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ዓባይን ማዕከል ባደረጉ አሻጥሮች የፓርላማ ወንበር አይገኝም!! 

ዮናስ 05/03/14 

የአባይ ጉዳይ ሲወሳ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ መጀመሪያ በህሊናችን ውስጥ 
መከሰቱ አያጠራጥርም፡፡ ለምን? ቢሉ ከቁዘማ ክራር መደርደሪያነት ጋር ተፋቶ ብሄራዊ 
መዝሙራችን ከሆነ ሶስት አመታት አስቆጥሯልና፡፡ ሌላው የዓባይ ጉዳይ ሲወሳ ወደ 
ህሊናችን ዘው የሚለው ደግሞ የግብፅ ጠብ አጫሪነትና ያንዳንዶች እበላ ባይነት መሆኑም 
እሙን ነው፡፡ ለምን? ቢሉ በዚህ በ21ኛው ክ/ዘመን፣ ወደ አንድ መንደርነት እየተለወጠች 
በመጣችው አለማችን ገዢ ከሆነው የጋራ ልማትና የጋራ ተጠቃሚነት ጋር መታረቅ 
አቅቷት ለዚያው ላረጀና ለረከሰ/ከሰረ   ፖሊሲዋ ሌት ተቀን መባተቷን አሁንም ድረስ 
ሙጥኝ ማለቷ ነው፡፡ የዚህ ፅሁፍ ጉዳይም እነዚህኑ ሁለት ከአባይ ጋር ተያይዘው 
በህሊናችን ውስጥ የሚብላሉ ተከታታይ ክስተቶች በመንተራስ የናት ጡት ነካሾች ከግብፅ 
እኩል የዘረጓቸውን ሶስት አሻጥሮችና የአሻጥሮቹን ስለምንነት የሚያጠይቅና አሻጥሮቹም 
አስቀድመው የመከኑ ስለመሆናቸውና ወንዝ እንደማያሻገሩ በተጠየቃዊ ምክንያቶች 
ማብራራት ነው፡፡  

የመጀመሪያው አሻጥር (አሻጥር አንድ ልንለው እንችላለን) በነፃ ፕሬስ ስም 
የሚንቀሳቀሰውና   የኛ ፕሬስ የተሰኘው ጋዜጣ የእኛ ሳይሆን የእነርሱ ሆኖ ስለ አባይ 
የግብፃውያንን ያህል  አንድነት እንደሌለን በተደጋጋሚ የሚሰብከው ጉዳይ ነው፡፡  

አሻጥር ሁለት (ገና በፅንሰቱ የጨነገፈው ሴራ) የህዳሴው ግድብ ታስቦበት እንዳልተጀመረና 
ለፖለቲካ ትርፍ ሲባል የተጠነሰሰ ሳይሆን የገዢው ፓርቲ የምርጫ 2007 ማኒፌስቶ 
እንደሆነ በተቃዋሚው እና ልሳን ፕሬሶቹ አካባቢ የሚንከላወሰው የመሸታ ቤት ወሬ ነው፤ 
አሻጥር ሶስት፣ በዚህ ፅሁፍ ትኩረት ሰጥተን (ከነአሻጥረኞቹ) የምንመለከተው፣ ደግሞ ግብፅ 
ጦርነት ልትቀሰቅስ ነውና የኢትዮጵያ መንግስት ተዘጋጅቷል? ወይም ዝግጅት ሊያደርግ 
ይገባል! በማለት የበላይነትን በያዝንበት ዲፕሎማሲያዊ መንገዶቻችን ላይ ጋሬጣ ለመሆን 
ወይም   በዲፕሎማሲያዊ መስክ ለኪሳራ ወደ ሚዳርጉ መንገዶች የሚገፋፋው ጩኸት 
ነው፡፡ ምንም እንኳን አሻጥሩ በሃገር ላይ የተሰነዘረ እና የተዘረጋ ቢሆንም የስልጣን 
ጥማቸው አናታቸው ላይ የወጣና ከትርምስ ለማትረፍ ለሚሰሩ ሀይሎች ምንም ማለት 
እንዳልሆነ ብንገነዘብም ቢያንስ ለአሻጥሩም የታለሙት አሻጥሮች በአሻጥር አመክንዮ 
ሚዛን የማይደፉ እና ”ማርክ” አልባዎች ናቸው፡፡  

ለምን? ቢሉ በመጀመሪያው ደረጃ ላይ ያስቀመጥኩት አሻጥርን ብንመለከተው በአባይ 
ጉዳይ ላይ የግብፅን ያህል አንድ አይደለንም የሚለው “የእኛ” የሚባለውና “የእነርሱ” ፕሬስ 
የሆነው ጋዜጣ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ስለእነርሱ መዘመሩ የተጠየቅና የተአማኒነት ጥያቄ 
ሊያስነሳበት እንደሚችል አለመገንዘቡ አንደኛው ምክንያት ነው፡፡ በእርግጥ ከግብፆችም 
በላይ አንድ የሆንባቸውን መሰረታዊ ማሳያዎች ወደ ኋላ የምመለስበት ሆኖ እንደው 
እንደወረደ አሻጥሩን ስንቃኘው አንድ የመሆናቸውና አንድ ያለመሆናችን መለኪያው 
ምንድነው? ብሎ የእነርሱ የሆነው የኛ ፕሬስ ጋዜጣ አለመጠየቁ ነገርየው ምዘናና ትንታኔ 
ሳይሆን አሻጥር እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው፤ የአንድነት መለኪያ አንድ የውሃ ጠብታ እንደ 
ደም ጠብታ ይመዘናል ብሎ መደንፋት ነው? ወይስ በጋራ አልምተን በጋራ እንጠቀም 
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ማለት? ነው በራሳችን ገንዘብ እንሰራለን፤ በራሳችን ባለሙያዎችም እንገነባለን ብሎ 
እበረሃው መክተት ነው? የአንድነት መለኪያ? ወይስ በየጋዜጣው ላይ ጠዋትና ማታ 
ከተምታታ አስተሳሰብ የመነጨ የተምታታ ሀሳብ ሰጥቶ ለማምታታት መሞከር ነው? 
ለአለምአቀፍ ህግጋት መገዛት ነው? ለድርድር በር መክፈት ነው? በሚመለከታቸውና 
ግብፃውያኑንም ባካተተው ባለሙያዎች የተጠናውን ጥናትና ውጤት ተቀብሎ በዚያው 
አግባብ እንዲሰራ ዘብ መቆም ነው  . . . ወዘተ ነው? ወይስ የተከፈተውን በር መዝጋት? 
ባለፈ ባፈጀ ህግጋት መመራት? የጦርነት ቀረርቶ ማሰማት? ይህን ለነሱ እንተወውና 
ወደሌላው የተጠየቅ ችግር ወዳለበት አሻጥር እንሻገር።  

የአባይን ወንዝ ተፈጥሯዊ አቅጣጫ የማስቀየር ሁነት የምህንድስና ስራው አንድ አካል 
መሆኑ እሙን ነው፡፡ ስለፖለቲካ ትርፍ የተቀመረ ከሆነ ወንዙን ከማስቀየር ሂደት ይልቅ 
የመሰረት ድንጋይ የማኖሩን ፕሮግራም ግንቦት 20 ማድረግና ምርቃቱንም ግንቦት 20 
ማድረግ አይቀለውም ነበር? ያም ቢሆን ግን ግንቦት 20 ተጀምሮ ግንቦት 20ም ቢጠናቀቅ 
ኢህአዴግ ዘላለም እደማይኖር እና እኛም ዘላለም እደማንኖር ለምናውቀው ሁሉ ግድቡ 
የኢትዮጵያ ሀብትና የቀጣዩ ትውልድና መንግስታት መሆኑስ ይጠፋናል? ያም ይሁን፣ 
የምርጫ ድምፅ የሚወረወረው ከኮሮጆ በሆነበት ዘመን የምርጫ 2007 ማኒፌስቶ 
የሚሆንበት አግባብ እንዴት ነው? ብለን መጠየቅ የሚሳነን መስሏቸው ይሆን? ግድቡ 
የመላው ኢትጵያውያን እንደሆነ ለምናውቀው ከምርጫ አኳያ ካሸነፍን የአባይን ፕሮጀክት 
በዚህ መልኩ እናስቀጥላለን፤ ጥቅም ይሰጥ ዘንድም እናደርገዋለን? የሚል እቅድና 
ፕሮግራም ቀይሶ መከራከርና መንቀሳቀስ ነው ፖለቲከኝነት? ወይስ እንቅፋትና ውዥንብር 
መፍጠር? የሚሉትን ጥያቄዎች ለራሳችን ጠይቀን መመለስ የሚሳነን ይመስላቸው ይሆን? 
ያም ሆኖ ግን ግድቡ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን የሃገሪቱን ህዳሴ የሚዘክር ስጦታችን፣ 
ከድህነት ጋር ለምናደርገው ትግል ስንቅና ትጥቃችን፣ ለቀጣዩም ትውልድ የብልፅግናው 
መነሻና መድረሻ ስለመሆኑና የገዢውም፣ የተቃዋሚውም ያልሆነ የእኛ ብቻ ሳይሆን 
ይልቁንም የጎረቤቶቻችንም እንደሆነ የሚያረጋግጡልንን  ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ወደኋላ 
እንተርካለን፡፡       

ሶስተኛውም አሻጥር ተመሳሳይ ነው፡፡ ግብፅ ጦርነት ልታስነሳ ነው፤ ቦንብ ልትወረውር 
ነው፤ መሳሪያ በመታጠቅ ላይ ነች፤ የሚሉና የበላይነትን ያገኘንበትን ዲፕሎማሲያዊ 
ውጤት ለመናድ እየተሄደበት ያለው ባንዳዊ መንገድ ሲሆን፤ እኛ ደግሞ ይህንን ቀረርቶ 
የማስተጋባት ስራ ለኢትዮጵያ የማሰብ እና የአንድነት መለኪያ ይሆን? ስንል 
እንጠይቃለን። መቼም የህዳሴው ግድብ ምህንድስና ብቻ  እንዳልሆነ ይታወቃል፡፡ ቦንድ 
መግዛት፣ በተፋሰስ ልማት መሰማራት፣ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና በዲፕሎማሲው መስክ 
ጉልህ ሚና መጫወት፣ ከህፃናት እስከ አረጋውያን፣ ከወጣት እስከ ጎልማሳ፣ ሴት ወንዱ፣ 
ሃይማኖተኛው፣ ምሁሩ፣ ወታደሩ መምህሩ፣ ባንከሩ፣ ትራንስፖርተሩ እና ሌሎች 
ኢትዮጵያውያን ወገኖች ሁሉ በአባይ ጉዳይ ላይ አንድነታቸውን  እያየን  ነው? ወይስ 
አይደለም? ነው ጥያቄው። መልሱ ደግሞ በተግባር እየታየ ነው። የሚል እንደሚሆን 
አይጠረጠርም፡፡ ታዲያ  ይሄ ነው አንድነት ወይስ አባይን ለትነትና ለስርገት እንደተጋለጠ 
እንዲቀጥል መሻት? ይህንኑም እያወቁ በአገር ቤት የሚገኙ የግብፅ ተቋማቶችን 
በማስታወቂያ ስም የሚሰጥ መደለያ ተንተርሶ አትናኞቹን እና አስጋሪዎቹን አንድ ናቸው 
ብሎ መስበክ? መልሱን ለራሳቸው ለአሻጥረኞቹ ትቶ ማለፉ እጅጉን ይቀላል።          
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የአሻጥር አይነትና ደረጃ ባይኖረውም ለእኔ ግን ጉደኛው አሻጥር በሁለተኛው ረድፍ ላይ 
ያስቀመጥኩት ነው፡፡ ግድቡ ለፖለቲካ ትርፍ የተጠነሰሰ እንደሆነ ቀደም ብለው የነገሩንን 
ስብስቦች ይህን አቋማቸውን አሁን ድረስ ግድቡ ከ30 በመቶ በላይ የተጠናቀቀበት፣ 
የአለምን ትኩረት ከሳቡ ፕሮጀክቶች ዋነኛው መሆኑ ላይ አለም እየመሰከረ ባለበት፣ ኧረ 
አንደውም ሁለቱ የግድቡ ዩኒቶች ለማመንጨት የወራት እድሜ የቀራቸው መሆኑ 
በሚታወቅበት በዚህ ሰዓት ለፖለቲካ ትርፍ የተቀመረ ፕሮጀክት ነው ማለት አሻጥር 
ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል? ሊያውም ጭንጋፍ አሻጥር። ለምን? ለፖለቲካ ትርፍ ነው 
ብለው የፖለቲካ ትርፍ ለመሸመት የሚሹት ሀይሎች ህዝቡን እንደማያውቁት የሚያረጋግጥ 
አሉባልታ በመሆኑ፡፡ እንዴት ቢሉ የአሉባልታው ስብስብ የፖለቲካ ትርፍ ለመሻት ነው 
ሲል ላቀረበው ውንጀላ ከሚጠቅሳቸው አስረጅዎች ውስጥ የወንዙን ተፈጥሯዊ አቅጣጫ 
የመቀየር ሁነት ግንቦት 20 መከናወኑን ነው፡፡   

እንደ አቶ አስራት ጣሴ አይነቶቹ ደግሞ የግብፁን ቡትሮስ ጋሊ ምንጭ አድርገው 
ሶስተኛው የአለም ጦርነት የሚነሳው በውሃ ነው ሲሉ መወዠንበራቸው ነው፡፡ የአቶ 
አስራትን ሰሞንኛ   በአዲስ ጉዳይ ላይ በነፃ ሀሳብ ስም የተሰነዘረ ውዥንብር አስቂኝ 
ያደረገው ደግሞ ቡትሮስን ጠቅሰው ማስፈራራታቸው ሳይሆን፤ ወይም ግብፅን ምንጭ 
አድርገው ለማትረፍ ሲዳክሩ  ለግብጽ ትርፍ እየሰሩ መሆናቸውን አለማወቃቸው ሳይሆን 
በዚሁ ሀሳባቸው ላይ ከ1981–1944 ዓ.ም በውሃ ምክንያት 412 ግጭቶች በአለም ዙሪያ 
መነሳታቸውን ማውሳታቸው ነው፡፡ 412 ግጭቶች በውሃ ምክንያት መነሳታቸው እውነት 
ቢሆንም አንዳቸውም ወደጦርነት አለማምራታቸው ይልቁንም በሰላማዊ መንገድና 
ኢትዮጵያ እየተከተለች ባለው መንገድ መፈታታቸውን ከዚያው ምንጭ ካደረጉት መረጃ 
ላይ አለመመልከታቸው ነው፡፡ በእርግጥ ተመልክተውታል። እንዳይናገሩት ጉዳያቸው ነፃ 
ሀሳብ ሳይሆን አሻጥር በመሆኑ እና የህዘቡን ትኩረት ከግድቡ ለመንቀል ያለሙት በመሆኑ 
ሊጠቅሱት አልደፈሩም፡፡ በመሆኑም ከእነዚህ ግጭቶች፣ በተለይም ወደጦርነት ያመራሉ 
ተብለው ብዙ የተወራላቸው ግጭቶች፣ እንዴት እንደተፈቱና የግብፅንም የጦርነት ጉሰማ 
መነሻና መድረሻ ከራሳቸው ከግብፆቹ የተገኙ ምንጮችን ዋቢ በማድግና የግብፅን እና 
የኢትዮጵያን ወታደራዊ ቁመናና የማይታሰብ የጦርነት አውድ በተጨባጭ ማስረጃዎች 
በማብራራት በ3 ደረጃ ያስቀመጧቸውን አሻጥሮች፣   ይልቁንም የከፉ አሻጥሮች 
ስለመሆናቸው በእነዚህ አሻጥሮች የፓርላማ ወንበር መያዝ የማይቻልባቸውን ምስጢሮች 
በዝርዝር እንመልከት፡፡   

በአለማችን ከ300 በላይ የሚሆኑ ወንዞች ድንበር ተሻጋሪ ሲሆኑ በህንድና በባንግላዴሽ 
መካከል ብቻ 54 ወንዞች ድንበር ተሻግረው ይፈሳሉ፡፡ በ1978 በአለማችን 214 ድንበር 
ተሻጋሪ ወንዞች እንደነበሩ የሚጠቁሙ መረጃዎች በ2002 ፤263 መድረሳቸውን 
ያመለክታሉ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ 145 ሃገራት ድንበራቸውን የከለሉት በድንበር ተሻጋሪ 
ወንዞች ነው፡፡ ላለፉት 50 ዓመታት 1831 ያህል ስምምነቶችና ግጭቶች በእነዚህ ወንዞች 
ዙሪያ መከሰታቸውና ከ200 በላይ የትብብር ስምምነቶች መፈረማቸውም በታሪክ መዝገብ 
ላይ የሰፈረ የዓለማችን እውነት ነው፡፡    

ዋናው ጉዳይና ከአባይ ጋር የሚያያዝልኝ ዓለማዊ እውነት ግን ይህ ብቻ አይደለም፡፡ 
ዋናው ነጥብ የአለማችን 40 ከመቶ የሚሆን ህዝብ ህይወቱን ከድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጋር 
በማቆራኘቱና ከላይ በተጠቀሱት እውነታዎች ሳቢያ እነዚህ ወንዞች የዘወትር አጀንዳ 
እንደሆኑ የመቆየታቸው እውነታ ነው፡፡ ምክንያቶቻቸውን በማህበራዊና በፖለቲካዊ 
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አጀንዳዎች ሥር ዘርዝረው ሃገራት በተለያዩ ጊዜያትና በተደጋጋሚ 
ይስማማሉም/ይጋጫሉም፡፡ በተለይ ወንዞችን ለልማት ለማዋል የሚደረጉት ሙከራዎች 
በአብዛኛው በውዝግብ የተሞሉ ይሁኑ እንጂ  ወደጦርነት ሲያመሩም አላየንም፤ 
አልሰማንም፡፡ 

በአለም አቀፍ ደረጃ የእነዚህን ወንዞች ባህሪያትና እውነታዎች ወክለው በምሳሌነት 
መጠቀስ ከሚችሉ ወንዞች መካከል ናይል የመጀመሪያው ነው፡፡ ከርዝመቱ፣ ከአፍሪካዊነቱ 
እና ከአጠቃቀሙ ወለፈንዴያዊነት፣ ከተፈጥሮአዊ ተፋሰሱ እና ከታሪክ ሽኩቻዎቹ 
የተሰበሰቡ እውነታዎች የናይልን አለምአቀፋዊ ቀለም ደማቅ ያደርጉታል፡፡ እስከ ቅርብ 
ጊዜ ድረስ ሃገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ የተፋሰሱ ሃገራት ለወንዙ አለማቀፋዊ ቀለመ 
ደማቅነት ያበረከቱት ድርሻ ቢኖር ‹‹ይሄን ያህል ድርሻ ያላቸው!››፣ ‹‹የናይል ምንጭ››፣ 
‹‹የተፋሰሱ ሃገራት!›› ወዘተ ከሚሉ ስሞችና ሃረጋት የዘለለ አልነበረም፡፡ ምስጋና ለእልህ 
አስጨራሹ የዴፕሎማሲ እና የልማት ስራዎች ይግባና፤ ዛሬ ኢትዮጵያ አባይዋን የህዳሴዋ 
መገለጫ ለማድረግ ወሳኙን ምእራፍ ገልጣ እየተጓዘች ነው፡፡ የህዝቡ አንድነትም 
ከተገለጠባቸው ምክንያቶች ስለእውነት ለመናገር የህዳሴውን ግድብ የሚያህል 
አላጋጠመኝም። እስካሁንም በከፍተኛ ህዝባዊ ርብርቦሽ እየተጓዘ በመቀላጠፍ ላይ 
ይገኛል፡፡ የዚህ ከታሪክም በላይ የሆነ እውነት መፈጠር ደግሞ ፍካሬው የበዛ ገድል እንጂ 
የምርጫ ማኒፌስቶ አይደለም ፡፡ 

ነገር ግን እንደ አብዛኛው የአላማችን ግዙፍ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድቦች እና የናይል 
ጉዳይ እንደመሆኑ ታለቁ የህዳሴ ግድብ አለማቀፋዊ መልክ የያዙ ፈተናዎችን መጋፈጡ 
አይቀሬ ነው፤ እየተጋፈጠም ነው፡፡ ታዲያ ፈተናዎቹ ከሃገር ሃገር ክብደታቸው ይለያይ 
ይሆናል እንጂ ህልም ተፈርቶ አይተኛም እንዲሉ የመከሰታቸው ነገር የማይካድ ወይም 
‹‹ለምን መጣ?›› የማይባል ነው፡፡ ብዙ ሃገራት እነዚህን ፈተናዎች ተጋፍጠው አላማቸውን 
ከግብ አድርሰዋል፡፡ ዋናው ሃገራዊ መሰረታቸውን መጠበቃቸው፣ በቁርጠኛ ፖለቲካዊ 
ውሳኔ መታገዛቸው፣ በህዝባዊ የእኔነት ሥሜት መደገፋቸው ወዘተ . . . ነው የፈተናዎቹን 
ክብደት የሚያቃልለው፡፡ የአሁኑ የኛው ጉዳይም ተመሳሳይ ነው፡፡  ቁምነገሩ ፈተናው 
ለምን መጣ ማለትና ይህንኑ ማመንዠክ ሳይሆን ፈተናውን ሃገራዊ መሰረታችንን በጠበቀ 
መልኩ መጋፈጥ ነው። ግብጽ መሳሪያ አስገባች፣ ህዝቧም እየዛተብን ነው፣  ስለሆነም 
እነርሱ አንድ ናቸው፡፡  ይሉት ፈሊጥ የግብጽን ዘመን ያለፈበት ያረጀ ያፈጀ ታሪካዊ ዳራ 
አለመገንዘብና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋን ጠንቅቆ ካለማወቅ ወይም እያወቁ እንዳላወቀ 
በመሆን ለአሻጥራቸው ማመቻመች ስለሆነ እንጂ ማስፈራራት፣ መዋሸት፣ ማምታታትና 
ጉዳይ ማንከባለል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋ ምሰሶ መሆኑን እናውቃለን። ለዚም እኮ 
ነው እስራኤላውያን ግብጾች ከሚናገሩት የሚያስቡትን መርምሩ የሚሉት። ግብጽ ውሸታም 
መሆኗ እና እኛ እውነተኛ መሆናችን በራሱ ግን አሸናፊ ያደርገናል ብለን ከተኛን 
ጨዋታው ፈረሰ ዳቦው ተቆረሰ እንደሚሆን መጠራጠር የለብንም። በየመድረኩ አዳዲስ 
አጀንዳ ይዘው በመምጣት፣ ከቃላት በስተቀር የይዘት ልዩነት በሌለው የማምታቻ ሃሳባቸው 
ለሚታወቁቱ ግብጾች እኛም የዘየድነው መላ አንድነታችንን እና ዲፕሎማሲያዊ 
የበላይነታችንን የሚያረጋግጥ እንጂ ተከፋይ አሻጥረኞቹ እንደሚሉት አይደለም፡፡ 

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በተግባር ይለማና ይበለጽግ ዘንድ ካስፈለገ መደረግ 
ስላለበትና በተጨባጭ በተለይም በታችኛው ተፋሰስ ሃገራት ያለውን ጠቀሜታ በተመለከተ 
በግብጽ ካለው የውሃ አጠቃቀም እና ከአለም አቀፉ የጥናት ኤክስፐርቶች ቡድን ሪፖርት 
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አንፃር መመልከቱ የግብፅ ባለሥልጣናቱ እና "የእኛዎቹ" ስለህዳሴው ግድብ እየሰጡ 
ያለውን አስተያየትና ጣት መቀሰር ለመመዘን ከፈለግን፣ በእርግጥም የተሰጡት 
አስተያየቶች አሻጥሮች መሆናቸውን ለመገንዘብ በእጅጉ ያግዘናል።   

ኢትዮጵያ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ለመገንባት ስትነሳም ሆነ ስትገነባ ግድብ 
የመገንባት ፍላጎት ስላላት ሳይሆን ላለፉት ዘመናት ህዝቧ የተሰቃየበትን የድህነት ታሪክ 
ለመለወጥና ከድህነት ለመውጣት መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህ ስለሆነም እስከ ዛሬ በነበረው 
ሂደት በየአመቱ በሚዋዥቅ የዝናብ መጠን ላይ ጥገኛ ሆኖ መቆየት ካለን የህዝብ ብዛትና 
በየዘርፉ ካለው የፍላጎት መጨመር አንፃር የማያዋጣና የማያዛልቅ በመሆኑ ተፈጥሯዊ 
መብቶቿ በሆኑት (በተለይም ከፍተኛ የውሃ መጠን በሚይዙትና ወሰን ተሻጋሪ በሆኑት) 
ወንዞቿ የሌሎች ጎረቤት ሀገራትን ጥቅም በማይጎዳ መልኩ መጠቀም ግዴታና መብቷም 
በመሆኑ ታላቁን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ለመስራት በመወሰን ወደ ስራ ገብታለች፤ 
በመሆኑም እነሆ የግንባታ ስራውን በማፋጠን  (ከ30 በመቶ በላይ ደርሷል !!) ላይ 
ትገኛለች፡፡  

የህዝባችን ቁጥር እያደገ ከመሄዱም ባሻገር የማህበረ ኢኮኖሚ እድገታችንና ፍላጎታችን 
እየተፋጠነ በመሆኑ ይህ ግድብ የሃገራችንን ኢኮኖሚ በማነቃነቁ እና በማነቃቃቱ በኩል 
የሚኖረው ሁለንተናዊ ሚና ታላቅ ስለሚሆን መገንባቱ ግድ ይለናል። በዚህ ብቻ 
የማይወሰነው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ጥቅም የአካባቢውን የአየር ሁኔታ ከመቀየር ጀምሮ 
ለአሳ ሀብት እርባታና የቱሪዝም መዳረሻ በመሆን መጠነ ሰፊ አገልግሎት እንደሚሰጠንም 
ይጠበቃል። ይህ ከኢትዮጵያ አንፃር ነው። ከሱዳን አኳያ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
የሚኖረውን ጠቀሜታ ስንፈትሽ የአባይ ውሃ ከተራራ ተንደርድሮ የሚፈስ እነደመሆኑ 
የሚሸከመው ደለል የውሃ ፍሰቱን ግፊት የሚጨምር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሱዳንን 
በማጥለቅለቅ ለበርካታ አመታት ኪሳራ ላይ ይጥላት የነበረው ሂደት አሁን የማያዳግም 
ምላሽ ያገኛል ማለት ነው። 

በተለይም የሱዳን ግድቦች በሚሞሉበት ሰዓት ለመስኖ የሚጠቀሟቸው የውሃ ቦኖዎችና 
ማስተላለፊያዎች በደለል የሚጠቀጠቁ በመሆኑ ይህን ለማስጠረግ ሱዳን በየአመቱ ታወጣ 
ከነበረው 100 ሚሊዮን ዶላር በህዳሴው ግድብ እንደምትድንም ጠበብቶቹ በመናገር ላይ 
ይገኛሉ፡፡ 

የታላቁን የህዳሴ ግድብ ጥቅም ከግብጽ አንፃር የተመለከትነው እንደሆነም የአስዋን 
ግድብን የሚዋዥቅ የማመንጨት አገልግሎት የተስተካከለ እንደሚያደርገው ጥናቶቹ 
ያረጋግጣሉ። የአስዋን ግድብ እንደሱዳን በተመሳሳይ በጎርፍ እና በደለል በሚሞላ ጊዜ 
አገልግሎቱ ላይ መዋዠቅ የሚታይበት ከመሆኑም በላይ በየአመቱ በትነትና ወደሸሎቆ 
በመፍሰስ ይባክን የነበረው 48 ሚ/ኪ ሜትር ውሃም ከጥፋት ይድናል።  የኢትዮጵያ 
መንግስት ግን እስካሁን (የመገደብ ከታሪካዊ መብት በላይ የሆነ ተፈጥሯዊና ሉዓላዊ 
መብት እያለው) ለእኔ ብቻ ሲል ትንፍሽ ብሎም አያውቅም፤ ይህ ደግሞ አባይን በጋራና 
በትብር ለማልማትና ለማበልጸግ ያለውን ቁርጠኝነት እና ዲፕሎማሲያዊ የበላይነትን  
የሚያሳይ ነው።  

እንደሚታወቀው ግብጽ በቅኝ ግዛት ዘመን የተፋሠሡ ሃገራትን ወደጎን ብላ ከሡዳን ጋር 
ብቻ ሊያውም 2/3ኛ የሚሆነውን መብት ለእራሷ አድርጋ ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ 
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የውሃውን 85 በመቶ መነሻ ሃገርና ሌሎችንም የተፋሠሱ ሃገራት ወቅታዊና የግድ የሆኑ 
ጉዳዮች ለመስማት ባለመፍቀድ ባለችበት በመርገጧ ሳቢያ ከተፋሰሱ ሃገራት የሚበዙቱ 
የትብብር ማዕቀፉን ፈርመዋል፡፡  

በየፓርላማው በማፅደቅ ሂደት ላይ መሆናቸው ተፈጥሯዊ መብታቸውና ዓለማቀፋዊ 
ተቀባይነት ያላቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ ሂደት የወንዙ ዋነኛ ምንጭ የሆነችው 
ኢትዮጵያ በእኩል ተጠቃሚነት (win win) መርህ ስለጋራ ልማትና ስለጋራ ተጠቃሚነት 
ያላትን አቋም እንደያዘች ባለችበት ሰዓት ከሁሉ በላይ ደግሞ በገዛ ሃገሯ ላይ ማንንም 
ሳታማክር ያሻትን የመገንባትና የመሥራት ሉዓላዊ መብት ያላት ሆኖ ሳለ የግብጽ ያለፉ 
መንግስታትን ስህተት ያልተማሩት የ21ኛው ክፍለ ዘመን የግብጽ አመራሮች ለመላው 
ግብፃውያን በዓባይ ውሃ ላይ የተሣሣተ መረጃ የሚሠጡ መሆናቸው ከግብጽ ህዝብ ጋር 
እንዳያቃቅረን ሲባል፣ ኢትዮጵያ ኑና የህዳሴው ግድብ ይጎዳችሁ ወይም አይጎዳችሁ 
እንደሆን በጋራ የባለሙያ ኮሚቴ አዋቅረን እናጥና ማለቷ፤ ኢትዮጵያ ለጋራ ልማትና 
ለጋራ ተጠቃሚነት ያላትን ያሰለጠነ አስተሳሰብ ለዓለም እያረጋገጠላት በሚገኝበት ሰዓት 
ላይ፤ ከግብጽ ህዝብ ጋር በተቃራኒ የሚገኙ የሥልጣን ጥመኞች አምባጓሮ አነሱ ብሎ 
በእነሱ ቅኝት አለመጓዝ ብልህነትና አትራፊነት ሲሆን፤ በአንፃሩ ግብጽ ለእኩል 
ተጠቃሚነት መርህ እንደማትገዛና አቋሟም አለም ካለችበት ሁኔታ ጋር የማይጣጣም 
ስለመሆኑ የተፋሠሡን አጠቃላይ ሃገራት በተለየና ከግብፅ ጋር ላልወገነ አቋም ከመዳረጉም 
በላይ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ የግብጽ የየዘመናቱ መሪዎች ፊውዳልነትና ኋላቀር 
መሆን የተገለጠበት። ባጠቃላይ አለምን ለእኔ ብለህ ስማ ያስባለ አምባጓሮ መሆኑ ግብጽን 
ጭልጥ ላለ ኪሣራ ዳርጓታል እንጂ  ዘመናውያኑ ተከፋይ አሻጥረኞቹ እንደሚያስወሩት 
የተለየ ነገር የለም፡፡ የተለየ ነገር አለ ከተባለም ሁሉን ብለው ያቃታቸው ሃይሎች 
በህዳሴው ግድብ ላይ አሻጥረው የፓርላማ ወንበር ለማግኘት ማቆብቆባቸው ነው።  

በዚህ አግባብ ደግሞ ጋዜጦቹም እንዳሉት መንግስት የግብጽን  ዛቻ ሌላ ጊዜ ደግሞ 
የውይይት  ፍላጎቷን ማስተናገዱ የዲፕሎማሲ የበላይነቱን እያረጋገጠ እንጂ  ቁማሩ 
ሳይገባው ቀርቶ እንዳልሆነ ግንዛቤ ቢያዝበት ጠቃሚ ነው ፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 
ግድብ “ሀ” ብሎ ሥራ በጀመረበት ሰዓት የማስጀመሪያ ጥይቱን የተኮሱት ታላቁ መሪ 
ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ “እኛው ግንበኛ፣ እኛው መሃንዲስና እኛው የገንዘብ ምንጭ ሆነን 
እንሠራዋለን” ማለታቸው የግድቡ  አሠሪ እንዲሁም ባለቤቱ ህዝቡ መሆኑን ለማረጋገጥና 
ግድቡ የአንድ ገዢ ሥርዓት ሳይሆን የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን መሆኑን ለማመላከት 
መሆኑ እየታወቀ አንዳንድ ጥገኛ ፓርቲዎች ቀደም ብለው ግድቡን የአረቡን ዓለም 
አብዮት ማስቀየሻ ነው ሲሉ እንዳልከረሙቱ ሁሉ ግድቡ ተጨባጭ መሆኑን ቀድመው 
ቢያውቁትም በግብጽ አምባጓሮ  ህዝቡም ተጨባጭነቱን የበለጠ እንዲያምን ያስገደደው 
መሆኑን ሲገነዘቡ ግድቡ የኢህአዴግ ሳይሆን የህዝብ ሊሆን ይገባዋል ሲሉ የሚሠጡትን 
የላም ባልዋለበት  . . . አስተያየት ተከትለን የገዢው ሥርዓት ነው በማለት መናገር 
ተገቢነት የሌለው፣ አሣፋሪነናበታሪክም አስወቃሽ ነው፡፡  

ሌላውና መገለጽ ያለበት ደግሞ የመረጃ ፍሠታችንን በተመለከተ የተሰጠው አስተያየት 
ነው።  የእኛን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ እና ግብጽን አክሣሪ በሚያደርግ ሁኔታ ግብፅ 
እራሷ  የእኛን ሥራ እየሠራች በመሆኑ የእኛ ዝምታና አስተውሎት በራሡ የኮሙኒኬሽን 
ትርፋማነት ያስገኘልን መሆኑንም ማሠብ ተገቢና የእነርሱን አንድነት አግዝፎ የኛን 
የሚያሳንስ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል።   
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ባጠቃላይ፣ በተቃዋሚው ጎራም ሆነ መሰል ሀይሎች በኩል ከህዳሴው ግድባችን ጋር 
በተያያዘ የሚሰነዘሩት አስተያየት ተብዬ ሀሳቦች ማእከላዊ ጭብጦቻቸውም ሆኑ 
እንጭፍጫፊዎቹ  ትኩረታቸው የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች (ማለትም 
ላገራቸው የወገኑ) ሳይሆኑ ወዲያ ማዶ (በተለይም ግብፅ) ያሉት ላለመሆናቸው፣ በሙሉ 
ጠበቃነት የቆሙት ለነሱ ላለመሆኑ፣ ምን ማረጋገጫ አለ??  

ማረጋገጫው እስኪገኝ ድረስ (አይቀርም) እውቁ አርቲስት ነዋይ ደበበ በገዢ ዜማው 
ያንቆረቆረውን “እምየው ዳላር፣ አወየው መኒ  . . . “ ዜማን እያዳመጥን እንቆይ። 


