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በታሊቁ ህዲሴ ግዴብ ሊይ የኢትዮጵያ ‘አቋም’ እና የግብፅ ‘አቋሞች’ 

መቼስ መሊው ኢትዮጵያዊ ከሦስት ዓመታት ወዱህ በአባይ ወንዝ ሊይ እየተገነባ ያሇው የታሊቁ 

ህዲሴ ግዴብ ተኝቶ ሲነቃ፣ ተቀምጦ ሲነሳ፣ በሌቶ ሲጠጣ ሁለ ዋነኛ ማጠንጠኛ ሀሳቡ መሆኑ 

የማይካዴ ሏቅ ነው፡፡ አብዛኛው የሀገራችን ህዝብ ላት ከቀን ከሚከታተሇው ጉዲይ የግዴቡ ዜና 

ቁጥር አንዴ ስፍራ የሚሰጠው ሆኗሌ፡፡ ይህም የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ኢትዮጵያ በዴህነት 

ውስጥ ተዘፍቃ የቆየችው ሞሌቶ የተትረፈረፈውን የተፈጥሮ ሀብቷን በአግባቡ ሳትጠቀም 

በመቀየቷ በተፈጠረው ቁጭት የተነሳ ዋነኛው የውሃ ሀብታችንን አባይን ሇሌማት ሌናውሌ 

ስንጀምረው ከማየት የበሇጠ ምን ቀሌብን የሚገዛ ነገር አሇና ነው! ከሁለ በሊይ የሚያስዯስተው 

ሁለም ኢትዮጵያዊ ዘር፣ ኃይማኖት፣ የፖሇቲካ አመሇካከት፣ አካባቢያዊና ግሇሰባዊ ሌዩነት 

ሳይገዴቡት በአንዴነት ያነሳሳውና በአንዴ ቋንቋ ያነጋገረው ግዴብ መሆኑ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያውያን ሊሊፉት ዘመናት የውጭ ወራሪ ጠሊት ሲመጣ ሇእናት አገር ‘ሆ’ ብሇው 

በአንዴነትና በሌዩ የአገር ፍቅር ስሜት በመትመም ጠሊትን ዴሌ ነስተው አሳፍረው የመሇሱበት 

ሚስጥር አሁን በላሊ መስክ ተዯግሟሌ ከተባሇ የታሊቁ ህዲሴ ግዴብ ሊይ ነው ቢባሌ ማጋነን 

እንዲሌሆነ እርግጥ ነው፡፡ ምክንያቱም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሇእናት አገሩ ባሇው ጥሌቅ ፍቅር 

የተነሳ አገሩ ወዯነበረችበት የሥሌጣኔ ማማ ሊይ ሇመመሇስ የሚያስከፍሇውን መስዋዕትነት 

ሁለ ሇመክፈሌ ዝግጅ መሆኑን በግሌፅ እያሳየ መሆኑ በተግባር ከ32% በሊይ ባዯረሰው የግዴቡ 

ግንባታ አረጋግጧሌ፡፡ 

በዚህ ጽሁፍ የሚዲሰሰው ዋናው ርዕሰ ጉዲይ በህዲሴ ግዴብ ዙሪያ የኢትዮጵያ ‘አቋም’ እና 

የግብፅ ‘አቋሞች’ ሌዩነት ግሌፅ እየሆነ መምጣቱን በማስመር ሌዩነቱ እንዳት ሉሰፋ እንዯቻሇና 

በግብፅ በኩሌ የተነሱት አቋሞች እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ መሆኑን ሇማየት ተሞክሯሌ፡፡ 

መቼስ አንባቢያን የግብጻውያን ‘አቋሞች’ ጉራማይላነት በራሱ ዘና እንዯሚያርጋችሁ 

ይታመናሌ፡፡ 

የግብፃውያን የቆየ አስተሳሰብ 

ግብፃውያን በናይሌ ውሃ ሊይ ያሊቸው አቋም የተመሰረተው “Egypt is the gift of the Nile” 

በሚሇው የግሪካዊው ፀሏፊ ሄሮድተስ አባባሌ ሊይ ሲሆን ሲፈሌጉ ዯግሞ ገሌብጠው “ግብፅ 

የናይሌ ስጦታ እንዯሆነች ሁለ ናይሌም የግብፅ ስጦታ ነው” ብሇው ይዯመዴማለ፡፡ ይሄ ዯግሞ 
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ናይሌ የግብፅ ብቻ ነው ወዯሚሇው የተሳሳተ ዴምዲሜ አዯረሳቸው ማሇት ነው፡፡ እንግዱህ 

አንዱት ጠብታ ውሃ በማያበረክቱበትና የናይሌ ውሃ ምንጭ ሙለ በሙለ ኢትዮጵያና ላልች 

የሊይኛው ተፋሰስ አገራት በሆነበት ተፈጥሯዊ እውነታ ናይሌ የግብፅ ስጦታ ነው ብል ማመን 

ምን ማሇት ነው? ከዚህም የከፋው ዯግሞ አብዛኛው የግብፅ ሕዝብ የናይሌ ውሃ ከየት 

እንዯሚመነጭ እንኳ ባሇማወቁ ሆን ተብል  የተሳሳተ መረጃ እንዱያገኝ ተዯርጓሌ፡፡ 

ግብፃውያን በዚህ የተሳሳተ አስተሳሰብ ውስጥ መቆየታቸው የናይሌን ውሃ ጠቅሌሇው ወስዯው 

የውሃው አመንጪና ላልችም የሊይኛው ተፋሰስ አገራትን የመጠቀም ተፈጥሯዊና 

ዓሇምአቀፋዊ መብት “ጆሮ ዲባ ሌበስ” እንዱለ አስገዴዶቸዋሌ፡፡  ይህን ሇማሳካት ሲለ የተፋሰሱ 

አገራት በተሇይም ሀገራችን ፊቷን ወዯ ሌማት በማዞር ህዝቦቿን ከርሃብና ከዴህነት 

እንዲትታዯግ በተሇያዩ ጊዜያት የተሇያየ ተንኮሌና የውስጥ ብጥብጥ ሇመፍጠር ሲተጉ 

መኖራቸው ግሌጽ ነው፡፡ በዚህም የተነሳ ሇሴራቸው ሽፋን ሲሰጡ “ የናይሌ ጉዲይ ዯህንነትና 

ሕሌውናችንን የማስጠበቅ ጉዲይ ነው”  ብሇው ሲከራከሩበትና ሇዘመናት በውሃው ሊይ 

የበሊይነትን ተጏናፅፈው ሲፈነጩበት መኖራቸው በግሌፅ ይታወቃሌ፡፡  ከዚህም የተነሳ 

ማንኛውም በናይሌ ውሃ ሊይ የሚገነባ ፕሮጀክት “በዓይናችን የመጣ ነው” ብሇው በዓይነ ቁራኛ 

ሲከታተለት ኖረዋሌ፡፡ እንግዱህ አሁን አገራችን ኢትዮጵያ እየገነባች ያሇችው የታሊቁ ህዲሴ 

የኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጫ ግዴብ ፕሮጀክት “በዓይናቸው የመጣ” ፕሮጀክት ነው ሉባሌ ነው 

በነሱ የቆየ አስተሳሰብ መሠረት፡፡ 

የግብፅ ባሇሥሌጣናትና ምሁራን ከያዙት “ግብፅ የናይሌ ስጦታ ነችና ናይሌም የግብፅ ስጦታ 

ነው” ከሚሇው አስተሳሰብ ጋር ይፃረራሌ ያለት የታሊቁ ህዲሴ ግዴብ ፕሮጀክት ይፋ ከሆነበት 

ዕሇት ጀምሮ ሊሇፉት ሦስት ዓመታት እጅግ በጣም እርስ በርስ የሚጋጩ አቋሞችን ሲያንፀባርቁ 

በይፋ ተስተውሎሌ፡፡ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ሕዝብ አቋም ግን ያውና አንዴ ነው፡፡ 

ይኸውም “ላልች የተፋሰሱ አገራትን በማይጏዲ መሌኩ ሀብታችንን የመጠቀምና የመሌማት 

መብታችንን ተጠቅመን ፕሮጀክቱን እየገነባን ነው፡፡ እንዯጀመርው እንጨርሰዋሇን!” የሚሌ 

ግሌፅና ቁርጥ ያሇ አቋም እያንፀባረቁ ይገኛለ፡፡ 

የግብፃውያን ጉራማይላ አቋሞች 

ከሊይ ከተጠቀሰው አኳያ ግብፃውያኑ ምንም የተጨበጠ አንዴ አቋም ያሌያዙበትና በየጊዜው 

የሚይዙትን የሚጨብጡትን ያጡበት ዋነኛው ምክንያት ባይታወቅም ባሇፉት ሦስት ዓመታት 
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ያንፀባረቋቸውን አቋሞች ስንመሇከት እጅግ ግርም ዴንቅ የሚለ አንዲንዳም ዘና የሚያዯርጉ 

ሆነው እናገኛቸዋሇን፡ እስኪ ዋና ዋና የሆኑትን እንዯሚከተሇው እንቃኛቸው፡፡ 

ገና የህዲሴው ግዴብ ይፋ በሆነበት ዕሇት የመጋቢት 23 ቀን ምሽት ዜና እና የግዴቡ መሠረት 

ዴንጋይ የተጣሇበት የመጋቢት 24 ቀን 2003 ዓ.ም. ዜናው በመሊው ዓሇም ሲሰራጭ የግብፅ 

ሚዱያዎች ዜናውን ከሰማይ የወረዯ መቅሰፍት በግብፅ ሊይ የወረዯ ያህሌ ነው ያጮሁት፡፡ እንዯ 

አጋጣሚ ሆኖ የህዲሴው ግዴብ ፕሮጀክት ይፋ የሆነው ግብፅ በአረብ ፀዯይ አብዮት ስትናወጥ 

በመሆኑ ግብፃውያን ፖሇቲከኞችና ምሁራን “ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት በአባይ ወንዝ ሊይ ግዴብ 

ሇመገንባት የወሰነችው የግብፅን ችግር ውስጥ መዘፈቅ አይታ ሆነ ብሊ እኛን ሇመጉዲት ነው” 

ብሇው ተፈሊሰፉ፡፡ 

ሇ30 ዓመታት ግብፅን የመሩት የቀዴሞው ፕሬዝዲንት ሆስኒ ሙባረክ በአብዮቱ ከሥሌጣናቸው 

ከተወገደ በኋሊ በሽግግሩ ወቅት ከግብፅ የተሇያዩ የህብረሰብ ክፍልች የተውጣጣ የፐብሉክ 

ዱፕልማሲ ቡዴን ወዯ አዱስ አበባ በመምጣት በዚሁ የህዲሴው ግዴብ ዙሪያ ከቀዴሞው 

ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ጋር ተወያይቶ ነበር፡፡ በወቅቱም በሰከነ መንፈስ በተዯረገው 

ውይይት በመርካታቸው ግብፃውያኑ ኢትዮጵያ የጋራ የትብብር ስምምነት ማዕቀፍ (CFA)ን 

በፖርሊማዋ ከማጽዯቋ በፊት በግብፅ ቋሚ መንግስት ተመስርቶ ግብፅም የጋራ የትብብር 

ስምምነት ማዕቀፍ (CFA)ን ትፈርም ዘንዴ እንዴታዘገይ እስከመጠየቅ ዯርሰው ነበር፡፡ 

በግብፅ የታሰበው ምርጫ ተካሂድ የሙስሉም ወንዴማማቾች ፖርቲ ስሌጣን ሊይ ሲወጣ 

ፕሬዝዲንት መሏመዴ ሙርሲ በህዲሴው ግዴብ ሊይ የተሇሳሇሰ አቋም ይዘዋሌ በሚሌ ሲታሙ 

ቆዩ፡፡ ሆኖም ከግብፅና ሱዲን ወገን የግዴቡ መገንባት አለታዊ ተፅዕኖ እንዯሚያዯርስባቸው 

ሲገሌፁ ኢትዮጵያ የInternational Panel of Experts እንዱቋቋምና ጥናት እንዱያዯርግ 

ያቀረበችውን ሀሳብ ፕሬዝዲንት ሙርሲ ሙለ በሙለ ተቀብሇውት ፖሇቲካዊ ዴግፍም ሰጡ፡፡ 

ነገር ግን በሙባረክ ሊይ የፈነዲው አቢዮት ሙርሲንም ከስሌጣናቸው እያነቃነቀ ባሇበት 

የመጨረሻው የስሌጣን ሊይ ቆይታቸው ወቅት የታሊቁ ሕዲሴ ግዴብ ግንባታ ሁሇተኛ ምዕራፍ 

መጀመር ነበረበትና የወንዙ አቅጣጫ በተወሰኑ ኪል ሜትሮች ተቀይሶ ሲያዩ ጩኸቱ 

በርክቶባቸው ፕሬዝዲንት ሙርሲ በጭንቀት ይሁን ከሌባቸው በመነጨ ስሜት ባይታወቅም ዛቻ 

ቢጤ ሰነዘሩ፡፡ “እንዱት ጠብታ ውሃ እንዴትቀንስብን አንፈቅዴም” ከማሇት ጀምሮ “አንዱት 

ጠብታ ውሃችን በአንዱት ጠብታ ዯማችን ትመነዘራሇች” እስከ ማሇትም ዯረሱ፡፡ ይሄ ወቅት 
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በግብጽ የስሜት ጡዘቱ ጫፍ ሊይ የዯረሰበትና በኢትዮጵያ ሊይ የጦርነት ነጋሪት የተጎሰመበት 

ወቅት ነበር፡፡ 

በዚያው ሰሞን ‘በስህተት’ በሚሌ በተሊሇፈው የቀጥታ የቴላቪዥን ስርጭት ፕሬዝዲንት ሙርሲ 

ከተሇያዩ የፖሇቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር በኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ዙሪያ መውሰዴ ስሊሇባቸው 

‘እርምጃዎች’ በተወያዩበት ወቅት የተሇያዩ ጉራማይላ ሃሳቦች ተንፀባረቁ፡፡ ከነዚህም ውስጥ 

“ኢትዮጵያ ግዴቡን እንዴታቆም ሇማዴረግ የግንባታ መሳሪያዎችን የምታስተሊሌፍበትን የSuez 

Canal እንዝጋባት፣ የኢትዮጵያን ታጣቂ ኃይልች በመርዲት እናተራምሳት እና የጦር ጀት 

አዝምተን ግዴቡን እናውዴም” የሚለ እብሪተኛ አቋሞችን እስከማቅረብ ዯርሰው ነበር፡፡ 

እስካሁን ግን አንደም አሌተሳካሊቸውም፡፡ 

የሙርሲ መንግስት ዲግም በላሊ አብዮት ከስሌጣኑ ወርድ ጊዜያዊ መንግስት ከተቋቋመ በኋሊ 

ይፋ የሆነው የዓሇምአቀፍ ኤክስፐርቶች ቡዴን ጥናት ሪፖርት ቀዯም ሲሌ የግዴቡን መገንባት 

ስትቃወም የነበረችዋ ሱዲን እንኳ ስትቀበሇው ግብጽ ግን አሻፈረኝ አሌቀበሇውም አሇች፡፡ ግብጽ 

ሊሇመቀበሎ እንዯምክንያት ያቀረበችው ዯግሞ አንዴ አመት በፈጀው በጥናቱ ወቅት ኢትዮጵያ 

በቂ መረጃዎችን ሇቡዴኑ አሌሰጠችም (ዯብቃሇች)፣ የኤክስፐርቶቹን ቡዴን ሏሰተኛ መረጃዎችን 

በማቅረብ አሳስታሇች እና ቡዴኑ ሊይም ተጽዕኖ አዴርጋሇች በሚሌ መሰረተ ቢስ ውንጀሊ ነበር፡፡ 

የኤክስፐርቶቹን ቡዴን ጥናት ባሌተቀበሇችበት ሁኔታ ቡዴኑ ያቀረባቸው ምክረ ሏሳቦች 

(Recommendations) አተገባበር ዙሪያ በሶስትዮሽ ዯረጃ ሇመዯራዯር ካርቱም ሊይ ሇ3 ጊዜያት 

በተከናወኑ ውይይቶች ሊይ ዯግሞ ተሳተፈች፡፡ ሆኖም እንዯተሇመዯው እርስ በርስ የሚቃረኑ 

ሏሳቦችን በማቅረብ  የማይሰሇቹት ተሇዋዋጮቹ የግብጽ ተዯራዲሪዎች በ3ኛው ዙር ውይይት 

ሊይ “የምክረ ሏሳቦቹን (Recommendations) ትግበራ የሚከታተሌ ላሊ International Panel 

of Experts መቋቋም አሇበት” የሚሌ ኢ-ምክንያታዊ ሏሳብ በማቅርባቸው የሶስትዮሽ ዴርዴሩ 

ያሇውጤት ተበተነ፡፡ ከዚያም በኋሊ እስካሁን አሌቀጠሇም፡፡ እዚህ ጋር በጣም የሚገርመው 

የቡዴኑን ሪፖርት አንቀበሌም እያለ ያቀረባቸውን ምክረ ሏሳቦች ሇመተግበር ላሊ ቡዴን 

ይቋቋም ማሇታቸው ነው፡፡ 

የሶስትዮሽ ዴርዴሩ በያዝነው ዓመት ጃንዋሪ ወር ሊይ እንዱቋረጥ ግብጻውያኑ ተዯራዲሪዎች 

አፍራሽ ሚና ከተጫወቱ በኋሊ ላሊ አስቂኝ ቅጥፈት ፈፀሙ፡፡ የውሃ ሃብት ሚኒስትራቸው ወዯ 

አዱስ አበባ በመምጣት ከአቶ አሇማየሁ ተገኑ (የውሃና ኢነርጂ ሌማት ሚኒስትራችን) ጋር 
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ሇመወያየት በስሌክ ጠይቀው ቀጠሮ አስይዘው ከመጡ በኋሊ ባዯረጉት ውይይት “ኢትዮጵያ 

ግዴቡን መገንባት ካሊቆመች ከዚህ በኋሊ ዴርዴር ተብል ነገር አይታሰብም” ብሇው ተመሇሱ፡፡ 

ወዱያው ወዯ ካይሮ እንዯተመሇሱ በጉዲዩ ሊይ ከጋዜጠኞች ሇቀረበሊቸው ጥያቄ ሲመሌሱ “አዱስ 

አበባ የሄዴኩት አሇማየሁ ተገኑ በስሌክ ጠርቶኝ ነው” በማሇት ከአንዴ ሏገር ተዯራዲሪና 

ሚኒስትር የማይጠበቅ ውሸት ዋሹ፡፡ ጉዲዩን አስመሌክቶ አቶ አሇማየሁ ተገኑ ሲገሌፁ 

“ራሳቸው ናቸው ዯውሇው ቀጠሮ ያስያዙኝ ከመጡ በኋሊም የግማሽ ቀን ውይይት አዴርገን 

ባሇመስማማታችን ምሳ ጋብዘናቸው ወዯ አገራቸው ተመሌሰዋሌ” በማሇት ፈገግ የሚያዯርግ 

ምሊሽ ሰጡ፡፡ እንግዱህ ይሄ ሁለ ውሸትና ቀጥፈት ከግብጽ ውሃ ሏብት ሚኒስትር መምጣቱ 

ሇምን አስፈሇገ? 

ግብጻውያን በተዯጋጋሚ ሏሳባቸውን በመቀያየር ተክነውበታሌ፡፡ ግዴቡ የግብጽን መሰረታዊ 

ጥቅም ይጎዲሌና መቆም አሇበት ሲለ ከርመው በአስገራሚ የአቋም ሇውጥ (ሌክ ማሉያ ቀይሮ 

እንዯሚጫወት የእግር ኳስ ተጫዋች ነው የሚመስለት) ኩዌት ሊይ በተካሄዯው የአፍሮ-አረብ 

ጉባዔ ጎን ሇጎን ከጠቅሊይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ ጋር የሁሇትዮሽ ውይይት 

ያዯረጉት የግብጽ ሽግግር መንግስት ፕሬዝዲንት አዱሉ መንሱር ግብጽ ሇሕዲሴው ግዴብ 

የገንዘብና የቴክኒክ ዴጋፍ መስጠት እንዯምትፈሌግና ግዴቡንም ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ 

ማስተዲዯር እንዯምትፈሌግ ጥያቄ አቀረቡ፡፡ ሆኖም በጠቅሊይ ሚኒስትር ክቡር አቶ 

ኃይሇማርያም በኩሌ የተሰጣቸው ምሊሽ “ግዴቡ የሚገነባው በኢትዮጵያ ሕዝቦች ገንዘብ፣ 

ጉሌበትና ባሇቤትነት ብቻ በመሆኑ አብረን ገንብተን በጋራ እናስተዲዴረው የሚሇው’ አቋም 

ተቀባይነት የሇውም” በማሇት የብሌጣ ብሌጥ አቋማቸውን ውዴቅ በማዴረግ እቅጩን 

ነገሯቸው፡፡ በቅርቡም ባሇፈው ወር ብራስሌስ ሊይ በተካሄዯው የአፍሪካ ሕብረት-አውሮፓ 

ሕብረት ጉባዔ ሊይ የሁሇትዮሽ ውይይት የሁሇቱ አገራት ውጭ ጉዲይ ሚኒስትሮች 

ተወያይተው ነበር፡፡ በዚህም ወቅት በተመሳሳይ የግብጹ ውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ናቢሌ ፋሂሚ 

ሇክቡር ድ/ር ቴዴሮስ አዴሃኖም ይሄንኑ አብረን እንገንባውና እናስተዲዴረው ጥያቄ አቅርበው 

በተመሳሳይ ውዴቅ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ ይሄ እንግዱህ የሚያሳየው አንዴም በግዴቡ ሊይ መሰረታዊ 

ጉዲት ያስከትሊሌ ሲለ የከረሙት ውሸት መሆኑንና ሁሇትም ኢትዮጵያውያን ግዴቡን ሲገነቡ 

እነሱ እንዯሚጎደ ግን ዯግሞ ከግብጽ ጋር በጋራ ገንብተን ስናስተዲዴረው እንዯማይጎዲቸው 

የሚያሳይ የሕፃን ሌጅ አመክንዮ እያቀረቡ መሆኑን ነው፡፡ 
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ኢትዮጵያ ግዴቡን መገንባት እንዯማታቆም ሲገባቸው ግብጻውያኑ ጉዲዩን ዓሇምአቀፋዊ 

(Internationalize) በማዴረግ የዓሇምአቀፉ ማህበረሰብ በተሇያዩ መንገድች ኢትዮጵያ ሊይ ጫና 

እንዱያዯርግ ሇማስቻሌ መዯበኛና ኢ-መዯበኛ ያሎቸውን ‘ዱፕልማሲያዊ’ ዘመቻዎች ከፈቱ፡፡ 

በዚህም መሰረት ጣሉያን፣ ሩሲያ፣ ጀርመን፣ ታንዛኒያ እና ጎረቤት አገር ዯቡብ ሱዲን የመሳሰለ 

አገራትን ሇማሳመን ጥረት አዴርገው ነበር፡፡ ሆኖም አገራቱ ጉዲዩን ከሚመሇከታቸው 

ኢትዮጵያና ሱዲን እንዱሁም ከናይሌ ተፋሰስ አገሮች ጋር እንዱፈቱት ‘ምክር ቢጤ’ ጭምር 

በመሇገስ ነው የሸኗቸው እንጂ ግብፃውያኑ እንዲሰቡት የረባ ምሊሽ አሊገኙም፡፡ 

በሚገርም  ሁኔታ ግብጻውያን ዱፕልማቶች ወዯ ጣሉያን አቅንተው በተወያዩበት ወቅት 

የሕዲሴው ግዴብ ግንባታ ሊይ እየተሳተፈ ያሇውን የSalini Construction Companyን 

የጣሉያን መንግስት ጣሌቃ ገብቶ በግንባታው ሊይ ያሇውን ተሳትፎ እንዱያቆም እንዱያዯርግ 

ተማፀኑ፡፡ ሆኖም የጣሉያን መንግስት ዴንበር ዘሇሌ ተቋራጭ ካምፓኒዎችን ማዘዝ 

እንዯማይችሌና ይህም በአውሮፓ ሕብረት ሕግ ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን በማስረዲት ሏሳቡ 

ተፈፃሚነት እንዯማይኖረው አክሇው ‘መርድ’ አረዶቸው፡፡ ገንዘብ በማሳገዴ የሇመደትን ሴራ 

አሁን ዯግሞ ገንዘቡ ከራሳችንም ሆኖ በተቋራጭነት የሚሰራውን ካምፓኒ ጭምር ሇማስቆም 

ሞክረው ከሸፈባቸው፡፡ ምክንያቱም የነሱ የሴራ ንዴፈ ሃሳብ (conspiracy theory) ዘመኑ 

ያሇፈበት ያረጀ ያፈጀ ነውና፡፡ 

ከሊይ የተጠቀሱት በሮች ሁለ ሲዘጉባቸው የግብጽ ባሇስሌጣናት፣ ፖሇቲከኞችና የተወሰኑ 

ምሁራን ጉዲዩን በዓሇምአቀፍ ዯረጃ ያለ እንዯ ተመዴ ፀጥታው ም/ቤትና የዓሇምአቀፉ ፍርዴ 

ቤት [International court of Justice (ICJ)] ሇማቅረብ እየተሯሯጡ ይገኛለ፡፡ ከዚህ አኳያ 

የተመዴ ፀጥታው ምክር ቤት ዯግሞ ጉዲዩን ሇማየት በአንቀጽ 39  መሰረት በአካባቢያዊና 

ዓሇምአቀፋዊ ሰሊምና ፀጥታ ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ የሚያዯርግ ጉዲይ መሆኑ ተጣርቶ እንጂ 

ግብጽ ስሇጮኸች ብቻ የሚሆን አይዯሇም፡፡ በተጨማሪም ጉዲዩን በዓሇምአቀፉ ፍ/ቤት የዲኝነት 

ሚዛን ሇማየት የሁሇቱም ወገኖች ፍቃዴ ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህ ከሆነ ዘንዲ ግብጽ ኢትዮጵያን 

“እባክሽ በICJ ሊይ ቅርቢና ተከራክረን ፍርዴ እናግኝ በሞቴ” ብሊ ሌትማፀናት ነው፡፡ ይሄ 

የግብጽ ተማጽኖ አያሌቅም እንዳ? ግዴቡን አቁሙሌን፣ አብረን እንገንባውና እናስተዲዴረው፣ 

የጣሉያን መንግስት ሆይ Salini Constructionን አግዯው አሁን ዯግሞ እባክሽ ኢትዮጵያ በICJ 

ተዲኚ ብል ተማጽኖ ይገርማሌ!  
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ግብጻውያኑ ጉዲዩ በአሇምአቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት እንዱያገኝ እና በኢትዮጵያ ሊይ የጫና በትር 

እንዱያርፍ ከሚያስቀምጧቸው የማሳመኛ ምክንያቶች አንደ የግዴቡ ህሌውና ነው፡፡ ሲያሻቸው 

“ግዴቡ እየተገነባ ያሇው የመሬት መንሸራተት አዯጋ በተጋረጠበት ስፍራ ነው” ይሊለ፡፡ 

በመቀጠሌም “የግዴቡ ዱዛይን ዯረጃውን ያሌጠበቀ እና ጥንካሬውም አስተማማኝ ባሇመሆኑ 

ውሃው ከሞሊ በኃሊ ግዴቡ ተዯርምሶ ያጥሇቀሌቀናሌ” እስከሚሌ የፈሪ ሰው ዱስኩር እየዯሰኮሩ 

ይገኛለ፡፡ ከሁለም ዯግሞ የሚገርመው የካይሮ ዩኒቨርሲቲ ቅርስ ጥናት ተመራማሪዎች ነን 

ባዮች  የግዴቡ መገንባት በግብጽ ጥንታዊያን ፒራሚድችና ላልችም ታሪካዊ ቅርሶች ሊይ 

ከፍተኛ ጉዲት ያስከትሊሌ  ማሇታቸው ነው፡፡ ይሄን ሁለ ሲለ አፍንጫቸው ስር ያሇውና 

ባሇፈው ክፍሇ ዘመን የተገነባው የአስዋን ግዴብ ያሇውን አስተማማኝነት ከህዲሴው ግዴብ ጋር 

ማነጻጸር አሇመቻሊቸው አስገራሚ ነው፡፡ ስሇዚህ በ21ኛው ክፍሇዘመን በተራቀቀ ቴክኖልጂ፣ 

በዲበረ እውቀትና በማንኛውም ሚዛን ቢሇካ ዘመናዊ በሆነ ዘዳ እየተገነባ ያሇው ታሊቁ የህዲሴ 

ግዴብ አስተማማኝ አይዯሇም ይፈርሳሌ ማሇት “ዴንጋይን ዲቦ ነው” ወይም “አይናቸሁን 

ጨፍኑና ሊሞኛችሁ” ከማሇት አይተናነስም፡፡      

ላሊው አስገራሚ ዜና በቅርቡ አንዴ የዛማላክ እግር ኳስ ክሇብ ሉቀ-መንበርና ፕሬዘዲንታዊ 

እጩ “እኔን ከመረጣችሁኝ ኢትዮጵያ የህዲሴውን ግዴብ እንዴታቆም ወታዯራዊ እርምጃ 

እወስዲሇሁ” አለ፡፡ የሚገርመው ነገር እኚህ ሰው ኢትዮጵያ ግዴቡን እንዲትጨርሰው በኃይሌ 

ማስቆም የዛማላክ እግርኳስ ቡዴን ዋንጫ እንዱበሊ እንዯማዴረግ ቀሊሌ አዴርገውታሌ፡፡ ሇነገሩ 

የዜናው ግርምት እንኳ ሳይረሳ ይህን በተናገረው አንዯበታቸው “አሊህ በህሌሜ ስሇነገረኝ 

ከፕሬዝዲንታዊ ምርጫው ራሴን አግሌያሇሁ አሌ ሲሲ እንዱመረጥም ዴጋፌን እቸረዋሇሁ” አለ 

ተባሇ፡፡ ሇነገሩ ቀዴሞውንም በህሌም እንጀራ ወሬያቸው ምክንያት ምርጫው ሳይካሄዴ በዝረራ 

ተሸንፈዋሌ፡፡ ከዚህ ቀዯምም የሳዑዱ አረቢያው ምክትሌ የመከሊከያ ሚኒስትር “ኢትዮጵያ 

ግዴቡን የምትገነባው ሆን ብሊ ግብጽን ሇመጉዲት ነው” ብሇው ወር እንኳ ሳያስቆጥሩ ከስሌጣን 

ተባረዋሌ፡፡ የእነዚህ ኢትዮጵያ ሊይ አለታዊ ሀሳብ የሚሰነዝሩ ሰዎች ክስረት ኢትዮጵያ ከማንም 

በሊይ እውነታን ይዛ በመጓዟ በመሇኮታዊ ኃይሌ ጭምር እንዯምትዯገፍ ማሳያ ነው፡፡ 

እንግዱህ ምናሌባት የግብጽ ቁርጥ ያሇ አቋምን ይጠቁማሌ ተብል የሚገመተው በቀጣዩ ግንቦት 

ወር ቋሚ መንግስት ሲመሰረት ነው፡፡ በዚሁ መሰረት ሇፕሬዘዲንታዊ እጩነት የሚፎካከሩት 

ሁሇት እጩዎች ብቻ ሲሆኑ ሇመመረጥ ከፍተኛ ዴጋፍ አሊቸው የሚባለት የጦር ጄኔራሌ 

የነበሩት የቀዴሞው መከሊከያ ሚኒስትር ፊሌዴ ማርሻሌ አብደሌፈታህ አሌ ሲሲ እና 
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ተፎካካሪያቸው ሀንዱን ሳባሂ ናቸው፡፡ ሆኖም ሲሲ በህዲሴው ግዴብ ሊይ ያሊቸው አቋም 

እስካሁን ግሌጽ ባይሆንም በምርጫው ዘመቻ ወቅት ይታወቃሌ ተብል ይገመታሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የግብጻውያኑ አቋም ይህን ያህሌ መዘበራረቅና መሇዋወጥ ምክንያቱ በግሌጽ 

ባይታወቅም አንዴ ቁርጠኛ አቋም ያሇመያዛቸው መንስኤ ሁሇት ይመስሊሌ ይሊለ ብዙሃኑ 

ተንታኞች፡፡ አንዯኛ ግብጻውያን ሇዘመናት የናይሌ ውሃ የግብጽ ስጦታ እንዯሆነና ማንም 

እንዯማይነካባቸው እርግጠኛ ሆነው የኖሩ ህዝቦች በመሆናቸው ኢትዮጵያ ግዴቡን መገንባት 

ስትጀምር ተአምር የተፈጠረ፣ ከሰማይም የወረዯ መቅሰፍት ሆነባቸው፡፡ ስሇሆነም የሚዪዙትን 

የሚጨብትን ስሊጡ በዯመ-ነፍስ ነው የሚናገሩት፡፡ ሁሇተኛው መሊ ምት ግብጽ የገባችበት 

ውስብስብ ፖሇቲካዊ ቀውስ ከ2010 የአረብ ጸዯይ አብዮት መፈንዲት ጊዜ ጀምሮ ቅርጹን 

እየሇዋወጠ እያመሳት ይገኛሌ፡፡ ስሇዚህ ፖሇቲከኞቹ ከውስጣዊ ችግራቸው ይሌቅ ህዝቡ ውጫዊ 

የጋራ ጠሊት ኖሮት ትኩረቱን ወዯ ውጪ እንዱያዞርና አንዴነት እንዱፈጥር ይፈሌጋለ፡፡ 

በመሆኑም ፖሇቲከኞቹና ምሁራኑ ሀገሪቱ ከገባችበት የመተራመስ ማጥ ውስጥ ሇማውጣት 

ህዝቡን በኢትዮጽያ ግዴብ ዙሪያ አንዴ አቋም እንዱኖረው ሇማዴረግ ሚዱያውን ጭምር 

በሀሰተኛ ፕሮፓጋንዲ እየሾፈሩት ይገኛለ፡፡ ይህን የህዲሴውን ግዴብ ችግር ሇመፍታትም 

የመሰሊቸውን ሁለ ሀሳብ እየሰነዘሩ የፖሇቲካ ስሌጣንም ሇማግኘት ሲለ ግራ ተጋብተው 

ህዝቡንም ግራ እያጋቡት ነው፡፡ በዚህም ምክንያት አዱሱ ህገ-መንግስታቸው ውስጥ እንኳ 

“የናይሌን ወንዝ የውሃ ዯህንነት ሇማስጠበቅ ዋስትና ነው” ያለትን አንቀጽ እስከማስፈር ዯረሱ፡፡ 

ሇዚህ ፕሮፓጋንዲቸው ምቹ ሁኔታን የፈጠረሊቸው ዯግሞ የአብዛኞቹ ግብጻውያን እውነታውን 

በአግባቡ ያሇመረዲት ነው፡፡ 

ያም ሆነ ይህ እኛ ኢትዮጵያውያን በታሊቁ ወንዛችን አባይ ሊይ የጀመርነው የህዲሴ ግዴብ 

በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ሊይ ጉዲት እስካሊስከተሇ ዴረስ የተፈጥሮም ሆነ ህጋዊ መብታችንን 

በተግባር እናስከብራሇን፡፡ በመሆኑም ሇዘመናት ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ ሲተሊሇፍ የቆየውን 

የቁጭት እንጉርጉሮአችንን በተስፋ ቅኝት ቀይረን፣ የቀዯመ ታሊቅነታችንን ሇመመሇስ ታሊቅ 

ራዕይ ሰንቀን፣ ከዯም በወፈረ የአባይ ውሃ ገመዴ ተሳስረን የኢትዮጵያዊነታችን ማህተም 

የሆነውን ይህን ከግዴብም በሊይ የሆነውን ታሊቁን የህዲሴ ግዴብ በአንዴ ሌብ በአንዴ መንፈስ 

ሆነን እንዯጀመርነው እንጨርሰዋሇን፡፡ 

አዘጋጅ፡- ተስፋ ፍቅር 


