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ፍትሃዊ የጋራ እድገት! 
ተስፋየ ለማ 06/24/13 

 

የአባይ ተፋሰስ 3 ነጥብ 37 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ቦታን ይሸፍናል። ይህ የአፍሪካ አህጉርን 10 

በመቶ የሚሆነውን መሬት ማለት ነው። የአባይ ወንዝ  በተፋሰሱ ዙሪያ ያሉትን አገራት ሁሉ 

ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል በቂ አቅም አለው። የሁሉንም የአባይ ተፋሰስ አገራት የልማትና 

የእድገት ጥያቄ  መመለስ የሚችል የተፈጥሮ ጸጋ ነው። ለዚህ ግን  በቀጠናው ፍትሃዊ የውሃ 

አጠቃቀም ስርዓት መዘርጋትን የግድ ይላል።  በተፋሰሱ ዙሪያ ያሉ አገራት ለጋራ ጥቅም የልማት 

ትብብራቸውን ማጎልበት ይጠይቃል። የአባይ ተፋሰስ መንግስታት በሚያደርጉት ሰላማዊና 

ልማታዊ ትብብርም  ቀጠናውን በኢኮኖሚ በማስተሳሰር በተፋሰሱ የሚኖሩት 160 ሚሊዮን 

ሕዝብም ተጠቃሚ ለማድረግ ያስችላል።  

 

ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀምንና አስተዳደርን በአስተማማኝ መንገድ መዘርጋት የተፋሰሱን የላይኛውም 

ሆነ የታችኛው አገራት ህዝቦችን ተጠቃሚ ከማድረጉ ጎን ለጎን    በቃጠናው ዘላቂ ሰላምን  

ለማስፈን ያስችላል። ሰላም በአስተማማኝ መልክ ሰፈነ ማለት ደግሞ  የኢኮኖሚ ትስስሩ እየጠነከረ 

ስለሚሄድ ሁሉም ወገን በየደረጃው ተጠቃሚ ሆናል።  

 

ለዚህም ነው በአባይ ተፋሰስ ላይ  የሚገነባ ማንኛውም አይነት  ልማት ማንኛውንም አገር የሚጎዳ 

አይሆንም የሚባለው። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ እየተገነባ ያለው ታላቁ የሕዳሴው ግድብም 

ጠቀሜታው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሱዳንና ለግብጽም ጭምር መሆኑ እሙን ነው።   ከዚህ 

በመነሳትም ግብጽ  አባይ ላይ የሚከናወኑ ልማቶች ይጎዱኛል በማለት ለዓመታት ስታራምደው 

የቆየችውና አሁን በቅርብ ጊዜ ብቅ ያደረገችው እምነትም ውሃ አለመቋጠሩን ለመገንዘብ 

አያዳግትም። ስጋቱ ከተጨባጭ መነሻ በጥናት ተደግፎ የሚነሳ ሳይሆን ቀደም ሲል ከነበረው 

ቭዥታ የመነጨ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል።  

 

በቅርቡ ከታላቁ የሕዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ የአባይ ወንዝን በጊዜያዊነት ከተፈጥሯዊ 

መፍሰሻ መስመሩ መቀልበሱን ተከትሎ ከግብጽ የተሰማው ጊዜ ያለፈበት አስተሳሰብ በአዲስ 

መልክ የሰሞኑ አጀንዳ ሆኗል፡፡ የግብጽ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ በአገሪቱ ከሚገኙ የተቃዋሚ 

የፖለቲካ ድርጅት ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት እንዳስታወቁት የታላቁን ሕዳሴ ግድብ 

ግንባታ ለማደናቀፍ ማንኛውንም አይነት አማራጭ ለመጠቀም ወደኋላ እንደማይሉ ለማወቅ 
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ተችሏል።  ይህ ቀረርቶ ኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የአለምን ሕብረተሰብ ያስደመመ ሁኔታ 

ነበር፡፡ 

 

ፕሬዚዳንቱ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ጋር ባደረጉት ውይይት እንደተደመጠው በኢትዮጵያ 

የሚገኙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን በእጅ አዙር መጠቀም፣ የኢትዮጵያ ጎረቤት አገራትን 

በመደገፍና በማስታጠቅ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መልክ እንዳይኖሩ ማበጣበጥ፣ በኢትዮጵያ 

በሚገኘው የግብጽ ኤምባሲ አማካኝነት የስለላ ቡድን በማደራጀት  የአገሪቱን ትላልቅ የልማት 

ተቋማትን በመለየትና በምን መልክ ማስተጓጎል እንደሚቻል በማጥናት ጥፋት መፈጸም የሚችል 

ቡድን እያደራጁ ስምሪት ማድረግ የሚሉ ይገኙበታል። እነዚህ አማራጮች ካልሰሩ ደግሞ የጦርነት 

አማራጭን የመጠቀምና ግድቡን መደብደብ የሚሉ ሃሳቦችን አቅርበው  በይፋ ተወያይተዋል፡፡ 

 

ሆኖም ግን ከጊዜ በኋላ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በማየት ሰከነ ብለው ሲያስቡት የነደፏቸው 

ስልቶች በሙሉ የኢትዮጵያን ልማት ለማደናቀፍ የሚችሉ እንዳልሆኑ በመገንዘብ ወደ ድርድር 

መምጣትን መርጠዋል። ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ እያደገችና እየፈረጠመች የመጣች አገር በመሆኗ፣ 

ሕዝቦቿ ልዩነት ውበታቸው መሆኑን በመገንዘብ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነታቸውን 

ያረጋገጡበት ወቅት በመሆኑ፣ አገሪቱ በአፍሪካም ሆነ በአለም ደረጃ ያላት ተሰሚነት እየጨመረ 

ስለመጣና ከጎረቤት አገራት ጋር ያላት የሁለትዮሽ ግንኙነት መልካም በመሆኑ እነዚህ የማተራመስ 

ስልቶች እንደማያዋጡ የተገነዘቡ አንዳንድ ሙሁራኖቻቸው ኢትዮጵያን ይቅርታ እንዲጠይቁ 

አስገድዷቸዋል።  

 

ግብጻዊያኑ ይህንን ሁሉ ሲያቅራሩና ስለፍፉ  ኢትዮጵያ ጉዳዮን በትእግስት ትከታተለው ነበር።  

አገሪቱ የጦርነት አማራጭን ተገዳ የምትወስደው ለመከላከል ብቻ እንጅ ለእብሪትና ለወረራ 

እንደማትጠቀምበት በሕገ መንግስቷ በግልጽ አስፍራለች።  በመሆኑም ግብጻዊያን እያነሱት ያለው 

ነገር አግባብ ባለመሆኑ በጥሞና ሊያዩትና ሊመረምሩት እንደሚገባ ደጋግማ አስታውቃለች፣አሁንም 

ይህንኑ እያለች ነው።  

 

አንድም የኢትዮጵያን ጥንካሬ በማየት በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ  ከጎረቤት አገራት ጋር 

ያላትን መልካም ግንኙነት በመረዳትና ከዚያም አልፎ ኢትዮጵያ በአፍሪካም ሆነ በዓለም 

ሕብረተሰብ ዘንድ ያላትን ተቀባይነት በመገንዘብና ዓለም አቀፍ ሕግጋትን በማየት ከድርድር 

ውጭ ምንም ዓይነት አማራጭ እንደማይኖር በመረዳት ወደ ውይይት መምጣት እንደሚገባ 

አንዳንድ የግብጽ ፖለቲከኞችና ምሁራን ሳይቀሩ እየተናገሩ ነው።   
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ኢትዮጵያ በግብጽ በኩል የተፈጠረውን ጠብ አጫሪነት በትእግስት በማለፍ በግብጽ እየተነሳ ያለው 

ስጋት ትክክል እንደዳልሆነ የግብጽ ህዝብ እንዲያውቀው ለማድረግ የተቻለውን ያህል ጥረት 

አድርጋለች። ከታላቁ የህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ እየተነሳ ያለው ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ 

መፍትሔ እንዲያገኝ  ባደረገችው ጥረትምን  የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ ከማል 

ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከዶ/ር ቴዎድሮስ አድሃኖም ጋር መወያየታቸውም በአወንታዊነት 

የሚታይ ነው።  ሁለቱ ባለሥልጣናት ባደረጉት ውይይት ከቀረርቶና ከእብሪተኝነት ይልቅ በጋራ 

ጥቅም ላይ ያነጣጠረ የሁለትዮሽ ውይይት ማድረግ ጠቃሚ መሆኑን በመረዳት በቀጣይ ውይይቱን 

ለማጠናከርና ለጉዳዩ ሰላማዊ መፍትሔ ለመፈለግ የሚያስችል የመነሻ ነጥብ አስቀምጠዋል፡፡ 

 

በተለይም ደግሞ ታላቁ የኢትዮጵያ መሪ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሕይወት 

ዘመናቸው ታላቁን የሕዳሴ ግድብ ግንባታ ባስጀመሩበት ወቅት ግብጽ በሕዝብ የተመረጠ 

መንግስት ስላልነበራት የግብጽ ሕዝብ እርስ በርሳችን በተበጠበጥንበትና የመደራደርና የመከላከል 

አቅም ባልነበረን ወቅት ኢትዮጵያ አባይ ላይ ትልቅ ግድብ  መገንባት ጀመረች የሚል ግንዛቤ  

እንዳያሳድር ለማድረግና  ጸረ-ልማት ሃይሎችም ከግድቡ ጋር በተያያዘ ሊያናፍሷቸው በሚችሉ 

አሉቧልታዎች ውዥንብር እንዳይፈጠር በማሰብ ከግብጽ፣ ከሱዳንና ከኢትዮጵያ የተውጣጡ 

ባለሙያዎች ከዓለም አቀፍ የዘርፉ ኤክስፐርቶች ጋር በመሆን የህዳሴው ግድብ ለታችኛው አገራት 

ማለትም ለግብጽና ለሱዳን ምንም አይነት ጉዳት እንደማያመጣ አጥንቶ እንዲያቀርብና የግብጽ፣ 

ሱዳንና የኢትዮጵያ ሕዝብም የኢትዮጵያ መንግስት በጥናት ካረጋገጠው በተጨማሪ አለም አቀፍ 

ጥናቱን በማወቅ በተረጋጋ መልክ ልማቱ እንዲካሄድ ለማስቻል ነበር፡፡ 

 

በወቅቱ የግብጽ የሕዝብ ዴፕሎማሲ ወኪሎችም ወደ ኢትዮጵያ በመምጣትም ከጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ጋር ባደረጉት ውይይት እውነታውን ተገንዝበው መሄዳቸው ይታወቃል፡፡ ይህ ጉዳይ 

ከተከናወነ ሁለት ዓመት ሆነው፡፡ 

 

አለም አቀፍ የኤክስፕርቶች ቡድንም በተሰጠው ኃላፊነት መሠረት ጥናትና ምርምር በማድረግ 

ከ700 ገጽ በላይ ሪፖርቱን አጠናቅሮ ለአገራቱ አቀረበ፡፡ ሪፖርቱ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ በታችና 

የተፋሰስ አገራት የሚያደርሰው ጉዳት እንደሌለም አስታወቀ፡፡  በዚህ መካከል ግንባታው 

በመፋጠን ያለው ታላቁ የሕዳሴ ግድብ አንድ ምዕራፍ ላይ በመድረሱ የአባይ ወንዝ በጊዜያዊነት 

ከተፈጥሯዊ ፍሰቱ መቀልበስና በሌላ መንገድ እስከ ተወሰነ ርቀት ሄደ መልሶ ወደ መስመሩ 

እንዲገባ የማድረግ ተግባር በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ተከናወነ፡፡ ይህ ተግባር በኢትዮጵያን 

ይሰራል ተብሎ አይገመትም ነበር፡፡ አባይን ያህል ወንዝ ማስቀየስ ለኢትዮጵያውያን ኩራት 
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ቢሆንም ከግብጽ ወገን በአንዳንድ ፖለቲከኞችና ምሁራን ዘንድ ነገሩ እንዳዲስ አገርሽቶ አስፈላጊ 

ያልሆነ አስተያዬት ማንጸባረቅ ተጀመረ።  

 

ከመጀመሪያው ጀምሮ በግብጽ ይነሳ የነበረው ስጋት ኢትዮጵያ በአባይ ላይ መገንባት የሚቻለውን 

ትልቁን ግድብ ከሰራች ለግብጽ የሚመጣው የውሃ መጠን ስለሚቀንስ ሕዝቤ ተጎጂ ይሆናል የሚል 

ነበር፡፡ ይህ እሳቤ በወቅቱም ተነስቶ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲራገብ እንደነበር የሚታወቅ ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ከግብጽ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ የግብጽን 

ሕዝብ ማሳመን ችለው ነበር፡፡ በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ የግብጽን ሕዝብ የሚጎዳ 

ምንም ዓይነት ሥራ አይሰራም ብለው ነበር፡፡ አያይዘውም ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ለግብጽም ሆነ 

ለሱዳን የጎላ ጠቀሜታ ስለሚኖረው በጋራ ሰርተን በጋራ እንጠቀም የሚል መልዕክት ነበር 

ያስተላለፉት፡፡ ታላቁ መሪ ያቀረቡትን ሳይንሳዊ ትንተና ከሰሙት የግብጽ ሙሁራንና ሕዝብም 

ትክክል መሆኑን ያመኑ በርካቶች ናቸው፡፡ እነዚህ ወገኖች ይህንን እምነታቸው አሁንም ድረስ 

በተለያየ ሚዲያ እየገለጹ ይገኛሉ።  

 

የኢትዮጵያ መንግስትም ቀደም ሲል የነበረው ቃል እንደተጠበቀ መሆኑን በአጽንኦት በማስረዳት 

ላይ ይገኛል፡፡ ታላቁ የሕዳሴው ግድብ በሚገነባበት አካባቢ የሚለማ እርሻ የለም፡፡ በዚህ ግድብ 

የሚጠራቀመው ውሃም የኤሌኪትሪክ ኃይል ከማመንጨት በስተቀር ለመስኖ ታስቦ እየተገነባ 

አለመሆኑን የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ አስታውቀዋል፡፡   

 

ግብጽና ሱዳን ከዚህ ግድብ የሚያገኙት ጠቀሜታ የጎላ መሆኑን ግን ግብጻዊያን ወንድሞች 

ሊገነዘቡ ይገባል፡፡ እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ መሠረት ሱዳን ወንዙ በሚሞላበት ጊዜ ለጎርፍ 

አደጋ ትዳረግ ነበር፡፡ ይህንን ለመከላከልና በአገሪቱ የሚከማቸውን ደለል ለማስወገድ ለውሃ 

ከምትይዘው አመታዊ በጀት 70 በመቶ የሚሆነውን ለዚሁ ተግባር ታውለው እንደነበር 

ይታወቃል፡፡ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ከተገነባ በኋላ ግን አገሪቱ ከችግሩ ትላቀቃለች። ሰባ በመቶ 

የሚሆነው የውሃ በጀቷን ለሌላ ልማት ማዋል ያስችላታል። ግብጽም  ከተመሳሳይ ችግር 

እንድትላቀቅ እንደሚያስችል መረጃዎች ያሳያሉ። 

 

የአባይ ውሃ ከዓመት ዓመት እኩል መጠን የለውም፣ በክረምት አለቅጥ ይሞላል፣ በበጋ ይጎድላል፡፡ 

ከዚህ የተነሳ አገራቱ በቂ መጠን ያለውን ውሃ የሚያገኙት በዓመት አራት ወራት ብቻ ነው፡፡ 

በቀሪዎቹ ወራት የውሃው መጠን ስለሚቀንስ ሱዳንና ግብጽ የሚያገኙት የውሃ መጠንም 

ይቀንሳል፡፡ ከታላቁ የሕዳሴ ግድብ ግንባታ በኋላ ግን አገራቱ የተመጣጠነ የውሃ ፍሰት ከዓመት 

ዓመት ማግኘት ይችላሉ። የወንዞች ውሃ መጠን ቢቀንስም ወደ አገራቱ የሚፈሰው የውሃ መጠን 
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በግድቡ ምክንያት መጠኑን እምብዛም አይቀንስም። ሌላው ደግሞ ግድቡ የሚሰራው በጥልቅ ሰርጥ 

ውስጥ በመሆኑ የውሃ ትነትን ይቀንሳል፡፡ የትነት መጠኑ በቀነሰ ቁጥር አገራቱ የሚያገኙት የውሃ 

መጠን ይጨምራል፡፡ ይህ ደግ የመስኖ ስራቸውን አጠናክረው ለመስራት ያግዛቸዋል፡፡ ይህ 

እንግዲህ የመስኩ ባለሙያዎች እየሰጡት ያለ ማረጋገጫ ነው።   

 

በጥቅሉ ሲታይ በኢትዮጵያ እየተገነባ ያለው የህዳሴው ግድብ ለግብጽንና ለሱዳንን የሚያስከትለው 

ጉዳት አለመኖሩን መገንዘብ ይቻላል። ይልቁንስ ከላይ የተዘረዘሩትን ጠቀሜታዎችን ከማስገኘቱም 

በላይ አገራቱን ከብክለት ነጻ የሆነ የኤሌክትሪክ ሃይል በርካሽ ዋጋ ተጠቃሚ ሊያደርጋቸው 

ይችላል። በመሆኑም ግድቡን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ከአፍራሽ እንቅስቃሴ በመራቅ ሶስቱም 

አገራት ለጋራ  ፍትሃዊ እድገት በጋራ ሊንቀሳቀሱ ይገባል።  

 


