የወያኔ የተለመደ ቅጥፈትና ማደናገሪያ
ከኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ
ጥቅምት 5 ቀን 2002 ዓ.ም. ( October 15, 2009 )
የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ክለላ መስከረም 29 ቀን 2002 ዓ.ም. (October 9, 2009)
እንደሚጀመር በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚታተመው ዕለታዊ የሱዳን ጋዜጣ ሱዳን ትሪቢውን
መስከረም 8 ቀን 2002 ዓ.ም. ( September 18, 2009 ) ከዘገበው በኋላ፤ የድንበር ኮሚቴው
ጉዳዩን በተመለከት ለኢትዮጵያውያን ወገኖቹ መስከረም 16 ቀን 2002 (September 26, 2009)
ዓ. ም. መግለጫ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። ከዚያም በማስከተል፤ የድንበር ኮሚቴው
አባላት ለልዩ ልዩ የዜና ማሰራጫ አውታሮች በሰጡት ቃለ-ምልልሶች ወያኔ ከኢትዮጵያ
ሕዝብ ጀርባ የሚሸርበውን ሥውር ደባ አጋልጠዋል። አሁንም በማጋለጥ ላይ ይገኛሉ።
ይህ ከፍተኛ የሃገር ክህደት ሊቀሰቅስ የሚችለውን ኢትዮጵያዊ ቁጣና ከዚያም ተከትሎ
የሚመጣውን አደጋ በመገንዘብ፤ የወያኔ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በድረ-ገጹ ላይ ወደ
መስከረም 2002 ዓ.ም. መጨረሻ አንድ ማደናገሪያ መግለጫ አውጥቷል። ይኸው
ማደናገሪያው መግለጫ በአጭሩ እንዲህ ይላል፡" አርብ መስከረም 18 ቀን 2009 በሱዳን ትሪቢውን ድረ-ገጽ ላይ በሱዳንና በኢትዮጵያ የድንበር
ክለላው በጥቅምት 9 ቀን 2009 ይጀመራል ብሎ የሱዳንን የሃገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር
በመጥቅስ ያወጣው ዜና ስህተት እና የሱዳንና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኮሚቴ (Ethio-Sudan
Political Committee) ከግንቦት 18 እስከ 19 ቀን 2009 በአዲስ አበባ የመጀመሪያ ስብሰባ
አድርጎ ያስተላለፈውን ውሳኔ የሚቃረን ነው። በውሳኔው መሰረት፤ የፖለቲካው ኮሚቴ ለጋራ
ድንበር ኮሚቴው (Joint Boundary Committee) የሰጠው ትእዛዝ ጠቅላላ ድንበሩን በአስቸኳይ
ከዜሮ ነጥብ ወደ ደቡብ አቅጣጫ የሚያጠቃልል ሙሉ በሙሉ ቅየሳና ቅኝት (Survey and
reconnaissance) የሚደረግበትን የጊዜ ሰንጠረጅ እንዲያዘጋጅ ነው።የፖለቲካው ኮሚቴ ሌላው
የተስማማበት ደግሞ፤ የአጠቃላይ የድንበሩ ቅየሳና ቅኝት ከማለቁ በፊት ዳግም የድንበር ክለላ
(re-demarcation )እንደማይጀመር ነው።በጋራ ፖለቲካ ኮሚቴ ውሳኔ አኳያ፤ የጋራ ድንበር
ቴክኒክ ኮሚቴ አዲስ አበባ ላይ ግንቦት 20 ቀን 2009 ባካሄደው ልዩ ስብሰባ የተስማማው፤
አጠቃላይ የድንበሩ ቅየሳና ቅኝት በጥቅምት 15 ቀን 2009 ተጀምሮ እስከ ግንቦት 2010
መጠናቀቅ እንዳለበት ነው። በዚሁ መሠረት፤ የኢትዮጵያ መንግሥት በራሱ በኩል በአለው
የጋራ ድንበር ቴክኒክ ኮሚቴ የታቀደ ቅየሳና ቅኝት ሥራን ለማካሄድ የሚያስችለውን ቅድመ
ዝግጅት በማካሄድ ላይ ነው። የሱዳን ሃገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ድንበር ክለላው
በሚቀጥለው ወር ይጀመራል ብለው የሰጡት መግለጫ ስህተት ነው። ስህተቱም ከቅንነት
የመነጨ ነው ብለን እናምናለን..." ይላል።

እንደተለመደው የወያኔ ቡድን ቃሉን ከማጠፉ በፊት፤ ይህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ መግለጫ
ያመናቸውን ሦስት ( 3 ) አብይ ጉዳዮች ማገናዘብ ተገቢ ነው። እነርሱም፦
1ኛ. የኢትዮጵያና ሱዳን የፖለቲካ ኮሚቴ (Ethio-Sudan Political Committee) ተብሎ የሚጠራ
ከፍተኛ አካል መኖሩና የኢትዮጵያና የሱዳን የጋራ ድንበር ኮሚቴም (Ethio-Sudan Joint
Boundary Committee) በፖለቲካው ኮሚቴ ሥር እንደሚሠራ፤
ይህ የኮሚቴ አወቃቀርና አሰራር ለረጅም ዓመታት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ተደብቆ የቆየና ወያኔ
ሲጋለጥ ተጨንቆ ያወጣው ምስጢር ነው።
2ኛ. የኢትዮጵያና የሱዳን የጋራ የድንበር ኮሚቴም (Ethio-Sudan Joint Boundary Committee)
ከጥቅምት 5 ቀን 2002 ዓ.ም. (October 15, 2009) እስከ ግንቦት 2002 ዓ.ም.(May 2010) ድረስ
የኢትዮጵያና
ሱዳን
ድንበርንና
አካባቢውን ሙሉ
በሙሉ
እንደሚቀይስና
ቅኝት
እንደሚያደርግ፤
ይህ ደግሞ ወያኔ ሲጋለጥ ያወጣው ሌላው ምሰጢር መሆኑና እንዲያውም ሱዳን ትሪቢውን
ያወጣውን ዜና የሚያጎለምስና የሱዳን ሃገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ድንበሩን ለማካለል
የሚያደርገውን ዝግጅት የሚያስተጋባ ነው።
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3ኛ. የድንበር ክለላው ከግንቦት 2002 ዓ.ም. ( May 2010) በኋላ እንደሚደረግና ከዚህም
ጋር አያይዞ ወያኔ ያለፉት የኢትዮጵያ መንግሥታት የተቀበሉት የድንበር ክልል እንዳለ
አስምስሎ በማቅረብ አሁን እርሱ የሚያካሂደው ዳግም የድንበር ክለላ ( re-demarcation )
እንደሆነ መግለጹ፤
ወያኔ ያለፉት የኢትዮጵያ መንግሥታት የተቀበሉት የድንበር ክልል የሚለው ደግሞ፤ ሜጀር
( ሻለቃ ) ጉዊን የተባለ የእንግሊዝ ጦር መኮንን በ1902 ዓ.ም. (እ.አ.አ.) አስምሬአለሁ
የሚለውን የወሰን ክልል ነው። ይሁንና የእንግሊዝ ቅኝ ገዥ ሻለቃ ያሰመረው መስመር
መሠረት በማድረግ ፀረ-ኢትዮጵያ ወያኔ ቡድን ለሱዳን ይገባታል ብሎ ሽንጡን ገትሮ
ኢትዮጵያን የሚሟገትበት የመከራከሪያ ነጥብና ቅጥፈት የሚከተሉት ታሪካዊ መረጃዎች ሙሉ
በሙሉ ውድቅ ያደርጉታል፦
1.ሻለቃ ጉዊን መሬቱን አካልያለሁ ሲልና በወረቀት ሲያሰምር፤ በኢትዮጵያ በኩል አንድም
ተወካይ ስለአልነበረ የጉዊን የድንበር ማካለል ተግባር ከቅኝ ገዢዎች ማንአለብኝነት ተለይቶ
ስለማይታይና የውል አፈጻጸም ሥርዓት የማይከተል በመሆኑ፤
2.የ1896 ዓ.ም.(እ.አ.አ.) አድዋ ጦርነት ድል በቅኝ ገዥዎች ላይ በፈጠረው ከፍተኛ
መደናገጥ ምክንያት 1902 ዓ.ም. (እ.አ.አ.) አካባቢ እንግሊዝና ጣሊያን በጋራ
በመመሳጠር የሰሜንና የምዕራብ ኢትዮጵያን ድንበር ለመግፋት የማይፈጽሙት ሴራ
ስለአልነበርና የሻለቃ ጉዊን ተልዕኮም ከዚያ ተገንጥሎ ሊታይ ስለማይችል፤
3.ከአፄ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት በፊትም ይሁን በኋላ ይህ ሻለቃ ጉዊን ከለለው የሚባለው
መሬት ምን ጊዜም ከኢትዮጵያ ይዞታ ውጭ ሆኖ ስለማያውቅ፤ እንዲያውም በአፄ ቴዎድሮስና
በአፄ ዮሐንስ ዘመነ መንግሥት የኢትዮጵያ ግዛት አሁን ሱዳን ተብሎ ከሚጠራው ሃገር በጣም ወደ
ውስጥ የገባ ስለነበር፤ አሁን የመሬት ጥያቄ ከተነሳ የይገባኛል ጥያቄ ለማቅረብ ታሪካዊ መሠረት
የአላት ኢትዮጵያ በመሆኗ፤
4.አሁን ወያኔ ለሱዳን ለመስጠት የሚደገስበት የምዕራብና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰፊ
ውሃ-ገብ ለም መሬት ደግሞ ለብዙ መቶ ዓመታት በኢትዮጵያ ድንበር ጠባቂዎችና የጎበዝ
አለቆች እንደ ዓይን ብሌን እየተጠበቀ ለመቆየቱና ዕልፍ አዕላፍ ውድ ሕይወት
እንደተከፈለበት ሕያው የታሪክ ማስረጃዎችና የሚታዩ ሰብዓዊና ተፈጥሯዊ ምስክሮች
ስለሚገኙ፤
ስለዚህ ከላይ በተጠቀሱት ማስረጃዎችና በዓለም-አቀፍ የአሠራር ደንብ መሠረት፤ ወያኔ
ከሱዳን ጋር የሚያደርገው የድንበር ክለላ ስምምነት ውድቅ ነው። ከዚህም ባሻገር፤ ከዋናው
ባለጉዳይ የኢትዮጵያ ሕዝብ በስተጀርባ የሚደረግ ማንኛውም ዓይነት ስምምነት ይሁን
የድንበር ክለላ ጊዜውን ጠብቆ የሚፈነዳ ፈንጂ እንጂ ምንም ዓይነት ተቀባይነት
እንደማይኖረው መታወቅ አለበት።
ከዚህም ሌላ ወያኔ ኢትዮጵያን ለማዳከምና ብሎም ለማፈራረስ የተጠቀመበተ ዘዴ የቅኝ
ገዢዎች ለራሳቸው ጥቅም ማስጠበቂያ ያሰመሩትን የድንበር መስመር በመቀበልና የቅኝ ገዢ
ጠበብትን እንደ ምስክር በመጠቀም ነው።
ይህ የወያኔ ገዢ ቡድን ሃገራችን ኢትዮጵያን ከዓለም ካርታ ለማጥፋት የሚያደርገውን የረቀቀ
ውስብስብ ደባና ተንኮል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በጽሞና ተረድቶ፤ በልቡ ቀርጾ ይዞ ለታሪክና
ለትውልድ ማስተላለፍ አለበት። ምን ያህል ወደር የሌለው ፀረ-ኢትዮጵያዊነት ስሜት በወያኔ
ደም ሥር ውስጥ እንዳለ ለማስረዳት፤ የወያኔ መሪ መለስ ዜናዊ ለወያኔ ፓርላማ ማክሰኞ
ግንቦት 12 ቀን 2000 ዓ.ም. የኢትዮጵያንና ሱዳንን ድንበር ጉዳይ በተመለከተ ባደረገው
ንግግር የሱዳን ሕዝብና መንግሥት ብሔራዊ ጥቅም አስጠባቂና ተሟጋች ጠበቃ በመሆን
የተናገረውን እንጠቅሳለን፦
“የእኔ የኔ ነው የእናንተን እንካፈል የሚል የኢትዮጵያን ተስፋፊነት አቋም
ተሸክሞ ነው ያደረው፤ ይህን ተቀብሎ ነው ያደረው የሱዳን መንግሥት፣ ይህን
ተቀብሎ ማደሩ ደግሞ እንደ ጅልነት ተደርጎ ሊወሰድ አይችልም፤ አርቆ አሳቢነትን
ያመለክታል፣ የጋራ ጥቅም ማየትን ያመለክታል።”
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ውድ ኢትዮጵያውያን ሆይ!
የአንድ ትውልድ ኃላፊነት ቀዳማይ ትውልዶች ያስተላለፉትን የሃገርን ድንበርና ቅርስ፣ ቢቻል
አሻሽሎና የበለጠ አጠናክሮ ባይቻል ደግሞ የተረከበውን ሙሉ በሙሉ ለሚቀጥለው ትውልድ
ማስተላለፍ ነው። አሁን በሕይወት ያለው ኢትዮጵያዊ ትውልድ ከአባቶቹ የተረከባትን
ኢትዮጵያ ለሚቀጥለው ትውልድ የማስተላለፍ ግዴታ አለበት። እነ አፄ ቴዎድሮስ፣ አፄ
ዮሐንስ፣ ራስ አሉላ አባ ነጋ፣
አፄ ምኒልክ፣ ቀስቶ፣ አባ ጅፋር፣ ደጃዝማች ዑመር
ሰመተር፣ ደጃዝማች በላይ ዘለቀ፣ ደጃዝማች አበረ ይማም፣ ቢትወደድ አሊ ሚራህ፣
ራስ ውብነህ ተሰማ፣ ቢትወደድ አዳነ መኮንን፣ ሻለቃ አጣናው ዋሴ፣ ከዚያም የኡጋዴን፣
የቦረና፣ የገለብና ሃመርባኮ፣ የጋምቤላ ጀግኖች፣ ከዚያም ተያይዞ በቤንሻንጉል፣ በአሶሳ፣
በኦሜድላ፣ በቋራ፣ በአርማጭሆ፣ በጠገዴና ወልቃይት የኖሩ አያሌ ገበሬና ከብት አርቢ
ወገኖቻችን፤ የኢትዮጵያን ድንበር ያስተላለፉልን በተለያዩ ጊዜያት የመጡትን ወራሪዎች ጋር
በመፋለም ታላቅ ታሪካዊ ጀግንነት በመስራት በአጥንታቸው አጥረውና በደማቸው አስምረው
ነው።
እነዚህ አባቶቻችንና እናቶቻችን ያን ያደረጉት ፣ ቤተሰቦቻቸውን ተሰናብተው ደረቅ ስንቅ
ጭነው ለብዙ ወራት በባዶ እግራቸው ተጉዘው አስፈሪ በርሃና ዱር ወንዝና ዥረት
አቋርጠው፤ ብዙዎችም በውሀ ጥም፣ በርሃብና በበሽታ መንገድ ላይ ቀርተው የተረፉት
ድንበሩ ደርሰው በጦርና በሠይፍ ውርጅብኝ መካከል አልፈው ሕይወታቸውን ሰጥተውበት
ነው። በተጨማሪም የታሪክ ማኅደር እንደሚያስረዳን፤ አሁን ወያኔ ለሱዳን ለማስረከብ
የሚደግስለት የመተማ አካባቢ መሬት አፄ ዮሐንስ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር
ከወራሪው የሱዳን ደርቡሽ ጦር ጋር በመፋለም አንገታቸውን በሰጡበት በመጋቢት 2 ቀን
1881ዓ.ም. ዕለት ከትግራይ፣ ከጎንደር፣ ከወሎና ከሌሎች ቦታዎች ለብዙ ወራት ተጉዘው
በቦታው የተገኙ በብዙ ሽህ የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ታሪካዊ ጀብዱ ፈጽመው ለሃገራቸው ክብር
ደማቸውን ያፈሰሱበትና አጥንታቸውን የከሰከሱበት ቦታ ነው።
ታዲያ ስንት መስዋዕትነት የተከፈለበትን ሃገር የውያኔ ቡድን አያት ቅድመ-አያቶቻችን
በሠሩት ቤተ መንግሥት መሽጎ የሃገራችንን ዳር ድንበር እንደ ዳቦ እየቆረሰ ለባእድ አገር
በችርቻሮ ሲያስረክብ ዝም ብሎ እንደማየት የበለጠ አስነዋሪና አሳፋሪ ሕይወት ሊኖር
አይችልም። ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይህን የሃገር ክህደት እጥብቆ ሊቃወመውና ሃገራዊ ግዴታውን
ለመወጣት የሃገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር ቆርጦ መነሳት አለበት።
ስለዚህ በወቅቱ ከእየአንዳንዳችን የሚጠበቀው ከዋናው ባለጉዳዩ የኢትዮጵያ ሕዝብ
በስተጀርባ፤ የድንበር ጠባቂ ወገኖቻችንን በማፈናቀል እየተደረገ ያለውን የሃገር ክህደትና
የመሬት ችርቻሮ ለድንበሩ ቀናኢና ለወገኑ ተቆርቋሪ ለሆነው ኢትዮጵያዊ ወገናችን ማለትም፦
ለወታደሩ፣ ለአርሶ-አደሩ፣ ለወዝ-አደሩ፣ ለመንግሥት ሠራተኛው፣ በተለያየ የሥራ ዘርፎች
ለተሰማራው ሙያተኛ፣ ለተማሪው፣ ለወጣቱ፣ ለሴቶችና አረጋውያን በያሉበት ዜናዎችን
በአፋጣኝ በማድረስ በአንድነት እንዲነሱና አቅማቸው በፈቀደው ደረጃ ሃገር ከሃዲውንና ሻጭ
የወያኔ ቡድንን በአጽንዖት እንዲታገሉና እንዲቃወሙ ጥሪ ማቅረብ ነው።
የኢትዮጵያ ዳር ድንበር በቆራጥ ልጆቿ ተጋድሎ ይከበራል!!!
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር !!!
የኢትዮጵያ ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ
Ethiopian Border Affairs Committee
P. O. Box 9536
Columbus, OH 43209 USA
E-mail: ethiopianborders@gmail.com
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