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ከዜሮ ድምር ጫወታ ውጡ 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 06/06/13 

የኢትዮጵያ ሕዝብ አኩሪ የጥንታዊ ስልጣኔና የነጻነት ታሪክ ባለቤት ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

ለዘመናት ድህነትን በጫንቃው ተሸክሞ ኖሯል፡፡ ይህም አኩሪ የጥንታዊ ስልጣኔና የነፃነት 

ታሪኩ ላይ አጥልቶበታል፡፡ አኩሪ የነጻነትና የጥንታዊ ስልጣኔ ባለቤትነቱን ያደበዘዘውን 

አስከፊ  የድህነት ከጫንቃው ላይ አውርዶ ለመሰባበር ትልቅ የልማትና ይእድገት ራዕይ 

ሰንቋል፡፡ ድህነትን ሰባብሮ የሕዝብ የተሻለ ሕይወት ወደሚያረጋገጥበት ብግልፅና 

የመሸጋገር ታላቅ ራዕዩ ዕውን እየሆነ ነው።  

የልማት ራዕዩ ወደ መሬት ወርዶ ሕዝቡን ደረጃ በደረጃ ሕይወቱን ወደተሻለ ሁኔታ 

ማሸጋገር ጀምሯል፡፡ የልማትና የብልጽግና ራዕዩ  ግስጋሴ አሁን የአገሪቱ  የኢኮኖሚ 

መሰረትና የሕዝቡ የኑሮ ሁኔታ መገለጫ ከሆነው የግብርና ኢኮኖሚ ጀምሮ ወደ 

እንዲስትሪ የኢኮኖሚ ሽግግር የሚያመራ ነው፡፡ 

ይህ የግብርናውን ኢኮኖሚ ወደ እንደስትሪ የማሸጋገርና የሕዝቡን ሕይወት የመለወጥ 

ግስጋሴ በርካታ ግብአቶችን የግድ ይላል፡፡ ከእነዚህ ግብአቶች መሃከል አንዱና ቀዳሚው 

ኃይል ነው - የኤሌክትሪክ ኃይል፡፡ 

አገሪቱ ድሕነትን ለመድፈቅ ባለፉ አስር አመታት ያስመዘገበችውና ዓለም ላይ ካሉ ፈጣን 

የኢኮኖሚ አድገት በማስመዘገብ ላይ ካሉ አስር ቀዳሚ አገራት ተርታ ለመሰለፍ ያበቃት  

የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ከፍተኛ የኃይል አቅርቦት እድገትን የግድ ብሏል፡፡  

ይህን አገሪቱ እያስመዘገበች ያለው ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የግድ ያለውን የኃይል 

ፍላጎት በቁጥቁጥ የኃይል አቅርቦት ማርካት አይቻልም፡፡ ይህ ሁኔታ እድገቱን በቁጥቁጥ 

አቅርቦት ፍጥነቱን መጎተት፣ አለያም ከቁጥቁጥ በመውጣት በከፍተኛ የኃይል አቅርቦት 

እድገቱ ልሸምጥጥ ባለው ልክ እንዲጋልብ የመፍቀድ የአማራጭ አጣብቂኝ ውስጥ 

ከቶናል፡፡ 
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ድሕነትን ድል ነስቶ ታሪክ አድርጎ ለማስቀረት ብቸኛው  አማራጭ ከፍተኛ ኃይል 

በማቅረብ እድገቱን መሸምጠጥ በሚሻው ልክ እንዲጋልብ ማድረግ ነው፡፡ በአባይ ወንዝ 

ላይ የሚገነባው የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ዓላማም ይህና ይህ ብቻ ነው፡፡   

እናም 6 ሺህ ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም ያለውን ታላቁን 

የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ሕዝብ የላብ ዋጋ በሆነ ገንዘብ እየተገነባ ነው፡፡ 

ታላቁ የህዳሴው  ግድብ  ወደሱዳንና ግብፅ የሚፈሰው  የአባይ ወንዝ ላይ የሚገነባ ነው፡፡   

ከኢትዮጵያ ምድር ፈልቆ ወደሱዳንና ግብጽ ለሚፈሰው አባይ ለናይል ወንዝ  ከ85 በመቶ 

በላይ ውሃ ያበረክታል፡፡ 

በዚህ በአባይ ውሃ የተፈጥሮ ሀብት ላይ ኢትዮጵያ የወንዙ ምንጭና የተፋሰሱ ተጋሪ አገር 

በመሆኗ ውሃውን ለተለያየ የልማት ፍጆታነት ለማዋል የሚያስችላት የውሃ ድርሻ 

እንዳላትና ይህ ድርሻዋ በማንም ሊገሰስ የማይችል መሆኑን የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ይገነዘባል፡፡ የዛኑ ያህል የሕዝባቸው ሕይወት በአባይ ወንዝ ላይ የተመሰረተው የታችኞቹ 

ተፋሰስ አገራት፣ በተለይ አባይ ባይኖር ሕዝብ የማይኖርበት ባድማ በረሃ ሆና ትቀር 

የነበረችው ግብፅም የውሃ ድርሻ እንዳላት ይገነዘባል፡፡  

በመሆኑም የኢትዮጵያ ሕዝብ ታላቁን የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ለመገንባት ሲነሳ የአባይ 

ወንዝ ውሃ ላይ ለፍጆታ ሊያውለው መብት መብት ያለው የውሃ ድርሻ ያለው መሆኑን 

ቢገነዘብም፣ ከግብጽና ሱዳን ጋር የጋራ መግባባት ላይ ሳይደረስ ግድቡ የኤሌክትሪክ ኃይል 

ከማመንጨት ያለፈ የውሃውን ፍሰት የሚገድብ ስራ ላለመስራት ወስኗል፡፡  

ግብጽና ሱዳን በዚህ ጉዳይ ላይ ያላቸውን ጥርጣሬ ለማስወገድ ከኢትዮጵያ ከሱዳንና ግብፅ 

እንዲሁም ከሌሎች ገለልተኛ አገራት የተውጣጡ አባላት የተካተቱበት   የባለሙያዎች 

ቡድን ተመስርቷል፡፡  ይህ ቡድን እንዲመሰረት በቀዳሚነት ሃሳብ ያቀረበችው ኢትዮጵያ 

ነች፡፡    

ቡድን ስራውን ጨርሶ ግንቦት 24፣ 2005 ዓ/ም ለሶስቱ አገራት መንግስታት ሪፖርቱን 

አቅርቧል፡፡ በጥናቱ ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ በሱዳንና ግብፅ ላይ ምንም አሉታዊ 

ተፅዕኖ እንደማያሳድር ገልጿል፡፡ ይህን ጉዳይ ወደበኋላ ላይ እመለስበታለሁ፡፡ 
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በዚህ ሁኔታና መግባባት የተጀመረው የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ባለፉት 

ሁለት አመታት 21 በመቶ ያህል ስራው ተከናውኗል፡፡ ከቀናት በፊት ግንቦት 20/2005 

ዓ.ም የዚሁ የግድቡ ግንባታ አካል የሆነው የወንዙን አቅጣጫ በ500 ሜትር ያሕል 

የማስቀየር ስራ ተከናውኗል፡፡  

ይሁን እንጂ የግድቡ ግንባታ ገና ግንቦት 20 የተጀመረና አንዳንድ ግብጻዊያንም  

የግድቡን ግንባታ ያን እለት የሰሙ ይመስል ከጥቂት የአገሪቱ አቅጣጫዎች የቅሬታ 

ድምጾችን ሰምተናል፡፡ ይህ ሁኔታ የኢትዮጵያን ሕዝብ አስገርሞታል፡፡ 

ይህ የአባይ ወንዝ የውሃ ፍሰት ላይ ምንም አሉታዊ ተጽዕኖ የሌለው  ለአጭር ርቀት 

የፍሰት አቅጣጫውን የማሰቀየር ስራ መከናወኑን ተከትሎ ከወደ ግብፅ የመጡት 

መልዕክቶች የተለያዩ ናቸው፡፡ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ባለስልጣናት 

መጀመሪያ ላይ በአብዛኛው የግድቡ ግንባታ “በግብፅ ላይ ስጋት አያስከትልም” የሚል 

አንድምታ ያለው መልዕክት ነው ያንጸባረቁት፡፡ ሌሎች አንጋፋና ታዋቂ ግብጻወያንም 

ተመሳሳይ ሃሳብ ነበር ያንጸባረቁት፡፡ በሌላ በኩል ከግብፅ የተወሰኑ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች አካባቢ የተሰማው የተለየና ድንፋታ አዘል አቋም ነው፡፡ 

በሁለቱም ወገን ከተሰጡት አስተያየቶች መሃከል የተወሰኑትን እጠቅሳለሁ፡፡ ከግብፅ 

ፕሬዝዳንት መሃመድ ሙርሲ ልጀምር፡፡ አልአህራም የተባለው መንግስታዊ ጋዜጣ ግንቦት 

23/2005 ዓ.ም በድረ-ገፁ ባሰራጨው ዘገባ፣ የግብፁ ፕሬዝዳንት መሃመድ ሙርሲ ከውጭ 

ጉዳይ ሚኒስትራቸው መሃመድ ካሚል፣ ከረዳት ፕሬዝዳንት ኢሳም አልሃዳድ፣ ከውሃ 

ሃብትና የመስኖ ሚኒስትር መሃመድ በአሁዲን፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳይ 

ተጠሪ አምባሳደር ዓሊ ሂፍኒን ሰብስበው በሕዳሴው ግድብ ፕሮጀክት መምከራቸውን 

ጠቅሶ፣  ሙርሲ በውይይቱ ላይ “የአባይ ውሃ ጉዳይ ከብሄራዊ ደህንነትና ከውሃ ደህንነት 

ጋር የተያያዘ ጉዳይ በመሆኑ ግብፅ በዚህ ጉዳይ ላይ መብቷን አሳልፋ እንደማትሰጥና 

የምትችለውን ሁሉ እንደማታደርግ፣ ግብፅ የውሃ ጥቅሟ በማንም መልኩ እንዲነካበት 

አትፈቅድም፤ ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ የሚካሄዱ ልማቶችን አትቃወምም” ማለታቸውን 

አስታውቋል፡፡ ይህን ሃሳብ ከሳምንት በኋላም  “አንዲትም ጠብታ የአባይን ውሃ 

ልንተውላቸው አንፈቅድም” ብለዋል፡፡ 
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ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የአባይ ውሃ ባይኖር ኖሮ፣ ግብጽ ሰው አልባ ባድማ ሆና ትቀር 

እንደነበር የሚገነዘበው የኢትዮጰያ ሕዝብ፣ የወንዙ ውሃ ለግብጽ ሕዝብ የህልውና ጉዳይ 

መሆኑን ይረዳል፡፡  የአባይ ውሃ ከግብጽ ሕዝብ ሕልውና ጋር ካለው የህልውና ትስስር 

በመነሳት የውሃ ድርሻ ባለመብት መሆናቸውንም ይረዳል፡፡ በመሆኑም የውሃውን ፍሰት 

የማቋረጥ ፍላጎት የለውም፡፡ 

ስለዚህ “ግብጽ መብቷን አሳልፋ አትሰጥም፣ የውሃ ጥቅሟ እንዲነካ አትፈቅድም፣ 

የምትችለውን ሁሉ ታደርጋለች …” የሚለው የሙርሲ መልዕክት የኢትዮጵያ ሕዝብን 

ባላሰበው ነገር የመውቀስ ያሀል ስለሚቆጠር ኢትዮጵያውያንን አላስደሰታቸውም፡፡ 

“አንዲትም ጠብታ የአባይን ውሃ ልንተውላቸው አንፈቅድም” የሚለው አባይ የጋራ በመሆኑ 

ግብጽም ኢትዮጵያም ለብቻቸው የውሃ ድርሻ ፈቃጅ ከልካይም የመሆን መብትና ስልጣን 

የላቸውም፡፡ ሙርሲ አንዲት ጠብታ ውሃ አንፈቅድላቸውም ብለው ሲፎክሮ የወንዙ 

ምንጭና እጅግ ከፍተኛውን ውሃ የምታበረክተው ኢትዮጵያ የወንዙን ስር መቆጣጠር 

የሚያስችል አካባቢ መኖሯን ዘንግተውታል፡፡  

አልአሕራም በድረገፁ የግብፅ የውሃ ሀብትና የመስኖ ሚኒስትር ዶ/ር መሃመድ በአሁዲንን 

አስተያየትም አስፍሯል፡፡ ዶ/ር በአሁዲን “የህዳሴው ግድብ ቀደም ሲል እንደተባለው 

ለኤሌክትሪክ ማመንጫ እንጂ ለእርሻ ታስቦ አልተሰራም፡፡ ውሃን በመጠቀምና በማስቀረት 

መሃከል ልዩነት አለ፡፡ ስጋቱ ውሃው በሚጠራቀምበት ጊዜ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊያስከትል 

ይችል ይሆናል የሚል ነው፡፡ ይህም ቢሆን የውሃ መጠራቀም ስራ ውሃው በሚቀንስበት ጊዜ 

ሳይሆን በሚበዛበት ጊዜ እንዲሆን ለማድረግ ከመግባባት ላይ ሊደርስ ይችላል፡፡ ይህ ደግሞ 

የኮሚቴውን ሪፖርት ካየን በኋላ የሚጠና ይሆናል” ማለታቸውን አስነብቧል፡፡  

የዶ/ር መሃመድ በኣሁዲን አስተያየት ከቅን ልቦና የመነጨና የሚደነቅ ነው፡፡ የኢትዮጵያ 

መንግስት የግድቡ ግንባታ ሲጀመር በይፋ እንዳሳወቀው የግድቡ ዓላማ ግድብ የሚገነባው 

የኤሌትሪክ ኃይል ለማመንጨት ዓላማ ነው፡፡ የኤሌትረክ ኃይል ማመንጫ ደግሞ ውሃን 

በፍጆታነት ስለማየጠቀም የውሃ ፍሰት ላይ ተጽእኖ የለውም፡፡ 

ለዚህ አስረጂነት የተከዜን የኃይል ማመንጫ ግድብ መጥቀስ ይቻላል፡፡ ከሁለት አመት 

በፊት ግንባታው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው 360 ሜጋ ዋት ኃይል 

የሚያመነጨው የተከዜ ግድብ ወደሱዳንና ግብጽ በሚፈሰው የተከዜ ወንዝ ላይ የተገነባ 
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መሆኑ ይታወቃል፡፡ይህ ግድብ ኤሌትሪክ ለማመንጨተ አገልግሎት ብቻ ስለሚውል ወደ 

ግብጽና ሱዳን ያለው የውሃ ፍሰት ላይ አንዳችም ተጽእኖ አላስከተለም፡፡ ለዚህ እውነት 

ከሱዳንና ግብጽ በላይ አስረጂ ሊጠቀስ አይችልም፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብም 

ተመሳሳይ ነው፡፡ 

ዶ/ር አሁዲን ግድቡን በውሃ የመሙላት ሂደት ላይ ሊኖር ይችላል ያሉትንም ስጋት 

አንስተዋል፣ ከመፍትሄ አማራጭ ጋር፡፡ ይህን አስመልክትው “የውሃ ፍሰት በሚበዛበት ግዜ 

ሊደረግ ሊከናወን ይችላል” ብለዋል፡፡  ዶ/ር አሁዲን እንዳመለከቱት ሱዳኖችም ሆኑ 

ግብጾች አመታዊ የወንዙ ፍሰት ውስጥ ወደ 90 በመቶ የሆነው ውሃ በሚፈስባቸው 

የኢትዮጵያ ሶስት የክረምት ወራት - ሰኔ፣ ሃምሌና ነሃሴ ከፍጆታቸው በላይ የሆነና 

የማይጠቀሙበት አሳልፈው ወደሜድትራኒያን ባሕር እንዲፈስ የሚለቁት ውሃ መኖሩ 

ይታወቃል፡፡ ይህ ሁኔታ በሱዳንና ግብጽ ላይ አንዳችም የውሃ ፍሰት መጓደል ሳይኖር 

የህዳሴውን ግድብ መሙላት እንደሚቻል ያረጋግጣል፡፡  

አልአህራም በሌላ ዘገባው ሌላዋ የታችኛው ተፋሰስ አገር የሆነችው የሱዳን ባስልጣናትን 

አቋምም አስነብቧል፡፡ ድረገፁ የሱዳን የባህልና ማስታወቂያ ሚኒስትርና የመንግስት ቃል 

አቀባይ ዶ/ር አህመድ ቢላል ኡስማን፣ ሱዳን የኢትዮጵያን የህዳሴ ግድብ እንደምትደግፍ፣ 

ለመደገፍ ግን በቅንጅት መስራትን እንደቅድመ ሁኔታ ማስቀመጣቸውን፣ የህዳሴው ግድብ 

የሱዳንና የግብፅን የውሃ ድርሻ አይቀንስም ማለታቸውን ጠቅሷል። ዶ/ር አህመድ ቢላል 

ኡስማን የህዳሴው ግድብ ደለልን በማስቀረት፣ የሱዳን ግድቦች የተሟላ ውሃ እንዲያገኙ 

ያደርጋል ማለታቸውንም ድረ ገፁ ዘግቧል። ይህም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚቀበለውና 

የሚያከብረው አቋም ነው፡፡ 

እንግዲህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በይፋ የግብፅና ሱዳን መንግስትና 

ህዝብ እያወቁት በይፋ ከተጀመረ ሁለት አመት ያሰቆጠረ ቢሆንም፣ የሁለቱ አገራት 

ባለስልጣናት ጉዳዩን እንደ አዲስ አንስተውታል። ይህን ያደረጉት የአባይ ውሃ ለአጭር 

ርቀት አቅጣጫውን እንዲቀይር የማድረግን ሥራ በአግባቡ ያልተገነዘቡ አለያም ለሌላ 

የፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም ይመቻል ብለው ያሰቡ ሰዎች ችግር የተፈጠረ አስመስለው 

በመቆስቆሳቸው መሆኑን የኢትዮጰያ ሕዝብ ይገነዘባል። 
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ያም ሆነ ይህ ባለስልጣናቱ በጉዳዩ ላይ የያዙት አቋም ጠንከር ያለ ሥጋት ተፈጥሯል 

የሚል እምነት እንዳላደረባቸው ያሳያል። የግብፁም ሆነ የሱዳን ባለስልጣናት እንደገለፁት 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በራሱ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨትን ያለመ በመሆኑ፣ 

የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ደግሞ በባህሪው ውሃን በፍጆታነት የማይጠቀም 

በመሆኑ የውሃውን መጠን አይቀንሰውም። ግድቡ የሚያቁረው ውሃ ኤሌክተሪክ ካመነጨ 

በኋላ የተለመደውን የአባይ ወንዝ የፍሰት መስመር ተከትሎ ወደምስራቅ ሱዳን ከዚያም 

ካርቱምን አቋርጦ ወደግብፅ መዝለቁ የማይስተጓጎል በመሆኑ አንዳችም የሚያሰጋ ነገር 

የለም።  

ግንቦት 20 የተከናወነው የአባይን የውሃ ፍሰት አቅጣጫ ግድቡ የሚገነባበት ቦታ ላይ 

ለአጭር ርቀት እንዲቀይር መደረጉ፣ ከዚህ ቀደም በግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ ከተከናወኑት 

የቁፋሮ፣ 10 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር አፈር የማንሳትና መሰል ግዙፍ የኮንስትራክሽን 

ሥራዎች የተለየ አይደለም።  ግድቡ የወንዙ ውሃ በመፍሰስ ላይ እያለ ሊሰራ ስለማይችል 

ለተወሰነ ጊዜ ደረቅ እንዲሆን ለማድረግ የተከናወነ ነው።  

የግድቡ ስራ 20 በመቶ ያህል ሲጓዝ አንዳችም ነገር ሳይባል የዚህ ሂደት አንድ አካል 

የሆነው የውሃ አቅጣጫ መቀየርን መቃወም ነገር ፍለጋም ይመስላል፡፡ ኦሮሞዎች “ kunii 

wayii, gadii bayii (ኩኒ ወዪ ገዲ በዪ) /ይህ አንዳች ነገር ነውና ብቅ ብለህ እየው´ 

እንደሚሉት የኢትዮጵያ ሕዝብ “አንዳች የማይመቸኝ ነገር መጥቶ ይሆን?” ብሎ ጆሮውን 

እንዲያነቃ መኮርኮር ነው፡፡ 

እዚህ ላይ “የኢትዮጰያ መንግስት ለግድቡ ስራ ሲባል የተከናወነውን የወንዙን አቅጣጫ 

ለአጭር ርቀት የማስቀየር ስራ እንደ ልዩ ነገር በልዩ ስርኣት ማከናወኑ ለምን አስፈለገ?” 

የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል፡፡  

መንግስት ሁኔታውን በዚህ ደረጃ ትኩረት የተሰጠው፣ ለግብጽና ለሱዳን መልዕክት 

ለማስተላለፍ አይደለም፡፡ ከዚህ ይልቅ ግድቡን በአንጡራ ሃብቱ የሚያስገነባው የኢትዮጵያ 

ሕዝብ የግንባታው ሂደት ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ ማወቅ ስላለበትና መንግስትም ይህን 

የማድረግ ግዴታ ስላለበት የግንባታውን ሂደትና የደረሰበትን ደረጃ የግድቡ ባለቤት ለሆነው 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ለማሳወቅ ነው፤ በቃ፡፡ 
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ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ስንመለስ፣ የግድቡ ግንባታ በታችኛው ተፋሰስ አገራት ላይ 

ሊያደርስ የሚችለውን ተጽዕኖ እንዲያጣራ የተሰየመው የሶስትዮሸ የባለሙያዎች  ቡድኑ 

ሪፖርትም ይፋ ከመሆኑ በፊት የግድቡ ግንባታ “ሀ”ብሎ ከተጀመረበት ግዜ አንስቶ 

የግድቡ ግንባታ በታችኞቹ ተፋሰስ አገራት ላይ ምንም ተፅእኖ እንደማያሳድር ማረጋገጫ 

ሲሰጥ መቆየቱ ይታወቃል። በቀጣይ ክፍል ሁለት ፅሁፍ በኢትዮጵያና መንግስትና 

በሌሎች ወገኖች   ሰሞኑን የተገለፁ አቋሞችን እንዲሁም በግብጽ ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

የተሰነዘሩ አስተያየቶችን አቀርብላቹሃለሁ፡፡ 

 


