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የተደበቁ እውነቶች !

ስም ከመቃብር በላይ . . .

የሳውዲው አልጋ ወራሽ ልኡል ሱልጣን ሽኝት !

ክፍል 14

ነቢዩ ሲራክ- ከሳውዲ አረቢያ

የቅዳሜው ማለዳ መሪር መርዶ . . .

ቅዳሜ በማለዳው የሳውዲ አረቢያ ቴልቪዥኑና አንዳንድ
የአረብ ሃገራት የተለያዩ ጣቢያዎች የቁርአን ጸሎትን ማቅረብ
ይዘዋል፡፡ ይህ የተለመደ አይደለምና አንዳች አዲስ ነገር መኖሩን
አላጣሁትም፡፡ የሳውዲ ፤ የአቡዳቢ፤ የአል አረቢያምና የአልጀ
ዚራ ቴሌቪዥን ጣቢያወች በፕሮግራማቸው ስር በቀይ መዳብ
ላይ ነጭ ጽሁፍ ባረፈበት የሰበር ዜና መልዕክታቸው ከሳውዲ
አረብያ ደመና አልፎ መላ አረብ ሃገርን ያሸማቀቀውን
የሳውዲው አልጋ ወራሽ የልኡል ስልጣን አብድላዚዝ በሃገረ
አሜሪካ በህክምና ጉብኝት ላይ እንዳሉ ከዚህ አለም በሞት የመለየታቸውን መርዶ ይናኙት ይዘዋል ! ከአለም
አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ዜናውን እየተቀባበሉ አቀረቡት !

ነዋሪው ሁሉም በየአቅጣጫውና በየመስኩ በአንድነት በሞት መርዶው ተቀፍድዶ " አላህ ይርሃማቸው !"
ይላል! " ነብሳቸውን ይማር ! አርአያ ገነት ያግባቸው" ይላል. . . ይህ በእስልምና እምነት ተከታዪች በተለይም
በአረቡ አለም በአብዛኛው ለሙታን የሚሰጥ መልካም ምኞት መግለጫ ነው ፡፡ . . . ከዚህ ባለፈ ማንም
በፈጣሪ ስራ አይገባምና ምንም ማድረግ አይቻለውም. . . ሁሉም የአልጋ ወራሹን መልካም ስራና
ሰብእናቸውን እያነሳ በሃዘን ልቡ ተነክቷልና ጸሎቱን ያደርሳል. . . የመሪውን ክብር ያዘክራል፡፡ "ልታይ . . እኔ

ብቻ አውቃለሁ !" የማያውቁት መሪ ደግሞ ደጋግሞ ሁሉም
በአንድነት እየተቀባበለ ያወድሳቸዋል ! አዎ . . . በአልጋ ወራሹ
ህልፈት የደረሰውን ድንጋጤና የሃዘኑን መጠን መግለጽ አይቻለኝም !
በንፅፅር ማቅረብ ከተቻለ ከታሪክ መዛግብት እንዳነበብኩት አረቦች
በግብጹ ፕሬደንት ጀማል አብድል ናስር ድንገተኛ ሞት ቅስማቸውን
የተሰበረውን ያህል ሳውዲዎች አዝነዋል ብል ብዙ ያጋነንኩት
አይመስለኝም፡፡ የመገናኛ ብዙሃን በሚያቀርቧቸው መረጃዎች አልጋ

ወራሹ በህይወት ዘመናቸው ከልጅነት እስከ እውቀት በኖሩበት 86 አመት እድሜ በመንግስት የስልጣን
መንበር ሲንቀሳቀሱ የሰሯቸውን አንኳር አንኳር መረጃዎች በሰፊው ለተመልካችና ለአድማጭ ማቅረብ
ጀመዋል . . .

የንጉሱና የልኡላኑ ጥልቅ ሃዘን. . .

በማይቀረው ሞት የተነጠቁት የሳውዲው ንጉስ አብደላ ቢን
አብድልአዚዝ ከደም ትሥሥሩ ባለፈ ቀኝ እጃቸው እንደ ሆኑ
ለሚነገርላቸው ወንድማቸው ለልኡል ሱልጣንን ያላቸውን የጠለቀ
ክብር የገልጹት ከቀዶ ጥገናቸው ሳያገገሙ ከተጋደሙበት አልጋ
ሆነውአልነበርም፡፡ንጉሱና አልጋ ወራሹ ከልጅነት እስከ እውቀት

መርዶ. . .’’

ንጉስ አብደላ በመጨረሻዋ የሱልጣን ሺኝት ሰአት
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የተገነባውን የወንድማማች ጣእም፤ የአብሮ አገር ማሳደግ ውሎ አዳር ገላጭ የማይገኝለትን ፍቅራቸውን
ለመግለጽ በደጋፊ ተከበውና ምርኩዛቸውን ተደግፈው የነዲድ ጥልቅ ሀዘናቸውን እርም ለማውጣት የአልጋ

ወራሹ ሬሳ ከምድረ አሜሪካ ሲመጣ አየር ማረፊያ ድረስ ሄደው አቀባበል
አድርገውላቸዋል፡፡ ንጉስ አብደላ በዚህ መንገድ ነበር የሚያከብሩና
የሚወዷቸው የሱልጣንን ከአየር ማረፊያ ተቀብለውና በቀብር ስርአቱ
በአካል በመገኘት ሱልጣንን በክብር የሸኟቸው ! የሃገር ውስጥ ጉዳይ
ሚኒስትሩ ልኡል ናይፍ ቢን አብድላዚዝ ንጉሱ ለሟች ወንድማቸው
ያላቸው ፍቅር ወሰን የሌለው እንደሆነ ሲያስረዱ እንዲህ ሲሉ ገልጸውታል
" የንጉሱን የጤና እክል ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀብሩ እንኳ ይገኙ

ብንል በአቀባበሉ እንዲገኙ ፍላጎታችን አልነበረም፡፡ ነገር ግን ንጉሱ ለሱልጣን ያላቸውን ፍቅርና በልባቸው
ያለውን ልዩ ቦታ አገናዝበን የንጉሱን ፍላጎት ደገፍነው፡፡" በማለት
ንጉሱና አልጋ ወራሹ የነበራቸው ቅርበት አስረድተዋል፡፡ ቁጥራቸው
እጅግ ከፍተኛ የሆኑ አለም አቀፍ መራሄ መንግስታት በአገራሚ ሁኔታ
ወደ ሳውዲ አረቢያ በመምጣት በአልጋ ወራሹ መለየት የየሃገራቸው
መንግስታትና ህዝብቸው የተሰማቸውን ሃዘን ገልጸዋል፡፡ አለም አቀፍ
መራሄ መንግስታት ለአልጋ ወራሽ ልኡል ሱልጣን ሬሳ የመጨረሻ የክብር
ስንብት በቀብሩ ስነ ስርአት ተሳትፎም ነዋሪውን በአግራሞት ያስደመመ
አጋጣሚ መሆኑን አስተውያለሁ !

አልጋ ወራሹ ለህዝብና ሐገራቸው ያሳዩት ብልህ አመራር . . .

ልኡል ሱልጣን በሪያድ አገረ ገዥነት እስከ አልጋ ወራሽነት ግልጋሎታቸው አደባባይ የማይወጡ ሰብአዊ
ተግባራትን የከወኑ ስመጥር መሪ ነበሩ፡፡ በመንግስት አስተዳደሩ ዙሪያ በሚኒስትር ማዕረግ ረጅም አመታትን
በማገልገል ከሚታወቁት የሳውዲ አረቢያ መራሄ መንግስታት መካከልም ቀዳሚ መሆናቸው ተወስቷል፡፡
ልኡል ሱልጣን ከአባታቸው የተረከቡትን ሃገር ግንባታ በማሳለጥ ሃገሪቱ እዚህ ደረጃ እንድትደርስ ትልቁን
ድርሻ የተወጡት ብልህ አርቆ አሳቢና አመለ ሸጋ መሪም ነበሩ፡፡ በመከላከያና በሲቪል አቪየሽን ሚኒስትርነት
ስልጣናቸውም የሳውዲን አየር መንገድን አሁን ለደረሰበት አድማስ ተሻጋሪ ስኬት ያበቁት ልኡል ሱልጣን
ከአምሳ አመት በላይ በዘለቀው የመከላከያ ሰራዊቱ የበላይ አዛዥነታቸው ጦሩ በማሰልጣንና ጦሩ ዘመናዊ
ትጥቅና ስንቅን እንዲታጠቅ በማድረግ የሚታወቁት የሳውዲ ባለውለታ ናቸው፡፡ ሱልጣን የሳውዲ ጦር
በአለም አቀፍ ደረጃ በቢሊዮን የሚቆጠሩ መዋዕለ ንዋይ በማፍሰስ በአለም በቀዳሚነት ከሚታወቁት ሃገራት
ተርታ እንድትሰለፍ ሲያደርጉ ዛሬ የሳውዲ አየር ሃይል ፤የምድር ጦርና የባህር ሃይል አለም አቀፍ ደረጃውን
የጠበቀ እዲሆን የሱልጣን ድርሻ የገዘፈ እንደሆነ በርካታ መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡

የአልጋ ወራሹ የሃገር ውስጥና አጽናፍ ተሻጋሪ የረዳኤት ስራ . . .

የአልጋ ወራሽ ልኡል ሱልጣን ላለፉት ስልሳ አመታት መንግስታዊ ያልሆነ የረድኤት ድርጅትን በማቋቋም
በሃገር ውስጥና ከሃገር ውጭ አቅመ ደካማ፤ የታመሙትን በማሳከም ፤አረጋውያንን በመሰብሰብ ፤ ደጋፊና ረጅ
ያጡ ደካሞችንና ህጻናትን በመደገፍና የሰሩት ተዘርዝሮ አያልቅም፡፡ በተለይም አንገታቸውን የደፉ፤ ያዘኑ

የተከዙ ግፉአን ችግራቸውን ቀርበው በማዳመጥ የምንዱባንን እንባ
በመጥረግ በመደገፍና በማቋቋም የከወኑት ጉልህ ተግባር በዚህች
ማስታወሻ ዘርዝሮ ማቅረብ አይቻልም፡፡ በአፍሪካ ደሃ አገራት የረዳኤት
ድርጂታቸው ጉልህ ሚናም የሚናቅ እንዳልሆነ መረጃወች ይጠቁማሉ፡፡
የረድኤት ድርጅታቸው ኢትዮጵያን ውስጥ ኮሚቴ በማቋቋም የተለያዩ
የረድኤት ድጋፍ ለማድረግ መንቀሳቀሱን የጠቆሙት የመገናኛ ብዙሃን
በጅቡቲ ፤ በማሊ ፤ በኒጀርና በቻድ የተቸገሩትን በመደገፍና ትምህርት

ቤት የሆስፒታል እስከ ማቋቋም የደረሰ መልካም ስራ መስራታቸውን መገናኛ ብዙሀን መረጃ እያጣቀሱ
ዘግበውታል፡፡

ከግራ ወደቀኝ ንጉስ አብደላ ፤ንጉስ ፉአድ እና ልኡል ሱልጣን

የቀድሞው የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰአድ ሃሪሪ
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እግረ መንገድ . . . ለመልካሙ ተሞክሮ !

ቀጣይ ጽሁፌን የምትከታተሉ አንባብያን እንደምታስታውሱት በክፍል 13 መጣጥፌ ልመለስበት ቀጠሮ
የያዝኩት ያለ ምንም ቅድመ ዝግጂት ሳውዲ እየመጡ ስላሉ የኮንትራት ሰራተኞች ዙሪያ ነበር፡፡ በቀጠሮየ
መሰረት መረጃዎቸን አሰባስቤ ብጨርስም የመጣጥፌን ፊደል ላርም ብየ
ወደ እናንተ ማቅረቡን ባዘገየውም ቀን አልፎ ቀን ሲተካ ከስራው
መደራረብ ጋር ቀናት ነጎዱ፡፡ አጋጣሚ ሆነና ደግሞ በሰበር ዜና
የሳውዲው አልጋ ወራሽ ህልፈት ተሰማ፡፡ ቀልቤ በዙሪያው ባስተ
ዋልኩት በመሪና በህዝብ ፍቅር ነዲድ ፍቅር አብሮ መጋየት ያዘ ፡፡
በመንፈሳዊ ቅናት ነደድኩ ! ይህን አጋጣሚም በጉዳዩ ዙሪያ የዛሬ ጉዳየ
አድርጌ ልሞነጫጭርበት ልቤ ቢፈቅድም ሃሳቡን ግፋበት አትግፋበት
በሚል ሙግርት ራሴን ዶልኩት. . . መደበኛ የስራ ቦታየን ለቅቄ የቀይ ባህርን ዳርቻ እየታከክኩ በዝግታ
በመንዳት ወደ መኖሪያ ቤቴ ሳመራ ግጭት የፈጠረብኝን ስሜት አሰላስየ አወጣሁ አወረድኩት. . . ታዲያ
ከራሴ ጋር የሚያስታርቀኝ ጥያቄ የመጣው ከኔ ከራሴው ነበር፡፡ በአልጋ ወራሹ ህልፈት ለምን ይህን ያህል
ህዝብ አዘነ ? በአልጋ ወራሹ ስምስ ለምን ይህን ያህል ገነነ ? ለምን ለምልክት እንኳ " ስራቸው ተጋኗል !
ከበርቻቻውና ውደሳው የመገናኛ ብዙሃን ፍጆታ ነው !" የሚል ሰው አጣሁ ? ራሴን ጠየቅኩ . . . መልስ
የማገኘው ግን በቦታው እንዳለ አንድ ተራ ጋዜጠኛ ነዋሪውን ማነጋገር ስችል ብቻ እንደሆነ አውቀዋለሁ. . .
ወደዚያ ከመግባቴ በፊት የአልጋ ወራሹ መልካም ስም ከመቃብር በላይ መግነን ውስጤን በቅናት አነደደው . .
. ለምን እንሰደዳለን ? አልኩና ወደ ሌላ የማያዛልቅ ጣጣ ገባሁ. . . ራሴን መለስ አደረግኩና ሌላ ጥያቄ
ጠየቅኩ ፡፡ እኛስ ለህዝቦቹ ክብርን የሚሰጥ ፤ ሃገሩን የሚደግፍ አርቆ አስተዋይ መሪ አግኝተን እየሰደብን
እያወገዝን ሳይሆን ስሙን በክብር እያወደስን የምንሸኘው መሪ የምናገኘው መቸ ይሆን ? መልስ የለኝም ! ስል
ራሴን መጠየቄ ይህንን የአልጋ ወራሹን በክብር መሸኘት ሰበር ዜና እንድገፋበት ምክንያት ሆነኝ ! ቅን ዜጎችና
መልካም አስተዳደር የሚያሰፍኑ ሰብአዊ መሪዎች ተምሳሌትነት ጥሩ ተሞክሮው ሆኖን ቢያስተምረን ስል
በነዋሪው መካከል ያለውን ስሜት ላካፍላችሁ ልቤ ፈቅዷልና የምትችሉ ተከተሉኝ. . .

አልጋ ወራሹ በስደተኞች አንደበት . . .

ቅኝቴን የጀመርኩት በስራ ባደረባየ ከመናዊው ወንድም ከአሊ መቅቡል ነበር፡፡ አሊን ስለ አልጋ ወራሹ
የሚሰማውን ይነግረኝ ወተወትኩት፡፡ የሰው ነገር ሰው ሲሞት ይወደሳል፤ ያልሰራውን ሰራ፤ያልሆነውን ሆነ
ይባላል ይህንን ከአልጋ ወራሹ ህልፈት ጋር እንዴት ታየዋለህ ? ስል ጭውውቴን ጀመርኩለት . . . አሊ
ባለሳሁት ሃሳብ ቢስማማም ለ30 አመታት ዝናቸውን የሚሰማው አልጋወራሽ ደግነት ከሚነገረው በላይ
መሆኑን በማስረገጥ የገለጸልኝ በሚንተገተግ ስሜት ነበር፡፡ እዚያው ከስራ ቦታየ ሳልለቅ ሳውዲዎችን
አረባውያኑን ከተለያዩ ሃገራት የመጡትን ሶርያዊ፤ ሊባኖሳዊ፤ ዮርድያኖሳዊና ፍልስጥኤማዊና ግብጻውያን የስራ
ባልደረቦቸን በጉዳዩ ዙሪያ ጠየቅኳቸው፡፡ ከአስርት አመታት በላይ እንደኔው በሳውዲ የከተሙ የሩቅ ምስራቅ
ሃገራት ዜጎችን ሳይቀር ስለ አልጋ ወራሽ ልኡል ሱልጣን ህልፈት በዋዛ ፈዛዛ እያዋዛሁ የሚያውቁትን ይነግሩኝ
ዘንድ መርጃ ለማግኘት አነፈነፍኩ፡፡ ሁሉም እንደተመካከሩ መልካም አስተዳደርና ሰብእናቸውን ከላይ
በገልጽኩት ተመሳሳይ መንገድ እንካችሁ አሉኝ፡፡ . . . ከቢሮ ወጣሁና ቅኝቴን ወደ ተለያዩ የህዝብ
መገልገያወችና በሻሂ ቤቶች ሳይቀር አልፎ አልፎ ጎራ እያልኩ የራሴን መረጃወች ሰባሰብኩ . . . በአመራራቸው
የደመቁ የከበሩት የመከላከያ የደህንነትና የፖሊስ ሰራዊት አባላት በየአቅጣጫው፤ የመንግስትና የግል
ሰራተኞች በየስራው ቦታቸው፤ ባለሱቁ ፤ ነጋዴው ፤ አየር ባየር ሞጭላፊው ፤ አባወራወች ከመላ ቤትሰብ
አባልት ጋር በየቤታቸው ፤ ተማሪዎችና መምህራን በየትምህርት ማዕከላት . . . መለየታቸውን በሃዘንድ
መልካም ምግባራቸውን በውደሳ ስማቸውን ከፍ አድርገው መሪያቸውን በክብር ያዘክራሉ. . . አይ መታደል !

የቀረኝ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የፈተረውን ስሜት መረዳት ነውና ኢትዮጵያውያንን በአካል ወደ ማገኝበት
አቅጣጫ ማምራት ነው፡፡ እናም ወደ ሱቆች፤ ወደ ከተማው ካፍቴሪያወች፤ ወደ ጅዳ ኮሚኒቲ ካፊቴሪያ፤ ወደ
ቆንስል መስሪያ ቤቱና ወደ የኢትዮጵያውያ አለም አቀፍ ትምህርት ቤት አመራሁ. . .በሁሉም ቦታወች
ተዘዋውሬ ያገኘሁት መረጃ አሁንም ተመሳሳይ ነው ! ምስጋናና ውደሳ እንጂ ከዚያ ያለፈ ሆኖ አላገኘሁትንም፡፡
በብዙ ሰታት ሳውዲ የከተሙት በቆይታቸው ያላቸውን ለማግኘት መረጃ አላቸው የምላቸውን ወገኖች ማነጋገ
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ግድ አለኝ ፡፡ ይህን ለማድረግ የስልክ መዝገቤን ገለጥ ገለጥ እያደረግኩ መረጃ የሚሰጡኝን ወንድሞች ለይቸ
አወጣሁና ሃሎ አልኳቸው . . .

ማለዳ ማኪያቶውን ይዠ በጉዳዩ ዙሪያ ጨዋታውን ጀምሬ ሳልጨርስ የተለየሁትን ወንድም ከድር መካ
ቁጥር መታሁ. . .(መካ የከድር አባት ስም ሳይሆን መካ የተበለው መካ ውስጥ ኡመል ቁርአን ዩኒቨርሲቲ
ትምህርት ቢጤ በመቋደሱ የተሰጠው ቅጽል ስም ነው አሉ. . .) እናም ከድር በመካ በሃይማኖታዊው
ዮኒቪርሲቲ ትምህርት አብሯቸው የተማሩት ያስተማሩትና በረጅም ጊዜ የሳውዲ ቆይታው ስለ አልጋ ወራሽ
ልኡል ሱልጣን የሚያውቀውንና ህልፈት ህይወታቸው ምን ማለት እንደሆነ ጠየቅኩት. . . " አሚር ሱልጣንን
ለመግለጽ ቃላቶች ያጥሩኛል፡፡ ደግ ፤ ርህሩህ፤ ሆደ ሰፊ ፤አርቆ አሳቢ ፖለቲከኛ ነበሩ. . . ሳውዲዎች ታላቅ
ሰው አጥተዋል ማለቱ ብቻ ስሜቴን የሚገልጸው አይመስለኝም . . . " ሲል በዝርዝር አስረዳኝ ፡፡ የከድር
ገለጻ ከበቂ በላይ ነበርና ስለትብብሩ በምስጋና ተሰነባበትኩን፡፡

ሌላው ተረኛ ወንድም በሳውዲ አረቢያ አየር መንገድና በተለያዩ ትላልቅ ኮባንያወች የስራ ልምድ ያለውና
አንባቢ እንደሆነ የማውቀውና አንደበተ ርቱዕ ወደ ሆነው ወንድም አብድልዋስዕ ዳውድን በቀጭኑ ገመድ
አገኘሁትና ነገር ላለማንዛዛት ጥያቄየን ቆጥቤ በአልጋ ወራሹ ህልፈት ሳውዲዎች ምን ያጣሉ ? ህልፈታቸውንስ
እንዴት ትገመግመዋለህ ? አልኩት . . . ወንድንም አብድልዋስዕ አልጋ ወራሹ ለሃገራቸው ያደረጉትን ሰፊ ስራ
ሲገልጽ የረዳኤት ድርጅታችውን ኢትዮጵያ ድረስ ማስገባታቸውንና ብዙዎቹን እንደታደጉ አጫወቶኝ
በመቀጠል ሲገልጽ ". . . ሳውዲዎች ያጡት ጥቁሩን የአይን ብሌናቸው ነውኮ !" ሲል በአግራሞት ገለጸልኝና
በምስጋና ስልኬን ዘጋሁ . . .

ይህን መጣጥፍ ያዘጋጀሁት ለስራ ጉዳይ በዋና ከተማዋ ሁኘ ነው፡፡ እለተ ረቡዕ ሪያድ እንደገባሁ ቀድሞኝ
ሪያድ መምጣቱን የሰማሁት አብዱና ባልንጀራው ሰይፈ ወደ አየር መንገድ ሊቀበሉኝ ሲመጡ መንገዱ ዋና
ከተማዋ በመኪና ብዛት መጨናነቋን አጫወቱኝ ፡፡ ወጋወጋችን በዚህ ጀምረን ወደ ዋና ከተማዋ ስናቀና
የአልጋ ወራሹ ህልፈት የውይይታችን ርዕስ መሆኑ አልቀረምና ወንድሞቸን ጠይቄያቸው የሰጡኝ መረጃ በቂና
ከበቂም በላይ ነበር . . . እናም ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ከተለያዩ ዜጎች የሰበሰብኩት መረጃ ስብሰባ በዚህ
ይበቃ ዘንድ ወሰንኩ . . .

ጠቅለል ለማድረግ ከጅዳ እስከ ዋና ከተማዋ ሪያድ መሰንበቻ ስዘዋወር ያጋጠመኝ ሃቅ ቢኖር ከሳውዲዎች
አልፎ የቀሩት አረብ ዜጎች በግብጹ ፕሬደንት ጀማል አብድልናስር ድንገተኛ ሞት ቅስማቸውን የተሰበረውን
ያህል ከህልቅ እስከ ደቂቅ ማዘናቸውን በድፍረት መናገር ከምናገርበት ደረጃ ደርሻለሁ፡፡ ስደተኛውም ቢሆን
የሚመቹት መሪ በማለፋቸው አዝኗል ፡፡ ሁለት አስርት አመታት ልደፍን ጥቂት አመታትን በቀረው የሳውዲ
ህይወቴ በእርግጥም አልጋ ወራሹ ስማቸው እንዲህ ተጋኖ ሲነሳ አልሰማሁም፡፡ ይሁንና በንጉሳዊው
የመንግስት ስልጣን እርከን በሁለተኛ ደረጃነት እንደሚገኙ አውቃለሁ. . . በአልጋ ወራሹ ዙሪያ ጸሃፍት
ሃያስያንና በቅርብ የሚያውቋቸውስ ምን ይላሉ ? እስኪ የቃረምኳቸውን ተጨማሪ መረጃዎችን ላስቃኛችሁ . .

የአልጋ ወራሹ በቅርብ በሚያውቋቸው ጸሃፍትና ሃያስያን አንደበት . . .

ስለ አልጋ ወራሽ ልኡል ሱልጣን መልካም አስተዳደርና ደግነትና ቸርነት ብዙ ቢነገርም ከ1960ቹ ጀምሮ
በሳውዲ ፖለቲካ ውስጥ ቁልፍ ቦታን ስለተጫወቱ ሱልጣን በአደባባይ ከሚታወቀው በላይ ውስጥ ውስጡን
በሃገሪቱ ወሳኝ የፖለቲካ ህይወት ያሳዩት ድርሻ የተየ ለሌ መሆኑን የአል አረቢያ ዋና ዳይሬክተር አብድረህማን
አልረሽድ ይናገራሉ፡፡ ከሱልጣን ሞት መባቻ ባቀረቡት መጣጥፍም መረጃ እያጣቀሱ የትሁቱን መሪ ስራዎች
በሰላ ብዕራቸው አዘከረውታል፡፡ ጥንቁቁ መሪ ከደግነቱ ባለፈ በፖለቲካው ምህዳር የሰሩት ቁልፍ ቁልፍ
ስራዎች በአደባባይ ያልተነገረላቸው መሪ እንደነበሩ የሚናገሩት የአል አረቢያ ዋና ዳይሬክተር "ሳውዲ
ያጣችው ድብቅ ጠባቂዋን ነው" በሚል ርዕስ ባወጡት መጣጥፋቸው ሱልጣን ሰሩ ያሏቸው ስራዎች ወደ ኋላ
ተጉዘው አስቃኝተዋል፡፡ . . . "አልጋ ወራሽ ሱልጣን የመልካም ስነ ምግባር ተምሳሌት፤ በእርምጃቸው እንኳ
ተሳስተው የበላዮቻቸው የማይቀድሙ የንጉስ አብደላ ታማኝ ቀኝ እጅ ነበሩ" በሚል የሚገልጿቸው የአል
አረቢያ ዳይሬክተር ሱልጣን "ለሳውዲ የዛሬ ስልጣኔ ለፖሊቲካ ለማህበራዊና እየተመደገ ላለው ኢኮኖሚ
በሰሩት የማይኩራሩ የሳውዲ ሁለገብ አገልጋይ ከመሆናቸው በላይ ለሃይማኖታቸው የተጉ ክቡር ሰብአዊነትን
የተላበሱ ድንቅ መሪ ነበሩ"ብለው በማውደስ ሱልጣንን ማጣት ለሳውዲ አረቢያ ታላቅ ሃዘን መሆኑን በጻፉት
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ሃተታ ገልጸዋቸዋል፡፡ አልጋ ወራሹ የመከላከያ ስልጣኑን ከተረከቡበት ካለፉት 50 አመታት ወይንም ከ1960ቹ
ጀመሮ የሪያድ የሃገረ ገዥነቱን ስልጣን ከተረከቡበት ጊዜ ጀምሮ አንኳር አንኳር ስራዎችን ከውነዋል ይላሉ
የሚሉት ረሽድ ሳውዲ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የነበራትን አወዛጋቢ የድንበር ጥያቄ በተለሳለሰ መንገድ መፍታት
የቻሉ ስማቸው ገኖ እንዳይወጣ የሚሹ ድንቅ ተደራዳሪ እንደ ነበሩ ያስረዳሉ፡፡ በፖለቲካው ረገድ
መካከለኛው ምስራቅ አንዳንድ ሃገራት በሚከተሉት ርዕዮት ሲናጡ
ሃገራቸው አጣብቂኝ እንዳትገባ መላ በመፈለጉ ቀዳሚ የሆኑ ጥንቁቅ
ፖለቲከኛም ነበሩ፡፡ በዚህ ረገድ ከሰሯቸው ስራዎች መካከል ተጠቃሽ
የሆነው በግብጹ ፕሬዘደንት ናስር ስመ የተነሳው ናስሪስት ንቅናቄ፤ ከአረቡ
የባዝ ሶሻሊስት ፓርቲና ከኢራኑ ኾሜኒ ርዕዮት ሃገራቸው አጣብቂኝ
ውስጥ እንዳትገባ ሁሉን አቻችለው ሃገራቸውን ከቀሩት ሃገራት ጋር ያላትን
ግንኙነት በመልክ በመልኩ መምራት የቻሉ ድንቅ ዲፕሎማት እንደነብሩ
ዝክረ ታሪካቸውን በመጥቀስ ጸሃፊው ያስረዳሉ፡፡ ፕሬዚደት አንዋር ሳዳት
ከራሽያ ተጽዕኖ ይገላገሉ ዘንድም በሳውዲው ንጉስ ፈይሰል ተልከው ግብጽ ከሶብየት ህብረት አጣብቂኝ
እንድትወጣ ቀዳዳውን ከሳዳት ጋር ያስተካከሉና የቀመሩት ልኡል ሱልጣን ነበሩ፡፡ይህም የሳውዲ ድጋፍ
በ1976 የስድስቱ ቀን ጦርነት ውርደት የተከናነቡት አረቦች እንደገና እንዲያንሰራሩና ፕሬዚደንት አንዋር ሳዳት
በ1973 በእስራኤል ላይ ላገኙት ድል ሱልጣን ታላቅ ግብአት እንዳበረከቱ ጋዜጠኛ ረሽድ ሰፊ መረጃ
አቅርበዋል፡፡

ሱልጣንን በቅርብ የሚያውቋቸው እውቅ ጸሃፊና የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ታዋቂ ጋዜጠኛ ዳውድ አልሸሪያን
በበኩላቸው በአልጋ ወራሹ ሞት የተሰማቸው በገለጹበት መጣጥፍ "የሱልጣን ሞት ማለት ለዛሬዋ በሰለጠነው
የእድገት ጎዳና የምትገኘው ሳውዲ አረቢያን ካቆሟት ሶስት ታላላቅ ምሰሶዎች አንዱን አጣች " ሲሉ ሃገርና
ህዝቡ የደረሰባቸው ሃዘን ገልጸውታል፡፡ ጋዜጠኛ ዳውድ በማከልም "ሱልጣል የተጣላውን አስታርቀው ፤
ሳይቸኩሉ ልዩነትን በመቻቻል አስታመውና በሳቅ በፈገግታ አዋዝተው ስልጡን አስተዳደርን ያሰፈኑ መሪ
ናቸው" ሲሉ ምስክርነታቸውን በመጣጥፋቸው አስቀምጠዋል፡፡ ሳውዲ ስመጥር ጋዜጠኛ በመቀጠልም ስለ
መልካም አስተዳደራቸው የታዘቡትን በመዘርዘር " በስራ ሂደታቸው መልእክታቸውን በቀላልና ለማንም
በሚገባ ቀጠተኛ ዘይቤ ማስተላለፍን የተካኑ መሪን ማጣት ከሃዘንም የከፋ ሃዘን ነው" ሲሉ የተሰማቸውን
መሪር ሃዘን ገልጸዋል፡፡

የአልጋ ወራሽ መታሰቢያ ሳውዲ እናቶች . . .

የአልጋ ወራሽ ልኡል ሱልጣን ከዚህ አመት መለየት ተከትሎ ለመሪያቸው ያላቸውን ፍቅር በተለያዩ
መንገዶች በመግለጽ ላይ መሆናቸውን የመገናኛ ብዙሃን ጠቁመዋል፡፡ በተለይም በመካ ፤ በጅዳ ፤በኩንፉዳ፤
በደማምና በሃፍል አልበጠን በተለያዩ ሆስፒታሎች አዲስ ህጻናትን በሰላም የተገላገሉ ወላጆች ፍቅራቸውን
መግለጽ ቢሳናቸው 55 ህጻናትን ለአልጋ ወራሹ መልካም ምግባር መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ስማቸውን
"ሱልጣን" ሲሉ መሰይማቸው ተዘግቧል፡፡

የአልጋ ወራሽ አብራሪ . . .

የአልጋ ወራሽ ልኡል ሱልጣን አውሮፕላን አብራሪ ካፒቴን ሰኢድ አልሸሃሪ
ፈገግታ ከገጽታቸው ከማይለዩት መሪ ጋር ለማመታት ባደረጉዋቸው በሽዎች
ኪሎ ሜትር የሚቆጠሩት የአየር በረራዎች የማይረሳ ትዝታ እንዳላቸው ሲገልጹ
የህልፈተ ህይወታችው ዜና እንደሰሙ የተሰማቸው ሃዘን መግለጽ እንደሚሳናቸው
ተናግረዋል፡፡ መርዶው እንደተሰማ ሬሳቸውን ለማምጣት ታዘው ከሪያድ ኒው
ዮርክ ከኒው ወርክ ሪያድ ያደረጉት በረራ በጥልቅ ሃዘን የተሞላ ለ17 አመታት
ጸጥታ የነገሰበት ጉዞ እንደነበር ጠቁመዋል፡፡ አብራሪ ሰኢድ በማከልም "ልኡል
ሱልጣን የዜጎችን ጥያቄ አድምጠው የሚሰጡት የድጋፍ መልስ በእማኝነት መመልከቴ ልኡል ሱልጣን ምን
ያህል ደግና ርህሩህ መሪ እንደነበሩ እንድረዳ አድርጎኛል "ሲሉ አክብሮትና አድናቆታቸውን ገልጸዋል፡፡

ካፒቴን ሰኢድ አልሸሃሪ
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ማን ይተካ ይሆን . . . ?

የሳውዲው መስራች የንጉስ አብድላዚዝና ከልዕልት ሃሳ ቢንት አህመድ አል ሶድሪ ከአንድ አባትና ከአንድ
እናት ከሚወለዱት ንጉሳዊ ቤተሰቦች ሰባተኛ ልጅ የሆኑት ልኡል ስልጣን ቢን አብድላዚዝ አል ስኡድ "ሶደሪ
ሰባት" ተብለው የሚታወቁት በሳውዲ አረቢያ ንግስና የስልጣን እርከን የሚገኙት ልኡላን ቤተሰብ አባል ነበሩ!
ከሰባቱ ልጆቻቸው መካከል የበሕር ልጅ የሆኑት ንጉስ ፉአድ ቢን አብድልአዚዝ እ.አ.አ በ2005 ከዚህ አለም
በሞት መለየታቸውና አሁን ንጉስ የሆኑት አብደላ ከአልጋ ወራሽነት ወደ የንግስናውን በትረ ሰሎሞን
ሲቆጣጠሩ ልኡል ሱልጣን በአንጻሩ ወደ አልጋ ወራሽነት መሸጋገራቸው
አይዘነጋም፡፡ መለየታቸው አይዘንድጋም፡፡ ይህ ከመሆኑ አስቀድሞ
በወጣትነት እድሜያቸው የመንግስትን ስልጣን የተረከቡት ልኡል
ስልጣን አብድልአዚዝ የሪያድ ገዥ፤ የእርሻ ሚኒስትር፤የትራንስፖርት
ሚኒስትር ፤ ሲቪል አቪየሽን እና መከላከያ ሚኒስትር በመሆን ለሰባ
አመታት ሳውዲ አረቢያን አገልግለዋል፡፡ በተሃድሶ ደጋፊነታቸው
የሚወደሱት ልኡል ሱልጣን አብድልአዚዝ እ.አ.አ ከ2009 ጀምሮ
ጤናቸው መታወክ ከጀመረ ወዲህ የጤንነታቸው ጉዳይ አገሬውን ስጋት ላይ ቢጥለውም ለህክምና ክትትል
ከእይታ ከጠፉባቸው በርካታ ወራት በኋላ ከህመም አገግመው ወደ ቀድሞ ሃላፊነታቸው በመመለስ እስከ
እለተ ሞታቸው ለሚወዷት ሃገራቸው የቻሉትን ሁሉ ማድረጋቸውን ዝክረ ታሪካቸው ያስረዳል፡፡ ንጉስ

አብደላ አልጋ ወራሻቸው ለህክምና በራቁባቸው ጊዜያት በሃገር መምራቱ ረገድ
ክፍተት እንዳይፈጠር በሃገሪቱን የሃገር ውስጥ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሃላፊ
የሆኑትን ወንድማቸውን ልኡል ናይፍ አብድልአዚዝን ምክትል አድርገው
ሹመዋቸው ነበር ፡፡ ከልኡል ሱልጣን ህልፈተ ህይወት ወዲህ በሳውዲ አረቢያ
ታሪክ የአልጋ ወራሽነቱ መቀመጫ ክፍት ሆኖ ለሳምንት የቆየበት ጊዜ ቢኖር
ይህ አጋጣሚ የመጀመሪያ እንደሆነ ይነገራል፡፡ ያም ሆኖ እንደ መገናኛ
ብዙሃን፤ እንደ ፖለቲካ ተንታኞችና እንደ አገሬው ግምት ከሆነ ንጉሱና አልጋ
ወራሹ ለህክምና ከሃገር ሲወጡ ሃገሪቱን ተረክበው በመምራት ብቃታቸውን
ያስመሰከሩት ልኡል ናይፍ አብድልአዚዝ የአሁኑ የአልጋ ወራሽነት ስልጣን

እንደሚረከቡ በሰፊው ቢነገርም ልኡል ሰለማን ቢን አብድልአዚዝም በእጩነት እንደሚቀርቡ ይገመታል፡፡

የአልጋ ወራሹ ልጆችም ቢሆኑ በሳውዲ አረቢያና በመካከለኛው ምራቅ
የፖለቲካ ህይወት ያላቸው ድርሻ ላቅ ያለ ነው፡፡ ልኡል ካልድ ሱልጣን
የኢራቅን ሳዳም ሁሴን ባስወገደው የገልፍ ጦርነትና ባሳለፍነው አመት
ሃገራቸው ከየመን ሁቲዎች ጋር የገጠመችውን ጦርነትት በመምራት ለድል
ያበቁ የሳውዲ ምክትል የመከላከያ ሚኒስትር ናቸው፡፡አሁንም እንደ አብዛኞች
የፖለቲካ ተንታኞች ግምት ከሆነ የመከላከያ ሚኒስትሩን ስልጣን ይይዛሉ
ተብለው የሚጠበቁት እኒሁ የአልጋ ወራሹ ልጅ ልኡል ካልድ ሱልጣን
ናቸው፡፡ በዲፕሎማሲው ረገድም ለ20 አመታት የሳውዲን ኢንባሲ የበላይ
ሆነው ያገለገሉት ሌላው ልጃቸው ልኡል በንደር ሱልጣን በሳውዲና አሜሪካ መካከል በመሰረቱት ጠንካራ
ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ትሥሥር መሰረት የጣሉ የተዋጣላቸው ዲፕሎማት ልጅ ያፈሩ አባት ነበሩ፡፡

ባሳለፍነው ሰኞ ጥቅምት 13. 2004 ዓ.ም ከቀትር በኋላ ሪያድ በሚገኘው ኦድ ተብሎ በሚጠራው መካነ
መቃብር ግብአተ መሬታቸው ተፈጸሟል ! በመልካም ምግባራቸው ስማቸው አልፋና አኦሜጋ ከመቃብር
በላይ ሲታወስ ይኖራል ! . . . ነብሳቸውን ይማር እያልኩ ስሰናበት እኛስ የምንወደው የማናከብረው የሚያኮራ
መሪን ፈጣሪ የምንታደግ መቸ ይሆን በሚል በማጠየቅ ነው ! ለስኬቱ ግን በጸሎት እንጽና !

ቸር ያሰማን . . .ቸር ይግጠመን !

ጥቅምት 2004

ልኡል ካልድ ሱልጣን

ልኡል ናይፍ ቢን አብድልአዚዝ

ልኡል ሱልጣን ቢን አብድልአዚዝ


