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ኣባይ 
ኣባይ የዓለማችን ረጅሙ ወንዝ ነው። ኣባይ (ናይል) በመባል የሚጠራ 7 ሺ 
ኪሎ ሜትር  ያህል ርዝመት ያለው የኣራት መቶ ሚልዮን ህዝብ የህልውና 
ምንጭ ነው። ከምስራቅ ኣፍሪካ እምብርት ከሆኑ ተራራማ ቦታዎች ተነስቶ 
ኣስር ያሁሉ ሃገራት በማቋረጥ በሰሜን ኣፍሪካ በኩል ወደ መዲትራንያን ባህር  
የሚቃላቀል ረዥም  ወንዝ ነው።  

 
ኣባይ ከብዙዎች ሂወት የተቋራኘ ያህል የውጥረትም መነሻ ነው። ግብጽ 
የወንዙ የማያቋርጥ ፍሰት በቁጥጥርዋ ስር ለመዋል በማሰብ ራስዋን የወንዙ 
ላዕላዊት ኣድርጋ ቆይታለች። ሆኖም ግን በወንዙ የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት 
ለራሳቸው ለመጠቀም ሲሉ የግብጽ የበላይነት ወደ ውጥረት ኮቶታል።   

 በኣባይ ወንዝ ዳርቻ 
ግብጽ በታሪክ በኣባይ ወንዝ ዳርቻ የተመሰረተች የኣፍሪካ ጥንታዊ 
ስልጣኔ  በለቤት የሆነች ትልቅ ሃገር ናት።በታሪክ በዚህ ዳርቻ 
ከተመሰረቱ ስልጣኔ የፈራኦን የግብጽ ስልጣኔ ነው። ከልደተ ክርስቶስ 
ቡኃላ በኣባይ ዳርቻ ዝርያ ከተፈጠሩ ትላልቅ ከተሞች የግብጽ ዋና 
ከተማ ካይሮ እንዲትዋ እና ከኣፍሪካ ትልቅዋ ከተማ ናት። የኣባይ ዳርቻ 
በግብጾች ዘንድ በጣም ይመኙታል። ሁሌ የመስከረም መባቻ ጥንዶች 
የፍቅራቸው መግለጫ፤ የተጨነቀ ማስታገሻ እና ሃሳብ ማባረርያ እና 

ሰንደቅ ኣላማ 

 

ዋና ከተማ= ካይሮ  

ዓለም ኣቀፍ ጥሪ ኮድ=20 

ኣስተዳደር= ፕሬዚዳንሻል 

ርእዮተ ኣለም= ሊቨራሊዝም 

የግብጽ ገንዘብ= ኢጅብዚያን ፓውንድ 

ክፍለ ኣለም= ኣፍሪካ 

ሃገራዊ ቋንቋ= ዓረቢክ  

ህዝብ ብዛት=86,000,000 

ቆዳ ስፋት=1,002,450 ኪሎ ሜትር 

ስኳር 

ግብጽ 
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ኣባትና እናት ልጆቻቸው ለመዝናናት የሚጠቀሙበት ወንዝ ነው። 
ጥንታዊ የግሪክ ጻሃፊ ሆሮዲተስ “ግብጽን የኣባይ ስጦታ ናት” ብሎ 
ጽፈዋል። በግብጽ ኣባይን ተከትሎ  የተፈጠሩ ከተሞች ወንዙ ስላለ 
ብቻ ነው። ያለ ኣባይ በዚህ ቦታ በግብጽ መኖር ኣይቻልም። ዘጠና 
ኣምስት በመቶ  የግብጽ ህዝብ ኣምስት በሞቶ የሚሆኖው የግብጽ 
መሬት ማለት በኣባይ ዳርቻ ይኖራል። ከኣባይ ወንዝ በስተቀር ያለው 
የግብጽ መሬት በረሃማና ለንሮ  የማይመች ነው።  የኣባይን ስም ሲነሳ 
ግብጽ ኣብራ ትነሳለች። 

የኣባይ ወንዝ መነሻ 
የኣባይ ወንዝ መነሻ ሁለት ናቸው። ኣንደኛው በምስራቅ ኣፍሪካ 
የሚገኘው ታላቁ የቪክቶሪያ ሃይቅ ሲሆን ሁለተኛው እና ኣብዛኛው 
ውሃ የሚመነጨው ግን ከኢትዮጵያ ደጋማ ኣካባቢ ከጣና ሃይቅ 
የሚመነጭ ነው። በኢትዮጵያ ደጋማ ኣካባቢ የጣለው ዝናብ 
ከፈጠራቸው ትላልቅ ወንዞች ወደ ጣና ሃይቅ ይገባሉ። ጣና ያኣባይ 

ውንዝ ዋነኛ መነሻ ነው። የኢትዮጵያ ኣርቶዶክስ ንብረት የሆኖው ከ6 

መቶ ኣመት ያረገ በተለያየ ህብረ ቀለማት የተሳሉ ስእሎች ያጌጠ ገዳም 
በዚህ ሃይቅ ይገኛል።  

የገዳሙ ጠባቂ የሆኑ ኣባ ዳዊት ኣባይ ወንዝ ምትሃታዊ ሃይል 
እንዳለው እና የእግዚያብሄር ስጦታ እንደሆነ ያምናሉ። የኣባይ ወንዝ 
በገነት ከሚሞሰሉት እና በመጽሃፍ ቅዱስ ከሚጠቀሱ ኣራቱ ወንዞች 
ኣንዱ እና ግዮን ተብሎ የሚጠራ ነው። ኣባይ ለኢትዮጵያዊያን፣
ለግብጾችና ለሌሎች የኣባይ ተፋሰስ ሃገራት የተላያየ ጥቅም ይሰጣል።
ውሃ የኣባይ ብቸኛ ስጦታ ኣይደለም ለም ኣፈርም ከተለያየ የኢትዮጵያ 
ደጋማ ክፍል ኣጥቦ ለታችኛው ሃገራት ምንጭ እንጂ።  

የኣባይ እምነት 
ከብዙ ሽህ ኣመታት በፊት በኣባይ ወንዝ ለም ኣፈር  እንደሚመጣ 
ይታወቅ ነበር። ይህ ለም ኣፈር የታችኘቹ ሸለቆ ሃገራት እንደ ትልቅ 
እድል ያዩት ነበር። በኣባይ ውንዝ ምክንያት ወደ ግብጽ የሚሄዶው 
ለም ኣፈር በግብጻዊያን ዘንድ ከእምነት ጋር ተያይዞ እጀግ ይከበር 
ነበር። ኢትዮጵያዊያንም ኣባይ የእግዚያብሄር ስጦታኖው ነው ብሎ 
ያምናሉ። ኣባ ዳዊት የጣና ሃይቅ ገዳም ጠባቂ ኣባይ ወንዝ ምትሃታዊ 
ሃይል እንዳለው እና የእግዚያብሄር ስጦታ እንደሆነ ያምናሉ። በላም 

ኣልሻማ የግብጽ ተማራማሪ እንዳለው ሃፒ የሚባሎው ትልቅ ጡት 
ያለው የወንድ ምስል የኣባይን ለም ኣፈር ጸጋ ለማሳየት የጠቀሙት 
ነበር። ይህ ሃቢ የሚባሎው የወንድ ምስል የነበረ እምነት ለማሳየት 
የተፈጠረ ምስል ነው።ለም ኣፈር ለግብጻዊያኑ ዋናው ስጦታ ነው። 
በኣባይ የመጣ ለም ኣፈር ለግብጻዊያን የሚታረስ መሬት ስለሚፈጥር 

[Sidebars are great for calling out 

important points from your text or 

adding additional info for quick 

reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, 

right, top or bottom of the page. But 

you can easily drag them to any position 

you prefer. 

When you’re ready to add your content, 

just click here and start typing.] 

[SIDEBAR TITLE] 

ሰንደቅ ኣላማ= 

 

 

ኣለም ኣቀፍ ጥሪ ኮድ=251 

ዋና ከተማ=ኣዲስ ኣበባ 

የኢትዮጵያ ገንዘብ=ብር 

ክፍለ ኣለም =ኣፍሪካ 

ኣስተዳደር= ፌደራሊዝም 

ርእዮተ ኣለም= ነጻ ኢኮኖሚ 

ህዝብ ብዛት= 

ቆዳ ስፋት=1,104,300 ኪሎ ሜትር 

ኣባይ በመጽሃፍ ቅዱስ 

በመጽሃፍ ቅዱስ ወደ ገነት ይፈሳሉ 
ተብሎ  ከሚመሰሉ ወንዞች ኣባይ 
(ግዮን፣ ጤግሮስ፣ ኢፍራጥስና 
ፌሶን) ኣንዱ ነው። ኣባይ ግዮን 
ተብሎ የሚጠራ ሲሆን  ቃል በቃል 
ሲገለበጥ  

ምዕራፍ 2 

13፤ የሁለተኛው ስም ግዮን ነው፤ 
እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ 
ይከበባል። 
 

ኢትዮጵያ 
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በግብጻዊያን ኣባይ በጣም ይታመን ነበር። በግብጻዊያን የተለመደ ኣባባይል 
“ሰው በኣባይ ወንዝ ዳርቻ የበቀለ ዳቦ መብላት ኣለበት” የሚል ነው። ይህ 
ኣባባል ግን ግብጾች ኣባይን የግላቸው ኣድርጎ ስለሚያስቡት ሌላ ደካማ ጎን 
ኣለው። ይህ ያረጀ እና የፈጀ ኣስተሳሰብ የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት በሃላ 

የሚያነሱት የይገባናል ጥያቄ በውል እንዳይረዱ ኣድረጋቸዋል። ,  

19ኛው ክፍለ ዘመን እንግሊዝ የኣባይን ወንዝ በበላይነት ታስተዳድር 

ነበረች። የሲዊዝ ቦይ በለቤት ግብጽ ደግሞ በወቅቱ በእንግሊዝ ሲታዳደሩ 
ለነበሩ ግዛት ወሳኝ መታላለፊ ሃገር ነበረች። ይህ ከግምት ውስጥ 
በማስገባት እንግሊዝ ለግብጽ ኣንድ ውለታ መዋል ነበረባት። ግብጽ 

ለማስደሰትም እንግሊዝ በ1929 ግብጽ የኣባይን ውሃ በብቸኝነት 
እንድትጠቀምበት እና ወንዙ በበላይነት እንድትቆጣጠሮው የሚያስችል 

ስምምነት ፈረመች። ሃኒ ራስ ላን የግብጽ ፖለቲከኛ: በ1929 የተፈረመው 

ስምምነት ግብጽ በኣባይ ወንዝ ማን መጠቀም እንዳለበት እና ማን 
እንደሊሌበት የመወሰን መብት ኣሁኑም እንዳላት ይናገራል። ይህ መሰረት 
የሚያርጎው ግብጽ የኣባይ ጥገኛ ስትሆን ሊሎች የላይኛው የኣባይ ተፋሰስ 
ግን ሌላ የውሃ ምንጭ ዝናብ፣ ኣላቸው በማለት ነው። ከሣላሳ ኣመታት 

በኃላ በ1958 ዓ/ም ከቀኝ ኣገዛዝ ነጻ የወጡ ግብጽና ሱዳን በኣባይ ወንዝ 

ሁለተኛ ስምምነት ፈረሙ። በ1960 ዎቹ የላይኛው የኣባይ ተፋሰስ ከቀኝ 

ግዥ ነጻ የወጡበት ዓመት ነበር። እነዚ ሃገራትም በቀኝ ኣገዛዛ ዘመን 
የተፈረሙት ስምምነቶች ወድያን መቃወም ጀመሩ። 

የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት 
ጆን ንያር የከንያ የውሃ ሃብት ዳይርክተር: “ግብጽና ሱዳን የኣባይ ውሃ 

ከሊሎች ሃገራት እንደሚመነጭ እያወቁ እያደረጉት ያለው የሁለተኝነት 
ሩጫ ተገቢ እንዳልሆነ እና ተቀባይነት እንደሌለ” በማለት ተናግሮ ነበሩ። 

ግብጾች እነዚህ ሁለት ስምምነቶች 1929 እና 1959 የመጨረሻ ኣድርጎ 

ይቆጥራቸዋል። ግብጽ እነዚህ ስምምነት የመጨረሻ እንዲሆኑ 
የምትፈልግበት ምክንያት የራስዋ ምክንያት ኣላት። የግብጾች ምክንያት 
ኣለም ኣቀፍ ህግ ሳይሆን በቀኝ ገዥ ዘመን የተፈረሙ የደንበር ስምምነቶች 
ስላልፈረሱ ይህም መፍረስ የለበትም በማለት ነው። 

የኣባይ የውሃ መጠን 
በ1959 በግብጽና ሱዳን የተደረገው ስምምነት እንደሚያመለክቶው ግብጽ 

ከኣባይ ወንዝ ውሃ 55.5 ቢልዮን ሜትር ኩብ ውሃ ይደርሳታል ይላል። 
ሆኖም ግን የግብጽ ህዝብ በሦስት እጥፍ ኣድጎ ኣሁን ሰማንያ ሚልዮን 

በመድረሱ ግብጽ የውሃ እጥረት ኣጋጥሟታል። ኣብዱልእቲ ኣልሻሪ: 

ኣፈ ታሪክ ነው። ማሪያም ግሸን 
በኢትዮጵያ የሚገኝ በጣም 
ታዋቂ እና ትልቅ ገዳም ነው። 
በዚህ ገዳም የኢዮሱስ ክርስቶስ 
የቀኝ እጀ  ግማደ መስቀል 
ይገኛል። ይህ ግማደ መስቀል 
ከግብጽ የመጣ ነው ተብሎ 
ይታመናል። የኢትዮጵያ 
ነገስታት በታሪክ ኣባይ 
እንገድበዋለን በማለት ለግብጽ 
ያስፈራሯት ነበሩ። መጀመርያ 
ግማደ መስቀሉ ለመምጣት 
ውርቅ በኣህያ ተጭኖ ይላካል፣ 
ግብጾችም ውርቅ ችግር የለንም 
ብሎ ወርቁን ወርቅ ጨምሮ 
ኣህያውን ጭኖ ለኢትዮጵያዊያን 
መለስላቸው። ኢትዮጵያኖችም 
በጽሎት ኣባይን ዘጉት ከዛ 
ግብጾች ግማደ መስቀሉ ላኩት 
ይባላል። ይህ ማለት ግብጽን 
ኢትዮጵያ ስለኣባይ 
በእምነታቸው ሳይቀር ያለ 

ታሪካዊ ወንዝ መሆኑ ነው። 

ግሸን ማርያም 
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የላይነቹ ተፋሰስ የኣባይን ውሃ ኣያስፈልጋቸው ምክንያቱ በላይኘቹ 

ሃገራት የምጥለው ዝናብ በኣመት 1.6 ትርሊዮን ሜትር ኩቢክ ነው። 
ግብጽና ሱዳን እየተጠቀሙት ያሉት የውሃ መጠን ደግሞ  ኣምስት 
በመቶ ብቻ ነው። የተቀረው ዘጠና ኣምስት በመቶ  በረግረጋማ 
ቦታዎች በትነት ይባክናል የኣባይን የውሃ መጠን ይተነትነዋል። 

ኣንዳንዴ ግን በላኛዎቹ ተፋሰስ ሃገራት ደርቅ ያጋጥማቸዋል (1985)  
በኢትዮጵያ እንዳጋጠመው። በዚህ የዝናብ እጥረት ምክንያት 
ምልዮኖች ለህልፈት ዳርጋቸዋል። እነዚህ ክስቶቶች በማየትም 
የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት የቀደሙት ስምምኖቶች ላዕላውነታችን 
የጣሱ ናቸው በማለት ይቃወማሉ። 

መለስ ዜናዊ በኣባይ ዝርያ የተናገረው 
መለስ ዜናዊ  የኢትዮጵያ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር፣ “የተወሰኑ 
ግብጻዊያን ያረጀ ኣመለካከት እንደሚያራምዱ ኣውቃለሁ። 
ኣመለካከታቸው ያረጀ የሚሆኖው የኣባይ ውሃ  የሚገባው ለግብጽ 
ብቻ ነው፤ ግብጽ ከኣባይ ውሃ ማን ምን ያህል ያገኛል ብላ የመወሰን 
መብት ኣላት እንዲሁም የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት ውሃው የመጠቀም 
መብት የላቸውም ምክንያቱም ድሆች ናቸው የሚል ሃሳብ 
ስለሚያራምዱ ነው። ይህ ሁኔታ ግን ለኣንዴ እና ለመጨረሻ 
ተቀይረዋል። ኢትዮጵያ የኣባይን ውሃ ለመጠቀም መፈለግ ብቻ 
ሳይሆን ኣቅምም ኣላት”። በማለት ይናገሩ ነበር።  

የዩጋንዳ የ2010 ስምምነት 
የኣባይ ውንዝ በታሪክ እንደቆየው የግብጽ እና የሱዳን ሳይሆን 
የሁሉም ተፋሰስ ሃገራት እኩል ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ታሪካዊ 

ስምምነት ነው። ለውጡ የመጣው በግንቦት 2010 እንቴበ ዩጋንዳ 

ላይ በተደረገ ስብሰባ ነው። በዚህ ስብሰባ የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት 
የኣባይን ጉዳይ በቁጥጥራቸው ስር ኣዋሉት። የተፋሰስ ሃገራት ስድስቱ 
የበለጠ መብት በሚሰጣቸው ስምምነት ኣዲስ ስምምነት ሲስማኑ 
ግብጽና ሱዳን ግን ኣሻፈረን ኣሉ። በእንቴቤ የተፈረመ ስምምነት 
በግብጻውያን በጣም ትልቅ ፍራት ፈጥረዋል። ሁለም ስዋላም የግብጽ 
ወታደራዊ ተንታኝ፡ ” ይህ ስምምነት በግብጽ ያናጣጠረ ኣደጋ ኣለው። 
እኛ ሙሉ በሙሉ የኣባይ ውሃ ጥገኞች ነን። በኣባይ ውሃ የሚደረገው 
ማነኛው ስምምነት የግብጽ ህዝብ ስለሚጎዳ እኛም ስጋት ኣለን። ግብጽ 
ከተፈጠረች ግዜ ጀምሮ  በኣባይ ውንዝ ስጦታ ነው” በማለት 
ይናገራል። 

ግብጽ ኢትዮጵያን ለማተራመስ ሦስት 
እቅድ ኣውጥታ ሁሌ ትራመዳለች 

1. ለግድቡ መስርያ የሚሆን ብድር 
እንዳናገኝ በተለያየ ኣበዳሪ 
ድርጅቶች እና ሃገሮች እየዞርክ 
ማሳመን፡ በኣባይ ግድብ 
ተሳክቶላታል በተለይ ኣብጌት 
ደብዳቤ በመጻፍ ተሳክቶለታል። 

2. ሁለተኛ እቅዳቸው ኢትዮጵያን 
በእጃዙር ማተራመስ። በተለይ 
የኢትዮጵ ጎሮቤቶን በምሉ 
የዓረብ ሊግ ኣባላት እንዲሆኑ 
ማድረግ ከዛ ኢትዮጵያ በቻዋን 
በውስጣዊ ቆውስ ማተራመስ። 

3. ጉዙፍ ሰራዊት በመፍጠር ሌሎች 
ሃገሮች እና ኢትዮጵያ ኣደጋውን 
ፈርቶ እንዲቆጠቡ ማድረግ ነው። 
 

መለስ ዜናዊ ስለግብጽ 
ከተናገረው 
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ኣባይና የግብጽ መሪዎች 
መሓመድ ኣሊ፡ ዘመናዊት ግብጽ መስራች በዘጠነኛው ክፍለ ዘመን 
ኣጋማሽ በኣባይ ወንዝ የመጀመርያ ግድብ ገነባ። ኣብደልምንያም 

ኣልጋሚ ከግብጽ ሩየም ይንቨርሲቲ፡ “ከመሓመድ ኣሊ ኣላማዎች 
ኣባይን መገደብ ኣንዱ ነበር። በወቅቱ ኣባይ መገደብ እጅግ ወሳኝ ነበር 
ምክንያቱ ግብጽ ድርቅ ያሰጋት ስለነበር። መሓመድ ኣሊ ብዙ ጥጥ እና 
ሌሎች ምርቶች እንዲመረቱ ፍላጎት ነበሮው። ከዛች ግዜ ጀምሮ  
ግብጽ ወደ ኣውረፓ የምትልከው እነዚያ ምርቶች ናቸው። ግብጽ 

ኣባይን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያሰበቹ ግን ከ1950ዎቹ ጀምራ 

ነው። በሃምሌ 1952  በሁለት የጦር መኮንኖች ስብስብ በግብጽ 

መፈንቅለ መንግስ በማካየድ የሃገሪቱ ንጉስ ከስላጣን ኣውርዶ ኣዲስ 
ስርኣት መሰረቱ። ከዚህ የጦር መኮንኖች ስብስብ ደግሞ  ጀማል 
ኣብደል ናስር ነበሩ። የኣባይን ውሃ ተጠቅሞ ግብጽ የማዘመን እና 
ለማልማት በመነሳት በኣባይ ውንዝ ትልቅ ግድብ ለመገንባት እቅድ 
ነደፉ። የዚህ እቅድ የሆኖው ኣስዋን ግድብ በዚህ ወንዝ በኣንድ 
ቢልዮን ዶላር እንዲገነባ ተወሰነ ። ፕረዚዳንት ጀማል ኣብደልናስር 
ከሶቤት ህብረት በተገኘው ብድር ታላቁን የኣስዋን ግድብ ግንባታ 

በጥር 1960 ኣስጀመሩት። ኣስዋን ግድብ በግብጽች ትልቅ ቦታ 

የሚሰጠው በዘፈናቸው በውጋቸው ከማንሳት ኣልፎ በሰንደቅ 
ኣላማቸው ቢሄራዊ ኣርማ ኣደረጉት። ሁሉም ግብጻዊ ከኃላ 
የሚሰለፍለት ሃገራዊ ሃፍት ነው። የዚህ ታላቅ ግድብ ግንባታ የነበሩት 
ጀማል ዓብደል ናስር ግብ ግንባታ ኣልቆ  ሊመረቅ ሁለት ወር ሲቀሮው 
በልብ ድካም ምክንያት ከዚህ ኣለም ተሰናበቱ። የግድቡ ግንባታ ኣልቆ  

በጥር 1971 ዓ/ም ሲመረቅ ኣዲሱ የግብጽ ፕሬዚዳንት ኣንዋር ሳዳት 

ተካፋይ ነበሩ። ግድቡ ወደ መዲትራንያን ሊቃላቀል የነበረው 30 

ቢልዮን ሜትር ኩቢክ ውሃ ማስቀረት ችለዋል። ከግድቡ ጀርባ የናስር 
ሃይቅ እየተባለ  የሚጠራ እንድ በጣም ትልቅ የውሃ ኣካል ተፈጠረ።  
በዚህ ግድብ የሚፈጠሮው ውሃ የውንዙን ሙላት በሚያስተማምንበት 
ውቅት ለመስኖ  ልማት ይውላል። በናይል ተፋሰስ ሃገራት ውጥረት 

የጀመረው በ19 ኛው ክፍለ  ዘመን ነው። የወንዙ የይገባኛል ጥያቄ 

የተፈጠረው ቀደም ባሉት ግዝያት ነበር። ኣሁን ባለው ወቅታቂ ሁኔታ 
ደግሞ በኣህገራቱ ጥርጣሬና ፍራት እንዲንግስና ኣለመተማመን 
እንዲኖር ኣድርገዋል። 

ቀኝ ገዥና ኣባይ 
የኣውሮፓ ሃገራት ኣፍሪካ በቀኝ ግዛት ከመያዛቸው በፊት 
በተጓዠቻቸው ሲገመኝዋት ነበሩ። በዳሳሶቹ በተደረጉ ግዙዎች 
መካከል የኣባይን ምንጭ ለማግኘት የተደረገ ኣንዱ ነበር። በዚህ የዳሰሳ 
ጉዞ ኣውሮፓውያን ኣፍሪካ ከፋፍሎ ለመግዛት መረጃ ሰበሰቡ። 

የተገነባው= በኣባይ ወንዝ 

የግድቡ ዓይነት=ኢንባንክመንት 

የተገነባበት ኣመት= 1960_1970 

ያስገነባው ገዢ= መሓመድ ነስር 

የሚገኝበት ቦታ= ግብጽ 

ቁመት= 111 ሜትር 

ርዝመት= 3830 ሜትር 

ጠቅላላ ውሃ=132 ኪሎ ሜትር ኩቡክ 

የሚያመነጮው ሃይል=2100 MW  

ኣስዋን ግድብ 
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ኣፍሪካን ከፋፍሎ  ለመግዛት በ1884 የበርሊን ኮንፎሮስ በሚባል 

ስብሰባ ኣፍሪካን ለመከፋፈል ተስማሙ። በዚህ ስብሰባ ከኢትዮጵያ 
በስተቀር የኣብይን ተፋሰስ ሃገራት ለእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ተሰጡ። 
በዚህ መሰረት እንግሊዝ የኣባይ ተፋሰስ ሃገራት ተቋጣጠረች ቡኃላ 
የጥቁር ኣባይ ምንጭ መነሻ ለሆነች ወደ ኢትዮጵያ ኢንግሊዝ ፊትዋን 

ኣዞሮች። የእንግሊዝ ሃሳብ ወደ ተግባር ተሸጋግሮ ግንቦት1902 
ከኣጸይ ምኒሊክ በወንዙ ኣጠቃቀም ዝርያ ኣንድ ሃሳብ ተፈራረመች።
በስምምነቱ መሰረት ኣጸይ ምኒሊክ በኣባይ ወንዝ ኣባይ ውሃ 
የሚያሳናክል ምንም ነገር እንደማያርጉ ቃል ገቡ (ታሪክ መውቀስ 

ኣይቻልም እንጂ）። የኣባይን ተፋሰስ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር 

መዋልዋ የተረዳች እንግሊዝ በጣም ትላልቅ እቅድ ማቀድ ጀመረች ። 
እንግሊዛውያን የግብጽ መሬት ወደ ጥጥ ምርት ለመቀየር ኣስቦ  እና 
የጥጥ ምርት ማምረት ጀመሩ። የጥጥ ምርታቸው በመጨመሩ 
ምክንያት የውሃ መቆጣጠር ሁኔታም በዛ ጨመረ። እንግሊዞች ወደ 
ግብጽ ማሃንዲሶች  ኣምጥቶ ሌሎች ግድቦች ለመገንባት ተንቃሳቀሱ። 
መሃንዲሶቹ የካበተ ልምድ እና ምሉ የካፒታል ፍሰት የነበራቾው 

ነበሩ። ኣስዋን ግድብ በ1899 ከሦስት ኣመታት በኃላ ተከፈተ። 
በወቅቱ በዓለም ከድንጋይ የተገነባ ትልቁ እና የመጀመርያ ነበር። 
እንግሊዝ የጥጥ ላማትዋ ለመቀጠል የኣባይን ውሃ ማንም እንዳይነካ 
ማረጋገጥ ቀዳሚ ተግባርዋ ነበር። በመሆንም ከላይነቹ የኣባይ ተፋሰስ 
ሃገራት ማንም እንዳይጠቀም ኣዘዘች። ሜይመና ሃምዛ ከናይል 
ዩኒቨርሲቲ ሱዳን፡ “እንግሊዛውያን የግብጽ ጥቅማቸው ለመጠበቅ 
ሲሉ ለላይኛው ተፋሰስ ሃገራት ጥብቅ ትእዛዝ ኣሳለፉ። ለምሳሌ 
የሱዳን ገበሬዎች የእንግሊዝ ፍቃድ ሳይኖራቸው ውሃ መጠቀም 
ኣይችሉም“ በማለት ሃሳቡን ይገልጻል።  

ኣባይን እንደ መሳርያ መጠቀም 
እንግሊዝ ወንዙን በተመለከተ ለግብጽ ማድላትዋ ቀጠለች። ይህ 
ስታድርግበት የነበሮው ዋናው ምክንያት ኣንደኛ ለራስዋ ጥቅም 
ለማስጠበቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ  ግብጻውያንን ለማስጠበቅ ነው። 

ግብጻውያንን ግን በተቃራኒ ማንቀሳቀስ ጀመሩ ለምሳሌ 1919 

የኣንደኛ ኣለም ጦርኖት ማብቃቱ ተከትሎ ነጻነታቸው በመሻት 
በእንግሊዝ ላይ ኣመጹ። ይህ ሃሳብ በውል የተረዱ እንግሊዛውያን 
የተጠቀሙት መሳርያ ደግሞ  ኣባይን ነበር። የግብጽ የህልውና መሰረት 
የሆኖው ኣባይን መከልከል ለግብጻውያን በጣም ከሚያስፈራቸው 
ኣንዱ ነው። እንግሊዛዊያን ይህ ሃሳብ እንደ መደልያ እና ማስፋራርያ 
ይጠቀሙት ጀመሩ። የግብጽ ኣመጽ ለእንግሊዛውያን የጥጥ ምርት 
ኣደጋ ስለሆነ ይህ ቦታ ለመተካት በሊላ በላይኛው ተፋሰስ ማጤን 
ጀመሩ። በዚህ መሰረት በስዳን መድር በነጭ እና በጥቁር ኣባይ ማገናኛ 

በርሊን ኮንፎረንስ ኣፍሪካን በቀኝ ኣገዛዝ 
ለመቋጣጠር ያለመ 14 የኣውሮፓ ሃገራት 
እና ኣመሪካ ያሳተፋ ስብሰባ ነበር። ይህ 
በጀርመን ከተማ የተካየደ ስብሰባ በታሪክ 
የማይረሳ የደምበር ግጭት ያስከተለ 
ስብሰባ ነው።  

የስብሰባ ኣጀንዳ ኣፍሪካን ለንግድ እና 
ለኣገዛዝ  እንዲመቻቸው ተከፋፍሎ 
ለመግዛት ነበር። በ1884 እና በ1885 
የነበሮው ስብሰባ በኣውሮፓ ሃገራት የነበረ 
የሃይል ልዩኖት ለማማጣጠን ያለመ ነበር። 
ታሪክ መጥፎም ጥሩም ነው፡ ሁለተኛ 
ዓለም ጠርነት ከኣፍሪካ እስኪያወጣቸው 
ድረስ በዚህ በበርሊን ኮንፎረንስ 
ሲታዳደሩ ቆ ይተዋል። ሆኖም በራሳቸው 
ጥፋት የበርሊን ኮንፎረስ  በሁለተኛ  

ዓለም ጦርነት መጋባደጃ ተሻረ።  

በርሊን ኮንፈረንስ 
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የሚገኞው ከዚራ ኣገኙ። ተርጀ ትቪደት ከኖርዋን በርገን ዩኒቨርሲቲ 

”ከከዚራ ፕሮጀት በስተጀርባ ሁለት እቅዶች ሲኖሩ ኣንደኛው በግብጽ 

የነበሮው የእንግሊዝ የጥጥ መሬት መተካት ሲሆን ሁለተኛው 
የግብጻውያን ኣመጽ መቀነስ ነው። ይህ ማለት የግብጻውያን ኣመጽ 
ለማርገብ የኣባይ ውሃ  እንደ መሳርያ ማገልገል ጀመረ። 

የእንግሊዛውያኑ ማስፈራርያ ውጤት ኣልባ ሆነ። በህዳር1924 
በግብጽ የነበሮው የእንግሊዝ የጦር ኣዛዣ በሱዳን ውስጥ ተገደለ ። 
የዚህ የጦር ኣዛዥ ግድያ መገደል ኣመጹን ኣባባሱው ይህ ሰው 
ለመግደልም የተባበሩም ተይዞ  በሞት ተቀጡ። የጦር ኣዛዙ መገደል 
ለእንግሊዛውያን በከዚራ በይደር ተይዞ  የነበሮው በቂ ምክንያት 
ስላገኙ ቀጠሉበት። በዚህ መሰረት እንግሊዛውያን ለግብጻውያን 
ለመቅጣት በማሰብ በሱዳን ኣዲስ ግድብ ለመገደብ እቅድ ያዙ። የዚህ 

ውጤት የሆኖው የሰንዓ ግድብ በ1925 ተጠነቃቀ። ግድቡ በሱዳን 

የሚገኘው የከዚራ ኣካባቢ ለማልማት የተገነባ ቢሆንም ለግብጻዊያኑ 
ግልጽ መልእክት ለማስታላለፍ ያለመ ነበር። ምክንያቱ ለመጀመርያ 
ግዜ ከግብጽ ውጭ በኣባይ ወንዝ የተገነባ ግድብ ስለነበረ ነው። ይህ 
እርምጃ ግን የግብጻውያንን የነጻነት እንቅስቃሴ ፈጽሞ ሊያስቅመው 
ኣልቻለም። ግብጻውያን ከእንግሊዛውያንን ነጻ ለመውጣት 
ተቃውማቸው ቀጠለ። ይህ ሁኔታ እንግሊዛውያን ከግብጽ የነበራቸው 
ግንኝነት እየሻከረ በመሆዱ የጥጥ ልማታቸው ብቻ ሳይሆን በስዊዝ 
ቦይ የነበራቾው የበላይነትም እንደሚያሳጣቸው ተገነዘቡ። ስለሆነም 
ኣመጹ የማርገብ ሁኔታ ቀጠሉበት። ኣሁንም ኣባይ እንደ መሳርያ 
መጠቀም ጀመሩ ኣሁን ግን ለማስፋራርያ ሳይሆን ለመደለያ ነው። 

ከዚህ ተያይዞም በ1929 ስምምነት ፈረሙ። ይህ ስምምነት 

ግብጻዊያንን የኣባይን ወንዝ የበላይነት ለመቆጣጠር መብት ይሰጣል። 

የሁለተኛው ኣለም ጦርነት ካበቃ ባኃላ በ1945 እንግሊዝ በኣለም ላይ 

የነበራት ሃያልነት እየተዳከመ  መጣ። የኣባይ ተፋሰስ ግዛት ጨምሮ  
በዙ ግዛቶች ያጣችበት ወቅት ነበር። ከዛ ክስተት ጀምሮ  ኣመሪካ 
እንግሊዝን ተክታ የኣለም ሃያል ኣገር ሆነች። በኣለም ዝርያ የነበራት 
ሰፊ ግዛት ምክንያት በእንግሊዝ ጻሃይ እትጠልቅም ሲባል የቆየው 
ኣባባል ተዳክሞ  ጸሃይ በእንግሊዝ ምድር መጥለቅ ጀመረች። 

ሱዳን ከእንግሊዝ ነጻ መውጣት ተከትሎ  
ሁለተኛ ዓለም ጠሩነት ኣፍሪካ ነጻ ለመውጣት ብዙ ትልቅ ድጋፍ 
ኣድርጎዋል። በዚህ ወቅትም የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት ነጻነታቸው 
ኣገኙ። በኣባይ ወንዝ ዝርያም ኣዳዲስ የጥቅም ጥያቂ መነሳት ጀመሩ። 

ጥር ኣንድ ቀን 1956 ሱዳን ከእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ነጻ ወጣች። እናም 

በኣፍሪካ በቆዳ ስፋት ታላቅዋ ኣገር ተፈጠረች። ከኣጣቃላይ የኣባይ 

60% የያዘች ስትሆን ለግብርኛ ልማት የሚሆን ሰፊ እምቅ ሃፍት 

ሰንደቅ ኣላማ= 

 

ዋና ከተማ=ካርቱም  

ህዝብ ብዛት= 30,894,00 

ቆዳ ስፋት=1,886,068 ኪሎ  ሜትር 
ስኳር 

ሃገራዊ ቋንቋ= ዓረብኛና  እንግሊዝኛ 

ኣለም ኣቀፍ ጥሪ ኮድ=249 

የገንዘብ ስም መጠርያ= ፓውንድ 

ኣስታዳደራዊ መዋቅር= ፊደራላዊ 
ፕሬዚዳንሻል 

ጠቅላላ GDP=$93,760 ቢልዮን ዶላር 

 

ሱዳን  
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ነበራት። ሆኖም ይህ እምቅ ኣፍት እንዳትጠቀም  እንቅፋት የነበረ 

የ1929 የእንግሊዝ እና የግብጽ የተፈረመው ስምምነት ነበር። ይህ 

ስምምነት 1929 ለሱዳን የሰጦው የውሃ መጠን 4 ቢልኖን ሜትር 

ኩቢክ ነው ለግብጽ ግን 48 ሜትር ኩቢክ ነው። ይህ የተረዱት 

የኣዲስትዋ ሱዳን ፖለቲኮኞች ይህ ውል መፍረስ እንዳለበት ተረዱ። 
ኣብዛኛው ሱዳናዊያን የቀድሞ ስምምነቶች ፍትሃዊነት የጎደሎው ነው 
ብሎ ያምናሉ ምክንያታቸው የነበረ ደግሞ በኣህግራቱ የቆዳ ስፋት 
መሆን ነበረበት ብሎ ስለሚያስቡ ነው። በዚህም የሱዳን ድርሻ 

ከግብጽ ሲዋዳደር በእጅጉ የበለጠ መሆን ነበረበት። የ1929 ስምምነት 

ለግብጽ ከድምበርዋ ውጭ የነበራት የኣባይ ውሃ የመቆጣጠር ስልጣን 
ያጓናጸፋት ነበር። ያህያ ኣብደል ማጂድ የቀድሞ  የሱዳን የመስኖ  ባለ 
መያ፡ “በሰንዓ ግድብ ኣንድ ግብጻዊ ማሃንዲስ ሱዳን ተመድቦ ነበር 
የማሃንዲሱ ዋና ስራ ሱዳን የምትጠቀመው ውሃ ማቋጣጠር ነበር” 
ይላሉ። ላእላላውነታቸው ለማረጋገጥ በትኩረት ይካታተሉት የነበረው 

የኣባይ ጉዳይ የ1929 ስምምነት እንደማይቀበሉ ኣስታወቁ።ይህ 

ተከትሎ  በ1958 ይግብጽ እና የሱዳን ግንኙነት ኣሽቆለቆለ። ሁኔታው 

ለመዋያየትም የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስተር ከግብጽ ለመዋያየት ካይሮ 
ኣመሩ። የኣባይ ተፋሰስ ሃገራት በኣባይ ወንዝ የተሳሰሩ ናቸው ተብሎ 
ሲነገርላቸው የነበሩ ህዝቦች በታሪክ ግንኝነታቸው እየሻከረ መጣ። 

በዚህ ወቅት ካርቱም ላይ በተደረገ  1958 መገልብጠ መንግስት 

በሱዳን ኣዲስ መንግስት ተመሰረተ። ወደ ኃላ መለስ ብሎ ያዩ የሱዳን 
ፖለቲኮኞችም ከመገልብጠ መንግስት በስተጀርባ የግብጹ ፕረዚዳንት 
ገማል ኣብደል ናስር እጅ  እንደነበረው ይጣራጠራሉ። ከመፈንቅለ 
መንግስት ኣንድ ኣመት ባኃላ የሱዳን ልኡክ ወደ ካይሮ  በማቅናት 

በ1950 ኣመት ኣዲስ ስምምነት ተፈረመ። ይህ ስምምነት ለግብጽ 

55.5 ቢልዮን ሜትር ኩቢክ ሲሰጥ ለሱዳን ቅድም ሳታገኘው ከነበረ 

በሦስት እጥፍ በማሳደግ 18.5 ቢልዮን ውሃ ያሰጣታል። ስምምነቱ 

የሱዳን የውሃ መጠን የጨመረ  ስለሆነ በሃገራቱ መካከል ተፈጠሮ  
የነበሮው ሻካራ ግንኝነት ተመለሰ።  

የ1960 የኣብዛኛው የተፋሰሱ ሃገራት ነጽ መውጣት ተከትሎ 
1960 ኣብዛኛው የምስራቅ ኣፍሪካ ሃገራት ነጻነታቸው የተቀዳጁበት 
ኣመት ነበር። ከነዚህ መካከል የላይኞቹ የኣባይ ተፋሰስ ሃገራት 

ይገኙበታል። እነዚህ ሃገራት ግብጽን በብቸኛ ነጻነትዋን ያቀዳጀ 1929 

ስምምነት እንደማይቀበሉት ወድያውኑ ኣስታወቁ። ሁለቱ ስምምነቶች 
ለላይኛው ተፋሰስ ሃገራት መብት ቢጥስም ግብጽና ሱዳን ግን ታሪካዊ 
ስለሆኑ መነካት እንደሌለባቸው ሲናገሩ ቆይተዋል። ኣይማን 

ኣብደልዋሂብ ግብጻዊ ፖለቲከኛ፡ “በቀኝ ግዦች የተጠረሩ ድምበረች 

[Sidebars are great for calling out 

important points from your text or 

adding additional info for quick 

reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, 

right, top or bottom of the page. But 

you can easily drag them to any 

position you prefer. 

When you’re ready to add your 

content, just click here and start 

typing.] 

[SIDEBAR TITLE] 

የተገነባበት ሃገር=ሱዳን 

የግድብ ዓይነት= ኦፕሮሽናል 

የግድብ ስራ=2004_2009 

ወንዝ=ናይል 

ርዝመት=9 ኪሎ ሜትር 

ቁመት = 67 ሚትር 

የውሃ መጠን=12.5 ኪሎ ሜትር  

የኢለክትሪክ ኣቅም= 1,250 MW 

መሮወ ግድብ 
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እንደማይቀየሩ ሁሉ እነዚህ ሁለት ስምምነቶችም（1929 እና 1959

） መቀየር የለባቸውም” በማለት ደጋግሞ ይናገራል። ምክንያቱ ይላል 

ኣይማን ኣብደል ኣሂብ ግብጽ ሌላ የውሃ ምንጭ ስለሌላት 
ከህልውናዋን የተያያዘ ነው። በሌላ መልኩ የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት 
የቀኝ ግዥ ቅሪት ስለሆኑ ተቀባይነት የላቸውም። ቢትሪስ ኣትሪም 

የዩጋንዳ የፓርላማ ኣባል፡  “በቀኝ ግዛት የተፈረሙ ስለሆኑ ሌሎች 

እንደተጣሱ ሁሉ ለላይኛው ሃገራት ተጣቃሚ ስላራጋገጡ መከለስ 
እንዳለበት” ይገልጻሉ። እያደገ ለመጣው የውሃ ፍላጎት ለመነጋገር 

በ1999 በታንዛንያ ዳሬ ሰላም የመጀመርያ ስብሰባ ተካሄደ። በዚህ 

ስብሰባ የጋራ ጥቅም ያስገኛል የተባለ የናይል በዚን እንሼቲብ ተቋቆመ 
። ሆኖም የመጀመርያ ስብሰባ መንፈስ ወድያን ተቀየሮ፣ ግብጾች እና 
ሱዳኖች ወደ ላይኛቹ ተፋሰስ ሲሄዱ ውሃችን ብቻቹ እየተጠቀማቹ 
ነው  እያሉ የላይኖቹ ተፋሰስ ሃገራት ተቃውማቸው ማስማት ጀመሩ። 
የላይኞቹ የተፋሰሱ ሃገራት ግብጽ የቆድሞ  ስምምነት እንዲቀየር 

ኣትፈልግም በማለት እየከሰሱ ለ10 ዓመት ቀጠሉ። በዚህ ኣስር ዓመት 

ውስጥ በሃገራቱ  ሲንጻበረቁ የነበሩ ኣመለካከቶች ሊቀየሩ ኣልቻሉም።  

የኣባይ ውሃ እና የተፈጥሮ ዝናብ 
ግብጻዊያን እኛ ይምንጠቀመው የውሃ መጠን እዚህ ግባ የማይባል 

ነው መክንያቱ በኣባይ ተፋሰስ ከሚዘንበው 1.6 ትሪሊዮን ውሃ ወደ 

ግብጽ የሚሄዶው 85 ቢልዮን ብቻ ነው። ይህም ከኣምስት መቶ  

በታች ነው። ቀሪው ዘጠና ኣምስት በመቶ የሚባክኖው የላይኛው 
ተፋሰስ ሃገራት ሳይጠቀሙት በትነት ከረግረጋማና ጫካ ውስጥ 
ይቀራል የሚል ኣስተሳሰብ ያላቸው ሙሁራንም ኣሉ። በተጨማሪ 
ይህ ዘጠና ኣምስት በመቶ የሚባክኖው ውሃ የጋራ ፕሮጀክት 

በመስራት 10 የተፋሰሱ ሃገራት ልንጠቀም እንችላለን የሚል ሃሳብ 
ኣላቸው። የላይኛው ተፋሰስ ሃገራትም ይህ የግብጽ የመደራደርያ ሃሳብ 
ውድቅ ያድርጉታል። ከነዚህ ሃገራት ኣንድዋ ለተደጋጋሚ በደርቅ 
ስጥጠቃ የቆየች ኦትዮጵያ ትገኝበታለች። የኣባይን ውሃ በጋራ 
መጠቀም ኣለብን የምትለውም ኢትዮጵያ 85 በመቶ የኣባይ ውሃ 
ምንጭ እኔ ነኝ ሳትል ነው። ኣቶ ኣስፋው ዲንጋሞ የቀድሞ  

የኢትዮጵያ የውሃ ሃፍት ሚኒስተር፡ ”የዝናብ ውሃ በማነኛው ኣለማቀፍ 

ስምምነቶች ለድርድር የሚቀርብ ኣይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያ 
የምትለው እንደሊሎች ሃገራት በግዛትዋ ውስጥ የሚገኘው ውሃ  
መጠቀም ነው። ይህ የተረጥሮ ሃፍት የኢትዮጵያ ህዝቦች ሃፍት ነው“ 

ይላሉ። ኣስር ዓመት የፈጀው ድርድር ጫፍ ደርሶ  ግንቦት 2010 

በዩጋንዳ ኢንቴቤ ከተማ ላይ በተደረገው ስብሰባ ላይ ኣራቱ ሃገራት 
የቀድሞ ስምምኖቶች በመሻር ኣዲሱ ስምምነት ፈርሙ። በኣዲሱ 

[Sidebars are great for calling out 

important points from your text or adding 

additional info for quick reference, such 

as a schedule. 

They are typically placed on the left, right, 

top or bottom of the page. But you can 

easily drag them to any position you 

prefer. 

When you’re ready to add your content, 

just click here and start typing.] 

[SIDEBAR TITLE] 

ናይል በዚን ኢንሼቲቭ በመጋቢት 22 
1999 በኣስር ሃገራት የተቋቆመ 
ኢንሼቲቭ ነው። 

ናይል ኢኒሼቲቭ መጀመሪያ የተቋቆመው 
በተፋሰሱ ሃገራት ያለው ውሃ ኣጠቃቀም 
ግዳይ ለማየት ነው።  

በዚህ ኢንሼቲቭ ውሳኔ ሰጪ ኣካል 
እንደገና ናይል ካውንስል ሚኒስተር 
ይባላል።  

በ2010 የተፈራረሙት ውልም የኣባይ 
ተፋሰስ የትብብር ማቀፍ በመባል 
ይጠራል 

በናል ኢንሼቲቭ ዘግይታ የገባች ኣስራ 
ኣንደኛ ሃገር፣ ደቡብ ሱዳን ናት። 

 

የናይል ቤዚን ኢንሼቲቭ 
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ስምምነት በተፋሰሱ ሃገራት ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍል የሚድርግ ነው 
ተብለዋል። እስከ ኣሁን ድረስ የስድስት ሃገራት ማለትም የኢትዮጵያ፣ 
ዩጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኬንያ እና ብሩንዲ ስምምነቱ የፈረሙ 
ሲሆኑ ግብጽና ሱዳን ግን እምቢተኝነታቸው ጸንቶ ስብሰባ ላይ 
ለመካፈልም ፍቃደኞች ኣይደሉም። ስምምነቱ በፈረሙ ሃገራት ግን 
የደስተኝነት ስሜት ይነበባል። ኣዲሱ ስምምነት የኣባይ የትብብር 

ማቀፍ በመባል ይጠራል። ፈራሚዎች እንደሚሉት ግብጽ እና ሱዳን 
በሆነ ሰዓት መጥቶ  መፈረም እንዳለባቸው ነው። ሁሌም ስብሰባ 
ረግጦ ይወጣሉ ኣሁንም ለነሱ የሚዋጣቸው መፈረም ብቻ ነው። 
ምክንያቱ እነሱ የውሃ ምንጭ የላቸውም ወታደራዊ ሃይል 
እንጠቀማለን ቢሉም በ21ኛ ክፍለ ዘመን ኣሳፋሪ ብቻ ሳይሆን 
ኣይቻልም። ስለዚ ለነሱ ቀላሉ መንገድ በትብብር መስራት ነው። 

የተባለው ኣልቀረም እና ግብጻውያኑ በሰኔ 2010 ወደ ድርድሩ 

ጠረፔዛ ተመለሱ። ይህ ስምምነት መቀበል እንደ መራራ ጽዋ መቀበል 
ቆጥሮታል። እንደዚህ እንዳል ግን ስምምነቱ መፈረም 
ይጠበቅባቸዋል። ሆኖም ከመፈረም ይልቅ በጋህዱ የሚታየው ሁኒታ 
መመልከት መርጠዋል። ኣሁን በተለይ በውንዙ ዝርያ የተገደበ ትልቅ 
ግድብ ስለሌለ ለግብጾች የሚያሰጋ የለም። ሆኖም ነጎሮች እንደነበሩ 
ይቆያሉ ማለት ኣይደለም በኣባይ ወንዝ የበለጠ ተጠቃም ለመሆን 
ይፈልጋሉ። እነዚህ ግፊቶች ደግሞ ለታችኞቹ ተፋሰስ ሃገራት ፍርሃት 
ፈጥረዋል። ከታሪካዊ ባላንጣነት እና ፍርሃት ተሻግረዋል። የኣባይ ውሃ 
ያለው ውዝግብ ከሺዎቹ ኣመታት የጀመረ ነው። የቀድሞ  የጥንት 
ስላጣኔ ባለቤቶች የነበሩ ግብጽ እና ኢትዮጵያ በዚህ ውሃ የተያያዘ 
የከረረ ውዝግብ ስያካይዱ ቆይቶዋል። ጥቁር ኣባይ ወደ ሱዳን እና 
ግብጽ ጉዞ የሚጀምሮው ከኢትዮጵያ ነው።  ኢትዮጵያኖች የናይል 
ወንዝ፣ ኣባይ በማለት ይጦሩታል ይህ ደግሞ  ለወንዝ ያላቸው 
ኣክብሮት እና ፍቅር ይገልጻል። ኣባይ የሚሎው ስም በኢትዮጵያ 
በጣም የተከበረ ስም ነው። ኢትዮጵያኖች የኣባይን ወንዝ በድህነት 
ምክንያት ሳይጠቀሙት ቢቆዩም፣ በዘፈናቸው፣ በልብሳቸው፣ 

በስማቸው በጠቅላላ በባህላቸው ይተቀሙታል （የኣባይ ልጅ ውሃ 

ጠማው）። ወ/ሮ  ኣጀበች በኣባይ ውንዝ ከሚነሩ ብዙ የኢትዮጵያ 

ኣርሶ ኣደሮች ኣንድ ናቸው። ዘጠኝ ሜተሰብ ኣባላት ለመቀለብ ማጎዶ 
እንጨት ይለቅማሉ። የኢልክትሪክ መብራህት ስለሌለ ነው። 
ለመብራህት የምጠቀሙት ደግሞ የማገዶ እንጨት እና ኩራዝ ነው 
ይላሉ። ሰማንያ ከመቶ እንደሚያስቡት ሁሉ ለወይዞሮ  ኣጀበችም 
የመብራህት ሃሳብ ህልም ነው። “መብራህት እንድ ቅን ግብቶ  ባይ 
በደስታ የሚሞት ይመስለኛል” ይላሉ ወ/ሮ ኣጀበች። የኣብይ ወንዝ 
ለብዙ ኢትዮጵያውያን የሃይል እጥረት ሊቀርፍ ይችላል። ከደጋማ 

[Sidebars are great for calling out 

important points from your text or 

adding additional info for quick 

reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, 

right, top or bottom of the page. But you 

can easily drag them to any position you 

prefer. 

When you’re ready to add your content, 

just click here and start typing.] 

[SIDEBAR TITLE] 

1. ኢትዮጳያ 
2. ግብጽ 
3. ሱዳን 
4. ርዋንዳ 
5. ዩጋንዳ 
6. ከንያ 
7. ታንዛንያ 
8. ኮንጎ 
9. ኤርትራ 
10.ብሩንዲ  
11.ደቡብ ሱዳን 

 

 

የተፋሰሱ ሃገራት 
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ኣካባቢ በሃይለኛ ፍጥነት  የሚፈሰው የኣባይ ወንዝ እስከ ኣሁን ምንም 
በጥቅም ላይ ኣልዋለም። 

የኢትዮጵያ ገዢዎችና ኣባይ ወንዝ 
ለ10 ኣመታት የተካየዱ የኢትዮጵያ የእርሰበርስ ጦርነት እና ብጥብጥ 

ኢእዮጵያ በልማት ወደ ፊት እንዳትራመድ ኣድሮጓት ቆይቶዋል።
ኢትዮጵያ ከኣለም ድሃ ኣገሮች ተብላ ትጠራ ነበረች።  ሰለ ኣባይ 

ግዱብ ማሰብ ከጥንት ቢጀመርም ወደ ተግባር የገባ ግን በ1983 

ዓ/ም በጠቅላይ ሚኒስተር የሚመራ የኢህኣደግ መንግስት ስልጣን 
ከያዘ ነው። በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ድሃ ከምትባሎው ስም ወጥታ 
ወደ ኣዲስ የልማት እና የእድገት ጎደና እየገባች እንደሆነ፣ 
ኢትዮጵያዊያን ያምናል። ኢትዮጵያዊያኖች እንደ ግብጾች ብቻችን 
እንጠቀም ኣይሉም። ተባብረን የኣባይን ውሃ በስምምነት 
እንጠቀምለት ነው የሚሉ። 

የኢለክትሪክ ግድብ ግንባታ 
በኣዲስ ኣበባ፣ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ለተለጠፉ ማታወቅያዎች 
የኣዲስትዋ ኢትዮጵያ ብሩ ራኢ ያመለክታሉ። በመስቀል ኣዳባባይ፣ 
በሌሎች የኢትዮጵያ ትላልቅ ከተሞች እና በኢንተርኔት የሚታየው 
የኢሊክትሪክ ግድብ ግንባታ በተለይ የኣባይ ቁጭት ኣዘል ወኔ እና 
ብሩ ተስፋ ያመለክታል።  በኢትዮጵያ ያለው ትልቁ ሃፍት ውሃ ነው። 

በሚቀጥሉ ኣምስት ኣመታትም ኣስከ  10 ሜጋ ዋት የኢልክትሪክ 

ሃይል ለማፈልፈል ታቅደዋል። 10 ሜጋ ዋት የሚፈለፍሎው በተለያዩ  
ወንዞች የተለያዩ ግድቦች በመገንባት ነው።  10 ሜጋ ዋት 
የኢለክትሪክ ሃይል በማመንጨትም ኢትዮጵያ ከድህነት ወጥታ 
የህዝቦችዋ ጥጋብ እና እብሮኖት መኖች ትገልጋለች።  

ከኢትዮጵያ ኮረውታዎች ተነስቶ ወደ ጣና በለስ የሚፈስ ውሃ ኣለ። 
በዚህ ወንዝም ጣና በለስ እየተባለ የሚጠራ የኢልክትሪክ ማመንጫ 
ዋሻ ይገኛለ፡ የውንዙ ውሃ በመጥለፍም ተርባይኖች በመምታት እስከ 

400 መቶ ሜጋ ዋት ሃይል በማግኘት የሃገሪቱ የሃይል ፍላጎት በሠላሳ 

በመቶ ይጨምራል። ሃይል ያመነጨው ውሃ ተመልሶም ተርባይን 
ከመታ ባኃላ ወደ ውንዙ ይቃላቀላል። ከወንዙ ምንም ዓይነት ውሃ 
ኣይቀንስም። የጣና በለስ የኢልክትሪክ ሃይል ማመንጫ የኣባይን ውሃ 
ምንም ጫና የለውም። ግብጾች ግን ምክንያታዊ ያልሆነ ፍራትና ስጋት 
ኣላቸው። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ በሁሎት መካከል ችግር ውስጥ 
ትገኛለች በኣንድ በኩል ግድቦችን በመስራት በሌላ በኩል ደግሞ 
ከታችኞቹ ተፋሰስ ሃገራት ግንኝነት  በማሻከር። ኢትዮጵያኖች 
የሚገነቡ ግድቦች ለግብጾች ለመጉዳት እና የውሃ መጠን ለመቀነስ 
ሳይሆን ከድህነት ለመውጣት ነው። ከድህነት ለመውጣትም የተፈጥሮ  

[Sidebars are great for calling out 

important points from your text or 

adding additional info for quick 

reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, 

right, top or bottom of the page. But 

you can easily drag them to any position 

you prefer. 

When you’re ready to add your content, 

just click here and start typing.] 

[SIDEBAR TITLE] 

[Sidebars are great for calling out 

important points from your text or 

adding additional info for quick 

reference, such as a schedule. 

They are typically placed on the left, 

right, top or bottom of the page. But 

you can easily drag them to any position 

you prefer. 

When you’re ready to add your content, 

just click here and start typing.] 

ኣብ 

 የሚገኝበት ሃገር=ኢትዮጵያ 

 ያለበት ሁኔታ= በግንባታ ላይ 

 የግድቡ ኣላማ= ሃይል ማመጫ 

 ግንባታ =2011_2017 

 የሚያስፈልገው ወጭ= $4.8 
ቢልዮን ዶላር 

 ባለቤት= የኢትዮጵያ ኢለክትሪክ 
ሃይል ኮርፖራሽን 

 የግድብ ዓይነት= በመሬት ስበት 
ምክንያት ተርባይን መምቻ 

 ርዝመት= 1.800 ሜትር 

 ቁመት=170 ሜትር 

 የውሃ መጠን= 63*109  ሜትር 
ስኳር 

 የሚያመነጨው ሃይል= 6000 
ሜጋ ዋት 

 

 ህዳሴ ግድብ 
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ሃፍትዋን መጠቀም ኣለባት የኣባይ ውሃ ደግሞ ኣንዱ እና ትልቁ ነው። 
ኢትዮጵያ ውሃው የኢልክትሪክ ግድብ በመገደብ በምንም መልኩ 
ሊቀንስ ኣይችልም ብትልም በግብጽ በኩል ግን ሱጋቱ እየቀጠለ  ነው። 

በ1929 ስምምነት መሰረት ግብጽ በላይኞቹ ተፋሰሶች የሚገነቡ 

ትላልቅ ፕሮጀክቶች እንድትቋጣጠር መብት ይሰጣታል። ሃኒ ራሽላም 

የግብጽ ፖሊቲካ ተንታኝ፣ “ግብጽ 1929 ውል መሰረት የተሰጣት 
መብት መሰረት በማረግ መጠቀም ኣለባት ምክንያቱ በኣለም ኣቀፍ 
መሰረት የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት የሚጠቀሙ ለታችኞቹ በማጎዳ 
መልኩ ነው” ይላሉ። ይህ ማለት ፍላጎትህ ለማሟላት የሶው ፍላጎት 
መጉዳት የለበትም። መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ የቀድሞ  ጠቅላይ 

ሚኒስተር “ኢትዮጵያ ግድብ ለመስራት ኣቅምም ፍላጎትም ኣላት” 

በማለት ተናግረዋል። ይህ ማለት በ1929 የወጣ ስምምነት ኣትቀበለም 
ማለት ነው። ግብጾች የላይኛው ተፋሰስ ሃገራት ግድብ ለመገደብ 
ሲያስቡ ያባንናሉ በተለይ ኢትዮጵያ ከሆነች። 

የኣባይ ውሃ ምንጭ 
ከኣብይ ወንዝ መሃከል 15 በመቶ የሚመነጨው ከታላቁ ቢክቶሪያ  

ሃይቅ መሃከል ሲሆን 85 በመቶ የሚሆኖው ግን ከኢትዮጵያ ነው።
የኢትዮጵያ ሦስ ተፋሰስ ማለትም ሶባት፣ ጥቁር ኣባይ እና ኣትባራ የዚህ 
ወንዝ ዋነኛ ገባሮች ናቸው። ኢትዮጵያ የሚገነባው ትልቅ ግድብ ግብጽ 
ውስጥ ትልቅ ፍራት የሚፈጥሮው ለዚህ ነው። በግብጽን ኢትዮጵያ 
ግልጽ ውይይት ተደርጎ  ኣያቅም ምክንያቱ ግብጽ ውስጥ ምክንያታዊ 
ያልሆነ ስጋት እና ፍራት ኣለ። ኢትዮጵያ ግን የውሃ ምንጭ ስለሆነች 
ስጋት የላትም። ይህ ኣይነቱ ቅራኔ  በሁለቱ መካከል የነበሮው የታሪክ 
ቅራኔ ሊባባስ ችለዋል። 

በታሪክ የነበሩ ነገስታት ስለ ኣባይ 
ግብጽ የፕራሚዶች ባለቤት እና የጥንታዊ ስልጣኔ  ስትሆን ኢትዮጵያ 
ደግሞ የሰው ልጆች መገኛና ሃገሪትዋ ለበርካታ ዘመናት ስያስታዳድሩ 
የነበሩ የበርካታ ነገስትታት መድር ነች። የነዚህ የጥንታዊ ስልጣኔ  
ባለቤት የሆኑ ሃገራት ጥላቻ የምያጥነጥኖው በኣባይ ውሃ ዝርያ ነው። 
ፍክክሩም ከሦስት ሺ ኣመት ከነበሮው ከቀደማዊ ሚኒሊክ 
ይጀምራል። የኢትዮጵያን ንጉስ ቀዳማዊ ሚኒሊክ ኣባይን 
እጠልፈዋለሁ በማለት ግብጽ ሲያስፈራሯት ነበሩ። ይህ ሁኔታም 
ከፈርኦኖች ነገስታት ለነበሩ ነገስትታት ሲስፈራራቾው ስለነበሩ 
ለኢትዮጵያዊ ንጉስ የተለያዩ የወርቅ ጊጣ ጊጦች ይልኩላቸው ነበር። 

ይህ የሚደረገው ኣባይ ከመጥለፍ ለማቆም ነው። በ1805  መሓመድ 

ኣሊ የኣባይን ውሃ እናስቅመዋለን የሚል ዛቻ ከኢትዮጵያ ይደርሶው 
ነበር።ኣብዛኛዎቹ ዛቻዎች ግን ስጋት ከመፍጠር ያለፈ  ፋይዳ 

እውነት ለመናገር የኣባይ ልጅ ውሃ 
መጥማት የለበትም።  ፈጣሪ የመኖር 
መብት ለሁላቸን እኩል ሰጥቶናል። 
ኢትዮጵያዊያን ኣባይ እስከ ተፈጠረ 
ጀምሮ እስከ ኣሁን ሳትጠቀምለት 
ቆይተዋል። ኢትዮጵያዊያን ለራሃብ ፣ 
ለመከራ እና ለስደት ሲዳረጉ የናንተ ውሃ 
ተጠቅመን ነው ያደግን እና ኑ እናስጠጋቹ 
ያለን ህዝብ በታሪክ የለም (ሱዳን 
ሳይጨምር)። ስለዚ ከድህነት ለመውጣት 
ብቻ ሳይሆን እንደ ሌሎች ሃፍታም 
ለመሆኑም መብታችንም ግዴታችን ነው 
(ጥሪ ዕቃ ካለ ሃፍታም መሆን መብት 
ሳይሆን ግዴታ ነው)። የኣባይ ውሃ 
የተጠቀሙ እንደነ ግብጽ ግን ስደት ይቅር 
ራሳቸው ጠግቦ ወደ ኣውረፓ ኣመሪካ 
ጥጥና ፊራፍሪ እየላኩ ይገኛሉ። ስለዚ 
ኣፍታም እና ድሃ ሆነን ለዘላለም ኑሩ ያለን 
ፈጣሪ የለም እና የራሳችን ሃፍት ሌሎች 
በማይጎዳ መልኩ ተጠቅመን እንደነሱ 
ሆዳችን ጠግበን ለማደር እንፈልጋለን እና 

ተውን ባትተውን ኣንተወውም ።  

የኣባይ ልጅ ውሃ መጥማት የለበትም 
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ኣልነበራቸውም። ግብጽ ውስጥ ኣዲስ መሪ ሲመጣ  ሁሌ ስም 
ማጥፋት እና ማስፋራሪያ ይደርስበታል። ነገስትታቱ እንደዚህ ያድርጉ 
የነበረው ከግብጽ የወርቅ ክፍያ እንዲያገኙ እና ፓፓሳቸው 
በእሌክሳንደሪያ ግብጽ እንዲሰየምላቸው ስለሚገልጉ ነው።  

ግብጽ ኣባይን ለመቋጣጠር ያደረገቹ ወረራ 
ማሓመድ ኣሊ ከኢትዮጵያ ነገስታት ሊደርሶው የነበረ ተደጋጋሚ 
የማስፋራርያ ጥያቂ ምላሽ የነበሮው የኣባይን ውንዝ ለመቆጣጠር 
ድምበሩ ወደ ምስራቅ ማስፋት ነበር። ይህ ሃሳብ እውን ለማረግም 

በ1820 ጦሩ ኣዝምቶ  ኣሁን ሱዳን እየተባለ የሚጠራ ቦታ 

ለመቆጣጠር ቻለ። በዚህ ወቅት ኢትዮጵያዊያን እና ግብጻዊያን ኣንድ 
ድምበር ተጋርቶ  ፊት ለፊት ማፋጠጥ ጀመሩ።  በተመሳሳይ 

በ1870ዎች ውስጥ የመሓመድ ኣሊ የሊጅ ልጅ የሆኖው ከዲር 

እስማዒል የኣያቱን የግዛት ማስፋፋት ተያይዞት ግስጋሴ ወደ ኢትዮጵያ 
ኣደረገ። ከዲር ኢስማዒል ኢትዮጵያን ለመውረር መኮረ፣ ተልኮው 

እንዳሰበው ሳይሆን ተጋላብጦች ኣገኘው። የግብጽ ሰራዊት 1876 

ኢትዮጵያ ውስጥ ተደምስሶ ኣፈገፈገ ። የኢትዮጵያና የግብጽ 

ባላንጣነት ወደ ሚቀጥለው ክፍለ  ዘመን ተሻግሮ  በ1960ዎቹ 

ሁኔታው በግለሰዎች መታየት ጀመረ።  

የግብጽና የኢትዮጵያ ርእዮተ ኣለም 
ሁለቱም ሃገራት የተላያዩ  ርእዮተ ኣለም በሚያራምዱ ሶዎች ይመሩ 
ነበር። የግብጹ ፕረዚዳንት ጀማል ኣብደል ናስር እምፐሪያሊዝም 
የሚቃወም ኣብዮተኛ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ኣጸይ ሃይለስላሴ  
ደግሞ ይህ እምፐሪያሊዝም የሚያራምዱ ነበሩ። ሁለቱም መሪዎች 
ራሳቾው የኣፍሪካ ግንባር ቀደም መሪዎች ኣድጎ  ይቆጥሩ ስለነበሩ 

ፍክክሩ ተባባሰ። በ1959 በኣባይ ዝርያ ለመደራደርና እና ውል 

ለመፈረም በግብጽ እና ሱዳን በተጠራው ስብሰባ ኢትዮጵያ 
ስላተጋበዘች ኢትዮጵያ ውሳኔው ተቀባይነት የለውም ማለት ጀመረች። 
በታሪክ ኢትዮጵያ ያላካተተ ስምምነት በመካሄዱ በጣም ትልቅ ጣፋት 

ነው። ለዚህም በተዳጋጋሚ ተቃውሞዋ ስትገልጽ ቆይታለች። በ1970 

በሁለቱ ሃገራት የፖለቲካ ስርኣት ለውጥ ስለመጣ በመካከላቸው 
የነበሮው ውጥረት ይበልጥ ኣባባሶው። የግብጹ ፕረዚዳንት ኣንዋር 
ሳዳት የሶቤት ህብረት ግራ ዘመም ፖለቲካ ርእዮተ ኣለም ትቶ ፊቱ 
ወደ ምዕራባዊያን ኣዞረ። ይህ የፖለቲካ ኣቅዋም ከኣመሪካ ተቀባይነት 

ኣግኝቶ በሰኔ 1974 የኣመሪካ ፕረዚደንት ሪቻርድ ኒክሰን ካይሮን 

ሲገበኙ የደመቀ ኣቀባበል ተደርጋላቸዋል። ከጢቂት ወራት ቦኃላም 
የኢትዮጵያ ንጉስ ሃጸይ ሃይለስላሴ በመገንቅለ  መንግስቱ ተወገደ 
ኢትዮጵያም ሶሻሊስት ሃገር ሆነች። በሆለቱ የርእዮተ ኣለም ማዶ 

የግብጾች ችግር የሚጀመረው ግብጽ 
ስትመሰረት በታሪክ ነው። በግብጽ በሳህራ 
በረሃ መኖር ኣይቻልም። ይህ የተረዱ 
ኣንድንድ የግብጽ ባለስልጣኖችም 
የላይኛው የኣባይ ተፋሰስ ሃገራት 
ለመቋጣጠር መኩራለች። ሆኖም 
ሙኮራው ሳይሳካ ቀረ። በታሪክ የግብጽ 
ወታደር በኢትዮጵያ በኣፋር ኣካባቢ 
እንደወጣ ቀርተዋል። 

ግብጽ ኢትዮጵያ መውረር የማትችልበት 
ምክንያት፡ 

 ኣንድ ድምበር የላቸውም 

 ኢትዮጵያ ከጎረበት ሃገራት 
ሰላማዊ የሆነ እና የጋራ 
ተጠቃሚነት የተመሰረተ  
ግንኝኖት ኣላት 

 ሱዳኖች ከኢትዮጵያ በነዳጅ እና 
በኢለክትሪክ መብራት ተሳስረዋል 

 የኢትዮጵያ የመካላከያ ሰራዊት 
ወደ ዘመናዊ ተቀይሮዋል 

 የኢትዮጵያ ህዝብ በታሪክ 
ከሃይማኖቱ የተሻለ ሃገር ፍቅር 
ኣለው 

 ግብጾች በእርሰ  በርስ ጦርኖት 
ናቸው 

 የኢትዮጵያ ኣለም ኣቀፍ 
ተሰሚነት እየጨመረ  ነው 

 ኣለም ኣቀፍ ህጎች ኣሉ 

 እና ሌሎችም 

የግብጽ ወረራ 
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ለማዶ  እየተያዩ ውጥረቱ ይበልጥ ተጋጋለ። ኣንዋር ሳዳት ከሶቤት 
ህብረት የነበራቸው ግንኝነት ኣቋርጦ  ወደ ኣመሪካ በመሄዳቸው ሶቤት 
ህብረት ከኢትዮጵያ በመተባበር በዚህ ውንዝ ግድብ ማሰራት ነበር። 
እቅዱ ወንዙ ለማቆም ወይም ለመቀነስ ያለመ ነበር። ሳዳትም በኣባይ 
ወንዝ  በኢትዮጵያ ለሚገነባ ማነኛው ግድብ ጦርነት ኣዝዛ  
እንደምትደመስሶው ኣስታወቀች።  

የኢትዮጵያ የህዳሲ ግድብና ግብጽ 
ኣሁን ታዲያ ኢትዮጵያኑ በኣንድ በኩል ሃገራቾው ለማልማት በሌላ 
በኩል ከግብጾች ለሚነሳ ጠብ ቢያስቡም ሁኔታ ለኣንዴ እና ለመጨሻ 

ተቀይረዋል። መጋቢት 24 2003 ዓ/ም የቲትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር 

በኣባይ ወንዝ ግድብ ለመገንባት ኣዲስ ፕሮጀክት ይፋ ኣድርገዋል። 
ግድቡ ሲጣናቀቅ ከኣምስት ሺህ በላይ የኢለክትሪክ ሃይል 
እንደሚያመንጭ ተተምቢዮዋል። ይህ በኣፍሪካ ትልቁ የሆኖው የሃይል 
ማመጫ ጣቢያ የኢትዮጵያ የሃይል ችግር እንደሚቀርፍ ይገመታል። 
ኣሁንም ግን ኢትዮጵያ የግብጽን ስጋት ትገነዘበዋለች። ” የኢትዮጵያ 
ህዝብና መንግስት የግብጽ ህዝብ ጥላቶች ኣደሉም እነሱ እያደርጉ 
ያሉት እኩል ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ነው። የግብጽ ፖለቲኮኖው 
ለግብጽ ህዝብ እንደሚቆረቁርለት ያህል ለኢትዮጵያም መቆርቆር 
ኣለባቸው“ ይላሉ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ።  

ማጠቃለያ 
ኣባይ የኣለማችን ረግሙ ወንዝ ቢሆንም ከሌሎቹ ሲናጻጸር ትንሽ 

ነው። የኣባይ ኣጣቃላይ ፍሰት 84 ቢልዮን ሜትር ኩብ ነው። ይህ 

ፍሰት ኣይደለም ለኣባይ ተፋሰስ ሃገራት ለግብጽ በቂ ኣይደለም። 
ምክንያቱ የግብጽ የውሃ ፍላጎት ከዕለት ዕለት በእጅጉ እየጨመረ ስላለ 
። የኢትዮጵያ የክረምት ዝናብ መዋዠቅ በኣባይ ተፋሰስ የሚገኙ 
ሃገራት የውሃ ስጋት ኣድሮኣቸውል። ኣሁን ይዘንባል በሎ መተንበይ 
የሚቻል ኣልሆነም። በዚህ የውሃ እጥረት ምክንያት በጣም ኣስጊ ሂኔታ 
ሊፈሩ ይችላሉ ስለዚ በዚህ ሁኔታ ማስተዋል እና መታባበር 
ያስፈልጋል። በቅርቡ በግብጽ ከተካሄዶው ኣብዮት በኃላ የግብጽ 
ድፕሎማሲ ትክሮቱ በኣባይ ተፋሰስ ሃገራት ኣድርገዋል። ሁላችን 
መተባበር ኣለበን ምክንያቱ ማንም ከተፋሰሱ መውጣት ኣይችልም። 
ከታላቅ ሃይቆች እና ከኢትዮጵያ ደጋማ ክፍል ተነስቶ፣ በሱድ 
ረግረጋማ ኣልፎ ፣ በሳርሃሪዊት ኣረብ ኣድርጎ የሱዳን እና የግብጽ 
ረባዳም ቦታ እያቋራረጠ  የሚፈሰው የኣባይ ወንዝ እሱን ተከትሎ  
ለሚነሩ በሚልዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦች የህልውና መሰረት ነው። ይህ 
ውሃ የተፈጥሮ  ሃብት ነው፣ የእግዚኣብሄር ስጦታም ነው። በተፋሰሱ 
ዝርያ ያለን ሃገራት በኣለም ኣቀፍ ህግ መሰረት ተስማምተን 
እንጠቀምበት። 

ኣንድንድ የተፋሰሱ ሃገራት እንደነ  
ግብጽ ወደ ድህነት እንዳይገቡ ይሰጋሉ። 
ሊሎች እንደነ ኢትዮጵያ ግን ከድህነት 
ለመውጣት። ስለዚህ ኣስተዋይ እና 
ኣዝሮ  ኣሳቢ ሰው ነው ከተባለ፣ ኣንዱ 
ድሃ ሆኖ ሊላ ሃፍታም ሆኖ እንዲያልፍ 
ማድረግ እንዴት ይፈርጃል። ኣሁን 
የተፋሰሱ ሃገራት ህዝቦች ማሰብ 
ያለባቸው በራሳቸው ህዝብ ደረጃ 
ሳይሆን በሌሎችም ነው።  ከዚህ ኣልፈን 
ግን ኣለም ኣቀፍ ህጎች ኣሉ በነሱ ማሰብ 

ነው። 

የግል ኣስታያየት 
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