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ከግብፅ አምባጓሮ አትርፈናል እንጂ አልከሠርንም 

ዮናስ   07/02/13 

 ከተጀመረ ከሁለት ዓመታት በላይ ያስቆጠረው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በዚህ 

ሰዓት የዓለምን ትኩረት መሣቡ እሙን ነው፡፡ ይህ የሆነበት ምክንያትም ምንም እንኳ ግድቡ 

ከተጀመረ ከሁለት ዓመታት በላይ ቢያስቆጥርም እና የአጠቃላይ ሥራው 26 በመቶ የተጠናቀቀ 

ቢሆንም የሥራው አንድ አካል የሆነውን የወንዙን ተፈጥሮአዊ አቅጣጫ የማስቀየር ሥራ በተከናወነ 

ማግስት ከግብጽ መንግስትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች የተነሣው የ“አንዲት ጠብታ ውሃ በጠብታ ደም 

ትመነዘራለች” አምባጓሮ ነው፡፡  

ይህን ተከትሎ ታዲያ ከግብጽ መንግስትና ተቃዋሚዎቹ የሚሠጠው አስተያየት አንዴ 

ጠንከር አንዴ ለዘብ እያለ ቢሄድም በግብጽ የሚገኙ ሚዲያዎችና የአረቡ ዓለም ቻናሎች ጉዳዩን 

ካለው ተጨባጭ ሁኔታና ሳይንሳዊ ሁነት ባሻገር በተለየና ባልተገባ አንዳንዴም በማጋነን ሲያጎኑት 

ታይተዋል፡፡  ኢትዮጵያ በገዛ ፕሮጀክቷ ማድረግ ባያስፈልጋትም አላማዋ ልማትና አብሮ ማደግ 

መሆኑን በተጨባጭ ለግብጽና ግብፃውያን እንዲሁም ለተፋሠሡ ሃገራትና ለዓለም አቀፉ 

ማህበረሠብ ለማረጋገጥ በማሠብ ወዳና ፈቅዳ በታችኛው ተፋሰስ ሃገራትና አለምአቀፍ 

ባለሙያዎች ቡድንም የግድቡን ግንባታ በተለይም ግንባታው ይጎዳናል ሲሉና ባረጀና ባፈጀ የቅኝ 

ግዛት አስተሣሠብ ሲመሩ ለነበሩት  ግብፃውያን ይጎዳቸዋል ወይስ አይጎዳቸውም የሚለውን ዓመት 

የፈጀ ጥናት አጠናቆ ሠነዱን ለሦስቱም አገራት ማስረከቡ የሚታወቅ ነው፡፡ ይኸው የጥናት 

ውጤትም የሚያሳየው የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግብጽንና ሡዳንን የሚጎዳ እንዳልሆነ 

ይልቁንም የላቀ ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው እንደሆነ አረጋግጧል፡፡   

ይህ አዎንታዊ ሁኔታ በኢትዮጵያና በሡዳን መንግስታት በኩል ተቀባይነትን ሲያገኝ 

በግብጽ በኩል ምሉዕ ያልሆነ /Inadiguate/ በሚል መገደቡ፤ ይህን ተከትሎም ግብፅ ባነሣችው እና 

በቀጥታ በተላለፈው አምባጓሮ የኢትዮጵያ መንግስት እሾህን በሾህ የሆነ መልስ ከመስጠት 

መቆጠቡ በሃገራችን የሚገኙ አብዛኞቹ ሚዲያዎች የኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ መድረክ የመክሠር 

ምልክት ነው ብለው እንዲወስዱት ያደረጋቸው መሆኑን ከሚሠጧቸው ትንታቴዎችና አቋማቸው 

በሚገለጽበት ርዕስ አንቀጽ ከሚያሠፍሯቸው ነጥቦች ለመገንዘብ ይቻላል፡፡  

የፅሁፌ መነሻና መድረሻም እነዚህ የሃገር ውስጥ የፕሬስ ውጤቶች ጉዳዩን ያዩበት አግባብ 

ትክክል ያለመሆኑንና ይልቁንም ጅራፍ እራሡ ገርፎ እራሱ ይጮሃል እንዲሉ ከግብጽ አምባጓሮ 
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ግብጽ ለኪሣራ መዳረጓንና እኛ ደግሞ አትራፊ ስለመሆናችን የፕሬሦቹ ውጤቶች ስለኪሣራችን 

ያነሷቸውን ነጥቦች እንደማሣያ በመውሰድ የአትራፊነት ምልከታዬን ማሣየት ነው፡፡  

የሃገሬን ፕሬሦች የዓባይ ጉዳይ ቢያስጨንቃቸው የሚገርም ሳይሆን የሚጠበቅና 

ሃላፊነታቸውን የመወጣት ብቃት እንዳላቸው የሚያረጋግጥ እንደሆነ መጀመሪያ ሊሠመርበት 

ይገባል፡፡ ሆኖም ግን የግብጽን አምባጓሮ ያዩበትን መነጽር ማጽዳትና ትክክለኛውን መንገድ 

መጠቆም ደግሞ የአንባቢያን እና የመንግስት ባጠቃላይ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ሁሉ 

ሃላፊነት በመሆኑ እንደ አንድ አንባቢ የእኔን አስተያየት ደግሞ እነሆ እላለሁ፡፡  

የግብጽ አምባጓሮን ኢትዮጵያ እያስተናገደች ያለችበት መንገድ ተገቢ አይደለም ሲሉ 

የሃገሬ ፕሬሶች በአብዛኛው ከሚያነሷቸው መከራከሪያዎች መካከል የመጀመሪያው ግብጽ በቀጥታ 

በተላለፈ የቴሌቪዥን ስርጭት ላሠማቸው ቀረርቶና ዛቻ ይቅርታ ሳትጠይቅ የኢትዮጵያ መንግስት 

ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን ተቀብሎ ማነጋገሩ የመጀመሪያው ነው፡፡  

የዓባይንና የህዳሴውን ግድብ ግንባታ በተመለከተ የኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን አካሄድ ተገቢ 

እንዳልሆነና ከፖለቲካዊ አንድምታ የዘለለ የባለሙያዎች መረጃ ለህዝብ አለመድረሥ የሚለው 

ደግሞ በሁለተኝነት የሚቀርብ መከራከሪያ ነው፡፡  

በሦስተኛ ደረጃ እንደ ስጋት የሚቀመጠውና በተለይም አዲስ ጉዳይ የተሰኘው ሳምንታዊ 

የሃገር ውስጥ መጽሄት ደጋግሞ የጠቀሳቸው ኢትዮጵያ የዓባይን ውሃ በጋራ ማልማትና ማበልፀግ  

የሚለውን የትብብር ማዕቀፍ የፈረሙ የላይኛው ተፋሰስ ሃገራትን ትታ የሦስትዮሽ ውይይት 

ከሡዳንና ግብፅ ጋር ለማድረግ መፍቀዷ አደጋ አለው የሚል የመከራከሪያ ነጥብ ነው፡ 

ሌላውና በተለይም በአዲስ ጉዳይ መፅሔት በኩል ትኩረት እንዲሠጠው የቀረበው ጥቆማ 

የባለሙያዎቹን የጥናት ውጤት ግብጽ ለህዝቧ ስታሳውቅ ኢትዮጵያ አላሣወቀችም የሚልና መ 

ንግስት ጉዳዩን ከዲፕሎማሢ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ህዝብ ስሜት አንፃር የተቃኙ እርምጃዎች 

ወስዶ ጉዳዩን ከግል ወደ ሃገር ጉዳይነት ሊያመጣው ይገባል የሚል ነው፡፡  

ስጋቶቹ ብዙ ቢሆኑም በዋናነት መነሣትና መታየት አለባቸው ከምላቸው ውስጥ የመጨረሻው 

ነጥብና የፕሬሡ መከራከሪያ ሆኖ የቀረበው ደግሞ ግብጽ ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፍ  ፍርድ ቤት 

ብትወስደው ምን ይውጠናል? የሚለው ሃሳብ ነው፡፡ ከላይ የሠፈሩትንና ኢትዮጵያ በአግባቡ 

ያልያዘቻቸው ነጥቦች ናቸው በማለት ትችት የወረደባቸው ጉዳዮችን በርግጥም ማሠብና ማስታወስ 

ተገቢ ቢሆንም መታረም ያለባቸው ነጥቦችም በተነሡት ክርክሮችና ማሣያዎች ላይ እንዳሉ 

ለማስተዋል አይከብድም፡፡  
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የመጀመሪያው ስህተት  ለግብጽ አምባጓሮ ኢትዮጵያ የያዘችው አቋምና የእሾህን በሾህ 

መልስ አለመስጠቷ ህዝብን አስመርሯል መባሉ ነው፡፡ ምክንያቱም ሁሉም በየግሉ በሂደቱ ላይ 

የየራሱ እይታና ምልከታ ቢኖረውም እንደ ህዝብ የተደረገ ጥናት ሳይኖር ህዝቡ መሮታል ብሎ 

ማወጅ በራሱ ስሜታዊነት ስለሆነ መታረም አለበት፡፡  

ሁለተኛውና ለክርክር የቀረበው ጉዳይ ደግሞ የግብጽ መንግስት በይፋ በአንዲት ሉዓላዊት 

ሃገር ላይ ላደረገው ፉከራና ዛቻ ይቅርታ ሣይጠይቅ ሚኒስትሯን ተቀብሎ ማነጋገሩን የተመለከተው 

ነጥብ ነው፡፡   

በእኔ እይታና ምልከታ ግን ከዚህ አምባጓሮና ከግብጽ ይቅርታ አለመጠየቅ እንዲሁም 

ሚንስትሯን ተቀብሎ ከማነጋገር ኢትዮጵያ አትርፋለች ግብጽ ደግሞ ክፉ ክስረትን ከስራለች፡፡ 

ምክንያቴ  ደግሞ የዓባይን እና በዓባይ ውሃ ላይ የተነሡ ውዝግቦችንና ከትብብር ማዕቀፍ 

መፈረምና አለመፈረም ጋር ተያይዘው ተነሥተው ወደነበሩ ሠጣ ገባዎች ይመልሠኛል፡፡  

እንደሚታወቀው ግብጽ በቅኝ ግዛት ዘመን የተፋሠሡ ሃገራትን ወደጎን ብላ ከሡዳን ጋር 

ብቻ ሊያውም 2/3ኛ የሚሆነውን መብት ለእራሷ አድርጋ ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ የውሃውን 

85 በመቶ መነሻ ሃገርና ሌሎችንም የተፋሠሱ ሃገራት ወቅታዊና የግድ የሆኑ ጉዳዮች ለመስማት 

ባለመፍቀድ ባለችበት በመርገጧ ሳቢያ ከተፋሰሱ ሃገራት የሚበዙቱ የትብብር ማዕቀፉን 

ፈርመዋል፡፡  

በየፓርላማው በማፅደቅ ሂደት ላይ መሆናቸው ተፈጥሯዊ መብታቸውና ዓለማቀፋዊ 

ተቀባይነት ያላቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ሂደት የወንዙ ዋነኛ ምንጭ የሆነችው 

ኢትዮጵያ በሠጥቶ መቀበል መርህና ለwin win አቀራረብ ስለጋራ ልማትና ስለጋራ ተጠቃሚነት 

ያላትን አቋም እንደያዘች ባለችበት ሰዓት ከሁሉ በላይ ደግሞ በገዛ ሃገሯ ላይ ማንንም ሳታማክር 

ያሻትን የመገንባትና የመሥራት ሉዓላዊ መብት ያላት ሆኖ ሳለ የግብጽ ያለፉ መንግስታትን 

ስህተት ያልተማሩት የ21ኛው ክፍለ ዘመን የግብጽ አመራሮች ለመላው ግብፃውያን በዓባይ ውሃ 

ላይ የተሣሣተ መረጃ የሚሠጡ መሆናቸው ከግብጽ ህዝብ ጋር እንዳያቃቅረን ሲባል ፤ኢትዮጵያ 

ኑና የህዳሴው ግድብ ይጎዳችሁ እና አይጎዳችሁ እንደው በጋራ የባለሙያ ኮሚቴ አዋቅረን እናጥና 

ማለቷ፤ ኢትዮጵያ ለጋራ ልማትና ለጋራ ተጠቃሚነት   ያላትን ያሰለጠነ አስተሳሰብ ለዓለም 

እያረጋገጠላት በሚገኝበት ሰዓት ላይ፤ ከግብጽ ህዝብ ጋር በተቃራኒ የሚገኙ የሥልጣን ጥመኞች 

አምባጓሮ አነሱ ብሎ በእነሱ ቅኝት አለመጓዝ ብልህነትና አትራፊነት ሲሆን፤ በአንፃሩ ግብጽ 

ለሰጥቶ መቀበል መርህ እንደማትገዛና አቋሟም አለም ካለችበት ሁኔታ ጋር የማይጣጣም ስለመሆኑ 

የተፋሠሡን አጠቃላይ ሃገራት በተለየና ከግብፅ ጋር ላልወገነ አቋም ከመዳረጉም በላይ በዓለም 
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አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ የግብጽ መንግስታት ፊውዳልነትና ኋላቀር መሆን የተገለጠበት ባጠቃላይ 

አለምን ለእኔ ብለህ ስማ ያስባለ አምባጓሮ መሆኑ ግብጽን ጭልጥ ላለ ኪሣራ ዳርጓታል፡፡  

የዚህ ኪሣራ ማሣያም ግብጽ ለብድርም ሆነ ለትርምስ የሚሠማትና የሚያጅባት ሃገር 

ማጣቷ ሲሆን ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትም ሆነ አመታዊ ደጓሚዋ አሜሪካ ፊት መንሣታቸውም 

የግብጽን ኪሣራ የሚያረጋግጥና የኢትዮጵያን አትራፊነት የሚያመላክት ነው። 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ የትብብር ስምምነት ማዕቀፍ በተፈረመና የየሃገራቱ ፓርላማ አጽድቆት 

ወደተግባር እንዲገባ በታሰበበት ሰዓት፤ ግብፅ የገጠማትን ቀውስ ተከትሎ ታላቁ መሪ እስክትረጋጉ 

እንጠብቃችኋለን ብለው አሁን ላይ ማዕቀፉን የኢትዮጵያ ፓርላማ ማፅደቁና ሌሎቹም በዚህ ሂደት 

ላይ መሆናቸው በአናቱም ዩጋንዳ በይፋ ግድብ የመገንባት ሥራ መጀመሯ፤ በሌላ በኩል ደግሞ 

ብትጠብቁን ብላ ሥታበቃና ጠብቀናት ስናበቃ በሌላ አምባጓሮ መጠመድ የሃገሪቱን ቃል አባይነት 

እና አቋም የለሽነት ያጋለጠ ሲሆን ኢትዮጵያ ዓለም እየተገዛበት ላለው የሠጥቶ መቀበል መርሆ 

እስከ ጥግ ድረስ የምትሄድና ለጋራ ብልፅግና የምትሠራ ሃገር፤ ዓላማዋም ከድህነት መውጣት 

መሆኑን ያመላከተና ትርፋማነታችንን ያረጋገጠ ሃቅ ነው፡፡  

በዚህ አግባብ ደግሞ ጋዜጦቹም እንዳሉት መንግስት የግብጽን   ዛቻ ሌላ ጊዜ ደግሞ 

የውይይት  ፍላጎቷን ማስተናገዱ  የዲፕሎማሲ የበላይነቱን እያረጋገጠ እንጂ  ቁማሩ ሳይገባው 

ቀርቶ እንዳልሆነ ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል፡፡  

ሌላውና ሊፈተሽ የሚገባው ጉዳይ የኢትዮጵያን የኮሙኒኬሽን ሥርዓትና ከዚሁ ጋር ተያይዞ 

ኢትዮጵያ የኤክስፐርቶቹን ቡድን የጥናት ውጤት ይፋ አለማድረጓ ግብጽ ደግሞ ለህዝቧ ይፋ 

አድርጋለች በማለት የቀረበው መከራከሪያ ነው፡፡ እዚህ ላይ መጀመሪያ መወሰድና ግንዛቤ 

ሊያዝበት የሚገባው ጉዳይ የዓባይ ጉዳይን ከግብጽ አንፃር ሆነን እና ከኢትዮጵያ አንፃር ሆነን 

የማየት አግባብነት ነው፡፡  

አሁን ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ የዓባይ ውሃና የህዳሴው ግድብ ግንባታ ከኢትዮጵያ አንፃር 

ፖለቲካዊ ጎኑ ያመዝናል፡፡ ከግብጽ አንፃር ተጀምሮ እስኪያልቅም ዓባይን የግብፅ ትሩፋትና 

የህልውና ጉዳይ አድርገው በሚወስዱትና ከዓባይ ጎን ለጎን ሌላ አማራጭ ለማይሹት ግብፆች የውሃ 

ባለሙያነታቸው ቢያመዝን የሚገርም ባይሆንም አሁን ባለው ሁኔታ ግን ለእነርሱም ፖለቲካዊ ጎኑ 

የሚያደላ ሲሆን ልዩነቱ የግብፅ ፖለቲከኞቹ ከላይ በተጠቀሠው “የህልውና ጉዳይ” የሚል የተሣሣተ 

ግንዛቤ የውሃ ባለሙያ መሆናቸውና ፖለቲከኞቹ የሚሠጡት አስተያየት እንደባለሙያም እንደ 

ፖለቲከኛም ከመሆኑ ላይ ነው፡፡  



5 
 

 ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያም ብትሆን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር የውሃ ባለሙያ 

እንደመሆናቸውና ዓባይ ፖለቲካዊ እንድምታው የሚበዛ ድርሻ ያለው ከመሆኑ ጋር በተያያዘ 

የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ከሚሠጡት መረጃ ባሻገር በተለይ ከሠሞኑ የተለያዩ የውሃ 

ባለሙያዎችና በተለይም ከጥናት ቡድኑ ዓባላት የሆኑት ባለሙያዎች አስተያየትና መረጃ እየሠጡ 

መሆናቸው ላይ ግልፅነት ሊያዝ ይገባል፡፡  

በሌላ መልኩ ደግሞ የመንግስት ቃል አቀባይ የሚሠጠው መረጃ ከየትም አምጥቶ ሣይሆን 

ከባለሙያዎቹ የተሠጠውን መረጃ ለህዝብ በሚሆን መልክ አበጅቶ በመሆኑና ዓለም አቀፍ 

አሠራርም በመሆኑ ሌላ ትርጉም ሊሠጠው አይገባም፡፡ ሌላ ትርጉም ማለቴ ደግሞ ያለምንም 

መነሻ ሳይሆን ወደመጨረሻ አካባቢ መፈተሽ አለበት ስል ካነሣሁትና ከእነዚሁ የፕሬስ ውጤቶች 

ዓባይን ከግል ወደ ሃገር መቀየር ያስፈልጋል የሚለው አስተሳሰብ ትክክል አለመሆኑን ለማመላከት 

ነው፡፡  

ይኸውም ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሀ ብሎ ሥራ በጀመረ ሰዓት ፊሽካውን የነፉት 

ታላቁ መሪ “እኛው ግንበኛ እኛው መሃንዲስና እኛው የገንዘብ ምንጭ ሆነን እንሠራዋለን” 

ማለታቸው የግድቡ  አሠሪ እንዲሁም ባለቤቱ ህዝቡ መሆኑን ለማረጋገጥና ግድቡ የአንድ ገዢ 

ሥርዓት ሳይሆን የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን መሆኑን ለማመላከት መሆኑ እየታወቀ አንዳንድ 

ጥገኛ ፓርቲዎች ቀደም ብለው ግድቡን የአረቡን ዓለም አብዮት ማስቀየሻ ነው ሲሉ 

እንዳልከረሙቱ ሁሉ ግድቡ ተጨባጭ መሆኑን ቀድመው ቢያውቁትም በግብጽ አምባጓሮ  

ህዝቡም ተጨባጭነቱን የበለጠ እንዲያምን ያስገደደው መሆኑን ሲገነዘቡ ግድቡ የኢህአዴግ 

ሳይሆን የህዘብ ሊሆን ይገባዋል ሲሉ የሚሠጡትን የላም ባልዋለበት አስተያየት ተከትለን የገዢው 

ሥርዓት ነው በማለት መናገር ተገቢነት የሌለውና አሣፋሪ ነው፡፡  

ሌላውና መገለጽ ያለበት ደግሞ የመረጃ ፍሠታችንን በተመለከተ የተሰጠው አስተያየት 

ነው።  የእኛን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ እና ግብጽን አክሣሪ በሚያደርግ ሁኔታ ግብፅ እራሷ  

የእኛን ሥራ እየሠራች በመሆኑ የእኛ ዝምታና አስተውሎት በራሡ የኮሙኒኬሽን ትርፋማነት 

ያስገኘልን መሆኑንም ማሠብ ተገቢ ሢሆን፤ የኤክስፐርቶቹን የጥናት ውጤት በተመለከተ ግን 

ግብጽ ለህዝቧ ይፋ አድርጋለች የሚለው ሃሣብ በመሠረቱ የተሣሣተ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡  

መጀመሪያ ሪፖርቱ ይፋ የሚደረግበት ሥርዓትና አካሄድ እንዳለው በሠነዱ የተመለከተ 

ሲሆን በአጠቃላይ ይዘቱ ግን ሃገራቱ የየራሣቸውን አስተያየት መስጠት የሚችሉበት አግባብ 

በመኖሩ በኢትዮጵያና በሡዳን ባለሥልጣናት በኩል እንደተገለፀው ግብፅና ሡዳን ከህዳሴው ግድብ 

እንኳንስ ሊጎዱ የበለጠ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ሪፖርቱ ማመላከቱን የገለጹ ሲሆን ግብጽ ደግሞ 

ቀደም ብሎም እንደሚገመተውና የዜሮ ሠም ጌም አስተሣሠብ ውጤት የሆነው ተቀባይነት  
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የለውም የሚለውን ምላሽ ቢጠበቅም ጠቃሚም ነው ጎጂም ነው የማይል መሃል ላይ የሠፈረ 

አስተያየት ብቻ ነው የሰጠችው።  

በመሠረቱ ሪፖርቱን በፈለጉት መንገድና ጊዜ ይፋ እንዲያደርጉ ስምምነት ቢኖራቸውም 

እንኳ ከሪፖርቱ ስፋት (አጠቃላይ 48 ገጽና ዝርዝር ከ800 በላይ ገፅ) ያለው ከመሆኑ አንፃር በዚህ 

ጊዜ ውስጥ በጥንቃቄ መርምሮ ይፋ ማድረግ ከባድና የማይቻል እንደሆነም ሊታወቅ ይገባል፡፡  

ስለሆነም ሃገራቱ ስምምነታቸውን እና ሥርዓቱን መሠረት አድርገው ጉዳዩ  ካለው ከፍ ያለ 

ትኩረት አንፃር በጥንቃቄ መርምረውና መዝነው ለህዝባቸው ይፋ ማድረጋቸው የሚጠበቅ ሲሆን 

ኢትዮጵያም ከላይ የተጠቀሠውን ምክንያት ለህዝቧ አቅርባ ወደፊት የሪፖርቱን ውጤት ይፋ 

እንደምታደርግ ማስታወቋ ሊያስኮንናት አይገባም፡፡ ግብጽ ጉዳዩን አለማቀፍ ፍርድ ቤት ይዛው 

የሄደች እንደሁ ምን ይውጠናል? ለተባለው እሷን የሚውጣት ነገር ይኖር እንደው እንጂ እኛን 

የሚውጠን አንዳች ነገር አይኖርም፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ግብጽ ፍርድ ቤት መሄድን  ብትፈልገውም 

ኢትዮጵያ እስካልፈለገችው ድረስ የሚያስገድዳት የህግ አግባብ ባለመኖሩ ነው፡፡ የዓለም አቀፉ ህግ 

አሠራር ከዓለም አቀፍ የፖለቲካ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ጋር የሚያያዝ በመሆኑ ሁለት ሃገራት 

በአንድ ጉዳይ ላይ ሳይግባቡ ከቀሩና ጉዳዩ ለግጭት የሚዳርግ ከሆነ ፍርድ ቤት ለመሄድ 

የሁለቱንም ሃገራት ፈቃደኝነት የሚጠይቅ ስለመሆኑ በዓለም አቀፉ ህግ የተደነገገ ጉዳይ ነው፡፡ 

ስለሆነም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ፊት ቀርባ በግብፅ ልትረታ ይቅርና አለመቅረቡም 

መብቷና ፍላጎትዋ በመሆኑ ጉዳዩ  በግብጽ የተፈጠረውን አለመረጋጋት መንግስቷ ህዝቡን 

ያረሣሣበት ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጥረው አንዳች ነገር የለም፡፡  

ይህ እንዳለ ሆኖና ሉዓላዊ ሃገራት ምንግዜም ቢሆን ፍርድ ቤት የሚቀርቡት በፈቃደኝነት 

መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ የምታከናውነው በገዛ ሃገሯ ውስጥ መሆኑና 

ግድቡም ግብጽን አልያም ሱዳንን ለመጉዳት ሣይሆን እራሷንም ሆነ እነዚህኑ ሃገራት ለመጥቀም 

በመሆኑ የግብጽ ፍርድ ቤት እንሄዳለን ፉከራ ጉንጭ አልፋ ነው የሚሆነው፡፡ ሌላው እንደ ሥጋት 

የተነሣው ጉዳይ ኢትዮጵያ ሌሎቹን በተለይም የኢንቴቤውን የትብብር ስምምነት የፈረሙ 

ሃገራትን ትታ ከግብጽና ከሡዳን ጋር የሦስትዮሽ ድርድር ለማድረግ መሞከሯ ጉዳት አለው 

የሚለው ነው፡፡ ሆኖም ግን የናይል ተፋሰስ አካሄድ የተለያየ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡  

ኢትዮጵያ ከሌሎቹ ወይም የትብብር ስምምነቱን ከፈረሙት ሃገራት ጋር አንድ 

የሚያደርጋትና የሚያገናኛት የዓባይ መነሻና ምንጭ በመሆኗ ነው፡፡ በሌላ መልኩ ደግሞ 

ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገነባው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በቀጥታ የሚመለከተው ደግሞ ግብፅ፣ ሱዳንን 

እና ኢትዮጵያን ነው፡፡ ይህም በመሆኑ ነው በግድቡ ላይ ጥያቄ እንዲነሣና ጥናት እስከማድረግ 

የዘለቀ ድርድር እና ንትርክ የተፈጠረው፡፡ ስለሆነም ከናይል ተፋሰስ ሃገራት ጋር እንዳለን 
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ግንኙነትና አካሄድ ከየሃገራቱ ጋር ድርድር ማካሄድ ተገቢና የሚጠበቅ ነው፡፡ ይህን  አሠራርና 

አካሄድ ደግሞ የላይኞቹ ተፋሰሥ ሃገራትም የሚያውቁትና የሚቀበሉት በመሆኑ ምንም ዓይነት 

ልዩነት ከኢትዮጵያ ጋር ለመፍጠር አያስችላቸውም፡፡ በአጠቃላይ ግን የፕሬሶቹን ስጋትና ጥቆማ 

የሚመለከተው አካል ወስዶ መመዘን እንዳለበት ቢሠማኝም በእኔ እይታና ምልከታ ግን እመሬት 

ላይ ያለው እውነትና ተጨባጭ ነገር ከላይ የተጠቀሠው መሆኑን እያስታወስኩ ከዚሁ ጎን ለጎን ግን 

በዓባይ ጉዳይ ላይ አጋጣሚው የፈጠረልንን ምቹ ሁኔታ ተጠቅመን ስለአካባቢያችንና ግድባችን 

መከራከርና ሃሣብ መለዋወጣችን መለመድ እንዳለበት እና በዚህ እንደሚቀጥል ተሥፋ በማድረግ 

አበቃሁ፡፡           


