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፭ መጋቢት ፳፳ 
14 March 2020 

 

ድክመቶችን በጊዜ ካላረምን አባይን በአንድነት መታደግ አይቻልም! 

ከጥንት ጀምሮ በቀጥታም ይሁን በእጅ አዙር በኢትዮጵያ ላይ ወረራ በመፈጽም፣ ባለፈዉ ግማሽ ምእተ ዓመት ደግሞ 

የዉስጥ ሃይሎችን በማደራጀትና የእርስ- በእርስ  ግጭቶችን በማጠናከር እስከ አሁን ድረስ በአገርችን ላይ ደባ 

የምትፈጽመዉ ግብፅ፤ ልታፈርሰዉ የታገለችዉ አገር እንዲያዉም አባይ ላይ ጥቅም አለኝ በማለቱ የመጨረሻ ፍልሚያዋ 

በሚመስል መገዳደር ላይ ትገኛለች። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ከግብፅ ሕዝብ ጋር ወንድም ሕዝብ ነዉ። ችግሩ የግብፅ ትምክህተኛና አምባገነናዊ መንግሥታት 

ለብቻቸዉ ተቆጣጥረዉ የኖሩትን አባይን፣ አንድ ቀን በባለቤትነት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደሚጠይቃቸዉ ቀድመዉ 

ስለሚረዱና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ስምምነት ማድረግ ስለማይፈልጉ፣ በግብፅ ላይ ከፍተኛ አደጋ የሚደርስ 

በማስመሰል የህዝቡን ድጋፍ ለማግኘትና ኢትዮጵያ ጠል ለማድረግ ይሞክራሉ። ስለዚህም በአባይ  ወንዝ  
እንዲኖራቸው  በሚፈልጉት  የበላይነትና  የባለቤትነት  ፍላጎት  የተነሳ  ኢትዮጵያን  ማዳከም፣  ከተቻለም  
እንድትበታተንና  እንድትጠፋ  የሚፈልጉ በመሆኑ፣  ዛሬ ከመቸዉም ጊዜ በበለጠ ፀረ  ኢትዮጵያ  የሆኑ  ኃይሎችን  
በማስተባበርና  በመምራት ሊዋጉን እንደተነሱ ማንም ሊዘናጋ አይገባም።  

በአንድ  ወቅት  የግብፅ  ፕሬዚዳንት  የነበሩት  አንዋር  ሳዳት  " የአባይን  ውሃ  ፍሰት  አደጋ  ላይ  የሚጥል ማንኛውም  

ተግባር፣  በግብፅ በኩል  የአፀፋ  እርምጃ  ይገጥመዋል፣  ወደ  ጦርነት  የሚያመራ  ቢሆንም  እንኳን" ብለዉ  ነበር። 
በቅርብ ጊዜ ያረፉት የግብፅ መሪ ሞሃመድ ሙርሲ ከምክር ቤታቸዉ ጋር ሆነዉ ኢትዮጵያን ሊያጠቁ ሲመክሩ 

እንደነበር ገሃድ የወጣ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነዉ። የአሁኑ የግብፅ መሪ ሲሲና መንግስታቸዉ ደግሞ በነትራምፕ 

መንግሥት በተረቀቀዉ ኢትዮጵያን የሚጎዳ እንዲሁም ሉዓላዊ መብታችንን የሚደፈጥጥ ስምምነት ካልተስማማችሁ 

የግብፅን ጥቅም ለማስከበር አስፈላጊዉን ሁሉ ከማድረግ ወደኋላ አንልም የሚለዉን ትምክተኛ መልእክት አስይዘዉ፣ 

ለማይቀረዉ ሁኔታ ለማዘጋጀት የአርብ አገሮችን ድጋፍና ቃልኪዳን ለማግኘት በዉጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸዉ አማካኝነት 

እየተሯሯጡ ይገኛሉ።  
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አንዳንዶች ግብፅ ለማስፈራራት ነዉ እንጂ ጦርነት ዉስጥ አትገባም ይላሉ። የዉስጥ 5ኛ ረድፈኞችን በገንዘብና 
በመሳሪያ እያስታጠቀች አገር የማፍረስ ሙከራዋን ታደርጋለች እንጂ ለማያዛልቃት ጦርነት አትጀምረዉም ይላሉ። 

እንደኛ አስተያየት ይህ አመለካከት ሁለት ነገሮችን ያገናዘበ አይመስልም። አንደኛ፣ የአባይ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት 

የበፊቱ ሁኔታ የተመሰረተበት አስተሳሰብን ቀይሮት በነሱ አነጋገር “የሞት የሽረት” አድግጎታል። ሁለተኛ፣ በግብፅና 

በኢትዮጵያ መካከል በዓለም አቀፍ መድረክና ፊት ይህ አይነት ተፋጠጥ፣ ማለትም ሁለቱም ወገኖች በአሽናፊነት (በዊን  -

ዊን መፍትሄ) ካልተወጡት፣ አንድ ወገን ተሽንፎ ከፍተኛ የፖለቲካ ቀዉስን በአገሩ የሚያስከትልበት ሁኔታ፣ ተፈጥሮ 

አያዉቅም። በአጭሩ ወይ ጠ/ሚ አበይ ወይ ፕረዚዳንት ሲሲ ሰለባ ይሆናሉ፣ ስለዚህ ሲሲ ጦርነት የመክፈት እድሉ 

ከበፊቱ ከፍ ያለ ነዉ ብሎ መገመት አግባብነት ይኖረዋል። ባይሆንም እንኳ አባቶቻችን እንደሚተርቱት “አይሆንንም 

ትተሽ፣ ይሆናልን ያዢ” ነዉና ለጦርነት መዝጋጀት የግድ ነዉ። ማዘናጋትና ማታለል የጦርነት ከፍተኛ ዘዴ በመሆኑ 

ለሁሉም አይነት ጥቃት፣ በአየርም ይሁን በምድር፣ግድቡን ከማፍረስ እስከ መንግሥት መቀየር ሊሄድ ስለሚችል፣ 

መዘጋጀት ይገባል እንላለን።   

በምፅዋ፣ በጉንዴት፣ በጉራዕና  በጉንዳጉንዲ  ያመከንናቸዉ ጠላቶቻችንን፣ ዛሬም ለማምከን ሁለት ሁኔታዎች አስፈላጊ 

ናቸዉ፣ 

1ኛ በኢትዮጵያ ህዝብ መሐል ያሉትን ልዩነቶች ወደ ሁለተኛ ደረጃ አዉርዶ በአባይ ዙሪያ ግልፅነት የተሞላበት ፍጹም 

አንድነትን ማግኘት እና 

2ኛ የክልል ልዩ ሃይሎችን (ቢቻል አብዛኛዉን) ወደመደበኛ ብሄራዊ ጦር ባስቸኳይ ማጠቃለል 

ሲቻል ነዉ። 

በተጨማሪም ከዉጭ ጠላቶቻችን ጋር ሲያብሩ የተገኙ የውስጥ ሃይሎችን በቆራጥነትና ሳይዘናጉ መቆጣጠር 

ያስፈልጋል። ይህም ሲባል የኢሕአዴግ ልማድ የሆነዉን እዉነተኛ ተቃዋሚዎችን አብሮ የመጨፍለቅ ነገር እዳይኖር ልዩ 

ጥንቃቂ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ያለበለዚያ መንግስት የአሰባሳቢ ሚናዉን ያጣል፣ የተከፋፈለና ሰንካላ ሃይል ይዞ አባይን 

መታደግ አይቻልም እንላለን። 

ታጠቅ ለነፃነት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ንቅናቄ አሁን  መንግሥት  የወሰደውን  ጠንካራ  አቋም ከልብ  
ይደግፋል፣  ከጎኑም  ይቆማል። ሆኖም ግን ይህን ጉዳይ በተመለከተ መንግሥት የሚወቀስበት ጉዳይ ቢኖር ሕዝቡን 

ለዚህ ሁኔታ እንዲዘጋጅ በበቂ ጥረት እያደረገ አለመሆኑ፣ እንዲሁም በአፍሪካና በሌላዉ ዓለም የሚያደርገዉ 

ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ደካማ በመሆኑ ነዉ። በጊዜ እንዲታረምም እናሳስባለን።  

በጀግኖች  አባቶቻችንና  እናቶቻችን  ታፍራና  ተከብራ  የቆየች  ታላቅ  አገርን፣   በዚህ  ትውልድ  መዳፍ  ሥር  ሆና  
ስትደፈር አናይም። 

ኢትዮጵያ ለዘልዓለም ትኑር! 

ታጠቅ ለነፃነት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ንቅናቄ   

 


