የታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ባሇቤትና ተጠቃሚ ማነው?
ስሜ---- ከአቃቂ ቃሉቲ ክፍሇ ከተማ
በቤንሻንጉሌ

ብሔራዊ

ክሌሊዊ

መንግሥት

ከሱዲን

ጠረፍ

4ዏ

ኪ/ሜ

ርቀት

ሊይ

በምትገኘውና ቡምባዱ በምትባሇው አካባቢ የታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ በኢፌዱሪ
ጠቅሊይ ሚኒስትር ክቡር አቶ መሇስ ዜናዊ የመሠረት ዴንጋይ የካቲት 24/2ዏዏ3 ዓ.ም
ተጥሎሌ፡፡ የጣናን እጥፍ የሚሆን ሰው ሰራሽ ሀይቅ የሚፈጥረው ይህ ግዴብ 525ዏ ሜጋዋት
ኃይሌ የማመንጨት አቅም አሇው፡፡ ከተፋሰሱ ሀገሮች ሁለ ግብፅ በፈጠረችው ዓሇም
አቀፋዊ ጫናዎች ምክንያት ግንባታው የዘገየ ግዴብ በኢትዮጵያውያን አቅም ሉገነባ እነሆ
የመጀመሪያው ምዕራፍ ተገሌጧሌ፡፡ የግዴቡ የመሠረት ዴንጋይ ከተቀመጠ በኋሊ መሊው
ኢትዮጵያውያን

በተሇያየ

መንገዴ

ዴጋፋቸውንና

ሇግንባታው

እውን መሆን

በቀጣይ

የሚያዯርጉትን ሁሇንተናዊ ተሳትፎ እየገሇጹ ይገኛለ፡፡ የዓሇም አቀፉን ህብረተሰብ ጨምሮ
የተሇያዩ ወገኖችንና ተቋማትን ትኩረት ስሇሳበው

ግዴብ ከየካቲት 24/2ዏዏ3 ጀምሮ በተሇየ

መሌኩ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በተሇይ በኢትዮጵያና በግብፅ የተሇያዩ ዘገባዎች
እየወጡ ነው፡፡
ይህን ጽሁፍ ሇመፃፍ ያነሳሳኝ ዋነኛው ምክንያት ግን በዓሇም አቀፍ ዯረጃም ሆነ በሀገር
ውስጥ የሚወጡት ግዴቡን የተመሇከቱ አጠቃሊይ ጉዲዮች ሳይሆኑ የነፃው ፕሬስን የመፃፍ
ነፃነት

እንዯ

ሽፋን

በመጠቀም

አንዲንዴ

የአገራችን

ጋዜጦች

የግዴቡን

ጠቀሜታና

የባሇቤትነት ጉዲይ በማይመስሌና በሚያስገምት መንገዴ ማስነበባቸው ነው፡፡ አባይን በ8ዏ
ቢሉዮን ብር መገዯብ ቀሊሌም ከባዴም፤ የሚቻሌም የማይቻሌም፤ ነው በሚሌ ርዕስ ሥር
የተፃፈ አንዴ ዘገባ ምን ይሌ መሰሊችሁ?
አሁን መንግሥት ከያዛቸው አጀንዲዎች ሁለ ቀዲሚው የመሌካም አስተዲዯር የህግ
የበሊይነትና የዳሞክራሲ መብቶች መከበር እንጂ የሚሉኒየም ግዴብ መሆን የሇበትም፡፡
እነዚህ የህዝብ ጥያቄዎች ባሌተመሇሱበት ሁኔታ ኢህአዳግ ግንባታውን በተገቢው መንገዴ
ማከናወን የማይቻሇው ነው፡፡ይሌና ላልች ተያያዥ ጉዲዮችን አንስቶ ‹‹ይህን ግዴብ ገዴቦ
ሇውጤት ማብቃት ከኢህአዳግ በሊይ ህዝብን ይመሇከተዋሌ›› ይሊሌ፡፡ ቀጠሌ ያዯርግና
ዯግሞ ኢህአዳግ አባይን እገዴባሇሁ ስሊሇ በኢህአዳግ ዙሪያ የሚሰበሰብ ህዝብ የሇም
ወዘተ…… የሚሌ ይዘት ያሇው በተቃርኖ የተሞሊ አምታችና ሃሊፊነት የጎዯሇው/ ይቅርታ
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ሃሳብ ፤አስተያየት ወይም ትችት ሌሇው ሇራሴ ሰሇሚከብዯኝ ነው/ እንቶ ፈንቶ ነገር
ያነሳሌ፡፡
በመሰረቱ አባይንና ኢትዮጵያውያንን መሠረት አዴርገን ከተነሳን የግዴቡ ባሇቤትም ሆነ
ተጠቃሚ መሊው ኢትዮጵያውያኖች ነን፡፡ ሲጀመር ፀሀፊው

የዘነጉት ነገር የግዴቡን

የመሠረት ዴንጋይ ያኖረው ኢህአዳግ ሳይሆን በህዝብ የተመረጠው መንግሥት መሆኑን
ነው፡፡ መንግሥቱ ዯግሞ የህዝብ ነው፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ

የመሠረት ዴንጋዩን ባኖሩበት

ወቅትም ሆነ ግዴቡን አስመሌክቶ ሇህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አባሊት ሪፖርት ባቀረቡበት
ወቅት የወከለት መንግሥትን እንጂ ኢህአዳግን አሌነበረም፣ አይዯሇምም፡፡ ፓርቲና
መንግሥትን መሇየት ያሌተቻሇበት ምክንያት የመረዲት ሳይሆን ዓሊማው ላሊ ነው፡፡ ዲሩ
ግን ሕዝቡ የነዚህን መሰሪዎችና የበግ ሇምዴ ሇባሾች ዴብቅ አጀንዲ መሇየት የሚያስችሌ
ፖሇቲካዊ

እውቀት

ያዲበረና

የነቃ

ስሇሆነ

ሀቁን

በሚገባ

ተረዴቶታሌ፡፡

ሇዚህም

ቁርጠኝነቱንና የዓሊማ ጽናቱን ገና ከጧቱ በተግባር እያሳያቸው ነው፡፡ በእርግጥም መሊ
ዜጎችን የሚያኮራ ታሊቅ የህዝብ ተነሳሽነት እየተነጸባረቀበት ያሇ በመሆኑ እኛን ብቻ
ሳይሆን መሊ ዓሇምን ያስዯመመ ዴንቅ እንቅስቀቃሴ፡፡
ላሊው ከመሌካም አስተዲዯርና ከህግ የበሊይነት ጋር ተያይዞ ሊለት ችግሮች

የታሊቁ

የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ቀዲሚ አጀንዲ ሉሆን አይገባም በሚሌ ከአንዲንዴ ስውር
አጀንዲቸውን ሇማራመዴ ከሚጥሩ ጸረ ሌማት ኃይልች ጎራ ባድ ዋይታ መስማት በእጅጉ
አስገራሚ

ነው፡፡

በኢህአዳግ

የሚመራው

መንግሥት

መሌካም

አስተዲዯርንና

የህግ

የበሊይነትን የማስፈን ጥረት የእሇት ከእሇት ተግባሩ አዴርጎ የያዘው ጉዲይ በመሆኑ በዚህ
ረገዴ አየተከናወኑ ያለ ተግባራትና የተገኙ ስኬቶችን በዋቢነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ሇነዚህ
መብቶች መረጋገጥ በርካታ ሥራዎች ተሰርተዋሌ፡፡ ያም ሆኖ ግን ከምንፈሌገው ዯረጃ ሊይ
ዯርሰናሌ ተብል ስሇማይታሰብ ይህ ሥራ ቀጣይነት ባሇው መሌኩ የሚካሄዴና ትሌቅ
ትኩረት የተሰጠው መሆኑ በግሌጽ ይታወቃሌ፡፡
ሁላም ቢሆን ስሌ ህግ የበሊይነት፤ መሌካም አስተዲዯርና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ስናነሳ
ራሳችንን ከሂዯቱ አስወጥተን ሳይሆን ጉዲዩ የኛም የገዢውም ፓርቲ፣ የመንግሥትም፣
የተቃዋሚ ፓርቲዎችም፣ የመንግሥትም ሆነ የግለ የሚዱያ ተቋማትም ጭምር

መሆን

ይገባዋሌ እንጂ መሽቶ በነጋ ቁጥር ኢህአዳግ ነው ብል መጮህ ከእውነታው ጋር
መጋጨት ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን ሇነዚህ መብቶች መረጋገጥ ገዢው ፓርቲ ተግቶ እየሰራ
ስሇመሆኑ ማረጋገጥ የሚቻሌባቸው በርካታ አብነቶችን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ባሇፉት ዓመታት
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የተገኙት የሌማት ውጤቶች እኮ የዚሁ ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የተዯረገው ጥረት
ውጤቶች ናቸው፡፡‹‹ያሇመሌካም አስተዲዯርና ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ሌማት የማይታሰብ
ነው›› በሚሇው መርህ ከተስማማን የተገኘው የሌማት ውጤት ምንጩን ሇመረዲት አስረጂ
ሉያሻን አይገባም፡፡ ነገር ግን የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ በራሱ ሂዯት ከመሆኑ
አንጻር ገና ብዙ የሚቀሩት የቤት ሥራዎች ስሇመኖራቸው ማሰብ ይቻሊሌ፡፡ ቀዯም ባለት
ዓመታትና ከግዴቡ የመሠረት ዴንጋይ ማኖር አስቀዴሞ እኮ በኪራይ ሰብሳቢ ባሇሀብቶችና
አመራሮች ሊይ የተወሰዯው እርምጃ የገዢውን ፓርቲ ቁርጠኝነት የሚያሳይ እንጂ የአጀንዲ
ማስቀየሻ ነው ተብል የሚወሰዴ ሉሆን አይችሌም፤አይዯሇምም፡፡ አጀንዲችንማ አንዴና
አንዴ ብቻ ነው--ሌማት፤አሁንም ሌማትና ከዴህነት ፈጥኖ መሊቀቅ-አሇቀ፡፡
የምንጽፈው በተጨባጭ መረጃ ሊይ ተመስርተን ከሆነ ዓሊማችን ዯግሞ የጏበጠው እንዱቃና
የተቃናው ዯግሞ የበሇጠ እንዱቃና ሇማሳየት ይመስሇኛሌ፡፡ ነገር ግን የተቸናቸውንና
የጠየቅናቸውን

ጥያቄዎች

የሚመሇከተው

አካሌ

ተገንዝቦ

ሲያስተካክሌ

ላሊ

ታርጋና

ምክንያት መዯርዯር የጤና አይመስሇኝም፡፡ ምናሌባትም “በአንዴ እራስ ሁሇት ምሊስ
እንዱለ” ከኢህአዳግ በሊይ ሇግዴቡ ህዝቡ ያገባዋሌ የሚሇን ፀሀፊ መሌሶ “የሀገርህ ባሇቤት
ስሊሌሆንክ ዴጋፍ ማዴረግ አይጠበቅብህም” ሲሌ አያሳፍርም? ዲሩ የግዴቡን የባሇቤትነት
መብት ሇኢህአዳግ ከሰጠ ፀሀፊ ከዚህ በሊይ መጠበቅ የዋህነት ነው፡፡ በጣም አስገራሚው
ነገር ዯግሞ የሰሜን አፍሪካ አመጽ በኢትዮጵያ እንዲይዯገም መንግሥት የአባይን ግዴብ
የሕዝብ ትኩረት ማስቀየሻ አዴርጎ ያቀረበው ነው በሚሌ የተሰነዘረው ማዯናገሪያ ነው፡፡
ግዴብ ይቅርና አንዴን አነስተኛ ፕሮጀክት ሇማጥናትና ወዯ ሥራው ሇመግባት እንኳ
የወራት ወይም የዓመታት የዝግጅት ጊዜን ይጠይቃሌ፡፡ ከዓመታት በሊይ ጊዜ እንዯወሰዯ
መገመት የሚቻሇውን ይህን ግዙፍ የፕሮጀክት ጥናት /በሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ ፈጽሞ
ሉታሰብ ሇማይችሌ/ የሕዝብ አመጽ ማምከኛነት “በስጦታ” የቀረበ ነው ብል መፃፍ
ያሳፍራሌ፡፡ ከዚህ ይሌቅ ፕሮጀክቱ በእርግጥም ሇኢትዮጵያ ሕዝቦች የቀረበ ታሊቅ የሌማት
ውጥን እንዯሆነና ይህንንም ራሱ ሕዝቡ በባሇቤትነት መንፈስ እንዯሚያሳካው ወዲጅም
ጠሊትም ሉረዲው ይገባሌ፤ይህ ዯግሞ ነባራዊ ሁኔታ ነው፡፡
በናይሌ

ተፋሰስ

አገሮች

መካከሌ

ትብብር

ሇመፍጠር

እ.ኤ.አ

በ1998

በዲሬ

ሰሊም

የተቋቋመው ናይሌ ቤዚን ኢንሼቲቭ አሊማ ከዚህ ቀዯም የተዯረጉና የተሳሳቱ ስምምነቶችን
በተሇይ የግርጌ ተፋሰስ አገሮቹ በላልቹ ሊይ የነበራቸውን ተጽእኖ በማስቀረት ፍትሀዊ
ተጠቃሚነትን ሇመዘርጋት ነው፡፡ ይህን ሇ11 ዓመታት የተዯረገ የትብብር ስምምነት
ጥረትና ታሪካዊ ዲራ ብቻ ብናይ ዓሊማው ሁለንም የውሃውን ባሇዴርሻዎች ፍትሃዊ
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ተጠቃሚነት በጋራ የትብብር መንፈስና የሕዝብ ሇሕዝብ ቅርርብ ሇማረጋገጥ እንዯሆነ
በግሌጽ ይታወቃሌ፡፡ ምንም እንኳ በይበሌጥም በግብጽና ከዚያም መሇስ ባሇ ሁኔታ በሱዲን
ወገን ይህ ጥረት ባይዯገፍም በላልች የተፋሰሱ ሃገራት ዘንዴ ግን ሰፊ ይሁንታን
አግኝቷሌ፡፡ ሇፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም መስፈንና መረጋገጥ ኢትዮጵያ እየተጫወተችው
ያሇው

ገንቢ ሚና የጎሊ ስሇሆነ ይህ ጥረቷ በላልች ባሇዴርሻዎች ዘንዴም እውቅና

እየተቸረው መጥቷሌ፡፡
የመሠረት ዴንጋዩ በተቀመጠበት እሇት ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ የግንባታውን 50 በመቶ
ይህሌ ወጪ
ምክንያት

ግብፅና ሱዲን ሉሸፍኑ ይገባቸው እንዯነበረ አስምረውበታሌ፡፡ ይህም የራሱ

አሇው፡፡

ከዚህ

ግዴብ

የራሳችን

ተጠቃሚነት

እንዯተጠበቀ

ሆኖ

ከፊሌ

የተጠቃሚነት ዴርሻ ግን የግብፅና የሱዲን እንዯሆነ የሚያመሇክት ነው፡፡ ምክንያቱም
ግብጽ ውስጥ በትነት የሚባክነውን ውሃ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ሇመቀነስ፣ በዯሇሌ
መሙሊት

ምክንያት

ሱዲንን

ሁላ

የሚያስጨንቀውን

ጏርፍ

ሇመከሊከሌ፤ግዴቡ

ከሚመነጨው ኃይሌም በተመጣጣኝ ክፍያ ተጠቃሚዎች ሉሆኑ ስሇሚችለ ወዘተ የህዲሴ
ግዴብ መፍትሔ ነው፡፡
በአባይ ሊይ የተዛባ አስተሳሰብ የነበራቸው አንዲንዴ ግብፃውያን የግዴቡ ጠቀሜታ የጋራ
መሆኑን ተገንዝበው መንግሥታቸው በዚሁ የትብብር መንፈስ ብቻ እንዱጓዝ በመጠየቅ ሊይ
ይገኛለ፡፡ ጽንፈኛ አቋም ያሊቸው ግብፃውያን ምንም እንኳን ብዙዎች ግንዛቤያቸው
የተሳሳተ ቢሆንምና ሃቁን ሇመረዲት ባይፈሌጉም የጋራ ጉዲያቸው የሆነውን አባይን
በተመሇከተ ግን ተቃዋሚ

ፓርቲዎች፣ የግሌ ፕሬሶች፣ ላሊውም

የህብረተሰብ ክፍሌ

በአንዴነት እየተንቀሳቀሱ ስሇመሆኑ ወዯ ዩጋንዲ የተጓዘውን የግብጽ ሌኡካን ሌብ ይሎሌ፡፡
በሇየሇት ጭፍን ተቃውሞ የነበዙና

ምንጊዜም ከኢትዮጵያ ሕዝቦች ጥቅም በተጻራሪ

ሇመቆም ተማምሇው በቃሌ ኪዲን የተሳሰሩ የኛዎቹ አንዲንዴ ጉድች ግን “የእናት ሆዴ
ዥጉርጉር” አንዱለ ፍፁም አስተውልት በጏዯሇው መንገዴ የያዙት አቋም በእጅጉ አሳዛኝ
ነው፡፡ አንዲንዴ የግብጽ ምሁራን፤ባሇሥሌጣናት፤ፕሬሶችና የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች
በአባይ ጉዲይ አበረታች ሉባሌ በሚችሌ ዯረጃ

የአቋም ሇውጥ ወይም ቢያንስ የመሇሳሇስ

አዝማሚያ እያሳዩ ባሇበት ሁኔታ የእነዚህ ”ዜጎች ” ብሇን ሌንጠራቸው የምናፍርባቸው
አንዲንዴ ሰዎች በዚህ ሃገራዊ አጀንዲ ሊይ የሚያንጸባርቁት አቋም ግን በእጅጉ ሉፈተሽ
ይገባዋሌ፡፡ ሃገራዊና የትውሌዴ ኃሊፊነት የጎዯሊቸው እነዚህ ወገኖች እያራመደት ያሇው
የሇየሇት የጠሊትነት አቋም የትም ሳይዯርስ እንዯ ጧት ጤዛ በራሱ ተንኖ እንዯሚጠፋ ግን
በፍጹም እርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ፡፡ ምክንያቱም መሊ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሇእቅደ
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መሳካት የተፈሇገውን ሁለ መስዋእትነት እንዯሚከፍለ ገና ከጧቱ ቁርጠኝነታቸውን
እያረጋገጡ ነውና፡፡
እነዚህ ጉዯኞች ወዯደም ጠለም ግን ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታ ‹‹የአዱስ
ዘመን ብሥራት›› ሆኖ እነሆ ሌክ እንዯ አባይ ፍሰቱን ቀጥሎሌ፡፡ መሊው የአገራችን
ህዝቦችና ተቋማት እንዱሁም በርካታ ፕሬሶች እጅግ በሚያስመሰግን ሁኔታ ሇስኬቱ
የዴርሻቸውን እየተወጡ ነው፡፡ እንዳት?

ብዙዎች የፕሬስ ውጤቶች ዘሊሇም ስንዘምርሇት

ሇነበረው የአባይ ውሀ ሌማት ዛሬ ዯግሞ ገዴሌ መፈፀም የሚገባን እንዯሆነ በማብሰርና
ከፍተኛ የሕዝብ ንቅናቄ በመፍጠር ረገዴ እየተጫወቱት ያሇው ገንቢ ሚና በእጅጉ
ሉመሰገን ይገባሌ፡፡ ኢትዮጵያውያንም የታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ግንባታ 8ዏ
ቢሉዮን ብር ‹‹ሇአንዴ ሰው ሸክም ሇ8ዏ ሚሉዮናችን ዯግሞ ጌጥ ነው›› ብሇው በየዯረጃው
ተነስተዋሌ፡፡ በእጅጉ ያስዯነቀኝና ስሜቴን የነካኝ ዯግሞ የተማሪዎች ነው፡፡ በአንዴ ት/ቤት
በክፍሌ ዯረጃ

ብር 12፡5ዏሣ በነፍስ ወከፍ አዋጥተው ቦንዴ የገዙ ተማሪዎችን ዜና

ከሚዱያዎች አዲምጠናሌ፡፡ አኩሪ ተነሳሽነትና ተሳትፎ በመሆኑ እነዚህን ብርቅዬና ሃገር
ተረካቢ ትውሌድች እዯጉ ተመንዯጉ አሌኳቸው፡፡ ታዱያ እዚህ ሊይ ሇሌጆቻችን ምን
አይነት

አኩሪ

በምንተውንሇት

የታሪክ

ውርስ

እያስቀመጥን

ቅርስ

የሚኮራ

መሆኑንና

እንዯሆነና
ስማችንንም

ነገ

ዯግሞ

በኩራት

ቀጣዩ

እያነሳ

ትውሌዴ
ሇትውሌዴ

እንዯሚያስተሊሌፍ ሳስብ የዜግነት ኩራት ተሰማኝ፡፡
ለአሊዊነትን ሇማስከበር የነበረው መተባበር አሁን በሊቀ ዯረጃ በሌማቱ ሲዯገም ይህ
የመጀመሪያ ጊዜ ነው ብል መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ ይሄ ሃገራዊ እንቅስቀሰሴም መሊው ዓሇም
አዴናቆቱን እንዱቸር አስገዴድታሌ፡፡ ዱያስፖራውም እኛም አሇን እያሇ ነው፡፡ ይኼ
ብቻም ሇኢትዮጵያውያን በቂ ሆኖ አሌተገኘም ዯስታቸውንና ቁርጠኝነታቸውን በሰሊማዊ
ሰሌፍ በመግሇጽ ሊይ ናቸው፡፡ ከጅማሬው ሊይ እየታየ ያሇው ታሊቅ ሃገራዊ መነቃቃትና
ተነሳሽነት
እንዯሚሆን

በግሌጽ

እንዯሚያሳየንም

አንጠራጠርም

የሚሉኒየም

‹‹የሚያጠግብ

እንጀራ

ግዴብ

ግንባታችን

ከምጣደ

ፍፃሜው

ያስታውቃሌ››

ያማረ

እንዱለ፡፡

አበቃሁ፡፡

5

