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ከውዠንብር ይልቅ ለትብብር እንትጋ! 
 

  

መሐመድ ናሰር  

 

የምንኖርበት ዘመን የዓለም አገራት ጠንካራ ትብብርና መቀራረብ መፍጠር እንደሚያሻቸው 

ያስገድዳል፡፡ ይህ ዘመን አንዱ አገር ከሌላው ተነጥሎ ሊኖር የማይችልበት በመሆኑ በጋራ ጥቅምና 

ፍላጎት ላይ የተመሰረተ የአገራት ግንኙነትና ትብብር መፍጠር የህልውና ጥያቄ የሆነበት ደረጃ ላይ 

ተደርሷል፡፡ አገራት በተናጠል የሚያደርጓቸው የሰላምና የልማት ጥረቶች አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ 

ትብብሮች ካልታከሉባቸው ውጤታማነታቸው አጠያያቂ መሆኑ በተግባር እየተረጋገጠ መጥቷል፡፡   

 

ለዘላቂ ሰላምና ልማት እውን መሆን የፖለቲካና ኢኮኖሚ ትስስርና ትብብር መፍጠር ወሳኝ ጉዳይ 

መሆኑን የተገነዘቡ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካላት ችግሮቻቸውን በውይይት ለመፍታት፣ የጋራ 

ጥቅሞቻቸውን ለማስጠበቅና የህዝቦቻቸውን ህይወት ለማሻሻል ይረዳቸው ዘንድ የተለያዩ ዓለም 

አቀፍና አህጉራዊ እንደዚሁም ክፍለ አህጉራዊ ማህበራትን አቋቁመዋል፤ በማቋቋም ላይም ናቸው፡፡  

 

ኢትዮጵያ ከአስር ዓመት በፊት የቀረፀችውና ስራ ላይ ያዋለቸው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እላይ 

ከተገለፀው መንፈስ የመነጨ ነው፡፡ በፖሊሲው ላይ በአፅንኦት እንደተመለከተው አገሪቱ ለጋራ 

ሰላምና ልማት ከምንም ነገር በላይ የላቀ ትኩረት ትሰጣለች፡፡  ኢትዮጵያ  ከጎረቤቶቿ ሱዳን፣ 

ጂቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኬንያና ኤርትራ እንዲሁም ከአዲሲቷ ደቡብ ሱዳን ጋር እጅግ የቀረበ የባህል፣ 

የሃይማኖት፣ የቋንቋና፣ የዘር ትስስር አላት፡፡ በመሆኑም በነዚህ አገሮች የሚፈጠር አዎንታዊም ሆነ 

አሉታዊ ክስተት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ኢትዮጵያን መንካቱ የማይቀር ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያ ካለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ጀምሮ የምትከተለውን የውጭ ፖሊሲ በአንክሮ 

የሚያጤን ማንም አካል አገሪቱ በተለይ የቅርብ ጎረቤቶቿ ሰላምና እድገት ለራሷም ጭምር 

የሚጠቅማት መሆኑን በትክክል የተገነዘበች መሆኑን ለመረዳት አያዳግተውም፡፡ ኢትዮጵያ 

በአካባቢው አገራት ሰላም ግንባታ ውስጥ የማያሰልስ ተሳትፎ በማድረግ ላይ እንደምትገኝ ዓለም 

የሚያውቀው እውነት ነው፡፡ በዚህ ተሳትፎዋም በተለይ ሶማሊያና ሱዳን ውስጥ ለዓመታት የቆየውን 

አለመረጋጋት በማስወገድ በአገራቱ ሰላም እውን እንዲሆን ቁልፍ ሚና ተጫውታለች፡፡ በውጤታማ 

ተግባሯም የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ምስጋና ተችራለች፡፡  
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በዚሁ የፖሊሲ መንፈስ መሰረትም ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት  ከተለያዩ አገራት፣ ዓለም አቀፍ 

ተቋማትና ማህበራት ጋር እየገነባችው ያለው በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረት የትብብር ግንኙነትና 

ወዳጅነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋና እየጎለበተ መጥቷል፡፡ ይህ ግንኙነቷም ድህነትን ታሪክ ለማድረግ 

የጀመረችው ጎዳና ፍሬ እንዲያፈራ ያስቻለ ከመሆኑም በላይ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር 

እውቅናን አትርፎላታል፡፡  

 

በአባይ ወንዝ ላይ የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ይፋ የሆነውም የጋራ ሰላምና 

ልማትን ማእከል ባደረገው በዚሁ የአገሪቱ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መንፈስ መሰረት ነው፡፡ ይህንን 

የምገልፀው ከምንም ተነስቼ አይደለም፡፡ የአገሪቱ መንግስት ከግድቡ ጋር በተያያዘ በተለያዩ 

አጋጣሚዎች ይፋ ያደረጋቸው አቋሞቹ የፖሊሲው ነፀብራቆች መሆናቸውን ፍንትው አድርገው 

የሚያሳዩ በመሆናቸው እንጂ፡፡  

 

ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ የመጠቀም ሙሉ መብት ያላት ቢሆንም ይህንን መብቷን ሌሎቹን 

የተፋሰሱ አገራት በሚጎዳ መልኩ ተግባራዊ የማድረግ ምንም ዓይነት ፍላጎት እንደሌላት በተለያዩ 

አጋጣሚዎች አስታውቃለች፤ በተግባርም በማሳየት ላይ ትገኛለች፡፡  

 

ኢትዮጵያ በራሷ ተነሳሽነት የህዳሴው ግድብ የግብፅንም ሆነ የሱዳንን ጥቅም የሚጎዳ መሆንና 

አለመሆኑን የሚያጣራው ዓለም አቀፍ ቡድን እንዲቀቅቋም ሀሳብ ማቅረቧ ከዚህ አኳያ ሊጠቀስ 

የሚችለው የአገሪቱ እውነተኛ አቋም ይመስለኛል፡፡ ኢትዮጵያ ኮሚቴው እንዲቋቋም ያደረገችው 

በግንባታው አማካኝነት በተለይ በሁለቱ አገራት በኩል አንዳችም ቅሬታ ሳይነሳ በጋራ መግባባትና 

ተጠቃሚነት ላይ በተመሰረተ መርህ ስራውን ለመቀጠል ካላት ፅኑ እምነት ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ መንግስት ግድቡ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል የሚለውን ስጋት ለማስወገድ በዓለም አቀፍ 

ባለሙያዎች አማካኝነት እንዲጠና መወሰኗ በአገራቱ መካከል ግልፅነትን በመፍጠር በመተማመንና 

በመተጋገዝ ለመስራት የሚያስችል ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ሲሉ ታዛቢዎች ይናገራሉ፡፡   

  

ይህ የኢትዮጵያ ተግባር የህዳሴው ግድብ ግንባታ ግብፅንም ሆነ ሱዳን የማይጎዳ ስለመሆኑ 

ማረጋገጫ ነው የሚል እምነት በብዙዎች ዘንድ ፈጥሯል፡፡ ጥናቱን በማካሄድ ላይ ያለው 

የኤክስፐርቶች ኮሚቴ የጥናት ውጤት የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ሲል የህዳሴው ግድብ ግንባታ  

በታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ላይ የሚያመጣው ችግር የለም፤በብሔራዊ ጥቅማቸው ላይ የሚፈጥረው 

እንቅፋትም አይኖርም ሲል የደረሰበትን መደምደሚያ ይደግፋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተንታኞች 

ይገልፃሉ፡፡  
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እንዲያውም ግንባታው የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የግብፅና ሱዳን ጭምር ሊሆን የሚችልበት ሰፊ 

ሁኔታ መኖሩንም እንደሚያመላክት ብዙዎች በመግለፅ ላይ ናቸው፡፡ የኢትዮጵያ እርምጃ አገሪቱ 

በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ የትብብር ግንኙነት እንዲፈጠር ያላትን ጠንካራ አቋምንም በግልፅ 

ያሳያል፡፡  

 

ከዚህም በተጨማሪ ኢትዮጵያ በአባይ ተፋሰስ አባል አገራት መካከል ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም 

እውን ለማድረግ ከስድስት የተፋሰሱ አባል አገራት ጋር ሆና የፈረመችው የናይል ኢኒሽዬቲቭ 

ስምምነት ሰነድ በግብፅ በህዝብ ተመረጠ ህጋዊ መንግስት ስልጣኑን እስኪረከብ ድረስ የአገሯ 

የመንግስት የህግ ሰነድ እንዲሆን የምታፀድቅበትን ጊዜ ለማራዘም ለግብጽ ባለስልጣናት ቃል 

ገብታለች፡፡   

 

በኢትዮጵያ የተወሰደው ይህ እርምጃ በአገሪቱና በግብፅ መካከል ከአባይ ጋር በተያያዘ የሚኖሩ 

አለመግባባቶችን በውይይት ለማስወገድና በጋራ ለመስራት የሚያስችል ሁኔታን ከመፍጠር አኳያ 

ትልቅ አስተዋፅኦ እንዳለው በካይሮ የአሜሪካ ዩንቨርሲቲ የበርሃ ልማት ማዕከል ዳይሬክተር 

ፕሮፌሰር ሪቻርድ ቱትዊለር ተናግረዋል፡፡ የግብፅ ባለስልጣናትም ይህንን የኢትዮጵያ የትብብር 

መንፈስ አድንቀዋል፡፡  

 

የህዳሴው ግድብ ግንባታ ስራ ከተጀመረ ሁለት ዓመታት ሊቆጠሩ ጥቂት ወራት ቀርተውታል፡፡ 

በእስካሁኑ የግንባታ ሂደት የግድቡ 13 በመቶ ያህል ስራ መጠናቀቁን የፕሮጀክቱ የስራ ኃላፊዎች 

ማስታወቃቸውን አድምጫለሁ፡፡ ስራውም በተያዘለት ጊዜና እቅድ መሰረት በመከናወን ላይ 

መሆኑንም ተረድቻለሁ፡፡  

 

ግድቡ ከኢትዮጵያ ባሻገር ግብጽንና ሱዳንንም በተለያየ መልኩ ሊጠቅም እንደሚችል የዘርፉ 

ባለሙያዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ገልፀዋል፡፡ ባለሙያዎች እንደሚሉት የህዳሴው ግድብ በወንዙ 

ዳርቻና አካባቢ በሚኖሩት የሱዳንና ግብጽ ህዝቦች ላይ በየጊዜው የሚደርሰውን የጎርፍ አደጋ 

ያስቀራል፤ አገራቱም ተጨማሪ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ያገኛሉ፡፡  

 

ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የህዳሴው ግድብ መጀመርን ይፋ ባደረጉበት ወቅት እንደተናገሩት 

የግድቡ ግንባታ በአባይ ወንዝ አማካኝነት ግብጽንና ሱዳንን ለዘመናት ለጉዳት ሲዳርግ የኖረውን 

የደለል ክምርና እርሱንም ተከትሎ ይፈጠር የነበረውን የጎርፍ አደጋ ከማስወገድ አኳያ የሚጫወተው 

ሚና የላቀ ነው፡፡  

 

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ በግብፅና ሱዳን የሚፈጠረውን ደለል 

ለማስወገድ በየጊዜው አገራቱ ከፍተኛ ወጪ ያወጣሉ፡፡ የህዳሴው ግድብ ይህንን ወጪ ያስቀራል፤ 

በወንዙ ዳርቻ የሚኖሩትን የሁለቱን አገራት ህዝቦችንም ከጎርፍ አደጋ ይታደጋል፡፡  
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ከዚህም በተጨማሪ በወንዙ ውሃ ትነት አማካኝነት በተለይ በታችኛው የተፋሰሱ አገራት ዘንድ 

በአሁኑ ወቅት የሚታየውን የውሃ ብክነት ችግር የህዳሴው ግድብ እንደሚያስወግደውና ይህንንም 

ተከትሎ የወንዙ የውሃ መጠን እንደሚጨምር የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡    

 

እንዲያም ሆኖ ግን አሁንም ጥቂት የግብፅ ሚዲያዎች ከግድቡ ጋር በተያያዘ የፈጠራ ወሬ 

በማሰራጨት በህዝብ ውስጥ መሰረት የሌለው ስጋትን የመፍጠር ሙከራቸውን ገፍተውበታል፡፡ 

የህዳሴው ግድብ የግብፅን ጥቅም እንደሚነካ ተደርጎ የሚቀርቡት ጥቂት የሚዲያ ዘገባዎች ግልፅ 

የሆነውን የኢትዮጵያ የውጭ ፖሊሲ በቅጡ የተገነዘቡ አይደሉም፡፡ 

 

እነዚህ አካላት የኢትዮጵያ መንግስት ግድቡ የግብፅንም ሆነ የሱዳንን ጥቅም የማይጎዳ መሆኑን 

የሚያረጋግጥ የቴክኒክ ኮሚቴ እንዲዋቀር ሀሳብ ያቀረበው ያለማንም ጎትጓች በራሱ ተነሳሽነት 

መሆኑን መገንዘብ አለባቸው፡፡ ግድቡ እነዚህን አገራት ለጉዳት የሚዳርግ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ይህ 

ኮሚቴ እንዲቋቋም ሃሳብ ታቀርባለች ብሎ የሚያምን ካለ በእውነቱ ትልቅ ስህተት ይመስለኛል፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት ሀሳቡን ያቀረበው በግድቡ ግንባታ አዎንታዊ አንደምታ ዙሪያ ጠንከራ የራስ 

መተማመን ስላለው ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያን ጨምሮ ግብጽና ሱዳን እንደዚሁም አራት ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች የሚገኙበት ዓለም 

አቀፍ ኮሚቴም ስራውን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ ኮሚቴው ኢትዮጵያ በመገኘት የግድቡ 

የሚገነባበትን ስፍራ ለሁለት ጊዜ ጎብኝቷል፡፡ አንዳንድ የሚዲያ ዘገባዎች ግንባታው በግብጽም ሆነ 

በሱዳን ላይ ሊያስከትል የሚችል ጉዳት እንደሌለው አንዳንድ የኮሚቴው ምንጮች ማረጋገጣቸውን 

ሰሞኑን አመልክተዋል፡፡  

 

የግብፅ ውሃ ሃብትና መስኖ ልማት ሚኒስትር መሐመድ ባሃ ኤዲ ሰሞኑን መስሪ አልየውም 

ለተሰኘው የአገሪቱ ጋዜጣ እንደገለፁት በግድቡ ላይ ጥናት የሚያካሄደው ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች 

ኮሚቴ የመጨረሻ የጥናት ሪፖርቱን በመጪው የካቲት ወር ለኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን 

መንግስታት ያቀርባል፡፡ የጥናት ሪፖርቱ የህዳሴው ግድብ ግንባታ በአገራቱ ላይ አሉታዊ ጉዳት 

የሚያስከትል ሆኖ ከተገኘ እንኳ መፍትሄዎችን የሚጠቁም ሌላ እቅድንም እንደሚያካትት ዘገባው 

አመልክቷል፡፡ ኢትዮጵያ ሌሎቹን አባለ አገራት እስካልጎዳች ድረስ ግድቡን መገንባት የምትችል 

መሆኑንም የግብፅ ውሃ ሃብትና መስኖ ልማት ሚኒስትር ማረጋገጣቸውንም መስሪ አልየውም ጨምሮ 

ዘግቧል፡፡  

 

የዓለም አቀፉ ኮሚቴ የመጨረሻ ጥናታዊ ሪፖርት ግድቡ ጉዳት የሚያመጣ መሆኑን የሚያመለክት 

ቢሆን እንኳ ሁሉንም የሚያስማማና ተጠቃሚ የሚያደርጉ ሌሎች የመፍትሄ ሀሳቦች ሊቀርቡ 

እንደሚችሉ ከግብፁ ሚኒስትር መግለጫ መረዳት ይቻላል፡፡  
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የአባይ ተፋሰስ አባል አገራት የጋራ ኃብታቸውን ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለመጠቀም የሚያስችል 

መግባባት በመፍጠር ላይ ናቸው፡፡ በአሁኑ ወቅት ለሁሉም የሚበጀው ይህ የትብብርና የመግባባት 

ግንኙነት የሚጠናከርበትን መንገድ ማመቻቸት እንጂ የተለያዩ መሰረተ ቢስ መላምቶችን በመሰንዘር 

የአገራቱ ህዝቦችን ውዠንብር ውስጥ ለመክተት መሞከር ለማንም አይጠቅምም፡፡    

 

 


