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ከአባይ  ባሻገር! 
ክፍል አንድ 

 

ከለማ ጉታ 06/27/14 

 

በግብጽ አዲስ መንግስት መቋቋምን ተከትሎ ታላቁ የኢትዮጵያ  ህዳሴ ግድብ ጋር 

ተያይዞ ቀደም ሲል ተቋርጦ የነበረውን የሶስትዮሽ ውይይት ይቀጥላል የሚል ተስፋ 

ሚዛን እየደፋ መጥቷል። የግብጽ አዲሱ ፕሬዚዳንት አል ሲሲ ከመመረጣቸው 

በፊት ፈጣሪ የሁለቱ አገራት ህዝቦችን አንድ ውኃ እንዲጠጡ በማድረጉ ይህንን 

በመተሳሰብ በጋራ ተጠቃሚነታችንን ማጠናከር ይኖርብናል ሲሉ ተደምጠዋል። 

ከተመረጡ በኋላም ቢሆን ከኢትዮጵያ ጋር ውይይት ለመቀጠል እንደሚፈልጉ 

በተደጋጋሚ እየተናገሩ ይገኛሉ።  

 

ኢትዮጵያ ከሁሉም ጎረቤት አገራትም ሆነ ከሌሎች የዓለማችን አገራት ጋር ያላት 

ግንኙነት በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ 

የድንበር ወሰን ካላቸው እንደ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያና ኤርትራ የመሳሰሉ 

አገራት በሠላም አብሮ የመኖርና የጋራ ተጠቃሚ የመሆን ስትራቴጂ 

እንደምትከተል ይታወቃል።    

 

ባለፉት ሥርዓታት ኢትዮጵያ ድንበር ከምትጋራቸው አገሮች ጋር የነበራት 

ግንኙነት መልካም ነበር። በጥላቻና በጦርነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ነበር። 

ግብጽን ጨምሮ በሌሎቹ አገራት የነበሩ መንግሥታትም ቢሆን ለሠላምና  ለጋራ 

ጥቅም ቅድሚያ ባለመስጠታቸው የተነሳ በቀጠናው ሠላም አልነበረም።  

 

ይሁንና ባለፉት ሃያ ሦስት ዓመታት መንግሥት ሥራ ላይ ያዋለው የኢኮኖሚ 

ዲፕሎማሲን መሠረት ያደረገው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን በመተግበር ኢትዮጵያ 

ከሁሉም አጎራባች አገራት ጋር ያላት ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ 

መጥቷል።  
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ይህ ለለሕዝቦች የጋራ ጥቅም ማረጋገጥ የሚያስችል ፖሊሲዋን ተግባራዊ 

በማድረግዋ የተነሳ ተጠቃሚ የሆነችው ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን በአካባቢዋ ያሉት 

አገራት ጭምር በመሆናቸው በአገሪቱ ላይ አመኔታ ማሳደር ችለዋል።  

 

ለዚህ አንዱ ማሳያ ደግሞ ኢትዮጵያ በተለያዩ አገራት ያላት ሠላምን የማረጋገጥ 

ተሳትፎ በዋናነት በተለይ ደግሞ በደቡብ ሱዳንም ሆነ በሱዳን መንግሥት 

አመኔታን አግኝታ በሁለቱ አገራት አጨቃጫቂ በሆነው የጋራ ድንበራቸው አብዬ 

ሠላም አስከባሪ እንድታሰማራ በሁለት ጎረቤት አገራት መመረጥዋ የአገሪቱ 

ፖሊሲና የህዝቦቿ ታማኝነት ምን ያህል የተጠናከረ መሆኑን ያመላክታል።  

 

ኢትዮጵያ የምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሠረት የሚያደርገው የአገሪቱን 

ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታና አገራዊ ህልውናን በማረጋገጥ እንዲሁም በማንኛውም አገር 

የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ባለመግባትና ለአካባቢው ህዝቦች ጥቅም በጋራ በመስራት 

ላይ ነው። ይህ የውጭ ፖሊሲ ለሁሉም አገራት የሚሰራ በመሆኑ ግብጽ ላይ የተለየ 

አቋም ሊኖራት አይችልም። የጋራ ተጠቃሚነትን መሠረት ያደረገው የውጭ 

ግንኙነት ፖሊሲዋን ነው ከግብጽ ጋር ለሚኖራት ግንኙነት እየተጠቀመችበት 

ያለው።  

 

አገሪቱ ባለፉት ሃያ ሦስት ዓመታት ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገቧና  

በቀጠናው ሠላም በማስፈኗ ተጠቃሚ የሆኑት የኢትዮጵያ ህዝቦች ብቻ ሳይሆኑ 

የቀጠናው ህዝቦች ጭምር መሆናቸው እሙን ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 

በቀጣይነት በፈጣን ሁኔታ እያደገ በመምጣቱ ከቀጠናው አገራት ጋር ያላት 

የንግድና የኢንቪስትመንት ትስስር እየሰፋ መጥቷል። በኢትዮጵያና በጅቡቲ 

ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስር ተፈጥሯል።  

 

ኢትዮጵያ የጅቡቲን ወደብ በመጠቀም ወደ አገር ውስጥ ለምታስገባው ማንኛውም 

ዓይነት ምርት ለጅቡቲ ከፍተኛ መጠን ያለው ገቢ ታስገኝላታለች። ጅቡቲም 

ብትሆን ለኢትዮጵያ የወደብ አገልግሎት ከመስጠቷ በተጨማሪ ከኢትዮጵያ 
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በምትገዛው ኃይል ምክንያት ለኢትዮጵያ ገቢ ማደግ ድርሻ አላት። በዚህ መልክ 

እጅግ የጠነከረ ግንኙነት በመፍጠራቸው ዛሬ ላይ አንዷ አገር ለሌላኛዋ ህልወና 

ወሳኝ ሆነዋል። የህዝቦች የጋራ ኢኮኖሚያዊ ትስስር መፍጠር ተችሏል። ግንኙነቷን 

እያጠናከረች የመጣችው ኢትዮጵያ ይህንን ትስስር የሚያጠናክሩ የተለያዩ ዘመናዊ 

የመሠረተ ልማት አውታሮች እንደ መንገድ፣ ሐዲድ፣ የአውሮፕላን የበረራ 

መስመሮች፣ የኃይል አቅርቦት፣ የጸጥታ ትብብርና  የመረጃ ልውውጥ ግንኙነቶችን 

በማጠናከር ሁሉንም ህዝቦች ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ትገኛለች። 

 

ይህንን ሰፊ የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር ከምትጠቀምባቸው ዘርፎች አንዱ  

ለጎረቤት አገራት ኃይልን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ ነው። አገራቱ በኢትዮጵያ 

እየተገነቡ ካሉ ትላልቅ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድቦች በሰፊው ተጠቃሚ 

የሚሆኑበትን ሁኔታ እያመቻቸት ትገኛለች።  

 

ይህ የኢኮኖሚ ትስስር ግብጽንና ሕዝቦቿንም ተጠቃሚ ማድረግ የሚችል ነው። 

ለግብጽ የተለየ አሠራር ስለማትከተል ግብጽ ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይልን 

በተመጣጣኝ ዋጋ በመግዛት የበለጠ ተጠቃሚ መሆን ትችላለች። ይህንን ኃይል 

በመጠቀምም የኢንዱስትሪ ልማቷን ማስፋፋት የሚያስችላት እድል ይሰፋል።  

 

በሁለቱ አገራት ያለው ግንኙነት እንደ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ኤርትራና ጅቡቲ 

የጋራ ድንበር ወሰን ባይኖራቸውም የአባይ ውኃ ያስተሳስራቸዋል። የአባይ ውኃ 

ለግብጾች ህይወታቸው እንደሆነው ሁሉ ለኢትዮጵያዊያንም ሕይወታቸው እንደሆነ 

መረዳት የግድ ይላል።  

 

ግብጻዊያኑ የእርሻ ልማታቸውም ሆነ የሚጠጡት ውኃ አባይ ሲሆን ኢትዮጵያዊያኑ 

ደግሞ ከድህነት ለመላቀቅ ያላቸውን የውኃ ሃብት ለመጠቀም  ያላቸው ዋናው 

አማራጭ የአባይ ወንዝን መጠቀም ነው። ኢትዮጵያዊያን ጠላታችን ድህነት ብቻ 

ነው ብለው ያምናሉ። ከድህነት የከፋ ጠላት አለን ብለውም አይወስዱም። ድህነትን 

ድል ለማድረግ ደግሞ አባይን ጨምሮ ያላቸውን ሃብት መጠቀም የግድ ይላል።  
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የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በህይወት ዘመናቸው የሁለቱ 

ህዝቦችና አገራት ግንኙነት “ፍቺ ሊፈጸምበት የማይቻል ጠንካራ ጋብቻ” ነው 

በማለት ነበር የገለጹት። ከአክ ሲሲ በፊት የነበሩት የግብጽ ፖለቲከኞች ከእንዲህ 

ያለ ጋብቻ የሚገኝን ጥቅምን ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ በጋራ ሃብታችን ላይ 

በውይይት በጋራ ለመጠቀም የሚያስችል አሰራር ከመከተል ይልቅ ሕዝብን 

ማደናገርና የጥላቻ ዘር መዝራትን ስራ አድርገው ይዘውት እንደነበር ይታወቃል።  

 

ፍተሃዊ የውሃ ተጠቃሚነት መተግበር አይፈልጉም ነበር። ይባስ ብለው ኢትዮጵያ 

አባይን ገድባ የግብጽን ህዝብ ለርሃብና ለስደት ልትዳርግ እየጣረች ነው በማለት 

ሕዝቡን ያደናግሩት ነበር። ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ መጠቀም እንዳትችል 

ለማደረግም እነዚሁ የቀድሞ አመራሮች ሲከተሏቸው ከነበሩት የተለያዩ ዘዴዎች 

መካከል በኢትዮጵያ ሰላም እንዳይኖር ማድረግ ነበር።  

 

በአገር ውስጥ የእርስ በርስ ግጭትን በመፍጠርም ሆነ ከኢትዮጵያ ጋር ቀጥተኛ 

የድንበር ጉርብትና ካለው የኤርትራ መንግስት ጋር በመሸረብ ግጭት መፍጠር 

ነበር። በዚህ መልክ አገሪቱ ሰላም ማረጋገጥን ቅድሚያ ሰጥታ ከልማት ግስጋሴዋ 

እንድትገታ የማድረግ አቅጣጫ ነው።  

 

በተለይ ደግሞ የኤርትራ መንግስት የሚከተለው የተሳሳተ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን 

እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በአገራችን ልማቶች ላይ ያነጣጠሩ የተለያዩ 

የሽብር ተግባራት እንዲፈጸሙ የኤርትራ መንግስት በቀጥታ ሲሳተፍ የግብጽ 

መንግስትም በተለያየ መልክ ያግዝ እንደነበር የአደባባይ ምስጢር ነበር። ይህ 

ደግሞ የግብጽ ፖለቲከኞች በአንደበታቸው በዘመነ ሙርሲ ጊዜ ተናግረውታል።  

 

የኤርትራ መንግስት ካለፉት የግብጽ አመራር ከሌሎች የሽብር ቡድኖች ጋር 

በመተባበር የኢትዮጵያን ሰላም ለማደፍረስ ያልተቆጠበ ጥረት አድርጓል።  ይሁን 

እንጂ የግብፅ መንግስታት የእነዚህን ሁለት አገሮች ግንኙነት እንዲጠናከር በህዝቦች 

መካከል መተማመን እንዲኖር ያደረጉት አንዳችም ነገር አልነበረም።  
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በኢኮኖሚ የተጠናከረች ኢትዮጵያ ከተፈጠረች አባይን ትገድባለች፤ የግብጽ ህዝብ 

በውሃ እጦት ያልቃል የሚል የተሳሳተ እምነት ይዘው የአገሪቱን ልማት ሲቃወሙና 

የልማት አጋሮች ፋይናንስ እንዳያደርጉ ሲማጠኑ እንደነበር የአደባባይ ምስጢር  

ነው። 

 

ይሁንና ይህ እምነት በእጅጉ የተሳሰተ እንደነበር የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት 

ጠንቅቆ ያውቅ ነበር። ይልቁንም ጠንካራ ኢኮኖሚ በተፈጠረ ቁጥር በአገራት 

መካከል የሚኖረው  ትብብር መተሳሰብና መደጋገፍ እየጨመረ እንደሚሄድ ነው። 

ግብጽና ኢትዮጵያ ያላቸው የኢኮኖሚ ግንኙነት በተጠናከረ ቁጥር ሁለቱ አገራት 

ተደጋግፈው አንዱ ሌላው ሳይጎዳ ለመኖር በር ይከፍታል። በተናጠል ሊሻገሯቸው 

ያልቻሉ ችግሮችን በጋራ ድል ሊያደርጓቸው ይችላሉ።  

 

ኢትዮጵያ ህዳሴውን ግድብ ዳር በማድረስ ሰፊ የኤሌክትሪክ ኃይል ለግብጽ ህዝብ   

ብታቀርብና ግብጽ ከሌሎች አገራት በየዓመቱ ወደአገሯ የምታስገባውን የምግብ 

ፍጆታ ከኢትዮጵያ መግዛት ብትችል ሁለቱ አገራትና ህዝቦች እርስ በርስ 

ተደጋግፈው ማደጋቸው አይቀሬ ይሆናል።  

 

እንደሚታወቀው ሁሉ  ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው ውሃ የምታመነጨው ኢትዮጵያ 

ሆና እያለች ተጠቃሚነቷ ግን ከሁለት በመቶ በታች እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። 

በሌላ መልኩ ደግሞ እሰካሁን ባለው ጥናት መሰረት 95 ከመቶ በላይ የሚሆነው 

የአባይ ተፋሰስ ሃብት ገና ጥቅም ላይ አልዋለም። 

 

ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችባቸው የ1929 እና የ1959 ስምምነቶች ከ85 

በመቶ በላይ የውሃ ድርሻ ያላት አገር ምንም  ተጠቃሚ እንዳትሆን ያደረጉ 

ናቸው። ቀደምት የግብፅ መንግሥት የተሳሳተ የግብጽ ኢኮኖሚ ለማሳደግ ዓባይን  

ከምንጩ መቆጣጠርና እንዳለ አግበስብሶ ለብቻ መጠቀም የሚል የተሳሰተ መንገድ 

ይከተሉ ነበር። አገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር  ያላት ግንኙነትም አባይ ብቻ አድርገው 

የማየትና ሌሎች ፈርጀ ብዙ የተብብር ዘርፎች መኖራቸውን አለመገንዘብ ነበር።  
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የአባይ ውሃ ወሳኝ ቢሆንም አገራቱን ግን ከዚህም ባለፈ በርካታ ሁለቱንም ተጠቃሚ 

የሚያደርጉ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የትብብር ፕሮግራሞች እንዳሉ መገንዘብ 

የግድ ይላል። በኢትዮጵያ የግብጽ አምባሳደር መሐመድ ኢድሪስም ለአልአህራም 

በሰጡት የስልክ ቃለምልልስ እንደገለጹት አባይ አንድ የትብብር መስክ ነው። 

ከአባይ ባሻገር በርካታ የግንኙነትና የትብብር ዘርፎች አሉ ነበር ያሉት።  

 

በግብጽ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶ/ር መሐመድ ድሪር በበኩላቸው ኢትዮጵያና 

ግብጽ ከአባይ በተጨማሪ በርካታ የሚያስተሳስሯችው የሁለትዮሽ ግንኙነት 

መስኮችን ሊያዩና እነዚህንም ሊያጠናክሩ እንደሚገባ ይጠቁማሉ። የአባይን ውሃ 

አጠቃቀምም ቢሆን ግብጻዊያንን ሊጎዳ የሚችል ምንም አይነት ግንባታ ኢትዮጵያ 

እንደማታካሂድ ከአገሪቱ ታሪክ ለመገንዘብ አያዳግትም። ታላቁ የህዳሴ ግድብ 

ለግብጽና ለሱዳን በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ሙሁራን ይናገራሉ። 

 

ይሁንና ግብጽ ቀደም ሲል የነበሩ ለግብጽ ውሃውን የመጠቀም ሙሉ መብት 

የሚሰጡና የውሃ ባለቤትና አመንጭ የሆነችውን ኢትዮጵያን የበይ ተመልካች 

አድርገው የተው ስምምነቶች ነበሩ።  

 

ዶ/ር ያዕቆብ አርሳኖ በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ 

ግንኙነት ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። ከአባይ ጋር ተያይዞ ሰፋፊ  ጥናቶች በማቅረብ 

ይታወቃሉ።  ተባባሪ ፕሮፌሰሩ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ በዓለም አቀፍ 

የባለሙያዎች ፓናል አባልና ምክትል ሊቀመንበር መሆናቸውም ይታወቃል። 

ዶክተሩ እንደሚሉት በቅኝ ግዛት ዘመን ኢትዮጵያ ቅኝ ባትገዛም ጎረቤቶቿና 

የአካባቢው ሀገራት ቅኝ ስለተገዙ ቅኝ ገዢዎች የራሳቸውን ልማት ሲያከናውኑ 

ኢትዮጵያን ሳያሳውቁ፣ ሳያማክሩና ሳይጠይቁ ብዙ ስምምነቶችን አድርገዋል።  

 

እነዚህን ስምምነቶች ሲያደርጉ በሚያስገርም ሁኔታ የውኃው ምንጭ የሆነችውን 

ኢትዮጵያ አይጠቅሱም። ኢትዮጵያ ውሃውን ተጠቅማ ወደፊት ለልማት ስራ 

መጠቀም እንደምትችልም አያመላክቱም። በመሆኑም ወንዞቹን በተመለከተ እነዚህ 

ቅኝ ገዢዎች በመጨረሻ ያወረሱን ጭቅጭቅ ብቻ እንደነበር ይገልጻሉ።  
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ኢትዮጵያ የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ የሁለትዮሽ ግንኙነትን እያስፋፋች 

ባለችበት በአሁኑ ወቅት የግብጽ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሬ እሰራለሁ፣ 

ውይይቱን እቀጥላለህ፣ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ለመጓዝ ተከታታይ ምክክሮችን 

ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አደርጋለሁ ማለቱ እሰየው የሚያሰኝ ነው።  

 

ይህ በኢትዮጵያ በኩልም ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝቷል፤ የኢትዮጵያ መንግስት 

የሶስትዮሽ ድርድሩን ግብጽ ባቋረጠች ወቅትም ሁለቱ ሕዝቦችና አገራት ተጠቃሚ 

የሚሆኑት ከውይይትና ችግሮችን በመነጋገር በመፍታት እንጂ በሌሎች አማራጮች 

እንዳልሆነ አስመሮበት ነበር።  

 

ያም ሆነ ይህ ግን ኢትዮጵያና ግብጽ ከአባይ ባሻገር በርካታ የግንኙነት ዘርፎች 

አሏቸው። እነዚህን አማራጮች ለመጠቀም የሚያስችል የጋራ መርሃ ግብርን 

መንደፍና በቁርጠኝነት መተግበር የግድ ይላል። ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ 

መንግስት ዝግጁ ነው።  

 

የኢትዮጵያ ህዝብ የአባይን ውሃ በፍትሃዊ ለመጠቀም እንጂ የግብጽን ሕዝብ 

የሚጎዳ ልማት ለማድረግ ፍላጎት የለውም። የአገሪቱ የውጭ ፖሊሲም ቢሆን የጋራ 

ተጠቃሚነት መሰረት ያደረገ ነው። 

 

ከዚህ አንጻር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለግብጽም ሆነ ለሱዳን ህዝብ ከፍተኛ 

ጠቀሜታ የሚሰጥ በመሆኑ የሚያወዛግብ ሊሆን አይገባም። በዚህ ልማት በጋራ 

ከመጠቀም ባሻገር ሁለቱ አገራት የትብብር መርህ ግብራቸውን የማስፋትና 

በኢኮኖሚ ተሳስረው የማደግ አቅጣጫን ሊከተሉ ይገባል።  

 

 


