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አባይ ዴሮ አባይ ዛሬ 
 

 ታሊቁ  የህዲሴ ግዴብ ፕሮጀክት ሲቃኝ 

 

Sofia Teshome May 16, 2011 

አባይ ታሊቅ ወንዛችን ነው። በዓሇም ሊይ የሀገራችንን ስም ካገነንዋት ሰው ሰራሽና 

የተፈጥሮ ሃብቶቻችን መካከሌ የዚህ የታሊቅ ወንዝ -ዓባይ (Blue Nile) - ምንጭና 

ባሇቤት መሆናችን ጎሌቶ ይጠቀሳሌ። በመሆኑም ሇዘመናት - በቁጭት - 

በፖሇቲከኞቻችን፣ በኪነ ጥበብ ባሇሙያዎቻችን፣ በታሪክ ተመራማሪዎቻችንና 

አንጋፋ ፀሐፍቶቻችን ያሇማቋረጥ ተዘምሮሇታሌ፤ ተዘፍኖሇታሌ፤ ተፅፎሇታሌ፤ 

ተተርኮሇታሌ። በአጠቃሊይ፣ የአፍሪካ የውኃ  ማማነታችንን " Ethiopia, the water 

tower of Africa!!" በሚሌ የማንነት አሻራችንን በዓሇም ሊይ ያተመና ላሊም ብዙ 

የተባሇሇት፣ ተፈጥሮ በፀጋዋ የቸረችን ታሊቅ ወንዛችን ነው – አባይ!!!  

 

ከሊይ "ቁጭት" የሚሌ ሥነ ሌቦናን መሠረት ያዯረገ ስሜት ገሊጭ ቃሌ 

ተጠቅሜያሇሁ። ሇምን? መሌሱ ኢትዮጵያዊ  ሇሆነ ሁለ  አጭርና ግሌፅ ነው። 

አንዯ ወንዙ ባሇቤትነታችን መጠቀም አሇመቻሊችን፣ በተፃራሪው መራባችን 

መጠማታችን ነው ምንጩ "የአባይን ሌጅ ውኃ ጠማው"  ብቻ ሳይሆን ሌማት 

ናፍቆን ተርበንና ታርዘን መኖራችን - በአጭሩ የቆየ ዴህነታችን ነው የቁጭቱ ሰበበ 

- ነገር።  

 

ገጣሚ ሞገስ ሃብቱ "አባይ ጠሊ ቢሆን"ን የገጠመውና ሁሊችንም ጠጥተነው በሰከርን 

ያሇው ወድ ሳይሆን አባይ ወዯ ሌማት ተቀይሮ የማየት ህሌሙ አሌሳካሌህ ቢሇው 

ነው። ዛሬስ? ዛሬ ይህ የቁጭት ዘመን የነበረው ሊይመሇስ ተዘጋ፤ በምትኩ ላሊ 

አዱስ ምዕራፍ ተከፈተ። ኢትዮጵያ "በሕዝብ ተሳትፎና በሕዝቦች መፈቃቀዴ ሊይ 

የተመሰረተ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓትና መሌካም አስተዲዯር የሰፈነባት፤ ማህበራዊ 

ፍትህ የነገሰባት ከዴህነት ተሊቃ መካከሇኛ ገቢ ያሊት ኢትዮጵያን ዕውን ማዴረግ 

ነው" ስትሌ የሰነቀችውን ራዕይ ዕውን ሇማዴረግ ከያዘቻቸው ዕቅድች የአንደና 

ግዙፉ ግዴብ ብስራት።  
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ከአንዴ የህይወት ምዕራፍ ወዯ ላሊ አዱስ ምዕራፍ መሸጋገር የኅብረተሰብ ዕዴገት 

ታሪክ ዏቢይ አካሌ ነውና ይህ ሽግግር በሀገራችንም እውን ሉሆን በቃ፤ አባይ ወዯ 

አገሩና ወገኑ ይፈስ ዘንዴ መሠረቱም ተተከሇ። የ"ታሊቁ ህዲሴ ግዴብ" የመሠረት 

ዴንጋይ ተተከሇ በይፋ!!! ጊዜው፣ ሇኢትዮጵያ፣ የትራንስፎርሜሽን ወቅት ነውና 

አባይም የዚሁ ዕቅዴ አካሌ ሆኖ ትራንስፎርም አዯረገ። ካሇማሌማት ወዯማሌማት 

ተሸጋገረ - ከሰሞኑ የአገር ውስጥና የውጭ የዜና አውታሮች በሰበር ዜናዎች  

በአግራሞት፣ አዴናቆትና ጥሌቅ ጉጉት አባይን እያወሱት ነው። 

 

በበርካታ አገራዊ ጥናቶች፣ ትውፊቶች (በተሇይ የኪነ ጥበብ ውጤቶች) በተዯጋጋሚ 

እንዯተጠና - ተነገረ - ተዜመ፡፡ አባይ ከፍተኛ የሆነ ዕምቅ ኃይሌ ያሇው እየተባሇ፣ 

ዴምፃዊት ገነት ማስረሻ  እንዲሇችው  "ጭስ አሌባው ነዲጅ" በኃይዴሮ ኤላክትሪክ 

ኃይሌም ሆነ በሌማት ዘርፍ ከፍተኛ ጠቀሜታን ሉሰጥ የሚችሌ የሀገራችን ትሌቅ 

ወንዝ ነው። ይህን እምቅ ኃይሌ በአንዴ ጊዜ ወዯ ጥቅም ማምጣት ሇማንም ቢሆን 

ይከብዲሌ። እኛም ይህ ክብዯት በፈጠረው ተፅእኖ ሣቢያ ወንዙን ከመጠቀም 

ሇምዕተ ዓመታት ታቅበን ቆይተናሌ። ነገር ግን፣ አሁን ሁኔታዎች ሙለ ሇሙለ 

ተሇውጠው አሮጌው ምዕራፍ ተዘግቶ አዱስ ምዕራፍ ተከፍቷሌ፤ አባይን የመገዯብና 

የመጠቀም አዱስ ምዕራፍ - ዴምፃዊት ገነት በወንዙ (ፏፏቴው) ቅሊፄ ሊይ 

ተመስርታ "ዛሬ ሰው አገኘህ ስሊንተ እሚቆጩ" ስትሌ እንዲዜመችው ዛሬ ስሇ አባይ 

የሚቆጭ ተቆጭቶም ሇሌማት የሚነሳ ሰው ተገኘ። አርቲስቶችን በአሁኑ ሰዓት 

የቀዴሞ ቁጭታቸውን ሇመወጣት ቆርጠው መነሳታቸው ሰበቡ ይኸው ነው። 

 

መሇምን አስፈሇገ? ከግዴቡስ ምን ይገኛሌ? ገዯቡ  

 

ከሱዲን ከ20 እስከ 40 ኪል ሜትር ወዯ ኢትዮጰያ ገባ ብል በቤንሻጉሌ ጉሙዝ 

ክሌሌ ውስጥ የሚገነባው የህዲሴ ግዴብ 5250 ሜጋ ዋት ኃይሌ ሇማመንጭት 

የሚያስችሌና ከ62 ቢሉዮን ኪዩቢክ ሜትር በሊይ ውኃ የመያዝ አቅም አሇው፡፡  

ግዴቡ ተጠናቆ አገሌግልት መስጠት ሲጀምርም የአገሪቷን የኃይሌ አቅርቦት 

ከሦስት እጥፍ በሊይ ያሳዴጋሌ ተብል ይታመናሌ - በጥናቱ እንዯተረጋገጠው። 
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ይህ ነው እንግዱህ የሚሉኒየሙ ግዙፍ የህዲሴ ግዴብ ጠቀሜታ። ይህ ማሇት ግን 

ይህ፣ ከግዴቡ የሚገኝ ዕምቅ ኃይሌ ኢትዮጵያን ብቻ ተጠቃሚ ያዯርጋሌ ማሇት 

አይዯሇም። በፍፁም። በአንፃሩ ሁለንም (ልሬት ፀጋዬ ገብረ መዴህን በ1964 ዓ.ም 

አባይን "የጥቁር ዘር ብስራት" እንዲሇው) አጎራባች አገሮች በተሇይ  ሱዲንና ግብፅን 

ተጠቃሚ ያዯርጋሌ። ነገር ግን ይህን "ውኃ የጋራ ነው፤ የማንም አይዯሇም።"  

( Abay is belongs  to all; and belongs to none.)  የሚሇውን በጥናት የተዯገፈ 

ፅንሰ ሃሳብ በመረዲት፣ እውነታውን በዯስታ የተቀበለና ቀዯም ሲሌ የነበራቸውን 

ፅንፈኛ አስተሳሰብ የቀየሩ ወገኖች የመኖራቸውን ያህሌ በዚያው "አባይ የግሊችን 

ነው" በሚሌ በአክራሪ አቋማቸው የፀኑና የጦርነት አዋጅ ሇመጎሰም የሚቃጣቸው፣ 

ከዘመኑ አስተሳሰብ ፍፁም ያፈነገጡ አንዲንዴ ወገኖች የለም ማሇት ግን 

አይቻሌም። ሇዚህ አባባሊችን ሰሞኑን ሇንባብ የበቁ የሚዱያ ዘገባዎችን በተሇይም 

የግብፅ ፕሬሶችን መጥቀስ ይቻሊሌ። 

 

የአመሇካከት ሇውጥ (Transformation of Understanding) ካመጡት /ካዯረጉት 

እንጀምር። በነገራችን ሊይ ግብፅ ከዓሇም ሀገራት ሁለ ዯረቅ ነገር ግን የውኃ ቆጣሪ 

እንኳን የላሊት ውኃ አባካኝ (ዕዴሜ ሇዓባይ) አገር መሆኗን እዚህ ሊይ ማስታወሱ 

ተገቢ ነው። 

 

አሌመስሪ የተባሇው የግብፅ ጋዜጣ ሰሞኑን ባወጣው ዘገባ የቀዴሞው የግብፅ የህግ 

ጉዲይ ሚኒስትር ድክተር ሙፊዴ ሸሀብና ላልች መቶ የሚሆኑ የግብፅ የውኃ 

ባሇሙያዎች፣ የሲቪሌ ማኅበረሰብ ዴርጅቶችና በርካታ ሚኒስትሮች የተገኙበትን 

ስብሰባና ውሳኔዎቻቸውን ጠቅሶ ተሳታፊዎቹ "የግብፅን ብሔራዊ የውኃ መብት 

ማስከበር እንዯሚገባ ሆኖም ግን ወታዯራዊ አማራጭን በመተው ከአባይ ተፋሰስ 

አገራት ጋር ያሇውን ትብብር በማክበር አስፈሊጊነት [በቅርቡ ኦፊሼያሌ ያዯርጉታሌ 

ብሇን እናስባሇን] ሊይ ተስማምተዋሌ።" ካሇ በኋሊ ሲቀጥሌም "የግብፅ ዓሇም አቀፍ 

የውኃ ኤክስፐርት ድክተር መጋዊሪ ሸሃታ ዱያብ ‘በውዝግቡ ሊይ ህጋዊ የሆኑ 

አካሄድችን መምረጥ ሇዘሊቂ መፍትሔ ያዋጣሌ፤ የአባይ ተፋሰስ አገራት አዱስ 

ሰነዴ መፈረሙም አሇመፈረሙም ችግር ያሇበት ቢሆንም ግብፅ አንዲንዴ 
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ሁኔታዎችን በማስቀመጥ በስምምነቱ ሊይ ብትፈርም የተሻሇ ይሆናሌ።'" የሚለትን 

የሇውጥ አንፀባራቂ አስተያየቶች ከሊይ የጠቀስነው የግብፅ መንግሥት ሌሣን የሆነው 

ጋዜጣ በዝርዝር ያስነብበናሌ። ከነበረው የውኃ ሞኖፖሉ ግትር አቋማቸው መሊቀቅና 

ወቅቱ ወዯሚጠይቀው የሇውጥ ጎዲና መምጣት ያሌቻለትን ጥቂት ግሇሰቦችን 

ነውጠኛ አመሇካከትም ይኸው ጋዜጣ በስፋት እንዯሚከተሇው አስነብቦናሌ። 

ሇመጥቀስ ያህሌ:- 

 

"ቆራጥ እርምጃ ካሌተወሰዯ በስተቀር ኢትዮጵያ በጀመረችው የተናጠሌ እርምጃ 

ሌትቀጥሌ ትችሊሇች። ኢትዮጵያ የታችኛው የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች ሳያውቁት 

በሱዲን ዴንበር አካባቢ ታሊቁን የሚሉኒየም ግዴብ ሇመገንባት በተናጠሌ መወሰኗን 

እንቃወማሇን።" ወዘተ የመሳሰለትንና እዚህ ግቡ የማይባለ ራስ ወዲዴ የውኃ 

አጠቃቀም (monopolization) አስተሳሰቦችን እናነባሇን። በዓመት 21 ቢሉዮን 

ኪዩቢክ ሜትር የዓባይ ውኃ እንዯሚባክን ያሇመረዲትና" ኢትዮጵያ ሇምን ከችግር 

ትሊቀቃሇች" የሚሌ ዯዌ የተጠናወተው አስተሳሰብ። ሲበዛ አስገራሚ ነው።  

 

ይህ በእንዱህ እንዲሇ ሰሞኑን ወዯ አዱስ አበባ የመጣው የግብፅ የማኅበረሰብ 

ሌዐካን ቡዴን በግዴቡ መሰራት ሊይ ሙለ በሙለ ተስማምቶ መመሇሱ 

የኢትዮጰያን ርምጃ  ትክከሇኛነት በእጅጉ ይገሌፃሌ። 

 

ወዯዱያስፖራው (ትውሌዯ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን) ስንመጣም 

የምናገኘው ተመሳሳይ (የዴጋፍና ተቃውሞ)  አስተያየቶችን ነው። በተሇያዩ የዓሇም 

ክፍልች ሇሚገኙ ትወሌዯ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ታሊቁን የህዲሴ ግዴብ 

ፕሮጀክት አስመሌክቶ ያሊቸውን አስተያየት እንዱሰጡ በተሇያዩ የመረጃ መረቦች 

በቀረበሊቸው ጥያቄ መሠረት 78 በመቶዎቹ የግንባታውን ዕቅዴ እንዯሚዯግፉ 

በከፍተኛ አዴናቆት ገሌፀዋሌ፡፡ ቀሪዎቹ ተቃውመውታሌ ፖሇቲካዊ ገፅታ 

በመስጠት። ግን ሇምን?  

 

ይህ ዓይነቱን ራስን፣ የራስ ወገንን፣ በአጠቃሊይ የራስን አገር የማጥፋት ተግባር፣ 

እንዯ ባሇሙያዎች አገሊሇፅ Suicide ይባሊሌ። ያም ሆነ ይህ፣ ዴምፃዊት ገነት 
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እንዲሇችው “የሚቆጣም ካሇ ያበጠው ይፈንዲ" እንጂ ግዴቡ ተጠናቆ የኢትዮጵያ 

ራዕይ ዕውን ይሆናሌ። 

 

ከሊይ ከቀረቡት አብሊጫና አዎንታዊ አስተያየቶች፣ የግብፅ ባሇስሌጣናትም ሆኑ 

ትውሌዴ ኢትዮጵያውያን፤ የምንረዲው አቢይ ጉዲይ ቢኖር የኢትዮጵያ መንግሥት 

ውሣኔ ትክክሇኛ፣ ፍትሃዊና ተገቢ መሆኑን ነው። ዴምፃዊት "ዛሬ ሰው አገኘህ …"  

ነው ያሇችው??  

 

አርቲስት ስሇሺ ዯምሴ (ጋሻ አበራ ሞሊ) በሇሆሳስ  ዜማው ትዝታ?፡ አባይን ከአዴዋ 

አርበኞች ጋር በማያያዝ ይመስሇኛሌ፣ ከጣና ሐይቅ የተወሇዯ የኢትዮጵያ ሌጅ 

መሆኑን (እንዯገና) ካረጋገጠ በኋሊ ፀጋዬ ገብረ መዴህን በበኩለ "የጥቁር ዘር 

ብሥራት" እንዲሇው "የአፍሪካ ሌጆች መጡ እንዯገና" ሲሌ የግዴቡን መገንባት 

አይቀሬነትና የኢትዮጵያውያንን ጀግንነት (አባይን መገዯብ መቻሌ ከዲግም 

የአፍሪካ /ጥቁር ህዝቦች ተምሣላነት ጋር እያወዲዯሩት በዜማም በግጥምም 

ያነሳሱታሌ፡፡  

 

በሀገር ፍቅር የተንገበገበችው እጅጋየሁ (ጂጂ)ም አባይን "ሽንጣሙ ጋሊቢ"፣  "የሞኝ 

እንባ"፣ "ወገን ጥል ሂያጅ" - - - [ነህ] ካሇችው በኋሊ የመጨረሻውን ምዕራፍ 

መዝጊያና የመጀመሪያውን ምዕራፍ መግቢያ/ መክፈቻ "አሁን በቃህ፣ ያ ተረት 

አሇፈ" ስትሌ ያሇፈውን አጠቃሊ አዱሱን ምዕራፍ  ትከፍታሇች።  

 

ይህ የጂጂ ዘፈን ኢትዮጵያ ሊሇፉት ከ10 ዓመታት በሊይ  (ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ) 

ሇናይሌ ኢኒሼቲቨ መመስረት አስፈሊጊነት፣ የቀዴሞውን በአባይ ወንዝ አጠቃቀም 

ሊይ ተዯርሶ የነበረው ኢፍትሃዊ፤ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ እንዲለት "የቆየ 

ማነቆ" ውሣኔ ተረትነትና የአዱስ ስምምነትን አስፈሊጊነት - እሰከ አሁኑ ግዙፍ 

የአባይ ወንዝ ግዴብ ግንባታ ዴረስ - ያሇውን በኪነት /ፈጠራ ዓይኗ አይታ ከሊይ 

የጠቀስንሊትን ዘመን ተሻጋሪ አንጓ አዚማሇች።  
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አባይ ይህ ሁለ ተብልሇታሌ። ያም ሆነ ይህ አባይ ብዙ ታሪክም አሳሌፏሌ። አሁን 

ግን አዱስ ምዕራፍ ሊይ ይገኛሌ። ኢትዮጵያውያንም ሌክ እንዯ አባቶቻችን 

የጀግንነት ውል በሌማቱ ዘርፍ ዴሌ ሇማስመዝገብ፣ ታሪክ ሇመሥራት፣ ዴህነትን 

ከስሩ ፈንቅል ሇመጣሌ ከውስጥም ከውጭም ሆ!!  ብሇው ተነስተዋሌ። ዴፍን ዓሇም 

በጀግንነታችን "አንቱ" እንዲሇን ሁለ በሌማቱም ይዯግመው ዘንዴ 

"የምናስገዴዴበት" ጊዜ ቢኖር  አሁንና አሁን ብቻ ነው። 

 

ሇዯንቡ ያህሌ ከሊይ ያለትን አስተያየቶች እንጥቀስ እንጂ ጉዲዩ የኛና የኛ 

የኢትዮጵያውያን ብቻ ነው። ሇዘመናት ስንቸገር፣ አቁፋዲ ይዘን ሇብዴር አገር 

ሇአገር ስንዞር፣ ስንሇምን . . . የመኖራችን ቁሌፍ ምስጢር፣ ባሇውኃ ሆነን ውኃን 

ተንተርሰን ውኃ ሊይ መተኛታችን ወዘተ ምኑ ቅጡ ዝርዝሩ ብዙ ነው። ባጭሩ 

ቀዯም ሲሌ የጠቀስናት ዴምፃዊት እያንገፈገፋት እንዲዜመችው መሳቂያ "መሳሇቂያ 

መሆኑ" ይብቃን፤ ይቁም!!!  

 

40 ኪ.ሜ በ40 ኪሜ ስፋትና 145 ሜትር ከፍታ ያሇውን የግዴብ ዕቅዴ ወዯተግባር 

በመቀየር አባይን የተንጣሇሇ ሜዲ ማስመሰሌ የእኛ የአሁኑ ትውሌዴ ዴርሻ ነው። 

ይህ አቅም፣ 5250 ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም፣ አሁን ባሇን አቅም ሊይና 

ወዯፊት ከሚገነቡት አራት ግዴቦች ጋር ተዲምሮ የኤላክትሪክ ኃይሌ አቅማችንን 

የቱን ያህሌ ሉያሳዴገው እንዯሚችሌ ሇማንም ግሌፅ ነው።  ከውኃ ሌማቱ፣ ቀዯም 

ሲሌ እንዯጠቀስነው፣ ጎረቤት አገራትም የሌማቱ ተጠቃሚ መሆናቸውን ጨምሮ። 

 

በአጠቃሊይ፣ ይህ የአገር ኩራት፣ ሲሳይ፣ አባት፣ አሇኝታ . . . ሇዘመናት ሇም 

አፈራችንን ይዞ ሲሄዴ የኖረውን ያህሌ  

 

አባይ ስም ነው እንጂ ምን ሰርቷሌ ሇአገሩ፣ 

ትርፉ ሇላሊ ነው ሄድ መገበሩ።  

 

እንዯተባሇው ማሇት ነው፣ ዛሬ ግን አፈራችንን ሉያሇማ ቆርጦ ተነስቷሌ፣ ከጥፋት 

ኃይሌነት ወዯሌማት ኃይሌነት መሇወጡ የኛ የኢትዮጵያውያን ዴርሻ (በተጠቃሚ 
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ሀገራት የጋራ መዋእሇ ነዋይ /Joint Investment/ መሆን ሲገባው) ሆኖ ከፊታችን 

ተዯቅኗሌ። ስሇዚህ ፣ አጀንዲው የጋራ አጀንዲ፣ ፕሮጀክቱም ሇመጪዎቹ ተውሌድች 

መሠረት የሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ፕሮጀክት እንዯ መሆኑ መጠን፣ ሁሊችንም - 

ያገሩን በሬ ባገሩ ሰርድ እንዱሌ ሥነ ቃሊችን - አብረን ተባብረን በመንግሥት 

የቀረበውን የታሊቁን የሚሉኒየም ግዴብ በተያዘሇት የጊዜ ገዯብ ይጠናቀቅ ዘንዴ 

ታሪካዊ ኃሊፊነታችንን እንወጣ "የረሀብ ምንቸት ውጣ፤ የጥጋብ ምንቸት ግባ" መሪ 

ቃሊችን ይሁን። ሇዚህ ጥረታችን የጎረቤት/ወዲጅ አገራት ትብብርም አይሇየንም ብዬ 

አስባሇሁ። ምክንያቱም ግዴቡ ዓሊማ ያዯረገው የጋራ ተጠቃሚነትን በመሆኑ።  

 

የዕቅደ ተቃዋሚዎችንም የግዴቡን ዓሊማ ግራና ቀኝ በማምታታትና አጓጉሌ 

ትርጓሜን በመስጠት ውዥንብር (War of understanding) ከሚነዙ ሌቦናውን 

ሰጥቷቸው በራሳቸው ሊይ Transformation of  understanding በማካሄዴና የግንዛቤ 

/ሇውጥ በማምጣት/ ወዯ ዯሀው ህዝብ በመመሇስ በዚህ ግዙፍ (ከአሇም ዘጠነኛ ዯረጃ 

ሊይ ነው የሚገኘው) ዕቅዴ ተሳታፊ በመሆን አሻራቸውን ቢያኖሩ (ሀውሌታቸውን 

ቢተክለ) መሌካም ነው።  

 

ከእንግዱህ አባይ ግንዴ ይዞም ሆነ ሇም አፈራችንን ተሸክሞ አይሄዴም። 

የ"አፈራችሁን ያዙሌን"ም ሳቅ - ስሊቅ ከእንግዱህ ተረት ይሁን። "እስከ መቼ?" ሲለ 

የሚጠይቁት ህብረ ዘማሪያን አንዲለት - አንዴ ዴንጋይ እንጣሌ። አሇበሇዚያ አንዴ 

ጋዜጣ በቅርቡ እንዲስነበበን፣ "ይህን ዕቅዴ መቃወም የዴንቁርናዎች ሁለ ዴንቁርና 

ነው" የሚሆነው። አራድች እንዯሚለት ዯፍሞ ሼም ነው። ከሼምም ሼም፡፡  


