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“ውሻ በበላበት ይጮሃል” 
ቶሎሳ ኡርጌሳ 
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Utolosa@yahoo.com 

ሰሞኑን “ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ” (IRN) የተሰኘ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም 

የግብፅ ተቀጣሪ ሆኖ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ አንድ አሳፋሪ 

መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫው ፍሬ ነገር “የህዳሴው ግድብ የታችኛው የተፋሰሱ 

ሀገራትን ስላለመጉዳቱ የተረጋገጠ ነገር የለም” የሚል ወደ አንድ ጎን ያዘነበለ፣ ከእውነት 

የራቀና ፈፅሞ ተቀባይነት የሌለው ትረካ ነው። ተቋሙ ያወጣው መግለጫ ወደ አንድ ወገን 

ያደላና የግብፅ አቋም የተቀነቀነበትም መሆኑ እንዲሁ። ምክንያቱም መግለጫው ኢትዮጵያ 

ግድቡን አቁማ ተጨማሪ ጥናት ማካሄድ አለባት የሚለውን የግብፅን አቋም ቃል በቃል 

የያዘ ስለሆነ ነው።  

ይሁንና ኢትዮጵያ ማንም ሀገር ባላደረገው መልኩ 153 የዲዛይን ጥናት ሰነዶችን አቅርባ 

ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን 28ቱን መርምሮ ማረጋገጫ መስጠቱ የሚታወስ ነው። 

ይህም ግድቡ የዲዛይን ችግር እንደሌለበት ማረጋገጫ የሰጠና የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሉ 

መግለጫ ከእውነት የራቀ መሆኑን ያስረዳል። ምንም እንኳን የድርጅቱ መግለጫ በግድቡ 

ግንባታ ላይ ምንም ዓይነት ተፅዕኖ የማያሳድር ቢሆንም፤ ተግባሩ ግን “ውሻ በበላበት 

ይጮሃል” እንዲሉ ነባራዊ ዕውነታን እየደፈጠጠ ለከፈለው ሁሉ የሚጮህ መሆኑን 

የሚያመላክት ነው። ዳሩ ግን ይህ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይል ትናንት በሀገራችን ላይ 

የለፈፋቸው ፀረ-ልማት ዲስኩሮቹ ምንም እንዳላመጡለት ሁሉ፤ ዛሬም በተመሳሳይ 

እያካሄደ ያለው ተግባር በውሸት የታጀለ በመሆኑ አንዳችም ፋይዳ አያስገኝለትም። ዳሩ 

ግን ይህ ተደጋጋሚ ሙከራው በአንድ ወቅት ታዋቂው የሳይንስ ሊቅ አልበርት አንስታይን 

ያለውን የ“እብድነት” ብያኔን ያስታውሰኛል።  

አዎ! አንስታይን በአንድ ወቅት እንደተናገረው፤ “እብደት ማለት አንድን ነገር በተመሳሳይ 

መንገድ ደግሞ ደጋግሞ መሞከርና የተለየ ውጤትን መጠበቅ ነው።” እርግጥም ይህ 

የአንስታይን “የእብድነት” ብያኔ የሚያስረዳን ነገር ቢኖር፤ አንድን ጉዳይ በአሉታዊም 

ይሁን በአዎንታዊ መልኩ ደጋግመን ሞክረነው ተመሳሳይ ውጤት ሰጥቶን ሲያበቃ፤ 
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እንደገና በሌላ ሙከራ የተለየ ውጤት ለማግኘት መጣር የእብድ ስራ መሆኑን ነው። 

አባባሉን ጨዋነትን ወደ ተላበሰ ሀገርኛ ቋንቋ ስንመልሰው፤ “ውሃ ቢወቅጡት እምቦጭ አለ” 

የማለት ያህል ነው። 

እናም ከመሰንበቻው ከስያሜያቸው ጋር ምንም ዓይነት ተፈጥሮአዊ ግንኙነት ከሌላቸውና 

የራሳቸውን ፖለቲካዊ ግብ ለማሳካት ከተቋቋሙት አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች መካከል 

ራሱን “ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ” በማለት የሚጠራው አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም 

በተለያዩ ጊዜያት በሀገራችን የልማት ስራዎች ላይ አሉባልታን ደጋግሞ ሲያወራ ከርሞ 

አልቀናው ሲለው፤ አሁን ደግሞ በተመሳሳይ መልክ የግብፅ መንግስት ተቀጣሪ ሆኖ 

የህዳሴውን ግድብ ኢትዮጵያ እንድታቆም መጠየቁ ከአንስታይን ብያኔ ጋር የሚሄድ 

ይመስለኛል። ምናልባትም ልዩነት ነው ከተባለ ተቋሙ ከዚህ በፊት ራሱን ችሎ የአክራሪ 

ኒዮ-ሊበራል አቋሙን ሲያራምድ የነበረ ሲሆን፤ አሁን ግን የግብፅ ተቀጣሪ ተቋም ሆኖ 

በማያገባው ጉዳይ ውስጥ እጁን መዶሉ ነው።   

እንደሚታወቀው ይህ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋም ከዚህ በፊት “ግልገል ጊቤ-ሶስት” 

የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብን አስመልክቶ ከአምሳያዎቹ ጋር በመተባበር በተደጋጋሚ 

የሪፖርት ጋጋታ ሲያወጣ ነበር—ጠብ የሚል ነገር ባያገኝም። ዛሬ ደግሞ የውሸት 

“ፍሪኩየንሲ”ውን ቀይሮና በግብፅ ጉያ ውስጥ ሆኖ ሀገራችን ዜጎቿን ከድህነት ለማውጣት 

እያከናወነችው ያለችውን የህዳሴ ግድብ እንድታቆም እየጠየቀ ነው።  

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት ይህ ተቋምም ይሁን ከተግባራቸው ጋር በማይገናኙ ተለያዩ 

ስያሜዎች የሚንቀሳቀሱ ሌሎች አክራሪ ኒዮሊበራል ተቋሞች የአልበርት አንስታይን 

የ“እብደት” ብያኔን ይጋራሉ። ምክንያቱም በተለያዩ ጊዜያት የሀገራችንን ህዳሴ በፅኑ 

መሰረት ላይ ለማቆም በልማታዊ መንግስታችን አማካኝነት የሚከናወኑ እንደ ህዳሴው 

ግድብ ዓይነት ወሳኝ ልማታዊ ተግባሮችን የቤተክስርቲያን ስዕለት ያለባቸው ይመስል 

በየሁለትና በየሶስት ወሩ ተደጋጋሚና ተመሳሳይ የመግለጫ ጋጋታ እያወጡ የተለየ 

ውጤትን ለማግኘት የሚቋምጡ በመሆናቸው ነው።  

እርግጥ ፖለቲካዊ ግብ አንግበው የሚንቀሳቀሱት አክራሪ ድርጅቶች ማታ በህልማቸው 

ያዩትን አሊያም በገንዘብ ተገዝተው በሉ የተባሉትን ጉዳይ ሁሉ ጠዋት ከእንቅፋቸው 

ሲነሱ ሊፅፉት ይችላሉ—የያዙት ቀለምና ወረቀት እስኪያልቅ ድረስ። ይሁንና እውነቱን 
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ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ የታላቁ ህዳሴ ጉዳይ ተቋሙ በል 

እንደተባለው አጓጉል ዲስኩር አይደለም። ሃቁ ወዲህ ነውና።…  

የህዳሴው ግድብ የትኛውንም የታችኛውን የተፋሰሱን ሀገራት የሚጎዳ አይደለም። በግብፅ 

ጊዜያዊ መንግስት በኩል የተያዘው አቋም የሚያዛዝን ቢሆንም፤ ሱዳን ግን የግድቡን 

ጠቀሜታ በመረዳቷ ለግንባታው ድጋፍ እያደረገች ነው። ለነገሩ አክራሪው ኒዮ-ሊበራል 

ሃይል ተከፍሎት ያሻውን ቢልም፤ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ግን ሌሎችን የማስከፋት 

አካሄድን የሚከተሉ አይደሉም። ምክንያቱም ከጎረቤት ሀገራት አሊያም ከሌሎች የልማት 

ተጠቃሚ ወገኖች ጋር ያላቸው ግንኙነት በመርህ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ነው። ለአብነት 

ያህል በ1995 ዓ.ም ላይ በወጣው የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይና ደህንነት የደህንነት ፖሊሲና 

ስትራቴጂ ግብፅን አስመልክቶ በግልፅ እንደተመለከተው፤ የአባይ ጉዳይ ጥቅሞችን 

በማጣጣም መርህ በሰላምና በድርድር የልማት እንቅስቃሴያችንን በማይጎዳ መልኩ 

እንዲፈታ ማድረግ እንደሚኖርብን ያስረዳል። ይህም ሀገራችን በአባይ ወንዝ ላይ 

በምታከናውነው ማናቸውም የልማይ ስራዎች ላይ ወንድም ከሆነው የግብፅ ህዝብና 

መንግስት ጋር ሁሉም ወገን እኩል አሸናፊ የሚሆንበትን “win-win approach” በመከተል 

በቀጣናው ብሎም በአፍሪካ ደረጃ ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስር እንዲኖር ቁርጠኛ አቋም 

ያላት መሆኑን ሁነኛ አስረጅ ይመስለኛል።  

ከዚህ አኳያም ሀገራችንና ህዝቦቿ በመገንባት ላይ የሚገኙት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ 

የሌሎችን ጥቅሞች ለመፃረር ሳይሆን፣ የጋራ ጥቅሞችን ለማጣጣም ተብሎ የሚሰራ መሆኑን 

መገንዘብ ያስፈልጋል ባይ ነኝ። ለምን? ቢባል ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝን ከሌሎቹ 

የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለጋራ ዕድገት ጥቅም ለማዋል ብቻ 

የምትፈልግ ሀገር በመሆኗ ነው። በአሁኑ ወቅት በተተለመው አዲስ የልማት አቅጣጫም 

ወንዙን ገንቢ በሆነ መንገድ ለመጠቀም እየተንቀሳቀሰች ያለችውም ለዚሁ ነው። ይሁንና 

የግድቡን ግንባታ ግብፅ የውሃውን መጠን ይቀንስብኛል እያለች ይገኛሉ። ለዚህም ልክ 

እንደ ሙባረክ ዘመኑ ወቅት በበሉበት የሚጮሁ አካላትን እያደነች በሳይንስ ያልተደገፈ 

መግለጫ እንዲያወጡ ታደርጋለች። 

እንደ እውነቱ ከሆነ ኢትዮጵያ ግድቡን የምትገነባው የኤሌክትሪክ ሃይልን ለማመንጨት 

ነው። ሌላ የተደበቀ አጀንዳ የለውም። ስራውም የታችኛውን የተፋሰሱን ሀገራት የውሃ 

ፍሰት የሚያስተጓጉል አይደለም። ምንም እንኳን የውሃ ሀብታችንን የማልማት ሙሉ 
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መብት ቢኖረንም፤ ሀገራችን ማናቸውንም የግድብ ስራዎቿን ስታከናውን ግን ሃላፊነት 

በሚሰማው መልኩ ተፈፃሚ በማድረግ የምትታወቅ ናት። ለምሳሌ ያህል የተከዜ ወንዝ 

ግድብ ግንባታን ስታከናውን የሱዳን አርሶ አደሮችን ታሳቢ አድርጋ ሃላፊነቷን መወጣቷን 

ማውሳት ይቻላል። በመሆኑም ታላቁን የህጋሴ ግድብ ስትገነባም የጎረቤት ሀገሮችን፣ 

በተለይም የታችኛውን የተፋሰሱን ሀገራት ተጠቃሚነትን በመመልከት መሆኑን በበላበት 

የሚጮኸው ድርጅት ማወቅ ያለበት ይመስለኛል።   

ግድቡ የግብፅንም ሆነ የሱዳንን ግድቦችን ከደለል ክምር የሚያድን ነው። ይህ ደግሞ 

ሀገራቱ ለደለል ማስጠረጊያ በሚል በየዓመቱ የሚያወጡትን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር 

ዶላርን እንዲያድኑ ያደርጋቸዋል፡፡ በሱዳንም በየዓመቱ የሚደርስባት የጎርፍ መጥለቅለቅ 

ያስወግዳል። ከዚህ በተጨማሪም ሁለቱም ሀገራት ርካሽ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ማግኘት 

ይችላሉ። በግድቡ ሳቢያ ውሃው ለትነት ስለማይጋለጥ ቢያንስ ሶስት ቢሊዮን ሜትር 

ኪዩቢክ ውሃ ሊቆጠብና ለተፋሰሱ ሀገራት ጥቅም ሊውል ይችላል። ሀገራቱ በተለያዩ 

ወቅቶች በዓባይ ወንዝ ላይ በሚፈጠረው ከፍተኛ ጎርፍ ምክንያትም በመስኖ 

ፕሮጀክቶቻቸው አካባቢ ሊደርስ የሚችለውን ውድመት የሚታደግላቸው ይሆናል፡፡  

በአንፃሩ ደግሞ ሀገራችን በአባይ ተፋሰስ ላይ ያለት በመስኖ ሊለማ የሚችል መሬት እጅግ 

ውስን ነው። ታዲያ ወንዙን በመገደብ የሚገኘው የውሃ ቁጠባ እንዲሁም ግብፅ ውሰጥ 

በምድረ በዳ ላይ በተገነባው የአስዋን ግድብ አማካኝነት ያለ አግባብ የሚተነው 10 ቢሊዮን 

ሜትር ኪዮቢክ የሚጠጋ ውሃ ይህን የመስኖ ልማት ፍላጎትን በትክክል ሊያሟላ የሚችል 

ነው። እናም በታችኛው ተፋሰስ ሀገራትና በኢትዮጵያ መካከል የማይጣጣሙ ጥቅሞች 

ሊኖሩ አይችሉም።  

እርግጥ ሀገራችን በዋነኛነት ግድቡን የምትገነባው በማደግ ላይ ያለውንና ወደፊትም 

የመሪነት ሚናውን ከግብርናው ይረከባል ተብሎ የሚጠበቀውን የኢንዱስትሪውን ዘርፍ 

ለማስቀጠል የሚችል ኤሌክትሪክ ፍጆታ ለማግኘት ነው። ይህም ሀገራችንና ህዝቦቿ 

ካሉበት ድህነት በልማት ለመውጣትና ራሳቸውን ለመቻል የሚያደርጉት አንደኛው ጥረት 

ነው። ዳሩ ግን ይህን የልማት ጥረት ለማሳካት የታችኛውን የተፋሰሱን ሀገራት ጥቅሞች 

ለማቻቻል ሰርታለች፤ በመስራት ላይም ትገኛለች። ይህ ጥረቷም ነገም የሚቀጥል 

ይሆናል። ማንም ስላወራ የሚቀየር አቋም አይኖራትም። 
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በመሆኑም ከግድቡ የግንባታ ዲዛይን ጀምሮ እስከሚገኘው የኤሌክትሪክ ሃይል ፍጆታ 

ድረስ የእነዚህን ሀገራት ከወንዙ አኳያ ሊያገኙት የሚገባቸውን ሁለንተናዊ ጥቅሞች ቀደም 

ሲል በጠቀስኩት አኳኋን ለማጣጣምና ሁሉም አሸናፊ በሚሆንበት መንገድ ቀይሳ 

መንቀሳቀሷን እንደማታቆም “ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ” የተሰኘው አክራሪ ቡድን 

ሊያውቀው ይገባል። ለዚህም ነው የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ የስራ ሃላፊዎች 

“ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን ብቻ የምትመለከት ግለኛ ሀገር አይደለችም፤ ዓባይ ድንበር 

ተሻጋሪ ዓለም አቀፍ ወንዝ እንደመሆኑ መጠን የግብፅንና የሱዳንን ፍላጎቶችንና ጥቅሞችን 

ለማጣጣም የተቻላትን ሁሉ ታደርጋለች” በማለት በተደጋጋሚ የሚገልፁት። 

በመሰረቱ በመገንባት ላይ ያለው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ሀገራችንን በርካታ ገንዘብ 

የሚጠይቃት ቢሆንም፤ ጥቅሙ ግን ለሶስቱም ሀገሮች በመሆኑ በሀገራቱ መካከል ውጥረትን 

ሊፈጥር አይችልም። እናም ሀገራችን በመገንባት ላይ ያለችው የህዳሴ ግድብ የግብፅንና 

የሱዳንን ጥቅም የመያረጋግጥ በመሆኑ የሚጎዱበት ምንም ዓይነት ምክንያት የለም። ጉዳት 

በሌለበት ቦታ ደግሞ ስለ ግድቡ የመቆም ሁኔታ ማሰብ አይቻልም—ነገርዬው “ላም 

ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” እንዲሉት ዓይነት ነውና።  

ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ ‘አክራሪው ተቋም የግብፅን አቋም እንዳለ ወስዶ እንዳለው 

የህዳሴው ግድብ ግንባታ ይቋረጣልን?’ የሚል ጥያቄ ስናነሳ ምላሹ ‘በፍፁም፣ ለአንድም 

ሰከንድ እንኳን ቢሆን’ የሚል ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ምክንያቱም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታ ስራው ተቋሙም ሆነ ግብፅ እንደሚያስቡት “የዕቃ ዕቃ” ጨዋታ ዓይነት 

ሳይሆን፣ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶና በሚገባ አስቦበት የተጀመረ ግዙፍ ፕሮጀክት 

መሆኑ የሚታወቅ ጉዳይ በመሆኑ ነው፡፡ ስለሆነም እነዚህ ኃይሎች አፍራሽ ተልዕኳቸውን 

ለማሳካት የተጠቀሙበት ተራ አሉባልታ መሆኑን ከትናንት ተግባራቸው መረዳት 

ይቻላል፡፡ ለዚህ ደግሞ አንዳፍታ ወደ ኋላ መለስ ብለን ሃቁን መቃኘት ይኖርብናል— 

“አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል” እንዲሉ አበው።  

ማን’ውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው የኢትዮጵያ ህዝቦች ዋነኛ ጠላታቸው 

የሆነውን ድህነትን ለመዋጋት ቁርጠኝነታቸውን በተግባር ማሳየት ከጀመሩ ወዲህ በርካታ 

ድሎችን ተቀዳጅተዋል፡፡ በመንግስትና በህዝቡ ልማታዊ ተሳትፎ በመመዝገብ ላይ 

የሚገኘው ሀገራዊ ዕድገት ከእነዚህ ድሎች መካከል የሚጠቀስ ዋነኛው ተግባር ነው፡፡ 

በአሁኑ ወቅት የመንገዶች፣ የኃይል አቅርቦትና የንግድ ትስስሮች መስፋፋትን ያካተተው 
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የመንግስት የመሰረተ ልማት ፕሮግራም የህዝቡን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ላይ ነው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም የሀገሪቱ ብሔራዊ ኢኮኖሚን በእጥፍ ለማሳደግ ያለመ የአምስት ዓመት 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተግባራዊ እየሆነ ይገኛል፡፡ ውጤትም እየተገኘበት 

ጭምር። በዚህም ሀገሪቱ ለዘመናት ከምትታወቅበት የረሃብና የጦርነት አስከፊ ገጽታ 

በመላቀቅ ላይ የምትገኝ መሆኗን ዓለም የመሰከረው እውነታ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ያም 

ሆኖ ግን ዕድገታችን የማይዋጥላቸው ኃይሎች መኖራቸው የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡  

በሀገራችን እየተመዘገበ የሚገኘውን ፈጣን ልማት የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም (IMF) 

የዓለም ባንክ፣ የአፍሪካ ልማት ባንክ፣ የሀገራችን የልማት አጋር ቡድን (DAG) እንዲሁም 

ሌሎች ዓለምና አህጉር አቀፍ ተቋማት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ታዲያ እውነታ ሆኖ 

ሳለ ግን በተቃራኒው ጥላሸት በመቀባት ተግባር ላይ የተሰማሩት ኃይሎች ቁጥር በቀላሉ 

የሚገመት አይደለም፡፡ ታዲያ “ነገርን ነገር ያነሳዋል” እንዲሉ አበው ታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግንባታ ሲበሰር መላው የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለ አንዳች 

ልዩነት ለግንባታው ስኬታማነት ጉልበታቸውን፣ ዕውቀታቸውንና ገንዘባቸውን ለመለገስ 

ቃል ገብተዋል፤ በተግባርም አረጋግጠዋል፡፡ የግድብ ባለቤት መሆናቸውን በነቃ 

ተሳትፏቸው እያስመሰከሩ ዛሬ ላይ ደርሰዋል፡፡  

ሆኖም የልማታዊው መንግስት ፈጣን የልማት ጉዞ በህዝብ ተሳትፎ እየተደገፈ ግስጋሴውን 

ቢቀጥልም፤ የግድቡ ግንባታ ሊሳካ እንደማይችል በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሲደሰኩሩ 

የተስተዋሉ ኃይሎች ቁጥር ቀላል የሚባል አልነበረም፡፡ በእርግጥ በተፈጥሯዊው በአባይ 

ውኃ የመጠቀም መብታችን ተገድቦ ዘመናትን መሻገሩ ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ 

የሚያውቀው ጉዳይ ነው። በሌላ መልኩም “የውሾን ያነሳ ውሾ ይሁን” እንዲሉ በአባይ ውኃ 

የመጠቀም ሃሳብን ማንሳቱም አይነኬ ሆኖ መቆየቱም እንዲሁ፡፡ ይህንን እሳቤ ያመከነው 

የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ የማኖር እንቅስቃሴ በከፍተኛ የህዝብ 

ንቅናቄ ተደግፎ ዕለት ዕለታትን፤ ወር ወራትን እያስቆጠሩ ዛሬ በሶስተኛ ዓመቱ መባቻ 

ላይ ግንባታው ከ30 በመቶ በላይ መድረስ ችሏል፡፡  

እርግጥም የሀገራችን ህዝብ በአንድ ድምፅ ያረጋገጠው የህዳሴው ግድብ ስራ ለዚህ 

ትውልድ ትልቅ ታሪክ ነው። ለዚህም ህዝቡ ከፍተኛ ኩራት የሚሰማው ብቻ ሳይሆን፤ 

በእውቀቱ፣ በገንዘቡና በጉልበቱ ስራውን ለማሳካት በትኩረት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። 

የግድቡን መሰራት በልማቱ ውስጥ ያለውን ፋይዳ በምናይበት ጊዜም፤ የ6000 ሜጋ ዋት 
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የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ማለት በሀገር ውስጥ የኃይል አቅርቦቱን እጅግ 

አስተማማኝ የሆነ ደረጃ ላይ ያደርሰዋል። ከዚህ ባሻገርም ለጎረቤት ሀገራት ኃይል በመሸጥ 

ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬን ለሃገራችን ያስገኛል። ለሀገራዊ ልማት ከሚኖረው ፋይዳ 

ባሻገርም ለመንግስትና ህዝብ ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ድልንም ያጎናጸፈ ነው—ምንም 

እንኳን ለሀገራችን በጎ የማያስቡ ወገኖች ግድቡን በአሉባልታ ለማደናቀፍ የቃላት ጦርነት 

ቢከፍቱም። ዳሩ ግን ይህን ታላቅ የህዝብ ድል ሊገታውና ከድህነት ለመላቀቅ 

የሚያደርገውን ጥረት ከሰማይ በታች የሚያቆመው ሃይል እንደሌለ “ኢንተርናሽናል ሪቨርስ 

ኔትወርክ”ም ይሁን ላኪዎቹ ሊያውቁት ይገባል። 

የግድቡ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደመሆኑ መጠን፤ ለአንድም ሰከንድ ቢሆን 

አይቋረጥም። ግድቡ ገና በተበሰረበት ወቅት በዜጎች ውስጥ ከፍተኛ ተነሳሽነት፣ እልህና 

ወኔ ተፈጥሯል፡፡ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችም ገንዘባቸውን፣ እውቀታቸውንና 

ሙያቸውን ለግድቡ ግንባታ ለማበርከት ቁርጠኛ አቋም ይዘው ዘልቀዋል፡፡ ሕዝቡ 

በፈጠረው ብሔራዊ መግባባት፤ ከድህነት አረንቋ ለመላቀቀ ወኔውን ሰንቆ በራሱ 

ተነሳሽነት ቦንድ በመግዛትና ከደመወዙ በማዋጣት በፍፁም ኢትዮጵያዊ ስሜት ከዳር 

እስከ ዳር እየተነቃነቀ ነው፡፡ በመሆኑም ቃሉን በየጊዜው እያደሰ ግድቡ በተያዘለት የጊዜ 

ገደብ እንዲጠናቀቅ ዛሬም ድረስ የበኩሉን አስተዋፅኦ እያደረገ መሆኑን ከጨለማ ውስጥ 

ወጥቶ በጭላንጭል ብርሃን ውስጥም ቢሆን መመልከት ያስፈልጋል። የግድቡ ሁሉም ነገር 

አከናዋኞች እኛው ሆነን ሳለ የሚቋረጥበት አንዳችም ምክንያት የለም— በእነ   

“ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ” የተሳሳተ የተላላኪነት እሳቤ ካልሆነ በስተቀር።  

እርግጥ በግብፅ በኩል የአካባቢ ተንከባካቢ መሳይ የኒዮ-ሊበራሊዝም አቀንቃኝ 

ፖለቲከኞችን እየላኩ ኢትዮጵያን የማዳከም ስትራቴጂ ዛሬ የተጀመረ አይደለም። ትናንት 

በእነ ሙባረክ ዘመን የነበረና ዛሬም ድረስ የቀጠለ ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና 

ግብፅ ዘመናትን የተሻገረ ታሪካዊ የህዝብ ለህዝብ ትስስርና ቁርኝት ያላቸው ሀገራት 

ናቸው። ይሁንና በዓባይ ወንዝ ምክንያት ግንኙነታቸው የሚጠበቀውን ያህል ተጠናክሮ 

አልቀጠለም፡፡ ለዚህም ቀደም ሲል ግብጽን በየተራ ሲመሯት የነበሩት መንግስታት 

የዓባይን ወንዝ የውስጣቸውን የፖለቲካ ትኩሳት ማብረጃ መሣሪያ አድርገው ሲጠቀሙበት 

ቆይተዋል፡፡ እነዚያ መንግስታት ኢትዮጵያ የዓባይ ውሃን መጠቀም ከጀመረች ሀገራቸው 

ለከፍተኛ አደጋ እንደምትጋለጥ በማስመሰል ህዝቡን ሲያደናግሩት ኖረዋል፡፡ በተለይም 
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በሆስኒ ሙባረክ የአገዛዝ ዘመን ወቅት ህዝቡ ውስጣዊ ችግሮቹን እንዳይመለከት የዓባይ 

ጉዳይ በዋነኛ የስልጣን ማራዘሚያ “የአደንዛዥ ዕፅነት” ጥቅም ላይ ሲውል እንደነበር 

የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ ዛሬም እንዳለ ተወስዶ እየተቀነቀነ ያለው ይኸው ዘዴ 

ነው— ነገርዬውን በአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች አማካኝነት እንዲነገር በማድረግ።  

እንደ እውነቱ ከሆነ “የአካባቢ ደህንነት ተንከባካቢ እና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች” ነን  

ባይ አክራሪ ኒዮ - ሊበራል ኃይሎች ከራሳቸው ስውር የፖለቲካ ፍላጎት በመነሳት በየጊዜው  

በመንግስት የተሰሩትንና በመሰራት ላይ የሚገኙትን ግድቦች በመኮነን፤ ሀገራችን  

የምታካሂደውን  የልማት  ጥረት  ለማደናቀፍ  ያላደረጉት  ጥረት  አለመኖሩ ከማናችንም 

የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ በምርጫ 2002 ወቅት የዛሬው መግለጫ አውጪ 

“ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ”ን ጨምሮ፤ ሰርቫይቫል ኢንተርናሽል፣ ሂዩማን ራይትስ 

ዎች፣ የቱርካና ወዳጆች ማህበር…ወዘተ. በተሰኙ ድርጅቶች፤ የግልገል ግቤ- ሁለትን፣ 

የተከዜንና የጣና በለስ ግድቦችን በመቃወም ሲያወጧቸው የነበሩት አራምባና ቆቦ 

የመግለጫ ጋጋታዎች የእነዚህን ኃይሎች ድብቅ ፖለቲካዊ አጀንዳ የሚያሳብቅ ለመሆኑ 

በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል—ምንም እንኳን ሰሚ ጆሮ ባያገኙም፡፡  

እርግጥ “ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ” ከሌሎች “የትግል አጋሮቹ” ጋር በመሆን 

የሀገራችንን ልማታዊ ስራዎች የሚቃወሙትና የተቀናጀ ዘመቻ የሚያካሂዱበት ምክንያት፤ 

የአፍሪካዊያንን ልማት (በተለይም በራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ማደግ የጀመሩትን ህዝቦች) 

ለማደናቀፍ፣ ጥቅማቸውን ላለማጣት እና አፍሪካዊ የኢኮኖሚ ትስስርን ለማዳከም ከታለሙ 

ድብቅ አጀንዳዎች የመነጩ ናቸው፡፡ እነዚህ ኃይሎች አፍሪካዊያን እንዳያድጉና  

የምንጊዜም ተመጽዋች  ሆነው  እንዲኖሩ  የሚሹ  ናቸው፡፡  ለዚህም ነው—የሀገራችንን 

የህዳሴ ጉዞ ለማሳለጥ የሚገነባውን “ታላቁን የህዳሴ ግድብ” በቀጥታና በተዘዋዋሪ ክፍያ 

በውሸት እየተቃወሙ የሚገኙት፡፡ 

እርግጥ እነ “ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ” ምንም ዓይነት እውነተኛ ምስክርነትን 

የሚሰሙ አይደሉም። ከእነርሱ ርዕዩተ-ዓለም ውጪ ዕድገቱን በማፋጠን ላይ የሚገኝ ሀገር 

ትክክል ነገር ቢሰራም ተቀባይነት የለውም። እንዲያውም ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ 

ዓለም አቀፍ ታላላቅ ተቋማትን ሳይቀር ከማሳሳት ወደ ኋላ አይሉም። ለዚህም የዛሬ አንድ 

ዓመት ተኩል ገደማ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት “ጊቤ ሶስት” በአካባቢው ላይ 
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የሚያደርሰው ተፅዕኖ እሲጣራ ድረስ ግንባታው እንዲቆም እንዲጠይቅ ማድረጋቸው 

የሚዘነጋ አይመስለኝም። ምንም እንኳን የሚሰማው ባያገኝም።  

ያም ሆነ ይህ ግን አልበርት አንስታይን እንዳለው፤ አንድን ጉዳይ በተመሳሳይ መንገድ 

ደግሞ ደጋግሞ በመሞከር የተለየ ውጤት ለማግኘት መጠበቅ እብድነት መሆኑን 

“ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ”ም ይሁን ከበስተጀርባው ያሉት ሃይሎች መረዳት 

አለባቸው። አዎ! በእኔ እምነት አንድን ሃሳብ አንዴ በተቋምነት ሌላ ጊዜ ደግሞ 

በመንግስትነት በመደጋገም ‘ምናልባት ኢትዮጵያ ግድቡን ታቆም ይሆናል’ የሚል የተለየ 

ውጤትን መጠበቅ እብድነት ነው። ለዚያውም በዕድገታችንና በብሔራዊ ጥቅማችን ላይ 

ያነጣጠረ እብድነት።  

ስለሆነም አክራሪው ድርጅትና ‘ቀጣሪዎቹ’ የቱንም ያህል ቢለፍፉ፤ ሀገራችን ውስጥ 

የእነርሱ የቁራ ጩኸት የሚሰማበት ምህዳር የሌለ መሆኑን ሊገነዘቡት ይገባል። ከንቱ 

ልፈፋቸውም ከልማታችን ሊገታንና ሊያደናግረን እንደማይችልም እንዲሁ። እነርሱ 

ያሻቸውን ቢሉም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ልማታዊ ተግባር በመሆኑ በዕድገታችን 

ላይ የራሱን አሻራ ያሳርፋል። እናም እነዚህ ሃይሎች የወንዝ ተቆርቋሪ ሆነው ቢቀርቡም፤ 

ታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት እንዳሉት “ከአክራሪ ኒዮ-ሊበራል 

ሃይሎች ጋር መቼም ቢሆን ልንዋደድ አንችልም።” ለምን? ቢባል፤ በእስከዛሬው 

ድርጊታቸው የምናውቃቸው የልማታችንና የዕድገታችን አሜኬላ እሾህ እየሆኑ 

በመምጣታቸው  ነው። ልማታችንን ለማደናቀፍ ሲል ብቻ መግለጫ በማውጣት እንደ ውሻ 

በበላበት የጮኸው “ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ኔትወርክ” ተግባርም ከዚህ ተለይቶ የሚታይ 

አይደለም—ምንም እንኳን የቁራ ጩኸቱ አንድም ስንዝር የሚያስኬደው ባይሆንም። 

 


