ሐሰት፡ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታህ አልሲሲ ከትግራይም ሆነ የኦሮሚያን ህዝብ ጋር በተገናኘ
የሰጡት ማስጠንቀቂያ የለም።
ከትግራይም ሆነ ከኦሮሚያ ህዝብ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ግብፅ የጦር መሳርያዎችን ወደ ፖርት-ሱዳን
እንደምታስጠጋ ማስጠንቀቋን የሚያስረዳ ምንም አይነት ማስረጃ የለም ፡፡
ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታህ አልሲሲ ለጠ/ሚ አብይ አህመድ በትግራይ እና ኦሮሞ ህዝብ የሚፈፅሙ ግፍ እና በደል
እስካለቆመ ድረስ ግብፅ የጦር መሳርያዋ ወደ ቦርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ አስጠነቀቀች ተብሎ በፌስቡክ የተጋራው ልጥፍ
ሐሰተኛ ነው።
በልጥፉ ላይ በአማርኛ ቋንቋ የተጻፈው ጽሁፍ “ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ዳግማዊ ሙሴ ብሎ የሚጠሩት ሲያዩት
የሚፈሩት እንደ አምላክ ክብር እና ሞገስ የሚሰጡት ጀግናው የግብፅ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታህ አልሲሲ ለኢትዮጵያ ጠ/ሚ
አብይ አህመድ በትግራይ እና ኦሮሞ ህዝብ የሚፈፅሙ ግፍ እና በደል እስካለቆመ ድረስ ግብፅ የጦር መሳርያዋ ወደ ቦርትሱዳን እንደምታስጠጋ ግብፅ አስጠነቀቀች” ይላል።

ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ያለችው የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ጉዳይ በሦስቱ ሀገራት ማለትም በኢትዮጵያ፣ ግብጽና
ሱዳን መካከል ከፍተኛ አለመግባባት የፈጠረ ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል። ካይሮ እና ካርቱምም ቀደም ባሉት ጊዜያት የህዳሴ
ግድብ ፕሮጀክት የውሃ ድርሻቸውን እንደሚቀንስ እና ኢኮኖሚያቸውን በእጅጉ እንደሚጎዳ ያላቸውን ስጋት በተልደጋጋሚ
ይገልጻሉ። በተጨማሪ ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ በድንበር ጉዳይ ከሱዳን ጋር ውጥረት ውስጥ ትገኛለች፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ
የሱዳንና የግብጽ ወታደራዊ ኝኙነት እየጠነከረ መቷል።
በግንቦት 2013 የሱዳን እና የግብፅ ሰራዊቶች በሱዳን ደቡባዊ ኮርዶፋን ግዛት "Guardians of the Nile (የአባይ
ጠባቂዎች)" የተሰኘ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ አድርገዋል። የባህር እና የአየር ኃይል እንዲሁም የእግረኛ ወታደሮችን ያካተተ
ወታደራዊ ልምምድ፣ የጋራ አቅምን ለማሻሻል እና በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ስምምነት ለማሳደግ ታስቦ የተካሄደ
ነበር ተብሏል።
የሁለቱ አገራት የሥራ ኃላፊዎች በአስተያየታቸው ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ በቀጥታ ባይጠቅሱም ፣ ልምምዶቹ ለአዲስ አበባ
መልእክት ለመላክ የታሰቡ መሆናቸውንና ፣ አስፈላጊም ከሆነ በግድቡ ጉዳይ ላይ የወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ለማድረግ
ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በህዳር 2013 የጋራ ወታደራዊ የአየር ሀይል ልምምዶች ማድረግ የጀመሩት የሱዳን እና ግብፅ ጦር “Nile Eagles 2,
(አባይ ንስሮች 2)” የተሰኙት ልምምዶች በሱዳን ማርዋ አየር ማረፊያ አድርገው ነበር።
ኤቢሲ የተሰኘው የዜና ወኪል የሱዳን የመንግስት መገናኛዎችን ጠቅሶ እንዳለው ከሆነ ቁጥሩ በውል ያልታወቀ የግብጽ
ባታሊዮን ጦር ሱዳን ገብቷል። ቀጣዩ ሃይልም ወደ ሱዳን በባህር ከነ ሙሉ ትጥቁ እንደሚገባ አስታውቋል። ይህ የሆነው
በመጋቢት ወር የግብፅ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ ኤል ሲሲ ሀገራቸው በናይል ውሃ ድርሻዋ ላይ ከቶውንም “የማይነካ”
መሆኑን በማስጠንቀቅ ኢትዮጵያ ያለዓለም ዓቀፍ ስምምነት ግድቧን ብትሞላ በአካባቢው “ማንም ሊገምተው በማይችል
ደረጃ አለመረጋጋት ውስጥ እንደሚወድቅ ካስተነቀቁ በሁዋላ ነው።
አልሲሲ ” የማይነካ ” በሚል የአገራቸውን ተጠቃሚነት በማስቀደም ሱዳንን በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማስፈራራት
ቢሞክሩም፣ የጦር ሃያላቸውን በልምምድ ስም ቢልኩም ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት በተያዘው እቅድና
ሶስቱ አገሮ በባለሙያዎች ቀርቦላቸው በፈረሙት ውል መሰረት እንደሚከናወን ይፋ አድርጋለች።
እንደ ግብጽ ሁሉ ኢትዮጵያም ” በብሄራዊ ጥቅሜ አልደራደርም፤ ፍትሃዊ ጥቅሜን ከማስተበቅ የሚከለክለኝ ምድራዊ ሃይል
የለም” ብላለች። በሰኔ 2013 ኢትዮጵያ የግድቡን ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ማጠናቀቋን የውሃ፣ ኢነርጂ እና መስኖ
ሚንስትሩ ዶ/ር ኢንጅ. ስለሺ በቀለ አስታውቀዋል። "የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በመጠናቀቁ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ"
ያሉት ዶ/ር ኢንጅነር ስለሺ "ግድቡ በአሁኑ ወቅት መያዝ የሚያስፈልገውን ውሃ ይዟል" ብለዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ሱዳን የቤኒሻንጉልንና የትህነግ ሰራዊት በማሰልጠን ወደ ኢትዮጵያ ሰርገው እንዲገቡ በተደጋጋሚ
ሙከራ ማድረጉ፣ በርካቶች ሰርገው ለመግባት ሲሞክሩ መደምሰሳቸውና መማረካቸውን የኢትዮጵያ መንግስት ሲያስታውቅ
ቆይቷል።
በተለያዩ ጊዜያት ግብጽ ከሱዳን ጋር የተለያዩ የወታደራዊ ኝኙነት አድርጋለች። ይሁንና ከትግራይም ሆነ ከኦሮሚያ ህዝብ
ጉዳይ ጋር በተገናኘ ግብፅ የጦር መሳርያዎችን ወደ ፖርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ ማስጠንቀቋን የሚያስረዳ ምንም አይነት
ማስረጃ የለም።

አርትስ ቲቪ በትግራይ እና ኦሮሞ ህዝብ የሚፈፀመው ግፍ እና በደል እስካለቆመ ድረስ ግብፅ የጦር
መሳርያዋ ወደ ፖርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ ግብፅ አስጠነቀቀች የሚለውን የፌስቡክ ልጥፍ ተመልክቶ
ሐሰተኛ ሆኖ አግኝቶታል፡፡

ይህ ልጥፍ በፌስቡክ እና በተለያዩ የማህበራዊ ድረ ገጾች ላይ የፔሳቼክ የእውነታ መርማሪዎች በተከታታይ የሚያደርጉት
የመረጃ ማረጋገጥ እና የተሳሳተ መረጃን የማጋለጥ ተግባር አካል ነው::
እንደ ፔሳቼክ ያሉ ገለልተኛ ሶስተኛ ወገን የእውነት መርማሪ ድርጅቶች ከፌስቡክ እና የማህበራዊ ድረ ገጾች ጋር
በመጣመር የሃሰት ዜናን መለየት እንዲያስችልዎ ይሰራሉ:: ይህን የምናደርገውም በየማህበራዊ ድረ ገጾች ላይ የሚመለከቱት
ልጥፍ/ መረጃ መነሻቸውን በማያያዝ እና ጠለቅ ያለ ዕይታ እንዲኖርዎ በማድረግ ነው::
በፌስ ቡክ ላይ የሐሰተኛ መረጃ ወይም የተጭበረበረ የመሰልዎ አጋጣሚ አለ?እንግድያውስ በእዚህ መንገድ ጥቆማ መስጠት
ይችላሉ::እንዲሁም ይህን ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን በመጠቀም አጠራጣሪ መልዕክቶችን ለመለየት የፔሳቼክ መንገዶችን ማየት
ይችላሉ::

ይህ የእውነታ ምርመራ በፔሳቼክ የእውነት መርማሪ ረደኤት አበራ ተጽፎ በፔሳቼክ ም/አዘጋጅ ኤደን ብርሃኔ አርትኦት የቀረበ
ነው::
አንቀጹ ለህትመት እንዲበቃ ያረጋገጠው ደግሞ የፔሳቼክ ዋ/አዘጋጅ ኤኖክ ናያርኪ ነው::

ፔሳቼክ የምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የፋይናንስ መረጃ መርማሪ ተቋም ነው :: ካትሪን ጊቼሩ እና ጀስቲን አርንስቴን በተባሉ ሰዎች
የተመሰረተ እንዲሁም በአህጉሪቱ ትልቁ የሲቪክ ቴክኖሎጂ እና የጋዜጠኝነት መረጃ ቋት አቅራቢ በኮድ አፍሪካ የተገነባ ነው::
እንደ ጤና : የገጠር ልማት እና የንጹህ ውሃ አቅርቦት በመሳሰሉ መስኮች ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ከመንግስት የሚጠበቁ
አቅርቦቶች ላይ የተጨባጩን ዓለም እይታችንን ሊቀርጹ የሚችሉ በይፋ በሚሰራጩ የፋይናንንስ መረጃዎችን ዙርያ
ህብረተሰቡ እውነተኛ መረጃን ማገናዘብ እንዲችል ለማገዝ የሚያስችል ድጋፍ ይሰጣል:: ፔሳቼክ ሚድያዎች የሚያቀርቡትን
ጥንቅርም ይፈትናል:: የበለጠ መረጃ ለማግኘት pesacheck.org. ይጎብኙ::
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ፔሳቼክ ኮድ ፎር አፍሪካ ከዶቼቬለ አካዳሚያ ባገኘው ድጋፍ እና ከሌሎች የአፍሪካ ሚድያዎች እንዲሁም የሲቪክ ተቋማት
ጋር በመተባበር ኢኖቬት አፍሪካ ፈንድ በሚለው መስመሩ የሚያቀርበው እንቅስቃሴ ነው::

