
 

የህዳሴው ጉዞ በህዳሴው ግድብ ታጅቦ ጉዞውን ቀጥሏል 

 

በላይነህ ደበላ 03-29-15  

 

በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪ ማመንጫ ግድብ 

ከተጀመረ እነሆ አራተኛ ዓመቱን ያዘ፡፡ አስካሁንም ከአርባ በመቶ በላይ የሚሆነው 

የግድቡ ስራ መጠናቀቁን የፕሮጀክቱ የስራ ኃላፊዎች በመናገር ላይ ናቸው፡፡ ይህ 

የእስካሁኑ የግድቡ ግንባታ ስራና አሁን የደረሰበት ደረጃ የሚያረጋግጠው ትልቅ እውነታ 

የግድቡ ግንባታ መቼም ቢሆን ሊቋረጥ የማይችል፤ አገሪቱም ግድቡን አጠናቃ እውን 

የማድረግ ብቃት ያላት መሆኑን ነው፡፡  

 

ታዲያ ከዚህ እውነታና ከህዳሴው ግድብ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን አንድ ታላቅ 

እመርታን ያገኘ ተግባር ተከናውኗል፡፡ ይህም ኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን የህዳሴ ግድብን 

ግንባታና አካሄዱን በተመለከተ የፈረሙት ስምምነት ነው፡፡ ይህ ስምምነት የህዳሴው 

ግድብን በተመለከተ በተለይ በግብፅ በኩል የነበረውን ከፍተኛ ጥርጣሬ በመተማመን 

መንፈስ የቀየረ እንደሆነ ሚዲያዎችና በርካታ ታዛቢዎች በመግለፅ ላይ ናቸው፡፡  

 

የግድቡ መሰረት ድንጋይ ተጥሎ ግንባታው ከተጀመረበት የዛሬ አራት ዓመት አንስቶ 

በግብፅ በኩል በተደጋጋሚ ይነሱ ከነበሩት አቤቱታዎችና ጥርጣሬዎች መካከል ዋነኛው 

የግድቡ መገንባት የግብፅን ተጠቃሚነት ይጎዳል፤ በመሆኑም ግንባታው መቋረጥ አለበት 

የሚለው ነው፡፡ የአባይ ውሃን አጠቃቀም በተመለከተ በአውሮፓ ዘመን አቆጣጠር 

የተፈረሙትና የግብጽን ዋነኛ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጠው ስምምነቶች ይተግበሩ 

የሚለውም መከራከሪያ በግብፅ የቀድሞዎቹ መንግስታትና የአገሪቱ አንዳንድ ፖለቲከኞችና 

የሚዲያ ተቋማት ሲቀርብ ቆይቷል፡፡ አባይ ማለት ግብጽ ነው፤ ግብፅ ማለትም አባይ ነው 

የሚለውን የቆየና ጊዜ ያለፈበትን ፕሮፓጋንዳ በመንዛትም በተፋሰሱ አባል አገራትና 

ህዝቦቻቸው መካከል ጥርጣሬንና ግጭትን ለማንሳት የተንቀሳቀሱ የግብፅ ፖለቲከኞችና 

አንዳንድ የአገሪቱ ሚዲያዎችም እንቅስቃሴ ቀላል አልነበረም፡፡  



  

ኢትዮጵያ በበኩሏ ካለፉት አራት ዓመታት ጀምሮ የግድቡ መገንባት ጉዳት ያደርስብናል 

የሚለውን የግብፅ መንግስት ቀድሞዎቹ ባለስልጣናት ስጋትን ለማስወገድ፣ በአባይ ተፋሰስ 

አባል አገራት መካከል በመግባባትና በመተማመን ላይ የተመሰረተ ፍትሃዊ የውሃ 

አጠቃቀም ስርዓት እንዲፈጠር ብሎም በአገራቱ መካከል ጠንካራ የትብብር ግንኙነት 

አውን እንዲሆን ከመቼውም በላቀ መሉ በመንቀሳቀስ ላይ ትገኛለች፡፡ የግብቡ መገንባት 

ግብጽንም ሆነ የትኛውንም የተፋሰሱ አገራት ጥቅም የማይጎዳ እንዲያውም ግብጽንና 

ሱዳንን የመሳሰሉት አገራትን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ለማሳመን ኢትዮጵያ ከፍተኛ 

የዲፕሎማሲና ሙያዊ ጥረት አድርጋለች፡፡  

 

ከእነዚህ ጥረቶቿ መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀሰው የግድቡን ፋይዳና ጉዳት በመለየት 

መፍትሄ የሚያመጣ ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን እንዲቋቋ ሀሳብ ማቅረቧ ነው፡፡ 

በዚህ ዓለም አቀፍ ቡድን ውስጥ የኢትዮጵያ፣ የግብፅና ሱዳን መንግስታት የሚወክሏቸው 

ባለሙያዎችን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ አካላት እንዲካተቱበት መደረጉም የተፋሰሱን 

የታችኛው አባል አገራትን በተለይም የግብፅን ስጋት ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍና 

መተማመንን ለመፍጠር ብሎም የአባይ ወንዝን የጋራ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ካላት 

ከፍተኛ እምነት መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ሲገልፁም 

ይደመጣል፡፡  

 

በዚህም መሰረት ዓለም አቀፉ የባለሙያዎች ቡድን የግድቡ ግንባታ በግብፅም ሆነ በሱዳን 

ላይ ይህ ነው ሊባል የሚችል የጎላ ጉዳት የማያስከትል መሆኑን አረጋገጠ፡፡ አንዳንድ 

ሊወሰዱ የሚገባቸውን ጥንቃቄዎችንም አመላከተ፡፡ እናም ግድቡ ይፈጥራል የተባለው 

ስጋት አሳሳቢ አለመሆኑን በአስተማማኝ መልኩ በባለሙያዎች ተረጋገጠ፡፡  

 

ኢትዮጵያ ባደረገችው አስተዋይነትና ፍትሃዊነትን የተላበሰ የማግባባት ጥረት ሱዳን 

ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፋ ለግድቡ እውን መሆን የበኩሏን ጥረት ለማድረግ ቃል 

ገብታለች፡፡ የግድቡ መገንባት ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ለሱዳንም ሆነ ለግብፅ ከፍተኛ 

ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑን የሱዳን መንግስት ባለስልጣናት በአደባባይ ከመመስከር አልፈው 

ለግንባታው አስፈላጊውን ድጋፍ ለማቅረብ ቃል ገብተዋል፡፡  



 

ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት ግልፅነትና በጋራ ተጠቃሚነይ ላይ የተመሰረተ መንፈስ 

ያረጋገጡ የተለያዩ ዓለም አቀፍ አካላት፣ ምሁራንና አገራትም የህዳሴው ግድብ በአባይ 

ተፋሰስ አባል አገራት በተለይም በታችኛዎቹ አገሮች መካከል ለዘመናት የቆየውን 

አለመግባባትና አለመተማመን በማስቀረት የሰላምና የመተባበር መንፈስን ሊፈጥር የሚችል 

ታላቅ መሰረት ነው ሲሉ ምስክርነታቸውን ሰጡ፡፡  

 

ሆኖም ግን በግብፅ በኩል የነበረው አቋም ብዙም ሳይለወጥ ቆይቶ ነበር፡፡ በአሁኑ ወቅት 

አገሪቱን የሚመራው መንግስት ስልጣኑን ከመያዙ በፊት የህዳሴው ግድብን በተመለከተ 

በግብፅ በኩል የነበረው ዋነኛ ስጋት ግድቡ ተገንብቶ የወንዙ ውሃ ወደግድቡ እንዲገባ 

በሚደረግበት ወቅት ወደግብፅ የሚፈሰው ውሃ ይቋረጣል ወይም በከፍተኛ መጠን 

ይቀንሳል፡ በመሆኑም ግንባታው ተቋርጦ በጉዳዩ ላይ መነጋገር ይገባል የሚል ነበር፡፡ 

ኢትዮጵያ በበኩሏ ግድቡ ወደስራ በሚገባበት ወቅት ግብፅን ሊጎዳ የሚችል ምንም ዓይነት 

ተግባር አይኖም፤ በመሆኑም ግንባታው ለአንዲት ደቂቃ ሳይቋረጥ ይቀጥላል የሚል አቋም 

ይዛ ይህነኑ አቋም ለግብፅ ለማስረዳትና እምነትን ለመፍጠር ቀደም ሲል የጀመረችውን 

ዓይነት የዲፕሎማሲ ጥረቷን ገፍታበት ቆይታለች፡፡  

 

ይህ ጥረቷ እንደቀጠለ የግንባታው ሂደትም ዛሬ ከአርባ መቶ በላይ ደርሷል፡፡ 

የዲፕሎማሲው ጥረትም ለሶስቱ አገራት የሰሞሙን ስምምነት በቅቷል፡፡ በአብዱልፈታህ 

አልሲሲ የሚመራው የግብፅ መንግስት ለዚህ ስምምነት የበቃው በኢትዮጵያ ያለፉት 

ዓመታት የዲፕሎማሲ ጥረት አማአካኝነት መሆኑን ብዙዎች ይናገራሉ፡፡ ስምምነቱ ከዚህ 

ቀደም በኢትዮጵያ ተነሳሽነት የተቋቋመው ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ቡድን ሊወሰዱ 

ይገባቸዋል ብሎ ያቀረባቸው ሀሳቦች እንዲተገበሩና ኢትዮጵያም በዛው መሰረት የግድቡን 

ግንባታ እንድታካሄድ የሚጠቁም ከመሆኑ አንፃር ስምምነቱ በተለይ ለኢትዮጵያ 

እንደታላቅ ድል ሊቆጠር የሚችል መሆኑን ጉዳዩን የሚከታተሉ አዋቂዎችና የመገናኛ 

ብዙሃን አረጋግጠዋል፡፡    

 

ከሁሉም በላይ ስምምነቱ ኢትዮጵያ ላለፉት አራት ዓመታት በተደጋጋሚ ስትገልፀው 

የቆየችውንና የግድቡ መገንባት ከጉዳት ይልቅ ሁሉንም የተፋሰሱ አገራት ተጠቃሚ 



የሚያደርግ ነው የሚለው አቋሟን ትክለኛነት ያረጋገጠ፤ የአባይ ውሃ ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የጀመረችው የዲፕሎማሲና በመቀራረብ መርህ ላይ የተመሰረተ 

አቅጣጫ ፍሬያማ መሆኑን ያሳየ ነው ብሎ መናገርም ይቻላል፡፡  

 

ስምምነቱ የሚያመላክተው ሌላው መልካም ነገር የህዳሴው ግድብ ዓለም አቀፍ ህጋዊነትን 

መላበሱን ጭምርም ነው የሚሉ አስተያየት ሰጪዎችም በርካታ ናቸው፡፡ ሶስቱ አገራት 

የፈረሙት ይህ ስምምነት ከህዳሴው ግድብ የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ቅድሚያ 

ተጠቃሚዎች ግብፅና ሱዳን እንዲሆኑ ማመላከቱ ግብጽ የግድቡን መገንባት 

የምትፈልገውና የምትደግፈው መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ከዚህም ባሻገር የተፈረመው 

የስምምነት ሰነድ የአባይ ወንዝ ውሃን ፍትሃዊና እኩል የመጠቀም መብት መከበር 

እንዳለበት የሚያረጋግጥ አንቀፅን ጭምር የያዘ መሆኑ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የቆየው 

ውዝግብና አለመግባባት ሊፈታ የሚችል መሆኑን ያሳያል የሚሉትም አያሌዎች ናቸው፡፡  

 

የኢትዮጵያ መንግስት የህዳሴው ግድብ ግንባታን ደህንነት ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ ዓለም 

አቀፉ የቴክኒክ ኮሚቴ ባቀረበው አቅጣጫና መርህ መሰረት እያካሄደ መሆኑን በማረጋገጥ 

ለዚህም ፈራሚ አባል አገራቱ አድናቆታቸውን የገለፁበት ይህ ስምምነት የግድቡ ግንባታ 

በማንም ላይ ጉዳት ሳያስከትል እንዲጠናቀቅ መረጃ በመለዋወጥና በመቀራረብ ሶስቱ 

አገራት አብረው ለመስራት ያላቸውን ዝግጁነትም አመላቷል፡፡  ከዚህም ባሻገር ኢትዮጵያ፣ 

ሱዳንና ገብፅ ከገደቡ ግናባተ ጋር በተያያዘ ሊገጥሙ በሚችሉ ችግሮች ላይ ውይይትና 

ድርድር በማድረግ ለመፍታት በስምምነት ሰነዱ ላይ ቃል ገብተዋል፡፡  

 

ይህን የመሰሉት የሰነዱ አካላት ሲጤኑ ሊታሰብ የሚችለው እውነት ግብፅ ከኢትዮጵያ ጋር 

ተባብራ ለመስራት እንደዚሁም የአባይ ወንዝ ውሃ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ 

ከአባል አገራቱ ጋር ጭምር አብራ ለመስራት ዝግጁ መሆኗን ነው፡፡ ከዚህም አልፎ 

ስምምነቱ የህዝብ አስተያየት አቅጣጫን በተለይም የግብጽን የሚዲያ አጀንዳ በመቀየር 

አዎንታዊነትን የፈጠረ በመሆኑ ትልቅ እመርታ ነው ብሎ መናገር ይቻላል፡፡ 

 

ከዚህም በላይ ይህ ሰሞኑን ካረቱም ሱዳን የተፈረመው የሶስቱ አገራት ውል በአጠቃላይ 

የአባይ ወንዝ ውሃ አጠቃቀም ዙሪያ በአስራ አንዱ አባል አገራት መካከል ለብዙ ዘመናት 



የቆየው አለመግባባት ተቀርፎ አጠቃላይ ስምምነት ይኖር ዘንድ መሰረት ሊጥል የሚችል 

መሆኑንም ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ በሰጡት መግለጫ 

አስታውቀዋል፡፡ ሆኖም ይህ ጉዳይ በግብፅ ያሉትን አክራሪ ኃይሎችና አንዳንድ መገናኛ 

በዙሃንን ማሳመን ይጠይቃል፡፡  

 

ስምምነቱን ተከትሎ የግብፁ መሪ አብዱልፈታህ አልሲሲ በኢትዮጵያ ያደረጉት ጉብኝትም 

ከዚሁ ከህዳሴው ግድብና ከእርሱው ጋር ተያይዞ የተካሄደው የዲፕሎማሲ ጥረት ውጤት 

ነው ለማለት ይቻላል፡፡  በተለይ የአልሲሲ ይፋዊ የኢትዮጵያ ጉብኝት በሁለቱ አገር 

የረጅም ዓመት ታሪክ ከሰላሳ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከናወነ መሆኑ ሲታይ 

ግብፅ ከቀድሞዎቹ መሪዎች እጅግ በተቃረነ መንፈስ ከኢትዮጵያ ጋር ጠንካራ የትብብር 

ግንኙነት ለመፍጠር ያላትን ፍላጎት የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ይህም የኢትዮጵያ መንግስት 

ያለፉት አራት ዓመታት ጥረት የወለደውና የአገሪቱንም ትክለኝነትና ፍትሃዊነት ያረጋገጠ 

ዲፕሎማሲ ነው ማለት ይቻላል፡፡  

 

የአባይ ውሃን አጠቃቀም በተመለከተ የግብፅ ያለፉት መንግስታት ይከተሉት የነበረው  

በጥላቻ፣ በማፈራራትና በንትርክ የተሞላው የፖለቲካ መንገድ የማያዋጣ ይልቁነም 

አገሪቷንና ህዝቧን ለችግር የሚዳረግ መሆኑን የአሁኑ የግብፅ መንግስት የተገነዘበበት 

ወቅት ቢኖር ይህ ነው፡፡ የካርቱሙ ስምምነትም የሆነ የአልሲሲ የኢትዮጵያ ጉብኝትና 

አገራቱ የደረሱበት የፖለቲካና የኢኮኖሚ ትብብር ስምምነቶች አገራቱ ከጥርጣሬና 

አለመተማመን መንፈስ ወደመግባባትና የትብብር መንፈስ መሸጋገራቸውንም የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡ የአሁኑ የግብፅ መንግስት በመከባበርና በመረዳታት የጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ 

ግንኙነት መኖር አለበት የሚለውን አስተሳሰብ የተቀበለ መሆኑን ለማየት የካርቱሙ 

ስምምነትና የአሲሲ የኢትዮጵያ ጉብኝት ማረጋገጫዎች ሊሆኑ ይችላል፡፡  

 

የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንና ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ምሁራን የሶስቱን 

አገራት ስምምነት መፈረም ተከትሎ ባቀረቧቸው ዘገባዎችና በሰጧቸው የትንታኔ 

አስተያየቶች ያረጋገጡት እውነትም ይህንኑ ነው፡፡ እነዚህ አካላት እንዳሉት ግብፅ 

የካርቱሙን ስመምነት መፈረሟ የሚያረጋግጠው ነገር ቢኖር በገብፅ መንገስት ዘንድ 

ለዝንት ዓለም የኖረው የአባይን ውሃ አትንኩብኝ የሚል አስተሳሰብ መቀየሩን፤ የአባይ ውሃ 



ፍትሃዊ አጠቃቀምና አስተዳደር ሊኖር ይገባል የሚለው የሌሎቹ የተፋሰሱ አባል አገራት 

አቋም በግብፅ በኩል ተቀባይነት የሚያገኝበት ሁኔታ መቃረቡን ነው፡፡  

 

በእኔ እምነት ለዚህ ታላቅ ለውጥ የተበቃው በድፍረት ይፋ የተደረገውን የህዳሴው ግድብ 

ግንባታ ተከትሎ ኢትዮጵያ ካለመታከት ያካሄደችው የመተባበር ስሜትን ያነገበና ሰላማዊ 

እንዲሁም አርቆ አስተዋይነትን በተላበሰ የዲፕሎማሲ ጥረት ነው ቢባል ማጋነን 

አይሆንም፡፡ ይህ ሁሉ ሂደት አልፎ ታዲያ በአሁኑ ወቅት የህዳሴው ግድብ መሰረት 

የተጣለበት አራተኛ ዓመት በዓል በመከበር ላይ ነው፡፡ ይህ ግድብ በአገር ውስጥ የፈጠረው 

አንድነት፣ ኢትዮጵያዊ ብሔራዊ ስሜትና መነሳሳት በአገሪቱ ታሪክ ልዩ ስፍራ የሚሰጠው 

ነው፡፡ ዝንተ አለም ሳይደፈር፣ ህዝቦቿም በፀፀትና በቁጭት እያየነው የኖርነውን አባይን 

ይህ ትውልድ መድፈሩ ደፍሮም እውን እንዲሆን መትጋቱ የግድቡ እውን መሆን 

ሳይታለም የተፈታ መሆኑን የሚያረጋግጥ መሆኑንም ያመላክታል፡፡ ይህ የህዝብ መነሳሳት፣ 

የአገሪቱ መንግስትም ቁርጠኝነትና የበሰለ የፖለቲካ ዲፕሎማሲ ጥረት አሁን ለደረስንበት 

ድል አብቅቶናል፡፡  

  

እያንዳንዱ ዜጋ በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ አሻራውን ያሳረፈበት ይህ የኤሌክትሪ 

ኃይል ማመንጫ ግድብ በአሁኑ ወቅት ተስፋ ሰጪ የሆነ ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ ግማሽ 

ለመሆን የተቃረበው የግድቡ ስራ በአገር ውስጥ አቅም ይከናወናል ብሎ የጠበቀ ማንም 

አልነበረም፡፡ ይህንን የሚያክል ግዙፍ ፕሮጀክት በአገር ውስጥ አቅም ብቻ እውን ማድረግ 

ለዛውም ይህ ነው የሚባልና ለአስተማማኝ የገንዘብ ምንጭ መሰረት የሆነ ነዳጅን መሰለ 

የተፈጥሮ ኃብት በሌላት ኢትዮጵያ ይህ የማይታሰብ መሆኑን ብዙዎች እንደሚገምቱ 

ይጠበቅ ነበር፡፡  

 

ጉዳዩ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተፅእኖዎች ሊያርፉበት የሚችል ከመሆኑ አኳያ የሚፈለገውን 

ከፍተኛ ንዋይ ለማሰባሰብ አዳጋች እንደሚሆን በመጠበቅ ነበር የቀድሞው ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የህዳሴው ግድብ ያለማንም የውጭ ኃይል ድጋፍ የአገሪቱን ህዝብ 

አቅምና ኃብት በማንጠፍጠፍ ለመስራት ቁርጨኝነት መፈጠሩን ለዓለም ሁሉ ይፋ 

ያደረጉትና ስራውን በድፍረት እንዲጀመር ያደረጉት፡፡ እናም ይህ ግድብ ዓለምን 

ያስደመመ የህዝብ ድጋፍን የወለደ፣ በተለያዩ ፍትሃዊ ያልሆኑ ተፅእኖዎች አማካኝነት 



ጠፍቶ የነበረውን የህዝብ ይቻላል መንፈስ ህይወት የሰጠ፣ የህዝብን ድህነትን የመዋጋትና 

ተአምር የመስራት ጉልበትን የፈጠረ እንደሆነ በጉዳዩ ላይ ትንታኔ የሚሰጡ ምሁራን 

አረጋግጠዋል፡፡  

 

ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ከበርካታ መቶ ዓመታት በኋላ የተፈጠረ ለውጥ እውነትም ህዳሴ 

ነው፡፡ የህዳሴው ጉዞ አገሪቱ በሁለንተናዊ መልኩ እንድትለወጥና ቀድሞ ወደነበረችበት 

የዓለም የታሪክና የኃያልነት ቁንጮ ላይ እንድትመለስ የሚመራ ነው፡፡ የአገራችን 

መሪዎች በተለየም የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የዚህ ህዳሴ ጉዞ መንገድ 

ፈር ቀዳጅ ከመሆናቸው አንፃር ሊሞገሱና ሊከበሩ ይገባቸዋል፡፡  

 

ይህች አገር በድህነት ታሪክ ተተብትባ ድህነትንና ኋላ ቀርነትን በጫንቃዋ ተሸክማ 

ዘውትር በዋይታና በሰቆቃ መኖር ማብቃት የሚችል መሆኑን ያበሰረው ይህን አገር 

የሚመራው የፖለቲካ ቡድን አውነትም በህዳሴ የታጀበ ታሪክ በመስራት ላይ ነው፡፡ ይህ 

ህዳሴ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ሊዘልቅና ሊሸጋገር ብሎም ወደከፍታ ላይ ሊደርስ የማይሳነውና 

ትውልድንም በመፍጠር ላይ መሆኑን ማጤንም ይቻላል፡፡  

 

በአሁኑ ወቅት የአገሪቱን ቁልፍ የለውጭ መንገድ የሆነው የህዳሴ ጉዞ የተሰየመው 

የህዳሴው ግድብ እውን እንዲሆን ያላለመ፣ ያልተመኘና ያልዳከረ ዜጋ የማይገኝበት ደረጃ 

ላይ ደርሰናል፡፡ ይህ ግድብ እንዲሳካ ከቅንጣት የድጋፍ ሀሳብና ከአንዲት ሳንቲም ጀምሮ 

ድጋፉን ያልቸረ ኢትዮጵያዊ አለ ቢባል ያዳግታል፡፡ የአገሪቱ የህዳሴ ጉዞና ይህንንም 

ስያሜ ይዞ የሚገነባው የህዳሴ ኤሌክተሪክ ማመንጫ ግድብ ምንም ዓይነት የፖለቲካም ሆነ 

ሌላ የአስተሳሰብ ልዩነትን አጥር የሰበረ፤ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለውን ዜጋ ያቀራረበ ታላቅ 

የኢትዮጵያ ታሪክ ማስረጃ ነው የሚሉ በርካቶች ናቸው፡፡  

 

በጣም በሚገርም ሁኔታ የህዳሴው ግድብ የአገሪቱን የድህነት ገፅታ በሌላ የእድገትና 

የልምላሜ ታሪክ ሊለወጥ የሚችል መሆኑን መላው ኢትዮጵያዊያን መቀበላቸውን 

ለማረጋገጥም በአሁኑ ወቅት ለግድቡ ግንባታ እውን መሆን እያበረከቱት ያለውን ድጋፍ 

ማየቱ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ፡፡   

 



የዚህ ግድብ ብስራትና የግንባታ ሂደት የኢትዮጵያ ዜጎች በርካታ ሌሎች ለህዝብና አገር 

የሚፈይዱ ለሌላው ዓለምም አርኣያ ሊሆኑ የሚችሉ ለውጥን የሚያስከትሉ ታሪኮችን 

ለመስራት የሚችሉበት በርካታ እድሎች እንዳሏቸው ያረጋገጠ ነው ብሎ መናገርም 

ይቻላል፡፡  

 

እናም የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያን ህዳሴ የሚያፋጥን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ኢትዮጵያን 

የመሰሉ አገራት አቅምና ወኔ በመሆን የሚያገለግል ለብዙ ዘመናት የተለፋበትን የአፍሪካ 

ሀዴሳ ጭምረ ሊያነቃቃ ይችላል የሚል እምነትም አለኝ፡፡  

 

እናም የዚህች አገር ህዳሴ እንዲረጋገጥ የህዝቦች በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ አንድነት፣ 

ብዝሃነትን የሚቀበል የፖለቲካ አስተሳሰብና ድህነትን ለመዋጋት ሌት ተቀን የሚተጋ 

ህብረተሰብም መፍጠርት ይጠይቃል፤ ይህ ዓይነቱ ገፅታን ለመገንባት የሚያስችለው ሁኔታ 

ደግሞ በህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ አማካኝነት መሰረቱን ጥሎ 

እየተቀጣጠለ ይገኛል፡፡ ይህ ደግሞ እውን እየሆነና የተፀነሰው በአሁኑ ወቅት አገሪቱን 

በመምራት ላይ በሚገኘው የፖለቲካ ቡድን አማካኝነት ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያን የማደስና ወደከፍታ ለማላቅ የተቀየሰው የህዳሴ ጉዞ በመላው ዜጎች ልብ ውስጥ 

በመግባት ላይ ይገኛል፡፡ ለዘመናት ስልጣን በተቆናጠጡ ገዢዎች ደካማ አስተሳሰብና 

የስልጣን ጥመኝነት አባዜ አንዲት እርምጃ ከፍ ማለት ተስኖትና አዲስ አስተሳሰብን 

ማየትም ሆነ  መስማት አቅቶት የኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ በጀመረው አዲስ 

የእድገትና የልማት ጉዞ መታደስ ጀምሯል፡፡ በእጁ ያለውን ሰፊ መሬት እያባከነ 

በዓመትዝናብን ጠብቆ በዓመት አንደ ጊዜ ብቻ ያርስ የነበረውና ለአንድም ጊዜ እንኳ 

እራሱን መመገብ ተስኖት የእርዳታ እጅ ሲጠብቅ እሜውን የገፋ ትውልድ ዛሬ አስተሳሰቡ 

ታድሷል፡፡  

 

እናም ያለውን አቅም ሁሉ በመጠቀም በዓመት አስከ ሶስቴ ከመሬቱ መሰብሰብ ችሏል፡፡ 

በዚህም አማካኝነት የአገሪቱ መለያ የሆነው የምግብ እጥረትና እርዳታ ጠባቂነት ስም 

እየተለወጠ በመሄድ ላይ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ወቅት አገሪቱ በሚገርም ፍጥነት እያደገች 



በመሆኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎቿ ህይወትም እየተለወጠ ይገኛል፡፡ እርዳታ የሚጠብቁ 

እጆች በስራ ተጠምደዋል፡፡  

 

ኢትዮጵያ በዚህ የህዳሴ ጉዞዋ በዓለም ሊጠቀስ የቻለ የኢኮኖሚና የልማት እድገትም 

ማስመዝገብ ላይ ትገኛለች፡፡ ይህ በብዙ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የዘርፉ ጠበብቶች 

የተመሰከረለት ብቻ ሳይሆን ውዳሴና አድናቆትም ጭምር የተቸረው የኢኮኖሚ እድገት 

በአገሪቱ ህዝብ ውስጥ ከፍተኛ መነቃቃትን ፈጥሯል፡፡ ይህ የህዳሴው ጉዞ አካል የሆነው 

ለውጭ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ባለኃብቶችን ዓይን ጭምር በመሳቡ ለኢኮኖሚው 

እድገት ሌላ ተጨማሪ ጉልበት በመሆን ላይ ነው፡፡ የአገሪቱ የኢኮኖሚ አቅም አስተማማኝ 

መሰረት እየያዘ በመሆኑ ዓለም አቀፍ የኢንቨስትመንት አካል ከፍተኛ ተቀባይነትን 

አረጋግጧል፡፡  

 

ለዚህ አንድ የቅርብ ጊዜ ማሳያ ላቅርብ፡፡ አገሪቱ የምታካሄዳቸውን የልማት ፕሮግራሞች 

ለማፋጠን ረዳት ዘንድ የሚያስፈልጋትን የገንዘብ አቅም ለማጠናከር ከወራት በፊት ዓለም 

አቀፍ የቦንድ ሽያጭ አካሂዳለች፡፡ ታዲያ አንድ ቢሊዮን ዶላር የሚደርሰውን ይህንን 

ቦንድ ለመግዛት በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ተረባርበው ወዲያውኑ ነበር የገዙት፡፡ 

ቦንዱን ለመግዛት የቀረቡት ኩባንያዎች አያሌ ቢሆኑም ሊሸጥ የተቻለው ግን ቀድመው 

ለመጡት ነበር፡፡  

 

እነዚህ አካላት ይህንን ቦንድ የገዙት በህጉ ነሰረት ተመልሶ እንደሚከፈላቸው ሙሉ 

እምነት ስላላቸው ነው፡፡ ይህ ደግሞ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ምን ያህል ዓለም አቀፍ 

ተቀባትነትና እምነት ማግኘቱን እንደሚያረጋግጥ ብዙዎች ተናግረዋል፡፡ ነዳጅን የመሰለ 

ምንም ዓይነት የተፈጥሮ ኃብት የሌላት ኢትዮጵያ ይህን የመሰለ ኢኮኖሚ መገንባት 

መቻሏ አውነትም አገሪቱና ህዝቦቿ የህዳሴ ጉዞውን መጀመራቸውን ያረጋግጣል፡፡ 

የህዳሴው ግድብም ይህንን ጉዞ ከሚያፋጥኑት መሰረቶች መካከል ሆኖ ይቀጥላል፡፡  

   

 

 


