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በሰጥቶ መቀበል መርህ ለጋራ ተጠቃሚነት 

ዮናስ  06/24/13 

ከዱሮ ጀምሮ የጨረባ  ተስካር ሲባል መቼም ብዙዎቻችን እንሰማለን ብዬ አምናለሁ።አባቶች 

እንደሚሉት የጨረባ ተስካር ባለቤቱ የማይታወቅ ድግስ ነው፡፡ አሳላፊ የለውም፣ በር ጠባቂም 

የለውም፣ ያሻው ሁሉ ገብቶ ያሻውን አድፋፍቶ የሚወጣበት ሁሉም የሚናገሩበትና ሁሉም 

የማያዳምጡበት ድግስ ነው የጨረባ ተስካር፡፡ በዚህ ድግስ ሁሉም ሰካሪ ነው፤ ደጋፊና አንሺ 

የለም፡፡ ሁሉም መካሪ ለመሆን ይሻሉ እንጂ ምክር ለማዳመጥም አይችሉም፤ አይሹምም፡፡ ይህ 

ዓይነቱ ድግስ የጨረባ ተስካር ይባላል፡፡  

 ጉዳዬ ዓባይና ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ነው፡፡ 6ሺህ ሜጋ ዋት ለማመንጨት ሥራው 

ከዛሬ 2 ዓመት በፊት በይፋ የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ከ1200 በላይ ማ 

ሽኖችና ከ5000  በላይ በሚሆኑ ሠራተኞች ታግዞ በተፋጠነ የስራ ሂደት ላይ ይገኛል፡፡ ይህንኑ 

የዋናው ግድብ /Main Dam/ መሠረት ለመጣል ያመች ዘንድ ዓባይ የተፈጥሮ አቅጣጫውን 

መልቀቅ ነበረበትና ታሪካዊ በሆነው ቀን ግንቦት 20/2005 ዓ.ም የተፈጥሮ አቅጣቸውን ቀይሯል፡፡ 

ግን ደግሞ ፍሠቱን ቀጥሏል፡፡ 

ይህ አንዱና እንደማንኛውም ኮንስትራክሽን ሥራ ሁሉ የግብድብ ግንባታው አካል የሆነው የወንዙን 

ተፈጥሮአዊ አቅጣጫ በጊዚያዊነት የማስቀየር ሥራ ከመከናወኑ ቀደም ብሎ ሃገራችን 

ባስተናገደችው 50ኛው የአፍሪካ ህብረት የወርቅ ኢዮ ቤልዩ በአል ላይ የተገኙት የግብጽ 

ፕሬዝዳንት መሃመድ ሙርሲ የህዳሤ ግድቡን በተመለከተ የገንዘብ ድጋፍ እስከማድረግ የሚዘልቅ 

ትብብር እንደሚያደርጉ ሲናገሩ ቢደመጡም የወንዙን አቅጣጫ በማስቀየር ማግሥት ግን 

ሃሣባቸውን ለመለወጥና በጨረባው ድግስ ለመካፈል መገደዳቸውን ተመልክተናል፤ አድምጠናል፡፡     

በጨረባው ተስካር የሠከሩት የግብፅ ገዢ ባለሥልጣናቱም ሆኑ ስልጣን የተጠሙና በድግሱ ላይ 

ተካፋይ የነበሩ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ከእንገድላለን እስከ እንፈልጣለን ፤ከእናሸብራለን እስከ 

እንሠልላለን፤ ከብድር እናስከለክላለን እስከ ከወዳጅ ሃገራት ጋር እናናቁራለን፤ ተቃዋሚዎችን 

ከማደራጀት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አብዝሃነት ተጠቅመን ትርምስ እንፈጥራለን የሚሉ 

ፉከራዎችና ቀረርቶዎች አሠምተውናል፡፡  

በመሠረቱ ታላቁ ዓባይ ለታችኞቹ የተፋሰስ ሃገራትም  ሆነ ለላይኞቹ የተፋሠሡ ሃገራት በቂ 

ስለመሆኑና የዓባይን ወንዝ በትብብር ማልማትና ማበልፀግ ለተፋሰሱ ሃገራት ሁሉ ጠቃሚና 

ወቅታዊ ነው ሲሉ የተለያዩ ሃገራት ተመራማሪዎችና ምሁራን ማስረዳታቸውን እና ማረጋገጣቸውን 
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ተከትሎ ይኸው ዓባይን በትብብር የማልማትና ያለማልማት ንትርክ ከቀጠለ ረዘም ያሉ ጊዜያትን 

ቢያሣልፍም ከተፋሠሱ ሃገራት የሚበዙቱ ከሱዳንና ግብጽ እንዲሁም ኮንጎ በስተቀር ሰባቱም 

ሃገራት በመፈረማቸው እና ኢትዮጵያም እንደ አንድ ሉዓላዊት ሃገር ያላትን መብት በመጠቀም 

እስካለፉት ሁለት ዓመታት ድረስ ለግብጽ ምሣና ራት ሆኖ ሲያገለግላትና ለኛዎቹ ግን ስቃይና 

ነጣቂ በመሆን ሲያጎሳቁለን የኖረውን ዓባይ ለመገንባት ታድለናል፡፡  

በዚሁም መሠረት ሥራው ብዙ ሂደቶችን አልፎ  ዛሬ ላይ ሲደርስ በተለይም ታላቁ የኢትዮጵያ 

የህዳሴ ግድብ በታችኞቹ ተፋሠሥ ሃገራት የበለጠ ጠቃሚ መሆኑና ይኸውም በዓለም አቀፉ 

የባለሙያዎች ቡድን በተረጋገጠበት ሁኔታ የግብጽ መሪዎችና ተቃዋሚዎች ድንፋታ መነሻ 

ምንድን ነው? የሚለውን ጥያቄ መመለስና እኛ ዛሬ ታሪካዊ ጠላታችን ድህነት እንጂ ግብጽ  

እንዳልሆነች የምንረዳውና ታሪካዊ ጠላታችንን ለመደምሠስ እየተጋን እና እየፈጋን ያለነው 

ኢትዮጵያውያን የትኛውን አቅጣጫ መከተል እንዳለብን መወሠን ተገቢ ነው፡፡  

በአናቱም የሚበዙቱ የግብፅ ምሁራንና ያለፉ  ባለሥልጣናት የሚሠጡት የትብብርና የመደጋገፍ 

እንዲሁም የወዳጅነት አስተያየት መነሻና መድረሻውም ምን እንደሆነ መርምሮ ጠላታችን ከሆነው 

ድህነትና ከገባንበት የልማት ዘመቻ አንፃር መቃኘትም ተገቢና ወቅቱ የሚጠይቀን ጉዳይ ነው፡፡ 

በማህበራዊ ድረ ገፆች እንደተመለከትኩት ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን  የግብጽ መሪዎችን ድንፋታ 

ተከትሎ የሠጡት አስተያየት የውሃውን ተፈጥሮአዊ አቅጣጫ ማስቀየርን በተመለከተ የኢትዮጵያ 

መንግስት ዝም ማለት ነበረበት የሚል ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን በዚህ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘመን 

እንኳንሥ ይህን ያህል እና ይህን የመሠለ ሁነት መደበቅ ይቅርና ጥቂቷንም እንኳ  ማድረግ 

ስለማይቻል ግብጽ ማወቋ  አይቀሬ ስለሚሆን ብቻ ሳይሆን መብታችን እና መንግስትም የግድቡ 

አሠሪና ባለቤት  ለሆነው  ህዝብ የማሣወቅ ግዴታና ሃላፊነት  ስላለበት ማሣወቁ ተገቢ ነው፡፡  

የሆነው ሆኖ ለኢትዮጵያ ጥሩ አጋጣሚ የነበረውና ቅልበሣውም ጥሩ ሰዓት ላይ እንደሆነ ያስቻለው 

ከቅልበሣው ሁለት ቀናት በኋላ የግብፅን ዓባላት ያካተተውና በ10 አባላት የተዋቀረው ዓለም አቀፍ 

የባለሙያዎች ቡድን የህዳሴው ግድብ በታችኛው ተፋሰስ ሃገራት ላይ የሚያስከትለው አንዳችም 

ጉዳት የሌለ መሆኑን መግለፃቸውና ይልቁንም ጠቃሚ ነው ሲሉ ፊርማቸው ያረፈበትን ሠነድ 

ለ3ቱም ተፋሰስ ሃገራት ማስረከባቸው ነው፡፡  

ነገርዬውና የጨረባው ድግስ የሚጀምረውም እዚህ ጋር ነው፡፡ የግብፅ ስልጣኔ ከመጀመሪያው ጀምሮ 

በዓባይ ውሃ ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ ወደግብጽ ከሚገባው የዓባይ ውሃ ውስጥ ከ85 በመቶ 

የማያንሠው ከኢትዮጵያ የሚመነጭ ነው፡፡ ስለሆነም ከመጀመሪያው ጀምሮ ሁለቱ አገሮች 

በተፈጥሮ በጥብቅ የተሣሠሩና የተቆራኙ ናቸው ማለት ይቻላል፡፡  ቀድሞም ቢሆን የዓባይ ውሃ 

አጠቃቀምን በሚመለከት ኢትዮጵያ ያለባት ችግር በዋነኛነት ከግብጽ ጋር ነው፡፡ ግብጽ በአረቡ 
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ዓለም በነበራት ተሠሚነት ምክንያት የዓባይን ጉዳይ ከግብጽና ከኢትዮጵያ  አልፎ ኢትዮጵያ 

ከሌሎች አገሮች ጋር ባላት ግንኙትም ላይ  ተጽእኖውን ሲሣርፍ ኖሯል፡፡ በተመሣሣይ መልኩ 

አክራሪነት በግብጽ ሲጠናከር ግንኙነቱ በይበልጥ የሚሻክርበት ሁኔታ ሲፈጠር ቆይቷል፡፡ 

አለማወቅም ለግንኙነቱ መሻከር ከፍተኛ አስተዋፅኦ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ የዓባይ ውሃን አጠቃቀም 

በተመለከተ  የግብጽ ገዢዎች ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ በውሃው በተለይም ለመስኖ ልማት 

እንዳትጠቀም ባለ በሌለ አቅማቸው ሲረባረቡ መቆየታቸውንም እናውቃለን፡፡ ኢትዮጵያ በዓባይ 

ውሃ መጠቀም ከጀመረች ግብፅ ለከፍተኛ አደጋ ትጋለጣለች ብለው ሲሠጉ መኖራቸውንም 

እንዲሁ፡፡ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1959 ዓ.ም ግብጽ ከሱዳን ጋር ያደረገችው ስምምነት 

ኢትዮጵያን ፈጽሞ በማግለል ውሃው ለሰዱዳንና ለግብጽ ብቻ እንዲከፋፈል ያደረገ ነበር፡፡ 

በግብፃውያን አመለካከት ውሃውን ኢትዮጵያ ከተጠቀመች ግብጽ ትጎዳለች፣ ግብጽ መጠቀም 

ካለባት ኢትዮጵያ እጅዋን ከውሃው ማንሣት አለባት፡፡ ሁለቱ ሊጣጣሙ የማይችሉ እርስ 

በእርሳቸው የሚጣፉ ጥቅሞች እንደሆኑ የዜሮ ድምር ጨዋታ አድርገው ሲመለከቱም ኖረዋል፡፡  

በአንድ በኩል ግብፆች የዓባይን ውሃ ለሁሉም የማይበቃ አድርገው ሲያዩ  በሌላ በኩል ግን እጅግ 

አባካኝ በሆነ መንገድ ሲጠቀሙበት ይታያሉ፡፡ በአስዋን ላይ የተገነባው ግድብ፣ በምድረ በዳ ላይ 

የተገነባና ለትነት በጣም የተጋለጠ በመሆኑ በየዓመቱ ከ10 ቢልዮን ሜትር ኩዩብ ውሃ በላይ 

በትነት ይጠፋል፡፡  ይህ ደግሞ በተከዜ ወንዝ ላይ ለዓመት ከሚፈሠው የውሃ መጠን የላቀ ነው፡፡ 

የመስኖ አጠቃቀማቸው እጅግ አባካኝ ከመሆኑ ባሻገር የዓባይን ውሃ ከወንዙ ተፋሠሥ አሳልፈው 

ወደ ሳይናይ በረሃና ተስካ ካናል በሚባለው መሥመር ወደግብጽ ምዕራባዊ በረሃ እያሻገሩት 

እንደሆነ ይታወቃል፡፡  

ጉዳዩን በዝርዝር ያጠኑ ተመራማሪዎች የሚበዙቱ (ግብፃውያን) ጨምሮ በዓባይ ውሃ ላይ ያሉ 

ጥቅሞች በተለይም የኢትዮጵያና የግብፅ ጥቅሞች ሊጣጣሙ የማይችሉ አለመሆናቸውን በተጨባጭ 

አረጋግጠዋል፡፡ ለምሳሌ ኢትዮጵያ በዓባይ ተፋሠሥ ያለውን የተፈጥሮ መመናመን ብታስወግድ 

በዝናብ እየታጠበ በመሄድ በግብጽና በሱዳን ግድቦች ላይ ደለል እየሞላ ከፍተኛ ችግር 

የሚፈጥረውን አፈር መቆጣጠር ትችላለች፡፡ ከዚህም ኢትዮጵያና ግብጽ ቢያንስ እኩል ተጠቃሚ 

መሆን እንደሚችሉ የሚያረጋግጡት ተመራማሪዎች የዓባይ ወንዝ በኢትዮጵያ ቢገደብ ሱዳን 

በየዓመቱ የሚደርስባትን የጎርፍ መጥለቅለቅ ማስወገድ እንደምትችል፣ ሁሉም የተፋሰሱ ሃገሮች 

ርካሽ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት እንደሚችሉና ውሃው በከፍተኛ ደረጃ ለትነት ስለማይጋለጥ 

ቢያንስ  3 ቢሊዮን ኪዩቢክ ውሃ ሲቆጣጠር ለተፋሰሱ አገሮች ጥቅም ሊውል እንደሚችል ቀድመው 

ማረጋገጫ ሰጥተዋል፡፡  
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ኢትዮጵያም ይህንኑ አግባብ ተከትላ ያረጀውን እና ያፈጀውን የ1959 ስምምነት ግብጽ ትታ ወደ 

ሠለጠነው ዓለም አስተሳሰብ እንድትመለስ ብትወተወትም መለስ ቀለስ እያለች የምታስቸግረው 

ግብጽ  ውሳኔዋ ባይታወቅም  የላይኞቹ የተፋሰስ ሃገራትን ጨምሮ ኢትዮጵያ በአንቴቬው 

ስምምነት ላይ ፊርማቸውን በማኖራቸው የኢትዮጵያ ውሣኔ በቀጥታ ዓባይን በጋራ ወደማልማትና 

ማበልፀግ መሆኑ ተገቢ ነው፡፡ ምንም እንኳ የትብብር ማዕቀፉ ላይ ግብጽ  ፊርማዋን ባታኖርም 

እስከ ግንቦት 20/2005 ድረስ የኢትዮጵያን ዓባይን የማልማትና የማበልፀግ ሥራ ተገቢነት 

ተጠራጥራና  ኮንና ባታውቅም አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሣችና ስጋቷን  የሚያስወግዱላትን 

መተማመኛዎች በመሻት አሳልፋ ቆይታለች፡፡ በዚሁ መሠረት ስጋት አይግባሽ ታላቁ የኢትዮጵያ 

የህዳሴ ግድብ ኩራትና እራትሽ መሆኑን እንዲቀጥል የሚያደርግ እንጂ ህዝቦችሽን ንክች 

አያደርጋቸውም ሲሉ ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን አረጋገጡላት፤ ነገር ግን ይህን ማረጋገጫ 

ሱዳንና ኢትዮጵያ  በሙሉ ልባቸው ቢቀበሉም ግብፅ ግን ተቀብያለሁም አልተቀበልኩምም ሳትል 

ብቁ አይደለም /Inadequate/ነው የሚል ምላሽ ሠጠች፡፡  

የሙርሢ መንግስት ይህን ከማለቱ በፊትም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ ሙርሢ የውሃ 

መሃንዲሶች እንደመሆናቸው የህዳሴው ግድብ ቢጠቅማቸው እንጂ እንደማይጎዳቸው የባለሙያዎቹን 

ጥናት ሳይመለከቱም የሚያውቁት ሃቅ ነው፡፡ ነገር ግን ባልተረጋጋቸውና የታህሪሩ አደባባይ 

አብዮት የዞረ ድምር ያለቀቃት ግብጽ፣ ኢኮኖሚዋ ወደታች እያሽቆለቆለባት የምትገኘው  ግብጽ፣ 

አክራሪነት ተስፋፍቶ የግብፅ ወጣቶችን አንገት ያስደፋባት ግብፅ ፤ የኤሌክትሪክ ፍላጎትና 

አቅርቦት ልዩነቱ እየሠፋ የነዳጅ ቀውሡና የብድር እጦቱ እያንዘፈዘፋት በምትገኘው ግብጽ 

ስልጣን የጠማቸው የተቃዋሚ ሃይሎች ውሃ ሊጠማን ነው ሲሉ የፖቲካ ትኩሳት ማብረጃ አዋጅ 

አስነገሩ፣ መግለጫ አወጡ፣ ግብጻውያን ሆይ  እንኳንሥ ለእርሻ ለጉሮሮ ውሃ ሊጠፋ ነው ሲሉ 

ሃላፊነት በጎደለው መንገድ አንዳንደ ፖለቲከኞቿ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ጮኹ፡፡  

ይሄኔ ታዲያ ስልጣናቸውን ለአንድ ዓመት እንኳ ሳያጣጥሙ መውረድ ያልፈለጉት ሙርሢ 

ለህዝባቸው እውነታውን ከማስረዳት ይልቅ፤ የሃቀኞቹን ግብፃውያን የጥናት ግኝት ከመናዘዛቸውና 

የባለሙያዎቹን ቡድን ጥናት ከመተንተን ይልቅ በስልጣን ሽሚያ ውስጥ መዘፈቅን መረጡና 

የጨረባው ተስካር ሠለባ ለመሆን ተገደዱ፡፡ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ የግብፅ ብሔራዊ ደህንነት 

ጉዳይ /National Security/ ጉዳይ ነው ሲሉም ከጨረባው ተስካር ተካፋዮች ጋር በመሆን የክህደት 

መጋረጃቸውን ከፈቱ፡፡ አንዳንዶቹም የድንፋታ ጽዋቸውን ቺርስ ብለው አጋጩ፡፡ ሰላዮችን በብዛት 

የማሰማራት፣ የኢትዮጵያን ተቃዋሚዎች መጠቀም፣ በኢትዮጵያ ያለውን ብዝሃነት በትርምስ 

አቅጣጫ መጠቀም፣ ከአጎራባች ሃገሮች ጋር ኢትዮጵያን ማናከስ፣ ኢትዮጵያ ብድር እንዳታገኝ 

መስራት ይህ ሁሉ ካልተሳካ ደግሞ ወታደራዊ ጥቃት መክፈት በተቃዋሚዎቹ የጨረባ ተስካር ላይ 

የቀረቡ አማራጮች ስለመሆናቸው የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግበዋል፡፡  
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ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በፍትሃዊ አጠቃቀም መሥራት ተገቢ ስመሆኑና የሚያዋጣውም መንገድ 

ይህ ብቻ እንደሆነ ለግብጽ መንግስት ተሞክሮ እየሠጡ የሚገኙ እና አቋማቸውንም የገለፁ በርካታ 

ግብፃውያን መኖራቸውንም ልብ ይሏል፡፡ እዚህ ጋር መታወስና ሊሠመርበት የሚገባው ነጥብ 

ሙርሢና ተቃዋሚዎቹ የህዳሴው ግድብን ጉዳይ የግብጽ የብሄራዊ ደህንነት ጉዳይ አድርገው በይፋ 

መናገራቸው ነው፡፡ ምክንያቱም በየትኛውም ሃገር ያለውና ዓለም አቀፍ አሠራሩ የሚፈቅደው 

የብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ የሚወሰደውና የሚገለፀው ይህ ጉዳይ ገጥሞኛል በምትለው ሃገር 

የሚገኘው የብሔራዊ ፀጥታና ደህንነት ምክር ቤት እንጂ መንግስት ባለመሆኑ ነው፡፡ የግብጽ 

የብሔራዊ ፀጥታና ደህንነት ምክር ቤት ደግሞ የተሠባሠበውና በጉዳዩ ላይ የመከረው እነ ሙርሢ 

የደህንነታችን ጉዳይ ነው ብለው መግለጫ ከሠጡ በኋላ ነው፡፡ ያም ሆኖ ከሠሞኑ የተሠበሰበው 

የግብፅ ብሔራዊ የደህንነትና ፀጥታ ምክር ቤት የግብፅ መንግስት እየተከተለ ያለውን አቅጣጫና 

አቋም በተመለከተ የማያዋጣ ነው ሲል ምክር የለገሠ ሲሆን፣ ሌሎች የትብብር አማራጮችን ሃገሪቱ 

መከተል የሚገባት መሆኑንም መክረዋል፡፡ ዳሩ ግን ይህን ዓለም አቀፋዊ አሠራር በመጣስ ከምክር 

ቤቱ ቀድሞ የግብጽ መንግስት መግለጫ መስጠቱ ግብጽ ምን ያህል በራሷ ችግር የተተበተበችና 

በመንታ መንገድ ላይ የቆመች መሆኗን የሚያመላክተን ነው፡፡  

ሙርሢና ተቃዋሚዎቹ የዓባይን ጉዳይ ከውስጥ ፖለቲካቸው ጋር እያስተሣሠሩት እንጂ ለግብጽ 

ህዝብ አስበው እንዳልሆነ የሚጠቁሙ ሌሎች ማሣያዎችንም እዚህ ጋር ማንሣት ተገቢ ይሆናል፡፡ 

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የታህሪር አደባባይን አብዮት በሙባረክ መንግስት ላይ የከፈተውና 

አብዮቱን የመራው ተቃዋሚ ፓርቲ የሙርሢ መንግስት እድሜ አንድ ዓመት በሚሞላው እለት 

እኤአ ሰኔ 30/2013  ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ጠርቷል፡፡ ሙርሢን ግብፃውያን  በቃህ ሲሉ 

በእለቱ ይቃወሙት ዘንድም የደጋፊዎቹን ፊርማ ፓርቲው አሠባስቧል፡፡ ይህን ጉዳይ በቀላሉ 

ያልተመለከቱትና መንበራቸው ያሠጋቸው ሙርሢና ወታደራዊ የሆነው ፓርቲያቸውም ከሰኔ 30 

አንድ ቀን ቀደም ብሎ የተቃውሞ ሰልፉን ሊቀለብስ የሚያስችል ይሆናል ያለውን የራሱን የድጋፍ 

ሠልፍ ጠርቷል፡፡  

አሁን ችግሩ እዚህ ጋር የሚመጣ ሲሆን ዓባይ እንደ አጫዋች እንጂ ዋና አጀንዳ አለመሆኑንም 

የሚያመላክት ነው፡፡ በግብጽ አሁን ያለው ሁኔታ አሸናፊም ተሸናፊም በውል ያለየበት   ሃይል 

መኖሩን ነው ከላይ የሰፈረው ጉዳይ የሚያመላክተን ፡፡ ይህ ደግሞ ለግብጽ ህዝብ አደጋና ስጋት 

ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የበላይ በሌለበትና አቻ የሆኑ ፓርቲዎችና ደጋፊዎች ሰጣ ገባ በገቡበት 

ወቅት ችግሩን ማስወገድ የሚቻለው በሃይል ብቻ መሆኑን የፖለቲካ ሣይንስ የሚያረጋግጥ በመሆኑ 

ነው፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለና ግብጽ አሁን በያዘችው አቋም የትም መድረስ እንደማትችል 

የሚያመላክትን ጉዳይ ደግሞ የሱዳን ወቅታዊ አቋም ነው፡፡ የሱዳን የማስታወቂያ ሚኒስትርና 

የመንግስት ቃል አቀባይ ሚኒስትር አህመድ ቢላል  ኦስማን የተናገሩትን ጠቅሦ ሱዳን ትሪቢዩን 
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የተባለው ጋዜጣ ከሰሞኑ እንደዘገበው ሱዳን  ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከፍተኛ ተጠቃሚ 

ትሆናለች፡፡ ቃል አቀባዩ ከሱዳን፣ ከኢትዮጵያና ግብጽ እንዲሁም ገለልተኛ ባለሙያዎች 

ባለሙያዎች የተካተቱበትና በግድቡ ግንባታ ዙሪያ ጥናት ያደረገውን ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች 

ቡድን ሪፖርቱን ባለፈው ሳምንት ይፋ ማድረጉን አስታውሰው ግድቡ ለሱዳንም ጥቅም የሚሰጥ 

በመሆኑ አገራቸው ለግንባታው ድጋፍ የሚያደርጉ ባለሙያዎችና ቴክኒሻኖች ለመላክ ዝግጁ 

መሆኗንም ነው የገለፁት፡፡  

“ግድቡ የመፍረስ አደጋ ቢያጋጥመው ካርቱም በጎርፍ ትጥለቀለቃለች ተብሎ የሚናፈሰው ወሬም 

መሠረተ ቢስ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ግድቡ ዓለም አቀፍ የግንባታ ደረጃውን  በጠበቀ መልኩ እና 

ልምድ ባለው ኩባንያ እየተገነባ መሆኑን አገራቸው ማረጋገጧንም ተናግረዋል፡፡ የሱዳኑ 

አልሱዋሪስና የግብጽ አስዋን የመሣሠሉ በዓባይ ወንዝ ላይ የተገነቡ ግድቦች ለአሥርት ዓመታት 

የሚያገለግል 162 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ማከማቸታቸውን የተናገሩት ሚኒስትር አህመድ 

ቢላል ሱዳንን የሚያብጠለጥሉት የግብጽ ፖለቲከኞች የሱዳንና የግብጽን ግንኙነት በቅጡ 

ካለመገንዘብ የሚናገሩት ነው ማለታቸው በአሁኑ ሰዓት በግብጽ ያለው ፖለቲካ በዜሮ ድምር 

እየተመራና ባለሥልጣናቱ በሥልጣን ሽሚያ ውስጥ ስለመሆናቸው ያረጋግጥልናል፡፡  

ይህ በእንዲህ እንዳለ የሱዳንን አቋም ዘላቂነት የሚጠራጠሩ ወገኖች ስለመኖራቸውም ከማህበራዊ 

ድረ ገፆች ላይ ተመልክቻለሁ፡፡ እዚህ ላይ  መታወቅ ያለበት እና የሱዳን አቋም ዘላቂ እንደሚሆን 

የሚያረገግጥልን ሱዳን ከላይ የተጠቀሰውን አቋም የያዘችበትን ሁለት መሠረታዊ መነሻዎች 

በመገንዘብ ነው፡፡  

የመጀመሪያው መነሻ ሱዳን በህዳሴው ግድብና በሌሎችም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ልማት 

ተጠቃሚ መሆን እንደምትችል በተለያዩ ሁኔታዎች አረጋግጣለች፡፡ ለአብነት እንኳን ከተከዜ 

ግድብ ከእኛ በላይ መስኖ የምታለማበት ሱዳን መሆኗን ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ ሁለተኛውና 

ዋነኛው የሱዳን አቋም መነሻ የሚሆነው ደግሞ ሱዳን ለበርካታ ዓመታት በግብጽ ተፅእኖ ሥር 

መቆየቷ እና ግብጽ በሱዳን ፖለቲካ ውስጥ በስፋት ገብታ የመቆየቷ ጉዳይ ነው፡፡ ስለሆነም ሱዳን 

በእነዚህና በመሠል ምክንያቶች ከግብጽ ጋር ያላት እህል ውሃ በትብብር ላይ እስካልተመሰረተ 

ድረስ ያንገሸገሻት በመሆኑ አቋሟ ይዋዥቃል ብለን ከመጠራጠር ይልቅ ስለወሰደችው አቋም 

ልናመሠግናት እና ልናወድሳት ይገባል፡፡ ስለሆነም ሱዳን ሆይ ምስጋና ይድረስሽ ግፊበት 

ብለናል፡፡    

ሌላውና በእነዚህ ድረ ገጾች ለኢትዮጵያውያን ስጋት እንደሆኑና ግልጽነት እንዳልተያዘባቸው 

የተመለከትኩት ጉዳይ የመካከለኛው ምሥራቅ ሃገራትን እና የምእራባውያኑን አቋም የተመለከቱ 

ጉዳዮችን ነው፡፡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ብዙዎቹ የመካከለኛው ምሥራቅ ሃገራት 
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ወደመጀመሪያው  አካባቢ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ግልጽ ያልነበሩ እና በተምታታ አስተሳሰብ 

ውስጥ የነበሩ ሲሆን አሁን ግን በትክክል የገባቸው የሚመስሉ ፍንጮችን እያሣዩ በመሆኑ 

ኢትዮጵያም  ጥርት ያለውን አቋሟንና ስለ ህዳሴው ግድብ የተፋሠሡ ሃገራት  ተጠቃሚነት 

በስፋትና በተከታታይ ልታስረዳና ልታሳውቃቸው ይጠበቅባታል፡፡  

ምዕራባውያኑን በተመለከተ ግን በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት 

በተመለከተ ሽምግልና ጥያቄ ለሄዱት ግብፆች በአፍሪካ ሀብረትና በተፋሠሡ ሃገራት ስምምት 

ፍቱት እኛ ጣልቃ ልንገባ አንችልም ተብለው ስለመመለሣቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ።  

በዚህ አጋጣሚ በእኛም ሃገር ያሉ የአንዳንድ ተቃዋሚዎችን ተልካሻና ዘግናኝ  አቋም ወደ ጎን 

ትተን ይልቁንም አሁን የዓለም ዓይንና ጆሮ  ኢትዮጵያ ላይ በመሆኑ የቀድሞው ስምምነት ኢ-

ፍትሃዊ የነበረስለመሆኑ፣ አዲሡ የኢንቴቤ ስምምት ደግሞ የዓባይን ውሃ በጋራ ለመጠቀም 

የሚያስችል መዕቀፍ ስለመሆኑ፣ ታሪካዊ መብቴ የሚለው ከተፈጥሯዊ መብት ጋር የማይመሳሰልና 

የማይበልጥ ስለመሆኑ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ አስረግጠን ልንናገር ይገባል፡፡  

የሠሞኑ የጨረባ ተስካር የሚወክለውም ሙርሢንና ተቃዋሚ የሥልጣን ጥመኞቹን እንጂ 

ግብፃውያን ወዳጆቻችንና ወንድሞቻችን ባለመሆኑ የጥመኞቹ ሠለባ እንዳይሆኑ ልብ ሊሉ ይገባል። 

እኛ ኢትዮጵያውያን እና ሱዳናውያን ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በተባበረ መንፈስ ከተሠራ 

ለሁላችንም ጠቃሚ እንደሆነ እንደተገነዘብነው ሁሉ የግብጽ ህዝብም መገንዘቡ አይቀሬ ነውና 

አይኑን የከለሉት እና ጆሮውን የደፈኑት የፕሬዚደንት ሙርሢ አስተዳደርና አንዳንድ ተቃዋሚዎቹ 

ልብ እንዲገዙ እየተመኘን ከግብፃውያን ጋር በቀጣይ ወዳጅነታችን በመተማመን መንፈስ 

እንደሚታደስ እናምናለን።  

 


