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አባይ የ ፖሇቲካ ትኩሳት ማስቀየ ሻ… 
 

ወንዴይራዴ ኃብተየ ስ 09-27-17 

 

የ ኢትዮጵያ የ ውጭ ግንኙነ ት ፖሉሲ መሠረት የ ሚያዯርገ ው የ አገ ሪቱን ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታና አገ ራዊ 

ህሌውናን በማረጋገ ጥ ብልም በማንኛውም አገ ር የ ውስጥ ጉዲይ ጣሌቃ ባሇመግባትና ሇህዝቦች ጥቅም በጋራ 

በመሥራት ሊይ ነ ው። ይህ ኢኮኖሚክ ዱፕልማሲን መሠረት ያዯረገ ው የ ኢትዮጵያ የ ውጭ ግንኙነ ት ፖሉሲ 

ባሇፉት አሥርት ዓመታት አገ ሪቱ ፈጣንና ቀጣይነ ት ያሇው ዕዴገ ት እንዴታስመዘግብ በማስቻለ ከራሷ አሌፋ 

ጎ ረቤቶቿን መጥቀም እንዯቻሇች አብነ ቶችን በማንሳት መጠቃቀስ ይቻሊሌ። ኢትዮጵያ የ ዳሞክራሲ ሥርዓትን 

መተግበር ከጀመረችበት ሁሇት አሥርት ዓመታት ወዱህ ፈጣንና ተከታታይነ ት ያሇው ምጣኔ ሀብታዊ ዕዴገ ት 

በማስመዝገ ቧ ዜጎ ቿ ብቻ ሳይሆኑ ጎ ረቤት አገ ሮች ጭምር አገ ሪቱ ካስመዘገ በችው ዕዴገ ት በቀጥታ ተጠቃሚ 

መሆን ችሇዋሌ።  

 

ከቅርብ ዓመታት ወዱህ ኢትዮጵያ ሇሁለም ጎ ረቤት አገ ራት ዜጎ ች እንዯሁሇተኛ አገ ር በመቆጠር ከሰሃራ 

በታች ካለ የ አፍሪካ አገ ራት ከፍተኛ ቁጥር ያሇውን ስዯተኞችን ማስጠሇሌ ብቻ ሰይሆን ሇስዯተኞች ምቹ 

ሁኔታዎችን በመፍጠር በተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት የ ስዯተኞች ኮሚሽን ሙገ ሳን ተችሯታሌ። ይህ የ ውጭ 

ግንኙነ ት ፖሉሲ ትክክሇኛነ ት ዋናው ማሣያ ተዯርጎ  ሉታይ የ ሚችሌ ውጤት ነ ው። 

  

በላሊ በኩሌ የ ኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት በፈጣን ሁኔታ ማዯግ ሲጀምር ከጎ ረቤት አገ ራት ጋር በንግዴ፣  

በባህሌ፣  በሠሊም ማስከበር ወዘተ…ትስስሩ እየ ጠነ ከረ መምጣት ጀምሯሌ። አብነ ት ኢትዮጵያና ጅቡቲ 

የ ጠነ ከረ ግንኙነ ት በመፍጠር ዛሬ ሊይ አንዶ አገ ር ሇላሊኛዋ የ ህሌውና ምንጭ እስከመሆን ተዯርሷሌ። 

ጅቡቲ የ ባህር በሯን ሇኢትዮጵያ በማከራየ ት ከፍተኛ የ ውጭ ምንዛሪ ስታገ ኝ፤  በተመሳሳይ ኢትዮጵያ 

የ ተሇያዩ የ ግብርና ውጤቶችን ሇጅቡቲ በማቅረብ ተመሳሳይ ጥቅም ማግኘት ችሊሇች። የ ተሇያዩ የ መሠረተ 

ሌማት አውታሮችን ማሇትም ዘመናዊ የ መንገ ዴ ግንባታ፣  የ ባቡር መስመር ዝርጋታ፣  የ አየ ር በረራ መስመሮች 

ማስፋፋት፣  የ ኃይሌ አቅርቦት ወዘተ…በማካሄዴ የ ሁሇቱን አገ ራት ህዝቦች ግንኙነ ት ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ 

እንዱዯርስ አዴርጋሇች። ከላልች ጎ ረቤት አገ ሮች ማሇትም ከዯቡብ ሱዲን፣  ከሱዲን፣  ከኬንያ እንዱሁም 

ከሶማሉያ ጋር አካባቢውን በምጣኔ ሀብት የ ሚያስተሳስሩና የ ህዝብ ሇህዝብ ግንኙነ ቶችን የ ሚያጠናክሩ 

የ ተሇያዩ መሠረተ ሌማቶችን የ መንገ ዴ፣  የ ኃይሌ አቅርቦት፣  የ አካባቢ ሠሊም፣  ንግዴ ወዘተ…እንዱስፋፉ 

ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥረት በማዴረግ ሊይ ነ ች።  

 

የ ኤርትራ ህዝብም ቢሆን ኢትዮጵያ ካስመዘገ በችው የ ምጣኔ ሀብት ዕዴገ ት ተጠቃሚ መሆን የ ቻሇበት ሁኔታዎች 

እንዲለ ማየ ት ይቻሊሌ። አምባገ ነ ኑ የ ኤርትራ መንግሥት በህዝቡ ሊይ በሚያዯርሰው ከፍተኛ በዯሌ ሣቢያ 
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በሺህዎች የ ሚቆጠሩ ኤርትራዊያን ስዯተኞች ወዯ ኢትዮጵያ ተሰዯዋሌ። አገ ሪቱ እነ ዚህን የ ኤርትራ ስዯተኞች 

አቅም በፈቀዯ ሁለ የ ተሇያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ሇምሣላ፣  የ ትምህርት እዴሌን በተመሇከተ እስከ ሁሇተኛ 

ዱግሪ ዴረስ እንዱማሩ በመፍቀዴ አጋርነ ቷን አሳይታሇች። 

  

እነ ዚህ ሁለ መሌካም ነ ገ ሮች የ መነ ጩት ኢትዮጵያ ከምትከተሇው የ ውጭ ፖሉሲ መሆኑን መገ ንዘብ አያዲግትም። 

በተመሳሳይ አትዮጵያ ታሊቁን የ ህዲሴ ግዴብ መሠረት ስትጥሌ አገ ሪቱ ያሇባትን ከፍተኛ የ ኃይሌ አቅርቦት 

እጥረት ሇመፍታት እንዱቻሌ እንዱሁም በተመጣጣኝ ክፍያ ሇጎ ረቤት አገ ሮች ኃይሌ በማቅረብ ተጨማሪ የ ውጭ 

ምንዛሪ የ ምታገ ኝበትን ሁኔታ ታሳቢ በማዴረግ ነ ው። ኢትዮጵያ ወሰን ተሻጋሪ ወንዞች በዓሇም አቀፍ 

ስምምነ ት መሠረት የ ሚተዲዯሩ መሆናቸውን ከግንዛቤ በማስገ ባት የ ህዲሴው ግዴብን ሇኤላክትሪክ ኃይሌ እንጂ 

ሇመስኖ ሌማት እንዲሌሆነ  በተዯጋጋሚ አሳውቃሇች።  

 

በመሠረቱ ኢትዮጵያ እንዯሱዲን ሰፊ የ መስኖ መሬት የ ላሊት ከመሆኑም በሊይ የ ግዴቡ ሥፍራ ወዯ ሱዲን 

ጠረፍ የ ተጠጋ በመሆኑ የ ህዲሴው ግዴብ ሇመስኖ ሥራ የ ሚያገ ሇግሌ አይዯሇም። ይህን ጉዲይ የ ኢትዮጵያ 

ባሇሥሌጣናት ሇሚመሇከታቸው አካሊት በተዯጋጋሚ አሳውቀዋሌ። ግብጽና ሱዲን የ ታሊቁ የ ኢትዮጵያ ህዲሴ 

ግዴብ ፕሮጀክት የ 1929 እና 1959 የ ቅኝ ግዛት ስምምነ ቶችን የ ሚጥስ በመሆኑ እንዯማይቀበለት 

ሲወተውቱ ቆይተዋሌ። ኋሊ ሊይ ሱዲን የ ኢትዮጵያን የ ውጭ ግንኙነ ትና የ ሌማት ፖሉሲዎች መርምራ በመረዲቷ 

እንዱሁም ከዚህ ቀዯም ከተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች ያገ ኘችውን ጥቅም በማስሊት አቋሟን በማስተካከሌ 

ሇህዲሴውን የ ኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክት ዴጋፏን እንዯምትሰጥ አሳውቃሇች። ሱዲን ከኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች 

በተሇይ ከተከዜ የ ኃይሌ ማመንጫ ግዴብ ከፍተኛ ጥቅም ማግኘት በመቻሎ የ ኢትዮጵያ የ ሌማት ሥራዎች 

አካባቢውን ሉጠቅሙ የ ሚችለና የ ቀጠናውን የ ኢኮኖሚ ትስስሩን የ ሚያሳዴጉ መሆናቸውን ስትመሇከት ሇታሊቁን 

የ ህዲሴ ግዴብ ፕሮጀክትም ዴጋፏን በተገ ኘው መዯረክ ሁለ አረጋግጣሇች።  

 

የ ኢትዮጵያ መንግሥት የ ህዲሴው ግዴብ ፕሮጀክትን ይፋ ባዯረገ በት ወቅት እንዯገ ሇፀው አገ ሪቱ የ ጀመረችውን 

ፈጣን የ ምጣኔ ሀብት ዕዴገ ት ሇማስቀጠሌ የ ሚቻሇው እየ ታየ  ያሇውን ከፍተኛ የ ኃይሌ አቅርቦት ችግር 

መቅረፍ ሲቻሌ ነ ው። የ አገ ሪቱ ምጣኔ ሀብት ከግብርና ወዯ ኢንደስትሪ በሚያዯርገ ው የ መዋቅር ሇውጥ ሂዯት 

ውስጥ ከፍተኛ የ ሆነ  የ ኃይሌ አቅርቦት እንዯሚያስፈሌግ እውነ ታ ነ ው። በመሆኑም የ ኢትዮጵያ መንግሥት 

አካባቢን የ ማይበክለ ትሊሌቅ የ ውኃ ኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክቶችን ሇመገ ንባት በመወሰን እንዯ ጊቤ ሦስትና 

ታሊቁ የ ህዲሴ ግዴቦች ያለ ግዙፍ የ ኃይሌ ማመንጫዎችን መገ ንባት ጀመረ። አገ ሪቱ ከነ ዚህ ግዙፍ 

ፕሮጀክቶች የ ሚመነ ጨውን ኃይሌ አቅርቦት ፍሊጎ ቷን ካሟሊች በኋሊ ሇጎ ረቤት አገ ራት በተመጣጣኝ ዋጋ 

የ ኃይሌ ምንጭ በመሆን የ ቀጠናውን ምጣኔ ሀብታዊ ትስስር ሇማሳዯግ ጠንክራ እየ ሰራች ትገ ኛሇች።  
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ከዚህም ባሻገ ር አገ ሪቱ ሇጎ ረቤት አገ ራት በተመጣጣኝ ዋጋ ከምታቀርበው የ ኃይሌ አቅርቦት የ ውጭ ምንዛሪ 

ማግኘት ያስችሊታሌ። እንግዱህ ከስዴስት ሺህ ሜጋ ዋት የ ኤላክትሪክ ኃይሌ የ ሚያመነ ጨው ታሊቁ የ ኢትዮጵያ 

የ ህዲሴ ግዴብ ሲጠናቀቅ ግብፅ ና ሱዲን በተመጣጣኝ ዋጋ የ ኃይሌ አቅርቦት ከማግኘታቸው ባሻገ ር የ ህዲሴው 

ግዴብ የ ወንዙን ሥነ  ምህዲራዊ ሁኔታ መጠበቅ ስሇሚችሌ በየ ወቅቱ የ ሚዋዥቀውን የ ወንዙን የ ውኃ መጠን 

በማስተካከሌ ዓመቱን ሙለ የ ተመጣጠነ  ፍሰት እንዱኖረው ያዯርጋሌ።  

 

ኢትዮጵያ ቀዴማ ይዛ የ ተነ ሳችው አቋም ሁለም የ አባይ ተፋሰስ አገ ራት ከወንዙ ተጠቃሚ የ ሚሆኑበትን 

ፕሮጀክት ሇመገ ንባት እንጂ፣  ኢትዮጵያ ግብፅ ን ወይም ሱዲንን ወይም ላሊ አገ ርን ሇመጉዲት አስባ 

እንዲሌሆነ  በትሌቁ ሉሰመርበት ይገ ባሌ። ባሇፉት ዓመታት  የ አባይ ጉዲይ ሳይቀዛቀዝ በተሇያዩ ሚዱያዎች 

ሊይ የ ትኩረት መስክ ሆኖ አሌፏሌ። ሦስቱ አገ ራት ኢትዮጵያ፣  ሱዲንና ግብፅ በተከታታይ ጊዜያት 

ባዯረጓቸው የ ምክክር መዴረኮች ሊይ እንዯተስተዋሇው የ ግብፅ ተዯራዲሪዎች ይዘዋቸው በሚቀርቡት አጓጉሌ 

አጀንዲዎች ምክንያት ውይይቶቹ ፈር ሳይዙ የ ተበተኑበት አጋጣሚ ነ በር።  

  

አንዲንዴ የ ግብፅ ፖሇቲከኞችና ምሁራን ስሇ ህዲሴው ግዴብ በቂ መረጃ ሳይኖራቸው ቀርቶ ወይም ሁኔታውን 

ሆን ብሇው አንጋዯው ሇህዝባቸውና ሇዓሇም ማኅበረሰብ በማቅረብ ያሇባቸውን የ ፖሇቲካ ትኩሳት በአባይ 

ጉዲይ በመሸፋፈን ሇማስቀየ ሻነ ት ሲጠቀሙበት የ ነ በረው ጊዜም አሌፏሌ።  

 

ኢትዮጵያ የ ህዲሴውን ግዴብ በተመሇከተ ሇተፋሰሱ አገ ራትም ሆነ  ሇዓሇም አቀፉ ማኅበረሰብ በቂ መረጃዎችን 

ስታቀርብ ቆይታሇች። ግብጽን ጨምሮ ከተሇያዩ አገ ራት የ ተውጣጣ የ ቴክኒክ ኮሚቴ እንዱዋቀር ተዯርጎ  

የ ህዲሴው ግዴብ በአካባቢው አገ ራት ሊይ የ ሚያዯርሰው ተጽዕኖ ካሇ እንዱገ መገ ም ፈቅዲሇች። ይህ በሆነ በት 

ሁኔታ አንዲንዴ የ ግብጽ ፖሇቲከኞችና ምሁራን ስሇህዲሴው ግዴብ እንዱህ ያሇ እርስ በርሱ የ ሚጋጭ መገ ሇጫ 

በየ ሚዱያው የ ሚሰጡት በቂ መረጃ ሳይኖራቸው ነ ው ብል ማሰብ የ ዋህነ ት ነ ው።  

  

አንዲንዴ ግብፃ ዊያን ፖሇቲከኞችና ምሁራን የ ውስጥ ችግሮቻቸውን በአባይ ጉዲይ ሇማዴበስበስ ሲለ የ ሊይኞቹ 

የ አባይ ተፋሰስ አገ ራት በተሇይ ኢትዮጵያ በግብፅ ሊይ ጫና እያዯረገ ች እንዯሆነ  በማስመሰሌ ሉጨበጥ 

የ ማይችሌ ታሪክ ያኔ ሲያወሩም ተዯምጠዋሌ።  በእርግጥ የ ኢንቴቤው ስምምነ ት በተፋሰሱ አገ ራት መካከሌ 

ፍትሃዊ የ ውኃ አጠቃቀም የ ሚያሰፍን ከመሆኑ በሊይ በቀጣይ የ ቅኝ ገ ዥ ስምምነ ቶች ተቀባይነ ታቸው ያበቃበት 

የ ትብብር ማዕቀፍ ሆኗሌ።  

 

ያም ተባሇ ይህ የ ኢትዮጵያ መንግሥት ይህን ባሇብዙ ቢሉዮን ድሊር ወጪን የ ሚጠይቅ ፕሮጀክት እቅዴ 

ሲነ ዴፍ የ ፋይናንስ ምንጭ እንዯሚሆነ ው የ ተማመነ ው የ ህዝብ ዴጋፍንና የ ውስጥ ገ ቢን እንጂ ከውጭ የ ሚገ ኝ 

ብዴርንም ሆነ  ስጦታን እንዲሌሆነ  ግንባታው ይፋ በሆነ በት ወቅት ቃሌ በቃሌ ተነ ግሯሌ። እናም ግንባታው 
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ዛሬም ሇአፍታ ሳይስተጓጎ ሌ የ ሕዝብ ዴጋፍና እገ ዛ ሳይሇየ ው ቀጥሎሌ። አባይ ሇግብጽ ፖሇቲከኞች የ ፖሇቲካ 

ትኩሳት ማስቀየ ሻነ ቱም ታሪክ ሆኖ ያሌፋሌ። … 

 

 

 


