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የተለወጠችው ግብጽና ተቸካዮቹ 

ስሜነህ 06-30-16 

 

በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ በተፋሰሱ ሃገራት መካከል አመታት ያስቆጠረ ውይይት 

ቢደረግም አንዳች ፋይዳ ያለው መፍትሄ ሳይገኝ ቢቆይም ከታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 

ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ ያገረሸው ንትርክ ግን ፈር ወደያዘ ውይይትና መግባባት 

የተለወጠ ለመሆኑ በርካታ ማረጋገጫዎች መጥቀስ ይቻላል። በግድቡ ግንባታ ዋዜማና 

ሰሞን የነበሩትን እንኳ ትተን ስለግድቡ ግንባታ የምህንድስና ሳይንስ የአባይ ወንዝ 

ተፈጥሯዊ አቅጣጫውን በቀየረ ጊዜ የነበረውን የግብጽ አንዳንድ ልሂቃኖችና መገናኛ 

ብዙሃኖች ዋይታ ተከትሎ የነበሩትን የሶስትዮሽ ውይይቶች ብንመለከት ይህንኑ 

ወደመግባባት ያመራ ድርድር የሚያጠይቅ እውነታን እናገኛለን ። 

በዚያ ሰሞን የኢትዮጵያ፣ የሱዳን እና የግብፅ የውጭ ጉዳይ እና የውሃ ሚኒስትሮች በታላቁ 

የኢትዮጵያ  ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ መግባባት ላይ ለመድረስ ለቀናት ተወያይተዋል። 

ቀደም ሲል በተደረጉ ውይይቶች አገራቱ በተፈለገው ጊዜና ፍጥነት ወደ ስምምነት 

መምጣት ስላልቻሉ፤ ጉዳዩ ፖለቲካዊ መፍትሄ  ያስፈልገዋል በሚል ግብፅ ውይይቱ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችንም አካቶ እንዲካሄድ በጠየቀችው መሰረት ከአገራቱ የውሃ 

ሚኒስትሮች በተጨማሪ የውጭ  ጉዳይ ሚኒስትሮች ውይይቶቹን መቀላቀላቸው ይታወሳል። 

በተለይ በካርቱም ተካሂዶ በነበረውና  በትንሹ ሶስት ቀናት በወሰደው የሚኒስትሮቹ 

ድርድር  ኢትዮጵያ፣ ሱዳን  እና ግብፅ ተግባብተው የተፈራረሙበት የጋራ ሰነድ እና 

ባለፈው መጋቢት ወር የሶስቱ አገራት መሪዎች የፈረሙበትን የመርሆች መግለጫ 

ስምምነት ላይ ተወያይተውና ተግባብተው መለያየታቸው ይታወሳል። 

አገራቱ በዚህና  ካርቱም  ላይ ባደረጉት ውይይት ከላይ ከተመለከተው ውጪ የግብጽ 

አንዳንድ ባረጀና ባፈጀው አስተሳሰብ የቆረቡ ሚዲያዎች እንደተራገበው አዲስ ስምምነት 

ያልወለዱ መሆኑንም ስለጉዳያችን ማስታወስ ይገባል። ውይይቱ የነበረው የመርሆች 

መግለጫ ስምምነትን መተግበርን የተመለከተ አጀንዳ ላይ ብቻ ሲሆን በዚህም ይህንኑ 
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ለመተግበር ቁርጠኛ መሆናቸውን ያረጋገጡበት ብቻ ሲሆን በግብጽ በኩል የአመለካከት 

ለውጥ እየመጣ ስለመሆኑ የመጀመሪያው ማመላከቻ ነበር። 

 

የካርቱሙ ስብሰባ ውሳኔዎች ዝርዝር በአራት ነጥቦች ላይ ብቻ ያተኮረ እና ሃገራቱ በአባይ 

ወንዝ በትብብር የሚለሙበትን እና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለመቀበል ዝግጁ ስለመሆናቸው 

ፍንጭ የሰጠ መሆኑና በዚህም ጽንፈኞቹ የግብጽ ልሂቃንና ሚዲያዎች የበለጠ ያበጡበት 

አጋጣሚም የተፈጠረበት ክስተት የነበረ መሆኑም በተመሳሳይ የማይዘነጋ እና የግብጽ 

ባለስልጣናትን በትብብር ስለመልማት ያላቸውን አቋም በመለወጥ ሂደት ላይ 

ስለመገኘታቸው ያመላከተና አድናቆትም ለመቸር ያስገደደ ጉዳይ ነው።  

ከነዚህ አስደማሚ እና የአቋም ለውጥ ከታየባቸው አጀንዳዎች የመጀመሪያው በኢትዮጵያ፣ 

ሱዳን እና ግብፅ መሪዎች ደረጃ የተፈረመውን የመርሆች መግለጫ  ስምምነት ለመተግበር 

ቁርጠኝነታቸውን ያረጋገጡበት ነው። 

በአገራቱ መካከል መተማመንን ለመፍጠር ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን በሰጠው 

ምክረ ሀሳብ መሰረት የሚካሄዱትን ሁለት ጥናቶች መዘግየት እልባት መስጠት 

የተመለከተው ደግሞ ሌላኛው ነው። ለጥናቶቹ መዘግየት ምክንያት የሆነው ዴልታሬዝ 

የተባለው ኩባንያ ጥናቶቹን ከማካሄድ ራሱን በማግለሉ አገራቱ አርቴሊያ የተባለ ሌላ 

የፈረንሳይ ኩባንያ እንዲተካው  ለማድረግ መስማማታቸው ነው የሃገራቱን በትብብር 

ስለመልማት ለውጥ አመላካች ውይይት ነው ያስባለው። 

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

አማካሪ ሆኖ የሶስትዮሽ ብሄራዊ ኮሚቴው በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ለመስራት 

መስማማቱም ይታወቃል። 

ከላይ የተመለከቱት የማደፍረስ አባዜ የተጠናወታቸው ግለሰቦችና ተቋማት ስለአርቴሊያ 

የተዛባ መረጃ በመስጠት የየሃገራቱን ህዝብ ሊያወናብዱ ቢሞክሩም አርቴሊያ አዲስ እና 

ከዚህ ቀደም የሌለ ተልዕኮ ያልተሰጠው እና ኩባንያው በአገራቱ ስምምነት መሰረት 

ዴልታሬዝ ተሰጥቶት የነበረውን የጥናቶቹን የ30 በመቶ ስራ የሚያከናውን መሆኑን ሃገራቱ 

ለየህዝቦቻቸው ግልጽ ማድረጋቸውም የግብጽ መንግስትን የአቋም ለውጥ ያመላከተ 

ሌላኛው ሁነት ነበር። 
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ሶስተኛው አገራቱ የተግባቡባቸው ነጥቦች 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 መቀበላቸውም ስለትብብር ስምምነቱ እና ማንም አሸናፊ እና ማንም 

ተሸናፊ ለማይሆንበት ልማት ግብጽ ቁርጠኛ እየሆነች የመምጣቷ ነገር ከመምሰል 

ወደመሆን እየቀረበ መሆኑን በግልጽ ያመላከተ ነው። ይህ ለውጥና አበጃችሁ ያስባለን 

ስምምነት አሁንም በዚሁ አግባብ የቀጠለ እና ድርድርንና ውይይትን ብቻ መሰረት ያደረገ 

ቢሆንም ጽንፈኞቹ ነገሩን ለመበረዝ አሁንም ከመትጋት ወደኋላ ያሉ አይመስልም። 

ኢትዮጵያ አንዳንድ የግብፅ መገናኛ ብዙሃን ያልተነሱ ጉዳዮችን በማንሳት እና መግባባት 

የተደረሰባቸውን ጉዳዮች ባልተገባ መንገድ በመተርጎም ከእውነታ የራቀ ዘገባዎችን 

እያወጡ ስለመሆናቸው በየስብሰባው ላይ እያነሳች መሞገቷ ተገቢ ሲሆን ግብጽም በበኩሏ 

እርሷን የማይወክል መሆኑን በመንግስት ደረጃ በተደጋጋሚ ማውሳቷ በትብብር 

ስለመልማት ያላትን ቁርጠኝነት የሚያመላክት ነውና አድናቆት ሊቸራት ይገባል። 

በውይይቱ ላይ ግብፅ የሚካሄዱት ጥናቶች እስከሚጠናቀቁ ድረስ ኢትዮጵያ  የግድቡን 

ግንባታ  እንድታቆም ጠይቃለች ወይም በዚህ ስብሰባ ትጠይቃለች የሚሉ የተዛቡ ዘገባዎች 

ወጥተው የነበረ ቢሆንም ግንባታው እስካሁን ያለአንዳች ፋታ የቀጠለ መሆኑና በድርድሩ 

ከስምምነት ላይ የተደረሰባቸው ከላይ የተመለከቱ ነጥቦችም አንዳች ለውጥ 

ያልተደረገባቸው መሆኑም የነዚህን ጽንፈኞች እስከዛሬም ያልበረደ ደባ የሚያረጋግጥ ነውና 

ሰሞንኛ የሆኑትን ወሬዎቻቸውን ጨምሮ ግና የሚቀጥሉትንም በዚህ አግባብ መገንዘብ 

ሰላም ወዳድ ከሆኑትና ስለፍትሃዊ አጠቃቀም ሚዛናዊ አቋም ካላቸው የየሃገራቱ ዜጎች ሁሉ 

ይጠበቃል። 

በእርግጥ ግብጽ በዚያ ወቅትም ሆነ አሁን የግድቡ የውሃ መልቀቂያ ቦዮች ቁጥር 

ቢጨምርስ የሚል ሀሳብን ማቅረቧን እና  እያቀረበች መሆኑ ቢታወቅም ቀድሞ ነገር 

ግድቡ የታችኛው ተፋሰስ ሃገራትን በማይጎዳ እና ይልቁንም ተጠቃሚ በሚያደርጋቸው 

አግባብ ተሰልቶ የሚሰራ በመሆኑ እና አሁን ደግሞ ግድቡ ቁጥር የመጨመርና የመቀነስ 

ደረጃዎችን በጥቅሉ ፕላኑን በምንም አግባብ ማስተካከልም ሆነ ማሻሻል የማይቻልባቸውን 
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ሳይንሳዊ ደረጃዎች ያለፈ በመሆኑ በዚህ ጥያቄ ላይ የኢትዮጵያ ምላሽ ግልፅ ነበር አሁንም 

ነው። ያም ኢትዮጵያ የግድቡን የውሃ መልቀቂያ ቦዮች ቁጥር አትጨምርም የሚል ተገቢ 

መልስ ። 

ሌላውና አሁንም ድረስ የዘለቀው የጽንፈኞቹ ደባ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ውዥንብርን 

እንዲፈጥር የታለመውና የግድቡን የውሃ ሙሊት የተመለከተው እና ጽንፈኛ ልሂቃኑን 

ዋቢ ያደረጉት ዘገባዎች ናቸው። ከነዚህም መካከል “በተደረሰው መግባባት መሰረት 

ጥናቶቹ ሳይጠናቀቁ ኢትዮጵያ ግድቡን ውሃ መሙላት አትችልም” የሚለው ዋነኛው ነው።   

ያም ሆኖ ግን ጽንፈኞቹ ሊያደናብሩ ቢሹም የየሃገራቱ ዜጎች ሊያጤኑት የሚገባው 

መሰረታዊ ጉዳይ አለ። ይህም 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 የመግባታቸው ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያውያኑ ደግሞ 

ኢትዮጵያ  የጥናቶቹ ውጤቶች ብሄራዊ ጥቅሟን የሚነካ  ሆነው ካገኘቻቸው ያለመቀበል 

መብቷ የተጠበቀ መሆኑን ያረጋገጠ ስምምነት መሆኑን እና በጥናቶቹ ውጤቶችም ላይ 

መስማማት ከተሳናቸው አገራቱ አንድ ዓለም አቀፍ አማካሪ በመቅጠር በውጤቱ ላይ 

አስተያየቱን እንዲሰጥ ሊያደርጉ እንደሚችሉም የሚያረጋግጥ ስምምነት መሆኑን። 

ይህን ያህል መንገድ መጥተው አሁንም መስማማት ከተሳናቸው ግን ቀደም ሲል የአገራቱ 

መሪዎች በተፈራረሟቸው የመርሆች መግለጫ ስምምነት መሰረት ለጉዳዩ ፖለቲካዊ 

መፍትሄ ለመስጠት አገራት በመሪዎች ደረጃ የሚወያዩ ይሆናል። 

ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው እና ከዚህ ቀደም በተደረጉ ድርድሮች ላይ የመሳተፉን እድል 

ያገኙ ባለሙያዎች እንደሚሉት ደግሞ ከግድቡ የውሃ ሙሌት ጋር ተያይዘው የሚነሱ 

ውዠንብሮች የመርሆቹን መግለጫ  ስምምነት አንቅፅ አራት እና አምስት በቅጡ 

ካለመረዳት የሚመነጭ ነው። 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። 
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ይልቁንም ኢትዮጵያ በአንቀፅ አራት ላይ በተቀመጠው ሀሳብ መሰረት በወንዙ እኩል 

በመጠቀም መብቷ፥ የራሷን ድርሻ ተጠቅማ የግድቧን ውሃ ሙሊት መጀመር 

ያስችላታል። 

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 ይኸው አንቀጽ እድል ይሰጣታል። 

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት የግድቡ ግንባታ አካል በመሆኑም በዚሁ 

ፕሮግራም መሰረት ይቀጥላል ። 

በመሆኑም ጽንፈኞቹ የግብጽ ሚዲያዎችና ልሂቃኑ የሚያላዝኑባቸው የቀደሙ እና አግላይ 

የነበሩ ስምምነቶች «…እኛን የማይወክሉና ተቀባይነት የሌላቸው ውሎች ናቸው፡፡ ወንዙን 

በፍትሃዊነት ለመጠቀም የማይፈቅዱ በመሆናቸው አንቀበላቸውም… » በማለት አዲስ 

የትብብር ማዕቀፍ የተፋሰስ ሃገራቱ መፈራረማቸው በትብብር ስለመልማት ነው፡፡ እ.ኤ.አ 

በግንቦት ወር 2010 የተፈረመው የኢንቴቤው ስምምነት የተፋሰሱ አገራት ወንዙን 

በፍትሃዊነት ለመጠቀም የሚያስችል ነው፡፡ ይህም ስምምነት የቀድሞውን የቅኝ ግዛት 

ውሎችን ይተካል፡፡ 

የላይኛዎቹ የተፋሰሱ አገራት የኢንቴቤውን ስምምነት በየአገራችው ህግ አድርገው 

ለማፅደቅ በመስማማት ወደ ተግባር መግባታቸው ይታወቃል፡፡ ኢትዮጵያም ይህንን 

ተግባር ተወጥታለች፡፡ ሌሎቹም የኢትዮጵያን አርዓያ መከተላቸው አይዘነጋም፡፡ በአባይ 

ወንዝ ላይ የሚከናወን ማንኛውም ልማት የግብፅን ይሁንታ ማግኘት እንደሚገባ 

የሚያስገድደው የቅኝ ግዛት ውል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዳግም ላይነሳ በተፋሰሱ 

አገራት ህብረት በኗል፡፡ ኢትዮጵያም ይህን ስምምነት መሰረት አድርጋ የታላቁን የህዳሴ 

ግድብ ግንባታ ጀምራ ዛሬ አፈፃፀሙን 70 በመቶ ላይ አድርሳለች፡፡ 

የተወሰኑ የግብፅ ልሂቃን እና መገናኛ ብዙሃኑ እውነታውን ተቀብለው ድጋፍ ማድረግ 

ቢሳናቸውም ሌሎቹ የተፋሰሱ አገራት ግን ከኢትዮጵያ ጎን በመሰለፍ ለግንባታው እውን 

መሆን ያልተቋረጠ ድጋፋቸውን እየገለፁ ይገኛሉ፤ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ተከትሎ 

ሱዳን ግንባታውን እንደምትደግፍ በከፍተኛ ባለስልጣኖቿ አማካኝነት በተደጋጋሚ 

መግለጿም አይዘነጋም፡፡ የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግም ቃል መግባቷ የድጋፉ አንዱ ማሳያ 

ነው፡፡ 
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የኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒም አገራቸው ግንባታውን በሙሉ ልቧ 

እንደምትደግፍ ከመግለፃቸውም በላይ በወቅቱ የነበረው የግብፅ አቋም የተሳሳተ መሆኑን 

ማስረዳታቸውም ለዛሬው የግብጽ አቋም ለውጥ ፋይዳው የጎላ ነው፤ ሶማሊላንድም ለግድቡ 

ግንባታ እውን መሆን ድጋፍ እንደምታደርግ በወቅቱ መግለጿም በተመሳሳይ፡፡ ከሶስት 

ዓመት በፊት የሶማሊላንድ ህዝብ ለግድቡ ግንባታ ከአንድ ሚሊዮን ዶላር በላይ ድጋፍ 

አድርጓል፡፡ እነዚህን ለማሳያነት ጠቀስን እንጂ የድጋፉ ድምፅ ከየአቅጣጫው እየተሰማ 

ነው፡፡ 

በዚህ መልኩ በድጋፍ የታጀበው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በተያዘለት ዕቅድ መሰረት 

እየተከናወነ ዛሬ ላይ ደርሷል፡፡ የኢትዮጵያ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን በሱዳን ባደረገው 

ጉብኝት ከሱዳናውያን ከፍተኛ አቀባበል ነበር የተደረገለት፡፡ ከሱዳናውያኑ በተጨማሪ 

ግብፃውያን ሳይቀሩ የህዳሴውን ግድብ ቦንድ የመግዛት ፍላጎት ማሳየታቸውን ቡድኑ 

በወቅቱ በሰጠው መግለጫ አመላክቷልና ግብጽ በመንግስት ደረጃ የያዘችው አቋም 

ዕንፈኞቹ የሚያራግቡት ሳይሆን ከላይ በተመለከተው መልኩ በመሆኑ የየሃገራቱ ዜጎች 

ለግብጽ አቋም ድጋፍ ሊያደርጉ እና እውቅና ሊቸሩ ይገባል ፡፡ 

 

 

 

 


