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አዲስ መነፅር…ለግብፃዊያን 

 
  ዘረዓይ ካሳ 02/13/14 

የኢትዮጵያ መንግስት በተከተለው  ሁሉን አሳታፊ የሆነ የልማት ፖሊሲና ስትራቴጅ ላለፉት አስር 

ዓመታት የነዳጅ ሃብት ካላቸው አገሮች  በተሻለ  ተከታታይና  ፈጣን የኤኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ 

ችሏል። አገራችን ለተከታታይ ዓመታት ባለሁለት አሃዝ እድገት ያስመዘገበችው እንደ አንጎላና ጋና 

በነዳጅ ሃብት ላይ ተንጠልጥላ ሳይሆን  ሰፊውን የህብረተሰብ ክፍል ታሳቢ ባደረገው በግብርና ዘርፍን 

በማስፋፋትና ምርትን በማሳደግ እንደሆነ አለም አቀፍ ድርጅቶች በተደጋጋሚ አረጋግጠዋል።  

የተፈጥሮ ሃብት መኖር ብቻውን እድገት እንደማያመጣ ከአንዳንድ የአለማችን አገሮች ለአብነት 

ዴሞክራቲክ ኮንጎን  መመልከቱ ተገቢ ይመስለኛል።  የተፈጥሮ ሃብት እድገትን ሊያፋጥን የሚችለው   

አገር በቀል የሆነ የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ የዴሞክራሲ ስርዓት መገንባት ሲቻል እንጂ  

የተፈጥሮ ሃብት መታደል ብቻውን እድገት  ሊያመጣ እንደማይችል ማየት ይቻላል።   

ኢትዮጵያ አላት ከሚባሉት የተፈጥሮ ሃብቶች መካከል ቀዳሚው የውሃ ሃብቷ በመሆኑ የተያያዘችውን 

ጸረ ድህነት ትግልን ለማጠናከር ይህን ሃብቷን  በአግባቡ መጠቀም መቻል የግድ ይላታል። አለማችን 

በ21ኛው ክፍለ ዘመን  በአየር፣ በውሃ፣ በአፈር ወዘተ ብክለት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባት በመሆኑ 

የዘርፉ ተመራማሪዎች ለመንግስታት የሁኔታውን አደገኝነት ምክራቸውን በመለገሳቸው ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ   አገራት  ለታዳሽ የሃይል ምንጭ  ትኩረት  እየሰጡ መጥተዋል። በቅርቡ በጃፓን  የኒውኩለር 

ሃይል ማብላያ ላይ በደረሰው የሱናሚ አደጋ ለአስር ሺዎች ህይወት መጥፋትና በቢሊዮን ዶላር 

ለሚገመት ንብረት መውደም  እንዲሁም  ለከፍተኛ የአካባቢ ብክለት ምክንያት በመሆኑ የአለም 

አገራት ከእንዲህ ያለውን አደገኛ  ሁኔታ ለማስቀረት የሚቻለው ለታዳሽ  ሃይል  ትኩረት ሲሰጥ 

መሆኑን በመገንዘባቸው ፊታቸውን ወደ ታዳሽ ሃይል ምንጭ እያደረጉ ነው።  

 

በአሁኑ ዘመን አለማችን ለታዳሽ የሃይል ምንጭ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠቷ አገሮች ከንፋስ፣ ወሃና 

ከጂኦተርማል ከሚገኝ የሃይል አማራጮችን ወደመጠቀም እያመዘኑ የመጡበት ሁኔታ እየታየ ነው።  

አገራችን ከፍተኛ የሆነ የታዳሽ የሃይል ምንጭ ባለቤት እንደሆነች ይታወቃል፤ በመሆኑም መንግስት 

ይህን ሃብት በአግባቡ ለመጠቀም እንዲቻል  የተለያየ መረሃ ግብሮችን ነድፎ በመተግበር ላይ ነው።  

አገራችን የጀመረችውን ተከታታይና ፈጣን  እድገት  ለማስቀጠል   በየአመቱ ከ24 እስከ 32 በመቶ 

የሆነ  ተጨማሪ የሃይል እቅርቦት እንደሚያስፈልግ ጥናቶች ያመላክታሉ።  በመንግስት መረሃ ግብር 

መሰረት በቀጣይ አመታት የህብረተሰቡን የነፍስ ወከፍ ገቢ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ 
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ማሰለፍ እንዲቻል መንግስት  የኢኮኖሚ መዋቅሩን ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ  መር ለመሸጋገር  

በቀዳሚነት  ከሚያስፈልጉ  ነገሮች   መካከል የሃይል አቅርቦት አንዱ ነው። የተጀመረውን የአገራችንን 

የኤኮኖሚ እድገት ለማስቀጠልና የኤኮኖሚ መዋቅሩን  ከግብርና ወደ ኤንደስትሪ ሽግግር ለማድረግ  

ትናንሽ የሃይል ማመንጫዎችን በመገንባት መፍትሄ መስጠት እንደማይቻል  የተገነዘበው መንግስት 

እንደ ህዳሴው ግድብ ያለ  ግዙፍ  የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችን መገንባት ጀምሯል።  

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ከድህነትንና ኋላቀርነትን ጋር የጀመሩትን የሞት ሽረት ትግል ከዳር 

ያደርሳሉ  ከሚባሉት በርካታ ፕሮጀክቶች መካከል ታላቁ የኢትየጵያ የህዳሴ ግድብ አንዱና ቀዳሚው 

ፕሮጀክት ነው።  በዚህም መሰረት መንግስት በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን 6 ሺህ ሜጋ 

ዋት የሚያመነጨውን የታላቁን የህዳሴ ግድብ በመገንባት አገሪቱ ያለባትን ከፍተኛ የሃይል አቅርቦት 

ለመቅረፍ እየሰራ ይገኛል።  

የታላቁ የህዳሴ ግድብ  ከኤኮኖሚያዊ ፋይዳው ባለፈ በህብረተሰቡ መካከል “የይቻላል” መንፍስ  

እንዲፈጠር በማድረጉ  ህብረተሰቡን ለቀጣይ የልማት ስራዎች ከማነሳሳቱ ባሻገር በህዝቦች መካካል 

ብሄራዊ መግባባትን የፈጠረ አገራዊ ፕሮጀክት ነው።  በቅድሚያ አገራችን እንዲህ ያለ ባለብዙ ቢሊዮን 

ዶላር ፕሮጀክት በራስ አቅም  ለመገንባት መነሳት መቻሏ  በራሱ ለእኛ ለኢትዮጵያዊያን ከሚፈጥረው 

በራስ የመተማመን ስሜት ባለፈ አገራችን በውጩ አለም የነበራትን ገፅታ እንዲሻሻል ትልቅ አስተዋጸኦ 

አበርክቷል።  

እስካሁን የታዩት የግብጽ መንግስታት የላይኞቹን የተፋሰስ አገራት የሃብቱ ተጋሪ እንዳልሆኑ በመቁጠር 

ከወንዙ  ምንም መጠቀም እንዳይችሉ የተለያዩ ስልቶችን ሲጠቀሙ እንደነበር ዋቢ መጥቀስ 

የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ግብጽ የላይኞቹ የተፋሰስ አገራት አባይን መጠቀም እንዳይችሉ ሲሻት  

የ1929ና 1959 የቅኝ ግዛት ውሎችን እንደሽፋን በመጠቀም  አልሆን ሲላት ደግሞ የተፋሰሱ አገራት 

አቅም ፈጥረው ወንዙን ለመጠቀም እንዳይችሉ የተለያዩ ስልቶችን ስትተገብር ቆይታለች። ለዚህ ጥሩ 

ማሳያ የሚሆነው በቅርቡ የግብጽ  ፖለቲከኞች የታላቁን የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ሲመክሩ 

በሚያሳየው ቀጥታ የቴሌቭዥን     ስርጭት ላይ እንዳሉት የኢትዮጵያን መንግስት በትጥቅ ትግል 

የሚፋለሙትን ተቃዋሚዎች ማሰባሰብና መርዳት፣ እንደአልሸባብና የኤርትራን መንግስት ያሉ 

ነውጠኞችን ማጠናከር እንዲሁም በኢትዮጵያ ያሉ አክራሪዎችን በህቡ በማደራጀት ኢትዮጵያ  

እንዳትረጋጋ በማድረግ የመንግስትን ትኩረት ከልማት ወደ ሌላ እቅጣጫ ለማዞር ሲመክሩ በአደባባይ 

ታይተዋል። የግብጽ  ፖለቲከኞች ይህን አካሄድ መተግበር የፈለጉት የኢትዮጵያን መንግስት የደህንነት 

ወጪ ከፍ በማድረግ ለልማት የሚያውለው ገንዘብ እንዳይኖረው ለማድረግ ነው። 

ግብፅ የአካባቢውን አገራት በኤኮኖሚያዊም ሆነ በማህበራዊ ጉዳዮች በበላይነት እመራዋለሁ ስትል 

ብትቆይም የቀጠናውን አገራት በጥቅም ሊያስተሳስር የሚችል አንዲት ፕሮጀክት እንኳን ማበርከት 
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ሳትችለ ለዘመናት ኖራለች። ኢትዮጵያ ለሁለት አስርት አመታት መረጋጋት በመቻሏና  ባሳለፍነው 

አስር አመት ተከታታይነና ፈጣን የኤኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ በመቻሏ የቀጠናውን  አገራት በጋራ 

ሊያስተሳስራቸው የሚችል ፕሮጀክት ተግባራዊ ማድረግ ችላለች። ህዝቦች በጋራ ጥቅም የሚተሳሰሩ 

ከሆነ የአካባቢው ሰላም አስተማማኝና ቀጣይነት ይኖረዋል።  

ኢትዮጵያ መንግስት  የቀጠናው አገራትን በጋራ ጥቅም ያስተሳሰረና ህዝቦችን ሊያቀራርብ የሚችል 

ፕሮጀክት መተግበር መቻሉ ሊያስመሰግነው  ሲገባ  ግብጻዊያን ፖለቲከኞች እንዲህ ያለ   ኢ-ፍትሃዊ  

አሰራርን የሙጥኝ ማለታቸው ተገቢ አካሄድ  አይመስለኝም።  የታላቁ የህዳሴ ግድብ ከእነዚህ አካላት  

በስተቀር በሁሉም የተፋሰሱ አገራት ድጋፍ የተቸረው ፕሮጀክት በመሆኑ፤ የግብፅ መንግስትና ምሁራን  

ድጋፋቸውን ሰጡም አልሰጡም ፕሮጀክቱ እንደማይቆም ሊገነዘቡት የሚገባ ነገር ይመስለኛል።   

ግብፃዊያን ጠብታ ውሃ ለአባይ ሳያበረክቱ  ለዘመናት  ወንዙን ብቻቸውን  ሲጠቀሙ መኖራቸው 

ሳያንሳቸው በቀጣይ ጊዜያት እንኳን ፍተሃዊ የውሃ ክፍፍል መኖር የለበትም የሚል የዘመኑን እሳቤ  

የማይመጥን ንግግር በየአደባባዩ ሲደሰኩሩ መደመጣቸው አሳፋሪ ድርጊት ነው። የላይኞቹ የተፋሰሱ 

አገራት   “tit for tat”  የሚሉትን የፈረንጆች አካሄድን  ሳይከተሉ  በኡጋንዳዋ መዲና  ኢንቴቤ 

ባደረጉት  የውሃ ስምምነት ላይ ሁሉም የተፋሰሱ አገራት ግብፅን ጨምሮ ፍተሃዊ የወንዙ ተጠቃሚ 

የሚሆኑበትን ስምምነት አጽድቀዋል።   

ግብጻዊያን በ1929ኙ የቅኝ ግዛት ስምምነት የአባይን ውሃ ሙሉ በሙሉ በ1959ኙ  ስምምነት ደግሞ 

አብዛኛውን ወይም ከ75 በመቶ በላይ የሆነውን የወንዙን የውሃ ድርሻ ለብቻቸው በመጠቅለል ለላይኞቹ  

የተፋሰስ አገራት ምንም ድርሻ እንዳይኖራቸው  ቢያደርጉም፤ የላይኞቹ የተፋሰስ አገራት በኢንቴቤ 

ባደረጉት ስምምነት ላይ  የግብጽን  የቀድሞ አካሄድ ሳይከተል ሁሉም የተፋሰሱ አገራት ከወንዙ 

ፍተሃዊ በሆነ መንገድ ተጠቃሚ ሚሆኑበትን የአሰራር ተግባራዊ እንዲሆን ከስምምነት ደርሰዋል።   

ግብጽ በዘጠኙ የተፋሰሱ አገራት የጋራ ሃብት ብቻዋን እንደፈለጋት ስታዝበት ስለኖረች አባይ የጋራ 

ሃብት እስከመሆኑ ጭራሹኑ በመዘንጋት  ዘመን የሻራቸውንና  ተራ አባባሎች   “ግብፅ የናይል ስጦታ” 

በሚል ዛሬም እንደትላንቱ ሊያፌዙብን ይፈልጋሉ።  የግብጻዊያን ሲከተሉት የነበሩት  የበይ ተመልካች 

የሚያደርገውን  የ1929 እና 1959 የረጁና የጀበቱ የቅኝ ግዛት ውሎች  ዛሬም ተቀባይነት 

እንዲኖራቸው ለማድረግ በተለያዩ ቀለማት ሲያስጌጧቸው  ይስተዋላሉ።   

ግብጻዊያን ፖለቲከኞችና ምሁራኖች አሁንም መከበር አለበት የሚሉት የቀኝ ግዛት ውል ኢትዮጵያ 

ልትገዛበት እንደማትችል  ሳያውቁት ቀርተው ሳይሆን የአባይን ጉዳይ ላለባቸው የአገር  የውስጥ ቀውስ 

ማብረጃ ለማድረግ  እየተጠቀሙበት ይመስለኛል። ግብጻዊያን ፖለቲከኞችና ምሁራኖች በ21ኛው ክፍለ 

ዘመን ፍተሃዊነትነና የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት  ብቸኛው የችግር መፍቻ መንገድ እንደሆነ የዘንጉት 

ይመስለኛል። የግብጽ ፖለቲከኞች “ሌባ እናት ልጇን አታምንም” እንደሚባለው  የኢትዮጵያ 
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መንግስት የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክትን ለሃይል ማመንጫ እንጂ ለመስኖ እንደማይጠቀምበት 

በተደጋጋሚ ቢገልፅም እነዚህ ሰዎች እንደራሳቸው እየመሰላቸው መረጋጋት አልቻሉም።   በርግጥ 

ግብፃዊያን ፖለቲከኞች እንኳንስ የጎረቤት አገራትን ማመን  ይቅርና እርስ በርሳቸው እንኳን 

መተማመን ተስኗቸው በየዕለቱ ሲበላሉ ማየት የተለመደ ክስተት ከሆነ ሰንብቷል።  

በቅርቡ የግብፅ፣ ሱዳንና የኢትዮጵያ ተወካዮች በካርቱም ባደረጉት ውይይት ላይ የግብጽ ተደራዳሪዎች 

ኢትዮጵያ “የመተማመኛ ማጎልበቻ መርህ’’ የሚል ሃሳብ  እንድትቀበል  ለማግባባት ሲጥሩ ነበር። 

ግብፅ ያቀረበችው “የመተማመኛ ማጎልበቻ መርህ” በ1959 ስምምነት ግብጽና ሱዳን በእንግሊዝ 

ሞግዚትነት ያደረጉትን የአባይን ወሃ  ክፍፍል ስምምነት መሰረት  ከ84 ቢሊዮን ኪዮቢክ ሜትር 

አመታዊ የወንዙ ፍሰት ውስጥ ግብጽ የተቸራትን የ55.5 ቢሊዮን ኪዮቢክ ሜትር ድርሻዋን ኢትዮጵያ 

እንድታጸድቅላት የሚጠይቅ አዲስ ስልት ነው።  

 

ዛሬ ኢትዮጵያን እንደቀድሞው ጊዜያት ይህን ብታደርጊ ይህ ይደረግልሻል በሚል  የልጅ ጫወታ 

አካሄድ እንዳለፈ፣  አገራችን  ማንም በፈለገ ጊዜና በፈለገው ጉዳይ  እጇን መጠምዘዝ  የሚቻልበት 

ወቅት ላይመለስ እንደሄደ አለም ሊረዳው ይገባል። ግብፃዊያን ፖለቲከኞችና ምሁራን አዲስቷን 

ኢትዮጵያ የሚመለከቱበት አዲስ መነፅር ማፈላለግ ያዋጣቸዋል እንጂ የቀድሞው ያረጀና ያፈጀ 

መነጽራቸውን መጠቀም ትክክለኛ ምስላችንን ስለማያሳያቸው ወደተሳሳተ ድምዳሜ እንዳያመራቸው 

ሊጠነቀቁ ይገባል።  ዛሬ  ማንም የውጭ ሃይል በውስጥ ጉዳያችን እንዲፈተፍት፣ የሚበጀንንና 

የማይበጀንን እንዲነግረን፤ የሚያዋጣንንና የማያዋጣንን እንዲያሳየን  አንፈልግም። አንዳንድ የግብጽ 

ምሁራኖች ቃል በቃል ኢትዮጵያ ከፈለገች ሁለትና ሶስት ትናንሽ ግድብ የምትሰራበትን ቦታ 

ልናመለክታት እንችላለን ማለት ለእኛ ከስድብ የሚቆጠር ነገር ነው። 

 

አንዳንድ የግብፅ ፖለቲከኞችና ምሁራኖች የአገራቸውን ሃያልነትና ትልቅነት እንዲሁም አገራቸው 

በልጆቿ፣ በታሪኳና በባህሏ  ጠንካራ በመሆኗ በግድቡ ምክንያት የሚፈጠረውን ማንኛውንም አሉታዊ 

ነገሮች እንደምትመክት ሲፎክሩ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው።  አክለውም ግብፅ ማንንም 

ለምና አታውቅም፣ ወደፊትም አትለምንም፣ መብቷን የምታስከብርበት በቂ አቅም እንዳላትም እነዚሁ 

ፖለቲከኞችና ምሁራኖች በማስፈራራት ጭምር ሊነግሩን ይፈልጋሉ። ነገሮች እየዋሉ ሲያድሩ 

ግብጻዊያን ፖለቲከኞች ይህ ፉከራና ድንፋታ እንደማያዋጣቸው ሲረዱት አካሄዳቸውን በመቀየር  

በቅርቡ ደግሞ የአባይ ጉዳይ  ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚወስዱት፣ አገራቸው የወንዙ 

ብቸኛ ባለቤት ስለመሆኗም  በርካታ ሰነዶች እንዳሏቸው ሊነግሩን ይፈልጋሉ።   

 

የኢትዮጵያ መንግስት እንዲህ ያለ ግዙፍ ፕሮጀክትን በወሰን ተሻጋሪ  በሆነ ወንዝ ላይ  ለመገንባት 

ሲነሳ  አለም አቀፍ ስምምነቶችን  በቅድሚያ ሳይመረምር በህግ አግባብ ያለውን ትርጉም ሳያማክር 
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እንደው ወደ ግንባታ እንደማይሄድ ግብፃዊያን ሊረዱት ይገባል። መንግስታችን የአባይን ጉዳይ በበሳል 

ፖለቲካዊ  አካሄድ ስለያዘው  ግብጻዊያን ወደየትኛውም አለማቀፍ መድረክ ቢሄዱ ኢትዮጵያን 

ሊያሳጧትና አሸናፊ ሊሆኑ የሚችሉበት አንድም የህግ መደላድል እንደማይኖራቸው ቢያውቁት 

መልካም ይመስለኛል።  ምክንያቱም መንግስት የህዳሴውን ግድብ እያንዷንዷን እንቅስቃሴ ከአለም 

አቀፍ መርሆዎችን ተከትሎ እያከናወነ በመሆኑ ነው።  የኢትዮጵያ መንግስት በቀናዊነት ከግብጽ፣ 

ሱዳን፣ ኢትያጵያ እንዲሁም ከሌሎች አገራት ለተውጣጡ አስር  የአለም አቀፍ ኤክስፐርቶች 

ቡድን(IPoE) ፕሮጀክቱ እንዲገመገም መፍቀዷ፣ አለም አቀፍ እውቅና ባለው ተቋራጭ እንዲገነባ 

ማድረጉ  ለአካባቢው ልማት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። እንዲሁም ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ 

የቀጠናው አገራት በተመጣጣኝ ክፍያ የሃይል ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ሁኔታዎችን ማመቻቸቱ 

የኢትዮጵያ መንግስትን  ለአካባቢው ሰላምና ልማት ያለውን አቋም ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ አካሄድ 

ነው።   

 

ከእነዚህ ተጨባጭ መረጃዎች ባሻገር አገራችን  የተፋሰሱን 86 በመቶ በላይ የሆነውን  ወሃ 

እያመነጨች ጠብታ ውሃ መጠቀም አትችልም የሚል የመከራከሪያ ሃሳብ ከአንዳንድ የግብፅ 

ፖለቲከኞችና ምሁራኖች መነሳቱ እኛ ኢትዮጵያዊያንን መብትና ግዴታችንን ለይተን እንደማናውቅ 

አድርገው የቆጠሩን ይመስለኛል። ግብጻዊያን ፖለቲከኞች እንዲህ ያለ የተውገረገረ ነገርን ይዘው ወደ 

አለም አቀፉ መድረክ እንሄዳለን ማለታቸው እውነት ከትዝብት ላይ እንደይጥላቸው ሰጋሁላቸው።   

 

ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ ስትገነባ የተፋሰሱን አገራት ፍተሃዊ ተጠቃሚነት ከግምት በማሰገባት 

እንጂ ከወንዙ ማግኘት የሚገባትን እኩል ተጠቃሚነት የሚለውን አለም አቀፍ መርህ ተከትላ 

አይደለም። አባይ በትብብር የሚለማ ከሆነ የተፋሰሱ አገራትን በሙሉ በጥቅም ሊያስተሳስር የሚችል 

ትልቅ ሃብት ነው። ይህን ታሳቢ በማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት ታላቁን የህዳሴ ግድብ እየገነባ ያለው 

ለሃይል ማመንጫነት እንጂ ለመስኖ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ቢገልጽም አንዳንድ ወገኖች ይህን 

የአገራችንን ቀና አስተሳሰብ በበጎ አልተመለከቱትም። 

 

እንግዲህ የግብጽ ፖለቲከኞች  በርግጥ ጤነኛ ናቸውን? ግብጻዊያን አገራቸውን እንደሚወዱ ሁሉ 

እኛም ኢትዮጵያዊያን አገራችንን እንደምንወድ ሊያውቁት ይገባል። ግብጻዊያን እንዲህ ያለ የተወናገረ 

መረጃን ይዘው ወደ አለም አቀፍ ማህበረሰብ በመሄድ ፍትህን እናገኛለን ብለው ማሰባቸው በእውነት 

የሚገርም አካሄድ ነው።   

 

ኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክትን የምትገለገለው ለሃይል ማመንጫ  በመሆኑ በወንዙ 

የውሃ መጠን ላይ የሚያደርሰው ተጽእኖ እንደማይኖር  ይልቁንም የወንዙን ፍሰት አመቱን ሙሉ 
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የተመጣጠነ እንዲሆን ከማድርጉ በላይ የጎርፍ አደጋን እንደሚቀንስ በተደጋጋሚ ቢገለጽም፤  የግብጽ 

ፖለቲከኞች  “የመተማመኛ ማጎልበቻ መርህ’’ የሚል የቀድሞ የቅኝ ግዛት ስምምነቶች ግልባጭ የሆነ 

የመደራደሪያ ነጥብ አድርጎ ማቅረብ ተገቢ አይደለም። ግብፃዊያን ተደራዳሪዎች “አዲስ ወይን በአሮጌ 

አቁማዳ” እንደሚባል  አዲስ ስምምነትን በአሮጌ መጠቅለያ ማድረግ ለምን አስፈለጋቸው? በውኑ 

ግብጻዊያን ተደራዳሪዎች ይህ ሃሳብ  በኢትዮጵያዊያን ተደራዳሪዎች   ተቀባይነት ይኖረዋል ብለው 

አስበው ከሆነ እጅግ የሚገርሙ ደፋሮች ናቸው። 

  

የግብጻዊያን ተደራዳሪዎች ሌላው ያነሱት ጉዳይ የላይኛው የተፋሰሱ አገራት በወንዙ ላይ 

የሚያከናውኗቸውን ማንኛውንም ፕሮጀክት ከመስራታቸው በፊት ቅድሚያ የግብፅ ቡራኬ የማግኘት 

ግዴታ እንዳለባቸው የሚጠቁመውን የ1959ኙን የቅኝ ግዛት ውልን ተቀባይነት እንዲኖረው የሚያደርግ 

ነበር።  በርግጥ በጋራ ሃብት ላይ መነጋገርና መመካከር  ተገቢ አካሄድ  ቢሆንም፣  ግብጽን ፍቃድ 

ሰጪና ነሺ አድርጎ ማቅረብ ግን ተገቢ አካሄድ አይመስለኝም።  እንግዲህ ግብፃዊያን ተደራዳሪዎች 

እንዲህ ያሉ ተልካሻ ምክንያቶችን በማንሳት ድርድሩን ያለውጤት እንዲበተን አድርገዋል።  

 

ኢትዮጵያ ከአራት ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ በማድረግ የምትገነባው የህዳሴ ግድብ አለም 

አቀፍ ደንብና ስታንዳርድን የተከተለ እንዲሆን፣   በአለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂና ልምድ ባለው   

የጣሊያኑ ሳሊኒ ኩባንያ እንዲከናውን አድርጋለች። ኢትዮጵያ ይህን ያደረገችው ሌሎች አገሮች በግድቡ 

አመኔታ  እንዲያተርፉ  ለማድረግ ብቻ ሳይሆን፤  አገሪቱ ይህን ያህል እጅግ ከፍተኛ በሆነ ወጪ 

በማድረግ የገነባችው ግዙፍ  ፕሮጀክት አስተማማኝ የደህንነትና ዋስትና   እንዲኖረው ለመድረግ 

ጭምር ነው።   

 

የኢትዮጵያ መንግስት በቀንዓዊነት (In Good Faith) የታላቁን የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክትን የግርጌ 

ሃገራት ማለትም ከሱዳን፣ ግብፅና ኢትዮጵያ እንዲሁም ከተለያዩ አገራት ለተውጣጡ  በድምሩ አስር 

አለም አቀፍ የውሃ ባለሙያዎች ቡድን (IPoE) እንዲቋቋም በመፍቀድ ግድቡን ከዲዛየኑ ጀምሮ ያለውን 

ሁኔታ በተገቢው መንገድ እንዲገመግሙ ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯል። ይህ የሚያሳየው  ይህ ፕሮጀክት  

ለአካባቢው ሰላምና ለህዝቦች የጋራ ጥቅም እንደሚሰጥ  መንግስታችን ሙሉ እምነት ስላለው እንጂ 

ከዚህ በፊት ይህን አካሄድ የትኛውም የተፋሰሱ አገራት ተግብረውት አያውቁም።  

 

የአለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ቡድን (IPoE)  ከግንቦት 7, 2004 ዓ.ም. ጀምሮ ጥናቱን  ሲካሄድ ቆይቶ 

ግንቦት 23, 2005 ዓ.ም ሪፖርቱን በማጠናቀቅ ለሶስቱ መንግስታት ውጤቱን  ይፋ አድርጓል፡፡ 

የኤክስፐርቶች  ፓነል ሪፖርት ውጤት እንዳመላከተው ፕሮጀክቱ በግብጽም ሆነ በሱዳን ላይ ይህ ነው 

የሚባል ተጽዕኖ እንደማይኖረው በግልፅ ያመለከተ ሲሆን፤ ነገር ግን በየደረጃው ያሉ የሶስቱ አገራት 
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አመራሮች  በሂደት ሊተገብሯቸው የሚገቡ ሁኔታዎች ለአብነት የውሃ ሀብት/ሃይድሮልጂ ሞዴሊንግ እና 

የኢንቫይሮንመንትና የሶሺዮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎችን እንዳሉ ጥናቱ አመላክቷል። በዚህ መሰረት ባለፈው 

የፈረንጆጁ አመት ማብቂያ ጀምሮ እስከ አዲሱ አመት መግቢያ ድረስ ሶስቱ አገራት  በሚኒስትሮች 

ደረጀ  ሶስት ውይይቶችን አካሄደዋል። 

 

በሱዳኗ መዲና ካርቱም ከጥቅምት መጨረሻ እስከ ታህሳስ መጨረሻ ባሉት ጊዜያት በሚኒስትሮች   

በተደረገ የውይይቶች ላይ  ሱዳንና ኢትዮጵያ በአብዛኛው ተመሳሳይ አቋም ያራመዱ ሲሆን የግብጽ  

ልዑክ ግን ያቀርቧቸው የነበሩት የመደራደሪያ ሃሳቦች  የአለም አቀፉ የኤክስፐርቶች ቡድን (IPoE) 

ካስቀመጠው መርህ ውጭ ነበር።   

 

ለአብነት ያህል በግብፅ ልዑክ ቡድኖች በIPoE  ካመላከተው ነጥቦች ውጭ አራት የመደራደሪያ 

ነጥቦችን አንስተዋል።  የመጀመሪያው ነጥብ አዲስ በሚቋቋመው የባለሙያ ቡድን ውስጥ የአለም አቀፍ 

ባለሙያዎች እንዲካተቱ የሚል ነበር። በግብፅ ልዑክ ቡድኖች በIPoE  ካስቀመጠው አቅጣጫ 

በመውጣት አዲስ የሚቋቋመው ቡድን ውስጥ የውጭ ባለሙያዎች እንደገና እንዲካተቱ ጠይቋል። 

ሌላው ነጥብ ደግሞ የሚቋቋመው የባለሙያ ቡድኑ የIPoEን ምክረ ሃሳቦች ተግባራዊ ከማድረግ በዘለለ 

እርምጃዎችን መውሰድ የሚችልና ቴክኒካዊ አማራጮችን የማቅረብ ሥልጣን እንዲኖረው የሚል ነበር።  

ሶስተኛው ነጥብ የባለሙያ ቡድኑ የሚሰጠው ውሳኔም ለሃገራቱ ገዢ እንዲሆን፤ እንዲሁም የመጨረሻው 

ነጥብ ደግሞ የልዩነት አፈታትን በሚመለከት በሚቋቋመው የባለሙያ ቡድን ውስጥ የሚካተቱ የአለም 

አቀፍ ባለሙያዎች ይህንን ሚና እንዲወስዱ የሚጠይቅ ነበር። 

እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ የግብጽ ተደራዳሪዎች የሚሉት ኢትዮጵያ ግትር ሃሳብ በመያዟ ምክንያት 

እልባት ላይ መድረስ አልቻልንም  በማለት  ለህዝባቸው የተሳሳተ መረጃ ሲያደርሱት ሰንብተዋል። 

እንዲህ ያለ የተወናገረ የመደራደሪያ ሃሳብ በቀረበበት ሁኔታ ኢትዮጵያ  እንዴት ከስምምነት ልትደርስ 

ትችላለች።    

 

በተካሄዱት ሶስት የውሃ ጉዳይ የሚኒስትሮች ስብሰባ በኢትዮጵያ ልዑክ በኩል የIPoE ምክር ሃሳብን 

ተግባራዊ ማድረግ በሚቻልበት አሠራር ላይ በቂ ዝግጅት በማድረግ ግልፅ የሆነ የመነጋገሪያ ሃሳቦችን 

ይዞ ቀርቧል፡፡ በውይይቱ ወቅት ኢትዮጵያና ሱዳን ተመሳሳይ አቋም ይዘው የግብጽን ልዑክ   

ለማስማማት ቢሞክሩም  የግብጹ ልዑክ በግትር አቋሙ ጸንቷል።  

 

በሌላ በኩል የግብፅ ልዑክ አካሄድ ከመነሻው ትክክለኛ መስመርን ያልተከተለና የIPoE ምክር ሃሳብ 

አተገባበር ላይ ከማተኮር ይልቅ በምክር ሃሳብ ያልተካተቱ ነገሮችን በመደርደር የታላቁ የህዳሴ ግድብ 

ግንባታ መቆም እንዳለበት በመጠየቃቸው ውይይቱ ውጤታማ እንዳይሆን አድርገዋል። ከግብፅ ልዑክ 



8 
 

ጋር በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት ባለመደረሱ ምክንያት ውይይቱ ወደ ቀጠቀይ ለመሸጋገር 

አልቻለም። ይሁንና ድርድሩ ለጊዜው ቢቋረጥም  ግብጻዊያን ውለው አድረው የኢትዮጵያን ትክክለኛ 

አቋም ሲረዱ ወደ ድርድሩ መምጣታቸው የማይቀር ነገር ይሆናል የሚል እምነት አለኝ።  

 

የኢትዮጵያ መንግሥት ረጅም ርቀት ተጉዞ በቀንዓዊነት ከግብጽና ሱዳን  ጋር በትብብር ለመስራት 

እያሣየ ያለውን መልካም ጥረት የግብፅ ልዑክ ወደ ጎን በማለት ኢትዮጵያ ለድርድሩ መሳካት  

ቁርጠኝነት አላሳየችም በሚል አገራችንን ለውይይቱ አለመሳካት ምክንያት ለማድረግ መሯሯጥ የትም 

የማያደርስ መንገድ ነው፡፡ የግብፅ ልዑክ የራሳቸውን የተሳሳተ አመለካከት ወደ ጎን በማለት የቴክኒክ 

ውይይቱ አበቃለት በማለት ለጉዳዩ  የፖለቲካዊ፣ የዲፕሎማሲያዊና ህጋዊ መሥመርን መጠቀም 

እንደሚመርጡ ከሶስተኛው ስብሰባ በኋላ እያራገቡት ያለ ጉዳይ ሆኗል፡፡  ግብፅ ይህን ጉዳይ የትኛውም 

ህጋዊ ቦታ ብትወስደው  ኢትዮጵያ በአሸናፊነት እንደምትወጣ  ጥርጥር የለውም።  

 

በሱዳን በኩል እየተንፀባረቀ ያለውን ከኢትዮጵያ ጋር ተመሣሣይ አቋም መያዝ የግብፅ ልዑክ ሌላ 

ትርጉም በመስጠት በአገራቱ መካከል ክፍተት ለመፍጠር መሯሯጣቸው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ 

ጉዳይ ነው። የሱዳን መንግሥትና ህዝብ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት እያደረገ ያለው 

ድጋፍ ሊመሰገን የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ የሱዳን ህዝብና መንግስት የታላቁን የህዳሴ ግድብ በአካባቢው 

ህዝቦች ኤኮኖሚያዊ ትስስርን እንደሚያመጣ ስለተረዱት ከኢትዮጵያ ጋር አቋማቸውን አስተካከሉ 

እንጂ የግብጽ ፖለቲከኞች እንደሚሉት የሱዳን መንግስት ጉዳዩን ፖለቲካዊ ትርጉም ስለሰጠው 

አይደለም።  የሱዳን መንግስት በአገሩ የተካሄዱትን የሶስቲዮሽ የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በተሳካ 

መልኩ እንዲካሄድ በማድረግና እውነታውን ለግብጽ ልዑክ ለማስረዳት ያደረደው ጥረት እኛ 

ኢትዮጵያዊያኖች እናደንቃለን።  

 

የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ መንግሥታችንና ህዝባችን ድህነትን ለመዋጋትና ፍትሃዊ የናይል የውሃ 

ሀብት ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የሚያደርጉት ቁርጠኛ ጥረት አካል በመሆኑ ሂደቱን   በአትኩሮት 

የምንከታተለውና በማንኛውም ሁኔታ ከመንግስታችን ጎን የምንሰልፍበት ጉዳይ ነው።  አካሄዳችን 

የግርጌ አገራትን የማይጎዳና የግንባታው ደረጃውም አለም አቀፍ ስታንዳርድን የተከተለ ስለመሆኑ 

የIPoE የመጨረሻ ሪፖርት ያረጋገጠው በመሆኑ፣ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በየትኛውም መድረክ 

ላይ አገራችን የበላይነቱን እንደምትወስድ እምነት አለኝ።  አንዳንድ የግብፅ ምሁራንና ሚዲያዎች 

የሚነዙዋቸው የተሰሳሳቱ መረጃዎች  በየትኛውም መመዘኛ እውነታውን ሊያደበዝዙ አይችሉም።  

 

አሁን ባለንበት ዘመን የጋራ ሃብት የሆነውን አባይ  አጠቃቀም ሳይንሳዊ የሆነ መንገድን  ከመከተል 

ውጭ ሌላ አማራጭ ሊገኝ ከቶ አይቻልም። ግብጻዊያን ፖለቲከኞች ከወገንተኛ  አመለካከት  ተላቀው 
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ፍተሃዊ አጠቃቀም በተፋሰሱ ዙሪያ እንዲኖር የማይሰሩ ከሆነ ውሎ አድሮ ከሁሉም በላይ ጉዳቱ 

የሚያይለው በግብጻዊያን ላይ መሆኑን የተገነዘቡት አይመስለኝም። ምክንያቱም የተፋሰሱ አገራት 

በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አይነት መልካምድር ያላቸው አገሮች  የአካባቢ ጥበቃ ስራ በሰፊው መስራት 

ካልቻሉ የወንዙ ህልውና እጅግ አደገኛ ሁኔታ ላይ መውደቁ የማይቀር ጉዳይ ነው። ለአገራቸው ብቸኛ 

ተጠቃሚነት ለሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የግብፅ አመራሮችና ምሁራን  ለሚሰጡት የተዛባ ማብራሪያ 

መልሰው መላልሰው ሊያስቡበት የሚገባ ጉዳይ ይምስለኛል። አንዳንዴ ሳስበው አንዳንድ የግብፅ 

አመራሮችና ምሁራን ወሃ ቁልቁል እንደሚወርድ እስከመዘንጋት የደረሱ ይመስለኛል፡፡ የአባይን 

ጉዳይንም ሆነ ሌሎች በአካባቢው ያሉ መልካም ነገሮችን በተመለከተ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት 

እስካሁን ይከተለው የነበረው የትብብርና የጋራ ተጠቃሚነት መንፈስ የቀጠናውን ህዝቦች ኤኮኖሚያዊ 

ትስስር የሚያረጋግጡ በመሆናቸው ወደፊትም ተጠናክረው  ሊቀጥሉ ይገበል እላለሁ።   

 

ቸር እንሰንብት  

 

 

 


