
ታሊቁ ዱፕልማሲ ዴሌ   ማሙሽ ሃብተየስ—ከፒያሳ 

 

     ስምንት ዓመታት አሇፈት—ሰነደ ታትሞ በይፊ ሇህዝብ ከተሰራጨ። ሰሞነኛ ወቅታዊ 

ገዲዩችን አስመሌክቶ ያቀፊቸው አንኳር ጉዲዩች “ትንቢት ይቀዴም ሇነገር” የሚሇውን 

ቅደሳዊ ቃሌ ያስታውሰናሌ። ትናንት ሊይ ሆኖ ነገን በሚገባ ተመሌክቷሌ። የትናንት 

ራዕያዊ እሳቤዎቹን ትክክከሇኛነትም አረጋግጧሌ። ከያለበት ስርቻ ተጠራርተው እንዯ 

እንቧይ ካብ የተሰባሰቡ “ወፌ ዘራሽ” ፖሇቲከኞችን ማንነትን ገሊሌጦ ማዯናገሪያቸውን 

የእውነት ፀሏይ በአዯባባይ እንዱሞቀው አዴርጓሌ። 

     ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስከብሩ እምቅ ዱፕልማሲያዊ ግንኙነትን ካካተተበት 158 

ገፆቹ ውስጥ በአንደ ሊይ እንዱህ ሲሌ አስፌሯሌ—ሰነደ። “…ኢትዮጵያ ፇጣን ሌማት 

ማረጋገጥ ካሇባት የተፇጥሮ ሏብቷን በአግባቡ መጠቀምና መንከባከብ አሇባት። 

የኤላክትሪክ ኃይሌ በማመንጨት የራስዋን ፌሊጎት ከማሟሊት አሌፊ ሱዲንና ግብፅን 

ጨምሮ ሇጎረቤት ሀገሮች በመሸጥ የውጭ ምንዛሪ በማግኘት በአፌሪካ ቀንዴ ጠንካራ 

ኢኮኖሚያዊ ትስስር እንዱኖር ማዴረግ አሇባት።…” እርግጥም ይህ አባባሌ በትናንት 

መነፅር ዛሬ እየተከናወነ ያሇውን ተግባር ፌንትው አዴርጎ የሚያሳይ ነው። ይሁንና ይህን 

መሰልቹን የሰነደን ትናንታዊ ራዕይ በስምንት ዓመታት ዕዴሜ ውስጥ ቀንብቦ መመሌከት 

አይቻሌም። ገዥው ፓርቲ የህዝቦችን የዘመናት ጥያቄ አንግቦ ይታገሌ የነበረ በመሆኑ፣

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የተወጠነ ሀገራዊ አመሇካከትን የሚያንፀባርቅ ነው —የኢፋዱሪ የውጭ 

ጉዲይና የዯህንነት ፖሉሲና ስትራቴጂ። 

     ሆኖም ከዚህ ፖሉሲ ጋር ፇፅሞ የማይተዋወቁትና ምርጫ 2002 ያቧዯናቸው እሳትና 

ጭዴ የመዴረክ አመራሮች በየሚዱያው የሚያናፌሱት የጥሊቻ ፕሮፖጋንዲ ዛሬም 

ማንነታቸውን እየነገሩን ነው። ሰነደ ግብፅና ኢትዩጵያ በዓባይ ጉዲይ ሊይ ስሇሚኖራቸው 

ጥቅሞችን የማጣጣም መርህን አንዴም ቀን አይተውት የማያውቁት አምና የተፇጠሩት 

የእንቧይ ካብ የዯፇና ጥሊቻ ስብስቦች፤በየጊዜው ከሚያሰሙን እርስ በርሳቸው የሚጋጩ 

ዱስኩሮች ውስጥ ሰሞኑን የመዴረኩ ዋና ፀሏፉ አቶ ጥሊሁን እንዯሻው ሇጀርመን ሬዴዩ 

የአማርኛው ቋንቋ የሰጡትን “አጀብ”  የሚያሰኝ ውሸትን መመሌከት ይቻሊሌ። 



     የአምናዎቹ ፖሇቲከኞች አመራር አካሌ የሆኑት እኚህ ሰው “የዘሬን ብተው 

ያንዘርዝረኝ” በሚሌ እሳቤ እንዱህም አለ —“አጀንዲው የኛ ነበር ፤ነገር ግን ተነጠቅን።” 

ባፇጠጠና ባገጠጠ ቅጥፇት የሚታወቀው “የእውነት ሇምኔ” ማህበር አባሌ የሆኑት አቶ 

ጥሊሁንን ምናሌባትም ‹የቱ አጀንዲ?› ብሊችሁ ብትጠይቋቸው፤‹የዓባይን ነዋ!› ብሇው 

ቢመሌሱሊችሁ ሌትገረሙ አይገባም። እርግጥም እነ “ቆርጦ ቀጥሌ” ተነጠቅን የሚለት 

የዓባይ ወንዝን በመገዯብ በመገንባት ሊይ የሚገኘውን ታሊቁን የኢትዩጵያ ህዲሴ ግዴብ 

ግንባታ አጀንዲን ነው። 

     እንግዱህ ሌብ በለ! በወርሃ‐ህዲር 1995 ዓ.ም ይፊ የሆነው የሀገራችን የውጭ ጉዲይ 

ፖሉሲ “…ኢትዩጵያ በዓባይ ተፊሰስ ሊይ ፇጣን ዕዴገትን ሇማሳካት የሚያስችሌ ስራ 

ካሌሰራች የሌማት ስራዎቹ ሉከናወኑ አይችለም። ይህንንም የግብፅን መሰረታዊ ጥቅም 

በማይነካ፣ጥቅሞችን በሚያጣጣም አኳኋን ማዴረግ ይቻሊሌ፣ይገባሌም።…” በማሇት 

መንግስት የዓባይን ወንዝ አጠቃቀም አስመሌክቶ የሚከተሇውን አቋም ይፊ አዴርጓሌ። 

     ከምርጫ 2002 ዋዜማ ጀምሮ ፌትሏዊውን የኢትዩጵያን ህዝብ በውሸት ወሬ 

ሇማዯናገር ሲጥሩ የነበሩት ተቃዋሚዎች፤አንደ የላሊው የጡት ሌጅ ሆኖ፣ እርስ 

በእርሳቸው እንዯ መዥገር ከተጣበቁ ገና አንዴ ዓመት ከመንፇቅ እንኳን በቅጡ 

አሌዯፇኑም። ታዱያ መቼ የነዯፈት የዓባይ አጀንዲ ነው የተነጠቀባቸው? ከመቼ ወዱህስ 

ነው በላሇ አፇጣጠራቸው ስሇ ሀገራዊ ዕዴገት ማሰብ የጀመሩት? ወይስ ፖሉሲው የእነርሱ 

ነበር? ...እናንተዬ እንዳት ነው ነገሩ?— በቃ እነዚህ ሰዎች ከፌተኛ የህዝብ ዴጋፌ ባዩ 

ቁጥር ዓይናቸውን በጨው ታጥበው “የእኛ ነበር፣ ተነጠቅን” የሚሌ አሳፊሪ ስብቀት እነዯ 

ተውሳክ ተጣባቸው ማሇት ነው? …ኧረ ሇመሆኑ እስቲ እዚህ ሊይ አንዴ ጥያቄ 

እናቅርብሊቸው —“የመዴረክ አመራሮች ሆይ!...የተሇያዩ የግብፅ የህብረተሰብ ክፌልችን 

የሚወክሇው የሌዑካን ቡዴን ወዯ አዱስ አበባ እንዱመጣ ጉዲዩን በአጀንዲነት የያዛችሁት 

እናንተ ናችሁ አይዯሌ?”—መቼም ዯረቅ ቅጥፇታችው ዓይን ያወጣ ነውና “ተነጠቅን እንጂ 

አዎ!” አትለም ተብል አይገመትም— “ያዯቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይተውም” እንዱሌ 

የሀገራችን አርሶ አዯር። 

     እውነታው ግን ይህ አይዯሇም። እነዚህ ኃይልች ከአዯናቃፉ ተግባራቸው ተሊቅቀው 

እንዱህ ዓይነቱን በጎ ነገር የሚስቡበት አዕምሮም ይሁን ባህሪያዊ ተፇጥሮ የሊቸውም።



ታዱያ ይህን የ“መዴረክ”ን እርቃኑን የቀረ የውሸት ዴሪቶ እዚህ ሊይ እንግታውና ፤ እስቲ 

ወዯ ግብፅ የሌዑካን ቡዴን የአመጣጥ ሁኔታ እንዝሇቅ።… 

      ቡዴኑ ወዯ ሀገራችን ሉመጣ የቻሇው መንግስት ራሱ በነዯፇው የውጭ ጉዲይ 

ፖሉሲ እየተመራ ባከናወናቸው በርካታ ጥረቶች ሳቢያ በተጎናጸፇው ታሊቅ የዱፕልማሲ 

ዴሌ ምክንያት ነው፡፡ በዚህ ጽሁፌ አቅራቢ እምነት፤ዴለ በይበሌጥ ሇመረዲት የግብፅን 

ህዝብ የ”ዴሮ” እና ”ዘንዴሮ” የአመሇካከት ሌዩነትን መቃኘት ያስፇሌጋሌ፡፡ 

 ኢትዮጵያና ግብፅ ዘመናትን የተሻገረ ታሪካዊ የህዝብ ሇህዝብ ትስስርና ቁርኝት 

ያሊቸው ሀገራት ቢሆኑም፤በዓባይ ወንዝ ምክንያት ግንኙነታቸው የሚጠበቀውን ያህሌ 

ተጠናክሮ አሌቀጠሇም፡፡ ሇዚህም ግብጽን በየተራ ሲመሯት የነበሩት መንግስታት የዓባይን 

ወንዝ የውስጣቸውን የፖሇቲካ ትኩሳት ማብረጃ መሣሪያ አዴርገው ሲጠቀሙበት 

መቆየታቸው በምክንያት ይጠቀሳሌ፡፡ መንግስታቱ ኢትዮጵያ የዓባይ ውሃን መጠቀም 

ከጀመረች ሀገራቸው ሇከፌተኛ አዯጋ እንዯምትጋሇጥ በማስመሰሌ ህዝቡን ሲያዯናግሩት 

ኖረዋሌ፡፡  

     አንዲንድቹም ሀገራቸውና ሱዲን ብቻ እ.ኤ.አ በ1959 የተፇራረሙትን የቅኝ ገዥዎች 

ውሌ በመጥቀስ፤ኢትዮጵያ ከውሃው አንዴም ሉትር መጠቀም እንዯላሇባት ሇህዝባቸው 

ሲገሌጹ ነበር፡፡ ሇዓባይ ወንዝ ከ85 በመቶ የማያንስ ውሃ የምታበረክተው ሀገራችን፤ኢ-

ፌትሏዊ በሆነ መንገዴ የበይ ተመሌካች እንዴትሆን ያሊከናወኑት ዴብቅና ግሌጽ ሴራ 

አሌነበረም፡፡ በዚህም በህዝባቸው ውስጥ የተሳሳቱ አስተሳሰቦችን መፌጠር ችሇዋሌ፡፡ 

 በተሇይ በሆስኒ ሙባረክ የአገዛዝ ዘመን ወቅት፤ህዝቡ ውስጣዊ ችግሮቹን 

እንዲይመሇከት የአባይ ጉዲይ በዋነኛ “የአዯንዛዥ ዕፅነት” ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ ስርዓቱ 

ፀረ-ዳሞክራሲያዊ ከመሆኑም በሊይ፣የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ”አዴሮ ቃሪያ” እንዱሆንና 

የህዝቡንም ተጠቃሚነት ያሊረጋገጠ ነው፡፡ በዚህም ሳቢያ በመሊው ግብጽ ከፌተኛ ስራ 

አጥነት እንዱፇጠር አዴርጓሌ፡፡ ታዱያ ህዝቡ ውስጣዊ ችግሩን እንዲይመሇከት አገዛዙ 

”ኢትዮጵያ ዓባይን ሌትጠቀም ነው፤ውሃችንም ሉቀንስ ይችሊሌ” የሚሌ ማዯናገሪያ 

በመፌጠር ወንዙን የፇሊጭ ቆራጭ ስርዓቱ መዯገፉያ ምሶሶ አዴርጎ ተጠቅሞበታሌ፡፡

ህዝቡም ሊሇፈት 30 ዓመታት ይህንን ዯግፍ እንዱቆምና ሀገራችንንም በመጥፍ ዓይን 



እንዱመሇከታት የሚያዯርግ ስሜት ሲፇጥር ኖሯሌ—ሃቁ ሲታወቅ አወዲዯቁ “ሲያሌቅ 

አያምር” እንዱለት ዓይነት ሆነ እንጂ፡፡ 

 በዚህም ሆነ በዚያ፤የግብጽ ህዝብ በገዥዎቹ ምክንያት በሀገራችን ሊይ የተዛባ 

አመሇካከት እንዱኖረው ከመዯረጉም በሊይ፣አረባዊ እንጂ አፌሪካዊ ማንነቱም እንዱጠፊ 

ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ታዱያ እዚህ ሊይ ‹የግብጽን ህዝብ የተሇያዩ ክፌልችን የሚወክሇው 

የሌዑካን ቡዴን ወዯ አዱስ አበባ ሇምን መጣ?›የሚሌ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ 

ታዱያ እውነቱም እንዱህ ይነበባሌ፡፡… 

 የሌዑካን ቡዴኑ በቀዯምት ገዥዎቹ የዓባይ ጉዲይ አስመሌክተው ሲነግሩት 

የነበረው አፇ-ታሪክ ትክክሇኛ አሇመሆኑን ተገንዝቧሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ የኢትዮጵያ 

ህዝብና መንግስት በዓባይ ወንዝ ሊይ ጥቅሞችን ሇማጣጣም የሚሰሩ እንጂ፣የግብጽ ህዝብ 

ጠሊት አሇመሆናቸውን እዚሁ መጥቶ ካየው ነገር ተረዴቷሌ፡፡ሀገራችን ከጎረቤቶቿ ጋር 

በጋራ ተጠቃሚነት መርህ እጅ ሇእጅ ተያይዛ የማዯግና በሰሊም አብራ የመኖር ፌሊጎት 

እንዲሊት ዕውነታውን ተመሌክቷሌ፡፡ሌማታዊ መንግስታችንም ሀገሩን ጠቅሞ ጎረቤቶቹንም 

የሚጠቅም ፖሉሲ እንዲሇውና ወዯ ተግባርም እንዯገባ ግሌጽ ሆኖሇታሌ፡፡ 

 ታዱያ ሇሰሊም የተዘረጉት የሀገራችንን እጆች ሇመጨበጥና ተጠቅሞ የመጠቀም 

መርህን የጋራ ሇማዴረግ ወዯ መዱናችን ያቀናው ሌዑኩ፤ሰሞኑን ከኢፋዳሪ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ከአቶ መሇስ ዜናዊ ጋር በጋራ ጥቅም ሊይ የተመሰረተና መግባባት የሰፇነበት 

ውይይት አከሂዶሌ፡፡በውይይቱም ግብጽ ምርጫ እንከምታካሂዴ ዴረስ ስዴስቱን የአባይ 

ተፊሰስ ሀገራት የተስማሙበትን ሰነዴ መንግስታችን ሇፓርሊማ አቅርቦ የሚያጸዴቅበትን 

ጊዜ እንዱያራዘም ጠይቋሌ፡፡የኢትዮጵያ መንግስትም ጥያቄውን ተቀብልታሌ፡፡በዚህ 

ጽሁፌ አቅራቢ እምነት፤ጥያቄው በሃገራችን ተቀባይነት ያገኘው በሁሇት ምክንያቶች ነው፡

፡አንዯኛው የመንግስታችን ህዝባዊ ባህሪ ሲሆን፤ሁሇተኛው ዯግሞ የፖሉሲ ጉዲይ ነው፡፡ 

 ምንም እንኳ አብዛኛው የግብጽ ህዝብ በቀዯምት ገዥዎቹ አማካኝነት ሀገራችንንና 

ጥቁር ህዝቦችን አስመሌክቶ እንዱቀበሊቸው የተዯረጉ የተዛቡና ኋሊ ቀር አስተሳሰቦችን 

የያዘ ቢሆንም፤እንዯ ህዝብ ወዲጅ እንጂ ጠሊት አይዯሇም፡፡ መንግስትም በባህሪው ህዝባዊ 

ወገንተኝነት የተሊበሰ በመሆኑ፤የየትኛውም ሀገር ህዝብ በመተማመንና በወዲጅነት መንፇስ 

የሚመሇከት ነው፡፡ እናም የሌዑኩን ጥያቄ መቀበለ ወክል የሊከውን የግብጽ ህዝብ 



ያሇውን ከበሬታ የሚያመሊክት ነው፡፡ ሀገራችን ከዚህ በፉት የግብጽ መሪዎች መጥፍ 

ተግባር ፇጽመዋሌ በሚሌ፤በህዝቦች ስቃይና መከራ የምትዯሰት አይዯሇችም-የችግራቸው 

ተካፊይና መፌትሔ አፇሊሊጊ እንጂ፡፡ይህ የመንግስታችን ባህሪያዊ ማንነት ትሊንት የነበረ፣

ዛሬም ያሇና ወዯፉትም የሚኖር ነው፡፡ ሇሌዑኩ የተሰጠው ምሊሽም ከዚህ ነባራዊ ዕውነታ 

የመነጨ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

 የሌዑኩ ጥያቄ በመንግስት በኩሌ ተቀባይነት ያገኘበት ላሊኛው ምክንያት ጉዲዩ 

ሀገራችን ከምትከተሇው የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ ጋር የማይጋጭ በመሆኑ ነው፡፡ ሰነደ 

ግብጽን አስመሌክቶ፤ «…የአባይ ጉዲይ ጥቅሞችን በማጣጣም መርህ በሰሊምና በዴርዴር 

የሌማት እንቅስቃሴያችንን በማይጎዲ መሌኩ እንዱፇታ፣በዚህ ዙሪያ የሚነሱ ጉዲዮች በቂ 

ጊዜ በሚሰጥ አኳኋን እንዱታዩ ማዴረግ ይሆናሌ፡፡...” በሚሌ ሀገራችን የምትከተሇው 

አካሄዴ በተብራራ መሌኩ ተቀምጧሌ፡፡ይህም መንግስት በአባይ ጉዲይ ፌትሏዊ የሆነ 

የሁሇትዮሽ ጉዲይ ተጠቃሚነትን በሚያስብበት ወቅት፤ሰሊማዊ ተግባሩን በጠረጴዛ ዙሪያ 

በሚዯረግ ውይይት እንዱሁም በችኮሊ ሳይሆን ጊዜ በሚሰጥ ሁኔታ እንዯሚያከናውን 

የሚያሳይ ነው፡፡የጋራ ተጠቃሚነትንና ሀገራዊ ጥቅምን የሚያስጠብቀው የመንግስት 

የይሁንታ ምሊሽም ከዚሁ አንጻር የሚታይ መሆኑን ማንኛውም የዚህ ጽሁፌ አንባቢ 

በማያሻማ ሁኔታ ሉገነዘበው ይገባሌ፡፡ 

 ታዱያ ሃቁ ይህ ሆነ ሳሇ፤ሰሞኑን አንዲንዴ በውጭ የሚኑሩና ሁለ ጊዜም ቢሆን 

ከጦርነት ውጭ ሌማታዊ ጉዲይ የማይታያቸው ተቋዋሚዎች፤ በዴረ-ገፆቻቸው ”ፓሌ ቶክ” 

ሊይ የሚያናፌሱት ውዥንብር በእጅጉ የሚያስዯምም ሆኖ አግኝቸዋሇሁ፡፡ ሰሞኑን “አሌ-

መስሪ” የተባሇ የግብጽ ጋዜጣ በስህተት ወይም ባሇማወቅ የኢፋዱሪ ጠቅሊይ ሚኒስትር 

አቶ መሇስ ዜናዊና የሌዑካን ቡደኑ ያሌተባባለትን ነገር በማዛባት ያስነብባሌ፡፡ይኸውም 

የኢትዮጵያ መንግስት ግዴቡን የግብፅን የውሃ ዴርሻ የሚጎዲ ከሆነ ፕሊኑን 

እንዯሚቀይርና እንዯገና እንዯሚያጠናው ተናግሯሌ የሚሌ ትክክሇኛ ያሌሆነ ዘገባ ነበር፡፡

እርግጥ በሚዱያ ስራ ውስጥ መሳሳት ሉያጋጥም የሚችሌ ነባራዊ ክስተት ነው፡፡ ወይም 

ጋዜጣው በቀዯምት ገዥዎቹ ሲነገረው የነበረው አስተያየት በውስጡ ሰርፆ የሚያስበው 

እሱኑና የሚዘግበውም ከዚሁ አንፃር ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

 በውጭ የሚኖሩና የቀዴሞው ስርዓት ርዝራዥ የሆኑ ”ተቃዋሚዎች ነን” ባዮችም 

ሆኑ ሀገር ውስጥ “በሰሊማዊ መንገዴ እንታገሊሇን” የሚለት የውስጥ የአመጽ አባቶች 



የታሊቁን የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታን ሲቃወሙ የነበሩ ናቸው፡፡ ከወንጀሇኛው 

የግንቦት 7 መሪ ድክተር ብርሃኑ ነጋ እስከ መዴረክና መኢአዴ ዴረስ በፌጹም ፀረ-

ህዝብና ፀረ-ሀገር አስተሳሰብ እንዯ የአሜሪካና የጀርመን ሬዴዮዎች  ባለ ኢትዮጵያን 

ሇማፇራፇስ በተነሱ ኃይልች ጥሪዎች ተሊሌፇዋሌ—ሰሚ አሌባ የበረሃ ሊይ ጩኸት ሆነው 

ቀሩ እንጂ፡፡ ተቃዋሚዎቹ “ኢትዮጵያዊያን አይዯለም ወይ?” እስኪባሌ ዴረስ ሀገራችንን 

በማፌረስ ስራ ሊይ ሇተሰማሩት ሚዱያዎች ”ሇግዴቡ ገንዘብ እንዲታዋጡ” እንዲሊለ ሁለ፤

ዛሬ ዯግሞ የ”አሌ— መስሪ” ጋዜጣን የተዛባ ዘገባ ሳያረጋግጡ አንጠሌጥሇው በማጋጋሌ 

ተሽቀዲዴመው ሇግዴቡ መገንባት ተቆርቋሪ በመምሰሌ የሚያናፌሱት አለባሌታ እውነተኛ 

የቀበሮ ባህታዊነታቸውን በገሃዴ የሚያሳየን ነው፡፡ 

 ትናንት ሲያራምደት የነበረው የ”ገንዘብ አታዋጡ” ቅስቀሳ፤ ህዝቡ ከዴህነት 

ሇማውጣትና ታሪኩን ሇመቀየር ባሇው ፅኑ ፌሊጎት ሳቢያ አከርካሪው በመመታቱ 

ዕጢያቸው ደብ ያሇው አንዲንዴ ተቋዎሚዎች፤ዛሬ ተገሌብጠው የግዴቡ ጠበቃ መስሇው 

ሇመታየት “የኢትዮጵያ መንግስት ከግብጽ ሌዑካን ጋር ያዯረገው ዴርዴር የሀገሪቱን 

ጥቅም አሳሌፍ የሚሰጥ ነው፡፡ኤርትራን ሇመውረር እየፇሇገ ስሇሆነ የግብጽን ጉዲይ 

ሇተወሰነ ጊዜ ሇማርገብ ነው” የሚሌ የፇጠራ ዴርሰት እያስኮመኮሙን ነው፡፡…እናንትዬ 

መቼም “ወቸው ጉዴ “እንጂ ላሊ ምን ይባሊሌ?...የተቃዋሚዎቹ እንዱህ አይነቱ ግብ 

የሇሽና በጭፌን ጥሊቻ ሊይ የተመሰረተ እስስታዊን ባህሪ የተሊበሰ ሌቦሇዲዊ ትረካ፤መሌሶ 

ራሳቸውን ከማጋሇጥ ውጭ ከቶ ምን እርባና ይኖረዋሌ?—ምንም፡፡ 

 ውዴ አንባቢዎቼ! ቀዯም ሲሌ ሇመጥቀስ እንዯሞከርኩት መንግስት ከሌዑካን 

ቡዴኑ ጋር የተወያየው ዋነኛው ጉዲይ ስዴስቱ የሊይኛው የአባይ ተፊሰስ ሀገራት 

የተፇራረሙትን ስምምነት ሇፓርሊማው የሚያቀርብበትን ጊዜ እስከ ግብጽ መንግስት 

ምስረታ ዴረስ ሇማራዘም ነው፡፡ ይህም በውጭ ፖሉሲያችን የሚዯገፌና የሀገራችንን 

ብሔራዊ ጥቅም በምንም ዓይነት መሌኩ አሳሌፍ የሚሰጥ አይዯሇም፡፡ እንዱያውም 

በሁሇትዮሽ የጋራ ተጠቃሚነት፤ከዚህ በፉት ያሌነበረንን የሌማት ትሩፊቶች የሚያቋዴሰን 

ነው፡፡  

     የግዴቡ ግንባታ በፌጥነት እያዯገ በመሄዴ ሊይ በሚገኘው ኢኮኖሚያችን ሳቢያ፤

የግብርና የመሪነት ሚናውን በሂዯት ሇኢንደስትሪው ሲያስረክብ ሇሚፇጠረው ከፌተኛ 

የኃይሌ ፌሊጎት ምሊሽ የሚሰጥ ነው፡፡ ኤላክትሪክ በመሸጥም የውጭ ምንዛሪ አቅማችን 



እንዱጎሇብት ያዯርጋሌ፡፡ ከሁለም በሊይ ዯግሞ፤መንግስት የነዯፇው የዕዴገትና 

የትራንስፍርሜሽን ዕቅዴን በማሳካት የሀገራችን ህዲሴ በጽኑ መሰረት ሊይ ያኖራሌ፡፡

ታዱያ እነዚህ ተግባራት በምን ዓይነት ተቃዉሞአዊ የሂሳብ ቀመር ነው የሀገራችን ጥቅም 

አሳሌፇው የሚሰጡት? 

 መቼም ነገሩ “ሰይጣን ሊመለ ከመፅሏፌ ቅደስ ይጠቅሳሌ” እንዱለት ሆኖ ነው 

እንጂ፤እነዚህ ተቃዋሚዎች በዯፇናው ከማጥሊሊትና ከመተቸት ውጪ ስሇ ሀገር ሌማትና 

ዕዴገት የሚያስቡ እንዲሌሆኑ የዚህ ፅሐፌ አንባቢ ይገነዘባሌ፡፡ሇዚህም የማንነታቸው 

እውነተኛ መገሇጫ የሆነውን የፀረ-ህዝብነትና ፀረ-ሌማትነት መሇያ እንዯ እባብ ቆዲ 

ገሽሌጠው በመጣሌ፣በማይታወቀው “እነሱነታቸው” ብቅ ብሇው በተረት-ተረት ወሬ 

ማዯናገሪያ ሰሞነኛ ሌቦሇዲቸውን ብቻ መጥቀሱ ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ ግና እነዚህ ሰዎች 

ምን ይሎቸው የውሸት ማቀነባበሪያ ፊብሪካዎች ናቸው?…ዴንቄም ሇሀገር አሳቢ 

እቴ!…እናንተዬ ማን የሚባሌ እንስሳ ነበር የማያውቁት ሀገር ሄድ ቁርበት አንጥፈሌኝ 

ያሇው?... 

 ሇውይይት ወዯ ሀገራችን የመጣው የግብጽ የሌዑካን ቡዴንም እነዚህ “በሬ 

አዋሊጆች” እንዯሚያስቡት የነገር አዯራ ጥም ያሇበት አይዯሇም፡፡ የአባይን ውሃ የጋራ 

ጥቅምን መሰረት ባዯረገ መሌኩ በሰሊማዊ መንገዴ ሇመጠቀም የሚቻሌበትን ሁኔታ 

ሇመነጋገር ነው ወዯ ሀገራችን የዘሇቀው፡፡ የሁሇቱን ሀገራት ህዝቦች በማቀራረብ 

ወንዴማማችነትንና የእኩሌ ተጠቃሚነት መርህን በማንገብ ነው የተንቀሳቀሰው፡፡ ሰሞኑን 

በሀገራችን ሚዱያዎች “በቅኝ ግዛት ወቅት የተፇረሙት ውልች ትክክሌ አይዯለም” እያለ 

ሲቃወሙ በግብፅ ታሪክ ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ መሌኩ ማዴመጣችን ይህን ሀቅ 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

     ከዚህ ውጭ የነገር አዯራን በማስቀመጥ፤የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራን ሇመውረር 

ስሇፇሇገ ሇመነጋገር ነው የመጡት የሚሌ አንዯምታ ያሇውን አፇ-ታሪክ ፇጥሮ ማውራት፤

”ተቃዋሚ ነን” የሚለትን ኃይልች የዘቀጠ የአስተሳሰብ ዯረጃን ከማረጋገጥ ውጪ 

ማዯናገሪያው ውሃ የማይቋጥር ነው—“አፌ ሲከፇት ጭንቅሊት ይታያሌ” እንዱለ፡፡ ያም ሆነ 

ይህ፤ እነዚህ እውነታዎች ማወቅ ያሇባቸው ይመስሇኛሌ፡፡ 



 ይኸውም በቅዴሚያ ሀገራችን የምትከተሇው የውጭ ጉዲይ ፖሉሲ የሰሊም እንጂ 

የወረራ አሇመሆኑን አሜሪካና አውሮፓ ተቀምጠው ቅዠታዊ የጦርነት ዴቤ የሚመቱት 

እነዚህ ወገኖች ሉያውቁት የሚገባ ይመስሇኛሌ፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት “የኤርትራው 

የትርምስ ቡዴን እነዱወገዴ እሰራሇሁ” በማሇት የገሇፀው አባባሌ ሇሰሊም፣ሇሌማትና 

ሇዳሞክራሲ የሚተጉ ኤርትራዊያን ኃይልችን በመዯገፌ እንጂ በወረራ አይዯሇም፡፡

የአስመራው አስተዲዯር በሀገራችን ሊይ ቀጥተኛ ወረራ እስካሌፇፀመ ዴረስ በምን ዓይነት 

መንገዴ ኤርትራን የመውረር ፌሊጎትም ሆነ ተነሳሽነቱ የሇውም፡፡ ሇምን ቢባሌ፤መንግስት 

ከጎረቤቶቹ ጋር በሰሊም፣በመከባበርና ተያይዞ በማዯግ ሊይ የተመሰረተ ፖሉሲን 

የሚከተሌና የኤርትራን ለዓሊዊነትንም የሚዯግፌ በመሆኑ ነው፡፡ 

 ይህን “ኤርትራ ሌትወረር ነው” የሚሌ የሏዘን እንጉርጉሮ ዓይነት ሃሳብን ያዘሇ 

አለባሌታን በዴረ-ገጻቸው በ”ፔን ፓሌ” አማካኝነት ስማቸውን እየቀያየሩ የሚፅፈት 

እነማን ሉሆኑ እንዯሚችለ ገሃዴ ነው፡፡ በዚህ ፅሁፌ አቅራቢ እምነት፤ የዚህ አባባሌ 

ባሇቤቶች ወንጀሇኛው ድክተር ብርሃኑ ነጋ እና ምንዝሮቹ እንዱሁም በሻዕቢያ 

ተቃውሞአዊ ስላት የሚንቀሳቀሱ “ተቃዋሚ ነን” ባይ አስመሳይ ፖሇቲከኞች ሉሆኑ 

ይችሊለ፡፡ 

 እነዚህ ኃይልች ሀገራቸውን በመካዴ እንዯ ውኃ ቀጂ በየሳምንቱ አስመራ 

ሲመሊሇሱ፣በገዛ ህዝባቸው ሊይ ሲያሴሩና የሀገራችን ዯመኛ ጠሊት የሆኑት የእነ ኢሳያስ 

አፇወርቂ ቅጥረኛና ተሊሊኪ በመሆን ሲያገሇግለ የነበሩ ናቸው፡፡ እናም የላሇ ታሪክ 

ፇጥረው ወዲጃቸው ሻዕቢያ ሉወረር እንዯሚችሌ በማስመሰሌ ቢያሊዝኑ የሚገርመን 

አይሆንም፡፡ታዱያ ከሃዱዎቹ ስሇ ወረራ በቂ ግንዛቤ የሇንም የሚለ ከሆነ፤ የመንን፣

ኢትዩጵያንና ጂቡቲን በወረራ ካዯረሱትና በስራው ሌምዴ ካካበቱት ከጡት አባታቸው 

ከአቶ ኢሳያስ አፇወርቂ ትምህርት መውሰዴ ይችሊለ —“ግም ሇግም አብረህ አዝግም” 

እንዱለ አበው፡፡ 

 ከዚህ ውጪ የኢትዮጵያ መንግስትና የግብፅ ሌዑካን በጋራ ሀገራዊ ጥቅም ዙሪያ 

የተወያዩትን ጉዲይ አንዲንዴ “ተቃዋሚ ነን” ባዮች ከእንቅሌፊቸው በተነሱ ቁጥር 

በሚያሌሙት ቅዠት በየቀኑ በጥሊቻ መዝገበ ቃሊት እየተተረጎመሌን ማንበብ ያሇብን 

አይመስሇኝም፡፡ ቀዯም ሲሌ በሀገራችን ህዝብ መጥፍ ዕይታ የነበራቸው ግብፆች፣ዛሬ 

የሰሊምን በር ሇማንኳኳት መምጣታቸው መንግስትና ህዝቡ በተከተለት የውጭ ጉዲይ 



ፖሉሲ አማካኝነት በዱፕልማሲው ረገዴ የተጎናፀፈትን ታሊቅ ዴሌ የሚያመሊክት ብቻ 

ነው፡፡ 

 በዚህ ዴሌ ዓይናቸው ዯም ሇብሶ የሚቀኑ አንዲንዴ ተቃዋሚዎች ግን በሌ ሲሊቸው 

አጀንዲችንን ተነጠቅን፣ሲያሻቸው ዯግሞ ገንዘብ አታዋጡ፣ቆየት ብሇውም የአገር ጥቅም 

አሌተጠበቀም ወዘተ.የሚለ እርስ በእርሳቸው የሚቃረኑ በጥሊቻ የታፇኑ የፇጠራ ወሬዎችን 

በየሚዱያው ቢሇፈፈም፤የሀገራችን ህዝብ ሇግዴቡ ዴጋፌ በሀገራዊ ስሜት የሚያዯርገውን 

ሁሇንተናዊ ንቅናቄ ከቶም ሉገቱት አይችለም፡፡እንዯቋመጧት ይቀራለ እንጂ፣ሀገራችን 

በራሷ አቅም ዓባይን ሇሌማት የማዋሎ ዕቅዴ ተግባራዊነትም የወዯፉት እውነት መሆኑ 

አይቀሬ ነው፡፡                                 

    

 

      

 

 

 


