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ግብጻውያን ወንድሞቼ ከዜሮ ድምር ጫወታ ውጡ 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 06/06/13 

ሰሞኑን የወንዙ አቅጣጫ ለአጭር ርቀት እንዲቀየር በተደረገበት  ዕለት የኢትዮጵያ 

መንግስት ቀደም ሲል ሲያደርግ እንደነበረው የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ በግብጽና 

ሱዳን ላይ አንዳችም ተጽእኖ እንደማያሳድር አስታውቋል።  

የመንግስት ኩሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት  ሚኒስትር አቶ በረከት ስምኦን ግንቦት 20 

ከአልጀዚራ ቴሌቪዥን ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ጋር ባደረጉት ቃለመጠይቅ “ውሃው 

ግንባታው የሚሄድበትን አካባቢ ብቻ ለተወሰነ ርቀት እንዲለቅ ነው የተደረገው። ይህም 

የሆነው የግድቡን መሰረት ለመገንባት እንዲያመች ነው። ስለዚህ የወንዙ አቅጣጫ 

በጊዜያዊነት መለወጡ ወደታችኛው የተፋሱ አገራት በሚያደርገው ፍሰት ላይ ምንም 

ለውጥ አያመጣም፤ ይህ ብቻ ሳይሆን ግንባታው ሳይንሳዊ ሂደትን የተከተለ በመሆኑ 

ኃላፊነት በጎደለው ሁኔታ የሚካሄድ  አይደለም” ብለዋል፡፡  

“በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ምሳሌ ላንሳላችሁ” ያሉት አቶ በረከት፣ ግድቡ በውሃው ፍሰት ላይ 

ምንም አሉታዊ ተጽዕኖ የሌለው መሆኑን፣ እንዲያውም ጠቃሚ መሆኑን “እኛ በተከዜ 

ወንዝ ላይ አንድ ትልቅ ግድብ ሰርተናል። ይህም ለኢትዮጰያ የኤሌክትሪክ ኃይል 

ያመርታል። ነገር ግን በዚህ ግድብ ዋነኞቹ ተጠቃሚዎች የሱዳን አርሶ አደሮች ናቸው። 

በሰሜን ምሥራቅ ሱዳን አርሶ አደሮች ከፍተኛ መጠን ያለው ቋሚ ውሃ ያገኛሉ። አርሶ 

አደሮቹ በክረምት ብቻ ሳይሆን በበጋም ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ ማግኘት ችለዋል። 

በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተመሳሳይ ተግባር ነው የሚከናወነው። በግድቡ መገንባት 

የታችኛው የተፋሰሱ አገራት በቋሚነት ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ የማግኘት እድል 

ይኖራቸዋል። ግድቡ በተፋሰሱ አገራት መሃከል የጋራ መጠቃቀምን የሚያሰርፅ እንጂ 

በቀጣይ በአገሪቱ መሃከል ቁርሾ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል ብዬ አላስብም።” ሲሉ 

አብራርተዋል፡፡ 
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ከአቶ በረከት ስምኦን ጋር በአልጀዚራው የኢንሳይድ ስቶሪ የቴሌቭዥን ፕሮግራም ላይ 

ሌሎች የውጭ አገር ባለሙያዎችም አስተያየት ሰጥተዋል፡፡ እነዚህም  ላማል ኤል ሃቶው 

እና  ሴልዮ ፓስካል ናቸው፡፡ 

ሚሥ ላማል ኤል ሃቶው ግብፅ የሚገኘው የናይል ተቋም መስራች እንዲሁም በውሃ 

አስተዳደርና በአየር ንብረት ዙሪያ ተመራማሪ ናቸው፡፡  ላማል ኤል ሃቶው  በሕዳሴው 

ግድብ ጉዳይ ላይ በሰጡት አስተያየት “የቀድሞው ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ዜናዊ በአባይ 

ወንዝ ላይ በሚገነባው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን፣ 

የአካባቢውም ሀብት ነው” ማለታቸውን አስታውሰው፣ “ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግብዣ 

ግብፅና ሱዳን በግድቡ ግንባታ ላይ አጋር እንዲሆኑ የሚጠይቅ የመጀመሪያው ታላቅ 

እርምጃ ነው” ብለዋል፡፡ 

አያይዘውም “ለእኔ በጣም ጠቃሚ ጉዳይ የሚመስለኝ የዚህ የመሰረተ ልማት ግንባታ 

ሁኔታዎችን ወደፊት የሚያራምድ ነው ወይ? ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ መፍትሄ 

አለወይ? የሚሉት ናቸው፡፡ በዚህ መነሻነት ግብፅ ከኢትዮጵያ ጋር በግድቡ ግንባታ ላይ 

ተባብራ የምትሰራበትን መንገድ ማየት ይቻላል፡፡ አንደኛው አማራጭ በግድቡ ግንባታ 

ላይ በጋራ የሚደረግ የመዋዕለ ነዋይ ፍሰት ነው” ብለዋል፡፡  

የላማል ኤል ሃቶው አስተያየት፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ መገንባት የታችኞቹን 

የተፋሰሱ ሃገራት “ይጎዳል ወይም አይጎዳም” ከሚለው አተካሮ ልቆ፣ “ግድቡ የአካባቢውን 

አገራት ማለትም የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት የጋራ ሃብት ነው” እስከማለት የዘለቀ ነው፡፡ 

በመሆኑም ግብጽ የግድቡን ግንባታ መቃወም ሳይሆን፣ የዕርሷም ንብረት እንደሆነ በማሰብ 

በገንዘብ እስከመደገፍ በዘለቀ ሁኔታ ተባብራ መስራት ይገባታል ባይ ናቸው፡፡ ይህ በጣም 

ድንቅ ሃሳብ ነው፡፡ 

በተመሳሳይ በዚሁ ቴሌቪዥን አስተያየት የሰጡት ሴሊዮ ፓስካል የተባሉት የውሃና 

የምግብ ደህነት ባለሙያ “የአካባቢውን አገራት እርስ በርስ ከሚከፋፍሉና የዜሮ ድምር 

ጨዋታ ውጤት ከሆኑት የቅኝ ግዛት ውሎች መውጣት፣ አባይ ለጋራ ብልፅግና ጥቅም 

የሚውልበትን ሁኔታ ማየት በጣም ጠቃሚ ነው፤ በመሆኑም ከዚህ በመውጣት የአካባቢውን 

ብልፅግና በማረጋገጥ የተረጋጋ ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ይቻላል፤ የታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብ በወንዙ ተፋሰስ ሀገራት መሃከል የጋራ መጠቃቀምን የሚያሰርፅ እንጂ 
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በቀጣይ በሀገራቱ መሃከል ቁርሾ እንዲፈጠር ያደርጋል የሚል እምነት የለኝም፤ አካባቢው 

አስተዋይ መሪዎች የሚገኙበት ነውና ይህ ይሆናል ብዬ አልገምትም፤ የግድቡ ግንባታ 

በአካባቢው አዲስ የሆነ የትብብር መንፈስና አስተሳሰብ እውን እንዲሆን ማድረጉ የማይቀር 

ነው፤” ብለዋል። 

ሲልዮ ፓስካል የግደቡን የጋራ ጠቀሜታ አስመልክተው ከላማል ኤል ሃቶው ጋር 

ተመሳሳይ አቋም ነው ያላቸው፡፡ ፓሰካል ያከሉት ነገር በተለይ አንዳንድ አክራሪ 

ግብጻውያን የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነቶችን - ግብጻውያን ሳይሆኑ ቅኝ ገዢዎቻቸው 

የነበሩት እንግሊዞች የተቀሩትን አፍሪካውያንን ወደጎን ገፍተው ለራሳቸው ጥቅም  

የፈረሙዋቸውን ያረጁና ያፈጁ ስምምነቶች በመጥቀስ፣ “የአባይን ውሃ እኔ ብቻ ልጠቀም፣ 

ይህ ካልሆነ ተተራምሰን እንጥፋ” የሚል የዜሮ ድምር ጨዋታ የትም እንደማያደርስ 

አፅንኦት ሰጥተው ተናግረዋል፡፡ 

በዚሁ በአባይ ውሃ የጋራ አጠቃቀም ላይ የሚያተኩር በአንድ የግብጽ ዜጋ የተሰነዘረ ድንቅ 

አስተያየት ልጨምር፡፡ እኚህ ግብጻዊ የቀድሞው ግብፅ ፕሬዝዳንት ጋማል አብዱል ናሥር 

ሴት ልጅ ናቸው፡፡ ሁዳ አብዱል ናስር የተባሉት የናስር ልጅ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር 

ሲሆኑ፣ መሥሪ አልየም በተባለ ድረገፅ በሰጡት አስተያየት “አባቴ ጋማል አብዱልናሥር 

ከአፍሪካውያን ጋር መልካም ግንኙነት ነበረው ለአፍሪካውያን በጣም የሚያስብ መሪ 

ነበር፡፡ የአባይ ወንዝ ችግር የተፈጠረው አንዋር አልሳዳትና ሙባርክ የአፍሪካን ጉዳይ ችላ 

በማለታቸው ነው፡፡ የአባይ ወንዝ ችግር የሚፈታው በውይይትና በጋራ ጥቅም ላይ 

በተመሰረተ ልማት ብቻ በመሆኑ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ከተሰራ ችግሩ በሰላማዊ መንገድ 

የማይፈታበት ምክንያት የለም” ብለዋል፡፡ 

እነዚህ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብፅ መሃከል የአባይን ወንዝ በጋራ መጠቀም፣ የተሻለ 

አማራጭ የሌለው መሆኑን የሚገልፁ አስተያየቶች በተሰነዘሩ ማግስት የሕዳሴው ግድብ 

ግንባታ እንደተጀመረ፣ የኢትዮጵያ መንግስት በአባይ ወንዝ ላይ የዚህ ታላቅ ግድብ 

መገንባት የታችኞቹ የወንዙ ተፋሰስ አገራት- ግብፅና ሱዳን በግድቡ ግንባታ ዙሪያ 

ግልፅነት፣ በቂ ግንዛቤ መተማመንና መረዳዳት የሚሰፍንበትን ሁኔታ ለማመቻቸት 

በወሰደው ተነሳሽነት የተቋቋመው የሶስቱ አገራት ተወካዮች የተገኙበት ዓለም አቀፍ 

የባለሙያዎች ቡድን ላለፉት ሁለት አመታት ያካሄደውን ጥናት አጠናቆ ባለፈው ቅዳሜ 

ሪፖርቱን ይፋ አድርጓል፡፡  
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የባለሙያዎቹ ቡድን ባወጣው ሪፖርት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የዲዛይን ስራ 

ዓለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ የዲዛይን መመዘኛና መርሆች ላይ የተመሰረተ መሆኑን፣ 

ለሶስቱም አገራት ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ መሆኑን፣ በሁለቱ የታችኞቹ የተፋሰሱ አገራት 

ላይ ጉልህ ጉዳት የማያደርሥ መሆኑን አስታውቋል። 

የግድቡ ግንባታ በታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ላይ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት ካለ 

እንዲመረመር ቀዳሚውን ሀሳብ ያመነጨው የኢትዮጵያ መንግስት፣ ቡድኑ ያቀረበውን 

ሪፖርት በጥንቃቄ መርምሮ ከሁለቱ የተፋሰሱ አገራት ሱዳንና ግብፅ ጋር በቀጣይነት 

የትብብር መድረክ ተፈጥሮ ለጋራ ጥቅም በጋራ የሚሰራበትን ሁኔታ እንደሚያመቻች፣ 

አስታውቋል፡፡ 

እውነታው ከላይ የተገለፀውን ቢመስልም በተለይ በግድቡ ግንባታ የአባይ ውሃ ለአጭር 

ርቀት አቅጣጫውን እንዲቀይር መደረጉን ተከትሎ ከወደ ግብፅ በጎ ያልሆኑ አቋሞችም 

ተደምጠዋል፡፡ ከእነዚህ መሃከል የተወሰኑትን እጠቅሳለሁ፡፡ 

ልማትና እሥላህ የተባለ የግብፅ ተቃዋሚ ፓርቲ ፕሬዝዳንት መሃመል አልሳዳት 

“በኢትዮጵያ የግብፅ አምባሳደር ተጠርተው ከኢትዮጵያ ጋር መልካም ግንኙነት  በሌላቸው 

በኤርትራና በሱማሊያ ጉዳይ ላይ ውይይት እንዲደረግ፣ ይህም ኢትዮጵያ ተጎጂ ሀገሮችን 

ሳታማክር ባልተጠበቀ ሁኔታ የአባይን ወንዝ የፍሰት አቅጣጫ ለማስቀየር ለወሰደችው 

እርምጃ የተቃውሞ አቅማችንን የምናስይበት እርምጃ እንደሆን” ብለዋል፡፡ 

ይህ የግብፅ ተቃዋሚ ፓርቲ ፕሬዚዳንት መሃመል አል ሳዳት አቋም በቅድሚያ የወንዙን 

አቅጣጫ የማስቀየር ሥራ ምንነት እንዳልገባቸው ያመለክታል። ቀደም ሲል 

እንደተጠቀሰው አቅጣጫ የማስቀየሩ ሥራ ከሁለት ዓመት በፊት በይፋ ግንባታው 

የተጀመረውና የፓርቲውም ፕሬዚዳንት ያውቁታል ተብሎ የሚገመተው የታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሥራ አንድ አካል ነው፡፡ ይህ ይግንባታ የስራ አካል 

ግድቡ የሚያርፍበትን ሥፍራ ደረቅ እንዲሆን ከማድረግ ያለፈ የውሃው ፍሰት ላይ 

አንዳችም የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽእኖ የለም። 
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የፓርቲው ፕሬዚዳንት አድረው ውለው ይህን ይገነዘቡታል ብዬ እገምታለሁ። ይሁን እንጂ 

“ከኢትዮጵያ ጋር መልካም ግንኙነት ስለሌላቸው ኤርትራና ሶማሊያ እንወያይ” በሚል 

ያነሱት ሃሳብ ሰላም ወዳድ የሆነውን የኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ አስቀይሞታል፣ 

አስቆጥቶታልም፡፡ ያስቀየመውና ያሰቆጣው ሃሳቡ ኢትዮጵያን የማተራመስ ርኩስ 

መልዕክት ያዘለ በመሆኑ ነው። 

ከሃያ አመት በኋላ የራስዋን መንግስት መስርታ በመረጋጋት ላይ ያለችው ሱማሊያ አሁን 

ለደረሰችበት ሰላማዊና የተረጋጋ ሁኔታ እንድትበቃ ኢትዮጵያ ትልቁን አስተዋጽኦ 

ማበርከቷን ዓለም የሚያውቀው እውነት ነው፡፡ በመሆኑም ሶማሊያ ለኢትየጵያ ወዳጅ 

እንጂ ጠላት አይደለችም፡፡ በሱማሊያ በኩል ኢትዮጵያን ማተራመስ የማይቻል የሞት 

ጉዳይ ነው፡፡  

ላህመል አል ሳዳት የያዙት አቋም፣ ሰውየው ፖለቲከኛ ቢሆኑም በዚህ በአፍሪካ ፖለቲካ 

ውስጥ  ትልቅ ስፍራ ያለው የሱማሊያ ጉዳይ ላይ አንዳችም ግንዛቤ የሌላቸው መሆኑን 

አጋልጧል፡፡ በእደዚህ አይነት ሰው የተያዘ አቋም ደግሞ ብዙም ዋጋ የሚሰጠው 

አይደለም፡፡  

የኢትዮጵያ ጠላት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለው ሶማሊያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የዓለም 

አቀፉ አሸባሪ የአልቃይዳ የአፍሪካ ክንፍ የሆነው አልሸባብ የተባለው አሸባሪ ቡድን ነው። 

እናም የግብፁ ተቃዋሚ ኢትዮጵያን የማተራመስ ርኩስ ሃሳብ በልባቸው ያደረው 

ከአልሸባብ ጋር በመተባበር ነው ማለት ነው፡፡ ይህ ደግሞ ኢትዮጵያን ለማተራመስ ከዓለም 

አቀፍ አሸባሪ ቡድን ጋር የመተባበር ፍላጎት መኖሩን ያመለክታል።  ይህ ዝንባሌ ደግሞ 

ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም አደገኛ የሆነ ሰውየውንና የሚመሩትን ፓርቲ በአሸባሪነት 

የሚያስፈርጅ አካሄድ ነው። 

ሌላው  በጉዳዩ  ላይ  አስተያየት  የሰጡት  የግብፅ  ተቃዋሚ  የሆነው “ነፃ ፓርቲ” 

የተሰኘው የፖለቲካ ፓርቲ ፕሬዚዳንት ሸሃብ ወጂህ ናቸው። ወጂህ “ኢትዮጵያ፣ የግብፅ 

ፕሬዚዳንት መሃመድ ሙርሲና መንግስታቸው ፖለቲካዊ ብስለት እንደሚሳናቸው 

ስለተረዳች ነው  የወንዙን አቅጣጫ የማስቀየር እርምጃ የወሰደችው፣ ይሀ የግብፅ መንግስት 

አገሪቱን ማስተዳደር እንዳልቻለ ያሳያል፣ የህዳሴው ግድብ ለግብፅ የሚያመጣው ችግር 

ወሰን የለውም” ብለዋል። 
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የእኚህ ተቃዋሚ አስተያየት ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ ቢሆንም የተገለፀው ግን “የግብጽ 

መንግስት ኢትዮጵያ ግድቡን ለማስገንባት የወሰደችውን እርምጃ አምርሮ ባለመቃወሙ 

ደካማ ነው” በሚል ነው። ሰውየው የግብጽ ሕዝብ ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት  

በጥርጣሬ እንዲመለከት በማድረግ የስልጣን መንገዳቸውን ለመጥረግ ያሰቡ ይመስላሉ። 

ይህ የግብፃውያን ጉዳይ ቢሆንም፣ መድረሻቸው ኢትዮጵያ ላይ ጫና  ማሳደር በመሆኑ 

ኢትዮጵያውያን በበጎ አላየነውም።  

መሥሪ አልየም የተሰኘው የግብፅ ድረ ገፅ የግብፅ ህዝባዊ እንቅስቃሴ መሪ ያላቸው 

ሀምዲን ሳቢህ የተባሉ ግብፃዊ “ኢትዮጵያ  የአባይን ወንዝ አፈሳሰስ ለማስቀየር 

የወሰደችውን እርምጃ ተከትሎ ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ድጋፍ የሚሰጡ ሃገራት መርከቦች 

በስዊዝካናል አቋርጠው እንዳያልፉ መከልከል አለብን፡፡ ለምሳሌ የእስራኤል፣ የጣሊያንና 

የቻይና መርከቦች በስዊዝ ካናል እንዳያልፉ በማድረግ ግብፅ ጫና ማሳደር ትችላለች” 

ብለዋል። ሳቢህ በዚህ አላበቁም “ችግሩ ከተባባሰ የውሃ ጠብታ ከደም ጠብታይወደዳል” 

ሲሉ ኢትዮጵያዊያንን ሊያስጠነቅቁ ሞክረዋል። 

ሀምዲን ሳቢህ አንድ ሊገነዘቡት የሚገባ ነገር፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመገንባት 

ላይ ያለው አንዳችም የውጭ ሃብት - ብድርም ሆነ እርዳታ ባልተቀላቀለበት የእያንዳንዱ 

ኢትዮጵያዊ ዜጋ  የላብ ውጤት በሆነ ሃብት መሆኑን ነው፡፡ ለግድቡ ግንባታ የመጨረሻው 

ደሃ ኢትዮጵያዊ ሳይቀር በራሱ ፍቃድ ከእለት ጉርሱ ላይ ቀንሶ ገንዘብ አዋጥቷል፡፡ 

ስለዚህ ሳሂብ ከግደቡ ግንባታ ጋር በተያያዘ “ድጋፍ የሰጡ” ብለው የውጭ መንግስታትን 

መውቀሳቸውና ማሰፈራራታቸው የግንዛቤ ችግር ያለባቸው መሆኑን ያመለክታል፡፡ 

እርግጥ የተጠቀሱት አገራት ዜጎችና ኩባኒያዎች ሙያቸውን ሸጠውልን ሊሆን ይችላል፡፡ 

በዚህ ደረጃ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያላቸው ውል፣ ሙያን የመሸጥና የመግዛት ብቻ ነው፡፡ 

ሳሂብ “የአገራቱ ዜጎችና ኩባኒያዎች  ሙያቸውን መሸጥ የለባቸውም” እያሉ ከሆነ  

የሚጣሉት ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ዓለም አቀፍ የገበያ ስርአትን 

በመቃወማቸው ከመላው ዓለም ጋር ነው፡፡ 

ከዚህ ውጭ የማይረቡና የሚያሳፍሩ ሆነው ስላገኘሁዋቸው በዝርዝር ልጠቅሳቸው 

ባልወድም፣ “የህዳሴውን ግድብ በአውሮፕላን እንደብደብ፣ ወደ ኢትዮጰያ ዘልቀን እንዋጋ”  
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የሚሉ እንጭጭ ሃሳቦችም ከወደ ግብፅ ተሰምተዋል፡፡ ለእነዚህ አቋሞች የምሰጠው መልስ “ 

እዛም ቤት እሳት አለ” የሚል ነው፡፡  

በአጠቃላይ ሁሉም ግብጻውያን ወገኖች በስልጣን ላይ ያለው መንግስትም  “ሁሉን አግኝ፣ 

ይህ ካልሆነ ሁሉን እጣ” ከሚል የቅኝ ገዢዎችን መሰረት ካደረገ የዜሮ ድምር ጨዋታ 

ተላቀው፣ “የጋራ ሃብታችን በጋራ ተጠቅመን እንበልጽግ” የሚል የሰለጠነና ዘመናዊ አቋም 

መያዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

 


