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ታላቁ የአባይ ግድብ - የህዳሴያችን አብሪ ኮከብ!! 

 

ግርማ መ.  

06/17/13 

 

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ በቀድሞው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 

ዜናዊ ከተቀመጠ እነሆ ሁለት አመታት አለፉ፡፡ በዚህ ጊዜ  ውስጥ ሥራው ቀጥሎ የዕቅዱ 20 

በመቶ ያህል ተጠናቆ ለማየት በቅተናል። የመጀመሪያው አባይን የመድፈር አኩሪና 

ለአንዳንዶችም “አስደንጋጭ” ሥራ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡ ጉዳዩ ትንግርት ሆኖ አለምን 

ሁሉ እያነጋገረና የኢትዮጵያን ቆርጦ የመነሳትና ታሪክን ከመሰረቱ የመቀየር ተግባር ያረጋገጠ 

ጉዳይ መሆኑን አስመስክሯል። ከሰሞኑ ደግሞ “ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝን የተፈጥሮ ፍሰት አቅጣጫ 

አስቀየረች” የሚለው "ሰበር ዜና" (breaking news) ዓይነት አዲስ የድል ብስራት የ"አይችሉም"ን 

አመለካከት ወደ "ለካስ ይችላሉ!" ወደሚል ግርምትና አድናቆት በለወጠ መልኩ የበርካታ አለም 

አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ድረ-ገፆች የጋራ ርዕሰ-ዜና ሆኖም ሰንብቷል፤ አሁንም ቀጥሏል። 

ኢትዮጵያ አባይን የመገደብ ዕቅዷን ለአለም ይፋ ካደረገችበት ከመጋቢት 24/2003 ዓ/ም ጀምሮ 

በአለም አቀፍ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መድረኮች ላይ ግንባር ቀደም የመወያያ አጀንዳ ብቻ 

ሳይሆን የትላልቅ ዜና አውታሮች አቢይ ዜና ሆና ቆይታለች። አሁን ደግሞ እንደ ዘወትር ጸሎት 

ሁሉም ወገን ጠዋትና ማታ “ኢትዮጵያ ---፣ ኢትዮጵያ ---“ በማለት ስሟን ሲጠራና ሲያወድስ፣ 

የከፋው ደግሞ ሲያወግዝና ሲራገም ውሎ ማደሩን ስራዬ ብሎ ተያይዞታል። በተለይም የአባይ 

ውሃን የፍሰት አቅጣጫ በጊዚያዊነት ከማስቀየሯ ጋር ተያይዞ ጉዳዩ ብሶ ተባብሶ ልክ ቀድሞ 

ስለድህነታችን ሲያወሩ እንዳልነበረ ሁሉ፣ አለምንና ታዳሚዎቿን ወደ አንድ የለውጥ ትኩረት 

አቅጣጫ አሰባስቧል። ከዚህ ጎን ለጎንም አተካሮ መውለዱ አልቀረም። እሰጥ እገባው ተጋግሏል 

ማለት ይቻላል፡፡ ዛቻ-ማስፈራራቱ፣ ሽለላና ቀረርቶው፣ ድጋፍና ተቃውሞው፣ - ከ”ዋ አርፋችሁ 

ተቀመጡ” እስከ “በርቱ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን” ድረስ አስተያየቱ ከጫፍ እስከ ጫፍ በአራቱም 

ማዕዘን እየተደመጠ ነው፡፡ ድረገፆች፣ የቴሌቪዥንና ሬድዮ ጣቢያዎች የአየር ሰዓት ውይይቱ፣ 

ትንታኔው፣ ቃለመጠየቁ፣ የአድማጮች አስተያየት - - - የሚዲያውን ሰፈር አጨናንቋል። በሌላ 

በኩል በሌላኛው ጫፍ ያሉት የግብጽ የፖለቲካ አመራሮች ለውስጥ ችግራቸው ማስተንፈሻ 

የጦርነት ነጋሪት ቃና ያለው ከበሮ ሲጎሰም እያዳመጥን ነው፡፡ ኢትዮጵያም የውሃውን አቅጣጫ 

በማስቀየር የተጎናፀፈቻቸውን የኢነጂነሪንግ፣ ፖለቲካዊና ሞራላዊ ድሎች ጨብጣ በዕለት ተዕለት 
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የህዳሴ ግድቧ ስራ ላይ ይበልጥ አትኩራለች፡፡ ነገሩስ "ውሾች ይጮኻሉ፣ግመሎች ግን ጉዟቸውን 

ቀጥለዋል" አይደል የሚባለው። 

በተለይም ከሰሞኑ የአባይ ውሃ ፍሰት አቅጣጫ መቀየር ዜና ያላንኳኳው የመገናኛ ብዙሃን፣  

የፖለቲከኞች መንደር፣ የውሃ ሀብት ተመራማሪዎች በር የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ 

ከዋሽንግተን ፖስት እስከ ሮይተርስ፣ ከቢቢሲ እስከ አልጀዚራ ቴሌቪዥን፣ ከዘ-ኢንዲፐንደንት 

እስከ ብሉምበርግና  አልወፍድ፣ ከዥንዋ እስከ ግብጽ ሁሉም ሚዲያዎች ድረስ ዕውቅ የአለማችን 

መገናኛ ብዙሀንን ትኩረት ስቧል፡፡ ርዕሰ ጉዳዩ መድረክ ፈጥሮ በርካታ ታዋቂ ፖለቲከኞችን 

እያነጋገረ ይገኛል። ከኢትዮጵያ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚንስትር ክቡር 

አቶ በረከት ስምዖንን፣ ከለንደን ስሊዬ ፓስካልንና ግብፃዊቷን ላማ ኤል ሃቶውን  የአልጀዜራ 

ቴሌቪዥን  በቀጥታ ስርጭት አሟግቷል።  

በኢትዮጵያ መንግሥት እልህ አስጨራሽ ጥረትና ድጋፍ በግድቡ ግምባታና አጠቃላይ ሂደት 

ዙሪያ፣ በሁሉም የሚመለከታቸው አገሮችና በአለም አቀፉ ህብረተሰብ ዘንድ ግልፅነትና መተማመን 

ይፈጠር ዘንድ ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው ሶስቱ አገሮች ግብፅ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ 

የተመረጡና ገለልተኛ የአለም አቀፍ ተቋማት ባለሙያዎችን ያካተተ የቴክኒክ ቡድን በሦስቱም 

ሃገራት የጋራ ስምምነት ተቋቁሞ ከአንድ አመት በላይ ፕሮጀክቱን ከዓለም አቀፍ መመዘኛዎች 

አኳያ በዝርዝር ሲያጠና ቆይቶ ግድቡ ለራስጌና ለግርጌ ሃገራት የጋራ ተጠቃሚነት ያለውን የጎላ 

ፋይዳ አጽንኦት በመስጠት የደረሰበትን ድምዳሜ ለሁሉም ወገኖች አቅርቧል። 

እነዚህ ከላይ በማስረጃነት የጠቀስናቸው ወገኖች ሁሉ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ቅድሚያ ትኩረት 

መስጠታቸው አንድ ቢያደርጋቸውም ጉዳዩን የሚረዱበትና ለማስረዳት የሚሞክሩበት፣ 

የሚተነትኑበት፣የሚያቀርቡት አመንክዮ፣ አካሄዳቸውና  ዓላማቸው ግን እንደየባህሪያቸው የተለያየ 

ነው፡፡  

የኢትዮጵያ የታላቁ የህዳሴ ግድብ የዲዛይን ስራ አለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ፣ የዲዛይን 

መመዘኛና መርሆዎች ላይ የተመሰረተ፣ ለሁሉም የላይኛውና የታችኛው ተፋሰስ በተለይም ለሶስቱ 

ሃገራት ሱዳን፣ ግብፅና ኢትዮጵያ ከፍተኛ  ጥቅምን በጋራ የሚሰጥ፣ ስጋት አለን ለሚሉም ሆነ 

በሌሎች አገራት ላይ ምንም አይነት ጉዳት የማያዳርስ መሆኑን የቴክኒክ ኮሚቴው በሚገባ  

አረጋግጧል።  

ኢትዮጵያ እየገነባችው ያለው የህዳሴ ግድብ የአገሪቱ ብቻ ሳይሆን የአህጉሪቱ (አፍሪካ) የመሰረተ 

ልማት ግንባታ አካል፣ በጋራ ተጠቃሚነት (Win-win) ላይ የተመሰረተ፣ መሰረታዊ ዓላማውም 

ለኢትዮጵያና ብሎም አጎራባች አገራት የኤሌትሪክ ሃይል ማመንጨት ላይ ማተኮሩ፣ አገራትን 
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ሊያግባባና የጋራ ራዕይ ይኖራቸው ዘንድ መሰረት ጣይ፣ ለጋራ ልማት፣ ለጋራ ብልጽግና ለጋራ 

ሀብት ምንጭነት ይውል ዘንድ ታስቦ እየተገነባ ያለ  መሆኑን ባንድና ተመሳሳይ ውሳኔ 

ማስተጋባታቸውና የፓንአፍሪካኒዝም መገለጫ መሆኑ ጥልቅ ግንዛቤ ሊያዝበት ይገባል። 

ቀደም ሲል የነበረው የኮሎኒያሊስቶች ስምምነት የአባይ ውሃ ዋንኛ መገኛ የሆነችውን ኢትዮጵያን 

ተጠቃሚቷን ዜሮ ላይ ያስቀመጠና በአንፃሩ ግብጽን ከሁሉም እጅግ በላቀ ደረጃ፣ሱዳንን በመጠኑም 

ቢሆን ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው ኢ-ፍትሓዊ ስምምነት በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ከተረት ያለፈ 

ትርጉም ሊኖረው አይችልም። ዓባይን ሁሉም የተፋሰሱ ሃገራት በፍትሓዊነት መጠቀም 

የሚችሉበትን ስልት ወይም ስትራቴጂ ነድፎ በጋራ ስምምነትና የትብብር መንፈስ  ተግባራዊ 

ማድረግ የአካባቢውን ጂኦ-ፖለቲካዊና ጂኦ-ኢኮኖሚያዊ ትስስርና የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት 

የሚያሳድግ ከመሆኑ አንጻር የሚኖረው ፋይዳ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ዓባይ በምንም መልኩ 

የፍጥጫ፣ የግጭት፣የጠላትነት፣የመጠራጠርና አልፎ ተርፎም የጦርነት መንስኤ ሳይሆን የሰላምና 

የትብብር ምንጭ እንዲሆን ሁሉም ወገኖች በከፍተኛ የኃላፊነት መንገድ ተቀራርበው ሊሰሩ 

ይገባል። 

ይህ መሆን ሲገባው ግን ከዚህ ገዢ ሃሳብ ያፈነገጡ ጦረኛ አስተሳሰቦች ሲሰነዘሩ ማየት በሃያ 

አንደኛው ክፍለዘመን ላይ ሆነን ስናዬው ፈጽሞ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። በዓባይ ውዝግብ 

ዙሪያ ወታደራዊ ዝግጅት እንደሚያደርጉ እየለፈፉ ያሉ ኃይሎች ከዚህ ዓይነቱ ጀብደመኛ 

አስተሳሰብ ፈጥነው በመውጣት ሁኔታውን ደግመውና ደጋግመው ሊያጤኑት ይገባል። 

ድንፋታቸውን በተለያዩ ሚዲያዎች እያስተጋቡ ያሉ የድንጋይ ዳቦ ዘመን ፈላስፎች ዘመኑና 

አስተሳሰቡ መለወጡን ሊገነዘቡ ይገባቸዋል።፡፡  

የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ካለው ነባራዊ ሁኔታና እውነታ ውጭ በተጻራሪው የቆሙ አንዳንድ 

የግብጽ ፖለቲከኞችና  ምሁራን ነን ባዮች  እንደመኖራቸው  እግረመንገዳችንን ትንሽ ስለነሱ 

ልበልና ጽሁፌን ላጠቃል። 

እነዚህ የውሃውን መገኛ ሃገራት አንገት በማስደፋትና የበይ ተመልካች አድርገው ዓባይን ለዘመናት 

በፈላጭ ቆራጭነት እንዳሻቸው ሲጠቀሙበትና ሲያዙበት መኖራቸውን እንደ ትክክለኛ፣ ተገቢና 

ፍትሃዊ አካሄድ  አድርገው የሚያዩበትን መነጽር አውልቀው አዲሱን መመልከቻ መያዝ 

ይኖርባቸዋል። አሁን ላይ እኛ ተፈጥሮ ባደለን ፀጋ በጋራ ተጠቃሚነት መንፈስና ፍትሓዊ በሆነ 

መልኩ እንጠቀም ስንል እንዴት ሆኖና በምን መመዘኛ ነው ልክ የማይሆነው?  ከህዳሴው ግድብ 

ጋር በተያያዘ የተነሳውን ፍጥጫ በማራገብ የተጠመዱ አንዳንድ የግብጽ ፖለቲከኞችና  ይህንኑ 

ሃሳባቸውን በማስተጋባት ላይ ያሉ ሚዲያዎቻቸው ግብጽ የጦር ኃይል እስከመጠቀም የሚደርስ 

እርምጃ በመውሰድም ቢሆን ጥቅሟን ከዚህ በፊት በነበረበት ሁኔታ ማስጠበቅ ይኖርባታል ይላሉ። 
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ይህ ግን ፈጽሞ ሊሆን እንደማይችልና እንደማያዋጣቸው አውቀው በትብብር መንፈስ ከሁሉም 

የተፋሰሱ ሃገራት ጋር ተቀራርበው  ለመስራት ራሳቸውን ሊያዘጋጁ ይገባል።  

የዓባይን የውሃ ፍሰት አቅጣጫ የማስቀየሩ ስራ በድል እንደተጠናቀቀው ሁሉ ባጠቃላይ የህዳሴው 

ግድብ ግንባታም በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እየተካሄደ ነው። የግድቡ ትሩፋትም ከኛ አልፎ 

ለጎረቤት አገራትም ጭምር እንደሚሆን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። የግድቡን የመሰረት 

ድንጋይ ባስቀመጡበት ዕለት የቀድሞው ጠቅላይ ሚንስትር አቶ መለስ ዜናዊ  የአካባቢው ሃገራት 

በተለይም ግብጽና ሱዳን የህዳሴ ግድብ ግንባታን ደግፈው በገንዘብ ሊረዱም ይገባ ነበር፣ ያሉትም 

አንድምታው ይኸው የአፍሪካውያንን ተጠቃሚነት ከወዲሁ በማብሰር ነበር። ኢትዮጵያ ቀን ከሌት 

እየሰራች የምትገኘውም ይህንኑ አላማ ለማሳካት ነው። ይሁን እንጂ ይህ የተቀደሰ አህጉር አቀፍ 

ዓላማ ያልጣማቸውና ግለኝነት የተጠናወታቸው ወገኖች ዕቅዱን ለማጨናገፍ ምንም ያህል ቢማስኑ 

ልፋታቸው ሁሉ ፋይዳ ቢስ ከመሆን አያልፍም። ይልቅ ይህን እኩይ ተግባር ወደጎን አሽቀንጥረው 

በመጣል ከጎናችን ቢሰለፉ ጥቅሙ የጋራ ነውና ይህንኑ ያደርጉ የሚለው  ጥሪያችን ነው።  

             አባይ ይገደባል፣ ህዳሴአችንም እውን ይሆናል!!! 

   

 

  

 

 


