
    የማይቆም ነገርን ለማስቆም መሞከር…  
             

 ባዬ ረጋሳ 02/25/14 

 

በአንድ ወቅት አንድ ዕውቅ ኢትዮያዊ ምሁር ለኢትዮጵያውያን ዲፕሎማቶች በተዘጋጀ 

አውደ ጥናት ላይ የኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ ንክኪ 

ካለ /Intensity of Contact / ግንኙነት አለ። ያለንክኪ ፍቅርም ሆነ ጥላቻ ሊኖር 

አይችልም ማለታቸውን ከአንደ ፅሁፍ ላይ አገኘሁና እኔም ስለወደድኩት ለጽሁፌ መግቢያ 

እንድትሆን መረጥኳት። ኢትዮጵያ ጎረቤተ ብዙ  እንደመሆኗ  የንክኪ መጠኗም   

እንደዚሁ በርካታና ፈርጀ ብዙ ነው።   

 

ኢትዮጵያ የድንበር ወይም የየብስ ንክክኪ  ከስድስት አገራት  ማለትም ከሱዳን፣ ደቡብ 

ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያና ኤርትራ ጋር ይኖራታል፡፡ በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን 

እንኳን የድንበር ንክኪ ያላቸው አገሮች ይቅርና የአየር ንክኪ ባላቸው አገሮች መካከል  

በመልካምም ሆነ በመጥፎ የንክኪው መጠኑ ይለያያል እንጂ ንክኪ  መኖሩ የግድ  ነው።  

አገራችን ባለፉት መንግስታት በተለይ በደርግ  ወቅት መንግስት ይከተለው በነበረው ርዮት 

አለም ሳቢያ  ኢትዮጵያ  በድንበር ከምትጋራቸው አገሮች ጋር የነበራት ግንኙነት 

የህዝቦችን ጥቅም ያማከለ ባለመሆኑ ከአብዛኛዎቹ ጋር መልካም ግንኙነት አልነበራትም።  

 

ይሁንና ባለፉት ሁለት አስርት አመታት የኢፌዴሪ መንገስት በተከተለው የኤኮኖሚ 

ዲፕሎማሲን መሰረት ያደረገው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ሳቢያ  ከኤርትራው አምባገነን 

መንግስት በስተቀር ኢትዮጵያ  ከሁሉም አጎራባቾቿ ጋር  በህዝቦች የጋራ ጥቅም ላይ 

የተመሰረተ ሰላመማዊና ጠንካራ ግንኙነት ያላት  አገር ሆናለች።  ለዚህ ጥሩ ማሳያ 

የሚሆነው እስካሁን በአለም ላይ ተደርጎ በማይታወቅ ሁኔታ  ድንበር የሚጋሩ ሁለት 

አገሮች መካካል በተነሳ ያለመግባባት የአንድ አገር ሰላም አስከባሪ ሃይል ብቻ እንዲሰማራ 

ሁለቱም አገራት ከስምምነት መድረስ አለምን ያስደነቀ ውሳኔ ነበር።  

 



የኢትዮጵያ መንግስት በደቡብ ሱዳንም ሆነ በሱዳን መንግስት አመኔታን ማትረፍ 

በመቻሉ ከኢትዮጵያ መንግስት ብቻ የተውጣጣ  የሰላም አስከባሪ ሃይል አጨቃጫቂ 

ወደሆነው የጋራ ድንበራቸው አብዬ እንዲሰማራ ፈቅደዋል።  ይህ ውሳኔ የኢትዮጵያ 

መንግስት የሚከተለው የውጭ ፖሊሲ  በጎረቤት አገራት መንግስታትና ህዝቦች  ምን 

ያህል ታዓማኝነትን እንዳተረፈ ጥሩ ማሳያ ነው።  እንዲህ ያሉ ትላልቅ ስራዎች ሊመዘገቡ 

የቻሉት መንግስት  በሳል ፖለቲካዊ አመራር  በመትገበሩ  እንደሆነ ሊሰመርበት የሚገባ  

እውነታ  ነው። 

 

ኢትዮጵያ የምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሰረት የሚያደረገው የአገሪቱን 

ኤኮኖሚያዊ ጠቀሜታና  አገራዊ  ህልውናን  በማረጋገጥ  እንዲሁም በማንኛውም አገር 

የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ባለመግባትና ለአካባቢው ህዝቦች  ጥቅም በጋራ  በመስራት ላይ 

ነው። ኤኮኖሚክ ዲፕሎማሲን መሰረት ያደረገው  የኢትዮጵያ የውጭ  ግንኙነት  ፖሊሲ 

ባለፈው አስርት ዓመታት  አገሪቱን ፈጣንና ቀጣይነት ያለው እድገት እንድታስመዘግብ 

ከማስቻሉም በላይ በአገር ውስጥና በአካባቢው  አገራት ሰላምን ማስፈን አስችሏታል። 

 

ኢትዮጵያ ካስመዘገበችው ፈጣንና ተከታታይነት ያለው እድገትም ሆነ በቀጠናው ማስፈን 

በቻለችው ሰላም ተጠቃሚ የሆኑት  ህዝቦቿ ብቻ ሳይሆኑ የጎረቤት አገሮች ህዝቦችም 

ጭምር ናቸው።  የአገራችን ኤኮኖሚ በፈጣን ሁኔታ በማደጉ ከጎረቤት አገራት ጋር 

በንግድ፣ በባህል፣ በሰላም ማስከበር፣ ወዘተ  የህዝብ  ለህዝብ ትስስሩ እየጠነከረ  መምጣት 

ጀምሯል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ እጅግ የጠነከረ ግንኙነት በመፍጠራቸው ዛሬ ላይ አንዷ 

አገር ለሌላኛዋ የህልወና ምንጭ እስከመሆን መድረሳቸውን መመልከት ይቻላል። እንዲህ 

ያለው ጠንካራ ግንኙነት ዘለቄታዊነት የሚኖረው  ከመንግስታት የፖለቲካ ቁርጠኝነቱ 

ባሻገር በህዝቦች መካካል  በጋራ ኤኮኖሚያዊ ትስስር እንዲፈጠር ሲደረግ ብቻ ነው። ይህን 

አካሄድ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ጠንክሮ እየሰራበት ያለ ጉዳይ ነው።  

 

ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ   የአካባቢውን አገራት  ትስስር የሚያጠናክሩ የተለያዩ ዘመናዊ 

የመሰረተ ልማት አውታሮችን  የመንገድ ግንባታ፣ የባቡር ማስመር ዝርጋታ፣ የአውሮፕላን  

የበረራ መስመሮች ማስፋፋት፣  የሃይል አቅርቦት፣ የመረጃ ልውውጥ  ወዘተ  በማካሄድ 



የሁለቱን አገራት ህዝቦች  ግንኙነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ለማድረግ ጠንክራ 

እየሰራች ትገኛለች።  

 

በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ከሌሎች ጎረቤት አገሮች ማለትም  ከደቡብ ሱደን፣ ሱዳን፣  ኬንያ 

እንዲሁም ሶማሊያ ጋር አካባቢውን በኤኮኖሚ ሊያስተሳስሩ የሚችሉና የህዝብ ለህዝብ 

ግንኙነትን ሊያጠናክሩ የሚችሉ  የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን  የመንገድ ፣ የሃይል 

አቅርቦት፣ የአካባቢ ሰላም፣ የንግድ ወዘተን እንዲስፋፉ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ነች። 
 

እነዚህ ሁሉ መልካም ነገሮች የመነጩት አገራችን ከምትከተለው የውጭ ፖሊሲ መሆኑን 

መገንዘብ የሚያዳግት አይመስለኝም። በተመሳሳይ  አትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ 

መሰረት ስትጥል በዋነኝነት አገሪቱ ያለባትን ከፍተኛ የሃይ አቅርቦት እጥረት ለመፍታት 

ቢሆንም፣ ኢትዮጵያ ካላት የቀጠናውን አገሮች በኤኮኖሚያዊ ጥቅም የማስተሳሰር እቅድ 

የጎረቤት አገሮችም በተመጣጣኝ ክፍያ  ሃይል አቅርቦት እንዲያገኙ በማድረግ ከአካባቢው 

ልማት  ተጠቃሚ እንዲሆኑና አገራችንም ከዘርፉ  የውጭ ምንዛሪ እንድታገኝ  ለማድረግ 

ነው።  

 

የወንዝ ንክኪ ከአየር ንክኪ ይልቅ በአገሮች  ግንኙነት ላይ በበጎም ሆነ በክፉ ግንኙነት  

ሊፈጥር እንደሚችል በቅርቡ በኢትዮጵያና በግብፅ መካከል የተፈጠረውን ነገር ማየት 

ይቻላል፡፡ የኢትዮጵያና ግብፅ  ንክኪ  የየብስ ባይሆንም የአባይ ውሃ ሁለቱን አገራት 

በብርቱ ሊያስተሳስር የሚችል ውስብስብና ጠንካራ ነገር እንደሆነ ማየት ይቻላል። 

ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ ከፍተኛ ቁርኝት እንዲኖራቸው አባይ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል።  

የታላቁ የህዳሴ ግድብ በተበሰረበት ሰሞን የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ 

ለአንድ ግብጽ ጋዜጠኛ በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ የኢትዮጵያንና የግብፅን ትስስር  

ሲገልጹት “ፍቺ ሊፈጸምበት የማይቻል ጠንካራ ጋብቻ” በማለት ነበር።  ኢትዮጵያዊያኖች 

ከግብፅ ጋር ያለንን ግንኙነት በእንዲህ ያለ  ጠንካራ መሰረት ያለው እንደሆነ ስንመሰክር 

በግብፅ በኩል ግን በአግባቡ የተቀበሉን አይመስልም።  
 

ይሁንና ግብጻዊያን ፖለቲከኞች ከእንዲህ ያለ ጋብቻ የሚገኝን ጥቅምን  ቀጠይነት 

እንዲኖረው ለማድረግ በጋራ ሃብታችን ላይ በውይይት መፍትሄ መፈለግ ሲገባ ግብፃዊያን 

ፖለቲከኞች የንቀትና የማንአለብኝነት  አካሄድን መርጠዋል። ይህ የግብፃዊያን 



መንግስታት አካሄድ   በራሳቸውም ሆነ በህዝባቸው መካከል ትክክል የልሆነ  ስሜት   

እንዲፈጠር አድርጓል። ግብጻዊያን መሪዎች በሌሎች አገራት ኪሳራ ትርፍ ሲያጋብሱ 

በመኖራቸው ምክንያት ዛሬ ላይ ፍተሃዊ  የሃብት ክፍፍል የሚለውን ነገር መስማት 

አይፈልጉም፤  እነዚህ ሰዎች  ዘመናችን የሚመጥነውን አስተሳሰብ ማራመድ ካልቻሉ 

በቀጣይ  አገራቸውን ከማይገባ ነገር ላይ ሊጥሏት እንደሚችሉ ሊገነዘቡት ይገባል።  
 

ግብፃዊያን መንግስታት ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ መጠቀም እንዳትችል ለማደረግ 

ሲከተሏቸው ከነበሩት የተለያዩ ዘዴዎች መካከል  ኢትዮጵያን የማዳከም ስራ አንዱ ነበር።  

ይህ የማዳከም ስራ  የሚከናወነው ከኢትዮጵያ ጋር በተለያዩ መንገድ  ንክኪ ያላቸው 

ሀገሮችን በመጠቀም ግጭት እንዲፈጠር በማድረግ አገራችን ለልማት የምትመድበው ወጪ 

እንዲቀንስ  የፀጥታ ወጪዋ  ደግሞ ከፍ እንዲል በማደረገ አገሪቱን ለልማት ትኩረት 

እንዳታደርግ   ስትራቴጅን ሲጠቀሙ ነበር።  
 

በአንጻሩ ኢትዮጵያ ለመልካም ጉርብትና ከምንም በላይ ቅድሚያ በመስጠት የአጎራባች 

ሀገሮች ሰላምና ደህንነት የተጠበቀ እንዲሆን አልፎ ተርፎም ለአፍሪካ አንድነት ነፃነትና 

ብልጽግና ወሳኝ ሚና የተጫወተችና እየተጫወተች የምትገኝ አገር ናት። ኢትዮጵያ  

የቀድሞው  የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት እንዲመሰረት ያደረገችው 

ግንባር ቀደም ተሳትፎ፤ ከአጎራባች ሀገሮች  በሱዳን ዳርፉር፣ በደቡብ ሱዳንና በሶማሊያን 

የውስጥ ችግር ለመፍታት የተጫወተችው ሚና፤ በአህጉር ደረጃ ደግሞ የኮንጎ፣ የላይቤሪያ፣ 

የሩዋንዳና የቡሩንዲን የውስጥ ግጭት ለማስወገድ ያደረገችውን ጥረት የኢትዮጵያ ህዝብና 

መንግስት ለአፍሪካዊያን ወንድሞቻቸን ያበረከተነው አስተዋፀኦ በሰላም ወዳድ ህዝቦች ሁሉ    

የሚታወስ  አረአያነት ያለው ተግባር ነው። ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያ   ለዙምባቡዌና 

ለደቡብ አፍሪካ ነፃነት ያደረገችው አስተዋጽኦ ከየትኛውም የአፍሪካ አገር ይልቅ በግንባር 

ቀደምትነት የምትጠቀስ አገር እንድትሆን አድርጓታል፡፡  

 

ይሁን እንጂ ለዚህ በጎ የመልካም ጉርብትና እንቅስቃሴ በአንዳንድ  አጎራባቾቻችን በኩል 

አዎንታዊ ምላሽ መሰጠት ሲገባው በተቃራኒው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ሲፈታተኑ 

ቆይተዋል፡፡ የኤርትራ መንግስት በሚከተለው የተሳሳተ የፖለቲካ ቀመር ምክንያት በአገር 

ቤት ያለበትን ጫና ጋብ ለማድረግ ሲል በምስራቅ አፍሪካ በተለይም በቀንዱ አካባቢ 

ሰላም እንዲሰፍን ፍላጎት የለውም።  



 

የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ባለው ጥላቻ  ምክንያት ኤርትራ በየብስ ንክኪ 

ከሌላት በሶማሊያ  በኩል በመንጠራራት የአለም አቀፉ ሽብርተኛ ድርጅት  የአልቃይዳ 

ክንፍ ለሆነው አልሸባብን የገንዘብና ቁሳቁስ እገዛ በማድረግ እንዲሁም ስልጠና  በመስጠት 

የኢትዮጵያን ሰላም ለማደፍረስ  ሲሞክር እንደነበር የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው 

ምክር ቤት ያረጋገጠው ሃቅ ነው።  

የኤርትራ መንግስት በጎረቤት አገሮች ጣልቃ ሲገባ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው አይደለም። 

የኤርትራን  ከሚዋስኗትም  ሆነ ከማያዋስኗት አገራት ከየመን፣ ከጅቡቲ፣ ከሱዳን፣ 

ከሶማሊያና ከኢትዮጵያ ጋር ግጭት በመፍጠር  የቀጠናው አገሮች እንዳይረጋጉ ሲያደርግ 

ቆይቷል።  

 

ኢትዮጵያና ግብፅ ከአንድ ወንዝ ውሃ የሚጠጡ፣ ረዥም የታሪክ ትስስር ያላቸው፣ የአፍሪካ 

አንድነት ድርጅት መስራች፣ የጥንታዊ ስልጣኔ ምንጮች፣ በባህልና በሃይማኖት የተቆራኙ 

የአፍሪካ ዋንጫ መስራች፣ ወዘተ ይሁኑ እንጂ የግብፅ መንግስታት የእነዚህን ሁለት አገሮች 

ግንኙነት  እንዲጠናከር በህዝቦች መካከል መተማመን እንዲኖር ያደረጉት አንዳችም ነገር 

የለም። ይልቁንም ጠንካራ ኢትዮጵያ ከተፈጠረች ለአባይ ውሃ መቀነስ ምክንያት 

ትሆናለች የሚል የተሳሳተ ስሌት ስለነበራቸው ደካማ፣ ሁሌም እርዳታ ተቀባይ፣ በእርስ 

በርስ ግጭት የምትታመስ ኢትዮጵያን ለመፍጠር ሲዋትቱ ኖረዋል። በተቃራኒው  

የኢፌዴሪ መንግስት የሚያምነው  ጠንካራ ኤኮኖሚና  የተረጋጋ  መንግስት በጎረቤት 

አገሮች ሲመሰረት  የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስትም ይጠቀማል የሚል አመለካካትን 

የሚያራምድ ነው። ምክንያቱም ጥቅም ሊገኝ የሚችለው ከጠንካራና ከተረጋጋመንግስት 

እንጂ ከአንባገነንና ካልተረጋጋ መንግስት ሊተርፍ የሚችለው ስደተኛን ማስተናገድ ነው። 

ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው የሶማሊያ አለመረጋጋትና የኤርትራ  አምባገነን መንግስት 

በህዝባቸው ላይ   በሚያደርሱት በደል ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ስደተኛ ውደ  

ኢትዮጵያ  መጉረፍን ነው። 

 

የግብፅ መንግስታት  አባይን በተመለከተ በተከተሉት የተሳሳተ ፖሊሲ ምክንያት የጋራ 

ሃብት የሆነውን አባይን በትብብር ከማልማት ይልቅ ብቻቸውን ጠቅልለው በመያዝ 

በላይኞቹ የተፋሰስ አገራት ላይ የማግለል ፖሊሲን ሲተገብሩ ቆይተዋል። ለዚህ ጥሩ ማሳያ 



የሚሆነው ከ85 በመቶ በላይ የሆነውን የወንዙን ውሃ የምታመነጨው አገራችንን 

ከ1929ኙም ሆነ ከ1959 ስምምነት የተሰጣት የውሃ ድርሻ ዜሮ እንዲሆን ተደርጓል።  

 

ከዚህ በፊት የነበሩት የግብፅ መንግሥት የተሳሳተ የፖለቲካ ቀመር በመከተላቸው  

ምክንያት ግብፅ የተረጋጋች እንድትሆንና  ኢኮኖሚያዊ ብልፅግና እንዲኖራት ዓባይን 

ከምንጩ መቆጣጠር ሲቻል ነው የሚል የተሳሳተ እምነት ነበራቸው፡፡ ለዚህ ህልማቸው 

መሳካት ደግሞ የኢትዮጵያን ወድቀትና ሰላም ማሳጣት እንደዋንኛ መርሃቸው በማድረግ 

ሲተገብሩት የቆዩት ጉዳይ  እንደነበር አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት  ይቻለል።  

 

ዓባይን ከምጩ የሚለው መርህ ግብጾች በራሳቸው የፈጠሩት ሳይሆን ከእንግሊዝ ቅኝ 

ገዥዎች የተማሩት ነው፡፡ በተለይም በ18ኛው ክፍለ ዘመን እ.ኤ.አ ከ1861-1949 የኖረው 

ዕውቅ እልግሊዛዊ የፖለቲካ ጂኦግራፊ ምሁር ጆን ማኪንደር “The heart land” (the land 

foyer of Eurasia)” የሚባለውን አካባቢ መቆጣጠር ዓለምን መቆጣጠር ያስችላል የሚለው 

መርህ በግብፅ መሪዎች ዘንድ ሰርጾ በመግባቱ የመምህራቸውን የማኪንደርን ፈለግ 

በመከተል “የራስጌ አገሮችን መቆጣጠር ዓለምን መቆጣጠር ያስችላል” በሚል እሳቤ 

የዓባይን ሸለቆ በተለይም ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር ያላደረጉት ጥረት የለም፡፡  
 

በግብፅ ፖለቲካዊ ሕይወት ውስጥ ከመሐመድ ዓሊ ፓሻ እስከ ንጉሥ ፋሩቅ ድረስ በትረ 

መንግሥቱን የጨበጡ የግብፅ መሪዎች በሙሉ ታላቁ ሕልማቸው ዓባይን ከምንጩ 

የመቆጣጠር እቅድ ስለነበር ኢትዮጵያን በቀጥታ በማጥቃት አባይን ከምንጩ ለመቆጣጠር 

ያደረጉት ሙከራ  ሊሳካ አልቻለም።  

  

የጉርዕና የጉደት የፀረ- ወረራ አሻራ፣ የአድዋው ፀረ- ቅኝ አገዛዝ ድል  “ዓባይን ከምንጩ” 

የሚለውን የግብፅ ሕልም ወደ እውንነት ሊለወጥ የማይችል መሆኑን ግብፃዊያን መሪዎች 

በመረዳታቸው፣  ኢትዮጵያውያን ለሉዓላውይነታቸውና ለነፃነታቸው ያላቸውን ፅኑዕ ዓላማ  

ለአለም አሳይተዋል። በመሆኑም የግብፅ  መንግሥታት ኢትዮጵያን የማጠቃለል ፖሊሲ 

ገቢራዊ ሊሆን እንደማይችል በመገንዘብ ስትራቴጂያዊ ዓላማው ያው የሆነ ነገር ግን  

በታክቲክ ደረጃ ለየት ያለ ፖሊሲ መከተል ግድ ሆነባቸው። በዚህም መሠረት ፀረ- 

ኢትዮጵያ ኃይሎችን በማደራጀት፣ በመርዳትና በመንከባከብ አልፎ  ተርፎም በቀጥታ 



በማስፈራራትና ወታደራዊ ኃይል በመገንባት ኢትዮጵያን የማዳከም እንቅስቃሴ ሲያራምዱ 

ቆይተዋል።  
 

ግብፅና ሱዳን ያደረጉት የ1959 የአባይን ውሃ የመከፋፈል የተናጠል ስምምነት  የቀሩትን 

የተፋሰስ አገራት ድርሻ ከግምት ባለማስገባት ግብጽ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ሱዳን 

ደግሞ 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር  ውሃ ተከፋፍለዋል። አንዋር ሳዳት በትረ- 

መንግስቱን ከጨበጡ ወዲህ  በህቡዕ የነበረውን ፀረ- ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በገሃድ 

በማውጣት የለየለት የጠብ አጫሪነት ፖሊሲ ማራመድ ጀመሩ። የተለያዩ ፀረ- ኢትዮጵያ 

ኃይሎችን ከማደራጀትና ከማስታጠቅ በተጨማሪ የጣና በለስ ፕሮጀክት ስኬታማ 

እንዳይሆን ያላቸውን ተደማጭነት በመጠቀም  የዓለም ባንክና የዓለም -አቀፉ የገንዘብ 

ድርጅት ለኢትዮጵያ የውሀ ልማት ብድር እንዳይሰጡ ግብፅ ያደረገችው ህቡዕ እንቅስቃሴ 

ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም።  

 

በተለያዩ ጊዜ የግብፅ መንግስታት እጅግ ሃላፊነት በጎደለው መልኩ የሚያደርጓቸው 

ንግግሮች የሚያስከትሉት የዲፕሎማሲ ውድቀት አልታያቸውም። የቀድሞዎቹ የግብፅ 

መንግስታት አባይን በተመለከተ በየአደባባዩ “ኢትዮጵያ የዓባይን ውሃ እንድትጠቀም ግብፅ 

በፍፁም አትፈቅደም፣ ’ኢትዮጵያ በጣና ሐይቅ ላይ ግድብ ለመሥራት ብትሞክር ግብፅ 

ጦርነት ታውጃለች ወዘተ ’’ በማለት በግልፅ ይናገሩ ነበር።  

 

የአሁኖቹ የግብጽ ፖለቲከኞች  እንደቀደሙት አባቶቻቸው ዲፕሎማሲ  በጎደለውና በማን 

አለብኝነት የቀድሞው አባቶቻቸው ያለፉበትን የተሳሳተ መንገድ ሲደግሙት ይስተዋላሉ።  

“ሁሉም አማራጮች ጠረጴዛ ላይ ናቸው፤  ኢትዮጵያዊያኖች በሃይማኖትና በብሄር 

የተከፋፈሉ  በመሆናቸው ተቃዋሚዎቻቸውን በማስታጠቅ መንግስትን  አቅም 

እናሳጣዋለን፣  ለኢትዮጵያዊያኖች እንዲህ ያለ ግዙፍ ግድብ ምን ያደርግላቸዋል፣  ከፈለጉ 

እኛ ቦታ መርጠን  አነስ አነስ ያሉ ግድቦችን ልንሰራላቸው እንችላለን፣ አባይ የማይመጣ 

ከሆነ እኛ እንሄድላቸዋለን፤  ወዘተ”  በማለት በየሚዲያው  ሲያውጁ ይደመጣሉ።  

ግብፃዊያን በአባይ ጉዳይ ማን  አድራጊ ፈጣሪ፣ ሰጪ ነሺ እንዳደረጋቸው አይታወቅም። 

 



በአገራዊ ጉዳይና በብሄራዊ ጥቅማቸው ግብፃዊያን አንድ ናቸው። እኛ ኢትዮጵያዊያን 

በአገርና በብሄራዊ ጥቅማችን በእውኑ የሚስተዋሉብን ክፍተቶች የሉምን?   ኢትዮጵያ 

ለዘመናት ትታወቅበት ከነበረችው ድህነትና ጦርነት አባዜ ተላቃ በራሷ ገቢ እንዲህ ያለ 

ባለ ብዙ ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት መገንባት መጀመሯ በራሱ ትልቅ  ድል ነው። ይህ 

ፕሮጀክት አንገታችንን ቀና እንድናደርግ  አላደረገንም?  

 

የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትር አቶ መለስ ዜናዊ የታላቁን የህዳሴ ግድባችንን  መሰረት 

በጣሉበት ጊዜ እንዳሉት “መሃንዲሶቹም እኛው፣ የገንዘብ  ምንጮቹም  እኛው፣ 

ግንበኞቹም  እኛው በማለት የተናገሩት ፕሮጀክቱ ለኢትዮጵያዊያን የተለየ ትርጉም 

የሚሰጥ መሆኑን ለማሳየትም ጭምር ነበር። ዛሬ እኛ ኢትዮጵያዊያን የአባይን ፕሮጀክት 

በተመለከተ እርዳታ ተገኘም አልተገኘም፣ ብድር ተገኘም አልተገኘም  የጀመርነውን 

የአባይ ፕሮጀክት በራሳችን የውስጥ አቅም  ከፍጻሜ እንደሚደርስ ምንም ጥርጣሬ  የለም። 
 

የኢትዮጵያ መንግስት የታላቁን  የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክትን ይፋ ሲያደርግ የገንዘብ 

ምንጭ ይሆነኛል ያለው የውስጥ ሃይልን እንጂ ብድርንም ሆነ እርዳታን ታሳቢ አድርጎ 

ባለመሆኑ አሁን ግብጻዊያን ባለስልጣናት ከዚህ በፊት ያደርጉት እንደነበረው  ለጋሽ ሊሆኑ 

ወይም ብድር ሊሰጡ ይችላሉ የሚባሉ አገራትን በማካለል ለኢትዮጵያ ብድርና እርዳታ 

እንዳትሰጡ እያሉ በመማፀን ላይ ናቸው። ከላይ ለማንሳት እንደሞከርኩት  ኢትዮጵያ 

ይህን ፕሮጀክት የጀመረችው የውጭ እርዳታን ታሳቢ አድርጋ ባለመሆኑ የግብጻዊያን 

ፖለቲከኞች ድካም ከንቱ መሆኑን ሊገነዘቡት ይገባል። ኢትዮጵያ በቀጠናው አገራትም  

ዘንድ በገነባችው ተሰሚነት ከግብጻዊያን የተሻለች በመሆኗ የትኛውም የተፋሰስ አገራትን 

ከግብፅ ጎን ሊቆምና የግብፅ መሰሪ አካሄድ ሰለባ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ግብጻዊያን 

ፖለቲከኞች ሁላችንም አሸናፊ የምንሆንበትን “win win approach” ሊያመጣ የሚችለውን 

ወደ ጠረጴዛ ወይይት መምጣቱ አማራጭ የሌለው መንገድ ይመስለኛል።   

 

አንዳንድ በህጋዊ መንገድ እንታገላለን የሚሉ የአገራችን የተቃዋሚ   ፓርቲ መሪዎች 

የታላቁን የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት መልካምነት አልታይ ብሏቸዋል። በሁሉም ነገር 

ከመንግስት አቋም በተቃራኒው  መሰለፍ የሚቀናቸው የእኛ አገር አንዳንድ የተቃዋሚ 

ፓርቲ መሪዎችና  ምሁራን  የህዳሴው ግድብ ግንባታን ኢህአዴግ ለፖለቲካ ፍጆታ ብሎ 



የጀመረውና ከዳር ሊያደርሰው እንደማይችል በማስመሰል ሲናገሩ ይደመጣሉ።   እንዲህ 

ያለው ቅጥ ያጣ አካሄድ ህብረተሰቡ ለፕሮጀክቱ የሚያደርገውን  ድጋፍ እንዲጠራጠር  

በማድረግ  ብሄራዊ ጥቅም አደጋ ላይ የሚጥል ተራ አካሄድ በመሆኑ ሊታረም ይገባዋል።   

 

አንዳንዴ ሳስበው የእነዚህ ሰዎች አካሄድ  ከግብጻዊያን  ፖለቲከኞችና  ምሁራን  

የሚለዩበት ነገር አልታይ ይለኛል።  እነዚህ ሰዎች አካሄዳቸውን ካላስተካከሉ  

ለጠላቶቻችን የመገልገያ መሳሪየ አይሆኑም ለማለት አያስደፍርም። ኢህአዴግን ፓርቲ 

ነው ሊሞገት፣ ሊጠላ፣ ሊወደድ ይችል ይሆናል። ነገር ግን እንዲህ ያሉ አገርንና ህዝብን 

ሊለውጡ፣ ከድህነት ሊያወጡን የሚችሉ ፕሮጀክቶችን  ማጣጣል ተገቢ አይደለም። የታላቁ 

የህዳሴ ግድብ   የ90 ሚሊዮን ህዝብ አሻራ ያረፈበትን  ፕሮጀክት በመሆኑ የህዝብ እንጂ 

የፓርቲ ሃብት አይደለም። ታላቁ የህዳሴው ግድብ የብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቅርስና 

ብሄራዊ ኩራታት ነው። እንዲህ ያለን ፕሮጀክት መደገፍ አለመቻል   ያለመታደል  

ቢሆንም  ማጣጣልና የማጥላላት ነገር ውስጥ መግባት ግን  የጤና  አይመስለኝም።  
 

ከግብጻዊያን ልንማራቸው የሚገቡን እንዳንድ ነገሮች  እንዳሉ ማየት ይቻላል። እስካሁን 

ባለው ሁኔታ አንዳንድ የግብጽ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና ምሁራን ከመንግስታቸው ጎን 

በመሰለፍ የግብፅን ጥቅም ያስጠብቃሉ የሚሉትን ነገር ሲያራምዱ አይተናል።  በእኛ ሀገር 

ግን አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና ምሁራኖች በአገራዊ ጉዳይና በብሄራዊ  ጥቅማችን  

የሚነካ ነገሮችን  በተመለከተ  እንኳን የሚሄዱበት መንገድ እጅግ አስገራሚ ብቻ ሳይሆን 

አሳፋሪም ጭምር ነው። መንግስታት ይመጣሉ ይሄዳሉ፤ ስርዓትም ይለወጣል፤ ነገር ግን 

አገርና ህዝብ ግን ቋሚ ናቸው፤ ስለዚህ ነገሮችን በአግባብ ማየት ተገቢና አስፈላጊ ነው። 
   
 

በቅርቡ የግብፅ፣ ሱዳንና የኢትዮጵያ ተወካዮች በካርቱም ባደረጉት ውይይት ላይ የግብጽ 

ልዑኮች   “የመተማመኛ ማጎልበቻ መርህ’’ የሚል ሃሳብ  በማንሳት ኢትዮጵያ 

እንድትቀበል  ለማግባባት ሲጥሩ ነበር። ግብፅ ያቀረበችው “የመተማመኛ ማጎልበቻ 

መርህ” በ1959 ስምምነት ግብጽና ሱዳን ያደረጉትን የአባይን ወሃ  ክፍፍል ስምምነት 

መሰረት  ያደረገና  ከ84 ቢሊዮን ኪዮቢክ ሜትር አመታዊ የወንዙ ፍሰት ውስጥ ግብጽ 

የተቸራትን የ55.5 ቢሊዮን ኪዮቢክ ሜትር ድርሻዋን ኢትዮጵያ እንድታጸድቅላት፣ 

እንዲሁም ግብጻዊያን ከዚህ በፊት ይሉት የነበረውን የላይኛው የተፋሰስ አገራት ከወንዙ 



ጠብታ ውሃ  መጠቀም አይችሉም የሚለውን ሃሳብ ኢትዮጵያ እንድትቀበል ለማግባባት 

ያለመ ነበር።   
 

 

እንዲህ ያለውን የግብፃዊያን ል”ክ የተንጋደደ ሃሳብን  ኢትዮጵያ አልቀበልም በማለቷ 

ኢትዮጵያ በያዘችው ግትር አቋም ምክንያት ድርድሩ  ውጤታማ እንዳልሆነ ግብፃዊያን 

ፖለቲከኞች ለህዝባቸው ሲነግሩት ይደመጣሉ። የአባይን ውሃ 85 በመቶ በላይ 

የምታመነጭ አገርን ጠብታ ወሃ መጠቀም የለብኝም ስትይ ማረጋገጫ ስጭን የሚል 

የመደራደሪያ ሃሳብ አድርጎ  ከመጣ ልዑክ ጋር እንዴት ከውጤት ላይ መድረስ ይቻላል? 

እጅግ የምወዳት አንድ የመጸሃፍ ቅዱስ ቃል አለች። “በአንተ ላይ እንዲሆን 

የማትፈልገውን ነገር በሌሎች ላይ አታድርግ።” የግብፅ መንግስት ተደራዳሪዎች  

በኢትዮጵያ ቦታ ቢሆኑ እንዲህ ያለ “ፍርደ ገምድል” ብቻ ሳይሆን “ፍርደ አውድም” 

ስምምነትን ይቀበሉ ይሆን?  

 


