
የሰመኑን የግብፅ ሁኔታ; ለኢትዮጵያችን ጥሎት ያለፈው 

ትምህርትና እውነታ 

ተቃዋሚዎቻችን ከግብፅ አቻዎቻቸው ልምድ ሊቀስሙ ይገባል! 

ገራድ ማለፊያ 

 06-11-13 

ሰሞኑን በሀገረ ህዝብ ትልቅ "ሀገራዊ ሚስጥር" ብለው የሚያምኑትን የአባይ ጉዳይን ባልታሰበ 

ሁኔታ ለአለም ህዝብ ይፋ በመሆኑ ትልቅ የመነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ከርሟል፡፡ክስተቱም ሙሁራን 

የተለያዩ ትንታኔዎችን ስጥተውበታል፡፡እኔ በዚህች አጭር ፅሁፌ ላይ ከዚህ ተሞክሮ ለህባችን፣

መንግስታችንና ለተቃዋሚ ፓርቲዎቻችን ምን አስተመሮን አለፈ? ወይም እንደ ትምህርት 

ልንወስደው የሚገቡ ነጥቦች ላይ ብቻ ለማተኮር ወደድኩ፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ በሀገራችን ብሄራዊ ጥቅም ላይ በይፋ እንደዚህ አይነት ሴራ ሲዶለት የአደባባይ 

ሚስጥር መሆኑ ለብዞዎች አዲስ ቢሆንም መንግስታችን አስቀድሞ የደረስበት ጉዳይ መሆኑን ከዚህ 

ቀደም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ግብፆች እንዴት በአገራችን ላይ በእጅ አዙር ጦርነት(Proxiy 

War) በ"ነጭ ለባሾች" አማካኝነት ሲዘምቱምብን አንደነበር በመረጃ አስደግፈው ለህዝብ ተወካዮች 

ም/ቤት ሲያብራሩ እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡   

እውነታው ይህ በመሆኑ ነው በካይሮ ያለው ኤምባሲያችን የፀጥታ ስጋት ሲጋረጥበት የኢትዮጵያ 

ህዝብ በትግስት ጨዋነት በተሞላበት አንደበት የተከታተለውን እንጂ እያንዳንዱ ዜጋ ሳያንገበግበው 

ቀርቶ አይደለም፡፡የውጭ ጉዳይ ሚነስትራችን በማህበራዊ የTwitter ገፃቸው ላይ ህዝባችን በጉዳዩ 

ዙሪያ ያሳየው ባህሪ  "የሰላም ሻምፒዮናነቱን"  ያረጋጠበት አጋጣሚ እንደሆነ አስፍረዋል፡፡  

መንግስታችንም ቢሆን በአባይ ዙሪያ የሚከተለው ፖሊሲ እኩል ተጠቃሚነት በተፋሰሱ አገራት 

መመካከል ማረጋገጥ እንደሆና የታላቁ ህዳሴ ግድብ በተለይ በታችኞቹ የተፋሰስ አገሮች ላይ 

ምንም አይነት ተፅዕኖን እንደማያስከትል በመተማመን ከኢትዮጵያ፣ከሱዳን፣ከግብፅና ከአለም አቀፍ 

ማህበረሰብ የተውጣጣ የኤክስፐርቶች ቡድን ተቋቁሞ እንዲያጣራ ያደረግው ቆም ብሎ ላሰበ 

ምንያህል በራስ መተማመን ላይ መድረሳችንና ግድቡ እንከን የለሽ እንዲሁም ሳይንሳዊ መሆኑን 

በተጨባጭ የሚያመላክት ነው፡፡ ለዚህም ትልቅ ማሳያ በቅርቡ በዚህ ኮሚቴ የቀረበው ሪፖርት 

ከበቂ በላይ መስረጃ ሊሆን በቻለ ነበር፡፡ዳሩ ግን የግብፅ መንግስት መሰረታዊ የሆነ የጥናቱን 

ውጤት ባላየ አልፎ በጥቃቅን ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ጥናቶች መደረግ አለባቸው የተባለውን ነጥብ 



ላይ ብቻ በማጉላት ከራሳቸው አልፎ ህዝብን እያሳሳቱ ይገኛሉ፡፡ይህንንም ቢሆን መግስታችን 

በሰከነ መንፈስ ማየቱ ብስለቱን የሚያመላክት እንጂ በአባይ ዙሪያ በየዕለቱ ለሚነዙት ቀረርቶዎች 

ተመጣጣኝ መልስ መስጠት ሳያስፈልግ ቀርቶ እንዳልሆነ እንገነዘባለሁ፡፡አስተማሪም ሆኖ 

አግኝቼዋለሁ፡፡ 

ሌላው በግብፅ የገዢው ፓርቲና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ልዩነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በአገራዊ 

ጥቅም ላይ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው  ስመለከትና የኛ አገር ተቃዋሚዎችስ በብሄራዊ 

ጥቅም ዙሪያ እንዴት ናቸው የሚል ጥያቄ አጭሮብኛል፡፡ይህን ስል ከመንግስት ጋር በቅርበት 

መድረክ ፈጥረው አገራዊ ሃላፊነታቸውን እየተወጡ ያሉትን ማለቴ እንዳልሆነ ልብ በልሉኝ፡፡

ከነችግራቸውም ቢሆን እነርሱ ይሻላሉና፡፡ሆኖም አንዳንድ በአገር ውስጥ ያሉና በምራቡ አለም 

አይስክሬም እየላሱ ተቃዋሚነን የሚሉ ቡድኖች ጋር ሳነፃፅራቸው አራምባና ቆቦ ብቻ ሳይሆን 

አድርባይነታቸው ጎልቶ ይታየኛል፡፡በተለይ በተለያዩ ጊዜያት ለአገራችን ብድርና እርዳታ 

እዳይሰጥ ሲንቀሳቀሱ ግብፆች አባይን እንዳንገድብ ተመሳሳይ ብድርና እርዳታ እንዳናገኝ 

ከሚያደርጉት ዘመቻ ጋር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታ ይሆንብኛል፡፡እናም ታዲያ "መቃወም" 

ማለት ምን ማለት እንደሆነ አልገባቸውም ብዬ እንዳላስብ በተለይ አሜሪካን ያሉቱ አፍጫቸው ስር 

ያሉት የአሜሪካን የተቃዋሚዎችን ልዩነት ከበቂ በላይ በሆነ ነበር፡፡የእነርሱ የልዩነት ምንጭ 

አገራዊ ህልውናን አሳልፎ የማይሰጥ እንደሆነ ማየት ወይም መስማት ተስኗቸው አይመስለኝም፡፡

አማራጭ የሌለው ጭፍን ተቃውሞ ካልሆነ በቀር፡፡ለዚህም ነው የኛዎቹ ተቃዋሚዎች ለአንድ 

ሳምንት የሚሆን እንኳን ግልፅ የልማታዊ ፖሊሲ ስትራቴጂ የሌላቸው፡፡ለዚህም ይመስለኛል ሁል 

ጊዜ አማራጭ ፖሊሲን ሳይሆን ወቅታዊ ጉዳዮችን መዘው እያወጡ የሚያስተጋቡት፡፡ለኔ ይህ 

የፖሊሲ አቅጣጫ ሳይሆን በዘላቂ መፍትሄ ላይ ያልተመሰረተ ወቅታዊ ዘመቻ አድርጌ ነው 

የማየው፡፡ስለዚህ ጆሮ ያለህ ስማ እንደሚባለው የአገራችን ተቃዋሚዎች ወቅታዊ ችግርን 

ማስተጋባት፣ፀረ ድህነት የሆነው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የፖለቲካ አጀንዳ ነው የሚል 

መሰረተ ቢስ ፕሮፖጋንዳ ማሰራጨት ጠላትነትን ያዘለ መስሎ ነው የሚታየኝ፡፡በግድቡ ምክንያት 

ለዘላለም በእንጉጉሮ ብቻ የምናውቀው አባይ ዛሬ በዚህ ትውልድ ይገነባል ሲባል ከህፃን እሰከ 

አዋቂ ከዳር እስከ ዳር የተነቃነቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ይታዘበናል ብሎ አለማሰብ ህዝብን 

ማወናበድ ብቻ ሳይሆን አገራዊ ጥቅም አሳልፎ ከመስጠት ተለይቶ አይታይም፡፡ለዚህም ነው የኛ 

አገር ተቃዋሚዎች እባካችሁ ከግብፅ አቻዎቻችሁ ትምህርት ውሰዱ ያልኩት፡፡የግብፅ ተቃዋሚዎች 

በአባይ ዙሪያ እንዴት ተመሳሳይ አቋም ሊያራምዱ እንደቻሉ የልምድ ልውውጥ ቢደረግ ማለፊያ 

ነበር፡፡ነገር ግን በጀ እንደማይሉ ጥርጥር የለውም ምክንያቱ ግልፅ ነው፡፡ይኸውም በተጨባጭ 

እንደታየው አገራዊ ጥቅም ጉዳይ ነው ፡፡ህዝብንና አገርን መጥቀም የሚቻለው "ነጭ ለባሽ ሆኖ" 

ብሄራዊ ጥቅምን አሳልፎ በመስጠትና ልማትን በማደናቀፍ  ሳይሆን ልማታዊና ከአገራችንን 



ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም ግልፅ የሆነ አቋም ሲኖር ነው፡፡ታዲያ የልማታዊት መለያ 

የሆነውን አረጓዴውን መልበሱ ሌላ አማራጭ ያለው አይመስለኝም፡፡እናም እንደ አንድ ፓርቲ 

ከዚህ በመማር ትክክለኛ ተቃዋሚ (Genuine Opposition)በመሆን ወደ መስመር መምጣቱ ተገቢ 

ነው፡፡ዳኛው ህዘብ ነውና! ካልሆነም "ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ . . . " የሚለው የአገርኛ አባባል 

አሁንም ቢሆን አለና፡፡ 

የአባይ ጉዳይ የህልውና ጉዳይ ነው!፡፡ከድህነት ጋር የምናደርገው የሞት ሽረት ተጋድሎ አንዱና 

ዋነኛ አካል የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ታሪካዊ ወዳጃችን የሆነውን የግብፅ ህዝብ በእኩል 

ተጠቃሚነት መርህ ተግባራዊ በማድረግ የኢትዮጵያችን ህዳሴ በህዝቦቿ የነቃ ተሳትፎ እውን 

ይሆናል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ፡፡"ውሻውም ይጮሃል ግመሏል መጓዟን አታቆምም"፡፡ 

ጎራቸውን ባለዩ አንድ አንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎቻችንና ከሀገረ ግብፅ አከባቢ ለሚነሱ 

ፕሮፖጋንዳዎች ቦታ ሳንሰጥ የጀመርነውን ታላቁን የህዳሴ ግድባችንን ድህነትን ድል በመንሳት 

እንጨርሰዋለን!፡፡ሁሌም አንፀባራቂ ድል ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነውና፡፡  


