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የጠፋው ቁልፍ ተገኝቷል!! 
ይበቃል ታሪኩ 

04/22/14 

 

ኢትዮጵያ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እየገነባች ያለው ከግብጽ ይሁንታ ውጭና 

በተለይም በ1929 ዓ.ም በእንግሊዝና በግብጽ፣እንዲሁም በ1959 ዓ.ም በግብጽና በሱዳን 

መካከል የተደረገውን ስምምነት በመጣስ ነው ስትል ግብጽ ኢትዮጵያን ትከሳለች። ሆኖም 

ግብጽ እየጠቀሰቻቸው ያሉት እነዚህ ስምምነቶች የተፋሰሱን ሃገራት ፍትሃዊ የጋራ 

ተጠቃሚነት የማያረጋግጡ ከመሆናቸው በላይም አግላይና የተናጠል ስምምነቶች ናቸው 

በማለት የወንዙ መገኛ የሆኑት የላይኞቹ የተፋሰሱ ሃገራት ተቃውሟቸውን በማሰማትና 

ለአዲስ የጋራ ትብብር በመነሳሳት ተግባራዊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ። በመሰረቱ 

የእነዚህ ሁለት ስምምነቶች ይዘት ዋነኛና  መሰረታዊ ችግር የሚመነጨው  ግብጽ በናይል 

ውሃ አጠቃቀም ላይ ሙሉ ለሙሉ በፈላጭ ቆራጭነት የማዘዝ ፈርኦናዊ የበላይነቷን 

የሚያረጋግጡላት ከመሆናቸው ላይ ነው።  

በሱዳንና በግብጽ መካከል በ1959 ዓ.ም የተደረገውን ኢ-ፍትሓዊ ስምምነት እንኳ 

ብንመለከት ግብጽ ከናይል ውሃ 55 ነጥብ 5 ቢሊዩን  ኩቢክ ሜትር፣ሱዳን 18 ነጥብ 5 

ቢሊዮን ኩቢክ ሜትር ሁለቱ ሃገሮች በድምሩ 76 ቢሊዮን ኩቢክ ሜትር ውሃ መጠቀም 

የሚያስችላቸውን መብት "ሕጋዊ" ያደረጉበት የተናጠል ስምምነት ነበር። ይህም ለውሃው 

አንድም ጠብታ አስተዋጽኦ ለማያደርጉት ሁለቱ ሃገራት የናይልን አጠቃላይ አመካይ 

ዓመታዊ የውሃ ፍሰት 99 በመቶ ለብቻቸው እንዲጠቀሙበት የሚፈቅድ እጅግ አድሎአዊና 

በምንም ዓይነት የሕግና የሞራል መመዘኛ ተቀባይነት ሊኖረው የማይችል  ስምምነት 

እንደነበር ይታወቃል።   

የውሃው አመንጭ የሆኑ የላይኞቹ የተፋሰሱ ሃገራት ምንም ዓይነት የውሃ ድርሻ 

ሳይኖራቸውና ተሳታፊ ላላደረጋቸው ስምምነት ተገዥ እንዲሆኑ ማሰብም ትልቅ ስህተት 

ነው። በተለያዩ ምክንያቶች የግብጾች የበላይነት የነገሰበት፣የላይኞቹ የተፋሰሱ ሃገራት 

ፍትሓዊ ተጠቃሚነት ተደፍጥጦ የቆየበት ይህ አድሎአዊ አሰራር ለዘላለም እንዲቀጥል 

ግብጽ በእጅ ጥምዘዛ ለማስገደድ እንዲያም ሲል በማስፈራራት ከንቱ ምኞቷን በሌሎች 
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ኪሳራ ለማሳካት አሁንም ድረስ እያደረገችው ያለው ጥረት ከዚህ በላይ ሊያስኬዳት 

ስላልቻለ የናይል ብቸኛ የ"ባለቤትነት" የታሪክ ጭምብል ወልቆ  ወደ ሙዚዬም ሊገባ 

የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል።  

የላይኞቹ የተፋሰሱ አገራት (በተለይም ኢትዮጵያ) የወንዙን ጠብታ ውሃ ለልማት መጠቀም 

እንደማይችሉና ያለ ግብጽ ፈቃድም በናይል ወንዝ፣በተፋሰሱ ዙሪያ ገብና ገባር ወንዞች 

ላይ አንዳችም ፕሮጀክት ተግባራዊ ማድረግ እንደማይችሉ በሁለቱ ስምምነቶች ላይ 

መመልከቱ ምን ያህል አድሎአዊነት ያለው ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው። ለግብጽና ሱዳን 

ሊደርሳቸው የሚገባውን የውሃ መጠን ለዚያውም ከሱዳን ይልቅ በኢፍትሐዊነት ለግብጽ 

እጅግ ያደላ የውሃ ድርሻ ሲፈቅድ የውሃው አመንጭ የሆኑትን የላይኞቹን የተፋሰሱ አገራት 

በተለይም የውሃውን 85 በመቶ (በዝናብ ወቅት መጠኑ ከዚህም በላይ እንደሆነ 

በባለሙያዎች ይጠቀሳል) መገኛ የሆነችውን ዋነኛዋን ሃገር ኢትዮጵያ ያገለለ መሆኑ 

ሲታሰብ ጉዳዩን በጣም አስገራሚ  ያደርገዋል።  

ይህ ደግሞ በምንም ዓይነት መመዘኛ ቢሆን በሕግም ሆነ በሞራላዊ እሳቤና አመንክዮ 

ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም።  የሆነ ሆኖ ቀድሞ ነገር እኛ 

ያልፈረምነውን፣የማይወክለንንና የማይመለከተንን ስምምነት ልናፈርስ አንችልም። 

ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የላይኞቹ የተፋሰሱ አገራት ከናይል ወንዝ ጋር ተያይዞ ምንም 

ያፈረሱት ስምምነት የለም። ታዲያ ግብጽ  ከምን ተነስታ ነው ዛሬ እነዚህን አገራት 

ልትከስና ልትወነጅል የተነሳችው? ከዚህም ባለፈ  ሥልጣን ላይ ያለው የግብጽ 

መንግሥትና የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች አንዳንድ  ባለሥልጣናት፣የፖለቲካ 

አመራሮችና ጥቂት ምሁራንና ሚዲያዎቿ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ለማሳረፍ ከመሯሯጥ 

አልፈውም አንዳንዴ የቀቢጸ ተስፋ  ማስፈራሪያ እሰከመሰንዘር ደርሰዋል።  

ይህ በመሰረቱ የራሳቸውን ዜጎችም በተሳሳተ መንገድ በመምራት ስሜታዊ (Sensational) 

ሆነው ከወቅታዊ የግብጽ የተቃውሞ ፖለቲካ እንቅስቃሴ ራሳቸውን እንዲያገሉና ሙሉ 

ትኩረታቸውን በዓባይ/ናይል አጀንዳ ላይ እንዲያደርጉ፣ በዚህም የፖለቲካ ልሂቃኑ ጊዚያዊ 

የውጥረት ማስተንፈሻ ፋታ አግኝተው ጊዜ እንዲገዙ ታስቦ እየተሰራበት ላለመሆኑስ ምን 

ያህል እርግጠኞች ልንሆን እንችላለን?   
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በሌላም በኩል ብዙ የግብጽ ፖለቲከኞች ናይልን በተመለከተ  በተለይም የታላቁ 

የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታን ከግብጽ ሕዝብ ህልውና ጋር በማገናኘትና እነርሱን 

እንደሚያመቻቸው በተሳሳተ አቅጣጫ የተለያዬ ትርጉም በማላበስ ጉዳዩን የምርጫ 

አጀንዳና  ማጀቢያ በማድረግ  ሊጠቀሙበት እንዳሰፈሰፉ በቅርቡ አፈትልከው የወጡ 

አንዳንድ ሚስጢራዊ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ከአንድ 

ወዳጀ ጋር ስንወያይ የግብጽ ጀብደኝነትና ግትርነት በጣም አስደንቆትና አበሳጭቶት ኖሮ 

እንዲህ አለኝ። አሁን ኢትዮጵያና ሌሎቹ የላይኞቹ የተፋሰሱ ሃገራት እያሉት ያለው እኮ 

"በናይል ውሃ ላይ የእኛም ፍትሓዊ ተጠቃሚነት ይረጋገጥ፣ከግብጽና ከሱዳን ጋርም በጋራ 

የትብብርና የተጠቃሚነት መርህ ተቀራርበን እንስራ፣ አብረን እንደግ የሚል ነው፣ይህ 

ታዲያ ምኑ ላይ ነው ክፋቱ" በማለት አግራሞቱን ገለጸልኝ።  

ይህ ወዳጀ ይህን ብቻ ብሎ አላቆመም፣እንዲህ ሲል ሃሳቡን ቀጠለ፣ "ለመሆኑ ግብጽ የ1929 

እና የ1959 ዓ.ም የተናጠል ስምምነቶችን ሙጥኝ በማለት ይህን ፍትሓዊ የጋራ 

ተጠቃሚነትና የትብብር ጥሪ ባለመቀበል በአጉል ጀብደኝነት ተወጥራ ቀና ምላሽ መስጠት 

የተሳናት ራሷ ብቻ የምትቆጣጠረውና ከምድረ ሱዳን መንጭቶ ወደ ግብጽ የሚተም ሌላ 

ናይል የሚባል ወንዝ አለ እንዴ? ብዬ እስከማሰብ ነበር የደረስኩት"፣በማለት ሲናገር ፈገግ 

አስብሎኛል። አያይዞም፣ "እባክሽ እንግሊዝ ሆይ ለሃቅ ስለሃቅ ብለሽ ትክክለኛውን 

መስክሪ፣" አለና ቀልድ አዘል ወጉን እንዲህ በማለት ቀጠለ፣ "ግብጽ በ1929 ዓ.ም 

ከእንግሊዝ ጋር የተፈራረመችበትና ራሷ ግብጽ በበላይነት የምትቆጣጠረው ሌላ ናይል ካለ 

እንድታፈላልግላትና ሁለቱ በገቡት ውልና በተፈራረሙት ስምምነት መሰረት ይህ ወንዝ 

የሚነሳበትንና የሚያልፍባቸውን ቦታዎች የሚያመላክተውን ካርታ ለግብጽ በመስጠት 

አንድትተባበራት አደባባይ በመውጣት ወይም እንግሊዝን ብንጠይቅላት አይሻልም ብለህ 

ነው? " ሲል አከለልኝ። እውነትም ዓባይን በተመለከተ ግብጽ ከጥንት ጀምራ 

የምታራምደው አፍራሽ አመለካከት ይህን ያስብላል አልኩ ለራሴ።  

እንግሊዝ የ1929 ዓ.ም ስምምነት ዛሬም ቢሆን በቀጥታ ይመለከተኛል፣ያገባኛል የምትል 

ከሆነ ግብጽ መነጋገር ያለባት ከራሷ ከእንግሊዝ ጋር እንጂ ከኢትዮጵያ ወይም ከሌሎቹ 

የላይኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ጋር ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም በ1929ም ሆነ በ1959 

ተደረጉ የሚባሉት ስምምነቶች አግላይና ኢ-ፍትሓዊ፣ የላይኞቹን የተፋሰሱ ሃገራት 

ያላቀፉና የማይመለከቷቸው በመሆናቸው በምንም መልኩ ለስምምነቶቹ ተገዥ ሊሆኑና 
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የሕግም ሆነ የሞራል ተጠያቂነት ሊያስከትሉባቸው እንደማይችሉ ይታወቃል።  የላይኞቹ 

የተፋሰሱ ሃገራት በግብጽና በሱዳን መካከል በተለይም ከዚህ ስምምነት ቀደም ሲል  በቅኝ 

ግዛት ዘመን በግብጽና በእንግሊዝ መካከል ለተፈረሙ የናይል ውሃ  ስምምነቶች ተገዥ 

መሆን አለባቸው ብላ ሙጥኝ የምትል ከሆነ እዚህ ላይ ትልቅ  የሃገራትን ሉአላዊነት 

የመጣስና ህልውናቸውን የመካድ ያህል የሚያስቆጥር የመርህ፣ የፖለቲካ፣ የዲፕሎማሲና 

የሞራል  ጥያቄ ሊያስነሳ  እንደሚችል ግብጾች በውል ሊገነዘቡት ይገባል።  

ከ1929ኙ እና 1959ኙ ስምምነት ጋር በተያያዘ በላይኞቹ የናይል ተፋሰስ ሃገራት የተጣሰ 

ስምምነት አለ ብላ ግብጽ የምታምን ከሆነ ጉዳዩ ያለው ሌላ ዘንድ መሆኑ ሊታወቅ 

ይገባል። በይበልጥም የ1929ኙን ስምምነት በተመለከተ የአንደኛው ወገን ተዋዋይ ሆና 

ቀርባ የነበረችው በወቅቱ የአካባቢው የምስራቅ አፍሪካ ሃገራት (ከኢትዮጵያ በስተቀር) ቅኝ 

ገዥ የነበረችው እንግሊዝ በመሆኗ ግብጽ ጠቋሚ ራዳሯን ወደዚያው አስተካክላ ከእንግሊዝ 

ጋር በመነጋገር በወቅቱ የተሰራውን ስህተት አምና በመቀበል ይህንኑ ለማረም ብትጥር 

የተሻለ ይሆናል። ዳሩ ግብጽ ሁኔታውን አሳብጣና አየር ላይ ተንሳፋ በባዶ ሜዳ አቧራ 

ካላስነሳሁ ብላ መያዣ መጨበጫ የሌለው ውዥንብር በመንዛት ሥራ ላይ በተጠመደችበት 

በዚህ ወቅት የስምምነቱ ዋነኛ አካልና የወቅቱ አጋሯ የነበርችው እንግሊዝ ምንም ትንፍሽ 

አለማለቷና የግብጽን ባዶ ጩኸት አለማስተጋባቷ የሚነግረን አንድ ትልቅ ሃቅ አለ።  

ጉዳዩም እንዲህ ነው፣እንግሊዝ በጊዜው ከራሷ ጥቅም አኳያ ብቻ በማዬት ሆን ብላም ይሁን  

ስምምነቱ በቀጣይ ሊያስከትል የሚችለውን አሉታዊ ውጤት፣አለያም በወቅቱ ከስምምነቱ 

በተገለሉ ዋነኛ ባለድርሻ ሃገራት (የላይኛው የተፋሰሱ ሃገራት) ዘንድ ሊያስነሳ የሚችለውን 

ሕጋዊ የጋራ ባለቤትነትና የፍትሃዊ ተጠቃሚነት መብት ካለማጤን የተነሳ ታድርገው 

አሁን ዝምታ መምረጧ እንደ እኔ የዚህን ስምምነት ኢፍትሓዊነትና በሕግ ፊትም ያለውን 

ፉርሽነት በመረዳቷ ሳይሆን አይቀርም ብየ አስባለሁ። ምክንያቱም ምንም እንኳ በ1929 

ዓ.ም  ሌሎች ሕጋዊ ባለመብቶችን በማግለል በቅኝ ገዥነቷ  በመመካትና ብዙዎችን 

የላይኞቹን የተፋሰስ ሃገራት እንደምትወክል ሆና ከግብጽ ጋር ብቻ የተናጠል ስምምነት 

በመፈራረሟ ምክንያት የችግሩ አንድ አካል ልትሆን የምትችልበት ሁኔታ ቢኖርም፣ ጉዳዩ 

አሁን እርሷን በቀጥታ የሚመለከታት አይደለም። ዝምታዋም ከዚሁ እውነታ የተነሳ 

ይመስለኛል። 
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ታዲያ ይህ ባይሆንማ ኖሮ  የላይኞቹ የተፋሰሱ ሃገራት አዲስ የጋራ ትብብርና ማዕቀፍ 

በመፍጠር የ1929 ዓ.ም ስምምነቱን የሚጻረር ተግባር እየፈጸሙ ነው በማለት እንግሊዝ 

ከግብጽ ባልተናነሰ ሁኔታ ጉዳዩን በዋና ባለቤትነት በተከታተለችው ነበር።  አበው "አውቆ 

የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም" እንደሚሉት ካልሆነ በስተቀር ግብጽ ይህ እውነታ ጠፍቷት 

ነው ማለት አይቻልም።   ያም ሆኖ ግን በጎ ፈቃደኝነቱ ካለ በመፍትሔው ዙሪያ 

እንግሊዝ የራሷ  ሚና አይኖራትም ማለት አይቻልምና ልታበረክት የምትችለውን ገንቢ 

አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባታል እላለሁ።።  

ቢያንስ የስምምነቱን ኢ-ፍትሓዊነትና በተለይም ከነጻዋ ኢትዮጵያ በስተቀር በወቅቱ ቅኝ 

ትገዛቸው የነበሩትን አብዛኞቹን የላይኞቹ ተፋሰስ ሃገራት "ወክላ" እዚህ ላይ (ቅኝ ገዥነት 

በራሱ የሚወገዝ፣ተቀባይነት የሌለውና ሕጋዊ ባለመሆኑ አሁን ላይ ሊሰራ የሚችል ምንም 

ዓይነት ውክልና ሊኖራት እንደማይችል ግን ሊሰመርበት ይገባል) ከግብጽ ጋር 

የተፈራረመች መሆኑንና ይህ ደግሞ ሃገራት አሁን የራሳቸው ሉአላዊነት ያላቸውና ነጻ 

መንግሥታት መሆናቸውን በማስገንዘብ የስምምነቱን ፉርሽነት በግልጽና በድፍረት 

በመንገር ግብጽ ከተፋሰሱ ሃገራት ጋር ተግባባታ ለአዲስ ትብብርና ሕጋዊ ማዕቀፍ ተገዥ 

እንድትሆን ልትገፋፋትና ልታበረታታት ይገባል።  

በነገራችን ላይ ኤርትራ የግብጽን አቋም ደግፋ መቆሟን ስትሰሙ ምን አላችሁ ይሆን? 

መቼም ይህችን የጎረቤት ሃገር እየመሩ ያሉት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምን ጊዜም የሚገኙት 

በሚጠበቀው፣መሆን በሚገባውና በትክክለኛው ሥፍራ ሳይሆን ብዙውን ጊዜ ያልተጠበቀ 

ነገር በመናገርና በማድረግ አሳፋሪ ከዚህ ባለፈም አስደንጋጭ ሊባል የሚችል "ሰርፕራይዝ" 

መፍጠር አጋራቸው እንደነበሩት  የሊቢያ የቀድሞ መሪ የነበሩት ሟቹ ጋዳፊ 

ይዋጣላቸዋል ልበል?  

ሕዝብና ሃገር እንመራለን ከሚሉና ትልቅ ኃላፊነት ከተሰጣቸው ፖለቲከኞች በጣም 

የወረደና ምክንያታዊ ያልሆነ ነገር መናገር ወይም ይህን የሚወክል ድርጊት መፈጸም 

በእውነቱ አሳፋሪ ነው። በአፍሪካ ቀንድ በችግር ፈጣሪነትና አተራማሽነት እንጂ በችግር 

ፈችነት እንዳችም ኢምንት አስተዋጽኦ የሌለው የኤርትራ መንግሥት ከዚህ የተለዬ በጎ 

አመለካከት ይኖረዋል ተብሎ አይታሰብም።  በተለይም ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን የሚጎዳ 

ነገር ይሸመትበታል በተባለ "የጥፋት ገበያ"ውስጥ ሁሉ  በመገኘት ተንኮል ከመሸረብ ወደ 

ኋላ እንደማይል ይታወቃል።   
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ከሰሞኑ ከምንጊዜውም በበለጠ በህብረተሰቡና በሃገር ውስጥ ሚዲያዎች ስለ ታላቁ  ዓባይ 

ወንዝና ከዚህም ጋር ተያይዞ በተለይም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ብዙ ብዙ 

ሲባል ሰማሁና እኔም ሕሊናዬን ገዝቶ ስለያዘው ጉዳይ ደግሜ ደጋግሜ እንዳስብ 

አስገደደኝ። ለዚህ ምክንያት የነበረው ደግሞ መጋቢት 24 ቀን 2006 የግድቡ ግንባታ 

የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠበት ሦስተኛ ዓመት በተለያዩ ዝግጅቶች ታጅቦ መከበሩ 

ነበር። የምሁራን ትንታኔ፣የተለያዩ የኪነጥበብ፣ ስፖርታዊና አዝናኝ ዝግጅቶች፣የሚዲያ ላይ 

የጥያቄና መልስ ውድድሮች፣የህብረተሰቡ የቁጭትና የቁርጠኝነት ስሜቶች 

የተንጸባረቁባቸው የድጋፍ ሰልፎችና ስብሰባዎች ፣የፓናል ውይይቶች፣የአንዳንድ ዓለም 

አቀፍ ሚዲያዎች ገንቢና ሚዛናዊ ዘገባዎችና አስተያየቶች፣የላይኞቹ የተፋሰሱ ሃገራት 

የመግሥት ባለሥልጣናትና ምሁራን የሰጧቸው ገንቢ አስተያዬቶች፣ከሱዳን በኩል 

እየተንጸባረቀ ያለው በጎ አመለካከት፣ወዘተ ሁሉ ከፍተኛ ግንዛቤ የሰጠ፣ መነሳሳታችንን 

በእጅጉ ያናረና የዜጎችን ቀልብ የገዛ እንደነበር መገንዘብ ይቻላል።  

ይህም ስሜት ይበልጥ እልህና ቁጭት በመፍጠር ዜጎችን በአንድ የጋራ አላማ  ዙሪያ 

አስተሳስሮ እንደሚቀጥል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ 

ግድብ ግንባታ ላይ እየታዬ ያለው የሕዝቦች የጋራ መነሳሳትና በዚህ ዙሪያም ከዳር እስከ 

ዳር አንድ ቋንቋ መናገር መቻል በዜጎች መካከል ብሔራዊ መግባባት ይበልጥ 

እየተጠናከረ ለመምጣቱ  ይህ በራሱ እንደ አንድ ተጨማሪ ማረጋገጫ ተደርጎ የሚወሰድ 

የብሔራዊ ኩራት ምንጭ ነው። 

እዚህ ላይ ግን አንድ ሊታወስ የሚገባው ጉዳይ አለ። ምንም እንኳ በዓመት ወይም ከዚያ 

በላይ ቆይተው የሚከናወኑ ትዕይንቶችና ሁነቶች በጉጉት የሚጠበቁ መሆናቸው 

ቢታመንም፣ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረት ድንጊያ የተቀመጠበትን ሦስተኛ 

ዓመት ለመዘከር ታስቦ ባለፉት ሳምንታት የቀረቡ የተለያዩ ዝግጅቶች የአንድ ወቅት 

ወይም ዓመቱን ብቻ ጠብቀው የሚካሄዱ የዘመቻ ዓይነት ሥራዎች እንዳይሆኑ ማድረግ 

ያስፈልጋል። በመሆኑም በፈጠራ በታገዘ መልኩ ሳቢ፣አዝናኝና ምሁራዊ ትንታኔ 

የሚቀርብባቸው የቅስቀሳና የግንዛቤ ማጎልበቻ ፕሮግራሞችን በማቀድ በህብረተሰቡ ሙሉ 

ተሳትፎ ቀጣይነታቸውን ጠብቀው እንዲጓዙ ማድረግ ተገቢ ይሆናል።  

በዚህ ረገድ የሚከናወኑ በርካታ የግንዛቤ ማጎልበቻና በተለይም ዲፕሎማሲያዊ ትግል 

ማድረግ የሚጠይቁ በርካታ ሥራዎችን ማከናወን ወቅቱ ያስገድዳል። በዚህ ረገድም 
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አጠቃላይ ማህበረሰቡ እንደተጠበቀ ሆኖ ሕጻናትንና ወጣቶችን፣ዲያስፖራዎችን   

እንዲሁም የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ማዕከል ባደረገ መልኩ የግንዛቤ ማጎልበቻ 

ፕሮግራሞችን አቅዶ ተፈጻሚ ማድረግ ከምን ጊዜውም በላይ አሁን ተገቢው ትኩረት 

ሊሰጠው ይገባል። በውጭ ያሉ ኤምባሲዎቻችንም ከኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ተልዕኮቻቸው 

በተጨማሪ ይህን ጉዳይ በቍልፍ ተግባርነት ይዘው እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ በትክክለኛ 

መረጃ አስተላላፊነትና ድጋፍ አሰባሳቢነት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ማስቻል ተገቢ 

ይሆናል። 

ዓለማችን በተለያዩ ምክንያቶች ለቁጥር የሚያዳግቱ ጦርነቶችን አስተናግዳለች፣ከውሃ ጋር 

በተያያዘ ግን  በሃገራት መካከል ጦርነት የተከሰተበትንና የሕዝቦች መተላለቅ 

የተከተለበትን ሁኔታ ታሪክ የመዘገበበት ጊዜ የለም ማለት ይቻላ። ከዚህ ዓለም አቀፍ 

ተሞክሮ ስንነሳም ከድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጋር በተያያዘ  ሃገራትንና ሕዝቦችን ወደ ከፋ 

ግጭትና የለየለት ጦርነት ያሰገባ ሁኔታ ካሁን ቀደም ተፈጥሮ እንደማያውቅ በመስኩ 

የተሰማሩ ባለሙያዎች ይናገራሉ።  

በእርግጥ አንድን ወንዝ ወይም የውሃ አካል በሚጋሩ ሃገራት መካከል ከውሃ አጠቃቀም ጋር 

ተያይዞ በአብዛኛውም ከአሳ ማጥመድ፣ሌሎች የባህር ሃብቶችን ከመጠቀም፣ከውሃ ብክለትና 

ከመርከቦች መተላለፍ ጋር ተያይዞ አልፎ አልፎ ውዝግቦች ተከስተው የነበሩ ቢሆንም 

አለመግባባቶቹ ግን የተፈቱትና በመፈታት ላይ ያሉት በንግግርና በመግባባት ብቻ ነው።  

እናም በዓባይ  ጉዳይ ላይ ግብጽ እያራመደችው ያለውን አፍራሽ አመለካከት ተከትሎ 

የግብጽን "የናይል ታሪካዊ ባለቤትነት"፣ተጠቃሚነትና ጊዜው ያለፈበትን በውሃው 

በብቸኝነት የማዘዝ የበላይነት ስሜት እርግፍ አድርጋ በመተው ለጋራ ትብብር መነሳት 

ይጠበቅባታል። ወታደራዊ እርምጃ እስከመውሰድ በሚደርስ አማራጭ ጭምር ያረጀና 

ያፈጀ የበላይነቷን ለማስቀጠል እያደረገችው ያለው ዛቻ ወይም ማስፈራራት ብሎም 

የማይሳካ ዲፕሎማሲያዊ ጥረትና እየሄደችበት ያለው የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ውጤት 

ያስገኛል ብሎ መጠበቅ በዚህ ዘመን በእጅጉ አዳጋች ነው የሚሆነው። 

ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የላይኞቹ የተፋሱ ሃገራትና በቅርቡም ሱዳን እያራመዱት 

ያለው ፍትሓዊ የውሃ ተጠቃሚነት መብት መረጋገጥ መርህ ምክንያታዊና በማንኛውም 

መስፈርት ቢሆን ተቀባይነትያለው ነው። በጋራ ተጠቃሚነት መርህ የተቃኘው አዲሱ 
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የኢንቴቤው የጋራ ትብብር ስምምነት ማዕቀፍ በግብጽ አምባገነናዊ የበላይነት ጓጉንቸር 

ተከርችሞ የነበረውን ዝግ በር በአዲስ የመክፈቻ ቁልፍ በመክፈት ፍትሓዊ የውሃ 

አጠቃቀም በማስፈን በጋራ የማደግ መርህ የበላይነት እንዲይዝ ያስቻለ በመሆኑ የናይል 

ታሪክ ወደ አዲስ ምዕራፍ ተሸጋግሯል።  

መቼም አንዳንድ አባባሎች ወቅትና ሁኔታ ጠብቀው ይፈጠሩና ጥቂቶች ዘመን ተሻጋሪዎች 

ሆነው ይዘልቀሉ፣አንዳዶቹም ቶሎ ይከስሙና ይረሳሉ። ታዲያ ከዚህ ጋር በተያያዘ 

በአመዛኙ የዘመኑ ወጣቶችና ጎልማሶች የሚጠቀሙባት አንዲት አባባል በእጅጉ 

ተመችታኛለች። ይህች አባባል አሁን አሁን በስፋት ጥቅም ላይ የዋለች በመሆኑ 

በአብዛኛው ከተሜ ህብረተሰብ ዘንድ ትታወቃለች። እርሰዎ ይገምቱ፣እኔም ልንገርዎና 

የግምትወን ትክክለኛነት ያረጋግጡ። አይቸኩሉ ልነግረዎ ነው፣አባባሏን በእርግጠኝነት 

እርስዎም እየተጠቀሙባት ሊሆን ይችላል  አለያም በሚገባ ሰምተዋታል ብዬ 

አስባለሁ፣"ሰምተሃል/ሰምተሻል" የምትለዋን። እዚህ ላይ ታዲያ እርስዎና እኔም 

እንዳንካካድ፣ እኔ አሁን እየነገርኮዎት ያለውን ሰምተዋል! አባባሏ አጭርና ግልጽ 

መልዕክት የምታስተላልፍ ጊዜ፣ ቃላትና ትንፋሽ ቆጣቢ ሆና አግኝቻታለሁ። በግልጽና 

ቀላል ቋንቋ እየነገሩት ያለውን ነገር በትክክልና በእርግጠኝነት ሰምቶ ወይም አውቆ 

እንዳላወቀ በመምሰል ለማደናቆር ለሚፈልግ ልብ አውልቅ ሰው የሚሰነዘር ድንቅ አባባል 

ሰምተሃል/ሰምተሻል።  እናም በተመሳሳይ ዓባይን በተመለከተ እኛ የምንለውን ሰምተሻል! 

እንላታለን ግብጽን፣አዎ እኔ ይቅርታ ይደረግልኝና ለጊዜው ብቻ እዚህ ላይ አባባሉን 

እደግመዋለሁ፣ ግብጽ ሆይ ሰምተሻል!!     


