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የፖለቲካ ቅሌትን ያተረፈ የጥላቻ ዘመቻ 

 

እልፍነሽ ፅጌ 06/07/13 

 

በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ከሁለትና ከዚያም በላይ የሆኑ አገራት የሚጋሯቸው 

በርካታ ወንዞች ይገኛሉ፡፡ እነዚህን የጋራ ተፈጥሯዊ ኃብቶች ከመጠቀም ጋር 

በተያያዘ ግን በአገራቶች መካከል አለመግባባቶች ሲስተዋሉ ብዙ ዓመታት 

አልፈዋል፡፡ ሆኖም ግን በአሁኑ ወቅት ይህ ሁኔታ በብዙ መልኩ መሻሻሎችን 

እያመጣ መሆኑን በመስኩ የተካሄዱ የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ፡፡  

 

ይህ መሻሻል ሊመጣ የቻለው አገራቱ በጋራ ኃብታቸው ከመጠቀም ጋር 

በተያያዘ ለብዙ ዘመናት ያሳለፉት የውዝግብና አልፎ አልፎም  ጦር 

እስከማማዘዝ ያደረሳቸው ሁኔታ ለማናቸውም ያልበጀ መሆኑን ስለደረሱበት 

እንደሆነም ይነገራል፡፡ ውዝግቡና ግጭቱ የተፈጥሮ ኃብቱ ያለጥቅም 

እንዲባክን ከማድረግና በህዝቦቻቸው መካከልም አላስፈላጊ ጥላቻን ከመፍጠሩ 

ውጭ የፈየደው ነገር አለመኖሩን መገንዘብ መጀመራቸውም ለዚህ ለውጥ 

አስተዋፅኦ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡     

 

በአሁኑ ወቅት የዓለም ህዝብ ቁጥር በእጅጉ እየጨመረና ውሃን ጨምሮ ለሰው 

ልጅ ህልውና መሰረት የሆኑት የተለያዩ የተፈጥሮ ኃብት ፍላጎት በከፍተኛ 

መጠን በመጨመር ላይ ነው፡፡ በዚህ ረገድ 40 በመቶ ከሚሆነው የዓለም 

ህዝብ ህይወት ጋር ቀጥታ ቁርኝት እንዳላቸው የሚገመቱት የጋራ ወንዞችና 

ተፋሰሶች ዙሪያ ሊኖር የሚገባው መግባባትና መተሳሰብ ቁልፉ ጉዳይ 

መሆኑን የዘርፉ ተመራማሪዎችና የፖለቲካ ሰዎች ያምናሉ፡፡  
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ውሃን የመሰለውን ኃብት የሚጋሩ አገራት ህዝቦች ዘንድ በመተሳሰብና 

በመግባባት ላይ የተመሰረተ አጠቃቀም ካልተፈጠረ ጉዳዩ የህልውና ጭምር 

ከመሆኑ አኳያ ወደግጭትና መተላለቅ ማምራቱ የማይቀር እንደሆነም እነዚሁ 

ምሁራን አበክረው ያሳስባሉ፡፡ እናም በጋራ ወንዞች ላይ የአገራትን የጋራ 

ተጠቃሚነት ያላረጋገጠ ተግባር በምንም መልኩ የማያዋጣና ከወንዙ ጋር 

በተያያዘ የሚታዩትን ችግሮች ለመቅረፍ አያስችልም ይላሉ፡፡   

 

ከዚህ እውነታ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ በስፋት 

እየተነገረለት ያለው ጉዳይ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ሰጠኝ ያህል አገራት 

የሚጋሩት የአባይ ወንዝ ይጠቀሳል፡፡ ይህ ጉዳይ በተለይ ኢትዮጵያ የዛሬ 

ሁለት ዓመት በወንዙ ላይ የሃይል ማመንጫ ግድብ መገንባት መጀመሯንና 

ስድስት የተፋሱ አገራት ፍትሃዊነትን ያረጋግጣል ያሉትን ሰነድ 

መፈረማቸውን ተከትሎ የብዙዎች በተለይም የግብፃዊያን መነጋገሪያ ሆኗል፡፡  

 

እንደሚታወቀው የአባይ ወንዝ ውሃ አጠቃቀምን በተመለከተ ሁሉንም 

የተፋሰሱ አባል አገራት ያካተተ ዓለም አቀፍ ስምምነት የለም፡፡ አለ 

የሚባለው ስምምነት ግብጽና ሱዳንን ብቻ ተጠቃሚ ለማድረግ ታልመው ቀኝ 

ገዢ በነበረችው እንግሊዝ አማካኝነት የተፈረመው ስምምነት ነው፡፡ ይህ 

ስምምነት ደግሞ ከግብጽና ሱዳን በስተቀር ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎቹን 

የተፋሰሱ አባል አገራት ያገለለ ከመሆኑም በላይ የጋራ ኃብታቸውን 

የመጠቀም መብት ሙሉ በሙሉ የገደበ በመሆኑ በአገራቱ ተቀባይነት ሳያገኝ 

ለብዙ ዓመታት ኖሯል፡፡  

 

በዚህም የተነሳ የተፋሰሱ አባል አገራት የአባይ ወንዝን ፍትሃዊነትንና 

መተሳሰብን በተላበሰ ስሜት በጋራ መጠቀም የሚቻልበትን ስርዓት ለማበጀት 

የሚል ዓላማን ያነገበና የአባይ ተፋሰስ የትብብር መድረክ (Nile Basin 

Initiative) የተሰኘ መድረክ መስርተዋል፡፡ በዚህ መድረክ አማካኝነት 
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ዓመታትን የፈጀ ውይይትና ጥናት በማካሄድ ወንዙን በፍትሃዊነት መጠቀም 

የሚያስችል ሁኔታን ይፈጥራል ያሉትን  የትብብር ማእቀፍ ውል ሰነድ 

ቀርፀዋል፤ ከአባል አገራቱ መካከልም ስድስቱ ይህንኑ ሰነድ ለመቀበል 

ፈርመዋል፡፡  

  

ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያም ሆነች የሰነዱ ፈራሚ አገራት ይህ ሰነድ በሁሉም 

አባል አገራት ዘንድ ሙሉ ተቀባይነት ከሌለው የሚፈለገውን ውጤት 

በተገቢው መንገድ ሊያመጣ አይችልም የሚል እምነት ስላላቸው ግብጽን 

ጨምሮ ጥቂቶቹ ሰነዱን ያልፈረሙ አገራት የስምምነቱ አካል እንዲሆኑ 

አሁንም ድረስ አስፈላጊውን ጊዜ ሰጥተዋቸው እየተጠባበቁ ይገኛሉ፡፡ 

በብዙዎች እምነት አገራቱ ይህንን የሚያደርጉት ስምምነቱ የግብጽንም ሆነ 

የሱዳንን የአባይ ውሃ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መሆኑን ሙሉ የሆነ 

መተማመን ስላላቸው ነው፡፡  

 

አሁን በምንገኝበት እጅግ የሰለጠነና የዓለም ህዝቦችንም ፍጹም አንድ 

እያደረገ በመጣው ዘመን ሊታሰብ የማይችል አንድ እውነት አለ፡፡ ይህ ዓለም 

ራሱን እየመገበ ሌላውን የሚያስርብ፤ እርሱ እያደገ ሌላውን የሚያቆረቁዝ 

አስተሳሰብንም ሆነ ተግባራዊ እንቀስቃሴን የማይቀበለብት  ደረጃ ላይ 

ደርሷል፡፡ ይህ ሁኔታ በተለይ ወንዝን የመሰሉ የተፈጥሮ ኃብቶችን በሚጋሩ 

አገራት መካከል ፈፅሞ ሊታሰብ አይችልም፡፡ ይህ የማይሆነው ስለተፈለገና 

ስለታመነበት ብቻ ሳይሆን የአንዱ መኖርና አለመሆን የሌላውም መኖርና 

አለመኖር ጉዳይ እየሆነ በመምጣቱ ጭምር ነው፡፡   

 

ይህም ሆኖ ግን ኃላፊነት የራቃቸው ፖለቲከኞች የዚህ ዓይነቱን ተግባር 

ለጊዜያዊ ፖለቲካ ሲጠቀሙበት ይታያል፡፡ ከዚህ አኳያ ቀደምት የግብጽ 

መሪዎች የአባይ ወንዝ ጉዳይን በአገሪቱ ውስጥ የሚነሱ የፖለቲካ ጥያቄዎችን 

ለመሸፋፈን ዓላማ ሲጠቀሙበት ኖረዋል፡፡ እነዚህ የግብፅ ቀደምት መሪዎች 
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በተለይ ኢትዮጵያ ላይ በማነጣጠር ያስተጋቡት የነበረው አስተሳሰብ 

ግብፃዊያን በኢትዮጵያ ላይ የተሳሳተ የጥላቻ አመለካከት እንዲፈጥሩ አድርጎ 

ቆይቷል፡፡  የወንዙ ውሃ መነሻ የሆነችው ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ድጋፍ 

እንዳታገኝ የተለያዩ ደባዎችንም ሲፈፅሙ መኖራቸውን የታሪክ ሰነዶች 

የሚያትቱት ሀቅ ነው፡፡  

 

በአሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ የሚገኘው የግብጽ መንግስት የአባይ ወንዝን 

ፍትሃዊ አጠቃቀም ለመፍጠር በተጀመረው ጥረት ዙሪያ አንዳንድ 

ያልተግባባባቸው ጉዳዮች ቢኖሩም ከተፋሰሱ አባል አገራት ጋር በትብብር 

ለመስራት ያለውን ዝግጁነት በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልጽ ይደመጣል፡፡ 

ይህም በአባል አገራቱም ሆነ በሌላው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ እንደ 

አንድ ቁልፍ መሻሻል ተደርጎ እየታየ ነው፡፡   

 

እንዲያም ሆኖ ግን በአሁኑ ወቅትም የቀድሞዎቹን የግብፅ መሪዎች ጊዜ 

ያለፈበት  የተሳሳተ መስመር በመደገፍ አባይን የፖለቲካ መጠቀሚያ 

ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ የግብጽ ፖለቲከኞች እንቀስቃሴ በስፋት መስተዋል 

ጀምሯል፡፡  

 

በእኔ እምነት በተለይ ኢትዮጵያ እየገነባችው ከሚገኘው ታላቁ የህዳሴ ግድብ 

ጋር በተያያዘ በተለያዩ አጋጣሚዎች በግብጽ አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፓርቲ መሪዎች የሚደመጡት አስተያየቶች አገርን ለመምራት ከተደራጁና 

አዋቂ ከሚባሉት ይቅርና ከተራ ዜጋ እንኳ የማይጠበቁ ናቸው፡፡   

 

ይህ ሁኔታ በተለይ ኢትዮጵያ በመገንባት ላይ የምትገኘው የህዳሴው ግድብ 

ስራ አካል የሆነው የአባይ ወንዝን ተፈጥሯዊ ፍሰት አቅጣጫ የማስቀየር 

ተግባር መከናወኑን ተከትሎ ከሚገባው በላይ ተባብሶ ቀጥሏል፡፡ ከዚህ አኳያ 

በተለይ መላው የግብጽ ዜጋን ለቁጣ የዳረገውና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 
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ዘንድ ደግሞ ትዝብትን ያስከተለው ያለፈው ሳምንት የፖለቲከኞቹ ውይይት 

ፍፁም ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ይጠቀሳል፡፡  

 

በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፊት በእነዚህ ፖለቲከኛ ተብዬዎች ይፋ የተደረገው 

የጥላቻና ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን የማጥፋት ፉከራ ዓላማው የፖለቲካ 

ተቀባይነትን ለማግኘት ካልሆነ በቀር ሊሳካ የሚችል አይደለም፡፡ ይህ ዓይነቱ 

አስተሳሰብ ከበሰለ የፖለቲካ ሰው የሚጠበቅ ካለመሆኑም በላይ የኢትዮጵያን 

ተጨባጭ ሁኔታ በወጉ ካለመገንዘብ የመነጨ ነው የሚል እምነትም አለኝ፡፡  

 

ከማንም በላይ አገራዊ ኃላፊነት የሚጠበቅባቸው እነዚህ የተቃዋሚ ፖለቲካ 

ፓርቲ መሪዎችና አንዳንድ የግብጽ ሚዲያ ተቋማት ካለፈው ሳምንት ጀምሮ 

የሚያስተጋቡት ፕሮፓጋንዳ አገራቸውንና ህዝባቸውን ለከፋ ችግር የሚዳርግ 

መሆኑን በቅጡ የተገነዘቡት አይመስልም፡፡  

 

እነዚህ አካላት ሰሞኑን ኢትዮጵያን አጀንዳ በማድረግ ባካሄዱት ስብሰባ ላይ 

ያስተጋቡት መልዕክት አምባገነኑን የቀድሞ የግብፅ መሪ ሁስኒ ሙባረክን 

ከስልጣን ያስወገደውን ህዝባዊ አመጽ ተከትሎ አሁንም ድረስ ብዙ 

መረጋጋት የማይታይበትን የአገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

ችግር የበለጠ ቀውስ ውስጥ የሚከት ታላቅ አገራዊ ጥፋት ነው፡፡  

 

ከአገሪቱ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ግለሰቦቹ የህዝብን ቀልብ 

በመሳብ የፖለቲካ ጥቅም ለማትረፍ ብለው ያስተጋቡት የጥፋት መልዕክት 

መረጋጋት የራቀውን የግብጽ ህዝብ ስር ለሰደደ ፍርሃትና ስጋት ዳርጎታል፤ 

የአገሪቱን ኢኮኖሚያዊ እንቀስቃሴንም ለአደጋ አጋልጦታል፡፡  

 

አንዳንድ ኃላፊነት የሚሰማቸው የአገሪቱ ሚዲያዎችና ታላላቅ ምሁራን 

ይህንን የጥላቻ ዘመቻ ክፉኛ በመተቸት የአገሪቱ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች አገር 
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መምራት ቀርቶ ራሳቸውን መምራት የማይችሉ አላዋቂዎች የሚል ትችት 

በስፋት እንዲያቀርቡ አስገድዷቸዋል፡፡    

 

በዓለም አቀፍ ደረጃ ጭምር ሰፊ እውቅና ያላቸው ዶክተር አል ባራዲ 

በተግባሩ ክፉኛ ከተደናገጡት የአገሪቱ ታላላቅ ሰዎች መካከል ናቸው፡፡ 

አልባራዲ በዚሁ ጉዳይ ዙሪያ በሰጡት አስተያየት ፖለቲከኞቹ በኢትዮጵያ 

ላይ ለሰነዘሩት እርባና ቢስ ዛቻ ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል ብለዋል፡፡  

 

ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝ የሚመነጭባት ብቸኛዋ አገር ብትሆንም ወንዙ 

የተቀሩት ዘጠኝ አገራት ኃብት መሆኑን ያለምንም ማወላወል ትቀበላለች፡፡ 

አገሪቱ የአባይ ወንዝ ፍትሃዊ አጠቃቀም ስርዓት እንዲበጅለት እያደረገች 

ያለው ጥረትና የህዳሴው ግድብ ግንባታን የጀመረችው የሌሎችን ጥቅም 

አለመንካትና ጉዳት አለማስከተል እንደዚሁም ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ 

የሚለውን ዓለም አቀፍ የውሃ አስተዳደር ህግጋትን በመንተራስ መሆኑን 

ሰሞኑን ይፋ የሆነው የዓለም አቀፍ ኮሚቴ ሪፖርት አረጋግጧል፡፡  

 

በኢትዮጵያ የግል ተነሳሽነት የተዋቀረውና ኢትዮጵያን ጨምሮ ግብጽና 

ሱዳንን እንደዚሁም አለምአቀፉ ባለሞያዎችን ያካተተው ይህ ዓለም አቀፍ 

ኮሚቴ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ የሚሰጠውን ጥቅም፤ 

ግድቡ በሁለቱ የታችኛው የተፋሰሱ አገሮች ላይ የሚያደሰው ጉዳት ካለ 

የፕሮጀክቱን የጥናት ሰነድ በመመልከት እንደዚሁም በጥናት ሂደት ውስጥ 

ያልታዩ ወይንም በደንብ ያልተዳሰሱ ጉዳዮች ካሉ ለይቶ የኢትዮጵያ 

መንግስት አስፈላጊውን የማስተካከከያ እርምጃ እንዲወስድ ሀሳብ የማቅረብ 

ሃላፊነት የተጣለበት አካል መሆኑ ይታወቃል፡፡  

 

ኮሚቴው ይህንኑ ኃላፊነቱን በመወጣት ሰሞኑን ለሶስቱ አገራት መንግስታት 

ባቀረበው ጥናታዊ ሪፖርቱ  የህዳሴው ግድብ የዲዛይን ስራ አለም አቀፍ 
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ደረጃውን በጠበቀ የዲዛይን መመዘኛና መርሆዎች ላይ የተመሰረተ መሆኑን 

አረጋግጧጥ፡፡ ከዚህም ሌላ ግድቡ ለሶስቱም አገራት ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ 

ከመሆኑም በላይ በግብጽና ሱዳን ላይ ጉልህ ጉዳት አያደርስም ሲልም 

በአሁኑ ወቅት የሚናፈሰውን መሰረት የሌለው ስጋት የሚያስወግድ ማረጋገጫ 

ሰጥቷል፡፡   

 

ይህ የኢትዮጵያ መንግስት የጋራ ተጠቃሚነት መርህ በተለይ ግንባታው 

እየተካሄደ በሚገኘው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በስፋት 

ሲንፀባረቅ የነበረ እውነት ነው፡፡ መንግስትና የአገሪቱ የውሃ ባለሙያዎች 

በተለያዩ አጋጣሚዎች እንደገለፁት የህዳሴው ግድብ የግብፅንም ሆነ የሱዳንን 

ህዝቦች ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል አይደለም፤ የአገራቱ የውሃ ድርሻንም 

በምንም መልኩ ሊጎዳ አይችልም፤ ይልቁንም አገራቱ ከኢትዮጵያ ባልተናነሰ 

መልኩ የግድቡ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ፡፡   

 

ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ግብፅና ሱዳን ከህዳሴው ግድብ የሚመነጨውን 

የኤሌክትሪክ ኃይል በአነስተኛ ዋጋ እንዲጋሩ የሚያስችላቸው ከመሆኑም 

በተጨማሪ ግንባታው በአባይ ወንዝ አማካኝነት ግብጽንና ሱዳንን ለዘመናት 

ለጉዳት ሲዳርግ የኖረውን የደለል ክምርና እርሱንም ተከትሎ ይፈጠር 

የነበረውን የጎርፍ አደጋ እንደሚያስወግድ አረጋግጠዋል፡፡    

 

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ በግብፅና ሱዳን 

የሚፈጠረውን ደለል ለማስወገድ በየጊዜው አገራቱ ከፍተኛ ወጪ ያወጣሉ፡፡ 

የህዳሴው ግድብ ይህንን ወጪ ያስቀራል፤ በወንዙ ዳርቻ የሚኖሩትን 

የሁለቱን አገራት ህዝቦችንም ከጎርፍ አደጋ ይታደጋል፡፡  

 

ከዚህም በተጨማሪ ግድቡ የወንዙን የውሃ መጠን በማሳደግ ረገድም ትልቅ 

አስተዋፅኦ እንዳለው ባለሙያዎች ይገልፃሉ፡፡ የዘርፉ ባለሙያዎች 
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አንደሚሉት በወንዙ ውሃ ትነት አማካኝነት በተለይ በታችኛው የተፋሰሱ 

አገራት ዘንድ በአሁኑ ወቅት የሚታየውን የውሃ ብክነት ችግር የህዳሴው 

ግድብ ያስወግደዋል፤ ይህንንም ተከትሎ የወንዙ የውሃ መጠን ይጨምራል 

የሚል እምነት አለ፡፡  

 

ከሁሉም በላይ ደግሞ የህዳሴው ግድብ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ እንጂ 

ለግብርና ስራ ለሚሰማሩ ኩባንያዎች የመስኖ ልማት እንደማይውልም 

በተደጋጋሚ ቃል ገብታለች፡፡  

 

ግድቡ እነዚህን አገራት ለጉዳት የሚዳርግ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ይህ ኮሚቴ 

እንዲቋቋም ሃሳብ ታቀርባለች ብዬ አላምንም፤ ሌሎችን የሚጎዳ እቅዷንም 

ይፋ ታደርጋለች የሚል እምነትም የለኝም፡፡ እንደእኔ እምነትም ሆነ ማንም 

ቅን ልቦና ያለው ታዛቢ ሊቀበለው እንደሚችለው የኢትዮጵያ መንግስት 

ሀሳቡን ያቀረበው በግድቡ ግንባታ አዎንታዊ አንደምታ ዙሪያ ጠንከራ የራስ 

መተማመን ስላለው ነው፡፡ ሰሞኑን በኮሚቴው የተረጋገጠው ታላቅ እውነትም 

ይህንን በተጨባጭ የመሰከረ ነው፡፡  

 

በግብፃዊያን ዘንድ ጥርጣሬን መፍጠር፤ ብሎም የሁለቱን አገራት ግንኙነት 

ለማሻከር የሚደረገው አፍራሽ ዘመቻ ለማንም የሚበጅ አይደለም፡፡ እነዚህ 

የቀድሞው ግብፅ መንግስት የተሳሳተ ፖሊሲ አቀንቃኞች የምር የግብፅ ህዝብ 

ጉዳይ የሚያሳስባቸው ከሆነ እውን ሊሆን የማይችል ጦርነት ከመጎሰም ጉዳዩ 

በጋራ መግባባትና መተሳሰብ ላይ በተመሰረተ አኳኋን እልባት እንዲያገኝ 

መትጋት ነበር የሚጠበቅባቸው፡፡   

 

እንዲያም ሆኖ ግን ይህንን አፍራሽ መንገድ አብዛኛው የግብጽ ህዝብም ሆነ 

የአገሪቱ መንግስት እንደዚሁም ታዋቂ ግለሰቦች አጥብቀው አይቀበሉትም፡፡ 
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የጦርነትና የጥላቻ ጉሰማው ባዶ ፉከራ እንጂ ለአገርና ህዝብ የሚበጅ 

አለመሆኑን የሚያጤኑ አያሌ ግብጻዊያን አሉ፡፡  

  

የግብፅ መንግስት የአባይን ወንዝ ውሃ በተመለከተ ያለፉት የአገሪቱ መሪዎች  

ይከተሉት የነበረው መንገድ የተሳሳተ መሆኑን በይፋ ገልጿል፡፡ በዚህም 

መሰረት ከሌሎቹ የተፋሰሱ አባል አገራት ጋር ጠንካራ የትብብር ግንኙነት 

በመፍጠር ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት አንዳንድ ምልክቶችን 

እያሳየ ይገኛል፡፡  

 

የግብጽ የውሃ ሀብትና የመስኖ ሚኒስትር ዶ/ር መሀመድ በሃኡዲን  ሰሞኑን 

ለሚዲያዎች በሰጡት አስተያየት የህዳሴው ግድብ ቀደም ሲል እንደተባለው 

ለኤሌክትሪክ ማመንጫ እንጂ ለእርሻ ታስቦ አልተሰራም፣ ውሃን በመጠቀምና 

በማስቀረት መካከል ልዩነት አለ ሲሉ ገልፀው  ችግሩ ውሃው በሚጠራቀምበት ጊዜ 

ብቻ ነው፣ ይህም ቢሆን ጉዳት እንዳያመጣ በሚወሰዱት እርምጃዎች ላይ 

ከመግባባት ላይ ሊደረስ ይችላል በማለት ተናግረዋል፡፡  

 
ሚኒስትሩ ግብጽና ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ተባብረው የማይሰሩበት ምክንያት 

አይኖርም ሲሉም ገልፀዋል፡፡  

 

ሱዳናዊያን እንዳውም በግድቡ ላይ ምንም ስጋት የሌላቸው ይልቁንም 

ግንባታው ከብዙ አቅጣጫ የሚጠቅማቸው መሆኑን በይፋ በመናገር ላይ 

ናቸው፡፡ አልአህራም አልዓረቢያ የተሰኘው የግብጽ ጋዜጣ በቅርቡ ባቀረበው 

ዘገባ ሱዳናውያን የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት በጥቁር አባይ አካባቢ በሰሯቸው 

ግድቦች ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ሰለሚረዳቸውና 

ግድቦቻቸውንም ስለሚያጎለብትላቸው እንደ ብሔራዊ ጥቅማቸው አድርገው 

ይመለከቱታል ብሏል፡፡  
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ይህ አቋም በግንቦት ወር መጀመሪያ  ላይ በቀድሞው የግብጽ ጠቅላይ 

ሚኒስትር ሂሻም ቅንድል መሪነት ካይሮ ውስጥ በተካሄደው የናይል ተፋሰስ 

ሀገሮች ዓለም አቀፍ የጋራ የኢኮኖሚ ትብብር ጉባኤ ላይ በስፋት 

ተንፀባርቋል፡፡  

  

ይህንን በውይይትና መግባባት ላይ የተመሰረተውን የኢትዮያ አቋም 

በጉባኤው ላይ ካራመዱት ታላላቅ ግብፃዊያን መካከል የቀድሞው የዓረብ ሊግ 

ዋና ጸሓፊ አምር ሙሳ ይጠቀሳሉ፡፡ እርሳቸው እንደሚሉት በአባይ ተፋሰስ 

ሀገሮች መካከል የጋራ ጥቅም ለመፍጠር ፖለቲካዊና ስትራቴጅካዊ መግባባት 

ሊኖር ይገባል፡፡  

 

የቀድሞው የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አልሳዲቅ አልመህዲ በበኩላቸው 

በኤንቴቤ ስምምነት ሰነድ ላይ የተፈጠረውን አመለግባባት በውይይት 

መፍታት ይቻላል፤ የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች በመካከላቸው ስምምነት ከፈጠሩ 

ከማንም በላይ የልማት ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። 

የአባይን ውሃ ለሁሉም ጥቅም በሚውልበትና ኢንቨስትመንትን ጨምሮ 

በሌሎች ጠቃሚ በሆኑ ዘርፎች በጋራ መስራት ይቻላል ሲሉም ተናግረዋል፡፡  

 

በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያልተመሰረተ አስተሳሰብ በምንም መልኩ 

የማያዋጣና ከወንዙ ጋር በተያያዘ የሚታዩትን ችግሮች ለመቅረፍ የማያስችል 

መሆኑን አያሌ የግብፅ ምሁራን ጭምር እያመኑበት መጥተዋል፡፡  ይህንን 

በእውነት ላይ የተመሰረተ አመለካከት ለፖለቲካ ጥቅም በሚስተጋባ የጥላቻና 

የጦርነት አዋጅ አይገታም፡፡ የዚህ ዓይነቱን ፍትሃዊነትና እውነትኛነት 

የጎደለው የጥላቻ ዘመቻ በዚህ በሰለጠነው ዘመን ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት 

አይኖረውም፡፡     
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ግብጻዊያንም ሆኑ ሌሎች ታዛቢዎች እያስደመጡት ያለው አስተያየት 

እንደሚያመለክተው በአንዳንድ የግብጽ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች 

ሰሞኑን በቀጥታ የሚዲያ ስርጭት የተላለፈው የጥላቻና የጦርነት አዋጅ 

የአገሪቱን ተቃዋሚ ፓርቲዎች የፖለቲካ ብቃት እንጭጭነት ያረጋገጠ 

ነው፡፡ እነዚህ አካላት የፈጸሙት ተግባር ለአገራቸውም ሆነ ለዓለም የማይበጁ 

የጥፋት አርበኞች መሆናቸውን ከግብጻዊያን አልፎ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

ዘንድ ጭምር ያጋለጠ ታላቅ የፖለቲካ ቅሌት ነው፡፡  

 

በሌላ አንፃር የኢትዮጵያ መንግስት ከአባይ ወንዝ አጠቃቀምም ሆነ 

ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ካለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ እያራመደው 

ያለው ፍጹም መረጋጋት የሚታይበት ፖሊሲ እላይ በጠቀስኩት ገለልተኛ 

ዓለም አቀፍ አጣሪ ቡድን ውዳሴን አትርፏል፡፡ በብዙዎች እምነት ኢትዮጵያ 

ይህን የኤክስፐርቶች ቡድን በማቋቋም ከሁለቱ አገራት ጋር መተማመንን 

ለመፍጠር የወሰደችው እርምጃ አገሪቱ የሌሎችን ጉዳት የማትፈልግ 

ይልቁንም የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መሆኑን የሚያሳይ፤  የተለያዩ 

ኃላፊነት የጎደላቸው አካላት  በአገራቱ ህዝቦች ላይ ለማስረፅ የሚያራግቡትን 

የጥላቻና ስጋት የመፍጠር ዘመቻ ባዶ ያስቀረ ነው፡፡  

 

 


