
ኢትዮጵያዊነት ‘’አምባሳደርነት’’የሚሆንባት አገር  

ከብርሃኑ ተሰማ(ኢዜአ)12-18-17 

መድረኩ 

በአፍሪካ የኢንቨስትመንት መድረክ ላይ ለመሳተፍ ሰሞኑን ወደ ዓባይ መዳረሻዋ አገር ወርጄ ነበር።ከዓባይ ልጆች ጋር አንድ ውሃ 
ጠጣን።ከምንጩም ከማረፊያውም ውሃውን ቀምሼያለሁና ‘’የህዳሴው ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ እንዴት እንሆናለን?’’ 
ለሚሉኝ የአገሩ ዜጎች ‘’ነገም የሚለወጥ ነገር የለም’’ለማለት ራሴን እያዘጋጀሁ።  

አፍሪካ፣እስያንና አውሮፓን በማገናኘት ቁልፍ ሚና ያላትና ወደ አህጉሪቱ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ መድረኩን ስታዘጋጅ 
ዘንድሮ ሁለተኛዋም ነበር። 

መድረኩ አገሪቱን ከቀይ ባህር ተሻግሮ ወደ መካከለኛው ምሥራቅ በሚያገናኘው አቅጣጫ በምትገኘው ከተማም ማስተናገዱን 
መርጣለች። 

ማረፊያችን የቱሪስት ከተማዋ ሻርም ኤል ሼክ ህልውናዋ በቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ የተመሰረተ ነው።ከአገሪቱ ርዕሰ ከተማ 
በየብስ በ600 ኪሎ ሜትር ያስጉዛል።በአውሮፕላን ከአንድ ሰዓት ያህል በረራ በሚፈጅ ርቀት ላይ ትገኛለች። 

በቀይ ባህርና በሲናይ በረሃ መካከል የተገነባችው ከተማ በአንድ ስም የሚጠሩ ሁለት ሆቴሎች ከመንገድ ግራና ቀኝ ያሉባትም 

ናት።በግራ በኩል ያለው የቀይ ባህር መዝናኛ አለው።በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ በወይራ ዛፎች የተሞላች ግቢ  ባለቤት ነው። 

እኔ በቆየሁባቸው ቀናት በምሥራቅ አውሮፓ ከዩክሬንና ከካዛክስታን የመጡ ቱሪስቶች በብዛት ሲዝናኑበት 
ተመልክቻለሁ።ሕፃናትና አረጋውያን፣ወጣቶችና ባለትዳሮች በትላልቅና አነስተኛ ቡድኖችኘ አንዳንዶቹም በጥንድ ሌሎች በነጠላ 
ሆነውም ሲንቀሳቀሱ መመልከትን ተላምጄው ነበር። 

እኔ ያረፍኩበት ሆቴል ብቻ 385 የመኝታ ክፍሎች እንዳሉትም ሠራተኞቹ ገልጸውልኛል።ወደ ላይ በተገነቡ ሕንጻዎች 
ሳይሆን፣በእርከን ተከፋፍሎ የተገነቡ በሚመስሉና የከፍታ ደረጃ የወጣላቸው የመኝታ ክፍሎች ቁጥር 
ተሰጥቷቸውያገኟቸዋል።ጉብታ ላይ ያሉት በ6 በሚጀምሩ፣ትንሽ ዝቅ ያሉት በ5 መነሻ ቁጥር የሚወርድ መለያ አላቸው።ወደ 
መኝታ ቤቶቹ ሲሄዱ ዳገት የመውጣትና ቁልቁለት መውረድ የሚመስል ልዩነትም ይሰማዎታል።  

ሰሜን አፍሪካንና መካከለኛው ምሥራቅን የምታገናኘው ግብፅ ባዘጋጀችው የአሁኑ መድረክ ከ105 አገሮች የተውጣጡ ከ1ሺህ 
500 በላይ ሰዎች ተሳትፈውበታል።የተሳታፊ አገሮች ባለሥልጣናትና ጥናታዊ ጽሁፎች ያቀረቡ ምሁራን የኢንቨስትመንት 
አማራጮችን አመላክተዋል። ልምዶቻቸውን ያካፈሉበትና ዕቅዶቻቸውን በማቅረብም መድረኩን ተጠቀምውበታል።  

ከኢትዮጵያም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የ’’ሜድ ኢን አፍሪካ’’ ኢኒሼቴቭ ዋና ሥራ አስፈጻሚና 
የተባበሩት መንግሥታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት(ዩኒዶ)የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ሄለን ሄይ የተያያዘችውን የኢኮኖሚ 
ዕድገትና የኢንዱስትሪ ልማት ሥራዎች ያስተዋወቁበትም ሆኖ አልፏል። 

የአገሪቱን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገትና ግስጋሴ በምሳሌነት እያነሱ ሌሎች የአፍሪካ አገሮች ሊከተሉት እንደሚገባም 
ምስክርነታቸውን የሰጡ ሌሎች ተሳታፊዎችም ነበሩ። 

መድረኩ የንግዱ ማህበረሰብ እርስ በርሱና ከመንግሥታት ጋር የንግድ ድርድርና የኢንቨስትመንት መስኮችን ለማስፋፋት 
መነጋገርና መግባባትን አንደኛው ስልት አድርጎ ይጠቀምበታል።አንደኛው ዓላማውም ነው። 

እንደ እኔ ያለው ጋዜጠኛ ደግሞ የሚነግደውና የሚሸቀጠው ምርት  ድርጅቴ ባይኖርም፤ በአገልግሎት መስክ ስለሚሰጠው 

ከሌሎች ጋር ግንኙነት ለመጀመርና ለማጠናከር ጥረት ማድረጉ አልቀረም።በዚህም የተለያዩ ተቋማትን ከሚመሩና 
ከሚያስተዳድሩ እንዲሁም ከሚሰሩ ሰዎች ጋር አውግቷል።አድራሻም ተለዋውጧል። 

ትውውቁ በሁለት መንገዶች ተካሄዷል።አንደኛው በቅርብ ያገኙትን ‘’ሰው ማነህ/ማነሽ?’’ ከማለት አንስቶ  ‘’ከየትኛው 

አገር ነህ/ነሽ?’’ በማለትም ጭውውት ይጀምራል።ቀጣዩ መንገድ ደግሞ ሌሎች በተመሳሳይ መንገድ መጥተው ሲተዋወቁም 
ይቀጥላል።ከዚያ የአድራሻ ልውውጥ በማድረግ ይጠናቀቃል። 

ግብፅና ኢትዮጵያዊነት 

በምድረ ግብፅ ኢትዮጵያዊ ሆኖ መገኘት በራሱ አንድ ቁም ነገር አለው።ግብጻውያን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሂደት ላይ 
ባላቸው ፍላጎት የዓባይን መነሻ አገር ዜጎች በወዳጅነትና በጥርጣሬ መንገዶች ሲመለከቱ ያስታውቅባቸዋል። 



ይህም ከኤር ፖርት አቀባበልና ፍተሻ ይጀምራል።ፓስፖርትዎ ላይ ያለውን ማንነት ሲመለከቱ፣በሚያስሞሉት የኢሚግሬሽን 

ቅጽም ላይም በአያያዛቸው ይንፀባረቃል።ፍተሻ  ላይ ጫን ማለት፣የማዘግየት አለበለዚያም ለቀቅ የማድረግ ሁኔታዎች 

ይታይባቸዋል።ሌሎችንና ኢትዮጵያውያንን በእኩል አያስተናግዱም።በተለይ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ነኝ ካሉ፤ትንሽ ጠንከር ያለ 
ፍተሻና ማንነትዎን የማጣራት ጉዳይ ይገጥሞዎታል። 

ይሁንና አብዛኛዎቹ ግብጻውያን ለኢትዮጵያውያን ያላቸው ፍቅርና አክብሮት መልካም የሚባል ነው።በሳቅ፣በፈገግታና በመልካም 
ወዳጅነት መንፈስ ሲቀበሉልዎት ለመለየትም አይቸገሩም። 

ኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ለልማቷ ለመጠቀም የምታካሂደው ግንባታ መብቷ መሆኑንም ያምናሉ።አገራቸው በጋራ ተጠቃሚነት 
መርህ መሠረት ድርሻውን ማግኘት እንዳለባት ግን በአጽንኦት ይናገራሉ።እነዚህ ምሁራንና ነጋዴዎችን ያጠቃልላሉ።  

ግብጻውያን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሳቢያ ላለፉት ሰባት ዓመታት በተምታቱ መንገዶች መረጃ ሲያገኙ 
ቆይተዋልና ተጠራጣሪ ቢሆኑ አይደንቅም። 

የአገሪቱ መሪ ከሁለት ዓመታት በፊት ከኢትዮጵያና ሱዳን አቻዎቻቸው ጋር የተፈራረሙትን የሦስትዮሽ ስምምነት በመጋፋት 
በቅርቡ የተናገሩትም ለዚህ አንዱ ማሳያ ሊሆን ይችላል። የአገሪቱ መገናኛ ብዙኃንም የተዛባና የተሳሳተ መረጃ በማሰራጨት 
የፈጠሩት ተጽዕኖም ስጋትና ጥርጣሬያቸውን አጎልቶታል። 

ግብፅ የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ አንስቶ እያንፀባረቀች ያለችው ተለዋዋጭ አቋምና ኢትዮጵያ ፈጽማ ባልተሳተፈችበት እንደ 
አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1929ና በ1959 የተፈረሙ ስምምነቶች ተግባራዊ እንዲሆኑ ሲጠየቅ ለሚሰሙ ግብጻውያን 

መደናገር  ሲያንሳቸው ነው። 

የአገሬ ሰው በግብፅ ከተገኘ ተፈላጊነቱ ከፍ ያለ እንደሆነ ገልጬያለሁ።የግብፅ ብሎም በዓረብኛ ቋንቋ የሚዘግቡ መገናኛ ብዙኃን 
አይለቁትም።የቤዛ ማር ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ኃይለ ጊዮርጊስ ደምሴ ከነዚሁ መካከል አንዱ ነበሩ ። 

ከአሜሪካ የሚሰራጨው የሆራ የዓረብኛ ሳተላይት ቴሌቪዠን ሪፖርተር በግድቡ ጉዳይ ላነጋግርህ አለችኝ። የምሰራበት የመገናኛ 

ብዙኃን ተቋም ስም ሳትጠቅስ የግል አስተያየቴን ማስተናገድ  እንደምችል ገለጽኩላት።እሷም በተመሳሳይ መንገድ በዚሁ ጉዳይ 
አስተያየቷን እንድትሰጠኝ ጠየቅኳት።በቅድመ ሁኔታዎቹ ሳንስማማ ቀረን። 

ለቃለ መጠይቁ ድርድር መካከል ደስ ያለኝ ግን በግድቡ ግንባታ ላይ የአገሬን ሕዝብና መንግሥት የያዙትን የጸና አቋም ያለ 
ድምፅና ምስል ቀረፃ ለጋዜጠኛዋ መንገሬ ነው። 

ይህንንም ያደረግኩት በርካታ የውጭና በአገር ውስጥ የሚገኙ ለውጭ መገናኛ ብዙኃን ድርጅቶች የሚዘግቡ ጋዜጠኞች 
አስተያየታቸውን ሲጠየቁ ‘’የድርጅቴ ፖሊሲ አይፈቅድልኝም’’ እንደሚሉ ስለማውቅም ነው።የሙያ ባልደረቦቼ ትክክል 
ሊሆኑ እንደሚችሉ እገምታለሁ።ነገር ግን ዘገባዎቻቸው በግድቡ ግንባታ ያላቸውን አቋምና ወይም ገለልተኛነታቸውን 
እንደሚያንጸባርቁ ግን መለየት ከባድ አይደለም። 

ሌላው ኢትዮጵያዊ የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ አክሲዮን ማህበር የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ገዛኸኝ አምዛ 
ጋዜጠኞች ሳይለይዋቸው ቀርተው(አንድ የታክሲ ሾፌር እንዳለው ራሳቸው ግብጻዊ ስለሚመስሉ ሊሆን ይችላል)በጋዜጠኞች 
ዓይን ሥር አልወደቁም።ሆኖም ከዚህኛው ከእኛ አገር መሆናቸውን ካወቁ ሰዎች ጋር የግድቡ ጉዳይ ሲነሳ ’’ዓባይ ከፈጣሪ 
ለሁለቱም አገሮች ሕዝቦች የተበረከተ ስጦታ’’ ኢትዮጵያም ግድቡን ለብቻዋ የመጠቀም መብት እንደሌላትና ፍላጎቷም 
እንዳልሆነ ሲያስረዱ እሰማቸው ነበር። 

ዜጎች በሚሄዱበት አገር የአገሮቻቸው አምባሳደር እንዲሆኑ ሲጠየቅ እሰማለሁ።ግብፅ የደረሰ ኢትዮጵያዊን የመሰለ የአገሩ 
አምባሳደር መሆን የሚጠይቅበት አገር በዚህች ምድር ያለ አይመስለኝም።ምክንያቱም በግድቡ ግንባታ ህልውናቸው 
እንደሚያከትም ተደርጎ የሚነገራቸው ዜጎች ኢትዮጵያውያን በስጋትና በጥርጣሬ ቢመለከቱ፣ዜጎች ካለ ማንም ድጋፍ በገዛ 
አቅሙ ብቻ ግድቡን የተፋሰሱን አገሮች የጋራ ተጠቃሚነት ሳይጎዳ እየገነባ መሆኑን ላልተረዱ ግብጻውያን እንደሆነ ማስረዳት 
አምባሳደርነት ሲያንሰው ነው። 

ግብፅ የዓባይን ወንዝ ጨምራ ከሌሎች ምንጮች የምታመነጨው የኤሌክትሪክ መጠንን 29ሺህ ሜጋ ዋት ለማድረስ እየሰራች 
ነው።የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ግድቡ ሲጠናቀቅ 10ሺህ ሜጋ ዋት እንደሚደርስና ከ70 በመቶ ያላነሰ ሕዝብ ገና 
ኤሌክትሪክ እንዳላገኘ ሲነገራቸው ጭንቅላታቸውን የሚወዘውዙ ግብጻውያንም ገጥመውኛል። 

የግብፅ ሕዝብ ቁጥር 100 ሚሊዮን ገደማ መድረሱን መረጃዎች ያመለክታሉ።በአገሪቱ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽነትም 
99 ከመቶ ደርሷል።ግብጻውያን ከውሃና ከሌሎች ምንጮች በሚያመነጩት ኃይል የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች እንደሆኑና 

በኢትዮጵያ ያለውን  የኤሌክትሪክ ተጠቃሚዎች ቁጥር ሲያውቁ ‘’ዓባይን መገደባችሁ ተገቢ አይደለም’’ አይሉም። 
ለዚያውም ኤሌክትሪክ ለማመንጨት ብቻ መሆኑን ሲረዱ። 



 

ግብጻውያኑ በሌሎች ጉዳዮች 

ግብፅ እስልምና በዋነኝነት የሚመለክባት አገር ብትሆንም፤ የሌሎች እምነት ተከታዮች እንዳሉባትም ይታወቃል።ከነዚህም 
ከሕዝቧ 10 ከመቶ ያህሉን የሚሸፍኑት የኮፕቲክ ክርስትና(ኦርቶዶክስ) እምነት ይገኙባቸዋል።  

በቆይታዬ ያገኘኋት የኔስትሌ ኩባንያ የካይሮ ቅርንጫፍ ሠራተኛዋ ወጣት እናቷ የኮፕቲክ እምነት፣አባቷ እስልምና እሷ ደግሞ 
የአባቷ እምነት ተከትላ እንደምትኖር ገለጸችልኝ።ከዘመዶቿ መካከልም አጎቷ የኮፕቲክ እምነት ተከታይ መሆናቸውን 
ነግራኛለች።ተከባብሮና አንዱ የሌላውን እምነት አክብሮ መኖር የተለመደ እንደሆነም አወጋችኝ።  

‘’እኔ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ አውቃለሁኝ።ብዙ አንብቤያለሁ።ስማችሁ ሁሉ ‘’ታደሰ’’ ይበዛዋል።አይደል?!’’ ያሉኝ 
ወይዘሪት ሶንዶስ ፋራማሂዊ የተባሉ የሳጋሲ ምርምር ድርጅት ዳይሬክተር ናቸው። 

መድረኩ በሚካሄድበት አዳራሽ ተንቀሳቃሽ(ሞባይል)ስልክ ኃይል ለመሙላት(ቻርጅ ለማድረግ)ተራ መጠበቅ ግድ ነው።የእሱ 
ስልክ 10 ከመቶ ደረጃ ላይ ሆኖ የአንተን ሙላ ብሎ ተራውን የሰጠኝ ግብጻዊም ገጥሞኛል።’’የእኔ 29 ከመቶ ጉልበት 
አለው።የአንተ እኮ ከእኔ ከግማሽ በታች ያነሰ አቅም ነው ያለው’’ብለው ‘’አንተ እንግዳችን ነህ። የእኔ ይደርሳል።’’ያለኝን 
ግብጻዊ ወንድሜም መቼም የምረሳው አይመስለኝም። 

የኤሊት ሕክምና አገልግሎት ማኔጅንግ ዳይሬክተር ዶክተር ዴቪድ ማጂድ ግብጻዊ-ጣልያናዊ ናቸው። ኑሮአቸውና ሥራቸው 
በሁለቱም አገሮች ነው።ባለቤታቸውን እንዲሁ የሁለት አገሮች ዜግነት እንዳላቸው አወጉኝ።በእናት ወገን ባለችው ግብፅ 

 የሕክምና አገልግሎት የሚሰጡበትን ተቋም ያስተዳድራሉ።ማንነቴን ሲያውቁ ‘’አገርህ እያስመዘገበችው ያለው የኢኮኖሚ 
ዕድገት አስገራሚ ነው።የግድቡ ግንባታ ሌሎች የተፋሰስ አገሮችን እስካልነካ ድረስ ተገቢ ነው’’ አሉኝ። 

ሌሎች ስለ ኢትዮጵያ 

አየርላንዳዊው የክራቭ ትሪ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ማርክ ቲነርኔይ በሲቪል አቪዬሽን ሙያ ተሰማርተዋል።አገሬን ስነግራቸው 
‘’ጤና ይስጥልኝ’’ በማለትም ጨዋታ ቀጠሉልኝ።ከሙያ አንስቶ እስከ ቤተሰቤ ድረስ ዘርዘር አድርገው ይጠይቁኝ 
ገቡ።በተለይ ስለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የአመራር ብቃት ከሌላዋ ጎረቤት አገር አየር መንገድ እያነጻጸሩ ሲያወጉኝ አድናቆቴ 
ልክ አልነበረውም።ለአየር መንገዳችን ያላቸውን አድናቆት መስማቴም አኩርቶኛል።አየር መንገዱ ብሎም በደብለ ያለው 
ኤምባሲያችን ሊያገኟቸው የሚገቡ ሰው ናቸው። 

የመላው አፍሪካ ዜና አገልግሎት(ፓና) የዳካር ወኪል አዲስ አበባን ተመላልሶበታል።የከተማን መንደሮች እየጠራም 
ሊያስተዋውቀኝም ዳድቶታል።የከተማዋን ለውጥና አገሪቱ እያስመዘገበችው ያለውን የኢኮኖሚ ዕድገት ያደንቃል።በሻርም አል 

ሼክ ከምግባችን ለቀናት የተለየሁትን  ‘’እንጀራ አልናፈቀህም?’’ ሲለኝ ራሴንም  ደነቀኝ።እኔ ከአገር ወጣ ካልኩ እንጀራን 

ረስቼ በመሆኑ አገራዊ መለያችን ከአፍሪካ አንዱ ጥግ የመጣው ሰው ሲያስታውሰኝ ምን ያህል እንዳወቀን ተረዳሁ።  

በካይሮ የዲፕሎማሲ ኮርስ በመከታተል ያሉት የቻዱ ኢድሪስ ዘካሪያና የኒጀሩ ዲጂ አማዱ አገሬን የሚያዩበት ዓይን ለአህጉሩ 
ካላት ጠቀሜታ አንጻር ሆኖ አግኝቼዋለሁ።የአፍሪካ መዲና የሆነችው አገር ሚናውን በአግባቡ እየተጫወተችም መሆኑንም 
ገልጸውልኛል። 

በመድረኩ ዝግጅት ከሚሯሯጡት ወጣቶች መካከል በመልክ የምትመሳሰል ወጣት ደጋግመን እናያት ነበርና ’’ኢትዮጵያዊ 
ትመስሊያለሽ።እንዲያው ከወዴት ነሽ?’’አልኳት።’’ብዙ ሰዎች እንደዚያ ይሉኛል።ኤርትራዊ እንደሆንኩም የሚገምቱ 
አሉ።እኔስ ከሞሮኮ ነኝ። አገሮቻችን መልካም ወዳጅነት እየፈጠሩ ናቸው መሰለኝ።እንዴት ነው ግንኙነታችን?’’ብላ መልሴን 
ትጠብቅ ጀመር። 

በዜግነት እንግሊዛዊ በዘር ሐረጓ ደግሞ ከቪዬትናምና ከሐንጋሪ እንደምትወለድ የገለጸችልኝ ኮንሳታንስ ሐስዝ ለአይ ሲ 
ፐብሊኬሽን የምትሰራ ወጣት ናት።’’አገራችሁ እኮ በምታስመዘግበው ዕድገት ታዋቂነት እያተረፈች መጥታለች’’ስትል 
እማኝነቷን ገለጸችልኝ።አዲስ አበባን ለመጎብኘት እንደምትሻም ነገረችኝ። 

ስሰናበት 

በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ለመሳተፍ ፍላጎት ያላቸው ግብጻውያን አጋጥመውኛል።ጀማል አብደል ናስር የኔት ዌይ ኩባንያ 
ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናቸው።በሙጫና ወረቀት ምርት ላይ የተሰማሩ ባለሀብት። 

ሌላው ባለሀብት ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አድራሻችውን እንዳደርስም በአደራ ሰጥተውኛል።በኬሚካል ኢንዱስትሪ 
ዘርፍ የተሰማሩት ሮበር ሲድራ የሚባሉ። 



ከሥራቸው ባህርይ አንጻር ተጠራጣሪ የጸጥታ ኃይሎች እንዳጋጠሙኝ ሁሉ፤ለሥራ የሄድኩና ሌላ ተልዕኮ እንደሌለኝ አምነው 
‘’አንተ ሰላማዊ ሰው ነህ።መፈተሽ አያስፈልገንም’’ ብለው የሚያሳልፉኝ አንዳንዴም እንዲያው ለወጉ ያህል የሚፈትሹኝ 
አንድ የፖሊስ መኮንንና ባልደረቦቻቸውም በሆቴሌ በሚደረገው ፍተሻ ይገጥሙኝ ነበር። 

ካይሮን ለቅቄ ወደ አዲስ አበባ ልሳፈር የመጨረሻውን ፍተሻ ያደረጉልኝ የግብፅ አየር መንገድ ሠራተኛ የእኔና የአገሬን ማንነት 
ሲያውቁ ‘’የዚህ ግድብ ግንባታችሁ ነገር…… ‘’ብለው ጣል ያደረጓት ሐረግ ስጋታቸውን የምትገልጽ ከእኔ ምላሽ የምትፈልግ 
ሆና አገኘኋት።ለጥቂት ጊዜ ሥራ ባስፈታም፤ትንሹ አምባሳደር ሆኛለሁና ምላሼን ሰጥቼ ተለየኋቸው። 

‘’አሰላም አሌኩም’’ ብሎ ለቀረባቸው ሰው አጻፋዊ መልሱን በመስጠት ወንድምና እህትነታቸውን የሚያሳዩት አብዛኛዎቹ 
ግብጻውያን የህዳሴው ግድብ ግንባታ ጉዳይ ሲነሳ እንደሚጨንቃቸው ከፊታቸው ይነበባል። 

ግብፅ የሄደና በተለይ እንደ እኔ ታች ድረስ ያሉትን ግብጻውያን ጭምር ያገኘ ሁሉ፤ የግድቡ ግንባታ እንደማይጎዳቸው ማሳመንን 
የዜግነት ግዳጁ ሊያደርገው ይገባዋል እላለሁ። 

 


