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የሕዳሴው ግዱብ ሰርተፊኬት 

ንፁህ  •ሃይል፣ ንጹሕ ውሃ 

ከገነነው አሰፋ 

ትርጉም ኢብሳ ነመራ 

 

በቅርቡ ሁለት ተመጣጣኝ ክብደት ያላቸው ተከታታይ ጉዳዮች የዓለምን አንጋፋ የመገናኛ ብዙሃን 

ትኩረት ስበው ነበር፡፡ አንደኛው   ከግንቦት 15 እስከ 18 2005 ዓም በአዲስ አበባ የተካሄደው 

የአፍሪካ ሕብረት 50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ ክብረ በዓል  ነበር፡፡ ይህን ከሞላ ጎደል ሁሉም 

የአፍሪካ አገራት መሪዎች፤ የቻይናው ምክትል  ፕሬዚዳንትና የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ 

ሚኒስትርን ጨምር ሌሎች በርካታ የዓለም መሪዎች የተገኙበትን ኩነት ማንኛውም ዓለም አቀፍ 

ሚዲያ ከትኩረቱ ውጭ ሊያደርገው የሚችለው አልነበረም፡፡   

የዛኑ ያህል ማንኛውም ለትላልቅ ጉዳዮች ትኩረት የሚሰጥ የመገናኛ ብዙሃን ግንቦት 20 ለታላቁ 

የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግዱብ ግንባታ በዝነኛው የአባይ ወንዝ ላይ የተከናወነውን ለአጭር ርቀት 

የውሃውን አቅጣጫ የማስቀየስ ሥራ ችላ ሊለው አይችልም፡፡ ይህ ሁነት ከፍተኛ የመንግስት 

ባለሥልጣናት የተገኙበት በአፍሪካ በግዙፍነቱ ቀዳሚ የሆነው የኤሌክትሪክ   ኃይል ማመንጫ 

ግዱብ ግንባታ ሂደት ላይ ወሣኝ የሆነ ተግባር ነው፡፡ ይህ ተግባር በኢትዮጵያ በኩል   ሠማያዊ 

ከመባል ይልቅ    ጥቁር  ቢባል የተሸለ የሚገልፀው እኛ ኢትዮጵያዊያን አባይ ብለን የምንጠራው  

የዓለም ረጅሙ ወንዝ ላይ የተከናወነ ሁነት ነው፡፡  

የአፍሪካ ሕብረት ስብሰባን በተመለከተ በተለይ ባለፉ አሥር አመታት በአሕጉሪቱ የታየው 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አመርታ ላይ ያተከረ በመሆኑ የመገናኛ ብዙሃን በአዎነታዊ ጎኑ ነበር 

የዘገቡት፡፡  በንፅፅር ለአባይ ጉዳይ የተሰጠው የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን ያልተመጣጠነ ከመሆኑም 

ባሸገር የተለያየ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ በአዎንታዊ ጎኑ ኢትዮጵያ ለአባይ ተጋሪ አገራት ፍላጎት ጥንቃቄ 

በማድረግ የጀመረችውን ሥራ ለማጠናቀቅ የያዘችውን አቋም የሚያደንቁ ናቸው፡፡ በአሉታዊ ጎኑ 

ያለው ደግሞ “የግዱቡ ግንባታ መጠናቀቅ የታችኛው የተፋሰሱ ሃገራት በሆኑት ሱዳንና ግብጽ ላይ 

ጎጂ የሆነ ውጤት ይኖረዋል፡፡” በሚል የቀረቡ የተጋነኑ መላምቶች ናቸው፡፡  
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ማንኛውም ሰው እንደሚጠብቀው ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባችው የምትገኘው የኃይል  

ማመንጫ ግድብ፣ በአጭር ጊዜና በዘላቂነት ሊኖረው የሚችለው ውጤት ላይ የመገናኛ ብዙሃን 

እይታ የግብጽን ሕዝብ አቋም ከፋፍሏል፡፡ ጉዳዩን የተገነዘቡና የሚመለከታቸው አናሣ ቁጥር 

ያላቸው ግብፃውያን፣ በተጨባጭ መረጃ ላይ የተመሰረቱ ዕውነታዎች ከመታወቃቸው በፊት 

ወደድምዳሜ ከመሄድ ታቅበዋል፡፡ አብላጫ ቁጥር ያላቸውና በጉዳዩ ላይ በቂ ግንዛቤ የሌላቸው 

ደግሞ፣ ጉዳይ በዚያ አቅጣጫ እንዲሄዱ ለሚፈልጉት ወገኖች ምሥጋና ይግባና በቁጣና ድንጋጤ 

ተውጠዋል፡፡   

ይህ  ግብፃውያን ለአንድ ጉዳይ የሰጡት የተለያየ ምላሽ በአገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ 

ኢትዮጳውያን ዘንድም የተዘበራረቀቀ ስሜት ፈጥሯል፡፡ በአንድ በኩል የአፍሪካ ሕብረት ስብሰባ 

ላይ የተገኙት የግብፀ ኘሬዚዳንት መሃመድ ሙርሲ ራሣቸው ከኢትዮጳያ አቻቸው ጋር ፊት ለፊት 

ተገናኝተው በትብብር ለመሥራት የገቡት ቃል ተቀባይነት ሲያገኝ፣ በሌላ በኩል የግብፅ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ልቅና ማስጠንቀቂያ አዘል ንግግርች አሣሣቢ ድባብ ፈጥረዋል፡፡ 

እዚህ ላይ ምናልባት “አቅጣጫ ማስቀየር” በሚል የቀረበው የሕዳሴው ግዱብ በሚሠራበት አካባቢ 

የወንዙን ፍሰት የማስቀየሱ ተግባር የተገለፀበት ቃል ሙሉ በሙሉ ስህተት ነው ባይባልም፣  ሆን 

ተብሎ ተገቢ ያልሆነ ትርጉም እንዲኖረው የተደረገበት ሁኔታ አለ፡፡ አብዛኛውን ጊዜ ስውር 

አጀንዳ ያላቸው የግብፅ ተቃዋሚች በላይኛው የአባይ ተፋሰስ ላይ የሚከናወን ተግባር የሚዲያን 

ትኩረት የመሣብ አቅም ስለሚኖረው ውዠንብር መንዛት ይቀናቸዋል፡፡  

አቶ በረከት ሥምኦን በቅርቡ ከአልËዚራ ቴሌቪዢን ጋር ባካሄዱት ቃለመጠይቅ እንደገለፁት፣ 

ግንቦት 20 የተከናወነው 120 ሜትር ሥፋት፣ 21 ሜትር ጥልቀት እና አንድ ኪሎ ሜትር ገደማ 

ርዝመት ያለው ስራ የውሃ ፍሰት አቅጣጫን በግዚያዊነት የማስለወጥ ተግባር ነው፡፡  እናም 

ማንኛውም ሰው እንደሚገምተው በአቶ በረከት የተሰጠው በአስማማኝ ሁኔታ ትክክል የሆነ 

የኢትዮጵያን አቋም የሚገልጽ ማብራሪያ፣ ሆን ተብሎ  በግብጽ ሕዝብ ውስጥ የተፈጠረውን 

ፍርሃትና ሥጋት ለማረጋጋት በቂ ነው፡፡ ቢያንስ በኢትዮጵያና በግብፅ መሃከል፣ እንዲያም ሲል 

ይህን ከሌሎቹ የላይኛው የተፋሰሱ አገራት ጋር በማያያዝ ትርፍ እናገኛለን ብለው ባሰቡ ሰዎች 

የተፈጠረውን ድንጋጤ ሊያረግብ ይችላል፡፡ 

ውጤቱን ለመናገር ጊዜው ገና ቢሆንም የሚኒስትሩ ማብራሪያ በግብፅ የተቀሰቀሰውን ስሜት 

ማቀዝቀዝ አልቻለም፡፡ እርግጥ እውነተኛው ጉዳይ ፊት ለፊት ከሚታየው በተለየ ሁኔታ ሰፊና 

ጥልቅ የሆነ የቅርብ ክትትል የሚሻ የተጋጋለ ሰሜት  ሊፈጠር ይችላል፡፡ የግብፅን ያልተጠበቀ 
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ግብታዊ   እርምጃ በወጉ ለመረዳት አንድ ጉዳይን  በወጉ ማጤን የግድ ይላል፡፡ ይህም ግብጽ 

በአባይ የላይኛው ተፋሰስ አካባቢ በውሃ ላይ የሚከናወን ማንኛውንም ተግባር፣ አነስተኛ ሥራም 

ቢሆን ጉዳዩ በጨረፍታ ሲነሣ ለማደናቀፍ የመሞከር የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላት መሆኑ ነው፡፡  

ይህ ሁኔታ ቅኝ ገዥዋ እንግሊዝ ግብጽን ለቆ ለመውጣት ከወሰነች በኋላ፣ ሕዝብ ሳይወክላቸው 

ስልጣን ላይ የተፈናጠጡት ገዢዎች፣ ራሳቸውን  ከጸሃይ በታች ያለው ምድር ጌቶች አድርገው 

ይቆጥሩ እንደነበሩት ጥንታዊ የግብጽ ነገስታት(ፈርኦኖች)  ከመመልከታቸው የመነጨ ነው፡፡ 

እነዚህ የዘመናዊዋ የግብፅ ሱልጣኛች እስከ ውድቀታቸው ድረስ በላይኛው አባይ አካባቢ 

የሚከናወን የውሃ አጠቃቀም ኘሮግራምን ጨምር በማንኛውም የናይል ጉዳይ ላይ የመወሰን 

ለድርድር የማይቀርብ ከላይ የተሰጠ ሥልጣን እንዳላቸው ነበር የሚያስቡት፡፡  ግብፅ ውስጥ 

በመሬት አንቀጥቅጥ ሕዝባዊ ንቅናቄ የሥርአት ለውጥ መካሄዱን ተከተሎ አገሪቱ በሁለት 

የፖለቲካ ፅንፍ የተሰነጠቀች ቢሆንም ፣ ነባሩ “የበላይ ነን” የሚለው አመለካከት አሁንም ውድቅ 

አልሆነም፡፡  

በመሆኑም  ተፎካካሪ  ጉዳዮች ቦታ በማጣታቸው የግብፅ የፖለቲካ  ሁኔታ እስካሁን ድረስ 

አልሰከነም፡፡ የሥልጣን ክፍተት አለ ለማለት ባያስደፍርም፣ ሥልጣን ላይ ያሉት   ፕሬዝዳንት 

በጠባብ ልዩነት ነው ያሸነፉት፡፡ ታሕሪር አደባባይ ፀጥታ ቢሰፍንበትም፣ በአንድ በኩል አብዮቱን 

ባቀጣጠሉት ከሃይማኖታዊ ተፅእኖ ነፃ ከሆኑት ዴሞክራሲያኑ ወገን፣ በሌላ በኩል ከለዘብተኛ እስከ 

ፅንፈኛ ባሉት ፓርቲዎች  መሃከል ፍጥጫው ቀጥሏል፡፡ አንጋሹ ወታደራዊው ከፍል ከሁለቱም 

ጋር ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ ሁሉን አቀፍ በሆነ ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ምህዳር የሕዝብ ዱጋፍ ያለው 

አሸናፊ ፓርቲ እስካልተፈጠረ ድረስ በግብጽ የሕዳሴውን ግድብ በተመለከተ የሚኖሩ አቋሞች 

የበለጠ ፖለቲካዊ ገጽታ እየያዙ መሄዳቸው የማይቀር ነው፡፡  

 

አሁንም ቢሆን ግራ በተጋባወ የግብጽ የፖለቲካ ድባብ ፣ አስተማማኝ ያልሆነ ሁኔታ ውስጥ 

ያሉትና ዘላቂነታቸውን የሚጠራጠሩ ስልጣን ላይ የተንጠለጠሉ ወገኖች፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ 

ግድብ ግንባታን መነሻ በማድረግ “የብሄራዊ ደሕንነት ስጋት ተደቅኖብናል” እያሉ የብሄራዊ 

አንድነት ጥሪ በማስተላለፍ የፖለቲካ መሰረታቸውን ለማደላደል መሞከራቸው አይቀሬ ነው፡፡  

የህዳሴውን ግድብ መገንባት፣ ኢትዮጵያ የግብጽን ውሃ ለመዝረፍ ያደረገችው አስመስሎ በማቀረብ፣ 

ጉዳዩ የፖለቲከኞችና ተፅእኖ ፈጣሪ ግለሰቦች አፍ ማሟሻ መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ 
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በአሁኑ ወቅት ርዕዮተ አለማዊ አቋም ያላቸው የግብፅ ፓለቲከኞች የግድቡ መገንባት ብቸኛና 

ዋነኛ ዓላማ ንጹሕና ታዳሽ ኃይል ማመንጨት መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ ሃይማኖት ላይ 

የተመሰረቱት ፓረቲዎችም ቢሆኑ፣ በኢተዮጵያ በኩል ውሃውን ለፍጆታ የማዋል ዓላማ እንደሌለ 

አልተሰወረባቸውም፡፡ ይሁን እንጂ እያንዳንዱ የሕዝብ ድጋፍ ለማግኘት የሚፎካከር  ፓርቲ ራሱን 

በአባይ ጉዳይ ላይ ምንም የማይደራደር የበለጠ አገር ወዳድ አድርጎ ለማቅረብ ይጥራል፡፡  ይህ 

አካሄድ ባለበት ሁኔታ የህዳሴውን ግድብ ዓላማና ተግባር በተመለከተ ኢትዮጵያ ለምታቀርበው 

በማስረጃ የተደገፈ ዕውነት እውቅና የመስጠት ዝንባሌ የሚያሳይ  ፓርቲን በአገር ክህደት 

መወንጀል አይቀሬ ይሆናል ፡፡  

 እንግዲህ ከግብፅ ተፎካካሪ ፓርቲዎች መሃከል አንዳቸውም በዚህ እርግጠኛ በሆነ ጉዳይ ላይ 

በይፋ ኃላፊነት ያልወሰዱበት ውስጣዊ ፖለቲካዊ ሁኔታ ከላይ ተገልጿል። ከዚህ ጋር መጠቀስ 

ያለበት ነገር የግብፅን የፖለቲካ ተቋሞች ያሳሰበው እንደተባለው የውሃው መጠን መቀነስ 

አይደለም። ከዚህ ይልቅ ዋናው ጉዳይ ኢትዮጵያ ይህን ግዙፍ ፕሮጀክት የመስራት አቅም 

መፍጠሯ በጂኦ ፖለቲካዊ ሁኔታ ላይ የሚኖራት የበላይነት ነው። የግብፅ ምሁራን ከኦተማን ቱርክ 

የግዛት ዘመን ጀምሮ ስለኢትዮጵያ አቅም ያላቸው ግንዛቤ የተሳሰተ በመሆኑ፣ ሁኔታው ካልተጠበቀ 

መባነን የመነጨ ነው። የግብፅ ልሂቃን ዝቅ አድርገው ሲመለከቷት የነበረችው ኢትዮጵያና ህዝቧ፣ 

ግብፅ በቀጣይነት ችላ ልትለው የማይቻላትን አቅም መገንባታቸውን አስቀድመው መተንበይ 

አልቻሉም። 

 

 

የኢትዮጵያ የ4.5 ቢሊዮን ዶላር ግዙፍ የውሃ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የመገንባት አቅም 

በድንገት የተፈጠረ እንዳልሆነ ግብፅ በእርግጠኝነት ታውቃለች። ይህ አቅም የአስር ተከታታይ 

አመት ሽቅብ እየወጣ የሄደ የኢኮኖሚ እድገት ውጤት ነው። ፈጣኑ የኢኮኖሚ ዕድገት ባይመዘገብ  

ኖሮ ኢትዮጵያ የአፍሪካን አርማ አንግባ በአለም አቀፍ ጉባኤ ላይ የአፍሪካ ልሳን ለመሆን 

ባልበቃች ነበር። ኢትዮጵያ በአባይ ተፋሰስ አገራት መሃከል ያላት የበላይነት እየጎለበተ 

መምጣቱንና የተፋሰሱ አገራት የትብብር ስምምነት እንዲፈረም በማድረግ ረገድ ያላትን ሚና 

ግብፅ ታውቀዋለች። የግብፅ የውጭ ግንኙነት ኤክስፐርቶች የአባይ ተፋሰስ አገራት የትብብር 

ስምምነት እንዲፈረም በማድረግ ረገድ ኢትዮጵያ ያላትን ሚና ጠንቅቀው ያውቃሉ። የውጭ 

ግንኙነት ኤክስፐርቶቿ የአባይ ተፋሰስ አገራት የትብብር ስምምነት ማዕቀፍ የአፍሪካ መነቃቃት 
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ብስራት መሆኑን አይዘነጉትም። የስምምነቱ አቢይ ጉዳይ የአባይ ውሃ ፍትሃዊ አጠቃቀምን 

የሚመለከት ነው።  

ቀደም ሲል በአባይ ውሃ ላይ ያሉትን ሁለት ስምምነቶች የማይቀበለው የተፋሰሱ አገራት የትብብር  

ስምምነት ማዕቀፍ፣ የበላይ የመሆን ፍላጎት ላላቸው ግብፃውያን አልተዋጠላቸውም። ያረጀና ያፈጀ 

አመለካከት ላይ ተቸንከረው በቀሩ ግብፃውያን እንደተገለፀው፣ “ኢትዮጵያ የኢኮኖሚና የፖለቲካ 

የበላይነት ባገኘች መጠን የዲፕሎማሲ ተፅእኖ ፈጣሪነትን ሚዛን ወደ ኢትዮጵያ እንዲያዘነብል 

በማድረግ ግብፅ በናይል ፖለቲካ ላይ ያላት ተሰሚነት እያሽቆለቆለ እንዲሄድ ያደርጋል።” የሚል 

ስጋት ፈጥራል። 

ለኢትዮጵያ ይህ አመለካከት፣ “አንድ አገር በሌላው መስዋእትነት ትጠቀም” የሚል የ19ኛ ክፍለ 

ዘመን ያረጀና ያፈጀ የዜሮ ድምር አመለካከት ነው የሚል እምነት አላት። የቀድሞው የኢትዮጵያ 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በተደጋጋሚ ሲገልፁት እንደነበረው፣ አሁን ባለንበት ወቅት የዜሮ 

ድምር አመለካከት ጠቃሚ ስላልሆነ ተቀባይነት የለውም፡፡ በተደጋጋሚ እንደተገለፀው በዚህ 

አገራት እርስ በርስ በተሳሰሩበት የግሎባላይዜሽን ዘመን፣ አስፈላጊውና ውጤታማ ሊሆን የሚችለው፣ 

የአንድ አገር ፕሮጀክት (ልክ በህዳሴው ግድብና በሌሎቹ የኢትዮጵያ የውሃ ኤሌክትሪክ ኃይል 

ፕሮጀክቶቿ እንደሆነው)  የጋራ ተጠቃሚነት  ሲኖረው ነው።  

 

ግብፅ የህግ መሰረት የሌለውን እ ኤ አ በ1929ና 1959 ዓ/ም የተፈጠመውን የአባይ ውሃ ድርሻ 

ስምምነትን መነሻ በማደረግ በአባይ ጉዳይ ላይ “ወሳኝ ልሁን” በሚል የያዘችው አቋም በኢትዮጵያ 

በኩል ተቀባይነት የለውም፡፡ እነዚህ ሁለት ስምነቶች አሁን ባለንበት ዘመን በላይኛው የተፋሰሱ 

አገራት መሃከል ሊኖር የሚገባውን የልማት አጋርነትን የሚያደናቅፉ ብቻ ሳይሆኑ፣ ከኢትዮጵያ 

በስተቀር የተቀሩት የላይኛው የተፋሰሱ አገራት ነፃነታቸውን ከማወጃቸው በፊት የተፈፀሙ 

በመሆናቸው ተቀባይነት የላቸውም። ይህ የቅኝ ግዛት ስምምነት መሻሻል ያለበት መሆኑ ግልፅ 

ነው።  

እንደሚታወሰው የእንግሊዝ ግዛት የነበረችውን ግብፅ ለመጥቀም በቅኝ ገዥዋ እንግሊዝ ድጋፍ 

የተፈፀመው የ1929  ስምምነት ከአስራ አንዱ የተፋሰሱ አገራት መሃከል ውሃውን ለአንድ አገር 

ብቻ የሰጠና፣  ይህን በግልፅ የሚታይ አድልዎ ሊሻሻል የሚችልበትን ምንም ህጋዊ ዕድል 

የማይሰጥ ነበር። ቀጣዩ የ1959 ስምምነት ለሁለቱ አረብኛ ቋነቋ ተናጋሪ ለሆኑት የታችኞቹ ተፋሰስ 

አገራት፣ ማለትም ግብፅና ሱዳን ብቻ የውሃ ድርሻ ክፍፍል ያደረገ ነው። በዚህ ስምምነት የወንዙ 
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የመጨረሻ የግርጌ አገር የሆነችውና  መሃመድ ሳልም እንዳለው የሚጠጣ ውሃ በማባከን ቀንደኛዋ 

የሆነችው ግብፅ የአንበሳውን ድርሻ አግኝታለች። 

አብዛኞቹ የተፋሰሱ አገራት ይህን በህዝብ ተቀባይነት የሌለውን አሳፋሪና ፍትሃዊነት የጎደለው 

ስምምነት መቀበል፣ ሉአላዊነታቸውን አሳልፎ ከመስጠት እንዲሁም በመስዋዕትነት ያገኙትን 

ነፃነታቸውን ከማንቋሸሽ የተለየ ሆኖ አይታያቸውም፡፡ በተለይ 85 በመቶ ያህል ውሃ 

የምታበረክተው ኢትዮጵያ  ከጨቋኝ ዘውዳዊ ስርዓት አስከፊ ቅሪቶች መሃከል በ1894 ዓ/ም አፄ 

ምኒሊክ ከእንግሊዝ ጋር የፈጸሙትን   የአባይ ውሃን ስምምነት ያህል አሳፋሪ የቅኝ ግዛት ውርስ 

ሆኖ  የሚታያት የለም። 

የዚህ ኢፍትሃዊነት ኢትዮጵያን የበለጠ የሚሰማት በየወቅቱ ከነበሩት መንግስታት አንዳቸውም 

ባልፈረሙበት ስምምነት አንድትገዛ የሚጠይቅ መሆኑ ነው። ይህን ሃሳብ የሚያቀርቡ ሰዎች 

የዘነጉት፣ በወቅቱ የነበሩት የኢትዮጵያ ገዢዎች ድክመቶች ቢኖርባቸውም የዚህ አይነት ስምምነት 

የመፈረም ፍቃደኝነት የሌላቸው  መሆናቸውን ነው። ካለፅኑ ትግል  በቀላሉ ተታልለው ፍትሃዊ 

ያልሆነ ስምምንት ውስጥ የሚገቡም አልነበሩም። ኢትዮጵያዊያን መሪዎች ቅኝ ገዢዎች አፍሪካን 

ሲቀራመቱ በነበረበት ወቅት እንኳን ፣ በግዛቷ ውስጥ ያለውን የተፈጥሮ ሃብት ለመቦጥቦጥ 

የሚያካሂዱትን የእጅ ጥምዘዛ በፀጋ አልተቀበሉም። የቀድሞ የኢትዮጵያ ገዢዎች የአገሪቷን ሰፊ 

የተፈጥሮ ሃብት ስራ ላይ በማዋል ረገድ ድክመቶች የነበረባቸው ቢሆንም ፣ የአባይ ውሃ 

አጠቃቀምን አስመልክተው የዜሮ ድምር ስምምነት ተቀብለው በቀላሉ የሚፈርሙ አልነበሩም። 

እናም ግብፅ አሁን እያደረገች እንደምትገኘው ኢትዮጵያ ባልተሳተፈችበት ስምምነት እንድትገዛ 

መነዛነዝ በማንኛውም መስፈርት የትም የማይደርስ ከንቱ ጥረት ነው። ከዚህ ይልቅ የታችኞቹ 

የተፋሰሱ አገራት ኢትዮጵያ በወሰኗ ውስጥ የሚፈሰውን  ወንዟን  ለታዳሽ የሃይል ምንጭንት 

ከመጠቀም የሚያግዳት ህጋዊ መሰረት ያለመኖሩን ከመቀበል መነሳት አለባቸው። በተለይ አሁን 

በስልጣን ላይ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት አገሪቱ የምትፈልገውን ያህል የኤሌክትሪክ ኃይል 

ለማመንጨት፣ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን የማከናወን ቁርጠኝነት፣ አቋምና ስልጣን ያለው መሆኑ 

መታወቅ አለበት። እንደ ኢትዮጵያ ያለች ደሃ አገር የተፈጥሮ ሃብቷን  ህዝቧን ከድህነት ለማላቀቅ 

እንዳታውል  የሚከለክላት ነገር አለ የሚባል ከሆነ፣ በየትኛውም የስነ ምግባር መስፈርት ስህተት 

ነው።  

በግብፅ የሰለፊ እስልምና አስተምህሮ ላይ ተመስርተው የተደራጁ ፓርቲዎች ታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብን ለግብፅ የምፅአት ቀን መቃረብ ምልክት አስመስሎ በመስበክ ፍርሃት እንዲነግስ 
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እያደረጉ ነው። በግብፅ ውዥንበሩ እየጎላ ሲመጣ ኢትዮጵያ ጉዳዩን ከአውሮፓ፣ እንዲሁም ከግብፅ፣ 

ሱዳንና ኢትዮጵያ ለተውጣጡ አለም አቀፍ የባለሙያዎች አጥኚ ቡድን በማቅረብ ውዥንብር 

ናፋቂዎቹን እየተከላከለች ነው። ይሁን እንጂ የባለሙያዎቹ ቡድን በራሳቸው ጥቅም ለታወሩት 

ሰላፊዎች ምንም ትርጉም አልሰጣቸውም። ቡድኑ የጥናት ውጤቱን ይፋ ያደረገ ቢሆንም፣ በስሜት 

የሚነዱትን ግብፃውያን ስሜት የሚኮረኩሩ ቅስቀሳቸውን ገታ እንዲያደርጉ ምክንያት መሆን 

አልቻለም፡፡ ወይም የግብፃውያንን ስሜት በመኮርኮር ኢትዮጵያ ላይ ጥላቻ እንዲያድርባቸው 

ለማድረግ አልተቆጠቡም። 

 

 

 

ያም ሆነ ይህኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ ከመስራት እንድትታቀብ የማድረግ  የግብፅ አቋም፣ 

የባለሙያዎቹ ቡድን የምርመራ ውጤት ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ገልፃው የነበረውን ዕውነት በግልፅ 

ከማረጋገጥ አልገደበውም። በጣም የሚያስገርመው ፣ በገለልተኛ አካል የተረጋገጠውን እውነት 

ከባለሙያዎቹ ቡድን አንደበት ከሰሙም በኋላ የግብፅ ፅንፈኞች የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን 

በሴራ ስለማደናቀፍ ያለህፍረት በይፋ ማውራታቸው ነው። እነዚህ ሰይፍ የሚሰብቁ ፅንፈኞች 

ሕልማቸውን የማሳካት አቋማቸውን የማሳካት አቅም ባይኖራቸውም፣ ሁሉን የመቃወም አባዜ 

የተፀናወታቸው ስደተኛ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞችን በገንዘብ በመደለል ሴራቸውን 

እንዲያስፈፅሙላቸው የማድረግ ፍላጎታቸውን ፊት ለፊት ተናግረዋል። 

ግብፃውያኑ ፅንፈኞች አሁን አሁን እየተመናመኑ ያሉትን ተስፋ የቆረጡና በቅጥረኝነት ለማገልገል 

ዝግጁ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ለመጠቀም መከጀላቸው ያሳዝናል። አሁን ይህን 

እየተናገርን ባለበት ወቅት፣ የሚያስከትለውን ጉዳት ከግምት ሳያስገቡ ማንኛውንም ጥፋት 

ከመፈፀም የማይመለሱት  ተቃዋሚ የኢትዮጵያ ቡድኖች ይህን በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ሊፈፀም 

የታሰበ የጥፋት ሴራ እንደማይሳካ ልባቸው ቢያውቅም፣ ግድቡን የማውደም ውል ለመፈረም 

ወደግብጽ እያቀኑ ሊሆን ይችላል።  

ይሁን እንጂ እነዚህን ተለዋዋጭ አቋም ያላቸውን ፖለቲከኞች ቀጥረው ያለአንድ የግብፅ ዜጋ 

መስዋዕትነት ኢትዮጵያዊያንን እርስ በርስ በማጋጨት አላማቸውን ማሳካት የሚፈልጉ ግብፃውያን 

ገንዘባቸውን ከመክፈላቸው አስቀድመው የኤርትራውን ፕሬዚዳንት ቢያማክሩ ጥሩ ይመስለኛል። 
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ኢሳያስ አፈወርቂ በቅድሚያ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት ቅጥረኞች የማያስተማምኑና ብቃት 

የጎደላቸው መሆናቸውን ያውቃሉ። ሁለተኛ የአፍሪካ ህብረት ጽ/ቤት መቀመጫና የበርካታ 

ዲፕሎማቶች መኖሪያ የሆነችው ኢትዮጵያ ላይ አሸባሪዎችን ማሰማራት የሚመከር ድርጊት 

አለመሆኑንም ያውቃሉ፡፡ ይህ አካሄድ ወደራስ ተመልሶ የተባበሩት መንስስታትን ክትትል 

በመጋበዝ በፀጥታ ምክር ቤቱ በኩል አጥፊው ሃገር ላይ ማእቀብ የማስጣሉ ዕድል ሰፊ ነው፡፡ 

 

በቀጣይነት ከግብፅ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ፖሊሲ አውጭዎች መሃከል እብደት ያልተጠናወታቸው፣ 

የባለሙያዎች ቡድን ያቀረበውን የጥናት ውጤት ተገንዝበው የፖለቲካ አካሄዳቸውን በዚሁ መሰረት 

ያስተካክሉ ይሆናል። ፖለቲካዊ እና/ ወይም መንፈሳዊ ስልጣን ያላቸው ግብፃውያን፣ ውስጣቸው 

በደረው “የምፅአት ቀን ተቃርቧል” በሚል ቅዠታቸው ፀንተው ሳይንሳዊውን ማስረጃ 

መጠራጠራቸው ትርጉም አልባ ነው።  

እነዚህ ወገኖች ግልፅ የሆነውን የባለሙያዎቹን ቡድን መረጃ አንቀበልም የሚሉ ከሆነ፣ የሚኖራቸው 

አንድና አንድ አማራጭ ብቻ ነው። ይህም የህዳሴው ግድብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ በትዕግስት 

መጠበቅ ነው። ያኔ በጣም ተጠራጣሪ የሆኑት ሳይቀሩ ግድቡ ያስከትላል የተባለለት አደገኛ ጉዳት 

የራሳቸው አእምሮ የፈጠረው መሆኑን ይገነዘባሉ። ይሁን እንጂ ጦርነት ናፋቂ በሆኑ የግብፅ 

ፖለቲከኞች ዘንድ ትዕግስት ስለሳሳች ወደጦርነት ዘሎ መግባቱን ፈልገዋል። በዚህ ሁኔታ 

ኢትዮጵያ የምትወስደው ቀዳሚ  እርምጃ ጉዳዩን ወደግብፅ ህዝብ መውሰድ ነው።  

ከቁጥጥር ውጭ ሊሆን የሚችለው ቁጡ የግብፅ  ፖለቲከኞች የጦርነት ፍላጎት፣ የግብፅን ህዝብ 

ትኩረት ወደኢትዮጵያ ፍትሃዊ አቋም በመመለስ በቀላሉ ሊገታ አይችልም፡፡  በቅድሚያ የህዳሴው 

ግድብ ላይ ያላቸው የተዛባ እይታ የተሳሳተ መሆኑን ለማሳወቅ በፖለቲካ አቋም ከተከፋፈለው 

የግብፅ ሕዝብ መሃከል ሰላም ወዳድ ወደሆኑት መድረስ የሚቻልበትን መንገድ መፈለግ ይበጃል። 

በህዝቡ ውስጥ ካለው የተዛባ መረጃ በተቃራኒ የህዳሴው ግድብ  ለተፋሰሱ የግርጌ አገራት በተለይ 

ለግብፅ በርካታ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን ለግብፃውያን ማሳወቅ የሚያስችል ለግብፅ ህዝብ የሚመጥን 

የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልጋል።ይህ ሲሆን በተለይ በእርሻና በግብርና የሚተዳደረው 

የግብፅ ህዝብ  ሁኔታውን ሙሉ በሙሉ ይገነዘባል።  

በቅድሚያ በግልፅ የማጥላላት ዘመቻ የተከፈተበት የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ 

ፕሮጀክት ለታችኞቹ የተፋሰሱ አገራት በርካታ ጥቅሞችን የሚኖሩት መሆኑ መታወቅ አለበት። 
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ቀደም ሲል በተከዜ ግድብ ላይ እንደተገነባው የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ሁሉ፣ 

የህዳሴውም ግድብ ሀ) የውሃውን ፍሰት በመቆጣጠር ጎርፍን መከላከል ያስችላል፣ ለ) አመቱን 

በሙሉ በቂና የተመጠነ የውሃ ፍሰት እንዲኖር ያስችላል፣ ሐ) ደለልን በመከላከል የግብፅ ግድብ 

ውስጥ ያለውን የውሃ መጠን በመጨመር የአርሶ አደሮችን የመስኖ ውሃ ፍላጎት ያሟላል። የግብፅ 

ህዝብ እነዚህን እውነታዎች ከተረዳ ራሳቸውን ለሾሙት ወገኖች የጦርነት ቅስቀሳ ጆሮውን መስጠት 

ያቆማል። 

የራስን ፍላጎት ብቻ ከማስጠበቅ ጭፍን አቋ በመነሳት የአፍሪካ የውሃ ማማ ከሆነችው ኢትዮጰያ 

ጋር ጦርነት ለመግጠም ማማሟቅ በራስ ላይ አደጋ የመጥራት ያህል መሆኑም ሊታወስ ይገባል። 

ይህ አካሄድ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተመሳሳይ ተስፋና ህልም ካለው ሰርቶ አደር የግብፅ ህዝብ 

ጥቅም ጋር ይፃረራል።  

ተራው የኢትዮጵያ ህዝብ የግብፅ ህዝብ ታህሪር አደባባይ በመውጣት ያካሄደውን ጨዋነት 

የተሞላበት ተቃውሞ ውጤት በምን አይነት ጉጉት ሲከታተል እንደነበረ ፅንፈኞቹ ግብፃውያን 

ሊያስታውሱ ይገባል። የአባይ የላይኛው ተፋሰስ የሆነችው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የታችኛው ተፋሰስ 

አገር የሆነችው የግብፅ ሕዝብ፣ ከአባይ ተፋሰስ አጎራባች አገራት ጋር ፍትሃዊ ያልሆነ ግንኙነት 

በነበራቸው አምባገነኖች ላይ የተቀዳጀውን ከፊል ድል ዜና በታላቅ እፎይታ የሰማው መሆኑንም 

ማስታወስ ተገቢ ነው።  

እናም የግብፅ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያን በማስፈራራት አካሄዳቸው ፍትሃዊ አቋም ያላቸውን 

ግብፃውያንን ድጋፍ በዘላቂነት ማግኘት አይችሉም ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሃገሩ  

ከውጭ አገራት ላይ ካላት የኃይል ጥገኝነት ተላቃ፣ ኃይል ላኪ አገር ወደመሆን የመሸጋገር አገራዊ 

ራዕይዋን ለማሳካት የምታከናውነውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ በፍርሃት እንዲተው ማድረግ ከቶም 

አይቻልም። 
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