ሐምሌ 3 ቀን፣ 2012 ዓ.ም (10 July 2020)

ግልጽ ደብዳቤ ለክብርት ዶክተር አንጌላ ሜርክል፣ የጀርመን መራሒተ መንግሥት
- ትርጕም ከጀርመንኛው አድራሻ፣ የጀርመን ፌደራል መንግሥት የመራሒተ መንግሥት መቀምጫ
በርሊን
የተከበሩ ውድ ቻንስለር
የተከበሩ ውድ ዶ/ር ሜርክል፣
ኢትዮጵያና ግብጽ በጥንታዊ ታሪክና ባህል የሚታወቁ ሀገራት ሲሆኑ፣ ሁለቱም ሀገራት በሺዎች በሚቆጠሩ
ዓመታት በዐባይ ወንዝ ብቻ ሳይሆን በባህልና በማኅበራዊ ግንኙነት የተሣሠሩ ናቸው። ይሁን እንጂ ከቅርብ
ጊዜ ወዲህ በመካከላቸው ያለው የወዳጅነት ግንኙነት ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥ በዐባይ ወንዝ ላይ
በምትገነባው ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ምክንያት ከፍተኛ ውጥረት እየጨመረ ሊመጣ ችሏል።
የሚያሳዝነው ሚዲያዎች መጪውን የግድቡን አሞላል በተመለከተ ለግብጽ ችግር እንደሚፈጥር ብቻ አድርጎ
በማሳየት እና ከዚያም በመነሣት በቀጠናው ውስጥ ግጭት የመነሣት ሁኔታ ከፍተኛ እንደሆነ ይገልጻሉ።
በሌላ መልኩ ግድቡ ለሁሉም የናይል ተፋሰስ ሀገሮች በርካታ ጥቅሞች እንዳለው ግን ግንዛቤ አይሰጡም።
ከዚህ በመነሣት ስለግድቡ የተገናዘበ እና የተመዛዘነ መረጃ እንዲሆን በማለት በዚህ ደብዳቤ እናስረዳለን።
ኢትዮጵያ 1,104,300 ካሬ ኪ.ሜ. የቆዳ ስፋት እና 114 ሚሊየን የሕዝብ ብዛት ያላት ሀገር ስትሆን የባሕር
በር እና ወደብ የላትም። ግብጽ 1.001.449 ካሬ ኪ.ሜ. የቆዳ ስፋት፣ 100 ሚሊዮን የሕዝብ ብዛት ያላት
ሲሆን፣ በሰሜን 2450 ኪ.ሜ. በሜዲትራኒያን የባሕር በር እና በምሥራቅ በቀይ ባሕር በኩል 800 ኪ.ሜ.
ያላት ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ከግዛቷ ተነሥቶ 86 % ወደ ግብጽ የሚፈሰው የዐባይ ወንዝ ባለቤት ብትሆንም
ከውሃው ምንም ተጠቃሚ ሳትሆን፣ ግብጽ ለናይል ወንዝ የ0% አቅርቦት ይዛ እስከ አሁን ድረስ የወንዙ
ብቸኛ 100% ተጠቃሚ ሆና ቆይታለች። ከኢትዮጵያ ተነሥተው የሚሄዱ ወንዞች 70% ኢትዮጵያን ለቀው
ወደ ጎረቤት ሀገራት የሚፈሱ ናችው። ግብጽ በከርሰ ምድሯ በግምት 50.000 ኪዩቢክ ኪሎ ሜትር የሆነ
እጅግ ግዙፍ የውሃ ሀብት ያላት አገር ስትሆን ኢትዮጵያ በከርሰ ምድሯ ያላት የውሃ ክምችት 10.000 ኪዩቢክ
ኪሎ ሜትር ነው።
ግብጽ ከኢትዮጵያ በተቃራኒ የዐባይን ወንዝ የምትጠቀመው ለግብርና እና ለም መሬት ለማጠጣት እንዲሁም
ለምሳሌ ወደ አውሮፓ የሚላኩ ፍራፍሬዎችን ለማምረት ጭምር ነው። በግብጽ ውስጥ አንድ ሰው በዓመት
በአማካይ 1510 ኪሎ ዋት (ሰዓት) የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ ሲኖርው በኢትዮጵያ ግን አንድ ሰው 69 ኪሎ
ዋት (ሰዓት) ብቻ ነው ፍጆታ ያለው፡፡ በአሁኑ ጊዜ የግብጽ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ዐቅም 55.000
ሜጋ ዋት ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ ወደ 4.300 ሜጋ ዋት የሚጠጋ ነው፡፡ ይህም የግድቡ ሙሌት ሲጠናቀቅ
ይህ ወደ 10.000 ሜጋ ዋት ሊያድግ ይችላል።
እነዚህ መረጃዎች ኢትዮጵያ ይህንን ግድብ ለመገንባት መነሣቷ ለምን በጣም አስፈላጊ እና ግዴታዊ እንደሆነ
ለማስረዳት በአጭሩ ግንዛቤ የሚሰጡ ናቸው፡፡ 6000 ሜጋ ዋት የሚያመነጨው ይህ የአፍሪካ ትልቁ ግድብ

ግልጽ ደብዳቤ ለዶክተር አንጌላ ሜርክል፣ የጀርመን መራሒተ መንግሥት ትርጕም ከጀርመንኛው -

በኢትዮጵያ በራሷ ዐቅም የተገነባ ነው፡፡ ይህም ከመንግሥት በጀት እና ከማኅበረሰቡ እያንዳንዱ ዜጋ በነፍስ
ወክፍ በአዋጡት ገንዘብ ነው።
ታላቁ የኢትዮጵያ የሕዳሴ ግድብ (GERD) የተገነባው በኢትዮጵያ፣ በአሜሪካ፣ በጣሊያን እንዲሁም
በጀርመን ኩባንያዎች በተቀናጀ ከፍተኛ ቴክኒካዊ እና ሙያዊ ብቃት ነው። ግድቡ ሁለት ኪሎ ሜትር
ርዝመት ያለው እና ቁመቱም 145 ሜትር ነው፡፡ የደረጃ በደረጃ ሙሌቱ እ.ኤ.አ በJuly 2020 የሚጀመር እና
እስከ 2027 ድረስ የሚቀጥል ነው።
ይህ የናይል ውሃ ሀብቶች ፍትሐዊ እና ምክንያታዊ አጠቃቀም በአሁኑ ወቅት ከ40 በመቶ በታች የኤሌክትሪክ
ኃይል ላላት ኢትዮጵያ በቂ የኤሌክትሪክ ኃይል እንድታገኝ ያስችላታል፡፡ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ኢኮኖሚያዊ
ዕድገትን ለማፋጠን፣ መሠረተ ልማትን ለማሳደግ፣ ሥነ ምሕዳራዊ (የከባቢ አየር) እና ግብርናን ለማሻሻል
እንዲሁም በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች የሥራ ዕድልን በመፍጠር ትልቅ አስተዋፅኦ ያደርጋል፣ ለአገሪቱ
አጠቃላይ ልማትም ትልቅ መሠረት ይጥላል፡፡ ይህ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ቀንድም መረጋጋትንና
ሰላምን ያጠናክራል፡፡ ግድቡ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ ለጎረቤት ሀገሮች የኤሌክትሪክ ኃይል በርካሽ
አገልግሎት ማቅረብ ትችላለች፡፡ በዚህም ደግሞ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን ፣ ኤርትራ እና ጅቡቲ ተጠቃሚ
ይሆናሉ።
ግብጽ እ.ኤ.አ በ1929 በታላቋ ብሪታንያ እና በግብጽ፣ በኋላም በሱዳን እና በግብጽ መካከል የተደረገውን
የቅኝ ግዛት የናይል የውሃ ውል ስምምነትን መሠረት በማድረግ ትከራከራለች፡፡ ይህም የውሃውን 86 በመቶ
ድርሻ የምታመነጨውን ኢትዮጵያን የሚያገል እና በውሃው ሁለቱ አገራት ብቻ መጠቀም እንዲችሉ
የሚፈቅድ ነው፡፡ ቅኝ ግዛት ሆና ለማታውቀው ኢትዮጵያ ይህ የቅኝ ግዛት የናይል የውሃ ስምምነት የሚሠራ
እና የሚያስገድድ አይደለም። ፍትሐዊም አይደለም። ስለሆነም ግብጽ እና ሱዳን ይህንን እጅግ አስፈላጊ
የተፈጥሮ ሀብት በፍትሐዊነት ለመጠቀም የ114 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን እና የጎረቤት አገሮችን የኑሮ ሁኔታ
በእጅጉ ሊያሻሽል በሚቻልበት መልኩ ባካተተ የሦስትዮሽ ስምምነታቸውን ማጠናቀቅ ይኖርባቸዋል፡፡
ኢትዮጵያ የጎረቤቶቿን፣ የግብጽን እና የሱዳንን ፍላጎት ለማስተናገድና ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት
ፈቃደኛ ናት፡፡ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ አንድነት የበኩሏን ሚና የተጫወተች እና ከጎረቤት ሀገራት ጋር በሰላማዊ
የምጣኔ ሀብት ትብብር የረዥም ጊዜ ባህል እንዳላት ታሪክ ያሳያል፡፡ አዲስ አበባ የአፍሪካ ኅብረት ዋና
ከተማ፣ የተባበሩት መንግሥታት እና የአውሮፓ ኅብረት መቀመጫና ቢሮዎች ያሉባት መሆኗም ያለ ምክንያት
አይደለም፡፡
እስካሁን ድረስ በርካታ ቴክኒካዊ እና ፖለቲካዊ ድርድሮች የተከናወኑ ሲሆን የተወሰኑት በግብጽ የአስተሳሰብ
እና የአቋም ለውጥ ምክንያት የተጓተቱ ናቸው፡፡ የተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት እ.ኤ.አ.
በዚህ በሐምሌ ወር 2020 መጀመሪያ ላይ ግብጽ ባቀረበችው ጥያቄ መሠረት ተሰብስቦ የነበረ ቢሆንም
አብዛኛዎቹ አባላት በኢትዮጵያ የቀረቡትን የአፍሪካ መፍትሔ እንደሚደግፉ አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ
የታላቁን የሕዳሴ ግድብ ግንባታ እና አጠቃቀምን ለዓለም ደኅንነት እንደ አደጋ አድርጋ አትወስደውም፡፡
ግድቡን የምትመለከትውም በአፍሪካ የውስጥ ጉዳይ እና የኢኮኖሚ ጉዳይ መሆኑን፣ በሚመለከታቸው
የአፍሪካ ሀገራት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሕዝቦችን ኑሮ የሚያሻሻል እና ለአገር ዕድገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ
ያለው መሆኑን ነው።
ኢትዮጵያ እንደ ጀርመን እና በዓለም ውስጥ እንዳሉ ሌሎች አገሮች ሁሉ የራስን ሀብቶች በራስ የመጠቀም
መብቷ ተፈጥሯዊ ሕግ የሆነ እና ሉዓላዊነት ያላት ሀገር መሆኑ መታወቀ አለበት።
የግድቡ መሞላት ከኢትዮጵያ አልፎም ግብጽን ሊጠቅም እንደሚችል ይታወቃል። ይህም የተጣራ ውሃን
በመልቀቅ ጎርፍን ለመቀነስ እና ከ80% በላይ ደለልን ለማስወገድ ይረዳል፡፡ በአንዳንድ የሚዲያ ሪፖርቶች
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ግልጽ ደብዳቤ ለዶክተር አንጌላ ሜርክል፣ የጀርመን መራሒተ መንግሥት ትርጕም ከጀርመንኛው -

ላይ ስለ ውሃ እጥረት ከሚጠቀሰው በተቃራኒ መልኩም ግድቡ የሚገኝበት ቦታ ቀዝቃዛ እና ጥልቅ ሸለቆ
በመሆኑ የውሃውን መትነን ይቀንሳል።
በአብዛኛው ሚዲያ ወገንተኝነትን በመያዘ፣ ግድቡ መጥፎ ውጤቶች የሚያስከትል ነው በማለት ለግብጽ
የግድቡ ግንባታ እጅግ ጎጂ እና የአከባቢውን ነዋሪ ኑሮ እንደሚጎዳ ተደርጎ ይቀርባል፡፡ ይህም እውነታውን
በማዛባት በሰዎች አስተያየት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚያሳድር ነው። በተለይም በአሁኑ ሰዓት በፍጥነት
የሚሰራጭ እና ሚዛናዊ ያልሆነ መረጃ ለግጭት አሉታዊ ዐቅም አለው፡፡ እንደ አለመታደል ሆኖ በዓለም
ላይ እንድሚታየው የአንድ ወገን መረጃ ብዙውን ጊዜ ሰዎችን አላስፈላጊ ወደሆነ ቅጽበታዊ ድርጊት ውስጥ
ያስገባል። ከወደ ጀርመን የሚመነጩ ዘገባዎች በአፍሪካ ሀገሮች ዘንድ “ትክክለኛ ባይሆኑም እንኳን እንደ
እውነት ይወሰዳሉ” እና ይህም ሰዎችን የአንድ ወገን እይታቸውን ይበልጥ የተረጋገጠ መስሎ እንዲሰማቸው
ያደርጋል። የተሳሳቱ ወይም የተዛቡ መረጃዎች በተለይም በአገራችን በጣም ከባድ ችግር ሊፈጥሩ፣ ይህም
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ግጭቶች የበለጠ ሊያባብሱ ይችላሉ።
“የሳንቲሙን አንድ ጎን” ብቻ የማያሳዩ፣ ሚዛናዊነትን የጠበቁ ሪፖርቶችን እና ጥንቃቄ የተሞላበት ምርመራን
ማየት እንመኛለን፣ እንጠይቃለንም፡፡
እኛ በጀርመን ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያን እና ጀርመን-ኢትዮጵያውያን የማኅበረሰብ ተወካዮች፣ በተለያዩ
የአካዴሚክ መስኮች ላይ ተሰማርተን የምንገኝ ምሁራን፣ አርቲስቶች እና በተለያዩ የሙያ ዘርፎች የምንገኝ
የግል ድርጅት ባለቤቶች፣ እርስዎን እንደ ፖለቲከኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ሳይንቲስት እና እንደ አንድ የኢትዮጵያ
ወዳጅ ጉዳዩን በትኩረት እንዲከታተሉት፣ በተለይም በቻንስለርነት ዘመንዎ ሁሉ እንዳደረጉት - በሚቻልዎት
መልኩ ፍትሐዊነት በተሞላ ሁኔታ እንዲመለከቱት፣ በአክብሮት እንጠይቅዎታለን፡፡ የእርስዎ አመለካከት
እና ሐሳብ በሁሉም ተሳታፊ ሀገሮች ዘንድ አድናቆት እና ዕውቅና እንደሚያገኝ እርግጠኞች ነን።
ከልባዊ ምስጋና እና
ከአክብሮት ሰላምታ ጋር

[ፊራሚዎች]
ፕሮፌሰር ዶ/ር አስናቀች ላስ ሥዩም

ዶ/ር ጸጋዬ ደግነህ

የቴክኒክ ኬሚስትሪ ፕሮፌሰር በበርሊን፣ በባሌ ኢትዮጵያ የትምህርት

ኢኮኖሚስት፣ የዕውቀት ሽግግር ባለሙያ፣ በዓለም አቀፍ ኩባንያ

ቤት ፕሮጄክቶች አስተባባሪ እና ከአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ

የብዝኃነት ማኔጀር እና በዓለም አቀፍ የስፖርት ማኅበራት ውስጥ

ጋር በዕውቀት ቴክኖሎጂ እና ታዳሽ ኃይል ላይ ያተኮረ የቴክኖሎጂ

በአመራር እና በሥነ ምግባር ኮሚሽን ም/ፕሬዚዴንት

ሽግግር ፕሮጀክት አስተባባሪ

3

ግልጽ ደብዳቤ ለዶክተር አንጌላ ሜርክል፣ የጀርመን መራሒተ መንግሥት ትርጕም ከጀርመንኛው -

[ፊራሚዎች ]
ብፁዕ አቡነ ዲዮናስዮስ
የጀርመን እና አካባቢው የኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሀገረ
ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና የ ኢ.ኦ.ተ.ቤ/ ክ
ቅዱስ ሲኖዶስ አባል

ኢ/ር በላይነህ ዋተሮ

ሐጂ አበባው ሁሲን ሀሰን

ፓስተር ቤቴል ቤተክርስቲያን ሐኖቨር

የኢክራም የአፍሪካ ቀንድ ማኅበር የቦርድ
አባል

ዶ/ር ሶፊያን መሐመድ
የኦሮሞ ካውንስል በጀርመን

አቶ ብርሃኔ ገብረ ሰላም

አቶ አክሊሉ ኃይሉ

የትግራይ ኮሚውኒቲ ማኅበር በበርሊን

የአማራ ኅብረት በጀርመን

አቶ አፈወርቅ ተፈራ
በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና
የትብብር መድረክ ሊቀ መንበር

አቶ ታደሰ ቶላ
የኢትዮ በርሊን ማኅበር ሊቀ መንበር

ኢ/ር ሊሻኑ ግዛው

ወ/ሮ ዘነበወርቅ አድነው ዘረፋ

የኢትዮጵያ ማኅበር በአውሮፓ
ሊቀመንበር

ተዋናይት ደነነች ዘውዴ

ዶ/ር ማያ ፕሪይዝ

የኢትዮጵያ ማኅበር በሙኒክ ሊቀ መንበር

ተዋናይት፣ ፌር ቻንስ ማኅበር የበላይ ጠባቂ
የጀርመን የፊልም አካዳሚ የቦርድ አባል

የጀርመን-ኢትዮጵያ ማኅበር
ተቀዳሚ ሊቀ መንበር

ዶ/ር መኰንን ሽፈራው

ዶ/ር ጌቴ ገላዬ፣

አርቲስት ተፈሪ ፈቃደ

የመጀመሪያው የጀርመን ፌደራል መንግሥት
የአንድነት ሚዳሊያ ተሸላሚ፣ የበርሊን
ድርጅቶች ዋና አስተዳደር አማካሪ ቦርድ
አባል፣ በበርሊን የኢትዮጵያ ባህል ማኅበር
እና የአውስብሊክ ድርጅት የቦርድ
ሊቀመንበር፣ የባበል ድርጅት ዋና ሥራ
አስኪያጅ በርሊን፣ የክፍለ ከተማው
የአንድነትና የወጣቶች እርዳታ ኮሚቴ አባል
እና የማኅበራዊ አማካሪ ቦርድ አባል

የአማርኛ ቋንቋ እና የአፍሪቃ ሥነ ቃል
መምህር እና ተመራማሪ፣ እስያ-አፍሪቃ
ጥናት ተቋም ሐምቡርግ ዩኒቨርሲቲ፣
ዐባይ የባህልና የልማት የምርምር ማእከል፣
ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ መሥራች አባል፣
የሐምቡርግ እና የባሕር ዳር ከተሞች
የወዳጅነት ማኅበር መሥራችና እስተባባሪ፣
በሐምቡርግ የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤ/ክ
የሕንጻ ሥራ ማኅበር የሥራ አመራር አባል

የኢትዮጵያ ባህል መረዳጃ ማኅበር
ሊቀመንበር

አቶ ሸዋንግዛው መኰንን

አቶ በላይ ንጉሤ

አቶ መስፍን ካሣ

የኢትዮጵያ የባህል ማኅበር በሐምቡርግ
ሊቀመንበር

የኢትዮ ጀርመን ድልድይ ማኅበር
በሽቱትጋርት እና አካባቢው ኮሚውኒቲ ሊቀ
መንበር

የኢትዮጵያ የባህል ማኅበር በኑረንበርግ
ሊቀ መንበር

አቶ ኃይሉ ማሞ ገመቹ

ወ/ሮ ሣሮን ሲምሮት ግርማ

ዶ/ር በላይ ጥላሁን

ሀገሬ የጥበብና የባህል ምሽት በኑረንበርግ

ሲኒየር ኮንሳልታንት ሜዲካል ዶክተር
የፎረም ኢትዮጵያ በበርሊን አስተባባሪ

ድምፃዊት ሣራ ፈረደ

ዶ/ር ፈቃደ በቀለ

ነጻጋዜጠኛ፣ የኢትዮጵያ የባህል ማኅበር
በሙኒክና አካባቢው የቦርድ አባል

ዶ/ር ደብሩ ጉባ
የማሕፀን እና የወሊድ ሕክምና ሲኒየር
ኮንሰልታንት ሜዲካል ዶክተር ላይፕዚሽ፣
የአዋላጅ ት/ት ትብብር ከጐንደርና ከሐረር
ዩኒቨርስቲዎችና የተለያዩ ፕሮጀክቶች ከDAAD
ጋር የሕክምና ትብብር ከGIZ EkFS እና BMZ

ዶ/ር ለማ ይፍራሸዋ በትሩ
የፓለቲካ እና የሕግ ተመራማሪ፣ የግል
ድርጅት ባለቤት፣ በተለያዩ ማኅበራት
በበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተሳታፊ

ዓለምአቀፍ የኦፔራ ድምፃዊት፣ የጀርመን
ኦፔራ ራይን አባል

ዶ/ር ስንታየሁ አሰፋ
ሲኒየር ኮንሰልታንትሜዲካል ዶክተር
የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት፣ የጋስትሮ ማይክሮ
ባዮሎጂስት ኢፒዲሞሎጂና በሂልዪስ
ክሊኒክ ኃላፊ ዳይሬክተር

ኢንጂነር ታፈሰ በቀለ
እቴሜቴ የጀርመን - ኢትዮጵያ የቤተሰብና
የባህል ማኅበር በኮሎኝ ሊቀመንበር

የምጣኔ ሀብት ባለሙያ እና የዕድገት
ኢኮኖሚ ተመራማሪ፣ የፓለቲካ ተንታኝ
እና ደራሲ

ዶ/ር ጸጋዬ ገረመው
ሲኒየር ኮንሰልታት ሜዲካል ዶክተር፣
ኦኖኮሎጂስት፣ የሶሻል ሜዲሲን ሱሾማቲክ
አኪፐንቸር፤ የቤት ሐኪሞች የጥራት
ኮሚቴ የቦርድ አባል በካስልና
በባድቪልዱንገን

4
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[ፊራሚዎች]
አቶ ደረጀ መንገሻ

ኢ/ር በረከት ለማ መኩሪያ

ወ/ሮ ሱዚ ለማ

የዘበርሊን ስፓርትና የባህል ማኅበር
ተቀዳሚ ሊቀመንበር

ፋርማሲስት፣ የሕክምና እርዳታ ፕሮጀክት
እና የጎዳና ተዳዳሪዎች እርዳታ በኢትዮጵያ

ኢንጂነር ግርማ መኰንን

አቶ በላይነህ ተሾመ

አቶ ይልማ ኃይለ ሚካኤል

አማካሪ ኢንጂነር

ማኅበራዊ እና ፓለቲካዊ አክቲቪስት

ነጻ ጋዜጠኛ

አቶ ሰለሞን ውባየሁ አየለ

ወ/ሮ ሐና ዲ ኩፕ

ኢ/ር ገበያው እምቢአለ

ኢንተርካልቸራል የኮንፊልት ማኔጅመንት
አማካሪ
የዕውቀት ሽግግር በተፍጥሮ ዕድገት ጥበቃ

የአየር ትራንስፖርትና የአውሮፕላን
ግንባታ ዲዛይነር
የዕውቀት ሽግግር ከዩኒቨርስቲ ባሕር ዳር
እና ደብረ ታቦር

አቶ ብሩክ አንዳርጌ ሰይፈ ገብርኤል

አቶ ማርቆስ ገብረ ሥላሴ

አቶ ካሣሁን እሸቴ መንገሻ

አይቲ ስፒሻሊስት፣ ነጻ ሲኒማቶግራፈርና
የፊልም ዳይሬክተር

ካፌ ፑራ ካምፓኒ ዋና ሥራ አስኪያጅ

ኬሚስት፣ እርዳታ በተለያዩ የበጎ ፈቃድ
አድራጎት በጀርመን

ወ/ሮ ገነት አምፕል ለገሰ

ዶ/ር ኢንጂነር ተስፋዬ ይግዛው ኃይሉ

ዶ/ር መስፍን ሁንዴ ቱፋ

አዋላጅ

አቬዬሽን ዲዛይን ኢንጂነር

ማይክባዮሎጂስት እና ተማራማሪ

አርቲስት ሰገድ ደምሴ

ዶ/ር ጌታሁን ጎይዳንጎ

አርቲስት ተገኔ ኩንቢ ሰንበቶ

ገጣሚ፣ ጸሐፊና የኢትዮጵያ ማኅበር
በአውሮፓ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ

ተዋናይ፣ አስማተኛ፣ የድምፅ አክተርና
ደራሲ

ሰዓሊ፣ ሙዚቀኛ፣ ደራሲ እና ገጣሚ

ዶ/ር ኢ/ር ገነት ዓለም

ረዳት ሐኪም በሽቭይንፉርት፣
ጋስትሮ ኢንትሮሎጂ ሂፓቶሎጂ
ሂማቶኮሎጂ ዲያማቶሎጂ የኢንፌክሽን
በሽታዎች ኢሞኖሎጂ ሪዮማቶሎጂ

ነጻ አርቲስት፣ የአርት ሌክቸረር በርሊን
ዳካር እና አዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ

አቶ መስፍን አማረ

ወ/ሮ ቦሰና ንጉሤ

በቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ዶርትሙንድ
ኢንተርናሽናል ፕላኒንግ ሪሰርች አሶሼት፣
የፕራዮሎጊ የዕቅድና የግንባታን ሥራ
በታዳጊ ሀገሮች የሚያጠና ማኅበር የቦርድ
አባል

የቢዝነስ አድሚንስትሬሽን ባለሙያ፣
አዲስ ሕይወት የሕፃናት መርጃ ማኅበር
ሊቀ መንበር

አርቲስት እንግዳጌጥ ለገሰ አመዴ

ዶ/ር ኢ/ር አየለ ጉግሳ

ኢ/ር ዓለማየሁ ደምሴ

የምግብ ኢንዱስትሪ አማካሪ ኢንጂነር

የሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ኢንጂነር፣
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቅዱስ አማኑኤል
ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ ም/ሊቀ
መንበር

አቶ ሥዩም ሙሉጌታ

አቶ እንድርያስ ስሜ

ተባባሪ ፕሮፌሰር በኢልሚናው
ዩኒቨርሲቲ

ራስን የማስቻል ለኢትዮጵያ ማኅበር
የቦርድ አባል

የኢትዮጵያ ኮሎኝ ስፓርትና ባህል ማኅበር
ሊቀ መንበር

አቶ ማሩ አሕመድ

አቶ አሌክሳንደር ደምሴ

የሒሳብ ባለሙያ እና የአይቲ አማካሪ፣
በተግባር ለትምህርት ድጋፍ መሳተፊያ
ማኅበር በርሊን ሊቀ መንበር

የቻይና አፍሪካ አድቫይዘሪ ተቋም
ዳይሬክተር፣
አፍሪካ ራይዚንግ PLC ዳይሬክተር

ኢ/ር አያና ዓለሙ

የአርት ማስተማሪያ ፕሮጀክት
በት/ቤቶችና በስደተኛ ማእከል ያሉትን

ዶ/ር አበበ ገለቱ

የቢዝነስ አድሚንስትሬሽን ባለሙያ፣
የጎልማሶች ትምህርት መምህርት

የሶፍትዊር ልማት ኩባንያ ሥራ አስኪያጅ
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ግልባጭ
































ክቡር የጀርመን ፌዴራል ሪፑብሊክ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍራንክ-ቫልተር ሽታየንማየር ፣
ክብርት ዶክተር ኡርዙላ ፎን ደር ላይን፣ የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ፣
ክቡር ሚስተር ሃይኮ ማስ፣ የጀርመን ፌዴራል መንግሥት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ፣
ክቡር ዶክተር ገርድ ሙለር፣ የጀርመን ፌዴራል መንግሥት የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስትር
ክብርት ሚስ አንያ ካርሊቺክ፣ ጀርመን ፌዴራል መንግሥት የትምህርት እና የምርምር ሚኒስትር ፣
ክብርት ሚስ ጁሊያ ክሎክነር፣ የጀርመን ፌዴራል መንግሥት የሥነ ምግብ እና የእርሻ ሚኒስትር
ሚስተር አዶ ሚቻሊክ፣ የትምህርት/ባህል ሚኒስትሮች ጉባኤ ዋና ጸሐፊ ፣ በርሊን ፣
ሚስ ታንያ ጎነር ፣ የጀርመን አጋርነት ለዓለም አቀፍ ትብብር (GIZ) የቦርድ ቃል አቀባይ
ሚስተር ፒተር ፓላሽ ፣ (GIZ) ፣ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር፣ አዲስ አበባ፣
ዶክተር ኢንጋ ባውምጋርተን፣ (GIZ) በአፍሪካ ኅብረት ጽሕፈት ቤት ዳይሬክተር ፣ አዲስ አበባ ፣
ዶክተር አንያ ላንገንቡኽር፣ የቢል እና ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን የአውሮፓ ዳይሬክተር፣
ክብርት ሚስ አነግሬት ክራምፕ-ካረንባወር፣ የጀርመን ክርስቲያን ዲሞክራቲክ ኅብረት ሊቀመንበር
ክቡር ዶክተር ማርኩስ ዞደር፣ በባቫርያ የክርስቲያን ሶሻል ኅብረት ሊቀመንበር ፣
ክብርት ሚስ ሳስኪያ እስኬን እና ክቡር ኖርበርት ዋልተር-ቦርያንስ፣ የጀርመን የሶሻል ዴሞክራቶች ፓርቲ ሊቃነ መናብርት
ክቡር ዶክተር ክርስቲያን ሊንድነር፣ የሊብራል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር
ክብርት ሚስ ካትያ ኪፒንግ እና ክቡር ሚስተር በርንድ ሪይክሲንገር፣ የግራ ፓርቲ ሊቃነ መናብርት ፣
ክብርት ሚስ አናሌና ቤርቦክ እና ክቡር ሚስተር ሮበርት ሃቤክ፣ የጥምረት 90 / አረንጓዴ ፓርቲ ሊቃነ መናብርት
ክቡር ሚስተር ክሪስቶፍ ማቲቺ፣ የጀርመን ፓርማ አባል ፣
ሚስተር ክርስቲያናዊ ኡደ፣ የሰዎች ለሰዎች የፋውንዴሽን ቦርድ ምክር ቤት ሊቀመንበር
ክቡር ዶክተር ኖርበርት ሮትገን፣ በጀርመን ፓርላማ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ሰብሳቢ
ክብርት አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙነህ፣ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪብሊክ ኤምባሲ በርሊን / ጀርመን
ክብርት አምባሳደር ብሪታ ቫገኔር ፣ የጀርመን ፌዴራል ሪብሊክ ኤምባሲ አዲስ አበባ / ኢትዮጵያ ፣
----ለክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ፣
ለክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚንስትር
ለክቡር ዶክተር ስለሺ በቀለ፣ የኢፌዴሪየኢትዮጵያ የውሃ፣ መስኖ እና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ሚኒስትር
ለኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ፣
-----ለጀርመን ፕሬስ ድርጅት (ዲፓኤ)
ለጀርመን እና ለኢትዮጵያ ሚዲያዎች

የአስተባባሪዎች አድራሻ:

ፕሮፌሰር ዶ/ር አስናቀች ላስ ሥዩም

ዶ/ር ጸጋዬ ደግነህ

ኢሜይል: Asnakech.Lass-Seyoum@HTW-Berlin.de
ስልክ: +49 177 8726581

ኢሜይል:: mail@degineh.de
ስልክ: +49 177 46 26 050
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