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ግብፅን “ሙባረካዊ አካሄዶች” ያዋጧት ይሆን? 
                                                               ዘአማን በላይ 

bzaman@yahoo.com 

 

አዲሱ የግብፅ መንግስት የዓባይን ውሃ አጠቃቀም አስመልክቶ በተለያዩ ጊዜያት ከራስጌው 

የዓባይ ተፋሰስ ሀገራት ጋር የሁላችንንም ፍላጎት በሚያረካና በሚያሳድግ መልኩ በጋራ 

እየተንቀሳቀስን ነው ቢልም፤ የወንዙን ፍትሓዊ አጠቃቀምና አጠቃላይ ትብብርን በሚያቀጭጭ 

መልኩ አንዳንድ አፍራሽ ድርጊቶች በተዘዋዋሪ መንገድ እንዲከናወኑ ፍላጎት በማሳየት ላይ ያለ 

ይመስላል።  

የመንግስቱ አንዳንድ ባለስልጣናት የዓባይ ወንዝን በመጠቀም እየተገነባ ባለው ታላቁ 

የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ የሚሰጡት አስተያየቶችና ይህንንም ተከትሎ በእጅ አዙር ለማከናውን 

የሚያስቡት ድርጊቶች አግባብነት ያላቸው አይደሉም። ይህም በፕሬዚዳንት አህመድ ሙርሲ 

የሚመራው መንግስት በያኔው የሆስኒ ሙባረክ አስተዳደር ዘመን ይከናወኑ እንዲሁም ሀገራችን 

ወንዙን እንዳታለማ ይደረጉ የነበሩትን አካሄዶች እየተከተለ መሆኑን የሚያመላክት በመሆኑ በጉዳዩ 

ላይ እንደ ዜጋ የበኩሌን ለማለት እነሆ  ብዕሬን አንስቻለሁ። 

ይሁንና በቅድሚያ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ቀደምት የግብፅ መንግስታት 

ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ ምንም ዓይነት የልማት ስራዎችን እንዳታከናውን ሲፈፅሙ የኖሩትን 

ደባዎች በጥቂቱ ማሳየቱ አግባብነት ያለው ይመስለኛል። ምክንያቱም የነገሩን ዕውነታ ከስረ-

መሰረቱ ለማወቅ ስለሚያግዘን ነው። ለጥቆም አዲሱ የግብፅ መንግስትና አንዳንድ ባለስልጣነቱ 

ከመሰንበቻው ሀገራችን ልማቷን እንዳታከናውን በእጅ አዙር እየፈፀሙ ያሉትን “ሙባረካዊ 

አካሄዶችን” በመመልከት፤ ‘ግብፅን ሙባረካዊ አካሄድ ያዋጣት ይሆን?’ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ 

እሞክራለሁ። 

ከዓባይ ወንዝ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ በቀደሙት የግብፅ ገዥ መደቦች በኩል የነበረው 

አቋም ፈፅሞ አምባገነናዊ ነበር፡፡ ግብፅን ያስተዳደሩ የነበሩት እነዚህ መደቦች የዓባይን ውኃ 

አንጡራ ሀብታቸው አድርገው የሚቆጥሩ ናቸው፡፡ ይህ አምባገነናዊ አቋምም ከጋማል አብዱልናስር 

እስከ ሆስኒ ሙባረክ የአገዛዝ ዘመን ድረስ የዘለቀ ነው። ዛሬ ላይም ብልጭ ድርግም እያለ የሚታይ 

ሃቅ እየሆነ ነው። 
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እርግጥ የሳዳት መንግስት  የዓባይን ውኃ በብቸኝንት ለመጠቀም ከፍተኛ ፍላጎት ያለው 

መሆኑን በተግባሩ አረጋግጦ አልፏል። የአስዋን ግድብን በመገንባት ግብጽ በዓባይ ወንዝ ላይ 

ያላትን ተጠቃሚነትና ቁጥጥር ለማጠናከር ተንቀሳቀሷል፡፡ ሱዳን የግብጽን ተጠቃሚነት መብት 

የሚያስከብር ስምምነት እንድትፈርም በማስገደድም ከፍተኛ ድርሻ እንደነበረውም አይዘነጋም፡፡ 

ከእስራኤል ጋር የሠላም ስምምነት በፈረመበት ወቅትም፤ የሳዳት አስተዳደር የዓባይ ጉዳይ እንደ 

አንድ መሰረታዊ  የጋራ አጀንዳ አንስቶት ነበር፡፡ የግብጽ ዕጣ ፈንታ የሚወሰነው በፍልስጤሞች 

ነጻነት ሳይሆን በአባይ ውኃ በመሆኑ በዚሁ ጉዳይ ላይ ማተኮሩ  ከምንም በላይ አስፈላጊ መሆኑን 

በመወትወትም የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ ለማቀስቀየር ተጠቅሞበታል፡፡ የተፋሰሱ ሀገራት 

ወንዙን ገድበው ግብፅን ከማጥፋታቸው በፊት፤ ይህንን በብቃት መመከት የሚችል መንግስት 

ማቋቋም ወሳኝ መሆኑን በተደጋጋሚ በመለፈፍም ህዝቡን ሲያታልለው ነበር፡፡ 

በሳዳት እግር የተተካው የሙባረክ መንግስትም ቢሆን፤ የስልጣን መንበሩን በተረከበ 

ማግስት እንዲሁ ከአሮጌው ሥርዓት ጋር ተመሳሳይ የሆነ አምባገነናዊ አቋም ይዞ ነበር የቀጠለው፡፡ 

ይህ ሥርዓት  ሁሉንም የናይል ተፋሰስ ሀገራት ጥቅም የግብፅ ተጠቃሚነት ላይ አንዳች እንከን 

በማይፈጥር መልኩ ለማስጠበቅ ሲደረጉ ለነበሩ ተደጋጋሚ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ሁሉ አዎንታዊ 

ምላሽ ሳይሰጥ መቆየቱም ይታወሳል። እንዲያውም ህጋዊ የትብብር ማዕቀፍን ችላ በማለት 

የህዝቡን ውስጣዊ ብሶት ለማዳፈን የዓባይ ጉዳይን እንደ አደንዛዥ ዕፅነት ሲጠቀምበት ቆይቷል።  

እናም እስከ ሙባረክ የአገዛዝ ዘመን ድረስ  የነበሩ የግብፅ ገዢ መደቦች በዓባይ ወንዝ ላይ 

ፍጹም ያልሰለጠነና የስግብግብነት አቋም ሲያራምዱ የኖሩ ከመሆናቸውም በላይ፤ በሀገራችን 

ሰላምና መረጋጋት ላይ አደጋ ለመደቀን ሲጥሩ እንደነበር የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ ግብፅ 

“የጠላቴ ጠላት…” በሚል ብሂል ለሶማሊያው የዚያድባሬ  መንግስት መሳሪያዎችን በገፍ ታቀርብ 

ነበር— የዚያድባሬ ጦር በመሸነፉ ምክንያት ጠብ የሚል ውጤት አላመጣላትም እንጂ። ይህ ብቻ 

አይደለም። ራሱን “ኦብነግ” እያለ የሚጠራውን አሸባሪ ቡድንን በመፍጠርና በማደራጀት ብሎም 

የኦጋዴንን ጉዳይ አንግቦ እንዲንቀሳቀስ በማድረግ ግብፅ ሀገራችንን ለማዳከም ሞክራለች።  

ግና ይህ ጥረቷም ዛሬም ድረስ ምንም ያስገኘላት ፋይዳ የለም— ኦብነግ ከሶማሌ ክልል 

እንደ ጠል ደመና ብን ብሎ ጠፍቷልና። የሙባረክ አስተዳደርም ቢሆን የቀደምት ገዥዎችን ፈለግ 

ተከትሎ ኢትዮጵያን ለማዳከም የተከተለው ተመሳሳይ ስልትም አልቀናውም። ይህ መንግስት 

በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ማቅረቡን ከጦርነቱ በኋላ እጃቸውን 

ከሰጡ እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች በሽንፈት ጥለውት ከፈረጠጡት መሳሪያዎች “በግብፅ 

የተሰራ” ከሚል ስሪታቸው ማወቅ እንደተቻለ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ወገኖች ሲናገሩ 

አድምጠናል።  



3 
 

የማታ ማታም አገዛዙ ‘ኢትዮጵያ ከተረጋጋች ወደ ከፍተኛ የልማት ዕመርታ ውስጥ 

ልታስገባ ትችላለች፣ ይህ ደግሞ የአባይ ወንዝ ተጠቃሚነታችንን ይቀንሰዋል’ በሚል ሰንካላ 

አመንዮ በእጅ አዙር የኤርትራ መንግስትን በነጭ ለባሽነት በማሰማራት ለተለያዩ ፀረ-ሰላም 

ሃይሎችና አሸባሪዎች ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበር ከስርዓቱ ውድቀት በኋላ ሲነገር የነበረ ዕውነታ 

ነው—ምንም እንኳን ይህኛውም ተግባሩ እንደተመኘው የቀረበት ቢሆንም። ከዚህ በተጨማሪም “ውሻ 

በበላበት ይጮሃል” እንዲሉ፤ ለከፈላቸው የሚጮሁ የአካባቢ ጥበቃ ተቆርቋሪ ነን ባይ “ነጋዴዎችን” 

በመጠቀም በሀገራችን የልማት ፕሮጀክት ላይ የሪፖርት ጋጋታ እንዲያወጡ በማድረግም 

ያልፈለቀለው የጥፋት ድንጋይ አልነበረም—አልተሳካለትም እንጂ።…ዛሬስ?!...ዛሬማ ማን 

ያውቃል?!...በተደራጁበት የሽፋን ስም የተዳከመች ኢትዮጵያን ለማየት በሀገራችን ላይ የመግለጫ 

መዓትን እንደ ሐምሌ ዝናብ የሚያዘንቡት እነ ሂዮማን ራይትስ ዎች፣ አምንስቲ ኢንተርናሽናል፣ 

ኢንተርናሽናል ዋተር…ወዘተ. የሚሰኙ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ከተሰማሩበት ፖለቲካወዊ-ኢኮኖሚ 

ተልዕኮ ባሻገር፤ የያኔውን የሙባረክን የጥፋት ዓላማ እንደ አዲስ አንግበው ላለመንቀሳቀሳቸው 

ማንም እርግጠኛ ሊሆን አይችልም።  

እርግጥ ከሙባረክ ውድቀት በኋላ በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት በዓባይ ውሃ አጠቃቀም ዙሪያ 

በሀገረ-ግብፅ የነበረው ሁኔታ መግባባት የታየበት እንደነበር አይታበይም—ዛሬም ድረስ ቢሆን። 

በወቅቱ ዓባይን እና የግድቡን ይፋ መሆን አስመልክቶ ይወጡ የነበሩ ዘገባዎች፤ አብዛኛው የግብፅ 

ህዝብ ህጋዊ የሆነውን የትብብር መድረክ እንደሚፈልገው አመላክተዋል። በድርድርና በውይይት 

እንዲሁም ሰጥቶ በመቀበል መርህ የሚያምኑ ግብፃዊያን ቁጥርም ተስፋ ሰጪ ነው፡፡ አንዳንድ 

የሀገሪቱ ጋዜጦች በወቅቱ እንደዘገቡት፤ “ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር ያለውን ትብብር አክብረን መስራት 

አለብን” የሚል አቋም በማራመድ በመደጋገፍና አብሮ በማደግ ላይ ያተኮሩ ሃሳቦችም በስፋት 

ተንሸራሽረዋል፡፡ 

ይሁን እንጂ ትንሽ ቆየት ብሎ ግን በሙባረክ የስልጣን ዘመን የነበሩት ጥቂት ቅሪት 

ባለሥልጣኖች እንዲሁም በአሁኑ ወቅት በግብፅ መንግስት ውስጥ የሚሰሩ አንዳንድ ባለስልጣኖች፤ 

አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት የበይ ተመልካች ሆነው እንዲቀሩ 

ፍላጎታቸውን አንፀባርቀዋል፡፡ ለአብነት ያህልም  በዚያን ሰሞን የሀገሪቱ የውሃ ሃብትና የመስኖ 

ሚኒስትር ዶክተር ሁሴን አልአትፊ “ቆራጥ እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር ኢትዮጵያ በጀመረችው 

የተናጠል ፖሊሲ ልትቀጥል ትችላለች” የሚል ተረት፣ ተረት ዓይነት አባባል ሲናገሩ ተደምጧል፡፡ 

በግብፅ መንግስት ውስጥ የናይል ጉዳይ ኤክስፐርት የሆኑት ሀኒ ሩሴል እንዲሁ “ኢትዮጵያ ግድቡን 

ሰርታ አጠናቀቀች ማለት ሙሉ ለሙሉ ወደ ጠላትነት ተቀየረች ማለት ነው” ያሉትንም 

በአስረጂነት ማንሳት ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪም በዓለም የምግብ ድርጅት የግብፅ ተወካይ 

ሙጃሂድ አካራ “ያለ ዓባይ ግብፅ የምትባል ሀገር የለችም” በማለት ሀገራችን የምትከተለውን በጋራ 
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አብሮ የማደግ ትልምን እምብዛም ግምት አለመስጠታቸውን የሚያመላክቱ ሁነኛ አስረጂዎች 

ይመስሉኛል።  

ታዲያ የዚህን ፅሑፍ አቅራቢ ሁሌም የሚያስገርመኝ ነገር ቢኖር እነዚህን የመሳሰሉ በግብፅ 

መንግስት ውስጥ ቁልፍ ቦታ ያላቸው ባለስልጣናት ያሻቸውን ሲናገሩ፤ የፕሬዚዳንት ሙርሲ 

አስተዳደር ግን ፈጠን ብሎ “የመንግስቴ አቋም አይደለም” እያለ የሚያስተባብለው ጉዳይ ነው። 

ይህ ሁኔታ ግን እንደ እኔ ላለ ነገሮችን በቀጥተኛ ሁኔታቸው ለሚመለከት ሰው የሚዋጥ አይደለም። 

ምክንያቱም የየትኛውም ሀገር መንግስት ባለስልጣን እንኳንስ የሀገሩ ትልቅ አጀንዳ በሆነው የዓባይ 

ጉዳይ ቀርቶ በተራ ንግግሮችም ውስጥ ቢሆን የሚያንፀባርቀው የመንግሰቱን አጀንዳና አቋም 

በመሆኑ ነው። እናም በእኔ እምነት ምናልባትም አቋሙ የሀገሪቱ መንግስት ጭምር ላለመሆኑ 

እርግጠኛ መሆን የሚቻል አይመስለኝም። ይህ ዕውነታም አዲሱ የግብፅ መንግስት “ሙባረካዊ 

አካሄዶችን” እየተከተለ ነው እንድል ያስገድደኛል።  

ለዚህ አባባሌ ደግሞ ልክ የሙባረክ አገዛዝ እንደሚያደርገው ሁሉ፤ ከመሰንበቻው 

የፕሬዚዳንት ሙርሲ መንግስት “ታሪክ ራሱን ይደግማል” እንደሚባለው አከናወነውና ሊያከናውነው 

ይችላል የተባሉትን ሁለት ተግባራትን በምክንያትነት መጥቀስ እችላለሁ። አንደኛው በተለያዩ 

መገናኛ ብዙሃን እንደተገለፀው የህዳሴው ግድብ ምናቸውም ያልሆነውን የሳዑዲ ዓረቢያውን 

ምክትል የመከላከያ ሚኒስትር አልአሚር ካሊድ ቢን ሱልጣንን በመጠቀም ለመከወን የዳዳው በእጅ 

አዙር ውክልና ጉዳይን የማስፈፀም ተግባር ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በቅርቡ “ሶማሌላንድ ሰን” 

በተሰኘው ድረ-ገፅ ላይ፤ ግብፅ ከዓባይ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ለማካሄድ 

እንዲያመቻት ሶማሌላንድንና ሶማሊያን መጠቀም ስለምትፈልግ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን 

ለእነዚህ ሀገራትና ለአል-ሸባብ በገፍ ልታቀርብ ትችላለች በማለት ሞ ዓሊ የተሰኙ ግለሰብ 

ያስነበቡን ዘገባ ነው።  

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው በሀገራችን ህዝብ ሁለንተናዊ ድጋፍ 

ሁለተኛ ዓመት የልደት ሻማውን የለኮሰው ታላቁ የህዳሴ ግድብ እና የሳዑዲ አረቢያ መንግስትን 

ባለስልጣን የሚያገናኛቸው ምንም ነገር የለም። እርግጥ የሳዑዲና የኢትዮጵያ ግንኙነት ከነብዮ 

መሐመድ (ሰ.ዓ.ወ.) ጀምሮ የረጅም ጊዜ ታሪካዊ ቁርኝት ያለው ነው። ይህ ጠንካራ ግንኙነትም 

በአንዴ የሚፋቅ አይደለም።…ይሁንና የአንድ ሀገር ባለስልጣን ከመሬት ተነስቶ በአንዲት 

ሉዓላዊት ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት በይሆናል ትንቢት በደፈናው “የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ከተደረመሰ ካርቱም ሙሉ ለሙሉ ትዋጣለች፣ ዋነኛዋ ተጎጂ ደግሞ ግብፅ ናት” እያለ 

ሊፈተፍት አይችልም። አካሄዱ ባህሪያዊ አይደለምና። እናም የባለስልጣኑ ንግግር የሙርሲው 

ሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ ከኢራን ይልቅ ወደ ሳዑዲ እንዲያደላ ለማድረግ እንዲሁም 
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በግብፅ መንግስት ይሁንታ የተደረገ ነው የሚለውን የበርካታ ተንታኞችን እምነት ትክክል ነው 

ብለን እንድንቀበል ያደርገናል።  

በመሆኑም ግብፅ በሳዑዲ ዓረቢያው ባለስልጣን በኩል በውክልና ንግግር ያስተላለፈችውና 

በጥንቆላ ላይ በተመሰረተ አባባል ያካሄደችው ሙከራ፤ እንደ ትናንቱ ሁሉ ዛሬም “ኢትዮጵያ 

ከዓባይ ውሃ አንድ ጠብታ መጠቀም የለባትም” የሚለውን ኢ-ፍትሃዊ አጠቃቀምን እያቀነቀነች ነው 

ማለት ይቻላል። እናም የካይሮ መንግስት ይህን መሰሉን የውክልና ሙባረካዊ አካሄድን በመተው፤ 

ሁሌም በቀጥታ ንግግር እንደሚለው በህዳሴው ግድብ ላይ የሁሉንም ወገኖች ፍላጎት በሚያረካና 

በሚያጎነብት መልኩ መንቀሳቀስ ይኖርበታል ባይ ነኝ። ምክንያቱም ግብፅ በታሪኳ በውክልና 

ያከናወነቻቸው ማናቸውም ተግባራት ውጤት አልባ በመሆናቸው ነው። ስለሆነም ከኢትዮጵያ ጋር 

ታላቁን የህዳሴ ግድብ አስመልክቶ በምታደርጋቸው ክንዋኔዎች ሁሉም ወገኖች አሸናፊ 

በሚሆኑበትና ሰጥቶ በመቀበል መርህ መመራት የሚኖርባት ይመስለኛል። ለምን ቢባል፤ በአንድ 

በኩል ኦፊሴላዊ በሆነ መንገድ “የህዳሴው ግድብ ሀገራችንን ካልጎዳ የኢትዮጵያን ዕድገት 

አንቃወምም” እያሉ፤ በሌላ በኩል ደግሞ በእጅ አዙር ውክልና የህዳሴውን ግድብ መቃወም 

ከፖለቲካዊም ይሁን ከዲፕሎማሲያዊ ጥቅም አኳያ የሚያስገኘው ፋይዳ ባለመኖሩ ነው።  

“ሶማሌላንድ ሰን” ድረ-ገፅ ላይ ሞ ዓሊ የተባሉ ግለሰብ የጠቀሱትና ግብፅ ከዓባይ ጉዳይ 

ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ለማካሄድ እንዲያመቻት ሶማሌላንድንና ሶማሊያን እንደ 

ሽፋን መጠቀም ስለምትፈልግ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ለእነዚህ ሀገራትና ለአል-ሸባብ በገፍ 

ልታቀርብ ትችላለች የሚለው ስጋትም ሀገሪቱ ከሙባረካዊ አካሄዶች ዛሬም እንዳልተላቀቀች 

የሚያሳይ ነው። እንደ ዓሊ አባባል ከሆነ እርግጥም የሙርሲ መንግስት ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር 

ያላትን በመፈቃቀድና በሰላም ላይ የተመሰረተ ግንኙነትን አያውቅም ማለት ነው። በአዲሱ 

መንግስት እሳቤ ምናልባትም የኢትዮጵያ ደመኛ ጠላት የሆነው የኤርትራ መንግስት በሙባረክ 

ዘመን የግብፅ መንግስት ተወካይ ሆኖ በመስራቱ ሳቢያ “የተበላ ዕቁብ ነው” በማለት ፊቱን አቶ ሞ 

ዓሊ ወደ ጠቀሷቸው ሀገራት አዙሮ ሊሆን ይችላል። ግና ይህ የውክልና ጦርነት (proxy war) እና 

የጠብ-አጫሪነት ተግባር በካይሮ መንግስት በኩል ታስቦ ከሆነ፤ ድርጊቱ አስገራሚ ብቻ ሳይሆን 

ፈፅሞ ሊሳካ የማይችል ጭምር መሆኑንም ማወቅ ያስፈልጋል። ግና እንዴት?...እንደሚከተለው 

እናየዋለን።… 

በቅድሚያ ሀገራችን ከየትኛውም የጎረቤት ሀገር ጋር ያላት ግንኙነት በጋራ ሰላምና 

ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረ መሆኑን የግብፅ መንግሰት ሊያውቀው ይገባል። በዚህ መሰረትም ከሁሉም 

ጎረቤቶቿ ጋር በህዝብ ለህዝብም ይሁን በመንግስት ደረጃ ያላት የሁለትዮሽ ግንኙነት ሰላማዊ 

መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው። በመሆኑም ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ መንግስትና ህዝቦች ጋር 
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በደምና በአጥንት የተጋመደ ትስስር አላት። የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች በታሪክ፣ በባህል፣ አብሮ 

በመኖርና በመዋለድ አብሮነታቸውን አጠንክረው ዛሬ ላይ የደረሱ ናቸው። በኢኖሚያዊ ቁርኝትም 

ቢሆን ያ ህዝብና መንግስት ከሀገራችን ጋር በጥብቅ ተሳስረዋል። በዚህም ሳቢያ የሶማሌላንድ ዜጎች 

ሀገራችንን እንደ ሁለተኛ ሀገራቸው ነው የሚቆጥሯት። የእኛም ዜጎች ቢሆኑ ሶማሌላንድን እንደ 

ሀገራቸው በመቁጠር አብረዋቸው እየኖሩ ነው።  

ከዚህ የህዝብ ለህዝብ ጥብቅ ቁርኝት ባሻገር፤ የኢፌዴሪ መንግስት በሚከተለው 

የማንኛውንም ህዝብ መብቶች የማክበር ሰላማዊ መርህ ሳቢያም ይህች ሀገር የኢትዮጵያ ወዳጅ 

ከሆነች ዘለግ ያሉ ዓመታት ተቆጥረዋል። የሀገራችን መንግስት በሚከተለው የሰላም ፖሊሲ 

ምክንያትም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት የሰመረ ነው፤ በወንድማማችነትና ተባብሮ 

በጋራ በማደግ ላይ የተመሰረተም ጭምር። እናም አቶ ዓሊ እንዳሉት በዚህች የቅርብ አጋራችን 

በሆነች ሀገር በኩል ግብፅ ኢትዮጵያ የዓባይን ውሃ እንዳትጠቀም የውክልና ጦርነት አካሂዳለሁ ብላ 

የምታስብ ከሆነ ትርፉ ልፋት ብቻ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው—ፍላጎቷ “ላም አለኝ 

በሰማይ…” እንዲሉት ዓይነት እንደሚሆን ያለጥርጥር መናገር ስለሚቻል ነው። ምክንያቱም ሰላምን 

አብዝቶ የሚሻውና ወንድም የሆነው የዚያች ሀገር ህዝብና መንግስት ለእንዲህ ዓይነቱ የጠብ-

አጫሪነት ፍላጎት የሚከፈት ልብ ስለሌለው ነው።  

እስቲ አሁን ደግሞ አቶ ሞ ዓሊ በፅሑፋቸው ላይ ስለ በሶማሊያ በኩል ሊካሄድ ይችላል 

በማለት ያተቱትን የውክልና ጦርነት ጉዳይ እንመልከት። እርሳቸው እንዳሉት ግብፅ ለሶማሊያ 

መሳሪያ በገፍ ልታስታጥቅ ትችላለች፤ አል-ሸባብም ይህንኑ ዕድል በመጠቀም የህዝቡን ድጋፍ 

ለማግኘት ለግብፃውያን አጋርነቱን በማሳየት ላይ ነው።…እርግጥ ግብፆች ይህንንም የጠብ—

አጫሪነት ተግባር አስበውት ከሆነ ያለጥርጥር መሳሳታቸውን ማወቅ ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ። 

ምክንያቱም ሀገራችን ልክ እንደ ሶማሌላንድ ሁሉ፤ ከሶማሊያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስት 

ጋርም በህዝብ ለህዝብ ግንኙነትና በሰላም ላይ የተመሰረተ ቁርኝት ያላት በመሆኑ ነው። በዚህም 

የሀገራችን መንግስትና ህዝብ ለአዲሲቷ ሶማሊያ መፈጠርና ህዝቦቿም የሰላም እፎይታን 

እንዲያገኙ በአያሌው ጥረዋል።    

ለዚህም የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የዚያች ሀገር ህዝብ ለ10 ዓመታት ያህል በሰላም 

እጦት ምክንያት በስደት ሲንገላታ ተቀብሎ እንደ ዜጋ መጠለያ በመስጠት ያደረጉትን ወንድማዊ 

እንክብካቤ መጥቀስ ይቻላል። በዚህ ሰናይ ምግባራቸው ሳይወሰኑም የአካባቢው የሰላም ጠንቅ 

የነበሩትን እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረትንና አል-ሸባብን በማስወገድና በማዳከም ረገድ የማይተካ 

ሚና ተጫውተዋል። በሶማሊያ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋምና ኋላ ላይም ዴሞክራሲያዊው 

የሞቃዲሾ መንግሰት እንዲመሰረት ከሌሎች ሰላም ወዳድ አፍሪካያን ጋር በመሆን ብርቱ ጥረት 
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አድረገዋል። በዚህም ዛሬ የዚያች ሀገር ህዝብ የሰላም አየር እንዲተነፍስና ያለ አንዳች ስጋት 

ወጥቶ እንዲገባ ሀገራችንና ህዝቧ ባለውለታ ናቸው ማለት ይቻላል። 

ይህን ዕውነታ ደግሞ የሶማሊያ መንግስትም ይሁን ህዝብ በሚገባ ይገነዘቡታል። ይህን 

የተገነዘበ መንግስትና ህዝብ ደግሞ የግብፅን የውክልና ጦርነት ባለውለታ በሆነው በገዛ ወንድሙ 

ላይ ለማካሄድ ይዘጋጃል ማለት አይቻልም። ከዚህ በተጨማሪም የሶማሊያ ህዝብና መንግስት 

ጦርነት የሰለቻቸው ብቻ ሳይሆኑ፤ አንድም የጥይት ድምፅ መስማት የሚሹ አይደሉም። በተለያዩ 

ጊዜያት ሲናገሩ እንደምንሰማው በሀገራቸው ላይ እንደማንኛውም ጎረቤት ሀገር በሰላም መኖርና 

ህይወትን ያማረ ማድረግ እንደሚፈልጉ ነው። ይህ ከልብ የመነጨ የህዝቡ ፍላጎትም ለባዕዳን 

ፍላጎት ሲባል ሊታጠፍ አይችልም። ለሰላም የተዘረጉ እጆች መሳሪያን ሊጨብጡ አይችሉምና። 

ከዚህ ጎን ለጎንም በአል-ሸባበ በኩል ግብፅን ‘እንኳን ደህና መጣሽ’ በማለት የሽብር ቡድኑ 

አጋጣሚውን ለመጠቀም የሚያደርገው መቅበዝበዝ የሚሰራ አይመስለኝም፤ ለካይሮው መንግሰትም 

አይበጅም። ለዚህም ሁለት ተጨባጭ ሃቆችን በምክንያትነት ማንሳት እችላለሁ። አንደኛው 

አሸባሪው ቡድን በራሱ ህዝብ ላይ በፈፀመውና በሚፈፅመው ኢ-ሰብዓዊ ተግባር የተተፋና በአሁኑ 

ወቅት አከርካሪው ተመትቶ በእጅጉ መዳከሙ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ቡድኑ የምስራቅ አፍሪካ 

የአል-ቃዒዳ ክንፍ መሆኑን ያወጀ እንዲሁም የግብፅ መንግስት አጋር የሆነው የዋሽንግተን 

አስተዳደር በአሸባሪነት የፈረጀው ስለሆነ ነው። 

እንግዲህ እነዚህን ሁለት የማያወላዱ ምክንያቶችን ስንመለከት፤ የተዳከመውና በህዝብ 

የተተፋው የግብረ-ሽበራ ቡድን የግብፅን የውክልና ጦርነት ጥሪን ለመቀበል አጋርነቱን አሳይቷል 

ብለን ብናስበ እንኳን ረብ ያለው ነገር ይፈፅማል ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል። ለምን ቢሉ፤ 

በሀገሩ ህዝብ ላይ በሚያካሂደው ኢ -ሰብዓዊ ድርጊት ሳቢያ በዚያች ሀገር ዜጎች የተተፋው ይህ 

የሽብር ቡድን፤ የሰው ኃይል ማጣቱ፣ ለፅንፈኝነት ሥራው የሚጠቀምበትን መሣሪያና የሎጀስቲክስ 

አቅርቦት የሚያሟላበት ኢኮኖሚያዊ አቅሙ እየላሸቀ መሄዱ እንዲሁም በየጊዜው በሚደርስበት 

ወታደራዊ ኪሳራ ሳቢያ አቅሙ ከትናንት ዛሬ እየሰለለ መምጣቱ ግብፅ ትፈልገዋለች ለተባለው 

የጠብ-አጫሪነት ተግባር ብቁ አይደለም፡፡ በአሁኑ ወቅትም ሶማሊያ ውስጥ በአንድ ክልል ብቻ 

ተወሽቆና ራሱን ከአፍሪካ ህብረት ኃይሎች ደብቆ የሚኖር በመሆኑም ይህ ነው የሚባል ተግባር 

ይፈፅማል ተብሎ አይታሰብም። 

በሌላ በኩልም ይህ ቡድን ዓለም በአሸባሪነት የፈረጀውና በግብፃዊው አይማን አል-ዛዋሪ 

የሚመራው አል-ቃዒዳ አንድ ክንፍ በመሆኑ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ የተወገዘና ተቀባይነት 

የሌለው ነው። በተለይም የአሜሪካ መንግስት በግልፅ ይህንን ቡድን በአሸባሪነት መፈረጁ የግብፅን 

ፍላጎት መና የሚያስቀረው ነው። እርግጥ አቶ ዓሊ እንዳተቱት የግብፅ መንግስት ከአሸባሪው ቡድን 
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ጋር ለመስራት የሚፈልግ ከሆነ በምዕራቡ ዓለምም ይሁን በሌሎች ሰላም ወዳድ ሀገራት 

“ከአገልግሎት መስጫ ውጪ” የመሆን ዕጣ ፈንታን ለመቀበል ዝግጁ መሆን አለበት። ለምን 

ቢባል፤ ይህ መንግስት በውግዘት ሽብርን ስፖንሰር ከሚያደርጉ መንግስታት (Terrorism sponsor 

Governements) መካከል ከመመደብ ባለፈ፤ በዋሽንግተን አስተዳደር በኩል ለጦር ሰራዊቱ 

የሚመደበው በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ውሃ ስለሚበላው ነው። እናም ለአላስፈላጊ የውሃ ፍላጎት 

ሲባል ሁሉም ነገር ውሃ ሊበላው እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል ባይ ነኝ። 

ታዲያ እዚህ ላይ ቀደም ሲል ካነሳኋቸው የሀገሪቱ መሰረታዊ የውክልና ጦርነት ፍላጎት 

በመነሳት “ግብፅን ሙባረካዊ አካሄዶች ያዋጧት ይሆን?” የሚል ጥያቄ ስናነሳ፤ ምላሹ “በፍፁም 

አያዋጧትም” ሆኖ እናገኘዋለን። ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደገለፅኩት ግብፅ በታሪኳ ከጋማል 

አብዱል ናስር እስከ ሆስኒ ሙባረክ የአገዛዝ ዘመን ድረስ በሀገራችን ላይ ያካሄደችው የውክልና 

ጦርነቶች አንድም ጊዜ ውጤት አስገኝተውላት የማያውቁ በመሆናቸው ነው። በተለይም ካለፉት 21 

ዓመታት ወዲህ የካይሮው መንግስት ያሂደው የነበረውን የውክልና ጦርነት ቱባ ሴራን የኢፌዴሪ 

መንግስትና ህዝቡ በበሰለና በሰከነ አኳኋን እየተረተሩት በመምጣት ከቀቢፀ-ተስፋነት እንዳያልፍ 

አድርገውት ዛሬ ላይ ደርሰዋል። ትናንት ያልተሳካ ቀቢፀ-ተስፋ ደግሞ ዛሬ ላይ አዲስ ወይንን 

በአሮጌ አቁማዳ የማሰቀመጥ ስሌት ሊሰራ አይችልም— የኢትዮጵያ መንግሰትም ይሁን ህዝቡ 

አሁንም አሉና። ስለሆነም  የሙርሲ መንግስት ምናልባትም አቶ ሞ ዓሊ እንዳሉት ይህን የጠብ- 

አጫሪነት ድርጊት አስቦት ከሆነ አርፎ መቀመጥ ያለበት ይመስለኛል—የኢትዮጵያ ህዝብ 

የህዳሴውን ግድብ ጀምሮ ከማጠናቀቅ የሚያደናቅፈው አንዳችም ምድራዊ ኃይል የለምና። 

እናም የግብፅ መንግሰት በውክልና ጦርነትን ሀገራችንን በማዳከም በራሳችን አቅም 

እየገነባን ያለነውን ታላቁን የህዳሴ ግድብ “እኛ ብቻ እንብላ” በሚል ያረጀ አስተሳሰብ ለማደናቀፍ 

ከሞከረ፤ ሊባል የሚችለው ነገር ቢኖር የኢትዮጵያን ነባራዊ ዕውነታ አልተረዳም ብቻ ነው ። አዎ! 

ዛሬ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አሁን ካለበት “እሱነቱ” መላቀቅና መለወጥ ይፈልጋል፡፡ የቀደምት 

አበውንና እመውን የስልጣኔ ማንነት እየተመለከተ፣ የሀገሩን የድህነትና የኋላ ቀርነት ግርዶሽን 

በመቅደድ ወደ አዲስ ማንነቱ ተቀይሮ ለመታደስ  የማይሻ ዜጋ ሀገራችን ውስጥ የለም፡፡ ‘ትላንት 

በስልጣኔ  ማማ ላይ የነበረች ሀገሬ፣ ዛሬ በእኔ ትውልድ  እንደምን የረሃብ ተምሳሌት ሆና 

ትጠቀሳለች?’ በሚል ቁጭት፤ የነገ “እሱነቱን” እውን ለማድረግ የማይብሰለሰል ወገን በባትሪ 

ተፈልጎም አይገኝም፡፡ በብሔራዊ አንድነቱና ጥቅሙ ላይ የማይደራደረው ይህ ህዝብ፤ የህዳሴውን 

ግድብ ለመገንባት ከልሂቅ እስከ ደቂቅ ከጫፍ እሰከ ጫፍ በገንዘቡ፣ በዕውቀቱና በጉልበቱ ያለ 

አንዳች እረፍት ሃያ አራት ሰዓት ሙሉ በመረባረብ ላይ ያለውም ለዚሁ ነው። 
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 እናም ይህ “አብረን እንደግ” ባይ ማዛናዊ ህዝብ እየገነባ ያለውን የህዳሴ ግድብ ከሰማይ 

በታች የሚያቆመው ኃይል አለመኖሩን በሰከነ አዕምሮ ማጤን ተገቢና ትክክለኛ ውሳኔ 

ይመስለኛል— ሰሞኑን ፕሬዚዳንት አህመድ ሙርሲ “በናይል ጉዳይ ምንም ዓይነት ቀውስ 

አይኖርም” ሲሉ “ቢኪያ ኒውስ” ለተሰኘው የዜና አውታር ኦፌሴላዊ በሆነ መንገድ እንደነገሩት 

ማለት ነው። እርግጥም ትክክለኛውና ለግብፅ የሚያዋጣት አቅጣጫ ይኸው ያለ አንዳች ቀውስ 

ሁሉም እጅ ለእጅ ተያይዞ በእኩልነት የሚያድግበት አማራጭ ብቻ ነው። ትናንተ ተሞክሮ 

ያልሰራው ሙባረካዊ ቀመር ዛሬም ፉርሽ መሆኑ አይቀሬ ነውና። አማን ያሰንብተን።  

      

  

 

 

 

 

 

 


