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በብሔራዊ ጥቅም ዙሪያ ክንድን ይበልጥ ማስተባበር ይገባል! 

                                          መሐሪ ይፍጠር 

                                           yiftermehari@gmail.com 

“የጠላቴ ጠላት ወዳጄ“ የሚለው አባባል በግብፅ ተቃዋሚዎች ውስጥ የማይሰራ መሆኑን 

ከወቅቱ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አቋማቸው ለመረዳት የሚከብድ አይመስልም፡፡ እንዲያውም 

ብሂሉን ገልብጠውት “የጠላቴ ጠላት ጠላቴ ነው” ወደሚል አባባል ቀይረውታል ማለት ይቻላል። 

እውነት…እውነት እላችኋለሁ፣ የግብፅ ተቃዋሚዎችን “ለብቻችን እንጠቀም” የሚለው አሮጌ 

አስተሳሰብ በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት እንደሌለው ባውቅም፤ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ 

ለውስጥ ፖለቲካ ማርገቢያነት አሊያም የጎነ ማጦዣነት ከመጠቀም ባሻገር ልዩነታቸውን ወደ ጎን 

ትተው ለሀገራቸው “ብሔራዊ ጥቅም” መከበር ያሳዩት አንድነት አስገራሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፡፡ 

ምንም እንኳን እነርሱ “ብሔራዊ ጥቅም” የሚሉት ነገር ባረጀና በገነገነ እሳቤ በመመራት ኢ-

ፍትሐዊነትን ማንገስ ቢሆንም።  

ታዲያ ሃሳቡ አግድም አደግ እንዲሉት ቢሆንም፣ ይህን የግብፅ ተቃዋሚዎችን 

“የተቆርቋሪነት ስሜት” ያነሳሁት ያለምክንያት አለመሆኑን ውድ አንባቢዎቼ እንደምትረዱልኝ 

ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም በሀገር ውስጥ ያሉ ጥቂት ተቀዋሚ ድርጅቶች እንዲሁም በውጭ 

የሚገኙ ፅንፈኞች በብሔራዊ ጥቅማችን ላይ ለሚመጣ ማንኛውም አቋም ከመንግስት ጎን 

አለመቆማቸው የሚያሳዝን በመሆኑ ነው ፡፡ ታዲያ ለውድ አንባቢዎቼ እነዚህ ወገኖች በብሔራዊ 

ጥቅማችን ላይ ወጥ የሆነ አቋም የሌላቸው ከመሆኑም በላይ ለባዕዳን ያደሩም ጭምር መሆናቸውን 

በማስረጃዎች አስደግፌ ለማቅረብ እሞክራለሁ። የሁለቱን ሀገሮች የፖለቲካ ተቃዋሚዎችን ምልከታ 

“ከጠላቴ ጠላት …” በመመዘን፡፡ 

እንደሚታወቀው ሀገራችን ለዘመናት ተገድቦ የቆየውን በውሃ ሃብቷ የመጠቀም መብቷን 

ማረጋገጥ ባበሰረችበት ወቅት፤ ግብጽ በሁከትና ብጥብጥ ላይ የነበረችበት ቢሆንም  በወቅቱ 

በነበረው የሲቪል ተወካዮች ቡድንም ይሁን በተቃዋሚ ድርጅቶች መካከል ጉዳዩ የጋራ አጀንዳ 

እንደነበር የሚታወስ ነው፡፡ በሌላ በኩል ወደኛው ሀገር ስንመጣ ደግሞ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ በተቀመጠ ማግስት መላው የሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ዕድሜ፣ ፆታ፣ ሃይማኖት፣ ዘርና ቀለም ሳይለዩ ለፕሮጀክቱ ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ ወደ 

አደባባይ በወጡበት ወቅት ከአንዳንድ ተቃዋሚ ድርጅቶች ሲሰጥ የነበረው አስተያየት ለጆሮ 

የሚቀፍ ነበር፡፡ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የማንነታቸው መገለጫ እንደሆነ በአደባባይ 
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ያረጋገጡለትን የህዳሴው ግድብ “የኢህአዴግ” እንደሆነ ሲናገሩ ተደምጠዋል፣ ኃላፊነት በጎደላቸው 

ሚዲያዎቻቸው ጭምር አስተጋብተዋል፡፡ ኢህአዴግ ዕድሜውን ለማራዘም የገነባው ፕሮጀክት 

እንደሆነም ሊያሳምኑን ሞክረዋል፡፡ ሌላ ሌላም።…  

ይሁንና አንድ ድርጅት በህዝብ የሚመረጠው መራጩን ሊያገለግልና የልማት ጥያቄውን 

ሊመልስ እንጂ ራሱን ሊያበለጽግ አለመሆኑ ግልፅ ነው፡፡ እናም በወቅቱ የተቃዋሚዎቹ ልፈፋ 

ለመላው የሀገራችን ህዝብ “ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ” ከመሆን የዘለለ ትርጉም ባይሰጥም፤ 

ህዝቡ እነዚህ ሃይሎች በብሔራዊ ጥቅም ላይ ያላቸው አቋም አሉታዊ መሆኑን በግልፅ ለመረዳት 

ግን ችሏል፡፡  

በሌላ በኩል ማንኛውም ፕሮጀክት የሚሰራው ለህዝብ እንጂ ለድርጅት እንዳልሆነ 

ይታወቃል፤ በትረ ስልጣኑን የጨበጠው ድርጅትም አንድን ፕሮጅክት ለመገንባት ሲነሳ በህዝቡ 

ችግር ላይ ተመስርቶ እንጂ በመላምት ተመርቶ አይመስለኝም፡፡ እንደኔ …እንደኔ ይህ ኢህአዴግ 

የዕድሜ ማራዘሚያ እንደሆነ ሲራገብ የቆየው ምክንያት የለሹ ፕሮፓጋንዳ የኢትዮጵያ ህዝብን 

እንደ መሳደብ የሚቆጠር ነው—ለዚያውም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅመውንና የሚጎዳውን 

አያውቅም የማለት ያህል፡፡ እናም ተቃዋሚዎች የዛሬውን እንደ ትናንቱ አታልላለሁ ብለው 

ማሰባቸው፤ ልክ በድሮ በሬ እንደማረስ የሚቆጠር ከመሆኑም ባሻገር፤ ሚዛናዊውና ፍትሐዊው 

ህዝብ ከእነርሱ እንደላቀ አለመገንዘባቸውን የሚያሳብቅ ነው፡፡  

እኔ የምለው የምርጫ ወቅት የፖለቲካ ድርጅቶች “የእኛን ድርጅትን ብትመርጡ ይሄንን 

እንገነባላችኋለን…ድህነትን ከምድረ ኢትዮጵያ እናስወግድላችኋለን…ምንትስ እናደርጋለን” ይሉ 

የነበሩት የህዝቡን ቀልብ ለመሳብና ለመመረጥ ብቻ ነው እንዴ?... እርግጥ የህዝብን ጥያቄ 

መመለስ ካልቻሉ እኮ እንዳረጀ ግንድ መውደቅ እንዳለ ማወቅ አለባቸው፡፡ የስልጣን ጊዜያቸው 

የሚረዝመውም ሆነ የሚያጥረው ለህዝቡ ችግር በሚሰጡት ምላሽ እንደሆነም እንዲሁ፡፡  

ዳሩ ግን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመላው ብሔርሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ገንዘብና ጉልበት እየተገነባ የሚገኝ፣ የዘመናት ቁጭታችንን የሻረ፣ ለፀረ -ድህነት ትግሉ ትልቅ 

ሚና ያለው እንዲሁም የብሔራዊ ጥቅማችን መገለጫ ነውና ማንም ምንም ቢል ትዝብትን 

ከማትረፍ ውጭ የሚያገኘው አንዳች ጥቅም ሊኖር የሚችል አይመስለኝም። ውድ አንባቢዎቼ! 

እንደሚታወቀው የግብጽ መንግስታት የአባይ ውሃን ለብቻ የመጠቀሙ ፍላጎት ወልደት በርካታ 

ዓመታትን ወደ ኋላ ያስቆጠረ ነው፡፡ ዕድገቱ ደግሞ ከዘመነ ቅኝ አገዛዝ ይቀዳል፡፡ ታዲያ ይህ 

ዕድገት ብቻውን አልነበረም “የአንድ ጠብታ ውሃ …” አባዜን በሰነድ አስደግፎ እንጂ፡፡ ዛቻና 
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ፉከራን በማስከተልም ጭምር። ለተግባሩ ዋስትናነትም ኢትዮጵያ የማዳከም ሴራ ዋነኛው ሆነ፡፡ 

ታዲያ ይህ ሴራ ሁሉንም አማራጮች የመከተል አቅጣጫን በመከተል ዘመናትን ተሻግሮ የእኛው 

ትውልድ ላይ ደርሷል፡፡  

እርግጥ ግብፆች ኢትዮጵያን ለማዳከም ጦር መሰበቅ አንዳማያዋጣቸው ያውቃሉ— ስንቅ 

ጭነውና ጠመንጃቸውን ወልውለው በኢትዮጵያ ላይ መዝመት ምን ሊያደርስባቸው እንደሚችል 

ከቅድመ አያቶቻቸው በሚገባ ትምህርት አግኝተዋልና፡፡ እናም ሌላ ደካማ ጎን መፈለግ 

ነበረባቸው፡፡ ቅጥረኛ መፈለግን አማራጫቸው አደረጉ፡፡ በየጊዜው በተለያዩ ምክንያቶች ያኮረፉ 

የሀገሪቱ ተቃዋሚ ድርጅቶች በማፈላለግ የትጥቅና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የኢትዮጵያን ሰላም 

ለማናጋት ጣሩ፡፡ አማራጫቸውም ከንቱ አልቀረም—  ፍሬ ማፍራት ጀመረ፡፡ እናም ከአንዱ 

መንግስት ወደ ሌላው መንግስት እየተሸጋገረ ዛሬም የግብጾች ናይልን ለብቻቸው የመጠቀም አባዜ 

ዋነኛው የማሳኪያ ስልት ሆኗል፡፡ 

ግና እንዴት?...ነገሩ እንዲህ ነው። በአንድ ወቅት የግብጽ ፕሬዚዳንት የነበሩት ጋማል 

አብዱል ናስር ኢትዮጵያን ለማዳከም በእርስ በርስ ጦርነት እየታመሰች በራሷ አቅም ምንም 

መስራት እንዳትችል የማድረግ ስልት ነደፉ፡፡ በዚህም መጀመሪያ ሶማሊያ የኢትዮጵያ ተቀናቃኝ 

እንድትሆንና ወደ ጦርነት በማምራት የአደጋ ተጋላጭነቷን ከፍ ለማድረግ ቻሉ፡፡ ይህም ሀገራዊ 

ትኩረቱ ወደ ልማት ሳይሆን ለልማት ጸር በሆነው ግጭት ላይ እንዲሆን አስገደደ፡፡ ታዲያ በዚህን 

ጊዜ የአባይ ውሃን የመጠቀሙ ጉዳይ ተዘነጋ ማለት ነው፡፡ ለጥቆም ሌላው የግብጾች ቅጥረኛ ብቅ 

ማለት ጀመረ፡፡ የቅጥረኝነቱን ሚዛን የደፋው የኤርትራ ነጻነት ግንባር ነበር፡፡ ግብጾች 

የኢትዮጵያን ውስጣዊ ሰላም ለማናጋት የኤርትራ ነጻነት ግንባር ዋነኛ የትጥቅና የገንዘብ ምንጭ 

ሆነው አገልግለዋል፡፡  

በእርግጥም ግብጾች ድጋፋቸውን ሲያበረክቱ ለኤርትራ ህዝብ ነጻነት መረጋገጥ 

ተቆርቋሪዎች እንደሆኑ ከማስመሰል አልቦዘኑም ነበር፡፡ ግና “ውስጡን ለቄስ” እንዲሉት አበው 

በወቅቱ የኤርትራ ህዝብ ችግር አስጨንቋቸው አልነበረም— የኢትዮጵያ አለመረጋጋት አባይን 

ለብቻ የመጠቀም ፍላጎታቸው ዋስትና መሆኑን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ እንጂ፡፡  ይሁንና የኢፈዴሪ 

መንግስት ከተቋቋመ ወዲህ የተከተለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች ጋር በሠላም 

የመኖር አቅጣጫና ትኩረት የሚያደርግ በመሆኑ ዛሬ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለው ግንኙነት 

በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛል፡፡ በመሆኑም ጉዳዩ ለግብጾች አሳሳቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 

ኢትዮጵያን የማተራመሱ ስትራቴጂያቸውን ወደ ሀገር ውስጥ ተቃዋሚ ድርጅቶች ላይ አዙረዋል፡፡  
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እርግጥ የግብጽ መንግት ባለስልጣናት በሀገራችን ተቃዋሚ ድርጅቶችን ሲያድኑ እንዲሁ 

በዘፈቀደ አልነበረም፡፡ ልክ እንደ ኤርትራ ህዝብ ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግርም ስላስጨነቃቸው 

አይደለም— የኢትዮጵያ ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፖለቲካ አቅጣጫና ባህሪን በማጥናት 

አላማቸውን በቅጥረኝነት እንደሚያሳኩላቸው በማወቃቸው እንጂ፡፡ ለዚህ ደግሞ በቅርቡ 

የተከናወነውን የአባይ ወንዝን ተፈጥሯዊ ፍሰት አቅጣጫ ማስቀየርን ተከትሎ በግብጽ መንግስትና 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለተንጸባረቀው ድንፋታ በኢትዮጵያ መንግስትና ብሔራዊ ጥቅምን ባስቀደሙ 

የሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎች የተሰጠው ምላሽ እንዲሁም ለርካሽ አላማቸው ማስፈጸሚያነት የሚረዳ 

ገንዘብ ማግኘት የመረጡና ብሔራዊው ጥቅምን ከምንም ያልቆጠሩ ቅጥረኞች ባህሪን በሚገባ 

መገንዘባቸውን በግልጽ መረዳት ይቻላል፡፡ 

ውድ አንባቢዎቼ! ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የግብጽ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያን 

ለማተራመስ ተስፋ የጣሉባቸው የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚዎች በሙሉ ቢሆኑም ብሔራዊ 

ጥቅማችንን በፖለቲካ መጠቀሚያ መሳሪያነት መቀየር ያልፈለጉት በዋናነትም በሀገር ውስጥ  

የሚገኙ ፓርቲዎች ድርጊቱን ለመኮነን ጊዜ አልፈጀባቸውም፡፡ ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ከግብጽ 

ፖለቲከኞች ጎን በመቆም የተቃውሞ ሰልፍ ሲያካሂዱ በቴሌቪዠን መስኮት ብቅ ያሉም 

አልታጡም፡፡ ከሁለቱም ጎራ መሰለፋቸውን በማያሳውቅ ሁኔታ አቋማቸውን ያንጸባረቁም እንዲሁ፡፡ 

የእነዚህ በሶስት ጎራ የተሰለፉ ነገር ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም እንደቆሙ አዘውትረው የሚገልጹ 

ድርጅቶች ገመናና ማንነት ከምንጊዜውም በላይ እርቃኑን በመውጣት ላይ ይገኛል፡፡ 

እርግጥ በሀገራችን ውስጥ የፖለቲካ አጀንዳን ባልለየ ሁኔታ የጥላቻ ድባብ ነግሶ እንደነበር 

የቅርብ ትዝታችን ነው፡፡ ታዲያ ዛሬ በሚያስማሙ ጉዳዮች የጋራ አቋም ይዞ በሚያለያዩ ጉዳዮች 

ደግሞ ግልጽ አቋምን አንጸባርቆ መጓዝ እየተለመደ መምጣቱ እሰየው… በርቱ ተበራቱ የሚያሰኝ 

ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ የግብጽ ፖለቲከኞች ድንፋታን ተከትሎ በመንግስትና በአንዳንድ የመንግስት 

ተቃዋሚ ድርጅቶች የተንጸባረቀው ተመሳሳይ አቋም የአባባሌን እውነትነት ያሚያጠናክር ማስረጃ 

ነው፡፡ ለነገሩ ሁኔታውን እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነን ስናየው በአባይ ጉዳይ ሊኖረን የሚገባው አቋም 

አንድና አንድ ብቻ ነው—የሀገራችንን የውሃ ሀብት የመጠቀም መብት ለድርድር የማይቀርብ 

መሆኑን፡፡  

በእኔ እምነት በአባይ ወንዝ ሀብታችን የመጠቀምና የመበልጸግ ጉዳይ መንግስትን 

ለሚደግፍም ሆነ ለሚቃወም ልዩነት የለውም፡፡ ምክንያቱም የአባይ ያለምንም ፋይዳ የዘመናት ጉዞ 

የሁላችን ቁጭት ስለሆነ ነው፡፡ ታዲያ እዚህ ድምዳሜ ላይ የደረስኩት  እንዲሁ በዘፈቀደ 
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እንዳልሆነ ሊታወቅልኝ እፈልጋለሁ፡፡ ለምን ቢባል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

በመላው ኢትዮጵያዊ ዘንድ የፈጠረውን መነሳሳት ከማንም የተሰወረ ባለመሆኑ ነው፡፡ እርግጥም 

በዚህ ጉዳይ ላይ የተለየ አቋም ሊኖረው የሚችል ኢትዮጵያዊ ዜጋ ይኖራል ብዬ አላስብም፡፡ 

ግድቡ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉዳይ በመሆኑም ነው ዕድሜና ፆታ፣ ዘርና ሃይማኖት፣ ሳይለይ ሁሉም 

ዜጋ በሚችለው አቅም ሁሉ ገንዘቡንና ጉልበቱን በማበርከት ላይ የሚገኘው፡፡  

ለነገሩ ህዝቡ በፍላጎቱ ለሚያበረክተው አስተዋጽኦ ‘ተገዶ ነው’ የሚሉና ፖለቲካና ሀገራዊ 

ጥቅምን ለያይቶ ማየት የተሳናቸው ግለሰቦች እንዲሁም ሃላፊነት የጎደላቸው መገናኛ ብዙሃን 

መኖራቸው አይካድም፡፡ በነገራችን ላይ እነርሱ እንዲህ ቢሉም የቦንድ ግዥውም ሆነ ስጦታው 

ተጠናክሮ ቀጥሏልና በሃሰት ፕሮፓጋንዳ የማወዛገቡ ጉዳይ ያከተመ ይመስለኛል፡፡  

ወድ አንባቢዎቼ! እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው አቋም እንሸጋገር፡፡ በዚህ ረድፍ 

የተሰለፉት በዋነኛነት ራሳቸውን “ግንቦት ሰባት” እና “ኦነግ” እያሉ የሚጠሩ የሽብር ቡድኖች 

ተጠቃሽ ናቸው። ታዲያ የእነዚህ እሳቤ ሲዳሰስ ከግብፆቹ በተለየ ሁኔታ “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” 

የሚል ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ነገር ግን ጠላት ተብየው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ባለቤት 

የሆነው የሀገራችን ህዝብ መሆኑ ነው፡፡ እርግጥ ግድቡ የአሁኑንም ይሁን ቀጣዩን ትውልድ 

ከድህነት አረንቋ የሚያወጣ እንዲሁም የዘመናት የድህነት ታሪካችንን የሚቀይር መሆኑ ከማንም 

የተሰወረ ጉዳይ አይደለም። እናም እሳቤያቸው ፍጹም የተሳሳተ አቅጣጫን የተከተለ ነው እንደ 

ዜጋ ለአፍታ ቆም ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል፡፡ ህዝብን በጠላትነት በመፈረጅ የሚገኝ ማናቸውም 

ጥቅም የትም አያደርስምና፡፡  

እርግጥ ይህ ድርጊት እየተፈጸመ የሚገኘው በምርጫ 97 ወቅት የቅንጅት አመራር ሆነው 

ህዝቡን እንመራዋለን ሲሉ የነበሩትና በአሁኑ ወቅት ራሱን “ግንቦት ሰባት” በሚል ስያሜ 

የሚጠራው የሽብር ቡድን መሪ በሆኑት በዶክተር ብርሃኑ ነጋ አማካኝነት መሆኑን ስሰማ ጆሮዬን 

ማመን ተስኖኝ ነበር፡፡ ግና የተሳሳትኩት እኔ ራሴ እንጂ ጆሮዬ አልነበረም። ምክንያቱም ጉዳዩ 

ትልቅ ትኩረትን ያገኘ ስለነበር የተለያዩ የመረጃ ምንጮች በማስረጃ አስደግፈው ያቀረቡት ዘገባ 

እውነታነቱን በማረጋገጤ ነው።  

እንደሚታወቀው የሀገራችንን ሰላም የማወክ አላማን አንግበው በመንቀሳቀስ ላይ ከሚገኙት 

ፀረ - ሠላም ኃይሎች አንዱ የሻዕቢያ መንግስት ነው፡፡ ይህንን ጠንቅቀው የሚያውቁት ዶክተር 

ተብዬው፤ ከሻዕቢያ ጋር ጠንካራ ዝምድና መፍጠር ችለዋል፡፡ ታዲያ ሻዕቢያ የዶክተሩን የግብረ-

ሽበራ ድርጅት አጋሩ ሲያደርግ ተላላኪ እንዲሆንለት እንጂ ስለወደደው አይደለም። ይህን ሃቅ 
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ደግሞ ሁለቱም ያውቁታል— የተቆራኙት “በእከከልኝ ልከክልህ” ገመድ ነውና፡፡ ያም ሆነ ይህ 

ሰሞኑን ሽብር ቡድኑ የሻዕቢያ ቅጥረኛ፣ ሻዕቢያ ደግሞ የግብጽ ቅጥረኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ 

የተቻለበት አንድ ሁነት ተፈጽሟል፡፡ አውራምባ ታይምስ ምንጮችን በመጥቀስ እንደዘገበው፤ 

ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ በሻዕቢያ አማካኝነት 

ከግብፅ መንግስት 500 ሺህ ዶላር ተቀብለዋል፡፡ ዘገባውም በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገር 

በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል፡፡  

አዎ! ራሳቸውን “ራሜሬዝ ሳንቼዝ” ብለው የሚጠሩት አሸባሪው ዶክተር ብርሃኑ ኢትዮጵያን 

ለማተራመስ አምስት መቶ ሺህ ዶላር መቀበላቸውን በአንደበታቸው አረጋግጠዋል፡፡ በምን ጥቅም 

ላይ ለማዋል እንደታሰበም በዝርዝር አስረድተዋል፡፡ 100 ሺህ ዶላሩን ለወታደራዊና ለደህንነት 

ጉዳዩች፣ 200 ሺህ ዶላሩን ለኢሳት፣ 200 ሺህ ዶላሩን ደግሞ በሀገር ውስጥ ለሚካሄደው ሰላማዊ 

ትግልና ለዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች እንዲያውሉት በሻዕቢያ መታዘዛቸውን አብራርተዋል፡፡ 

“እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል” እንዲሉ፤ ለኢትዮጵያ ህዝብ ልማትና ዕድገት መቆማቸውን 

በተገኘው መድረክ ላይ ሲደሶክሩ የከረሙት “ዶክተር ራሜሬዝ” የኢትዮጵያ ህዝቦችን ወደ 

ድህነትና ችግር የሚመሩ ሆነው የመገኘታቸው ጉዳይ አሳዛኝም አስገራሚም ነው፡፡ የገንዘቡ ምንጭ 

የግብጽ መንግስት መሆኑን እያወቁና አላማውን ለማሳካት ቃል መግባታቸው ደግሞ አግራሞቱን 

ይበልጥ ያጎላዋል፡፡ እናም ሰውዬው ተቀጣሪ መብ-መንጃ መሆናቸውንም እንዲሁ። 

ሌላው አስገራሚው ነገር ከሰውዬው ድንገት አፈትልኮ የወጣው ምስጢር ነው፡፡ ዶክተር 

ብርሃኑ ኢሳት ከግንቦት ሰባት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አንደሌለው ሲናገሩ ነበር፡፡ ይሁንና 

የግማሽ ሚሊዮን ዶላር ዕርዳታ ማግኘታቸውን ተከትሎ በሰጡት ማብራሪያ አንድ መቶ ሺህ ዶላሩ 

ለኢሳት እንዲያገለግል መታዘዛቸውን አልደበቁም፡፡ ታዲያ ግንቦት ሰባትና ኢሳት የአንድ ወንዝ 

ቅጅዎች ካልሆኑ ገንዘቡን እንዴት ለኢሳት እንዲሰጡ ታዘዙ?— “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ” ይሏል 

እንዲህ ነው፡፡  

እርግጥ ተቃዋሚዎች የውጭ ድጋፍ መፈለጋቸው የተለመደ ጉዳይ እንደሆነ አውቃለሁ፡፡ 

እናም ‘ግንቦት ሰባት ከግብጽ የገንዘብ ድጋፍ ማግኘቱ ምን ይደንቃል?’ የሚሉ ግለሰቦች አይኖሩም 

የሚል እምነት የለኝም፡፡ ሆኖም ለኢትዮጵያ በጎ አስተሳሰብ ከሌላቸው ባዕዳን፣ በተለይም በህዝቧ 

ድህነት እየተሳለቁ መኖር የሚሹ ሃይሎችን ፍላጎት ለማሳካት መሯሯጥ በምንም መልኩ ተቀባይነት 

የሌለው ነው። ለነገሩ የውጭ ሃይሎች የማይፈልጉትን መንግስት በተቃዋሚ ሃይሎች አማካኝነት 

ከስልጣን ማስወገድ ድሮ የነበረ፣ አሁንም ያለና ወደፊት የሚኖር ጉዳይ እንደሆነ የሚካድ 
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አይደለም፡፡ ግና ግንቦት ሰባት ገንዘቡን የተቀበለው ኢህአዴግን ከስልጣን የመገርሰስ አላማን 

አንግቦ አይደለም፡፡ የግብጽ መንግስት ገንዘቡን የሰጠው የኢህአዴግ መኖር ስላስጨነቀው 

እንዳልሆነም ይታወቃል፡፡ እናም እነዚህ ሁኔታዎች የሚያመላክቱት ነገር ቢኖር የዶክተሩ የሽብር 

ቡድን ዶላሩን የተቀበለው የገዛ ህዝቡን ለማስራብ መሆኑን  ነው። 

በእኔ እምነት “ሚስተር ራሜሬዝ” ለዘመናት የበይ ተመልካች አድርጎን ያለ ጥቅም ሲፈስ 

የኖረውን አባይ ሀገራዊ ጥቅም ወደ ሚሰጥበት ደረጃ ሲደርስ ግንባታው እውን እንዳይሆን 

ከሚተጉት የግብጽ ባለስልጣናት ጉዳይ አስፈጻሚ ከሚሆኑና ቆሜልሃለሁ የሚሉትን ህዝብ ጥቅም 

በሚጎዳ ድርጊት ላይ ከሚሰማሩ ዕድሜ ልካቸውን የሚመኙትን ስልጣን ቢቀርባቸው ይሻል ነበር፡፡ 

ምክንያቱም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለአፍታም ቢሆን ሊቆም የማይችል፣ ዶክተር 

ብርሃኑም በዚህ መንገድ ስልጣን መያዝ መቼም ስለማይችሉ ነው፡፡ እናም “ከሁለት ያጣ “ እንዲሉ 

አበው፤ የግብጾችም ሆነ “የሚስተር ራሚሬዝ” ቀቢፀ-ተስፋ ትርፉ ኪሳራ ከመሆን ሊዘል 

እንደማይችል ጠንቅቀው ሊያውቁ ይገባል፡፡   

ልክ እንደ ዶክተሩ ቡድን ሁሉ፤ የህዳሴው ግድብ ግንባታን በግልጽ የተቃውመው “ኦነግ”  

የተኘው የሽብር ቡድን ነው፡፡ ድርጅቱ ካይሮ ከተማ ላይ ባደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ከግብጽ 

መንግስት ጎን እንደሚቆም ታማኝ ቅጥረኝነቱን ሲያረጋግጥ በቴሌቪዥን  መስኮት ታይቷል፡፡ 

እርግጥ በኢትዮጵያ ህዝቦች ስቃይ ከሚደሰት አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያዊነት ይጠበቃል ብሎ ማሰብ 

ከዝንብ ማርን የመጠበቅ ያህል ነው፡፡ ምክንያቱም ድሮም ቢሆን “ኦነግ” የጥፋት እንጂ የልማት 

ሃይል ሆኖ ስለማያውቅ ነው፡፡ እንደሚታወቀው የሽብር ቡድኑ በየከተሞች እየተዘዋወረ በፊሪ 

ዱላው የዜጎችን ህይወት በመቅጠፍና መሰረተ ልማትን በማውደም የሚወዳደረው ሃይል 

አልነበረም፡፡ ታዲያ የኦነግ የተቃውሞ ሰልፍ ለእኔ ምንም ትርጉም ስላልሰጠኝ ከዚህ በላይ ምንም 

ማለት አልፈልግም—እናም ወደ ሶስተኛው አቋም እንዲህ እንለፍ፡፡  

ሶስተኛው አቋም የሚባለው የግብጽ ፖለቲከኞች ዛቻንና በህዳሴው ግድብ ላይ ለማካሄድ 

የታሰበውን ሴራ በግልጽ ይቃወማል፡፡ የተቃውሞ አቋሙን ግን “በነገር ግን…” ቃላት የሚያፈርስ 

ነው፡፡ ኧረ እንዲያውም የግብጽንና የኢትዮጵያን መንግስታትን ያለ አንዳች ሃፍረት ያስጠነቅቃል፡

፡ ነገረ ስራው “መቼም ዘንድሮ የማልሰማው የለ” እንዳለችው እንስሳ ዓይነት መሆኑ ነው፡፡ እኔ 

እስሚገባኝ ድረስ አቋም ማለት በዚህ ሃሳብ ላይ እስማማለሁ ወይም አልስማማም ማለት 

ይመስለኛል፡፡ ‘በሉዓላዊነታችን አንደራደርም ነገር ግን የኛ መንግስት ትክክል አይደለም’ የሚል 

አዝማሚያ ያለው አቋም ይዞ መቅረብ አሳፋሪነው፡፡ እንዲያውም አቋም አይመስለኝም። እናም 
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በአጭሩ የሶስተኛው ረድፍ አቋም አቋም ያልሆነ አቋም ነው፡፡ ከዚህ ዓይነቱ የተምታታ ነገር 

ይሰውረን ከማለት በስተቀር ምንም ማለት አይቻልም። 

መቼም የግብጽ መንግስት የህዳሴው ግድብ ግንባታ ነገር እንቅልፍ እንዳሳጣው ለውድ 

አንባቢዎቼ መንገር ለቀባሪው የማርዳት ያህል ይሆንብኛል፡፡ ግና ለሰይጣንም ቢሆን የሚገባውን 

መስጠት ተገቢ ነውና የኛዎቹ ጉዶች ከግብጽ ፖለቲከኞች መማር ያለባቸው አንድ ቁም ነገር 

መኖሩን ሳልጠቅስ አላልፍም። እርሱም በህዝብ ጥቅምና በሉዓላዊነት ላይ መደራደር አያስፈልግም 

የሚል ነው፡፡ እናም ምንም ዓይነት ልዩነት ቢኖርም በሀገራዊ ጥቅም ዙሪያ ክንድን ማስተባበርና 

መፍትሄ መስጠትን ሁሌም መማር ይገባል። ምክንያቱም ብሔራዊ ጥቅምን የመጠበቅ ኃላፊነት 

የሁሉም ዜጋ በመሆኑ ነው። አበቃሁ።   

 

 


