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የጋራ የልማት ስትራቴጂ ዓለምን ይመራል 
ዮናስ  11/19/13 

በአባይ ወንዝ ላይ ጥገኛ ሆና ለዓመታት የቆየችው ግብጽ አሁንም ከጥገኝነቷ እና ከ“እኔ 

ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” አቋሟ ለመላቀቅ የተዘጋጀች አትመስልም። ግብጽ እ.አ.አ 

በ1929 እና በ1959 የቅኝ ግዛት ዘመን በተካሄዱ ስምምነቶች ከአባይ ወንዝ ከ86 በመቶ 

ያህሉ “የእኔ ብቻ ታሪካዊ ውል ነው’’ የሚል አቋሟን ከታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 

ግንባታ ጅማሮ ጋር በተያያዘና ከራሷና ከሱዳን በስተቀር (የሱዳን የቆየ (የተለወጠ) አቋሟ 

እንደተጠበቀ ሆኖ) ሌሎቹ የናይል ተፋሰስ ሀገራት በ2010 ያካሄዱትና ያለግብጽ ፈቃድ 

መጠቀም የማያስችላቸውን ውል መፈራረማቸውን ተከትሎ አቋሟን እንደምትቀይር 

ቢገመትም ያንኑ “የእኔ ብቻ” አቋም አሁንም በማፀባረቅ ላይ ስለመሆኗ ከሰሞኑ የወጡ 

ዘገባዎች ያረጋግጣሉ። 

ግንባታው ሲጠናቀቅ ከስድስት ሺህ ሜጋ ዋት በላይ ኃይል የማመንጨት አቅም የሚኖረው 

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሠረት ድንጋይ በተቀመጠበት ማግሥት 

ግብፅ የሚደርሰኝን ውኃና ታሪካዊ የሆነውን መብቴን ይጋፋል የሚል መነሻ በመያዝ 

በወቅቱ ብትወራጭም ያቀረበችው ምክንያት የሞራልም ሆነ የሣይንስ የተጠየቅ ችግር 

እንዳለበትና ዘመኑም የማይፈቅደው ይልቁንም ግድቡ በተለያዩ ምክንያቶች ራሱንም 

የተፋሰሱ አገራት ተጠቃሚ የሚያደርግ ስለመሆኑ የተለያዩ የዘርፉ ተመራማሪዎችና 

ምሁራን (የግብፅ  ባለሥልጣናትን ረብ የለሽ መወራጨትና ሕዝቧን ተጠቃሚ 

የማያደርገውን አቋም የሚቃወሙቱ ምሁሮቿ ጭምር) የተለያዩ አስረጂዎች በማቅረብ 

ግብፅን “ተይ አያዋጣሽም” ማለታቸው የሚታወስ ነው፡፡ 

በአንፃሩ ከ86 በመቶ ያላነሰ የወንዙ ድርሻ ያላትና በወንዙ ያለማንም ፈቃድ የመጠቀም 

ህጋዊ መብት ያላት ኢትዮጵያ ለጋራ ልማትና ለጋራ ተጠቃሚነት ካላት ፍላጎትና አቋም 

በመነሳት ግድቡ ለተፋሰሱ አገራት ሁሉ የሚኖረውን ጠቀሜታ ከማስረዳት በዘለለ፤ 

የግብጽን ባለሙያዎች ያካተተ እና የዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን የፕሮጀክቱን ሥረ 

መሠረት ከተፋሰሱ አገራት ጠቀሜታም ሆነ ጉዳት አንፃር እንዲፈተሽና ከዚሁ ፍተሻ 

በተገኘው ውጤት ለመስማማትና ለመተማመን የሚያስችል ስምምነት እንዲፈርም በሯን 

ለግብፅ ክፍት ማድረጓ፤ ግብፅ እንደምትለው ሳይሆን ምንም ዓይነት ጉዳት የሚያመጣባት 
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እንዳልሆነ ከጅምሩ ያመላከተና የግብፅን አምባገነንነት ያረጋገጠ አቋም ቢሆንም 

የባለሙያዎቹን ቡድን መቋቋም በፀጋ መቀበሏን ጭምር ብዙዎቹ ቢጠራጠሩትም በተፋሰሱ 

አገራት ዘንድ ግን አዎንታዊ ተስፋን አሳድሮ ነበር። 

የብዙዎቹና ግብፅን ጠንቅቀው የሚያውቋት ዓለም አቀፍ  የፖለቲካ ተንታኞች ጥርጣሬ 

ትክክል መሆኑ የተረጋገጠው ግን ብዙም ሳይቆይ ነው። የቅሬታ አቅራቢዋን ግብፅ ጨምሮ 

ያለምንምና ያለማንም ፈቃድ ግድቡን መገንባት መብት ያላት ኢትዮጵያና ሌሎችም 

የታችኛው ተፋሰስ ሀገሯ ሱዳን እኩል ሁለት ሁለት ባለሙያዎችን ያዋጡበት፣ በግድቡና 

በውኃው ዙሪያ ዓለም አቀፍና ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ተጨማሪ አራት ባለሙያዎች 

ከሌሎች ገለልተኛ አገራት የተዋቀሩበት አሥር አባላት ያለው ቡድን ግድቡን በግንባር 

አራት ጊዜ ጎብኝቶና ስድስት ጊዜ ውይይት አድርጎ ውጤቱን ይፋ ባላደረገበት ወቅት፤ 

ግብፅ የተለያዩ አክሻፊ ሙከራዎችን ማድረጓ መቀጠሏ ሳያንስ፤ ግብፅን ከሁለት 

አሥርታት በላይ ባስተዳደሯትና፣ ከግብፅ ጥቅም አንፃር ብቻ ቢሆንም በናይል ጉዳይ ላይ 

ብዙ ውጣ ውረዶችን ባሳለፉት ሙባረክ ዘመን የተጀመረውን ግድብ፤ አዳዲሶቹና 

የአባታቸው ልጅ የሆኑት የግብፅ ባሥልጣናት አብዮቱን ማላከኪያ አድርገው “ወገባችን 

በተሰባበረበት ሰዓት መጀመራችሁ ከጋራ ተጠቃሚነት ጋር ካላችሁ አቋም ጋር የሚጋጭ 

ነው” ብለው ለመወንጀል መሻታቸው በእርግጥም ግብፅ ጊዜ ካለፈበትና አርጅቶ ካፈጀው 

አስታሳሰቧ እንደምትለወጥ ያመላከተ ነበር፡፡  

በተለይ ደግሞ የግድቡ አንዱ የሥራ አካል የሆነውና የወንዙን ተፈጥሮአዊ አቅጣጫ 

የማስቀየር ሥራ በተከናወነበት ወቅት ባለሥልጣናቷ ያሳዩ የነበረው ባህሪና ያስተጋቡ 

የነበረው ፀረ ሠላም አቋም የባለሙያዎቹ ጥናት ይፋ ባልሆነበት ጊዜ መሆኑ ግብፅን 

የበለጠ ያጋለጠ ቢሆንም፤ ኢትዮጵያና ሱዳን ለግብፅ አምባጓሮ ምላሽ ከመጠመድ ይልቅ 

የጥናት ውጤቱን በትዕግስትና በሰለጠነ መንገድ መጠበቃቸው አንዳንድ ዜጎችን 

ቢያስከፋም ተገቢና የአገራቱን የልማት ፍላጎት ያረጋገጠ ሆኖ አልፏል። 

የማይደርስ የለምና የባለሙያዎቹ ቡድን በተለያዩና ከየአገራቱ የሚነሱ ሙግቶችንና 

በተለይም የግብፅን “ሥጋትና’’ ከሣይንሱ ጋር አዛምደው ያጠኑትን ጥናት በተወካዮቻቸው 

አማካይነት ለየአገራቸው መንግሥታት ባቀረቡ ምሽት እስከ ማሻሻያ ሃሳቦቹ ኢትዮጵያና 

ሱዳን ውጤቱን በደስታ የተቀበሉ ስለመሆናቸው በሰበር ዜናቸው ጭምር ቢያሳውቁም፤ 

የአብዮቱን ትሩፋት ገና በመቀማመስ ሂደት ላይ የነበሩት ሙርሢ ግን አምነውና ፈቅደው 
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በሰየሟቸው  ባለሙያዎቻቸው በኩል የቀረበላቸውን ሰነድና ማብራሪያ ውድቅ ለማድረግ 

ጊዜ አልወሰደባቸውም። 

የግብፅን ጀርባ ለመፈተሽ ያለመው ይህ ትርክትም ግብፅ በተሰጣት ሦስተኛ ዕድል ላይም 

ጥቁር ጥላ ማጥላቱና ከሰሞኑ በተደረገው የሦስቱ ተፋሰስ አገራት የውኃ ሀብት ሚኒስትሮች 

የካርቱም ውይይት ላይ ያሳየችውን የልዩነት አሰላለፍ እንድምታዎች ለመግለጥ የሚሞክር 

ነው። 

ታላቁን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በተመለከተ ከላይ በተመለከተው መነሻና አግባብ ፍተሻ 

ያደረገውን የባለሙያዎች ቡድን ጥናት ለመተርጎምና የትግበራ ኮሚቴ ለማዋቀር የሦስቱ 

አገራት የውኃ ሚኒስትሮች በካርቱም ያደረጉት ውይይት ያለስምምነት መጠናቀቁን 

የተለያዩ በግብፅ፣ በሱዳንና በኢትዮጵያ የሚገኙ ሚዲያዎች ቢዘግቡም የፈረንሣይ ዜና 

አገልግሎት አጃንስ ፍራንስ ፕሬስና የአገር ውስጡ ሪፖርተር ጋዜጣ ደግሞ የኢትዮጵያን 

የውኃ ሀብት ሚኒስትር አለማየሁ ተገኑን በመጥቀስ የትግበራ ቡድኑን ለማቋቋም ልዩነት 

እንዳልነበርና የልዩነቱ ምክንያት የኮሚቴው አባላት እነማን ይሁኑ በሚለው ጥያቄ ላይ 

ግብፅ ልዩነት ማሳየቷ ነው የሚል ዘገባ አውጥተዋል። 

ከዚህ ዘገባ መገንዘብ የሚቻለውም ልዩነቱ የትግበራ ቡድኑ ላይ ይሁን ሌላ መነሻ የሆነውና 

የግብፅን ጀርባ ለመፈተሽ የሚያነሳሳው ግብፅ ከሰሞኑ ስብሰባም ላይ ልዩነት የማሳየቷ 

ጉዳይ ነው። 

በዚሁ መሠረት የግብፅን የማያልቅ ልዩነት መነሻና መድረሻ የተመለከቱ ዘገባዎች 

ሲያጥለቀልቁን ቢከርሙም ሁሉም ከሌላ አጀንዳና በተለይም የአገር ውስጡ ዘገባዎች 

ሳይቀር የፖለቲካ ልዩነትንና አቋምን አስታከው የቀረቡ በመሆናቸው እንደመከራከሪያና 

እንደ ዋቢ ለመውሰድ ያስቸግረናል። 

ይልቁንም ለዚህ ፅሁፍ መነሻ የሆነኝን ከላይ የተመለከቱ ጉዳዮችን ይዤ መረጃ ስበረብር 

ለመነሻ ምክንያቴ አስረጅ የሚሆኑ መረጃዎች ከዛሚ ኤፍ.ኤም 90.7 አትሮኑስ ዝግጅት 

አደመጥኩ። ዝግጅቱ በፕሮግራም ተባባሪው ካሣ አያሌው የቀረበ ነው፡፡ ከዚህ ቀደምም 

አባይን በተመለከተ በኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ሚዲያ ዳሰሳ ላይ ተጋብዞ ጥልቅ ትንታኔ እና 

መረጃ ሲሰጠን የነበረው ገጣሚ ተዋናይና ጋዜጠኛ በረከት በላይነህ (አመዶ) የሰሞኑን 

የግብፅ የልዩነት አሰላለፍና የኢትዮጵያ አቋም የተመለከቱ ጠቃሚና ጥልቀት ያላቸው 
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መረጃዎችን አቀብሎናል። ስለሆነም ዋቢ ስለሆኑን አመስግነንና ቀጥሉበት ብለን ወደ 

ቀደመው ነገራችን ስንመለስ የግብፅ የልዩነት አሰላለፍ ጎልቶ ከወጣበት የኤክስፐርቶቹ 

ቡድን ሪፖርት ማግሥት ትርክታችንን ብንጀምር የተሻለ ግንዛቤ እና ከልዩነቱ  በስተጀርባ 

ያሉ ምናምንቴዎችን ለመረዳት ያስችለናል። 

የግብፅ ያለፉ መንግሥታት “ግብፅ ያለ አባይ አባይም ያለግብፅ ”በሚሉ ተገቢነት 

በሌላቸውና በማያዛልቁ አቋሞች ተወናብደው መላው ግብፃውያንን ሲያወናብዱ መኖራቸው 

ሳያንስ ዴሞክራሲ፣ ሠላምና ልማት እንዲሁም የመቻቻል ኑሮ ናፈቀን ሲሉ የነበሩ 

ኃይሎችና በተለይም የአብዮቱ አቀጣጣይ የነበሩት የሚበዙቱ የግብፅ ሚዲያዎች 

መድረሻቸውን ያላወቁ ተራማጆችና ለተወናበደውና ጊዜ ላለፈበት ፖለቲከ ከኖሩት 

መንግሥታት የማይለዩ መሆናቸው የታወቀው ይህንኑ የኤክስፐርቶቹን ቡድን ጥናት ይፋ 

መሆን ተከትሎ ነው።  

ይኸውም የሦስቱም ተፋሰስ አገራት እኩል በተወከሉበትና በአራት ጊዜ የግንባር ላይ ሚዛን 

የተሰፈረውን፤ በውይይት ደግሞ ለስድስት ጊዜያት የተፈተሸውን የባለሙያዎች ቡድን 

ሪፖርት ሱዳንና ኢትዮጵያ በደስታ የሚቀበሉት ስለመሆናቸው በይፋ በመንግሥት 

ሚዲያዎቻቸው በገለጹበት ሁኔታ ግብፅ የወከለቻቸው ባለሙያዎቿ ጭምር ያመኑበትና 

ኢትዮጵያና ሱዳን የተስማሙበትን ተመሣሣይ ሪፖርት የግብፅ ሚዲያዎች (የሥርዓቱ 

አቀንቃኞች ሳይቀሩ) ወደጎን ገፍተው “ሪፖርቱ በእርግጥም የህዳሴው ግድብ የግብፅን 

የውኃ መጠን የሚቀንስና ሱዳንንም በጎርፍ በሚያጥለቀልቅ የጥራት ደረጃ እየተገነባ ነው” 

የሚል የበሬ ወለደ ዘገባዎች ማሰራጨታቸው ነው። 

ያም ሆኖ ሱዳንና ኢትዮጵያ ለሰጥቶ መቀበል መርሆ ያላቸውን ተገዢነትና ማንም አሸናፊ 

ማንም ተሸናፊ የማይሆንበትን (Win Win approach) መከተላቸውን እንደማያቋርጡ 

ለዓለም በማሳወቅና ዘገባዎቹም የተሳሳቱ ስለመሆናቸው እያስተባበሉ ልዩነቱ 

የሚታረቅበትን እና ግብፅም ወደ ሠላማዊው መንገድና ወደ ጋራ ተጠቃሚነት 

የምትመጣበትን የሰሞኑ የካርቱም ውይይት በተስፋ ጠበቁ ።  

በተለይም የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የማዕዘን ድንጋይ ከተቀመጠበት ሁነት 

በበለጠ የኢትዮጵያውያንን ቀልብ የሳበውና ንቅናቄውንም የበለጠ በማጉላት ሌላኛው 

የማዕዘን ድንጋይ ከነበረው የወንዙን የተፈጥሮ አቅጣጫ የማስቀየስ ሁነት ባልተናነሰ 
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ይህኛውና ሰሞኑን የተደረገውና በልዩነት የተቋጨው ስብስባም እንደ ማዕዘን ድንጋይ 

የተጠበቀ ሁነት ነበር።  

በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንደተገለጸውና በሱዳንም በኩል እንደሚታወቀው አገራቱ ወደ 

ካርቱሙ ስብሰባ ለመታደም ሲያመሩ የቀደመ አቋማቸው እንደማይቀየር አጽንኦት 

በመስጠትና በተለይም ኢትዮጵያ በኤክስፐርቶቹ ቡድን የተሰጡትን የማሻሻያ ሀሳቦች 

በህዳሴው ግድብ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ፕሮጀክቷ ተግባራዊ የምታደርግና መጠናት 

ያለባቸውን ሁሉ አጥንታ እንደሆነ በግልጽ አሳይታ ነበር በስብሰባው ለመታደም 

የሄደችው። 

ግብፅ ግን ያየዘ ይዟታልና፤ ወደ ኋላ የምናየው ከጀርባዋ ያለ አመሏም አብሯት ነበርና፤ 

በቡድኑ ምክረ ሃሳብ ሪፖርት ላይ ለመወያየትና የትግበራ ኮሚቴ ጋር የሚጋጭ እና 

ያልተጠበቀውን የተለየ አሰላለፍ አፈነዳች። ገለልተኛ የሆነ ሌላ ቡድን ተቋቁሞ እንደገና 

ጥናት ያከናውን የሚል የሽፍታ ጥያቄ አቀረበች። አሁን ሌሎች ባለሙያዎች እንዲመጡ 

ለምን ተፈለገ? የሚለውንና ገለልተኛ ማለት ምን ማለት ነው? የፊተኞቹ ባለሙያዎች ãረ 

እንዲያውም ግብፅ የወከለቻቸው ባለሙያዎች በተካተቱበት አግባብ የተሰራውን ጥናት 

ገፍቶ ገለልተኛ ማለት ለምን? የሚሉ ጥያቄዎች ስናነሳ ነገሩ ሁሉ ግልጽ ይሆናል? ወይም 

ገና ከጅምሩ የኤክስፐርቶቹ ቡድን መቋቋም ላይ ግብፅ የነበራትን ይሁንታ የተጠራጠሩት 

ባለሙያዎችና ፖለቲከኞች የጥርጣሬ መነሻዎች ግልጽ ይሆኑልናል። እነዚህን ጥያቄዎች 

ከመመርመራችን በፊት ለምላሹ መንደርደሪያ ሊሆኑን የሚችሉ ሁነቶችን ወደ ኋላ 

(ኢትዮጵያ የወንዙን አቅጣጫ ባስቀየረች ማግሥት) በግብፅና በግብፅ ባለሥልጣናት በኩል 

የነበሩ ሁነቶችንና ድራማዎችን ማስታወስ ተገቢ ይሆናል። 

ኢትዮጵያ የወንዙን አቅጣጫ ባስቀየረች ማግሥት ግብፅ በከፍተኛ ደረጃና ከሌላው ጊዜ 

በተለየ የከፈተችው ዘመቻ የዲፕሎማሲ ነበር። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ነቢል ፋይሚ 

የተመራው የግብጽ የልኡካን ቡድን ኢትዮጵያን ከተፋሰሱ አገራት የማስፈንጠር 

ዘመቻውን ከሱዳን ቢጀምርም ሱዳን ከያዘችውና ከኢትዮጵያ ጋር ተመሣሣይ ከሆነው 

አቋም አላፈገፍግም አለች። በአምባሣደር ሞና ኡመር የተመራው 27 የልዑካን ቡድንም 

ለአባይ ወንዝ ከ86 በመቶ በላይ ድርሻ ያላትን ኢትዮጵያ ፆሟን ለማሳደርና ከተፋሰሱ 

አገራት ጋር ለማጋጨት ቡሩንዲ፣ ኮንጎ፣ ዑጋንዳና በጠቅላላው ወደተፋሰሱ አገራት 

ያደረገችውም ጉዞ በእንጭጩ ነበር የተቀጨው። 
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ከግብፅ አብዮት ጋር ተያይዞ በሠላማዊ ዜጎች ላይ በወሰደቻቸው ያልተገቡ እርምጃዎች 

አፍሪካ ውስጥ ያጣችውን ሚዛን ለመገንባት ከፀጥታው ምክር ቤት አባልነቷም መሰረዟ 

ያሳሰባት ግብፅ የአባይን ጉዳይ ባሰበችው መንገድ ለማስቀጠል የፐብሊክ ዲፕሎማሲ 

ሥራዋን በወቅቱ አጧጡፋ የነበረ ቢሆንም ችግሯ የትናንት ሳይሆን ሥር የሰደደና ዘመን 

ያስቆጠረ በመሆኑ ጠብ ያለላት ነገር አልነበረም። 

የሱዳን ጉዳይ ደግሞ ግብፅን የበለጠ አውኳታል፤ ምክንያቱ ደግሞ በናይል ኢኒሼቲቭ 

ፕሮግራም ላይ አባይን በተመለከተ ከጎኗ የነበረችው ሱዳን ቢያንስ መንግሥቷ 

ባልተቀየረበት ሁኔታም ሀሳቧን ለውጣ ወደ ሰጥቶ መቀበሉ መርሆ መቀላቀሏ ነው የግብፅ 

ራስ ምታት። የዚህ ሁነኛ ማሳያው ደግሞ  በወቅቱ አልበሽር ወደ ግብፅ ሊያደርጉ 

የነበረውንም ጉብኝት በይፋ መሰረዛቸው ነው።  

ስለሆነም ሱዳን አሁን ለኢትዮጵያ ጀርባ የምትመች ሆናለች ማለት ነው? የሚለውን ጥያቄ 

በተመለከተ በዛሚው አትሮኑስ ፕሮግራም ላይ ሀሳቡን የሰጠው ጋዜጠኛ በረከት አይማን 

አልሳይድ የተባሉ ፀሐፊ ቀደም ብለው የፃፉትንና ግብፅና ሱዳን አሁን የደረሱበት ደረጃ 

ላይ መድረሳቸው የማይቀር መሆኑን የተነበዩበትን The Nyle Sudan and Egypt 

Realation Ship የሚል መጽሐፋቸውን በዋቢነት ጠቅሷል። ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ ከአባይ 

ውኃ ያልተጠቀመችበትን ምክንያት ወለፈንዳዊ ነው ብለን ብናልፈውም የሱዳንን ጉዳይ 

ግን ፀሐፊው አስቂኝ ነው ሲሉ ገልጸውታል። ከ1959 ስምምነት በኋላ ወይም ከሱዳን ነፃነት 

በኋላ ሱዳን ከአባይ 18 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውኃ እንድትጠቀም ቢፈቀድላትም 

ለበርካታ ዓመታት የአራት ቢሊዮኑን ነበር ፈቃድ ያገኘው። ስለሆነም የአባይ ጉዳይና 

የግብፅ ጉዳይ በሱዳናውያን ዘንድ ላለፉት 60 ዓመታት ከባድ የተባለ የፓለቲካ ልዩነትን 

ፈጥሯል።  

በአባይ የተነሳ የግብፅና የሱዳን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሳ ለመሳና የማይነጣጠል መሆኑም 

ሌላው የሱዳንና ግብጽ እንቆቅልሽ ሚስጥር ነው። ግብፅን ለመንካት ሱዳንን መንካት ግድ 

ነው። ስለሆነም እንግሊዛውያን ግብፅን በቅኝ ግዛት በያዙ ጊዜ መፍሰሻዋን ሱዳን መንካት 

ግድ ይላቸው ነበርና ከአባይ ውኃ አራት ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትሩን ፈቅደው የ1929ን 

ስምምነት አበጁ።  
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ከላይ ለጋዜጠኛ በረከት አስተያየት አስረጅ ሆነው የቀረቡት ፀሐፊ እንደሚሉት ከሆነ ግብፅ 

መፍሰሻዋን ሱዳን ለማበጃጀት በ1929 እና በ1959 የ18 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውኃ ላይ 

ብቻ አልቆመችም፤ ሙባረክ በጡንቻቸው እየደቋቆሱም ቢሆን ሱዳን ስለ ውኃ ኮታ ጉዳይ 

እንዳታነሳ በማሰብ በ1980ዎቹ ላይ በሌሎች የልማት ፕሮጀክቶች (Jongley የልማት 

ፕሮጀክትንና እዚያው ሰድ ውስጥ ሰምጦ የቀሩትን ግዙፍ ማሽኖች ያስታውሷል) ሱዳንን 

ዝም ለማሰኘት ያደረጉት ሙከራ ከሽፎ ማሽኖቹም በደለል በተዋጡበት ቦታ ላይ ዛሬም 

የግብፅ የውድቀት ምልክት ሆነው ተቀምጠዋል።  

በወቅቱ ግብፅ ላቀደቻቸው የልማት ፕሮጀክቶች ከራሺያና ከፓኪስታን የመጡት ግዙፍ 

የሆኑ ማሽኖች ዛሬ ደቡብ ሱዳንን በመሠረቱትና አገሪቱም የተፋሰሱ አካል እንደመሆኗ 

ስምምነቱን ፈርማለሁ ባለችው አገር የያኔ አማፅያን ተመትተው መክሸፋቸው ለግብፅ 

በሰንበት ላይ ደብረዘይት ሆኖባታል። 

ታዲያ ጋዜጠኛ በረከት ያነሳቸው አይማን አልሳይድ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ከላይ ርዕሱ 

በተመለከተው  ጽሁፋቸው፣ ሱዳን ሀሳቧን እንደምትቀይር እና የአባይ ጉዳይ በፖለቲካ 

ሰጣ ገባ እና በማሞኘት እንደማይፈታ ተንብየው ሳያበቁ የናይል ጉዳይ ሊፈታ የሚችለው 

Collective Development Strategy (በልማት ትብብር) ስለመሆኑና ትብብሩም ተቋማዊ 

(መሆን እንዳለበት በፅሁፋቸው ላይ አስምረውበት ነበር።  

ይህ ብቻ አይደለም፤ Urmonika በተባለ ድረ-ገጽ ላይ አይሃማን የተባሉ ፀሀፊ የግብፅና 

የሱዳን ግንኙነት እያደር እየተሸረሸረ ስለመሆኑ በለጠፉት ጽሁፍ ሱዳን የግንኙነቷ ችግር 

መቶ በመቶ ተጠቂ፤ የጥቅሙ ደግሞ መቶ በመቶ ተጎጂ መሆኗን ምን የሚሉት ሲኢል 

ነው በማለትም የጉዳዩን ጥልቀት አብራርተዋል። 

ፀሐፊው ለሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ማሽቆልቆልም አራት ምክንያቶች አስቀምጠዋል፡፡ 

ሁለቱ ድንበር ዘልቆ ከመግባት ጋር እና ከድንበር ጥበቃ ጋር የተያያዙ የይገባኛል 

ጭቅጭቆች ናቸው፡፡  ሱዳን በሁለቱም በኩል የጥቅም ጥያቄ ማንሳቷና ድርሻዋም ዝቅተኛ 

መሆኑን አመልክተው፤ ሁለቱ ምክንያቶች ደግሞ Halabay Triangle የተባለውና ሱዳንን 

ለመደለል በግብጻውያኑ በኩል የቀረበው የልማት ፕሮጀክት እና የአባይ ጉዳይ  እንደሆኑ 

በጽሁፋቸው ላይ አስፍረዋል። የሚገርመው ደግሞ ፀሐፊው በጽሁፋቸው ላይ ከላይ 
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የተገለጹትን የልዩነት ምክንያቶች ያስቀመጡት ደቡብ ሱዳን መገንጠሏን ሳያውቁና 

ሳትገነጠል መሆኑ ነው። 

ግብጾች ግን የሱዳንን መገንጠል ጠንቅቀው ያውቁ የነበረ በመሆኑ ያልተሳካውን የፐብሊክ 

ዲፕሎማሲ ሥራ የጀመሩት ከደቡብ ሱዳን ነው። ዲፕሎማሲው የከሸፈበትም ዋነኛ 

ምክንያት ከላይ በተመለከቱት የፀሐፊው ትንቢትና ፀሐፊውም ሆነ በሌሎች ምሁራን 

አስተያየት የልማት ትብብር ፕሮግራም የግድ በመሆኑ እና ግብፅም ለዚህ ፈቃደኛ 

ባለመሆኗ ነው። 

ኢትዮጵያም እስካሁን ባላትና ዘላቂ የሚሆነው አቋሟ ትብብርን መሠረት ያደረገ 

(collective development strategy) በመሆኑ ውጤታማ ሆናለች። 

የግብፅ ሚዲያዎች የባለሙያዎቹን ሪፖርት ተከትለው በበሬ ወለደ ትረካቸው የግድቡ 

ዳይሜንሽንና ስፋት መለወጥ እንዳለበት እና ሱዳንንም በጎርፍ እንደሚያጥለቀልቅ 

አመልክቷል ቢሉም፤ በሰሞኑና ያለስምምነት የተጠናቀቀውን ስብሰባ ተከትሎ ከጋዜጠኞች 

ጥያቄ የቀረበላቸው የሱዳኑ የውኃ ሀብት ሚኒስትር የትብብር ፍላጎት ያለንና ለጋራ 

ተጠቃሚነት የምንሰራው ኢትዮጵያና እኛ አቋማችንን በነጥብም አልቀየርንም 

ንግግራችንም ግልጽ  ያልተለወጠ ነው። አንድ ዓይነት አስተሳሰብ ያለን መሆኑንም ፊት 

ለፊት ተናግረን ወጥተናል በማለት አሳውቀዋል። 

የህዳሴው ግድብ ሥራ እየተከናወነ የስምምነት ማዕቀፉ በተፋሰሱ አገራት ፓርላማዎች 

እየፀደቀ ባለበት ሁኔታ የግብፅ መወራጨት እንደማያዋጣ መገንዘብ ይቻላል። ከወር 

በኋላም ለህዳር 29 የተቀጠረው ስብሰባ ተመሣሣይ እንደሚሆንና የሱዳንና የኢትዮጵያም 

አቋም የጋራ ተጠቃሚነት እንደሆነ የየአገራቱ ሚኒስትሮች አስምረውበታል። የፖለቲካ 

ተንታኞችም ደግመውታል። 

የግብፅ ባለሥልጣናትን ዛሬ እርስ በርስ ላለመስማማትና ላለመናበብ የዳረጋቸው ሌላው 

ጉዳይ የጋራ ስምምነትን የሚጠይቀውን የአባይ ጉዳይ የተፋሰሱ አገራት ሻርማል ሼክ 

ድረስ ተገናኝተው ሲያበጃጁ ሳትኖርበት “በብርና በዲፕሎማሲ ጫና፣ ምንደኞችን በማሳተፍ 

አለመረጋጋት ፈጥሬ፤ ግንባታውን አስተጓጉላለሁ” የሚለው የተሳሳተ አመለካከት መሆኑም 

በበርካታ ተመራማሪዎች እየተነገረ ነው። 
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ግብፅና ሱዳን ቴኮ ናይል የሚባል ቋሚ ኮሚቴ እንደነበራቸውና አባይን በተመለከተ 

አብረው ሲቆምሩ ስለመክረማቸው ይታወቃል። ታዲያ አሁን የተፈጠረው መካረር ለምንና 

እንዴት መጣ? የሚለውም መታወቅ አለበት።   

የግብፅ ባለሥልጣናት በመሠረቱ የጋራ ተጠቃሚነት መንፈስና ዝንባሌ የሌላቸው እንደሆነ 

በአባይ እያዩት ሲራቡ የነበሩት ሱዳናውያን ዜጎች ያውቁታል። 

በሌላ በኩል ደግሞ የግብፅ ባለሥልጣናት ሕዝባቸውን ባልተገባ መረጃ አጓጉል ሲያደርጉት 

ሰንብተዋል። ትከክለኛና ሣይንሳዊ አቋም የሌላቸው ግብፃውያን ባሥልጣናቱ አሁንም 

የሚንቀሳቀሱት የአባይን ጉዳይ እንዳልረሱት፤ የተሳሳተ መረጃ ለጋቱት ሕዝባቸው 

ለማሳሰብና ሥልጣናቸውን ለማራዘም ነው። ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ባልጠበቁትና 

ባልገመቱት ፍጥነት ግድቡን መጀመሯ፣ በውስጥና በውጭ ያጋጠሟቸው ፖለቲካዊና 

ዲፕሎማሲያዊ ችግሮች ከቆይታ በኋላ ጮማ በልቶ ሆዱ እንደተመሳቀለ ሰው 

ባልተረጋጉበት ሁኔታ ሕዝባቸውን አሁንም ቢሆን ማስተንፈስ እንደማይችሉ መታወቁ፤ 

ምንም እንኳን ባለሥልጣናቱ በረጩት መርዝ መነሻነት የሰሞኑን የሦስትዮሽ ስብሰባ 

ተከትሎ አንድ ግብፃዊ የታክሲ ሹፌር ለብሉምበርግ “ኢትዮጵያ ልታጠፋን ነው’’ የሚል 

አስተያየት ቢሰጥም በሰጥቶ መቀበል አዲስና ዘመናዊ ፍልስፍና የሚመሩ ሕዝቦች 

ይረዳዳሉ እንጂ እንደማይጠፋፉ ይታወቃል። 

ኢትዮጵያ ለሰጥቶ መቀበል መርሆና ለጋራ ተጠቃሚነት ተገዢ ለሆኑቱ ሁሉ ዝርዝር 

መረጃና ሰነዶቿን ሁሉ ክፍት ማድረጓና ተቀባይነቷም እየጎለበተ በመምጣቱ ግብፅ 

ከመወራጨት ይልቅ ወደ አዲሱና ሁሉን አሳታፊ ወደሆነው ስምምነት ብታመጣ የተሻለ 

እንደሚሆን ካልሆነ ግን በኢትዮጵያ ሱዳንና ሌሎቹም የተፋሰሱ አገራት የሚለወጥ ነገርና 

አቋም ይኖራል ብላ ባትጠብቅና ሕዝቧንም ባልተገባ መረጃ አጃጅላ እንደማትዘልቅ 

ባለሙያዎቹ እና ተመራመሪዎች ይመክራሉ። 
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