
ያቺ ድንጋይ ለኔ! 

የሀፍረት እና የውርደት ካባ የተጣለበት ቀን መጋቢት 24/2003 ዓ.ም  

ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ መጀመሩን ማብሰሪያ የሆነችውን 
ታሪካዊቷን የመሰረት ድንጋይ ጉባ ላይ ካስቀመጡ በኃላ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት 
አስተላለፈው ነበር፡፡ መልእክቱ በከፊል ኢንዲህ ነበር ውድ የሀገራችን ህዝቦች ይህ ግድብ 
ለመገደብ የተለያዩ አበዳሪ አካላት እንዲያበድሩን ብንሞክርም አልተሳካልንም በመሆኑም መንግስት 
በራሳችን አቅም ለመስራት መወሰኑንና ህዝቡም ምንም ድሀ ብንሆንም ያለንን አቅም አሟጠን 
በመጠቀም እንገድበዋለን እንደሚል አልጠራጠርም ብለው ንግግራቸውን በመጨረስ ወደ አዲስ 
አበባ በአውሮፕላን መልስ ይጀምራሉ፡፡ አብሯቸው ከተጓዙት ጋዜጤኞች መሀል የኢትዮጵያ 
ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ድምፀነ ጎድጋዱ  አብዲ ከማል አውሮፕላን ውስጥ ቃለመጠይቅ አድርጎላቸው 
ነበር፡፡  

የአብዲ ከማል ጥያቄ ፤ክቡር ጠቅላይ ሚንስትር የግድቡ የመሰረት ድንጋይ ሲያስቀምጡ ምን 
ተሰማዎት ብሎ ይጠይቃል፡፡ ታላቁ መሪም እንዲህ አሉ ፤ ያቺ ድንጋይ ለኔ ተሸክሜው የነበረው 
የሀፍረት እና ውርደት ካባ እንደጣልኩኝ ነው የተሰማኝ፡፡ 

ታላቅ ተግባር ከታላቅ ንግግር ጋር!!!! አዎ በረሀብና በድህነት የምትታወቅ አገር ይህን ግዙፍ 
ግድብ እገድባለሁ ብላ መወሰንዋ እውነትም የሀፍርትና ውርደት ጊዜ ማክተሙን ታላቁ መሪ 
ለአለም ህዝብ ያበሰሩበት ክስተት ነበር፡፡  

ታላቁ መሪ እጅግ በርካታ ዘመን ተሸጋሪ ንግግሮች ያደረጉ ሲሆን የተናገሯቸውም አልፎ አልፎ 
በተለያዩ ሚድዎች እንሰማል ይህች ቃል ግን ሰምተናት አናውቅም እና የሚመለከተው ሁሉ 
አፈላልጎ ላልሰማ ቢያሰማው ትልቅ ትምህርት ትሰጣለች ብየ አስባለሁ፤ በእርግጥ ስለታላቁ መሪ 
ሲነገር የማይወዱ አሉ እነሱም ራሳቸው ክቡር አቶ መለስ የድህነት ዘበኞች ብለው የፈረጁዋቸውና 
በሁሉም መልኩ ያሸነፉዋቸው የደርግና የአፄዎቹ ቅሪቶች እንዲሁም በደንብ ሳያውቁ በነዚህ 
ሀይሎቸ የተደናገሩ ናቸው፡፡  

ስለታላቅነታቸው ግን ብዙ መመራመር የሚያስፈልገው አይሆንም ምክንያቱም ታላላቆች የአለም 
መሪዎች (ጂ8) የሚባሉት ወሳኝ የሚባሉ የአለም አገራት ስብሰባ በተካሄደ ቁጥር ይጋበዙና በተለያዩ 
አጀንዳዎች ሀሳባቸውን ያካፍሉ ነበር፡፡ እንደውም በአንድ ወቅት ፌዜኛ ፖለቲከኛችን ደ/ር መራራ 
የተወካዮች ምክርቤት አባል በነበሩበት ውቅት ክቡር ጠቅላይ ሚንስትር በተደጋጋሚ በጂ8 ስብሰባ 
ይገኛሉ እና እኛ ሳናውቀው አገራችን አድጋ ጂ8 ውስጥ ገባች እንዴ ብለው የምክርቤቱን አባላት 
አስቅው ነበር፡፡ 

በኔ እምነት ግን የአገራችን አቅም ጂ8 ባያስገባንም የታላቁ መሪያችን እውቀትና ብልህነት ግን ጂ8 
የሚመሩ አገራት እኩል ቁጭ ብለው እንዲመክሩ ከማስቻልሙም በላይ አገራችን በርሀብ ብቻ 
ትታወቅ የነበረው ገፅታ እንዲቀየር አስችሎናል፡፡ 

ስለሆነም የታላቁ የህዳሴ ግድባችን ስድስተኛ አመት ስናከብር እንድንጋይወንም እየሳበን መሆን 
ይገባል፡፡ ምክንያቱም የድንጋይ ሚስጥር ጥልቅ መሆኑን ታላቁ መሪ ነግረውናልና፡፡ 



ቸር ያሰማን!!!!! 

ፍስሀ ገመዳ ከአዲስ አበባ 
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