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የድንፋታ ፖለቲካ የት ያደርሳል (፪) 

ዮናስ 01-15-16 

አሁንም ከግብጽ ሸሞንኛ የድንፋታ ፖለቲካ ጋር ነን ፡፡በአንድ በኩል ግብፆች የዓባይን 

ውሃ ለሁሉም የማይበቃ አድርገው ሲያዩ  በሌላ በኩል ግን እጅግ አባካኝ በሆነ መንገድ 

ሲጠቀሙበት ይታያሉ፡፡ በአስዋን ላይ የተገነባው ግድብ፣ በምድረ በዳ ላይ የተገነባና 

ለትነት በጣም የተጋለጠ በመሆኑ በየዓመቱ ከ10 ቢልዮን ሜትር ኩዩብ ውሃ በላይ በትነት 

ይጠፋል፡፡  ይህ ደግሞ በተከዜ ወንዝ ላይ ለዓመት ከሚፈሠው የውሃ መጠን የላቀ ነው፡፡ 

የመስኖ አጠቃቀማቸው እጅግ አባካኝ ከመሆኑ ባሻገር የዓባይን ውሃ ከወንዙ ተፋሠሥ 

አሳልፈው ወደ ሳይናይ በረሃና ተስካ ካናል በሚባለው መሥመር ወደግብጽ ምዕራባዊ በረሃ 

እያሻገሩት እንደሆነ ይታወቃል፡፡  

ጉዳዩን በዝርዝር ያጠኑ ተመራማሪዎች የሚበዙቱ (ግብፃውያን) ጨምሮ በዓባይ ውሃ ላይ 

ያሉ ጥቅሞች በተለይም የኢትዮጵያና የግብፅ ጥቅሞች ሊጣጣሙ የማይችሉ 

አለመሆናቸውን በተጨባጭ አረጋግጠዋል፡፡  

ለምሳሌ ኢትዮጵያ በዓባይ ተፋሠሥ ያለውን የተፈጥሮ መመናመን ብታስወግድ በዝናብ 

እየታጠበ በመሄድ በግብጽና በሱዳን ግድቦች ላይ ደለል እየሞላ ከፍተኛ ችግር 

የሚፈጥረውን አፈር መቆጣጠር ትችላለች፡፡ ከዚህም ኢትዮጵያና ግብጽ ቢያንስ እኩል 

ተጠቃሚ መሆን እንደሚችሉ የሚያረጋግጡት ተመራማሪዎች የዓባይ ወንዝ በኢትዮጵያ 

ቢገደብ ሱዳን በየዓመቱ የሚደርስባትን የጎርፍ መጥለቅለቅ ማስወገድ እንደምትችል፣ 

ሁሉም የተፋሰሱ ሃገሮች ርካሽ የኤሌክትሪክ አገልግሎ ማግኘት እንደሚችሉ ውሃው 

በከፍተኛ ደረጃ ለትነት ስለማይጋለጥ ቢያንስ  3 ቢሊዮን ኪዩቢክ ውሃ ሲቆጣጠር 

ለተፋሰሱ አገሮች ጥቅም ሊውል እንደሚችል ቀድመው ማረጋገጫ ሰጥተዋል፡፡  

ኢትዮጵያም ይህንኑ አግባብ ተከትላ ያረጀውን እና ያፈጀውን የ1959 ስምምነት ግብጽ 

ትታ ወደ ሠለጠነው ዓለም አስተሳሰብ እንድትመለስ ብትወተወትም መለስ ቀለስ እያለች 

የምታስቸግረው ግብጽ ውሳኔዋ ባይታወቅም የላይኞቹ የተፋሰስ ሃገራትን ጨምሮ 

ኢትዮጵያ በአንቴቬው ስምምነት ላይ ፊርማቸውን በማኖራቸው የኢትዮጵያ ውሣኔ በቀጥታ 

ዓባይን በጋራ ወደማልማትና ማበልፀግ መሆኑ ተገቢ ነው፡፡  
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ምንም እንኳ የትብብር ማዕቀፉ ላይ ግብጽ  ፊርማዋን ባታኖርም እስከ ግንቦት 20/2005 

ድረስ የኢትዮጵያን ዓባይን የማልማትና የማበልፀግ ሥራ ተገቢነት ተጠራጥራና  ኮንና 

ባታውቅም አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሣችና ስጋቷን  የሚያስወግዱላትን መተማመኛዎች 

በመሻት አሳልፋ ቆይታለች፡፡ በዚሁ መሠረት ስጋት አይግባሽ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 

ግድብ ኩራትና እራትሽ መሆኑን እንዲቀጥል የሚያደርግ እንጂ ህዝቦችሽን ንክች 

አያደርጋቸውም ሲሉ ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን አረጋገጡላት፤ ነገር ግን ይህን 

ማረጋገጫ ሱዳንና ኢትዮጵያ  በሙሉ ልባቸው ቢቀበሉም ግብፅ ግን ተቀብያለሁም 

አልተቀበልኩምም ሳትል ብቁ አይደለም /Inadequate/ነው የሚል ምላሽ ሠጠች፡፡  

የሙርሢ መንግስት ይህን ከማለቱ በፊትም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ ሙርሢ የውሃ 

መሃንዲሶች እንደመሆናቸው የህዳሴው ግድብ ቢጠቅማቸው እንጂ እንደማይጎዳቸው 

የባለሙያዎቹን ጥናት ሳይመለከቱም የሙያውቁት ሃቅ ነው፡፡  

ነገር ግን ባልተረጋጋቸውና የታህሪሩ አደባባይ አብዮት አንጎበር ያለቀቃት ግብጽ፣ 

ኢኮኖሚዋ ወደታች እያሽቆለቆለባት የምትገኘው  ግብጽ፣ አክራሪነት ተስፋፍቶ የግብፅ 

ወጣቶችን አንገት ያስደፋባት ግብፅ ፤ የኤሌክትሪክ ፍላጎትና አቅርቦት ልዩነቱ እየሠፋ 

የነዳጅ ቀውሡና የብድር እጦቱ እያንዘፈዘፋት በምትገኘው ግብጽ ስልጣን የጠማቸው 

የተቃዋሚ ሃይሎች ውሃ ሊጠማን ነው ሲሉ የደም ጥማት አዋጅ አስነገሩ፣ መግለጫ አወጡ፣ 

ግብፅ ሆይ  እንኳንሥ ለእርሻሽ ለጉሮሮሽ ውሃ ሊጠፋ ነው ሲሉ ሃላፊነት በጎደለው 

መንገድ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ጮኹ፡፡  

ይሄኔ ታዲያ ስልጣናቸውን ለ1 ዓመት እንኳ ሳያጣጥሙ መውረድ ያልፈለጉት ሙርሢ 

ለህዝባቸው እውነታውን ከማስረዳት ይልቅ፤ የሃቀኞቹን ግብፃውያን የጥናት ግኝት 

ከመናዘዛቸውና የባለሙያዎቹን ቡድን ጥናት ከመተንተን ይልቅ በስልጣን ሽሚያ ውስጥ 

መዘፈቅን መረጡና የጨረባው ተስካር ሠለባ ለመሆን ተገደዱ፡፡  

የህዳሴው ግድብ ጉዳይ የግብፅ ብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ /National Security/ ጉዳይ ነው 

ሲሉም ከጨረባው ተስካር ተካፋዮች ጋር በመሆን የክህደት መጋረጃቸውን ቀደዱ፡፡ 

የድንፋታ ጽዋቸውንም ቺርስ ብለው አጋጩ፡፡  

ሰላዮችን በብዛት የማሰማራት፣ የኢትዮጵያን ተቃዋሚዎች መጠቀም፣ በኢትዮጵያ ያለውን 

ብዝሃነት /Diversity/ በትርምስ አቅጣጫ መጠቀም፣ ከአጎራባች ሃገሮች ጋር ኢትዮጵያን 
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ማናከስ፣ ኢትዮጵያ ብድር እንዳታገኝ መስራት ይህ ሁሉ ካልተሳካ ደግሞ ወታደራዊ 

ጥቃት መክፈት በተቃዋሚዎቹ የጨረባ ተስካር ላይ የቀረቡ አማራጮች ስለመሆናቸው 

የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግበዋል፡፡  

ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በፍትሃዊ አጠቃቀምና በwin win አፕሮች መሥራት ተገቢ 

ስመሆኑና የሚያዋጣውም መንገድ ይህ ብቻ እንደሆነ ለግብጽ መንግስት ተሞክሮ እየሠጡ 

የሚገኙ እና አቋማቸውንም የገለፁ በርካታ ግብፃውያን መኖራቸውንም ልብ ይሏል፡፡  

እዚህ ጋር መታወስና ሊሠመርበት የሚገባው ነጥብ ሙርሢና ተቃዋሚዎቹ የህዳሴው 

ግድብን ጉዳይ የግብጽ የብሄራዊ ደህንነት ጉዳይ አድርገው በይፋ መናገራቸው ነው፡፡ 

ምክንያቱም በየትኛውም ሃገር ያለውና ዓለም አቀፍ አሠራሩ የሚፈቅደው የብሔራዊ 

ደህንነት ጉዳይ የሚወሰደውና የሚገለፀው ይህ ጉዳይ ገጥሞኛል በምትለው ሃገር የሚገኘው 

የብሔራዊ ፀጥታና ደህንነት ምክር ቤት እንጂ መንግስት ባለመሆኑ ነው፡፡ የግብጽ 

የብሔራዊ ፀጥታና ደህንነት ምክር ቤት ደግሞ የተሠባሠበውና በጉዳዩ ላይ የመከረው እነ 

ሙርሢ የደህንነታችን ጉዳይ ነው ብለው መግለጫ ከሠጡ በኋላ ነው፡፡ ያም ሆኖ ከሠሞኑ 

የተሠበሰበው የግብፅ ብሔራዊ የደህንነትና ፀጥታ ምክር ቤት የግብፅ መንግስት እየተከተለ 

ያለውን አቅጣጫና አቋም በተመለከተ የማያዋጣ ነው ሲል ምክር የለገሠ ሲሆን ሌሎች 

የትብብር አማራጮችን ሃገሪቱ መከተል የሚገባት መሆኑንም መክረዋል፡፡ ዳሩ ግን ይህን 

ዓለም አቀፋዊ አሠራር በመጣስ ከምክር ቤቱ ቀድሞ የግብጽ መንግስት መግለጫ መስጠቱ 

ግብጽ ምን ያህል በራሷ ችግር የተተበተበችና በመንታ መንገድ ላይ የቆመች መሆኗን 

የሚያመላክተን ነው፡፡  

ሙርሢና ተቃዋሚዎቹ የዓባይን ጉዳይ ከውስጥ ፖለቲካቸው ጋር እያስተሣሠሩት እንጂ 

ለግብጽ ህዝብ አስበው እንዳልሆነ የሚጠቁሙ ሌሎች ማሣያዎችንም እዚህ ጋር ማንሣት 

ተገቢ ይሆናል፡፡  

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የታህሪር አደባባይን አብዮት በሙባረክ መንግስት ላይ 

የከፈተውና አብዮቱን የመራው ተቃዋሚ ፓርቲ የሙርሢ መንግስት እድሜ 1 ዓመት 

በሚሞላው June 30 እለት ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቷል፡፡ ሙርሢን ግብፃውያን  

በቃህ ሲሉ በእለቱ ይቃወሙት ዘንድም ከ14 ሺህ በላይ ፊርማ ፓርቲው አሠባስቧል፡፡ 

ይህን ጉዳይ በቀላሉ ያልተመለከቱትና መንበራቸው ያሠጋቸው ሙርሢና ወታደራዊ 
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የሆነው ፓርቲያቸውም ከJune 30 አንድ ቀን ቀደም ብሎ የጁን 30ውን የተቃውሞ ሰልፍ 

ሊቀለብስ የሚያስችል የድጋፍ ሠልፍ ጠርቷል፡፡  

አሁን ችግሩ እዚህ ጋር የሚመጣ ሲሆን ዓባይ እንደ አጫዋች እንጂ ዋና አጀንዳ 

አለመሆኑንም የሚያመላክት ነው፡፡ በግብጽ አሁን ያለው ሁኔታ አሸናፊም ተሸናፊም 

የሌለበት አቻ የሆነ   ሃይል መኖሩን ነው ከላይ የሰፈረው ጉዳይ የሚያመላክተን ፡፡ ይህ 

ደግሞ ለግብጽ ህዝብ አደጋና ስጋት ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የበላይ በሌለበትና አቻ የሆኑ 

ፓርቲዎችና ደጋፊዎች ሰጣ ገባ በገቡበት ወቅት ችግሩን ማስወገድ የሚቻለው በሃይል ብቻ 

መሆኑን የፖለቲካ ሣይንስ የሚያረጋግጥ በመሆኑ ነው፡፡ ይህ የግብፅ መሠረታዊና ዋናው 

ችግር ሲሆን ሁለተኛውና ለግብጽ መንግስት የጨረባ ተስካር ድግስ መነሻ የሆነው ደግሞ 

ግብጽ ወደታች እየወረደችና ኢትዮጵያ ወደላይ እየወጣች የመሆኑ አህጉራዊ የፖለቲካ 

ጉዳይ ነው፡፡ ለማናቸውም ከሰሞኑ የተራገበለትና በተለይ በግብጾቹ እንደተለመደው 

የተዘፈነለት የሶስትዮሽ ጉዳይ እንዲህ እንጂ እንዲያ አይደለም፡፡ 

መገናኛ ብዙሃን ከግብፅ ከፍተኛ ባለስልጣናት አገኘነው ባሉት መረጃ መሰረት “የአካባቢ 

ተፅዕኖ ጥናት ተጠንቶ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ኢትዮጵያ በህዳሴው ኃይል ማመንጫ ግድብ 

ውስጥ ውሃ ላለመሙላት ተስማምታለች” በማለት ያሰራጩት ዘገባ ነጭ ውሸት ነው ሲሉ 

የኢትዮጵያ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ዘገባውን ውድቅ አድርገዋል።  

በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የቀረቡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስራቤት 

ኃላፊዎች አቶ ዘሪሁን አበበ እና አቶ ዘሩባቤል ከግብፅ እና ከሱዳን ጋር እስካሁን 

በተደረገው ውይይት የህዳሴ ግድቡን ውሃ ስለመሙላት በተመለከተ የውይይት አጀንዳ 

አልተደረገም ሲሉ ቃላቸውን ለሕዝብ ሰጥተዋል። ከዚህም በተጨማሪ አቶ ዘሩባቤል፣ 

የአካባቢ ተፅዕኖ ጥናቱ ተጠንቶ ቢጠናቀቅ እንኳን አስገዳጅነት የሌለው (non binding) 

በመሆኑ የተለየ ነገር ሊያመጣ አይችልም ሲሉ የሥርዓተ መንግስቱን አቋም 

አጠናክረዋል።   

እንደሚታወቀው ከፓናል ኦፍ ኤክስፐርት የመጨረሻ ውጤት በኋላ በግብፅ በኩል የቀረቡ 

የልዩነት ሃሳቦች መኖራቸው ይታወሳል። ከዚህ ጋር በተያያዘም እ.ኤ.አ. በ2014 የዓለም 

የውሃ ቀን “Water and Energy” በሚል መርህ ቃልበተከበረበት ዕለት በቀረበ የጥናት 
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ወረቀት ላይ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብፅ ያላቸውን የልዩነት ነጥቦች ማቅረባቸው 

የሚታወስ ነው።  

ከቀረቡት የልዩነቶቹ ነጥቦች መካከል የሚጠቀሱት፤ አንደኛ፣ የኢንተርናሽናል ፓናል 

በቀጣይ ጥናቱ ላይ ሊኖራቸው ስለሚገባ ተሳትፎን ይመለከታል። ግብፅ ከሶስቱ ሀገራት 

ባለሙያዎች በተጨማሪ ኢንተርናሽናል ፓናል በጥናቶቹ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ 

ትፈልጋለች። እንዲሁም በውሳኔ አሰጣጥ ላይ እንዲሳተፉና የውሳኔው ሃሳብም አስገዳጅ 

መሆን አለበት ባይ ነች። ኢትዮጵያና ሱዳን በበኩላቸው የኢንተርናሽናል ፓናል ተሳትፎን 

ውድቅ ከማድረጋቸውም በላይ የሀገሮቹ ባለሙያዎች ለጥናቱ በቂ ናቸው ብለው 

ይከራከራሉ። (Involvement of International Panel፤ Egypt wanted to engage IP in 

addition to the National Experts with a mandate of making decision that shall be 

binding. Ethiopia and Sudan objected on the grounds that IP is not technically 

justifiable for which the National Committee is quite capable.) 

ሁለተኛው፣ የሚሰጡ የውሳኔ ሃሳቦች በስምምነት መሆን አለበት። የዓለም ዓቀፍ አማካሪ 

ሪፖርት መታየት ያለበት፣ በብሔራዊ ኮሚቴ ነው። በብሔራዊ ኮሚቴው ያልተፈታ ነገር 

ካለ፣ ለውሃ ሚኒስትሮች ይቀርባል። በሚኒስትሮች ያልተፈቱ ነገሮች ካሉ ከኢንተርናሽናል 

ፓናሉ ምክር በስምምነት መጠየቅ ይችላሉ። ግብፅ ግን አንዱ ሚኒስትር ከፈለገ 

የኢንተርናሽናል ፓናል ምክክር እንዲጠይቅ ትሻለች። (Decision by Consensus፤ the 

report of the International Consultants, shall be reviewed by the National 

Committee. If there is any issue that the NC cannot resolve they will submit the 

case to the Water Affairs Ministers. If the Ministers will not be able to solve it 

amicably, they can seek the advice of IP by consensus. Egypt objected, instead 

wanted it to be if any of the Ministers wish to do.) 

ሶስተኛው መተማመን እና እምነት በሶስቱ መንግስታት መካከል ማሳደር ናቸው። 

(Confidence Building፤ the Egyptian delegation brought about six points during 

the 2nd and 3rd meetings. However, Ethiopia and Sudan objected that this is not 

the mandate and the avenue to discuss. It is taken care by the CFA.)  
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ከግብፅ ጋዜጦች ዘገባ ጋር በተያያዘም የግብፆች የድርድር መነሻ የነበረው አጠቃላይ የሆነ 

ስጋት ነበር። በሂደት ያስቀመጡት ስጋት በግድቡ ደህንነት እና ኢንጅነሪንግ  (Dam 

Safety and Engineering) ላይ ነው። በዚህ ረገድ ያነሱት ከነበረው ስጋታቸው መካከል  

ግድቡ ቢፈርስ፣ በአካባቢው የመሬት መንቀጥቀጥ ቢከሰት እንዲሁም የግድቡን ዲዛይን 

በተመለከተ ነበር። ሆኖም በኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርት እና በየሀገሩ 

ባለሙያዎች በተደረገው ጥናት መሰረት ምንም አይነት ችግር እንደማይገጥማቸው 

ተረድተዋል። በጋራም ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። አሁን የሚቀረው መተማመን ላይ 

መድረስ ነው። 

በኢትዮጵያ፣ በግብፅ እና በሱዳን መካከል የተፈረመው የመርሆች መግለጫ (declaration 

of principle) በራሱ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የመተማመን መንፈስ እንዲሰርፅ የሚያደርግ 

ሰነድ ነው። ይህን ተከትሎ የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነቶችን ለማጠናከር የኢትዮጵያ ፐብሊክ 

ዲፕሎማሲ ቡድን ወደ ግብፅ በመምጣት የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት ስራዎችን ሰርቷል። 

የግብፅ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድንም ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። 

አሁን በግብፅ የተከናወነው የፓርላማ ምርጫ አልቆ ፓርላማው አፈጉባኤ ሲሰይም፣ 

እንደተቋም ከእኛ ፓርላማ ጋር ተቀራርበው የሚሰሩበት የተለያዩ የፓርላማ ቋሚ 

ኮሚቴዎች መፈጠራቸው አይቀርም። ስለዚህም በተቋም ደረጃ መተማመኑን የበለጠ 

ለማጎልበት ስራዎች ወደፊት በስፋት ይሰራሉ።  

Declaration of Principle ሲባል የመርሆዎች መግለጫ ነው። የመርሆዎች መግለጫ በራሱ 

ያቀፋቸው ነጥቦች ላይ ቆም ብሎ መወያየት ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ በሰነዱ ላይ 

አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ሰነዱን በጥልቀት ያላነበቡ እንዲሁም ከነጭራሹ ያላዩትም 

ይሆናሉ። የራሳቸውን ሃሳቦች ብቻ የሚጭኑም ይሆናሉ። ሰነዱ በመሰረታዊነት 

የሚያነሳቸው ጉዳዮች ኢትዮጵያ በተለይ በናይል ወንዝ ላይ ያላትን አቋሞች ከዚህ በፊት 

ይፋ ታደርጋቸው የነበሩ የጋራ ተጠቃሚነት የእኩልነት ተጠቃሚነት የሚገልጽ ነው። በሌላ 

በኩል የጋራ ተጠቃሚነት በራሱ እኩይ ጉዳት (considerable harm) እንዳይደርስ 

የሚገልጽ ነው። እንዲሁም በተፋሰሱ ሀገሮችም መካከል ያለው ግንኙነት በዓለም ዓቀፍ 

ደረጃ በሚታወቅ መንገድ መሆን እንዳለበት ሰነዱ ያስቀምጣል። 
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ሲኤፍኤው (Comprehensive framework agreement) በተፋሰሱ ሀገሮች መካከል 

በአንዳንዶቹ የተፈረመ እንዲሁም በፓርላማቸው የጸደቀ ነው። ፊርማቸውንም ያላኖሩ 

የተፋሰሱ ሀገሮች አሉ። በኢትዮጵያ በኩል ይህን የሲኤፍኤውን ስምምነት ይዛ ወደ 

ካርቱሙ የመርሆዎች መገለጫ ሰነድ ጋር አልመጣችም። የመርሆዎቹ መገለጫ ሰነድ 

ይዘት ኢትዮጵያ እየገነባች ካለው የሕዳሴ የኃይል ማመንጫ ግድብ ጋር በተያያዘ 

የሚመለከታቸው የሶስቱ ሀገሮች ጉዳይ ብቻ ነው። 

ከኢንቴቤው ሲኤፍኤ ጋር ለማናበብ፣ ለማጣረስ የሚደረገው አካሄድ ስህተት ነው። 

የኢንቴቤው የሁሉንም የተፋሰሱ ሀገሮች የሚመለከት ሁሉን አቀፍ ስምምነት ነው። ይህም 

በመሆኑ ኢትዮጵያ የሌሎች ሀገሮችን ብሔራዊ ጥቅም ወክላ ከግብፅ ሆነ ከሱዳን ጋር 

ስምምነት ለማድረግ አትችልም። የኢትዮጵያ አቋም በግልፅ የሚታወቅ ነው፤ ይኸውም 

ሱዳንና ግብፅ ወደ ሲኤፍኤው እንዲመጡ ነው። ከሲኤፍኤው ውጪ መሆናቸው ለእነሱም 

ጠቀሜታ ይታመናልና። ስለዚሀም ሁለቱ ሰነዶች ለየቅል ናቸው።  

  

‹‹ሲፋጅ በማንኪያ ሲቀዘቅዝ በእጅ›› የሚባለው ብሒል በግብፆች በኩል የተለመደ ሥልት 

ሆኗል፡፡ በግብፅ መንግሥታት በተቀያየሩ ቁጥር ትንፋሽ እየወሰዱ የሚያካሂዱዋቸው 

በተንኮል የተሸረቡ ሴራዎች፣ መልካቸውን እየቀያየሩ መከሰታቸው የተለመደ ነው፡፡ 

እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ በኩል ወዳጅነትን ላለማበላሸት ሲባል በተቻለ መጠን 

በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የተደረገው በሙሉ የሚያስመሰግን ሲሆን፣ ነገሮች ገጽታቸውን 

እየቀያየሩ ሲከሰቱ ግን ብልጠት ያስፈልጋል፡፡ ይህ ብልጠት ደግሞ በተራ ጮሌነት 

ሳይሆን በብልኃት መታጀብ ይኖርበታል፡፡ 

በቅርቡ በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም በኢትዮጵያ፣ በሱዳንና በግብፅ ሚኒስትሮች መካከል 

በተደረሰው ስምምነት መሠረት ሁለት የፈረንሣይ ኩባንያዎች በግድቡ ግንባታ ላይ ጥናት 

እንዲያደርጉ ተወስኗል፡፡ ግብፅ በሦስቱ አገሮች ውይይት ላይ የፖለቲካ ውይይት መደረግ 

አለበት በማለት፣ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ፍጥነት ሥጋት እንደሆነባት አሁንም 

በአፅንኦት አስታውቃለች፡፡ ከኢትዮጵያ በኩል የፖለቲካ እርግጠኝነት እንዲኖርም 

ትፈልጋለች፡፡ ለዚህ ማጠንጠኛ የሚሆናት ደግሞ የጥናቱ ውጤት ይፋ ሳይሆን ከወዲሁ 

የግድቡን የውኃ ሙሌት ማስቆም ነው፡፡ በዚህም ምክንያት የግብፅ መገናኛ ብዙኃን 
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በአንድ ላይ በመሆን ዘመቻውን አጣጡፈዋል፡፡ ኢትዮጵያ የግድቡን ሙሌት ላለመጀመር 

መስማማቷን አውጀዋል፡፡ ይህ ዓይነቱን የሚዲያ ዘመቻ ከበስተጀርባ የሚመራው የፖለቲካ 

ኃይል እንዳለ አያጠራጥርም፡፡ ለእንዲህ ዓይነቱ መሰሪ ደባ ነው ብልኃት የሚያስፈልገው፡፡ 

ገና ከጅምሩ ከዓመታት በፊት በዓባይ ተፋሰስ አገሮች የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት 

ድርድር ላይ፣ ግብፅ ፍትሐዊ የውኃ ክፍፍልን በተመለከተ በፍፁም እንደማትቀበል 

በማስታወቅ ከድርድሩ መውጣቷ አይዘነጋም፡፡ ነገር ግን በኢትዮጵያ መሪነት የትብብር 

ማዕቀፍ ስምምነቱ (CFA) በአብዛኞቹ አገሮች ከፀደቀ በኋላ፣ ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ 

ጀምራለች፡፡ በግብፅ አብዮት ምክንያት ወደ ሥልጣን የመጡት የቀድሞው ጄኔራል 

አብዱልፈታህ አልሲሲ ሰላማዊ መንገድ በመከተል ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና 

ከሱዳን ፕሬዚዳንት ጋር በመርህ መገለጫ ስምምነት (Declaration of Principles)፣ 

አገራቸው ግብፅ ፍትሐዊ የውኃ ክፍፍሉን በይፋ እንደምትቀበል መስማማታቸው 

ለኢትዮጵያ ትልቁ ስኬት ነበር፡፡ ይህም የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች ያስገኙት ውጤት 

ነው፡፡ ግብፅ የዓባይ ውኃ የሁሉም ተፋሰስ አገሮች የጋራ ሀብት መሆኑን እንድታምን 

ተገዳለች፡፡ ይህ ዓይነቱ ጥረት ወደፊትም መጎልበት አለበት፡፡ 

በቅርቡ በሦስቱ አገሮች በተደረሰው ስምምነት መሠረት ሁለቱ ዓለም አቀፍ አማካሪ 

ኩባንያዎች በመጪው ጥር መጨረሻ ላይ ጥናታቸውን ይጀምራሉ፡፡ በዚህ መሀል የሦስቱ 

አገሮች የውኃ ሚኒስትሮችና የፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባላት የታላቁን ግድብ ግንባታ 

እንቅስቃሴ እንዲጎበኙ ኢትዮጵያ ጥሪ አድርጋለች፡፡ ይህ የሚደረገውም ኢትዮጵያ ከማንም 

ደብቃ የምትሠራው እንደሌለ ለማሳየትና እምነት ለመፍጠር እንደሆነ በመንግሥት 

ተነግሯል፡፡ ይሁንና በግብፅ ፖለቲከኞችና በመገናኛ ብዙኃን አማካይነት የተጀመረው 

አዲሱ ዘመቻ ክፍተቶችና ደካማ ጎኖች ላይ የሚያነጣጥር በመሆኑ፣ በመንግሥት በኩል 

ልዩ ትኩረት ያሻዋል፡፡ አርቆ አስተዋይነትና ብልኃት የተሞላበት ጥበብ ያስፈልጋል፡፡ 

የግብፅ ፖለቲከኞችና መገናኛ ብዙኃን እንደ ማስረጃ የሚያቀርቡት፣ የሦስቱ አገሮች 

መሪዎች በፈረሙት የመርህ መገለጫ ስምምነት መሠረት ኢትዮጵያ የጥናት ውጤቱን 

እንደምትቀበል፣ የመጀመሪያው የውኃ ሙሌትም በስምምነቱ መሠረት እንደሚከናወን 

ነው፡፡ በኢትዮጵያ በኩል በግልጽ የተነገረው ደግሞ የግድቡ ግንባታ ቀጥሎ ጥናቱ ጎን 

ለጎን እንደሚከናወን ነው፡፡ የግብፅ ፖለቲከኞችና መገናኛ ብዙኃን ይህንን ዕውነታ ሆን 



9 
 

ብለው እያድበሰበሱ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ መክፈታቸውን መንግሥት አስታውቋል፡፡ እሰጥ 

አገባ ውስጥ ከመግባትም የግድቡን ግንባታ ማቀላጠፍ ይመረጣል ብሏል፡፡ ከዚህ ጎን ለጎን 

ደግሞ ግብፆች የተለመደው የአሻጥር ሥራ ውስጥ ገብተው አላስፈላጊ ተግባራትን 

እንዳይፈጽሙ፣ የተፈጠረውን የተፅዕኖ ፈጣሪነት ሚና መጠቀም የግድ ይላል፡፡ ይህም 

በብልኃት ይታጀብ፡፡ 

በአጠቃላይ ታሪክ እንደሚነግረን በዓባይ ጉዳይ ሁሌም ጠንቅ በመሆን የምትታወቀው 

ግብፅ፣ በጦር ኃይል ከማስፈራራት ጀምሮ በተለያዩ ሴራዎች ኢትዮጵያን ተፈታትናለች፡፡ 

ሰሞኑን የግድቡ ውኃ ሙሌት ከጥናቱ ውጤት በፊት አይጀመርም በማለት ያሰራጨችው 

ዘርፈ ብዙ ፕሮፓጋንዳ፣ በኢትዮጵያውያን ላይ መደናገጥና ግራ መጋባትን ፈጥሮ ነበር፡፡ 

እንደ ሞራል ክስረትም ተቆጥሯል፡፡ ይህ ግድብ የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ሀብት 

ከመሆንም በላይ የአገሪቱ ቅርስ ስለሆነ፣ ሁሌም በከፍተኛ ንቃትና በተጠንቀቅ ጉዳዮችን 

መከታተል ያስፈልጋል፡፡ ግብፆች የውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻቸውን ጭምር ማብረጃ 

የሚያደርጉበት በመሆኑ፣ የሚመለከታቸው መንግሥታዊ አካላት ከመቼውም በላቀ ሁኔታ 

ንቁ መሆን አለባቸው፡፡ ለዚህም ነው ከግብፅ ጋር የተጀመረው አዲሱ የፖለቲካ ገመድ 

ጉተታ ብልኃት የሚያስፈልገው፡፡    

 

ግድቡ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን የሃገሪቱን ህዳሴ የሚዘክር ስጦታችን፤ ከድህነት ጋር 

ለምናደርገው ትግል ስንቅና ትጥቃችን፤ ለቀጣዩም ትውልድ የብልፅግናው መነሻና 

መድረሻ ስለመሆኑና የገዢውም፣ የተቃዋሚውም ያልሆነ የእኛ ብቻ ሳይሆን ይልቁንም 

የጎረቤቶቻችንም  ነው፡፡       

 ግብፅ ጦርነት ልታስነሳ ነው፤ ቦንብ ልትወረውር ነው፤ መሳሪያ በመታጠቅ ላይ ነች፤ 

የሚሉና የበላይነትን ያገኘንበትን ዲፕሎማሲያዊ ውጤት ለመናድ እየተሄደበት ያለው 

መንገድ ሲሆን፤እኛ ደግሞ ይህንን ቀረርቶ ማስተጋባት ነው የአንድነት መለኪያ?ስንል 

እንጠይቃለን። የህዳሴው ግድብ ምህንድስና ብቻ  እንዳልሆነ መቼም  ይታወቃል፡፡ ቦንድ 

መግዛት፣ በተፋሰስ ልማት መሰማራት፣ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና በዲፕማሲው መስክ ጉልህ 

ሚና መጫወት፣ ከህፃናት እስከ አረጋውያን ከወጣት እስከ ጎልማሳ ሴት ወንዱ፣  

ሃይማኖተኛው፣ ምሁሩ ወታደሩ መምህሩ፤ ባንከሩ ትራንስፖርተሩ ወዘተዎች ሁሉ በአባይ 
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ጉዳይ ላይ አንድነታቸውን  እያየን  ነው? ወይስ አይደለም? ነው ጥያቄው። መልሱ ደግሞ 

በተግባር እየታየ ነው። የሚል እንደሚሆን አይጠረጠርም፡፡ ታዲያ  ይሄ ነው አንድነት 

ወይስ አባይን ለትነትና ለስርገት እንደተጋለጠ እንዲቀጥል መሻት? ይህንኑም እያወቁ 

በአገር ቤት የሚገኙ የግብፅ ተቋማቶችን በማስታወቂያ ስም የሚሰጥ መደለያ ተንተርሶ  

አትናኞቹን እና አስጋሪዎቹን አንድ ናቸው ብሎ መስበክ?       


