የፌዴራል ጠ/ሚኒስትሩና የአብክመ የሽግግር ፕሬዝደንት ዶ/ር አቢይ አህመድ ሹመት ሰጡ
አምባቸው ደጀኔ
መግቢያ፡- ማሽላ እያረረች ትስቃለች፡፡ እንዶድም በየዋህነቷ ውኃ ይወስዳታል፡፡ የሣር ክዳኑ በሳሳበት ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች
ዝናብ ጠብ ባለ ቁጥር ይበሰብሳሉ፡፡ በሰፊ ማኅበራዊ ተራክቦውና በአካታችነቱ ምክንያት ለሠርጎ ገቦች የተመቻቸና በሁሉም ዘንድ
የሚነገር ቋንቋ ተጠቃሚ የሆነ ማኅበረሰብ ለተንኮለኞችና ለሤረኞች ክፍት በመሆኑ እጅጉን ይጎዳል፡፡ የአማራ ዕጣ ይሄ ነው፡፡...
ዚቀኛ ቁም ነገር ፡- በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ላይ በቅርቡ በደረሰው አሣዛኝ ክስተት የፌዴራሉ መንግሥት ጠቅላይ
ሚኒስትር እጅግ አዝነዋል፡፡ መፈንቅለ መንግሥት አድራጊዎቹ በጄኔራል አሣምነው ጽጌ እየተመሩ የአማራን መንግሥት ከተቆጣጠሩ
በኋላ የፌዴራሉንና ከዚያም አልፎ የዓለምን መንግሥታት ዋና ጽ/ቤት ኒዮርክ ድረስ በመሄድ መላውን ዓለም ለመቆጣጠር ሃሳብ
እንደነበራቸው ለማወቅ ተችሏል፡፡ ይህ ሁኔታ የተረጋገጠው ከሟቹ ጄኔራል ኪስ ውስጥ የተገኘው የጽሑፍ መረጃ ነው፡፡
ብአዴን የተሰኘው የመላው አማራ ሕዝብ ተወካይ ለጠ/ሚኒስትሩ ባቀረበው ማመልከቻ መሠረት ቀጣዩ ሹመት በፌዴራሉ
ቁንጮ ኃላፊዎች ጸድቆ ከጥቂት ቀናት በኋላ ተግባራዊ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ ተግባራዊ የሚሆነውም በጨፌ ኦሮሚያና በኦነግ ሾኔ
ጉባኤዎች ጸድቆ እንዲሁም በጃዋር ሞሀመድ ዕውቅና አግኝቶ በኦኤምኤን የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲተላለፍ ነው፡፡ ሹመቱን እነሆ!
1. ሌሊሣ ዋቅቶላ - የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት (አብክመ) ፕሬዝደንት
2. ጫልቱ መገርሣ - የአብክመ የምክር ቤት አፈ ጉባኤ
3. ፈይሣ ኩምሣ
የአብክመ ም/ፕሬዝደንት
4. ኮሎኔል ቀልቤሣ ቱራ
የአብክመ የፀጥታ ዘርፍ ኃላፊ
5. ሻሽቱ ጉርሜሣ የአብክመ የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ
6. ኮሎኔል ጫላ ጉርሙ
የአብክመ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና አዛዥ
7. ዶ/ር ጁላ ለሜሣ
የአብክመ የጤና ዘርፍ ኃላፊ
8. አቤቤ ሶራ
የአብክመ የሕግ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ
9. ናሲሴ አመንቴ
የአብክመ ንግድና ኢንዱትሪ ቢሮ ኃላፊ
10. መርዳሣ ጉርሜሣ
የአማራ መገናኛ ብዙኃን ዳይሬክተር
11. በጂጋ ቶሎሣ
በም/ር/መ ማዕረግ የአብክመ ፕሬዝደንት የሕግ አማካሪ
12. በሌቻ ደንደኣ
የአብክመ የኮሚዩኒኬሽን ዘርፍ ኃላፊ
13. በያን ደቻሣ በአብክመ የ666 ኅቡዕ ጉዳዮች አስፈጻሚ ቢሮ ተጠሪ
14. ሐጎስ ገመቹ የአብክመ ቅርስና ቱሪዝም ምዝበራና ውድመት “መከላከል” ቢሮ ኃላፊ
15. ፍትዊ ግደይ
የፌዴራልና የአብክመ ምክክር ጉባኤ ሰብሳቢ
16. አመንሲሳ በዳዳ የአብክመ የውኃ ሀብት ቢሮ ኃላፊ
17. ዳባ ኢብሣ
የአብክመ ትራንስፖርት ዘርፍ ኃላፊ
18. መሀመድ ጃርሣ
በም/ር/መ ማዕረግ የአብክመ የፖለቲካና ማኅበራዊ ጉዳዮች አማካሪ
19. ዋቀዮ ቡልቶ
የአብክመ አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ
20. ባይሣ ፊጣ
የአብክመ ስፖርት ቢሮ ኃላፊ
21. ቶኩማ ቱሉ
የአብክመ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ
22. ጃለታ ጎንፋ
የአብክመ የግብርና ቢሮ ኃላፊ
23. መብራህቱ በዳዳ የአብክመ የድንበር ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ
24. ኩምሣ ፈየራ
የአብክመ የመንገድ ሥራዎች ዘርፍ ኃላፊ
25. ስንሻው አበረ ሁንዱማ የአብክመ የኢንቬስትመንት ቢሮ ኃላፊ
26. አገሩ አበረ ሐጎስ በአብክመ የወልቃይትና ራያ አስመላሽ መንግሥታዊ ኮሚቴ ሰብሳቢ
27. .....
መነሻው ቀልድ የመሰለ መድረሻው ግን ከእውነቱ ያልራቀ የዛሬ ታሪካችን ይህን ይመስላል፡፡ ነገ ደግሞ ሌላ ቀን ነው፡፡ ቀሪ
ያየዋል፡፡ አያስቸኩልም፡፡ በቀልድ ውስጥ ሊታሰብባቸው የሚገቡ ቁም ነገሮች መኖራቸውን ግን ልባም ልብ ይበለው፡፡ ዓላማው
ከስሞች ምንነት ሳይሆን ከስንኩል አስተሳሰቦችና ከገለማ የዘረኝነት አካሄድ ጋር የሚገናኝ መሆኑንም አብሮ ልብ ማለት ተገቢ ነው፡፡
እንጂ ለስም ለስምማ ጋዲሣ ጫላ የሚባል አማራና ተሾመ አበበ የሚባል ኦሮሞ ባለባት ድንቅ ሀገር ውስጥ ምን የሚያስገርም ነገር አለ?

