
የጋራ ተጠቃሚነትን ለማስለመድ ችግር የለም 
 

ከብርሃኑ ተሰማ (ኢዜአ) 
 
ኢትዮጵያ ዓባይን በማመንጨት ያላትን ድርሻ በባለቤትነት ሳትጠቀምበት ኖራለች። ዘመናትን ያስቆጠረውን ባለድርሻነቷን 
ሳትገለገልበት የቆየችበት ምክንያቶች በርካታ ሊሆኑ ቢችሉም፤ድህነትና ኋላቀርነት ግን ዋንኞቹ መሆናቸው ግን 
አያጠራጥርም። ዓባይ በድንበር ተሻጋሪነቱ ሌሎች የጎረቤትና የአካባቢ አገሮችን ስለሚነካ ዋንኞቹ ችግሮች ቢወገዱም 
እንኳን፤ የራሷ ብቻ አድርጋ ለመጠቀም አያስችላትም። 

 
በኢትዮጵያ የነበሩት መንግሥታት ዓባይን አስገብረው ጥቅም ላይ ለማዋል አስበዋል።ሳይቻላቸው ቀርቷል።በውጫዊ 
ተጽዕኖዎች ምክንያት በዓባይ ላይ ምንም ዓይነት ሥራዎችን ለማከናወን አዳጋች ነበር። በአንድ በኩል ድርቅና ረሃብ 
የሚመላለሱባት፣በሌላ በኩል ለልማት የሚውል ከፍተኛ የውሃ ሀብት ያላት አገር በእንቆቅልሽ ዓለም ውስጥ ኖራለች። 

 
ባለፉት 10ዓመታት እያደገ የመጣው የአገሪቱ ኢኮኖሚ እየገጠመው የመጣው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ችግርም ፈተና 
ሆኖ ቆይቷል። አንድ የኃይል ማመንጫ ግድብ ሥራ ጀምሮ አንድና ሁለት ዓመታት ሳያስቆጥር ተጨማሪ ግድብ 
የሚያስፈልግበትን ሁኔታ መቀየርም የግድ ከሚባልበት ደረጃ ላይ መድረሱ ዓባይ እንዲታይ ሌላው ዓቢይ ምክንያት 
ሆኗል።በዚያ ላይ የሕዝቡ የዘመናት ቁጭትና ከድህነት ለመውጣት የሚያደርገው ትግል በቆራጥነት እንዲነሳ አድርጎታል። 
ታዲያ እነዚህን ሁሉ ሁኔታዎች ግምት ውስጥ በማስገባት በዘላቂና በአስተማማኝ መንገዶች ከችግሮች ለመውጣት በታላቁ 
ወንዝ ላይ ታላቅ የተባለ የኃይል ማመንጫ ግድብ መሥራት አማራጭ ሆኖ ተገኘ። 

 
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት በሚደነግገው፣የአገሪቱ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ 
በሚያስቀመጠው መሠረት ከየትኛውም አገር በተለይ ከጎረቤትና ከአካባቢው አገሮች የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ 
መልኩ እንደሚሆን ይወሰናል። 

 
በሕገ መንግሥቱ መግቢያና በአንቀጽ 43 ንዑስ አንቀጽ 3 ''መንግሥት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገባቸው ስምምነቶችም 

ሆኑ የሚያደርጋቸው የኢትዮጵያን የማያቋርጥ እድገት መብት የሚያስከብሩ መሆን አለባቸው''ይላል። 

በአንቀጽ 86 የተቀመጡትየውጭ ግንኙነት መርሆዎች በተለይም ንዑስ አንቀጽ 5''ከጎረቤት አገሮችና ከሌሎችም የአፍሪካ 
አገሮች ጋር በየጊዜው እያደገ የሚሄድ ኢኮኖሚያዊ ኅብረት የሕዝቦችን ወንድማማችነት ማጎልበት''ን ግቡ ያደርገዋል። 
እነዚህን ግቦች ያልተረዱና በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ለመኖር የማይፈልጉ ወገኖች በተለይ ከግብፅ ወገን እያስተላለፉት 
ያለው አስተሳሰብም የአገሪቱን ጽኑ አቋም ካለመረዳት የመነጨ ነው። 

 
የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባዔ አቶ ካሣ ተክለ ብርሃንም የዓባይ ጉዳይ ዓለም አቀፍ አጀንዳ ከመሆኑ ጋር በተያያዘም 
የጋራ ተጠቃሚነትን የማይገነዘቡ አስተሳሰቦች ተቀባይነት እያጡ መምጣታቸውን ይናገራሉ። አገሪቱ ከድህነት ለመውጣት 
የተያያዘችውን ጎዳና ዘላቂ ልማትና መልካም ጉርብትናን መሠረት በማድረግ ማከናወኗን እንደምትቀጥልም አረጋግጠዋል። 

''ዘላቂ ጥቅምና ዘላቂ ሰላም ሊኖር የሚችለው በአካባቢ አገሮች የሚኖረው ተጽዕኖ በዚያው ልክ ተጽዕኖ የሚያመጣ ከሆነ 

ብቻ ነው'' የሚሉት አፈ ጉባዔ ካሣ፣በስስት መንፈስ የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች በዚህ ዘመን እንደማይታሰቡ ይገልጻሉ። 
የጋራ ተጠቃሚነትን መንፈስ የማይረዳና በዚህ ዘመን በቅኝ ግዛት ዘመን የተደረሱ ስምምነቶችን አስተሳሰብ ይዞ መገኘት 
አግባብነት እንደሌለውም ይናገራሉ። 

 
ግድቡ የብሄሮች፣ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አንድነት ልዩ ሐውልት ነው መሆኑን አፈ ጉባዔው ገልጸው፣በዚህም የአገሪቱን ሕዝብ 
ለአንድ ዓላማ በማስተሳሰር ለጋራ ልማቱ እንዲነሳ አድርጓል።ከዓባይ ተፋሰስ አገሮች ጋር ተባብሮ ለመሥራት መልካም 
አጋጣሚን መፍጠሩን ያወሳሉ።ኢትዮጵያ ዓባይ ወንዝ ላይ ያላትን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እያደረገች ያለች ጥረት ከናይል 
ተፋሰስ አገሮች ጋር በእኩልነት ለመጠቀምና ኢኮኖሚያዊ ትብብርን ለማምጣት ባላት ፍላጎት መሆኑን የሕዝብ ተወካዮች 
ምክር ቤት አፈ ጉባዔ አባዱላ ገመዳ በበኩላቸው ያስረዳሉ። 

 



ከተፋሰሱ አገሮች በተለይም ከግብፅ ጋርም ቢሆን የጋራ ተጠቃሚነትን መሠረት ያደረገ አጠቃቀም እንዲኖር 
ትሻለች።በወንዙ ላይ እየተገነባ ያለው ግድብም መልካም ወዳጅነትና ጉርብትናን በሚያጠናክር መልኩ ይከናወናል ሲሉ 
የመንግሥትን ጽኑ አቋም ይገልጻሉ። 

 
ግድቡን አስመልክቶ አንዳንድ ወገኖች የሚያስተላልፉት መልዕክት የተዛባና ትክክለኝነት እንደሚጎድለው ያብራሩት አቶ 
አባዱላ፣ ኢትዮጵያ ጉዳዩን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ በማስረዳት ድጋፍ እያገኘችበት መሆኗንም አስታውቀዋል። 
የናይል ወንዝ እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አብዛኛዎቹ የተፋሰሱ አገሮች የተፈራረሙበትን ስምምነት የአገሪቱ ሕግ አካል 
አድርጋ መውሰዷም ብሄራዊ ጥቅሟን በማስጠበቅና በጋራ ተጠቃሚነት መርህ አብሮ ለመሥራት ታላቅ ጠቀሜታ 
እንዳለውም ያስረዳሉ። 

 
''የናይል የፋሰስ አገሮች ስምምነት የፈረሙትን ብቻ ሳይሆን፤ያልፈረሙትንም ጭምር ይጠቅመናል።የግድቡ ግንባታ በወንዙ 
የመጠቀም አቅማችን በጠነከረበትና ሥራ ላይ ባዋልንበት ጊዜ ያጸደቅነው ስምምነት በመሆኑ ሕጋዊ ባለቤትነታችንና 
ተጠቃሚነታችንን ብቻ ሳይሆን፤ወደ ተጨባጭ እርምጃ የገባንበት ወቅት ላይ በመሆኑ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው ማለት 

ይቻላል''ሲሉም ተናግረዋል። 

 
የናይል ወንዝ እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ አብዛኛዎቹ የተፋሰሱ አገሮች የተፈራረሙበትን ስምምነት የአገሪቱ ሕግ አካል 
አድርጋ መውሰዷም ብሄራዊ ጥቅሟን በማስጠበቅ፣በጋራ ተጠቃሚነት መርህ አብሮ ለመሥራት ታላቅ ጠቀሜታ አለው 
ባይ ናቸው። 

 
''ኢትዮጵያ ማንንም ሳትጎዳ በወንዙ የመጠቀም ሕጋዊ መብቷን አስተዋይነት በተሞላበት መንገድ ትጠቀማለች'' ሲሉም 
አገሪቱ በዋነኝነት የምታመነጨውን የዓባይን ወንዝ ከሌሎች ጋር ለመጋራት ያላትን ፍላጎት ገልጸዋል።  
አገሪቱ በናይል ተፋሰስ አገሮች በጋራ ለመጠቀም የደረሱትን የኢንቴቤ ስምምነት የአገሪቱ ሕግ አካል አድርጋ በሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት ዓዋጅ ማጽደቋንም አስታውሰዋል። 

 
ስምምነቱ በዓለም አቀፍ ሕጎችና ወሰን ተሻጋሪ ወንዞችን በሚያስተዳድሩ ሕጎች መሠረት ለመጠቀም እንደሚያስችላትም 
አፈ ጉባዔ አባዱላ አብራርተዋል። የተፋሰሱ አገሮች ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ መለስተኛ ግድቦችን በመገንባት ላይ 
መሆናቸውንም አፈ ጉባዔ አባዱላ አመልክተዋል። 

 
ኢትዮጵያ ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የመሠረት ድንጋይ በታላቁ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ካስቀመጠች በኋላ ሌላ 

ታሪካዊ ጉዳይም ፈጽማለች። ቀደም ሲል በሕጋዊ ሰነዶች ካስቀመጠቻቸው በተጨማሪ ከመጋቢት 24 ቀን 2003 
ያደረገችው የማትገደድበትና ሆኖም በገዛ ፈቃዷና በጋራ ተጠቃሚነት መንፈስ እንደምትንቀሳቀስ ያረጋገጠችበት ታሪካዊ 
ሰነድም ሆኗል። 

 
የኢትዮጵያ፣የግብፅና የሱዳን ባለሙያዎች ግድቡ ለጋራ ጥቅም ያለውን ድርሻና በታችኞቹ ተፋሰስ አገሮች ላይ ሊያሰከትል 
የሚችለው ተጽዕኖ ካለ ተብሎ ለአንድ ዓመት ጥናት ተደርጎበታል።  የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ አንዲት ሉአላዊነት 
አገር የተፈጥሮ ሀብቷን በማልማት ከሌሎች አገሮች ጋር በትብብር መንፈስ ለመሥራት ያላትን ፍላጎት እንዳሳየችም 
ተደራዳሪዎችና የመስኩ ባለሙያዎች ይናገራሉ። 

 
ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ቡድን አባላትና የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች ኢንጂነር ጌዲዎን 
አስፋው፣ዶክተር ይልማ ስለሺና የውሃ ኢነርጂ ሚኒስቴር የወሰንና ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች ዳይሬክተር አቶ ፈቅ አህመድ ነጋሽ 
ግድቡ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ በተመሰረተ ሁኔታ በግልጽነት፣ በመተማመንና በእኩልነት በማልማት ከዓባይ ተፋሰስ 
የታችኛው አገሮች ጋር ለመጠቀም ያላትን ዝግጁነት ያመለከተችበት እንደነበር በጋራ ይገልጻሉ። 

 
የግድቡ ግንባታ የታችኛው ተፋሰስ አገሮች ይጎዳናል የሚል አመለካከት እንዳይኖራቸው፣ጥቅሙን ለማሳወቅና 

የሚያስከትለው ጉዳትም ካለ የማካካሻ ሥራዎችን ለማከናወን ስድስት ስብሰባዎችና አራት ጉብኝቶች በማድረግ 800ገጽ 
ያለው ሪፖርት ተዘጋጅቷል። 

 
በዚህም 153የጥናት ሰነዶች፣ካርታዎችና ምስሎች ያሉት ሪፖርት በማጠናቀርና ሙያዊ አስተያየት በመስጠት ዝርዝር 
ግምገማ እንደተደረገበትና ተጨምቆ የወጣው ሪፖርትን አገሮቹ ተከፋፍለው በማሰናዳት በመጨረሻው ሪፖርት ላይ 



ፊርማቸውን ማኖራቸውን ተደራዳሪዎቹ አብራርተዋል።  ግድቡ በታችኛው ተፋሰስ አገሮች ጉልህ ተጽዕኖ እንደማያስከትልና 
የተገነባበት ሥፍራ ከግብፅም ሆነ ከሱዳን ግድቦች በተሻለ ትነትን እንደሚቀንስ በጥናቱ ተረጋግጧል። በአገሮቹ 
ከሚያለሙት በተጨማሪ የመስኖ ልማት ሥራዎችን ለማከናወን እንደሚያስችላቸውም ባለሙያዎቹ አስታውቀዋል። 

በኢትዮጵያና በሱዳን ለ95 ዓመታት የተወሰደው መረጃ የናይል ወንዝ በሱዳን ድንበር አካባቢ በአማካይ በዓመት 

49ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ ያመነጫል።ድርቅ በሚያጋጥምበት ወቅት መጠኑ ወደ 30ቢሊዮን ሜትር ኩብ ይወርዳል። 

ከፍተኛ ጎርፍ በሚያጋጥምበት ወቅት ደግሞ ዓመታዊ መጠኑ 120ቢሊዮን ሜትር ኩብ ይደርሳል። 

 
የህዳሴው ግድብ ግን የውሃውን መጠን በማመጣጠንና ደለልና ጎርፍን በመቀነስ እንደ ካርቱም የመሰሉ ከተሞችን ከአደጋ 
እንደሚታደጋቸው ዶክተር ይልማ ያስረዳሉ። ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች የተፋሰሱ አገሮች የጋራ ሀብት በመሆናቸው የዓባይም 
ወንዝ ከዚህ የተለየ ሊሆን እንደማይችል የሚያስረዱት አቶ ፈቅ አህመድ፣በግብፅ ወገን የተሰማው ነገር በአገር ውስጥ 
ያለውን የፖለቲካ ትኩሳት አቅጣጫ ለማስለወጥ ካልሆነ ሌላ ትርጉም እንዳልነበረው ያመለክታሉ። 

 
''የግድቡ ግንባታ ሲጀመር የውሃውን አቅጣጫ መቀየር፣ ውሃ መያዝና ኃይል ማመንጨት እንዳለ ጠፍቷቸው ነበር 

ወይ?''ሲሉም አንዳንድ ግብጻውያን የሰነዘሩትን ሐሳብ ዳይሬክተሩ ይጠይቃሉ። ግብጻውያን በተለይም የህዳሴውን ግድብ 
ግንባታ ጥቅማቸውን እንደሚያጓድልባቸው የሚሰማቸው ወገኖች ኢትዮጵያ የጋራ ተጠቃሚነትን ለማለማመድ ችግር 
የለባትም።ባህሏም፣እምነቷም ፍላጎቷም አይደለም።ከዚህ ሁሉ በላይ ምንም አቅም ቢኖር ዓባይን ለብቻዋ ለመጠቀም 

ተፈጥሮስ መች ትፈቅድና!ዓባይ ለሁላችንም በቂ ነው።በጋራ እንጠቀምበት። 


