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“ሃምሳ ሎሚ ለሃምሳ ሰው ጌጡ…” 
                              መሐሪ ይፍጠር 

                              yiftermehari@yahoo.com 

 

“ድር ቢያብር፣ አንበሳ ያስር” ይላሉ አበው፤ የተባበረ ክንድን ውጤታማነት ለማመላከት፡፡ 

በእርግጥም “አንድ እጅ አያንጨበጭብም” እንዲሉት አንድነት ሃይልም ህብረትም ሆኖ፤ የድል፣ 

የውጤታማነትና የስኬታማነት ምስጢር ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ዘመናትን የተሻገረው የአህጉራችን 

የድህነት ተምሳሌትነት ተቀይሮ የተስፋ ምድርነት መገለጫ በመሆን ላይ የምትገኘው አፍሪካ 

ልጆች የጋራ አቋማቸውን በአንድነት ማሰማት ማሰማት መጀመራቸውን በአብነት ልንጠቅሰው 

እንችላለን፡፡ በርካታ ዓመታትን ያስቆጠረው የአባይ ውሃን ለብቻ የመጠቀም የጥቂት ሀገራት 

ፍላጎትና አቋም በተፋሰሱ ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነት መርህ ህልውናው እየከሰመ የሚገኝበት 

ሁኔታንም እንዲሁ፡፡  

እናም የተባበረ ክንድ ለውጥን ያመጣል፤ ዕድገትን ያፋጥናል የጋራ ተጠቃሚነትንም 

ያረጋግጣል፡፡ የጋራ እምነትን ታጥቆና አብሮነትን ሰንቆ የተንቀሳቀሰ ሃይል ደግሞ ፍላጎቱንና 

ጥቅሙን ከማስከበር የሚገታው አንዳችም ሃይል እንደማይኖር ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ህያው 

ሃውልት ማረጋገጫ ሆኖ የሚቆም ነው። 

እንደሚታወቀው የአፍሪካ ሀገራት በዋናነት ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ህዝቦች ለዘመናት 

መገለጫቸው ሆኖ የቆየውን ድህነት ለማስወገድ በተናጠልና በጋራ የሚያካሄዱት ጥረት ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እያደገ መጥቷል፡፡ በዚህም የህዝባቸውን ተጠቃሚነት በተሻለ ሁኔታ የማረጋገጥ፣ የኑሮ 

ደረጃውን የማሻሻል ጅምሮች ከተስተዋሉ ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ ይህ ጅምር የሚበረታታ ቢሆንም 

በተፈለገው ደረጃ ላይ ነው ለማለት ግን አያስደፍርም፡፡ ዳሩ ግን የሠላም፣ የልማትና 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታን የህልውና ጉዳይ በማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ በመንቀሳቀስ 

ላይ በምትገኘው ኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለው ባለ ሁለት አሃዝ ዕድገት፤ የፀረ - ድህነት ትግሉን 

ስኬታማነትን የሚያመላክት ሆኗል፡፡ የአብሮነት ውጤትንም እንዲሁ፡፡ አብሮነት የኢትዮጵያዊነት 

መገለጫ፣ የማንነት እሴትም ነውና የተባበረው ክንድ ድህነትን ታሪክ ማድረግ ጀምሯል፡፡  

እርግጥ ሀገራችንን ጨምሮ የአህጉራችን ህዝቦች በከፍተኛ የድህነት አረንቋ ተውጠው 

ዘመናትን ሲሻገሩ “ከድጡ ወደ ማጡ” እንዲሉ በብጥብጥና በግጭት ታጅበው እንደነበር የታሪክ 

ድርሳናት ያወሳሉ፡፡ ታዲያ እዚህ ላይ ‘ነገርን ነገር ያነሳዋል’ እንዲሉ ‘በአህጉሪቱ እየታየ የሚገኘው 
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የመለወጥ ፍላጎት ለምን ዘገየ?፣ ለከፋው የድህነት መገለጫ መንስዔዎቹስ ምንድናቸው?’ የሚሉትን 

መመልከቱ አሁን በአፍሪካዊያን ዘንድ የተፈጠረውን አንድነት ለመገንዘብ ጠቃሚ ይመስለኛል፡፡ 

እስቲ ትናንትን በዛሬው መነፅራችን እየቃኘን ዛሬ ላይ እንዲህ እንድረስ፡፡…  

…ታሪክ ሂደት ነው— ለዚያውም በጎና መጥፎ ሁነቶችን የሚያስተናግድ ሂደት፡፡ ታዲያ 

የዚህን ሂደት መጀመሪያ እኛው እንወስነውና ለአፍሪካና ለአፍሪካውያን ድህነት መንስዔ የሆነው 

ውጫዊ ችግር ለመቃኘት ከዘመነ ቅኝ አገዛዝ እንነሳ፡፡…ታዲያ ያኔ የአፍሪካ ተፈጥሯዊ ሀብት 

ያጓጓቸው አውሮፓውያን አህጉሪቱን እንደ ግል ንብረታቸው በመከፋፈል የቅኝ አገዛዝ ስርዓትን 

አሰፈኑ፡፡ በዚህም ከኢትዮጵያና ቀልባቸው ካልወደዳት ላይቤሪያ በስተቀር ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት 

በቅኝ አገዛዝ መዳፍ ስር ወደቁ፡፡ ተፈጥሯዊ ሀብታቸውም ተመዘበረ፡፡ የሰው ሃይል ሀብታቸው 

ጉልበትም ተበዘበዘ፡፡ ይህ የከፋ ተግባር በዚህ ብቻ ሳይወሰን የመኖርና ያለመኖር ባለመብትነቱም 

የቅኝ ገዥዎች በጎ ፍቃድ ሆነ፡፡.. ግና ይህ ታሪካዊ ሂደት ተፈጥሯዊ የጊዜ ቀመሩን ጠብቆ 

መክሰም ጀመረ—አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት…እያለ። የአፍሪካ ሀገራትም ነጻነታቸውን ተቀዳጁ፡፡ አዲሱ 

የነፃነት ምዕራፍም ተጀመረ፡፡  

ታዲያ ይህ ምዕራፍ ድህነትን የሚኮንን ሳይሆን የሚያበረታታ፤ በራስ ጥረት ማደግን 

ሳይሆን ተመፅዋችነት ላይ አተኮረ፡፡ የቅኝ ገዥዎች የከፋፍለህ ግዛ መርህ አሻራ እየፈካ ሄዶ 

በአፍሪካውያን ጎረቤታሞች መካከል ጥላቻ እንዲነግስ አደረገ፡፡ ጥላቻው ስር እየሰደደ ሄዶ ወደ 

እርስ በርስና ውስጣዊ ብጥብጥ ተቀየረ፡፡ የቅኝ ገዥዎቹ በአዲስ መንፈስ አፍሪካን የመቆጣጠር 

ፍላጎት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እየተንጸባረቀ ሄደ፡፡ የአፍሪካ መንግስታትን በአሻንጉሊትነት 

እንዳሻቸው የማዘዝ፣ የመሾምና የመሻር አቅማቸውን ለማሳየት ቋመጡ፡፡  

ውድ አንባቢዎቼ የአፍሪካውያንን ሀብት በራስ የመጠቀም፣ የራስ በራስ የማስተዳደር 

እንዲሁም የመወሰን መብቶችን ገፍፎ ለችግርና ለድንቁርና የዳረገው የቅኝ አገዛዝ ዘመን፤ 

የአፍሪካውያን ተደጋግፎና ተያይዞ የማደግ ዕድልን አጨናግፏል፡፡ በተናጠል ስራ ላይ ብቻ 

እንዲወጠሩም አስገድዷል፡፡ በዚህና በሌሎች ምክንያቶች አፍሪካውያን ከገቡበት የድህነት አረንቋ 

ለመውጣት ያካሄዱት ጥረት ሲጨናገፍም ቆይቷል፡፡ በተለይ ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስርን 

ለመፍጠር አይነተኛ አስተዋጽኦ በሚያበረክተው መሰረተ ልማትን የማስፋፋት ስራ በውስጣዊው 

የአቅም ውስንነት ምክንያት ሊተገበር አልቻለም፡፡  

የአህጉሪቱ ሀገራት በደካማ ኢኮኖሚያቸው ምክንያት የውጭ ብድርና ድጋፍ 

የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ በእገዛው ሽፋን የውጭ ኃይሎች ፍላጎት ላይ እንዲመሰረቱ ተገደዱ። 

በዚህም አፍሪካውያኑ የጋራ አቋም ለማራመድ የማይችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ቻለ፡፡ እናም ሀገራቱ 

የተፈጥሮ ሀብትን የመጋራትና እኩል ተጠቃሚነትን ከማረጋገጥ ይልቅ፤ በቅኝ ገዥዎች ስምምነት 
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ላይ ተመስርቶ ለብቻ የመጠቀም ፍላጎት ላይ በማተኮርና ወደ ግጭት በማምራት ድህነታቸውን 

ሲያባብሱ ዓመታትን ተሻግረዋል፡፡ ይህም “አንድ እጅ አያንጨበጭብም” እንዲሉ በየግል 

ጉዳያቸው ተጠምደው የአፍሪካውያን ዋነኛ ጠላት የሆነውን ድህነት ማሸነፍ እንዳይችሉ 

አድርጓቸዋል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ ቅኝ አገዛዝ በአፍሪካውያን ድህነትና ኋላቀርነት ላይ አንደኛው መንስዔ 

ነው ብዬ ሳወሳ፤ የተባበረ ክንድ አሸናፊነት ተምሳሌቷ ሀገር ኢትዮጵያን ሳልዘክር ማለፍ 

እውነታውን እንደ መደባበስ ያስቆጥርብኛል። እናም ጥቂት ሃሳቦችን ላንሳ፡፡… ሁላችንም 

እንደምናውቀው የቅኝ ገዥዎች አፍሪካን የመቀራመት ፍላጎት ወደ ትግበራ ሲሸጋገር የገፈቱ ቀማሽ 

ከነበሩት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ነበረች፡፡ ይሁን እንጂ ህዝቦቿ ውስጣዊ አንድነታቸውን 

አጠናክረው ወራሪውን ሃይል መመከት በመቻላቸው የቅኝ ገዥዎቹን ከንቱ ፍላጎት ማምከን 

ችለዋል፡፡  

ይሁንና መላው የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ አገዛዝ ስር በወደቁበት በዛ የጨለማ ዘመን ነጻነቷን 

ጠብቃ የዘለቀችው ኢትዮጵያ፤ ወራሪውን ሃይል በመቃወም በሊግ አፍ ኔሽን ፍትህን ለማግኘት 

ጥረት ባደረገችበት ወቅት የብቸኝነት ዕጣ ፋንታን ጠንቅቃ በመገንዘብ አፍሪካዊ ወንድማማችነትን 

በማጎልበት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክታለች፡፡፡ በተለይ በጸረ - ቅኝ አገዛዝ ትግሉ 

ከአፍሪካውያን ሀገራት ጎን በመቆም ለነጻነታቸው መቀዳጀት የድርሻዋን ተወጥታለች፡፡ 

ለአፍሪካውያን የጋራ ተጠቃሚነትና ጠንካራ ዝምድና መፍጠሪያነት ለተቋቋመው የአፍሪካ 

አንድነት ድርጅት ዕውን መሆንም የአንበሳውን ድርሻ ወስዳ ገንቢ ሚናዋን አበርክታለች፡፡  

ለአፍሪካውያን በከፋ ድህነት መማቀቅ ውጫዊው መንስዔ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ውስጣዊው 

ችግራቸውም የድህነታቸው ማባባሻ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ይህ የሀገራቱ ውስጣዊ ችግር ዋነኛ 

ማጠንጠኛ ከአመለካከትና ከአስተሳሰብ የሚመነጭ ነው፡፡ እርግጥ የአፍሪካ ሀገራት ነጻነታቸውን 

ከተጎናጸፉ በኋላ የራሳቸውን መንግስት መመስረታቸው ይታወሳል፡፡ ታዲያ እነዚህ መንግስታት 

የቅኝ አገዛዝ ሥርዓቱ በህዝባቸው ላይ ያደረሰውን ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥሰት 

ከማክሰም ይልቅ፤ ነፍስ እንዲዘራ በማድረግ ለከፋ ሁኔታ ዳርገውታል፡፡  

የአፍሪካውያን ዋነኛ ጠላት በሆነው ድህነት ላይ ክንድን አስተባብሮ ከመዝመት ይልቅ፤ 

ወደ ግል ብልጽግናቸው በማተኮር ለከፋ ችግር ዳርገውታል። የጠራ ፖሊሲና ስትራቴጂ ነድፈው 

ህዝባቸው ወደ ተሻለ የኑሮ ሁኔታ ከማሸጋገር ይልቅ፤ በውጭ ኃይሎች ድጋፍና ዕርዳታ ላይ 

ያተኮረ ዕቅድ፣ የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲ እጦት፣ በቂ የመሰረተ ልማት ተቋማት 

ያለመኖር እንዲሁም በጥርጣሬና በጥላቻ ላይ በተመሰረተው የጉርብትና ፖሊሲያቸው ሳቢያም 

ድህነትን መቅረፍ አልቻሉም። እንዲያውም ወደ ከፋ ደረጃ እንዲሸጋገር አስችለውታል ማለት 
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ይቻላል፡፡ በዚህም አህጉሪቱን የድህነትና የተመፅዋችነት፣ የብጥብጥና ሁከት መድረክ በማድረግ 

ህዝቦቿን ለእልቂትና ለብተና ዳርገዋቸዋል፡፡    

ግና የትናንት እሳቤ ዛሬ ላይ አይሰራምና በአሁኑ ወቅት አፍሪካውያንን ለድህነት ዳርጎ 

የቆየው ኋላቀር አስተሳሰብ እየከሰመ መጥቷል፡፡ የትስስራቸውና የጥንካሬቸው ምንጭ በመሆን ላይ 

የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት በሀገሮች መካከል የጋራ አቋምን በመፍጠር አህጉራዊ ጥቅምን 

የማስከበር አስተሳሰብ በመፍጠር ላይ ይገኛል፡፡ አህጉራዊ ጠላት በሆነው ድህነት ላይ መዝመት 

የሚያስችል የአካባቢያዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ጉዳይን ዋነኛ አጀንዳ በማድረግ የተባበረ ክንድን 

የመፍጠር ጉዞም ተጀምሯል፡፡ ሆኖም ጉዞው ፈጣንና ስኬታማ ቢሆንም፤ በተጓዥቹ መካከል ግን 

ልዩነቶች የሉም ብሎ ለመናገር አያስደፍርም፡፡  

የአፍሪካውያንን ትብብርና የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ የጋራ አቋሞችን በማራመድ 

በኩልም ቢሆን ከምንጊዜውም በተሻለ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙና ስር ሰዶ የቆየው የመከፋፈልና 

የሁለት ጎራ አሰላለፍ እየከሰመ መምጣቱን በማስረጃዎች አስደግፎ መጥቀስ ይቻላል፡፡ ከዚህ አኳያ 

አህጉሪቱ ከቡድን ስምንትና ሃያ ሀገሮች ጋር በታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ አማካኝነት 

ስታካሂድ የቆየችው በአየር ንብረት መዛባት ጉዳይ ላይ የተካሄደው ድርድር የአፍሪካን ጥቅም 

የሚያስጠብቅ መሆን መቻሉ በማሳያነት የሚወሳ አንዱ ተግባር ነው፡፡ በመሆኑም ዛሬ አፍሪካውያን 

ከገቡበት የድህነት አረንቋ መላቀቂያ መንገዱን በግልፅ የተገነዘቡበት፣ ለተግባራዊነቱም እጅ ለእጅ 

ተያይዘው መንቀሳቀስ የጀመሩበት ወርቃማ ዘመን ላይ ደርሰዋል ማለት ያስደፍራል፡፡ ምክንያቱም 

ግጭቶችን የመፍታት ጥረታቸው በስኬት ታጅቦ የራስን ችግር የመፍታት አቅማቸው እያደገና 

እየጎለበተ ለፍሬ የበቃበት እንዲሁም የውጭ ኃይሎች ድጋፍ ናፋቂነት አመለካከትም የከሰመበት 

ሁኔታ በመፈጠሩ አፍሪካዊው ትብብርና ትስስር ዋነኛ ትኩረትና የመፍትሄ አቅጣጫ በመሆን ላይ 

ስለሆነ ነው፡፡  

በእርግጥ አፍሪካውያን በጀመሩት የጋራ ተጠቃሚነት መርህ አቋም እያደገ ከመምጣቱም 

በላይ፤ ቀጣናዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመመስረት የትብብር መድረካቸውን ወደ ላቀ ደረጃ 

በማሸጋገር የጋራ ተጠቃሚነታቸውን በማረጋገጥ ላይ ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህ ቀጣናዊ የኢኮኖሚ 

ማህበረሰብ መካከል የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-መንግስታት ባለስልጣን /ኢጋድ/ አንዱ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ታሪክ በድህነት በኋላ ቀርነትና ከከፋ የግጭት 

መድረክነት ጋር የተቆራኘ ነው፡፡ ይሁንና የእነዚህ ሀገራት ወቅታዊ ሁኔታ ቀደም ሲል ከነበረው 

‘ማንነታቸው’ ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ ተሻሽሏል። እናም ዛሬ ድህነትንና ኋላቀርነትን በመዋጋት 

ህዝባቸውን ከችግር ማላቀቅ በሚገባቸው ወቅት ላይ ይገኛሉ፡፡ ለዚህ ደግሞ ሁለት መንገዶችን 

የመጠቀም አስፈላጊነትን ተገንዝበዋል፡፡ እነርሱም ውስጣዊ ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል 
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በህዝብ ተሳትፎ ላይ የተመሰረተ የልማት ትልምን መከተል እና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ጠንካራ 

ኢኮኖሚያዊ ትስስር በመፍጠር የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያጎለብቱ ተቋማትን የማስፋፋት 

አቅጣጫዎች ናቸው፡፡  

ታዲያ እነዚህ አቅጣጫዎች በዋነኛነት የፀረ - ድህነት ትግሉን ከዳር የማድረስ ዓላማና ግብ 

ያላቸው ሲሆኑ፤ በአንድ በኩል ሀገሮቹ በነጻነትና በሉዓላዊነት መርህ ላይ ተመስርተው 

ዕድገታቸውን የሚያፋጥኑበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ በተፈጥሯዊው የጋራ ሃብታቸው የጋራ 

ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ተቀናጅተውና ተባብረው ለመስራት ምቹ ዕድል ይፈጥሩላቸዋል— 

“በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ” እንዲሉ አበው። 

እስቲ እነዚህን አቅጣጫዎች ተመርኩዘን ከሀገራችን አኳያ እንነሳ። እንደሚታወቀው 

የኢፌዴሪ መንግስት ከተመሰረተበት ማግስት ጀምሮ ሀገሪቱ በምትከተለው በመልካም ጉርብትና 

እና በጋራ አብሮ የመኖርና የማደግ መርህ ምክንያት ከኤርትራ በስተቀር ከሌሎች የቀጣናው 

ሀገራት ጋር ጠንካራ ዝምድና መፍጠር ተችሏል፡፡ ይህ መልካም ዝምድናና ጉርብትና ከፖለቲካዊ 

ትስስሩ ባሻገር፤ በኢኮኖሚያዊ ዘርፉም በመሰረተ ልማትና የተፈጥሮ ሀብታቸውን በጋራ 

የመጠቀምና ተያይዞ የመበልፀግ ተነሳሽነታቸውን እያጠናከረው መጥቷል፡፡ 

ታዲያ የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት የዜጎቹን እኩል ተጠቃሚነት 

በየደረጃው ለማረጋገጥ ዋነኛ ጠላት በሆነው ድህነትን የመቅረፍ ስራ ትኩረት ሰጥቶ መስራት 

ከጀመረ ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ በዚህም በአንድ በኩል ውስጣዊ ችግሮች ላይ በማተኮርና እልባት 

በመስጠት ተግባር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ጠንካራ ትስስር ለመፍጠር 

በሚያስችሉ የመሰረተ ልማት ተቋማት የማስፋፋት ስራን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ የሀገሪቱ የፀረ 

- ድህነት ትግል በህዝቦች ሰፊ ተሳትፎ ታጅቦ በመጓዙና ችግሮቹን በመፈተሽ እንደየ ክብደታቸው 

በቅደም ተከተል ለመቅረፍ በተከናወነው ብልህነት የተሞላበት መንግስታዊ አካሄድ ሀገሪቱንና 

የህዝቦቿን ኑሮ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር ያስቻለ ብሎም ሀገራችንን ከአስሩ የዓለማችን የፈጣን 

ዕድገት ባለቤቶች ጎራ እንድትመደብ ያደረገ ነው፡፡  

ታዲያ ለዚህ ውጤት መመዝገብ አይነተኛው ምክንያት መንግስት ውስጣዊና ውጫዊ 

ችግሮችን በመለየትና እልባት ለመስጠት ያከናወነው ጥረት መሆኑን መገንዘብ አዳጋች አይሆንም፡፡ 

በዚህም የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄዎች በተለይም የዘመናት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

መከበር ምላሽ መስጠቱ እንዲሁም የትምህርት፣ጤና፣ የመንገድ፣ የሃይል አቅርቦትና ሌሎች መሰረተ 

ልማት ተቋማት እንዲስፋፉ ማድረጉ፣ የመልካም አስተዳደርና ፍትህን የማግኘት ጉዳዮች አቅም 

በፈቀደ መጠን እንዲከናወኑ ባደረገው ሁለንተናዊ ጥረት ሀገሪቱን ወደ አዲስ ምዕራፍ ማሸጋገር 
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የቻለ ነው፡፡ ይህም ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዮቿ ላይ ዋነኛ ትኩረት ሰጥታ ስትሰራ የቆየችና 

የህዝቦቿን የልማት ተጠቃሚነት በየደረጃው ለማረጋገጥ መንቀሳቀሷን የሚያመላክት ሃቅ ነው፡፡  

በሀገራችን ለተመዘገበው ውጤት እንደ ስኬት አቅጣጫ የሚታየው ሌላኛው ጉዳይ፤ 

ኢትዮጵያ ከማንኛውም የጎረቤት ሀገር ጋር የጋራ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ስራዎችን በቅንጅት 

ለመስራት ያሳየቸው ፍላጎትና ተነሳሽነት ነው፡፡ ሀገራችን ባደረገችው ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ 

የሁለትዮሽ ስምምነት፤ በአሁኑ ወቅት ከሁሉም ጎረቤት ሀገሮች ሊባል በሚቻልበት ሁኔታ የጋራ 

ተጠቃሚነትን የሚያጎለብቱ የመንገድ፣ የኤሌትሪክና የንግድ ትስስር መፍጠር ችላለች፡፡ ዛሬ 

የሱዳንና የኢትዮጵያ እንዲሁም የጅቡቲና የኢትዮጵያ ህዝቦች የእኛ የሚሉት የጋራ የሃይል 

አቅርቦት አላቸው፡፡ የእርስ በርስ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ አሴቶችን የማሳደግ ሚና ባለው 

የመንገድ በመሰረተ- ልማት ተሳስረው የጋራ ተጠቃሚነታቸውንም በማረጋገጥ ላይ ይገኛሉ፡፡  

እርግጥ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ከሚያጋሯቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ የዓባይ ወንዝ 

ነው፡፡ ታዲያ በዓባይ ወንዝ ውኃ የመጠቀም መብት የሀገራቱ መነጋገሪያ አጀንዳ መሆን ከጀመረ 

ምንም እንኳን ዓመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም፤ እሰከ ኢንቴቤው ስምምነት ድረስ እልባት ሳያገኝ 

የቆየ አነጋጋሪ አጀንዳ ሆኖ መቀየቱ የአደባባይ ምሰጢር ነው፡፡ እንደሚታወቀው አብዛኛዎቹ 

የተፋሰሱ ሀገራትን “የበይ ተመልካች” ያደረጉት እ.ኤ.አ. የ1929 እና የ12959 የቅኝ ገዥዎች ኢ-

ፍትሃዊ ስምምነቶች፤ በሀገራቱ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ፍላጎት ላይ ጋሬጣ በመሆን አሉታዊ አሻራውን 

ጥሎ አልፏል፡፡ ይሁን እንጂ የሀገራቱ የመጠቀም መብት ከኢኮኖሚያቸው እመርታ ጋር ተያይዞ 

እያደገ በመምጣቱ በውሃው ብቸኛ ተጠቃሚ ከነበረችው ግብፅ በስተቀር፤ ስድስቱ የተፋሰሱ ሀገራት 

አንድ የጋራ አቋም ማራመድ ችለዋል፡፡  

ለነገሩ ሀገራችን በጎረቤት ሀገሮች ጋር በትብብር ለመስራት እጆቿን መዘርጋት ከጀመረች 

ሰንበትበት ያለች ቢሆንም፤ በአንድ በኩል ሃገራዊ ልማትን የማሳደግ በሌላ በኩል ደግሞ ለጎረቤት 

ሀገሮች የሃይል አቅርቦት ከፍተኛ ድርሻ ያለው የታላቁ ህዳሴው ግድብ ግንባታን ይፋ ስታደርግም 

በትብብር የመስራት ፍላጎቷን ዳግም አረጋግጣለች፡፡ በዚህም የግድቡ ፕሮጀክት የትብብርና 

የጠንካራ ትስስር መፍጠሪያ ሆኖ እንዲያገለግል ቁርጠኝነቷን አሳይታለች፡፡  

በመሰረቱ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በሁለት አባይት ዓላማዎች ላይ ያተኮረ እንደሆነ 

ይታወቃል፡፡ የመጀመሪያ የሀገራችን የዕድገት ማነቆ የሆነውን የሃይል አቅርቦት እጥረት በመፍታት 

ሀገራዊ ልማቱን የማሳደግ ዓላማን ያነገበ ሲሆን፤ በሁለተኛ ደግሞ፤ የጎረቤት ሀገሮች ከዚህ ግድብ 

ከሚመነጨው የኤሌትሪክ ሃይል አቅርቦት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማስቻል ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስር 

መፍጠር ነው፡፡  
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እርግጥ ግድቡ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለቀጣናው ሀገራትም የሚያበረክተው 

አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ አይታበይም። ታዲያ እዚህ ላይ ግድቡ የአፍሪካ ህብረት ያሰቀመጠውን 

በሃገራት መካከል ጠንካራ ትስስር የመፍጠር ራዕይን የሚያሳካ እንዲሁም የጋራ ተጠቃሚነትን 

የሚያረጋግጥ የትብብር ፕሮጀክት መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ግን የፕሮጀክቱን ጠቀሜታና ዓላማ የተገነዘቡ ጎረቤት ሀገሮች አዎንታዊ 

ምላሻቸውን በግልጽ አራምደዋል፡፡ በተለይ ደቡብ ሱዳን፣ ጂቡቲ፣ ኡጋንዳና ሱዳን፣ ፕሮጀክቱ 

የማንንም ጥቅም የማይነካ እንደሆነና ለስኬታማነቱም ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን  እንደሚቆሙ 

አቋማቸውን በይፋ ገልፀዋል፡፡ ሆኖም ፕሮጀክቱን በበጎ ዓይን ያልተመለከቱና “የያዙኝ ልቀቁኝ” 

ጩኸታቸውን ማሰማት የጀመሩ እንዲሁም የግድቡን ግንባታ ለማደናቀፍ የሚያስችሉ እኩይ 

ሴራዎችን ቀይሰው ወደ ተግባር የተሸጋገሩ ኃላፊነት የጎደላቸው የጨለማው ዘመን አቀንቃኞች 

አልታጡም፡፡  

እነዚህ ፀረ - ሠላምና ፀረ - ልማት ሃይሎች የፕሮጀክቱን ሂደት ለማደናቀፍ የሚያስችል 

የተለያዩ ስልቶችን ለመጠቀም ውሳኔ ላይ መድረሳቸው የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ ከስልቶቹ አንዱ 

የሆነውን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በማስታጠቅ ሀገራዊ ሰላምን የማደፍረስ ተግባር እውን ማድረግ 

ነው። ለዚህም በማሳያነት በቅርቡ አሸባሪው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከግብፅ የተላከና በሻዕቢያ 

መንግስት አቀባይነት ግማሽ ሚሊዮን ዶላር ለስድስት ወር ስራ ማስኬጃ መቀበላቸውን አንድ 

የመረጃ ምንጭ በማስረጃ አስደግፎ ይፋ ማድረጉን መጥቀስ ይቻላል፡፡  

በሌላ በኩልም “ውሻ በቀደደው…” እንዲል ብሂሉ፤ በአሁኑ ወቅት በሃገራቱ መካከል 

የሚታየውን መልካም ግንኙነት ለማሻከር በማሰብና ፕሮጀክቱን እንደ መልካም አጋጣሚ 

በመጠቀም ርካሽ አላማቸውን ለማሳካት የሚጥሩ ሃይሎች አይታጡምና ይህን ክፍተት ለመድፈን 

ሃገራቱ ትብብራቸውን አጠናክረው መቀጠል ይገባቸዋል፡፡ በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ እየታየ ያለው የጋራ አቋምን የማንጸባረቅ ቁርጠኝነት ጅምር ሆኖ እንዳይቀር የቀጠናው 

ሃገራት ህዝቦች ሁለንተናዊ ጥረት ወሳኝ ነው እላለሁ፡፡ አዎ! “ሃምሳ ሎሚ ለሃምሳ ሰው ጌጡ፣ 

ለአንድ ሰው ሸክሙ” እንዲሉ አበው የአፍሪካ ህዳሴ ከአብሮነት ውጭ አይታሰብምና አብሮነታችንን 

በማጠናከር በታላቁ የህዳሴ ግድብ አብረን እንደግ። አበቃሁ። 


