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የህዳሴው ግድብ በራሱ በዓል ነው!! 
 
  
ዮናስ 01/31/14 
 
“የህዳሴው ግድብ በራሱ በአል ነው” ያልኩበት ምክንያት “የአባይ ውሃ ላይ ታሪካዊ 

የባለቤትነት መብት አለኝ”  ተገቢ ያልሆነ አቋም ይዛ  የምትሞግተው ግብጽ 

አባይን በየእለቱና ሰአቱ ስታነሳ፣ ስለሮናልዶ አርሰናልና ማን ዩናይትድ አውርተው 

የማይጠግቡት የሃገሬ ሚዲያዎች በራሱ በአል የሆነውን አባይ በአል(event) 

ጠብቀው ብቻ ማንሳታቸው ስላሳዘነኝ ነው። 

 

 ከጠቅላላ ህዝቧ 40 በመቶ ያህሉ የትምህርት ዕድል ያላገኘ ወይም ያልተማረ 

እንደሆነ ጥናቶች በሚመሰክሩላት ግብፅ የዚያኑ ያህል በእውቀታቸው የላቁ በርካታ 

መሁራን እንዳሏትም ይገለጻል። አንደሚነገረው ከሆነ በየትኛውም ዘርፍ ላይ ያሉ 

የግብጽ ምሁራን በሳይንሳዊና የምርምር ጉዳዮች ላይ ባለስልጣናቱን ጭምር 

እስከመሳደብ የሚደርሱት እነዚህ እና የሚበዙቱ ምሁራን ግን  አባይን በተመለከተ 

ምሁራዊ አስተሳሰብ እንዲኖራቸው አይፈልጉም እየተባሉ ይታማሉ፣ ፍፁም 

ምሁራዊነት የራቀው ምክነያታዊ አቀም መያዝን ነው የሚመርጡት፡፡ 

 

ካረጀውና ካፈጀው አስተሳሰብ አልላቀቅ እንዳሉ የስልጣን ዘመናቸው በህዝባዊ 

አመጽ   የተቋጨው ሙባረክን ተከትሎ ስልጣኑ ላይ ቂብ ያሉት መሃመድ 

ሙርሲም ከግብጻውያኑ ፍላጎት ባሻገር በሌላና በአክራሪነት አጀንዳዎች 

መጠመዳቸው የሺዎችን ህይወት ባስከፈለ መስዋዕትነት መንበራቸው መነቃነቅ 

በጀመረ ሰአት ልክ እንደቀድሞዎቹ ያነሱት አጀንዳ አባይንና ታላቁን የኢትዮጵያ 

የህዳሴ ግድብ መሆኑ ይታወሳል። 

 

 የሙርሲ አጀንዳ ግን ከሌሎቹ የተለየና የመደናበራቸውን  ከፍታ የሚያሳይ   

ነበር። ይኸውም ታላቁን የህዳሴ ግድብ በቦንብ ማውደምን በመጨረሻ አመራጭነት 

ባስቀመጠው ሰነድ አሸባሪ እስከማሰማራትና ኢትዮጵያን እስከማተራመስ የሚደርስ 

እቅድ ማዘጋጀታቸው ሲሆን፣ ቀድሞውኑ በግብጽ ላይ የዘነበው እሳት አባይ ሳይሆን 
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አምባገነናዊነት ነበርና የሙርሲ አጀንዳና ስልጣናቸው አንድ አመት (ሊያውም 

በውጥረትና በውዝግብ) ቆይቶ አበቃ። 

 

የታችኛው ተፋሰስ ሃገራትን ጨምሮ አለምአቀፍ ባለሙያዎችን ያካተተው የጥናት 

ቡድን በሃገራቱ በተለይ በግብጽና ሱዳን በኩል የቀረቡ ጥያቄዎችን መልስ የያዘው 

ሪፖርት  በእርግጥም የግብጽ ስጋት መሰረተ ቢስ መሆኑን ቢያረጋግጥም እነ 

ሙርሲ አንቀበለውም  በማለት ፖለቲካዊ ጉዳያቸውን ሊያስታምሙበት ቢሹም፤ 

አለመሳካቱን መሰረት በማድረግ አዲሱ የሽግግር መንግስት በተለየ ሁኔታ ጉዳዩን 

ተመልክቶ በጋራ ልማትና ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረወን የኢትዮጵያ አጀንዳ 

ይቀበላል የሚል ግምት ቢኖርም ፤የግብጽ ትኩሳት ይልቁንም አዲሶቹ ባለስልጣናት 

ከሙርሲ  በከፋ ሁኔታ አባይን ስለማጦዛቸው በግብጽ ሚዲያዎች በኩል ከሰሞኑ 

የተንሸራሸሩት ዘገባዎች ያረገግጣሉ። 

 

የባለሙያዎቹ ቡድን ባቀረበው ምክረ ሃሳብ አፈፃፀምና አተገባበር ላይ ለመምከር 

በካርቱም ለ3ጊዜ ያህል በተደረገው ያታችኛው ተፋሰስ ሃገራት የውሃ ሚኒስትሮች 

ስብሰባ ላይ  አንዴም  ከጉዳዩ ጋር የተያያዘ አጀንዳ ከማቅረብና ከመሞገት ይልቅ፣ 

የጋራ ልማቱን የሚያደናቅፉና አንዳንዴም ምንም አይነት ጠቀሜታ የሌላቸው 

አጀንዳዎች በማንሳት ውይይቱ እንዲፎረሽ ምክንያት የሆነችው ግብጽ "ውይይቱ 

የተሰናከለው ኢትዮጵያ ግትር (Intransigent)  አቋም በመያዟ ነው" ሟለቷ 

አስገራሚ ቢመስልም ቁምነገሩ ግን ግብጽ አሁንም ካረጀና ካፈጀው ሃሳቧ ለመላቀቅ 

እንደማትሻና ግራበተጋባ መንገድ ላይ መሆኗን ማረጋገጡ ነው።  

 

በሱዳን በተደረጉትና ያለውጤት በተጠናቀቁት መድረኮች ላይ ቀርቶ ገና ከመነሻው 

ኢትዮጵያ ስለጋራ ልማትና ጥቅም  አሸናፊና  ተሸናፊ በሌለበት መንገድ የምታሰራ 

ስለመሆኑና ይህንኑም በጥናትም ሆነ በተግባር ጥርጣሬ አለን ለሚሉት ሃገራት- 

ግልጽና ሱዳን  በሯን   ክፍት በማድረጓ ሱዳን መመለስ ብትችልም መመለስን 

ያልፈቀደችው ግብጽ ለ50 እና 90 አመታት በአባይ ውሃ ላይ  "ተፈጥሮአዊና 

ታሪካዊ መብቴ" በሚል ግትር አቋም መዝለቋ የሚዘነጋ ይመስል ወይም በሌላ 
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ምክንያት ኢትዮጵያን በ3ጊዜ ስብሰባዎች (ተሳስታም እንኳ ቢሆን) በግትርነት 

መፈረጇ የግብፅን ማቆልቆል የሚያሳይ ጥሩ ማስረጃ ነው። 

 

በሰሞኑና ያለውጤት የከሸፈውን የሚኒስትሮች ውይይት ተከትሎ  አል ሞኒተር 

የተሰኘው ድረ ገጽ በርካታ ዘገባዎች ለንባብ አብቅቷል። ይህ ድረገጽ በተለይ 

የሃገሪቱ የመስኖና የውሃ ሀብት ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑትን ካሊድ ዋሲፍ 

ጠቅሶ ባወጣው ዛገባ “ግብጽ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መገንባት አደጋ 

ውስጥ የሚጥላት በመሆኑ ግንባታው እንዲቋረጥ ሌሎች አማራጭ የዲፕሎማሲ 

መንገዶችን መፈለግ ጀምራለች።” ብሏል። ቃላቀባዩ አማራጭ ነው ያሉት መንገድ 

ደግሞ ጉዳዩን ወደተባበሩት መንገስታት ድርጅት የፀጥታወ ምክር ቤት መውሰድ 

ሲሆን ለዚህም ግብጽ በናይል ወንዝ ላይ ያላትን ህጋዊ መብት (የ1929 እና 1959 

የቅኝ ግዛት ስምምነት) በመከራከሪያነት እንደምትጠቀም ዘገባው ያትታል። 

 

በርግጥ ቃል አቀባዩ ወደ ፀጥታው ምክር ቤት በአስረጂነት እንወስደዋለን ያሉት 

የመከራከሪያ ሰነዶች የቅኝ ግዛት ይዘት ያላቸው በመሆኑ ውል ሰጪና ውል 

ተቀባይን ያካተቱ ባለመሆናቸው ከመሰረታዊ ህጋዊ ስምምነት ውጪ መሆናቸው 

ሳይታለም የተፈታ ነው። 

 

ሆኖም በዚህ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ በኩል አስተያየት የሰጡት በውሃ መስኖና 

ኢነርጂ ሚኒስቴር የወሰንና ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ጉዳይ ዳይሬክተር አቶ ፈቅ 

አህመድ ነጋሽ አዋጭነቱ ያበቃለት ህግ ያሉትን የቅኝ ግዛት ስምምነት ጨምሮ 

ግብጽ ወደፀጥታው ምክር ቤት ወስዳ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ለመፍጠር 

ለምትሞግትባቸው ሰነዶች አንድ መሰረታዊ ነገር ማሟላት አለባት ። ይኸውም 

የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ መገንባት በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅሟን ሊጎዳ 

እንደሚችል የሚያሳይ ሳይንሳዊ ማስረጃ ነው። 

 

ይህን በተመለከተ ደግሞ የኢትዮጵያም ሆነ  የግብጽ ባለሙያዎች የተካተቱበት 

አለም አቀፍ የባለሙያዎቸ ቡደንን ጨምሮ አዲስ አበባ ውስጥ ጽ/ቤቱን ያደረገው 

የምስራቅ ናይል የቀጠና ጽ/ቤትና አለም ባንክ ባጠኑት ጥናት የኢትዮጵያ የህዳሴ 
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ግድብ መገንባት በግብጽ የውሃ አቅርቦት ላይ የጎላ ጉዳት የማያስከትል መሆኑን 

የሚያሳይ በመሆኑ የግብጽ መንገድ የማያዋጣና ፋይዳ ቢስ ይሆናል ማለት ነው። 

 

የአለም አቀፍ ፍርድ ቤትም ቢሆን ጉዳዩን ለመመልከት የሚችለው ኢትዮጵያ 

በግደቡ ላይ ፍርድ ቤቱ ይዳኘን ብላ ስልጣን አስከሰጠችና እስከፈቀደች ብቻ 

የመሆኑ ህጋዊ ተጠየቅ የግብጽን መንገድ ዝም ብሎ ለአፍና ለፖለቲካ ፍጆታ 

የቀረበ መሆኑን የሚያሳይ ነው። 

 

ኢትዮጵያ የናይልን ውሃ በተፋሰሱ ሀገራት መሃከል በፍትሃዊነት የሚያከፋፍል 

የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፉን ከተፋሰሱ ሃጋራት ቀድማ ማጽደቋና የትብብር 

ስምምነቱ አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀና ምርጥ ተሞክሮዎችንም ያካተተ መሆኑ 

በአናቱም በአሁኑ ወቅት በሌሎች ሰባት የተፋሰሱ ሃገራትም የሚፀድቅበት ሁኔታ 

የተመቻቸና ጊዜው የቀረበ መሆኑን ከግምት በመክተት አቶ ፈቂ የግብጽ 

ባለስልጣናት እስካሁን ግድቡን አስመልክቶ ካሉ ግልጽ እውነታዎች ውጪ 

የሚንቀሳቀሱበት ምክንያት "የግድቡ መገንባት በሃገሪቱ ላይ ተጽእኖ በመፈጠሩ 

ሳይሆን ፖለቲካዊ ይዘቱ በማመዘኑ ነው" ሲሉ ለሃገር ውስጥ ጋዜጠኞች የሰጡትን 

አስተያየት ትክክለኛነት የሚያረጋግጥ ነው። 

 

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚሁ ጉዳይ ላይ ዛሚ 90.7  አትሮኖስ በተባለ የተባባሪ 

ፕሮግራም ዝግጅቱ የፕሮግራሙ አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ካሳ አያሌውና ጋዜጠኛ' 

ተዋናይና ገጣሚ በረከት በላይነህ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ነጥቦችን አንስተው 

ነበር፡፡ በዚህ ፕሮግራም ላይከተነሱ ሃሳቦች መሃከል  ዋና የሆኑትንና አጽንኦት 

ሊቸራቸው የሚሹትን ማነሳት ተገቢ ሆኖ አግኝቼዋለሁ፤እነሆ- 

 

"ግድቡን አፈርሰዋለሁ" ስትል የነበረቸው ግብጽ አሁን ደገሞ ወደሌላ ምዕራፍ 

(የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት እና መሰል ተቋማት ) ወስደዋለሁ 

ማለቷ በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያን ልማታዊና ዲፕሎማሲያዊ ጉልበት ያሳየ 

መሆኑ ላይ ሊሰመርበት ይገባል። 
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የሆነ ሆኖ ግን   ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም ከነበረው አዳዲስ ነገሮች ባይኖሩትም 

ግብጽ ወደ አዲስ ምዕራፍ እወስደዋለሁ የምትላቸውን አጀንዳዎች በተመለከተ 

አምስት ክፍሎች ያሉት ሜሞራንደም አዘጋጅታለች። 

 

አልሞኒተር የተሰኘው ድረ ገጽ ከግብጽ ከፍተኛ የደህንነት አካላቶችና ውስጠ 

አዋቂዎች አገኘሁት ባለው ዘገባው በአምስት የተከፈለውን ሜሞራንዲም በተመለከተ 

ሲያስቀምጥ፦ 

 

የግብጽን ታሪካዊ እና ተፈጥሮአዊ መብቶች የተመለከተው በመጀመሪያው 

የሜሞራንዲሙ ክፍል የተቃኘ ሲሆን የኢትዮጵያን የህግ ጥሰት  (violation) 

በሚመለከት የተብራራው ደግሞ በሁለተኛው ክፍል ላይ ተቀምጧል። 

 

 Fact finding committee (እውነታ አፈላላጊ ኮሚቴ) እንዲቋቋም የሚጠይቀውና 

የግድቡ ግንባታ በአስቸኳይ  እንዲቆም የሚጠይቀው ደግሞ በ3ኛውና በአራተኛው 

ክፍል ላይ የተሰናዱ ሲሆን፤ አምስተኛው ክፍል ደግሞ ከላይ የተመለከቱት 

4ክፍሎች ተጠቃለው የቀረቡበት እና በጥቅሉ በተፋሰሱ ሃገራት ውይይት ኢትዮጵያ 

ያልተስማማችባቸው ነጥቦች ተፍታተውና ተዘርዝረው የቀረቡበት ሰነድ ነው። 

 

በእርግጥ ይህን በዝግጅት ላይ ያለ ሰነድ ውጤት ሳይጠብቁም "ስራው እየተሰራና 

ግድቡ በግንባታ ሂደት ላይ ባለበት ሁኔታ ጊዜ ወስደን ስለዚህና ወደአለም አቀፍ 

መድረክ ይሄዳል በተባለው ሰነድ ላይ የማውራታችን ፋይዳ ምንድ ነው" ሲሉ 

የተቆጡ ምሁራንም እንዳሉ ድረ ገጹን ጠቅሰው ጋዜጠኞቹ  በፕሮግራማቸው መረጃ 

ሰጥተውናል። 

 

የአትሮኖሶቹ ተወያዮች እንዳሉት፣ ይህንን ግብጽ አዲስ ያለችውን ምዕራፍ 

በተመለከተ መታየት ያለበት፣ የግብጽ ለአዲሱ ምዕራፍ የተዘጋጀው ሜሞራንደም 

የተካተቱት ነጥቦች በተባበሩት መንግስታት ጠረጴዛ ላይ ሲመዘኑ የሚኖራቸው 

ውጤትና የሚኖራቸው ተጽእኖ ነው። ይህን ለመገመት ደግሞ የፀጥታው ምክር ቤት 
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የውሃ ደህንነት ጉዳይን የሚያየው በምን አግባብ ነው የሚለውን መፈተሽ ተገቢ 

ይሆናል። 

 

እንደ አልሞኒተር ድረ ገጽ ዘገባ ከሆነ ግብጽ አዲሱን ምእራፍ በይፋና ይፋዊ 

ባልሆነ መንገድ መጀመሯን ስማቸው ያልተገለፀ አንድ ከፍተኛ የደህንነት 

ባለስልጣን "ጊዜ እየወሰድን ነው" ሲሉ ለተቆጡ ምሁራኖቻቸው ገልፀውላቸዋል። 

 

ዋነው ነገር አዲሱ ምዕራፍ ተጀመረም አልተጀመረ በሚመለከታቸው አለም አቀፍ 

ተቋማት ሚዛን ላይ የሚወጡት ግብአቶች ምንድ ናቸው? የሚለው ነው። የግብጽና 

የአፍሪካ ግንኙነት፣ የግብጽ አፍሪካዊ ቁመናና ማንነትን የተመለከተው ግብአት 

የመጀመሪያው እንደሚሆን መገመት አይከብድም። ግብጽ የናይል ተፋሰስን 

በማልማት ረገድና  ለአረንጓዴ አብዮት ክሷን ይዛላቸው በምትሄደው ተቋማት በኩል 

ለተሰጣት ምክር ጆሮዋን ለበርካታ አመታት ደፍና መቆየቷ እውነት ነው። ለረጅም 

አመታት የተለፋበት እና አብዛኞቹ ተፋሰስ ሃገራትን ያስማማው የኢንቴቤ 

ስምምነት ግብጽ የተኛችባቸውን ዘመናት የሚያሳዩ ናቸው። 

 

በአፍሪካ አንድነት ድርጅት መቋቋም ላይ የግብጽ የቀድሞ ገዢዋ  ናስር የጎላ ሚና 

ያላቸው ቢመስልም ሃይማኖትና ፖለቲካን የቀላቀለውና አባይን ከግምት ያላሰገባ  

ስትራቴጂያቸው ገሃድ የወጣ ነበር። አባይን ከግምት ያላስገባ ፖለቲካ ደግሞ ብዙ 

ሃገራትን የዘነጋና የተጫነ መሆኑም እሙን ነው። ግብጽ ከአፍሪካዊ ማንነት አንፃር 

ስትመዘን፣ ለዛሬዋ የተተራመሰች ግብጽ የበቃችበትና ወደፊትም እንደሚቀጥል 

ከሚጠበቀው የግብጽ የመተራመሻ ምክንያቶች መሃከል አፍሪካዊነቷን የዘነጋው 

ማንነቷ ሚዛን ይደፋል። ለዚህም ይመስላል የገዛ ሙሁሮቿ ግበጽ የቱጋር ነች? 

ማንም እየመጣ የራሱን ጥቅም የሚያቆይባት ማሰሮ(pot) ሆናለች ሲሉ 

የሚጠይቁትና “እውነተኛዋን ግብጽ እየፈለግን ነው” የሚሉት። 

 

ከኢትዮጵያ አንፃር ሚዛኑን ስንመለከተው ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ዘላቂ ልማትና ነፃነት 

ያደረገቻቸው አስተዋጽኦዎችን ጨምሮ አፍሪካዊ ማንነት ከኢትዮጵያ ተነጥሎ 

የማይታይ እንደሆነ የሚያረጋግጡ ግብአቶች እጅግ ብዙ ሆነው እናገኛቸዋለን። 
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ግብጽ ይዳኘኛል ካለችው አለም አቀፉ ተቋም አንፃር ጉዳዩን ስንፈትሸው ደግሞ 

የተባበሩት መንግስታት የውሃ ደህንነትን የተመለከተው ሰነድ መጀመሪያ ውሃ 

የሰዎችን በማህበረ ኢኮኖሚ ማሳደግ እንዳለበት አጽንኦት ይሰጣል። ከዚያም 

ለደህንነትና የልማት ጉዳዮችም ከላኛው ዝቅ ያሉ ነጥቦችን ያስቀምጣል። የድንበር 

ተሻጋሪ ወንዞች(Trans boundary) ገጽታና መሰረታዊ ነጥቦችም የተቋሙ ተጨማሪ 

መመዘኛዎች ናቸው። በዚህ አግባብ ነጥብ የምታስቆጥረው ኢትዮጵያ መሆኗም 

ጥርጥር የለውም። "በአንድ   ወንዝ ላይ 90 አመት  ሙሉ ጥገኛ ነኝ" ብሎ መናገር 

በራሱ የግብጽን ውድቀት የሚያሳይ መሆኑና ሌላ አማራጭ ሳትጠቀም    

የጆንግሌይ አይነቶችን ማዘናጊያ  ፕሮጀክቶች መከተሏም ግብጽን ከላይ 

ከተመለከቱት መመዘኛዎች አንፃር ነጥብ እንድታጣ የሚያደርጋት ነው። ሌላውና 

በአለም አቀፉ ድርጅት  (good water governance) በተመለከተው መመዘኛ 

ደግሞ ኢትዮጵያ የተከተለቻቸው የጋራ ልማትና ጥቅም እንዲሁም ማንም አሸናፊ 

እና ማንም ተሸናፊ የማይሆኑበት አማራጭ መመልከቱ የኢትዮጵያን ነጥብ 

ያልቀዋል። 

 

ከአለም አቀፉ ድርጅት የውሃ ደህንነት መመዘኛ ነጥቦች መጠቀስ የሚገባው ሌላው 

ነጥብ   capacity development (የአቅም ግንባታና ልማት) ጉዳይ ሲሆን በውሃም 

ሆነ በሌላ ዘርፍ   እርዳታ ተከልክላ ከማታውቀውና ምክርና ስልጠና ተነፍጋ 

ከማታውቀው ግብጽ ይልቅ፣ ግብፅ እርዳታ ያስከለከለቻት ኢትዮጵያ ልቃ 

መገኘቷም ነጥቧን ከፍ የሚያደርግና የግብጽ መውጫ በሮች ሁሉ 

መከርቸማቸውን፤የሚከፈት በር  ቢኖር እንኳ በጋራ መልማትና በጋራ መበልፀግን 

የሚፈቅደው ብቻ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። 

 

 

 

 

 

 


