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የሕዝብን  ተጠቃሚነት  ለማረጋገጥ…! 

ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

 

አባ መላኩ 05-31-16 

 

ግብጻዊያኑ የአባይ ውኃ  ህይወታቸው የመሆኑን ያክል ለኢትዮጵያዊያንም ሕይወታቸው መሆኑን መረዳት የግድ 

ይላቸዋል። አባይ ለኢትዮጵያዊያን ከድህነት መላቀቅ አንድ ትልቅ ሐብታቸው ነው። ይህንን ትልቅ ሐብት ይዘው ዳቦ 

ሊያጡ አይገባም። ኢትዮጵያዊያን ከድህነት የከፋ ጠላት አለን ብለው አይወስዱም። ድህነትን ድል ለማድረግ ደግሞ 

አባይን ጨምሮ ያላቸውን ሐብት መጠቀም የግድ ይላል። በክፍል አንድ ፅሑፍ የተጠቃቀሰው ጉዳይም ይህንኑ በስፋት 

ያብራራ ነበር። ቀጣዩ እንዲህ ይቀርባል። 

 

ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ  በህይወት ዘመናቸው “የግብጽና የኢትዮጵያ ግንኙነት ለፍቺ የማይመች ጠንካራ ጋብቻ“ 

ነው ማለታቸው ይታወቃል። የአሁኑ የግብጽ ፕሬዚዳንት አል ሲሲም “ፈጣሪ አንድ ውኃ እንድንጠጣ ስላደረገን ያለን 

አማራጭ ተሳስቦ መኖር ነው“ ሲሉ ተደምጠዋል። እነዚህ አባባሎችን ወደ መሬት ማውረድ ደግሞ የሁለቱም አገራት 

ኃላፊነት ይሆናል። አገራቱ በጋራ ሐብታቸው የጋራ ተጠቃሚ መሆን ይኖርባቸዋል።   

 

ከቀደሙት የግብጽ አመራሮች የተገነዘብነው ነገር ቢኖር ፍትሃዊ የውኃ ተጠቃሚነትን መተግበር አይፈልጉም ነበር። 

ከዚያም አልፈው ኢትዮጵያ አባይን ገድባ የግብጽን ህዝብ ለረሃብና ለስደት ልትዳርግ እየጣረች ነው በማለት ሕዝቡን 

ያደናግሩት ነበር። ኢትዮጵያ የአባይን ውኃ መጠቀም እንዳትችል ለማድረግም ሲከተሏቸው ከነበሩት የተለያዩ 

ዘዴዎች መካከል በኢትዮጵያ ሠላም እንዳይኖር ማድረግ ነበር። አሁንም ቢሆን በግልጽ በሚዲያ የሚቀርቡ ሃሳቦችና 

ለህዝቡ  የሚተላለፉ መልዕክቶች ልዩነት እንዳላቸው መገመት አያዳግትም።  

 

ከተለያዩ አገራት ለሚሄዱ ጎብኚዎች የሚሰጠው ገለፃም በእጅጉ የተዛባ ነው። ከላይ የተጠቀሰው የጋዜጠኞች ቡድን 

በአስዋን ዳም ባደረገው ጉብኝት ላይ የነበሩት አስጎብኚ የአስውን መስተዳድር ቃል አቀባይ ናቸው። ግድቡን 

ሲያስጎበኙ ያሉት ነገርም “ይህ የምታዩት የአስዋን ግድብ ይባላል። ይህ ግድብ በተሰራ በዓመቱ የተገነባበትን ወጪ 

መሸፈን የቻለ ግድብ ነው።“ ካሉ በኋላ “አሁን በኢትዮጵያ እየተገነባ ያለው የህዳሴው ግድብ የዚህን አራት እጥፍ 

ይሆናል። ይህ ግድብ ሲጠናቀቅም አገረ ግብጽ ሙሉ በሙሉ ድርቅ ትሆናለች“  ነበር ያሉት። 

  

በወቅት በጉብኝት ላይ የነበሩት ከአፍሪካ አገራት የተውጣጡ ጋዜጠኞች የተሳሳተ ሃሳብ ይዘው እንዳይሄዱ ለማድረግ 

ከኢትዮጵያ በሄዱት ጋዜጠኞች የተገለፀው ነገር ስህተት መሆኑንና በአገሪቱ እየተገነባ ያለው ግድብ የግብጽን ህዝብ 

የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ አለመሆኑን መጠኑን አስመልክቶ የቀረበውም የተዛባ መሆኑን ማስረዳት የቻሉበት ሁኔታ 

ቢኖርም ለሄደው ጎብኚ ሁሉ እንደዚህ ዓይነት የተዛባ ሃሳብ እንደሚቀርብለት ለመገንዘብ አያዳግትም።  

 

የግብፅ መንግሥት በሁለት አገሮች ህዝቦች መካከል መተማመን እንዲኖር መሥራት የሚገባውን ሥራ እየከወነ 

አለመሆኑን መረዳት ይቻላል። በኢኮኖሚ የተጠናከረች  ኢትዮጵያ ከተፈጠረች አባይን ትገድባለች፤  የግብጽ 

ህዝብም በውኃ እጦት ያልቃል የሚል የተሳሳተ እምነት በአብዛኛው ዘንድ እንደሰረፀ ይገኛል።  
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የኢትዮጵያ መንግሥትና ህዝብ ግን ይህ እምነት የተሳሰተ እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። ጠንካራ ኢኮኖሚ በተፈጠረ 

ቁጥር በአገራት መካከል የሚኖረው  ትብብር፣ መተሳሰብና መደጋገፍ እያደገ እንደሚሄድ በተለያየ አጋጣሚ 

ይገልጻል። ግብጽና ኢትዮጵያ ያላቸው የኢኮኖሚ ግንኙነት በተጠናከረ ቁጥር ሁለቱ አገራት ተደጋግፈው አንዱ 

ሌላውን ሳይጎዳ ለመኖር የሚያደርጉትን ጥረት ያጠናክራል።  

 

ኢትዮጵያና ግብጽ በተናጠል ሊሻገሯቸው ያልቻሉ ችግሮችን በጋራ ድል ሊያደርጓቸው ይችላሉ። ኢትዮጵያ ህዳሴውን 

ግድብ ዳር በማድረስ ሰፊ ኃይል ለግብጽ ህዝብ ብታቀርብና ግብጽ ከሌሎች አገራት በየዓመቱ ወደ አገሯ 

የምታስገባውን የምግብ ፍጆታ ከኢትዮጵያ መግዛት ብትችል ሁለቱ አገራትና ህዝቦች እርስ በርስ ተደጋግፈው 

ማደጋቸው አይቀሬ ይሆናል።  

 

ኢትዮጵያ ከ85 በመቶ በላይ የሚሆነው ውኃ የምታመነጭ ሆና እያለች ተጠቃሚነቷ  ከሁለት በመቶ በታች ነው። 

ይሁንና አንዳንድ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ከ95 ከመቶ በላይ የሚሆነው የአባይ ተፋሰስ ውኃ  ገና ጥቅም ላይ 

አልዋለም። እስካሁን ድረስ ባለው የተሳሳተ የውኃ አጠቃቀም አባይ ለዘመናት ሲባክን ኖሯል። የኢትዮጵያ የመልማት 

መብትን ለማድበስበስ ታሪካዊ መብት የሚል ጭፍን አስተሳሰብ በግብጽ ሕገ መንግሥት ሰፍሯል። ይህንን ሃሳብ 

የሚያራምድ የሰው ቁጥርም ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችባቸው የ1929 እና የ1959 ስምምነቶች 

ኢትዮጵያ  ተጠቃሚ እንዳትሆን ለማከላከል ሰፍረዋል።  

 

ከላይ እንደተጠቀሰው “ሥሩ ኢትዮጵያ ፍሬው ግብጽ“ የሚል እምነት የሚያራምዱት ግብጻዊያን ለሊቢያና ለቻድ 

የሚሸጡትን ኤሌክትሪክ ኃይልም ለኢትዮጵያ ለመሸጥ መከጀላቸው ይቀራል ብሎ ማሰብ ከየዋህነት የዘለለ አይሆንም። 

ቀደምት  የግብፅ መንግሥታት ግብጽን ለማሳደግ  ዓባይን  ከምንጩ መቆጣጠር እንዳለ አግበስብሶ ለብቻ 

መጠቀም የሚል የተሳሰተ መንገድ ይከተሉ ነበር። አገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር  ያላት ግንኙነትም አባይ ብቻ አድርገው 

ከመፈረጅ ባሻገር  ሌሎች ፈርጀ ብዙ የትብብር መስኮችን ማጠናከር አይታያቸውም ነበር።  

 

ሁለቱንም አገራት ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችሉ በርካታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ  የትብብር ፕሮግራሞች 

መኖራቸውን አለመገንዘብ እነዚህን የትብብር መስኮችን ማጠናከር አገራቱንና ህዝቦቹን ሊጠቅም እንደሚችል 

አለማስተዋል መኖሩ እሙን ነው።  አባይ አንድ የትብብር መስክ መሆኑንና ከአባይ ባሻገር በርካታ የግንኙነትና 

የትብብር ዘርፎች መኖራቸውን አለመገንዘብና አገራቱን በኢኮኖሚ አስተሳስሮ በጋራ ለመበልፀግ ቁርጠኝነት አለማሳየት 

ለአገራቱ ግንኙነት መሰናክል እየሆነ ይገኛል።  

 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአንድ ወቅት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቴዎድሮስ አድኃኖም በሱዳን በተካሄደ የሦስትዮሽ ድርድር 

ላይ ለመካከለኛው ምዕራብ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ግብጽንና የግብጽን ህዝብ ሊጎዳ የሚችል ተግባር 

አታከናውንም። እየተገነባ ያለው የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ የተፋሰሱን ታችኛው አገራት የሚጎዳ አይደለም ነበር 

ያሉት። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለግብጽና ለሱዳን በርካታ ጠቀሜታዎች እንዳሉትም ነው። 

 

ኢትዮጵያ የጋራ ተጠቃሚነትን መሠረት ያደረገ የሁለትዮሽ ግንኙነቷን ለማጠናከር ጥረት በማድረግ ላይ ትገኛለች። 

የግብጽ መንግሥትም ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሬ እሰራለሁ፤ ውይይቱን እቀጥላለህ፤ በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ለመጓዝ 
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ተከታታይ ምክክሮችን ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር አደርጋለሁ ማለቱ እሰየው የሚያሰኝ ነው። ይህንን በመያዝ ጉዳዩን 

ወደ መሬት ለማውረድ ግን በተለይ ከግብጽ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። 

 

ችግሩን በውይይት የመፍታቱ ነገር በኢትዮጵያ በኩልም ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝቷል፤ የኢትዮጵያ መንግሥት 

የሦስትዮሽ 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 መንግሥት ዝግጁ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ  የአባይን ውኃ በፍትሃዊ ለመጠቀም እንጂ 

የግብጽን ሕዝብ የሚጎዳ ልማት ለማድረግ ፍላጎት የለውም። የአገሪቱ የውጭ ፖሊሲም ቢሆን የጋራ ተጠቃሚነት 

መሠረት 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 

መርሀ ግብራቸውን የማስፋትና በኢኮኖሚ ተሳስረው የማደግ አቅጣጫን ሊከተሉ ይገባል።  

 

ቀደም ሲል የነበረው የግብጽ መንግሥት ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ ተጠቃሚነት ከመሥራት ይልቅ ሁለቱ አገራት ወደ 

ውዝግብ እንዲገቡ የሚያደርግ አካሄድን ነበር ሲከተሉ የነበሩት። በተለይ በመሣሪያነትና እንደመከላከለያ 

ሲጠቀሙባቸው የነበሩት የቅኝ ግዛት ስምምነቶች  ከግብጽ ፍቃድ ውጭ ማንም አገር በውኃው መጠቀም እንደማይችል 

ነው። ይህ ካልሆነ ግን ወታደራዊ ርምጃ እወስዳለሁ በሚል አልፎ… አልፎ ዛቻ በመሰንዘር የሌሎችን ቀልብ ለመሳብ 

ጭምር ይጠቀሙበት ነበር።  

 

ኢትዮጵያ የግብጽን ይህንን የተሳሳተ አስተሳሰብ ወደ ጋራ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲመጣ ሰፊ የዲፕሎማሲ ሥራ 

በመሥራቷ ይህ ተግባሯም አብዛኛዎቹ የአባይ ተፋሰስ አገራት ተቀባይነት በማግኘቱ የጋራ ተጠቃሚነትን ከመተግበር 

ውጭ አማራጭ እንደሌላት የተገነዘበው የአገሪቱ መንግሥት አሁን ደግሞ ወደ ድርድር እመጣለሁ የሚል አስተያየት 

በመሰንዘር ላይ ይገኛል።  

 

የ1959 ስምምነት ጊዜ ያለፈበትና ኢትዮጵያን ለማስገደድ ሕጋዊ መሠረት እንደሌለውም ኢትዮጵያ ባደረገችው ሰፊ 

ጥረት በርካታ አገራት ማወቅ ችለዋል።  ግብጽም ይህንን በሚገባ የተረዳች ትመስላለች። በተለይ ደግሞ በሙርሲ 

ጊዜም ሆነ ከሙርሲ በኋላ በነበረው የሽግግር ጊዜ በተለያዩ አገራት በመዞር በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያሳድሩ 

ያደረገችው ጥረት በመክሸፉ የተነሳ ኢትዮጵጵያ የያዘችው አቋም መቀበል የግድ እንደሚሆንም ለመገንዘብ ችለዋል።  

 

በዚያ ዘመቻቸው ግድቡን አስቁሙልን በሚል በአውሮፓ አገራትና በአሜሪካ ባደረጉት ጥረት ይህ የኢትዮጵያን 

የመልማት መብት የሚፃረር በመሆኑና አገሪቱ በተፈጥሮ ሐብቷ የመልማት መብቷ የተጠበቀ በመሆኑ ተወያይታችሁ 

ፍቱት እንጂ እኛ ጣልቃ መግባት አንችልም የሚል መልስ ማግኘታቸው በተለያየ መልክ ተገልጿል።  

 

ኢትዮጵያ ከድህነት መውጣት ካለባትና ታሪኳን መቀየር ካስፈለጋት የተፈጥሮ ሐብቷን በአግባቡ መጠቀም እንዳለባት 

እሙን ነው። አገሪቱ ካሏት ፀጋዎች አንዱ ደግሞ  ውኃ ነው። የውኃ ሐብቷን በመጠቀም በቂ ኤሌክትሪክ ኃይልን 
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በማመንጨት የራስዋን ፍላጎት ከማሟላት አልፋ ለጎረቤት አገሮች በመሸጥ የውጭ ምንዛሪ ገቢዋን ማሳደግ 

የሚያስችላትን አቅጣጫ በመከተል ላይ ትገኛለች።   

 

ግብጽም የኢትዮጵያን እድገት በፀጋ መቀበልና ከኢትዮጵያም ሆነ ከሌሎች ተፋሰስ አገራት ጋር ተባብራ መሥራት 

የግድ ይላታል። የግብጽ ህዝብ ከዚህ ተጠቃሚ እንጂ ተጎጂ እንደማይሆን መገንዘብን ያሻል። የኢትዮጵያና የግብጽ 

ህዝቦች በጋራ ሐብታቸው የጋራ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ መከተል የግድ ይላል።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


