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በሚላኒየም ግዴብ፣ የግብፅና yኢትዮጵያዊያን አስተያየቶች 

ሲፇተሹ 

የኢትዮጵያ መንግሥት የሚላኒየም ግዴብን ሇመገንባት መወሰኑን ከገሇፀ 

ካሇፇው ሳምንት ወዱህ የበርካታ አገሮችን ቀሌብ ስቧሌ፡፡ ምናሌባትም መካከሇኛው 

ምስራቅና ሰሜን አፍሪካን ካተራመሰው የህዝቦች መነሳሳት እንዱሁም ከጃፓኑ 

ሱናሚ ወዱህ የተናኘው ትሌቁ አሇማዊ የመሌካም ስራ ዜና ሳይሆን አይቀርም፡፡ 

በእርግጥም በአሇም ፇጣን ሌማት ካስመዝገቡ አገሮች ዝርዝር ውስጥ እስከአሁን 

በሶስተኛ ዯረጃ ስትጠቀስ የቆየችው ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ሊይ 5250 ሜጋዋት 

ኃይሌ የሚያመነጭ ግዴብ ሇመስራት መዘጋጀቷ የአመቱ ትሌቅ ዜና ተዯርጎ 

ቢወሰዴ አይበዛበትም፡፡  

የግዴቡ ግንባታ ዜና ከተበሰረ ጊዜ ጀምሮ በአገር ውስጥና በውጭ በርካታ ሃሳብ እና 

አስተያየት የሚንሸራሸርበት ርእሰ ጉዲይ ሆኗሌ። ጉዲዩ በአገር ውስጥ የፇጠረውን 

ሁኔታ ስንመሇከት የጋሇ ብሔራዊ ስሜትና የኩራት መንፇስ የተንቆጠቆጠ ዴጋፍ 

የተንጸባረቀበት ነው ቢባሌ ማጋነን አይሆንም፡፡  ከኢትዮጵያ መንጭቶ ሇአገሪቱ 

አንዲችም ጥቅም ሳይሰጥ በከንቱ ሲፇስና ሲተን የኖረው ዏባይ ከቅርብ ዓመታት 

ወዱህ ተጠናቀው አገሌግልት መስጠት የጀመሩ ሶስት ትሊሌቅ ፕሮጀክቶች ምስጋና 

ይግባቸውና በየጊዜው እየሰፈ የሚሄዴ አገራዊ ጥቅም መስጠት ጀምሯሌ፡፡ 

የመጀመሪያው የጫራ ጫራ ግዴብ ፕሮጀክት ሇአስርት አመታት 12 ሜጋ ዋት 

ብቻ ሲያመርት የኖረውን አባይ ወዯ 72 ሜጋ ዋት የማምረት አቅም አሸጋገረው፡፡ 

በመቀጠሌ  የጣና በሇስ የኃይሌ ማመንጫን በመገንባት  460 ሜጋ ዋት 

የኤላክትሪክ ሃይሌ ማመንጨት ተቻሇ፡፡ የጣና ሃይቅን  ወዯ ምዕራብ አማራ 

በመቀሌበስ አንዴ መቶ ሺ ሄክታር ስፊት ያሇውን መሬት በማሌማት በአባይ 

ወንዛችን ታሪክ የመስኖ ሌማት እመርታን የፇጠረ ላሊ ትሌቅ ፕሮጀክት ነው፡፡ 

እነዚህ የቅርብ ዓመታት ስኬታማ እንቅስቃሴዎች በብሔራዊ ሀብቶቻችን መጠቀም 

መጀመራችንን አመሊካች ይሁኑ እንጂ ሇዘመናት የዏባይ ወንዝን አሻግሮ ሲመሇከት 

ሇኖረው ህዝባችን ግን ያን ያህሌ እርካታን ያጎናጸፈ ነበሩ ሇማሇት ግን አይቻሌም።  
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ዛሬ ህዝቡ በከፍተኛ ዯረጃ እንዱረካ ያዯረገው መንግስት ታሊቁን የዏባይ 

ግዴብ በብሔራዊ አቅም ሇመገንባት ያሳየው ቁርጠኝነት ነው፡፡ በአባይ ሊይ 

የሚሰራው ትሌቁ የሚላኒየም ግዴብ ከአሇማችን ዘጠነኛው ትሌቁ ሰው ሰራሽ ግዴብ 

እንዯሚሆን ይገመታሌ። በተሇይ ዯግሞ ግዴቡ በራሳችን አቅም ይሰራሌ መባለ 

በህዝቡ መሃሌ እጅግ በጣም ትሌቅ አገራዊ ክብርና የኩራት ስሜትን ፇጥሯሌ። 

ሇግዴቡ ግንባታ መንግስት ያቀረበውን የትብብር ጥሪ ሇመቀበሌ የሚያንገራግር 

ቢኖር መንግሥትን መቃወምንና የአገር ሌማትን መዯገፍን ሇይቶ ማየት ያቃተው 

ዯካማ ብቻ ነው። 

ይህን መሰለን አቋም ከሚያራምደ ቡዴኖች ሇጆሮ የሚቀፍ ጉዴ እየተሰማ 

ነው። ሇአብነትም በዚህን ወቅት መንግሥት የግዴብ ወሬ ይዞ የመጣው ገና ሇገና 

በአካባቢ ሀገሮች የተከሰተው የነውጥ ማእበሌ በኢትዮጵያ እንዲይነሳ ህዝቡን 

ሇማዘናጋት አስቦ የፇጠረው መሊ ነው በማሇት ሲያወሩ ይሰማለ፡፡ እነዚህ ሰዎች  

መንግሥት ዛሬ ተግባራዊ የሚያዯርገው ፕሮጀክት የተነዯፇው ከዓመታት በፉት 

እንዯነበር ሇአንዴ ዯቂቃ ቆም ብል ማጤን ቢችለ ኖሮ ከእንዱህ ዓይነቱ 

መቀሊመዴ ይዴኑ ነበር። ዲሩ ግን ሁለንም የሌማት ስራ ማንኳሰስ የሚቀናቸው 

እንዳት ይህን ፕሮጀክት ሇይተው ሉያዩት ይችሊለ? ቀዴሞውንስ እንዱህ ዓይነት 

አስተሳሰብ ካሊቸው ሰዎችስ ምን ይጠበቃሌና? ሚዛናዊ  እሳቤ ከጎዯሇው የተዛባ 

አተያይ በመነሳት ይህን ታሊቅ አገራዊ የሌማት ውጥን ሇፖሇቲካ ጠቀሜታ ሲባሌ 

የታሇመ አስመስል ሇማቅረብ መሞከር ከጤነኝነት አይመስሇኝም።  

ከእነዚህ ብዙም የማይሇዩ ጥቂት ጽንፇኞች ዯግሞ ሇግዴቡ ግንባታ ዴጋፍ 

ከተሰጠው መንግስት ፖሇቲካዊ ጠቀሜታ ያገኛሌ በሚሌ እሳቤ ግዴቡ መሰራቱን 

ሙለ በሙለ እንቃወማሇን ሲለ ይዯመጣለ። የግዴቡ ግንባታ በህዝቡ ውስጥ 

የፇጠረውን ከፍተኛ ዯስፇቅታ የተቃዋሚ ዴረ ገጾች እንኳን ሳይቀሩ መሸሸግ 

እንዯተሳናቸው ከወዯሰሞኑ ሰርተናቸዋሌ ያሎቸው የአስተያየት ዲሰሳ ግኝቶች 

ይመሰክራለ። ተወዯዯም ተጠሊም ከየትኛውም ጥግ ቆሞ ሇሚቃኝ ተመሌካች ሀቁ 

አንዴና አንዴ ብቻ ነው። ይኸውም አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ሇግዴቡ ግንባታ 

የማያወሊውሌ ዴጋፍ እንዲሊቸው ነው።   
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የግዴቡ ፕሮጀክት በአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከአገር ውጭ በተሇይም ዯግሞ 

ግብፅ ውስጥ ከፍተኛ አትኩሮትን የሳበ ጉዲይ ሆኖ ሰንብቷሌ። እዚያም ቢሆን ግን 

የህዝቡ አስተያየት አንዴ ወጥ አሌነበረም፣ አይዯሇምም፡፡ አሌመስሪ በተባሇ ጋዜጣ 

ዴረ ገጽ የህዝብ አስተያየት ከሰጡ መካከሌ አንዲንድቹ ከኢትዮጵያ ጋር 

በመከባበርና በመተባበር መስራት ይኖርብናሌ ይሊለ፣ ላልቹ ዯግሞ ጥንታዊውን 

የግብጽ ኃያሌነት በማንሳት  አባይን መንካት ያስቀጣሌ የሚሌ ቁጣ አዘሌ 

አስተያየት መስጠትን መርጠዋሌ፡፡ በአሌመስሪ ጋዜጣ ሊይ አስተያየታቸውን ከሰጡ 

መካከሌ አንደ “ኢትዮጵያ እኮ ቀሊሌ አገር አይዯሇችም፣ ስሇዚህም ሇግብጽ 

የሚበጃት ከዚች አገር ጋር በጥንቃቄ መስራት ነው” ሲለ ተሰምተዋሌ፡፡  

ሇጋዜጠኞች ክፍት ባሌነበረና የቀዴሞው የግብፅ የህግ ጉዲይ ሚኒስትር ድ/ር 

ሸሃብና ላልች መቶ የሚሆኑ የግብፅ የውሃ ባሇሙያዎች በተሳተፈበት ስብሰባ ዯግሞ 

የግብፅ አሇም አቀፍ የውሃ ኤክስፐርት ድ/ር መጋዊሪ ሸሃታ ዴያብ 

ይገኙበታሌ።እንዯሳቸው አስተያየት “በአሁኑ ወቅት ህጋዊ የሆኑ አካሄድችን መተው  

አያዋጣም፣ ሇዘሇቄታዊ መፍትሔ የሚያዋጣው ህጋዊ ሂዯቱ ነው፡፡ ከአባይ ተፊሰስ 

አገሮች ጋር መወያየቱ የግዴ ነው፡፡ ግብፅ አንዲንዴ ቅዴመ ሁኔታዎችን 

በማስቀመጥ በስምምነቱ ሊይ ብትፇርም ችግር አይኖርበትም” ብሇዋሌ፡፡ ድ/ር 

መጋዊሪ በማስከተሌም “ግብፅ በአሁኑ ወቅት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ሊይ ትገኛሇች፣ 

ስምምነቱ መፇረምም አሇመፇረምም መራራ ምርጫዎች ናቸው፤ ግብፅ በስምምነቱ 

ሊይ ፇረመች ማሇት ታሪካዊ መብቷን አሳሌፊ ሰጠች ማሇት ነው፡፡ አሌፇርምም 

ማሇቷም ቢሆን ከባዴ ክስረት ያስከትሌባታሌ። ከአባይ ተፊሰስ አገሮች ጋርም 

ግጭት ውስጥ ይከታታሌ። ይህም ዯግሞ ከአባይ ተፊሰስ አገሮች ጋር ያሊትን 

አባሌነት እንዱቋረጥ ያዯርጋሌ” ብሇዋሌ፡፡  

በግብፅ ውስጥ ይህን መሰሌ ሇዘብተኛ አስተያየቶችን መስማት እየተሇመዯ 

የመጣውን ያህሌ ነባሩን የበሊይነት አስተሳሰብ በማራመዴ ሊይ የተመሰረተው 

አመሇካከትም በተሇያየ መንገዴ ከመግሇፅ አሌተቆጠበም፡፡ በዚህ ረገዴ በጣም 

የሚያስገርም ሉባሌ የሚችሇው አገሊሇፅ የቀዴሞው የግብፅ የውሃ ሃብት ሚኒሰቴር 

ሇኢትዮጵያ የሰጡት ማስጠንቀቂያ ነው፡፡ የቀዴሞው ገዢ መዯብ አባሌ የሆኑት 

እኚሁ ግሇሰብ ሇአሌምስሪ አሌየውም እንዯገሇፁት ከሆነ ኢትዮጵያ ታሊቁን ግዴብ 
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ሇመስራት መወሰኗ የአባይን ውሃ ሙለ በሙለ ሇመቆጣጠር ያሊትን ፍሊጎት 

የሚያሳይ ነው፡፡ ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ ሇመቆጣጠር አራት ግዴቦች ሇመስራት 

ወስናሇች፡፡ ይህም ሲሆን በእነዚህ ግዴቦች የሚጠራቀመው የውሃ ሃብት ብዛት ከ141 

ሚሉያርዴ ሜትር ኪዊብ በሊይ ይሆናሌ፡፡ ከናስር ግዴብ ጋር ሲነፃፀር የናስር 

ግዴብ 120 ሚሉያርዴ ሜትር ኩብ ብቻ ነው፡፡ ግዴቦቹ ተጠናቀው ስራ ሊይ ከዋለ 

በአመታት ውስጥ የናስር ግዴብ ወዯጭቃነት እንዯሚሇወጥ የውሃ ኤክስፐርቶች 

ይናገራለ፡፡ እነዚህን ግዴቦች በአባይ ወንዝ ሊይ ተግባራዊ ማዴረግ የናስርን ግዴብ 

የውሃ ክምችት ወዯ ኢትዮጵያ ተራሮች እንዯመገሌበጥ ይቆጠራሌ፡፡ ይህ ማሇት 

ዯግሞ ኢትዮጵያ ወዯ ግብፅ የሚመጣውን የውሃ ጠብታ ሙለ በሙለ ተቆጣጠረች 

ማሇት ነው ሲለ ተናግረዋሌ፡፡  

ኢትዮጵያ ግዴብ በመስራቷ ወዯ ግብፅ ጠብታም ውሃ እንዲይፇስ 

ታዯርጋሇች በሚሇው የሚኒስትሩ አፇታሪክ ሊይ ሇመጨመር የሚዲዲቸው አንዲንዴ 

ግብፃዊያን የኢትዮጵያን ጎረቤቶች በማስተባበርና አሇም አቀፊዊ የተፇጥሮ ሃብት 

ተሟጋች ዴርጅቶችን በመጠቀም ግብፅ በኢትዮጵያ ሊይ ጫና እንዴታዯርግ 

መጠየቃቸውን አሌመስሪ አሌየውም በመጋቢት 23 ጽሑፈ ይፊ አዴርጓሌ፡፡  

ከዚህ ሇመገንዘብ እንዯሚቻሇው በግብፅ ውስጥ ሁሇቱም አመሇካከቶች ጎን 

ሇጎን እንዯሚኖሩ ነው፡፡ በእኛም አገር የሰከነውና የህዝቦችን የጋራ ጥቅም 

በሚያራምዯው አስተሳሰብና ጎረቤትህን በማዯህየት አስተሳሰብ መካከሌ ሌዩነት 

እንዲሇ ሁለ ግብፅም ውስጥ የትምክህትና የትብብር አመሇካከቶች በተሇያየ ጎራ 

ተሰሇፇው ይገኛለ፡፡ የትምክህትና ጉሌበትን የማሳየት አመሇካከት ያሇቀቃቸውና 

ስርዓታቸው በቀውስ በመናጡ የሌባቸውን ማዴረስ የተሳናቸው የቀዴሞ የግብፅ 

መሪዎች bጎረቤቶቻችንÂ በአሇም አቀፍ የተፇጥሮ ሃብት ተሟጋች ዴርጅቶች 

አማካይነት ኢትዮጵያን ሇማተራመስ ቆርጠው ተነስተዋሌ፡፡  

ከአብዛኛዎቹ ጎረቤቶቻችን ጋር መሌካም ግንኙነት የመሰረትን በመሆናችን 

የግብፅ ገዢዎች ውጥን የሚሞከር ከሆነ በኤርትራና በሶማሉያ አክራሪዎች 

አማካኝነት መሆኑ አይቀርም፡፡ ከሊይኛው የአባይ ተፊሰስ አገሮች  የሚመዯብ 

ቢሆንም የኤርትራ መንግሥት በላሇ አቅሙ አዱሱን ስምምነት ሇማዯናቀፍና 
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ሇሙባረክ መንግሥት የነበረውን ታማኝነት ሇመግሇፅ ያሇማሰሇስ የሰራ መሆኑ 

ይታወቃሌ፡፡ ስሇዚህም በዚህ ረገዴ የተሇየ ነገር ይመጣሌ ተብል አይታሰብም፡፡  

የግብፁ ሚኒስትር ከገሇፁት የግብፅ እስትራቴጂ አዱሱ ሚስጥር የተፇጥሮ 

ሃብት ተሟጋች ዴርጅቶችን በመጠቀም ኢትዮጵያ ሊይ ጫና መፍጠር መሆኑ ግን 

የእነዚህን ዴርጅቶች ያሇፇና የወዯፉት እንቅስቃሴ በፅሞና መመርመር የሚጠይቅ 

ሆኖ ይገኛሌ፡፡ የተፇጥሮ ሃብት ተሟጋች ነን የሚለ ዴርጅቶች  ቁጥራቸው 

እየጨመረ የሄዯ ሲሆን በየአገሩ በሚካሄደ የሌማት ፕሮጀክቶችን በተሇይ በታዲጊ 

አገራት የሚሰሩ የሌማት ስራዎችን አለታዊነት በመስበክ የሚታወቁ ናቸው።  በዚህ 

መሰረት አሊስፇሊጊ የተፇጥሮ ሃብት ጫና እንዯማያሳዴር በጥናት የተረጋገጠውን 

የግሌገሌ ጊቤ 3 ፕሮጀክት በመቃወም ሲዘምቱበት ከርመዋሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ሲካሄዴ 

የከረመውን ዘመቻ በኬንያ ውስጥ ያለ የውጭ ሰዎች የቀሰቀሱትና የሚያራምደት 

ሲሆን አሁን ዯግሞ አንዲንዴ ግብፃዊያን ባሇሰሌጣናት ይህንኑ ስሌት በአባይ ሊይ 

የሚካሄዯውን ግዴብ ግንባታ ሇማዯናቀፍ ሉጠቀሙበት ተዘጋጅተዋሌ፡፡ 

መንግሥታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የተቀቡት ቀሇም የተፇጥሮ ሃብት ጥበቃ ቢሆንም 

ሇከፇሊቸው ሁለ የሚጮሁ መሆናቸውን የተገነዘቡት ግብፆች በፉት ሇፉት መፊጠጥ 

የማያዋጣ መሆኑን ሲገነዘቡ አሁን ወዯ ተፇጥሮ ሃብት ተሟጋች ዴርጅቶች 

ፉታቸውን ማዞር ጀምረዋሌ፡፡ ዯግነቱ ታሊቁ የሚላኒየም ግዴብ በሚገነባበት ቦታ 

ሊይ የሚኖሩና ወዯ ተሻሇ ቦታ የሚሰፍሩ ኢትዮጵያዊያን ስምንት መቶ ቤተሰቦች 

ብቻ መሆናቸው ነው፡፡ እነዚህም በበቂ ሁኔታ በተዯረገ ዝግጅት ወዯ ተሻሇ አኗኗር 

የሚሸጋገሩ በመሆናቸው ሇተፇጥሮ ተሟጋች ነን ባይ ዯርጅቶች የግዴቡን ስራ በምን 

ምክንያት ሉቃወሙት እንዯሚችለ ውሇን አዴረን የምናየው ይሆናሌ፡፡  


