ግብፅ በኢትዮጵያ ላይ የሰነዘረችው ሃላፊነት የጎደለው
የሃሰት ማስፈራሪያ በኣስቸኳይ ይቅርታ ትጠይቅ!!
ከብስራት ከበደ
ኣሪዞና ስቴት ዩኒቨርስቲ
በማወቅም ሆነ ባለማወቅ፤ የግብፁ መሓመድ ሙርሲ መንግስት ባካሄደው

የሃገሪቱ ሚስጥራዊና ብሄራዊ የውይይት መድረክ ዝግ ስብሰባ፤ ፍጹም
ሃላፊነት በጎደለው ኣኳሃን የኢትዮጵያን ሕገ-መንግሥታዊ ስርዓት መገርሰስ
የሚያስችሉ ያላቸው ኣሳፋሪ ነጥቦች ላይ መነጋገሩ፤ ይፋ ከሆነ ወዲህ
የዓለማችን ማህበረሰብ በእጅጉ ኣስገርሟል። ለመሆኑ ግብፆች እንዲህ ዓይነቱ
ኣላስፈላጊና ሃላፊነት የጎደለው የንቀት ኣስተያየት ለመሰንዘር የቃጣቸው
ከምን ተነስተው ይሆን? የሃይል እርምጃም እንደሆነ በጦርነት ዓውድማው
ተሞካክረን እንደምናውቅ የታሪክ መጻሕፍቶች በዝርዝር አስቀምጠውታል።

ግብፆች በእንግሊዝ ቀንበር ሲገዙ በነበሩባቸው ዘመናት አገራችን ኢትዮጵያን
ለመውረርና የኣባይን ምንጭ ለመቆጣጠር በቃጡበት ወቅት የገጠማቸውን
ለማስታወስ ያህል የሚከተለውን የታሪክ ማስታወሻ መዳሰስ የግድ ይላል።
ግብፆች፤ ከቱርክ ኦቶማን ግዛት ማብቅያ በሃላ በገዢዎቻቸው ኣማካኝነት
በ1874 በሰሜን አፍሪካና ኣከባቢው ጎልተው መታየት ሲጀምሩ፤ የኣባይን
የውሃ ምንጭ በእጃቸው የማስገባት ሕልማቸውን እውን ለማድረግ፤ እ. ኣ. አ.

ታሕሳስ 1874 በከሰላ በኩል ዘልቀው በመግባት አገራችን ኢትዮጵያን ወረሩ።
በወቅቱ ኣንድ ሺህ ሁለት መቶ የሚገመት የግብፅ ሰራዊት ከረን የተባለውን
የኢትዮጵያ ግዛት ቢቆጣጠርም፤ የኣካባቢው ህዝብ ስላመፀባቸው ከረንን
ለቀው ለመውጣት ቢገደዱም የመውረር ሱሳቸውን ለማርካት እንደገና
ጥቅምት ወር ላይ በኮለኔል አረንዱፕ የሚመራው የግብፅ ጦር ጊንዳዕ
የተባለውን የኢትዮጵያ ግዛት ተቆጣጠረ።
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በሌላ በኩል ደግሞ፤ በሙንዚንገር ፓሻ የሚመራው ሁለት ሺህ የሚያህል
የግብፅ ጦር ሰራዊት ከከሰላ ተነስቶ፤ ኣቆርዳትን አቋርጦ ወደ ደንከልና
ኣካባቢው ወረራውን ሲያካሄድ፤ የሃገሬው ህዝብ ከብቦ ባነሳባቸው ጦርነት
የሰራዊቱን ኣዛዥ ሙንዚንገርን ጨምሮ ሁለት ሺህ የሚገመት የግብፅ ጦር
እንደ ኣውሮጳውያን ኣቆጣጠር ህዳር 7 እና 8 1875 እንደ ሳር አጨደው።
ለወሬ ነጋሪም የተረፈ አለመኖሩን የታሪክ መጻሕፍት ያረጋግጣሉ።
ከላይ እንደ ጠቀስኩት፤ ኮለኔል አረንዱፕ የሚመራው በወቅቱ ጥቂት
አውሮጳውያንና ኣሜሪካውያን ጭምር ያካተተ የግብፅ ሰራዊት ለግዜው ጊንዳዕ
ላይ ምንም ችግር ስላልገጠመው ወረራውን በማስፋፋት ዓይላ ጉንደትን
ተቆጣጠረ።

ያም ሆኖ እንደ ኣውሮጳውያን ኣቆጣጠር ህዳር 14 ቀን 1875 በራስ ኣሉላ
ኣባነጋ የሚመራው የኣፄ ዮሃንስ ጦር ሰራዊት፤ መረብን ተሻግሮ፤ መጀመርያ
ጊንዳዕን፤ ከዛ በኋላም ጉንደትን የተቆጣጠረው የግብፅ ጦር ሰራዊት ላይ
ሃይለኛ ብትሩን ሰነዘረ። ጉንደት ላይ የተጠራቀመው የግብፅ ጦር ክፉኛ
ተመታ። ከዓዲ-ዃላ የሚፈሰው ተጨማሪ ሰራዊትም በዓዲ-ኾተዮ ተራራ
ተዘረረ። ከሶስት ሺህ የግብፅ ሰራዊት የተረፈው በጣም ጥቂት ወታደሮች
ሽሽትን ተያያዙት። ሁለት ሺህ ሁለት መቶ ረሚንገቶን ጠመንጆችና ዓስራ

ስድስት መድፎች ተማረኩ። በዚሁ የጦር ዓውድማ በሺሕዎች የሚገመቱ
ወታደሮችና የጦር ኣዛዦች ከተገደሉት ውስጥ፤ የክፍለጦሩ መሪ ኮለኔል
አረንዱፕ፤ የወቅቱ የግብፅ ጠቅላይ ሚ/ር የእህት ልጅ ዓራከል በይ ኑባር፤
ካውንት ዚቺ እና ራስተም በይ ይገኙበታል። በመጨረሻ ጦርነቱን በወቅቱ
የተሳተፈው የኣሜሪካው መኮንን፤ ከሞት የተረፉትን ራኡፍ በይና ሻለቃ
ዶርን ሆልዝን ለቃቅሞ በምፅዋ በኩል ኣመለጠ። ኣዲስ ኣበባ የሚገኘው
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የግብፅ ኣምባሳደር ታሪክ ለመማር፤ በኣክሱም ሙዝየም ውስጥ የሚገኘው ያኔ
የተማረከውን የግብፅ መድፍ መጎብኘት ይኖርበታል።
ኢትዮጵያ ለጦር ዓውድማው ጀግንነትና ጀብድ ግብፅ ቀርቶ ማንም
ኣይወዳደራትም። ለዘላለምና ለዝንተ ዓለም ሥራችን ጦርነት ስለነበር በሱ
ተክነናል። ቁምነገሩ ግን ጦርነት ኣይደለም። አስከፊውና አስቸጋሪው ድህነት
መዋጋት ነው። ሺሕ ጊዜ የጦር ጀግኖች ብንሆንም፤ ድህነትንና ርሃብን
እሰካላሰወገድን ድረስ ወደፊት ኣንድ እርምጃም መጓዝ እንደማንችል
ከመቼውም በላይ ያሁኑ ትውልድ የተረዳው ይመስለኛል። የአገራችን ህዝቦች
ድህነትን ድባቅ ለመምታት በተዘጋጁበት ወቅትና የኣባይ ወንዝን ጥቅምና
ልማት ላይ መዋል ኣለበት በሚሉበት ወቅት፤ ኢትዮጵያን ማዳከምና
መውጋት በሚል ኣጀንዳ የዝግ ስብሰባ ምን አመጣው? ኣባይ ወንዝ እንደሆነ፡
ለኢትዮጵያ ተርፎ፤ ሱዳንን ኣጥግቦ፤ ግብፅን መግቦ ኢየሩሳሌም ውስጥ

የተለያዩና በየዓይነቱ ፍሬዎች እያመረተ ነው።
ግብፅ እንደ በፊቱ የምትጫወተውን የተለያየ ዓይነት የካርታ ቁማር ጨዋታ
ባስቸኳይ ታቁም። በሚስጥራዊውና ዝግ ተብየ የግብፅ ስብሰባ እንደተገለፀው፤
ኣንደኛው የካርታ ጨዋታ፤ የኢትዮጵያ በሄር ብሄረሰቦችን ማጋጨት የሚለው
ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እንደ ሾላ፤ በድንጋይና በፌስ ቡክ የሚወድቅ
መንግስት የለንም። የኢትዮጵያ ብሄርና ብሄረሰቦችም ቢሆኑ፤ ከመቼውም

በበለጠ ጥቅማቸውን የሚያሰጠበቁበት መሰረት ያለው ዘዴ/ሲስተም/
ተፈጥሯል። በፌስ ቡክ የሚገረሰስ መንግስት እኮ ኢትዮጵያውያኖችን እርስ
በርስ እንዲጋጩ ኣማካሪ መሆን ኣይችልም። ሌላው የኢትዮጵያ ተቃዋሚ
ሃይሎችን ማጠናከር የሚለው የግብፅ ፈሊጥ መሰረተ-ቢስ ነው። ትርፉ ጊዜና
ገንዘብ ማባከን ነው የሚሆነው። ኣባይ ተገድቦ ጥቅም ላይ እንዳይውል
የሚቃወም ማንም የፖለቲካ ድርጅት ይኖራል ብዬ ኣላስብም። ይሁንና
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ኣንዳንድ በጣት የሚቆጠሩ ባንዳዎች፤ ኢትዮጵያ እንድትፈራርስ የሚፈልጉ
የውጭ ሓይሎችና፣ የባዕድ ተላላኪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ጥቂት
ከሃዲዎች ግን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከተፋቸው ሰነባብተዋል፤ ሰሚ
ስለሌላቸው የሚያመጡት ቅንጣት ያህል ችግርም ኣይኖርም።
ሁለተኛው የግብፆች ካርታ ጨዋታ፤ ኢትዮጵያ ከዓለም-ኣቀፉ የገንዘብ ፈንድ
(ኣይ ኤም ኤፍ) እርዳታ እንዳታገኝ ኣቤቱታ ማቅረብ ነው። ይሁንና ይህ
ዓይነቱ ኣቤቱታ ብዙም ተቀባይነት የለውም። ቢኖረውም ኣባይን ለመገደብ
ዋነኛው መፍትሄ ኣይ ኤም ኤፍ ወሳኝ ድርሻ ኣለው ብዬ ኣልገምትም።
ከድህነትና ከረሃብ ለመላቀቅ ኢትዮጵያውያኖች ከምንገዜውም በበለጠ ዛሬ
እየተረባረቡ ስለሆነ ኣባይ ተገድቦ ለኢትዮጵያውያኖች ጥቅም እንደሚውል
ጥርጥር የለዉም።

ሦስተኛውና የመጨረሻው የግብፆች ጨዋታ፤ በወታደራዊ ሃይል ኢትዮጵያን
ማስፈራራት የሚለው ውሃ የማይቋጥር የቅሎች ኣመለካከት ነው። ከላይ
እንደተጠቀሰው፤ ግብፆች ታሪካችንን መለስ ብለው ብያጤኑት ይሻላል ብቻ
ሳይሆን፤ ኣክሱም ሙዝየም ውስጥ የሚገኘው መድፋቸው ሄደው እንዲጎበኙ
ደግሜ እመክራለሁ።

ማጠቃለያ
በታላቋ ብሪታንያና በግብፅ የተፈረመው የ1929 እና የ1959 የናይል ተፋሰስ
አገሮች ስምምነት ከፈረሰ ዓመታት ተቆጥሯል። ኢትዮጵያ በያኔው ፍርደ4

ገምድል ስምምነት የምትመራ አገር ኣይደለችም። ስምምነቱ እንደገና
ተመርምሮ ዉሉ በኣዲስ መልክ በዘጠኝ ዋና ዋና ተሳታፊ አገሮች እንዲሆን
ተወስኗል። ማለትም፤ ኢትዮጵያ፤ ሩዋንዳ፤ ኡጋንዳ፤ ኬንያ፤ ታንዛኒያ፤
ብሩንዲ፤ ስምምነቱን የፈረሙ ሲሆን፤ ደቡብ ሱዳን፤ በቅርቡ እንድትፈርም
ቃል ገብታለች። የሰሜን ሱዳን የአልበሺር መንግስትም፤ ምንም እንኳ
ለግዜው የወላዋይነት ኣባዜ ቢያሳይም፤ ለወደፊቱ መፈረሙ እንደማይቀር በጎ
ምልክቶች እየታዩ እንደሆነ ግልፅ ነው። ግብፅ ብቻዋ የሚያስቀር የናይል
ተፋሰስ አገሮች ህግ ተቀይሯል። ግብፅ ራስ ወዳድነቷና ምቀኝነቷ
ለማንፀባረቅ ከጎኗ የተሰለፈው ብቸኛ የድሮ ኣስጋሪስ የዘመኑ ነጭ ለባሽ
የሻዕብያው ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቻ ነው። ኣሸባሪው የኢሳያስ ኣፈወርቂ
መንግስት፤ በጋሽ ባርካ ወንዝ ምክንያት በናይል ተፋሰስ አገሮች ስምምነት
ኣለሁ ባይ ነው። ኣብዛኛው የሰሜን ሰው እንደሚያውቀው፤ የጋሽ ባርካ ወንዝ
በናይል ወንዝ ላይ በዙም ተፅእኖ የሌለው ኩሬ ብጤ ነገር ነው። ይሁንና

የሻዕብያው መሪ ኢሳያስ የግብፅ ተላላኪነቱን ለማረጋገጥ፤ የጋሽ ባርካን ውሃ
ካርታ እየተጫወተበት እንደሚገኝ ምንጮች ይጠቁማሉ። የሚያሳዝነው ነገር፤
የሚጫወተው ካርታ ለኤርትራ ህዝብ ጥቅም የሚውል ቢሆን ኖሮ ፋይዳ
በፈየደ፤ ፍሬ በሰጠ። ኤርትራውያኖች ይብዛም ይነስም፤ ያላቸውን ወንዝም
ሆነ ኩሬ ገድበው ለመስኖና ጥቅም እንዳያውሉት፤ ባለፈው፤ ኢሳያስ
አፈወርቂ ግብፅ ሄዶ ወደ ናይል የሚፈስ ወንዝም ሆነ ኩሬ ለግብፆች
በእግዚኣብሔር የተቸረ ስጦታ እንደሆነ ካይሮ ውስጥ ሲያቃጥር ሰነባብቷል።

መቸስ ምን ይደረግ? የባርነት ሱስ ያለው ሰው፤ ምንግዜውም ቢሆን ጌቶቹ
ሲያገለግል ይኖራል። ኢሳያስ አፈወርቂ ሁሌም ጌቶቹ ለማገልገል ገማሽ
መንገድ ተጉዞ የማይሆነው ነገር የለም። ግብፅ ሲሄድ ከዜጎቹ በላይ ፈርዖን
ሆኖ ይቀርባል። ሶማሊያ ሄዶ ኣልሸባብ ነኝ ይላል። ሳውዲ ዓረብያ ዘልቆ
ኣረብ ነኝ ይላል። በዚህ አለም ኢሳያስ አፈወርቂን የሚወዳደር ቢኖር
እስስት ብቻ ነው።
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ያም ሆነ ይህ ስድስቱ የናይል ተፋሰስ አገሮች፤ ናይልን በመገደብ ጥቅም ላይ
እንዲያውሉ ቀደም ሲል ተስማምቷል። ከላይ እንደተጠቀሰው፤ ሱዳንም
በቅርቡ መፈረሟ ኣይቀርም። ግብፅና የኤርትራው ሎሌ ኢሳያስ አፈወርቂ
ቢፍጨረጨሩ የሚከሰት ተኣምር ኣይኖርም። ግብፅ ተስማማችም
ኣልተስማማችም በአብዝሃው ውል የመገዛት ግዴታ ኣለባት። ስለዚህ፤
ከሕግና ፍትህ ኣኳያም ኢትዮጵያ ኣባይን የመገደብና ለልማት ማዋል ፍላጎቷ
ብቻ ሳይሆን መብቷም ነው።
ሌላው ጉዳይ፤ የኣባይ ወንዝ ለሁሉም ተፋሰስ አገሮች መጠኑ ከበቂ በላይ
ነው። ኣባይ ወንዝ ኢትዮጵያ ብቻ ተገድቦ የሚቀር ሃይል ኣይደለም። ኣስዋን
ተብሎ በሚጠራው የግብፅ ግድብም ተከልሎ ኣልቀረም። ቀይ ባህር ተሻግሮ
እስራኤልንም እያለማ ነው። ግብፆች ሰሞኑን እያነሱት ያለው የቃላት
ኣምባጓሮ ከባዶ ተንደርድረው እንደሆነ የዓለሙ ማኅበረሰብ እየተረዳው ነው።
ግብፆች ተረጋግተው፤ ከራስ ወዳድነትና ምቀኝነት ወጥተው፤ በሰላም ውሃው
ቢጠቀሙበት ይሻላል። ሰሞኑን ያናፈሱት ሚስጢር ተብዬ ስብሰባቸው፤
የኢትዮጵያን ሉኣላዊ መብት ተላልፏል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከምንም
ተነስተው ኣላስፈላጊና ጠባጫሪነት ባኅርይ ኣንፀባርቋል። በግብፅ የሚኖሩ
ኢትዮጵያውያን ደህንነታቸው እንዲጠበቅ፤ ምንም ዓይነት ችግር
እንዳይደርስባቸው ከለላ እንዲሰጣቸው ያስፈልጋል። ያለ ምንም ምክንያት
ዝግ ስብሰባ ጠርተው በሰው አገር ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ለተላለፏቸው
ሕጎችና ደንቦች ያለማቅማማትና ባሰቸኳይ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ
ይጠይቁ። ኢትዮጵያ የተረጋጋች፤ በምስራቅ አፍሪቃ ሃያልና ገናና አገር
ነች። ህዝቡም ሰላማዊና ከአንድ ውሃ የሚጠጣ የግብፆች ወንድማዊ ስሜት
ያለው ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ወዳጅ እንጅ ጠላት ኣይደለም። በታላቁ
መፅሓፍ (ቁርዓን) እንደተገለፀው፤ የኢትዮጵያ ህዝብ የነቢዩ መሓመድን
ተከታዮች እንኳን ከጠላቶቻቸው ያዳነና መጠሊያ የሰጠ ህዝብ ነው። ግብፆች
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ከተንኮልና ከጠባጫሪነት ወጥተው፤ የጋራችን አባይ በሰላም እየተጠቀሙ
በሰላም ቢኖሩ ይሻላቸዋል። ኣለበለዚያ ግን መጨረሻቸው ላያምር ይችላል።
በኢሜይል ኣድራሻ፡ Besratk@gmail.com እገኛለሁ!

ቸር እንሰንብት!!
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