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   ልቀት  የዘመኑ  ቋንቋ፡፡  የተቃጠለ አየርን 

አተነፋፈስ የሚያስረዳ ቃል፡፡ በተቃጠለ አየር ልቀት ዓለም 
ጥምብሪዋ ዞሯል፡፡ በበረዶማዎቹ የስካንዲኔቪያ አገሮች ግግር 
በረዶዎች በሙቀት ሲቀልጡ፣ በበረሃማዎቹ አገሮች ደግሞ በረዶ 
የሚዘንብበት ዘመን፡፡ ይህ ልቀት አጋጣሚው ለቁጭ በሉዎች 
ጥሩ ገበያ ፈጥሮላቸዋል፡፡ በሰሀራ በረሀ ሂተር ለሚሸጡ፣ 
በሳይቤርያ ደግሞ ፍሪጅ ለሚጠግሩ አደገኛ ወሮበሎችና ደላሎች፡፡  

  ድሮ ፥ ድሮ እንደ አሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ በሬ በቴሌቪዥን በማያይበት ወቅት፣ 
ሠንጋ አርዶ፣ መደብ ቅርጫ በአምስት ብር ገዝቶ በሚከፋፈልበት ዘመን፣ በሬ አስደንባሪ 
ቁጭ በሉዎች ነበሩ ልክ እንደ አይተ መለስ ዜናዊ አይነት፡፡ ከቄራ የተገዛውን በሬ እየነዳ 
የሚፈለግበት ሰፈር ድረስ ለማድረስ በዋጋ የተስማማው በሬ ነጂ፣ልክ በሬውን ለማድረስ 
የተዋዋለበት ቀዬ ሊደርስ ትንሽ ሲቀረው በሬ መንጃው ዋጋ አንሶኛል በሚል ቃሉን 
ያፈርስና አተካራ ከበሬው ባለቤት ጋር ይገጥማል፡፡  

  አልጨምርም..ምን ትሆናለህ ? በሚል የፈረጠመ ቃል የበሬው ባለቤት ፈርጥሞ ሲናገር፣ 
በሬ ነጂው ፣ በጣቶቹ መሀል በያዛት እስፒል በሬውን ከመቀመጫው ላይ ቸብ አርጎ 
ሲመታው ፣ በሬው ታይቶ በማይታወቅ የዓለም ፍጥነት ሩጫ ሪከርድን በመስበር ከነጂው 
ያፈተልካል፡፡ ያን ጊዜ የበሬው ባለቤት ሳይወድ በግድ እጥፍ ጨምሮ በሬውን አሳዶ ይዞ 
እንዲመልስለት እንደገና አዲስ ውል ከበሬ ነጂው ጋር ይዋዋላል ፡፡  

   በአፍ ልቀት ጥሩ የአፍሪቃ ቁጭ በሉ የሆኑት መለስ፣ አፍሪቃውያንን በታምራት ገለታ 
ጥበብ ይሁን ፣ ወይም ገና ምንነቱ ባልታወቀ ምታት የአፍሪቃ እንደራሴነቱን ከጨበጡ 
ወዲህ፣ ገና ጉባኤው ሊካሄድ በግምት ሁለት ወራት ሊቀረው አካባቢ፣ የአፍሪቃ መብት 

 

Sarcozy pulls Zenawi 

for orientation 

(Reuters) 



ካልተከበረ፣ ስብሰባውን ረግጨ እወጣለሁ እያሉ በማስቦካት የአፍየአፍየአፍየአፍ    ልቀትልቀትልቀትልቀት በቅድሚያ 
ለቀቁ፡፡ በስብሰባ መርገጥ የአፍ ልቀት፣ የደነበረውን ፈረንጅ አላድ በማስጨመር ስልት   
እሸውዳለሁ ያሉት የአፍሪቃው ቁጭ በሉ ፣ «ብጥለው ገለበጠኝ ሆነባቸውና» ነገሩ 
ፈረንጆቹ በጓዳ በር መለስን በጠረቤዛ ስር ጨዋታ ፈንግለው ለራሳቸው ለፈረንጆቹ መለስ 
መልሰው እንዲጮሁ አደረጉዋቸው፡፡ እዚህ ጋር በሬ ማስደንበሩ አልሰራላቸውም ፡፡ 

የድሮ የትግል ጓደኛቸው የነበሩት አቶ ገብረመድህን  ከዚህ በፊት እንደነገሩን፣ከፊት ለፊት 
የስንዴ ኩንታል፣ከኋላ ደግሞ የአሽዋ ክምር በዶንያ ደርድረው ፈረንጁን ቁጭ በሉ ሲሰሩ 
የነበሩት ሰው፣ ስብሰባ በመርገጥ አጠቃቀስኩ ግርግር፣ ለጊዜው ገበያው ቢደራላቸውም፣
የፓሪሱ ቆይታቸው ግን ከአፍሪቃውያኑ ተደራዳሪ ጓዶቻቸው ምስጋና አላስቸራቸውም፡፡  

  ወደ ኮፐን ሀገን ሲያቀኑ እግረመንገዳቸውን ተጠልፈው ፣ << ፓሪስንፓሪስንፓሪስንፓሪስን    አየናትአየናትአየናትአየናት    ከግርከግርከግርከግር    
እስከራሷእስከራሷእስከራሷእስከራሷ >> እንዲሉ ሳርኮዚ ስለፈቀዱላቸው፣ በጓሮ በር ለሳቸው ጥሩ ሽቀላ፣
ላፍሪቃውያን ግን የሬሳ ሳጥን መግዣ የሚሆን ፍራንክ ተስማምትው ኮፐን ሀገን ላይ የአፍየአፍየአፍየአፍ    
ልቀትልቀትልቀትልቀት ለመስጠት ብቅ አሉ፡፡ ሸገር ላይ ገና እሳቸው ወደ ዴንማርክ ሲያቀኑ የተለያዩ 
ቀልዶች በሀገሪቱ መሰማት ጀምረው ነበር፡፡ መለስ የትኛው ፋብሪካቸው ነው የተቃጠለ 
ጋዝ ልቀት በማውጣቱ ታላቅ ተደራዳሪ ያደረጋቸው ሲባል … በአፍበአፍበአፍበአፍ    ልቀትልቀትልቀትልቀት  ብክለት 
ተመርጠው ነው እየተባለ የሰማነው ቀልድ ገና እያስፈገገን እያለ፣ ያ ! ያፍ ልቀታቸው ግን 
በሱዳናዊው ዲፕሎማት Lumumba Di-Aping ማጥለያ ተበጅቶለታል፡፡ 

ዘጋርድያን ተብሎ የሚጠቀሰው ጋዜጣ ምስጢራዊውን የዴንማርክ ውል ገልጥጦ ለዓለም 
ህዝብ እንዳቀረበው ከሆነ ሰነዱ የዳበሩት አገሮች በመልማት ላይ ባሉት አገሮች ላይ 
የጫኑት የጅ ጥምዘዛ፣ እጅግ አስከፊና ለአህጉሪቱ አፍሪካ ዜጎች የሞት ፍርድ 
እንደተበየነባቸው የሚያሳይ ሲሆን፣ በዚህ ዉል ውስጥ ነው እንግዲህ የህዉሀቱ መሪ 
ባገራቸውና ባፍሪቃ ላይ የሞት ፍርድ እንዲጸና በጓሮው በር የተስማሙት ፡፡ 

ውሉ ካካተታቸው የውጫሌ ዉል ስምምነት ውስጥ፣ 

• በመልማት ላይ ያሉ አገራትን ባልተስማሙበት የልቀት መጠንና ቅነሳ ከዋናው 
የተባበሩት መንግሥታት ስምምነት ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውና ተዛማጅነትም 
የሌለውን ውል በግድ እንዲፈጽሙ የሚያደርግ አሳሪ ውል ነው፡፡ 

• ድሀ አገራትን አዲስ በሆነ አከላለልና፣መከፋፈል በመጠቀም እጅግ የተጎዱና፣
በመጠኑ የተጠቁ በሚል ዘዴ አገራቱን መከፋፈል፣ 

• የተባበሩት መንግሥታትን ሚና በማዳከም በገንዘብ አደጓጎም ላይ ያነሳውን ድርድር 
ወደጎን በመጣል፣ አንዳንድ ቅጥረኞችን በማማለል ሚና የመንግስታቱን ማህበር 
አስተዋጾ ማደብዘዝ ሲሆን ለዚህም ሴራ መለስን የመሰለ የምዕራብ መንግሥታት 
ተንበርካኪን አሻንጉሊት ለመፍጠር ችለዋል፡፡  



• በመልማት ላይ ያሉ አገሮች በነፍስ ወከፍ እስከ 2050 ድረስ 1.44 ቶን ካርቦን 
ልቀት ሲፈቀድላቸው፣በሌላ በኩል ደግሞ የለሙት አገሮች 2.67 ቶን 
እንዲፈቀድላቸው ስምምነቱ ይፈቅዳል፡፡ 

•  

በዚህ የጓሮ በር ሚስጥራዊ ስብሰባ ውስጥ እንግዲህ በመልማት ላይ ያሉ አገሮች ላይ 
በሀብታሞቹ አገሮች የተጣለባቸው የጅ ጥምዘዛ፣ ያለነርሱ ፈቃድና፣ወይይት ባላካሄዱት 
ድርድር የተፈጸመባቸው የባርያ ፍንገላ ዉል መሆኑ ነው ማለት ነው ፡፡ አንድ ስማቸው 
እንዳይጠቀስ የፈለጉ ዲፕሎማት እንዳሉት መሆኑ ነው፡፡ 

"It is being done in secret. Clearly the intention is to get [Barack] Obama 
and the leaders of other rich countries to muscle it through when they 
arrive next week. It effectively is the end of the UN process," said one 
diplomat, who asked to remain nameless. 

አዲስ አበባ ላይ መለስን እንደ አንበሳ እያደረገ ባለፉት ሳምንታት በስድብና ዛቻ ዘራፍ 
ሲያሰኛቸው የነበረው ዛራቸው፣ ዴንማርክ ላይ ግን ከአይጥ አሳንሶ፣ኩስምን ብለው 
ላያቸው አይናቸው ብቻ ፈጥጦ በየብስና በባህር ማዶ ሆና መሄጃዋ የጠፋባት እንቁራሪት 
አስመስሏቸው ታይቷል፡፡በዋሾነታቸው ወይም  pathological lier በሀገር ወስጥ በደንብ 
የሚታወቁት መለስ፣ ይህ የአፍየአፍየአፍየአፍ    ልቀታቸውልቀታቸውልቀታቸውልቀታቸው በአፍሪቃውያንና በምዕራባውያን  ዘንድ 
በበለጠ ዘንድሮ በዚህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ እንዲጋለጡ አድርጓቸዋል፡፡ለዚህም 
ይመስላል Africa will not be sold- pan African climate justice Alliance 
በኖቬምበር 17 መለስ አፍርካን እንደማይወክሉና፣ ከውክልናውም እንዲሰናበቱ  
የጠየቀው፡፡ 

ጽሁፌን  ቴሌግራፍ የተባለው ጋዜጣ ባወጣው ፖለቲካዊ ምጸት ላጠቃለው፡፡በዚህች 
የስካንዲኔቪያ አካል በሆነቸው ዴንማርክ፣የሀገሪቱ ባለስልጣናት ለስብሰባው የመጡትን  
ልኡካን ወሲብ እንዳይሸምቱ ያወጡትን ማስታወቂያ በመቃወም፣ 1400 አባል ያለው 
የሀገሪቱ የሴተኛ ማህበር ድርጅት፣ ክፉኛ የምንግሥታቸውን አቋም በማውገዝ … 
እንደውም አሉ..እንደውም ለኮንፍረንሱ የመጡት እንግዶች ልዩ መታወቂያቸውንና 
ፓስፖርታቸውን ካሳዩን..በነጻ ወሲብ እንቸራቸዋለን ለስብሰባ  እስከመጡ ድረስ እነሱም 
የወሲብ ልቀት ወይም  carbon dating እንዲያደርጉ ያሉትን ልገሳ የወያኔ ልኡካን 
ተጠቅመውበት ይሆን ? 

 


