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አምባገነኖቹ የግብጽ መሪዎች…! 

 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

ተስፋዬ ለማ  

04/08/14  

 

በክፍል አንድ አምባገነኖቹ የግብጽ መሪዎች መጨበጫ የሌለውን አዳዲስ ሃሳብ 

እያመጡ በአባይ ተፋሰስ አገራት መካከል ፍትሃዊ የውሃ ተጠቃሚነት ማዕቀፍ 

እውን እንዳይሆንና ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ እየገነባች ያለውን የህዳሴውን ግድብ 

ለማደናቀፍ የተለያዩ ጥረቶች ሲያደርጉ እንደነበርና አሁንም በማድረግ ላይ እንዳሉ 

አይተናል።  

 

በተለይ ደግሞ ሰሞኑን የግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ግብጽ የህዳሴውን ግድብ 

በገንዘብ ትደግፋለች፤ ከኢትዮጵያ ጋር በመተባበርም የጋራ ቡድን መሥርታ 

ታስተዳድረዋለች ማለታቸው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ግምት ውስጥ ያላስገባ 

እንደሆነ ለመረዳት አለመቻሏን እንደሚያሳይ ተተንትኗል። 

 

በዚህ ሁለተኛ የመጨረሻ ክፍል ደግሞ ግብጽ ታሪካዊ የውሃ ተጠቃሚነቷን ለማንም 

አሳልፋ አትሰጥም፤ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሚመጣ ማንኛውም ነገር ማንኛውንም 

ዓይነት እርምጃ ትወስዳለች በሚል ባቀረቡት ሃሳብ ዙሪያ ዓለም አቀፍ ሕግጋቶችና 

በአባይ ተፋሰስ አገራት ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ቀርቧል። 

 

ግብፅ በአንድ በኩል በቲዮሪ ደረጃ የጋራ ተጠቃሚነትን እፈልጋለሁ ለዚሁም 

እሰራለሁ እያለች ትናገራለች። በሌላ በኩል ደግሞ የቅኝ ግዛት ውሎች መከበር 

አለባቸው ትላለች። ይህ ጉዳይ ለግብጻዊያን ራሱ እንቆቅልሽ ሆኖባቸዋል።  

 

በርካታ የግብጽ ምሁራን ግብጽ አቋሟን ግልጽ ማድረግ እንደሚኖርባት 

ይመክራሉ። በተለይም ከኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ እያነሳች 
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ያለው ጉዳይ መሠረት እንደሌለውና ግድቡ ለግብጽ ህዝብ የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ 

እንዳልሆነ ያሰምሩበታል።  

 

ከእነዚህ የግብጽ ምሁራን አንዱ በካይሮ ዩኒቨርስቲ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ቱትዊለር 

ናቸው። ምሁሩ በተለያየ ጊዜ በተለያየ መድረክ የግብጽን አመራሮች ደጋግመው 

ለማስጠንቀቅ ሞክረዋል። ኢትዮጵያ እየገነባችው ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል 

ማመንጫ ግድብ ለግብጽ ህዝብ የጎላ ጠቀሜታ እንዳለው ደጋግመው ይናገራሉ። 

ይህ ግድብ ፈጽሞ የግብጽን ህዝብ ሊጎዳ አይችልም በማለትም ያሳስባሉ።  

 

የውሃ አስተዳደር ስፔሻሊስቱ ፕሮፌሰር ሪቻርድ የተፋሰሱ አገራት እስካሁን ድረስ 

ያገኙት የነበረው የውሃ መጠን አሁንም ከግንባታው በኋላ ለማግኘታቸው 

የሚያጠራጥር ነገር የለውም ብለዋል። እንደ ምሁሩ ገለጻ ውሃው የሃይል 

ማመንጫዎችን እያሽከረከረ ካላለፈ ሃይል ሊፈጥር ስለማይችል ወደ ሱዳንና ግብጽ 

የሚፈሰውን ውሃ መጠን ላይ የሚያመጣው ተጽእኖ እንደሌለም ይናገራሉ። 

ፕሮፌሰሩ አያይዘውም የሱዳን መንግሥት ይህንን በማወቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታን በመደገፍ ላይ ይገኛል፤ ግብጽም ከዚህ የተለየ አማራጭ የላትም 

በማለት ያስረዳሉ፡፡ 

 

ፕሮፌሰር ሪቻርድ ቱትዊለር አያይዘውም ግብጽና ሱዳን ከዚህ ግድብ የበለጠ 

ተጠቃሚዎች እንደሚሆኑ ሙያዊ ትንተናቸውን ሰጥተዋል። በተለይ በየዓመቱ 

አገራቱን በጎርፍ ይጥለቀለቁ እንደነበር አውስተው ከዚህ ግድብ በኋላ ይህ ችግር 

ይወገዳል፤ ሁለቱ አገራት ለዚህ ያወጡት የነበረው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብም 

ለሌላ ልማት ማዋል የሚችሉበት እድል እንደሚፈጥር ይተነትናሉ። ከዚህም 

በተጨማሪ አገራቱ የኤሌክትሪክ ሃይል ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ ይላሉ። ይህንን 

ምክራቸውን ለግብጽ አመራሮች በተደጋጋሚ ቢያቀርቡም “አውቆ የተኛ…!” ሆኖ 

ነገሩ ግብጻውያኑ መቀበል የቻሉ አይመስሉም።  

 

የግብጽ ፖለቲከኞች የቅኝ ግዛት ውሎችን ይናፍቁ እንጂ በግብጽ ህዝብ ዘንድ 

ሙሉ በሙሉ  ተቀባይነት አግኝቷል ማለት አይቻልም። የግብጽ ህዝብ የጋራ 
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ተጠቃሚነቱን ይፈልገዋል። ከቀጠናው ህዝብ ተለይቶና ተገሎ መኖርን አይሻም። 

ከአባይ ተፋሰስ አገራት ህዝቦች ጋር በጋራ መስራትንና መጠቀም ይመኛል። 

በአመራር ላይ የሚመጡ የግብጽ ባለስልጣናት ግን የሥልጣን ጊዚያቸውን 

ለማራዘም ብቻ ሲሉ የግብጽ ህዝብ ከቀጠናው ህዝብ ጋር ተባብሮ እንዳያድግ 

ይነጥሉታል። በሌላው የቀጠናው ህዝብ ጥላቻ እንዲያሳድር የፕሮፖጋንዳ 

መርዛቸውን ይረጩበታል።  

 

እነዚህ አመራሮች ታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታን ለማሰናከል ያልማሱት ጉድጓድ 

ባይኖርም ጥረታቸው መና ሆኖ ቀርቷል። ግብፆች እንደ ትናንቱ ዛሬም 

በመንግስታቸው በኩል ያነሱትን ነጥቦች በቅድሚያ መመልከቱ አግባብነት አለው። 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነቢል ፋህሚ እንደተናገሩት አገራቸው የግኝ አገዛዝ 

ስምምነትን የሚነካ ድርድር ማድረግ አትፈልግም። ታሪካዊ የውሃ ተጠቃሚነት 

በሚል እያስቀመጡት ያለውም ይህንኑ ነው።  

 

ማናቸውም የተፋሰሱ አገሮች ተፋሰሱን በመጠቀም ወደ ልማት መግባት ሲፈልጉ 

በቅድሚያ ግብፅን የማማከርና ይሁንታ የማግኘት ግዴታ እንዳለባቸው 

የሚያስቀምጠው የቅኝ አገዛዝ ወቅት ስምምነት ማንኛውንም የአባይ ተፋሰስ አገር 

ያልገባበትና በሁለቱ የተፋሰሱ የታችኛው አገራት ሱዳንና ግብጽ ብቻ የተደረገ 

ውል ነው።  ኢትዮጵያም በተፈጥሮ ሃብቷ ለመጠቀም የሚከለክላት አንዳች ነገር 

ባለመኖሩ የተነሳ ሥራዋን ቀጥላለች። የህዳሴውን ግድብም የዚህ ማሳያ ነው። 

ግብጻዊያኑ ግን ኢትዮጵያ ይህንን  ግንባታ እያደረገች ያለው በስምምነቱ 

የተቀመጠውን  ሕግ ጥሳለች የሚል የመከራከሪያ ነጥብ የምታቀርብበት ሁኔታም 

አለ።  

 

ሌላው ቀርቶ በሱዳን፣ በኢትዮጵያና በግብጽ በኩል የተውጣጣ ዓለም አቀፍ  

የኤክስፐርቶች ቡድን በተሰጠው ኃላፊነት መሠረት ግድቡ ለግብጽ ህዝብ 

ይጠቅማል ወይስ ይጎዳል የሚለውን ሌሎች ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች 

በመመለስ ለአገራቱ ዝክረ ሃሳቡን ጨምሮ ያቀረበ ቢሆንም ግብጽ ምንም ነገር 

ለመቀበል ዝግጁ አይደለችም። የውሃ ሞኖፖሊ ስምምነት ካልሆነ በስተቀር በሌላ 
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ነገር ላይ መወያየት የማትፈልገው ግብጽ አሁንም ታሪካዊ የውሃ ተጠቃሚነቴን 

አስከብራለሁ ማለቷን አላቆመችም። 

 

ይህ ታሪካዊ የውሃ ተጠቃሚነት እያለች የምትደሰኩርለት ጉዳይ የግብፅ መንግስት 

በዓባይ ወንዝ ላይ በዓለም አቀፍ ህግ የተረጋገጠ ህግ እንዳለ በማስመሰል ለራሱ 

ተደናግሮ ህዝቡን የሚያደናግርበት ሁኔታ ላይ ይገኛል። እ.ኤ.አ. የ1929 እና 

የ1959 ዓ.ም ውሎች ሊከበሩልኝ ይገባል የሚለው የግብጽ መንግሥት ነው። እነዚህ 

ውሎች ግን በሰለጠነው ዘመን እሳቤ የማይሰሩ ብቻ ሳይሆኑ ሀገራችን ስምምነቶቹን 

ያልፈረመችና እውቅና የማትሰጣቸው በመሆናቸው በማናቸውም ዓለም አቀፍ 

መስፈርቶች ተቀባይነት የላቸውም።  

 

እንደሚታወቀው የአባይ ውኃን የመጠቀም መብት በቅኝ ገዥዎች አማካይነት  

እ.ኤ.አ የ1929 እና 1959 “የናይል ውኃ አጠቃቀም ስምምነት” ተገድቦ ቆይቷል፡፡ 

ከዚያን ጊዜ ጀምሮም የተፋሰሱ አገራት መብታቸውን ሳይጠቀሙበት ለበርካታ 

አመታት ኖረዋል።  የአባይ ውሃ አንድም በውስጥ አቅም ማነስ ሌላም በዚህ 

ስምምነት ምክንያት የማይነካ  ሆኖ ዘመናትን ተሻግሯል፡፡  

 

ግብጾች  ታሪካዊ የውሃ ተጠቃሚነት መብት እንዳላቸውና ሌሎች የተፋሰሱ አገራት 

ወንዙን የመጠቀም መብት እንደሌላቸው በማስመሰልና ገደብ በመጣል በቀጣናው 

የበላይነት ይዘው ቆይተዋል።  ግብጻዊያን  የአባይን ውሃ በእኩልነት፣ 

በፍትሐዊነትና በምክንያታዊነት  የመጠቀም መብት ከላይኛው የተፋሰሱ አገራት 

መነሳቱ የእግር እሳት ከሆነባቸው ዓመታት አልፈዋል። ለዚህም ይህንን የውሃ 

ሞኖፖሊ ለማስጠበቅ ያልተቆጠበ ጥረትን አድርገዋል፤ አሁንም ትግሉ ቀጣይ 

ሆኗል።  

 

የናይል ወንዝ አጠቃቀምን አስመልክቶ በእንግሊዝና በግብጽ የተካሄደው የ1929ኙ 

ስምምነትንም ይሁን በግብጽና በሱዳን መካከል የተፈረመው የ1959ኙን ስምምነት 

አታውቀውም፤ አልፈረመችበትም፤ ተቀባይነትም የለውም። ለዚህ ደግሞ 

ከመጀመሪያ አንስቶ አቋሟን አስቀምጣለች። በዚህ መሠረትም ሥራዋን እየሰራች 
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ትገኛለች። ቆላም ነፈሰ ደጋ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ላፍታም ቢሆን ሊዘገይ 

እንደማይችል የኢትዮጵያ የመንግሥት አስታውቋል፡፡  

 

በግብጾች በኩል ይህ “የቅኝ ገዥዎች” ስምምነት የማይጣስ መሆኑን ከመግለፅ ባለፈ፣ 

ከዛቻ አዘል ማስፈራሪያዎች ጋር ሲሰነዘር ቆይቶ ዛሬ ላይ ደርሷል፡፡ ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ ደግሞ ይህ ጉዳይ ኢትዮጵያን ዋነኛዋ የትኩረት አቅጣጫ  አድርጓል፡፡ 

ይሁን እንጂ  ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን አሳልፋ የምትሰጥበት ጊዜ አክትሟል።  

 

 የግብጽ መንግሥታት በናይል ውኃ የብቻ ተጠቃሚነትን እንደ ታሪካዊ መብት 

ባለቤትነት ሲያጣቅሱ መደመጣቸው የሚገርም ጉዳይ አይደለም፡፡ ምክንያቱም 

የተፋሰሱ አገራት የጋራ ተጠቃሚነት መብትን በተለያዩ ዘዴዎች እያደናቀፉ 

ዘመናትን አስቆጥረዋልና፡፡  

 

ይሁን እንጂ ታሪካዊ የውሃ ተጠቃሚነቷን አግባብ ባለው መልክ የሚከለክላት ወገን 

የለም። እንደ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ ሌሎች የተፋሰሱ አገራትም በተመሳሳይ መልኩ 

መጠቀም የሚችሉበት መንገድ ክፍት ነው። ሃብቱ የሁሉም በመሆኑ።  በተለይ 

በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እየተጠናከረ የመጣው የህዝቧ የልማት ቁርጠኝነት 

እንዲሁም መንግሥት የሚያከናውናቸው ሁለንተናዊ የልማት ሥራዎች ዘላቂና 

ከባቢያዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ መሆን ችለዋል፡፡ ይህ ተግባሯም ከጋራ 

ተጠቃሚነት መርህ ውጭ አሮጌና ዘመን ያለፈባቸው አስተሳሰቦች ዋጋ ቢስ 

መሆናቸውን ያረጋገጠ ነው፡፡  

 

ለዚህም ነው ኢትዮጵያ አሮጌው የቅኝ ገዥዎች ስምምነት የተፋሰሱ ሀገራትን 

በውሃው እኩል ተጠቃሚነት እንዲሆኑ በሚያደርገው የኢንቴቤው የትብብር 

ስምምነት ማዕቀፍ መተካት ለአማራጭና ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን በየጊዜው 

በመግለፅ ላይ የምትገኘው፡፡ ታዲያ ሀገራችን ስምምነቱን ስትቀበል 

በምክንያታዊነት ላይ ተመስርታ መሆኑን ልብ ማለት ያሻል፡፡  
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ይኸውም በመጀመሪያ ደረጃ የኢንቴቤው የትብብር ስምምነት የሁሉንም የተፋሰሱን 

ሀገራት መብት የሚያስጠበቅና እኩል ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጥ እንጂ ልክ 

እንደ ቅኝ ገዥዎቹ ስምምነት በጣት ለሚቆጠሩ ሀገሮች መብት የቆመ አለመሆኑን 

ስለምትገነዘብ ነው፡፡ በሁለተኛ ደረጃ ስምምነቱ በዓለም አቀፉ የውሃ አጠቃቀም 

መሰረታዊ መርሆዎች ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀና ህጋዊ መሰረት ያለውና ህገ ወጥ 

ስምምነቶችን በተለይም የቅኝ ግዛት ውሎችን በጽኑ የምትቃወም ሀገር ስለሆነች 

ነው። እናም አሮጌው ስምምነት በአዲሱ የመተካቱ አስፈላጊነት ከፍተኛ እንደሆነ 

ታምናለች፡፡ በመሆኑም እውቅና የምትሰጠው አብዛኛው የተፋሰሱ ሀገራት 

ለተስማሙበት የኢንቴቤው ስምምነትን እንጂ እንደ መከራከሪያ ነጥብ በግብፆች 

ለሚጠቀሰው የቅኝ ገዥዎች ሰነድ አይደለም፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን የትኛውም ወገን 

ያሻውን ቢልም፤ ሀገራችን እንደ ማንኛውም ሀገር በውሃ ሃብቷ በመጠቀም ህዝቦቿን 

ከድህነት የማላቀቅ መብት እንዳላት ማወቅ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

 

ሀገራቱ በውሃ ሀብታቸውን ተጠቅመው የምግብ ዋስትናቸውን እንዲሁም የሃይል 

አቅርቦትን በማሳደግ ለኢንዱስትሪው ኢኮኖሚ ምቹ ሁኔታ መፍጠርን ዋነኛውና 

ወሳኙ አማራጭ አድርገዋል፡፡ በዚህም የዘመናት በደላቸውን ወደ ጎን በመተው 

በሆደ ሰፊነት በውሃው እኩል ተጠቃሚነት ላይ ለሁለት አሥርት ዓመታት 

ሲደራደሩ መቆየታቸው የሚታወስ ነው፡፡ ታዲያ ይህ ሂደት አንድ ትልቅ ግንዛቤን 

ያስጨበጠናል፡፡ እርሱም የተፋሰሱ ሀገራት በውሃው የጋራ ተጠቃሚነት ላይ ብቻ 

መመስረታቸውን እንዲሁም ይህ ሃሳባቸው ማንንም ለመጉዳት የታሰበ አለመሆኑን 

ነው፡፡ 

 

አንዱን ተጠቃሚ ሌላውን ተጎጂ ያደረጉት ሁለቱም የቅኝ ገዥዎች ስምምነቶች 

በዋነኛነት ከግብጽ በስተቀር ሌሎቹን የተፋሰሱ ሀገራት ያገለሉና በሃይል ላይ 

የተመሰረቱ ናቸው፡፡ በዋነኛነት ግብጽን ብቸኛ ተጠቃሚ ሲያደርግ የቆየው 

የ1929ኙና 1959ኙ ስምምነት፤ በግንባር ቀደምነት ከካይሮ በስተቀር ሌሎቹን 

የተፋሰሱ ሀገራት “አንድም ጠብታ ውሃ” መጠቀምን የሚከለክልና ለዘመናት 

የተሸጋገረ የግልኝነት አስተሳሰብን የሚያራምድ ነው፡፡  
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ይሁን እንጂ የግብጽ መንግስታት ባረጀው አስተሳሰብ መመራት አለብን የሚለው 

ግትር አቋማቸው ዛሬም ቀጥሏል፡፡ ዳሩ ግን አስተሳሰቡ ጊዜንና ወቅትን ያላገናዘበ 

በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሆኖ ልክ እንደ በረዶ ዘመን ሰው የማሰብ ያህል 

ነው፡፡ በእኔ እምነት የዚህ እሳቤ ምንጭ የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት በውሃ 

ሀብታቸው የመጠቀም አቅም እንዳይኖራቸው በግብፅ አማካይነት በተሸረበው ሴራ 

ለድህነት ተጋልጠው የቆዩ በመሆናቸው፤ ዛሬም በራሳቸው አቅም የመስራቱ ጉዳይ 

የማይታሰብ እንደሆነ ተደርጎ ስለሚታይ ነው፡፡ ለዚህም ነው ግብፆች የሚሉትን 

ሲያጡ የህዳሴው ግድብ የፋይናንስ እጥረት ተጋርጦበታል የሚል የበሬ ወለደ 

ድርሰት እያስደመጡን ያሉት። 

 

የተፋሰሱ ሀገራት ከድህነትና ኋላቀርነት ለመላቀቅ በሚያደርጉት ርብርብ የውሃ 

ሀብታቸውን የመጠቀም መብት አስፈላጊነት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የጋራ 

መግባባት ላይ ለመድረስ በርካታ ዓመታትን በምክክርና በድርድር አሳልፈዋል። 

በዚህም  የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት መብትን ለሚጻረረው “እኛ ስንጠቀምብት 

ኖረናል አሁንም እንጠቀምበት” ለሚለው የቅኝ ግዛት ውል ዓይን ያወጣና ድፍረት 

የተሞላበት የግለኝነት ምልከታ ወደ መቃብሩ ለመሸኘት የሚያስችለውን የናይል 

የትብብር ስምምነት ማዕቀፍን ይፋ አድርገዋል። በመሆኑም የሌላውን የውሃ ዋስትና 

የማይጻረር እንዲሁም በፍትሃዊነትና በምክንያታዊነት መርህ የመጠቀም 

መብታቸውን በማረጋገጥ ያለባቸውን የኤሌትሪክ ሃይል እጥረት ለመቅረፍ ስምምነት 

ላይ መድረስ ችለዋል — ምንም እንኳን በግብፅ በኩል ይህ ሰናይ እሳቤ ተቀባይነት 

ሳያገኝ ዛሬም ድረስ ቢቆይም፡፡ 

 

እናም ውሳኔው የኤሌትሪክ ሃይልን የማመንጨትና የሃይል አቅርቦትን በማሳደግ 

አገራዊ ልማትን ከማፋጠን ውጪ፤ እነርሱ እንደሚሉት “ለመጉዳት” ያለመ 

እንዳልሆነ በቀላሉ የሚያስገነዝበን ነው፡፡ ሌላ ምክንያት ላክል፡፡…የኤሌትሪክ ሃይል 

ማመንጫ ግድቦች ሃይልን ከማመንጨት ባሻገር፤ አንድ ጠብታ ውሃም ቢሆን 

እንደማያባክን ሁሉም ጠንቅቆ የሚያውቀው እውነታ ነው፡፡ ለዚህም ከሀገራቱ 

የተውጣጡ የሙያተኞች ቡድን በግድቡ ዙሪያ ጥናት ሲያካሄድ ከቆየ በኋላ 
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ባቀረበው ሪፖርት፤ ግድቡ የማንኛውም ሀገር ጥቅምን የማይነካና የጉዳት መጠኑም 

እጅግ በጣም አነስተኛ መሆኑን አስረድቷል፡፡  

 

ዳሩ ግን ግብፆች የሌለን ነገር ለምን እንደሚያጦዙ ግልፅ ነው። ዛሬም እንደ 

ትናንቱ ‘እናንተ በረሃብ ስትሞቱ እኛ ጠግበን እንኑር’ የሚለው ግለኛ አካሄድ 

ስላልለቀቃቸው ነው። ግና ይህ አስተሳሰብ ለዘመናት አብሯቸው የኖረ በመሆኑ 

በቀላሉ ሊለቃቸው ባይችልም ቅሉ፤ እነርሱ እንደሚያስቡት ሀገራችን ግን ህግን 

ያልተከተለ ግድብ በመገንባት ላይ አለመሆኗን ሊያውቁት ይገባል፤ ሃቁን 

ቢያውቁትም።  

ኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ ህግ በሚፈቅደው መሠረት ሁሉንም የተፋሰሱን ሀገራት 

ተጠቃሚ የሚያደርግ የህዳሴ ግድብ በመገንባት ላይ የምትገኝ እንጂ እንደ እነርሱ 

በግለኝነት የምትመራ ሀገር አይደለችም። 

 

ምንም እንኳን ቃል አቀባዩ ሚስተር ዋሲፍ ከአንድ ሀገር መንግሥት በማይጠበቅ 

አሳፋሪ ሁኔታ ሀገራችን ግድቡን እንዳትገነባ የውጭ ዕርዳታ እንዳታገኝ 

እናደርጋለን ቢሉም፤ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመገንባት ላይ የሚገኘው 

በህዝቡ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ላይ መሆኑን መዘንጋት የለባቸውም፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም ግድቡ ቀደምት የተመጽዋችነት አስተሳሰብን የቀረፈ፣ ለፀረ - ድህነት 

ትግሉ ስኬት ከፍተኛ ፋይዳ ያለው፣ የማንኛውንም ኢትዮጵያዊ ስሜት የኮረኮረ፣ 

የይቻላል መርህን በተግባር ማዋል ያስቻለ ብሎም ከራስ አልፎ በሚደረገው ሽያጭ 

የህዝቡን ውለታ በዕድገት የሚመልስ በመሆኑ ታሪካዊነቱን የጎላ መሆኑን ሊያውቁት 

ይገባል፡፡  

 

አገራችን በተፈጥሯዊ የውሃ ሃብት አጠቃቀም ዓለም አቀፋዊው የእኩልነትና 

የፍትሃዊነት መርህን መሠረት ላደረገው የኢንቴቤው የስምምነት ማዕቀፍ 

ተግባራዊነት በግምባር ቀደምትነት የተሰለፈችውም ለዚሁ መሆኑ መታወቅ 

አለበት፡፡ መላው ዜጎቿም ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ስኬታማነት ገንዘባቸውንና 

ጉልበታቸውን እያበረከቱ የሚገኙት ደግሞ ግድቡ የጋራ ተጠቃሚነትን ሙሉ 

ለሙሉ የሚያረጋግጥ መሆኑን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው፡፡ ይሁንና ከበሬታችን 



 9 

ይህን ያህል ቢሆንም፤ በሀገራችን ሀብት ሰርቶ ለማደግና ለመለወጥ እንኳንስ 

የግብፅን ምክር እና ይሁንታ ቀርቶ የማንንም ፈቃድ አንጠይቅም፤ ልንጠይቅም 

አንችልም። ምክንያቱም ከጥንት ጀምሮ እንዲህ ዓይነቱ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብን 

እንኳንስ ልንትገብረው ቀርቶ ልንሰማው ስለማንፈቅድ ነው።  

 

ያም ሆነ ይህ ግን አሁንም ቢሆን ግብፆች የቅኝ ግዛት ውሎች ናፋቂነታቸው የትም 

እንደማያደርሳቸው ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል—የትም ቢሄዱ። ለምን ቢሉ 

የትናንቱ የሙባረክ መንግሥት ከንቱ ጥረቶች ትምህርት ሊሆናቸው ይገባልና። 

ሙባረክ ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ እንዳትገነባ አንዴ በምግባረ-ሰናይ 

ድርጅትነት ስም ተሰልፈው በበሉበት የሚጮሁትን አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎችን፣ 

ሌላ ጊዜ ደግሞ የሀገራችንን ሆድ-አደር ባንዳ ተቃዋሚዎችን በመጠቀም ቢለፍፉና 

ቢያስለፍፉ ያመጡት አንዳችም ለውጥ የለም። የታላቁ መሪን የዓላማ ጽናት፣ 

ታማኝነት፣ ቆራጥነት፣ መልካም ሥነ-ምግባር፣ የህዝብ ፍቅርና የአገልጋይነት 

መንፈስ በእኛና በቀጣዩ ትውልድ እንዲቀጣጠሉ ለማድረግ የበኩላቸውን ድርሻ 

እንደሚወጡም ትውልደ ኢትዮጵያውያኑ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ የታላቁ የሀዳሴ ግድብ ባለራዕይና ግንባር ቀደም መሀንዲስ  በመሆናቸው 

ልባዊ አክብሮት እንዳላቸው ገልፀው፤ "የታላቁ የህዳሴ ግድብንም የታላቁ መለስ 

ህዳሴ ግድብ" ተብሎ እንዲሰየም መንግፅትንና መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ በትህትና 

እንጠይቃለን በማለት በመግለጫቸው ጠይቀዋል። 

 

ኢትዮጵያ የምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሠረት የሚያደረገው የአገሪቱን 

ኢኮኖሚያዊ  ጠቀሜታና  አገራዊ  ህልውናን  በማረጋገጥ  እንዲሁም በማንኛውም 

አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ባለመግባትና ለህዝቦች  ጥቅም በጋራ  በመስራት ላይ 

ነው።  ይህ ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲን መሠረት ያደረገው የአገራችን  የውጭ  

ግንኙነት  ፖሊሲ ባለፈው አሥርት ዓመታት  አገሪቱን ፈጣንና ቀጣይነት ያለው 

እድገት እንድታስመዘግብ በማስቻሉ አገራችን ከራሷ አልፋ ጎረቤት አገሮችን 

መጥቀም እንደቻለች አንዳንድ አብነቶችን ማንሳት  ይቻላል።  

 

በሌላ  በኩል የአገራችን ኢኮኖሚ በፈጣን ሁኔታ ማደግ ሲጀምር ከጎረቤት አገራት 
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ጋር በንግድ፣ በባህል፣ በሠላም ማስከበር፣ ወዘተ  ትስስሩ እየጠነከረ  መምጣት 

ጀምሯል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ የጠነከረ ግንኙነት በመፍጠር ዛሬ ላይ አንዷ አገር 

ለሌላኛዋ የህልወና ምንጭ እስከመሆን መድረሳቸውን መመልከት ይቻላል።  ጅቡቲ  

የባህር በሯን ለኢትዮጵያ  በማከራየት  ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ  ስታገኝ፤ 

በተመሳሳይ ኢትዮጵያ የተለያዩ የግብርና ውጤቶችን ለጅቡቲ  በማቅረብ ተመሳሳይ 

ጥቅም ማግኘት ችላለች። 

    

ኢትዮጵያ ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች በዓለም አቀፍ ስምምነት መሠረት የሚተዳደሩ 

መሆናቸውን ከግንዛቤ በማስገባት የህዳሴው ግድብን ለኃይል ልማት እንጂ ለመስኖ 

እንዳልሆነ በተደጋጋሚ አሳውቃለች። በመሠረቱ ኢትዮጵያ እንደ ሱዳን ሰፊ 

የመስኖ መሬት የሌላት ከመሆኑም በላይ የግድቡ ሥፍራ ወደ ሱዳን ጠረፍ የተጠጋ 

በመሆኑ  የህዳሴው ግድብ ለመስኖ ሥራ የሚያገለግል አይደለም። ይህን ጉዳይ  

ኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ለሚመለከታቸው አካላት  በተደጋጋሚ አሳውቀዋል። 

ግብጽና  ሱዳን የታላቁን የኢትዮጵያን  ህዳሴ ግድብ  ፕሮጀክት የ1929 እና 1959 

ዓ.ም የቅኝ ግዛት ስምምነቶችን የሚጥስ በመሆኑ  እንደማይቀበሉት ሲወተውቱ የቆዩ 

ቢሆንም፤  ሱዳን  የኢትዮጵያን  የውጭ ግንኙነትና የልማት ፖሊሲዎች  መርምራ 

በመረዳቷ  እንዲሁም ከዚህ ቀደም ከተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች ያገኘችውን ጥቅም 

በማስላት አቋሟን በማስተካከል  ለህዳሴውን የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ድጋፏን  

እንደምትሰጥ አሳውቃለች።  ሱዳን ከኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች በተለይ ከተከዜ የሃይል 

ማመንጫ ግድብ ከፍተኛ ጥቅም ማግኘት  በመቻሏ  የኢትዮጵያ የልማት ሥራዎች  

አካባቢውን ሊጠቅሙ የሚችሉና የቀጠናውን  የኢኮኖሚ ትስስሩን የሚያሳድጉ 

መሆናቸውን ስትመለከት  ለታላቁን የህዳሴ ግድብ  ፕሮጀክትም  ድጋፉን በተገኘው 

መድረክ ሁሉ  አረጋግጣለች።  

 

የኢትዮጵያ መንግሥት ህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት  ይፋ ባደረገበት ወቅት 

እንደገለጸው አገሪቱ የጀመረችውን  ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠል 

የሚቻለው  እየታየ ያለውን  ከፍተኛ የሃይል አቅርቦት ችግር መቅረፍ ሲቻል 

መሆኑን ተገንዝቧል።   የአገራችን ኢኮኖሚ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ 

በሚያደርገው የመዋቅር ለውጥ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ  የሆነ የሃይል አቅርቦትን 
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እንደሚያስፈልግ ቅቡል ሃቅ ነው።  በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግሥት አካባቢን 

የማይበክሉ ትላልቅ የውሃ ሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችን  ለመገንባት በመወሰን 

እንደ ጊቤ ሦስትና ታላቁ የህዳሴ ግድብ ያለ ግዙፍ የሃይል ማመንጫዎችን 

መገንባት ጀመረ።  

 

ኢትዮጵያ ከህዳሴው ግድብ  የሚመነጨውን ሃይል ለጎረቤት አገራት በተመጣጣኝ 

ዋጋ የሃይል ምንጭ በመሆን የቀጠናውን ኢኮኖሚያዊ ትስስር ለመፍጠር እየሰራች 

ነው። የግብጹ ምሁር ፕሮፌሰር ሪቻርድ እንዳስቀመጡት የህዳሴው ግድብ ተጠናቆ 

ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት ሃይል ማመንጨት ሲጀምር ግብጾችም ሆኑ ሱዳኖች 

ተጠቃሚዎች ይሆናሉ። በመሆኑም ግብጽ ይህንን በመገንዘብ ታሪካዊ በሚል 

እያምታታችበት ያለውን አካሄድ በመተው ወደ ጋራ ተጠቃሚነት አስተሳሰብ 

ልትመጣ ይገባል።  

 

 


