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የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያውያን ነው፤ ግንቦት 20 የነፃነት 

ዕለት ነው 
ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

04/09/14 

 

በዚሁ ርዕስ በክፍል አንድ ባቀረብኩት ፅሁፍ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንብር አቶ ይልቃል 

ጌትነት የህዳሰውን ግድብ ግንባታ መነሻ በማድረግ የሰጡትን የተቃወሞ ሃሳብ 

ተመልክቼያለሁ። በዚህ ፅሁፍ ደግሞ አንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲና አረና 

ትግራይ መድረክን በመወከል በከፍተኛ አመራሮቻቸው አማካኝነት በህዳሴው ግድብ 

ግንምባታ ዙሪያ ያቀረቡትን ትችት እመለከታለሁ። 

 

የአንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር ኢንጂነር ግዛቸው ሽፈራው ከህዳሴው ግድብ ግንባታ ጋር 

በተያያዘ የግብፅ መንግስት አካሄድ ላይ ያአስተያየት አቅርበዋል። በዚህ ዙሪያ ያቀረቡት 

አስተያየት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስም  የሚጋሩት ነው። ኢ/ር ግዛቸው በሰጡት 

አስተያየት “የግብፅ ‘ለብቻዬ ውሃውን ልጠቀም’ የሚለው አቋም በማንኛውም መመዘኛ 

የሚያወጣ አይደለም፣ የግብፅ የዲፕሎማሲ ዘመቻ ውጤት የማያዋጣና ሊወገዝ የሚገባው 

ነው።” ብለዋል። አያይዘውም “ “የሱዳን መንግስት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆም ለተደረገው 

ጥረት እውቅና እንደሚሰጡና በጥሩ ጎኑ እንደሚመለከቱት፣ አሁንም ግድቡ የግብፅን ሕዝብ 

እንደማይጎዳ ላቅ ባለ ደረጃ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማስረዳት አስፈላጊ ነው” ሲሉ 

አቋማቸውን ገልፀዋል።  

 

የአረና ትግራይ ፓርቲን በመወከል በታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ሂደት ላይ አስተያየት 

የሰጡት አቶ አብረሃ ደስታ የተባሉ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር ናቸው። አቶ አብረሃ 

በሰጡት አስተያየት “ ግብፆች እያደረጉ ያለው ሕጋዊና ፍትሃዊ አይደለም። ግብፆች 

የሚያካሂዱት ዘመቻ የውስጥ የፖለቲካ ችግራቸውን ለመፍታት ነው። የግብፅን ሕዝብ ወደ 

አንድ አቅጣጫ በማምጣት የፖለቲካ ቀውሱን ለማረጋጋት የአባይን ጉዳይ አጀንዳ 

ለማድረገ ነው፤ ግብፆች የህዳሴው ግድብ እንደማይጎዳቸው ይገነዘባሉ፡” ብለዋል። 
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የአንድነትና የአረና ትግራይ አመራሮች በተለይ የግብፅ አካሄድ ላይ የያዙት አቋም 

የዲፕሎማሲውን ስራ ስለሚያግዝ መልካም ነው። በተለይ ግብፅ በኢትዮጵያ ተቃዋሚች 

በኩል አገሪቱን በማተራመስ የግድቡን ግንባታ አሰተጓጉላለሁ በሚል የያዘችውን  ሃሳብ 

ከንቱ የማድረግ አቅም ስለሚኖረው ይበል የሚያሰኝ ነው። 

 

በሌላ በኩል አንድነትና አረና ትግራይ በተለይ በግድቡ ግንባታ ፓርቲዎቻቸው ያላቸውን 

ተሳትፎ አሰመልከቶ ያቀረቡት ትችት የተዛባ መነሻ ያለው ሆኖ ስላገኘሁት በአግባቡ 

ማይት የሚያስፈልገው ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ሁለቱም ፓርቲዎች “ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ 

የግድቡን ግንባታ ፕሮጀክት ለራሱ ወስዷል” እስከማለት የዘለቀ “ተሳተፎ ተነፈግን” የሚል 

ቅሬታ አቅርበዋል። 

 

“ፕሮጀክቱን ኢህአዴግ ለብቻው ተቆጣጥሮታል” የሚለውን ወቀሳ በተመለከተ ሰማያዊ 

ፓርቲ በያዘው ተቀራራቢ አቋም ላይ በከፍል አንድ ፅሁፍ ላይ ከሰጠሁት የተለየ 

አስተያየት የለኝም። “በግድቡ ግንባታ ውስጥ ተሳትፎ እንዳናደርግ ተከለከልን” ለሚለው 

ወቀሳ በቅድሚያ ግድቡ የህዝብ በመሆኑ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የፓርቲዎቹ 

አመራሮች በገንዘብም፣ በአስተያየትም በመደገፍ የመሳተፍ መብታቸው የተከበረ ነው፡፡ 

በመሆኑም ወቀሳቸው ወሃ የሚያነሳ አይደለም። 

 

አረና ትግራይና አንድነት “እንደፓርቲ እንዳንሳተፍ ዕድል ተነፈግን” እያሉ ከሆነ ይህ 

እንዲሆን ያደረገው መንግስት ወይም ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ሳይሆን ራሳቸው ፓርቲዎቹ 

በመሆናቸው ራሳቸው ላይ ግለሂስ ሊያካሂዱ ይገባል ባይ ነኝ። 

 

ኢህአዴግ እንደገዢ ፓርቲ በአገሪቱ የሚካሄዱ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ በማንኛውም 

ሃገራዊ ጉዳይ ላይ እቅድ አውጠቶ የማስፈፀም በሕዝብ የተሰጠው የስልጣን ውክልና 

አለው። ይሁን እንጂ  ኢህአዴግ  በአገራዊ ጉዳዮች ላይ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር 

የመስራት ፍላጎት እንዳለው ሲገልፅ መቆየቱ ይታወቃል። ከመግለፅም አልፎ ይህ 

ተግባራዊ የሚሆንበት ሁኔታ እንዲደላደል አድርጓል፤ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር 

በመመካከር። 
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ከምርጫ 2001 አስር ወራት ያህል አስቀድሞ በምርጫ ስነምግባር ደንብ ላይ ከተቃዋሚ 

ፓርቲዎች ጋር ወራት የፈጀ ድርድር ተካሂዶ ደንቡ መፅደቁ፣ በኋላም ደንቡ ሕግ ሆኖ 

በሕዝብ ተወካዮቸ ምክር ቤት መፅደቁ ይታወቃል። በዚህ ደንብ ላይ ፓርቲዎች ምርጫን 

ጨምሮ በተለያዩ አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመመካከርና በመግባባት መስራት የሚያስችላቸው 

የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አቋቁመዋል። አንድነትና አረና ትግራይ በምርጫ 

ስነምግባር ደንቡ ላይ የተደረገውን ድርድር ረግጠው ወጥተዋል። ለፓርቲዎች የጋራ ምክር 

ቤትም እውቅና አልሰጡም። ትላንት የተፈጠረው ሰማያዊ ፓርቲም ገና ምኑንም ሳያውቀው 

የምርጫ ስነምግባር ደንቡንና ደንቡን ፈርመው የተቀበሉ ፓርቲዎች ያቋቋሙትን የጋራ 

ምክር ቤት አጣጥሏል። 

 

እንግዲህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ትልቅ ሃገራዊ ጉዳይ በመሆኑ፣ ይህን  

ታላቅ የሃገር ፕሮጀክት ለማስፈፀምና የግንባታውን ሂደት ለመከታተል ብሄራዊ ሕዝባዊ 

ተሳትፎ ምክር ቤት ተቋቁማል። የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት የሆኑ ፓርቲዎች 

በሙሉ የዚህ የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ብሄራዊ ህዝባዊ ተሳትፎ ምክር ቤት አባላት 

ናቸው።  የህዝባዊ ተሳትፎ ምክር ቤቱ አባል በመሆናቸው በግድቡ ግንባታ ሂደት ላይ 

በመምከርና ፣ የግንባታ ስራውን በመከታተል በግንባታው ላይ በቀጥታ ይሳተፋሉ። የዚህ 

ምክር ቤት አባላት የሆኑ ፓርቲዎች የግድቡን ግንባታ ሂደት ቦታው ድረስ በመሄድም 

ይከታተላሉ። 

 

እናም አንድነትና አረና ትግራይ በአገራዊ ጉዳይ ላይ ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ለመስራት 

ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተው ራሳቸውን በማግለላቸው  ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች የግድቡ 

ግንባታ ላይ ያገኙትን የቀጥታ ተሳትፎ ዕድል ማግኘት ሳይችሉ ቀርተዋል። ለዚህ ደግሞ 

ተወቃሾቹ ራሳቸው ፓርቲዎቹ ናቸው። የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባል የመሆን 

ዕድላቸው ግን አሁንም ክፍት ሆኖ እየጠበቃቸው መሆኑ ሊታወስ ይገባል።  

 

በዚህ የፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አማካኝነት የህዳሴው ግድብ ላይ በቀጥታ የመሳተፍ 

መብታቸው ክፍት ነው ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ታላቁ የኢትዮጵያ 
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ህዳሴ ግድብ ባለቤቶች ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን በማስታወስ በዚህ ጉዳይ ላይ 

ለማደናገር መሞከር የትም እንደማያደርስ አውቀው ቀናውን ቢያስቡ ይበጃቸዋል።  


