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ይድረስ ለግብፃውያን ወንድሞቻችን (ክፍል ሁለት) 
 
 

        ኢዛና ዘመንፈስ 06/28/13 
 
 
ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ - ግብፃውያን ወዳጆቼ! መቸስ ሰማይና ምድርን  

በማይመረመር መለኮታዊ ጥበብቡ የፈጠረው እግዚአብሔር አምላካችን (አላህ) በታላቁ 

የዓባይ ተፋሰስ አማካኝነት እስከ ወዲያኛው አቆራኝቶናልና እነሆ ዛሬም ኢትዮጵያዊነት 

የተዳጎሰበት የወንዝ ልጅ ወጌን ይዤ መጥቻለሁ። 

 

እንግዲያውስ የጨዋታችን ማጠንጠኛ ከቅድስቲቱ እናት ሀገሬ ከኢትዮጵያ፣ ሰማይ ጠቀስ 

ተራሮች እየተነሳ ክረምት ከበጋ ቁልቁል ወደ የትም ሲፈስስ በአርምሞ እያስተዋልኩኝ 

ስቆጭበት የኖርኩትን የዓባይ ውሃ ለመላው የተፋሰሱ ሀገራት የጋራ ጥቅም ማዋል 

ስለሚቻልበት አፍሪካዊ ወንድማማችነት የሚያወሳ የመፍትሄ ሃሳብ በመለዋወጥ ዙሪያ 

መሆንን ልብ በሉልኝና ባለፈው የጀመርኩላችሁን ወግ ካቆምንበት እንቀጥል።  

 

ከዚህ ቀደም በፃፍኩላችሁ ጦማሬ (መልዕክቴ) ለማስረዳት እንደሞከርኩት ሁሉ፣ ለዓባይ 

ተፋሰስ የውሃ ተዋፅኦ 86 በመቶውን እንደምትገብር ተደጋግሞ በሚነገርላት ሀገሬ 

ኢትዮጵያ፣ ከልጅነት እስከ ዕውቀት ስኖር በአንክሮ የታዘብኩት ነባራዊ እውነታ የማንኛውን 

ሰብዓዊ ፍጡር ዕዝነ-ህሊና የሚሞግት የፍትሓዊነት ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። 

 

እንዲያውም ጉዳዩ ምን ያህል የህሊና ፍርድ የሚሻ እንደሆነ ትገንዘቡልኝ ዘንድ፣ ዴቪድ 

ላምፕ የተባለ ታዋቂ አሜሪካዊ ጋዜጠኛ “አፍሪካና አምባገነን መሪዎቿ” በተሰኘው መፅሐፉ፣ 

እንደ ኮሎኔል መንግስቱ ሃ/ማሪያም በአንድ የታሪክ አጋጣሚ በትረ ስልጣን የጨበጡ 

የጡንቻ ፖለቲከኞች፣ የተከተሉትን ጦረኛ ፖሊሲ ከአህጉሪቱ ህዝቦች አስከፊ ድህነት ጋር 

እያነፃፀረ የተተቸበትን አግባብ መመልከት እንደሚጠቅም ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። 

 

የአውሮፓውያኑ መንግስታት የቅኝ ግዛት ታሪክ ማክተሙን ተከትሎ፣ ስልጣን ላይ 

የመውጣት ዕድል የገጠማቸው የአፍሪካ ሀገራት አምባገነን መሪዎች የፈላጭ ቀጨራጭነት 

አባዜ ለተጠናወተው የአፈና ስርዓታቸው መደላደል ሲሉ፣ በፈጠሩት የዕርስ በርስ ሽኩቻና 

ትርምስ ምክንያት፣ አህጉሪቱ የታደለውችውን ተፈጥሯዊ ሀብት ለህዝቦቿ የጋራ ጥቅም 

ማዋል አለመቻሏን በተጨባጭ ማስረጃ አስረግጦ የተነተነው ዴቪድ ላምፕ አፍሪካውያን 



2 

 

ከዚህ ዓይነቱ የዜሮ ድምር ፖለቲካዊ አዙሪት የሚያወጣ የአስተሳሰብ ለውጥ ማስፈን 

እንደሚጠበቅብን ይመክራል። 

 

በተለይም የአፍሪካ የውሃ ማማ የሚል ቅፅል ስም የተሰጣት ኢትዮጵያ በዝናብ እጥረት 

ምክንያት ተደጋግሞ በሚከሰት የድርቅ አደጋ እየተጠቃች፣ ዜጎቿን መመገብ ሲያቅታትና 

የባለፀጋ ሀገራት ዕርዳታ ስትማፀን ማየት፣ በእጅጉ የሚያሳፍርና አንገት የሚያስደፋ ሆኖ 

እንዳገኘው ያልሸሸገው አፍሪካ አሜሪካዊው ፀሐፊ፣ በዚህ ረገድ የዓባይ ተፋሰስን ጉዳይ 

በዘመነ ቅኝ ግዛት ያረጀ ያፈጀ ውል ምክንያት ግብፅ በብቸኝነት እንድትቆጣጠረው 

መደረጉ ሳያስገርመው እንዳልቀረም ጠቁሟል። 

 

“አረቦችና እስራኤል” የሚል ርዕስ ባለው ሌላ መፅሐፉ ደግሞ ዴቪድ ላምፕ የአንድ ሉዑላዊ 

ሀገር ህዝብ ከተፈጥሯዊ ሀብቱ ማግኘት ስለሚኖርበት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲህ ሲል 

ነው የተረከልን “… ለምሳሌ ኦማን በጣም ትንንሽ ከሚባሉ የአረብ ሀገራት የመጨረሻ 

ትንሿ ስትሆን፣ ጭው ካለ ምድረ በዳ ተቆፍሮ በሚወጣ የነዳጅ ዘይት ሀብቷ አማካኝነት 

ኢኮኖሚዋን ከማሳደጓ የተነሳ ግን፣ ለእያንዳንዱ ኦማናዊ በዜግነቱ ብቻ (ያልሰራበትን) 

እየከፈለች ለማኖር እስከመቻል ደርሳለች።” እኛ አፍሪካውያን  አያያዙን ባናውቅበት እንጂ፣ 

አህጉሪቱ በለምለም ማህፀኗ አቅፋ የያዘችው የከርሰ ምድርና የገፀ ምድር ተፈጥሯዊ 

ሀብትም የዚያኑ ያህል የከበረ ዋጋ እንዳለው እግረ መንገዱን ሊያስረዳን ሲፈልግ ደግሞ፣ 

አንድ ወቅት በዚያች ሚጢጢዬ የመከካከለኛው ምስራቅ ሀገራቸው የሚኖሩ ኦማናውያን 

ዜጎች፣ ለመጠጥነት የሚውል የከርሰ-ምድር ውሃ ይገኝበታል በተባለ አካባቢ ቁፋሮ 

ሲያካሂዱ፣ ድንገት የነዳጅ ዘይት በመውጣቱ ምክንያት ክፉኛ መናደዳቸውን ጭምር ነው 

የሚተርክልን። 

 

ይህ ማለት እንግዲህ “ የዓባይን ልጅ ውሃ ጠማው” በተሰኘ የኦሪት ዘመን ተረት፣ ከታላቁ 

የናይል ተፋሰስ አናት ላይ ተቀምጦ ተደጋጋሚ ድርቅ በሚያስከትለው የምግብ ዕጥረት 

አበሳውን ለሚቆጥረው ኢትዮጵያዊ ወገኔ የለየለት ስድብ ይመስለኛል። 

 

በተለይም አሁን አሁን፣ ልክ እንደ ኦማን ሁሉ የቆዳ ስፋታቸው የፍየል ግንባር 

ወደሚያካክል የአረብ ሀገራት የተሻለ ኑሮ ፍለጋ፣ በባሌም - በቦሌም ብለው የሚሰደዱ 

ኢትዮጵያዊያን ዜጎች፣ (በይበልጥ ደግሞ ወጣት ሴቶቻችን) ቁጥራቸው እየተበራከተ 

የመምጣቱ ጉዳይ፣ የቅድስቲቱን እናት ሀገሬን ልበ ኩሩ ህዝቦች አንገት የሚያስደፋ አሳዛኝ 

እውነታ ስለመሆኑ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። 
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ከዛሬ ሁለት ሺህ ዓመታት በፊት ለመላው የሰው ዘር የስልጣኔ ፋና እንደወጋች፣ በርካታ 

የታሪክ ድርሳናት የሚናገሩላት፣ የታላቋ ንግስተ-ሳባ ጥንታዊት ሀገር ኢትዮጵያ፣ ለዚያውም 

በዚህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ በተራቀቀበት 21ኛው ክፍለ ዘመን፣ ድህነት ልዩ መለያዋ 

(ናሽናል ብራንዷ) እስከመሆን ጠርዝ ደርሶ የነበረበትን ሁኔታ ስናስታውስ፣ የሃገራችን 

ወጣቶች እንጀራ አለ ወደተባለበት የዓለም ጥግ ሁሉ፣ በገፍ ለመሰደድ ሲገደዱ ከማየት 

በላይ ዕንቅልፍ የሚነሳ ህመም (የመንፈስ ስብራት) ሊኖር እንደማይችል መቸስ እናንተ 

ራሳችሁም እንደምትገነዘቡልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። 

 

እንግዲህ ከዚህ መራር እውነታ በመነሳት ነበር መንግስት፣ የዓባይ ውሃ ለመላው የተፋሰሱ 

ሀገራት የጋራ ጥቅም የሚውልበት ፍትሐዊና ሕጋዊ ማዕቀፍ እንዲኖር ለማድረግ ግምባር 

ቀደም ሚና ይዞ መንቀሳቀስ የጀመረው። ለታላቁ መሪያችን ለቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር 

ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ምስጋና ይግባቸውናም፣ ከአስር ዓመታት በላይ የፈጀ እልህ  

አስጨራሽ ጥረት የጠየቀውን የተፋሰሱ ሀገራት የጋራ ስምምነት ለሁሉም ጥቅም በሚሰጥ 

መልኩ፣ ተግባራዊ ለማድረግ ይቻል ዘንድ፣ በአብዛኛዎቹ ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶ 

እንዲፀድቅና ከቶውንም ለመላው አፍሪካውያን ህዝቦች አዲስ የታሪክ ምዕራፍ እንደሚከፍት 

በታመነበት፣ የወንድማማችነት መንፈስ አህገራዊ መግባባት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ 

ስለታቻለ ነው ኢትዮጵያ ወደ ታላቁ የህዳሴ ሃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታ የገባችው። 

 

ይህ ማለት ደግሞ የዓባይ ወንዝን የውሃ - ሀብት ለሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት የጋራ ጥቅም 

በሚያስገኝ ፍትሐዊ ክፍፍል ዙሪያ፣ የራስጌና የግርጌ ተብለው የሚጠሩትን ባለድርሻ 

ሃገራትን ያካተተው የስምምነት ማዕቀፍ፣ በአብዛኞቹ ሀገራት ከተፈረመበት ጊዜ ጀምሮ፣ 

እናንተ ግብፃውያን የምትከራከሩባቸው የ1929 እና የ1959  የቅኝ ግዛት” ውሎች” ሕጋዊ 

ተቀባይነታቸው እንዳበቃ የሚያመላክት ነው። 

እንደኔ እምነት ቢሆን ኖሮ ግን፣ ይህች ማህፀነ ለምለም ኢትዮጵያ 86 ከመቶውን 

በምታዋጣበት የዓባይ ወንዝ ውሃን በፍትሃዊነት የክፍፍልና በጋራ ተጠቃሚነት መርህ 

ለመጠቀም የሌሎችን ይሁንታ መጠየቅና ሕግ ነክ ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት 

አይጠበቅባትም ባይ ነኝ፣ፍትሃዊነቱ እስከተጠበቀ ድረስ ማለቴ ነው። ይህን ለማድረግ 

የተገደደችው ግን በሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች እንደሆነም ይሰማኛል። 

 

አንደኛ ኢትዮጵያውያን እንደህብረተሰብ የሚገልፀን የጋራ ማንነት የተገነባባቸው ሀገራዊ 

ዕሴቶቻችን |አንተ ላይ እንዲደረግብህ የማትፈልገውን፣ በሌሎች ላይ አታድርግ´ ከሚለው 

መለኮታዊ ትዕዛዝ  ጋር በተገናኘ ሁኔታ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የተቆራኙ መሆናቸው 
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ሲሆን፣ ሁለተኛውና ከዚህ ስነ ልቦና የሚመነጨው ደግሞ ኢትዮጵያ ከጥንት እስከ ዛሬ 

በዓለም አቀፍ የግንኙነት ታሪክ የምትታወቅበት  ዲፕሎማሲያዊ ዲሲፕሊን ነው። 

 

እነዚህ ተያያዥነት ያላቸው የእኛነታችን መገለጫዎች የተሰሩበት ድርና ማግም፣ ሺህ 

ዘመናት ካስቆጠረው የመንግስትነት ታሪካችንና በተለይም፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ከብሉይ 

እስከሀዲስ፣ ለክርስትናም ለእስልምናም ሃይማኖቶች የላቀ ክብር የምንሰጥ ወይም ፈሪሃ 

እግዚአብሔር ያደረብን ህዝቦች የመሆናችን ስረ መሰረት (ዳራ) ሊሆን እንደሚችል 

ለመረዳት ሊቅነትን የሚጠይቅ አይመስለኝም። 

 

ወጣም - ወረደ ግን፣ ይህ ሃይማኖታዊ ተፅእኖ በእጅጉ ጎልቶ የሚስተዋልበት ጥንታዊ 

ባህላችን እንዲህ ስር እየሰደደ መጥቶ |የዓባይን ልጅ ውሃ ጠማው´  በተሰኘ የኦሪት ዘመን 

ብሒል ተገዝተን መቆዘምን እንደ ህብረተሰብ  ባህል አርገን የወሰድነው፣ እስኪመስልብን 

ድረስ፣ ኢትዮጵያውያንን ለትዝብት ዳርጎን እንደቆየ ነው አንዳንድ ታዋቂ የማህበረ 

ኢኮኖሚ አጥኚዎች ጭምር የሚጠቁሙት።  

 

ከላይ ለዋቢነት ያህል የተጠቀሰው ዴቪድ ላምፕ |አፍሪካ እና አምባገነን መሪዎቿ´ የሚል 

ርዕስ  በሰጠው ተወዳጅ ጥናታዊ ድርሳኑ በዚህ ረገድ የተረከልንን እጅግ መራር ነባራዊ 

እውነታ፣ በቅጡ ለተገነዘበ የኔ ዓይነቱ ፍትህ ናፋቂ ኢትዮጵያዊ ደግሞ፣ የዓባይ ተፋሰስ 

ጉዳይ፣ ልክ እንደ እግር እሳት ውስጥ ውስጡን የሚፋጅና ዕንቅልፍ የሚነሳ የዕድሜ ልክ 

ሰቀቀን ቢሆንበት ሊያስገርም አይገባም። 

 

ስለሆነም ከአፍላ የወጣትነት ዘመኔ ጀምሮ ኢትዮጵያ የበይ ተመልካች እንድትሆን 

የመደረጓን ጉዳይ ባሰብኩኝና ይበልጥ ትኩረት ሰጥቼ ባሰላሰልኩት ቁጥር፣ የዚያኑ ያህል 

ህመሙ እየጠናብኝ፣ በተለይም እንግሊዛውያን ቅኝ ገዢዎች ለተፋሰሱ የግርጌ ሀገራት ያዘኑ 

መስለው፣ እኛን አፍሪካውያንን ዕርስ በርስ እያናቆሩ የራሳቸውን ድብቅ ፍላጎት ለማሳካት 

ያመቻቸው ዘንድ፣ ሆን ብለው ባወሳሰቡት፣ የ1929ኙና የ1959ኙ ኢ-ፍተሐዊ ውል፣ 

በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሰው ፈርጀ ብዙ ጉዳት፣ እኔንም እንደ አንድ ዜጋ እየተሰማኝ 

ሲመጣ፣ የዓባይን ልጅ ከዘመናት ውሃ ጥሙ የሚታደገውን ፍትሐዊ ፍርድ፣ ከመሻት 

በመነጨ የቁጭት ስሜት፣ አንዳንዴ ብዕር ከወረቀት እያገናኘሁ ስሜቴን በግጥም መልክ 

መግለጽ፣ ስንኝ መቋጠረን የመኖሬ ሰበብ ሳላደርገው አልቀረሁም ብዬ አስባለሁ። 

 

ከሰማኒያ በላይ ልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩትና የየራሳቸውን ብሔራዊ ማንነት የሚገልፁበት 

አኩሪ ባህል ያላቸው የቅድስቲቱ ሀገሬ ደጋግ ህዘቦች በረዥሙ የአብሮነት ታሪካቸው፣ በብዙ 
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ውጣ ውረድ ያካበቱት የጋራ ስብዕና ለማይገሰስ ነፃነት ፋና ወጊ ያደረጋቸውን ታላቁን 

የዓድዋ ድል መቀዳጀት ያስቻለ የኢትዮጵያዊነት  ልዕልና እና አይበገሬነት ማሳያ  ሆኖ 

ሳለ |የዓባይን ልጅ ውሃ እየጠማው´ የመኖሩ ምስጢር በእርግጥም እያንዳንዱን ዜጋ 

የሚከነክን፣  ስጋና ነፍስን ምቾት የሚነሳና ህሊናን የሚጎረብጥ ጉዳይ ነው። እንግዲያውስ 

እኔም |የወል ቤት፣ ሰንጎ መገን፣ ቡሄ በሉና የፀጋዬ ቤት´ በመባል የሚታወቁትን አራት 

ዓይነት የኢትዮጵያውያን የግጥም አደራደር ስልቶች ተጠቅሜ በምቋጥረው ስንኝ ቁጭቴን 

ለመተንፈስ ከመሞከር ቦዝኜ አላውቅም።  

 

የዛሬዋን ወጌን የማጠቃልለውም በዓባይ ዙሪያ ከፃፍኳቸው ቁጭት አዘል ግጥሞቼ መካከል 

አንዱ የሆነውን ጀባ በማለት እንዲሆን ነፍሴ ወደደችና እንዲህ አልኩኝ፣እንዲህ! 

                   

                            ይለይልን 

ግዮን ጥቁር ዓባይ፣ ይሄ ግብረ-ባንዳ 

የትውልድ አገሩን፣ ደጋግሞ እየጎዳ 

ባዕድ ሊያጠበድል፣ የሰው ቤት ሊያቀና 

በይፋ ሲያግዘው፣ የኛን ህልውና 

ተስፋችንን ይዞት፣ ሲሔድ ወደየትም፣  

ሲጓዝ እያያችሁ ዓባይ ቀንም ሌትም… 

ዕንቢልታው በገናው፣ መሰንቆው ክራሩ 

ከበሮው ዋሽንቱ 

ምነው አንቺ ሆዬ፣ ባቲ- ባቲ 

 ብቻ ሆነ ምቱ? 

የኔስ እንጉርጉሮ፣ ዓባይ ነው ቅኝቱ። 

እረ ባቲ ባቲ፣ የተሰኘው ዜማ 

ትዝታና አምባሰል፣ የተሰኘው ዜማ 

አንቺ ሆዬ ለኔ፣ የሚሉት ቁዘማ 

ትውልድ አነቃቅቶ፣ ሀገር ካላለማ 

እናንተ ዘፋኞች፣ ሙዚቃ ቀይሩ 

በሰለቸ ጩኸት ሰው አታደንቁሩ!! 

እንካችሁ ጨዋታ፣ እጅ እጅ ያላለ 

ሞት ካልቀረ ላባይ፣ ብንሞት ምን አለ!? 

የምን አንቺ ሆዬ፣ አምባሰል ትዝታ 

ዓባይ ሆኖ ሳለ፣ ያገሩ በሽታ! 
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