
1 
 

የግብፅና የ“ኦነግ” ሰሞነኛው የጥፋት ጋብቻ 

                                                 አወል አባቦኩ 

ትግራይ ኦንላይን May 09, 2014 

በቅርቡ አል-አክባር የተሰኘው የግብፅ የአረብኛ ድረ-ገፅ ራሱን የአሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) እያለ 
የሚጠራው የሽብር ቡድን፤ በካይሮ መንግስት “በል!” ተብሎ የታዘዘውን የባንዳነት ተግባር መፈፀሙን 
አስነብቦናል። ይኸውም የሽብር ቡድኑ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብ ግንባታ የግብፅን ታሪዊ የውሃ 
ድርሻ፣ ብሔራዊ የውሃና የምግብ ደህንነቷን የሚጎዳ በመሆኑ እንደማይቀበለው በአሳፋሪ ሁኔታ ማስታወቁ 
ነው። የግንባሩ መሪዎች በአስገራሚ ሁኔታ ለድረ-ገፁ ከየት አምጥተው እንደተናገሩት ባይታወቅም፤ 
በግድቡ ግንባታ ዙሪያ የተለያዮ የውጭ ሃይሎች እጅ አለበት ብለዋል። “ይህም በግብፅ የውሃ ድርሻና 
ብሔራዊ ጥቅም ላይ ጉዳት ለማድረስ ሆን ተብሎ የተደረገ ሴራ ነው” ሲሉም የገዛ ህዝባቸውን ልማት 
በመቃወም ገልፀዋል—እንታገልለታለን የሚሉት ለኦሮሞ ይሁን ለግብፅ ህዝቦች ባልለየ ሁኔታ።  

ለነገሩ የኦነግ መሪዎች ለተራ የገንዘብ ጥቅም ሲል የእኔንና የሌሎች የሀገራችንን ህዝቦች የማደግ ህልም 
ብሎም የህዳሴያችን ፈር ቀዳጅ የሆነውንና የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አሻራ ያረፈበትን የህዳሴ ግድብ 
ተቃርነው በከሃዲነት መቆማቸው በእጅጉ ያሳፍራል። በዚህ ዘግናኝ አባባላቸውም ለባዕዳንና ለገንዘብ 
እንጂ ለሀገርና ለወገን የማያስቡ ፀረ-ህዝብ  ሃይሎች መሆናቸውን ዛሬም እንደ ትናንቱ ለሀገራችን 
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች “በአዲስ መልክ” አሳይተዋል ማለት ይቻላል። 

እርግጥ በእኔ እምነት ይህ አባባል የኦነግ ሃሳብ ብቻ ነው ሊባል አይችልም። የሽብር ቡድኑ ኦኮፋዳውን 
ለመሙላት በየጎራው እየዞረ የሚለምን ተላላኪ እንደመሆኑ መጠን፤ አባባሉ በኦነግ አንደበት እንዲነገር 
የተፈለገ የግብፅ ገዥ መደቦች ቋሚ ፍላጎትም ነው። እናም ሃሳቡን የምወስደው እንደ ግብፅ መንግስት 
ውስጣዊ ዕምነትም ነው። ስለሆነም በኦነግ አማካኝነት የተነገረውን ይህን አባባል ጊዜው ያለፈበት፣ 
ተቀባይነት የሌለውና የግብፅ ጊዜያዊ መንግስትም በዚህ አሮጌው እሳቤ እየተንቦራጨቀ መሆኑን ለውድ 
አንባቢዎቼ ለማሳየት ይረዳኝ ዘንድ፤ በቅድሚያ ስለ የሽብር ቡድኑ ማንነት፣ ከዚህ ቀደም ምን ሲያከናውን 
እንደነበር እንዲሁም ግብፆች ቀደም ባሉት ጊዜያት የኢትዮጵያን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎች ተላላኪ 
አድርገው መጠቀማቸው ምን ውጤት እንዳስገኘላቸው መመልከቱ ጠቃሚ ይመስለኛል።  

ሁላችንም እንደምንገነዘበው በህዝብ ስም ግላዊ ጥቅማቸውን የሚያሳድዱና ለዚህም ሲሉ ማንኛውንም 
ነገር ከመፈፀም ወደኋላ የማይሉ ብሎም ራሳቸውን “ድርጅቶች” ነን እያሉ የሚጠሩ በጣት የሚቆጠሩ 
ጠባቦች፣ ትምክህተኞችና ፀረ-ሠላም ኃይሎች የሀገራችንን ሠላም ለማደፍረስ እንዲሁም ልማታችንን 
ለማደናቀፍ በተለያዩ ጊዜያት ተሯሩጠዋል፤ በህዝቡ ቅንጣት ያህል ተቀባይነት ስለሌላቸው ምንም ማድረግ 
አልቻሉም እንጂ። በተለይም ለራሱ “ኦነግ” /የኦሮሞ ነፃነት ግንባር/ የሚል ልቦለዳዊ ስም ሰጥቶ ከዛሬ 40 
ዓመት በፊት ጫካ የገባው የሽብር ቡድን፤ በህዝቡ ተቀባይነት በማጣቱ ምክንያት ከሰላማዊ ትግል 
አፈንግጦ የለየለት ከሃዲና የግብረ-ሽበራ ተዋናይ የሆነው ሽግግር መንግስቱን ረግጦ ከሄደ በኋላ ማንነታዊ 
ድርሳኑ ያትታል። በህዝቡ ዘንድ “ዓይንህን ላፈር” የተባለው ይህ ቡድን በትጥቅ ትግሉ ወቅት አንድ ወረዳ 
እንኳን ነፃ ማውጣት ያልቻለ የጠባቦችና የጎጠኞች ስብስብ ነው።  

የሽብር ቡድኑ ህዝባዊ መሠረት የሌለው በመሆኑም ባለፋት ጊዜያት መንግሥት አልባ የነበረችውን ሶማሊያ 
እንደ መሸሸጊያ በመጠቀም ከሶማሊያ አክራሪዎችና ፅንፈኛ ቡድኖች ጋር በማበር ሀገሩን በባንዳነት መልሶ 
ከጀርባ የመውጋት አሳፋሪ ተግባርን ሲያከናውን የነበረ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይል ነው፡፡ በዚህም ሳቢያ፤ ሀገሩ 
ላይ ከፍተኛ የክህደት ተግባርን በመፈፀም ቀዳማዊ ባንዳዊ ተግባሩን ሊያስመዘግብ ችሏል—ከቅርብ ጊዜ 
ትውስታ በመነሳት። በያኔዋ መንግሥት አልባ ሶማሊያ ምድር ላይ የሻዕቢያን መንግሥት የሽብርና የብተና 
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ስትራቴጂ ጥሪን ተቀብሎ ሀገራችን ውስጥ በመልዕክተኝነት ገቢራዊ ለማድረግ ሲንፈራገጥ የነበረው 
“ኦነግ”፤ ቆሜለታለሁ ከሚለው የውሽት ዓላማው ጋር በፍፁም ከማይጣጣሙ ፀረ-ሠላም ኃይሎች ጋር 
ተቆራኝቶ በ “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” ብሂል ለመሥራትም ሞክሯል— ምንም እንኳን እንደ ጡት 
አባቱ የኤርትራ መንግስት ተስፋው ጉም የመዝገን ያህል ቢሆንበትም፡፡ 

በፀረ-ህዝብ ተግባሩ ዛሬ ላይ የሀገራችን ህዝቦች ‘የኦሮሞ ህዝብ የማያውቀው አሮሞ’ እየተባለ የሚጠራው 
“ኦነግ”፤ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ‘ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር’ ሆኖ መስራት ጀመረ በኋላ በጋምቤላ፣ 
በምዕራብ ኦሮሚያ፣ በመካከለኛውና በምሥራቅ የሀገራችን ከባቢዎች ጀሌዎቹን በማሰማራት በተደጋጋሚ 
ሠላምን የማደፍረስ ጥረት ለማድረግ ቢሞክርም፤ ከሠላም ወዳዱ ህዝባችን ዓይንና ህገ-መንግሥታዊ 
ሥርዓቱን ከማንኛውም አደጋ ለመጠበቅ ከተሰለፈው መከላከያ ሠራዊታችን ፈርጣማ ክንዶች ከቶም 
ሊያመልጥ ያልቻለ የዓላማ ቢሶች ስብስብ ነው፡፡ እናም በህዝባችን የነቃ ክትትልና በሠራዊታችን 
መብረቃዊ ምት ተፈረካክሶ ቀሪ የሽብር ርዝራዦቹን በመያዝ ማቄን ጨርቄን ሳይል ወደ መጣበት 
ሊፈረጥጥ ችሏል፡፡ በተደጋጋሚም የሽንፈት ፅዋን በመጋቱ ሳቢያም ዛሬ ላይ ይህ ነው የሚባል ኃይል 
የሌለውና ዙሪያው ገደል ሆኖበት በቢሮ ውስጥ የአሉባልታ ስራ ብቻ ሊወሰን የቻለ ቡድን ነው። ለዚህም 
ነው ካይሮ ላይ መፈክር ብቻ ይዞ በመለፈፍ ባንዳዊ ማነነቱን በገሃድ ለሀገራችን ‘እንካችሁ’ ያለው—
አቅምና ብቃት ስለሌለው ከዚህ ውጪ ሊያደርገው የሚችለው ነገር የለምና። 

ያም ሆነ ይህ ግን ቡድኑ ለኋላ ቀሮቹ የግብፅ ፖለቲከኞች አንድ የትርምስ አማራጭ ተደርጎ እየታየ መሆኑ 
አስቂኝ ነው። የግብፅ ገዥ መደቦች በሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በወንጀለኛነትና በአሸባሪነት 
በጥብቅ የሚፈልጉት ከሃዲና ባንዳ ኃይል መሆኑን ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል፡፡ ለምን? ቢሉ፤ ይህ ፀረ-
ህዝብ ኃይል ቀደም ባሉት ጊዜያት በሀገራችን ውስጥ ንፁሐን ዜጐችን በግፍ በመግደል፣ ትምህርት ቤቶችን 
በማቃጠል፣ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ቦምብ በመወርወር፣ የህዝብና የግለሰብ ተቋማትን በማጥቃትና 
ለማጥቃት በመሞከሩ ምክንያት በአይነ ቁራኛ የሚታይ በመሆኑ ነው፡፡  

ከእኩይ ጥፋቶቹ ውስጥ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል በምስራቅ ሐረርጌ ውስጥ በህዝቡ ላይ ያደረሰውን 
አስከፊ ጭፍጨፋን ማስታወስ ይቻላል፡፡ የፈንጅና የቦምብ ውርወራውንም እንዲሁ። ህዝቡ ተምሮ 
የእውቀት ባለቤት እንዳይሆንም የወሊሶን ከተማ ትምህርት ቤት በማቃጠል የፈፀመው የለየለት ፀረ-ህዝብ 
ተግባርም ሌላው ተጠቃሽ እውነታ ነው፡፡ እናም ህዝቡ በዚህ ባህሪያዊ ፀጉረ- ልውጥነቱ ምክንያት በሚገባ 
ስለሚያውቀው ሀገራችን ውስጥ መግቢያም ይሁን መውጫ ቀዳዳ የለውምና። ስለሆነም ምናልባትም 
የግብፅ ገዥዎች ‘በኦነግ አማኝነት ታላቁን የህዳሴ ግድብ ልናደናቅፍ እንችላለን’ ብለው የሚያስቡ ከሆነ፤ 
ይህ ቀቢፀ ተስፋቸው ሊያመጣላቸው የሚችለው ነገር ድካም ብቻ ይመስለኛል—የግብፁ አምባገነን መሪ 
የነበሩት ሆስኒ ሙባረክም ከ30 ዓመታት በላይ ሀገራችንን በእጅ አዙር ለማተራመስ ሞክረው ስልቱ 
ሊሳላቸው አልቻለምና። 

እርግጥ በዚያም ዘመን ሙባረክም ቢሆኑ በ“ኦነግ” የእጅ አዙር ጥቃት የሀገራችንን ሠላምና ልማት 
ለማደናቀፍ የሞከሩ ቢመስላቸውም ቅሉ፣ ዳሩ ግን ሰውዬው ስልጣን ላይ በነበሩበት ዓመታትም ቢሆን፤ 
ሀገራችን በአፍሪካ ተደናቂና በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ ፈጣን ዕድገት በማስመዝገብ ህዝቦቿን 
በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ ጀመረች እንጂ ከዕድገት ትልሟ አልተስተጓጎለችም፡፡ በመሆኑም ሙባረከም 
ይሁኑ ይህ ፀረ-ህዝብ ኃይል ያልሙት የነበረው ሀገራችንን የማዳከም ሴራ፤ በመንግሥታችን የሰከነ አመራር 
ሰጪነት፣ በህዝባችን ንቁ ክትትልና በጀግናው ሠራዊታችን ኃያል ክንድ መረቡ ተበጣጥሶ ዕርቃኑን 
መቅረቱን ለአዲሶቹ የግብፅ ገዥ መደቦች ለማስታወስ እወዳለሁ። ዛሬ ፍላጎታቸውን በራሳቸው ድረ-ገፅ 
ላይ እንዲልላቸው ያሰማሩት አሸባሪው የ“ኦነግ” ቡድን፤ ትናንት የቅሌት ካባውን ተከናንቦ አሥመራና 
አውሮፖ በሚገኙት ቢሮዎቹ ውስጥ ቁጭ ብሎ በዲስኩር አነብናቢነት መገደቡንም ጭምር። እናም 
‘አለሁ፣ አልሞትኩም’ ለማለት ብቻ ዕድሉን ሲያገኝ የወሬ አዳማቂ በመሆን ካለበት ጎሬ ወጥቶ በተሰበረ 
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ወኔ የሚለፍፍን በህዝብ የተተፋ ቡድን በሸንበቆ ምርኩዝነት መጠቀም ዋጋ ሊያስፍል እንደሚችል ማወቁ 
ብልህነት ይመስለኛል። 

እርግጥ እዚህ ላይ ለውድ አንባቢዎቼ ስለ የትኛው ኦነግ እያወራሁ እንደሆነ መግለፅ ያለብኝ ይመስለኛል። 
እኔ እያወጋኋችሁ ያለሁት በቀጥታ በኤርትራ መንግስት ሀገራችንን የመበተን ስትራቴጂ እየተመራ ያለ 
አንዳች ሃፍረት ካይሮ ላይ ባንዳ መሆኑን ያስመሰከረውን ከሃዲ ሃይልን ነው። ምንም እንኳን ይህ የሽብር 
ኃይል ለኦሮሞ ህዝብ ነፃነት፣ መብትና ዕድገት መረጋገጥ ነው የምታገለው ይበል እንጂ፣ በተግባር እየታየ 
ያለው ሃቅ ግን ህዝቡ ኦነግ የሚባል “ድርጅት”ን ዕውቅና መንፈጉ ብቻ ሳይሆን፡ ፀረ-ሠላምነቱንም ጭምር 
ጠንቅቆ መረዳቱን ነው፡፡  

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች “ኦነግን” በተመለከተ የሚያራምዱት አቋም ሽብር ቡድኑ 
ቆሜለታለሁ የሚለውን የሃሰት ልቦለድ የሚያጋልጥ ነው። የኦሮሞ ህዝቦች እንደማንኛውም የሀገሪቱ 
ህዝቦች ታግለው ባመጡት ህገ-መንግስት አማካኝነት የተሟላ ነፃነት አግኝተው ሳለ፣ የቡድኑ ነፃ አውጪነት 
ከየት የመጣ እንደሆነ የሚጠይቁ፣ ሁሉን አቀፍ መብታቸው ያለምንም ገደብ ሙሉ ለሙሉ ተከብሮ 
ራሳቸውን እያስተዳደሩ፣ በቋንቋቸው እየተዳኙና እየተማሩ ሳለ ለምን በስማቸው እንደሚነገድባቸው 
የግርምታ ጥያቄን ያነሳሉ— እኔን ጨምሮ፡፡  

እናም “የኦነግ” ዓላማ የነፃነት ሳይሆን የባርነት፣ የመብት ሳይሆን የፍትህ ማጣትና የሰብዓዊ መብት መገፈፍ 
እዲሁም የዕድገት ሳይሆን ተመልሶ ወደ ድህነት አረንቋ የመግባት መሆኑን በማረጋገጣቸው አንቅረው 
ተፍተውታል። የሀገራችን ህዝቦች በ“ኦነግ” ላይ ያላቸው ጥላቻ በዚህ ብቻ የተገደበ አይደለም።  

ይህ የሻዕቢያ ጀሌ (አሁን ደግሞ የግብፅ ኋላ ቀር ፖለቲከኞች ተላላኪ) የህዝቦችን ጥቅም ከማረጋገጥ 
ይልቅ፤ ከባዕዳን ጋር ወግኖ ህዝባችን የሸብር ሰላባ ለማድረግ መሞከሩን ብሎም ፀረ-ህዝብና ፀረ-ልማት 
አጀንዳውን በውል በመገንዘባቸው በማንኛውም ወቅት ርዝራዦቹን ከተገኙ በተነሳሽነት አድነው ለፀጥታ 
ኃይሎች አንቆ የማስረከብ ሥራዎችን ለማናወን ዝግጁ ናቸው—የመብታቸው፣ የልማታቸውና 
የእድገታቸው ግስጋሴ እንዳይደናቀፍ ለመከላከል፡፡ ስለሆነም ልክ እንደ አንድ ራሱን የቻለ ድርጅት 
በመቁጠር የካይሮ ፖለቲከኞች የቀቢፀ-ተስፋ ሃሳባቸው “በቀቀን” አድርገው እንዲለፍፍ ያደረጉት በህዝብ 
የተተፋ አሸባሪ ቡድን መሆኑን ማወቅ ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ፡፡ ከትናንት መማርንም እንዲሁ። 

እንደሚታወቀው እስከ ሙባረክ የአገዛዝ ዘመን ድረስ  የነበሩ የግብፅ ገዢ መደቦች በዓባይ ወንዝ ላይ 
ፍጹም ያልሰለጠነና የስግብግብነት አቋም ሲያራምዱ የኖሩ ከመሆናቸውም በላይ፤ በሀገራችን ሰላምና 
መረጋጋት ላይ አደጋ ለመደቀን ሲጥሩ እንደነበር የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ ግብፅ “የጠላቴ ጠላት…” 
በሚል ብሂል ለሶማሊያው የዚያድባሬ መንግስት መሳሪያዎችን በገፍ ታቀርብ ነበር— የዚያድባሬ ጦር 
በመሸነፉ ምክንያት ጠብ የሚል ውጤት አላመጣላትም እንጂ። ይህ ብቻ አይደለም። ራሱን “ኦብነግ” እያለ 
የሚጠራውን አሸባሪ ቡድንን በመፍጠርና በማደራጀት ብሎም የኦጋዴንን ጉዳይ አንግቦ እንዲንቀሳቀስ 
በማድረግ ግብፅ ሀገራችንን ለማዳከም ሞክራለች።  

ግና ይህ ጥረቷም ዛሬም ድረስ ምንም ያስገኘላት ፋይዳ የለም— ኦብነግ ከሶማሌ ክልል እንደ ጠል ደመና 
ብን ብሎ ጠፍቷልና። የሙባረክ አስተዳደርም ቢሆን የቀደምት ገዥዎችን ፈለግ ተከትሎ ኢትዮጵያን 
ለማዳከም የተከተለው ተመሳሳይ ስልትም አልቀናውም። ይህ መንግስት በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት 
በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ማቅረቡን ከጦርነቱ በኋላ እጃቸውን ከሰጡ እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች 
በሽንፈት ጥለውት ከፈረጠጡት መሳሪያዎች “በግብፅ የተሰራ” ከሚል ስሪታቸው ማወቅ እንደተቻለ ለጉዳዩ 
ቅርበት ያላቸው ወገኖች ሲናገሩ አድምጠናል። የማታ ማታም አገዛዙ ‘ኢትዮጵያ ከተረጋጋች ወደ ከፍተኛ 
የልማት ዕመርታ ውስጥ ልታስገባ ትችላለች፣ ይህ ደግሞ የአባይ ወንዝ ተጠቃሚነታችንን ይቀንሰዋል’ 
በሚል ሰንካላ አመንዮ በእጅ አዙር የኤርትራ መንግስትን በነጭ ለባሽነት በማሰማራት ለተለያዩ ፀረ-ሰላም 
ሃይሎችና አሸባሪዎች ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበር ከስርዓቱ ውድቀት በኋላ ሲነገር የነበረ ዕውነታ ነው—
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ምንም እንኳን ይህኛውም ተግባሩ እንደተመኘው የቀረበት ቢሆንም። ዛሬም ቢሆን ኦነግን ማስጠጋት 
ቀደም ካሉት የሴራ ክስተቶች የተለየ ውጤት ሊያመጣ አይችልም።  

ያም ሆነ ይህ እሰቲ ለማንኛውም በሽብር ቡድኑ አማኝነት እንዲነገር ስለተፈለገው የቅኝ ገዥዎች 
አስተሳሰብ እናምራ። በቅድሚያ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግብፅን ታሪካዊ የውሃ ድርሻ እንዲሁም 
ብሔራዊ የውሃና የምግብ ደህንነቷን የማይጎዳ መሆኑን የአሮጌው ቅኝት አስተሳሰብ ዘማሪዎች ቢያውቁትም 
ሊያውቁት ይገባል።  

እርግጥ አሮጌው የቅኝ ግዛት ህግ በማንኛውም መስፈርት ቢመዘን ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ይህን ህግ 
እንደ መብት ለግብፅ የሰጠቸው የያኔዋ የሀገሪቱ ቅኝ ገዥ የነበረችው እንግሊዝ ናት— በናይል ወንዝ 
አማካኝንት ጥጥ እያመረተች የግብፅን ሀብት ለመመዝበር፡፡ ግና ምናልባት ግብፆች የቅኝ አገዛዝ ዘመን 
ህግን ተቀባይነት ያለው አድርገው የሚወስዱ ከሆነ አስቸጋሪ ነው፡፡ ግብፅን ብቸኛ ተጠቃሚ አድርጎ 
የሸለመው ኢ- ፍትሃዊ ህግ ትክክል ይሆናል ማለት ነው፡፡ እናም የዘመነ ቅኝ አገዛዝ ህጎች ተቀባይነት 
አይኖራቸውምና መሻራቸው አማራጭ ብቻ ሳይሆን የህልውናም ጉዳይ ነው ማለት ይቻላል፡፡ ለዚህም 
ነው ኢትዮጵያም ይህንን ኢ- ፍትሃዊና ኢ-ምክንያታዊ ህግ በመቃወምና በመብቷ ለመጠቀም በመወሰን 
የህዳሴውን ግድብ በመገንባት ላይ ያለችው፡፡  

ለነገሩ ግብፅ በዓባይ ወንዝ የመጠቀም መብታችንን በተለያዩ መንገዶች ስትጋፋ መኖሯ አይታበይም፡፡ 
ምንም እንኳን በታሪካችን ዓባይን ለመገደብ የተነሳ ትውልድ ኖሮ በግብፅ እምቢተኝነት ሳቢያ ከልማት 
ባይስተጓጎልም፤ በእጅ አዙር ጥረቶችን ታመክን እንደነበር የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ በወቅቱ እንደ 
ቡጥሮስ ቡጥሮስ ጋሊ ያሉ ተፅዕኖ ፈጣሪ ግብፃውያን፤ እንኳንስ ዓባይን መገደብ ቀርቶ ስለ አባይ ማሰብ 
እንዳንችል ጉዳዩን በእሾህ ማጠራቸው አይዘነጋም፡፡  

ታዲያ ጊዜያት አልፈው ጊዜያት ሲተኩ ያንን እ.ኤ.አ በ1929 እና በ1959 የተረቀቀን ያረጀ ያፈጀና ኢ- 
ፍትሐዊ ብቻ ሳይሆን ኢ- ሞራላዊ ህግን በመቀየር ሁሉንም የተፋሰሱ ሀገራት እኩል ተጠቃሚነት 
የሚያረጋግጥ የውሃ ህግ ለመደንገግ የሀገራችን ድርሻ የአንበሳው ያህል ነው፡፡ ምስጋና ለራሳቸው ምቾትና 
ድሎት አንድም ቀን ሳያስቡ ሌት ተቀን ሰርተው ይህን ዕውን ላደረጉት ለታላቁ መሪያችን ለአቶ መለስ 
ዜናዊና ለድርጅታቸው ይግባቸውና።… እናም ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የዚህ እልህ አስጨራሽ ጥረት 
ውጤት ነው ማለት ይቻላል፡፡ ታዲያ ግብፆችም ሆኑ ተላላኪያዎቻቸው አሮጌውን የናይል ወንዝ 
አጠቃቀም “ህግ” በመደገፍ ኢ-ፍትሐዊነትን ማንገሳቸውን ሲገለፁ፤ አንድም የህዳሴውን ግድብ ግንባታ 
እየተቃወሙ ነው፣ ከፍ ሲልም የተፋሰሱ ሀገራት የተስማሙበትን ህገ- ደንብ የሚቃወም በመሆኑ ፀባቸው 
ከሁሉም የራስጌው የተፋሰሱ ጋር እንደሆነ ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል።    

ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያ በናይል ወንዝ ላይ ታላቁን የህዳሴ ግድብ እየገነባች ያለችው የግብፅን ተጠቃሚነት 
ለመንፈግ አይደለም— የግብጽንም ይሁን የሌሎች የተፋሰሱን ሀገራት ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍልና አጠቃቀም 
ዋስትና ከፍ የሚያደርግ አዲስ ህገ - ደንብ እንዲደነገግ በማድረግ እንጂ፡፡ የኢትዮጵያ ጥያቄ በጋራ 
ሀብታችን በጋራ እንጠቀም፣ እጅ ለእጅ ተያይዘን አብረን እንደግ ነው፡፡ ዋነኛ ፍላጎቷም እያደገ የመጣውን 
ኢኮኖሚዋን የሃይል ፍላጎት ለማሟላት በተፈጥሮ ሃብቶቿ በመጠቀም የኤሌክትሪክ ሃይልን ማመንጨት 
እንጂ ሌሎችን መጉዳት አይደለም።  

እናም በእኔ እምነት የግብፅ ፖለቲከኞች በዓለም አቀፉ ማህብረሰብ የተወገዘውን “እኔ ብቻ ልብላ” የሚል 
አሮጌ ብሂልን ወደ ቅርጫት ውስጥ ጥለው፣ በአባይ ጉዳይ ከራስጌው ተፋሰስ ሀገራት በተለይም 
ከኢትዮጵያ ጋር ቢወያዩ አትራፊ ይሆናሉ፡፡ ለግብጽም ሆነ ለተፋሰሱ ሀገራት የሚበጀው መነጋገሩና 
ይበልጥ መቀራረቡ እንጂ፤ በየመንደሩ እየዞረ በተላላኪነት ባዶ ኮሮጆውን ለመሙላት የሚቀባጥርን የሽብር 
ቡድን ማስጠጋት አይደለምና፡፡  
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ሌላኛው በአሸባሪው ቡድን እንዲባል የተፈለገው ነጥብ በግድቡ ግንባታ ላይ የውጭ ሃይሎች እጅ አለበት 
የሚለው አስገራሚ አሉባልታ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ በልዩነታችን ውስጥ ያለውን አንድነታችንን ዳግም 
ካጠበቁት ዘመን አይሽሬ ክስተቶች መካከል በታላቁ መሪያችን በአቶ መለስ ዜናዊና በድርጅታቸው 
አማካኝነት የተተለመው የህዳሴው ግድብ ግንባታ ብስራተ- ዜና ነው፡፡ ግንባታውን ዘር፣ እምነት፣ ቋንቋና 
የፖለቲካ ልዩነት ሳይገድበው (ከጥቂት ጨለምተኞች በስተቀር) ኢትዮጵያዊ ሁሉ ያለምንም ተቃውሞና 
ድምፀ- ተዓቅቦ አፅድቆታል፡፡ ታዲያ የዘመን ቁጭታችንን ያረገበው ይህ ታላቅ ፕሮጀክት ዕውን እንዲሆን 
መላው ኢትዮጵያዊ በአንድ ድምፅ የተቀበለው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም— ከልብ ከመነጨ ስሜት 
እንጂ፡፡ የምንናገረው ነጭና ጥቁር ሃቅ መሆኑን ለማመልከት የግድ ቃላት መደረት የሚያስፈልግ 
አይመስለኝም፡፡  

እናም ለግንባታው ሁሉም ዜጋ እንደየ አቅሙ፣ በጉልበቱ፣ በዕውቀቱ፣ በገንዘቡ የሚጠበቅበትንና 
ከሚጠበቅበትም በላይ የዜግነቱን ለማበርከት ቃል ገብቶ፤ ቃሉንም በተግባር መለወጥ መቻሉን ማስታወስ 
ብቻ በቂ ነው— ከምግባር የቀደመ ታማኝ እማኝ የለምና። በመሆኑም ገና ከጅምሩ “የግድቡ መሐንዲስ 
እኛው፣ ግንበኛው እኛው፣ ባለቤቶቹ እኛው…” የተባለው ታላቁ ግድብ እንደምን ‘የውጭ ሃይሎች እጅ 
አለበት’ ሊባል ይችላል?—እርግጥም አስቂኝ ልብ ወለድ ነው። 

በውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኘው መላው የሀገራችን ህዝብ ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ ለግንባታው 
ለግንባታው የቦንድ ግዥ እየፈፀመ ባለበት ወቅት በግድቡ ግንባታ ላይ የሌሎች እጅ አለበት እያሉ 
ማስወራት እርግጥም አሮጌውን የቅኝ ግዛት ውል በመናፈቅ የሚሰነዘር የሽፋን አባባል መሆኑ ከማንም 
የሚሰወር አይመስለኝም። ዳሩ ግን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከመሰረተ ድንጋይ የማስቀመጥ 
ሂደት ጀምሮ በታላቅ የህዝብ ተሳትፎና የመንግስት ቁርጠኝነት እየተደገፈ ዛሬ ላይ የሚገኝ ፕሮጀክት 
መሆኑ ነው። በኢትዮጵያዊያን የላብ ፊርማ የሚገነባ የሀገር ኩራትም ጭምር ። እናም የመላው ኢትዮጵያዊ 
የዕለት ተዕለት ጉዳይ ከመሆን በዘለለ ፍፃሜው ከ32 በመቶ በላይ የሆነን እንዲሁም የሀገራችንን ህዝቦች 
በባለቤትነት ስሜት በየጊዜው እየሄዱ የሚጎበኙትን የሀገር ሃብት በአሉባልታ ለማንሸዋረር መሞከር 
የህዝቦችን ልማት ከመቃወም በስተቀር ሌላ ትርጓሜ የሚሰጠው አይደለም። 

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከ1983 ዓ.ም በፊት በነበሩት ዓመታት ከምትታወቅበት የጦርነትና የርሃብ 
አስከፊ አዙሪትና ተመጽዋችነት ወጥታ፤ በአሁኑ ወቅት ያለ ማንም ብድርና እርዳታ አምስት ቢሊዮን ዶላር 
የሚጠጋ ወጭ የሚጠይቅን ግዙፍ የግድብ ግንባታ በራስዋ አቅም ተግባራዊ ማድረጓ አገሪቱ በኢኮኖሚ፣ 
በፖለቲካና ማህበራዊ መስክ ያስመዘገበችውን ተዓምራዊ ለውጥ የሚያረጋግጥ መሆኑ ከማንም የተሰወረ 
አይደለም።  

በታላቁ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ሂደት ኢትዮጵያውያን አቅሙ ፣ ችሎታውና ቁርጠኝነቱ ኖሯቸው 
በቅርቡ የዓባይን ወንዝ የዘመናት የፍሰት አቅጣጫ ማስቀየር ከመቻላቸው እውነታ ጋር ተያይዞ በርካታ 
አለም አቀፍ ጋዜጠኞች፣ ምሁራን፣ ፖለቲካዊ ተንታኞችና ሌሎችም የመስኩ ባለሙያዎች በቅርቡ 
እያወጡዋቸው በሚገኙ ጽሁፎችና ትንታኔዎች እያረጋገጡ ነው። የግድቡ ግንባታ ኢትዮጵያ አሁን 
የደረሰችበትን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጥንካሬ ተጨባጭ ማሳያ መሆኑንም እንዲሁ፡፡ ታዲያ 
ቢያንስ ይህ ዕውነታ በገሃድ በሚስተዋልበት ሀገር ውስጥ የውጭ ሃይሎች እጅ ከቶ ምን ይሰራ ይሆን?—
እርግጥ ለዚህ ጥያቄ የግብፅ ፖለቲከኞችም ይሁኑ ተላላኪው ኦነግ የሚሉት ነገር ስለማይኖራቸው ወደ 
ሌላው የፕሮፖጋንዳ ድሪቶአቸው ልመለስ። 

ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ሀገራችን የግብፅን የውሃ ድርሻ የመንካት ፍላጎት የላትም። 
የሚገነባው ግድብም ይህ እንዳይሆን በጥናት ላይ ተመስርቶ በመከናወን ላይ ያለ ነው። የግድቡ ግንባታ 
በፍጥነት እያደገ በመሄድ ላይ በሚገኘው ኢኮኖሚያችን ሳቢያ፤ የግብርና የመሪነት ሚናውን በሂደት 
ለኢንዱስትሪው ሲያስረክብ ለሚፈጠረው ከፍተኛ የኃይል ፍላጎት ምላሽ የሚሰጥ መሆኑም ከማንም 
የተሰወረ አልነበረም፡፡ ኤሌክትሪክ በመሸጥም የውጭ ምንዛሪ አቅማችን እንዲጎለብት እንደሚያደርግም 
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እንዲሁ፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ፤መንግስት የነደፈው የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድን በማሳካት 
የሀገራችን ህዳሴ በጽኑ መሰረት ላይ ያኖራል፡፡ 

ከዚህ ጎን ለጎንም ለግብፅም ይሁን ለሱዳን ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚሰጥ ነው። የግድቡ ግንባታ የውሃውን 
ፍሰት በማረጋጋት ሁለቱም ሀገሮች ከከፍተኛ የጎርፍና የመጥለቅለቅ አደጋ ሊታደግ የሚችል ከመሆኑ 
ባሻገር፤ የሱዳኑን የሮሳሪስ ግድብ እንዲሁም የግብጹን አስዋን ግድብ እየተስተዋለባቸው ከሚገኘው የደለል 
አደጋ የሚታደግ ብሎም ችግሩን ለመቅረፍ ሁለቱም ሀገራት በየዓመቱ የሚያውጡትን ከፍተኛ ወጪ 
የሚያስቀር ይሆናል፡፡ ይህ ብቻ አይደለም። የህዳሴው ግድብ ግንባታ በአካባቢያዊ ጥበቃ ረገድ 
የሚያበረክተው አስተዋጽኦም ከፍተኛ ነው። ለደን መራቆትና ለአፈር መሸርሸር ችግር እልባት የሚሰጥ 
ስለሆነ ለሀገራቱ ተጠቃሚነት ሚናው የላቀ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ሆኖም ግድቡ ከሀገራችን ባለፈ 
ለጎረቤት ሀገሮች የሚያበረክተው አስተዋጽኦ በዚህ መልኩ የላቀ ሆኖ ሳለ፤ የግብጽ ፖለቲከኞች በእነ ኦነግ 
አማካኝነት ሳይቀር ባረጀ ያፈጀ ዜማ ለምን “ውሃችን ይነካል?” እንደሚሉ ከእነርሱ በስተቀር ለማንም 
ግልፅ አይደለም።  

ያም ሆነ ይህ ግን አሸባሪው “ኦነግ” እየተቃወመ ያለው የሀገራችንን ህዝቦች ሃብት ነው። እስኪ እዚህ ላይ 
አንድ ጥያቄ እናንሳ— ‘ምንም እንኳን የሽብር ቡድኑ ተግባሩ ከስሙ ጋር ባይገናኝም እርግጥም ለኦሮሞ 
ህዝብ ቆሜያለሁ የሚል ከሆነ እንደማንኛውም የሀገራችን ህዝብ ለግድቡ ግንባታ ሁሉን አቀፍ አስተዋፅኦ 
እያደረገ ያለውን ኢትዮጵያዊ ለምን ይፃረራል?’ የሚል። ታዲያ የዚህ ጥያቄ ምላሽ ወደ አንድ መደምደሚያ 
ላይ የሚያደርሰን ነው። ይኸውም “ኦነግ” የተሰኘው በበላበት የሚጮህ ተላላኪ ቡድን ከኦሮሞ ህዝብም 
ይሁን ከመላው የሀገራችን ዜጋ ጋር አንዳችም ዓይነት ቁርኝት የሌለው መሆኑ ነው። ምክንያቱም ህዝብን 
እወክላለሁ የሚል ማንኛውም ኃይል መልሶ ህዝቡን ሲቃወም ታይቶም ይሁን ተሰምቶም ስለማይታወቅ 
ነው። 

ታዲያ እዚህ ላይ ለኦነግም ይሁን ለላኪዎቹ አንድ መልዕክት ማስተላለፍ የግድ ይላል። እርሱም የህዳሴው 
ግድብ ከተመፅዋችነት ያድነናልና የእያንዳንዳችን ሀውልት መሆኑን ነው። ስለሆነም  ከፀሐይ በታች 
የሚያስተጓጉለው ማንም የለም፡፡ የእምነት ይሁን የቋንቋ፣ የዘር ይሁን የባህል፣ የፖለቲካ ይሁን የሀብት፣ 
የፆታ ይሁን የዕድሜ ልዩነት ሳይገድበን በኢትዮጵያዊነት ብቻ የተግባባንበት የልብ ቋንቋችን በመሆኑም፤ 
በህዳሴው ግድብ ግንባታችን ላይ የመጣ በእያዳንዳችን ላይ እንደመጣ ይቆጠራል፡፡ እናም በልማታችንና 
በህዳሴያችን ላይ ለሚሸረብ ሴራ ሁላችንም እንደ አንድ፣ አንዳችንም እንደ ሁላችን የቆምን መሆኑን ማወቅ 
ተገቢ ነው። አበቃሁ። 

 

 

 

 

 

   


