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ለዘመናት የኖረን የፖለቲካ ተፅእኖ የቀየረ 

 ዲፕሎማሲያዊ ጥረት 
 

ታሪኩ ዳዲ 07/06/13 

 

ግብጽ የአባይ ወንዝ ፍጡር ነች እየተባለ ይነገራል፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት አሁን 

ግብጽ የምትባል አገር የተፈጠረችበት ምድር ፍጹም የሆነ በርሃ የሰው ልጅ ሊኖርበት 

የማይችል ስለነበር ነው፡፡ የአባይ ውሃ ወደዚህ ምድረ በዳ የማይፈስ ቢሆን ኖሮ አሁን 

የምናውቃት ግብጽ ላትፈጠርና በውስጧ የሚኖሩትም ህዝቦች በዚህ ምድር ላይ ሳይሰፍሩ 

አካባቢው ፍጡራን የማይደርሱበት የተተወ ሆኖ ይዘልቅ ነበር ብሎ መገመት ይቻላል፡፡   

 

በዚህም የተነሳ የአባይ ወንዝና የተፈጥሮ ጸጋ የሆነው ውሃው ለግብጻዊያን ህልውና በእጅጉ 

አስፈላጊያቸው የተፈጥሮ ኃብት መሆኑ ግብጻዊያንን ጨምሮ በሌሎችም የውጭ አካላት 

እየተነገረ ብዙ ሺህ ዓመታት አልፈዋል፡፡ ከሁሉም በላይ ግን እየተፈራረቁ ግምጽን 

የመሩት ገዢዎች ይህንን አመለካከል ፍጹም በተሳሳተ መልኩ እየሰበኩ በግብጻዊያን ልብ 

ስር እንዲሰድ በማድረግ ለስልጣን የመቆያ መሳሪያነት ተጠቅመውበታል፤ አሁንም 

እየተጠቀሙበት ይገኛሉ፡፡  

 

እንዲያም ሆኖ ግን ይህ በዓለማችን በርዝመታቸው ከሚጠቀሱት መካከል የሆነው የአባይ 

ወንዝ ግብጽ የሚደርሰው ከአስር ያላነሱ የአፍሪካ አገራትን በማቋረጥ ነው፡፡ የወንዙ 

የመጀመሪያው መነሻና ምንጭ ኢትዮጵያ ስትሆን ኮንጎ፣ ርዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ 

ታንዛኒያና ሱዳን በተለያየ መልክና መጠን ለዚህ ወንዝ ውሃ የየበኩላቸውን ያበረክታሉ፡፡ 

ግብጽ የእነዚህ አገራት ሁሉ በረከት የሆነው የአባይ ወንዝ የመጨረሻ መዳረሻ ከመሆን 

ውጭ ለወንዙ ውሃ የምታበረክተው አንዳችም ነገር የለም፡፡  

 

ይህም ሆኖ የወንዙን በረከት በብቸኝነት በመጠቀም ላይ የምትገኘው አገር እርሷ ግብጽ 

ሆና እነሆ አያሌ ትውልዶች አልፈዋል፡፡ ሆኖም ግን የዚህች አገር መሪዎች የተፋሰሱ አባል 

የሆኑት አገራት በተለይም ኢትዮጵያ ወንዙን በመጠቀም ምንም ዓይነት የልማት ተግባር 

እንዳይፈጽሙ ኃይን ጨምሮ የተለያዩ ህቡእና ይፋዊ የሆኑ ጫናዎችን ለማሳደር ሲጥሩ 

መኖራቸውን የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡  
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ይህ ሁኔታ በተለይ በዓለማችን በርካታ አገራትን በቀኝ ግዛት ስርዓት በማስተዳደር 

የምትታወቀው እንግሊዝ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግብጽንና ሱዳንን ጨምሮ የአባይ 

ወንዝ ገባር የሆኑ አገራትን ስትቆጣጠር ከላይ የተጠቀሱት አገራት የዚህ ወንዝ ተፈጥሯዊ 

ባለቤትነትን የሚያሳጣና የግብጽን በብቸኝነት የመጠቀም መብት የሚያጠናክር ህግ 

አወጣች፡፡ ይህ እንደ አውሮፓ የዘመን አቆጣጠር በ1929 በቀኝ ገዢዋ እንግሊዝ ጫና 

የተቀረጸው ስምምነት ያለግብጽ ፈቃድ ማንኛውም የተፋሰሱ አባል አገር የአባይ ወንዝን 

በመጠቀም ምንም ዓይነት ልማት ማካሄድ እንደሌለበት የሚደነግግ ነበር፡፡  

 

ቀኝ ገዢዋ እንግሊዝ ይህንን ያደረገችው ለግብጽና ህዝቦቿ አስባ ሳይሆን ውሃውን ለተለያየ 

ልማት በማዋል የቀኝ ግዛት ዓላማዋ የሆነውን የኢኮኖሚ ጥቅም ለማጋበስ እንደሆነ የታሪክ 

ሰነዶች ያረጋግጣሉ፡፡  

 

የእንግሊዝ የቀኝ አገዛዝ ስርዓት እያከተመ ሲሄድና አገራቱም ነጻነታቸውን ሲቀዳጁ ደግሞ 

ሌሎቹን የተፋሰሱ አገራት ያላካተተ ሌላ ስምምነት በግብጽና ሱዳን መካከል እንደ 

አውሮፓ የዘመን አቆጣጠር በ1959 ተፈረመ፡፡ በዚህ ስምምነት መሰረትም ግብጽ 

ከፍተኛውን የወንዙን ውሃ ድርሻ በመቆጣጠር እጅግ አነስተኛውን ለሱዳን የሚያካፍል 

ከመሆኑም በላይ ሌሎቹ አገራት በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ በወንዙ እንዳይጠቀሙ 

የሚከለክል፤ የአገራቱን የወንዙ ተፈጥሯዊ ባለቤትነት በፍጹም የሚያግድ ነበር፡፡  

 

በዚህም የተነሳ በተለይ የወንዙ ተፈጥሯዊ መነሻ የሆነችው ኢትዮጵያ ይህንን ስምምነት 

በይፋ ተቃወመች፤ ይህንንም ተከትሎ ኢትዮጵያና ግብጽ አለመግባባት ውስጥ ገብተው 

ብዙ ዘመናትን ዘልቀው አሁንን ደርሰዋል፡፡  

 

በተለያዩ ወቅቶች ኢትዮጵያን የመሩ መንግስታት በተለይም በአሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ 

የሚገኘው ስርዓት የአባይ ወንዝ ለግብጽ ህዝብ ህልውና ያለውን ደረጃና አስፈላጊነት 

ያላነሱበት አጋጣሚ ያለ አይመስለኝም፡፡ በአሁኑ ወቅት ከኢትዮጵያ በኩልም ይሁን 

ከሌሎች የተፋሰሱ አገራት እየቀረበ ያለው ጥያቄ ከሁሉም አቅጣጫ የተገናዘበና የግብጽን 

ህዝብ ህልውና ለከፋ አደጋ በማይጥል መንገድ በወንዙ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ይፈጠር 

የሚል ነው፡፡  
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ሆኖም ግን የግብጽን ከቀኝ ግዛት ነፃ መሆን ተከትሎ አገሪቱን ያስተዳደሩት የፖለቲካ 

መሪዎች በሙሉ ለዚህ ተፈጥሯዊና ፍትሃዊ ጥያቄ ይሰጡት የነበረው ምላሽና ያራምዱት 

የነበረው አቋም ኃይል፣ ማስፈራራትና አፍራሽ የፖለቲካ ሴራ ነበር፡፡   

 

እነዚህ መሪዎች በተለይ ኢትዮጵያ የወንዙ ተፈጥሯዊ ባለቤት ከመሆኗ አኳያ ወንዙን 

በመጠቀም በተለያዩ ወቅቶች ያሰበቻቸውን የልማት ትልሞች ማሳካት እንዲቻላት ከተለያዩ 

አካላት ልታገኝ የሚገባትን የገንዘብ ድጋፍ በግልፅ ከማጨናገፍ ባለፈ አገሪቱ አቅሟን 

በማጠናከር በብድርና እርዳታ ያጣችውን ገንዘብ በራሷ አጎልብታ የምትፈልገውን ልማት 

እውን እንዳታደርግ በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ የምትችለውን ተጽእኖ ሁሉ ፈጥራለች፡፡  

 

በዚህ ረገድ የግብጽ ገዢዎች በኢትዮጵያ የውስጥ ፖለቲካ ጉዳይ በተዘዋዋሪ መንገድ 

ጣልቃ በመግባት ሰላሟ እንዲናጋ፣ ከጎረቤቶቿ ጋርም በተለያየ መልኩ ተጋጭታ 

አለመረጋጋት እንዲሰፍንባትና ውጥረት ውስጥ እንድትገባ፤ በእነዚህ ችግሮች ተጠምዳም 

ስለልማት እንዳታስብ ብሎም በድህነትና ባለመረጋጋት ተወጥራ  እንድትኖር  አቅማቸው 

የፈቀደውን ሴራ ሁሉ ፈጽመዋል፡፡  

 

ቀደምቶቹ የግብጽ መንግስታት የኢትዮጵያ የቅርብ ጎረቤት የሆኑት አገራት በአንድ በኩል 

ኢትዮጵያን በጠላትነት እንዲመለከቷት፤ በሌላ በኩል ደግሞ በማንኛውም ጊዜ ከግብጽ ጎን 

እንዲሰለፉ በማድረግ አገሪቱን የመነጠል፣ አንዳንዴም ወረራን ጨምሮ ሌሎች ጥቃቶች 

እንዲፈጽሙባት ሲሰራ ኖሯል፡፡  ይህ የጥፋት መንገድም ከሞላ ጎደል ተሳክቶላቸው ብዙ 

ዘመናት አሳልፈዋል፡፡  

 

ምንም እንኳ በተለያዩ ዘመናት ኢትዮጵያን ያስተዳደሩት ገዢዎች በአገሪቱ ዘላቂና 

ሁሉንም ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ስርዓት መትከል 

አለመቻላቸው እንደዚሁም ይከተሉት የነበረው ፖሊሲም የተሳሳተ መሆን አገሪቱ በማንም 

ተፅእኖ ስር ሊወድቅ የማይችል ሁለንተናዊ አቅም መገንባት እንዲሳናት ከማድረግ አንጻር 

የበኩሉን ሚና የተጫወተ ቢሆንም ከዚሁ ጋር በተያያዘ የግብጽ መንግስታት ይፈጥሩት 

የነበረው ሴራም የራሱ የሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ እንደነበረው የአገሪቱን ፖለቲካ ኢኮኖሚ 

ሁኔታ በቅርብ የሚከታተሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚገልፁት ሀቅ ነው፡፡  
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ያም ሆኖ ግን በአሁኑ ወቅት ይህ ሁኔታ በብዙ መልኩ የተቀየረበት እውነት እየታየ ነው፡፡ 

ለዚህም ትልቁን ሚና የተጫወተው ደግሞ ኢትዮጵያን ካለፉት 22 ዓመታት ጀምሮ 

በሚያስተዳድረው ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ አማካኝነት ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡  

 

የዚህ ፓርቲና የመሰረተው መንግስት ቅድሚያ ትኩረትም ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ሳቢያ 

በአክራሪዎቹ ቀደምት የግብጽ መሪዎች ይፈጸምባት የነበረውን በደል ጨምሮ የአገሪቱን 

ህዝቦች ለበታችነት፣ ለተስፋ መቁረጥና ቁስቁልና የዳረገውን ድህነት መግታትና ብሎም 

ማስወገድን ነበር፡፡ መንግስት ከ1984 ዓም ጀምሮ ቅድሚያ የሰጠው ተግባር በዚህ ስር 

በሰደደ ድህነት ውስጥ የሚዋትተውን ህዝብ ህይወት ለመለወጥ ያስችላሉ ያላቸውን ዘርፈ 

ብዙ የልማት ውጥኖች ቀርፆ ተግባራዊ ማድረግን ቢሆንም ይህንን ቁልፍ የሆነ ብሄራዊ 

አጀንዳ በዘላቂነት ለማሳካት የሚያግዙ ሌሎች ስራዎችንም ጎን ለጎን ሲያካሄድ ቆይቷል፡፡  

 

በዚህ ረገድ ዋነኛ ተብሎ ሊጠቀስ የሚችለው የመላውን ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ነጻነት፣ 

ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትና ሌሎች ሁለንተናዊ መብቶችን ያረጋገጠ ህገ መንግስትና 

ይህንንም መሰረት ያደረገ ፌዴራላዊ ስርዓት ለመገንባት ያከናወነው ተግባር ነው፡፡ ይህ 

አዲስ የፖለቲካ ስርዓት በአገሪቱ የሚኖሩት ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በማንነታቸው 

እንዲኮሩ፣ የአገሪቱ የስልጣን ባለቤቶች እንዲሆኑና ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ 

ሙሉ መብትን ያጎናጸፈ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ከየአቅጣጫው ይነሱ የነበሩትንና ለአገሪቱ 

የዘመናት ሰላም እጦት ዋነኛ ደዌ የነበሩትን ችግሮች ተቀርፈዋል፡፡  

 

ይህንንም ተከትሎ ለቀድሞቹ የግብጽ መንግስታት ዓይነቱ የጥፋት ሴራ ሁኔታዎችን 

ከማመቻቸት አኳያ የራሱን ሚና የተጫወተውንና በከፍተኛ ፍጥነት እየተሸረሸረ ለመጥፋት 

ተቃርቦ የነበረውን የኢትዮጵያዊነት ስሜት መልሶ ለመገንባት የሚያስችል አቅም መፍጠር 

ተቻለ፡፡  

 

ከዚሁ ጎን ለጎንም በውስጥ የተፈጠረውን ሰላም፣ ብሄራዊ ስሜትና ድህነትን የማሸነፍ እልህ 

የበለጠ ውጤታማ ለማድረግና ዘላቂነቱን ለማላበስ መንግስት በተለይ ከጎረቤት አገራት ጋር 

በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ የትብብር ግንኙነት ለመፍጠር የወሰዳቸው 

እርምጃዎችም ሊታለፉ የማይገባቸው የኢህአዴግ መራሹ መንግስት ስኬት ናቸው፡፡  

 

ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት በጥላቻና ጥርጣሬ ይተያዩ ከነበሩት ጎረቤት አገሮች ጋር 

አሁን ያለው ግንኙነት ጠንካራ፣ በወዳጅነትና ፍጹም የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ 
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መሆኑን አገራቱ ራሳቸው ሲመሰክሩ ይደመጣል፡፡  የኢትዮጵያ መንግስት የተከተለው 

አጠቃላይ የውጭ ፖሊሲ የጎረቤት አገራትን መተማመንና ወንድማዊነትን ከማጎናፀፍ ባለፈ 

በመላው አፍሪካ ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ የአገሪቱን ተሰሚነት አጎልብቷል፤ በዓለም 

አቀፍ የፖለቲካና ኢኮኖሚ መስተጋብሮች ውስጥም አገሪቱ ተጽእኖ መፍጠር የምትችል 

መሆኗንም በተግባር አሳይቷል፡፡  

 

ኢትዮጵያ በአገር ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንበቷና ከጎረቤቶቿ ጋርም መልካም 

ወዳጅነትን መመስረቷ ሰላምና መረጋጋቷን አስተማማኝ አድርጎታል፤ ይህም የህዝቡን 

የልማትና እድገት ስሜን በማነሳሳቱ በአገሪቱ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት መመዝገብ ችሏል፡፡  

 

በተለይ ላለፉት አስር ዓመታት በተከታታይ የተመዘገበው እድገት የአገሪቱን የውስጥ አቅም 

በታሪኳ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ አጠናክሮታል፡፡ ይህም የህዝቡን በራስ የመተማመን 

መንፈስ አነቃቅቶታል፡፡ ጠንካራ ብሄራዊ የአገር ስሜትንና ተቻችሎ በጋራ የማደግ እልህና 

ወኔን ፈጥሯል፡፡  

 

ይህ በብሄራዊ ደረጃ የተገነባው አቅም ነው በአገሪቱ ያለፉት ስርዓቶች ማንም ሊደፍረው 

ያልቃጣውን የአባይ ወንዝ ለልማት ማዋል የሚያስችል ልበ ሙሉነትን በማጎናጸፍ አዲስ 

የታሪክ ክስተትን ህያው ያደረገው፡፡ ኢትዮጵያ  የታላቁ ህዳሴ ግድብን በይፋ መጀመሯ 

ብቻ ሳይሆን የማንም ተጽእኖ ሳያርፍበት በአገሪቱ ህዝብና አቅም የሚገነባ መሆኑም 

መተግባር መታየቱም በብዙዎች ዘንድ የተመሰከረለት የውስጣዊ አቅም ጥንካሬ ስኬት 

ነው፡፡   

 

በዚህ ረገድ የኢህአዴግ መራሹ መንግስት በሳልና ሩቅ የሚያስብ አመራር ጉልህ ስፍራ 

የሚቸረው ስለመሆኑ የምገልፀው ያለምንም ማቅማማት ነው፡፡ መንግስት ታላቁን 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመገንባት ያሳየው ቁርጠኝነት፣ ካለማንም የድጋፍ ደጅ ጥናት 

ግድቡን በአገሪቱ ህዝብና ውስጣዊ አቅም እውን ለማድረግ የገባው ቃልኪዳንና ህዝቡም 

ለዚህ ቃል ኪዳን እውን መሆን የሰጠው በቃላት ሊገለጽ የማይችል የድጋፍ ምላሽ በአገሪቱ 

ታሪክ ሁነኛ ስፍራ የሚቸረው ክስተት መሆኑን በብዙዎች እየተነገረ ያለ ሀቅ ነው፡፡   

 

በእኔ እምነትም ሆነ ብዙዎቹ አገሪቱን በቅርብ የሚከታተሉ አካላት አስተያየት ይህ የታሪክ 

ክስተት የግብጽ ገዢዎች የአባይ ውሃ ፍትሃዊ ያልሆነ ተጠቃሚነታቸውን ለማስተማመን 

በሚል ኢትዮጵያን በማተራመስ ለዝንተ ዓለም ሲያልሙት የነበረውን የኢትዮጵያ ድህነት፣ 
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የእርስ በእርስ መናቆርና የሰው ልጆች ሰቆቃ በመግታት አዲስ የታሪክ ምእራፍ ሆኖ 

የሚጻፍ ነው፡፡  

 

ውስጣዊ አቅምን ከማጎልበት ጎን ለጎን አገሪቱ መላው አፍሪካን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ 

በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ዘርፈ ብዙ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለመፍጠር 

በተከናወኑት ተግባራት ውስጥ የአባይ ውሃብ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ በጋራ መጠቀም ይቻል 

ዘንድ ኢትዮጵያ ያከናወነቻቸው ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ሊነሱ የሚገባቸው ሌሎቹ ስኬቶች 

ናቸው የሚል እምነት አለኝ፡፡   

 

የተፋሰሱ አባል አገራት በወንዙ የመጠቀም መብት ጥያቄ ለብዙ ዘመናት የዘለቀ ቢሆንም 

በተደራጀና ዘላቂነት ባለው መልኩ አገራቱ ጥያቄያቸውን ያነሰቡትና ፍትሃዊ ክፍፍል 

የሚኖርበትንም መንገድ በጥልቀት መርምረው መፍተሄ ላይ የደረሱት በኢትዮጵያ  አዲስ 

የፖለቲካ ስርዓት መመስረቱን ተከትሎ በነበሩት ዓመታት ውስጥ ነው፡፡ ይህንን ከአስር 

በላይ ዓመታትን የፈጀ የዲፕሎማሲና የፖለቲካ ምክክርን ተከትሎ በተቀረጸውና 

በአብዛኛዎቹ አባል አገራት የተፈረመው የአባይ ወንዝ የጋራ ተጠቃሚነት ስምምነት እውን 

መሆን ጉልሁ አስተዋጽኦ የኢትዮጵያ እንደሆነም ይነገራል፡፡  

 

አዲሱ የተፋሰሱ አገራት የአባይ ውሃ ስምምነት ማእቀፍ ቀደሞቹን ስምምነቶች በመተካት 

የሁሉንም የወንዙ ባለቤቶች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መሆኑን የስምምነቱ ፈራሚ 

አገራት ቢገልፁም ስምምነቱን እስካሁን ያልፈረሙት ግብጽና ሱዳን ተቃውመውታል፡፡  

አገራቱ ለተቃውሟቸው የሚያቀርቡት ምክንያት ደግሞ ከዚህ ቀደም ከወንዙ የሚያገኙት 

የውሃ መጠን ይቀንሳል የሚል ነው፡፡  

 

ሆኖም ግን ኢትዮጵያን ጨምሮ የስምምነቱ ፈራሚ አገራትና ዓለም አቀፍ የውሃ ፖለቲካ 

ተንታኞች እንደዚሁም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ስምምነቱ ግብጽንም ሆነ ሱዳንን 

በምንም መንገድ በማይጎዳ መልኩ የወንዙን ውሃ ውጤታማ በሆነ ስልት በማስተዳደር 

ሁሉም ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያደርግ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልፁ ይትሰዋላል፡፡  

 

ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ተንታኞች እንዲያውም የግብጽና ሱዳን መንግስታት የወንዙን 

ተጠቃሚነታቸውን በአግባቡ ማረጋገጥ የሚችሉት ስምምነቱንና በወንዙ ላይ የሚካሄዱትን 

የልማት ፕሮጀክቶች በመቃወም ሳይሆን ስምምነቱን በመቀላቀል ከሌሎቹ የተፋሰሱ አባል 

አገራት ጋር በጋራና በመነጋገር ለመስራት ከተስማሙ ብቻ መሆኑንም ይመክራሉ፡፡   
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የተፋሰሱ አባል አገራት አጀንዳ የውሃውን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንጂ በምንም 

ስሌት ግብጽንም ሆነ ሱዳንን መጉዳት አለመሆኑን በመግለጽ አገራቱን ለማሳመን 

የሚያደርጉትን ጥረት አላቋረጡም፡፡ በተለይም ኢትዮጵያ አገራቱ የስምምነቱ አካል 

እንዲሆኑ ማድረግ ይቻል ዘንድ የአገሪቱን ጥቅም ጭምር ሊጎዳ የሚችል በርካታ የፖለቲካ 

ውሳኔዎችን በማሳለፍ በተለይ ግብጽን ለማግባባት የሄደችው ርቀት ከፍተኛ መሆኑን 

ታዛቢዎች ይገልጻሉ፡፡ ይህም የኢትዮጵያ መንግስት ምን ያህል ለግብጽና ሱዳን ህዝቦች 

ጥቅም የሚቆረቆር መሆኑን ያረጋግጣል፡፡  

 

እንዲያም ሆኖ ግን አሁንም የግብጽ ፖለቲከኞች በተለይ ኢትዮጵያ ላይ አግባብ ያልሆነና 

ሊሳካ የማይችል ተጽእኖ ለመፍጠር ላይ ታች ማለታቸውን አላቆሙም፡፡ የህዳሴው ግድብ 

ግንባታ አካል የሆነው የወንዙን ፍሰት የማስቀየስ ተግባር መከናወኑን ተከትሎ የግብጽ 

መንግስትና ተቃዋሚ ፖለቲለኞች የግድቡን ግንባታ ለማስቆም  ግብጽ ሁሉንም 

አማራጮች ትወስዳለች የሚል ዛቻና ማስፈራራት ሰንዝረዋል፡፡    

 

ይህ የማስፈራሪያ ቃል ታዲያ  ባዶና እውን ሊሆን የማይችል መሆኑን በመግለጽ የተለያዩ 

ዓለም አቀፍ ምሁራን ጭምር ተችተውታል፡፡ አብዛኛዎቹ እነዚህ ተቺዎችም ሆኑ የተለያዩ 

የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካላት እንዲያውም ኢትዮጵያ በልማት እጥረት ሳቢያ ለብዙ 

ዘመናት ድህነት የዳረጋትን ችግር ለመቅረፍ በአባይ ውሃ የመጠቀም ተፈጥሯዊና 

ፖለቲካዊ መብት ያላት መሆኑን በመግለጽ የአገሪቱ ዲፕሎማሲያዊ ጥረትና የፖለቲካ 

ውሳኔ ትክክለኛነትን በማረጋገጥ ላይ ናቸው፡፡  

 

ያለፉት ሳምንታትን የግብጽ ፖለቲከኞችና ሚዲያዎች አፍራሽ ዘገባዎችን ተከትሎ 

በተለያዩ ዓለም አቀፍ ምሁራን የቀረቡት ትንታኔያዊ ምላሾች የሚያስረዱት ግብፅ ከአባይ 

ወንዝ አጠቃቀም ጋር አለኝ የምትለውን ስጋት ማስወገድና የውሃውን ተጠቃሚነቷን 

ማረጋገጥ ትችል ዘንድ ከሁሉም የአፍሪካና በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት 

ማጠናከር እንደሚጠበቅባት ነው፡፡ ግብጽ ከወንዙ ጋር በተያያዘ አለኝ የምትለውን መብት 

ለማስከበር  የቀድሞዎቹ ስርዓቶች ሲያደርጉት የነበረውን ዓይነት  የጦርነትና የግጭት 

መንገድ ለማራመድ የሚያስችላት ዘመን ማለፉንም እነዚሁ ተንታኞች በአጽንኦት 

ገልጸዋል፡፡  
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ናይል ለግብጽ ብሔራዊ ጥቅም ወሳኝ መሆኑን ማንም የሚክደው አይደለም የሚሉት 

የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ኤክስፐርቶቹ ሆኖም ግን ግብፅ በተለይም በአፍሪካ በግዙፍነቱ 

ቀዳሚ እንደሚሆን ከሚነገርለት የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክትን በመደገፍ 

ከበፊቱ የተሻለ ጥቅም ማግኘት እንደምትችል ማረጋገጥ የሚጠበቅባት መሆኑንም ምሁራኑ 

ጠቁመዋል፡፡   

 

ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ተንታኞች ኢትዮጵያ ከድህነት ለመውጣት በምታደርገው ጥረት 

የኃይል ማመንጫ መሰረተ ልማት ግንባታ በእጅጉ እንደሚያስፈልጋት በመግለፅ 

ኢትዮጵያም ሆነች ሌሎቹ የተፋሰሱ አባል አገራት  ከመቼውም ጊዜ በላቀ በአሁኑ ወቅት 

ለልማታቸው የአባይ ወንዝን መጠቀም ይሻሉ፤ ይህ ደግሞ የአገራቱ መብት ከመሆኑ አኳያ 

ግብጽ ከእነዚህ አገራት ጋር ከመቀራረብ ውጭ ሌላ አማራጭ የላትም ብለዋል፡፡   

 

በኢትዮጵያ የቀድሞው የአሜሪካ አምባሳደር ዴቪድ ሺን ኢትዮጵያ በራሷ 4.3 ቢሊየን ብር 

ወጪ 6000ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የጀመረችው ታላቁ የሕዳሴ ግድብ 

ፕሮጀክት ላለፉት ዘመናት በላይኛው የወንዙ ተፋሰስ ለሚከናወኑ ማናቸውም ፕሮጀክቶች 

ከታታላቅ አበዳሪዎች ብድር እንዳይገኝ በማድረግ ከፍተኛ ሚና ስትጫወት ለነበረችው 

ግብጽ “ጨዋታውን የቀየረ” የሚል አስተያየት ማቅረባቸውን ዘገባው አትቷል፡፡   

 

 

ግብጽ የውኃ ፍላጎቷን ማስከበር የምትችለው የምሥራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚን ወደ ኢንዱስትሪ 

በማሸጋገር ረገድ “ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ” ከሚችለው ከህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ጋር 

ስትተባበር ብቻ ነው በማለት አምባሳደር ሺን መክረዋል፡፡  

 

ኢትዮጵያ በቀጣናው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እንዲጨምር በማድረግ ረገድ ግዙፍ 

አስተዋጽኦ ለማድረግ አቅም አላት የሚሉት ዴቪድ ሺን ይህም ኢትዮጵያ ያለባትን 

ሁሉንም  የኃይል ፍላጎቶች ለማሟላት፣ ለጎረቤት አገራት በትርፍ ኃይል ለመሸጥ፣ በጎረቤት 

ሱዳን በተደጋጋሚ የሚከሰተውን ጎርፍ ለመከላከል እና ለቀጣናው ኢኮኖሚያዊ ውህደት 

ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለማድረግ ያስችላል ብለዋል።  

 

ሰይፉልአዚዝ ሚላስ የተባሉ የፖለቲካ ተንታኙ በበኩላቸው እንዳሉት የሕዳሴው ግድብ እና 

የሚያመነጨው 6ሺህ ሜጋ ዋት ኃይል ለሁሉም የናይል ተፋሰስ አገራት ትልቅ አስተዋጽኦ 
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ያለው ብሎም በቀጣናው ኢኮኖሚያዊ ውህደት፣ ሰላም እና ደህንነት እንዲፈጠር የሚያስችል 

ነው። 

ከዚህም ሌላ የህዳሴው ግድብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ግብጽንና ሱዳንን ጨምሮ 

ለአካባቢው አገራት ያለውን ፋይዳ  ግድቡ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት ካለ እንዲያጠና 

የተቋቋመው ዓለም አቀፍ የጥናት ቡድን ጭምር አረጋግጧል።  

 

ግድቡን በተመለከተ የሚቀርቡት እነዚህ ሁሉ አዎንታዊ አስተያየቶችና ሙያዊ ትንታኔዎች 

ኢትዮጵያ ይህንን የልማት አጀንዳ በተመለከተ ገና ከጅምሩ ስትገልፀው ከነበረው አቋማ 

ጋር ፍጹም የሚጣጣምና የአገሪቱ መሪዎችን ትክክለኛነት በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው የሚል 

እምነት አለኝ።  

 

በዚህ ረገድ በሱዳን በኩል ከዚህ ቀደም ይስተዋል የነበረው ስጋት ሙሉ በሙሉ በሚባል 

ደረጃ ተወግዷል፤ አገሪቱ የህዳሴ ግድብ በብዙ መልኩ ሊጠቅማት የሚችል ፕሮጀክት 

በመሆኑ ተባብራ ለመስራት በይፋ ገልፃለች። 

 

በአሁኑ ወቅት ያሉት የግብጽ ፖለቲከኞችም ቢሆኑ ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ ያለውን 

አለመግባባት በመፍታት የገብጽን የውሃው ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚቻለው ከተፋሰሱ 

አባል አገራት በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ መግባባትን 

በመፍጠር መሆኑን ማመን ይዘዋል።  

 

ይህ ሁሉ ኢትዮጵያ እየተጎናጸፈችው ያለው ተቀባይነት አገሪቱን የሚመራው መንግስት 

ላለፉት ዓመታት ያካሄዳቸው በሳል የዲፕሎማሲ ስራና በአገሪቱ ላለፉት 20 ዓመታት 

የገነባው የኢኮኖሚ አቅም ናቸው። ይህ ለውጥ ነው ኢትዮጵያ አባይን በተመለከተ በዓለም 

አቀፍ ደረጃ ጭምር ያላትን ተሰሚነት በማሳደግ ከዚህ ቀደም ይስተጋባ የነበረውን የአንድ 

በኩል ተፅእኖ የለወጠው። አሁንም ቢሆን ግን  በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ 

ዲፕሎማሲ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም መሆኑን ባለስልጣናቱ በተደጋጋሚ በመግለፅ ላይ 

ናቸው፡ 


