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የህዳሴው ግድብ አከባበርና የ“ልደተ-ፅንስ” ተቃውሟዊ ፍልስፍና 

                                                         

 ዘአማን በላይ       bzaman@yahoo.com 

 

 መቼም ማንኛውንም ነገር በራሱ የመነፅር መስታወት ልክ መመልከት የለመደ ሰው 

የሁሉም ነገር ስፋትና ጥበት ከመስታወቱ እኩሌታ የሚበልጥ አይመስለውም። ሁሉንም ነገር 

የሚያየው በራሱ ስሜታዊ ልኬት ብቻ ነው። ከእርሱ የስሜት ፈረስ ግልቢያ ውጪ አብዛኛው ህዝብ 

የተሳሳተ ይመስለዋል። የእውነትና የእውቀት የመጨረሻው ደርዝ እርሱ ዘንድ ያለ ይመስል 

የማይለው ነገር የለም። በዚህም ምክንያት እውነትንና እውቀትን በሰማያዊ ፀጋነት የተቀባሁ ነኝ 

ከማለት የሚመለስ አይመስልም። በእርሱ ዓይን ሁሉም ሰው ትክክል አይደለም—ህዝብን፣ 

መንግስትንና ዘመንን ይራገማል። ግና እወነተኛው ማንነቱ ተገልጦ ሲታይ፤ የባዶነቱ ምስጢር 

ራሱ አፍ አውጥቶ ሲናገር እናገኘዋለን። 

 ለዛሬው ፅሑፌ መነሻ የሆነኝ በአቶ ተመስገን ደሳለኝ የሚመራውና መጋቢት 20 ቀን 2005 

ዓ.ም ለህትመት በበቃው ልዕልና ጋዜጣ ላይ እንደ ጋዜጣ መጠን እንኳን ስያሜ በሌለው ዓምድ 

ስር “የአባይ ግድብ ‘ልደተ-ፅንስ’ ” በሚል ርዕስ በአቶ አለማየሁ ገላጋይ የቀረበው ፅሑፍ ነው። 

የፅሑፉ ዋነኛ ማጠንጠኛ ከኢትዮጵያዊነትና ከሀገራዊ ስሜት ፈፅሞ ባፈነገጠ መልኩ ‘አርቲስቶች 

የህዳሴው ግድብ አዳማቂ በመሆን ራሳቸውን አዋርደዋል፣ የህዳሴው ግድብ ሁለተኛ ዓመት አከባበር 

‘ልደተ-ፅንስ ነው’፣ ቢጨናቀፍስ?፣ …ምንትስ’ የሚሉና በ“አይሆንም” የተሞሉ አጉራ ዘለል የተቃርኖ 

ፍልስፍናዎች ናቸው—የህዳሴው ግድብ ምንም እንዳልሆነ የሚያሳስቡ። ግና ተቃርኖዎቹ ልጓም 

የሌላቸው ሌጣ ፈረሶች ናቸው። እናም ምላሽ ያስፈልጋቸዋል። እናም ለፀሐፊውም ይሁን ለፅሑፉ 

ምላሽ ይሆን ዘንድ በቅድሚያ በሀገር ወዳዶቹ አርቲስቶች ላይ የተቃጣውን ያልተገባ ብያኔን 

በማረቅ ለጥቆ ደግሞ የታላቁ ህዳሴ ግድብ  መሰረት የተጣለበት ሁለተኛ ዓመት አከባበር አቶ 

አለማየሁ በአጉል የጥላቻ ፍልስፍና እንዳሉት “ልደተ-ፅንስ” አለመሆኑን ለማሳየት ብዕሬን እንዲህ 

አንስቻለሁ። 

 ፀሐፊው በቅድሚያ ያነሱት ነጥብ የኪነ-ጥበብ፣ የስነ-ጥበብና የስነ-ፅሑፍ ሰዎች ለምን 

የህዳሴው ግድብ አዳማቂ ሆነው ይቀርባሉ? በሚል የእውር ድንብሩ ሙግት ፤ መያተኛው ሁሉ 

“ዓባይ ዳር ቅበሩኝ” እያለ ነው ሲሉ አሽሙረዋል። ለዚያውም “ለዓባይ አምላክ የቧልት መስዕዋዕት 

ሊያቀርቡ ተዘጋጅተዋል” በማለት። እርግጥ የፀሐፊውን ጭፍን እማሬያዊ እንጂ ፍካሬያዊ 

ተቃውሞአዊ ሽሙጥን ለመፍታት አልፈልግም። ምክንያቱም የፅሑፌ ዓላማ አቶ አለማየሁ ገላጋይ 

mailto:bzaman@yahoo.com


2 
 

/አለ ገላ/ ምናልባትም በመታበይም ይሁን ሳያውቁ ቢያንስ እንደ ዜጋ ፊት ለፊት የሳቷቸውን 

የዕውነታ ሰበዞችን ማሳየት በመሆኑ ነው። 

 በመጀመሪያ ደረጃ አርቲስቶች እንደ ማንኛውም ዜጋ የሀገራቸውን ልማት በሙያቸው 

በመደገፍ ማንኛውንም ተግባራት ቢከውኑ ችግሩ ምን እንደሆነ ለማንም ግልፅ አይደለም። ሁሉም 

የኪነ-ጥበብ፣ የስነ-ጥበብና የስነ-ፅሑፍ ባለሙያዎች ለህዳሴው ግድብ ከመዘመር ይልቅ ለምን እንደ 

እኛ በሀገራዊ ልማት ተቃውሞ ውስጥ ገብተው በደፈና ጥላቻ የአመፃ ጥሪን አያስተላልፉም ማለት 

በየትኛውም መስፈርት ቢፈተሽ ተገቢ ሊሆን አይችልም። ፀሐፊው የሁሉም ነገር ጨለምተኛ 

የመሆን መብት እንዳላቸው ሁሉ፤ ሌሎች ፀሐፊዎችም ይሁኑ የኪነ-ጥበብ ሰዎች እንኳንስ በሀገር 

ጉዳይ ቀርቶ ባሻቸው ነገር የፈለጉትን መሆን ይችላሉ። ይህን መብት ደግሞ እርሳቸው ሳይሆኑ 

የሰጧቸው የሀገሪቱ ህገ- መንግስት ነው። እናም ሰዎችን በሸውራራ ብዕር እያሸማቀቁ ‘ለምን እንደ 

እኔ/እኛ የሀገራችሁን ልማት በወሬም ቢሆን ለማደናቀፍ አልተሰለፋችሁም?’ ማለት ያልተገባ ብቻ 

ሳይሆን አሳፋሪም ጭምር ነው። 

ከዚህ ቀደም ማንነታቸውን በእነ አቶ ተመስገን ጋዜጣ ላይ “የታሪክ ተመራማሪ ነኝ” 

በሚሉት አቶ ብርሃኑ ደቦጭ አማካኝነት የገዥው ፓርቲ ልሳን በሆነው “አብዮታዊ ዴሞክራሲ” 

ጋዜጣ ላይ ልማታዊ ትሩፋቶችን በበቂ ዕውነታዎች ላይ ተመርኩዘው ይዕፉ እንደነበር 

የተነገረላቸውና ኋላ ላይም “ኢህአዴግን እከስሳለሁ” በሚል ርዕስ መፅሐፍ የፃፉት አቶ አለማየሁ፤ 

ዛሬ ከዚያ ስራቸው አፈንግጠው ለምን “የደፈና ተቃውሞ አታሞ ደላቂ ሆኑ?” ብሎ የሚጠይቃቸው 

ሰው የለም። መብታቸው ነውና። ይሁን እንጂ የእርሳቸው መብት ሊከበር የሚችለው የሌሎችን 

መብት ሲያከብሩ በመሆኑ፤ ይህን መሰሉን ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ካባቸውን አሽቀንጥረው መጣል 

ያለባቸው ይመስለኛል—ከትዝብት ውጪ የሚያስገኘው አንዳችም ፋይዳ ባለመኖሩ።  

በፀሐፊው ሁሉንም ነገር የመቃወም ዕይታ ‘አርቲስቶቹ እንወደደድ ብለው ክብራቸውን 

ሜዳ ላይ ጣሉት’ የሚልና ተረትን ያከለ “ዕውቀታቸውን” አስፍረዋል። በእርሳቸው አስገራሚ 

ምልከታ የአርቲስቶቹ ክብር የተዋረደው ደግሞ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ለበዓሉ ድምቀት እግር 

ኳስ መጫወታቸው፣ ገመድ መጎተታቸውና በጆንያ መዝለላቸው ነው። እንግዲህ ልብ በሉ!... አቶ 

አለማየሁ የአርቲስቶቹ ስራ ቧልት እንጂ ዓላማ የለውም እያሉን ነው። እርግጥ በፅንፈኛ ተቃውሞ 

ጎራ እሳቤ ዓላማ ያለው ነገር በአሉታዊ ጎኑ ብቻ የሚታይ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በጭፍን 

ጥላቻ የተለከፈ ሰው ድንጋይን ዳቦ ከማለት ስለማይመለስ ነው።… ግና ዕውን እርሳቸው እንዳሉት 

አርቲስቶቹ ህዝቡን ዳግም የሚያነቃቃ እና በግድቡ ላይ ተጨማሪ ዕውቀት እንዲኖረው 

ማድረጋቸው ተዋርደዋልን?...እስቲ አብረን እንየዋ!... 
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…ማንኛውም ዜጋ ለሀገሩ በሙያው በመስራቱ ሊመሰገን እንጂ ሊወቀስ አይገባውም—

ለዚያውም “ተዋረድክ” የሚል ያልተገባ “ታፔላ” ላዩ ላይ እየተለጠፈበት። ከዚህ አኳያ አርቲስቶቹ 

ኢትዮጵያዊያን በመሆናቸው ህዝቡ በህዳሴው ድግብ ላይ የተፈጠረው መነቃቃት ይበልጥ ግለቱን 

ጠብቆ እንዲሄድ እንዲሁም አዳዲስ የግድቡን ዕውነታዎች እንዲያውቅ እያዋዙ መልዕክት 

ማስተላለፋቸው ሀገር ወዳድነታቸውን እንጂ መዋረዳቸውን አያመላክትም። ይሁንና እዚህ ላይ ‘ይህ 

የአርቲስቶቹ የተቀደሰ ሀገራዊ ተግባር አቶ አለማየሁን ለምን እንዲህ አብሰሰካቸው?’ የሚል ጥያቄን 

እንድናነሳ ያደርገናል።  

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ ፀሐፊው በአርቲስቶቹ በጎ ምግባር ካለመደሰት አልፈው 

ቅዱሱን ተግባር አንጋደው በብዕራቸው የተመለከቱበት ምክንያቶች ሁለት ናቸው። አንደኛው 

የተቃውሞው ጎራ የተለመደው ማንኛውንም ፍፃሜ ጥላሸት የመቀባት አባዜ ሲሆን፤ ሁለተኛው 

ደግሞ ልክ እንደ ሀገራችን ፅንፈኛ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያን ልማት ለማደናቀፍ /በወሬም ቢሆን/ 

ያለሙ የሚያስመስልባቸው መሆኑ ነው። እስቲ ለማንኛውም ሁለቱንም ዕውነታዎች ፈታ አድርገን 

እንመልከታቸውና ሃቁን ገላልጠን እንመልከት።…  

እንደሚታወቀው የተቃውሞው ጎራ ወደቀ ሲባል ተሰበረ ማለት የሚቀናው ነው። ተሰበረ 

ሲባልም እንክት ድቅቅ ብሏል እያለ የፈጠራ ስያሜዎችን እየለጠፈ ያገዐውን ነገር ሁሉ ያጥላላል። 

በእርሱ እሳቤ በመንግስት በኩል የሚከናወኑ ዋነኛ የልማት ተግባራትና እንቅስቃሴዎች የየራሳቸው 

ተለጣፊ ትርጉም አላቸው።…ለእዚህ አባባሌ ሩቅ ሳልሄድ በዓባይ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ወደ 

ሀገራችን ያቀናው የግብፅ ልዑካን ቡድን በአንድ ወቅት በመዲናችን ተገኝተው ከታላቁ መሪያችን 

አቶ መለስ ዜናዊ ጋር ሲነጋገሩ ጎራው ምን እንዳለ ዛሬም ድረስ አይረሳኝም።…ነገሩም እንዲህ 

ነበር።… 

 …በወቅቱ የሀገራችን ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ትናንት ሲያራምዱት 

የነበረው የ”ገንዘብ አታዋጡ” ቅስቀሳ፤ ህዝቡ ከድህነት ለማውጣትና ታሪኩን ለመቀየር ባለው ፅኑ 

ፍላጎት ሳቢያ አከርካሪው በመመታቱ ዕጢያቸው ዱብ ማለቱ አይካድም። ታዲያ የግብፅ ልፁካን 

ቡድን ወደ ሀገራችን መጥቶ ሲነጋገር “የኢትዮጵያ መንግስት ከግብጽ ልዑካን ጋር ያደረገው 

ድርድር የሀገሪቱን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ነው።ኤርትራን ለመውረር እየፈለገ ስለሆነ የግብጽን 

ጉዳይ ለተወሰነ ጊዜ ለማርገብ ነው” የሚል የፈጠራ ድርሰት ብቅ አሉ፡፡ … ታዲያ እኛም 

እየተደመምን እነዚህን አንዳንድ የተቃውሞ ጎራ ልቦለድ ቀማሪዎችን “ጉድ ነው የደፈና ተቃውሞ” 

ከማለት በስተቀር ምንም አላልንም፡፡ 

 ይሁንና መንግስት ከልዑካን ቡድኑ ጋር የተወያየው ዋነኛው ጉዳይ ስድስቱ የላይኛው 

የዓባይ ተፋሰስ ሀገራት የተፈራረሙትን ስምምነት ለፓርላማው የሚያቀርብበትን ጊዜ እስከ ግብጽ 
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መንግስት ምስረታ ድረስ ለማራዘም እደነበር ማንኛውም ሀገር ወዳድ ዜጋ የሚያውቀው ዕውነታ 

ነበር፡፡ ይህም በውጭ ፖሊሲያችን የሚደገፍና የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም በምንም ዓይነት 

መልኩ አሳልፎ የሚሰጥ አይደለም፡፡ እንዲያውም በሁለትዮሽ የጋራ ተጠቃሚነት፤ ከዚህ በፊት 

ያልነበረንን የልማት ትሩፋቶች የሚያቋድሰን ነው፡፡  

     የግድቡ ግንባታ በፍጥነት እያደገ በመሄድ ላይ በሚገኘው ኢኮኖሚያችን ሳቢያ፤የግብርና 

የመሪነት ሚናውን በሂደት ለኢንዱስትሪው ሲያስረክብ ለሚፈጠረው ከፍተኛ የኃይል ፍላጎት 

ምላሽ የሚሰጥ መሆኑም ከማንም የተሰወረ አልነበረም፡፡ ኤሌክትሪክ በመሸጥም የውጭ ምንዛሪ 

አቅማችን እንዲጎለብት እንደሚያደርግም እንዲሁ፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ፤መንግስት የነደፈው 

የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድን በማሳካት የሀገራችን ህዳሴ በጽኑ መሰረት ላይ ያኖራል፡፡ 

ታዲያ እነዚህ ተግባራት በምን ዓይነት ተቃውሟዊ የሂሳብ ቀመር ነው የሀገራችን ጥቅም የሚሰጡ 

እንዳልነበሩ የአደባባይ ምስጢር ናቸው። 

 መቼም ነገሩ “ሰይጣን ላመሉ ከመፅሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል” እንዲሉት ሆኖ ነው እንጂ፤ 

እነዚህ ተቃዋሚዎች በደፈናው ከማጥላላትና ከመተቸት ውጪ ስለ ሀገር ልማትና ዕድገት 

የሚያስቡ እንዳልሆኑ ሁሉም ዜጋ በወቅቱ ተገንዝቧል ማለት ይቻላል፡፡  

 በወቅቱ ለውይይት ወደ ሀገራችን የመጣው የግብጽ የልዑካን ቡድንም የዓባይን ውሃ የጋራ 

ጥቅምን መሰረት ባደረገ መልኩ በሰላማዊ መንገድ ለመጠቀም የሚቻልበትን ሁኔታ ለመነጋገር 

ነው፡፡ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች በማቀራረብ ወንድማማችነትንና የእኩል ተጠቃሚነት መርህን 

በማንገብ ነው የተንቀሳቀሰው፡፡ ከዚህ ውጭ የነገር አደራን በማስቀመጥ፤ የኢትዮጵያ መንግስት 

ኤርትራን ለመውረር ስለፈለገ ለመነጋገር ነው የመጡት የሚል አንደምታ ያለውን አፈ-ታሪክ 

ፈጥሮ ማውራት፤ ”ተቃዋሚ ነን” የሚሉትን ኃይሎች የዘቀጠ የአስተሳሰብ ደረጃን ከማረጋገጥ 

ውጪ ማደናገሪያው ውሃ የማይቋጥር ነው—“አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል” እንዲሉ አበው፡፡  

 ለነገሩ የሀገራችን መንግስት የግብዕ ልዑካን ቡድን ወደ ሀገራችን እንዲመጡ ማድረጉ 

ታላቅ የዲፕሎማሲ ድል ተደርጎ መቆጠር ሲገባው፣ ልቦለድ እየተቀመረ በጭፍን ጥላቻ ፖለቲካ 

መወገዝ አይገባውም ነበር። ተቃዋሚዎቹ እንዳሉትም የኢትዮጵያ መንግሰት ከሚመራበት የውጭ 

ጉዳይ ፖሊሲው አፈንግጦ እነርሱ እንዳሉት የኤርትራን ሉዓላዊነት የተዳፈረበት ሁኔታም 

አልታየም—የአስመራው አስተዳደር በሀገራችን ላይ ቀጥተኛ ወረራ እስካልፈፀመ ድረስ በምንም 

ዓይነት መንገድ ኤርትራን የመውረር ፍላጎትም ሆነ ተነሳሽነቱ ስለሌለው። እነዚህ ጥቂት 

ማሳያዎች የተቃውሞውን ጎራ የውሸት ቅሌት ፍንትው አድርገው የሚያሳዩ ናቸው። 
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     እንግዲህ ይህ በፅንፈኛ ፖለቲከኞቹ አማካኝነት የተፈበረከው ልቦለዳዊ ድርሰት አንዳንድ 

ተቃዋሚዎች የቱንም ያህል ለህዝብ ቆመናል እያሉ ለማደናገር ቢለፍፉም፤ የትኛውንም 

መንግስታዊ እንቅስቃሴ ጭራና ቀንድ እያወጡለት ከመዘላበድ ወደኋላ የማይሉ መሆናቸውን 

ነው። አቶ አለማየሁም ዓይናቸው ላይ ጥቁር የጥላቻ መሃረብ በመጋረድ በአርቲስቶቹ ላይ እንደ 

ሐምሌ ዝናብ የማያባራ የአሽሙር መዓት ያወረዱባቸው ከዚሁ ድቅድቅ ጨለማ ከዋጠው 

የተቃውሞው ጎራ ሁሉንም ነገር የማጥላላት አባዜያቸው የተነሳ ነው ማለት ይቻላል—“የዘሬን 

ብተው ያንዘርዝረኝ” እንዲል የሀገራችን ሰው። እንዲያ ባይሆንማ ቢያንስ በቅን ልቦና ‘አርቲስቶቹ 

ለሀገራቸው ነው የሰሩት’ ብሎ ማሰብ የአባት በሆነ ነበር። 

 ሌላኛው ፀሐፊው አርቲስቶቹን “ተዋርዳችኋል” እያሉ በወሬም ቢሆን በማሸማቀቅ ያካሄዱት 

ሴራ፤ ልክ እንደ ሀገራችን ፅንፈ ፖለቲከኞች ልማት እንዳይካሄድ ያላቸውን ፅኑ እምነት 

ለማራመድ መሞከራቸው ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ይህ ግራ እሳቤያቸው የሚሰራ 

አይመስለኝም። አዲሱ ትውልድ “ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው” የሚለውን የፅንፈኛ ዲያስፖራ 

ሚዲያዎችን ያረጀ ያፈጀ ኤዲቶሪያል ፖሊሲን እያዳመጠ የሚደናበር አይደለም። ይህ ትውልድ 

እያስተዋለ የሚራመድ ነው። ጥቅምና ጉዳቱንም ልቅም አድርጎ ያውቃል።  

 በመሆኑም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጠቀሜታው ለራሱ መሆኑንም ይገነዘባል። ዛሬ ላይ 

የህዳሴው ግድብ ሌት ተቀን እየተሰራ 18 በመቶ የተጠናቀቀውም እርሱው በገዛው ቦንድ ነው። 

እናም ለሀገሩ ሲል የማይከፍለው አንዳችም መስዕዋትነት የለም። ይሀን በማድረጉም ይኮራል 

እንጂ እነ አቶ አለማየሁ እንደሚያስቡት አይሸማቀቅም። ለነገሩ መሸማቀቅ ያለበት እጅግ ፀያፍ 

በሆነ ሁኔታ “ለምን ሀገራችን ትለማለች?” እያሉ የሌሎችን አጀንዳ እየለቃቀሙ ሀገር ቤት 

ለማራመድ የሚሹ ጥቂት ግለሰቦች እንጂ፤ በሙያው፣ በገንዘቡና በዕውቀቱ ለሀገሩ ልማት ሌት 

ተቀን የሚማስነው ሀገር ወዳድ ዜጋ አይደለም። 

 እስቲ አሁን ደግሞ ከአርቲስቶቹ ጉዳይ ወጣ ብለን አቶ አለማየሁ “…የጫጫታ መልመድ 

ችግር ካልሆነ በስተቀር፤ የዓባይ ግድብ መጀመር ሁለተኛ ዓመት ማክበር ለምን አስፈለገ? ይሄ 

መቼም ለፅንስ የሁለተኛ ወሩን ልደት የመደገስን ያህል ያልተለመደ ነገር ይሆናል። ፅንሱ 

ቢጨነግፍስ? አርጋዧን ደም ቢመታትስ?...” የሚለውን ዋነኛውን የፅሑፋቸውን ጉዳይ 

እንመልከት። እርግጥ ይህ አባባል ቀጥተኛ በሆነ አባባል ሲታይ፤ የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛ 

ዓመት ማክበር “ልደተ-ፅንስን” የፅንስ ልደትን የማክበር ያክል ስለሚቀጠር አግባብ አይደለም 

የሚል ነው። የሰውዬው አመክንዮ አልባ አጉል ፍልስፍናዊ ምክንያት ደግሞ በፅንስነት የሰየሙት 

ህዳሴው ግድብ ሊቋረጥ ይችላል፤ የፅንሱ አርጋዥ የሆነችው ኢትዮጵያም ደም ሊመታት /ደም 

ልትቃባ/ ትችላለች የሚል ነው። 
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  እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ታላቁ የህዳሴ ግድብ በፅንስነት የሚታየው በሀሳብ ደረጃ 

በተወጠነበት ጊዜ ሲሆን፤ የተወለደው ደግሞ መሰረቱ በተጣለበት ወቅት ነው። በመሆኑም የግድቡ 

አከባበር የአንድን ተወልዶ ሁለት ዓመት የሞላውን ልጅ ልደት የማክበር ያህል መታየት 

ይኖርበታል ባይ ነኝ። የዚህ ልጅ /የግድቡ/ በህይወት የመቀጠልና ለሀገራዊ ቁም ነገር የመብቃት 

ጉዳይ የልጁ አሳዳጊ ለሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ መተው ያለበት ነው። ገና ለገና ከስጋት በመነጨ 

መንፈስ ልጁ ሊታመም አሊያም በሌላ አካል ሊስተጓጎል ይችላል በሚል ጨለምተኛ እሳቤ 

አሳዳጊው ልጁን ተንከባክቦ ለሀገራዊ ሀብትነት የማያበቃበት ምንም ምክንያት የለም—ህልም 

ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርምና። እናም የታላቁ ህዳሴ ግድብ መሰረት የተጣለበት ሁለተኛ ዓመት 

የተከበረበት ምክንያት ህዝቡ ልጁን “ወፌ ቆመች” በማለት ለሶስተኛው ዓመቱ የሚያስፈልገውን 

ማንኛውንም ነገር በማሟለት የነገ ሰው እንዲሆን ከማለም የመነጨ ነው። ስለሆነም ልጁ ፀሐፊውና 

እፍኝ የማይሞሉ ቢጤዎቻቸው ስለማያምኑበት የእነርሱ ካልሆነ፤ የሰው ልጅ ልደት ለምን 

ይከበራል? ብለው የሚጠይቁበት ሞራላዊ ብቃት ሊኖራቸው አይችልም። የእነርሱ ያልሆነ ነገር 

ሊያሳስባቸው አይገባምና። እናም ፀሐፊው ያልበላቸውን ቦታ ማከክ ያለባቸው አይመስለኝም።   

 ያም ሆነ ይህ ግን፤ አቶ አለማየሁ እንደማንኛውም የተቃውሞው ጎራ አቀንቃኝ ማታ 

በህልማቸው ያዩትን ነገር ሁሉ ጠዋት ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ሊፅፉት ይችላሉ—የያዙት ቀለምና 

ወረቀት እስኪያልቅ ድረስ። ይሁንና እውነቱን ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ 

የታላቁ ህዳሴ ጉዳይ እርሳቸው በጨለምተኝነት እንዳዩትና ለመፈላሰፍ እንደሞከሩት አይደለም። 

የግድቡ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደመሆኑ መጠን፤ ለአንድም ሰከንድ ቢሆን አይቋረጥም። 

ግድቡ ገና በተበሰረበት ወቅት በዜጎች ውስጥ ከፍተኛ ተነሳሽነት፣ እልህና ወኔ ተፈጥሯል፡፡ 

የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችም ገንዘባቸውን፣ እውቀታቸውንና ሙያቸውን ለግድቡ ግንባታ 

ለማበርከት ቁርጠኛ አቋም ይዘው ዘልቀዋል፡፡ ሕዝቡ በፈጠረው ብሔራዊ መግባባት፤ ከድህነት 

አረንቋ ለመላቀቀ ወኔውን ሰንቆ በራሱ ተነሳሽነት ቦንድ በመግዛትና ከደመወዙ በማዋጣት በፍፁም 

ኢትዮጵያዊ ስሜት ከዳር እስከ ዳር እየተነቃነቀ ነው፡፡  

 በመሆኑም ቃሉን በየጊዜው እያደሰ ግድቡ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ ዛሬም 

ድረስ የበኩሉን አስተዋፅኦ እያደረገ መሆኑን ከጨለማ ውስጥ ወጥቶ በጭላንጭል ብርሃን ውስጥም 

ቢሆን መመልከት ያስፈልጋል። የግድቡ ሁሉም ነገር አከናዋኞች እኛው ሆነን ሳለ የሚቋረጥበት 

አንዳችም ምክንያት የለም—በእነ አቶ አለማየሁ የተቃውሞ ጭንቅላት ውስጥ ካልሆነ በስተቀር።  

 ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ የግድቡ ባለቤት የሆነችው ሀገራችን ግድቡን በመገንባት ላይ 

ያለችው በጋራ ተጠቃሚነትና እጅ ለእጅ ተያይዞ በማደግ መርህ ላይ ተመርኩዛ በመሆኑ 

ከየትኛውም አቅጣጫ ሊመጣ የሚችል ስጋት ይኖራል ብላ እንደማታስብ ፀሐፊው መገንዘብ 
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ይኖርባቸዋል። በእኛ ሀገር አስቂኝ የተቃውሞ ፖለቲካ ምንም እንኳን ተቃዋሚ ለመባል ሁሉንም 

ነገር መጠራጠርና ስም መስጠት የተለመደ ቢሆንም፤ ሀገራችን ለምን በግድቡ ላይ ይኖራል 

እየተባለ ስለሚወራው ልቦለዳዊ ስጋት /በተለይም በግብፅ በኩል/ እንደማታስብ ለአቶ አለማየሁ 

መንገር የግድ ይላል። 

 እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ግብፅ ዘመናትን የተሻገረ ታሪካዊ የህዝብ ለህዝብ ትስስርና 

ቁርኝት ያላቸው ሀገራት ናቸው። ይሁንና በዓባይ ወንዝ ምክንያት ግንኙነታቸው የሚጠበቀውን 

ያህል ተጠናክሮ አልቀጠለም፡፡ ለዚህም ቀደም ሲል ግብጽን በየተራ ሲመሯት የነበሩት 

መንግስታት የዓባይን ወንዝ የውስጣቸውን የፖለቲካ ትኩሳት ማብረጃ መሣሪያ አድርገው 

ሲጠቀሙበት መቆየታቸው በምክንያት ይጠቀሳል፡፡ እነዚያ መንግስታት ኢትዮጵያ የዓባይ ውሃን 

መጠቀም ከጀመረች ሀገራቸው ለከፍተኛ አደጋ እንደምትጋለጥ በማስመሰል ህዝቡን ሲያደናግሩት 

ኖረዋል፡፡ በተለይም የቀድሞው የግብፁ መሪ በነበሩት በሆስኒ ሙባረክ የአገዛዝ ዘመን ወቅት፤ 

ህዝቡ ውስጣዊ ችግሮቹን እንዳይመለከት የዓባይ ጉዳይ በዋነኛ የስልጣን ማራዘሚያ “የአደንዛዥ 

ዕፅነት” ጥቅም ላይ ሲውል እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ 

  ይሁንና ትናንት ዛሬ አይደለም። ከግብፅ ህዝባዊ አብዮት ወዲህ ወደ ስልጣን የመጡት 

ሃይሎች በጋራ ተጠቃሚነትና አብሮ በማደግ መርህ ከሀገራችንም ይሁን ከሌሎቹ የላይኛው 

የተፋሰስ ሀገራት ጋር አብሮ ለመስራት አቋም አላቸው። ለዚህም በተለያዩ ጊዜያት ወደ ሀገራችን 

የሚመጡ አካላት ዕውነታውን ሲመሰክሩ እያደመጥን ነው። ለአብነት ያህል ቀደም ሲል 

የጠቀስኳቸው የሀገሪቱ ህዝብ ወኪሎች ወደ መዲናችን በመጡበት ወቅት፤ የኢትዮጵያ ህዝብና 

መንግስት በዓባይ  ወንዝ ላይ ጥቅሞችን ለማጣጣም የሚሰሩ እንጂ፣ የግብጽ ህዝብ ጠላት 

አለመሆናቸውን እዚሁ መጥተው ካዩት ነገር መረዳታቸውን፣ ሀገራችን ከጎረቤቶቿ ጋር በጋራ 

ተጠቃሚነት መርህ እጅ ለእጅ ተያይዛ የማደግና በሰላም አብራ የመኖር ፍላጎት እንዳላት 

ዕውነታውን መመልከታቸውን እንዲሁም ልማታዊው መንግስታችንም ሀገሩን ጠቅሞ ጎረቤቶቹንም 

የሚጠቅም ፖሊሲ እንዳለውና ወደ ተግባርም እንደገባ ግልዕ እንደሆነላቸው ተናግረዋል፡፡ ታላቁ 

የህዳሴ ግድብም የዚሁ ተግባር ነፀብራቅ መሆኑን በወቅቱ አስረድተዋል። 

 በመንግስት ደረጃም ቢሆን አዲሱ የሀገሪቱ መንግስት በዓባይ ጉዳይ ከሀገራችን ጋር የጋራ 

ተጠቃሚነትን መርህ በመከተል ተስማምቶ ለመስራት ፍላጎት እንዳለው በይፋ ገልጿል። 

ሀገራችንም ይህን የጋራ ፍላጎት መሰረት በማድረግ ግድቡ በግብፅም ይሁን በሱዳን ላይ ምንም 

ጉዳት የማያስከትል መሆኑን ለማሳየት የራሷን ጨምሮ ከሱዳንና ከግብፅ እንዲሁም ከሌሎች 

ገለልተኛ ሀገሮች የተወጣጡ ኤክስፐርቶች እንዲያጠኑት ፈቅዳለች—የጥናቱ ውጤት ምንም ይሁን 

ምን ግድቡን ለአፍታም እንኳን የማቋርጠው ቢሆንም። የሀገሪቱ መንግስት ይፋዊ በሆነ መንገድ 
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ተባብሮ እየሰራ ባለበት በአሁኑ ወቅት “ግድቡ ቢጨነግፍስ? ኢትዮጵያ ደም ቢመታትስ…ምንትስ” 

እያሉ ማላዘን ምን ይሉት ጥንቆላ እንደሆነ ሊገባኝ አይችልም። ለራሳቸውም የሚገባቸው 

አይመስለኝም። እናም በዚህ የጋራ መግባባት ላይ የተመሰረተን ግንኙነት ስጋት ላይ የሚጥለው 

ነገር አለመኖሩን ማወቅ ተገቢ ነው ባይ ነኝ። በመሆኑም የአቶ አለማየሁ ስጋት ራሳቸው ሁሉንም 

ነገር አጣሞ በሚያየው ህሊናቸው ውስጥ የፈጠሩት እንጂ መሬት ላይ ያለ ዕውነታ አይደለም። 

መሬት ላይ በተጨባጭ የሌለ ነገር ደግሞ የህዝቡን ወኔ ለመስለብ መጣር ነው—በወረቀት ላይም 

ቢሆን። ይህ ደግሞ የፅንፈኛ ዲያስፖራ ፖለቲከኞችን አጀንዳ ማራገብ ብቻ ሳይሆን ፀረ-

ልማትነትም ጭምር በመሆኑ በየትኛውም አግባብ ትክክል ሊሆን አይችልም።  

 በጥቅሉ ፀሐፊው ልማትን በብዕር ለማሰናከል ካላቸው ድብቅ ፍላጎት መነሳት 

በአርቲስቶቹም ይሁን በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ “ልደተ-ፅንስ” በማለት ያሾመሩት ቧልት 

እንደማንኛውም ዜጋ ሃሳብን የመግለፅ መብት ክብር የማይነፈገው ቢሆንም፤ የግለሰቦችንና 

የቡድኖችን መብት የሚፃረር እንዲሁም በሀገራዊ ዕድገት ላይ መረን በለቀቀ ሁኔታ መረማመድ 

የሚከጅለው ስለሆነ መታረም ይኖርበታል።  

 ሆኖም እኚሁ የ“ልደተ-ፅንስ” ተቃውሟዊ ፍልስፍና አራማጁ “አዋቂ” እና 

አብረዋቸው የተሰለፉት ልማት ለምኔ ባይ የጨለማው ጀልባ ቀዛፊዎች ያሻቸውን ቢለፍፉም፤ 

ግድቡን ዕውን ለማድረግ መንግሥትና ሕዝቡ በቁርጠኛ አቋም እየተረባረቡ መሆናቸውን 

መዘንጋት የለባቸውም፡፡ እነዚህ ሃይሎች በድህነት ላይ የጀመሩትን ዘመቻ በፍፁም ሀገራዊ ስሜትና 

ወኔ ለመፈፀም ሌት ተቀን በመትጋት ላይ እንደሚገኙም እንዲሁ፡፡ ይህ የተቀናጀ ጥረታቸውም 

የግድቡን ትንሳዔ ማብሰሩ አይቀሬ ነው፡፡ የሚጨናገፍም ሆነ የሚያጨናግፍ ነገር የለም። እናም 

በጨለማቸው ውስጥ እንደቋመጡት ይቀራሉ እንጂ፤ ታላቁ የህዳሴ ግድብ በሕዝቡ የተቀናጀ ኃያል 

ክንድ ገቢራዊ መሆኑ እርግጥ ነው፡፡ አበቃሁ።   

 

 


