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        ነቢዩ ሲራክ- ከሳውዲ አረቢያ 

የየየየሽዋየሽዋየሽዋየሽዋየ    ስቅየት . . .ስቅየት . . .ስቅየት . . .ስቅየት . . .  የአሜሪካው ታዋቂ ቴሌቪዥን የሲ.ኤን.ኤን( CNN )ጋዜጠኛ ዳን ሪቪርስ በሜድትራንያን 
የባህር ዳርቻ ወደ ተሰራው የጋዳፊ ቅብጥብጥ ልጅ የሃኒባልን መዝናኛ አስገራሚ የቅንጦት ኑሮ ድብቅ ታሪክ መዘጋግቦ 
እንደጨረሰ ከግቢው ሰራተኞች ካንዱ ጥቆማ ደረሰውና በዚያው ግቢ ወደ ሚገኘው አንድ ክፍል አመራ ፡፡ ዳን 
ሪቪርስ ምስኪኗን ኢትዮጵያዊት የ30 አመት ወጣት ሸዋየ ሞላ እጣ ነብሷን ወለል ላይ ከተነጠፈችላት መናኛ ፍራሽ 
አንገቷን ሰብራ እጣ ነብሷን ተቀምጣ አገኛትና ስለሆነችው ሁሉ በርካክ ብሎ ይጠይቃት ገባ. . . ሸዋየ  የሃኒባል ሚስት 
አሊያ ሰካፍ የሚያለቅሰውን ልጇን  መትተሽ አስታግሺው ያለቻትን ትዕዛዝ ባለመቀበሏ ተራ ምክንያት የፈላ ውሃ 
ከራስ ጸጉሯ እስከ እግር ጥፍሯ በጭካኔ በላዩዋ ላይ እየቸለሰች ግፍ ስለፈጸመችባትን እመቤት መናገር ያዘች . . . ልቡ 
በሐዘን  ያልደማ የለም ! ሽዋየ በቁስል በነፈረቀ እጇን መግል ወዳዠቀዘቀ የራስ ቅሏ እያመለከተችና አይኗን 
እያቁለጨለጨች በደከመ አንደበቷ የደረሰባትን ሰቆቃ ታዘንበው ገባች ! ከሶስት ወራት በፊት ካንድም ሁለት ሶስቴ 

ይህን መሰል ቅጣት እየተፈጸመባት ያሳለፈቻቸውን መራራ የስቃይ በማያሻሙ 
ቃላቶች ለጋዜጠኛው አስረዳች ! ግፉ በተፈጸመባት ወቅት በእመቤታቸው 
በአሊያ ድርጊት ያዘኑ፤ ያረሩና የደበኑ ሰራተኞች ሃኪም ቤት ቢወስዷትም ወ/ሮ 
አሊያ ህክምናዋን እንዲቋረጥ መልሳ አምጥታ ያለምንም ህክምና አሁን 
በምትገኝበት መናኛ ወና ቤት እንደጣለቻት ቀልብ የሚስብ አሳዛኝ የአሰሪዋን 
የጭካኔ ታሪክ ለጋዜጠኛው አስረዳችው ! ሸዋየ ሞላ ትሪፖሊ በሞርታርና 
ባዳፍኔ ስትናጥ ከፈጣሪዋ ውጭ ማንም ከጎኗ አልነበረምና እየሆነ ስላለው በቂ 
መረጃ አልነበራትም ! . . . ጥቃት ያደረሱባት የሰው አውሬዎች የት እንደደረሱ 

ባታውቅም የጋዳፊ አገዛዝ ሳይወድ በግድ በስንብት ላይ መሆኑንና የሸማቂዎች 
ከተማዋን መቆጣጠር ከጎንዋ ሆነው ከሚደግፏት የዚያው ቤት ሰራተኞች 
አንዳንዶች ገልጸውላታል፡፡ ያም ሆኖ ከሚለበልባትን ቃጠሎ ሊያታገስ 
የሚችልበትን ህክምናም ሆነ ነብሷን የሚታደግ ለማግኘት አልቻለችም. . . 
በኮንትራት ስራ ከመጣች አመት ወዲህ ለሰራችው ስራ ደመወዝ ስላልተሰጣት 
ወደ ህክምና ለመሄድ መቸገሯን በማሥረዳት ህልምና የምታገኝበትን መንገድ 
እንዲፈልግላት  በመማጸን አለም ይፈርዳት ዘንድ ለሲ.ኤን.ኤን ( CNN ) 
ዘጋቢ አቤት አለች. . . ይህ በዜና አውታሩ ቀልብ ሳቢ ልዩ ዜና በመሆን 
በተንቀሳቃሽ ፊል ተደግፎ ከሰአታት ቀረጻ በኋላ ለአለም ይናኝ ገባ. . .አለም 
ከአውሬ ባልተናነሰው የጋዳፊ ልጅ የሃኒባል ባለቤት በሆነችው በትውልድ ሊባኖሳዊዋ ሞዴል በአሊያ ሰካፍ አዘነ . . . 
ይህንን ድርጊት የመመልከት እድል ያገኘ ሁሉ ከአለም ዳር እስከዳር በሰቅጣጩ የጋዳፊ ቤተሰብ አባላት ድርጊት 
ከማዘን አልፎ ጥቃቱ አወገዘው. . .የአረብኛው ታዋቂ ቴሌቪዥኖች አልጀዚራና አል አረብያ በሲ.ኤን.ኤን ( CNN ) 
ቅርብ ክትትልና ድጋፍ የህክምና እርዳት ልታገኝ የቻለችውን ሽዋየን በሆስፒታል ድረስ በመሄድ ተመሳሳይ ቀልብ ሳቢ 
ጠቃሚ መረጃዎችን አስተላልፈዋል፡፡ በሽዋየ ላይ ጥቃቱ በተፈጸመ ማግስት ህክምና ያደረጉላት ዶክተርም በአንጻሩ 
ለሸዋየ የሚያደርጉትን ህክምና ከቀጠሉ እርምጃ እንደሚዎሰድባቸው ማስፈራሪያ እንደደረሳቸው የሰጡት የምስክርነት 
ቃል ጋጠወጡን የኮሎኔል ጋዳፊ ቤተሰቦች እኩይ ስራ ለአለም ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ነበር፡፡ የዚህችን እህት መከራ 
ከጋዳፊ ቤተሰቦች የተንደላቀቀ ህይዎት ጋር በንጽጽር ይፋ ካደረጉት አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የመላ አለምን 
ትኩረት ከሳቡት ወዲህ የሊብያን የሽግግር መንግስት ጨምሮ የእንግሊዝ የአሜሪካና የፈረንሳይ ሀገራት ጨምሮ 
የተለያዩ ሃገራት መራሄ መንግስታት ድርጊቱን በማውገዝ ሸዋየ ልትረዳ የምትችልበትን ሁሉ መንገድ እንደሚያመቻቹ 

ቃል ከመግባት አልፈው የእርዳታ እጃቸውን በመዘርጋት ላይ መሆናቸው ታውቋል፡፡ 
ሽዋየም ባንድ የትሪፖሊ ታዋቂ ሃኪም ቤት የተሻለ የህክምና እርዳታ በማግኘት ላይ 
መሆኗ ታውቋል፡፡የበለጠ እርዳታ የምታገኝበት ሁኔታም  በሲ ኤን ኤን እና ዘምናዊ 
ባርነት ይቁም ! የሚል መርህ አንግቦ በሚንቀሳቀስ አለም አቀፍ መብት ተሟጋች ረዳኤት 
ድርጅት አማካኝነት እርዳታ የማሰባሰቡ ስራ መቀጠሉ በመዘገብ ላይ ነው. . . የሽዋየ 
እንግልት አሳዛኝ ታሪክ በአረብ መገናኛ ብዙሃን ሰፊ ሽፋን ካገኘበት ቅጽበት ጀምሮም 
አረቦችን በአረብ ምድር እንዲህ ያለ ጥቃት በመፈጸሙ አፍረዋል. . .በጉዳዩ ዙሪያ 
ያነጋገርኳቸው አረቦች ድርጊቱ ከአማሳዘንም አልፎ እንዳስቆጣቸው ሲገልጹልኝ 
በኮሎኔል ጋዳፊ አገዛዝ በመጨራሻዎቹ ሰአታት በተቃዋሚነት በሚፈርጃቸው ዜጎችን 
በታጎሩበት እስር ቤት በጀምላ የጨፈጨፈ መሆኑ ይፋ እየወጣበ ባለበት በአሁኑ ሰአት 
የኮሎኔሉ የቤተሰብ አባላት በቤት ሰራተኛዋ ኢትዮጵያዊ እህት ላይ ፈጽመውት የተገኘው 

 

 አሊያ ባለቤት የሃኒባል ጨካኟ 

እንዳለች ውስጥ ክፍል ከወረወሯት ሽዋየ ምስኪኗ 

 

 

 

 ኛጋዜጠ ያወጣው ገሃድ ህይወት የተደበቀ የሸዋየን 



2 | ገ ጽ 
 

ይህ ኢ-ሰአብዊ ድርጊት በተፈጥሮው ሰው የተባለ ሁሉ ሊያወግዘው እንደሚገባ ቁጣቸውን በፊታቸው እየተነበበ 
ያጫዎቱኝም በርካታወች ነበሩ ! በሽዋየ ጥቃት ዙሪያና ሊኒያ ትሪፖሊ ያሉ ኢትዮጵያውያን ስለሚገኙበት ሁኔታ ለማጣራት 
ወደ ሊቢያ ስልክ በመደወል በጉዳዩ ዙሪያ ያነጋገርኳቸው ኢትዮጵያውያ በሽዋየ ተፈጸመ ስለተባለው ጥቃት የሚያውቁት 
እንደሌለ ገልጸውልኛል፡፡ እንኳንስ አሁን እንቅስቃሴያ ቸው በተገደበበት ሰአት ድሮም ቢሆን በአጋጣሚ እንጂ ከጋዳፊ ቤት 
መንግስት በእህቶቻችን ላይ የሚሆነውን ቀርቶ በተራ ሊብያውያን ቤት ለኮንትራት ስራ መጥተው የሚሰቃዩ ዜጎችን ችግር 
መረዳት አይቻልም ያለኝ አንድ ወንድም  ያሉበት ሁኔታ ካለፉት ጥቂት ቀናት ይሻላል ቢባልም መንቀሳቀስ በማይችሉበት ሁኔታ 
ላይ እንደሚገኙ እንዲህ ሲል ያስረዳል፡፡ ይህ ወንድም በማከልም በጋዳፊ ከፍተኛ ባለስልጣናት ቤት ይሰሩ የነበሩ እህቶችን 

ያውቅ የነበረ ቢሆንም እነሱ ያሉበትም ሁኔታ በውል ሊታወቅ ያለመቻሉን ሁኔያ 
በዝርዝር ገልጾልኛል፡፡ የሽዋየን በፈላ ውሃ የተገሸረ አካሏን ፎቶ በፊስቡክ (Facebok) 
እና በተለያዩ ድህረ ገጾች በማሰራጨት ድርጊቱን በማውገዝ ላይ የሚገኙ 
ኢትዮጵያውያን በበኩላቸው ከሊቢያ ሸሽተው አልጀሪያ የሚገኙት ሃኒባልና 
ባለቤታቸው አሊያ ሰካፍ ለፈጸሙት ኢሰብአባዊ ድርጊት ለፍርድ ይቅረቡ የሚል ጥሪ 
በየአቅጣጫው በማስተጋባት ላይ ናቸው፡፡ የሸዋየን የወራት ስቅየት የሲ.ኤን.ኤን ዘገባ 
ይፋ ባወጣው ማግስት በሽዋየ ጥቃት ዙሪያ ሰፋ ያለ ሽፋን ሰጥተው የዘገቡት 
አረብኛው አልጀዚራና አል አረብያ ቴሌቪዥን  ሽዋየን ሆስፒታል ድረስ በመሄድ 
ተመሳሳይ ጠቃሚ መረጃዎችን አስተላልፈዋል፡፡ በዚህ መልኩ በአረብ መገናኛ 

ብዙሃን ሰፊ ሽፋን ካገኘበት ቅጽበት ጀምሮ ከኛ ከባለጉዳዮቹ አልፎ አረቦችን ማስቆጣት ማሳዘኑን በቅርብ ያነጋገርኳቸው አረቦች 
ገልጸውልኛል ፡፡ የሲ.ኤን.ኤን ልዩ ዘገባ በሳምንቱ መጀመሪያ የዚህችን እህት መከራ ከጋዳፊ ቤተሰቦች የተንደላቀቀ ህይዎት ጋር 
በንጽጽር ይፋ ካደረገው ወዲህ ጉዳዩ አለም አቀፍ ትኩረት በማግኘቱ ሽዋየም የተሻለ የህክምና እርዳታ ማግኘት የምትችልባቸው 
ሁኔታወች እየተመቻቹ ሲሆን ዘመናዊ "ባርነትን እንዋጋ" የሚል መሪ ቃል ተሰጥቶት የእርዳታ ማሰባሰቡ ቀጥሏል፡፡  
  
ሰብአዊውሰብአዊውሰብአዊውሰብአዊው    ስራስራስራስራ    ከፓለቲካውከፓለቲካውከፓለቲካውከፓለቲካው    ጋርጋርጋርጋር    እንዳይጣረስእንዳይጣረስእንዳይጣረስእንዳይጣረስ    . . .. . .. . .. . .        በመላ አለም የሚገንገኝ ኢትዮጵያውያን በዚህ ድጋፍ 
ከጫፍ እስከ ጫፍ መንቀሳቀስ የታየው መነሳሳት የወደቀውን የሸዋየና የቤተሰቦችዋን ሞራል በማንሳት ወገናዊነትና አለንታነት 
የተንጸባረቀበት ነበር ማለት እችላለሁ፡፡ ያም ሆኖ እንደተለመደው አልፎ አልፎ ችግሮችና አለመግባባቶች አልጠፉም፡፡ 
አለመግባባቶችን የራስን ሃሳብ በመግለጽ ይረዳልና የተሰማኝን ልናገር ! በአጭሩ የሽዋየን ጉዳት ከፖለቲካው ጋር ለማጣረስ 
የሚደረገውን ሙከራ አልዎደድኩትም ! ማን ? ለምን ? ወደ ሚለው አልዘልቅም. . . በሽዋየ ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ 
ጥቃት ተከትሎ ጉዳዩን ከፖለቲካና ከገዥው መንግስት ጋር የሚያገናኙትን ነገር አይገባኝምና አልደግፈውም ፡፡ በዚህ 
ጉዳይ የጻፉትም ሆነ ወደፊት የሚጽፉ ካሉ በነጻነት ሃሳባቸውን የመግለጽ መብታቸውን ባከብርም ሰብአዊ ተግባርን 
ከፖለቲካው ጋር ማጣረሱ ይጎዳናል ብየ አምናለሁና እሰጣ እገባውን አልቀበለውም፡፡ አምናና ታች አምና በድልድይ 
ስርና በጅዳ ቆንስል ስር ወድቀው የመንግስት ያለህ የሚሉ ዜጎችን ትሪ ስናሰማ፤ ባሳለፍነው አመት መጀመሪ በጅዳና 
በጀዛን እስር ቤቶ በሙቀት መተፋፈን ስለሚሰቃዩና ስለሞቱ ዜጎች ጉዳይ አንስቸ የቆንስል ሃላፊዎችን መላ በሉ 
በማለት ስጠይቅ የሚሰጠው መልስ አያምርም ነበር፡፡ ችግር አለብን የሚሉ ወገኖች መብት ይከበር በሚል የሰላ ሂስ 
ስናቀርብ ከችግረኞች ጀርባ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች እጅ አለበት በማለት መፍታት ያልቻሉትን ችግር 
ለመፍታት ሙከራ ማድረግ ትተው የጠየቀን ከፖለቲካና ከተቃዋሚ ጋር የሚያላትሙትን ባለስልጣናት አካሄድ 
አልቀበለውም ነበር፡፡ ያንኑ ያህል ዛሬ በአረብ ሀገር በስራ ላይ ተሰማርተው በሚገኙ ዜጎች ላይ በደል ተፈጸመ ሲባል 
ሮጦ ጉዳዩን ከመንግስት ጋር በማገናኘት የሚቀርበውን ሃሳብ የግፉአኑን ስም ለተራ ፖለቲካ ትርፍ መጠቀሚያ ማዋል 
ያስመስላልና ተገቢ አይደለም ብየ አምናለሁና አካሄዱን እቃዎመዋለሁ፡፡ ገና በሊቢያ ጦርነቱ ሲከሰት ኢትዮጵያውያን 
ቅጥረኞች ተያዙ ተብሎ ያልተጨበጠ ወሬ ሲናፈስ በርካታዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ጉዳዩን ያለውን መንግስት 
ለመቃዎም ሲጠቀሙበት ተመልክቻለሁ፡፡ ይህንንም አካሄድ አይጠቅመንም የሚል አንድምታ ባለው መጣጥፍ ጉዳዩን 
ከፖለቲካ ጋር አናገናኘው በማለት ፓስፖርታቸው የታየው ዜጎች ስደተኞች 
ለመሆናቸው ሊቢያ ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያገኘኋቸውን እማኞች መሰረት በማድረግ 
አንድ መጣጥፍ አቅርቤያለሁ፡፡ በሽዋየም ሆነ በቀሩት አረብ ሃገር የሚገኙ ወገኖቻችን 
መከራ ለፖለቲካ ጥቅም ማዋል ሳይሆን የሚጠቅመው የዜጎቻችን መብት እንዲከበር 
መንግስታቸውን ጨምሮ አረብ ሃገራትን በመማጸን ጭምር ድምጻችን ልናሰማ ይገባል ! 
ሽዋየ የፈጠረችውን ጥሩ አጋጣሚ ልናበላሸው አይገባም. . . በአረብ ሃገር ስለምንገኝ 
ግፉአን ስደተኞች ጉዳይ መንግስትን ጨምሮ የብዙሃን ባለድርሻዎች አትኩሮትና 
ክትትል የሚፈልገው  መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡ 
 
የሽየሽየሽየሽዋየ መስዋዕትነትዋየ መስዋዕትነትዋየ መስዋዕትነትዋየ መስዋዕትነት    . .. .. .. . . ከታደልንና ካወቅንበት ሽዋየ በአረብ ሃገር የምንገኝ እልፍ አዕላፍ ዜጎች የግፍ 
ተምሳሌት በመሆን ለቀረነው መብት መከበር ፋና ወጊ ልትሆነን ትችላለች ! ለሽዋየን ፍትህ ከመጠየቁ ጎን ለጎን 
በአረብ ሃገራቱ ያሉትን በመቶሽዎች የሚቆጠሩ ወገኖች ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ለመከላከልና እየተፈጸመ ላለው 
ድብቅ ተመሳሳይ በደልን አለም እንዲያውቀው ለማድረግ ይህ መልካም አጋጣሚ ልንጠቀምበት ይገባል! ሽዋየ ለተሻለ 
ኑሮ ፍልጋ በአረብ ሃገር በርሃዎችን የሚንከራተቱ ፤ በፎቅ በባህር ላይ ተወርውረው ፤ በሰላ ብረት ተወግተው ፤ በስራ ጫናና 
በመሳሰሉት ህሊናቸውን የሳቱ እህቶቻችንና ምሳሌ ናት ! ሽዋየ የታደሉት በህይወት ተርፈው የወገን እርዳታ አግኝተው 
ከቤተሰባቸው ቦቻቸው የተቀላቀሉት ፤ በበርሃውና በባህሩ፤ በቀለጠው ከተማና ጸጥ ረጭ ባለው መንደር፤ በሁሉም የአረብ 
ሃገራት በተለያየ መንገድ ገብተው የደረሱበት ሳይሰማ ወደ መቃብር የወረዱት ሁሉ የተደበቁ እውነቶ ሁሉ ገሃድ ምሳሌ ነች ! 
ሽዋየ በአለም እንደጨው ተበትነው በቤት ሰራተኛነት ከባርነት ባልተናነሰ ኑሮን ለሚገፉ የድሃ አገር ዜጎች መብት መከበር ፋና 
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ወጊ እየሆነች በመምጣትዋ ሰቆቃዋ ልብን ቢያደማም የአለም ግፉአን የቤት ሰራተኞች ግፉአን ብቸኛ ምሳሌ መጀመሪያ መሆኗ 
ያስደስተኛል ! እስካሁን ከኖርኩብት ግማሽ እድሜየን በሚጠጋ ጊዜ በሳውዲ አረቢያ ስኖር ባለሁበትና በአጎራባች ሃገራት 
የሚሰደዱ እህቶችን በደል ከመስማት ባለፈ በአይኔ አይቸ በእጀ ዳስሸ የማውቀው ችግር በመሆኑ ልብን ያደማል . . .ያማልም !. . 
. ጋዜጠኛ ሆኘ ተገኝቻለሁና የምቀበላቸው የግፉአን የስልክ ጥሪዎችና ጥቆማዎችን ተከትየ ያየሁት ሁሉ መግለጽ አይቻለኝም፡፡ 
ለህሊን የሚከብዱትን ትቸ መፍትሄ ይገኝ ዘንድ በተለይም ከአንድ አመት በላይ በማቀርበው "የተደበቁ እውነቶች - በአረብ ሀገር 
!" የሚለውን መጣጥፍና በአውራ አምባ ታይምስ ጨምሮ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ጉዳዮ ትኩረት ይሰጥበት ዘንድ ለማሳሰብ 
ሞክሬያለሁ ! ዛሬ ግን ትኩረቱ አለም አቀፍ ትኩረት ያገኝ ዘንድ ሸዋየ መስዋዕትነትን ከፈላልናለች ! ሸዋየ ከባርነት ባልተናነሰ 
መንገድ የሚጨቆኑት እህቶቻችን መብት ይከበር ዘንድ ፈጣሪ ሰቆቃውን አስችሎ ለትንሳኤ የላከልን ይመስለኛል ! የብዙዎች 
እህቶቻችን በደል ይሰማ ዘንድ እጅና እግሯ የፍጥኝ ታስሮና አፏ ተለጉሞ በተንተከተከ ፍል ውሃ የምታቃጥላትን አሊያና መሰል 
ጭራቆችን ግፍ ሰሪነት አለም ይታዘብ ዘንድ ምክንያቷ ሸዋየ ናት ! እርግጥ ነው በሳት እየነደደች ሰቆቃን በገላዋ ያስተናገደችው 
የኛ ጉስቁል ሽዋየና መሰሎቿን አለም ይታደጋቸው ዘንድ በደሉ በጋዳፊ ልጅ ቤተመንግስት ጀርባ የተሰራ ድብቅ ሚስጥር 
መሆኑም ጉዳዩ የበለጠ ትኩረት እንዲሰጠው አድርጎታል ! በዚህ መንገድ ለችግሩ አለም በአንድነት እንዲያብር መለከት ያስነፋች 
የግፉአኑ ተምሳሌት ሽዋየ ናት !  
 
የኮየኮየኮየኮሎኔልሎኔልሎኔልሎኔል    ጋዳፊጋዳፊጋዳፊጋዳፊ    ሰብሰብሰብሰብዕናዕናዕናዕናናናናና    እኔንእኔንእኔንእኔን    የሚገርመኝየሚገርመኝየሚገርመኝየሚገርመኝ. . .. . .. . .. . .    በጨረፍታበጨረፍታበጨረፍታበጨረፍታ. . .. . .. . .. . .     ኮሎኔል ጋዳፊ በትምክህት ተሞልተው 
በዘራፍነትና ጋጠ ወጥነት እያንቧተሩ 42 አመታትን ቢዘልቁም ዛሬ ቀን ተገልብጦባቸዋል፡፡ ሃገር ወዳድ የሚከበሩ መሪ ሆነው 
ተጨብጭቦላቸውና ይሁንታን አግኝተው በትረ ስልጣናቸውን ቢቆናጠጡም ከቀጣይ አመታት ያሳዩት አምባገነንነት ለህዝባዊ አመጽ 
ዳርጓቸው ስልጣናቸው ሳይዎዱ በውርደት ለቀዋል፡፡ ጋዳፊ ከመሸጉበት የቀበሮ ጉድጓድ ባይዎጡና ባይያዙም እርሳቸውም ሆኑ 
የቤተሰቦቻቸው የአራት አስርት አመታት የአገዛዝ አበሳቸውን የሚያጎሉ መረጃዎች ብቅ ብቅ 
ማለት ጀምረዋል ! ዛሬ ጋዳፊ የሚፉልሉበትና የሚያቅራሩበት ፍጹም ላይመለስ አክትሟል. . . 
አየሩ ተለውጧል ! ቀኑ የሳቸው፤ የልጆቻቸውም ሆነ የደጋፊዎቻቸው አይደለም. . . የጋዳፊ ሃገር 
ወዳድነት ብቻውን ትርጉም ባልሰጠባት የዛሬ ሊብያ ልብን በሃዘን የሚሰብሩና ለማመን 
የሚያስቸግሩ እውነቶች እየታዩ ነው ! ያኔ ኮሎኔል ጋዳፊ እንኳንስ የተደበቀ ታሪካቸው ሊሰማና 
ሊነካ ይቅርና በአደባባይ የፈለጉትን ሲያደርጉ "ተው" የሚላቸው ደፋር አልነበረም፡፡ ጋዳፊ ለ42 
አመታት ነቅናቂ ባልተገኘለት ዙፋናቸውና በነዳጅ ሃብት በደለበ ኪሳቸው ብዙ ብዙ አድርገዋል. 
. .የማድረግ አቅማቸውን በመላ አፍሪካና አውሮፓ ሃገራት ሲናኝ ሊቢያና የሊብያውያን ኑሮ ግን 
በቅጡ አልገነቡም. . . ኮሎኔል ጋዳፊ በስርአት አልበኝነትና ጋጠ ወጥ ጸባያቸው ከአረብ ሊግ 
ማህበርተኝነር የሚያግዳቸው ደፋር ባይገኝም እሳቸው ግን ከአረቦች ጋር አልሰማማና አልግባባ ሲሉ አረብ ሊግን ጣጥለው ወደ 
አፍሪካው አንድነት አባልነታቸውን ከማጠናከሩ ጎን ለጎን እንደ ቀሩት አፍሪካ አረባውያን ሀገራት በሁለት አፎት የመጫዎት እድላቸውን 
ለመጠቀም ፊታቸውን ወደ አፍሪካ አንድነት ሲያዞሩ ግን አሁንም ገንዘባቸውን ረጭተው አንቱታን ሊያገኙ ህልም ነበራቸው ! 
በየአደባባዩ አፍሪካን አንድ ስለማድረግ እቅዳቸው ሲናገሩ አንዴ "እብድ" ሲያስብላቸው በሌላ ጊዜ "ብልጥ አርቆ አሳቢ" አስኝቷቸዋል፡፡ 
ብቻ ትልቅነታቸንና የአፍሪካ ህብረት አንድነትና ህብረት መስራች አድራጊነት ስማቸውን በወርቅ ቀለሙ ታሪክ ለማጻፍ  ብዙ ሞክረው 
አልተሳካላቸውም ! የአንበሳ ጎፈር ፤የነብርና የአዞ ለምድ እያስለበሱ፤ የዝሆን ጥርስና ወርቀ ዘቦ በትረ ሰለሞናችውን እያወዛዎዙ፤ 
ባልተነጠረ ወርቅ የተሰራ አክሊላቸውን የደፉ የአፍሪካ የጎሳ መሪዎችን ከኋላቸው እያስከተሉ በየስብሰባው ሲንጎራደዱና ስብሰባን 
ሳይቀር ሲመሩ ተመልክተናል፡፡ ይህን ሁሉ ያየ የኔ ቢጤ ሃገራቸውና ህዝባቸው ለሚገፉ ት የተንደላቀቀ ህይዎት ከፍ ያለ ግምት 
ቢኖረም የተዘጋው የሊቢያ በር በሸማቂወች አዳፍኔ፤ በምድር የኔቶ ጦር በሰማይ አየር ሃይል ጥቃት ሲከፋፈት ያየነውን ማመን አቃተን 
! ጋዳፊ ጨቁነው ይዘውት ለባጁት የሊቢያ ህዝብ  ባይሆኑም በጋዳፊ እርዳታ የሚቸራቸው የቱኒዝያው መሪ ቢን አሊ 
አምባገነንነታቸው እንዳለ ሆኖ ሃገራቸውን በማሳደግ ከጋዳፊ የተሻሉ ብልጥ መሪ ነበሩ ማለት ይቻላል፡፡ በቱንዝያ የተሻሉ መንገዶችን ፤ 
ሰማይ ጠቀስ ፎቆችና አንጻራዊ ነጻነት ነበር፡፡ በቱኒዝያ ለፕሬዚደንት ቢን አሊ መጥፋት የአትክልት አዟሪው መሃመድ ቡአዚዚ ደም 
መጥፊያችው እንደሚሆን ማስጠንቆላቸው ባይሰማም ጥቂት ከማንገራገር ባለፈ   ችግሩ ሳይሰፋ ነገሮች ከቁጥጥራቸው ውጭ ሳይሆኑ 
ጀርባቸውን አዙረው አይተው ስልጣናችውን በመልቀቅ ወደ ሳውዲ አረቢያ መሸሸታቸው ቱንዝያ በደም ጎርፍ እንዳትታጠብ 
አድርገዋል፡፡ ቢ አሊ ከዚህ አንጻር በሽዎችና በመቶዎችና ለሚቆጠሩ ዜጎቻቸውን ላስገደሉና እያስገደሉ ካሉት ከሁስኒ ሙባረክ ፤ 
ከሙአመር ጋዳፊ ፤ከአሊ አብደላህ ሳልህና ከበሻር አል አሳድ የተሻሉ አምባገነን ነበሩ ማለት ይችላል፡፡   ወደ ጀመርኩት የጋዳፊ ሊብያ 
ልመለስ . .  
     አይሆንም የተባለው ሆኖ ባየንበት በዚህ የዘመን ቀመር የቱኒዝያው አብዮት ሊብያ ላይ ከመንፈሱ አስቀድሞ በድጋፍና በተቃውሞ 
በሚለቀቁ ተንቀሳቃሽ ፊልሞች እኔም ሆንኩ ጓደኞቸ ዋና ከተማዋን ትሪፖሊና ቢንጋዚን በቴሌቭዥኑ መስኮት ማየት ስንጀምር የጋዳፊ 
ሃብትና የከተማዋ ሁለንተናዊ ገጽታ ያስደምመን ገባ. . . ትሪፖሊን ሆነች ቢንጋዚ ከተሞችም ሆነ አውራ መንገዶች ያን ያህል የደመቁና 
የሚስቡ ሆነው አላየናቸውም ! የምናየው ግራ አጋባን ! ዋና ከተማዋ ትሪፖሊ ለመቀማጠል የሚችል ጥሩ ስም ቢኖራትም የውስጥ 
ውበቷ ከትናንትኖች ዱባይና ዶሃ ቀርቶ ከአፍሪካ ድሃ ሃገራት ከጆሃንስበርግ ፤ ከአዲስ አበባና ከካይሮ የሚደርስ ውበት ስለማየታችን 
እጠራጠራለሁ  ! የሃብታሟ ሀገር የሊቢያ ከርሰ ምድር ለጋዳፊና ለቤተሰቦቻቸው እንደሰጠው የነዳጅ ጸጋ ትሩፋት በሊቢያ ዋና ዋና 
ከተሞች ላይ አርፏል ለማለት የሚያስችል ነገር እስካሁን ማየት አልቻልኩም . . .  ሌላ ያላየናቸው በሰማይ ጠቀስ ፎቆች የደመቁ 
የሊቢያ ከተሞች ይኖሩ ይሆን ? እንጃ . . . አይመስለኝም !   

አንባገነኑ አንባገነኑ አንባገነኑ አንባገነኑ ጋዳፊ በጋዳፊ በጋዳፊ በጋዳፊ በፖለቲካፖለቲካፖለቲካፖለቲካውውውው    መድረክ . . .ከማንዴላ እስከ ሳዳም . .መድረክ . . .ከማንዴላ እስከ ሳዳም . .መድረክ . . .ከማንዴላ እስከ ሳዳም . .መድረክ . . .ከማንዴላ እስከ ሳዳም . .    . . . .   ኮሎኔል ጋዳፊ ሲፈልጉ 
መንግስትና ህዝብን በአደባባይ ይረዳሉ. . . ያ እንዳለ ሆኖ ደግሞ የዚያኑ መንግስት 
ተቃዋሚውንና አሸባሪውን በህቡዕ እያደራጁ ግፋ ይሉታል ! ጋዳፊ የነጻነት ታጋዮቹ  
እነ ማንዴላ አሸባሪ በሚባሉበት በዚያ ከፉ ቀን በደቡብ አፍሪካ ለነጻነት 
የሚደረገውንም ትግል የደገፉ መሪ ሲሆኑ ለነጻነት ታጋዩ ለማንዴላ  የልብ የቅርብ 
ወዳጅ ናቸው ! ለደቡብ አፍሪካውያንም የክፉ ቀን ደራሽ ወንድም !. . . ጋዳፊ የነጻነት 
ታጋዮች ደጋፊ የመሆናቸውን ያህል ደግሞ የማይፈልጓቸውን ሃገራት ልዕልና እንዲናጋ 
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ብዙ ቆፈረው የተሳካላቸው አፍራሽ መሪ ነበሩ ! ለዚህ ብዙ መሄድ አያስፈልግም. . . የኛ ሃገር ለጋዳፊ መሰሪ 
የአፍራሽነት ተንኮል የአሁን ድረስ ጥሩ ምሳሌ ናትና ! በአለማችን ከተከበሩት መራሄ መንግስታት ጀምሮ ከደቡብ 
አሜሪካ፤ ከጣሊያን ከሚሲሲፒና ከእስፔን ስልጡን ቀልጣፋ ማፊያወችና አሸባሪዎች አልፎ የአፍሪካ ጨካኝ ወጠምሻ 
ሸማቂዎች ለጋዳፊ ቅርብ ናቸው፡፡  ጥርብ ጥርብ የሚያካክሉ ኮማንዶ ልጃገረድ አጃቢዎቻቸውን እያስከተሉ አንዱን 

ሲደግፉ አንዱን ሲያሰናክሱ ለ42 አመታት አፍሪካና አለምን ሲያጃጅሉና 
መቅበዥበዣቸው ያልተዋጠላቸው የአሜሪካው ፕሬዚደንት ሮናልድ ሬገን 
"ያበደ ውሻ " ነበር የሚሏቸው. . . ጋዳፊ ፖለቲከኞችንና መራሄ መንግስታት 
ተወካዮችን ከመጤፍ ባለመቁጠር የተባበሩት መንግስታት ደንቦች ሳይቀር 
በአደባባይ ሲቦጫጨቁ መራሄ መንግስታቱን ሲገላምጡና ሲዘረጥጡ ሲከርሙ 
ንቆ ከማየት ባለፈ የተናገራቸው ደፋር አልነበረም. . .ከሮናልድ ሬገን ውጭ 
ማለቴ ነው ! ይህንን በተባበሩት መንግስትታት ድርጅቱ ጽህፈት ቤት፤ በአረብ 
ሊግና በአፍሪካ አንድነት በገሃድ አይተናል፡፡ በክብር ተጠርተው በክብር 

ስብሰባውን ጨርሰው የወጡባቸው ቀናት ቁጥር ናቸው፡፡ 22 አባላት ያቀፈውን የአረብ ሊግን የአረብ መራሄ 
መንግስታት ስብስባንማ ቀልደውበታል. . . ወደ አንድ የማይረሳኝን ትዝታ ልውሰዳችሁ ! . . ስብሰባውን በቀጥታ 
እከታተለው ስለነበር በሰአቱ የጋዳፊን ንግግር ስሰማ እጃቸውን በቴሌቪዥኑ ምስኮት አሳልፈው በጥፊ እንደላሱኝ ክው 
ብየ መደንገጤን አስታውሳለሁ. . .! አሁን ድረስ አረቢያ ቴሌቪዥን ንግግሩንና አጠቃላይ የስብሰባውን መንፈስ 
እያቀነባበረ እንደ ማስታወቂያ ቢጤ አድርጎ በአየር ላይ ይለቀዋል. . . ሁሌ ይህን ንግግር ሳስበውና ስመለከተው 
ብቻም ሳይሆን ትዝታየን ላጫውታችሁ ዛሬ ከኮምፒውተሬ ጋር ተፋጥጨ ስጽፈውና ጽሁፌን ደግሜ ሳርመው ሳይቀር  
እንደሞኝ ሳቅ ያፍነኛል. . . ነገሩ እንዲህ ነው. . . የኢራቁ ሳዳም ሁሴን በኢድ አል አድሃ በአል ሊሆን ጎህ ሲቀድ ማለዳ 
ላይ የአረቦችን ቅስም በሰበረ መንገድ የመጨረሻ " የሸሃዳ" ጸሎታቸውን ሳይጨርሱ በስቅላት መቀጣታቸው 
ካንገበገባቸው መካከል ጋዳፊን የቀደመ የአረብ መሪ አልነበረም፡፡ ሳዳም በስልጣን ሊወድቁ ሲንገዳገዱና ዘብጥያ 
ከወረዱ በኋላም ሴት ከፍተኛ መኮንንና ጠበቃ ልጃቸውን ልከው ሳዳምን 
ለመታደግ ቢሞክሩም ከአቅማቸው በላይ ሆኖ የሚፈልጉትን ሳያደርጉ ቀሩና 
ጋዳፊ ጥልቅ ሃዘን ተሰማቸው . . . ! ብዙም ሳይቆይ ሳዳም ሞት 
ተፈርዶባቸው አንገታቸውን በአንዲት ገመድ ሲያጠልቁባቸው ጋዳፊ ማመን 
ቢገዳቸውም ሳዳም ሁሴን አንገት ላይ ያች ገመድ መጥለቋ ግድ ሆነ ! "ከሞቱ 
አሟሟቱ" እንዲሉ የኢራቁ የቀድሞ መሪ ወዳጃቸው ሳዳም ሁሴንን ነብስ 
ለመታደግ ሞክረው ያልተሳካላችው ኮሎኔል ሙአመር ጋዳፊ የኢራቅ 
አቻቸውን የሳዳም ሁሴንን በግፍ መገደል አስመልክተው በአንድ የአረብ ሊግ 
ስብሰባ ንግግር አድርገውም ነበር ! ጋዳፊ በዚህ ንግግራቸው በሳዳም ላይ 
የተወሰደውን እርምጃ ተሶርፈው ሲናገሩ ሁሉም መሪዎች በለመዱት የኮሎኔል ጋዳፊ ንግግር ይስቁ ገቡ. . . እናም 
የመሪዎች ሳቅ ጋዳፊን አልተመቻቸውምና ተቆጡ. . .ጋዳፊ በስጨት አሉና ባንድጃቸው የመነጋገሪያ ሳጥን ቢጤዋን 
ደገፍ እያሉ በሌላ እጃቸው ቡናማ ሻማ የአፍሪካ ልብሳቸውን ግልድም ወደ ተከሻቸው ሰብሰብ በማድረግ እያስተካከሉ 
ወደ ማይሰሟቸው መሪዎች በንዴት ወዲያና ወዲህ ድምጻቸውን ዋጥ አድርገው እንዳንበሳ የመለከቱ. . . ወዲያ ያበጠ 
በሚመስለው ፊታቸው እየተቀያየረ ሄደና በግንባራቸው ስር ያሉትን ደቃቅ አይኖቻቸውን ሲጉረጠረጥ ባይታይም 
የንዴት ፈገግታቸውን በፊታቸው ላይ እየነሰነሱ የአርብ መሪዎችን መወረፋቸውን ቀጠሉ ". . . ሳዳም በግፍ ሲገደል 
ዝም ብላችሁ ማየት መርጣችኋልና እያንዳንዳችሁ በአሜሪካና በምዕራባውያን ተራ በተራ ከስልጣናቸው ትነሳላችሁ . . 
.የሳዳምን ጽዋም ትጎነጯታላችሁ. . ." በማለት ሲናገሩ መራሄ መንግስታቱ የቀላጁን መሪ ንግግር ዳግም በሳቅ 
አስተናገዱት . . . እናም ጋዳፊ እርር ድብን ብለው ያንኑ የዛለፋ ንግግራቸውን ቀጠሉ "ለነገሩ እናንተ አትሰሙም . . 
.ከውስጥ ካላችሁት ውጭ ያለው ይሰማኛል !" በማለት የተናገሩት አይረሳኝም !. . .ያኔ ጋዳፊ ዛሬን እንደ ትንቢት 
መናገራቸው እንደሁ ግን አሁንም እንጃ ! ብቻ አስምሮ የሚገባኝ የጋዳፊ ድብቁ ታሪክ ቀርቶ በአደባባይ የተናገሩት 
ታሪክ ተነግሮ አያልቅምና የምለውን ብየ ልለያችሁ  

ከቤተ መንግስቱና ከደህንነት መስሪያ ቤቱ በስተጀርባ. . .ከቤተ መንግስቱና ከደህንነት መስሪያ ቤቱ በስተጀርባ. . .ከቤተ መንግስቱና ከደህንነት መስሪያ ቤቱ በስተጀርባ. . .ከቤተ መንግስቱና ከደህንነት መስሪያ ቤቱ በስተጀርባ. . .       ሊቢያ በሸማቂዎች ነጻ ስትዎጣ 
ለአመታት በጋዳፊ ቤተ መንግስት በስተጀርባ አራት አስርት እመታትን የገፉ በጋዳፊ ሽሽት መባቻ የተደበቁ እውነቶች 
በጥቂቱም ቢሆን ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል ! የሽዋየን መከራ በጋዳፊ ልጅ በሃኒባል ግቢ ተወሽቆ ከተገኘና ለአለም 
ይፋ ከሆነ ወዲህም በባብ አዚዝያ የጋዳፊ ቤተ መንግስትና በትሪፖሊ ዙሪያ ለማመን የሚያስቸግሩ ድብቅ እውነቶች 
ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል፡፡ በሸማቂዎችና እየተመሩ የጋዳፊን ጉዳጉድ የጎበኙት ጋዜጠኞች ከጋዳፊ ቤተ መንግስት ስር 

የተሰሩትን መንገዶች ፤ሆስታሎችና መዝናኛዎች ድሮም 
የሚጠረጠሩ ቢሆኑም ግዝፈታቸውና ረቂቅነታቸ ው ግን 
ይህን ያህል ይሆናል ብሎ የገመተ ያለ አይመስለኝም፡፡ 
በቅርቡ ከከርሰ ምድር በታች የተገኘ አንድ የረቀቀ ልዩ 
የጽንስ ማስዎረጃ ነው በሚል በድፍንፍን ያለፉት ጉዳጉድ 
በበርካታ ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎች የተደራጀ ምሽግ 
ሁለንተናዊ ሚስጥር የምንሰማበት ጊዜ በእርግ ጥም አሁን 

 

 

 

የሳዳም ደህንነት መስሪያ ቤት 

 ሰነዶች የተገኙት 

 

 

ሳዳም ሁሴን በመጨረሻዋ ሰአት  
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ላይሆን ይችላል፡፡ . . .  በሊብያ በኩል ወደ ጣሊያንና ወደ ቀሩት የአውሮፓ ከተሞች ለመሸጋገር ሲሞክሩ በሊቢያ 
ጸጥታ አስከባሪዎች ተይዘው በእስር ቤት የሚሰራባቸውን በደል ያጫወተኝ ትሪፖሊ የሚገኝ አንድ ወንድም የጋዳፊን 
ወታደሮች ጭካኔ ሲናገርውና ሊሰሙት ብቻ ያንገፈግፋል፡፡ የኢትዮጵያና የኤርትራን 
ዜጎች ጨምሮ የተሻለን ኑሮን ፍለጋ ወደ በሊቢያን  በኩል ወደ አውሮፓ በህገ ወጡ 
መንገድ ለመሸጋገር ሲሞክሩ ሲጓጓዙ የጸጥታ አስከባሪዎች ጸጥ ባለው በርሃ  በጥይት 
ግንባር ግንባራቸውን ተብለው ስለሚገደሉትና ስለሚደፈሩት መስማት ያንኑ ያህል 
ይከብዳል ፡፡ ከባሩድ የተረፉት እስር ቤት ለወራት ሲታጎሩ ሳያውቁ ማደንዘዣ 
እየተሰጣቸው ሃኪም ቤት ከተወሰዱ በኋላ የሆድ እቃቸው እየተከፈተ ኩላሊታቸው 
የተወሰደባቸው ወንድሞች አቤቱታ ቸውንና የሁለት ወንድሞችም የተሰፋ ባንድ ወቅት  
ገላ ከነ ማስረጃው አይቻለሁ፡፡ በሊቢያ ጀሮውን ከፍቶ ለጠበቀ የምናይ የምንሰማው 
ብዙ እንደሚ ሆን እገምታለሁ ! በሊቢያ ከነብስ ወከፍ ጀምሮ በቡድን ሲሰሙት 
የማይታመን ግፍ ተፈጽሟልና ! የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች የአርባ አመታቱን የጋዳፊ የግፍ አገዛዝ የሰቆቃ ሁለንተናዊ 

ገጽታ ሊያስነብቡን ብዕራቸውን አሹለው ፤ሊያሰሙን መቅረጸ ድምጻቸውንና በአይናችን 
ጉድ ሊያሳዩን ካሜራቸውን ወድረዋል. . . አፍንጫቸው ካነፈነፈው ጥቂቱን ብቻ 
እስካሁን ሰምተናል. . . ከሊቢያ የስለላ ድርጅት የወጡት የእስካሁን መረጃዎች 
እንደሚጠቁሙት ከጥቂት ወራት በፊት ሳይቀር አሜሪካ ምዕራባውያንና ቻይና ሳትቀር 
ጋዳፊ በመደገፍ ከስልጣን እንዳይወርዱና የተቃዋሚውን ጎራ ለመጫን ሙከራ 
ለመድረግ ሙከራ እንደተደረገ ከጋዳፊ የስለላ ተቋማት የተገኙት መረጃዎች ሚስጥር 
መዘክዘክ ጀምረዋል. . . የተጨበጠው ሁሉ መረጃ ትክክል ነው ባይባልም ሚስጥር 
የተባሉት ሁሉ ዛሬ ድረስ እየወጡ ነው. . . ሰውየው ጋዳፊ ነበሩና ለማመን የሚያስቸግር 

ግን ብዙ የተደበቀ እውነት እንደሚጋለጥ እንደምናይና እንደምንሰማ እገምታለሁ. . .  

በቀጣይ ቅኝቴ. . .በቀጣይ ቅኝቴ. . .በቀጣይ ቅኝቴ. . .በቀጣይ ቅኝቴ. . . በአስር ሽዎች የሚቆጠሩ የኮንትራት ስራተኞች አሁንም ወደ ሳውዲ እየገቡ ነው. . . የጅዳን 
ቆንስል መስሪያ ቤትን ለ15 አመታት የመሩት አምባሳደር ተክለአብን ከበደ በአምባሳደር መርዋን በድሪ ከተተኩት 
ካለፉት ስድስት ወራት ወዲህ በጅዳና አካባቢው ለውጥ እየታየ ነው. . .አምባሳደር መርዋን እያሳዩት ያለው 
እንቅስቃሴ በብዙዎች ዘንድ ድጋፍ እያገኘ መጥቷል፡፡ አምባሳደሩ ስልጣናታቸውን የተረከቡት በሽዎች የሚቆጠሩ 
የቪዛ ሰራተኞች መግባት በጀመሩበት፤ የአባይ ገንዘብ ማሰባሰብና የቦንድ ሽያጭ ልዩ ትኩረት በተሰጠበትና ተመሳሳይ 
ሃገራዊ ጉዳዮች ቆንስል መስሪያ ቤቱን አላላውስ ባለበት በጭንቅ በምጡ ወቅት ነው፡፡ ቆስንል መስሪያ ቤቱ 
በኮንትራት ሰራተኛ ቪዛ ጉዳይና በመሳሰሉት በቀን ከ300 በላይ ባለጉዳዮችን ያስተናግዳል፡፡ በቆንስል መስሪያ ቤቱ 
ሊገልጹት በማይቻል በከፍተኛ የስራ ውጥረት ላይ በሚገኝበት ሰአት ጉዳይን በሰአታት ጨርሶ ለመሄድ ሙሉ ቀን 
ይፈጃል፡፡ ግልጋሎቱን ካወሳሰቡት ጉዳዮች ዋንኛው ምክንያት ካለፉት ሶስትና አራት ወራት ወዲህ ግልጋሎት እየተሰጠ 
ያለው በአንባሳደሩና በአንድ ሌላ ዲፕሎማቶች ብቻ መሆኑ ነው፡፡ የስራ ጊዜያቸውን ጨርሰው ወደ ሀገር ቤት 
በተመለሱት ዲፕሎማቶች ምትክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤይ ዲፕሎማቶችን ባለመላኩ ሁኔታወችን 
በመወሳሰባቸው ሰራተኞችና ተገልጋዩ ህብረተሰብ ቅሬታውን በመግለጽ ላይ ይገኛል፡፡ ከአስራ አምስት ሺህ በላይ 
የሚገመቱ ዜጎችን በኮንትራት ስራ እየላኩ ድጋፍ ሊሰጥ የሚችለው የሰው ሃይል አነሰ እየተባለ ሲጮህ ይባስ ብሎ 
የሰው ሃይል ሲጎድል በአፋጣኝ አለመተካቱ ምን ይባላል? ውጭ ጉዳይን መስሪያ ቤቱን ምን ነካው ? እያሉና ብዙ 
ብዙ የሚጠይቁ ወገኖች መንግስት የአረብ ሃገራቱን ነዋሪ የሚፈልገው ከገንዘብ እርዳታ ማሰባሰብ እንጅ ለዜጎችን 
መብት አይቆረቆርም እስከ ማለት የሚያደርስ ቅሬታን በተደጋጋሚ ማሰማታቸውን ቀጥለዋል. . . የተደበቀውን ችግር 
ገላልጠን ከስር መሰረቱ የምንቃኘው በቀጣይ መጣጥፊ ይሆናል . . .እስከዚያው መልካም የ2004 አዲስ አመት በአልን 
በመመኘት የተደበቁ እውነቶች የሊቢያ ቅኝቴን ሳከትም ቸር ያሰማን እያልኩ ነው  !  

 
ቸር ይግጠመን ! 

 ጳግሜ ለመስከረም 2004 ዋዜማ 

 

 

 

ጋዳፊና ብሌር 

 

 

ጋዳፊና ኦባማ 


