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ራሱን እያዯሇበ ሇዕርዴ ተራውን የሚጠበቀው ፍሪዲ
በገ/ክርስቶስ ዓባይ
አዎ! ፍሪዲ ሇተሇያዩ ዜግጅቶች ያስፈሌጋሌ። ሇሠርግ፤ ሇዓውዯ ዓመት፤አንዲንዳም ሇሏን እንዱሁም በአቦት
ጊዛም ፍሪዲ በየ ለካንዲ ቤቶች በየጊዛው በቄራ እየታረደና እየተወራረደ ሇየባሇጉዲዮች ይከፋፈሊለ። ነገር ግን
ፍሪዲው በየማዴሇቢያ ቤቱ የሚቀርብሇትን የማወፈሪያ መኖ እየተመገበና ውሀውን በገፍ እየሸመጠጠ
እኖራሇሁ በሚሌ ተስፋ ራሱን አዜናንቶ በምቾት ይቆያሌ። አንዴ ቀን ጊዛው ሲዯርስ ዴንገት ባሌታሰበ ወቅት
የዯሇበው ፍሪዲ እንዯገና ሳያፈስ (ተመሌሶ ሳይከሳ) ከመንጋው ተሇይቶ እየተነዲ ወዯ ገበያ በመውጣት ቀዴሞ
ከነበረው ዋጋ በሊይ ይሸጥና ቄራ ተወስድ መጨረሻው ዕርዴ ይሆናሌ። ይህ የማይቀር ሏቅ ነው። የዯሇበ ሠንጋ
ሁለ በምንም ሁኔታ

መታረደ አይቀርም። እንዯሚታወቀው እንስሳትን የሚያዯሌቡት ሰዎች ናቸው።

የሚያፋፋ መኖ በውዴ ገንብ እየገዘ በማቅረብና

ሰዓታቸውን ሳያጓዴለ አምቦ ውሀ እያጠጡ

የሚንከባከቧቸው ሇጽዴቅ ሳይሆን ከፍተኛ ትርፍ ሇማግኘት ብሇው ነው። እዙህ ሊይ መገንብ የሚገባን ጉዲይ
የሚዯሌቡት እንስሳት ብቻ ሳይሆኑ አምባገነን መንግሥታትም እንዱሁ በዯንብ እስኪሰቡ ዴረስ እንክ እንክ
እየተባለ ይዯሌባለ። በተሇይ በዙህ አምባገነን መንግሥታትን በማዴሇብና በመጨረሻም በመሰርጀቱና
በማወራረደ በኩሌ የተካነው የአሜሪካው ሲአይኤ ነው።
በግሌጽ እንዯሚታወቀውና ከታሪክም እንዯምንረዲው ከሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት በኋሊ ዓሇማችን
ከቀሰመችው ግናኝ ኪሳራ የተነሳ መንግስታት እየተሇሳሇሱ ሰሊምን በመስበክ፤ በአንጻሩም እስፖርትን
በማበረታታት አገሮች የቀዴሞ ቂማቸውን እንዱረሱና እንዱቀራረቡ በማዴረግ የተጫወቱት ሚና ቀሊሌ
አሌነበረም። ይህም በመሆኑ ዓሇማችን ሇጥቂት ዓመታትም ቢሆን አንጻራዊ ሰሊም የሰፈነባት እንዯነበረች
አይነጋም። በተሇይ ዯግሞ መሊውን ዓሇም ያወዯሙት አንዯኛውና ሁሇተኛው የዓሇም ጦርነቶች አሜሪካንን
በጨርፍታ እንኳ አሌነኳትም። ምናሌባት ጃፓን የተሳሳተ ቀመር በመከተሌ የአሜሪካዋን ፐርሌ ወዯብን
ሇመውረር መሞከሯ የሚታወስ ቢሆንም ከዙያ አሌፋ በመሔዴ የአሜሪካንን ኢኮኖሚ የሚያናጋ ተግባር
አሌፈጸመችባትም። በመሆኑም፤ ዓሇም በጦርነት እሳት እየነዯዯች በዯም አበሊ በምትታጠብበት ወቅት
የአሜሪካ ኢንደስትሪዎችና ፋብሪካዎች ሇአንዴ ሰዓት እንኳ ሳይቆሙ ቀን ከላት በመሥራት ዕዴገቷን
በማፋጠን ሊይ ነበሩ።
ይህም ሁኔታ ሇአሜሪካ በኃያሌነት ጎሌታ እንዴትወጣና መናዊ የጦር መሣሪያዋንም በሂሮሽማ እና ናጋሳኪ
ሊይ በተግባር እንዴትሞክር ምክንያት ሆኖሊታሌ። በተሇይ ዯግሞ በጦርነቱ ሳቢያ ኢኮኖሚያቸው
የተንኮታኮተው የአውሮፓ ሀገሮች የአሜሪካንን ዴጋፍ ይፈሌጉ ስሇነበር ከፍተኛ የሆነ መዋዕሇ ንዋይ ወዯ
እነዙህ አገሮች በማስገባት በእጅ አዘር ጥገኛ እንዱሆኑ አዴርጓቸዋሌ። ከፍተኛውን ዴርሻ የተጫወተው
ጄኔራሌ ሞተር ካር ኩባንያ በርካታ የመኪና ማምረቻዎችን በተሇያዩ የአውሮፓ ሀገሮች በመትከሌ ኅሌቆ
መሳፍርት የላሇው ሀብት ወዯ አሜሪካ እንዱጎርፍ ምክንያት ሆኗሌ። አሜሪካ ላሊም ጥሩ አጋጣሚ
ተፈጥሮሊታሌ። አውሮፓ በጦርነት ማዕበሌ በወዯቀችበት ወቅት የአሜሪካው የስሇሊ ዴርጅት ሲአይ ኤ በተሇያዩ
ዩኒቨርስቲዎችና የምርምር ተቋማት ውስጥ ይሠሩ የነበሩትን ዕውቅ ሳይንቲስቶች በማነፍነፍና ቪዚ በማዯሌ ወዯ
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አሜሪካ እንዱሄደ ታሊቁን ተግባር ተጫውቷሌ። ነገሩ ግይቶ የተገሇጸሊቸው አውስትራሉያና ካናዲም ከዙሁ
የሌሂቃን አእምሮ ረፋ በጥቂቱም ቢሆን ሇመጋራት ጥረት አዴርገው ተሳክቶሊቸዋሌ። ሇምሳላም ታዋቂው
የፊዙክስ ጠበብት አሌበርት አንስታይን፤ እንዱሁም የማኅበራዊ ጉዲይ ሉቁ ኖአም ቾምስኪ በዙሁ ወቅት
የተገኙ መሆናቸው አይካዴም።
ይህንን ሇመንዯርዯሪያ ይሆነን ንዴ ከጠቀስን ወዯ ዋናው ጉዲያችን እንመሇስ። እኤአ በሜይ 14 ቀን 1948
ዓ/ም የእሥራኤሌ መንግሥት ከተመሠረተ በኋሊ በ1960ዎቹ ዓመታት በዘሪያው የሚገኙ የዓረብ አገሮች
እሥራኤሌን ጥምዴ አዴርገው ያዞት። እሥራኤሌም ይህ ጉዲይ እንዯሚመጣ ቀዯም ሲሌ የተጋጀችበት
ስሇነበር አሌተበገረችም። ከዙህ በተጨማሪ እንግሉዜና አሜሪካ እሥራኤሌን በገፍ መርዲት ያዘ። በተሇይ
አሜሪካ የአካባቢውን እስትራተጅክ አቀማመጥ በማጥናት ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን የጠበቀ ግንኙነት
መሠረት በማዴረግ ቃኘው ስቴሽን በመባሌ የሚታወቀውን ጣቢያ አሥመራ ሊይ እንዴትተክሌ ከአፄ ኃይሇ
ሥሊሴ ፈቃዴ አገኘች። ቃኘው እስቴሽን እንዲሁኑ የሳተሊይት መገናኛ ባሌተስፋፋበት ወቅት በሄሉየም ጋዜ
የተሞሊ የሊስቲክ ፊኛ ሊይ ካሜራ አስሮ ወዯ ሰማይ በማምጠቅና ፎቶግራፍ በማንሳት የዓረቦችን ወታዯራዊ
እንቅስቃሴ በመቆጣጠር፤ መረጃውንም ሇእሥራኤሌ መንግሥት በመመገብ እንዯቆየ ይታወቃሌ። በመጨረሻም
ጦርነቱ በእሥራኤሌ የበሊይነት ሲጠናቀቅ እንዯገና አሁንም በቀጠናው እስከመጨረሻው አስተማማኝ ስሊምን
ሇማስፈን እንዱቻሌ በሚሌ ሽፋን በአሜሪካ አዯራዲሪነት በእሥራኤሌና በዋናዋ ጠሊት ግብጽ መካከሌ የካምፕ
ዳቪዴ ስምምነት ተፈርሞ ተቋጨ።
በዙህ ጊዛ ጠቅሊሊው የዓረብ አገሮች ግብጽን እንዯ ከሏዱ ሲቆጥሯት፤ አሜሪካንን ዯግሞ ዓይንሽ ሊፈር አሎት።
አሌፎ ተርፎም የነዲጅ ማዕቀብ ሁለ ጣለባት። ኦፔክ የተባሇውን የነዲጅ አምራች አገሮች ማህበርም በማቋቋም
የነዲጅ ዋጋ እንዱጨምር ተስማሙ።
ይህ ሁለ ሲሆን በግሌጽ የሚታወቀው በዓሇም ከፍተኛው የነዲጅ ሀብት ክምችት ያሊት ሀገር ሩሲያ እንዯሆነች
ነበር። ነገር ግን ሁኔታው ተሇውጦ ከፍተኛው የነዲጅ ሀብት ክምችት የሚገኝባት ሀገር ሳውዱ አረቢያ መሆኗ
ሲረጋገጥ አሜሪካ ከጨዋታ ውጭ እንዯሆነች ተገነበች (ስሇዙህ ጉዲይ የፍሬዯሪክ ፎርሳይዜን “ ዳቭሌስ
ኦሌተርኔቲብ”ን ይመሇከቷሌ)። ይህ አጋጣሚ ሇአሜሪካ ታሊቅ ራሥ ምታት ነበር። ይሁን እንጂ ዕዴሜ
ሇሲአይኤ የተጋውን በር ሇመክፈት የሚያስችሇውን ቁሌፍ ሇመቀመር ሂሳቡን መሥራት ያ። በዙህም በርካታ
ስላቶችን በማጋጀት ሲሞክሩ ቆይተዋሌ። አንዯኛው በ1970 ዎቹ ዓመታት በተከሰተው በኢትዮ ሶማሉያ
ጦርነት አሜሪካ ኢትዮጵያን በመካዴና የዙያዴ ባሬን ሶማላ በመዯገፍ በዙያ አዴርጋ ከዓረቦች ጋር ግንኙነት
ሇመመሥረት ያቀዯችው ሙከራ አሌተሳካሊትም። እንኳን በሶማላ አዴርጋ ወዯ ዓረብ ሇመግባት ይቅርና
ሶማላም በጀ ብሊ የአሜሪካንን ሞግዙትነት አሌተቀበሇችውም። ከዙህ በኋሊ በጦር መሣሪያና በተሇያዩ
የአሜሪካ ተራዯኦ ስትንበሸበሽና ስትዯሌብ የቆየችው ሶማሉያ አሻፈርኝ ባሇች ጊዛ በሲአይ ኤ የጠረጴዚ ዘሪያ
በተወሰነባት ዯባ ይኸው አስከአሁን ዴረስ መንግሥት አሌባ እንዴትሆን ተፈርድባታሌ።
ሁሇተኛው አማራጭ የነበረው የኢራቁን ሳዲም ሁሴንን በስዯት ከነበረበት ከግብጽ አውጥቶ ወዯ አገሩ ኢራቅ
እንዱመሇስ በማመቻቸትና ሥሌጣን ሊይ እንዱወጣ በማዴረግ እንዯ ዓሣ መያዣ በመጠቀም ሳውዱ አረብያን
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ማጥመዴ የሚለት መሊምቶችን ተግባራዊ ማዴረግ ነበር። በዙሁ ዕቅዴ መሠረት አሜሪካ ሳዲም ሁሴንን እኤአ
ጁሊይ 16 ቀን 1979 ዓ/ም ጀምሮ ሥሌጣን ኮርቻ ሊይ እንዱፈናጠጥ ከፍተኛ የሆነ የወታዯራዊ ምስጢሮችን
በማማከርና ስሇኃያሌነቱ የሜዱያ ሽፋን በመስጠት፤ የረቀቁ የምኅንዴስና ንዴፍና በዓሇም የተከሇከሇውንና
የተወገውን የባዮልጅካሌ መሣሪያ ጨምሮ መናዊ የጦር መሣሪያ አቅርቦትን በማስታጠቅ ረገዴ እኤአ እስከ
ኦገስት 2 ቀን 1990 ዓ/ም ዴረስ ከፍተኛ ትብብር በማዴረግ ቆይታሇች።
በነዙህ የአሥራ አንዴ ዓመታት ጊዛ ውስጥ በተሇይ ታሊቁን የጤግሮስ ወንዜ የፍሰት አቅጣጫውን በማስቀየሩ
ሂዯት የአሜሪካ የምኅንዴስና ተሳትፎ እጅግ የሊቀ እንዯነበር ይነገራሌ። የወንዘን የፍሰት አቅጣጫ ሇማስቀየር
ያስፈሇገበት ዋናው ምክንያት ሇሌማት ታስቦ ሳይሆን የሺያ ሙስሉሞችና የኩርዴ አማጺዎች ሇውሃ ችግር
እንዱጋሇጡና ትግሊቸው እንዱዲከም ሇማዴረግ ነበር። በቀጣይም እኒሁ የነፃነት ታጋዮች በአሜሪካ የጦር
አማካሪዎች በታገ የባዮልጅካሌና የተሊያዩ መናዊ የናፓሌ ቦምብ መሣሪያዎች መፈተኛ እንዱሆኑ መዯርጉም
በሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች በሠፊው ሲወገዜ እንዯነበር አይነጋም። ይህ ሁለ ሲሆን ዋናው የአሜሪካ
ዕቅዴ ሳዲም ሁሴንን በቀጠናው በጣም ተወዲዲሪ የማይገኝሇት ኃያሌ መሪ እንዱሆንና ገዜፎ እንዱታይ ማዴረግ
ነበር። በመሆኑም የሳዲም ሁሴኗ ኢራቅ የሺያ ሙስሉሞች አገር ከሆነችው ከጎረቤቷ ኢራን ጋር በገጠመችው
ጦርነት ከአሜሪካ በተዯረገሊት ዴጋፍ ታግዚ ጦርነቱን በዴሌ አዴራጊነት እንዴታጠናቅቅ ሆነ።
አሜሪካ ሳዲምን በዙህ መሌኩ እንዯ ሠንጋ በሬ ስታዯሌበው ቆየች። ሳዲምም የሌብ ሌብ ተሰማው በተሇይ
ዯግሞ በተንኮሎ ተወዲዲሪ የማይገኝሊት ኮልኒያሉስት እንግሉዜ ከኢራቅ በመነጠሌ ኩየት በማሇት
የፈጠራቻትን ላሊዋ የነዲጅ ባሇፀጋ ሀገር ወዯ ቀዴሞ ታሪካዊ እናት አገሯ ኢራቅ ሇመጠቅሇሌ እንዯሚችሌ
ከአሜሪካው አምባሳዯር አፕሪሌ ግሊስፒ ፍንጭ በማግኘቱ ሳዲም ሁሴን ቁሞም ተቀምጦም ህሌሙ ይኸው
ጉዲይ ሆነ። ይህ አጋጣሚ ሇአሜሪካው ሲአይኤ ታሊቅ ፈንጠዜያን ፈጠረ።
ፍሪዲው በዯንብ እንዯሰባ ጉሌህ ማሳያ ነበር። ይህ በዙህ እንዲሇ አሜሪካ ማዯሉን ኦሌብራይት የተባለትን
ከፍተኛ መሊክተኛዋን ወዯ ሳውዱ አረብያ በመሊክ ጉዲዩ ሇንጉሥ ፉአዴ “ከፍተኛ ምስጢር” ተብል ተነገረ።
ይኸውም የሳዲም ሁሴን ዕቅዴ ጠቅሊሊ የአረብ አገሮችን በአንዴ መንግሥት ጠቅል ሇማስተዲዯር
እንዯሚፈሌግና በቅርቡም ኩየትን ሉወር እንዯሚችሌ፤ ቀጥልም አንዴ ባንዴ እያሇ ሁለንም የዓረብ
መንግሥታት እንዯሚያዲርስ የሚሌ ሲሆን፤ ንጉሠ መንግስታቸው እንዲይዯፈር የሚፈሌጉ ከሆነ

ከኃያሎ

አሜሪካ ጋር የስምምነት ውሌ በመፈራረም ዋስትና ማግኘት የሚችለ መሆኑ ተገሇጸሊቸው።
ንጉስ ፉአዴም ሌዑሊውያን መኳንንቶችን በመሰብሰብ ስሇሁኔታው እንዱመከርበት አዯረጉ። ይሁን እንጂ
ተሰብሳቢዎቹ፤ “አይሆንም እንጂ ቢሆንም እንኳ አሜሪካንን ከመሰሇ ጠሊት ጋር ውሌ ከመዋዋሌ ይሌቅ
ወገናችን በሆነው በሳዲም ሁሴን እጅ መውዯቅ ይሻሇናሌ” የሚሌ አቋም ያዘ። ንጉሡም በዙሁ ውሳኔ መሠረት
ውጤቱን ሇአሚሪካዋ መሌዕክተኛ አሳወቁ። ወዱያውኑ ሇሳዲም ሁሴን ኩየትን መውረር የሚችሌበት ወቅት
ሊይ መዴረሱ ተነገረው። የዙያኑ ዕሇት የሳዲም ሁሴን ወታዯሮች ኩየትን ይዋት አዯሩ።
እንዯገና አሜሪካ ዴፕልማቷን ወዯ ሳውዱ በመሊክ ሇንጉሥ ፉአዴ ባሇፈው ጊዛ የቀረበሊችሁን ዕዴሌ
አሌተጠቀማችሁበትም፤ ይሁን እንጂ አሜሪካ አካባቢው የሰሊም ቀጠና እንዱሆን ፍሊጎት ስሊሊት ይኸው ዕዴሌ
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እንዯገና ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዛ ቀርቦሊችኋሌ። አሁን ያሊችሁ በቀናት ሳይሆን በሰዓታት ብቻ የሚቆጠር ጊዛ
ሲሆን፤ ይኸውም የሳዲም ሁሴን ወታዯሮች የሳውዱን መሬት እስኪረግጡ ዴረስ ብቻ ነው። የሳዲም ሁሴን
ወታዯሮች የሳውዱን መሬት ከረገጡ በኋሊ ግን አሜሪካ በምንም ተዓምር እጇን አታስገባም። ስሇዙህ አሁኑኑ
ውሳኔያችሁን አስውቁን ተብሇው ንጉሡ ሲጠየቁ ሰውነታቸው በፍርሃት መርበትበት ያ። በዙህ ቀውጢ ሰዓት
አማካሪዎችን የማወያየት ዕዴሌ ቀርቶ ቀዯም ሲሌ በአሜሪካ የተጋጀውን የስምምነት ሠነዴ እንኳ የማንበብ
ጊዛ አሌገጠማቸውም። ዜም ብሇው በነሲብ መፈረም ነበረባቸው።
የስምምነቱ ፊርማ መጠናቀቁ እንዯተረጋገጠ፤ ሇመናት እያዯሇበ ሲያሰባው ከነበረው የአሜሪካ መንግሥት፤
ሳዲም ሁሴን “ኩየትን በአስቸኳይ ሇቆ እንዱወጣ” ከጸጉር የቀጠነች ማስጠንቀቂያ ዯረሰው። ሳዲም ሁሴን
እስከዙያች ሰዓት ዴረስ ሇዕርዴ እየተጋጀ መሆኑን አሊወቀም፤ አሌጠረጠረምም። ነገር ግን የሁኔታው
እንቆቅሌሽና ውስብስብነት ጉዲይ እጅግ በጣም ስሊናዯዯው በእቢተኝነቱ በመጽናት የሚመጣውን ሇመቀበሌ
እስከመጨረሻው ራሱን አጋጀ። የጦር መሣሪያው ይቅርና በዓሇም አቀፉ ሚዱያ የሳዲም ሁሴን መጥፎ ዜናው
እየጎሊ መሥራጨት ያ። እንዱያውም ቀዯም ሲሌ ሇክፉ ቀን ተብል የተያበት መጥፎ ተግባሩ ተራ በተረ
እየተመ መውጣት ጀመረ።
ሳዲም ሁሴን ሥሌጣን ከያበት ጌዛ ጀምሮ ከ 250 ሺ በሊይ የሚሆኑ የራሱን ዛጎች እንዲስገዯሇ በይፋ
ሲታወጅ፤ ዓሇም በሙለ ሳዲም ሁሴንን በጅምሊ አወገ። በመጨረሻም ሲዯሌብ የቆየው ፍሪዲ ሳዲም ሁሴን
ታረዯ። በአሜሪካ መንግሥት ዴጋፍ በቢሉዮን የሚቆጠር ድሊር እየፈሰሰባቸው ሲገነቡ የቆዩት የመሠረተ
ሌማቶች ሳይቀሩ በአሜሪካ ሮኬቶች እንዲሌነበሩ ሆኑ። ጦርነቱ ቀጣይነት እንዱኖረውና ሁለም ነገር
እስኪዯመሰስ ዯረስ ጊዛ ሇመግዚት እንዱያመች ከአሜሪካ በኩሌ የተሰጠው ምክንያት ሳዲም ሁሴን አዯገኛውን
የኒውክላር መሣሪያ እየገነባ ነው የሚሌ ሽፋን ነበር። እውነታው ግን ያ አሌነበረም፤ ዋናው አሜሪካ ሳውዱ
አረብያ እንዴትገባ በር ሇመክፈት ሲሆን ሁሇተኛው ግን ኢራቅ በቀሊለ መሌሳ አንዲታንሠራራ ሕንፃዎቹን ሁለ
በማፈራረስ ወዯ አሻዋ ክምር መሇወጥ ነበር።
ወዯኛው አገርም ስንመሇስ ተመሳሳይ ዕጣ ይጠብቀናሌ። በግሌጽ እንዯሚታወቀው ኢትዮጵያ በተሇያዩ
ምክንያቶች ብዘ ጠሊቶች (ምቀኞች) አፍርታሇች። ከእነዙህ ዓይነተኛ ጠሊቶች መካከሌ እንግሉዜ ቀዲሚዋ
ስትሆን እሷ በቀረጸችው የወዯፊት ዕቅዴ መሠረት ኢትዮጵያን ቢቻሌ የማጥፋት፤ ባይቻሌ ዯግሞ የማሳነስ
ፖሉሲ ተመርኩዝ የዓባይን ወንዜ የውሀ ፍሰት መጠን ሇሇቄታው በአስተማማኝ ሁኔታ ሇማስቀጠሌ እንዱቻሌ
ግብጽ ሁሇተኛዋ ጠሊት እንዴትሆን ተኮትኩታሇች። ይህም ማሇት ኢትዮጵያ በማንኛውም መንገዴ የተረጋጋ
መንግሥትና የፈጣን የመሠረተ ሌማቶችን እንዲታካሂዴ እንዯ አንዴ ሁነኛ አጀንዲ ተቀርጾ በተወሳሰበ የስሊሊ
መረጃ በመከታተሌ ማክሸፍ ዋነኛ ተግባር ሆኖ ሇመናት ሲሠራበት እንዯቆየና አሁንም በዙሁ አቋሟ
እንዯጸናች መሆኑን የማይገነብ ምሁር ኢትዮጵያዊ አሇ ሇማሇት ይቸግራሌ።
ይህ እንግዱህ እጅግ በጣም የረቀቁትን የባዮልጅካሌ ጥቃቶችን ያካትታሌ። በዙህም የገበሬው ምርቱ
እንዲያዴግ በተሇያዩ አቅጣጫዎች የአረም ሮችን አስርጎ በማስገባትና አዜመራን የሚበክለና የሚያቀጭጩ
የፈንገስ ተውሃስያንን በመሊ ሀገሪቱ በማሠራጨት፤ የተሇያዩ የሰውና የእንስሳት ተሊሊፊ በሽታዎችን በማዚመት፤
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የሕዜቡን ሞራሌ በመሥበርና የመንግሥትን ዕቅዴ በማሰናከሌ ከፍተኛ ሚና የምትጫወተውን እንተወውና
በግሌጽ የሚታወቁትን ጣሌቃ ገብነቶች መጥቀሱ ብቻ ሇዙሁ ጥናት አስረጋጭ ማስረጃዎች እንዯሆኑ
እንገነባሇን።
በቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ መን የአፍሪካ አንዴነት ማኅበርን ሇማቋቋም ያዯርጉት የነበረውን ጥረት በማጥሊሊትና
ቀጥልም ከሉቢያ ጎን በመሰሇፍ መሥሪያ ቤቱ ከአዱስ አበባ ወጥቶ ወዯላሊ ሀገር እንዱዚወር ግብጽ ስታዴም
መቆየቷ አይካዴም። በዯርግ መነ መንግሥትም በመጀመሪያ የሶማሉያን መንግሥት፤ ቀጥልም ጀብሀን
ከዙያም ሻዕቢያንና ወያኔን በጦር መሣሪያና በገንብ ከፍተኛ ዕርዲታ እየሰጠች ኢትዮጵያ የተረጋጋ መንግሥት
እንዲይኖራት የበኩሎን የመሰናክሌ አሽክሊዋን ስትረጋ እንዯቆየች ሇማንም የተሠወረ አይዯሇም። በአሁኑም
ሰዓት በተሇይ የዓባይን ግዴብ ተመርኩዝ ከፍተኛ የሆነ ሤራ በማውጠንጠን ሊይ ትገኛሇች። ስሇሆነም
ኢትዮጵያን ሇማተራመስና ከውጭም ከውስጥም ሇሚንቀሳቀሱ ማናቸውም ተቃዋሚ ኃይሊት ግብጽ
የታቻሊትን ሁለ ከማዴረግ እንዯማትቆጠብ አገር ያወቀው ፀሏይ የሞቀው ጉዲይ ነው። እዙህ ሊይ መገንብ
ያሇብን ግብጽ ዕርዲታ የምታዯርገው ኢትዮጵያ የተረጋጋችና ሰሊም የሰፈነባት ሀገር እንዲትሆን በማሰብ እንጂ
ሇተቃዋሚዎች የሚበጅ መሠረታዊ ዓሊማ ስሊሊት አሇመሆኑን ግን ማጤን ተገቢ ይሆናሌ።
ሇምሳላ ወያኔ ሥሌጣን በያበት ወቅት የሽግግር መንግሥቱ የመጀምሪያው የመወያያ አጀንዲ ሆኖ የቀረበው
ወዯ ስዴስት መቶ ገጽ የሚሆን የስምምነት ሠነዴ በግብጽና በኢትዮጵያ መካከሌ ስሊሇው የዓባይ ወንዜ ጉዲይ
ነበር። በዙህም ኢትዮጵያ ግብጽን ሳታማክር በዓባይ ወንዜም ሆነ በገባር ወንዝች ሊይ ምንም ዓይነት የሌማት
ዕቅዴ ማዴረግ እንዯላሇባት የሚከሇክሌ እንዯነበር በትዜብት የምናስታውሰው ጉዲይ ነው።
ወዯ እንግሉዜ ስንመሇስ ግን የኢትዮጵያን ሕዜብ ባህሌና ወግ ጠንቅቃ አጥንታዋሇች። ምንም እንኳ ዘሪያውን
በመውረር የኢትዮጵያን ግዚት ስታሳንስ ብትቆይም በላልች ሀገሮች እንዲዯረገችው ሁለ በኢትዮጵያ ሇማዴረግ
ሳትችሌ ቀርታሇች። ስሇሆነም ዴፍረቱም ሆነ ሙከራዋ ሁለ ሉሠምር እንዯማይችሌ በየጊዛው እያሰረገች
ከምታስገባቸው ሰሊዮች ሪፖርት የተረዲችው ሳይሆን እንዲሌቀረ መገመት አይከብዴም። ሰሊዮቿ በግሌጽ
እንዲስቀመጡት “በሰሊም ጊዛ ሇሥሌጣን እርስ በእርሱ የሚዋጋ ሕዜብ፤ የውጭ ጠሊት አገሪቱን ሇመውረር
በቀረበ ጊዛ ግን የውስጥ ሽኩቻቸውንና ቂማቸውን ወዯጎን አዴርገው ጠሊታቸውን ተባብረው እንዯሚወጉ”
ገሌጸዋሌ። ይህ ብቻም አይዯሇም ሕዜቡ በቋንቋ እና በሃይማኖት የተሇያየ እንኳ ቢሆን በሚዯንቅ ሁኔታ
ተከባብረውና ተፈቃቅረው ይኖራለ። በተሇይ ዯግሞ ጥንታዊት ሀገር ከመሆኗ የተነሳ የራሷ ፊዯሌ ያሊት ሀገር
በመሆኗ መሪዎቿ ሏሳባቸውንና ትዕዚዚቸውን ሳይዚባ ከአንዴ ጫፍ ወዯ ላሊው ማስተሊሇፍ ይችሊለ በማሇት
ግበውታሌ።
እንግሉዜ ይህንን ሪፖርት በከፍተኛ ጥሌቀት ከመረመረች በኋሊ ኢትዮጵያን መውረር ብዘ ዋጋ
እንዯሚያስከፍሌ በመረዲት አሌዯፈርችም። ነገር ግን ባንወራትም ማሳነስ የሚሌ ዕቅዴ አውጥተዋሌ። በተሇይ
አፄ ተዎዴሮስ አንዴ መቶ ሃምሳ አራት የእንግሉዜ ሰሊዮችን በግዝት ሇስዴስት ዓመታት ካቆዩአቸው በኋሊ
ጀኔራሌ ናፒየር እሥረኞችን እንዱያስሇቅቅ ጠኝ ሚሉዮን ፓውንዴ ተመዴቦሇት ከሕንዴ ተነስቶ ከመተ
በኋሊ እንግሉዜ ምንጊዛም የማይቀሇበስ አቋም ይዚ ቀጥሊሇች።
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አንዯኛው ኢትዮጵያን በቀጥታ ሳይሆን በእጅ አዘር ሇመቆጣጠር እንዱያመቻት ጣሉያንን እየጎተጎተች
ስታታሌሌ ቆይታሇች። በሁሇተኛ ዯረጃ ኢትዮጵያ ከውጭው ዓሇም አገሮች ጋር የንግዴ ግንኙነት እንዲትፈጥር
የቀይ ባሕርን ተከትል ካርታ በመንዯፍ ወዯብ አሌባ እንዴትሆን አዴርጋሇች። በሦስተኛ ዯረጃ በተሇይ
የኦርቶድክስ ሃይማኖት የአገሪቱን አንዴነት በመስበክና የላሊውን ሃይማኖትም አክብሮ በመቀበሌ
የሚያዯርገውን አስተዋጽዖ በመኮነን፤ የአማራውም ሕዜብ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራና ስዯትን የሚጸየፍ
በመሆኑ፤ በአጠቃሊይ ኢትዮጵያውያን ሇትምህርት እንኳ ወዯ ውጭ ሄዯው በዙያው የማይቀሩ በመሆኑ እስከ
ቅርብ ጊዛ ዴረስ የአገሪቱን ምስጢር ሇመረዲት የማይቻሌ ሆኖ ቆይቷሌ።
ነገር ግን በዯርግ መን በተፈጠረው የአሜሪካ ክኅዯት (በፕሬዙዲንት ካርተር) አገሪቱ ያሇዕቅዴና ሳትፈሌግ
ለዓሊዊንቷን ሊሇማስዯፈር ስትሌ ወዯ ሶሺያሉስት ጎራ እንዴትቀሊቀሌ በተገዯዯችበት ወቅት በተፈጠረ
የአስተሳሰብ አሇመግባባት አብዚኛው ምሁር ሇመጀምሪያ ጌዛ ተሰዯዯ። ይህም ሇጠሊቶች ባሌጠበቁት መንገዴ
ሲመኙት የኖሩት ሁለ ተሳካሊቸው። ነገር ግን በአንዴ በኩሌ ቢሳካሊቸውም በላሊው በኩሌ ዯግሞ ኢትዮጵያ
ከእጃቸው አፈትሌካ ወጥታ በሶሺያሉስት ጎራ ተሰሇፈች። ይህንን ዯግሞ እንዯገና ሇማስመሇስ በተቃዋሚነት
የሚገኙ ወንበዳዎችን ማሇትም ወያኔንና ሻቢያን በገንብ፤ በጦር መሣሪያና መናዊ መገናኛና የታሸጉ
ወታዲራዊ ምግቦችን በማቅረብ እስከመጨረሻው ዯገፉ። በዙህም የሲአይኤ ዲይሬክተር፤ በሮናሌዴ ሬገን ጊዛ
ምክትሌ ፕሬዙዲንት ቀጥልም የአሜሪካ አርባ አንዯኛ ፕሬዙዲንት የነበሩት ታሊቁ ጅርጅ ቡሽ ግንባር ቀዯም
ተዋናኝ እንዯነበሩ አይካዴም።
ወያኔ ኢትዮጵያን በተቆጣጠረበት ወቅት በአዱስ አበባ ከተማ በየመንገደ ይቸረቸር የነበረው ወታዯራዊ የታሸገ
ምግብ ከዙሁ መርሃ ግብር የተገኘ መሆኑን ማስታወሱ ተገቢ ይሆናሌ።
እንግዱህ የኦርቶድክስን ሃይማኖትና አማራን እንዲያንሰራራ አዴርገን አከርካሪውን ሰብረነዋሌ በማሇት አቦይ
ስብኅት የተናገሩት የራሳቸው ዕቅዴ ሳይሆን የተሰጣቸውን የቅጥረኝነት ዓሊማ ማስፈጸማቸውን ሇመግሇጽ
እንዯተጠቀሙበት መረዲት ብሌኅነት ነው።
የዓሇምን ሕግ በጣሰ መሌኩ አቶ አንዲርጋቸው ጽጌ የእንግሉዜ ፓስፖርት ይው እያሇ ከየመን ሰንዓ በወያኔ
ታፍነው መታሠርና እስካአሁንም ዴረስ ሊሇመሇቀቃቸው ምክንያት የእንግሉዜ የስሊሊ ዴርጅት (የአስኮትሊንዴ
ያርዴ) እጅ የሇበትም ሇማሇት ይከብዲሌ። እኒህ ሰው ሇኢትዮጵያ አንዴነትና ሇሕዜቦቿ እኩሌነት የሚታገለ
እንዯመሆናቸው መጠን እንቅስቃሴያቸውም እንግሉዜ እየተከተሇችው ሊሇው ፖሉሲ በተቃራኒነት ቆመው
በመገኘታቸው ሳይሆን እንዯማይቀር አሇመጠርጠር ሞኝነት ነው።
በዙያም ሆነ በዙህ የምንረዲው ኢትዮጵያን የማተረማመስና ዕዴገቷን የመግታት፤ ሕዜቦቿን በስበብ ባስባቡ
እንዱጠራጠሩና እንዲይግባቡ በማዴረግ ሰሊምን በማዯፍረስ የማወክ ተግባር መፈጸም ነው።
ስሇዙህ ወያኔዎች የሆናችሁ ሁለ ይህንን ሏቅ መገንብ ይገባችኋሌ። እርግጥ በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካው ሲአይ
ኤ መረጃ ይሰጣችኋሌ፤ እናንተም እንዱሁ ትሰጣሊችሁ፤ ወንጀሊችሁን እያወቀ ገመናችሁን ይሸፍናሌ፤ ይህ
የማይታበሌ ሏቅ ነው። ሇአውዯ ዓመት እንዯሚጋጅ ፍሪዲ እያዯሊባችሁ መሆኑን መረዲት ይገባችኋሌ።

7

በአጋጣሚ ሇገና ያሌታረዯ ፍሪዲ ፋሲካን ሉያመሌጥ አይችሌም። ወቅቱ ሲመቻች ያን ጊዛ ሌክ እንዯ ሠይጣን፤
ተንኮሌ ሲያሠራ ይቆይና በመጨረሻዋ ሰዓት ሰውየው ሲሞት ከሳሽ ሆኖ የሚገኘው ያው ሠይጣን እንዯሆነ
ሁለ አሜሪካም ያሊትን መረጃ ሁለ እየመች ከናዙ ወንጀሇኞች ባሌተናነሰ ሁኔታ በዓሇም ዘሪያ እየታዯናችሁ
እንዴትያዘ በማዴረጉ በኩሌ ግንባር ቀዯም ሆና የምትሰሇፍ አገር መሆኗን አሇመገመት ጅሌነት ነው።
የእናንተ ጉዲይ ጸሏፊውን ብዘም የሚያሳስብ አይዯሇም፤ ነገር ግን እንዯ አንዴ ንጹሕ ኢትዮጵያዊ ሁሇት
ጉዲዮች ያስጨንቃለ። አንዯኛው ይብሊኝ ሇሌጆቻችሁና ሇሌጅ ሌጆቻችሁ፤ እናንተ በሠራችሁት ኃጢያት
የሇዓሇም ተሸማቃቂና በርጋጊ ሆነው እንዱቀሩ ታዯርጋሊችሁና ነው። ላሊው ዯግሞ በእናንተ ምክንያት
እስካሁን የተገነባው መሠረት ሌማት ሁለ ሉወዴም እንዯሚችሌ የሚያጠራጥር አይሆንም። በእርግጥ አገር
ወዲዴ ነን የምትለ ከሆነ ሇእናንተም ሆነ ሇቤተሰባችሁ በጥሌቅ በማሰብ “አጥብቀህ በሌተህ ወዯ ቤተሰብህ
ተመሇስ” እንዱለ፤ ጥበብ በተሞሊበት ሁኔታ በሰሊም የሽግግር መንግሥት በመመሥረት የኢትዮጵያን ውዴቀት
የሚፈሌጉትን አገራት ሁለ ቅስም በመስበር ሰሊም ሇማውረዴ መወየየትና ከውሳኔ ሊይ መዴረስ ሇነገ የማይባሌ
ጉዲይ መሆኑን መገንብ ያሻሌ። ጀግንነት ማሇት እንዱህ ያሇ ውሳኔ ነው።
እዙህ ሊይ ኮልኔሌ መንግስቱ ኃይሇ ማርያምን ማሰቡ በጣም ጠቃሚ ይመስሇኛሌ። ብዘ ሰዎች እርሳቸውን
ይሌፋለ፤ አሳንሰውም ያወራለ። ነገር ግን ታሊቅ ጀግና እና አስተዋይም መሪ ነበሩ። በእርግጥ ብዘ ስኅተት
ቢሠሩም ሇአገራቸው አንዴነትና ለዓሊዊነት ሲለ እንዯሆነ መሠመር አሇበት። ያም ሆነ ይህ ግን የሠሩትን
ስህተት ሁለ የሚዯመስስሊቸው ታሊቅ ውሳኔ ሊይ በመዴረስ አገራቸውን ከታሊቅ ጥፋት ሇመታዯግ ሲለ የአንዴ
ወያኔ ባሇሥሌጣን እንኳ የሚያህሌ ገንብ ሳይኖራቸው፤ ቤሳ ቤስቲን ሳይርፉ የራሳቸውን ሕይወት በስዯት
ሊይ እንዱወዴቅ አዴርገዋሌ።
ጉዲዩን ጠሇቅ አዴርጎ ሇተመራመረው ይህ ታሊቅ መስዋዕትነት ነው። እንዱህ ያሇ ዴፍረትና ጀግንነት ወያኔ
ይኖረዋሌ የሚሌ እምነት ባይኖርም የኢትዮጵያዊነቱ ዯም እስካሇ ዴረስ አገርን ከጥፋት ሇማዲን የኔ ይቅርብኝ
የሚሌ ውሳኔ ሊይ መዴረስ ብሌህነት እንጂ ዲካማነት አይሆንም። “ጎሽ ሇሌጇ ስትሌ ተወጋች” ይባሊሌ። የወያኔ
ዴሌብ ፍሪዲዎች የማረጃው ቢሊዋ ሳይሳሌ በክብር መሌቀቁ አስተዋይነት መሆኑን መመርመር ተገቢ ነው። አይ
የመጣው ይምጣ በማሇት እስከመጨረሻው ሞችኮ መያዜ ግን ሇማንም አይበጅም። ቢያንስ እንኳ በወያኔ
መን እንዱህ እንዱህ ተሠራ የሚያሰኙ ብጎ ተግባራትን ሇታሪክ ማትረፉ ጥሩ ማስታዎሻ ሉሆን ይችሊሌ።
ካሌሆነ ግን የመጨረሻው ወቅት ሲዯርስ ወያኔዎችም እንዯ ናዙ የጦር ወንጀሇኛ በገቡበት አገር ሁለ እየታዯኑ
ከነቤተሰባቸው እንዯዚር ተቅበዜባዥ ሆነው ይቀራለ። መዜረፍ፤ ማሠር፤ መግረፍና መግዯሌ ጀግንነት
አይዯሇም፤ ሉሆንም አይችሌም። ጀግና ማሇት ሇአገርና ሇወገን ሲለ የራስን ጥቅም፤ ክብርና ዜና አሳሌፎ
መስጠት ማሇት ነው። እንዱህ ዓይነቱን ጀግንነት ወያኔ ካሌተሊበሰና ቆራጥ እርምጃ ካሌወሰዯ ፈሪ ነው ማሇት
ነው። ፈሪ ዯግሞ የዜቅተኝነት መንፈስ የተጠናወተው በመሆኑ፤ ያው፤ እሠረው ግረፈው፤ገዯሇው እያሇ
ጊዛውን ሲገፋ ይቆይና በሰፈረበት ቁና መሠፈሩ አይቀሬ ነው።
ፖሉሲው የማይሠራ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋሊ፤ ሕዜብም እንዲሇፈው ሰጥ ሇጥ ብል የማይገዚበት ዯረጃ ሊይ
መዴረሱ ሲታወቅ፤ ባሇፈው ሁኔታ እንቀጥሌ ማሇቱ

የወፍጮ መጅ በአንገት ሊይ አስሮ ወዯ ባህር
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እንዯመግባት ይቆጠራሌ። ስሇዙህ ይህ ከመሆኑ በፊት ጀግና የሆኑ የወያኔ ኢንተሇጀንስ ሰዎች የሁኔታውን
አሳሳቢነት በመገምገም እንዯ ሰባ ፍሪዲ ከመታረዴ በፊት ራሳቸውን አዴነው ላሊውን ወገናቸውንና አገራቸውን
ማዲን የሚገባቸው ይመስሇኛሌ።
የእሥራኤሌ አምሊክ ከመዓቱ ይሰውረን! ኢትዮጵያችን በክብር ሇሇዓሇም ትኑር!
ገ/ክርስቶስ ዓባይ

