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ይድረስ ለግብፃውያን ወንድሞቻችን 

ክፍል አንድ 

ኢዛና ዘመንፈስ  06/24/13 

ክቡራት ግብፃውያን ወዳጆቼ ሆይ፤ በቅድሚያ ከዚህ ጥንታዊው ሰብዓዊ ፍጡር ሚሊዮን ዓመታት 

ያስቆጠረ ታሪካዊ ጉዞውን “ሀ” ብሎ ከጀመረባት ሀገረ ሉሲ፤ ዓለም ከተፈጠረ፣ ዘመን ከተቆጠረ  

ጀምሮ ለእናንተ ምድራዊ ሕይወት መደላደል ብቻ፣ ከአምላክ ዘንድ የተበረከተ የሚመስላችሁና 

“ናይል” እያላችሁ የምትጠሩት ታላቁ የጥቁር አባይ ወንዝ ውሃ መፍለቂያ ከሆነችው፣ ቅድስት 

ምድር ኢትዮጵያ እጅግ የከበረ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ፡፡  

ይህቺን ህሊናዊ ፍርድ የምትሻ ምክር አዘል ጦማር (መልዕክት) በአፍሪካዊ የወንድማማችነት 

መንፈስ ልጽፍላችሁ ወደድኩ። ፍሬ ነገሩም ከልጅነት እስከ እውቀት በቁጭት ቆሽቴ እያረረ 

እንድኖር አድርጎኝ ስለቆየውና ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን በፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ ላይ 

ለምትገኘው እናት ሀገሬ፤ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ መስጠት የሚያስችል አዲስ የታሪክ ምዕራፍ 

ስለከፈተው የዓባይ  ውሃ ጉዳይ እንደ አንድ ዜጋ ማለት ያለብኝን ለማለት ነው፡፡  

እንግዲያውስ ለእኔ ጉዳዩ የእድሜ ልክ እንቆቅልሽ ሆኖብኝ የኖረው  ገና ከህፃንነቴ ጀምሮ 

“የዓባይን ልጅ ውሀ ጠማው”፣ “ዓበይ ጭብጦየን ከቀማኝ በኋላ አላምነውም”፣ “ዓበይ ማደሪያ የለው 

ግንድ ይዞ ይጓዛል፡፡” ወዘተ የሚሉ የኢትዮጵያውያን የዘመናት ቁጭት የወለዳቸው ምሳሊያዊ 

አነጋገሮችን እየሰማሁ በማደጌ ብቻ አይደለም፡፡  

ይልቁንስ የታላቁ ዓባይ ተፋሰስ ውሀ ድንግል አፈሯን ጠራርጎ እየወሰደባት፤ የእርሻ መሬቷ ከጊዜ 

ወደ ጊዜ ምርታማነቱን እየቀነሰ በመምጣቱ ምክንያት፤ ህዝቦቿን መመገብ እስኪያቅታት ድረስ 

ለከፋ ድህነት የተዳራችውና ተደጋጋሚ የድርቅ አደጋ በሚያስከትለው የምግብ እጥረት የሚጠቁ 

ዜጓቿን ምፅዋት መጠየቅ ግድ የሆነበት ሀገሬ ምን ያህል እንደተጎዳች ስለምገነዘብ ነው፡፡  

መቼስ በኢትዮጵያና በግብፅ ህዝቦች መካከል እጅግ ስር የሰደደ ትስስር እንደነበረ የሚያመለክቱ 

በርካታ የጥንታዊ ታሪካችን አሻራዎች የሚያመለክቱ ይመስለኛል፡፡ ለምሳሌ እናንተ ግብፃውያን 

ልዩ ጥበብ በሚስተዋልባቸው ፒራሚዶቻችሁ ዛሬም ድረስ  እንደምትኩራሩባቸው ሁሉ፣ እኛ 

ኢትዮጵያውያንም አንድ ወቅት ዓለምን በስነህንፃ ጥበባችን ማስደመም የቻልን ስልጡን ህዝቦች 

እንደነበርን እነሆ አሁንም ድረስ ህያው ምስክርነታቸውን በመስጠት ላይ ከሚገኙት ከአክሱም 

ሀውልቶችና ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት መረዳት ይቻላል ባይ ነኝ፡፡  
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የሁለቱን ጥንታዊ ሀገራት እድሜ ጠገብ ግንኙነት በተመለከተ አያሌ የታሪክ ሊቃውንት ከፃፏቸው 

ድርሳናት መገንዘቤንም በዚህ አገጣሚ ልገልፅላችሁ እወዳለሁ፡፡ ሌላው ቀርቶ በታላለቆቹ 

የሃይማኖት መፀሐፍት ጭመር (ለአብነትም በመፀሐፍቅዱስ ብሉይኪዳን ላይ ኢትዮጵያዊው 

ጃንደረባ ወደ ግብፅ ያደረገው ጉዞ) የኢትዮጵያና የግብፅ ህዝቦች ትስስር ምን ያህል ስር የሰደደ 

እንደሆነ የሚጠቁሙ መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል፡፡  

ይህ ደግሞ ሁለቱ የታላቁ ዓበይ ተፋሰስ መነሻና መድረሻ ሀገራት የወንዙን ውሀ ለጋራ ጥቅም 

በሚበጅ ፍትሐዊ መንገድ ይገለገሉበት እንደነበርና፣ ያ በአፍሪካዊ የወንድማማችነት መንፈስ ላይ 

የተመሰረተ ግንኙነትም የኢትዮ-ግብፅን ጥንታውያን ህዝቦች የስልጣኔ ፈርቀዳጅ ሳያደርጋቸው 

እንዳልቀረ ፍንጭ የሚሰጠን ጉዳይ ሆኖ ይሰማኛል፡፡  

ይሄን ቅን ግምቴን ከሚያጠናክሩልኝ ታላላቅ የበሃገራችንና በዓለም እውቅና ካላቸው ጠቢባን 

መካከልም ኢትዮጵዊ የስነ ፅሁፍ ሎሬትና የቅኔ ሊቅ ፀጋዬ ገብረ መድህን ዋነኛው ነው፡፡ ከጥቂት 

ዓመታት በፊት ይህን ዓለም በተፈጥሯዊ ሞት የተለየው ሎሬት ፀጋዬ ገ/መድህን፣ በአብዛኛው 

ኢትዮጵያዊ የስነፅሁፍ ቤተሰብ ዘንድ እጅግ በጣም የላቀ ከበሬታን የተጎናፀፈበት ስራው “እሳት 

ወይ አበባ” በሚል ርዕስ ያሳተመው የስነግጥም መድል ሲሆን መፀሐፉ ውስጥ ከተሳባሰቡት በርካታ 

ተወዳጅ ግጥሞቹ መሀል በሀገሬ ስመጥር ሀያሲያን፤ ተመርጦ “ማስተር ፒስ” ለመሰኘት የበቃው 

ደግሞ “ዓባይ” የሚለው ነው፡፡  

እናም ባለቅኔው ፀጋዬ በዚያ ስለታላቁ የግዮን ምንጭ ወይም ስለ ዓባይ ሸለቆ ጥንተ ታሪክ በፃፈው 

ረቂቅ ግጥሙ የናይል ወንዝ ውሀ ለሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት፤ በተለይም ለኢትዮጵያ፣ ለሱዳንና 

ለግብፅ ህዝቦች የጋራ ብልፅግና ጥቅም ላይ የዋለበት የስልጣኔ ዘመን እንደነበረ ለኔ ዓይነቱ ተራ 

ሰው ምስጠራዊነቱ በሚጎላ ዘይቤያዊ የቋንቋ ጥልቀት ይተርክልናል፡፡  

እንዲያውም ያንግጥም እስኪገባኝ ድረስ ደጋግሜ ካነበብኩት በኋላ ነው እኔ ራሴ የዓባይን ጉዳይ 

በአንክሮ ማስላሰል የጀመርኩት፡፡ ምክንያቱም ይህ ዛሬ “ለውጭ አልጋ፣ ለውስጥ ቀጋ” ከመሆኑ 

የተነሳ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ልክ እንደኔው ከልጅነት እስከ እውቀት በቁጭት እየተብሰለሰለ 

የሚመለከተው የሀገሬ ጅረት ከዘመናት ባንዱ፤ የተፋሰሱን የራስጌና የግርጌ ሀገራት ህዝቦች፤ የጋራ 

ብልፅግና እንዲቀዳጁ ያደረገ የስልጣኔ ድልድይ እንደነበር ታላቁ ገጣሚያችን በዘይቤ ጠገብ ቅኔው 

የተረከልኝን አምኘ ስለተቀበልኩኝ ይመስለኛል፡፡  

አንድ ወቅት (ምናልባትም ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት) በዚች ቅድስት እናት ሀገር ኖረው ያለፉ 

ጥንታውያን የዘር ግንዶቻችን፤ ይህን ፍርደ ገምድል የዓባይ ውሀ “የዓለም ስልጣኔ ምኩራብ” 

ማድረግ ከተቻላቸው ከዚያ ወዲህ ለመጣው ኢትዮጵያዊ ህብረተሰብ ያን ማድረግ እንደምን 

ያቅተዋል!? ደግሞስ በየትኛው ትውልድ ዘመን ይሆን ታለቋ የግዮን ምንጭ ተፋሰስ፣ የሰው ዘር 
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መገኛ የሆነችውን ሀገሬንና መላ ህዝቦቿን በዓለም የስልጣኔ ታሪክ ፊት ያኮራበት የነበረውን ግርማ 

ሞገሱን እንዲያጣ የተደረገው?  

ልበ ኩሩዎቹ ኢትዮጵያውያን፤ ከታችኞቹ የዓባይ ልጆች ጋር ለጋራ እድገትና ብልፅግና በፍቅር 

መንፈስ የሚመላለሱበት የጥቁር ጠቢባን አፍሪካዊ ድልድይ እንደ ነበረ የዚህ ዘመን ስመጥር 

ከያኒያን ጭምር፣ ምንተ ክብሩ በሚዘርፉለት ቅኔ መወድስ የመሰከሩለትና፤ ይህ አሁን እናት ሀገር 

ኢትዮጵያን ከማልማት ይልቅ የምድረ በዳ ሲሳይ ሆኖ እኛን የበይ ተመልካች ያደረገንስ ምን ክፉ 

ሀጢያት ብንሰራ ነው? ወዘተ… የሚሉ መቋጫ የለሽ ጥያቄዎችን አዘውትሬ እያነሳሁ ከገዛ ራሴ 

ጋር መወዛገብ የጀመርኩትም ገና በጨቅላ እድሜዬ ነበር፡፡ 

ለታላቁ ዓባይ ተፋሰስ ውሀ ሰማኒያ አምስት ከመቶውን እንደምታበረክት የሚነገርላትና ይህ 

እውነታም “የአፍሪካ የውሀ ማማ” እስከ መባል ያደረሳት ሀገሬ ኢትዮጵያ፣ ተደጋጋሚ የዝናብ 

እጥረት በሚያስከትለው ድርቅ እየተጠቃች በርካታ ዜጎቿ ለከፋ አደጋ ሲጋለጡ ማየቴ ደግሞ 

ለጉዳዩ የተለየ ትኩረት እንዲኖረኝ ሳያደርግ እንዳልቀረ ይሰማኛል፡፡  

ለአብነት የዛሬ 28 ዓመት ግድም በሰሜናዊ ኢትዮጵያ የተከሰተው የዝናብ እጥረት ባስከተለው 

አሰቃቂ የድርቅ አደጋ ምክንያት፤ በቅርብ የማውቃቸውን የስጋ ዘመነዶቼን ጨምሮ፤ በርካታ 

የአካባቢያችን ነዋሪዎች የሚላስ የሚቀመስ ምግብ አጥተው ለከፋ ረሀብ ተዳርገው ሲሞቱ በዓይኔ 

በብሩቱ የተመለከትኩበት መጥፎ አጋጣሚ እንደነበር ስገልፅላችሁ ልቤ በጥልቅ የሀዘን ስሜት 

እየደማ ነው፡፡  

ይሄው ከዚያ በጨቅላ አዕምሮዬ ተቀርፆብኝ ከቀሪው የ1977ቱ የድርቅ ሰቆቃ ጀምሮ፤ ከጊዜ 

ወደጊዜ እየተባባሰ የሚሄደው የዝናብ እጥረት በተለያዩ የገጠሪቱ ኢትዮጵያ አካባቢዎች፤ ተደጋግሞ 

እየተከሰተ በሚያስከትለው የምግብ እጥረት ምክንያት፤ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሀገሬ አርሶና አርብቶ 

አደሮችን ህይወት ሲያመሰቃቅል ያየሁበት አጋጣሚም ጥቂት አይደለም፡፡  

በተለይም እንደሶማሌና አፋር ባሉት ቆላማ ክልሎች የሚኖረው አርብቶ አደር ህብረተሰቦቻችን፤ 

በእጅጉ የዝናብ ጥገኛ ከመሆኑ የተነሳ፤ ከዚሁ ተፈጥሯዊ ክስተት ጋር በተያያዘ ምክንያት፣ 

የሚያጋጥም ተደጋጋሚ የድርቅ አደጋ አሳሳቢ የህልውና ፈተና ሲሆንበት በቅርብ እየተገኘሁ 

ለመታዘብ መቻሌ “የዓባይን ልጅ ውሀ ጠማው” የተሰኘው ሀገርኛ ተረት (ምሳሌያዊ አነጋገር) ምን 

ያህል ጥልቅ ቁጭት እንደዛለ እገነዘብ ዘንድ ረድቶኛል፡፡  

ለነገሩ ወደታላቁ ናይል  የሚቀላቀለውን ሰማኒያ ስድስት ከመቶ አንጡራ የውሀ ሀብታችንንና 

ድንግል አፈራችንን፤ በማንአለብኝነት ጠራርጎ እየወሰደ ለሚያቀብላችው የጥቁር ዓባይ ወንዝ 

የሚገብሩ ወንዞች ባሉበት ደጋማ የአየር ንብረት የሚኖረው አርሶ አደሩ ህዝባችንም ቢሆን፤ 
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ብዙውን ጊዜ ልፋቱ መና እየቀረ ለምግብ እጠረት ሲደረግ የሚስተዋለው የግብርና ህይወቱ በዝናብ 

ጥገኝነት ላይ የተመሰረተ ሆኖ ስለቆየ ነው፡፡  

ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ያባባሰው ደህነታችን ስር እየሰደደ በመሄዱ ምክንያት ደግሞ፤ የሰው ዘር 

መገኛ ስለመሆኗ ከመላው የዘመኑ ዓለም የመጡ የሳይንስ ሊቃውንቶች አሰረግጠው የመሰከሩላት 

ሀገረ ሉሲ፤ ይህች “የአፍሪካ የውሀ ማማ” ለመባል የበቃች ለምለም እናት ምድር፤ ህዝቦቿን 

ከድርቅ ቸነፈር ለመታደግ ስትል የምራባውያን ለጋሽ ሀገራትን በር እያንኳኳች ምፅዋት 

እንድትጠይቅ አስገደዳት፡፡  

ታዲያ ከጥንታዊው የግዮን ምንጭ አፍንጫ ስር፤ ከታላቁ የጥቁር ዓባይ ተፋሰስ መፍለቂያ ሀገር፤ 

እዚህ…! የነተከዜና የነባሮ እትብት ከተቀበረበት የናይል ወንዝ የትውልድ ቀዬ… ጣና ሐይቅ እናቱ 

ላይ እየኖረ ውሀ ከመጠማት ወይም ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን በእስከዛሬው ድህነት ታሪካችን 

እንደሆንነው የበይ ተመልካች ከመሆን፤ የበለጠ ልብ ሊያደማ የሚችል እንቆቅልሽ ይገኛልን!?  

እንደኔ እምነት ግን ይህ ዓይነቱ እጅግ ሲበዛ ቅጥ ያጣ ኢ- ፍትሐዊነት ጎልቶ የሚገለፅበት ነባራዊ 

ቅስም የሚሰብር ብቻ ሳይሆን በየትኛውም የፍርድ አደባባይ ፊት ቀርቦ ቢታይ ማንኛውም ጤናማ 

አዕምሮ ያለው ሰብዓዊ ፍጡር አምርሮ ያወግዘው እንደሁ እንጂ፤ ህጋዊም ሞራላዊም ተቀባይነት 

ሊኖረው አይችልም፡፡ ስለሆነም አሁን ባለንበት የ21ኛው ክፍለ ዘመን ጊዜው ባለፈበት 

የቅኝገዥዎች የመድልኦና የማግለል ጨቋኝ ሕግ መመራት እንደማይቻል በመረዳት ራስን በሰጥቶ 

መቀበልና የጋራ ተጠቃሚነት መርህ በትብብር ለመስራት መዘጋጀት ጠቃሚ መሆኑን መገንዘብ 

ተገቢ ነው እላለሁ። 

 


