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አጉል ጀብደኝነት ለነማን በጄ? 
 

 
አትናቲዎስ    06/14/13 

 
ከሰሞኑ የዓለማችንን ታላላቅ የሚዲያ ተቋማት ትኩረት የሳበ ጉዳይ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ 

በዓባይ ወንዝ ላይ የምትገነባው፣ የሃይል ማመንጫ ግድብ እንደነበር ከተለያዩ የመገናኛ 

ብዙሀን አውታሮች ያሰባሰብኳቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። 

 

ታላቁ የኢትዮጰያ ህዳሴ ግድብ የሚገነባበትን ቦታ ከውሃው ፍሰት ነጻ ለማድረግ ሲባል፣ 

የዓባይ ወንዝን ውሃ ከተለመደው የጉዞ አቅጣጫ ወጥቶ በተሰራለት ሰው ሰራሽ አቅጣጫ 

በጊዚያዊነት እንዲፈስስ መደረጉን የሀገራችን መንግስት በይፋ ካሳወቀ ጀምሮ  ጉዳዩ እንደ 

አዲስ እየተነሳ የዓለማችን ሰሞነኛና አቢይ የመነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ ሰንብቷል። ይህን 

በማድረግ ረገድ፣ ዋነኛውን |የአራጋቢነት ሚና´ የተጫወቱት ደግሞ፣ የግብፅ ተቃዋሚ 

ፖለቲከኞችና አመራሮች እንዲሁም አንዳንድ የዓረቡ ዓለም የሚዲያ ተቋማት ወይም 

ጋዜጠኞች ናቸው ማለት ይቻላል።  

 

ለምሳሌ የኳታሩ አልጀዚራ ቴሌቪዥን፣ ባለፈው ረቡዕ ግንቦት 21 ቀን 2005 ዓ/ም 

|ኢንሳይድ ስቶሪ´ በተሰኘ የእንግሊዝኛ ፕሮግራሙ ላይ ከኢትዮጵያ የመንግስት 

ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስቴር ክቡር አቶ በረከት ስምኦንን!እንዲሁም ከካይሮና ከለንደን፣ 

ሁለት የፖለቲካ ተንታኞችን ጋብዞ፣ በቀጥታ ስርጭት ለ25 ደቂቃ ያወያየበትን ዘገባ 

ያጠናቀረው   (ያዘጋጀው) ዴቪድ የተባለ  የጣቢያው ጋዜጠኛ ያሳየው የ|አራጋቢነት´ 

አዝማሚያ በበርካታ ተመልካቾች ዘንድ ቅሬታ መፍጠሩን አልጀዚራ ራሱ ድረ ገፁ ላይ 

የጫነው  መረጃ ያመለክታል። 

 

ለተከታታይ ቀናት በስፋት የመሰራጨት ዕድል ያገኘውን የ25 ደቂቃ ፕሮግራም ሆን ብሎ 

የማራገብ ፍላጎት መኖሩን ይበልጥ የሚያሳብቅባቸውም "Death on the nile" በግርድፉ 

ሲመነዘር |በዓባይ ላይ የሞት ሽረት ትንቅንቅ´ የሚል ርዕስ የተሰጠው መሆኑ ነው። 

ፕሮግራሙን በዋና አዘጋጅነት የመራው ጋዜጠኛ ዴቪድ፣ የውይይቱን ተሳታፊዎች እሱ 

ወደሚፈልገው አቅጣጫ ለመጠምዘዝ ሲል በተደጋጋሚ ጣልቃ እየገባ ጫና መፍጠሩና 

በተለይ ደግሞ አቶ በረከት ላይ ያን ያህል ብሶበት መታየቱም ፕሮግራሙን በይበልጥም 

ጋዜጠኛውንና አዘጋጆቹን በእጅጉ እንድንታዘባቸው አድርጎናል። 
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የቴሌቪዥን ጣቢያው ያን 25 ደቂቃ የፈጀ የቀጥታ ስርጭት ማስተላለፉን ተከትሎ፣ 

በተለይም የግብፅ ሚዲያዎች ጉዳዩን ልክ እንዳዲስ ነገር እየተቀባበሉ፣ ሲያራግቡት 

መስተዋላቸውና ከቶውንም የዚያች አገር ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፕሬዚዳንት መሐመድ 

ሙርሲን መንግስት፣ በዕንጭጩ ለመቅጨት እንደመልካም አጋጣሚ እንዲጠቀሙበት 

ለማድረግ ያለመ ፕሮፓጋንዳቸውን ማጧጧፍ መጀመራቸው እጅግ በርካታ የቅርብም 

የሩቅም ታዛቢዎችን ያሰገረመ ሆኗል። 

 

በተለይም ራሷ ሀገራችን ቀደም ሲል ባቀረበችው ሃሳብ  መሰረት ከኢትዮጵያ፣ ከሱዳን፣ 

ከግብፅና ከገለልተኛ ዓለም አቀፍ ታዋቂ ባለሙያዎች ተወጣጥቶ የተቋቋመው የቴክኒክ 

ኮሚቴ ታላቁ የኃይል ማመንጫ ግድብ ሲገነባ በሁለቱ የግርጌ ሀገራት ላይ፣ የሚያስከትለው 

አንዳች ጉዳት ስለመኖር - አለመኖሩ፣ ሲያጠናና ሲመረምር ቆይቶ፣ ግድቡ ግብፅንም ሆነ 

ሱዳንን የሚያሰጋ ችግር ሊፈጥር እንደማይችልና ከዚህ ይልቅ ለሁሉም ወገኖች ታላቅ 

ጠቀሜታ እንዳለው ያረጋገጠበትን፣ የሶስትዮሽ ሪፖርቱን ለየሀገራቱ መንግስታት ባቀረበበት 

ማግስት ጉዳዩን ልክ እንደ አዲስ ክስተት አጋግለው በማቅረብ የስልጣን ማራዘሚያ ወይም 

የውስጣዊ ፖለቲካ ግለት ማብረጃና አቅጣጫ ማስቀየሻ ሊያደርጉት ሲሞክሩ መስተዋላቸው 

በእርግጥም  አስገራሚ ነው።  

 

ፖለቲካዊ ዘውግ እንዳለው በስፋት የሚነገርለትን የግብፅ ሚዲያዎች ድራማ፣ በማቀነባበር 

ረገድ፣ አንዳንድ የሀገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የመሪ ተዋናይነቱን ሚና ሳይጫወቱ 

እንዳልቀሩ በርካታ አስተያየት ሰጪዎች የሚስማሙበትን ያህል፣ አንዳንድ የኢትዮጰያን 

ውድቀት እንጂ ትንሳኤዋን ማየት የማይሹ ታሪካዊ ጠላቶቿ ረጃጅም የክፋት እጆቻቸውን፣ 

በስውር ጣልቃ እያስገቡ ነገሩን ለማባባስ ከመሞከር እንደማይቦዝኑ መጠረጠር ተገቢ ነው 

ሲሉ ቅን ስጋታቸውን የሚገልፁ ወገኖችም ግን አልጠፉም። 

ለዚሁ ግምታቸው እንደዋነኛ ምክንያት አድርገው የሚያቀርቡት ደግሞ፣ ሰሞኑን ግብፅ 

ውስጥ በታላቁ  የኢትዮጵያ ህዳሴ ግንባታ ዙሪያ የተፈጠረው ውዝግብ፣ ከቀን ወደቀን 

እየተጋጋለ ሔዶ የፕሬዚዳንት ሙርሲን መንግስት ጭምር ለትዝብት የዳረገ ብዥታ ወይም 

መደናገጥ ያስከተለውን አቧራ ማስነሳት የቻሉት፣ የዚያች ሀገር ተቃዋሚ ፖለቲከኞችና 

የነሱን ጠብ አጫሪ አጀንዳ ለማሳከት ባለመ ጩኸት የተጠመዱት ሚዲያዎች በቻ 

አይደሉም የሚል ነው። 
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ይልቁንም አንዳንድ የጀብደኝነት አባዜ የተጠናወታቸው የሃይማኖት አባቶችና "ምሁራን" 

ናቸው ነገሩ ይበልጥ እንዲካረርና ወዳልተጠበቀ አቅጣጫ እንዲያመራ ለማድረግ እየሞከሩ 

ያሉት ሲሉም ምንጭ ጠቅሰው ያስረዳሉ። ለአብነት ያህልም፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ የሚገነባበትን ቦታ ደረቅ ለማድረግ ሲባል፣ የዓባይ ወንዝ ውሃን አቅጣጫ 

በጊዚያዊነት የማስቀየሱ ተግባር መከናወኑን ተከትሎ |የጃማዕ አል ኢስላሚያ´ ሙፍቲ 

የሆኑት ሼክ አብደል አክሄር ሐመድ ለተከታዮቻቸው ያሰሙትን አደገኛ ንግግር በዋቢነት 

ያቀርባሉ እነዚሁ ወገኖች። 

 

የጃማዕ አልኢስላሚያው ሙፍቲ |ኢትዮጵያ የዓባይን ወንዝ አቅጣጫ ማስቀየሯ በግብፅ 

ህዝብ ላይ ጦረነት እንዳወጀች ይቆጠራል፣´ ሲሉ ቁጭት ባዘለ ስሜታዊነት ጉዳዩን 

ሊያካብዱት መሞከራቸው በተለያዩ ማህበራዊ ድረ ገፆች የተዘገበ ሲሆን፣ አንዳንድ 

የእርሳቸውን አፍራሽ ንግግር እያስጮሁ በማስተጋባት ላይ የሚገኙ ተከታዮቻቸው 

መኖራቸውም ይገለፃል። እናም ከነሼክ አብደል አክሄር ሀማድ ዓይነቶቹ ጀብደኛ 

የሃይማኖት አባቶች በስተጀርባ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ሊኖሩ አይችሉም ብሎ ማመን 

እንደሚያስቸግር ነው ሰሞኑን በጉዳዩ ዙሪያ ከሚሰነዘሩ የህዝብ አስተያየቶች መገንዘብ 

የተቻለው። 

 

የቀድሞው ፕሬዚዳንታቸው የአንዋር ሳዳት ልጅ መሐመድ፣ በሊቀመንበርነት የሚመራውን 

ተቃዋሚ ፓርቲ ወክሎ |መስር አልዮም´  ለተሰኘ የአረብኛ ቴሌቪን ጣቢያ በሰጠው 

አስተያየት የሰነዘረው ሃሳብም፣ የጃማዕ አል ኢስላሚያው ሙፍቲ ካሳዩት ፈርኦናዊ አቋም 

ብዙም የተለየ ነው ማለት ያስቸግራል።  

 

የዓባይ ወንዝ ውሃ ምንጭ የሆነችው ኢትዮጵያ፣ ታላቁን የህዳሴ ኃይል ማመንጫ ግድብ 

ከመገንባት ትታቀብ ዘንድ፣ ግብፃውያን |ከመቼውም ጊዜ በላይ ተረባርበው ውስጣዊ ግፊት 

መፍጠርና ጫና ማሳደር መቻል´ እንደሚጠበቅባቸው አጠንክሮ ማሳሰቡ አልበቃ ብሎ፣ 

እንደ ኤርትራ ሶማሊያና ሱዳን፣ ባሉት ጎረቤት ሀገራት ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ኃይሎችን በትጥቅና ስንቅ እያጠናከሩ በእጅ አዙር ወረራ ሊያተራምሱን 

እንደሚገባ ጭምር በአደባባይ ሲዝቱ  ተደምጠዋል። 

 

ሌላው በርካታ ሰዎችን ያስገረመ ጉዳይ ደግሞ ሰሞኑን ግብፅ ውስጥ እንደ አዲስ 

ያገረሸውን፣ የዓባይ ወንዝ ውሃን በብቸኝነት የመቆጣጠር ፈርኦናዊ  አጀንዳ ከቀሰቀሱት 

ምክንያቶች አንዱ፣ |ፕሬዚዳንት  ሙርሲ ለአፍሪካ ህብረት 50ኛ ዓመት አዲስ አበባ 
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በሔዱበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ተገቢ ክብር አልሰጣቸውም´ የሚል ቅሬታ 

እንደሆነ  ተደርጎ ሲናፈስ መሰንበቱ ነው።  ይህን ለርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ሲባል  ሆን 

ተብሎ የተፈበረከ፣ የፀጉር ሰንጣቂ ሚዲያዎች የወሬ ዘመቻ፣ መሐመድ ሙርሲንና 

የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲያቸውን አምርረው በመቃወም የሚታወቁ አንዳንድ 

ግብፃውያን ጭምር ሲያራግቡት  መስተዋላቸው ደግሞ የካይሮውን ድራማ የኮሜዲ ዘውግ 

እንዲኖረው ያደረገ ክስተት ነው ማለት ይቻላል። 

 

ለምሳሌ ሚስተር አይማን አቡል ኢሳ የተባሉ የግብፅ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዋና ፀሐፊ ይህን 

ሰንካላ ምክንያት በወርድና በቁመት ቆራርጠው እየቀጠሉ፣ ህዝቡን ለፀረ ኢትዮጰያ 

ተቃውሞ ሊቀሰቅሱበት መሞከራቸውን |ጌት አህራም´ የተሰኘው የሚዲያ ተቋም ዘግቧል። 

እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ተደማምረው የፈጠሩት ውዥንብር ነው ግበፅን በአንድ እግሯ 

አቁሟት የሰነበተው። ከዚህ አኳያ በፕሬዚዳንት ሙርሲ የሚመራው የሀገሪቱ መንግስት ላይ 

ያልተጠበቀ ጫና ለመፍጠር ሲባል ተቃዋሚዎችና ፀጉር ሰንጣቂ ሚዲያዎች፣ የከፈቱት ፀረ 

ኢትዮጵያ የቃላት ጦርነት ተደርጎ ቢወሰድ ተገቢ ይመስለኛል።  

 

ከዓባይ ውሃ የተፈጥሮ ፍሰት አቅጣጫ ውጭ በጊዚያዊነት መቀልበሱ ይፋ በመደረጉ 

ምክንያት፣ሁኔታው እንደ አዲስ አገርሽቶ የሰነበተው የግብፃውያን ውዝግብ፣ ዛሬም ቢሆን 

የዓባይን ውሃ በብቸኝነት ለመቆጣጠር የመፈለግ ፈርኦናዊ አስተሳሰብ የተጠናወታቸው 

ፖለቲከኞች በዚያች አገር መኖራቸውንና ምንጊዜም የመሰላቸውን ምክንያት እየፈጠሩ 

አድብተው እየጠበቁን ስለመሆናቸው እንድንገነዘብ ያደረገ አጋጣሚ እንደሆነም ደፍሮ 

መናገር ይቻላል። 

 

በዚህ ሁሉ ሆነ ተብሎ በተቀነባበረ የሚዲያና የተቃዋሚ ፓርቲዎች ውዥንብር፣ የተነሳው 

አቧራ ፕሬዚዳንት መሐመድ ሙርሲን ጭምር ወዳልተጠበቀ የአቋም መዋዠቅ አደጋ 

የሚወስድ ብዥታ ውስጥ ሲያስገባቸው መስተዋሉ እንብዛም አያስገርምም የሚል አስተያየት 

የሚሰጡ ወገኖች መኖራቸውም ለዚህ ነው። እንዲያውም |የፕሬዚዳንቱ ፖለቲካዊ ስብዕና፣ 

የሃይማኖት ፅንፈኝነትን እንደርዕዮተ ዓለም ከሚቆጥረው የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ 

ጋር በጥብቅ የተቆራኘ እንደመሆኑ መጠን፣ ሰሞኑን የሀገራቸው ሚዲያዎችና ስልጣን ናፋቂ 

የተቃዋሚ ፖለቲከኞች፣ በተቀናጀ መልኩ የከፈቱባቸውን ጠልፎ የመጣል ዘመቻ፣ ለማርገብ 

ከመሞከር ይልቅ ጨርሶ በሚያባብስ ስሜታዊነት እየተርበተበቱ ሲዘበራርቁ መስተዋላቸው 

ያንያህልም ሊያስገርም አይገባም´ የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች ጥቂት አይደሉም።  

 



 5 

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጉዳዩን የተረዱበት ሰከን ያለ መንፈስ ግን ለግብፅ ወንድም 

ህዝብ ያላቸውን አክብሮት  ላይ እምነት የሚያመለክትና መቀጠልም ያለበት   ሆኖ ነው 

ያገኘሁት እኔ በበኩሌ። ምክንያቱም ዛሬም እንደጥንቱ |ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር መቁረጥ 

ይቻላል´ ብለው የሚያምኑ ግብፃውያን ፖለቲከኞች፣ የዓባይ ወንዝ የትውልድ ሀገር 

ለሆነችው ኢትዮጵያ፣ በውሃ ሀብቷ የመጠቀም መብት ለምን ይሰጣታል እያሉ፣ 

የሚያሰሙትን ያረጀ ያፈጀ ስብከት በማንኛውም አጋጣሚ ከማጋለጥ ጎን ለጎን 

ትክክከለኛውን ሁኔታ ለሚገነዘቡልን የግብጽ ምሁራን፣ፖለቲከኞችና የህብረተሰብ ክፍሎች 

እንዲሁም ለግብፅ ህዝብ ያለንን አክብሮት፣ በተለመደው የወንድማማችነት መንፈስ 

ከመግለፅ መቦዘን አይኖርብንም። 

 

የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ |አንዳንድ የግብፅ ፖለቲከኞች 

ህዝባቸውን አደንዝዘው ለመግዛት ዓባይን እንደኮኬን ይጠቀሙበታል´ ያሉትን ነገር ፈፅሞ 

መዘንጋት የለብንም። ይህን በትክክል የሚያረጋግጥልን ክስተት ደግሞ የፈርኦን ዘመን 

ጀብደኝነት የተጠናወታቸው የግብጽ አንዳንድ ሙፍቲሆችና የሚዲያ ተቋማት፣ ጉዳዩን ልክ 

እንደ አዲስ ክስተት አንስተው፣ ሰሞኑን በቅብብሎሽ ሲያራግቡት መሰንበታቸው ነው።  

 

ይህ አሁን ያለንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን፣ እንደ አንዳንድ የግብፅ ፖለቲከኞች ከሞኝ ደጃፍ 

ሞፈር እየቆረጡ መኖርን የሙጥኝ ማለት ለሚያምራቸው ራስ ወዳዶች፣ እንደማያዋጣና 

የዓባይ ወንዝ ውሃም፣ የተፋሰሱ ሀገራት ህዝቦች በአፍሪካዊ የወንድማማችነት መንፈስ 

ተሳስበን ለፍትሐዊ የጋራ ጥቅም እንድናውለው ከፈጣሪ የተለገሰን ተፈጥሯዊ ፀጋ እንጂ፣ 

ግብፃውያን ወንድሞቻችንን አደንዝዞ ለመግዛት የሚያገለግል ኮኬን (አደንዛዥ ዕፅ) 

እንዳልሆነ በማያሻማ ሁኔታ የማስገንዘብ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አምናለሁ። 

 

ኢትዮጵያውያን ከጥንት እስከ ዛሬ በዓለም ታሪክ ፊት የምንታወቅበት፣ ሀገራዊ መገለጫችን 

ለመላው አፍሪካውያን ህዝቦች መብትና ነፃነት መከበር፣ እንዲሁም ለአህጉሪቱ ዘላቂ 

ዕጣፈንታ በሚበጅ የጋራ ስምምነት ላይ ለተመሰረተ የጋራ ጥቅም መረጋገጥ፣ በግንባር 

ቀደምትነት ተሰልፈን የምንታገል፣ ወይም የሀገራትን ብሔራዊ ጥቅም ላማከለ የውጭ 

ግንኙነት መርህ በፅናት የምንቆም ህዝቦች የመሆናችን እውነታነው እንጂ፣ ፀጉር 

ሰንጣቂዎቹ የግብፅ ሚዲያዎች እንደሚያናፍሱት የሌሎች ህልውና ደንታ የማይሰጠን ራስ 

ወዳዶች ስለመሆናችን የሚያመለክት አንድም ታሪካዊ አጋጣሚ የለም።  
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እንደእኔ ዕምነት የግብፅ ህዝብ ለዓባይ ውሃ የሚያሳየው የብቸኛ የባለቤትነት ስሜት  ገደብ 

ያለፈ ሆኖ የሚስተዋለው፣ ምናልባትም እያንዳንዱ የዚያች ጥንታዊት ሀገር ዜጋ በግሃዱ 

ዓለም ሲኖር፣ ናይል ለነሱ በእርግጥም የህልውናቸው ፅኑ  መሰረት የመሆኑን ነባራዊ 

እውነታ አምኖ እንዲቀበል የሚያደርገው፣ መላውን የዓባይ ተፋሰስ ሀገራት አቆራርጦ 

እየተጓዘ እዚያ የሚደርሰው የወንዙ ውሃ፣ ለነሱ የሚሰጣቸውን ፈርጀ ብዙ ጠቀሜታ ብቻ 

እንጂ፣የውሃው መገኛ ስለሆኑት የተፋሰሱ የራስጌ ሀገራት የጋራ ባለቤትነት፣መብትና 

ተጠቃሚነት ምንም ሲባል አለመስማታቸው ይመስለኛል።  

 

እኛ ኢትዮጵያዊያን ግን እንደአለመታደል  ሆኖ በእስከዛሬው ረዥም ታሪካችን ታላቁ 

የዓባይ ዥረት ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሲሰጥ ሳይሆን እትብቱ የተቀበረባት እናት 

ሀገር ላይ የሚያደርሰውን መጠነ ሰፊ ጉዳት እየተመለከትን በቁጭት ቆሽታችን እንዳረረ 

ነበር ዘመናትን ስናስቆጥር የኖርነው። ስለሆነም ይህ ዓይነቱ ቅጥ ያጣ ኢ-ፍትሃዊነት 

የፈጠረው አሳዛኝ ታሪክ እንዲቀጥል ለሚሹ ፈርኦናዊያን ኃይሎች፣ ፈፅሞ እንደማንፈቅድ 

ልናሳውቃቸውና፣ ዘመኑ |ከባልሸ ባሌ ይበልጣል ሽሮ አበድሪኝ´ የሚባልበት እንዳልሆነ፣ 

ከአጉል ጀብደኝነት በፀዳ መንፈስ ልናስገነዘባቸው ይገባል።  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


