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የማንችለው ነገር የለም! 
ክፍል ሁለት 

አዲስ ቶልቻ 

04-02-15 

በዚሁ ርእስ በቀረበ ክፍል አንድ ፅሁፍ ሰሞኑን በተለያየ ፕሮግራሞች ሲከበር የሰነበተውን 

የታላቁ የኢትዮጵያ ሀዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበትን አራተኛ ዓመት መነሻ 

በማደረግ፣ የህዳሴው ግድበ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ትርጉም፣ ህዝቡ ግድቡን ለመገንባት 

ያሳየውን ተሳትፎ፣ የግድቡ የመሰረት ድንጋይ ሲጣል የአዲሲቱ ኢትዮጵያ መስራች አባት 

መለስ ዜናዊ ያደረጉትን ንግግር እንዲሁም አሁን ያለውን የህዳሴውን ግድብ ለመገንባት 

ያስቻለ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ነባራዊ ሁኔታ ተመልክተን በተለይ ለግንባታው ወሳኝ 

የሆነው ሰላም በሃገሪቱ የተረጋገጠበትን ሁኔታ ተመልክተን ነበር ያቆምነው። በዚህ ክፍል 

ሁለት ፅሁፍ ደግሞ ገንባት መሰረት የሆኑትን ሃገራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎችና 

ዲፕሎማሰያዊ ሁኔታዎች ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን እንመለከታለን። 

 

ከሃያ ዓመታት በፊት አንገታቸውን አስደፍቷቸው የነበረው ብሄራዊ ጭቆና ከጫንቃቸው 

ላይ የወረደላቸው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሰርተው ሃብት አፍርተው 

የተሻለ ህይወት ለመኖር ያላቸው አቅም ፈርጥሟል፡፡ ቀደም ሲል የነበሩት ብሄራዊ 

ነፃነታቸውንም ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውንም አሳጥተዋቸው የነበሩት የመንግስት ሥርአቶች 

የልማት የመልማት አቅማቸውንም ነበር የገደሉት።  

 

ማንነቱ እውቅና ተነፍጎት ከሰው በታች የሚቆጠር ሰው፣ ዘር ማነዝሩ ለዘመናት በኖሩበት 

መሬት ላይ የመሬት ባለይዞታነቱና ያመረተው ምርት የባሌትነት መብቱ የተነፈገ ሰው 

እንዴት አድርጎ የልማት ተነሳሽነት ሊኖረው ይችላል? እናም የኢትዮጵያ ብሄሮቸ፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ብዝሃነትን የሚያስተናግድ አሳታፊ ዴሞክራሲያዊ ሥርአት ሰፍኖ 

ብሄራዊ ጨቆናው ሲወገድላቸው፣ የመሬታቸውና በጉልበታቸው ያመረቱት ምርት ሙሉ 

ባለቤት መሆናቸው ሲረጋገጥ የልማት፣ የመበልፀግ፣ የተሻለ ህይወት የመኖር ፍላጎታቸ 

ተቀሰቀሰ። 
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ብዝሃነትን ያስተናገደውና አሳታፊ ዴሞክራሲን ያሰፈነው የኢፌዴሪ የመንግስት ሥርአት 

የመጀመሪያው የልማት እርምጃው አብዛኛው የሃገሪቱ የሰው ኃይል _ ከ80 በመቶ በላይ 

የተሰማራበት በገጠር በግብርና ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚኖረው አረሶ አደርን ምርታማነት 

በማሳደግ በቀን ሶሰቴ እንዲመገብ ማስቻል፣ ትርፍ አምርቶ ህይወቱ ወደተሻለ ደረጃ 

እንዲሸጋገር ማድረግ ላይ ያተኮረ ነበር። በሌላ አነጋገር በግብርና ላይ የተሰማራውን 

የሃገሪቱን ሰፊ የሰው ኃይል፣ በአርሶአደሩ እጅ ያለ መሬትና በየአካባቢ ያለን ውሃ 

በመጠቀም አረሶአደሩ በምግብ ራሱን እንዲችል፣ ገቢው እንዲያድግና ሃብት እንዲያፈራ፣ 

በዚህም በምግብ ራስን ከመቻል አልፎ የተሻለ ሕይወት እንዲኖር፣ በመጨረሻም አገራዊ 

የካፒታል ክምችት መፍጠር ላይ ያተኮረ ነበር።  

 

ለዚህ ፖሊሲ ተግባራዊነት አርሶ አደሩ በይዞታው ስር ባለው አነስተኛ ማሳ ላይ 

ምርታማነቱን እንዲያሳድግ፣ የረጅም ግዜ ድህነት ያሰከተለውን የካፒታል እጥረት የወለደ 

የድህነት ኡደት ለመስበር የብድር አቅርቦት ተዘጋጀ። እጅግ ኋላቀር የነበረውን 

የአመራረት ስልት ለመቀየር የባለሙያ ድጋፍና የተሻለ የምርት ግብአት (ማዳበሪያና 

ምርጥ ዘር) ቀረበለት። እነዚህ አመቺ ሁኔታዎች የአርሶ አደሩን ምርታማነት በማሳደግ 

የዛኑ ያህል ገቢውም እንዲያድግ አደረጉ። የአርሶ አደሩ ህይወትም የዛኑ ያህል መሻሻል 

ማሳየት ጀመረ። 

 

በአሁኑ ግዜ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የሚኖረው አርሶ አደር የኑሮ ሁኔታ ቀደም ሲል ከነበረው 

ጋር ሲነፃፀር በእጅጉ ተለውጧል። አሁን አርሶ አደሩ የተሻለ የመኖያ ቤት መገንባት 

ችሏል፤ ከሳር ክዳን ቤት ወጠቶ የቆርቆሮ ክዳን ቤት ውስጥ መኖር ከጀመረ አመታት 

ተቆጥረዋል። አሁን አርሶ አደሩ ወትሮ እንደነበረው ከከብት ጋር አንድ ቤት ውስጥ 

የሚኖርበት ሁኔታ ተቀይሯለ። ለከብቶቹ የተለየ በረት የመስራት አቅም ተፈጥሮለታል። 

 

አሁን አርሶ አደሩ ወትሮ አንደነበረው የተለያየ ቀለማት ባሏቸወ እራፊዎች የተጣጣፈ 

ዲሪቶ ቆምጣ መለበስ ከተወ አመታት ተቆጥረዋል። አሁን ያለተጣጣፈና ፀዱ መልበስ፣ 

ጫማና ካልሲ መጫማት ችሏል። ወትሮ እንደነበረው የአፈር መደብ ላይ መቀመጥና 

መተኛት ከተወ ከራርሟል። ለመቀመጫው ወንበር፣ ለመደገፊያው ጠረጴዛ፣ ለመኝታው 

አልጋና ፍራሽ መግዛት የቻለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። 
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አርሶ አደሩ አሁን ምግቡን የፋብሪካ የፍጆታ ምርት በሆነው የምግብ ዘይት፣ ቡናውን 

በስኳር አጣፍጦ መመገብና መጠጣት ጀምሯል። ድሮ እነዚህን የፍጆታ ምርቶች ምናልባት 

ምርት እንደሰበሰበ ባሉት አንድ ሁለት ሳምንታት ይጠቀምባቸው እንደሆን እንጂ የዘውትር 

ፍጆታዎቹ አልነበሩም። አሁን ከተማ ሲወጣ የአገሪቱ የቢራና ወይን ፋብሪካዎች 

ያመረቷቸውን ባለ ጣእም ቢራዎችና የወይን ጠጆች እየተጎነጨ ዘና የሚልበት ደረጃ ላይ 

ደርሷል። ድሮ የገበያ ቀን ከተማ ሲወጣ በሩቁ እያየ ያልፋቸው የነበሩት ቡናቤቶች ዛሬ 

አረሶ አደሩንም ማስተናገድ ጀምረዋል። 

 

ከዚህም ያለፉ አርሶ አደሮችም አሉ። አሁን አሁን በመቶ ሺሆችና በሚሊየኖች የሚለካ 

ሃብት ያፈሩ ባለፀጋ አርሶ አደሮችን መመልከት የተለመደ ነው። የጭነትና የህዝብ 

ማመላለሻ ካሚዮኖች፣ በአጥቢያቸው በሚገኙ ከተሞች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ 

ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ባለቤት ለመሆን የበቁ አርሶ አደሮች ቁጥር ቀላል አይደለም። 

ለእግራቸው የቤት መኪና፣ ሞተር ሳይክል የገዙም አሉ። ምርታማነታቸውን ለማሳደግ 

የውሃ መሳቢያ ሞተርና ጄኔሬተር የሚጠቀሙ አርሶ አደሮችን መመልከት እንገዳ መሆን 

ካቆመ ከራርሟል። በከተማ የሚከራዩ የመኖሪያና የንግድ ቤቶች ያስገነቡ አርሶ አደሮችም 

ሞልተዋል። በአስር አመታት ውስጥ ከምንም ተነስተው ወደሃገር በቀል ኢንቨስተር 

ባለሃብትነት የተሸጋገሩ በርካታ በለፀጋ አርሶ ቸደሮች በበገጠሪቱ ኢትዮጵያ ተፈጥረዋል። 

 

የአርሶ አደሩ ገቢ ማደግ በአርሶአደሩ ኑሮ መለወጥ ብቻ የተገደበ አይደለም። ገቢያቸው 

ያደገና በሚሊየን የቆጠሩ አርሶ አደሮች በሃገሪቱ ትልቅ የገበያ አቅም ፈጥረዋል። ይህ 

ንግድ እንዲስፋፋ ምክንያት ሆኗል። አሁን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ማንኛውንም 

አይነት ምርት መግዛት ይቻላል። ድሮ ግን ከተወሰኑ የፍጆታ ምርቶች ውጭ መግዛት 

የፈለገ ሰው ወደ ክፍለሃገሩ ዋና ከተማ አለያም ወደአዲስ አበባ ለመምጣት ይገደድ ነበር። 

የአርሶ አደሩ ገቢ ማደጉ ገበያ ወደ ሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች እንዲስፋፋ አድርጓል።  

 

ይህ የገበያ መስፋፋት የነጋዴውንና የአምራቹን ትርፋማነት በመጨመር ትልቅ 

የኢንቨስትመንት አቅም ፈጥሯል። የግብርናው ዘርፍ በዚህ አኳኋን ሃገራዊ የካፒታል 

ክምችት መፍጠር አስችሏል። በየክልሉ፣ በየዞኑና ወረዳ ከተሞች ትላልቅ ሆቴሎችን፣ 
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የዱቄት ማምረቻን የመሳሰሉ አነስተኛ ፋብሪካዎችን፣ ዘመናዊ የንግድ ሕንፃዎችን 

ማስገንባት የቻሉ ቀደም ሲል አነስተኛ ደረጃ ላይ የነበሩ ነጋዴዎች የተፈጠሩት ሰፊ 

መሰረት ያለው የግብርናው ዘርፍ እድገት በፈጠረው የካፒታል ክምችት ነው። በአጠቃላይ 

ይህ በገጠርና በግብርና ላይ ያተኮረ የልማት ፖሊሲ፣ ሃገሪቱ ባለፉ አስር አመታት 

ላስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛውን አስተዋፅአ አበርክቷል። 

 

መንግስት የተከተለው የልማት ፖሊሲ በገጠርና ግብርና ላይ ብቻ ያተኮረ አልነበረም። 

ከተማዎችን ማሳደግና የከተሜውን ሕይወት ማሻሻል የሚያስችሉ ፖሊሲዎችም ተነድፈው 

ተግባራዊ ተደርገዋል። ካለፉ ጨቋኝ አምባገነን ስርአቶች የተወረሰውን ስር የሰደደ የከተማ 

ስራ አጥነት ችግር ለማቃለል የተቀረፀው ፖሊሲና የተወሰደው እርምጃ ተጠቃሽ ነው። 

የመስራት አቅምና ፍላጎት ያላቸው በሚሊየን የሚቆጠሩ የከተማ ነዋሪዎች መንግስት 

ባመቻቻው የአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ተደራጅተው በተለያየ የምርትና የአገልግሎት 

ስራ ላይ ተሰማርተዋል።  

 

በአነስተኛና ጥቃቅን ለተደራጁ ዜጎች የብድር አቅርቦት፣ የሙያ ድጋፍ እንዲሁም 

የማምረቻና አገልግሎት መስጫ ቦታ ተመቻችቷል። በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት 

ከተደራጁ ዜጎች መሃከል ከምንም ተነስተው በመቶ ሺሆች፣ በሚሊየኖች የሚለካ ሃብት 

ለማፍራት የበቁ በርካቶች ናቸው። ከአነስተኛና ጥቃቅን ወደኢንቨስተር ባለሃብትነት 

የተሸጋገሩ በርካቶች ናቸው። 

 

በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከተሞችን አንድ ትልቅ ዎርክ ሾፕ 

አስመስሏል የተባለለት የመሰረተ ልማትና የህንፃዎች ግንባታ _ የኮንስትራክሽን ልማት 

በሚሊየን ለሚቆጠሩ ስራ አጥ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። ከመቼውም ግዜ በበለጠ ሁኔታ 

በአጭር ግዜውስጥ በአገልግሎት ዘርፍ _ የህክምና ተቋማት፣ የትምህርት ተቋማት፣ 

የትራንስፖርት አገልግሎት፣ የማስጎብኘት አገልግሎት፣ ሆቴሎች፣ ምግብቤቶች፣ 

መዝናኛዎችና ተዛማጅ ስራዎች፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች፣ የደህንነት 

ጥበቃ አገልግሎት፣ ወዘተ በከተማዎች አካባቢ ለበርካታ ዜጎች ሰፊ የስራ እድል 

ፈጥረዋል። በከተማዎች አካባቢ የሚታየው ፈጣን እድገት እስካሁን በተጨባጭ ከፈጠረው 
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የስራ እድል በተጨማሪ በወጣቶች ውስጥ ለወደፊት ስራ የማግኘትና የተሻለ ሕይወት 

የመኖር ተስፋ ፈጥሯል። 

 

በገጠርና በከተማ የዜጎች ገቢ ማደግ የፈጠረውን ከፍተኛ የፍጆታና የመገልገያ ምርቶች 

የመሸመት ፍላጎት (የገበያ ፍላጎት) የሚያሟላ አቅርቦት ለመፍጠር መንግስት የኢንደስትሪ 

ልማት ፖሊሲ ነድፎ ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል። ለዚህ ተገባራዊነት የሃገር ውስጥና 

የውጭ ባለሃብቶች በኢንደስትሪውና በሰፋፊ ግብርና ኢንቨስትመንት ላይ እንዲሰማሩ 

የሚያስችል ሁኔታዎች ተመቻቸተዋል። የግል ባለሃብቶች ሊሰማሩበት አቅምና ፍላጎት 

በሌላቸው የብረታብረት ኢንደስተሪ፣ የስኳር ፋብሪካን በመሳሰሉ ፕሮጀክቶች ላይ ደግሞ 

መንግስት ኢንቨስት አድርጓል።  

 

በዚህ መሰረት በርካታ የሃገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮች በተለያዩ የኢንደስትሪና 

የግብርና ዘርፎች ላይ ተሰማርተዋል። በተለይ ተጨባጭ ለውጥ ያሳዩት የጨርቃጨርቅና 

ከግብርናውም የአበባ እርሻ ኢንቨስትመንቶች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ በዚህ ረገድ 

የተመዘገበው ውጤት ቀደም ሲል ከነበረው ጋር ሲነፃፀር የሰማይና የምድር ያህል የተራራቀ 

ቢሆንም አሁንም ብዙ ይቀረዋል። 

 

በአጠቃላይ ከላይ የተጠቀሱት በገጠርና በከተሞች የተመዘገበው ድንቅ የኢኮኖሚ እድገት 

በመንገድ፣ በኃይል ማመንጫ፣ በቴሌኮምኒኬሽንና ሌሎችም መሰረተ ልማቶች ከተመዘገበው 

እድገት ጋር ተዳምሮ የዛሬ አራት ዓመት ታላቁን የኢትዮጰያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

ለማስጀመር ያስቻለ ትልቅ የኢኮኖሚ አቅምና ተነሳሽነት ፈጥሯል። ለግድቡ ግንባታ 

የሚያስፈልገውን 80 ቢሊየን ብር የሚያመነጨው ይህ ያደገ ኢኮኖሚ ነው። በቀደሙት 

ስርአቶች ኢኮኖሚው ይህን ያህል ገንዘብ ማመነጨት አይችልም ነበር። 

 

ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌትሪክ ማመንጫ ግድብ ለመገንባት ያስቻለ አቅምና 

ተነሳሽነት የፈጠረውን በተለያየ ዘርፍ የተመዘገበ የኢኮኖሚ እድገት ለማሰቀጠል፣ 

በትምህርት ስልጠና የልማት አቅም ያለው ዜጋ ለመፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ ለትምህርት 

ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል።  ጤና ከሰዎች በህይወት የመኖር ፍላጎት የመነጨውን በህይወት 

የመኖር መብት እውን ለማድረግ ወሳኝ ከመሆኑ በተጨማሪ ጤና ለምርታማነት ወሳኝ 
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በመሆኑ ለጤናውም ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል። በእነዚህ ዘርፎች ባለፉ ሃያ አመታት 

የተገኘው ውጤት ከዚያ ቀደም በመቶ አመት ከታየው የሚበልጥ ነው።  

 

የህዳሴው ግድብ የእነዚህ ሁሉ ባለፉ ዓመታት የተመዘገቡ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት 

እንዲሁም ሃገራዊ የኢኮኖሚ እድገትና የማህበራዊ የልማት ስኬቶች የፈጠሯቸው አቅሞች 

ውጤት ነው። 

 

ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝና በአባይ ተፋሰስ ውስጥ ባሉ ሌሎች ወንዞች ላይ ለማስገንባት 

የምታስባቸው ፕሮጀክቶች በሃገሪቱ ከነበረው ሰላምና መረጋጋትና የኢኮኖሚ አቅም እጦት 

በተጨማሪ በታቸኞቹ ተፋሰስ ሃገራት - ግብፅና ሱዳን ከፍተኛ ተቃውሞ የገጥመው ነበር። 

በአባይ ወንዝና በገባሮቹ ላይ ለሚሰሩ ፕሮጀክቶች ከዓለም ባንክና ሌሎች መሰል ዓለም 

አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ብድር ለማግኘት የግብፅን ፍቃድ ለማግኘት የምንገደደብት ሁኔታ 

ሁሉ እንደነበረ ይታወሳል። 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጀመርን ተከትሎ ሱዳን ግድቡ ላይ ተቃውሞ 

ባታቀርብም እንዲያውም የድጋፍ አቋም የያዘች ቢሆንም ግብፅ ግን የግድቡን ግንባታ 

ተቃውማ እንደነበረ ይታወቃል። በመጀመሪያ የግድቡ ግንባታ የግብፅን ታሪካዊ የአባይ 

ውሃ የባለቤትነት መብት ስለሚነካ ግንባታው እንዲቆም የሚል አቋም ነበረ ሲንፀባረቅ 

የነበረው። የግብፅ ፖለቲከኞችና ሚዲያዎች በዚህ ላይ ከረር ያለ አቋም የዘው እንደነበረ 

ይታወሳል። የኢትዮጵያ ህዝብ በህዳሴው ግድብ ላይ የያዘው አቋም የማይናወጥ መሆኑን 

ሲረዱ ደግሞ ግድቡ የሚይዘው የውሃ መጠን ይቀንስ የሚል አቋም ላይ ተንጠልጥለው 

እንደነበር እናስታውሳለን። 

 

የህዳሴው ግድብ ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ የተጣለበት አራተኛ አመት ዋዜማ ላይ ግብፅ 

የግድቡ ግንባታ ላይ የነበራትን ተቃውሞ በሙሉ የሻረና ሁሉንመ ተጠቃሚ የሚያደርግ 

ፍትሃዊ የውሃ ሃብት አጠቃቀም መርህ ላይ የተመሰረተ ስምምነት ውስጥ ገብታለች። 

ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳን በቅርቡ ካርቱም ውስጥ በተፈራረሙት የውሃ አጠቃቀም የመርህ 

ስምምነት። 
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ኢትዮጵያ፣ ግብፅ እና ሱዳን በአባይ ወንዝ ፍትሃዊ አጠቃቀም ላይ በቴክኒክ ኮሚቴ ደረጃ 

ሲያደርጉት የነበረውን ድርድር ወደ ፖለቲካ ኮሚቴ ከፍ በማድረግ ለወራት የዘለቀ 

ድርድር በሶስቱ አገራት ረዕሰ መዲናዎች ላይ ሲያካሂዱ መቆየታቸው የታወቃል። 

እነዚህ ድርድሮች ሦሰቱ ሃገራት የአባይ ወንዝን ዓለም አቀፍ መርሆችን በተከተለ አኳኋን 

ለመጠቀም የሚያስችላቸው ስምምነት ላይ እነዲደርሱ አድርገዋቸዋል። ኢትዮጵያ፣ ግብፅና 

ሱዳን መጋቢት 14፣ 2007 ዓ/ም በሱዳን ካርቱም ይህን ስምምነት ተፈራርመዋል። 

የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ፣ የግብፅ ፕሬዚዳንት አብዱል ፋታህ 

ኤልሲሲ እና የሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር ነበሩ ስምምነቱን የፈረሙት። 

የተፈረመው ስምምነት ሶስቱንም አገራት እኩል ተጠቃሚ የሚያደርግና እና ዓለም አቀፍ 

መርሆችን መሰረት ያደረገ መሆኑ ተገልጿል። 

 

በኢትዮጵያ በኩል ስምምነቱን የፈረሙት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ምኒስትር ሃይለማርያም፣ 

ስምምነቱ ለኢትዮጵያ ያለውን ፋይዳ አስመልክተው፣ ስምምነቱ ላይ ለመድረስ ከታለፈበት 

ሂደት ጀምረው ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ምኒስትር ሃይለማርያም የሰጡትን 

ማብራሪያ በዚሀ ፅሁፍ ላይ ልጠቀሰው ወድጃለሁ። 

ጠቅላይ ምኒስትር ሃይለማርያም በጉዳዩ ላይ በሰጡተ ማብራሪያ፣  

በመጀመሪያ የዚህ ስምምነት መፈረም ከየት ተነስቶ ወዴት እንደደረሰ ሂደቱን መመለከት 

የስምምነቱን ፋይዳ የበለጠና አጉለቶ ለመረዳት ያግዛል። ከዚሀ አኳያ የመጀመሪያው 

ጉዳይ አዲሱ የግብፅ አመራር ከመምጣቱ በፊት በግብፅ በኩለ ተየዘው የነበሩ አቋሞች ምን 

ነበሩ? የሚለውን መረዳት የጠይቃል። 

የመጀመሪያውና ትልቁ የግደቡ ግንባታ እንዲቆም የማድረግ ጥያቄ ነበር። ሁለተኛው 

የግድቡ ግንባታ የሚካሄድም ቢሆን፣ የግደቡ መጠን፣ ቁመቱ፣ የሚይዘው የውሃ መጠን 

የቀነሰ መሆን አለበት። በተለይ 4 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ወሃ ብቻ የሚይዝ መሆን አለበት 

የሚል ጥያቄ እንደነበራቸው የሚታወቅ ነው። 

ስለዚህ እነዚህ ሁለት ጉዳዮች አሁን ባለበት ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ ደረሰዋል? 
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አነዚህ ከዚህ በፊት ተይዘው የነበሩ አቋሞች ዙሪያ ከአዲሱ የግብፅ ፕሬዝዳንት ጋር 

መገናኘትና መወያየት ከጀመርን ገዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ትክክለኛ አቋም ማስረዳት ዋና 

ስራችን ነበር። 

ከዚህ በመነሳት የኢትዮጵያ ትክክለኛ አቋም፤ 1ኛ ግድቡ ሲሰራ ወይም ዲዛይን ሲደረግ 

የታችኞቹ ተፋሰሰ ሃገራትን በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት ትረጉም ያለው ጉዳት ወይም 

ጉልህ ጉዳት የማያደርስ መሆኑን ማረጋገጥ ነበር። 

ይህን በተደጋጋሚ አረጋግጠንላቸዋል። ሰለዚሀ ግድቡ የአሸናፊነተ መንፈስ - ሁላችንም 

አሸናፊ የምንሆንበት - ኢትዮጵያ 86 በመቶ የናይል ወሃ የሚመነጭባት ሃገረ ሆና ሳለ፣ 

ይህን 86 በመቶ እያመነጨች ተገቢና ፍተሃዊ የወሃ አጠቃቀም አይገባትም በሎ መከራከር 

በራሱ ስህተት እነደሆነ እናም ሰለዚህ፣ በአንድ በኩል ይህን ዓለም አቀፍ ሕግ ተከትለን 

ትርጉም ያለው ጉዳት በታቸኞቹ ሃገራት አለመፈፀም፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ‘ለኢትዮጵያ 

ፍትሃዊና ምክንያታዊ የሆነ ውሃ ጥቅም ላይ እንድታውል የማድረግ ጉዳይ  የመጀመሪያና 

የመጨረሻ ነው’ የሚለውን ለማስረዳት ጥረት አድርገናል። 

እዚህ ላይ ተመስርቶ ግደቡ ዲዛይን በተደረገበት መጠን እንዲሰራ፣ ግድቡ 

የሚያጠራቅመውም ውሃ 74 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ ሆኖ እንዲቀጥል፣ ግንባታውም 

እንደማይቆም፤ እነዚህን ታሳቢ ያደረገ በሌሎችም የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ድርድር ልናካሂድ 

እንደምንችል፤ ይህም ዓለም አቀፍ ሕግን የተከተለ፣ በመርህ ላይ የተመሰረተ አቋም ነው 

በሚል በተደጋጋሚ ተገለጿል። 

እንግዲህ አሁን ወደድርድሩ ሲመጣ እነዚህ ነገሮች ተቀባይነት አግኝተዋል። ስለዚህ 

በግብፅ ሊታወቅ የሚገባው፣ የግድቡ ግንባታ አንድም ሰከንድ አይቆምም በሚል 

የኢትዮጵያ መንግስት የያዘው አቋም ከግንዛቤ መያዙ፣ ሰለዚህ የሶስቱም ሃገሮች መሪዎችም 

ሆኑ የሚመለከታቸው ተደራዳሪ ምኒስትሮች የግድቡ ግንባታ የሚቀጥል መሆኑን 

መስማማታቸው፤ 

2ኛ ግድቡ የሚይዘው የውሃ መጠን በዲዛይኑ መሰረት 74 ቢሊየን ሜትር ኪዩብ እንዲሆን 

መስማማታቸው፤ 

ይህ ከሆነ በኋላ ሌሎች ጥያቄዎች አንስተን የምንደራደር መሆኑን ስምምነት ላይ ከተደረሰ 

በኋላ ነው የመርህ ስምምነት እናካሂድ ተብሎ የተጀመረው። 
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ስለዚህ ከኢትዮጵያ አኳያ፣ ኢትዮጵያ የያዘችው አቋም ትክክለኛ መሆኑ መጨበጡና፣ 

ግብፆችም አፍ ባለው ሁኔታ ይህንን በመገነዘብ ከአኛ ጋር በጋራ ለመሰራት 

መስማማታቸው ነው። 

ሥለዚህ ፋይዳው የኢትዮጵያ አቋም ትክክለኛ አቋም መሆኑ በሁሉም ዘንድ ግንዛቤ 

መያዙና ይህ አቋም ደግሞ ኢትዮጵያ ከራስዋ ተነስታ የያዘችው ሳይሆን ዓለም አቀፍ የውሃ 

ህጎችንና ስምምነቶችን መሰረት አድርጋና መርህን መሰረት አድርጋ የሄደች ከመሆኑ ጋር 

ተያይዞ አሁንም መርህ ላይ ስምምነት ላይ ሲደረስ የመርህ ስምምነቱ የማይከብድ 

የሚሆንበት ሁኔታ መፈጠሩ ነው። 

ስለዚህ ፋይዳው፣ በዚህ አቋማችን ፀንተን በመታገላችን ምክንያት በግብፅ በኩል ለውጦች 

መምጣታቸው፤ አዲሱ አመራር ይህን ለውጥ መቀበሉና ከእኛ ጋር በጋራ ለመስራት 

መስማማቱ ነው። 

ብለዋል። 

ለግንዛቤ የረዳ ዘንድ የስምምነቱ ሰነድ የአማርኛ ቅጂን ከተሰጠበት ማብራሪያ ጋር 

አቀርበዋለሁ፤ 

መግቢያ 

የግብፅ አረብ ሪፐብሊክ፣ የኢትዮጵያ ፌዴራሊያዊ ዴሞክራሲያ ሪፐብሊክ እና የሱዳን 
ሪፐብሊክ እየጨመረ የሚገኘውን ድንበር ተሻጋሪ የውሃ ሀብቶቻቸውን የመጠቀም ፍላጎትን 
መሰረት በማድረግ የናይል ወንዝ የግብፅ፣ የኢትዮጵያ እና የሱዳን ህዝቦች ህይወት እና 
ልማት ምንጭ የሆነ ሀብት መሆኑን በመገንዘብ ሶስቱ አገራት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 
ግድብ ላይ ለተዘጋጁት ቀጣይ መርህዎች ይሰራሉ። 

ይህ የስምምነቱ የመግቢያ ክፍል ላይ የሰፈረ ሃሳብ ቀደም ሲል ግብፅ የናይል ወንዝ 
ለግብፃውያን የህይወት ጉዳይ ለኢትዮጵያውያን ግን የቅንጦት ያህል ለመልማት ብቻ 
የሚፈልጉት አድርጋ የያዘችውን አቋም በመቀልበስ ናይል ለሶስቱም አገራት ዜጎች ህይወት 
እና ልማት መሰረት መሆኑን በእኩል እውቅና የሰጠ ነው። 

1. የትብብር መርህ 

- በጋራ መግባባት ላይ የተመሰረተ ትብብር፣ የጋራ ፍላጎት፣ መልካም አሳቢነት፣ ሁሉንም 
ተጠቃሚ የሚያደርግ እና የአለም አቀፋዊ ህጎች መርህዎችን የተከተለ 

- የታችኛውም ሆነ የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ውሃ እንደሚያስፈልጋቸው ተረድቶ 
በትብብር መስራት 
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በዚህ መርህ ውስጥ ቀደም ሲል በግብፃውያን ዘንድ የውሃ ፍላጎቱ በእነሱ ወገን ብቻ እንዳለ 
ተደርጎ የሚገለፀውን አቋም የቀየረ መሆኑን የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር 
ቴድሮስ አድሃኖም ተናግረዋል። 

በዚህ ስምምነት በተደረሰበት መርህ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብፅ የየራሳቸው እያደገ የመጣ 
የውሃ ፍላጎት እንዳላቸው አውቅና በመስጠት የላይኛው እና የታችኛው የተፋሰሱ አገራት 
ውሃ እንደሚያስፈልጋቸው ስምምነቱ አካቷል። 

2. የአካባቢያዊ ትስስርና ዘላቂ ልማት መርህ 

- የህዳሴው ግድብ ዓላማ ሀይል ማመንጨት፣ ለምጣኔ ሀብት እደገት አስተዋፅኦ ማድረግ፣ 
አከባቢያዊ ትብብርን መፍጠር፣ አስተማማኝ የሆነ የታዳሽ ሀይል በማመንጨት አከባቢያዊ 
ጥምረትን ማምጣት ነው። 

የስምምነቱ ይህ ክፍል ኢትዮጵያ ግድቡን ሀይል ለማመንጨት እንደምታውለው 
የሚያስረዳ ሲሆን፥ ቀደም ሲል ኢትዮጵያ በግድቡ ግንባታ ጅማሬ ላይ እንደገለፀችው 
በአከባቢው ለሰፋፊ እርሻ የሚሆን መሬት ባለመኖሩ ለትላልቅ መስኖ መዋል የሚችልበት 
አድል የለውም። 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሲያስረዱን ይህ ማለት ግን ኢትዮጵያ በግድቡ የሚጠራቀመውን 
ውሃ ከሃይል ማመንጫነት ውጪ አትጠቀመም ማለት አይደለም። 

ለምሳሌም በትናንሽ የውሃ መሳቢያ ፓምፖች እየተሳቡ የሚለሙ መለስተኛ መስኖዎች፣ 
የዓሳ እርባታ፣ ቱሪዝም እና በአቅራቢያ የሚገኙ ከተሞች የሚፈልጉትን መጠቀምን 
ስምምነቱ ከግንዛቤ ያስገባ ነው። 

3. ጉልህ ጉዳት ያለማድረስ መርህ 

- ሶስቱም ሀገራት በአባይ ወንዝ አጠቃቀማቸው ጉልህ ጉዳት ላለማድረስ ተገቢውን አካሄድ 
ይከተላሉ። 

- ሆኖም ከሶስቱ አገራት መካከል በአንዱ ላይ ጉዳት ቢደርስ ያለምንም ስምምነት ጉዳቱን 
ያደረሰው አገር የዚያን ጉዳት መጠን ለመቀነስ ተገቢውን ስራ ያከናውናል፤ ሲመች 
ለመካስም ይወያያል። 

ይህ የስምምነቱ ክፍል ለረዥም ጊዜ በግብፃውያን ዘንድ የነበረውን በወንዙ አጠቃቀም 
“ምንም ዓይነት ጉዳት አለማድረስ” የሚለውን አቋም ያስቀየረ ነው። በመሆኑም ሶስቱም 
አገራት በሌላኛው የተፋሰሱ አገር ላይ ጉልህ የሆነ ጉዳት ሳያደረሱ ወንዙን መጠቀም 
እንደሚችሉ እውቅና የሰጠ ነው። 

በወንዙ አጠቃቀም አንዱ አገር በሌላው ላይ ጉልህ ጉዳት ቢያደርስ ሶስቱ አገራት 
ይነጋገራሉ፤ አስፈላጊውንም እርምጃ ይወስዳሉ፤ አስፈላጊም ከሆነ ለመካስ ይነጋገራሉ 
ይላል። 

4. ፍትሃዊና ተገቢ የውሃ አጠቃቀም መርህ 

- ሶስቱም ሀገራት በሀገራቸው ውስጥ የሚገኙ የጋራ ውሃቸውን በፍትሃዊነትና በአግባቡ 
ይጠቀማሉ። 
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- በፍትሃዊነት እና በአግባቡ በጥቅም ላይ ስለመዋሉም ለማረጋገጥ አገራቱ የሚከተሉትን 
መመሪያዎች ያጤናሉ። 

   ሀ. መልክዓ ምድር፣ የውሃ መልክዓ ምድር በውሃው ላይ ተመስርተው የሚኖሩትን፣    
የዓየር ንብረት፣ ስነ ምህዳሩን እና ሁሉንም ተያያዥ የተፈጥሮ ነገሮች 

ለ. የአባይ ተፋሰስ አገራትን ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎትን 

ሐ. በአባይ ተፋሰስ አገራት በወንዙ ላይ ሀይወታቸው የተመሰረተ ነዋሪዎች 

መ. በአንዱ የወንዙ ተፋሰስ አገር የወንዙን ውሃ መጠቀም በሌላው የተፋሰሱ አገር ላይ 
የሚኖረው ተፅዕኖ  

ሰ. በወቅቱ እና በቀጣይ ሊኖር የሚችል የውሃ ተጠቃሚነት  

ረ. የውሃ ምንጮችን መጠበቅ፣ ከጉዳት መከላከልና ማልማት እና ይህም የሚጠይቀው 
ወጪ 

ሸ. ታቅዶ በሚውል ወይም ለተመረጠ የውሃ ፍጆታ ያለው ተነፃፃሪ አማራጭ 
እስከየትነት  

ቀ. ለናይል ወንዝ ስርዓት የተፋሰሱ አገራት ድርሻ መጠን 

በ. በእያንዳንዱ የናይል ተፋሰስ አገር የናይል ተፋሰስ ሽፋን የሚኖረው ደርሻ 

5. ግድቡን የመሙላት እና የግድቡ ስራ ፖሊሲ መርህ  

በግድቡ ፕሮጀክት ላይ ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን ምክረ ሀሳብን እና የብሄራዊ 
የሶስትዮች የቴክኒክ ኮሚቴ የመጨረሻ ሪፖርትን ለመተግብር ፤ 

ሶስቱ አገራት የሶስትዮች ብሄራዊ የቴክኒክ ኮሜቴ እና ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን 
ጥናት ግኝቶች የሚያቀርቡትን ምክረ ሀሳብ በትብብር መንፈስ ሊጠቀሙ ይችላሉ፥ ከዚህ 
በታች የተዘረዘሩትን ለማሳካት፤ 

  

ሀ. ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጎን ለጎን የግድቡን ውሃ የመያዝ ስራን 
አካሄድን በተመለከተ በሚቀርቡ አማራጮች ላይ የሚደረግ ስምምነት 

ለ. የግድቡ ባለቤት በተለያዩ ጊዜያት እንደተመቸው በሚቀያይረው በግድቡ ስራ 
መመሪያ እና ዓመታዊ ስራ ፖሊሲዎች የሚደረስ ስምምነት 

ሐ. ከታችኛው የተፋሰሱ አገራት የውሃ ክምችት ጋር ለማቀናጀት ሲባል በግድቡ ስራ 
ላይ ለውጥ የሚያመጣ አስቸኳይ ሁኔታ ሲፈጠር ለግብፅ እና ሱዳን ለማሳወቅ  

- በዚህም መሰረት ሶስቱ አገራት በውሃ እና መስኖ ሚኒስትሮች በኩል ተገቢውን ስርዓት 
ያበጃሉ 

- ዓለም አቀፍ የቴክኒክ ባለሙያዎች ኮሚቴ በግድቡ ላይ ጥናት ለማድረግ ዝግጅት 
ከሚጀምርበት ጊዜ ጀምሮ ከላይ በተጠቀሱት ነጥቦች ላይ ለመስራት የተቀመጠው የጊዜ 
ገደብ 15 ወራት ነው። 
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በዚህ የስምምነት ክፍል የሰፈረውን ሃሳብ አስመልክቶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር 
ቴድሮስ አድሃኖም በሰጡት ማብራሪያ ዓለም አቀፍ አማካሪ ኩባንያዎች የሚያቀርቡትን 
የጥናት ውጤት ሁሉንም ኢትዮጵያ የመቀበል ግዴታ የለባትም። 

በመሆኑም የጥናት ውጤቱ በሶስቱም አገራት ላይ አስገዳጅ አይደለም። እናም 
ያልተቀበለቻቸውን የጥናት ውጤት ወደ ሶስትዮሹ የቴክኒክ ኮሚቴ በመውሰድ ተጨማሪ 
ውይይት እንዲደረግበት ማድረግ ትችላለች። 

የቴክኒክ ኮሚቴው በጉዳዩ ላይ መስማማት ካልቻለ በጉዳዩ ላይ ሶስቱ አገራት 
የሚያቀርቡትን ባለሙያዎች ምክር መጠየቅ ይችላሉ። በመጨረሻም ወደ አገራቱ መሪዎች 
ሊወስዱት ይችላሉ። 

የውሃ አሞላሉን በተመለከተ ኢትዮጵያ የግድቡ ግንባታ ሳይቆም ግድቡን በውሃ 
የምትሞላበትን የራሷን መመሪያ እና ህግ አዘጋጅታ ታቀርባለች።  

በዓመት ውስጥም ውሃ በምን ሁኔታ እንደሚያዝ እና እንደሚለቀቅ እና አሰራሩን መለወጥ 
ስትፈልግ ማሳወቅ ብቻ ነው የሚጠበቅባት።  

ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ  ስትለቅም ሆነ ተመሳሳይ ስራ ስታከናውን በታችኛው የተፋሰሱ 
አገራት ላይ ጥፋት እንዳያደርስ ለጥንቃቄ የሚፈፀም ለጎረቤት የመጨነቅ ስሜትን 
የሚያሳይ መርህ ሲሉ ገልፀውታል። 

6. መተማመንን የመገንባት መርህ 

የታችኛው የተፋሰሱ አገራት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግደብ የሚመነጭ ሀይልን እንዲገዙ 
ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። 

በዚህ የስምምነት ክፍል በዓለም አቀፍ ዋጋ ኢትዮጵያ ለግብፅ እና ለሱዳን የኤሌክትሪክ 
ሀይልን እንዲገዙ ቀድሚያ እንደምትሰጥ የሚገልፅ ሲሆን፥ ይህም ማለት ግን ግብፅ እና 
ሱዳን ከኢትዮጵያ ሀይል ከሚገዙ አገራት ከፍተኛውን መጠን ያገኛሉ ማለት እንዳልሆነ 
ያስረዳል። ከፍተኛውን የሀይል መጠን የሚገዙት ሌሎቹ ጎረቤት አገራት ሊሆኑ ይችላሉ፤ 
ለምሳሌ ኬኒያ። 

ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ሀይል የምትሸጥላቸውም ስትፈልግ እንጂ የመሸጥ ግዴታ 
በስምምነቱ አልተቀመጠም። 

የኢትዮጵያን በራስ ሀብት የማዘዝ መብትን የሚያከብር መርህ መሆኑንም ዝርዝር ሰነዱ 
የያስረዳል ይላሉ። 

7. መረጃ የመለዋወጥ መርህ  

ኢትዮጵያ፣ ግብፅ እና ሱዳን ከሶስቱ አገራት የተውጣጡ አባላት ላለው የቴክኒክ ኮሚቴ 
ጥናት ለማድረግ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ያቀርባሉ። 

8. የግድቡ ደህንነት መርህ  

ሶስቱም አገራት እስካሁን ኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን ከዚህ ቀደም 
የሰጠውን ምክር ለመተግበር ያደረገችውን ጥረት ያደንቃሉ። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ 
የባለሙያዎች ቡድን ከግድቡ ደህንነት ጋር በተያያዘ ያቀረበውን ምክረ ሀሳብ በመልካም 
ፈቃድ ትተገብራለች። 
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9. የሉዓላዊነት፣ የአንድነት እና የአገር ግዛት ሉዓላዊነት መርህ  

የናይል ወንዝን በተቻለ መጠን ለመጠቀም እና ለመጠበቅ ሶስቱ አገራት እኩል 
ሉዓላዊነት፣ አንድነት እና የአገር ግዛት ሉዓላዊነትን መሰረት በማድረግ ተባብረው 
ይሰራሉ። 

ይህ ኢትዮጵያ በግዛቷ ውስጥ ያላትን የውሃ ሀብት ካለማንም ጣልቃ ገብነት እንድትጠቀም 
ማረጋገጫ የሚሰጥ ነው። 

በአጠቃላይ በሰው ሀገር ሀብት አጠቃቀም ላይ ገብቶ የማዘዝ ሰልጣንን ከነአካቴው 
የሚያስቀር መርህ ብለውታል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። 

10. ልዩነቶችን በሰላም የመፍታት መርህ  

እነዚህን መርህዎች በመተርጎሙ እና በመተግበሩ ሂደት የሚፈጠሩ ልዩነቶችን በመልካም 
ፈቃድ መርህ በንግግር እና በድርድር ይፈቷቸዋል።  

በንግግሩ እና በድርድሩ የተሳተፉ አካላት ልዩነቶችን መፍታት ካልቻሉ ለሽምግልና ወይም 
ለንግግር ወደ አገራቱ ፕሬዚዳንቶች እና ጠቅላይ ሚኒስትሮች ሊልኩ ወይም ሊጠይቁ 
ይችላሉ። 

በዚህ የስምምነት ክፍል ልዩነቶች ሲፈጠሩ እንደሌሎች ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ጉዳዮችን 
ወደ ሶስተኛ ወገን ወይም ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የመውሰድ ግዴታን 
አላስቀመጠም። በመሆኑም በጉዳዮች ላይ ልዩነቶች ሲፈጠሩ ሶስቱም አገራት በራሳቸው 
ቤት ውስጥ ተነጋግረው መፍታት ብቻ እንደሚጠበቅባቸው ያስረዳል። 

 

በአጠቃላይ የባለፉ ሁለት አስርት ዓመታት በሃገሪቱ የተረጋገጠው ሰላም እንዲሁም የባለፈ 

አንድ አስርት  ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት፣ ይህ 

የፈጠረው የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ አቅም መጎልበት ባደላደሉት ሁኔታ ግንባታው 

የተጀመረውና የተጋመሰው ታላቁ የኢተዮጵያ ህዳሴ ግድብ፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ መገለጫ 

ነው። ኢትዮጵያ በቀጣይ ተመሳሳይ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በራስዋ አቅም አስጀምራ 

ለማስጨረስ የምትችል መሆኑንም ያረጋገጠና “የማንችለው ነገር የለም” የሚል በራስ 

የመተማመን ሰሜት የፈጠረ ነው። የህዳሴው ግድብ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበትን 

አራተኛ ዓመት “ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድባችንን እንዳጋመስነው ጨርሰን ሌላ 

እንጀምራለን” በሚል መሪ ሃሳብ ያከበርነው ለዚህ ነው። የህዳሴውን ግድብ ጨረሰን ሌላ 

እንጀምራለን! የማንችለው ነገር የለም! 
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