
ምርኡይ ገበነኛ - ይኸውን ዳኛ 

ብምኽንያት መበል 20 ዓመት ዝኽሪ ወራር ዒራቕ፡ ብዝተፈላለየ ማዕከናት፡ 
መዳርግቲ ዘይርከቦ ገበናት ኲናት ኣመሪካን መሻርኽታን ዘቃልዕ መሰክሕ 
ሓበሬታታት ዝሓዘ ብዙሕ ጽሑፋትን ሰነዳዊ ፊልምታትን ክዝርጋሕ ቀንዩ 
ኣሎ። ኣጃሙ ባራካ ዝተባህለ ሓደ ኣመሪካዊ ጸሓፊ ንኣብነት፡ “ኪዳን ዕብለላ 
ኣመሪካ፡ ሕብረት ኤውሮጳን ኔቶን - ዝዓበየ ኣህጉራዊ ስግኣት ፕላኔትና” 
ብዝብል ኣርእስቲ ብ22 መጋቢት 2023 ኣብ ዘሕተሞ ጽሑፍ፣ ኣብ ሰርብያ፡ 
ደሞክራስያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ፡ ኣፍጋኒስታን፡ ዒራቕ፡ ሊብያ፡ ሶርያ፡ የመንን 
ካልእ ከባቢታት ዓለምናን ጠንቂ ህልቂት ሚልዮናት ሰባት ዝኾኑ፡ መራሕቲ 
ኣመሪካ ቢል ክሊንተን፡ ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ፡ ባራክ ኦባማ ከምኡ’ውን ናይ 
ብሪጣንያ ቶኒ ብሌር፡ ብዘይ ተሓታትነት ናጻ ሰባት ኮይኖም ክንቀሳቐሱ 
ምርኣይ፡ ነዛ ብሰብኣዊ መሰላት እትመጻደቕ ዓለምና ዘሕፍር ምዃኑ 
ይገልጽ’ሞ፡ ብደረጃ ዓለም ዝተኣከበ ርእይቶ፡ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም “ኣመሪካ 
ቀንዲ ስግኣት ንዓለማዊ ሰላምን ሰብኣዊ ድሕነትን’ያ” ኢሉ ከምዝኣምን 
የነጽር። ብልክዕ ድማ፡ ብዛዕባ ገበናት ኲናት፡ ኣፋ መሊኣ ክትምድር 
ዘየምሕረላ ሃገር እንተላ፡ ቅድሚ ኹሉ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ’ያ። ግደ 
ሓቂ፡ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ኣብ ዝለዓለሉ ኣመሪካ ሓኒኻ ርእሳ 
ከተድንን ጥራይ’ዩ ዘለዋ። ንድሕሪት ተመሊስካ ካብ ታሪኽ ኣመሰራርታኣ 
ክሳብ ህልቂት ሂሮሹማን-ናጋሳኪን ውግእ ቬትናምን መዳርግቲ ዘይርከቦ 
ብዙሕ ጽዩፍ ገበናት ኣመሪካ ምዝርዛር ይከኣል’ዩ። 

“ንሱ ናይ ቀደም ታሪኽ’ዩ፣ ሎሚ ኣመሪካ ተለዊጣ’ያ” ንዝብሉ ከኣ፡ እቲ ሕጂ 
ዝወጽእ ዘሎ፡ ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ገበናት ኲናት፡ ታሪኽ ገና 
ከምዘይተለወጠ ኣጉሊሑ የርኢ ኣሎ። “ኪዳን ዕብለላ ኣመሪካ፡ ሕብረት 
ኤውሮጳን ኔቶን፡ ናብ ዘይምለሰሉ ቁልቁለት የምርሕ ከምዘሎ ርኡይ እኳ 
እንተኾነ፡ ከምዝቘሰለ ኣራዊት፡ ካብቲ ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ዝነበሮ ዝያዳ 
ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ” ይብል ኣጃሙ ባራካ። ነዚ፡  ዓለም ብዓለሙ 
ዝፈልጦ ድሙቕን ገዚፍን ገበናት ኲናት ንጎኒ ገዲፍና፡  ኣብ ዞባና ምስ 
እንመጽእ፡  ኣመሪካ ንሓደ ኸዳሚ ጃንዳ፡  ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መልሕቕ ዓሲባ፡  
ን27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢታት ኤርትራን ሶማልን 
ከምቲ ዝድለ ኣቓልቦ ዓለም ዘይረኸበ ከቢድ በደላትን ዕንወትን ፈጺማ እያ። 
ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን፡  ዝሓለፈ ቅንያት ኣዲስ�ኣበባ 
ኣብ ዝበጽሓሉ፡  ሃገሩ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብዚ ዞባ ዝተኸተሎ 
ግጉይ ፖሊሲ ከምኡ’ውን ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝደረኸቶን 
ዝመወለቶን ናይ ቅብጸት ዕንደራ ኣውሪዱዎ ዘሎ ሰብኣዊ መቕዘፍቲን 



ዕንወትን ኣመልኪቱ፡  ንህዝቢን መንግስቲን ኢትዮጵያን ህዝብታት ዞባናን 
ይቕሬታ ክሓትት ትጽቢት ይግበረሉ ነይሩ። ከመይሲ ቀንዲ ተጠያቒ 
ዝተላእከ መጋበርያ ዘይኮነ፣ ለኣኺ’ዩ። ንሱ ግን፡  ከም ጲላጦስ ኢዱ ተሓጺቡ፡  
“ገበናት ኲናት” ኢሉ ንኻልኦት ክጥቅን ኣይሓነኸን። ምርኡይ ገበነኛ ዓይኒ 
ሕንከት የብሉን። 

ባዕሉ ከሳሲ፡  ባዕሉ ዳኛ! ብሊንከን “ኣፍሪቃውያን ርቀትና ኣይበጽሕዎን፣ 
በዲልናዮም እውን ክንስልበጦም ጸገም የብሉን” ዝብል መረዳእታ ዝሓዘ 
ይመስል። ከም “ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን” ከምዝበሃል ግን፡  
ሎሚ ንቕሓት ህዝብታት ስለዝበረኸ፡  ብጨለ ስልበጣን ምውርዛይን ዝዕሾ 
በሃም የለን። ተሓታትነት ክህሉ ግቡእ’ዩ። ዝያዳ ኩሉ እቶም ብኣጉል 
ዕንደራ፡  በደል ዝወረዶም ህዝብታት ይደልዩዎ። ውግእ ዝደረኸን ዝመወለን 
መናቘቲ፡  ሓታቲን ዳኛን ኮይኑ ክቐርብ ግን ብድዐን ንዕቀትን ኣብ ልዕሊ 
ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝብታት ዞባናን እምበር ካልእ መግለጺ ኣይርከቦን። 

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 

25  መጋቢት 2023 


