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ይድረስ    

   በተሸነቆረው ሁሉ ለሚሠነቀሩ ብልጣብልጦች እና ጀብደኞች   
 

ስሜነህ 

02-19-16  

የኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብ ጠንካራ ቀጠናዊ ትስስርን ለመፍጠር እንደሚያስችል ግድቡን 

የጎበኙ የሶስት  ሀገራት አምባሳደሮች መናገራቸው የባለፈው ሰሞን አለም አቀፍ ዜና 

እንደነበር ይታወሳል።በኢትዮጵያ የአሜሪካ፣ የደቡብ ኮሪያና የጃፓን አምባሳደሮች ግድቡን 

መጎብኘታቸውን ጨምሮ። 

ከጉብኝቱ በኋላ ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ቆይታ ግድቡ ለታችኛው የተፋሰስ ሀገራት 

ጠቃሚ መሆኑን ማስመራቸው የጉዳያችን መለኪያ ነው።በዚሁ ወቅት  ግድቡ ጥራቱን 

በጠበቀ ሁኔታ ከግማሽ በላይ መጠናቀቁ ተብራርቷል። 

145 ሜትር ከፍታ ድረስ ግንባታው በሚከናወነው የአርማታ ሙሌት ስራም በቀኝና በግራ 

ክፍል 53 ሜትር መድረሱም እንዲሁ። 

የግድቡ ግንባታ ከመጀመሩ በፊትም ከታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ጋር በቂ ውይይት 

መካሄዱንና በተለይም ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ ተከታታይ ውይይቶችን ማድረጋቸውና  

አሁንም በማካሄድ ላይ እንደሚገኙም ጎብኚዎቹ መናገራቸውን ከተለያዩና አለም አቀፍ 

መገናኛ ብዙሃኖች ሰምተናል ፤አይተናል። 

የግድቡ መገንባት ለተፋሰሱ ሀገራት ብቻ ሳይሆን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን በኤሌክትሪክ 

ኃይል ለማስተሳሰር ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን ጨምሮ ፤በግድቡ አካባቢ የሚኖሩ 5 

ሺህ የሚጠጉ ቤተሰቦችም ተገቢው የካሳ ክፍያና ተለዋጭ መኖሪያ እንደተሰጣቸው 

ተመልክቷል። 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 6 ሺህ ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል በማመንጨት 

ከአፍሪካ ግዙፉ ፕሮጀክት ነው።  
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ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ አንዳንድ የግብጽ ብልጣ ብልጥ ሚዲያዎች ባረጀና ባፈጀ 

ዘመኑ በማይመጥን አስተሳሰብ የቆረቡ ጥቂት ምሁራኖቻቸውን እና ጽንፈኛ 

ፖለቲከኞቻቸውን በመጥቀስ የግንባታ ስራው እንደተቋረጠ አስመስለው  በሚሸነቁሯቸው 

ቀዳዳዎች ሁሉ የሚሰነቀሩ የሁለቱም ሃገራት ጀብደኞች ዘገባዎቹን ተከትለው 

የሚለጥፏቸው እንቧ ከረዮዎች በሁለቱ ሃገራት የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ብዥታ መፍጠሩ 

ነው።ስለሆነም የሶስትዮሽ ውይይቱ ከማቆም አለማቆምና ፤ግብጽን ከመጉዳት አለመጉዳት 

ጋር እንዳልተያያዘ እና ሊያያዝ የሚችልበትም አንዳች ምክንያት የሌለው የመሆኑን 

መረጃና ሚስጥራት ማውሳት የዚህ ጽሁፍ ግብ ነው። ትውልድ ተረካቢ ዜጎች  ዛሬ 

የአባይን ወንዝ ለማስገበር ጉባ ላይ እየተረባረቡ ነው። 

ግድቡ የሚያርፍበት ሸለቋማ ቦታ ሙቀቱ እንደ እሳት ይጋረፋል። የሃገር ልጆች ግን 

የህዝባቸውን አደራ ይዘው ሌት ከቀን እየተጉ ነው። እረፍት አይታይባቸውም። ይቆርጣሉ፣ 

ይበይዳሉ፣ ይቆፍራሉ፣ ደማሚት ያፈነዳሉ፣ ይዳምጣሉ፣ ይገነባሉ... ሁሉም ሰው በስራና 

በሩጫ ላይ ነው የሚታየው። ከሰራተኞቹ እንቅስቃሴ እኩል አካባቢው ላይ ያረፈው ግድብ 

ምስክርነቱን ይሰጣል።በቆመው የግድቡ ሆድ ውስጥ በሰው ቁጥጥር የሚዘጉና የሚከፈቱ 

137 ሜትር ርዝመት እና በአማካይ ከመሬት ወደ ላይ ቁመቱ 8ነጥብ3 ሜትር ሲሆን 

7ነጥብ5 ሜትር ወርድ ያላቸው አራት ሰፋፊ የውሃ ማስተላለፊያ ትቦዎች በብረት 

የመለበጥ ስራም እየተከናወነ ነው። ከ16 የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ተርባይኖችም 

የሁለቱ መሰራት ተጀምሯል። በሁለቱ የግድቡ አናት ላይም በኮምፓክትድ ኮንከሪት 

የሙሌት ስራም እየተከናወነ ነው።  

ከግድቡ በተወሰነ ኪሎ ሜትር ርቅት ላይ አምስት ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የሳድል 

ዳም ላይ የሚገኘው የግድቡ ማስተንፈሻ እንደ ተራራ ከፍ ብሎ ተሰርቶ ይታያል። 

የተሰራው ሰው ሰራሽ ተራራ ውሃ እንዳያሰርግ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው።  

በሁሉም ቦታዎች የሚሰሩት ስራዎች ግድቡ ወደ ወሳኝ ምዕራፍ እየተሸጋገረ መሆኑን 

ያሳያል።ይህ ሁሉ እየሆነ የሚገኘው ግን ስለተፋሰሱ ሃገራት የጋራ ጥቅምና እድገት እንጂ 

ለኛ ብቻ አይደለም ። 
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ወንዙ በአራቱ ትቦዎች ማለፍ  የጀመረ ለታ የፕሮጀክቱ አዲስ ምዕራፍ መጀመሪያ 

መሆኑን በተቋረጠ ሽንቁር ውስጥ የሚሰነቀሩት ሁሉ ልብ ሊሉት ይገባል። ለኢትዮጵያም 

ሆነ ለታችኞቹ አገሮች ግድቡ ቁልፍ ምዕራፍ ላይ በመድረሱ ተስማምቶና ተነጋግሮ 

መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ እንደሆነም እንዲሁ። 

የግድቡ ግንባታ አቅም ከመገንባት አንጻር ትልቅ ልምድ ተገኝቶበታል ።   ከኤሌክትሪክ 

ማመንጨት ጋር የተያያዘውን የኢንጅነሪንግ ስራውን እየሰራ ያለው በብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን  መሆኑም ሁነኛ ማሳያ ነው።  

የኮርፖሬሽኑ የቴክኖሎጂ አቅም ከዲዛይን ጀምሮ እያደገ ነው። ለግድቡ ስራ ብቻ ሳይሆን 

ለብዙ ስራዎች መስፈንጠሪያ እንደሆነም ከመሰንቀራችን በፊት ልናጤን ይገባል። ብዙ 

ፈተናዎች ቢኖሩም ስኬታማ ሆኗል የሚያስብል ደረጃ ላይ መድረሱን ማየትና ማመን 

የራስ ፈንታ ነው።  ህብረተሰቡ ያልተቋረጠ ድጋፍ እያደረገ ያለውም ስለዚሁ እና ቀልድ 

ስላልሆነ ነው።   

የግድቡ ስራ በጥሩ መልኩ እየሄደ እንደሆነና በአንዳንድ ስራዎችም ከእቅዱ በላይ  እየሄደ 

ስለመሆኑና    በተለያየ መልኩ ወደ ኋላ የቀሩ ስራዎች የማካካስ ስራም እየተከናወነ 

ስለመሆኑ በመግቢያችን የተመለከቱት አለም አቀፍ ጎብኚዎች ምስክርነት ነው ። እስካሁን 

ከ 48 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉንም ጉዳዩን እቃ እቃ የሚያስመስሉት ብልጣ 

ብልጦችን ጨምሮ ጀብደኞቹም ልብ ሊሉት የሚገባ መረጃ ነው ።  

  

አሁን ግን ግድቡ ግንኙነታቸውን የሚያጠናክር ድልድይ እየሆነና የኢትዮጵያ መንግስትና 

ህዝብ ለታችኞቹ አገሮች እንደራሱ እንደሚያስብ የሚያውቁበት ወቅት ነው።  

እነሱ ከሚያራምዱት «ለብቻችን እንጠቀም አስተሳሰብ ወጥቶ በጋራ እንጠቀም የሚል 

አስተሳብ» ነው የምናራምደው። ኢትዮጵያ በገነባችው ግድብ የታችኞቹ አገር ህዝቦችም 

ይጠቀማሉ። ይህም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት አርቆ አስተዋይ መሆኑን የሚያሳይ 

ነው።  
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የታችኞቹን የተፋሰሱ አገሮች «አትፍሩ ውሃ ታገኛለችሁ ብቻ ሳይሆን። የኢትዮጵያ ህዝብ 

ለሌላው ህዝብ ምን ያህል እንደሚቆረቆር የሚያሳይ ነው። የሌሎች ሀገር ህዝቦች እንደኛ 

በመቁጠር ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ እየሰራን መሆኑም ይህ ትውልድ አርቆ 

የሚያስብ መሆኑ ማረጋጋጫ ነው ።  

እንግዲህ ይህ እውነታ ባለበት ብዥታው የመጣው ባለፈው ሰሞን ከግብጽ ፣ 

ሱዳንናኢትዮጵያ የተውጣጡት የመስኖ ሚንስትሮች በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም 

ተገናኝተው የፈረንሳይ አማካሪ ድርጅቶች በታላቁ ህዳሴ ግድብ የተፅዕኖ ቴክኒካዊ 

ግምገማን በተመለከተ ጥናታዊ ውይይት ባደረጉ ጊዜ ነው ። 

የሦስትዮሹ የቴክኒክ ኮሚቴ  ቢአርኤል እና  አርቴላ የተባሉ  ሁለት  የፈረንሳይ 

 ኩባንያዎች  በጋራ ያቀረቡትን የቴክኒክ ፕሮፖዛል በተመለከተ   ሪፖርቶችን አዳምጦ 

ማጠናቀቁ  በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች ተገልጿል። 

እኤአ በ2013 የተቋቋመው የሦስትዮሹ ቴክኒክ ኮሚቴ ግድቡ ሊኖረው ስለሚችለው 

ማህበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ  ተጽዕኖን የሚያጠኑ  አማካሪ ድርጅቶችን  የመረጠ 

ሲሆን አማካሪዎቹ   የታላቁ  ህዳሴ ግድብ   በታችኞቹ የአባይ  የተፋሰስ አገራት የውሃ 

መጠን ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖ እንደሚገመግም ይታወቃል ። 

ግብጽ ፣ ሱዳንና  ኢትዮጵያ  በግድቡ ላይ  የተፅዕኖ ጥናት የሚያካሄዱት  ሁለቱ  የፈረንሳይ 

አማካሪ  ኩባንያዎች   ሥራቸውን እንዲጀምሩ    በዚህ  ወር    ስምምነት  ላይ ይደረሳል 

 ተብሎ  ይጠበቃል ። 

እየተገነባ የሚገኘው  የታላቁ ህዳሴ  ግድብ  ከአባይ ወንዝ የምታገኘውን የውሃ ድርሻ 

 መጠን ይቀንስብኛል በማለት ግብጽ  ስጋቷን  የምትገልጽ ሲሆን  ኢትዮጵያ ግን ግድቡ 

 የግብጽንና የሱዳን  የውሃ ድርሻ ላይ ተጽዕኖ እንደሌለው አቋሟን  በተደጋጋሚ መግለጿም 

የማይዘነጋ የታሪክ አካል ነው። 
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-   

ይህ በእንዲህ እንዳለና የታላቁ የህዳሴ ግድብ ወቅታዊና ሠሞነኛው እውነታ ከላይ 

የተመለከተው ሆኖ ሳለ የግድቡን ግንባታ መቆም የተመለከተ አዳዲስ ሽንቁሮች 

ከወደግብጽ እየተሸነቆሩ ነው፡፡ 

አሁን ችግሩ ከላይ ለተመለከተው እውነታ ቀጥሎ በግብጽ ሚዲያዎች በኩል የሚሸነቆሩ 

ቀዳዳዎችና በሚቦኩ ሊጦች ሁሉ ጉዳዩን የመላው ግብፃውያን እና የግብጽ መንግስት 

በማድረግ በተሸነቆረው ሁሉ የሚሠነቀሩ እና በተበጠበጠው ሁሉ እጃቸውን የሚሠዱ የዋህ 

እና ጀብደኛ ዜጐቻችን ጉዳይ ነው፡፡ 

ከላይ በተመለከተው አግባብ ከወደዛ ስለጋራ ልማት መስራታችን የሚቀጥልና በሂደቱ 

አጋጣሚ ደግሞ ለደቂቃም የማይቋረጥ ፕሮጀክት የመሆኑን የኢትዮጵያ አቋምና ዜና 

ግብፃውያንን ለማሣሣት እና ለማስራብ እንደሆነ በማስመሠል ወታደራዊ አማራጭ 

መጠቀም የሚገባ መሆኑን የሚሠብኩ የግብጽ ሚዲያዎችን ተከትሎ በኛም በኩል ፉከራና 

ቀረርቶ እየታየ እና እየተስተዋለ ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን መርሁም ሆነ ሳይንሱ ህግጋቱም ሆነ ፍላጐቱ አንድና ያው መሆኑን ልብ 

ማለትና በተሠነቀረው ሁሉ ላለመሠንቀር ይረዳ ዘንድ፣ ምናልባትም ጥቂት ግብጻውያን 

መርህ የለሽ ለሆነው ስጋታቸው ላለመመቻቸት ቀጣዩን እውነታ መገንዘብ እና 

በተበጠበጠው ሁሉ እጃችንን ላለማርዘምና ሳናውቀው የብልጣብልጦቹ ሴራ ሰለባ ላለመሆን  

ያግዘናል፡፡ 

ባለፈው  ሰሞን በሱዳን ካርቱም የተሰባሰቡት የኢትዮጵያ፣ የሱዳን እና የግብፅ የውጭ 

ጉዳይ እና የውሃ ሚኒስትሮች በታላቁ የኢትዮጵያ  ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ 

በሚያግባባቸው ነጥብ ላይ ለመድረስ ለቀናት መደራደራቸው እውነትና ጸሃይ የሞቀው ሃቅ 

ነው። 
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ቀደም ሲል በተደረጉ ውይይቶች አገራቱ በፍጥነት ወደ ስምምነት መምጣት አልቻሉም፤ 

ጉዳዩ ፖለቲካዊ መፍትሄ  ያስፈልገዋል በሚል ግብፅ ውይይቱ የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትሮችንም አካቶ እንዲካሄድ በጠየቀችው መሰረት ከአገራቱ የውሃ ሚኒስትሮች 

በተጨማሪ የውጭ  ጉዳይ ሚኒስትሮች ይህን ውይይት የተቀላቀሉ መሆኑም እንዲሁ። 

ሚኒስትሮቹ በትንሹ ሶስት ቀናት በወሰደው ድርድራቸውም ኢትዮጵያ፣ ሱዳን  እና ግብፅ 

ተግባብተው የተፈራረሙበት ሰነድ ባለፈው መጋቢት ወር ላይ የሶስቱ አገራት መሪዎች 

የፈረሙትን የመርሆዎች መግለጫ ስምምነት ላይ ተወያይተው ተግባብተው 

ተለያይተዋል። 

የኢፌዲሪ የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትሩ አቶ ሞቱማ መቃሳ   በየመገናኛ ብዙሃኑ 

ሲናገሩ እንደተደመጡት አገራቱ ካርቱም ላይ ባደረጉት ውይይት አዲስ ስምምነትን 

አልወለዱም። እንደ ሚኒስትሩ ውይይቱ የመርሆዎች መግለጫ ስምምነትን ለመተግበር 

ቁርጠኛ መሆናቸውን ያረጋገጡበት ብቻ ነው። 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ የካርቱሙ ስብሰባ ውሳኔዎች ዝርዝር በአራት ነጥቦች 

የተካተቱ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። የመጀመሪያው በኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብፅ 

መሪዎች ደረጃ የተፈረመውን የመርሆዎች መግለጫ  ስምምነትን ለመተግበር 

ቁርጠኝነታቸውን አረጋግጠዋል የሚለው ነው። 

በአገራቱ መካከል መተማመንን ለመፍጠር ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን በሰጠው 

ምክረ ሀሳብ መሰረት የሚካሄዱት ሁለት ጥናቶች መዘግየት እልባት መስጠት ሌላኛው 

ነው። ለጥናቶቹ መዘግየት ምክንያት የሆነው ዴልታሬዝ የተባለው ኩባንያ ጥናቶቹን 

ከማካሄድ ራሱን በማግለሉ አገራቱ አርቴሊያ የተባለ ሌላ የፈረንሳይ ኩባንያ እንዲተካው 

ተስማምተዋል። 

በዚህም መሰረት አርቴሊያ የተባለው ኩባንያ በቢ አር ኤል አብይ አማካሪነት ውስጥ ንዑስ 

አማካሪ ሆኖ የሶስትዮሽ ብሄራዊ ኮሚቴው በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ለመስራት 

መስማማቱንም አስታውቋል። 
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ከስብሰባው መልስ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በቦሌ 

ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ በሰጡት መግለጫ አርቴሊያ አዲስ እና ከዚህ ቀደም 

የሌለ ተልዕኮ አልተሰጠውም።ኩባንያው በአገራቱ ስምምነት መሰረት ዴልታሬዝ ተሰጥቶት 

የነበረውን የጥናቶቹን የ30 በመቶ ስራ የሚያከናውን ይሆናል። 

ሶስተኛው አገራቱ የተግባቡት ነጥብ የተመረጡት ሁለቱ ኩባንያዎች አብረው ለመስራት 

የተስማሙ በመሆናቸው ከፈረንጆቹ የካቲት 1 ቀን 2016 ጀምሮ ጥናቶቹን እንዲጀምሩ 

የሚለው ነው። 

በአገራቱ መካከል የበለጠ መተማመን ለመፍጠርም በዚህ ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ የሁለቱ 

አገራት የውጭ ጉዳይ እና የውሃ ሚኒስትሮች ግድቡን እንዲጎበኙ ግብዣ አቅርባም ይህንን 

ግብዣ አገራቱ በደስታ የተቀበሉት የመሆኑን እውነታ ጀብደኞቹ በተለይ ሊያሰምሩበት 

የሚገባው መረጃ ነው። 

ብዠታ ስለፈጠሩ የግብፅ መገናኛ  ብዙሃን ዘገባዎች  ኢትዮዺያ ያላትን ምልከታና 

አቋምም በተደጋጋሚ በሰጥቶ መቀበል መርሆ ላይ ቆማ አሳውቃለች ። 

የውሃ፣ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስትር አቶ ሞቱማ መቃሳ የግብፅ የመገናኛ ብዙሃን 

ባለፈው ሰሞን በካርቱም ከተካሄደው ስብሰባ  ቀደም ብለውም የተሳሳቱ ዘገባዎችን ይዘው 

ሲወጡ እንደነበር ይገልፃሉ። 

ኢትዮጵያ አንዳንድ የግብፅ መገናኛ ብዙሃን ያልተነሱ ጉዳዮችን በማንሳት እና መግባባት 

የተደረሰባቸውን ጉዳዮች ባልተገባ መንገድ በመተርጎም ከእውነታ የራቀ ዘገባዎችን 

እያወጡ መሆናቸውን በስብሰባው ላይ አንስታለች። 

ይህም ሆኖ በአሁኑ የካርቱሙ ስብሰባ ያልተነሱ እና መግባባት የተደረሰባቸው ጉዳዮች 

ያልተገባ  ትርጉም ተሰጥቷቸዋል። 

በውይይቱ ላይ ግብፅ የሚካሄዱት ጥናቶች እስከሚጠናቀቁ ድረስ ኢትዮጵያ  የግድቡን 

ግንባታ  እንድታቆም ጠይቃለች ወይም በዚህ ስብሰባ ትጠይቃለች የሚሉ ዘገባዎች 

ወጥተው  የነበረ መሆኑ አንደኛው ሽንቁር ነው። 
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አቶ ሞቱማ መቃሳ እንደሚያስረዱት እንደዚህ ዓይነት ጥያቄ በግብፅ ልዑክ በስብሰባው 

ላይ አልቀረበም። ሆኖም የግድቡ የውሃ መልቀቂያ ቦዮች ቁጥር ቢጨምርስ የሚል ሀሳብን 

አቅርበው እንደነበር ዶክተር ቴድሮስ አንሰተዋል።ሆኖም በዚህ ጥያቄ ላይ የኢትዮጵያ 

ምላሽ ግልፅ ነበር የሚሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ፥ ያም ኢትዮጵያ የግድቡን የውሃ 

መልቀቂያ ቦዮች ቁጥር አትጨምርም የሚል ተገቢ መልስ  መመለሳቸውንም በተመለከተ 

በዚያው ሰሞን ያየናቸውና ያደመጥናቸው አለም አቀፍ መረጃዎች ናቸው። 

ሌላው በተለይም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ውዥንብርን የፈጠረው የግድቡ የውሃ ሙሊት 

ጉዳይ ሲሆን፥ “በተደረሰው መግባባት መሰረተ ጥናቶቹ ሳይጠናቀቁ ኢትዮጵያ ግድቡን 

ውሃ መሙላት አትችልም” የሚሉት የግብፅን የውሃና መስኖ ሚኒስተር ዋቢ ያደረጉት 

ዘገባዎች ናቸው። 

አገራቱ ከዚህ ቀደም ባደረጓቸው ስብሰባዎቻቸው የዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን 

በሰጠው ምክረ ሀሳብ መሰረት የሚካሄዱት ጥናቶች ውጤቶቻቸውን የትኛውም አገር 

የመቀበልም ሆነ ያለመቀበል መብት /veto power/ እንዳለው አስቀምጠው ወደ ስራ 

ገብተዋል። በመሆኑም ኢትዮጵያ  የጥናቶቹ ውጤቶች ብሄራዊ ጥቅሟን የሚነካ  ሆነው 

ካገኘቻቸው ያለመቀበል መብቷ የተጠበቀ መሆኑን ያረጋገጠ ነው። 

በጥናቶቹ ውጤቶችም ላይ መስማማት ከተሳናቸው አገራቱ አንድ ዓለም አቀፍ አማካሪ 

በመቅጠር በውጤቱ ላይ አስተያየቱን እንዲሰጥ ሊያደርጉ እንደሚችሉም ተስማምተዋል። 

ይህን ያህል መንገድ መጥተው አሁንም መስማማት ከተሳናቸው ግን ቀደም ሲል የአገራቱ 

መሪዎች በተፈራረሟቸው የመርሆዎች መግለጫ ስምምነት መሰረት ለጉዳዩ ፖለቲካዊ 

መፍትሄ ለመስጠት በአገራት መሪዎች ደረጃ የሚወያዩ ይሆናል። 

ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው እና ከዚህ ቀደም በተደረጉ ድርድሮች ላይ የመሳተፉን እድል 

ያገኙ ባለሙያ  ለሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃኖች በሰጡት ማብራሪያ  ከግድቡ የውሃ 

ሙሌት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ውዠንብሮች የመርሆዎቹን መግለጫ  ስምምነት አንቅፅ 

አራት እና አምስት በቅጡ ካለመረዳት የሚመነጭ ነው። 
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የስምምነቱ አንቀፅ አራት አገራቱ ፍትሃዊ እና ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የአባይ ወንዝን 

እንደሚጠቀሙ ያስቀመጠ ነው።በዚህም መሰረት በአንቀፅ አምስት ላይ የተቀመጠው 

የሶስትዮሽ ብሄራዊ ኮሚቴ ተስማምቶ አማካሪ ድርጅቶቹ ጥናቶች ውጤቶችን ሊተገብሩ 

እንደሚችሉም ይገልፃል።የውሃ ሙሌቱንም የግድቡ ግንባታ  እየተከናወነ ጎን ለጎን 

የሚከናወንበትን የተለያየ መንገድ በመመሪያ እና ህግ እንደሚወስኑ ይኸው አንቀፅ 

ይጠቅሳል።ኢትዮጵያ በአንቀፅ አራት ላይ በተቀመጠው ሀሳብ መሰረት በወንዙ እኩል 

በመጠቀም መብቷ፥ የራሷን ድርሻ ውሃን ተጠቅማ የግድቧን ውሃ ሙሊት  መጀመር 

እስከመቻል የሚያደርስ ህጋዊ አቅም ያለን መሆኑንም ጀብደኞቹ በሚገባ ሊያጤኑት 

ይገባል ። 

ይህም የውሃ ድርሻዋ ከወንዙ ውሃ የ86 በመቶ ምንጭ መሆኗ፣ ለተፋሰሱ መጠበቅ 

እያደረገች ያለችው አስተዋፅኦ እና በተደጋጋሚ በድርቅ እየተጎዳች መሆኗ ታሳቢ ተደረጎ 

በቀጣይ መጠኑ የሚወሰን ድርሻ እንደሚኖራትም የሚያስገነዝብ ነው። 

የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በካርቱም የተደረሰውን መግባባት መሰረት አድርጎ 

ባወጣውም መግለጫ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት የግድቡ ግንባታ 

አካል በመሆኑም በዚሁ ፕሮግራም መሰረት እንደሚቀጥል ማረጋገጡንም እንዲሁ። 

ከዚህ ባሻገር የህዳሴ ግድቡን በሚመለከት በግብፅ፣ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል 

የሚደረጉ ውይይቶች ዋነኛ ዓላማቸው የህዳሴ ግድቡን ዕጣ ፈንታ መወሰን አይደለም፡፡ 

የህዳሴ ግድቡ ዕጣ ፈንታ የተወሰነው፣ ለወደፊትም የሚወሰነው በኢትዮጵያ ሕዝብና 

መንግሥት ብቻ ነው፡፡ ውይይቱ ላይ የግድቡ ዕጣ ፈንታ የሚል ነገር የለም፡፡ 

ከመጀመሪያው መተማመን ላይ ለመድረስ ውይይት እናድርግ የሚል ሐሳብ ያቀረበው 

የኢትዮጵያ መንግሥት ነው፡፡ ኢትዮጵያ አዎንታዊ የሆነ ግንኙነት ለመፍጠር በጋራ 

ተጠቃሚነት መርህ መሥራት ይጠቅመናል ነው ያለችው፡፡ በግብፆች ዘንድ ይህን 

በሚመለከት አንድ ዓይነት አቋም የለም፡፡ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች አንዳንዴ የማይሆን 

የተምታታ ነገር ያቀርባሉ፡፡ 

ግብፅ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የመርህ መገለጫ ላይ 

ተስማምተዋል፡፡ የሰነዱ ዋና ጭብጥ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ተመሥርቶ መንቀሳቀስ 
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ነው፡፡ ዓባይ ላይ የምንሠራው ግድብ ኃይድሮ ኤሌክትሪክ ያመነጫል፡፡ ከዚያ በዘለለ 

የግብፅን ጉሮሮ የማነቅ ፍላጎት የሌለው መሆኑን ብልጣ ብልጡም ሆነ ጀብደኛው ሊገነዘብ 

ይገባል፡፡ ስለዚህ  የግድቡን ተፅዕኖ በሚመለከት፣ ከውኃ ሙሌትና በታችኞቹ ተፋሰስ 

አገሮች ላይ ሊፈጠር የሚችለውን ተፅዕኖ በሚመለከት ጥናት እንዲደረግ ዓለም አቀፍ 

የባለሙያዎች ፓናል ምክረ ሐሳብ ሰጥቶ ነበር፡፡ በዚሁ መሠት ከዚህ በፊት ያጨቃቅጭ 

የነበረው የአጥኚዎች ቡድን የመለየት ሥራ አሁን ተጠይቋል፡፡ ቢአርኤልና አርቴሊያ 

የተባሉ የፈረንሣይ ኩባንያዎች ተመርጠዋል፡፡ እነዚህ ኩባንያዎች በያዝነው ወር ሥራ 

ይጀምራሉ፡፡ ሥራውን እንዴት እንደሚሠሩት ባቀረቡት ቢጋርና መነሻ ሐሳብ ላይ ሦስቱ 

ወገኖች ተወያይተው ስምምነት ላይ ደርሰዋል፡፡ ግድቡ ይቁም ወይም ይቀጥል የሚል 

ውሳኔ የሶስትዮሽ ውይይቱ አጀንዳ አልነበረምና በተሸነቆረው ሁሉ ከመሰንቀር ስለሃገራችን 

እድገት ጠቃሚ መሆኑን ልብ ያለው ሁሉ ልብ ይበል፡፡ 

 

 


