችል ከዚህ ኩባንያ ብቻ ግዙ 
የሚባለው? እዚህ ላይ ያልተቃወሙት አሠራር 
በጊዜ ሂደት ባለታክሲዎችን በወጪ እያደቀቀ 
ከገቢያ ያስወጣቸዋል። ነገ ይህን ዓይነት መኪና 
ብቻ ግዙ ፤ ስትግዙ ደግሞ ከዚህ ኩባንያ ብቻ 
ነው የምገዙት ማለትን ያመጣል። ያን የቻለ ሲገዛ 
ያልቻለ ከገበያ ይወጣል። ምክንያቱም ይህንን 
ችግር የዲሲ መንግሥት ያውቀዋል። በማወቁም 
ነው የክሬዲት ካርድ ማሽኑ ማስገጠሚያ ወጪ 
ሊበዛ ስለሚችል መጀመሪያ እኔ እከፍላለሁ ብሎ 
ነበር። ኋላ ደግሞ የለም እንዲያውም  35 ሚሊዮን 
ዶላር በጀት ልመድብና ሌላውን ባለታክሲዎች 
ይክፈሉ ተባለ። ባለታክሲዎች ከከፈሉ ደግሞ 
ምርጫ ይሰጣቸው ተባለ። መምረጥ የሚችሉት 
ግን ከነዚህ 8 ድርጅቶች ብቻ ነው ማሽኑን ግን 
በ100 ዶላር ይግዙት በማለት አስገደዱ። አንድ ሺ 
ምርጫ እያለን 8 ብቻ ለምን ይሆናል? ሌላ ስቴት 
ግን ይህ የለም። ለምሳሌ ቨርጂኒያ አሌክሳንድሪያ 
ያሉት ባለታክሲዎች ራሳቸው ሄደው መርጠው 
እንዲገዙ ነው ምርጫው የተሰጣቸው።

የተፈራው ደረሰ?!ስሕት እንደ 
ትክክል ሲቆጠር ::
የተገጠሙ ማሽኖች ቶሎ ቶሎ መበላሸት 
ጀምሩ። የተበለሸውን ማሽን ለማሠራት ለዚህ 
ብቻ የተመደቡ ጋራዦች ከአቅማቸው በላይ 
እየሆነ ባለታክሲዎች መኪኖቻቸው ወስደው 
ጋራዥ ማቆም ጀምረዋል። አንዳንዴ ከ4-5 ሰዓት 
ታጠፋለህ። ጋራዦቹ በቂ እውቀት የሰለጠነ በቂ 
የሰው ኃይል የላቸውም። በዚያ ላይ ወጪው 
ቀላል አይደለም። በየእያንዳንዱ ጉዞ (ትሪፕ) 
25 ሳንቲም ክፍሉ ማለቱም ሌላው መነጋገሪያ 
ነው። በዲሲ ታክሲ ኮሚሽነሩ አማካይነት 
ባለታክሲዎች ላይ ጦርነት የታወጀ ይመስል 
ያለቅጥ የተንዛዛው ቁጥጥርም አሳሳቢ ነገር 
ነው። ለምሳሌ አንድ ዓይነት ቀለም መቀባት 
ላይ ያለው አሠራር የሚገርም ነው። እኛ ላይ 
ጠበቅ ያለው ቁጥጥር ሌሎች ላይ አይሠራም። 
ለምሳሌ UBER X  የተባለው የታክሲ ኩባንያ 
ያለ ቁጥጥር (without Regulations) እንዲሠራ 
ተፈቅዶለታል። እነሱ የተደራጀ አቅም ስላላቸው 
ቀለም የመቀባት ግዴታ የለባቸውም። ሌሎች 
ስቴቶች ቨርጂኒያም ሆነ ሜሪላንድ የተከለከሉ 

ዲሲ ግን እንዲሠሩ ተፈቅዶላቸዋል። ይህ ሙስና 
ሊኖርበትም ቢችል ግልጽ አድልዎ ነው። ይህን 
በሚመለከት ክስ ተመስርቶ ጉዳዩ ጃንዋሪ 20 
ይሰማል።

ከዚህ ለመውጣት ኢትዮጵያዊው ለመብቱ 
መታገል አለበት። ያ ደግሞ የመደራጀትን 
አቅም ይጠይቃል። ለዚህም ሲባል በርካቶች 
የአሜሪካ ሠራተኛ ማህበር (Teamsters ) ውስጥ 
ገብተዋል። እዚያ መግባቱ ብቻውን ግን በቂ 
አይደለም። ተገቢውን ወርሃዊ ክፍያ መክፈል 
ይገባል። ያ ባለመሆኑ ከድርጅቱ የተፈለገውን 
እርዳታና አቅም ማግኝት አልተቻለም። 
 
በዋሽንግተን ዲሲ ፖለቲካው ውስጥም ገብቶ 
ተጽእኖ ለማሳረፍ ትልቁ ችግር አብዛኛው ታክሲ 
አሽከርካሪ የሚኖረው ዲሲ ሳይሆን ሜሪላንድና 
ቨርጂኒያ ውስጥ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ 
ዲሲም ውስጥ ቢሆን ኢትዮጵያውያን ያላቸው 
ጉልበት ከሚያውቁት በላይ መሆኑን የሚገልጹ 
አሉ። 

 ምንም እንኳን ቲምስተር ለመርዳት አቅሙ ኖሮት 
ፈቃደኛ ቢሆንም ጉዳዩን ታክሲ የሚነዳ ብቻ 
የሚያውቀው በመሆኑ ቲምስተርን መገፋፋት 
ተገቢ ነው::በሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ የአሉት 
ሴናተሮች ኮንግረስ ተመራጫጮች ጉዳያችንን 
እንዲያዩ ማደረግ ሲገባቸው ቲምስተር እስከ 
አሁን ለምን ይህንን  እንዳላደረገ መጠየቅ ተገቢ 
ነው::

ለዚሁ ሁሉ ችግሩ ሰዎች አይጠይቁም። 
አንብበው ከመረዳት ይልቅ በሰሙት የመነዳት 
ነገር አለ። መረጃውንም በጽሑፍ የሚያቀብል 
ወገን የለም። ሁሉም ነገር የሚንቀሳቀሰው በወሬና 
በስማበለው ነው። የሚያወሩትም ሰዎች ስለጉዳዩ 
በጥልቀት የሚያውቁ አይደሉም። በጉዳዩ የተካኑ 
ጉዳዩን ሥራዬ ብለው የያዙት አዋቂዎችን 
ከመስማት ሁሉም አዋቂ እየሆነ ነገሮችን 
ይምታታሉ። እንደ ፖለቲካው ሌላ የማያስፈልግ 
መልክ እየያዙ ለንትርክ ለሐሜትና ለጥርጣሬ 
በር ይከፍታሉ። “እንድ ሰው  ዛሬ ተነስቶ 
እንደዚህ ሊደረግ ነው  ሰው  ሁሉ መኪናውን 
ቶሎ ቢሸጥ ያዋጣውል ብዬ ብናገር  የሚያምነኝ 
ብዙ ሰው አላጣም። እንዴት? ለምን? ማን 
ያለው ብሎ መመርመር የሚወድ የለም። ይህም 
የራሱ አስተዋጽኦ አለው።” ብለዋል አቶ ዓለሜ። 
 
  “አዋቂዎችን የማፍራት እነሱን የመከተል ልምድ 
ሊኖረን ይገባል። መኪናችን ሲበላሽ መካኒክ ጋ 
ወስደን እናሰራለን መብታችን ሲበላሽ ግን እኛ 
አዋቂዎች የምንሆነው ለምንድነው? መብታችንን 
ይበልጥ ማስከበር የምንችለው ጉዳዩን ወደ ሥራዬ 
ብለው ወደ ተከታተሉትና ወደ 
ሚያዉቁት ሰዎች ስንወስድ ነው። 

የዲሲ መንግሥት ባለታክሲዎችን 
እያማረረ ነው
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ርዕሰ አንቀጽ
ዋሽንግተኖች! እኛው ነን። ብንባላም፣ ብንታማም፣ ብናርም፣ ብንበግንም፣ ብናበግንም፣ እኛው ነን። እንደ እድር 
እቃ የትኛውም አዳራሽ ውስጥ ብንታይ እኛው ነን። የዛሬ 10ና 20 ዓመትም፣ ዛሬም፣ እንደ አደራ እቃ ባለንበት 
ብንገኝ፣ እኛው ነን። ቤታቸው ሆነው የሚያሙን፣ አይረቡም እያሉ የሚሸረድዱን እኛው ነን። ለራሳችን የማንመች፣ 
ለወያኔዎቹ የማንመች፣ በብርድ፣ በፀሐይ፣ በበረዶ፣ በዶፍ ዝናብ የምንሰለፍ እንርባም አንርባም ያለነው እኛው 
ነን። የሬዲዮ መኳንንቶች፣ የዌብሳይት አንበሶች፣ የፌስቡክ ድሮኖች፣ የመድረክ ተውረግራጊዎች እኛው ነን። 
ተዋደድንም፣ ተጣላንም፣ ተፋረጅንም፣ ተባበርንም፣ ተናናቅንም፣ ተከባበርንም፣ በአድማ ተወቃቀጥንም ያው እኛው 
ነን። ዋሽንግተኖች ስንባል፣ ተለያይተንም አብረንም መኖር የማንችል፣ የማንቻቻል፣ የማንቻል አምበሶች ሆነን 
ይሆን? 

አልሆነልንም እንጂኮ እየቀለድን አይደለም። ያቺን ባልቴት ፍጹም አልረሳናትም! "ዳያስፖራዎች!" ቢሉንም በሰው 
አገር ኢትዮጵያን ፈጥረናል። ደብር ከፍተናል። መብል ቤት ኖሮናል። ኪዮስክም አለችን። እድርም ሞልቶናል። 
እቁብም እንጠጣለን።  ዋሽንግተን ሆይ አይዞሽ! ሬዲዮው በኛ ሆነ፣ ጋዜጣው በኛው ሆነ፣ ሰልፉም፣ መለከቱም 
በኛው ተነፋ፣ ትግሉም በኛው ኖረ አደረ ሰነበተ። ባንዲራው ያለድሪቶ ተውለበለበ። ህብረት፣ ቅንጅት፣ አንድነት፣ 
መድረክ፣ ኢህአፓ፣ ግንቦት 7 ቢባል ብንባል ስም ብንቀይርም በድርጅት ላይ ድርጅት ብንደርትም አለን ሞልተናል። 
እንደጉልቻ ልዋጭ ወጥ ባናጣፍጥ፣ በኛ ድክመት ተንጠልጥሎ ሊቅ ተብሎ በቁልምጫ ስሙ “ሳይለንት ማጆሪቲ” 
ከሚባለው ኮተታም ፈሪ፣ ምክንያት ደርዳሪ አሽሟጣጭ ጋር ተደምረናል። ወይም በዝምታ አድማ እየደማ፣ እኛም 
እንደመንግሥት ደንቁረንበት እንዳይናገር ጠፍረን ያፈነውም ቢሆን ታግሎን ድል አልነሳንምና ከሱም ቢሆን 
እንሻላለን። አንድ ላይ ተደምረን “ያው ናቸው የትም አይደርሱም!” እየተባልን አብረን እንደ ኑግ ሰሊጥ ብንወቀጥም 
ያለነው እኛው ሆነናል። ከዝንጀሮ ቆንጆ ብንሆንም ከፋንም ለማንም የተገኘነው እኛው ነን። ሰው ባለው ቢሰለፍ 
በኛው ነው። 

ያለ ስማችን፣ ያለግብራችን፣ ያለ ሰልፋችን፣ ወያኔ ፣ ሻዕቢያ ፣ ከሀዲ፣ ብንባባል እኛው እኛኑ እንጂ ማንም ጣልቃ 
ገብቶ እንደዚያ አላለንም። ባቀናነው ስድብ ብንሰደብ፣ ባቀናነው ሐሜት ብንቦጨቅ፣ ባቀናነው አድማ ብንነጠል፣ 
ባለቅኔው እንዳለው "የማንሞት የማንነቀል" እኛው ነን! ብኖርጥም እኛው ከኛው አናመልጥም ፣ ብንቃወምም 
ራሳችንን ተቃውመን ተቃውመን አንጨርስም፣ ምክንያቱም አናልቅማ! ህዝብ ሆነናል፣ ባንሆንም አክለናል። 
ሞከርነውኮ! ብንባል ብንባል ብንባባል ብንቀነስ ብንጨመር ለጉድ እንደጎለተን አለን። እንኳን ጠላቶች ገብተውብን፣ 
ከፋፍለው ከታትፈው፣ በየቤተክርስቲያኑ በየድርጅቱ ሺ ቦታ ቢሸነሽኑን፣ እዚያ ስንከፈል በዚያኛው አንድን ነን። 
ከሰልፉ ብንቀር ከስብሰባው አለን። ስንባላ ውለን ማታ አብረን እንበላለን። ፖለቲካው አፋቶን ኑሮው አጋብቶን፣ 
ጎሰኝነት ለያይቶን፣ ሃይማኖት አስማምቶን... ከወጪ ቀሪ ተሰልተን ተጣፍተን በድምሩ “እነሱ!” ሆነን አለን። 
ምክንያቱም እነሱ የምንላቸው እኛንም እነሱ ብለውናልና መሄጃ የለንም። ምን ለምን አብረን ነን!

ታዲያ እንዲህ መሆናችን ካልቀረ፣ ትግላችን እኛን ካገር አስወጥቶ ካስቀረው ሥርዓት ጋር ለምን አይሆንም? እስኪ 
በተቃዋሚው ዓለም የሚጣል አንድም ሰው የለም ብለን እንነሳ! ስደትን መርጦ የገባ አገሩን ለጅቦች በፈቃዱ 
አሳልፎ የሰጠ የለም ብለን እናስብ። ዜጎቻችን በሳዑዲ አረቢያ እንደውሻ ሲጎተቱ ፣ “እነሱ ውሾች እየጮኹ ነው 
ግመሉ ግን ጉዞውን ይቀጥላል” የተባልነው እኛ ነን። እንግዲህ እኛ ውሻ ከሆንን እኛ በቀደድነው ጅብ ገብቷልና 
ቀዳዳውን እንድፈነው። ቀዳዳው ልዩነታችን ነው። አለመቻቻላችን ነው። እንቻቻል። መንግሥቶቹ ሲቻቻሉብን 
“ባለጌ ነው ቢሆንም የኛው ባለጌ ነው!” ይላሉ። ለኛ ያላሳዩንን ትዕግስት ለድርጅት ሰዎቻቸው ሲያሳዩ፣ መደገፍም 
መቃወምም በነሱ ሲያምር፣ በኛ ሲያስጠላ፣ ይህ እንዴት ሆኖ ጥበብ አይሆነንም? የኛኑ ባለጌ “ይሁን ግድ የለም 
ከዚያኛው ባለጌ አይብስም፣ በሚበልጠው አብረን ነን፣ ስለዚህ እንቻለው!” ማለት ብንጀምር የአንድነት መንገዱ 
ይከፈትልናል። የሀሳብ ልዩነት ይጠፋልና ሰውና ሀሳብ የመለየት ጥበብ ይገለጥልናል። ሰዎቻችንን ማክበር ስንጀምር 
የሀሳብ ልዩነቱም መጥፋት ይጀምራል። ስለዚህ ሰዎች ከሰዎቻችን ላይ እጃችንን እናንሳና የተደራጁብንን እንግጠም። 
ራሳችንን አባረን ራሳችንን ከየት ልናመጣ ነው?! ኑ ማሽላ እያረረ ይስቃልና እያረርንም ቢሆን እንሳቅ! ፖለቲካውን 
ስቀን እንጫወተው። እኝኝ ችክ ምንችክ አንበል። የአንደበት ደም አይድማን! ነገር ስላከረሩት፣ ሐዘን ስላመረሩት 
አይጠፋም። ድምጽ ስላጎረነኑት፣ አይን ስላጎረጠረጡት ፈርቶ የተወገደ ነገር የለም። በጩኸትና ውግዘትም ለውጥ 
አልተገኘም። ቀኝ እጅ ግራን እጁን እየጠረጠረ፣ ስደተኛው ስደተኛውን በሐሜት እየመነጠረ፣ በድንቁርና ክፋትና 
ጭካኔ በአሉባልታ እየመነጠረ፣ ከሥር ከሥር እያነቀ ቢጥለው፣ ትርፉ ያኛውን እንደማጠንከር ነው እንጂ ምንም 
ፋይዳ የለው። ደግሞ ማንዴላ ማንዴላ ይባላል! የሰው አገር ማንዴላኮ ተወልዶ አድጎ ሲሞት የኛ ገና አልተወለደም!

ሲሆን ሲሆንማ፣ እንደ እግዜር አገር ቢኮንማ፣ ጠላትም ጠላት ባልተባለ፣ ሰውም በሰለጠነ፣ ነገርም በሰከነ፣ አዕምሮ 
ሳይታወክ አገርም በጥበብ በዳነ ነበር። ግን እዚያ እንኳ እስኪደረስ ቀኝ እጅ ግራ እጅን ባይከስ፣ ላይ ጥርስ ታቹን 
ባይነክስ ጥሩ ነበር። ጡቱ ሁለት ቢሆንም ወተቱ አንድ ነው - እናቲቱም አንድ ልጆቿም አስራ አንድ!.... እነዚያ 
አስራ አንድ ልጆች ለጥናት እንደተላከ ናሙና  ውጭ አገር ሄዱና.... አይተው የማያውቁትን የመናገር መብት 
አብዝተው አገኙና፣ ንግግር መብት እንጂ እውቀት አለመሆኑን ማስተዋል ተስኗቸው፣ እንዳሻቸው በመናገር ሰከሩ። 
ካልደፈረሰ አይጠራም ብለውም ተደፈራረሱ። ችግሩኮ አለመደፍረሱ አይደለም - የደፈረሰው አለመጥራቱ ነው!

አቤት ጩኸቱ ጋብ ቢል፣ አገር አገርን ሊሰማ ዝም ቢል። ኢትዮጵያ ከጥበብ ምንጯ በጠጣች፣ እዚም እዚያም 
በትንሽ ትናንሾች ባልተገዛች፣ ጣፋጭ ሳለች ባልመረረች....እየተባለ የሚነገር ስንት ፈዋሽ ጨዋታ ይኖር ነበር! 
አይደል?! - (ዘኢትዮጵያ)

ኮተት!

የሥራ ሳይሆን የወግ ሹማምንቶቹ ጠ/ሚ/ር ኃ/ማርያም፣  አዲሱ ፕሬዚዳንት ሙላቱ፣ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ግርማ 
፣ቀዳማይ እመቤት ተስፋዬ፣ አፈጉባኤ አባዱላ የፕሬዚዳንቶችን ሰላማዊ  "የሥጣልን" ሽግግር ለማድመቅ እንደ 
ሥራፈት ተኮልኩለው ይታያሉ። ሌሌቹ  "ባለሥልጣናት" የሉም። ይሄኔ ስብሰባ ላይ ናቸው።

ንጉሡ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ፈገግ አሉ
መኪናዋን ሲያሽከረክር የነበረው 
ሻለቃ ዳንኤል አስፋው ነበር። 
ግርማዊነትዎ መኪናዋ ውስጥ 
ይግቡ” ብሎ አንድ የደርግ አባል 
በእጁ አመለከታቸው። ንጉሡ 
ምንም ምርጫ እንደሌላቸው 
ስለተገነዘቡ ደረጃውን ቀስ ብለው 

በመውረድ መኪናዋ ውስጥ ገቡ። እንደገቡም አንድ አሽከራቸው አራት 
ትናንሽ የቤት ውስጥ ውሻዎችን ታቅፎ በመምጣት “የንጉሡ ውሾች ናቸው 
አብረው ይሂዱ!” ብሎ መኪናዋ ውስጥ ሊከታቸው ሲሞክር አንዱ የደርግ 
አባል “ይህ ሁሉ ውሻ አያስፈልግም ይዘህ ሂድ!” ብሎ ተቆጣው። ሰውየው 
ግን ተለማመጠ። “እባካችሁ ንጉሡ ውሾቹን ይወዷቸዋል አብረው ይሂዱ?” 
እያለ ልመናውን ስለ አጠናከረ ከአራቱ አንዷን ውሻ ብቻ ለንጉሡ እንዲሰጥ 
ተፈቀደለት። ንጉሡ ውሻዋን ሲቀበሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈገግ አሉ። ቋሚ 
ተጠሪ በመባል የሚታውቁት መትረየስ የተጠመደባቸው ጂፖች ተከትለዋት 
ንጉሡን የያዝችው መኪና ከቤተመንግሥት እግሬ አውጪኝ ብላ በረረች። 
አራተኛ ክፍለጦርም ገባች። (ገጽ 110)

አራተኛ ክፍለጦር ምን አለ?

ደርግ አለ።

ደርግ ምንድነው?

“እኛና አብዮቱ” የሚለው ይህ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍቅረ 
ሥላሴ ወግደረስ መጽሐፍ የሚያወሳው ስለ ደርግ ነው። እኛ ማለት እኛ 
ደርጎች እንደማለት ይመስላል።

እንደ ፍቅረስላሴ መጽሐፍ አባባል የደርግ አባላት በቁጥር 108 ናቸው። 
120 ስለተባለበት ምክንያት ተጽፏል። ከነዚያ ውስጥ በአሁኑ መንግሥት 
ከመታሰር የዳኑት 9 የደርግ አባላት ብቻ ናቸው። “በየአጋጣሚው ከአገር 
መውጣት የቻሉት ጥቂት የመንግሥት ባለሥልጣናት በስተቀር የቀሩት 
የደርግ አባላትና በየደረጃው ያሉ ባለሥልጣናት እስር ቤት በመወርወራቸው 
በአንድ ወቅት የደርግ ወይም የአብዮታችን ታሪክ በእስር ቤት ተሰብስቦ ይገኝ 
ነበር ለማለት የሚያስችል ሁኔታ ተፈጠረ።” በማለት ለመጽሐፋቸው ጥሩ 
አጋጣሚ መፈጠሩን መግቢያቸው ላይ ገልጸዋል። 

“ ሁላችንም በአንድ ቅጥር ግቢ ተከማችተን መገኘታችንን እንደ መልካም 
አጋጣሚ ወስጄ ልጠቀምበት በመወሰን አስፈላጊ ናቸው የምላቸውን 
ታሪካዊ መረጃዎች ከእስር ቤት ባልደረቦቼ በጽሑፍና በቃል እየወሰድኩ 
እኔ ከማስታውሳቸውና  ከማውቃቸው ታሪካዊ ክንዋኔዎች ጋር በማገናዘብ 
ይህንን መጽሐፍ ለማዘጋጀት በቃሁ።” ብለዋል።

ፍቅረሥላሴ ለመጻፍ የተነሳሱበትም ሌላ ምክንያት አለ። “ጋዜጦችና 
መጽሔቶች የደርግን መልክ ጥላሸት እየቀቡ በመጻፍ እንደ ልዩ ማሻሻጫና 
ትርፍ ማጋባሻ ሲያደርጉት ተመለከትኩ። ግለሰቦች በሬዲዮና ቴሌቪዥን 
እየቀረቡ ደርግን ማውገዝ መሳደብን የንግግራቸው ማጣፋጫና መደምደሚያ 
ሲያደርጉት በአግራሞት ተመለከትኩ። እውነተኛው ታሪክ እየተዛባ 
በመቅረቡ የተወሰኑ ወጣቶች ለውዥንብር ተዳርገው የደርግን ታሪክ በከፊል 

እንደማያውቁ ተረዳሁ።”

የአገሪቱና የሥርዓቱ ሁለተኛ ሰው ተደርገው የሚታዩት ጠቅላይ ሚኒስትር 
ፍቅረሥላሴ ወግደረስ አንባቢዎችም ይህን ተገንዝበው የሚያጽፉት 
የሚያውቁትን ያለፉበትን መሆኑን እንዲረዱላቸው አሳስበዋል። “ደርግ 
ባከናወናቸው ተግባሮች ወይም ባሳለፋቸው ውሳኔዎች በብዙዎቹ ላይ 
ተሳታፊ ከመሆኔም ባሻገር በዋናነት አብዮቱን ከመሩት የደርግ አባላት 
ውስጥ አንዱ ስለነበርኩኝ የደርግን ታሪክ  ለመጻፍ ስነሳ ራሴን እንደዋና 
ምንጭ አድርጌ ወሰድኩኝ።  ከዚህም በተጨማሪ ከእኔው ጋር በእስር ቤት 
የነበሩ የደርግ አባላትን፣ የቀበሌ ተመራጮችን፣ የአብዮት ጥበቃ ጓዶችን፣ 
ሚኒስትሮችን በተለያዩ እርከኖች በወሳኝነት ተሰይመው የሠሩና በየክፍለ 
አገሩ በፓርቲ አስተዳደር ኃላፊነት ላይ የነበሩ ባለሥልጣናትን በሁለተኛ 
ደረጃ ምንጭነት ተጠቅሜያለሁ። በማለት “በመጀመሪያው የደርግ ምስረታ 
ወቅት ተሳታፊ ስላልነበርኩ እስር ቤት ያሉ ጓደኞቼን” በማነጋገር በማለት 
ያልነበሩበትንም (ምናልባት የጥቂት ቀናት?) ክንውን ማካታታቸውን 
ጠቅሰዋል።

ፍቅረሥላሴ ይኸኛው መጽሐፍ የመጀመሪያው ክፍል ባይሆንም አንዱ 
ግን መሆኑን አውስተዋል። “ለ18 ዓመታት ያህል ጽፌ ስድስት መጽሐፍ 

ያህል ሊወጣቸው የሚችሉ የታሪክ 
ጥቅል መረጃዎችን በማከማቸት 
ከሃያ ዓመታት እስር በኋላ ከእስር 
ቤት ወጣሁ።” በማለት “በአራት 
ደለደልኳቸው።” ያሏቸው 
ጽሑፎች/መጽሐፎች እነዚህ 
ናቸው።

1 እኔና አብዮቱ- የእኔን ታሪክ 
በአብዮቱ ወቅት የነበረኝን ተሳትፎ 
የሚያሳይ

2. እኔና ስምንቱ እስር ቤቶች- 
በእስር ቤቶች ያሳለፍኩትን 
ህይወትና ገጠመኞች የሚመለከት

3. እኛና አብዮቱ- የደርግን ታሪክ 
በከፊል የሚተርክ

4. እኛና ፍርድ ቤቱ- በእኛ ላይ 
የተመሰረተውን ክስ የፍርድ 
ሂደቱን የሚዳሳስ ናቸው።

መጽሐፉ የያዛቸው ነገሮች ምንድናቸው?

የኢትዮጵያን የወቅቱ ሁኔታ የህዝቡን የገበሬውን የሠራተኛውን የወታደሩን 
የሠራተኛተውንና የተማረውን የህብረተሰብ ክፍል ሁኔታ ትግል፣ የ1966ቱን 
የህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ፣ የመጀመሪያው የሁለተኛውና የሶስተኛው 
አሰተባባሪ ኮሚቴ (ደርግ) መመስረት፣ ጄኔራል አማን አንዶም አሿሿም፣ 
ስለ ልክ ልጅ አንዳርጋቸው መኮንን እስርና መጨረሻ፣ ሰለ ልጅ ሚካኤል 
እምሩጠቅላይ ሚኒስትር፣ ስለንጉሠ ነገሥቱ ፍጻሜና የመጨረሻዋ ሰዓት፣ 
ስለ እድገት በህብረት ዘመቻ፣ ስለ ኢህአፓና ኢህአፓ በደርግ ውስጥ ሠርጎ 
በመግባቱ ስለ ደረሰው ችግር፣ የፖለቲካ ድርጅቶች አወዳደቅ፣ የመኢሶን፣ 
የወዝ፣ ሊግ፣ ማሌሪድ፣ ኢጭአት፣ ስለሶማልያ ወረራ ደርግ ስላከናወናቸው 

የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ተግባራት ወዘተ የተካተቱበት መጽሐፍ ነው። 
አስሮ የፈታቸውንም ሥርዓት መጎሾማቸው አልቀረም።

ኮሎኔል መንግሥቱ 

“ሻለቃ ተፈራ ከእስር ተለቆ ወደ አዲስ አበባ ይላካል። አዲስ አበባ 
እንደደረሰ በቀጥታ ወደ ስብሰባው አዳራሽ ገባ። የሊቀመንበርነቱን መንበር 
ሻለቃ መንግሥቱ ተቀምጠውበት ያገኝና በጣም ይናደዳል። “ከየት መጥቶ 
ነው ሊቀመንበር ሊሆን የበቃው?” ብሎ ይጠይቃል። “በትግሉ ያልነበረ፣ 
በኮሚቴው ምስረታ ያልተሳተፈ፣ ሊቀመንበር መሆን አይችልም ብሎም” 
የሻለቃ መንግሥቱን ሊቀመንበርነት ተቃወመ።...ሻለቃ መንግሥቱ ጠንካራ 
ድጋፍ ስለ ነበራቸው ሻለቃ ተፈራ ያቀረበውን አብዛኞቹ አወገዙት ። 
ከስብሰባው አዳራሽ እንዲወጣም አደረጉ። ከጥቂት ቀናት በኋላ በደርግ 
ላይ ቅስቀሳ እያደረገ ሠራዊቱን ለአድማ ተግባር እያነሳሳ ነው።” በሚል 
ሰበብ ሻለቃ ተፈራ እስር ቤት እንዲገቡ ተደረገ። ለሥልጣን የሚደረገው 
መጎዳዳትም ሀ ተብሎ ተጀመረ። (ገጽ 8)

መጽሐፉ እንደሚለው ወይም ለአንባቢዎች ፍርድ እንደሚተወው፣ 
በመላው አገሪቱ የሚገኙ ወታደሮች ተወካዮቻቸውን እየመረጡ መላክ 
አለባቸው በተባለው መሠረት ሻለቃ ተፈራ የ3ኛው ክፍለ ጦርን ተወካዮች 
ለማስመረጥ ሐረር ገብተው እያሉ መንግሥቱ ግን አዲስ አበባ ደርሰው 
ከተወካይ አባልነትም አልፈው ሊቀመንበር ሆነዋል። መንግሥቱ የተላኩት 
የ3ኛ ክፍለጦር ክፍላቸውን ጦር እንዲወክሉ ሳይሆን በአዲስ አበባ 
በአስተባባሪው ኮሚቴ የሚደረገውን ሁኔታውን አጣርተው እንዲመለሱ 
ነበር። ጦሩ እነሱ አጣርተው እስኪመለሱ ተወካይ አንልክም ይላል። ከሐረር 
የተመለሱትን ሻለቃ ያበሳጫቸውም ይኸው ነበር። ኮሚቴዎቹ (ደርጎቹ) 
የሚያደርጉትን እንዲያጣሩ የተላኩት መንግሥቱ ራሳቸውን እንደተወካይ 
አድርገው ከስብሰባው ገቡ። አንዱን ቀን ጫጫታና ሁካታ የበዛበትን 
ስብሰባ ዝምብለው ሲያዳምጡና ሲያስተውሉ ዋሉ። 

እኛና አብዮቱ - ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ
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ዘኢትዮጵያ ጋዜጣ በሰሜን አሜሪካ በተለይም 
በዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድና ቨርጂኒያ አካባቢ ለሚገኙ 
ኢትዮጵያውያን ከጁላይ 2011 ጀምሮ የሚታተም

አዘጋጅ ደረጀ ደስታ  
Zethiopia Newspaper 
Editor - Dereje Desta

   ለዘኢትዮጵያ አንባቢያን-"ጋዜጣ ነህና ወደጋዜጣ ትመለሰላህ" 
የዘኢትዮጵያ ጋዜጣ ለተወሰነ ጊዜ ከህትመት ውጭ ሆኖ ቆይቷል። ጋዜጣው በሺዎች የሚቆጠሩ አንባቢዎች 
ቢኖሩትም ፀሐፊውም ሪፖርተሩም አዘጋጁም ዲዛይነሩም አከፋፋዩም አንድ ሰው ነው። ይህ መሆኑ ሥራውን 
አክብዶታል። አልፎ አልፎ በአንዳንድ መጣጥፎችና በቋሚ አምደኝነት የሚያግዙት ቢኖሩም ሁሉም ሊያስብል 
በሚያስችል መልኩ አብዛኛው ሸክም የወደቀው በአዘጋጁ ነው። አዘጋጁ ከጋዜጣው ወጣ ቢልም ከጋዜጠኝነቱ 
አልራቀም። ቢሆንም "ጋዜጣ ነህና ወደጋዜጣ ትመለሰላህ" እንዲል አሁን ወደ ጋዜጣው ተመልሷል። ጋዜጣው 
ጋዜጣ መባሉ የጋዜጠኝነትን ሙያና ብቃት ስለሚያሟላ ሳይሆን በጋዜጣ መልክ የሚዘጋጅ በመሆኑ ነው። አንድ 
ሰው ብቻውን ጋዜጣ ማዘጋጀት አይችልም። ምክንያቱም የራሱ አመለካከት የራሱ አቅም ያን እንዳያደርግ ያግደዋል። 
የጋዜጣው ዓለማ ማስተማር ማታገል ነጻ ማውጣት አይደለም። አዘጋጁ ሥራው ደስ ስለሚለው እናም በህግ አግባብ 
ያሻውን ማድረግ ደግሞ መብቱ ስለሆነ ብቻ የሚያደርገው ነው። 

ጋዜጣው የኮሙዪኒቲው አይደለም። ምክንያቱም ኮሙዪኒቲው የኔ ሁን ብሎ አልመረጠውም።  የሚፈልገው ሰው 
ብቻ እንዲያነበው የሚዘጋጅ ነው። ኮሙዪኒቲውን የማገልገል ወገኖቹን የማገልገል ጽኑ ፍላጎት ግን አለው። ይህን 
ሲያደርግ ግን መንገዱ ቀና ነው ነጻነቱም በሽበሽ ነው ብሎ አይቀናጣም። ሥራው ስህተትን ስህተቱም መስእዋትነት 
እንደሚጋብዝ  ያምናል። በጋዜጠኝነት ዓለም መስዕዋትነት የመንግሥት ጥይትና እስር ብቻ አይደለም። እንዲያውም 
ባንድ ስሙ እሱ ያጀግናል። ያን ተው ያን ጻፍ ባዮች፣ ራሳቸውን የኮሙዪኒቲው (የናንተ) ሞግዚትና ፖሊሶች 
አድርገው ያጩ ሹማምንት፣ በፍረጃና በውግዘት ያጠፉናል። ሰኞ አመስግነው ማክሰኞ  የሚሽሩ፣ የአፍና የብዕር 
ወለምታን አድፍጠው የሚጠባበቁት አስፈሪዎች ናቸው። የምንፈራቸው ስለጀግንነታቸው ሳይሆን ብዙ መስራት 
ሲቻል  ብዙ የመስራት ህልምን በአጭሩ የሚቀጩ ስለሆኑ ነው። እናንተም ብዙ አትከላከሉም። ዝምታችሁ እንኳን 
ጋዜጣ አገር ያስነጥቃል። እንዲያውም አንዳንዴ እነሱኑ ትሰሙና ወይ ትፈሩና ግራ ታጋባላችሁ! ለነገሩ እነሱም 
ኃይለኞች ናቸው። ዘረኖች ሆነው ዘረኞችን፣አምባገነኖች ሆነው አምሳዮቻቸውን አምባገነኖች እንታገላለን ስለሚሉ 
አንዴ የፈነዱ የዘለላለም አብዮተኞች ናቸው። አብዮት ደግሞ  ቤተመንግሥት ብቻ ሳይሆን መንደር ለመንደርም 
እየዞረች ልጇቻን ትበላለችና ዓላማ ላለው መጠንቀቅ ጥሩ ነው። ተመርቄያለሁ ብለህ ከተረገመ አትዋል እንዲሉ 
አንባቢያዎቻችን ብትመርቁንም መጠንቀቃችን አይቀርም።"ፈሪ ለእናቱ አባቶች የሰጡን ሳይንስ ነው" ጅልነት 
አይደለም። ዋናው ለሆድ ሳይሆን ለእናት ብሎ መፍራቱ ላይ ነው። እናት ኢትዮጵያኮ ማለት እናንተ ናችሁ! 

ስለዚህ ጥሪና ተማጽኖአችን የጋዜጣችን አፍቃሪያን ለሆናችሁት ነው። መክቱን፣ ደግፉን። የዓመት ደንበኛ ሁኑን። 
የምንጽፈው የምናዘጋጀው ያው አደባባይ የምናወጣውን ነገር ነው። ከማንም በላይ ለእይታ ግልጽ ነን። እንደልባችን 
ልንቧርቅበት ያለ ኃላፊነት እንዳሻን ልንጽፍበት ወደ ምንችልበት የሽሽጎች ዓለም ወደሆነው ኢንተርኔት እንድንሄድ 
አትግፉን። ጋዜጣ ጥሩ ነው። ፈሪ ያደርጋል። ትሁት ያደርጋል። ኃላፊነት እንዲሰማ ይገፋፋል። ለአንድ ጋዜጠኛ 
ደግሞ ያ ምግብ ነው። ያፋፋል። እንጂማ ገንዘብ የት ይወጣችኋል? ለነገሩስ ቦታ አትመርጡም እንጂ ስትረጩት 
ነው የኖራችሁት። አቤት በዚያች አገር ስም የከሰከሳችሁት ገንዘብ ብዛቱ! ያ ሁሉ ነገር ዛሬ የለም እኛ ግን ይኸው 
አለን። ምን መሄጃ አለን! እውር ቢሸፍት ከጓሮ አያመልጥም ይባላል። እዚቹ ነበርንና ተመልሰናል! መልካም ንባብ።
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ትልቁ የሀሳብ ልዩነት በርስዎና በአቶ 
መለስ በርስዎና በድርጅቱም ይሁን 
የነበረው ትልቁ የሀሳብ ልዩነት ብለው 
የሚያስቡ ነገር እንደው ምን አለ?

አቶ ስብሐት- ትልቅ ቢሆንማ ኖሮ እወጣ 
ነበረ። (Fundametnal) መሠረታዊ 
አይደለም የሚፈታ ነው ሁሉም። 
መሠረታዊ ቢሆን ኖሮማ እኔ አልቆይም 
ነበር።

ዘኢትዮጵያ -  የኢትዮጵያ ሁኔታ ከአሁን 
በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ምንድነው 
የሚሆነው? ኢህአዴግ የራሱ መንገድ 
አለው፣ ከውጭ ሆነው የሚያዩትም 
ወገኖች የራሳቸው ስጋት አላቸው። ከአቶ 
መለስ ሞት በኋላ ክፍተት አለ። ፓርቲው 
የራሱን ጥንካሬ ስለሚያውቅ ሊፎክር 
ይችላል። ውጭ ያለው ሰው ግን ስጋት 
አለው። ምክንያቱም ያ ክፍተት ምንም 
መካድ የሚቻል ነገር አይደለም። በዚያ 
ላይ ደግሞ የሚጨመሩ ነገሮች አሉ። 
እንዲህ ሊሆን ነው እንዲህ ፈርሰዋል 
እንዲህ ተከፋፍለዋል የሚባል ነገር አለ። 
በዚህ የተነሳ ኢትዮጵያ ወዴት ልታመራ 
ትችላለች የሚል ስጋት አለ። 

አቶ ስብሐት- ኢትዮጵያ?

ዘኢትዮጵያ - አዎ ኢትዮጵያ! ሌሎች 
አገሮች የሆነውን በማየት ለምሳሌ 
የግብጽን። ሠራዊቱ (አርሚው) እንደ 
ግብጽ ሊሆን ይችላል። በኢትዮጵያም 
ሠራዊቱ አካሄዱ እንደዚያ እየሆነ ነው 
የሚመስለው የሚል  ስጋት አለ። እርስዎ 
እንደዚያ ሊሆን ይችላል ብለው ያስባሉ? 

አቶ ስብሐት- አሁን ምንድነው ሁለት 
ነገሮች፣ ኢህአዴግ አሁን ያሉት ፖሊት 
ቢሮ በሙሉ አያጋጥምና የሌሉ ቢሆኑ፣ 
ለጊዜው የአቅም መጓደል ሊያጋጥም 
ይችላል።  ባህርይውና ሶርስ ኦፍ እንትኑ 
የኃይሉ ምንጭ ያው ህዝቡ ስለሆነ 
አባልም ስለሆነ የህዝቡ ቶሎ ሊጠግን 
የሚችል ህይወት ያለው ድርጅት ነው። 
በጣም ኦርጋኒክ ነው። ከህዝብ የወጣ ነው 
የተነጠለ (አይሶሌትድ የሆነ) አይደለም። 
ድርጅቱ መሬት ረግጧል። ህዝቡ ራሱ ነው 
የሚጠግን። ስለዚህ ኢህአዴግ በማናኛውም 
ነገር ሊዳከም ይችላል። ሚናውን በአገሪቱ 
የተቀመጡት ፕሮግራሞች ግን የሰላም 
የዲሞክራሲና የልማት እንቅስቃሴዎቹ 
ትልቅ አደጋ ቢመጣም አሁን እንዳልኩት 
ትንሽ ጀርክ ይናራል። እንጅ ሥሩ በጣም 
ጥቅልና ታች ስለሆነ ለረጅም ጊዜ ተዳክሞ 
አይቆይም። በምንም ዓይነት። ሕገመንግስቱ 
አለ። የድርጅቱ ደግሞ ፕሮግራምና አለ። 
ህገመንግስቱ አለ። የፓርቲው መተዳደሪያ 
ደንብ አለ።  ይህ ጥርት ብሎ የተደራጀ 
ድርጅት ነው። እዚያ ላይ የሚበላሸው ሰው 
ይኖራል የሚበላሽ እንደማንኛውም ነገር 
ድርጅቱ ግን ከህዝብ የተነጠለ አይደለም።

ዘኢትዮጵያ - ተቋም አለ ነው የሚሉኝ። 
እሳክሁን እየመለሱልኝ ያለው የሚመስለኝ 
ተቋም ነው ኢህአዴግ....

አቶ ስብሐት- ተቋም ነውና አይዳከምም። 
መለስ ይቅርና ነው የምልህ ያለው እኮ 
እሱ ስላነሳህልኝ መለስ ይቅርና ከፍተኛ 
ኃላፊዎች ትርጉም ያላቸው ቢጠፉ ትንሽ 
ጀርክ ይኖራል። ትንሽ መዳከም ይኖራል 
እንጂ ጥንካሬዎቹ የሚቀጥሉ ይሆናል። 
ይቀጥላል። እና ይሄ መለስ ከሞተ በኋላ 
ያለው ለፕሮግራሙ ማለት ነው ሁል ጊዜ 
ከትላንትና ዛሬ እየጠራ እየጠነከረ መሄድ 
አለበት። አሁን የተከማቸው አቅም በጣም 
መሠረታዊ ነው። አደረጃጀት አነሳህ አሁን፣ 
አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ያለው 
አቅም ሶስት አራት ጊዜ እጥፍ እየተደራጀ 
ነው ማለቴ ነው።

ዘኢትዮጵያ - ጽህፈት ቤቱ ማለት ነው?

አቶ ስብሐት- ጽህፈት ቤቱ?

ዘኢትዮጵያ - ሰውየው ሳይሆን ማለት ነው?

አቶ ስብሐት- አዎ እያልኩህ ጽ/ቤቱ እኮ 
ነው ያልኩት። ድገማት እስኪ?! ጠቅላይ 
ሚኒስትር ጽ/ቤት ያለው አደረጃጀት so 
neat so focused, so properly staffed  
እና ይሄ በመሆኑ ሥራ አስፈጻሚው አሁን 
የሚያመጣው ያለ፣ ተጨባጭ ለውጥ 
እየሰጠ ነው። ሕግ ተርጓሚው  በነበረበት 
ሳይሆን የጠራና የጠነከረ ውጤት ራሱ 
እያሳየ ነው የሄደው። ይሄን መከላከያ ምን 
ያደርጋል? ይሄን የሚል አገር የማያውቅ 
ነው። መከለካያ ምንድነው የሚገለብጠው? 
እንደ ግብጽ እንዴት ነው የሚሆነው? ይሄ 
ሊመጣ አይችልም። የትግራይ ነው ሥልጣን 
የሚይዘው ወይስ የኦሮሞ ነው? አዲስ አበባ 
ይዞ ክልሎችን አይዝም! 

ዘኢትዮጵያ - ለምንደው የማይዘው? 

አቶ ስብሐት- ለምንድነው? አሁን 
እየነገርኩህ? አሁን አዲስ አበባ ጠቅላይ 
ሚኒስትር ኦፊስ ተቆጣጠረ እንበል፣ 
አይደለም? የትግራይ ፕሬዚደንት ሊቀበለው 
ነው? የአማራ ምክር ቤት ሊቀበለው ነው? 
የኦሮሞ ምክር ቤት ሊቀበለው ነው? 
ኮንስቲቲዪሽኑኮ ሲሪየስሊ በተግባርኮ 
አይተነዋል...

ዘኢትዮጵያ - ይኸውልዎት.... 

አቶ ስብሐት- ቆይ ልጨርስልህ እንጂ 
ከ10ዓመት በፊት በ97 የስንት ዓመት ልጅ 
ነበርክ ኮንስትቲሽንዋ መስፍን ወ/ማርያም 
ለምሳሌ እንደማናቸውም በኮንስትቲሽኗ 
አንድ ቃል ካነሱ በሁሉም ክልሎች 
በማግስቱ ሰልፍ አለ። ኮንስቲቲዩሽኑን ሊነካ 
የሚችል ሊመጣ አይችልም።

ዘኢትዮጵያ - ለምሳሌ ይኸውልዎት 
የመሬት....

አቶ ስብሐት- ኮንስቲቲዩሽኑ ሲሰራ ስንት 
ዓመት እንደነበርክ ኮንስቲቲዩሽኑ ሲሰራ 
ታውቀዋለህ አይደለም?

ዘኢትዮጵያ - ገባኝ አሁንምኮ ማንበብ 
ይቻላል....

አቶ ስብሐት- መጽሐፍ ቅዱስ ነው። 
ለሁሉም ለክልሎች... 

ዘኢትዮጵያ -ህገመንግስቱ ተከብሯል 
ነው የሚሉኝ? ሕገመንግሥቱ በፌደረል 
መንግሥቱና እና በክልል ያለውን ያለው 
መብት ጠብቋል ነው የሚሉት? አሁን 
ለምሳሌ የክልሎች መብት በፌደራሉ 
ያልተጠበቀበት፣ ህገመንግስቱ የተጣሰበት 
ሁኔታዎች አሉ?

አቶ ስብሐት- አሉ ድክመቶች አሉ።

ዘኢትዮጵያ - የመሬት ጉዳይ ቢነሳ አሁን 
ለምሳሌ መሬት የክልሎች ሥልጣን ነው። 
ፌደራል መንግሥት በመሬት ጉዳይ ላይ 
ሥልጣን የለውም። በህገመንግሥቱ 
ተቀምጧል። ህገመንግሥቱ ተጥሶ የፌደራል 
መንግሥቱ ነው እየሠራ ያለው። 

አቶ ስብሐት- ለውጭ ኢንቨስተርስ ነዋ!

ዘኢትዮጵያ -ምንም ይሁን ምን መሬት 
መሬት ነው? በመሬቱ የማዘዝ ለውጭ ይሁን 
ለአገር ውስጥ ይሁን፣ ለውጭ ኢንቨስተርስ 
ብሎ አይልም ሕገመንግሥቱ። እንደሱ 
አይልም!

አቶ ስብሐት- አዎ

ዘኢትዮጵያ -ምንድነው እዚህ ላይ 
የፌደራሉና የክልሉ መብት በሕገመንግሥቱ 
መሠረት ተጠብቋል አልተጠበቀም 
የሚለው ነገር የሚያስኬድ ነገር አይደለም። 
የተጣሰባቸው ነገሮች አሉ። ይልቅ ወደ 
ሠራዊቱ እንድንመለስ ፈልጌ ነው በዚያውም 
ወደ ሠራዊቱ ስንመለስ በሠራዊቱ ደረጃ 

ሥጋት አለ ሲባል ለምሳሌ ሠራዊቱ...

አቶ ስብሐት- ስጋት የት አለ ምን ምልክት 
አየህ?

ዘኢትዮጵያ - አቶ መለስ እንደሞቱ 
ለምሳሌ ማለት ነው። ጠቅላይ  ምኒስትሩ 
አቶ መለስ ሞተዋል። ወዲያው 33 
ጄነራሎች ተሹመዋል። ያ የመበርገግ 
(panic የማድረግ) ዓይነት አሿሿም ነው 
የሚመስለው። አሁን ያ ለምን አስፈለገ? 
ተቋም ካለ ህግመገንስት ካለ ለእንደዚህ ያሉ 
ነገሮች መልስ ይሰጣል?

አቶ ስብሐት- አልገባኝም እኔ!

ዘኢትዮጵያ -33 ጀኔራሎች ተሹመዋል 
ለምሳሌ!

አቶ ስብሐት- እሺ!

ዘኢትዮጵያ - ልክ አቶ መለስ እንደሞቱ 
ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አልነበረም፣ 
ጠቅላይ ሚኒስትር ባልነበረበት ጊዜ ነው 
የተሾሙት እነዚያ ሰዎች፣

አቶ ስብሐት- ኃይለማርያምም አልነበረም?

ዘኢትዮጵያ - አልነበሩም ! ኃይለማርያም 
አንድ ወር ቆይተዋል ራሳቸው፣ 
በህገመንግሥቱ የኃይለማርያም ሹመት ራሱ 
አውቶማቲክ መሆን ነበረበት ።  የአቶ ኃ/
ማርያም ሹመት ልክ አቶ መለስ እንደሞቱ 
በህገመንግሥቱ መሠረት ተቋም ካለ ማለት 
ነው፣ እንደዚህ ያለ ተቋም የሚሠራው 
(ፈንክሽን የሚያደርገው) ወዲያው 
አውቶማቲክ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም 
ኦልሬዲ አስቀምጧል። እንደዚህ ያሉ 
ነገሮችን በማሰብ ማለት ነው። እዚያጋ ግን 
አልተደረገም። አንድ ወር ፈጅቷል አይደል?

አቶ ስብሐት - (ፋታና ሳቅ!) ቆይ ልንገርህ። 
መቸ ሰማን የመለስ መሞት ሰኞ። ሚድ ናይት 
(እኩለ ሌሊት) ሰማንና ወደ ደህንነት ቢሮ 
ሄድን። ደህንነት ኦፊስ ሄደን እስከ 12 ሰዓት 
ቆየን። ሬሳ እንዴት ይመጣል በኢትዮጵያ 
አየር መንገድ...ደርሰንና 12 ሰዓት ልክ ሲሆን 
ኃ/ማርያም አካባቢ የነበሩ ሲደውል አድሮ 
ኤግዙኩቲቭ ሥራ አስፈጻሚ ፖሊት ቢሮ 
አባላቱን ጠራ። የኢህአዴግ ሊቀመንበር 
ሆኖ እንዲቀጥል አደረጉ። ይሄ 12 ሰዓት 
ነው። ሁለት ሰዓት ተኩል እንደዚህ ሲሆን 
ካቢኔ ጠራ። ያው በሕገመንግሥቱ መሠረት 
ያው በረከት ነው ያቀረበው ያው በሀሳብ 
ፀጋዬም ጨመረበት መሠለኝ፣ እንግዲህ 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ታስክ አንተ ነህ ይዘህ 
የምትቆየው። በተጠባባቂነት ደረጃ ጠቅላይ 
ሚኒስትራችን አንተ ነህ። ተባለ። ሌሎችም 
ጨመሩ፡፤ ኃ/ማርያም ትንሽ አለቀሰ 
ሆነ። በሁለት ሰዓት ተኩል ማክሰኞ ሬሳ 
ሚድናይት ነው የሚመጣው። ከዚያ በኋላ 
አክቲንግ ቼርማን የኢህአዴግ አክቲንግ 
ፕራይም ሚኒስትር ካቤኔ ተቀብሎታል። 
የፓርላማው ሥነሥርዓት ከዚያ በኋላ ነው 
የተደረገው። ስለዚህ ምንም የሥልጣን 

ክፍተት አልነበረም። ሶስት ሰዓት ሁለት 
ሰዓት ተኩል ነው ሶስት ሰዓት የኢህአዴግ 

ሥራ አስፈጻሚ በጠቅላይ 
ሚኒስትር ኖ ኖ ውጭ ጉዳይ 
ሚኒስቴር ነበር ኃ/ማርያም 
በውጭ ጉዳይ  ሚኒስቴር 
ነው የጠራው። ካቢኔ ሲጠራ 
በመለስ የሚሰበሰብበት ጠራ 
በሁለት ሰዓት ሶስት ተኩል። 
ከዚያ ጀምሮ ኃይለማርያም 
ሥልጣን ይዟል። ምንም 
ክፍተት አልነበረም።

ዘኢትዮጵያ - ሹመቱን 
የሾሙት የጄኔራሎቹን 
እሳቸው ናቸው?

አቶ ስብሐት- እኔ 
መሾማቸውንም አላውቅም 
እሱ...

ዘኢትዮጵያ - አያይ እንዴ 33 
ጄነራሎች ተሹመው ሹመት 
ተሰጥቷቸው?  የጀኔራልነት 
ማዕረግ ተብሎ?

አቶ ስብሐት- አይይ እኔ 
አላውቅም።

ዘኢትዮጵያ - እንዴት ነው 
የማያውቁት በዜና የተነገረ 
ነገር ነው? በመንግሥት 
ሚዲያ?

አቶ ስብሐት- 
አላስተዋልኩትም። አዎ 
አሁን ጠይቄ ልክ ቢሆንስ 
40ም ቢሆን 33ትም ቢሆን 
ምን እንትን ያሳያል?

ዘኢትዮጵያ - እንደዚህ 
ያለ ነገር ለምሳሌ እሳቸው 
አቶ ኃ/ማርያም ጠቅላይ 
ሚኒስትር ከሆኑ በኋላ....

አቶ ስብሐት- እና ምድነው 
እና አሁን ምንድነው ይሄ የሚያሳየው?

ዘኢትዮጵያ - ይኸውልዎት አንዴ  ጠቅላይ 
ሚኒስትር ከተባሉ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ (በዜና 
ላይ) ወዲያው ተተወና ደግሞ ምክትል  
ጠቅላይ ሚኒስትር ተባሉ ለተወሰነ ጊዜ ተ/ 
ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው ተመለሰ።

አቶ ስብሐት- አዎ!

ዘኢትዮጵያ - ከዚያ ወደ ምክትልነታቸው 
ተመለሱ !

አቶ ስብሐት- እና ይሄ ምን ያሳያል እና 
ታዲያ ይሄ ምንድነው? ፖለቲካሊ ምን 
ማለት ነው?

ዘኢትዮጵያ - ሲስተሙ ያልተረጋጋ 
እንደዚህ ያለ ነገር ሲመጣ ተቋሙ የሰከነ 
(stable) አለመሆኑ የጸና ተቋም አለመኖሩን 
ሕገመንግስቱ ወዲያው አለመስራቱን 
ያሳያል።

አቶ ስብሐት- እኔ አሁን ካንተ ብቻ ነው 
የምሰማው ያለው እንጂ  አዲስ አበባ ካሉ 
ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንኳ ያልገመቱት 
መረጋጋት...

ዘኢትዮጵያ - እኔ እሱን አይደለም የምለው 
አሁን ፋክቱን የሆነውን  እየጠየቅኩዎት 
ነው

አቶ ስብሐት- እኔ ጄኔራሎች መሾማቸውንም 
አላውቅም። አብረን ነው የምናመሸው ጎልፍ 
ክለብ አላስተዋልኩትም!

ዘኢትዮጵያ - አልተሾሙም ጄኔራሎች?

አቶ ስብሐት- እሱንኮ ነው አላስተዋልኩትም 
የምልህ፣ ደግሞ ያም ቢሆን ምንም ማለት 
አይደለም። ምንም ዓይነት ፖለቲካዊ ፋይዳ 
የለውም። ለኔ ምንም የፖለቲካ ፋይዳ 
የለውም።

ዘኢትዮጵያ - ወደ ሠራዊቱ እንምጣ ለምሳሌ 
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የልማት ፕሮግራም 
የኢህአዴግ ፕሮግራም ነው አይደለም?

አቶ ስብሐት- ሥርዓቱ የኢፊዲሪ ነው 
የህገመንግሥታዊ ሥርዓቱ ኢህአዴግ 
የተመረጠ ስለሆነ ለዚህ 5 ዓመት አሁን 
እስከ 2007 በኛ አቆጣጠር የኢህአዴግ 
ፕሮግራም ነው የሚተገበረው

ዘኢትዮጵያ - ስለዚህ የኢህአዴግ 
የኢኮኖሚክ ፕሮግራም ነው አሁን አገሪቱ 
ውስጥ ያለው?

አቶ ስብሐት- ሥርዓቱ የህዝቡ ነው። 
ህገመንግስቱ የኢፊዲሪ ነው።

ዘኢትዮጵያ - የኢኮኖሚክ ፕሮግራሙ 
የኢህአዴግ ነው!

አቶ ስብሐት- ለአምስት ዓመት ተመርጠናል 
የአምስት ዓመት የኢህአዴግ ፕሮግራም 

ህዝቡ የመረጠው ስለሆነ ፕሮግራሙን 
ስለዚህ እየሠራ ነው።

ዘኢትዮጵያ -ስለዚህ የኢኮኖሚክ 
ፕሮግራሙ የኢህአዴግ ነው ማለት ነው!

አቶ ስብሐት- አዎ!

ዘኢትዮጵያ - ስለዚህ ሠራዊቱ አሁን 
የኢኮኖሚ ተሳትፎ ውስጥ አለ። ለልማት 
በሚል አሁን እንደ ሜይቴክ እንደዚህ 
በሚል ኢንቨስትመንት ውስጥ ገብቷል።

አቶ ስብሐት- እኔ አላውቅም። ሜይ ቴክ 
የመከላከያ ነው የሚል አሁን እኔ ካንተ ነው 
የምሰማ ያለው?

ዘኢትዮጵያ - የማን ነው?

አቶ ስብሐት- ሲቪል ነው። በቦርድ 
የሚተዳደር

ዘኢትዮጵያ - መከላከያ ሚኒስቴር በቅርቡ 
ያስጎበኘው ምንድነው? ምንድን ነበረ?

አቶ ስብሐት- እሱ የሠራቸው ነው! 
ሜይቴክ በቦርድ የሚተዳደር ተጠሪነቱ 
በቀጠታ ለጠቅላይ ሚኒስትር የሆነ አንድ 
ስትራቴጂክ ኢንደስትሪያል ቤዝድ

ዘኢትዮጵያ -የመከላከያ ሚኒስቴር 
በኢንደስትሪው....

አቶ ስብሐት- እኔ የመከላከያ ሚንስቴር 
መሆኑን ካንተ ነው አሁን የምሰማ ያለው

ዘኢትዮጵያ -በኢንደስትሪ ውስጥ መከላከያ 
የለም ነው የሚሉኝ?

አቶ ስብሐት- አሰርተዋል

ዘኢትዮጵያ -ራሳቸው እየሠሩ አይደለም?

አቶ ስብሐት- ኦ ራሳቸውም ይሰራሉ 
የሚሠሩት አለ።

ዘኢትዮጵያ - ሠራዊቱ  የልማት ፕሮግራም 
ውስጥ እየተሳተፈ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ 
ያለውን የልማት (የዴቬሎፕመንት) ለማገዝ 
እየተንቀሳቀሰ ነው እየተባለ ነው የሚነገረው 
እየተሠሩ ያሉት....

አቶ ስብሐት- ሜይቴክ ኢዝ ሲቪሊያን 
ነው። ሜይቴክ የመከላከያም እቃ ይሠራል 
ለሲቪልም ይሠራል ለስኳር ፋብሪካም 
ይሠራል ለግድብም ይሠራል ለመከላከያም 
ይሠራል። እንደዚህ አገር ነው። አሁን 
ቦይንግ እነዚህ ኤፍ ሲክሲትን ኤፍ ፊፍቲን 
ፕራይመሪል ሲቪልያን ኢንደስትሪዎች 
ናቸው ቬንደሮቹ....

ዘኢትዮጵያ - የመከላከያ ኢንደስትሪ 
የሚባለው ምንድነው? የብረታብረት ሥራ 
ውስጥ ያለው ማነው? የአባይን ግድብ 
በሚመለከት ኮንትራት ወስዶ ...?

አቶ ስብሐት- ይሠራል አዎ እሱ ነው እኮ!

ዘኢትዮጵያ - ሠራዊቱኮ ነው ታዲያ 
የሚሠራው የመከላከያ ነው የሚለው?

አቶ ስብሐት- ሜይቴክ ኦኮ ሲቪል ነው 
ስኳር ፋብሪካ ይሠራል

ዘኢትዮጵያ - አዎ

አቶ ስብሐት-  አውቶብስ ይሠራል፣ 
ለመከላከያም ይሠራል። ያገኘውን 
ኮንትራት ይሠራል። መከላከያማ የራሱ 
አለው የጥይትም አለው ምናምንም አለው።

ዘኢትዮጵያ - የብረታብረት ሥራ የለም? 
ብረታ ብረት ኢንጂነሪንጉን ማነው 
የሚሠራው?

አቶ ስብሐት- ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግኮ 
ሜይቴክ ነው! ሜይ ቴክ ኢዝ ሲቪሊያን 
ለመከላከያ ሚኒስቴርም ይሠራል ለግድብም 
ይሠራል::

ዘኢትዮጵያ - የሜይቴክ ኃላፊ ማነው?

አቶ ስብሐት-  የሜይቴክ ኃላፊ?....ኸ 
ቦርዶቹ ብዙ ናቸው ኸ አርከበ ነበር.... 
አርከበ የለም መሰለኝ አሁን ኸ አይዶንት ኖ 
ኸ ቼርማኑ እንትና ነው.... ሲራጅ 

( የሜይቴክ ቦርድ ሊቀመንበር በፊት 
ጀኔራል ሳሞራ የኑስ ነበሩ አሁን የመከላከያ 
ሚኒስትሩ ሲራጅ ፈጌሣ ናቸው አርከበ 
እዚህ ውስጥ የሉም)

ዘኢትዮጵያ - የአርሚው (ሠራዊቱ) ሰዎች 
የሉም?

አቶ ስብሐት- አሉ እንጂ ጄኔራሎች አሉ።

ዘኢትዮጵያ - ጄኔራሎች አሉ?

አቶ ስብሐት- አዎ

ዘኢትዮጵያ - ጄኔራሎች ለምን ይገባሉ 
እንደዚህ ያለ ነገር ውስጥ?

አቶ ስብሐት- መዓት ጄኔራልኮ አለ 
መዓት ሥራ የያዘ 

ሥራ ያጣ መነኩሴ ቆብ ቀዶ ይሰፋል እንዲሉ ብዙም ኃላፊነት ያልተሰጣቸውና ሰውም በውርርድ 
የማያውቃቸው መከላከያ ሚኒስትሩ ሲራጅ ፈጌሳ የራስ ቆባቸው  እንኳ ሰፍቷቸዋል። እንደ 

ጠቅላይ ሚኒስትሩም እሳቸውም ከደቡብ ናቸው። በደንቡ መሠረት ሳሞራ የሁለቱም ታዛዥና 
የበታች ቢሆኑም አዲስ አዋጅ አስነግረው  በህግ የሁለቱም አማካሪ ተብለዋል። ይህኛው አማካሪነት 
እንደነበረከት ዓይነቱ ሲያስፈልግ የሚሻርና የሹመት አይደለም። ጠቅላይ ሚንስትሩም ሆኑ መከላከያ 

ሚኒስትሩ ጄኔራሉን (ኤታማዦሩን ) ሳያማክሩ አንድ ስህተት ቢሰሩ በህግ ሊያስጠይቃቸው 
ይችላል። ከላይ ከወራጅ ውሃ የሚጠጣው ጅብ ከታች የምትጠጣዋን አህያ አታደፍርሽብኝ ብሎ 

እንደሚያስጠነቅቀው ሰበበኛ ተረት መሆኑ ነው። የወንዝ ውሃ ሽቅብ ይፈስ ይመስል!
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ጡረታ የወጣ! መዓት አለ።

ዘኢትዮጵያ - ኦ! ጡረታ 
ከወጡ በኋላ ነው የገቡት?

አቶ ስብሐት- እሱማ 
አይደለም ጡረታ አልወጡም። 
እና ምንድነው ስህተቱ?

ዘኢትዮጵያ - እናኮ በህገመንግንስቱ..

አቶ ስብሐት- ጄኔራል 
ሆኖ ከመከላከያ ሚኒስቴር 
ግኑኘነት የለውም ኮንትራት 
አሰራልኝ ካለ ያሠራል። 

(ጡረታ ያልወጣ ጄኔራል 
ከመከላከያ ጋር ግኑኝነት የለውም 
ስብሐት ወደ ወደ ኢትዮጵያ 
ከተመለሱ በኋላ ሰሞኑን በወጣው 
አዋጅ መከላከያ ወታደሮችን ወደ 
ሲቪል አዛውሮ ማሰራት ይችላል)

ዘኢትዮጵያ - ስጋቱ ምድነው 
መከላከያው በገንዘብ እየበለፀገ ከሄደ 
በራሱ እየደረጀ ከሄደ ግብጽ ውስጥ 
ያለው ዓይነት ሊከሰት ይችላል....

አቶ ስብሐት- አዪዪ በቃ 
እናቋርጠው ይህን ነገር.....! 
ምንመሰለህ ዘስሞለስት ዘፑረስት 
አርሚ ደመወዛቸው አሁን ከእጅ 
ወደ አፍ ነው አሁን ስሌት ውስጥ 
ገብተህ አጠቃላይ የአገሪቱን ገቢ 
የነፍስ ወከፍ ገቢውንና ብታይ 
ለአርሚው የሚመደበው በጀት 
በጣም በጣም ትንሽ ነው። 
የኢትዮጵያ አርሚ ኢኮኖሚካሊ 
እየጠነከረ ከሄደ የሚለው  
ከጅቡቲምኮ አይወዳደርም። 
ዘመድ አለህ ወታደር?

ዘኢትዮጵያ - ወታደር ዘመዴ ነው!

አቶ ስብሐት- ምን መሰለህ? በጣም 
የተራቆተ ነው። እየጮህን ነው 
ደመወዝ መጨመር አለበት እያልን። 
ኢኮኖሚካሊ ምን ሶርስ አለው? 
ምንም የገቢ ምንጭ  የለውም። 
ከመንግሥት በጀት የሚሰጠው 
ነው። ግብጽ 30-35 ፐርሰንት 
ቱርክም እንደሱ ነው። አሁን 25 
ሳንቲም ገቢ የለውም። 25 ሳንቲም 
ነው የምልህ ። እና የኢትዮጵያ አርሚ 
በኢኮኖሚ እየበለጸገ እውይይይይ!!

ዘኢትዮጵያ - የራሱን....

አቶ ስብሐት- በል በል እንጨርሳት 
እሺ በል ቀጠሮ አለችኝ።

ዘኢትዮጵያ - እሺ ግን  
ስለፕሬሱ ያሉት ነገር አለ።

አቶ ስብሐት- በቃ ሌላ ጊዜ 
አሁን ይብቃን! ቀጠሮ አለኝ።

ዘኢትዮጵያ - እሺ አሁን እንጨርሳለን 
ስላመላለሱኝ ብዬ ነው።

አቶ ስብሐት- ዋ እ!....

ዘኢትዮጵያ - እዚህጋ 
አንድ ጥያቄ ልጠይቅዎት

አቶ ስብሐት- እና ኸ በቃ አሁን 
አምስት ደቂቃ ብቻ ነው ያለኝ ልሂድ!

ዘኢትዮጵያ - አንዳንድ ጊዜ 
ዋጋ ሰጥተን የምናከብራቸው 
ነገሮች ላይ የተንጠለልንባቸው 
ታሪካዊ መሠረቶች ላይ እርስዎ 
ሲፋለሙ አያለሁ አንዳንድ ጊዜ...

አቶ ስብሐት- ታሪካዊ መሠረት?

ዘኢትዮጵያ - አዎ ለምሳሌ የአክሱም 
ጉዳይ የኤርትራ ጉዳይ..እዚያ ውስጥ 
መግባት ስላለፈልግኩ ነው። 
የአክሱምን ታሪክ በሚመለከት 
ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ካለፈው ነገር 
ጋር የመጣላት... ለምሳሌ ከንጉሠ 
ነገሥቱ ጋር ለምን ያስፈልጋል 
አሁን? እርስዎ በተደጋጋሚ... 
ለምሳሌ የንጉሠ ነገሥቱ ሐውልት 
ለአፍሪካ ያደረጉት አስተዋጽኦ 
አለ። የሳቸው ሐውልት እዚያ 
ውስጥ የለም። አሁን  የርስዎ 
አስተያየት እዚያ ላይ ምንድነው?

(ተስፈንጥረው ተነሱ ጣቶቻቸውን 
እያፋጩ ወዲያና ወዲህ ራመድ 
አሉ። አብቅተናል በሚል መልክ..) 

ምነው ጋሽ ስብሐት ? (በፈገግታ)

(ወዲያው በሁኔታው በመጸጸት 
መልክ ፈገግ ብለው ተመለሱና) 
ምን መሰለህ እኔኮ የማይገባኝ 
ምን መሰለህ 300 ይሄ ሁሉ 
እልቂት ይሄ ሁሉ ውድመት...

ዘኢትዮጵያ - ቆይ ቆይ 
የአፍሪካንኮ አሁን የምናወራው?

አቶ ስብሐት- የአፍሪካም 
ቢሆን ሊትሬቸሩ አለ። 
ሞደሬተርና ኮኦርድኔተር አንድ 
አይደሉም። የሰብስታንስና 

የኢሰነስ ቀስቅሶት ካዛብላንካና 
ሞንሮቪያ ይሄ ሞደሬሽን ነው...

ዘኢትዮጵያ - አስተዋጽኦ 
አ ላ ደ ረ ጉ ም  ነ ው ?

አቶ ስብሐት- ለአፍሪካ ህብረት? 
ሞደሬሽን ነው። ሞደሬሽንኮ 
አስተዋጽኦ አይደለም። ሁለተኛ 
ኢትዮጵያ አትመርጥም። መራጭ 
ኮሚቴውኮ ክራይቴሪያ አለው። 
(በጣም እየተናደዱ መጡ)

ዘኢትዮጵያ - ይህንኮ ሊነግሩኝ ይችሉ 
ነበር ለምን ተናደዱ? ለምድነው 
የሚናደዱት አንዱ የሚገርመው ነገር 
ይሄ ነው። እንደዚህ ያለ ጥያቄ..... 

አቶ ስብሐት- መናደዴ አይደለም 
ጊዜው አምስት ደቂቃ?

ዘኢትዮጵያ - ገባኝ ጥያቄዎኮ 
እርስዎ እንዲያውም ለጥያቄ ግድ 
የለዎትም ለምንድነው እንደዚህ 
የሆኑት? እኔ ላላውቅ እኮ 
እችላለሁ። ለምድነው ሁሉ ነገር ....

አቶ ስብሐት -    (ሳቅና ምልስ 
ብለው.....) ምን መሰለህ ያለቀው 
ህዝብ ሊሞት ነው በህይወቱኮ 
ነው የተቀበረው ጅብኮ...

ዘኢትዮጵያ - ሰውኮ በየትኛውም 
ሥርዓት ያልቃል በዚህም ሥርዓት 
በናንተም ያልቃል። ሰው የማለቁ 
ነገር አይደለም። ሰው ማለቅ ሰው 
መግደልን በሞኖፖል የያዘ የለም ።

አቶ ስብሐት- ጥይት እምቢ ያለን 
ሰው ጥያት አጉርሰው በሽታውም 
ረሀቡም እንዳይነገር ስማቸው 
እንዳይቆሽሽ እልቂቱ እኛኮ አሁንም 
የሚያታግለን ያለፈው ሰው እንዴት 
እንደሞተ እያስታውሰን ነው። 
እና ለአፍሪካው ለመራጭ ኮሚቴ 
ይሄ እንኳ የቀረበ አይመስለኝም። 
ግን ይሄ  ሳይሆን የኢትዮጵያ 
ህዝብ የተሰቃየው ስቃይ ሲታይ 
በጠቅላላውም ሲታይ በሁሉ ነገር 
መጨረሻ ነበርን። በትምህርትም 
ሱዳን አርባሺ ሲመዘግብ እኛ አንድ 
ሺ ነበርን። አጼ ኃ/ሥላሴ ትምህርት 
ልጄ ነው ሲሉ አንድ ሺኮ ነው....

ዘኢትዮጵያ - አቅሙ 
አይመስልዎትም? የአገሪቱ 
አቅም ያኔ ገና መጀመራቸውኮ 
ነው፤ ፋውንዴሽን መሠረቱ 
አልነበረም። ገና አዲስ ነው።ከባዶ 
ነገር ነው የጀመሩት። ምንም 
ነገር ባልነበረበት ሁኔታ ነው 
ትምህርት ቤት እየተሠራ የነበረው። 
እርስዎ የዚያ ውጤት ነዎት፤ 
የዚያ ትምህርት ውጤት ነዎት፣  
እርስዎ የእሳቸው ውጤት ነዎት!

አቶ ስብሐት- እኛ ያገኘነው ኢኮኖሚ 
ያንሳልኮ አጼ ኃ/ሥላሴ ከነበሩበት...

ዘኢትዮጵያ - ለምን ያ ሆነ? 
ስላልፈለጉ ነው? የሳቸው ቻሌንጅ 
ምንድን ነበረ? እናንተም ጋ 
ተመሳሳይ ነገር ነው የሚሆነው። 
አሁን ምንድነው ነው ይሄ ነገር ? 
ኢህአዴግም በቃ ነገ ሲያልፍ ይህ 
ሁሉ ነገር መደመሰስ የለበትም። 
ምክንያቱም ያለፈውን ማክበር 
ስንጀምር ነው ይህኛውንም 
ማክበር የምንጀምረው። 
ከነስህተቱ ከነምኑ ማለት ነው።

አቶ ስብሐት- ያለፈውንኮ እንደኛ 
ያከበረኮ የለም። ሰውየው...

ዘኢትዮጵያ - ጠንካራ 
ጎናቸው ምድነው የሳቸው? 
ለምሳሌ የንጉሠ ነገሥቱ?

አቶ ስብሐት- ኽ በቃ ከነበረው ነው 
የምነሳው አንድ ያደረጉት ብሄራዊ 
ጦር፣  ሴንትራል አርሚ ነው።  
ሁሉ ራስ የየራሱ ጦር ነበረው። 
ራስ ኃይሉ የራሳቸው ሠራዊት 
ነበራቸው ራስ ስዩምም የራሳቸው 
ነበራቸው...ትምህርት ግን እኔ 
ተማርኩና የኢትዮጵያ ህዝብ ተማረ 
ማለት አይደለም። እኔ የተማርኩት 
የባለባት ልጅ ስለነበርኩ ነው።

ዘኢትዮጵያ - የደሀ ልጆችም ነበሩ ። 
የደሀ ልጆችም ገብተዋል ትምህርት 
ቤት። እንዲያውም  ለምንድነው 
የደሀ ልጆች የምታስገቡት 
ትምህርት ቤት ተብለው ነበር 
ንጉሠ ነገሥቱ የሚወቀሱት። 
ይተቻሉም የተባሉት.. . 
እንግዲህ ስናነብ ሊትሬቸሩን... 
 
አ ቶ  ስ ብ ሐ ት - 
ኤግዛክትሊ! ይባል ነበር።

ዘኢትዮጵያ - እና የደሀና 
የሀብታም አልነበረም::

አቶ ስብሐት- በቃ በቃ አሁን.....!

Saudi Arabia, land of barbarians

(አስተያየት) በሳዑዲ አረቢያ አልፎ አልፎ ሲታይ የኖረ ነው። እንባና ደም እንደ ጅረት ፈሷል፣ ሰው ታንቆ በየዛፉ 
ይንጠለጠላል፣ አንገት በሰይፍ ይቀላል፣ እጅ ይጎመዳል፣ ሰውነት በካራ ይቆራረጣል፣አካል በጩቤ ይጨቀጨቃል የራስ ቅል 
አናት በጫማ ይደፈጠጣል ሴት ልጅ ለአስር ትደፈራለች። ከእነዚህ አንዳንዶቹ ሰሞኑን በኢትዮጵያውን ላይ ተፈጽመዋል። 
በመሆኑም ላይ እንደሌላው ሁሉ ይህን ግፍ እድሜ ልካቸውን የማይረሱ ኢትዮጵያውያን ተፈጥረዋል። ምክንያቱም እነሱም 
ደርሷቸዋል። በዩቱብ ቪዲዮና በማህበራዊ ድህረገጾች ስፍር ቁጥር የሌላቸውን አሰቃቂ ምስሎችን መቀባበልና መወያየት 
ይዘዋል። ለቁጣቸው ማስተንፈሻ መንገድ ቢያጡም ከያሉበት የዓለም አገራት ጩኸታቸውን በተቃውሞ ሰልፎች አሰምተዋል። 
ይህን ስለፈጸሙት የሳዑዲ አረቢያ ሰዎች አረመኔነት ከእንግዲህ ለልጆቻቸው ሲናገሩ ይኖራሉ። ገንዘብ ብቻውን የሠለጠነ 
ህዝብ ማፍራት እንደማያስችል ሳዑዲዎቹ ማስተማሪያ ምሳሌ ይሆኗቸዋል።ፊታቸውንም ወደራሳቸው እንዲመልሱ ይረዳቸዋል። 
ሰዎችን ለስደት እየዳረገ በሞራል መቃብር ላይ ልማትን እገነባለሁ መንገድ እየሠራሁ ሰዎችን አፈናቅላለሁ። ፈጣን ኢኮኖሚ 
እያስመዘግብኩ ዜጎቼን ለምናምንቴዎቹ ግርድና ባርነት እዳርጋለሁ የሚለውን መንግሥትና ሥርዓታቸውን እንዲመለከቱ ትምርህት 
ይሆናቸዋል። የቡና ኤክስፖርት እየቀነሰ ለባርነት ወደውጭ የሚላከው የዜጎች ጉልበት እየጨመረ ከሄደ ችግሩ ከቤት ነው። ይህም 
ሆኖ መንግሥት እስካሁን 120ሺ ኢትዮጵያውያንን መመለሱን ገልጿል። 350ሺ የሚሆኑት አሁንም እዚያው በህጋዊነት የእየኖሩ 
መሆኑ ይሰማል። ስለነሱም የወደፊት እጣ ማሰብ ይገባል። ከታች የሚታየው ፎቶ ግራፍ በዋሽንግተን ዲሲ ከተደረጉ ሰልፎች 
አንዱ ነው።

photo Clearphoto. Dereje getachew

ከገጽ6 ስብሐት....

Zethiopia Newspaper
የዘኢትዮጵያ ጋዜጣን
የዓመት ደንበኝነት ይግዙ 
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Connect To Your Favorite
Amharic Programs By Phone

Dial these US numbers from your mobile phone 
and listen to the following stations for free!

Calls only use mobile minutes.

Admas Radio 712.432.8435

BBN Our Voice 857.232.0104

Bereka Broadcasting 712.432.8427

Bilal Communication 712.432.6826

Dallas Ethiopian
Community Radio 712.432.8435

DireTube Radio 716.274.2515

ETHIO Diaspora Radio 832.999.5222

Ethiopia Rise and Shine 857.232.0135

ESAT 213.992.4334

Ethiopiawinet 832.225.5387

Fana FM Radio 712.432.9944

FM Addis 97.1 231.460.1971

Helina Radio Las Vegas 712.432.8498

Hiber Radio Las Vegas 712.432.8451

Sheger 102.1 FM 712.432.6885

VOA Amharic 213.493.0122

VOA Tigrigna 213.493.0272

WENTC 213.992.4363

Powered By

 
ገበታ ምግብ ቤት በንጽህና በምግብ ጥራትና በመስተንግዶ ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ልዩ የኢትዮጱያውያን 

ምግብ ቤት 
በሜሪላንድ ሲልቨር እስፕሪንግ ብቻዎትን ቢመጡ ከቤተሰብ ጋር ቢመጡ ከጓደኞቾት ጋር ቢመጡ ጥሩ 

ጊዜ የሚያሳልፉበት ልዩ ምግብ ቤት። 
ይምጡና ይጎብኙን በምግባችን ይደነቃሉ በንጽህናችን ይኮራሉ በመስተንግዷችን ይደሰታሉ 

ኬተሪንግ ወይም ቱጎ ማዘዝ ቢፈልጉ በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ 301-588-0000 
አድራሻችን 8123 Georgia Ave. Silver Spring MD, 20910 
ዘወትር እሁድ ይህንን ፍላይር ይዘው ከመጡ በጠረጴዛ 5፥ ቅናሽ ያገኛሉ። 

Hours of operation Tuesday to Thursday 4pm -11am 
                               Friday 4pm - 1am Saturday 12pm – 12am 
                               Sunday 12pm – 11pm 
HAPPY HOUR Monday – FRIDAY 4:00pm - 7:00pm 
Entertainment every Friday Ethiopian Cultural Music by 
Artist Gizachew T/Mariam from 8pm – 12am 
በተጨማሪ አዲሱን አመት አብረን እንድናከብር በዋዜማው ታላቅ አስደናቂ የሙዚቃና 
የእራት ዝግጅት አዘጋጅተናል አዲሱን አመት የሰላምና የብለጽግና ያድርግልን  ከምሽቱ 
6ፒኤም ጀምሮ። 

AMZING CULTURAL SHOW AND MUSIC FOR NEW YEAR 
EVE CELEBRATION STARTS AT 6PM December 31 2013. 

 
Special lunch discount every Sunday if you bring back this flyer you 

will get 5% off. One flyer per table 
 

“Ethiopian represents 
the largest African 
population in the 

District of Colombia, 
30 percent of the 

African population 
is from Ethiopia. I 

can tell you that 30 
percent of population 

is vibrant, vital, 
active, and engaged, 
business leaders, are 
very involved in basic 
fabrics of our city.” 

Mayor Vincent C. Gray 

noted during his opening 
remarks at DC Addis Sister 
City Agreement ceremony 
on December 11, 2013 in 
John A. Wilson Building, 
Washington D.C’s City Hall. 
The Agreement was signed 
by the DC Mayor Vincent C. 
Gray and Mayor Diriba Kuma 
of Addis Ababa, Ethiopia.

Mayor Gray continued: 
“Inspired by the District’s 
vibrant Ethiopian diaspora 
and by the similarities shared 
by our two capital cities, I 
am proud today to call Addis 
Ababa the District’s newest 
Sister City. I am deeply 
grateful to the members of 

the Ethiopian community 
for their contributions to 
the District and view this 
signing ceremony and the 
partnering of our two cities 
as an opportunity for the 
residents of these two great 

capital cities to enrich each 
other culturally, educationally, 
economically and in quality of 
life.”

The 5 year agreement of 
sister cityhood will facilitate 

cultural and educational 
exchanges for the benefit 
of residents in both cities 
as well as provide an 
opportunity for the District 
and Addis Ababa to share 
information and collaborate 
on mutual priorities in many 
areas, including economic 
development, public 
health, urban planning, 
transportation and youth 
engagement.

Mayor Diriba Kuma of Addis 
Ababa echoed many of the 
sentiments of Mayor Gray. He 
noted that many Ethiopians 
live in the District. And also 
said “ I look forward to having 
the chance to learn from our 
cities best experiences in 
addressing urban challenges 
the sister city partnership 
is opens up opportunities 
for Addis Ababa to pick 

best practices to pick from 
the District of Colombia. 
Moreover, Chambers of 
Commerce’s of the two cities 
could also exchange trade 
missions so as to boost up 
business cooperation between 
the two countries at large.” 

The DC Mayor concluded: 
Ethiopians are truly a huge 
part of the culture of the 
District of Colombia. And 
we are very excited about 
this partnership. With such 
a large Ethiopian community 
right here in the District, 
the signing of this Sister 
City Agreement presents an 
unprecedented opportunity 
for the District and Addis 
Ababa to work and grow 
together, and I am very 
excited about the prospects 
of our bright future.

DC Mayor: 30 percent of African populations are from Ethiopia
DC and Addis signed 
sister city Agreement
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International Organisation 
for Migration assisting the 
Ethiopian government to 
manage influx of returnees 
from the Middle East.

Ethiopian migrants from the 
Kingdom of Saudi Arabia 
continue to arrive in Addis 
Ababa, with the number of 
returnees reaching more 
than 100,000. Meanwhile, the 
International Organization 
for Migration (IOM) 
estimates that the number 
may even surpass 120,000.

But, Ethiopian Foreign 
Minister Tedros Adhanom 
said “All citizens that 
were detained in Riyadh 
deportation camps are back.”

After thousands of migrant 
workers were arrested and 
deported from the Kingdom 
due to an expiry of a grace 
period, the number of the 
returnees has increased 
dramatically, and the IOM 
is requesting international 
donors to contribute more 
finance to avert the problem. 

Human Rights Watch has 
urged Saudi authorities to 
launch an investigation into 
the violence, and warned 
of a potential humanitarian 
disaster for workers held in 
custody.
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“የወርቃማው ዘመን ትዝታዎች” 
የሚለውን ይህን መጽሐፍ 
ከ200 ጊዜ በላይ ይገልጡታል። 
በእያንዳንዱ ገጽ ቆም ይላሉ። 
ከ400 በላይ ለዓይን የጣፋጡ 
በትዝታ የሚመስጡ ፎቶግራፎች 
አሉበት። ዝነኞቹን ባንዶችና 
ኦኬስትራዎች፣ ድምጻውያን፣ 
ሙዚቀኞች፣ ፣ የሙዚቃው መድረክ 
አጋፋሪዎችና አቀናባሪዎችን 
ብሎም አሳታሚዎችን ሳይቀር 
አካቶ የያዘ ነው። ሙዚቃን 
በፎቶ አልበም ያደምጡበታል። 
በአገራችን በታሪክ ለመጀመሪያ 
ጊዜ መሰንቆን ከተጫወተው 
ባህላዊ ሙዚቀኛ አንስቶ እስከ 
ዘመናዊ ባንዶችና ኦርኬስትራዎች 
ድረስ ብዙዎችን ያገኟቸዋል። 
ብዙዎቹን ላያዉቋቸው ይችላሉ። 
የሚያውቋቸውም የዚያኑ ያህል 
ብዙ ናቸው። ይህን መጽሐፍ 
እየገለጡ በሚያዩት ነገር መገረም፣ 
መደመም፣ ብዙ ጊዜም ፈገግ ማለት 
ይኖርብዎት ይሆናል! 

አንዴ ታይቶ ወደዚያ የሚባል 
መጽሐፍ አይደለም። በየጊዜው 

እያገላበጡት ጥሩ ያጫውታል። 
ድምጻውያኑ በልጅነታቸው፣ 
በጉልምስናቸው በተለያየ 
መልካቸው ይታያሉ። ተሰማ እሸቴ 
ማለት እኝህ ናቸው ለካ... እንዴ 
ንጋቷ ከልካይ?... እዚህጋ ሽሽግ 
ቸኮል፣ ካሣ ተሰማ፣ አሰፋ አባተ፣ 
ኢዮኤል ዮሐንስ...ውይ ጥላሁንና 
መሀሙድ እዚህ ጋ ምን ይመስላሉ? 
አቤት ብዙዬና ሂሩት... በስመአብ 
ዓለማየሁ እሸቴ ፀጉሩ.... ወይ 
መልካሙ ተበጀ.....አይ ሙሉቀን...! 
አይ የአገር ፍቅር ማህበር....
ክብር ዘበኛ....ቀኃሥ...ብሔራዊ 
ቴአትር...ምድር ጦር...ፖሊስ 
ኦርኬስትራዎች... አይገርምም?!... 
እነዚህ ሁሉ የሙዚቃ ባንዶች 
የት ገቡ? ሶል ኤክስ፣ ራስ፣ ዙላ፣ 
ሬንቦ፣ ጥቁር አንበሳ፣ ኢትዮስታር 
፣ ዋልያስ፣ ሮሃ... ባንዶች...አቤት 
የዱሮ ዳንስ... አለባበስ...ግርማ 
ሞገስ...

ታሪካዊነቱ ምንም ጥርጥር 
አይኖረውም።  የኢትዮጵያ ዘመናዊ 
ሙዚቃ ሀ ተብሎ ተጀምሯል 
ከተባለበት ዘመን አንስቶ እስከ 

1980ዎቹ አጋማሽ ድረስ ያሉትን 
ባለሙያዎች ፎቶግራፍ ያካተተ 
ነው።  በሙዚቀኝነት፣ በተለይም 
አሳታሚነትና አከፋፋይነት ሥራ 
(ኢትዮ ሳውንድ) ለረጅም ጊዜ 
በቆየው አብረሃም ብዙነህ የተዘጋጀ 
ነው። እንደሚባለው ከሆነ ይህ 
መጽሐፍ እንደገና አይታተምም፣ 
የመጨረሻዎቹ ኮፒዎች ናቸው 
የቀሩት። ስለዚህ ካለችው መጠነኛ 
ኮፒ ተሻምቶ መግዛት ታሪክን 
ተሻምቶ እንደማስቀረት ነው። 

በየስቴቱም ሆነ በቅርብ ላለ ወዳጅ 
ዘመድ የሚበረከት ወግ ያለው 
የበዓልና አዲስ ዓመት ማስታወሻ 
ነው። የሚሸጥበት ዋጋም እንደነገሩ 
ነው። ለስሙ 20 ዶላር ብቻ 
ያስከፍላል እንጂ የነጻ ያህል ነው። 
ቨርጂኒያ ስካይ ላይን ባለው ጊርጊሮ 
መደብር ውስጥ ይገኛል።

 

Memories of the Golden 
Years, 
The book that includes a number of rare 
pictures of orchestras, bands and musical 
group

This is an enjoyable collection of memories from 
the golden age of Ethiopian music. Filled with record 
images of Ethiopian Singers and musician around 
1940’s to the end of 1980’s, it recalls pleasurable 
days, and gives you a sense of ‘who is who in the 
ideal years of Ethiopian music.  

Books

የወርቃማው ዘመን ትዝታዎች

13 ዓመታት እድሜን ያስቆጠረው 
የጣይቱ የባህል ማዕከል በዋሽንግተን 
ዲሲ 4408 Georgia avenue 
ላይ በዓይነቱ አዲስ የሆነውን 
የአማርኛ ቤተመጻሕፍት ከጥቂት 
ወራት በፊት ከፍቶ አስመርቋል። 
የዋሽግንተን ዲሲ ከተማ መንግሥት 

ካውንስል 
ጂ ም 
ግ ር ሃ ም 
( ፎ ቶ ው 

ላይ የሚታዩት) የመረቁት 
ቤተመጻሕፍት እስከ 50 
የሚደርሱ ተጠቃሚዎችን በአንዴ 
ሊያስተናግድ የሚችል ሲሆን 
በኢትዮጵያ ታሪክና ስነፅሁፍ ላይ 
ያተኮሩ መጻሕፍትና የምርምር 

መዛግብትን ለተጠቃሚዎች 
ማቅረብ ዓለማው መሆኑን ገልጿል። 
ወደፊት ክምችቱን እያሳደገ መሄድ 
መቻሉን ታሳቢ በማድረግ የንባብና 
የምርምር ማዕከልነቱን ለማጎልበት 
እንደሚሠራ ማዕከሉ ገልጿል። 
ጣይቱ

ነሐሴ 2000 የመጀመሪያውን  
ግጥም በማንበብ በየወሩ መጨረሻ 
ማታ መደበኛ የስነጽሑፍና የግጥም 
ምሽት ያካሂዳል። በህይወት 
ያሉትን ከያሉበት አምጥቶ ከፍ ከፍ 
ያደርጋቸዋል። የሞቱት እንዳይሞቱ  
የስም ትንሣኤ በመስጠት 
ታሪካቸውን ይዘክራል። ታሪክና 
ስነጥበብና በመጋት ወጣቶችን 

ያነቃቃል። የተለያዩ ቴአተቶች 
እያዘጋጀ ያቀርባል። በስደት ያለውን 
የህብረተሰቡን አኗኗር በመተችት 
፣በማረቅ መስታውት ሆኖ 
ያገለገላል። እነዚህን ለማድረግ 

የጣይቱ ባህል ማዕከል የ13 
ዓመታት ክንውኑ በዓይነታቸው 
10 ይደርሳሉ። ቴአትር ፣ ዎርክሾፕ 
፣ግጥም፣ኮሜዲ ምሽት 5. የፍቅር 
ምሽት፣ የአፍሪካ ምሽት ፣የመጽሐፍ/
ሲዲ/ዲቪዲ ምረቃት፣ ክብረ በዓላት 
አሉ ፣ የቤተመጽሐፍት ደግሞ አዲስ 
የተጀመረ ነው።

የጣይቱ የባህል ማዕከል ቤተመጻሕፍት ከፈተ
ጣይቱ የጥበብ ማዕከል በ13 ዓመት ጊዜ ውስጥ-
•	 44 የሚሆኑ ታላላቅ የታሪክና የስነጥበብ ሰዎች በእንግድነት 

ተጋብዘዋል

•	 2ሺ432 ሥራዎችና ግጥሞችና ቀርበዋል። 

•	 37 የመጽሐፍ የሲዲና የዲቪዲ ሥራዎች ምረቃዎች ተከናውነዋል

•	 61 ሺ ,440 የጥበበ አፍቃሪዎች ታድመውበታል።

•	 10 ዎርክ ሾፖች ተካሂደዋል

•	 72 የሚደርሱ ተዋንያን ተሳትፈዋል 41ዱ አማተሮች ናቸው

•	 297 የግጥምና የተውኔት ሥራዎች ቀርበዋል

የጣይቱ መስራችና ሥራስአኪያጅ አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ 
ላይብረሪውን መርቀው ለከፈቱት የዋሽግንተን ዲሲ ከተማ 
መንግሥት ካውንስል ጂም ግርሃም ገለጻ ስታደርግ

ሥነጽሕፍ ቅኝት” ለተባለው ኮርስ 
ማስተማሪያ አዘጋጅተው እስከ 
አሁን ድረስም በማስተማሪያነት 
በማገልገል ላይ ነው፡፡

ግብጽ በሚገኘው የሥነ መለኮት 
ኮሌጅ መንፈሳዊ ትምህርታቸውን 
እንዲሁም ካይሮ ውስጥ በሚገኘው 
የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ  በማህበራዊ 
ሳይንስ መስክ እንዲሁም በሥነ 
መለኮት በ1949ዓ.ም ሁለት 
ዲግሪዎች አግኝተዋል።

በጀርመን በትዩቢንገን ዩኒቨርሲቲ 
በ1954 ዓ.ም በሴማዊ ነገረ ጽሕፈት 
ፒ.ኤች.ዲግሪያቸውን ተቀብለዋል። 
በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው 
በወመዘክር የሳይንሳዊ ቡድን 
ዳይሬክተርነት አገልግለዋል። 
በ1956 ዓ.ም በቀድሞው ቀዳማዊ 
ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ 
አዲስ አበባ ኒቨርሲቲ በመምህርነት 
ተቀጥረው በ1988ዓ.ም በጡረታ 
እስከተገለሉበት ጊዜ ድረስ 
የግእዝ፣ የአማርኛ፣ የኢትዮጵያ 
ሥነጽሑፍ እና የመዝገበ ቃላት 
ጥንቅር ኮርሶችን በማስተማር፣ 
ጥናትና ምርምር በማካሄድ 
እንዲሁም ተማሪዎችን 
በማማከር ዩኒቨርሲቲውን ለ32 
ዓመታት በመደበኛ መምህርነት 
አገልግለዋል፡፡

ዶክተር አምሳሉ በግላቸውና 
ከሌሎች ተመራማሪዎች ጋር 
በመተባበር በአማርኛ እንዲሁም 
በውጭ ቋንቋዎች ከአስራ 

አምስት በላይ 
የጥናትና ምርምር ጽሑፎችን 
አዘጋጅተዋል። ጽሑፎቹንም 
በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት 
እውቅና ባላቸው አካዳሚያዊ 
መጽሄቶች፣ በመጻህፍት፣ 
በህይወት ታሪክ መዛግብት፣ 
በዓውደ ጥበባት እንዲሁም 
በመድብለ ጉባኤዎች ውስጥ 
አሳትመዋል፡፡ በእነዚህ የምርምር 
ውጤቶቻቸውም አካዳሚያዊ 
ማዕረጎችን አግኝተዋል። በበርካታ 
ሀገራት ዓለምአቀፍ ጉባኤዎች ላይ 
የጥናትና ምርምር ውጤቶቻቸውን 
አቅርበዋል፡፡ 

ዶክተር አምሳሉ በ1958 ዓ.ም 
የረዳት ፕሮፌሰርነት ማዕረግ፣ 
በኋላም በ1969 ዓ.ም የተባባሪ 
ፕሮፌሰርነት ማእረግ አግኝተዋል፡
፡ ዩኒቨርሲቲውን ለሁለት ዙር 
የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነ ጽሑፍ 
ክፍለ ትምህርትን ለሰባት ዓመታት 
አገልግለዋል። ከ1974ዓ.ም 
እስከ1977 ዓ.ም ድረስ የቋንቋዎች 
ጥናት ተቋም ዲን ሆነው 
ሰርተዋል፡፡ ከ1987ዓ.ም ጀምሮ 
ጡረታ እስከተገለሉበት ድረስ 
የዩኒቨርሲቲው ህትመት ድርጅት 
ተጠባባቂ ዳይሬክተር ሆነው 
አገልግለዋል፡፡

ዶክተር አምሳሉ ባደረባቸው 
ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው 
ታኅሳስ 10 ቀን2006 ዓ.ም 
በተወለዱ በ84 ዓመታቸው 
ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል፡፡
(ምንጭ አዲስ ዘመን)

ዶር/ አምሳሉ ከገጽ 1.....
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አሜሪካን ድሪም (American 
dream) የዚህ አገር አንዱ አንቀሳቃሽ 
ሞተር ነው። ሰዎች የመበልፀግና 
የማደግ እድል እንዲኖራቸው እርካታም 
እንዲያገኙ መሠረት የሚጥላለቸው 
አስተሳሰብ ነው። የዚህ ህልም ስኬት 
አንዱ መለከያው ተደርጎ የሚወሰደው 
ለቤት ባለቤትነት መብቃት ነው። ሰዎች 
ይሠራሉ። ተግተው በመሥራት ያገኙትን 
ያጠራቅማሉ ፣ ወይም ራሳቸውን 
ለማሻሻል ይማራሉ። አንድ ሰው አንድ 
ቀን ቤት ገዝቼ፣ ንብረት አፍርቼ... 
ይላል። ሰዎች ለራሳቸው ቤት መስራት 
ብቻ ሳይሆን ቤተሰብ ለመመስረት፣ 
ጎጆም ለመውጣት ቤት ያስፈልጋቸዋል።  
የቤት ባለቤትነት ከፋይናንሺያል ጋር 
ይገናኛል። ወደ ገንዘብ ሊቀየር የሚችል 
የንብረት ዋስትናም ይሠጣል። ቤት 
አለኝ ቤት ገዛሁ ማለቱም የእርካታ 
የስኬት ምልክት ነው። የማህበራዊ ኑሮ 
ደረጃ ሶሻል ስታተስ መለኪያ ነው። 

ለመሆኑ ይህ የቤት ግዢና ሽያጭ ወይም 
የሞርጌጁ ፋይናንስና አሰራር እንዴት 
ነው?

አሜሪካ ውስጥ እንደ ባንክ ኦፍ አሜሪካ 
ሰን ትረስት.. የመሳሰሉ የግል ባንኮች 
አሉ። እነዚህ በግላቸው ቤት ለሚገዙ 
ሰዎች ገንዘብ አበዳሪዎች ናቸው። 
ሞርጌጅ ቬንደርስ ይባላሉ።  ለግሉ 
የሰጡትንም ብድር ያስተዳድራሉ። የግል 
ባንኮቹ ሲያበድሩ እነሱ በሚያወጡት 
መስፈርት/መመዘኛ መሠረት ነው። 
በአጭሩ ተበዳሪው ብድሩን የመክፈል 
አቅም አለው ወይ? አስተማማኝነቱን 
ያያሉ፡፡ ይህ ፓራይመሪ ሞርጌጅ/ 
ፕራይመሪ ማርኬት ይባላል። ያ ማለት 
ባንኮቹ ቤት ገዢውን ወይም ሠሪውን 
ከሪል ስቴት ገበያ ጋር የሚያገናኙት 
ነበሩ ማለት ነው። ተበድረው ለሠሩት 
ቤት ብድሩን በአስተማማኝ መክፈል 
የሚችሉት ደግሞ ሀብታሞች ብቻ 
እንደሆኑ ይታመናል። ስለዚህ ባንኮች 
የሚያበድሩት በአብዛኛው ለሀብታሞች 
ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ድሮ ድሮ 
ባንኮች እንደዚያ ብቻ ነበር የሚሰሩት። 
ሊያበድሩ የሚችሉት ለሀብታሞች ብቻ 
ነበር።

በሌላ በኩል ደግሞ የአሜሪካ 
ሥርዓትና የመንግሥት ኃላፊነት ዜጎች 
የአሜሪካን ድሪምን እንዲያሳኩ 
ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይጠበቅበታል። 
ልክ በአፈርማቲቭ አክሺን የዝቅተኛ 
የህብረተሰብ ክፍሎችን በልዩ ድጋፍ 
እንደሚያበረታቱት ሁሉ፣ እንደመጠለያ 
ያሉ መሠረታዊ መብቶች ባለቤት 
እንዲሆኑ ደግሞ ዜጎችን ማበረታታት 
ይጠበቃል። የቤት ባለቤትነትን 
ለሀብታሞች ብቻ ሳይሆን ለሁሉም 
የህብተሰብ ክፍሎችማለትም ዝቅተኛ 
መካከለኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች እንዲዳረስ 
ማመቻቸት ማለት ነው።

ይህ አስተሳሰብ የመነጨው ዜጎች 
መሠረታዊ ሁኔታዎች በተመቻቹላቸው 
ቁጥር ደስተኞች ይሆናሉ። ለሥራ 
ተነሳሽነታቸውም ይጨምራል። ራሳቸውን 
ለማሳደግ በሚያደርጉት ጥረትም አገር 
ያድጋል፣ አሜሪካም ታድጋለች ከሚል 
ነው። ስለዚህ መንግስት ይህን አስተሳሰብ 
ማስፋፋት/ ፕሮሞት ማድረግ አለበት። 
የህዝብ ተመራጮችም ይህን ለህዝቡ 
ቃል በመግባት ለተግባራዊነቱ መሥራት 
አለባቸው። ስለዚህ መንግሥት ይህን 
ለማድረግ የሚጠቀምበት አንደኛው 
መንገድ ባንኮች ለሀብታሞች ብቻ 
ሳይሆን ለእነዚህ መካካለኛና ዝቅተኛ 
ገቢ ላላቸው ወገኖች እንዲያበድሩ 
ማድረግ ነው። እኔ እዋሳችኋለሁ 
(ዋስትና እሰጣለሁ) በማለት በገንዘብ 
ድጋፍ ጭምር የተደገፈ ቃሉን 
(መተማማኛውን) ይሰጣል። ባንኮች 
የሚያበድሩትን ገንዘብ ከመንግሥት 
ጭምር ያገኛሉ ማለት ነው።

ይህ እንዴት ይሆናል?

የግል ባንኮች የመንግሥትን መመሪያ 
ተከትለው ብድሩን እስከሰጡ 
ድረስ ያንን ብድር መልሶ ከባንኩ 
እንደሚገዛ መንግሥት ለባንኮች ዋስትና 
ይሰጣቸዋል። ባንኮች ያንን መመሪያ 

ተከትለው ለመካከለኛና አነስተኛ ገቢ 
ላላቸው ብድር ከሰጡ በኋላ የተለያዩ 
ኮሚሽኖች ያገኛሉ።

ያላቸው ካፒታል የሚያስችላቸውን 
ያህል ብድር ከሰጡ በኋላ ሞርጌጆች 
እነዚህን ብድሮች ሰብስበው እንደ 
ፓኬጅ ተደርገው ይያዛሉ። ስለዚህ 
ይኸው እነዚህን ብድሮች ሰጥተናል 
ብለው በንድል ያደርጉና (አቀናጅተው) 
ለመንግሥት ይኸው ግዛን ይላሉ። 
መንግሥት ያንን ብድር ይገዛቸዋል። 
እነሱም ዕዳውን ወደ መንግሥት አሻገሩ 
ማለት ነው። እኔ እከስራለሁ ብሎ 
መንግሥት እዳዎቹን ሰብስቦ ይወስዳል። 
ራሱ አበዳሪ ሆነ ማለት ነው። ያበደረው 
ከተመለሰለት ወለድ ያገኝበታልና እሰየው፣ 
ካልሆነም እዳው የሚያመጣውን ቀውስ 
ያስታምማል። በቅርቡ የሆነውም ይኸው 
ነው። ለማንኛውም መንግሥትም ይህን 
ሪስክ/ኃላፊነት ሲወስድ ምን ያህሉ 
ሊከፍል ይችላል ብሎ አስቦ ነው። 
ዝምብሎ አይደለም። ለዚህ ሥራው 
ፋኒሜና ፍሬዲማክ የሚባሉትን ሁለት 
ተቋማቱን ይጠቀማል። እንደ መንትዮች 
የሚቆጠሩ ድርጅቶች ናቸው።

መጀመሪያ የተፈጠረው ፋኒሜ ነው። 
ፋኒሜ ከተፈጠረ በኋላ ሲታይ አትራፊ 
ድርጅት ሆነ፡፡ ገቨርመንት ስፖንሰር 
ኢንተርፕራይዝ ጂ.ኤስ.ኢ ይባላል። 
ስለዚህ አትራፊ ሲሆን 2 አማራጭ 
አለ። አንደኛው ትርፉን መንግሥት 
መውሰድ ነው። በተፈጥሮው ደግሞ 
ፋኒሜ እያተረፈ ሲሄድ/አለበትም/ 
እየተስፋፋ ይሄዳል። የበለጠ የቤት 
ባለቤትነትን ወደታች እያወረደ እያስፋፋ 
ይሄዳል። ሁለተኛው ደግሞ አትራፊ 
ከሆነ ሞኖፖሊ ሊያመጣ ይችላል። ያ 
እንዳይሆን  ተወዳዳሪ ያስፈልገዋል። 
ስለዚህ ለፋኒሜ ተፎካካሪ የሚሆን ሌላ 
ድርጅት መፍጠር የግድ አስፈለገ።  
በዚህ ምክንያት ፍሬዲማክ ተፈጠረ። 
ከባንኮች የገዙትን ሞርጌጅ ፓኬጅ 
በድንል አድርገው ይወስዱና ገበያ ላይ  
ይሸጡታል።  ያ ገበያ ሰከንደሪ ማርኬት 
ወይም ካፒታል ማርኬት ይባላል። 
ሞርጌጅ ባክድ ሴክሪዩቲ  ኤም.ቢ.ኤስ 
ተብሎም ይታወቃል። ካፒታል ማርኬት 
(ስቶክ ማርኬት) ላይ ሲሸጥ እንደ 
ቦንድ ሽያጭ ሆኖ ሊሸጥ ይችላል። 
ፋኒሜና ፍሬዲማርክ ከባንክ ወስደው 
እዚያ የሸጡት ብድር ልዩነቱ ትርፍ 
ይሆናቸዋል፡፡ ዋናው ነገር እነዚህ ሁለቱ 
የሞርጌጅ ተቋማት ፋኒሜና ፍሬዲማክ 
በቀጥታ ለግለሰቦች ሞርጌጅ የሚሸጡ 
ወይም የሚያበድሩ አይደሉም።

የኔን ሞርጌጅ ፍሬዲማክ ወይም ፋኒሜ 
የገዛው መሆኑን ሄዶ ሄዶ በስሌት 
ላውቀው እችል ይሆናል። ለግለሰቦች 
በቀጥታ ማበድር የሚችሉት ግን የግል 
ባንኮች ናቸው። ባንኮች ጃምቦ ሞርጌጅ 
ከሚባሉትና በመንግሥት ከማይሸፈኑት 
ውጭ ራሳቸው የሚወስኑት ብድር/
ሞርጌጅ አላቸው። ያ ብድር ገደብ 
ጣርያ አለው።  ለምሳሌ ለሃብታሞች 
የሚሰጥ 720ሺ ብር ብድር ቢኖር ያ 
ፋኒሜንና ፍሬዲማክን (መንግሥትን) 
አይመለከትም። ያን ባንኩ ባለው 
መስፈርትና እምነት መሠረት ብድሩን 
በቀጥታ ለግለሰብ ሊሰጥ ይችላል።

የቤት ግዢን ሥርዓትና ከበስተኋላው 
ያለውን የመንግሥት አስተሳሰብ/ 
የአሜሪካን ድሪም የቤት ባለቤትነት 
አንዱ መሆኑን እንገነዘባለን። የቤት 
ባለቤትነት ሆም ኦነርሺፕ ደግሞ ሁለት 
ዓይነት ነው። አንደኛው ለመኖሪያ/
ለንግድ ቤት መያዝ ሲሆን ሌላኛው 
ኢንቨስትመንት ነው። የቤት ሥራ ወይም 
ሽያጭና ግዢ ሥርዓት/ሪልስቴት ውስጥ 
ለመጠቀም መግባት ኢንቨስትመትን 
ነው።  ማንም ሰው ኮንቪኒየንት ስቶር 
መክፈት እንደሚችል ሁሉ ቤትንም 
ለኢንቨስትመነት መግዛት የተለመደ ነው። 
የህይወት ስኬት ዋነኛው መገለጫው 
ከሆኑት ነገሮችም አንዱ ይህ ነው። 
ለዚህ ስኬት ደግሞ ሶስት ነገሮች 
ያስፈልጋሉ 1ኛ ፋይናሺያል ካፒታል 
2ኛ እውቀት 3ኛ ተግቶ የመሥራት 
ጥረት ናቸው።

በሚቀጥለው እትም እነመለሳለን።

የቨርጂኒያ ነዋሪው አቶ ከባዱ በላቸው በተደራቢ ሥራቸው የሪል ስቴት ኤጀንት 
ናቸው። ዋነኛው ሥራቸውም ከዚያው የተገናኘ ሥራ ከሚሠራው የፋኒሜ ሞርጌጅ 
ተቋም ጋር ነው። ለዚህ መ/ሥሪያ ቤት ላለፉት 7 ዓመታት እየሠሩ ነው። ከዚያ 
ቀደም ብለው ለ12 ዓመታት በኢትዮጵያና በአሜሪካ የዩ.ኤስ.ኤድ መ/ቤትን 

አገልግለዋል። ትምህርትና ሥልጠናቸው በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግና ኮምፒወተር 
ሳይንስ ቢሆንም አሁን ለፋኒሜ በኔትዎርክ ኢንጂኔርነት እየሰሩ ነው። እዚያ 

መስራታቸው ስለ ሪልስቴት ያላቸውን ግንዛቤ እንደጨመረላቸው ገልጸዋል። የሪል 
ስቴት ኤጀንትና ኢንቨርተር በመሆን እንደ 2ኛ የገቢ ምንጭ ይዘውት ለ10 
ዓመት እየሠሩበት ነው። ሪል ስቴትን  እንደማንኛውም የቢዝነስ ዘርፍ እንደ 

ኢንቨስትመት መጠቀም ይቻላል የሚል እምነት አላቸው። ለቤት ገዢዎችና ሻጮች 
ስለሚሰጡ ማለፊያ ምክሮች፣ እንዲሁም ያንን ዘርፍ ፋይናስ ስለሚያደርጉት 
ተቋማትና አሠራራቸው ያላቸውን ልምድና እውቀት በቋሚነት ለዘኢትዮጵያ 

አንባቢያን ያካፍሉናል። እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። 

አሜሪካን ለእኔ
የቤት 
ባለቤትነት

የአልኮል መጠጥ መግዛት  ዕድሜያቸው ከ21 ዓመት በታች 
ለሆኑ ልጆች መሸጥ በቨርጂኒያና ብዙዎቹ ክፍለ ግዛቶች 
(ስቴትስ) ወንጀል ነው። በቨርጂኒያ እንዲህ ዓይነት ወንጀል 
እስከ 1 ዓመት ድረስ ሊያሳስርና እስከ 2500 ድረስ ሊያስቀጣ 
ይችላል። 

ከዚያም በላይ ዜጋ ያልሆኑ ቋሚም ሆነ ጊዜያዊ መኖሪያ ፈቃድ 
ያላቸው ተከሳሾች የኢምግሬሽን ችግር ሊፈጥርባቸው ይችላል። 

የቨርጂኒያ የአልኮልና የትምባሆ የቁጥጥር ባለሥልጣን 
(Virginia Department of Alcoholic Beverage Control 
“VA ABC”..) እና 
የአውራጃው ፖሊሶች 
የራሳቸውን ሰላዮች፣ 
አንዳንዴ ከ21 ዓመት 
በታች የሆኑ የፖሊስ 
አካዳሚ ተማሪዎችን 
እንደ ገዢ (Mistry 
Shopper/Tester)) አድርገው በመላክ ሱቁ ውስጥ ወይንም 
ሱቁ በርጋ ቁመው፣ የሱቁ ተቀጣሪ የአልኮል መጠጥ መሸጥና 
አለመሸጡን ይሰልላሉ። ሸጦ ካገኙት ለሻጩ ወዲያውኑ የክስ 
ወረቀት ይሰጡታል። 

ከዛም ውጪ ሱቅ በርጋ ቆመው አላፊ አግዳሚውን ዕድሜዬ 
ከ21 በታች ነው መጠጣት አልችልምና ግዙልኝ እያሉ 
እንዲጠይቁ ያደርጓቸዋል። ከላይ እንደተጠቀሰው 21 ላልሞላው 
ወጣት መጠጥ መሸጥ ወይም  ውለታ ልስራ ብሎ መግዛት   
1 ዓመት ድረስ የሚያስቀጣ ወንጀል ነው። በ2011 ዓመት 
በፌርፋክስ አውራጃ ሱቆች ላይ ፍተሻ ተደርጎ 18 ሲሸጡ 
ተይዘዋል። 

ስለዚህ ምንም እንኳን ግዙፍ ሆኖ ቢታይም ወይም ፂምና ሪዝ 
ቢኖረውም  መታወቂያውን በደንብ ሳይመለከቱ አስፈላጊም 
ከሆነ ከኮምፒውተሩጋ ሳያመሳክሩ (cross check) አልኮል 
መጠጥ መሸጥ አይገባም። 

በዚህ ጉዳይ ከተከሰሱ ጠበቃ ይያዙ። በቂ  ልምድ ያለው 
ጠበቃ ከያዙ ማህበራዊ አገልግሎት ብሎም የሙያ ማሻሻያ 
ኮርስ ወስደው ከጉዳዩ ነጻ ሊወጡ ይችላሉ። 

ከዚህ በተጨማሪ በተከለከለ ቦታ፣ ውጭ መንገድ ላይም ሆነ 
ግልጽ በሆነ ቦታ ወይም የግቢ በር ላይ መጠጣት (Drinking 
in Public) እስከ $250 ዶላር ድረስ ያስቀጣል። የተከፈተ 
መጠጥ ይዞም  መሄድ እንዲሁ $250 ዶላር ያስቀጣል። 

በተረፈ እድሜው  ከ21 ዓመት በታች የሆነው ሰው መጠጥ 
ሲጠጣ ቢገኝ የመጀመሪያ ወንጀሉ ከሆነ ፀባይ ማረሚያ 
ትምህርት ወይም ሕክምና አገልግሎት እንዲያገኝ ይደረጋል። 
ይህንኑ ወንጀል የፈጸመው ለሁለተኛ ጊዜ ከሆነ እስከ $500 
ዶላር ያህልና 50 ሰዓት ነጻ የማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጥ 
ይደረጋል። ትምህርት ቤት ውስጥ ከተያዘ ግን $1000 ዶላር 
ሊቀጣ ይችላል። የሀሰት መታወቂያ ይዞ ሲገዛ ከተያዘ እስከ 1 
ዓመት ድረስ በፀባይ ማረሚያ እስር ቤት ሊታሰር ይችላል። 

በመጨረሻም እቤት ውስጥ ያለ ፈቃድ የአልኮ መጠጥ (እንደ 
አረቄ ጠላ፣ ጠጅ) ጠምቆ ለሽያጭ ማቅረብ ከባድ ወንጀል 
መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። እንዲህ ሲያደርግ የተገኘ ሰው 
ከ1-5 ዓመት ድረስ ሊቀጣ ይችላል። እቤት ውስጥ አልኮል 
ለመጥመቅ የሚፈልግ ሰው የአልኮልና የትምባሆ የቁጥጥር 
ባለሥልጣን (Virginia Department of Alcoholic 
Beverage Control “VA ABC”) ፈቃድ ማውጣት አለበት።

21 ላልሞላው ወጣት መጠጥ 
መሸጥ ወይም  ውለታ ልስራ 
ብሎ መግዛት   1 ዓመት ድረስ 
የሚያስቀጣ ወንጀል ነው።

ዶ/ር ፍጹም አቻምለህ ዓለሙ ከሃገንጋሪ ቡዳፔስት በህግ 
የመጀመሪያ ዲግሪውን ያገኘው እ.ኤ.አ. በ1988 ነበር። 
ከኢትዮጵያ ለትምህርት ከሄደበት ሃንጋሪ ትምህርቱን 
እንደደረስ ለተደማሪ ትምህርት በቡዳፔስት ከሚሰራበት 
የሰብዓዊ መብት ድርጅት ስኮላርሺፕ አግኝቶ ወደ አሜሪካ 
መጥቷል። እንደገና ወደ አውሮፓ ቡዳፔስት በመመለስ 
በሃንጋሪ ታዋቂ ለሆነ አንድ ሰብዓዊ መብት ተሟጋች ድርጅት 
ጠበቃና የፕሮጀክት ማኔጀር ሆኖ ሠርቷል። ከ1996  ጀምሮ 
ወደ አሜሪካ በምመጣት በተለያዩ ቦታዎች ሲሠራ ከቆየ 
በኋላ ከዲሴምበር 2003 ጀምሮ የራሱን የፍጹም አቻምየለህ 
የጥብቅና ድርጅት አቋቁሞ እየሠራ ነው።

ዶ/ር ፍፁም 
አቻምየለህ

አንዳንድ 
ነገሮች 
ስለሕግ

የአልኮል መጠጥ 
ስለ መግዛትና መሸጥ

ጤንነት

ከባዱ በላቸው

የቤተሰብዎ አባላት ቁጥር    የእያንዳንዱ ወር ገቢዎ 
1 ከሆነ                  ገቢዎ  ከ- $1915    ያነሰ መሆን አለበት

2 ከሆነ                 ገቢዎ  ከ- $2585  ያነሰ መሆን አለበት

3  ከሆነ                ገቢዎ  ከ- $3255  ያነሰ መሆን አለበት

4 ወይም በላይ         ለእያንዳንዱ ሰው ከላይ በተገለጸው 
$670 መደመር ነው።

የነጻ ሕክምና 
እርዳታ ይፈልጋሉ?
ኢንሹራንስ (የጤና መድን) የለኝም ብለው ጨርሰው 
እንዳይሰጉ።

የዋሽንግተን ዲሲ ነዋሪ ከሆኑ፣ አቅመ ደከማ ከሆኑ፣ ምንም 
ገቢ ከሌልዎት፣ ወይም ገቢዎ ዝቅተኛ (ከታች ከተጠቀሱት 
በአንደኛው የሚገለጽ ከሆነ) እርስዎ የነጻ ሕክምና እርዳታ 
ያገኛሉ። 

የሕክምናዎን ወጪ የሚሸፍኑት Medicaid እና D.C. 
Healthcare Alliance ይባላሉ። እንዲያውም አንዳንዴ የነጻ 
ሕክምናው እንዲሰጥዎ ከማመልከትዎ በፊት ላሉት ሶስት 
ወራት የሕክምና ወጪ አውጥተው ከሆነ እሱ ሁሉ ሳይቀር 
ሊከፈልልዎት ይችላል። ገቢም ካልዎት የገቢዎ መጠንና 
የቤተሰብዎ ብዛት የሚሰላው እንደሚከተለው ነው፦

ይህ የገንዘብ መጠን ከዓመት ዓመት ሊለወጥ ይችላል። ብዙ 
ጊዜ በተወሰነ መጠን ይጨምራል።

202-727-5355 ይደውሉ በአማርኛ የሚያስተረጉምልዎት 
ሰው አለ። የሚያስፈልገውን መረጃ ሁሉ እንዴት ማግኘት 
እንደሚገባዎ ይጠይቁ። ከጤናው ጋር የተያያዘ ጥያቄ ካልዎት 
መልስ ይኖራቸዋል። ዋናው መጠየቅ ነው።

የህግ ባለሙያዎች አሉ የሠራተኛ ማህበራት አሉ ማህበርም ካለን 
እኛ መርጠን ያቋቁመነው ማህበር አለ። ማህበራችን ምን ይላል 
ባለሙያዎች ምን ይላሉ ማለት ያስፈልጋል። እንዲሁ ዝምብሎ 
ራሴ አደርገዋለሁ እኔ አውቃለሁ የማለት ነገር አለ። ይህ አንድም 
አቅም ማነስን አንድም የእውቀት ጉድለትን ያመጣል። ይህ 
መብታችንንና ጥቅማችንን አሳልፈን እንድሰጥ እያደረገን ነው። 

አንድነት እንደሚያዋጣ እየታወቀ ለምን አንድ 
አንሆንም ? 
 
መጀመሪያ በኢትዮጵያም ጉዳይ ይሁን በታክሲ አንድነት 
የሚለው ቃል የተዛባ ትርጉም ነው ያለው :: ከአንድ አገር 
የመጡ ሰዎች ሁሉ አንድ ዓይነት አስተሳሰብ ሊኖራቸው 
አይችልም ወይንም ታክሲ የነዳ ሁሉ አንድ ዓይነት አስተሳሰብ 
ሊኖረው አይችልም ::

6500 ታክሲ ነጂዎች አንድ ሊሆኑ አይችሉም :: አንድነት ማለት 
አስርም ይሁኑ መቶ ልክ ነው ባሉት ላይ ጠንክረው መታገ ነው 
እንጂ ስለ ሌሎቹ ድክመት ደጋግሞ እየተናገሩ በግል ማድረግ 
ተገቢውን ነገር መተው ወይንም ሌሎችን ማስተው አይደለም ::

እኛ ከቀበሌ ዘመን ጀምሮ መሰባሰብ ጠቅሞን አያውቅም። ያ 
ስለሚያስፈራን የሱ ተጽእኖ አለ። ለዚህ አንዱ አባባሽ ምክንያት 
የሆነው የቡድን አሠራር ነው። ከድሮም ጀምሮ ሁሉም ቦታ 
መግባት የሚወዱ እንደ ፖለቲካው ሁሉንም ነገር እንቆጣጠር 
የሚሉ ወገኖች አሉ። አወቁም አላወቁም ግድ የላቸውም፣ 
እኛ አመራር ካልሰጠን እኛ መንገድ ካላሳየን፣ ሰዎች እኛን 
ካልተከተሉ የማለት ችግር አለባቸው። ሌላውም ዝምብሎ 
ያያቸዋል። ይህ እንደዚያኛው አይደለም ደግሞ እዚህ ምን 
አገባችሁ? አይላቸውም። 

ፍርሃትም ሌላው አስቸጋሪ ነው። ከኢትዮጵያ ጀምሮ ይዘውነው 
የመጣነው ባለሥልጣንን የመፍራት መንግስትን ያለመሞገት 
ነገር ይታያል። የኮሚሽነሩን የሚፈሩ ሰዎች አሉ። ዝም ብንል 
ይሻላል ጭራሽ እቺ ያለችንንም እንቀማለን የማለት ስጋት 
ሞልቷል። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ግን እንደሚባለው መሰባሰብና 
መደራጀት የማይችል ሆኖ አይደለም። እንዲያውም  የሌላ 
አገር ዜጎች ናይጄሪያ፤ፓኪስታን፤ሕንድ ወዘተ የራሳቸውን 
ካምፓኒ ሳያቋቁሙ የቀሩት እንደ ኢትዮጵያውያኑ ማቋቋም 
ሳይፈልጉ ቀርተው ሳይሆን ሃያ ሃያ ሆኖ መስማማት ስላቃታቸው 
ነበር። ኢትዮጵያውያን ግን 400 እና 500 አባላት የአለው 
ካምፓኒ ማቋቋም ችለዋል። ይህ የኮሙዪኒቲውን ጠንካራ 
ጎን የሚያመለክት ነው። እንዲያውም በግለሰብም ደረጃ 
ልጅ እያሳደገ ሞርጌጅ እየከፈለ ጠንክሮ እየሰራ የሚኖርን 
የህብረተሰብ ክፍል አንዳንዶች እንደሚያደርጉት ተገቢ 
ያልሆነው የጅምላ ወቀሳ ሊቆም የሚገባው ነው። አላራምድ 
ያለን ከፋፋይና አድካሚ አስተሳሰብም  ነው:: ወደፊት 
የሚያራምደን ሀሳብ በሌሎች የብሄርና ፖለቲካ ጣጣ ማንነት 
ሳቢያ የመጣብንን ልዩነት ከዚህ ጋር አለመቀላቀላችን ነው።  
 
በአለፈው በእየለቱ አራካሪና አጨቃጫቂ ጉዳዮች ሲያጣድፉን 
ከርመዋል :; አንዱ ዋጋ ከአንዱ ዋጋ ይሻላል:: አንዱ ካምፓኒ 
ከአንዱ ካምፓኒ ይሻላል  በሚል እነሆ እየተጠዳደፍን እዚህ 
ተደርሷል :: የተባልነውን ሁሉ አድርገን ልክ ስንጨርስ  ያለምንም 
ቁጥጥር UBER X እንዲሰራ በመደረጉ 

የታክሲ ተሳፋሪዎች ከሆቴልና ቱሪስቶችን ብቻ ወደ ማግኘት 
ተቀንሷል:: ወደ ፊትስ እንዴት ይሆናል ብሎ መጠየቅ ተገቢ 
ነው :: በአለፈው ለሁሉም እና ከሁሉም ጋር የሚያከራከሩና 
የኮሚሽኑን አቋም የሚደግፉም ከዚህ ጉዳት አላመለጡም :: 

ካምፓኒዎች እና PSP ዎች በአለፈው ለጊዜው በአገኙት ድል 
ቢኩራሩም ታላላቅ ካምፓኒዎች እንደሚውጧቸው ከወዲሁ 
እየታየ ነው :: ሁሉኑም ግን አንድ ሊያደርገው የሚገባው 
እንደ ግል ሥራ የተያዘውን የታክሲ ሥራ ያለአግባብ ተቀጣሪ 
ሊያደርግን መሆኑ ሁሉም ነቅቶ ሊታገለው የሚገባው መሆኑን 
እና በይበልጥም ለማሸነፍ እንደሚቻል ማመኑ ጠቃሚ ጅምር 
ነው :: ሲሆን የአገሩ በሬ በአገሩ ሰርዶ እንዲሉ የሚመጣውን 
ጥቅምም ሆነ ጉዳት በአገሩ አሠራር መሠረት መስራት ተገቢ ነው :: 
 

ማሳሰቢያ : የታክሲ ሥራ ጉዳይ ዜና  በየእለቱ በፍጥነት 
ተቀያያሪ በመሆኑ ይህ ጦማር ከተጻፈ በኋላ ታክሲ ካብ ኮሚሽን 
በቀረበበት ክስ ላይ መደራደር እንደሚፈልግ ለጠበቃ አቶ ፖንድ 
አስታውቋል በዚህም ጉዳይ በቅርቡ ጠበቃው አጠቃላይ ስብሰባ 
እንደሚጠራ አስታውቋል::

የዲሲ መንግሥት...ከገጽ 4 

202-518-0245

የዘኢትዮጵያ ጋዜጣን
የዓመት ደንበኝነት ይግዙ 
202-518-0245
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Mrs. Obama is co-ordinating 
with Education Secretary Arne 
Duncan, who has been overseeing 
the president’s efforts to boost 
the nation’s college graduation 
rate. The president has cited 
statistics showing that the 
U.S. ranks 12th globally in the 
proportion of people who hold 
college degrees.

Edging into a broader policy 
role, Michelle Obama is joining 
President Barack Obama’s efforts 
to get the United States on track 
to have the highest percentage of 
college graduates by 2020.

Mrs. Obama spoke to students, 
at Bell Multicultural High School 
just a few miles from the White 
House. Officials say the event is 
part of what will be a broader 
focus for the first lady on getting 
students — especially those in 
underserved communities — on 
track to attend college.

The first lady told students 
that meeting the 2020 goal is 
important, but their personal 
success is just as significant.

Mrs. Obama challenged the 
students to emulate Menbere 
Assefa’s story. Assefa, 22, is a 
Bell Multicultural alumna who 
graduated on scholarship from 

James Madison University in 
May. Her family emigrated from 
Ethiopia when she was 8 years 
old and stressed the importance 
of education.

“There’s scholarships out there, 
there are funds out there for 
people to get and make sure that 
they attend higher education,” 
said Assefa, who works as a 
management assistant in policy 
and compliance administration 
for the District of Columbia 
government.

In addition to access to various 
resources, Assefa said it’s 
important that students know 
they are supported.

“This gives the students an 
opportunity to see that somebody 
else is supporting them, and 
motivating them as well, such as 
the first lady,” Assefa said.

“No matter what the president 
does, no matter what your 
teachers and principals do, or 
whatever is going on in your 
home or neighbourhood, the 
person with the biggest impact 
on your education is you,” Mrs. 
Obama said. “It’s going to take 
young people like all of you across 
the country stepping up and 
taking control of your education.”

Mrs. Obama also drew from her 
own experience as she encouraged 
students at the high school with 
a large immigrant population to 
attend college. She said neither of 
her parents went to college, but 
they had an “unwavering belief in 
the power of education.”

The first lady said she attended 
one of the best high schools 

in Chicago across town that 
required her to wake up at 6 a.m. 
and travel at least an hour on the 
bus. Mrs. Obama, who grew up in 
a working class family, went on to 
Princeton University and Harvard 
Law School. But not before facing 
discouragement as she applied 
to Princeton, an Ivy League 
university.

“Some of my teachers straight 
up told me that I was setting 
my sights too high. They told 
me I was never going to get into 
a school like Princeton,” Mrs. 
Obama said to a hushed crowd 
of 10th graders. “It was clear to 
me that nobody was going to take 
my hand and lead me to where 
I needed to go; instead it was 
going to be up to me to reach my 
goals.”

American students once again lag 
behind many of their Asian and 
European peers on a global exam, 
a continuing trend that often is 
blamed on child poverty and a 
diverse population in U.S. schools.

Education Secretary Arne Duncan 
called the results a “picture 
of educational stagnation” as 
U.S. students showed little 
improvement over three years, 
failing to score in the top 20 on 
math, reading or science.

Students in Shanghai, China’s 
largest city, had the top scores in 
all subjects, and Singapore, South 
Korea, Japan and Hong Kong 
students weren’t far behind.  Even 
Vietnam, which had its students 
participate for the first time, had 
a higher average score in math 
and science than 
the United States.

Amnesty International (London)

Birtukan Mideksa spent years 
in an Ethiopian prison, and was 
featured in Write for Rights 2009 
as a prisoner of conscience. She told 
Amnesty International what global 
support meant to her, and how 
the power of letter writing can be 
harnessed again this year to help her 
good friend, Eskinder Nega.

Birtukan Mideksa speaks to us from 
her desk in Boston, USA, amid the 
bustle of student life. A Harvard 
fellow, she is taking an MA in Public 
Administration at Kennedy School 
and is a thriving academic.

It’s a far cry from the Ethiopian 
prison cell she occupied only a 
few years ago - a place her friend, 
Eskinder Nega, knows only too well. 
He is currently serving an 18-year 
sentence because of his journalism.

In fact, the two were detained 
together between 2005 and 2007, 
alongside Eskinder’s wife Serkalem. 
All three were declared prisoners 
of conscience. They have also 
featured in Amnesty’s Write for 
Rights campaign - Serkalem in 
2006, Birtukan in 2009, and this 
year, Eskinder, because he’s in prison 
again.

“I was incarcerated twice. The first 
time, for 18 months, the second, 21 
months,” recalls Birtukan. “Look at 
how many times Eskinder has been 
imprisoned over the past 10 years 
- eight times. His wife, Serkalem, 
was also incarcerated. This is a 
story of thousands and millions of 
government opponents in Ethiopia. 
If you look at the pattern, it’s getting 
worse.”

The toughest time in prison

In 2005, Birtukan was 
leader of Ethiopia’s main 
opposition party, Unity for 
Democracy and Justice. 
Her party contested the 
elections that year, but 
lost under questionable 
circumstances.

When she and her 
supporters peacefully 
protested against the 
legitimacy of the election 
results, thousands were 
arrested. Birtukan, 
Eskinder, Serkalem and over 100 
journalists, opposition leaders and 
others were put on trial.

“The whole time was very difficult, 
especially for Serkalem,” says 
Birtukan, who shared a cell with 
her at one point. “She was pregnant 
and she had to live with 70 to 80 
prisoners in a very unclean cell. The 
smell was terrible.

“When she finally had her baby, that 
was one of the times I really felt low. 
She went to the hospital and... came 
back alone. She had to leave the little 
one with her mum. My daughter 
was with my mum - she was eight 
months old. So we consoled each 
other. Our major difficulties came 
because of our responsibilities as 
mothers, and our attachment to 
our children. That was really the 

toughest time in prison.”

Silver lining
Birtukan was given a life sentence, 
but was eventually pardoned and 
released after nearly 18 months in 
detention. Her freedom, however, 
was short-lived. After speaking 
publicly in Sweden in November 

Ethiopia: A Lifeline to the World

Mrs. Obama challenged 
the students to emulate 
Menbere's story

Menbere Assefa, works as a management assistant in policy and compliance administration for the District 
of Columbia government.

Ethiopian Prime Minister 
Hailemariam Desalegn 
is reported to have 
confirmed that Ethio Telecom (formerly Ethiopia 
Telecom Corporation) will remain as the monopoly 
provider in all of the country’s telecoms sectors for 
the time being. According to Africa Review, speaking 
at the National Business Forum in Addis Ababa , Mr 
Hailemariam noted that the state-owned operator 
would not face competition in order to ensure it 
helps the government generate funds for a railway 
project. The PM was said to have claimed that were 
the telecoms sectors to be liberalised the state would 
be lose the ETB6 billion (USD316 million) per year 
that it currently gets from Ethio Telecom. With this 
revenue being used to finance the Ethiopia-Djibouti 
railway project, Mr Hailemariam noted: ‘You may think 
that the government can get money from taxation, but 
there is no way that we can generate this much from 
taxation … Therefore, the sector remains with us [the 
government] for the years to come.’

Ethio Telecom to 
retain monopoly 
for now

Page 13

to page 16
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There’s nothing as clear and as loud as the beautiful 
sound of truth. When you hear it, it makes all 
previous concepts obsolete. For most of my adult 
life, I’ve lived with a picture of Ethiopia as a country 
of different faces, of different ethnicities that were 
somehow held together. Though I’ve always believed 
in our unity, I’d subconsciously accepted the idea 
that we are actually far apart to be living as one 
nation. The words that our late leader once said has 
echoed in my head subconsciously for years: What 
is Axum’s obelisk to the guy in Wolayta? 

Somebody once said, our true character is revealed 
in the split second decisions that we take when we’re 
faced with an unfamiliar situation. There have been 
many times when my definition of being brave has 
changed when faced with the unexpected. But in 
those split-second decisions I took, I found out what 
I was made of. 

When the news of our citizens being ruthlessly 
dealt with in the streets of Riyadh was broadcasted, 
every Ethiopian reacted in split seconds. We reacted 
as Ethiopian first. In the moments we watched the 
horrific videos and pictures, nothing mattered more 
than ‘Ethiopian-ness’ being disrespected.  I realized 
then, that not only the obelisk, but also the boy 
in Axum, had value to the people in Wolayta. The 
woman in Wolayta had value to the people in Axum. 
Ethiopians all over the world took to the streets and 
cried for and shouted for the lives of Ethiopians in 
Saudi. Finally, light in the darkness – the sentiment 
called One Nation still exists in Ethiopia! In the 
unexpected and unknown, the picture we’ve left 
behind emerges – an Ethiopia which is one! It’s time 
we realize that our fate has long been intertwined 
and predates us.  Yes, we might be different, the way 
two brothers or sisters would be different in one 
family, but nevertheless, they’re one family and we 
are one nation!

Whenever we start to think in terms of ethnicity, 
let us remember what happened to us in Saudi and 
how we reacted. A house divided unto itself will 
fall; we can’t help our brothers and sisters when 
we ourselves don’t know how to stand together. 
The next time you feel the urge to talk your Oromo 
brothers down, please remember you cried for them 
when they were suffering in Saudi. Whenever you 
feel like you’ve had it with Tigres, please remember, 
you felt sad and got upset for them when you saw 
their pictures on the streets of Saudi. The next time 
you think Amharas are worthless, think of a face in 
Saudi that you cried for. Anytime you feel contempt 
for any of your fellow citizens, understand that, that 
was the reason why we couldn’t help Ethiopia with 
one voice, and think of all those whose sufferings you 
cried over.

 Being Ethiopian is enough to care for the obelisk 
and the people. We finally figured it out - and 
proved it too. I genuinely wish our late Prime 
Minister was still alive to see and live the answer to 
his question!

An Open Letter to 
My Fellow Citizens: 

We finally 
figured out 
What Axum 
Obelisk means 
to the People 
of Wolayta

Emebet Sabela

In 2012 Nini Legesse honored as a White House champion of Change. Born in 
Addis Ababa Ethiopia, attended her primary and secondary in Nazareth School. 
She arrived in the United States at the age of 17. She received her undergraduate 
degree from Berea College in Kentucky and her Master’s Degree in Industrial 
Technology from Ball State University in Indiana. She has been working as a 
patent examiner for the U.S. Patent and Trademark Office, since 2001. One of 
her most important 
accomplishments is 
serving as the president 
of a dynamic non-profit 
organization called 
Wegene Ethiopian 
Foundation (WEF), which 
she founded with the 
help of her friends and 
family members in the 
year 2000. 

Wegene Ethiopian 
Foundation (WEF) is a 
philanthropic, non-profit 
organization engaged 
in helping families with 
disadvantages in Ethiopia. 

WEF also aims to foster 
goodwill and hope in 
these families, and create 
and strengthen their 
ties with the donors 
that reside outside of 
Ethiopia.

Through a sustainable 
manner, Wegene’s 
mission is to improve 
the everyday lives of less fortunate and disadvantaged children and their families 
in Ethiopia. This mission is based on the philosophy that if hardworking, destitute 
families are given the opportunity, tools, and resources to improve their lives, they 
will have a stepping stone to emerge from the poverty cycle and give their children 
better educational opportunities in order to lead happier, healthier lives. Wegene 
creates opportunities for families to become self-sufficient through vocational 
training and small start-up grants.

• Wegene has supported 28 families 

• 8 families are now self-sufficient

• enrolled over 75 homeless children in schools 

All Wegene board members are volunteers who are highly dedicated to the 
foundation’s mission.  The Wegene Kids Club also raises funds through bake sales, 
movie nights, crafting, and other various activities in order to create awareness 
and reach out to Ethiopian American youth. In addition to wegene’s projects in 
Ethiopia, the kids Club volunteers by feeding and distributing clothing to the 
homeless in the Washington, D.C. area. 

Wegene has now registered in the Combined Federal Campaign (CFC). Wogene 
calls for the Ethiopian American community members to pass this information to 
all the Federal government employees they know. Wegene’s assigned CFC No. is 
16021.

WEF provides shelter, food, clothing, school supplies, vaccinations, vocational 
trainings, and scholarships to sponsored poor families with children in Ethiopia. 
WEF aggressively promotes self-sufficiency, according to the CFC. 

CFC is the world largest and most successful annual workplace charity campaign, 
with almost 200 CFC campaigns throughout the country and overseas raising 
millions of dollars each year. The CFC  the most inclusive workplace giving 
campaign in the world with the number of participating charities estimated at 
over 20,000 nonprofit charitable organizations worldwide. The charities supported 
through the CFC range from nascent community groups to large, well-known 
charities.

People
Wegene Ethiopian Foundation (WEF) Now 
registered in the Combined Federal Campaign

Nini Legesse

Recently, I’ve written often about the trial of Larry 
and Carri Williams, adoptive parents accused of 
homicide and manslaughter of their Ethiopian 
adopted daughter Hana and accused of first degree 
assault of their Ethiopian adopted son Immanuel. The 
case is tragic, unacceptable, and horrifying. It is also 
not representative of the vast majority of adoptions 
from Ethiopia to the United States. Here’s another, 
important perspective.

This past August, my twin daughters Adanech and 
Aselefech (adopted at 6 years old from Ethiopia, now 
almost 25), my granddaughter Zariyah, and I attended 
the Ethiopian Heritage and Culture Camp held in 
Harrisonburg, Virginia, at the Massanetta Springs 
Conference Center.

We joined over 200 people there, mostly other 
adoptive families like ours, as well as some Ethiopian families raising their children in the US. The camp is the beloved brainchild of 

Mekdes Bekele, the founder of the camp and a beautiful dynamo. This was the 

Heritage Camp: Ethiopian Celebration
Culture

5th year that families had gathered to celebrate and 
share their love for Ethiopia and its rich culture.  
Mekdes would be the first to say the camp is the 
result of a lot of wonderful, passionate volunteers 
working extremely hard to present this thoughtful 
planned and executed 4 day event of workshops, kids’ 
activities, dancing, storytelling, amazing food, terrific 
speakers, and more.  That’s true.  But Mekdes is the 
compassionate, energetic force of nature that propels 
the camp into existence.

This is the camp’s fifth year, an achievement in 
itself. Designed for both Ethiopian-American families 
and American families who have adopted Ethiopian 
children, the camp aims to connect and to educate, to 
celebrate being Ethiopian. It is a family camp, and not 
specifically focused on adoption, but adoption is a big 
part of this camp.

All the kids, from toddlers through teens, had their 
own track of activities. Most of the kids were Ethiopian, 
and some were siblings of adopted Ethiopian children. 
It was wonderful and amazing to see the kids connect. 
Some had been here before; for others, like my 
granddaughter, it was their first time. They learned to 
make chechebsa and to make Ethiopian baskets.  They 
listened to Esubalew Meaza talk about the stories 
behind his travels across Ethiopia, gathering photos for 
his beautiful book, Ethiopia: Inspiring Journey.

The parents also listened to wonderful speakers, 
including Esubalew Meaza, Dr. Electron Kebebew 
(chief of the Endocrine Oncology Branch of the 
National Cancer Institute, and possessor of a cool 
name) and writer Jane Kurtz (Jane grew up in 
Ethiopia as the child of missionary parents, and 
has written many award-winning children’s books, 
including several about Ethiopia; she is also a founder 
of Ethiopia Reads).

Perhaps the most meaningful time for the children 
and the parents was the Saturday night traditional 
Ethiopian banquet, for which everyone wore their 
beautiful Ethiopian clothing.

While that was great fun in itself, it was witnessing 
the sheer joy of children taking pride in their culture 
and witnessing the strength and love given to the 
children by the many Ethiopian role models that was 
astonishingly powerful.

Many of these role models are immigrants themselves, 
who love and Miss Ethiopia, and who left Ethiopia 
to find more opportunities in America. They have a 
special place in their hearts for the Ethiopian adoptees.  
An amazing, beautiful weekend.

This post gives you, I hope, a sense for the overall 
energy of Heritage Camp. My next article will look at 
some of the challenging, courageous conversations that 
occurred around race, around bigotry, around hope, 
around expectations, and around listening.

(This article was originally posted on August 12, 2013, http://
lightofdaystories.com/ It is being reprinted here with the 
permission of the writer, Maureen McCauley Evans. She is a 
writer, editor, and artist living in Seattle.)

Maureen McCauley Evans.
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The existence of endowment companies owned and controlled by political 
parties is one of the controversial aspects of the investment climate in Ethiopia. 
Endowment companies are allowed to own enterprises that compete with the 
private sector, although it is unclear how the initial capital of these companies was 
paid. To date these companies are presented as if they are regional development 
organizations and each federal region is supposed to have at least one endowment 
company holding various enterprises that operate factories, banks, insurance 

companies, and other 
business activities. 

At present, there are 
four endowments 
under the umbrella 
of the EPRDF. These 
are: EFFORT (for 
the rehabilitation 
of Tigray region), 
Endeavour (for 
rehabilitation of 
Amhara region), 
Dinsho (focused 
on rehabilitation 
of Oromia Region), 
and Wondo-Trading 
(for rehabilitation 
of Southern region). 
EFFORT (The 
Endowment Fund for 
the Rehabilitation of 
Tigray) is a multi-
billion dollars business 
conglomerate, which 
holds over eighty 

portfolio companies 
under it. In the financial sector, EFFORT is the sole shareholder of EPRDF 
controlled Wegagen Bank.

In addition to this, three new parties owned banks were also established including, 
Abay Bank, Lion International Bank, and Debub Global Bank. Lion International 
Bank is composed of top party affiliated individuals, such as, Sebehat Nega 
(founder of the TPLF), and General Samora Yenus (Chief staff of the National 
Army). Abay Bank chair Tadesse Kassa (a member of the executive committee of 
the EPRDF); major shareholders include companies under Endeavour endowment. 
Super patrons of Debub Global Bank include Shiferaw Shigute (President of 
Southern regional state).

From the perspective of efficient competition, TPLF being the ruling party in the 
present Ethiopian government creates suspicion concerning the equal treatment 
of EFFORT-companies and other non-party-related private companies. Given the 
blending of politics and business, it is highly probable that business decisions are 
being made solely on political justification rather than sound business principles. 
Hence, in the absence of a conducive and reliable business environment, the 
growth of the private sector based on competition and vigorous market principles 
is futile.

A Glimpse of  the Operation of  Private Banks- Asnakech. G. 

Mix Of Politics and 
Business in Ethiopia

Affordable 
Care Act 
(Obama Care)
         Hamrawit Tesfa

In a survey that was done in 2011, 
49.9 millions of Americans did not 
have health insurance. In a country 
that is very rich, many people suffer 
unnecessarily because of the highly 
expensive health care cost. It is 
estimated that many countries that 
have much less economic power than 
the U.S.A have a much better health 
care laws, than seen here.  It is true 
that there are many people who get 
insurance through their job. Still, there 
are lots of others who find their job 
insurance too expensive.  In addition, 
many people don’t have insurance 
because they simply don’t have the 
income to buy one or their companies 
don’t offer health insurance. 

The affordable care act, nick named 
Obama care, was introduced to cover 
all those who are unable to afford 
health insurance. 

Among the many changes the 
affordable care act introduces, let us 
look at the few main ones

o Medicaid is expanding to cover 
more people who can’t afford 
medical care; more people will be 
able to get a low or no cost health 
insurance

o People who are not eligible for 
Medicaid, yet still need assistance, 
will be able to  get financial 
assistance from government, in 
order to buy insurance from private 
insurance companies.

o New plans and certain existing 
plans that offer dependent 
coverage will have to cover an 
enrollee’s dependent children until 
age 26;

o Insurance 
companies won’t 
be able to charge 
more for pre-
existing conditions; 
For example, if 
a person with 
severe diabetics 
wants to buy  
health insurance, 
insurance 
companies will not 
be able to charge 
him more because 
of his/her pre-
existing condition 

o Essential health 
benefits like 
emergency care, 
hospitalization, 
prescription drugs, 
and maternity and newborn care 
must be included on all plans 

o You have the right to quickly 
appeal any health insurance 
company decision.

o Companies with 50 people or more 
are required to give insurance 
coverage to their full time 
employees

o Small business owners will be 
eligible for billions in tax credits to 
help offer insurance coverage to 
employees;

o New plans will have to offer free 
preventive care and immunizations 
;

o New plans and certain existing 
plans that offer dependent 
coverage will have to cover an 
enrollee’s dependent children until 
age 26;

o We can only get coverage during 
special enrollment period. For 
example march 2014 is the 
deadline for enrollment in Md.

o There will be penalty for those 
who could but did not register to 
have health insurance; this is to 
encourage the public to be insured

•	 Insurance Company 
Accountability: 

o Prohibits new plans and existing 
group health plans from denying 
coverage for children because of a 
pre-existing medical condition;

o Remove arbitrary lifetime limits on 
coverage in all plans, and remove 
restrictive annual limits on benefits 
in all new plans and existing group 
health plans so people know that 
all of the care they need will be 
paid for;

o Prevent insurance companies from 
dropping insurance coverage when 
a person gets sick and needs it 
most. 

Overall, The Affordable Care Act has two primary mechanisms 
for increasing insurance coverage; expanding Medicaid 
eligibility to include individuals within 138% poverty level and 
creating state based insurance exchanges where individuals and 
small business can buy health insurance plans. 
Individuals with incomes between 100% and 
400% of the federal poverty level will be eligible 
for some type of assistance. 
What does income between 100% and 400 
means? Let us review it in the chart below

  

Quality, affordable care for all, is the motto of the 
affordable care act and its aim is to insure that as 
many people are enrolled in a health insurance 
they can afford.                                                         
     

         you may be eligible for  
If your 
household  Size 
is

Medicaid 
if your income 
is this  

premium and or 
lower insurance 
Cost if your 
income is this 

one  Less than 15,856 15,857-45,960

two Less than 21,404    21,405-62,040

three Less than 26,951 26,952-78,120

Four Less than 32,499 32,500-94,200

Five Less than 38,047 38,048-110,280

Six  Less than 43,595 43,596-126,360

Seven Less than 49,143 49,144-142,440

Eight Less than 54,691 54,692-158,520

2008 about the process that had led to her 
release, she was re-arrested in Ethiopia on 28 
December 2008. Her pardon was revoked and 
her life sentence re-imposed.

Amnesty International issued Urgent Actions 
on her behalf and promoted her case in Write 
for Rights 2009. For Birtukan, who was kept 
in solitary confinement for long periods, this 
collective effort was a lifeline.

“In 2009, only my mum and my daughter were 
allowed to visit me,” says Birtukan. “I was really 
cut off from the whole world. I didn’t have any 
access to the media. We were not allowed to 
talk about Amnesty International’s initiatives, 
but my mum mentioned to me that Amnesty 
people were trying to advocate for me. That 
was like a silver lining. It gave me hope. It 
connected me to the real world.”

Birtukan was finally freed in October 2010. 
“The pressure you guys were exerting on the 

Ethiopian government was very instrumental 
in securing my release,” says Birtukan.

She hopes it will be possible to do this again, 
this time for Eskinder.

Sustained optimism

In 2012, Eskinder was jailed for “terrorism” 
after giving speeches and writing articles 
criticizing the government and supporting 
free speech. To Birtukan, his struggle is almost 
heroic.

“Eskinder is one of the most virtuous people 
I know in my country,” she says. “He really 
believes in the good in all of us. It’s vivid in his 
personal life and in his activism. The love he 
has for his country, his dedication to seeing 
people living a dignified life - it’s really huge.

“He didn’t start his activism with just criticizing 
the government. He always gave them the 
benefit of the doubt. He was relentlessly 

committed to expressing his views, his ideas.”

That commitment triggered a campaign of 
harassment, including threats, a ban on the 
newspaper Eskinder ran with Serkalem, and 
repeated imprisonment.

In 2005, when all three were jailed, Eskinder 
was thrown into solitary confinement for 
months on end. “That didn’t make him a 
hateful person,” observes Birtukan. “Still, he 
sustained his optimism and strong belief in 
his cause.”

Indispensible support

With its network of supporters worldwide, 
Amnesty’s potential to secure Eskinder’s 
freedom is significant, notes Birtukan. “The 
support we get as political prisoners is 
indispensible.”

But, she adds, “We shouldn’t forget the people 
back home - they would love to support 

us - but the suppression is huge. People 
can’t express that kind of protest against our 
imprisonment in an organized way.” This 
makes Amnesty International’s support all the 
more crucial, she says.

It also lends legitimacy to the struggle. “Some 
people say fighting for rights and democracy 
in Africa is futile,” explains Birtukan. “Some 
people even try to focus on the economic 
performance of a country. But we mustn’t 
trade off our human rights for monetary 
benefit.

“The things you are working on - they validate 
and reassert those aspirations and those 
rights we have as human beings as inviolable, 
no matter what. It has huge significance in 
terms of the moral support you generate for 
activists like Eskinder and myself.”

Ethiopia is currently the 
second lowest Internet-
penetrated country in sub-
Saharan Africa, the first being Sierra Leone. 
Approximately 700,000 of Ethiopia’s 85 million citizens had Internet access in 
2010, reports Internet filtering and censorship watchdog OpenNet Initiative. As of 
2006, those who accessed the Web via Internet cafes were also required to register 
their name and address so the government can track down online illegal activities. 
Even though e-mail service websites, major search engines, and VOIP service 
homepages are not currently blocked in Ethiopia, a draconian punishment is likely 
to keep citizens clear of online forms of communication.

However, there may still be hope for such technology in the future, claims the 
blog Transforming Ethiopia. ”Having a television satellite dish was a criminal act in 
Ethiopia 15 years before,” the post states. “Ironically, even low-cost houses built by 
the government, dubbed condominiums, are now swarmed by the devices.”

The blog also noted that credit cards were also considered illegal for some time. 
”Both examples show the distrust that the Ethiopian state has always had towards 
technological advancement.”

If so, we could only wonder how the first jailed citizens of VOIP users would feel 
when they get out of prison 15 years from now to find Skype possibly legal. (digital 
trends)

Ethiopia: A Lifeline... from page 11
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የአልኮል ...የመድኃኒት ሽታ አፍንጫዋን 
አወዳት። የትንፋሿን ያክል ኮቴውን 
አጥፍቶ ቲክ...ታክ...ቲክ...ታክ...እያለ 
የሚኳትነው የግድግዳ ይሁን የጠረጴዛ፣ 
ያልታወቀ ሰዓት የጊዜን የማያቋርጥ 
ሂደት ያንሾካሹካል። በሰመመን ሲቃትት 
የቆየውን ፀጥታ መሀል ላይ የጎላ ድምጽ 
ሲያናጋው መስከረም አይኖቿን ገለጠች።

ለዓይኖቿ የገጠማት ዓለም ግን ፍጹም 
እንግዳ ነበር። ሁሉም ነገር ነጭ ነው። 
ኮርኒሱ፣ መብራቱ፣ ግድግዳው፣ 
አልጋው፣ ብርድ ልብሱ የለበሰቸው 
ፒጃማ ሳይቀር ነጭ ነው።

“ወይኔ በአሰገደች...የትነኝ?” የቀኝ 
እጅዋን መዳፍ በድንጋጤ አፏ ላይ 
ጭና በጀርባዋ ከተኛችበት አልጋ ላይ 
እንደሆነች ዙሪያዋን ለማየት ሞከረች።

“ሞቼአለሁ እንዴ?” ጉሮሮዋን ፍርሃት 
ድንገት አንቆ ያዛት። በራስጌዋ በኩል 
ከፍ ያለ ድምፅ አሰምቶ ያባነናት 
ድምጽ በድጋሚ ሲጮህ አለመሞቷን 
አረጋግጣ ምንነቱን ለማየት አንገቷን 
ጠምዛዛ አንጋጠጠች። ብዙ ገመዶች 
የተንጠለጠሉበት የተሰኩበት የህክምና 
መቆጣጠሪያ ኮምፒውተር መልሶ 
ቁልቁል አፈጠጠባት።

ከመቆጣጣሪያው ላይ ተሰክተው ቁልቁል 
የተንጠለጠሉትን ገመዶች በዓይኗ 
ተከተለች... ገመዶቹ ከለበሰችው ብርድ 
ልብስ ውስጥ ገብተው ተሰውረዋባታል። 
በድንጋጤ ከተኛችበት አልጋ ላይ 
ተፈናጥራ ለመነሳት ሞከረች። ነገር 
ግን በግራ ጎንዋ በኩል ረጅም ወስፌ 
የተሰካባት...የተቀረቀረባት ያህል ውጋቱ 

መልሶ ሲወራት ጩኸቷን አንዴ 
ለቀቀችና አቃስታ መልሳ ከአልጋው ላይ 
ተጋደመች።

በፍርሃት በሚርበተበቱ እጆቿ 
የለበሰችውን ብርድ ልብስ ገልጣ...
ፒጃማዋን ከፍ አድርጋ ለማየት ሞከረች። 
ወገቧ ሙሉ ዙሪያውን በነጭ ፋሻ ግጥም 
ተደርጎ ተጠቅልሏል። ከመቆጣጠሪያው 
ቁልቁል የወረዱት ገመዶች 
ከተጠቀለለችበት ነጭ ፋሻ ውስጥ በግራ 
በኩል አብረው ተጠቅልለዋል።

ምን እንደሆነች...እዚህ ሆስፒታል 
እንዴት እንደገባች ምንም የታስታውሰው 
ነገር የላትም። አለማስታወሷ የጭንቀት 
አዘቅት ውስጥ ወርውሮ ከተታት።

እቃ እንደጠፋበት ሰው ...የእምምሮዋን 

ጩኸት! ልብወለድ
በዮናስ ጌታቸው

ሁለተኛው ቀን ላይ በተባው አንደበታቸው በቁጥጥር 
ሥር አዋሉት። የስብሰባውና መስበሰቢያው ሁኔታ ምን 
እንደሚመስል መጽሐፉ እንደሚከተለው ገልጾታል፦

ከየጦር ክፍሉ ውክልና አለን እያሉ በርካታ መኮንኖች 
የበታች ሹማምንቶችና ወታደሮች በማግስቱ ሳያቋርጡ 
እየመጡ ሪፖርት በማድረግ መቀላቀሉ ቀጠለ። ሁሉም 
የተሟላ ትጥቅ አላቸው። ኤምዋን፣ ካርባይን፣ ኤኬ 14 
ጠመንጃዎችና ኡዚና ሌሎች አውቶማቲክ መሣሪያዎችን 
ታጥቀዋል። ከጠመንጃ በተጨማሪ ሽጉጥም የታጠቁ 
የእጅ ቦንቦች በወገባቸው ያንጠለጠሉ ነበሩ። የውጊያ 
ልብስ ለብሰዋል የውጊያ ጫማም አድርገዋል። የብረት 
ቆብ የደፉ በርካታ ነበሩ። 4ኛ ክፍለ ጦር ሲመጡ ምን 
እንደሚጠብቃቸው ስለማያውቁ ለማንኛውም መጥፎ 
ሁኔታ የተዘጋጁ ይመስሉ ነበር። አንድም ሰው ተዝናንቶ 
አልተቀምጠም። አካባቢውን ይጠራጠራል። ወጣ ገባ 
እያሉ ግቢውን የሚቃኙም ነበሩ። አዳራሹ የመጡትን 
ተወካዮች በተመቸ ሁኔታ የማስተናገድ አቅም 
ስላልነበረው የተቀመጡት ተጣበውና ተጨናንቀው 
ነበር። ለሁሉም ወንበር ስላልነበረ እጣውላው ላይ 
የተቀመጡም ብዙ ነበሩ። አግዳሚ ወንበሮችም 
ተደርድረዋል። ወደ አዳራሹ ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዳ 
ሰው ቢገባ ጠጅ ቤት የገባ ነው የሚመስለው። የስብሰባ 
ሥርዓት የለም። ሁሉም የተሰማውን ይናገራል። 
መደማመጥ አስቸጋሪ ነው...ሁካታውና ትርምሱ ራስ 
ይበጠብጣል። አዳራሹ በጭስ ታፍኗል...እንደ እሳት 
የሚያቃጥለው የተበላሸ አየር ፊት ይገርፋል....የሚገባውና 
የሚወጣ በርካታ ስለሆነ በር ይከፈታል ይዘጋል....
ግባ አትገባም ቁጭ በል ተሸጋሸግ ቦታ ልቀቅ ፀጥታ....! 
ሁሉም በአለቆቻቸውና በመንግሥት ባለሥልጣናት 
ላይ ከፍተኛ ጥላቻ ስለነበራቸው “ይታሠሩ!” ብለው 
ድምጽ ይሰጣሉ ይወሰናል። ለሚያስረው ክፍል ትዕዛዙ 
ይተላለፍና ይፈጸማል!

ከመጽሐፉ መረዳት የሚቻለው መንግሥቱ ኃ/ማርያም 
ይህንን አረጋግተውና መልክ አስይዘው፣ የሚያደርጉትን 
ሁሉ አደራርገው ነው ደርግን ለመንግሥትነት ራሳቸውን 
ለርዕሰ ብሔርነት ያበቁት። መንግሥቱ አጋጣሚ 
የሰጣቸውን ብቻ ሳይሆን ያገኙትን አጋጣሚ ሁሉ 
እየተጠቀሙበት፣ ቀድመው እየተገኙበት አሸንፈው 
የወጡ መሆኑን ከሥር መሠረቱ ለመረዳት መጽሐፉ 
ያግዛል። እንደ ፍቅረሥላሴ ገለጻ “ሻለቃ መንግሥቱ 
የኮሚቴውን አባላት ሊስቡ የቻሉት “ዓላማችን 
ምንድነው ዓላማችንን እንወቅ! በግልጽ የተነደፈ ዓላማ 
ከሌለን በጭለማ እንደሚጓዝ መንገደኛ መሆናችን 
ነው።” የሚለው ነው። በመሆኑም በአንድ ወቅት 
የኢትዮጵያ ድምጽ ጋዜጣ ላይ አይተውት የነበረውን 
“ኢትዮጵያ ትቅደም” የሚል ቃል ለደርግ እንደ መሪ 
መፈክር አስይዘው መነሳታቸውን መጽሐፉ ያትታል። 
78 (እንደ ፀሐፊና ጋዜጠኛ ሙሉጌታ ሉሌ አባባል 
“ኢትዮጵያ ትቅደም” የሚለውን ቃል በንጉሡ ጊዜ 
ይታተም በነበረው ድምጽ ጋዜጣ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ 
እንደ ጋዜጣው መሪ ቃል መጠቀም የጀመሩት አዘጋጁ 
አንጋፋው ጋዜጠኛ አቶ ከበደ አኒሳ ናቸው።) 

የመንግስቱ አመራር ስልት
በአንድ አጀንዳ ባልተያዘ ጉዳይ ላይ ደርግ እንዲወስን 
ሲፈለግ ሊቀመንበሩ ስለጉዳዩ ሰፋ ያላ ገለጣ አድርገው 
ውይይት እንዲደረግበት ይጋብዛሉ። በተነሳው ጉዳይ 
ላይ ውይይት ይከፈታል። ወደሚፈለገው ውሳኔ 
የሚያመራ አስተያየት መሰጠት ከተጀመረ ውይይቱ 
በስፋት ይቀጥላል። በበቂ ሁኔታ ሀሳብ ከተሰነዘረ በኋላ 
ውሳኔ ይሰጥበታል። አቅጣጫውን ስቶ ወደ ማይፈለገው 
መስመር የሚሄድ መስሎ ከታየ ግን “አስፈላጊ ከሆነ 
በሌላ ቀን እንወያይበታለን ለአሁኑ እንለፈው” ብለው 
ውይይቱን ይዘጉታል። በዚህ አሠራር ዘዴ በመጠቀም 
ልጅ እንዳልካቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታቸው 
ማንሳት አስፈላጊ መሆኑን ስለአመኑበት ሊቀመንበር 
መንግሥቱ ሀስቡን በደርግ ስብሰባ ላይ አቀረቡት። 
“ኢትዮጵያ ትቅደም የሚለውን ዓላማችንን በሥራ 
ለመተርጎም አስቸጋሪ እየሆነ መጥቷል። ዋናውን 
የመንግሥት ሥልጣን የያዙት ጠቅላይ ሚኒስትር እኛ 
እንደምንፈልገው ሊሄዱልን አልቻሉም። በእርግጥ 
የተማሩ ናቸው። ግን የመሣፍንት ወገን በመሆናቸው 
የእኛን እንቅስቃሴ አልወደዱትም....ከዚህም በላይ 
ህዝቡ አልተቀበላቸውም። “ጉልቻ ቢቀየር ወጥ 
አያጣፍጥም” እያለ እንዲነሱ ጥያቄ እያቀረበ ነው። 

ስለዚህ እንዳልካቸው ከያዙት የሥልጣን ቦታ መነሳት 
አለባቸው የሚል ሃስብ አለን!” ብለው ሻለቃ መንግሥቱ 
ለተሰበሰቡት የደርግ አባላት ጠቆም አደረጉ። ገጽ 85

ወረደ ብሎ እንደሚታየው ተቀናቃኛቸውን 
ጄኔራል አማንንም በተመሳሳይ ሁኔታ ሲከሱ 
እግረመንገዳቸውንም የንጉሡን ባለሥልጣናት እርምጃ 
እንዲወስደባቸው “ጠቆም አድርገው ዝም በማለት” ዘዴ 
መሆኑን መጽሀፉ ያሳያል። መንግሥቱ ጄኔራል አማን 
ላይ  በድምጽ የተደገፈ ማስረጃ እያቀረቡ ደርጎችን 
ያስቆጣሉ። በሁኔታው የተቆጡ የደርግ አባላትን 
ከተመለከቱ በኋላ ደግሞ፣ “እንዲያውምኮ..” በሚመስል 
አገላለጽ  “አስጊ ሁኔታ ውስጥ ነው የምንገኘው ጦሩ ብዙ 
ጊዜ የኃ/ሥላሴን ባለሥልጣናት አስራችሁ ትቀልባላችሁ 
እያለ ወቀሳ ሰንዝሮብናል ብለው ዝም አሉ።” የሚል 
ነገር (ገጽ 149) ተጽፏል። 

የባህር መዝገብ -የሚገደሉ ሰዎችን 
ዝርዝር- መንግስቱ ፈገግ አሉ!
ሻለቃ መንግሥቱ አንድ ትልቅ መዝገብ ይዘዋል። 
ወንበራቸው ላይ እንደተቀመጡ መዝገቡን ጠረጴዛቸው 
ላይ አኖሩት። አዳራሹ ፀጥታ ሰፍኖበታል። ድንጋጤና 
ፍርሃት አስጨንቆናል። የምናሳልፈው ከባድ 
ውሳኔ አሳስቦናል። ሳናስበው ሳንፈልገው በሁካታ 
እንድንወስን መገፋፋታችንን የተወሰኑ የደርግ አባላት 
ተገንዝበውታል። ከምሳ በፊት በተስማማንበት መሠረት 
የእስረኞቹን ስም ዝርዝር በቅደም ተከተል አነባለሁ። 
የእያንዳንዱ እስረኛ የሚታወቅ ጥፋቱ ይነገራል። 
በመጨረሻ በድምፅ ውሳኔ እንሰጣለን። ብለው ሻለቃ 
መንግሥቱ የባሕር መዝገቡን ከፈቱ። ከኪሳቸውም 
ምልክት ማድረጊያ እስክሪፕቶ አውጥተው ያዙ። ማንም 
የተለየ አስተያየት አልነበረውም። አንድ እስረኛ ላይ 
እዚህ ከተሰበሰብነው ሃምሳ ከመቶ በላይ በሞት ይቀጣ 
ብሎ እጅ ከወጣበት ይቀጣል። ሃምሳ ከመቶ ከሆነ 
ግን ይድናል።” ብለው ስለአወሳሰኑ ማብራሪያ ሰጡን። 
ከዚያ በኋላ ስም መጥራቱ ተጀመረ። በመጀመሪያ የአቶ 
አክሊሉ ሃብተወልድ ስም ተጠራ.....(ገጽ 151)

ከመጽሐፉ መረዳት እንደሚቻለው። መንግስቱ ይህን 
ስብሰባ እየመሩና የሞት ፍርድ እያስፈረዱ ባሉባት 
በዚያች ቅጽበት እንኳ በጎን ደግሞ ጀኔራል አማን 
አንዶምን ለማስገደል ወደ ጀኔራሉ መኖርያ ቤት ሰው 
ልከዋል። መጽሐፉ እንዲህ ይገልጸዋል፦

የውሳኔ አስጣጡ ሊጠናቀቅ አቅራቢያ ኮሎኔል ዳንኤል 
በዝግታ ወደ አዳራሹ ገቡ። ለሰብሳቢዎቹ ወታደራዊ 
ሰላምታ ሰጥተው በሹክሹክታ ለሻለቃ መንግሥቱ 
አንድ ነገር ሲነግሯቸው አንገታቸውን በማነቃነቅ ፈገግ 
አሉ። ከዚያም ወደተሰብሰብነው ቀና ብለው “ጄኔራል 
አማን እጃቸውን እንዲሰጡ ቢጠየቁ ፈቃደኛ ሳይሆኑ 

ቀርተው በጦሩ ላይ ተኩስ በመክፈታቸው ጦሩ በብረት 
ለበስ ተሽከርካሪ የቤታቸውን ግድግዳ ደርምሶ ሲገባ 
ጄኔራሉ ራሳቸውን ገድለው ተገኙ።” ብለው የጄኔራል 
አማንን መጨረሻ አረዱን። ጄኔራል አማን በዚያ ምሽት 
ከተገደሉት ሰዎች 60ኛ ባለሥልጣን መሆናቸው ነው። 
(ገጽ 152)

የፍቅረሥላሴም መጽሐፍ እንደ መንግሥቱ መጽሐፍ  
ጄኔራል አማን ላይ ከረር ያለ አባባልና ክስ ተጠቅሟል። 
በገጽ 153 ላይ እንደዚህ ይላል  “ የጄኔራል አማን 
ዕብሪትና ንቀት ራስ ወዳድነትና የማይረካ የሥልጣን 
ጥማት የተነሳ ባከበራቸውና በሾማቸው ደርግ ላይ 
አምፀው መነሳታቸው ለ ሰዎች መገደል መነሳት 
ምክንያት ሆነ።...” (ገጽ 59) ብሏል።  የጀኔራል አማን 
ሁኔታ ንዴት ባይጭር ኖሮ ደርግ ባለሥልጣናቱን 
ለመግደል አይፈልግም። ምክንያቱም “አንድም ቀን 
በስብሰባው አንስቶት አያዉቅም” ነበር። ከመንግሥቱ 
መጽሐፍ በመጠኑም ቢሆን የፍቅረሥላሴው 
የሚለይበት በውሳኔው ተጠያቂነትና ጸጸት ማሳየቱ 
ነው። “ይህም ሆኖ የደርግ አባላት ህዳር 14 ቀን 1967 
ያስተላለፍነው አሳዛኝ ውሳኔ ሊወገድ ይችል እንደነበር 
ብንገምትም ውሳኔያችን ላስከተለው ውጤት የጋራ 
ተጠያቂነት እንዳለብን ግልጽ ነው።” (ገጽ 153) 

ስለ ጄኔራል አማን አንዶም!
ጄኔራል አማንን በብርቱ ትግል ለርዕሰ ብሔርነት 
ያበቁት ራሳቸው ኮ/ል መንግስቱ መሆናቸውን መጽሐፉ 
ይገልጻል። ለትውልድ አካባቢያቸው ለኤርትራ 
ማድላታቸውና ርዕሰ ብሔር በሆኑ ጊዜም ወደ ኤርትራ 
ሄደው ሁኔታዎችን አረጋጋለሁ በሚል ሠራዊቱ 
ይዟቸው ከነበረው ስትራቴጂክ ቦታዎች እየለቀቀ 
እንዲወጣ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ሻዕቢያም ቦታዎቹን 
ተቆጣጥሮታል የሚል ሪፖርት በደህንነቱ ሌ/ኮ ተስፋዬ 
ወ/ሥላሴ ሪፖርት እንደቀረረባቸው መጸሐፉ በገጽ 
143 ላይ ያብራራል። ይህም በደርግ ቁጣ መቀስቀሱን 
ከዚህም በተጨማሪ አማን የደርግ አባላትን አንቋሸው 
የተናገሩት ሁሉ ተቀድቶ በስብሰባው መተላለፉን 
ፍቅረሥላሴ እንዲህ ጽፈዋል። 

“ሪፖርቱ ሲቀርብ በጄኔራል አማን ፊት ላይ ከፍተኛ 
የንዴትና የብስጭት ስሜት ይነበብ ነበር። የሪፖርቱ 
መሰማት እስኪጠናቀቅ ራሳቸውን እየተቆጣጠሩ 
ቆይተው ልክ እንደተጠናቀቀ ከእሳቸው በማይጠበቅ 
ሁኔታ “ቀጣፊ ውሸታም ያላየኸውን ትቀባጥራለህ? 
ባለኝ ሥልጣንና ኃላፊነት በመመርኮዝ ለኤርትራ ችግር 
መፍትሔ ያስገኛል በሚል እምነት ወታደሩ ተበታትኖ 
ከሚገኝበት ቦታ እንዲሰበሰብ ትዕዛዝ ሰጥቻለሁ። 
የተለቀቀውን ቦታ ግን ወንበዴው ያዘው የተባለው 
ፍፁም ውሸት ነው’ ብለው በኃይል በመቆጣት 
ሰብሰባውን ረግጠው ወጡ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 
አልተመለሱም።” (ገጽ 145)

ጄኔራል አማን “ከተራ ወታደሮችና ከአሥር አለቆች ጋር 
እንዴት ተደርጎ ነው አገር የሚመራው? እኔ ያቀረብኩት 
ሃሳብ አለ እሱ ካልተመለስ አልመለስም።  “የተማሩና 
የአመራር ብቃት ያላቸውን መኮንኖች ያቀፈ ወታደራዊ 
ካውንስል በደርግ ምትክ ይቋቋም ብያለሁ... እነዚህ 
ቂጣቸውን ያልጠረጉ ውርጋጦች ጋር ከእንግዲህ 
መሥራት አልችልም... ያሉበት ቴፕ ስብሰባው ላይ 
መደመጡ (ገጽ 149) ተጽፏል።

ጄኔራል ተፈሪ ባንቲ ኢሕአፓ እና የኮ/ል 
መንግሥቱ ከሥልጣን መውረድ
መጽሐፉ የጄኔራል ተፈሪ ባንቲንና የኢሕአፓን 
ግንኙነት በተገቢው መንገድ ባያትትም ከአማን 
ቀጥለው የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር የሆኑት ጄኔራል 
ተፈሪ በልጃቸው አማካይነት በኢሕአፓ ደጋፊነት 
መመልመላቸውን ይገልጻል። ከሳቸው ጋር የነበሩት 
ሌሎች የደርግ ባለሥልጣናትም ለኢሕአፓ ወይም 
ከኢሕአፓ ጋር በመስራት ኮ/ል መንግሥቱን 
ሁሉ ከሥልጣን እስከማውረድ መድረሳቸውን 
እንደሚከተለው አስፍሯል።

“ደርግ ውስጥ አምባገነንነት በጣም እየሰፈነ መጥቷል። 
ሥልጣንም ሙሉ በሙሉ በሌተናል ኮ/ል መንግሥቱ 
እጅ ውስጥ ተጠቃሎ ገብቷል፣ እያለ ሰፊ ገለጻ ከሰጠ 
በኋላ “ደርግን በአዲስ መልክ በማዋቀርና የሥልጣን 
ክፍፍል በማድረግ ችግሩን ለማስወገድ ይቻላል 
ከሚል እምነት በመነሳት በአጀንዳ ተይዞ ለውይይት 
ቀርቧል። ወደ ዝርዝር ውይይት ከመግባታችንም በፊት 

ሊቃነመናብርቱ መንግሥቱና አጥናፉ ከተቀመጡበት 
ወንበር ወርደው እንደ ተራ የደርግ አባል ከኛ ጋር 
ተቀላቅለው ይቀመጡ’ የሚል አስተያየት በአንድ የደርግ 
አባል ተሰነዘረ። የቀረበውን ሀሳብ ቤቱ ስለተቀበለው 
ሁለቱ ሊቃነመናብርት ለመጀመሪያ ጊዜ ከወንበራቸው 
ወርደው ከደርግ አባላት ጋር ተቀላቅለው ተቀመጡ። 
ዓለማየሁ በድፍረት” ሌ/ኮል መንግሥቱ አምባገነን 
ሆኗል! ብሎ የሰነዘረው አስተያየት የመጀመሪያው ምት 
ሲሆን ከወንበራቸው እንዲወርዱ መደረጉ ደግሞ 
እንደ ሁለተኛ ምት ተቆጥሯል። (ገጽ 307) ካለ በኋላ 
“በደርግ አባላት ውሳኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሥልጣን ከኮ/ል 
መንግሥቱ እጅ በሰላማዊ መንገድ ወጥታ በጄኔራል 
ተፈሪ በሽምበል ሞገስና በመቶ አለቃ ዓለማየሁ እጅ 
ውስጥ ገባች።”(312) የሚል ነገር አስፍሯል።

የፍቅረሥላሴ መጽሐፍ “ኢሕአፓ ወታደሮቹን ዝቅ 
አድርጎ በንቀት ዓይን የሚመለከት ድርጅት ነው። 
ወታደርን ጠመንጃ ከመሸከም ውጭ ምንም እውቀት 
የሌለው የማያስብ ትዕዛዝ ብቻ የሚቀበል ግዑዝ 
ፍጡር አድርጎ ነው የሚመለከተው ይህ የተሳሳተ 
አመለካከት ኢሕአፓን  ብዙ ስህተት ውስጥ እንዲወድቅ 
አድርጎታል። ኢሕአፓ ትምክህተኛ ድርጅት ነው። 
ከኔ ሌላ አብዮተኛ ከእኔ ሌላ ኮሙዪኒስት ወይም 
ማርክሲስት ሌኒኒስት የለም ስለሆነም ከኔ ሌላ ኃይል 
አብዮት ሊመራ አይችልም። እያለ በመገበዙ ራሱንና 
አብዮቱን መቀመቅ ይዞ ወርዷል። (ገጽ 244) “ እያለ 
ይወቅሰዋል። ይሁን እንጂ አባባሉ እውነትነት ሊኖረው 
ቢችልም ኢሕአፓ ከወታደሩ ጋር ከመስራትም አልፎ 
የደርግ ከፍተኛ አመራር አባላትን ያውም የአገሪቱን 
ርዕስ ብሔር እስከመመልመል ከመድረሱ ጋር የሚጋጭ 
አባባል ይመስላል። ኮ/ል መንግሥቱን ያክል ሰው 
ከሥልጣን ማውረድ መቻልም ያለምንም ትብብር 
የሚመጣ አይመስልም።

የሆኖ ሆኖ መጽሐፉ እንደከፍተኛ ስህተት አድርጎ 
የሚገልጸው ነገር ዝምብሎ የሚጣል ነገር አይደለም። 
እንደነገሩ ገለል ተደርገው በቤተመንግሥቱ ከጦራቸው 
ጋር የተቀመጡት መንግሥቱ ኃ/ማርያም ተመልሰው 
ሊመጡ እንደሚችሉ አለመገመታቸው፣ የእነጀኔራል 
ተፈሪም ሆነ ኢሕአፓዎችም ካሉበት፣ ሌሎቹን ምሁራን 
የፖለቲካ ሰዎችና ድርጅቶች ሁሉ የሚጋሩት ታሪካዊ 
ስህተት መሆኑን መካድ አይቻልም። ልክ በዚህ ዘመን 
እንደሚደረገው በውይይት መተማመንና መደመማጥ 
እየጠፋ ሰዎችን በፍረጃና ውግዘት ማስፈራራት እንዳለ 
ሁሉ በዚያም ዘመን ያ መኖሩን ሰዎችን ባንዳ ፋሽስት 
እየተባሉ ያላመኑበትን ነገር እንዲያምኑ መገደዳቸውን 
አምርረው ጽፈዋል። የሆኖ ሆኖ ኮ/ል መንግሥቱ 
የተዘናጉባቸውን ሁሉ ጠራርገው ካስወገዱ በኋላ ዛሬ 
ድረስ አንቱ የሚሏቸውን ተከታዮቻቸውን ከማፍራት 
ጋር አገሪቱን መርተው ቆይተዋል። እነ ጄኔራል ተፈሪን 
አስገድለው በአሸናፊነት ስለወጡባት ያቺ ቀን ሲገልጹ፤

ሌ/ኮሎኔል መንግሥቱ  ወደ አዳራሹ ሲገቡ ከቀመጫችን 
ተነስተን ተቀበልናቸው። የተረጋጉ ይመስላሉ። 
ከወትሮው ይበልጥ ተኮሳትረዋል።  ፊታቸው አስፈሪ 
ነው። የወሰዱትን እርምጃ ስለምናውቅ ትኩር ብለን 
ዓይናቸውን የመመልከት ድፍረት አጣን ከፊታችን 
የተቀመጡ የማስታወሻ ደብተሮችን እያገላበጥን 
እንመለከታለን ወይም ፊት ለፊት የተቀመጡትን የደርግ 
አባላት እንቃኛለን። የምናከብራቸው የደርግ መሪ ሌ/
ኮሎኔል መንግሥቱ በአንድ ቀን በወሰዱት እርምጃ 
ምክንያት አስፈሪ አድርገን ተመለከትናቸው።327

ራሳቸው ከነጀኔራል ተፈሪ ጋር በስህተት እንዲገደሉ 
ከተወሰዱ በኋላ በአጋጣሚ የተረፉት ጓድ ፍቅረሥላሴ 
ወግደረስ እድሜና ጤና ሰጥቷቸው ታሪካቸውን 
ጽፈዋል። ኮ/ል መንግሥቱን በቀጥታ ከመውቀስ ወይም 
ከማወደስ ይልቅ የሆነውን ነገር ብቻ የማሳየት አጻጻፍ 
ብቻ የመረጡት የሚመስሉት ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ 
ከዛሬው ዘመን ፖለቲካም ተቆጥበው ባለፈው ላይ 
ብቻ ለማተኮር የፈለጉ መስለዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ 
ግን አልያዘላቸውም። ለምሳሌ አባይ ገዳቢ አገር ገንቢ 
የመሰለውን የዘመኑን መንግሥት (ሕወሃትን) ሲወርፉ፤-

ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቂቱን ውሃችንን ለመጠቀም 
መቻላችን በእርግጥ የሚያስደስት ነው። እኛ እንደሰት 
እንጂ ጠላቶቻችን በጣና በለስ ፕሮጀክት ቅሬታ 
ተሰምቶአቸዋል። በዚህም የተነሳ ሕወሃት አካባቢውን 
በያዘበት ጊዜ እንዳልሆነ አድርጎ ፕሮጀክቱን አፈራረሰ። 
ለፕሮጀክቱ  ሥራ ይጠቅማሉ ተብለው የመጡትን 
የግምባታና የእርሻ መሣሪያዎች 
በሙሉ እየጫነ ወደሚፈለግበት 

ጓዳ ምስቅልቅል አድርጋ በርብራ ፈለገች። 
ምንም የተገኘ ነገር የለም። ባዶ ወና!

መስከረም በወር ከሰባት...እስከ አስር ሺ ለቤት 
ሠራተኛነት ተቀጥረው ወደ ሳዑዲ አረቢያ 
ከሚገቡ ወጣት ኢትዮጵያዊ ሴቶች መሀል 
አንዷ ናት። ...በመጨረሻ ትዝ የሚላት በቤት 
ሠራተኝነት፣ በሪያድ ከተማ ለሶስት ዓመት 
ያህል ተቀጥራ ከምትሠራበት፣ ሀብታም 
የሳዑዲ ቤተሰቦች ምግብ ማብሰያው ክፍል 
ደፋ ቀና ስትል ነው። ከዚያ በኋላ ምንም ትዝ 
የሚላት ነገር የለም። ባዶ ወና።

“እንዴት ማስታወስ አቃተኝ?” የመርሳት አዲስ 
በሽታ ያዘኝ? ጭንቀት በዋጠው መንፈሷ 
መሀል ራሷን ጠያቀች።

ዐይኖቿን ጨፍና በረጀሙ አየር ወደ ውስጥ 
ሳበችና፣ በድንገተኛ ማዕበል እንደተጠመደች 
ታንኳ የሚንገላታውን መንፈሷን ለማረጋጋት 
ሞከረች። የተሸበረ መንፈሷ ብዙም ሳይቆይ 
መረጋጋት ሲጀምር...የተመሰቃቀለ ሀሷባ ረጋ 
ብሎ እንደምንጭ ውሃ መፍሰስ ጀመረ።

በአሠሪዋ...የዘይነብ ምግብ ማብሰያ ክፍል 
ውስጥ ለምሳ የሚሆን ምግብ ለማብሰል ደፋ 
ቀና ስትል ነበር። የማብሰያው ክፍል በር 
ተከፈተና ዘይነብ በቀኝ እጇ እንፋሎቱ ቡልል 
የሚል ሻይ በስኒ ይዛ ገባች።..የምትሠሪውን 
ሥራ አንድ ጊዜ አቁሚና ይህንን ሻይ ጠጪ 
ስትላት ትዝ ይላታል። በእለቱ ሻይ ይዛ መጥታ 
ጠጪ ስትላት....መስከረም ግራ ቢገባትም 
የዘይነብ ያልተለመደ ባህሪ ቢሆንም...ከሶስት 
የስቃይ ዓመት በኋላ፣ የዘይነብ እንደ ድንጋይ 
የጠጠረ ልብ ለፍቅር መሰጠንቅ ጀመረ 
ብላ...በመገረም በደስታ ነበር ሻዩን ተቀብላ 
የጠጣችው። ዛሬ ግን ልቧ ውስጥ ጥርጣሬ 
ተፀንሷል።

“እስከዛሬ ድረስ በላሽ? ጠጣሽ? ብላኝ 
የማታውቅ ሴት ዛሬ ለምን ጠጪ አለችኝ? 

ያውም ሻዩን ስንት ሠራተኛ እያለ እራሷ ይዛ 
መጥታ?

በፊት ቸል ብላቸው የነበሩት ነገሮች...ተራ 
በተራ ፊቷ እየመጡ ድቅን ይሉባት ጀመር።

የተኛችበት ሆስፒታል ክፍል፣ በሩ ድንገት 
ተከፈተና አሠሪዋ ዘይነብ ከአምስት ዓመት 
ልጇ፣ ከናስር ጋር ተከታትለው ወደ ውስጥ 
ገቡ።

ናስር አልጋ ላይ የተኛችው መስከረም 
መሆንዋን ሲያውቅ ከእናቱ እጅ ፈልቅቆ 
እየሮጠ ወደተኛችበት አልጋ እጁን ዘርግቶ 
እየሮጠ መጣ....መስከረም አቅፋ አፀፋውን 
መለሰች። ዘይነብ ግን ሰላምታም ሳትሰጣት 
የክፍሉ መግቢያው አጠገብ ካገኘችው ነጭ 
ሶፋ ላይ አንግታ የነበረውን ቦርስዋን ጭኗ ላይ 
አድርጋ ተቀመጠች።

“ምን ሆነሽ ነው የተኛሽው? ምንድነው ነው 
ይሄ ኮምፒውተር? እነዚህ ገመዶች ምን 
የሚያደርጉ ናቸው?” ሕጻኑ ናስር ራስጌዋን 
ያለውን መቆጣጠሪያ እየዞረ የተለመደ...
የማወቅ ጉጉት የተሞላት ጥያቄውን ደረደረ።

መስከረም በጭንትቀት መልስ ለማግኘት 
ትጠብቅ ለነበረው ጥያቄ መልሱን ፍለጋ...
የዘይነብን ያቀረቀረ ፊት አሰሰች።

ዘይነብ ግን ፊቷንም አይኗንም ደፍታ እንደ 
አቀረቀረች ጭኗ ላይ ያስቀመጠችውን ቦርሳ 
ማንጠልጠያ በሌባ ጣቷ ታፍተለትል ጀመር። 
ከባድ ፀጥታ በክፍሉ ውስጥ ነገሠ። የአምስትስ 
ዓመቱ ልጅ ናስር ሳይቀር የፀጥታው ክብደት 
ሲጫነው፣ እየዞረ ሲመለከት የነበረውን 
የህክምና መቆጣጠሪያ ትቶ፣ ከእናቱ አጠገብ 
መጥቶ ሶፋው ላይ ተቀመጠ። ፀጥታው 
ለአጭር ጊዜ ቢሆንም፣ ለመስከረም ግን ዓመት 
ያህል ሆኖ ተሰማት። ትዕግስቷን የሰፈረችበት 
መስፈሪያ ባዶ ሲሆን እዚያው አረብ አገር 
ገብታ በለመደችው 

ከገጽ 5 የፍቅረሥላሴ...

ወደ ገጽ 15

ጠቅላይ ሚንስትር ልጅ እንዳልካቸው መኮንን- 

ሻለቃ መንግሥቱም (እንደ ጀኔራል አማን) ተመሳሳይ 
አቋም ስለነበራቸው  ከደርግ እውቀት ውጭ ውሳኔ 
እስኪሰጥ ቤትዎ እንዲቆዩ ብለው ልጅ እንዳልካቸውን 
አዘዟቸው። በሁኔታው የተገረሙ ጠቅላይ ሚኒስትር 
እያዘኑ በቤታቸው የቁም እስረኛ ሆኑ። ከማንም ሰው ጋር 
ግኑንኘነት እንዳያደርጉም ስልካቸው ተቆረጠ። የውጭ 
ሰው ወደ ቤታቸው እንዳይገባ ተከለከለ። ከጥቂት 
ቀናት በኋላ ሊቃነመናብርቶቹ ወስነውን ከአማን ጋር 
ተስማምተው እንዲታሠሩ ተደረገ። ገጽ 86

ወደ ገጽ 15
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                                 ዓለማየሁ ገ/ሕይወት
ዛሬ እንዲህ በመላው ዓለም እንደጨው ይዘሩ እንጂ ስደት ለኢትዮጵያውያን የሩቅ ዘመን ታሪክ አይደለም:: በንግሥተ ነገሥት 
ዘውዲቱም ሆነ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት ለሥራ ጉዳይ ወይ ለትምህርት ወደ ውጭ ሃገር የሚሄዱ ሁሉ የሚሸኙት በእንባ 
ነበር::  

አልጋ ወራሽ ለስንብት በሚቀርቡበት ሰዓት ንግስት ዘውዲቱ በዙፋናቸው ላይ ሆነው፣ ሊቀ ጳጳሱ አቡነ ማቴዎስና እጨጌ ገብረመንፈስ 
ቅዱሥ በቀኝ በኩል ወንበር ተደርጎላቸው፣ የቤተመንግስቱም  ታላላቅ ሰዎች በግራ በኩል ቦታ ይዘው ጠበቋቸው:: ራስ ተፈሪ 
አብረዋቸው የሚጓዙትን መኳንንቶች አስከትለው እጅ ከነሱ በኋላ ወደ ዙፋን ቀርበው ጫማ ለመሳም ዝቅ ሲሉ ንግስት አንገታቸውን 
አቅፈው በማልቀስ “ልጄ አምላክ ይከተልህ” ብለው ሲስሟቸው ራስ ተፈሪም በስሜት ተውጠው እንባቸውን ሲጠርጉ በዚያ የተገኙት 
ታላላቆቹ ሁሉ አለቀሱ:: በተለይም በአይናቸው እንባ ሲከትር ታይቶ አያውቅም እየተባለ የሚነገርላቸው አባ መቻል ሃብቴም የማልቀስ 
አኳኋን ይታይባቸው ነበር::  (ዘውዴ ረታ፣ “ተፈሪ መኮንን ረዥሙ የሥልጣን ጉዞ”፣ ገጽ 436)     

የአምባሳደርነት  ሹመትም እንደ ግዞትና ቅጣት ይታይ እንደነበር አንዳንድ መረጃዎች ያመለክታሉ::  ቀደም ባለው ዘመን ወደ አውሮፓ 
የሚደረጉ ጉዞዎች በባህር ላይ መሆናቸውና ወራትን መጠየቃቸው የራሱ አስተዋፅዎ እንደነበረው አያጠራጥርም::  በዚያ ላይ አንዳንድ 
መንግስታት በሰዎቻችን ላይ የተንኮል ሥራ ይፈፅሙብናል የሚል ስጋትም ነበር ማለት ይቻላል:: አልጋ ወራሹ ራስ ተፈሪ ከፍ ብሎ 
የተጠቀሰውንና 140 ቀናት የፈጀውን የሥራ ጉብኝት በፈረንሳይ፣ በእንግሊዝ፣ በጣሊያን፣ በግብፅና በመሳሰሉት አገሮች ለማድረግ 
ከመነሳታቸው በፊት በሹማምንቱና በመኳንንቱ መካከል የተደረገው ውይይትም የወቅቱን ስሜት ደህና አድርጎ ያሳያል:: በተለይም:-

የግርማዊት ንግሥት የነፍስ አባት እጨጌ ገብረመንፈስ ቅዱሥ፣ “... እነዚህ የባህር ማዶ ፈረንጆች አልጋ ወራሻችንን 
ወስደን እንጋብዝ የሚሉት፣ ለጤና ነገር መስሎ ስለማይታይ፣ ከዚህም በላይ የተዋህዶ ሃይማኖታችንን የሚያሳስት 
እንዳይሆን ስለሚያሰጋ፣ ንግሥት መፍቀድ የለብዎትም...” የሚል እክል ፈጥረው ነበር::   (ዘውዴ ረታ፣ ገጽ 434)             

ተደጋግሞ እንደሚነገረው ኢትዮጵያውያን ባህላቸውን ይወዳሉ። የትም ቢሄዱ የት ያን ያደጉበትን ባህል እንዲህ 
በቀላሉ የሚተው አይደሉም። ለአጭርም ይሁን ለረዥም ጊዜ በየሚሄዱባቸው ሃገሮች የሚመለከቷቸውን ነገሮች 
ለዛ ባለው መንገድ ይተርካሉ። አልፎ አልፎም ከበቀሉበት ማህበረሰብ ወግና ልማድ ጋር እያነፃፀሩ ይፅፋሉ። እንዲህ 
ካሉት አጋጣሚዎች የተወሰኑትን ለማንሳት እንሞክራለን። ራስ መኮንን ገና ደጃዝማች ሳሉ የአፄ ምኒልክን መልዕክት 
ለማድረስ አርባ ያህል መኳንንቶችን መርተው ወደጣሊያን ሃገር ተጉዘው ነበር። ዘመኑም ከአድዋው ጦርነት ጥቂት 
ቀደም ብሎ ነው። በዚሁ ወቅት የተደረገላቸውን ያቀባበል ሥነሥርዓት “በቃል ተናግሮ የሚጨርሱት” አለመሆኑን 
ይጠቅሱና “ግሩም፣ እፁብ ድንቅ ነበረ” ይሉታል- ፀሃፊው አፈወርቅ ገ/ኢየሱስ (ዳግማዊ አጤ ምኒልክ፣1901 ዓ.ም.)። 
ሲቀጥሉም፣

“እስከረፋድ መንገድ ከሁለት እልፍ የበለጠ ጦር ተሰልፎ፣ በጣልቂአ በጣልቂአው ባለ ሙዚካ ተሳክቶ ቁሞ፣ 
መለኸቱ፣ ነጋሪቱ፣ እምቢልታው ሁሉ እየተነባበረ እየተመታ፣ በመካከሉ ደጃች መኮንን እስከ ሰዋቸው በባለ ብር 
ጉብጉብ ሰረገላ ተቀምጠው፣ በፊት በኋላ በቀኝ በግራ፣ ባለወርቅ ባለወርቅ ኩፍታ፣ ባለብር ጥሩር ሽልሜ፣ ሰቀላ 
ሰቀላ በሚአካክል ፈረስ ተቀምጦ ተቀምጦ፣ ደንገላሳ እየጋለበ፣ ከንጉሡ አዳራሽ ደረሰ። ያ ሁሉ የንጉሥ ሽልሜ 
ከናት ማህፀን እንደሰው የወጣ አይመስልም ነበረ። ብቻ በተለየ ሁለት ሁለቱን መዘዞ አንድነት እየጨፈለቁ ያበጁት 
ይመስል ነበረ። በግራ ክንዱ ጎሽ፣ በቀኙ ዝሆን ለግቶ አላግቶ የሚጥል ይመሳስል ነበር። ... ከንጉሡ አዳራሽ ሲደረስ 
ከደጃፉ ላይ ግራና ቀኝ የየጁን በርበሬ የመሰለ ጁህ ጁሁን ለብሶ፣ ቅዱና ቅጡ ባበሻ ያልታወቀ ኩፍታ ኩፍታውን 
አድርጎ፣ የብር የብር ጎመዱን ይዞ አጋፋሪ ቁሞ ነበረ። ... ካዳራሹ ጥልቅ ሲገባ ... በዚያ ወላላ ሰፊ ደረጃ ላይ 
በመካከሉ ተመልካም ከፈይ የለሰለሰ ወላንሳ ተነጥፎበት ነበረ። ከደረጃው መካከል ብቅ ሲባል የሰማይ ስባሪ የመሳሰለ 
መስተሃት ዙሪአ ዙሪአውን እንቁጣጣሽ በመሰለ ወርቅ ተጣፍጦ ላይን ያሰክር እራስ ያዞር ነበር።” (ከገጽ 66-68)

ከስድስት ወራት በኋላ ደግሞ የአድዋ ጦርነት ተቀሰቀሰና ቁመናቸውንና አለባበሳቸውን እንዲያ ያዳነቁላቸው የጣሊያን ወታደሮች 
በውጊያው ቀጣና ተገኙ። ታዲያ ያኔም ቢሆን የሚገባቸውን ክብር ሳይነፍጉ ሁኔታውን እንዲሁ ለዛ ባለው መንገድ ይገልፁልናል። 

“... ወታደሩ ሌሊቱን ሁሉ በጀርባው ከባድ ኮሮጆውን፣ በጫንቃው ጠበንጃውን፣ በቀኝ ጎኑ የጥይት ቀረጢቱን፣ 
በግራ ጎኑ የውሃ ታኒካውን ተሸክሞ፣ የገረረ ከባድ ጫማውን እስከ ጉልበቱ አጥልቆ ደልቀፍቀፍ እያለ፣ በዚያ 
ጭንጫ፣ በዚያ ሙቀት፣ በዚያ አቀበትና ቁልቁለት፣ ያ ሁሉ ፈረንጅ፣ ያ ሁሉ ጎበዝ፣ ያ ሁሉ ወጣት ልዥ፣ ባገሩ 
እንዲአ ሲአምርበት፤ በሰው አገር ላሊበላ ሳሚ መስሎ ኮርፈፍ ኮርፈፍ ሲል ታገሩ ወጥቶ፣ ተናቱ ተላቅሶ፣ 
ከወዳጆቹ ተሳስሞ፣ ከጌትነቱ ተደስታው፣ ታገሩ፣ ተወንዙ ተነጥሎ፣ ወዙን በግንባሩ እያንጠበጠበ፣ በርሃብ ጎኑ 
ተጣግቶ፣ በጥማት ልሳኑ ታስሮ፣ ሲማስን ሲደክም ሲንደላቀፍ አድሮ፣ ሳያርፍ፣ ወዙን ሳያደርቅ፣ ሲነጋጋ አባ 
ገሪማ ደረሰና መድፉን ጠመደ... ጦርነት ተጀመረ። ከዚያማ ወዲያ ምን ያነጋግራል ... የሸዋ ፈረሰኛ፣ የጎጃም 
እግረኛ፣ የትግሬ ነፍጠኛ፣ የአማራ ስልተኛ ከቦ ያናፋው፣ ይቆላው ያንደገድገው ጀመር። ... ያ ሁሉ አላበሳው 
የመጣ የኢጣሊያ ጀግና፣ አለ ስፍራው ገብቶ፣ አለ ፈረስ፣ አለ ምን፣ በዚያ ጠጠር፣ በዚያ ቁልቁለት፣ በዚያ 
ጠባብ መንገድ፣ እንዴት አድርጎ በከባድ መጫሚአ ሮጦ ያምልጥ?” (አፈወርቅ ገ/ኢየሱስ፣ ከገጽ 98-99)   

እያሉ ሃዘኔታ የተቀላቀለበትን የጦርነት ዘገባ ያቀርቡልናል። 

ሌላው የብዕር ሰው ብላቴን ጌታ ኅሩይ ወ/ሥላሴ “ማህደረ ብርሃን፣ ሃገረ ጃፓን” በሚል ርዕስ በ1924 ዓ.ም. ባሳተሙት የጉዞ 
ማስታወሻቸው (ገጽ 23) ከወቅቱ የጃፓን ንጉሥና ንግሥት እንዲሁም ከሹማምንቶቻቸው ጋር ያሳለፉትን ጊዜም በሚገባ ተርከውታል። 
በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስት መልዕክተኛነታቸው በእቴጌይቱ አጠገብ ተቀምጠው በቱርጁማን አማካይነት የተለዋወጧቸውን ሃሳቦች 
እንደሚከተለው ፅፈውታል::   መጀመሪያ ጥያቄ፣ “የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስት ለእኛ ንጉሠ ነገስት የላካቸው አንበሶች ትልልቆች ናቸው 
ወይ?” አሉኝ:: ትልልቅ የሆኑ እንደሆነ አገር አይለምዱም ይባላልና አነስ አነስ ያሉ መጠነኞች ናቸው ብየ አስረዳሁ:: 

ሁለተኛ ጥያቄ፣ “ንጉሠ ነገስቱ አንበሳ ይወዳሉ ወይ?” አሉኝ:: አወን ይወዳሉ፣ በኢትዮጵያ ቤተመንግስት በቅጥር ግቢ 
አንበሳ እንዲቀመጥ የነገስታቱ ክብር ነው ብዬ መለስሁ።

ሶስተኛ ጥያቄ፣ “እቴጌይቱ አንበሳ ያያሉ ወይ” አሉኝ። አንበሳው የሚኖረው በቤተመንግስቱ ቅጥር ግቢ ስለሆነ 
አንዳንድ ጊዜ ወደውጪ ሲወጡና ሲገቡ ያዩታል ብዬ መለስሁ።

አራተኛ ጥያቄ፣ በገበታው ላይ ያለውን ሎቱስ የሚባለውን አበባ እያሳዩ “ባገራችሁ ይህን የሚመስል አበባ አለ ወይ?” 
አሉኝ። ይህን የሚመስል የለም። ነገር ግን ከዚህም የሚያማምሩ ልዩ ልዩ አበቦች ይገኛሉ ብዬ መለስሁ።

በዚያን ዘመን የኅሩይ ወ/ሥላሴን ያህል የውጭ ሃገራትን በብዛት የጎበኘ ሹም ነበረ ማለት ይቸግራል:: የቀድሞ ሃሳባቸው እንደሌሎች 
ወገኖቻቸው ሁሉ ኢየሩሳሌም ደርሶ የክርስቶስን መቃብር ለመሳለም ነበር:: ሆኖም በ1903 ዓ.ም.  ደጃዝማች ካሳን (ኋላ ራስ) ተከትለው 
ወደ እንግሊዝ ሃገር በሄዱ ጊዜ በእግረመንገድ ኢየሩሳሌምን፣ እስክንድርያን፣ ካይሮን፣ ሎንዶንን፣ ፓሪስንና ሮማን ለመመልከት 
መቻላቸውን ይገልፃሉ። የሚቀጥለውን ጉዟቸውን አስመልክቶ ደግሞ (“በእድሜ  መሰንበት ሁሉን ለማየት” ጎሀ ፅባህ ማተሚያ ቤት፣ 
1926 ዓ.ም.) እንዲህ ይላሉ።

በ1911 ዓ.ም. ስለ ትልቁ ጦርነት ድል ማድረግ የእንግሊዝንና የአሜሪካ ዩናይትድ ስቴትን መንግስቶች እንኳን ደስ 
አላችሁ ለማለት ከሟቹ ከራስ ናደው ጋራ ተልኬ ሄጄ ... ሎንዶንን ... ኑዮርክንና ዋሽንግቶንን ስመለስም ... ፓሪስን 
አይቼ ተመለስሁ። ... በ1924 ዓ.ም. ልዩ አምባሳደር ሆኜ ወደ ጃፓን አገር ተልኬ ... ቶኪዮን፣ ኪዎቶን፣ ናራን፣ ኦሳካን፣ 
ኮቤን፣ ዮኩሃማን ... ስመለስ እግረ መንገዴን የሺንን ከተማ ሻንጋሂን፣ ሆንግ ኮንግን፣ የሂንዶሺንን ከተማ ሳይጎንን፣ 
የህንድን ከተሞች ሲንጋፑርን፣ ኮሎምቦን፣ የዓረብን አገር የወደብ ከተማ አደንን አይቼ ተመለስኩ። (ከገጽ 1-2)

ምናሴ የስጋት የተባለ ገጣሚ በአንድ ወቅት ከውጭ ሃገር ጉዞ ለተመለሱት ብላቴን ጌታ ኅሩይ ወ/ሥላሴ፣ በፃፈላቸው ግጥም ውስጥ 
(ኅሩይ ወ/ሥላሴ፣ “እኔና ወዳጆቼ” ጎሀ ፅባህ ማተሚያ ቤት፣ 1927 ዓ.ም.)

እውቀት በሬ ጠምደው፣ ህዝቡን ሊመግቡ፣

ማዶ ሂደው መጡ፣ ዘሩንም ሊያቀርቡ፣

ገበሬያችን ህሩይ፣ እንኳን ደህና ገቡ::  (ገጽ 115)

የሚሉት ስንኞች ይገኙበታል:: ታላቁ ዲፕሎማትና የሥነፅሁፍ ሰው ኅሩይ ሃገራቸውን በተለያዬ መስክ ያገለገሉ 
ሲሆን ህይወታቸውም ያለፈው ከአፄ ኃይለሥላሴ ጋር በስደት ላይ ሆነው ለሃገራቸው ነፃነት ሌትና ቀን ሲደክሙ ነበር።

ታሪክና ሥነፅሁፍ
      ከክፍሌ አቦቸር (ሻለቃ)

የእጁ ላይ የግፍ ሰለባ

የደም “እርካታ” ካገሳው

ህይወቱን “ሰላም” ከነሳው

ሰው ሰው “ማወድ” ካልቻለ

ጠረኑ “ፍገት” ካመጣ

ህሊናው ከኮሰመነ

እንደ “ሰው” ማሰቢያ ካጣ

ፍርጃ- ነው እንበል?... ህመሙ

ከ “ምን... ነቀርሳ” የመጣ

የማይሽር  የ “ዕትብት ደዌ”

የነፍሱ ልደት ዕጣ?

ወይንስ “የዱር- ልክፍቱ”

የጎጥ “ዛር” አምልኮ ጣጣ ?

ወይንስ...

   ማን ነበረ...የ”ጠለቀበት?”

“ጅነቱ”ን... ተጠምቆ የወጣ

ዲያብሎስ ፍቅሩ ፀንቶበት

ጽዋውን አብሮ የጠጣ

የ”ሰይጣን የዳኘው ኩሬ”

የቀኑ ሌሊት ቁጣ?

ይሄ ካልሆነ ምንድነው?

የዚህ ሰው ጣጣ-ፈንጣጣ

እድሜው በተንኮል ሻግቶ

“ፍግ-እክት” ካፉ የሚወጣ?

አቤቱ!!... የ”ዘመን” ያለህ

ይሄንን ለሀገር አያምጣ 

ፈጣሪ.... ከዚህ ይሰውር

ፍጥረቱን በዚህ አይቅጣ!!

“አይጣል!!” ነውና ፀሎቱ

“ጦሱ” ለትውልድ እንዳይተርፍ

በአበባው...በእሸት- እንዳይቀጥፍ

መርዙ- በእንጭጩ እንዲቀጭ

የጠፋው እንዳይ- መለስ

በረከት-እንዳይታደግ

አስኳሉ ከአናቱ ይፍረስ።

ቁም- ህይወቱ ከበከተ

ሰብአዊነቱም ከተላ

መኖሩ ምን ይፈይዳል

ለቀሪው ምን አለ መላ?

“ተስቦ”ው ሀገር ሳይበክል

በጊዜ ከስሩ ይምከን

ስብሃት- ይታረግለት

       ከእንግዲህ መቼም ሰው አይሆን!!

አረብኛ፦

“ምን ሁኜ ነው?” ብላ ዘይንብን ጠየቀች።

ዘይነብ ፊቷን ደፍታ ከአቀረቀረችበት 
ቀና አላለችም። ከእራሷ ጋር ከባድ 
ሙግት እንደገጠመች የቦርሳዋን ማንገቻ 
ያለማቋረጥ የሚያፍተለትለው ሌባ ጣቷ 
ያሳብቃል።

ዓመታት ከሚመስል የምጥ ጊዜ በኋላ 
ዘይንብ ቀና አለችና መስከረምን 
ለመጀመሪያ ጊዜ ዐይኗን ተመለከተች።

“ባዝማ ሕመምተኛ እንደሆነች 
ታውቂያለሽ” የባዝማ ስም ሲጠራ 
የመስከረም ልብ ቁልቁል ሰመጠ።

ባዝማ የዘይነብ የመጀመሪያ ሴት ልጅ 
ናት። መስከረም ተቀጥራ መስራት 
ከመጀረችበት ቀን አንስቶ ከመኝታ ክፍሏ 
ወጥታ ያየቻት በቁጥር ነው። የዓለም 
መንግሥታት የአገራቸውን ምስጢር 
በከባዱ እንደሚጠብቁት ፣ የባዝማም 
ጉዳይ ልዩ በሆነ ጥበቃ የሚጠበቅ 
የቤተሰቡ ከባድ ምስጢር ነው። የቅርብ 
የሚባሉ ቤተሰቦች እንኳ ቤት መጥተው 
ሲስተናገዱ፣ ስለ ባዝማ ሲጠየቁ...

እያስተናገደች የምትሰማው ምላሽ  “ደህና 
ነች፣ ምንም አትል!” የሚል መልስ እንጂ 
እንዲህ ነው ብለው ሲናገሩ፣ በፍፁም 
ስምታ አታውቅም።

መስከረም ሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ...
ቅዥት የመሰለ አሳብ  አዕምሮዋን 
አጨናነቀው። አገር ቤት የእሷን እጅ 
የሚጠብቁ ድሀ እናቷ...ከአየር ማረፊያ 
የእሷን ሬሳ ሲቀበሉ የሚሆኑት ነገር ፊቷ 
ድቅን አለባትና ዐይኖቿ በእንባ ግጥም 
ብለው ተሞሉ። እንደ ክፉ መርዶ ተናጋሪ 
ከዘይነብ አፍ ሊወጣ ያለውን ቃል 
ተፀየፈች። እሺ ቀጥዪ ብላ ለመናገር ወኔ 
አጣች። ዘይነብ ግን  ንግግሯን ቀጠለች።

“ትዝ ይልሻል የዛሬ ስድስት ወር ገደማ 
መመርመር አለብሽ ብዬ...ሆስፒታል 
ይዤሽ ስመጣ?

አንድ ጊዜ አይደለም...ሶስት ጊዜ ይሆናል 
ምንም ያላመማትን...አለብሽ ብላ 
ሆስፒታል የወሰደቻት። ያላደረገችው 
የምርመራ ዓይነት አልነበረም። ደም...
ሽንት...ሠገራ..ያልተሰካባት የመሣሪያ 
ዓይነት...ያልገባችበት የደም ምርመራ 
ክፍል አልነበረም። ምን ዓይነት በሽታ 
ከትውልድ አገሬ ይዤ መጣሁ እስክትል 

ድረስ...ሁለት ሳምንት በምርመራ 
አጣደፏት። ምርመራውን ከጨረሰች 
በኋላ ግን ስለምርመራው ውጤት ዘይነብ 
ምንም የነገረቻት ነገር አልነበረም። 
እንዲሁ ዝም...ዝም ተባለ። ምን ደረሰ? 
ምንድነው ጉዳዩ ብላ እንዳትጠይቅ 
የዘይነብን ንዴተኛ ባህሪ ፍራቻ ሳትጠይቅ 
ዝም አለች። አንድ ያስተዋለችው ነገር ግን 
ነበር። ከገበታ ዕቃ ስታነሳ የሚጠጡትን 
ሻይ አቅርባ ዞር ስትል...ከጀርባዋ አዲስ 
የተጀመረ ሹክሹክታ ነበር።

ዘይነብ እንዴት እንደምትቀጥል የጠፋት 
ይመስል መናገሯን አቆመችና ጭኗ ላይ 
ያስቀመጠችውን ቦርሳ ማንጠልጠያ 
በሌባ ጣቷ ትንሽ ካፍተለተለች በኋላ 
ዐይኖቿ እንባ አቅርረው ቀና አለች።

“አላህ ይመስገን...ባዝማ ለመጀመሪያ ጊዜ 
ምንም ዓይነት መሣሪያ ሳይሰካባት ውላ 
አድራለች...ይሄ ሁሉ የሆነው በአንቺ ነው 
አላህ ይስጥሽ!”

መስከረም ፍፁም ግራ ተጋባች...አልጋ ላይ 
ታምማ ተኝታ ለምን እንደምታመሰግናት 
ሊገባት አልቻለም። የመስከረምን ግራ 
መጋባት ፊቷ ላይ ያነበበችው ዘይነብ 
በግራ እጅዋ የግራ ጎንዋን እየነካች፦

“ሁለት ጤነኛ ኩላሊት 
ስ ለ ነ በ ረ ሽ . . . የ ግ ራ ሽ ን 
አውጥተን ለባዝማ 
አስገብተንላታል...የገባላትም  
ኩላሊት በደንብ መሥራት 
ጀምሯል።”

መስከረም ዘይነብ መጨረሻ 
የተናገረችውን አልሰማችም። 
ከድንጋጤዋ ብዛት የዘይነብ 
አፍ ሲንቀሳቀስ እንጂ ድምፅ 
ሲወጣ አልተሰማትም። 
መጀመሪያ ኮርኒሱ...
መብራቱ... ጠቅላላው ክፍል 
ዐይኗ ላይ ይዞርባት ጀመር።

“የግራሽን ኩላሊት አውጥተን 
ለባዝማ ሰጥተናታል።...
የግራሽን ኩላሊት አውጥተን 
ለባዝማ ሰጥተናታል....” 
የዘይነብ ድምፅ እንደገደል 
ማ ሚ ቶ . . . እ የ ደ ጋ ገ መ 
እያስተጋባ ከህሊናዋ ጓዳ 
ጮኸ።

ከልቧ ኩሬ የመነጨው 
የሰቀቀን እንባ...እንደ ደራሽ 
ውሃ ወደላይ ገንፍሎ 
የዐይኖቿን ግድብ ደርምሶ 
ፊቷን አጥለቀለቀው። እልህና 
ሲቅ እየተናነቃት 

“የእኔን ኩላሊት ነው 
የሰጠሻት?”

ዘይነብ ምንም መልስ 
ሳትሰጥ...ምንም ዓይነት 
የፀፀትም ሆነ የሀዘን ስሜት 
... ፊቷ ላይ ሳይታይ 
ከመቀመጫዋ ብድግ አለች።

“ኦ አምላኬ የሰጠኝን ኩላሊት 
ዘረፍሽኝ?” እህ.. እህ... እህ!

ዘይነብ ቦርሳዋን ከፍታ በእጇ 
የሆነ ነገር እየፈለገች ወደ 
መስከረም ተጠጋች።

ሥራ ከጀመረችበት ቀን 
ጀምሮ ወስዳባት...ደብቃባት 
የነበረውን ፖስፖርቷን 
አወጣችና፣ ራስጌዋ አጠገብ  
ካለው የጠረጴዛ ሰዓት 
አጠገብ ከሞዲኖው ላይ 
እያስቀመጠች፡

“ወደ አገርሽ መሄድ 
ከፈለግሽ....ትቺያለሽ” ብላት 
ለመሄድ ፊቷን ስታዞር...
ለሶስት ዓመት በስድብ...በዱላ 
ስትቀጠቀጥ መሄጃ የለኝም 
ብላ እንደምንም ችላ ተረግጣ 
ስትኖር የቆየችው መስከረም 
ቡችላዋን እንደተነጠቀች 
ነብር....እጆቿን ከፊቷ ቀስራ 
ከተኛችበት አልጋ ላይ 
ተወረወረች። 

“አካለ ስንኩል አድርገሽ 
ልታባርሪኝ?” እጆችዋ በነጭ 
ሻሽ የተሸፈነውን የዘይነብን 
ረጅም ፀጉር ጥርቅም 
አድርገው እንደያዙ ከወለሉ 
ላይ ስትወድቅ...ዘይነብ ምን 
እንደያዛት ሳታውቅ ወደኋላዋ 
ተንገዳግዳ ወደቀች።

ጩኸት ...ለቅሶ ...ኡ ኡ ታ...
የክፍሉ በር ብርግድ አለና 
ሁለት ነጭ በነጭ የለበሱ 
ነርሶች እየሮጡ ገቡ።

“አላቁኝ...አላቁኝ... ከዚህች 
ከአበደች አበሻ አላቁኝ” 
ዘይነብ ጮኸች...ነርሶቹ 
ዘይነብን አላቅቀው መስከረም 
ወለሉ ላይ እንደተጋደመች...
ሶስተኛ ነርስ መድኃኒት 
የተሞላ መርፌ.... አየር ላይ 
ፊን እያደረገች ገባች።

መስከረም ግን በሁለቱ 
ነርሶች ወለሉ ላይ 
እንደተያዘች ጩኸቷን 
አላቆመችም። መርፌውን 
የያዘችው  ነርስ አጠገቧ 
በርከክ አለችና...የያዘችውን 
መርፌ ወጋቻት። መስከረም 
ወለሉ ላይ እንደተጋደመች 
አንገቷን ቀና አድርጋ ዘይነብን 
ተመለከተች። ከበሩ ላይ 
ቆማ ትርዒቱን ትታዘባለች። 
የዘይንብን ዐይን አተኩራ 
ለመጀመሪያ ጊዜ አስተዋለች። 
ፍቅር የማይተነፍስ በድን ሬሳ 
ዐይን...ፍቅር ሆይ ከወዴት 
አለህ? ፍቅር ሆይ ምን 
በድዬህ ዝም አልከኝ።

ዳግም እንዳትጮህ 
የተወጋችው መርፌ አፏንና 
ልሳኗን ጥርቅም አድርጎ 
ቆልፎ ሲዘጋው...ጨለማው 
እንያንሳፈፈ ጭልጥ አድርጎ 
ይዟት ከመሄዱ በፊት...
ከቁልቋል በቀር ምንም 
በማያበቅለው በረሀ ውስጥ 
ፍትንው ብላ አብባ የነበረችው 
የመስከረም አደይ አበባ....
ከከፍታ ሁሉ በላይ ከፍታ 
ላይ ካለው የዙፋን ችሎት፣ 
ለቅሶዋ...ጩኸቷ ይሰማ 
ዘንድ...ያለ የሌለ ጉልበቷን 
አንዴ ሰበሰበችና ነፍሷ ወደ 
ተተከለችበት ጥልቅ ጉድጓድ 
ገደል ጩኸቷን ቁልቁል 
ለቀቀችው።

አካባቢ አጓጓዘ። ጠቃሚ መስሎ የታየውን ማንኛውም እቃ 
እየነቀለ ወሰደ። በዘመናዊ የህክምና መሣሪያዎች ተደራጅቶ 
የተቋቋመውን ሆስፒታልም አፈራረሰ። የኤክስሬይና ዘመናዊ 
የምርመራ መሣሪያዎችን ነቃቅሎ አጓጓዘ። የተዘረጉ ቧንቧዎች 
ሳይቀሩ ተነቃቀሉ። በኢትዮጵያ ላይ ከጠላቶቿ ጋር በመተባበር 
ታላቅ ወንጀል ፈጸመ። (ገጽ 419)

እነ ፍቅረ ሥላሴን ወግደረስንም አሁን ያሉትንም ደግሞም ከዚያ 
በፊት የነበሩትንም ነገሥታት ሁሉ አንድ ላይ የሚወነጅል ደግሞ 
ሌላ ቀነ እስኪመጣ “የቀን ጀግና እንጂ የሰው ጀግና የለውም” እያሉ 
ወጪ ወራጁን እያዩ መሰንበቱ አማራጭ የለውም። ፖለቲካችን 
እንዲሁ ሆኗል። ልክም ይሁን አይሁን አጨቃጫቂውና አገዳዳዩ 
ፖለቲካ ዘመን አልፎ እንዲህ በስከነ ቋንቋ ሲጻፍ ይህን ያሳስባል። 
በተለይ ኃላፊነት ተሰምቷቸው ፀፀት ለገባቸው ከእነ ፍቅረ 
ሥላሴ ወግደረስ መደገም ያለባቸውና የሌለባቸውን ብዙ ነገሮች 
መማር ይቻላል። “ተሳስተን ነበር አልገባንም ነበር” ማለቱ ትልቁ 
ትምህርት ነው። ጸጸትና ይቅርታ ማለት አልገባንም ነበር ማለትም 
ነው። ልክ ፍቅረ ሥላሴ በመጽሐፋቸው ገጽ 83 ላይ እንደገለጹት 
የደርግንና የተቀናቃኞቹ ትልቁ ስህተት የነበረው እሱን ማለት 
አለመቻል ነው። እንዲህ ጽፈዋል- 

“የፖለቲካ እስረኞች በሙሉ እንዲፈቱ የሚለው ጥያቄ እንደተነበበ 
ንጉሡ ጣልቅ ገብተው “ለመሆኑ የፖለቲካ እስረኞቹ እነማን 
ናቸው?” የሚል ጥያቄ አቀረቡ። “ በእርግጥ የምናውቃቸው 
የፖለቲካ እስረኞች ባይኖሩም ማንኛውም የፖለቲካ እስረኛ 
እንዲፈታ ነው የምንጠይቀው” አሉ ሻለቃ ተስፋዬ ገ/ኪዳን። 
ንጉሡ ራሳቸውን ነቅነቅ አድርገው ጽሁፉን የሚያነበውን 
የደርግ አባል እየተመለከቱ “አልገባችሁም!” ብለው ዝም አሉ። 
በእርግጥም አልገባንም። ተማሪዎችና የተለየ ዓለማ የነበራቸው 
የተማሩ ሰዎች የሰነዘሩትን መፈክር ብቻ ይዘን ነበር ንጉሡ 
ፊት የቀረብነው። በፖለቲካ እሥረኝነት ስም በከፍተኛ ደረጃ 
ለጣልያን ወራሪ መንግሥት በባንዳነት አድረው አገራችንን 
የወጉ ለቅኝ ተገዥነትም የዳረጉትን እንደ ኃይለሥላሴ ጉግሣ ያሉ 
ወንጀለኞች የፖለቲካ እስረኞች ተብለው ከግዞትና ከእስር ቤት 
አስወጥተን እንደ ጀግና ራሳቸውን እንዲቆጥሩ አደረግናቸው።” 

መስማምስት አለመስማማቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ፍቅረሥላሴ 
ይህን መጻፋቸው ታሪካዊና ትልቅ ነገር ነው። ሁሉም ተመርምሮ 
እውነቱ እንዲያዝ ደግሞ እውነታቸውን ይዘው የተገደሉትን 
ሰዎች እውነት ማግኘቱም ለሚዛን ይረዳል። የፀሐይ አሳታሚ 
ድርጅት ኤልያስ ወንድሙ የቀደሙ ነገሥታትን ፣ የቀዳማዊ ኃ/
ሥላሴን ዘመን የሚያወሱ፣ የኮ/ል መንግሥቱን ኃይለማርያምን፣ 
የወያኔ ሓርነት ትግራይ መስራች የሆኑት አረጋዊ በርሔን 
የመሳሰሉትን የፖለቲካ ሰዎችና የዘመናት ታሪክን እያሳተመ 
ለንባብ ማብቃቱ ያስመሰግነዋል። መልካም ንባብ (ዘኢትዮጵያ)

ከገጽ 14 የፍቅረሥላሴ...

ከገጽ 14 ጩኸት...
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It is well known that by learning and speaking a language 
we can more naturally connect with a culture.   For children 
growing up outside of Ethiopia, the ability to speak the 
language of their heritage will encourage them to embrace 
their heritage which will in turn help them develop a 
positive self-image and identity.  However, for families raising 
children outside of their 
homeland, teaching 
language is quite a 
difficult task because of 
the scarcity of resources 
and teaching tools, not 
to mention our hectic 
schedule.

Abshirokids has been 
working diligently 
over the last several 
years to alleviate this 
problem by creating 
and distributing the 
tools and resources 
for teaching Amharic 
to kids.  With its 
recently launched DVD, 
Abshirokids has put out 
the first in a series of 
4 programs designed 
to teach children the 
Amharic language.  
This DVD, based on 
Abshirokids’ popular 
Feedel Poster and 
Placemat series, is a fully animated video that offers a quick, 
easy and natural way to teach Amharic to kids.  The characters 
and themes originally developed in these highly successful 
products have been incorporated (along with many more new 
characters) into the DVD and made even more engaging by 
utilizing catchy original tunes and hundreds of everyday words 
and phrases.  

The video reminds us of how we ourselves learned the 
Feedel by incorporating the traditional and authentic manner 
of counting “ሀ” “ሁ” by kids.  While animation holds the 
attention of children, music and songs, which are incorporated 
throughout the DVD, keeps their memory fresh long after the 
video is turned off.  A mother of a four year old who recently 

purchased Fun-tastic Feedel! #1, the 1st in the series wrote, 
“The best part was to hear my son continue to sing the song 
he just heard after we turned off the video.  Just that makes 
it worth every penny!”   A unique aspect of this program also 
features Amharic Sign Language (ASL) animation for each 
Feedel, giving an opportunity for all children – both hearing 

and hearing-impaired children - to learn how to sign the 
complete Feedel.

As challenging as it is, there is no better way to impart in our 
kids a strong sense of their cultural heritage than teaching 
them their language. While fitting in our hectic schedules, 
teaching them the language should also be fun and employ 
the learning styles children are accustomed to these days.  
Abshirokids new DVD has what parents are looking for - an 
easy, entertaining and fun way to keep children interested 
while absorbing the language.  A comment from a father sums 
up this video nicely when he said,  “A very catch children’s 
video!” 

Fun-tastic Feedel! 

First lady Michelle Obama hugs Bell Multicultural High School 
alumni, an Ethiopian-American, Menbere Assefa as she arrives 
to speak at school in Washington, Tuesday, Nov. 12, 2013. Mrs. 
Obama spoke to students about committing to education 
to create a better future for themselves and their country. 
Menbere introduced the first lady. (AP Photo/Carolyn Kaster)

These results again raise the question of whether the United 
States is consistently outperformed because of the widely 
varied backgrounds of its students. Some are from low-income 
households, for example. Others don’t have English as their 
primary language.

But some countries that outperform the United States also 
experience such challenges.

“Americans have got a thousand reasons that one country 
after another is surpassing our achievement, and I have yet 
to find a good excuse,” said Marc Tucker, president of the 
National Center on Education and the Economy.

“We must invest in early education, raise academic standards, 
make college affordable and do more to recruit and retain 
top-notch educators,” he said.

National Education Association President Dennis Van Roekel 
said among the Asian nations dominating the test, “The 
one thing they all have in common is that they make a real 
commitment to education for all kids, and nothing deters 
them from that vision, and then they do what’s necessary to 
make that happen. In the United States, we don’t have the 
commitment for all kids and it needs to change.

This article is compiled from different Associated Press writers Greg 
Katz and Sylvia Hui in London contributed, Washington (AP) 
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ለብሔራዊ ቲአትር ሕንጻ ግንባታ 10 ሚሊዮን ዩሮ ተገኘ
በኢትዮጵያ ትልቁ የሆነውና እንደ አዲስ ይገነባል ተብሎ ለሚጠበቀው 
የብሔራዊ ቴአትር ሕንፃ ከአውሮፓ ኅብረት አገሮች አሥር ሚሊዮን 
ዩሮ ድጋፍ ተገኘ። ብሔራዊ ማዕከልነቱ የተለያየ ማኅበረሰባዊና ባህላዊ 
እሴቶችን ሊያመላክት የሚችል ዘመናዊ ሕንፃ ያስልፈገዋል በመባሉ 
የገንዘብ ማሰባሰብ ሥራው ከጥቂት ዓመታት በፊት ጀምሯል። ከዓመታት 
በፊት 50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዩቤልዩ በዓሉን ያከበረው ብሔራዊ ቴአትር 
በቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት የታነፀ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንደሚለው ከሆነ ግንባታው በአፍሪካ ደረጃ 
ተጠቃሽ የሥነ ጥበብና የኪነ ጥበብ ማዕከል ያደርገዋል፡፡ የአስተዳደርና 
የፖሊሲ ችግሮችም እንዳሉበት የሚነገርለት ኢትዮጵያዊው ተቋም የህንጻ 
ተሐድሶ ብቻ እንደማይደርገለት ተስፋ ይደረጋል።

36 ሰዎች ብቻ እንዲሞቱ ታቅዷል
“በተያዘው በጀት ዓመት በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተቀመጠውን 
ግብ ለማሳካት የመንገድ ትራፊክ ደህንነት የቁጥጥርና የሕግ ማስከበር ሥራ 
የሚጠናከር  በመንገድ ትራፊክ አደጋ የሚደርሰውን የሰዎች ሞት በግማሽ 
ለመቀነስ ታቅዷል።” ሲሉ የትንራንስፖርት ባለሥልጣን ዋና ዳይሬክተር 
አቶ ካሳሁን ኃይለማርያም ተናገሩ።  

እዚያ ላይ፣ መንግሥት በ2005 ዓ.ም የበጀት ዓመት፣ በመንገድ ትራፊክ 
አደጋ ይደርስ የነበረውን የሰዎች ሞት ለመቀነስ የታቀደውን ግብ ማሳካት 
እንዳልቻለም ድሬክተሩ ነሐሴ 15/2006 በተደረገ ውይይት ተናግረዋል። 
በተያዘው በጀት ዓመት ግን በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 
የተቀመጠውን ግብ ለማሳካት የመንገድ ትራፊክ ደህንነት የቁጥጥርና 
የሕግ ማስከበር ሥራ የሚጠናከር መሆኑንም አስታውቀዋል። በሁሉም 
ክልሎች በ2005 ዓ.ም በጀት ዓመት የተመዘገበውን የትራፊክ አደጋና 
የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በ50 በመቶ ለመቀነስ ግብ የተጣለ መሆኑን ገልጸው 
“በተያዘው በጀት ዓመት በመንገድ ትራፊክ አደጋ በ10 ሺህ ተሽከርካሪዎች 
ይደርስ የነበረውን የ72 ሰዎች ሞት ወደ 36 ዝቅ ለማድረግ” መታቀዱን 
አስረድተዋል። ሰው እቅዱን እንዳያበላሽ ተጠንቅቆ ቢነዳ ይሻለዋል። 

መንግሥቱ ለማንዴላ 100ሺ ዶላር ሰጥቻለሁ አሉ
"..ለሰውየው ትልቅ ክብር ስላለኝ በመሪ ደረጃ ያን ጊዜ ባይሆኑም 
አውሮፕላን ማረፊያ ድረስ ሸኘኋቸው፡፡ የዚያን ጊዜ ኦሊቨር ታምቦ 
በፅኑ ታሞ ስለነበር እርሱን ስዊድን ሄጄ ልጠይቅና ህንድ ደርሼ ወደ 
አገሬ እመለሳለሁ አሉኝ፡፡ " መቼም ከእስር ቤት ነው የወጡት፡፡ ምንም 
ነገር የላቸውም በሚል ግምት አንድ መቶ ሺሕ የአሜሪካ ዶላር ቼክ 
ሰጠኋቸው፡" ሲሉ የቀድሞ የኢት ፕሬዚዳንት መንግሥቱ ኃ/ማርያም 
የኔልሰን ማንዴላን ሞት በማስመልከት አውስትራሊያ ከሚገኘው ኤቢኤስ 
ሬዲዮ የአማርኛ አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል ፡፡ 
ድሮም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ነጻነት ፍቱን ናት። "የኛ ሰው ለኛ አይሆንም!"

Mrs. Obama... from page 11


