
 

 

ቶኒ ብላርና መንትዮሽ ስብዕናው 

“እንዯኔ እንዯኔ ከሁለም በሊይ የቁርዓን አስዯናቂነቱ የተራማጅነት ይቱ ነው: የላሊ ዕምነት 

ተከታይ እንዯመሆኔ ይህን ፅሁፍ በታሊቅ ትህትና ፅፈዋሇሁ፡፡ ከዕምነቱ ውጭ እንዲሇ ሰው ሳየው 

ቁርዓን የተሃዴሶ መፅሃፍነቱ ግርምት ይፈጥርብኛሌ፡፡ ክርስትናና ያይሁዴ ዕምነት ወዯመሰረታቸው 

ይመሇሱ ንዴ ጥሯሌ ሌክ ቤተክርስቲያን ከክፍሇመናት በኋሊ ተሃዴሶን ሉያመጡሊት 

እንዯሞከሩት የሇውጥ ሰዎች ሁለ፡፡ ቁርዓን ሁለን አቀፍ ነው፣ ሳይንስና ዕውቀትን ሲያዯንቅ 

እንዯጥንቆሊ ያሇውን ባዕዴ አምሌኮ የሚጠሊ፣ ተግባር ሊይ ሇማዋሌ የሚያመች፣ ስሇ ሴቶች፣ 

ስሇትዲር፣ ስሇ አስተዲዯር ያሇው አመሇካከትም ከጊዛው በዕጅጉ የቀዯመ ነው፡፡ 

በርሱ አመራር (ቁርዓኑን ማሇታቸው ነው) የዕስሌምና መስፋፋትና ቀዴሞ ክርስቶስ አሉያም 

ጣዖታት በሚመሇኩባቸው ግዚቶች ሊይ ያሳዯረው ተፅዕኖ አጀብ የሚያስብሌ ነው፡፡ እስሌምና 

ሇክፍሇመናት መዜሇቅ የተቻሇው ስርወመንግስት በመመስረት አሇምን በፈጠራ፣ በጥበብ፣ በባህሌ 

መምራት ሲችሌ በመካከሇኛው መን መጀመሪያም የመቻቻሌ ተምሳላት የሆኑ ቦታዎች 

ከክርስቲያን ግዚቶች ይሌቅ በሙስሉም ግዚቶች የመገኘታቸው ዕዴሌ የሰፋ ነበር”    

አንግዱህ ይህ ከሊይ ስሇእስሊም እና ቅደስ መፅሃፉ ቁርዓን የተጠቀሰው ሁለ “ኤ ባትሌ ፎር ግልበሌ 

ቫሌዩዜ” በተሰኘና እንዲውሮፓዊያኑ አቆጣጠር በ2007 ሇንባብ ከበቃ አንዴ ፅሁፍ የተወሰዯ ነበር፡፡ 

ይህ አቋም ዓሇም ባስተዋይነታቸው፣ ባመዚዚኝነታቸውና ሇሰው ዯግን በመመኘት የሊቀ ስርፋ በሰጣቸው 

እንዯ ኔሌሰን ማንዳሊ፣ ማሃትማ ጋንዱ ወይም ላልች ብሌህ ሰዎች ተንፅባርቆ በነበር ዯግ: ግና ይህ ከቶኒ 

ብላር መንትያ ስብዕናዎች ያንደ መገሇጫ መሆኑ ነው የመገረሜ መነሻ፡፡  

ይህን መሰለን አቋም ከግሇሰቡ እውነተኛ ማንነት፣ በቅርብ ጊዛው የዓሇማችን ፖሇቲካ ውስጥ 

ስሇተጫወቱትና በመጫወት ሊይ ስሊለት አጠቃሊይ ሚና ሇማየት መሞከርን ወዴጃሇሁ፡፡ እኚህ ሰው ግሇ 

ታሪካቸው እንዯሚያስረዲው በ1994 የላበር መሪ የሆኑበትና የኋሊ ኋሊም በ1997 ወዯጠቅሊይ 

ሚኒስተርነት የተምገጉበት ሂዯት  ብዘዎችን ያስገረመ ሲሆን ሇኋሇኛው ማንነታቸውም መሰረት የጣሇ 

ነበር ማሇት ይቻሊሌ፡፡   

የሁሇተኛውን የአሇም ጦርነት ተከትል በተፈጠረው አዱስ የአሇም የኃይሌ አሰሊሌፍ ውስጥ ብሪጣንያን 

በበሊይ ሹምነት ከመሩት የክላመንት ኧትሉ፣ ሃሮሌዴ ዊሌሰንና ጄምዜ ካሊሃን መንግስታት በቀር ብዘም ነገሬ 



ያሌተባሇሇት ላበር ፓርቲን ካቀረቀረበት ቀና ያዯረጉ፣ እርሱ እንጂ ወግ አጥባቂዎቹም ሆኑ ሉበራሌ 

ዱሞክራቶቹ አንዲች ይፈይደት የላሇ እስኪመስሌ ዴረስ ከፖሇቲካው ሸራ ቀሇማቸው ጎሌቶ እንዲይታይ 

እንዱዯበዜዜ ያዯረጉ፣  ሇተናገሩት ሁለ ዴጋፍ፣ ሙገሳ የተቸራቸው፣ ቀዴመዋቸው የስሌጣን ዕርካብን 

በረገጡት ማርገሬት ታቸርና ጆን ሜጀር መን ላበር አጥሌቶበት ከነበረው የወግ አጥባቂዎች ክፉ ጥሊ 

የገሊገለት፣ የገጠመውን ዴክመት መቀሌበስ የቻለ፣ ሇፓርቲውም ሆነ ሇሃገሬው ሰው ዴንቅ መሪ ነበሩ- 

እኚሁ ብላር፡፡    

ከፓርቲያቸው ጀምሮ ጤናን፣ ትምህርትን፣ የመንግስት ሰራተኞች አስተዲዯርን  በምዴረ ብሪጣንያ አዱስ 

መሌክ ሲያሲዘና የሰሜን አየርሊንዴ ችግር ሰሊማዊ መፍትሄ ያገኝ ንዴ አብይ ሚና ሲጫወቱ፣ ከዙያም 

አሌፎ ግጭት የሚያብጣቸውን አካባቢዎች ሇማረጋጋት በሚሌ በቀዴሞዋ ዩጎዜሊቪያ፣ በአፍሪካይቱም ሃገር 

ሲየራሉዮን ሃገራቸው ወታዯራዊ ተሳትፎ እንዱኖራት አዴርገዋሌ፡ ተሳትፏቸው ካስከተሇው ውጤት አንፃር 

ሇአንዲንድች ግሩም ማዴረጋቸው፣ ጀግንነታቸው ሲጎሊ ባንፃሩ ወታዯራዊ ዕርምጃዎቻቸውን፣ አሊማቸውን 

በእኩይ የፈረጁባቸው መኖራቸውን ሇማየት የሰርብና የአናሳ አሌቤኒያውያኑን አቋም መፈተሽ ይበቃ 

ይመስሇኛሌ፡፡  

በኮሶቮ አዲዱስ ህፃናትን ቶኒብላር እያለ እስከመሰየም የተዯረሰሊቸው ፖሇቲከኛ ነገር አሇሙ ሁለ 

እንዲሰቡት አሉያ እንዯተመኙት የሄዯሊቸው ስሊሇመሆኑ ፍንጭ መታየት የጀመረው ግን ያሇንባትን አሇም 

ሁሇንተናዊ ሁኔታ የቀየረ፣  ወዯ ላሊ ምዕራፍ ያሻገረ የተባሇሇትና ሺዎች ንፁሃን የረገፉበት፣ ከጠኝ 

አመታትም በኋሊ ያወዚጋቢነቱ ትኩሳት ያሌበረዯው የመስከረም አንደ ጥቃት መፈፀምን ተከትል እንዯሆነ 

ማጤን ይቻሊሌ፡፡   

ዚሬ ዚሬ ከዩኤስ አሜሪካ ወገን የሚዯርስባቸው ፈርጀብዘ ጫና ያበሳጫቸው የኢራኑ መሪ አህመዱነጃዴ 

በተዯጋጋሚ የይጣራ ጥያቄ የሚያነሱበት ይኸው የመስከረም አንደ ጥቃት ገና እንዯተፈፀመ “በአንዲችን ሊይ 

የተፈፀመ ጥቃት በሁሊችንም ሊይ እንዯተፈፀመ ያህሌ ነው” ሊሇው የሰሜን ኣትሊንቲክ ሃገራት ቃሌኪዲን 

ዴርጅት (ኔቶ) ይሁንታቸውን ሲሰጡ፣ እንዯምንጊዛውም ሁለ የቀዴሞዋ ልላያቸው አሜሪካ ሇያችው 

አቋም እንዯጌትነቱም ባይሆን እንዯተከበረች ወዲጅነቷ ሃገራቸውን ከሁለ ቀዴመው ከአሜሪካ ጎን 

አሰሌፈዋሌ፡፡  

የቀዴሞዋ ሶቪየት ህብረትን ከአፍጋኒስታን ጠራርጎ በማስወጣቱ ረገዴ አክብሮት የተቸራቸው ኋሊ ግን 

በምስራቅ አፍሪካ ዲሬሰሊምና ናይሮቢ የአሜሪካ ኤምበሲ ጥቃቶች ሊይ በአቀነባባሪነት የተፈረጁትና 

ይሄንኑም የ9/11 (መስከረም አንዴ መሆኑ ነው)  ጥቃት ፈፀሙ ሇተባለት ፣ ኃሊፊነቱንም እወስዲሇሁ 



ሊለት ሰው ኦሳማ ቢን ሊዯንና ሇጋሻጃግሬዎቻቸው መጠሇያና  የሌምምዴ ቦታ ፈቅዶሌ ተብል 

የተወነጀሇውን፣ ከፓኪስታንና ስዑዴ አረቢያ በቀር የሚያውቅ የሚያቀርበው ያሌነበረውን የአፍጋኒስታን 

ኢስሊማዊ መንግስት- ታሉባንን ከመንበሩ በማስወገዴ አንፃርም  የቀሰቀሷቸው ጦርነቶች ሁለ ቅደስ 

እንዯሆኑ የሚሰማቸው ቡሽ “በአሇም አቀፍ ሽብርተኝነት ሊይ መቻ ከፈትኩ” ሲለ ብሪጣንያ ጉሌህ ሚና 

እንዴትጫወት አስችሇው ነበር- ብላር፡፡ ይህ አጀማመሩ እንጂ አፈፃፀሙ ዋዚ ያሌሆነው፣ የመውጫ ስሌት 

ቀዴሞ በወጉ ያሌተበጀሇት የአፍጋኒስታን ጦርነት አሜሪካ መራሹን ጦር ከአረንቋው ከድሇ እነሆ ጠኝ 

አመታት አሇፉ፡፡      

በስሌጣን መናቸው ያስተናገዶቸው ክስተቶችና ሇነርሱ የሰጡትም ምሊሽ እጅግ ተጠይ ያዯረጋቸውን ጆርጅ 

ዲብሉው ቡሽን በማገዜ: አሇም ይቆይ በዯምብ ይጤን ያሇውን ግና እርሳቸው አስቸኳይ ያለትና ሳዲምን 

ከስሌጣን የማስወገዴ (ሬዢም ቼንጅ)፣ እና ኢራቅ ያሎትን ጅምሊ አውዲሚ መሳሪያዎች (እንዯላሎት 

ስዊዴናዊው የአሇምዓቀፉ አቶም ተቆጣጣሪ ዴርጅት አይ ኤ ኢ ኤ መሪ ሃንስ ብሉክስ አረጋግጠዋሌ) 

የማስፈታት ተሌዕኮ መጀመራቸው፣ ወዯዙህ ውሳኔ አዯረሰን ሲለ የተጠቀሙበት ምክንያትም የብላርን 

ፍፃሜ አስቀያሚ ካዯረጉት ሁለ ግንባር ቀዯሞቹ ናቸው፡፡ 

በኢራቅ ጅምሊ ጨራሽ መሳሪያ አንፃር አሇኝ ያለትና የመንግስታቸውን ሃሳብ ያንፀባረቀ የተባሇሇትን ድሴ 

ሲያቀርቡ በአርባ አምስት ዯቂቃ የሇኩትን የሳዲም መሳሪያዎች ስጋት መሻጣቸው ሇባሇጉዲዮቹ ሳቢ ይሆን 

ንዴ ሆን ብሇው ያጋነኑት እንጂ እውነታን የማያንፀባርቅ መሆኑ ይፋ ከመዯረጉ ጋር ተያይዝ ብሪጣንያ 

ሁነኛ የአውዲሚ መሳሪያዎች ጠቢቧን ድ/ር ዳቪዴ ኬሉን ማጣቷም የቶኒ ብላርን መከራ አብዜቶት 

አንዯሁ እንጂ ሇዜናቸው መሊቅ አሌበጀም፡፡  

አምባገነን ያሎቸው ሳዲም ሁሴንን ከስሌጣን በማስወገዴ ነፃነትን፣ ዱሞክራሲን፣ ፍትህ፣ ዕኩሌነትን 

ከኢራቅ አሌፎ በመካከሇኛው ምስራቅ እናዲርሳሇን ሲለ ቡሽና ባሌንጀሮቻቸው የገቡት ቃሌም ያችን 

መከራዋ የበዚ ሃገር ሕዜቦች መግዯሌ መፍጀቱ፣ ሇስዯት መዲረጉ እንጂ መካከሇኛው ምስራቅ የተገባሇት 

ቃሌ ሰምሮ፣ አሜሪካና ሸሪኮቿም የዱሞክራሲ አከፋፋይነታቸው ነገር ሲያፈራ አሌታየም፡ ይሌቁንም ነፃ 

ሉያወጣ የገባ ጦሯ ወንዴማማቾችን ዯም አቃብቶ፣ ጦሱ ሲብስ ከወራሪውም የምሱን ወስድ ኃያሌ ሃገር 

አሜሪካም የተረፈ ኃይሎን ከነሽንፈቱ ታስወጣ ንዴ ግዴ አሊት እንጂ፡፡     

ምንም እንኳ ስሇ እስሌምናና ቅደስ ቁርዓን ባዯባባይ ያለትን ቢለም ሙስሉም በዚሽ በሆኑ ያካባቢው 

ሃገራት አንፃር ያዯረጉ ያስዯረጉት፣ ዚሬም የእስራኤሌ ፍሌስጤምን ጉዲይ ሇሚከታተሇውና አሜሪካ፣ 

ራሺያ፣ የአውሮፓው ህብረትና የተባበሩት መንግስታትን ባንዴ ሊቀፈው ያራትዮሽ ዴርጅት እየሰሩ ያሇውን 



ሇተመሇከተ ቶኒ ብላር በርግጥ እንዲለት ያን ከጊዛው የቀዯመ መፅሃፍ (ቁርዓን) መመሪያችን ያለ ሰዎች 

(ሙስሉሞች) እርሳቸው ሰርክ እንዯሚሰብኩት ያሇ መሌካም እሴት እንዯሚኖራቸው ያምናለ ሇማሇት 

አያስዯፍርም፡፡ ህሌቆ መሳፍርት የላሊቸው ኢራቃዊያንን የጨፈጨፉ ያስጨፈጨፉት፣ ቤተሰቦቻቸው ሊይ 

በተፈፀመ የመርዚማ መሳሪያ ጥቃት ከተሇመዯው አፈጣጠር በተሇየ ሇተወሇደና የአካሌ ጉዲት 

ሇዯረሰባቸው ሕፃናት ሰቆቃ ሁለ ከተጠያቂዎቹ የሆኑት ሰው ብላር፣ እንዯሁላውም “ሙስሉም 

አክራሪነት” ሲለ የሚጎስሙትን ነጋሪት ሇሚያዯምጥ፣ ሰውዬው ያስመስለ እንዯሁ እንጂ በፍሌስጤምም 

ሆነ በሩቅ ሊለ ሙስሉሞች በጎን ያዯርጋለ ማሇት ሲበዚ ነው የሚያጠራጥረው፡፡ 

መካከሇኛው ምስራቅን በጥብጠው ሳሇ እዙያው የሰሊም አፈሊሊጊ ተዯርገው መሰየማቸው በርግጥ አስቂኝና 

አስገራሚ ቢሆንም በምዕራባዊያን ተፅዕኖ ስር ሇአስርት አመታት ሇቆየው ያካባቢው ሕዜብ አማራጭ 

አሌነበረውምና ብሪጣንያ አነሳሱ ቢያምርም አጨራረሱ አስቀያሚ የሆነ ፖሇቲከኛዋን ገሇሌ ታዯርግበት 

ቦታ አሊጣችም ነበር፡፡       

ቶኒ ብላር ሇፖሇቲካዊ ውዴቀታቸው ምክንያት ተዯርገው ከሚታሰቡት አንደ የሆነው የኢራቅ ጦርነት 

በተቀሰቀሰ ጊዛ በርካቶቹን አውሮፓዊ ሃገራት ችሊ ብሇዋቸው፣ ተራማጅ እንዲሌሆኑ በቆጠሯቸው ማግስት 

የመቱበት ምክንያት ሃሰትነቱ ታውቆ፣ ከአትሊንቲክ ባሻገር የመሰረቱት የመቻ ወዲጅነት አውሮፓዊያኑ 

እንዲስጠነቀቁት ባሌተጣራ ስጋት ሊይ የተመሰረተ መሆኑን አሇም ሇመታብ ችሎሌ፡፡ ቅላቱ ያስከተሇው 

ፖሇቲካዊ ክስረት ሳይረብሻቸው ከፍተኛ የዱሞክራሲያዊ ስርዓት ባሌቤት የሆኑ ሃገራትን ሊቀፈው 

የአውሮፓ ህብረት በፕሬዙዯንትነት ሇማገሌገሌ  ብራሰሌስን ቋምጠው እንዯነበር ስንመሇከት የሰውዬውን 

የሁሇዛም የማይረካ የስሌጣን ጥም እንረዲሇን፡፡   

ዚሬም ዴረስ ውስጣዊ ፀፀት ካሌፈጠረባቸውና በየሙስሉም ግዚቶቹ ካፈሰሱት ዯም አንፃር ሲሇካ ያ 

ምኞታቸው ሰምሮ በቤሌጀማዊው ኸርማን ቫን ሮምፖይ የተያውን የ አውሮፓ ህብረት ፕሬዜዯንትነት 

መንበር ተቆናጠውት ቢሆን ኑሮ በሙስሉሞች ሊይ ይዯቅኑ የነበረውን ፈተና መገመት አይከብዴም፡፡ 

አሇመመረጣቸው በርግጥም ሁለን አቀፍነቱን የመሰከሩሇት፣ ሳይንስና ዕውቀትን ሲያዯንቅ ባዕዴ አምሌኮን 

ይዋጋሌ ያለት፣ ተግባር ሊይ ሇማዋሌ የሚያመች፣ ስሇ ሴቶች፣ ስሇትዲር፣ ስሇ አስተዲዯር ያሇው 

አመሇካከትም ከጊዛው በዕጅጉ የቀዯመ ስሇመሆኑ የመሰከሩሇት ቁርዓን ሇሚመራቸው አማኞች 

(ሙስሉሞች) ታሊቅ እፎይታነቱን መገመት ይቻሊሌ- ሰሊም፡፡ 


