
 

አይታክቴዋ ግብጽ እና አትበገሬዋ ኢትዮጵያ!! 

 (ክፍል አንድ) 

                                                                                         

ይነበብ ይግለጡ 09-30-16 

በአሁኑ ወቅት በሀገር ውስጥ የተፈጠረውን ከመልካም አስተዳደር ችግርና ከፍትህ እጦት፣ 

ከሙስናና ኪራይ ሰብሳቢነት ጋር የተያያዘ በተለያዩ አካባቢዎች የታየውን ተቃውሞና 

ግጭት ተከትሎ የግብጽና የሻእቢያ መገናኛ ብዙሀን እንዲሁም ሶሻል ሚዲያዎቻቸው 

የኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት፣ ልማትና እድገት የማይፈልጉ በመሆናቸው የተነሳ 

የህዳሴው ግድብ ግንባታ የሚቋረጥ አድርገው በመውሰድ ጮቤ እየረገጡ ይገኛሉ፡፡ 

ኢትዮጵያን ለማዳከም ለማፍረስ ለመበታተን የግድብ ግንባታውም እንዲቆም የማትምሰው 

የማትቆፍረው የማትወጥነው የማታቅደው ምንም ነገር የላትም፡፡ አይታክቴዋ ግብጽ፡፡   

 

ኢትዮጵያ የአባይ ውሀ ምንጭና ባለቤት ብትሆንም ይሄንን የተፈጥሮ ጸጋ ፍትሀዊ በሆነ 

መልኩ አብረን መጠቀም እንችላለን በሚለው አቋሟ የጸናች ሲሆን ዛሬም የተለየ መስመር 

የላትም፡፡ የአባይ ግድብ ግንባታ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሆነ ለአፍታም 

አይቆምም፡፡ 

 

በውስጥ በህዝቡ በኩል የተነሳው የመብቴ ይከበርልኝ ጥያቄ ተገቢና አግባብነት ያለው 

መሆኑን መንግስት ተቀብሎ ጥልቀት ያለው ተሀድሶ በማድረግ ለመፍታት በአዲስ መልክ 

የተሀድሶ ንቅናቄ የጀመረ በመሆኑ የሀገሪቱን ውድቀትና መፍረስ ለሚፈልጉ ሀይሎች 

በምንም መልኩ ቀዳዳና ክፍተት የማይሰጥ መሆኑን ግብጽም ሆነች ሻእቢያ ሊረዱት 

ይገባል፡፡ በሀገሩ ህልውናና  ሰላም የሚቀልድ ህዝብ የለም፡፡ 

 

ሰሞኑን የግብጽ ባለስልጣናት በህዝቡ ተቃውሞ ምክንያት ወደ ታላቁ ህዳሴ ግድብ 

የሚወስዱት መንገዶች በመዘጋታቸው የተነሳ ለግድቡ ግንባታ የሚያስፈልጉት ቁሳቁሶች 

ከአዲስ አበባ ወይም ከሌሎች ስፍራዎች ተነስተው ወደቦታው አይደርሱም በማለት ልክ 



የግድቡ ግንባታ እንደቆመ አድርገው በሰፊው እያናፈሱ ይገኛሉ፡፡ ይህ መሰረተ ቢስ ወሬና 

የለየለት ቅዥት ነው፡፡ 

የኦነግ ተወካይ የተባለችን ሴት በማነጋገር የግድቡ ስራ ቆሞአል ወደዚያ የሚወስዱት 

መንገዶች በሙሉ በተቃውሞው ተዘግቶአል በሚል የሰጠችውን መሰረተ ቢስ የሆነ 

የፕሮፓጋንዳ ወሬ በመቀበል የግብጽ ሚዲያዎች መልሰው መላልሰው እያሰራጩት 

ይገኛሉ፡፡ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፡፡ ለአፍታም 

አልቆመም፡፡ ሊቆምም  አይችልም፡፡  

 

ግለሰብዋ ባለተጨበጠና መረጃ በሌላት ሁኔታ ውስጥ ሁና የሰጠችው መግለጫ ኦነግ ምን 

ያህል የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም ከሚጻረሩ ሀገራትና ሀይሎች ጋር ተሰልፎ እየሰራ 

መሆኑን በገሀድ ያረጋግጣል፡፡ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ 

ፕሮጀክት ነው፡፡ ሀገሪቱን ወደላቀና የመጠቀ ተጠቃሚነትና የእድገት ምእራፍ 

የሚያሸጋግራት መሆኑም ይታወቃል፡፡ 

 

ይህንን የ103 ሚሊዮን ህዝብ ታላቅ ፕሮጀክት ተጀምሮ ሊገባደድ የተቃረበ ስራ ማቆምም 

ሆነ ማሰናከል ከቶውንም አይቻልም፡፡ የተለያዩ አክራሪና ጽንፈኛ ተቃዋሚዎች በቅርብ 

በግብጽና በሻእቢያ መንግስት እየተረዱ በገንዘብ በድርጅት በወታደራዊ ስልጠናና በትጥቅ 

ጭምር እየታገዙ ኢትዮጵያን ለማተራመስና ለማመሳቀል አቢይ አጀንዳ ቀርጸው 

እንደሚንቀሳቀሱ ይታወቃል፡፡ የቱንም ያህል ቢወራጩ አላማቸውን ማሳካት አይችሉም፡፡ 

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታም ሌሎችም ታላላቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ለአፍታም ስራቸው 

አይቆሙም፡፡ 

 

ግብጽ በዚሁ በአባይ ወንዝ ላይ ከጥንት እስከ ዛሬው ትውልድ ድረስ የምታነሳው ታሪካዊ 

መብት አለኝ፤ ማግኘት የሚገባኝን የውሀ ድርሻ ለዛውም በቅኝ ገዢዋ እንግሊዝ ቀመር 

የተሰራ ባለቤትዋ ኢትዮጵያ በሌለችበት ለሱዳንና ለግብጽ ያደረገቸውን የአባይ ውሀ ድርሻ 

ድልድል እንደ ህጋዊ መብት አድርጋ በመውሰድ ህዝብዋን ለረዥም ዘመናት የተሳሳተና 

የተዛባ ግንዛቤ እንዲጨብጥ አድርጋዋለች፡፡ ታሪካዊ መብት የላትም፡፡ 

 



በመሰረቱ የውሀው ባለቤትና ምንጭ 90 በመቶው የሚፈሰው ከኢትዮጵያ ምድር ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ በገዛ ሀብትዋ ሳትጠቀም ውሀው የተፈጥሮ ፍሰቱን ጠብቆ ሱዳንንና ግብጽን 

ሲያጠግብ ሲያለማ አልፎም የአባይን ውሀ ብቻ በመጠቀም ግብጽ ታላላቅ ግድቦች ስትሰራ 

ኢትዮጵያ አልተቃወመችም፡፡ የአስዋን ግድብን የመሰለ ከዚህም በተጨማሪ ሰው ሰራሽ 

ሀይቅ የአሳ ሀብት ባለቤት የመስኖ ስራ በስፋት ተጠቃሚ ሁና ኖራለች፡፡ በእኛው የአባይ 

ወንዝ ውሀ፡፡ 

 

ግብጽ በአባይ የውሀ ሀብት የጎላ ተጠቃሚ በመሆን ከፍተኛ የቱሪስት ገበያ ስታገኝበት 

በፍራፍሬ ልማትም ከራስዋ አልፋ ለአለም አቀፍ ገበያ በማቅረብ ገበያዋ ሲደራ የውጭ 

ምንዛሪ በገፍ ስታገኝበት ኢትዮጵያ ደግሞ በረሀብ ስትጎሳቆል ነበር፤ ይህ የትላንት ትዝታ 

ነው፡፡ 

 

ዛሬም የግብጽ አንዳንድ ጽንፈኛ መሪዎችና ፖለቲከኞች እኛ ብቻ በአባይ ውሀ እንጠቀም 

ሌላው መብት የለውም በሚል ዘመን የሻረው እብሪት የኢትዮጵያን የባለቤትነት መብት 

በሻረና ባላከበረ መልኩ ሲደነፉ ይሰማሉ፡፡ አንዴ ጦር እናዘምታለን አንዴ በአየር 

እንደበድባለን ወዘተ ሲሉም ነበር፡፡ 

 

መቼም የበሰሉ ሰዎች አይጠፉምና ኢትዮጵያውያኖችን በጦርነት ማሰቡ ዋጋ የለውም፡፡ 

አያዋጣም፡፡ እጅግ ሀይለኛና ጦረኛ ህዝብ ነው፡፡ ይልቁንም ሌሎች ሌሎች መንገዶችን 

ማሰቡ ያዋጣል በሚለው ተስማምተው ውስጥ ውስጡን በተለያየ መልኩ በምስራቅም 

በምእራብም በሰሜንም ባገኙት ቀዳዳና አጋጣሚ ሁሉ ከጥንት እስከ ዛሬ በስውር እየወጉን 

እያደሙን እያቆሰሉን ይገኛሉ፡፡ አይታክቴዋ ግብጽና መሪዎችዋ፡፡ 

 

በዚሁ መከረኛ የአባይ ወንዝ የተነሳ መነሻውም ኢትዮጵያ ስለሆነች ግብጽ ልታመሰግን 

ሲገባት አለም እስኪያልፍ ድረስ የሚዘልቅ ስትራቴጂክ ጠላታችን ሁና ቀጥላለች፡፡ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚፈጠሩት ቀውሶች፣ የመንግስት ግልበጣ ሴራዎች የኢትዮጵያን 

ጠላቶች በየማእዘናቱ በማስታጠቅ በማደራጀት በማዝመት ጦርነት በመክፈት የኢኮኖሚ 

ሳቦታጅ በመፍጠር ረገድ አይታክቴዋ ግብጽ መሪነቷን እንደያዘች አለች፡፡  

 



የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወድቆ እንዲንኮታኮት ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖረን ትላንትም ሆነ 

ዛሬ ወደፊትም ቢሆን ኢትዮጵያን የሚመራ የሚያስተዳድር መንግስት ፋታ አጥቶ 

እንዲኖር ወይም እንዲወድቅ ስለአባይ ውሀ ግድብ እንዳያስብ ወዘተ የማድረጉ ሴራ ደባ 

ሁሌም የሚመራው በግብጽ የደህንነት ተቋም ነው፡፡ አሽከሮቹና ተላላኪዎቹ በሀገራቸው 

ላይ በጉዳይ አስፈጻሚነት በገንዘብ ተገዝተው የሚዘምቱት ደግሞ ተቃዋሚ ነን ትጥቅ 

ትግል እናካሂዳለን እንገነጠላለን ወዘተ የሚሉትና ሲሉም የኖሩት ዛሬም ያሉት 

በኢትዮጵያ ስም የሚነግዱ ከሀዲዎች ናቸው፡፡ 

 

ግብጵ በዲፕሎማሲው መስክ ለሰላምና ለውይይት እጆችዋን የዘረጋች መስላ ብትታይም 

ከጀርባ የተለያዩ ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎችን በመርዳት በሀገር ውስጥ ሰላምና መረጋጋት 

እንዳይኖር ብጥብጥና ሁከት ትርምስ እንዲነግስ የኢትዮጵያ መንግስት አቅም አግኝቶ 

ወይንም በአለምአቀፍ ብድርና እርዳታ በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ እንዳይሰራ ለማድረግ 

ከጥንት እስከ ዛሬ ከጀርባ ማሴሩን መታገሉን ኢትዮጵያን በማንኛውም አይነት መንገድ 

መውጋቱን አላቆመችም፡፡ 

 

የግብጽን ጠላትነት ግዜና ዘመን ሊሽረው አልቻለም፡፡ ግብጽ እንድትኖር ኢትዮጵያ 

የምትባል ሀገር መጥፋት ወይም መፍረስ አለባት ብለው የሚያምኑ መሪዎች ያሉባት ሀገር 

ነች፡፡ ኢትዮጵያ አልደረሰችባቸውም፡፡ አልነካቻቸውም፡፡ የአባይ ወንዝ የጋራ የተፈጥሮ 

ስጦታችን ስለሆነ በፍትሀዊነትና እኩልነት መንገድ ሁላችንም ተጠቃሚ መሆን እንችላለን 

የሚል የጸና ሰላማዊ እምነት ያላት ሀገር ናት፡፡   

 

ግብፅ ዛሬ ላይ እያደረገች ያለችው የጀርባ ሴራ ቀድሞ በግብጽ የነበሩ የተለያዩ 

መንግስታት ሲያደርጉት የኖሩትን ነው፡፡ የአባይን ወንዝና ውሀ  በተመለከተ 

ያስቀመጡትን ኢትዮጵያን አቅም የማሳጣት ትኩረትዋን ለልማትና እድገት እንዳታደርግ 

በተለይም በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ እንዳትሰራ በሀገሪቱ ውስጥ የተረጋጋ ሰላም ልማትና 

እድገት እንዳይኖር ቀውስና ትርምስ መፍጠርን አጀንዳቸው አድርገው ለዘመናት 

ኖረዋል፡፡ 

 



ታሪኩ ሰፊና ረዥም ነው፡፡ ግብጽ በተለያዩ ዘመናት በኢትዮጵያ ላይ ያላሴረቸው 

ያልሰራቸው ደባና ተንኮል የለም፤ ዛሬም እዛው ላይ ነች፡፡  በጥንቱ ዘመን ግብጽ 

ሰራዊትዋን ወደ ኢትዮጵያ አዝምታ የአባይን ውሀ ከምንጩ ለመቆጣጠር ባደረገችው 

ጦርነት በኢትዮጵያውያን ጀግኖች የውጊያ የበላይነት ጉንዳና ጉራእ ላይ ተደምስሰዋል፡፡ 

ከዚያም በኋላ ጀብሀ የሚባለውን እስላማዊ ፓርቲ በኤርትራ እንዲመሰረት ያደረገው 

የቀድሞው የግብጽ ፕሬዚደንት ኮሎኔል ጀማል አብደል ናስር ነበር፡፡ አላማው ኢትዮጵያን 

በጦርነት ማዳከም ኤርትራ እስላማዊት ናት በማለት እንድትገነጠል በማድረግ የአባይን 

ወንዝ ውሀ ከላይ ሁኜ እቆጣጠራለሁ፤  ኢትዮጵያ ግድብ እንዳትሰራ አደርጋለሁ የሚል 

ቅጥ ያጣ አቋም ነበር፡፡ 

 

       

 

  

 

 


