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የሕዳሴው ግድብ ለታችኛው ተፋሰስ ሃገራት  ኩራትና 
እራት እንጂ ጥማት አይደለም!! 

 

ዮናስ  06/10/13 

 “የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የላብ ፊርማ ያረፈበት ግድብ በመሆኑ የህዳሴ ጉዟችን 

መሃንዲሦች እኛው፣ ግንበኞቹም እኛው፣ የፋይናንስ ምንጮችና  አስተባባሪዎች  እኛው፣   

በአጠቃላይ  የህዳሴ  ጉዟችን ባለቤት  እኛው መሆናችንን የሚያሳይ  የባለቤትነት   ማረጋገጫ 

ካርታችን ነው፡፡” በማለት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ  መሠረቱን ያኖሩለት ታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ እነሆ የዳዴ ጊዜውን ተሻግሮ ወፌ ቆመች በማት ላይ ይገኛል፡፡  

አገራችን ኢትዮጵያ ከውሃ ከ45ሺህ - 50ሺህ ሜጋዋት ሃይል የማመንጨት አቅም ያላት 

ስለመሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም ባሣለፍናቸው በርካታ የድህነት ዓመታት ይህን እምቅ ሃብታችንን 

መጠቀም አለመቻላችን ቢያስቆጭም መጋቢት 2003 ዓ.ም በዓባይ ላይ የተወሠደው እርምጃ ግን 

ከራሣችን አልፎ ለተፋሠሡ ሃገራት ሁሉ ጠቀሜታው የላቀ እንደሆነ አብዛኞቹ የውሃ  

ተመራማሪዎች ይመሠክራሉ፡፡  

ታላቁ  የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ መሠረቱ ከተጣለበት ቀን ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ 

የሠራተኛ መኖሪያ ግንባታ ቁሣቁሶች በማጓጓዝ ሥራውን የጀመረ ሲሆን የመንገድና ሌሎች 

የመሠረተ ልማት ዝርጋታዎችና አገልግሎት ሠጪ ተቋማቶች ተገንብተው መሠረታዊ ወደሆነው 

የቁፋሮና የግንባታ ቁሳቁሶች  ማምረቻ ፋብሪካ ግንባታ ሥራ የተገባው በአፋጣኝና ትንፋሽ 

በሚያሣጥር ሁኔታ ነው፡፡ ይህ የሆነው ደግሞ ያለምክንያት አይደለም፡፡ የቀድሞው ጠቅላይ 

ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ለኢትዮጵያውያን ያቀረቡት የእኛው መሃንዲሦች የእኛው ግንበኞችና 

የእኛው የገንዘብ ምንጭ ጥሪ ተቀባይነትን አግኝቶ ከመቅጽበት ህዝቡ  ድጋፉን በተለያየ መልኩ 

በመግለጽና  የዓባይን ልጅ ውሃ ጠማው ጊዜ ያለፈበት ተረት ሊሆን የሚገባው እንደሆነ አለሁ ሲል 

በማስመስከሩ ነው፡፡ ታዲያ በዚሁ መሠረት የህዳሴው ልጆች ለህዳሴው ግድብ ዳር እስከዳር 

በመነቅነቃቸው ጅማሮው ያማረለት ዓባይ አንዳንዶች ማስቀየሻ ነው ምናምንቴ ነው ሲሉ 

ምናምንቴ አስተያየታቸውን ቢወረውሩበትም ጉዞውን ያለ አንዳች ማወላዳትና ማቅማማት በሃገር 

ልጅ ሃብትና በሃገር ልጅ እውቀት የጀመረው ዓባይ ለግድቡ  አስፈላጊ የሆኑ  የሮለር ኮምባክትድ 

ኮንክሪት (RCC) ማምረቻ ፋብሪካዎችንና የላብራቶሪ ጣቢያዎችን እና ሌሎች ጉዳዮችን ከ1200 

በላይ በሆኑ ማሽኖች እና ከ5000 በላይ ሠራተኞቹ በመታገዝ አጠናቀቀና መሠረቱን የሚጥልበት 

ቀን ከግንቦት 20 ድል በዓል ጋር ተገጣጠመለት፡፡  
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በየትኛውም የግንባታ ሥራ እንደ ግንባታው ዓይነት የኮንሥትራክሽን የሥራ ሂደቶች 

መኖራቸው እሙን ነው፡፡ በዚሁ መሠረት የህዳሴው ግድብ የዋና ግድብ(Main Dam) መሠረት 

ከሚጣልባቸው ቦታዎች መካከል ውሃው ያለበት ቦታም አንዱ ሊሆን እንደሚችል ግልጽ ነው፡፡ 

ስለሆነም ይህን መሠረት መጣያና ኮንክሪት መሙያ ቦታ ከውሃው ማጽዳትና ባዶ ማድረግ 

አስፈላጊ በመሆኑና የግንባታ ሥራው አንዱ አካል በመሆኑ ዓባይ የተፈጥሮ አቅጣጫውን ግንቦት 

20/2005 እንዲለቅ ተደረገ፡፡  

 የዚህ ጽሁፍ ጉዳይም እዚህ ጋር ነው፡፡ ግንቦት 20/2005 ተፈጥሯዊ አቅጣጫውን የለቀቀው 

የዓባይ ውሃ በመሠረቱ የሥራው አካልና የምህንድስና ሥራ ጥበብ ቢሆንም ፖለቲካዊና አፍራሽ 

ትርጉም ተሠጥቶት እየተወራለት ሢገኝ በወዲህ በኩል ደግሞ ሊገርም እንደማይገባ እና በግብጽና 

በኢትዮጵያ ግንኙነት ላይ ሊቀይር የሚችለው አንዳች ነገር የለም በማለት ብዙ እየተባለለት 

ስላለው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ነው ጉዳዬ፡፡  

ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ 6,000 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ሃይል እና በአማካይ 15,128 ጊጋ ዋት ኢነርጂ 

በዓመት በማመንጨት ለአገር አቀፍ  የኤሌክትሪክ  ትስስር ሥርዓት ከፍኛ አስተዋጽኦ 

ከማበርከቱም ባሻገር ለታችኛው ተፋሠሥ ሃገራት ተጨማሪ እራትና ኩራት እንደሚሆን 

በኢትዮጵያውያን በተደጋጋሚ እየተነገረለት የሚገኘውና ለእኛ ምሳ እንደሚሆነን ሁሉ ለግብጽና 

ሡዳን እራትና ኩራት መሆኑን የበለጠ ይቀጥልበታል እንጂ ጥማት እንደማይሆን ሙያዊ  

አስተያየት  እየተሠጠለት የሚገኘው ግድብ ከሠሞኑ ደግሞ ምክንያት የለሽና ተጨባጭነት 

በሌላቸው ተራ ስጋቶች የተሞሉ አስተያየትና ሟርቶች እየተወረወሩበት ነው፡፡  

ምንም እንኳን የሟርቱና የስጋቱ  መነሻዎች በውስጥ ፖለቲካ በመታወክ ላይ ያሉትና በሥልጣን 

ሽኩቻ ውስጥ የሚገኙት የግብጽ ገዢ ፓርቲና ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቢሆኑም ውሸት ሲበዛ እውነት 

ሊሆን ስለሚችል እና የእነዚህ ሃይሎች አስተሳሰብ የግብፃውያን ወንድሞቻችን ሊሆን ስለማይገባው 

እና እንደማይሆንም በመገመት ከወዲሁ ምክር አዘል እና ተጨባጭ አስተያየቶችን እኛም ብንሠጥ 

ደግ የሚሆን ይመስለኛል፡፡  

 በግብጽ ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችንና ገዢው ፓርቲን በማፋጨት እራትና ኩራት 

የሆነውን የህደሴ ግድብ ጥማት ሊሆነን ነው ወደሚል መደምደሚያ አድርሦ የዓለም መነጋገሪያ 

ያደረገውና መነሻው inside Storey የተባለው የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጣቢያ ያስተላለፈው 

ፕሮግራም ሊሆን እንደሚችል እንገምታለን፡፡ ለምን ቢሉኝ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ዴቪድ ከሠሞኑ 

ተፈጥሯዊ አቅጣጫውን ስቶ በሌላ አቅጣጫ እንዲጓዝ የተደረገውን አባይ ተንተርሶ ገና ከመነሻው 

“Death on the Nile” ሲል ስያሜ በሠጠው ፕሮግራሙ ሚዛናዊ ያልሆኑና የቃለ ምልልስ 
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አግባቦችን ያልተከተሉ አቀራረቦቹ ከፕሮግራሙና ከአልጀዚራ በስተጀርባ ያለው ዓባይ የትኛው ነው 

ስንል እንድንጠይቅ የሚያስደፍረን ሆኖ ነው ያገኘሁት፡፡  

ዴቪድ በInside Story ፕሮግራሙ ተዛብቶ ሊያዛባ ሞክሯል ከምልበት ምክንያት ቀዳሚው 

ኢትዮጵያ በናይል ወንዝ ላይ እየገነባችው ባለው የህዳሴው ግድብ ግንባታ ሂደት የወንዙን አቅጣጫ 

ማስቀየሯን በተመለከተ በተለይም ሱዳንና ግብፅ የግድቡን ግንባታ በቅኝ ግዛት ወቅት 

የተደረሠውን የውሃ አጠቃቀም ስምምነት ይጥሣል በሚል በከፍተኛ ትኩረት እየተከታተሉት ነው 

ማለቱና በተለይ ግድቡ ለግብፅ ጥማት እንጂ ኩራት አይደለም ሲል አሃዝ ጠቅሶ የሰጣቸው 

አስተያየቶች ናቸው፡፡  

ዴቪድ በዚህ ብቻ አላበቃም፡ በፕሮግራሙ ላይ የጋበዛት የቻታሞ ሃውስ የጂኦ ስትራቴጂስት 

የሆነችው ሲሊዮ ፓስካል ክፍለ አህጉሩ በወንዙ  የተነሣ ሊፈጥረው ከሚችለው ክፍፍል ይልቅ 

ወንዙን ለብልጽግና የሚያውልበት ሁኔታ ይበልጥ ሠፊ እንደሆነ በርካታ ማሣያዎችና ሙያዊ 

አስረጂዎች እያሉ፤  

በካይሮ የ water Institute of the Nile ጠበብት የሆነችውና የዴቪድ Inside Story ታዳሚ 

የነበረችው ላማ ኤል ሃታውሞ በተመሣሣይ ግብጽና ኢትዮጵያ አባይን በተመለከተ በጋራ 

ተጠቃሚነት የwin-win Aproachን ተግባራዊ ካደረጉ ማንኛውም ሊፈጠር የሚችል ችግር እንኳ 

ቢኖር መፍትሄ ይኖረዋል በማለት ለዴቪድ ብትነግረውም፤ ቀደም ብዬ በጠቀስኩት ምክንያት 

ዴቪድ ተዛብቶ የተዛባ ጥያቄውን ማዥጎድጎዱን በመቀጠል ኢትዮጵያ በአካባቢው ችግር ቢፈጠር 

ውሃውን የማቋረጥ እርምጃ ብትወስድስ የሚል ጥያቄ አንስቷል፡፡ ታዲያ ጠበብቷ ለዚህ ጥያቄ 

የመለሠችው መልስ በርግጥም የህዳሴው ግድብ ለታችኛው ተፋሰስ አገራት ኩራትና እራት እንጂ 

ጥማት ሊሆን እንደማይችል እና የሚሆንበትም አማራጭ እንደሌለ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

 የግድቡ ጠንሣሽና የህዳሴው መሃንዲስ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለሥ ዜናዊ የግድቡን 

ግንባታ ይፋ ባደረጉበት ወቅት ይህ ግድብ ብሔራዊ ሳይሆን አህጉራዊ ግድብ ነው ማለታቸውን 

አስታውሳ ይህ ንግግር ለግብጽና ሱዳን የግንባታው ባለቤት እንደመሆናቸው አጋር እንዲሆኑ የቀረበ 

ጥሪ እንጂ ሌላ መልእክት የለውም በማለት እቅጩን አስቀምጣለች፡፡    

ታዲያ ዴቪድ ትክክለኛውን እና ተጨባጩን መስማት ያልፈለገ ይመስል ይህንኑ ጥያቄ ወደ 

ቻትማን ሃውሷ ተመራማሪ ቢመልስም የመለስ ራዕይን የማስቀጠል የኢህአዴግ ስትራቴጂ የገባት 

ሲሊዮ ፓስካል እጅግ በሣልና ጥሩ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው መሪዎች በክፍለ አህጉሩ ከመኖራቸው 

አንፃር የሚፈጠር ጦርነትም ሆነ ግርግር የለም በማለት ሙያዊ ግምቷን አኑራለች፡፡  
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ከአልጀዚራው Inside Story በስተጀርባ አንዳች ነገር እንዲሸተኝ ያደረገኝ ምክንያት ዴቪድ 

ኢትዮጵያን በመወከል በፕሮግራሙ ላይ ታዳሚ ለነበሩት ሚኒስትር በረከት ስምዖን 

የሚያቀርባቸው ጥያቄዎችና በተደጋጋሚ ከንግግራቸው የማቋረጥ አዝማሚያ ነው፡፡ የሆነ ሆኖ ግን 

እሣቸው ያለውን ሁኔታ ቁልጭ አድርገውለታል፡፡  

ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ በመገንባት ላይ ያለችው ለኤሌክትሪክ ሃይል ጥቅም ሲሆን የታችኛው 

ተፋሠሥ አገራት ፍሠትም ባልተሥተጓጎለ መልኩ የሚቀጥል እንደሆነ ገልፀው የህዳሴው ግድብ 

ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የትኛውንም ግድብ ስትገነባ ለክፍለ አህጉሩና ለጎረቤት ሃገራትም ጥቅም 

እንዲውል አድርጋ መሆኑን የሱዳን አርሶ አደሮች ከተከዜ ግድብ ምን ያህል ተጠቃሚ እየሆኑ 

ስለመሆናቸው ማሣያ በማቅረብ በተመሣሣይም የህዳሴው ግድብ ወደ አገራቱ የሚገባውን የውሃ 

ፍሠት የማያስተጓጉል መሆኑን የውሃ  ሃብታችን ልማት በርካታ የገንዘብ ወጪ የሚጠይቀን 

ቢሆንም ጠቀሜታው ግን ለሁሉም አገራት ከመሆኑ ውጭ በአገራት መካከል ውጥረትን የሚፈጥር 

እንዳልሆነና ይህ ተረት አዘል የጦርነት ወሬ ሊታሠብ የማይችል መሆኑን አስረግጠው ነግረውታል፡

፡  

ይህን ተከትሎ ታዲያ በግብጽ ውስጥ  በሚታተሙ ጋዜጦችና ድረ ገጾች እንዲሁ በውዥንብር 

የተሞሉ የጦርነት   ነጋሪቶች እየተጎሠሙ ሲሆን በመንግስት በኩልም የተደበላለቁና ውል የለሽ 

አስተያየቶች እየተሰጡ ስለመሆቸው ዘገባዎቹ እያመለከቱ ነው፡፡(በነገራችን ላይ ይህንኑ ቅጥ 

አምባሩ የጠፋበት ወሬ በተመለከተ በኢትዮዺያ የግብፅ አምባሳደር መልስ እንዲሰጡበት በውጭ 

ጉዳይ ሚንስቴር በኩል ጥሪ ቀርቦላቸዋል) ምን እየተባለ ነው የሚለውን በመጠኑ እና ከዚህ ጽሁፍ 

ጋር ተያያዥ የሆኑትን አንስተን ሃቁን በማብራራት እናጠቃል፡፡  

አብዛኞቹ የግብጽ ጋዜጦች በዋናነትና በተመሣሣይ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ያስነበቡት ዘገባ 

የህዳሴው ግድብ በግብጽና ሱዳን ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጽዕኖ እንዲያጠና የተሠየመው 

የቴክኒክ ቡድን የመጨረሻ ሪፖርትን በተመለከተ ነው፡፡  

በዚህም ዘገባቸው ገሚሦቹ ሪፖርቱ ገና ለሦስቱም ሃገራት መሪዎች የተላለፈ ቢሆንም ገና ይፋ 

እንዳልተደረገ ቢገልጹም ከፊሎቹ እና በተለይም የመንግስት የሆኑቱ  የሶስትዮሽ ኮሚቴው ሪፖርት 

በህዳሴው ግድብ ዲዛየን ላይ ስህተት እንዳለና ግንባታው ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት በዲዛየኑ ላይ 

የማሻሻያ ሥራ እንዲሠራ ሃሣብ እንዳቀረቡና በግብጽ የውሃ ድርሻ ላይ ተፅዕኖ እንደሚያደርስ 

ምንጮች ገልፀዋል በማለት ዘግበዋል፡፡  

በሌላ ዘገባ ከላይ የተገለጸውን ዘገባ የሠራው አልሃራም የተባለው ድረ ገጽ የሦስትዮሽ ኮሚቴው 

ሪፖርት የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 30 በመቶ የሚሆነውን የግብጽን የውሃ ድርሻ ይቀንሣል አለ 
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በሚል የተወራው ወሬ ግን መሠረት የሌለው መሆኑን አንድ ምንጭ ገልጸውልኛል በማለት 

አስፍሯል፡፡  

አብዛኞቹ የግብጽ ባለሥልጣናት የህዳሴው ግድብ መሠረት ከተጣለበት ጊዜ አንስቶ የግብጽ የውሃ 

ድርሻ እስካልተነካ ድረስ በዓባይ ወንዝ የሚካሄዱ ልማቶችን ሃገራቸው እንደማትቃወም ገልፀው 

ተጽእኖ እንኳ ቢኖር በውሃ ጉዳይ  ወታደራዊ አማራጭ መውሰድ ችግሩን እንደማይፈታና 

በውይይት የሚፈታ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገልጹ የሠነበቱና በመግለጽ ላይ የሚገኙ ሲሆን 

ለሁሉም ግን የሶስትዮሽ ኮሚቴውን ሪፖርት መጠበቅ ተገቢ እንደሚሆን ቢያረጋግጡም ከሠሞኑ 

ደግሞ ሃሣባቸውን የለወጡ ስለመሆናቸው የሚጠቁሙ አስተያየቶችን በመስጠት ላይ ናቸው፡፡  

10 አባላት ያሉት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የባለሙያዎች ቡድን ስድስቱ 

ከኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የተወከሉ ሲሆን ቀሪዎቹ አራቱ ደግሞ ከእንግሊዝ ፈረንሣይ ጀርመንና 

ደቡብ አፍሪካ የተወከሉ ናቸው፡፡ የዚህ ቡድን ሪፖርት ገዢ ሃሣብ እንደሚሆን በተደጋጋሚ ሲገልፁ 

ለነበሩት የግብጽ ባለሥልጣናት ባለፈው ቅዳሜ ግንቦት 24/2005 ይፋ የሆነው የኤክስፖርቶች 

ቡድን ሪፖርት የህዳሴው ግድብ ለግብጽ ኩራትና እራት እንደሆነ አረጋግጧል፡፡  

የህዳሴው ግድብ ግንባታ በታችኛው የተፋሠስ ሃገራት ላይ አንዳችም ጉዳት እንደማያስከትልና 

ለሁለቱ ሃገራት ጥማት ሊሆን እንደማይችል የሚገልጸው የባለሙያዎች ቡድኑ ሪፖርት የግንባታው 

ዲዛየንም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እንደሆነ ለአንድ አመት ያህል ባካሄደው ጥናት 

ማረጋገጡንም ገልጿል፡፡ የሦስቱም  ሃገራት ባለሙያዎች ተስማምተው ፊርማቸውን ያኖሩበት 

ሪፖርት እንደሚጠቁመው ግድቡ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ ለሦስቱም ሃገራት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው 

በመግለጽ ከታችኛው የተፋሠሡ ሃገራት ጋር በትብብር ለመስራት እንደሚያስችልም   ለአራት 

ጊዜ ያህል ግንባታውን በግንባር ተገኝቶ  የተመለከተውና ለስድስት ጊዜ ተገናኝቶ መረጃዎችን 

የመረመረው የባለሙያዎቹ ቡድን አረጋግጧል፡፡ ይህ ከሆነ ዘንዳ የግብጽ ጋዜጦችና ባለሥልጣናቱ 

ለምን በተምታታ አስተያየትና ሃሣብ ተጥለቀለቁ የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት ማለት ነው፡፡  

በእርግጥም የግብጽ ባለስልጣናት የህዳሴው ግድብ ግንባታ በታችኛው ተፋሠሥ ሃገራት ላይ 

የሚያስከትለው አንዳች ችግር እንደሌለና ለጋራ ጥቅም በጋራ የመሥራት መርሆዎን እንደሚከተሉ 

በየወንዛወንዙ የተማማሉበትን አጀንዳ የባለሙያዎቹ ቡድን በተጨማሪነት ትክክል እንደሆኑና 

በዚሁ መቀጠል እንደሚገባቸው ቢያረጋግጥላቸውም፤ በኢትዮጵያም በኩል አገሪቱ የምትከተለው የ 

win win Aproachን ስለመሆኑና በትብብር ላይ የተመሠረተ አግባብ የምትከተል መሆኑን 

በተደጋጋሚ ብትገልፅላቸውም ከአቋማቸው የመንሸራተት አዝማሚያና የህዳሴውን እራትና 

ኩራትነት ወደ ጥማትነት የመቀየር አዝማሚያ በአንዳንዶቹ ላይ እየታየ ነው፡፡  
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ይህ አስተሣሰብ ደግሞ ለግብጽና ለግብፃውያኑ ሳይሆን የሚጠቀመው ምናልባት ከጠቀመ 

ለሙርሲና ለሙርስሲ ካቢኔ አባላት ነው የሚሆነው፡፡ ምክንያቱም የሙርሢ መንግስት የህዳሴ 

ግድብ ግንባታውን በተመለከተ በስብሰባ የመወጠሩና በግርግር የመታጀቡ መነሻ ህዳሴው ግድብ 

ላይ ጦርነት ሲያውጁ የሚገኙት የተቃዋሚ ፓርቲዎቹ በመሆናቸው ነው፡፡  

የግብጽ መንግስትም ሆነ በሃገሪቱ የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የህዳሴው ግድብ ግንባታ ጅማሮ 2 

ዓመት ያለፈው መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ፤ እስከ ዛሬዋ ዕለትም በበርካታ ወጪ የግድብ ግንባታ 

ሂደቱ ብዙ ደረጃዎች ስለማለፉም የሚያውቁት ሃቅ ነው፡፡ የግንባታው አካል የሆነው እና 

ምናልባትም ለእይታ የተመቸው የወንዙን አቅጣጫ የማስቀየስ ሥራ የውሃውን መጠን 

እንደማይቀንስና ከ1 ኪሎ ሜትር ጉዞ በኋላ ወደ ነበረበት ተመልሦ ፍሠቱን የሚቀጥል እንደሆነም 

ያውቁታል፡፡ ነገር ግን የተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ይህን ክስተት የዓባይን ውሃ ወደ ግብጽ እንዳይፈስ 

የመከልከል ያህል በማግነን ነገርዬውን በማስተጋባት የሙርሢን መንግስት ዕድሜ  ለማሣጠር 

ቢሞክሩም   በዓባይ ጉዳይ ሊሆን የሚችለው ነገር ሁሉ አሁን እየሆነ ያለው እንጂ የሚለወጥ ነገር 

እንደሌለ ያውቁታል፡፡ የህዳሴው ግድብ ደግሞ ለግብጽና ግብፃውያን ኩራትና እራት እንጂ ጥማት 

ሊሆን እንደማይችልም ኢትዮዺያ ብትፈልግም የሚችልበት አማራጭ እንደሌለም ጠንቅቀው 

ያውቁታል፡፡ ይህ ባለበት ሁኔታ የግብፅ መንግስት የተቃዋሚዎቹን የዜሮ ድምር ፖለቲካ የጦርነት 

ክተት ወደ ጎን ትቶ በ win win Aproch እና በኤክስፐርት ቡድኑ ሪፖርት አግባብ ከኢትዮጵያ 

ጋር ያለውን የትብብር ስምምት ከማጠናከሩ ይልቅ ለእነርሱ ክተት አዋጅ ጆሮ ሰጥቶ 

በማይመለከተው ሥራ መጠመዱ እንደሚያከሥረው እንጂ እንደማያተርፈው ተገንዝቦ ወደ ቀልቡ 

ቢመለሥ የተሻለ እንደሚሆን ብዞዎቹ ያሉት ሲሆን፤ የሙርሢ መንግስትም ይህንኑ ምክር ተቀብሎ 

ተግባራዊ ማድረጉ ለግብጽና ለግብፃውያን ጠቃሚ እንጂ ጎጂ ሊሆን እንደማይችል የሚገነዘበው 

ይመስለኛል፡፡ አልያ ግን ለሠሞንኛ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ሲባል ታሪካዊ የሆኑትን ወዳጅ ሃገራትና 

ህዝቦቻቸውን ወደሚያቃቅር ነገር ማምራት በዋናነት አሁንም የሚጎዳው ግብፅን እንጂ ሌላውን 

ሊሆን እንደማይችል መገንዘብ ያሻል፡፡  

በመሠረቱ ወቅቱ የአፍሪካ ህዳሴና የፓን አፍሪካኒዝም ነው፡፡ “በፓን አፍሪካኒዝምና በአፍሪካ ህዳሴ 

ወቅት ምንም ዓይነት ጦርነት እንደማይከሠት እናምናለን፡፡ ጦርነት የሚጠቅመው የሁለቱን 

ታላላቅ ሃገራት ውድቀት የሚመኙትን ብቻ ነው፡፡ ሁለቱ ሃገራት የዓባይን ውሃ ፍትሃዊ በሆነ 

መንገድ ለመጠቀም በሚያስችል ስምምነት ላይ እንደሚደርሱ አምናለሁ፡፡ በኢትዮጵያና በግብጽ 

መካከል የሚኖር ማንኛውም ዓይነት ግጭት በአፍሪካ ህዳሴ እና በፓን አፍሪካኒዝም ላይ መጥፎ 

ገጽታን ያኖራል” በማለት የተለያዩ የግብጽ የመገናኛ ብዙሃን እያራገቡት ስለሚገኘው የታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በተመለከተ በሚድል ኢስት ኦን ላይን ላይ አስተያየት የሰጡት የአዲስ 
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አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁር አቶ ፍፁም ይልማ ሃሣብ ሁላችንንም የሚያስማማና በተለይም የሙርሢ 

መንግስትም ሊያጤነው የሚገባ ነጥብ እንደሆነ ይሠማኛል፡፡  

ድንበር ተሻጋሪ የሆነው ዓባያችን ከኢትዮጵያ ተራሮች ተነስቶ ወደ ሡዳንና ግብፅ ሲፈስ በሱዳን 

ድንበር ላይ የወንዙ ዓመታዊ አማካይ የፍሠት መጠን 50.6 ቢሊዮን ሜ3 ነው፡፡ ሡዳንና ግብጽ 

በህዳሴው ግድብ ግንባታ ከዚህ ቀድሞ ሲያገኙት የነበረው ጥቅም እንደተጠበቀ ሆኖ በግድቡ 

የሚፈጠረው ሐይቅ ትልቅ በመሆኑ ከግድቡ በታች የሚኖረውን የውሃ ፍሠት በመመጠን እና 

በተደጋጋሚ ሢከሰትባቸው የነበረውን የሃይለኛ ጎርፍ ጥቃት በመቀነስ ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡  

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ውሃውን በመመጠን ለሱዳንና ግብፅ የሚሠጠው ጠቀሜታ ከጎርፍ 

መከላከል ጋር ብቻ ተያይዞ የሚያበቃ አይደለም፡፡ የሱዳንና ግብፅ የውሃ ሃይል ማመንጫዎች 

ሁሌም የተረጋጋና አስተማማኝ ውሃ እንዲያገኙ ከማድረጉም በላይ በልማት ስራቸው ላይ ፈታኝ 

ሆኖ የኖረውን ደለል በማስቀረትም እራታቸውና ኩራታቸው በመሆን የሚያገለግል ግድብ ነው፡፡   

   


