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ሃሳብ ቃሌን ወሇዯ፤ቃሌም ተግባርን 
አሇም /ከጊዮን/ 

 

ኢትዮጵያ በራሷ ጥረትና በሌማት አጋሮቿ ዴጋፍ ዴህነትን በአፋጣኝ እያሸነፈች በእዴገት 

ጎዲና መረማመዴ ከመጀመሯም በሊይ በፊትም ቢሆን የዴህነታችን ምክንያት በወንዞቻችን 

የመጠቀም መብታችን እስከ ቅርብ ጊዜ ዴረስ በእጅጉ ተገዴቦ ቆይቷሌ፡፡ ይሁንና እዴሜ 

ሇታታሪው ህዝባችን ያን ዘመን በአስተማማኝ አኳኋን ተሸግረን ታሌቁን የሌማት 

ህሌማችንን በታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴባችን አማካኝነት እውን የምናዯርግበት አዱሱ 

ዘመን ተበስሯሌ፡፡ ስሇሆነም ከእንግዱህ ወዱያ መብታችንን እንዲንጠቀም የሚያጓትት 

ምንም ነገር አይኖርም፡፡  

 

በአባይ ወንዝ ሊይ የሚገነባው ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታ በአይነቱና 

በግዙፍነቱ በሃገራችን ቀዲሚውን ስፍራ እንዯመያዙ፤ ፋይዲውም እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ 

በረጅም ዘመን ታሪካችን በአባይ ሊይ ቀዯም ካለ ዓመታት በፊት ሌማት እንዲናካሂዴ 

ዋነኛው ማነቆ ሆኖ የነበረው ሇግንባታ የሚያስፈሌግ የቴክኒክ፤የገንዘብ ብዴርና ዴጋፍ 

ከውጭ እንዲይገኝ ግብጾች በፈጠሩት ተጽእኖ እና ያራምደት በነበረው ኢ-ፍትሃዊ 

አመሇካከትና በያዙት የግሇኝነት አቋም ምክንያት ነበር፡፡ ከዚህም ባሇፈና ይከተለት 

የነበረው ወታዯራዊ የማስፈራራት ስትራቴጂም አንደ ተጠቃሽ ምክንያት ነበር፡፡ ከዚህም 

ጋር ተያይዞ በተሇይም ያሇፉት መንግሥታት ብስሇት የተሊበሰ ዱፕልማሲያዊ ጥረት 

ያሇማዴረግ/አዋጭና አማራጭ ስሌት ቀይሶ/ ያሇመንቀሳቀስና የቁርጠኝነት ማነስም የራሱ 

የሆነ አስተዋጽኦ እንዯነበረው በተወሰነ ዯረጃ ማስቀመጥ ይቻሊሌ፡፡ ዛሬ ግን ይህ ታሪክ 

ተቀይሮ ሁኔታዎች ላሊ መሌክ እየያዙና ተጠቃሚነታችንን የሚያረጋግጥ ይበሌ የሚያሰኝ 

ገንቢ እርምጃ በኢትዮጵያ መንግሥት መወሰዴ ጀምሯሌ፡፡ በመሆኑም “የቆየውን ማነቆ 

ስንሰብር የምናስተሊሌፈው መሌእክት ላልች ግዴቦችን ሁለ ከዚህ ያነሱ ናቸውና ሙለ 

በሙለ ተጠቃሚ ሇመሆን ፍሊጎቱ ብቻ ሳይሆን አቅሙም አሇን፡፡”  ጠቅሊይ ሚኒስቴር 

መሇስ ዜናዊ በታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ   ግዴብ ግንባታ ሊይ የመሰረት ዴንጋይ 

ሲያስቀምጡ እንዯተናገሩት ፡፡ 

ሇመሆኑ ሀገራችን የተፈጥሮ ሀብቶቿን በተሇይም የውሀ ሀብቷን እንዲትጠቀም ያዯረጋት 

ምክንያት ምን ይሆን? ጥያቄው በሁለም ኢትዮጵያዊ አእምሮ ውስጥ እንዯሚመሊሇስ 

መገመት አያዲግትም፡፡ በቴክኖልጂ አሇማዯጋችን ይሆን? በመስኩ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ 

አሇመኖር? የተነሳሽነት ማነስ?  የውጭ ተጽእኖ ወይስ  የፖሉሲ ችግር? 
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ኢትዮጵያ የውሀ ሀብቷን በአግባቡ ሇመጠቀም የምታዯርገውን ጥረት በበጎ የማይመሇከቱ 

ጎረቤት ሀገሮች መካከሌ  ግብጽ በግንባር ቀዯምትነት ትጠቀሳሇች፡፡ 

በ1929 ዓ/ም የአባይን ወንዝ አጠቃቀም በተመሇከተ በእንግሉዝና ግብጽ መካከሌ 

የተፈረመው የስምምነት ሰነዴ የራስን ጥቅም ብቻ በማስከበር የላልች የተፋሰስ ሃገሮችን 

የጋራ ተጠቃሚነት ወዯ ጎን የተወና ያገሇሇ ስሇነበር ግብጽን በናይሌ ወንዝ ሊይ የሚዯረጉ 

ማናቸውም የግዴብም ሆነ የመስኖ ግንባታዎች እንዱሰሩም ሆነ እንዲይሰሩ ዴምጽን 

በዴምጽ የመሻር ብቸኛ ባሇመብት ያዯረገ ነበር፡፡ በመሆኑም ግብጽ ኢትዮጵያ በአባይ 

ወንዝ ሊይ ተጠቃሚ እንዲትሆን የተሇያዩ ዱፕልማሲያዊ ተጽእኖዎችን ስትፈጥር መቆየቷን 

እንረዲሇን፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ህዝብ ታታሪና ሇችግር የማይንበረከክ  ቢሆንም ያሇፉት ስርአቶች ይከተለት 

በነበረው የውጭ ጉዲይ ፖሉሲዎች ሇሃገራዊ ህሌውናችን ወሳኝ የሆኑትን  ችግሮቻችንን 

ወዯጎን በመተው በውስጣዊ ችግሮቻችን  ሊይ ትኩረት ያዯረጉና ከውጭ ወዯ ውስጥ 

የመመሌከት ሁኔታ በመኖሩ አገራዊ ጥቅሞቻችንና ህሌውናችንን በተገቢው ዯረጃ 

ሉያረጋግጡ አሌቻለም፡፡ ሰፊ መሬት፣ ብዙ የሰው ሀይሌና  በየአቅጣጫው ከአመት አመት 

የማይነጥፉ ወንዞች እያለን የሌማት አቅማችንን አሟጠን እንዲንጠቀም መዯረጋችን 

ዯረጃቸው ከዴህነት ወሇሌ በታች ተብሇው ከሚጠቀሱ ሀገሮች ተርታ ቢያሰሌፈን ሉገርመን 

አይገባም፡፡ አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ የውጭ ጉዲይና የሃገራዊ ዯህንነት ፖሉሲና 

ስትራቴጂ ብሔራዊ ጥቅማችንን የማስጠበቅና ሃገራዊ ህሌውናችንን የማረጋገጥ ተሌዕኮ 

ያሇው ሆኖ ተቀርጻሌ፡፡  ካሇፉት ጥቂት አመታት ጀምሮ ሌማታዊ መንግስታችን የዴህነትን 

አከርካሪ አጥንት በመስበር ስርነቀሌ ሇውጥ ሇማምጣት ሌማትና እዴገትን የሚያፋጥኑ 

ፖሉሲና ስትራቴጂዎችን ከመንዯፍ ጀምሮ  ሌማትን ሇሚያመጡ ተግባራት ቅዴሚያ 

ትኩረት ሰጥቶ በየዘርፉ ህዝቡን ተጠቃሚ የሚያዯርጉ ሌማታዊ ተግባራትን እያከናወነ 

ይገኛሌ፡፡ 

  

ሇሀገር ውስጥና ሇውጭ ባሇሀብቶች ያለትን የተፈጥሮ ሀብቶች በአግባቡ አሌምተው ጥቅም 

ሊይ እንዱውለ በማዴረግ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ እንዱያሳዴጉ ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯሌ፡፡ 

በተሇይም በመንግስት አቅም የሚሰሩ የውሃ ሀብቶቻችንን ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ባዯረገው 

እሌህ አስጨራሽ ትግሌ የነበረውን የሀይሌ አቅርቦት ችግር በምን ያህሌ ዯረጃ ሇመፍታት 

እንዯተቻሇ ተጠናቀው አገሌግልት መስጠት የጀመሩት የግሌገሌ ጊቤ፣ የተከዜና የጣና በሇስ 

ግዴቦች አብነቶች ናቸው፡፡ 
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በአሁኑ ሰዓትም የሀገሪቱን የሃይሌ አቅርቦት ከሶስት እጥፍ በሊይ ሇማሳዯግ በቤንሻንጉሌ 

ክሌሌ ውስጥ ታሊቁ የህዲሴ ግዴብን ሇመገንባት ተግባራዊ እንቅስቃሴ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ 

ይህ ግዙፍ የሃይሌ ማመንጫ ግንባታ ሲጠናቀቅ ከ63 ቢሉዬን ሜትር ኪዩብ በሊይ ውሃ 

እንዯሚይዝም ይገመታሌ፡፡ ግዴቡ አሁን ያሇውን የጣና ኃይቅ የውሃ መጠን እጥፍ 

እንዯሚይዝና 5ሺ 250 ሜጋ ዋት ኃይሌ እንዯሚያነመነጭ ታውቋሌ፡፡ ይህ ፕሮጀክት 

መንግስት በአምስት ዓመቱ የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ ማገባዯጃ ሊይ የሃገሪቱን 

ኃይሌ የማመንጨት አቅም አስር ሺህ ሜጋ ዋት ሇማዴረስ የያዘውን ግብ እውን ሇማዴረግ 

የሚያስችሌ ግምባር ቀዯሙ ፕሮጀክት ነው፡፡  

 

ከዚህም በተጨማሪ ግዴቡ ተጠናቆ አገሌግልት መስጠት ሲጀምር የሀገራችንን የመስኖ 

ሌማት አጠቃቀም ቴክኖሉጂ በማሳዯግ ምርትና ምርታማነትን እንዱጨምር ያዯርጋሌ፡፡ 

ከዚህ ተጓዴኝ ሃገራዊ ተጠቃሚነት ባሻገርም ሀገራችን ሇጎረቤት ሀገሮች በተመጣጣኝ ክፍያ 

ሌታቀርበው በሚያስችሊት የኤላክትሪክ ኃይሌ የውጭ ምንዛሬዋን በማሳዯግ ኢኮኖሚያዊ 

አቅሟን ይበሌጥ ማጎሌበት የምትችሌበትን አማራጭ ይፈጥርሊታሌ፡፡ የህዲሴ ግዴብ 

ከሚያስገኘው ከነዚህ  በርካታ ሃገራዊና ክፍሇ አህጉራዊ ኢኮኖሚያዊና የሕዝብ ሇሕዝብ 

ትብብር ጠቀሜታዎች አንጻር ሲመዘንም አባይ ሇእኛ “የጪስ አሌባ ነዲጅ” ያህሌ ዋጋ 

ያሇው ነው፡፡  

ሇሀገራችን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ የሚሰጥና የሀገር አሇኝታ የሆነው ታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ስራ 

ወጪ ከ70 እስከ 80 ቢሉዬን ብር እንዯሚፈጅ ተጠቅሷሌ፡፡ ምንም እንኳ ቀዯም ሲሌ 

የተዯረጉ በርካታ ጥረቶች ስኬታማ ባይሆኑም፤ በቀጣይ ዓሇም አቀፍ ትብብሮች ሇማግኘት 

መንግስት ያሊሰሇሰ ሰፊ ዱፕልማሲያዊ ጥረት ከማዴረግ ሳይቆጠብ እርዲታና ብዴር 

ቢገኝም ባይገኝም በራሱ አቅም የአባይ ወንዝን ሇሌማት ሇማዋሌ ተዘጋጅቷሌ፡፡ ግዴቡ 

መሰራት ካሇበት፤ አሁን በተጨባጭ ያሇው አማራጭም ይህ ብቻ ነው፡፡ የማይነጥፈው 

የመንግስት ሀብት ህዝቡ በመሆኑ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ  የአገራችን ዜጎች፣ የግለ 

ሴክተርና የሌማት አጋሮቻችን ርብርብ ካዯረጉ የተፈሇገውን ግብ መዴረስ እንዯሚቻሌ 

መንግስት ያምናሌ፡፡ ከዚህ መሰረታዊ ግብ በመነሳትም የቦንዴ ሽያጭ አዘጋጅቷሌ፡፡  

 

የመንግሥት ቦንዴ መንግሥት ከሕብረተሰቡ ብዴር ሇማግኘትና ሇአበዲሪው ወሇዴ 

በመስጠት አበዲሪውን ተጠቃሚ የሚያዯርግበት የውሌ ሰነዴ  ሲሆን፤ ፕሮጀክቶችን በረጅም 

ጊዜ ሇመስራት ሲታቀዴና ሇፕሮግራሙ በተመዯበው በጀት ሊይ እጥረት በሚያጋጥምበት 

ጊዜ ከአምስት እስከ አስራ ሁሇት ዓመት በሚዯርስ የጊዜ ገዯብ በሰነዴ ሽያጭ ከህብረተሰቡ 
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ገንዘብ ሇመሰብሰብ የሚያስችሌ መሳሪያ ነው፡፡ ስሇሆነም እያንዲንደ ኢትዮጵያዊ መንግስት 

ፈጣን ሌማቱን ሇማስቀጠሌ ያቀረበውን ቦንዴ በመግዛት የዜግነት ኃሊፊነቱን መወጣት 

አሇበት፡፡ የነገውን ብሩህ  ተስፋ በማሰብ ያሇውጭ ብዴርና እርዲታ በራሳችን ሀብት ያሇንን 

አሟጠን በመጠቀም ይህን ግዙፍና ታሊቅ ግዴብ እንዱሁም ዴህነታችንን ታሪክ በማዴረግ 

ሃያሌነታችንንና አብሮነታችንን በማሳየት ሕያው የታሪክ አሻራ ማኖር የዚህ ትውሌዴ 

ታሪካዊ አዯራ ሆኖ ከፊት ሇፊታችን ቀርቧሌ፡፡፡፡ 

 

ያሇውን የሰጠ ንፉግ አይባሌምና ባሇሀብቱ በገንዘብ፣ ባሇሙያው ሙያዊ ግዳታውን 

በመወጣት ፣ ወጣቱ በጉሌበቱ አዛውንቱ በፀልቱ ሁለም እንዯየአቅሙና ችልታው ትውሌዴ 

የሚሻገር አሻራውን ማሳረፍ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብ አቅሙ በፈቀዯው መጠን ርብርብ ቢያዯርግ የፕሮጀክቱ ግንባታ 

የሚፈጀው 80 ቢሉዬን ብር ጌጡ እንጂ ሸክሙ አይሆንም፡፡ የፕሮጀክቱ መሰራት ዞሮ ዞሮ 

የሚጠቅመው  ህዝቡን ራሱን በመሆኑ ዛሬን ሳይሆን ነገን  እናስብ፡፡  

ጠቅሊይ ሚ/ር መሇስ ዜናዊ ህብረተሰቡ በግንባታው ዘርፍ ሇሚቀርብሇት ጥያቄ በሚሰጠው 

ምሊሽ ሊይ "" የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ የትኛው እንዯሚሆን ግሌጽ ነው፡፡ በተሇመዯው 

ወኔው ምንም ያህሌ ዴሃ ብንሆንም ዴህነታችንን ሇማስወገዴ ማንኛውም ዓይነት 

መስዋዕትነት ሇመክፈሌ ዝግጁ ነው፡፡ ስሇዚህ ፕሮጄክቱ መስራት አሇበት እንዯሚሌ 

ሇአፍታም ያህሌ አሌጠራጠርም፡፡ ""  በኢትዮጵያ ህዝቦች ሊይ ያሊቸውን ጽኑ እምነትና 

ኩራት በሌበ ሙለነት ገሌጸዋሌ፡፡ ዎገንም አሊሳፈረም ይህ ከተነገረ ማግሥት ጀምሮ ከዲር 

እሰከዲር የዴጋፍ ዴምጹን በከፍተኛ ሃገራዊ ሰሜት በማሰማት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

ስሇ አባይ  በተሇያዩ ጊዜያት ዴምጻውያን አቀንቅነውሇታሌ፡፡ ገጣሚያን በማይነጥፍ 

ብእራቸው ስንኝ ቋጥረውሇታሌ፡፡ ይሁን እንጂ የአገራችንን ዛፎች ገነዲዴሶ ከመሄዴ፤አፈሩን 

ጠራርጎ ሇባእዴ ሀገራት ከማስረከብ የዘሇሇ ፋይዲ አሌነበረውም፡፡እንዯ ግዝፈቱና የማሌማት 

አቅሙም ሇዘመናት  ሳንጠቀምበት  ኖረናሌ፡፡ “በእጅ የያዙት … “ ይባሌ የሇ፡፡ በመሆኑም 

የአባይን ጥቅም ሊይ ማዋሌ መሰረት በማዴረግ ፡- 

ማዯሪያ ሳይኖረው…… ግንዴ ይዞ ይዞራሌ 

የሚባሇው ተረት……. ከእንግዱህ ይቀራሌ 

እንዱህ እንዯዛሬው….. መሌካም ቀን ሲወጣ 

ግንዴም ይዘህ አትዞር…. ማዯሪያም አታጣ፡፡ 

በማሇት አቀንቃኟ እንዲዜመችው ቦንደ ሁለም የሕብረተሰብ ክፍሌ በየዯረጃው 

እንዱሳተፍበት ምቹ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ሇሽያጭ እንዱውሌ የተዘጋጀ ሲሆን፤  
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የገንዘብ አስተዋጽኦ ማበርከት ሇሚፈሌጉ  በኢትዮጵያ ሌማት ባንክና የኢትዮጵያ ንግዴ 

ባንክ በተከፈተው ሂሳብ ቁጥር የግንባታውን ፕሮጀክት ማገዝ ይቻሊሌ ፡፡ 

በላሊ በኩሌም ቦንደን ከመግዛት ጎን ሇጎን የተሇያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መዴረኮችና 

ፕሮግራሞች እንዱካሄደ አማራጭ ስሌቶችን በመንዯፍ ግንባታው በተያዘሇት የጊዜ ገዯብ 

እንዱጠናቀቅ ሁሊችንም የየራሳችንን የቤት ስራ በመውሰዴ የዜግነት ግዳታችንን 

ሇመወጣት ስሇሚያስችሌ "" ዴር ቢያብር አንበሳ ያስር ""  የሚሇውን የአበው ብሂሌ እውን 

ያዯርገዋሌ፡፡ 

 

                           

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


