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ዕውን የአባይ አቅጣጫ ቅየራ ግብፅንና ሱዳንን ይጎዳልን? 

                                        ዘአማን በላይ 

                                       bzaman@yahoo.com 

“…ውድ አንባቢያን ለህዳሴው ግድብ ግንባታ እንኳንስ 

ገንዘባችንን ቀርቶ ደማችንንና አጥንታችንን አንሰጥም 

እንዴ?...እኔ የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ በአስተዋይ ዕይታ 

የወደፊቷን የበለፀገች ኢትዮጵያን ለማየት ሲባል 

ለተወሰነው ውሳኔ አይደለም ገንዘቤ፣ ደሜና አጥንቴ 

ለግድቡ ሲሚንቶና አሸዋ ከሆኑ ለመሰጠት ዝግጁ ነኝ።

…” 

ይህን አባባል የወሰድኩት ሰሞኑን በአይጋ ፎረም ድረ-ገፅ ላይ አቶ ሐብታሙ አባይ 

የተባሉ ፀሐፊ ዜጋዊ አስተያየታቸውን “የአባይ ወንዝ አቅጣጫ መቀየርና ስሜታዊ 

ዜናዎች” በሚል ርዕስ ካቀረቡት የእንግሊዝኛ ፅሑፍ ላይ ነው። እርግጥ ፀሐፊው የሁሉንም 

ኢትዮጵያዊያን ስሜት ሊባል በሚችል መልኩ ሃቁን ያንፀባረቁ በመሆናቸው፤ የእርሳቸውን 

ሃሳብ በመደገፍ እኔም በጉዳዩ ዙሪያ የበኩሌን ለማለት ብዕሬን እንዳነሳ ምክንያት 

ሆነውኛል። እናም ባሉበት ቦታ ‘ብዕርዎን ይባርከው’ የሚል ምስጋናዬ ይድረሳቸው።  

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝቦች በራሳቸው ገንዘብ፣ ጉልበትና ሙያዊ አቅም 

በመገንባት ላይ የሚገኙት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ አንዱ አካል የሆነው የአባይ 

ወንዝን ተፈጥሮአዊ የአፈሳሰስ አቅጣጫን የማስቀየር ስራ ሰሞኑን መነጋገሪያ አጀንዳና 

ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ ሰንብቷል። ታላላቅ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ሳይቀሩ ለጉዳዩ 

ትኩረት በመስጠት ክንዋኔውን በተለያዩ መንገዶች ዘግበውታል። ከእነዚህ ሚዲያዎች 

ውስጥ አብዛኛዎቹ የወንዙን አቅጣጫ ማስቀየስ ስራ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ሲዘግቡ፤ 

ጥቂቶቹ ደግሞ ‘የውሃ ጦርነት ሊነሳ ይችላል’ የሚል አስገራሚና የፈጠራ ‘ትረካዎችን’ 

በማስተላለፍ ተግባር ላይ ተጠምደው ነበር።  

   የጉዳዩ ባለቤት በሆኑት በግብፅና በሱዳን የሚገኙ ጋዜጦችና ድረ-ገፆችም 

የተለያዩ ፖለቲከኞችንና ግለሰቦችን በማናገር እንዲሁም የራሳቸውን ምልከታ በማከል 

የተዘበራረቁ ዕይታዎችን አስደምጠዋል። በተለይም አንዳንድ የግብፅ ፖለቲከኞችና ድረ-
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ገፆች የአባይ ወንዝ ተፈጥሮአዊ አቅጣጫውን መቀየሩን አስመልክቶ “አስደንጋጭ፣ 

ያልተጠበቀና አስገራሚ” የሚሉና ከዕውነታው ጋር የሚጣረሱ አስተያየቶችን ጥቂት 

የሳዳትና የሙባረክ ቅሪቶችም  አስደምጠውናል። ቀና አስተሳሰብ ያላቸውና ሁሉም ወገን 

አሸናፊ የሚሆንበትን “win-win approach” በመመርኮዝ በጋራ ጥቅም በትብበር መስራት 

መፍትሔ ነው የሚሉ እጅግ የበዙ ግብፃውያን ምልከታ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለቴ ነው። 

እናም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ከተዛባ አስተያየት ሰጪዎቹና ከግብፅ ሚዲያዎች 

የተገነዘብኩት ነገር ቢኖር፤ እንደ አንዋር ሳዳትና ሆስኒ ሙባረክ የአገዛዝ ዘመኖች፤ ዛሬም 

በሰበብ አስባቡ አባይ የሀገሪቱ የውስጥ ፖለቲካዊ ሽኩቻ “አቀጣጣይ ነዳጅ” መሆኑን ነው።  

ያም ሆነ ይህ ግን የዚህ ፅሑፍ ዋነኛ ዓላማ በግድቡ ግንባታ ዙሪያ የተሰጡ 

አስተያየቶች ላይ ማተኮር አይደለም። ይልቁንም ‘ዕውን የአባይ ወንዝ አቅጣጫ ቅየራ 

ግብፅንና ሱዳንን ይጎዳልን?’ የሚል አንኳር ነጥብን በማንሳት፤ የኢትዮጵያ መንግስት 

የወንዙን አቅጣጫ ማስቀየሩን ለምን ይፋ እንዳደረገ፣ ሁሉም ወገን በጋራ ትብብርና ጥቅም 

ላይ በቀና መንፈስ ተባብሮ እስከሰራ ድረስ በግድቡ ግንባታ የሚጠቀም እንጂ የሚጎዳ 

አካል ሊኖር እንደማይችል እንዲሁም ኢትዮጵያዊያን በግድቡ ግንባታ የሌሎችን ሀገራት 

የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያስጠብቁ አለመሆናቸውን የሚያመላክቱ ጉዳዮችን ይዳስሳል። 

ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው የሀገራችን መንግስት አለቃው ህዝቡ 

ነው። በመሆኑም በህዝቡ ዙሪያ መለስ ተሳትፎ የሚከናወኑ ማናቸውም የልማት ተግባራት 

ተመልሰው ለህዝቡ መገለፅ ይኖርባቸዋል። ይህ ደግሞ የአንድ ዴሞክራሲያዊ መንግስት 

የግልፅነትና የተጠያቂነት አካሄድ ነው። ታዲያ ይህን ሃቅ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ 

አኳያ ስንመለከተው፤ በመግቢያዬ አካባቢ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ግድቡ እየተሰራ 

ያለው እንኳንስ ገንዘቡን፣ ዕውቀቱንና ጉልበቱን ቀርቶ ደምና አጥንቱን ለግድቡ ማሰሪያ 

ለማዋል ቆርጦ በተነሳው በሀገራችን ህዝብ ነው።  

በዋነኛነት የግድቡ ባለቤት የሆነው ይህ ህዝብ ደግሞ ቦንድ በመግዛት የግንባታውን 

ሂደት በማሳለጥ ላይ በመሆኑ፤ ገንዘቡ እንዴት ጥቅም ላይ እንደዋለ የማወቅ መብት 

አለው። እናም በእኔ እምነት የሀገራችን መንግስት የአባይ ወንዝ አቅጣጫ ማስቀየር 

ስራውን በይፋ ያወጀበት ምክንያት የግድቡ ስራ የት እንደደረሰ ለዚህ ህዝብ ለማሳወቅ 

ነው—የግድቡ ዕውን መሆን የሚወሰነው በህዝቡና በህዝቡ ብቻ ነውና። ስለሆነም የወንዙ 

አቅጣጫ መቀየር በግልፅ መነገሩ ከዚህ ዴሞክራሲያዊና ግልፅነት ከተሞላበት አካሄድ 
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ውጪ የትኛውንም ወገን ለማስከፋት አለመሆኑ መታወቅ ያለበት ይመስለኛል—ሌሎች 

ወገኖችን ከማስፋት የሚገኝ አንዳችም ልማታዊ ጥቅም የለምና። 

ለነገሩ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንዲህ ዓይነት ሌሎችን የማስከፋት አካሄድን 

የሚከተሉ አይደሉም። ምክንያቱም ከጎረቤት ሀገራት አሊያም ከሌሎች የልማት ተጠቃሚ 

ወገኖች ጋር ያላቸው ግንኙነት በመርህ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ነው። ለአብነት ያህል 

በ1995 ዓ.ም ላይ በወጣው የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይና ደህንነት የደህንነት ፖሊሲና 

ስትራቴጂ ላይ ግብፅን አስመልክቶ በግልፅ እንደተመለከተው፤ የአባይ ጉዳይ ጥቅሞችን 

በማጣጣም መርህ በሰላምና በድርድር የልማት እንቅስቃሴያችንን በማይጎዳ መልኩ 

እንዲፈታ ማድረግ እንደሚኖርብን ያስረዳል። ይህም ሀገራችን በአባይ ወንዝ ላይ 

በምታከናውነው ማናቸውም የልማይ ስራዎች ላይ ወንድም ከሆነው የግብፅ ህዝብና 

መንግስት ጋር ሁሉም ወገን እኩል አሸናፊ የሚሆንበትን “win-win approach” በመከተል 

በቀጣናው ብሎም በአፍሪካ ደረጃ ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስር እንዲኖር ቁርጠኛ አቋም 

ያላት መሆኑን ሁነኛ አስረጅ ይመስለኛል።  

ከዚህ አኳያም ሀገራችንና ህዝቦቿ በመገንባት ላይ የሚገኙት ታላቁ የህዳሴ ግድብ 

ክንዋኔ እንድ አካል የሆነው የወንዙን አቅጣጫ የማስቀየርም ይሁን የግድቡ ጠቅላላ 

የግንባታ ስራዎች የሌሎችን ጥቅሞች ለመፃረር ሳይሆን የጋራ ጥቅሞችን ለማጣጣም 

ተብለው የሚሰሩ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል ባይ ነኝ። ለምን ቢባል ኢትዮጵያ 

የአባይ ወንዝን ከሌሎቹ የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለጋራ ዕድገት ጥቅም 

ለማዋል ብቻ የምትፈልግ ሀገር በመሆኗ ነው። በአሁኑ ወቅት በተተለመው አዲስ የልማት 

አቅጣጫም ወንዙን ገንቢ በሆነ መንገድ ለመጠቀም እየተንቀሳቀሰች ያለችውም ለዚሁ 

ነው። ይሁንና የወንዙ አቅጣጫ ቅየራ ስራን አንዳንድ አካላት ከውሃው መጠን ቅነሳ ጋር 

እያያዙት ይገኛሉ። እንዲያውም የግብፅንና የሱዳንን ጥቅም ይጎዳል እስማለት የደረሱም 

አልታጡም። 

ለነገሩ በአንድ ግድብ ግንባታ ወቅት የወንዝን አቅጣጫ የማስቀየር ስራ የሚጠበቅና 

የተግባሩም አንድ አካል ነው። ዋነኛውን ግድብ ለመገንባትም እንደ ቅድመ-ሁኔታ የሚታይ 

ክንዋኔ ነው። ክስተቱን ቀለል ባለ አገላለፅ ስናየው አንድን በስተግራ በኩል ይሄድ የነበረን 

ውሃ ትይዩ በሆነ መንገድ በስተቀኝ በኩል እንዲሄድ የማድረግ ያህል ነው። ይህ ደግሞ 

ከቦታ ቅየራ ውጪ በውሃው መጠን ላይ የሚያደርሰው አንዳችም ጉዳት እንደሌለ ከማንም 
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የተሰወረ ጉዳይ አይደለም። እናም የወንዙ አቅጣጫ መቀየር ከአቅጣጫ ለውጥ ውጪ 

በምንም ዓይነት ሁኔታ ከውሃው የፍሰት መጠን ጋር የሚገናኝ አይደለም።  

እርግጥ በማንኛውም ግድብ ግንባታ ስራ ወቅት የወንዝን አቅጣጫ የማስቀየር ስራ 

የተለመደና በሁሉም ሀገራት ሲሰራበት የኖረ ነው። እንግዳ ነገር አይደለም። ለአብነት 

ያህል ግብፅ የአስዋን ግድብን፣ ሱዳን አታብራ እና ‘ናይል’ የተሰኙ ግድቦችን፣ ቻይና 

ሶስቱን ሸለቆዎቿን እንዲሁም አሜሪካ ሆቨር የተሰኘ ግድብን በሚገነቡበት ወቅት፤ ይህንኑ 

የወንዝን አቅጣጫ የማስቀየር ስራ አከናውነዋል። እነዚህ ተግባራት የሚያመላክቱትም 

ክንዋኔው አዲስ ነገር አለመሆኑን ነው። እናም ድርጊቱ ‘አስገራሚ፣ ያልተጠበቀና 

አስደንጋጭ ምንትስ’ የሚባል አይደለም።…ግና ሀገራችን ወንዙን ስታስቀይር ብሎም 

የህዳሴውን ግድብ ስትገነባ ይህ ሁሉ ጫጫታ የተፈጠረበት ጉዳይ ግልፅ ይመስለኛል። 

እርሱም ‘የአባይን ወንዝ እኛ ብቻ እንጠቀም፣ ሌላው ቢራብና ቢጠማ ጉዳያችን አይደለም’ 

ከሚል የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ የመነጨና የጋራ ጥቅም በሚመረጥበት በዛሬው ዘመናዊ 

ዓለም ውስጥ ተቀባይነት የሌለው ምልከታ ነው።  

እንደሚታወቀው ከዓባይ ወንዝ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ በቀደሙት የግብጽ ገዥ 

መደቦች በኩል የነበረው አቋም ፈፅሞ አምባገነናዊ ነበር፡፡ ግብፅን ያስተዳደሩ የነበሩት 

እነዚህ መደቦች የዓባይን ውኃ አንጡራ ሀብታቸው አድርገው የሚቆጥሩ ናቸው፡፡ ይህ 

አምባገነናዊ አቋምም በጋማል አብዱልናስር የስልጣን ዘመን ይበልጥ ስር የሰደደበት ሁኔታ 

እንደነበር ይታወሳል። የሳዳት መንግስትም የዓባይን ውኃ በብቸኝንት ለመጠቀም ከፍተኛ 

ፍላጎት ያለው መሆኑን በተግባሩ አረጋግጦ አልፏል። የአስዋን ግድብን በመገንባት ግብፅ 

በዓባይ ወንዝ ላይ ያላትን ተጠቃሚነትና ቁጥጥር ለማጠናከር ተንቀሳቀሷል፡፡ ሱዳን 

የግብጽን ተጠቃሚነት መብት የሚያስከብር ስምምነት እንድትፈርም በማስገደድም ከፍተኛ 

ድርሻ ነበረው፡፡ የተፋሰሱ ሀገራት ወንዙን ገድበው ግብጽን ከማጥፋታቸው በፊት፤ ይህንን 

በብቃት መመከት የሚችል መንግስት ማቋቋም ወሳኝ መሆኑን በተደጋጋሚ በመለፈርም 

ህዝቡን ሲያታልለው ነበር፡፡ 

በሳዳት እግር የተተካው የሙባረክ መንግስትም ቢሆን፤ የስልጣን መንበሩን በተረከበ 

ማግስት እንዲሁ ከአሮጌው ሥርዓት ጋር ተመሳሳይ የሆነ አምባገነናዊ አቋም ይዞ ነበር 

የቀጠለው፡፡ ይህ ሥርዓት  ሁሉንም የናይል ተፋሰስ ሀገራት ጥቅም የግብጽ ተጠቃሚነት 

ላይ አንዳች እንከን በማይፈጥር መልኩ ለማስጠበቅ ሲደረጉ ለነበሩ ተደጋጋሚ 
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ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ሁሉ አዎንታዊ ምላሽ ሳይሰጥ መቆየቱም ይታወሳል። ስርዓቱ 

የዓባይ ወንዝን አጠቃቀም በተመለከተ ይዞት የቀጠለው “ሌላው እየተራበ እኔ ልጥገብ” 

አቋም አበረታች ለውጥ ሳያሳይ ነበር በህዝባዊ ማእበል የተንኮታኮተው፡፡ በድምሩም እስከ 

ሙባረክ ድረስ በግብጽ የነበሩ ገዢ መደቦች በአባይ ወንዝ ላይ ፍፁም ያልሰለጠነና 

የስግብግብነት አቋም ሲያራምዱ የኖሩ ናቸው፡፡  

እንግዲህ ሰሞነኛው ‘የአባይ ወንዝ አቅጣጫ መቀየር ማለት ወደ ግብፅና ሱዳን 

የሚሄደውን የውሃ መጠን እንዲቀንስ ማድረግ ነው’ የሚል አራምባና ቆቦ እሳቤም ከእነዚሁ 

ቀደምት መንግስታት የተወሰደ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ የወለደውና የባለስልጣናቱ የስልጣን 

አጀንዳ ውጤት መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። ግና ይህ እሳቤ እንዳለፉት 

መንግስታት ከበስተጀርባው ያነገበው የህዝብን ተጠቃሚነት ሳይሆን የስልጣን አጀንዳን 

በመሆኑ ወደ ጋራው አብሮ እጅ ለእጅ ተያይዞ የማደግ አስተሳሰብ መምጣት የሚያስፈልግ 

ይመስለኛል—ሁሉም እኩል አሸናፊ ወደሚሆንበት የ“win-win approch”። እናም የግብፅም 

ይሁኑ የሱዳን ወንድሞቻችን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሀገራችንንና የታችኛውን የተፋሰሱን 

አባል ሀገራት እንዴት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ግድቡን የምትገነባው የኤሌክትሪክ ሃይልን 

ለማመንጨት ነው። ይህ የግንባታ ስራም የታችኛውን የተፋሰሱን አባል ሀገራት የውሃ 

ፍሰት የሚያስተጓጉል አይደለም። ምንም እንኳን የውሃ ሀብታችንን የማልማት ሙሉ 

መብት ቢኖረንም፤ ሀገራችን ማናቸውንም የግድብ ስራዎቿን ስታከናውን ግን ሃላፊነት 

በሚሰማው መልኩ ተፈፃሚ በማድረግ የምትታወቅ ናት። ለምሳሌ ያህል የተከዜ ወንዝ 

ግድብ ግንባታን ስታከናውን የሱዳን አርሶ አደሮችን ታሳቢ አድርጋ ሃለፊነቷን መወጣቷን 

ማውሳት ይቻላል። በመሆኑም ታላቁን የህጋሴ ግድብ ስትገነባም የጎረቤት ሀገሮችን፣ 

በተለይም የታችኛውን የተፋሰሱን ሀገራት ተጠቃሚነትን በመመልከት ነው።   

 ግድቡ የግብፅንም ሆነ የሱዳንን ግድቦች ከደለል ክምር የሚያድን ነው። ይህ 

ደግሞ ሀገራቱ ለደለል ማስጠረጊያ በሚል በየዓመቱ የሚያወጡትን በብዙ ሚሊዮን 

የሚቆጠሩ ዶላሮችን እንዲያድኑ ያደርጋቸዋል፡፡ በሱዳንም በየዓመቱ የሚደርስባት የጎርፍ 

መጥለቅለቅ ያስወግዳል። ከዚህ በተጨማሪም ሁለቱም ሀገራት ርካሽ የኤሌክትሪክ 

አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ። በግድቡ ሳቢያ ውሃው ለትነት ስለማይጋለጥ ቢያንስ ሶስት 

ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ውሃ ሊቆጠብና ለተፋሰሱ ሀገራት ጥቅም ሊውል ይችላል። ሀገራቱ 
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በተለያዩ ወቅቶች በዓባይ ወንዝ ላይ በሚፈጠረው ከፍተኛ ጎርፍ ምክንያትም በመስኖ 

ፕሮጀክቶቻቸው አካባቢ ሊደርስ የሚችለውን ውድመት የሚታደግላቸው ይሆናል፡፡  

በአንፃሩ ደግሞ ሀገራችን በአባይ ተፋሰስ ላይ ያለት በመስኖ ሊለማ የሚችል መሬት 

እጅግ ውስን ነው። ታዲያ ወንዙን በመገደብ የሚገኘው የውሃ ቁጠባ እንዲሁም ግብፅ 

ውሰጥ በምድረ በዳ ላይ በተገነባው የአስዋን ግድብ አማካኝነት ያለ አግባብ የሚተነው 10 

ቢሊዮን ሜትር ኪዮቢክ የሚጠጋ ውሃ ይህን የመስኖ ልማት ፍላጎትን በትክክል ሊያሟላ 

የሚችል ነው። እናም በታችኛው ተፋሰስ ሀገራትና በኢትዮጵያ መካከል የማይጣጣሙ 

ጥቅሞች ሊኖሩ አይችሉም።  

እርግጥ ሀገራችን በዋነኛነት ግድቡን የምትገነባው በማደግ ላይ ያለውንና ወደፊትም 

የመሪነት ሚናውን ከግብርናው ይረከባል ተብሎ የሚጠበቀውን የኢንዱስትሪውን ዘርፍ 

ለማስቀጠል የሚችል ኤሌክትሪክ ፍጆታ ለማግኘት ነው። ይህም ሀገራችንና ህዝቦቿ 

ካሉበት ድህነት በልማት ለመውጣትና ራሳቸውን ለመቻል የሚያደርጉት አንደኛው ጥረት 

ነው። ዳሩ ግን ይህን የልማት ጥረት ለማሳካት የታችኛውን የተፋሰሱን ሀገራት ጥቅሞች 

ለማቻቻል ሰርታለች፤ በመስራት ላይም ትገኛለች።  

ከግድቡ የግንባታ ዲዛይን ጀምሮ እስከሚገኘው የኤሌክትሪክ ሃይል ፍጆታ ድረስ 

የእነዚህን ሀገራት ከወንዙ አኳያ ሊያገኙት የሚገባቸውን ሁለንተናዊ ጥቅሞች ቀደም ሲል 

በጠቀስኩት አኳኋን ለማጣጣምና ሁሉም አሸናፊ በሚሆንበት መንገድ ቀይሳ 

እየተንቀሳቀሰች ነው። ለዚህም ነው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የፋይናንስና 

የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረሚካል ሰሞኑን ከጋዜጠኞች ጋር 

ባካሄዱት ቃለ-ምልልስ ፤ “እኛ ብሔራዊ ጥቅማችንን ብቻ የምንመለከት ግለኞች 

አይደለንም፣ አባይ ድንበር ተሻጋሪ ዓለም አቀፍ ወንዝ እንደመሆኑ መጠን የግብፅንና 

የሱዳንን ፍላጎቶችንና ጥቅሞችን ለማጣጣም የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን” በማለት 

የገለፁት። 

እንግዲህ የሀገራችን ፍላጎት ይህ ሆኖ ሳለ፤ የዚህን ፅሑፍ አቅራቢን እጅግ 

ያስገረመው ጉዳይ በህዳሴው ግድብ ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰድ ይገባል ያሉት ጥቂት 

የሙባረክ ቅሪቶች የተዛባ እሳቤ ነው። እንደሚታወቀው የሀገራችን ህዝብ ለዘመናት 

መጠሪያው የሆነውን ድህነት ከላዩ ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አሽቀንጥሮ ለመጣል 
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ልማታዊ ርብርብ እያደረገ ነው። በዚህም ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት በአማካይ ከ10 መቶ 

በላይ አማይ ዕድገትን ማስመዝገብ ችሏል። የህዝቡ ሃሳብና ምኞት አሁን ያገኘውን 

ተከታታይ ዕድገት ማስቀጠል እንጂ ልማቱን በሚያደናቅፍ ጦርነት ውስጥ መግባት 

አይደለም። እናም ጦርነት አውዳሚ መሆኑን ስለሚገነዘብ በእንዲህ ዓይነቱ የተሳሳተ 

መንገድ ለመጓዝ ፍላጎቱም ይሁን ጊዜው የለውም።  

በሌላ አገላለፅ ዛሬ በሀገራችን ጦርነትን የሚናፍቅ ስርዓት የሌለ መሆኑን መገንዘብ 

ያስፈልጋል። ምክንያቱም ስርዓቱ ዘወትር ጦርነትን ለማራቅ የሚተጋ እንጂ የሚመኝ 

አለመሆኑን ካለፉት ጊዜያት ክንዋኔዎቹ በተግባር ያረጋገጥነው እውነት ነው። ለዕድገት 

የሚያደርገው ርብርብም፤ ድህነትን በመቅረፍ ልማትን ለማምጣት ያለውን ቁርጠኝነት 

የሚያረጋግጥ ነው። እናም ጦርነትን የሚያስመዝዝ፣ ሕዝብን ከህዝብ ጋር የሚያፋጅ ልማት 

በመሰረቱ በዚህች ሀገር ውስጥ አይካሄድም፤ሊካሄድም የሚችል አይመስለኝም።  

በአንፃሩም ለግብፅም ቢሆን ጦርነት ጠቃሚ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም 

በየትኛውም መስፈርት ቢሆን በጦርነት ሊገኝ የሚችል ልማት ሊኖር ስለማይችል ነው። 

በጦርነት ውስጥ ሊኖር የሚችል ልማት ቢኖር እንኳን መልሶ በጦርነቱ ስለሚበላ ውጤቱ 

የዜሮ ድምር ፖለቲካ ክስተት ከመሆን አይድንም። በተለይም በውሃ ጉዳይ ወታደራዊ 

አማራጭ መፍትሔ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ የለም። ለምን ቢባል፤ ሁኔታውን የሚወስኑት 

በቅድሚያ የሶስቱ ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ መግባባት፣ ከፍ ሲልም 

የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች እንጂ ወታደራዊ አማራጭ ባለመሆኑ 

ነው—ከጉዳዩ እጅግ የራቀ ስለሆነ።  

እናም ከዚህ አኳያ ሰሞኑን የግብፁ የውሃ ሀብትና የመስኖ ሚኒስትር ዶክተር 

መሐመድ በሃኡዲን “በውሃ ጉዳይ ወታደራዊ አማራጭ የመውሰድ ጉዳይ በጣም የራቀ 

ነው፣ ችግሩንም አይፈታውም” በማለት የተናገሩት የሚያስማማ ጉዳይ ይመስለኛል። ከዚህ 

ጎን ለጎንም የሱዳን የባህልና ማስታወቂያ ሚኒስትርና የመንግስት ቃል አቀባይ ዶክተር 

አህመድ ቢላል ኦስማን በበኩላቸው፤ በሶስቱ ሀገሮች መካከል የውሃ ጦርነት እንዲነሳ 

የሚካሄዱ ቅስቀሳዎች እንዲቆሙ ጥሪ ማድረጋቸው ጦርነት ለየትኛውም ሀገር ቢሆን 

አዋጭ የጥቅም ማስጠበቂያ አለመሆኑን የሚያመላክት ዕውነታ ነው። ስለሆነም እኔ 

እስከሚገባኝ ድረስ የ‘ጦርነት ይካሄዳል’ ተረት አዘል የጦርነት ወሬ አዳማቂዎች የሆኑት 

ቅሪተ ሳዳት-ሙባረክ አቀንቃኞችና አንዳንድ ሃለፊነት የጎደላቸው የሚዲያ ውጤቶች ህልም 
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በሶስቱም ሀገራት ስለማይደገፍ “ላም አለኝ በሰማይ…” ከመሆን የሚዘል አይሆንም— 

ሊታሰብ የሚችል ጉዳይ አይደለምና። 

በመሰረቱ በመገንባት ላይ ያለው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሀገራችንን በርካታ ገንዘብ 

የሚጠይቃት ቢሆንም፤ ጥቅሙ ግን ለሶስቱን ሀገሮች በመሆኑ በሀገራቱ መካከል ውጥረትን 

ሊፈጥር አይችልም። እናም ሀገራችን እንኳንስ 120 ሜትር ስፋት፣ 21 ሜትር ጥልቀትና 

አንድ ኪሎ ሜትር ርዝመት ባለው ሁኔታ የአባይን ወንዝ አቅጣጫ ማስቀየሯ ቀርቶ፤ 

የምትገነባው ግድብም ቢሆን የግብፅንና የሱዳንን ጥቅም የመያረጋግጥ በመሆኑ የሚጎዱበት 

ምንም ዓይነት ምክንያት የለም። ጉዳት በሌለበት ቦታ ደግሞ ስለ ጦርነትም ይሁን ስለ 

ግጭት ማሰብ አይቻልም—ነገርዬው “ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንዲሉት ዓይነት 

ነውና። አዎ! ነገሩ የተገላቢጦሽ ነው። እንደሚታወቀው ምጣኔ ሀብት ሲያድግ የህዝቦች 

ተጠቃሚነት ይረጋገጣል። የህዝቦች ተጠቃሚነት ሲኖር ደግሞ ለግጭት መንስኤ የሚሆኑ 

ችግሮች በየደረጃው መቀረፋቸው አይቀርም። ይህም ለሰላም ድባብ መፈጠር ሁነኛ 

ምክንያት መሆኑ አይቀሬ ነው።  

እናም በግድቡ ዙሪያ ሀገራቱ ተባብረው ለጋራ ጥቅም ከሰሩ ምጣኔ ሀብታቸው 

ያድጋል፤ በዚህም ሳቢያ ሰላማቸው ይረጋገጣል። ይህም በቀጣናውም ይሁን በግብፅ ሰላምና 

መረጋጋት እንዲፈጠር ያደርጋል። ሁሉም ተጠቃሚ ህዝቦች እጅ ለእጅ በመያያዝ 

ያድጋሉ። የቁርኝታቸው አብሮነት የሰላምም ይሁን የልማታቸው ማሰሪያ ገመድ ይሆናል። 

ስለሆነም ይህንን የጋራ ሰላምና ልማይ መቋጠሪያ ገመድ አጥብቆ መያዝ ከተፋሰሱ ሀገራት 

የሚጠበቅ ይመስለኛል። ታዲያ እኔም የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት የአባይ ወንዝ የጥቅም 

እንጂ የግጭት መንስኤ እንደማይሆን በመገንዘብ፤ በዚህ ጉዳይ ያለ አንዳች ስጋት አሸናፊ 

እንጂ ተሸናፊ የማይኖርበትን አቅጣጫን እንደሚመርጡ፣ ችግሮች ካሉም የሶስትዮሽ የጋራ 

ትብብርንና ተጠቃሚነትን በመፍትሔነት እንደሚወስዱ በመተማመን ፅሑፌን ልቋጭ። 

ቸር ያሰንብተን።  

 

 


