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March 10, 2014 
 

ኢትዮጵያ የምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሰረት የሚያደረገው የአገሪቱን ብሄራዊ ድህንነት ከማረጋገጥ 
ባሻገር  በማንኛውም አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ባለመግባት፣ ከጎረቤት አገሮች ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረት 
ግንኙነት በመገንባት ላይ ያተኮረ ነው። ይህ ኤኮኖሚክ ዲፕሎማሲን መሰረት ያደረገው የአገራችን  የውጭ  
ግንኙነት  ፖሊሲ ባለፈው አስርት ዓመታት  በአገሪቱን ሰላም በመስፈኑ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው እድገት 
እንድታስመዘግብ በማስቻሉ አገራችን  ከራሷ አልፋ ጎረቤት አገሮችን መጥቀም እንደቻለች  አብነቶችን ማንሳት  
ይቻላል። የዛሬ ርዕሰ ጉዳዬ ይህ ባለመሆኑ ወደ ዝርዝሩ መግባት አልፈልግም። 
 

የኢትዮጵያ መንግስት የታላቁን የህዳሴ ግድብ ሲያቅድ በዋነኝነት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚሰጠውን  ጥቅም ታሳቢ 
ቢደረግም የጎረቤት አገሮችም በተለይ የሃብቱ 
ቀጥታ ተጋሪ የሆኑት ሱዳንና ግብፅ 
የሚያገኙትን ጠቀሜታም ከግምት እንዲገባ 
በማድረግ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት 
የሚገነባቸው ፕሮጀክቶች በጎረቤት አገራት 
ላይ ጫና የማይፈጥሩ  መሆናቸውን 
ስለሚተማመን  የትኛውም የተፋሰስ አገራት 
እስካሁን አድርገውት በማያውቁት ሁኔታ 
የአለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን 
ፕሮጀክቱን እንዲገመግሙ ሁኔታዎችን 
አመቻችቷል።  
 

ግብጽም ሆነች ሱዳን በአባይ ላይ በርካታ 
ፕሮጀክቶችን ሲያከናውኑ ለላይኞቹ የተፋሰስ አገራት  ፕሮጀክቶቻቸውን ማስገምገም ይቅርና የሚመለከታቸው 
የተፋሰሱ አገራት እንኳን እንዲያውቋቸው  አድርገው አያውቁም። ይህ የሚያመላክተው የኢትዮጵያ መንግስት 
የሚከተለው የውጭ ፖሊሲ  ግልጽና ለተፋሰሱ አገራትን በጥቅም ሊያስተሳስር የሚችል ፕሮጀክቶችን እየተገበረ 
እንደሚገኝ የሚያሳይ ነው። 
 

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ግብፃዊያን በአባይ ወንዝ ላይ ሙሉ ለሙሉ ጥገኛ መሆናቸውን ከግምት በማስገባት 
በተፋሰሱ ላይ እኩል ተጠቃሚነት ይኑር የሚል መርህ ይተግበር ሳይሆን ፍትሃዊ የውሃ ሃብት አጠቃቀምን 
እንተግብር፣ ግብጻዊያን ወንድሞቻችን ሳተጎዱ በድህነት የኖረው ኢትጵያዊ መብራት ያግኝ ነው። የኢትዮጵያ 
ህዝብና መንግስት ለግብፃዊያን ወንድሞቻችን እንዳሰብንላቸው፣  ከግብፃዊያን ፖለቲከኞችና ምሁራኖች የተቸረው 
ምላሽ እጅግ ኋላ ቀርና በየትኛውም መስፈርት በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ተቀባይነት ሊኖረው የሚችል 
አስተሳሰብ ሆኖ አልተገኘም። ለግብፃዊያን ፖለቲከኞች “ጠብታ ውሃ በጠብታ ደማችን ይተካል’’ የሚሉ 
መፈክሮችን በአደባባይ እየፎከሩ ለድርድር መቅረባቸው ምን ሊፈይዱ እንደሆነ ከትዝብት ላይ የሚያስጥላቸው 
ጉዳይ ይመሰለኛል። ከእንዲህ ያለ ድርድርም ውጤት የሚጠብቁ አይመስለኝም። 
 

የኢትዮጵያ መንግስት በሚከተለው  የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሳቢያ በቀንዱ ብቻ ሳይሆን በመላ አፍሪካ ሰላምና 
መረጋጋት እንዲሰፍን የተቸቻለውን ነገር ሁሉ እያደረገ ይገኛል። በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር 
ቤት ይፋ ያደረገው መረጃ እንደሚያመለክተው  በተባበሩት መንግስታት  ጥላ ስር ከሚንቀሳቀሱ የሰላም ማስከበር 
ሰራዊት ካበረከቱ የአለም አገሮች መካከል ኢትዮጵያ ከአፍሪካ በቀዳሚነት ስትጠቀስ ከአለም ደግሞ በአራተኝነት 
ደረጃ ላይ እንደምትገኝ አመልክቷል።  
 

አገራችን ለአፍሪካ ቀንድ የሰላምና መረጋጋት ካበረከተችው አስተዋፀዖ ባሻገር የአካባቢው አገሮች በኤኮኖሚ ጥቅም 
እንዲተሳሰሩ ለማድረግ ጠንክራ እየሰራች ትገኛለች። የአካባቢው አገራት ሰላምና መረጋጋት ዘለቄታዊነት ሊኖረው 
የሚችለው በአገራት መካከል ጠንካራ የኤኮኖሚ ትስስር መፍጠር ሲቻል መሆኑን የሚያምነው የኢትዮጵያ 
መንግስት  የቀጠናው አገሮች ሊያስተሳስር የሚችሉ ፕሮጀክቶችን እየተገበረ ይገኛል። ከእነዚህ ፕሮጀክቶች 
መካከል የታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በዋነኝነት የሚጠቀስ ነው።  
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ግብጻዊያን ፖለቲከኞችና ምሁራኖች ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝ ተጠቃሚ እንዳትሆን የተለያዩ ስትራቴጅዎችን 
ሲተገብሩ ኖረዋል። ከእነዚህ ስትራቴጅዎች መካከል ግብፃዊያን   ባለስልጣነት ሰሞኑን እየተገበሩ ያሉት  ብድርና 
እርዳታ ለኢትዮጵያ ሊሰጡ ይችላሉ የሚባሉ የተለያዩ የአለም አገራት በመዘዋወር  ለኢትዮጵያ የቁሳቁስም ሆነ 
የገንዘብ እርዳታም ይሁን ወይም በበድር እንዳትሰጡ በማለት ሲማፀኑ ተስተውለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት 
የሁለቱን አገሮች ህዝቦች ጥቅም ሊያስጠበቅ የሚችል ፕሮጀክት መተግበሩ ምላሹ በተቃራኒው ሆኗል።  
 

አባይ የተፋሰሱ አገራት የጋራ ሃብት ነው። ይሁንና ግብጻዊያን ፖለቲከኞች አባይ የግብጻዊያን ንብረት ብቻ 
እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲያውጁ በመኖራቸው ሳቢያ በግብጻዊያን  መካከል የተሳሳተ ግንዛቤ እንዲፈጣር ምክንያት 
ሆኗል። ከወንዙ 85 በመቶ በላይ ምንጭ የሆነችው ኢትዮጵያ ለዘመናት ከወንዙ ጠቀሜታ ባለማግኘቷ የአካባቢ 
ጥበቃ ስራዎችን በተፋሰሱ አካባቢ አከናውና አታውቅም። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ በአለም ላይ እየተከሰተ ያለው የአየር ንብረት ቀውስ ሳቢያ በላይኞቹ የተፋሰስ አገራት ጠንካራና 
ዘለቄታዊነት ያለው የአካባቢ ጥበቃ ካልተከናወነ በስተቀር የአባይ ህልውና አደጋ ላይ እንደሚወድቅ 
አመልክተዋል።  
 

ለብዙዎቻችን  ዛሬ ግብጻዊያን ባለስልጣናትና ፖለቲከኞች  እያደረጉት ያለው የመሰሪ አካሄድ  አዲስ ነገር 
እንደማይሆንብን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። በርግጥ  የመገናኛ ብዙሃን  ነገሮችን ለጥጠውና ከመጠን በላይ 
አስጩኸወት ሊሆን ይችላል እንጂ ግብጻዊያን ፖለቲከኞች እየተከተሉት ያለው ነገር ለሁለቱም አገራት የሚበጅና 
እርባና ያለው አካሄድ አይመስልኝም። ምክንያቱም  የአባይ ጉዳይ በየትኛውም መስፈርት በፍጥጫ፣ በማስፈራራት 
ወይም በሌላ አካል በሚመጣ ጫና በተፋሰሱ አገራት መካከል   ዘላቂ ሰላም ሊያመጣ እንደማይችል፤  ይልቁንም 
የወንዙን ዘላቄታዊ ጥቅም ማስቀጠልና የህዝቦችን ጥቅም ማስጠበቅ የሚቻለው የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ 
የሚገልፀው በተፋሰሱ አገራት መካከል  “ፍተሃዊ የወሃ ክፍፍል”  ማስለፈን ሲቻል ብቻ ነው።  
 

አባይ የተፋሰሱ አገራት የጋራ ሃብት ሊሆን የሚችለው የተፋሰሱ አገራት ይህን ሃብት በጋራ በማልማት የኢኮኖሚ 
ጠቀሜታ ሚያገኙበት እንዲሁም የጋራ ሃብታቸውን ቀጣይነት እንዲኖረው በጋራ መንከባከብ ሲችሉ ብቻ ነው። 
ሁሉም የኢትዮጵያ ወንዞች (ከአዋሽ በስተቀር)  ደንበር ተሻጋሪ ናቸው።  አባይ  ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግበፅ 
የሚያስተሳስር ይሁን እንጂ  የእነዚህ  አገራት ስነ ምህዳራዊ አቀማመጥ የተለያየ ነው። ኢትዮጵያ ሸለቆማና 
ተራራማ የሆነ አቀማመጥ በመታደሏ አገሪቱ ለከፍተኛ የታዳሽ ሃይል ምንጭ ባለቤት እንደትሆን አድርጓታል እንጂ 
እንደግብጽና ሱዳን ለመስኖ የሚያገለግል መሬት እምብዛም የላትም። በአንጻሩ ሱዳንና ግብፅ ደግሞ የተሻለ የመስኖ 
ልማት ሊሰሩበት የሚችሉበት ሰፋፊ የእርሻ ስፍራዎች የታደሉ ይሁኑ እንጂ እንደኢትዮጵያ በቀላል ወጪ የታዳሽ 
የሃል ምንጭ ባለቤት መሆን አይቻላቸውም። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ታሳቢ በማድረግ የታላቁን የህዳሴ ግድብ 
ፕሮጀክት በመተግበር የተፋሰሱ አገራትን በሃይል አቅርቦት ለማስተሳሰር እየሰራ ይገኛል። 
 

የታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ለሃይል ማመንጫነት እንጂ ግብፃዊያን ፖለቲከኞች እንደሚሉት ኢትዮጵያ 
ውሃውን ለመቆጣጠር ሆነ ለመስኖ ልማት አይደለም። የኢትዮጵያ መልካዓ ምድር በተለይ አባይ በሚያልፍባቸው 
በዋነኝነት የሰሜንና የሰሜን ምዕራብ አካባቢዎች ተራራማና ሸለቆማ በመሆናቸው ወንዙ  በኢትዮጵያ ምድር 
ለመስኖ ልማት የሚሰጠው አገልግሎት እጅግም እንደሆነ ግብፃዊያን ፖለቲከኞች የሚያጡት አይመስለኝም።  
 

ከዚህ ባሻገርም ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ እየተገነባ ያለበት ስፍራ ሱዳን ድንበር አካባቢ እንደሆነ 
ይታወቃል። ከነዚህ እውነታዎች መረዳት የሚቻለውና ኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ እንደገለፀውና አለም 
አቀፍ የውሃ ኤክስፐርቶች የግምገማ ውጤት እንዳረጋገጠው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ለሃይል ማመንጫ እንጂ 
ለመስኖ አገልግሎት እንደማይውል እንዲሁም ፕሮጀክቱ በግብጽም ሆነ በሱዳን  ላይ ይህ ነው የሚባል ጫና 
እንደማያስከትል አረጋግጧል። እንግዲህ የታችኞቹ የተፋሰስ አገራት ጥቅም ሳይነካ ኢትዮጵያን ተጠቃሚ 
የሚሆኑበት ሁኔታ ከተመቻቸ ግብጻዊያን ፖለቲከኞች ለምን እንዲህ ያለ ህዝቦችን የሚያለያይ መንገድን 
ምርጫቸው አደረጉ?   
 

የኢትዮጵያ መንግስት ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች በአለም አቀፍ ስምምነት መሰረት የሚተዳደሩ መሆናቸውን ከግንዛቤ 
በማስገባት የህዳሴው ግድብን ለሃይል ልማት እንጂ ለመስኖ እንዳልሆነም በተደጋጋሚ አሳውቋል። በመሰረቱ 
ኢትዮጵያ እንደሱዳን ሰፊ የመስኖ መሬት የሌላት ከመሆኑም በላይ የግድቡ ስፍራ ወደ ሱዳን ጠረፍ የተጠጋ 
በመሆኑ  የህዳሴው ግድብ ለመስኖ ስራ የሚያገለግል አይደለም። ይህን ጉዳይ  ኢትዮጵያ ባለስልጣናት  
ለሚመለከታቸው አካላት  በተደጋጋሚ አሳውቀዋል።    
 

በሌላ በኩል ታላቁ የህዳሴ ግድብ እየተገነባ ያለበት ስፍራ በአንፃራዊነት በሱዳንም ሆነ በግብፅ ከዚህ ቀደም ግድብ 
ከተሰራባቸው ስፍራዎች የተሻለ የአየር ንብረት ያለው ከመሆኑ አንጻር ትነትን በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስ ስፍራ 
ነው። ከዚህ ባሻገር ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት የኢትዮጵያ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ሸለቆማና ተራራማ 
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በመሆኑ የታላቁ የህዳሴ ግድብ እየተገነባ ያለው ጥልቀት ባለው ስፍራ በመሆኑ በአነስተኛ ስፍራ ላይ እጅግ ከፍተኛ 
ውሃ የሚጠራቀም በመሆኑ ትነትን በከፍተኛ ሁኔታ መቆጣጠር ስለሚያስችል የውሃ ብክነትን በከፍተኛ ሁኔታ 
መቀነስ የስችላል። እወነታው ይህ ሆኖ ሳለ ግብጻዊያን ፖለቲከኞችና ምሁራኖች ለህዝባቸው የሚያቀብሉት መረጃ  
ከእወነታ ጋር የሚጋጭ ነው።   
 

እስካሁን የታዩት የግብፅ መንግስታት ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ የላይኛው የተፋሰስ አገራት በተለይ ኢትዮጵያ 
በአባይ ወንዝ ላይ ምንም ዓይነት ልማት መስራት እንደትችል  የተለያዩ ስትራቴጅዎችን ሲተገብሩ ኖረዋል።  
በእርግጥ ይህ የግብፅ ሴራ  ኢትዮጰያ ከአባይ ወንዝ መጠቀም እንዳትችል ትልቅ  አስተዋፅኦ ቢኖረውም አገራችን 
ከአባይ ውሃ መጠቀም ያለመቻሏ ዋንኛውና ትልቁ ምክንያት ነው ብሎ መውሰድ ግን ተገቢ አይመስለኝም። 
ኢትዮጵያ ከአባይ ውሃ ሳትጠቀም ለዘመናት የኖረችበት ምክንያት የሶስተኛ አካል ተፅዕና ቀላል ባይሆንም 
ዋንኛውና ትልቁ ግን አገራችን በውስጥ ችግሯ ተተብትባ በመኖሯ እንደሆ  ልንቀበለው የሚገባ እውነታ ነው።  
 

አገራችን ከአባይ ውሃ መጠቀም ያለመቻሏ ቀዳሚው ነገር  ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን መብት 
ያማከለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት በለመቻሏ ምክንያት ከግጭት የራቀችበት ጊዜ አልነበረም ማለት 
ይቻላል።  ዋንኛው የአገራችን ሰላም ማጣትና የድህነታችን ምንጭ  የቀደሙት የአገራችን መሪዎች አብዘሃነታችንን 
ታሳቢ ያደረገ ዴሞክራሲያዊ መንግስት መመስረት ባለመቻላቸው ምክንያት ህዝቦች ለነጻነታቸው ሲሉ ደም አፋሳሽ 
ጦርነቶችን እንዲያካሂዱ ከማድረጉም ባለይ ወደ ልማት እንዳይመለከቱ አድርጓቸዋል። 
 

ባለፉት ሁለት አስር አመታት አገራችን አዲስ የፌዴራል ስርዓትን መተግበር በመጀመሯና  የብሄር፣ ብሄረሰቦችና 
ህዝቦች የዘመናት የማንነት ጥያቄ በአግባቡ መመለሱ አገራችን ወደ ልማት ፊቷን እንድታዞር እድል አገኝታለች። 
አገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት መተግበር በመጀመሯ በህዝቦች መካከል መተማመን ሰላምና መቻቻል በመስፈኑ  
አገራችን ከራሷ አልፋ ለጎረቤት አገሮች ብሎም ለአፍሪካ ሰላምና መረጋጋት ጉልህ ሚና መጫወት ችላለች።   
 

በአንጻሩ ግብጻዊያን ለአፍሪካ ሰላምና መረጋጋት እዚህ ግባ የሚባል አስተዋፅዖ ሲያበረክቱ አልታዩም። ይልቁንም 
የጋራ ሃብት የሆነውን የአባይ ውሃ እንኳን መጋራት እንደማንችል ሲያውጁ ኖረዋል። የቀድሞው የግብፅ መሪዎች 
የራስጌ የተፋሰሱ አገራት በተለይ መልዕክቱ ለኢትዮጵያ እንደሆነ በግልፅ በሚያስታውቅ ቃና አንድም በወንዙ ላይ 
የሚሰራ የልማት ስራ በግብፅ የውሃ ጥቅም ላይ ተፅእኖ ያደርሳል በሚል  ሲቃወሙ ኖረዋል። ሁሉም የግብፅ 
መሪዎች አገራቸው የአባይ የውሃ ሃብት ብቸኛ ተጠቃሚ እንደሆነች አድርገው ያቀነቅኑ የነበሩ በመሆናቸው ዛሬ 
ላይ እንዲህ ያለ የትብብር እጅ ቢዘረጋላቸውም አምነው መቀበል ተስኗቸዋል።   
 

የቀድሞው የግብዕ ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት “የአባይን የውሃ ፍሰት አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውም ተግባር ግብፅን 
ወደ ጦርነት የሚያስገባና ጠንካራ አፀፋዊ እርምጃን የሚጠይቅ ይሆናል’’ ሲሉ፤ በህዝብ አመፅ ከስልጣናቸው 
በሃይል የተባረሩት ሆስኒ ሙባረክም በአባይ ተፋሰስ ላይ የሚሰራን ማንኛውንም ልማት እንደሚያወድሙት 
ሲዝቱ፣  በቅርቡም በወታደሩ ሃይል ከስልጣን ተገፍተው የወረዱት ሙሃመድ ሙርሲ በበኩላቸው “ሁሉም 
አማራጮች ጠረጴዛ ላይ ናቸው’’ በማለት በይፋ ሲናገሩ ተደምጠዋል። ይህ የጦርነት ጉሰማ ንግግር መልዕክቱ 
ግልፅ ነው።  
 

ሙሀመድ ሙርሲ ከስልጣናቸው ቢወርዱም እሳቸውን ተክቶ ወደ ስልጣን የመጣው የሽግግር መንግስቱ 
ባለስልጣናት ይህንኑ የሙርሲ መፈክር እያስተጋቡ ናቸው።  ሁሉም መሪዎች የአባይን ጉዳይ ፖለቲካዊ በማድረግ 
ለስልጣናቸው ማረዘሚያ  ተጠቀሙበት እንጂ ለህዝቡ ዘለቄታዊ ጥቅም የሚሰጥ አይደለም። ምክንያቱም ለግብጸ 
ህዝብ የመሚበጀው ነገር በተፋሰሱ አገራት መካከል ፍተሃዊ የውሃ ክፍፍልን እንዲኖር በማድረግ  የወንዙን እድሜ 
ለማራዘም በትብብር  የአካባቢ ጥበቃ ማከናወን ላይ ቢሰሩ  ነው። 
 

ግብፃዊያኖች በበጎ አልተመለከቱትም እንጂ የላይኞቹ የተፋሰስ አገራት በግንቦት 24/2010 በኢንቴቢ ኡጋንዳ 
ያደረጉት ስምምነት የጋራ ተጠቃሚነትን በማስፈን በአየር መዛባት ሳቢያ በተጨባጭ እየታየ ያለውን ከጊዜ ወደ 
ጊዜ እጅግ እየቀነሰ የመጣውን የወንዙን የውሃ መጠን  መታደግ ላይ ያተኮረ ነበር።  በቀጣይ በላይኞቹ የተፋሰስ 
አገራት በተለይ  ዋንኛው የውሃ መገኛ በሆነው ተራራማው የኢትዮጵያ መልካ ምድር ውጤታማ የሆነ የአካባቢ 
ጥበቃ ካልተከናወነ የአባይ ወንዝ ደህንነት ቀጣይነት እንደማይኖረው ግብፃዊያኖች ሊያውቁት ይገባል። 
 

ግብፃዊያን መሪዎች እውነታን ሊጋፈጡትና ሊቀበሉት ይገባል። ኢትዮጵያ ድሮ እንደሚያስቧት ደካማ፣ ይህን 
አድርጊ ይበጅሻል፣ ይህ ደግሞ አይጠቅምሽም ይቅርብሽ እየተባለች እንደ አሻንጉሊት የምትበጃጅ አገር 
አይደለችም። እኛ ኢትዮጵያዊያን  የሚያዋጣንንና የማያዋጣንን በራሳችን መለየት የምንችልበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። 
የጀመርነውን የህዳሴ ግድብ በራሳችን የውስጥ አቅም ልንጨርሰው እንደምንችል ልናረጋግጥላችሁ እንችላለን።  
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ግብፃውያን ፖለቲከኞች ዛሬም አገራችንን በድሮው ሚዛናቸው  በመመዘን ኢትዮጵያን የመሰለ ድሃና ኋላ ቀር አገር 
እንዲህ ያለ ግዙፍ ግድብ “ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት’’ የሚያመነጭ ፕሮጀክት ምን ያደርግላታል? ሆን ብላ በግብፅ 
ላይ ጫና ለመፍጠር የምትሰራው ግድብ ነው በማለት ሲናገሩ ይደመጣሉ። እውነታው ግን ይህ አይደለም። 
አገራችን የምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በማንም አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የማይፈቅድ ነው። 
በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብና  መንግስት አባይን በተመለከተ እንዲተገበር የሚፈልጉት ፍተሃዊ የውሃ ክፍፍል 
በተፋሰሱ አገራት መካከል ይተግበር እንጂ እንደግብጻዊያን ለብቻችን እንጠቀም የሚል አቋም አይደለም።   
 

ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ሃይል ኮርፖሬሽ የተገኘ መረጃ  እንደሚያመላክተው ኢትዮጵያ የጀመረችውን ፈጣን 
የኢኮኖሚ እድገት ማስቀጠል የሚቻለውና የአገራችን የኢኮኖሚ መዋቅሩም ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ ሽግግር 
ሊያደርግ የሚችለው ኢትዮጵያ የሃይል አቅርቦቷን በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደግ ስትችል ብቻ መሆኑን አሳይቷል። 
 

በዚህም መሰረት አሁን ባለው ሁኔታ እንኳን ኢትዮጵያ የሃይል አቅርቦት በየአመቱ ከ25 - 30 በመቶ ተጨማሪ 
የሃይል አቅርቦት እንደሚያስፈልጋት የኮርፖሬሽኑ መረጃ አመልክቷል። ይህ ማለት የአገራችን የኢኮኖሚ መዋቅር 
ግብርና ላይ መሰረት ባደረገበት ሁኔታ እንኳን  የአገሪቱ የሃይል አቅርቦቱን በዚህን ያህል አሃዝ በየአመቱ 
የሚጨምር ከሆነ የኤኮኖሚ መዋቅሩ ሽግግር ሲካሄድ ምን እንደሚሆን መገመት ይቻላል።   አገራችን ወደ 
መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለማሰለፍ የአገሪቱ የኢኮኖሚ መዋቅር ከግብርና ወደ ኢንደስትሪ ሽግግር 
በሚያደርግበት ወቅት ደግሞ  የአገሪቱ የሃይል አቅርቦት ፍላጎት ከተገመተው በላይ በእጥፍ ሊያድግ  ይችል 
ይሆናል። 
 

ግብጽ ፖለቲከኞችና ምሁራን ከ85 በመቶ በላይ የሆነውን ውሃ የምታመነጨው ኢትዮጵያ ከአባይ ውሃ መጠቀም 
የምትችለው በግብፅ ይሁንታ እንደሆነ ደግመው ደጋግመው ስለተናገሩ ኢትዮጵያዊያኖች የምንቀበላቸው 
ይመስላቸው ይሆን? ግብፅ ጠብታ ውሃ ለአባይ ሳትለግስ  ለተፋሰሱ አገራት ውሃ መዳቢና አከፋፋይ ያደረጋት ማን 
ይሆን?  
 

ግብጻዊያን የጀበቱ የቅኝ ግዛት ውሎችን በመደርደር “ጠብታ ውሃ በጠብታ ደማችን” እያሉ  እንደራደር 
ማለታቸው የየዋህ ድርድር እንደሆነ እየታወቀ ኢትዮጵያ ድርድር እንደጣሰች በማስመሰል ግብጻዊያን ፖሊተከኞች 
ሊነግሩን መፈለጋቸው ደካማነት ይመስለኛል። እኛ ኢትዮጵያዊያኖች  የመንግስታችንን አቋም ከማንም በላይ 
ጠንቅቀን የምናውቅ በመሆናችን ሶስተኛ አካል እንዲነግረን አንፈልግም።  
 

አገራችን የቅኝ ግዛት ስምምነቶች አይመለከቷትም።  ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት ከዚህ ቀደም አገራችን ከአባይ 
ወሃ መጠቀም ያልቻለችው የቅኝ ግዛት ስምምነቶች አግደዋት ሳይሆን ባሉባት የውስጥ ችግሮች ምክንያት ነው።  
አገራችን በራስ አቅም እንዲህ ያሉ  የብዙ የቢሊዮን ዶላር ወጪን የሚጠይቁ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ማልማት  
ይቅርና ትንንሽ የሃይል ማመንጫዎችን መገንባት አቅቷት እስካሁን በአባይ ላይ  እርባና ያለው ተግባር ሳታከናውን 
ቆይታለች።  
 

አገራችን እየገነባቻቸው ካሉት ግዙፍ የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች  ፍላጎቷን ካሟላች ብኋላ ለጎረቤት አገራት 
በተመጣጣኝ ዋጋ የሃይል ምንጭ በመሆን የቀጠናውን ኤኮኖሚያዊ ትስስር ለማሳደግ ጠንክራ እየሰራች ትገኛለች።  
ከዚህም ባሻገር አገራችን ለጎረቤት አገራት በተመጣጣኝ ዋጋ ከምታቀርበው የሃይል አቅርቦት  የውጭ ምንዛሪ 
ማግኘት ይስችላታል። እንግዲህ 6 ሺህ ሜጋ ዋት ሃይል የሚያመነጨው ታላቁ  የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 
ሲጠናቀቅ ግብፅና ሱዳን በተመጣጣኝ ዋጋ የሃይል አቅርቦት ከማግኘታቸው ባሻገር  የህዳሴው ግድብ የወንዙን 
ስነምህዳራዊ ሁኔታ  መጠበቅ ስለሚችል  በየወቅቱ  የሚዋዥቀውን የወንዙን የወሃ መጠን በማስተካከል  አመቱን 
ሙሉ የተመጣጠነ ፍሰት እንዲኖረው ያደርጋል። ከዚህም ባሻገር የህዳሴው ግድብ በታችኛው የተፋሰስ አገራት 
በተለይ በሱዳን ላይ በየአመቱ የሚደርሰውን የጎርፍ አደጋ የመከላካል ገጉልህ ሚና ይኖረዋል። 
 

ግብፃዊያን ፖለቲከኞች የውስጥ ችግሮቻቸውን በአባይ ለመሸፋፈን ካልሆነ በስተቀር የታላቁ የህዳሴ ግድብ 
ያለመግባባት አጀንዳ ሊሆን የሚችልበት ምንም አይነት ክፍተት የለም። ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ 
ሳይንሳዊ የሆኑ ትንታኔዎችን ማቅረብ በመቻሏ የሱዳንን ይሁንታ ማግኘት ችላለች። ግብጻዊያን ፖለቲከኞችና 
ሙህራኖች ኢትዮጵያን በህደሴው ግድብ ጉዳይ በሳይንሳዊ መንገድ መሞገት ሲሳናቸው ጉዳዩን ፖለቲካዊ መልክ 
ለማላበስ ሲሯሯጡ ይስተዋላሉ። 
 

እነዚህ ፖለቲከኞችና ምሁራን የአባይን ጉዳይ ፖለቲካዊ ገፅታ ለማላበስ ሲሉ ሱዳን ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ድጋፏን 
በመግለጿ ኢትዮጵያ በአካባቢው አገሮች ሰላም ማስከበር በተለይ በአቢዬና በዳርፉር ባደረገችው እንቅስቃሴ 
በፈጠረችው ጫና ምክንያት የሱዳን መንግስት ለህዳሴው ግድብ ድጋፏን ለግሷል ሲሉ ይደመጣሉ። ሱዳን 
ለህዳሴው ግድብ ድጓፏን የለገሰችው የህዳሴውን ፕሮጀክት በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ያቀረበውን 
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ተጨባጭ ማስረጃዎች በመመርመርና እንዲሁም ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ከገነባቻቸው ፕሮጀክቶች ያገኘችውን 
ጥቅም ታሳቢ አድርጋጎ እንጂ በፖለቲካ ጫና እንዳልሆነ ግብጽ መንግስት አጥቶት አይደለም። 
  
ይህ የግብፃዊያን ፖለቲከኞች መንገድ ብዙ ሊያስኬዳቸውና ያሰቡትን ውጤት ሊያስጨብጣቸው እንደማይችል 
ሊገነዘቡት ይገባል። የአባይ ጉዳይ መፍትሄ በጠረጰዛ ዙሪያ እንጂ ከየትኛውም መድረክ ማግኘት አይቻላቸውም። 
ከዚህ በፊት ይህን አይነት  አካሄድ ለግዜው እረፍት አስገኝቶላቸው ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ጊዜው ተለውጧል፣ 
የድሮው አካሄዳቸው ውጤት አያመጣም፤ የዚህ ዘመን ሰዎችንም አስተሳሰብ አይመጥንም። አሁንም አልመሸምና 
ከጠረጴዛ ዙሪያ መፍትሄ ቢሹ መልካም ነው እላለሁ። 
 

እነዚህ ደካማ የሆኑት የግብጽ ፖለቲከኞችና ምሁራን  የአረቦችን ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ የህደሴውን ግድብ ጀርባ 
የአንዳንድ አገሮች እጅ አለበት በማለት የበሬ ወለደ ወሬዎችን ሲያናፍሱ ይደመጣሉ። እንዲህ ያሉ ደካማ 
ምክንያቶችን መደርደር ራስን ከማታለል የዘለለ ትርፍ ሊያስገኝ እንደማይችል ግብጻዊያን ሊያውቁት ይገባል።   
 

ዛሬም ደግመን ደጋግመን ለግብፃዊያን የምንነግራቸው ነገር ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጀርባ ያለው 90 ሚሊዮን 
የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል። ይህን በተመለከተ የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትር አቶ መለስ ዜናዊ 
የታላቁን የህዳሴ ግድባችንን  መሰረት በጣሉበት ጊዜ እንዳሉት “መሃንዲሶቹም እኛው፣ ግንበኞቹም  እኛው፣ 
የገንዘብ  ምንጮቹም  እኛው” በማለት የተናገሩት ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ በእኛው እንደሚሰራ ለማመላከት ነው።  
 

የታላቁ የህዳሴ ግድብ ለእኛ ኢትዮጵያዊያን የሃይል ማመንጫ ብቻ ሳይሆን የአገራችን መለያ መታወቂያ “ብራንድ’’ 
እንዲሆን እንፈልጋለን። በአገራችን በርካታ  ፕሮጀክቶች እየተካሄዱ ቢሆንም እኛ  ኢትዮጵያዊያን ለታላቁ የህዳሴ 
ግድብ ልዩ ትኩረት እንሰጠዋለን። ለዚህ ፕሮጀክት  ተማሪው፣ መምህሩ፣ ፖሊሱ፣ መከላከያ ሰራዊቱ፣ መንግስት 
ሰራተኛው፣ ነጋዴው፣ አርሶ አደሩ፣ የከተማው ነዋሪው፣ በውጭ አገር ነዋሪነታቸውን ያደረጉ  ኢትዮጵያዊያንና 
ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ብቻ ለአገሩ ቀና አመለካከት ያለው ሁሉ በሚችለው በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በቁሳቁስ 
እንዲሁም በጸሎት ለግድቡ መሳካት የበኩሉን አስተዋጸኦ እያደረገ ይገኛል።ይህ ትብብር ግድቡ እስኪጠናቀቅም 
የሚቀጥል ይሆናል። 
 

በአገራችን ታሪክ እስካሁን ከታዩ የልማት ፕሮጀክቶች እንደ ህዳሴው ግድብ ያለ  የህዝብን ቀልብ የገዛና የሁሉም 
ህዝቦች አሻራ ያረፈበት ፕሮጀክት አልታየም። ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ  የአገራችንን ገጽታ የሚቀይር 
በህዝቦች መካከል “የይቻላል” ስሜት የፈጠረ  ፕሮጀክት በመሆኑ የልማት ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ 
ህዝቦች መለያ ብራንድ ነው። 
  
በአገራዊ ጉዳይና በብሄራዊ ጥቅማቸው ግብፃዊያን አንድ በመሆን  ከመንግስታቸው ጎን በመሰለፍ የግብፅን ጥቅም 
ያስጠብቃሉ የሚሉትን ነገር ሁሉ ሲያራምዱ ተመልክተናል።  በእኛ ሀገር አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና 
ምሁራኖች በአገራዊ ጉዳያችንና በብሄራዊ  ጥቅማችን  ሳይቀር  የማይገባ መንገድን ለመከተል ሲያማትሩ 
መመልከት አሳፋሪ ይመስለኛል።   
 


