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የዓባይ ትብብር የህግ ማዕቀፍ ሂደቱ ውጤታማ እየሆነ ነው! 

ባህሩ ሰይፉ 

06/26/14 

ሰሞኑን የታንዛኒያ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የዓባይ ውኃን የትብብር የህግ 

ማዕቀፍ ሰነድ በፓርላማ ለማስፀደቅ ውሳኔ ማስተላለፉን የኢትዮጵያ መንግስት ማስታወቁ 

ተዘግቧል። ቀደም ሲል የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰነዱ የግብፅን ጥቅም የሚጎዳ 

አስመስለው አስተያየት ቢሰጡም የሀገሪቱ መንግስት የግለሰቡ አቋም ‘የመንግስት’ 

እንዳልሆነ ከመግለፁም በላይ፤ የውሃ ሃብት ሚኒስትሩ ፓርላማው ህጉን እንዲያፀድቀው 

ጠይቀዋል። እናም ይህን ተከትሎ የሀገሪቱ ካቢኔ ከመሰንበቻው ሰነዱን ፓርላማው 

እንዲያፀድቀው አስተላልፎታል። ይህም የህግ ማዕቀፉ መፅደቁ አይቀሬ መሆኑን 

የሚያመላክት ነው። 

ይህ ብቻ አይደለም። ኬንያና ኡጋንዳም ቢሆኑ የህግ ማዕቀፉን በየፓርላማዎቻቸው 

ለማስፀደቅ በዝግጅት ላይ መሆናቸው ተነግሯል። ደቡብ ሱዳንም የሕግ ማዕቀፉን 

ለመፈረም መስማማቷንና በቅርቡ ትፈርማለች ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል፡፡ በታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ አዎንታዊ አቋም የያዘችው ጎረቤት ሱዳንም ብትሆን፤ ግብፅ 

ሰነዱን እንድትፈርም የማግባባት ስራ እያከናወነች ነው፡፡ እርግጥ ይህ የሱዳን ጥረት 

በቅርቡ የግብፅ ፕሬዚዳንት ሆነው የተመረጡት አብዱልፈታህ አል-ሲሲ፤ የህዳሴውን 

ግድብ አስመልክቶ የተቋረጠው የሦስትዮሽ ድርድር እንዲጀመር እንዲሁም ጉዳዩን 

በውይይትና በንግግር ለመፍታት እንደሚፈልጉ ከመናገራቸው ጋር ተያይዞ ተስፋ ሰጪ 

ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የእነዚህ ውጤቶች ድምርን በደምሳሳው ስናየው የዓባይ የትብብር 

የህግ ማዕቀፍ ሰነዱ ውጤታማ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ይህም የኢፌዴሪ መንግስት 

ከግድቡ መሰረት የማስቀመጥ ስነ-ስርዓት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በተታታይ ያካሄደው 

በሳልና የሰከነ የዲፕሎማሲ አካሄድ ፍሬ እያፈራ መሆኑን ያረጋግጣል። 

ታዲያ እነዚህ ሁኔታዎች በአንድ ወቅት ታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ የታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አስመልክው ከግብፁ ታዋቂ ጋዜጠኛ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ 

ላይ፤የህዳሴው ግድብ ግንባታ የግብጽን ጥቅም የማይጎዳ መሆኑን በማስረጃዎች አስደግፈው 
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ማስረዳታቸውን እንዳስታውስ አድርጎኛል፡፡ አዎ! የህዳሴው ግድብ ግንባታ ጠቀሜታው 

ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጣናው ሀገራትም ጭምር እንዲሆነ ለግብጻውያን ታዳሚዎቹ 

ሊያበስር ወደመጣበት መመለሱን አስታውሳለሁ፡፡ 

በእርግጥ “ከአባይ ወንዝ አንድ ጠብታ ውኃ መጠቀም አይቻልም” የሚለው ግለኛ 

አስተሳሰብ ከዘመን ዘመን ሲሸጋገር የኖረ፤ ከዘመነ ናስር እስከ ዘመነ ሙባረክ ሲወርድ 

ሰወራረድ ዛሬ ላይ የደረሰ የግብጽ መንግስታት አቋም እንደሆነ ከማንም የተሰወረ 

አይደለም፡፡ እነዚህ “እኛ እንብላ እናንተ ተራቡ” መርህ አራማጅ መንግስታት የአባይ 

ውኃን እንደ አንጡራ ሀብታቸው የሚቆጥሩት፣ በቅኝ ገዥዎች ፍላጎት ላይ የተንተራሰውን 

የውኃው አጠቃቀም ስምምነትንም እንደ ታሪካዊ የባሌበትነት መብት መገለጫነት 

የሚያጣቅሱና በተፋሰሱ ሀገራት እኩል ተጠቃሚነት የማያምኑ እንደነበሩም የታሪክ 

ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡  

ውድ አንባብያን ‘ነገርን ነገር ያነሳዋል’ እንዲሉ እዚህ ላይ አንድ አብይ ጉዳይ ማንሳት 

ግድ ይላል፡፡ ለመሆኑ የአባይ ውኃ የአጠቃቀም ስምምነት ምንድነው? ስምምነቱስ የአለም 

አቀፉን የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም ድንጋጌን የተከተለ ነውን? የሚሉ ዋና 

ጉዳዮች መመልከቱ ተገቢ ስለሆነ፤ የእ.ኤ.አ 1929 እንዲሁም የ1959 የቅኝ ግዛት ሰነዶችን 

መመርመሩ አይከፋም፡፡ ኢንቴቢ ላይ የተፈረመውና በአሁኑ ወቅት ሂደቱ ውጤታማ 

እየሆነ ያለው የዓባይ የትብብር የህግ ማዕቀፍ ሁሉንም የተፋሰሱን ሀገራት የሚጠቅም 

መሆኑንም በንፅፅር ለማሳየት እሞክራለሁ።  

በመጀመሪያ ደረጃ የቅኝ ግዛት ስምምነቱ የተፈረመበት ነባራዊ ሁኔታን በምንዳስስበት ጊዜ 

የተፋሰሱ ሀገራት ከኢትዮጵያ በስተቀር ሙሉ በሙሉ በቅኝ አገዛዝ ስር የነበሩ 

በመሆናቸው የሀገራቱን ጥቅም የሚያስጠብቅና የህዝባቸውን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ 

ስምምነት ሊሆን እንደማይችል በርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ ምክንያቱም ስምምነቱ 

የወቅቱን ቅኝ ገዥዎች ፍላጎት ለማሟላትና ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የተረቀቀ በሁለቱ 

የታችኛው ሀገራት ብቻ የተወሰነበትን ሁኔታ ለማወቅ በርካታ ዓመታትን ወደ ኋላ 

ተመልሰን የስምምነቱን ዓላማና ግብ ስንመለከት እውነታውን በግላጭ እናገኘዋለን፡፡  

አፍሪካ በቅኝ ገዥዎች ስር በወደቀችበት ወቅት እንግሊዝ ግብጽን ስትቆጣጠር ለእርሻ 

በተለይም ለጥጥ ምርት ምቹ የሆነችውን ሱዳንን በመጨመር ለጨርቃ ጨርቅ 
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ኢንዱስትሪዋ የሚሆን ምርጥ ጥጥ በገፍ ለማምረት የመስኖ ስራውን በግብጽና በሱዳን 

ማስፋፋት ጀመሩ፡፡ ታዲያ ይህ ምርታቸው እንዳይስተጎጓል ማንኛውም ሀገር የእንግሊዝን 

ፍቃድ ሳያገኝ በአባይ ወንዝ እንዳይጠቀም ከለከሉ፡፡ እንግዲህ የ1929 ስምምነት ዋንኛ 

ምንጭ ከላይ የተገለጸው እውነታ ነበር፡፡ የአፍሪካ ሀገሮች ከቅኝ አገዛዝ መውጣት 

ለጀመሩበት ጊዜ የተፈረመው የ1959ኙ ስምምነትም ቢሆን ለሱዳንና ለግብጽ መካከል 

የተፈረመና የአባይ ወንዝ በየዓመቱ ይዞት ከሚጓዘው 85 ቢሊዮን ኪዮቢክ ሜትር ውኃ 55 

ቢሊዮኑ ለግብጽ፣ 18 ቢሊዮኑ ለሱዳን የቀረው ደግሞ የወንዙን ፍሰት ለማስቀጠል 

እንዲውል በሚል ነበር፡፡  

በመሆኑም የ1929ኙም ይሁን የ1959ኙ የአባይ ወንዝ አጠቃቀም ስምምነት የተከናወነበት 

ነባራዊ ሁኔታ የተፋሰሱ ሀገራትን የመጠቀም መብት ለማስጠበቅ ምቹ እንዳልነበር 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ እርግጥ በግብጽ መንግስታት በብቸኝነት የአባይ ውኃን የመጠቀም 

አመለካከት ከስምምነቱ ከበርካታ ዓመታት በፊት ሲንጸባረቅ የቆየ መሆኑን የታሪክ 

ድርሳናት ያመለክታሉ፡፡ በዚህም አባይን እንደ አንጡራ ሀብታቸው በመቁጠር ለሌሎች 

የተፋሰሱ ሀገራት “አይነኬ” እንደሆነም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አቋማቸውን 

ሲያንጸባርቁ ቆይተዋል፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን ሁለቱም ስምምነቶች በቅኝ ገዥዎች ጥቅም 

ላይ ያተኮሩና የተፋሰሱ ሀገራትን እኩል ተጠቃሚነት ያላረጋገጡ በመሆናችው ተቀባይነት 

የሌላቸው ሆነው እናገኛቸዋለን፡፡  

ሁለተኛ ስምምነቶቹ የዓለም አቀፉን የተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም ህግ የተከተሉ ናቸው? 

የሚል ጥያቄን ያጭራል፡፡ በዚህም የዓለም አቀፉ የድንብር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም 

ድንጋጌው እንደሚያመለክተው የተፋሰሱ ሀገራት በምክንያታዊና በፍትሃዊነት መርህ 

የመጠቀም መብት አላቸው፡፡ ይህ የምክንያታዊነትና እኩልነት የመጠቀም መብት 

የሚመነጨው ከሉዓላዊነት መርህ እንደሆነም እንዲሁ፡፡ ታዲያ ሶስት አራተኛ የሆነው 

የአባይ ውኃ ባለቤት ጨምሮ ስድስቱን የተፋሰሱ ሀገራት “የበይ ተመልካች” ያደረገው 

አሮጌው ስምምነት እንዴት ተቀባይነት ይኖረዋል? ይህ ስምምነት በሚፈረምበት ወቅት 

የነበሩ የኢትዮጵያ መንግስታት ቢሆኑ ተቀባይነት እንደሌለው ሲያሳውቁ ቆይተዋል፡፡ 

 እናም በስምምነቱ ዙሪያ ላንዳፍታም ቢሆን የጋራ አመለካከት መፍጠር የተቻለበት ሁኔታ 

እንዳልነበር መገንዘብ ይቻላል፡፡ በመሆኑም በተለይ በግብጽ መንግስት እንደ ትልቅ 
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መከራከሪያ ነጥብ የሚነሳው የታሪካዊ የመጠቀም ባለቤትነት አሮጌው ሰነድ ጊዜው 

ያለፈበትና ተቀባይነት የሌለው ሆኖ እናገኘዋለን፡፡   

ውድ አንባቢያን ይህ የግብጽ አቋም እየተንጸባረቀ ያለው አፍሪካውያን እጅ ለእጅ 

ተያይዘው በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊና ማህበራዊ 

ቁርኝት ለመፍጠር በጋራ በተነሱበት የራሳቸውን ችግር በራሳቸው ለመፍታት 

በሚንቀሳቀሱበት በአሁኑ ጊዜ መሆኑን ልብ በሉ፡፡ ታዲያ መላው አፍሪካውያን በሚኮንኑት 

የቅኝ አገዛዝን ተዋናዮች ፍላጎት ለማሟላት “አንዱን በይ… ሌላው ተመልካች” ባደረገው 

ስምምነት ተብዬ ላይ መጣበቃቸው ድርጊቱ አሳዛኝ እጅጉን አሳፍሪም መሆኑን ተገንዝበው 

ይሆን? በእኔ በኩል ምላሹን ለነርሱ እተወዋለሁ፡፡  

እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ መንግስት ዋነኛው ጠላታችን በሆነው ድህነት ላይ ጦሩን 

ከሰበቀ ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ በዚህም የህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚነት በማረጋገጥ 

በሀገሪቱ ታሪክ አዲስ የዕድገት ምዕራፍ በመመዝገብ ላይ ይገኛል፡፡ ይህን ፈጣን ዕድገት 

ለማስቀጠል በነደፈው የአምስት ዓመታቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አመርቂ 

ውጤት በማስመዝገብ ለዘመናት በድህነት ሲማቅቅ የኖረው ህዝባችንን ወደ ተሻለ ህይወት 

እያሸጋገረ እንደሚገኝ ከኛው የበለጠ ምስክርነት መስጠት የሚችል አንድም ኃይል ሊኖር 

አይችልም፡፡  

መንግስት  የፀረ - ድህነት ትግሉን አጠናክሮ በመቀጠል የዕድገታችን ማነቆ ሊሆን 

በሚችለው የኃይል አቅርቦት ላይ በማተኮር በርካታ የሃይድሮ ኤሌትሪክ ማመንጫ 

ግድቦችን በመገንባት ውጤታማነቱን ማስመስከር ችሏል፡፡ የኢፌዴሪ መንግስት በዚህ 

ስኬት ብቻ ሳይኩራራ የመላው ኢትዮጵያውያን መገለጫ የሆነውን የታላቁ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የመሰረት ድንጋይ በመጣል ወደ ተግባር በሸጋገር ችሏል፡፡ እርግጥ የአባይ ወንዝ 

ለዘመናት ያለማንም ከልካይና ያለ አንዳች ጥቅም ሲጓዝ መኖሩ ያላንገበገበውና 

ያላስቆጨው ኢትዮጵያዊ ማለት ያዳግታል፡፡ ለዚህ ደግሞ ለአባይ የተዜሙ ዘፈኖች፣ 

የተቋጠሩ ስንኞችን ማየቱ ከበቂ በላይ ይመስለኛል፡፡  

በታላቁ መሪያችን በአቶ መለስ ዜናዊ አማካኝነት መሰረቱ የተጣለው የህዳሴው ግድብ 

የመላው ኢትዮጵያውያንን ሀገራዊ ስሜት ያመላከተ ነበር ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ 

ምክንያቱም ገንዘቡን፣ ጉልበቱንና ሞራሉን አስተባብሮ ለስኬታማነቱ ጠንካራ ክዱን 
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ያነሳበት ነውና፡፡ እናም ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የዓለም አቀፉን የድንበር ተሻጋሪ 

ወንዞች ህግን መሰረት አድርጎ መጀመሩን መዳሰስ አስፈላጊ ይመስለኛል፡፡ ታዲያ 

ድንጋጌው ምን ይላል? የሚለውን ላስቀድም፡፡ ይህ ህግ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን 

በተመለከተ ለመስራት የታቀዱ ነገሮችን የማሳወቅ ስራ መከናወን እንዳለበት 

ያስቀምጣል፡፡ ከዚህ አኳያም የግድቡ ግንባታ የተጀመረው በሚስጢር ወይም በድቅድቅ 

ጨለማ ሳይሆን አለም በሚያውቀውና በግላጭ ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም መንግስት በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ ቀደም ሲል ከተፋሰስ ሀገራቱ 

ጋር ካካሄዳቸው ውይይቶች ባሻገር የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን አስመልክቶ ለተፋሰስ 

ሀገራቱ መንግስታት ግንባታው “በጋራ ተጠቃሚነት” መርህ ላይ የተሞረከዘ የማንንም 

ጥቅም በማይነካ ሁኔታ የሚካሄድ እንደሆነና ለስኬቱም የሀገራቱ ተሳትፎ ሊታከልበት 

እንደሚገባ ሁሉንም የጋበዘ አካሄድን ተከትሏል፡፡ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከሁሉም 

ጎሬቤቶቿ ጋር በሠላም፣ በጋራ ጥቅምና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ጉዳይና የደህንነት 

ፖሊሲ ቀርጻ  በመተግበር ላይ የምትገኝ ሀገር ናት፡፡  

በዚህም የህዳሴው ግድብ ግንባታ የማንንም ጥቅም የመጉዳት ዓላማ እንደሌለው ከተፋሰስ 

ሀገራቱ የተውጣጣ እጥኚ ቡድን እንዲቋቋምና ለስራው ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ረገድ 

የአንበሳውን ድርሻ ተወጥታለች፡፡ አጥኚ ቡድኑም ጥናቱን አገባዶ  ግንባታው የማንንም 

ጥቅም እንደማይነካና እንዳችም ጉዳት እንደማያስከትል ይፋ አድርጓል፡፡ ሪፖርቱን  

ተከትሎም  እንደ ሱዳን የመሳሰሉት ሀገሮች ውጤቱን በጸጋ የተቀበሉ ቢሆንም የግብጹ 

መንግስት “የአንድ ጠብታ ውኃ የገደል ማሚቶ” ግን ማስተጋባቱን ቀጥሏል፡፡ በተለይ 

የህዳሴው ግድብ ግንባታን ለማፋጠን በተካሄደው የወንዙን ተፈጥሯዊ አቅጣጫ የመቀየር 

ውጤታማ ስራ ማግስት አንዳንድ የሀገሪቱ ባለስልጣናትና ኃላፊነት የጎደላቸው መገናኛ 

ብዙሃኖቻቸው አፍራሽ ፕሮፓጋንዳቸውን መንዛት ስራዬ ብለው ተያይዘውታል፡፡ 

እንደሚታወቀው እነዚህ መገናኛ ብዙሃን ግብጽ የአባይ ፍጡር መሆኗንና ከአባይ ወንዝ 

ውኃ አንዲት ጠብታ እንኳን ብትቀነስ የሀገራቸው ህልውና እንሚከስም ለዘመናት ሲስብኩ 

ቆይተዋል፡፡ ይህን ተግባራቸውን ይበልጥ አጠናክረው በመቀጠል ዛሬም ታላቁ የህዳሴ 

ግድብ ግንባታ የግብጽን ህዝብ ጥቅም የሚነካ በሉዓላዊነት ላይም የተቃጣ ጥቃት እንደሆነ 

አስመስለው በማቅረብ የሁለቱ ሀገሮች ህዝቦች በጠላትነት እንዲተያዩ በማድረግ ላይ 

ይገኛሉ፡፡  
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በግብጽ መንግስታት ለዘመናት ሲንጸባረቅ የቆየው አባይን ለብቻ የመጠቀም አባዜ በዘመነ 

መሃመድ ሙርሲም ያገረሸ ይመስላል፡፡ በተለይ በቅርቡ በሀገሪቱ ቴሌቪዥን በቀጥታ 

ስርጭት የተላለፈው “የዓመቱ ታላቅ የህዝብ ግንኙነት ስራ ውድቀት” በተባለለትና ታላቁ 

የህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራ ለማደናቀፍ በቀድሞዎቹ የግብጽ መንግስት ባለስልጣናት 

የተሸረበው ሴራ፡፡ ይህም የአሮጌው አስተሳሰብ አቀንቃኝነታቸውን በገሃድ ያመላከተ 

ነበር፡፡ የባለስልጣናቱ ሴራ ዛቻ አዘል ነው፤ “ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ ለማቆም 

የማትስማማ ከሆነ አማራጮች ያላቸውንም አስቀመጡ፤ ለዚያውም ግማሽ ደርዘን፡፡ 

ስድስቱ የማደናቀፊያ ስልቶች አንድ በአንድ መዘርዘር ጀመሩ፤ የስለላ መረቦችን 

መዘርጋትና ማውደም፣ ተቃዋሚ ቡድኖችን በማስታጠቅ ስላሟን በማደፍረስ የልማት 

አቅጣጫውን ማስቀየር፣ የጎሳና የሃይማኖት አጀንዳዎችን በመፍጠር ማበጣበጥ፣ 

የዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን በማከናወን የዕርዳታና የድጋፍ በሮችን መዝጋት፣ የጎረቤት 

ሀገሮችን ተጠቅሞ ማሰናከል እነዚህ ካልሆኑ ደግሞ የመጨረሻው አማራጭ የተባለውን 

ኃይል መጠቀም የሚሉት የሚስጢሮች ቋጠሮዎች ተዘረገፉ፡፡  

በርግጥ ይህ ዓይነቱ የግብጽ መንግስት ዛቻና ማስፈራራት ለእኛ አዲስ አይደለም፤ 

ለዘመናት የሰማነውና የለመድነው  መሆኑንስ ማን በነገራቸው? አልሰሜን ግባ በለው አለ 

የሀገሬ ሰው! በእኔ እምነት ግን ስድስቱም መንገዶች የሚያዋጧቸው አይመስሉኝም፡፡ 

ምክንያቱም የህዳሴው ግድብ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መገለጫ በመሆኑ ይህን ሴራቸውን 

የማሳካቱ ጉዳይ “የቀን ህልም” እንደሚሆን በርግጠኝነት መናገር እችላለሁና፡፡  

በእርግጥ በቴሌቪዥናቸው “አፈትልኮ የወጣው” ምስጥርን ስንቃኝ የወቅቱ የግብጽ 

መንግስት ባለስልጣናት የህዳሴው ግድብ ግንባታን የማደናቀፍ ስልቶች ስንመለከት ቀደም 

ሲል ለዓመታት ሲገለገሉባቸው ከነበሩት ስልቶች ኃይልን ከመጠቀም አማራጭ በስተቀር 

የተለየ አንዳችም ልዩነት አይስተዋልም፡፡ በመሆኑም ኢትዮጵያ ብድርና ድጋፍ እንዳታገኝ 

ሰፊ የዲፕሎማሲ ስራ ላይ ትኩረት የሰጠው የናስር መንግስት፣ ሶማሊያን የኢትዮጵያ 

ተቀናቃኝ እንድትሆን በማድረግ፣ የኤርትራ ነጻነት ግንባርን የመደገፍ ጥረትን ጨምሮ 

የአባይ ውኃን ለመከላከል ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል ገንብቶ በኃይል የማስፈራራት 

ተግባራትን አከናውኗል፡፡  

ስለሆነም የቅርብ ጊዜው የግብጽ መንግስት አደናቃፊው ስልት የቀድሞ መንግስታት 

ይጠቀሙበት የነበረ፣ መሆኑ በአባይ ውኃ አጠቃቀም ዙሪያ የሚያንጸባርቁትና የሚከተሉት 
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ለብቻ የመጠቀም ፍላጎት ተመሳሳይነት “የአሮጌ ፍራሽ አዳሽነታቸውን” በግልጽ 

የሚያመላክት ተግባር ነበር፡፡ ሆኖም የታላቁ የህዳሴው ግድብ የመላው ኢትዮጵያውያን 

የጋራ መገለጫ መሆኑንና ለዚህ ርካሽ ዓላማቸው ማስፈጸሚያነት የሚያገለግሉ ፀረ - ህዝብ 

ድርጅቶች ጨርሶ የሉም ባይባልም በሠላማዊ መንገድ የፖለቲካ ትግል በማካሄድ ላይ 

የሚገኙ ፓርቲዎች ግን በአባይ ጉዳይ ለድርድር የማይቀርብ ጽኑ አቋም እንዳላቸው 

ቢያውቁ ምን በዋጣቸው? ለማንኛውም የማደናቀፊያ ስልቶቻቸው በሙሉ ልክ እንደ 

“አንድ ጠብታ ውኃው…” አቋማቸው ወቅቱንና ሁኔታውን ያልተከተለ በመሆኑ “በህልም 

እንጀራነቱ” የዘለለ ፋይዳ እንደሌለው በሙሉ እምነት እንገልጽላቸዋለን፡፡  

ታዲያ የዚህ ሴራቸው መነሻ ምን ሊሆን ይችላል የሚል ሃሳብ መሰንዝሩ አስፈላጊ 

ይመስለኛል፡፡ በርግጥ የግድቡ ግንባታ የግብጽን ህዝብ ጥቅም ይነካ ይሆን? ወይስ ሌላ 

ድብቅ አጀንዳ አለው? የህዳሴው ግድብ ግንባታ በተጀመረበት ወቅት የግብጽ ልዑክ ወደ 

ኢትዮጵያ በመምጣት በግንባታው ዙሪያ በቂ ገለጻ የተደረገለትና ሰፊ ውይይት መካሄዱ 

የትናንት ትዝታችን ነው፡፡ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ 

ማጠንጠኛው ሀገራዊ ጥቅምን ለማረጋገጥ ከሁሉም የጎረቤት ሀገሮች ጋር በሠላም የመኖር 

ነው፡፡ በዚህም የታላቁ ህዳሴው ግድብ ግንባታ ዓላማ የግብጽን ህልውና የመፈታተን 

ሳይሆን የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ የልማት አጀንዳ መሆኑን ለግብጹ የልዑካን 

ቡድን በዝርዝር ለማስረዳት ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡  

በሁለትዮሽ ውይይቱ የጋራ ግንዛቤ በመፍጠር ወደ አንድ ውሳኔ መድረስ በመቻሉ 

መልካም ግንኙነት መፍጠር እንደተቻለ ከልዑካኑ አንደበት ማድመጥ ችለን ነበር፡፡ 

ከግብጽ የፖለቲካ ትኩሳት መብረድ በኋላ በትረ ስልጣኑን የተከረቡት ፕሬዚዳንት 

መሐመድ ሙርሲም በቅርቡ በአፍሪካ ህብረት ሃምሳኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ለመገኘት 

ወደ መዲናችን አዲስ አበባ መምጣታቸው የሚታወስ ነው፡፡  

በወቅቱም ከጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጋር ተገናኝተው በግድቡ ግንባታ 

ዙሪያ ውይይት ካካሄዱ በኋላ ግንባታው የሃገራቸውን ጥቅም የማይጎዳና እኩል 

ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ በመሆኑ ለስኬታማነቱም ከኢትዮጵያ ጎን መሰለፍ 

የመንግስታቸው አቋም እንደሆነ ነበር የተናገሩት፡፡ ይሁን እንጂ ቃላቸውን ለማፍረስ ጊዜ 

አልወሰደባቸውም፤ የተቃውሞና የዛቻ ናዳቸውን ለማውረድም አልዘገዩም፡፡ ለመሆኑ 

በአጭር ቀናት ውስጥ አቋማቸውን የሚያስቀይር ምን ጉዳይ ተፈጥሮ ይሆን? ምንም 
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እንኳን ሁኔታው ዛሬ ላይ የተለሳለሰ ቢመስልም ምላሹን ለእነርሱ መተው ተገቢ 

ይመስለኛል፡፡  

ዳሩ ግን ግን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጥቅሙ በሀገራችን ብቻ የሚወሰን 

ሳይሆን ራሷን ግብጽን ጨምሮ ሱዳንና ደቡብ ሱዳንንም የቱሩፋቱ ተቃዳሽ የሚያደርግ 

እንደሆነ እምናለሁ፡፡ ለዚህ ደግሞ በዘርፉ በቂ ዕውቀት ያላቸው ምሁራን በግንባታው ዙሪያ 

የሰጡትን አስተያየት ማጣቀሱ ከበቂ በላይ ነው፡፡ ታላቁ የህዳሴው ግድብ የቀጣናውንና 

የአህጉሪቱን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ትስስር ወደ ላቀ ደረጃ የሚያሸጋግር፤ ለህብረቱ ራዕይ 

ስኬታማነትም ጉልህ ድርሻ የሚጫወት በመሆኑ ሊበረታታ እንደሚገባ የተፋሰሱ ሀገራት 

ድጋፋቸውን እያሰሙ በሚገኙበት በአሁኑ ወቅት የግብጽ መንግስት ባለስልጣናትና 

መገናኛ ብዙሃኖቻቸው በዜሮ ድምር  ፖለቲካ ላይ መወጠራቸው ምን ይባላል!  

ይህ የግብጽ መንግስት ባለስልጣናት ከንቱ ተቃውሞ በሀገራቸው የነገሰውን የፖለቲካ 

ትኩሳት የማብረጃ ስልት ከመሆን የዘለለ ፋይዳ የሌለው ሴራ ነው ብሎ መናገር አዳጋች 

አይሆንም፡፡ በመሆኑም ችግራቸውን ሊፈቱበት የነደፉት መንገድ የተሳሳተ በመሆኑ ሌሎች 

አማራጮችን ማፈላለግ ብልህነት እንደሆነ እንጠቁማቸዋለን፡፡  

እናም የአሮጌው ስምምነት አይነኩነት እንዲሁም ሲወርድ ሲወራረድ የመጣው የዛቻና 

የማስፈራራት ስልትም ጊዜው ያለፈበት ያረጀና ያፈጀ ስልት መሆኑን ደጋግመው ሊገነዘቡ 

ይገባል፡፡ ለዚህ ደግሞ አፍሪካውያን የዕድገታቸው ቁልፍ ለሆነው የጋራ ተጠቃሚነት 

መርህ ተግባራዊነት ምን ያህል ቁርጠኞች እየሆኑ የመምጣታቸው መገለጫነትን ከሰሞኑ 

የዩጋንዳ፣ የደቡብ ሱዳንና የሱዳን መንግስታት አቋም መረዳት የሚችሉ ይመስለኛል፡፡  

ውድ አንባቢያን ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው የአባይ ውኃን በምክንያታዊነትና 

በእኩልነት የመጠቀም የተፋሰሱ ሀገራት መብት በተለያዩ ምክንያቶች ሳይከበር ቆይቷል፡፡ 

በተለይም ሀገራቱ ከቅኝ አገዛዝ ነጻ ከወጡ በኋላ በአቅም ማነስ፣ በውስጣዊ የሰላም ችግር 

እንዲሁም የግብፆች የቀጥታም ሆነ የተዘዋዋሪ ጫናዎች በውኃው የመጠቀም መብታቸውን 

የማስከበር ፍላጎት አናሳ እንደሆነ አድርጎት ቆይቷል፡፡ እንደሚታወቀው በአባይ ወንዝ 

አጠቃቀም ላይ ኢትዮጵያ የማይዋዥቅ አቋማን ስታንጸባርቅ የቆየች ብቸኛ ሀገር ናት፡፡ 

በጋራ ተጠቃሚነት የመጠቀም መብቷን ለማስከበርም ከፍተኛ ጥረት ስተካሄድ ብትቆይም 

ሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት ግን የጋራ አስተሳሰብን መፍጠር አልቻሉም ነበር፡፡  
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በዚህም የግብጽ በአባይ ወንዝ በብቸኝነት የመጠቀም ፍላጎትን መግታት ሳይቻል በርካታ 

ዓመታትን ለማሳለፍ ተገዳለች፡፡ ይሁን እንጂ ዘግይቶም ቢሆን የተፋሰሱ ሀገራት የጋራ 

ጥቅማቸውን የማስከበር ስሜት እያደገ ሄዶ ስምምነቱን ስታወግዝ ከቆየችው ኢትዮጵያ ጎን 

መሰለፍ ችለዋል፡፡ በዚህም ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳና ኮንጎ 

የጋራ አቋማቸውን በማራመድ የራሳቸውን ፍትሃዊ ውል የፈረሙበት ታሪካዊ አጋጣሚ 

ተፈጥሯል—ዛሬ ላይ በሂደት እየጎለበተ የመጣውን የዓባይ የትብብር ማዕቀፍ ህግን። 

እንደ እውነቱ ከሆነ ዓለም በግሎባላይዜሽን የትስስር ድር እንደ አንድ መንደር 

በምትታይበት በዘመነው 21ኛው ክፍለ ዘመን ችግሮችን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ 

በጠረጴዛ ዙሪያ ተግባብቶ መፍታት አንዱ የስልጣኔ መገለጫ ነው። ማናቸውም 

አለመግባባቶች ባህሪያዊና በሰው ልጅ መስተጋብሮች ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ክስተቶች 

በመሆናቸው መፍትሔያቸው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ መሆን እንደሌለበትም ይታመናል።  

በየትኛውም ቦታ የሚከሰቱ አለመግባባቶች ሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ አካላት መካከል 

የሚከሰት በመሆኑ የመፍትሔ አማራጮች ሊሆኑ የሚችሉት ሁሉም ወገኖች አሸናፊ 

የሚሆኑበት መንገድ እንጂ፤ ባለፉት አሮጌ ዘመናት አሳፋሪ ማንነት እየቆዘሙና ያረጀና 

ያፈጀ አስተሳሰብን እያቀነቀኑ አንደኛው በሌላኛው ላይ ቀረርቶና ፉከራ በማሰማት 

የጦርነት ነጋሪት በመጎሰም አሊያም እኩይ ሴራዎችን በመጎንጎን ተፈፃሚ የሚሆን 

አይደለም። ታዲያ ይህን መሰሉ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ምልከታም የትኛውንም ወገን ቢሆን 

አሸናፊ የማያደርግና የማይጠቅም ከመሆኑም በላይ፤ በዘመናዊው ዓለም ውስጥ በአላዋቂ 

ተጓዥነት መገለልን በማስከተል የሚያስከፍለው ዋጋ ከፍተኛ መሆኑ አይቀሬ ነው። 

“በትናንት በሬ ያረሰ የለም” እንዲል የሀገራችን አርሶ አደር፤ የትናንቱ አሮጌ አስተሳሰብ 

እንዳለቀ ሸማ ወልቆ መጣል ያለበት ትናንት ነው—ዛሬ ላይ እንኳንስ ቦታ ሊኖረው ቀርቶ 

አዳማጭም የለውምና። በተለይም ለዘመናት የአፍሪካንና የልጆችዋን ማንነት ሲያዋርድ፣ 

ልጆችዋን በባርነት ሲሸጥና ሲለውጥ እንዲሁም አንጡራ ሃብቶቿን ሲቦጠቡጥና ለራሱ 

ጥቅም ሲል መርዛማ ውሎችን ሲከትብ የኖረው የቅኝ አገዛዝ ኢ-ሰብዓዊ አስተሳሰብ 

በፀያፍነቱ ሳቢያ ዛሬ ላይ ከታሪክነት በዘለለ ሰሚ ጆሮ የለውም።  

ይህን ፀረ-ሰውዓዊ እሳቤን ከላያቸው ላይ አሽቀንጥረው ለመጣልም አፍሪካውያን 

በተናጠልም ይሁን በቅንጅት ታግለዋል፤ ህይወታቸውንም ቤዛ አድርገዋል፤ ታስረዋል፤ 
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ተሰቃይተዋል፤ ቤት ንብረታቸውንም አጥተዋል— “ሰውነታቸውን” ከሰው በታች አውርዶ 

በመፈጥፈጥ እንዳሻው ሲያደርጋቸው የነበረውን አስከፊ ተግባር ከነ ግሳንግስ አስተሳሰቦቹ 

ለማስወገድ። እናም ይህ ዘረኛ ተግባር ዛሬ በአፍሪካ ልሳነ-ምድር እንኳንስ አስተሳሰቡ 

ገቢራዊ ሊሆን ቀርቶ የሚታሰብ አይደለም። ምንያቱም አርጅቶ የተቀበረው የቅኝ አገዛዝ 

እሳቤ በያኔው የአህጉሪቱ ድርጅትም ይሁን በአሁኑ ህብረት ውስጥ ተቀባይነት የሌለው 

በመሆኑ ነው። 

በእርግጥ ኢትዮጵያም ሆነች ሌሎቹ የተፋሰሱ ሀገራት በብቸኝነት የመጠቀምና ግብጽን 

የማክሰም አጀንዳ የላቸውም፡፡ ነገር ግን እያንዳንዱ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ውኃውን 

በምክንያታዊነትና በፍትሃዊነት የመጠቀም መብታቸውን በማስከበር ረገድ ከምንጊዜም 

በበለጠ ሁኔታ ቁርጠኝነታቸውን በማሳየት ላይ ይገኛሉ፡፡ ቀደም ሲል በመግቢያዬ ላይ 

የጠቀስኩትና የትብብር ማዕቀፍ ሰነዱን በየፓርላማዎቻቸው ለማስፀደቅና የየሀገራቸው ህግ 

ሆኖ በጋራ ለመስራት ሰነዱን ወደ እንደራሴዎቻቸው የላኩ፣ ለመላክ በዝግጅት ላይ ያሉና 

በጉዳዩ ዙሪያ ተስፋ ሰጪ ምልከታን የያዙ መንግስታት የዚሁ ቁርጠኝነታቸው ማሳያ 

ይመስለኛል።  

 


