Iትዮጵያን Eየገዙ የሱዳን ጠበቃ መሆን Aይቻልም
ከIትዮጵያና ሱዳን ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ
ግንቦት 21 ቀን 2000 ዓ. ም.
May 29, 2008
የIትዮጵያና ሱዳን ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ August 8, 2007 በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትር
መለሰ ዜናዊ በግልባጭ ደግሞ ለፓርላማውና ለክልል መስተዳድራት ግልፅ ደብዳቤ መጻፉ
ይታወሳል። ከዚያ Aኳያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ከፓርላማው ምላሽ ባይገኝም ኮሚቴውና
የድንበሩ ኑዋሪዎች ባደረጉት ከፍተኛ ማጋለጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ
መልስ ለመስጠት ተገደዋል።
በIትዮጵያ የረጅም ዘመን ታሪክ Eስከ ወያኔ/IሕAዴግ Aገዛዝ ድረስ የነበሩት ሁሉም
መንግሥታት መሪዎች የውጭ ወራሪን በመመከት የIትዮጵያን የግዛት ክልል ሳያስደፍሩ
Aልፈዋል። የወያኔ/IሕAዴግ መንግሥት በ17 ዓመት ውስጥ ዓይነተኛ ቋሚ ተግባሩ Aድርጎ
የወሰደው ግን የAገራችንን ድንበር መመከት ሳይሆን Aሳልፎ የመስጠትና የጥፋት ዘመቻ
ማካሄድ ነው።
በ1992 ዓ. ም. (E.ኤ.A) Iትዮጵያ የባሕር በር Aያስፈልጋትም ብለው ለዓለም ታዛቢዎች
በድፍረትና በሚያሳፍር Aንደበት የተናገሩት የወያኔ/IሕAዴግ ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ
ዜናዊ ለፓርላማው May 20, 2008 የድንበሩን Aስመልክቶ ባደረጉት ንግግር ጉዊን የተባለ
የEንግሊዝ ሻለቃ ብቻውን የIትዮጵያን ግዛት ዘልቆ የከለለበትን መስመር መቀበላቸውን
ከተናገሩ በኋላ በዚህ መሠረት 300,000 (ሦስት መቶ ሺህ) ካሬ ሄክታር ለም መሬት ለሱዳን
መሰጠቱን በትEቢትና በማን Aለብኝነት በይፋ Aሳውቀዋል።
ጠቅላይት ሚኒስትሩ ንግግራቸውን በመቀጠል “በ1980 ዓ. ም. የሱዳንና የIትዮጵያን
የድንበር ጉዳይ ያጠኑት የAዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲ ሊቃውንት ባወጡት መግለጫቸው የሻለቃ
ጉዊንን መስመር መቀበል Aማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው ብለዋል” ሲሉ Aስደምጠውናል።
ይሁንና በ1980 ዓ. ም. የጥናቱ ቡድን መሪ የነበሩት Eውቁ ፕሮፌሰር መሥፍን ወልደ
ማርያም በማግስቱ ለጀርመንና ለAሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያዎች የሰጡት ቃለ መጠይቅ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለጥናቱ ቡድን የተናገሩት ፍጹም ሐሰት መሆኑንና በተጨማሪም የAፄ
ኃይለ ሥላሴም ሆነ የደርግ መንግሥት የጉዊንን መሥመር Eንቀበል የሚል ስምምነት
Eንዳላደረጉ
Aረጋግጠዋል። ታሪካዊ ጥናቱን ካከናወኑት Aባላት መካከል Aንዱ ብቻ ከዚህ
ዓለም በሞት ሲለዩ ሌሎቹ በሕይወት ባሉበት ባሁኑ ወቅት የኮሚቴውን የጥናት ድምዳሜ
ፍጹም ገለባብጦ ማቅረብ የሚያሳየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የIትዮጵያን መሬት ለሱዳን ገጸ
በረከት ለማቅረብ ምን ያህል የታሪክ መረጃዎችን Eንደሚቀለብሱና ለAገራችንም ያላቸው
ራEይ ምን ያህል የጥፋት ራEይ መሆኑን ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ በፓርላማ ንግግራቸው የሱዳን Aገር ጠበቃና Aጋር ሆነው ጠላትን
በመከላከል በየድንበሩ የወደቁትን ጀግኖች ወገኖቻችንን ሲያወግዙና ሲኮንኑ ደግሞ፤
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“የEኔ፣ የኔ ነው የEናንተን Eንካፈል የሚል የIትዮጵያን ተስፋፊነት Aቋም
ተሸክሞ ነው ያደረው፤ ይህን ተቀብሎ ነው ያደረው የሱዳን መንግሥት፣ ይህን
ተቀብሎ ማደሩ ደግሞ Eንደ ጅልነት ተደርጎ ሊወሰድ Aይችልም፤ Aርቆ
Aሳቢነትን ያመለክታል፣ የጋራ ጥቅም ማየትን ያመለክታል” ብለዋል።
ይህ Aነጋገር ከAንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ይቅርና ከተራ ምንደኛ የማይጠበቅ ሲሆን፤
Aገራችንን ምን ዓይነት ሕልውናዋን ከሚፃረር Aደገኛ ሰው Eጅ Eንደ ወደቀች
ያመለክታል።
Eውነት መናገር Eንደ ፍጹም ወንጀል የሚቆጥሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ ዜናዊ
ስለተፈናቀሉት Iትዮጵያዊያን ሲያብራሩ ደግመው ደጋግመው “Aንድም Iትዮጵያዊ
ከEርሻው የተፈናቀለ የለም፤ ወደፊትም የሚፈናቀል Iትዮጵያዊ የለም” ብለዋል። ሀቁ ግን
የሚከተለው ነው፤
• የሱዳን ጦር Aፍሶ ከወሰዳቸው ሠላሳ Aራት(34) Iትዮጵያዊያን መካከል ስድስቱ(6)
የት Eንደደረሱ Eስካሁን Aይታወቅም፤
• ሃያ ስምንቱ (28) ከካርቱም በ50 ማይል ርቀት በምትገኝ ሥንጃ በተባለች ከተማ
ውስጥ በሱዳን Eሥር ቤት ይገኛሉ፤
• ከሃያ ስምንቱ መካከል ጥቂቶቹ ሁለት ጊዜ በAሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ሲያስረዱ፤
1. ከEርሻ ቦታቸው በሱዳን ጦር ታፍሰው መወሰዳቸውን፤
2. ከEሥረኞቹ መካከል Aንድ የ65 ዓመት ሽማግሌ፣ ሁለት ሴቶች Eንደሚገኙ
ጠቅሰው የጠቅላላው የEሥረኛ Eድሜ ከ18 Eስከ 65 ዓመት Eንደሚሆን፤
3. የቀይ መስቀል ተወካዮች በMay 22, 2008 ዓ. ም. Eንደጎበኟቸው፤
4. ከፍተኛ የምግብ Aለመስማማትና ሕመም ጉዳት Eንዳለና ከEሥረኞቹ 6ቱ
በጠና Eንደታመሙ፤
5. ለሁለት ወር የለበሱት ልብስም ከAገራቸው በታፈሱበት ጊዜ የለበሱት Aንድ
ልብስ ብቻ Eንደሆነና፤
6. Aብዛኛዎቹ የAንድ ዓመት Eሥራት ወይም የAንድ ሚሊዮን የሱዳን
ፓውንድ፣ ጥቂቶቹ ደግሞ የሁለት ዓመት Eሥራት ወይ የሁለት ሚሊዮን
የሱዳን ፓውንድ ቅጣት Eንደ ተበየነባቸው ተናግረዋል።
ከዚህ ሌላ በቅርቡ Aቶ ሙሌ ታረቀኝ የተባሉ በሚኒስትር ደረጃ የወያኔ/IሕAዴግ
ዲፕሎማት “ሀገር ፍቅር” ለተባለ በዋሽንግተን ዲሲ ለሚገኛ ሬዲዮ ጣቢያ በሰጡት ቃለ
መጠይቅ ከAገራቸው መሬት ተይዘው ወደ ሱዳን የተወሰዱ Eሥረኞች መኖራቸውን Aምነው
ለማስፈታት ጥረት Eየተደረገ ነው በማለት የራሳቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ተቃርነው
Eውነቱን ተናግረዋል። ይሁንና ውርደትና ውሸትን Eንደ ማEረግ Eድገት Eየቆጠሩት ያሉት
ጠቅላይ ሚኒስትር መለሰ ዜናዊ መሬቱን ከነሰዎቹ ለሱዳን ማስረከባቸውንና የወገኖቻችን
Iትዮጵያዊነት በEርሳቸው ዓይን Eንደተሠረዘ፣ ከተፈለገም ባለንብረቱ ሱዳን ያስብላቸው
ከሚል የክህደት ስሌት የመነጨ መሆኑን ያስገነዝባል።
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ውድ ወገኖች ሆይ!
የIሕAዴግ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መኖር ከIትዮጵያ Aለመኖር ጋር በጥብቅ
የተሳሠረ መሆኑን ይህ የሸፍጥ ንግግር የበለጠ Eንዲጎላ Aድርጎታል። የሚቀጥለው የጠቅላይ
ሚኒስትሩ Aካሔድም ግልፅ ነው፤ ውሃ ገብና ለም መሬታችንን በAስቸኳይ ለAዲሷ የነዳጅ
ዘይት ባለፀጋ ሱዳን በግል ለመቸርቸር ሲባል በቅርቡ የድርድሩን ዘገባና ንግግራቸውን
ያለድንጋጤና በፀጥታ ላዳመጠው ፓርላማ ያቀርባሉ። የፓርላማ Aባላት ደግሞ ከጥቂቶቹ
በስተቀር Aብዛኛዎቹ Eንደ ”ፓሮት” ወፍ የሚነገራቸውን የሚደግሙ በመሆናቸው
የቀረበላቸውን ፈርመው Eንደሚያሳልፉት መገመት Aያዳግትም። ይህን በAገራችን ሕልውና
ላይ የተሳለውን ሰይፍ ለመስበር በከፍተኛ ፍጥነትና Aንድነት መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል።
በEርግጥ Aገራችን በሆዳሞች በታጀበው የጥፋት መልEክተኛ ወያኔ/IሕAዴግ Eጅ ወድቃ
በዚህ ደረጃ መገኘት፣ በወገኖቻችን ላይ Eየደረሰ ያለው ሰቆቃና ውሃ ገብ ለም መሬት
ለሱዳን መሰጠቱ በIትዮጵያዊያን ላይ የቀሰቀሰው ቁጣ በየቀኑ Eየገነፈለ ይገኛል። ይበልጥ
ደግሞ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያለባቸውን ልዩነት ወደጎን ትተው Aገርን ከጥፋት
ለማዳን በAንድ ጎዳናና Aቅጣጫ መራመድ መጀመራቸው በጣም የሚያበረታታ ነው።
ተቃውሞውና Aሰላለፉ የበለጠ Eንዲጎለብትም ማንኛውም Iትዮጵያዊ የራሱን Aነሳሽነት
በመጨመር የEንቅስቃሴው ሙሉ ተሳታፊ Eንዲሆን Eንጠይቃለን።
የIትዮጵያና የሱዳን ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ Aብዛኛዎች የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች፣
የሲቪክ ማኅበራት፣ የሬዲዮና የድረ-ገጽ መገናኛዎች የተሳተፉበት ግብረ ኃይል Aቋቁሞ፤
June 2nd 2008 በዋሽንግተን ዲሲ ታላቅ ሕዝባዊ ተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ Aቅዷል።
በተጨማሪ የታቀዱትን ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍና ሕዝባዊ ስብሰባ በሚመለከት በቅርቡ
መግለጫ የሚወጣ መሆኑን Eንገልጻለን።
ስለዚህም ማንኛውም Iትዮጵያዊ በዋሽንግተን ዲሲ፣ በተለያዩ የAሜሪካ፣ የካናዳ፣
የAውሮፓና በሌሎችም Aሕጉር ከተማዎች በሚደረጉ Eንቅስቃሴዎችና ሕዝባዊ ስብሰባዎች
ሙሉ ተሳትፎ Eንዲያደርግ ሀገራዊ ጥሪ Eናቀርባለን።
የIትዮጵያ ሉዓላዊነት በቆራጥ ልጆቿ ይከበራል!
Iትዮጵያ በነፃነቷ ለዘለዓለም ትኑር!
የIትዮጵያና ሱዳን ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ
e-mail:- leethiopia@yahoo.com
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