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የድንፋታ ፖለቲካ የት ያደርሳል? (፩) 

ዮናስ 01-15-16 

 

ጉዳያችን አህጉራዊ ጌጣችን ስለሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ነው፡፡ 6 ሺህ ሜጋ 

ዋት ሃይል እንዲያመነጭ ሆኖ በግንባታ ስራ ላይ የሚገኘው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የግንባታ 

ስራው ከ5ዐ በመቶ በላይ የተጠናቀቀ ስለመሆኑና ከግንባታው መጠናቀቅ በኋላ ወሳኝ 

የሆኑት የሃይል ማመንጫ ቤቶችና ጀነሬተሮችን ጨምሮ የሃይል ማስተላለፊያ 

መስመሮችም በመገንባት ሂደትና ተገንብተው በማለቅም ደረጃ ላይ መድረሣቸው እሙን 

ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን ግድቡ ስለተፋሠሱ ሃገራት የፍቅር ቀለበት እንዲሆን በሚያስችል አግባብና 

ሁሉንም እኩል ተጠቃሚ እንዲያደርግ ሆኖ በመገንባት ሂደት ላይ ባለበት በዚህ ሠዓት 

ይልቁንም ስለ 6 ሺህ ሜጋ ዋት ታሣቢ ያደረጉ  ብዙ ማሽነሪዎችና ቁሣቁሶች እየተመረቱ 

እና ገሚሶቹም ተመርተው በግንባታ ሳይቱ ላይ ደርሠው ባለበት ሠዓት ላይ ከታችኛው  

የተፋሠስ ሃገራቱ ግብጽ ዛሬም በድንፋታ ፖለቲካ ተወጥራ የመገኘቷ ጉዳይ ነው 

ጉዳያችን፡፡ 

ስለ ጋራ ልማትና ጥቅም ሲጀመር ጀምሮ ማሠብ አልፈልግም ብላ ለበርካታ አስርታት 

የቆየችው ግብጽ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ መሠረት በተጣለ ማግስት ጀምሮ አንዴ 

ሠላማዊ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሠይጣናዊ በሆነ የፖለቲካ አጀንዳዎች ተወጥራ ከአመራሮቿ 

ጀምሮ ሚዲያዎቿና ሌሎቹንም በማሣተፍ መደንፋቷን አሁን ድረስ ተያይዛዋለች፡፡ 

ከሠሞኑ ደግሞ ውሃ የሚያልፍባቸውን ቀዳዳዎች (kulverts) ቁጥር ጨምሮ ከ5ዐ በመቶ 

በላይ የግንባታ ስራው ለተጠናቀቀው ፕሮጀክት የዲዛይን ጉዳይም በማንሣት እብደቷን 

በገሃድ በማሣየት ደረጃ ላይ ደርሣለች፡፡  
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ሃገራዊ ክብርን እና የሃገርን ልኬት ስለ ስልጣን ጥማታቸው እና ስለ ዜሮ ድምር 

ፖለቲካቸውም የሚለኩ የተቃዋሚ ሽፍቶችን ጨምሮ አኩራፊና የከሠሩ የሃገር ውስጥ 

ፖለቲከኞች እና ኪራይ ሠብሣቢ ሃይሎችም ነገን ትተው ስለ ዛሬ እና ስለ ግል መሻታቸው 

ሲሉ የግብጽን የእብደት ዘገባና የድንፋታ ፖለቲካም በማራገብ ታሪካዊ ስህተት እየሠሩ 

እና የውስጥ ጠላት ስለመሆናቸው  በተግባር እያረጋገጡ የመሆናቸውም ነገር የት 

ያደርሣል? የሚለው ጉዳያችን ነው፡፡ 

የእነዚህን የውስጥ ነቀርሣዎች ጨምሮ የግብጽ የድንፋታ ፖለቲካ የት እንደሚያደርስ 

ለማጠየቅ ከሠሞኑ የተነሱ እና የሶስትዮሽ ስምምነቶችን በተመለከተ እየተራገቡ የሚገኙ 

እና የድንፋታ ፖለቲካቸውን የተመለከቱ ነጥቦችን መጀመሪያ መመልከት ተገቢ ነው፡፡ 

 ኢትዮ ሚዲያ የተሰኘ ድረገጽ የሕዳሴው ግድብ በግብጽ ጥቅም ላይ ሊፈጥር የሚችለውን 

አደጋ ለመከላከል የግብጽ መንግሥት የተለያዩ አማራጮችን ለመጠቀም የሚያስችል 

አቅም አለው የሚል    በፕ/ር ዓለማየሁ ገብረማርያም  የቀረበ ጽሁፍ አስነብቧል። 

ኢትዮጵያ የሕዳሴውን ኃይል ማመንጫ ግድብ ለመገንባት በግብጽ አሁን ያለውን 

አለመረጋጋት እንደ አዎንታዊ አጋጣሚ እየተጠቀመችበት ነው ተብሎ እንደሚነገር 

የጠቆሙት ጸሐፊው ያም ሆኖ ግን በአሁኑ ወቅት ያለችው ግብጽ ከዛሬ ሦስት ዓመት 

በተሻለ የተረጋጋች ናት ሲሉ ገልጸዋል። 

 

ዛሬ በሥልጣን ላይ ያለውን መንግሥት ሊጥል የሚችል የተቃውሞ እንቅስቃሴ በሀገሪቱ 

የለም ያሉት ፕ/ር ዓለማየሁ ገብረማርያም  ግብጽን ከጥፋት ለማዳን የሚያስችል አቅም 

ያላው መንግስት በአልሲሲ የተመሠረተ መሆኑም በብዙዎች ግብጻዊያን ይታመናል ሲሉ 

የውስጥ ባንዳነታቸውን በሚያረጋግጠው ጽኁፋቸው  አመልክተዋል። 

በመሆኑም ፕሬዚዳንት አል ሲሲ የሕዳሴው ግድብ ምንም ዓይነት ስጋት ሊሆን 

እንደማይችል ለግብጻዊያን በሙሉ ልብ መናገር የሚችሉበትን አቅም ፈጥረዋል ሲሉ 

የገለጹት ጸሐፊው አስገዳጅ ሁኔታዎች ከተፈጠሩ ምን ዓይነት እርምጃ መወሰድ 

እንዳለበትም ጠንቅቀው ያውቃሉ ሲሉ የድንፋታ ፖለቲካው ሰለባዎች ግብጻውያን ብቻ 

ሳይሆኑ የከሰሩት እና ያኮረፉት ጭምር መሆናቸውን አረጋግጠዋል። 
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ያም ሆኖ ግን የግብጽ መንግሥት ከሕዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ያለውን ችግር 

ለማስወገድ ወታደራዊ አማራጭ የሚጠቀመው ሌሎች አማራጮች ሁሉ ሲሟጠጡ ብቻ 

መሆኑን የጠቆሙት ፕ/ር ዓለማየሁ ገብረማርያም  ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋማት እና 

እርዳታ ሰጪ አካላት ለግድቡ ግንባታ የሚውል ገንዘብ እንዳይሰጡ መቀስቀስን ጨምሮ 

የተለያዩ በርካታ እንቅስቃሴዎችን በቅድሚያ ሊያደርጉ ይችላሉ ሲሉ ደርሰው የግብጽ 

የካቢኔ አባል ለመሆን ሞክረዋል። 

የሕዳሴው ግድብ ዕጣ ፈንታ ያለው በግብጹ ፕሬዚዳንት አል-ሲሲ እጅ ሳይሆን በኢትዮጵያ 

መንግስት እጅ ነው ሲሉ ጸሐፊው ፕ/ር ዓለማየሁ ገብረማርያም  ማሳሰባቸውም ሌላው 

የደበኛነታቸው ማረጋገጫ ነው። 

አልፈትህ የዓረብኛ ድረ ገጽ ከኢትዮጵያ ጋር የሚካሄደው ውይይት በጣም አስቸጋሪ ደረጃ 

ላይ ቢደርስም ግብጽ ከውሃ መብቷ ፍንክች አትልም፤ ውሃችንን በተመከተ ከውሃችን 

አንድትም ጠብታ አሳልፈን አንሰጥም ሲሉ የግብጽ የመስኖ ሚኒስትር ዶ/ር ሁሳም 

አልመጋዚ መናገራቸው የተመለከትነው ከሰሞኑ ነው። 

ሚኒስትሩ ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር የምታካሄደው ውይይት በጣም ከባድ ቢሆንም 

እስካሁን ድርስ ተስማምተን ከፈረምናቸው ስምምነቶች  አንድም የስምምነት ሰነድ 

እንዲቀርብን አንፈቅድም፤ ሁሉም ሀገር የህዳሴው ግድብ ችግር እንዲፈታ ይፈለጋል” ሲሉ 

መግለጻቸውን ያስታወቀው ድረገጹ ነገር ግን ሁሉም ችግሩ እንዲፈታ የሚፈልገው በራሱ 

አመለካከት እና አካሄድ ብቻ ነው ማለታቸውን አመላክቷል። 

ኢሳት በአዲስ አበባ ባሳለፍነው ሳምንት ረቡዕ ዕለት ምክክር የጀመሩት የኢትዮጵያ እና 

የግብጽ የባለሙያዎች ቡድን ዓባይ ግድብ የዲዛይን ማሻሻያ ሊደረግበት በሚችል ሁኔታ 

ላይ እንደሚወያዩ የግብጽ የመስኖ ልማት ሚኒስትር ሆሳም ሞግሃዚ ገለጹ ሲል ዘግቧል። 

ሚኒስትሩ የባለሙያዎቹ ተወካዮች የግብጽን ጥቅም ለማስጠበቅ የተለያዩ ሀሳቦችን ሲያጠኑ 

መቆየታቸውን አስታውቀዋል ያለው ድረገጹ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት በሱዳን 

በተፈረመው ስምምነት አዲስ ሀሳብ የለም በማለት ቢያስተብሉም፣ የግብጽ የመስኖ ልማት 

ሚኒስትር ግድቡን አስመልክቶ በርካታ ስምምነቶች መደረጋቸውንና ሀገራቸው ደስተኛ 
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መሆኗን ተናግረዋል ሲል እግረ መንገዱን የድንፋታው ፖለቲካ አጋር መሆኑን በሚገባ 

አረጋግጧል።  

በዚህ አግባብ የረከሱት እና የኛ የተባሉት ግለሠቦችና ቡድኖችን የከሠረ ፖለቲካ 

አስቀድሞም ይታወቃልና ትተን የግብጽን የድንፋታ ፖለቲካ መድረሻ ስንመለከተው    

የጳጳሳቶቿ ምክር ላይ ቢሆን የሚመረጥና ተገቢ ነው፡፡ 

3robanews የዓረብኛ ድረ ገጽ በቀደምት ግዜያት ግብጽ ለኢትዮጵያ ትኩረት አልሰጠችም 

ሲሉ የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ አቡነ ቴዎድሮስ መግለጻቸውን በተመለከተው ዘገባው 

ልክ። 

በኢትዮጵያ ላይ ደግመን ደጋግመን ትከረት ልንሰጥ ይገባል፤ ሌሎች ሀገሮች የምግብ፣ 

የህክምናና ቴክኒካዊ የሆኑ እርዳታዎችን ሊሰጡን ይችላሉ፤ ከሁሉም በላይ የሆነው የአባይ 

ውሃ የሚመጣው ግን ከኢትዮጵያ ነው፤ እኔ በጣም ውስን በሆነ እውቀቴና አመለካከቴ 

ሳየው እኛ በህዝብና በኦፊሴላዊ ደረጃ በኢትዮጵያ ላይ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል ሲሉ ጳጳሱ 

ምክራቸውን መሰንዘራቸውን ድረገጹ አስታውቋል።  

በተያያዘ ዜና Ahram በድረገጹ የግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ታዋድሮስ 

ከአል-አህራም ጋዜጣ ጋር ባካሄዱት ቃለ ምልልስ፣ ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር የበለጠ 

መልካም ግንኙነት ያላት መሆኑን ጠቅሰው ከውኃ ጋር በተያያዘ ጦርነት አታካሂድም 

በማለት መናገራቸውን በተመለከተው ዘገባም ልክ።ግብጽ ግን እንዲህ አይነቶቹን ምክር 

ለመስማት የታደለች አትመስልም፡፡የጨረባ ተስካር ባለቤቱ አይታወቅም እንዲሉ፡፡ 

የጨረባ ተስካር ባለቤቱ የማይታወቅ ድግስ ነው፡፡ አሳላፊ የለውም፡፡ በር ጠባቂም 

የለውም፣ ያሻው ሁሉ ገብቶ ያሻውን አድፋፍቶ የሚወጣበት ሁሉም የሚናገሩበትና ሁሉም 

የማያዳምጡበት ድግስ ነው የጨረባ ተስካር፡፡ በዚህ ድግስ ሁሉም ሰካሪ ነው፤ ደጋፊና 

አንሺ የለም፡፡ ሁሉም መካሪ ለመሆን ይሻሉ እንጂ ምክር ለማዳመጥም አይችሉም፤ 

አይሹምም፡፡ ይህ ዓይነቱ ድግስ የጨረባ ተስካር ይባላል፡፡  

 ከሠሞኑ የሙርሲ መንግስት ቤተ መንግስትም ይህን ድግስ አስተናግዷል፡፡ የደገሠው 

አይታወቅም፤ አሳላፊውም ማን እንደነበረ ግልጽ አይደለም፡፡ ሁሉም ስልጣንን 

የተቆናጠጠውና ለመቆናጠጥ የሚሻው ሁሉ ገብቶ ወጥቶበታል፡፡ ፈትፍቶም ጎርሶበታል፡፡  
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ዳሩ ግን የጨረባ ተስካርመጨረሻው ውርደትና ሃፍረት ነው፡፡ በንጋቱ ቅሌቱን የመቋቋም 

ሥነ ልቦና ማምጣት ይከብዳል፡፡ ስለሆነም ደግሞ እንደሌላው በቅሌት ላይ ቅሌት 

እየደማመሩ መሄድ ግድ ይላል፡፡ በግብጽ የሆነውና እየሆነም ያለው ይኸው ነው፡፡ 

በጨረባው ተስካር የሠከሩት የግብፅ ገዢ ባለሥልጣናቱም ሆኑ ስልጣን የተጠሙና በድግሱ 

ላይ ተካፋይ የነበሩ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ከእንገድላለን እስከ እንፈልጣለን 

፤ከእናሸብራለን እስከ እንሠልላለን፤ ከብድር እናስከለክላለን እስከ ከወዳጅ ሃገራት ጋር 

እናናቁራለን፤ ተቃዋሚዎችን ከማደራጀት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አብዝሃነት (diversity) 

ተጠቅመን ትርምስ እነፈጥራለን የሚሉ ፉከራዎችና ቀረርቶዎች አሠምተውናል፡፡  

በመሠረቱ ታላቁ ዓባይ ለታችኞቹ የተፋሰስ ሃገራትም  ሆነ ለላይኞቹ የተፋሠሡ ሃገራት 

በቂ ስለመሆኑና የዓባይን ወንዝ በትብብር ማልማትና ማበልፀግ ለተፋሰሱ ሃገራት ሁሉ 

ጠቃሚና ወቅታዊ ነው ሲሉ የተለያዩ ሃገራት ተመራማሪዎችና ምሁራን ማስረዳታቸውን 

እና ማረጋገጣቸውን ተከትሎ ይኸው ዓባይን በትብብር የማልማትና ያለማልማት ንትርክ 

ከቀጠለ ረዘም ያሉ ጊዜያትን ቢያሣልፍም ከተፋሠሱ ሃገራት የሚበዙቱ ከሱዳንና ግብጽ   

በስተቀር ሰባቱም ሃገራት በመፈረማቸው እና ኢትዮጵያም እንደ አንድ ሉዓላዊት ሃገር 

ያላትን መብት በመጠቀም እስካለፉት ሁለት ዓመታት ድረስ ለግብጽ ምሣና ራት ሆኖ 

ሲያገለግላትና ለኛዎቹ ግን ስቃይና ነጣቂ በመሆን ሲያጎሳቁለን የኖረውን ዓባይ ለመገንባት 

ታድለናል፡፡  

በዚሁም መሠረት ሥራው ብዙ ሂደቶችን አልፎ  ዛሬ ላይ ሲደርስ በተለይም ታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በታችኞቹ ተፋሠሥ ሃገራት የበለጠ ጠቃሚ መሆኑና ይኸውም 

በዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን በተረጋገጠበት ሁኔታ የግብጽ መሪዎችና ተቃዋሚዎች 

ድንፋታ መነሻ ምንድን ነው? የሚለውን ጥያቄ መመለስና እኛ ዛሬ ታሪካዊ ጠላታችን 

ድህነት እንጂ ግብጽ  እንዳልሆነች የምንረዳውና ታሪካዊ ጠላታችንን ለመደምሠስ 

እየተጋን እና እየፈጋን ያለነው ኢትዮጵያውያን የትኛውን አቅጣጫ መከተል እንዳለብን 

መወሠን ተገቢ ነው፡፡  

የግብጽ መነሻና መድረሻ አሁንም በድንፋታ የተነፋ ቢሆንም የኢትዮጵያን አቋም 

አስመልክቶ ለማሣሣትና ተስፋ ለማሳጣት ለሚሹ አድርባዮች ከላይ በተመለከቱት የግብጽ 

ድንፋታዎች ሁሉ በሚመጥን መልኩ እዚህ ጋር ማውሣት ግድ ይለናልና አስቀድሞም ሆነ 
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አሁን እንዲሁም ወደፊት ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ኢትዮጵያ 

እንዲህ ነች፡፡ 

  

እንደሚታወቀው ግብጽ በቅኝ ግዛት ዘመን የተፋሠሡ ሃገራትን ወደጎን ብላ ከሡዳን 

ጋር ብቻ ሊያውም 2/3ኛ የሚሆነውን መብት ለእራሷ አድርጋ ስምምነት ከተፈራረመች 

በኋላ የውሃውን 85 በመቶ መነሻ ሃገርና ሌሎችንም የተፋሠሱ ሃገራት ወቅታዊና የግድ 

የሆኑ ጉዳዮች ለመስማት ባለመፍቀድ ባለችበት በመርገጧ ሳቢያ ከተፋሰሱ ሃገራት 

የሚበዙቱ የትብብር ማዕቀፉን ፈርመዋል፡፡  

በየፓርላማው በማፅደቅ ሂደት ላይ መሆናቸው ተፈጥሯዊ መብታቸውና ዓለማቀፋዊ 

ተቀባይነት ያላቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ሂደት የወንዙ ዋነኛ ምንጭ የሆነችው 

ኢትዮጵያ በሠጥቶ መቀበል መርህና ለwin win አቀራረብ ስለጋራ ልማትና ስለጋራ 

ተጠቃሚነት ያላትን አቋም እንደያዘች ባለችበት ሰዓት ከሁሉ በላይ ደግሞ በገዛ ሃገሯ ላይ 

ማንንም ሳታማክር ያሻትን የመገንባትና የመሥራት ሉዓላዊ መብት ያላት ሆኖ ሳለ 

የግብጽ ያለፉ መንግስታትን ስህተት ያልተማሩት የ21ኛው ክፍለ ዘመን የግብጽ 

አመራሮች ለመላው ግብፃውያን በዓባይ ውሃ ላይ የተሣሣተ መረጃ የሚሠጡ መሆናቸው 

ከግብጽ ህዝብ ጋር እንዳያቃቅረን ሲባል ፤ኢትዮጵያ ኑና የህዳሴው ግድብ ይጎዳችሁ እና 

አይጎዳችሁ እንደው በጋራ የባለሙያ ኮሚቴ አዋቅረን እናጥና ማለቷ፤ ኢትዮጵያ ለጋራ 

ልማትና ለጋራ ተጠቃሚነት   ያላትን ያሰለጠነ አስተሳሰብ ለዓለም እያረጋገጠላት 

በሚገኝበት ሰዓት ላይ፤ ከግብጽ ህዝብ ጋር በተቃራኒ የሚገኙ የሥልጣን ጥመኞች 

አምባጓሮ አነሱ ብሎ በእነሱ ቅኝት አለመጓዝ ብልህነትና አትራፊነት ሲሆን፤ በአንፃሩ 

ግብጽ ለሰጥቶ መቀበል መርህ እንደማትገዛና አቋሟም አለም ካለችበት ሁኔታ ጋር 

የማይጣጣም ስለመሆኑ የተፋሠሡን አጠቃላይ ሃገራት በተለየና ከግብፅ ጋር ላልወገነ 

አቋም ከመዳረጉም በላይ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ የግብጽ መንግስታት 

ፊውዳልነትና ኋላቀር መሆን የተገለጠበት ባጠቃላይ አለምን ለእኔ ብለህ ስማ ያስባለ 

አምባጓሮ መሆኑ ግብጽን ጭልጥ ላለ ኪሣራ ዳርጓታል፡፡  

የዚህ ኪሣራ ማሣያም ግብጽ ለብድርም ሆነ ለትርምስ የሚሠማትና የሚያጅባት 

ሃገር ማጣቷ ሲሆን ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትም ሆነ አመታዊ ደጓሚዋ አሜሪካ ፊት 
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መንሣታቸውም የግብጽን ኪሣራ የሚያረጋግጥና የኢትዮጵያን አትራፊነት የሚያመላክት 

ነው። 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ የትብብር ስምምነት ማዕቀፍ በተፈረመና የየሃገራቱ ፓርላማ አጽድቆት 

ወደተግባር እንዲገባ በታሰበበት ሰዓት፤ ግብፅ የገጠማትን ቀውስ ተከትሎ ታላቁ መሪ 

እስክትረጋጉ እንጠብቃችኋለን ብለው አሁን ላይ ማዕቀፉን የኢትዮጵያ ፓርላማ ማፅደቁና 

ሌሎቹም በዚህ ሂደት ላይ መሆናቸው በአናቱም ዩጋንዳ በይፋ ግድብ የመገንባት ሥራ 

መጀመሯ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ብትጠብቁን ብላ ሥታበቃና ጠብቀናት ስናበቃ በሌላ 

አምባጓሮ መጠመድ የሃገሪቱን ቃል አባይነት እና አቋም የለሽነት ያጋለጠ ሲሆን 

ኢትዮጵያ ዓለም እየተገዛበት ላለው የሠጥቶ መቀበል መርሆ እስከ ጥግ ድረስ የምትሄድና 

ለጋራ ብልፅግና የምትሠራ ሃገር፤ ዓላማዋም ከድህነት መውጣት መሆኑን ያመላከተና 

ትርፋማነታችንን ያረጋገጠ ሃቅ ነው፡፡  

ይህ በእንዲህ እንዳለና ግብጽ አሁን በያዘችው አቋም የትም መድረስ እንደማትችል 

የሚያመላክትን ጉዳይ ደግሞ የሱዳን ወቅታዊ አቋም ነው፡፡  

የሱዳን የማስታወቂያ ሚኒስትርና የመንግስት ቃል አቀባይ ሚኒስትር አህመድ ቢላል  

ኦስማን የተናገሩትን ጠቅሦ ሡዳን ትሪቢዩን የተባለው ጋዜጣ ከሰሞኑ እንደዘገበው ሱዳን  

ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከፍተኛ ተጠቃሚ ትሆናለች፡፡ ቃል አቀባዩ ከሡዳን 

ከኢትዮጵያና ግብጽ የተውጣጡ ባለሙያዎች የተካተቱበትና በግድቡ ግንባታ ዙሪያ ጥናት 

ያደረገውን ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ሪፖርት ባለፈው ሳምንት ይፋ ማድረጉን 

አስታውሰው ግድቡ ለሱዳንም ጥቅም የሚሰጥ በመሆኑ አገራቸው ለግንባታው ድጋፍ 

የሚያደርጉ ባለሙያዎችና ቴክኒሻኖች ለመላክ ዝግጁ መሆኗንም ነው የገለፁት፡፡  

“ግድቡ የመፍረስ አደጋ ቢያጋጥመው ካርቱም በጎርድ ትጥለቀለቃለች ተብሎ የሚናፈሰው 

ወሬም መሠረተ ቢስ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ግድቡ ዓለም አቀፍ የግንባታ ደረጃውን  

በጠበቀ መልኩ እና ልምድ ባለው ኩባንያ እየተገነባ መሆኑን አገራቸው ማረጋገጧንም 

ተናግረዋል፡፡  

የሱዳኑ አልሱዋሪስና የግብጽ አስዋን የመሣሠሉ በዓባይ ወንዝ ላይ የተገነቡ ግድቦች 

ለአሥርት ዓመታት የሚያገለግል 162 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ማከማቸታቸውን 

የተናገሩት ሚኒስትር አህመድ ቢላል ሱዳንን የሚያብጠለጥሉት የግብጽ ፖለቲከኞች 
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የሱዳንና የግብጽን ግንኙነት በቅጡ ካለመገንዘብ የሚናገሩት ነው ማለታቸው በአሁኑ ሰዓት 

በግብጽ ያለው ፖለቲካ በዜሮ ሰም ጌም እየተመራና ባለሥልጣናቱ በሥልጣን ሽሚያ 

ውስጥ ስለመሆናቸው ያረጋግጥልናል፡፡  

ይህ በእንዲህ እንዳለ የሡዳንን አቋም ዘላቂነት የሚጠራጠሩ ወገኖች ስለመኖራቸውም 

ከማህበራዊ ድረ ገፆች ላይ ተመልክቻለሁ፡፡ እዚህ ላይ  መታወቅ ያለበት እና የሡዳን 

አቋም ዘላቂ እንደሚሆን የሚያረገግጥልን ሱዳን ከላይ የተጠቀሰውን አቋም የያዘችበትን 

ሁለት መሠረታዊ መነሻዎች በመገንዘብ ነው፡፡  

የመጀመሪያው መነሻ ሱዳን በህዳሴው ግድብና በሌሎችም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ልማት 

ተጠቃሚ መሆን እንደምትችል በተለያዩ ሁኔታዎች አረጋግጣለች፡፡ ለአብነት እንኳን 

ከተከዜ ግድብ ከእኛ በላይ መስኖ የምታለማበት ሱዳን መሆኗን ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ 

ሁለተኛውና ዋነኛው የሱዳን አቋም መነሻ የሚሆነው ደግሞ ሱዳን ለበርካታ ዓመታት 

በግብጽ ተፅእኖ ሥር መቆየቷ እና ግብጽ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ በስፋት ገብታ የመቆየቷ 

ጉዳይ ነው፡፡ ስለሆነም ሱዳን በእነዚህና በመሠል ምክንያቶች ከግብጽ ጋር ያላት እህል 

ውሃ በትብብር ላይ እስካልተመሰረተ ድረስ ያንገሸገሻት በመሆኑ አቋሟ ይዋዥቃል ብለን 

ከመጠራጠር ይልቅ ስለወሰደችው አቋም ልናመሠግናት እና ልናወድሳት ይገባል፡፡ 

ስለሆነም ሱዳን ሆይ ምስጋና ይድረስሽ ግፊበት ብለናል፡፡    

       ሌላውና በእነዚህ ድረ ገጾች ለኢትዮጵያውያን ስጋት እንደሆኑና ግልጽነት 

እንዳልተያዘባቸው የተመለከትኩት ጉዳይ የመካከለኛው ምሥራቅ ሃገራትን እና 

የምእራባውያኑን አቋም የተመለከቱ ጉዳዮችን ነው፡፡  

መረጃዎች እንደሚያሳዩት ብዙዎቹ የመካከለኛው ምሥራቅ ሃገራት ወደመጀመሪያው  

አካባቢ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ግልጽ ያልነበሩ እና በተምታታ አስተሳሰብ ውስጥ የነበሩ 

ሲሆን አሁን ግን በትክክል የገባቸው የሚመስሉ ፍንጮችን እያሣዩ በመሆኑ ኢትዮጵያም  

ጥርት ያለውን አቋሟንና ስለ ህዳሴው ግድብ የተፋሠሡ ሃገራት  ተጠቃሚነት በስፋትና 

በተከታታይ ልታስረዳና ልታሳውቃቸው ይጠበቅባታል፡፡  

ነገርዬውና የጨረባው ድግስ የሚጀምረውም እዚህ ጋር ነው፡፡ የግብፅ ስልጣኔ 

ከመጀመሪያው ጀምሮ በዓባይ ውሃ ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ ወደግብጽ ከሚገባው የዓባይ 

ውሃ ውስጥ ከ85 በመቶ የማያንሠው ከኢትዮጵያ የሚመነጭ ነው፡፡ ስለሆነም 
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ከመጀመሪያው ጀምሮ ሁለቱ አገሮች በተፈጥሮ በጥብቅ የተሣሠሩና የተቆራኙ ናቸው 

ማለት ይቻላል፡፡  ቀድሞም ቢሆን የዓባይ ውሃ አጠቃቀምን በሚመለከት ኢትዮጵያ 

ያለባት ችግር በዋነኛነት ከግብጽ ጋር ነው፡፡ ግብጽ በአረቡ ዓለም በነበራት ተሠሚነት 

ምክንያት የዓባይን ጉዳይ ከግብጽና ከኢትዮጵያ  አልፎ ኢትዮጵያ ከሌሎች አገሮች ጋር 

ባላት ግንኙትም ላይ  ተጽእኖውን ሲሣርፍ ኖሯል፡፡ በተመሣሣይ መልኩ አክራሪነት 

በግብጽ ሲጠናከር ግንኙነቱ በይበልጥ የሚሻክርበት ሁኔታ ሲፈጠር ቆይቷል፡፡ አለማወቅም 

ለግንኙነቱ መሻከር ከፍተኛ አስተዋፅኦ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ የዓባይ ውሃን አጠቃቀም 

በተመለከተ  የግብጽ ገዢዎች ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ በውሃው በተለይም ለመስኖ ልማት 

እንዳትጠቀም ባለ በሌለ አቅማጨው ሲረባረቡ መቆየታቸውንም እናውቃለን፡፡ ኢትዮጵያ 

በዓባይ ውሃ መጠቀም ከጀመረች ግብፅ ለከፍተኛ አደጋ ትጋለጣለች ብለው ሲሠጉ 

መኖራቸውንም እንዲሁ፡፡ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1959 ዓ.ም ግብጽ ከሱዳን ጋር 

ያደረገችው ስምምነት ውሃው ለሰዱዳንና ለግብጽ ተከፋፍሎ ለኢትዮጵያ አንድም ሌትር 

የማያስቀር ነበር፡፡ በግብፃውያን አመለካከት ውሃውን ኢትዮጵያ ከተጠቀመች ግብጽ 

ትጎዳለች፣ ግብጽ መጠቀም ካለባት ኢትዮጵያ እጅዋን ከውሃው ማንሣት አለባት፡፡ ሁለቱ 

ሊጣጣሙ የማይችሉ እርስ በእርሳቸው የሚጣፉ ጥቅሞች እንደሆኑ /ዜሮ ሳም ጌም/ 

አድርገው ሲመለከቱም ኖረዋል፡፡  

ኢትዮጵያ ከሌሎቹ ወይም የትብብር ስምምነቱን ከፈረሙት ሃገራት ጋር አንድ 

የሚያደርጋትና የሚያገናኛት የዓባይ መነሻና ምንጭ በመሆኗ ነው፡፡ በሌላ መልኩ ደግሞ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገነባው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በቀጥታ የሚመለከተው ደግሞ ግብፅ፣ 

ሱዳንን እና ኢትዮጵያን ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ነው በግድቡ ላይ ጥያቄ እንዲነሣና ጥናት 

እስከማድረግ የዘለቀ ድርድር እና ንትርክ የተፈጠረው፡፡ ስለሆነም ከናይል ተፋሰስ ሃገራት 

ጋር እንዳለን ግንኙነትና አካሄድ ከየሃገራቱ ጋር ድርድር ማካሄድ ተገቢና የሚጠበቅ ነው፡፡ 

ይህን  አሠራርና አካሄድ ደግሞ የላይኞቹ ተፋሰሥ ሃገራትም የሚያውቁትና የሚቀበሉት 

በመሆኑ ምንም ዓይነት ልዩነት ከኢትዮጵያ ጋር ለመፍጠር አያስችላቸውም፡፡  

 

በአለማችን ከ300 በላይ የሚሆኑ ወንዞች ድንበር ተሻጋሪ ሲሆኑ በህንድና በባንግላዴሽ 

መካከል ብቻ 54 ወንዞች ድንበር ተሻግረው ይፈሳሉ፡፡ በ1978 በአለማችን 214 ድንበር 

ተሻጋሪ ወንዞች እንደነበሩ የሚጠቁሙ መረጃዎች በ2002 ፤263 መድረሳቸውን 
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ያመለክታሉ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ 145 ሃገራት ድንበራቸውን የከለሉት በድንበር ተሻጋሪ 

ወንዞች ነው፡፡ ላለፉት 50 ዓመታት 1831 ያህል ስምምነቶችና ግጭቶች በእነዚህ ወንዞች 

ዙሪያ መከሰታቸውና ከ200 በላይ የትብብር ስምምነቶች መፈረማቸውም በታሪክ መዝገብ 

ላይ የሰፈረ የዓለማችን እውነት ነው፡፡    

ዋናው ጉዳይና ከአባይ ጋር የሚያያዝልኝ ዓለማዊ እውነት ግን ይህ ብቻ አይደለም፡፡ 

ዋናው ነጥብ የአለማችን 40 ከመቶ የሚሆን ህዝብ ህይወቱን ከድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጋር 

በማቆራኘቱና ከላይ በተጠቀሱት እውነታዎች ሳቢያ እነዚህ ወንዞች የዘወትር አጀንዳ 

እንደሆኑ የመቆየታቸው እውነታ ነው፡፡ ምክንያቶቻቸውን በማህበራዊና በፖለቲካዊ 

አጀንዳዎች ሥር ዘርዝረው ሃገራት በተደጋጋሚ ይስማማሉም ይጋጫሉም፡፡ በተለይ 

ወንዞችን ለልማት ለማዋል የሚደረጉት ሙከራዎች በአብዛኛው በውዝግብ የተሞሉ 

ናቸው፡፡ግን ደግሞ በውይይት ሲፈቱ እንጂ ወደጦርነት ሲያመሩም አላየንም አልሰማንም፡፡ 

በአለም አቀፍ ደረጃ የእነዚህን ወንዞች ባህሪያትና እውነታዎች                                                                                                                                                                                                 

ወክለው በምሳሌነት መጠቀስ ከሚችሉ ወንዞች መካከል ናይል የመጀመሪያው ነው፡፡ 

ከርዝመቱ ፣ ከአፍሪካዊነቱ እና ከአጠቃቀሙ ወለፈንዱያዊነት ፣ ከተፈጥሮአዊ ተፋሰሱ እና 

ከታሪክ ሽኩቻዎቹ የተሰበሰቡ እውነታዎች የናይልን አለምአቀፋዊ ቀለም ደማቅ 

ያደርጉታል፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሃገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ የተፋሰሱ ሃገራት 

ለወንዙ አለማቀፋዊ ቀለመ ደማቅነት ያበረከቱት ድርሻ ቢኖር ‹‹ይሄን ያህል ድርሻ 

ያላቸው!››፣ ‹‹የናይል ምንጭ››፣ ‹‹የተፋሰሱ ሃገራት!›› ወዘተ ከሚሉ ስሞችና ሃረጋት የዘለለ 

አልነበረም፡፡ ምስጋና ለእልህ አስጨራሹ የዴፕሎማሲ እና የልማት ስራዎች ይግባና፤ ዛሬ 

ኢትዮጵያ አባይዋን የህዳሴዋ መገለጫ ለማድረግ ወሳኙን ምእራፍ ገልጣ እየተጓዘች ነው፡፡ 

የህዝቡ አንድነትም ከተገለጠባቸው ምክንያቶች ስለእውነት ለመናገር የህዳሴውን ግድብ 

የሚያህል አላጋጠመኝም። እስካሁንም በከፍተኛ ህዝባዊ ርብርቦሽ እየተጓዘ በመቀላጠፍ 

ላይ ይገኛል፡፡ የዚህ ከታሪክም በላይ የሆነ እውነት መፈጠር ደግሞ ፍካሬው የበዛ ገድል 

እንጂ የምርጫ ማኒፌስቶ አይደለም ፡፡ 

ነገር ግን እንደ አብዛኛው የአላማችን ግዙፍ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድቦች እና የናይል 

ጉዳይ እንደመሆኑ ታለቁ የህዳሴ ግድብ አለማቀፋዊ መልክ የያዙ ፈተናዎችን መጋፈጡ 

አይቀሬ ነው፡፡ እየተጋፈጠም ነው፡፡ ታዲያ ፈተናዎቹ ከሃገር ሃገር ክብደታቸው ይለያይ 

ይሆናል እንጂ ህልም ተፈርቶ አይተኛም እንዲሉ የመከሰታቸው ነገር የማይካድ ወይም 
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‹‹ለምን መጣ?›› የማይባል ነው፡፡ ብዙ ሃገራት እነዚህን ፈተናዎች ተጋፍጠው አላማቸውን 

ከግብ አድርሰዋል፡፡ ዋናው ሃገራዊ መሰረታቸውን መጠበቃቸው፣ በቁርጠኛ ፖለቲካዊ 

ውሳኔ መታገዛቸው፣ በህዝባዊ የእኔነት ሥሜት መደገፋቸው ወዘተ…ነው የፈተናዎቹን 

ክብደት የሚያቃልለው፡፡የኛውም ተመሳሳይ ነው፡፡  ቁምነገሩ ፈተናው ለምን መጣ 

ማለትና ይህንኑ ማመንዠክ ሳይሆን ፈተናውን ሃገራዊ መሰረታችንን በጠበቀ መልኩ 

መጋፈጥ ነው።ግብጽ መሳሪያ አስገባች ፣ህዝቧም እየዛተብን ነው ስለሆነም እነርሱ አንድ 

ናቸው፡፡  ማለት የግብጽን ዘመን ያለፈበት ያረጀ ያፈጀ ታሪካዊ ዳራ አለመገንዘብና 

የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋን ጠንቅቆ ካለማወቅ ወይም እያወቁ እንዳላወቀ በመሆን 

ለአሻጥራቸው ማመቻመች ስለሆነ እንጂ ማስፈራራት፣ መዋሸት፣ ማምታታትና ጉዳይ 

ማንከባለል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋ ምሰሶ መሆኑን እናውቃለን።ለዚም እኮ ነው 

እስራኤላውያን ግብጾች ከሚናገሩት የሚያስቡትን መርምሩ የሚሉት።ግብጽ ውሸታም 

መሆኗ እና እኛ እውነተኛ መሆናችን በራሱ ግን አሸናፊ ያደርገናል ብለን ከተኛን 

ጨዋታው ፈረሰ ዳቦው ተቆረሰ እንደሚሆን መጠራጠር የለብንም።በየመድረኩ አዳዲስ 

አጀንዳ ይዘው በመምጣት ለሚታወቁቱ ግብጾች፣ ከቃላት በስተቀር የይዘት ልዩነት በሌለው 

የማምታቻ ሃሳባቸው ለሚታወቁቱ ግብጾች እኛም የዘየድነው መላ አንድነታችንን እና 

ዲፕሎማሲያዊ የበላይነታችንን የሚያረጋግጥ እንጂ አሻጥረኞቹ እንደሚሉት አይደለም፡፡ 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  


