ከሀዲውና ባንዳው አገዛዝ መሬታችንን ለሱዳን
ማስረከቡን ወይም መሸጡን ጠቆመ!!!
ሱዳን ድንበር አልፋ ሀገራችንን የወረረች ጊዜ በአገዛዙ ፈቃድ እንደገባች ስነግራቹህ አላመናቹህም ነበር ቀስ
በቀስ ግን ከሁኔታዎች እየተረዳቹህትና እየገባቹህ መጣ!!!
በሚዲያዎች እየተላለፈ ካለው የባጫ ደበሌ መግለጫ እንደሰማቹህት "ለመሬት አንዋጋም ፍርድ ቤት
እንህዳለን እንጅ" ሲል ከሰማቹህት ቃል አገዛዙ መሬታችንን ለሱዳን አሳልፎ እንደሰጠ ማረጋገጥ
ትችላላቹህ!!!
ምክንያቱም እኛ ያለን አስከ ካርቱም ድረስ ያለው መሬት የኢትዮጵያ ለመሆኑ የሚያረጋግጡት በየዜና
መዋዕሎቻችን የተሰነደው የታሪክ እውነት በወቅቱ የሱዳን ቅኝ ገዥ በሆነችው እንግሊዝ ተገርስሶ በቦታው
በኃይል ወይም በጫና በተፈጸመው የኮሎኔል ሀሪንግተን የድንበር ስምምነት ወይም የሻለቃ ጎየን የድንበር
መስመር ስለተተካ ያለን መረጃ የፍርድ ቤት ክርክርን ለማሸነፍ የሚያበቃ አይደለምና ነው!!! ፍርድ ቤቱ
የሚቀበለው በኃይልና በጫና የተፈጸመውን የቅኝ ግዛት ስምምነቱን ነው!!!
ስለሆነም አገዛዙ በፍርድ ቤት ውሳኔ አሳቦ መሬታችንን ለሱዳን ለማስረከብ ከሱዳን ጋር ተመሳጥሯል ነው
እያልኳቹህ ያለሁት!!!
በሌላውም ሆነ በዚህ በሱዳን በኩል ያለውን የሀገራችንን ጥቅምና ሉዓላዊነት ልናስጠብቅ የምንችለው የታሪክ
እውነታችንን አጉልተን በማሳየትና በዚህ የታሪክ እውነታ ላይ የተመሠረተ ጽኑ አቋም በመያዝ ነው እንጅ
ፈጽሞ ወትሮውንም ቢሆን በኢትዮጵያ ላይ ክፉ ፎቢያና ባያዝ ባለበት የዓለም አቀፍ ዳኝነት ፊት በመቅረብ
አይደለም!!!
አገዛዙ ይሄንን ሳያውቅ ቀርቶ እንዳይመስላቹህ ከሱዳን ጋር ስላሻጠረብን እንጅ!!!
አገዛዙ ምን እንዳደረገ ልብ ብላቹሃል ግን??? የአማራ ገበሬ "ድንበራችን!" ብሎ ከዚህ ቀደም ሲያደርገው
እንደኖረው ሁሉ አሁንም ሱዳንን እንዳይዋጋ አገዛዙ ከውስጥ አማራን ከየአቅጣጫው በሚፈጽመው ጥቃት
እየጨፈጨፈ ፊቱን ወደ ድንበር እንዳያዞርና አቅሙም እንዲዳከም ጭራሽ ለድንበር አይደለም ለህልውናው
እንዲሠጋ አደርጎ ያዘው!!!
ሌላው ዜጋም ጉዳዬ ሊለው አልቻለም፡፡ ስለዚህ ሱዳን መሬታችንን እንደወረረች ትቆይና አገዛዙ ለይስሙላ
"እሔድበታለሁ!" በሚለው ፍርድ ቤት ሔዶ ፍርድ ቤቱ ሲወስን ያጸድቅላታል ማለት ነው፡፡ ምክንያቱም
"ለመሬት አንዋጋም!" ብሎ ከወዲሁ አስታውቋልና!!!

ከሀዲውና ባንዳው አገዛዝ በዚህ መንገድ ለሱዳን ብቻ እንዳይመስላቹህ መሬታችንን አሳልፎ ለመስጠት
ወይም ለመሸጥ ያሰበው፡፡ ለጅቡቲም፤ ለደቡብ ሱዳንም፣ ለሱማሌም፣ ለኬንያም፣ ለኤርትራም ጭምር
እንጅ፡፡ በቅርቡ የጅቡቲው ፕሬዚደንት በአዋሽ ወንዝ ላይ የይገባኛል ጥያቄ እንዳነሣ አልሰማቹህም እንዴ???
ባንዳውና ከሀዲው ወያኔ/ኢሕአዴግ ወይም ብልጽግና በፊት በትግላቸው ወቅት አስቀድሞ የገባለትን ቃል
እንዲፈጽምላትና መሬታችንን ለመውሰድ የበቃችውን ሕሊና የሚባል የሌላትንና ሲበዛ ራስ ወዳዷንና አርቃ
የማታስበውን ሱዳንን ግን "ጠብቂ!" በሏት!!!
ውኃችንን በነጻ መጠጣቷና በውኃችን በነጻ እያዘመረች መብላቷ ሳያንስ በከሀዲና ባንዳ አገዛዝ እጅ
የመውደቃችንን አጋጣሚ በመጠቀም መሬታችንን መውሰዷ ነገ ድርብ ድርብርብ ዕዳ ይዞባት እንደሚመጣ
ፈጽሞ ያልገባትን ይችን ሱዳንን ግን ብታስጠነቅቋት ይሻላታል!!!
ነገ ለዚህ በደሏና ግፏ የወሰደችውን መሬታችንን ብቻ ሳይሆን እስከ ካርቱም ድረስ ያለውን መሬታችንን
ጨምሮ በማስመለስ በነጻ ለምትጠቀምበት ውኃ ሳይቀር ልክ ጥንት ግብጽ በየዓመቱ ለዓባይ ውኃችን ሐምሳ
ሽህ የወርቅ እንክብል ስትከፍለን እንደነበረው ሁሉ አሁን በዘመናችን ደግሞ ሌሴቶ ደቡብ አፍሪካን ከራሷ
ወደ ደቡብ አፍሪካ ለሚፈሰው ውኃ እንደምታስከፍለው ሁሉ ወደፊት ሀገራችን የራሷ መንግሥት ሲኖራት
እሷን ሱዳንንም ሆነ ግብጽን በማስከፈል የምንበቀልበት ዕድል ሁሌም ቢሆን በእጃችን መሆኑን ብታውቅና
ለራሷ ስትል አደብ ብትገዛ "ባንዳና ከሀዲ አገዛዝ!" አገኘሁ ብላም ሉዓላዊነታችንን ባትዳፈር፣ ብሔራዊ
ጥቅማችንን ባትመዘብር መልካም መሆኑን የሚነግራት ቢኖር መልካም ነው!!!
ካልሆነ ግን በዚህ ሥራዋ በእጅጉ የምትጎዳው እሷው እራሷ መሆኗን ከድንቁርናዋና ከስስታምነቷ የተነሣ
አሁን ባይገባትም በጊዜው ታገኘዋለችና ትጠብቅ!!!
ከሀዲውና ባንዳው የወያኔ/ኢሕአዴግ ወይም ብልጽግና አገዛዝም ለዚህ ለፈጸመብን በአሻጥር የተሞላ
ከፍተኛ የሀገር ክህደት ዋጋውን እንደሚያገኝ ይወቀው!!!
ወያኔ ግን እሱ "አደረገ!" እንዳይባል "ለውጥ!" የሚልና "የሕግ ማስከበር ጦርነት!" የሚል ድራማ አምጥቶ
የጠፋና የተወገደ በመምሰል ባስቀመጣቸው ፍጹም ታማኝ ምስለኔዎቹ በእነ ዐቢይ አሕመድ ስም ለሱዳን
የገባላትን ቃል በመፈጸም ከተጠያቂነትና ከታሪክ ተወቃሽነት ለማምለጥ ያደረገው ጥረት በጣም አስገራሚ
ነው!!!
ሞት ለከሀዲውና ባንዳው ወያኔ/ኢሕአዴግ ወይም ብልጽግና!!!
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው

