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“ላም እሳት ወልዳ . . .” 
ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

05/22/14 

ሰሞኑን አንድ እንግዳ ነገር ሰምተናል፤ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በተለይ አገር ቤት 

የምኖረውን ለማመን ያስቸገረ እንግዳ ነገር ነው። ይህም ነዋሪነታቸው አሜሪካ የሆነው 

ፕ/ር መሳይ ከበደ “በግድቡና በማስተር ፕላኑ ላይ ያለኝ አቋም” በሚል ርዕስ ያቀረቡት 

ፅሁፍ ላይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን አስመልክተው ያቀረቡት የተቃውሞ ሃሳብ 

ነው። ይህን ፅሁፍ በእንግሊዘኛ ቋንቋ “My Takes on the Ethiopian Dam and the 

Addis Ababa Master Plan” በሚል ርዕስ ቀርቦ ተመልክቼው ነበር። “ያው የተለመደው 

በውጭ አገር የሚኖሩ ያበዱ ተቀዋሚዎች ሃሳብ ነው” በሚል ብዙም ዋጋ አልሰጠሁትም 

ነበር። በኋላ ግን የሰማያዊ ፓርቲ ልሳን በሆነው ነገረ ኢትዮጵያ ላይ ወደአማርኛ ቋንቋ 

ተተርጉሞ  ሳየው አስተያየት ሳይሰጡ ማለፍ አልሆንልህ ስላለኝ፣ በዚህ ፅሁፍ አስተያየቴን 

ሰጥቼበታለሁ።  

 

ፕ/ር መሳይ በፅሁፋቸው ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በተጓዳኝ ሰሞኑን በአንዳንድ 

የኦሮሚያ አካባቢዎች ሁከት የተቀሰቀሰበትን የአዲስ አበባና የፊንፊኔ ዙሪያ የኦሮሚያ ለዩ 

ዞን የተቀናጀ የጋራ የልማት መሪ ፕላንን የተመለከተ ሃሳብ አንስተዋል። ለግዜው ይህን 

አቆይቼ በህዳሴው ግድብ ላይ ያቀረቡት ተቃውሞ ላይ ነው የማተኩረው።  

 

ፕ/ር መሳይ  በዚህ ፅሁፋቸው የህዳሴውን ግድብ ግንባታ በይፋ በመቃወም ወይም 

ኢትዮጵያውያን የግድቡን ግንባታ ፋይዳ ተጠራጥረው ከድጋፍ እንዲያመነቱ በማድረግ 

ቀዳሚው ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሆነዋል። 

 

ታዲያ ፕ/ር ይህን ጉደኛ ፅሁፋቸውን የጀመሩት “የህዳሴው ግድብ ስርዓቱን ለሚቃወሙ 

ሁሉ ፈተና ሆኗል” ብለው ነው። ፈተና የሆነባቸው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ፣ ኢትዮጵያ 

በአባይ ውሃ ለልማት የመጠቀም መብቷ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ የማይፈልግ በመሆኑ፣ 
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ከማንኛውም አገር የሚመጣ ጣልቃ ገብነት በሉአላዊነተ ላይ የተቃጣ ተደርጎ የሚታይ 

በመሆኑ ለመቃወም አስቸጋሪ በመሆኑ እንደሆነ ገልፀዋል።  

 

የኢትዮጵያ ህዝብ ግን አብዛኞቹ በተቃዋሚ ጎራ ያሉት ፖለቲከኞችና ደጋፊዎቻቸው 

ጭምር የህዳሴውን ግድብ የማይቃወሙት፣ እንዲያውም የሚደግፉት ፕ/ር መሳይ 

በጠቀሱተ ምክንያት ብቻ አይደለም። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የአገሪቱን የኢኮኖሚ 

አቅም በማሳደግ የህዝቡን ኑሮ ወደ ተሻለ ደረጃ በማሸጋገር ረገድ ከፍተኛ አስተዋፅኦ 

እንዳለው ስለሚያውቅም ጭምር ነው። 

 

ፕ/ር መሳይ የጠቀሱዋቸው የግድቡ መገንባት ፈተና የሆነባቸው ተቃዋሚዎች፣ የግድቡ 

ግንባታ የኢፌዴሪ መንግስትንና አሁን የመንግስት ስልጣን ላይ ያለውን ኢህአዴግ 

መልካም ገፅታ በማጎልበት የባጥ የቆጡን የፈጠራ ወሬ እየነዙ በቀላሉ ሕዝብ 

እንዲጠራጠራቸው፣ እንዲቃወማቸው እንዲያም ሲል እንዲያምፅባቸው የማድረግን 

አካሄዳቸውን ስለሚዘጋ ነው። “ላም እሳት ወልዳ እንዳትልሰው ፈጃት፣ እንዳትተወው ለጇ 

ሆነ” እንዲሉ፣ እነዚህ መሰረተ ቢስ ተቃዋሚዎች የህዳሴውን ግድብ እንዳይደግፉ፣ 

ለዘመናት ያልተደፈረውን ደፍሮ ሕዝቡን አስተባብሮ ግድቡን እያስገነባ ያለውን 

መንግስትና ገዥውን ፓርቲ መደገፍ ሆነባቸው። በይፋ እንዳይቃወሙ በአባይ ወንዝ ውሃ 

የመጠቀመ መብት እንዳለው የሚያውቀውና ግድቡን በራሱ አቅም እያስገነባ ከሚገኘው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መላተም ሆነባቸው። ግድቡ ፈተና የሆነባቸው በዚህ አኳሃን ነው። 

 

እንደ ፕ/ር መሳይ የህዳሴውን ግድብ ተቃውመው ባቀረቡት ፅሁፍ  “የግድቡ ግንባታ ላይ 

ተቃውሞ የሚያስነሱ ነገሮች አሉ” ብለዋል። እንደ ህዳሴው ግድብ አይነት ትልቅ ግድብ 

በተፈጥሮ አከባቢና በማህበራዊ ኑሮ ላይ ተፅእኖ ማሳደሩ አይቀሬ ነው ባይ ናቸው። ግድቡ 

ኢኮኖሚያዊ ጥቅሙን አጠራጣሪ እንደሆነም ነው የተናገሩት። ለዚህ አቋማቸው ማረጋገጫ 

ምንም ተጨባጭ ማስረጃ ሳያቀርቡ፣ በአፍሪካም ሆነ ከአፍሪካ ውጭ በሚገኙ አገራት 

የተገነቡ ትላልቅ ግድቦች ውድቀት አስከትለዋል የሚል ድፍን መደምደሚያ ላይ 

ደርሰዋል።  “በአፍሪካና ከአፍሪካ ውጭ የተገነቡ” ያሉዋቸው የትኞቹ ግድቦች እንደሆኑም 

አልጠቀሱም። ፕ/ር መሳይ በዚህ በጭፍን አካሄድ የኢትዮጵያ ህዝብ በግድቡ ፋይዳ ላይ 

ጥርጣሬ እንዲያድርበት የማድረግ ፍላጎታቸውን አሳይተዋል። 
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ይህ ሀሳብ የእርሳቸው ብቻ እንዳልሆነ ለማሳየት በጉዳዩ ላይ በቅርቡ ፅሁፍ አቀረቡ 

ያሉዋቸውን፤ ሚና ነጋሽ፣ ማሞ ሙጬና ሰይድ ሀሰን የተባሉ ግለሰቦችን  በደጋፊነት 

ጠቅሰዋል። እነዚህ ሰዎች “ ኢትዮጵያውያን ግድቡ ያስከትለዋል የሚባለውን አሉታዊ 

ተፅእኖ ብቻ ከሚቃወሙ ይልቅ፣ ጥቅምና ጉዳቱን የሚተነትን ጥናት መስራት 

ይኖርባቸዋል” ሲሉ መግለፃቸውን ነግረዋል። ፀሐፊዎቹ “ግድቡ ወሳኝ ኢኮኖሚያዊ 

ጥቅሞች ያሉትን ያህል በርካታ አሉታዊ ተፅእኖዎች አለው” የሚል እምነት እንዳላቸውም 

ነግረውናል። 

 

እንግዲህ ፕ/ር መሳይም፣ የጠቀሱዋቸውም ሰዎች ውጭ አገር ነው የሚኖሩት። እኛ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ያለነው ሰዎች ከአገራቸው ርቀው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትወልደ 

ኢትዮጵያውያን ስለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ምን እንደሚያስቡ ሙሉ 

በሙሉ ባናውቅም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ የሚቃወም እንደሌለ ግን 

እርግጠኞች ነን። ልብ በሉ ከፍተኛ ገንዘብ የሚጠይቀውን ግድብ የማስገንባት ሃላፊነት 

በጫንቃው ላይ ያረፈው፣ ከእለት ጉርሱ ላይ ቀንሶ ለግድቡ ግንባታ በሙሉ ፍቃደኝነት 

ድጋፍ እያደረገ ያለው ኢትዮጵያዊ በግድቡ መገንባት ላይ አንዳችም ተቃውሞ የለውም። 

ስለዚህ ፕ/ር መሳይ የጠቀሷቸው ሰዎች “ኢትዮጵያውያን ግድቡ ያስከትለዋል የሚባለውን 

አሉታዊ ተፅእኖ ብቻ ከሚቃወሙ ይልቅ . . .” ብለዋል ያሉት ወሬ ኢትዮጵያ ውስጥ 

ይምንኖረውን ኢትዮጵያውያን አይመለከትም።  

 

ውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ግን አንድ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ቁርኝት 

የተበጠሰ በመሆኑ ገንዘብ ከፍሎ የሚያሰራቸውን አካል ፍላጎት ተከትለው የግድቡን ፋይዳ 

አጠራጣሪ አስመስለው ሊፅፉ እንደሚችሉ እንገምታለን። በቅርቡ የግድቡ ግንባታ ላይ 

የማይገባ ተቀውሞ ያቀረበው ኢንተርናሽናል ሪቨርስ የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት 

ቀጥሮ የሚያሰራው ትውልደ ኢትዮጵያዊ የቀጣሪውን ኢትዮጵያን የመቃወም ፍላጎት 

ማስፈፀም ስላለበት “የህዳሴውን ግድብ ፋይዳ እጠራጠራለሁ” ብሎ ሊፅፍ እንደሚች 

እንገምታለን። ይህ ምንም አይገርምም ፤ የተለመደም ነው።  

 



4 
 

አሁን ፕ/ር መሳይ  ኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተው ብሄር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ 

መንግስት ላይ ምክናያታዊ ያልሆነ ጭፍን ጥላቻ ስላላቸው ብቻ ግድቡን እንደተቃወሙት፣ 

ብጭፍን ተቃዋሚነትና ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም በጎ ነገር ላለማየት ካለ ፍላጎት ግድቡን 

የሚቃወሙ መኖራቸውንም እናውቃለን።  

 

ለምሳሌ ግንቦት 7 የተሰኘው ቡድን አመራሮች በግደቡ ፋይዳ ላይ ጥርጣሬ ሳይሆን 

ተቃውሞ እንዳላቸው እንገምታለን። ግብፅ የግድቡን ግንባታ ለማደናቀፍ ልታካሂድ 

ያሰበችውን የእጅ አዙር ጦርነት ለማስፈፀም ዝግጁ መሆናቸውንም እናውቃለን። የሻአቢያ 

ተላላኪ የሆነው ኦነግም የግድቡን ግንባታ እንደሚቃወም እናውቃለን። በቅርቡ የኦነግ 

አባላት ነን ያሉ ሰዎች ካይሮ ላይ “የግድቡ ግንባታ ግብፅን ስለሚጎዳ ይቁም” የሚል አቋም 

ይዘው ሰልፍ መውጣታቸውን ሰምተናል። ከዚህ ውጭ አገር ውስጥ የግድቡን ግንባታ 

የሚቃወም ዜጋ ተሰምቶ አያውቅም። እናም ፕ/ር መሳይና የጠቀሱዋቸው ሰዎች በደፈናው 

“ኢትዮጵያውያን በግድቡ ፋይዳ ላይ ጥርጣሬ አላቸው” በሚል ያቀረቡት ወሬ መሰረተ ቢስ 

ነው። 

 

እርግጥ አስቦ ባለመናገር ወይም በዘፈቀደ በመናገረ የሚታወቁት የኦሮሞ ህዝብ ኮንግሬስ 

ፓርቲ (ኦህኮ) ሊቀመንበር ዶ/ር መራራ ጉዲና የግድቡ ግንባታ ይፋ የሆነ ሰሞን “አባይ 

ለኦሮሞ ህዝብ ምኑ ነው?” የሚል ለማንም ያልገባ ምናልባት ለወደፊትም የማይገባ 

ተቃውሞ ማሰማታቸውን እናስታውሳለን፡ ብዙዎች፣ “ዶ/ር መራራ ሌላው ቢቀር ኦሮሚያ 

በስተሰሜን ከአማራ ጋር ባለው ድንበር አባይን እንደሚጋራ፣ አባይን ግዙፍ ወንዝ 

ያደረጉት ዲዴሳና ደቦስ  እንዲሁም ሙገርና ጉደርን ጨምሮ በርካታ ከኦሮሚያ ምድር 

የሚፈልቁ ወንዞች መሆናቸውን ለምን ዘነጉት?” ሲሉ ጠይቀዋል።   

 

ያም ሆነ ይህ ኢትዮጵያውያን የህዳሴውን ግድብ እንደራሳቸው የሚቆጥሩት የአባይ ተፋሰስ  

ውስጥ በመኖራቸውና ባለመኖራቸው ሳይሆን፣ አባይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ የተፈጥሮ 

ሃብት እነደሆነ በመቁጠራቸው መሆኑን  አፅንኦት መስጠተ እፈልጋለሁ። የኢትዮጰያ 

ሶማሌ፣ የአፋር፣ የሃራሬ ክልሎች ሕዝቦች የህዳሴውን ግድብ እንደራሳቸው ቆጥረው 

ከልባቸው በሃሳብና በገንዝብ እየደገፉ መሆኑን አስታውሱ።  
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ፕ/ር መሳይ ጓደኞቻቸውን ጠቅሰው፣ “የህዳሴው ግድብ ፋይዳ አጠራጣሪ በመሆኑ፣ አሉታዊ 

ተፅእኖዎችም ሊኖሩት ስለሚችሉ የትርፍ ኪሳራ ጥናት ይሰራ” ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። 

የሚገርመው የህዳሴው ግድብ ፋይዳ ላይ ጥርጣሬ ለመፍጠር የመኮሩት ለኢትዮጵያ ህዝብ 

ያዘኑ መሰለው ነው፤ “አዛኝ ቅቤ አንጓች።” ሁኔታው ግን “አዛኝ ቅቤ አንጓች” በማለት 

የሚታለፍ አይደለም።  

 

የህዳሴው ግድብ በድንገት የተወሰነ ፕሮጀክት አይደለም። በቅድሚያ አሁን ግድቡ 

በመገባት ላይ የሚገኝበት አካባቢ እ.ኤ.አ በ1960ዎቹ ግድብ የመገባት ጥናት ተካሂዷል። 

በዚህ ጥናት አዋጭነቱ ተረጋግጧል። ፕሮጀክቱ ሳይሰራ የቀረው አዋጭ ስላልሆነ ሳይሆን 

ገንዘብ ማግኘት ስላልተቻለ ብቻ ነው፤ በተለይ ግብፅ ባሳደረችው ተፅአኖ ምክንያት። 

 

ከዚህ በተጨማሪ ግድቡ ከመጀመሩ በፊት ባሉ አመታትም ጥልቅ ጥናት ተከናውኗል። 

እርግጥ ፕሮጀክቱ “ፕሮጀክት´ ዜድ” በሚል በከፍተኛ ምስጢር ነው የተሰራው። በተለይ 

ግብፅ የግድቡን ግንባታ ገና በውጥኑ ለማጨናገፍ የምትፈጥረውን ግርግር ለማስቀረት ነው 

ይህ የተደረገው። የአባይ ውሃ አጠቃቀም ጉዳይ “የውጭ ጉዳይና የአገራዊ ደህንነት ፖሊሲ 

ስትራቴጂ” ሰነድ ላይ በስትራቴጂ ደረጃ መስፈሩም ፕሮጀክቱ በጥልቀትና በስፋት 

የታሰበበት መሆኑን ያመለክታል።  

 

የግድቡ ግንባታ ከተጀመረ በኋላ በተለይ የታችኞቹ የተፋሰሱ አገራት ግብፅና ሱዳን ላይ 

አሉታዊ ተፅእኖ ይኖረው እንደሆነ ለመፈተሽ ከኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ እንዲሁም 

ከዓለም ባንክ የተውጣጡ አባላትን ያካተተ የባለሙያዎች አጥኚ ቡድን ተቋቁሞ የግድቡን 

ቴክኒካዊ ሁኔታ፣ ጨምሮ ሊያስከትል የሚችለው ጉዳትና ጥቅም ዝርዝር ጥናት ተሰርቶ 

የጥናቱ ሪፖርት ቀርቧል።  

 

በእነዚህ ጥናቶች ግድቡ አንኳን ኢትዮጵያ ላይ የታችኞቹ ተፋሰስ ሃገራት የሆኑት ግብፅና 

ሱዳንም ላይ ቢሆን ጥቅም እንጂ አሉታዊ ተፅእኖ እንደሌለው ተረጋግጧል። እነ ፕ/ር 

መሳይ ይህ ዕውነት ባለበት ሁኔታ፣ ምንም ጥናት ያልተሰራ አስመስለው “አሉታዊ 

ተፅእኖዎችን ለመለየት የትርፍ ኪሳራ ጥናት ይሰራ” ሲሉ መክረውናል፤ “አዛኝ ቅቤ 

አንጓች።”  
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ይህን የእነ ፕ/ር መሳይ አቋም “ባለማወቅ የተያዘ ነው” ብሎ መገመት አጉል የዋህነት 

ነው። ከኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን እንዲሁም ከዓለም ባንክ የተወጣጡ አባላት ያሉት አለም 

አቀፍ አጥኚ ቡድን ይፋ ባደረገው ሪፖርት ላይ ባቀረበው ምክር ሀሳብ አተገባበር ላይ 

ሶስቱ ሃገራት - ኢትዮጰያ፣ ግብፅና ሱዳን ጀምረውት የነበረው ውይይት የተደናቀፈው ግብፅ 

“በህዳሴው ግድብ ላይ ጥናት የሚሰራ አዲስ ዓለም አቀፍ ተቋም ይቀጠር” የሚል ግትር 

አቋም በመያዙ መሆኑ ይታወቃል። ግብፅ ይህን አቋም የያዘችው ጉዳዩን ወደኋላ 

በመመለስ ይህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማጓተት ያግዘኛል በሚል ነው። 

 

ፕ/ር መሳይና ጓደኞቻቸው ይህን የግብፅ መንግስት የያዘውን “አዲስ ጥናት ይካሄድ” የሚል 

አቋም ነው የደገሙት። በመሆኑም ክርክራቸው የግብፅን የግድቡን ግንባታ የማደናቀፍ 

አቋም የሚደገፍ፣ ለኢትዮጵያ ሳይሆን በግብፅ ወገን ሆኖ የተያዘ አቋም ነው። ይህን ሁሉም 

የኢትዮጵያ ህዝብ ይገነዘበዋል። ሶስቱ ሰዎች እና የፕ/ር መሳይ የያዙት “በህዳሴው ግድብ 

ላይ አዲስ ጥናት ይሰራ” የሚል አቋም በግብፅ ስፖንሰር የተደረገ ነው የሚል ጥርጣሬም 

ፈጥሯል። 

 

ፕ/ር መሳይ የትንታኔ ፅሁፍ አቀረቡ ያሉዋቸው ሶስት ሰዎች የቀኝ ገዢዎችን ስምምነት 

ውድቅ በማድረጋቸውና ኢትዮጵያ የአባይን ውሃ የመጠቀም ሉአላዊነት ደግፈው 

መከራከራቸውን አስታውሰው “ይህ ትክክል ነው” ብለዋል። ወረድ ብለው ግን “ጥያቄው 

የሉአላዊነት ብቻ አይደለም። ጥያቄው የኢትዮጵያን ጥቅም የማስጠበቅ ልምዳቸው ምንም 

የሆኑት ገዢ ልሂቃን መብትን በተዛባ መንገድ መጠቀማቸው ጭምር ነው” ብለዋል። 

 

ይህ የፕ/መሳይ አቋመ ግድቡ ላይ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ የተከናወነና 

በመከናወን ላይ ያለን በጎ ነገር ለመቀበል ካለመፈለጋቸው የመነጨ ነው። ፕ/ር መሳይ  

በተለይ ገዢው ፓርቲ ላይ ካላቸው ቅጥ ያጣ ምክንያታዊነት የጎደለውና በመርህና 

በአመክንዮ ይመራል  ተብሎ ከሚጠበቅ የፍልስፍና ምሁር ከማይጠበቅ ጭፍን ጥላቻ 

የመነጨ ነው። 

 



7 
 

ፕ/ር መሳይ በፅሁፋቸው መጀመሪያ ላይ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ላይ ያላቸውን 

ተቃውሞ፣ “ተገቢ ጥናት ስላልተሰራበት ይጠና” በሚል ብልጣ ብልጥ አካሄድ ሲቃወሙ 

ቆይተው፣ ድንገት የአብዮት ጠባቂነት ዘመን ባህሪያቸው አገርሽቶ “እንዲያውም ገዢው 

ፓርቲ የሚያስገነባው በመሆኑ ጥናትም ምንም ሳያስፈልገው ጥቅም የለውም” የሚል አስቂኝ 

አቋማቸውን ዘረገፉት። 

 

ፕ/ር መሳይ  ግድቡ ላይ ላቀረቡት “የኢትዮጵያን ጥቅም የማስጠበቅ ልምዳቸው ምንም 

የሆኑት ገዢ ልሂቃን” የሚለው  ግትር ተቃውሟቸው መነሻ የሰለቸና አገርን እንደ ህዝብ 

ሳይሆን እንደግኡዝ መሬት ከመመልከት የጅል አቋም ነው። ይህም ያረጀ አመለካከት ላይ 

የተመሰቱ ጀማሪ ተቃዋሚዎች ሁሉ አፍ መፍቻ የሆነው  “ኢህአዴግ የአሰብን ወደብ 

አሳልፎ ሰጠ” የሚል  ነው ። 

 

የአሰብ ወደብ በባለቤተነት ለያዘው አካል ቁሳዊ ጥቅም እንድሚሰጥ ወይም  የሃብት ምንጭ 

ብቻ ተደርጎ  መታየት የለበትም። ፍላጎቶች፣ መብትና ነፃነት ያለው ህዝብ የሚኖርበት 

መሬት መሆኑን ማስታወስ ተገቢ ነው። የአሰብ ወደብ የኤረትራ አካል ነው። አሰብን 

የኤርትራ አካል እንዲሆን የተስማማው ኢህአዴግ ወይም የኢፌሪ መንግስት አይደለም። 

ኤርትራ በጣልያን ቅኝ ግዛት ስር በነበረችበት ወቅትም አሰበ የኤርትራ አካል ነበረች። 

ኤርትራ በእብግሊዝ ሞግዚት አስተዳደር በቆየችበት ግዜ ውስጥም አሰብ የኤርትራ አካል 

ነበረች። በፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር ስትቀላቀልም እንዲሁ የኤርትራ አካል ነበረች። 

ንጉሰ ነገስት አፄ ኃ/ሥላሴ ፌዴሬሽኑን አፍርሰው ኤርትራን የግዛታቸው አንዷ ጠቅላይ 

ግዛት ሲያደርጉትም አሰብ የኤርትራ ጠቅላይ ግዛት አካል ነበረች።  

 

የኤርትራ ሕዝብ ለሶስት አስርት አመታት ያህል የህይወት መስዋዕትነትን የጠየቀ መራራ 

ትግል አካሂዶ፣ በይፋ በሰጠው ህዝበ ውሳኔ የኤርትራ ነፃ መንግስት እንዲመሰረት ሲወስን 

የኤርትራ አካል የነበረው የአሰብ ወደብ የነፃይቱ ኤርትራ አካል በመሆኑ ቀጠለ። አሰብ 

የኢትዮጵያ መሆኑ ያበቃው ኤርትራ በህዝቧ ውሳኔ ነፃ መንግስት በመሆኗ ነው። ይህ 

በሆነበት ሁኔታ አሰብን የኢትዮጵያ አካል ማድረግ የሚቻለው የህዝቡን ፍላጎት ችላ ብሎ 

ወደቡ ስለሚያስፈልገን በሚል ሰበብ በኃይል ወረራ በመያዝ ብቻ ነበር ።  
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የፕሮፌሰር መሳይ ጥያቄ “ከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነት በጠየቀ ትግል የኤርትራ ሕዝብ 

በሕዝበ ውሳኔ ያሳለፈውን ነፃ መንግስት የመመስረት ጥያቄ ለምን እውቅና ተሰጠው” 

የሚል ከሆነ፣ ሕዝብ በራሱ ጉዳይ ላይ የመወሰን መብትና ነፃነት ያለው መሆኑን 

ካለመቀበል የመነጨ አመለካከት ነው። “ማዕድን ወይም ሌላ ቁሳዊ ጥቅም ሊያስገኝ 

የሚችል ቦታ ወይም ድንበር በመሬቱ ላይ የሚኖረው ሕዝብ ቢስማማም ባይስማማም 

በኃይል መሬቱን በመያዝ የተፈጥሮ ሃብቱን መጠቀም ተገቢ ነው” እያሉ መሆኑንም 

ማስታወስ ተገቢ ነው። ይህ የህዝብን የበላይነት ያለመቀበል የተስፋፊዎችና የወራሪ 

አምባገነኖች አመለካከት ነው። “የኤርትራ ህዝብ ባይፈልገንም፣ እኛም ሕዝቡን 

ባንፈልገውም ወደቡ ስለሚያስፈልገን ህዝቡ በስራችን ሊሆን ይገባል” እያሉ እንደሆነም 

ልብ በሉ። 

 

የህዝብን የበላይነት ያልተቀበለ  ቡድን መለያ ለህዝብ መብትና ነፃነት ደንታ ቢስ መሆን 

ነው። ከዚህ አኳያ “ለሕዝብ የሚበጅ አንዳችም ስራ ሊሰራ አይችልም” ተብሎ የሚታመነው 

የህዝብን የበላይነትና ልዕልና የተቀበለውና ይህን በተግባር ያረጋገጠው  ኢህአዴግ ሳይሆን 

ከሕዝብ ይልቅ ለመሬትና ከመሬት ላይ ሊገኝ ለሚችል ቁሳዊ ፋይዳ ቅድሚያ የሰጡ 

ናቸው፡፡ ይህ የተስፋፊ ፊውዳሎችና የወራሪ ካፒታሊሰቶች መለያ ነው። 

 

በመሆኑም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች፣ የህዝብን የበላይነት ካልተቀበሉት 

ፕ/ር መሳይና ጓደኞቻቸው በጎ ነገር ይገኛል ብሎ አይጠብቅም፤ “ከእባብ እንቁላል እርግብ 

አይፈለፈልም” እንዲሉ። እነ ፕ/ር መሳይ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

የሚቃወሙት፣ ይህ የኢትዮጵያን ገፅታ በእጅ የሚቀይር ግዙፍ ፕሮጀክት የእነርሱን 

ኢትዮጵያን ወደኋላ የመመለስ ጩኸት ስለሚያሰልለው የአመለካከታቸውን ተሰሚነት 

ለመንከባከብ ብለው ነው። ለሕዝብ ዘላቂ ጥቅም ምንም ደንታ የላቸውም፤ ቀድሞውኑም 

የህዝብን የበላይነት ስላልተቀበሉ። 

 


