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አምባገነኖቹ የግብጽ መሪዎች 

ክፍል አንድ 

ተስፋዬ ለማ 

04/08/14   

 

ሰሞኑን ከግብጽ የወጣው ዘገባ የሰማሁ እለት ውስጤ አንድ ነገር ወረረው። ግብጽን 

ለምን ይህ ያህል ዙሪያ ጥምጥም መሄድ አስፈላጋት የሚል ሃሳብ በአእምሮዬ ናኘ። 

ይኸው በአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን በመጥቀስ የተለቀቀው ዘገባ ግብጽ ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በገንዘብ መደገፍ እንደምትፈልግ የሚያሳይ ነው። 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነቢል ፋህሚ በካይሮ በሚገኘው የአገሪቱ የዓለም አቀፍ 

ግንኙነት ኢንስቲትዩት ተገኝተው ባሰሙት ንግግር እንዳስታወቁት አገራቸው  

ህዳሴውን ግድብ  በፋይናንስ ለመደገፍ አቅዳለች።  

 

የግብጽ አስተሳሰብ ከበጎ መነሻ ከሆነ ብዙ የሚያስከፋ አይደለም። ግብጽ 

ከኢትዮጵያ ጋር እንደ ኢንቨስትመንት፣ ንግድ፣ ጤናና ትምህርት በመሳሰሉ 

የሁለትዮሽ ከኢትዮጵያ ጋር እስካሁን ድረስ እያደረገች ያለውን ትብብር አጠናክራ 

መቀጠል መፈለጓን ያመላክታል። ከዚህም አልፎ አገሪቱ ታላቁ የህዳሴው ግድብ 

ለግብጽ ሕዝብ ጠቃሚ እንጂ ጎጂ አለመሆኑን በመገንዘብ በፋይናንስ ለማገዝ ማሰቧ 

የሚጎዳ ነገር የለውም።  

 

ትልቁ ነገር የሃሳቡ መነሻ ምን እንደሆነ ለይቶ ማወቅ ነው። ይህ መነሻ በጎ ከሆነ 

አሁንም ግብጽና ኢትዮጵያ ይህንን ተነሳሽነት አሁንም ለጋራ ጥቅም ሊያውሉት 

ይችላሉ። የዓባይ ተፋሰስ ውኃ ተዝቆ የማያልቅ ሃብት ነው። በቀጠናው ለሚኖሩ 

ከ160 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ህዝቦች ቀጣይነት ያለውን ልማትና ብልጽግናን 

ማጎናጸፍ የሚያስችል የተፈጥሮ በረከት ነው።  

 

በዓባይ ተፋሰስ የሚደረግ ማንኛውም ዓይነት ልማት ለእነዚህ ሕዝቦች ምጣኔ 

ሃብታዊ ትስስር የሚኖረው ፋይዳ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የዓባይ ተፋሰስ 
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ለግብጽ ሕዝብ ህይወታቸው የመሆኑ ያህል ለሌሎች የተፋሰሱ አገራት ህዝቦችም 

ህይወታቸው እንደሆነ የሚካድ ነገር አይደለም።  

  

ሚኒስትሩ የህዳሴውን ግድብ በፋይናንስ እንደግፋለን ያሉት የግድቡን ጠቀሜታ 

በመረዳትና ለህዝባቸው የሚኖረውን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከሆነ 

በእውነቱ የግብጽ መሪዎች ወደ ጤናማ አስተሳሰባቸው እየተመለሱ እንዳሉ 

ለመገንዘብ ያግዛል። 

 

መነሻው ምንም ይሁን ምን የተነሳው ጥያቄ ግን በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት 

ሊኖረው አይችልም። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወጪ ሙሉ በሙሉ 

የሚሸፈነው በኢትዮጵያ መንግሥትና ህዝብ ብቻ እንደሆነ ይታወቃል።  

 

ምንም እንኳን አገሪቱ ፈርጀ ብዙ የልማት ፕሮጀክቶች ያሏት በመሆኑና እነዚህን 

በርካታ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን እውን ለማድረግ ከሌሎች የልማት አጋሮቿ ጋር 

ተባብራ በመሥራት ላይ እንደሆነች የሚታወቅ ቢሆንም በህዳሴው ግድብ ግን 

የማንኛውም የባእድ አገር ገንዘብ ያልተቀላቀለበት ኢትዮጵያውያን “እንደጀመርነው 

እንጨርሰዋልን” በሚል ወኔ በገንዘባቸው፣ በጉልበታቸውና በእውቀታቸው እየገነቡት 

ያሉ ታሪካዊ ግድብ በመሆኑ ግብጽ ይህንን ግድብ በገንዘብ መደገፍ የሚያስፈልጋት 

አይደለም። ይህንን ዓይነቱ ድጋፍ በኢትዮጵያ በኩልም ተቀባይነት አያገኝም።  

 

ይህ ማለት ግን የትብብር በሩን የሚዘጋ እንዳልሆነ ማጤን ያሻል። ኢትዮጵያ 

ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የፋይናንስ እገዛን ከግብጽ አትፈልግ እንጂ የግብጽ 

ፖለቲከኞች በጋራ የመጠቀም ፍላጎታቸው ከልብ የመነጨ ከሆነ በዓባይ ተፋሰስ 

ትብብር ለመሥራት የታቀዱ በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ መተባበርና በጋራ 

አልምቶ በጋራ መጠቀም የሚቻልበት እድል እንዳለ መገንዘብ የግድ ይላል።  

 

የግብጽ ፖለቲከኞች በገንዘብ እንደግፍ ጥያቄ በሌሎች የጋራ ፕሮጀክቶች 

ሊስተናገድ የሚችልበት ሁኔታ ዝግ አይደለም። በተለያየ ዘርፍ በተፋሰሱ ዙሪያ 
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የግብጽንም ሆነ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቅ የጋራ ፕሮጀክት ነድፎ 

ለመሥራት አገራቱን የሚያግዳቸው ነገር የለም።  

 

ዳሩ ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ንግግር ከላይ የተጠቀሰውን መነሻ የያዘ 

አይመስልም። ይልቁን ቀደም ሲል በሥልጣን የነበሩ የግብጽ አመራሮች ያወሩት 

የነበረ ግድቡን የእናደናቅፍ ሥውር ዓላማን የያዘ እንጂ። ሥውር ዓላማ መሆኑን 

ለመረዳት ከሁለቱ አገራት በተውጣጣ ቡድን ይመራ  የሚለው ተቀጥያ ነገርን 

ማየቱ በቂ አስረጂ ነው። 

 

ቀደም ሲል የግድቡን ግንባታ ለማደናቀፍ ያግዙኛል ብላ በዋናነት ይዛቸው ከነበሩ 

ስትራቴጂዎች አንዱ ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ ለምታደርገው የልማት አጋር 

ድርጅቶች ድጋፍ እንዳታገኝ ማድረግ እንደነበር ይታወቃል። ይህ ተግባርም 

ለበርካታ ዓመታት ሰርቶላታል። ከኢትዮጵያ ጋር በተለያየ የልማት ፕሮጀክት 

እየተባበሩ ያሉ አገራትም ሆነ ድርጅቶች ሳይቀሩ  ከዓባይ ጋር ለተያያዘ ልማት 

ፋይናንስ ለማድረግ ፈቃደኛ ሳይሆኑ በርካታ አሥርት ዓመታት ተቆጥረዋል።  

 

ኢትዮጵያ በዓባይ ተፋሰስ ለምታደርገው ማንኛውም ዓይነት ልማት ከሌሎች ለጋሽ 

አገራትም ሆነ ድርጅቶች ድጋፍ እንዳታገኝ ለዘመናት ስትከላከል የኖረችና 

የህዳሴው ግድብ መጀመር ከታወቀበት እለት አንስቶ እስካሁን ድረስ ይህንን 

ተግባሯን የቀጠለችበት ቢሆንም አሁን ተገልብጣ ራሷ ፋይናንሰ አደርጋለሁ ማለቷ 

መነሻዋ ጤነኛ እንዳልሆነ ከማንም የተሰወረ አይሆንም።   

 

የሆነ ሆኖ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የሚገነባው በባለቤቶቹ የፋይናንስ አቅም ነው። 

የዚሁ ግድብ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ግድቡ ከተጀመረ አንስቶ እስካሁን 

ድረስ ድጋፉን ያቋረጠበት ወቅት እንደሌለ ይታወቃል።  

 

ኢትዮጵያ በፋይናንስ እጥረት ግድቡን ማሳካት አትችልም በሚል እምነት ይህንኑ 

የፋይናንስ አቅሟን ስታዳክም የኖረች ግብጽ  አሁን ተነስታ  ግድቡን ፋይናንስ 
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አደርጋለሁ ማለቷ የሚያስገርም ቢሆን ይዛው ከተነሳች መሰሪ አካሄድ አንጻር ጠለቅ 

ብሎ ሲታይ ግን በጥንቃቄ መመርመር ያለበት እንደሆነ መገንዘብ ግድ ይላል።  

 

ከዚህ በበጎ የምንወስደው ነገር ቢኖር ግብጽ ምናልባትም የግድቡ ግንባታ ስኬት 

አይቀሬነት መረዳቷን ነው። ከዚሁ ጎን ለጎንም ይህ ግዙፍ ግድብ እውን ከሆነ 

የግብጽ ህዝብም ተጠቃሚ እንደሚሆን በመገንዘብ የተደረገ እንደሆነ ተደርጎ 

ሲወሰድ በዚህ ፕሮጀክት የፋይናንስ ድጋፍ ባይፈለግም በሌሎች የጋራ የልማት 

ፕሮጀክቶች መተባበር እንደሚቻል ማየትና ማሳየት ወሣኝ ይሆናል።  

 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ካነሷቸው ሌላው ዓብይ ነጥብ ደግሞ ግብጽ 

ታላቁ የህዳሴ ግድብን ከኢትዮጵያ ጋር የጋራ ኮሚቴ አዋቅራ ማስተዳደር 

ትፈልጋለች የሚል ነው። ለመሆኑ ግብጽ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታ የኢትዮጵያን 

ሃብት ለመቆጣጠር ማሰቧ ምንን ያሳያል?  

 

ግብጽ በቀደሙት መሪዎቿ ዘንድ ከነበረው የእብሪተኝነት አስተሳሰብ መውጣት 

አለመቻሏን ነው። ለነገሩ ሚኒስትሩ ይህንን ለማለት የቻሉት “ሌባ ላመሉ…!” 

ስለሆነባቸው ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ዓይነቱ ሉዓላዊነትን የመዳፈር ተግባር  

አሁንም ቢሆን ገና ያልተገታ መሆኑን ያሳያል፡፡ በዚህ የዓባይ ተፋሰስ አገራትን 

ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ስምምነት እስኪደረስ ድረስ ቀጣይነት ያለው ውይይትና 

ስምምነት አገራቸው እንደምታደርግ ጠቁመው ግብጽ ታሪካዊ የውኃ ተጠቃሚነቷን 

ለማንም አሳልፋ እንደማትሰጥና አስፈላጊውን ሕጋዊ እርምጃ እንደምትወስድም 

ተናግረዋል።  

 

የቀድሞው የግብጽ ፕሬዚደንት ሆስኒ ሙባረክ ከሥልጣን ከተወገዱ በኋላ በተለያየ 

ጊዜ የመጡት አመራሮችም የዓባይ ውኃ ፍትሃዊ አጠቃቀምን የማይፈልጉና 

ውኃውን በበላይነት ለብቻቸው መጠቀምን የሚሹ እንደሆኑ በተለያየ ጊዜ 

ከሚሰጧቸው መግለጫዎች መረዳት አያዳግትም።    
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የዓባይ ወንዝን በፍትኃዊነት አስተሳሰብ በጋራ ለመጠቀም ለበርካታ ዙሮች 

በኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ውይይቶች የተካሄዱ ቢሆንም ግብጻዊያኑ የተለያየ  

ሳንካ እየፈጠሩ ውይይቱ ውጤታማ እንዳይሆን ከማድረግ የተቆጠቡበት ጊዜ 

አልነበረም፤ በመጨረሻም ውይይቱን አቋርጠው ወደ ሌላ አፍራሽ ተግባር 

ገብተዋል።  

 

በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነው ለህዳሴው ግድብ ገንዘብ እናዋጣለን፤ ግድቡንም በጋራ 

እናስተዳድረዋለን ማለታቸው ደግሞ ሌላ ግራሞት የሚፈጥር ነገር ነው። ለመሆኑ 

ይህ ግብጽ  በኢትዮጵያ ሃብት ወሣኝ፣ ፈላጭ ቆራጭ ለመሆን ወይንም ደግሞ 

ተጠግታ የህዳሴውን ግድብ ለማጥናት መንገድ መፈለጓን የሚያመላክት እንጂ ከበጎ 

መነሻ የተነሳ አለመሆኑን ለመረዳት አያስቸግርም።  

 

ቀደም ሲል የግብጽ ፖለቲከኞች ግብፅ የህዳሴው ግድብ ግንባታን ፈፅሞ 

አትፈቅድም፡፡ ኢትዮጵያ ግንባታውን ማቆም አለባት ሲሉ ነበር። ከዚያም 

የማያዋጣ መሆኑን በተገነዘቡ ወቅት የግድቡ የማመንጨት አቅም ይቀነስ አለበለዚያ 

የግንባታው ማጠናቀቂያ ጊዜ ይራዘም ያሉበት ወቅትም ነበር።  

 

ይህንን ለማሳካትም ኢትዮጵያ ለግድቡ ምንም ዓይነት የውጭ ዕርዳታ እንዳታገኝ 

ቀላል የማይባል ግፊት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ግብፅ እስካሁን ድረስ ለምን ከሱዳንና 

ከኢትዮጵያ ጋር ስትደራደር እንደቆየችም ግልጽ አይደለም። በየጊዜው የተለያየ 

አጀንዳ እየያዘች በመምጣት ሱዳንን ወደራሷ ለመውሰድ ጎን ለጎን ደግሞ 

የኢትዮጵያን ጥንካሬ ለመፈተሽ እንደነበር በርካቶች ይናገራሉ። 

 

የኢትዮጵያ መንግሥት ሊሰማን ስላልቻለ ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፉ መድረክ 

አምጥተነዋል የሚሉት ግብጻዊያን ለመሆኑ የኢትዮጵያ መንግሥት ሊሰማቸው 

ያልቻለው ነገር ምንድን ነው?  

 

ይህ የግብጽ መሠረት የለሽ እብሪተኝነትና የዓባይ ውኃን በሞኖፖሊ ለመቆጣጠር  

እያደረገች ያለው የተለያየ ጥረት ኢትዮጵያን ቀርቶ ሱዳንን ሊያሳምን የማይችል 
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በመሆኑ በሱዳን በኩልም ተቀባይነት አላገኘም።  በእርግጥ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር 

እያደረገች ያለውን አለመግባባት ለርካሽ ፖለቲካዊ ትርፍ እየተጠቀመችበት 

ትገኛለች።  

 

የግብፅ ሃሳብ እውነታ ቢኖረው ኖሮ ቢያንስ በድርድሩ ወቅት የጉዳዩ ባለቤት 

የነበረችውን ሱዳንን እንኳን ማሳመን በቻለ ነው። ከቀደሙት የአገሪቱ መሪዎች  

የቅኝ አገዛዝ ስምምነት አስተሳሰብ  የተላቀቀ ባለመሆኑና ሱዳን ያ ዘመን 

ያከተመለት ያ ስምምነትም ኢትዮጵያን የማያስገድድ መሆኑን በመረዳት ግብጽ 

እያቀረበች ያለው ሃሳብ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በመገንዘብና ከዚያም በላይ 

ኢትዮጵያ እያካሄደች ያለውን ልማት ለሱዳን ህዝብ የሚኖረው ጠቀሜታ የጎላ 

መሆኑን በመገንዘቧ እንደሆነ ይታመናል።  

 

የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካቀረቧቸው ሃሳቦች ሌላው ደግሞ  የዓባይ ተፋሰስ 

አገራትን የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ተከታታይ ውይይት ለማድረግ 

ትፈልጋለች ካሉ በኋላ ግብጽ ታሪካዊ የውኃ ተጠቃሚነቷን አሳልፋ ላለመስጣት 

ማንኛውንም ዓይነት ሕጋዊ እርምጃ ትወስዳለች በማለትም አስምረውበታል።  

 

በአንድ በኩል ፍትሃዊ ለሆነ የውኃ አጠቃቀም ውይይት ታደርጋለች በሌላ በኩል 

ደግሞ ታሪካዊ የውኃ ተጠቃሚነት በሚል እያቀረቡት ያለው የቅኝ ግዛት ወቅት 

በእንግሊዝና አስተባባሪነት በሱዳንና በግብጽ የተደረገ የዓባይን ውኃ ግብጽ 

በሞኖፖሊ ለመጠቀም የሚያስችለውን ስምምነት መሆኑ ይታወቃል። እነዚህ ሁለት 

ሃሳቦች በእጅጉ የተቃረኑ ናቸው። ግብጽ የዓባይ ተፋሰስ አገራት መካከል ፍትሃዊ 

የውኃ ተጠቃሚነት እንዲኖር ተከታታይ ውይይቶች ታደርጋለች ማለታቸው በራሱ 

አገሪቱ ከያዘችው የግለኝነት አቋም አንጻር ሲታይ ለይስሙላ የተባለ መሆኑን 

መገመት አያስቸግርም።  

 

የግብጽ ፖለቲከኞች በያዝነው ዘመን የዓባይ ውኃን በሞኖፖሊ ሊቆጣጠሩ 

አይችሉም። አሁን የዓባይ ተፋሰስ አገራት ያሉበት ሁኔታና በቅኝ ግዛት ወቅት 
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የነበራቸው የተለያየ ነው። በተለይ ኢትዮጵያን ስንወስድ በዚያን ወቅት የነበራት 

አቅም አሁን ካላት አቅም ጋር የተለያ  ነው።   

 

በቀደሙት ሥርዓታት አገሪቱ ታላቁ የህዳሴ ግድብን የመሰለ ትልቅ የልማት 

ፕሮጀክት ለመገንባት የገንዘብም ሆነ የእውቀት አቅሙ አልነበራትም። ከዚያም 

በላይ በአገሪቱ ልማታዊ አስተሳሰብ የነበረው መንግሥት አልነበረም። በዚያን ሁኔታ 

ስለዓባይ ቀርቶ ከዚያ መለስ ባሉ ሌሎች የአገሪቱ የተፈጥሮ ሃብቶችን መጠቀም 

የሚቻልበት ሁኔታ አልነበረም።  

 

አሁን ላይ ቆምን ስናይ ግን አገሪቱ በፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ላይ ትገኛለች። 

የገንዘብም ሆነ የእውቀት አቅሟ እየተገነባ ይገኛል። በዚህ ምክንያትም የተለያዩ 

ትላልቅ ፕሮጀክቶች በራሷ  አቅም እየገነባች ትገኛለች።  

 

በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሃብቷን ለመጠቀም የሚያዳግታት ምንም 

ዓይነት ነገር የለም። የውስጥ ሠላሟ ተረጋግጧል፤ ከጎረቤት አገራት ጋር ያላት 

ግንኙነትም መልካም ነው።  

 

ግብጽ ይህንን የተረዳች አይመስልም። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ በራሷ 

አቅም ብቻ ልትገነባው አትችልም በሚል እምነት የተለያዩ አገራትንና ዓለም አ

 ቀፍ ተቋማትን ፋይናንስ እንዳያደርጉ ለማድረግ ያልተቆጠበ ጥረት 

ብታደርግም ከላይ እንደተገለጸው ኢትዮጵያ በሁለት እግሯ እየቆመች በመሆኑ 

ግድቡን እያፋጠነችው ትግኛለች።  

 

ግብጽ ተከታታይ ውይይት አደርጋለሁ ያለችው ከበጎ መነሻ ከሆነ ቀዳሚው ነገር 

የዓባይ ተፋሰስ አገራትን በጋራ ተጠቃሚ የሚያደርገውን አዲሱ የዓባይ ተፋሰስ 

አገራት የስምምነት ማዕቀፍን መቀበል፣ መፈረምና ለተግባራዊነቱ በጋራ መሥራት 

ነው።  
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ይህ ማዕቀፍ ማንኛውንም የዓባይ ተፋሰስ አገር የማይጎዳና የሁሉንም ተጠቃሚነት 

ባረጋገጠ መልክ የተለያዩ ፕሮጀክቶች እየተነደፉ የቀጠናውን ህዝብ ከዓባይ ተፋሰስ 

ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል ሥራ በጋራ ሊያሰራ የሚያስችል የስምምነት ሰነድ 

በመሆኑ ግብጽ በዚህ ሰነድ በመፈረም ለትብብሩ ቁርጠኝነቷን ማሳየት 

ይኖርባታል።   

 

ይህንን ሰነድ ሳትቀበል ተከታታይ ውይይት አደርጋለሁ ማለቷ ለርካሽ የፖለቲካ 

ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ፋይዳ የለውም።  

 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚታየው ሌላው ነገር ደግሞ ግብጽ ወደ ሦስትዮሽ ውይይት 

መመለስ ነው። በኢትዮጵያ፣ በሱዳንና በግብጽ መካከል ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች 

ቡድን ያቀረበው ሪፖርት አተገባበር ላይ የተጀመረውን ውይይት መቀጠልና 

ለፍጻሜው መትጋት ነው።  

 

ግብጽ ይህንን ለማድረግ ከሆነ ተከታታይ ውይይት ማድረግ እፈልጋለሁ የምትለው 

በአዎንታዊነቱ ሊወሰድ የሚችል ነው። ከዚህ የተለየ አዳዲስ አጀንዳዎች እያመጣች 

የአገራቱን ጊዜ የምትበላ ከሆነ ግን አሁንም “ውኃ ቢወቅጡት …!”  ዓይነት ነገር 

ነው። 

 

እንግዲህ ግብጽ የህድሴውን ግድብ በፋይናንስ አግዛለሁ፤ ግድቡን በጋራ 

የሚያስተዳድር ቡድን ከኢትዮጵያ ጋር አቋቁማለሁ፣ ለዓባይ ተፋስ አገራት 

ተጠቃሚነት አመቺነት ያለው መፍትሄ ለማምጣት ቀጣይ ውይይቶችን ከአገራቱ 

ጋር አደርጋለሁ በሚል በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አማካይነት የተገለፀውን አየን።  

 

እነዚህ የተጠቀሱት ነገሮች በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት እንደማይኖራቸውም 

አየን። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ግብጽ ታሪካዊ የውኃ 

ተጠቃሚነቷን አሳልፋ አትሰጥም ለዚህ ደግሞ ማንኛውንም ዓይነት እርምጃ 

ትወስዳለች ብለዋል። ይህንን ነጥብ በቀጣይ ክፍል ለማየት እንሞክራለን።  

 


