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ዐባይ የዐማራውም ሆነ የኢትዮጵያውያን ሁለንተናዊ መገለጫ ነው! 

 
የዐማራ ኅልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በዐባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ ሦስቱ የታችኛው 
ተፋሰስ አገሮች ሲያደርጉት የነበረውን ውይይትና ድርድር እንዲሁም  በታዛቢነት ስም  የአሜሪካ 
የገንዘብ ሚኒስቴር የዓለም ባንክና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በመስኮት ገብተው የእንግሊዝን የቅኝ 
አገዛዝ ፖሊሲ በባለቤቱ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ለመጫን የተጉዋዙበትን ርቀት በአንክሮ 
ተከታትሎታል:: ጉዳዩ “ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁም” የሚሉት አባባል እውን ሆኖ እንጂ  
በዐባይ ወንዝ አጠቃቀም ጉዳይ ሊታዘቡም ሆነ ሊያደራድሩ የሚችሉት የተፋሰሱ አባል አገሮች ነበሩ:: 
ይህ በተለያዩ መንገዶች ለውጤት ካላበቃ ታዛቢም አደራዳሪም መሆን የነበረባቸው  ሲጠብ ኢጋድ 
ሲሠፋ ደግሞ የአፍሪካ ኅብረት ነበሩ:: ከዚህ በዘለለ አሜሪካ ማነኛውም ጠንካራ መሪ እንዳለው አገር 
ቅድሚያ የምትሰጠው ለብሔራዊ ጥቅሙዋ መሆኑን የፖለቲካ ሣይንስ ሀ ሁ ነው::  
 
በዚህ ረገድ አሜሪካ የአምስቱ አሕጉራት መገናኛ በር  በሆነው የቀይባሕር የባሕር መሥመርና 
በመካከለኛው አፍሪካ ላላት ጥቅም ዋና ማስከበሪያ መሣሪዋ ግብፅ መሆኑዋ እውቅ ነው:: ካሜሪካ 
ብሔራዊ ጥቅም አንፃር ኢትዮጵያ ዛሬ ባለችበት ቁመናዋ ከግብፅ ጋር በአቻነት የሚያቆማት ጉዳይ አለ 
ለማለት ያስቸግራል::  የዓለም ባንክና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቁዋሞችም  አሜሪካ በበላይነት 
የምትቆጣጠራቸውና የምትመራቸው ድርጅቶች እንደሆነ ማንም የሚያውቀው ደረቅ ሐቅ ነው::  
በመሆኑም እነዚህ  በአሜሪካ የሚመሩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና አሜሪካ ከአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅም 
ውጭ ለኢትዮጵያ በሚጠቅም መልኩ ቀርቶ ኢትዮጵያ  በዐባይ ወንዝ ውኃ ላይ ሚዛናዊና ፍትሓዊ 
ተጠቃሚ እንድትሆን ይሠራሉ ማለት የዓለምን ፖለቲካ ሂደት እና  በመንግሥታት መካከል ያለውን 
ግንኙነት የሚገዛው ምን እንደሆነ አበጥሮ አለማወቅ ነው:: በዐባይ ወንዝ ውኃ አጠቃቀም ዙሪያ 
አሜሪካ እጁዋን እንድታስገባ መፍቀድ ማለት ግብፅ በተዘዋዋሪ መንገድ እንድትወስን መፍቀድ ነው:: 
እየሆነ ያለውም ይኸው ነው:: 
 
ይህን የማንነታችን ብቻ  ሳይሆን የወደፊት የኅልውናችን መሠረት የሆነውን የዐባይን ወንዝ ውኃ 
አጠቃቀም አሁን በተጀመረው መልኩ መግፋት ማለት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ሉዐላዊነት 
እስከወዲያኛው ወዶና ፈቅዶ አሳልፎ መስጠት ስለሆን የኢትዮጵያ መንግሥት ከድርድሩ መውጣት 
አለበት:: ምንም ቢቸግረን  ቢርበን እና ቢጠማንም  ብሔራዊ ጥቅማችን ክብራችንና ማንነታችን  
ለድርድር አናቀርብም:: እስከ ዘመነ የትግሬ ወያኔ አገዛዝ ድረስ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ብሔራዊ 
ጥቅማቸውንና ሉዐላዊነታቸው ለድርድር አቅርበው እንደማያውቁ ታሪክ ምስክር ነው:: አሁንም በዚህ 
ጊዜ የዐባይ ወንዝ ውኃ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ማንነት መገለጫ የወደፊቱ  ትውልድ የኢኮኖሚ ዋልታ 
እና የሉዐላዊነታችን ጉልላት  በሆነው ጉዳይ ምላተሕዝቡን ሳያሳትፍ መንግሥት ብቻውን ከውሳኔ ላይ 
እንዳይደርስ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ዜጋ ሁሉ ግፊት እንዲያደርግ የዐማራ ኅልውና 
ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ጥሪ ያደርጋል:: 
 
ዐባይ የማንነታችን መገለጫ ነው! 
 
 
 
 

 


