
1 
 

ውሃ የዋጠው ሰው አረፋ ይጨብጣል 
ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 04/02/14 

ታለቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ የተያዘለት ግዜ እይተጋመሰ ነው። በያዘነው 

ሳምንት ሦስተኛ ዓመቱን አስቆጥሯል።  ስራውም እንዲሁ እየተጋመሰ ነው፤ እስካሁን 32 

በመቶ ተከናውኗል። የህዳሴው ግድብ ግንባታ በግዜ ጎዳና ላይ የሚያደርገውን ጉዞ ሦስተኛ 

ዓመት፣ ግድቡን በራስ አቅም ለመገንባት ከሦስት ዓመት በፊት የገባነውን ቃል በሚያድስ 

መንፈስ እያከበርነው እንገኛለን። በተለይ መጋቢት 20ና 24 2006 ዓ/ም በአዲስ አበባ 

ስታዲየምና የግድቡ ግንባታ በሚካሄድበት ጉበባ  የተካሄዱ ዝግጅቶች በሁሉም 

ኢትዮጵያዊ ዘንድ “እንድጀመርነው እንጨርሳወለን” የሚለውን ቃለ እንናድስ የኮረኮረ ነበር 

ማለት ይቻላል። 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የተጀመረበትን 3ኛ ዓመት አስመልክቶ፣ የኢፌዴሪ 

የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት መግለጫ አውጥቶ ነበር። በዚህ መግለጫ 

ላይ ሰፈረው ሃሳብ፣ የህዳሴውን ግድብ ከመገንባት ተነሳሽነት እስከግንባታው መጀመር 

ያለውን ሂደት ወደ ኋላ ተመልሼ እንዳስብ የግድ ስላለኝ በዚህ ፅሁፍ ይህንኑ መነሻ 

አድርጌ ሃሳቤን ማቅረብ ወደጃለሁ። 

 

የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት መግለጫ “ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

በአንድ በኩል የሃገራዊ አቅማችን ውጤት ነው። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሥንተባበር የማንወጣው ዳገት እንደሌለ የሚያመለክት የመጪው 

ግዜ ብሩህ ተስፋ ሃውልት ነው።” ይላል። መግለጫው ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ያበቁንን 

ሃገራዊ አቅሞችንም በግርድፉ ይዳስሳል። ይህን በግርድፉ የተጠቀሰ አቅም በአንድ አጭር 

ፅሁፍ ለማቀረብ የሚቻለውን ያህል ጠለቅ ብዬ ልመለከተው እሞክለሁ። የኢትዮጰያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን ጉልበት በተመለከተ የተጠቀሰውንም እንዲሁ። 

 

ከሃያ ዓመት በፊት ኢትዮጵያ ከ80 በላይ የየራሳቸው ማንነት ያላቸው በሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሃገር የነበረች ቢሆንም፣ ይህን ብዝሃነት ማስተናገር የሚችል የፖለቲካ 
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ሥርአት ግን አልነበረም። ብዝሃነትን ማስተናገድ የሚችል ዴሞክራሲያዊ ሥርአት 

ባለመኖሩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ማንነታቸውን እውቅና ነፍጎ ለብሄራዊ ጭቆና 

ከዳረጋቸው ሥርአት ተላቀው ነፃነታቸውን ለማስከበር በየአቅጣጫው ወደ ትጥቅ ትግል 

ለመግባት የተገደዱበት ሁኔታበ ተፈጥሮ ነበር። በዚህ በጨቋኞችና ጭቆናን ከላያቸው ላይ 

ለማውረድ በሚታገሉ ተጨቋኞች መሃከል በተደረገ ትግል ሃገሪቱ ሰላም ረቋት ቆይታለች። 

በዚህ አኳኋን ሰላም ርቋት የቆየችው ሃገር የሰው ኃይል አቅሟንና የተፈጥሮ ሃብቷን 

ለህዝቡ ፋይዳ ባለው አኳኋን መጠቀም ሳትችል ቀርታ ነበር። 

 

ከ22 ዓመታት በፊት ግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

ለብሄራዊ ማንነተቸው ዕውቅና ነፍጎ የጭቆና ቀነበር ጭኖባቸው የነበረውን አምባገነን 

የወታደራዊ ደርግ ሥርአት ከላያቸው ላይ አሽቀንጥረው ለመጣል በቅተዋል። ይህን 

ተከትሎ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ከመበታተን ይልቅ ብሄራዊ 

ማንነታቸው ሕጋዊ ዕውቅና ተሰጥቶት፣ እርስ በርስ በመከባበርና በመቻቻል በእኩልነት  

የሉአላዊት ስልጣን ባለቤቶች ሆነው የሚኖሩባትን ሃገር - ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት 

ሪፐብሊክ ኢትዮጵያን መሰረቱ። ይህ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ የመንግስት ሥርአት 

ብዝሃነትን ያስተናገደ ሥርአት ነው። 

 

ብዝሃነትን የሚያስተናግድ ሥርአት መገንባቱ በሃገሪቱ ሠላምና መረጋጋት እንዲሰፍን 

አድርጓል። ይህ በሃገሪቱ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ሥፍራ የሚሰጠው ሥኬት ነው። ይህ ታሪካዊ 

ሥኬት ያስገኘው ውጤት ኢትዮጵያውያን ፊታቸውን ለዘመናት ተጭኗቸው የኖረውን 

ድህነት ወደመታገል እንዲያዞሩ እድል ሰጣቸው። ከፍተኛ መስዋዕትነትን በጠየቀ ትግል 

ብዝሃነትን ማስተናገድ የሚያስችል ፌደራላዊ ሥርአት መገንባቱ አሁን  ለዘመናት አብሮን 

የኖረውን በአባይ ወንዝ ውሃ ያለመጠቀም ቁጭት የሻረውን ታላቁን የኢተዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ለመገንባት ያስቻለ ቀዳሚ አቅም ነው። 

 

አንገታቸውን አስደፍቷቸው የነበረው  ተጭኗቸው የነበረው ብሄራዊ ጭቆና የወረደላቸው 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሰርተው ሃብት አፍርተው የተሻለ ህይወት 

ለመኖር ያላቸው አቅም ፈረጠመ፡፡ ቀደም ሲል የነበሩት ብሄራዊ ነፃነታቸውንም 
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ኢኮኖሚያዊ አቅማቸውንም አሳጥተዋቸው የነበሩት የመንግስት ሥርአቶች የልማት 

ተነሳሽነታቸውንም ነበር የገደሉት።  

ማንነቱ እውቅና ተነፍጎት ከሰው በታች የሚቆጠር ሰው፣ ዘር ማነዝሩ ለዘመናት በኖሩበት 

መሬት ላይ የመሬት ባለይዞታነቱና ያመረተው ምርት የባሌትነት መብቱ የተነፈገ ሰው 

እንዴት አድርጎ ነው የልማት ተነሳሽነት ሊኖረው የሚችለው? እናም ብዝሃነትን 

የሚያስተናግድ አሳታፊ ዴሞክራሲያዊ ሥርአት ሰፍኖ ጭቆናው ሲወገድ፣ የመሬቱና 

በጉልበቱ ያመረተው ምርት ሙሉ ባለቤት መሆኑ ሲረጋገጥ የልማት፣ የመበልፀግ፣ የተሻለ 

ህይወት የመኖር ፍላጎቱ ተቀሰቀሰ። 

 

ብዝሃነትን ያስተናገደውና አሳታፊ ዴሞክራሲን ያሰፈነው የኢፌዴሪ የመንግስት ሥርአት 

የመጀመሪያው የልማት እርምጃው አብዛኛው የሃገሪቱ የሰው ኃይል _ ከ80 በመቶ በላይ 

የተሰማራበት ገጠርና ግብርና ነበር። ይህን ሰፊ የሰው ኃይል፣ በአርሶአደሩ እጅ ያለ 

መሬትና በየአካባቢ ያለን ውሃ በመጠቀም አረሶአደሩ በምግብ ራሱን እንዲችል፣ ገቢው 

እንዲድግና ሃብት እንዲያፈራ፣ በዚህም በምግብ ራስን ከመቻ አልፎ የተሻለ ሕይወት 

እንዲኖር፣ በመጨረሻም አገራዊ የካፒታል ክምችት መፍጠር ላይ ያተኮረ ነበር።  

 

ለዚህ ፖሊሲ ተግባራዊነት አርሶ አደሩ በይዞታው ስር ባለው አነስተኛ ማሳ ላይ 

ምርታማነቱን እንዲያሳድግ፣ የረጅም ግዜ ድህነት ያሰከተለውን የካፒታል እጥረት የወለደ 

የድሀነት ኡደት ለመስበር የብድር አቅርቦት ተዘጋጀ። እጅግ ኋላቀር የነበረውን 

የአመራረት ስልት ለመቀየር የባለሙያ ድጋፍና የተሻለ የምርት ግብአት (ማዳበሪያና 

ምርጥ ዘር) ቀረበለት። እነዚህ አመቺ ሁኔታዎች የአርሶ አደሩን ምርታማነት በማሳደግ 

የዛኑ ያህል ገቢውም እንዲያድግ አደረጉ። የአርሶ አደሩ ህይወትም የዛኑ ያህል መሻሻል 

ማሳየት ጀመረ። 

 

በአሁኑ ግዜ በገጠሪቱ ኢትዮጰያ የሚኖረው አርሶ አደር የኑሮ ሁኔታ ቀደም ሲል ከነበረው 

ጋር ሲነፃፀር በእጅጉ ተለውጧል። አሁን አርሶ አደሩ የተሻለ የመኖያ ቤት መገንባት 

ችሏል፤ ከሳር ክዳን ቤት ወጠቶ የቆርቆሮ ክዳን ቤት ውስጥ መኖር ከጀመረ አመታት 

ተቆጥረዋል። አሁን አርሶ አደሩ ወትሮ እንደነበረው ከከብት ጋር አንድ ቤት ውስጥ 

የሚኖርበት ሁኔታ ተቀይሯለ። ለከብቶቹ የተለየ በረት የመስራት አቅም ተፈጥሮለታል። 
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አሁን አርሶ አደሩ ወትሮ አንደነበረው ቀደም ሲያሰፋው ምን አይነት ጨርቅና ቀለም 

እንደነበረው መገመት እስኪያዳግት የተለያየ ቀለማት ባሉት እራፊ የተጣጣፈ ዲሪቶ 

ቆምጣና እጀጠባብ መለበስ ከተወ አመታት ተቆጥረዋል። አሁን ያለተጣጣፈና ፀዱ 

መልበስ፣ ጫማና ካልሲ መጫማት ችሏል። ወትሮ እንደነበረው መደብ ላይ መቀመጥ፣ 

መደብ ላይ መተኛት ከተወ ከራርሟል። ለመቀመጫው ወንበር፣ ለመደገፊያው ጠረጴዛ፣ 

ለመኝታው አልጋና ፍራሽ መግዛት ችሏል። 

 

አርሶ አደሩ አሁን ምግቡን የፋብሪካ የፍጆታ ምርት በሆነው የምግብ ዘይት፣ ቡናውን 

በስኳር አጣፍጦ መመገብና መጠጣት ጀምሯል። ድሮ እነዚህን የፍጆታ ምርቶች ምናልባት 

ምርት እንደሰበሰበ ባሉት አንድ ሁለት ሳምንታት ይጠቀምባቸው እንደሆን እንጂ የዘውትር 

ፍጆታዎቹ አልነበሩም። አሁን ከተማ ሲወጣ የአገሪቱ የቢራና ወይን ፋብሪካዎች 

ያመረቷቸውን ባለ ጣእም ቢራዎችና የወይን ጠጆች እየተጎነጨ ዘና የሚልበት ደረጃ ላይ 

ደርሷል። ድሮ በሩቁ እያየ ያልፋቸው የነበሩት ቡናቤቶችና ሆቴሎች ዛሬ ለአረሶ አደሩም 

አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። 

 

ከዚህም ያለፉ አርሶ አደሮችም አሉ። አሁን አሁን በመቶ ሺሆችና በሚሊየኖች የሚለካ 

ሃብት ያፈሩ ባለፀጋ አርሶ አደሮችን መመልከት የተመደ ነው። የጭነትና የህዝብ 

ማመላለሻ ካሚዮኖች፣ በአጥቢያቸው በሚገኙ ከተሞች የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ 

ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ባለቤት መሆን የበቁ አርሶ አደሮች ቁጥር ቀላል አይደለም። 

ለእግራቸው የቤት መኪና፣ ሞተር ሳይክል የገዙም አሉ። ምርታማነታቸውን ለማሳደግ 

የውሃ መሳቢያ ሞተርና ጄኔረተር የሚጠቀሙ አርሶ አደሮችን መመልከት እንገዳ መሆን 

ካቆመ ከራርሟል። በከተማ የሚከራዩ የመኖሪያና የንግድ ቤቶች ያስገነቡ አርሶ አደሮችም 

ሞልተዋል። በአስር አመታት ውስጥ ከምንም ተነስተው ወደሃገር በቀል ኢንቨስተር 

ባለሃብትነት የተሸጋገሩ በርካታ በለፀጋ አርሶ ቸደሮች በበገጠሪቱ ኢተዮጵያ ተፈጥረዋል። 

 

የአርሶ አደሩ ገቢ ማደግ በአርሶአደሩ ኑሮ መለወጥ ብቻ የተገደበ አይደለም። ገቢያቸው 

ያደገ በሚሊየን የቆጠሩ አርሶ አደሮች በሃገሪቱ ትልቅ የገበያ አቅም ፈጥረዋል። ይህ ንግድ 

እንዲስፈፋ ምክንያት ሆኗል። አሁን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ማንኛውንም አይነት 
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ምርት መግዛት ይቻላል። ድሮ ግን ከተወሰኑ የፍጆታ ምርቶች ውጭ መግዛት የፈለገ ሰው 

ወደ ክፍለሃገሩ ዋና ከተማ አለያም ወደአዲስ አበባ ለመምጣት ይገደድ ነበር። የአርሶ 

አደሩ ገቢ ማደጉ ገበያ ወደ ሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች እንዲስፋፋ አድርጓል።  

 

ይህ የገበያ መስፋፋት የነጋዴውንና የአምራቹን ትርፋማነት በመጨመር ትልቅ 

የኢንቨስትመንት አቅም ፈጥሯል። የግብርናው ዘርፍ በዚህ አኳኋን ሃገራዊ የካፒታል 

ክምችት መፍጠር አስችሏል። በየክልሉ፣ በየዞኑና ወረዳ ከተሞች ትላልቅ ሆቴሎችን፣ 

የዱቄት ማምረቻን የመሳሰሉ አነስተኛ ፋብሪካዎችን፣ ዘመናዊ የንግድ ሕንፃዎችን 

ማስገንባት የቻሉ ቀደም ሲል አነስተኛ ደረጃ ላይ የነበሩ ነጋዴዎች የተፈጠሩት የግብርናው 

እድገት በፈጠረው የካፒታል ክምችት ነው። በአጠቃላይ ይህ በገጠርና በግብርና ላይ 

ያተኮረ የልማት ፖሊሲ፣ ሃገሪቱ ባለፉ አስር አመታት ላስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት 

ከፍተኛውን አስተዋፅአ አበርክቷል። 

 

መንግስት የተከተለው የልማት ፖሊሲ በገጠርና ግብርና ላይ ብቻ ያተኮረ አልነበረም። 

ከተማዎችን ማሳደግና የከተሜውን ሕይወት ማሻሻል የሚያስችሉ ፖሊሲዎችም ተነድፈው 

ተግባራዊ ተደርገዋል። ካለፉ ጨቋኝ አምባገነን ስርአቶች የተወረሰውን ስር የሰደደ የከተማ 

ስራ አጥነት ችግር ለማቃለል የተቀረፀው ፖሊሲና የተወሰደው እርምጃ ተጠቃሽ ነው። 

የመስራት አቅምና ፍላጎት ያላቸው በሚሊየን የሚቆጠሩ የከተማ ነዋሪዎች መንግስት 

ባመቻቻው የአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ተደራጅተው በተለያየ የምርትና የአገልግሎት 

ስራ ላይ ተሰማርተዋል።  

 

በአነስተኛና ጥቃቅን ለተደራጁ ዜጎች የብድር አቅርቦት፣ የሙያ ድጋፍ እንዲሁም 

የማምረቻና አገልግሎት መስጫ ቦታ ተመቻችቷል። በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት 

ከተደራጁ ዜጎች መሃከል ከምንም ተነስተው በመቶ ሺሆች፣ በሚሊየኖች የሚለካ ሃብት 

ለማፍራት የበቁ በርካቶች ናቸው። ከአነስተኛና ጥቃቅን ወደኢንቨስተር ባለሃብትነት 

የተሸጋገሩ በርካቶች ናቸው። 

 

በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከተሞችን አንድ ትልቅ ዎርክ ሾፕ 

አስመስሏል የተባለለት የመሰረተ ልማትና የህንፃዎች ግንባታ _ የኮንስትራክሽን ልማት 
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በሚሊየን ለሚቆጠሩ ስራ አጥ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። ከመቼውም ግዜ በበለጠ ሁኔታ 

በአጭር ግዜውስጥ በአገልግሎት ዘርፍ _ ሆቴሎች፣ ምግብቤቶችና መሰለ ተቋማት፣ 

የኢንተርኔትና ተዛማጅ አገልግሎቶች፣ የተለያየ ደረጃ ያላቸው የግል የትምህርትና የጤና 

ተቋማት፣ የደህንነት ጥበቃ አገልግሎት፣ መዝናኛዎች ወዘተ በከተማዎች አካባቢ ለበርካታ 

ዜጎች ሰፊ የስራ እድል ፈጥረዋል። በከተማዎች አካባቢ የሚታየው ፈጣን እድገት እስካሁን 

በተጨባጭ ከፈጠረው የስራ እድል በተጨማሪ በወጣቶች ውስጥ ለወደፊት ስራ የማግኘትና 

የተሻለ ሕይወት የመኖር ተስፋ ፈጥሯል። 

 

በገጠርና በከተማ የዜጎች ገቢ ማደግ የፈጠረውን ከፍተኛ የፍጆታና የመገልገያ ምርቶች 

የመሸመት ፍላጎት (የገበያ ፍላጎት) የሚያሟላ አቅርቦት ለመፍጠር መንግስት የኢንደስትሪ 

ልማት ፖሊሲ ነድፎ ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛል። ለዚህ ተገባራዊነት የሃገር ውስጥና 

የውጭ ባለሃብቶች በኢንደስትሪውና በሰፋፊ ግብርና ኢንቨስትመንት ላይ እንዲሰማሩ 

የሚያስችል ሁኔታዎች ተመቻቸተዋል። የግል ባለሃብቶች ሊሰማሩበት አቅምና ፍላጎት 

በሌላቸው የስኳር ፋብሪካን በመሳሰሉ ፕሮጀክቶች ላይ ደግሞ መንግስት ኢንቨስት 

አድርጓል።  

 

በዚህ መሰረት በርካታ የሃገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮች በተለያዩ የኢንደስትሪና 

የግብርና ዘርፎች ላይ ተሰማርተዋል። በተለይ ተጨባጭ ለውጥ ያሳዩት የጨርቃጨርቅና 

ከግብርናውም የአበባ እርሻ ኢንቨስትመንቶች ተጠቃሾች ናቸው፡፡ በዚህ ረገድ 

የተመዘገበው ውጤት ቀደም ሲል ከነበረው ጋር ሲነፃፀር የሰማይና የምድር ያህል የተራራቀ 

ቢሆንም አሁንም ብዙ ይቀረዋል። 

 

በአጠቃላይ ከላይ የተጠቀሱት በገጠርና በከተሞች የተመዘገበው ድንቅ የኢኮኖሚ እድገት 

በመንገድ፣ በኃይል ማመንጫ፣ በቴሌኮምኒኬሽንና ሌሎችም መሰረተ ልማቶች ከተመዘገበው 

እድገት ጋር ተዳምሮ ከሦስት አመት በፊት ታላቁን የኢትዮጰያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

ለማስጀመር ያስቻለ ትልቅ አቅም ፈጥሯል። 

 

ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌትሪክ ማመንጫ ግድብ ለመገንባት ያስቻለ አቅምና 

ተነሳሽነት የፈጠረውን በተለያየ ዘርፍ የተመዘገበ የኢኮኖሚ እድገት ለማሰቀጠል፣ 
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በትምህርት ስልጠና የልማት አቅም ያለው ዜጋ ለመፍጠር አስፈላጊ በመሆኑ ለትምህርት 

ልዩ ትኩረት ተጠጥቷል።  ጤና ከሰዎች በህይወት የመኖር ፍላጎት የመነጨውን በህይወት 

የመኖር መብት እውን ለማድረግ ወሳኝ ከመሆኑ በተጨማሪ ጤና ለምርታማነት ወሳኝ 

በመሆኑ ለጤናውም ዘርፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል። በእነዚህ ዘርፎች ባለፉ ሃያ አመታት 

የተገኘው ውጤት ከዚየያ ቀደም በመቶ አመት ከታየው የሚበልጥ ነው። በእነዚህ ዘረፎች 

የታዩት እድገቶች  ላይ በተለያየ ግዜ በተደጋጋሚ በአሃዝ የተደገፈ መረጃ ሲቀርብ ስለቆየ 

ዝርዝር ጉዳይ ውስጥ መግባት አስፈላጊ መስሎ ስላልታየኝ በዚሁ እተወዋለሁ። 

 

የህዳሴው ግድብ የእነዚህ ሁሉ ባለፉ ዓመታት የተመዘገቡ ሃገራዊ የልማት ስኬቶች 

የፈጠሯቸወ አቅሞች ውጤት ነው። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


