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ርካሽ የሕዝብ ድጋፍ ከተገቢ የሕዝብ ድጋፍ ይለያል 
 

ኢብሳ ነመራ 07/06/13 

 

በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ የሚገኘው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስራ ከተጀመረበት 

መጋቢት 24/2003 ዓ/ም ጀምሮ ባሉት ሁለት አመታት ውስጥ ስራው ከ22 በመቶ በላይ 

ተከናውኗል። ከአንድ ወር በፊት የግድቡ ግንባታ ስራ አንድ አካል የሆነው የወንዙን የፍሰት 

አቅጣጫ በጊዜያዊነት ለማስቀየር የተከናወነውን ስራ ተከትሎ በተለይ በግብፅ በኩል አጓጉል 

ነገሮች ተሰምተዋል። ይህ ራሳቸውን ግብፃውያንን ያሳፈረ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከሚኖር የሰለጠነ 

ህብረተሰብ የማይጠበቅ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ስለተባለ ወደኋላ ተመልሼ ማንሳት 

አልፈልግም። 

 

ግድቡ ከተጀመረ ከ2 አመት በኋላ የተከናወነውን የወንዙን አቅጣጫ ማስቀየር መነሻ በማድረግ 

የግብፅ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችን ጫጫታ ተከትሎ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በጉዳዩ ላይ 

አቋም ይዘው መግለጫዎችን አውጥተዋል። ሁሉም ፓርቲዎች ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ የመጠቀም 

መብት አላት የሚለው ላይ መስማማታቸውን ነው በመግለጫቸው ያሳወቁት። ይህ ከማንኛውም 

ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ ነው፡፡ ምናልባት የተለየ አቋም የሚይዙ ቢኖሩ እብድ ከመባል የማያድን  

አይሆንም። 

 

ይሁን አንጂ አንዳንድ ፓርቲዎች ከዚህ አቋማቸው ጋር አያይዘው የገለፁዋቸው ሃሳቦች፣ በጎውን 

አቋማቸውን የሚቃረን ገፅታ ያላቸው ሆነው ተገኝተዋል ። ከእነዚህ መሃከል አንድነት 

ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) እና ሰማያዊ ፓርቲ ባወጡት መግለጫ ያሰፈሩዋቸው 

ሃሳቦች ተጠቃሾች ናቸው። እኔም ከነዚህ ፓርቲዎች በመግለጫቸው ላይ ካሰፈሩዋቸው መሃከል 

ሕዝብ በአግባቡ ሊያጤናቸው ይገባል ያልኳቸውን ማንሳት ወድጃለሁ። 

 

አንድነት ፓርቲ ሰኔ 6/2005 ዓ/ም ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብን በተመለከተ ባወጣው 

መግለጫው፣ “መንግስትና ገዢው ፓርቲ  ሁሉንም ነገር ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀማቸው አገርን 

አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ ሊቆም ይገባል” ብሏል። 

 

የአንድነትን አቋም ከዚህ ተነስተን በዝርዝር እንመልከተው። አንድነት መንግስትና ገዢው ፓርቲ 

የህዳሴውን ግድብ የገነቡት ለፖለቲካ ፍጆታ ነው ሲል ምን ለማለት እንዳሰበ በግልፅ ማወቅ 
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አዳጋች ነው። ይሁን እንጂ “የሕዳሴውን ግድብ ያስገነባው የማይገባውን የሕዝብ ድጋፍ ለማግኘት 

አላማ ነው፤ ግድቡ ከዚህ ያለፈ ምንም ፋይዳ የለውም” ማለታቸውን መገመት ይቻላል። አንድነት 

ማለት የፈለገው ከዚህ የተለየ ሊሆን አይችልም።  

 

ወደ እውነታው እንመለስ ገዢው ፓርቲ በሕዝብ ውክልና የመንግስት ስልጣን ሲረከብ ለሕዝብ 

የገባው ቃል አለ። ከዚህ ውስጥ ቀዳሚው በኢኮኖሚ እድገት የሕዝቡን ኑሮ ወደተሻለ ደረጃ 

ማሸጋገር፣ ግብርና ላይ የተመሰረተውን ኢኮኖሚ ወደ እንደስትሪ ማሸጋገር፣ በሃያ አመታት ውስጥ 

አገሪቱ መሃከለኛ ገቢ ካላቸው የአለም አገራት ተርታ እንድትሰለፍ ሁኔታዎችን ማደላደል የሚለው 

ቀዳሚውና ዋነኛው ነው። በዚህ መሰረት ገዢው ፓርቲ ኢሕአዴግ በ2003 ዓ/ም 4ኛው ዙር 

የሥልጣን ዘመን እንደተረከበ በፖሊሲ ደረጃ ያስቀመጠውን ቃል የገባለትን ጉዳይ ለማስፈፀም 

የአምስት አመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አውጥቷል። 

 

ይህ አቅድ በወጣ ጊዜ አንድነት ፓርቲ እቅዱን ለፖለቲካ ፍጆታነት የተዘጋጀ ተግባራዊ ሊሆን 

የማይችል በሚል ከተቹት ውስጥ ቀዳሚው ነበር። እርግጥ ነው መንግስትና ገዢው ፓርቲ 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን ለሕዝብ አውርተው ብቻ ቢተውት ሕዝብ ቀልቡን እንደሰጠው 

ለፖለቲካ ፍጆታነት የቀረበ ያስብለው ነበር።  

 

መንግስትና ገዢው ፓርቲ ግን በወሬ ተገድበው አልቀሩም። ዕቅዱን ተግባራዊ ማድረግ 

ጀምረዋል፡፡ በዚህ ዕቅድ ውስጥ በቀዳሚነት በብዙዎች ዘንድ “የማይቻል ይሆናል” የሚል ስጋት 

ያሳደረው እስከ 8 ሺህ ሜጋ ዋት የሚደርስ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጨት ይገኝበታል። በዚሁ 

መሰረት ይህን የኤሌትሪክ ኃይል ለማመንጨት በዛው ዕቅዱን ይፋ ባደረገበት ዓመት ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ የግድቡን ግንባታን በይፋ አስጀመረ። ይህ ተጨባጭ ዕውነታ ዕቅዱ  ለፖለቲካ 

ፍጆታ ተብሎ የቀረበ ወሬ ሳይሆን በተጨባጭ ስልጣን ሲረከብ የሚጠበቅበትን የአገሪቱን የኢኮኖሚ 

ሁኔታ ለማሻሻል የወሰደው እርምጃ ነው፡፡ 

 

አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ግን ልክ ዕቅዱን ለፖለቲካ ፍጆታነት የተዘጋጀ ነው 

እንዳለው የግድቡንም ግንባታ ለፖለቲካ ፍጆታነት የታለመ ነው የሚል አቋሙን ገለጸ ። ሰሞኑን 

ባወጣው መግለጫ ይህንኑ ነው የደገመው። ይህ መጨበጫ የሌለው ሁሉንም ነገር በመቃወም 

ልክፍት የተቃኘው የአንድነት አቋም ገዢው ፓርቲ ስልጣን ተረክቦ አንዳችም ነገር ሳይሰራ ቁጭ 

ማለት ነበረበት ከማለት የተለየ አይደለም። 
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እዚህ ላይ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር አንድ ስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ ለሕዝብ ቃል ገብቶ፣ 

የገባውን ቃል ወደተጨባጭ እቅድ ቀይሮ የሕዝብ ፍላጎትን የሚያረካ  ተግባር ሲያከናውን የሕዝብ 

ድጋፍንና ተወዳጅነትን ማፍራቱ የማይቀር ነው፡፡ በዚህ ሁኔታ የሚያገኘው ድጋፍና ተወዳጅነት 

የሚገባው (earned) ነው፡፡  

 

እናም “የፖለቲካ ትርፍ ማግኘትን ያለመ ተግባር አከናውኗል”  በሚል ሊያስተቸው አይገባም፡፡  

የገባውን ቃልና የተጣለበትን ኃላፊነት ተወጣ፣ ይህን በማደረጉ ሕዝብ ድጋፉንና መውደዱን 

ገለጸለት፤ የሆነውም ይሄው ነው፡፡ አንድነት  “ገዢው ፓርቲ የገባውን ቃልና የተጫነበትን ኃላፊነት 

በአግባቡ ከተወጣ፣ ሕዝብ ይደግፈዋል፤  ይህም የፖለቲካ ትርፍ ሊያስገኝለት ይችላልና አርፎ 

መቀመጥ ነበረበት” እያለ መሆኑን ልብ በሉ፡፡  

 

ከላይ በተገለፀው አቋም የተንደረደረው የአንድነት መግለጫ “ግድቡ ከመጀመሩ በፊት ማለቅ 

የነበረባቸው ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ነበሩ፣ “ግድቡን ከፓርቲ አጀንዳነት ወደሕዝብ አጀንዳነት 

ማውረድ አለበት፣ የግድቡ ግንባታ አንድ አካል የሆነውን የወንዝ እቅጣጫ ማስቀየር በግንቦት ሃያ 

ዕለት ማድረጉ ፖለቲካዊ እንጂ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የለውም። መንግስት ለግድቡ ግንባታ 

ከጉሮሮው እየነጠቀ የሚወስደው ከሕዝብ ስለሆነ የአባይ ግድብ ጉዳይ የሕዝብ አጀንዳ እንዲሆን 

መንግስት ከተቃዋሚዎችም ሆነ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር አገራዊ ውይይትና መግባባት ላይ 

መድረስ አለበት” የሚል  ጋጋታ አስከትሏል። 

 

“ግድቡ ከመጀመሩ በፊት ማለቅ የነበረባቸው ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ነበሩ” የሚለውን በተመለከተ 

“ግብፅን ባክሽ በውሃችን እንድንጠቀም ፍቀጅልን” ብሎ ከመማፀን በመለስ የተፋሰሱ አገራት 

ሱዳንን ጨምሮ፣ እንዲሁም የተቀሩት የአፍሪካና የዓለም አገራት ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ ላይ 

የፍትሃዊ ተጠቃሚነት መብት ያላት መሆኑን ሳያቅማሙ እንዲቀበሉ ማድረግ ተችሏል።  

ከአባይ ተፋሰስ አገራት መሃከል ግብፅና ሱዳን እንዲሁም ጎንጎ ሲቀሩ የተቀሩት በናይል ውሃ 

አጠቃቀም ዙሪያ የትብብር ስምምነት እንዲፈርሙ ተደርጓል። ይህ ሱዳንና ግብፅ በ1929ና 59 

ከተፈራረሙት ውሃውን ለብቻቸው የመጠቀም ውልን በይፋ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ያሳየ 

የመጀመሪያው ታሪካዊ ስምምነት ነው። 

 

አሁን የህዳሴው ግድብ ግንባታ መጀመርን ተከትሎ ከግብፅ ውጭ አንድም አገር በግድቡ ላይ 

ቅሬታ ያላሰማው፣ እንዲያውም የኢትዮጵያ መብት ነው ሲሉ ድጋፋቸውን የገለፁት፣ ሱዳን ደግሞ 

ድጋፍ ለማድረግ እስከመወሰን የዘለቀ አቋም የያዘችው በአባይ ወንዝ ዙሪያ ከዚህ ቀደም ታይቶ 

በማይቃወቅ ሁኔታ በቂ የዲፕሎማሲ ሰራ በመሰራቱ ነው።  
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እንግዲህ አንድነት የቀረ የዲፕሎማሲ ስራ አለ የሚለው የቱን ይሆን? ግብፅ ስምምነቷን 

እስክትገልፅ  መጠበቅ ነበረበት አያለ ከሆነ፣ ይህ አቋም የራሳችን የተፈጥሮ ሃብት የመጠቀም 

መብታችንን የሚፃረር ከመሆኑ ባሻገር ግድቡ መቼም ሳይሰራ እንዲቀር የሚያደርግ ነው። ግብፅ 

ግድቡ መገንባቱ ቁርጥ መሆኑን ስታውቅ የኢትዮጵያን አቋም ወደመቀበል የመምጣት አዝማሚያ 

ማሳየቷም ሊታወስ ይገባል።  

 

አንድነት “ግድቡ ከፓርቲ አጀንዳነት ወደህዝብ አጀንዳነት ማውረድ አለበትም” ብሏል። 

የሚገርመው ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አንድም ጊዜ ግድቡ የፓርቲዬ ነው ብሎ አያውቅም። እንኳን 

የፓርቲ የመንግስትም ነው ብሎ አያውቅም። በይፋ “የግድቡ ባለቤት ሕዝብ ነው፤ በሕዝብ 

የሚገነባ የሕዝብ ግድብ ነው” ሲል ነው የቆየው። የግድቡ ግንባታ በይፋ በተጀመረበት ዕለት 

የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ባደረጉ ንግግርም ይህንኑ ነው መግለፃቸውን  ልብ 

በሉ። 

 

አንድነት ከዚሁ ጋር አያይዞ መንግስት ለግድቡ ግንባታ ከጉሮሮው እየነጠቀ የሚወስደው ከሕዝብ 

ስለሆነ የአባይ ግድብ የሕዝብ አጀንዳ እንዲሆን መንግስት ከተቃዋሚዎችም ሆነ ከሌሎች ባለድርሻ 

አካላት ጋር አገራዊ ውይይትና መግባባት ላይ መድረስ አለበት ብሏል፡፡ 

 

በቅድሚያ መንግስት ከሕዝቡ ጉሮሮ ላይ ገንዘብ ነጥቆ አልወሰደም። ግድቡ በኢትዮጵያውያን 

ዜጎች መገንባት እንዳለበት መገለፁን ተከትሎ እያንዳንዱ ዜጋ ሕፃናት ሳይቀሩ በግድቡ ላይ 

አሻራቸውን ማሳረፍ የዜግነት ግዴታቸው መሆኑን በማሰብ በፍቃደኝነት ነው የሰጡት።  

 

ይህ ማለት ገንዘቡን የሰጡት ተርፏቸው ነው ማለት አይደለም። ተርፏቸው አለመስጠታቸው ግን  

ተነጥቀው ነው ሊያስብል አይችልም፡፡ በፍቃደኝነትና በምርጫቸው  የሰጡ በመሆኑ ተነጠቁ ሊባል 

አይችልም፡፡  እርግጥ በግድቡ ግንባታ ኢህአዴግ ይጠቀማል የሚል አሳፋሪ አቋም ያላቸው 

የአንድነት አመራሮች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ፍቃደኛ ስላልሆኑ፣  ለግድቡ ግንባታ የሚውል 

የቁጠባ  ቦንድ የገዙ ዘጎች ይህን ያደረጉት ተገደው መስሏቸው ሊሆን ይችላል። ይህ ግን ስህተት 

ነው። 

 

ሕዝብ “ግድቡ የእኔ ነው” በሚል ፍፁም እምነት ግድቡን ለማስገንባት የቁጠባ ቦንድ በመግዛት 

ድጋፍ ማድረጉ በራሱ የግድቡ ጉዳይ የሕዝብ አጀንዳ መሆኑን ይመስክራል። የኢትዮጵያ ሕዝብ 

የግድቡን ጉዳይ አንዴም የሌላ ወገን ጉዳይ መስሎት አያውቅም። በአንድ አፍ ለግድቡ ድጋፉን 
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መግለፁ፣ ሰሞኑን የግብፅ ፖለቲከኞች ያሰሙትን ታቀውሞ ተከትሎ ውስጥ ውስጡን የገለፀው 

ስሜት ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የሕዝብ አጀንዳ መሆኑን በግልፅ ያሳያል። 

 

አንድ ጉዳይ የሕዝብ እንዲሆን ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሊቀበሉት  የግድ አይደለም። ጉዳዩ የሕዝብ 

እንዲሆን ሕዝብ መቀበሉ በቂ ነው፡፡ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በዚህ ጉዳይ ላይ አቋም ይይዛሉ፤  

እንደፍጥርጥራቸውና ባህሪያቸው የህዝብን አቋም ደግፈው ከጎኑ ይሰለፋሉ፣ አሊያም ተቃውመው 

ወይም አያገባንም ብለው ይተዋሉ፤ በቃ። በዴሞክራሲያዊ ስርአት ውስጥ ሁሉም ፓርቲዎች 

በአንድ ጉዳይ ላይ ተመሳሳይ አቋም እንዲይዙ አይጠበቅም፡፡  እርግጥ ሕዝብ በሙሉ ተቀብሎት 

አገራዊ መግባባት የተፈጠረበትን ጉዳይ ቢቀበሉ ለፓርቲዎቹ መልካም ነው። 

 

የአንድነት ፓርቲ ሰሞኑን የግድቡን ግንባታ አስመልክቶ ያወጣው መግለጫ ላይ ሕዝብ “ሰዎቹ 

ምን ነካቸው” በሚል ያሰማው ቅሬታና ፓርቲው ላይ ያደረበት ጥርጣሬ  ሕዝብ ጉዳዩን የራሱ 

ጉዳይ አድርጎ መውሰዱንና ፣ አገራዊ መግባባት የተፈጠረበት መሆኑን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። 

የሕዝብን ስሜት ለሚያዳምጥ። አንድነት በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤ ያጠረው የሕዝብን ስሜት 

ስለማያዳምጥ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። አንድነት የግድቡ ግንባታ አንድ አካል 

የሆነውን የወንዝ አቅጣጫ ማስቀየር በግንቦት ሃያ እለት መደረጉ ፖለቲካዊ እንጂ ኢኮኖሚያዊ 

ጥቅም የለውም ብሏል። 

 

ከዚህ ጋር መታወቅ ያለበት ጉዳይ የአንድ ግድብ ግንባታ ላይ ያሉ ክንውኖች የግንባታው ሂደት 

በሚጠይቀው ሰዓት ነው መከናወን ያለበት መሆኑን ነው። ከዚህ የኢንጂነሪንግ የስራ ሂደት እድገት 

ደረጃ ከሚወስነው በፊት ማድረግ አይቻልም። ወቅቱ ከሚጠይቀው ጊዜ አሳልፎ ማከናወኑም ኪሳራ 

ያስከትላል።  

 

ወደታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስንመጣ የወንዙን አቅጣጫ የማስቀየሩ ስራ መጋቢት 

ወር ውስጥ ይደርሳል ተብሎ ነበር የተጠበቀው፡፡ በየካቲት ወር የግድቡን ግንባታ ፕሮጀክት 

የመጎብኘት እድል አግኝቼ ከባለሙያዎች ገለፃ የተረዳሁት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል 

የሚል ነበር።  

 

ይሁን እንጂ በዚህ አይነት ግዙፍ ፕሮጀክቶች ላይ እንደተለመደው የስራ ሂደት የሚጠናቀቅበት 

ወቅት ላይ የቀናት ልዩነት ተፈጥሮ ስራው ወደ ግንቦት ማገባደጃ ላይ ደረሰ። እናም ይህ ሁኔታ 

የኢትዮጵያን ሕዝብ ከዘመናት የብሄራዊ ጭቆና አላቆ፣ ኢትዮጵያዊነት ተጭኖበት ሳይሆን 

በምርጫው እርስ በርስ ተከባብሮና ተቻችሎ የሚኖርበትን አገር ለመመስረት የሚያስችለውን 
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ስርዓት  በር በተከፈተበት ግንቦት 20 እንዲከናወን ሁኔታዎች ፈቀዱ፡፡ በእኔ እምነት የስራውን 

ሂደት  የማይጎዳ ከሆነ ሆን ተብሎ በግንቦት 20 ተደርጎ ቢሆን እንኳን እለቱ የሕዝብ የነፃነት በር 

የተከፈተበት በመሆኑ ፕሮጀክቱ የህዝብ መሆኑን የሚያሳይ ነው ባይ ነኝ። ግንቦት 20 የኢህአዴግ 

አይደለም። የሕዝብ እንጂ።  

 

እርግጥ ግንቦት 20 በተከፈተው የነፃነት በር የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ተቻችለውና ተከባብረው ለመኖር  የቀረፁት ሕገመንግስት መሰረታዊ አንቀፆችን ለሚቃወመው 

አንድነት ግንቦት 20 የሕዝብ ዕለት ሆኖ ላይታየው ይችላል። አንድነት ግንቦት 20ን እንደ ህዝብ 

ነፃነት ዕለት ያለመቀበሉ ግን ዕውነታውን አይለውጠውም። እናም አንድነት የያዘው ይህ አቋም 

ሕገመንግስቱ ላይ ካለው ተቃውሞ የመነጨ ነው ማለት ይቻላል። 

 

አንድነት በመግለጫው ከላይ የተነሱትን ነገሮች ጠቅሶ ሲያበቃ የአቋም መግለጫ አውጥቷል። 

ከገለፃቸው አቋሞቹ ውስጥ ቀደም ሲል ያልዳሰስኳቸውን “የኢትዮጵያና የግብፅ መንግስት ከፀብ 

አጫሪ ድርጊትና ፕሮፓጋንዳ እንዲታቀቡ” የሚለውን ተመልክቼ ሰማያዊ ፓርቲ በጉዳዩ ላይ 

ወዳወጣው መግለጫ እሸጋገራለሁ። 

 

አንድነት ኢትዮጵያና ግብፅ ከፀብ አጫሪነት ድርጊት እንዲታቀቡ በሚል አንድነት ኢትዮጵያ 

አባይን መነሻ በማድረግ የፀብ አጫሪነት ድርጊት እየፈፀመች መሆኑን የሚያመላክት አቋም 

አንፀባርቋል። ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ መነሻ በማድረግ አንዴም “ጦርነት አውጃለሁ፣ ግብፅን 

አተራምሳለሁ…” ብላ ስለማታውቅ ኢትዮጵያን በፀብ አጫሪነት መፈረጅ ተገቢ አይደለም። ይህ 

ብቻ ሳይሆን መንግስት ጉዳዩን በሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ መንገድ እልባት እንዲያገኝ ለማድረግ 

የሚከተለውን አካሄድ የግብፅ ፖለቲከኞች አንድነትን ጠቅሰው ኢትዮጵያን ፀብ አጫሪ ለማስባል 

እንዲነሱ ስለሚያደርግ አገርን የሚጎዳ ነው። በቅንነት ለአገር ከሚያስብ የፖለቲካ ፓርቲም 

አይጠበቅም። 

 

የግብፅ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተቃዋሚዎች የወንዙን አቅጣጫ ማስቀየር እንደሰበብ አንስተው ዛቻ 

ሲያዥጎደጉዱ እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት ተመሳሳይ አፀፋ አለመስጠቱን ልብ በሉ። 

እንዲያውም የግብፁ ፖለቲከኞች ቢዝቱም፣ በሁለቱ አገራት መሃከል ጦርነት የመቀሰቀሱ እድል 

ዜሮ ስለሆነ በተለይ ሚዲያዎች ሁኔታውን ከማራገብ  እንዲቆጠቡ አሳስቧል። በዚህ ጉዳይ ላይ 

የኢትዮጵያን ጋዜጠኞች - የመንግስትም የግሉንም ሚዲያ ጋዜጠኞች ዋቢ እጠቅሳለሁ። 
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ሰማያዊ ፓርቲ ያወጣው መግለጫ በአብዛኛው ዲፕሎማሲያዊ አካሄድ የጎደለው በግብፅ 

ፖለቲከኞች ዘንድ ኢትዮጵያን ፀብ አጫሪ በሚል ሊያስከስስ የሚችል ክፍተት ያለው ነው። 

ኢትዮጵያውያን መብትና ነፃነታቸውን አሳልፈው ሰጥተው የማያውቁ ቢሆንም ሁልጊዜም 

አቀራረባቸው ሰላማዊ አካሄድን የሚያስቀድም፣ ሁሌም ዲፕሎማሲያዊ የበላይነት ያለበት፣ 

ወደጦርነት የሚሄዱት የተሻለ አማራጭ ስለሌላቸው ብቻ መሆኑን በግልፅ የሚያሳይ ነው። ከዚህ 

ቀደም ኢትዮጵያዊያን በጠላቶቻቸው ላይ የተቀዳጅዋቸው ድሎች የፀኑ እንዲሆን ያደረገውም 

ይሄው ነው።  

 

ሰማያዊ ፓርቲ አገር ወዳድ መስሎ ለመታየት “ከጥንት ጀምሮ የአባይን ምንጭ ለመቆጣጠር 

ጥልቅ ምኞት የነበራት ግብፅ በሀገራችን ላይ የፈፀመችውን ግልፅና ድብቅ ወረራ በመመከት 

ተደጋጋሚ ሽንፈት አከናንበን መልሰናታል፣ ……” በሚል መነሻ ያወጣው መግለጫ በተለይ 

ከዲፕሎማሲ አኳያ ኢትዮጵያን የማይጠቅማት ትዝብት ላይ ከወደቁት የግብፁ ፖለቲከኞች 

ድንፋታ ያልተለየ ነው። 

 

ያም ሆነ ይህ የሰማያዊ ፓርቲ መግለጫ ማጠንጠኛ “በመሰረቱ በአባይ ወንዝ ላይ የተጀመረው 

ግድብ ከሀገራዊ ጠቀሜታው ይልቅ የገዥውን ፓርቲ የስልጣን እድሜ ለማራዘም የታለመና 

ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ መሆኑን ፓርቲዎችን ይገነዘባል” በሚል የተገለፀው ነው።  

 

ይህ የሰማያዊ ፓርቲ አቋም “ግድቡ ምንም አገራዊ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ የለውም” የሚል አንደምታ 

አለው። እውነታው ግን የሕዳሴው ግድብ “በአባይ ላይ ግድብ ልንገነባ ነው” ከሚል የፕሮፓጋንዳ 

ወሬነት ያለፈ በተጨባጭ ተግባራዊ እየሆነ ያለ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለው  መሆኑ ነው። 

ስለዚህ በባዶ ወሬ ጥሩ መስሎ ለመታየት ተብሎ የተደረገ ባዶ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። 

 

ግድቡ ሰማያዊ ፓርቲ ሊነግረን እንዳሰበው ምንም ፋይዳ የሌለው ሳይሆን የአንድን አገር ኢኮኖሚ 

ወደላቀ ኢንደስትሪ ላይ ለማድረስ ወሳኝ የሆነውን ኃይል የማመንጨት ዓላማ ያለው ነው። 

 

የግድቡን ፕሮጀክት ሕዝብ በተዛባ መንገድ ተመልክቶት ገዥውን ፓርቲና መንግስትን 

እንዲጠራጠር በማድረግ ተራ የሕዝብ ድጋፍ ለመሸመቻ የፕሮፓጋንዳ ፍጆታነት ለማዋል 

የሞከረው ሰማያዊ ፓርቲ ነው። አንድን ጉዳይ ለርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ማካበቻነት መጠቀም 

ማለትም ይኸው ነው።  
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በአጠቃላይ አንድንትም ሆነ ሰማያዊ ፓርቲ  ከትክክለኛ ኃላፊነትን ከመወጣት ተግባር የመነጨን 

ተገቢ  የሕዝብ ድራፍ ( earned popularity)፣ እነርሱ ሕዝብን በማደናገር ሊያገኙት ከሚፈልጉት 

አይነት ርካሽ የህዝብ ድጋፍ (cheap popularity) ለይተው ማየት አለበት፡፡ ሕዝብም እነዚህ 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች እያንዳንዱን የመንግስት ተግባር ፖለቲካዊ ትርፍ ማግኘትን ያለመ ነው 

እያሉ ሁሌ የሚያቀርቡትንና መለያቸው ለመሆን የበቃውን የወረደ አካሄዳቸውን መረዳት ከጀመረ 

ሰነባብቷል፡፡ ላለፉት ዓመታት ሁሉ የሚስተጋባው ይህ ርካሽ የፕሮፓጋንዳ ሰዬ ተቀባይነትን 

አግኝቶ ቢሆን ኖሮ የገዢው ፓርቲ አያሌ የልማት አጀንዳዎች ዛሬ እያጣጣምናቸው ላሉት ጣፋጭ 

ፍሬ ባልበቃ ነበር፡፡  

 


