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የዓባይ ጉራማይሌ  

 
 ዮናስ   07/19/13 

የመላው ኢትዮጵያውያን የዘመናት ቁጭት፣ የብሶት ማራገፊያ እንጉርጉሮ ፣ የክራርና  ማሲንቆ 

መከርከሪያና እስክስታ መውረጃ የነበረው አባይ፤ ለመላው ግብጻውያን ደግሞ የእግዜር እህል ውሃ 

ስጦታ ሆኖ ዘመን ያስቆጠረው አባይ፤ የላይኞቹን ተፋሰስ ሃገራት የበይ ተመልካች አድርጎ እዚህ 

የደረሰው ዓባይ፤ በታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ መነሻነት ታሪኩ ተቀይሮ የሁሉም 

እህል ውሃ የሁሉም ስጦታና ወዳጅነትን ማጠናከሪያ ሊሆን ጊዜው የደረሰ ይመስላል። 

በዚህ ሂደትና የታሪክ  ክስተት ውስጥም ሆነን ግን አባይ በግልባጩ  አሁንም ጉራማይሌነቱን 

እንደቀጠለ ነው። በአባይ ሲቆዝሙ፤ ክራር ሲከረክሩና እስክስታ በመውረድ ብሶታቸውን ሲያራግፉ 

የነበሩ የሀገር ልጆች አባይ እህል ውሃ ሊሆናቸው፤ አባይ የሃብት ምንጭ የኑሮ ዋስትናቸው ሊሆን 

የተዘጋው በር በሚከፈትበት ሂደት ላይ አባይ እህል ውሃ ከሚሆነን ይልቅ የብሶታችን እንጉርጉሮ 

ማድመቂያና መቆዘሚያ እንደሆነ  ቢቀጥል ይሻለናል አይነት ቤት የማይመታ ግጥም በመደርደር 

ላይ ይገኛሉ። የሚበዙቱ የሀገር ልጆች ደግሞ አባይ ያሳለፈው ታሪክና በአባይ ያሳለፍነው ታሪክ 

ይበቃዋል ሲሉ አባይን ከተረት ወደ እውነት ሊቀይሩት ወገባቸውን ጠበቅ ትከሻቸውንም ሰበቅ 

አድርገው ግፋ እያሉ ነው።  

 

በሀገር ልጆች የተመሰሉት በሁለት ጎራ ያሉ የሃገር ዜጎችና ፓርቲዎች፣ እንዲሁም የሃገር ውስጥ 

ሚዲያዎች ሲሆኑ በእንጀራ ልጆች የተመሰሉት ደግሞ የውጭ ተቋማትና ሚዲያዎች እንደሆኑ ልብ 

ይሏል። 

 

የእናት ልጅ (የሀገር ልጅ) ምን ቢከፋውና ባይመቸውም እናቱን ይረዳል፤ ነገን በተስፋ ይጠብቃል 

እንጂ እናቱን አሳልፎ አይሰጥም። ኸረ ምን ይህ ብቻ ብሶትና በደሉንም ችሎ ለተሻለ ህይወት 

ከእናቱ ጋር ደፋ ቀና ይላል እንጂ  ለክህደት አይዳዳም። ለምን ቢሉ እናት ወዳና ፈቅዳ ልጇን 

አታስከፋም፣ ሆድም አታስብስምና። ሁሌም ልጆቿን  ከችግር ለማውጣት ትድሃለች እንጂ። ለእናት 

ደስታ የልጆቿ ማግኘት የልጆቿ ማማርና ብልጽግና ስለሆነ። 

 

በአንፃሩ "የእንጀራ እናት" በሃገራችን የክፋት ተምሳሌት ናት። አድርጋም ተመስግና አታውቅም። 

አብልታ አጠጥታ አልብሳ አቅፋም እንጀራ እናት ናትና ደግ አደረገች ለማለት ልጅ 



2 
 

አልታደለችም፤ ልጆቿ ደግነቷን ቢያወጉ እንኳን ጎረቤቶቿ ደግ የሆነውን ስራዋን መስማትን 

አይሹም። ስለሆነም የደግነት ጥግን የሚነኩ የእንጀራ እናቶች ቢኖሩም የእናትን ፍቅርና የእናትን 

ሚና ለማሳየት ሲባል የእናት ተቃራኒ  ሆነው ይቀርባሉ የእንጀራ እናቶች። 

 

በዚህ ጽሁፍ በተምሳሌትነት የቀረቡት ወላጅ እናት እና እንጀራ እናት በሃገርኛ ብሂል 

ተምሳሌትነቱን ለመጠቀም እና ሃሳቤን ለማጉላት ስለፈለግሁ እንጂ በእናትነት እና በእንጀራ 

እናትነት ላይ ባለ ልዩነት ያለኝ የግል አቋም እንዳልሆነ እንዲታወቅልኝ በቅድሚያ አንባቢዎቼን 

አሳስባለሁም፤ ይቅርታም እላለሁ። 

 

በዚህ አግባብ ሁለት ዓመታትን ያስቆጠረው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሲጀመር የአባይን 

ጉራማይሌ ያደመጥነውና የተመለከትነው ከሀገር ውስጥ ያሉ የሀገር ልጆች በእናት ልጅነትና 

በእንጀራ ልጅነት ተርታ ተሰልፈው እንደነበር ይታወሳል። ይኸውም በአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ 

(ስርነቀል ለውጥ የሚሰራ) ስርዓት የሚመራው መንግስት ልማታዊ መንግስት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 

ከድህነት ጋር በገጠመው መጠነ ሰፊ ትግል አባይን ማልማትና ማበልጸግ አጠያያቂ ሆኖ 

አልተገኘም።  

 

ስለሆነም የአባይ ውሃ 85 በመቶ የሚሆነው መነሻ የሆችው አገራችን ጊዜ ባለፈበትና ባረጀ 

አስተሳሰብ ከሚመሩት የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ተደራድራና በሰጥቶ መቀበል መርሆ በመመራት 

አባይን በጋራ የማልማት፣ የማበልጸግና የመጠቀም መብቷን ለማስከበር ያደረገችው ጥረት በእነዚህ 

"እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል" በሚሉ የተፋሰሱ ሀገራት በተለይም ግብጽ እና አለም አቀፍ 

ተቋማት (የእንጀራ እናቶች) አማካኝነት ጥረቷ ለተደጋጋሚ ጊዜ ከሽፏል። በተለይም ግብጽ በአባይ 

ላይ ተንጠልጥላ በገነባችው ኢኮኖሚ አማካኝነት በፈጠረችው አለም አቀፍ ተሰሚነትና በአለም 

አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ውስጥ ባላት የረዘመ እጅ አማካኝነት ጥረታችንን ሁሉ ስታመክን 

መቆየቷም ዓለም አቀፍ እውነታ ነው።  

 

ድህነትን ማሸነፍ የልማት ጉዳይ ወይም የመበልጸጊያና የመደኸየት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የህልውና 

ጉዳይ ነው ብሎ ለሚያምነው የኢትዮጵያ ልማታዊ መንግስት አባይን እንደከዚህ ቀደሞቹ 

መንግስታት ለድርድር የማያቀርበው መሆኑን በማስመር እና ተፈጥሮአዊ መብታችንን ከግምት 

በመክተት ይህም ሆኖ ደግሞ በአባይ ወንዝ ላይ ሀገራችን የምትገነባቸው ፕሮጀክቶች ሁሉ 

የተፋሰሱ ሃገራትን የሚጎዱ ሳይሆኑ የበለጠ ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ አስጠንታ “እኛው 

ግንበኛ፣ እኛው መሃንዲሶችና እኛው የፋይናንስ ምንጭ ሆነን………. እንሰራዋለን” ስትል 

በቀድሞው ታላቁ ባለራዕይ መሪ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ግምባር ቀደም አመራር ሰጭነት የታላቁ 



3 
 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታን በይፋ አበሰረች። በቀረበው ጥሪ መሰረትም ህዝቡ ከዳርዳር 

ተነስቶ ድጋፉን በአደባባይ ገለጠ። ከዘርፈ ብዙ ድጋፍ ጎን ለጎንም የፋይናንስ ምንጭነቱን በቦንድ 

ግዢና በስጦታ አረጋገጠ። እኛው መሃንዲሶች የሚለው የታላቁ መሪ ቃል ይፈፀምም ዘንድ 

መሃንዲሶቻችንና የየሙያ ዘርፍ ባለሙያዎች ሁሉ ጉዞ ወደ ጉባ ወረዳ አደረጉ። 

 

ታዲያ ወቅቱ በአረቡ ዓለም አብዮት የተቀጣጠለበት ነበርና በሀገራችን የሚገኙ የተቃዋሚ 

ፓርቲችና በነፃው ፕሬስ ስም የተቋቋሙ ጋዜጦች የጭር ሲል አልወድም ሴራቸውን ለማሳካት ሲሉ 

"የአረቡ አለም አብዮት በኢትዮጵያ እንዳይደገም የተጠነሰሰ ሴራ ነው" በማለት ግንባታውን 

ከማጣጣል ጀምሮ ህዝቡን ገንዘብ አታዋጣ አባይ “ስሙ ነው እንጂ ምን ጠቅሟል ለሀገሩ’’ ሲሉ 

እንዳልዘፈኑና “የአባይን ልጅ ውሃ ጠማው’’ ተረት በመተረት ከእንጀራ እናቶች ጎራ ተሰለፉ። 

 

ይህ ጉዳይ በእርግጥም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ጉራማይሌ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። 

ተቃዋሚዎቹም ሆኑ ፕሬሶቹ ግድቡን ኢህአዴግም ገነባው ደርግ የኢትዮጵያ ልጆች ሀብት መሆኑን 

ያጡታል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። እንኳንስ በ4 ነጥብ 5 ቢሊዮን ዶላር የሚገነባን ግዙፍ 

ፕሮጀክት ይቅርና አነስተኛ ግንባታዎችን ለመከወን የሚወስደውን ውጣ ውረድና ጊዜ ያጡታልም 

ብሎ ማሰብ መቀለድ ነው። እንደ ዜጋ የጸረ ድህነት ትግሉ አካል መሆን ቢጠበቅባቸውም 

ተግባራቸው ሁሉ ጉራማይሌ ሆኖ አሁን ላይ ደርሰናል። 

 

 

አባይን የፖለቲካ ትኩሳት ማብረጃ፣ የአረቡ አለም ዓይነት አብዮት እዚህም እንዳይቀሰቀስ ማስቀየሻ 

ሲሉ የከረሙት እነዚህ ኃይሎች ግድቡ በእርግጥም ኢትዮጵያን ከድህነት ከማውጣትም ባለፈ 

ጎረቤት ሀገራትን የሚያስተሳስርና ሀገራችንን በአህጉሩ ላይ ያላትን ተሰሚነት ከፍ ባለ ደረጃ ላይ 

የሚያደርስ መሆኑ ሲረጋገጥ፣  የግድቡ ስራም 25 ከመቶ የተጠናቀቀ መሆኑ ይፋ ሲሆንና የወንዙን 

ተፈጥሮአዊ አቅጣጫ በጊዚያዊነት የማስቀየር ስራ ተከትሎ በውጭ ከሚገኙት እና "እኛ ከሞትን 

ሰርዶ አይብቀል" ከሚሉት ሃይሎች ጋር ተመሳሳይ በሆነ የዜማ ቅኝት ውስጥ መገኘታቸው እጅግ 

አሳዛኝ ነው። በተለይ ግብጽ በተቀራኒው አባይን የፖለቲካ መቆመሪያ ለማድረግ የህዝቧን አይን 

አስራ መክረሟ መረጋገጡና የሚበዙ ግብፃውያንና ሙሁራኖቻቸው የኢትጵያን አቋምና በጋራ 

የመልማት እና የመበልጸግ ፍላጎት መደገፋቸው፤ የበይ ተመልካች የነበሩት የላይኛው ተፋሰስ 

ሀገራት የኢንቴቤውን ስምምነት በማጽደቅ ሂደት ውስጥ መገኘታቸው፤  ሱዳንም በጋራ ማልማትና 

በጋራ መጠቀም ላይ ጽኑ አቋም መያዟ፤ ብድር ሲከለክሉና በግድብ ግንባታው ላይ የተለያዩ 

አሉታዊ አስተያየቶችን ሲሰጡ የነበሩ አለም አቀፍ ተቋማትና ምሁራኖችም ሳይቀሩ ወደ ቀልባቸው 



4 
 

ተመልሰው ፕሮጄክቱን ሲደግፉ እና ከሃገር ልጆች ጋር ሲሰለፉ የሃገር ውስጥ አንዳንድ 

ተቃዋሚዎችና ፕሬሦች ግን ከዚህ በተጻራሪ መቆማቸው አሳፋሪ ነው፡፡  ይህ ባለበት ሁኔታ ላይ 

ግን አንዳንድ ሰሞንኛ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ዘገባዎችን መቃኘቱ ተገቢ ይመስለኛል፡፡  

አሶሼትድ ፕሬስ ኢትዮጵያ እያስገነባች ያለውን የህዳሴ ግድብ አሜሪካ በታላቅ የኢኮኖሚ ቀውስ 

ውስጥ እያለች ካስገነባችው Hoover ግድብ ጋር በማመሣሠል የዘገበ ሲሆን፣ የህዳሤው ግድብም 

በተመሳሳይ ታሪካዊ ከመሆኑም በላይ በትውልድ የሚዘከርና በአገራችንና በቀጠናው ላይ ተስፋን 

የሰነቀ ብርሃን ፈንጣቂ እንደሚሆን የፕሮጀክቱን ሥራ አስኪያጅ ጠቅሦ ዘግቧል፡፡ 

ይህን ብቻ በማለት ያላበቃው አሶሼትድ ፕሬስ የዓባይ ወንዝ ከተቀየሠ በኋላ በጊዜያዊነት 

በተዘጋጀለት መስመር እየፈሠሠ ስለመገኘቱና የግድቡ ውሃ በሚሞላበት ወቅትም የታችኛው 

ተፋሰስ ሃገራትን በማይጎዳ መልኩ እንዲሆን በማሠብ የአሞላሉ መጠን በቋሚነት እንዲሆን 

ባለመደረጉ የፍሰቱ መጠን ተለዋዋጭና ከአምስት  እስከ ስድስት ዓመት በሚፈጅ ጊዜ የሚከናወን 

መሆኑንም ዘግቧል፡፡  

ሌላው የአሶሼትድ ፕሬስ ዘገባ ምንጭ ያደረገው በኢትዮጵያ የቀድሞውን የአሜሪካ አምባሣደር 

ዴቪድ ሺን ሲሆን አምባሣደሩ በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል በአሁኑ  ወቅት ተፈጥሮ የነበረው 

እሰጥ አገባ ወደጦርነት ሊቀየር እንደማይችል ነግረውኛል ሲል ዘገባው አስፍሯል፡፡  

ይኸው የዜና አውታር ጨምሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 

ጠቀሜታን በተመለከተ ባደረገው ጥናት በየቀኑ ከሁለት ሚሊዮን ዩሮ በላይ ገቢ ቢያንስ ለ100 

ዓመታት ማስገኘት እንደሚችል ጥናቱ ማመልከቱንም ጠቅሷል፡፡  

የጀርመን ድምጽ ሬድዮ በበኩሉ የወንዙን አቅጣጫ የማስቀየር ሥራ ግንቦት 20 መከናወን 

በተመለከተ የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑትን አቶ ዩሱፍ ያሲንን ጠይቆ የወንዙን 

አቅጣጫ ማስቀየር ግንቦት 20 ላይ መታወጁ እንደ አጋጣሚ እንጂ ታስቦበት አይደለም እንዳሉትና 

የዓባይ ጉዳይ ግጭት ተመራማሪ የሆኑት አቶ ወንድወሰን ሚጫጎ ደግሞ ግድቡን በተመለከተ 

በኢትዮጵያ በኩል የውስጥ ፖለቲካዊ ሁኔታን አቅጣጫ ለማስቀየር ነው የሚለውን 

እንደማይስማሙበት ገልፀው ኢህአዴግ ጉዳዩን የግንቦት 20ን ማድመቂያ አድርጎት ሊሆን 

ቢችልም ምንም ችግር የለውም ማለታቸውን አሰምቷል፡፡  

የደቡብ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ ውስጥ ከሣምንት በፊት የተሠባሠቡት የናይል ወንዝ የትብብር 

ኢኒሺዬቲቭ የውሃ ሚኒስትሮች ግብጽ ወደ ትብብር መድረኩ አባልነት እንድትመለሥ ጥሪ 

ማስተላለፋቸውን የዘገበው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ሱዳን አቋርጣ ወደነበረችው የኢንሼቲቩ 

አባልነቷ መመለሷንና የመዋጮ ውዝፍ እዳዋን መክፈሏንም የትብብሩን ዋና ዳይሬክተር ጠቅሶ 
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የዘገበው ሬዲዮ የናይል ጉዳይን ለመፍታት መፍትሄው ከትብብሩ መሸሽ ሳይሆን ተገናኝቶ 

መነጋገሩና በትብብሩ መቆየት መሆኑንም ዳይሬክተሩ ነገሩኝ ሲል አስታውቋል፡፡  

“The future of Growth Economic values and the media”  በሚል ርዕስ  ጀርመን አገር 

በተካሄደ ጉባዔ ላይ የተሣተፉ ፖለቲከኞች፣ የዓለማችን ምርጥ ተቺዎችና ጋዜጠኞች ከኢትዮጵያ 

ታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በሰጡት አስተያየት አገሪቱ የምታካሂደው የሃይል ማመንጫ 

ግድብ ፕሮጀክት ከአገሪቱ ባለፈ ለአካባቢው አገራት ኢኮኖሚ ጭምር ጠቃሚ ነው ብለው 

መናገራቸውን የገለጸው ሪፖርተር የተሰኘው የሃገር ውስጥ ጋዜጣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

የውሃ ልማት ፕሮግራም ሃላፊ  ጄሴሪያ ኢትዮጵያ ከድህነት ለመውጣት የምታደርገው ጥረት ብቻ 

ሣይሆን አካባቢውን በውሃ ኃይል ምንጭ ለማስተሣሠር የምታደርገው ጥረት በቢሮአቸው 

ተቀባይነት አለው ሲሉ መናገራቸውን እና ጆ ሃያነግ ሶ የተባሉ የዓለም ባንክ የውሃ ፕሮግራም 

ኤክስፐርት የዓለም ባንክ የህዳሴውን ግድብ የመሣሠሉ የታዳሽ ሃይል ግድቦችን መገንባት 

ይደግፋል ሲሉ መናገራቸውንም ዘግቧል፡፡  

በሌላም በኩል ደግሞ ፕሮፌሠር አብራሃም አብዱላዚዝ የተባሉ ግብፃዊ ምሁር ውሃውን የሚጋሩ 

አገሮች የውሃ ምንጩን ተጠቅመው መበልጸግ ተፈጥሮአዊ መብታቸው እንደሆነ ለሪፖርተር ጋዜጣ 

መናገራቸው ነው፡፡  

ይህ እንግዲህ አበዳሪ አካላቱ እና ግብፃውያንን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ምሁራን ከተሳሳተ አመለካከት 

ወጥተው ወደ ትብብርና ዘመናዊ አስተሳሰብ መመለሣቸውን እንዲሁም ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 

ግድብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሣይሆን ለተፋሰሱ ሃገራት ሁሉ ያለውን ጠቀሜታ እና መሠል በኢትዮጵያ 

መንግስት በኩል የታችኛው ተፋሠሥ ሃገራት የግድብ ግንባታውን በተመለከተ ለሚያቀርቡት 

ሥጋት ሲሰጣቸው የነበሩ መልሦችን ትክክለኛነት የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በአናቱ ደግሞ ግብጽ 

ሡዳንና ኢትዮጵያን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎችን ያካተተው ቡድንም ከላይ የተጠቀሰውን 

ጨምሮ ዘርዘር ያሉ የህዳሴ ግድቡን ጠቀሜታ የሚያረጋግጡ ሪፖርት ማውጣቱም ይታወቃል፡፡  

ይህ እውነት ባለበት ነው እንግዲህ አንዳንድ ተቃዋሚችና ፕሬሦች በፊት ማስቀየሻ ነው ሲሉ 

የነበሩበትን ሁኔታ አለማስተባበላቸውና እውነት መሆኑን ሲያዩ ምን  እንዳሉ የጠየቃቸው 

አለመኖሩ ወይም ለመናገር አለመፍቀዳቸው እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ባለበት ሁኔታና ቀድሞ 

ዓባይን በተመለከተ ሲቃወምና ሲከላከል የነበረው ሃይል አቋሙን ለውጦ እውነታውን ሲጋፈጥ 

የኛዎቹ ደግሞ በተቃራኒው ምክንያት ፍለጋ ውስጥ ገብተው ኢህአዴግ የራሡ ግድብ ማድረጉን 

እንጂ ግንባታውን አንቃወምም የሚል አደናጋሪ  አስተያየት በመስጠት ተጠምደዋል፡፡ አንዳንዶቹ 

ደግሞ "ጥናታዊ ትንታኔ ነው" በሚል ለግድቡ ግንባታ የሚያስፈልገውን የገንዘብ ወጭና አዋጭነቱን 

በተመለከተ ባቀረቡት አስተያዬት ኢህአዴግ ህዝቡን ሊያስጨንቀው ነው ሲሉ "አዛኝ ቅቤ አንጓች" 
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ሆነው ቀርበዋል፡፡ ሌሎቹም ችግሩ “አካሄዱ” ላይ ነው በሚል ትርጉም አልባ ሃረጋት ግድቡን 

እየተቃወሙ መገኘታቸው አሁን ከጉራማይሌነትም አልፎ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ የደረሱ መሆናቸውን 

የሚያመላክት ነው። በመሆኑም መንግስትም ሆነ ህዝቡ ከእነዚህ ሃይሎች ገር መሟገት ጊዜ 

ማጥፋት መሆኑን በመገንዘብ እነዚህን ኃይሎች በመታገል የተያያዝነውን የልማት አቅጣጫ 

አጠናክረን ከማስቀጠል ውጪ አማራጭ የለንም፤ ሊኖረንም አይችልም፡፡         

 


