
1 
 

የዕድገታችን ቀጣይነት እንደውሃው ፍሰት!!  

                        

አስራት     06/28/13 

                                                                                                                                                                                   

የዚህ ጽሁፍ መነሻ ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል፤ ኢንተርናሽናል ሪቨርስ እና የሌክ ቱርካና ወዳጆች 

ማህበር እንደ ቀድሞው ሁሉ የግልገል ግቤ ሶስትን ፕሮጀክት ለማስቆም ወይንም ለማሰናከል 

በአዲስ መልክ የከፈቱት ፀረ-ኢትዮጰያ ዘመቻ ነው፡፡ ኢትዮጵያ በተያያዘችው የልማትና የእድገት 

ጎዳና ድህነትን ከስሩ  መንግሎ ለመጣል ከሚያስችሉት በርካታ ተግባራት አንዱ በሀገሪቱ የተለያዩ 

ማእዘናት ተንጣለው የሚገኙ ጥቅም ሳይሰጡ ለዘመናት ሲፈሱ የነበሩ ወንዞቿንና ሀይቆቿን 

በመገደብ ለሀይድሮ ኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫነት ማዋል ነው፡፡ በዚህ መሰረት በመላ ሀገሪቱ 

ደረጃ በደረጃ ከከተሞች አልፎ በሩቅ የገጠር መንደሮች ጭምር ሕዝቡ የኤሌክትሪክ ሀይል (ብርሃን) 

ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነው፡፡ 

 የተሰሩትና ወደፊትም የሚሰሩት ግድቦች ለብሔራዊ ኢኮኖሚ እድገታችን የላቀ አስተዋጽኦ 

የሚያደርጉ ናቸው፡፡ በተጓዳኝም ከግድቡ አካባቢና ውጭ የሚለቀቀውና የሚፈሰው ውሀ ለመስኖ 

ልማት እርሻ የሚያገለግል በመሆኑ ገበሬው የሚፈልገውን ለመሰረታዊ ጠቀሜታና ፍጆታ የሚውል 

ሰብልና አትክልት እንደ ልቡ እንዲያመርትና ለከብቶቹም ግጦሽ እንዲያገኝ ያስችለዋል፡፡ 

ከሚሰሩት ከፍተኛና መካከለኛ ግድቦች የሚመነጨው  የኤሌከተሪክ ኃይል የራስን የውስጥ ፍጆታ 

ከማሟላት አልፎ ለጎረቤቶት ሀገሮች በመሸጥም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የሀገሪቱን 

ኢኮኖሚ ይደጉማል፡፡ ኢትዮጵያ ከድህነትና ከኋላቀርነት ለመውጣት የምታደርገውን ጥረት 

ለማሰናከል፣ ሀገሪቷ የውጭ ገንዘብ እርዳታና ብድር እንዳታገኝ፣ ግድቦችን እንዳትሰራ በዚህም 

ሕዝቧ ተጠቃሚ እንዳይሆን እነዚህ ድርጅቶች እጀግ ብዙ ደክመዋል ጥረዋል፡፡ ያሰቡት ግን 

ሊሳካላቸው አልቻለም፡፡ 

በአንድ በኩል የጀመሩት ሲከሽፍ በአዲስ መልክ ሌላ ዘመቻ ይጀምራሉ፡፡ ይህንን የመመከትና 

የመመለስ ሃላፊነት የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ ተግባር በመሆኑ ምላሽ ቢሰጣቸውም የጀርባ 

ተልእኮቸው ከገንዘብ ጋር የተገናኘ በመሆኑ ጩኸታቸውን ከማሰማት አልተገቱምም፡፡  

የአባይን ወንዝ የመገደቡና ለልማት የማዋሉ ሀሳብ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ኢትዮጵያ ይህን 

ለማድረግ የሚያስችል የገንዘብ አቅም ስለሌላትና ድሀ ሀገር በመሆኗ የዓለም ታላላቅ አበዳሪዎች 
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ብድር እንዳይሰጡ የግብጽ መንግስት የዲፕሎማሲ ዘመቻ ሲያደርግ  ሃያላን የተባሉት 

መንግስታትም ይሄንኑ ተቀብለው ኖረዋል፡፡ ለዚህም ነው የታላቁን ሕዳሴ ግድብ በራሳችን አቅምና 

ገንዘብ ለመስራት መንግስት የወሰነው፡፡ ለዚህም ነበር መሀንዲሶቹ እኛ፤ግምበኞች እኛ፤አናጢዎቹ 

እኛ ሲሉ የቀድሞው ጠ/ሚኒስትር  አቶ መለስ የተናገሩት ፡፡ 

 የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ በመንግስትና በሕዝብ አንጡራ ጥሪት  ስራው ተጀምሮ በመካሄድ 

ላይ ያለውም በዚህ መርህ ነው፡፡ አሁንም በሕዝቡ ርብርብና ትጋት በመንግስትም ቁርጠኝነት 

የተጀመረው ስራ ከዳር እንደሚደርስ ሙሉ በሙሉ እርግጠኞች ነን፡፡ 85 ፐርሰንት የውሀው 

ባለቤትና አመንጪ ኢትዮጵያ እንደመሆኗም ሕጋዊና ፍትሃዊ ተጠቃሚነቷ በምንም መልኩ 

ለድርድር ሊቀርብ አይችልም። በኢትዮጵያ አቅም ሊገነባ አይችልም፤በግብፅና በኢትዮጵያ 

መካከል የውሀ ጦርነት ያስነሳል ፤የግብጽ ሕዝብ  የውሀ ድርሻና መጠን ይቀንሳል ወዘተ የሚሉት 

አስተያዬቶች  አሁን ላይ ተቀባይነት የሌላቸው ባዶ ጩኸቶች ናቸው፡፡ የአባይ ግድብ ግንባታ 

የግብጽን የውሀ ድርሻና መጠን እንደማይነካው ውሀችንን ለልማት መጠቀም መብታችን እንደሆነ፤ 

ኢትዮጵያ ሰላምን ከጎረቤቶችዋም ሆነ ከወዳጆችዋ ጋር አጥብቃ የምትሻና ከድህነት ለመውጣት 

ትግል የያዘች ሀገር እንጂ የጦርነት ፍላጎትና ዓላማ እንደሌላት በተደጋጋሚ ገልጻለች፡፡  

ብሔራዊ አጀንዳዋ ልማትና እድገት እንጂ ለዘመናት በጦርነት ውስጥ የኖረች አገር ዳግም 

ጦርነትን አትመኝም፡፡ አትሻምም፡፡ ችግሮች ካሉ በሰላምና በመግባባት በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት 

ሊፈቱ እንደሚችሉ ታምናለች፡፡ ኢትዮጵያ የራሴ ሕዝብ ውሀ ጠጥቶ የግብጽ ሕዝብ ውሀ ይጣ፣ 

ይራብ ይጠማ አትልም፡፡  ተፈጥሮ የሰጠን የአባይ ውሃ ጸጋ ለሁሉም የሚበቃ ስለሆነ በጋራ 

ተጠቃሚነት መርህ በፍትሃዊነት ልንጠቀምበት ይገባል።  ስለዚህም ውሃው ለእኛም የሚገባንን 

ጥቅም ሰጥቶ ለታችኞቹ የተፋሰሱ ሃገራትም ጥቅም የሚሰጥበት ሁኔታ ምንጊዜም የተጠበቀ 

እንደሚሆን የኢትዮጵያ መንግሥት በተደጋጋሚ እየገለጸ ይገኛል። ኢትዮጵያ እስከ ዛሬ 

ሳትጠቀምባቸው ኖረች እንጂ የበርካታ ወንዞችና ሀይቆች ባለቤት ነች፡፡ አሁን ግዜው ፈቅዶ 

ለተለያዩ ልማቶች ልታውላቸው ቆርጣ ስትነሳ ይሄንኑ ታላቅ የህዝብ ተነሳሽነት የሚቃወሙ ዓለም 

አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል ፤ኢንተርናሽናል ሪቨርስና የሌክ 

ቱርካና ወዳጆች ማሕበርን የመሳሰሉት የግቤ 3 ግድብን ኢትዮጵያ መስራቷ በአካባቢው ያሉ 

የኢትዮጵያና የኬንያ ሕዝቦችን ሕይወት ያናጋል፣ሕዝቦችን ያፈናቅላል፣የአካባቢ ተፈጥሮን ይጎዳል፣ 

የአየር ስለዚህም እየተሰራ ያለው ልማት ሊቆም ይገባዋል በሚል ይሄ ቀረሽ የማይባል የማደናቀፍ 

ዓለም አቀፍ ዘመቻ አካሂደዋል፡፡ 

 ግቤ 3 እነሱ ጩኸታቸውን እያቀለጡት በነበረበት ሰአትም  ግንባታው ቀጥሎ 65 ፐርሰንት ያህል 

ስራው ተጠናቋል፡፡ ግቤ  3 ስራ ሲጀምር 1870 ሜጋዋት የሀይድሮ ኤሌክትሪክ ሀይል 
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በማመንጨት በኢትዮጵያና በኬንያ የሚገኙ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሕዝቦችን ሕይወት 

ይለውጣል ተብሎ የታመነበትና ተስፋ የተጣለበት ነው፡፡  

እነዚህ ለተፈጥሮ አባባቢ ደህንነት ተቆርቋሪ ነን በማለት በአንድ ሀገር የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ 

በመግባት በማይመለከታቸው ይመለከተናል ባዮች ሲሆኑ የግድቡ መሰራት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ 

የሁለቱ ሀገራት ሕዝቦች አስከፊ ከሆነው የኋላቀር የዘላንነት ሕይወትና ድህነት ለመውጣት 

የሚያስችላቸው በር መክፈቱን ነው እየተቃወሙ ያሉት፡፡ 

ሕዝባችን በድህነትና በጉስቁልና እንደትላንቱ ሁሉ ዛሬም በጨለማ ዓለም እንዲኖር ነው 

የሚመኙት፡፡ እነሱ በአገራቸው ለቁጥር የሚያታክቱ ግድቦች ተሰርተው ስራ ላይ ሲውሉ እነ 

ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል እና ኢንተርናሽናልሰ ሪቨርስ የት ነበሩ ? ለምን ያኔ የተፈጥሮ 

አካባቢን ደህንነት ይጎዳል፣የህዝብ መፈናቀል ያስከትላልና ስራው መቆም አለበት አላሉም? 

ወይንም ግድቦቹ ከተሰሩ በኋላ ይፍረሱ ለማለት አልደፈሩም? ሰሚም አድማጭም ስለሌላቸው 

ነው፡፡  

ባደጉ አገራት ግድብ ለኢኮኖሚ እድገታቸው እንደሚበጅ ስለሚያውቁት ነው የሰሩት፡፡ ኢትዮጵያ 

ግድብ አትስራ ማለት ዘላለም በድህነትና በጨለማ ውስጥ እንድትኖር ፈርደንባታል የማለት ያህል 

ነው፡፡  ይህ በእውነቱ ከምቀኝነትና ከፀረ ኢትዮጵያ አቋም እንዲሁም ከቅኝ ግዢዎች እኩይ 

አስተሳሰብ የተጸነሰ አቋም ነው የሚሆነው፡፡  

ታላቁ የሕዳሴ ግድብና የተለያዩ ስራ የጀመሩና በማለቅ ላይ ያሉ ግድቦች ግቤ 3ስትን ጨምሮ 

ሲጠናቀቁ ኢትዮጵያ በኤሌክትሪክ ሀይል የመጠቀም አቅሟ እጅግ ይገዝፋል፤ በአፍሪካ በበላይነት 

ደረጃም ያስቀምጣታል፡፡ ይህ ነው የእነሱ ስጋት፡፡ ሀገሪቷም ትለማለች፣ የሕዝቡም ሕይወት 

ይለወጣል፡፡ ከተረጂነት ወጥቶ ራስን ከደመቻል ባለፈም ለሌሎች የምንተርፍበትም አቅም በሂደት 

ይፈጠራል፡፡ ይህንን ነው እየተቃወሙ ያሉት፡፡  

እነዚህ ኃይሎች አንደኛው ስልታቸው ድርጅቶችን በገንዘብ በመርዳት በዓለም አቀፍ ገንዘብ አበዳሪ 

(ሰጪ) ተቋማት ላይ የፖለቲካ ዘመቻ በመክፈት የብድሩ ሂደት እንዲጓተትና ኢትዮጵያ ከድህነት 

ለመውጣት የያዘችው ጉዞ እንዲራዘም ማድረግ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ራሳቸውን እስኪያስደንግጣቸውና 

እስኪገርማቸው ድረስ፤ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት አይሳካም ይወድቃል፤ ብለው እያሰቡ ባሉበትም 

ወቅት የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ አንድም አይነት የውጭ የገንዘብ ድጋፍና እርዳታ ጥያቄ 

ሳያነሱ በራሱ አቅም ለመስራት መወሰኑና መስራቱ አስበረግጎአቸዋል፡፡ 
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የግቤ 3 ግድብ ፕሮጀክት ግንባታ በኢትዮጵያ የገንዘብ አቅም ከተጀመረ በኋላ ነው የቻይና ባንክ 

መጥቶ ለተከላ፤ የኤሌክትሪክና የመካኒካል መሳሪያዎች መግዣ 435 ሚሊዮን ዶላር ያበደረው፡፡ 

በመጨረሻም አምና የዓለም ባንክ ወደ ኬንያ የሀይል ማሰራጫ መስመር ለመገንባት 

የሚያስፈልገውን ወጭ በገንዘብ ለመደገፍ የተንቀሳቀሰው፡፡ በቻይናና በዓለም ባንክ ላይ አለም 

አቀፍ ጫናና ግፊት ለመፍጠር ያልተሳካ ተደጋጋሚ ሙከራ እስከማድረግ ተንቀሳቅሰዋል፡፡ 

 ደካማ "ጥናቶች" በማዘጋጀትና ፊርማ በማሰባሰብ ለባዶ ጩኸታቸው ማጀቢያ ሊጠቀሙበት 

ሞክረም ነበር፡፡ እነዚህ ሁሉ ጥረቶቻቸው ከሽፈው በአሁኑ ሰአት የግቤ 3 ፕሮጀክት 67 በመቶ 

ተጠናቋል። ይህም ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥን አስከትሎባቸዋል፡፡  ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል 

ባወጣው መግለጫ ያረጁና ያፈጁ የቆዩ ጥያቄዎችን በመድገም ከግድቡ ግንባታ አንጻር  

ፍርሀታቸውና ስጋታቸው እያደገ መምጣቱን ገልጻል፡፡ ይህንንም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች 

ተደጋግሞ ታትሞ እንዲወጣና እንዲሰራጭ አድርገዋል፡፡ አንዳንዶቹን ሚዲያዎችንም ገንዘብ 

እስከመደጎም በደረሰ አሳፋሪ ሁኔታ ባዶ ጩኸታቸውን እንዲያስተጋቡላቸው ጥረዋል፡፡ ሰርቫይቫል 

ኢንተርናሽናል ሶስት "አዳዲስ ሪፖርቶች"  ናቸው በሚል ባወጣቸው ሃሰተኛ መረጃዎች ኢትዮጵያ 

በኦሞ ሸለቆ እያካሄደችው ያለው የግድብ ግንባታ ከፍተኛ ጥፋት እንደሚያመጣ ጠንቁሏል፡፡ 

የሚገርመው ነገር ይህን አዲስ ብሎ ሰርቫይቫል ኢንተርናሽናል ያቀረበውን ሪፖርት አዘጋጁ 

የተባሉት አጥኚዎችም ሆኑ  የሪፖርቶቹ ይዘት አዲስ አይደሉም፡፡ የዚህ ሴራ ዋና ዓላማው 

እንደገና ዓለም አቀፍ ትኩረት ለመሳብና በኢትዮጵያ ላይ ጫናና ግፊት እንዲበረታ ለማድረግ 

ያለመ ነው፡፡ ምላሹ  ግን ከአቀዱት ሴራ ውጪ በተቃራኒው ሄዷል፡፡ ሰሚም አድማጭም 

አላገኙም፡፡ ዛሬ ላይ አበዳሪና ለጋሽ ተቋማትም ሆኑ መላው ዓለም ኢትዮጵያ ከድህነት ለመውጣት 

የተያያዘችውን ትግልና ያስመዘገበችውን የልማት ስኬት በማየትና በማረጋገጥ፤ ሀገሪቱ በፈጣን 

የኢኮኖሚ እድገት ምእራፍ ላይ ያለች መሆኗን  ምስክርነት በመስጠት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

ሰሀራ በታች ካሉ ሀገራት በኢኮኖሚ እድገት እመርታ ቀዳሚ ከሆኑ ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ 

መሆኗን አረጋግጠዋል፡፡ በአፍሪካም በጥቂት ዓመታት ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ደረጃ ላይ 

የምትደርስ ሀገር መሆኗን እገለጹ ነው፡፡ ስለዚህም የስርቫይቫል ኢንተርናሽናልና  

የነኢንተርናሽናል ሪቨርስ ካፈርኩ አይመልሰኝ ዓይነት ከንቱ ጩኸትና ልፈፋ ትዝብት እንጂ 

ከበሬታ አላተረፈላቸውም፡፡ እነሱ ጮሁም አልጮኹም የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገትም ሆነ 

የግድብ ግንባታ ተግባር ለአፍታ አይገታም፡፡ የጉዳዩ ባለቤት የኢትዮጵያ ሕዝብ እንጂ እነሱ 

አለመሆናቸውንም ሊረዱት ይገባቸዋል፡፡         

 


