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ይድረስ ስለግብፃውያን ወንድሞች 

(ክፍል ሦስት) 

ኢዛና ዘመንፈስ   7/0/113 

 

እንደምን ከረማችሁልኝ የተወደዳችሁ ግብፃውያን ወንድሞቻችን? እነሆ የዓባይ ወንዝ ልጆች 

የጀመርነውን የህዳሴ ዘመን ጭውውታችንን እንቀጥል ዘንድ፤ የፈጣሪ ፍቃድ ሆኗልና ዛሬም 

እንደተለመደው ሁሉ፣ በኢትዮጵያውያን ባህል ከመቀመጫዬ ብድግ ብዬ ነው የአክብሮት 

ሰላምታዬን የማቀርብላችሁ፡፡  

በሉ እንግዲህ እናንተም ባላችሁበት እንዳላችሁ ይችን ከአፍሪካዊ የወንድማማችነት መንፈስ 

በመነጨ የመተሳሰብና የመፈቃቀር ስሜት ተነሳስቼ የምፅፍላችሁን ምክር አዘል ወጌን በጥሞና 

መከታተላችሁን እንዳትረሱ፡፡ እናም የዛሬውን ጦማሬን (መልዕክቴን) ከጥንታዊና አኩሪ የታሪክ 

ባለቤት ወገኔ አንዱ ከሆነው የአፋር  ህዝብ ባገኘሁት ድንቅ አባባል እያዋዛሁ ነው 

የምተርክላችሁ፡፡ መቼስ ይህች ምስራቅ አፍሪካዊት ቅድስት  ሀገር ኢትዮጵያ፣ የሰው ዘር መገኛም 

ጭምር ስለመሆኗ ለእናንተ ለዓባይ ወንዝ ልጆች መናገር ለቀባሪው እንደማርዳት ይቆጠራል፡፡ 

ዓባይ አዳሩ እናንተው ዘንድ ስለሆነ መቼም ብዙ ሊነግራችሁ እንደሚችል እምነቴ ነው።  

እንግዲያውስ የመላው ሰብዓዊ ፍጡር ሴት ቅም አያት ወይም ደግሞ እንዥላት ምንዥላት 

እንደሆነች፣ የዘመናችን ስልጡን ዓለም ያፈራቸው ስመጥር የሳይንስ ሊቃውንት ሙያዊ 

ምስክርነታቸውን የሰጡላት እምዬ ሉሲ (ድንቅነሽ) ቅሪተ አካሏ የተገኘውም በቆለማው የአፋር 

ህዝብ ብሔራዊ ክልል ልዩ ስሙ “ሀዳር” የተባለ ቦታ እንደሆነ ልብ በሉልኝና ጨዋታችንን 

በአፋሮች እድሜ ጠገብ ተቻችሎ የመኖር ባህል እያጣፈጥን እንቀጥላለን፡፡  

“አንተ በአማን እንድትውል ጎረቤትህ አማን ይዋል” ይላሉ የአገሬ አፋሮች፣ 

በጣም ድንቅና ሰላም የተሞላባት አባባል በመሆና ለእኔ በጣም ነው የተመቸችኝ። ቀደም ባሉት 

ጊዜያት (ከዘመነ አፄ ዮሀንስ እስከ ሃይለስላሴ መንግሥት ውድቀት) የገዥው መደቦች ሆን ብለው 

በሚፈጥሩት የከፋፍለህ ግዛ ማናቆር ምክንያት ይከሱቱ የነበሩትን የጥቅም ግጭቶች አፋሮች ከድሮ 

ጀምሮ እስካሁንም ድረስ በዘላቂነት የሚፈቱት “አንተ አማን እንድትውል ጎረቤትህም አማን ይዋል” 

በሚለው የአፋር አዛውንቶች ጎምቱ ምክር አማካኝነት እንደሆነ  አባቶች ይናገራሉ፡፡  

በትግርኛ “ጋዝ” በአማርኛ ደግሞ “ጎመጂ” ተብሎ ይጠራ በነበረው ባህላዊ ስርዓት ምክንያትን፣ 

በደገኛው ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ህብረተሰብና በቆለኛው ሙስሊም አርብቶ አደር ህዝቦች መካከል፣ 
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ለዘመናት የዘለቀው ደም አፋሳሽ የጥቅም ግጭት የዜሮ ድምር ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ውጤት 

መሆኑን ቀድመው የተገነዘቡ ጥቂት የአፋር ብልህ አባቶች ያ አጉል ጀብደኝነት በተጠናወታቸው 

የአንድ አገር ዜጎች ፊታውራሪነት የሚካሄድ የዕርስ በርስ መጠፋፋት  ለየትኛውም ወገን 

ሰለማይበጅ መቆም ይኖርበታል ሲሉ፣ ከፍጹም የቅንነት መንፈስ በመነጨ የኃላፊነት ስሜት፣ 

መቃወማቸውና ሽንጣቸውን ገትረው የማስረዳት ሚናቸውን መጫወታቸው ለዛሬው ትውልድም 

ትልቅ መልዕክት ያስተላልፋል። 

እንዲያውም እንደኔ እምነት ከሆነ፣ የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደ የአንድ ጥንታዊት ሀገር ህብረተሰብ፣ 

ካለፈው የታላቅነት ታሪካችን የወረስናቸውና ዛሬም ድረስ በሌላው ዓለም ዘንድ የምንታወቅባቸው፣ 

መንፈሳዊ እሴቶቻችን ሁሉ “አንተ በአማን እንድትውል ጎረቤትህም አማን ይዋል” ከሚለው የአፋር 

አባቶች የመቻቻል ፍልስፍና የተቀዱ ናቸው ብሎ ማጠቃለል የሚቻል ይመስለኛል፡፡  

ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን እንደ ሀገርና ሕዝብ ከሚገልጿት በርካታ ማሳያዎች መካከል የህዝቦችን 

የጋራ ጥቅም በዘላቂነት በሚያረጋግጥ መልኩ ፍትሐዊ ስምምነትን መሠረት ላደረገ መርህ 

የመገዛት ዲፕሎማሲያዊ ዲሲፒሊን ማራመዷ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የተሻለ ማረጋገጫ ሊሆነን  

የሚችለውም፣ በክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚንስትር በአቶ መለስ ዜናዊ አመራር ዘመን ኢትዮጵያ 

ግንባር ቀደም የአስተባባሪነት ሚና የተጫወተችበትን “የዓባይ ተፋሰስ ባለድርሻ ሀገራት የጋራ 

ስምምነት ማዕቀፍ” ከማርቀቅ እስከ ማፅደቅ ድረስ፣ የነበረው ሒደት ነው፡፡  

ከአስር ዓመታት በላይ የፈጀ እልህ አስጨራሽ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት በጠየቀው የስምምነት 

ማዕቀፉን ፍትሐዊ በሆነ መልኩ የማርቀቅና የማፅደቅ ሂደት፣ ከታላቁ የናይል ተፋሰስ አጠቃላይ 

የውሃ ሀብት ፍሰት 86 በመቶውን እያዋጣች እስከ ዛሬ የበይ ተመልካች ሆና የቆየችው ኢትዮጵያ፣ 

ምን ያህል መስዋዕትነት እንደከፈለችም መዘንጋት አይኖርብንም የሚል ፅኑ እምነት አለኝ፡፡  

ያ ማለት ደግሞ፣ የአውሮፓ ቅኝ ገዥዎች ሆነ ብለው፣ ባወሳሰቡት የዓባይ ውሃ ጉዳይ፣ ቆሽቷ 

እያረረ ለዘመናት ታግሳ የኖረችው ኢትዮጵያ በ1929 እና በ1959 ዓ.ም ኢ-ፍትሐዊ ውሎች፣ 

እንግሊዛውያኑ ቅኝ ገዥዎች ጭነውባት፣ የሄዱትን የባርነት ቀንበር፤ ለመስበር ስትል ያደረገችው 

ፍትሐዊ ፍርድን የመሻት ጥረት እንጂ ግብፅን ለመጉዳት በማሰብ የተደረገ አይደለምና፣ እናንተም 

ለአዲሱ የተፋሰሱ ሀገራት የስምምነት ማዕቀፍ ተገቢውን ክብር መስጠት ይጠበቅባችኋል ማለት 

እንደሆነ ልብ ልትሉት ይገባል፡፡  

በኔ ዕይታ “የኢንተቤው ስምምነት” በመባል የሚታወቀውን የዓባይ ተፋሰስ ሀገራት የጋራ 

ተጠቃሚነት ማዕቀፍ አለመቀበል በራሱ፣ ለፍትሀዊ የውሃ ክፍፍል ቦታ አለመስጠትና “አንተ 

አብራልኝ እኔ ልብላ” የሚል ዓይነት ማንአለብኝነት የተጠናወተውን ያረጀ ያፈጀ አስተሳሰብ 

የሙጥኝ እንደማለት ይቆጠራል፡፡ ይህ አሁን የምንገኝበት 21ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ “አንተ 
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በአማን ትውልድ ዘንድ፣ ጎረቤትህም በአማን ይዋል” የሚባልበት ነው እንጂ “አንተ አብራልኝ እኔ 

ልብላ” ለሚሉ ራስ ወዳዶች የሚያመች አይደለም፡፡  

ወጣም ወረደ ግን ኢትዮጵያ አሁን ወደ ጥንቱ የገናናነት ታሪኳ ዳግም ለመመለስ የሚያስችላትን 

የህዳሴ ጉዞ እነሆ ጀምራለች፡፡ እዚሁ ከቀያችን ምድር የፈለቀው ጥቁር ዓባይ ደግሞ፣ በአዲሱቱ 

ኢትዮጵያ የፀረ ድህነት ትግል፣ የድል አድራጊነትን አቅጣጫ ጠቋሚ ይሆን ዘንድ፣ ታሪክ ስለፈቀደ 

እነሆ ትሩፋቱ ለኢትዮጵያ ሕዝቦችም ይደርስ ዘንድ የማይገታው ጉዞ ተጀምሯል።ይህ ጉዞአችንም 

ካሰብነው ግብ እስከምንደርስ በጽናትይቀጥላል። የሚበጀው ታዲያ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ 

ተቀራርቦ በመነጋገርና በመደራደር የዓባይን ትሩፋት በፍትሃዊነት መጠቀም ብቻ ነው።ይህ ደግሞ 

የሰለጠነ አካሄድ ነውና የሁላችንንም ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ እንደሚሆን 

አያጠራጥርም። እናማ ነገራችንን ስናጠቃልል “አንተ በአማን እንድትውል ጎረቤትህ አማን ይዋል!” 

አሉ አፋሮች ብለን ለዛሬ ብንሰነባበትስ? ቸር እንሰንብት!! 

 


