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የዘ-ጋርድያን ቅብጥሮሽ 

ሁነኛው አየለ  

1-20-15 

                                                                 አንድ ሀገር ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ለመውጣት የራስዋን የተፈጥሮ 

ሀብት የመጠቀም ሙሉ መብት አላት፡፡ ይህ ለውይይትም ለድርድርም የሚቀርብ አይደለም፡፡ ከተፈጥሮ  ሀብቶችዋ 

ውስጥ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ሲኖሩ ደግሞ የራስዋንም የአጎራባቾችዋንም መብትና ጥቅም በማይነካ መልኩ 

ለመጠቀም የሚከለክላት ምድራዊ ሕግ የለም፡፡  

በአባይ ውሀ ለረዥም ዘመናት ሲገጥመንና ሲያነታርከን ከኖረው ብዙዎቹ ጣልቃ የገቡበት የአባይን ውሀ ገድበን 

እንዳንጠቀም ሲሸረብ የኖረው ደባና ተንኮል ለግንባታው ገንዘብ እንዳይገኝ ከማድረግ ጀምሮ ሀገሪቱ በውስጥ 

ብጥብጥ እንድትታመስ አቅምና ትንፋሽ አግኝታ የአባይን ግድብ እንዳትገነባ ይህ ቀረው የማይባል ትግልና ትንቅንቅ 

አካሂደውብናል፡፡ 

አባይን ያህል ታላቅ ወንዝ ባለቤቶች ሆነን ከእኛ አልፎ ለሌሎች መድህንና ነፍስ አድን የሀብትና የእርካታቸው ምንጭ 

ሆኖ ሲያከብራቸው እኛ ደግሞ በድርቅና በረሀብ ስንመታ ምፅዋት ጠባቂና ተቀባይ ስማችንም የድህነትና የረሀብ 

መታወቂያ መለያ ሆኖ ኖሯል፡፡ የአባይን ወንዝ የመገደቡና ለልማት የማዋሉ ሀሳብና እቅድ ጥንትም የነበረ ቢሆንም 

በብዙ ምክንያቶች የሞከረው የደፈረው አልተገኘም ነበር፡፡  

በዚህ ዘመንና በዚህ ትውልድ ታሪክ ተቀይሮ አባይ ለኢትዮጵያ ጥቅም እንዲውል የታላቁን ሕዳሴ ግድብ የመገንባቱ 

ስራ እውን ሆነ፡፡  

አንድም ዓይነት የዓለም አቀፍ አበዳሪ ተቋም በጉዳዩ እጁ ሳይገባበት በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ሀብትና ገንዘብ 

በራሳችን ባለሙያዎች ሥራው ተጀምሮ እነሆ በሚያስደንቅና ለታሪክም ለትውልድም በሚያኮራ ሁኔታ የግድቡ 

ግንባታ ሥራው በአሁኑ ወቅት ከ42 በመቶ በላይ ደርሶ ዛሬም ሌትና ቀን በታላቅ ሀገራዊ ወኔና ሕዝባዊ ቁርጠኝነት 

ግንባታው እየተካሄደ ይገኛል፡፡  

ይህ ግድብ ሲጠናቀቅ 74 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሊትር ውሀ ለመያዝ የሚችል በአፍሪካ አንደኛ በዓለም ሰባተኛው ግድብ 

ይሆናል፡፡ የሚያመነጨውን የሀይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ለጎረቤትና ሩቅ ላሉ ሀገራትም ለመሸጥ ያስችለናል፡፡ 

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ብቻውን ራሱን ችሎ ለኢትዮጵያ ታላቅ ድል የስኬቶችም ሁሉ ስኬት የብዙ ሺህ 

ዘመናት ሕልም ስኬትም ነው፡፡ ኢትዮጵያ የአባይን ግድብ ለመገንባት ታጥቃና ተግታ በመስራትዋ ይህንን 

ለማስተጓጎል በርካታ ፈተና ገጥሟት የነበረ ቢሆንም ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ትግል በማድረግ አነሰም በዛ ሌሎችን 

ተጎራባቾች የማይጎዳ የውሀ ድርሻቸውንም የማይቀንስ እንዲያውም እኩል ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው መሆኑን 

በማስረዳት ውጥረቱን ለማርገብ እየሰራች ነው:: 
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ወደ ግብጽ ከሄደው የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ሌላም ታሪካዊ ትስስር ያለን በመሆኑም የኢትዮጵያ 

ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ከሰሞኑ በግብፅ ጉብኝት በማድረግ ከሀይማኖት መሪዎችና ከመንግስት 

ሃላፊዎች ጋር የሕዳሴው ግድብ የግብፅን ጥቅም እንደማይነካ አስረድተዋል፡፡  

ኢትዮጵያ ከድህነት ለመውጣት በምታደርገው ትግል የተፈጥሮ ሀብቷን መጠቀሟ በተለይም እጅግ ጥንታዊ የኑሮ 

አኗኗርና ዘይቤ የሚከተሉትን በከብት አርቢነትና በዘላንነት የሚኖሩትን በትምህርት፣ በጤና አገልግሎት፣ በመሰረተ 

ልማት ወዘተ… ከሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች ፍፁም የማይተዋወቁትን ወደተሻለ ሕይወት ለማሸጋገር 

የምታደርገውን ታላቅ ትግል ለማኮላሸት የተሰለፉ አንዳንድ ዓለም ዓቀፍ ተቋማት ይገኛሉ፡፡ 

ከነዚህም ውስጥ አንዱ የግልገል ግቤ ሶስትን ግንባታ ከጅምሩ አሁን 98 በመቶ ስራው እስከደረሰበት ጊዜ ድረስ ይህ 

ቀረው የማይባል ዘመቻ ሲያካሂድ የቆየውና አሁንም ከሰሞኑ በእንግሊዙ የጋርድያን ጋዜጣ አማካይነት አዲስ ዘመቻ 

የከፈተው ኢንተርናሽናል ሪቨርስ የተባለው ተቋም ይገኝበታል፡፡  

ዓለም አቀፉ ፕሬስም ሆነ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ እንዲሁም ሶሻል ሚዲያው በዋነኛነት የሚንቀሳቀሰው የአንድን 

ወገን በተለይም የምዕራቡን ዓለም ከበርቴዎችና ኒዮ ሊበራል ኃይሎች ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎትና ጥቅም ሙሉ 

በሙሉ ለማስከበር ነው፡፡ ከቃላት የዘለለ ነፃና ገለልተኛ የሚለውን የሙያው መርህ ለመደለያና ለማታለያነት ካልሆነ 

በስተቀር የራሳቸውን ዓላማ ለማሳካት በሚያደርጉት ትግል አያከብሩትም፡፡ 

ኒዮ ሊበራል ሀይሉ ለእኔ ይበጀኛል ያዋጣኛል ባለበት መንገድ ብቻ ነው ሚዲያውን የሚጠቀመው፡፡ የዓለማችን 

ታላላቅ ሚዲያዎች ፕሬሱም ሆነ የብሮድካስት ሚዲያውም ማህበራዊ ድረ ገጹም በዚህ ቅኝትና ዓላማ ስር 

የሚንቀሳቀስ ነው፡፡ የእንግሊዙ ዘጋርድያን ጋዜጣ በዓለማችን ቀደምትና ከተከበሩ ፕሬሶች ውስጥ አንዱ ቢሆንም 

ከሰሞኑ ከግልገል ግቤ ሶስት ግንባታ ጋር አያይዞ ያወጣው እጅግ አሳፋሪና አስገራሚው ዜና የኢትዮጵያን እድገት፣ 

ከድህነት የመውጣት ትግልና የልማት አቅጣጫ ሙሉ በሙሉ የሚፃረር ነው፡፡ 

ጋዜጣው በዋነኞቹ የምእራቡ አለም ለጋሾች አበዳሪዎች የሚታይና የሚነበብ መሆኑን የሚያውቀው ጸሀፊውና 

የጋዜጣው ባለቤት አጭር መልእክቱ ለኢትዮጵያ የምትሰጡትን እርዳታ አቁሙ ነው፡፡ እኛም እርዳታ አንፈልግም 

ከፈለጋችሁ እንረዳለን የምንልበት ጊዜ ሩቅ አይደለም፡፡ በሰሜን ኬንያ በቱርካና ሐይቅ አካባቢ የሚኖሩት ህዝቦች 

በጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ እየተገነባ ያለው ግዙፍ የሀይድሮ ኤሌክትሪክ ግድብ ስራ ሲጠናቀቅ ለእድገታቸው 

የሚስፈልጋቸው ንጹህ ውሀ እንደሚደርቅ ያላቸው ግንዛቤ አናሳ ነው ይላል ዘጋርድያን፡፡  

በዓለም ትልቅ በሆነው የበረሀ ሀይቅ ቱርካና አካባቢ የሚኖሩ አሳ አጥማጆች ገበሬዎች መምህራንና ሌሎች የቱርካና 

ሀይቅ የውሀ መጠን በከፍተኛ የአየር ንብረትና ተለዋዋጭ በሆነው የአየር ሁኔታ ላለፉት 30 ዓመታት እጅግ በጣም 

ቀንሷል ሲሉ ይናገራሉ፡፡  

የኢንተርናሽናል ሪቨርስ የኬንያ ተመራማሪ የሆነው ግለሰብ ከጠየቃቸው ከመቶ ሰዎች ጥቂቶቹ የኢትዮጵያው ግቤ 

ሶስት ግድብ የውሀ መጠባበቂያ በአፍሪካ ትልቁ የሀይድሮ ፓወር ፕሮጀክት ሲሆን በሦስት ዓመታት ጊዜ የሚሞላ 

ስለሆነ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ወይንም ምክር አግኝተዋል፡፡ 
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ግልገል ግቤ ሶስት የ 1 ነጥብ 8 ቢሊዮን ዶላር የግንባታ ፕሮጀክት ሲሆን ስራው በአብዛኛው ተጠናቋል፡፡ በመጪው 

ሰኔ የተወሰነ ሃይል ማመንጨት ይጀምራል ይላል ዘ ጋርዲያን፡፡ አንዳንድ ሀይድሮሎጂስቶች እንደተነበዩት ኢትዮጵያ 

በኦሞ ወንዝ ላይ የጀመረችው በውሀ ሀይል የሚስፋፉ የሸንኮራና የጥጥ ልማት ፕሮጀክቶችን ግቤ ሶስትን የሚሸፍን 

ስለሆነ ወደ ሀይቅ ቱርካና የሚገባውን ውሃ 70 በመቶ ይቀንሰዋል፡፡ ይህም የአካባቢውን የአየር ንብረት ይገድላል፤ 

በትልቁም የሀይሉን የውሀ መጠን ይቀንሳል የሚለው ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ሕይወታቸውን በሀይቁ ላይ አድርገው 

የሚኖሩት ህዝቦች ለችግርና ለረሀብ ይጋለጣሉ፡፡ በብዙ አስር ሺህዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ታላቅ ችግር ያስከትላል 

በማለት ይገልፀዋል፡፡  

ዘጋርዲያን የአካባቢው ነዋሪዎች የግድቡ ፕሮጀክት ስለሚያስከትለው ተፅእኖ ሲነገራቸው እጅግ የተስፋፋ ግጭት፣ 

ረሀብና ባህላዊ ጥፋት እንደሚከሰት ተንብየዋል ይላል፡፡ ግቤ ሶስት ሲገነባ ሀይቁ ይደርቃል ይህም በረሀነትን 

ያስከትላል፤ አሳ አይኖርም፤ እርሻ የለም፤ አነስተኛ ጭጋግና ትንሽ ዝናብ ብቻ ይገኛል፡፡ ጉዳዩ ይህ ከሆነ ማህበረሰቡ 

አለቀለት ማለት ነው ሲሉ የአካባቢው ከብት አርቢ ማህበረሰብ የከካቤል ቀበሌ ገበሬዎች ሸንጎ ሰብሳቢ የሆኑት 

ሲልቨሰተር አክራማን መናገራቸውን ዘጋርዲያን አስነብቧል፡፡ 

ሀይቁ ከደረቀ ግጭት የማይቀር ነው፡፡ ቦታው አካባቢው ማብቂያ የሌለውና ለመቆጣጠር የማይቻል የጦር አውድማ 

ይሆናል ሲሉ የካናማኩኒን ቀበሌ ረዳት ሃላፊ መናገራቸውን ዘ ጋርዲያን ይጠቅሳል፡፡ ሀይቁ ዋስትናችን ነው፤ 

በወዲያኛው ወገን ያሉት እንዳያጠቁን ይጠብቀናል፡፡ ከደረቀ ግን መጥተው ይገድሉናል፡፡ ይህም በመካከላችን 

ጠላትነት ይፈጥራል፤ በረሀብ ምክንያትም አንዱ በሌላው ላይ ይዘምታል ስትል ሄለን አሉጌታ የተባለች ሴት ለአንድ 

ተመራማሪ ገልፃለች ይለናል ዘጋርዲያን፡፡  

ይኸው ጋዜጣ አሳ አጥማጁ ዴኒስ አቴም ሀይቁ ሲደርቅ (ሲሸሽ) የእኛ ጠላቶች የኢትዮጵያ ሕዝብ እዚህ ደረስ 

ይደርሳሉ፡፡ እነሱ መሳሪያ አላቸው፡፡ እኛ መሳሪያ የለንም፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ አቋርጦ ሲመጣ እኛ ራሳችንን እንዴት 

እንከላከላለን፡፡ ይህ ሀይቅ የደህንነት ዋስትናችን ነው ማለቱን አስፍሯል፡፡ በ14 ማህበረሰብ ውስጥ ከተጠየቁት 

ውስጥ የኢትዮጵያ ግድብ ኬንያውያንን የሚጎዳ በመሆኑ ተበሳጭተዋል፡፡ 

አንድ ሀገር ሌላውን ሀገር ሳያማክርና ሳይወያይ ውሀውን በመውሰድ ሊጎዳው አይገባም፡፡ ምክንያቱም ወሀ ሕይወት 

ነው፡፡ በአንድ ሀገር ብቻ የሚወሰን አይደለም፡፡  ለግቤ ሶስት የገንዘብ እርዳታ የሚያደርጉት ድጋፋቸውን ወይንም 

የሚሰጡትን ብድር ማቋረጥ አለባቸው ሲሉ ነዋሪዎች ለተመራማሪዋ ተናግረዋል ይላል ዘ ጋርዲያን፡፡  

አሊባሊ የተባለች ግለሰብ ደግሞ የግድቡ ግንባታ ያመጣዋል የሚባለው ተፅዕኖ እጅግ በጣም አነስተኛ ነው፡፡ 

አብዛኞቹ የተጠየቁት ሰዎች እጅግ በጣም ምንም የሚያውቁት ነገር የላቸውም፡፡ የመንደሩ ነዋሪዎች ስለ ግድቡ 

የሰሙት የሌክ ቱርካና ወዳጅ ከሆኑ የአካባቢው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ነው፤ ተራ አሉባልታና የተሳሳተ 

መረጃ ነው ስትል አጣጥለዋለች፡፡  

በከተማ ያሉት ያውም የኢንተርኔት እድሉ ያላቸው ጥቂቶች ግንዛቤ ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ነገር ግን ቃለ መጠይቅ 

ከተደረጉት ከመቶ በላይ ሰዎች አንዳቸውም ስለሌላው ልማት ስለተደረገው ስምምነት፣ ስላለው ለውጥና እርምጃ 

የሚያውቁት ምንም እንደሌለ አሊባሊ ገልፃለች፡፡ 
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ግድቡ እድገትና ለውጥ እንደሚያመጣ በማመን የኢትዮጵያና የኬንያ መንግስታት በጠንካራ ሁኔታ እየተደጋገፉ ነው 

የበለጠ የኤሌክትሪክ ሀይል ለማግኘትና ለማሰራጨት እንደሚጠቅም አምነውበታል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ግልገል 

ግቤ ሶስት ሐይቅ ቱርካናን ይጎዳል የሚለውን ክስ አጣጥሎታል፡፡ ከኢትዮጵያ ግድቡ የሚያመነጨው 300 ሜጋ ዋት 

ኤሌክትሪክ ሀይል ለኢትዮጵያም ለኬንያም ይጠቅማል፡፡ የግድቡ መገንባት የሌክ ቱርካናን ውሀ አይቀንስም፡፡ 

የአካባቢውን የአየር ንብረትም አይጎዳም፡፡ አመቱን ሙሉ የውሀው ፍሰት አይቋረጥም ብሏል፡፡  

የግድቡን ግንባታ ከጅምሩ ማሰናከል ኢንተርናሽናል ሪቨርስና ተመራማሪዎች ተብለው የሚጠሩት ግለሰቦች የተለያዩ 

ሪፖርቶችን በማውጣት ኢትዮጵያን ለመወንጀል ለመክሰስ አሰልቺና ተደጋጋሚ ትግል አድርገዋል፡፡ በርካታ መግለጫ 

አውጥተዋል፡፡ ለጋሾችና አበዳሪዎች ለግልገል ግቤ ሶስት ግድብ የሀይድሮ ኤሌክትሪክ ሀይል ግንባታ ምንም ዓይነት 

ድጋፍ እንዳያደርጉ ደብዳቤ በመፃፍ መግለጫ በማውጣት በቲቪ፤ በኢንተርኔት በተለያዩ ፕሬሶች መዓት ሲያወሩ 

ኖረዋል፡፡ ዛሬም አልታቀቡም፡፡ 

ግልገል ግቤ ሶስት ለአካባቢው ነዋሪዎችና ሀገራት የሚያስገኘውን የእድገት ለውጥ ልማትና መሻሻል በአንድም 

አጋጣሚ ለመግለፅ አልፈቀዱም፡፡ በብዙ አጋጣሚዎች የአለም ባንክን ወቅሰዋል፡፡ ተችተዋል፡፡ የግልገል ግቤ ግድብ 

ሶስት ግንባታ ሌክ ቱርካናን ያደርቃል በከብት አርቢነትና በዘላንነት ውሀውን ብቻ ተማምኖ በሚኖረው ሕዝብ ላይ 

ውሀው ከደረቀ ኑሮው ይናጋል፡፡ የድርቅና የረሀብ ተጠቂና ተጋላጭ ይሆናል፡፡ 

አሳ ማምረት፣ እርሻ ማረስ ይቆማል፡፡ ይህ ሁሉ ሲሆን የአካባቢው ማህበረሰብ ማብቂያና መቋጫ ወደ ሌለው 

የማያባራ ግጭትና ጦርነት ውስጥ ይገባል እያሉ መዓት እያወሩ ጥፋት እየሰበኩ ግጭት ለመፍጠር እየሰሩ በዚህ እኩይ 

ተግባራቸው ገፍተውበት ይገኛሉ፡፡  

ኢንተርናሽናል ሪቨርስና ሌሎቹም የምዕራባውያን መሰል ተቋማት የአፍሪካ ሀገራትንና ሕዝቦችን እርስ በእርስ 

ሲያባሉ፣ ሲያናክሱ፣ ሲያታኩሱ፣ መተማመን እንዲጠፋ አድርገው ሲሰሩ፣ ሲቀሰቅሱ የኖሩ ናቸው፡፡ እነሱን 

የኢትዮጵያም ሆነ የኬንያ ተጠሪ የሕዝባቸውም ተወካይ ተሟጋች ተከራካሪ ማንም አላደረጋቸውም፡፡  

ኢንተርናሽናል ሪቨርስና ሌሎቹም የምዕራባውያን ስመ ብዙ የተፈጥሮ የውሀ፣ የመሬት፣ የአየር፣ የባህል የሐይማኖት 

ወዘተ…ተከራካሪ ተሟጋች ጠበቃ ነን በሚል ስማቸውን የሰየሙት ተቋማት በአውሮፓ የተለያዩ ሀገራት ስንትና ስንት 

ግድብ ሲሰራ ስንት ነባር ባህልና እምነት እንዲጠፋ ሲደረግ የሚሊዮኖች መብት ሲረገጥ ሲጣስ ድምፃቸው 

አልተሰማም፡፡  

ዛሬ ኢትዮጵያና ኬንያ በመመካከር ለጋራ ለእድገትና ተጠቃሚነት የሕዝባቸውንም ሕይወት ለመለወጥ በትብብር 

በሚሰሩበት ወቅት ይህንን የልማትና የእድገት ጉዞ ለማሰናከል ዳግም የእርስ በእርስ ግጭት እንዲፈጠር እንዲመጣ 

ያንኑ መሰሪ የቅኝ ገዢነትና የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ ደባና ሴራቸውን ከአፍሪካ ላይ ሊያነሱ ያገባል፡፡ 

ለኢትዮጵያም ለኬንያም ከራሳቸው መንግስትና ከራሳቸው ሕዝብ በላይ ስለራሳቸው የሚቆረቆር የሚቆምና 

የሚሟገት ማንም የለም፡፡ የኢንተርናሽናል ሪቨርስ አጉል ተቆርቋሪነት ከየት የመጣ እንደሆነም ያስገርማል፡፡ 
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አፍሪካውያን ዛሬ በአስተሳሰባቸው፣ በእውቀታቸው ነቅተዋል፤ የሚጠቅማቸውንና የሚጎዳቸውን ለይተው 

ያውቃሉ፡፡ ስለራሳቸውም በእጅጉ ያስባሉ፡፡ 

የውጭ ሀይሎች ጣልቃ ገብነት ለአፍሪካም አያስፈልጋትም፡፡ የኢትዮጵያና የኬንያ ሕዝብ ከጥንት እስከ ዛሬ ወዳጅና 

ወንድማማች ሕዝብ እንጂ ጠላትነት የለውም፡፡ ሊሆንም አይችልም፡፡ የዘጋርዲያንም ሆነ የኢንተርናሽናል ሪቨርስ 

መሰሪ ዜና ሕዝብ ለማጋጨት የሚያደርጉት ተንኮል ስለሆነ ህይወት አይዘራም፡፡ 


