
 

ዕመኑ፣ ዕውነታው ይህ ነው! 
አባ መሊኩ 01-22-18 

ሰሞኑን ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትራችን  በግብጽ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት  ሲያካሂደ ሰንብተዋሌ። አባይን በተመሇከተም ሇግብጽ 

ህዝብና መንግስት የመንግስታቸውን የማይሇወጥ አቋም አስረግጠው ገጸዋሌ።  ጠቅሊይ ሚኒስትሩ እንዲለት የኢትዮጵያ 

ህዝብና መንግስት የግብጻዊያንን ህይወት ሇማመሳቃቀሌ እና ሌማታቸውን ሇማዯነቃቀፍ ምንም ዓይነት ፍሊጎት  የሊቸውም። 

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት አቋም ሇዘመናት በባህሌና በሃይማኖት ከተሳሰረውና ከሚዯጋገፈው ከግብጽ ህዝብ ጋር ይቅርና 

ከማንኛውም የዓሇም አገራት ህዝቦች ጋር  አብሮ የመኖርና አብሮ የመሌማት ጠንካራ  ፍሊጎት ያሇው ነው። ግብጻዊያን 

ተረደን ዕውነታው ጠቅሊያችን የገሇጹሊችሁ ነው። ሇሁሊችንም የሚበጀው መተማመን፣ መዯጋገፍና አብሮ ማዯግ እንጂ 

በትንሹም በትሌቁም  አካባቢውን  የውጥረት  ቀጠና ማድረጉ ሇሁሊችንም የሚበጅ አይሆንም።    

 

አባይን በተመሇከተ ዛሬ ሊይ ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትራችን ሇግብጻዊያን  ያረጋገጡሊቸው  የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት 

አሁንም  ወዯፊትም  የሚያራምደት አቋም ቀድሞ ያራምደት የነበረው “የፍትሃዊ  ተጠቃሚነት” መርህ ነው።  የኢትዮጵያ 

ህዝብና መንግስት  እየጠየቁ ያለት  በተፋሰሱ ሊይ “የእኩሌ ተጠቃሚነት” መርህ ሳይሆን  “የፍትሃዊ  ተጠቃሚነት” መርህን  

ነው።  ይህም ማሇት  ግብጻዊያን ወንድሞቻችን ሳተጎደ በድህነት እየኖረ ያሇው ኢትጵያዊ  ወንድማችሁ ሃይሌ ያግኝና 

አካባቢውን ያሌማ ነው። ግብጻዊያን  ሳትጎደ  እኛ እንጠቀም የሚሌ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት አቋም በየትኛውም 

መስፈርት እጅግ ቅን አስተሳሰብና  ተቀባይነት ያሇው አቋም ነው። ኢትዮጵያ  የዓባይን ውሃ በተመሇከተ  በዓሇም ዓቀፉ 

መርህ ሌዲኝ ብትሌ  የጋራ ሃብትን “እኩሌ የመጠቀም” መብቷ እንዯሚረጋገጥ ብታውቅም  ሇዘሊቂ ሰሊም መረጋገጥ ካሊት 

ፍሊጎት “ፍትሃዊ” የሚሇውን መርህ  ተግብራሇች። ይህ ነው መሌካም ጉርብትናን፤ መሌካም ወንድማማችነትን  የሚያጠናክር 

ተግባር።   

 

የኢትዮጵያ መንግስት ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች በዓሇም ዓቀፍ ስምምነት መሰረት የሚተዲዯሩ መሆናቸውን ከግንዛቤ በማስገባት 

የህዲሴው ግድብ ፕሮጀክትን ይፋ ሲያዯርግ  ጀምሮ ሳይንሳዊ መንገድን መሰረት አድርጎ ነው።  በመሰረቱ ኢትዮጵያ እንዯ 

ሱዲን ሰፊ የመስኖ መሬት የላሊት ከመሆኑም በሊይ የግድቡ ስፍራ ወዯ ሱዲን ጠረፍ የተጠጋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ  

የህዲሴው ግድብ ከኃይሌ ማመንጫነት ባሻገር ሇመስኖ ስራ የሚያገሇግሌ ፕሮጀክት  አይዯሇም። ይህን ጉዲይም  የኢትዮጵያ 

መንግስት  ሇሚመሇከታቸው አካሊት  በተዯጋጋሚ አሳውቋሌ። የግብጽ ፖሇቲከኞችና ምሁራን አውቆ የተኛ  እንዯሚባሇው 

ሆኖ እንጂ  ዕውነታውን  አጥተውት አይመስሇኝም። ሇማንኛውም ጠቅሊያችን አሁንም  በድጋሜ  እውነታውን በሚገባ 

መንገድ  አስረግጠው ያብራሩት ይመስሇኛሌ። የኢትዮጵያ መንግስት እየገነባ ያሇው ፕሮጀክት የግብጽ ህዝብ እዚህ ግባ 

የሚባሌ ጉዲት ሳያዯርስ የኢትዮጵያ ህዝቦች ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ፕሮጅክት ነው። እንዯእኔ እንዯኔ መሌካም ጉርብትና 

ማሇት ይህ ነው። ግብጻዊያን  ታሊቁ የኢትዮጵያን  የህዲሴ ግድብ  ፕሮጀክት የሚያመሰግኑበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም፤  

 



የኢትዮጵያ ህዝብና  መንግስት ሇግብፃዊያን ወንድሞቻችን እንዲሰብንሊቸው፣ በባሇፉት የግብጽ መንግስታት ዘመን  የነበሩት 

ፖሇቲከኞችና ምሁራኖች የተቸረው ምሊሽ እጅግ ኋሊ ቀርና በየትኛውም መስፈርት በሃያ አንዯኛው ክፍሇ ዘመን ተቀባይነት 

ሉኖረው የሚችሌ አስተሳሰብ ሆኖ አሌተገኘም። ሇአብነት  በሙሃመድ ሙርሲ ዘመን “ጠብታ ውሃ በጠብታ ዯማችን 

ይተካሌ’’ የሚለ መፈክሮችን በአዯባባይ ሲያሰሙ እንዯነበር  የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ይሁንና የኢትዮጵያ ህዝብና 

መንግስት ሂሳብን ማወራረድ  ውስጥ  መግባት ሳይፈሌጉ፤  ከወረዯ ጋር አብረው ሳይወርደ  ነገሮችን በሰከነ ሁኔታ  መያዝ  

በመቻሊቸው  ግጭትን ማስወገድ ችሇዋሌ።    ዛሬ ግብጻዊያን የቀድሞው የፉከራና የማስፈራራት ፖሇቲካ  የሚበጅ  አካሄድ 

ሆኖ  እንዲሊገኙት  ይሰማኛሌ። ሇጠቅሊያችን የነበራቸው አቀባበሌ የሚያመሊክተው ነገር እንዲሇ ያሳያሌ። 

 

ግብጻዊያን ፖሇቲከኞችና ምሁራን  አገራችንን በድሮው መነጽራቸው  መመሌከቱ እንዯማያዋጣ  የተገነዘቡት ይመስሇኛሌ። 

በአንድ ወቅት አንድ የግብጽ ምሁር እንዱህ ሲሌ ጽፎ ነበር። ኢትዮጵያን የመሰሇ ድሃና ኋሊ ቀር አገር እንዱህ ያሇ ግዙፍ 

ግድብ “ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት’’ የሚያመነጭ ፕሮጀክት ምን ያዯርግሊታሌ? ሆን ብሊ በግብፅ ሊይ ጫና ሇመፍጠር 

የምታዯርገው ጥረት  ነው ሲሌ አስፍሯሌ። እውነታው ግን ይህ አይዯሇም።  ዛሬ ሊይ ኢትዮጵያ  በፈጣን  የሇውጥ  ምህዋር 

ውስጥ ናት።  የኢንደስትሪ አብዮት በኢትዮጵያ  ፈንድቷሌ። በኢትዮጵያ 12 የኢንደስትሪ ፓርኮች እንዱሁም  ወዯ 17 

የሚሆኑ የግብርና ምርት ማቀነባበሪያ የጎጆ እንደስትሪዎች በመገንባት ሊይ ናቸው። በመሆኑም አሁን ሊይ የኢላክትሪክ 

አቅርቦትን ማሳዯግ ሇኢትዮጵያ መንግስት የሞት የሽረት ጉዲይ ነው።  በኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ሃይሌ የተዯረገ ጥናት 

እንዯሚያመሊክተው በየዓመቱ የአገራችን የኤላክትሪክ  ፍጆታ   በአማካኝ  ከ25- 30 በመቶ  ዕድገት እያሳየ ነው። ይህን 

ፍጎት ሇማሟሊት ዯግሞ  እንዯቀድሞው በቁጥቁጥ የሃይሌ  ማመንጫዎች ግንባታ   ማሳካት አይቻሌም። ይህን የተረዲው 

የኢትዮጵያ መንግስት እንዯጊቤ ሶስትና ታሊቁ የህዲሴ ግድብ ያለ ታሊሊቅ ፕሮጀክቶችን መገንባቱን ተያይዞታሌ። ዕውነታው 

ይህ ነው።   

 

ግብፃዊያን ፖሇቲከኞች የውስጥ ችግሮቻቸውን በአባይ ሇመሸፋፈን ካሌሆነ በስተቀር የታሊቁ የህዲሴ ግድብ ያሇመግባባት 

ምንጭ ሉሆን የሚችሌበት ምንም አይነት ክፍተት የሇም። ምክንያቱም ይህን ፕሮጀክት በተመሇከተ የኢትዮጵያ መንግስት 

ዕውነታውን ሇሚመሇከታቸው አካሊት ሁለ ሲገሌጽ ቆይቷሌ።  ግብፃዊያኖች በበጎ አሌተመሇከቱትም እንጂ የሊይኞቹ 

የተፋሰስ አገራት በግንቦት 24/2010 በኢንቴቢ ኡጋንዲ ያዯረጉት ስምምነት  በተፋሰሱ አገራት መካከሌ  ፍትሃዊ  

ተጠቃሚነትን  ማስፈንን  የተመሇከተ ነው።  ከቅርብ ጊዜ ወዱህ  ዓሇማችን  በአየር ሇውጥ ሳቢያ  ቀውስ ውስጥ እየገባች 

ነው። በተሇይ ምስራቅ አፍሪካ  በከባድ ድርቅ  ሳቢያ  ፈተና  ውስጥ  እየገባ ነው። ይህ በተግባር እየተመሇከትነው ነው። 

በድርቅ ሳቢያ  የአባይ ወንዝ ዓመታዊ የፍሰት መጠን ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየቀነሰ እንዯመጣ  የተሇያዩ ጥናቶች እያመሊከቱ 

ናቸው። በመሆኑም  በሊይኞቹ የተፋሰስ አገራት  በተሇይ ዋንኛው የውሃ መገኛ በሆነችው ኢትዮጵያ ውጤታማ የሆነ 

የአካባቢ ጥበቃ  ስራ ካሌተከናወነ በስተቀር  የአባይ ወንዝ ዯህንነት ቀጣይነት እንዯማይኖረው ግብፃዊያኖች ሉያውቁት 

ይገባሌ። በወንዙ ቀጣይ ህይወት ከማረጋገጥ አኳያ  በኢትዮጵያ የሚከናወን የተፋሰስ ሌማት እጅግ ወሳኝ ነው። የተፋሰስ 

ሌማት ዯግሞ  ሉካሄድ የሚችሇው የኢትዮጵያ ህዝብ  ወንዙ  የእኔ ነው  የሚሌ ስሜት  እንዱያድርበት ከወንዙ  ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነቱ  ሲረጋገጥሇት ብቻ ነው።   

 

ኢትዮጵያ የህዲሴውን ግድብ በተመሇከተ ገና ከመጀመሪያ  ጊዜ ጀምሮ ባቀረበችው ሳይንሳዊ  ትንታኔዎች ሳቢያ  የሱዲንን 

ይሁንታ ማግኘት ችሊሇች። ሱዲን ሇህዲሴው ግድብ ድጓፏን የሇገሰችው የህዲሴውን ፕሮጀክት በተመሇከተ የኢትዮጵያ 



መንግስት ያቀረበውን ተጨባጭ ማስረጃዎች በመመርመርና እንዱሁም ኢትዮጵያ ከዚህ ቀዯም ከገነባቻቸው ፕሮጀክቶች 

ያገኘችውን ጥቅም ታሳቢ አድርጋ ነው። ግብጻዊያን ፖሇቲከኞችና ሙሁራኖች ኢትዮጵያን በህዯሴው ግድብ ጉዲይ 

በሳይንሳዊ መንገድ መሞገት ሲሳናቸው ጉዲዩን ፖሇቲካዊ መሌክ ሇማሊበስ ቢሯሯጡም አሌተሳካሊቸውም። የአባይ ጉዲይ 

መፍትሄ በጠረጰዛ ዙሪያ እንጂ ከየትኛውም መድረክ ማግኘት እንዯማይቻሌ ግብጻዊያን ዘግይተውም ቢሆን የተረደት 

ይመስሇኛሌ።  ዛሬም ዯግመን ዯጋግመን  የምንናገረው ከታሊቁ የህዲሴ ግድብ ጀርባ ከአንድ መቶ ሚሉዮን በሊይ  

ኢትዮጵያዊያኖች እንዲለ  ሉታወቅ ይገባሌ። ይህን በተመሇከተ ታሊቁ መሪ አቶ መሇስ ዜናዊ የታሊቁን የኢትዮጵያ  የህዲሴ 

ግድባችንን  መሰረት በጣለበት ጊዜ እንዲለት “መሃንዱሶቹም እኛው፣ ግንበኞቹም  እኛው፣ የገንዘብ  ምንጮቹም  እኛው” 

በማሇት የተናገሩት ፕሮጀክቱ ሙለ በሙለ ሇእኛው በእኛው የሚሰራ ሰፊ ህዝባዊ መሰረት ያሇው መሆኑን ሇማመሊከት  

ነው።  

 

 


