
1 
 

አስገራሚው የአንድነት መግለጫ 

በተስፋዬ ይታይህ 

06/18/13 

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ወደ አንድ ወሳኝ ምዕራፍ ማለትም 

ለግድቡ ግንባታ ስራ አመቺነት የወንዙን ተፈጥሯዊ ፍሰት በጊዜያዊነት የማስቀየር 

እንቅስቃሴ ባለፈው ግንቦት 20 ቀን 2005 ዓ.ም በተሳካ ሁኔታ መከናወኑ የተወሳል፡፡ ይህን 

ተከትሎ የግብጽ ፖለቲከኞች፣ ምሁራንና ሚዲያዎች የተለያዩ ዛቻዎችና ማስፈራሪያዎችን 

ሲያሰሙና ሲዘግቡ ቆይተዋል፡፡ የግብጽ ፖለቲከኞች፣ ምሁራንና ሚዲያዎች ምን ሲናግሩና 

ሲዘግቡ እንደነበር በስፋት የተባለበት ስለሆነ ይህ ጽሑፍ በዚያ ጉዳይ አያተኩርም፡፡ 

የዚህ ጽሁፍ ዓላማ "አንድነት ለዴሞክራሲ ለፍትህ ወይም አንድነት" በሚል መጠሪያ 

የሚታወቀው ተቀዋሚ ፓርቲ  ሰኔ 6 ቀን 2005 ዓ.ም ያወጣውን መግለጫ ላይ የተካተቱትን 

ጉዳዮች መዳሰስ ላየ ያተኮረ ነው፡፡ አንድነት በመግለጫዉ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ግንባታ የተጀመረው በቂ ዲፕሎማሲያዊ ስራ ሳይሰራ ነዉ፡ የኢትዮጵያ ህዝብ በፕሮጀክቱ 

ባለቤት አልሆነም፣በቂ ወታደራዊ ዝግጅት ሳይኖረን ነው ይህ ስራ የተጀመረው፣የህዝቡ 

አስተሳሰብ አቅጣጫ ለማስቀየር ተብሎ የተዘጋጀ ፕሮጀክት ነው ወዘተ በሚሉ ውንጀላዎች 

የተሞላ መግለጫ ነበር ያወጣው፡፡ እስኪ በአንድነት መግለጫ የተካተቱት እነዚህን የውንጀላ 

ጉዳዮች አንድ በአንድ እንመልከታቸው፡፡ 

አንድነት በመግለጫው ውንጀላውን የጀመረው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተጀመረው በቂ 

ዲፕሎማሲያው ስራ ሳይሰራ ነው በማለት ነው፡፡ ይህ አባባል አንድነትን ትዝብት ውስጥ 

ከመጣል ያለፈ ፋይዳ የለውም፡፡ ለምን ቢባል አገራችን ኢትዮጵያ የአባይ ተፋሰስ አገራትን 

በማስተባበር Nile Basin intiative በተባለ ማዕቀፍ ለድፍን 10 ዓመታት  ያህል ድርድር 

ስታካሂድ የቆየች መሆኑ ይታወቃል፡፡ Nile Basin intiative ድርድር መቋጫ ያገኘው እ.ኤ.አ 

በግንቦት ወር 2010 በኡንዳ ኢንተቤ ከተማ የተፈረመው cooperative Framework 

agreement በተባለው ስምምነት አማካኘንት ነው፡፡ ይህን ስምምነት ኢትዮጵያን ጨምሮ 

ኬንያ፣ኡጋንዳ፣ታንዛንያ፣ሩዋንዳና ብሩንዲ የፈረሙ ሲሆን ከሱዳን ተገንጥላ ነፃነቷን ያወጀችው 

ደቡብ ሱዳን  ደግሞ በቅርቡ ሰነዱን ትፈርማለች ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ይህን ስምምነት ሰነድ 
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ያልፈረሙት ሱዳንና ግብጽ ሲሆኑ ላለመፈረማቸው ምክንያት የሚያደርጉት በ1929 በወቅቱ 

ቅኝ ገዥ ታላቋ ብሪታኒንያና በግብጽ እንዲሁም በ1959 በግብጽና በሱዳን መካከል 

የተፈረመዉና ለሱዳን 18.5 ለግብጽ ደግሞ 55.5 ቢሊዮን ኩዩቤክ ሜትር ውሃ በዓመት 

እንካችሁ የሚልውን ስምምነት መነካት የለበትም ብለው አሻፈረኝ ስላሉ ነው፡፡ በዚህ 

ስምምነት ኢትዮጵያ ከራሷ ከሚመነጨው እና ለናይል ውሃ 86 እጅ ያህል እየበረከተች አንድ 

ሊትር ውሃ እንኳ እንዳትጠቀም የሚከለክል ነው። ስለዚህ ይህ ስምምነት ተነስቶ በምትኩ 

ሁሉም የተፋሰሱ አገራት ፍትሃዊ የዉሃ ተጠቃሚ የሚያደርገዉ ስምምነት ላይ መድረስ 

የዲፕሎማሲ ሥራ አይደለም እንዴ?  ከላይ  የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ አገራችን 

ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የምታከናውነው የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት 

መሆኑን፤ይህም ውሃ የኤሌትሪክ አመንጭ ተርባይኖች ከማንቀሳቀስ ባሻገር ሌላ ጥቅም ላይ 

እንደማይውል፡ በመሆኑም በግብጽ ላይ ትርጉም ባለው ደረጃ የውሃ መጠን ቅናሽ 

እንደማይኖር ለግብጽና ለሱዳን መንግስታት፣ፖለቲከኞችና ህዝቦች ስትሰረዳ ቆይታለች። 

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መካሄዱ በልዩ ልዩ ማሳያዎች ማለትም ውሃው ዓመቱን በሙሉ 

በተመጠነ መንገድ ፍሰቱ እንደሚቀጥል፣ከሚመነጨው ኤሌክትሪክ በርካሸ ዋጋ ተጠቃሚ 

እንደሚሆኑ እና ግድቦቻቸው በደለል ከመሞላት እንደሚድንላቸው ለማስረዳትና መተማመን 

ለመፍጠር ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡፡ 

ኢትዮጵያ የአባይ ውሃ አጠቃቀም በተመለከተ ከግብጽና ከሱዳን ጋር መተማመን ለመፍጠር 

ከሶስቱ አገራትና በዓለም አቀፍ ደረጃ በመስኩ ታዋቂ የሆኑ ኤክስፐርቶች ያሉበት ገለልተኛ 

ቡድን እንዲቋቋም እና የግድቡ ግንባታ በታችኛው ተፋሰስ አገሮች የሚያመጣው ተጽዕኖ 

/impact / መኖር አለመኖሩ እንዲጠና  ሀሳብ በማቅረብ ተቀባይነት እንዲያገኝ አድርጋለች፡፡ 

በመሆኑም 10 አባላት ያሉት ኤክስፐርቶች ቡደን ከአንድ ዓመት በላይ ጥናቱን ሲያካሂድ 

ቆይቶ የግደቡ ግንባታ በሱዳንም ሆነ በግብጽ ላይ ትርጉም ያለዉ/significant/  ጉዳት  

የማያደርስ መሆኑን  በወጣው ሪፖርት አረጋግጧል፡፡  

ታዲያ ይህ ሁሉ እንቅስቃሴ የዲፕሎማሲ ስራ ካልሆነ አንድነት የዲፕሎማሲ ስራ  ምን 

ማለት እንደሆነ ሊያስረዳን ይገባል፡፡ 

የግብጽ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን በጉዳዩ ዙሪያ ለመነጋር ወደ አገራችን በመጣበት ወቅት 

ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምታካሂደው የግድብ ግንባታ የግብጽን ህዝብ ለመጉዳት 

ሳይሆን ይልቁንም ሁለቱንም አገሮች ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን 
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በማስረዳት የተሻለ መቀራረብ እንዲፈጥር ጥረት አደርጋለች፡፡ ይህ ብቻም አይደለም 

የኢትየጰየን አቁም ለግብጽ ህዝብ የሚየስረዳ ታዋቂ ግለሰቦችን ያካተተ የፐብሊክ  

ዲፕሎማሲ ቡድንም ተዘጋጅቷል፡፡ ነገር ግን ግብጽ ውስጥ በየጊዜው የሚነሳው ውስጣዊ 

ሁኔታ እስኪረጋጋ ድረስ ይኸው ቡድን ወደ ግብጽ የመሄጃ ጊዜ እንዲራዘም ተደርጓል፡፡ 

ታዲያ ይህ ሁሉ የዲፕሎማሲ ስራ አይደለምን ውድ የአንድነት አመራሮች! 

አንድነት በመግለጫ ያነሳው ሌላው ውንጀላ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝቡ ባለቤት 

አልሆነም የሚል ነው፡፡ ይህ አባባል ደግሞ ይበልጥ አስገራሚ ነው፡፡ በአገራችን ታሪክ ህዝቡ 

በአንድነት በአንድ የልማት ፕሮጀክት ፍፃሜ ማግኘት ሲነሳሳ የታላቁ ህዳሴ ግድብ 

የመጀመሪያው ነው ቢባል ማጋነን አይደለም፡፡ ህፃን፣ አዋቂ፣ወጣት፣ ሽማግሌ፣መሃይም፣ ምሁር 

ብቻ በአጠቃላይ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ለህዳሴው ግድብ ግንባታ በገንዘብ፣ በጉልበት 

እና በዕውቀት ያላቸውን ሁሉ በመክፈል ላይ ናቸው፡፡ 

በአገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያንም ለግድቡ ማስፈጸሚያ ገንዘብ በማዋጣት ብቻ ሳይወሰኑ ግንባታው 

በሚካሄድበት ቦታ በመገኘት ስራው ያለበት ደረጃ በአካል በማየት በስራው የተሰማሩ 

ባለሙያዎችን በማበረታት ግድቡን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገውን ማናቸውንም መስዋትነት 

ሁሉ ለመክፈል ደግመው ደጋግሞው ቃል በመግባት ላይ መሆናቸው በየጊዜው የምናው 

እውነት ነው፡፡ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የፕሮጀክቱ ባለቤት አልሆነም ሲል አንድነት ምን 

ማለቱ እንደሆነ ግልጽ አይደለም፡፡ መላው የሀገራችን ህዝቦች በገንዘብ፣በዕውቀት እና 

በጉልበት መስዋዕትነት መረባረብ ብቻ አይደለም በአስተሳሰብና አመለካከት ሁሉ አንድ 

ሆነው የግድቡ ግንባታ የይቻላል መንፈስን የፈጠረ እና አንገታችንን ከሚያስደፋንና ቀንደኛ 

ጠላታችንን ከሆነው ድህነት ለመላቀቅ በምናደርገው ትግል ሁነኛ ድርሻ የሚኖረው ልማት 

ላይ ነው እየተረባረቡ ያሉት። ታዲያ ይህ ህዝብ ባለቤት አልሆነም ከተባለ ባለቤቱ ማነው?    

በዚሁ ሀሳብ ዙሪያ አንድነት ያነሳው ሌላው ጉዳይ የፕሮጀክቱ ባለቤት ኢህአዴግ ሆኗል። 

ግድቡ ሲነሳ የአንድ ሰው ስም ብቻ ይነሳል የሚል ነው፡፡ ውድ አንድነቶቸ ኢህአዴግ በህዝብ 

ይሁንታ አግኝቶ የመንግስት ስልጣን በመያዝ አገራችንን በመምራት ላይ ያለ ድርጅት 

ነው፡፡ ስለሆነም እንደመንግስት የፕሮጀክቱን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የመምራት ኃላፊነት 

አለበት፡፡ ይህንን ኃላፊነቱን ደግሞ በአግባቡ እየተወጣ ይገኛል፡፡ ይህ በእናንተ ቤት 

ፐሮጀክቱ የኢህአዴግ ሆኗል ብላችሁ የምትተረጉሙት ከሆነ ስህተቱ የእናንተ እንጂ የማንም 
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አይደለም፡፡ በነገራችን ላይ መንግስት ይህ ፕሮጀክት የሁሉም ኢትዮጵያዊ አሻራ 

እንዲያርፍበት ለማድረግ ህብረተሰቡን እያስተባበረና እያንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ ለዚህም 

እንዲረዳ ከፌዴራል ጀምሮ በየደረጃው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ም/ቤቶች 

ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በሚኖሩበት ውጭ አገር ሳይቀር በማቋቋም 

እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ነው፡፡ በመሆኑም ህዝቡ በፕሮጀክቱ እያንዳንዷ እንቅስቃሴ 

አየተሳተፈ እንጂ ወደ ጎን አየተተወ አይደለም፡፡ የህዳሴው ግንባታ ፕሮጀክት አፈጻጸም 

በአሁኑ ወቅት 20% ደርሷል፡፡ ገና 80% የሚጠናቀቅ ስራ ወደፊት ይጠብቀናል፡፡ ይህም 

ማለት የህብረተሰብ ተሳትፎ ወደፊት የበለጠ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንጂ የሚቀንስ 

አለመሆኑን ነው፡፡ ይህ ሁሉ ሂደት ህዝቡን ማሳተፍና ባለቤት ማድረግ ካልሆነ ምን ሊባል 

ይችላል? መልሱን ከአንድነት እንጠብቃለን፡፡ 

አንድነት በመግለጫው ሌላው ያነሳው ጉዳይ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሲነሳ የአንድ ሰው 

ስም አብሮ እንዲነሳ ይደረጋል የሚለው ነው፡፡ ይህ የአንድ ሰው ስም ተደጋግሞ ይነሳል 

የተባለው የክቡር ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስም ነው፡፡ ለመሆኑ የታላቁ ህዳሴ ግድብም ሆነ 

የህዳሴያችን ቀያሽ የሆኑት የክቡር ጠ/ሚኒስትር ስም ካልተነሳ የማን ስም ሊነሳ ይችላል? 

እሳቸው በተለይ እና መንግስታቸው ለዘመናት በአባይ ውሃ ያለመጠቀም ቁጭታችን 

እንዲወገድ ያደረጉ ቁርጠኘነት የነበራቸዉ ግለሰብ ስለሆኑ እኮ ነው፡፡ ይህ ደግሞ አሁን ብቻ 

ሳይሆን ሁሌም ሲነሱ የሚኖሩ መሪ ናቸው፡፡ ተግባራቸው እና ዓላማቸው ይህን ዕድል 

ሰጥቷቸዋልና!! 

አንድነት በዚህ መግለጫው ውንጀላ ያቀረበበት ሌላው ጉዳይ በቂ ወታደራዊ ዝግጅት 

ሳይኖረን ነው ፕሮጀክቱ የተጀመረው የሚል ነው፡፡ ወድ አንድነቶች እዚህ ላይ ነው ይበልጥ 

ራሳችሁን ለትዝብት የጣላችሁት፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን አንድ መንግስት አንድ ግለሰብ 

በእንዲህ ያሉ ጉዳዮች ዙሪያ የራሱን ቅደመ ጥንቃቄ ይወስዳል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስትም 

የታላቁን ህዳሴ ግድብ ግንባታም ሆነ ሌሎች ስራዎች ሲያቅድ ከሩቅም ሆነ ከቅርብ የሚመጡ 

አደጋዎችንና ስጋቶችን ለማስወገድ የሚያስችለው ዝግጅነት እንዳደረገ ለማንም ግልጽ ነው። 

ለመሆኑ በቂ ወታደራዊ ዝግጅት ሳይኖረን ነው ፕሮጀክቱን የተጀመረው ስትሉ ምን መረጃ 

ይዛችሁ ነው? በዚህ አባባላችሁስ ለግብጽ መንግስት መረጃ በመስጠት አገራችሁን አሳልፋችሁ 

እየሰጣችሁ አይደለም ወይ? ምክንያቱም እያላችሁት ያላችሁት እኮ ኢትዮጵያ ወታደራዊ 

ዝግጀት የላትም ደካማ ናት ስለዚህ የግብጽ ወታደራዊ ኃይል በቀላሉ የኢትዮጵያን መካላከያ 



5 
 

ሀይል ድል ማድረግ ይችላል ነው፡፡ እዚህ ላይ የአንድነት ለፍትህና ለዴሞክሲ ፓርቲ 

አመራር፡ አባላትና ደጋፊዎች በሚገባ ልታስቡበት ይገባል፡፡ 

በአንድነት መግለጫ ሌላው የተነሳው ጉዳይ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተጀመረው 

የህዝቡን አቅጣጫ ለማሳት ነው በሚል የቀረበው  ነው፡፡ ይህንን አባባል እኮ ከሁለት ዓመት 

በፊት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በይፋ ሲበሰር ብላችሁት ነበር፡፡ ያኔ አረቡ ዓለም 

አብዮት / Arab Spring / በመባል የሚታወቀው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ወደ ኢትዮጵያ 

ይዛመታል በሚል ስሌት በእጅጉ ቋምጣችሁ ነበር፡፡ በአረቡ ዓለም የተከሰተው እንቅስቃሴ 

ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው?በዓረቡ ዓለምና ከሰሃራ በታች ባሉት አገራት መካከል ያለው 

ፖለቲካዊ፣ማህበራዊ፣ኤኮኖሚያዊና ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታውን በአግባቡ ለማየት፣ 

ለመተንተን አልቻላችሁም ነበር ።ብቻ ከዛሬ ነገ አገራችን ላይ አመጽ ተነስቶ ያ አመጽ 

ደግሞ እናንተን ለስልጣን ሲያበቃችሁ በምናብ እየታያችሁ ይኸው ድፍን ሁለት ዓመት 

አለፈ፡፡ 

ያም ሆነ ይህ አሁን ባለንበት ወቅት አገራችን በተረጋጋ ሁኔታ የምትገኝና ሁሉም 

የህብረተሰብ ክፍልና መንግሰት ሥራቸውን በአግባቡ በማከናውን ላይ የሚገኙበት ወቅት ነው 

፡፡ መንግስት እጅግ የተረጋጋ ህዝብና አገር ይዞ በመምራት ላይ ይገኛል፡፡ የህዝብ አጀንዳ 

ለማስቀየር የሚያስገድደዉ አንዳችም ምክንያት የለውም፡፡ የህዝብን አጀንዳ የማስቀየር 

ዓላማም ፍላጎትም የለውም፡፡ ይልቅ አለመርጋጋቱ የሚታየው በእናንተው ሰፈር ነው፡፡ 

አንድነት በቂ ዲፕሎማሲያዊ ስራ መሰራቱ ፡በቂ ወታደራዊ ዝግጅት መደረጉ እንዲሁም 

ህዝቡ በግድቡ ግንባታ ዙሪያ እየተሳተፈ መሆኑ ጠፍቶት ወየም መረጃ አጥሮት 

አየደለም።የልቁንስ በእነዚህ ጉዳየች በቂ ስራ አልተሰራም በማለት ህዝቡን ብዠታ 

/confusion/ዉስጥ በማስገባት በመንግስትና በህዝብ መካከል ባለዉ ግንኘነት ክፍተት 

ለመፍጥር ያመቻል ከሚል ታሳቢ መሆኑን መረዳት የቻላል ።ሆኖም ያለዉን እዉነታ ህዝቡ 

በየጊዜዉ እየተገነዘበዉ ስለሆነ የአንድነት መግለጫ ራሱን ትዝብት ዉስጥ ከመጣል ያለፈ 

ትርጉም የለዉም። 
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አንድነት ይህን መሰል መግለጫ ማውጣቱ እጅግ የሚያሳፍር ነው፡፡ ከገዥው ፓርቲ 

ኢህአዴግ ጋር ልዩነት ሊኖረው ይችላል፡፡ ይህ ደግሞ ተፈጥሯዊም መብትም ነው፡፡ ነገር 

ግን ኢህአዴግን ተቃውምሁ ብሎ ይህን ትውልድ ተሻጋሪና የሀገርን ብሔራዊ ጥቅም 

የሚያስጠብቅ ፕሮጀክት ማንቋሸሽና ማጣጣል ግን እጅግ አሳዛኝ ስህተት ነው፡፡  

አንድነት ይህን መግለጫ ለማውጣት የተገደደበት ምክንያት ጉዳዩን በቅርበት ለሚከታተል 

ሰው ግልጽ ነው፡፡ ይህም ከግብጽ መንግሰት ድጋፍ እና እርዳታ አግኝተን የኢትዮጵያን 

መንግስት ጥለን ስልጣን ላይ ቁጭ እንላለን ብለው የቁም ቅዥት በሚቃዡ አክራሪ የፖለቲካ 

ድርጅቶች ተጽዕኖ ምክንያት ነው፡፡ እንደሚታወቀው አንድነትን ጨምሮ አንዳንድ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች እዚህ አገር ቤት ያለውን ኢትዮጵያዊ ከመስማት እና ከሱ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ 

ከመስራት ይልቅ ጥቂት ዶላርና ዩሮ ለሚወረውሩላቸው አፍራሽ ፖለቲከኖች ማጎብደድ 

ተደጋግሞ የታየ ባህሪያቸው በመሆኑ ነው፡፡ 

 አንድነት በመግለጫው በግልጽ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሊናገር የፈለገው የታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት የቁም ነው፡፡ ይህ አባባል ደግሞ ሰሞኑን ግብፃውያን 

ፖለቲከኞች ከሚሉት የተለየ አይደለም፡፡ እና አንድነት በመሰረቱ የኢትዮጵያዊያን ፓርቲ 

ነው ወይስ በስም ኢትዮጵያዊ ፓርቲ በተግባር ግን ለግብጽ የሚሰራ ፓርቲ? መልሱን 

ለአንባቢ ትቻለሁ፡፡  

የአንድነት ፓርቲ አመራርና አባላት በሚገባ ማወቅ የሚገባቸው ግን የኢትዮጵያ መንግስት 

እና ህዝብ በተደገጋሚ እንደገለጹት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ለአንድም 

ሰከንድ ያህል የማይቆም መሆኑን ነው፡፡ ስለሆነም እንዲህ ዓይነት አጉል ጨዋታ ውስጥ 

ገብታችሁ የፖለቲካ ትርፍ እናገኛለን ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ትርፍ ሳይሆን 

ኪሳራ የምትከናነቡ መሆኑ አውቃችሁ ከዚህ ድርጊታችሁ እንድትቆጠቡ አደራ እላላሁ፡፡ ቸር 

ይግጠመን፡፡ 

 

 


