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የግብጽ ችግር የኢትዮጵያዊያንም ጭምር ነው 

 

እልፍነሽ ፅጌ  07/24/13 

 

በአሁኑ ወቅት በግብጽ የተፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት ለኢትዮጵያ 

መልካም አጋጣሚን ይፈጥራል የሚል አስተያየት ከጥቂት ግለሰቦች ሲሰጥ ይደመጣል፡፡ 

ይህ አስተያየት የሚነሳው ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በግብጽና ኢትዮጵያ መካከል 

ያለውን አለመግባባት መሰረት በማድረግ ነው፡፡  

የሆነው ሆኖ ይህ አስተያየት ከሰብአዊነት የራቀ ብቻ ሳይሆን ከነባራዊው 

የዓለማችን ሁኔታም ጋር የሚቃረን የተሳሳተ አመለካከት ነው፡፡  

ኢትዮጵያና ግብጽ ከአባይ ወንዝ ባሻገር በቀጥታና በተዘዋዋሪ የሚገናኙባቸው 

አውነቶች የሚኖሩ በመሆኑ በግብጽ የሚፈጠር ቀውስ በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ 

ኢትዮጵያን ሊጎዳ እንደሚችል መገመት የሚከብድ አይደለም፡፡   

ምንም እንኳ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና በአጠቃላይ ከአባይ ወንዝ የውሃ 

አጠቃቀም ጋር በተያያዘ በተለይ በግብጽ በኩል ካሉ አንዳንድ የፖለቲካ መሪዎችና 

ምሁራን አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ እየቀረበ ቢሆንም ኢትዮጵያም ሆነች አብዛኛዎቹ የዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ አካላት የግብጽን ስጋት ለመቅረፍና ተጠቃሚነቷን እውን ለማድረግ 

በአገራቱ ዘንድ ጥልቅ ውይይትና ድርድር መካሄድ ብቸኛው አማራጭ መሆኑን አጽንኦት 

ሰጥተው በመግለጽ ላይ ይገኛሉ፡፡  

ኢትዮጵያም ሆነች ሌሎቹ አካላት ይህንን ምክራቸውን የሚለግሱት አሥር ያህል 

አገራት የሚጋሩትን የዚህን ወንዝ ውሃ አጠቃቀም በተመለከተ በተለይ በግብጽ በኩል 

የሚስተዋለውን ፍቃደኛ ያለመሆን አዝማሚያ በማጤንና ጉዳዩ ከንትርክ አልፎ በህዝቦች 

መካከል አላስፈላጊ ጥላቻ እንዳይፈጠር በመስጋት ነው፡፡   

አካላቱ ለውይይት አጽንኦት የሚሰጡት በንትርክና ውዝግብ ይህንንም ተከትሎ 

ሊፈጠር በሚችል ግጭት ጉዳት አንጂ ማንም ጥቅሙን ሊያረጋግጥ እንደማይችል ሙሉ 

እምነት ስላላቸውም ጭምር ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡   

እንዲያም ሆኖ ግን በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከግብጽና በተወሰነ መጠን ከሱዳን 

በስተቀር በአብዛኛዎቹ የተፋሰሱ አባል አገራት የሚራመደው አቋም የጋራ ተጠቃሚነትን 
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ማረጋገጥ የሚለው ቢሆንም በተለይ ግብጽ ይህንን አቋም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ 

የተቀበለችበት አጋጣሚ አይታይም፡፡ 

በግብጽ በኩል የሚስተጋባው ተቃውሞ በተለይ ከህዳሴው ግድብ ግንባታ ይፋ 

መሆን በኋላ የተባባሰ ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን ጉዳዩን እያስተናገደችበት ያለው መንገድ 

በእኔም ሆነ በብዙ ታዛቢዎች ዘንድ በጤናማነቱም ሆነ በውጤታማነቱ ሊጠቀስ የሚችል በጎ 

ተግባር ነው፡፡  

ኢትዮጵያ እላይ የተጠቀሱት ምሁራን እያቀረቡት እንዳለው ዓይነት በጎ 

መፍትሄ በህዳሴው ግድብም ሆነ በአጠቃላይ በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ በግብጽ በኩል 

ለሚነሱት ስጋቶች ምላሽ ለመስጠት ለሚያስችል ውይይትና ድርድር በሯ ክፍት መሆኑን 

በተደጋጋሚ እያሳወቀች ነው፡፡ የአገሪቱ ባለስልጣናትም በተለያዩ ወቅቶች በሚሰጧቸው 

መግለጫዎች ይህንኑ ሲያረጋግጡ አድምጫለሁ፤ አንብቤያለሁም፡፡  

በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንድ የግብጽ ፖለቲከኞችና ምሁራን ይህንን የኢትዮጵያ 

በጎ መንገድ የሚያፈርስ ቅጣጫ በመከተል በአገራቱ መካከል ጥላቻን የሚያነግሱ  

ተግባራት ላይ ሲያተኩሩ ይታያል፡፡ እነዚህ ግብጻዊያን ጥላቻን ከማራገብ ባለፈ በኢትዮጵያ 

ላይ የተለያዩ ሴራዎችን በማሴር የአገሪቱን የልማትና ሰላም ሂደት ማደናቀፍንም እንደ 

ስልት መጠቀምንም ሲሰብኩ እየተደመጡ ይገኛል፡፡  

በእንደዚህ ዓይነቶቹ የግብጽ አካላት ይህንን የመሰለና ከጥፋት ይልቅ ለማንም 

የማይጠቅም መንገድ ቢሰበክም ኢትዮጵያ ግን ከዚህ በተለየ ፍጹም ሰብአዊነትንና 

ከምንኖርበት ዘመን ስልጣኔ ጋር የሚጣጣም የዲፕሎማሲ አቅጣጫን ነው መከተል 

የመረጠችው፡፡  

ይህ ደግሞ አገሪቱ ላለፉት ዓመታት የተከተለችውና በብዙ መልኩ በአሁኑ ወቅት 

በአገሪቱ ውስጥ ለሚታዩት ሁለንተናዊ ለውጦችና አገሪቱንም በዓለም አቀፍ ደረጃ 

ለተጎናጸፈችው እውቅና ምክንያት የሆነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው፡፡  

እዚህ ጋር የጀመርኩትን የግብጽና የአባይ ወንዝ ጉዳይ ፖለቲካዊ ተረክ ገታ 

ላድርግና የአገራችንን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ያለፉት ዓመታት ስኬቶችን በጥቂቱ ላንሳ፡፡   

ኢትዮጵያ ላለፉት 20 ዓመታት በምትከተለው የውጭ ፖሊሲ መሰረት የአባይ 

ወንዝ ጉዳይ የሁሉንም የተፋሰሱ አባል አገራት ተጠቃሚነት የሚረጋገጥበትን መንገድ 

ማመቻቸት፤ በዚህ ሂደትም ግብጽም ሆነች ሌሎች አገራት የማይጎዱበትን አቅጣጫ 

መዘየድ ነው፡፡   
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የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ በአገሪቱ 

የተንሰራፋውን ድህነት ለመዋጋት የሚያስችል ጠንካራ የውጭ ግንኙነት መፍጠርን ማእከል 

ያደረገ ነው፡፡ በዚህ ፖሊሲ ሰነድ ላይ እንደተመለከተው ኢትዮጵያ ለዘመናት 

የምትታወቅበትን ድህነትና ኋላቀርነት በማሸነፍ አገሪቱንና ህዝቦቿን በእድገት ለማራመድ 

ሰላም ወሳኝ መሆኑን ያገናዘበ ስልትን ይከተላል፡፡   

በመሆኑም የአገር ውስጥ ሰላምና መረጋጋትን ከማጠናከር ጎን ለጎን ከቅርብ 

የጎረቤት አገራት  እና በተለያየ መልኩ ከኢትዮጵያ ጋር ቁርኝት ካላቸው የአካባቢው 

አገራት ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ሰላማዊ የትብበር ግንኙነትን መፍጠር 

የሚቻልበትን መንገድ ማመቻቸት የፖሊሲው አንኳር ተግባር ሆኖ እየተሰራበት መሆኑን 

የአገሪቱ ባለስልጣናት ሲናገሩ ይሰማል፡፡  

የዚህ ጽሁፍ አቅራቢም በተለያዩ አጋጣሚዎች የታዘበው እውነታም ይህንኑ 

ነው፡፡ ከዚህ አኳያ የተለያዩ ማሳያዎችን ማንሳት ይቻላል፡፡ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ 

ለሆነ ጊዜ መንግስት አልባ በሆነችው ሶማሊያ በአሁኑ ወቅት የተሻለ ሁኔታ እንዲፈጠር 

ግንባር ቀደም ሚናውን የተጫወተቸው ኢትዮጵያ መሆኗን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር 

መስክሯል፡፡  

አሜሪካንን የመሳሰሉ ጠንካራ መንግስታት ሞክረውት ያልተወጡትን ይህንን 

የሶማሊያ ችግር ከመፍታን አንጻር በኢትዮጵያ በኩል የተወሰደው እርምጃና የተከፈለው 

ሁለንተናዊ መስዋእትነት የውስጥ ሰላምና መረጋጋት በውጫዊው ተመሳሳይ ሁኔታ 

ካልተደገፈ ፋይዳ እንደሌለው በመግለፅ አጽንኦት የሚሰጠውን የአገሪቱን የውጭ ፖሊሲ 

በሳልነትና ውጤታማነት ያሳያል፡፡  

 

ሶማሊያዊያንን ተነግሮ ለማያልቅ ስቃይና መከራ የዳረገውንና በመጀመሪያ 

በተለያዩ የጦር አበጋዞች፤ በኋላ ላይም አልሸባብን በመሳሰሉ ጽንፈኛ የሃይማኖት ቡድኖች  

ስትታመስ የኖረችው አገር ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ኢትዮጵያ የጀመረችውን 

የሚያበረታታ መንገድ በመከተል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም የአፍሪካ ህብረት 

ሁነኛ ድጋፎችን እንዲሰጥ አድርጓል፡፡  

 

በዚህም አማካኝነት በአሁኑ ወቅት አገሪቱ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ለሆነ 

ጊዜ አጥታው የነበረውን ቋሚ መንግስት ማግኘት የቻለች ከመሆኑም ባሻገር ህዝቦቿም 

መሰረታዊ አገልግሎቶችን በአግባቡ አግኝተው የተረጋጋ ህይወትን ለመምራት 

የሚያስችላቸው ሁኔታ እየተመቻቸላቸው እንደሚገኝ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አረጋግጧል፡፡   
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የአሁኑ የሱዳንና የደቡብ ሱዳን ፖለቲካ ሁኔታም የኢትዮጵያ የውጭ ፖሊሲ 

ነጸብራቅ  ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ጉዳይ ይመስለኛል፡፡ በሱዳን አያሌ ሺዎችን ለሞት 

የዳረገውንና አገሪቱንም ለከፋ ድህነት አጋልጦ የቆየው የሱዳንና የቀድሞው ደቡብ ሱዳን 

ነጻ አውጪ ግንባር ጦርነት የመጨረሻ እልባት እንዲያገኝ ከማስቻል አኳያ የዚህች አገር 

ሚና የላቀ እንደነበርም በተለያዩ አጋጣሚዎች የተነገረ ሀቅ ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከዚህም በላይ ከቅርብ ጎረቤት አገራት ባሻገር 

በምስራቅ አፍሪካ ብሎም በመላው አፍሪካ አስተማማኝ ሰላምና የኢኮኖሚ እድገት እውን 

እንዲሆን የራሱን ሚና በመጫወት ላይ ይገኛል፡፡  

 

ከዚህ ጋር በተያያዘ የአገሪቱ መሪዎች በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች 

የአህጉሪቱን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ በሚያስችሉ የዲፕሎማሲና የትብብር መድረኮች ላይ 

እያደረጉት ያለው ተሳትፎና አስተዋጽኦ ይጠቀሳል፡፡ እዚህ ላይ የቀድሞው ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያላሰለሰና ከአፍሪካ አልፎ በመላው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር 

እውቅና የተሰጠው ውጤታማ ተግባር ሊነሳ ይችላል፡፡  

 

ከዚህም ሌላ አገሪቱ ሰላም በራቀቸው የተለያዩ የአፍሪካ አገራት ውስጥ 

በተካሄዱት የሰላም ማስከበር ተግባራት በቀዳሚነት በመሳተፍ ለየአገራቱ ህዝቦች ያላትን 

ወገንተኝነት ያሳየችውም በዚሁ ለሰላምና ልማት ትኩረት በሚሰጠው የውጭ ፖሊሲዋ 

አማካኝነት ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ ይህ ውጤታማ የሰላም ማስከበር ተግባሯም በዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ተመራጭ አገር እንድትሆን አስችሏታል፡፡ 

 

አሁንም ቢሆን ይህች አገር ከራሷ ምድር ባለፈ ለተቀረው የአፍሪካ አገር ሁሉ 

ሰላምና ልማትን ትመኛለች፡፡ ከዚህ አኳያ በአሁኑ ወቅት ግብጻዊያን ታላቅ ፈተና ውስጥ 

የከተተው የፖለቲካ አለመረጋጋት ከምንም በላይ ከሚያሳስባቸው አገራት መካከል 

ኢትዮጵያ ቀዳሚዋ ነች ቢባል ማጋነን አይሆንብኝም፡፡  ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከሶማሊያ፣ 

ሱዳንና መሰል የቅርብ ጎረቤት አገራት ባልተናነሰ ለግብጽ ትኩረት የምትሰጠው ሁለቱን 

አገራት በተፈጥሮ ያስተሳሰራቸው የአባይ ወንዝ ውሃ መኖሩ ብቻ ሳይሆን የውጭ ፖሊሲዋ 

ለግብጽ ህዝብ ሰላምና መረጋጋት እንድትሰራ የሚያስገድዳት በመሆኑም ጭምር ነው፡፡  
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ከአንድ ዓመት በፊት በህዝባዊ ምርጫ ስልጣን ይዘው የነበሩት የአገሪቱ 

ፕሬዚዳንት ሙሐመድ ሙርሲና ፓርቲያቸው ሙስሊም ብራዘር ሁድ በግብጽ በተካሄደው 

ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ ተከትሎ በወታደራዊው ኃይል ግፊት ከኃላፊነታቸው 

ከመነሳታቸው ጋር በተያያዘ አገሪቱ በተከታታይ ህዝባዊ ተቃውሞዎች እየታመሰች ነው፤ 

በዚህም ምክንያት በየጊዜው ህይወቱ የሚያልፈው የአገሪቱ ዜጋ ቁጥር እያደገ ይገኛል፡፡  

 

ሁስኒ ሙባረክን ከ30 ዓመታት የስልጣን ወንበር ያስወገደው የግብጽ አብዮት 

ማግስት ጀምሮ ብዙም መረጋጋት የማይታይባት ግብጽ በአሁኑ ወቅት ከመቼውም ጊዜ 

በባሰ ሁኔታ ውስጥ ያለች ይመስላል፡፡ ይህም የአካባቢው አገራትን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ አካላትን እያሳሰበ ይገኛል፡፡  

 

በአገሪቱ እየተስተዋለ ባለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ሳቢያ ችግር ውስጥ ወድቆ 

የነበረው የአገሪቱ ምጣኔ ኃብታዊ ሁኔታም በአሁኑ ወቅት እየተባባሰ በመጣው ግጭት ሳቢያ 

የከፋ ሁኔታ ውስጥ ገብቶ ችግሩ ወደከፋ አደጋ እንዳይሸጋገር የብዙዎች ስጋት ሆኗል፡፡  

በዚህ ላይ ስጋታቸውን በግልጽ ካስታወቁት አገራት መካከል የኛዋ  ኢትዮጵያ አንዷ 

ናት፡፡  

 

ሰሞኑን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ በሰጡት መግለጫ 

ግብጽ ከገባችበት ፈተና ትወጣ ዘንድ ኢትዮጵያ የሚቻላትን ሁሉ እንደምታደርግ ቃል 

ገብተዋል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በወዳጅና ጎረቤት ሀገር ግብጽ 

መረጋጋትና ሰላም እንዲሰፍን የሚደረግ ማንኛውንም ጥረት አገራቸው የምትደግፍ መሆኗን 

ማስታወቃቸውን አልአህራም የተሰኘው የግብጽ ጋዜጣ ዘግቧል፡፡ ጋዜጣው ባለፈው ሳምንት 

ባስነበበው ዘገባው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም የግብጽ አለመረጋጋት በቀጣናውና 

በመላው አፍሪካ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው፤ የኢትዮጵያና የጎረቤት ሀገሮች ጥቅም 

የሚረጋገጠውም በግብጽ መረጋጋትና ሰላም ሲኖር ብቻ ነው ሲሉ የግብጽ ሰላምና 

መረጋጋት ያለውን ፋይዳ አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል፡፡   

 

አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብም ያለው አመለካከት ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ነው፡፡ 

አልአህራም ባቀረበው ዘገባ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የግብጽን ወቅታዊ 

ሁኔታ በየቀኑ በመከታተልና በመዘገብ ላይ ይገኛሉ ሲል በዝርዝር አትቷል፡፡ የኢትዮጵያ 

ጋዜጦች የግብጽ አለመረጋጋት ለጎረቤት አገራት ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ አሉታዊ 
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ችግር ሊፈጥር የሚችል በመሆኑ ትኩረት ሊቸረው ይገባል ሲሉ በመዘግብ ላይ 

መሆናቸውንም አልአህራም ጨምሮ ጠቁሟል፡፡  

 

ለእኔ እነዚህ የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫና የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን 

ዘገባዎች የሚያሳዩት የግብጻዊያን ጉዳይ የኢትዮጵያዊያንም ጭምር መሆኑን ነው፡፡ እናም 

ይህ የኢትዮጵያ መንግስት አቋምና በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት የሚስተጋባው የህዝብ 

አስተያየት አንዳንዶች ግብጽ ውስጥ አሁን የተፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት 

ለኢትዮጵያ መልካም አጋጣሚ ነው በማለት የሚሰጡት አስተያየት የተሳሰተና ከሰብአዊነት 

አንጻርም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን  ያረጋግጣል፡፡   

 

ኢትዮጵያ  ለግብጽና ህዝቦቿ የምታስብና የምትቆረቆር አገር መሆኗን 

በተጨባጭ ያሳየችበት አንድ ወሳኝ ሁነትን ላንሳ፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ  ህዳሴ ግድብ ይፋ 

በሆነበትና የአባይ ተፋሰስ አባል አገራት ለዓመታት ሲመክሩበት ቆይተው ስድስቱ የአባይ 

ወንዝን ፍትሃዊ አጠቃቀም ያረጋግጣል የተባለውን ሰነድ በይፋ የተቀበሉበት ወቅትና 

የግብፁ የረጅም ዘመን መሪ ሁስኒ ሙባረክ በህዝባዊ አብዮት ከስልጣናቸው የተባረሩበት 

ወቅት ተገጣጥሞ ነበር፡፡  

 

ከዚሁ ጋርም ሰነዱን በተለይ ግብጽ ክፉኛ በመቃወሟ የስምምነቱ አካል 

እንደማትሆን ገልፃ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ሰነዱን የተቀበሉት የተፋሰሱ አባል አገራት ግብጽ 

የዚህ ስምምነት አካል እንድትሆንም ብርቱ ፍላጎት ነበራቸው፡፡  

 

ምንም እንኳ የተፋሰሱ አባል አገራት ሰነዱን ለየአገሮቻቸው የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤቶች በማቅረብ ማስጸደቅ ይጠበቅባቸው የነበረ ቢሆንም ወቅቱ በግብጽ የተረጋጋ 

መንግስታዊ ስርዓት ገና ያልተፈጠረና በአገሪቱም አስተማማኝ መረጋጋት የሌለ መሆኑን 

በመገንዘብ ስምምነቱን የመንግስት ህግ የሚደረግበትን ጊዜ በማዘግየት በግብጽ በህዝብ 

የተመረጠ መንግስት እስኪመሰረት ለመጠበቅ ለግብጽ መንግስት ቃል ገብተው ነበር፡፡  

 

በዚህ ረገድ የመጀመሪያያውን እርምጃ በመውሰድ ለግብጽ መንግስት ቃሏል 

ያረጋገጠችው ኢትዮጵያ ነበረች፡፡ የግብጽ መንግስት አሁንም ድረስ ሰነዱን ለመቀበል 

ዝግጁነት እያሳየ ባይሆንም  ኢትዮጵያ ሰነዱ ለግብጽም ጭምር ሊኖረው የሚችለውን 

ጥቅም ከማስረዳት አንስቶ በአባይ ወንዝ ላይ የሚገነባው የህዳሴው ግድብ ሁሉንም 
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ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን በዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ጭምር እንዲረጋገጥ 

አድርጋለች፡፡  

 

ጉዳዩን በቅርብ የሚከታተሉ ዓለም አቀፍ ሙያተኞችም ሆኑ የፖለቲካ ሰዎች 

ግብጽ የአባይ ወንዝ ተጠቃሚነቷን ማረጋገጥ የምትችለው ከአባል አገራቱ ጋር ተቀራርባ 

በመስራት እንጂ እራሷን በማግለል አይደለም ሲሉ የኢትዮጵያን አቋም የሚደግፍ 

ምክራቸውን ከመለገስ አልተቆጠቡም፡፡   

 

የጀመርኩትን ለማጠናቀቅ ያህል ከላይ የተጠቀሰውን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን 

መቃኘት የሚችል የኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው የፖለቲካ ኢኮኖሚ መርህ እና 

ፍልስፍና በአገሪቱ ምድር ላይ በሚፈጠሩና በሚከወኑ ኩነቶች ላይ ብቻ የሚመሰረት 

አይደለም፡፡ ከዚህ ባሻገር የሚሄድ ተራማጅ እና ከራስ ባለፈ ለሌሎችም ጥቅም የቆመ 

ፖሊሲ መሆኑንም ይገነዘባል፡፡   


