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“ላም እሳት ወልዳ . . .” 
ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

05/22/14 

 

በዚሁ ርዕስ በቀረበ ክፍል አንድ ፅሁፍ ይ ፕ/ር መሳይ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ ተቃውመው ያቀረቧቸውነ ሃሳቦች አንስቼ ነበር። ከፍል አንድ ዕሁፍን ያሳረግኩተ 

ፕ/ር ምሳይ አገርን እንደ ሕዝብ ሳይሆን ቁሳዊ ጠቅም ሊገኝበት እንደሚችል ግኡዘ መሬት 

መሆን የራሳቸውን አቋም መነሻ አድርጌ በሰጠሁት አስተያየት ነበር። በዚህ ክፍለ ሁለት 

ዕሁፍም ከዚሁ እቀጥላለሁ። 

 

ፕ/ር ምሳይ “በግድቡና በማስተር ፕላኑ ላይ ያለኝ አቋም” በሚል ርዕስ ባቀረቡት ፅሁፍ 

ለሕዝብ መብትና ነፃነት፣ ሉአላዊነት ደንታ የሌላቸው መሆኑን፣ ከዚህ ይልቅ እርሳቸው 

በጭፍን ለያዙት አመለካከት የበላይነት ብቻ የሚጨነቁ መሆናቸውን  በግልፅ 

አስቀምጠዋል። ይህም “የግድቡ ጥቅም ከጉዳቱ እንዲበልጥ ማድረግ ካስፈለገ አሃዳዊ 

መንግስት ሊኖረን ይገባል።” በሚል ያሰፈሩት ሃሳብ ነው። 

 

ፕ/ር መሳይ “በርካታ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በሚኖሩባት ኢትዮጵያ፣ የአንድ ብሄር 

መገለጫዎች የበላይነት ላይ የተመሰረተ መንግስት ከሌለ የህዳሴው ግድብ 

አይጠቅማችሁም” እያሉን ነው። ይህ በምን አመክንዮ ትክክል ሊሆን እንደሚችል ለማንም 

ግልፅ አይደለም። “የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብት 

መስዋዕት ካልቀረበለት ኤሌትሪክ ሊያመነጭ አይችልም፡፡” እያሉን ይሆን? እውነቱን 

ለመናገር የኢትዮጰያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ብሄራዊ መብታቸው ተከብሮ 

ኢትዮጵያን እንደሃገራቸው መመልከት ካልቻሉ፤ እንድ ይህን የሚያክል ግዙፍ ፕሮጀክትን 

ለማስፈፀም የሚያስፈልገውን ሃብት ማሰባሰብ አይቻልም፣ ሁለት በመላው አገሪቱ የብሄራዊ 

ነፃነት ጥያቄ በሚያነሱ የነፃነት ግንባሮች የትጥቅ ትግሎች መካሄዳቸው አይቀሬ በመሆኑ 

የጦር አውድማ ሆና ሰላም በራቃት ሃገር ግድቡን ማሰራት የማይታሰብ ነው የሚሆነው። 
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ስለዚህ ፌደራላዊ ስርአቱ የግድቡን ግንባታ እውን ለማድረግ ያገዘ ተደርጎ ነው መወሰድ 

ያለበት። 

 

በዚህ ጉዳይ ላይ ፕ/ር መሳይ የገለፁት አቋም እንኳን ከዩኒቨርሲቲ ከፕሮፌሰር ከአንደኛ 

ደረጃ ተማሪም የማይጠበቅ አሳፋሪ ነው። አሃዳዊ የመንግስር ስርአት ኢትዮጵያን ወደፊት 

መስጓዝ የማይችል፣ የኢትዮጵያ ሉአላዊ ስልጣን ባለቤት በሆኑት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች በፍፁም ተቀባይነት የሌለው ሞቶ የተቀበረ አመለካከት ነው። የደርግ አብዮት 

ጠባቂ የነበሩት ፕ/ር መሳይ ግን አሁንም የደርግ ስርዓት ሲከተለው ከነበረው የብሔራዊ 

ጭቆና ስርዓት አመለካከት ሊፀዱ አለቻሉም።አሳፋሪ ነው። 

 

ፕ/ር መሳይ  የጠቀሷቸው የትንታኔ ፅሁፍ አቀራቢዎች ያሉዋቸው ፀሐፊዎች 

“እንደህዳሴው ግድብ አይነት ግዙፍ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሄር ላይ 

የተመሰረቱ ክፍፍሎችን ለመፍታት ያግዛል” የሚል አስተያየት መስጠታቸውን 

አስታውሰዋል። ከዚህ በመነሳት “ይሁን እንጂ ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያን  አንድነት ለመጠገን 

በቂ ስላልሆነ፣ ኢትዮጵያን ለመከፋፈል የተፈጠሩ ተቋማትን የሚያፈራርስና የአሃዳዊ 

ሥርዓት ባህልን አጎልብቶ የጎሳ ማንነትን የሚሸረሽር መንግስት ያስፈልጋል” የሚል አቋም 

እንዳላቸው ነግረውናል። 

 

በርካታ ኢትዮጵያውያን  ያልገባቸው ነገር “ፕ/ር መሳይና መሰሎቻቸው ኢትዮጵያ 

የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች አገር መሆኗን መቀበል ያቃታቸው ለምንድነው?” 

የሚለው ነው። “ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ መገለጫ፤ ቋንቋ፣ ባህልና ታሪክ ያላቸው 

ብሄሮችና ብሄረሰቦች የሉም” እያሉ እንዳልሆነ ይሰማኛል። ምክንያቱም መኖራቸው 

በምናባዊ ማብሰልሰል የተወሰኑ ሰዎች ሊደርሱበት የሚችሉት፤ የተቀሩት ደግሞ ሊረዱት 

ሳይችሉ ቀርተው “አሉ ወይንስ የሉም” የሚል  ክርክር የሚገቡበት ጉዳይ አይደለም። 

በስሜት ህዋሳታችን ልንረዳው የምንችለው በተጨባጭ መሬት ላይ ያለ እውነት ነው።  

 

የኢትዮጵያን ብሄሮችና ብሄረሰቦች ሰዎች ተስማምተው አይደለም የፈጠሯቸው። በተፈጥሮ 

ያሉ ናቸው። ኢትዮጵያ በተፈጥሮ የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት 
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አገር ነች። እነዚህ የተለያዩ ብሄሮችና ብሄረሰቦች አንድ አገር መስርተው መኖር ካለባቸው 

አንድነቱ ልዩነታቸውን የተቀበለ፣ ልዩነት ውስጥ ያለ አንድነት መሆን አለበት። 

 

እነ ፕ/ር መሳይ  “ለኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች የህግ እውቅና ነፍገን፣ ራሳቸውን 

በራሳቸው የሚያስተዳድሩበትን፤ በቋንቋቸው የመስራት፣ ልጆቻቸውን የማስተማር፣ 

ታሪካቸውን የመንከባከብ ባህላቸውን የማሳደግ መብትና ነፃነታቸውን ነፍገን፣ በእንድ 

ብሄራዊ ማንነት ስር ጨፍልቀን የምንገዛበት አሃዳዊ ስርአት ይፈጠር” እያሉን ነው። ፕ/ር 

መሳይ የዚህ አይነት ስርአት ተፈጥሮ የህዳሴው ግድብ ጥቅም መስጠት እንዲችል የክልል 

መንግስታትን የመሳሰሉ የፌደራላዊ ስረአቱ መሰረቶች የሆኑ ተቋማት  መፍረሰ አለባቸው 

ብለዋል። በሌላ አነጋገር ሕገመንግስታዊ ስርአት መፍረስ አለበት ባይ ናቸው፡፡ እዚህ ላይ 

አንድ ማስታወስ ያለባቸው የአባይ ወንዝ ወደ ግብፅ ሲፈስ በኖረበት በዚህ ሁሉ አመታት 

ያልተሞከረው አባይን የመገደብ ተግባር አሁን የተቻለው ብሄር ላይ ተተመሰረተ ፌደራላዊ 

ስርአት በመኖሩ ነው፤ በቃ። 

 

የኢትዮጵያ  ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዘቦች ማንነታቸውን ዝቅ አድርጋ የምትመለከትን 

ሃገር ሃገሬ ብለው የዜግነት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል ብሎ መገመት ሞኝነት ነው። በዚህ 

አይነት መብትና ነፃነታቸውን በነፈገ ስርአት ውስጥ የባለአገርነት ወይም የዜግነት ስሜት 

ስለማይሰማቸው ምንም አይንት ድንቅ ነገር ቢሰራ የእነርሱ አድርገው እንደማይወስዱትም 

ግልፅ ነው። 

 

የሶማሌ፤ የጋምቤላ ፣ የአፋር፣ የቤኒሻምጉል ጉምዝ . . . ሕዝብ የኢትዮጵያዊነት ሥሜት 

የተሰማው በኢፌዴሪ የመንግስት ሥርአት  መሆኑነ አታወቁም? በዚህ ስርአት የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የኢትዮጵያዊነት ስሜት ስለተፈጠረባቸው ታላቁን 

የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የራሳቸው አንደሆነ ይሰማቸዋል። ይህ በተጨባጭ ያለ እውነት 

ፕ/ር መሳይና የአመለካከት ተጋሪዎቻቸው ከሚያስቡት ተገላቢጦሽ መሆኑን ያረጋግጣል። 

 

“ግብፅ ኢትዮጵያን በማበጣበጥ ተግባር ላይ እንደምትሰማራ የሚያጠራጥር አይደለም” 

ብለውናል ፕ/ር መሳይ። ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ ከማንም በላይ ይረዳዋል። ኢትዮጵያ 

ለብሄሮቿ፣ ብሄረሰቦቿና ሕዝቦቿ ብሄራዊ መብቶቻቸውንና ነፃነታቸውን አረጋግጣ 
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ለማንነታቸው ሕጋዊ ዕውቅና መስጠቷ በአገሪቱ ከመቼውም ግዜ የተሻለ ሰላምና መረጋጋት 

እንዲሰፍን አድርጓል። አሁንም አንዳንድ ከብሄራቸው ሕዝብ ፍቃድ ውጭ መገንጠል 

የሚፈልጉ “የናፃነት ግንባሮች” ነን ባይ ቡድኖች መኖራቸው ባይካድም፣ እንወክለዋለን 

የሚሉት ብሄር ሕዝብ መብትና ነፃነቱ በመከበሩ ሕዝባዊ መሰረት የላቸውም። 

 

እነ ፕ/ር መሳይ የርዕዮተ አለም አባቱ የነበሩትና አሁንም ድረስ ሊያሽሞነሙኑት 

የሚሞክሩት በመራራ የህዝብ ትግል የተገረሰሰው የብሄሮች እስር ቤት የነበረው አሃዳዊ 

የመንግስት ስርአት ለመመለስ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችም አሉ፡፡ እነዚህ በአገር ውስጥ 

ሕጋዊ እውቅና ተሰጥቷቸው የሚንቀሳቀሱ እንዲሁም በውጭ አገር ወሬ በመንዛት የትግል 

ስልት የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ናቸው፡፡ 

 

እንግዲህ የግብፅ መንግስት በእጅ አዙር ጦርነት ኢትዮጵያን ለማበጣበጥ የወጠነውን ሃሳብ 

ለማስፈፀም በቅድሚያ ከሕዝቡ ፍላጎት ውጭ አገር እንገነጥላለን ብለው የሚያስቡቡ 

ድኖችን ለመጠቀም መሞከሩ አይቀሬ ነው። ሌላው የግብፅ መንግስት “ኢትዮጵያን 

የማተራመስ ዓላማዬን ያስፈፅምልኛል” ብሎ የሚያስባው በዚህ ስርአት ላይ ጭፍን ጥላቻ 

ያላቸውና በማንኛውም መንገድ፣ የሚያስከትለው ውጤት ምንም ይሁን ምን ይህን ስርአት 

ለመናድ የቆሙ የአሃዳዊ ስርአት ተስፈኞችን ነው፤ እነ ፕ/ር መሳይ ከዚህኛው ወገን 

መሆናቸውን የሚያመለክቱ በርካታ መረጃዎች አሉ። ይህን አቋማቸውን የሚያመለክተው፣ 

በምስጢር ክትትል የተደረሰበት መረጃ ሳይሆን በየወቅቱ በሚፅፏቸው ፅሁፎቸ ላይ 

ያሚያሰፍሩት አመለካከታቸው ነው። 

 

በመሆኑም የግብፅ ኢትዮጵያን የማበጣበጥ ዓላማ ተባባሪ ሊሆኑ ከሚችሉት አንዱ ራሳቸው 

ፕ/ር መሳይና በአይዲዮሎግነት ከጀርባ ሆነው የሚዘውሯቸው ቡድኖች ከመሆን አይዘሉም። 

ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ ብሄራዊ መብትና ነፃነታቸው ተከብሮላቸው የአገሪቱ 

የሉአላዊ ስልጣን ባለቤቶች ሆነው እርስ በርስ በመከባበርና በመቻቻል በእኩልነት የሚኖሩ 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ኢትዮጵያን ለጠላት የማትመች ከማድረግ 

ያለፈ አንድም የብጥብጥ እድል የሚከፍቱበት ሁኔታ የለም። 
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ፕ/ር መሳይ፣ ተኮላ ሃጎስ የተሰኘ ጓደኛቸው በቅርቡ ፃፈው ባሉት ፅሁፍ “ የአሁኑ 

መንግስት ከሱዳን ጋር የነበረውን የቆየ ችግር በመፍታት አንድ ጠላት በማስወገዱ 

ውጤታማ ነው” ማለቱን ጠቅሰው፣ ችግሩ መፈታቱን ቢያምኑም አያይዘው ግን ይህን 

እውነት ያለመቀበል ፍላጎታቸውን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ አቋማቸውን አስቀምጠዋለ። 

“ሆኖም ጥያቄው የሱዳን ጠላትነት የተወገደው በምን ያህል ኪሳራ ነው? የሚለው ነው” 

በማለት ነበር እውነትን የሸሹት። ለዚህ እውነትን የመሸሽ አቋማቸው ያቀረቡት ማስረጃ 

በእርሳቸው ደረጃ ካለ ሰው የማይጠበቅ “መንግስት ይህም የሱዳንን ድጋፍ ለማግኘት 

የኢትዮጵያን መሬት ቆረሶ ለሱዳነ ሰጠቷል” የሚል መሰረተ ቢስ ወሬ ነው።  

 

የኢትዮጵያ መንግስት ከሱዳን ጋር መልካም ግንኙነት ያለው መሆኑ እውነት ነው። ለዚህ 

ዋነኛው ምክንያት ጎረቤት አገራትን የድርግ መንግስት ሲያደርግ እንደነበረው በጠላትነት 

ከመፈረጅ ይልቅ በመጠቃቀም ላይ የተመሰረተ መልካም ግንኙነት ከመመስረት የውጭ 

ግንኙነት ፖሊሲው የመነጨ ነው። የኢፌዴሪ መንግስት ስለጎረቤት አገሮቹ ያለው አቋም 

ፕ/ር መሳይ አይዲዮሎግ ሆነው ሲያገለገሉት የነበረው የደርግ መንግስት የጎረቤት አገራትን 

እየጠቀሰ “ በዚህ በኩል አንድ ጎማ ፈንድቷል፣ አንድ ጎማ ደግም እዚህ አለ .. .” የሚል 

የእብሪትና የጠላትነት ሳይሆን ተግባበቶና ተጠቃቅሞ የአካባቢውን ሰላም አስጠብቆ መኖር 

ነው።  

 

በሱዳንና በኢትዮጵያና በአጎራባች መንግስትታት መሃከል ያለው ግንኙነት ሰላማዊና 

መልካም እንዲሆን ያደረገው መሰረታዊ ምክንያት ይህ ብቻ ነው። ፕ/ር መሳይና ሌሎች 

በጭፍን ጥላቻ የሚነዱ ተቃዋሚዎች እንደሚሉት፣ የኢትዮጵያ ምንግስት በህዳሴው ግድብ 

ላይ የሱዳንን ድጋፍ ለማግኘት አሳልፎ የሰጠው ቁራጭ መሬት የለም። በዚህ ጉዳይ ላይ 

መንግስት እውነቱን በግልፅ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ በዚህ ጉዳይ 

ላይ ከሁለት ወር በፊት ዘርዘር ያለ መግለጫ ሰጥተዋል። ፕ/ር መሳይ የያዙትን 

“የኢትዮጵያ መንግስት ለሱዳን ድንበር ሰጥቷል” የሚል ወሬ መሰረተ ቢስነት ለማሳየት 

ይህን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ ላስታውሳችሁ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ፤ 

 

በሱዳነና በኢትዮጰያ መንግስታት መካከል በየሁለቱ ዓመቱ የሚደረግ የጋራ ኮምሽን 

ስብሰባ አለ። ይህ ቋሚና በየሁለት ዓመት በሁለቱ መንገስታት መሃከል የሚደረግ የኮምሽን 
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ስብሰባ ነው። ይህ የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበርን በተመለከተ በቀጥታ የሚካሄድ ስብሰባ 

አይደለም። ይህ ሰብሰባ በኢኮኖሚያዊ፣ በፖለቲካዊ፣ በማህበራዊ፣ በአህጉራዊና በዓለም 

አቀፋዊ ጉዳዮች ውይይት የሚደረግበት ነው። የድንበር ጉዳይ በተመለከተ በዚህ ስብሰባ 

ላይ የተለየ ነገር ተነስቶ አልተወሰነም። 

 

የሆነ ሆኖ የዚህ ነገር መነሻ ምንድ ነው የሚለውን በአግባቡ መረዳት ጠቃሚ ነው። 

 

እንደምታስታውሱት በ2001 ዓ/ም መጨረሻ አካባቢ የኢትዮጵያ የሱዳን ድንበር ጉዳይ 

በተመሳሳይ መልኩ ተነስቶ ነበር። በወቅቱም የድንበር መካለል አለመካሄዱን፣ የሁለቱ 

መንገስታት የድንበር ጉዳይ ታሪካዊ ሁኔታው እንዲሁም አሁን የደረሰበት ደረጃ በዝርዝር 

የተተነተነበት መግለጫ ተሰጥቷል። ይህ መግለጫ የተሰጠው በ2001ዓ/ም ነው፣ 2001 ዓ/ም 

ማለት ከዛሬ አምስት ዓመት በፊት ነው። 

 

በተመሳሳይ መንገድ በ1996 ዓ.ም ይሄው ጥያቄ ተነስቷል። ከ2001 ዓ.ም ላይ አምስት 

ዓመት ብንቀንስ 1996 ዓ.ምን አናገኛለን። በ1996 ዓ.ም ምላሽ ተሰጥቷበታል። አሁን 

ደግሞ ከአምስት ዓመት በኋላ ጥያቄው ተነስቷል። አሁንም መልስ እንሰጥበታለን። 

የምንሰጠው መልስ ግን አንድና ተመሳሳይ ነው ። ከታሪካዊ አመጣጡ ተነስቶ አሁን ያለው 

የኢህአዴግ መንግስት ምንም ዓይመት አዲስ ስምመነት የሚፈርሙበት ምክንያት 

የለውም። ይህ ስምምነት በአፄ ምኒሊክ ዘመን የተፈረመ ስምመነት ነው። ከዚህ በኋላ 

በአፄ ኃ/ስላሴ መንገስት፣ የተፈረመው ስምምነት ተግባራዊ እንዲደረግ የወሰኑበት ጉዳይ 

ነው። 

 

በተመሳሳይ የደርግ መንግስትም የተፈረመውን ስምምነት በተመለከተ ማጣራት አድርጎ 

የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮችንም (አሁን ጥያቄውን የሚያነሱትን ጭምሮ ማለት ነው) አስጠንቶ 

ይሄው ተመሳሳይ ስምምነት ስምምነት ይቀጥል ብሎ የወሰነበት ነው፡፡  

 

ኢህአዴግ ይህን ስምምነት የሚለውጥበት ምንም ምክንያት የለውም። ይህንንም 

አስመልከቶ ሶስት ጊዜ ምላሽ ሰጥቶበታል። አሁን ይህ ጥያቄ በድጋሚ ለምን ተነሳ ነው? 

ጥያቄው። እንደተለመደው በየአምስት ዓመቱ ይነሳል። የሚነሳበት ምክንያት በሚቀጥለው 
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ዓመት ምርጫ በመኖሩ ነው። በየምርጫዎቹ ዋዜማ ጥያቄው ይነሳል፤ መልሱም አነድና 

ተመሳሳይ ነው። 

 

የኢህአዴግ መንግስት ለሱዳን መሬት ቆርሶ የሚሰጥበት ምክንያት ሊኖር አይቸልም። 

የኢህአዴግ መንግስት ያደረገው ነገር ቢኖር አንድ ነው። በ1996 ዓ.ም ከሱዳን ያለፉ 

አሸባሪዎች በአዲስ አበባ የቀድሞው የግብፅ ፕሬዚዳንት ላይ  የግድያ ሙከራ በመደረጉ 

ምክንያት በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ግጭቶች ነበሩ። በዚህ ግጭት ወቅት 

በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ ያሉ የሱዳን አርሶ አደሮችና ኢንቨስተሮች 

ተፈናቅለዋል። በዚህ ምክንያት ድንበሩ አካባቢ ተጨማሪ መሬት ክፍት ሆነ። ይህ 

ተጨማሪ መሬት ክፍት በሚሆንበት ጊዜ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮቸና አርብቶ አደሮች 

መሬቱን ማረስ ጀምረዋል።  

 

በዚህ ጊዜ ቀደም ሲል ከነበሩ ስምምነቶች ተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገው ነገር 

ቢኖር በዚህ መሬት ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮችን ባንነካቸው፣ አጠቃላይ የድንበር 

መካለሉ ስራ እስኪጠናቀቅ ድረስ ማንኛውም አርሶ አደር እንዳይፈናቀል የሚል ስምምንት 

እንዲፈረም አድርገናል። የሱዳን መንግስት ይህን ስምመነት ተቀብሎ ተጨማሪ ነገር ነው 

ያደረገልን። ስለዚህ እኛ የምናጣው፣ የሰጠነው ወይም የምንሰጠው መሬት የለም። ስለዚህ 

ይህ ጉዳይ የሚነሳበት ትክክለኛ መነሻ የለም። አሁን የተከለለ መሬት የለም። 

 

የተከለለ መሬት በሌለበት ይህ ለዚህ ተሰጥቷል፣ የሚባል ነገረ የለም። አንዴት 

እንደሚከለል ግን ከአፄ ምኒሊክ ጀምሮ የተደረጉ ስምመነቶችን መሬት ላይ ተግባራዊ 

ለማድረግ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ነገር ግን ኮሚቴው ስራውን ጨርሶ ያስረከበበት ሁኔታ 

የለም። ስለዚህ ይህ ስምምነት ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ ከህዝብ ጋር ተወያይተን እንዴት 

ተግበራዊ እናድርገው የሚል ስራ ወደፊት ይጠብቀናል።  

 

በቅርቡ የተካሄደው የሁለቱ አገሮች ኮምሸን ስብሰባ ላይ የማካለልና የህዝብ ማስፈን ጉዳይ 

ምን እናድርግ የሚል ተነስቷል” ይህን ጉዳይ በሚመለከት የተቋቋመው ኮሚቴ ስራውን 

አልጨረሰም። ይህም ብቻ ሳይሆን ስራውን አጓትቶታል። ስለዚህ ስራውን እንዲሰራ 



8 
 

ማድረግ ይገባል ከሚል ስምምነት በስተቀር ወደመከላከል የሚያደርሰውን ደረጃ ደረጃ ላይ 

አልደረስንም።  

 

ነበር ያሉት። 

 

እርግጥ ነው ፕ/ር መሳይ በጭፍን ጥላቻ የታወሩ በመሆናቸው መንግስት በጉዳዩ ላይ 

የሰጠውን ማብራሪያ አልሰሙም ይሆናል። ቢሰሙም  ሰውየው እንደ ፈላስፋ በምክንያት 

ሳይሆን ብስሜት የሚነዱ በመሆናቸው አላምንም ሊሉ እንደሚችሉም ይገመታል።  

በመሆኑም ከመንግስት ይልቅ ለእነ መሳይ ከበደ የሚቀርቡት የአመለካከት ተጋሪያችውና 

በጉዳዩ ላይ ጥልቅ እውቀት እንዳላቸው የሚነገርላቸው ፕ/ር መስፍን ወልደማርያም 

“የኢትዮጰያ ምንግስት መሬት ቆርሶ ለሱዳን ሰጠ” የሚለው ወሬ የተነዛ ሰሞን ወሬው 

ምንም ተጨባጭ ማስረጃ የሌለው መሆኑን ገልፀው የሰጡትን ምስክርነት ላስታውሳችሁ። 

ፕ/ር መስፍን “ ድንበር ተቆርሶ መሰጠቱን የሚያሳይ አንዳችም ማስረጃ አልቀረበም፣ እኔም 

ይህን የሚያሳይ ማስረጃ የለኝም” ነበር ያሉት። 

 

በአጠቃላይ የፕ/ር መሳይ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የያዙት አቋም 

በተለይ “ግድቡ የሚያሰከትለው አሉታዊና አዎንታዊ ተፅእኖ ላይ አዲስ የትርፍ ኪሳራ 

ትንታኔ ጥናት ይሰራ” የሚለው ግብፅ የህዳሴውን ግድብ ሂደት ለማስተጓጎል ከያዘችው 

“አዲስ ጥናት ይሰራ” ከሚል አቋም ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ የግድቡ ግንባታ ላይ የመረረ 

ተቃውሞ ያላቸው መሆኑን ያሳያል። ለተቃውሞነት ያቀረቡዋቸው ሰበቦች በሙሉ ምንም 

መሰረት የሌላቸው ናቸው።  

 

ፕ/ር መሳይ ይህን በህዳሴው ግድብ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ በተውገረገረ መንገድ 

ያቀረቡበት ፅሁፍ ያዘጋጁበት ምክንያት የግድቡ ግንባታ እጅግ ጠቃሚ መሆኑ ሊካድ 

የማይችልና የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ስሜቱ የተቀበለው መሆኑ ለመቃወም የማይቻል 

ሆኖባቸው፣ እንዳይደግፉት ደግሞ “ምንም ለሕዝብ የሚጠቅም ስራ አልሰራም፣ ሃገሪቱን 

ከፋፍሎ ወደጥፋት እየወሰዳት ነው ምንትስ ቅብጥርስ” እያሉ በጭፍን ጥላቻ ገፅታውን 

ለማበላሸት በሚቅነዘነዙበት ኢህአዴግ የስልጣን ዘመን በኢፌዲሪ መንግስት መሰራቱ 

ጩኸታቸውን ሁሉ መና የሚያስቀር ሆኖ ስለታያቸው እልሆንላቸው ብሎ ከገቡበት 
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የመጠጋትና የመራቅ አጣብቂምኝ (approach avoidance)  ፈተና መውጫ መንገድ ፍለጋ 

ነው። በይፋ እንዳይቃወሙት አይሆንም እንዳይደግፉትም አልሆነላቸውም። እዚህ ፈተና 

ውስጥ ገብተዋል። “ላም እሳት ወልዳ . . .” እንዲሉ። 

 


