ዝክረ ምክር (Recommendations)

ዳደ ደስታ dadeyom@gmail.com

ስለ ግብፅና ናይል በተከታታይ አወራሁ፡፡ ይሀኛው ማስታወሻ 4ኛ መሆኑ ነው፡፡ ምንም ያህል ቢወራ ግን በቂ አይሆንም፡፡ ደግሞም፣
የተብላሉ ሃሳቦችን እንጂ በዚህ ዓይነት መድረክ እንደ ፋብሪካ ያለቀለት ነገር ማቅረብ አይቻልም፡፡ ዛሬ እሚነሱ ነጥቦች እስከ አሁን
ያነሳናቸውን የትንታኔ ነጥቦችና ችግሮችን ለማስተካከልና ወደ እልባት ለማምጣት ሊደረጉ ከሚችሉ ተግባሮች ለምሳሌ ያህሉ ባጭሩና
በጥቅሉ ጥቂቶችን ለመጥቀስ የሚል መነሻ ያለው ነው። እነዚህ ከታች የተዘረዘሩት ነጥቦች እስከ አሁን ያነሳናቸውን ጉዳዮች እሚቋጩ
በአንዲት ገፅ የቀረቡ የመፍትሄ ሃሳቦች ናቸው።
1.

የህዳሴ ግድብ ሲያልቅ ትልቅ አቅም ይሆናል፡፡በፍጥነት ካላለቀ ግን የተጋላጭነትና የስጋት ምንጭ ሆኖ ይታያል፡፡ታላቁን የህዳሴ ግድብ
ተረባርቦና አጣድፎ ማጠናቀቅ ቀዳሚ ሃገራዊ ተግባርና ጉዳይ ሆኖ ይታያል፡፡

2. ከሁሉም በፊት፣ ናይል የኢትዮጵያ ቀዳሚ ጂኦፓለቲካዊ አጀንዳ መሆኑን በማመን በናይል ጉዳዮች ላይ በቂ እውቀትና መዋቅር ያለው
ከጂኦፖለቲካዊ ስጋቶችና ዕድሎች አንጻር ሁኔታዎችን፣ አሰላለፎችን፣ ምናልባታዊ ጥያቄዎችን እየተነተነ መልስና ዕውቀት እሚያደራጅ
የስትራተጂክ ጥናት ተቋምና ቡድን ማዋቀር ያስፈልጋል።
3. ግብጽ “ውል አለኝ” እያለች ግብጻውያንን እና ሌሎች የዓለም ተቋማትን ታሳስታለች፡፡ ኢትዮጵያ ዕውቅና ያልሰጠችውንና
ያልፈረመችበትን “የዉሃ ኮታ ክፍፍል ዉል አለኝ” እያለች ግብፅ እምትጠቅሳቸውን የ1929/59 ውሎች በተመለከተ ኢትዮጵያ
እንደማትውቃቸውና እንዳልፈረመቻቸው የሚያስረግጥ “የይታወቅልኝ” ማመልከቻ ዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት ድረስ ወስዳ
ማስመዝገብ ያስፈልጋታል። እንዲህ ማድረጋችን ምንም ዓይነት ጉዳት የለውም፣ ነገር ግን ከሶስተኛ ወገኖች የሚደርስብን ጫና
ለመቋቋም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል።
4. የኢትዮጵያ ገጽታና አቋም ከማንፀባረቅ ጀምሮ የተዛቡ አመለካከቶችን ለማረቅ እሚሞክር፣ አጋዥ ወገኖችን እያፈራ እሚሄድ፣ በሰፊው
የግብጽ ህዝብ፣ የግብፅ ተራማጅ ኢሎቶችና ተፅእኖ ፈጣሪ ኃይሎች ላይ ያነጣጠረ ሱዳንንም እሚጨምር፣ የአረብኛ ተናጋሪ የግርጌ
አገሮችን ተደራሽ የሚያደርግ የተሟላና ሁለገብ ሚድያ ማቋቋም ያስፈልጋል።
5. የግብጽና የሱዳን ሚድያዎችና ቲንክ ታንኮች እንዲሁም የአገር ሽማግሌዎች፣ እንዲሁም የህዝብና የሃይማኖት ተቋማት ከኢትዮጵያ ጋር
ቀጥተኛ ግንኙነትና እና በአገራችን ላይ ያልተበረዘ ግንዛቤ ይኖራቸው ዘንድ በተለያዩ ፕሮግራሞች ስም እየተጋበዙና ግንኙነት እየፈጠሩ
እንዲሄዱ እሚያደርጉ ዕቅዶች ቀርጾ መስራት ያስፈልጋል።
6. “የአንድ ወንዝ ልጆች” የሚያሰኙ በስፖርት፣ በአርትና በሙዚቃ ዙርያ የተለያዩ የጋራ ፕሮግራሞች ተቀርጸው ተግባር ላይ እንዲውሉ
ማድረግ፤ ለምሳሌ ከኢትዮጵያ፣ ከሱዳንና ከግብጽ የተውጣጣ ምርጥ የእግር ኳስ ቡድን ከሜኮን አገሮች አምሳያ ቡድን ጋር “የናይል
ምርጥ ቡድን ከሜኮንግ ምርጥ ቡድን” የደርሶ ምልስ ግጥሚያዎች እንዲያካሂድ … አይነት ፕሮግራሞች አስተባብሮ የወንዝ ልጅነት
መንፈስ መገንባት ያስፈልጋል።
7. በእርሻና የአግሮ ኢንዱስትሪ ዘርፎች ላይ ላሉት ትኩረት በመስጠት የግብጽንና የሱዳንን ኢንቨስተሮች በልዩ ማግባቢያና ማበረታቻ ወደ
ኢትዮጵያ ገብተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚጋብዙ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። የዚህ ዓይነት ፖሊሲ ጥቅሙ እጅግ የበዛ
ነው።
እነዚህና መሰል እርምጃዎች በትክክል ሊሳኩም ሊለኩም እሚችሉ ናቸው። መስራታቸውም አለመስራታቸም ይታወቃል። በሚያስመዘግቡት ዉጤት
ልክም ከፊሎቹ ማጠናከርያ ይበጅላቸዋል፣ ያልሰሩት ይጣላሉ፣ እሚሰሩት ይቀጥላሉ። በዉጤቱም ኢትዮጵያ ወደማያቋርጥ አሸናፊነት ያስመነድጋሉ።
መልካሙን!

