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             የህዳሴውን ግድብና ፕሮፓጋንዳን 

                   ምን አገናኛቸው? 

 
                        ከሰለሞን አጎናፍር  

በሳምንቱ የእረፍት ቀናት በሆኑት ቅዳሜና እሁድ አራት ኪሎና አምስት ኪሎ አካባቢ የሚገኙ ካፌዎች 

በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ ቡናዬን ፉት እያልኩ አዟሪዎች እጅ ላይ የማገኛቸውን ጋዜጦች በመግዛት 

ማንበብን እንደ ልማድ ካደረጉት አመታትን አስቆጥሬያለሁ ፡፡ 

 
ባለፈው ቅዳሜ ታድያ እንደ ልማዴ ወደ አራት ኪሎው ካፌ ጎራ ባልኩበት ወቅት ገና አረፍ ከማለቴ 

የማንበብ ጉጉቴን በሚገባ የሚያውቀው ደንበኛዬ የጋዜጣ አዟሪው በአማርኛ ከሚታተሙት ሶስት ያህል 

ጋዜጦችን በእንግሊዝኛ ከሚታተሙት ደግሞ ሁለት ያህል ጋዜጦች ይዞ በፍጥነት ከተፍ አለ ፡፡  

 
እኔም ጋዜጦቹን ከአዟሪው ገዝቼ  ተራ በተራ በፊት ለፊት ገፃቸው ላይ ያሰፈሩትን ወቅታዊ ዜናና 

መረጃዎችን መመልከቴን ቀጥልኩ፡፡ በዚሁ ወቅት ታድያ “አዲስ አድማስ” የተሰኘው ሳምንታዊው 

የቅዳሜ እትም ጋዜጣ ይዞት የወጣው ርእሰ ዜና ቀልቤንም ትኩረቴን ስለሳበው ሙሉ ዜናውን ላነበው 

ወሰንኩ ፡፡ 

  
 ጋዜጣው “ተቃዋሚዎች የህዳሴው ግድብ ፕሮፓጋንዳ ነው አሉ” በሚል ርእስ ያወጣው ይህ ዜና 

የፈጠረብኝ ግርምት ብእሬን ከወረቀት ጋር እንዳገናኝ አነሳሳኝና በዚህ ረገድ ወሳኝ የምላቸውን ነጥቦች 

ላነሳ ወደድኩ፡፡ 

እንደሚታወቀው የምንገኝበት ይህ ወቅት የህዳሴው ግድብ አንደኛ አመት በአልን መላው ኢትዮጵያዊ 

ዳር እስከዳር ተነሳስቶ እያከበረ ያለበት ወቅት መሆኑን ልብ ይሏል፡፡ 

ኢትዮጵያዊ ዜጋ የህዳሴውን ግድብ አንደኛ አመት በአል እያከበረ ያለው የአሁኑ  ትውልድ እድለኛ 

ሆኖ ያለፈው ኢትዮጵያዊ ትውልድ ለዘመናት ሲመኘው የነበረው አባይን የመገደብ ህልሙ እውን 

ስለሆነለት ነው፡፡ 

 

ባለፈው አመት የህዳሴውን ግድብ ግንባታ መጀመር መንግስት በይፋ ሲያበስር በአገር ውስጥም በውጭም 

ያለው ኢትዮጵያዊ “የህዳሴውን ግድብ እኛ ዜጎች ሙሉ አቅማችንና እውቀታችንን እንዲሁም ገንዘባችንን 

አስተባብረን የማንንም የውጭ ሃይል ድጋፍና ጣልቃ ገብነት ሳንጠብቅ እንገነባዋለን” በሚል ቃል 

መግባታቸው ይታወሳል፡፡ 
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ዜጎች በገቡት በዚህ ቃላቸውም መሰረት ይህንኑ አክብረው መንግስትም የግድቡን ግንባታ የማስተባበሩን 

ሃላፊነት ተሸክሞ እነሆ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ከተጀመረ አንደኛ አመቱን አስቆጥሯል፡፡በዚሁ 

መሰረትም በአሁኑ ወቅት ከግድቡ ግንባታ ስድስት በመቶ ያህሉ ሊጠናቀቅ ችሏል፡፡ 

በውጭም በአገር ውስጥም ያለው መላው ኢትዮጵያዊ ለመጀመሪያ ጊዜ በራሳችን አቅም ግድቡን 

እንገነባለን በሚል ዳር እስከ ዳር የተንቀሳቀሰው የግድቡ ግንባታ በአገሪቱ ለዘመናት ተንሰራፍቶ 

የኖረውን ድህነት ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ለሚደረገው ጥረት ያለው አስተዋፅኦ ከፍተኛ መሆኑን 

በመገንዘቡ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያን ወደ አዲስ ምእራፍ ያሸጋግራል በሚል ተስፋ የተጣለበት የዚህ ግድብ ግንባታ የአንድ 

አመት ስኬትም ኢትዮጵያዊ ዜጋ መላ አቅሙን እውቀቱንና ገንዘቡን አስተባብሮ ለልማት ከተነሳ 

ተግባራዊ ለማድረግ የሚሳነው አንዳች ነገር እንደሌለ ያረጋገጠ ነው፡፡   

ሆኖም ቀደም ሲል የጠቀስኩት የአዲስ አድማስ ዜና የኢትዮጵያ መንግስት የህዳሴው ግድብ ግንባታ 

አንደኛ ዓመቱን ባስቆጠረበት በአሁኑ ወቅት ከግንባታው ስድስት በመቶ ስራ መጠናቀቁን ቢገልፅም 

የተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮች ግን “የህዳሴው ግድብ ግንባታ ፕሮፓጋንዳ ነው” በመንግስት ሚዲያ 

ከሚታየው ግርግር ውጭ ምንም አላየንም ሲሉ ይናገራሉ ብሏል በዘገባው ፡፡  

ለዚሁ ጋዜጣ አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከልም ዶክተር መረራ ጉዲና፣ መንግስት ተቃዋሚዎች 

የግድቡን መገንባት የሚቃወሙት ለልማት ያላቸው አመለካከት አነስተኛ ስለሆነ ነው ቢልም እኛ ግን 

ከኢህአዴግ የተሻለ የልማት ግንዛቤ አለን ማለታቸውንም ይጠቅሳል፡፡  

 

 

 

ለህዳሴው ግድብ ከደመወዛቸው ላይ ሲቆረጥ እንዳልተጠየቁ የተናገሩት ዶክተሩ ብቃወም ረብሻ አስነሳ 

ስለምባል ምንም አልተናገርኩም ማለታቸውንም አያይዞ አስፍሯል ፡፡   

ልብ በሉ እንግዲህ ቀደም ሲል ዶክተር መራራ ጋዜጣው የግድቡን ግንባታ አስመልክቶ ባደረገላቸው ቃለ 

ምልልስ ላይ ለህዳሴው ግድብ ከደመወዛቸው ላይ ሲቆረጥ እንዳልተጠየቁ ሆኖም ግን ቢጠየቁ 

እንደሚቃወሙ ይገልፃሉ፡፡ 

አስከትለውም መንግስት ተቃዋሚዎች የግድቡን መገንባት የሚቃወሙት ለልማት ያላቸው አመለካከት 

አነስተኛ ስለሆነ ነው ቢልም እኛ ግን ከኢህአዴግ የተሻለ የልማት ግንዛቤ አለን ይሉና ያርፉታል፡፡ 

ቀደም ሲል እንደገለፅኩት ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሙሉ ለህዳሴው ግድብ ግንባታ እውን መሆን ባለው 

ቁርጠኝነት ገንዘቡንና እውቀቱን ያስተባበረ ሲሆን እኝህ ምሁር ግን ለግንባታው ወይ እውቀታቸውን 

አሊያም ገንዘባቸውን ለመለገስ ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ይናገራሉ፡፡  
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ሆኖም ግን ለዚህ ታላቅ ለተባለው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ወይ ከእውቀታቸው አሊያም 

ከገንዘባቸው አንዱንም ለመለገስ እንዳልፈቀዱ በገለፁበት አንደበታቸው “እኛ ተቃዋሚዎች ከኢህአዴግ 

የተሻለ የልማት ግንዛቤ አለን” ሲሉ ዶክተሩ ምሁር እርሳቸው ተደናግረው አንባቢውንም ለማደናገር 

ይጥራሉ፡፡ 

እኚህ ምሁር ተብዬ እድሜ ጠገብ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ “ስለ ልማት ግንዛቤ መኖር” እና  የኢትዮጵያን 

የድህነት ታሪክና የህዝቦቿን አኗኗር ለመቀየር የሚካሄድ ታላቅ “ልማት እውን እንዲሆን በተቻለ ሁሉ 

የአቅምን መደገፍ” የተለያዩ መሆናቸውን አለመረዳታቸው በእጅጉ ያስገርማል፡፡ 

እንደ እኔ እንደ እኔ ነገ የመንግስት ስልጣን ብረከብ አገር እመራለሁ በሚል በተቃውሞው ፖለቲካ ላይ 

የተሰማራ እኚህን መሰል አንጋፋ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት አመራር ከቻለ የህዝቦችን የኑሮ ሁኔታ 

የሚቀይር ይህን መሰል ግዙፍ የልማት ግንባታ ፕሮጀክት እውን የሚያደርግ ፖሊሲና ፕሮግራም 

መንደፍ ይጠበቅበታል፡፡  

 

 

ይህን ማድረግ ካልቻለ ደግሞ መንግስት የአገሪቱን የኢኮኖሚያዊ እድገት ቀጣይነት ለማረጋገጥና 

ድህነትን ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍ በቁርጠኝነት የሚያካሂደውን ይህን መሰል ግዙፍ የልማት ፕሮጀክት 

ወሳኝ የሆነ የህዝብ ድጋፍ እንዲያስተባብር   ይጠበቅበታል፡፡ኢትዮጵያ የሁላችንም ናትና፡፡ 

ሆኖም ግን በተቃራኒው ዶክተር መራራ እንኳን ህዝቡን ሊያስተባብሩ ይቅርና ለፕሮጀክቱ ተግባራዊነት 

መላው ዜጋ እያደረገ ያለውን የገንዘብ ድጋፍ እንኳን ለመለገስ “ደመወዜም እየተቆረጠ ያለው ያለ ፈቃዴ 

ነው” ማለታቸው በእጅጉ የሚያስተዛዝብ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው መንግስት ባለፈው አመት የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ይፋ ባደረገበት ወቅት የህዳሴው 

ግድብ ግንባታ ያለማንም የውጭ ብድርና እርዳታ በዜጎች ጥረትና ተሳትፎ እውን ይሆናል በሚል እሳቤ 

ነበር የተንቀሳቀሰው ፡፡ 

ይህን ለህዝቡ ከገለፀበት ወቅት ጀምሮም ለዘመናት የአባይ ወንዝ ተገድቦ ለአገርና ለህዝብ ጥቅም ሲውል 

ማየትን ይናፍቅ የነበረው የመላው አገሪቱ ዜጋም የመንግስትን ጥሪ ተቀብሎ ድጋፉን መግለፅ ጀመረ፡፡  

 በዚህ ሂደትም በመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ መስሪያ ቤቶች በሲቪል ሠራተኝነት የተሰማራው 

ኢህአዴግን የሚቃወምም ሆነ የሚደግፍ ዜጋ ሁሉ ለግድቡ ግንባታ የአንድ ወር ደመወዙን በአመት 

ለመለገስ በደስታ ቃል ገባ፡፡የሁዋላ ሁዋላም (ይህ የሰራተኞች የደመወዝ ልገሳ መንግስት የዜጎችን 

የቁጠባ ባህል ለማበረታታት ሲል ወደ ቁጠባ ቦንድ እንደቀየረው ይታወሳል)፡፡   

ሆኖም ሰራተኛው ለግንባታው ደመወዙን እንደሚለግስ ቃል የገባው በገዛ ፈቃዱ እንጂ በማንም 

አስገዳጅነት አልነበረም ፡፡በየመስሪያ ቤቶቹ ለዚሁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ተግባራዊነት ሰራተኛው በምን 

መልኩ አስተዋፅኦ ማድረግ እንዳለበት በራሱ ተነሳሺነት ባካሄደው ውይይትም ላይ “ደመወዜን ለመለገስ 

በአሁኑ ወቅት አቅሜ አይፈቅድም” ያሉ ዜጎች በመዋጮው ከፈቃዳቸው ውጭ  አልተካተቱም፡፡   
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በመዋጮው ያልተካተቱት ዜጎችም ያጋጠማቸው የአቅም ችግር እንጂ እኔ እስከማውቀውና በተለያዩ 

ሚዲያዎችም ሲገለፅ እንደሰማሁት ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ድጋፍ ለምን ይደረጋል በሚል የተቃወሙ 

አልነበሩም፡፡  

ታድያ ሠራተኛውን ጨምሮ መላው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለግድቡ ግንባታ ያለማቅማማት የቻለውን ድጋፍ 

በማድረጉ የግድቡ ግንባታ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሰድስት በመቶ ያህል ሊጠናቀቅ ችሏል፡፡ ያለ 

አንዳች የውጭ እርዳታና ድጋፍ፡፡ 

ይህ በሆነበት ሁኔታ ግን እኝህ ምሁር ተብዬ የረዥም ጊዜ የተቃውሞው ፖለቲካ አመራርና ተዋናይ 

ለግድቡ ግንባታ ከደመወዛቸው በላይ ድጋፍ ማድረግ ሲጠበቅባቸው ጭራሽ ደመወዜንም ለመለገስ 

ፈቃደኛ አልነበርኩም ማለታቸው እርሳቸውን አያሳፍራቸው እንጂ ግድቡን ያለማንም የውጭ ድጋፍ 

በራሳችን አቅም እንገነባዋለን በሚል ሞራልና ወኔ ለተነሳው ኢትዮጵያዊ ግን እጅግ አሳፋሪ ነው፡፡  

በእርግጥ ዶክተር መራራ በኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካ ቆይታቸው አጀንዳቸው ልማትን የማረጋገጥ 

ጉዳይ እንዳልሆነ ባለፈው አመት በዚሁ ተመሳሳይ ወቅት የህዳሴውን ግድብ ግንባታ እሰመልክቶ ለሬድዮ 

ፋና የሰጡትን ቃለ ምልልስ ማስታወስ ይበቃል፡፡ 

ዶክተሩ ለህዳሴው ግድብ ተግባራዊነት ምን አስተዋፅኦ ያደርጋሉ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡት 

ምላሽ “የአባይ ግድብ ለአባይ ልጆች እንጂ እኔን አይመለከተኝም ” የሚል ነበር፡፡ 

ግለሰቡ ጠባብ በሆነ አስተሳሰባቸው የኦሮሞ ብሄር ተወላጅ በመሆናቸው የግድቡ ግንባታ 

እንደማይመለከታቸው አድርገው የገለፁበት አግባብ ይህንን ግዙፍ የልማት ፕሮጀክት  ግንባታ ህዝቡ 

ግንባታው የእገሌ ብሄር ስለሆነ እኔን አይመለከተኝም እኔን ይመለከተኛል ወደሚል ክፍፍል እንዲገባ 

ለማድረግ ነበር፡፡ጠባብና ከፋፋይ የሆነው ይህ ሰልታቸው ህብረተሰቡ በወቅቱ ያሳየውን ከፍተኛ የሆነ 

የተሳትፎ ግለት አደገኛ ጠባብና  መርዘኛ በሆነ ፀረ ልማት ስልት ሊያቀዝቅዙት ቢሞክሩም ያሳቡት ግን 

ሊሳካ አልቻለም ፡ 

ተቃዋሚ ነኝ ባዩ እኚሁ ምሁር “የአባይ ግድብ ለአባይ ልጆች እንጂ እኔን አይመለከተኝም” ያሉት 

በአንዱ አካባቢ የሚካሄድ የአገሪቱ ልማት መላውን ኢትዮጵያዊ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ጠፍቷቸው 

አልነበረም፡፡ ይልቁንም ይህ ግዙፍ የልማት ፕሮጀክት እውን እንዳይሆን ባላቸው ፀረ ልማት ፍላጎት 

እንጂ፡፡  

 

ይህም አገላለፅ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ነኝ ባዩ ግለሰብ የሚቃወሙት በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ብቻ 

ሳይሆን የኢትዮጵያን ህዝብ የልማት እንቅስቃሴ መሆኑን እና በሚገባ ያጋለጠና ግለሰቡም ትዝብት 

ውስጥ እንዲወድቁም ያደረገ ነበር፡፡ 

ዶክተር መራራ ታድያ በህዳሴው ግድብ ግንባታ ላይ የሰነዘሩት ይህ ዘረኛና ፀረ ልማት አስተያዬት 

ከአገር ወዳዱ ዜጋ አእምሮ ሳይጠፋ ልክ አመት ጠብቀው ደግሞ ዛሬም ተመሳሳይ ፀረ ልማት 

አስተያዬት መሰንዘራቸው “ከእባብ እንቁላል ፈፅሞ የእርግብ ጫጩት ሊፈለፈል እንደማይችል በሚገባ 

ያረጋገጠ ነበር ፡፡  
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አስከትለው ለጋዜጣው አስተያዬታቸውን የሰጡት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስም ቢሆን ከዶክተር መራራ ጋር 

በአካል ይለያዩ ይሆናል እንጂ በአስተሳሰብ በአመለካከትና በሚያራምዱት አቋም የአንድ ሳንቲም ሁለት 

ገፅታነታቸውን ያሳየ ነበር ፡፡  

ፕሮፌሰር በየነ በተመሳሳይ ለግድቡ ግንባታ የሚሆን ድጋፍ ከደመወዛቸው ያለፈቃዳቸው እንደሚቆረጥ 

ለጋዜጣው ዘጋቢ ተናግረው መንግስት ተቃዋሚዎችን የልማት አስተሳሰባቸው አናሳ ነው ማለቱ ያልበሰለ 

ሰው አነጋገር እንደሆነባቸው ገልፀዋል፡፡ ማንም ሰው ከኢህአዴግ በላይ የልማት ተቆርቋሪና ተነሳሽ 

እንደሆንን ያውቃል ማለታቸውንም አያይዞ  አስፍሯል፡፡  

በምርጫ 1997 ዓ.ም ወቅት እንደ ቅንጅቶቹ አጋሮቻቸው ህገ ወጥና ህጋዊውን እንዲሁም የአመፁንና 

ሰላማዊ መንገድ እያጣቀሱ ሲያምታቱ ከቆዩ በሁዋላ አጋሮቻቸው በአመፁ መንገድ በመግፋት ከፓርላማ 

ይልቅ ማረሚያ ቤት መግባትን ሲመርጡ ፕሮፌሰር በየነና ዶክተር መራራ ጉዲና ግን ተመሳሳይ አቋም 

በመውሰድ ወደ ፓርላማ መግባታቸው የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ 

እነዚህ ሁለት የዩንቨርስቲ ምሁራን ለበርካታ ጊዜያት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም ማራመድ 

መታወቂያቸው እንደሆነ ሁሉ በህዳሴው ግድብ ግንባታም ላይ ተመሳሳይ አቋም በማራመድ ፕሮፌሰር 

በየነም ያለፈቃዳቸው ደመወዛቸው እየተቆረጠባቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 

አስገራሚው ጉዳይ ግን በፖለቲካ ተሳትፎ ላይ ድርሽ የማይለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ለግድቡ 

ግንባታ ተግባራዊነት ያደረገውን የአንድ ወር ደመወዝ ልገሳ በፈቃደኝነት እንዳላደረጉት የገለፁት እነዚህ 

ሁለቱ ምሁራን “ማንም ሰው ከኢህአዴግ በላይ የልማት ተቆርቋሪና ተነሳሽ እንደሆንን ያውቃል” የሚለው 

አገላለፃቸው በምን ስሌት የተገለፀ እንደሆነ ግራ የሚያጋባ ነው፡፡ 

ሁለቱ ዶክተርና ፕሮፌሰር ተብዬ ተቃዋሚዎች በተግባርም ሆነ በቃል ለግዙፉ የግድብ ግንባታ አንዳች 

አስተዋፅኦ ለማድረግ እንደማይፈልጉ በገለፁበት አንደበታቸው እንዴት እንዴት ሆኖና የትኛው 

ተግባራቸው ነው ከኢህአዴግ በላይ የልማት ተቆርቋሪና ተነሳሽ የሚያሰኛቸው፡፡  

ሆኖም እንደ እኔ እንደ እኔ የህዳሴውን ግድብ ግንባታ አሰመልክቶ ለጋዜጣው የሰጡት ቃለ ምልልስ 

በትክክል የሚያሳዬው የልማት ተቆርቋሪነትና ተነሳሺነታቸውን ሳይሆን  የልማት እንቅፋትነታቸውንና 

አደናቃፊነታቸውን ብቻ ነው፡፡  

ደግነቱ የአገርን ገፅታ በመለወጥ ድንቅ ተግባር ላይ የተጠመደው የኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካውን 

የትርፍ ስአት ቢዝነስ ያደረገው ይህ የተቃውሞ አመራር ጎራ ለአገር ልማት የሚበጅ አንዳች ተግባር 

ሊፈይድ እንደማይችል በአግባቡ ተገንዝቦ ባለፈው የ2002 ምርጫ ድምፁን በመንፈግ በዝረራ እንዲሸነፉ 

አድርጓቸዋል እንጂ ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥሬውን ከገለባ በሚገባ ለይቶ የሚያውቅ አስተዋይ ነውና ፡፡  

ሆኖም ግን እነዚህ ሁለቱ ተቃዋሚ ምሁራኖቹ ደመወዛቸውን ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ያለፈቃዳችን 

ተቆርጦብናል በሚል የገለፁትን ግን በየትኛውም መስሪያ ቤት ያለሠራተኛው ፈቃድ ማንም ዜጋ 

ደመወዙ እንዳይቆረጥ መንግስት በተደጋጋሚ ሲገልፅ መቆየቱን ማስታወስ ተገቢ ነው እላለሁ፡፡ 

እንደ እኔ እንደ እኔ እነዚህ ምሁራን ነን ባዮች ያቀረቡትን ቅሬታ የዩንቨርሲቲው አስተዳደር  አጣርቶ 

ደመወዛቸው ለህዳሴው ግድብ ያለፈቃዳቸው እየተቆረጠ ከሆነ ከዚህ በሁዋላ ማቆም ያለበት ይመስለኛል፡
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፡ እስካሁን ያለፈቃዳቸው የተቆረጠባቸውም እንዲመለስ በማድረግ ይህንን ሁኔታ ለህዝብ ይፋ ማድረግ 

ይጠበቅበታል እላለሁ፡፡ 

ወደ ተነሳሁበት ዋናው ርእሰ ጉዳይ ስመልስ ግን ለዚሁ ጋዜጣ ቃለ ምልልስ ከሰጡት መካከል የአንድነት 

ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ “ልማታዊ መሆናችንን ህዝቡ ያውቃል መድረኩን መስጠት 

የከበዳቸውም ይህንኑ ፈርተው ነው ” ካሉ በሁዋላ አያይዘውም ትኩረት የሰጠሁት ለሌሎች ጉዳዮች 

በመሆኑ  ስለ ግድቡ የታዬውን ለውጥ አላውቅም ማለታቸው በዜናው ተገልጿል፡፡  

ዶክተር መራራ ዶክተር ነጋሶና እንዲሁም ፕሮፌሰር በየነ የተሰኙት የመድረክ አመራሮች በአካል ሶስት 

ቢሆኑም በአስተሳሰብ ግን አንድ መሆናቸውን በህዳሴው ግድብ ላይ የሰጡት አስተያዬት ፍንትው አድርጎ 

ያሳያል፡፡  

ምክንያቱም ዶክተር ነጋሶም “ልማታዊ ነን” ባሉበት አንደበታቸው “ትኩረት የሰጠሁት ለሌሎች ጉዳዮች 

በመሆኑ  ስለ ግድቡ የታዬውን ለውጥ አላውቅም” ብለዋልና፡፡ልማት እንቅልፍ የነሳው ሰው ግን ማንም 

ግንባታውን ያካሂደው ማን የህዳሴውን ግድብ ያህል ግዙፍ ፕሮጀክት በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ 

እንዲጠይቅ ልማት ወዳድ ባህሪው ያስገድደዋል፡፡ ሆኖም ግን እነዚህ  ሶስት ተቃዋሚ ምሁራን ነን ባዮች 

በኢትዮጵያ ህዝበ ዘንድ ቀደም ብለው የሚታወቁት በልማት ወዳድነታቸው ሳይሆን በፀረ ልማትነታቸው 

ነውና ይህ የዶክተር ነጋሶ አገላለፅ እርሳቸውን ትዝብት ውስጥ ከመጣል በስተቀር ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን 

የሚገርም አይሆንም ፡፡ 

ዶክተር ነጋሶ  “ልማታዊ መሆናችንን ህዝቡ ያውቃል መድረኩን መስጠት የከበዳቸውም ይህንኑ ፈርተው 

ነው” በሚል የገለፁትም ከፍተኛ ስህተት እንዳለበት ልንገርዎት እወዳለሁ፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ እርስዎንና መሰል የመድረክ አመራር ቢጤዎችዎን የሚያውቃችሁ በልማት 

ወዳድነታችሁ ሳይሆን በልማት አደናቃፊነታችሁ ነው፡፡ እርስዎ እንዳሉት ቢሆንማ ኖሮ የኢትዮጵያ 

ህዝብና እናንተ በተገናኛችሁበት የምርጫ መድረክ ላይ የምርጫ ካርዱን  በመንፈግ በድምፁ 

አይቀጣችሁም ነበርና፡፡ 

አስገራሚው ጉዳይ ደግሞ ባለፈው አመት የህዳሴው ግድብ ግንባታን ይፋ ሲያደርግ በአገር ውስጥ 

ያሉትም ሆነ በውጭ የሚኖሩት ፅንፈኛ ተቃዋሚዎች ህዝቡ በግንባታው ተሳታፊ እንዳይሆን ያላደረጉት 

ቅስቀሳ አልነበረም፡፡  

ባለፈው አመት ኢነጂነር ሃይሉ ሻወል የግድቡን ግንባታ አስመልክቶ ላነጋገራቸው የጀርመን ድምፅ 

ሬድዮ ህዝቡ ለግድቡ ግንባታ ገንዘቡን የሚያዋጣ ከሆነ ገንዘቡ በማን እጅ ነው የሚቀመጠው የሚለውን 

ጥያቄ ካነሱ በሁዋላ እንደ እኔ እንደ እኔ በአሁኑ ወቅት መንግሥትና በሕዝብ መሀል መተማመን ያለ 

አይመስለኝምና ይህ ሊታሰብበት ይገባል ብለው ነበር፡፡ 
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ይህ የኢንጂነሩ አገላለፅ በቀጥታ ህዝቡ ለግድቡ ግንባታ የገንዘብ ድጋፉን እንዳይሰጥ በቀጥታ የሚቀስቅስ 

ነበር ከኢትዮጵያ ህዝብ በኩል ለዚህ ከንቱ ጥሪ ጆሮልተገኘም እንጂ፡፡  

ኢንጂነሩ ሰሚ ጆሮ ካላቸው በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ እምነት ያጣው ከመንግስት ጋር በጋራ 

በመሆን በሚያከናውናቸው የልማት ተግባራት ላይ የተለያዩ አሉባልታዎችን በምትሰነዝሩት እርስዎና 

መሰል የተቃውሞ ጎራ አመራሮች ላይ መሆኑ ግልፅ ሊሆንልዎት ይገባል፡፡  

የህዝቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ደፋ ቀና የሚለው መንግስት ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥርጣሬ 

ቢኖረውማ በ2002 ዓ.ም የምርጫ ውጤት ተቃዋሚው የሽንፈት ካባውን አይከናነብም ነበር፡፡ 

ይህም ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ይፋ ሲያደርግ 

አንድም ጊዜ በተቃዋሚዎች ድጋፍ አግኝቶ አያውቅም፡፡በመከፋፈል በመበጣጠስና በአለመደማመጥ 

የሚታወቀው የተቃውሞው ጎራ አንድ አይነት አቋም የሚይዝበትና አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገርበት 

ወቅት ቢኖር የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ይፋ በሚደረጉበት ወቅት ነው፡፡ 

እናም በዚሁ ሰሞን ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው የተሰኙ በሀርፐር ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር በሚል 

የአሜሪካ ድምፅ ሬድዮ በእንግድነት ያቀረባቸው ምሁር ተብዬ ተቃዋሚ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ይፋ 

የተደረገው በአገሪቱ ውስጥ ሊነሱ የሚችሉትን ሕዝባዊ ተቃውሞዎችና ሕዝባዊ እንቅስቃሴዎችን 

ለመግታት እንዲያስችል የሕዝብን ቀልብ ለመሳብና ለማስረሳት ነው ሲሉ መግለፃቸው የሚዘነጋ 

አይደለም።  

 

በአገር ውስጥና በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ ለግንባታው የሚውል ቦንድ እንዲገዛ መንግስት ያስተላለፈውን 

ጥሪም አስመልክቶም “በተለይ የዓባይ ጉዳይ ለበርካታ ለብዙ ኢትዮጵያዉያን ልብ ቅርብ የሆነና በጣም 

የሚያስቡበትና የሚጨነቁበት ስለሆነ ይህን ርእሰ ጉዳይ በማንሳት በአገር ውስጥ ያለውና በውጭ አገር 

ያለው ዜጋ ብዙ ገንዘብ ሊያፈስልኝ ይችላል በሚል ያስተላለፈው ጥሪ ነው” በማለት ነበር የዜጋውን 

ተሳትፎ ለማስተጓጎል የሞከሩት ።  

 

 

የኢትዮጵያ መንግስት የግድቡን 80 ቢሊዮን ብር በላይ ወጭ የኢትዮጵያ ግህዘብ ይሸፍነዋል በሚል 

ግንባታውን መጀመሩን አስመልክቶም ፕሮፌሰሩ የኢትዮጵያ ሕዝብ  ይህን ወጭ መሸፈን አይችልም ። 

ይህን መሰል ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ህዝብ ወጭ ይሸፈናል ብሎ ይፋ ማድረግም በሕዝብ ላይ መቀለድና 

ማፌዝ ነው ሲሉ ነበርበ የተሳለቁት ።  

 

ሆኖም ለህዳሴው ግድብ ግንባታ የሚውል ድጋፍ ለማውጣት ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ከምንም በላይ የሆነ 

ወኔና ሞራል ስለነበረው ያሰበውንና ያቀደውን ማሳካት ችሏል 

 

እንዴውም ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ይህ አልበቃ ብሏቸው የህዝቡን የልማት መነሳሳት ላይ ውሃ 

ለመቸለስ በማሰብ እንኳንስ በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ትላልቅ ግድቦች በአፍሪካ ውስጥ ተግባራዊ ሊሆኑ 

እንማይችሉ ድምዳሜ ተደርሶባቸዋል አሉ ። ትልቅ ግድብ መሥራት ምናልባት ለስሜት ደስ ሊል 



8 
 

ይችል ይሆናል። ግን ከጥቅሙ ጉዳቱ፣ የኢኮኖሚ ዕድገትን ከማምጣት የኢኮኖሚ መዳሸቅን፣ የሕዝብን 

የኑሮ ደረጃ መሻሻልሳይሆን መድቀቅን ያስከትላል፣ አብዛኛው ሕዝብ የሚጎዳበትን የኢኮኖሚ፣ 

አካባቢያዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢንቫይሮሜንታል ሁኔታዎችን ይፈጥራል።” ሲሉ አንዳች ምርምርም ሆነ ጥናት 

ያላካሄዱበትን ግምታዊ ትንበያ መሰል ጥንቆላ ዘባርቀው አረፉት።  

 

ለፕሮፌሰሩ ምክር ቢጤ እንደለግሳቸው ከፈቀደሉኝ ግን ------  መዘባረቅ ካልቀረ እንደ አለመታደል 

ሆኖና እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እንዳለችው እንስሳ ካልሆነ በስተቀር በትውልድ አገር ኢትዮጵያ ላይ 

በመሆኑ መጥፎውን ከመዘባረቅ ጥሩ ጥሩውን ማውራቱ በተሻለ ነበር። ይህን እንጂ እሾህ ፕሮፌሰር 

በህዳሴው ግድብ ላይ የዘባረቁትን ይህ ግምታዊ ሟርት እስካሁን ደግሞ ያስተጋባው  አንዳች ግለሰብም 

ሆነ የምርምር ተቋም አለመኖሩ እፎይታን የሚፈጠር ነው ።  

 

ቀደም ሲል እንደገለፅኩት እነዚህ ተቃዋሚ ተብዬዎች ልማት ሲነሳ እንቅልፍ ያጣሉና የጀርመን ድምፅ 

ሬድዮ ከኢንጂነር ሃይሉ ሻወል ጋር ቃለ ምልልስ ባካሄደበት በዚሁ እለት ፕሮፌሰር ሰይድ ኑር ከተባሉ 

ግለሰብም ጋር በተመሳሳይ ሁኔታ ቃለ ምልልስ አካሂዶ ነበር።  

 

የሬድዮው ጋዜጠኛ በግድቡ ግንባታ ላይ የተቃዋሚዎችን አቋም ይጋራ ነበርና ይህነኑ አቋሙን በጥያቄው 

ላይ ያንፀባርቅ ነበር።  

 

በመሆኑም ፕሮፌሰሩን አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ በአሁኑ ወቅት ለዘይትና ለሰኳር መግዣ አጣሁ እያለ 

ባለበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡን ተማምኖ የ80 ቢሊዮን ብር የግድብ ግንባታ መጀመሩን 

ይፋ እያደረገ ነውና ይህ አግባብ ነው ሲል  ጥያቄውን አቀረበላቸው፡፡ 

  

የኢትዮጵያን ህዝብ በንቀት በመመልከት ለተሰነዘረው ለዚህ የጋዜጠኛው ጥያቄ የፕሮፌሰር ሰይድ ኑር 

ምላሽም በተመሳሳይ ንቀት በተሞላበት ሁኔታ የተሰጠ ነበር፡፡ 

ፕሮፌሰር ሰይድ ለጀርመን ድምፅ ሬድዮ የኢትዮጵያ ህዝብ አንዳንዴ በመገናኛ ብዙሃን በሚሰማውና 

በሚያየው ብቻ ላይ ተመርኩዞና የአባይን ግድብ ከክብሩ ጋር አያይዞ ለግንባታው ቦንድ ሲገዛና 

ደመወዙንም ሲያዋጣ እየታዬ ነው፡፡ሆኖም ግን ይህ ከስሜታዊነት የመነጨ አካሄድ ነው ሲሉ ነበር 

ምላሻቸውን የሰጡት፡፡  

ፕሮፌሰሩ በውጭ አገር በስደተኝነት ተቀምጠው አገር ውስጥ ያለውንና ለልማት የሚተጋውን የኢትዮጵያ 

ህዝብ “ስሜታዊ” በሚል ይጥሩት እንጂ የፕሮፌሰርነት ማእረግ ያጎናፀፋቸው እውቀታቸው ቢገልፅላቸው 

ኑሮ ይህ ስያሜ የሚገባው ለእርሳቸው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዳልሆነ በገባቸው ነበር፡፡  

ዳሩ ምን ያደርጋል ከእነቅልፉ እንደባነነ ሰው አገሪቱን ከድህነት ለማውጣትና ልማቱን ለማፋጠን ሌት 

ከቀን እየተረባረበ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ይህን የመሰለ የቁራ ጩሃት የሚያዳምጥበት ጊዜ 

ስለሌለው የእነ ዶክተርና የእነ ፕሮፌሰር ጩሀት እንደተለመደው እንደባከነ ቀርቷል፡፡ 
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በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ግን ለዘመናት አገሩን ሳይጠቅም አይኑ እያየ ለም 

አፈሩን ይዞ ሲነጉድ የነበረውን አባይ “በቃህ” ካለው አንድ አመት አስቆጥሯል፡፡  

የአባይ ወንዝና የበርካታ የውሃ ሃብት ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያም በዘመናት በድርቅ ስትጠቃ 

የመቆየቷ እንቅቆልሽ ታሪክ ሆኖ ህዝቦቿን ጠቅማ የሌሎች ጎረቤት አገራት ህዝቦችንም ከገፀ በረከቷ 

ተቋዳሽ ለማድረግ የጀመረችው እንቅስቃሴ አሁን ለውጤት መብቃት ጀምሯል፡፡ ውሾች ይጮሃሉ 

ግመሎች ግን ጉዟቸውን ቀጥለዋልና፡፡ 


