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የሶስትዮሽ ስምምነታችን ማጠየቂያ ጀብደኝነትና የአሉባልታ ፖለቲካ ሳይሆን የሰጥቶ መቀበል 

መርሆ ብቻ ነው!! (፩) 

ዮናስ 04-08-15 

ስለ አባያችን እና ስለ ታላቁ ግድባችን ስናወሳ በየትኛውም መልኩ መለኪየችንና መስፈሪያችን፣ አስቀድሞም የነበረውና አሁንም 

አንዳች ለውጥ ያልተዳረገበት፣ ማንም አሸናፊ እና ተሸናፊ የማይሆንበት፣ የሠጥቶ መቀበል  ወይም የጋራ ተጠቃሚነት  መርሆ 

ብቻ ነው፡፡ 

ከዚያ ውጪ ያለው ሁሉ አስቀድሞ በዚህ መርህ አልገዛም ስትል ያሳለፍናቸውን አራት አመታት ጨምሮ በድሮ ዘመኗ 

አስተሳሰብ ስትደነፋ ለከረመችው ግብጽ እንዳልጠቀማቱ ሁሉ ለኛም ጀብደኝነት ላይ ያተኮረ፤ ይልቁንም በሠጥቶ መቀበል 

መርሆ የጋራ መልማትና ተጠቃሚነትን መሠረት ካደረገው ጅማሪያችን እና አቋማችን በተለየ ከሠሞኑ እየታየ እና እየተደመጠ 

የሚገኘው (በኛም ሆነ በግብጾቹ አንዳንዶቹ ዘንዳ) ሁሉ ተራ ጀብደኝነትና የአሉባልታ ፖለቲካ እንጂ ጠቃሚና አትራፊ 

አይደለም፡፡ 

በሱዳን ካርቱም ላይ ተገናኝተው ከበርካታ ንትርኮችና አለመስማማቶች በኋላ በመርህ ላይ የተመሠረተ የሶስትዮሽ ስምምነት 

ያኖሩት ግብጽ ሱዳንና ኢትዮጵያን በተመለከተ በተለይ ሚዲያውና ሙህር በሚባለው በሁለታችንም ዘንድ በሚገኘው መንደር 

የበዙና ለማንም የማይጠቅሙ የአሉባልታ ግርግሮች እየተፈጸሙ ነው፡፡ 

የስምምነት ፊርማውን ተከትሎም የግብጽ መሪ ከሠላሳ ዓመት በላይ የሆነ ይፋዊ የመንግስት ጉብኝት ማድረጋቸውና ለሃገሪቱ 

ህግ አውጪ እና ህገ መንግስት ተርጓሚ ለሆኑት ምክር ቤቶች ንግግር ማድረጋቸው በተለያዩ ዜጐች ዘንድ ጥርጣሬን 

የሚያጭሩና የሚያዘናጉ አስተያየቶችን እያዳመጥን ሲሆን በግብጽ  በኩልም ተመሳሳይና የሃገራቸውን ተሸናፊነት የሚሰብኩ 

ዘገባዎች እየወጡ ነው፡፡ በእርግጥ የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲም ይህን የመሠለ እና የተፋሠሱን ሃገራት በሞላ እኩል ተጠቃሚ 

የሚያደርገው አዲስ  የተባለለት የስምምነት ምዕራፍ እንዳይቀለበስ እንደ ህፃን ልጅ በጥንቃቄ ልንይዘው የሚገባ መሆኑን 

መናገራቸውና ይህንንም ሃላፊነት በተለየ ማዲያዎቹና ምሁራኑ እንዲወጡ በተደጋጋሚ በንግግራቸው ላይ ማስቀመጣቸው 

ሁኔታውን ለተከታተለ ልክ ነበሩ ያስብላል፡፡ በራሳቸው በግብጽ ሚዲያዎች እየተራገበ የሚገኘው የአንዱን አሸናፊ እና 

የሌላውን ተሸናፊ መሆን የሚያውጅ ጉዳይ አሳሳቢ እና ግብጽን አሁንም እንድንጠረጥራት የሚጋብዝ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ 

ያም ሆኖ ግን ግብጽና ሚዲያዎቿ እንዲህ እየጐሠሙ የሚገኙት ነጋሪት ማንም አሸናፊ እና ተሸናፊ ላልሆነበት የእኩል 

ተጠቃሚነት መርሆ ከሆነ እየሠየው የሚያስብል ሲሆን በኛም ቤት በእርሷው ልክ የሚጨፍሩቱ የመኖራቸውን ያህል 

የሚበዙቱ አለመጨፈራቸው የተሸናፊነት አስመስሎ ማራገቡ ደግሞ የበለጠ ወደ ኋላ የሚመልሠንና ከስራ የሚያዘናጋን መሆኑ 

ሊሠመርበት የሚገባው መሠረታዊ ነጥብ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት በአባይ ጉዳይ ላይ አስቀድሞም የነበረው ጉዳይ የሠጥቶ መቀበል መርሆና የእኩል ተጠቃሚነት መብት 

ነበርና ከዚህና ሁሉን አሸናፊ ከማያደርገው የበሠለ አስተሳሠብ ኢምንት ወርዶ ከሆነ ግን በእርግጥም ሊጠየቅና ሊወገዝ መገባቱ 

አያጠያይቅም፡፡ ሰለሆነም የሶስትዮሹን ስምምነት ካረጀና ካፈጀው ጀብደኝነትና የአሉባልታ ፖለቲካ ወጥተን አስቀድሞ በነበረን 

እና አዲስ ለውጥ ከተባለለት የግብጽ  መንግስት የሠጥቶ መቀበል መርሆ (win win approach) አኳያ መለካትና መመዘን 
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አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ይህንኑ ለመመዘንና ወደሠከነው መስመር አልያም መንግስትን ወደመጠየቅም ሆነ ወደ ማውገዝ 

የሚወስደን መደምደሚያ ለመድረስ የአልሲሲን ለህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የቀረበ ንግግር መሠረት 

አድርገው የወጡ ዘገባወች በተለይም የግብጾቹን የእኛዎቹንና አለማቀፍ ሚዲያዎቹን መመልከት ግድ ይለናል፡፡ ለዘገባዎቹ 

በአስረጅነት ካገለገሉቱ የአልሲሲ ንግግሮችም ቀንጭበን ማየቱ ጠቃሚነቱ አያጠያይቅም፡፡ ከዚያም የስምምነቱ መለኪያ እና 

መስፈሪያችን ከሆነው የ”ዊን ዊን መርሆ” የሶስትዮሽ ስምምነቱ ማፈንገጡን እና ከመርሆው ጋር መስማማቱን ለማጠየቅ ደግሞ 

በተለይ ሙርሲ ወደ ስልጣን በመጡ ወቅትና የአባይን ወንዝ ተፈጥሮአዊ አቅጣጫ ባስቀየርንበት 2005 መገባደጃ አካባቢ 

የነበረውን የግብጽና የኢትዮጵያ አሠላለፍ ማስታወስ ከአልስሲ ንግግርና ጉብኝት፤ እንዲሁም ከሚዲያዎቹ ዘገባዎች አንፃር 

አንድምታውን (Implication) መገንዘብና መረዳት ያስችለናል፡፡ ስለሆነም ዋና ዋና የሆኑትን እና የሶስትዮሽ ስምምነቱን 

የተመለከቱ ልዩ ልዩ ዘገባዎች በጥቂቱ ስንመለከት የሚከተለውን እናገኛለን፡፡  

ሮይተርስ የዜና አውታር ነው፤ በዚሁ ስምምነት ላይ አቶ ኃይለማርያም “ግድቡ በታችኞቹ የተፋሰሱ አገራት ላይ ጉዳት 

እንደማያስከትል” ማረጋገጫ እንደሚሰጡ መናገራቸውን ዘግቧል።  

 

አልሃራም በድረገጹ የግብጹ ፕ/ት አል ሲሲ የተስማማንባቸው መርሆዎች፣ ግድቡ የሚይዘውን የውኃ መጠን እና እንዴት 

መሞላት እንዳላበት ያካተተ በመሆኑ የሦስቱንም አገራት ፍላጎቶች የጠበቀ ነው ሲሉ መናገራቸውን ያስነበበን ከሰሞኑ እና 

ስምምነቱን ተከትሎ ነው። 

 

በማስከተልም ጠ/ሚ/ር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ አገራቸው እየገነባችው ያለው የሕዳሴ ግድብ ኢኮኖሚያዊ ልማት ማምጣት 

የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል የኤለክትሪክ ኃይል ለማመንጨት መሆኑን አረጋግጠው፣ በግብጽ 

ሕዝብ ላይ የሚያስከትለው ጉዳት የለም ማለታቸውን ያስነበበው ድረገጹ “ግብጽ እና ሌሎች የናይል ተፋሰስ አገራት “አንድ 

ቤተሰብ” ናቸው”፤ “የመርሆ ድንጋጌዎችን በመፈረም ትልቅ እርምጃ ወደፊት ተራምደናል” ማለታቸውን አስነብቧል። 

በመጨረሻም የሱዳኑ ፕ/ት ኦማር አል በሽር፣ የቀጠናውን ሕዝብ የልማት ግቦች ለማሳካት ትብብር አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት 

ሰጥተው ተናግረዋል ያለው ዘገባው አያይዘውም፣ በሦስቱ አገራት የተፈረመው የምርሆች ድንጋጌ ስምምነት በአገራቱ ጥበቃ 

እንደሚደረግለት እና በቀጣይም ሁሉም የናይል ተፋሰስ አገራት ሰፊ የሆነ ስምምነት ላይ እንዲደርሱ በር ከፋች ነው 

ማለታቸውን ያስታወቀበትን ዘገባ አንብበናል። በተያያዘ ዜና ድረገጹ የግብጽ መስኖ ሚኒስትር ሆሳም ሞጋዚ በውኃ ኃይል 

ማመንጫ ግደቡ ላይ በቀጣይ ጊዜ የሚካሄዱ የአማካሪ ጥናቶች በታችኞቹ የተፋሰሱ አገራት ላይ ጉዳት ያስከትላሉ የሚል 

ውጤት ካላቸው ማናቸውም የሚፈረሙ ስምምነት ኢትዮጵያን የሚያስገድዱ ናቸው ማለታቸውን ዘገባው አካቷል። የአሜሪካ 

ድምፅ ሬዲዮ በበኩሉ ግብጽ፣ ኢትዮጵያ እና ሱዳን የተፈራረሙትን ሰነድ ይዘትና የስምምነቱን ምንነት አስመልክቶ የኢትዮጵያ 

የውሃ፣ የኢነርጂና የመስኖ ሚንስትር አቶ አለማየሁ ተገኑ የሰጡትን ማብራሪያ አስደምጧል። ወደ ስምምነቱ ለመድረስ 

የተወሰኑ ወራትን የፈጀ ቢሆንም በሶስቱ ሀገሮች ውጭ ጉዳይ ሚንስትሮችና በባለሙያተኛም ጭምር ጉዳዩ ሲታይ ነበር ያሉት 

አቶ አለማየሁ ከዚህ በኋላ እነዚህን ስምምነቶች ለመተግበር የምንከተለው መርህ ምን መሆን አለበት? በሚል ነው ይህ የመርህ 

ስምምነት በሶስቱም ሀገራት መሪዎች የተፈረመው ሲሉ ገልጸዋል። 
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የመርሆዎቹን  ጭብጦች በተመለከተም፤ 1/የትብብር ስምምነት መርህ 2/የልማትና የአካባቢያዊ ልማት ቀጣይነት መርህ 

3/ሀገሮች በሌላው ላይ ጉዳት ያለማድረስ መርህ 4/ፍትሓዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት መርህ 5/የግድቡ አሞላል ዕቅድና 

የውሃ አሞላል መርህ፤ 6/የውሃ ፍሰት እና በአካባቢና በሕብረተሰቡ እንዲሁም በኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ 

መርህ፤ 7/የመረጃ አያያዝ እና ልውውጥ መርህ 8/የግድብ ደህንነት መርህ 9/ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግሮችን የመፍታት 

መተማመንን የመፍጠር መርህ፤ 10/የሉዓላዊነት፣ የአንድነትና የግዛት መከበር መርህ መሆናቸውን አስታውቀዋል። 

 

በግብጽ በኩል በታሪካዊ መብት ዙሪያ የተነሳ ጉዳይ እንደሌለ እና በመርሆዎቹም ውስጥ ሊካተት እንደማይችል ሚንስትሩ 

ገልፀው ውሃው ለሁሉም ወገኖች የሕይወት ምንጭና ለልማት አስፈላጊ ነው በማለት ነው በስምምነቱ ላይ ያስቀመጥነው 

በማለት ማንኛቸውም ሊመጡ የሚችሉ ጉዳዮች ሊፈቱ የሚገባቸው በተቀመጡት እና ስምምነት በተደረገባቸው መርሆዎች 

ብቻ መሆን ይገባቸዋል ሲሉ መግለጻቸውን ዘገባው ማስደመጡ ይታወሳል።      

 

AFP የዜና አውታር “ይህ የማዕቀፍ ስምምነት መሆኑን ገልፀው የተሟላ መሆን ይጠበቅበታል” ሲሉ የግብጹ ፕ/ት አብደል 

ፋታህ አል ሲሲ በስምምነቱ ወቅት መናገራቸውን ዘግቧል። 

 

በዚሁ ወቅት ትብብር እና አንዳችን ለአንዳችን ልማት ሲባል መተማመን መርጠናል በማለት መናገራቸውን የጠቆመው ዘገባው 

አክለውም የመጨረሻው ስምምነት፣ “የግብጽ እና ሱዳን ፍላጎቶችን ሳይጎዳ ለኢትዮጵያ ጥቅሞች እና ልማት ሊያመጣ ይችላል” 

ማለታቸውን ማስታወቁም ይታወሳል። ዎል ስትሬት ጆርናል በበኩሉ ግብጽ፣ ኢትዮጵያ እና ሱዳን፣ ካርቱም ውስጥ 

የተፈራረሙት ስምምነት ግብጽ በብዙ ቢሊየን ዶላሮች ወጭ ስለሚገነባው ግድብ ያላት አመለካከት ላይ ለውጥ ማሳየቷን 

አመላካች ነው ሲል የዘገበው ሰሞኑን ነው።  ሮይተርስ  የዜና አውታር በድጋሜ ግብጽ፣ ኢትዮጵያ እና ሱዳን የተፈራረሙት 

የመርሆች ስምምነት፣ ግድቡ ከሚመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ለታችኞቹ የተፋሰሱ አገራት ቅድሚያ መስጠትን ጨምሮ፣ 

ግጭቶችን ለመፍታት የሚያስችሉ ስልቶችን የያዘ እና ለሚደርሱ ጉዳቶች ማካካሻ የሚሰጥ መሆኑን የግብጽ መስኖ ሚኒስትር 

ሆሳም አል ሞጋዚ ከፊርማ ስምምነት በኋላ መናገራቸውን ዘግቧል። 

 

ስምምነቱን የፈረሙ አካላት ግድቡ ውኃ በሚሞላበት ወቅት፣ የታችኞቹን የተፋሰሱ አገራት ፍላጎቶች ለመጠበቅ ተስማምተዋል 

በማለት ለጋዜጠኞች ተናግረዋል ያለው ዘገባው ስምምነቱ አሁን በመከናወን ላይ ያለውን የግድቡን ግንባታ አያስቆመውም ሲሉ 

በሱዳን መስኖ ሚኒስቴር ውስጥ ባለሥልጣን የሆኑት ሰኢፍ አልዲን ሃሚድ መናገራቸውን የዘገበለንም ሰሞኑን ነው።  

 

በሌላ በኩል ሚድል ኢስት ሞኒተር ድረገጽ የቀድሞው የግብጽ ውኃ ሀብቶች እና መስኖ ሚኒስትር ዶ/ር ሞሀመድ ናስረዲን 

በአል ሲሲ መንግሥት እና በኢትዮጵያ መካከል የተፈረመው ስምምነት ግብጽ ያላትን የውኃ መብቶች ያሳጣል በማለት 

መተቸታቸውን መዘገቡም ይታወሳል። 

 

ግብጽ አወዛጋቢውን “የሕዳሴ” ግድብን አስመልክቶ በመሠረቱ ኢትዮጵያ የራሷ ሉዓላዊ ጉዳይ መሆኑን አጥብቃ በያዘችበት 

ወቅት፣ እርሷ የምትሰጠውን ትዕዛዝ ብቻ እየተከተለች ነው ማለታቸውን ያስነበበው ድረገጹ ስምምነቱ ወደፊት ለግብጽ ሕዝብ 

በምን መልኩ ተግባራዊ ይደረጋል የሚለውን ጉዳይ በግልፅ ባላስቀመጠበት ሁኔታ ፖለቲካዊ ድል ያገኘችው ኢትዮጵያ ነች 

በማለት መናገራቸውን  ዘገባው ማስታወቁንም  ስለአጀንዳችን ሲባል ማስታወስ ያስፈልጋል ።   
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ወደሃገራችን ስንመለስ ሰንደቅ ጋዜጣ በርዕሰ አንቀጹ በኢትዮጵያ፣ በሱዳን እና በግብጽ መካከል የተፈረመው የመርሆዎች 

ስምምነት ሠነድ በትብብር ለመስራት አንድ እርምጃ መሆኑን ገልጾ በቀጣይም ግብፅና ሱዳን በኢንቴቤ የናይል ውሃ አጠቃቀም 

ስምምነትን ተቀብለው ይፈርማሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲል ያንጸባረቀውን  አቋም ማስታወስም ተገቢ ነው።    

 

ስለጉዳያችን ዋነኛ ሃሳዊ እንደሚሆን የሚጠበቀው ኢሳት በድረገጹ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብጽ በጋራ የፈረሙት አዲሱ 

ስምምነት፣ ኢትዮጵያ በግድቡ ላይ በሙሉ ነፃነት የምትሠራውን ሥራ እንደሚገድብ ከዓረብኛ ወደ እንግሊዝኛ የተተረጎመው 

ሰነድ አመልክቷል ሲል ዘግቧል። ሰነዱ ኢትዮጵያ ግድቡን ለመገንባት በምታደርገው ማንኛውም እንቅስቃሴ እና በየትኛውም 

የግንባታ ደረጃ ላይ ዓለም አቀፉ አጥኚ ቡድን ለሚሰጠው አስተያየት ተገዢ በመሆን እንድትተገብር ይገልጻል ያለው የድረገጹ 

ዘገባ አጥኚ ኮሚቴው የግድቡ ግንባታ የግብጽን እና ሱዳንን የውኃ ድርሻ መጠን ይቀንሳል ወይም በግብጽ እና ሱዳን አካባቢያዊ 

ሁኔታ ላይ ተፅዕኖ ያመጣል የሚል ድምዳሜ ላይ ከደረሰ ካሳ እስከ መክፈል የሚያደርስ ግዴታም መጣሉን አመላክቷል። 

ምናልባት አጥኚ ቡድኑ ግድቡ በግብጽ እና ሱዳን ላይ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ችግር ያስከትላል ብሎ ቢወስን ኢትዮጵያ 

የግድቡን ቅርጽ እስከ መቀየር ልትደርስ ትችላለች ያለው ዘገባው ኢትዮጵያ የምትገነባው ግድብ፣ ከግብጽ እና ሱዳን የውኃ 

ማጠራቀሚያዎችን የሚጎዳ ከሆነም ኢትዮጵያ አገራቱን ፈጥና የማሳወቅ እና ለውጥ ማድረግ እንደሚኖርባትም ስምምነቱ 

ይገልጻል ሲል የነገረን ሰሞኑን ነው። የስምምነቱ አብዛኛው ክፍል ኢትዮጵያ ስለምትፈጽማቸው ግዴታዎች ትኩረት ያደረገ ነው 

ያለው ዘገባው ግብጽ እና ሱዳን ለዓባይ ወንዝ የሚያበረክቱት የውኃ ድርሻ ካለመኖሩ አንፃር ስምምነቱ በዋነኝነት ኢትዮጵያ 

በዓባይ ወንዝ ላይ ያላትን መብት የሚገድብ ብቻ ሳይሆን፣ የዓባይ ግድብ ግንባታ ዕጣ ፋንታን ከኢትዮጵያ እጅ አውጥቶ 

በዓለም አቀፍ አጥኚዎች እጅ እንዲሆን የሚያደርገው ነው በሚል ትችት እየቀረበበት እንደሚገኝ የነገረን በዚሁ ሰሞን ነው።    

 

ኢትዮ ሚዲያም  ድረገጽ ግብጽ፣ ኢትዮጵያ እና ሱዳን በካርቱም የተፈራረሙትን ሰነድ አስመልክቶ  ሚና ነጋሽ፣ ሰይድ ሃሰን፣   

ማሞ ሙጬ፣  አቡ ግርማ፣  አክሎግ ቢራራ  እና ጌታቸው በጋሻው የተባሉ ሙሁራን በጋራ በመሆን ያሰፈሩትን አስተያየት 

አስነብቧል። ድረገፁ ግብጽ፣ ኢትዮጵያ እና ሱዳን “የናይል ውዝግብን የሚያስቆም” ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ያወሱት 

ጸሐፍያኑ ይህ የተደረሰው ስምምነት እውነት ከሆነ፣ ሰነዱ ወደ ተግባር ለመቀየር አስቸጋሪ የሆኑ በርካታ ውስብስብ ዓረፍተ 

ነገሮች የያዘ ነው፤ በርካቶቹ የሰነዱ አንቀጾች ከኢትዮጵያ ይልቅ ወደ ግብጽ ያደሉ ናቸው ሲሉ መግለጻቸውን አስፍሮልናል። 

በተጨባጭ ከዚህ ስምምነት ግብጽ ግድቡን በይፋ መቃወም እንድትቀንስ ከማድረግ ውጭ ኢትዮጵያ  ያገኘችው ውጤት ግልፅ 

አይደለም ያሉት ጸሐፍያኑ ይልቁንም ግብጽ የማይቻሉ ሊባሉ የሚችሉ ተግባራትን እንድትፈፅም ለማድረግ  ችላለች ሲሉ 

መግለጻቸውንም እንደዚሁ። 

 

በዚህም የተነሳ በየትኛውም የሰነድ ሀሳብ ላይ ቸልተኝነት ወይም በአግባቡ አለመሥራት  ለውዝግብ በር  የሚከፍት ይሆናል 

ያሉት ጸሀፍያኑ ማናቸውም ነፃ አገር እንዲህ ባለ ስምምነት ውስጥ በፈቃደኝነት እጁን አያስገባም ሲሉ መተቸታቸውን ከድረ ገጹ 

ያነበብነው ሰሞኑን ነው። 

 

ሞሃመድ ነርሰዲን ኦማል በቅርቡ ሮታና በተሰኘ የግል ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርበው ድንጋጌውን አጣጥለዋል ያለው ዘገባው 

ለዚህም ስምምነቱ ግብጽ በቀድሞ ስምምነቶች የነበራትን የናይል ውኃ ድርሻ በዜሮ ሊያባዛ ወይም ዓለም አቀፍ ሕግ ሊጥስ 

ይችላል የሚል ምክንያት መስጠታቸውንም ሰምተናል። “እ.ኤ.አ 2010 ላይ እኛ አንፈርምም ያልናቸው አብዛኞቹ የኢንቴቤ 
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ስምምነቶች የተካተቱበት ሰነድ ነው” ሲሉ የቀድሞ ሚኒስትሩ መናገራቸውን ያስነበበው ድረገጹ አያይዘውም “ድንጋጌው እ.ኤ.አ 

የተመድ ካወጣው የ1979 ስምምነት የከፋ ነው፤ ምክንያቱም ፍትሐዊ የውኃ ክፍፍል አያሳይም” ማለታቸውንም አካቷል። 

 

ድንጋጌው ግብጽ ጉዳዩን ለዓለም አቀፍ የግልግል ሽምግልና ወይም የፀጥታው ም/ቤት መውሰድ እንዳትችል ያደርጋታል ሲሉም 

ተናግረዋል ያለው ዘገባው ሆኖም ግን ድንጋጌው ስምምነት ሳይሆን ፓርላማው ጉዳዩን እንደገና ሊያየው የሚችል ጠቅላላ 

ማዕቀፍ መሆኑን አምነዋል ብሏል።  

 

The - newshub ድረገጽ በበኩሉ የግብጹ የሙስሊም ወንድማማቾች ቡድን የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ስምምነት መፈረሙን 

ባወጣው መግለጫ አጥብቆ ማውገዙን ዘግቧል። በእግድ ላይ የሚገኘው ይኸው ቡድን ስምምነቱ የተፈረመው፣ “ዝርዝሮች እና ሁኔታዎች 

ወይም የግድቡ ጠቃሚ ዝርዝር ጉዳዮች እና ውኃ የመያዝ አቅሙ ባልታወቀበት ሁኔታ ውስጥ ነው” ማለቱን ያስታወቀው ድረገጹ በዚሁ 

መግለጫ “ጨካኝ የመፈንቅለ መንግሥት መሪ” ያላቸው ፕ/ት  አልሲሲ በሕገ ወጥ መንገድ ስምምነቱን ግብጽን በመወከል መፈረማቸውን 

በመጠቆም “የግብጽን ሕዝብ ለረጅም ዓመታት ይዞ ያቆየውን የናይል ውኃ መብቶች ከውጭ ኃይሎች ለሚገኝ  ወደ ራሱ እና አመራሩ ኪስ 

ለሚገባ ጥቂት ቢሊየን ዶላሮች ሸጧል” ሲል መተቸቱን አስታውቆ። 

 

በተጨማሪም ስምምነቱ፣ “የማገናዘብ አቅም የሌለውን ሕፃን እንኳን ማሞኘት የማይችል ብሎም ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እና 

ዓለም አቀፍ ሕግ ምንነት በቅጡ ያልተረዳ ነው” ሲል መግለጹን የጠቆመው ዘገባው አሁን ያለው የግብጽ መንግሥት ግብጽን 

እየሸጣት ነው በማለት የቡድኑ ቃል አቀባይ  ዋፋ አልባና  ለዴይሊ ኒውስ   መናገራቸውን የመሳሰሉ አፍራሽ ዘገባዎች በሁለቱም 

ወገኖች ዘንድ የሰማነው ከሰሞኑ ነው። እነዚህን እና መሰል ከሁለቱም ሃገራት ዘንድ የሚሰነዘሩ የተቃረኑ አስያየቶችን ይዘን 

የአልሲሲን ንግግርና የቀድሞ አሰላለፍ ብንፈትሽ የዘገባዎቹን እንደምታ ጨምሮ ባለቤቶቹን መለየት አያዳግተንም። 

 

ምክንያቱ ደግሞ የህዝባችን ቁጥር እያደገ ከሄደና የማህበረ ኢኮኖሚ እድገታችንና ፍላጎታችን እየተፋጠነ በመሆኑ ይህ ግድብ 

የሃገራችንን ኢኮኖሚ በማነቃነቁ እና በማነቃቃቱ በኩል የሚኖረው ሚና ታላቅ ስለሚሆን መገንባቱ ግድ ይለናልና። በዚህ ብቻ 

የማይወሰነው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ጥቅም የአካባቢውን የአየር ሁኔታ ከመቀየር ጀምሮ ለአሳ ሀብት እርባታና የቱሪዝም 

መዳረሻ በመሆን መጠነ ሰፊ አገልግሎት እንደሚሰጠንም ይጠበቃል። ይህ ከኢትዮጵያ አንፃር ነው። 

ከሱዳን አኳያ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሚኖረውን ጠቀሜታ ስንፈትሽ የአባይ ውሃ ከተራራ ተንደርድሮ የሚፈስ 

እነደመሆኑ የሚሸከመው ደለልም የውሃ ፍሰቱን ግፊት የሚጨምር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ሱዳንን በማጥለቅለቅ ለበርካታ 

አመታት ኪሳራ ላይ ይጥላት የነበረው ሂደት አሁን ያከትምለታል ማለት ነው። በተለይም የሱዳን ግድቦች በሚሞሉበት ሰዓት 

ለመስኖ የሚጠቀሟቸው የውሃ ቦኖዎችና ማስተላለፊያዎች በደለል የሚጠቀጠቁ በመሆኑ ይህን ለማስጠረግ ሱዳን በየአመቱ 

ታወጣ ከነበረው 100 ሚሊዮን ዶላር በህዳሴው ግድብ እንደምትድንም ጠበብቶቹ በመናገር ላይ ይገኛሉ፡፡ 

የታላቁን የህዳሴ ግድብ ጥቅም ከግብጽ አንፃር የተመለከትነው እንደሆነም የአስዋን ግድብን የሚዋዥቅ የማመንጨት 

አገልግሎት የተስተካከለ እንደሚያደርገው ጥናቶቹ ያረጋግጣሉ። የአስዋን ግድብ እንደሱዳን በተመሳሳይ በጎርፍ እና በደለል 
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በሚሞላ ጊዜ አገልግሎቱ ላይ መዋዠቅ የሚታይበት ከመሆኑም በላይ በየአመቱ በትነትና ወደሸሎቆ በመፍሰስ ይባክን የነበረው 

48 ሚ/ኪ ሜትር ውሃም ከጥፋት ይድናል። 

አንዳንድ ግብጻውያን የአባይን ውሃ በተመለከተ እና ታላቁን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በተመለከተ ከሚናገሩት ውስጥ 

ኢትዮጵያ ብዙ ወንዞች እያላት የህዳሴውን ግድብ በአባይ ላይ ለመገንባት መፈለጓ ትንኮሳ ነው ይላሉ። የሆኖ ሆኖ ግን 

ኢትዮጵያ ካሏት 12 ተፋሰሶች ሰባቱ እና ከ90 በመቶ በላይ ውሃ የመያዝ አቅም ያላቸው ወንዞች ወሰን ተሻጋሪ ከመሆናቸው 

አንፃር ከላይ የቀረበው የመከራከሪያ ሃሳብ ተቀባይነት አይኖረውም። ከእነዚህ 12 ተፋሰሶቻችን ውስጥ አራቱ በምዕራብ 

የሚገኙና 40 በመቶ ለሚሆነው ህዝብ ብቻ አገልግሎት መስጠት መቻላቸውና 60 በመቶ ለሚሆነው ህዝባችን አገልግሎት 

የሚሰጡት ወሰን ተሻጋሪ ከመሆናቸውም አንፃር ከላይ የቀረበው መከራከሪያ ውሃ የማያነሳ መሆኑን በተደጋጋሚ ስንገልጽና 

ስንወተውት የነበረ መሆኑ ይታወሳል። 

በሌላ መልኩ ከህዝባችን ቁጥር መጨመር አንፃር ህዝቡን በዝናብ ላይ ጥገኛ በመሆን ብቻ መመገብ የማይቻልበት ደረጃ ላይ 

የተደረሰ መሆኑም ከግምት ሲገባ አባይን ተዉትና ተቀመጡ ብሎ መከራከር ራስ ወዳድነት እንደሆነም በተመሳሳይ። 

በዚሁም ላይ ሉዓላዊ መብት የሚሆነው ለእኛ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን እስካሁን ይህ ከታሪካዊ መብት በላይ የሆነ 

ተፈጥሯዊና ሉዓላዊ መብት እያለው ለእኔ ብቻ ሲል ትንፍሽ ብሎም አያውቅም፤ ይህ ደግሞ አባይን በጋራና በትብር 

ለማልማትና ለማበልጸግ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። 

83 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የመያዝ አቅም ያለውና 6ሺህ ሜጋዋት ሃይል ማመንጨት የሚችለው ታላቁ የኢትዮጵያ 

የህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊያኑን ካጎነበስንበት ቀና ያደርገን ዘንድ እና ታሪካችንን ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋገር ዘንድ 

የግንባታ ስራው ከተጀመረ እነሆ  ከሁለት አመታት በላይ ባስቆጠረበት ሰዓት ላይ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ከሆኑት ውስጥ 

አንዲቷና “ታሪካዊ መብቴ” ስትል ለበርካታ አመታት ስትቀናቀነን የቆየችው ሃገር በዚያ ሰሞንም  ያስማማኛል ስትል 

የነበረችውን የተከበረ ስምምነት በመግፋትና ይልቁንም ለጋራ ጥቅም በጋራ እንስራ በምትለው ሃገራችን ላይ ጣቷን ስትቀሰር 

የነበረ መሆኑ ይታወሳል። 

ይኸውም አባይ ታሪካዊ መብቴ ነው ከማለት አንስቶ የግብጽ የብሄራዊ የደህንነትና የፀጥታ ጉዳይ ነው እስከ ማለት የዘለቀ ጣት 

ቅሰራ ሲሆን የህዳሴው ግድብ የመላው ግብፃውያንን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ነው እስከሚል የሚደርሥ ወከባ የነበረ 

መሆኑም አይዘነጋም፡፡ 

በዚያና ስለጋራ ተጠቃሚነት መርሆ እያወራንና ለዚህም መርሆ ጥሪ እያቀረብን በነበረ ሰአት ከላይ የተጠቀሰውን ክስ ሲያቀርቡ 

የነበሩት የሙርሲ ባለጊዜ የነበሩ ባለሥልጣናትና አንዳንድ የታቃዋሚ ፓርቲዎች ሲሆኑ የሚበዙቱ የግብጽ የውሃ ምሁራንና 

ግብፃውያኑም አባይ በተግባር መልማትና መበልጸግ ከቻለ ለሁሉም ተፋሰስ ሀገራት በቅቶ የሚተርፍ እንደሆነም ሲናገሩ የነበረ 

መሆኑ ይታወሳል ። ይህ እንዳለ ሆኖም የግብጽ ባለሥልጣናት እና ታቃዋሚ ሃይሎችም ቢሆኑ የሚበዙቱ የውሃ ኢንጅነር 

እንደመሆናቸው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ለግብፅ እንኳንስ የብሄራዊ የደህንነት ጉዳይ ሊሆን ቀርቶ እንዲሁም የበለጠ 

ተጠቃሚ እንደሚያደርጋት ቢያውቁትም ከውስጥ የተፈጠረውን ሽኩቻና የስልጣን ሽሚያ በድል ለመወጣት ያመች ዘንድ ዋና 

መጫወቻ ኳሷን ግድቡን ማድረግ መፈለጋቸውም ላይ ብዙዎች በወቅቱ ተስማምተውበት እንደነበር አይዘነጋም። 
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የሆነ ሆኖ ግን ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በተግባር ይለማና ይበለጽግ ዘንድ ካስፈለገ መደረግ ስላለበትና በተጨባጭ 

በተለይም በታችኛው ተፋሰስ ሃገራት ያለውን ጠቀሜታ በተመለከተ በግብጽ ካለው የውሃ አጠቃቀም እና ከአለም አቀፉ የጥናት 

ኤክስፐርቶች ቡድን ሪፖርት አንፃር የተመለከተ ሁሉ የወቅቱ የግብፅ ባለሥልጣናቱ እና ተቃዋሚዎቹ ስለህዳሴው ግድብ 

እየሰጡ የነበረው አስተያየትና ጣት መቀሰር ውሃ የማያነሳ እንደነበር በሁነኛ አስረጂዎች አስደግፈው ሲገልጹ የነበረ መሆኑም 

ይታወሳል።   

ኢትዮጵያ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ስትገነባ ግድብ የመገንባት ፍላጎት ስላላት ሳይሆን ላለፉት ዘመናት ህዝቧ 

የተሰቃየበትን የድህነት ታሪክ ለመለወጥና ከድህነት ለመውጣት መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህ ስለሆነም እስከ ዛሬ በነበረው ሂደት 

በየአመቱ በሚዋዥቅ የዝናብ መጠን ላይ ጥገኛ ሆኖ መቆየት ካለን የህዝብ ብዛትና በየዘርፉ ካለው የፍላጎት መጨመር አንፃር 

የማያዋጣና የማያዛልቅ በመሆኑ ተፈጥሯዊ መብቷ በሆኑት ወንዞቿ በተለይም ከፍተኛ የውሃ መጠን በሚይዙትና ወሰን ተሻጋሪ 

በሆኑት ወንዞቿ የሌሎች ጎረቤት ሀገራትን ጥቅም በማይጎዳ መልኩ መጠቀም ግዴታና መብቷም በመሆኑ ታላቁን የኢትዮጵያ 

የህዳሴ ግድብ ለመስራት በመወሰን እነሆ የግንባታ ስራውን  በማጋመስ ላይ ትገኛለች ፡፡  

ያም ሆኖ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ከሆኑት ውስጥ በተለይም የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት እስከ ዛሬ ከአባይ ወንዝ ሳይፈልጉ በግድ 

በታሪካዊ መብት በሚል የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ተገፍተው ከመቆየታቸው አንፃር የአባይን ውሃ በተግባር ማልማትና ማበልጸግ 

የሚያስችለውን አዲስና የሰለጠነ እንዲሁም ሁሉንም ተጠቃሚ ማድረግ የሚችለውን ስምምነት   ከግምት በመክተት 

በየትኛውም ሃገር ታይቶና ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ፣ ኢትዮጵያ አባይን በጋራ ለማበልጸግና በጋራ አልምቶ እኩል 

ተጠቃሚነትን የማረጋገጥ ጽኑ አቋምና ልማታዊ ፍላጎት ያላት መሆኑን ለማሳየት ስትል ብቻ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክትን 

አጥንቼ በመገንባት ላይ ስለምገኝ የግድብ ግንባታው ይጎዳችሁ እንደሆን እና አይጎዳችሁ እንደሆነ፣ መስተካከልና መሻሻል 

ያለበትም ነገር ካለ በጋራ እናስተካክል ዘንድ ፕሮጀክቱን በጋራ የሚፈትሽ አለም አቀፍ ቡድን አዋቅረን እንመልከተው ስትል 

ለሱዳንና ለግብጽ ጥያቄ ያቀረበችው በራሷ ተነሳሽነት መሆኑ ስለ ሰሞንኛው ጉዳያችን መታወስ ያለበት እና ለክፍል ሁለት 

ፍተሻችን መንደርደሪያችን ነው ፡፡  

ይህ  ብቻ አይደለም የአልሲሲ ሠሞንኛ ጉብኝትን በህግ አውጪውና ህገ-መንግስት ተርጓሚ በሆኑት ምክር ቤቶች በይፋ 

የተደረገ ንግግር ከሠጥቶ መቀበል መርሆ አኳያ ያለውን ሽግግርም ሆነ ውድቀት ወይም ተሸናፊ እና አሸናፊ ከሌለበት የ“ዊን 

ዊን” መርሆ አኳያ ለመፈተሽ ከሚያግዙን ሁነኛ ማጠየቂያዎች ውስጥም  የሚመደብና ከአፍራሽ ዘገባዎቹ ጋር የሚገናዘብ  

ነው፡፡  ስለሆነም በክፍል ፪ ስንመለስ ኢትዮጵያን የተመለከተ የታላቁ የህዳሴ ግድብ መርሆና አሠላለፍ የመሠረተ ድንጋዩ 

ከኖረበት ያሣለፍነው 4 ዓመት ጀምሮ ያለውን በግርድፉ እና በቅደም ተከተሉ በማስታወስ ከስምምነቱ እና ከአል ሲሲ ንግግር 

አኳያ መዝነን “ዊን ዊን መርሆ”ን ወደሚያጠይቅልን መደምደሚያ ላይ እንደርሳለን፡፡ 

 


