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 “የውሃ ጦርነት” የማይነሳባቸው ምክንያቶች 

 

ዘአማን በላይ  bzaman@yahoo.com 

 

እንደ ፈር መያዣ 

 የራሳቸውን ፖለቲካዊ አሊያም ሌሎች ተቀጥላ አጀንዳዎችን የሚከተሉ ግለሰቦችና በግብፅ 

መንግስት ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ በዘመነ ሙባረክ ኋላቀር አስተሳሰብ የሚመሩ ገዥ መደቦች 

እንዲሁም ታላቁን የህዳሴ ግድብ “የፖለቲካ ቁማር” ካርድ አድርገው ለመጠቀም የሚሹ ፅንፈኛ 

ተቃዋሚዎች ‘በዓባይ ወንዝ ምክንያት ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል’ የሚል መላ ምት ሲሰጡ 

ማድመጥ የተለመደ ሆኗል። ዕውነታው ያልገባቸው ወይም ሊገባቸው የማይፈልጉ አንዳንድ የሀገር 

ውስጥና የውጭ መገናኛ ብዙሃንም ይህንኑ የጦርነት ጉሰማን እየተቀባበሉ ሲያንበለብሉት መስማት 

አዲስ ጉዳይ አይደለም። 

 ታዲያ ፖለቲከኞቹም ይሁኑ መገናኛ ብዙሃኑ እንዲህ ዓይነቱን በማስረጃ ላይ ያልተመሰረተ 

የጦርነት ነጋሪት ጉሰማን የሚያሰሙት ፊት ለፊት የማይታይ ህቡዕ አጀንዳቸውን ለማሳካት 

ከመፈለግ አኳያ እንጂ፤ ለኢትዮጵያና ለግብፅ ህዝቦች አስበውና ተቀርቁረው አለመሆኑ ግልፅ ነው። 

ታዲያ ይህን ሃቅ ከግብፅ ገዥ መደቦች ምልከታ አንፃር ብንመለከተው እንኳን ጦርነትን ጨምሮ 

“…ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው፣ የዓባይ ውሃ አንድም ጠብታ የሚቀንስብን ከሆነ በደማችን 

እንለውጠዋለን ” የሚለው ዛቻ አዘል ያረጀ ያፈጀ እሳቤ፤ አዲሱ የመሐመድ ሙርሲ መንግስት 

በሀገር ውስጥ ያለበትን የፖለቲካ ትኩሳትና አጣብቂኝ ማስቀየሻ መሆኑ ከማንም የተሰወረ 

አይደለም። የካይሮ መንግስት አነስተኛና ጥቃቅን ተቃዋሚዎችም ቢሆኑ፣ ህዝባቸውን ያስደሰቱ 

እየመሰላቸው ‘መንግስት ለግብፅ ህዝብ ምንም አልሰራም’ እያሉ ጦርነትን በአማራጭነት 

የሚያቀርቡት የሙርሲን አስተዳደር በማጣጣል የህዝብ ድጋፍ ለማግኘት የሚያደርጉት አጓጉል 

ፖለቲከኝነት መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው።  

ከዚህ ባሻገርም እንዳንድ የሙባረክ ዘመን አስተዳደር የሙት መንፈስ ዛሬም ድረስ 

ያልለቀቃቸው አንዳንድ የግብፅ ጡረተኛ ጄኔራሎችና የቀድሞ ወታደራዊ መኮንኖች “…በውሃ ጥም 

ተቃጥሎ ከመሞት፣ በፍልሚያ መሞት ይመረጣል” በማለት ከህዳሴው ግድብ ግንባታ ዓላማና ግብ 

ጋር ፈፅሞ የማይገናኝ “ሙባረካዊ” የጦርነት ድቤን ሰሞኑን በመምታት ላይ የሚገኙት አንድን 
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የተቀበረ ፖለቲካዊ እሳቤ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እንዲያንሰራራ ለማድረግ ከመፈለግ የመነጨ 

መሆኑን ለዚህ ፅሑፍ አንባቢ ማስታወስ ለቀባሪው የማርዳት ያህል ይሆንብኛል።  

 ይሁንና ሁለቱም የግብፅ ኃይሎች በዚህ ረገድ የህዝባቸውን ቀልብ ከመግዛት አኳያ 

የተሳካላቸው አይመስልም። ምክንያቱም አብዛኛው የግብፅ ህዝብ ከዓባይ የፖለቲካ ጨዋታ ውጪ 

ሆኖ ሙሉ ኃይሉን በራሱ ውስጣዊ ችግር ላይ ማተኮሩ ነው። እናም የህዝባቸውን ቀልብ ለመሳብ 

በሁለቱም ኃይሎች ለመፍጠር የተሞከረውና ወንድም የሆነው የዚያች ሀገር ህዝብ ፀረ-ኢትዮጵያ 

አቋም እንዲይዝ የተደረገው ጥረት ሰሚ ጆሮ አጥቶ በግብፅ በረሃዎች ውስጥ ቀልጦ ቀርቷል ማለት 

ይቻላል— ጦርነትን እንደ ችግር መውጫ ቀዳዳ የሚመለከቱ ፅንፈኞች የማይሳካ አታሞ ደላቂነት 

እንደተጠበቀ ሆኖ ማለቴ ነው። 

 ሀገራችን ውስጥም ቢሆን የሙባረክ ቅሪቶች ወይም ዜግነታቸው ግብፃዊያን የሆነ የሚመስሉ 

ኃይሎች ገና ከጅምሩ በሰበብ አስባቡ የህዳሴውን ግድብ ከመቃወም አልፈው፤ የሀገራችንን ህዝብ 

ወኔ ለመስለብ ‘ግድቡ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ሊያስከትል ይችላል’ በማለት የጠነቆሉና ያስጠነቆሉ 

ጦርነት ናፋቂ ፅንፈኞች መኖራቸው አልቀረም። ከእነርሱ የላቀውና ብሔራዊ ጥቅሙን ጠንቅቆ 

የሚያውቀውን የሀገራችንን ህዝብ አቅጣጫ ማሳት አልቻሉም እንጂ። በሌላ በኩልም የግብፅ 

መንግስት ተላላኪው ኦነግ አባል የሆኑትና ሰርክ በአሜሪካ ድምፅ አማርኛው ክፍል “ተንታኝ” 

እየተባሉ በመቅረብ “ኦነጋዊ” ዲስኩራቸውን “እንዲያራግፉ” የሚጠየቁት እንደ አቶ ጃዋር መሐመድ 

ዓይነት አሳፋሪ ዜጎች፤ ‘ኢትዮጵያ ግዙፉን የህዳሴ ግድብ አቁማ ትናንሽ ግድቦችን ካልገነባች 

የግጭት ሰለባ ልትሆን ትችላለች’ በማለት የግብፅ መንግስትን አቋም ባንዳ ሆነው ከማንፀባረቅ 

አልቦዘኑም።  

ግና የዚህ የተሳሳተ አስተሳሰብ ቀማሪዎች የሆኑት አንዳንድ የሀገራችን የውስጥም ይሁን 

የውጭ ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች፤ ልክ እንደ ግብፁ ሁሉ ሀገር ቤት ውስጥ ‘ልማታችን ፊት ደንቃራ 

ሆናችሁ አትቁሙ’ ከመባል ውጪ የህዝቡን ይሁንታ ማግኘት አልቻሉም። አዎ! የሀገራችን ህዝብ 

ፍትሐዊና ሚዛናዊ በመሆኑ የጦርነት አላሚዎቹን ጥንቆላና ተላላኪነት ወደ ጎን በማለት የመፃዒ 

ህዳሴው አንዱ ፈር ቀዳጅ የሆነውን ግድብ በገንዘቡ ቦንድ በመግዛት እንዲሁም በጉልበቱና 

በዕውቀቱ ለመገንባት ቁርጠኛ አቋም ይዞ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። የእነዚህን ወገኖች ‘ሀገር፣ 

ሀገር የማይሸት’ ባዶ ወሬን አሽቀንጥሮ በመጣል፤ የበይ ተመልካች የሆነበትን ያለፉ ዘመናትን 

እያስታወሰ በቁጭትና በእልህ የህዳሴውን ግድብ በሶስትዮሽ ተጠቃሚነት ዙሪያ በተያዘው ዕቅድ 

መሰረት ሳይጨመርና ሳይቀነስ በራሱ አቅም ለመገንባት ደፋ ቀና እያለ ነው።          

 ታዲያ እዚህ ላይ ሁለት መቶ ዓመታትን የኋሊት ተንደርድረው በ19ኛው ክፍለ ዘመን 

አሮጌ እሳቤ ‘አንድ ጠብታ ውሃ ከተነካብን ጦርነት ይከሰታል’ የሚሉ ጊዜ ያለፈባቸው የግብፅ 
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ፖለቲከኞችን እንዲሁም ሌላው ቢቀር የግድቡን ሀገራዊ ጠቀሜታ ወደ ጎን በማለትና በመቃወም 

ተራ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚቋምጡ የሀገራችን የጦርነት ጠንቋዮችን አሉባልታ መመርመር 

ያስፈልጋል። ይህም ውድ አንባቢዎቼ በተፋሰሱ ሀገራት (በተለይም በግብፅና በኢትዮጵያ) መካከል 

ጦርነት የማይፈጠርባቸውን ምክንያቶች እንዲገነዘቡ ለማድረግ ጠቃሚ ይመስለኛል። እናም 

ለሁለቱም ሀገራት ጠብ-አጫሪና ደም ናፋቂ አባባሎች እግረ-መንገዳዊ ምላሽ በመስጠት፤ ለምን 

ጦርነት እንደማይሰት የሚያስረዱንን ነጥቦች በመንቀስ ለማቅረብ እሞክራለሁ—‘የዜሮ ድምር እሳቤ 

ይሰራልን?፣ ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ ናቸውን? እንዲሁም አማራጩ ምን ይሁን?’ የሚሉ 

ርዕሰ ጉዳዮችን በማንሳት። 

የዜሮ ድምር እሳቤ ይሰራልን? 

 ከቅርብ ጊዜ ታሪካችን ስንነሳ ግብፅ ወደ ዘመናዊ መንግስታዊ የአስተዳደር ዘይቤ ውስጥ 

ከገባችበት ከ19ኛው ክፍለ-ዘመን ጀምሮ ላለፉት ሁለት መቶ ዓመታት ያህል የዓባይን ውሃ ያለ 

ከላይ ስትጠቀም የመኖሯን ዕውነታ እንገነዘባለን። እናም በተለያዮ ጊዜያት ወደ ስልጣን የሚመጡ 

የግብፅ ገዥ መደቦችም ርዕዮተ-ዓለማቸው አሊያም የውስጥ ፖሊሲያቸው ምንም ይሁን ምን የዓባይ 

ውሃ ጉዳይን እንደ ፖለቲካ አደንዛዥ ዕፅ ሲጠቀሙበት ቆይተዋል። ከዚህ አልፈውም “እኛ ብቻ 

እንብላ፣ ሌላው ቆሞ ይመልከተን” በሚል የዜሮ ድምር እሳቤን የሙጥኝ በማለትና እ.ኤ.አ. የ1929 

እና የ1959 የቅኝ ግዛት ውሎችን በማጣቀስ “ዓባይ የግብፅ ስጦታ ነው” እያሉ በተለይም የዓባይ 

ውሃ ምንጭ የሆነው ሀገራችንን በወንዙ ላይ አንዳች ዓይነት ግድብ እንዳትገነባ በዓይነ ቁራኛ 

ሲከታተሏት ቆይተዋል።  

 ካይሮዎች በዚያ ዘመን ኢ-ፍትሃዊ አስተሳሰብ እየተመሩም የራስጌ የተፋሰሱን ሀገራት 

ከቁብ ሳይቆጥሩ ከዓባይ ወንዝ 55 ነጥብ አምስት ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ በመጠቀም አስዋን 

ግድብን መገንባት ችለዋል። እ.ኤ.አ. በ1959 ግብፅ ከካርቱም መንግስት ጋር ባደረገችው አዲስ 

ስምምነት 18 ነጥብ አምስት ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ለሱዳን እንዲርሳት አድርጋለች 

(በአስገዳጅነት ሰጥታታለች ቢባል የሚቀል ይመስለኛል)። ታዲያ ከፈለገ-ግዮን ተነስቶ በሱዳን 

በረሃዎች እያቆራረጠ ግብፅ ለሚደርሰው ዓባይ ጠብታ ውሃ ሳታበረክት የወንዙን የአንበሳውን ድርሻ 

በመውሰድ ለብቻዬ መጠቀም አለብኝ የሚል ሃሳብ ስታራምድ የኖረችው ግብፅ፤ በቀድሞ ገዥዎቿ 

አማካኝነት በሀገራችን ላይ ለመፍጠር ያልሞከሩት ሴራ እንዲሁም ያልተናገሩት ዛቻና ማስፈራሪያ 

አልነበረም። 

እናም የዜሮ ድምር እሳቤያቸው መሰረት እንዲይዝላቸው ካደረጓቸው ድርጊቶች መካከል 

ጥቂቶቹን አለፍ፣ አለፍ እያልን መመልከት ዛሬ በአዲሱ የሙርሲ መንግስት ውስጥ ጦርነት እንደ 

አማራጭ “ክፍት” እንዲሆን የሚሹ የሙባረክ ዘመን ቅሪቶችን ማንነት በውል እንድናውቃቸው 
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ያደርገናል።…ግብፅን በአዲስ ዘይቤ ያስተዳደሩ የነበሩት እነዚህ ገዥ መደቦች የዓባይን ውሃ 

አንጡራ ሀብታቸው አድርገው የሚቆጥሩ ናቸው፡፡ ይህ አምባገነናዊ አቋምም በጋማል አብዱልናስር 

የስልጣን ዘመን ይበልጥ ስር የሰደደበት ሁኔታ እንደነበር ይታወሳል።  

የአንዋር ሳዳት መንግስትም የዓባይን ውኃ በብቸኝንት ለመጠቀም ከፍተኛ ፍላጎት ያለው 

መሆኑን በተግባሩ አረጋግጦ አልፏል። የአስዋን ግድብን በመገንባት ግብፅ በዓባይ ወንዝ ላይ 

ያላትን ተጠቃሚነትና ቁጥጥር ለማጠናከር ተንቀሳቀሷል፡፡ ሱዳን የግብፅን ተጠቃሚነት መብት 

የሚያስከብር ስምምነት እንድትፈርም በማስገደድም ከፍተኛ ድርሻ ነበረው፡፡ ከእስራኤል ጋር 

የሠላም ስምምነት በፈረመበት ወቅትም፤ የሳዳት አስተዳደር የዓባይ ጉዳይ እንደ አንድ መሰረታዊ  

የጋራ አጀንዳ አንስቶት ነበር፡፡ የግብፅ ዕጣ- ፈንታ የሚወሰነው በፍልስጤሞች ነፃነት ሳይሆን፤ 

በአባይ ውኃ በመሆኑ በዚሁ ጉዳይ ላይ ማተኮሩ  ከምንም በላይ አስፈላጊ መሆኑን በመወትወት 

የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየር ተጠቅሞበታል፡፡ 

 የሳዳት አስተዳደር የዜሮ ድምር እሳቤውን ሲያጠናክርም ‘የተፋሰሱ ሀገራት ወንዙን 

ገድበው ግብፅን ከማጥፋታቸው በፊት፤ ይህንን በብቃት መመከት የሚችል መንግስት ማቋቋም 

ወሳኝ ነው’ እያለ በተደጋጋሚ በመለፈፍ ህዝቡን ሲያታልለው ነበር፡፡ ይህ የግብፅ መንግስት በዚህ 

ብቻ ተገድቦ አልኖረም፡፡ የዓባይ ተፋሰስ ሀገራትን ከባዶ ሜዳ እየተነሳ ሲያስፈራራና ሲያስጠነቅቅ 

ኖሯል፡፡ ለዚህም ከሚያስፈልገው በላይ ወታደር ከማደራጀት ባሻገር፤ በምናቡ የፈጠረውን አደጋ 

“እከላከላለሁ” በሚል መፈክር “በአፍሪካ ጫካዎች ሊዋጋ የሚችል ልዩ የውጊያ ስልጠና የተሰጠው 

ወታደር አሰልጥኛለሁ” በማለት በሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ላይ  ተፅዕኖ ለማድረስ ተረባርቧል፡፡  

በሳዳት እግር የተተካው የሙባረክ መንግስትም ቢሆን፤ የስልጣን መንበሩን በተረከበ 

ማግስት እንዲሁ ከአሮጌው ሥርዓት ጋር ተመሳሳይ የሆነ የዜሮ ድምር እሳቤ ጨዋታን በአቋም 

ደረጃ ይዞ ነበር የቀጠለው፡፡ ይህ ሥርዓት ሁሉንም የናይል ተፋሰስ ሀገራት ጥቅም የግብፅ 

ተጠቃሚነት ላይ አንዳች እንከን በማይፈጥር መልኩ ለማስጠበቅ ሲደረጉ ለነበሩ ተደጋጋሚ 

ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ሁሉ አዎንታዊ ምላሽ ሳይሰጥ መቆየቱም ይታወሳል። ከዚህ ይልቅ 

በኤርትራ መንግሰት ነጭ ለባሽነት በማሰለፍ ቀጥታ ወረራ እንዲያደርግ በመገፋፋት እንዲሁም 

ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎችን በመፍጠርና በመደገፍ ሀገራችንን የማዳከም እንቅስቃሴን ሲከተል 

ኖሯል። ግና ምን ያደርጋል!?—ስርዓቱ የዓባይ ወንዝን አጠቃቀም በተመለከተ ይዞት የቀጠለው 

“ሌላው እየተራበ እኔ ልጥገብ” የሚል ሁሉንም የመመኘት አባዜ ለውጥ ሳያመጣለት ነበር በህዝባዊ 

ማዕበል ሊንኮታኮት የቻለው፡፡ እናም የግብፅ ገዥዎች ሁኔታ በድምሩ ሲታይ ከናስር እስከ ሙባረክ 

ድረስ የነበሩት ገዥ መደቦች በአባይ ወንዝ ላይ ፍፁም ያልሰለጠነና የስግብግብነት አቋም 

ሲያራምዱ የኖሩ የዜሮ ድምር ጨዋታ አራማጆች የነበሩ መሆናቸውን ለመረዳት አይከብድም፡፡  
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ዛሬም በሙርሲ አስተዳደር ውስጥ ያሉት የእነዚህ ገዥ መደብ ቅሪቶች ሁሉንም የመመኘት 

ዳሩ ግን ሁሉንም የማጣት ዳፋ የሚያስከትለውን የዜሮ ድምር ጨዋታ አስተሳሰብን ለማቀንቀን 

እንደሚሹ በይፋ ነግረውናል። እንደ እውነቱ ከሆነ እነዚህ አዲሶቹ የግብፅ ገዥ መደቦችና የሙባረክ 

ቅሪቶች ይህንን ያረጀ አስተሳሰብ እየተናገሩ ያሉት በ19ኛው ክፍለ-ዘመን አይደለም— ሁሉም ነገር 

በሰጥቶ መቀበል መርህ ገቢራዊ በሚሆንበት በ21ኛው ክፍለ-ዘመን እንጂ። ታዲያ ሉላዊነት 

(Globalization) በነገሰበት በዚህ ስልጡን ክፍለ-ዘመን የ19ኛውን ክፍለ-ዘመን ኋላ ቀር እሳቤን 

እያቀነቀኑ ዜሮ ድምር ጨዋታ እሳቤ መመራት ቦታ የሌለው መሆኑ ከወዳጆቻችን ግብፆች 

የሚሰወር ጉዳይ አይመስለኝም።  

ማንም አሸናፊ የማይሆንበትን የጦርነት ድቤን “…ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው፣በውሃ 

ጥም ከመሞት ተፋልሞ መሞት ይሻላል…ምንትስ” እያሉ በመምታት አላስፈላጊ ዛቻን መፍጠር 

የትኛውንም ወገን የማይጠቅም ብቻ ሳይሆን፤ መዘዙም የከፋ ይሆናል። ተግባሩ የዜሮ ድምር 

ጨዋታ በመሆኑም፤ ሁሉንም ለማግኘት ሲባል ሁሉንም የሚያሳጣ ውጤት ሊኖረው ይችላልና። 

ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ቢሆን ለዜሮ ድምር ጨዋታ ጆሮውን አያውስም፤ አፍሪካ ህብረትና 

የምስራቅ አፍሪካ በይነ-መንግስታትም /ኢጋድ/ እነዲሁ። እናም በዚህም አለ በዚያ እንዲህ ዓይነቱ 

እሳቤ ጎጂ መሆኑን ለግብፆች መንገሩ ለቀባሪው የማርዳት ያህል ነው—ቢያንስ በመርህ ደረጃ ጦርነት 

ሊያስከትል የሚችለውን የከፋ ችግር ካይሮዎች ካላቸው ታሪካዊ ልምድ ጠንቅቀው ስለሚያውቁት 

ነው።  

እስቲ አሁን ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ የዜሮ ድምር የፖለቲካ ጨዋታን ወደ ሚያራምዱት 

የሀገራችን ጥቂት የተቃውሞ ክፍል እሳቤዎች እናምራ። እነዚህ ወገኖች ኢትዮጵያ አባይን ለልማት 

ስራ ለማዋል እያረገች ያለችው ጥረት ከግብፅ ጋር ጦርነት የሚጭር ምንም አይነት አዝማሚያ 

በሌለበት ሁኔታ “ጦርነት…ጦርነት…” እያሉ መጮሃቸው፤ፍፁም ጦርነት ናፋቂ መሆናቸውን 

በገሀድ የሚያሳብቅባቸው ነው። ዛሬ ዓለም በምን አይነት የአስተሳሰብ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ 

እውቀት የሌላቸው እንደሆኑም ከልፈፋቸው መረዳት አያዳግትም- ተቃዋሚዎች የ21ኛው ክፍለ 

ዘመን ኋላ ቀር አስተሳሰብ ውስጥ ዛሬም እየዋኙ የሚገኙ ናቸውና።  

ታዲያ ይህ ማንነታቸውም ከእነዚህ ወገኖች መሰረታዊ ፍላጎት የሚመነጭ ነው፡፡ እርግጥም 

ተቃዋሚዎቹ የዓባይን ወንዝ መገደቡ ትርፉ ጦርነት ሊሆን እንደሚችል እንኳንስ እነርሱ 

ለቀደሙት የግብፅ አምባገነናዊ ስርአቶችም እርግጠኛ አልነበሩም፡፡ እውነታው ምንም ይሁን ምን 

ዋነኛው ግባቸው የግብፅ ባለስልጣናትን በር ማንኳኳት ከመሆን የሚዘል አይመስለኝም። በእነርሱ 

እሳቤ፤ ግብፆች አባይን በብቸኝነት ለመጠቀም እስካሰቡ ድረስ አቋማቸውን ሊያራምድላቸው 

የሚችል ኃይል ሀገራችን ውስጥ መፈለጋቸው አይቀርም የሚል የቅዥት ተስፋ አለ፡፡ ከዚህ አኳያ 
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ተቃዋሚዎች የሚያካሄዷቸው ሴራዎች የግብፅን ባለስልጣናት ቀልብ የሚስብ ብቻም ሳይሆን፤ 

የተለያዩ ድጋፎችም እንዲያገኙ ምቹ አጋጣሚን የሚፈጥርላቸው የሚመስላቸው ናቸው—ምንም ጠብ 

የሚል ነገር ባያስገኝላቸውም። ታዲያ እዚህ ላይ የኦነጉ ሰው አቶ ጃዋር መሐመድ በባንዳነት 

ግብፅን በመወከል “…ኢትዮጵያ ግዙፉን ግድብ ትታ ትናንሽ ግድቦችን መስራት አለባት” በማለት 

ያራመዱት ፀረ-ሀገር አጀንዳ በሀገራችን ዘንድ ቅንጣት ያህል ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ማወቅ 

አለባቸው። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ አጀንዳው የሀገራችን ህዝብና መንግስት እንጂ የባንዳው 

ኦነግ ስላልሆነ እርሳቸውን ስለማያገባቸው ነው። በመሆኑም የሀገራችን ህዝብና መንግስት ግድቡን 

ከጅምሩ ሲያቅዱት ሶስቱንም የተፋሰሱን ሀገራት በሚጠቅም መልኩ ካለው ጠቀሜታ አኳያ 

መዝነውት ነው። ስለሆነም በግብፅም ይሁን በተላላኪዎቹ እነ ጃዋር የሚቀርብ ግድቡን የማዘግየት፣ 

ለተወሰነ ጊዜ የማቋረጥ አሊያም ከነ አካቴው ማቆምና ትናንሽ ግድቦችን ፈፅሞ ተቀባይነት 

የሌላቸው ቀቢፀ-ተስፋዎች መሆናቸውን መገንዘብ ይገባል። ከዚህ ይልቅ ግድቡ አሁን ያለውን 

ግለት ጠብቆ የሚጓዝ መሆኑን እነ እንቶኔ ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል።   

በዚህም አለ በዚያ ግን ዛሬ በሀገራችን ጦርነትን የሚናፍቅ ስርዓት የሌለ መሆኑን መረዳት 

ተገቢ ነው። ስርዓቱ ዘወትር ጦርነትን ለማራቅ የሚተጋ እንጂ፤ የሚመኝ አለመሆኑን በተግባር 

ያረጋገጥነው እውነት ነው። ለዕድገት የሚያደርገው ርብርብም፤ ድህነትን በመቅረፍ ልማትን 

ለማምጣት ያለውን ቅርጠኝነት የሚያረጋግጥ ነው። እናም ጦርነትን የሚያስመዝዝ፣ ሕዝብን 

የሚያስፈጅ ልማት በመሰረቱ በዚች ሃገር አይካሄድም፤ሊካሄድም አይችልም። መንግስት የህዳሴውን 

ግድብ ለመገንባት እቅድ በያዘበት ወቅት ጀምሮ ከግብፅና ከሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ጋር 

ያካሄዳቸው የዲፕሎማሲ ጥረቶችም አስቀድሞ የስጋት ምንጮችን ለማድረቅ ያስቻለው ከመሆኑም 

ባሻገር፤ በዲፕሎማሲያዊው መስክ የማሳመንና ተፅእኖ የመፍጠር ከፍተኛ ብቃቱንም የሚያመላክት 

ነው። ሰሞኑን የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀገራችን ድረስ በመምጣት ከኢትዮጵያ አቻቸው 

ከዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ጋር ያደረጉት ውይይት የዚህ ሃቅ አስረጅ ይመስለኛል። እናም 

በእኔ እምነት ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው የዜሮ ድምር ጨዋታ እሳቤ ተቀባይነት ማጣቱ 

ምክንያታዊነት በውሃ ሳቢያ የሚነሳ ጦርነት ሊኖር እንደማይችል የሚያረጋግጡ ይመስለኛል።  

               ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ ናቸውን? 

ዕውቁ የቻታም ሃውስ ፀሐፊና ምሁር ሃሪ ቬርሆቨን በዓባይ ወንዝ ምክንያት የውሃ ጦርነት 

ለምን እንደማይካሄድ በያዝነው ወር ውስጥ ባቀረቡት ፅሑፍ ላይ እንደገለፁት፤ ምንም እንኳን 

የሙርሲ አስተዳደር “…ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ ናቸው” ቢልም በአሁኑ ወቅት በግብፅ 

ውስጥ ያለው ከባቢያዊ ክፍፍልና አለመረጋጋት ጦርነትን ሊሸከም የሚችል ፋይናንስ የለውም ባይ 

ናቸው። ሆኖም ግን በዋነኝነት የግብፅ ብቸኛ “የውሃ ኃያልነት” ካለፉት 15 ዓመታት ጀምሮ 
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በተለያዩ ምክንያቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸራረፈ በመምጣቱ ምንም ማድረግ እንደማትችል 

ያስረዳሉ— “ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ አይደሉም” በማለት። ታዲያ ለዚህ ድምዳሜያቸውም 

ሶስት አስረጆችን በምክንያትነት አቅርበዋል። 

አንደኛው በሆስኒ ሙባረክ ይመራ የነበረው የካይሮ መንግስት በውጭ ፖሊሲው ያገለለ 

ቀመር ይመራ ስለነበር ይህ የተሳሳተ እሳቤው ዋጋ ያሰከፈለው መሆኑ ነው። ይህ መንግሰት 

እ.ኤ.አ. በ1989 ዓ.ም ሱዳን ውስጥ ወታደራዊ- እስላማዊ አብዮት ካደረገው መንግስት ጋር በነበረው 

ግንኙነት ጥሩ አልነበረም። ከዚህ በተጨማሪም ግብፅ ደቡብ ሱዳን የራስዋን ዕድል በራስዋ 

እንዳትወስን ዋነኛ ተቀናቃኝ ነበረች—ምንም እንኳን ሀገሪቱ የራስዋን መንግስት እንዳትመሰርት 

ማድረግ ባትችልም። የሙባረክ መንግስት በአፍሪካ ህብረት ላይ በዘዴ ያሳይ የነበረው ፍላጎት 

የማጣት ሁኔታ ግብፅ በናይል ወንዝና በአካካቢው ላይ የነበራትን ተፅዕኖ ቀንሶታል ባይ ናቸው። 

ሁለተኛው ግብፅ ውስጥ የሙባረከን መንግስት ያስወገዱትና ምክንያት የሆኑት ስራ አጥነትና 

ሙስና ላለፉት 15 ዓመታት በሀገሪቱ ሲንሰራፉ፤ የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ግን ራሳቸውን በአዲስ 

የለውጥ ጎዳና ውስጥ አስገብተዋል። በዚህም የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ 

ዜናዊ ተጨባጭ የልማት ዕድገት በማስመዝገባቸውና ምርጥ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በመቅረፃቸው 

ምክንያት ሀገራቸውን በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ከምትታወቅበት ዝቅተኛ ደረጃ ወደ 

ከባቢያዊ ሃያልነት ቀይረዋታል።  

ሶስተኛው ደግሞ ምንም እንኳን የያኔው የግብፅ መንግስት በወቅቱ የነበረውን ተሰሚነት 

በመጠቀም የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት በዓባይ ላይ አንዳችም ግድብ እንዳይገነቡ ለማድረግ 

ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ብድር እንዳያገኙ ሲያከላክል የነበረ ቢሆንም፤በአሁኑ ወቅት 

የቻይና ባንኮችና ኢንጂነሮች በቀጣናው አካባቢ በመገኘታቸው ይህ ዘዴ ሊሰራ የሚችል 

አለመሆኑን ያስረዳሉ። ሱዳንና ኢትዮጵያ በዚህ አዲስ ክስተት ተጠቃሚ በመሆናቸውም ራሳቸውን 

በከባቢያዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ በመለወጥ ላይ ይገኛሉ። እናም ሁለቱ ሀገራት የውሃ ችግሮቻቸውን 

ለማሻሻል፣ የምግብ ምርታቸውን ከፍ ለማድረግና ለኢንዱስትሪዎቻቸው የሚያስፈልጋቸውን 

የኤሌክትሪክ ሃይል ለማመንጨት ከ25 በላይ ትላልቅ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦችን 

እየገነቡ ነው አሊያም ለመገንባት ዕቅድ ይዘዋል። ይህ ሁኔታም ኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ 

ሁሉንም ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ በምክንያታዊነት ላይ ተመርኩዛ እንድትገነባ አስችሏታል። 

ምንም እንኳን ፀሐፊው የቻይና በአካባቢው መገኘት ቀደም ሲል ግድብ ለመገንባት 

የነበረውን ተግዳሮት ዋጋ አሳጥቶታል ለማለት ታላቁ የህዳሴ ግድብ እግር አይገጥመውም ቢሉም፤ 

ግድቡ የሚገነባው ግን በሀገራችን ህዝቦች ላብና ወዝ እንጂ በብድር አለመሆኑን እዚህ ላይ አስምሬ 

ማለፍ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ገና ከጅምሩ ግድቡ ሲጠነሰስ ከእነዚህ ተፅዕኖዎች ነፃ ለመሆንና 
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በሀገር ልጅ አንጡራ ሃብት እንዲገነባ ብሔራዊ መግባባት ላይ የተደረሰበት በመሆኑ ነው። ያም 

ሆነ ይህ ግን ከሚስተር  ጋር በዚህ ረገድ የሚያስማማን አንድ ነገር አለ። እርሱም የግብፅ 

ተሰሚነትና አቅም ቀደም ሲል በተጠቀሱት ምክንያቶች ሳቢያ በመዳከሙ ብሎም የምስራቅ አፍሪካ 

ልማታዊ ትስስር በመጠናከሩ ምክንያት ጦርነት ሊፈጠር የሚችልበት ምክንያት የሌለ መሆኑ ነው። 

ታዲያ የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ‘ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ ካልሆኑ፣ አማራጩ ምን መሆን 

አለበት?’ የሚል ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል። እውነትም ከጦርነት ውጪ ያለው አማራጭ ምን መሆን 

ይኖርበታል?... 

               እናስ አማራጩ ምን ይሁን? 

አሁንም የሚስተር ቬርሆቨንን ሃሳብ ልጋራ። እርሳቸው እንደሚሉት ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ 

ግብፅና ደቡብ ሱዳን በአፍሪካ ካሉት የተወሰኑ ሀገራት ውስጥ ድሃ ህዝቦችን የያዙ ሀገሮች ናቸው። 

እናም ድህነትን ለመቀነስ፣ ህዝባዊ አገልግሎቶችን ለማስፋፋትና የሥነ-ምህዳር መራቆትን 

ለመከላከል ይበልጥ መስራት ይኖርባቸዋል። ለዚህ ደግሞ ፍቱን መድሃኒቱ ሊሆን የሚገባው 

ከባቢያዊ የልማት ትስስር ነው። በተለይም ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በአሁኑ ወቅት የጋራ 

የተፈጥሮ ሃብቶቻቸውን በጋራ ለመጠቀም ወስነዋል። ኢትዮጵያ የሱዳኖቹን “ጥቁር ወርቅ” (ነዳጅ) 

መግዛት የምትችል ስትሆን፣ ሱዳኖቹ ደግሞ የኢትዮጵያን “ሰማያዊ ወርቅ” (በውሃ አማካኝነት 

የሚመነጭ የኤሌክትሪክ ሃይልን) ለሁለቱ ሀገራት ትሸጣለች ባይ ናቸው። እርግጥም ይህ 

ኢኮኖሚያዊ ቁርኝት በአካባቢው ተባብሮ የማደግ መንፈስን የሚያጎለብት ከመሆኑም በላይ፤ 

የህዝባቸውን ድህነት ለመቀነስ፣ የአየር ለውጥ ተፅዕኖን ለመቋቋም፣ የህዝብ ቁጥር ማደግን 

ለመከላከል እንዲሁም የምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና አለው። 

ታዲያ ግብፅም ያረጀ ያፈጀ የቅኝ ግዛት ውሎችን በማጣቀስ አላስፈላጊ ንትርክ ውስጥ 

ከመግባት ይልቅ ይህን ከባቢያዊ ልማታዊ ትስስር ለራሷ ስትል ብትጠቀምበት ሶስቱ ሀገራት 

በማግኘት ላይ የሚገኙትና የሚያገኙትን ተፈጥሮአዊ ፀጋዎችን አብራ መቋደስ ትችላለች። 

“አንድም ጠብታ ውሃ አይነካብኝ፣ ውሃን በደማችን እንለውጣለን…ምንትስ” ከማለት ይልቅ 

ከባቢያዊውን ልማታዊ ትስስር በጋራ የማደግ መርህን ተከትላ ለበጎ ከተጠቀመችበት አሁን 

ካለችበት የተፈጥሮ ሃብት እጥረት በቀላሉ ልትላቀቅ መቻሏ አይቀሬ ነው። እናም “በእንቅርት ላይ 

ጆሮ ደግፍ እንዲሉ” ጦርነትን በአማራጭነት መውሰድ አሁን ያለውን የተፈጥሮ ሃብት እጥረት 

ይበልጥ ማባባስ እንጂ ለካይሮ መንግስት የሚያስገኝለት አንዳችም ፋይዳ የለም። ይህን ደግሞ 

የሙርሲ አስተዳደር ያጣዋል ማለት ዘበት ነው። እንኳንስ የሶስቱም ሀገሮች ተወካይ ኤስፐርቶች 

ታላቁ የህዳሴ ግድብ በግብፅ ላይ የሚያስከትለው ይህ ነው የሚባል ጉዳት የለውም ብለው 

ማረጋገጫ ሰጥተው ቀርቶ፤ ያለ ምንም መረጋገጫ ግድቡ ቢገነባ እንኳን በትብብር ማዕቀፍ ውስጥ 
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ሆኖ ተጠቃሚ መሆን እንጂ ለጦርነት የሚያበቃ ምንም ምክንያት ሊኖር አይገባም ወይም የለም። 

በመሆኑም ለአዲሶቹ የግብፅ ገዥ መደቦችና የሙባረክ ዘመን ቅሪቶች የፀሐፊውን ሃሪ ቬርሆቨንን 

አባባል በመዋስ “ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ አይደሉም” የሚለውን መልዕክት እንደ ዜጋ 

ለማስተላለፍ እወዳለሁ።  

                    እንደ ማጠቃለያ 

ምንም እንኳን የተፈጥሮ ሀብት እጥረት የግጭት አነሳሽ ጉዳይ ሊሆን ቢችልም፤ በሌላ 

መንገድ ደግሞ ለሰላማዊ ትብብር ሁነኛ አነሳሽ ምክንያት ነው። ከዚህ አኳያ የሶስቱ ሀገራት 

ኤክስፐርቶች ቡድን እንደመሰከረው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የጎላ ተፅዕኖ በታችኛዎቹ የተፋሰሱ 

ሀገራት ላይ የማያደርስ በመሆኑ ለሰላማዊ ትብበር በር ከፋች እንጂ የግጭት ምክንያት ሊሆን 

አይችልም። ምክንያቱም የህዳሴው ግድብ ስድስት ሺ ሜጋ ዋት ካመነጨ በኋላ ሀገራችን ለሱዳንና 

ለደቡብ ሱዳን ከምትሸጠው ኃይል በተጨማሪ ለግብፅም ስለሚተርፍ ወንድም የሆነው የዚያች ሀገር 

ህዝብ ተጠቃሚ ስለሚሆን ነው። ተጠቃሚ ህዝብ ደግሞ ስለ ጦርነት ሊያስብ አይችልም። 

ግና ከዚህ ውጪ የግብፅ ገዥ መደቦች ይህን ዕውነታ እያወቁ ያለፈውን የሙባረክ “የውሃ 

ዘመን” የዜሮ ድምር ጨዋታ እሳቤን በመድገም ለመጫወት ከፈለጉ አሮጌው ጥይት ያለው 

በእጃቸው ላይ ይመስለኛል። ይሁን እንጂ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ወደ ጦርነት የሚያመራ ምንም 

ዓይነት ሁኔታ በሌለበት፤ ለግብፅ ህዝብ ጠቃሚ የሆነውን የህዳሴውን ግድብ በምክንያትነት 

በማቅረብ ሀገራችን የዓባይ ወንዝን አቅጣጫ ስታስቀይር እነርሱ ደግሞ የውስጥ የፖለቲካ 

ትኩሳታቸውን አጀንዳ ለማስቀየር የጦርነት ነጋሪት የሚጎስሙ ከሆነ፣ አብዛኛው ህዝብ ‘መጀመሪያ 

መቀመጫዬን’ አለች እንደተባለችው ‘እሜቴ’ ሁሉንም ነገር ስለሚገነዘብ ሌላ ‘ታህሪር አደባባይ’ን 

ከማስተናገድ በስተቀር ጠብ የሚል ነገር የሚያስገኝላቸው አይመስለኝም—ግድቡ የትብብርና አብሮ 

የማደግ ዓላማን ያነገበ እንጂ የጥፋት ሴራ መጎንጎኛ አይደለምና። አማን ያሰንብተን። 

     


