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ጠ/ሚ ኃ/ማርያም ደሳለኝ
የሥልጣን ሁሉ ቁንጮ
የሰው ሁሉ የበላይ የነበሩ
ቢሆንም አሁን ከሰውም
ሆነ
ከምድር
በታች
ሆነዋል። አቶ መለስ ዜናዊ
ተፈጸሙ።

አሉ

ፖትርያርኩን
የሚተካ
እየተጠበቀ ነው
Page B1

ማን ይተካቸዋል እየተባለ
ተፈርቶ ቢኖርም አሁን
የሚተካቸው ሰው ተገኝቶ
ጠቅላይ
ሚኒስትርነት
ተሰይሟል።
ኃ/ማርያም
ደሳለኝ
አቶ
መለሰን
ተክተው አዲሱ የኢትዮጵያ
ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነዋል።

አቋቋም

ሊሞቱ ነው ሞተዋል
የተባሉት ዕድሜ ጠገብ
አዛውንቱ
ፕሬዚዳንት
ግርማ ወ/ጊዮርጊስ ሰሞኑን
በአቶ መለስና ፓትርያርኩ
ሞት
የተሰማቸውን
ሐዘን ሲገልጹ የሚያሳይ
ፎቶግራፍ ነው። ከጡረታ
በኋላ ቆይተው ያገኙትን
የፕሬዚዳንትነት
ስፍራ
በጡረታ (የፕሬዚዳንትነት
ዘመናቸው አልቆ) ሊወጡ
ቀናት
ቀርቷቸዋል።
እሳቸውን የሚተካ ሰው
አስቸጋሪ ሆኖ ተገኝቷል።
አልተወደደም
እንጂ
አዜብን
ብናደርግስ
በዚያውም ከቤተመንግሥት
እንዳይወጡ እየተባለ ነው!

ወዴት ልሂድ አሉት ረጅሙን
የግምብ ግድግዳ እያዩ።
አላውቅም ብቻ ወደዚያ ይሂዱ።
እኮ ወዴት ልሂድ?
በቃ
ባሉበት
ይቁሙ፣
አይንቀሳቀሱ! አላቸው።
ሴትዮዋ ቆሙ!

በዋሽንግተን ከንቲባው
ግሬ በተገኙበት የሎ ፔጅ
ያዘጋጀው የኢትዮጵያ
ኤክስፖ ተካሄደ- Page B1

ወታደሮቹ ሰውን እያጣደፉ ከመንገድ
እየገፉ ነው። አንዲት ባልቴትም እንዲሁ
በዚያች ቅጽበት ቦሌ መንገድ ላይ እግር
ጥሏቸው ተገኝዋል። አቶ መለስ ከአገር
ለመውጣት ቦሌ መንገድ ላይ እያለፉ ነበር።
ለደህንነታቸው ስጋት መንገድ ተወጥሯል
። ልምድ ያላቸው የአካባቢው ሰዎች
ግልምጫ ሳያገኛቸው ራሳቸውን ፈጥነው
ወደ ሚወሽቁበት ወሽቀዋል። እማማ ግራ
ገብቷቸዋል። ወታደሩ እያፈጠጠ - “እማማ
ወደዚያ ይሂዱ! አላቸው።

አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኛ እና ደስ አላለኝም

የመሾማቸው ጥቅምና ጉዳቱ ምንድነው? ነገር ለበጎ ወይስ በጎው ለነገር?!
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ገጽ A

ምን ሆነው ነበር?

አንድ ዓመት ባልሞላ ጥቂት ወራት ጊዜ ውስጥ በአቶ መለስ ዜናዊ ላይ የታየው የገጽታ ለውጥ አስገራሚ
ነው። አቶ መለስን ለዚህና አልፎም ለሞት ያበቃቸው ምክንያት አሁንም አልተገለጸም። የደም ካንሰር
ነው ፣ የጭንቅላት እጢ ነው፣ የጉበት ካንሰር ነው፣ ከሆዳቸው ጋር የተያያዘ ነው የመሳሰሉት መላምቶች
ተሰንዝረዋል። ህመማቸው ምን እንደነበር በይፋ አለመገለጹ ምን ጉዳት ለማስቀረት ወይም ምን ጥቅም
ለማስገኘት እንደሆነ አልታወቀም። አቶ መለስ በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛሉ፣ እረፍት ላይ ናቸው፣
በኢህአዴግ ጠባይ ሰው ታሟል እንዲህ ሆኗል የማለት ባህል የለንም፣ በቅርቡ በርትተው ወደ ሥራቸው
ይመለሳሉ እንዲያውም ለአዲሱ ዓመት ጠብቋቸው የመሳሰሉት ምክንያቶች በመንግሥት ቃል አቀባይ
ሲነገሩ ቆይተዋል። በመጨረሻም ውይ ዛሬ ሌሊቱን ሞተው አደሩ ተብሎ ማለዳው ላይ ለህዝቡ
ተነገሮ አስክሬናቸው ሌሊቱኑ ተጓጉዞ አዲስ አበባ ገብቷል። አውሮፕላኑ ቻርተር የጫነው ጠቅላይ
ሚኒስትር ሆኖ እያለ አስክሬኑን በሌሊት የማጓጓዝ ጥድፊያ ያስፈለገበት ምክንያት ግልጽ አልሆነም።
አቶ መለስ ያረፉት ቆየት ብሎ መሆኑ የሚታመን ቢሆንም ትክክለኛውን ቀንና ሁኔታውን ያረጋገጠ
አካል የለም። ዛሬ ሌሊቱን የሚለውን የመንግሥት መግለጫም የሚታመን አልሆነም። የአገሪቱን ቀጣይ
እድል ለመወሰን የሚቀጥለው ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ሊሆን ይችላል? የሚለው ጥያቄ ይኽኛውን ጥያቄ
ክብደት አሳጥቶ ያው ታሪክ ፀሐፊዎች ወደፊት እንደሚያደርጉት ያድርጉት የተባለ ይመስላል። ቢያንስ
እንዲያ በነቂስ ወጥቶ ማልቀሱ የተነገረለት የህዝብ ወገን እምባው ሲቆምለት ለመሆኑ ህመማቸው
ምንድን ነበር አሟሟታቸውስ እንዴት ነበር ብሎ መጨዋወቱን ስለምን ነፈጋቸው? ከልብ ያዘነ
ሰው እስከመጨረሻው ይጠይቃል። ከልብ የወደደ ሰው ያው መቼም አንዴ ሞቷል ከአሁን በኋላ
ምን ያደርጋል ብሎ የወዳጁን አሟሟት ጥያቄ ወዲያ አያሽቀነጥረውም። አጥብቆ የወደደማ አስክሬኑ
ይመርመርልኝ እሰካማለት ይሄዳል። እሱ ሁሉ እንኳ አግባባ ባይሆን አንዲት ጥያቄ ማንን ገደለች?
ምንድን ነበር ህመማቸው? ከልብ ያዘነ ሰው ሐዘኑን ለታይታ ወይም በሌላ ምክንያት እስካላደረገው
ድረስ ታላቁ መሪ፣ አባታችን፣ የአፍሪካ ፣የዓለም የማርስና የጁፒተር ሁሉ መሪ ብሎ እስከማድነቅ ከሄደ
ይቺ ጥያቄ በቀላሉ አትዘነጋም። በጠቅላይ ሚኒስትሩ መሞት ጥልቅ ሐዘናቸውን ስለገለጹ ሰዎችና
ሐዘኑ ተጋኗል በሚሉ ከዚያም አልፎ ለሳቸው ማዘን ለምን ያስፈልጋል እንዴትስ ይቻላል እስከሚሉት
ድረስ የተለያዩ አስተያየቶች ተሰምተዋል። ሁለት ተቃራኒ አመለካከት ያላቸውን ጽሁፎቾ በገጽ B4
ይመልከቱ።

ኃ/ማርያም እንደ መለስ ቃላት ረግጦ መደጋገም ጀመሩ

8 ጊዜ ቆብ አሉ!
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እንዴት ነው ዋይ! ወደዚያ
ዞረው ይቁሙ! ፊትዎን ወደ
ግድግዳው ያዙሩ!
ሴትዮዋ ግራ ገብቷቸው እንዲህ አሉ“እንዴ እኔ የምለው ሰውየውን ከጥይት
ነው ወይስ ከቡዳነው የምትጠብቋቸው?”
አቶ መለስ ዜናዊን ጥይትም ቡዳም
ሳይበላቸው ዛሬም ድረስ ያልተገለጸ በሽታ
በልቷቸዋል።
የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር
አቶ መለስ ዜናዊ በሞት ተለይተው
የቀብራቸው ሥነ ሥርዓት ተፈጽሟል።

ቀዳማይ
ዕመቤት

አቶ መለስን መተካታቸውና
በሳቸው
ቦታ
ጠቅላይ
ሚኒስትር
ተብለው
መቀመጣቸው
የተለያዩ
ነገሮች ቢሆንም፣ መለስ
በማንም የማይተኩ መሆኑን
የገለጹት
ኃይለማርያም
መለስን ለመተካት ሳይሆን
መለስን ለመቀጠል ቃል
ገብተው ሥራ ጀምረዋል።
አቶ መለስ ይቀጥላሉ።
ሳይበረዙ
ሳይከለሱ
ራዕያቸው
ህልማቸው
ጅምራቸው በኃይለ ማርያም
ውስጥ ይቀጥላል። መለስ
ታላቁ መሪ እሳቸው ታናሹ
መሪ ሆነው ኢትዮጵያ ወደ
ምትጓዝበት ትጓዛለች። ግን
ወዴት ይሆን ጉዞዋ!
ይህ
የብዙዎች
ስጋት
ሆኗል።
ሥልጣን
በሰለማዊና ታሪካዊ በሆነ
መንገድ
ከሞተ
ሰው
በህይወት
ወዳለ
ሰው
ቢሸጋገርም መጪው ምን
እንደሚሆን በ እርግጠኝነት
መናገር የቻለ ሰው የለም።
ፍጹም የተረጋጋ መሆኑንን
የሚያሳየው
ኢህአዴግም
ለዘመናት የማይተኩ ታላቁ
መሪውን በኃ/ማርያም ተክቶ
ለቀጣዩ ጉዞ ተሰናድቷል።

ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ
የጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/
ማርያም ደሳለኝ ባለቤት
ናቸው
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የአዜብ ነገር
የባለቤታቸው ምርጫ
ናቸው የተባሉትን ኃ/
ማርያም ያልደገፉት
ለምንድነው? የታላቁ መሪ
ባለቤትነታቸውስ እስከምን
ድረስ ይወስዳቸዋል?

4

ገጽ A

5

ገጽ A

የህወሃት ማእከላዊ ኮሚቴ አባልና የኤፈርት ም/ሊቀመንበር ነበሩ

ጌታቸው ባላይ ወደ አሜሪካ ኮበለሉ
የህወሓት ማእከላዊ ኮሜቴ አባል ፣
የኤፈርት ም/ሊቀመንበር፣ የገቢዎች ቦርድ
ሚኒስትር የነበሩትና አሁን የግል ድርጅቶች
ሠራተኞቸ ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና
ዳይሬክተር የነበሩት፣ አቶ ጌታቸው በላይ
ድርጅታቸውንና አገራቸውን ትተው
አሜሪካ መግባታቸውን የዘኢትዮጵያ
ምንጮች ገለጹ። ጌታቸው በላይ ከወራት
በፊት በአድዋ ከተማ ተደርጎ በነበረው
አንድ የትምህርት ቤት ዝግጅት ላይ
ለመገኘት መኪናቸውን አስነስተው አድዋ
ገቡ። ከአድዋ ተመልሰው መኪናቸውን
መቀሌ ሰዋራ ቦታ አቆሙ። ከመቀሌ
በአውሮፕላን አዲስ አበባ በመምጣት
ከዚያ ወደ ውጭ አገር ኮበለሉ።
አሜሪካ ከመጡ በኋላ መኪናችሁን
እንዲህ ያለ ቦታ አቁሜላችኋለሁ ብለው
መናገራቸውን ምንጮቻችን ገልጸዋል።
አቶ ጌታቸው በላይ ለረጅም ጊዜ የህወሃት
ማዕከላዊ ኮሚቴ የነበሩና በተለያዩ
ኃላፊነት ቦታዎች የሠሩ ሲሆን ከ2005
ጀምሮ የኤፍርት ም/ሥራ አስፈጻሚ ሆነው
ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ ቦታቸውን ለወ/ሮ
አዜብ አስረክበዋል። አዜብና ስብሐት
በተጋጩበት አንድ ስብሰባ ላይም አቶ
ስብሐትን ደግፈው በመናገራቸው ከወ/ሮ
አዜብ ጋር መጋጨታቸው ተነግሯል።
ከህወሓት ባለሥልጣናት ሁሉ ግጭትና

የኃይለማርያም
እምነት የሐዋርያት
ቤተክርስቲያን

(ኦንሊ ጂሰስ)
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ባህላችንና
ፖለቲካችን!

በአቶ መለስ ሞት…
Page B2

ንትርክ የሚሰማው ከፍተኛ ገንዘስብ
በሚንቀሳቀስበት ኤፈርት ዙሪያ ባሉ ሰዎች
መሆኑ አስገራሚ ሆኗል። በአንድም ሆነ
በሌላ መንገድ ኤፈርትን የመሩ ሰዎች ዛሬ
በቦታቸው የሉም። አቶ ስዬ አስቀድመው
ወጥተዋል። አቶ አቶ ስብሐትም እንዲገለሉ
ተደርገዋል። ስዩምም አምባሳደር ሆነው
ተነስተዋል። አሁን የኤፈርት ሥራ
አስፈጻሚ የሆኑት አቶ አባዲ ዘሙም
ከአዜብ ጋር በመጋጨታቸው ሱዳን
አምባሳደር ተደርገው ተልከዋል። በትግሉ
አንድ እጃቸውን ላጡትና የህወሓት
ፖሊት ቢሮ አባል ለነበሩት አባዲ

ዘሙ የሱዳን አምባሰደርነት ብዙዎቹን
ታጋዮች ያሳዘነ ድርጊት መሆኑ ሲነገር
ሰንብቷል። አቶ አርከበም ብዙ ጣጣ
የመጣባቸው በኤፈርት ኃላፊነታቸው
እንደነበር ሲዘገብ ቆይቷል። አሁን ደግሞ
ጌታቸው በላይ ራሳቸውን ፈጥነው
ለስደት ዳርገዋል። ኤፈርት በውጭ
ኦዲተር ቀርቶ በራሱ በፓርቲው የውስጥ
ኦዲተሮችም ይመርመር ቢባልም እስካሁን
አቶ መለስና ባለቤታቸው ወ/ሮ አዜብ
ፈቃደኛ ሆነው አልቆዩም። ከወ/ሮ
አዜብ ጋር ፀብ ናቸው የሚባሉት አቶ
ስብሐት ነጋም ይህንን ሀሳብ ገፍተውበት
ሲናገሩ አይሰማም። በብዙ ሚሊዮን
የሚቆጠረውን ገንዘብ ማን በኃላፊነት
እንደሚያንቀሳቅሰውና በምን ያህል
መጠን እንዳለ ጥያቄዎችን እየተነሱ ነው።
በፊት በኤርትራ ጉዳይ በኋላም ለገንዘብ
ጉዳይ ሲባል ህወሓትን በማዳከማቸው
የሚከሰሱት አቶ መለስና ባለቤታቸው
ላይ ወቀሳዎች እየመጡ መሆኑንና ከሁለት
ሳምንት በፊት “ባንዶች አይገዙንም፣
አፈና ይብቃ” የሚል ወረቀት መቀሌ
ከተማ ውስጥ በመበተኑ ውጥረትና
ድንጋጤ ነግሶ እንድነበረ ተሰምቷል።

የእኩልነት ዘመን!

ከሣንድረስት የጦር አካዳሚ ልሒቃን
ወደ ትሬንች (ምሽግ) አካዳሚ ምሩቃን!
ገጽ A4
ሲሳይ አጌና

0312-57DC2_Ad_11x21_AM_OL.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/25/12

11:22 AM

A-3
ጽ/ቤት-

አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር
አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ

ደህንነት-

የህወ ት ማ/ኮሚቴና
የደህንነት ኃላፊ አቶ ታቸው አሰፋ

ር ኃይል-

ታማ ር ሹም

የ ር ኃይ ች ጠቅላይ
ኔራል ሳሞራ የኑስ

ገንዘብ

- የህወ ት ሥራ
አስፈ ሚ አባልና የኢ ርት
ኃማርያም የተመረጡት እንደሚታሰበው በቀላሉ አልነበረም። በ ንቅ ነው። ቢ ተደራርገው የመጡትን ነባር የ ለ ካ ቢሮና የምክር ም/ሊቀመንበር-ወ/ሮ አዜብ
ቤት አባላት ሳብ ማስለወጥ ቀላል አልሆነም። በድምጽ ብቻ ይወሰን ቢባል አሸናፊው ግልጽ ነበር። ስለዚህ ተጫማሪ ግለሰቦችን በተለይ
በህወ ት በኩል ወደ ፓር ው ለማምጣት በማስፈለጉ እያንዳንዱ ድርጅት ስድስት ስድስት ተወካይ እንዲያቀርብ በብዙ ችግር መስማማት
ላይ ደረሱ። እናም ህወ ት እነስ ስዩም እነ አባይ ሐዬ እነ አርከበን መ ተት ቻለ። በብአዴን በኩል ውስጥ የነበሩት እነ አቶ በረከትም ሌ ች ተ ማሪ ሰዎችን ከሌ ች
ፓር ዎች
ምር መሳብ ስለቻሉ በህወ ት ውስጥ ካገ ቸው ደጋፊዎች ጋር ይበልጥ ተጠቃሚ ሆኑ። ህወ ትም ሆኑ ሌ ች ድርጅቶች ከ ወር በኋላ በሚቀጥለው ጉባ
ብዙ ሰዎችን በመምረጥ ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለማምጣት ገንዘብ
ምር እያወጡ እየተንቀሳቀሱ ነው። ሁሉም የሚፈለገውን ለማስመረጥ እየቀሰቀሰ ( ቢ እያደረገ)
ይመስላል። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ድርጅታዊ ሥራ የሚባለው ነገር ቀርቶ ሰዎች በ ቢ የሚሰሩበት አ ራር መምጣቱን የተመኙ ሰዎችም አሉ። ነጋዴዎችና ቱ ሮቹ
ሳይቀሩ በየድርጅቱ የሚፈልጓቸውን ሰዎች ለማስመረጥ መነሳሳታቸውም ይወራል። የሚጠቀልል ጠቅላይ ሚኒስትር እስ መጣ ነገሮች ትንሽ ዘረክረክ ሳይሉ አለቀረም።

ድርጅት- በአቶ መለስ ቦታ
የህወ ት ሊቀመንበር የሆኑት
አቶ አባይ ወልዱ

ኃ/ማርያም ደሳለኝ እና ደስ አላለኝም

የአቶ ኃይለ ማርያም መሾም ጥቅምና ጉዳቱ ምንድነው?
በጎው ለነገር ወይስ ነገር ለበጎ!

ነገር ሁሉ ለበጎ ነው የሚለውን ትምህርት ሲስጡ የኖሩት ፓትርያር አቡነ ውሎስ ሲሞቱ በጎ ነገር ሆነ ተብሎ አልተዘፈነም። የአቶ
መለስም መሞት አሳዛኝ ነው። ግን ለበጎ ነው። እንዲያም ሆኖ ተለቀሰ እን አልተዘፈነም። አቶ መለስ እንደሞቱ ተተኪያቸው ኃ/ማርያም
ሲመረጡ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ሆኖ የማያውቅ ነገር ተደረገ ምክንያቱም ሥልጣን በሰላማዊ መንገድ ተላለፈ፣ ታሪክ ተሠራ እየተባለ
ብዙ ብዙ ደግ ነገር ተነገረ። “ነገር ሁሉ ለበጎ ነው” ማለት እንዲህ ይሆን እንዴ እስኪባል ድረስ በመለስ ሞት ያለቀሰው ሁሉ በዚህኛው ደስ
ተሰኘ። በዚያች አገር ታሪክ ተሠራ። ሥልጣን ከሞተ ሰው በህይወት ወዳለ ሰው በሰላማዊ መንገድ ተ ጋገረ! ያሉት ሳይጋደሉ ተስማምተው
አደረጉት ለማለት ነው። መሪ ሞቶበት ቀሪው ለሥልጣን የተፋለመበት ጥቂት አገር ባይጠፋም በሰላማዊ መንገድ ተተኪ ማድረጉ ግን
በብዙዎቹ አገሮች የተለመደ ተራ ነገር ነው። እኛም አገር ብርቅ ሆኗል። “አይቶ ያጣ ቤት ጎመን የተቀቀለ ቀን ሲጨበጨብ ያድራል” እንዲሉ
ብዙ ተጨበጨበ። በዚያች አገር ታሪክ ተሠራ። ታሪክ እንዲሠራባት ግን አቶ መለስ የግድ መሞት ነበረባቸው። እሳቸው ታሪክ እንዲሠራ
ፈልገው ባይሞቱም ተገደው በመሞታቸው ታሪክ ተሠርቷል። ሥልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ሳይሆን በሞታቸው አስረክበዋል! ግን ጥርጣሬ
አለ። እውነት አስረክበዋል? የሚል። ለነገሩ ተረካቢው ራሱ ተረክቤያለሁ እስካላለ ድረስ ያልወሰደውን ወስደሃል ማለት ልክ አይደለም።
የመለስ ሥልጣን መገለጫዎች ፣ጅምራቸው፣ ራዕያቸው፣ ህልማቸው፣ ፖሊሲያቸው፣ ትጥቀ ሠራዊታቸው፣ የድርጅት የበላይነታቸው
ሁሉ እንዳለ ነው። ሁሉም ነገር ሳይበረዝ ይቀጥላል። አቶ ኃ/ማርያምም ይህንኑ ብለዋል። ሳይበረዝ እቀጥላለሁ። ስለዚህ አሁንም ጠቅላይ
ሚኒስትሩ ተጠሪነታቸው ለሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ይመስላል። ቢያንስ ለጊዜው። የወደፊቱን ግን ማን ያውቃል? ይህም
ሆኖ ግን ተስፋ ያለነውና ይጠየቃል። ከዚህ መት ሊገኝ የሚችለው መልካም ነገር ምንድነው ?

ሥልጣን ከሞተ
ሰው በ ይወት
ወዳለ ሰው
በሰላማዊ መንገድ
ተ ጋገረ!
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የተፈጻሚነታቸውና ዘላቂነታቸው አጠያያቂነት እንደተጠበቀ ሆኖ መልካም
ጅምሮች መሆናቸውን የሚያመልክቱ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰዎች
ባለሥልጣኖች የሚለወጡ መሆን መቻላቸው፣ ሥልጣን እንደ ርስት በተወሰኑ
ወገኖች ወይም ግለሰቦች ብቻ የሚያዝ አለመሆኑና ለዚህም በጊዜና በእድሜ
ገደብ መታጠሩ፣ ምንም እንኳ አቶ መለስ ከሞቱ በኋላ የታየ አዲስ ክስተት
ቢሆንም ኢህአዴግ እንደ ፓርቲ ከምደባ ወደ ምርጫ ሥርዓት ለመ ጋገር
የሚያበቃውን ውስጠ ዴሞክራሲ አቅጣጫ መያዙ በጎ ነገር ነው። ይህ አንድ
ዓይነት መዝሙር ያለመዘመር፣ ካንድ መጽሐፍ ያለማንበብ ልምድ ወደ
ሌሎችም ተቋማት ሊ ጋገር ይችላል። ለምሳሌ ፓርላማው በኢህአዴግ አባላት
የተሞላ በመሆኑ ፣ ኢህአዴግ ደግሞ አራቱን የተለያዩ ድርጅቶችና የህዝብ
ወገኖች የተወከሉበት ፓርቲ በመሆኑ፣ የኢህአዴግ ውስጠ ዴሞክራሲ ወደ
ፓርላማውም እንዲ ጋገር ያደርገዋል። ኢህአዴግን እንደ ገ ፓርቲ ማየቱ
የግድ መሆኑን ባይቀርም በውስጡ ያለው አሰራር ራሱን በጥቂቱም ቢሆን ወደ
ብዙሃን ፓርቲ አቅጣጫ እንዲያመራ ሊገፋፋው ይችላል። በተለይ በኢህአዴግ
ውስጥ ያሉ ድርጅቶችን የነፍስ ወከፍ ነጻነት እንዲጠብቁ ማድረግና የተጠናከረ
ድምጽ እንዲኖራቸው ማስቻል ሚዛንን ብቻ ሳይሆን የነገሮችን የተለያየ
አቅጣጫ ማየትን ሊያስገኝ ይችላል። ይህ ከሆነ ፓርላማው ፓርላማ ሊሆን
ይችላል። ኢህአዴግ ውስጣዊ ነጻነቱን የሚያሳድግ ከሆነ፣ ፓርላማው ውስጥ
ያሉ ኢህአዴጎችም አንጻራዊ ነጻነት ሊቀዳጁ የሚችሉበት አጋጣም ይኖራል።
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በክልሎችና ደራል መንግሥት ያለው ግን ነት እንደከዚህ በፊቱ ላይሆን
ይችላል። አሁን ዴራሊዝም የሚፈተንበት ይሆናል። በአስተዳደር ጉዳይ ላይ
ልዩነት ሊያመጣ ይችላል። እንደ በጀት፣ ተፈጥሯዊ ሀብትና አስተዳደራዊ ጉዳዮች
ላይ ክልሎች ከ ዴራል ደረጃ የሚመጣባቸውን ጫና መቀነስ ይችላሉ። የአቶ
መለስ ኢህአዴግ ውስጥ አለመኖር በኢህአዴግ ውስጥ ላሉ ድርጅቶች የክልል
ተወካዮች ጥንካሬ ሊፈጥር ይችላል። አሁንም በመጠኑም ቢሆን መጀመሩ ነው
እየተነገረ ያለው። በክልል ፕሬዘዳንቶችና በ ደራል በአቶ መለስ መካከል የነበረው
የመፈራራት ግን ነት ከአቶ ኃ/ማርያምም ጋር ይኖራል ተብሎ አይገመትም።
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ህወሃት ምን ያደርጋል? ይህ ጅምር የሚቀጥል ከሆነ የአንድ ድርጅት
ፈላጭ ቆራጭነት በተለይም የህወሃትን ተጽእኖ ይቀንሳል። ህወሓት ጥንካሬውን
ማስመለስ የሚችለው አንድም ድርጅቱን መልሶ መቆጣጠር ሲችል፣ ወይም
ኢህአዴግን ሙሉ ለሙሉ አፍርሶ፣ በራሱ ደጋፊዎችና ታዛ ች መሙላት
ሲችል ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ የራሱን ድርጅታዊ ጥንካሬ ማጎልበት
ያስፈልገው ይሆናል። እዚህ ላይ የሁለት ወገን አመለካከት አለ አንደኛው
ወገን፣ ድርጅቱን አቶ መለስ አፍረሰውት ሄደዋል። ስለዚህ አቶ መለስ በህወሓት
ውስጥ ያስቀመ ቸውን ደካማ የፓርቲውን ባለሥልጣናት በማባረር በእውነተኛ
የህወሃት የትግራይ ል ች አንዳንዶቹን በትውልደ ኤርትራነት ይከ ቸዋል
መተካት አለብን። በኤርትራ ጉዳይ ላይ ጠንካራ አቋም የሌለው የህወሃት አባል
በትግራይ ህዝብም ሆነ በካድሬው ዘንድ ተቀባይነት አይኖረውም። ሁለተኛው
ወገን ደግሞ ህወሃት አሁን እየሄደ ያለበት አቅጣጫ ጥሩ ነው። ድርጅቱም ሆኑ
አቶ መለስ ዜናዊ ከአዋሳ ጉባኤው በኋላ ባስቀመጡት የመተካካት እቅድ መሠረት
መጓዝ አለብን። ነባር ታጋዮችን ወደ ሥልጣን ላለመለስ ያሉትንም ላለማቆየት
የእድሜም ሆነ የጊዜ ገደብ አስቀምጠናል። በዚያ ላይ ድርጅቱ ወደነበረበት ጎጥና
ጎሰኝነት ልንመልሰው አይገባም። ጊዜም አልፎበታል። ከሌሎች ኢትዮጵያውያን
ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን መሄድ ይኖርብናል። የኤርትራን ጉዳይ ቢሆን በሰላማዊና
በሰላማዊ መንገድ ብቻ መፍታት ይኖርብናል ይላሉ። ሌሎች ደግሞ መልሰው
በትጥቅ ትግል ወቅት ያለፉትንም ቢሆን በአመራር ደረጃ ተቀምጠው እስከማያውቁ
ድረስ ልናቆያቸው ይገባል እን ልንተካቸው አይገባም ማለታቸው ተገል ል።
በእነዚህ ሁለት ምናልባትም ሶስት ወገኖች መካከል ልዩነትና ጉምጉምታ
መፈጠሩ እየተነገረ ነው። በአንደኛው ወገን እስካልተዋጡ ድረስ ከህወሃት ውጭ
የሆኑ ኢህአዴጎች በዚህ ክፍተት ተጠቃሚ ሆነው ጎልተው ሊወጡ ይችላሉ።
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በተቃዋሚው ጎራ አሁንም እየተደረገ ያለውን ነገር በጥርጣሬ የማየትና
አልፎ ተርፎም የእነ አቶ ኃ/ማርያን አሻንጉሊትነት ከማረጋገጥ ውጭ ምንም
አዲስ ነገር አይጠበቅም የሚል ነገር እየተሰማ ነው። የሰው ለውጥ ሳይሆን የሥር
ዓርት ለውጥ መኖር ይኖበታል። መንግሥት መለወጥ አለበት። ብ ራዊ እርቅ
ተደርጎ የሽግግር መንግሥት ከተቋቋመ በኋላ አዲስ ምርጫ በማድረግ አዲስ
መንግሥት መመሰረት ያስፈልጋል የሚል ጠንካራ አስተያየት አለ። ይህን ደት
ከየት መጀመር እንደሚያስፈልግ ማንስ እንደሚያስፈጽመው ያለው አመለካከት
ግን የተለያየ ነው። አንደኛው ወገን አገሪቱ ያለችበት አጣብቂኝ ግምት ውስጥ
በማስገባት መንግሥት በበጎ ፈቃድኘነት ይህን ሁኔታ ሊያመቻች ይገባዋል
ታሪካዊ ኃላፊነትና ግዴታም አለበት ይላል። ሌላኛው ወገን ደግሞ ይህ ኢህአዴግን
በመማጸን የሚሆን ሳይሆን በማስገደድ ብቻ ሊገኝ የሚችል መሆኑን ይገልጻል።
በህዝባዊ አመጽም ሆነ በሌላ “ማናቸውም” አስገዳጅ ሁኔታ ይህንን መንግሥት
ቢቻል ገፍቶ መጣል ካልሆነም በኃይል እንዲቀበለው ማስገደድ የሚል ጽኑ
አቋም መኖሩም በተደጋጋሚ እየተገለጸ ነው። ሁሉም ሊደረጉ የሚችሉ ነገሮች
ቢሆኑም የተነገሩ እን የተጀመሩ ነገሮች ለመሆናቸው ግን አፍን ሞልቶ መናገር
የሚያስችል ነገር የለም። ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ከራሱ ከኢህአዴግ ውስጥ

ይ
አባ

ዱ

ወል

ን
ም
ሰ
ሐዬ
ት
መዳ
ከ
ገ
ኝ
ይ
በረ
ላ
ሳለ
አባ
ኖም
ንን
ደ
ዱ
ኮ
ድ
አባ
መ
ም
ቀ
ስ አ
ርያ
ሮ
መ
ማ
ደ
ድ
ኃ/
ቴዎ

በለቅ ጊዜ እን አካ ዳቸውና አረማመዳቸው ፕሮቶኮል ያለበት ፣ የተጠባበቀና የተሰላ እርም ይመስላል። አቶ አባይ ወልዱ የአቶ መለስን
የህወ ት ሊቀመንበርነት የወሰዱ ናቸው በረከት ያው በረከት ሲሆኑ አባይ ሐዬ ሲኒየር የህወ ት ሰው ናቸው። አባዱላ የ ህዴድ ትልቁ ሰውና
አፈጉባ ሲሆኑ እንዲሁም ኃ/ማርያምና ደመቀ ዋና እና ም/ጠቅላይ ሚንትስር ሆነዋል ቴዎድሮስ አድ ኖም በተለይም በአዜብ የታ
አቶ መለስን እንዲተኩ የታሰቡ ታጋይ ካልነበሩ የህወ ት ሰው ብቸኛው የሥራ አስፈ ሚ አባል ናቸው። መተካካት ሲባል የትጥቅ ታጋይ
ያልነበሩትን ማለት አይደለም ታጣ ም ሆነው አመራር ላይ ያልነበሩትን ማለት ነው ብለዋል ም/ል ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት አቶ
ደብረጽዮን ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ። የመተካካት ትርጉሟ እየተ ለች ነው። ስዩም መስፍን ግን ከ ወር በኋላ በሚደርግ ምርጫና
ስብሰባ የሚወሰን ነው ብለዋል። እነ ስዩም መሰናበት እነ አባይ ወልዱና ደብረጽዮን መቆየት የሚፈልጉ መስለዋል።

በሚፈጠር ውስጣዊ ቀውስ ወይም
ፈቃደኝነት ነው ብሎ የሚያምነው
ወገንም እንደሶስተኛ አማራጭ
ሊወሰድ ይቻላል። ኢህአዴግ ሲያልቅ
ያልቃል። ህወሓትም ያበቃል።
ዘለዓለማዊ ድርጅት አይደለም አሁን
የሆነውን ሁሉ እግዚአብ ር በጥበቡ
እንደአደረገው ነገም ያንኑ ያደርግልናል
የሚሉም አሉ። መ ውን በተስፋ
መጠባበቅን የያዙ ከአቶ ኃይለማርያም
ጋር እንጸልይበታለን የሚሉ ወገኖችም
የሉም ብሎ ማለት አይቻልም።
ቀናውን መንገድና አማራጭ አጥርቶ
የሚያመላክት ወገን ከሌለ “እኔንጃ!”
ባዩ ትውልድ አሁንም እጁን አጣጥፎ
አፉን ለጎሞ መቀመጡ አይቀርምእግዚአብ ር ያውቃል እያለ!
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ለመሆኑ በተቃዋሚው ወገን
የሚፈለገው ለውጥ ምንድነው?
ህወሃት ምን መቆጣጠር ሲያቆም ነው
የሥልጣን ሽግግር ኖረ የሚባለው?
ለውጥ መጣ የሚባለውስ ምኑ
ሲለወጥ ነው? የለውጡስ መጠንና
ዓይነት በምንል ይገለጻል? እንዴት
ይለካል? ለምሳሌ ወሃት ከ ደራሉ
አስተዳደር ወጣ የሚባለው ምን ምን
መስራቤቶችን ሲለቅ ነው? አንዳንዶቹ
ለምሳሌ በግብጽ እንደተፈጠረው አቶ
ኃ/ማርያም የደህንነት ሙንም ሆነ
የጦሩን ኤታማ ር ሙን ማባረር
ይችላሉ የሚል የዋህ ነገር ያወራሉ።
ተሳክቶላቸው ቢችሉት ስንቱን አባረው
ይችሉታል? የደህንነቱን አማካሪ አለቃ
ፀጋይን በር ን ቢያባርሩ ዋናውን
የደህነት ም ጌታቸው ብቅ ይላል፣
ጌታቸውን ቢያሰናብቱት ከሥር ያለው
ኢሳያስ ወ/ጊዮርጊስ ብቅ ይላል፣ እሱን
ሲያባብሩ ከሱ ስር ያለው ብቅ
ይላል ከዚያም እነ እገሌ ይመጣሉ
እያለ ይቀጥላል። ጦሩም እንዲሁ
ነው ሳሞራን ቢያነሱ ሰዓረ ብቅ ይላል
ወደ ገጽ A4

ነፍስ ይማር!

የእኩልነት ዘመን!

A-4

ከሣንድረስት የጦር አካዳሚ ልሒቃን
ወደ ትሬንች (ምሽግ) አካዳሚ ምሩቃን!
ሲሳይ አ ና
“የብ ር ብ ረሰብ መብት ቢያንስ
በየትኛውም የአፍሪካ አገር በሌለ ሁኔታ
ደፋር ርም ወስደን አስከብረናል
ብዙዎች አገር ይበትናል ብለው
ቢያሟርቱብንም የብ ር ብ ረሰብ
መብት አገርን የሚበትን ሳይሆን፣ አገርን
በአንድነት የሚያስጉዝ መፍት መሆኑን
ማሳየት ችለናል”
አቶ በረከት ሰም ን
አዲስ አድማስ ጋዜጣ ግንቦት
/

ይህን የአቶ በረከት አባባል የ ወ ት መሪዎች
ዘወትር የሚያነሱት መልእክተ ቹም ሁሌ
የሚያስተጋቡት ነው ዛሬ አለ የሚባለው እኩልነት
የክበበው ገዳን አንድ ቀልድ ያስታውሰኛል
ባለፉት
ዓመታት ያፈጠጠውን አድሏዊነት
በተለይም ከምርጫ
ወዲህ የይሉኝታ
ገደቡን ጥ
የፈሰሰውን አንድን ዘር
መሰረት ያደረገ ስግብግብነት እና ዝርፊያ
የክበበው ቀልድ ከሚገልጸው በላይ ቢሆንም።
ኢትዮጵያውን በኑሯችን እንዳየነው፣ከሩቅም
ከቅርብም እንደምንሰማው ሐገራችን በታሪ
አጋጥሟት
የማያውቅ
ዘረኛ
መንግሥት
እጅ ከወደቀች
ዓመታት አለፉ የ ገሪቱ
የመከላከያ፣የ ጥታና የው
ጉዳያ እንዲሁም
የፋይናንስ
መዋቅር
ከአንድ
ብ ረሰብ
በተውጣጡ እና በሌ ች ኢትዮጵያውያን
ላይ ጥላቻን ባመቁ ግለሰቦች እጅ ይገኛል።
እርግጥ ነው ብልቱ የማይደርሳቸው ጣፊያው
ላይ የሚራኮቱ ከየብ ረሰቡ የወጡ አገልጋዮቹ
መኖራቸውም አይታበልም ከች ታ ይልቅ
ታማኝነታቸው ለአጫዋችነት ያበቃቸው እነዚህ
ከየብ ረሰቡ የወጡ ግለሰቦች ትኩሱ እንጀራ እና
ቃተኛው ላይ ባይደርሱም ሰብዕናቸውን ሸጠው

ጠ

ጠቅላይ
ሚኒስትር

•
•

•

•

•
•

በ 5 ዓ ም ሀምሌ 2 ቀን ደቡብ ክልል የወላይታ ዞን ቦሎሶ ሶሬወረዳ በአረካ ከተማ
ተወለ
ዓመታቸው ነው።
እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ወላይታ ውስጥ ተማሩ። በ1980 ከአዲስ
አበባ ዩኒ ርሲቲ የቴክኖሎ ፋካልቲ በሲ ል ምህንድስና የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን
አግኝተዋል። የመንግስት ስራን አንድ ብለው የጀመሩት ከአዲስ አበባ ዩኒ ርሲቲ
ተመርቀው እንደወጡ ፣ የአርባ ምንጭ ውሃ ቴክኖሎ ኢንስቲትዩት እየተባለ ይጠራ
በነበረውና አሁን የአርባ ምንጭ ዩኒ ርሲቲ በተባለው ውስጥ ነው። መምህርና ለ
ዓመት ደግሞ የተቋሙ ዲን ነበሩ ተቋሙ ባስገኘላቸው የትምህርት ዕድል ሁለተኛ
ዲግሪያቸውን በፊንላንድ ከቴምፕር የቴክኖሎ ዩኒ ርሲቲ በሳኒቴሽን ምህንድስና
አግኝተዋል ከአሜሪካው አዙሳ ፓስፊክ ዩኒ ርሲቲ በድርጅት አመራር የማስተርስ ዲግሪ
አግኝተዋል።
ወደ ፖለቲካው የመጡት የደቡብ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደህዴን ከተሰኘው
የፖለቲካ ድርጅት ነው መጀመሪያ ወጋጎዳ የተባለውን የፖለቲካ ፓርቲ የወላይታ ፣
ጋሞ ፣ ጎፋና ዳውሮ ተወላ ችን የያዘ አባልና በኋላ፣ ሊቀመበር በመሆን ፖለቲካ ጀመሩ
ሆኑ። ከዚያም 2 ድርጅቶች የተሰባሰቡበት የደቡብ ኢትዮጵያ ሀዝቦች ዴሞክራሲያዊ
ንቅናቄ /ደኢህዴን / ሊቀመንበር ሆኑ። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ይህን ድርጅት
ከቀድሞው ሊቀመንበር ከአቶ አባተ ኪሾ በመረከብ እስካሁን ድረስ እየመሩት ይገኛሉ
የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስትን በምክትል ርእሰ መስተዳደር
ከ
ዓ ም በኋላም ለአራት ዓመታት የክልሉ ርእሰ መስተዳድርሆነው ሰርተዋል።
ከ
ዓ ም በኋላ ወደ አዲስ አበባም በመምጣት የህዝብ ተወካዮች ምክርቤት አባል
በመሆን በምክርቤቱ የመንግስት ጉዳዮች ተጠሪ ሚኒስትር፣ የቀድሞው ጠቅላይ
ሚኒሰትር መለስ ዜናዊ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር ፣የህዝብ አደረጃጀትና
ተሳትፎ ልዩ አማካሪም እየሆኑ ቆይተዋል። በመጨረሻም ከ200 ዓ ም ወዲህ በአቶ
መለስዜናዊ ካቢኔ ውስጥ በመግባት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነትና በውጭ
ጉዳይሚኒስትርነት ተ መው ሲያገለግሉ ቆይተዋል።
አቶ ኃይለማርያም ኦንሊ ሰስ የተሰኘው ክርስትና ዓይነት አማኝ ሲሆኑ ባለትዳር ናቸው።
አቶ ሃይለማርያም ከ
ዓ ም በኋላ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ነበሩ። ከ
ዓ ም በኋላ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አማካሪና በፓርላማ የመንግስት ዋና
ተጠሪ በመሆን ሰርተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ሆነው ሲሰሩ ቆይተዋል። አሁን ጠቅላይ ሚስኒስትር ናቸው!

1 0 ነጥቦች

ይ ሚ ስትር

ይ

ርያም ጠ

ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር
ከሆኑ በኋላ በአገር ውስጥ እስካሁን
ምን እንዳደረጉ ባይገለጽም በዓለም
አቀፍ ደረ
ግን አንድ
ስት
ታላላቅ
ጉዳዮችን
ፈጽመዋል።
አንደኛውና የመጀመሪያው አዲስ
በተመረጡት የ ማሊያ ፕሬዚዳንት
በዓለ
ሲመት
ላይ
ሞቃ ሽ
ተገኝተው የተመለሱ ሲሆን፣ እሳቸው
ገና አዲስ አበባ ከመግባታቸው
በዓላቸውን
አክብረውላቸው
የመጡት ፕሬዚዳንት ተገድለዋል።

ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ማናቸው?

በመቆጣጠር ኢትዮጵያን የግል ርስት እያደረጉ
ይገኛሉ። የሐገሪቱ ከፍተኛ የ ብት ምን
የሆኑት የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣የኢትዮጵያ
ቴሌኮሙኒ ሽን
ኮር ሬሽን
እንዲሁም
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የመሳሰሉት የ ወ ት
ሰዎች መዳፍ ስር ናቸው። የኢትዮጵያ አየር
መንገድ ቦርድ ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ስዩም
መስፍን ይህንን ስፍራ የተረከቡት አቶ ስዬ
አብር ከ ወ ት ከተለዩ በኋላ ነበር። የኢትዮጵያ
አየር መንገድ የቦርድ ሊቀመንበርነት ሥፍራ
ለመጀመሪያ ጊዜ በ ወ ት እጅ የወጣው
ው ታማው አቶ ግርማ ዋ የአየር መንገዱን
ዋና ኃላፊነት አምና ጥር ወር ለአቶ ተወልደ
ገ/ማርያም ካስረከቡ በኋላ ነበር። አሁን
የቦርድ ሊቀመንበርነቱን ከፓር ና መንግስታዊ
ሥልጣን የተወገዱት አቶ አዲሱ ለገ ይዘዋል።
የዋና ሥራ አስፈ ሚነቱን ስፍራ ለአቶ
ተወልደ በመስጠቱ፣ የ ወ ት ሚና ይበልጥ
ተጠናክሯል። የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒ ሽን
ኮር ሬሽን የቦርድ ሊቀመንበር አቶ ደብረ ዮን
ገ/ሚካ ል ነበሩ አሁን መሥሪያ ቤቱ እንደገና
ሲዋቀር በሚኒስቴርነት ተሹመው አሁን የቦርድ
ሊቀመንበርነቱን አቶ አርከበ ይዘዋል። አቶ
ወደ ገጽ
ዞሯል

የድርቆሹ ተካፋይ መሆናቸው የሚታይ ነው።
በቅርብ ና በሩቅ ሆነን ሂደቱን በስጋት፣ በቁ ትና
በእልህ ለምንታዘበው የሐገሪቱ ቁልፍና ወሳኝ
የሥልጣን ስፍራዎች የ ወ ት ሰዎች ርስት
ሆነዋል አብረዋቸው የ ሩና በኃላፊነት ላይ
የነበሩ ግለሰቦች እንደነገሩን ደግሞ በሌሌ ች
የሥልጣን ቦታዎች ላይ የተቀመጡ የሌላ
ብ ረሰብ ተወላ ች በአብዛኛው ምክትል
እና ረዳት በሚባሉ መዋቅሮች ውስጥ ባሉ
የህወ ት ካድሬዎች ቁጥጥር ሥር ይገኛሉ።
ይህ ቁጥጥርና ስለላ ወ ትን አዲስ አበባ
የተቀላቀሉትን ብቻ ሳይሆን አብረዋቸው ከበረ
የመጡትን ይ ምራል የቀበሌ እና የዕድር
ሊቀመንበርነት እን ን ከእ ቸው እንዳይወጣ
የሚስገበገቡትን የ ወሐት መሪዎች የ ገሪቱን
ርዕሰ መንግስትነት ለአቶ ይለማርያም ደሳለኝ
ለቀዋል የሚል ጉንጫ አልፋ ንትርክ ውስጥ
የሚገቡ ካሉ ሳባቸውን አከብራለሁ ከእውነታው
ግን በፍጹም መራቃቸውን አስታውሳቸዋለሁ
በሲ ል
ተቋማት
ከየብ ረሰቡ
ጥ ት
አጫዋ ችን በማስቀመጥ የሐገሪቱ ዋነኛ
የገንዘብ ምን
የሆኑ ተቋማትን በቀጥታ
በማስተዳደር ወይንም በቦርድ ሊቀመንበርነት

ሁለተኛው አቶ መለስ የጀመሩትን
የሱዳንና የደቡብ ሱዳንን አገሮች
እርቅ ማመቻቸት (ማስታረቅ) ነው።
እሱንም ቢሆን ለአመል ያህል
መሪዎቹ አዲስ አበባ ሲገቡ ተቀበሉ
እንጂ ጉዳዩን ተቀብለው ያስፈጸሙት
እንደ ተጠባባ የው
ጉዳይ ሚ/ር
እየ ሩ ያሉት ምክትል የው ጉዳይ
ሚኒስትሩ አቶ ብር ነ ገ/ክርስቶስ
ናቸው። እስካሁን ሰው ያልተ መበት
ቦታ ቢኖር ኃ/ማርያም ለቀው ወደ
ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ የ ዱበት ይ
የው
ጉዳይ ሚኒስትርነት ነው።
እንደሚባለው አቶ ብር ነ ይ ሙበታል
ተብ
ይጠበቃል። አንዳን ችም
አቶ ብር ነ አልፈልግም በቃኝ እያሉ
ነው ብለው ያስወራሉ። እንደ ፎርቹን
ጋዜጣ ዓይነቶቹ ደግሞ የ ህዴዱ
ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የቱርክ
አምባሳደር የሆኑት /ር ሙላቱ ተ መ
ሊ ሙበት ይችላሉ እያሉ ነው።
ፓርላማው ወደ ሥራ ሲመለስ አቶ
መለስ ሌ ቹን ካቢኖዎቻቸውን
ከማስ ደቅ ጋር ግልጽ ያደርጉታል
ተብ
እየተጠበቀ ነው። አቶ ኃ/
ማርያም አዲስ ካቢኔ ይመሰርታሉ
ወይስ የአቶ መለስን ካቢኔዎች
ይዘው
ይቀጥላሉ
የሚለውንም
አነጋገሪ ሆኗል። የአቶ መለስ
አማካሪዎችም እንዲሁ ከአቶ ኃ/
ማርያም ጋር ይቀጥሉ አይቀጥሉ
አልታወቀም። እንደዚህ ያሉ ጉዳዮች

ይ

ከገ

የ ረ

በየትኛው አግባባ እንደሚፈጸሙና
ይህን
በማድረግ
በኩል
የኃ/
ማርያም ድር ና ነ ነት ምን ያህል
እንደሆነ ገና ግልጽ አልሆነም።
በአቶ መለስ ጊዜ አብዛኛውን
የመንግሥት መዋቅርና ሹማምንት
ጉዳይ
ተከታትለው
ያስፈጸሙት
አቶ አዲሱ ለገ
እና አቶ በረከት
መሆናቸው
ይነገራል።
በተለይ
በምክትል
ጠቅላይ
ሚኒስትርነት
ተሹመው የነበሩት አቶ አዲሱ
ለገ
የመንግሥት መዋቅር ላይ
የሚቀመጡ የሚ ሙ ሚንስትሮችን
ሚኒስትር ደ ታዎችን በመመልመል
ከፍተኛውን ሥራ መስራታቸውን
የዘኢትዮጵያ
ምንጮች
ገልጸዋል። አቶ መለስ ብዙዎቹን
እንደማያውቋቸውና
በተለይም
አብዛ ቹን የሚኒስትር ደ ታዎች
እን
በስም
እንደማያውቋቸው
ይነገራል።
በቀደመው
አ ራር
መ ረት
መጀመሪያ
የኢህአዴግ
ድርጅቶች
የሚያምኑባቸውን፣
ለሚኒስትርነትና ለሌ ችም የሥራ
ኃላፊነቶች ብቁ ናቸው የሚሏቸውን
ከህይወት ታሪካቸውና ማስታወ ዎች
ጋር ይህንኑ ለመስራት ለተቋቋመው
ቢሮ (እነ አዲሱ ለገ
በከረት
ላሉበት) ይልካሉ። ቢሮው የተላኩለትን
ዝርዝሮች
አይቶ
በአስቀመጠው
መስፈርት መ ረት የተወሰኑትን
መልም ና ደልድ ልዩ ሥልጠናና
የሙያ ማ ያ የሚያስፈልጋቸውን
ከለየ በኋላ ዝግ ሲሆኑ ለጠቅላይ
ሚኒስትሩ አቅርቦ ያስ ድቃል። የአቶ
መለስ አ ራር እንደዚህ የነበረ
ሲሆን አቶ ኃ/ማርያም ይህንን
አ ራር
ይግፉበት
አይግፉበት
አይታወቅም። አ ራሩን የሚደግፉት
እን
ቢሆን የራሳቸውን ሰዎች
በአደራጅነት ማስቀመጥ ስለመቻል
አለመቻላቸው አይታወቅም። አቶ
መለስ በታመሙ ጊዜ ፈጥነው
መድረኩ ላይ የታዩት አቶ አዲሱ
ለገ ከም/ጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው
መነሳታቸው ቢነገርም የማ ዕረግ
ስማቸው እንጂ ቢሯቸውን ትተው

አለመ ዳቸው
ይነገራል።
የአቶ
መለስን ቢሮክራሲ እንደ ፍ ፍ
ሳታፍ ሆነው ያንቀሳቅሱ የነበሩት፣
የ ህአዴዱ ወጣት አቶ ሙክታር
መ ድም
ቢሆኑም፣
እንደሳቸው
ከየድርጅቶቹ ከተመለመሉት ከአቶ
ረድዋን ሁሴን እንዲሁም ኃ/
ማርያም ደሳለኝና ከመሳሰሉት ጋር
አብዛ ቹን የመለመሉት አቶ አዲሱና
በረከት መሆናቸው ይታወቃል። በዚህ
ሂደት ውስጥ ህወ ቶች ምንም
ድር
ያልነበራቸው ቢሆንም አቶ
መለስ ይህን ሆን ብለው ሲያደርጉት
መቆየታቸውን እነ አቶ ስብሐት
ነጋ በየጊዜው እያነሱ ያማርራሉ።
ስተኛው የጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/
ማርያም ደሳለኝ ሥራ በኒዮርክ
በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት
ተግኝተው
የመሪዎችን
ስብሰባ
መካፈል ነው። ለዚህም ሥራ ከአዲስ
አበባ ወደ ኒዮርክ ለመብረር ቦሌ
አውሮፕላን
ማረፊያ
ሲደርሱ፣
የመንግሥት
መገናኛ
ብዙ ን
“የኢ ዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ
ኃ/ይለማርያም ከቦሌ አየር ማረፊያ
ሲነሱ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት
አሸኛ ት
እንዳደረጉላቸው
የው
ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል
አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍ
ተናግረዋል።” በማለት ዘግበዋል።
ኃ/ማርያም
በኒዮርኩ
ስብሰባ
ንግግር ያደረጉ ሲሆን በጠቅላይ
ሚኒስትርነታቸው አቶ መለስ በዋሉት
የዓለም አደባባይ ሲገኙ ለመጀመሪያ
ጊዜ መሆኑን የመገናኛ ብዙ ን
ዘግበዋል። አቶ ኃ/ማርያም የአቶ
መለስን ያህል እውቀትም ይሁን
የመወሰን ነ ነት ያላቸው መሆኑ
ግልጽም ይሁን አይሁን ጠቅላይ
ሚኒስትር ናቸው ተብለው ሥራ
ጀምረዋል።
የሳቸውን
ጠቅላይ
ሚኒስትርነትም ሆነ የአቶ መለስ
በኢትዮጵያ
የ ለ ካ
ሥርዓት
ላይ የሚያስከትለው ምን ለውጥ
ይኖራል? በዚህ ዙሪያ የተጠናከረውን
ማስታወሽ በገጽ
ይመልከቱ
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፣ ሰዓረን ቢያነሱ፣ ታደሰ ወረደ ብቅ ይላል ከዚያም ወዲ
ምናምኖች ይቀጥላሉ እንዳለ አፍርሰው ካለወጡት ሁሉ
ነገር እዚያው በዚያው ነው የሚሆነው። በአቶ መለስ ጊዜ
ጌታቸው ቢያስቸግራቸው ከሥር ኢሳያስን ይተክሉበታል፣
ድቃን ቢያስቸግር ከሳሞራን ተክተውበታል። ኃ/ማርያም
የራሳቸውን ሰው ከህወሃት ውስጥ ከየት ያመጣሉ?
ተቋሙን ጦሩንም ደህንነቱን እንዳለ አባሮ ለመተካት
ደግሞ ችግር ነው። ተገቢ ነው ቢባል እንኳ ያንን ለማድረግ
ደግሞ በሙያው የተማረ የሠለጠነ የተሰባሰበ ሰው ወይም
ቡድን ያስፈልጋል። የደህንነት ጉዳይ እንዲሁ ዝምብሎ
እንደ ኪዮስክ ቀጥ የሚረካከቡት ነገር አይደለም። የደርጉ
ደህንነት ተስፋዬ ወ/ሥላ የነበረውን ሁሉ በኢትዮጵያዊ
ኃላፊነት ሲያረካክቡ ተረካቢውና አረካካቢው መካከል
ፍጹም መግባባትና ጥቂት ጊዜ የወሰደ ሥራ ነበር።
ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን ሁሉቱንም ቡድኖቻቸውን ይዘው
ነው የተረካከቡት። አሁን ኃይለማያርም ሌላውን ቡድን
ምናልባት ከዚያው ከሌሎቹ የኢህአዴግ ድርጅቶች ካልሆነ
ከየት ያመጡታል? ብዙ ውስብስብና ሥልጠና የሚ
ቦታዎች ደህንነቱም ሆኑ ጦሩ ውስጥ በዝተው የተቀመጡት
የትግራይ ል ች ብቻ ናቸው። ይህ ሆን ተብሎ ኃላፊነት
በጎድለው የጎሰኝነት ስሜት የተደረገ አሳዛኝ ነገር ነው።
ፈተናው ገና ነው። ፈተናውንም ለማለፍ ደግሞ ማጥናት
ይፈልጋል። ማጥናትም ጊዜ ይጠይቃል። ጊዜውም
እንደፈተናው ክብደት ሊያጥርና ሊረዝም ይችላል። የቀድሞ
ጦር ሲለወጥ የማይመጣጠንና የጎሰኞች ስብስብም ቢሆን
የነበረ ጦር ነበር። አሁን ያንን ለማድረግ ቀላል አይሆንም።
ያንን የማክበድ ሥራም ሰሞኑን ተደርድረው ማዕረግ
በታደላቸው የትግራዋይ ነራሎች ማየት ይችላል። የሱ
መት መልእክቱ የተወሰነ ቢሆንም ጉዳቱ ግን ያልተወሰነና
ዘርፈ ብዙ ነው። ተውሳክ ተና ላኑ አገርን አግተው ይዘዋል!
ለኃ/ማርያም ጊዜ እንስጣቸው ወይም ትንሽ

እንያቸው የሚሉ ወገኖች ተስፋ ሁኔታዎችን መቀየር
ይቻላል ከሚል እምነት የመጣ ይመስላል። ሙሉ
ለሙሉ ጦሩ ምንም እንኳ ህወሃት አባላት ቢበዙበትም
ለአቶ ኃ/ማርያም የሚታዘዙ ከሆነ ለህገመንግሥቱ
እንደታዘዙ ይቆጠራልና ኃይለማርያም ጦሩን መበተን
አያስፈልጋቸውም። የሚያስፈልጋቸው ነገር የጦሩን ተዋጽኦ
ማመጣጠን መጠበቅና ማስተካከል ነው። አንድም ያሉትን
የትግራይ ኔራሎች የትግራይን ክልልን የድርጅታቸውን
ጠባብ የጎሰኝነት ጥቅም ብቻ ለመጠበቅ የቆሙ ሳይሆን
ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብና ለህገመንግሥቱ የቆሙ
መሆኑን እንዲሰማቸው ወይም ሌላው ህዝብ እንዲሰማው
ማድረግ ያስፈልጋል። አገር ያስገነጠለ፣ ለአንድነት
ደንታ የሌለው፣ በሙያው ብቃት ሳይሆን በደሙ ብቻ
ማእረግ ያገኘ፣ በራሱ የማይተማመን፣ የበታችነት ስሜት
የሚያጠቃው ኔራል ነው እያሉ ከማውገዝ ሞራሉን
ማቅናት ይገባል። ያ ሁሉ ትግራይ ልጅ ብቻ እየተመረጠ
ሲሾም ሌላው ምን ሊሰማው እንደሚችል አዙሮ
የማሰብን ኃላፊነት ማስተማር እን ጎሰኞች ዘረኞች ፀረ
ትግራይ ብሄርተኞች እያሉ እልህ ውስጥ መግባት ተገቢ
አለመሆኑን ኃ/ማርያምና ኢህአዴጎች ለህወሃት ጓዶቻቸው
የመንገር ድፍረትና ውክልናውን ሊጫወቱ ይገባል።

የአቶ ኃ/ማርያም ካቢኔዎች እነማን ይሆናሉ?
አቶ ኃ/ማርያም የራሳቸውን ካቢኔ ለማቋቋም ምን ያህል
ነጻነት ይኖራቸዋል? ካቢኔን ስለማዋቀር ህግና ልም
ምን ይላል? አቶ መለስ እንዴት ነበር የሚያዋቅሩት? እንደ
ሚባለው አቶ መለስ በተለይ ሚኒስትር ደኤታ የተባሉትን
ብዙዎችን ሚኒስትሮች በስም አያውቋቸውም ይባላል።
ሚኒስትሮችም ቢሆን ካቢኔ ስብሰባ ሲገቡ እንደ ሽቁጥቁጥ
ተማሪ አቀርቅረው ማስታወሻ ይወስዳሉ እን ቀና ብለው
ጥያቄ ለመጠየቅም ሆነ ለመከራከር ልም እንደሌላቸው
ይሰማል። ኃ/ማርያም ፍጹም የሚታዘዙላቸውን

ሚኒስትሮች ይሾማሉ? ወይስ ድርጅቱ ሞ ይሰጣቸዋል?
በኢህአዴግ በተለይም በህወሃትና በጠ/ቅላይ ሚኒስትሩ
ቢሮ መካከል ያለው ግን ነት ምን ይሆናል? ለምሳሌ
አቶ መለስ ህወሃትን ከመንግሥታዊ ተቋማትም ሆነ ከጽ/
ቤታቸው ኃላፊነት አካባቢው አርቀው አስቀምጠዋል።
የጽ/ቤት ኃላፊያቸውን ያደረጉት የኦህዴ ን የጅማውን
ወጣት አቶ ሙክታር መሀመድን ነበር። አቶ ኃ/ማርያም
ማንን ያደርጋሉ? ወይስ ሙክታርን ይዘው ይቀጥላሉ?
ህወሃት በጠቅላ ያ ምኒስትሩ ሥራና ኃላፊነቶች
ውስጥ ጣልቃ ሊገባባቸው የሚችልባቸው መንገዶች
በመዋቅር ደረጃ ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለው ጥያቄ
የብዙዎች ጥያቄ ነው። አቶ ኃ/ይለማርያም የህወሓት
ሰዎችና ደጋፊዎቻቸውን ጥቅም እስካልነ ምናልባትም
የበለጠ ተጠቃሚ እስካደረጉላቸው ድረስ ላይደርሱባቸው
ይችላሉ። ለሽፋንነትም በጣም ያሰፈልጋሉ። ያም ሆኖ ግን
የሚያ ቸውም ሆኑ የሚታዘዙላቸው ባይሆኑም በቅርብ
የሚያይዋቸው ሰዎች ያሰፈልጓቸዋል። አማካሪ የሚለው
ቦታና መዋቅር ለዚህ አመቺ ቦታ ይመስላል። የአቶ ኃይለ
ማርያም አማካሪዎች እነማን ይሆናሉ የሚለው ጥያቄ
ተደጋግሞ በብዙዎች መነሳቱ ለዚህ ነው። ፍጹም ኃላፊነት
መውሰድ የማይደፍሩት በምንም ነገር ላይ ውሳኔ መስጠት
ይቸገራሉ የሚባሉት አቶ ነዋይ ገ/አብ ዓይነቱ ሰው ለኃይሌ
ምን ያደርጉላቸዋል? ወይስ መለስን ነው እን ኃይሌን
አይፈሩም? የእነ አለቃ ፀጋይ አማካሪነት ያበቃል የእነ
አርከበ፣ አባይ ፀሐዬ፣ በመንግስት ውስጥ ያላቸው ሚና ምን
ይሆናል? በነገራችን ላይ መተካካት የሚለው የ እድሜ

ገደ ብ መሆኑ ቀርቷል። ወይም መነገሩ ለስም ነው።
አቶ በረከት ሆን ብለው የ እድሜ ገደብ ስምምነቱን
የሚያወሩት የወጡት እንዳይመለሱ ነው። ደብረ ዮን
ለሪፖተር ቀልብሰው እንደተናገሩት ነባር ታጋይ ሁሉ
አይወጣም። በህወሓት እዚያ የመተካካት ቅንጦት

ላይ አይደለም።ዛሬ ያጣውን ነባር ካድሬውንና
ደጋፊውን የሚያረጋጋ ተሰሚ ሰው ይፈልጋል።
ከመዋቅር ውጭ ተጫምሪ ሰዎች ወደ ፓርቲው
ማዕክላዊ ኮሚቴ እንዲገቡ የተደረጉትም ለዚህ ነው።
ባይሆን ኖሮ የነበረከት መጫወቻ ይሆኑ ነበር።

9

በዋና ዋና ፖሊሲዎች ላይ የአቶ ኃ/ማርያም ሥልጣን
ምን ያህል ይሆናል? ከዚህ በፊት አቶ መለስ የሚያወጡት
ህግ ህግ ሆኖ ይጻፋል። አዋጃቸው ይታወጃል መመሪያቸው
እስከታች ይወርዳል። በኃ/ማርያም ዘመን የፖሊሲ አወጣጥ
እንዴት ይሆናል? አወዛጋቢ በሆኑ የመሬት ጉዳዮችን
የኑሮ ውድነቱን ግብሽበቱን የማረጋጋት እርምጃዎቻቸው
ምን ይሆናሉ? የአቶ መለስን የቀደሙ ፖሊሲዎች ብቻ
እያስፈጸሙ መሄድ ይችላሉ። ግን ድንገተኛ ተፈታታኝ
ሁኔታዎች ቢመጡ ምን ያደርጋሉ? ዝምብሎ ያልተበረዘውን
የአቶ መለስን ፖሊሲ ይ እጓዛለሁ ማለት አያዋጣም።
ያልተበረዘውንም ለመቀለጠል ብቃትና ነጻነት ይጠይቃል!
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ህዝቡስ የኃ/ማርያምን መት እንዴት
ይቀበለዋል። አዝማሚያቸውን ትንሽ አይቶ እንደ አገሪቱ
ፕሬዚዳንት የቀልድ ምንጭና ማሾፊያ ያደርጋቸዋል ወይስ
በየትኛው የክብር ልክ ይቀበላቸዋል? አማራ ኦሮሞና
ትግሬ አለመሆናቸው ብቻ እንደ ለውጥ ተቆጥሮ ማየቱን
እስከመቼ ይዞት ይዘልቃል? አጥፍተውና ደክመው
ቢያገኛቸውንስ ያሉበትን ሁኔታና ከበባ ይረዳላቸዋል ወይስ
ማናናቁን ይገፋበታል? የዴሞክራሲና ሰብአዊ መብትን፣
የኑሮ ውድነቱን፣ የተወሰነውን የህብረተሰብ ክፍል አመጽና
ከጎረቤት አገሮች በተለይም ከኤርትራ ጋር ያለውን ግን ነት
የሚፈቱበትን መንገድ እንዴት አድርጎ ይረዳላቸዋል?
በተቃውሞ ወይስ በድጋፍ? እነዚህ ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትር
ኃ/ማርያምን ደሳለኝን አመራር ዘላቂነት የሚወስኑ ናቸው።

A-5

ዘኢትዮጵያ

የአዜብ ነገር

አዜብ፣ የአቶ መለስ ባለቤት የህወሓት ሥራ አስፈጻሚ አባል የኤ ርት ቦርድ ም/ሊቀመበር ናቸው።
ባሁኑ የሥልጣን ሽግሽግ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ ሱፍያን አህመድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት አድርገው
ነበር። አቶ ኃ/ማርያም የአቶ መለስ ተ ሚ እንደነበሩ ይታወሳል። ፍጹም ባልተጠበቀ መል የኃ/
ማርያም ተቃዋሚ ሆነው የቀረቡት ግን ወ/ሮ አዜብ ነበሩ። ምክንያታቸው ባይገለጽም በጣም በከረረ
መንገድ ሲቃወሙ እንደነበር ተሰምቷል። ኦህዴድ ወይም የኦሮሞ ህዝብ በቂ ሁኔታ አልተወከለም የሚል
ምክንያት ነው የሰጡት። ከ 0 ኢህአዴጎች ሊያሳምኑ የቻሉት ግን ከአምስት አልበለጠም። አይገላልጹት
እን አቶ መለስ ምን መሆን እንዳለበት በኑዛዜያቸው ገልጸው ነበር የሚሉት ነገር አላቸው።
አ ራፊዋ ወ/ሮ አዜብ፣ ኃ/
ላማርያም ቃለ መሃላ ሲፈጽሙም
በፓርላማ አልተገ ም። ህወሃት
አባይ ወል ን በመምረጡም
ያልተስማሙ በመሆኑ በህወሃቱ
ማእከላዊ ኮሚቴ ስብሰባም ሥራ
አስፈጻሚ ሆነው ሳለ አልተገ ም።
ከአቶ መለስ ጋር በቅርብ የሠሩትና
እስከመጨረሻውም ያገለገ ቸው
የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ ሱፍያን
አህመድ ከወ/ሮ አዜብ ጋር ምን
እንዳወዳጃቸው አልታወቀም።
በሌላ በ ል ደግሞ አቶ መለስን
ታላቅነት በመስበክና እሳቸው
ታሪክ ላይ በመንጠልጠል
አዜብና ደጋፊዎቻቸው ተጽእኖ
ለማሳዳር የሚያደርጉት አካሄድ
መልክ መያዝ ይኖርበታል
የሚሉ የህወሃት ባለሥልጣናትና
ካድሬዎች በዝተዋል። አዜብ
የአቶ መለስ ባለቤት በመሆናቸው
የትም ሊጣሉ አይገባቸውም
ስለዚህ
ከቤተመንግሥቱም
እንዳይርቁ በአዲሱ ዓመት
ጊዜያቸውን
በሚያጠናቅቁት
በፕሬዘዳንት ግርማ ምትክ ፕሬዚዳንት እናድርጋቸው የሚል ሀሰብ መነሳቱም ተደም ል።
ለደህንነት ሙ ለአቶ ጌታቸው አሰፋ የነበራቸው እጅግ የበረታ ንቀት አሁን ችግር ላይ ሳይጥላቸው
አይቀርም የሚሉም አሉ። የደህንነቱ ም ለአቶ መለስ ዜናዊ ያላቸውን አክብሮትና ጥልቅ ታማኝነትን
ከወ/ሮ አዜብ ጋር ካላቸው ግጭትና ስሜት ጋር እንዴት እንደሚያስታርቁትም ማየት አጓጊ ነገር
ነው የሚሉ አሉ። የፈለገውን ያህል ቢባል ግን በአዜብ ስም የተቀመጠ የድርጅቱ የኤፈርትም
ሆነ የአገሪቱ ገንዘብ ካለ፣ ወይም አዜብ ብቻ የሚያውቋቸው የአቶ መለስ ሚስጥሮችና ሰነዶች
ካሉ አዜብን ፈጥኖ ወርውሮ መጣል አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በዚያ ላይ አዜብ እነ አቶ ስዩም
መስፍን ሳይቀሩ ታላቁ መሪያችን እያሉ መጥራት የያዙት የአቶ መለስ ዜናዊ ባለቤት ናቸው
በአቶ መለስ ሞት ምክንያት በተለይ የአጎራባች አገር መሪዎች የእዝን ገንዘብ ለሟች ሚስት መስጠት
እየተለመደ የመጣ ስለሆነ አዜብ በባለቤትነታቸው ያገ ቸው ገንዘብና ንብረቶች መኖራቸውም እየተነገረ
ነው። የወ/ሮ አዜብን የወደፊት የመኖሪያ ቤት ጉዳይንም አስመልክቶ ቀደም ሲል በቤተ መንግሥቱ
ውስጥ በጡረታ ይወጣሉ ለተባሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መኖሪያ ለአቶ መለስ ይሆናል ተብሎ የነበረው
የ ሚሊዮን ብር የመኖሪያና ቢሮ ህንጻ ፕሮጀክት ምን እንደደረሰ ለህዝብ ይፋ አልተደረገም።
እንደታቀደው አቶ ኃ/ማርያምን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ እዚያው እሳቸው ቤት አጠገብ አቶ መለስም
መኖሪያ ቤትና ጽ/ቤት ኖሯቸው የሚሆነውን ሁሉ በቅርብ ይከታተላሉ ተብሎ ነበር። ሞቅ ቀደማቸው።
ወ/ሮ አዜብ ከአቶ መለስ ቤተሰቦችም ጋር ብርት የአለመግባባት ችግር ውስጥ መኖራቸው እየተሰማ
ነው። ወንድማችን በተለይ ወደ መጨረሻው አካባቢ በጣም ይበሳጭ ነበር። ለህመሙ መባባስ
አንድም መንስኤ የነበረችው እ ናት። በዚያ ላይ ከቤተሰቡ ከአንድም ሰው ጋር ሳይገናኝ በብቸኝነት
እንዲኖር አድርጋለች። በስልክም እን
እንዳናገ ው ስታከላክል ቆይታለች የመሳሰሉትን
ያነሳሉ። በቅርቡ ደግሞ የአቶ መለስን ሞት ተከት
ለአቶ መለስ ወንድሞችና
እህቶች
ህ መ መድ ሁሴን አል አሙዲ ጠቀም ያለ ገንዘብ መለገሳቸው ተነግሯል።

ከሣንድረስት የጦር አካዳሚ

ር ሰ አንቀ

በኢትዮጵያ አ ስ ጠ ይ ሚ ስትር መመረ ና እ ንም ተከትሎ ሰ
የ ል ን ሽግግር መደረ እየተነሳ
በሰ ው መነጋገ ያ እየ ነ ነው የአ
ርያም መት እን
ስም ብ የተሰጠ ል ን እንጂ የአስ ሚነት
አ ም አይ ረውም የሚሉት ባንድ ወገን አሉ በ
ወገን ደግ ይ መ ን ገና አ የንም ጊዜ ሰ ተን የሚ ነውን
ካየን በ
መዳ
ይ ናል የሚሉት በ
በኩል ይደመ ሉ የአ
ርያም መት በአጋ ሚ ግ
ና
ምር
በ
ት የመ ውሳ ነው የሚሉት በአንድ በኩል ሲ ሩ ሎች ደግ
በአ መ ስ ት የተ ጠነ
እንጂ ቀደም ሲል በኢ አ ግ ውስ የ መ የመተካካት አካል ነው ብ ው ይከ ከ ሉ እውነ
ች በእርግ
ይ ን ያሳ ይ ን
ል ን መጀመ ያ ጊዜ በሰ
መንገድ መ ጋገሩ
ካ ና በ ነገር ስ ነ ሊደነ ይገባዋል የሚሉ ወገ ች
አሉ በተ ይ የመንግ ት የመገና ብ ንና ደጋ ች ይ ን አስተሳሰብ እያስተጋ ት ነው እ
ይ ያ
ንሳት ል ን ከየት ወደ የት ነው የተ ጋገረው እን ትስ ነው የተ ጋገረው የሚ ውን የት ተገ ሊ ን
ይች ል አንደ ከ ተ ሰው በ ይወት ወዳ ው ሰው የሚ ጋገር ል ን የ ም የ ተ ሰው
ል የ ተውን
ሰው መውረስ ወይም መተካት ይ ል የ ል ን ሽግግር የሚ ረው በ ት አስረካ ና ተረካ ወገ ች መካከል
በሚደረግ ርክክብ ነው አ መ ስ በ ይወት ረው ያንን አ ደረ ም በ
በኩል ደግ የአ መ ስ ል ን
ርድ ቤት እንደቀረበ የውርስ ንብረት ተቃዋሚ ካ ተብሎ በ ርድ የተሰጠ ነገር አይደ ም በአ መ ስ ል ን
ይ የመወሰን
ል ን በአ ው አካል ቃደ ነትና ውሳ የተሰጠ
ል ን ነው የአ መ ስንን
ል ን
መውረስ
ልግም የ ስተ
መብት
ት የተገ ው ኢ አ ግ መ
አጠያያ አልነበረም ምክንያ ም
በ ገመንግ
መ ረት
ር ው አ ር
ጠ ይ ሚ ስትሩን ስመረ የሚች ው በም ቤ ብ መቀመ
ያ ው ገ ው ርቲ (ኢ አ ግ) ነው ስ
የአ መ ስ ል ን ወ ሽ ኢ አ ግ ነው ኢ አ ግ ደግ
አ ት ድርጅ ች ያሉት ስብስብ በመ
የድርጅ
ወ ሽነት እኩል ነውና ል ን እኩል መከ ል ወይም
በስምምነት አንዳ ው በውክልና መስጠት ምር
ው ነው ከ
አን ር ኢ አ
አ መ ስ ትተው ው
የሄ ትን ል ን አ
ርያም በውክልና አስረክበዋል ወይስ የድር ውን ተከ
ው
ውን ሰ ተዋል
ይ ገና ያልተመ ሰ ያ ነው
ከኢ አ ግ በ ይ የነበሩት አ መ ስ
አባ ችን
መ ያችን
ሚ ውል
ውኢ አ ች በ ም
የበ ይነት ይዘውት የቆ ትን
ል ን ድንገት ትተው ሲሄ
የአባ
ውን ውርስ እን ት እንደሚጠቀ በት
የሚወስ ት ል
ና ው በ
መ ረት ል
ወስነዋል ጠ ይ ሚ ስትርና ምክትል ጠ ይ ሚ ስት ችን
መወሰና ውን ብናው ም በ ር ር
ነትና
ል ና ው
ያ ምን እንደወሰ በምን ስምምነት እንደወሰ
ያወ ነው ነገር ግን የ ም
ር ር ነገር መጠበቃችን በአ መ ስና በአ
ርያም መካከል ያ ውን የብቃት
ል ነት በመገመት ብ ሳይ ን
ል ን መ ረ
የ
ም
ች የተገነ በትን
ካ
ና አ ንም
ያሉበትን አ ን ስ ምናው ነው ኢ አ ግ የተባ ው ድርጅት
በእኩል ድርጅ ች የተ ጠረ ድርጅት
ነው ባልም የአንበሳውን ድር የያዘው
ባ ወያ
ርነት ትግ ይ መ
ይ ወቃል በሚደረገው ነገር
ሉ ተ እ
ሳደር የሚችል ወሳ አ ም ያ ው መ
ግል ነው አ
ይ ርያም የወ ት ከ
አ ም
ካ ው ድርጅት አይደ ም
ጠ ይ ሚ ስትርነ ም የተመረ ት ቀድ ው ም በአ መ ስ ም ጠ ይ ሚንስትር
ስ ነበሩና እሳ ውን ት
ሰው
ድረግ
ገመንግ
ና
የሚያመ በመ
እንደ ነ
መገመት እንች ን ምክንያ ም በኢ አ ግ ውስ ከአ መ ስ ቀ ው ብቃት ያ ው ሰው አ
ርያም
ና ው ወይም እሳ ውን የሚበል ሰው በድርጅ ውስ የ ም የሚል አሳ
ነገር አልሰ ንም ኢ አ ግ
ገመንግ
ን ግምት ውስ ባያስገባ ወይም
ርያም እ ዋና ጠ ይ ሚ ስርት መ ን አል ግልም ሉ
ድርጅ ጠ ይ ሚ ስትር መምረ ግ
ው ይ ን ነበር ያ
ንን ይመር ል ይ ን ያ
ንሳት ይጠ ል
በ ም በኩል አንዳን ች እንደሚሉት አ
ርያም ቀድ ውንም ጠ ይ ሚ ስትርነት የ
ት በአ መ ስ
ዜና ስ ነበር አ ንም የቀጠ ው ያው እ ድ ነው
ረጋገ የ ንም አ
ርያም የ
ት ምክትል
ጠ ይ ሚንስትርነት
ብ ሊ ን ይች ል ጠ ይ ሚ ስትር ይ ናሉ እን
ባል ደግ አ መ ስ ከ ን
ነው እርዳ
ውን ሊ ግ ው ሰባ ው የተነገረ ነገር ነው
ም በቤተመንግ ት ውስ አ ስ የጠ ይ
ሚ ስትር መ ያ ን በ8 ሚሊዮን ብር እን ሰ በ ድረግ አ መ ስ ደግ አ ን ይ ሩበት በነበረው ቤት
ውስ
መቀጠልና ሉንም በ ርበት መከ ተል ሳብ እንደነበ ው ይ ወቃል አ ን ይ ን የአ መ ስን
የ ግ ትነት
የሚወስድ የኢ አ ግ ወይም የ ወ ት ሰው ን ይ ናል ይ ም ኢትዮጵያን ን እንደሚመ ት
እን ትስ እንደምትመ
ወ
ን ይሰ ል
ጠ ይ ሚ ስትር አ
ርያም ደሳ
አ ም
ው ድረግ የሚ
ትን ነገር ሉ ድረግ ችሉ
ግብረ
የ ነውን ወ ት ዳከም ይች ሉ ተብሎ ይ ሰባል ያ በ
በኢትዮጵያ እን ር ሚ ገው
ው ትል ና ከበ በ ይ አስተዋ ኦ ይ ናል ተብሎ ካል ሰበ በቀር ከአ
ይ ርያም ባ
ል ንነት ምን
እንደሚጠበ ግል መ ን ይ ርበ ል የአ
ርያም በቀቀንነት ደካ ነትና አ መ ስነት ምናልባትም
አንዳን ች እንደሚሉት አ ን ሊትነት የ ይጠ መውን ያክል
ም ያልተገደበ ነ ነት
ው በአምባገነንነት
መው
ውንም መመ ት
ው አደጋ ነው ዋናው ነገር
ርያም ደሳ ም ነ መንግ
ው
እን ያደርገው የምን ልገውን ነገር እን ያደር
ሳሰብ ድረግ የ ባ ውን ደግ እንዳያደር መቃወም መ ል
በ
ወደ ው ያመ ልና የምን ልገውንና የ ን ልገውን ነገር ይተን ወ ከ
ውም ነ ከአና
ው
ስ ው ሰው እንዳን ነ ያደርገናል የ ሰሩት የፖ ቲካ እስረ ች ተ ተው
ነ ና
ክ ሲያ
ር ርት
ት ና ሰብአ መብት ሰ ምና መረጋጋት በነ ና ገ ልተ የምር
ርድ የተመ ምር
የአንድ ጠባብ
ድን ሳይ ን የ ሉም ዜ ች እኩልነትና ደ ንነት የተረጋገጠበትና ጠንካ የኢ ሚ ር ት የተዘረጋበት አገር
መመስ ት ቀናውን ዳና ከያ ን ንም ጠ ይ ሚ ስትር
ን ግድ ሊሰጠን አይገባም ችግሩ ይ ናል ወይ
ነው ይ ተስ ስ ተደረገ ወይም
ስ ተጋረደ አይገ ም ያ የሚ ነው በ
ና የበኩልን ድር በመወ ት
የገ መብትን በ ስከበር ብ ነው ያን የሚያሳይ ቀናውን መንገድ የሚያመ ክት መ ኢትዮጵያ ት ልጋ ች
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ደብረ ዮን የህወ ት አባል ብቻ ሳይሆኑ በደህንነት
ውስጥ ዋና ተዋናይ የነበሩ የህወ ት ሥራ አስፈ ሚ
ኮሚቴ አባልም ናቸው።ከአቶ አሰፋ አብር
የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቦርድ ሊቀመንበርነትን
የተረከቡት አቶ አባይ ሐዬ ነበሩ። እሳቸው ደግሞ
የህወ ት ብቻ ሳይሆኑ የህወ ትን ጥንስስ ማገብትን
የጣሉ ፓር ውንም በሊቀመንበርነት ያገለገሉ
ነበሩ አሁን ርሳቸው በስ ር ስራ ተጠምደው
ንግድ ባንኩን አቶ በረከት ተቀብለዋቸዋል።

የአቶ መለስን ልፈት ተከት ለ
መኮንኖች
ከፍተኛ ወታደራዊ ማእረግ ማለትም ከብርጋዴር
እስከ ሜጀር
ኔራልነት ሲሰጥ ይበልጥ
ይሉኝታ ቢስነት የተንጸባረቀበት ኢትዮጵያ
የማነች የሚለውን አብዝተን እንድንጠይቅ ብቻ
ሳይሆን፣ ወ ት በኢትዮጵያ የ ለ ካ ስልጣን ላይ
እስካለ የኢትዮጵያ ችግር መቋጫ እንደማያገኝ
የሚፈነጥቅ እና ከብ ታ ርቀን መፍት ው ላይ
ቆርጠን እንድን ድበት የሚጋብዝ ነው።

ኢህ ዴግ ሲገባ የደህንነት ሚኒስቴር በመሆን
አቶ ኩማ ደመቅሳ ጥ ት ጊዚያት ከማገልገላቸው
ው
ይህ ተቋም ላለፉት
ዓመት አመታት
በ ወ ት ሰዎች እጅ ከላይ እስከታች ተይ ል።
እስከ ተገደሉበት ግንቦት /
ድረስ አቶ
ክንፈ ገ/መድህን ዋናው የደህንነት ኃላፊ ነበሩ።
የርሳቸውን ሞት ተከት ስፍራውን የተቆጣጠሩት
ሌላው የህወ ት አባል አቶ ታቸው አሰፋ ናቸው።
አንደኛው የህወ ት አባል አቶ ኢሳያስ ወ/ጊዮርጊስ
ያኔም ዛሬም በምክትልነት ተቋሙን እየመሩ
ይገኛሉ።በዚህ ተቋም ያሉት ኙም መምሪያዎች
የተያዙት በትግራይ ተወላ ች መሆኑን በዚያው
ተ ም ሲያገለግሉ የነበሩት የቀድሞው የ ወ ት
ታጋይ አቶ ፍስ ይለማርያም በምስል እና ድምጽ
ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል
ዲዮውን ዩቱብ
(መፈለጊያው) ላይ

በ ሊስ
ራዊቱ ክፍልም ተመሳሳይ ወጥነት
እየተስተዋለ ሲሆን በ
ዓመት ጊዜ ውስጥ
በተለይ ከምርጫ
ወዲህ ከማመጣጠን ይልቅ
ይበልጥ ተመሳሳይነት እንዲንጸባረቅበት እየተደረገ
ይገኛል።በእስር ቤቶች እካባቢ ደግሞ ይበልጥ
አስገራሚ ሁኔታዎች ይታያሉ። የእስር ቤቱ አዛ
እና የዞን ኃላፊዎች ብቻ ሳይሆን ከእስረኛው ውስጥ
የሚመረጡ የእስረኛ ኮሚቴዎች በዋናነት በ ወ ት
አባላት ቁጥጥር ሥር ወድቀዋል። እውነትም የ
እኩልነት ዘመን።

?
ብለው በመ ፍ
ኛው ደ ቃ ላይ
ያገኙታል
በዚህ ተቋም ውስጥ አመራሩን
ብቻ ሳይሆን በዝቀተኛ እርከን ሥልጣን ያለው
የሌላ ብ ረሰብ ሰው ስለ መኖሩ መረ ማግ ት
አልተቻለም በ ራዊቱም ክፍል ይበልጥ ከቀን ወደ
ቀን የህወ ት ሰዎች እየተጠናከሩ ለማጣፋጫነት
እን ን ውር ውር የሚሉት እየተጠረጉ ይገኛሉ።
በሐገሪቱ ካሉት የ ር አዛ ች ከስልሳ አንዱ
ቱ የህወ ት ሰዎች ወይንም የትግራይ ተወላ ች
መሆናቸው ይፋ ሆኗል በእኩልነቱ ዘመን ከሐገሪቱ
ዝብ
ከመቶ ያህል የሚሸፍኑት ብ ረሰቦች
የተተወላቸው ከስልሳ አንዱ የአዛ ነት ስፍራ
አራት ብቻ ነው ከነዚህም ውስጥ ሜጀር ነራል
ባጫ ደበሌ ባለፈው መጋቢት ወር የግዳጅ ዕረፍት
ከወጡ ወዲህ በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ
አይታወቅም።(ሜጀር ነራል ባጫ ደበሌ የግዳጅ
ዕረፍት መውጣታቸውን አዲስ አበባ የሚታተመው
አዲስ አድማስ ጋዜጣ ቅዳሜ
/
ላይ ያገኙታል።)

በወታደሩ ውስጥ ከሌላ ብ ረሰብ የወጡት ጥ ት
የሌላ ብ ረሰብ ተወላጅ
ነራ ች ትከ ቸው
ላይ አንበሳው ቢኖርም ዝቅተኛ ማእረግ ባላቸው
የህወ ት
ታጋዮች
ምር
እየተንጓጠጡ
አንዳንዴም በእነ አቶ ስብሐት ል ች አር ም
እየተ ለጡ እንደ አይጥ እንደሚኖሩ እነርሱም
ተናግረዋል የዓይም ምስክሮችም ጽፈዋል ሌላው
ቀርቶ ወረቀት ላይ እን ን እኩል መሆን
አልተፈቀደም የኢህአዴግን ድረ ገጽ ከፍተው
የአባል ድርጅቶቹን ታሪክ ሲያነቡ የህወሐት ታሪክ
በ ገጽ ሲዘረዘር የብአዴን እና
ዴድ እንደ
ድ ፍታት በ ሁለት አንቀጽ ተቀ ቷል አሁን ትንሽ
ሳብ አድርገው ሊያቀራርቡት ሞክረዋል ክፋቱ
የነብአዴን ታሪክ ወረቀት ላይ ቁመቱ ሲ ምር፣
በሚታይ
በሚዳሰሰው
እውነተኛው
ስልጣን
የ ራውን እና የአስራትን ያህል ተራርቀዋል
ራው በኢትዮጵያ የመ ረ ው አ ር ሰው
እንደነበር ይታወሳል ነፍሱን ይማረው ብአዴንና
ዴድንም እንዲሁ በኢትዮጵያ ረ ሙ ሰው
አስራት ዛሬ በስደት አሜሪካ ይኖራል።
ራውም
በሰማይ አስራትም በስደት ዛሬ በኢትዮጵያ
ምድር የሉም ወ ት እና እነብአዴን የ ራውን
እና የአስራትን ገጸ ባህሪ ለብሰው በኢትዮጵያ
ምድር ይታያሉ ረ ሙ ብልቱን ሲመትር አ ሩ
ጣፊያውን
ብ ሁለቱም እኩል ስለመሆናቸው
ይነግሩናል የክበበው ገዳን ቀልድም ያስታውሱናል።

አንድ መሥሪያ ቤት የሥራ ማስታወ ያ ያወጣል።
የሚፈለገው አንድ ሰው ብቻ በመሆኑ ለማጣሪያ
ሁለት ሰዎች ይቀርባሉ፣ ከሁለቱ አንዱን ለመለየት
የጠቅላላ እውቀት ጥያ በየተራ እንዲቀርብላቸው
ይደረጋል። ቅድሚያ የገባችው ተጠያ የመሥሪያ
ቤቱ ኃላፊዎች የሚፈልጉዋት ስለሆነች “የኢትዮጵያ
ህዝብ ብዛት በግምት ስንት ይሆናል?” የሚል ጥያ
ቀርቦላት ምላሽዋ
ሚሊዮን የሚል ሲሆን
መልሱን በትክክል አግኝተዋለች ለሁለተኛዋና
ለማትፈለገው ተጠያ የቀረበላት ጥያ “የ
ሚሊዮኑን
የኢትዮጵያ ህዝብ ስም በየተራ
ንገሪን” የሚል ነበር ከዚህም ባነሰ ነውረኛነት
ተጠምደው እና በባሰ አድ ዊ ሁኔታ ውስጥ
ከተውን የዕኩልነት ዘመን በማለት ከድርጊታቸው
በላይ በቃላት ያቆስሉናል።ዛሬ ኢትዮጵያችን
በእንዲህ ያለ የድንቁርና ማደናገሪያና ከዚህም
በባሰ ማፈሪያ ተግባር ውስጥ በሚዳክሩ ዘረ ች
መዳፍ ውስጥ ትገኛለች።
የዚህ ጽሁፍ ዓለማ በእያንዳንዱ ዘርፍ ያለውን
አድሏዊነት መፈተሽ አይደለም በአንድ በኩል ይህ
በአንባቢው ዘንድ በ ግንዛቤ የተገ በት በቀን
ብር ን የሚፈጸም፣ያለ ይሉኝታ የሚከወን በመሆኑ
የሚታወቀውን አቆይቶ ይህ ጉዞ ገሪቱን ምን
ያህል እየ ዳት እና የተለማማጅ ቤት እያደረጋት
መሆኑን በተለይ ከመከላከያ ሰራዊቱ አን ር
ለመፈንጠቅ ሞክራለሁ።

በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ከፍተኛውን ወታደራዊ
አመራር የያዙት ማለትም ከ
የ ር አዛ ች
ቱ የትግራይ ተወላ ች መሆናቸው በተዋረድ
ባለው አመራርም ይ ው ወጥነት መን ባረቁ
ከሐገሪቱ አብይ አነጋገሪ ጉዳዮች አንዱ ሆኖ
ቀጥሏል በዚህ
ረገድ
ለሚነሳው
ተቃውሞ
የሚሰጠው ምላሽ ለማመጣጠን ጊዜ ይወስዳል
የሚል እና ፈንጂ የሚረግጡት ተራ ወታደሮች
ብዛት ከአማራ እና ከ ሮሞ እንዲሁም ከደቡብ
በርክተዋል የሚል
ዝ ነው በቅርቡ በፓርላማ
የቀረበውን ዝርዝር ልብ ይሏል የአመራሩ ሚዛን
እንዲጠበቅ ጥያ ው በበረታበት በአሁኑ ወቅት
አዲስ
ኔራል መኮንኖችን እንደተለመደው
በአብዛኛው ከአንድ አካባቢ በመ ም የ ገሪቱ
ወታደራዊ አመራር የ ወሐት ርስት ሆኖ
እንደሚቀጥል
መልዕክት
አስተላልፈዋል።
የኢትዮ ያ ሰራዊት በተለይም አመራሩ
በአካዳሚክ እውቀት፣በወታደራዊ ሳይንስ ክህ ት

ዘኢትዮጵያ- በየወሩ የሚታተም
አሳታሚና አዘጋጅ ደረጀ ደስታ
ተባባሪ አዘጋጅ ተስፋዬ ተሰማ

እና በስብጥር ከአሁኑ አን ር ምን መልክ
ነበረው ?ጉ ችን ከየት ወዴት ነበር? መዛግበትን
እንፈትሽ ከ
ዎቹ መ ረ በተለይም ጣልያን
ተሸንፎ ከወጣበት ከ
ወዲህ በዘመናዊ
መልክ መደራጀት የጀመረው የኢትዮጵያ ራዊት
በኢህአዴግ ዘመን እንደሚታየው ሳዊ አመራር
እና የወታደራዊ ሳይንስ እንዲሁም የአካዳሚያዊ
ትምህርት ዝቅጠት እንዳልተመዘገበበት መረ ዎች
ያስረዳሉ በብ ረሰብ ረገድ ከታየም በንጉ
ዘመን ከነበሩ
ነራል መኮንኖች ውስጥ
አማሮች በቁጥር በመጠኑ በልጠው ሲታዩ
በቀጣይነት
ሮሞዎቹ፣ከዚያም
ትግሬዎቹና
ሌ ችም
በየደረ ው
ተሳትፎ
ነበራቸው።
በደርግ ዘመን ደግሞ ከሐገሪቱ ከፍተኛ ኔራል
መኮንኖች የ ሮሞዎች ቁጥር በከፍተኛነቱ
የተመዘገበ ሲሆን አማሮችና ትግሬዎች እንዲሁም
የሌላ ብ ረሰብ ተወላ ችም በአመራሩ ውስጥ
ጉልህ ተሳትፎ ነበራቸው እነዚህ የቀደሙ ሁለት
መንግሥታት ደግሞ ራሳቸውን የየትኛውም ዘር
ወ ል አለማድረጋቸው እና በኢትዮጵያዊነት
መንቀሳቀሳቸው ይታወቃል።
በኢህአዴግ ዘመን ወታደራዊ ማዕረግ ማልበስ
ከተጀመረበት ከ
ጀምሮ ሆነ ያለ ማዕረግ
ኃላፊነት ላይ በቆዩበት
ዓመታት የትግራይ
ተወላ ች በቁጥር መላቅ ብቻ ሳይሆን ሌ ችስ
የታሉ በሚያስብል ደረ
የ ገሪቱን ወታደራዊ
ተቋም ተቆጣጥረዋል። ይህ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመ ል
ይልቅ ይበልጥ እየተጠናከረ፣የሌላ ብ ረሰብ
ተወላ ች የሆኑ ነራ ችን በማሰርና በማባረር
ይበልጥ ወጥነት እየተስተዋለበት መጥቷል።በተለይ
ከምርጫ
ወዲህ ብ/ ነራል ከማል ገልቹ እና
ብ/ /ል ኃይሉ ንፋ ሥር ዓቱን ከድተው ርትራ
መግባታቸው፣የአየር ኃይል አዛ
የነበሩት ሜ/
ነራል አለምሸት ደግ ን
ምሮ ብ/ ኔራል
ኩመራ አስፋው በጥቅምት
ማእረጋቸውን
ተገፈው
ከ ራዊቱ
መባረራቸው
ወጥነቱን
ይበልጥ ያጠናከረው ሆኗል። በሚያዝያ
የመንፈንቅለ መንግሥት ሙከራ አደረጉ በሚል
ብ/ /ል ተፈራ ማሞ እና ብ/ ኔራል አሳምነው ጽ
እና ሌ ች የኮ/ል እና የ ለቃ ማዕረግ ያላቸውን
የአማራ ተወላ ችን ሥርዓቱ ማሰሩና ማሳደዱ
ማለትም የወጡትን ማውረዱ፣እየወጡ የነበሩትን
መኮርኮሙ የሌላ ብ ረሰብ ተወላ ች በ ራዊቱ
ውስጥ ያላቸው ሚና ጥይት በመተኮስና ቦምብ
በመወርወር እንዲሁም በፈንጂ ላይ በመራመድ

ወደ ገጽ

(

)

-

ዞሯል

A6

አንዳንድ
ነገሮች
ስለ ግ
/ር ፍጹም አቻምለህ ዓለሙ ከ ገንጋሪ
ቡዳ ስት በህግ የመጀመሪያ ዲግሪውን
ያገ ው እ
አ በ
ነበር። ከኢትዮጵያ
ለትምህርት ከ ደበት ንጋሪ ትምህርቱን
እንደ ረስ ለተ ማሪ ትምህርት በቡዳ ስት
ከሚ ራበት የሰብዓዊ መብት ድርጅት
ስኮላር ፕ አግኝቶ ወደ አሜሪካ መጥቷል።
እንደገና ወደ አውሮፓ ቡዳ ስት በመመለስ
በ ንጋሪ ታዋ ለሆነ አንድ ሰብዓዊ መብት
ተሟጋች ድርጅት ጠበቃና የፕሮጀክት ማኔጀር
ሆኖ ርቷል። ከ
ጀምሮ ወደ አሜሪካ
በምመጣት በተለያዩ ቦታዎች ሲ ራ ከቆየ
በኋላ ከዲሴምበር
ጀምሮ የራሱን
የፍጹም አቻምየለህ የጥብቅና ድርጅት አቋቁሞ
እየ ራ ነው።

/ር ፍጹም አቻምለህ

በዚህ ዓምድ ላይ የሚወጡ
ጽ ፎች ለህብረተሰቡ ጠቅላላ
ግንዛቤን ለማስ በጥ እንጂ
በእያንዳንዱ ሰው የግል ግዳዩ
ላይ ምክር ለመስጠት አይደለም።
ስለሆነም እዚህ አምድ ላይ ብቻ
በተ ፈው መመርኮዝ የማይገባ
ሲሆን የህግ ችግር ያለበት
ግለሰብ ሁሉ ጠበቃውን ማመከር
ይኖርበታል።

ኑዛዜና ውርስ
“ማድረግ አይገባም ቸ ሎ ኑዛዜ
መወደድ ላይጠፋ ከተገኘ ጊዜ”
ተብ
እንደተዘፈነው፣ ኑዛዜ ማለት አውራሽ የሆነ ግለሰብ ከዚህ በሞት ከተለየ
በኋላ፣ ንብረቶቹ ለማን መከፋፈል እንዳለባቸው፣ የሚተነትንበት በጽሁፍ የተዘጋጀ
ሰነድ ማለት ነው። እያንዳንዱ ኑዛዜ ተቀባይነት አለው ወይስ የለውም የሚለውን
ጥያ
የሚወስነው፣ በየክፍለ አገሩ (
) የሚወጣው ህግ ነው። የ ደራሉ
መንግሥት በኑዛዜ በኩል ብዙም የሚያገባው ነገር የለም። በኑዛዜም ጉዳይ ላይ
የሚነሳውን የህግ ክርክር የሚወስኑት በብዛት የአውራ
ፍርድቤቶች ናቸው።
ሁሉም ሰው የግድ ኑዛዜ መ ፍ የለበትም። ይሁን እንጂ ግን ከጋብቻ ው
ል ች
ያሏቸው፣ በተለያየ ቦታ ንብረት ያላቸው፣ በቤተሰባቸው ውስጥ አለመስማማት ያለ፣ ልጅ
የሌላቸው፣ ብ ም አንዳንድ ትናንሽም ሆነ ትላልቅ ንብረቶች ያሏቸውና ከቤተሰባቸው
ው
ለጓደኛ፣ ለዘመድ፣ ለግብረሰናይ ድርጅት፣ ለቤተክርስ ያን፣ ለመስጊድ፣ ለትምህር
ቤት፣ ለዩኒ ርስ ፣ ወዘተ እንዲሰጥላቸው የሚፈልጉ ሰዎች፣ ኑዛዜ ቢጽፉ መልካም ነው።
ኑዛዜ መ ፍ የሚችለው እድሜው ከ
ዓመት በላይ የሆነና የሥነ አዕምሮ ችግር
የሌለበት፣ ያለውን ንብረትና እዳም ካለበት ያንን በትክክል የሚያውቅ ግለሰብ ነው።
ኑዛዜ ጸሐፊው ኑዛዜ መ ፍ ብቻ ሳይሆን፣ ያለውን ንብረት ማን እንደሚያከፋፍልለት
(
) መ ም አለበት። ከዚያም አልፎ ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ል ቹን ማን
እንደሚያሳድግለት/ላት (
) መ ም ይችላል/ትችላለች። በመ ና የተ ፈ የኑዛዜ
ሰነድ፣ ተቀባይነት የሚኖረው በሁለት ምስክሮች ፊት ከተፈረመ እና ምስክሮችም በተናዛ
ፊት ፊርማቸውን ካስቀመጡ ነው። ይሁን እንጂ ተናዛ
በራሱ እጅ ጽሁፍ ከ ፈና
የ ፈበትንም ቀንና ፊርማ፣ ካስቀመጠበት ኑዛዜው ተቀባይነት ይኖረዋል። የኑዛዜ ሰነድ
ማዘግጀት ያለበት፣ የ ግ እውቀት ያለውና ኑዛዜ በመ ፍ ልምድ ያለው ጠበቃ መሆን
አለበት። ግን ኑዛዜውን እንዲያዘጋጅልዎ ጠበቃዎ ዘንድ ከመ ድዎ በፊት ያለዎትን
ንብረትና እዳ በቅጡ ቢያውቁት ጥሩ ነው። ከዚህ ው
የትኛውን ንብረትዎን፣ ትንሽም
ትሁን ትልቅ፣ መጽሐፍም ይሁን ሲዲ፣ መሬትም ይሁን ቤት፣ መ ናም ይሁን ጣ
ጥ፣ ለየትኛው ዘመድዎ ወይም ጓደኛዎ ወይም ወዳጅዎ መሰጠት እንዳለበት ይወስኑ።
ከዚያ በኋላ ነው ወደ ጠበቃዎ መ ድ ያለብዎ። ኑዛዜዎን ራስዎ ማዘጋጀት ከፈለጉ
በራስዎ እጅ ጽሁፍ ማዘጋጀት አለብዎ። ከዚያም ፊርማዎንና ቀኑንም መ ፍ ይገባዎታል።
ከዚህ ው በአሁኑ ሰዓት እየተለመደ የመጣው፣ ከኑዛዜ በተ ማሪ፣ የመ ረ የ ክምና
እርዳታ ውሳኔ ሰነድ (
)
ማዘጋጀት ነው። ይህ
ማለት፣ በህመም ወይም በአደጋ ምክንያት፣ አንዳንድ አስፈላጊ የህክምና ውሳኔዎችን፣
እርስዎ መወሰን ባይችሉ፣ ማን እንደሚወስንልዎትና ብ ም አንዳንድ የህይወት ማቆያ
የህክምና እርዳታ እንደሚፈልጉና እንደማይፈልጉ፣ የሚወስኑበት ሰነድ ማለት ነው።
ይህን ሰነድ ኑዛዜ የሚያዘጋጅልዎትን ጠበቃ እንዲያዘጋጅልዎ ሊያደርጉ ይችላሉ።
ስለወራ ች ደግሞ አንዳንድ ነገር እንበል፣ አንድ ግለሰብ ኑዛዜ ሳይጽፍ ከሞተና ሚስት
ካለው ወይም ባል ካላት ሙሉ ለሙሉ ሚስቱ ወይም ባሉ ይወርሳል/ትወርሳለች።
ከሚስቱ የወለዳቸውም ል ች ቢኖሩ እ ትወርሳለች፣ ሚስት ወይም ባል ከሌለው
ግን ወላ ቹ ካሉ እነሱ ይወርሳሉ። ሚስት ከሌለው ወላ ቹም በህይወት ከሌሉ ግን
ወንድምና እህት ካለው ወንድምና እህቶቹ ይወርሳሉ። ወንድምና እህቶቹ በህይወት ከሌሉ
የነሱ ል ች ይወርሳሉ። ወንድም እህት ወይም የወንድም የእህት ልጅ ከሌለ አያቶች
ይወርሳሉ። እነሱ ከሌሉ አ ቶችና አክስቶች ይወርሳሉ። እንዲህ እያለ ይቀጥላል።
ከዚህ በተ ማሪ፣ ብዙ ሰው አእምሮ ውስጥ የሚጉላላው፣ “ኑዛዜ መ ፍ የምችለው ስንቴ
ነው?” የሚለው ነው። አንድ የኑዛዜ ተናዛ ሌላ ኑዛዜ ጽፎ እስካል ረው፣ እስካልቀደደው፣
ወይም አቃጥ
እስካላጠፋው ድረስ፣ ያ ኑዛዜ ተቀባይነት አለው። ይህ ማለት አንድ
ግለሰብ እስ ሞት ድረስ፣ ቀድሞ የ ፈውን ኑዛዜ እየተ ረ አዲስ መ ፍም ሆነ የቀድሞ
ኑዛዜውን መለወጥ ይችላል። ምንም እን ቀድሞ የተ ፈው ኑዛዜ ጋር አንዳንድ ነገር
መ መርም ሆነ መቀነስ ቢቻልም፣ ብዙ ጠበቆች የሚመክሩት ግን፣ እንደ አዲስ፣
አዲስ ኑዛዜ ማዘጋጀትን ነው። ምንም እን በህይወት ዘመን እያለ ግለሰብ ኑዛዜውን
መቀየር ቢችልም፣ ኑዛዜ ከ ፈ በኋላ ቢፋታ የፈታው ወይም የፈታችው ግለሰብ በኑዛዜው
መ ረት የሚያገኙት ነገር አይኖርም። ከዚህ በተ ማሪ በጋብቻ የሚኖር ሰው፣ ኑዛዜ
ቢጽፍም ባይጽፍም ባለቤቱ በህጉ መ ረት የሚገባውን/ትን ማገኝት መብት አለው/ላት።
ከላይ እንደተጠቀሰው ሁሉም ሰው የግድ ኑዛዜ መ ፍ አያስፈልገውም። አንድ ግለሰብ
ያለ ኑዛዜ ህይወቱ ቢያልፍ ወደድንም ጠላንም በክፍለ አገሩ ህግ መ ረት ንብረቱ
ይከፋፈላል። በ ርጂኒያ ህግ መ ረት ያገባ ግለሰብ ኑዛዜ ሳይተው ቢሞት ሁሉም ንብረቱ
ለባለቤቱ ይሰጣል። ይሁን እንጂ ከጋብቻ ው
ወይም ከባለቤቱ ያልተወለዱ ብ ም
የልጅ ል ች ካሉ ባለቤቱ አንድ ስተኛ ትወስድና/ይወስድና የሟች ል ች ወይም የልጅ
ል ች ሁለት ስተኛውን ይካፈላሉ። አንዳንድ ሰዎች በኑዛዜ ፋንታ ንብረታቸውን
ከባለቤታቸው ወይም ከል ቻቸው ጋር አብረው መያዙ በሚሞቱ ጊዜ ጥቅም ያለው
ይመስላቸዋል። ግን እንዲህ ዓይነቱ ስምምነት ኑዛዜን ሊተካ አይችልም። ብ ም
የስ ታ ቀረጥ መንግሥት ስለሚያስከፍል ከዚያ ይልቅ በኑዛዜ ማውረሱ ይመረጣል።

ከሣንድረስት የጦር አካዳሚ
እንዲገደብ እያደረገው ይገኛል።ለብዙ ጊዜያት ሲነ
የነበረው የ ራዊቱ አመራርን የማመጣጠን ጉዳይ
ይበልጥ ወደ ማዛባትና ወደ ወጥነት እየመራ በመ ዱ
የአገሪቱ ራዊት የአዛ ነት ስፍራ ከአንድ ጥ በበቀሉ
ግለሰቦች ሥር ወድቋል።
እርግጥ ነው የኢህአዴግ ትግል በዋናነት በ ወ ት
ሰዎች የተመራ ነው። ይህንን ትግል በዋናነት የመሩት
ወታደራዊ አዛ ች ደግሞ በዩኒ ርስ ደረ ቢያንስ
ትምህርታቸውን በጀመሩት በእነ ስዬ አብር ፣ ድቃን ገ/
ትን ይና በመሳሰሉት ሲሆን፣ አሁን በወታደራዊ አዛ ነት
ላይ የሚገኙት የህወ ት ታጋዮች ውስጥ የ ኛ ደረ
ትምህርት እን ን የ ረሰ አለመኖሩ ብቻ ሳይሆን፣
ብዙዎቹ ትምህርታቸውን ከ
በኋላ በአዲስ አበባው
ግንቦት
ት/ቤት ከአንደኛ ክፍል የጀመሩ ከግብርና
እና መ ል የ ልበት ሥራዎች ትግሉን የተቀላቀሉ
ናቸው።
እነዚህ በቀለም ትምህርት ያልገፉትን፣በወታደራዊ ሳንይስም
ከበረ ተሞክሮዋቸው ያለፈ እውቀት ያል በጡትን
ለማመጣጠን እንደነሱ ዓይነት ሰው በኢህዴግ ዙሪያ
ከታቀፉት
(ከወታደራዊ
ከሲ ሉም)
አለመገ ቱ
ኢ ዴግን የተቀላቀሉ ምን ያህል የሰው ምራጮች ቢሆኑ
ነው የሚል ጥያ የሚያነሱ ቢኖሩም፣ ዕውነታው ግን
ወ ት ሌ ችን የሚፈልገው ለአጫዋችነት በመሆኑ
የ ኔራልነት ማዕረግ የለበሰ አጫዋች ዋጋ ስለሚያስከፍል
ይህም በምርጫ
በመታየቱ ከፍተኛው ወታደራዊ
ማዕረግ እንደ እንደ ደህንነት መስሪያቤቱ ወዘተ የ ወ ት
ሰዎች ርስት ሆኖ ይቀጥላል የ ወ ት ወታደራዊ
አዛ ች በቀለምም በወታደራዊ ሳይንስም
መሆናቸው እውነት ቢሆንም የዛሬን ባናውቅም ትናንትና
ለዓላማቸው በጽናት ተዋግተዋል ከም ት በኋላ ያለው
ናት ግን የሚፈተንበት ግዜ እየመጣ ነው በኢትዮጵያ
ራዊት ውስጥ አመራሩን የያዙት የህወ ት ታጋዮች
ቢሆኑም ጠመን ውን የተሸከመው ደግሞ በብዛት
ከማዕዱ ከተገፋው የህብረተሰብ ክፍል የበቀለ በመሆኑ
የህወ ትን ዘረኝነት ተቀናቅኖ የተነሳ ኃይል በዘረኝነት
የሚቀጠቀጠውን ወታደር ድጋፍ ማግ ቱ የብዙዎች
ዕምነት ሲሆን፣ወታደሩ በሙሉ ዕምነት ዝባዊም ሆነ
ወታደራዊ እንቅስቃሴን እንዲቀላቀል የተጀመረው ትግል
የማይቀለበስ እና ፍጹም የተደራጀ መሆን እንዳለበትም
ከውስጥ የሚመጣው ድምጽ ይጣራል።
በ ወ ት የ ር አዛ ች በኩል ያለው ትልቁ አሳስቢ
ጉዳይ በቁጥር በርካተው በወሳኝነት ወታደራዊውን
ሥልጣን መቆጣጠራቸው ብቻ ሳይሆን፣ የኢትዮጵያ
የ ር አዛ ች እየተባሉ ኢትዮጵያዊ ለመሆን ወይንም
ሌላውን ዝብ ወገናቸው አድርገው ለመቀበል ከ
ዓመት በኋላ እን ን መቸገራቸው ነው ከ
ዓመት
በኋላም ኢትዮጵያን እየገዙ የኢትዮጵያን ሲሳይ
ለብቻቸው እያፈሱ ኢትዮጵያዊ ለመሆን ተቸግረው
የኢትዮጵያ የ ር አዛ ች መባላቸው ግን ያማል።
በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው የ ኔራልነት ማዕረግ
የተሰጣቸው ሳሞራ የኑስ በነሐሴ
በአንባሳ ባንክ
ባለአክሲዮኖች ስብሰባ ላይ የተናገሩትና በአንድነት
ጋዜጣ ላይ የታተመው አሳፋሪ ድርጊት ተ ማሪ መቶ
ዓመት ቢ ጣቸውም ደማቸው ውስጥ የተሰራ ው
ጥላቻ እየገደሉም፣እየዘረፉም ሊረክስ እንደማይችል
ማሳያ ነው በሌላ ጽሁፍ በስፋት ስለተመለከትኩት እዚህ
ላይ አልመለስበትም በአ ሩ በባለ አክስዮኖች ማካከል
በተፈጠረ አለመግባባት
ኔራሉ አማራን ቀብረነዋል
ዳግም እንዲያንሰራራ አንፈቅድለትም ነበር ያሉት ይህ
ተባራሪ ወሬ አይደለም በስብሰባው ላይ የነበሩት የባንኩ
ባለአክስዮን አቶ ሙሉ ታ በሪሁን የአንድነት ፓር
ልሳን ላይ በስማቸው የ ፉት ነው አስገራሚው ነገር
አለመግባባቱ የተፈጠረው በትግራይ ተወላ ች መካከል
ሆኖ ሳለ ነበር አማራን ስለመቅበር ሳሞራ የፎከሩት ለ
ዓመት የኢትዮጵያ የ ር አዛ ፣ ላለፉት
ዓመታት
ደግሞ ብቸኛውና የመጀሪያው ኢትዮጵያዊ
ነራል
የሆኑትና ኢትዮጵያዊ መሆን ግን እምቢ ያላቸው ሳሞራ
የኑስ!
የወታደራዊ ሳይንስ ባለሙያዎች ዛሬ በኢህአዴግ
መንግሥት ውስጥ ያሉ ነራ ችን የብ ረሰብ ስብጥር
ለማመጣጠን በፍጹም የሚያስቸግር ሁኔታ አለመኖሩን
ይናገራሉ። አሁን በሥልጣን ላይ ያሉት
ኔራ ች
የ ወ ትን ዓላማ በጥብቅ ያመኑና በሌላው ህዝብ ላይ
በበ መጠን ጥላቻ ከማዳበራቸው ው ከሌላ ብ ረሰብ
ከመጡ የኢህአዴግ አባላት የሚለዩበት የወታደራዊ
ሳይንስ ዕውቀት የላቸውም። የኢህአዴግ መንግሥት
የነበረውን
ራዊት አፍር በተለይ አመራሩን ሙሉ
ለሙሉ ከ ዋታው ሲያወጣ ለወታደራዊ ሳይንስ
ባለሙያዎች አሳሳቢ የነበረው ጉዳይ ሐገሪቱ ከግማሽ
ምዕተ ዓመታት የ ራዊት ግንባታ በኋላ በ በዝ አለቆች
እስከመ ልትቀጥል ነው የሚል ነበር።
በ ወ ት መሪዎች በኩል የወታደራዊ ሳይንስ
ባለሙያዎቹን ከ ዋታው ሲገፉ በብዙዎች ዘንድ
የታመነው የህወ ት መሪዎች በተማሩ ወታደራዊ አዛ ች

ከገጽ

ላይ እምነት ስለሌላቸው ነው የሚል ነበር። የ ወ ት
መሪዎች በዚህ ረገድ እምነት ያጡት በትግራይ ተወላ ች
ላይ ምር ሲሆን፣ አስገራሚው ነገር አብረው ታግለው
የመጡ የሐረር አካዳሚ ምሩቅ የትግራይ ተወላጅ
ዛሬም ድረስ
ምር የአዛ ነት ቦታ ተነፍገው ላለፉት
ዓመታት በአማካሪነት መቀመጠላቸው ነው።በቀለም
ትምርህት፣በወታደራዊ ሳይንስ፣ ስለሐገር እና ስለ ዓለምም
ባላቸው ግንዛቤ እጅግ ዝቅ ያሉት የ ወ ት ወታደሮች
የ ኔራልነት ማዕረግ ከ
ዓመት በፊት በ
ሲለብሱ ለፎም ዓለሙ የተባሉት የሐረር አካዳሚ
ምሩቅና የ ወ ት ታጋይ ለረጅም ዘመናት በኮ ኔልነት
ማዕረግ ሥር ቆይተዋል። በቅርቡ ወደ ነራ ቹ ራ
ተቀላቅለዋል። ር የማዘዝ ኃላፊነት ባይሰጣቸውም
ከዚህ እና መሰል እውነታዎች መረዳት የሚቻለው በሐገሪቱ
የ ር አዛ ነት ሥፍራ ለመቀመጥ የሚያስፈልገው
የትግራይ ተወላጅ መሆን ብቻ ሳይሆን፣በ ወ ቶች
የሚነዛውን ጥላቻ ለመሸከም የሚያስችል የማያገናዝብ
ህሊና
ምር ነው ወ ትና ህዝባዊ ግንባር ማለትም
ዕቢያ ከደርግ ጋር ባደረጉት ውጊያ በምርኮም ይሁን
በወ ገብነት ሁለቱን ኃይ ች የተቀላቀሉ ወታደራዊ
ባለሙያዎች
ወ ትን ተቀላቅለው በተለይ በሥልጠና
እና በማማከር እንዲሁም በከባድ መ ሪያ ሥልጠናና
እና አጠቃቀም ቀላል የማይባል ሚና እንደነበራቸው
የተመዘገበ ቢሆንም፣እንደ ኮ ኔል
ረቀ ብር ን
ያሉትን ትግሉ እንዳበቃ በ ር ወንጀል ከሰው በእስር
ቤት ህይወታቸው እንዲያልፍ በማድረግ ውለታቸውን
በግፍ መልሰዋል፣ እንደ
ኔራል አሳምነው በዳኔ
ያሉትን ወደ ሲ ል ቀይረው ከ ዋታውአርቀዋል።እንደ
ዓለምሸት ደግ
ያሉትን ማዕረጋቸውን ገፈው በተራ
ወታደርነት ከ ራዊቱ አሰናብተዋል። እነዚህ ከላይ
የተጠቀሱት ስቱ የሐረር ር አካዳሚ ምሩቃን ነበሩ።
በተለይ ኮ ኔል ረቀ ብር ን በ
ከተማረኩ በኋላ
ለታዋ ዎቹ የ ወ ት የ ር አዛ ች ለነ ስዬ
ምር
ሥልጠና መስጠታቸው ተመዝግ ል።
የኢትዮ ርትራ ርነት በፈነዳበትም ወቅት ለቀድሞ
ወታደሮችና የ ር አዛ ች የኢህአዴግ መንግሥት
ባደረገው ጥሪ እና ተማጽኖ ብ/ ኔራል ተስፋዬ ኃብተ
ማርያም፣ብ/ ነራል በኃይሉ ክንዴ ፣ብ/ ንጉ አዱኛ
እና ኮ/ል አምሳሉ ገ/ እግዚን
ምሮ በርካታ የ ር
አዛ ችና የ ር መ ሪያ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል
እንደ ኔራል ንጉ ያሉት የታንከኛ ክፍሉን ያደረ ና
መሥዋዕትነት የከፈሉ ቢሆንም እን ንስ መዝመታቸው
ሞታቸው ምር ተደብቆ የ ወ ት ታጋዮች ገድል ብቻ
ሲነገረን ቆይቷል ሌ ቹም ኔራ ች እና በተዋረድ
ያሉት ከ ርነቱ በኋላ በጓሮ በር ተሸኝተዋል። እነዚህም
ስቱ ኔራ ች እና ኮ ኔል አምሳሉም የሐረር ር
አካዳሚ ምሩቃን ነበሩ። ሟች ኔራል ንጉ አዱኛ
በሩሲያ ለአራት ዓመታት ከፍተኛ የታንከ አዛ ነትነት
የተማሩ በደርግ ዘመን የ ኛው ክ/ ር አዛ የነበሩና
በግንቦት
መንፈቅለ መንግሥት ሙከራ የታ ሩ
ነበሩ። የደርግ መንግሥት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ
በአብዮቱ አፍላ ወቅት ካደረሰው ፍጅት ቀጥ የፈ መው
ከባድ ወንጀል ይበልጥ ሊጠናከሩ የሚገባቸውን ረር
አካዳሚን የመሳሱ ተቋማትን ማውደሙ ነበር ከወንጀል
ሁሉ ወንጀል ገሪቱን ለ ወ ት አስረክቦ መ ዱ ነው
የሚለው ዛሬ ልቶ እየተሰማ ቢሆንም።

የቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ የ ር አካዳሚ
በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዘመነ መንግስት የተቋቋመው
የቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ የ ር አካዳሚ (ደርግ ሐረር የ ር
አካዳሚ ብ ት ነበር) በሐገሪቱ በየትምህርታቸው ከፍተኛ
ው ት ያስመዘገቡ በዝ ተማሪዎች የሚቀላቀሉበት
ተ ም ነበር።የ ስት ዓመታት ወታደራዊና አካዳሚያዊ
ትምህርታቸውን
ተከታትለው
በም/መቶ
አለቅነት
የሚመረቁት እነዚህ ወታደሮች በዩ ስ አሜሪካ
ይንት ፎር፣ በፈረንሳዩ ሳንሲር፣ በብሪታኒያው
ሳንድርሴት፣በሩሲያ ፍሩንዝ
ር አካዳሚ በመግባት
ተ ማሪ ሥልጠናም ይወስዱ ነበር። ደርግ ይህን ዓለም
አቀፍ ደረ ውን የጠበቀ ተቋም ነበር የዘጋው። ደርግ
ተቋሙን ይዝጋው እንጂ ከዚህ ተቋም የበቀሉ የወታደራዊ
ሳይንስ ምሁራንን በ ራዊቱ አመራር ውስጥ በዋናነት
ሲጠቀምባቸው ቆይቷል።
የደርግ መንግሥት ከፍተኛ የወታደራዊ
ይንስ
ዕውቀት ያካባቱ በ ገሪቱ የታወቁ ኔራ ችን በግንቦት
፣በኋም በፍርድ ሽፋን በግንባት
መፍጀቱ
የሥርዓቱ ወድቀት እንዲፋጠን የህዝቡ ምሬት እና
የለውጥ ፍላ ት እንዲ ምር እንዳደረገው በ ለ ካ
ተመልካ ች ይታመናል አሁን ወታደራዊውን የአዛ ነት
ሥፍራ ስለያዙት የ ወ ት የ ር አዛ ች ሲነሳ በቀለም
ትምህርትም፣በወታደራዊ ሳይንስም ይህ ነው የሚባል
የ በጡት ዕውቀት እንደሌለ ተመዝግ ል እርግጥ
ነው እንደ ማእረግ ደረ ቸው መልስ እየተሰጣቸው
ማትሪክ ተፈትነው ማለፋቸውን፣መልስ እየተ ፈላቸው ያለ

ወደ ገጽ

ሬዲዮ አቢሲኒያ

ዞሯል

ዘወትር ቅዳሜ ከ 5pm-7pm
እሁድ 5pm-7pm AM730 WTNT

Radio Abisinia
Saturday 5pm-7pm and
Sunday 5pm-7pm
ON AM730 WTNT
TO LISTEN BY PHONE
CALL 712 432 0075
ACCESS CODE 850575#
LIVE ON AM730 WTNT

202-644-9991
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Hello Tomorrow

You can’t hug
a computer screen

Non-stop daily Dulles to Dubai and on to 21
destinations in Africa. Starts September 12.
Abidjan
Accra
Addis Ababa
Cairo
Cape Town
Casablanca
Dakar

Dar es Salaam
Durban
Entebbe
Harare
Johannesburg
Khartoum
Lagos

Luanda
Lusaka
Mauritius
Nairobi
Seychelles
Tripoli
Tunis

emirates.com/usa
Over 500 international awards and over 120 destinations worldwide.
Contact your travel professional.

ከሣንድረስት የጦር አካዳሚ
Does your visa petition need family relationship testing?

Laboratories
DNA-based testing to establish family relationships.
AABB accredited, as required the Department of Homeland Security.
Experienced in service to embassies worldwide.
Pricing includes:
- Collection of petitioner’s sample
- Collection materials to the foreign embassy for the
beneficiary
- Clear, easily understood reports of conclusions sent
directly to the embassy
- Rapid return to meet interview deadlines
Fairfax Identity Laboratories is a full service
relationship testing laboratory with over twenty years experience in providing services to
government agencies for establishment of biological relationships. Services include determination of paternity (father-child), maternity
(mother-child), full sibling relationships
(brothers or sisters with the same two parents), half sibling relationships (brothers or
sisters with one parent in common between
them). Other types of relationship testing are
available; call to inquire.

To inquire or to set up your test, call 800-234-2528

መጀመሪያ
ዲግሪ
ሁለተኛ
ዲግሪ
መቀበላቸውን
አንብበናል በሳንድረስትና
በ ንሲር
የተመረቁ
እና
በታላላቅ ውጊያዎች ው ት
ያስመዘገቡ የ ር ባለሙያዎች
ያልተሰጣቸው
የ ኔራልነት
ማዕረግ የወታደራዊ ተቋም
ደ ፍ ላልረገጡት ሳሞራ የኑስ
ሲሰጥ የወታደራዊ
ይንስ
ባለሙያዎች አፍረዋል ሳሞራ
የኑስ ከ ወ ት
ር አዛ ች
አንዱ እንጂ የ ወ ት
ር
ዋና
አዛ
እንዳልነበሩም
ይታወቃል ረር የ ር አካዳሚ
ተማሪዎች ምን እንደሚመስሉ
ለንጽጽር
እንመልከት
የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ር
አካዳሚ
/የሐረር
አካዳሚ/
በዋናነት በ ንድውያን የ ር
ባለሙያዎች ሲመራ የነበረ
ተቋም ሲሆን፣በሚያዝያ
ዓም
የመጀመሪያው
ዙር
ልጣ ችን የወስደው ከአገሪቱ
ዩኒ ርሲ እና ኮሌ ች ነበር
ከሁለተኛው ዙር ጀምሮ በ
ተማሪዎችን ማግ ት ባለመቻሉ
ከ ኛ ወደ
ኛ ክፍል
ሲያልፉ ከፍተኛ ው ት ያመጡ
ተማሪዎችን መቀበል ጀመረ
እነዚህ ተማሪዎች የ ኛ እና
የ ኛ ክፍል ትምህርታቸውን
በአካዳሚው ከተታተሉ በኋላ
ለወታደራዊ ሳይንስ ትምህርት
ስት ዓመት በአጠቃላይ
ዓመታት ቆይተው በም/መቶ
አለቃነት ማዕረግ ይመረቃሉ።
ይህ ተቋም እስከ
በአጠቃላይ
ዙር
ያሰለጠነ ሲሆን በአንድ ዙር
የሚሰለጥኑት ከ
የማይበልጡ
ተማሪዎች ነበር ይህ ወታደራዊ
አካዳሚ
ከኢትዮጵያውያን
በተ ማሪ ከተለያዩ የአፍሪካ
ሐገራት የሚመጡ ተማሪዎችን
አስመርቋል። ተቋሙ እስ ዘጋ
ናይ ሪያውያን፣
ታ ን ዛ ና ው ያ ን ፣
ንያውያን፣
ናሚቢያውያንና
እንዲሁም
አንድ
አንድ
የደቡብ አፍሪካ እና የ ጋንዳ
ዜ ች ተምረው ተመርቀዋል።
በሐገራቸው ከፍተኛ የአዛ ነት
ሥፍራ የደረሱ መኖራቸው
ተመዝግ ል። ከእነዚህም ውስጥ
በናይ ሪያ
ር ውስጥ እስከ
ሜጀር
ኔራልነት
ማዕረግ
ያገለገሉት ሜ ር ኔራል ተር
አይ አደምካይ ሜ/ ኔራል ሳኒ
ኢፈር እንዲሁም ሜ/ ኔራል

ስ
ል የሱፍ ይጠቀሳሉ።
በዚሁ
የቀዳማዊ
ኃ/ሥላሴ
የ ር አካዳሚ ውስጥ የሚገቡ
ተማሪዎች ምን ያህል በዝ
ተማሪዎች
እንደነበሩ
ብቻ
ሳይሆን፣ ከወታደራዊው ሥልጠና
በኋላ
የከፍተኛ
ትምህርት
ተቋም
ትምህርታቸውን
በመከታተል
ምን
ያህል
ው ታማ እንደነበሩ ለማሳየት
በንጉ
መውደ ያ አካባቢ
ተቋሙን የተቀላቀሉትን
ኛ
ኮር ችን በአብነት መመልከት
ይቻላል።በቁጥር
ከሆኑት
የ ኛ
ኮርስ
ተመራ ዎች
አስራ አንዱ
ክትሬት ዲግሪ
ይዘዋል።
ዎቹ ማስትሬት
ዲግሪ
ሲኖራቸው፣የቀሩት

ኛ በመውጣትም
የጀመሪያው አፍሪካዊ ብ/ /ል
ይልማ ግዛው ነበሩ። እነዚህንና
እነ
ኔራል ደምሴ ቡልቶን
የመሳሰሉ
ያህል ዕውቅ የ ር
መ ንዲ ች በደርግ መንግሥት
መገደል እና የግንቦት
መፈንቅለ መንግሥት አለመሳካት
ኢትዮጵያ ለተቋም ውድመትና
ለዘር አገዛዝ እንደተጋለጠች
ተንታ ች
ያምናሉ።
ኢትዮጵያ ዘመናዊውን የቀ ኃ ሥ
የ ር
አካዳሚ
ከማቋቋሟ
በፊትም የገነት ር ትም/ቤትን
በማቋቋም ወደ ው
በተለይም
ወደ ፈረንሳይ
ንሲር የ ር
አካዳሚ እየላከች ታስተምር

ብዙዎቹ በመጀመሪያ ዲግሪ እና
በዲፕ ማ
ተመርቀዋል።ወደ
ተቋሙ ይገቡ የነበሩ ተማሪዎች
በዞች እንደነበሩ ብ/ ኔራል
ኃ/ሥላሴ
ገብሩን
በአብነት
በመውሰድ ማነ ጸር ይቻላል።
ብ/ ኔራል ኃ/ሥላሴ ገብሩ
በሁለተኛ ደረ መልቀ ያ ፈተና
ከፍተኛ ው ት በማምጣት
ከአ
ኃ/ሥላሴ እጅ የብዕር
ተሸላሚ
የነበሩ
ናቸው።
በሐረር
አካዳሚ
ገብተው
ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ
ወደ ኢትዮጵያ አየር ኃይል
በመ ድ የበረራ ትምህርታቸውን
በመከታተል በ ት አብራሪነት
አገራቸውን
አገልግለዋል።
በ
ህንዳውያን ፕሮ ሰሮች
ከሚመራው
ከዚህ
ተቋም
ወደ ብርታኒያው ዝነኛ የ ር
አካዳሚ ሳንድረሰት ተልከው
ከዓለም ተማሪዎች በሙሉ የላቀ
ው ት በማምጣት ሁለተኛ
የወጡትን ብ/ /ል ተስፋዬ
ትር ን
የመሳሰሉ
የ ር
መኮንኖችን ኢትዮጵያ አፍርታ
ነበር። ከአሜሪካው ፎር ቤኒንግ

እንደነበር
ነ ች ያስረዳሉ።
ጣልያን በ
ኢትዮጵያን
ከመውረሯ ከዛሬ
ዓመት
በፊት እነ
ኔራል እያሱ
መንገ ፣
ኔራል
ዋቅቶላ
ርጋ፣
ኮ ኔል
ክፍሌ
እርገቱ እና ኮ ኔል አበበ
ደገፋ ከፈረን ዩ ንሲር ር
አካዳሚ ተመርቀዋል በ እንዲህ
ያለ ዘመናዊ ዓለም በዘመናዊ
ሥልጠና ያለፉ በ እውቀት
የበለ ጉ
የ ር
አዛ ችን
በሙሉ
የበተነ
መንግስት
የየትኛውንም ወታደራዊ ተቋም
ደ ፍ ያልረገጡ እና በአካዳሚክ
ዕውቀትም
ያልበለ ጉ
ኔራ ቹን
ለማመጣጠን
ጊዜ ይወስዳል ማለቱ ይህም
ጊዜ ከ
ዓመት በኋላም
አለመድረሱ አጠያያ
ነው
አዎን ኢትዮጵያ እያደገች ነው።
ከ ንድረስት ሳንሲር የ ር
አካዳሚ ል ቃን - ወደ ትሬንች
(ምሽግ) አካዳሚ ምሩቃን!

LAW Ofﬁce of
Thomas Hailu
የቶማስ ኃይሉ የጥብቅና ድርጅት

የወንጀል ጉዳይ
ኢምግሬሽን
በአካል ላይ የሚደርስ ጉዳት
በ ደራል ወይም በስቴት የወንጀል ጉዳዮች
እርዳታ ቢያስፈልግዎ
ወይም በቸልተኝነት የአካል ጉዳት ቢደርስብዎ

ለብዙ ዓመታት የህግ ልምድ ያላቸውን
አቶ ቶማስን ደውለው ያነጋግሩ

-

-
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አ ሲ ቀዳ ይ
እመቤት ወ

በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤክስፖ ተካሄደ

ን ተስ

የኢት የሎው ጅ ኛ ዓመቱን አከበረ

ፖትርያርኩን የሚተካ
እየተጠበቀ ነው

“

ብ ዕ ወቅ ስ አቡነ ውሎስ፣
ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ
ሳት
ዘኢትዮጵያ፣ ሊቀ
ስ ዘአክሱም
ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለሃይማኖት፣
የዓለም
አብያተ
ክርስቲያናት
ምክር ቤት ፕሬዚዳንት፣ የዓለም
ሃይማኖቶች ምክር ቤት ለሰላም
የክብር ፕሬዚዳንት
እየተባሉ
በሙሉ
መጠሪያቸው
ሲጠሩ
ኖረው ሐሙስ፣ ነሐ 10 ቀን
2004 ዓ.ም. ንጋት ላይ አርፈዋል።

2005”
“እንኳን
አደረሳችሁ
ማለት
እፈልጋለሁ ይሄ 2005 ዓ ም ነው”
የኢትዮጵያውያን አዲሱን ዓመት
አስታኮ የኢትዮጵያ የሎው ጅ ኛ
ዓመትና ኛው የኢትዮጵያውያን
ኤክስፖ ሲከፈት በክብር እንግድነት
የተገ ት የዋሽንግተን ዲሲው ሜየር
ንሰንት ግሬ ናቸው እንደዚያ ያሉት።
ስፕቴምበር
5
በዋሽንግተን
በዋሽንግተን ዲሲ ካፒቶል ልተን
በተዘጋጀው በዚህ ኤክስፖ ላይ
በርካታ የኢትዮጵያውያን የንግድና
የማህበረሰብ አባላት እንዲሁም
የአካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተዋል።
ኤክስፖውን መርቀው የከፈቱት
ከንቲባው ሜየር
ንሰንት ግሬ
ሲሆኑ የዋሽንግተን ዲሲ መንግስት
ካንውስል አባል
ም ግራምም
አብረው በእንግድነት ተገኝተዋል።
“ብዙ ሰዎች 0 ከመቶ በላይ የሚሆኑ
አፍሪካውን ስደተኞች በዋሽንግተን
ዲሲ አካባቢ እንደሚኖሩ የሚያውቁ
አይመስለኝም” ያሉት ከንቲባው
ግሬ፣
መንግሥታቸው
ይህን
በመረዳቱ የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ
መክፈቱን ገልጸዋል። የያዝነው
የስፕቴምበር ወርም የአፍሪካ ወር

ተብሎ መሰየሙንና ቢሯአቸውም
ይህንኑ ማወጁን አስታውቀዋል።
ኢትዮጵያውያን
በአካባቢው
ከሚገ ጠንካራ የአፍሪካ ኮሙዩኒቲ

ዘኢትዮጵያ

0ኛ

ዓመት
በቅርብ ቀን

አባላት
ዋነኞቹ
መሆናቸውን
በማስታወስ የኢትዮጵያ የሎው
ጅም “የአካባቢያችንን የቢዝነስ
ኮሙ ኒቲን እርስ በርስ በማገናኘት
ይታወቃል” ብለዋል። ብዙዎቻችሁ
“የኢትዮጵያ
የሎው
ጅ
ለኮሙዩኒቲው የሚሰጠውን ጥቅም
እንደምትረ
ተስፋ አደርጋለሁ”
በማለት በቦታው ለነበሩት እንግዶች
የተናገሩት
ከንቲባው፣
“እስኪ
ስንቶቻችሁ የሎው ጁ ጠቃሚ
ሥራ እየሠራ መሆኑን ታምናላችሁ?”
ብለው እንግዶችን ጠይቀዋል።
ከፍተኛ
ጭብጨባ
የተመለሰላቸው!

ነበር

እንደተባለውምን እንዲሁም እንደ
ዋሽንግተን ፖስትና ሲ ኤን ኤን
የመሳሰሉት የአሜሪካ ሚዲያዎች
እንደገለጹት የኢትዮጵያ የሎው
ጅና ባለቤቶቹ ወ/ሮ ቱቱና አርቲስት
ይሁኔ በላይ ለኮሙ ኒቲው ብዙ
አስተዋጽኦ አድርገዋል። በቦታው

የነበሩት ካውንስል ማን
ም
ግራምም ያረጋገጡት ይህንን ነው “
”

” በማለት ለኮሙ ኒቲውና
ለከተማው
የሚያደርጉትን
አስተዋጽኦ በመጥቀስ “በፖሊሲ
አድ ሲ፣ በበጎድ አድራጎትና
እርዳታ በመለገስ ከኢትዮጵያውያን
ኮሙ ኒት
ውጭ
ያደረጉትን
አበርክቶ በማንሳት አመስግነዋል።
ለኢትዮጵያው
ልዩ
አክብሮት
ያላቸው መሆኑን የጠቀሱት ም
ግራም በ 52 የኢትዮጵያን ንጉሠ
ነገሥት ቀዳማዊ ኃ/ሥላ ን ወደ
ዋሽንግተን የመጡበትን ዘመን
እንደሚያስታውሱ
ጠቅሰዋል።
ንጉሠ ነግሥቱ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ
ሲመጡ ኋይት ሓውስ ብቻ ደርሰው
የሚመለሱ ሳይሆን የዋሽንግተን
ዲሲ ነዋሪዎችን በቅርብ እየተዘዋወሩ
ያነጋግሩና
ይጎበ
እንደነበር
አውስተዋል። ለምሳሌ ጃንሆይ
በ 52 ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በመጡ
ጊዜ፣ ለከተማው ነዋሪዎች በስጦታ
ያበረከቱት የዝሆን ጥርስ ለረጅም

ጊዜ በዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባው
ጽ/ቤት ህንጻ ውስጥ እንደነበረ
አስታውሰዋል። በወቅቱ ካውንስል
ሊቀመንበር የነበሩትና አሁን ከንቲባ
ወደ ገጽ

$1.00

የ76
ዓመቱን
ለድንተገተኛ
ሞት

ፓትርያርክ
ያበቃቸው

የስኳር መምና
የደም ግፊት
መሆኑ ሲገለጽ በደጃዝማች ባልቻ
ሆስፒታል ማረፋቸው ይታወቃል።
የፓትርያር ሥርዓተ ቀብር ነሐ
17 ቀን 2004 ዓ.ም. በመንበረ
ጸባ ት ቅድስት ሥላ ካቴድራል
የተፈጸመ ቢሆንም የአቶ መለስ
ዜናዊ ሞት አነጋጋሪነት፣ የሳቸውን
ጉዳይ በመጠኑም ቢሆን ሳያጠላበት
አልቀረም። ብዙ አልተወሩም።

ገጽ

ባህላችንና
ፖለቲካችን!

በአቶ መለስ ሞት…
ገጽ

ተቃዋሚዎቻቸው ያለ ቤተክርሲያኒቱ
ህገ ቀኖና በኢህአዴግ መንግሥት
ግፊትና
ፍላጎት
ተ መዋል።

ወደ ገጽ

ገጽ

-ል የክርስትና ስምህ ማነው?
-ኃይለ ማርያም ነው!

ኃ/ማርያም እንደ መለስ ቃላት ረግጦ መደጋገም ጀመሩ

8 ጊዜ ቆብ አሉ!
አቶ ኃ/ማርያም ሰሞኑን ከ ኦኤ ፒተር ኃይንላይን ጋር
በኒዮክር ከጠቅላይ ሚኒስትርነታቸው መት በኋላ
የመጀመሪያውን ቃለ መጠየቅ አድርገዋል። አንዳንዶች
ተስፋ እንዳደረጉት “እንጸልይበታለን” የሚሉ ጠቅላይ
ሚንስትር ሆነው አልተገ ም። ገና ካቢኒያቸውን እንኳ
ሳይሰይሙ አቶ መለስ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙባትን “ቀይ
መስመር” የምትባል ቃል መናገር ጀምረዋል። የመለስን ቃል
ብቻ ሳይሆን የአነጋገርስ ስልት ሳያጠኑ አልቀረም። መለስ
አንዲት አናዳጅ ቃል ይዘው ይመጡና እ ን ደጋግመው
እያስረገጡ ነገር ይረግጡበታል ያልተከለሰና ያልተበረዘ
የመለስ ዜናዊን ሌጋሲ እንደሚቀጥሉበት የተናገሩት አቶ ኃ/
ማርያምም ገና ከመነሻው ከጋዜጠኞች ጋር የሚያጣላቸውን
ብርቱ ስህተት መፈጸም የጀመሩ ይመስላል።
ኦኤ -“ኢትዮጵያ የኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ
ፍሰትን በጥብቅ ትቆጣጣራለች ነቀፋ የሚያቀርቡ
ጋዜጦች ተዘግተዋል ጋዜጠኞች ፀረ-ሽብር ህግ
በመተላለፍ ተወንጅለዋል
ብሳይቶች ይዘጋሉ
የአሜሪካ ድም ራዲዮ ሥርጭትም ሳይቀር ይታፈናል
በተለይ ትላልቆቹን ጉዳዮች በተመለከተ እንደተዘጋው
ፍትህ ጋዜጣ እና የታሠረውን በጣም ነቃፊ የሆነ
የብሎግ ጋዜጠኛ እክንድር ነጋን የመ ሱትን ጉዳዮች
አስመልክቶ የርስዎ መንግሥት ምን ያደርጋል?” የሚል
ጥያቄ አርቦላቸው ነበር።
ጊዜ ያህል ቆብ የሚል ቃል
መላልሰው በመጠቀም የሚከተለውን መልሰዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም - ጓደኞችህ እንደሆኑና
ስለእነርሱም የሚሰማህ ነገር ሊኖር እንደሚችል አውቃለሁ
ፒተር! መረዳት ያለብህ፣ ሁለት ቆብ ያለው ማንም ሰው
ሁት ቆብ ማጥለቁን ማቆም አለበት አን ን ብቻ ነው
ማድረግ ያለበት እነዚህ ሁለት ቆቦች አን በ ጋዊ
መንገድ መንቀ ቀስ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ገወጥና
የሁከት መንገድ ከአመፀኛ ድርጅቶች ጋር መሥራት ነው
ኢትዮጵያ ውስጥ የታሠሩት ሰዎች የታሠሩት ወይም
የተከሰሱት በ ጋዊ መንገድ በመንቀ ቀ ቸው አይደለም
የታሠሩት ሰዎች ከአመ አራማጅ ድርጅቶች ጋር የተገና
ናቸው በጋዜጠኝነት ሥራቸው ምክንያት አይደለም
የታሠሩት ይህ የተፈቀደ ነው ታውቃለህ አንተ እዚያ

ነበርክ እዚያ ሠርተሃል ነገር ግን ቀዩን መሥመር ማለፍ
የለብህም አመ ቀስቃሽና የሽብር ፈጠራ ድርጅቶችን
ማገዝን የመ ሰሉ አድራጎቶች ውስጥ መግባት የለብህም
የብ ራዊ ደህንነት ጉዳይ ነው ይህ ጋዜጠኝነት
አይደለም ተቃዋሚ መሆንም አይደለም ተቃዋሚ
በሁከትና በ ገወጥ መንገድ አይንቀ ቀስም ከሽብር
ፈጠራ ቡድኖች ጋርም አይገናኝም እነዚህ ፓርቲዎች
አይደሉም ግለሰቦች ናቸው እኛ ማንኛውንም ፓርቲ
አልከሰስንም ምክንያቱም በ ጋዊነት የተመዘገቡት
ፓርቲዎች በሃገሪቱ ውስጥ በ ጋዊነት መንቀ ቀስ
ይችላሉ ይሁን እን በእነዚህ ፓርቲዎች ውስጥ
በአባልነት የተመዘገቡ ግለሰቦች ግን ሁለት ምዝገባ
ያላቸው አን በ ጋዊ ፓርቲዎች ውስጥ፣ ሌላው
ምዝገባ በ ገወጥና የሽብር ፈጠራ ፓርቲዎች ውስጥ የሆነ
የሚከሰሱት በ ጋዊው ቆባቸው ሳይሆን በሌላኛው፣
በ ገወጡና ከሽብር ፈጠራ ጋር በተያያዘው ቆባቸው
ነው በሁለቱ መካከል ያለውን መለየት አለብን
በግል ና ያለ አንዳች ማወላወል ካቆሙና በ ጋዊ መንገድ
ለመሥራት ከወሰኑ ሁልጊዜ መድረ አለ ሁለቱንም
የሚቀላቅሉ ከሆነ ሁለቱን ለይተን ለ ገወጡ፣ ለአመ ና
የሽብር ፈጠራ ግን ነታቸው እንከስ ቸዋለን ያ በሃገሪቱ
ግ መሠረት ይያዛል ያስቀጣልም እነዚህ ልዩነቶች
ግንዛቤ ሊጨበጥባቸው ይገባል ለእናንተ ዩናይትድ
ስቴትስ ውስጥ ይህ ችግር አይደለም ምክንያቱም
ጋዜጠኞች በ ገወጥ መንገድ አይንቀ ቀሱም የሚሠሩት
በ ጋዊ መንገድ ነው ያላቸውም አንድ ቆብ ብቻ ነው
በዚህና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ልዩነት ይ ው ነው
ብዙ ጊዜ ምዕራብ ሃገሮች ይህንን ቅልቅል አይረ ም
ምክንያቱም ችግሩ የለባቸውም ሁሉም ጋዜጠኞች
በ ጋዊ መንገድ ሲሠሩ ነው የሚያዩት ይህ የ ገወጡና
የሌላኛው ቆብ ችግር የለባቸውም ያ ልዩነት አንድንዴ
ው ንብር ያለበት ነው እኛን በሚመለከት በቅድሚያ
የምናተ ረው በብ ራዊ ፀጥታ ጉዳዮቻችን ላይ ነው
ይህ የብ ራዊ ደህንነት ጥቅም ጉዳያችን ደግሞ አንድ ሰው
ሁለት ቆብ ስላለው ብቻ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም
በ ጋዊ መንገድ ብቻ እንዲንቀ ቀሱ እንመክራቸዋለን
በጋዜጠኝነትም ቢሆን፣ ተቃዋሚዎችም ቢሆኑ

B-2

ባህላችንና

እኔም ይህን እያወቅ ገብቼበት ይሆን እንዴ ብዬ ብሰጋም፣ ለኢትዮጵያ
እና ለህዝ የአለኝ መቆርቆርና የተሰማኝ ሀዘን፣ ከፍራቻዬ ስለ በለጠ፣ እነሆ
ይህንን የሃሳብ ግብ ፣ በተለይ ለወጣቱ ትውልድ ለማቅረብ እወዳለሁ።
በጽሁ ተቃዋሚዎች በምልበት ቦታ ሁሉ እንደ እኔ በውጭ አገር
የሚኖሩትን እን ኢትዮጵያ ውስጥ የአሉትን እንዳልሆነ ከወዲሁ እገልጻለሁ።

ፖለቲካችን!

በአቶ መለስ ሞት…
ዓለሜ ታደሰ

የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እረፍት እና የሃዘን ሥርዓት፣ ብሎም በጠ/ሚ
ኃይለማርያም ደሳለኝ መተካት፣ ያለፉትን 2 ዓመት የኢህአዴግን አገዛዝ፣
የዛሬ ቱን ኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ የተቃዋሚዎችን ድክመትና ጥንካሬ፣ በኢትዮጵያ
ህዝብ ላይ ቀን ተቀን የሚደርስበት በደልን ተመልሶ ለመፈተሽ እና ወደፊት
ለመራመድ ምን ይሻልል? የሚሉት ነጥቦች እጅግ ብዙ ውይይቶች አስነስተዋል።
የዚህ ጽ ፍ ዓላማም ፣ በተለይ አሁን እለት በእለት በደል የሚደርስበት
ህዝብ በደሉ እንዲቆምለት ፣ ለሃገሪቱና ለህዝ የሚያዝንን ወገን በሙሉ
ት ረቱን ለመሳብ ምን ማድረግ እንደሚገባ የራስን ሀሳብ ለመሰንዘር ነው።
በደል እንዲቆምለት ስል፣ የአለው መንግሥት ይህንን ሁሉ በደል ያመጣው
ስለሆነ፣ እሱ ተወግዶ፣ ዴሞክራሲ ሰፍኖ ሁሉም ነገር መልካም ይሆናል የሚሉ
እንዳሉ አጥቸው ሳይሆን፣ በአገሪቷ የአለው የእለት በእለት ችግር ዴሞክራሲ
እንኳን ቢመጣ በቀላሉ የማይቀርፍ መሆኑንም ጭምር ለማሳሰብ ነው። እንደ
ሙስናና የመሳሰሉት መሠረታዊና ማህበራዊ ችግሮች ነገን ሳይጠብቁ ከወዲሁ
መጥፋ ስለሚገባቸው ከአሁኑ መጀመር ያለባቸው መሆኑን ለማስገንዘብ ነው።
ኢትዮጵያው ውስጥ ስለ ፉና ያሰቡትን ስለተናገሩ የሚታሰሩ እንዳሉ ሁሉ፣
እዚህም ውጭ አገር በተለይ በዋሽንግተን ዲሲ፣ የተለየ ሃሳብ ስለተናገሩ፣
የአሰቡትን ስለጻፉ እና ስለ ጠየቁ የሚወገዙ፣ የሚሰደቡ እና የሚገለሉ ጥቂቶች
አይደሉም። ለተፈላጊው ለውጥ ጠቃሚ ሀሳብ ያላቸውና ህዝብን ሊረ የሚችሉ
ሰዎች፣ በፍራቻ ተውጠው ድምጻቸውን አጥፍተው ተቀምጠዋል። ትንሽ ትንፍሽ
ካሉም አጸፋውንና ቅጣቱን ያውቁታል። አንዳንዶችም ለምሳሌ የቅጣቱን
ሥፍራና ዓይነት የዋሽንግተኑ ቃሊቲ እስር ቤት በማለት ይገልጹታል። ለዚህም
እግጅ ብዙ ምሳሌ መስጠት ቢቻልም፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጊዜዋን ሙያዋን
ያለመቆጠብ ያበረከተችው አቦነሽ አድነው አቢቲ የአሰበቸውን ስለተናገረች
ብቻ ሬስቶራንቷ በአድም እንዲዘጋባት መሆኑ አይዘነጋም። ሰሞኑንም እንዲሁ
የኢትዮጵያ ባለውለታ ኃይሌ ገ/ሥላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እረፍት ሃዘኑን
በመግለጹ ውግዘት እና ስድብ ደርሶበታል። ውግዘትና ስድብ የደረሰበት
ዴሞክራሲና የሀሳብ ነጻነትን ከሚጠይቁ ወገኖች በመሆኑ፣ የዴሞክራሲን
ሥርዓት የሚጠይቁ መጀመሪያውኑ ዴሞክራሲ መስጠት መቻል እንዳለባቸው
ያስታውሰናል። ውግዘት እንኳ መኖሩ የግድ ቢሆን ፀያፍ ቃልን መጠቀም
ከኢትዮጵያዊ ባህላችን አንጻር እንዴት ይታያል የሚለው ሊያሳስብ ይገባል።

አሠራሩ ግን የአበሻ በመሆኑ ነው አስተሳሰቡ ኢትዮጵያዊ ሆኖ አሠራሩ
እንደ ሃገሩ የፈረንጅ ቢሆን የተሻለ ውጤት ያመጣል በዚህ አርእስት
በሚቀጥለው ዘኢትዮጵያ እትም ሃሳቤን ለ ትመት ብርሃን አበቃዋለሁ
ወደ ጽሁፉ ዓላማ ልመለስና በአሁኑ ጊዜ በዛሬ ቱ ኢትዮጵያ ሙስና፣

የጽ
አስተሳሰብ የመነጨው፣ የኢትዮጵያን
ህዝብ
ላጫረሰው
የባዕድ
አስተሳሰብ፣
ወይም ሶሻሊዝም አይደለም። ወይንም አሁን
እንደሚዘመርለት “ያለ ዴሞክራሲ ምንም ሌላ
መንገድ የለም” የሚልም አይደለም። የዚህ ጽሁፍ
አስተሳሰብ የመነጨው ከባህላችን ከታሪካችንና
ከማንነታችን ነው። በአሜሪካም ሆነ በአደጉ
አገሮች ወይም በዚህኛው አገር እንዲህ ሆኗል፣
እና ኢትዮጵያም ተመሳሳይ ነገር መሆን አለበት
ከሚሉት ጋር የሚስማማ ሀሳብ አይደለም።
ይልቁንም
በባዕ
የዴሞክራሲ
መንገድ
መሄድ አለብን፣ በሚሉና በባ ላዊ አገራዊ
መንገድ በሽምግልና በመነጋገር፣ በመከባበር፣
በመቻቻል፣ በመተሳሰብ ነገር እስከ ሚሰክን
ጊዜ መስጠት በሚሉት አስተሰሳቦች መሃል
ቁርጥ ያለ የአካሄድ ልዩነትም ለመፍጠር ነው
ለምሳሌ በጠቅላይ ሚኒስቴሩ መለስ ሃዘን ሰሞን
መንግሥትን በሚደግፉ እና በማይደግፉ ወገኖች
መሃል እጅግ የተቃረነ እና ስሜታዊ ምልልሶች
ሲካሄ
በሁለቱም ወገኖች በ ል “ባ ላችን”
የሚለው ቃል ተደጋግሞ ይሰማ ነበር
በባ ላችን ሙት አይወቀስም

የአስተዳደር በደል፣ ሰዎችን ያለ አግባብ ማሰቃየት፣ በተለይ በዝቅተኛ
የመንግሥት ባለስልጣናንት እና በኢ ህ አ ዴ ግ ካድሬዎች ስለሚፈፀም ይህንን
በደል በተቻለ ፍጥነት ለማስቆም ከመንግሥት ከፍተኛ ባለ ሥልጣናት ጋር
ለመነጋገር በዚህ አቅጣጫ የሚያስቡ ሁሉ እንዲተባበሩኝ በትህትና እጠይቃለሁ

በባ ላችን ለቅሶ ለምን ደረሳችሁ አይባልም
በባ ላችን በግድ ለቅሶ ድረሱ አይባልም
ከባ ላችን የወጣ አሠራር ነው

የሚሉ ነበሩ

ይህ የሚያሳየው እያንዳን ኢትዮጵያዊ ለባ ላችን ያለውን ግንዛቤ ሲሆን፣
በባ ሉ መሠረትም ምን ማድረግ እንዳለበት እያወቀ፣ በተለያየ ምክንያቶች
የማያደርገው መሆኑን ነው ባ ላችን ትክክል ነገር ለመሥራት በቂ መመሪያ
ስለሚሰጥ ምናልባት ብንጠቀምበት ለፈጠርናቸው ችግሮች የተፋጠነ መፍትሄ
እናገኛለን ብዬ አስባለሁ ባህላችን ስለ አንድነት፣ ስለ መተዛዘን፣ ስለ መተሳሰብ፣
በችግር ጊዜ ስለመደራረስ ምን ማድረግ እንደሚገባ መልስ አለው። ያን መልስ
ዴሞክራሳዊ ህገመንግሥታዊ ምናምን በተባሉ ፍልስፍናዎች ውስጥ አናገኝም።
ተጨማሪም ምሳሌ መጥቀስ ይቻልል። ብዙ ኢትዮጵያውያን በሚኖሩበት
እንደ ዋሽንግቶን እና አካባቢው ያሉት ባ ላዊ ተቋማት ማ በር፣
ዕድር፣አብያተክርስቲያናት
የመሳሰሉት እያደጉና፣ ጥቅም ሲሰጡ
እናያለን። በፈረንጅ መዋቅር ዓይነት የሚዋቀሩት ግን ሲያጣሉ፣ ሲኮስሱ
ሲፈርሱና እና ሲገነቡ እናስተውላለን። ምንም እንኳን ለድርጅቶች
መዳከም በፈረንጅ አገር እና የአባላት መበተን ብዙ ታሪካዊ ምክንያቶች
ቢኖሩትም፣ ዋነኛው ምክንያት ድርጅት የሚዋቀርበት አስተሳሰቡ ፈረንጅኛ

ጠቅላይ ሚኒስቴር መለሰ ዜናዊን በጽኑ የሚቃወሟቸው፣ በብዙ ነገር
ቢወነጅ ቸውም፣ በፍቅረ ነዋይ እና ከገንዘብ ጋር በተነካካ ስማቸው
ፈጽሞ የማይነሳ በመሆኑ ፣ ይህን ጠቃሚ ፀባይ፣ በሥልጣን ላይ ያሉ
የትግል ጓዶቻቸው፣ በሁሉም ኢትዮጵያ አቅጣጫ አስፋፍተው፣ ደሃ
አቤት ብሎ ምላሽ የሚያገኝበት ቦታ ከአቋቋሙ፣ በጠቅላይ ሚኒስቴሩ ስም
ሊቆም ከሚችል የገዘፈ ሃውልት የበለጠ እንደሚሆን በጽኑ አሳስባለሁ
ለሃገሪቷና ለ ዝ የሚያስቡ በውጭ ሃገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ በዚህ
በደልን ለማቆም በሚደረገው ጥረት መሳተፍ የሚገባቸው በአገር ውስጥ
በደልን ለማቆም የሚሞክሩ፣ የብቀላ እርምጃ በመፍራት፣ ምንም ማድረግ
ስለ አልቻሉ፣ ዝቡም በደሉን ለማን ይናገረው ዘንድ ስለጨነቀው ነው
በመጨረሻም ድህነት በሁለት የተከፈለ ስለሆነ፣
የንብረት ድህነትና
የመንፈስ ድህነት በመሆኑ፣ የንብረት ድህነት ገንዘብ ሲገኝ ይሟላል የመንፈስ
ድህነት ግን ከጠፋ፣ ከተበላ ፣ ገንዘብ እንኳን ቢገኝ ስለማይድን ለዘመናት
ከኢትዮጵያ ዝብ ያልተለየውን ራትና የመንፈስ ሃብት ማቆየት ተገቢ ነው

የከፋፈሉንን መሪ አንድ ሆነን ቀበርናቸው!
ተቦርነ በየነ
በቅርቡ የጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊን ሞት ተከትሎ
በሀገራችን የተፈጠረውን ሁኔታ ሳይ አንድ የቆየ የስለላ
ታሪክ ትዝ አለኝ::
ባንድ ወቅት፣ አንድ አሜሪካዊ የስለላ አባል፣ ወደ
ቀድሞዋ ሶ የት ህብረት ለስለላ እንዲሄድ ይታዘዛል፣
በዚህም መሰረት፣ በሶ የት ህብረት በሚኖረው ቆይታ፣
ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመላክ፣ ቀይና ሰማያዊ ቀለም
ያላቸው ብዕሮችን እንዲጠቀም በጥብቅ ይታዘዛል። ይህም
የሆነበት ምክንያት በወቅቱ የነበረው የሩሲያ ስለላ ድርጅት
ከሀገሩ ይወጡ ለነበሩ ማናቸውም ጽሁፎች መነበብ
አለባችው የሚል ህግ ስለነበረው ነው። በዚህም መሰረት
ቀዩ ብዕር ትክክለኛ መረጃን ለመላክ የሚጠቀምበት ሲሆን

መረጃው ሀሰተኛ መሆኑን ለመጠቆም ሰሚያዊውን ብዕር
እንዲጠቀም በጥብቅ ተነግሮት ወደ ሩሲያ ያቀናል::
የሶ የት ህብረት ቆይታውን በተመለከተም ሪፖርት
ሲያደርግ ታላቋ ሩሲያ የነ ነት፣ የፍትህ፣ የዲሞክራሲ፣
የዕ ልነት ሁሉም ነገር ተማልቶ ያለባት ምቹ ሀገር
እንደሆነች ገል ፣ “በሩሲያ ፈልጌ ያጣሁት ነገር ቢኖር ቀይ
ብዕር ብቻ ነው” ብሎ ረፖርቱን አጠቃለለ::
ወደእኛ ሀገር ስንመለስ እውነት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ
ዜናዊ የአመራር ብቃት፣ ጀግንነት፣ ብልህነት፣ አርቆ
አሳቢነት ሰሞኑን እየተባለ ያለው ብቻ ነው ከተበላ ትክክል
አይመስለኝም። ምክንያቱም እውነቱን ለመ ፍ፣ እንደ
አሜሪካዊው ሰላይ ቀይ ብዕር ካላጣን በስተቀር ወይም
በነበረው ፕሮገራም መጣበብ ምክንያት ተዘሎ ካልሆነ
በቀር፣ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በ 21 ዓመት ያመራር

በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤክስፖ
ከገጽ
የሆኑት ንሰንት ግሬ ከነበረበት ቦታ አንስተው
ልዩ የክብር ቦታ ተሰጥቶት በቅርስነት ከፍ ባለ
ቦታ እንዲቀመጥ ማድረጋቸውን ጠቅሰዋል።
“የ ንሰት ግሬ ዛሬ እዚህ መገኘት ጠንካራ
መልዕክት ለማስተላለፍ ነው።” ያሉት ም
ግራም ከንቲባው “ስለኢትዮጵያ የሚያስቡ

ዘመናቸው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሆነውን የኢትዮጵያን
ሠራዊት የበተኑ፣ ኤርትራን ያስገነጠሉ፣ በ21ኛው ክፍለ
ዘመን የወደብ አላስፈላጊነትን በልበሙሉነትና በብልህ
ያመራር ብስለት ያስረ ኝ ታላቅ የማይተ መሪ ናቸው::
በተሳሳተ የትምርት ፖሊሲ አንድ ትውልድ ያመከኑ ባለ
ራዕይ መሪ ነበሩ::
በኢትዩ-ኤርትራ ጦርነት 80 ህ ኢትዮጵያውያን
ወታደሮችን
ያስፈጁ እና ያለምንም ቅድመ-ሁኔታ
እደራደራለሁ ያሉ መለኪያም መተኪያም የማይገኝላቸው
ታላቅ የሀገር ሀብትም ነበሩ::

“የኢትዮጵያ የሎው ጅ እንደምታየው የሚሰጠው አገልግሎት በመጽሀፍ መልክ
በሚታተመው ብቻ ሳይወሰን በተለያዩ ዘርፎች ህብረተሰቡን በማገልግል ላይ ይገኛል።”
የየሎ ጁ መስራችና ፕሬዚዳንት ወ/ሮ የ እመቤት ቱቱ

ኮሙ ኒቲ የምታበርከቱት አስተዋጽኦ
ከፍተኛ በመሆኑ አመሰግናችኋለሁ” ብለዋል።

ሲሆን ከዋሽንግተን ከተማ ማምንት ጋርም
ራሳቸውን የማስተዋወቅ አጋጣሚ አግኘተዋል።

በሜሪላንድ ዲሲና ኖርዘርን ር ኒያ
200 የሚደርሱ የኢትዮጵያውያን ቢዝነሶች
እንዳሉ የሚታወቅ ሲሆና አብዛኞቹ
በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የኢትዮጵያ

ኤክስፖው የተለያዩ የቢዝነስ ድርጅቶችና
ለትርፍ ያልተቋቁሙ ሲ ክ ድርጅቶች
የተካፈሉበት ሲሆን የአርት ሥዕል ትርኢትም
ለእይታ ቀር ል። በተለይ ትልቁን ድርሻ
ከያዙት መካከል የወጣት ፕሮ ሽናሎቹ
የፓናል ውይይት ነበር ። ሥራ የማግኘት
እድልን ለማስፋፋትና ኢንፎርሜሽንን
ለማጋራት
አልሞ
የሚንቀሳቀሰው
የፕሮ ሽናል ወጣቶቹ ማህበር በዚያ ዙሪያ
ባዘጋጀው ውይይትና ሥራ ፈላጊዎችን
ከቀጣሪዎች የማገናኛ መድረክ ብ ር
የመፍጠር ሙከራ ማድረጉም ተገል ል።
በዚያው መስክ ባለሙያዎችን ጋብዞ
ውይይት በማድረግ ለወጣቶቹ ልምድ
ልውውጥ ማድረግ ማስቻሉም ታውቋል።
የዝግጅቱ አለማ ተመርቀው ሥራ የሌላቸው
ኢትዮጵያውያን ወጣቶችን ስራ አፈላለግ

እዚህ ስላሉት ስደተኛ ኢትዮጵያውያንም
የሚጨነቁ መሆኑን ለመግለጽ ነው።” ብለዋል።
ም ግራም በኃላፊነት የሚመሩት ፣
በዋሽንግተን ዎርድ ዋን ዞን አንድ
ለአብዛኞቹ ኢትዮጵያውን ቢዝነስ ማዕከል
መሆኑን ጠቅሰው “ ሠራተኞቹና ታታሪዎቹ
ኢትዮጵያውያን
ለዲሲ
መንግሥትና

የሎው
ጅ ተጠቃሚዎች እንደነበሩና
እንደሆኑም ይታመናል። የየሎ
ጁ
መስራችና ፕሬዚዳንት ወ/ሮ የ እመቤት
ቱቱ ለዘኢትዮጵያ እንደገለጹት፣ በእለቱ ከ50
በላይ የሚሆኑ የንግድና የሲ ክ ድርጅቶች
ንደርስ በኤክስፖ ላይ ተሳታፊ በመሆን
ምርቶቻቸውንና አገግሎታቸውን ያስተዋወቁ

ለማንኛውም ጠቅላይ ሚንስትር መለስ ዜናዊ የከፋፈሉት
ህዝብ አንድ ሆኖ በናቁት ሰንደቅ ዓላማ ጠቅልሎ
ባዋረ አት ቤተከርስቲያን ቀብሯቸዋል። ወርቅ ከሆነው
የትግራይ ህዘብ የተፈጠሩት ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ዜናዊ፣
አሁን የሉም በዘር በሀይማኖት እንዲከፋፈል የደከሙለት
ህዝብም አንድ ሆኖ እሳቸውን ቀበረ። ስለዚህ ሟች በከንቱ
ደከሙ:: ነብስ ይማር!

በ1997 ምርጫ፣ በሰላማዊ መንገድ በካር ያ ነፋቸው
ህዝብ ላይ፣ አነጣጥሮ ገዳይ ያዘመቱ ልበ-ሙሉ ጀግናም
ነበሩ:: ታድያ ይሄ ሁሉ ታላላቅ የጀግንነት፣ የብልህነት፣

የዞረ

የኢትዮጵያ የሎ ጅ ቤተሰቦች ቱቱ ፣ ይሁኔ፣ ሰላምና፣ ፍቅር ከዲሲ ከንቲባ ንሰንት ግሬና
ካውንስል ማን ም ግራም ጋር

ያስተዋይነት ብቃታቸው ታሪክ ተዘሎ መታለፍ አግባብ
አይደለም። ምክንያቱም በነዚህ ምክንያቶች የፈሰሰው
እንባና ደም ለቀብራቸው ከፈሰሰው እንባ በተሻለ
የሳቸውን ብቃት ያሳያል የሚል እምነት ነበረኝ::

የኃይስ ል ተማሪዎች በትምህርታቸውም ሆነ
በሙያቸው የሚታገዙበትን ሜንቱር መንገድ
ማሳየት አን ዓላማ መሆኑን አስረድተዋል።

አንጋፋው አርቲስ ቀለመ ወርቅ ደበበ
እለቱ የክብር ተ ላሚ አን ነበሩ
መንገድ ማሳየት ብቻ ሳይሆን ገና ከመነሻው
ለስራ ውድድር ብቁ የሚሆኑበትን መንገድ
ለማመቻቸት መሆኑን ወ/ሮ ቱቱ ተናገረዋል።
በተለይ እድሜያቸው
2ያሉትን

ኤክስፖው በይሁኔ በላይ በተሰናዳውና
አርቲስት ዓለምፀሐይ ውዳ በመራችው
የምሽት ዝግጅቱም የህጻናት የአማርኛ ቋንቋ
ፊደልና ንባብ ውድድር ተካ ዶ አ ናፊ ለሆኑ
ህጻንት ሽምልማት ተሰጥቷል። የተለያዩ ባህላዊ
የሙዚቃ ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን የእለቱ
የክብር ተ ላሚ ለሆኑት ለአንጋፋው አርቲስ
ቀለመወርቅ ደበበ እና ዓለምፀሐይ ወዳ ች
የተዘጋጀላቸው ሽልማት ተበርክቷል። የሎዎ
ጁ ሲጀመር ጀምሮ ለኮሙ ኒቲውም ሆነ
ለድርጅቱ ያልተጓደለ ድጋፍ ለሰጡት የቢዝነስ
ሰዎችም እንዲሁ ሽልማት ተሰጥቷል።
የኢትዮጵያ የሎው
ጅ እንደምታየው
የሚሰጠው አገልግሎት በመጽሀፍ መልክ
በሚታተመው ብቻ ሳይወሰን በተለያዩ ዘርፎች
ህብረተሰቡን በማገልግል ላይ ይገኛል። ያሉት
ቱቱ “ኤክስፖው ውጤታማ ነበር
” ብለዋል። በየአመቱ አዲሱን
ዓመት አስታኮ የሚደረግ መሆኑን
ገልጸው የሚቀጥለው 20ኛው
የኢትዮጵያን የሎው ጅና ኛው
ኤክስፖ በተለየ ሁኔታ ለማዘጋጀት
ማቀዳቸውን
ተናግረዋል።

ፎቶ ማት አንድሪያ

በዝግጅቱ ተካፋይ ከነበሩ ህጻናት
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Ethiopia’s
new leader
takes oath
of ofﬁce

Without a Godfather
When the late PM Meles Zenawi picked
the then little known Hailemariam
Desalegn as his deputy foreign miniter
two years ago, many in his political
party and close observers wondered
what Meles saw in this southern native
with a strong religious background.
Hailemariam,47, and holder of two

to witness how the new PM would handle
the extremely treacherous political and
economic affairs of one of the poorest
and most populous nation in the world.

through the performance evaluation
(Gimgema) by the political elites
during his tenure as Foreign Minister
and deputy chairman of the EPRDF.

Meles had planned to closely oversee
Hailemariam’s mentoring process when
he appointed him for dual ministerial
positions as Deputy Prime Minister and

Azeb Mesﬁn, widow of the late PM Meles,
and few TPLF polite bureau strongmen,
were not content with the nomination of
Hailemariam to replace her late husband.
She nominated Suﬁan
Ahmed, minister of
ﬁnance, instead to the
chairmanship of the
ruling party saying
he would be better ﬁt
for the position and
fair representation to
his party, OPDO. This
dissent within the TPLF
core took a couple of
closed door meetings
to quench, as majority
of the polite bureau
had the upper hand in
outlaying this was the
original
succession
plan of their “Great
Leader” and stay away
from meddling in it.

Following the announcement of the death of Prime
Minister Meles Zenawi onAugust 21,2012, Ethiopian
new Prime Minister Hailemariam Desalegn
took the oath of ofﬁce Friday, taking over power
after the death of long-time ruler Meles Zenawi.

Hailemariam, 47, was elected elected as the
chairman of the ruling coalition Ethiopian Peoples’
Revolutionary Democratic Front (EPRDF), which
holds an overwhelming majority in parliament.
“With the decision of the EPRDF and the parliament,
I am very happy to take the responsibility of
being prime minister,” he said, speaking after
taking the oath with his hand on the bible.
A close ally of Meles as deputy prime minister
and foreign minister since 2010, Hailemariam
vowed to continue in the footsteps of the late ruler.
“We
brought
development to

peace,
democracy
the country,” he

and
said.
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Coaching in progress: The late PM Meles (left)
took Hailemariam Desalegn under his wings
and mentored him. The process was cut short
by the sudden death of Meles, unexpectedly
propelling Hailemariam to the top position.

master’s degree, was put through the fast
track and clenched the premiership after
the sudden death of Meles, who passed
away in mid August due to a mysterious
illness. And now the world is even more
eager to see the leadership qualities
that Meles saw in him to crystallize.
Watching in silence this historical power
transfer…silence even from the usually
loud opposition in the Diaspora, waiting

Minister of Foreign Affairs in 2010 as
part of the his great succession plan.
But the late PM’s unexpected death cut
short into the process and propelled
Hailemariam into the limelight, ultimately
at the helm of the most powerful ofﬁce in
the executive branch of the government.
Not only did he not graduate into his
present top position but close political
observers say, Hailemariam never went

Meles saw his legacy as continuous with the accomplishments of the EPRDF.
“I cannot separate my achievements from what can be considered as the
achievements of the ruling party,” he once said. “Whatever achievement there
might have been, it does not exist independent of that party.” Under his rule,
Ethiopia was widely praised for its economic progress. Education improved
and women gained greater rights. But Meles’s authoritarianism attracted the
frequent censure of human rights groups, and such concerns will inevitably
temper assessments of his bequest to Ethiopia.

B5

Ethiopia sees a new rule
to ban religion-oriented
messages at public places
The Ministry of Federal Affairs said
that it is in due course to formulate
a new law that bans any religious
songs, pictures as well as proverbs
from public place in a bid to deter
causes of religion-based conﬂicts.
According to the Ministry, the new
law will be designed particularly in
a bid to prohibit display of religious
pictures and proverbs as well as the
act of playing religious hymens in
public transportation and hotels.

-

Many are apprehensive
in the way he would
handle the execution of the several grand
projects under the extremely ambitious
transformation plan; how he would
tackle conﬂicts from abroad surrounding
the construction of the Renaissance
Dam; how he would treat the opposition
parties within and abroad, and the
highly controversial issue of political
prisoners and freedom of expression.

Oh! Was I
wrong!

Ethiopia’s New
First Lady

22-

After his swearing
in as the new PM last
Friday, the public, local
and world politicians
and oppositions alike
are in a wait and see,
mute mode, questioning
whether
he
would
deliver and ﬁll in the
big
shoes
vacated
by
his
Godfather.

Abebe Worku, public relations head,
told The Reporter that in order to
establish an orderly organized system
of religious practice in the country
and to promote smoother relations

among diversiﬁed religious and racial
groups, the Ministry is considering
a new regulation and proclamation
that governs the public display of
any religious pictures and proverbs
and playing of hymn in public
transportation outside religious sites.

every single bit of
the camp was an
amazing feeling.

Glimpses from the
Ethiopia Heritage
& Culture Camp
B4
understanding

The ministry said that it had organized
a committee to study the situation and
see the possibilities of enacting the
law based on the agreement of the
public.

In various public service enterprises such as taxis,
public transportation, hotels and other institutions,
there need to have a proper law that ensures an order
regarding religious messages, pictures, display, and
any electronic based hymns. These may instigate
public conﬂicts and religious tensions.

After the committee ﬁnalizes the
study, it will discuss the details
with different sections of the
society in order to create a common

So the Ministry of Federal Affairs is considering
and organizing forums to discuss how to formulate
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Ethiopia Faces Dangers but Also Opportunities in Meles Succession
Ethiopia is widely considered
one of Africa’s most repressive
governments, though it continues
to get around a billion dollars of
American aid each year. It is also
a close American military ally, and
American ofﬁcials have privately
said that one of the Central
Intelligence Agency’s favorite
partners to ﬁght Muslim e tremism
in Africa is the Ethiopian
military and security services.
In the past few months, the
Ethiopian government has been
accused of killing and displacing
members of traditional groups
who live in the Omo River
valley in southern Ethiopia so
the government can build a large
hydroelectric dam and lease
land to foreign sugar companies.
Mr. Meles was seen as the
mastermind behind many of his
government’s plans. While many
human rights groups viliﬁed
him, some development e perts
lavished him with praise, saying
Ethiopia has vastly better famine
prevention programs than it did
when Mr. Meles s insurgent
group seized power in 1991.
nder Mr. Meles, especially in
recent years, Ethiopia has invested
heavily in public infrastructure
and branched into competitive
businesses like ﬂower farming.
Mr. Meles played an outsized
role in the region, recently
helping try to broker peace
between Sudan and the newly
independent nation of South Sudan.

Meles had dropped out of medical
school to ﬁght in the igrayan
People s iberation Front P F ,
part of the alliance that in 1991
overthrew the communist dictator
Mengistu
aile Mariam. Since
then, Meles has been praised
for his vision of an ‘Ethiopian
Renaissance’ and for policies that
helped alleviate a great deal of
thiopia s poverty. Many fear that
progress and stability won’t be
sustained without his leadership.
eputy
Prime
Minister
ailemariam esalegn had been
appointed on Sept 15/2012.
ailemariam esalegn, originally
a civil engineer, had been a
trusted aide to Meles, who it was
widely believed was grooming
ailemariam to succeed him.
he move would have marked
a breakwith tradition, since the
country s political elite under Meles
has been dominated by ethnic
igrayans whereas
ailemariam
is Woylata and was not part of
the P F. Also, ailemariam is a
Protestant rather than an Ethiopian
rthodo
hristian like Meles
and most of the party elite. While
ethnic leaders representing most
ethnic groups have been brought
into the EPRDF, analysts say there
is a potential for social tension if
the party remains dominated by
igrayans, who comprise .
of
the total population. Some believe
Meles chose ailemariam to avoid
the risk of reproducing igrayan

domination, and also in response to
pressure from international donors
to diversify the leadership of the
P F. ith Meles gone, however,
local commentators speculate
that a igrayan elite within the
ruling party may seek to maintain
their dominance by blocking
ailemariam from taking over.
Other observers dismiss fears of a
power struggle. his is completely
overlooking the strength of the
EPRDF institutions, which are
stronger than most are willing
to admit, e plains r. Solomon
Dersso from the Institute for
Security Studies in Addis Ababa.
“While there could be divisions
and tensions, normal in such an
organization, I think the point has
been e aggerated a great deal.
From talking with close observers
in the party paradigm, it doesn’t
seem like there is any contestation
of who will be the leader.”
Dersso notes the fact that
ailemariam has held such
authoritative positions as deputy
prime minister and foreign minister.
e is able to control these
important institutions and easily
continue on the work of Meles. As
a result the security forces are also
likely to carry on as they were”.
But for opposition parties, human
rights groups and democracy
activists, continuity of the status
quo will be a disappointment.

hile Meles was praised for
implementing a public sectordriven development model, human
rights groups have complained of
increasingly repressive rule. While
elections have been held every
ﬁve years, with the ne t planned
for 2015, says Dr Negaso Gidada,
leader of opposition party the
Unity for Democracy and Justice
Party
. r idada claims there
is is no space for political opposition
to compete and says his party is
constantly harassed and restricted
from their political activities.
According to
thiopian e pert
etil ronvoll based in orway,
Meles had managed to persuade
donors that his authoritarian rule
was necessary for stability and
development. “One implication of
Meles death is that thiopia will no
longer be a one man rule, but will
become more pluralistic, rovoll
told M . f, as a result of this

pluralism development begins
to take longer to implement then
internationaldonors might assert
more pressure on the EPRDF.”
Dersso sees signs of the rulingparty
changing its approach after
Meles. f esalegn s ﬁrst speech
is anything to go by, he talked
about opposition politicians, like
Meles neverdid, it seems he is
taking a reconciliatory approach”.
Despite the fear on the streets of
what the future holds after the
passing of the only leader many
thiopians have known, Meles
death could bring into being a
more pluralistic EPRDF, requiring
the ne t leader to work harder to
appease the nation than Meles ever
needed to. Says ronvoll Meles
shoes are ust too big to ﬁll.
Source FF
imes, guardian.co.uk,

MA
ime online.

Culture

Bilen Yoseph

Oh! Was I wrong!

Ev ery summer for four y ears n ow , I hav e b een v olun teerin g
at a c amp c alled “ Ethiopia Heritage & Culture Camp” .
When I ﬁrst decided to volunteer it was because my cousin
ask ed me for help. I w as n ot ex c ited ab out spen d in g four
hot days at a camp with little kids, but it was a family thing
so I said y es an d j oin ed them.
Little did I know that this camp was going to change some
liv es.
A s I said b efore the c amp is c alled Ethiopia Heritage &
Culture Camp – T o c on n ec t, to b e ed uc ated . I t’ s for families
raisin g Ethiopian - - A meric an c hild ren . I t’ s ab out k eepin g
the k id s c on n ec ted to their heritage so that they are w ell- roun d ed in d iv id uals. T here are lan guage c lasses, history
c lasses, c ook in g c lasses an d more. T he k id s also get to
sin g, d an c e an d play games that w e use to play b ac k home.
W hen this id ea w as ex plain ed to me I thought O K that’ s
nice but I didn’t fully understand the eﬀect it could have
on the families. I c ame to this c oun try w hen I w as elev en
y ears old , so I had a taste of my c ulture, I rememb er most
thin gs, I hav e a b ig family an d I also liv e in the area that has
the biggest population of Ethiopians outside of Ethiopia. I
had my culture around me all the time so going to a camp
to see more of it d id n ’ t ex c ite me that muc h. O h! W as I
wrong! By the end of the fourth day, I was emotionally
D R A I N ED ! ! ! ! ! !
S eein g all these k id s that w ere b orn here in the U n ited
S tates, or that c ame here at a v ery y oun g age, or w ere
ad opted , en j oy ev ery sin gle b it of the c amp w as an
amaz in g feelin g. P aren t than k ed us ov er an d ov er again for
b rin gin g the prid e b ac k to their k id s’ ey es an d for b rin gin g
the memories of home right here in V A .
We welcomed the families to the camp wearing traditional
clothing from diﬀerent parts of Ethiopia, we have coﬀee
ceremony waiting for them under a willow tree, and the
kids can either play traditional games or get their hair
b raid ed . T hey rec eiv ed T - - shirts all mad e in Ethiopia. T he
banquet had traditional food sponsored from one of the

b est Ethiopian restauran ts
in the W ashin gton D C area.
P rofession al d an c ers show ed
oﬀ their dance moves. We
made toys and decorations
from simple items you ﬁnd
aroun d the house, an d
show ed them to hav e fun
outsid e w ith these items.

(Ferres Gilbiya) all the cotton candy and popcorn… (phew
I’m tired just thinking about all the diﬀerent activities we

T o help families c on n ec t
ev en more w e set out maps
of the U S an d Ethiopia an d
the families put pin s to show
w hat state they c ame from
an d w hat part of Ethiopia
they are from. T hey get to
see w ho from the c amp is
from the same area as they
are. The connections they
mak e at this c amp w ill last
them a lifetime.
T his y ear w e ev en had tw o
c hild ren that w ere guests
in prev ious y ears w ho b ec ome v olun teers. I n ev er thought
four days can make such a big diﬀerence in someone’s life,
b ut it d oes an d I am proud to b e a part of it.

had ) , an d w hen my sister ask ed my n iec e if she had a good
time at the camp she told her…”Oh Yeah I wish I could live
there” J� What more reason do I need to go back next year.

So four years later, I still go through the same emotions as
the ﬁrst year. Of course the ﬁrst one is me complaining
about how much work is waiting for us and how hot it’s
goin g to b e, b ut I get ov er that on c e the c amp starts.
A c ouple of the paren ts c ame up to us the v olun teers an d
told us in tears how muc h w e hav e helped their c hild ren
c on n ec t an d feel proud . T he organ iz er also rec eiv es e- mails and letters in the mail about what this camp has
mean t to them an d their c hild ren . T here is n o amoun t
of b ac k pain an d sw ollen feet an d messed up hair an d
vacation hours spent on this camp that can make you say
this is n ot w orth it.
M y n iec es c ould n ’ t w ait
to go home an d tell
their Gran d ma ab out
all the thin gs they d id
at the c amp. T hey
talked about getting
to play the traditional
music al in strumen ts an d
mak in g I n j era d an c in g
at the b an q uet w ith the
profession al d an c ers,
getting to ride the pony
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ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም
ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር
በመሆናቸው ሁሉ ነገራቸው
እየተነገረ ነው። ይህም
የተለመደና የተጠበቀ በመሆኑ
የባህርያቸው ቁልፍ መገለጫ
የሆነው እምነታቸውም እንዲሁ
ተነስቷል። ብዙዎች የመገናኛ
ብዙሃንም አቶ ኃ/ማርያም
ምእራፍ ከተባለ
መ ሄት ጋር ያደረጉትን
ተከታዩን ቃለመጠይቅ፣
ደጋግመው
አትመውታል። እነሆ
ላላነበባችሁት!

ቢኖረንም የእኛ አይደለም
ሁሉንም ትተነው ነው
የምናልፈው
ሀብታችን
ጌታ ብቻ ነው እላቸዋለሁ
በአገልግሎት እንዲበረቱም
እንመክራቸዋለን
ለአገልግሎትና የክርስቶስን
አካል ለማነጽ ልዩ ልዩ ጸጋ
ይሰጣል ለእርሶ የተሰጦት
የጸጋ ዓይነት ምንድነው?
አቶ ኃ/ማርያም - እንግዲህ
ጥሪ
የተለያየ
ነው
ሁላችንም መሰዊያ ላይ ቆመን
አንሰብክም እኔን ደግሞ

አገር እንዲበዛ እጸልያሁ ለመሪዎ ፣ ለመንግሥት፣
ባለሥልጣናት ጥበብና ማስተዋልን እንዲሰጥ እጸልያሁ
ሁሉም ሃይማኖቶች ያለ አድልዎ እና ልዩነት በእ ልነት
እና በመቻቻል እንዲኖሩ እመኛለሁ
ሁለተኛ
የእግዚአብ ር ቃል ሰው ሁሉ ወደ መዳን እንዲመጣ
ይላል ስለዚህ ሰው ሁሉ እንዲድን እጸልያለሁ ይህ
የእግዚአብ ር ፈቃድ ነውና ሶስተኛ እናቴ አልዳነችምና
ለወላጅ እናቴ በተለይ እጸልያለሁ አራተኛ ለል ቼና
ለቤተሰቤ ዘወትር እጸልያለሁ
እንደው በግልጽ ለመጠየቅ ያህል ወደ ሥልጣን ሲመጡ
አብረው የሚመጡና ለመሥራትም የሚመቹ የኃጢአት
ፈተናዎች ይኖራሉ እርስዎ እስካሁን ድረስ የገጠምዎትን
ፈተና በምን መንገድ አልፈውታል?
አቶ ኃ/ማርያም የእውነት ለመናገር እስካሁን
እ ግ ዚ አ ብ
ር
ረድቶኛል በፈተናዎቹ

የኃይለማርያም እምነት-

ኢትዮጵያ ውስጥ በጣት ከሚቆጠሩ
የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ውስጥ
በወላይታ የሚገኘውና በአቶ ኃ/
ማርያም ይዘወተር የነበረው አን
ነው።

የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ኦንሊ ሰስ
በሌሎች “ኦንሊ ሰስ” ኢየሱስ ብቻ ተብሎ የሚጠራው የሐዋሪያት ቤተክርስቲያን
አማኞች ትምህርተ ሥላ ን አይከተሉም። በጥምቀት ሥርዓታቸውም ይለያሉ። እግዚአብ ር አንድ
ገጽ አንድ አካል እን አብ ወልድ መንፈስ ቅ ስ የሚባል ሶስትነት የለውም ይላሉ። ቤተክርስቲያናቸው
አንድ አምላክ እሱም አንድ ኢየሱስ ነው ብላ ታምናለች። እግዚአብ ር ራሱ መጣ እን አንድ ልጁ
ኢየሱስን አላከም። ኢየሱስ በስጋ የተገለጠው እግዚአብሄር ነው!

በጣም የሚወ ትን መዝሙር
ይንገሩኝ?
አቶ ኃ/ማርያም እኔም
እንደ ዳዊት ጨርቄን ልጣልልህ
የሚለውን
ኢየሱስ አብም ወልድም ለመሆኑ በዮሀ
0 መስክሮዋል ብለው ያስተምራሉ። ኢየሱስም - እኔ
ጉባ ገብተው ሲያመል ግን እንደ
መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ፣በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም እኔንስ ብታውቁኝ አባቴን
ባለሥልጣን የፕሮቶኮል ነገር አለ
ደግሞ ባወቃችሁ ነበር ከአሁንም ጀምራችሁ ታውቁታላችሁ አይታችሁትማል አለው ፊል ስ ጌታ
የጥበቃ ጉዳይ አለ ሌላም ሌላም
ሆይ፣ አብን አሳየንና ይበቃናል አለው ኢየሱስም አለው አንተ ፊል ስ ይህን ያህል ዘመን ከእናንተ
ይሄን ሁሉ ረስተው በነጻነት
ጋር ስኖር አታውቀኝምን? እኔን ያየ አብን አይቶአል፣ እንዴትስ አንተ አብን አሳየን ትላለህ? እኔ በአብ
ለማምለክ አይቸገሩም?
እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ አታምንምን? እኔ የምነግራችሁን ቃል ከራ አልናገረውም፣ ነገር ግን
አቶ ኃ/ማርያም ምንም
በእኔ የሚኖረው አብ እርሱ ስራውን ይሰራል
አል አለሁ
እላለሁ
አልቸገርም ጉባ ውስጥ ካለሁ
ይሄን ከልቤ ነው
እኔ ስለ ራ ጨርሶ አላስብም እነ
የሐዋሪያ ቤተክርስቲያን እነዚህን የመሳሰሉ መጽሐፍ ቅ ሳዊ ጥቅሶችን እየጠቀሰች ታስተምራለች።
የምልህ ንጉሥ ዳዊት
ንጉሥ ዳዊት በእግዚአብ ር ፊት
በጥምቀት ሥርአቷም እንደ ሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት በወንጌላዊው ማቴዎስ መጽሐፍ በምዕራፍ 2
የተከበረ በእግዚአብ ር
ጨርቃቸውን ጥለው ያመል ነበር
ቁጥር ላይ እንደተጻፈው ሰዎችን በአብ በወልድና በመንፈስ ቅ ስ ሳይሆን፣ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ
ዘንድም የተወደደ በብዙ
እኔስ የማመልከው እግዚአብ ር
2 ቁጥር ላይ በተጻፈው መሠረት ሰዎችን ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታጠምቃለች።
ነገር በጣም የተመሰገነ
ፊት እንደሆን እን የማስበው
ሐዋርያው ከሌሎቹ የቤተከርስቲያን ዓይነቶች የሚለይ ሲሆን በተለይም ብዙዎቹ በስህተት
ንጉሥ ነበር እስራኤልን
ሌላ ነገር አላስብም ማልቀስ ካለብኝ
ከሚያመሳስሉት ከፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናትና ተከታዮች እምነት የሚለይ ነው። እጅግ ጥቂት
የሚመስል ትልቅ ዝብ
አለቅሳለሁ፣ መንበርከክ ካለብኝ
አማኞችና በጣት የሚቆጠሩ ቤተከርስቲያናት ያሉት ቢሆንም እንደሃይማኖታዊ ተቋም ራሱን ችሎ ያለ
መግዛት የቻለ ዳዊት
እንበረከካለሁ ጌታ ሁን ያለኝን
ነው። በካናዳዊ ኢ ንጀሊስት በ
ዓም በካሊፎርኒያ ስቴት መመስረቱ ተጽ ል።
ግን ራሱን መግዛት
ሁሉ ለመሆን ዝግጁ ሆ ነው
አልቻለም ነበር ለዚህ
የማመልከው
ነው መጽሐፍ ቅ ስ
ል ችዎ በቤተክርስቲያን ውስጥ
ከተማን ከመግዛት ይልቅ
የመክሊት
የአገልግሎት
ሥራ
የሰጠኝ የሚመስለኝ ጸጋ ዝብን እና አገርን በመልካም
ራስን መግዛት ይበልጣል ያለው ነገር ግን መጽሐፉ
ውስጥ ሲሳተፉ ይታያል የእከሌ ልጅ ነኝ እኮ ብለው
አስተዳደር ማገልገል ነው ስለዚህ ለእኔ ሥራዬ ስራ ብቻ
የሚመክረው ራስን ቤተሰብን መግዛት እንድንችል ነው
ሳይ ራሩ ወንድሞችና እህቶች የጠጡባቸውን የሻይ
ሳይሆን አገልግሎትም ጭምር ነው ብዬ የተቀበል ት
አለ አይደል ከተማን በመግዛትህ ሁሉን እገዛለሁ
ብርጭቆዎች እየዞሩ ሲለቅሙ እንዳየ ወንድሜ ፍጹም
አቶ ኃ/ማርያም ጠዋት ከመኝታዎ ስንት ሰዓት ይነሳሉ?
አትበል አንዳንድ ጊዜ ውስጣዊ ሰብዓዊ ውድቀት
ነግሮኛል በቤት ውስጥ ምን ብለው ቢያስተምሯቸው
አቶ ኃ/ማርያም - ሳቅ ብለው/ መመለስ አለብኝ እኔ
ሊኖርብህ እንደሚችል አስበህ ጥንቃቄ አድርግ ጥንቃቄ
ነው?
ሁልጊዜ ከእንቅል ምነሳው ከለሊቱ
ሰዓት ነው
ይጠብቅሃል አይደል የሚለው መጽሐፍ ቅ ስ፣ ዝሙት
አቶ ኃ/ማርያም - እኔም ባለቤቴም ቤት ውስጥ ሁሉም
ጉዞ፣ እንደዚህ አይነቱ ነገር ካልረበ ኝ በስተቀር
ሊያታልህ ይችላል ዝሙት እንዳይጥልህ ጥንቃቄ
የምንነግራቸው ነገር እኛ ጋር ምንም እንደሌለ እኛ ምንም
ሰዓት እነሳለሁ ከ ሰዓት እስከ 2 ድረስ የፀሎት ጊዜዬ
አድርግ የሥጋ ምኞት፣ ገንዘብ ፍቅርና የዓይን አምሮት
እንዳልሆንን ሀብታችን ኢየሱስ እንደሆነ የማወርሳቸውም
ነው ከ 2 እስከ 2 0 ትንሽ ኤክሰርሳይስ ስፖርት
የሚባሉት አይደሉም ሰውን የሚጥሉት ስለዚህ ከተማን
አምላ ን እግዚአብ ርን ብቻ እንደሆነ ነው
እሰራለሁ በቀሪው ጊዜ የዕለቱን የቢሮ ስራ አዘጋጅቼ
የገዛ ሰው፣ በተለይ እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ መጠንቀቅ
የምንነግራቸው አንተ የራስህ መኪና እንኳን የለህም
0 አካባቢ ወደ ቢሮዬ እሄዳለሁ
አለበት እኛ ኢህአዴጎች ስኳር ነው የምንለው
ቤት የለህም፣ አሁን እናንተ አንድ ነገር ብትሆኑ እኛ
አዘውትረው የሚጸልዩባቸው ጉዳዮች አሉ ካሉ
ስኳሩ እንዳያታልልህ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ነው
ምን አለን? ሲሉኝ እንኳን የምመልስላቸው መልስ የለንም
ቢያስታውቁን?
ሀሳቡ ፓርቲዬን በጣም የምወድበት ትልቁ ምክንያት
ግን መኪና አጥተን እናውቃለን ወይ? ቤትስ አጥተን
አቶ ኃ/ማርያም - እኔ ዘወትር በአራት ርዕሰ ጉዳዮች
ሙስናን፣ ያለ አግባብ፣ ጥቅም ለማግኘት የሚደረግን
ማደሪያ አጥተን እናውቃለን ወይ? መኪና ብገዛም ቤት
ላይ እጸልያለሁ አንደኛ ሰላምና በረከት ለዚህች
ጥረት ፓርቲዬ የኪራይ ሰብሳቢ አመለካከት የሚላቸው

አ ሲ

ቀዳ ይ እመቤት

(አንዳን ች ስያሜው ለአገሪቱ ፕሬዚዳንት
እንጂ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለቤት አይገባም
ይላሉ) ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ፣ እንደ ባለቤታቸው
ውልደታቸው ወላይታ ነው። ከአዲስ አበባ
ዩኒ ርስ ና ከህንድ በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያና
ሁለተኛ (ማስተርስ) ዲግሪያቸውን አግ ተዋል።
በሥራ አመራርና ላፊነትም እንዲሁ ሌላኛውን
የማስተርስ ዲግሪ ማግ ታቸውን ተገል ል።
በጋሙ ፋ በተለያዩ የመንግሥት መ/ቤቶች
ውስጥ የ ሩ ሲሆን በአርባምን ዩኒ ርስ ም
ውስጥ በመምህርነት አገልግለዋል። በደቡብ
ኢትዮጵያ ክልላዊ መስተዳደርም የፕሬዝዳንት
ቢሮ /የባለቤታቸው/ ልዩ አማካሪና የሴቶች
ጉዳይ ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል። ወ/ሮ ሮማን
ከ ይስኩል እስከ አዲስ አበባ ዩኒ ርስ ድ ረ ምረቃ ድረስ ከባለቤታቸው ጋር
አብረዋቸው በወዳጅነት መቆየታቸው ተጽ ል። አዲስ አበባም በመምጣት በኢትዮጵያ
ሰባዊ መብቶች ድርጅት በኃላፊነት ጥ ት ከ ሩ በኋላ፣ አሁን በዓለም አቀፉ ተቋም በዩ
ንዲ
በመስራት ላይ ይገኛሉ። ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር
በትዳር ቆይተው ሴቶችን ል ች አፍርተዋል። የመጀመሪያ ል ቸው የህክምና ተማሪ፣
ሁለተኛዋ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ስትሆን ስተኛዋ ዘንድሮ
ኛ ክፍል እንደምታጠናቅቅ
ተነግሯል። እሳቸውም የሐዋሪያት ቤተክርስ ያን አባል መሆናቸው ተገል ል።
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በሙሉ መጽሐፍ ቅ ስ ላይ የተወገዙ ናቸው እነዚህ
መሰረታዊ መርሆች ከመጽሐፍ ቅ ስ አስተምህሮት
ጋር ይጣጣሙልኛል አይቃረኑም ስለዚህ ሙስና፣
አላስፈላጊ ጥቅማጥቅሞች፣ ው ት ውስጥ ሳትገባ ዝብን
ማገልገል አለብህ ስለሚል የኔ ፓርቲ እነዚህን መርሆዎች
ስለሚያራምድ ይህ ደግሞ መጽሐፍ ቅ ሳዊ ስለሆነ
በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው መጽሐፍ ቅ ስ
ላይ አንተ ራስህ ከእግዚአብ ር ጋር ንስሐ በመግባት
የምትፈታው ነገር ከተገኘ ተገምግመህ እንድትስተካከል
ይሆናል ወይም ደግሞ ልትባረርም ትችላለህ ስለዚህ
ፓርቲዬ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም በጣም ጠንካራ አቋም
አለው እና በዚህ ዓይነት ነው
የሚጸጸቱበትን ውሳኔ አስተላልፈው ያውቃሉ?
አቶ ኃ/ማርያም - የሚገርምህ ነገር ሆን ብዬ ሰውን
ለመጉዳት የሰራሁበት ጊዜ የለም በጣም እፈራለሁ
አንድ ጥፋት ሰው ላይ ከሚደርስ ብዙ ጊዜ ራ ን

ብጎዳ እመርጣለሁ ግን እኔ የማላውቅቃቸው የተፈጸሙ
ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እኔም አላውቃቸውም ሰዎች
በኔ ተጎዳን የሚሉ ይኖሩ ይሆናል አላውቅም እስካሁን
ድረስ ጎድተ ኛል ብሎ የተናገረኝ ሰው የለም
መጽሐፍ ቅ ስ ወንድም ህከራስ እንዲሻል በትህትና
ቁጠር ይላል በፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ከሩቅም ቢሆን
ያየሁት ግጭትና ክርክር እኔ እሻላለሁ ባይነት ይበዛል
በተለይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ከማጣጣል አንጻር ከዚህ
አኳያ እርስዎ ይህንን ጥቅስ እንዴት እየተገበሩት ነው
የሚኖሩት?
አቶ ኃ/ማርያም - አዎ መጽሐፍ የሚለው ወንድም
ህከአንተ እንደሚሻል ቁጠር ነው እንደ ፖለቲከኛ ግን
ግለሰቦች ላይ አት ሬ አንተ እንዲህ ነህ አንተ እንዲያ ነህ
የምለው የለም አቋሞችን ግን ከፓርቲዬ አቋም አንጻር
ማብጠልጠል እችላለሁ አንተን አከብራለሁ ነገር
ግን የያዝከው አቋም ለኢትዮጵያ ዝብ አይጠቅመውም
እለዋለሁ የማይረባ አቋምን ሳልዘልፍና የማይረባ ነው
ሳልል አላልፍም ይህ ሲሆን ግን በሰለጠነና በሰከነ
መንገድ አደርጋለሁ መጽሐፍ ቅ ስ ሲናገር ተቆጡ
በቁጣችው ላይ ግን ጸሐይ አይግባ ይላል
ከመጽሐፍ ቅ ስ ደስ የሚሎት ቃል የቱ ነው?
አቶ ኃ/ማርያም - መጽሐፍ ቅ ስን እወደዋለሁ
የዮ ፍ፣ የዳዊት፣ የሙ ፣ ይወት በጣም ይለውጡኛል
የእነዚህ ቅ ሳን ይወት በጣም ያንጹኛል ዳንኤልም
በጣም ጠቢብ ነው ስለዚህ እንደርሱም መሆን መልካም
አንደሆነ አስባለሁ

የአባይ ግድብና የግብጽ ባለሥልጣናት የሰሞኑን መግለጫ!
የአባይ ግድብና የግብጽ ባለሥልጣናት

የሰሞኑን መግለጫ!
የግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት «በአቶ
መለሰ ሞት ምክንያት የሚመጣው አዲሱ
የኢትዮጵያ አመራር፣ በአባይ ወንዝ
ላይ እየተካሄደ ያለውን ግድብ ግንባታ
በማርገብ፣ በሁለቱ አገሮች መካከል
ግንባታው ያስከተለውን
ውጥረት
ያረግበዋል» ሲሉ መደመጣቸው ሰሞኑን
መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል።
ይህ አዲስ የተመረጡት ፕሬዚዳንት
የሞሀመድ ሙርሲ
አስተዳደር
ግልጽ አቋም ለመሆኑ ግን ገና በይፋ
አልተገለጸም።
‘ግብጽ በኢትዮጵያ የሚገነባው ታላቁ
የህዳ
ግድብ ላይ የአየር ጥቃት
ለመፈጸም የሚያስችላትን መን ደርደሪያ
ጣቢያ ለመገንባት ከስምምነት ደርሳለች’
ሲል ዊኪሊክስ በድረ-ገጹ ያወጣውን
ምስጢራዊ ሰነድም ሰሞኑን አነጋጋሪ
ሆኗል።ዊኪ ሊክስ ወሬውን ያወጣው
በሊባኖስ የግብጽ አምባሳደርንና ካይሮ
ውስጥ ከፍተኛ የደህንነት ባለስልጣናትን
የሆኑትን
በማስረጃነት በመጥቀስ
ነው።የግብጽ ባለሥልጣናት ምንም
አስተያየት ባይሰጡበትም ረዳ ሀ ዝ
የተባሉት አንድ የግብጽ
የቀድሞ
ኔራል ግን ጉዳዩ ከእውነት የራቀ ነው
ብለውታል። ይሁን እን
ኔራሉ “ አቶ
መለስ ‘በግብጽና ኢት ዮጵያ መካከል
ጦርነት የሚያስነሳ ውጥረት ፈጥረዋል’
ማለታቸውም ተዘግ ል።
አዲስ ዘመን ጋዜጣ የኢትዮጵያን የውጭ
ጉዳይ ሚኒስቴር ጠቅሶ እንደዘገበው “
አቶ መለስ ለግብጽና ኢትዮጵያ ፍጥጫ
መንስኤ ናቸው መባሉ ከፍተኛ ቁጣ
የሚቀሰቅስ ነው ” ብ ል። መግለጨዋ
አያይዞም “ አስተያየቱ እጅግ የተዛባና
እውነታ ላይ ያልተ መሰረተ ነው ሲሆን
ቀደም ሲል በሆስኒ ሙባረክ ዘመን ከነበሩ
ከፍተኛ የጦር ኔራል መምጣቱ ደግሞ
በአባይ ወንዝ ላይ ያለውን የኢትዮጵያና
ግብጽን ዲፕሎማሲያዊ ግን ነት ወደ
ኋላ ለመጎተት የሚፈልጉ ኃይሎች መኖራ
ቸውን ያመላክታል ” ሲል ከ ል።
ይሁን እን
“በሁለቱ አገሮች መካከል
የተፈጠረው ወዳጅነት አሁንም ተጠናክሮ
እንደሚቀጥል በኢትዮጵያ በ ል እምነቱ
መኖሩን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር “ ገል
የአቶ መለስም አቋም ጦርነት ሳይሆን ይህ
መሆኑን አስታውቋል። ወረድ ብሎ ደግሞ
መግለጫው ግብጻውያኑ ባለሥልጣናት
“ከአቶ መለስ በኋላ የሚመጣው አመራር
በአባይ ወንዝ ላይ የሚካሄደውን ታላቅ
የግድብ ግንባታ ሊያስቀር ይችላል የሚል
ተስፋ አላቸው።” በማለት ጉዳዩ ስህተት
መሆኑን ገል ኮንኗል።
“ያለፉት የኢትዮጵያ መንግስታትን

ጨምሮ በአባይ ወንዝ የመጠቀምን
መብት አሳልፈው ላለመስጠት ብዙ ትግል
ማድረጋቸውን ና አሁንም ተመሳሳይ
አቋም መኖሩን” የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
ማስገንዘቡን ዘመን ዘግ ል።
የንጉስ ኃይለስላ መንግስት እ.ኤ.አ
በ1947 በወቅቱ የነበረውንና የመ ውን
ትውልድ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ
የሚያስችል በወንዙ የመጠቀም መብት
እንዲከበር
ጥያቄ
ማቅረባቸውንና
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ተመድ)
እ.ኤ.አ በ1971 ማር ደ ፕላታ ውስጥ
በተካሄደ የውሃ ጉባኤ ላይ ጉዳዩ ቀርቦ
የውይይት አጀንዳ መሆኑን መግለጫው
አስታው ል።
“የደርግ መንግስትም እንዲሁ በተመሳሳይ
ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ የመጠቀም
መብቷን ለማስከበር እንስቃ አድርጓል
” ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር
መግለጫ፣ ደርግ “በወንዙ ላይ ለመጠቀም
የሚያስችል ፕሮጀክት በመንደፍም
ተግባራዊ እንዲሆን ለማስቻል ከወቅቱ
ወዳጅ አገር ሶ የት ህብረት ገንዘብ
ለማግኘት ሙከራ አድርጓል ” ብ ል። “
ስለዚህ ከዚህ ቀደም የነበሩ መንግስታትም
ሆነ አሁን ያለው መንግስት የዜጎችን
ፍላጎትና ጥቅም አሳልፎ አይሰጥም ”
በቅርቡ ከ ኦ ኤ እንግሊዝኛው ክፍል ጋር
ቃለ መጠየቅ ያደረጉት ጠ/ሚር ኃ/ማርያም
ደሳለኝም ይህንኑ በማረጋገጥ “የአባይ
ጉዳይ ለምዕት ዓመታት የቆየ ጉዳይ ነው
በዚህ መንግሥት ብቻ ይሆን በቀደሙ
የኢትዮጵያ መንግሥታትም፣ እንዲያውም
በግብ ም ከፈር ን ዘመናት ጀምሮ ያለና
እየቀጠለ ያለ ጉዳይ ነው “ ብለዋል።
በማስከተልም “ኢትዮጵያ ለአባይ 86
ከመቶውን ውኃ የምታስገባ ሃገር ነች
ይህንን ውኃ ታዲያ ‘ኢትዮጵያ ለልማቷ
ልታውለው አትችልም’ የምትል ከሆነ ይህ
የቂል ሰው ስሌት ነው የሚሆነው ” ሲሉ
ተናግረዋል።
ኃ/ማርያም ይመሩት የነበረው የውጭ
ጉዳይ ሚኒስትርም በመግለጫው “የግብጽ
ባለስልጣናት ላለፉት አስርት ዓመታት
ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ልታካ ድ
በምታስበው ፕሮጀክቶች ላይ ሃሳባቸውን
ለመስጠት ፍላጎት አሳይተው አያውቁም
” ካለ በኋላ “ግብጽ በናይል ወንዝ ላይ
የአስዋን ግድብ ስትገነባ ኢትዮጵያን
አላማከረችም ነበር”ሲል ተችቷል።
“ችግሩ የቀደመው የግብ መንግሥት
ነበር
የአሁኑ መንግሥት ምን
እንደሚያደርግ ሰንብተን እናየዋለን
” ያሉት ኃይለ ማርያም፣ “ያለፈው ግን
የአባይን ጉዳይ የሚያየውና የያዘውም
እንደፀጥታ፣ እንደደህንነት ጉዳይ ነበር
የውጭ ዲፕሎማሲ፣ የውጭ ጉዳይ
ሚኒስቴርም ጉዳይ አልነበረም የአባይን

ጉዳይ የያዘውም የደህንነት ኃላፊው ነበር
” ብለዋል።
አሁንም ያ አዝማሚያ ስለመኖሩ
ተጠይቀው “አሁን እየተሰሙ ያሉ
ጭምጭምታዎች አሉ
‘የደህንነት
ጉዳይ ነው ግብ እንደደህንነት ጉዳይ
ነው የያዘችው’ የሚሉ ይሁን እን እኔ
የአሁኑን መንግሥት አቋም አሁን ልነግርህ
አልችልም የሽግግሩ መንግሥት ከእኛ
ጋር ቆሞ ነበር አንዳንዶቹ መሪዎችም
የአዲሱ መንግሥት አባል ናቸው
በቅርብ እየተከታተልነው ነው
ምክንቱም በዚህ ጉዳይ ላይ የሠሩ ባሉት
ቡድኖች ላይ የተፈጠረ ችግር የለም
አሁን ያለው የተ ካና የተጣጣመ የሥራ
ግን ነት ነው ” ብለዋል።
በኤፕሪል 20
የተጀመረውና
5
ቢሊዮን ዶላር ያህል ይፈጃል የተባለው
ትልቁ የአባይ ግድብ በ20 ይጠናቀቃል
ተብ ል። ቀድሞውኑ ብርቱ ስጋት
የነበራቸው ግብ ች በአቶ መለስ ዜናዊ
መሞት ይፈጠራል ብለው ያሰቡትን
ክፍተትና አጋጣሚ በመጠቀም ግድቡን
እልባት የሚሰጡበትን እድል እንዴት
መጠቀም እንደሚገባቸው በግልጽ
በመነጋገር ላይ ናቸው። ሁስኒ ሙባረክን
ከጣለው ከጃንዋሪው 25ቱ የግብጽ አብዮት
በኋላ አዲሱ የሙርሲ መንግሥት የአባይን
ሁኔታ ፈጥኖ መልክ እንዲያሲዘው ግብ ች
እየወተወቱ ነው። ፕሬዚዳንት ሙርሲም
ከ ዓመት በኋላ ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ
ጊዜ የረገጡ የግብጽ መሪ ሆነዋል።
ፕሬዚዳንት ከሆኑ በኋላ ሁለተኛው
ጉዞአቸውን ያደረጉት ወደ ኢትዮጵያ
ሲሆን
ከአፍሪካም
የመጀመሪያው
ጎ ቸው ነው። ግብጽ ከኃይል ውጭ
ያሉትን አማራጮች ለመጠቀም በተለይም
የኢኮኖሚው ትስስሩን በኢን ስትመትን
መንገድ ለማሳደግ አሁን ያለውን የሁለት
ቢሊዮን ዶላር የንግድና ኢን ስትመንት
መጠን ማሳደግ ታስባለች። ሁለቱ አገሮች
የዲፕሎማሲ ግን ነት ከመሰርቱ
5
ዓመታቸውን ቢይዙም
በጥርጣሬ
ከመተያየት አልበዞኑም። አንዳንድ የግብጽ
ምሁራን በተለይ አቶ መለስ ዜናዊ ካለፉት
ሶስት ዓመት ወዲህ ግብጽ እንደ ኦጋዴን
ነጻ አውጭ ያሉት ተቃሚዎቹን ትረዳለች
በሚል የአባይን ግድብ እንደ አጸፋ እርምጃ
መውሰዳቸውን እያነሱ ይተቻሉ።
“አባይን የደፈረ” እየተባለ ስለሚነገረው
የአቶ መለሰ ዜናዊ ውዳ ም ሰሞኑን
የተጠየቁት አቶ ስብሐት ነጋ፣ በአባባሉ
እንደማይስማሙ ገልጸው “ጀግናው
መለስም አይደለም ኢህአዴግም አይደለም
ጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው!”
ማለታቸው ይታወሳል።
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Ethiopia’s new...
“Meles considered himself as a son
of the people,” he added, vowing to
continue
Meles’s legacy without any
change. “My responsibility above all is
one of ensuring the continuity of these
policies and of honoring his legacy,”
Hailemariam comes from the minority
Wolayta people, from the Southern
Nations, Nationalities and Peoples Region,
where he was president for ﬁve years.
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Meles, who died after a long illness aged 57,
was hailed as an African hero and was a key
Western ally in a region home to Al-Qaedalinked groups, but was also criticised by rights
groups for a crackdown on basic freedoms.
Many Ethiopian has expressing their
best wishes to Hailemariam, hoping
that he represents some sort of change.
The power succession process praised
by the United State government as
“historic, peaceful, and constitutional.”

The new Deputy Prime Minister Demeke Mekonnen’s rise
came out of the blue
Woreda in West Gojam
Zone, off the main road
from Addis Ababa to Bahir
Dar. He taught biology in
Feres Bet High School, for
two years, before he was
transferred to Bure town
in the same regional state.

Hilemariam Desalegn

It was in Bure, which housed
the lone high school in the
area named after former
governor of the region,
Ras Bitweded Mengesha
Atikim, that Demeke met
Alemitu Kassaye, a student
of the high school at that
time, and later on a mother
of his three children.

e is also the ﬁrst Prime
Minister of Ethiopia who is
a member of the Ethiopian
Apostolic
denomination.

Born on 19 July 1965 in
Boloso Sore district of the
Wolayita Zone Southern
Nations Nationalities and
People’s Region (SNNPR).
He is a former lecturer
and dean of Arba Minch
University. He joined the
Southern Ethiopia Peoples
Democratic
Movement
(SEPDM) in the mid 1990s.
Then, he became seriously
involved in politics as
member of the EPRDF
and became the deputy
president of the SNNPR.
Hailemariam
became
President of the Southern
Region in 2001 when Abate
Kisho, the then President
of the Region, was put
behind bars on corruption
allegations. He served in
that position until 2006.
In 1988, Hailemariam was
awarded a bachelor’s degree
in civil engineering from
Addis Ababa University.

He subsequently worked
as a graduate assistant in
the Arba Minch Water
Technology Institute (now
Arba Minch University).
After two years of working
in this capacity, he won
a scholarship to Tampere
University of Technology in
Finland, where he earned a
master’s degree in sanitation
engineering.
Upon
his
return to Ethiopia, he served
in different academic and
administrative capacities,
including the dean of
the
Water
Technology
Institute, for 13 years. In
between, he also earned
an MA in Organizational
eadership at Azusa Paciﬁc
University, California, US.
Hailemariam is from the
Wolayta
ethnic
group
of Ethiopia, an Omotic
community which forms the
principal population group
in Ethiopia’s Southern
Nations,
Nationalities,
and
People’s
Region.

In 2010 Hailemariam was
appointed Deputy PM and
Minister of Foreign Affairs.
e is the ﬁrst politician to
assume a top position from
among the party operatives
who have not taken part
in the armed insurrection.
His party the SEPDM
is the least inﬂuential
among the coalition parties
that make up EPRDF.
Hailemariam is father of
three daughters, two of them
pursuing higher education
in local universities. His
wife Roman Tesfaye is
a Masters degree holder
in economics and works
in the United Nations
Development
Program
ofﬁce in Addis Ababa.
Hailemariam was elected
to chair EPRDF as of
September 15, 2012. He has
served in the government of
Ethiopia as Deputy Prime
Minister
and
Minister
of Foreign Affairs since
2010. Following the death
of Prime Minister Meles
Zenawi on 20 August 2012,
Hailemariam was named
acting Prime Minister and
will remain in the position
until new elections in 2015.

Ethiopia sees a new rule to ban religion-oriented ...
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regulations and proclamations that
prohibit religion-oriented displays and
messages to prevent conﬂicts among
different religious groups.

“The issue of religious affair is
naturally deep, so it needs deep
regulation and proclamation which we
are working on it,” he added.
This also includes how to prevent
sound pollution that needs order and
regulation.
However, he told The Reporter, the
draft bill is yet to be crafted as it needs
detailed discussion and consultation
among various stakeholders.
Mainly, the newly proposed bill
will contain the proper regulation
and proclamation that focuses on
taxis, hotels and similar other public
places including street preaching and

religious song selling outside religious
places. So far there are speciﬁc
points that are placed as an article. It
also covers a loud voice praying in
residence areas,
Taxis, hotels and public places are
a common service for everyone.
They are not supposed to serve only
for a speciﬁc religion followers.
They are for all people without any
discrimination.
Any public display of a religion should
not be a cause for conﬂict. f course
constitutionally any one is granted
religious freedom. And anyone can
express his or her religion as being the
greatest but it should not undermine
other’s religion or belief, he added.
(Yonas Abiye The Reporter)

Demeke joined the ruling
EPRDF in the early 1990s.
emeke ﬁrst took part in
the national election held in
1995, and won a seat in the
Amhara Regional Council,
where he was appointed
general secretary. In the
middle of his term, he went
to England to do his post
graduate studies in conﬂict
management. Upon his
return, he was assigned
to establish and lead the
ethics and anti-corruption
commission of the region.

While Hailemariam’s election was widely expected,
Demeke Mekonnen’s rise
came out of the blue. He
was elected deputy chairman
of EPRDF. The parliament
has also approved nomination of Demeke Mekonnen, Minister of Education,
from the Amhara region
as deputy prime minister.
The statement issued a day
into the two-day meeting
by the party’s secretariat
indicated that the election
would follow an ealier plan
laid down by the later Prime
Minister. The newly installed
are relatively younger and
inexperienced. Neither of the
two participated in the armed
struggle that brought the
group into power toppling

another repressive military
junta in 1991. Demeke will be
serving the double positions
of Deputy Prime Minister
and Minister of Education.
Demeke Mekonnen Hassen
was born in Wello Region,
and later was resettled to
Chagni Woreda of Agew-Awi
Zone in Amhara Regional
State when the Derg Regime
relocated people to resettle
in other areas. He joined
the Addis Ababa University
and studied Biology in
the Arat Kilo campus and
received his BA in 1988.
After graduation, he returned
to his native region to begin
his career in teaching.
Demeke was sent to a high
school in Feres Bet, a small
town located in Dega Damot

He was then moved to
head the administrative
and security affairs bureau
of the region, where he
had served up until 2005.
He was then promoted to
the vice presidency of the
regional state following the
highly contested election in
2005, under the presidency
of Ayalew Gobeze. A year
later, he was elected to the
executive committee of
ANDM, a member of the
EPRDF coalition formed in
1983, in Jerba Yohannes of
Wag Himra Zone. Finally, he
was elevated to the position
of deputy chair of the party
replacing Tefera Walwa; and
in
became the ﬁrst noncombatant chairman of the
ANDM, replacing Addisu
Legesse. (bio form Capital)

Facebookers
ኢትዮጵያ እ ችዋን ወደ እግ አብ ር ትዘረጋ ች

B-8

“ተናጋሪ ነኝ” የሚለውን ካርድ ከዲሲ
የሰብአዊ መብቶች ቢሮ በሚከተለው
አድራሻ ማግኘት ይችላሉ 441 4th Street NW, Suite 570N,
ከዲሲ የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ, 2000 14th Street NW, Suite 401.
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እምናገረው አማር
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ፖትርያርኩን የሚተካ
መንግሥትም “የቀድሞውን ህጋዊ
ፓትርያርክ አቡነ መርቆርዮስን
በህመም ምክንያት ከመንበረ
ፓትርያር እንዲነሱ አስገድ ል፣
ፓትርያር ም የዚህ ተባባሪ ሆነው
ተገኝተዋል” በማለት ሲተ ቸው
ኖረዋል። በርግጥም የቀድሞውን
ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ታምራት
ላይኔን ጠቅሶ የዊኪ ሊክስ ሰነድ
እንዳረጋገጠው፣ ሌሎች የቀድሞ
ባለሥልጣናትም በመጽሐፎቻቸው
እንደመሰከሩት ህወሃት/ኢህአዴግ
የራሱን ሰው ስለማስቀመጥ ከበረሃ
ጀምሮ ይዞት የመጣውን የረጅም
ጊዜ እቅ ን ለማሳካት ነባሩን
ፓትርያርክ ከአገር እንዲሰደ
ማድረጉ
ተገል ል።
በዚህ
የተነሳም ሁኔታውን በተቃወሙና
ራሳቸውም
በተያያዘ
ጫና
ለስደት በተዳረጉ ሊቃነ ሳት፣
ካህናትና ምእመንናም ድጋፍ
ጭምር ስደተኛውን ፓትርያርክ
የያዘ ሲኖዶስ ተቋቁሟል። በዚህ
ሲኖዶስና
ኢትዮጵያ በአቡነ
ውሎስ አመራር ሥር እንዲሆን
በተደረገው የኢትዮጵያው ሲኖዶስ
መካከል ለረጀም ጊዜ ሲካረር
የቆየው አለመግባባት መኖሩ
ይታወሳል። ሁለቱን ሲኖዶስ
ለማስታረቅና በውስጥና በውጭ
የተከፈለችውን
ቤተክርስቲያን
ል ች
ለማስታረቅ
የተለያዩ
ሙከራዎች ሲደረጉ ቆይተዋል።
አሁን
ወደ
መጨረሻውም
ሙከራው እንደገና ቀጥሎ አንዳንድ
ፍንጮች እንደነበሩም ሲነገር
በመካከሉ የፓትርያር ድንገተኛ

ህልፈት ሁኔታውን አስቁሞታል።
የቤተ ክርስቲያኒቱ
ቅ ስ
ሲኖዶስ
ይፋ
እንዳደረገውና
ደጋፊዋቻቸውም
እንደሚጋሩት
አቡነ ውሎስ በህይወት ዘመናቸው
የሠሯቸው በርካታ ቁምነገሮች
አሉ። ከነዚህ ውስጥ
ኤ ስ
ቆ ሳትን መዋል፣ ለብዙ ዘመናት
ወይም
ዓመታት
ተወርሰው
የቆዩትን የቤተክርስቲያን ሀብታት
ታላላቅ
ንጻዎች አስመልሰው
መብቷን በማስከበር አስጠብቀዋል
የቅድስት ሥላ
መንፈሳዊ
ኮለጅን አስመልሰው አገልግሎት
እንዲሰጥ አድርገዋል፣ አዳዲስ
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን
በየክፍላተ ሀገራት አቋቁመዋል፣
ቤተክርስቲያኒቱ በዓለም አብያተ
ክርስቲያናት
እንድትታወቅ
ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል።
ህይወት
ታሪካቸውም
እንደሚያስረዳው ጥቅምት 25
ቀን 1928 ዓ.ም. በዓድዋ ከተማ
ከካህን ቤተሰብ፣ ከአባታቸው
ከአፈ መምህር ገብረ ዮሐንስ ወልደ
ሥላ ና ከእናታቸው ከወ/ሮ አራደች
ተድላ ነበር የተወለ ት። ዓለማዊው
መጠሪያቸው ገብረ መድ ን ገ/
ዮሐንስ ነበር። በጥንታዊው አባ
ገሪማ ገዳምና በአዲስ አበባ ቅድስት
ሥላ መንፈሳዊ ኮሌጅ መንፈሳዊ
ትምህርታቸውን ተከታትለዋል
ለከፍተኛ ትምህርት ወደ አሜሪካ
ተልከው
ከሩሲያው
የቅ ስ

ከ ገጽ

ላድሚር ቲኦሎ ካል ሚናሪ
በኦርየንታልና በምሥራቅ ኦርቶዶክስ
አብያተ ክርስቲያናት መካከል
ባለው የነገረ መለኮት ይትበሐል
(ትምህርት)
በ1954
ዓ.ም
ዲፕሎማ አግኝተዋል ቀጥሎም
በየል ዩኒ ርሲቲ በኦሪየንታል፣
በምሥራቅና በምዕራባውያን አብያተ
ክርስቲያናት መካከል ስላለው የነገረ
መለኮት ትምህርት አመለካከትና
ልዩነት ባችለር ኦፍ ዲ ኒቲ ዲግሪን
በ1958 ዓ.ም ሲያገ ፣ ከፕሪንስተን
ዩኒ ርሲቲ
በክርስቲያናዊ
ሥነ ምግባር ማስተርስ ኦፍ
ቴኦሎ ዲግሪን በ1964 ዓ.ም.
ተቀብለዋል
ሪፖርተር
አቡነ ውሎስ ባላቸው እውቀትና
አስተዋጽኦ የሚደነቁ ቢሆንም፣
የተከፈለችውን
ቤተክስቲያን
ወደ አንድነት በመማጣት ፣
በራሳቸውም ይሁን በሌሎች
የተፈጸሙ ስህተቶችን በማቃናት
ረገድ ተገቢውን ሥራ አልሠሩም።
እንዲያውም የስህተቱ ተዋናይ ሆነው
መገኘታቸውን ተቃዋሚዎቻቸው
እያነሱ
ይተ ቸዋል።
በቅርቡም በተከሰተው እንደ
ዋልድባ ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ
ከቤተከርስቲያኒቱ
ጥቅም
ይልቅ ለፖለቲካው አቋማቸው
ያደሉ ነበር እያሉ ይከ ቸዋል።
ቅ ስ ሲኖዶስ ፓትርያር በሞቱ
አራተኛው ቀን ነሐ 14 ቀን
2004 ዓ.ም. ባደረገው ስብሰባ
ብ ዕ አቡነ
ዝቅኤል፣ የከፋ

ካ ቤንችና ማ ሀገረ ስብከት
ሊቀ
ስና የቅ ስ ሲኖዶስ ዋና
ጸሓፊን ቃቤ መንበረ ፓትርያርክ
አድርጎ መር ቸዋል። “በ ገ ቤተ
ክርስቲያኑ አንቀጽ 17 መሠረት
ቀደምትነት ካላቸው ብ ዓን
አባቶች መካከል በመምረጥ ዋናው
የፓትርያርክ ምርጫ እስከሚከናወን
ድረስ ብ ዕ አቡነ ናትኤል የአርሲ
ሀገረ ስብከት ሊቀ ስ የኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ ተዋ ዶ ቤተ ክርስቲያን
ቃቤ
መንበረ
ፓትርያርክ
ሆነው እንዲሠሩ ወስኗል። በዚህ
የጥቅምት ወር የሚደረገው ኛው
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ዶ
ቤተ
ክርስቲያን
ፓትርያርክ
ምርጫ ሲኖዶሱ አዲስ ፓትርያርክ
እንደሚመረጥም ተነግሯል። ማን
ሊሆን እንደሚችል ምርጫው በምን
ሥርዓት መካሄድ እንደሚገባው
ከወዲሁ
አነጋጋሪ
ሆኗል።
በርካታ የቤተክርስቲያን ሰ ዎች
በተለይም በው
በሚገ ት
አባቶች
በ ል
በአጽንኦት
የሚነገረው የቀደሙትን አራተኛውን
ፓትርያርክ ብጹእ ወቅ አቡነ
መርቆርዮስን ወደ መንበራቸው
መመለስ
አማራጭ
የሌለው
መሆኑን ነው። እግዚአብ ር
ለቤተክርስቲያኒቱ
አንድነት
ሲል እንዲህ ዓይነት እድልና
አጋጣሚ ሲሰጥ ያለማዋለዋል
መጠቀም ይገባል ባይ ናቸው።

የኢትዮጵያ ነት ድም
ሬ ዮ አገልግሎት

ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ
እስከ
እሁድ ከ
እስከ
በ
ራዲዮ
እንደዚሁም በ ብ ሳይት
ይከታተሉ
ለመረ

-

-

ኢትዮጵያ ነት ቀ ይ ነው!

