
ይድረስ ለኢትዮጵያዊያን - የዓባይ ምስጢርና የውሃ ልማት

ደ/ር ኢንጂነር ጸጋ ጥበቡ 

ሀገራችን  ኢትዮጵያ  ለዘመናት  በተደጋጋሚ  የድርቅ  ሰለባ  መሆኗ  ይታወቃል፡፡  ለዚሁ  ተጠቃሽ 

ምክንያቶች ዘርፈ ብዙ ቢሆንም ዋናው ምክንያት ግን፤ በዝናብ ላይ ብቻ የተመሠረተ ኋላ ቀር እርሻ 

መሆኑና፤ የዝናቡ መጠንና ወቅቱም በተለያዩ ዓመታት መዛባት ሰለ ሚታይበት ነው፡፡ ይህ ሁኔታም 

የተፈጥሮ  ነባራዊ  ገፅታ  በመሆኑ  በድጋፍ  ሰጪ  (supplementary  irrigation)  መታገዝ 

እንደሚገባው ግልፅ ነው፡፡ ይኸውም እርሻው ሙሉ በሙሉ መስኖ ተኮር ባይሆን ለማለት ነው፡፡ ህዝቡ 

በተደጋጋሚ ድርቅ ሰብዕናው ስለተነካ በተለያዩ ወቅቶች ስለ ዓባይ ወንዝ ጥቅም ላይ አለመዋል ቁጭት 

አዘል  ግጥሞችና  እንጉርጉሮዎች  ማሰማቱ  ሁላችንም  የምናውቀው  ነው፡፡  አሁን  ለጊዜው  ወቅታዊ 

ስለሆነው ስለዓባይ ወንዝ ልማት ማተኮር ቢሆንም፤ የሀገሪቱ የእርጥበት ሁኔታ ለግንዛቤ እንዲረዳ ከዚህ 

በታች ቀርቧል፡፡ የዚህ ፅሁፍ ዋናው ዓላማም የሀገሪቱ ዜጎች በሙሉ ስለዓባይ ወንዝ ልማት ሰፋ ያለ ዕይታ 

እንዲኖረን  ለማድረግ  ነው፡፡ሰለሆነም  የሃገሪቱ  የእርጥበት  ሁኔታ፤በአባይ  ላይ  በግብፅ  ስለተተሰሩ 

ግድቦች፤የአባይ ሸለቆ አጫጭር ጥናቶች፤የሸለቆ ልማት እቅድ አዘገጃጀት፤የህዳሴው ግድብና በዙርያው 

ሰለሚነሳው ጫጫታ፤የግብፅ መንግስት ስለ አባይ ጉዳይ ያለው ስልታዊ አካሄድ፤ለአባይ ወንዝ አጠቃቀም 

ለድርድር መንደርደሪያ ነጥቦች የተመለከቱ ሃሳቦች ቀርበዋል።የመጀመሪያው ክፍል እነሆ።

የአገሪቱ የእርጥበት ሁኔታ

አብዛኛው የሀገሪቱ ክፍል የመሬቱ የእርጥበት  መጠን ለእርሻ አመቺ ነው፡፡ በጣም አነስተኛ የሆነው 

የሀገሪቱ ክፍል በመጠኑ ደረቃማና ደረቅም ነው፡፡ በከፍተኛ እርጥበታማና መጠነኛ እርጥበት ባለባቸው 

አካባቢ የዝናቡ መጠን ከሚፈለገው መጠን በታች ሲሆን፤ የሚወሰደው እርምጃ ፤ በድጋፍ ሰጪ የመስኖ 

አጠቃቀም ጉድለቱን ማሟላት ነው፡፡ እንደዚህ ያለው አሠራርም አስፈላጊው የመስኖ ልማት መሠረትና፤ 

በጣም የደረጃና የተቀነባበረ አሠራር ይጠይቃል፡፡ ደረቅና በመጠኑ ደረቅ በሆኑት አካባቢዎች ደግሞ 

በሙያተኞች  የሚመራ  የዝናብ  ውሃ  የማጠራቀምና፤  የማሰራጨት  የተቀናበረ  አሠራር  ይጠይቃል፡፡ 

ትኩረቱም ድርቃማ የሆኑትን አካባቢዎች ወደ በረሃነት እንዳይቀየሩ ለመንከባከብና ፤ ያለው የተፈጥሮ 



ተክሎችና ሳር ነክ ዘሮች ፈጽመው  ሳይጠፉ በየጊዜው እንዲያንሰራሩ ለማድረግ ነው፡፡ ከዚህ በተረፈ 

በደረቃማ አካባቢዎች በተፈጥሮ ያሉ ሸለቆዎች፤  ወቅቱን  ጠብቆ የማይመጣ ዝናብ ድንገት  እንኳን 

ቢመጣ  ፍሳሹ  በሥርዓቱ  ወደ  መሬት  እንዲሰርግ  ፤  ወይም እንዲጠራቀም ሁኔታዎችን  ማመቻቸት 

ያስፈልጋል፡፡

መሠረታዊ  ግንዛቤ  የሚያስፈልገውም፤  በእርጥበታማ  ቦታዎችና  ደረቃማ  ቆላማ  ቦታዎች፤ 

የሚወሰዱት የውሃ ኃብት አጠቃቀም ዘዴዎች  በጣም የተለያዩ ናቸው፡፡ ለዚሁም ከሰባት ሺህዓመታ 

በላይ የሰው ልጅ የተጠቀመባቸው ዘዴዎች መኖራቸው የታወቀ ነው፡፡ውሃን በመስኖ ሥራ ጥቅም ላይ 

ለማዋል የውሃ መጠን አሠራሩ በትነትና በውሃ መስረግ ምክንያት የሚጠፋው ውሃ ተገምቶ፤ቀሪው ውሃ 

ለታሰበው ልማት በቂ መሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ ይኸውም ለውሃ ማጠራቀሚያው ቦታ ስፋትና 

ጥልቀት ለመወሰን በቅድሚያ ትኩረት የሚሰጠው ነው፡፡ በተለይ ጥልቀት የመወሰኑ አርምጃ በትነትና 

ውሃ በመስረግ የሚጠፋዉን ከግንዛቤ የሚስገባ እርምጃ በመሆኑ ለውሃ ማቆር አሠራር መሠረት መሆኑ 

ግልጽ ነው፡፡

በጣም ዝናባማ በሆነ አካባቢ፤ አመቺ ቦታ ፈልጎ በጥናት የተደገፈ ከአካባቢው የሚገኘውን የተፈሰስ 

ውሃ ማጠራቀም ይቻላል፡፡ነገር ግን ያለምንም መሠረታዊ ጥናት፤ ሕዝቡን እያስለፋ በግል በሚቆፈሩ 

መጠናቸው በማይታወቅ ጉድጓዶች ውሃ ማቆር ማለት ግን  ከንቱ ልፋት ይሆናል፡፡ በክረምቱ ወራት 

አካባቢው ሁሉ እርጥበታማ ስለሆነ፤በቶሎ በፍሳሽ የሚሞሉትን ጉድጓዶች ዘላቂ አድርጎ መውሰድም 

ስህተት ነው፡፡

ለምሳሌ ያህል በነገሌ ቦረና በነሲብ የተሠራ የውሃ የማቆሪያ ገንዳ እንደነበረው ፡ በሥፍራው ተገኝቼ 

ለማየት ችያለሁ፡፡ ነገር ግን  በከተማው ለነበረው የውሃ እጥረት ምላሽ ለመስጠት የሚችል አልነበረም፡፡ 

የዘውዳዊ ስርአቱን ለማነቃነቅ  እንቅስቃሴ የተጀመረውም በውሃ እጥረት ምክንያት ከዚሁ ከነጌሌ ቦረና 

እንደነበር የሚታወስ ነው፡፡

በዓባይ ላይ በግብፅ ውስጥ ስለተሠሩ ግድቦች

በግብጽ በተለያዩ ወቅቶች የተሠሩትን የወንዝ መቀልበሻና የውሃ ማጠራቀሚያዎች፤ ረዘም ላለ ጊዜ 

መሆኑን ለማመላከት ዓመታቱን በመጥቀስ ከዚህ በታች ቀርበዋል፡፡  ከዚህ በፊት ግን የዓባይ ወንዝ 



ከሜዲትራንያን ባህር ጋር በሚገናኝበት ወቅት፤ለዘመናት የተፈጠረውን አስደናቂ ሁኔታ ጠቀስ ማድረጉ፤ 

ስለ ሁኔታው ሰፋ ያለ ግንዛቤ ይሰጣል፡፡ 

አንድ ወንዝ ጉዞ ጨርሶ ባህር የሚገባበት ስፍራ ዴልታ ይባላል፡፡ ይህ የባህርና የወንዝ መገናኛ ስፋራ 

ብዙውን  ጊዜ  በዘመናት  በሚጓጓዝ  ጠጠር  አሸዋና  ደለል  ሙሊት  የሚፈጠር  ነው፡፡ከዓመት  ዓመት 

ወደባህሩ  እየተሞላ ሦስት ማዕዘን ቅርጽ የሚይዘው መሬት ዴልታ የሚል ስያሜ ያገኘውም የሚፈጠረው 

መሬት የግሪኩን ፊደል ቅርፅ ስለሚይዝ ነው፡፡ በዓባይ መውጪያ ላይ ዴልታው የተፈጠረው የካይሮን 

ከተማ ወሰን ይዞ ወደ ሰሜን ሲል ነው፡፡ ዓባይ ከካይሮ  ወጣ ብሎ ወደ ሁለት ዋና ዋና ቅርንጫፎች 

ተፋሰስ  ይከፈላል፡፡ በምዕራብ ተፋሰስ ቅርንጫፍ ላይ ሮዜታ የተባለው ከተማ በሜድትራንያን ዳርቻ ላይ 

ይገኛል፡፡ ዳሜታ የተባለው ከተማ ደግሞ ወደቀኝ  በሚገነጠለው ወንዝ በሜድትራንያን ዳርቻ ላይ 

ይገኛል፡፡ 

ግብጻውያኑ ይኸንን  የዴልታውንና  በዓባይ  ወንዝ  ቀኝና  ግራ  ያለውን  መሬት፤  ዓባይ  ሞልቶ 

አካባቢውን ሲያጥለቀልቅና፤ እንዲሁም የዓባይ ውሃ በሚጎልበት ወቅት ውሃውን በዘዴ እያወጡ ለመስኖ 

እርሻ ሲያካሂዱ ለዘመናት ኖረዋል፡፡  የውሃ አወሳሰዳቸውንም ከጊዜ ወደ ጊዜ አያሻሻሉ፤ ከ  1896 

ጀምረው  የውሃ  መቀልበሻና  የውሃ  ማጠራቀሚያ  ግድቦችን  በተለያየ  ጊዜያት  ሠርተዋል፡፡  ለምሳሌ 

የመጀመሪያው የአስዋን የውሃ ማጠራቀሚያ ግድብ የተጠናቀቀው በ 1881  ነበር፡፡ የግድቡ ከፍታ በ 

1904 እና 1925 እንደገና ለሁለት ጊዜ ከፍታው እንዲጨምር ተደርጓል፡፡ በመጨረሻ በ 1960 ዎቹ 

ዓመታት  አሁን  ያለው  ታላቁ  የአስዋን  ግድብ  ግንባታው  በ 1952  ተጀምሮ  1963  ተጠናቋል፡፡ 

የሚይዘው የውሃ መጠንም  169  ቢሊዮን  ኪዩቢክ ሜትር ነው፡፡ በትነትና በውሃ መስረግ  ከ  12 - 

14 በመቶ ውሃ እንደሚባክን ይገመታል፡፡ በግድቡ ምክንያትም ለም አፈር ወደ እርሻ ማሳዎች ማለፍ 

ባለመቻሉ  ማዳበሪያ  መጠቀም አስፈልጓል፡፡  በተጨማሪም  በዴልታው  ላይ  ያለው  መሬት   በባህር 

ማእበል በመበላት ላይ መሆኑ ታውቋል፡፡ የቢልሀርዝያ በሽታም ተስፋፍቷል፡፡

እርግጥ የሰው ልጅ አንዳንድ ሰፋ ያሉ የልማት ዕቅዶች በሚያከናውንበት ወቅት በአካባቢ ላይ 

ለውጥ  ማምጣቱ  የማይቀር  ነው፡፡  ከዚህም  የተነሳ  ቀድሞ  ያልነበሩ  አሉታዊ  ተጽእኖ  የሚያሳድሩ 

ሁኔታዎችም  እንደሚፈጠሩ  የታወቀ  ነው፡፡  ዋናው  ቁም ነገር  ግን፤አሉታዊ  ተጽእኖዎቹ  ከሚገኘው 



ሁለንተናዊ ጥቅም ጋር በማነጻጸር፤ጥቅሙ ከጉዳቱ በብዙ እጅ መብለጡን ማረጋገጥ ነው፡፡ ከዚህም በላይ 

የልማት እቅዱ የሚከናወንበት  ክልል ውስጥ የሚገኙት ነዋሪዎች ተቀዳሚ ተጠቃሚ መሆናቸውን 

ማረጋገጡ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው፡፡ በአጠቃላይ የልማት ዕቅዱ የአገሪቱ ዜጎች ዋና ተጠቃሚ 

መሆናቸው ግን የዕቅዱ መሠረት መሆን ይገባዋል፡፡ ከዚህም የተነሳ በግድቡ መሠራት በውሃ የሚሸፈነው 

መሬትና በዚያም ሳቢያ የሚፈናቀሉት ሰዎች ሁኔታ ለልማቱ ሥራ እንደተከፈለ ዋጋ መቆጠር ይገባዋል፡፡ 

በትልቁ የአስዋን ግድብ ምክንያት የተፈጠሩት አሉታዊ ሁኔታዎችም ፤ የምናያቸው በዚሁ መልክ ነው፡፡

ግብጽ በእርሻ የምታለማው መሬትና በዕቅድም ለማልማት የተያዘው የመሬት ስፋ በጣም ብዙ 

ነው፡፡ ለምሳሌ ገና በ 1930  አካባቢ በዘመናዊ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም  458 ሺ 400  ሄክታርና ሌላ 

120 ሺ 160 ሄክታር ደግሞ በውሃ ማሳዎችን በማጥለቅለቅ ዕቅድ ወጥቶ በማከናወን ለይ ነበር፡፡

ወደ አሁኑ ዘመን ስንመጣ ደግሞ ፤ የአስዋን ግድብ ግብፅን ወደ 840 ሺ ሄክታር ዓመቱን በሙሉ 

በመስኖ እንድታለማ አስችሏታል፡፡ ዋና ዋና የግብጻዊያኑ ምርት ጥጥ፣ ሸንኮራ አገዳ ፣ ሩዝና ስንዴ 

እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ይኸ ሁሉ ተዳምሮ ግብጽ ምዕራብ እና ምስራቅ አፍሪካን በ 1964-1965  እና 

በ 1975 1979 ያጠቃው ድርቅ አልደረሰባትም፡፡ የሆነው ሆኖ ካላቸው ግዙፍ የመስኖ እርሻ መስፋፋት 

ጋር፤ግብጻውያኑ አካያሄዳቸውን ቆም ብለው እንደገና መመርመር ይገባቸዋል፡፡ ለዚሁም በጣም የተማሩና 

ልምድ  ያላቸው  ባለሙያዎች  በሲቪልም  በሚሊተሪው  ህብረተሰቡ  ውስጥ  እንዳላቸው  ማንም 

አይጠራጠርም፡፡  ባለንበት መሬት ላይ ዘላዓለምማዊ የልማት ዕድገት ሊኖር አይችልም፡፡ የተፈጥሮ 

አቅም ውስን በመሆኑና ሌሎችም መጋራት ያለባቸው ኃብት መሆኑን መቀበል ያስፈልጋል፡፡ ስለዚህ ቆም 

ብሎ የዕድገት ወሰን እንዳለውና የሕዝቡን ቁጥር ያለገደብ ማደግ እንደሌለበት ትኩረት የሚሰጠው 

የግብጻዊያኑ ጉዳይ ነው፡፡ ከዚህም በተረፈ በመስኖ አሠራር ምክንያት የሚከሰቱ ችግሮች በትክክልና 

በምርምር መፍትሄ እየሰጡ መጓዝ ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

የአባይ ሸለቆ አጫጭር ጥናቶች 

በአባይ ወንዝ ላይ ትኩረት መሰጠት የተጀመረው በጣም ረዘም ካለ ጊዜ ጀምሮ ነው፡፡ ለመጀመሪያ 

ጊዜ ስለ ጣና አካባቢ ጄምስ ብሩስ የተባለው የስኮትላንድ ተወላጅ በ 1762 ዓ.ም የዝናብ መጠን ሪፖርት 

አቅርቧል፡፡በአጋጣሚዉም አንድ የቤተክረስቲያን መጽሀፍ ደብቆ (ሰርቆ) ወስዶአል፡፡ 



ከዚያ ራቅ ካሉት ዓመታት ጀምሮ፤ በተለያዩ ጊዜያት እስከ 1944 ድረስ ከአስራ አምስት ያላነሱ፤ 

ስለ ጥቁር ዓባይና ስለ ጣና  ልማት ነክ አጫጭር ጥናቶች እንደቀረቡ ይታወቃል፡፡ እነዚህ ጥናቶች 

በሙሉ የሚያተኩሩት  ለሱዳንና ለግብፅ እርሻቸውን አስተማማኝ ለማድረግ እንዴት ውሃ ማቅረብ 

ይቻላል በሚል ሀሳብ ላይ የተመሠረቱ ናችው፡፡  ኢትዮጵያ ለምትባል አገር የልማት እሳቤ ታስቦም 

አያውቅም፡፡  እንዲያውም  ኢትዮጵያ  አቅም  ኖሯት  በዓባይ  ወንዝ  ላይ  የባለቤትነት  ጥያቄ፤ወይን 

የመጠቀም እርምጃ ትወስዳለች ተብሎ አይጠበቅም ነበር፡፡ ይህንንም ለማሳካትም ከጥንት ጀምሮ ሀገሪቷ 

እንድትከፋፈልና እንዳትረጋጋ በቀጥታም ሆነ በእጅ አዙር፤ ሰላሟንና አንድነቷን ለማናጋት በተወጠነው 

ሴራ ፋታ አግኝታ በዓባይ ላይ ምንም ዓይነት ሥራ እንዳትሠራ ሲደረግ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር 

ወደ ፊትም እንደማትኖር አንድ ከዓለም አቀፍ የፖለቲካ ሂደት የሚጠበቅ ነገር እንዳለም የሚያመለክት 

ፅሁፍ ያጋጥማል፡፡

ይሁንና  በሁለተኛው  የዓለም  ጦርነት  የተቃጣብንን  ጥቃት  በመቋቋሟና፤ቀጥሎም  በአጠቃላይ 

የዓለም ፖለቲካ አዝማሚያ ያልተጠበቀ ሁኔታ ስለፈጠረ በኅዝቦችዋ ፅናትና አሰደነቂ ተጋድሎ፤ ኢትዮጵያ 

አንደገና  ነፃ  አገር  ለመሆን  በቅታለች፡፡ነፃ  ሀገር  በመሆኗም  ስለ  ሀገሪቱ  ልማት ለማሰብ ተችሏል፡፡ 

ስለዚህም ከ 1947 እስከ  1950  አጫጭር ጥናቶች በኢትዮጵያ መንግሥት ተነሳሽነት ተከናውነዋል፡፡ 

ስለ ዋናው የዓባይ ሸለቆ የልማት በዋነኛነት ሊጠቀስ የሚቻለው  በኢትዮጵያና በአሜሪካ መንግሥታ 

መካከል በተደረገው ስምምነት  መሠረት  ፤ጥናቱ  በ  1949  ተጀምሮ  በመስከረም  1955  ተጠናቆ 

ለኢትዮጵያ መንግሥት ቀርቧል፡፡ በዚህ በመጀመሪያ ደረጃ በተደረገው ጥናትም፤ በአጠቃላይ የመስኖና 

የኃይድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክቶች ቁጥር ወደ ሠላሳ ይደርሳል፡፡ ከነዚህም ውስጥ አሁን የመነጋገሪያ ርዕስ 

የሆነው የህዳሴው ግድቡ ስፍራ ይገኝበታል፡፡  እርግጥ ይኸ የግድብ ቦታ በአሜሪካን ጥናት ውስጥ 

የሚታውቀው የጠረፍ ግድብ (Boarder Dam)  በሚል ስም ነው፡፡ የዓባይ ሸለቆ አጠቃላይ የልማት 

ጥናት ፕሮጀክቶች ትላልቅ በመሆናቸው፤ከላይ እንደተገለፀው አንደኛው የሴራው አካል በዓባይ ለሚሠራ 

ልማት  ከማንም  ሀገር  ወይም  አበዳሪ  ድርጅት  ፤  ገንዘቡ  እንዳይገኝ  በመደረጉና፤በሃገሪቷ  አቅምም 

ለመሥራት የሀገሪቱን የገንዘብ አቅምም የሚፈታተኑ ስለሆኑ፤ ከአንድ ከሁለት በስተቀር እስካሁን በሥራ 

ሊተረጎሙ ሳይችሉ ቀርተዋል፡፡



በእርግጥ አነስተኛ ፕሮጀክቶች ለማጥናት ተፈላጊው ባለሙያ ቢኖር ኖሮ፤ በእነሱ ምትክ ተቀርፀው 

የሀገሪቱን  ዕድገት  ሊያፋጥኑ  ይችሉ  ነበር፡፡  ጥናቶቹም  በውጪ  እርዳታ  እንዲኪያሄድ  ለማድረግ፤ 

የአሜሪካኖች ጥናት መንግሥትን በማዘናጋቱ፤  ስለሁኔታዎቹ ሙያና ግንዛቤ ያለው ሰውም ባለመኖሩ 

ሀገሪቱ በአዝጋሚ ለውጥና ዕድገት ለመሄድ እንደተገደደች ይታወቃል፡፡ ከሠላሳ አምስት ዓመት በፊት 

ከውጭ በመጡ ባለሙያዎችና በኢትዮጵያን መሐንዲሶች የአነስተኛ ግድብ ፕሮጀክቶች በአንደኛ ደረጃ 

ጥናት ታውቆ ነበር፡፡ ዕቅዶቹን በሥራ ለመተርጎም ግን ዝርዝር ጥናቱን የሚያካሄድ፤ባለሙያ ባለመኖሩና 

ለፕሮጅክት የሚውል ገንዘብ ባለመኖሩ፤ በእርሻው ልማት መስክ ለውጥ ለማምጣት ሳይቻል ቀርቷል፡፡ 

ከዚህም  የተነሳ  የህዝቡ  የዕለት  ተዕለት  ኑሮ  በተደጋጋሚ  ድርቅ  በመጎዳቱ  የንጉሣዊውን  የመንግስት 

ሥርዓት ለውጥ ማምጣቱ ይታወቃል፡፡

አጠቃላይ ሁኔታው ሲታይም ፤ ሀገሪቱ በአላት አቅም የልማት ፕሮጀክቶችን ቀርፃ መንቀሳቀስ አንዱ 

አማራጭ የነበረ ቢሆንም በአሜሪካኖች ጥናት የተካተቱ በአጭር ጊዜ ሊተረጎሙ የማይችሉ ፕሮጀከቶች 

ስለነበሩ ጥናቱ ተግባራዊ ሳይሆን ቀርቷል፡፡  እነዚህ ፕሮጀክቶች ጠቃሚነታቸው ቢታወቅም፤ ከላይ 

በተጠቀሱት ምክንያቶች፤ ሀገሪቱን ሳይጠቅሟት ከሃምሳ ዓመት በላይ  እንዳለፈ ይታወቃል፡፡ ይሁን 

እንጂ የውሃው ተጋሪ ሃገራት ተቃውሞ ቢኖርም በተደረገው ጥረት  የፊንጫና የአመርቲ ነሺ ፕሮጀክቶች 

ጥቅም ላይ መዋላቸው የማይካድ ነው፡፡ እዚህ ላይ ዋናው  በአንክሮ ላሳስብ የፈለግሁት፤ሀገሪቱ ባላለት 

አቅም አጭርና ረዥም ጊዜ ተግባራዊ የማይደረጉ አቅዶች ተለይተው፤ የአገሪቷን አቅም ያገናዘቡ አነስተኛ 

ፕሮጀክቶች ላይ  ትኩረት መሰጠት ነበረበት  ለማለት ነው፡፡  ከዚህም በተጨማሪ ፤  አሁንም ቢሆን 

የሀገሪቱን ገፅታ ሊቀይሩ የሚችሉ አነስተኛ ፕሮጀክቶች ስለሚኖሩ እነሱም ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ 

በአንድ ወቅት የውሃ ማቆር ሥራ በመንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እንቅስቃሴ በሚደረግበት 

ወቅትም የሀገሪቱን ሁኔታ ያላገናዘበና ዋናውን የውሃ  ማቆርን መንፈሱን ያልተረዳን መሆኑን በአንድ 

ስብሰባ ውይይት ለማቅረብ ተሞክሮ ፤ ተደማጭነት  ሳያገኘ ቀርቷል፡፡ በተለይም ለውሃ ማቆር ሥራ 

ሰማንያ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ሆኖ ፤ በውሃ ማቆር ለሚከሰተው የውሃ ማስረግ ችግር አማራጮች 

አለመታየታቸውና የፕላስቲክ ንጣፍ መከላከያ በግዢ መግባት ሁኔታውን ሙሉ በሙሉ ተስፋ አስቆራጭ 

አርጎት ነበር፡፡ ምክንያቱም በሰማንያ ሚሊዮን ብር በትንሹ ከአስር የማያንሱ አነስተኛ ግድቦች ለመሥራት 



እንደሚቻል ከግንዛቤ በማስገባት ነው፡፡ በአፅንኦት መገንዘብ የሚኖርብን እውነታ  ሀገራችን ከውጪው 

ዓለም ነባራዊ ሁኔታ  ለብዙ ዘመን ተገልላ በመኖሯ  ከብዙ እውነታ የራቀች ሀገር መሆኗን ነው፡፡ የውሃ 

ማቆር ሥራ እኮ ከክርስቶስ ልደት በፊት  ከሰባት ሺ አመታት በፊት በቅርብ ምሥራቅ ውጤት ያስገኘ 

እንደነበር  ዓለም  የሚያውቀው  ነው፡፡  ነገር  ግን  በሀገራችን  ይተገበር  የነበረበት  ሁኔታ፤በጥናት  ላይ 

ተመስርቶና ሕዝቡንም በማስተማር ተከናውኖ ቢሆን ኖሮ ውጤታማ ይሆን ነበር ለማለት ነው፡፡ በአጭሩ 

ግን ሀገራችን የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ በጥልቀት በመመርመር፤ ትኩረትም በመስጠት ምሳሌ የሚሆኑ 

ሂደቶችንም በመቀበል መሥራት ይገባል፡፡ ማንም ኢትዮጵያዊ ሀገሩ እንድትበለፅግና የህዝቦቹም ኑሮ 

ከጉስቁልና ተላቆ የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ የማይመኝ የለም፡፡ ስለማናቸውም የሀገር  ጉዳይ የሀገሪቱ 

ሙሁራንና  ተጠቃሚ  ሕዝቦች   ነፃ  ውይይትና  የሐሳብ  ፍጭት  እንዲያደርጉ  ማበርታታት  ትኩረት 

የሚሰጠው ታላቅ ጉዳይ ነው፡፡ በፕሮጀክቶች ዘላቂነትና አስተማማኝነት ላይ ጥያቄ ሊያስነሱ የሚችሉ 

ጉዳዮች በሙሉ፤ በአግባቡ ሊጠኑና የባለሙያዎች ገንቢ ሐሳቦች ቀርበው አስፈላጊውን እርምት የሚሹት 

ተስተካለው ፕሮጀክቶች መቀርፅ  ይኖርባቸዋል፡፡  ይኸውም የፕሮጀክቶቹም ጠቃሚነት በማረጋገጥና 

የወደፊቱን ትውልድ ሊታረም ከማይችል ጉዳት ላይ ከመጣል ያድናል፡፡ መጪው ትውልድም በምንም 

ምክንያት ያለፈውን ትውልድ ከመንቀፍ፤ የሚጠበቅበትን መንገድ ከአሁኑ በጥልቅ መርምሮ አቅጣጫን 

ማስተካከል ያስፈልጋል፡፡

                                                                          ይቀጥላል

1. የሸለቆ ልማት ዕቅድ አዘገጃጀት

አንዳንድ ስለ ሰው ልጅ አኗኗር የሚጨነቁ ሰዎች፤ የሀገሮች ወሰን ተሽረው፤ በሸለቆዎች የተፈጥሮ 

ወሰን ቢካተት የሚል አስተሳሰብ  አልፎ አልፎ ይሰማል፡፡ ይኸም ማለት ለምሳሌ በዓባይ ተፋሰስ ያሉትን 

አገሮች እንደ አንድ አገር በመውሰድ፤የዓባይ ልጆች ወይንም በኤፍ ራጥስ ተፋሰስ ያሉትን ልዩ ልዩ 

አገሮች እንደ አንድ አገር በመውሰድ የኤፍራጠስ ልጆች ብሎ እንደመጥራት ማለት ነው፡፡ እንደዚህ 

ያለው አስተሳሰብ በልዩ ልዩ አገር ያሉት የተለያዩ ዜግነት ያላቸውን እንደ አንድ ቤተሰብ ልጆች አድርጎ 

እንደመውሰድ ይቆጠራል፡፡ ይሄ አስተሳሰብ በጎሳ ትስስር ከተመሠረተ ፤ ከኋላ ቀር ማህበረሰብ በጣም 

ለየት ያለና ሰፋ ያለ ስለህብረተሰብ የአኗኗር ትስስር ለወደፊቱ የሚመኝ አመለካከት ነው፡፡ ምናልባትም 



እንደዚህ ያለ አመለካከት ያላቸው ሰዎች፤ ሀሳቡን ያገኙት ከልማት ዕቅዶች ወደ ተግባር ሲተረጎሙ 

ካጋጠሙ ተፅኖዎች በመነሳት የወሰዱት ሊሆን ይችላል፡፡ 

በወንዝ ተፋሰስ ላይ ዕቅድ የሚወጣለት የልማት ሥራ የጠቅላላ የተፋሰሱን የልማት  ቦታዎች 

በመጀመሪያ ደረጃ ቅኝት ለይቶ ማስቀመጥ የተለመደ ነው፡፡ ይኸውም ሲደረግ በተፋሰሱ ያሉ ለእርሻ 

አመቺ የሆኑ ቦታዎች ፣ለዱር አራዊት ጥበቃ ፣ ለደን ልማት፣ እንዲሁም የማዕድን ሀብት በጥቅም ላይ 

ለማዋል  የሚያመቹና፤ለሌሎችም  ልማት  ምቹ  የሆኑ   ቦታዎች  በመጀመሪያ  ደረጃ  ቅኝትና  ጥናት 

ተለይተው  ይወጣሉ፡፡  ይኸውም  በሚጠናበት  ወቅት  የተለያዩትን  የተፈጥሮ  ኃብቶችን  ለማልማት 

ከሚያስፈልገው ወጪ ጋር እየተገናዘቡ ይዘጋጃሉ፡፡በዚህም የተለመደ የአጠናን ዘዴ፤ ለልማት የሚወጣው 

ወጪ ወደፊት ልማቶቹ ከሚያስገኙት ወጪ ጋር እየተመዛዘነ፤ የልማት ዕቅዶቹ አዋጭነት ለዝርዝር ጥናት 

እንደ አዋጭነታቸው በደረጃቸው ቅደም ተከተል ይዘጋጃሉ፡፡ በዚህም በመንገድ የፕሮጀክቶች በሥራ 

የመተርጎም የጊዜ ሰሌዳ ተዘጋጅቶ የበጀት የማፈላለግና የመመደብ ሥራ የቀጥላል፡፡

የውሃ ኃብት ልማትን በተመለከተም ፤  ውሃው ለልዩ ልዩ ዕቅዶች እንደሚውል እየተሰላ፤ በተፋሰሱ 

ያለው የውሃ  መጠን  መታወቅ  ይኖርበታል፡፡  ይኸውም ሲባል  ለምሳሌ የዓባይ  ወንዝ  ብንወስድ ፤ 

በሸለቆው ውስጥ ያለው መሬት በሙሉ  ለእርሻና ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች የሚውለው መሬት ተለይቶ 

ይዘጋጃል፡፡  በዚህም  መሠረት  ከአካባቢው  የአየር  ንብረት  ጋር  በማጣጣም  ለእርሻ 

፣ለመጠጥ፣ለኢንዲስትሪ፤ለአካባቢ ጥበቃ ወዘተ… የሚያስፈልገው የውሃ መጠን ተተምኖ ይወጣል፡፡

በዚህ መሠረት በዓባይ ሸለቆ በኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገው ጥናት፤ያለው የውሃ ኃብት ብዛት፤ 

ሊለማ ከሚችለው ከመሬት ኃብት ስፋት ከሚፈልገው በላይ መሆኑ ይታወቃል፡፡ በአንፃሩ በአዋሽ ሸለቆ 

የተደረጉት ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ደግሞ፤ ለልማት የሚያስፈልገው የውሃ መጠን አነስተኛ ሆኖ፤ 

ሊለማ የሚችለው የመሬት ሰፋት ግን በጣም ብዙ ነው፡፡ እንግዲህ በተፋሰሶች ውስጥ ብዙ ጊዜ የተፈጥሮ 

ሀብቶች  ተጣጥመው  ስለማይገኙ  ፤  የሰው  ልጅ  በአለው  እውቀትና  ሰፋ  ያለ  ግንዛቤ  ሁኔታዎችን 

በማስታረቅ ፤ የተፈጥሮን ኃብቶችን በጥቅም ላይ ማዋል ይጠበቅበታል፡፡ ይኸም ማለት ለምሳሌ ፤ 

በዓባይ ተፋሰስ  በብዛት የሚገኘውን ውሃ ፤ወደ ጎረቤቱ ወደ አዋሽ ሸለቆ በፍትሀዊ ክፍፍል መሠረት 

ለመጠቀም ማቀድ ያስፈልጋል  ማለት  ነው፡፡ይኸውም የተለመደ  የአሠራር  ዘዴ ነው፡፡  ሆኖም ግን 



የሚገኘው ጥቅም ባጠቃላይ ከተፋሰሱ ከሚገኘው አማራጭ ጥቅም ጋር መነጻጸር ይገባዋል፡፡ እንደዚሁም 

ወደ ደቡብ የሚፈሱትንም ወንዞች የውሃ መጠን ሊለማ  ከሚችለውን መሬታ ጋር ማገናዘብ ያስፈልጋል፡፡ 

እስካሁን የተደረጉትን ጥናቶች በመመርመር፤ ትኩረትና መሻሻል የሚሹ ሁኔታዎች እንዳሉ ጥናቶቹን 

በግል የመረመሩ ባለሞያዎችያውቁታል፡፡ 

እንግዲህ በዚህ መሠረት ስለ ኅብረተሰብ እድገትና  ልማት ሰፋ ያለ ራዕይ ያላቸው ሰዎች፤ በተፈጥሮ 

ያሉትን የመሬትንና የተፋሰሶች ገፅታ በማጤን በአገሮች መካከል ያለውን የጆግራፊና የፖለቲካ ድንበር 

አልፈው መታየት አለባቸው የሚሉት፡፡ የዚህም አስተሳሰብ ዋናው ቁም ነገር ፤አንድ የጆግራፊ ክልል 

በውስጡ ለሚገኙ ሕዝቦች በሙሉ ከፍተኛ ጥቅም በሚያስገኘው ፕሮጀክት ላይ ማተኮር እንደሚጠቅም 

በማመን ላይ የተመረኮዘ ነው፡፡ ይኸውም በሀገሮች መካከል ያለው ወሰን ተሸሮ ፤ ፌዴራላዊ የአስተዳደር 

ስርአትንም   አመቺነት  እንደሚያመለክት  ግልፅ  ነው፡፡  ለዚህም  ዋናው  ቁም  ነገር  ከፍተኛ  ጥቅም 

የሚያስገኘው ፕሮጀክቶች በፌደራል ስርአቱ ውስጥ ያሉት ሕዝቦች የጋራ ኀብት ሆኖ መወሰድ ስላለበት 

ነው፡፡  በጎሳ  ላይ  መሠረት  ያደረጉ  የማንነታችዉ  መግለጭያ  ሳይነካ  ሕዝቦችን  ወደዚህ  አስተሳሰብ 

ለማምጣት  ከፍተኛ  ጥረትና  ትምህርት  በየወቅቱም   ወይይቶችን  ማድረግ  ያስፈልጋል፡፡  ይኸዉም 

ጠባብና ሁዋላ ቀር አመለካከት ያላቸዉ ቡድኖች ወይም የዉጪ ኃይሎች፤ ኅዝቦችን የጠባብና የአክራሪ 

አመለካከት እስረኛና ተገዢ መጠቀሚያ እንዳያደረጓቸው ለመከላከል ይጠቅማል፡፡

2. የኅዳሴው ግድብ  

እንግዲህ ከላይ እንደተገለፀው የዚህ ጽሁፍ ዋናው መነሻው ፤ በአሁኑ ወቅት የመነጋገሪያ ርዕስ 

ስለሆነው የኅዳሴው ግድብ ነው፡፡ ቀድሞ በዘውዳዊ አስተዳደር ወቅት የዚህ ግድብ ስፍራ ፤ በአሜሪካኖቹ 

ጥናት የወሰን ግድብ (Boarder Dam)  ይባል እንደነበር ከላይ ተገልጿ

፡፡  በዚያን  ወቅት  በተደረገው  ጥናት  በዚህ  ግድብ  ሊተከሉ  የታሰቡት  የኃይል  ማመንጭያ 

የጄኔሬተሮች አቅም 1400  ሜጋ ዋት እንደነበር ይታወቃል፡፡ በአሁኑ ወቅት የቀድሞ ጥናት ተሻሽሎ 

የግድቡም መጠን ተጨምሮ 6000 ሜጋ ዋት ሆኖል፡፡ ይህም ማለት የግድቡ ከፍታና የሚጠራቀመው 

የውሃ መጠን ጨምሯል ማለት ነው፡፡ ይህም ሲደረግ የኢኮኖሚ አዋጭነት ጥናቱም ይህንን መሻሻል 

እንደሚደግፈው ይታመናል፡፡



ለአንድ ሀገር ልማት የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እድገት ከሌሎቹ መሠረታዊ የልማት አውታሮች 

(ውሃ  አቅርቦትና  መንገድ)  ጋር  ቀዳሚ  ትኩረት  ማግኘት  እንዳለበት  የታወቀ  ነው፡፡  በመሠረቱም 

የኤሌክትሪክ  አቅርቦት  እድገት  ከጠቅላላው  የሀገር  እድገት  በማያሻማ  መንገድ  ቀድሞ  መገኘት 

ይኖርበታል፡፡ የዚህም ዋናው ጽንሰ ኃሳብ፤ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ለሚታለሙ የልማት እቅዶች ማነቆ 

ሆኖ ልማት እንዳያጓትት ጥንቃቄ ለማድረግ ነው፡፡ ከዚህም የተነሳ የኅዳሴው ግድብ ለሀገሪቱ የልማት 

ዕቅዶች በር ከፋችነቱ ከማንም የተሰወረ አይደለም፡፡ ሆኖም ግን፤ በሀገሪቱ  እርሻ ልማት ላይ ምንም 

ዓይነት ተጽእኖ አለማድረጉን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ 

3. በኅዳሴው ግድብ ዙሪያ የወቅቱ ጫጫታ

ከሁለት ዓመት ጀምሮ ስለ ዓባይ ወንዝ ልማትም በመሠራት ላይ ስላለው የኅዳሴ ግድብ ልዩ ልዩ 

ጽሁፎች በተለያዩ ጋዜጣዎች ሲወጡ ቆይተዋል፡፡ ብዙዋቹ አስተያየቶችም ብሩህ አስተሳሰብ የሌላቸው 

መሆናቸውን መታዘብ ተችሎል፡፡ አንዳንዶቹ ጽሁፎች ፉከራ የሚቃጣቸው ነበሩ፡፡ አንዳንዶቹ ደግሞ 

የግብጽን ተዋጊ አውሮፕላኖችም ምስል በማውጣትና ጠቅላላም የሁለቱን ሀገሮች ወታደራዊና የውጊያ 

አቅም በማነጻጸር፤ ስለጦርነት አይቀሬነት ሁኔታውን የሚያሟሙቁ እንደነበሩና እንዳሉም ይታወቃል፡፡ 

የዕለት ተዕለት ኑሮ አዳጋች ለሆነበት ኢትዮጵያዊ እንዲህ አይነት ተራ ወሬ ማሰማትም የበደል በደል 

መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው፡፡ በአሁኑ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ሕዝብ ከማናቸውም ዓይነት የጦር አዙሪት 

ውስጥ እንዳይገባ ከሁሉ ነገር በፊት ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው፡፡ 

ግብጽና ኢትዮጵያ እንዴት ይዋጋሉ ተብሎ ይታሰባል!!  አስተሳሰቡ መሠረተቢስ መሆኑም በተለ 

ይም ጦርነቱ በኅዳሴው ግድብ ሳቢያ ይሆናል ሲባል ነው  !  ቀደም ባሉት ጊዜያት የተለያዩ ጥናቶች 

የሚያመለክቱት፤  በተለይ  ታላቋ  ብሪታንያ  ለግብጽና  ለሱዳን  ልማት  አመቺ  የግድብ  መሥሪያ  ቦታ 

ለመወሰን በጥቁር ዓባይ ሸለቆ የተለያዩ ፍተሻ ማድረጓ ይታወቃል፡፡ ለጊዜውም አመቺ ሆኖ የተገኘው 

የዓባይ ወንዝ መውጪያ ጣና ኃይቅ ላይ ሆኖ ተገኝቶ ነበር፡፡ በወቅቱ በተደረገ ዳሰሳ በአጠቃላይ የዓባይን 

ሸለቆ ለመፈተሸ መጓጓዣያና የመገናኛ ችግር በመኖሩ፤ የኅዳሴው ግድብ ቦታ ሳይዳሰስና ሳይታወቅ 

ቀርቷል፡፡ ከአሜሪካኖቹ ጥናት በፊት  ቢታወቅ ኖሮ ግን በእንግሊዝ መንግስት ለግብፅና ለሱዳን የመስኖ 

ውሃ ለማቅረብ በአንደኛ ደረጃ ተመራጭ እንደሚሆን አያጠራጥርም ነበር፡፡ 



ከዚህ  እሳቤ  በመነሳት፤  የኤሌክትሪክ  ኃይል ለማመንጨት በታለመው የኅዳሴ  ግድብ ምክንያት 

ጦርነት ይነሳል ተብሎ መታሰቡ ከእውነት የራቀ ስለሆነ ግብጻዉያኑም በልባችዉ ሳይሰቁብን አይቀርም፡፡ 

ታዲያ የግብጻዊያኑ ይኸ ሁሉ ጫጫታ ከምን የመነጨ ነው !?

4. የግብጽ መንግሥት ስለ ዓባይ  ጉዳይ  ስልታዊ አኪያሄድ

ስለ ዓባይ ሸለቆ ሁለንተናዊ የተፈጥሮና የውሃ ኃብት ከግብጻዊያን በስተቀር ሙሉ መረጃ ያለው ሀገር 

ያለ አይመስለኝም፡፡ ይኸውም የአጋጣሚ ጉዳይ ሳይሆን ፤ ግብጻዊያኑ በታሪካዊ አጋጣሚና ከወንዙ ውሃ 

ጋር ካላቸው ቁርኝት የተነሳ ነው፡፡ ስለዚህም በዓባይ ሸለቆ በየዓመቱ ምን ያህል ውሃ እንደሚፈስና 

በተለያዩ ወቅቶችም በአየር መዛባት ጭምር ዉሃ የሚቀንስበትን ምክንያት፤ ለረጅም አመታት ሲመዘግቡ 

ኖረዋል፡፡ ከዚህም የተነሳ ለማናቸውም የልማና ሥራ ጠቃሚ መረጃ አላቸው፡፡እንደውነቱም ከሆነ በነጭ 

ዓባይና ከኢትዮጵያ ድንበር አንስቶ ከሚፈሰው ጥቁር ዓባይ በተለያየ ጊዜያት የተተከሉ የውሃና ጠቅላላ 

የአየር ንብረትን መመዝገቢያ ጣቢያዎችን በሙሉ የሚቆጣጠሩ ግብጻዊያን በመሆናቸው ነው፡፡ 

ከዚህም  በላይ  በጣም  ግዙፍ  የሆነው  በየአመቱ  እየተስፋፋ  የሚተገበር  የእርሻ  ልማት  እቅድ 

አላቸው፡፡ እንዲያውም የዓባይ ውሃ በስዊዝ ካናል ስር ጠልፈው ወደ ሴናይ በረሃ ስለ አሸጋገሩ የዓባይ 

ዉሃ ፍልስጥኤማዉያንና  እስራኤልዉያንን  ማጉወጉዋት  መጀመሩ   ግልፅ  ነው፡፡  ስለዚህ  ጠቅላላ 

ሁኔታውን ይህንን ስለሚመስል እሩቅ አሳባቢዎቹ ግብጻዊያን፤ በኅዳሴው ግድብ ሰበብ ኢትዮጵያን ወደ 

ጠረጴዛ  ዙሪያ  ድርድር  በማምጣትና፤  የውሃ  አጠቃቀም  ውል  በማስፈረም  ህልማቸውን  ለማሳካት 

የመጀመሪያ ደረጃ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ መሆናቸው በግልጽ በመታየት ላይ ነው፡፡ እንደ እውነቱ 

ከሆነ የኅዳሴውን ግድብ እራሳቸው በራሳቸው ወጪ  ለመሥራት ቢፈልጉ እንኳን፤ እርምጃዉ አስገራሚ 

አይሆንም፡፡ ምክንያቱም የኅዳሴዉ ግንባታ በጣም አንደሚጠቅማችዉ በዓለም በሙሉ የታወቀ ስለሆነ 

ነዉ፡፡ 

በመጀመሪያ  ደረጃ  አሁን  ባለንበት  ክፍለ  ዘመን  ግብጻዊያኑ   ከኢትዮጵያ  የሚሄደውን  ደለል 

እንደቀድሞ አይፈልጉትም፡፡ አሸዋማ መሬት ሁሉ ለዘመናት በተጓዘው የኢትዮጵያ አፈር ተሻሽሏል፡፡ 

እንዲያውም በአሁኑ ወቅት የሕዳሴው ግድብ ለግብጽና ለሱዳን የሚከተሉት ጠቀሜታዎች ይኖሩታል፡፡ 

ሀ/ የደለል ጠረጋ በመጋቢ የመስኖ ቦዮች ላይ መቅረት፣ 



ለ/ ባሉት ግድቦች ላይ የሚከማቸው ደለል መቅረት ወይም መቀነስ፣

ሐ/  የተስተካከለ ፍሰት ያለው ወሃ በማግኘት፤ በቀላሉ የመቀልበሻ ግድቦቹን በመሥራት ለልማት 

ማዋል፣

መ/ በዓባይ ውሃ ሙላት ሳቢያ በጎርፍ የመጥለቅለቅና በእርሻ  ቦታዎች ላይ ጉዳት የመቀነስ፣  

ሠ/ ትላልቅ ግድቦችን በመሥራት ወጪ መቀነስና፤ በትነት የሚጠፋውን  ውሃ መቀነስ፣

ረ/ በግድብ መሠራት ሳቢያ ውሃ የሚተኛበትን ቦታ ማስቀረት፣

እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ጠቀሜታዎች በግልጽ የሚታዩ ስለሆኑ፤ የግብጻዊያኑ ስልት  በሕዳሴው ግድብ 

አሳቦ ኢትዮጵያን ወደ ድርድር ጠረጴዛ ማምጣት መሆኑን በግልጽ ይታያል፡፡ ስለዚህም ኢትዮጵያ ወደ 

ድርድር ለመምጣት ከፍተኛ ዝግጅት ማድረግ ይጠበቅባታል፡፡ የዚህም ዋና መሠረት ሃሰቡ የመጪዉን 

የኢትዮጵያ  ትውልድ  በዓባይ  ላይ  ሊኖረዉ  የሚገባውን  መብት፤  ሚዛናዊ  ባልሆነ  የውል ስምምነት 

ላለማስነጠቅ ነው፡፡ መንግሥት አስፈላጊውን የተለያየ ሙያ ያላቸውን ዜጎች አሰባስቦ ሰፋ ያለ ውይይት 

እያካሄደ እንደሚዘጋጅ ማንም አይጠራጠርም፡፡ ነገር ግን ይህን ፅሁፍ ለማጠቃለል ለድርድሩ ጠቃሚ 

የሚመስሉኝን ነጥቦች በግለሰብ ደረጃ ከዚህ በታች አቀርባለሁ፡፡

5. ለዓባይ ውሃ አጠቃቀም ለድርድር መንደርደሪያ ነጥቦች፡-

i. ለልማት የሚያስፈልገውን የውሃ መጠን ማወቅ፡-

በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ በዓባይና በአዋሽ ሸለቆ ለጠቅላላ የእርሻ ልማት የሚያስፈልጋን የውሃ 

መጠን በጥንቃቄ አዘጋጅታ ማወቅ ወይም ያሉትን መረጃዎች እንደገና መመርመር አለባት፡፡ አጠቃላይ 

የውሃው መጠን ሳይታወቀ ድርድር ውስጥ መግባቱ ሊታረም የማይችል ስህተት ሊያስከትል ይችላል፡፡ 

እንዲያውም በሱዳንና በግብጽ ቀደም ብሎ የተደረገው ዓይነት የነሲብ ክፍፍል ሱዳንን ቅር ያሰኘ ዓይነት 

ስለሚሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል፡፡  

ii ውሃ ቆጣቢ የመስኖ አሠራር ሰፋ ያለ ተቀባይነት እንዲኖረው ማድረግ፤

የተለያዩ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ዘዴዎች እንዳሉ የታወቀ ነው፡፡ ውሃ እጥረት ባለበት ሁኔታ የእርሻ 

ማሳዎችን በማጥለቅለቅ ዘዴ (flood irrigation)   ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ ስለዚህ በዚህ ዓይነት 

የመስኖ ዘዴ ማንም የተፋሰሱ ሀገር እንዳይጠቀምበት ስምምነት መድረስ፤



iii  እንደ አካባቢው ውሃ ቆጣቢ ምርቶች ላይ ትኩረት እንዲሰጥ  መደራደር፣ 

ብዙ ውሃ የሚፈልግ ሰብሎች በቁጠባና ለብዙ ውሃ በትነት በሚጠፉበት አካባቢዎች እንዳይመረቱ 

መደራደር፤ ለምሳሌ የሸንኮራና ሩዝ በጣም ቆላማ መሬት ላይ ከማልማት በመጠኑ ቆላ በሆነ አካባቢ 

ቢመረቱ የሚፈለገው የመስኖ ውሃ መጠን ሊቀንስ ይችላል፡፡ 

iv. የከርሰ ምድር ውሃ አጠቃቀም ላይ ግብጽ ትኩረት እንድትሰጥ ጠንክሮ   መደራደር፤ 

v. ስለድንበር ተሸጋጋሪ ወንዞች አጠቃቀም

 ስለ ድንበር ተሸጋጋሪ ወንዞች የወጡ ደንቦች ድንጋጌዎች መመሪያዎችን በሥርዓት ማሰባሰብና 

በውይይት  ማብላላት፤እስከ  አሁን  ስለ  ድንበር  ተሻጋሪ  ወንዞች  የወጡትን  መመሪያዎች  ወይንም 

ድንጋጌዎችን አበጥሮ በውይይት በማጥናትና የመከራከሪያ ነጥቦችና  ወይንም ሁኔታዎችን ማዘጋጀት 

በዘርፉ ያሉትን ሙሁራንም ማሰባሰብና ማማከር ይጠቅማል፡፡ 

vi. የስዊዝ ካናል ቦይ ለአገልግሎት ዓለም አቀፍ ሥርአት እንዲከተል ማድረግ 

በአሁኑ ወቅት ስለ ሕዳሴ ግድብ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል በተፈጠረው ጊዜያዊ ውዝግብ ግብጽ 

የኢትዮጵያን የንግድ መርከቦች በካናሉ እንዳያልፉ ማእቀብ ማድረግ አለባት የሚሉ አስተሳሰብ ቀርቧል፡፡ 

ይሄም በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ስለሆነ የስዊዝ ካናል መተላለፊያ ዓለም አቀፍ የባህርና የወንዝ ለመርከብ 

መተላለፊያ ክፍት የመሆንን መርህ መከተል እንዳለበት መደራደር ያስፈልጋል፡፡

vii. የዓባይ ውሃ ከተፋሰሱ አገሮች ውጪ ወደ ሌላ ተፋሰስ እንዳይወጣ መደራደር

viii. ለአፈጻጸም የጊዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት 

በግብፅ ለዘመናት ሲካሄድ በነበረ የመስኖ አሠራር ላይ አጠቃላይ የውሃ አጠቃቀም ዘዴ ለመቀየርና 

እንዲሁም በተለምዶ ሲመረቱ የነበሩትን ሰብሎች ለመቀየር ረዘም ያለ ጊዜ መውሰዱን በመገንዘብ ረዘም 

ያለ የጊዜ ሰሌዳ ላይ ስምምነት ለማድረግ መዘጋጀት፡፡

6. መደምደሚያ



በሀገሮች መካከል ሊደረጉ በታሰቡ ድርድሮች ላይ ረዘም ያለ ጊዜ እንደሚያስፈልግ ግልጽ ነው፡፡ 

ከዚህም በላይ የውጪ ሀገሮች ጣልቃ ገብነትንም ሁኔታውን ሊያወሳስብ  እንደሚችል ይገመታል፡፡ 

ለምሳሌ በሰሞኑ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ስለተነሳው ሞቅ ሞቅ ያለ ንግግር ኤሪክ ትራገን ከተባለ 

የዋሽንግተን የቅርብ ምስራቅ ኢኒስቲቲውት ፖሊሲ ተቋም የሰጠውን አስተያየት መታዘብ ይቻላል፡፡ 

(Eric Trager of the Washington Institute of Near East) እንዲህ ይላል “ሙርሲ 

ኢትዮጵያን ገትሮና ወጥሮ ከመያዝ ይልቅ በሀገሩ የውስጥ ችግር ተተብትቧል፡፡ የውጭ ጉዳዩን ፖሊሲ 

ትልቅነቱንም አልተገነዘበውም” ፡፡ 

እንግዲህ የውጭ ጣልቃ ገብነትንም እንዲህ የሚጠበቅ ከሆነ ፤ ኢትዮጵያ የዲፕሎማቲክ ዘመቻ 

ከተለያዩ ሀገሮች ማድረግ ይጠበቅባታል ማለት ነው ፡፡  

እስካሁን በመነጋገር ላይ ያለነው በዓባይ ወንዝ ውስጥ ስለሚፈሰው ውሃ ነው፡፡  ነገር ግን አሁን 

ባለንበት ክፍለ ዘመን በሊቢያ በ 1976 ዓ.ም ተጀምሮ ከፍተኛ የዓለም አድናቆት ያገኘው የከርሰ ምድር 

ዉሃ ልማትን መዘንጋት የለብንም፡፡በአጠቃላይ በአፍሪካ አህጉር በተለያዩ ቦታዎች ከፍተኛ የከርሰ ምድር 

የውሃ ክምችት መኖሩን ይታወቃል፡፡ ሁላችን እንደምናውቀው ሊቢያ በተባለችው የሰሜን አፍሪካ ሀገር 

የዝናብ ጠብታም ሆነ የወንዝ ውሃ ፈጽሞ የለም፡፡ ነገር ግን ሊቢያ የተገበረችው የከርሰ ምድር ውሃ 

ፕሮጀክት ታላቁ በሰው የተፈጠረ ወንዝ ተብሎ ተሰይሟል፡፡ ሊቢያም ዓለምን ያስደነቀ የእርሻ ልማት 

መመሥረትዋ በዓለም በሙሉ የተወቀ ነው፡፡ ይህ የከርሰ ምድር ውሃ የኑቢያ የሳንድ ስቶን ( Nubian 

Sand Stone Aquifer )  በመባል ይታወቃል፡፡ በጣም ለብዙ ዘመናትም ጥቅም ይሰጣል የሚል 

ግምት አለ::  የዚህ የውሃ ክምችት ግብጽንም የሚያካትታት መሆኑ ይታወቃል፡፡ የከርሰ ምድሩ ውሃ 

ከዓባይ ወንዝም የሚሰርግ ውሃ የሚኖር ስለሚመስልም፤ ግብጽ በውሃ ትንበሸበሻለች የሚል ግምት ተገቢ 

ነዉ፡፡ ስለዚህ ግብጽ የዓባይን ውሃ ብቻ የመጠቀም ሁኔታዋን ሰፋ ወዳለ የከርሰ ምድር ውሃ መጠቀምም 

እንደምትችል በመገለጹ ወደ ፊት የሚኖረውን ድርድር ማጠናከር ያስፈልጋል፡፡

 የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለውን ተካፍሎ የሚኖር ሕዝብ መሆኑን ለዓለም ሕዝብ እንደገና ማረጋገጥ 

ያስፈልጋል፡፡  የዓባይ  ሸለቆ  ልማትም የወደፊቷ የተባበረች  የተባበረች  አፍሪካን  ምሥረታ አመላካች 

መሆንም ይገባዋል፡፡    




