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የህዳሴው ግድብና የሀገራችን ፅኑ አቋም 
                                                 ተኽለ ገ/ሊባኖስ 02-11-16 

በቅርቡ የግብፅ ሚዲያዎች ሀገራችን በመገንባት ላይ የምትገኘውን የህዳሴ ግድብ 

አስመልከተው የተለያዩ መሰረተ-ቢስ ዘገባዎችን ሲያሰሙን ሰንብተዋል። እነዚህ 

ሚዲያዎች ሀገራችን በግድቡ ዙሪያ ይበልጥ መተማመንን ለመፍጠር ስትል የህዳሴው 

ግድብ ግንባታ በታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ላይ የሚያስከትለው ተፅዕኖ ካለ በገለልተኛ 

የቴክኒክ ቡድን እንዲጠና መፍቀዷን ተከትሎ ከዕውነታው ጋር የማይጣጣሙ የተለያዩ 

መላ ምቶችን ሲሰነዝሩ ነበር። 

በዋነኛነትም ‘ኢትዮጵያ ሶስቱ ሀገራት የመረጧቸው የቴክኒክ ቡድኖች ጥናት እስኪጠናቀቅ 

ድረስ የግድቡን የውሃ ሙሌት ለማዘግየት ተስማምታለች’ የሚለው የዘገባቸው አንኳር 

ነጥብ ነበር ማለት ይቻላል—ምንም እንኳን አባባሉ ከሀገራችን አቋም ጋር ምንም ግንኙነት 

ባይኖረውም። ዳሩ ግን የግብፁ ፕሬዚዳንት አል-ሲሲ የአፍሪካ ህብረት 26ኛው ጉባኤ አዲስ 

አበባ ላይ በተካሄደበት ወቅት “ሚዲያዎቹን አትስሟቸው፣ እርሱ የሚሉት የመንግስታችን 

አቋም አይደለም” ሲሉ ተደምጠዋል።  

እርግጥ ሚዲያዎቹ ያሻቸውን ቢሉም እዚህ ላይ የሀገራችን ህዝቦች በራሳቸው አንጡራ 

ሃብት እየገነቡት ስላለው የህዳሴው ግድብ ላይ መንግስት ያለውን ቁርጠኛና ጽኑ አቋም 

ማሳየት ስለሚያስፈልግ ብዕሬን ለማንሳት ተገድጃለሁ። 

በእኔ እምነት የሀገራችን መንግስትም ሆነ የግድቡ ባለቤት የሆኑት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓባይ ጉዳይ ትናንትም፣ ዛሬም ሆነ ነገ አቋማቸው ፅኑ ነው። 

የግድቡ ግንባታ ለአንድ ደቂቃም ቢሆን አይቋረጥም። ዓላማቸው ድህነትን ማቸነፍ ብቻ 

ስለሆነም ግንባታው ለአፍታም ቢሆን እንዲስተጓጎል አይፈቅዱም። ይህ ፅኑ አቋማቸው 

መቼም ቢሆን ሊለወጥ አይችልም—ድህነትን መቅረፍ ብሎም ማስወገድ የሞትና ሽረት 

ጉዳያቸው ነውና። 

በአንፃሩ ደግሞ በሶስትዮሽ ውይይቱ ላይ ያልተባሉና ስምምነት ላይ ያልተደረሰባቸውን 

ጉዳዩች በፕሮፖጋንዳ መልክ የሚዘግቡት የግብፅ ሚዲያዎች የቀድሞ የግብፅ ገዥ መደቦች 

ናፋቂዎች ይመስሉኛል፤ በእኔ እምነት። ምክንያቱም የግብፅ ቀደምት ገዥ መደቦች 
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ዓባይን ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ በማቅረብ “ጠብታ ውሃ ሊነካብን አይገባም” ሲሉ የነበሩ 

በመሆናቸው ነው። ይሁንና ሚዲያዎቹ ይህን መሰሉ የ19ኛው ክፍለ-ዘመን ጊዜ ያለፈበት 

አስተሳሰብ ዛሬ ላይ ሊሰራ እንደማይችል ሊገነዘቡት የሚገባ ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው የአባይ ውኃን የመጠቀም መብት ቅኝ ገዥዎቹ ባዘጋጁትና በቀይ 

ካርድነት ሲያገለግል በቆየው እ.ኤ.አ የ1929 እና 1959 “የናይል ውኃ አጠቃቀም 

ስምምነት” ተገድቦ ቆይቷል፡፡ “የውሾን ነገር ያነሳ ውሾ” እንዲሉ የተፋሰሱ ሀገራት 

በመብታቸው እንኳንስ ሊጠቀሙ ቀርቶ ሃሳብ እንዳላቸው እንኳን ቢሰማ ሊደርስባቸው 

የሚችለውን ችግር ቀድመው የሚያውቁት ስለሆነ “አይነኬ” ሆኖ ዘመናትን ተሻግሯል፡፡  

ምንም እንኳን ግብጾች የውሃው “የታሪካዊ መብት” ተጠቃሚዎች እንደሆኑና ሌሎች 

የተፋሰሱ ሀገራት ወንዙን እንዳይጠቀሙ መብታቸውን ገድበው በመኖራቸው ሳቢያ ዓባይን 

እንደ ግል ሀብታቸው ቢቆጥሩትም፤ በእኩልነት፣ በፍትሐዊነትና በምክንያታዊነት ውኃውን 

የመጠቀም መብት ከላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት በኩል መነሳቱ ግድ ሆኗል—ሁሉም ነገር 

ባለበት አይቆምምና።  

ሀገራችን የናይል ወንዝ አጠቃቀምን አስመልክቶ በእንግሊዝና በግብጽ የተካሄደው 

የ1929ኙ ስምምነትንም ይሁን በግብጽና በሱዳን መካከል የተፈረመው የ1959ኙ ስምምነት 

ተቀባይነት እንደሌለው ስታሳውቅና አቋሟን ስታንጸባርቅ መቆየቷ ከማንም የተሰወረ ጉዳይ 

አይደለም፡፡ የስምምነቱን ኢ-ፍትሃዊነትንም እንዲሁ፡፡  

ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ መንግስታት ሁሉ በአባይ ውኃ አጠቃቀም ዙሪያ ተመሳሳይ አቋም 

ሲያንጸባርቁ ቆይተዋል፡፡ እርግጥም “ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንደማይታሰብ ሁሉ፤ 

ሁሉንም የተፋሰሱን ሀገራት ያላከተተውና በሁለቱ የታችኛው ተፋሰሱ ሀገራት መካከል 

የተካሄደ ስምምነት ተቀባይነት የሌለው መሆኑ አይካድም፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን ይህ የላይኛው ተፋፈስ ሀገራት አቋም ሰሚ ጆሮ ማግኘት አልቻለም፡፡ 

በተለይም በግብጾች በኩል ይህ “የቅኝ ገዥዎች” ስምምነት የማይጣስ መሆኑን ከመግለፅ 

ባለፈ፣ ከዛቻ አዘል ማስፈራሪያዎች ጋር ሲሰነዘር ቆይቶ እንደነበር አይዘነጋም፡፡ ከቅርብ 

ጊዜ ወዲህ ደግሞ ይህ ጉዳይ ኢትዮጵያን ዋነኛዋ የትኩረት አቅጣጫ በማድረግ ላይ 

እንደሚገኝ ዓለም ያወቀው ሃቅ ነው፡፡ እርግጥ በአሁኑ ወቅት የአልሲሲ መንግስት በሰከነ 

መንገድ ከሀገራችን ጋር ተግባብቶ ለመስራት ያለው ፍላጎት በገሃድ እየታየ ነው። 
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ያም ሆኖ ግን እዚህ ላይ ለግብፅ ሚዲያዎች ሃቁን በግልፅ መናገር የሚገባ ይመስለኛል። 

ይኸውም ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን አሳልፋ የምትሰጥበት ጊዜ ያከተመ መሆኑን 

እንዲሁም በእኩልነትና ምክንያታዊነት በጋራ የመጠቀም መርህ ጽኑ አቋሟ ሊቀለበስ 

እንደማይችል ነው፡፡  

ለነገሩ “አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም” እንደሚባለው እነዚህ በሙባረክ ዘመን እሳቤ 

የሚዳክሩ አሮጌ ፍራሽ አዳሽ የግብፅ ሚዲያዎች የኢትዮጵያ አቋም በሚገባ ስለሚያውቁት 

እዚህ ላይ ብዙ ማለት አስፈላጊ አይመስለኝም፡፡ ይሁንና እንደኔ… እንደኔ በአሁኑ ወቅት 

ቅኝ ገዥዎቹ በዚያን ዘመን ለፈጸሙት በደል ይቅርታ በመጠየቅና ለተበዳዮች ካሳ 

እየከፈሉ እንደሚገኙ ሁሉ፤ ግብጾችም የቅኝ ገዥዎቹን የታሪካዊ ባለመብትነት ሰነድ 

ለመከራከሪያነት ማቅረቡን ትተው ለዘመናት “የበይ ተመልካች” ላረጓቸው የላይኛው 

ተፋሰስ ሀገራት ይቅርታ መጠየቅ ይገባቸዋል ባይ ነኝ፡፡  

ከዚህ ባለፈ ግን የ19ኛው ክፍለ ዘመን አሮጌና ተቀባይነት የሌላቸው ህጎችን እያጣቀሱ 

ለመከራከሪያነት ማቅረብ በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የለውም፡፡ ለምን ቢባል፤ 

ግብፅ በቅኝ ገዥዎች ህግ እተዳደራለሁ የምትል ከሆነ፤ አሁንም እንግሊዝ ትግዛኝ የማለት 

ያህል በመሆኑ ነው። ይህ ደግሞ በስልጣኔ ድባባ በተጥለቀለቀችው ዘመናዊ ዓለማችን 

ውስጥ የሚታሰብ አይደለም—በእሳቤዎቹ መካከል ቢያንስ የሁለት መቶ ዓመት ልዩነት 

አለና።  

ውድ አንባቢዎቼ! ሀገራችን ለመስኖና ለኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫነት ያሚያገለግሉ 

በርካታ ወንዞች ያላት በመሆኗ ሳቢያ የምስራቅ አፍሪካ “የውሃ ማማ” በሚል ስያሜ 

ብትታወቅም በተፈጥሯዊ የውሃ ሀብቷ የመጠቀም መብቷ ተገድቦ መቆየቱ ከማናችንም 

የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ ለዚህ ደግሞ በምክንያትነት የሚጠቀሱት ሀገሪቱን ጨምድዶ 

ይዞ የነበረው የከፋ ድህነት እንዲሁም ያለፉት መንግስታት የአስተሳሰብ ውስንነት 

መሆናቸው እሙን ነው፡፡  

ታዲያ በህዝብ ተሳትፎና በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና 

መልካም አስተዳደር የሰፈነባት፣ ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባት፣ ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ 

ያላት ኢትዮጵያ እውን የማድረግ ራዕይን የሰነቀው የኢፌዴሪ መንግስት፤ የህዝቡን 

ልማታዊ ተጠቃሚነትን በየደረጃው የሚያረጋግጡ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ቀርፆ 
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ለውጤት በመብቃቱ ከላይ የተጠቀሱን ሁለት ተግዳሮቶች በአስተማማኝ ሁኔታ መፍታት 

ችሏል። በዚህም የዘመናት ቁጭታችን የሆነውን በተፈጥራዊው የውኃ ሀብታችን የመጠቀም 

መብታችንን በበቂ ዲፕሎማሲያዊ ክህሎት ታጅቦ በማረጋገጥ ላይ ይገኛል፡፡  

በእርግጥ የግብጽ መንግስታት በናይል ውኃ የብቻ ተጠቃሚነትን እንደ ታሪካዊ መብት 

ባለቤትነት ሲያጣቅሱ መደመጣቸው የሚገርም ጉዳይ አይደለም፡፡ ምክንያቱም የተፋሰሱ 

ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነት መብትን በተለያዩ ዘዴዎች እያደናቅፉ ዘመናትን ሲቆጥሩ 

የኖሩ በመሆናቸው ነው፡፡ ለማንኛውም ትናንት ዛሬ አይደለምና ሀገራችን ባለ ሁለት አሃዝ 

ዕድገት እያስመዘገበች በመሆኑ፤ በተፈጥሯዊ የውሃ ሀብቷ በመጠቀም መብቷ 

በማትደራደርበት ደረጃ ላይ ትገኛለች፡፡  

በአሁኑ ወቅት እየተጠናከረ የመጣው የህዝቧ የልማት ቁርጠኝነት እንዲሁም መንግስት 

የሚያከናውናቸው ሁለንተናዊ የልማት ስራዎች ዘላቂና ከባቢያዊ ተጠቃሚነትን 

የሚያረጋግጡ መሆን ችለዋል፡፡ ይህ ተግባሯም ከጋራ ተጠቃሚነት መርህ ውጭ አሮጌና 

ዘመን ያለፈባቸው አስተሳሰቦች ዋጋ ቢስ መሆናቸውን ያረጋገጠ ነው፡፡  

ለዚህም ነው ኢትዮጵያ አሮጌው የቅኝ ገዥዎች ስምምነት የተፋሰሱ ሀገራትን በውሃው 

እኩል ተጠቃሚነት እንዲሆኑ በሚያደርገው የኢንቴቤው የትብብር ስምምነት ማዕቀፍ 

መተካት ለአማራጭና ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን በየጊዜው በመግለፅ ላይ 

የምትገኘው፡፡  

ታዲያ ሀገራችን ስምምነቱን ስትቀበል በምክንያታዊነት ላይ ተመስርታ መሆኑን ልብ 

ማለት ያሻል፡፡ ይኸውም በመጀመሪያ ደረጃ የኢንቴቤው የትብብር ስምምነት የሁሉንም 

የተፋሰሱን ሀገራት መብት የሚያስጠበቅና እኩል ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጥ እንጂ 

ልክ እንደ ቅኝ ገዥዎቹ ስምምነት በጣት ለሚቆጠሩ ሀገሮች መብት የቆመ አለመሆኑን 

ስለምትገነዘብ ነው፡፡  

በሁለተኛ ደረጃ ስምምነቱ በዓለም አቀፉ የውሃ አጠቃቀም መሰረታዊ መርሆዎች ላይ 

ተመስርቶ የተዘጋጀና ህጋዊ መሰረት ያለውና ህገ ወጥ ስምምነቶችን በተለይም የቅኝ ግዛት 

ውሎችን በጽኑ የምትቃወም ሀገር ስለሆነች ነው።  
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እናም አሮጌው ስምምነት በአዲሱ የመተካቱ አስፈላጊነት ከፍተኛ እንደሆነ ታምናለች፡፡ 

በመሆኑም ዕውቅና የምትሰጠው አብዛኛው የተፋሰሱ ሀገራት ለተስማሙበት የኢንቴቤው 

ስምምነትን እንጂ እንደ መከራከሪያ ነጥብ ለሚጠቀሰው የቅኝ ገዥዎች ሰነድ አይደለም፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ግን የትኛውም ወገን ያሻውን ቢልም፤ ሀገራችን እንደ ማንኛውም ሀገር በውሃ 

ሃብቷ በመጠቀም ህዝቦቿን ከድህነት የማላቀቅ መብት እንዳላት ማወቅ ተገቢ 

ይመስለኛል፡፡  

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን ጨምሮ ሁሉም የላይኛው የናይል ተፋሰስ ሀገራት 

ህዝቦቻቸውን ከድህነት የማውጣት የቤት ስራ ፊታቸው ላይ ተደቅኖ ይገኛል፡፡ ይህን የቤት 

ስራቸውን በብቃት ለመወጣት ደግሞ ሁሉንም የተፈጥሮ ሃብታቸውን በተገቢው ሁኔታ 

አልምተው መጠቀም ይኖርባቸዋል። እናም ከተፈጥሮ ሃብታቸው አንዱ የሆነውን ውሃ 

ለልማት የማዋል ጉዳይ ጊዜ የሚሰጡት አይደለም—ነገሩ የህልውና ጉዳይ በመሆኑ።  

ሀገራቱ በውሃ ሀብታቸውን ተጠቅመው የምግብ ዋስትናቸውን እንዲሁም የሃይል አቅርቦትን 

በማሳደግ ለኢንዱስትሪው ኢኮኖሚ ምቹ ሁኔታ መፍጠርን ዋነኛውና ወሳኙ አማራጭ 

አድርገል፡፡ በዚህም የዘመናት በደላቸውን ወደ ጎን በመተው በሆደ ሰፊነት በውሃው እኩል 

ተጠቃሚነት ላይ ለሁለት አስርት ዓመታት ሲደራደሩ መቆየታቸው የሚታወስ ነው፡፡  

ታዲያ ይህ ሂደት አንድ ትልቅ ግንዛቤን ያስጨበጠናል፡፡ እርሱም የተፋሰሱ ሀገራት 

በውሃው የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ብቻ መመስረታቸውን እንዲሁም ይህ ሃሳባቸው ማንንም 

ለመጉዳት የታሰበ አለመሆኑን ነው፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው አንዱን ተጠቃሚ ሌላውን 

ተጎጂ ያደረጉት ሁለቱም የቅኝ ገዥዎች ስምምነቶች ከግብጽና ከሱዳን በስተቀር ሌሎቹን 

የተፋሰሱ ሀገራት ያገለሉና በሃይል ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡  

ከዚህ አንጻር ከብቀላ ነጻ የሆነውና የተፋሰሱ ሀገራት በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ 

የተመሰረተው የኢንቴቤው የስምምነት ማዕቀፍ፤ የውሃ ባለሀብቶቹን የላይኛው ተፋሰስ 

ሀገራትንም ይሁን ዋነኛ ተጠቃሚ የነበሩትን የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ያጠቃለለ ሰጥቶ 

መቀበል አካሄድን የተከተለ መሆኑ ከላይ ለገለፅኩት እውነታ ሁነኛ አስረጅ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው ግብጽንና ሱዳንን ብቸኛ ተጠቃሚ ሲያደርግ የቆየው የ1929ኙና 1959ኙ 

ስምምነት፤ ከእነዚህ ሀገራት በስተቀር ሌሎቹ የተፋሰሱ ሀገራት “አንድም ጠብታ ውሃ” 

መጠቀምን የሚከለክልና ለዘመናት የተሸጋገረ የግልኝነት አስተሳሰብን የሚያራምድ ነው፡፡ 
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ዳሩ ግን የግብፅ ሚዲያዎች ዛሬም ድረስ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ‘ባረጀው አስተሳሰብ 

መመራት አለብን’ የሚለው ግትር አቋማቸውን እያንፀባረቁት ይገኛሉ። ለዚህ ደግሞ ቀደም 

ሲል በመግቢያዬ ላይ የጠቀስኩትና የህዳሴው ግድብ የታችኛውን የተፋሰሱን ሀገራት 

እንደሚጎዳ አስመስለው የሚያቀርቡት ዘገባ አስረጅ ነው። 

ሆኖም በኢፌዴሪ መንግስት በኩል በተደጋጋሚ እንደተገለፀው ታላቁ የህዳሴ ግድብ 

በታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ላይ የሚያስከትለው አንዳችም ተፅዕኖ የለም። 

እንደሚታወቀው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲከናወን የተወሰነው 

ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ድንበር 20 ኪሎ ሜትር ተጠግቶ ነው፡፡ ይህም ግድቡ ለመስኖ 

አገልግሎት ሊውል እንደማይችል ያሳያል። እናም ውሳኔው የኤሌትሪክ ሃይልን 

የማመንጨትና የሃይል አቅርቦትን በማሳደግ ሀገራዊ ልማትን ከማፋጠን ውጪ፤ እነርሱ 

እንደሚሉት “በውሃ ለማስጠማት” ያለመ እንዳልሆነ በቀላሉ የሚያስገነዝበን ነው፡፡  

ይህ ብቻ አይደለም፡፡…የኤሌትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድቦች ሃይልን ከማመንጨት ባሻገር፤ 

አንድ ጠብታ ውሃም ቢሆን እንደማያባክን ሁሉም ጠንቅቆ የሚያውቀው ዕውነታ ነው፡፡ 

ለዚህም ከሀገራቱ የተውጣጡ የሙያተኞች ቡድን በግድቡ ዙሪያ ጥናት ሲያካሄድ ከቆየ 

በኋላ ባቀረበው ሪፖርት፤ ግድቡ የማንኛውም ሀገር ጥቅምን የማይነካና የጉዳት መጠኑም 

እጅግ በጣም አነስተኛ መሆኑን አስረድቷል፡፡ ይልቁንም ግድቡ በታችኛው የተፋሰሱ 

ሀገራት ውስጥ በየዓመቱ ሲደርስ የቆየውን ከፍተኛ የውሃ ትነት መጠን የሚያስቀር በመሆኑ 

ጠቀሜታው የጎላ እንደሆነ አስምረውበታል። 

ሌላም አሳማኝ ምክንያት አለ። ይኸውም ግድቡ የሚገነባበት አካባቢ ሸለቋማ ስፍራ 

በመሆኑ ከፍተኛ ውሃን በማጠራቀም የትነት መጠንን በመቀነስ የውሃ ብክነትን 

የሚያስወግድ ከመሆኑም በላይ፤ በታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ይከሰት የነበረውን የደለል 

መሙላት ችግር የሚቀርፍ መሆኑ ነው።  

ከዚህ በተጨማሪም ግድቡ የሚያመነጨው ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ሃይል 

ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን፤ ሱዳንን፣ ግብጽን፣ ኬንያን፣ ደቡብ ሱዳንንና ሌሎች ሀገሮችን 

ተጠቃሚ በማድረግ ከባቢያዊ ኢኮኖሚያዊ ትስስርን የሚፈጥር ባለ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ 

አለው፡፡ እርግጥ የህዳሴው ግድብ የግብፅን የውሃ ዋስትናን የሚያጠናክር እንጂ የሚያላላ 

አለመሆኑን የሀገሪቱ ሚዲያዎች ማወቅ ያለባችው ይመስለኛል። 
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ያቺ ሀገር በክረምት ወቅት በሚፈጠረው የውሃ መጠን መጨመር ጋር ተያይዞ በየዓመቱ 

ያለ አንዳች ጥቅም ወደ በረሃ የሚለቀውን አራት ቢሊዮን ሜትር ኪዮብ ውሃ 

እንደምታባክን የሚረዱት አይመስለኝም። ይህ የውሃ ልቀት የሚያመላክተው ግብፆች 

በየዓመቱ በአላስፈላጊ የውሀ ክምችት የሚሞሉ መሆናቸውን ነው—የውሃ ዋስትናቸውን 

አረጋግጠው በትርፍነት ለበረሃ ሲሳይ የሚገብሩት ውሃ እንዳላቸውም ጭምር።  

ሆኖም ይህ በአባይ ወንዝ ላይ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያውያን ዜጎች የገንዘብ ወጪ 

እየተገነባ የሚገኘው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ የተያያዘችው ፈጣን 

ልማትና የዕድገት ጉዞ ይበልጥ ከማፋጠኑም ባሻገር፤ የተፋሰሱን ሀገራት ፍትሃዊ የውኃ 

ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ነው። በተለይም ደግሞ ለታችኛው የተፋሰስ ሀገራት በርካታ 

ጠቀሜታዎችን ያስገኛል። 

ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ግድቡ የሚሠራበት ስፍራ ከሱዳን ድንበር በ20 ኪሎ 

ሜትር ርቀት ላይ በመሆኑ፣ ሱዳን ይህን ውኃ ለመስኖ ሥራ በስፋት እንድንጠቀምበት 

ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ይሆናል። በተቃራኒው ኢትዮጵያ በዚህ ውኃ ለመስኖ ሥራ 

የምትጠቀምበት መንገድ አይኖረውም። በሱዳን የሚገኘው ጀበል አወልን ግድብ ማከማቸት 

በሚችለው 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውኃ በትነት መልክ የሚባክነው እስከ 3 

ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውኃ ይታደጋል። 

በክረምት ወራት በእጥፍ የሚጨምረው የአባይ ውኃ ሱዳንን በደለል አያጥለቀልቅም። 

ኃይለኛ ጎርፍ መሠረተ-ልማትን እያወደመ ማስቸገሩ ያከትማል። ሱዳንንም በየዓመቱ 

እስከ መቶ ሚለዮን ዶላር ከማውጣት  የሚያድናት ሥራ መሆኑም ሌላው ለሱዳን 

የሚኖረው ጠቀሜታ ነው። 

ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግብጽንም በብዙ መንገድ የሚጠቅም ስለመሆኑ ጥቂት መረጃዎችን 

እናክል። የአባይ ወንዝ የግብጽን ምድር ረግጦ አሰዋን ግድብ (ናስር ሃይቅ) እስከሚደርስ 

ድረስ ከውኃው 12 በመቶ በትነት መልክ ይባክናል።  

ይህም የውኃ መጠን 14 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ የሚያህል ነው። ይህ ግድብ በመሰራቱ ግን 

ይህን ያህል መጠን ያለው ውኃ በትነት መልኩ እንዳይባክን ከማድረጉም ባሻገር፤ ግብፅ 

ታገኝ ከነበረው በ5 በመቶ እንዲጨምርላትም ያስችላል። 
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በጥቅሉ የህዳሴው ግድብ ሱዳንና ግብፅ ዓመቱን ሙሉ ተመጣጣኝ ፍጥነት ያለው በቂ ውኃ 

እንዲያገኙ ከማድረጉም ባሻገር፤ የኃይል ማመንጫ ግድቦቻቸውም ሆኑ የእርሻ 

መሬቶቻቸው የተረጋጋ ውኃ እንዲኖራቸው፣ የኃይለኛ የጎርፍ አደጋንና የደለል ችግርን 

የሚያስቀርላቸው እንጂ የሚፈጥረው አንዳችም ተፅዕኖ የሌለው መሆኑን ነው የምናገኘው። 

እናም የግብፅ ሚዲያዎች ያኛቸውን ቢሉም የህዳሴው ግድብ ላይ ሀገራችን የምትከተለው 

አቋም ፅኑ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ለዘመናት ተገድቦ የቆየውን ሀገሪቱ 

በተፈጥሯዊ ውኃ  ሀብቷ የመጠቀም መብቷን የምትጠቀምበት መሆኑንና የራሷን ፕሮጀክት 

በራሷ አቅም በመገንባት ላይ ያለች እንዲሁም ከድህነት ለመውጣት ስትል የምትገነባቸውን 

ማናቸውንም የልማት ግድቦችን ለአፍታም ቢሆን የማታቆም መሆኗን ነው። ብሔራዊ 

ጥቅሟን ለማንም አሳልፋ የማትሰጥ መሆኑንም ጭምር።  

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በየትኛውም የታሪክ አጋጣሚ ነፃነቷንና ሉዓላዊነቷን ለድርድር 

አቅርባ የማታውቅ የጥቁር ህዝቦች መኩሪያ ሀገር ናት። ከባርነት፣ ከጭቆና እና ከቅኝ 

ተገዢነት ለመላቀቅ ብርቱ ትግል ላደረጉ በርካታ የዓለማችን ህዝቦች አርአያና 

ምሳሌያቸው እስከ መሆንም ደርሳለች።  

ፈለጓን የተከተሉ በርካታ አፍሪካውያንም ባስመዘገቡት ድል ባለውለታነታቸውን በብዙ 

መንገድ ገልጸውላታል። የሰንደቆቻቸው ቀለማት በአረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ ቀለማት 

እንዲደምቅ ማድረጋቸውም አንዱ ማሳያ ነው። መሰል የኩራትና የክብር መገለጫ ያላት 

ሀገር በሌላ ገጽታዋ ደግሞ በጥቁር ቀለም የተከተበ ታሪክም አላት- ስሟ ከረሃብና ድህነት 

ጋር ደጋግሞ የሚያስነሳ ጠባሳ። ዛሬ ግን የሀገሪቱ መንግሥትና መላው ህዝብ ይህን ጠባሳና 

ቁስል በመፋቅ ታሪክ ለመለወጥ በጋራ ተነስተዋል።  

ድህነት፣ ኋላቀርነት፣ ረሃብና ጦርነት ሲነሱ የኢትዮጵያን ስም አብሮ መነሳቱ ማብቃት 

አለበት ብለው ቆርጠዋል። ‘ለዚህ ሁሉ ያደረሰን ዋነኛ ጠላታችን ማነው?’ ብለው ጠይቀው 

ትክክለኛውን ምላሽም አግኝተዋል። ድህነትንም ዋነኛው ጠላታችን ነው ብለው 

ደምድመዋል። ጎረቤቶቻቸውን፣ በተለይም የተፋሰሱን ሀገራት ተጠቃሚ ለማድረግ 

በእኩልና በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ላይ የተመሰረተ የግንኙነት ፖሊሲን ቀርፀውም 

እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ‘ድህነትንም እንዴት እናስወግዳለን?’ ብለው መክረው መፍትሔ 

ካበጁም ቆይተዋል። በሁሉም መስክ ፈጣን ልማትን ሊያመጡላቸው የሚችሉ 
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አቅጣጫዎችን መከተል ብቸኛ አማራጫቸውን ከማውጣትም ባሻገር፤ በትግበራ ሂደቱ ላይ 

የጋራ መግባባትን እየፈጠሩ ነው።  

በተለይም ደግሞ እንደ ማንኛውም ሉዓላዊ ሀገር የዕድገት ውጥኖችን የማሳካው ባለኝ 

የተፈጥሮ ፀጋ በመጠቀም ነው ብላ በአባይ ወንዝ ላይ ትኩረት አድርጋለች። በዚህ ወንዝ 

ላይ የሚገነባው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሀገሪቱን የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት 

ፍላጎት የሟማላት አቅም ያለው ነው። ይህም ጥረት የዚህን ወንዝ ቱርፋት ተቋዳሽ የሆኑና 

የተፋሰሱን ሀገራት ተጠቃሚነት ከፍ የሚያደርገው መሆኑም የሀገሪቱንና የህዝቦቿን 

ከሌሎች ጋር ተባብሮ የማደግ ፍላጎትን በግልጽ አሳይቷል።  

በሌላ በኩል ደግሞ ዋነኛውና ብቸኛው ጠላቴ ድህነት ብቻ ነው ብሎ ለተነሳና ከድህነት 

ለመላቀቅ ብርቱ ትግል ለገጠመ ህዝብ ቁርጠኝነቱና ተነሳሽነቱ ምን ያህል የጠነከረ 

ስለመሆኑም ይጠቁማል። በተለይም ሌሎችን በማይጎዳ መንገድ ሀገሪቱ ያላትን የተፈጥሮ 

ሀብት የማልማትና የመጠቀም መብቱን በሚያረጋግጥ ሁኔታ ሥራው መጀመሩ መላው 

የሀገሪቱን ህዝቦች በጋራ መነሳታቸውን በማረጋገጥ ጭምር ብሩህ ተስፋን አመላክቷል። 

መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከ3 ሺህ ዘመናት ላላነሰ ጊዜ “የአባይን ልጅ ውኃ ጠማው” እያለ 

ብሶቱንና ቁጭቱን ከመተንፈስና ከመግለጽ ባለፈ በፀጋውና የተፈጥሮ ሀብቱ ሳይጠቀም 

ቆይቷል።  

በእርግጥ እንደ አባይን በመሰለ ድንበር ተሻጋሪ ወንዝ በተገቢው ተጠቃሚ ለመሆን በርካታ 

ወሳኝ ነገሮች መሟላት ይጠበቅባቸዋል። ለአብነት ያህል በድንበር ተሻጋሪ ወንዝ የአንድን 

ሀገር ተጠቃሚነት በመወሰኑ ረገድ ያ ሀገር የሚኖረው አቅም፣ ጉልበትና ቁርጠኝነት የጎላ 

ድርሻ አላቸው። 

ይህን ሁኔታ ወደ ራሳችን ነባራዊ እውነታ ስናመጣው የምናገኘውም እነኚህን ምክንያቶች 

ነው። ከሁሉም አስቀድሞ መላው ኢትዮጵያዊ ማለት በሚያስደፍር መጠን በአባይ ውኃ 

“የበይ ተመልካች” ከመሆን የዘለለ እምነት፣ ምኞትና ቁርጠኝነቱ ነበር ማለቱ ይከብዳል። 

በሌላ ጎኑ ደግሞ በዚህ ውኃ መጠቀም መብቴ ነው። ይህን ሀብት ማልማት አለብኝ ብሎ 

ቢነሳ እንኳ ውስጣዊና ውጫዊ ማነቆዎች አስቀድመው ያንቁታል። ገና ከማለዳውም ራሱ 

በራሱ ተሸንፎ ለመቀመጥ ይገደዳል።  
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ድህነት የአቅም ውስንነት፣ እንዲሁም ትክክለኛ የልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ያለመኖር 

ከውስጥ ይገጥሙት የነበሩ ማነቆዎች ሆነው ዘልቀዋል። የታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት 

ቀጥተኛና የእጅ አዙር ተጽዕኖዎች ወታደራዊ ዛቻና ዲፕሎማሲያዊ አሻጥሮች ደግሞ 

በውጭ የሚገጥሙት ተግዳሮቶች ሆነውበት ቆይተዋል። 

የሆነው ሆኖ ዛሬ ድህነት ዋነኛውና ብቸኛው ጠላቴ ነው ብሎ በቁርጠኝነት በተነሳው በዚህ 

ህዝብ የጉልበትና የገንዘብ አቅም የሚከናወነው ግዙፍ የኃይል ማመንጫ ጠንካራ እምነት 

ይዟል። የራስን ሀብት በራስ አቅም ማልማት የመቻል ተምሳሌት እስከ መሆንም ደርሷል።   

በአባይ ወንዝ ውኃ መልማትና ማደግ እንደሚችልም ብሩህ ተስፋን ፈንጥቋል። በነገራችን 

ላይ መረጃዎች የሚጠቁሙትን እውነታ በዚህ አጋጣሚ እናንሳ። እ.ኤ.አ በግንቦት ወር 

1997 የተረቀቀ ዓለም አቀፍ ህግ ነው።  

አንዱ መረጃችን ይህ ዓለም አቀፍ ህግ በ106 የተባበሩት መንግሥታት አባል ሀገራት 

ተቀባይነት ያለው ነው። ስያሜውም የተባበሩት መንግሥታት ወተር ቦርስስ ኮንቬንሽን 

ይሰኛል። ህጉ ሀገራት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በሚጠቀሙበት ወቅት ፍትሃዊ የውኃ 

አጠቃቀም ታሳቢ የሚያደርጉ ነጥቦችን ያስቀመጠ ነው።  

ለምሳሌ ፍትሃዊ የውኃ አጠቃቀም እንዴት እንደሚለካ መስፈርቶች ያላቸውን 

እንመልከት። ሀገሮች ለድንበር ተሻጋሪ ወንዞች የሚያደርጉት መዋጮ በውኃ አጠቃቀም 

ፍላጎታቸው አስተዋጽኦ ስናይ ታዲያ 85 በመቶ መሆኑን ልብ ይሏል። የናይል ውኃ 

መሠረቱ አባይ ስለመሆኑ ግልጽ የሚያደርግ አሀዝ ነው።  

ምንም እንኳ ኢትዮጵያዊው ዓባይ ለናይል ተፋሰስ ሀገራት ይህን ያህል ባለድርሻ ቢሆንም 

ለሀገሩ ታዲያ ምን ያህል ጥቅም ሲሰጥ ቆየ ሲባል ምላሹ “ምንም” የሚል ብቻ ሆኖ ነበር 

የቆየው። ዛሬ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አሁን ካለበት “እሱነቱ” መላቀቅና መለወጥ 

ይፈልጋል፡፡  

የቀደምት አበውንና እመውን የስልጣኔ ማንነት እየተመለከተ፣ የሀገሩን የድህነትና የኋላ 

ቀርነት ግርዶሽን በመቅደድ ወደ አዲስ ማንነቱ ተቀይሮ ለመታደስ  የማይሻ ዜጋ 

ሀገራችን ውስጥ የለም፡፡ ‘ትላንት በስልጣኔ  ማማ ላይ የነበረች ሀገሬ፣ ዛሬ በእኔ ትውልድ  
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እንደምን የረሃብ ተምሳሌት ሆና ትጠቀሳለች?’ በሚል ቁጭት፤ የነገ “እሱነቱን” እውን 

ለማድረግ የማይብሰለሰል ወገን በባትሪ ተፈልጎም አይገኝም፡፡  

በብሔራዊ አንድነቱና ጥቅሙ ላይ የማይደራደረው ይህ ህዝብ፤ የህዳሴውን ግድብ 

ለመገንባት ከልሂቅ እስከ ደቂቅ ከጫፍ እሰከ ጫፍ በገንዘቡ፣ በዕውቀቱና በጉልበቱ ያለ 

አንዳች እረፍት ሃያ አራት ሰዓት ሙሉ በመረባረብ ላይ ያለውም ለዚሁ ነው። 

በልዩነታችን ውስጥ ያለውን አንድነታችንን ዳግም ከጠበቁት ዘመን አይሽሬ ክስተቶች 

መካከል በታላቁ መሪያችን በአቶ መለስ ዜናዊና በድርጅታቸው አማካኝነት የተተለመው 

የህዳሴው ግድብ ግንባታ ብስራተ- ዜና መሆኑን በአደባባይ መናገር ይቻላል፡፡ ዘር 

፣እምነት፣ ቋንቋና የፖለቲካ ልዩነት ሳይገድበው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ያለምንም ተቃውሞና 

ድምፀ- ተዓቅቦ አፅድቆታል፡፡  

የዘመን ቁጭታችንን ያረገበው ይህ ታላቅ ፕሮጀክት እውን እንዲሆን መላው ኢትዮጵያዊ 

በአንድ ድምፅ የተቀበለው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም—  ከልብ ከመነጨ ስሜት እንጂ፡፡ 

የምንናገረው ነጭና ጥቁር ሃቅ መሆኑን ለማመልከት የግድ ዋስ መጥራት አሊያም ቃላት 

መደረት የሚያስፈልግ አይመስለኝም፡፡  

ሁሉም እንደየ አቅሙ፣ በጉልበቱ፣ በዕውቀቱ፣ በገንዘቡ የሚጠበቅበትንና ከሚጠበቅበትም 

በላይ የዜግነቱን ለማበርከት ቃል ገብቶ፤ ቃሉንም በተግባር መለወጥ መቻሉን ማስታወስ 

ብቻ በቂ ነው— ከምግባር የቀደመ ታማኝ እማኝ የለምና። ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለግድቡ 

ግንባታ የሰጠው ምላሽ እርግጥም በታሪክ ድርሳን ተከትቦ መቀመጥ ያለበት ነው፡፡ 

እንግዲህ ልብ እንበል! ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመገንባት ላይ የሚገኘው በህዝቡ 

ሁለንተናዊ ተሳትፎ ላይ ተመስርቶ ነው፡፡ በዚህም ሳቢያ ግድቡ ቀደምት የተመጽዎችነት 

አስተሳሰብን የቀረፈ፣ ለፀረ - ድህነት ትግሉ ስኬት ከፍተኛ ፋይዳ ያለው፣ የማንኛውንም 

ኢትዮጵያዊ ስሜት የኮረኮረ፣ የይቻላል መርህን በተግባር ማዋል ያስቻለ ብሎም ከራስ 

አልፎ በሚደረገው ሽያጭ የህዝቡን ውለታ በዕድገት የሚመልስ በመሆኑ ታሪካዊነቱን የጎላ 

ያደርገዋል፡፡  

ሆኖም በልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው መንግስታችን የሚመሩት የሀገራችን ህዝቦች 

‘ብቻችንን ማደግ አለብን’ የሚል እሳቤን የማይከተሉ መሆናቸውን የግብፅ ሚዲያዎች 
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ሊገነዘቡት ይገባል። እኛ ኢትዮጵያውያን አብሮ መኖርን፣ ማደግንና መበልጸግን ከማንም 

በላይ የምንቀበልና የማንነታችን መገለጫም ነው።  

እናም የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታችን ትኩረትም ማንንም ለመጉዳት ያለመ እንዳልሆነ 

የግብፅ ሚዲያዎች ሊያውቁት የሚገባ ይመስለኛል። አብሮ መብላትና ተያይዞ ማደግ የቆየ 

ኢትዮጵያዊ እሴት መለያ ባህሪ መሆኑንም ጭምር።  

ያም ሆነ ይህ ሚዲያዎቹ ያሻቸውን ቢሉም ሀገራችን ተጋግዞና ተባብሮ ለመልማት ያላትን 

ፅኑ ቁርጠኝነት ለአፍታም ቢሆን የሚቆም አለመሆኑን በማወቅ ለህዝባቸው ተገቢውን 

መረጃ ማድረስ ይኖርባቸዋል—የሙያው ስነ ምግባር የሚያዘው ይህንኑ ነውና። ግድቡ 

የሚገነባው ለልማትና ለዕድገት እንደመሆኑ መጠን፤ የመንግስታችንና የህዝባችን አቋም 

መቼም ቢሆን የማይለወጥና ፅኑ መሆኑን ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ሊገልፁት ይገባል ባይ 

ነኝ። 

 

 


