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ውሃ የዋጠው ሰው አረፋ ይጨብጣል 
ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 04/02/14 

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ያለፉ ሃያ አመታት የፖለቲካ ድልና የልማት ስኬቶች 

የፈጠሩት አቅም ውጤት መሆኑን በክፍል አንድ ጽሁፍ ተመልክተናል። በዚህ ጽሁፍ 

ደግሞ የህዳሴው ግድብ  በራሱ ለቀጣይ ልማት የሚሆን አቅም መፍጠሩንና ተያያዥ 

ጉዳዮችን እንመለከታለን።  

 

ማንም በኢትዮጰያ አቅም ይገነባል ብሎ ያልጠበቀውን 80 ቢሊየን ብር ገደማ የሚፈጀውን 

በጻለም ላይ እስካሁን ከተገነቡ ግዙፍ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነውን የህዳሴውን ግድብ 

በራሳችን አቅም ለመገንባት መነሳታችን፣ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

ከተባበርን ልንሰራው ያምንችልው ምንም ነገ እንድማይኖር አሳይቷል። ይህ በቀጣይ 

የአገሪቱ እድገት ሂደት ለምናከናውናቸው ግዙፍ ፕሮጀክቶች ትልቅ የይቻላል እምነት 

የሚፈጥር ስንቅ ሆኖናል። 

 

የባለፉ ሃያ አመታት ስኬቶቻችን ውጤት የሆነውና ተመልሶም ለቀጣይ ልማት የአቅም 

ስንቅ የሆነን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ለማሰጀመር የዛሬ ሦስት አመት 

የመሰረት ድንጋይ ሲጣል፣ ከሕፃን እስከ አረጋዊ በሃገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ 

ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ትልቅ የመነሳሳት ስሜት ተፈጥሮ 

እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። 

 

የኢፌዴሪ የመንግስት ከሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት የህዳሴው ግድብ የተከመረበትን 

ሦስተኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ፣ ይህን በሕዝቡ ውስጥ 

የተቀሰቀሰ  “የይቻላልና የእንሰራዋለን” ታላቅ ሕዝባዊ ስሜት ጥሩ አድርጎ ስለገለፀው  

እንዳለ ልጠቅሰው ወድጃለሁ። 

 

ሕፃናት በማይታመን ግልፅነትና ተስፋ፣ አረጋውያን በቁጭት በተሞላ ያለፈ ታሪክ 

ትውስታና በቀሪ ግዜያቸው በፍጥነት እየተለወጠች ያለች ሃገር ማየት መቻላቸው 
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በፈጠረባቸው የደስታ ሲቃ ታጅበው ወደጎዳናዎችና አደባባዮች የተመሙበት ሁኔታ 

መቼም የሚዘነጋ አይደለም። 

 

ወጣቱ ትውልድ በእርሱ ዘመን በመፈጠር ላይ ባለች አዲስ ሃገር ውስጥ በአፍላ ጉልበቱ 

የመሳተፍ ታሪካዊ እድል ባለቤት ከመሆኑ ባሻገር የነገዋን የበለፀገች ሃገር ከወዲሁ በራሱ 

ጥረት መፍጠር መጀመሩ በፈጠረለት የመነሳሳት መፈስ ‘ሆ!’ ብሎ የወጣበት ሁኔታ 

ትርጉም የሚሰጠው ነው። ከዳይስፖራውም ቀላል ግምት የማይሰጠው ኢትዮጵያዊና 

ትውልደ ኢትዮጵያዊ በባዕድ ሃገር ከሃገሩ ነባር ገፅታ ጋር ተያየዞ ይጠራበትና ይታይበት 

የነበረው አሸማቃቂ ዕይታ በአይኑ ስር እየተለወጠች ባለች ሃገር ሳቢያ የሚቀየርበት የአዲስ 

ዘመን ብስራት መሆኑን በመረዳት፣ በአንድ በኩል ለዘመናት በተከማቸ ቁጭት፣ በሌላ 

በኩል ደግሞ በተጀመው የህዳሴና ብሩህ ዘመን መንፈስ መነቃቃት ታግዞ ድጋፉን 

ለመግለፅ የተንደረደረው ገና ከጅምሩ ነበር። 

 

ዘንድሮ የግድቡ ግንባታ ‘ሦስተኛ ዓመት ሲከበርም ይሄው በመንግስት ኮሚዩኒኬሽን 

ጉዳዮች መግለጫ ላይ የሰፈረው የህዝብ ስሜት ዳግም ተንፀባርቋል። 

 

የሚያስገርመው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የዚህ አይነት ታላቅ የመነሳሳት ስሜት 

ፈጥሮ የነበረው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጀመር የጎመዘዛቸው 

ኢትዮጵያውያንም መኖራቸው ነው። እነዚህም በተቃዋሚ ፖለቲካ ጎራ የተሰለፉ ጥቂት 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው። 

 

ብዙዎቻችን እንደምናስታውሰው፣ የህዳሴው ግድብ ግንባታ በተጀመረ ማግስት “መንግስት 

የግድቡን ግንባታ ያስጀመረው የአረብ ሃገራት አይነት ህዝባዊ እንቅስቃሴ እንዳይነሳ 

የህዝቡን ትኩረት ለማስቀየር ነው” ሲሉ በይፋ ተናግረዋል። “በሌለ አቅም በድንገት 

በታሰበ እቅድ ላይ የተመሰረተ ጨወታ እንጂ ሊፈፀም የሚችል አይደለም” በመለት 

እንደማይሳካ ያሟረቱም ነበሩ።  

 

ያም ሆነ ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ ግድቡን ማስገንባት ጀምሯል፤ በእርግጠኝነት 

ያስጨርሰዋልም። አይሳካም ሲሉ ያሟረቱትን ተቃዋሚዎች ግን ታሪክ ይታዘባቸዋል። 
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የተቃዋሚዎቹ አቋምና ሟርት ሕዝቡ የህዳሴውን ግድብ ለመገንባት ያሳየው ድንቅ 

መነሳሳት ላይ ውሃ ለመቸለስ የተደረገ ነው። ሕዝቡ ይህን በሚገባ ተገንዝቧል። ጆሮ 

ነፍጓቸው  ሃገራዊ መግባባት ፈጥሮ በአንድ ድምፅ ግድቡን ወደመገንባት የተሸጋገረው 

ለዚህ ነው።  እነዚህ ተቃዋሚዎቸ ስልጣን ላይ ከመፈናጠጥ ፍላጎት ውጭ ለሕዝቡ ኑሮ 

መሻሻል፣ ለሃገሪቱ ዘላቂ እደገት ምንም ደነታ የሌላቸው መሆኑን ያመለከተ ነው። 

በመሆኑም ብዙዎቸ አብዝተው ታዝበዋቸዋል። 

 

የህዳሴው ግድብ ግንባታ በተበሰረበት ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብን ለአመፅ እንዲነሳ 

የገድ የሚል አንዳችም ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ነባራዊ ሁኔታ አለነበረም። የህዝብ አመፅ 

አንድ የዓለም አካባቢ ተፈጠሮ እንደአንበጣ በንፋስ ወደሌላ ሃገረ አይሄድም። ወይም እንደ 

ወረርሽኝ በሰው ንክኪ ከሃገር ወደሃገር አይዛመትም። ሕዝባዊ አመፅ እንዲቀሰቀስ 

የሚያደርገው በተጨባጭ ያለ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ነባራዊ ሁኔታ ነው። ይህ ደግሞ 

በተጨባጭ አልነበረም። እናም ህዝባዊ አመፁ የነበረው በምርጫ ወደስልጣን መምጣት 

የሚያስችል የህዝብ ድጋፍ የሌላቸውና ወደስልጣን ለመምጣት አንዳች ተአምር የሚጠባበቁ 

የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮቸ አእምሮ ውስጥ ብቻ ነበር። 

 

“የህዳሴው ግድብ ሳይታሰብ በድንገት የታቀደ ነው” የሚለውም እንዲሁ ከቅዠት የተለየ 

አይደለም። ይህን የተናገሩት ተቃዋሚዎች “የግድቡ ግንባታ ለገዢው ፓርቲ የህዝብ ድጋፍ 

ሊያስገኝ ይችላል” የሚል ድንጋጤ ያደረባቸው ናቸው። ተቃዋሚዎቹ ጥቃቅን የህዝብ 

ስሜት የሚኮረኩሩ እንደ ጭድ እሳት ለጥቂት ቀናት ቦግ ብለው የሚጨልሙ ሰሞነኛ 

አጀንዳን ከማሳደድ ያለፈ ሩቅ አስበው ስለማያውቁም  ሊሆን ይችላል ይህዳሴው ግድብ 

የአንድ ሰሞን ድንገተኛ እቅድ የመሰላቸው። ግድቡ ግን በጥንቃቄ ታስቦበት፣ ሊያጋጥሙ 

የሚችሉ ተግዳሮቶችና መልካም አጋጣሚዎች ከግምት ገብተው የታቀደ ነው። ለዚህ 

አስረጅነት ሩቅ ሳንሄድ ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የዛሬ ሦስት ዓመት የግድቡ የመሰረት 

ድንጋይ በተጣለበት ወቅት ያደረጉትን ንግግር መጥቀስ ይቻላል። 

 

መለስ ዜናዊ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር፤ 
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 . . . ግድቡን ለመስራት ብድርና እርዳታ እንዳናገኝ የተለያዩ ኃይሎች ባደረጉት ከፍተኛ 

ርብርብ ምክንያት የፕሮጀክቱን ወጪ ለመሸፈን የሚተባበረን ሃገር ወይም ተቋም ማግኘት 

አልቻልንም። ስለሆነም ወጪውን ብቻችንን ከመሸፈን አልፈን በራሳችን ቁጠባ ለመሸፈን 

የምንገደድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። 

 

የፕሮጀክቱ የገንዘብ ወጪ ከ3 ነጥብ 3 ቢሊየን ዩሮ በላይ ወይም ከ78 ቢሊየን ብር በላይ 

በመሆኑና ከዚህ ፕሮጀክትም ባሻገር ሌሎች በራሳችን ወጭ ልንሸፍናቸው የሚገቡን በርካታ 

ፕሮጀክቶች በመኖራቸው፣ ወጪውን መሸፈን እጅጉን እንደሚከብደን ጥርጥር የለውም። 

ሸክሙን ለማቃለል፣ ያደረግነው ጥረት ስላልተሳካና ያለፉት ሃምሳ አመታት ታሪካችን 

እንደማይሳካ ያረጋገጡልን በመሆኑ የሚኖረን አማራጭ አንድም ግድቡን አለመስራት ነው፣ 

አለበለዚያ እንደምንም በራሳችን መሸፈን ነው። 

 

ከእነዚህ ከባድ ሁለት አማራጮች መሃከል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ የትኛው እንደሚሆን 

ግልፅ ነው። በተለመደው ወኔው ‘ምንም ያህል ደሃ ብንሆንም ድህነታችንን ለማስወገድ 

ማንኛውንም መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ መሰራት አለበት’ 

እንደሚል ለአፍታም ያህል አልጠራጠርም። 

 

እንዲህ አይነት ቁርጠኝነት ተኪ የሌለው ኃይላችን ቢሆንም፣ ብቻውን  ግን በቂ 

አይደለም። ቁርጠኝነት ወደ ተጨባጭ የልማት ፋይናንስነት እንዲሸጋገር ከተፈለገ የቁጠባ 

ባህላችንን በማዳበር የፋይናንስ አቅማችንን ማጠናከር ይገባናል። 

 

መንግስት ገቢውን በማሻሻልና ወጪውን በመቆጠብ ፕሮጀክቱን ለማስፈፀም የበኩሉን 

ድርሻ ይጫወታል። የሃገራችን ባንኮች የህዝቡን ቁጠባ በማሰባሰብ የበኩላቸውን ድርሻ 

እንደሚወጡም ይጠበቃል። ከዚህም ባሻገር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ታሪካዊ ግድብ 

ለመስራት የበኩሉን ቀጥተኛ ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል። መንግስት ለዚህ የተመቻቸ 

ሁኔታ ለመፍጠር አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። 

 

5 በመቶ ዓመታዊ ወለድ የሚከፈልበት የህዳሴ ግድብ ቦንድ አዘጋጅቶ ለመሸጥ አቅዷል። 

ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቦንዱን እንደአቅሙ በመግዛት፣ በአንድ በኩል ገቢውን ለማሻሻልና 
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ከወለዱ ተጠቃሚ ለመሆነ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን ታላቅ ግድብ ከዳር ለማድረስ 

የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል። 

 

በመሆኑም የዘመናት የልማት ህልማችንን እውን ለማድረግ፣ መላው የሃገራችን 

አርሶአደሮች፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ ባለሃብቶችና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቦንድ 

ግዢው ዘመቻ እንደሚሳተፉ እምነቴ የፀና ነው። 

 

ብለዋል። 

 

ይህ የታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ንግግር የግድቡን ግንባታ የተቃዋሙ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች እንዳሉት የግድቡ ግንባታ በድንገት የተወሰነ ሳይሆን ሁሉም አቅጣጫዎች 

ታይተው፣ በሰከነ አዕምሮ በተጨባጭ  ተግባራዊ ሊሆኑ የሚችሉ አማራጮች ተለይተው 

የተወሰነ መሆኑን በግልፅ ያሳያል። 

 

ታላቁ የኢትዮጰያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በአገር ውስጥ ከተቃዋሚዎች ከተሰነዘረበት 

አፈራሽ አካሄደ በተጨማሪ በተለይ ከወደግብፅ የግንባታ ሂደቱን ለማደናቀፍ የተለያዩ 

እርምጃዎች ተወስደዋል። የግብፅ ፖለቲከኞች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአገራቸው 

ምንም ተፅእኖ እንደማይኖረው ግልፅ በሆነ ቋንቋ ቢነገራቸውም፣ ዋስትና ይሆናቸው ዘንድ 

ግድቡ በግብፅና ሱዳን ላይ ሊያደርስ የሚችለው ተፅእኖ ካለ ይህን የሚመረምር ከሶስቱም 

ሃገራት ( ኢትዮጵያ ፣ ሱዳንና ግብፅ) የተወጣጡ እንዲሁም ዓለም ፀቀፍ ባለሙያዎች 

የተካተቱበት የባለሙያዎች ቡድን እንዲቋቋም በኢትዮጵያ አነሳሽነት ጥናት አድርጎ 

ሪፖርት ቢያቀርብም እስካሁን በጀ ሊሉ አልቻሉም። የህዳሴው ግድብ ላይ ያላትን አቋም 

የመለወጥ ፍላጎት አላሳየችም።  

 

የግብፅም ባለሙያዎችም የተካከተቱበት ዓለም አቀፍ ቡድን ያቀረበው ምክረ  ሃሳብ ላይ 

ተወያይቶ ተግባራዊ ለማድረግ ተጀምሮ የነበረውን ድርድር ግብፅ የተለያዩ ሰንካላ 

ምክንያቶችን በማቅረብ እንዲቋረጥ አድርጋለች። ይግድቡ ግንባታ ግን ለደቂቃም 

አልተቋረጠም። 
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ግድቡ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ በመሆኑ በሱዳንና ግብፅ ላይ ምንም አይነት አሉታዊ 

ተፅእኖ የማያሳድር ከመሆኑ በተጨማሪ፣ ግብፅና ሱዳንን ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው መሆኑ 

የግድቡ የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት እለት ጀምሮ ሲገለፅ ቆይቷል። ይህ የኢትዮጵያ 

አቋም ድንገተኛና ለማሰተባበያነት ግድቡ ከተጀመረ በኋላ የተነገረ ሳይሆን እውነትና 

ታስቦበት የተደረገና የተነገረ ነው። ይህን ለማሳየት አሁንም ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ 

የግድቡ የመሰረት ድንጋይ በተጣለበት ወቅት ካደረጉት ንግግር ላይ ለአስረጂነት 

እጠቅሳለሁ። መለስ ዜናዊ ባደረጉት ንግግር ይህን ጉዳይ በተመለከተ፤ 

 

የዚህ ታላቅ ፕሮጀክት ጥቅም በኢትዮጵያ ብቻ የተወሰነ አይደለም። ሁሉንም 

ጎረቤቶቻችንን በተለይ የታችኛው ተፋሰስ ሃገራት የሆኑትን ሱዳንና ግብፅን በእጀጉ 

የሚጠቅም ነው። 

 

ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቀ ወንዙ ይዞት ይሄድ የነበረው ደለል ሥለሚቆም በሱዳንና ግብፅ ያሉ 

ግድቦች፣ በተለይም በደለል እየተሞላ የውሃ መጠኑ በጣም የቀነሰው የሱዳን የሮሳሪስ ግድብ 

ከዚህ አደጋ ነፃ ይሆናል። ለዘመናት በአባይ ውሃ ሙላት ሲጥለቀለቁ የነበሩ አካባቢዎች 

በተለይም የሱዳን አካባቢዎች ግድቡ ሲጠናቀቅ ለአንዴና ለመጨረሻ ግዜ ከዚህ ነፃ 

ይሆናሉ።  

 

ከግድቡ የሚገኘው ኃይል ከራሳችንም አልፎ ለጎረቤት ሃገሮች በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርብ 

ስለሆነ ግብፅና ሱዳን ከዚህ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ግድቡ በተለይ በግብፅና ሱዳን 

አካባቢ በሚያልፈው የወንዙ ዙሪያ የሚታየውን ከፍተኛ የውሃ ትነት ቀንሶ ዓመቱን ሙሉ 

የተስተካከለ የውሃ ፍሰት እንዲኖር ሥለሚያደርግ በወንዙ ተጋሪ ሃገሮቸ  መሃከል በውሃ 

አጠቃቀመ ዙሪያ የሚታዩ ልዩነቶችን የሁሉንም ሃገሮች ጥቅም በሚያስጠብቅ አኳኋነ 

ለመፍታት ያስችላል። 

 

ጥቅሙ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም አጎራባች ሃገሮች በተለይ ሱዳንና ግብፅ ጭምር 

በመሆኑ ፍትህ የሰፈነበት ሁኔታ ቢኖር፣ የግድቡን ወጪ ሦስቱም ሃገሮች ሊሸፍኑ በተገባ 

ነበር። እያንዳንዱ ሃገር ከግድቡ በሚያኘው ጥቅም ልክ ወጪውን ይሸፍን ቢባል፣ ሡዳን 
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ቢያንስ የወጪውን 30 በመቶ፣ ግብፅ ደግሞ የወጪውን 20 በመቶ መሸፈን በተገባቸው 

ነበር። 

 

ይሁንና በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ እንዲህ አይነት ገንቢና ፍትሃዊ አሰራር እስካሁን 

ድረስ ሊሰፍን አልቻለም። በመሆኑም ወጪውን በሙሉ ኢትዮጵያ ለመሸፈን የተገደደችበት 

ሁኔታ ተፈጥሯል። 

 

ነበር ያሉት። 

 

የሡዳን መንግስት እውነታውን ተገንዝቦ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ የደገፈ ቢሆንም፣ 

ባለፉት ፆስት አመታት የተፈራረቁት የግብፅ መንግስታት ግን የግድቡን ግንባታ ማስቆም 

ያስችላል ያሉትን ሁሉ ለማድረግ እየተፍጨረጨሩ ነው።  

የሚገርመው የግብፅ የውሃ ባለሙያዎች ከፖለቲከኞቹ በተቃራኒ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 

የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ በግብፅ ላይ ምንም ጉዳት እንደማያሰከትል እየተናገሩ 

መሆኑ ነው። በቅርቡ አንድ የካይሮ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ከግብፅ የመንግስት ቴሌቪዥን ጋር 

ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ይህንኑ መናገራቸው ይታወሳል። ባለፈው ሳምንት ደግሞ ሪቻርድ 

ቱትዊለር  የተባሉ በካይሮ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የውሃ ባለሙያ “ኢትዮጵያ የአባይን የውሃ 

ፍሰት በጎላ ደረጃ ታቆመዋለች የሚለው የማይመስል ነው። ኢትዮጵያ ከግድቡ 

የምትፈልገው የኤሌትሪክ ኃይል ነው። የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድብ ደግሞ ውሃውን 

ካላሰለፈ ኃይል ማመንጨት አይችልም። የሱዳን መንግስት የግድቡን ግንባታ ደግፋል፡፡ 

ይህ የሆነው ግድቡ ወደ ሱዳን የሚፈሰው ውሃ ላይ የጎላ ተፅእኖ የማያስከትል መሆኑ ነው” 

ብለዋል። 

የህዳሴውን ግድብ የሚቃወሙት  ባልሰከነችው ግብፅ ስልጣን ላይ የሚወጡት ፖለቲከኞች 

ብቻ ናቸው፡፡ እንደግግብፃውያን የውሃ ባለሙያዎች እምነት የግብፅ ባለስልጣናት ይህን 

የሚያደርጉት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው። ብቅርቡ ይፋ የሆነ አንድ ዜና  “ከዓለም 

አቀፍ ማህበረሰብና ከውሃ ባለሙያዎች የግድቡ ግንባታ በግብፅ ላይ ምንም ጉዳት 

እንደማያስከትል ማረጋገጫ እየተሰጠ ቢሆንም፣ አንዳንድ ጦርነት ናፋቂ የግብፅ 
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ፖለቲከኞች ኢትዮጵያና ሌሎች የላይኛው የተፋሰሱ ሃገራት ላይ ተፅእኖ ለማሳደር 

እየተንቀሳቀሱ ነው። የተወሰኑ የግብፅ ጄነራሎች በስውር ደቡብ ሶማሊያና ኦጋዴን አካባቢ 

አማፅያንን የማስታጠቅና ፀረ ኢትዮጵያ አመለካከቶችን የመቀስቀስ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ 

ታይተዋል” ሲል ዘገቧል። 

ግብፅ ምንም አይነት አቋም ብትይዝ፣ ኢተዮጵያ ባለፉ ሃያ ዓመታት የተቀዳጀቻቸው 

የፖለቲካና የኢኮኖሚ እድገት ስኬቶች የወለዱትን ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌትሪክ 

ማመንጫ ግድብ ግንባታ ማስቆም አትችልም፡፡ የግብፅ መፍጨርጨር ኦሮሞዎች  “namni 

bishaan liqimse hoommach qaqqabbataa/ውሃ የዋጠው ሰው አረፋ ይጨብጣል” 

እንደሚሉት ከመፍጨርጨር ያለፈ የትም የማያደርሳት መሆኑም ግልፅ ነው። 

እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን።  

 


