
የሕዝብን  ተጠቃሚነት  ለማረጋገጥ…!
ክፍል አንድ

አባ መላኩ 05-31-16

በአባይ ተፋሰስ አገራት መካከል ጠንካራ  የትብብር ማዕቀፍ ለመፍጠር የተለያዩ ጥረቶች በመደረግ ላይ ነው።

በቀደሙት ሥርዓታት በታችኛው ተፋሰስ አገራት በተለይም በግብጽና አጋሮቿ በነበረው ጫናና በተለያየ ጊዜ

በኢትዮጵያ በነበሩ መንግሥታት ሕዝባዊነት መጓደል ምክንያት የላይኛው ተፋሰስ  አገራት ህዝቦች ተጠቃሚ

ሳይሆኑ ዘመናት አልፈዋል። 

በርካታ ግብጻዊያን አባይ ከየት እንደመጣ መገንዘብ የጀመሩት ከኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ

እንደሆነ የአፍሪካን ሦሳይቲ በሚባል በሚታወቀው የግብጽ ተቋም ዳይሬክተር በየካቲት ወር 2015 ዓ.ም ግብፅን

ለጎበኘው የአፍካ ጋዜጠኞች ቡድን ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ እንደተናገሩት 60 በመቶ የሚሆነው ህዝብ ዐረብ ነን

ብሎ ያምን ነበር፤ 40 በመቶ የሚሆነው ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንም ዓይነት አቋም አልነበረውም ብለዋል።  

“አባይ ሥሩ ኢትዮጵያ ፍሬው ግብጽ ነው” ያሉት ዳይሬክተሩ ግብጽ አጠቃላይ ህይወቷ የተመሠረተው አፍሪካ

ላይ መሆኑን እስከ መርሳት ደርሳ ነበር።  እርግጥ የአባይ ፍሬ ስለቀም የኖረው ግብጽ በግብጻዊያን ብቻ ቢሆንም

አሁን የደረስንበት ወቅት ይህንን ሁኔታ የሚሸከም ባለመሆኑ ግብጽ የግንድ ሐረጓን እንዳታስታውስና ወደ አፍሪካ

ለመመለስ ጥረት ማድረግ እንዳለባት መረዳት የቻለችበት ሁኔታ ተፈጥሯል።  

ግብጻዊያን የቻሉትን ያህል ፍሬ እየለቀሙ ሲመገቡና የተረፋቸውን እንዳሻቸው  እያባክኑ ዘመናት ተለዋውጠዋል።

ኢትዮጵያን  ጨምሮ  የላይኛው  የተፋሰስ  አገራት  ደግሞ  መነሻ   ሆነው  ያለምንም  ተጠቃሚነት  ዘልቀዋል።

አስተሳሰቡም በአባይ ተፋሰስ አገራት ለዘመናት ገዢ ሃሳብ ሆኖ ዘልቋል። በተለይም ለአባይ ውኃ የአንበሣውን

ድርሻ የያዘችው ኢትዮጵያ በዚህ አባባልና ተግባር ለዘመናት ተጎጂ ሆና መኖሯ ይታወቃል። በየጊዜው በአገሪቱ

የነበሩ መንግሥታትም ቢሆኑ የውስጥ መረጋጋት ስላልነበራቸውና የልማት አስተሳሰብም ስላልነበራቸው ግብጽ

ውኃውን እንዳሻት ስትጠቀምበትና ሌሎች አገራት የብድርም ሆነ ሌላ ድጋፍ አግኝተው በአባይ ውኃ ተጠቃሚ

እንዳይሆኑ ስታከላክል ኖራለች። 
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ይሁንና በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ካለው ሁለንተናዊ የልማት ለውጥ ጋር ተያይዞ  በአባይ ውኃ ላይ የፍትሃዊ

ተጠቃሚነት ጥያቄ መነሳትና መጠናከር ጀመረ።  ግብጽ አፍሪካዊነቷን ረስታ ዐረብ አገር ነኝ በሚል ከአፍሪካ

አገራት ጋር የነበራትን ግንኙነት ሙሉ በሙሉ በማቋረጥ ግንኙነቷን ከዐረብና ከሌሎች ያደጉ አገራት ጋር አድርጋ

እንደነበር ብዙዎቹ ግብጻዊያን ይናገራሉ። በአሁኑ ወቅት በግብጽ ያለው መንግሥትም ተመሳሳይ ሃሳብ እያስተጋባ

ይገኛል። ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲም ይህንን ሃሳብ ይጋራሉ። “ግብጽ ከአፍሪካ ተነጥላ ያሳለፈቻቸውን

ዓመታት አግባብነት አልነበራቸውም፤ ሥር መሠረቷን አስተዋታል፤  ለዚህም ቀላል የማይባል ዋጋ  ከፍላለች“

ይላሉ። 

ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ከፍተኛ የግብጽ ባለሥልጣን ሲናገሩ ግብጽ አፍሪካዊ መሠረት እንዳላት የተገነዘበችው

ከኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዞ እንደሆነ ያሰምሩበታል። ግብጽ የህይወቷ መሠረት ያለው

አፍሪካ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ መሆኑን መገንዘብ የቻለችውም ከዚሁ ማግሥት ነው። በኢትዮጵያ የሚገነባው

ግድብ የግብጽን የውኃ መጠን የሚቀንስ ከሆነ እንኳን አይደለም እንጂ ግብጽ ችግር ላይ ልትወድቅ እንደምትችል

የተገነዘበችው ከዚህ በኋላ ነው። 

ግብጽ የአባይን ውኃ መጠቀም ብቻ ሳይሆን እያባከነችውም እንደሆነ አገሪቱን የጎበኙ ሁሉ የሚታዘቡት ነገር ነው።

የአባይ  ውኃ  በአስዋን  ግድብ  ለአገሪቱ  ከፍተኛ  አገልግሎት  እየሰጠ  ይገኛል።  ከአገሪቱ  ጫፍ  እስከ  ጫፍ

የሚምዘገዘገው የአባይ ውኃ ለግብጽ ህይወቷ  ነው። አባይ ለግብጽ አማራጭ አይደለም። ብቸኛ የህይወታቸው

መሠረት ነው። ይህንን መካድ አይቻልም። አነጋጋሪው ነገር ግብጽ ውኃውን ታባክናለች የሚለው ጉዳይ ነው።

ግብጽ ከሌሎች አገራት ጋር ተባብራና ተጋግዛ ለመሥራት ቁርጠኝነት አይታይባትም። ለዚህም ዋናው አስረጅ

የአባይ ተፋሰስ የስምምነት ማዕቀፍም ሆነ የምሥራቅ አፍሪካ የአባይ ተፋሰስ ትብብር ላይ ለመፈረም ፈቃኛ

አለመሆኗ ነው። 

አባይን በግብ ሲንጣለል ለሚያየው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አንጀት ይበላል። ከዚህም አልፎ የግብጻዊያን ህይወት

በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ለዚህ የተሻለ ኑሮም መሠረቱ የኢትዮጵያው ምድር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም

ግዛትን አቋርጦ ለም አፈሯን እየጠራረገ የሚከንፈው የአባይ ወንዝ በግብጽ ተረጋግቶና የተለያዩ ጠቀሜታዎችን

እየሰጠ ይፈሳል። 

ሁሉም የግብጽ ሁኔታ ከአባይ ጋር  የተያያዘ  ነው። ልማታቸው፣ ታሪካቸው በከፍተኛ ደረጃ  የሚጠቀሙበት

የቱሪስት መስህባቸው ሳይቀር ከዚሁ ጋር የተቆራኘ ነው። ግብጽ ከአስዋን እስከ ካይሮ የሚዘረጋ ሰው ሰራሽ ወንዝ

ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። ይህንኑ ወንዝ ተከትሎ በተለያዩ ሥፍራዎች ሐይቆችን በማበጀትና ዜጎቿን

በማስፈር አዳዲስ መንደሮችን ለማስፋፋት እቅድ ይዛ እየሰራች ትገኛለች። 
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የግብጽ መንግሥት በኢትዮጵያ፣ በግብጽና በሱዳን በኩል የሚደረገው  የሦስትዮሽ ውይይት እንዲቀጥል ፍላጎት

እንዳለው ይገልጻል። የኢትዮጵያን ልማት አንቃወምም በማለትም ይገልጻል። ይህ ከሆነ ግብጽን እያሳሰበ ያለው

ነገር ምንድን ነው? የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ብቻ ሳይሆን ግብጽን እያሳሰባት ያለው ነገር

በአፍሪካ የበላይነቷን በኢትዮጵያ መነጠቋ ነው። ዐረብ ነኝ ብላ ትመጻደቅባቸው ከነበረው የአፍሪካ አገራት ተነጥላ

ህይወት እንደሌላት  የተገነዘበችው ከአገራቱ  እድገትና  የተፈጥሮ  ሐብታቸውን  ለመጠቀም የሚያስችል  አቅም

መፍጠር ጋር ተያይዞ ነው። 

ኢትዮጵያ በአባይ ተፋሰስ ሊገነባ የሚችለውን ትልቁን ፕሮጀክት በራሷ አቅም መገንባት ከቻለችና አሁን ባለው

ፍጥነት ካደገች  ሸለቆዋን እያቆራረጠና ለም አፈሯን እየወሰደ የሚመጣውን የአባይን ውኃ በየአካባቢው እየገደበች

ለእርሻ  ልማትም  ሆነ  ለመለስተኛ  ኤሌክትሪክ  ኃይል  ለመጠቀም  የሚያግዳት  ነገር  የለም  ከሚል  ድምዳሜ

በመድረሷ ነው። ከዚህ የተነሳ  ከአባይ ተፋሰስ  አገራትም ሆነ  ከኢትዮጵያ ጋር  ልዩነቶችን በመፍጠር ነገሮች

በውይይት እንዳይቋጩ የተለያዩ ጥረቶችን ከማድረግ አልተቆጠበችም።

በተቃራኒው ኢትዮጵያ           ከሁሉም ጎረቤት አገራትም ሆነ ከሌሎች የዓለማችን አገራት ጋር ያላት ግንኙነት በጋራ

     ጥቅም ላይ የተመሠረተ እንደሆነ ይታወቃል።  በተለይ የድንበር ወሰን ካላቸው እንደ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣

ኬንያና ኤርትራ          የመሳሰሉ አገራት በሠላም የጋራ ተጠቃሚነትን መርህ ያደረገ የግንኙነት ስትራቴጂ ትከተላለች።

አገሪቱ  ተግባራዊ    ባደረገችው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ   ምክንያት ከሁሉም አጎራባች አገራት ጋር ያላት ግንኙነት

ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረ መጥቷል። 

ይህ ደግሞ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ያሉ አገራት ጭምር ተጠቃሚ ማድረግ አስችሏል። የቀጠናው

አገራት በኢትዮጵያ ላይ አመኔታ ማሳደር ችለዋል። ለዚህ አንዱ ማሣያ ደግሞ ኢትዮጵያ በተለያዩ የአፍሪካ አገራት

በተለይ በደቡብ ሱዳንም ሆነ በሱዳን መንግሥት አመኔታን  አግኝታ በሁለቱ አገራት አጨቃጫቂ  የጋራ ድንበሮች

            ሠላም አስከባሪ እንድታሰማራ በሁለት ጎረቤት አገራት መመረጧ የአገሪቱ ፖሊሲና የህዝቦቿ ታማኝነት ምን ያህል

   የተጠናከረ መሆኑን ያመላክታል።

            ይህ ለግብጽ የራስ ምታት ከሆኑባት አንዱ ጉዳይ ነው። የወታደራዊ አደረጃጀቷንና ብቃቷን ያሳዩልኛል ያለቻቸውን

          የወታደራዊ አካዳሚዎች እንዲጎበኙ በማድረግ ላይ ትገኛለች። ከዚህም አልፋ ኒውክሊየር እገነባለሁ ሚሣኤሎችን

   ገዛሁ እያለች ትደሰኩራለች።
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             ይህ ሁሉ ቀደም የነበረው ኋላቀር አስተሳሰብ የወለደው አካሄድ መሆኑ እሙን ቢሆንም አገሪቱ አሁንም ከዚህ

   ለመላቀቅ የቻለች አትመስልም። ኢትዮጵያ የምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መሠረት የአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ

ጠቀሜታ ማስጠበቅ፣  አገራዊ ህልውናን ማረጋገጥና በማንኛውም አገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ሳትገባ  ለህዝቦች

 የጋራ ተጠቃሚነት ተባብራ  መሥራቷ  ነው። ፖሊሲው ለሁሉም አገራት የሚሰራ በመሆኑ ግብጽ ላይ የተለየ

አቋም ሊኖር አይችልም። 

የኢትዮጵያ   ኢኮኖሚ በቀጣይነት በፈጣን ሁኔታ   እያደገ በመምጣቱ ከቀጠናው አገራት ጋር  ያላት የንግድና

የኢንቨስትመንት ትስስር እየሰፋ መጥቷል።  በኢትዮጵያና በጅቡቲ     ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስር ተፈጥሯል። የጅቡቲ

           መንግሥት የኢትዮጵያ እድገት ምን ያህል ቀጠናውን በከፍተኛ ደረጃ ያስተሳስራል የሚል እምነት እንዳለው

         ይገልጻል። በዚህም መሠረት ኢትዮጵያ እየተጠቀመችባቸው ያሉትን ወደቦች በየጊዜው የማሻሻያና የማስፋፈያ

          ሥራዎችን ያከናውናል። አገሪቱ ወደቧን ከማከራየት በተጨማሪ ከኢትዮጵያ መብራትና ውኃ ማግኘት ጀምራለች።

  በዚህ መልክ ኢትዮጵያና ጅቡቲ አንዷ አገር ለሌላኛዋ ህልወና ወሣኝ ሆነዋል።   የህዝቦች የጋራ ኢኮኖሚያዊ

ትስስር መፍጠር ተችሏል። 

ኢትዮጵያ ከቀጠናው አገራት ጋር ሰፊ የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር ከምትጠቀምባቸው ዘርፎች አንዱ ለጎረቤት

አገራት ኃይል       ን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ ነው። አገራቱ በኢትጵያ እየተገነቡ ካሉ ትላልቅ የኤሌክትሪክ ኃይል

ማመንጫ  ግድቦች  በሰፊው  ተጠቃሚ  የሚሆኑበትን  ሁኔታ  እያመቻቸት  ትገኛለች።  በዚህ  መልክ  ግብጽም

ተጠቃሚ መሆኗ ሳይታለም የተፈታ ነው። 

ግብጽ የራሷን የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ አሟልታ ለሌሎች አገሮች በመሸጥ ላይ ትገኛለች። ሱዳን፣ ሊቢያና ቻድ

ግብጽ የኤሌክትሪክ ኃይል የምትሸጥላቸው አገራት ናቸው። አሁንም በቀጣይ ሰፊ ኃይልን በማመንጨት ገበያዋን

ማስፋፋት ትሻለች። ለዚህ ደግሞ በኢትዮጵያ ያለውን ለውጥ በተለያየ መልክ ለማደናቀፍ ከመጣር ትቆጠባለች

ብሎ ማሰብ የዋህነት ይሆናል። በዚህ ዙሪያ ያሉ ዝርዝር ጉዳዮችን በቀጣይ ክፍል አቀርባለሁ።
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