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የውሃ ቆጣሪ  የሌለባት  ሃገር  የምትመስለው  ግብፅ  

 
ዮናስ  06/20/13 

83 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የመያዝ አቅም ያለውና 6ሺህ ሜጋዋት ሃይል ማመንጨት 

የሚችለው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊያኑን ካጎነበስንበት ቀና 

ያደርገን ዘንድ እና ታሪካችንን ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋገር ዘንድ የግንባታ ስራው ከተጀመረ እነሆ  

ከሁለት አመታት በላይ ባስቆጠረበት ሰዓት ላይ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ከሆኑት ውስጥ 

አንዲቷና “ታሪካዊ መብቴ” ስትል ለበርካታ አመታት ስታቀነቅን የቆየችው ሃገር አሁንም  አዲሱን 

የተፋሰሱ ሃገራት ስምምነት በመግፋትና ይልቁንም ለጋራ ጥቅም በጋራ እንስራ በምትለው ሃገራችን 

ላይ ጣቷን ቀስራለች። 

ይኸውም አባይ "ታሪካዊ መብቴ ነው" ከማለት አንስቶ "የግብጽ የብሄራዊ የደህንነትና የፀጥታ 

ጉዳይ ነው" እስከ ማለት በዘለቀ ጊዜ ባለፈበት ፍጹማዊ የፈላጭ ቆራጭነት መንፈስ የውሃው ብቸኛ 

አዛዥ ናዛዥ ሆና ለዘላለሙ ለመቀጠል ያላትን  ፍላጎት ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ ከመግለጽ 

አልተቆጠበችም። በነገራችን ላይ እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ይህንና ከላይ የተጠቀሰውን 

አመለካከት እያንጸባረቁ የሚገኙት የግብጹ ባለሥልጣናትና አንዳንድ የታቃዋሚ ፓርቲዎች ሲሆኑ 

የሚበዙቱ የግብጽ የውሃ ምሁራንና ግብፃውያኑም አባይ በፍትሃዊነት መልማት  ከቻለ ለሁሉም 

ተፋሰስ ሀገራት የሚተርፍ እንደሆነም እየተናገሩ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖም የግብጽ አንዳንድ 

ባለሥልጣናት እና ጥቂት የታቃዋሚ ሃይሎች አባላት የሆኑ የውሃ ኢንጅነሮች ታላቁ የኢትዮጵያ 

የህዳሴ ግድብ ለግብፅ የብሄራዊ የደህንነት ስጋት ከመሆን ይልቅ ግብጽን የበለጠ ተጠቃሚ 

እንደሚያደርጋት በሚገባ ያውቃሉ ተብሎ ይታሰባል። ሆኖም ከውስጥ የተፈጠረውን የፖለቲካ 

ሽኩቻና የስልጣን ሽሚያ በድል ለመወጣት ያመቻቸው ዘንድ ዋና መጫወቻ ኳሷን ግድቡን 

ማድረግ መፈለጋቸው ላይ ብዙዎች ይስማማሉ። 

አለም አቀፉ የውሃ ኤክስፐርቶች ቡድን ሪፖርት በጥቅሉ በታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 

የታችኛው ተፋሰስ ሃገራት ተጎጂ እንደማይሆኑና ይልቁንም የላቀ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ 

የሚያረጋግጥ እንደሆነ በኢትዮጵያና በሱዳን በኩል ተገልጿል።  አለም አቀፉ የውሃ ኤክስፐርቶች 

ቡድንን አወቃቀርና የስራ ድርሻ እንዲሁም የአንድ ዓመት የአፈጻጸም ሂደትና የቡድኑ ፊርማ 

ያረፈበትን ሪፖርት በተመለከተ አቶ ፈቂ አህመድ በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የወሰን ተሻጋሪ 

ወንዞች ዳይሬ ክቶሬት ዋና ዳይሬክተር ከሰሞኑ በፋና ግለሰብ ፕሮግራም ላይ ቀርበው ከተናገሩት 
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ውስጥ በተለይም ከተነሳሁበት ርዕሰ ጉዳይ ጋር ተያያዥ የሆኑትንና ጠቃሚ የሆኑ ነጥቦችን 

እንመልከት።                                                                               

ኢትዮጵያ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ስትገነባ ግድብ የመገንባት ፍላጎት ስላላት ሳይሆን 

ላለፉት ዘመናት ህዝቧ የተሰቃየበትን የድህነት ታሪክ ለመለወጥና ከድህነት ለመውጣት መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ ይህ ስለሆነም እስከ ዛሬ በነበረው ሂደት በየአመቱ በሚዋዥቅ የዝናብ መጠን ላይ 

ጥገኛ ሆኖ መቆየት ካለን የህዝብ ብዛትና በየዘርፉ ካለው የኃይል ፍላጎት መጨመር አንፃር 

የማያዋጣና የማያዛልቅ በመሆኑ ተፈጥሯዊ መብቷ በሆኑት ወንዞቿ በተለይም ከፍተኛ የውሃ መጠን 

በሚይዙትና ወሰን ተሻጋሪ በሆኑት ወንዞቿ የሌሎች ጎረቤት ሀገራትን ጥቅም በማይጎዳ መልኩ 

መጠቀም ግዴታና መብቷም በመሆኑ ታላቁን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ለመስራት በመወሰን 

እነሆ የግንባታ ስራውን በማፋጠን ላይ ትገኛለች፡፡  

ያም ሆኖ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ከሆኑት ውስጥ በተለይም የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት እስከ ዛሬ 

ከአባይ ወንዝ ሳይፈልጉ በግድ በታሪካዊ መብት በሚል የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ተገፍተው 

ከመቆየታቸው አንፃር የአባይን ውሃ በተግባር ማልማትና ማበልጸግ የሚያስችለውን አዲስና የሰለጠነ 

እንዲሁም ሁሉንም ተጠቃሚ ማድረግ የሚችለውን ስምምነት ከግብጽ፣ ሱዳንና  ኮንጎ በስተቀር 

(እርሷም ብትሆን በመርህ ደረጃ ተቀብላዋለች) በሌሎቹ የተፋሰሱ ሃገራት  መፈረሙ ይታወሳል።  

ግብጽና ሱዳን በተለይም ግብጽ በዚህ አዲስ ስምምነት ለመስማማት ገባ ወጣ የሚልና የማፈግፈግ 

አዝማሚያ ማሳየቷን) ከግምት በመክተት በየትኛውም ሃገር ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ፣ 

ኢትዮጵያ አባይን በጋራ ለማበልጸግና በጋራ አልምቶ እኩል ተጠቃሚነትን የማረጋገጥ ጽኑ 

አቋምና ልማታዊ ፍላጎት ያላት መሆኑን ለማሳየት በእጅጉ ጥራለች፣ይህንኑ ጥረቷንም እስካሁን 

ቀጥላበት ትገኛለች። በዚህም መሰረት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታ ይጎዳችሁ 

እንደሆንና እእንዳልሆነ፣ መስተካከልና መሻሻል ያለበትም ነገር ካለ በጋራ እናስተካክል ዘንድ 

ፕሮጀክቱን በጋራ የሚፈትሽ ከየሃገራችን በተመረጡና እንዲሁም ከገለልተኛ ወገኖች በሚመረጡ 

ባለሙያዎች የቴክኒክ ቡድን አዋቅረን እንመልከተው ስትል ለሱዳንና ለግብጽ ጥያቄ ያቀረበችው 

በራሷ ተነሳሽነት ነበር፡፡  

በዚህ ጉዳይ ላይ በመርህ ደረጃ የተስማሙ ስለመሆናቸው ከግብጽና ከሱዳን በተገኘው ምላሽ 

መሰረት ጉዳዩ ጥንቃቄ፣ ሙያና እውቀትን የሚሻ በመሆኑ ኢትዮጵያ 18 አባላት ያሉት ብሄራዊ 

የባለሙያዎች ፓናል አቋቁማ ለዚህና አለም አቀፍ ለሆነው የባለሙያዎች ቡድን የስራ ዝርዝር 

አዘጋጀች። በዚሁ መሰረት የስራ ዝርዝሩ መነሻ “የህዳሴው ግድብ እየተገነባ ነው” ከሚል 

የሚጀምርና የባለሙያዎች ቡድኑም ጥናቱን ማድረግ የሚችለው ግድቡ እየተገነባ እንጂ ቆሞ 

እንዳልሆነ በያዘችው ህጋዊና ሉዓላዊ አቋም መሰረት በጉዳዩ ላይ ለመወያየት ወደ ኢትዮጵያ 
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ለመጡት በቀድሞው የግብጽ የውሃና የመስኖ ሚኒስትር በአሁኑ የግብጽ ጠቅላይ ሚኒስትርና 

ለቀድሞው የሱዳን የውሃ ሚኒስትር ኢንጅነር ከማል አሊ አሳወቀች። እነዚህ ተደራዳሪዎች 

“የህዳሴው ግድብ እየተገነባ ነው” የሚለው የስራ ዝርዝር ባለበት ሁኔታ ተስማምተው የባለሙያዎች 

ቡድኑን ማዋቀር ለግድቡ እውቅና መስጠት ነው በማለት ቢያንገራግሩም የኋላ ኋላ ከየሀገራቸው 

መንግስት ጋር በስልክ መክረውበት ቡድኑን ወደማዋቀሩ ስራ ፈርመው የገቡበት ስለመሆናቸው 

አቶ ፈቂ በፋና ግለሰብ ላይ የኤክስፐርቶቹን ቡድን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት 

መልስ ገልጸዋል፡፡  

ከሶስቱም ተፋሰስ ሃገራት ሁለት ሁለት ባለሙያዎችን ያካተተው ይህ የባለሙያዎች ቡድን ግቡ 

በሀገራት መካከል መተማመንን እና ግልጽነትን መፍጠር በመሆኑ የትኩረት አቅጣጫውን በግድቡ 

ደህንነት፣ በውሃ መጠንና ፍሰት፣ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽእኖ፣ እና አካባበቢያዊ ተጽእኖ ላይ 

ያደረገ ሲሆን ለዚህም እንዲረዳ ከተፋሰሱ ሀገራት ከተውጣጡት ስድስት ባለሙያዎች በተጨማሪ 

ካላይ ከተጠቀሱት የትኩረት አቅጣጫዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸው አራት ባለሙያዎች ከጀርመን፣ 

ከደቡብ አፍሪካ፣ ከፈረንሳይና እንግሊዝ እንዲካተቱበት ተደርጓል፡፡ 

በዚሁ መሰረት ይህ ቡድን ስድስት ተከታታይ ውይይቶች በማድረግ የቀረበለትን የዲዛይን ሰነድ 

የፈተሸ ስለመሆኑና ወደ አራት ጊዜም በአካል በስፍራው ተገኝቶ ጉብኝት በማድረግ 48 ገጽ ያለው 

ዋና ሪፖርትና ከ800 በላይ ገጾች ያሉት ዝርዝር ሪፖርት ተፈራርሞ ለየሀገራቱ አስረክቧል። 

ውጤቱንም በተመለከተ በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ምንም እንኳን ግብጽ ብቁ ነው ባትልም የታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ  የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ እንዳልሆነ 

በግልፅ አስቀምጧል፡፡ 

ስለሆነም የህዝባችን ቁጥር እያደገ ከሄደና የማህበረ ኢኮኖሚ እድገታችንና ፍላጎታችን እየተፋጠነ 

በመሆኑ ይህ ግድብ የሃገራችንን ኢኮኖሚ በማነቃነቁ እና በማነቃቃቱ በኩል የሚኖረው ሚና ታላቅ 

ስለሚሆን መገንባቱ ግድ ይለናል። በዚህ ብቻ የማይወሰነው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ጥቅም 

የአካባቢውን የአየር ሁኔታ ከመቀየር ጀምሮ ለአሳ ሀብት እርባታና የቱሪዝም መዳረሻ በመሆን 

መጠነ ሰፊ አገልግሎት እንደሚሰጠንም ይጠበቃል።ይህ ከኢትዮጵያ አንፃር ነው። 

 ከሱዳን አኳያ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚኖረውን ጠቀሜታ ስንፈትሽ የአባይ ውሃ 

ከተራራ ተንደርድሮ የሚፈስ እንደመሆኑ የሚሸከመው ደለልም የውሃ ፍሰቱን ግፊት የሚጨምር 

ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሱዳንን በማጥለቅለቅ ለበርካታ አመታት ኪሳራ ላይ ይጥላት የነበረው ሂደት 

አሁን ያከትምለታል ማለት ነው። በተለይም የሱዳን ግድቦች ሲሞሉ ለመስኖ የሚጠቀሟቸው የውሃ 

ማስተላለፊያዎች በደለል የሚሞሉ በመሆኑ ይህን ለማስጠረግ ሱዳን በየአመቱ ታወጣ ከነበረው 
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100 ሚሊዮን ዶላር በህዳሴው ግድብ ምክንያት እንደምትድንም ጠበብቶቹ በመናገር ላይ ይገኛሉ፡

፡ 

የታላቁን የህዳሴ ግድብ ጥቅም ከግብጽ አንፃር የተመለከትነው እንደሆነም የአስዋን ግድብን 

የሚዋዥቅ የውሃ መጠን የተስተካከለ እንደሚያደርገው ጥናቶቹ ያረጋግጣሉ። ከዚህ በተጨማሪ 

በየአመቱ በትነትና ወደሸሎቆ በመፍሰስ ይባክን የነበረው 48 ሚ/ኪ ሜትር ውሃም ከጥፋት ይድናል 

ተብሎ ይታመናል። አንዳንድ ግብጻውያን የአባይን ውሃ  እና ታላቁን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 

በተመለከተ ከሚናገሩት ውስጥ ኢትዮጵያ ብዙ ወንዞች እያላት የህዳሴውን ግድብ በአባይ ላይ 

ለመገንባት መፈለጓ ትንኮሳ ነው ይላሉ። የሆኖ ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ካሏት 12 ተፋሰሶች ሰባቱ እና 

ከ90 በመቶ በላይ ውሃ የመያዝ አቅም ያላቸው ወንዞች ወሰን ተሻጋሪ ከመሆናቸው አንፃር ከላይ 

የቀረበው የመከራከሪያ ሃሳብ ተቀባይነት አይኖረውም። ከእነዚህ 12 ተፋሰሶች ውስጥ አራቱ 

በምዕራብ የሚገኙና 40 በመቶ ለሚሆነው ህዝብ ብቻ አገልግሎት መስጠት መቻላቸውና 60 በመቶ 

ለሚሆነው ህዝባችን አገልግሎት የሚሰጡት ወሰን ተሻጋሪ ከመሆናቸውም አንፃር ከላይ የቀረበው 

መከራከሪያ ውሃ የማያነሳ ይሆናል ማለት ነው። 

በሌላ መልኩ ከህዝባችን ቁጥር መጨመር አንፃር ህዝቡን በዝናብ ላይ ጥገኛ በመሆን ብቻ 

መመገብ የማይቻልበት ደረጃ ላይ የተደረሰ መሆኑም ከግምት ሲገባ አባይን ተዉትና ተቀመጡ 

ብሎ መከራከር ራስ ወዳድነት ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን እስካሁን ይህ ከታሪካዊ 

መብት በላይ የሆነ ተፈጥሯዊና ሉዓላዊ መብት እያለው ለእኔ ብቻ ሲል ትንፍሽ ብሎም 

አያውቅም፤ ይህ ደግሞ አባይን በጋራና በትብር ለማልማትና ለማበልጸግ ያለውን ቁርጠኝነት 

የሚያሳይ ነው። 

አንዳንዶቹ ደግሞ ይህን የሚያህል ግዙፍ ግድብ ከመገንባት ይልቅ በርከት ያሉ ትንንሽ ግድቦችን 

ኢትዮጵያ መገንባት ትችል ነበር ሲሉም ይከራከራሉ ያም ሆኖ ግን 1 ኪሎዋት በዝቅተኛ ወጪ 

ማመንጨት የሚችለው በአለማችን ላይ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ነው። ሃያ ተከዜ 

ለመስራት ሃያ የግድብ ቦታዎች ከማስፈለጋቸውና ወጪው ከፍተኛ ከመሆኑ አንፃር ግድቡ ጊዜውን 

ቦታውን እና ወጪውን ያማከለ ትክክለኛና እንከን የማይወጣለት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። 

ለምሳሌ የህዳሴውን ግድብ አሁን ካለበት ቦታ ወደኋላ እንመልሰው ብንልና መገደቢያ ቦታ ልናገኝ 

ብንችል እንኳ ከደዴሳ ወንዝ ቀጥለው ያሉትን የወንዙን ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ 

ገባሮችን በለሥና ዳቡስን ልናጣቸው እንደምንችል የሚያወሱት መረጃዎች እነዚህን ውሃ የሚይዙና 

ደለል ማስቀረት የሚችሉ ወንዞችን ማጣት እኛን ብቻ ሳይሆን ከላይ ከህዳሴው ግድብ ጥቅሞች 

አንፃር በተዘረዘረው ነጥብ መሰረት ግብጽና ሱዳንንም ይጎዳል፡፡ 
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“ግብፅ የአባይ ስጦታ ነች” የሚሉ ነጥቦችን በተመለከተ ጠበብቶች እንደሚናገሩት የአስዋን ግድብ 

የጋለ ብረትምጣድ ላይ እንደተጣደ ውሃ የተሰራው በበረሃ ላይ ነው። በአመት ከ10-14 ቢ/ኪ/ሜትር 

ውሃም በትነት እንደሚያባክን የሚነገርለት አስዋን  የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎቹም ለፀሀይ  

የተጋለጡ በመሆናቸው በትነት የሚያባክነውን ውሃ ያብሰዋል። በዚሁም ላይ የደጋማ መሬት ምርት 

የሆኑትን ሸንኮራና ሩዝ በዛ በበረሃ ማምረታቸው የአባካኝነታቸውን ስፋት የሚያሳይ ነው ይላሉ።  

አንዳንዶቹማ ግብጽ ውስጥ "የውሃ ቆጣሪ  የሌለ ይመስላል" በማለት መናገራቸው ግብፆቹ 

ስለውሃው ያላቸውን ደንታቢስነት ያሳያል። በአጠቃላይ የአባይ ውሃ ግብጽ ከገባ በኋላ 25 

ቢሊ/ኪ.ሜ ውሃ በትነት በስርጭትና በመሹለክ እንደሚጠፋ የሚናገሩት ባለሙያዎች አባይ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ሸለቆና ጥልቀት ያለው በመሆኑ ለፀሃይ የማይጋለጥና ከትነት የፀዳ መሆኑን 

ያረጋግጣሉ። 

ግብፅ በምድሯ ውስጥ ከአባይ ውሃ መስረግ ከ100-200 ዓመት የሚያቆያትን የከርሰ ምድር ውሃ 

እንዳጠረቀመች የሚናገሩላት የግብፅ ጠበብቶች ከውሃ ጥገኝነት ወጥተው በአባይ የፈጠሩትን አቅም 

በመጠቀም ኢኮኖሚያቸውን ወደ አገልግሎትና ሌሎች ዘርፎች ማሸጋገር እንጂ በ21ኛው ክፍለ 

ዘመን ከተፋሰሱ ሀገራት ጋር መጨቃጨቅና ለእኔ ብቻ ብሎ ድርቅ ማለት ተገቢም፣ ህጋዊም 

አይደለም ሲሉ ይመክራሉ፡፡የእኛም ምክር ይኸው ነው።          

 

   

   


