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የማንችለው ነገር የለም! 
ክፍል አንድ 

አዲስ ቶልቻ 

04-02-15 

“በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች በገንዘባቸው፣ በንብረታቸው፣ በእውቀታቸው የሚገነቡት 

የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የላብ ፊርማ ያረፈበት ግድብ በመሆኑ፣ የህዳሴው ጉዛችን 

መሃንዲሶች እኛው፣ ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው፣ የፋይናንስ ምንጭና አስተባባሪዎች 

እኛው በአጠቃላይ የህዳሴ ገዟችን ባለቤቶች እኛው መሆናችንን የሚያሳይ የባለቤትነት 

ማረጋገጫ ካርታችን ነው።” [መለስ ዜናዊ የዛሬ አራት ዓመት ግንቦት 20 ለታላቁ የኢትዮጵያ ሀዳሴ 

ግድብ ግንባታ ካደረጉት ንግግር የተወሰደ ነው።] 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ሀዳሴ ግድብ ግዙፍ ግድብ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ሕዳሴ 

መገለጫ ሃውልትም ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በህዝቡ ውስጥ “የማንችለው 

ነገር የለም” የሚል በራስ የመተማመን ስሜትም ፈጥሯል።  የኢትዮጵያ ህዳሴ ሃውልትና 

ጠንካራ በራስ የመተማመን ስሜት የፈጠረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረት 

ድንጋይ ተጥሎ ስራው ከተጀመረ እነሆ አራት አመታትን አሰቆጥሯል። በእነዚሀ አራት 

ዓመታት ውስጥ የግድቡ ግንባታ ያለምንም መቋረጥ በተያዘለት የግንባታ መርሃ ግብር 

መሰረት እየተከናወነ የገኛል። 

 

በአሁኑ ግዜ 1 ነጥብ 8 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ዋናው ግድብና የሃይል ቤቶችን 

የመሳሰሉ ተያያዥ ስራዎች ክንውን ላይ ጉልህ ለውጥ እየታየ ይገኛል። ዋናው የኮንከሪት 

ግድብ በግራና በቀኝ የሚመረኮዛቸውን የጉባና ሲርባባ ጋራዎች ታኮ ሽቅብ እየወጣ 

የገኛል። ግድቡ የሚያመነጨውን የኤሌትሪክ ሃይል ወደዋናው የሃገሪቱ የኤሌትሪከ ስርጭት 

ግሪድ የሚያስገባው ከፈተኛ ሃይል ተሸካሚ የማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ 80 በመቶ 

ያህል ተጠናቋል። በግድቡ አካባቢ የሚከናወኑ ሌሎች የኤሌክትሮ ሜካኒካል ስራዎችም 

በፍጥነት በመከናወን ላይ ናቸው። የግድቡ ውሃ የሚተኛበት ሰፊ ስፍራ ላይ ያለው የዛፍና 

ቁጥቋጦ ምንጠራ ስራ በመከናወን ላይ ይገኛል። አሁን በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ ሂደት አስቸጋሪ የሚባለው ስራ ምዕራፍ ተጠናቋል። ካሁን በኋላ የቀረው ስራ 
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በፍጥነት የሚከናወን መሆኑን ባለሙያዎቸ ይናገራሉ። በአጠቃይ እስካሁን ባለው ሂደት 

ከ41 በመቶ በላይ ግንባታው ተከናውኗል። የግድቡ ግንባታ ተጋመሷል ማለት ነው። 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያውያን አንጡራ ሃብት የሚሰራ ባለቤቱነቱም 

የኢትዮጵያውያን ብቻ የሆነ ግድብ ነው። የዚህ አይነት በግዙፍነቱ በዓለም ዘጠነኛ ደረጃ 

ላይ የሚገኝ፣ በአፍሪካ ደግሞ አቻ የሌለውን ግድብ ኢትዮጵያ ወጪውን ሙሉ በሙሉ 

በራስዋ አቅም ነው የምትሸፍነው። ግድቡ በግዙፍነቱ ብቻ ሳይሆን ግዙፍ ፕሮጀክትን በራስ 

አቅም ለመገንባትም በኢትዮጰያ ታሪክ የመጀመሪያው ነው። የመጀመሪያነቱ ለኢትዮጵያ 

ብቻ ሳይሆን ለአፈሪካም ጭምር ነው። ስለዚህ “ግድቡ ለአፍሪካም ታሪካዊ ነው” በሎ 

መውሰድ ይቻላል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ታሪካዊና የኢትዮጵያ ህዳሴ መገለጫ 

የሚያደርጉት እነዚህ ዕውነታዎች ናቸው። 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ 

ታላቅ ሃገራዊ መግባባት ከተፈጠረባቸው ከኢፌዴሪ ህገመንግስት መረቀቅና መፅደቅ፣ 

የኤርትራን ወረራ ከመመከት ህዝባዊ ንቅናቄ በላቀ ደረጃ ሃገራዊ መገባባት የተፈጠረበት 

ጉዳይ ነው። ይህ ኢትዮጵያውያንን በሙሉ ፍፁም ተመሳሳይ በሆነ ስሜት ያነቃነቀ ጉዳይ 

አንድ ትልቅ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ የምንፈጥርበት ገዜ ቅርብ መሆኑንና ይህ 

አይቀሬ መሆኑን ያረጋገጠ፣ ጠንካራ የህዝቦች አንድነት ያላት ህብረብሄራዊት ኢትዮጵያ 

መመስረቷን የመሰከረ ነው። 

 

ሃገራዊ መግባባቱ በአቋም የግድቡን ግንባታ በመደገፍ ብቻ የተወሰነ አይደለም። በራስ 

አቅም የሚገነባ መሆኑን ታሳቢ በማድረገ ሁሉም ዜጋ የአቅሙን ያህል የገንዘብ ድጋፍ 

በማድረግ የተገለፀ ነው። እስካሁን ባለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሂደት 

ዜጎች ከፋይናንስ ድጋፍ በተጨማሪ፣ በፖለቲካና በፐብሊክ ዲፕሎማሲ ማድረግ 

የሚገባቸውን ሁሉ አድርገዋል። ይህ የግደቡ ግንባታ እንዳይቋረጥና አሁን ላለበት ደረጃ 

እንዲበቃ በማደረግ ረገድ ትልቅ አስተዋፅኦ አበርክቷል። 

 

በፋይናንሰ ድጋፍ ረገድ ሕዝቡ በተለይ ለግደቡ ግንባታ ገንዘብ ለማሰባሰብ የተዘጋጀው 

ቦንድ ግዢ ላይ በሚያስደንቅ ንቃት ተሳትፏል። ከቅርብ ግዜ ወዲህ ደግሞ ለተመሳሳይ 
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ዓላማ የተዘጋጀው የ8100 የተንቀሳቃሽ  የስልክ መልዕክት ላይ በሚያስገርም ድጋፍ 

የማድረግ ሲሳተፍ ቆይቷል። እጅግ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎቸ በገቢ ማነስ ምክንያት 

ልባቸው የሚያስበውን ያህል ድጋፍ ማድረግ አለመቻላቸው የፈጠረባቸውን ቁጭት በ8100 

የስልክ መልዕክት በመላክ ለመወጣት ጥረዋል። ይህ እጅግ ልብ የሚነካና በተለይ ከፍተኛ 

ገቢ ያላቸውን ዜጎች ድጋፍ የማድረግ ተነሳሽነት የሚያጠናክር ነው። ይህ ዕውነታ 

የኢትዮጵያ ህዝብ የህዳሴውን ግድብ ምን ያህል በባለቤትነት ስሜት እነደሚመለከተውና 

በጉዳዩ ላይ የተፈጠረውን ጠንካራ ሃገራዊ መግባባት ያሳያል። 

 

በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እሰከዳር በታላቅ ሃገራዊ መግባባት ለታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብ ለገለፀው የአቋምና የገንዘብ ድጋፍ ለኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

የተበረከተው “የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋንጫ” በሚዘዋወርባቸው ወረዳዎቸና 

ዞኖች በአንድ ዙር ብቻ ከ20 እስከ 30 ሚሊየን ብር የቦንድ ግዢ እየተከናወነ ይገኛል። 

የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የመንግስታዊና የግል የልማት ተቋማትና ሌሎች ድርጅቶች 

ሰራተኞች የሆኑ ኢትዮጵየውያን በአብዛኛው በሁለት ዙር በሁለት ወር ደሞዛቸው የቦንድ 

ግዢ ፈፅመው ለሶስተኛው ዙር የቦንድ ግዢ አየተዘጋጁ የገኛሉ። የንግዱ ማህበረሰብም 

ከፍተኛ መጠን ባለው ገንዘብ የቦንድ ግዢ ለመፈፀም ቃል ገብቶ ይህን ተግባራዊ እያደረገ 

ነው። በውጭ ሃገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም የቦንድ ግዢ 

ተሳተፎ እያደረጉ ነው። የሻአቢያ ተላላኪዎች የሚያካሂዱትን አፍራሽ ቅስቀሳ ዋጋ ቢስነት 

ተረድተው የሚያደርጉት ተግባር በመሆኑ የሚደነቅ ነው። 

 

የኢትዮጵያ አረሶ አደር የግደቡን ዘላቂ ህልውና ለማስጠበቅ በተፈጥሮ አካባቢ ልማትና 

እንክብካቤ ስራ እጅግ የሚደነቅ ከፍተኛ አስተዋፅኦ አበርክቷል። አርሶ አደሩ በዚህ 

ተግበባር ባለፉ ሶስት ዓመታት ብቻ ያከናወነው ተግባር በገንዘብ ሲተመን ከ50 ሚሊየን 

ብር በላይ ይሆናል። 

 

እንግዲህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመረት ድንጋይ የተጣለበትን አራተኛ ዓመት 

ከመጋቢት 11 እሰከ መጋቢት 24 የግድቡን ግንባታ በስኬት ለማጠናቀቅ ያነሳሳ ዘንድ 

ህዝቡን ባሳተፉ ሃያ ገደማ ሁነቶች ሲከበረ ሰንብቷል።  ከእነዚህ ሁነቶች መሃከል አንዱ 

የቦንደ ሽያጭ ነው። በመላው ሃገሪቱ በተዘጋጁ የቦንድ መሸጫ ጣቢያዎች ህዝቡ በልዩ 
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ሁኔታ ቦንድ ሲገዛ ሰንብቷል። በአንዳንድ ስፍራዎች ይሸጣል ተብሎ የቀረበው የቦንድ 

ሰርተፍኬት ካርድ አልቆ ተጨማሪ እስኪጠየቅ ድረስ ነበር የህዝቡ ተሳትፎ።  

 

ከዚህ በተጨማሪ ህዝቡን የሚነቃቁ የጎዳና ላይ የስእል ውድድር በኢትዮ ኩባ ወዳጅነት 

ሃውልት አካባቢ ተካሂዷል። በሚሊኒየም አዳራሸ ታዋቂ ድምፃውያንና ኮሞዲያን 

የተሳተፉበት የኪነጥበብ ዝግጅትም ተካሂዷል። በአዲስ አበባ ስታዲየም የተለያዩ አዝናኝ 

የስፖርት ውድድሮች ተካሂደዋል። በዚህ ዝግኝት ላይ የመንግስት ባለስልጣናትና ታዋቂ 

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የእግር ኳስ ጫወታ አካሂደው አትሌቶቸ 2 ለ1 አሸንፈዋል። 

በተመሳሳይ ኮሞዲያንና የከፈተኛ የትምህርት ተቋማት ተወካዮች የገመድ ጉተታ ውድድር 

አድርገው የተማሪዎች ተወካዮቸ አሸነፈዋል። የቀደሞ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን 

ተጫዋቾችና የቀድሞ ሴት ታዋቂ አተሌቶች የዱላ ቅብብል የሩጫ ውድድር አድርገዋል።  

 

በዕለቱ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበት አራተኛ ዓመት መታሰቢያ 

ዋንጫ ተዘጋጅቶ የኤሌትሪክና የወላይታ ዲቻ የእግር ኳስ ቡድኖቸ ተጋጥመው ወላይታ 

ዲቻ ሁለት ለባዶ በማሸነፍ የመታሰቢያ ዋንጫውን ወስዷል። እነዚህ ፕሮግራሞች 

አዝናኝና ህዝቡን ለአንድ ዓላማ - ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መቆሙንና 

ግደቡን በራሱ አቅም በመገንባት ላይ እንደሚገኝ ያስታወሱና የቀሰቀሱ ነበሩ። ዛሬ 

መጋቢት 24፣ 2007 ዓ/ም ምሽት ላይ ደግሞ ግድቡ በሚገነባበት ስፍራ ሲርባባ ኮረብታ 

ላይ በልዩ ልዩ ስነስርአት ይክበራል።  

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበት አራተኛ ዓመት የተከበረው 

“ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድባችንን እንዳጋመስነው ጨርሰን ሌላ እንጀምራለን”  በሚል 

መሪ ሃሳብ ነው። ባለፈው ዓመት የግድቡ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበት 3ኛ ዓመት 

ሲከበር መሪ ሃሳቡ “እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን” የሚል ነበር። ይህ በአንድ ዓመት 

ሽግግር ውስጥ የታየው የመሪ ሃሳብ ልዩነት የሚያመለክተው ነገር አለ።  

 

በቅድሚያ መሪ ሃሳቡ የመነጨው ከህዝቡ ስሜት ነው። የግደቡ ግንባታ ከመጀመሩ በፊት 

በህዝቡ ውስጥ የነበረው ስሜት ቁጭትና “አንድ ቀን በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ሊሰራ 

ይችላል” የሚል ተስፋ ነበር። ከተጀመረ በኋላ የህዝቡ ጭንቀት “ይህን ግዙፍ ፕሮጀክት 
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በራስ አቅም ገንብቶ ማስጨረስ ይቻል ይሆን?” የሚል ነበር። እያደረ የግንባታውን ሂደት 

ሲመለከተው “ግንታውን መጨረስ ይቻላል” የሚል እምነት አድሮበታል። የባለፈው ዓመት 

“እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን” የሚል መሪ ሃሳብ መነሻ ይህ የህዝብ ስሜት ነበር። 

 

አሁን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድበ ግንባታ ተጋምሷል። የግድቡ ባለቤት የሆነው ህዝብ 

የግድቡ ግንባታ ያለምንም መሰናክልና መጓተት እንደሚጠናቀቅ እርግጠኛ ሆኗል። ይህ 

ሁኔታ “የማንችለው ነገር የለም” የሚል በራስ የመተማመን መንፈስ ፈጥሯል። ከዚህ 

በመነሳት የተጀመረው እንደሚጠናቀቅ እርግጠኛ ከሆነበት የህዳሴ ግድብ ባሻገር ሌሎች 

ግዙፍ ፕሮጀክቶችንም ጀምሮ መጨረስ እየታየው ይገኛል። ይህ ስሜት ፕሮጀክቶችን 

በራስ አቅም ጀምሮ ከማጠናቀቅ በላይ “የህዳሴውን ጉዞ በአጭር ግዜ ውስጥ በማሳካት 

ኢትዮጵያን ከበለፀጉ ሃገራት ተርታ ማሰለፍ፣ ኢትዮጵያን የአፍሪካ ብሎም የዓለም ገናና 

ሃገር ማድረግ ይቻላል” የሚል በራስ የመተማመን ሰሜት ነፀብራቅ ነው። ካሁን በኋላ 

ለኢትዮጵያ ህዝብ የቁጥ ቁጥ እደገት አይዋጥለትም። የህዳሴውን ጉዞ በአጭሩ አሳክቶ 

ትልቅ የመሆን ፍላጎት እያቁነጠነጠው ይግኛል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

የመሰረት ድንጋይ የተጣለበት አራተኛ ዓመት የተከበረበት “ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድባችንን እንዳጋመስነው ጨርሰን ሌላ እንጀምራለን”  የሚል መሪ ሃሳብ የዚህ ነፀብራቅ 

ነው። መሪ ሃሳቡ የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ ላይ ያለውን ሃገራዊ መግባባትና ጉጉት ያሳያል። 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበትን ግዜ ስንዘክር፣ በአጠቃላይ 

ይግደቡ መገንባት ጉዳይ ሲነሳ፣ የግድቡ ግንባታ ሃሳብ አመንጪና መሪ፣ የመሰረት 

ድንጋዩንም የጣሉት የአዲሲቱ ኢትዮጵያ መሰራች አባት መለስ ዜናዊ ሲታወሱ ይኖራሉ። 

የመሰረት ድንጋዩን በጣሉበት ስነስርአት ላይ ያደረጉትም ንግግር ታሪካዊ ንግግር ነው። 

በመሆኑም የግድቡ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበትን 4ኛ ዓመት መነሻ በማድረግ 

ባዘጋጀሁት በዚህ ጽሁፍ ላይ የታላቁ መሪ መለስ ዜናውን ንግግር ማስታወስ አስፈላጊ ሆኖ 

አግኝቼዋለሁ። መለስ ዜናዊ የመሰረት ድንጋዩ በተጣለበት ስነስርአት ላይ ባደረጉት 

ንግግር፤ 

 

 . . . ግድቡን ለመስራት ብድርና እርዳታ እንዳናገኝ የተለያዩ ኃይሎች ባደረጉት ከፍተኛ 

ርብርብ ምክንያት የፕሮጀክቱን ወጪ ለመሸፈን የሚተባበረን ሃገር ወይም ተቋም ማግኘት 
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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 

ከወለዱ ተጠቃሚ ለመሆነ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን ታላቅ ግድብ ከዳር ለማድረስ 

የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል። 
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በመሆኑም የዘመናት የልማት ህልማችንን እውን ለማድረግ፣ መላው የሃገራችን 

አርሶአደሮች፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ ባለሃብቶችና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቦንድ 

ግዢው ዘመቻ እንደሚሳተፉ እምነቴ የፀና ነው። 

 

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 

አጠቃቀም ዙሪያ የሚታዩ ልዩነቶችን የሁሉንም ሃገሮች ጥቅም በሚያስጠብቅ አኳኋን 

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 

ቢያንስ የወጪውን 30 በመቶ፣ ግብፅ ደግሞ የወጪውን 20 በመቶ መሸፈን በተገባቸው 

ነበር። 
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ይሁንና በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ዙሪያ እንዲህ አይነት ገንቢና ፍትሃዊ አሰራር እስካሁን 

ድረስ ሊሰፍን አልቻለም። በመሆኑም ወጪውን በሙሉ ኢትዮጵያ ለመሸፈን የተገደደችበት 

ሁኔታ ተፈጥሯል። 

ብለው ነበር። 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በመገንባት በአባይ ወንዝ ውሃ 

የመጠቀም ፍላጎቱ አሁን የተፈጠረ አይደለም፣ የቆየ ነው።  ይሁን እንጂ ከፍላጎትና ምኞት 

ያለፈ እውን መሆን ሳይችል ቀርቷል። ይህ የሆነው በተለያዩ ምክንያቶች ነው። አንዱ 

በአባይ ወንዘ ላይ ግድብ ለመስራት የሚያስችል ሰላምና መረጋጋት በሃገሪቱ አለመስፈኑ 

ነው። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ በአባይ ወንዝ ላይ ግድብ ለማሰራት የሚያስችል 

የኢኮኖሚ አቅም አለመኖሩ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የታችኞቹ የአባይ ተፋሰስ ሃገራት 

የሆኑት ሱዳንና ግብፅ ኢትዮጰያ በወንዙ ውሃ ለመጠቀም መበቷ እውቅና ነፍገው 

መንግስታትም ሆኑ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ለግድበ መስሪያ የሚሆን የገነዘብ ድጋፍ 

በማንኛውም አይነት አኳኋን እንዳይሰጡ ተፅእኖ ማሳደር መቻላቸው ነው፣ የዲፕሎማሲ 

የበላይነትመ ነበራቸው፤ በተለይ ግብፅ። 

 

አሁን በአባይ ወንዝ ላይ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመስራት የተቻለው ከላይ 

የተገለፁት ለዘመናት መሰናክል ሆነው የቆዩ የሰላምና የኢኮኖሚ አቅም እጦት እንዲሁም 

ይህ ሁኔታ ያስከተለው ዓለም አቀፍ ማበረሰብ ላይ ዲፕሎማሲያዊ ተፅእኖ ማሳደር 

ያለመቻል በመወገዱ ነው። እነዚህን ጉዳዮች ሰፋ አድርገን እንመልከታቸው። 

 

ባለፉት ስርአቶች - በዘውዳዊውና በወታደራዊ ደርግ ስርአቶች በኢትዮጵያ መሰረታዊ 

ፓለቲካዊ ቅራኔዎች ነበሩ፣ አነዚህም የብሄርና የመደብ ቅራኔዎች ናቸው። የብሄር ቅራኔው 

ምንጭ የበሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች መብትና ነፃነት በህግ ካለመረጋገጡ የመነጨ ነው። 

የመደብ ቅራኔው ደግሞ በፊውዳላዊውና ብቅ እያለ በነበረው ካፒታሊዝም ውስጥ የነበረ 

ነው። ገባሩ ጭሰኛ አርሶአደርና ላብ አደሩ በአንድ በኩል ባለርስቱ፣ መሳፍንቱና መኳንነቱ 

እንዲሁም በማቆጥቆጥ ላይ ባለው ቡርዧ በሌላ በኩል የነበራቸው የኢኮኖሚ ግንኙነት 

ፍትሃዊ አለመሆን የፈጠረው ነበር። 
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ይህ ተቃርኖ የመብትና የነፃነት ጥያቄን አስነስቷል። በዘውዳዊው ስርአት የነበረው 

የብሄርና የመደብ ቅራኔ የቀሰቀሰው የመብትና የነፃነተ ጥያቄ በተደራጀ መልክ ወጥቶ 

የሰላምና መረጋጋት እጦቱ ጎልቶ ባይታይም ፊውዳላዊ የኢኮኖሚ ግነኙነት ከ90 በመቶ 

በላይ የሚሆነውን ገባር ጭሰኛ አረሶ አደር ያጣ የነጣ ደሃ አድርጎት ስለነበረ የሃገሪቱ 

የኢኮኖሚ አቅምም የዛኑ ያህል ኮሳሳ ነበር። ሆኖም እያደረ የመብትና ነፃነት ጥያቄው 

እየገነነ መጥቶ  በነበረውም አቅም ቢሆን በአባይ ወንዝ ላይ ግድበ መስራትን ለመሰለ 

ግዙፍ የልማት ስራ ትኩረት መስጠት የሚችለበት ሁኔታ እንዳይኖር አድርጓል።  

 

ያም ሆነ ይህ በሁለቱ ስርአቶች የነበረውን ሁኔታ ጠቅለል አድርገን ስንመለከተው፣  

ኢትዮጵያ ከ80 በላይ የየራሳቸው ማንነት ያላቸው በሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሃገር 

የነበረች ቢሆንም፣ ይህን ብዝሃነት ማስተናገድ የሚችል የፖለቲካ ሥርአት ግን አልነበረም። 

ብዝሃነትን ማስተናገድ የሚችል ዴሞክራሲያዊ ሥርአት ባለመኖሩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ማንነታቸውን እውቅና ነፍጎ ለብሄራዊ ጭቆና ከዳረጋቸው ሥርአት ተላቀው 

ነፃነታቸውን ለማስከበር በተለይ ከ60ዎቹ በኋላ በየአቅጣጫው ወደ ትጥቅ ትግል ለመግባት 

የተገደዱበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ይህ በጨቋኞችና ጭቆናን ከላያቸው ላይ ለማውረድ 

በሚታገሉ ተጨቋኞች መሃከል የሚደረገው ትግል በተለይ ከ60ዎቹ አጋማሽ በኋላ እጅግ 

ተፋፍሞ ነበር። በዚህ ምክንያት ሃገሪቱ ሰላም ረቋት ቆይታለች። በዚህ አኳኋን ሰላም 

ርቋት የቆየችው ሃገር የሰው ኃይል አቅሟንና የተፈጥሮ ሃብቷን ለህዝቡ ፋይዳ ባለው 

አኳኋን መጠቀም ሳትችል ቀርታለች። 

 

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

ለብሄራዊ ማንነተቸው ዕውቅና ነፍጎ የጭቆና ቀንበር 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 መስርተዋል። ይህ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ የመንግስት ሥርአት 

ብዝሃነትን ያስተናገደ ሥርአት ነው። 
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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 የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ለመገንባት ያስቻለ ቀዳሚ አቅም ነው። 

ይቀጥላል 

 


