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ወንጀለኛው ዳኛ ፫ 

 Human Rights Watch 

 

ዮናስ 04/14/14 

የወንጀለኛው ዳኛን ገመና መተረክ ከጀመርን ይኸው 3ኛው ክፍል ላይ ደርሰናል፡፡ 

በእርግጥ የዚህ ተቋም ገመናና ሴራ በሚገባ ይተንተን ከተባለ በእኛ ደረጃ የማይቻልና 

ከበርካታ ዶሴዎችም በላይ ነው፡፡ ታስታውሱ እንደሆነ የእስራኤሉ NGO Monitor 

የሚባለው ተቋም ዋና ስራው የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን በተለይም በሰብአዊ መብቶች 

ዙሪያ የሚሰሩትን በጥብቅ መከታተል እንደሆነ በክፍል 2 መጣጥፌ ለማውሳት 

ሞክሬያለሁ፡፡ ከሁሉ በላይ ግን ተቋሙ የሂዩማን ራይትስዎችን እንቅስቃሴ በንቃት 

ይከታተላል፡፡ ይህን የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ ባይ ድርጅትም በተመለከተ 

ያሰናዳቸው የጥናት ጥርቅሞች ከመብዛታቸውም የተነሳ የተቋቋመው ራሱ ለዚሁ ነው 

የሚሉ ወገኖች ብዙ ናቸው፡፡ 

በእርግጥ ድርጅቱ የሚገኘው እስራኤል ቢሆንምና በእስራኤል አልደገፍም ቢልም ብዙዎች 

ግን አያምኑትም፡፡ በዋናነት የምርምር ተቋም ነውና፤ እንዲሁም ሂውማንራይትስዎች 

የተባለው ድርጅት እስራኤልን አስመልክቶ በሚያወጣቸው ሪፖርቶች ደስተኛ አይደለምና 

በ2009 እጅግ የተደራጀ (በየትኛውም ሀገር ባልተሰራ ደረጃ) ዶክመንት በእስራኤልና 

በሂውማንራይትስዎች መካከል ስላለው የተዛባ ግንኙነት ይፋ አድርጓል፡፡ እኔም በከፍል 

ሁለት መጣጥፌ የሂዩማን ራይትስዎችን የጥናትና የምርምር ድክመት፣ አድሎአዊነትና 

ፖለቲካዊ መሳሪያነትን በተመለከተ NGO Monitor የተሰኘውን ድርጅት አጣቅሼ 

ለማብራራት ሞክሬያለሁ፡፡ በርካታ በሂውማን ራይትስዎች የተከፉ ሀገራትም ይህንኑ ሰነድ 

በተለያየ ጊዜ እንደማጣቀሻ ይጠቀሙበታል፡፡  

የአሜሪካ መንግስት ለየትኛውም አይነት መፈንቅለ መንግስት መስፈሪያ የለኝም ቢልም 

የ2004ቱን የሄይቲን መፈንቅለ መንግስት ግን ‹‹በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ›› ሲል አዲስ 

ስም ያወጣለት መሆኑን አንርሳ፡፡ ይህ የሆነው ስለሚፈልገው ብቻ ነው፡፡ 

ሂውማንራይትስዎች ደግሞ በሚያስገርም መልኩ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጀርባ ነበር፡፡ 

ለ2009ኙ የሁንዱራንስ  መፈንቅለ መንግስትም የሂውማንራይትስዎች አስተዋፅኦ 
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የሚያስደነግጥ ነበር፡፡ ቬንዙዌላ ላይ ያወጣው ሪፖርትና ምላሽም ሁሉንም  ግራ አጋብቶ 

እንደነበር መዘንጋት የለበትም፡፡ ከሰሞኑ የዩክሬኗ ኬቭ አብዮት በስተጀርባም 

የሂውማንራይትስዎች ደጋፊዎችና በጀት መዳቢዎች መኖራቸው በተግባር ተረጋግጧል፡፡ 

በቴሌ ግንኙነት ጠለፋ የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹን ይሰልላል ሲል ሰሞኑን በሃሰተኛ 

ሪፖርቱ ይፋ ያደረገው ይህ ተቋም የዴሞክራሲና በተለይ ስለሰብአዊ መብት ቀንደኛ 

አቀንቃን ነኝ የምትለው አሜሪካ የ2001ን ጥቃት ተከትሎ ለስለላ ተቋሟ የሰጠችውን 

ያልተመጣጠነ ስልጣን ይኮንን ዘንድ እንጠብቀው የነበረው ሂዩማንራትስዎች በአንፃሩ ከህግ 

ረቂቁ ጀርባ ነበር፡፡ 

ወቅቱ September 11/2001 ዓ.ም ነው፡፡ አሜሪካ በዚህ ቀን በሽብርተኝነት ጥቃት 

ታምሳለች፡፡ ይህቺኛዋን አሜሪካ ይመሩ የነበሩት ደግሞ ሪፐብሊካኑ ትንሹ ቡሽ ናቸው፡፡ 

ታዲያ እኚህ ሰው ኮንግረሳቸውን ሰብስበው ሲያበቁ ኮሚቴ አቋቋሙና ኤፍቢአይና ሲአይኤ 

ለተባሉት ወታደራዊ የስለላ ተቋማቶቻቸው ያልተመጣጠነ ስልጣን (Imbalance Power) 

የሚሰጥ ረቂቅ ህግ  በምክር ቤታቸው ሙሉ ድምፅ  አጽድቀው ተግባር ላይ ሲያውሉት 

ከአመት በላይ ጊዜ አላጠፋም፡፡ 

ያልተመጣጠነ እና ከአለም አቀፍ ሰብአዊ መብት መርሆች ጋር እጅግ የተጣረሰ ስልጣንን 

የሚያጎናፅፈውን አዲሱ ህግ በተመለከተ ተግባር ላይ ስለመዋሉ የጠየቀው Washington 

post በ2002 ታህሳስ ላይ ያሰፈረው ዘገባ በሲአይኤ ባለስልጣናት እና ሰራተኞች 

ተሰልለውና ስልካቸው ተጠልፎ በተገኘባቸው መረጃ በጓንታናሞና የአሜሪካ የስለላ 

መዋቅሮች በተደራጁባቸው ሃገራት በሚገኙ እስር ቤቶች የተያዘበትን አግባብ ወታደራዊ 

የህግ ባለሙያዎችን፣ የአለም አቀፉን ቀይ መስቀል ማህበርና እና የሥለላ ተቋሙን ሰነዶች 

ምንጭ በማድረግ አጋልጧል፡፡          

ይህ በሆነ ጊዜ ታዲያ አለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነኝ የሚለው ተቋም ትንፍሽ 

ሊል ቀርቶ ከጀርባው ያለውም እርሱው እንደሆነ የእስራኤሉ NGO Amonitor እና 

ሂዩማንራይትስዎችን ጠንቅቀው የሚያውቁት የቀድሞ አመራሮችና መስራቾቹ 

ይመሰክራሉ፡፡ የሂዩማንራይትስዎች አላማና ግብ ምንድነው? ስሙን ተከናንቦ ተግባሩ 

የጥፋት የሆነውስ በምን መነሻ ነው? ከአሜሪካ ጋር ያለው ግንኙነትስ ከምን ድረስ ይሆን? 

የሚሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ እና በእኛም ላይ ሰሞኑን የተሰነዘረውን ውንጀላ 

በተመለከተ ለማሄስ አንድ ግለሰብን እዚህ ጋር በደንብ ለመፈተሽ እንገደዳለን፡፡ 
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አይሁዱ - ሃንጋሪ አሜሪካዊው፣ ነጋዴው፣ ፈላስፋው፣ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋችና በጎ 

አድራጊው በሚባሉ ስሞች ይታወቃል፡፡ ይህ ከሂውማንራይትስዎች ጀርባ አለ ሚባለው 

ቁልፍ ሰው ጆርጅ ሦሮስ ይባላል፡፡  የ83 አመቱ አዛውንት ጆርጅ ሦሮስ የ23 ቢሊዮን 

ዶላር የተጣራ ሀብት ባለቤት ነው፡፡ ባለፈው አመት ‹‹በሚቀጥሉት አስር አመታት ውስት 

100 ሚሊን ዶላር ለሂውማንራይትስዎች እሰጣለሁ″ በማለቱ ብቻ ሳይሆን ለሰብአዊ 

መብቶች ማስጠበቂያና ለሌሎች በጎ አድራጎት ስራዎች ከ1979 ጀምሮ በለገሰው 8 ቢሊዮን 

ያህል ዶላሩ የሚገረሙ ብዙዎች ናቸው፡፡ እኛ ግን አይገርመንም፡፡  እንዳትገረሙም 

የሦሮስን open societies የተሰኘ በበጎ አድራጎት ስራ የተቋቋመ ተቋም እናጠይቃለን፡፡ 

በ1992 ዩናይትድ ኪንግደምን ያሽመደመደው እና (ጥቁሩ ረቡእ) ‹‹the black 

Wednesday” የተሰኘው የምንዛሪ ቀውስ ጋር የተያያዘውን የጆርጅ ሦሮስን ረጅም እጅም 

በትነን እናያለን፡፡ ‹‹የኢንግላንድ ባንኮችን የሰበረ›› የተባለበትን ሚስጥርም እንገላልጣለን፡፡ 

መረጃዎች ለመፈለግ ወደኋላ ብዙ መሄድ ሳይጠበቅብን ከሰሞኑ የሩሲያ ዩክሩን፤ የዩክሬን 

አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ፍጥጫዎች ጋር ተያይዞ ሦሮስና አጋሮቹ የነበሩበትን አሰላለፍ 

በማጤን በሀገራችን ላይ ተደጋጋሚ በሆኑ የውንጀላ ሪፖርቶች የምናውቀውን 

የሂውማንራይትስዎች ማንነት ላይ እንደርሳለን፡፡  ጆርጅ ሦሮስን እና የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ነኝ ባዩን ድርጅት አግለብልበን ለመመልከት አሁን ወደ ሶስት አቅጣጫዎች 

መብረር ግድ ይለናል፡፡  ዩክሬንን ማዕከል አድርገን አንዴ ወደ ፑቲኗ ሩሲያ ከዚያም ወደ 

አውሮፓ እንደገናም ወደ አሜሪካ፡፡ 

በሦሮስና በሂውማንራይትስዎች ሌት ተቀን የሚወራለትን ዴሞክራሲና የሰብአዊ መብት 

ጥበቃ መጀመሪያ ለመመልከት ፑቲንን ከሩሲያ ወስደን ሙኒክ ላይ እናናግራቸው፡፡ 

የቡድን ስምንት አባል ሀገራት የተሰየሙበት ጉባኤ ነው ሙኒክ፡፡ ከአርባ በላይ የሚሆኑ 

የአለምን እንቅስቃሴ የሚያሾሩ መንግስታትና የጦር ሃይሎች እንዲሁም ቢሊየነሮች 

የታደሙበት ጉባኤ ነው ሙኒክ፡፡ 

ታዲያ በዚህ ጉባኤ ላይ የመናገር ተራቸውን ጠብቀው ከማይክራፎኑ ፊት የቆሙት  

ቭላድሚር ፑቲን እንዲህ ሲሉ ተናገሩ፡፡ ንግግራቸውም በእናት ሀገራቸው ቋንቋ ሲሆን  

ከእንግሊዝኛ ትርጓሜው በግርድፉ እንዲህ ወደ አማርኛ ተመልሷል፡፡ ‹‹አላስፈላጊ በሆነና 

በማስመሰል በተሞላ ትህትና እንዳልናገር ይህ ጉባኤ ይፈቅድልኛል፡፡ በዚህ ጉባኤ ላይ 

ዙሪያ ጥምጥም የሆኑና የዲፕሎማሲ ቃላት ማንጋጋት አይጠበቅብኝም፡፡ የልቤን 
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በመናገሬም እንዳትበሳጩብኝ፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ይህ ጉባኤና ጉባኤ ብቻ ስለሆነ፡፡›› 

አሉና ፋታ ገዙ፡፡ ቀና ብለው እድምተኛውንም ሲመለከቱ ሰውየው እሳቸው ብቻ ስለሆኑ 

እንደተፈቀደላቸው የሚያረጋግጡ ፊቶችን አስተዋሉ፡፡ ከዚያም አለም ካሳለፈቻቸው ሁለት 

አስርት አመታት በፊት የነበረችበትን ሁኔታ አወሱ፡፡ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት 

መጠናቀቅ በኋላ አለም በሁለት ርዕዮት አልም ፍልስፍናዎች መከፈሏን በንግግራቸው 

የገለፁት ፑቲን አሁንም አለም በነዚሁ ሃይሎች እንደምትዛወር አወጉ፡፡ በተለይ 

የምዕራባዊያንን አክራሪ የገበያ ፍልስፍና ሲኮንኑም እነሦሮስ በቀመሩት ‹‹ the new world 

order›› አዲሱ የዓለም ስርዓት (NWO) ስንጥቅ ትርፍ ማጋበሳቸውን በውስጣቸው 

እያስታወሱ   የልባቸውን መናራቸውን ቀጥለዋል፡፡ በአለም ደህንነት ጉዳይ ላይ 

የሚመክረው የዚህ ጉባኤ መሪ ቃል ‹ለአለምአቀፋዊ  ቀውስ አለማቀፋዊ ኃላፊነት›› የሚል 

መሆኑም የልባቸውን  ይናገሩ ዘንድ ለፑቲን የተመቻቸው ይመስላል፡፡ እናም አሉ፡፡ 

‹‹የአለም ደህንነት ጉዳይ በፖለቲካዊ እሰጣገባና በወታደራዊ ጡጫ አይለካም፡፡ 

የኢኮኖሚና ማህበራዊ የአለማችን እሴቶችም ታሳቢ ሊደረጉ ይገባል፡፡ የአንድ ሀገር 

ጤንነትም የሌላው አለም ጤንነት ነው ይባላል›› ሲሉ የሆዳቸውን በሆዳቸው የያዙትን 

አዲሱ የአለም ሥርዓት (NWO) አቀንቃኞች አሸሞሯቸው፡፡ ቀጠሉናም ″በአለማችን 

የሚፈጠሩት ቀውሶች ሁሉ የእነዚህ የምስራቁና የምእራቡ አለም ርዕዮት አለማዊ ቀውሶች 

ውጤቶች ናቸው፡፡ የሚገርው ደግሞ አሁን ድረስ አዱሱን የአለም ስርኣት በአለም ላይ 

ማንበር የሚሻው የምዕራቡ አለም ከዚያው ከቀዝቃዛው ጦርነት መንፈሱ ሳይላቀቅ መኖሩ 

ነው″ ሲሉም አንጌላ ሜሪክልን ከፊታቸው አስቀምጠው፣ ወደ ኦባማ ዞር እያሉና ዴቪድ 

ካሜሮንን በትዝብት እየተመለከቱ የልባቸውን ተናገሩ ፑቲን፡፡ 

 ፑቲን አልጨረሱም፡፡ ጉሮሯቸውን ጠራረጉና ‹‹ ይህ አይነቱ አስተሳሰብ (አዲሱን የአለም 

ሥርዓት ማለታቸው ነው) ቀሽም ሙከራ ነው፡፡ አለም አንድ አይነት ህልም እና አንድ 

አለቃ እንዲኖራት ምዕራባውያኑ መሻታቸው ከሚሉት ዴሞክራሲ ጋር ምንም አይነት 

ግንኙነት የሌለው እንደሆነና ለዛሬዋ አለም የማይመጥን እንደሆነም የልባቸውንና ልካቸውን 

ተናግረው ጨረሱ፡፡ ታዲያ ፑቲን ዛሬም ሙኒክ ላይ የተናገሩትን ንግግር ክሬሚያ ላይ 

ከመናገር የገታቸው የለም፡፡ ለእርሳቸው በኮንዶሊዛ ራይስና በሂላሪ ክሊንተን ፣ በኦባማና 

በቡሽ መካከል ልዩነት የለም፡፡ ሁሉንም ″የዛገ አስተሳሰብ ውጤቶች ናቸው″ ሲሉም 
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ይገልጿቸዋል፡፡ ስለሆነም ይላሉ ቭላድሚር ፑቲን ‹‹በአሜሪካና በወዳጀቿ የሚሳለውን 

እርሳስ በላጲስ ማጥፋት መደበኛ ስራዬ ነው፡፡″     

በዚህና ይህን በመሳሰሉት በዲፕሎማሲ  ባልተቀባቡ የክሬሚያ  ንግግራቸው ከነጆርጅ 

ሦሮስና የአለም ትዕዛዝ አስፈፃሚ ከሆነው የአውሮፓ ህብረት አካባቢ ሦሮስን የሚጠቁም 

የሆነ ክፉ ሽታ ሸቷቸዋል፡፡ ስለሆነም በዩክሬን የሴባስቶፖል የጦር መርከባቸውን ወደ 

አውሮፓና ወደ አጋሮቿ ፈታቸውን ያዞሩ ዘንድ አዘዙ፡፡ የጦር አውሮፕላኖቻቸውም 

በጥቁሩ ባህር ላይ እንዲያንዣብቡ አደረጉ፡፡ ከዩክሬን ጋር ተያይዞ ሩሲያና አሜሪካ 

እንዲሁም አውሮፓ ለገጠሙት ሰጣገባ ″ደራሲ የኦባማዋ አሜሪካ ሳትሆን 

ከሂውማንይትስዎች ጀርባ ያለው የሦሮሷ አሜሪካ ነች″ ሲሉ የሦሮስን የጠላትነት ጥግ 

ፑቲን ይገልጻሉ፡፡ ስለሆነም አሉ ፑቲን ‹‹አትጠራጠሩ የዩክሬንን አድራሻ በእኛና 

በአሜሪካ ወይም በእኛና በአውሮፓ ህብረት መካከል አታገኙትም፡፡ የዩክሬን አድራሻ 

የሚገኘው በእኛና በሦሮስ መካከል ነው›› ሲሉ የሦሮስን በሰብአዊ መብት ጥበቃ የተደበቀ 

ደባ ወደሚገልፁ ጉዳዮች ያንደረድሩናል፡፡      

በአብአዊ መብት ጥበቃ ስም የምትታለበውን ላም (Cash Cow) ለማለብ የሚሹና 

በቴሌፎን ጠለፋ አስታከው የገበያ አክራሪነት ፍልስፍናቸውን ሊጥዱብን ለቋመጡ ሃይሎች 

እጅ አንሰጥም፣ አንሸነፍም እንድትል ኢትዮጵያ፣ የሩሲያው ፑቲን ደግሞ ወደ ፕሬዝዳንት 

መንበረ ስልጣናቸው በተመለሱ ወቅት እንዲህ አሉ፡፡ ‹‹ግልፅና ፍትሃዊ የሆነ አንድ ትግል 

አለን፡፡ ከምርጫ በላይ የሆነ ትግል፡፡ ህዝባችን በፖለቲካና መሰል ጉዳዮች ላይ መብሰሉን 

በዚህ ፕሬዝዳነትዊ ምርጫ አይተናል፡፡ ማንም ምንም እንደማይጭንብንና ራሽያንም 

ማፈራረስ እንደማይችሉ የአዲሱ የአለም ስርዓት (NWO) ቆማሪዎች በሚገባ አውቀዋል፡፡ 

ግባችንም አንድ ነው የራሺያን ክብርና ህልውና መጠበቅ፡፡ ይህም ተሳክቷል፡፡ ክብር 

ለራሺያ›› ጭብጨባው የጉድ ነበር፡፡ መላው ሩሲያውያንም ልባቸው ፑቲን ባሉት  መንገድ 

ተገናኝቷልና፤ ብስለታቸውም ከአሻጥረኞቹ በላይ ልቋልና፤ በአንድ ላይ ″አይስጉ ግባችን 

አንድ ነው እርሱም የራሺያን ክብርና ህለውና ማረጋገጥ″  የሚል መልእክት በመላ 

አካላቸው አስተላለፉ፡፡ 

ፑቲን በየመድረኩ ከሚያቀርቧቸው ንግግሮች ‹‹ማንም ምንም ሊጭንብን አይችልም›› 

የሚለውን ቃል ማብዛታቸው ምክንያት ስላላቸው ነው፡፡ ‹‹ሀገራችንን ለመበታተንና 

ለመቀራመት ያሰፈሰፈ አንድ ሃይል አለ″ ብለው   ከመናገር  የማይዘናጉት ፑቲን አዲሱ 
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የአለም ስርዓት(NWO) የራሱን ቁማር ራሺያ ላይ ለመቆመርድንበራቸው ዙሪያ ሲፎክርም 

ሁሌ እንደተሰማቸው ነው፡፡ ስለሆነም ምዕራብ ወለድ የሆኑትን ኔቶ የአውሮፓ ህብረትና 

ሂውማንራትስዎች የሚሉ ተቋማትን ከነግሳንግሳቸው ሁሌም ይሸረድዷቸዋል፡፡ 

ድንበራቸው ዙሪያ ያሰፈሰፈውን ቁማርተኛ በሚገባ የተገነዘቡት የሚመስሉት ፑቲን ታዲያ 

በቢሯቸው ግድግዳ ላይ የሰቀሉት 12ቱን የስነምግባር መርሆዎች እንዳይመስላችሁ፡፡ ብዙ 

ትርጉም ያዘለ አንድ ቃል ብቻ በፑቲን ቢሮ ግድግዳ ላይ በደማቁና በትልቁ ተሰቅሎ 

ይነበባል፡፡ ‹‹አይተኙልንምና አንተኛላቸውም›› የሚል፡፡ ‹‹አሸናፊው ሁሉንም 

ይወስደዋል፡፡›› የሚለው የዐዲሱ አለም ስርዓት (NWO) ክፉ ቁማርና ሃገራቸውን 

የሸራረፈባቸው የካፒታስታዊ ሰርዓት ትዝታ ሁሌም እንቅልፍ የሚነሳቸው ፑቲን ‹‹ሁሉም 

ሰው እኩል ነው›› የሚለውን ወርቃማውን ህግም በካታሊዝም መዶሻ ተፈረካክሶና አለም 

አንደመሀረብ ተበጣጥቃ መንግስት በሚያካክሉ 100 ግለሰቦች ኪስ መግባቷ ከትዝታ 

አውጥቶ ያበረታቸዋል፡፡  

‹‹እነዚህ መንግስት የሚያካክሉት 100 ግለሰቦች ይህን ሃብት ያፈሩት ሰርተው 

እንዳይመስላችሁ፡፡ ኦሊጋርኪ ስለሆኑ ነው፡፡ ኦሊጋርኪ ደግሞ በባህሪው አሳማ ነው፡›› ሲሉ 

አንድ ″ለ45 አመት ሰርቼም ጡረታዬ 1700 ሩብል ነው″ ያሉ ሩሲያዊ ሩሲያን  

ስልተቀራመቷት ኦሊጋርኪዎች በወቅቱ የሰጡት አስተያየት ነው፡፡     

ከእነዚህ ኦሊጋርኪዎች ደግሞ በዋናት የሚነሱትና የሩሲያ ህዝቦችን ደም መጠዋል በመባል 

በዘመነ ፑቲን ዘብጥያ ከወረዱት መካከል ሚካኤል ቼርኖል የተባለው ይገኝበታል፡፡ 

ሚካኤል ቼርኖል ″አሸናፊው ሁሉንም ይወስደዋል″ በሚለው የአዲሱ አለም ስርዓት 

(NWO) አጋጣሚ የራሽያን 80 በመቶ የአልሙኒየም ንግድ የተቆጣጠረ ኦሊጋርኪ ሲሆን 

ከታሰረ በኋላም  ‹‹ጨዋታውን ላወቀበት ጣፋጭ አጋጣሚ ነበር›› ሲል ሳያፍር የአሳማ 

ባህሪው አናግሮታል፡፡ አሁን በስደት ላይ የሚገኘውና የሩሲያን የባንክና ሪልስቴትን ንግድ 

በመዳፉ አስገብቶ በመላው ራሺያዊ  ላይ ሲቀልድ የነበረው ቭላድሚር ጉስንስኪንም 

ፑቲንና መላው ሩሲያውያን አይረሷቸውም፡፡ 

ፑቲን ወደ ክሬምሊን ቤተመንግስት እንደገቡ ከዙፋናቸው ላይ ሆነው የተመለከቱት 

የኦልጋርኪዎቹን የአሳማ እንቅስቃሴዎችን የሚተርከውን የዠንትሌቭ ፊልም ነው፡፡ 

ኦሊጋርኪዎቹ ከቢዝነሱ አልፈው ውሎና አዳራቸውን  ክሬምሊን ቤተ መንግስት 



7 
 

ያደረጉበትን ሁኔታ የሚተርከው ይህል ፊልም ኦሊጋርኪዎችን ቦሪሲየሊሲን  አንግሰው 

ፊርማቸውን የቱ ጋር እንደሚያሳርፉ ጭምር ሲያሳዩዋቸውም ፑቲንን በግርምትና በትካዜ 

አለም ውስጥ እያወዛወዘ ይዟቸው ወደ ኋላ ይሄዳል፡፡ የወደፊቱንም በልባቸው እንዲያጤኑ 

ያነሳሳቸዋል፡፡ ይህ ሁሉ ሴራና ሩሲያን በሩሲያውያን አሳሞች ያስነጨው የሶሮስ ተንኮለኛ 

አእምሮም እንደሆነ ጠንቅቀው የሚያውቁት ፑቲን ሦሮስን  ክፉኛ አቂመውበታል፡፡ ይሄ 

ሦሮስ ማነው? ጥቂቱን የሦሮስ ገፅታ ቀደም ብዬ ነግሬያችኋለሁ፡፡ ቀሪውንና ከአዲሱ  

የአለም ስርኣት ጋር ያለውን ግንኙነት ደግሞ አድራሻዋ በሩሲያና በሦሮስ  መካከል 

ከሆነችው ዩክሬን ጋር እያዋዛን በሚቀጥለው ክፍል እናየዋለን።  


