
ታሪክ ሰሪው ትውልድ 
 

 
ልክ ከዛሬው ዕለት ሁለት ዓመት መጋቢት 2003 ዓ/ም የሰሜን አፍሪካ አገሮች ለዘመናት 

በየአገሮቻቸው ሲያንገሸግሻቸው የነበረውን የአንባገነናዊ ስርዓታት ከትክሻዎቻቸው 

አሽቀንጥረው ለመጣል በየጎደናዎቻቸው እልህ አስጨራሽ ትግል በማድረግ ላይ ነበሩ፡፡ ጉዳዩ 

ይመለከተናል፣ በኛም አገር ላይ በደሉ አለብን በማለት አደባባይ የወጡ የመካከለኛ ምስራቅ 

አገሮችም ወጉ ይድረሰን በማለት ከጥር ወር ጀምረው ሲያከናውኑት የነበረውን የመብት 

ጥያቂያቸው አደባባይ መውጣታቸው ተከትለው የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን 

አውታሮች ዓይንና ጆሮዎቻቸው ተክለው ሲከታተሉት ቆይቷል፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ በአንፃሩ በ1967 ዓ/ም ያደረገው ህዝባዊ ማዕበል ተከትሎ መብቱ በመነጠቁ 

ምክንያት ባደረገው እልህ አስጨራሽ የትጥቅ ትግል አፋፍሞ በላዩ ላይ ተንሰራፍቶ የቆየውን 

አንባገነናዊ ስርዓት በማስወገድ፤ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች መብት በፅኑ 

መሰረት ማስቆማቸው ያረጋገጡ በመሆናቸው ለዘመናት ሲያሰቃያቸው የነበረውን ድህነት 

ከስር መሰረቱ አሽቀንጥሮ ለመጣል ደፋ ቀና እያሉ ናቸው፡፡ 

 

የህዝባዊ ማዕበል ዕውቀታቸው በወል የማያውቁ የኢትዮጵያ ፅንፈኞች ደግሞ በህይወት 

ዘመናቸው ማግኘት ያልቻሉትን ብቻ ሳይሆን እንዳይኖር ሌት ተቀን ይሰሩበት የነበሩትን 

የመናገር ነፃነት የማፈን ስራ የፈቀደውን ስርዓት ገርስሶ መልሶ የመናገርና ሃሳብን በነፃ 

የመግለፅ መብት የታፈነባት አገር መልሶ ለማየት ይሳካ ዘንድ የሰሜን አፍሪካው ህዝባዊ 

ማዕበል  በኢትዮያ ለመድገም ያለ የሌለ ዓቅማቸው ተጠቅመው እሩጫ ላይ ነበሩ፡፡ 

 

በኢትዮጵያ እየተተገበረ ያለው የመሰረተ ልማትና የመልካም አስዳደር እድገት ከፍተኛ 

መሆኑ ያረጋገጠው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ገና እድገቱ አላረካውም፡፡ በየአከባቢው የተገነቡ 

ትላልቅ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ  ግድቦች በአገሪቱ እየተመዘገበ ላለው ፈጠን 

የኢኮኖሚና ማህበራዊ ለውጥ እድገት ፍላጎት መመለስ አልቻሉም፡፡ በየቀኑ የሚስተዋለው 

የሃይል መቆራረጥ ዕረፍት ነስቷቸዋል፡፡ 

 

በመሆኑም ለዘመናት የተከማቸው የሃይል ፍላጎት ላንዴና ለመጨረሻ መመለስ የሚያስችል 

ትልቅ ፕሮጀክት ተገንበቶ የማየት ፍላጎታቸው ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል፡፡ 

ለዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ተግባራዊነት በከፍተኛ ርብርብ ላይ ለነበረው መንግስት 



ከጎኑ የሚቆም ኢትዮያዊ ከሃገር ውስጥም ከውጭም ርብርቡ ቀጥሏል፡፡ ለዕቅዱ 

ተግበራዊነትም በተሰማራበት የስራ መስክ ውጤታማ ለመሆን ሳየታክት ስራውን 

የሚያከናውን ቁጥር እየጨመረ መጥቷል፡፡ 

 

ቅዳሜ 24 ቀን 2003 ዓ/ም ከጉባ በረሃ ያቃጨለው ድምፅ ግን አብዛኛው ኢትዮጵያዊ 

በወቅቱ ይሆናል ብሎ ያልገመተው አንደነበረ ፕሮጀክቱ ይፋ ከሆነ በኋላ በየቀኑ ይሰጠው 

የነበረውን አስተያየት ማረጋገጨ ነው፡፡ ህዝቡ መንግስት በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅዱ ላይ እስከ 10,000 ሜጋ ዋት ሃይል ማመንጨት አለብን በማለቱ በአደባባይ 

ባይሆንም ደስተኛ መሆኑ በተለያየ መልኩ ሲገልፅ የነበረው ኢትዮጵያዊ ፣ ፕሮጀክቱ 

የሚሳካው አባይን በመገደብ መሆኑ በግልፅ ባወቀበት ቀን ግን   ከ70 የተለያዩ ቋንቋዎች 

በሚናገር ኢትዮያዊ የተገለፀው ድምፅ አንድ ዓይነት ሪትም ነበረው፡፡ ግድቡ በኛ ዓቅም 

እንገነባዋለን የመንግስት ጥሪ ሙሉ በሙሉ እንመልሳለን የሚል የልማት አርበኝነት 

ድምፅ፡፡ 

 

አሁን ከሁለት ዓመታት በኋላ ታሪካዊው ባለ 6000 ሜጋዋት ግርማ መጎስ ታላቁ የህዳሴ 

ግድባችን በሚገነባበት የጉባ በረሀ ፣ ከበረሀነት ወደ ትልቅ የከተማ ኢንዱስትሪ መንደርነት 

ተቀይሮዋል፡፡ በወቅቱ የነበረው ፀጥታ ሙሉ በሙሉ ተለውጦ፣ የተጣለበት አባይን 

የመገደብ ሃላፊነቱ ለመወጣት በየቀኑ በሚፈነዱ ትላልቅ ድማሚቶችንና ሌት ተቀን 

በሚንቀሳቀሱ ትላልቅ ማሺነሪዎች ታጅበዋል፡፡ ከሁለት ዓመት በፊት  ለባለሙያዎች ብቻ 

ይታይ የነበረው የግድቡ ቅርፅ አሁን ለሁሉም ኢትዮጵያዊያን ግልፅ በሚሆንበት ደረጃ ላይ 

ደርሶ ኣባይ ለዘመናት ይሄድበት የነበረውን መንገድ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ 

ተቀልብሶ በግዳጅ አቅጣጫውን ለውጦ ሊሄድ በሚያስችለው አፋፍ ላይ እንገኛለን፡፡  

 

18% የግንባታ ደረጃ የደረሰው ይህ የኢትዮጵያዊያን ኩራት የሆነው የህዳሴ ግድባችን ዛሬ 

ሁኜ የ2003 ዓ/ም የዜና ብስራት ሳስበው የህዝብ የተባበረ ክንድ ምን ያህል ታሪክ መስራት 

አንደሚችል ትልቅ ትምህርት ነው፡፡ እርዳታና ብድር ሳይጠብቁ የአገራቸውን ዕድገት 

እንዴት ማፋጠን እንደሚችሉ ኩሩ የኢትዮጵያ ልጆች የላብ አሻራ ያረጋገጠ ፅናት ሁሌ 

ፊቴ ላይ ድቅን ይላል፡፡ ለካስ ለዘመናት ከድህነት ተላምደን የኖርነው አሰተባብሮ የሚመራ 

ስርዓት በማጣታችን ነው በማለት ደግሞ እጅግ አዘንኩኝ፡፡ 

  

በውጭ ከሚመጣው ተፅዕና ሳይበቃ በጠባብነትና ትምክህት ጎራ ላይ  የተሰለፉ 

ኢትዮጵውያን ነን ባይ ሆድ አደሮች በአሜሪካና ሌሎች የምዕራብ አገሮች ፓስታና በርገር 



እየበሉ ይህንን ብሄራዊ ቅርሳችን እንዳይገደብ ፅንፍ ከረገጡ አገር ውስጥ የሚኖሩ አካላት 

ጋር ተባብረው አስመራ ድረስ በመሄድ ለአልቃይዳና አልሻባብ ሲያደርገው የነበረውን 

ድጋፍ ስላልቀናው ለነሱ እንዲያደርግላቸውና የኢትዮጵያን ፈጣን የኢኮኖሚና 

ዴሞክራሲያዊ እድገት እንዲያኮላሹ ከፍተኛ ተማፅኖ ሲያቀርቡ ተስተውሏል፡፡ እነዚህ 

በታሪክ ሰሪው ትውልድ ውስጥ የተንገዋለሉ አተላዎች መሆናቸው ግን ለማንም ግልፅ ነው፡፡ 

እድገትና ብልፅግና የሚፃረሩ ዝቃጮች፡፡ 

 

የዚህ ዘመን ወቅታዊ አጀንዳ ልማትና መልካም አስተዳደር በማፋጠን እላይ ላያችን ላይ 

የተጫነውን የረሃብና በሰቡ የጎደፈውን ስማችን ማደስ እንችላለን ያለው  የኢትዮጵያ ህዝብ 

ግን የሆድ አደር የኒዮ-ሊበራል አቀንቃኞችና በስመ ተቃዋሚ በአገራቸው ላይ ጦርነት 

ያወጁትን የነ ግንቦት ሰባትና መሰል በኢትዮጵያ የሚኖሩ ኋላ ቀርና የበሰበሱ (Arrogant 

Politician ideology) ወደ ጎን በማለት ልማት የማፋጠን ታሪካዊ ሃላፊነቱን በመወጣት ላይ 

ይገኛል፡፡ 

 

ታሪክ ሰሪው ትውልድ በታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ቀያሽነት በተነደፈው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አካል ከሆኑት ትላልቅ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነውን ታላቁ 

የህዳሴ ግድባችን ተፈፃሚነት ያይ ዘንድ ባለው ዓቅም በመረባረብ ላይ ይገኛል፡፡ በጉልበቱ 

ጉባ በረሃ ላይ ተገኝቶ አርማታ አብኩቶ ባያቀብልም በተሰማራበት የመንግስትና የግል 

ስራው የተጣለበት ሃላፊነት ከመወጣት በተጨማሪ ከሚያገኛት የዕለት ጉርሱ ዓቅሙ 

የፈቀደውን ተግባር በማበርከት የራሱን ዓሻራ እያበረከተ ይገኛል፡፡   

 

Gere  ከቦሌ ድልድይ.  

gbsyhlu@yahoo.com 


