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ታላቁ ግድባችን ደምና ሥጋችን፣ ዕንቁ 

ፕሮጀክታችን ነው !!! 

ስሜነህ ባይፈርስ 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ‹‹እኛው መሃንዲሥ፣ እኛው የገንዘብ ምንጭ፣ እኛው 

ግንበኛ›› ሆነን እንደምንገነባው በይፋ ከታወጀ አስራ ምናምን ወራት ግድም ላይ በቦታው 

ተገኝቼ ነበር፡፡ እነሆ በዚያን ጊዜ ከዲፕሎማሲያዊ ውጥረቱና ከግብፅ ድንፋታ ጋር ተያይዞ 

የግንባታ ሂደቱ የፈጠረብኝን ስጋት ለመግለፅ መቸገሬ ትዝ ይለኛል፡፡ በዚያን ጊዜ 

መፋጠጡ እና አምባጓሮው ከወደውጭ ብቻ ሳይሆን ከውስጥም በነበሩ ፅንፈኛ ሃይሎች 

የነበረ መሆኑም ምልከታዬን ለማውጋት አቅም ይሆን ብስለት፣ ሰሚ የማጣት ፍራቻ ይሁን 

የፅንፈኛው ዛር  ተጋብቶብኝ ያን ከድህነት ጋር የነበረ የ24 ሰዓት ግብግብ ለወገኔ በቅጡ 

አለማውጋቴም ትዝ ይለኛል፡፡ ያ ሲሸረደድ፣ “የሥልጣን ማራዘሚያ ነው“ ተብሎ ሲፈተፈት 

የነበረው ግድብ ዛሬ የሸርዳጆቹንም ሆነ የፈትፋቾቹን አፍ አስይዞ እነሆ ደምና ስጋችን 

የሆነበት ደረጃ ላይ ደርሶ በአይኔ በብረቱ አየሁ፡፡ ዕንቁ ፕሮጀክታችን መሆኑንም 

ከግንባታው ቦታ ባሻገር በሚገኙ ግድቡን ከከበቡ የሃገሬ መንደሮችም ተረዳሁ፡፡ 

 

 የዚህ መረዳቴ ምንጭ ደግሞ እንደ ጋዜጠኛ ከፕሮጀክቱ ሰራተኞችና የሥራ ኃላፊዎች 

እንዲሁም የአካባቢው ነዋሪዎች ጋር ባደረግኩት ቃለ ምልልስ አይደለም፡፡ ምንጩ 

በግንባታ ሳይቱ ላይ የሚገኙ ዜጎችና ደጀን ሆነው ከኋላ ከቆሙት የሃገሬ ዜጎች ግንባር 

ነው፡፡ በ48 ሰዓታት ቆይታዬ በህዳሴው ግድብ ዙሪያና ቅፅር ግቢው ያለው ተፈጥሮአዊ 

እና ሰዋዊ ክንውኖች ሁሉ በእርግጥም ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ዕንቁ 

ፕሮጀክታችን እንደሆነ በመንፈስ አውግተው በስጋ ብመለስም በመንፈስም ከዛው አንድቀር 

ግድ አስብለውናል፡፡ ስለሆነም ስለእንቁው ግድባችን ስጋና ደማችን የመሆን ሚስጥራት 

ከጀርባ ተሰልፎ ስለግድባችን በገንዘቡ በሃሳቡ በፀሎቱ ለቆመው ህዝብ በአይኔ በብረቱ 

ያየሁትን እና በደሜ ውስጥ ገብቶ የሰርክ ጉዳዬ የሆነውን ጉዳይ እንዲህ እናወጋ ዘንዳ ግድ 

ይለናል፡፡ 
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ፅንፈኞቹ ጨርሰው ስለህዳሴ ግድባችን ሊሸነፉ ባይችሉም ይህ ትርክት እነርሱን 

ለማንበርከክና ለመስበክ አልያም ለፕሮፖጋንዳ ፍጆታ የሚውል ተደርጎ ሊወሰድ 

አይገባም፡፡ በእርግጥ እንኳንስ በግንባታ ሂደቱ ላይ ለተገኘ፤ በግድቡ አናት ላይ ቆሞ 

ኮንክሪት ሲጠቀጠቅ ላስተዋለ እና በመሃንዲሳዊ ትርምሱ ቀልቡ ግፍፍ ያለ ቀርቶ በስሚ 

ስሚና በሚዲያም ተመልክቶ ከአባያችን ታሪክና ቅኔያት አኳያ ስለታላቁ ግድባችን 

ለመመስከር ሰው መሆን ለብቻው በቂ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ያም ሆኖ ግን ፅንፈኝነት 

ከሰው ሰውነትም ጋር የሚያጋጭ ክፉ ደዌ ከመሆኑ የተነሳ ከላይ የተመለከተው ማሳሰቢያ 

ተገቢ ይሆናል፡፡ 

ስለሆነም በታላቁ ግድባችን ያለውን ማህበረ ኢኮኖሚያዊና ምህንድስናዊ እንቅስቃሴዎች 

ከማውጋቴ በፊት ከመጀመሪያው ምልከታዬ ሁለት አመታት በኋላ ያየሁት ታላቁ ግድባችን 

ደምና ስጋችን፣ ዕንቁ ፕሮጀክታችን ነው ብሎ ለመናገር ያበቁኝን ምክንያቶች ማስቀደም 

ይጠበቅብኛል፡፡ 

ከማጠየቂያ መንገዶቼ የመጀመሪያው ፖሊሲና ስትራቴጂዎቻችን ናቸው፡፡ የእድገትና 

የትራንስፎርሜን እቅዳችን እና የታላቁ መሪ ራዕይም ሌሎቹና ተለዋጭ መንገዶቼ 

ናቸው፡፡ እነዚህ ማጠየቂያ የሆኑኝ መንገዶቼ ደግሞ የሚያመሩት ድህነትን ወደመፋለም 

ነው፡፡ ግባቸውም ከድህነት መውጣትና የበለፀገችውን ኢትዮጵያ መፍጠር ነው፡፡ ከዚህ 

አንፃር ደግሞ በየዘርፉ እና በየደረጃው ከድህነት ጋር ለሚረደጉ ፍልሚያዎች ታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ሁነኛ መስታወት እና አቅም እንደሆነ ምልከታዬ 

አረጋግጦልኛል፡፡                 

ከሁለት ዓመታት አስቀድሞ የተመለከትኩትና እንደማስታውሰው “ሃገራዊ ሙከራችን“ ነው 

ስል የዘከርኩት ታላቁ ግድባችን ዛሬ ላይ ከላይ የተመለከቱት የማጠየቂያ መንገዶች 

ከወረቀት ስለመውረዳቸው በተግባር ያሳየኝ ነው፡፡ ስለ እውነት ለመናገር ወይም ሌሎች 

የልማት ውጤቶችን ከነግሳንግሳቸውም ቢሆን ለመካድ ሽቼ ሳይሆን ልማትን በውብ መልኩ 

ያየሁበት ሙያዊ መነፅሬ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ነው፡፡ 
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የሀገራችንን የልማት ጉዞ በጥበብና በእውቀት ለማሳለጥ የታላቁን ግድብ ዱካ መከተል 

ለብቻው በቂ እንደሆነም ለመመስከር የቻልኩበት ትዕይንት ነው፡፡ ታላቁ ግድባችን ደምና 

ስጋችን ዕንቁ ፕሮጀክታችን መሆኑን ለመመስከር ያበቃኝ ይህ ብቻ አይደለም፡፡ የሃገሪቱን 

የልማት ጉዞ ቁልጭ አድርገው ስለሚያሳዩ ግዙፍና ሌሎች የልማት ፕሮጀክቶቻችን ልምድ 

የምንቀስምበት ፣ተሞክሮ የምንቀምርበት፣ ይቻላልን የምንረዳበት ብቻ ሳይሆን 

ልናወራቸውም መነሻና መንደርደሪያ የሚሆነን ይኸው ታላቁና ዕንቁ ያልኩት 

ፕሮጀክታችን ነው፡፡  

ይህ ፕሮጀክት የባለሙያዎቻችንን ላብ እየጨመቅን፣ የምሁራኖቻችንን እውቀት 

እየተነተንን፤ ሃገራዊ ደረጃችንን እየመዘንን ወዘተ … ብሄራዊ መነቃቃት እንድንፈጥርበት 

የተሰጠን የዘመኑ ስጦታችን መሆኑንም  እዛው ሳለሁ ውስጤ የተመሰጠረ ብሄራዊ እና 

ልማታዊ ‹‹ጉራ›› ነው፡፡ ለሌሎች ፕሮጀክታችንን እና ልማታዊ ጉዟችን ማጀቢያ የሚሆነን 

ሙዚቃ፣ ስኬቶቻችንን የምናደንቅበት ስጦታ፤ ልማታዊ ድርሳኖቻችንን የምንለብጥበት  

ኢትዮጵያዊነታችንን የምናጀግንበት፤ የነገዋን ኢትዮጵያ እያየን ህዝባዊ ተሳትፎን 

የምናጠነክርበት ፕሮጀክታችን እንደሆነም በ48 ሰዓታት ቆይታዬ የነዘረኝና በደምና ስጋዬ 

የተመላለሰ ሃቅ ነው፡፡  
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ዛሬ በኒውክለር ጣጣ፣ በነዳጅ ተኮር ኢኮኖሚ ውዥቀት፣ በኢ-ታዳሽ የሃይል ማመንጫዎች 

እንከን ወዘተ ለምትታመሰው አለማችን እንደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አይነት 

ፕሮጀክቶች እንደ ውድ ሽልማት እንደሚቆጠሩም አያጠያይቅም፡፡ ከዚህ አንፃር 

ያለአንዳች ባለሙያ ትንታኔ፣ መፅሃፍም ሳልገልጥ፣ ጠቢባንም ሳላስጠብብ በቦታው ላይ 

መገኘቴ ብቻ የመሰከረልኝ ሃቅ ቢኖር ደምና ስጋችን፣ እንቁ ፕሮጀክታችን ነው ያልኳችሁ 

ታለቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ በእርግጥም በየትኛውም መስፈርት ልቆ የሚወጣ 

የሚተነተን ሰርክ የሚዘከር ገድል ያለው መሆኑን ነው፡፡ 

ወገኖቼ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ከአለም 8ኛ ደረጃ ላይ መገኘቱን ለብቻው 

ማጠየቂያ ለማድረግ ከዳዳችሁ “ተሸውዳችኋል፡፡“ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 

በሌሎች  ሃገራት ከሚገኙ ግዙፍና ምናልባትም ከኛው ታላቅ ግድብ ከ100 ጊዜ በላይ 

እጥፍ ወጪ ከወጣባቸው ፕሮጀክቶች ይለያል፡፡ ለማንም ተደጋግመው በማይነገሩ 

ምክንያቶች የተነሳ የህዳሴው ግድባችን በጣም እንደሚለይ እነግራችኋለሁ፡፡ ታላቅነቱና 

ልዩነቱ በቁመቱና በስፋት አሊያም በሚይዘው የውሃ መጠን ብቻ እንዳልሆነም የ48 

ሠዓታት ቆይታዬ አረጋግጦልኛል፡፡                     

ከጉብኝቱ ልዑካን መካከል የሚበዙት የመጀመሪያቸው ነበር፡፡ ያም ሆኖ ግን ያን ሰፊ 

የግድብ ከተማና የሥራ ላይ ውሎ በታች ፣በላይ ፣በግራና ቀኝ እንዲሁም ለሳድል ዳም 

ምልከታ በተቀመጠልን ፕሮግራም መሰረት እያየን ወደ መኝታ ክፍላችን ስንመላለስ ልክ 

እንደኔው ሁሉም ውስጥ የህዳሴው ግድባችን ደምና ስጋችን የመሆኑ እውነት 

ተመስጥሯልና፤ መመስጠሩን ከመደመማቸውና ለብቻቸው ከመሆን ፍላጎታቸው ላይ 

መገንዘብ አላዳገተኝም፡፡ 

በእርግጥም መገንዘቤ ከግምትም በላይ ትክክል መሆኑንም በመልስ ጉዟችን ማረጋገጥ 

ችያለሁ፡፡ ተፈጥሮን አያደነቅን በግራና በቀኝ በሚታዩ ሰብሎች ላይ እያወጋ መስመሩን 

በአምቦ ነቀምቴ አሶሳ አድርጎ ህዳሴ ግድብ የደረሰው ልኡክ፤ በበለስ ቻግኒ አንጅባራ 

ደብረማርቆስ አድርጎ በህዳሴው ድልድይ ተሻግሮ አዲሳባ በነበረው  የመልስ ጉዞ 

የተወራው ቀርቶ የተተነፈሰው ሁሉ ደምና ስጋችን ስለሆነው ዕንቁ ፕሮጀክታችን ነው፡፡  

የመልስ ጉዟችን በወሰደው የአንድ ቀን ተኩል ጊዜ ውስጥ ስንሄድ የነበረው ሙዚቃ 

ቢከፈትም የሰማው የነበረ መሆኑን  እጠራጠራለሁ፡፡ ምክንያቱ ደግሞ የሳይቱ ባልደረባ 

ከሆነው ሾፌራችን ውጭ ያለነው የአምስታችንም ወግ እንቁ ፕሮጀክታችንን የተመለከተ፤ 

በስሜት የጋለና በብሄራዊ ጉራ የታጀበ ነበርና ነው፡፡  
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በአንድ ቀን ተኩል የመልስ ጉዞ ውስጥ ብዙ ብዙ ቢባልም ሊጠቃለል እና በአንደበታዊና 

ከውስጥ ተፈንቅሎ በወጣ እስትንፋስ ልዑካኑ ስለታላቁ ግድባችን በነፍስ ፊርማችን 

ካፀናነው ውስጥ ፕሮጀክቱ ተአምራዊ መስታወታችን መሆኑን የተመለከተው የመጀመሪያው 

ነው፡፡ የቆምንበትን፣ የምንሄድበትን፣ ያለፍንበትን፣ የምናልመውን የምናይበት ሃገራዊ 

መስታወታችን መሆኑንም በተመሳሳይ ቋንቋና ፊደላት ባናስቀምጠውም በአንድ አይነት 

ግንባርና ከስሜት  

 

 

 

 

ህዋሳቶቻችን በሚንቀለቀሉ ብሄራዊ ስሜቶች አረጋግጠናል፡፡ ስለሆነም ደምና ስጋችን ዕንቁ 

ፕሮጀክታችን ነው ብል ያንስበት ካልሆነ ሊበዛበት አይችልም፡፡ መልካችን ልካችን 

በደማቁ የሰፈረበት ውድ ገፃችን መሆኑንም ከልዑኩ የደም ዝውውሮችና በላብ የታጀቡ 

ወጎች መገንዘብ ችለናል፡፡ ሃገር የሚያስደንስ ብሄራዊ መዝሙራችን እንደሆነም ከልዑኩ 

ስሜት ለመገንዘብ መፅሀፍ ገላጭ መሆንን አይጠይቅም፡፡ ቢነበብ፣ ቢተረክ፣ ቢወሳ፣ ቢሞገስ 

የማይሰለች፣ በየሬድዮኑ፣ በየቲቪው ፣በየጋዜጣውና መፅሄቱ በየስብሰባውም ሆነ በየቦታውና 

በየአልጋው፣ በየጫከውና ፣በየተራራው ቢወራለት ቢዘመርለት የማይሰለች ጣፋጭ ሃገራዊ 
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እውነታችን መሆኑንም ለ48 ሠዓት በነበረን ቆይታና 750 ኪሎ ሜትር የረዘመ የመልስ 

ጉዟችን ማረጋገጥ ችለናል፡፡ እንኳንስ ሊሰለቸን ገድሉን ሳንጨርሰው አንጠልጥለን 

መለያየታችን በራሱ የታላቁን ግድብ ዕንቁነት ያረጋገጠልን አጋጣሚ ነበር፡፡  

ሙሉ ለሙሉ ከኪሳችን ለምንገነባው ‹‹ተቃዋሚ›› በተሰኙ ግራ ገብ ስብስቦች ሰበብ 

ለሚፈለግበት፣ ከላብ እስከ ደም ከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ በመዋጀት ላይ ለሚገኘው ዕንቁ 

ፕሮጀክታችን በፈጠራ የታገዘ፣ በብሄራዊ ስሜት የጎለበተ፣ በእውቀትና በብስለት የተዋጀ 

መስዋእትነትም እየተከፈለለት መሆኑንም እዛው ሳለን በሚገባ ማጤናችን ፤ እነርሱ ብቻ 

ሳይሆኑ ሁላችንም ሁለንተናዊ አቅማችንን ስጋና ደማችን ለሆነው ግድባችን የማዋል 

ብሄራዊ ግዴታ ያለብን እንደሆነም ለመገንዘብ አስችሎናል፡፡  

በየሥራ ቦታው፣ በየሥብሰባው በየትራንስፖርቱና በየዘፈናችን እና የጥበብ ስራዎቻችን 

እንዲሁም ስፍር ቁጥር የሌላቸው ወዘተርፈ እንቅስቃሴዎቻችን ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 

ግድብ ጎልቶ መታየት እንዳለበትም እኛ በበኩላችን አስምረናል፡፡ 

በየሰከንዱ ስለ አርሴናልና ማንችስተር ግብግብ ስለሜሲና ሮናልዶ የፀጉር ቁርጥ 

በሚለፈፍበት ሃገር ላይ ደምና ስጋችን ስለሆነው ታላቁ ግድባችን አንዳች ነገር 

አለመተንፈስ ብሄራዊ ወንጀል መሆኑን የተገነዘብንበትን አጋጣሚም ጉብኝቱ ፈጥሮልናል፡፡ 

በየቀኑ ሰፊ ሰዓት ተመድቦ በሚወራላቸው የሻኪራ ዳሌዎች የቢዮንሴ ንቅሳቶች የሌዲ ጋጋ 

ቀሚሶች መካከል አባይ የኩራት ድምፁን እያሰማ መፍሰስ እንደሚገባውም ገብቶን 

አጽንኦት ሰጥተናል፡፡  

ዘገነርስ የተሰኘና የአርሴናልን አምላካዊ ማንነት ለመተንተን የሚዳዳው ሳምንታዊ ጋዜጣ 

ባለባት ሃገር፤ አግር ኳስን በሬድዮ ተመልከቱ እያለ ስለ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 

ተጫዋቾች ደሞዝ ቁመትና ክብደት እንዲሁም ውሽሞች ብዛት በየሳምንቱ (ሲያሻውም 

በየሦስት ቀኑ ቢያንስ ለሶስት ሰዓት) ሲጮህ የሚውል ሬድዮ ፕሮግራም ባለበት ሃገር፣ 

እንቶ ፈንቶ የተሰኘ ይፋዊ የሬድዮ ፕሮግራም ስያሜ ባለባት ሃገር… አርሂቡ እያሉ 

ያንጎራጎረንና በአንዳች አጋጣሚ ማይክ ይዞ የታየን ግለሰብ አርቲስትና ሞዴል ሲሉ 

የሚያሞካሹበት ብሄራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ባለባት ሃገር ላይ፤ ይህን ስለመሰለውና ተዝቆ 

የማያልቅ ታሪክ ያለው በየለቱ አዲስ ነገር የማያጣው ታላቁ ግድባችን አለማውራትም 

ከሁሉ የሚልቅ፤ ይልቁንም በቁም ሞት ሊያስቀጣ የሚያስችል ብሄራዊ ወንጀል እንደሆነም 

ተገንዝበን መጥተናል፡፡ 
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ታላቁ ግድባችን ከቁመቱ ከግዝፈቱ ከሚይዘው የውሃ መጠንና ወዘተርፈ ቴክኒካዊ ጉዳዮቹ 

በላይ ያዘለው ታላቅ ነገር አለ፡፡ የመሰረት ድንጋዩ የተጣለበትን ዕለተ ቀን ስናከብር 

በተደጋጋሚ ከምናወሳለት የተለመዱና በቁጥራ ቁጥር የሚገለፁ አጀንዳዎች ባሻገርም 

የተሸከማቸው ታላላቅ ሃገራዊ እውነታዎች አሉ፡፡ ማንነታችንን የሚገልጡ፤ ተስፋችንን 

የሚያመላክቱና ልካችንን የሚያሳዩ ታላላቅ ጉዳዮች የሚገኙት በዚያው በታላቁ የህዳሴ 

ግድባችን ቅፅር ነው፡፡  

በ48 ሠዓታት ቆይታችን ለተመሳሳይና ለጥቂት ሠዓታት ለጉብኝት የመጡ ወገኖችን 

አይተናል፡፡ ሁሉም ቦታው ላይ ሲደርሱ ለኛ የተሰማን ስሜት በውስጣቸው ሰርፆ 

ሲነዝራቸው ከፊታቸው መገንዘብ ችለናል፡፡ “መች ተባለለትና“ ሲሉም ሰምተናል፡፡ 

በተለያዩ አግባቦች ስለህዳሴ ግድብ ሲወሳ አንኳንስ በመሬት ላይ አውርዶ በካልኩሌሽንም 

የሚቻል አይመስለንም ነበር፡፡ ግን መቻሉን አይተን አምነናል፡፡ ታላቁ ግድባችን 

የመጪው ትውልድ መኖሪያ መሆኑንም ተቀብለን ይኸው ለመናገር አብቅቶናል፡፡ በታላቁ 

ግድባችን የከተሙት ሰራተኞች ትልቁን መፅሃፍ  እየፃፉት እንደሆነም ተረድተናል፡፡ 

ትልቁና ሃራችን የምትገለፅበት ዶክመንተሪያችንም ታላቁ ግድባችን ነው፡፡  አሁን ባለበት 

ቦታ ላይ ሁሉ፤ ይህን ፕሮጀክት የማያስብ እንደሌለ ሁሉም ሰራተኛ ደረቱን ሞልቶ 

ሲናገርም ሰምተናል፡፡ ደረቱን ለመንፋት ያበቃውም ትርጉሙና ግድባችን ያዘላቸው 

ሚስጥራቶች ስለተገለጡለት ነው፡፡ እንኳንስ እኛ የተለያዩ ሃገራትም የሀገራዊ ልዩነቶቻቸው 

መፍቻ ምሳሌ እያደረጉት መሆኑም  ቢያንሰው እንጂ የሚበዛበትም እንዳልሆነ በሚገባ 

አጢነናል፡፡ የግንባታው ሂደት ለሁላችንም ደምና ስጋ ሆኗል፡፡ በውስጣችን ሰርጿል፡፡ 

እንቁ ፕሮጀክታችንም የምንለው ስለዚህ ነው፡፡ ለልዩነታችን መሰረትም ሆኗል፡፡ 

የመጣንበትን ሂደት፤ የከፈልነውን መስዋእትነትም አጉልቶ ያሳየን ነው፡፡ አደዋን የመሰሉ 

ታሪኮቻችን ካነበብነው በላይ ጎልተው የታዩን በታላቁ የህዳሴ ግድባችን ነው፡፡ ስለሆነም 

ለኛ ብዙአችን ነው፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ፡፡ ስለሆነም ብዙ ብዙ 

እናወራለታለን፡፡ እንጎርርበታለን፡፡                          

           


