
ግብፅ ከ19ኛው ክ/ዘ አስተሳሰብ ካልተላቀቀች የኢትዮዽያ 
የቤት ስራ ምን ይሁን? 

 

በ ሰሎሞን ገ/ዮሃንስ (ሰኔ 13/2005 ዓ/ም) 

 

መግብያ  

በቅረቡ ግዜ ኢ/ያ እያካሄደች ላለቹ የህዳሴ ግድብ እውን የማድረግ አካል የሆነውን አንድ ወሳኝ ስራ ሰራች። 
ይህ ሰራ የአባይን ወንዝ ለዘመናት ጉልበቱን ተጠቅሞ በተፈጥሮ ይፈስበት ከነበረው  መንገድ በመቀየር 
ለግዜው በሌላ መንገድ እንዲሄድ ማደረግ ነበር። ይህንን ፍፃሜ በአጠቃላይ ሲታይ  ከእንግዲህ የአባይ 
ወንዝና ሌሎች በአ/ያ ውስጥ ያሉ ወንዞች ኢ/ያ በምትፈለገው መልኩ ለልማት ማዋል እንደምትችል 
የሚያሳይ ትልቅ እመርታ ነው። ይህንን ማየት ያልፈለጉ የግብፅ ፖለቲከኞች ግን በ21ኛው ክፍለ ዘመንም 
ቢሆን የቅድሞ አያቶቻቸው አስተሳሰብ ወይም ታላቁ መሪ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 
እንዳሉት የ19ኛው አስተሳሰብ ይዘው መቀጠል እንደሚፈለጉ በተለያየ ግዜ ግልፅ አድረገዋል። የዚህ ፅሁፍ 
ዋና ዓላማ የግል ትዝብትን መሰረት ባደረገ መለኩ በሁለት ነገሮች ላይ  ሃሳብ ለመስጠት 
ነው።የመጀመርያው የግብፅ ፖለቲከኞች ለምን የቆየ አስተሳሰባቸው ይዘው መቀጠል እንደሚፈለጉና የሀዳሴ 
ግድብ ጨምሮ ኢ/ያ በአባይ ውሃ  ላይ ልታደርጋቸው ብምትችል የልማት ስራዎች ለማነደናቀፍ ግብፅ  
በቀጠይ ምን ልታደርግ እንደምትችል ለማየት ሲሆን። ሁለተኛው በመጠቃቀም ላይ መሰረት ያለደረገውን 
የግብፅ አስተሳሰብና ተግባር ለመቋቋም እንደዚሁም ዘላቂ ሰላም ለማምጣትና ድህነት ለማሸነፍ የኢትዮዽያ 
የቤት ስራ ምን መሆን እነዳለበት ለሚለው ማየት ነው። አስቀድሜ ግን ስለ ህዳሴው ግድብ አስፈላጊነትና 
ለምን የህዳሴ ግድብ ተባለ በሚል ዙርያ የተወሰነ ሃሳብ መስጠት እፈልግ አለሁ። 

1. የህዳሴው ግድብ ለምን አስፈለገ? 

ሁሌም  ጥልቀት ባለው አስተሳሰብና ምሳሌ  አስደግፈው በመናገር የሚታወሱት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር 
መለስ ዜናዊ  በ1995 ዓ/ም በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዙራያ ከከፍተኛ የመንግስት አመራሮችጋር ውይይት  
ሲያደርጉ ለምን ድሃ አንባላለን ለሚለው ጥያቄ መለስ ሲሰጡ አንድ ድህነቱ ሲክድ የነበረ ገበሬ 
አስመልከተው ምሳሌ ከሰጡ በኋላ አንደዚህ ብለው ነበር”--- [በኢ/ያ] ለዘመናት ደህነትን ክዶ መቆየት 
ተችለዋል አሁን ግን ማስቀጠል አልተቻልም---ድህነታችንን መካድ ሳይሆን አመኖ ተቀብሎ ፊትለፊት 
መጋፈጥ ነው ያለብን” ብለው ነበር። ልክ ነው በኢ/ያ ወስጥ ሀዝባቸው በአለንጋ ረሃብ እየተገረፈና 
እንደቅጠል እየረገፈ በነበረበት ግዜ ጨምሮ መንግስታት ለዘመናት ድህነታቸው ሲከዱ ነበር። ሆኖም 
በ1965/6 ቢቢሲ በኢ/ያ የነበረውን ድርቅ ተከተሎ የተከሰተው ከአእምሮ የማይጠፋ ረሃብና የህዝቦች ህልቂት 
ለዓለም ህዝብ ካሰተዋወቀ በኋላ የስልጣኔ መፍለቅያ፣ የቀኚ ገዢዎች ማፈርያ፣የብዙ ዘመናት ባለ ታረክ ሃገር 
ወዘተ መባልዋ ቀርቶ ኢ/ያ ማለት ድሃ ወይም የድህነት ተምሳሌት ተባለች አስከ ዛሬዋ ቀንም በዚሁ 
ትታወቃለች።  አብዛኛው የዓለማችን ህ/ሰብ ኢ/ያውያንን የሚስለው በ1965/6 በ ቢቢሲ/BBC/ ቴሌቪዥን 
ስክሪን ባያቸው በረሃብ አለንጋ የተገረፉ ኢ/ያውያን ምስል ነው። በዚህ ጉዳይ ወደ ሌሎች ሃገር ሄደው ይህን 
አመለካከት ላልገጠማቸው ኢ/ያውያን ወንድሞቼ የግል  ተሞክሮዬ ባካፍል ደስ ይለኛል።  በ ፈረንጆች 
አቆጣጠር/በ.ፈ.አ/ በ2008 የ ሁለተኛ ድግሬ ለመማር ወደ ቤልጅም በሄደኩበት ገዜ ከ25 የተለያዩ ሃገሮች 
የመጡ ተምሪዎች ነበረ የተቀላቀልኩት። ከመጣነበት በሁለተኛው ቀን እርስ በርሳችን እንድንተዋወቅ 
ዩኒቨርስቲው ባዘጋጀልን መደረክ ተገኝቼ እገሌ እባላለሁኝ ከኢ/ያ ነው የመጣሁት ስላቸው ርግጠኛ ነህ/ are 
you sure?/ ብለው ነበረ የጠየቁኝ። እኔም ንዴት ባዘለ መልኩ ጮህ ብዬ አዎ  ነበር ያልኩት። ከከፍሉ 
ከወጣን  በኋላ ግን እንደዛ ብለው ለጠየቁኝ ሰዎች ለምን እንደዛ አንዳሉኝ ስጠየቃቸው አይ ትንሽ ወፈር 
ስላለክብን አንደዛ ዓይነት ሰው ከኢ/ያ አልጠበቅንም ነበር አሉኝ። ይህ አመለካከት በዛን ሰዓት የነበሩ በዙ 
አፍሪካውያን ወንድሞቼንም ያካትታል። በዚሁ ጉዳይ እግረ መንገዴን አንድ ነገር ለመለት እፈልግ አለሁኝ። 
የኢ/ያ መንግስትና ኢ/ያውያን ሁላችን ሰፊ የገፅታ ግንባታ/image building) መስራት እንዳለብኝ። በተለይ 
መንግስትንና ሃገርን ለያይተው ማየትና መቃወም የማይችሉ አንድ አንድ ኢ/ያውን መንግስት ያብጠለጠሉ 



እየመሰላቸው በሃገር ገፅታ የሚናገሩትና የሚፈፅሙት የሃገርን ገፅታ የሚያበላሽ ተግባር በደንብ ሊያስቡበት 
ይገባል። 

እንግዳያውስ ደህነትን የመሰለ አዋራጅ፣ በሄድክበት ስብእናህን ገፎ ከሰው በታች የሚያደርገውን ዋነኛ የኢ/ያ 
ጠላት ከስረ መሰረቱ ለማጥፋት ነው የህዳሴው ግድብና ሌሎች የልማት ፕሮጀክቶች መስራት 
የሚያስፈልጉን። በቀድሞ መንግሰታት ሲደረግ እንደነበረው ድህነትን ክዶ መኖር ግዜው አይፈቅደውም። ድሃ 
እንደሆንን አምኖ ቁጭ ብሎ ማየትም ከበፊቱ አይለይም። ሰለዚህ አንዳንድ የፖለቲካ ሃይሎች እንደሚሉት 
የህዳሴው ግድብ ያስፈለገው  ለገዢው ፖለቲካዊ ጥቅም ነው የሚል አመለካከት መታረም ያለበት 
ይመስለኛል። በኔ እምነት ኢ/ያን  ከአሳፋሪው ድህነት በፍጥነት ለማውጣት የሚደረገው ትግል አካል ሆኖ 
መታየት አለበት። ደግሞም መንግስት ፖለቲካዊ ድጋፍ ለማግኘት ቢሰራውስ ምንድነው ችግሩ? ገዢ ፓርቲ 
ሃይማኖታዊ ተቋም እስካልሆነ ድረስ ለነብስ ብሎ አይሰራም። ተቃዋሚዎቹም ቢሆን ስልጣን ቢይዙ 
የሚሰርዋቸው ፕሮጀክቶች ከሀዝብ ተቃውሞ ሳይሆን ድግፍ ሊያስገኙላቸው የሚችሉ እንደሚሆን መገመት 
አያዳግትም። እናም እንደዚሀ ዓይነት ያሉ ድህነትን ለመዋጋት የሚያገዙ ሀገራዊ ስራዎች በውጭም ሆነ 
በውስጥ ያለን ኢ/ያውያን  ቢቻል የየራሳችን አስተዋፅኦ ብናደርግ ካለሆነ  ግን የተለያዬ ምክንያት እየሰጠን 
ስራውን ባናደናቅፈው እላለሁኝ። ወደ ኋላ የምመለስበት ቢሆንም በእንደዚህ ዓይነት ስራዎች የሃገርና 
የፖለቲካ ድረጅት ጥቅም ጠነቅቆ መለያየት  ያስፈልጋል የሚል እምነት አለኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ በኢ/ያ 
ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ባህል/political culture/ ችግር እንዳለ እገነዘባለሁ። መንግሰታት ያልፋሉ የሃገር 
ሃብት ግን ለሚቀጥለው ትውልድ ይተላለፋል። ለምሳሌ የደርግ መንግሰት የህዳሴን ግድብ ያህል ሰርቶ ቢሄድ 
ኖሮ አሁን በየግዜው የሚቆራረጠው መብራት ባልገጠመን ነበር።  

በመጨረሻ የህዳሴው  ግድብ ድህነትን ከመዋጋት አንፃር ሲታይ ቢያንስ የሚከተሉት ስድስት አስተዋጽኦ 
ይኖሩታል የሚል እመነት አለኝ፦ 
1ኛ) በቂ የኤለክትሪክ ሃይል በማመንጨት በኢ/ያ ውሰጥ በፍጥነት እያደጉ ያሉት የአገልገሎትና 
የኢንዱስተሪ ዘርፎች በቂ ሃይል እንዲያገኙና ልማቱ እንዲፋጠን ያደርጋል። በተለይ በተነፃፃሪ በትንሽ ዋጋ 
በቂ የኤለክትሪክ ሃይል ማቀረብ ሲጀመር ከሀገር ውስጥም ሆነ ከወጭ ባለ ሃብቶች በኢንዱስትሪው ዘረፍ 
ሃብታቸው እንደሚያፈሱና አዳዲስ የስራ እድል እንደሚፈጥሩም ይገመታል። 
2ኛ) የኤለክትሪክ ሃይል አቅርቦቱ ሲጨምር ዋጋ እንደሚቀንስ ይገመታል። ይህ ደግሞ  በከተሞች የሚኖረው 
አብዝሃኛው የህ/ሰብ ክፍል ኤሌትሪክን ከመበራትነት አልፎ ምግብ ለመዘጋጀትና ሌሎች ነገሮች ለመስራት 
እንዲጠቀም የገጠር ከተሞችና በከተሞች አከባቢ የሚኖረው የገጠር ህ/ሰብም የኤለክትሪክ ሃይል በቀላሉ 
ተጠቃሚ አንዲሆን ያደርጋል። ይህ ማለት የእንጨት መጠቀም ፍጆታው ይቀንሳል ማለት ነው። የእንጨት 
መጠቀም ፍጆታው ቅነሳ ደግሞ  በተዘዋዋሪ የደን ማጥፋት ይቀንሳል። ስለሆነም የደኖች ስፋት እየበዛ 
ይሄድና የዝናብ መጠንና ስፋትም በዛ መጠን እየጨመረ ይሄዳል። ይህም በግብርናው ላይ ተጨማሪ ምርት 
ሊፈጠር እንደሚችል ጥርጥር የለውም። 
3ኛ) ግድቡ ሲያልቅም የሰው ሰራሽ ሃይቁ ከፍተኛ የዓሳ ርባታ ስራ እንደሚካሄድበት ሳይታለም የተፈታ 
ነው። 
4ኛ) ግድቡና የሰው ሰራሽ ሃይቁ ትልቅ የቱሪዝም መስህብ እነደሚሆንና ላገሪትዋ ገቢ ሊየስገኝላት 
እንደሚችል መገመት አያዳግትም። 
5ኛ) በግድብ አከባቢ በሚገኝ መሬት መጠነኛ የመስኖ ልማት ሲካሄድም በምግብ ዋሰትና ላይ የራሱ 
አስተዋፅኦ ይኖረዋል። 
6ኛ) ትርፍ የኤሌትሪክ ሃይል ከተገኘም ለጎረቤት ሃገሮች በመሸጥ ለሀገሪትዋ ገቢ/የውጪ ምንዛሪ/ያስገኛል። 
 

2. ትልቁ ግድብ ለምን የህዳሴ ግድብ ተባለ? 
 
በአጠቃላይ ኢ/ያ በህዳሴ ውስጥ እንዳለች ሃሳብ ያመነጩት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ መለስ 
ዜናዊና ፓርቲያቸው ቢሆንም እኔም እንደ አንድ ፊደል የቆጠረ ዜጋ በዚህ ዙርያ ላይ የምችለውን ያህል 
ለማለት እወዳሉ። አንድ ነገር ግን ከወዲሁ ማሳወቅ እወዳለሁኝ። በዚህ ፅሑፍ ህዳሴ ለምንለው ቃል 
አውሮፓውያን በ17ኛ ክ/ዘመን renaissance ይሉት ከነበረ ተመሳሳይ ትንታኔ ላይኖረው ይችላል። ስለዚህ  
በዚህ ፅሑፍ ህዳሴ ለሚለው  ቃል  በኢ/ያ ውስጥ  ባለው  ተጨባጭ ሁኔታ መሰረት ነው ትንታኔ የተሰጠው 
። ከዚህ አንፃር  በአጠቃላይ ሲታይ ኢ/ያ በህዳሴ ላይ ናት የሚባለው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው ብየ 
አምናለሁ፦ 
1ኛ) ኢ/ያ ለዘመናት ከቆየችበት የእርስበርስ ጦርነትና ኋላ ቀርነት አሁን በተነፃፃሪ ደረጃ የተረጋጋችና ፈጣን 
የኢኮኖሚ እድገት አያስመዘገበች ያለች ሀገር በመሆንዋ፤ 



2ኛ) በውስጥዋ ያሉ የተለያዩ ብሄሮች ልዩነትን እንደ ድሮው አስተሳሰብ ሸክም ሳይሆን ውበት ነው ብለው 
በመፈቃቀድና እኩልነት ላይ የተመሰረተ ሀገራዊ አንድነት እየፈጠሩ ስለሆነ፤ 
3ኛ) ኢ/ያ የድንቁርና መናኸርያ ሳትሆን ከ30 በላይ (የመንግስት ብቻ) ዩኒቨረሲቲዎች ሰርታ በመቶ ሺዎች 
የሚቆጠሩ ዜጎችዋን እያስተማረች ስለሆነ (በጥራት የሚነሳ ጥያቄ ሊያከራክር ይችላል)፤ 
4ኛ) አብዛኛዎቹ ከተሞችዋ በአየርና በምድር ትራንስፖርት እየተገናኙ መምጣታቸውና ከተሞችዋ ደረጃቸው 
እየጠበቁና እያደጉ መምጣታቸው፤ 
 5ኛ) ኢ/ያ የተምበርካኪነትና የብጥብጥ ምልክት ሳትሆን ፀረ-ቅኚ ገዢዎችና ተግባሮቻቸው፣ የአፍሪካ የሰላም 
ተመሳሌትና የጥቁር ህዝቦች መመኪያ መሆንዋ እንደገና እያረጋገጠች ስለሆነ። በዚህ ረገድ ኢ/ያ የአክሱም 
ሐውልትንና ሌሎች በቅኝ ግዛት ወራሪዎች ተወስደው የነበሩ ቅርሶችዋ በትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት 
ማስመለስዋ ሊጠቀስ ይችላል። በተመሳሳይ ከ8 በላይ የአፍሪካ ሀገሮች በሰላም ማስከበር ዙርያ ያደረገችው 
አስተዋፅኦና አፍሪካን ወክላ በ G-8 ና G-20 እያደረገች የመጣቹና አሁንም እያደረገች ያለችው አስተዋፅኦም 
ሊጠቀስ ይችላል፤ 
6ኛ) በናይል ውሃ አጠቃቀም ዙራያ አፍሪካ በቀኚ ገዢዎች ስር በነበረችበት ዘመን የተፈፀሙት ኢ-ፍትሃዊ 
ስምምነቶች ሌሎች ላይኛው የናይል ተፈሰስ ሃገሮች መርታና አስተባብራ የላይኛውም ሆነ የታችኛው ተፋሰስ 
ሀገራት ሊጠቅም የሚችል ወይም በመጠቃቀም ላይ የተመሰረተ አዲስ የስምምነት ማዕቀፍ ሊፈጠር 
ማስቻልዋ።ይህ የኢ/ያ ሃያልነት ከፍ እያለ መምጣቱና በአካባቢው የሃይል ሚዛን ትልቅ ሚና መጫወት 
መጀመርዋን ያመላክታል።   
7ኛ) ከሁሉም በላይ ደግሞ በውስጥ በቂ ዓቅም ባለማግኘትዋና በግብፅና ሌሎች የውጪ ሃይሎች የብድርና 
እርዳታ ዕድል በመነፈግዋ ለዘመናት ልትሰራቸው ስታቅዳቸው የነበሩ ትልቁ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ 
በተለያዩ ወንዞችዋ ላይ በራስዋ ዓቅም ትላልቅ ግድቦች መስራት መቻልዋ ለህዳሴዋ አንደ ትልቅ ምዕራፍ 
ተደረጎ ሊወሰድ ይችላል። ለዚህም ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ትልቁን የህዳሴ ግድብ መጀመር 
ሲያበስሩ”--- መሃንዲሶቹ እኛው፣ ግንበኞቹ እኛው ----“ያሉት። ስለዚህ ከላይ ለተጠቀሱ ነጥቦችና ሌሎች 
በኢ/ያ እየታዩ ያሉ ለውጦች ለማመልከት ይመስለኛል በአባይ ወንዝ እየተሰራ ያለው ትልቁ ግድብ የህዳሴ 
ግድብ የተባለው። 
 

3. ግብፅ ትልቁ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ ኢ/ያ በአባይ ወንዝ ዙራያ ላይ 
ልታካሂድባቸው በምትችል ስራዎች ለማደናቀፍ ምን ልታደርግ ትችላለች? 

 
ግብፅ የአቋም መለሳለስ ብታሳይም ትልቁ የህዳሴ ግድብን ለማደናቀፍ ስታደርግ የነበረው እንቅስቃሴ ሲታይ 
የረጅምና አጭር ግዜ ዓላማዎች እንዳሉት ማወቅ ይቻላል። የመጀመርያው ጊዜያዊ ዓላማ የኢ/ያን ዓቅም 
መፈተንና ከተቻለም አስፈራርቶ ግድቡ እንድታቆም ማድረግ ሊሆን የችላል። ሁለተኛው  በ.ፈ.አ በ2011 
ከተካሄደው ዓመፅ ጀምሮ በሀገሪትዋ ውስጥ ያለው ሃይማኖትና ሌሎች የፖሊቲካ ልዩነቶች መሰረት ያደረገ 
አለመግባባትና አለመረጋገት የመሳሰሉ ውስጣዊ ችግሮች ጎልቶ እንዳይወጣ ኢ/ያ በአባይ ላይ እያካሄደች 
ያለችው ግድብ የግብፅ ትልቅ አደጋ በማስመሰል የግብፅ ህዝብ ትኩረት ከውስጥ ወደ ውጭ መቀየር  
ስለተፈለገም ሊሆን ይችላል። ሶሰተኛውና ዋነኛው የረጅም ግዜ ዓላማው ግን ኢ/ያ ይህንን ትልቁ የህዳሴ 
ግድብ ከሰራች ሌሎች የላይኛው ተፈሰስ ሃገሮች እንደ አርአያ ወስደው በናይል ውሃ ላይ የተለያዩ የልማት 
ስራዎች ሊሰሩ ስለሚችሉና ኢትዮዽያም በአባይ ወንዝ ላይ ተጨማሪ ግድቦች የመሰራት ዓቅምዋ እየጨመረ 
ሰለሚሄድ፤ በዋናነት ደግም ግብፅ በተፈጥሮና በተለምዳዊ ዓለም ዓቀፍ ህግ/International customary law/ 
መሰረት አለኝ የምትለው የናይል ውሃ  የመጠቀም መብትና በቅኝ ግዛት ዘመን በተፈፀመው  ግብፅ በናይል 
ውሃ  አጠቃቀም ላይ በብቸኝነት የመወሰን ሓይል/veto power/ የሚሰጣት ውል  በተግባር ውድቅ 
ሰለሚያደረግና  የአከባቢውን የሃይል ሚዛን እየተቀየረ የሚሄድ መሆኑ ስለሚያሳይ ትልቁን የህዳሴው ግድብ 
በእንጭጩ ማስቀረት እንደምትፈልግ መገመት አያዳግትም። እዚህ ላይ የሚገረመው ነገር ግን ግብፅ እንደ 
ድሮ ባይሆንም ከናይል ውሃ የምታገኝው ድርሻሽ ይከበርልሻል እየተባለች አሁንም በናይል ውሃ አጠቃቀም 
የመጨረሻ ውሳኔ ሰጨ እኔ መሆን አለበኝ በማለት የላይኛው ተፈሰስ ሀገራት ነፃ ሃገር ሆነው ያልፈረሙት 
በ.ፈ.አ በ1929 የተደረገው ሰምምነት ይዘን እንቀጥል ማለትዋ ነው።  
 
ግብፅ ከሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት በተለየ በኢ/ያ የምታነፃፅረው ኢ/ያ የናይልን ውሃ የ85% ባለቤት በመሆንዋ 
ነው። ስለሆነም ግብፅ ትልቁ የሀዳሴ ግድብን ጨምሮ ኢ/ያ በአባይ ዙራያ ላይ ልታካሂድባቸው በምትችላቸው 
ስራዎች  የማደናቀፍ ስራዋን ልትቀጥልበት ትችላለች። ለመሆኑ ግብፅ ትልቁ የሀዳሴ ግድብን ጨምሮ ኢ/ያ 
በአባይ ዙራያ ላይ ልታካሂድባቸው በምትችላቸው ስራዎች ለማስተጓጐል ምን ልታደርግ ትችላለች? ይህንን 
ጥያቄ ለመመለስ ግዜ ማጥፋት ያለብኝ አይመስለኝም ምክንያቱም ግብፅ ኢ/ያ በአባይ ዙርያ ላይ የልማት 



ሰራዎች እንዳትሰራና አንድነትዋ ተጠናከሮ ሃያል ሀገር እንዳትሆን ለዘመናት ስታደርግ የነበረው አፍራሽ 
ድርጊትዋን በቅረብ ግዜ በራስዋ መገናኛ ብዙሃን ግልፅ ስላአደረገችልን ነው። የሚገረመው ግን የቀድሞ 
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የግብፅ ፖሊቲከኞች በኢ/ያ የማይቀያየር ግን ደግሞ ዘመኑ ያለፈበት ሁሌም 
አፍራሽ አስተሳሰባቸው በጥልቀት ተንትነው ነገረውን ማለፋቸው ነው። ጠቅላይ ምኒስትሩ በአንድ ወቅት 
ለኢ/ያ የህዝብ ተወካዮች ምክርቤት አባላት ግብፅ ትልቁ የህዳሴውን ግድብን ለማደናቀፍ ልታደርገው 
የምትችለውን ነገር በተመለከት ግብፅ ለዘመናት ስትጠቀምባቸው የነበሩ የሚቀጥሉት ሶስት ስትራተጂዎች 
ልትቀጥልበት እንደምትችል ተናግረው  ነበር።  

 
1ኛ) ኢ/ያ በአባይ ላይ ግድብ ለመስራት የምትፈልገውን ብድርና እርዳታ እንዳታገኝ--ማደናቀፍ። 
2ኛ) ኢ/ያን በእጅ አዙር ማተራመስ። ይህ ስትራተጂ በሁለት መንገድ ይከናወናል። ኢ/ያን ከጎረቤት አገሮች 
ጋር  አጋጭቶ ለማዳከም ለኢ/ያ በጠላትነት የተሰለፉ ጎረቤት አገሮችና አክራሪ ሃይሎችን በመደገፍ። 
ሁለተኛው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢ/ያ ፀረ ሰላም ሃይል ላልዋቸው በመደገፍ ነው። 
3ኛ)  በጣም ግዙፍ ወታደራዊ ሃይል በመፍጠር ሌሎች ሀገሮች [የተፋሰሱ ሃገሮች] አደጋውን ሰግተው 
እንዲቆጠቡ ማድረግ ነው።  
 
ታድያ ጠቅለል ባለ መልኩ ሲታይ በቅርቡ ከግብፅ ፕረዚዳንት ፅ/ቤት በቴሌቭዥን በቀጥታ የተላለፈው 
የግብፅ ፖለቲከኞች በትልቁ የህዳሴ ግድብ ያላቸው አቋምና መከተል አለብን ብለው ያስቀመጥዋቸው 
ስትራተጂዎች ስንመለከት የቀድሞ ጠ/ሚኒስትር አስቀድመው የነገሩን ነው የደገሙሉን።  
 
ጠቅላይ ሚኒስተሩ የህዳሴ ግድብ ለማደናቀፍ ከግብፅ  ሊመጡ ይችላሉ ብለው ከላይ አንድበአንድ  ለይተው 
ላሰቀመጥዋቸው ችገሮች ለመቋቋም የሚከተሉት መፍትሄዎቹም አስቀምጠዋል። በዋናነት ሁለት ወሳኝ 
ስተራተጂዎች ላይ ማተኮር እንዳለብን ተናግረዋል። የመጀመረያው “የግብፅ ህዝብ የኢ/ያ ህዝብ ጠላቱ 
እንዳልሆነ እንዲገነዘብ ማድረግ ሲሆን። [ሁለተኛው ደግሞ] የግብፅም መንግስት የጥፋት መንግድ ለማንም 
እንደማይጠቀምና ተከባብሮ ተጠቃቅሞ መኖር እንደሚቻል እነዲገነዘብ ማድረግ ነው” ብለዋል። እዚህ ላይ 
የግብፅ ህዝብ የኢ/ያ ህዝብ ጠላቱ እንዳልሆነ እንዲገነዘብ፣ የግብፅ መንግስትም ተከባብሮና ተጠቃቅሞ መኖር 
እንደሚቻል እነዲገነዘብ፣እነደዚሁም ሌሎች በአከባቤ እንጨነቃልን ለሚሉ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት 
በግድቡ ላይ ያላቸው የተዛባ አመለካከት ለመቀየር በመንግስትና በዲፕሎማቶች ብቻ ሊሳካ ስለማይችል 
በውስጥና በውጭ ያሉት ኢ/ያውያን ያገኙትን አገጣሚ ሁሉ ተጠቀመው የማስረደት ስራ እነዲሰሩ በአፅንኦት 
አደራ ብለው ነበር ። በመጨረሻም ጠቅላይ ምኒስተሩ  ዋናዋና ካልዋቸው ስትራተጂዎች በተጨማሪ 
የሚከተሉትን መፍትሄዎች አስቀመጠዋል።  ግብፅ ኢ/ያ በአባይ ላይ ግድብ ለመስራት የምትፈልገውን 
ብድርና እርዳታ እንዳታገኝ ለምታደረገው ማደናቀፍ መፈትሄው ትልቁን የህዳሴ ግድብ ጨምሮ  ሌሎች 
የተለያዩ ግድብች በራሳችን መስራትና እንደምንሰራም በማሳየት ይህን ምዕራፍ እንደተዘጋ ለግብፅ ህዝብና 
መንግስት ማስገንዝብ መቻል። ሁለተኛ ግብፅ በእጅ አዙር ኢ/ያን ለማተራመስ ለምታደርገው ሙከራ 
ለመቋቋም የሚያስችል ትክክለኛ ስተራተጂ መንደፍ ። ሶስተኛው ደግሞ ግብፅ ከምትከተላቸው ስትራተጂ 
አነዱ ማስፈራራት ስለሆነ መፍትሄው አለመፍራት ነው ብለዋል። ይህ ሲባል ግን ተኝቶ መጠበቅ ወይም 
ዝም ብሎ ማየት ሳይሆን የግብፅን የመውረር ችሎታና ወታደራዊ ዓቅም ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ አጥነቶ 
ተመጣጣኝ ዝገጅት ማድረግ ነው ብለዋል። የተቀመጡት መፍተሄዎች ትክክለኛ ቢሆኑም በኢ/ያ ወስጥ 
ድህነትን በዘላቂነት ለማጥፋትና ዘላቂ ሰላም ለማግኘት እላይ የተቀሱትና ሌሎች ተጨማሪ ስራዎች  
መስራት ይኖርባታል። 
 

4. ግብፅ ከ19ኛው አስተሳሰብ ካልተላቀቀች የኢትዮዽያ የቤት ስራ ምን ይሁን? 

ግብፅ  በትልቁ ህዳሴ ግድብ ላይ በቅረቡ የአቋም መለሳለስ ብታሳይም በናይል የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት 
የልማት  ዓቅም ከተፈጠረ  የአከባቢው የሃይል ሚዛን ይቀይረዋል ብላ ስለምታስብና የላይኛው ተፋሰስ 
ሀገራት በናይል ውሃ ላይ የተለያዩ የልማት ሰራዎች ሲሰሩ ወደ ግብፅ የሚሄደውን ውሃ  በተጨባጭ እነደድሮ 
እነደማይሀን ሰለምታቅ አሁንም ለዘመናት ስትከተለው የነበረው ስትራተጂ ልትቀጥልበት ትችላለች። 
የምትከተላቸው ስትራተጂዎች ከላይ በዝርዝር ሰለተገለፁ መድገም አያስፈልግም። ሆኖም ግብፅ ከነዚህ 
ስትራተጂዎች በዋናነት ትኩረት ሰርታ ልትቀጥልበት በመትችል ስትራተጂ ላይ ለይቶ መወያየት ግን 
ጠቃሚ ይሆናል። ከላይ ከተቀመጡት ስትራተጂዎች በዋናነትና በቀጣይነት የምትጠቀመው ኢ/ያን በእጅ 
አዙር  የማተራመስ ስትራተጂ ነው። ግብፅ ይህን ስትራተጂ ለዘመናት ስትጠቀም የነበረው ኢ/ያ ውስጥ 
የነበሩ የውስጥ የፖለቲካ ችግሮችና በተለያዩ ግዜዎች ከተለያዩ ጎረቤት ሀገሮች የነበራት ጤናማ ያለሆኑ 
ግንኙነቶች በመጠቀም በግዜያዊነትም ቢሆን ዓላማዋ ማሳካት ስልምትችል ነው። ይህ ማለት ኢ/ያ በአሁኑ 



ሰዓት በውስጥዋ ያሉ አንዳንድ የፖሊቲካ አለመግባባቶችና አሁን ከኤርትራ ጋር ያላት የሻከረ ግንኙነት 
መፍታት ብትችል ግብፅ ኢ/ያ ብድርና እርዳታ እንዳታገኝ ስታደርግ የነበረው ጥረት ያበቃለት ሰትራቴጂ 
አነደሆነ ሁሉ ሁለተኛው ስተራቴጂም ማለትም ኢ/ያን በእጅ አዙር  የማተራመሱ ስትራቴጂም ታጣው ነበር 
ማለት ነው። ይህን ማድረግ ቢቻል ደግሞ  ግብፅ በሶስተኛው ስተራቴጂ ማለትም  በማስፈራራት ወይም 
በቀጥታ በመውረር ወይም ግድቦች በመደብደብ የኢ/ያ የልማት ጉዞ በወሳኝነት ማደናቀፍ አትችልም። 
ምክንያቱም አነደኛ አሁን ባለው ሁኔታ ኢ/ያን ለመውረር ያላት ዓቅምና ዕድል ያነሰ ነው። ሁለተኛ 
በ21ኛው ክ/ዘ ወረራ ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ሶሰተኛ ብትሞክር እንኳን ኢ/ያ በዲፕሎማሲያዊና 
መሬትዋ ለመከላከል በምታደርገው ግጥምያ የተሻለ የማሸነፍ እድል ስለሚኖራት። ስለዚህ አሁን ድህነትን 
በዘላቂነት ለማስወገድና ዘላቂ ሰላም ለማግኘት ዋናው ውይይታችን በውስጣችን ያሉ አንዳንድ የፖለቲካ 
ልዩነቶችና ከኤርትራ ጋር ያለን የሻከረ ግንኙነት እንዴት እንፍታው በሚል መሆን አለበት። ለዚህ መነሻ 
እንዲሆነን በዚህ ዙርያ ላይ ያሉ ችግሮችና የተለያዩ አካላት ምን መስራት እንዳለባቸው ከታች ለማስቀመጥ 
ሞክሬያለሁ።  

 

4.1. ኢትዮዽያውያን 

ግብፅ ለዘመናት ኢ/ያን በእጅ አዙር የማተራመስ ስትራተጂ ስትከተል የነበረው በኢ/ያ ውስጥ ህብረ-
ብዙህነትና የፖሊቲካ ልዩነቶች በሰላማዊ ሁኔታ ለመፍታት የሚያስችል የፖለቲካ ባህል ስላልነበረ ነው።ግብፅ 
እስከ ቅርብ ገዜ ድረስ ይሀንን ደካማ ጎን ተጠቅማ በተለያየ ግዜ የተለያዩ የአገር ውስጥ ተቃዋሚዎች 
በመደገፍ በኢ/ያ ውስጥ ስልጣን ለያዙ መንግስታት በህወከትና ብጥብጥ እነዲጠመዱ በማድረግ ፊታቸውን 
ወደልማት እንዳያዞሩና በውሰጥ ዓቅማቸው የአባይን ወንዝ ለልማት እነዳያውሉ ስታደርግ ቆይታለች። ይህ 
የሚያሳይው ኢ/ያ የአባይ ውሃን እስከአሁን ለልማት እንዳታውለው  ያደረጋት ዋናው ችግር በራሰዋ ውስጥ 
ነበረ ማለት ነው። ይህ ችግር ህብረ-ብዙህነትና የፖሊቲካ ልዩነትን በሰላማዊ ሁኔታ ለመፍታት ያለመቻል 
የፖለቲካ ባህል ችግር ተብሉ ሊወሰድ ይችላል። ለመሆኑ የፖለቲካ ባህል/political culture/ ምንድነው? 
የፖለቲካ ባህል ምንድነው ለሚለው ተመሳሳየነት ያላቸው ቢሆንም የተለያዩ ባለሙያዎች የየራሳቸው ትርጓሜ 
ይሰጡታል።  እንደ ኢ/ያ ያሉ የየራሳቸው የፖለቲካ ባህል ያላቸው የተለያዩ ብሄሮች ባሉበት ሀገር ደግሞ 
ለቃሉ አንድወጥ የሆነ ትርጉም መሰጠት የበለጠ ከባድ ያደርገዋል ። ሁኖም ኢ/ያ ተመሳሳይ የፖለቲካ 
ኢኮኖሚና የጋራ ታሪክ ክንዋኔዎች ይዛ ለዘመናት የዘለቀች ሀገር ስለሆነች የኢ/ያ የጋራ  የፖለቲካ ባህል 
ብለን ልንገልፀው የምንችል ነገር አለ። በዚህ ፅሁፍም ማየት የተፈለገው ኢ/ያ አባይን የመሳሰሉ የውሃ 
ህብቶች እያሏት በድርቅና የርስበርስ ግጭት አዙሪት ወስጥ ሲከትዋት ከነበሩ ችግሮች አንዱ የሆነውና በዛም 
አነሰም የኢ/ያ ሀዝቦችና የፖለቲካ ሃይሎች ሲከተሉት የነበረ  የፖሊቲካ ባህልነው። የአንድ ሀገር የፖለቲካ 
ባህል ስናነሳ ቢያንስ የሚከተሉትን ነገሮች እናገኛለን፦ ህ/ሰቡና የፖለቲካ ሃይሎች ልዩነትን ለማስተናገድ 
ያላቸው አመለካከትና ልዩነቶችን በሰላም ለመፍታት ያላቸው ልምድና ስርዓት፣ የሀገሪቱ ህዝብ መንግስትንና 
ሃገርን የሚያይበት እይታ፣ የሀገሪቱ ህዝብ በመንግስት ማቋቋም ሂደትና በመቆጣጠረ ያለው ተሳትፎ፣ የሀገሪቱ 
ህዝብ ለመንግስትና የመንግስት ተቋማት ያለው አመለካከት፣  ተቃዋሚ ሃይሎች ገዢው ፓርቲን ከስልጣን 
ለማወረድ የሚጠቀሙት ስትራቴጂና ገዢው ፓርቲ  ለተቃዋሚ ሃይሎች ያለው አመለካከት፣ በመንግስት፣ 
በግል-መገናኛ ብዙሃንና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ያለው ግንኙነት፣ ወዘተ። ለዛሬ ከዚህ ፅሁፍ ዓላማ 
አንፃር በመጀመሪያዎቹ ሁለት ነገሮች ላይ ብቻ እንወያይበትና ሌሎቹን ሌላ ገዜ እንወያይባቸዋለን። 

በኢ/ያ ውስጥ የብሄር፣ የፖሊቲካና ሌሎች ልዩነትን በማስተናገድ/በመፍታት/ በኩል ለዘመናት የቆየና 
አሁንም አንዳንድ የፖሊቲካ ሃይሎች የሚከተሉት የተሳሳተ የፖለቲካ ባህል አለ። በተጨባጭ ስናየው ያለፉት 
የኢ/ያ መንግስታት ልዩነትን እነደ ሸክም ወይም መጥፎ ነገር ያዩ ስለነበር  ባይሳካም በሓይል ለማጥፋት 
ወይም አንድ ለማድረግ ሞክረዋል። የብሄር ማንነታቸውንና የፖለቲካ ልዩነታቸው  በሃይል መጨፍለቅን 
ላለመቀበል የተሰለፉ ሃይሎች ደግሞ ከውስጥና ግብፅን ጨምሮ ከውጪ ሲያገኙት በነበረ ድጋፍ ተጠቅመው 
በየወቅቱ በስልጣን ከነበሩ መንግስታት ጋር ለዓመታት ተዋገተዋል። ይህ የተሳሳተ የፖሊቲካ ባህል የፈጠረው 
ሄደት ደግሞ ኢ/ያ ወንዞችዋንና ሌሎች ተፈጥሯዊ ሃብቶችዋ እንዳትጠቀምና በዚሁ ምክንያትም የረሃብና 
የጦርነት ተምሳሌት እንድትሆን አድርገዋታል። ኤርትራ እንድትገነጠልና ኢ/ያን ወደብ አለባ ለመሆን 
ያበቃትም ልዩነትን በአግባቡ መፍታት ባለመቻል ነው ቢባል ስህተት አይደለም። የብሄር፣ የሃይማኖት፣ 
የፖለቲካና ሌሎች ልዩነቶች በራሳቸው ችግር አይደሉም ። እነዚህ ልዩነቶች ችግር የሚሆኑት በሰላማዊ 
መንገድ ልዩነቶቹ ለያስተናግድ የሚችል ስርዓት ከሌለ ወይም አንድ የፖሊቲካ ሃይል የራሱን የፖሊቲካ 
አመለካከት በሌሎች ላይ ባሃይል ለመጫን ሲሞክር ወይም  መንግስታት አንድ የተመረጠ ቋንቋ፣ባህል ወይም 
ሃይማኖት በሌላው ህ/ሰብ መጫን ሲጀምሩ ነው። ከ1983 የመንግስት ለውጥ በኋላ በኢ/ያ ውስጥ የፌደራል 



ስርዓት ተግባራዊ በመሆኑና ገዢው ፓርቲ ኤህአዴግ የሚከተለው ልዩነትን እንደውበት የማየት የፖሊሲ 
አቅጣጫ ልዩነትን በምፍታት  ዙርያ ኢ/ያ በተሻለ ደረጃ ትገኛለች ቢባለም አሁንም በፖለቲካና ሌሎች 
ልዩነቶችን አፈታት ዙርያ ኢ/ያ ትክክለኛውን የፖለቲካ ባህል አላት ለማለት አያስደፍርም።  እስከአሁን 
በትጥቅ ትግል መንግስት ለማውረድ የሚፈልጉ የፖለቲካ ሃይሎች መኖራቸውና ህጋዊ ቢሆኑም አንዳንድ 
የፖሊቲካ ተቃዋሚ ሃይሎች ፅንፈኛ አቋም መያዛቸው፣ እንደዚሁም በአርብቶአደሮች አልፎ አልፎ 
የምናያቸው ግጭቶች አሁንም ልዩነትን በሰላም የመፍታት የፖለቲካ ባህል ችግር እንዳለ ያሳያሉ። ሌላው 
በኢ/ያ ውስጥ ባሉ አንዳንድ የግል መገናኛ በዙሃንና ውጪ ባሉ ኢ/ያውን የተያዙ ድህረ-ገፆች የሚታዩ 
ዘርን፣ሃይማኖትንና የፖለቲካ ልዩነትን መሰረት አድረጎ የሚፃፉ አሳፋሪ ጽሁፎች ልዩነትን በሰለጠነ አኳሃን 
የመፍታት የፖለቲካ ባህላችን ችግር አንዳለበት ያሳያሉ።  እንግዲህ ኢ/ያ ይህንን  ችግር  ከወዲሁ 
መፍታት ካልቻለች ግብፆች እንደከዚህ በፊት ሁሉ በዋናነት የሚጠቀሙት ክፍተት ሆኖ ይቀጥላል ማለት 
ነው።ለምሳሌ የሃይማኖትን ቅርፅ የያዘ የሚመሰልው ከቅርብ ግዜ ወዲህ በአክራሪ ሙሰሊሞች እየተደረገ 
ያለው እንቅስቃሴ ከበስተጀርባ ግብፅና ሌሎች ፀረ-ኢ/ያ አቋም ያላቸው ሃየሎች የሉበትም ብሎ ማሰብ 
የዋህነት ነው የሚሆነው። 

ሌላው መንግስትንና ሃገርን የምንመለከትበት የፖለቲካ ባህልም  እስካሁን ድረስ የተሳሳተ ይመስለኛል። 
ኢ/ያ ካሳለፈቻቸው የፊዩዳል ስርዓቶችና ቶታሊታረያን የሆነውን የደርግ ስርዓት ልምዷ መንግስትንና ሀገርን 
ለያይቶ የማየት የፖለቲካ ባህሏ ያነሰ ነው። ስለሆነም አብዛኛው ሀ/ሰብ የሃገርና በስልጣን ላይ ያለውን 
መንግስት ጥቅም ወይም ፍላጎት ለያየቶ ማየትና ማስቀምጥ ይቸገራል ማለት ነው።ለዚህም ይመሰለኛል 
የተወሰኑ ኢትዮዽያውያን በግለ ሰብም ሆነ በድርጅት መልኩ በየወቀቱ  ስልጣን ላይ ካሉ መነግስታት ጋር 
ቅራኔ ስለአለቸው ብቻ የኢ/ያን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ ወይም ገፅታ የሚያበላሹ ነገሮችን 
የሚፈፅሙት/የሚናገሩት። በአሁኑ ሰዓት እንዲህ ዓይነቱ ነገር በብዛት የሚታየው በወቀቱ ስልጣን ላይ ካለው 
መንግስት ጋር ቅራኔ ያላቸው በውጪ የሚኖሩ ኢ/ያውን፣ ከወገንተኝነት ነፃ ተብለው የሚመሰረቱ ግን ደገሞ  
ከመጀመርያውኑ  በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲ ለመቃወምና ከስለጣን ለማውረድ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ 
የግል  መገናኛ ብዙሃንና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ በትጥቅ ትግል የተሰማሩና ህጋዊ ግን ደገሞ 
ፅንፈኛ የፖለቲካ አቋም ያላቸው  የፖለቲካ ሃይሎች ነው። ለምሳሌ ኢ/ያ ሶማልያን ወረረች በሎ የሚዘግብ 
ጋዜጠኛ፣ ኢ/ያ በድርና እርዳታ ማግኘት የለባትም የሚልና የሰውን ሂወትና የመንግስትና  የግለሰብ ንብረት 
የሚያጠፉ አሸባሪ ሃይሎችን የሚደግፍ የፖለቲካ ድርጅት፣ ግብፅ ትልቁ የህዳሴ ግድብ  ታፈርሰዋለች ብሎ 
የሚፅፍ ዲያስፖራ ወዘተ  ገዢውን ፓርቲ ያጠቁ መስልዋቸው የሚፈፅሙት ቢሆንም በዋናነት ጫናው 
ከድህነት ለመላቀቅ በመራር ትግልላይ ያለውን  የኢ/ያ ህዝብና የሀገሪትዋን ገፅታ መጥፎ ስእል በማስቀመጥ 
ላይ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ ግብፅና ሌሎች ኢ/ያ  ራስዋን እንድትችል የማይፈልጉ ሃይሎች ከላይ 
የተጠቀሱ የፖለቲካ ባህል ችገሮችን ተጠቅመው  ዘላቂ የድህነት ቅነሳና ሰላም የማገኘትን ጥረት 
እንዳያደናቅፉ በውስጥም በውጭም ያለው ኢትዮዽያዊ የፖለቲካ ባህል አብዮት ሊያካሄድ ይገባል።እዚህ ላይ 
በደንብ ላስምረበት የምፈልገው በኢ/ያ የፖለቲካ ባህል ለውጥ እሰካልመጣ ድረስ አንዱን የፖለቲካ ሃይል 
በሌላ የፖለቲካ ሃይል ስለተተካ ሃገሪትዋ አየተፈታተንዋት የቆዩ  የተለያዩ የፖለቲካ ችግሮች መሰረታዊ 
መፈትሄ ለማግኘት ከባድ እንደሚሆን ነው። ይህንን ካልኩ ዘንዳ ትልቁ የህዳሴ ግድብ በተሳካ ሁኔታ 
ለማጠናቀቅ፣ በኢ/ያ ድህነትን በዘላቂነት ለማጥፋትና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የሚከተሉት አካላት ምን 
ማድረግ እንዳለባቸው ለመጥቀሰ እሞክራለሁ። 

4.2. መንግስት 

ሀ) የቀድሞ ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ ከላይ እነደ ተጠቀሰው ትልቁ የህዳሴ ግድብ በተሳካ ሁኔታ ለማጠናቀቅ 
ዋናዋና  ናቸው ያሉዋቸውን ሶሰት  ስትራተጂዎች አስቀምጠው ነበር። እነሱም፦ (1ኛ) የግብፅ ህዝብ የኢ/ያ 
ህዝብ ጠላቱ እንዳልሆነና ግድቡ በሂወቱ ላይ የተቃጣ አደጋ እንዳለሆነ እንዲገነዘብ ማድረግ።(2ኛ) የግብፅ 
መንግስት ተከባብሮና ተጠቃቅሞ መኖር እንደሚቻል እነዲገነዘብ ማድረግ።(3ኛ)  የአከባቢ ተቆርቋሪዎች ነን 
የሚሉና ሌሎች በግድቡ የተሳሳተ አመለካከት ያላቸው አካላት ትክክለኛውን ግንዛቤ እንዲያገኙ ማደረግ። 
በነዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ግልፅ የሆነ ስትራቴጂ አውጥቶ በስፋት ሊቀጥልበት ይገባል። ለምሳሌ የግብፅን 
ህዝብ የግብፅ ፖለቲከኞች ከሚያሰራጩት የተሳሳተ አመለካከት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረው በኢ/ያ 
ቴሌቭዥን የዓረበኛ ፕሮገራም የገብፅ ሀዝብ ኢላማ ያደረገ ፕሮግራም ሊቀረፅ ይችላል። በተመሳሳይ መልኩ 
በኢ/ያ ወስጥ ያሉ የግል የመገናኛ ብዙሃን፣ ውጪ ባሉ ኢ/ያውያን የተያዙ ድህረ ገፆች፣ በኢ/ያ ወስጥም ሆነ 
ከኢ/ያ ውጭ ይህንን ሊሰሩ የሚችሉ መንግስታዊ ያለሆኑ ድርጅቶች የማስገነዘብ ስራዉን እንዲሰሩ በግልፅ 
ጥሪ ማቅረብና ማበረታታት። በግብፅ ውስጥም ይህንን የማስገነዘብ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ፈቃደኛ የሆኑ የግል 
መገናኛ ብዙሃን ከተገኙ ልዩ ማበረታቻ መስጠትና መከታተል ይቻላል።  



ለ) ሌላው ግብፆች የትልቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ሲያመቻቸው ወደ ዓለም ዓቀፍ ዳኝነት ሊወስዱት ሰለሚችሉ 
በዚህ በኩል በኢ/ያ  አሰፈላጊ የሆነ ዝግጅት ሊደረግበት ይገባል ። በተመሳሳይ መልኩ የዲፕሎማሲ ሜዳው 
ከወዲሁ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ብዙ የአፍሪካ ሃገሮች የኢ/ያ የመጠቃቀም ስትራተጂ/win-win stratgy/ 
እየደገፉ መሆናቸው ቢታወቅም ግብፆች የአከባቢ ተቆርቋሪ ነን የሚሉትን ጨምሮ ሌሎች በጉዳዩ በቂ መረጃ 
የሌላቸው አካላትና ሃገራት ሊያደናግሩ ስለሚችሉ ስለጉዳዩ በሚገኙ አገጣሚዎችን ሁሉ በመጠቀም ወይም 
የተለያዩ መድረኮች በማዘጋጀትና የመረጃ ስርጭት መሳርያዎችን በመጠቅሞ በቀጣይነት መረጃ ማሰራጨት። 
ሐ) ሁሉም ኢትዮዽያዊ  ትልቁ የህዳሴ ግድብ ድህነትን በማጥፋትና የሀገሪትዋን ገፅታ በመቀየር /ህዳሴዋን 
በማረጋገጥ/ በሚደረገው ጥረት ላይ ትልቅ አስተዋፅኦ እንደሚኖረው አምኖ በራሱ አቅም እንዲሰራውና 
እንዲጠብቀው በቀጣይነት መቀስቀስና ግንዛቤ ማስጨበጥ። 
መ) የኢ/ያ ወታደር  ግብፅ  የምታደርገውን የማስፈራራት ስትራቴጂና ልትቃጣቸው የምትችለውን ወረራ 
የመቋቋም ስነልቦና እንዲኖረው በቂ ትንታኔና መረጃ መስጠት። ለምሳሌ ግብፆች በታሪክ ኢትዮዽያን 
በተደጋጋሚ ለመውረር ያደረጉት ጥረትና በየግዜው በኢ/ያ ህዝብ ሲገጥማቸው የነበረውን ሽነፈት 
በተመለከተ፣ ግበፆች አሁን የያዙት የጦር መሳረያና ሌሎች ቴክኖሎጂዎች ምን እንደሚመስልና ኢ/ያን 
ለማጥቃት ሊከተሉት የሚችሉት ስተራቴጂ ምን ሊሆን እነደሚችል፣ የህዳሴው ግደብ ድህነትን በመቀነስ ላይ 
ሊኖረው የሚችለውን ሃገራዊ ገፅታና ፋይዳ በመሳሰሉተ ዙርያዎች በቂ ዕውቀት እንዲኖረው ማድረግ። 
ሠ) መንግስት በተለያዩ ጉዳዮች ከእውነታ ውጪ ይወቅሳሉ ከሚላቸው በሀገር ውስጥና ውጪ የሚገኙ የግል 
መገናኛ ብዙሃንና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ከማራቅ ይልቅ በቅረበት አበሮ ለመስራት ጥረት 
ማድረግና ስህተት ካለም በመከታታል በቂ ማስተካከያ መስጠት (counter balance strategy) ።  
መ) አንድ አንድ ህጋዊ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች፣ እንደዚሁም አንዳንድ የግል የመገናኛ ብዙሃንና መንግስታዊ 
ያለሆኑ ደርጅቶች በግደቡ ላይ የተለየ አቋም ቢይዙ እንኳን መንግስት እስካሁን ሲያደርጋቸው ከነበሩ 
ጥረቶች በተጨማሪ ረጅም ርቀት በመሄድ የተጠቀሱት አካላት ቢቻል በልማቱ እነዲሳተፉ ካልሆነ ልማቱን 
እንዳያደናቅፉ ለማድረግ መሞከር።  
ረ) ግልፅ የፖለቲካ ዓላማ ይዘውና በምክንያታዊነት  ለሚቃወሙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዳሴ 
ግድብ ዙራያ በራሳቸውና ደጋፊዎቻቸው በኩል አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ  በግልፅ ጥሪ ማቅረብና ጠንካራ 
ዴሞክራሰያዊ የፖለቲካ ሃይል አማራጭ ሆነው እንዲወጡ አስፈላጊውን እገዛ ማድረግ። እነደዚህ ዓይነት 
እርምጃዎች  በኢ/ያ ቀጠይነት ያለው ሰላም ለማረጋገጥ ትልቅ ድርሻ ስለላቸው ነው።  
ቀ) በውጪ የሚገኙ አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎችና ደጋፊዎቻቸው በተለያዬ መልኩ ለተለያዩ 
አካላት የሚሰጡት ሃሳብና ተግባር የኢ/ያን ጥቅምና ገፅታ የሚጎዳ ከሆነ በቅርበት በመከታተል የአፀፋ 
መልስና ማብራሪያ መስጠት።  
ሰ) መንግስት የተወሰኑ የህ/ሰብ ክፍሎችንና አንዳንድ የፖለቲካ ሃይሎች በየህዝብ ተቋማት (ፍርድቤቶች፣ 
መገናኛ ብዙሃን፣ የምርጫ ቦርድ ወዘተ)  ከህግ አስፈፃሚ አካል ተፅእኖ ይደርሳቸዋል በማለት ተቋማቱ 
በሚሰጡት አገልግሎት የሚያነሱት አመኔታ ጥያቄ እነዲወገድ የተለያዩ ጥረቶች ማድረግ። ምክንያቱም 
እነደሚታወቀው  በነዚህ ተቋማት አመኔታ ማጣት ትልቅ የፖለቲካ ችግር ስለሚያስከትል ነው። በተጨማሪ 
ከላይ እስከ ታች ያሉ የመንግስት ተቋማት የገዢ ፓርቲ ዓላማ እንደሚያስፈፅሙ የተወቀ ቢሆንም የሚሰጡት 
አገልግሎትና የሚተዳደሩት ግን በመንግስት ህግና ደንብ መሰረት መሆን እንዳለበት ማረጋገጥ ያስፈልጋል።    
ሸ) በመጨረሻ ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ ኢ/ያ በአባይ ውሃ  ለምታደርጋቸው የልማት ስራዎች ለማደናቀፍ በአሁኑ 
ሰዓት በዋናነት ልትጠቀመው የምትችለውን ስትራቴጂ ሃገሪቱ በእጅ አዙር በነጭለባሾች በኩል ማተራመስ 
ነው ብለው ነበር። ጠቅላይ ምኒስትሩ ነጭለባሾቹ  የኤርትራ መነግስትና እሱ የሚደግፋቸው የኢ/ያ ፀረ-ሰላም 
ሃይሎች ናቸው ብለዋል። እዚህ ላይ ዋናው ነጥብ  አሁን በዚህ በኩል ምን እየተሰራ ነው የሚለው ነው። በኔ 
እምነት በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ኢ/ያን ከድህነት ለማላቀቅና የሰላምና የዴሞክራሲ ሀገር ለማድረግ 
የሂወት መስዋትነት የከፈለ የፖለቲካ ሃይል ነው። አሁን ደግሞ ኢ/ያ ለአንዴና ለመጨረሻ ከድህነት 
ለማላቀቅና ዘላቂ ሰላም እንዲኖራት ለማድረግ በኢ/ያ ውስጥም ሆነ በውጭ ካሉ የኢትዮዽያ የፖለቲካ 
ሃይሎች ያለው ልዩነት ለማጥበብ የኢ/ያ ህዝብ በማይጎዳ መልኩ የፖለቲካ መስዋአት መክፈል ይኖርበታል። 
ይህ አባባል ሞኝነት ሊመስል ይችላል። ነገር ግን  ገዢው ፓርቲ እንደድሮ የኢ/ያ ገዢዎች የፖሊቲካ 
ልዩነቶችን በሃይል የመፍታት ስትራተጂ ከተከተለ በኢ/ያ ዘላቂ ሰላም ማምጣት አስቸጋሪ ስለሚሆን ነው። 
ይህ ማለት ደግሞ ግብፅን እንደድሮ በነጭለባሽነት በትንሹም ቢሆን ኢ/ያን ለማተራመስ የሚያገለግሏት 
የፖለቲካ ሃይሎች ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ ለማታረመስ የተሰለፉና ትርምሱን የሚፈልግ ሀገር እስካለ 
ድረስ ደግሞ ድህነትን የማጥፋት ሩጫ ባይቆምም ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ  ገዢው ፓርቲ ከዚህ በፊት 
ሲያደረገው እንደቆየ ሁሉ የፖለቲካ ልዩነት በድርድርና በውይይት ለመፍታት መስኮቶቹን ሁሉ ክፍት 
ማድረግና ረጅም ርቀት መሄድ ይጠበቅበታል።  ለምሳሌ ህገ-መንግስቱንና ሌሎች ህጎች ከማሻሻል ጀምሮ 
በትጥቅ ትግል የተሰለፉ የፖለቲካ ሓይሎች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲቀየሩ እስከ ማድረግ ድረስ መሄድ 
ሊያሰፈለግ ይችላል።  በመጨረሻ ኢ/ያን ለማተራመስ ግብፅ ከምትጠቀምባቸው ነጭለባሾች አንዱ የኤርታራ 



መንግስት ነው ከተባለ፤ ይሄ ዕድል  ግብፅ በቀጣይነት እንድትጠቀመው መፍቅድ የለበትም። ስለዚህ 
የኤርትራ መንግስት ለውይትና ለድርድር እንዲቀርብ ዲፕሎማስያዊ ጫና ማድረግ ያስፈልጋል። ኢ/ያ 
ከኤርትራ ያላት ግንኙነት ካስተካከለች  ኤርትራን ከግብፅ ነጭ ለባሽነት ስራዋ ማላቀቅ ብቻ ሳይሆን 
ኤርትራን መነሻ አድርገው ኢ/ያን ማተራመስ ለሚፈለጉ የኢ/ያ ሃየሎችና ሌሎች ወደ ሰላማዊ ደርድር 
እንዲመጡ በማድረግ ትልቅ አስተዋፅኦ ይኖረዋል።  ኢ/ያ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ከቻለች  ግብፅ አሁን 
የኢ/ያን ልማት ለማደናቀፍ  በዋናነት ልትጠቀመው የምትችለውን ዋናው  ስትራቴጂ ማሳጣት ብቻ ሳይሆን 
ኢ/ያ ድህነትን በዘላቂነት ለማስወገድ የሚያስችላት ሰላም አገኘች ማለት ነው።  
 

4.3. ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች 
 

በትጥቅ ትግል መንግስትን ከስለጣን ለማውረድ የተሰለፉ ሃይሎች ትተን በኢ/ያ ውስጥ ህጋዊ ተቃዋሚ ሆነው 
በሰላማዊ መንገድ በምረጫ ስለጣን እንይዛለን የሚሉ የፖለቲካ ሃይሎችን ስናይ አምስት ወናዋና ችግሮች 
እናገኛለን። 1ኛ) በኢ/ያ የብዝሃ ፓርቲ ሰርዓት ከተፈቀደ ጀመሮ በየገዜው እየተፈጠሩ የመጡ የፖለቲካ 
ደርጅቶች ለመራጩ ሀዝብ የተሻለ የፖለቲካ ፕሮገራም ይዘው ሳይሆን ፀረ-ገዢ ፓርቲ መሆን ብቻ እንደ 
ዓላማ አድርገው መመሰረታቸው ነው። ይህን የምለው በየምረጫ ወቅቱ በአስር የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች 
የተፈጠሩ ቢሆንም ከነዚህ ውስጥ በተጨባጭ የፖለቲካ ፕሮግራም ያላቸው የተወሰኑት ብቻ መሆናቸው 
ስለሚታወቅ ነው። 2ኛ) ጥልቀት ያለው ሁሉንም ሊያግባባ የሚችል የፖለቲካ ፕሮገራም ሳይኖራቸውና እርስ 
በርሳቸው ሳይተማመኑ ገዢውን ፓርቲ ለማወደቅ ሲባል ብቻ በየግዜው የፖለቲካ ጥምርት/coalition/ 
ለመመስረት መሞከራቸው ነው። ለዚህ ደግሞ በምርጫ ማግስት ሲፈራርሱ ካየናቸው የፖለቲካ ጥምረቶች 
በላይ ሌላ ምስክር አያስፈልግም። እዚህ ላይ ገዢው ፓርቲ ነው የሚያፈራርሳቸው የሚባለው  ሓሳብ 
ለመቀብል በቂ ማሰረጃም የለም በሞራል ደረጃም ለመቀበል ያስቸግራል። ምክንያቱም ተቃዋሚዎቹ ግልፅ 
የሆነ የጋራ ዓላማና ዴሞክራስያዊ የውስጥ አሰራር ቢኖራቸው ገዢው ፓርቲ ሊያፈራርሳቸው አይችልም። 
ለማንኛውም እነደዚህ ዓይነት የፖለቲካ ጥምረት ያላቸው የፖለቲካ ሃይሎች የህዝብ ስልጣን ቢይዙ ግብፅና 
ሌሎቸ ጠንካራ ኢ/ያን  ማየት የማይፈልጉ አካላት እ/ያን እንዴት ሊያተረማምስዋት እነደሚችሉ በቀላሉ 
መገመት ይቻላል።  3ኛ) አብዛኛቹ ተቃዋሚ ሃይሎች በመንግስት የተሰሩ ልማቶችና የተለያዩ ለውጦች 
አለመቀበል፣ የሀገር ድህንነት ለማረጋገጥ በሚደረጉ ውሳኔዎችና ልማትን ለማፋጠን በሚቀረፁ አዳዲስ 
ፕሮጀክቶች ገዢው ፓርቲ ለፖለቲካ ዓላማ ይጠቀምበታል በማለት መቃወም። ይህ ችግርም የራሱ የሆነ 
አደጋ አለው። ለምሳሌ የታየውን የመካድና ሊሰራ የታሰበውን የመቃወም ስልት የኢ/ያ የፖለቲካ ባህል ሆኖ 
ሊቀጥል ይችላል ምክንያቱም ከተቃዋሚዎቹ አንዱ የህዝብ ስልጣን ቢረከብ በሰፈሩት ቁና እንዳለው የሃገሬ 
ሰው ተመሳሳይ የተቃውሞ ስልት ስለሚገጥመው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ ዓይነቱ የተቃውሞ ስልት 
የኢ/ያን  ሉአላዊነት መድፈር ለሚፈልጉና ሰላምዋንና አንድነትዋ ለመበጥበጥ ለሚፈለጉ ሃይሎች ያልሆነ 
መልእክት ሊያስተላልፍ ይችላል። 4ኛ) አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ ሃይሎች  በመንግስት መስሪያቤት የሚሰራ 
ወይም መንግስትን የሚደግፍ ባለሙያ  በሙያውና ስራው እነዲሸማቀቅ ማድረግ ሲሆን በአንፃሩ ደግሞ 
መንግስትን የሚወቅስ ፊደል የቆጠረ ሁሉ የሀገር አዋቂና ሊቅ አስመስሉ የማቅረብ ስልት፣ እንደዚሁም 
ከመንግስት ጋር ተቀራርበው የሚሰሩትን ተቃዋሚዎች፣ የግል መገናኛ ብዙሃንና መንግስታዊ ያልሆኑ 
ርድጅቶች ተለጣፊ፣ከሃዲ ወዘተ የሚሉ ስሞችን በመስጠት የሞራል ችግር እንዲገጠማቸው ማድረግና በአንፃሩ 
መንግስትንና ደጋፊዎቹን የሚሳደቡ/የሚያብጠለጥሉ እንደ አርበኛ፣የመብት ተሟጋች፣ሀገር ወዳድ ወዘተ 
አስመስሎ ማቅርብ ነው። ይህ ስልትም አንድ የሚነግረን ችግር አለ።እሱም  እንደዚህ ዓይነት ተቃዋሚዎች 
የህዝብ ስልጣን ሳይዙ እነደዚህ የሚያደረጉ ከሆነ ስልጣን ቢያገኙ ለተቃዋሚዎቻቸው ምን ማድረግ 
እነደሚችሉ በግልፅ ያሳያል። በተጨማሪ እንዲህ ዓይነቱ የተቃውሞ ስልት ከላይ እንደተገለፀው በሃገሪትዋ 
የተቃዋሚ የፖለቲካ ባህል ልምድ ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። 5ኛ) ብዙዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በምረጫ 
መሸነፍና ማሸነፍ እንዳለ አምነው ከመወዳደር ይልቅ አስቀድመው ምርጫውን እንደሚያሸንፉ ግን ደሞ 
ገዢው ፓርቲ እንደሚያጭበረብር አቋም ይዞ ወደ ምርጫ መግባት፣ ወይም  ምርጫውን የማያሸንፉ  ከሆነ 
ምርጫው ዴሞክራስያዊ አይደለም በማለት ከውድድሩ መወጣትነው። ይህ የተቃውሞ ስልት ሁለት ከፍተኛ 
ችገሮች አሉበት። አንደኛ ይህ ስልት የምረጫን ትርጕም ያሳጣል ምክንያቱ የምርጫ ትክክለኛነት በሂደቱ 
ሳይሆን ብውጤቱ እንዲለካ ስለሚያስገድድ። ሁለተኛ አስቀድሞ አቋም የመያዙ ስልቱ ሃገሪትዋ ምርጫን 
ተከትሎ ወደሁከት እንድታመራ ይጋብዛል። ይህ ደግሞ ኢ/ያ በማተራመስ ማዳከም ለሚፈልጉ እንደ ግብፅና 
ሌሎች ሃይሎች አመቺ ዕድል ይሰጣቸዋል።አንደ ስልት ሲታይ ደግሞ ሀገሪትዋ ከምርጫ ጋር በተየያዘ ወደ 
አዙሪት ችግር ይከታታል  ምክንያቱም ዛሬ ከተቃዋሚዎቹ አንዱ ቢያሸንፍ ነገ የሱ ተቃዋሚዎች 
ሰለሚከተሉ። 6ኛ) አሁንም ብዝዎቹ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለሀገርና ለገዢ ፓርቲ የሚጠቅምና የሚጎዳ ሳይለዩ 
አለፎ አለፎም ቢሆን ኢ/ያ ብድርና እርዳታ እንዳተገኝ መቃወማና የተለያዩ ጫናዎች እነዲደረጉባት 
መጠየቅ ናቸው። ከላይ የተጠቀሱ የተቃዋሚ ፖለቲካ ሃይሎች ችገሮች  በኢ/ያ ድህነትን በፍጠነት 



ለማጥፋትና ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ሲባል ገዢው ፓርቲ ከተቃዋሚዎች ጋር ተቀራርቦ ለመስራት ረጅም 
መንገድ መሄድ አለበት እንደተባለ ሁሉ ተቃዋሚ ሃይሎችም ከላይ ከተጠቀሱ ችግሮች ወጥትው ለኢ/ያ 
ህዝብ ፋይዳ ባለው መልኩ ሊደራጁና ሊሰሩ ይገባል። 

4.4. መገናኛ ብዙሃን 

የመገናኛ ብዙሃን ዋና ስራ ሚዛናዊ የሆነ  መረጃ ለህ/ሰብ ማድረስ ነው። የኢ/ያ ህዝብ ግን እስካሁን ሚዛናዊ 
መረጃ ያገኝ ነበር ለማለት ይከብዳል። በተለይ በሀገር ውስጥ በየገዜው እየተፈጠሩ የመጡ አብዛኞቹ የግል 
መገናኛ ብዙሃንና አንዳንድ ውጪ ባሉ ኢ/ያውን የተያዙ ድህረ ገፆች ሙሉ ለሙሉ የተቃዋሚ ልሳን 
እሰኪመስሉ ድረስ መንግስትና የመንግስት ስራዎች ሲያብጠለጠሉ ነው የቆዩት። ባለሙያዎች እንደሚሉት 
በኢ/ያ አብዛኞቹ የግል መገናኛ ብዙሃን የሙያ ስነምግባር የጎደለውና ሚዛኑ ያልጠበቀ መረጃ  አስተላላፊ 
ድርጅቶች የሆኑት በመጀመርያ አከባቢ  የነበሩ የግል መገናኛ ብዙሃን ባለቤቶች በስልጣን ካለው ገዢ ፓርቲ 
የሚቃረኑ ሲሆኑ ከመሳረያ ይልቅ የመገናኛ ብዙሃንን ተጠቅሞ በሳልምና በትጥቅ ትግል የሚቃወሙ 
የፖለቲካ ሃይሎች በመደግፍ መንግስት የመዋጋት ስልት የመረጡ ስልሆኑ ነው የላሉ። ይህ አባባል 
በአመዛኙ እውነት ነው ሊባል ይችላል። ምክንያቱም በተለያየ ግዜ የነበሩና አሁንም ያሉ ብዙዎቹ  የግል  
መገናኛ ብዙሃን የዘርና የጥላቻ ፖለቲካ  መስበክና መንግስትንና የመንግስት ተቋማትን ማብጠልጠል 
እንደዋና ስራቸው ሲሰሩ ሰለነበረና አሁንም ስለቀጠሉበት ነው። የ97ቱ ምርጫን ተከትሉ የመጣው ግርግርና 
የጠፋው የሰው ሂወትና ንበረት በውጪና በውስጥ የነበሩ የግል  መገናኛ ብዙሃን ለዓመታት ሲያሰራጩት 
በነበረው የጥላቻና የዘር ፖለቲካ በወቅቱ ምረጫውን ተገን አርገው ሲያስተላልፏቸው የነበሩት መልእክቶች  
አሰተዋፅኦ ነበራቸው ቢባል ማጋነን አይሆነም። ኢ/ያ የኤርትራን ወረራ ስትዋጋ በነበረችበት ግዜ፣ 
የአልሸባብን የጅሃድ ጦርነት ለመከላከል ሶማሊያ በገባችበት ግዜና አንዳንዴ በኢ/ያና ኬንያ አርብቶ አደሮች 
በነበሩ ግጭቶች አስመልከቶ አንዳንድ  የግል መገናኛ ብዙሃን ሲያስተላልፉት የነበረው መረጃ ገዢው 
ፓርቲን ብቻ ሳይሆን የሃገርን ጥቅም የሚጎዱ ነበሩ። አሁንም አንዳንድ የግል ጋዜጦችና ድህር-ገፆች ግብፅ 
በህዳሴው ግድብ እያሳየች የነበረውን አፍራሽ አቋም ተከተሎ ገነቢ የማይባሉ መረጃዎች ሲያሰራጩ 
ይታያሉ። አሰከመቼ ነው ታዲያ የኢ/ያ የግል መገናኛ ብዙሃን ሚዛናዊ ያለሆነና የሀገርና የገዢ ፓርቲን 
ጥቅምን መለየት በማይችል መለኩ መረጃ እያሰተላለፉ የሚቆዩት? የግል የሚል ስም ይዘውስ አስከመቼ ነው 
ተቃዋሚ   ወይም የተቃዋሚ አፍ ሆነው የሚቀጥሉት?ፅሁፍዬ በግል-መገናኛ ብዙሃን ቢያተኩርም 
የመንግስት-የመገናኛ ብዙሃን ሙሉለሙሉ ሚዛነዊ ናችው የሚል አቋም የለኝም።   

4.5. ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

በኢ/ያ ውስጥ የመንግስት የከፍተኛ ት/ት ተቋማት እየበዙ መምጣታቸወና በተቋመቱ የሰራተኛና የተማሪ 
ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ተቋማቱ ከዓመት ዓመት የማያቋርጥ ትልቅ የለውጥ ሃይል ያላቸውና የሚያፈሩ 
ናቸው። ስለዚህ በነዚህ ተቋማት ውስጥ የሚከተሉት ሰራዎች ቢሰሩ ጠቃሚ ይሆናሉ። 
ሀ) በትልቁ የህዳሴ ግደብና ሌሎች የልማት ፕሮጀክቶች በቀጣየነት ምርምርና ጥንት ማካሄድ፣ ውጤቱም 
ለህ/ሰቡ በሚያወቀው ቋንቋ ማሰራጨት፤ 
ለ) በትልቁ የህዳሴ ግድብና ሌሎች የልማት ፕሮጀክቶች አስመልከቶ  ቀጣይነት ያላቻው ሀገራዊና 
ዓለምአቀፋዊ የፓነል ውይይቶች ማዘጋጀት፤ 
ሐ) ዩኒቨርስቲዎች የለውጥ ሃይል የተሸከሙ ተቋማት እንደመሆናቸው መጠን ይህን ሃይል የውስጥም ሆነ 
የውጭ ሃይሎች በፖለቲካ፣ በሃይማኖትና ሌሎች ሰበቦች ለአፍራሽ ሚና እንዳይጠቀሙበት በቂ ትኩረትና 
አገልግሎት በመስጠት በሙያው ብቁ ሆኖ ሃገራዊና ልማታዊ ራእይ ይዞ እንዲወጣና ኢ/ያ ድህነትና 
ኋላቀረነትን ለማጥፋት በምታደረገው ትግል ቀዳሚ ተሰላፊ እንዲሆን ማድረግ። 
 

5. ማጠቃለያ 
 

ግብፅ ለግዜው በትልቁ የህዳሴ ግድብ የአቋም ማለሳለስ እያሳየች ቢሆንም  የ1929 ውል ማፈረስ 
እስካልቻለችና የግብፅ ፖለቲኮኞች የወደፊቱ ፍላጎትና ሊያደርጉት የሚፈለጉት በቅርብ ግዜ ከግብፅ 
ፕሬዝዳንት ፅ/ቤት በቀጥታ ቴሌቭዥን ስርጭት በተላለፈው የሰማነው እሰከ ሆነ ድረስ፤ ኢ/ያ ይህ የ19ኛው 
ክፍለ ዘመን የግብፅ ፖለቲከኞች አስተሳሰብና የኢትዮፕያን ሁለንተናዊ ልማት ለማደናቀፍ የሚከተሉት 
ስትራቴጂ ለመቋቋም የሚያስችል የቤት ስራ መስራት አለባት። በዚህ ፅሁፍ ለግዜው መሰራት አለባቸው 
ተብለው የተጠቀሱት ስራዎች እንደሚከተለው ሊጠቃለሉ ይችላሉ። ልዩነቶችን እንደ መጥፎ ሁኔታ 
አለማየተና ልዩነቶችን በሰላም ለመፍታት የሚያስችል የፖለቲካ ባህል፣ ስርዓቶችና አወቃቀሮች ማጠናከር። 
እነደዚሁም ትልቁ የህዳሴ ግድብ በተሳከ መልኩ ለመጨረስና ኢ/ያ የአባይ ውሃን ጨምሮ ከድህነት 



ለመላቀቅ በምታደረገው ጥረት የግብፅ አደናቃፊ  ድርጊቶች ለመቋቋማና በሃገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት 
በምታደረገው ጥረት ላይ መንግስት፣ ተቃዋሚ የፖለቲካ ሃይሎች፣ መገናኛ ብዙሃንና የመንግስት ከፈተኛ 
የት/ት ተቋማት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለመጥቀስ ተሞክሯል። 
 
 
 
ሰሎሞን ገብረዮሃንስ በመቐለ ዩኒቨርስቲ ሌክቸረር ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ካሜሩን በሚገኘው የፓን-አፍሪካን 
ዩኒቨርስቲ አየተማረ ይገኛል። 
 
 Solomon can be reached through email at: solomongg@rocketmail.com 
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