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“ጊቤ-ሦስት”— ላሊኛው የሕዲሴያችን ብርሃን ፈንጣቂ 

                                                                          

ሰልሞን አስፋው   ነሏሴ 14, 2011 

በፈጣን  የዕዴገት  ጎዲና  በመገስገስ  የሚገኝ  ህዝብ፤  ያለትን  የተፈጥሮ  

ፀጋዎች በሙለ አሟጦ  መቀጠምን  ሇነገ  በይዯር  የሚተወው ጉዲይ አይዯሇም፡፡ 

ምክንያቱም   የአንዴ ሀገር  ህዝብ የተፈጥሮ ሀብቶቹን  ሇሌማቱ  አጋዥ  በሆነ  መሌኩ  

ሉጠቀምባቸው   ካሌቻሇ፤  ሇማዯግ  ያሇው  ተስፋ  በዴቅዴቅ  ጨሇማ   ውስጥ  

ከሚታይ  የብርሃን ጭሊንጭሌ የዘሇሇ  ሉሆን  ስሇማይችሌ  ነው፡፡ በመሆኑም በዕዴገት  

ግስጋሴው ውስጥ እምቅ  ተፈጥሮአዊ ፀጋዎችን ከሚፈሇገው ሌማት ጋር እያስተሳሰሩ 

ጥቅም ሊይ ማዋሌ፤  የሚታቀደ  ማናቸውንም  ሀገራዊ ውጥኖች  ከግብ  ሇማዴረስ 

ያሊቸው  ሚና  የማይተካ  መሆኑ  አያጠያይቅም፡፡  

 ከዚህ አኳያ የሀገራችን ሌማታዊ  መንግስት  የጀመረውን  ፈጣንና  ተከታታይ  

ዕዴገት ሇማስቀጠሌ ፤የተፈጥሮ  ሀብታችንን በተገቢው መንገዴ  መጠቀም ከጀመረ  

ዓመታት  ተቆጥረዋሌ፡፡ በተሇይም  እነዚህ  ሀብቶች  የሀገራችንን ህዲሴ  በጽኑ  መሰረት 

ሊይ ሇመገንባት  በሚዯረገው የአምስት  ዓመቱን የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴን 

ዕውን  ከማዴረግ አንጻር የሊቀ ዴርሻቸውን እንዱያበረክቱ ከፍተኛ ጥረት በማዴረግ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡  ከእነዚህ  የተፈጥሮ  ስጦታዎችን ውስጥ ውኃ  አንደ ነው፡፡ ሇዚህም  ነው 

አንዲንዴ  ሏፍት  ሀገራችንን  “የአፍሪካ  የውኃ ማማ”  በማሇት የሚጠሯት፡፡ 

እርግጥም  የውኃ ሀብታችንን  በተገቢው  ሁኔታ ብንጠቀምበት  45 ሺህ  ሜጋ 

ዋት  የኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጨት  እንችሊሇን፡፡  ይህም  ከኮንጎ ዳሞክራቲክ  

ሪፐብሉክ ቀጥል  በአፍሪካ ውስጥ  ትሌቁን ኃይሌ  የምናመነጭ ሀገር  እንዴንሆን 

ከማስቻለም  ባሻገር፤  ወዯ ዕዴገት ጎዲና  ሇመሸጋገር የምናዯርገውን  ጥረት  

አስተማማኝ  በሆነ ሁኔታ  እንዴናከናውን  ያዯርገናሌ፡፡ታዱያ  ባሇፉት  ጥቂት ዓመታት  

መንግስት  ከዚህ  ዕውነታ  ተነስቶ በወሰዲቸው ርምጃዎች በርካታ  የከተማና የገጠር  

ቀበላዎችን የብርሃን  ጸዲሌ  ሉያሊብሳቸው  ችሎሌ፡፡ ይህ  ሌማታዊ  ተግባሩም  ህዝቡ 

በራሱ  ሃብት  ተጠቃሚ  መሆን መጀመሩን የሚያረጋግጥ ዕውነታ ሇመሆኑ መስካሪ 

የሚያሻው ጉዲይ አይመስሇኝም። 
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 ይሁንና  ይህ የመንግስታችን  ህዝባዊ  ተጠቃሚነትን  ዕውን ያዯረገ ተግባር 

ብዙዎችን ማስኮረፉ  አሌቀረም፡፡ በተሇይም “የአካባቢ  ዯህንነት  ተቆርቋሪ እና የሰብዓዊ  

መብት ተሟጋች” ነን  የሚለ  አክራሪ  ኒዮ - ሉበራሌ  ኃይልች  ከራሳቸው  ስውር  

የፖሇቲካ ፍሊጎት  በመነሳት  በየጊዜው  በመንግስት የተሰሩትንና በመሰራት ሊይ 

የሚገኙትን  ግዴቦች  በመኮነን፤  ሀገራችን  የምታካሂዯውን  የሌማት  ጥረት  

ሇማዯናቀፍ  ያሊዯረጉት  ጥረት  የሇም፡፡  በምርጫ 2002  ወቅት ራሳቸውን 

“ኢንተርናሽናሌውኃ፣ሰርቫይቫሌ  ኢንተርናሽሌ፣  ሂዩማን  ራይትስዎች፣ የቱርካና ወዲጆች 

ማህበር”  ወዘተ. በተሰኙ  ዴርጅቶች፤ የግሌገሌ ግቤ  - ሁሇትን፣  የተከዜንና  የጣና  

በሇስ  ግዴቦችን በመቃወም ሲያወጧቸው  የነበሩት  አራምባና  ቆቦ  የመግሇጫ  

ጋጋታዎች  የእነዚህን  ኃይልች  ዴብቅ  ፖሇቲካዊ አጀንዲ  የሚያሳብቅ   ሇመሆኑ  

በእርግጠኝነት  መናገር  ይቻሊሌ - ምንም  እንኳን  ሰሚ ጆሮ  ባያገኙም፡፡ 

 ከሰው  ሌጅ ይሌቅ ሇቢራቢሮ ህይወት ቅዴሚያ የሚሰጡት እነዚህ በተሇያዩ  

ስያሜዎች  ሇራሳቸው  ፖሇቲካዊ ፍሊጎት  ሲለ የተዯራጁ ተቋሞች፤ ሌክ እንዯ ላልቹ 

ግዴቦች ሁለ ገና  ከግንባታው   ጀምሮ  ግሌገሌ  ግቤ - ሦስትንም የኢትዮጵያ መንግስት   

እንዲይሰራ የተሇያዩ  ሰበብ -  አስባቦችን  በመዯርዯር  ሲቃወሙ ቆይተዋሌ፡፡ታዱያ  

“ውሸት  ሲዯጋገም፣  እውነት  ይሆናለ”  እንዱለ፤ የተባበሩት  መንግስታት  ዴርጅትም  

የእነዚህን  ፀረ - አፍሪካ  ሌማት  አራማጆችን የውሸት  ሌፈፋ  በቅጡ ሳያጣራ 

ባሌተሇመዯ መሌኩ  ሰሞኑን  አንዴ ጥያቄና ማሳሰቢያ  አቅርቧሌ፡፡ ይኸውም 

“በኢትዮጵያ እየተገነባ  የሚገኘው  የግሌገሌ  ግቤ - ሦስት የኃይሌ ማመንጫ ግዴብ ስራ  

ሉያስከትሌ የሚችሇው  አለታዊ  ተፅዕኖ  እስከሚረጋገጥ  ዴረስ  እንዱቋረጥ  የተባበሩት 

መንግስታት  ዴርጅት(ተመዴ)  ጠየቀ” የሚሌ  ነው፡፡ 

 “ዳይሉ ኔሽን” የተባሇ ጽረ - ገጽ “የዓሇም የቅርስ  ኮሚቴ”ን  በመጥቀስ  

እንዲስነበበው፤  የኃይሌ  ማመንጫ  ግዴቡ  ስራ የቱርካና ሏይቅን ህሌውና አዯጋ ሊይ  

የሚጥሌ  ነው ብሎሌ፡፡ ኮሚቴው የቱርካና ሃይቅ  የእንስሳትንና  የዕፅዋትን ጥናቶች  

ሇማካሄዴ  የሚያግዝ  ጠቃሚ  ስፍራ  በመሆኑ፤ ኢትዮጵያ  የሃይቁን ዯህንነት  

የመጠበቅ  ግዳታዋን  መወጣት  እንዲሇበት ማሳሰቡም  ተገሌጿሌ፡፡ 

 እርግጥ  ማንም  የዚህ ጽሐፍ  አንባቢ፤ ከዚህ አግባብነት የጎዯሇው ጥያቄና  

ማሳሰቢያ  በስተጀርባ እነማን  እንዲለ  መገንዘቡ  የሚቀር  አይመስሇኝም። አዎ! ከጉዲዩ  
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በስተጀርባ  ያለትና  የመንግስታቱን  ዴርጅት  በተሳሳተ  መንገዴ ሇመምራት የሞከሩት 

ቀዯም ሲሌ  የተጠቀስኳቸው  ጽንፈኛ  ኃይልች  ሇመሆናቸው  አስረጅ የሚያስፈሌገው 

ጉዲይ  አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ጥያቄውና ማሳሰቢያው ከዚህ  በፊትም በእነዚህ ኃይልች 

አማካኝነት  በቅብብልሽ ዘመቻ  መሌክ ሲባሌ የነበረ በመሆኑ ነው፡፡ ሌዩነቱ  የጉዲዩ  

ተናገሪ  አካሌ  የመንግስታቱ  ዴርጅት  መሆኑ ብቻ ነው፡፡  

ይሁንና  የዓሇም  ሀገራት  ሠሊምና  መረጋጋት  እንዱኖራቸው  ብልም  

ቀጣይነት  ያሇው  ዕዴገት  እንዱያስመዘግቡ  ዴጋፍ  ሇመስጠት  የተቋቋመው  ተመዴ፤  

የነገሮችን  አካሄዴ  ጥሌቀት  ባሇው ሁኔታ  ማገናዘብ  የሚኖርበት  ይመስሇኛሌ፡፡ 

ምክንያቱም  ተመዴን  የሚያክሌ  ግዙፍ  ዓሇም አቀፍ  ተቋም፣”ጊቤ- ሦስት” ን  

አስመሌክቶ በምግባረ  ሰናይነትና በሲቪክ  ማህበራትነት የሽፋን ስም  የሚንቀሳቀሱትን  

የእነዚህን  ኃይልች  የተዯበቀ  ፍሊጎትንና  በተጨባጭ  መሬት  ሊይ ያሇውን  ዕውነታ   

አብጠርጥሮ  ማየት  ስሊሇበት ነው፡፡    

ምንም  እንኳን  ተመዴ  ይህን  ሳይከውን በጽንፈኞቹ  ገፋፊነት  አግባብነት  

ወዯ ላሇው ጥያቄና  ማሳሰቢያ  ቢገባም፤ እኔ ግን  ሇአንባቢዎቼ  ግንዛቤ  ይረዲ ዘንዴ  

አክራሪ ኒዮ  - ሉበራሌ ኃይልቹ  የግዴቡን  ግንባታ  ሇምን  እንዯሚቃወሙት እንዱሁም 

ከእነርሱ  የፈጠራ  ወሬ  አንጻር  ትክክሇኛው ሃቅ ምን እንዯሆነ  ሇማብራራት  

እሞራክራሇሁ፡፡  

አፍሪካን የቱሪስት  መናገሻ  የማዴረግ፣ ከክቡሩ የሰው ሌጅ  ህይወት  ይሌቅ 

ቢራቢሮን  ሇመሳሰለ  እንስሳት  የሚጨነቅ፣  የአህጉሪቱ  ህዝብ  ምንጊዜም  

ከተመጽዋችነት  እንዲይወጣ  የመሻትና  በዚህም  ኪሳቸውን  የማዯሇብ  አካሄዴን 

በመከተሌ  በግሌገሌ  ጊቤ - ሦስት  ግዴብ ሊይ  ዘመቻ  ስሇ ከፈቱት ጽንፈኞች  

የተቃውሞ  አንዴምታ  ከመሸጋገሬ  በፊት፤  ሇመንዯርዯሪያ ያህሌ  ጥቂት  ስሇ ግዴቡ  

ማውሳት  ውዯዴኩ፡፡… 

እንዯሚታወቀው  1070  ሜጋ ዋት  የኤላክትሪክ ኃይሌ  የማመንጨት አቅም 

ያሇው “ጊቤ - ሦስት” ህዲሴያችንን ወዯ ሊቀ ዯረጃ  ሇማሸጋገር የተነዯፈው የአምስት ዓመቱ  

የዕዴገትና የትራንስፎርሜሸን  ዕቅዴ  አንዴ  አካሌ ነው፡፡ ይህም  ከታሊቁ  የህዲሴ  

ግዴብ ጋር  ተዲምሮ  ላሊኛው  የህዲሴያችን ብርሃን  ፈንጣቂ  እንዱሆን  ያዯርገዋሌ፡፡   
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በኦሞ  ወንዝ ሊይ  የሚገነባው  ይህ ግዴብ፤ በኢትዮጵያና  በኬንያ  መንግስታት  

የጋራ  ተጠቃሚነትን  መሰረት ባዯረገ  መሌኩ  በተዯረሰ  ሙለ  ስምምነት  በመገንባት  

ሊይ የሚገኝ  ፕሮጀክት ነው፡፡ ምንም እንኳን  ኢትዮጵያዊያኑ  ሙርሲዎችና  

ኛንጋቶሞች  የሚገኙበት  ኦሞ ወንዝ  ሇኬንያው  የቱርካና ሏይቅ  ገባር  ቢሆንም፤  

በወንዙ ሊይ የሚገነባው “ጊቤ- ሦሰት”  በሏይቁም ይሁን  በአካባቢው በሚኖሩ  

“ቱርካናዎች” ሊይ  የሚያስከትሇው  አንዲችም  ተፅዕኖ  የሇም፡፡ ከዚህ ይሌቅ በአካባቢው  

ሇሚገኙ  ህዝቦችና  ሇቱርካና  ሏይቅ የጎሊ  ጠቀሜታ  ያሇው  እንዱሁም  ቀዯም ሲሌ  

የነበረውን  የሁሇቱን  ሀገራት  የህዝብ  ሇህዝብ ግንኙነት  ይበሌጥ  የሚያጠናክረው  

መሆኑን የተሇያዩ  ጥናቶች  አረጋግጠዋሌ፡፡  

ታዱያ  ጥቅሌ  ዕውነታው  ይህ ሆኖ  ሳሇ፤  አክራሪ  ኒዮ - ሉበራልቹ ሇምን  

ግዴቡን  ይቃወማለ? የሚሌ ጥያቄ  ማንሳት  ተገቢ ነው፡፡  ይሁንና  ሇጥያቄው  ምሊሽ  

ሩቅ  መሄዴ  አያሻንም፡፡ ሇምን ቢለ፤ በግሌጽ  የሚታዩ  ሦስት  ምክንያቶችን ብቻ  

መጥቀስ  በቂ ስሇሆነ ነው፡፡  በዚህ ጽሐፍ አቅራቢ  እምነት፤ ፅንፈኖቹ  “ጊቤ - ሦስትን”  

የሚቃወሙትና የተቀናጀ  ዘመቻ የሚያካሄደበት ዋነኛዎቹ  ምክንያቶች፤ የአፍሪካዊያንን 

ሌማት (በተሇይም  በራሳቸው  ተጨባጭ  ሁኔታ   ማዯግ  የጀመሩትን  ህዝቦች ) 

ሇማዯናቀፍ፣ በቢራቢሮ  ህይወት  ናፋቂነት ሳቢያ ጥቅማቸውን ሊሇማጣትና አፍሪካዊ 

የኢኮኖሚ ትስስርን ሇማዲከም ከታሇሙ ዴብቅ  አጀንዲዎች የመነጩ ናቸው፡፡ ይሁንና  

የእነዚህን  ኃይልች  መሰረተ - ቢስ  አለባሌታዎችን ተራ በተራ መመሌከት፤  ሃቁን  

በማያሻማ ሁኔታ  እንዴንረዲ  ያግዙናሌ፡፡  

አክራሪ  ኒዮ - ሉበራልቹ አፍሪካ በራሷ የሌማት መንገዴና  የፖሇቲካ ዘይቤ  

እንዴታዴግ  የሚፈቅደ ኃይልች  አይዯለም፡፡ ይህ  እሳቤያቸውም  በየትኛውም 

አፍሪካዊ ሀገር ሊይ  ያሇምንም  መሸራረፍ የሚሰራ ነው፡፡ ታዱያ  ይህን  “የመከነ 

ፖሇቲካቸውን”  ተፈጻሚ  ሇማዴረግ ሇራሳቸው “ሇትርፍ  ያሌተቋቋመ”  የሚሌ ስያሜ  

በመስጠት በተሇያዩ  ምግባረ  ሰናይና  ሲቪክ ማህበራት  የሽፋን  ስም  ይዯራጁና 

የሀገራቱን ሌማት ሇማዯናቀፍ የማይቧጥጡት  ዲገት፣ የማይቆፍሩት  ጉዴጓዴ የሇም፡፡   

ይህን ሇመተግበርም በሀገራቱ  ውስጥ ትሊሌቅ ተቋማትን  ከመጠቀም ጀምሮ 

የቀሇም  አብዮትን  እስከ ማቀጣጠሌ ዴረስ  ይዯርሳለ፡፡ በእኛ  ሀገር  ነባራዊ  ሁኔታ  

ግን የቀሇም  አብዮት  የሚካሄዴበት ምንም ዓይነት ተጫባጭ  ምህዲር  ባሇመኖሩ፤ የቁራ 
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ጩኸታቸውን የሚሰማቸው ሲያጡ አማራጫቸውን  ወዯ ተመዴ ማዞራቸውን ሇመገንዘብ  

አይከብዴም፡፡ ሇዚህም ነው የመንግስታቱ ዴርጅት ቀዯም ሲሌ የጠቀስኳቸውን ጥያቄና 

ማሳሰቢያ  ያስዯመጠን፡፡   

ምንም እንኳን  ጽንፈኛ  ተቋሞቹ “… የግሌገሌ ጊቤ - ሦስት  ፕሮጀክት 

በአካባቢው ህዝብ ሊይ  አለታዊ  ተጽዕኖ  ያሳርፋሌ” እያለ  ሉቀሰቅሱ  ቢሞክሩም፤ 

ተጨባጭ  ዕውነታው ግን  ይህ አይዯሇም፡፡ የግዴቡ መንገባት  ህዝባዊም  ይሁን  ስነ-

ምህዲራዊ  ፋይዲው ከፍተኛ መሆኑን ሇመግሇፅ ጠቀሜታው  ተዘርዝሮ  የሚያሌቅ 

አይዯሇም፡፡ ይሁንና ጥቂት  ዋና ዋና  አብነቶችን  ሇመጥቀስ  ያህሌ  የግዴቡ  

መገንባት፤  የአካባቢው ህዝብ  ከከብት እርባታ በተጨማሪ  በአሳ  ማስገርና በመስኖ  

ሌማት እንዱጠቀም የሚያስችሌ ከመሆኑም በሊይ፤ እጅግ  ኋሊ ቀር  በሆነው  በዚያ  

አካባቢ  ትምህርት ቤት ፣ ሆስፒታሌ፣ መንገዴና ኢንቨስትመንትን  የመሳሰለ  የመሰረተ - 

ሌማትና  የንግዴ  ስራዎች እንዱካሄደ  ዕዴሌ  ይፈጥራሌ፡፡  ከዚህ  በተጨማሪም፤  

ሇዘመናት የብርሃን  ጭሊንጭሌ አይቶ  የማያውቀው  የአካባቢው ህዝብ የኤላክትሪክ  

ኃይሌ  ሰሇሚያገኝ  በአኗኗር ዘይቤው  ሊይ ሇውጥ  ያመጣሌ፤ ቀዯም ሲሌ  በውኃ ሙሊት  

ይጥሇቀሇቁ የነበሩት ህዝቦችን  ህይወት  ሇመታዯግም  የግዴቡ  መገንባት ወሳኝ  ዴርሻ  

ይኖረዋሌ፡፡ 

ላልቹ  ቀርተው  እነዚህ  በጣት  የሚቆጠሩ ጠቀሜታዎች  ብቻ  የአክራሪዎቹን  

የፈጠራ  “አለታዊ ተፅዕኖን”  እርቃኑን  የሚያስቀሩት  ናቸው፡፡ ታዱያ የጥቅሞቹ 

ተቋዲሾች  በወንዙ አካባቢ  የሚገኙት  ኢትዮጵያዊያኑ  ኛንጋቶሞችና  ሙርሲዎች  ብቻ 

አይዯለም፡፡  ኬኒያዊያኑ ቱርካናዎችም ከግዴቡ መገንባት ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡ይህም 

ግዴቡ  በአካባቢው  የሚገኙትን  ሁለንም  ህዝቦች  ወዯ ተሻሇ  ህይወትና  የሌማት  

አቅጣጫ  የሚወስዴ  መሆኑን  ያመሊክታሌ፡፡  

 ሆኖም እዚህ ሊይ ‘ሃቁ  ግዴቡ ህዝቦችን  በሌማት  ተጠቃሚ  እንዯሚያዯርግ  

መሆኑ  እየታወቀ፤ ጽንፈኞቹ ሇምን ይዋሻለ?’ የሚሌ ጥያቄ ስናነሳ፣ ምሊሹ ቀዯም ሲሌ  

ወዯጠቀስኩት  ወዯ መጀመሪያው  ምክንያታቸው ይወስዯናሌ፡፡ ይኸውም እነዚህ ኃይልች  

ከኒዮ  - ሉበራሌ  አስተሳሰብ  ውጪ  በራሳቸው  ነባራዊ ሁኔታ  ሇማዯግ  ዯፋ ቀና  

የሚለ ሀገሮችን  ሇመዴፈቅ  የሚያዯርጉት ትዕይንት  መሆኑ ነው፡፡  



6 
 

በሚያስገርም  ሁኔታ  ሇህዝቦች  ተቆርቋሪ  በመምሰሌ  መሌሰው  የህዝቦችን  

ሌማታዊ  እመርታ  በፈጠራው  ወሬ  ሇማኮሊሸት  የሚሯሯጡት  አክራሪዎቹ ኃይልች፤  

“…የግዴቡ ግንባታ  የቱርካና  ሏይቅን  ህሌውና  አዯጋ ሊይ  ይጥሊሌ፣ የእንስሳትንና 

ዕጽዋቶችን  ጥናት  ሇማካሄዴ  ስሇሚያስቸግር ኢትዮጵያ ሇሃይቁ ዯህንነት ማሰብ  

አሇባት…”  በማሇት  ያቀረቡት  እምክንዮ  ውኃ  የማይቋጥር  ከመሆኑም  በሊይ፤  

በቢራቢሮ  ህይወት  ናፋቂነት  ሳቢያ  ጥቅማቸውን  ሊሇማጣት  ወዯሚያዯርጉት  

የዘመቻው  ሁሇተኛ  ምክንያት  የሚወስዯን ነው፡፡  

ቀዯም ሲሌ  ሇመጥቀስ  እንዯሞከርኩት  እነዚህ ኃይልች  አፍሪካዊያን 

እንዲያዴጉና  የምንጊዜም   ተመጽዋች  ሆነው  እንዱኖሩ  የሚሹ  ናቸው፡፡  በዚህም  

ምክንያት  አፍሪካ  ውስጥ  ያለ አርብቶ አዯሮች  በተፈጥሮ ፀጋዎቻቸው  እንዲይሇሙ  

ከማዴረግ  ባሻገር፤  የተሇያዩ  የፈጠራም  ምክንያቶችን በመዯርዯር ክቡር  የሆነውን  

የሰው ሌጅ  ህይወት  ግዑዝ ከሆነው   ሃይቅ  እንዱሁም  ከእንስሳትና  የዕፅዋት አሳንሰው  

ይመሇከታለ፡፡  ሇዚህም  ነው  የአርብቶ አዯሩን  ብልም የአጠቃሊይ የሀገራችንን ህዲሴ  

ሇማሳሇጥ  የሚገነባውን “ግቤ - ሦስትን”፤  ከጥቃቅን  እንስሳትና ዕፅዋት ጋር  የግዴ  

በማቆራኘት  “ሇእነ ቢራቢሮ”  ግንባር ቀዯም  አቀንቃኝ  በመሆን ጥቅማቸው እንዲይነካ  

የሚጥሩት፡፡ 

ዲሩ ግን  እነርሱ ያሻቸውን  ቢለም፤  ዕውነታው  በፍጹም  ከፈጠራ  ታሪኮቻቸው 

ጋር የተገናኘ  አይዯሇም፡፡  “ጊቤ - ሦስት”  በቱርካና  ሏይቅ  ሊይም  ይሁን  

በአካባቢው ሥነ - ምህዲር   ሊይ የሚያስከትሇው  አንዲችም  ጉዲት  የሇም፡፡  ከዚህ 

ይሌቅ  የግዴቡ  መሰራት  በየጊዜው  በመዋዥቅ  የሚታወቀውን የቱርካና ሏይቅ ፍሰት 

ወጥነት እንዱኖረው  እንዱሁም  ትነቱ እንዱቀነስና  የውኃው  መጠንም  እንዱጨምር  

ያዯርጋሌ፡፡  

 ይሁንና  አክራሪ ኃይልቹ ከዚህ ሃቅ ተገሊቢጦሽ በሆነ ሁኔታ ያሇሃፍረት  “ዓይኔን  

ግንባር ያዴርገው”  በማሇት፤ የግዴቡ  መገንባት  የቱርካናን ውኃ  በ12 ሜትር  

እንዯሚቀንሰው ይከራከራለ፡፡  ይሁንና ይህ የፈጠራ  ወሬ  ከእውነት  የራቀ  መሆኑን  

የአፍሪካ  ሌማት ባንክ  እንዱሁም ግዴቡን  እንዱጎበኙና የቅኝት ስራ እንዱያካሂደ  

የተጋበዙት  የኬንያ  መንግስት  ሌዑካን  ቡዴን ውዴቅ  አዴርገውታሌ፡፡   
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የአፍሪካ  ሌማት  ባንክ የቅርብ ጊዜ  ሪፖርት፤ “ጊቤ  - ሦስት“  በኢትዮጵያም   

ይሁን  በኬንያ  የግዴቡ  አካባቢዎች  የሚኖሩ  ህዝቦችንም  ይሁን  የተፈጠሮ ሃብትን  

እንዯማይጎዲ  አረጋግጧሌ፡፡ የኬንያ  ሌዑካን  ቡዴንም  በበኩለ፤  የግዴቡ  መገንባት  

ሇቱርካና  ሏይቅ  ጠቃሚ  እንዯሆነና ሀገራቸው  ያሇባትን  የኃይሌ  እጥረትንም በአጭር  

ጊዜ  ውስጥ  በመቅረፍ ህዝባቸውን ተጠቃሚ እንዯሚያዯርግ  እምነታቸው  መሆኑን   

ተናግረዋሌ፡፡ ታዱያ  ላሊው  ቢቀር  ከዚህ  ጉዲዩ  ከሚመሇከተው  ቡዴን  ውጪ  ከቶ 

ማን  እማኝና  ምስክር  ሉሆን  ይችሊሌ?  

ውዴ  አንባቢዎቼ!  እነዚህ  ኃይልች  በዚህ  የሇየሇት  ቅጥፈታቸው ስሇ ሃይቅ፣ 

ዕፅዋትና እንስሳት ብልም  ስሇ አካባቢው ሰዎች “ጉዲት” የሚያነበንቡት፤  ከኬንያና  

ከኢትዮጵያ መንግስታት  በሊይ  ሇህዝቦች  ተቆርቋሪና  ሇሥነ - ምህዲር  አሳቢ  ሆነው  

እንዲይመስሊችሁ፡፡ ይሌቁንም በማዯግ ሊይ  ባለ  ሀገሮች  ሊይ እንዱህ  ዓይነቱን  

የማዯናገሪያ ሪፖርቶችን  ሳያሰሇሱ  የሚያወጡት፤ ከራሳቸው  ህሌውና  አንጻር  

የሀገራቱን ዕዴገት  የጎሪጥ  ስሇሚመሇከቱት ነው፡፡ ግና እንዳት?  … ነገሩ እንዱህ 

ይነበባሌ።  

እንዯሚታወቀው “ሇህዝቦች ሰብዓዊ መብት እንሟገታሇን፣ግጭቶችን 

እንፈታሇን…ወዘተ”  በሚሌ  የሽፋን  ስም  ተዯራጁት  እንዯ ሂዮማን  ራይትስ ዎች፣  

ኢንተርናሽናሌ  ክራይስስ  ግሩፕ ወዘተ.  የመሳሰለት  ተቋማት፤  በማዯግ ሊይ ያለ  

ሀገራት  ዕዴገታቸውን በተገቢው ዯረጃ ካረጋገጡ  እነርሱ  በሽፋንነት የተዯራጁበት  

ሚናቸው  ተፈሊጊ  እንዯማይሆን  ጠንቅቀው  ያውቁታሌ፡፡ ምክንያቱም  ሀገራቱ  

የተፈጥሮ  ፀጋዎቻቸውን ተጠቅመው   የዕዴገት   ማማን  በከፍተኛ  ዯረጃ  መቆናጠጥ  

ከጀመሩ፤ እንከራከርሇታሇን  የሚለት  ሰብዓዊ  መብት፣  እንፈታቸዋሇን  የሚሎቸው  

ግጭቶች  ወዘተ.  ከዕዴገቱ ጋር  ተያይዘው  ችግርነታቸው ስሇሚያበቃ፤  የተከናነቡት 

የውሸት  ጭምብሌ  መገፈፉ ስሇማይቀር  ነው፡፡   

ይህም  ከዴብቅ  የፖሇቲካ  አጀንዲቸው ባሻገር፤  በሰብዓዊ  መብትና  በግጭቶች  

ሰበብ  ቀዯም  ሲሌ ወዯ  ኪሳቸው ይገባ የነበረው  ድሊር  እንዲይኖር ስሇሚያዯርግ  

ጥቅማቸውን ክፉኛ  ያጎዲዋሌ፡፡ ታዯያ ይህ  ጥቅማቸው እንዲይቀር  ከሰው ሌጅ  ክቡር  

ህይወት  ይሌቅ  ሇቢራቢሮና ሇግዑዛን  ፍጥረታት ህሌውና  በማሊዘን  ሀገራቱ 

ዕዴገታቸውን  እንዲያሳሌጡ  የሌማት  ጋሬጣ  በመሆን  ፊት ሇፊታቸው ይገተራለ፡፡  
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ይህን ሃቅ “ከጊቤ - ሦስት” አኳያ ስንመሇከተው፤  በግዴቡ  መሰራት ሳቢያ  

ኢትዮጵያዊኑ ኛንጋቶሞችና  ሙርሲዎች  እንዱሁም  ኬንያዊያኑ  ቱርካናዎች 

የኤላክትሪክ  ኃይሌ  ተጠቃሚ  መሆናቸው  አይቀርም፡፡ ይህም  የአካባቢው  ህዝቦች  

በመሰረተ  - ሌማትና በላልች መሰረታዊ  አገሌግልቶች ሳቢያ  ዓይናቸውን  በመክፈት  

የአኗኗር  ዘይቤያቸውን  እንዱቀይሩ  ያዯርጋቸዋሌ፡፡  ህይወትን  ከዚህ በፊት  ከነበረው  

በተሇየ ሁኔታም  መምራት ይጀምራለ፡፡  የሰብዓዊ መብት  ጥቅምን  ስሇሚገነዘቡም  

ቀዯም ሲሌ  በግጦሽና  በውኃ  ምክንያት  ከሚጋጯቸው ህዝቦች ጋር  በሠሊም  

ተከባብረው ይኖራለ፡፡   

ታዱያ  አንዴ ህዝብ ከዕዴገት ጋር ተያይዞ  በሚፈጥረው  ሚዛናዊ እሳቤ  ስሇ 

ሰብዓዊ መብትም ይሁን ስሇ ዴጭት አፈታት  በቂ ግንዛቤ  ከያዘ ፤  ሇሰብዓዊ  መብት  

እሟገታሇሁ የሚሌ  ዴርጅትም ሆነ  ግጭት  ፈቺ  ተቋማት  አያስፈሌጉም፡፡  ከሌማቱ 

ጋር  በሚዲብር  ንቃተ - ህሉና  የተመቻቸ አካባቢና  የቅርስ  ጥበቃ  አስተሳሰብ  

መጎሌበቱ  ስሇማይቀር፤  የአካባቢ  ተንከባካቢ  ዴርጅትም  ተፈሊጊነት የሇውም፡፡ 

በዚህም  ሳቢያ “ የጊቤ - ሦስት “ መገንባት አዯጋው  ከአካባቢው ህዝቦችና ስነ-ምህዲር  

ይሌቅ  ሇአክራሪ  ኒዮ - ሉበራሌ  ተቋሞች  ይሆናሌ ማሇት  ነው፡፡ ሇዚህም  ነው  እነዚህ  

ሃይልች የግዴቡን  ግንባታ  በዘመቻ  መሌክ  ከማውገዝ  አሌፈው እስከ  የመንግስታቱ  

ዴርጅት  “የቅርስ  ኮሚቴ”  ዴረስ  እንዱዯርስ  ያዯረጉት፡፡ 

እዚህ ሊይ  ስሇ “ቅርስ”  ሳወሳ፤ እነዚሁ ኃይልች በአንዴ  ጎሳ አባሊት  ሊይ  

ስሊከናወኑት  አስገራሚ  ነገር  ያነበብኩትን  አስታወስኩ፡፡ …ከ60 ሺህ  ዓመታት በፊት  

ከአፍሪካ  እንዯሄደ  ይነገርሊቸዋሌ - “የጃራዋ” ጎሳ  አባሊት፡፡  በአሁኑ ወቅት  ህንዴ 

ከታይሊን ጋር  በምትዋሰንበት የቤንጋሌ  ግዛት  ይኖራለ፡፡ ምስኪኖቹ  የጎሳው  አባሊት  

በበሽታ  ቁጥራቸው  ተመናምኖ ዛሬ  በጥቂት  መቶዎች  የሚቆጠሩ  ሆነዋሌ፡፡  በአንዴ 

ጥብቅ ዯን ውስጥ  እንዯ ሙዚየም  ሉጎበኟቸው  የሚመጡ  የአዯጉ ሀገራት ቱሪስቶችን 

ፍርፋሪ እየተመገቡ  ህይወታቸውን መግፋት  የግዴ  ሆኖባቸዋሌ፡፡ ምክንያቱም  “ጊቤ - 

ሦስትን” ጨምሮ  የሀገራችንን የሌማት  ግዴቦች  የሚቃወሙት  ኃይልች፤ በጥብቅ  ዯኑ 

አካባቢ  ምንም ዓይነት   ዘመናዊ  ነገር  እንዲይሰራ በጥብቅ በመከሌከሊቸው  ነው፡፡  

… ይህ  ዕውነታም አክራሪ ኒዮ - ሉበራልቹ  እንዯ ጃራዋዎች  ሁለ፤  

በኛንጋቶሞችና በቱርካናዎች  ሊይም  ተመሳሳይ  ዴርጊት  ሇመፈጸም  የሚፈሇጉ  
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መሆኑን  በገሃዴ  የሚናገር  ነው፡፡ ይሁንና  ፍሊጎታቸው  “ማሞ ላሊ፣  መታወቂያው ላሊ”  

እንዱለት ዓይነት  መሆኑን  ማወቅ  ያሇባቸው  ይመስሇኛሌ፡፡  ሇምን  ቢባሌ፤  

የኢትዮጵያና የኬንያ  መንግስታት  በጋራ  ተጠቃሚነተ ሊይ ተመስርተው የሚያከናውኑት 

የትብብር ስራዎች  ዜጎቻቸውን  ከዴህነትና ከኋሊ  ቀርነት  ሇማሊቀቅ ቁርጠኛ ውሳኔ  

ወስነው  ዯፋ ቀና በማሇት  ሊይ የሚገኙ  በመሆናቸው  ነው፡፡  እናም  በእነዚህ  ሀገራት  

ህዝቦች  ሊይ “የጃራዋ  ጎሳ ቴክኒክ”  የማይሰራ  መሆኑን  ጽንፈኞቹ   በግሌጽ  

ሉያውቁት  ይገባሌ ባይ ነኝ፡፡  

እነዚህ  ኃይልች  “ጊቤ  - ሦስት”ን  የሚቃወሙበት  ሦስተኛው  ምክንያት  

አፍሪካዊ  የኢኮኖሚ  ትስስርን  ሇማዯናቀፍ ነው፡፡ በእነርሱ  እምነት  በአፍሪካዊያኑ 

መካከሌ  የሌማት  ትስስሩ  ከተጠናከረ፤  ሀገራቱ ሇጋራ  ተጠቃሚነት  መስራታቸው  

አይቀርም፡፡ በዚህም  ሳቢያ  የህዝብ  አንዴነትና  ቁርኝት  ይጠናከራሌ፡፡ ቁርኝቱ  

ሲጠናከር  ዯግሞ አሇመግባባትና  ግጭት ቦታ አይኖራቸውም፡፡ ክስተቶቹ  በጎረቤት  

ሀገሮች  መካከሌ ሲጠፉም ፤ ራሳቸውን ከክስተቶቹ  አንጻር  በመሰየም  የሚንቀሳቀሱት 

ጽንፈኞች  ማንነት  ይጋሇጣሌ፡፡  

ምንም እንኳን  አክራሪዎቹ  እንዱህ ዓይነቱን  ኢኮኖሚያዊ ትስስር  ሇመቁረጥ  

በሀገራቱ  ውስጥ  የሚገኙ  አንዲንዴ የፖርሊማ  አባሊትንና  ስሇ ሀገር  የማያስቡ  

ተቃዋሚ ፖሇቲከኞችን  የመጠቀም  አካሄዴን  ቢከተልም ፤ በመንግስት  ዯረጃ 

“ህዝቦቻችሁ እየተጎደ ነው፣ ሏይቃችሁም  ቀንሷሌ”   የሚሌ የቅጥፈት  ዘመቻቸው  

እውነታውን  በሚያውቀውና  ከኢትዮጵያ  መንግስት ጋር ተዯጋግፎ  የማዯግ  ራዕይ  

ባሇው  የኬንያ  መንግስት  ተቀባይነትን አሊገኙም፡፡  ሇዚህም ነው ዋነኛ  የጉዲዩ  

ባሇቤት  የሆነው  የኬንያ መንግስት  እያሇ፤ ሳይወከለ  ራሳቸውን በራሳቸው በመወከሌ 

ሇመንግስታቱ ዴርጅት ስምታ  ያቀረቡት፡፡  

ያም ሆነ  ይህ ግን፤ ኢትዮጵያ  የጀመረችውን  የዕዴገት  ጉዞ ይበሌጥ እንዱፋጠን 

በተፈጥሮ  ሀብቶቿ ሇመጠቀም  የማንንም  ፈቃዴና  ይሁንታ  የማትጠይቅ ሀገር  

መሆኗን  አክራሪ ኒዮ - ሉበራልቹ በሚገባ  ሉገነዘቡት ይገባሌ፡፡  ከዚህ  አንጻር  

የህዲሴያችን  ላሊኛው ብርሃን  ፈንጣቂ  የሆነውን  “ግቤ - ሦስትን”  ሇሌማት  ከማዋሌ  

ተግባሯ  በውሸት  መግሇጫዎች ጋጋታ  ወዯ ኃሊ  የምትሌበት  አንዲች  ምክንያት  

የሇም፡፡ “የተፈጥሮ ሀብታችሁን  አታሌሙ”  ማሇት፤  ዴህነትን  ታሪክ  ሇማዴረግ  
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በምታዯርገው  የሞት - ሽረት  ትንቅንቅ ሊይ  ያነጣጠረና  ብሔራዊ  ጥቅማችንንም  

የሚጋፉ  በመሆኑ፤ በየትኛውም  መሌኩ  ተቀባይነት  የላሇው  አስተሳሰብ መሆኑን  

እነዚህ  ወገኖች  ማወቅ  ይኖርባቸዋሌ፡፡   

የተባበሩት  መንግስታት  ዴርጅትም  ቢሆን  የነገሮችን  አካሄዴ  እንዱሁም  

የግራና ቀኙን  ዕውነታዎች  እንዯሚያገናዝብ ተስፋ  አሇኝ፡፡  ላሊው  ቀርቶ  እንዯ  

ኢትዮጵያ  ያለ ሀገራት  ዴርጅቱ  ያስቀመጠውን  የምዕተ - ዓመቱን  የሌማት  ግቦች 

ይበሌጥ  ሇማሳካት  “ግቤ - ሦስትን”  የመሳሰለ የሃይሌ  ማመንጫ  ግዴቦች  

የሚጫወቱን  አዎንታዊ  ሚና  በአዴባቡ መገንዘብ  ያሇበት  ይመስሇኛሌ፡፡ ምክንያቱም  

ዋና ዋናዎቹን “ግቦች” በተሻሇ  ሁኔታ  ዕውን  ሇማዴረግ  ያሇ በቂ የኤላክትሪክ ኃይሌ 

መሯሯጥ  በጨሇማ ውስጥ  የመዯናበር  ያህሌ  ስሇሚቆጠር  ነው፡፡   

 

 

 

 

 


