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ለሁሉም ጊዜ አለው! የህዳሴውን ግድብ እውነታ ግብጻዊያን 

መረዳት ጀመሩ!  

ወንድይራድ  ኃብተየስ 

06-26-16 

 

ኢትዮጵያ ከአባይ ውኃ የመጠቀም መብት እንዳላት የዓለም አቀፍ የውኃ ስምምነቶች ይፈቅዱላታል። ይሁንና 

አገራችን ለዘመናት በነበረባት የውስጥና የውጭ ችግር በአባይ ላይ አንዲት ፕሮጀክት እንኳን ሳትሰራ ኖራለች። አሁን 

ላይ ኢትዮጵያ በለውጥ ጉዳና ገብታለች። አሁን ላይ የኢትዮጵያን መለወጥና ዕድገት ማንም ሊያቆመው 

አይቻለውም። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ኢትዮጵያ አይደለም የራሷን መብት ለሌሎች ፍተኃዊ  መብት በዓለም አቀፍ 

መድረክ ጭምር በመከራከር ላይ ትገኛለች።  

 

የኢትዮጵያ መንግሥት አባይን በተመለከተ ከመጀመሪያው ጊዜ አንስቶ የሚያራምደው አቋም ፍተኃዊ የውኃ 

አጠቃቀም እንጂ እኔ ብቻ ልጠቀም የሚል አካሄድ አልተከተለም። ኢትዮጵያ ቀድማ ይዛ  የተነሳችው አቋም ሁሉም 

የአባይ ተፋሰስ አገራት ከወንዙ ፍተኃዊ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ፕሮጀክት ለመገንባት እንጂ፣ ኢትዮጵያ የየትኛውንም 

የተፋሰስ አገራት ጥቅም ለመጉዳት ፍላጎት የላትም። ይህንንም መንግሥት በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል።  

 

ባሳለፍነው ሣምንታት የግብፅ ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊዎች የግድቡን እውነትነት መቀበላቸውን ከተለያዩ ሚዲያዎች 

አንብበናል፣ አድምጠናል። ይህ መልካም አካሄድ ነው።  የኢትዮጵያን የመልማት መብት ተቀብለዋል። ከኢትዮጵያ 

ህዝብና መንግሥት ጋር አብረው እንደሚሰሩ ገልፀዋል። ከዚህ በፊት አንዳንድ የግብፅ  ፖለቲከኞችና ምሁራን ስለ 

ህዳሴው ግድብ  በድፍኑ ሲቃወሙ ነበር። ይህን የሚያደርጉት በቂ መረጃ ሳይኖራቸው ቀርቶ ሳይሆን ሁኔታውን ሆን 

ብለው ለፖለቲካ ፍጆታ በማዋል የውስጥ የፖለቲካ ትኩሳታቸውን  በአባይ ጉዳይ  ለመሸፋፈን ሲጠቀሙበት ነበር።  

 

ይሁንና ይህ ሁኔታ እንደማያዋጣ የተገነዘቡት አዲሶቹ የግብጽ መሪዎች እውነታውን ተቀብለው ከኢትዮጵያ ህዝብና 

መንግሥት ጋር በመሥራት የግብጽን ጥቅም እናስጠብቃለን ማለታቸው ሊያስመሰግናቸው ይገባል። ይህ ነው ለግብጽ 

ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ የሚያስገኘው። ይህ ነው ለአካባቢው ዘላቂ ሠላም የሚያመጣው። ይህ ነው ህዝቦችን 

የሚያስተሳስርና እንዲተሳሰቡ የሚያደርጋቸው እንጂ፤ እኔ ብቻ ልጠቀም  የሚል አካሄድ በዚህ ክፍለ ዘመን 

የሚመጥን አስተሳሰብ አይደለም። 

 

በቅድሚያ የኢትዮጵያ መንግሥት አገራችን ተጠቅማ ሌሎችንም ሊጠቅም የሚችል  ፕሮጀክቶችን ነድፎ ተግባራዊ 

ማድረጉ ሊያስመሰግነው ይገባል። አገራችን ከዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት የሚመነጨውን ኃይል አቅርቦት ፍላጎቷን ካሟላች 

በኋላ ለጎረቤት አገራት በተመጣጣኝ ዋጋ የኃይል ምንጭ በመሆን የቀጠናውን ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለማሳደግ ጠንክራ 

እየሰራች ትገኛለች።  

 

የህዳሴው ግድብ ለታችኞቹ የተፋሰስ አገራት ከኢትዮጵያ ያልተናነሰ ጥቅም ያስገኝላቸዋል። ወንዙ ዓመቱን ሙሉ 

ተመጣጣኝ የውኃ ፍሰት እንዲኖራቸው ያደርጋል። ግድቦቻቸውን ከደለል ይከላከላል። በሱዳኑ ጀበል አወሊያ ግድብና 
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በግብጹ አስዋን ግድብ ላይ በትነት የሚባክነውን የውኃ መጠን ይቀንሳል። እነዚህ ግድብች ያሉበት ቦታ ከህዳሴው 

ግድብ እየተገነባ ካለበት ሥፍራ እጅግ ሞቃታማ በመሆኑ እንዲሁም ጀበል አወሊያም ይሁን አስዋን ሜዳ ላይ 

የተገነቡ በመሆናቸው ለከፍተኛ ትነት የተጋለጡ ናቸው። በአንጻሩ የህዳሴው ግድብ በአነስተኛ ቦታ ላይ ከፍተኛ የውኃ 

ክምችት የሚይዝ በመሆኑ ለትነት የተጋለጠ አይደለም። በመሆኑም ውኃ እንዳይባክን ይረዳል።  

 

አንዳንድ የውኃ ባለሙያዎች እንደሚሉት በላይኞቹ የናይል ተፋሰስ አገራት የአካባቢ ጥበቃ ሥራ በስፋት ካልተሰራ 

የወንዙ ውኃ አደጋ ላይ እንደሚወድቅ በተደጋጋሚ በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። በመሆኑም የወንዙን ዘለቂ ጥቅም 

የሚፈልግ ሁሉ ለወንዙ ቀጣይ ሁኔታ ሊያስብ ይገባል። ይህ ደግሞ  የሚረጋገጠው ኢትዮጵያ የአካባቢ ጥበቃ ሥራ 

ስትከውን ብቻ ነው። ይህ ደግሞ እውን የሚሆነው ኢትዮጵያዊያኖችም ከወንዙ ተጠቃሚ ሲሆኑ ብቻ ነው። 

 

ከዚህ ባሻገር ታላቁ  የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ ግብፅና ሱዳን በተመጣጣኝ ዋጋ የኃይል አቅርቦት 

ከማግኘታቸው ባሻገር የህዳሴው ግድብ የወንዙን ሥነ ምህዳራዊ ሁኔታ  መጠበቅ ስለሚችል በየወቅቱ  የሚዋዥቀውን 

የወንዙን የውኃ መጠን በማስተካከል  ዓመቱን ሙሉ የተመጣጠነ ፍሰት እንዲኖረው ያደርጋል። ከዚህም ባሻገር 

ኢትዮጵያ ለጎረቤት አገራት በተመጣጣኝ ዋጋ ከምታቀርበው የኃይል አቅርቦት የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ይስችላታል። 

የህዳሴው ግድብን ለኃይል ልማት እንጂ ለመስኖ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ አሳውቃለች። በመሠረቱ ኢትዮጵያ 

እንደሱዳን ሰፊ የመስኖ መሬት የሌላት ከመሆኑም በላይ የግድቡ ሥፍራ ወደ ሱዳን ጠረፍ የተጠጋ በመሆኑ 

የህዳሴው ግድብ ለመስኖ ሥራ ብዙም የሚያገለግል አይደለም። ይህን ጉዳይ የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት  

ለሚመለከታቸው አካላት  በተደጋጋሚ አሳውቀዋል።  

 

ኢትዮጵያ ባለፉት 17 ዓመታት ፈጣን እድገት ማስመዝገብ በመቻሏ በየዘርፉ ፈጣን ለውጥ በማስመዝገብ ላይ 

ትገኛለች። የአገራችን ኢኮኖሚ በፈጣን ሁኔታ ማደግ ሲጀምር ከጎረቤት አገራት ጋር በንግድ፣ በባህል፣ በሠላም 

ማስከበር ወዘተ…ትስስሩ እየጠነከረ መምጣት ጀምሯል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ እጅግ የጠነከረ ግንኙነት በመፍጠር ዛሬ 

ላይ አንዷ አገር ለሌላኛዋ የህልወና ምንጭ እስከመሆን መድረሳቸውን መመልከት ይቻላል። ጅቡቲ  የባህር በሯን 

ለኢትዮጵያ በማከራየት  ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ  ስታገኝ በተመሳሳይ ኢትዮጵያ የተለያዩ የግብርና ውጤቶችን 

ለጅቡቲ  በማቅረብ ተመሳሳይ ጥቅም ማግኘት ችላለች።    

 

ከዚህ ባሻገር ኢትዮጵያ የተለያዩ የመሠረተ ልማት አውታሮችን ዘመናዊ የመንገድ ግንባታ፣ የባቡር ማስመር ዝርጋታ፣ 

በአየር በረራ መስመሮች ማስፋፋት፣  የኃይል አቅርቦት ወዘተ…በማካሄድ የሁለቱን አገራት ህዝቦች ግንኙነት ከፍተኛ 

ደረጃ ላይ እንዲደርስ አድርጋለች። በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ከሌሎች ጎረቤት አገሮች ማለትም  ከደቡብ ሱዳን፣ 

ከሱዳን፣  ከኬንያ እንዲሁም ከሶማሊያ ጋር አካባቢውን በኢኮኖሚ ሊያስተሳስሩ የሚችሉና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን 

ሊያጠናክሩ የሚችሉ  የተለያዩ መሠረተ ልማቶችን የመንገድ፣ የኃይል አቅርቦት፣ የአካባቢ ሠላም፣ ንግድ ወዘተ… 

እንዲስፋፉ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ነች። የኤርትራ ህዝብም ከኢትዮጵያ እድገት እንደሌሎች የጎረቤት አገራት 

በቀጥታ ተጠቃሚ  ባይሆንም በተዘዋዋሪ ተጠቃሚ ሆኗል። ለዚህም እንደአብነት የሚነሳው የኤርትራ መንግሥት 

በህዝቡ ላይ በሚያደርሰው ከፍተኛ በደል ሣቢያ በሺህዎች የሚቆጠሩ ኤርትራዊያን ስደተኞች ወደ አገራችን 

ተሰደዋል። አገራችን እነዚህን የኤርትራ ስደተኞች  አቅም በፈቀደ ሁሉ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ለምሣሌ፣  

የትምህርት እድልን በተመለከተ እስከ ሁለተኛ ዲግሪ ድረስ እንዲማሩ በመፍቀድ አገራችን አጋርነቷን አሳይታለች። 

የታላቁ የኢትዮጵያን ታላቁ  ህዳሴ ግድብ  ፕሮጀክት በተመለከተ ሱዳን የኢትዮጵያን  የውጭ ግንኙነትና የልማት 

ፖሊሲዎች  መርምራ በመረዳቷ እንዲሁም ከዚህ ቀደም ከተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች ያገኘችውን ጥቅም በማስላት 
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የህዳሴውን ግድብ ድጋፏን ሰጥታለች። ሱዳን ከኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች በተለይ ከተከዜ የኃይል ማመንጫ ግድብ 

ከፍተኛ ጥቅም ማግኘት በመቻሏ  የኢትዮጵያ የልማት ሥራዎች  አካባቢውን ሊጠቅሙ የሚችሉና የቀጠናውን 

የኢኮኖሚ ትስስሩን የሚያሳድጉ መሆናቸውን ስትመለከት  ለታላቁን የህዳሴ ግድብ  ፕሮጀክትም  ድጋፏን በተገኘው 

መደረክ ሁሉ  አረጋግጣለች።  

 

ግብጻዊያን  አስዋን  ግድብ  ከውኃ  ማጠራቀሚያነቱ  ባሻገር ተጨማሪ ትርጉም እንደሚሰጡት ሁሉ፣ የታላቁ  

ህዳሴው ግድብም  ለእኛ ኢትዮጵያዊያኖች ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው  ባሻገር የሚያስተላልፈው  መልዕክት እንዳለ 

መታወቅ አለበት። የአስዋን ግድብ  ለግብጻዊያን  የብሄራዊ  ኩራታቸውና  የአንድነታቸው  መገለጫ  እንዲሆን   

በየሚዲያው እንደሚገልጹት ሁሉ ታላቁ የህዳሴ ግድብም ለእኛ ኢትዮጵያዊያን  ተመሳሳይ ትርጉም አለው። 

በመሆኑም በማንኛውም ረገድ  ፕሮጀክቱ እውን እንዲሆን  ከመንግሥታችን ጎን እንደምንሰለፍ ግብጻዊያን 

ፖለቲከኞችና ምሁራኖች ተረድተው ድጋፋቸውን ሊሰጡ መነሳታቸው "ተገቢውን መንገድ አሁን መረጣችሁ" ማለትን 

ፈቀድሁ።  

 

ሁሉም ኢትዮጵያዊያን ገዥው ሆነ ተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ በአገር ውስጥ የሚኖር ሆነ በውጭ አገር፤ የተማረው ሆነ 

ያልተማረ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይህን ፕሮጀክት የመደገፍ የሞራል ግዴታ አለበት። ምክንያቱም መንግሥታት 

ይመጣሉ ይሄዳሉ፤ ሥርዓትም ይለወጣል፤ ነገር ግን አገርና ህዝብ ግን ቋሚ ናቸው፤ በእኛ አገር እነዚህን ነገሮች 

ለይቶ  ለዘለቄታ ጥቅም ሲባል የሚደረግ እንቅስቃሴ ብዙም አልተለመደም። ሁሉንም ነገር በፖለቲካ ጥቅም 

በመቃኘት በማጥላላት ፖለቲካ እንጠመዳለን። ይህ ፕሮጀክት የአገራችን መገለጫ ነው።  በመሆኑም ሁሉም 

ኢትዮጵያዊ በያገባኛል ስሜት ሊንቀሳቀስ ይገባል ባይ ነኝ።  


