
አይታክቴዋ ግብጽ እና አትበገሬዋ ኢትዮጵያ!! 

(ክፍል ሁለት) 

                                                                                          

ይነበብ ይግለጡ 09-30-16 

የግብፅን መሰሪ ባህርያት እያጣቀስን፣ አብሯት የኖረውን ኢትዮጵያን የማዳከም ጥልቅ 

ፖሊሲዋን እያብራራን አንዳንድ ሀሳቦችን በክፍል አንድ ተመልክተናል። በዚህ ክፍልም 

ሌሎችና ተጨማሪ ጉዳዮችን እያነሳን የግብፅን እኩይ ባህርያት እንወያያለን። 

 

ግብፅ ለዘመናት ይዛው የቆየችው ኢትዮጵያን በጦርነት የማዳከም አቋም  ተለውጦ ዛሬ 

የተሻለ ደረጃ ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ፣ የፊት ለፊት ጦርነት መግጠሙን አቁመው 

አዋጪም ስላልሆነ ሌሎች ከጀርባ የሚደረጉ ስውር ጦርነቶችን በጎረቤት ሀገራት 

በመጠለል፣ በመሸፈን፣ የጦር መሳሪያ በማስታጠቅ፣ ታንክ፣ መድፍ፣ የጦር ጀቶችን ጨምሮ 

ለሶማሊያው ጀነራል ዚያድ ባሬ መንግስት በገፍ በማደል በድንበር ይገባኛል ጥያቄ 

በኦጋዴን በኩል ጦርነት በመክፈት እስከ 700 ኪሎ ሜትር ድረስ የኢትዮጵያን ግዛት 

በመጣስ ከፍተኛ ወረራና ከባድ ማጥቃት ሲሰነዝር ከጀርባው ግብጽ ነበረች። አይታክቴዋ 

ግብጽ፡፡ 

 

በግብጽና በሶማሊያ መሪዎች የያኔው ግምገማና ስሌት መሰረት በኢትዮጵያ ንጉሱ 

ከስልጣን የወረዱበት፣ ከፍተኛ ጀነራሎች የታሰሩበት ወይንም ከስራ እንዲለቁ የተደረጉበት 

የአብዮት ወቅት ስለነበር አሁን ኢትዮጵያ ተዳክማለች፣ ከፍተኛ ወታደራዊ እውቀትና 

የጦር ልምድ የነበራቸው የጦር መሪዎችዋም ሆኑ ንጉሱ የሉም፤ ዘመናዊ የጦር መሳሪያም 

የላትም። ስለዚህ ለመውረርና የረዥም ግዜ እቅዳችንን ተግባራዊ ለማድረግ ያለን ወርቃማ 

እድልና ግዜ አሁን ብቻ ነው በሚል የተሳሳተ ስሌት ነበር ድንበር ዘለል ወረራ 

የፈጸሙት፡፡ 

 

ውጊያውን የሚመሩት የሶማሊያ የጦር መኮንኖች ቢሆኑም እቅዱ የወጣው በሶማሊያና 

በግብጽ ጀነራሎች ሲሆን ዘመናዊ መሳሪያዎቹም በአብዛኛው የተገዙትና የተሰጡት በግብጽ 



ገንዘብ ነበር፡፡ ግዜ አመራረጣቸው ኢትዮጵያ ተዳክማለች፣ አሁን ነው ማጥቃትና 

መሬቶቿን በእጃችን ማስገባት ያለብን የሚል ስሌትን ነበር የተመረኮዘው፡፡ 

 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና መላው ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተነስቶ ባደረገው ዘመቻ 

በአጭር ግዜ ውስጥ ወራሪውን የሶማሊያ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ በመደምስስ ድል 

በመጎናጸፍ የሀገሩን ዳር ድንበር ለማስከበር ችሎአል፡፡ 

 

ከደርግ መንግስት መውደቅ በኋላ ኢህአዴግ ሀገሪቱን ሲመራ በነበረባቸው የመጀመሪያዎቹ 

አመታት ግብፆች ከሻእቢያ ጋር ሁነው ተመሳሳይ ወቅታዊ ግምገማ በማድረግ አሁን 

ኢትዮጵያ ዘመናዊ ሰራዊትዋ ፈርሶአል አየር ሀይሉም የለም፤ ያለው ከጫካ የመጣው 

ዘመናዊና መደበኛ ኮንቬንሽናል ጦርነት ለማድረግ የማይችል ሀይል ስለሆነ የባድመን 

መሬት ወደኤርትራ ለመቀላቀል ግዜው አሁን ነው በሚል ሻእቢያ የኢትዮጵያን ድንበር 

ጥሶ ጦርነት ሲከፍት ከጀርባ የነበሩት አማካሪዎች፣ አይዞህ ባዮች በትጥቅ በመሳሪያና 

በገንዘብ ይረዱት የነበሩት የግብጽ ጀነራሎች ነበሩ፡፡ 

 

ሻእቢያ ውጊያውን ከመክፈቱ በፊት በተለይም በዛላ አምበሳ ግንባር የሰራውን የተለየና 

የማይደፈር የተባለ ምሽግ በግብጽ ጀነራሎች እንዲጎበኝ ማድረጉ ይታወቃል፡፡ ከውጊያው 

በኋላ ከሻእቢያ ሰራዊት የተማረኩት የጦር መሳሪያዎች፣ ፈንጂዎችና ቦምቦች የግብጽ ስሪት 

መሆናቸውም ታውቆአል፡፡  ጥንት ግብጾች ኢትዮጵያን ለመውጋት ሰራዊት አዝምተው 

ጉራእና ጉንደት ላይ ተሸንፈው መመለሳቸው ይታወቃል፡፡ እንደገናም፣ ከሶማሊያ 

መንግስት ጀርባ ዋናው ኢትዮጵያን የማጥቃት የጦር ዘመቻ እቅድና ንድፍ አውጪና 

ዘመናዊ መሳሪያ አስታጣቂም የግብጽ ጀነራሎች ነበሩ፡፡ በመቀጠል የግብጽ ጀነራሎች 

ከሻእቢያ መንግስት ሰራዊት ጀርባ ሁነው በማስታጠቅና በማደራጀት በባድሜ ጦርነት 

በአማካሪነትና በውጊያ እቅድ አውጪነት ጭምር ተሰልፈው ሻእቢያ የኢትዮጵያን ድንበር 

ጥሶ እንዲገባ ወረራ እንዲፈጽም አደረጉት፡፡ ውጊያው ከባድና መራራ ከመሆኑ የተነሳም 

ከሁለቱም ወገን በብዙ አስር ሺዎች አለቁ፡፡ ጦርነቱ እንደተለመደው በኢትዮጵያ 

የበላይነት ተደመደመ፡፡ የግብፅም የሶማሊያና የሻእቢያ አቀንቃኝነትም በዚሁ አከተመ። 

 



በጦርነቱ አልሳካላት ያለችው ግብፅ መልኳን ቀይራ በሌላ ስልት እድሏን ለመሞከር 

አልተኛችም። በሶማሊያው ጦርነት መሸነፏን ተከትላ ግብጽ ትኩረት ሰጥታ 

የተንቀሳቀሰቸው በዚያችው መንግስት አልባ በሆነችው ሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ አሸማጋይ 

ሁና በመግባት አጀንዳውን እኔ ልምራ ባይ ሆነችና ብቅ አለች፡፡ ይህም ከኢትዮጵያ ጋር 

ሌላ ፍጥጫ አስከተለ፡፡ የግብጽ አላማና እቅድም ገሀድ ወጣ፡፡ 

 

በሶማሊያ የሚፈጠረውን አመራር በቁጥጥርዋ ስር በማዋል በቋሚነት እግርዋን በመትከል 

ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎችን (ኦብነግ፣ ኦነግንና የመሳሰሉትን) በማደራጀት፣ በማስታጠቅ፣ 

መልሳም ከጀርባ ሁና በኢትዮጵያ ላይ በማዝመት ኢትዮጵያን የማዳከም፣ የማተራመስ፣ 

የመከፋፈል አቅም አልባ ሀገር እንድትሆን፣ የፈረደበትን የአባይ ግድብን አቅም አግኝታ 

እንዳትገነባ ለማድረግ ነበር፡፡ ይሄም አልሆነም፡፡ 

 

ግብጽ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎችን በተለይም መቀመጫቸውን ኤርትራ ያደረጉትን ቋሚ 

በጀት መድባ የምትረዳው በሻእቢያ አማካኝነት ነው፡፡ ሻእቢያም እግረ መንገዱን  

ለሰራው ስራ ኮሚሽን ይታሰብለታል፡፡ ግብጽ ደቡብ ሱዳን ውስጥም ያሉትን መሪዎች 

በገንዘብ ሀይል በመያዝ ለአዲሲቷ ሀገር በብዙ መልኩ እርዳታ አደርጋለሁ በማለት 

የሲቪልና የወታደራዊ መሪዎችዋን በመላክ የራስዋን ጥናት አድርጋ ሰዎቿን ተክላለች፡፡ 

ሻእቢያም በብዛት ደቡብ ሱዳን ውስጥ እጁን አስገብቶአል፡፡ ሁለቱም የሚሰሩት 

በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የስለላ ስራ ማካሄድ ሲሆን ተቃዋሚዎችን ማደራጀት፣ የታላቁን 

ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንቅስቃሴ በቅርብ ርቀት መከታተል፣ ሰዎችን ከኢትዮጵያ ግዛት 

ውስጥ በመመልመል እንቅስቃሴአቸውን በየአካባቢው የማስፋፋት፣ የማደራጀት ስራ 

መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ያውቃል፡፡ ሊያስገቡዋቸው የሞከሩትን ሰርጎገቦችም 

በተደጋጋሚ በቁጥጥር ስር አውሏል፡፡ ሙከራቸው አያባራም፤ ኢትዮጵያም ነቅታ 

መጠብቀዋን አታቆምም፡፡ 

 

ግብጽ በተለይ በቅርብ አመት የተመሰረተውን አዲሱን የሶማሊያ መንግስት ሙሉ በሙሉ 

በቁጥጥሯ ስር ለማድረግ አስባ ተንቀሳቅሳለች፡፡ ቋሚ የጦር ሰፈር በሶማሊያ መሬት 

እንዲሰጣት የጠየቀች ቢሆንም ተቀባይነት አላገኘችም፡፡ ይሀው መረጃም ባለፈው አመት 

መገባደጃ ላይ በሀገር ውስጥ ጋዜጦች ላይ ለንባብ በቅቶአል፡፡ በየመንና ጅቡቲም ግብጽ 



ቋሚ ጦር ሰፈር ለመክፈት ተደጋጋሚ ውትወታ በማድረግ ላይ ትገኛለች፡፡ ይሄ ሁሉ 

የሚያሳየን ዙሪያ ገባውን፣ በቅርብም በርቀትም ኢትዮጵያን በመክበብ አመቺ ሁኔታ 

ሲያጋጥማት ማድረግ ያለብኝን አደርጋለሁ ከሚል ረዥም ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ስሌትን 

መሰረት የሳደረገ ስራ መሆኑን ነው፡፡ 

 

በአራቱም ማእዘናት በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ወታደራዊ ጦር ሰፈር በመገንባት በቋሚነት 

የምትቀመጠው ለጥቂት አመታት ሳይሆን ለረዥም አመታት ሊሆን ይችላል፡፡ እነዚህ 

ማእከላት በጸረ ኢትዮጵያ አቋም ለሚደራጁ ሀይሎች የሎጂስቲክ የትጥቅ ድጋፍ በማድረግ 

እያሰለጠኑ በረዥም ግዜ ውስጥ እየሰረጉ ወደ ኢትዮጵያ ምድር በተለያየ ሽፋን በመግባት 

አውዳሚና አጥፊ ስራዎች እንዲሰሩ የማሰማሪያ ማእከል በመሆንም ሊያገለግሉ ይችላሉ፡፡ 

አይታክቴዋ ግብጽ መቼም ለኢትዮጵያ አትተኛም፤ ኢትዮጵያም በንቃት መከታተሏን 

አታቆምም፡፡ 

 

ሰሞኑን በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው ህዝቡ በአስተዳደሩና በአመራሩ ላይ ያነሳውን 

የመብቴ ይከበርልኝ ጥያቄና ተቃውሞ እንዲሁም የተከሰተውን ግጭት የግብጽና የሻእቢያ 

ወኪሎች ቀዳዳውን ለመጠቀም ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ሰላማዊው ጥያቄ በሰላማዊ ውይይት 

ሊፈታ የሚችል ሆኖ ሳለ ውጥረቱ እንዲነግስ፣ በመንግስትና በህዝቡ መካከል ግጭቱና 

ሁከቱ ረብሻው ወደከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ በወኪሎቻቸው አማካኝነት ሳይታክቱ 

ሰርተዋል፡፡ 

 

የተፈጸሙት የንብረት ማውደምና ማቃጠሎች ከጀርባ ምን አይነት ሀይል ሰርጎ እንደገባና 

በህዝቡ ስም የማውደም ስራ እንዲሰራ እንዳደረገ ሲታይ የዚህ አይነቱ የጥፋት ድርጊት 

አርክቴክቶች እነማን እንደሆኑና እንዴት እንዳቀናበሩት ለመገመት ከቶም አይከብድም፡፡ 

 

የሻእቢያም ሆነ የግብጽ ደህንነቶች እጅና ወኪሎቻቸው ከጀርባ እንደነበሩና ሲሰሩ 

እንደነበር አያጠራጥርም፤ በመስራታቸውም የህዝቡን ጥያቄ መልኩን እንዲለውጥ 

አድርገዋል፡፡ የህዝቡ  ሰላማዊ ተቃውሞና ጥያቄ  ሌላ ሆን ተብሎ የተፈጸመው የህዝብ 

መገልገያ ንብረትና ሀብትን፣ የመንግስት ቢሮዎችን፣ አምቡላንሶችን፣ የውሀ ማከፋፈያዎችን 



ወዘተ ማውደሙና ማቃጠሉ ሌላ፡፡ ተጎጂው ህዝቡ መሆኑ እየታወቀ የበለጠ  ህዝቡ 

ለተቃውሞው እንዲነሳ በማቀድ የተሰራ ስራ መሆኑ ይታወቃል፡፡  

 

በአጠቃላይ፣ ኢትዮጵያውያን የቱንም ያህል የፖለቲካ ልዩነቶች ቢኖራቸውም 

ልዩነቶቻቸውን አቻችለው፣ አጥብበው፣ የመደማመጥ ባህልንም አዳብረው ሀገራቸውን 

ከየትኛውም አይነት ጠላቶቿ ከደገሱላትና ከሚደግሱላት የውድቀትና የጥፋት አደጋ 

ሊጠብቁዋት የሚገባው በተለይ በአሁኑ ወቅት ነው፡፡ የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል 

እንዳይሆን በማነህ ማነህ ትንቅንቅና በከፋ ጥላቻ ተውጦ እርስ በእርስ በሚፈጠር 

መናቆርና መባላት ሀገሪትዋን ለውጭ ጠላቶች የተመቸች ሲሳይ አድርጎ ላለመስጠት 

ሁሉም ዜጋ በተናጠልም ሆነ በወል እጅግ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባዋል፡፡ 

ከራሳችን የውስጥ ችግር ባሻገር አንዱም ግብጽና ሻእቢያ የሚሰሩት ሴራ የእርስ በእርስ 

ግጭት እንዲነሳ፣ የጎሳና የዘር ጥላቻ እንዲዛመት ወደ ግጭት እንዲያመራ በመሆኑ 

ይህንንም ማወቅና መከላከል ይገባል፡፡ አይታክቴዋ ግብጽና ተላላኪዋ ሻእቢያ ኢትዮጵያን 

ለማተራመስና ለማበጣበጥ መቼም ሆነ መቼ ተኝተው አያውቁም፡፡ ይሁን እንጂ አይበገሬዋ 

ኢትዮጵያም ሴራቸውን ለማክሸፍ ሰንፋ አታውቅም። 

 

 


