
1 
 

ወንጀለኛው ዳኛ ፬ 

 Human Rights Watch 

ዮናስ 04/22/14 

ከ1980ዎቹ ጀምሮ የበርካታ ሃገራትን ስርዓት አፍርሶ ገንብቷል፡፡ በተለይ የማእከላዊ እስያ 

ሃገራትን ፖለቲካ በእርሳሱ ቀርጿቸዋል፡፡ በተለይ በአሜሪካ ፖለቲካ እጁ የረዘመ 

እንደሆነም በርካታ ፀሀፍት መስክረዋል፡፡ ለምን ሲሉት ምላሹ ስለቢዝነስ አይደለም "አለም 

በ open societes እንድትሞላ ስለምፈልግ ነው የሚልና ከበጎ አድራጎትና ከሰብአዊ 

መብት ጋር የተያያዘ ምላሹን ይሰጣል፡፡ 

ዘንድሮ 83ኛ ዓመቱን የያዘው ሃንጋሪ አሜሪካዊው ሦሮስ በ2013 በተደረገ ቆጠራ ሃብቱ 23 

ቢሊዮን መድረሱን እነ ፎርብስ መዝግበዋል፡፡ ከለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ በምጣኔ 

ሀብት የተመረቀው ሦሮስ፤ ‹‹በአለም ኢኮኖሚ ጉዳይ ሦሮስ ካለ አለ ማለት ነው›› ተብሎም 

ይነገርለታል፡፡ ከሌሎች ጋርና በግሉ የፃፋቸው ከ13 በላይ የሚሆኑ መፃህፍት እና 

በኢኮኖሚ ነክ መጋዚኖች ላይ የሚከትባቸው መጣጥፎች በየትኛውም ምዕራባዊ መሪ 

ጠረጴዛ ላይ እንዲመቀጡ ይጠበቃል፡፡ 

ከኦባማ ቢሮ በቀን ሶስቴ መግባትና ያሻውንም አድርጎ መውጣት ለሦሮስ ከቀላሉ ነገር 

ሁሉ የሚልቀው ነገር ነው፡፡ የፈለገውን አንግሶ ማፍረስ በመቻሉም ‹‹the King Maker›› 

ይሉታል፡፡ open societies‚ soros fund እና management qauntem fund የሚባሉ 

ሶስት ድርጅቶቹ ሊቀመንበር ሆኖ አለምን ያሾራል፡፡ ስለሆነም ከሂላሪ ክሊንተን ጀምሮ 

መላው የምዕራባውያን ጉምቱ ባለስልጣናት የሦሮስን አስፈላጊነት ይመሰክራሉ፡፡ 

አድራሻዋን በሦሮስና በፑቲን መካከል ወዳደረገችው ዩክሬን በሦሮስ መሪነት እንዝለቅ፡፡ 

ፑቲን ሦሮስን ቢያገኘው በሞስኮ አደባባይ ሊሰቅለው እንደሚሻ እንደተናገረው ሁሉ 

የአዲሱን የአለም ሥርዓት ቁማር ጠንቅቀው የተረዱት ሩሲያውያን ደግሞ የሦሮስን ካዝና 

ቢያገኙት ሊያጋዩት እንደሚሹ ይናገራሉ፡፡ የግራዘመም የጡት አባት እነዶሆነ 

የሚነገርለት አንድ የሩሲያ ፖለቲከኛ የሦሮስን የገበያ አክራሪነት ጥግ ሲገልፅ‹‹በሦሮስ 

ዘንድ ሰላማዊ ሰልፍ አብዮትና አመጻ ከመወደዳቸው የተነሳ እናንተ ተሰለፉ እንጂ እኔ 

መፈክሩንና ድምፅ ማጉያውን ከነአደባባዩ አዘጋጅላችኋለው›› ይላል ብሎ በማሸሞር ነው፡፡ 
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ጥር 20 በCBS ቴሌቪዥን በጋዜጠኛው ስቲፍ ክሮፍ የተደረገለት ቃለመጠይቅ ደግሞ 

በዋናነት የሦሮስን ገመና አሃዱ ብሎ የገለጠ ነበር፡፡ በዚህ ቃለመጠይቁ ሦሮስ ገና በ14ኛ 

የልጅነት ዘመኑ አይሁዳዊያንን ለናዚ አሳልፎ መስጠቱንና ለመጨፍጨፋቸው ምክንያቱ 

እርሱ እንደነበር ማመኑ ዓለምን ያስደነገጠና ወሬውም አለምን አጥለቅልቆ በተደጋጋሚ 

ለአየር ይበቃ ዘንድ CBSን ያስገደደ ቃለመጠይቅ ነው፡፡ 

ይህን መነሻ በማድረግ ስለሦሮስ ከተነገሩና ከተባሉት ሁሉ የሚልቀው ደግሞ የደፋሩ 

ጋዜጠኛ ግሌን ቤክ ጥናት ነው፡፡ ግሌን ቤክ ይህን የአለምን ፖለቲካ በእጁ መዳፍ 

አስገብቶ እንዳሻው የሚጫወትበት ግለሰብ ማነው? ሲል 4 አመታት የፈጀ ጥናት 

ሰርቷል፡፡ 4 አመት በሦሮስ ዙሪያ ላይ ጥናት ያደረገው ግሌን ቤክ አስደማሚውን የሦሮስ 

ገመና መዘርገፍ የሚጀምረው ጆርጅ ሦሮስ አለምን የመቆጣጠር ህልም የተጣባው ገና 

በልጅነቱ እንደሆነ በመግለፅ ነው፡፡  

የሦሮስ አለምን የመቆጣጠር ህልም በለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ካርል ሁፐር ከተባለ 

ጓደኛው ጋር በተገናኘ ቅፅበት አንደተጀመረ የሚያወጋን ይህ የግሌን ቤክ ጥናት ‹‹አለም 

ትክክል ነው ያለውን አንተ ስህተት ነው የማለት መብት አለህ›› በማለት ያስተማረውና የ 

open societiesን መዋቅር በሦሮስ አእምሮ የቀረፀው ይኸው በግሌን ቤክ ጥናት ሦሮስን 

ጠንስሶ ሰርቶታል የተባለው ካርል ሁፐር መሆኑን ይዘረዝራል፡፡  

1942 አስተማሪው ሁፐር ደቀመዝሙሩ የሆነውነ ሦሮስ "አሸናፊው ሁሉንም ያገኛል" በሚል 

የአሳማ ቅኝት ሰርቶት እርሱ አለፈ፡፡ 1956 ላይ ሦሮስ በቀጥታ ከመምህሩ ደቀመዝሙሩ 

አንዲል መፅሀፉ የሁፐር ፍልስፍና ላይ ጨማምሮ አሜሪካ ገባ፡፡ ከዚያም በአራጣ እና 

ምንዛሬ በማጭበርበር ዎልእስትሪትን ፈታቶ ለሱ በምትሆነው መልኩ አበጃጃት፡፡ በጥቂት 

አመታትም ሦሮስ አሜሪካንን አከለ፡፡ በረቡኒው ሁፐር የተቃኘው አመለካከቱም 

የሚዘጋበት በር እንደዳይኖር አደረገ፡፡  

"Open societies የሚለውን የአዲሱ አለም ስርዓት ፍልስፍና ይዘን፤ በሰብአዊ መብት 

ጥበቃ ስም በምናቋቁማቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ታግዘን የአለምን ቁልፍ 

በእጃችን እናስገባ" ሲል ከኋይትሀውስ ቤተ መንግስት የዘለቀው ሦሮስ፤ "በኢኮኖሚ ጥይት 

አለም እንዴት እንደምትፈራርስ፤ በገንዘብ ሃይልም ርዕዮተ አለም እንዴት ዶግ አመድ 

አንደሚሆን ላሳይሽ" አለና ለአሜሪካ ነገራት፡፡ "ጉዳዩንም ግሎባላይዜሽን ስንል 
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እንሰይመዋለን" ብሎም አከለላት፡፡ አሜሪካም አመነችውና አዲሱን የአለም ስርዓት የቃል 

ኪዳን ውል በፊርማዋ አኖረች፡፡                          

ለሦሮስ ፍልስፍና ገና ከጅምሩ ያጋጠመው ደግሞ የሎተሪን ያህል ያልተጠበቀና ምቹ 

አጋጣሚ ነው፡፡ ይህም በ The American thinker’s ጥቁሩ ረቡዕ (Black Wdnesday) 

የሚባለውና እንግሊዝን የገጠማት የኢኮኖሚ ቀውስ ነው፡፡ ይኸውም በውሮፓ ገንዘብ 

ለመጠቀም የተገደደችው እንግሊዝ ዶላሮቿን ከገበያ ለማስወጣት እንቅስቃሴ 

ባደረገችባቸው ጥቂት ሰኣታት   ብሪታኒያውያን ላባቸውን ጠብ አድርገው ሰርተው 

ስለሃገራቸው እና ስለራሳቸው እድገት ለመንግስታቸው በግብር መልክ የከፈሉት 3.4 

ቢሊዮን ፓውንድ ከካዝናቸው ተጠራርጎ ኦሊጋርኪዎች እጅ ገባ፡፡ ከዚህ ውስጥ 1 ቢሊዮኑ 

ፓውንድ የተገኘው ደግሞ ከሦሮስ ኪስ ነበር፡፡ ምንም ሊያደርጉት ያቃታቸው 

እንግሊዛውያን ታዲያ ሦሮስን The man who brock the England Bank ከማለት የተሻለ 

አማራጭ አልነበራቸውም፡፡ የሦሮስ ዘረፋ የሚያንገበግበው ደግሞ በዚያ ተንኮለኛ 

ጭንቅላቱ በአንድ ሌሊት 1 ቢሊዮን ፓውንድ እንግሊዝን የዘረፋት ኒዮርክ ተቀምጦ 

መሆኑ ነው፡፡ 

እነእንግሊዝ ዛሬ አንገበገባቸው እንጂ ሦሮስማ በርሊን በሚደረግ ምርጫ የካይሮን መሪ 

እንደሚሾም፣ በጄኔቫ አንዲት ጠባብ ቢሮ በተሰራ ንድፍ ሊቢያን ማንቀጥቀጥ 

እነቬንዝዌላን፤ እነሃይቲንናና የመሳሰሉትን ማመስ እንደሚችል ቀድሞም ቢሆን ያውቁት 

ነበር። የተሳናቸው ማሰብና በአዲሱ አለም ስርዓት ፍቅር መነደፋቸው ሆነ እንጂ፡፡ 

በ1992 ካዝናቸውን የሰበረባቸው አንግሊዛውያን በ1998 ማሌዥያን ሲያምሳት አብረውት 

ነበሩ፡፡ ሦሮስ በ1998 አዲሱን የአለም ስርዓት ፍልስፍና አይጫንብኝም ያለችውን እና 

የገበያ አክራሪነታችሁን እዛው በጸበላችሁ ስትል የሞገተችውን ማሌዢያ በተመሳሳይም 

ለነሦሮስ አዲሱ የዐለም ስርዓት ጥሪ መስሚያዬ ነው ስትል እምቢኝ ያለችውን የታይላንድ 

ኢኮኖሚ ከቅኝት አውጥቶ አውላላ ሜዳ ላይ ሲጥለው the man who brock the England 

Bank የሚል ስም የለጠፉበትና ቁጭታቸውን የሚወጡበት አጥተው የነበሩት 

እንግሊዛውያንና ስለሰብአዊ መብትና ዴሞክራሲ እንሰራለን የሚሉት 

እነሂውማንራይትስዎች አበጀህ አሉት እንጂ ለምን? ሲሉ ትንፍሽም አላሉም፡፡ ጉዳዩን 

በተመለከተ በወቅቱ መገናኛ ብዙሃኖች ጥያቄ ያቀረቡላቸው የማሌዥያው ፕሬዝዳንት 

ታዲያ ልክ እንደፑቲን ጣታቸውን የቀሰሩት ሦሮስ ላይ እንጂ እነ አሜሪካና ምዕራባዊያኑ 
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ላይ አልነበረም፡፡ እነሂውማንራትስዎችንም የኦፕን ሶሳይቲ  አህት ኩባንያ  አንደሆኑ 

በቅጡ የተረዱት ፕሬዝዳንት ጭርሱኑ አላነሷቸውም፡፡ ለምን? ሲሉ አለመተንፈሳቸው 

ላስገረመው የዐለም ህዝብ "ይልቁንስ ድንጋይ አቀባይ መሆናቸውን አይታችሁ ዝም ብትሉ 

ሳይሻል አይቀርም" ብለዋል፡፡ ይህን ሁሉ ድራማ ከላይ በተመለከተው አግባብ የተረዱት 

የማሌዥያ ፕሬዝዳንት  ታዲያ በእርግጥም ሦሮስ ላይ ማነጣጠራቸው ልክ እንደነበሩ 

ያሳያል፡፡ እናም ሦሮስን ‹ሞሮን እኩይ›› ሲሉ በአደባባይ አሳጡት፡፡  ሦሮስን ሞሮን እኩይ 

ሲሉ የማሌዥው ፕሬዝዳንት መሸርደዳቸው ትክክል እንደሆነ ደግሞ አራት ዓመት ሙሉ 

በሦሮስ ዙሪያ ግሌን ቤክ ያደረገው የጥናት ሰነድ ያረጋግጣል፡፡ 

የማሌዥያንና የታይላንድን ኢኮኖሚ ከቅኝት ያወጣው ሦሮስ እንደሆነ በጥናቱ ያረጋገጠው 

ግሌን ቤክ፡፡ ዩጎዝላቪያን የበታተነው፣ ጆርጅያን ያመሰው እርሱው እንደሆነ  በጥናት ሰነዱ  

አመልክቶ በጥቅሉ የሦሮስ ተዝቆ የማያልቅ ገንዘብ ከህፃናት እስከ ኒውክለር ተቋማትም 

እንደሚዘልቅ በጥናቱ አፅንኦት ከሰጣቸው ግኝቶቹ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

ሱካህቻንዲን የተባለ አለም አቀፍ የአለም ኢኮኖሚና ፖለቲካ ተንታኝ አንዳለው ከሆነም ‹‹ 

የኢምፔሪያሊዝም ድምፅ በተሰማበት ሁሉ ሦሮስ አለ፡፡ ረብጣ ዶላሩም አመፃ ባለበት ቦታ 

ሁሉ አለ›› ይህ ተንታኝ ሦሮስን በተመለከተ ከተናገራቸው ሁሉ ከርዕሰ ጉዳያችን ጋር 

የተያያዘውና የሒውማንራይትስዎችን ወንጀለኛ ዳኛ መሆን የሚገልጠው ደግሞ ይህ ነው 

‹‹ያለሂውማንራይትስዎች የውሸት ሪፖርቶች ጋጋታ የሊቢያው አመፅ ሊሳካ እንደማይችል 

እርግጠኛ ሆኜ እነግራችኋለሁ›› ሲል እርግጠኛነቱን የሚያረጋግጡ ተጨባጭ ፖለቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ አብነቶችን እያነሳ አውግቷል፡፡ 

1999 ዓ.ም የሦሮስን ማንነት ከገለጡ ዘመናቶች በግምባር ቀደምትነት የሚጠቀስ አመት 

ነው፡፡ ይህ አመት በሦሮስ መሪነት እና መዝገብ አቅራቢነት ፈርመው በሞስኮ ቢሊየነር 

ኦሊጋርኪዎችና በሦሮስ ዶላርና ፍልስፍና ወዲህ ወዲያ ሲንገላወዱና በክርሚሌን 

ቤተመንግስት መንበረ ዙፋናቸው ተቀምጠው ሲያንጎላጁ የነበሩት በሪሲየልሲን በቃኝ 

ብለው ዙፋናቸውን በይፋ ለቀቁ፡፡ በርግጥም የልሲን የሩሲያውያንን ደም ማስመጠጣቸው 

ከባዱ ስህተት ቢሆንም በቃኝ ሲሉ መውረዳቸው ደግሞ ቢያንስ ትክክል ነበሩ ያስብላል፡፡ 

ምክንያቱም እርሳቸው በቃኝ ያሉበት ዘመን የሩሲያ ፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ክፉኛ ታሞ 

ወደሞት እያመራ የነበረበት ጊዜ ነበርና ነው፡፡ ከዚያ ነው እንግዲህ ጉዱና የምዕራባዊያኑና 

የሩሲያ የሚመስለው የዩክሬን አመፅ ግን ደግሞ በርግጥም ፑቲን እንዳሉትም የዩክሬን 
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አድራሻ በሩሲያና በሦሮስ መካከል እንደሆነ የሚያረጋግጡ በእውነተኛ ታሪክ ላይ 

የተመሰረተው ድራማ የሚጀምረው፡፡  

ምን ሆነ መሰላችሁ። የልሲን በቃኝ ብለው በወረዱበት በዚያ ወደመቃብር እያመራ 

በነበረው የሩሲያ ዘመን አንድ በካራቴ ጥበብ የተካነ፣ በጫማ ጥፊ ለመማታት የተዘጋጀ 

የሚመስል የኬጂቢ ሰልጣኝ ከክሪምሊን ቤተመንግስት ገባ፡፡ እርሱም ሦሮስ እጁ የገባ ለታ 

ከሞስኮ አደባባይ ከመስቀል እንደማያመነታ የሚናገረው፤ ያ በቡድን ስምንት አባል ሃገራት 

የሙኒክ ጉባኤ ላይ የዛገ አስተሳሰብ ሲል አለምን የማይመጥነውን ስርዓት ናፋቂ የሆኑ 

ሃይሎችን ከፊቱ አስቀምጦ የሸረደዳቸው፤ ‹‹አይተኙልንምና አንተኛላቸውም›› የሚለውን 

ጥቅስ በቢሮው ግድግዳ ላይ በትልቁ ባለፍሬም መስታወት ውስጥ አስገብቶ ያንጠለጠለው 

ቭላድሚር ፑቲን ነው፡፡ ከዚያም ዙፋኑን አመቻችቶ በሞስኮ አደባባይ የታመመችውን 

ሩሲያን መድሃኒት ፍለጋ የወጣው ፑቲን ያደረገውን ንግግር ሩሲያውያን ብቻ ሳይሆኑ ዛሬ 

እንደ እፉዬ ገላ የትም ተበትነው የቀሩት የሩሲያ ኦልጋርዎችና በሦሮስ ልብ የሚተነፍሱት 

ምዕራባዊያን አይረሱትም፡፡ እንደእፉዬ ገላ ተበታትነው የትም የቀሩት የሩሲያ  

ኦልጋርኪዎች ግን ከሁሉም የተለየ የማይረሱት ፑቲን በቤተመንግስታቸው ራት 

ጋብዘዋቸው ከግብር በኋላ ያደረጉትን ንግግር ነው፡፡ ቢዝነስና ሀገር ድንበራቸውና ልካቸው 

መለየት አለበት የሚል ጥቅል መልእክት አለው የፑቲን ነግግር፡፡  

ቀደም ብዬ ያስተዋወቅኳችሁ የሩሲያን 80 በመቶ የአልሙኒየም ንግድ ተቆጣጥሮ የነበረው 

ኦሊጋርኪ ሚካኤል ቼርኖል ከረንቡላ እየተጫወተ የፑቲንን ንግግር ተከትሎ የደረበሰትን 

ብስጭት ‹‹ስናዛቸው አልሰማ አሉ›› ሲል በቁጭት ያስታውሳል፡፡ታዲያ ከቤተመንግስቱ 

ግብዣና የፑቲን ንግግር በኋላ ዘብጥያ ያልወረደውንና ከሩሲያ ምድር ያልተባረረውን 

ነጋዴ ምዕራባዊያንና እነሦሮስ ይቁጠሩት፡፡ ዘብጥያ ሳይወርዱ ሀገር ጥለው የኮበለሉቱ 

በዚያ የራት ግብዣ ላይ ‹‹ሩሲያን በእዳና በብድር ተብትበው ካስረጇት በኋላ የባንክ 

መዋቅሯን በእጃቸው አስገብተው ወደመቃብር ሊያወርዷት ሲሉ ደርሼባቸዋለሁ ›› 

የሚለው የፑቲን ንግግር የሆነ ደስ የማይል ነገር በልባቸው ስላሳደረባቸው ነው፡፡  

በተለይ ሆሮቭስኪ የተባለው ታላቁ ኦሊጋርኪ ፑቲንን እንደ የልሲ ለማሞኘት ይሆን 

ሦሮስን ተማምኖ እስከ መጨረሻው ቢያውጠነጥንም የተፈረደበት ዘጠኝ ዓመት እሱን  ክው 

ሲያደርገው የምዕራባውያን እና ሦሶሮስ ግን ይለያል፡፡ በሰውየው መታሰር ጸጉራቸውን 

ነጩ፣ ደረታቸውንም ደቁ፡፡ ከዚህ በኋላ የፑቲንና የምእራባውያን ፍጥጫ ለአፍታ እንኳን 
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ቅንድቡን አርገብግቦ ያውቃል ማለት አይቻልም፡፡ በፑቲን ውሳኔ የአውሮፓ ህብረቱ ቶም 

ላንተስም ኦሊጋርኪ ጓደኞቻቸውን እየጠሩ ‹‹ቻይናን ከጎኑ አሰልፏል የተባለው የሩሲያ 

ዘመቻ  ሶርያ ድረስ ዘልቆ ማስፈራሪያ ሆኗል›› ሲሉ ቁጭታቸውን ሊያወራርዱ ጥረት 

አደረጉ፡፡ 

ወ/ሮ ሂላሪ ክሊንተንም ተከትለው እንደህ ሲሉ ፑቲን ላይ ምዕራባዊ ጅራፋቸውን ለማሳረፍ 

ሞከሩ ‹‹ ሩሲያ ከቻይና ጋር ሆና በሶርያ ጉዳይ የጀመርነውን የለውጥ ጎዳና እየዘጋች 

ነው፡፡ ከአሳድ  ጎን ቆማም የስራውን ሂደት እያጓተተች ነው፡፡ ስለዚህም በዚህ  ጉዳይ 

ልንታገሳት አይገባምና ዋጋ ትከፍላለች›› ሲሉ (እኛንም የዚህችኑ የፈረዱባትን 

ራስምታታቸው የሆነች  ቻይና ፀረ ገበያ አክራሪ ርዕዮት አለም ፍልስፍና ለመደቆስ ሲሉ 

የቴሌፎኑና የኢንቴርኔት ጠለፋ ቴክኖሎጂ አቅራቢነት ሲሉ አንዳጠጋጓት ሁሉ) በዛቻ 

የተሞላ ንግግር አደረጉ፡፡   

ታዲያ የኬጂቢው ካራቲስት ቀድሞም ቢሆን ‹‹አይተኙልንምና አንተኛላቸውም›› የሚለውን 

መርሃቸውን ወደው አልነበረምና ከግድግዳቸው ላይ ያኖሩት፡፡ የሒላሪ ንግግር  

አላስደነገጣቸውም″ አልገረማቸውምም፡፡ ይልቁንም ‹‹ተቃዋሚዎቻችንንም ሆነ 

ወዳጆቻችንን ለተሻለ ድርድር በሚጋብዝ አቋም ላይ ብንሆንም እነርሱ ግን አሁንም እዛው 

አለምን በማይመጥናት የዛገ አስተሳሰብ ላይ ናቸው ይህ ደግሞ ዝጎ  ከመጣል ጋር አንድ 

ነው፡፡ ሲሉ የማይተኙላቸውን ምዕራባውያን ቆሽት የበለጠ አሳረሩት፡፡ 

አሁን እንግዲህ በከረረው እሰጣገባ ተመርተን የወንጀለኛውን ዳኛ ማንነት ወደምትገልጥልን 

ነገረ ዩክሬን እንግባ፡፡ አውሮፓን የሚያዳርሰው የነዳጅ ቱቦ የሚያልፈው በዩክሬን ነው፡፡ 

ጥቁሩ ባህርም መነሻው ሀገረ ዩክሬን ነው፡፡ ሌላም ሌላም የዓለምን ቀልብ የሚገዙ 

ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ሚስጥሮች የሚገኙት በዚህች ሀገር ነው፡፡ ስለሆነም ዩክሬንን 

አልፈልግም ማለት በሁለቱም አቅጣጫ ለተሰለፉት የማይቻል ነው፡፡ እንደገና ስለሆነም 

በዚህም አስፈላጊ ቦታ በርካታ ታላላቅ መስዋእትነቶች ተከፍለዋል፡፡ ከተራራ የገዘፉ 

አለቶችም ዩክሬንን የግላቸው ለማድረግ ተፈንቅለዋል፡፡ መጋቢት 2010 ያናኮቪች 

በምርጫ አሸንፈው ዩክሬንን መሾፈር ጀመሩ፡፡ ግና በአቦል የስልጣን ዘመናቸው ሁለት 

ትክክለኛና ሁለት ስህተቶችን ሰሩ፡፡ 
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ሚያዝያ ላይ የጥቁሩን ባህር የሊዝ ውል ከፑቲን ጋር ተፈራርመው ጉዳዩን ወደሩሲያ 

አስጠጉት፡ ይህ ደግሞ ለምዕራባውያን ምን ማለት እንደሆነ አስቡት፡፡ ከዚያም የአውሮፓ 

ህብረት የተባለው የፑቲን ጠላት የህብረቱን የአባልነት ፎርም ይዞ የያናኮቪችን በር 

አንኳኳ፡፡ መልሳቸውም ላስብበት እና በመጨረሻም እምቢታ ሆነ፡፡ የዩክሬንን ልብ 

ማግኘትም እንደመርግ ከበደ፡፡ ያናኮቪችም ለምዕራባዊያኑ እንዲህ አሉ፡፡ ‹‹የእናንተን 

ሰነድ አየሁና ወጪና ገቢዬን አሰላሁት ለቀጣይ ሰባት ዓመታት የህብረቱ አባል ብንሆን 

ዩክሬን የሚተርፋት አንድ ቢሊዮን ዶላር ነው፡፡ ከሩሲያ ጋር ብንጠጋ ደግሞ ትርፋችን 

በተመሳሳይ ሰባት ዓመታት  ውስጥ 100 ቢሊዮን ዶላር ነው፡፡ ስለዚህም ፑቲንን ብመርጥ 

አይግረማችሁ›› 

ከዚያም ሦሮስና ሂዩማንራይትስዎች ሃይሎቻቸውን አሰለፉ ክተትም   አወጁ፡፡ በመርዛማ 

ሚዲያዎች ታጅቦና በሦሮስ ረብጣ ዶላሮች ተደግፎ ያናኮቪችን ለማስወገድ ከኬቭ 

አደባባይ ውሎ ያደረው ሰው ከ300 ሺህ በላይ ነው፡፡                                                                                                                                 

ጥሪው የተከናወነው ደግሞ በቆንጅዬ ሴት አማካኝነት ነው፡፡ I am Ukrenawian የሚለው በቆንጆዋ 

ሴት የታጀበው ″ኑ ከነጻነት አደባባይ″ የሚለው ጥሪ ብዙዎችን ወደ ጎዳና ለማውጣት የከበደው 

አይመስልም፡፡ ስለጉዳዩ የሚያውቁት ሁሉና በቆንጆዋ ሴት የከነፉት ሁሉ በኬቭ አደባባይ ታዩ፡፡ 

ችግሩ የመጣው ወደኋላ ነው፡፡ የቪዲዮው ምንጭ ሲጣራ the National Iwndownment for 

Democracy የሚለውና ሦሮስ ፕሮዲውስ ያደረጉት እንደሆነ RT.Com የተባለው ድህረ ገፅ ይፋ 

አደረገው፡፡ የቆንጅዬዋን ሴት ጥሪም ውሃ በላው። ከጥሪው በስተጀርባ ልማደኛውና አሳድን 

በእንደዚህ አይነት መንገድ ያሳደደው ላሪ ዴይመንድም ታይቷል፡፡  

ከዚያም የሒዩማን ራይትስዎቹ የጀርባ አጥንት  ሦሮስ ተቆጣ፡፡ ″የዩክሬኑ አመፅ የማንቂያ ደወል 

ነው፡፡ የዩክሬናውያንን ከአውሮፓ ጋር የመቀላቀል ራዕያቸውን ማክበር አለብን፡፡ ዩክሬንንም 

እንደማርሻል ፕላን አይነት በገንዘብ ማጠናከር አለብን፡፡ ሩሲያ ላይ ማዕቀብ መጣል ለብቻው 

አይበቃም ሲል″ በአደባባይ ተናገረ፡፡ ይህን የተናገረው ደግሞ ያናኮቪች ከመሰደዳቸውና 

አውሮፓና አሜሪካ ዩክሬን ላይ ማዕቀብ ከመጣላቸው በፊት መሆኑ የሦሶሮስ ጀርባ የተሸከመውን 

ጉድ ያሳያል፡፡ 

የአውሮፓ ህብረት   የውጭ ጉዳይ ሃላፊ የሆኑት እነካትሪን አሽተንም ግዴታቸውን ተወጡ፡፡ 

ከሂዩማንራይትስዎች ጋር ሆነው ″በኬቭ አደባባይ የወጡት ላይ የያናኮቪች መንግስት የወሰደው 

እርምጃና የፈፀመው የሠብአዊ መብት ገረጣ ሊወገዝ የሚገባውና ዝም የማይባል ነው″ ሲሉ 
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ደሰኮሩ፡፡ የህብረቱ ባለስልጣናትም ኬቭ ድረስ ሄደው አመፀኞቹን አይዟችሁ ሲሉ በካሜራ አይን 

ገቡ፡፡ የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ጨምሮ ጆን ማኬይና እነ ቪክቶሪያም ከአመፀኞቹ ጋር 

ተቃቅፈው ፎቶ ሲነሱ አለም አያቸው፡፡ 

ይህን ጉዳይ በግርምት ያስተዋሉት ፌኒ ኮኒንጋም የተባሉ ጸሃፊ ሊቪያ 360 ዲግሪ ለተሰኘ ድረገፅ 

እንዲህ አሉ፡፡ ‹‹እስቲ አስቡት የዩክሬኑ አመፅ በለንደን፣ ወይ በዋሽንግተን አልያም በፓሪስ ላይ 

ተፈፅሞ ቢሆን ምን ሊከሰት ይችል እንደነበር››። ፈረንሳይ ለአመፅ የወጡ 30 ሺ አርሶአደሮችን 

በቆመጥና በአስለቃሽ ጢስ የት እንዳደረሰቻቸው ይታወቃል፡፡ እንግሊዝም በቤተመንግስቷ ፊት 

ለፊት ለተቃውሞ መውጣት የማይቻል መሆኑን የሚደነግገውን አዋጅ ካወጣች ሰንብታለች፡፡ 

አሜሪካም የፀረ ጦርነት መፈክር አንግበው ጎዳና የወጡ ሰልፈኞቿን ምን እንዳደረገች አለም 

ያውቃል፣ ያናኮቪች ሲሆኑ አመማቸው እንጂ። እሳት፣ ጠርሙስ፣ ጥይት ይዘው ኬቭ አደባባይ 

የወጡ ሰልፈኞችን ያናኮቨቪች  በምን ቋንቋ እንዲያናግሯቸው እንደተፈለገ ግልፅ አይደለም፡፡  

የኛውም ተመሳሳይ ነው በፌስ ቡክ አብዮት፣ ቤቴሌፎን ጥሪና፣ በኢንተርኔት ግንኙነት  ቦንብ 

ለማፈንዳት የቋመጡ ሃይሎችን በፀረ ሽብርነተኝነት አዋጃችን ቋንቋ ካልሆነ በስተቀር 

በምዕራባዊያን አሊያም በሦሮስኛ ልናናግራቸው አንችልምና የሦሮሱ ሂዩማንራይትስዎች ባይለፋና 

በአጉል ነገር  አጉል ድካም ውስጥ ባይገባ ይሻለዋል ስንል እንገስፀዋለን፡፡ቻዎ!!        


