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ዓባይን ለማልማት የቸገረን ገንዘቡ ወይስ አጠቃቀሙ ጭምር? 

አምኃየስ ታደሰ  

amhayes@gmaill.com 

ማስታወሻ 

ይኽ ከጥልቅ ፍተሻ በመነሳት ከተዘጋጀ 6ኛ ዓመቱን ያስቆጠረ ፅሁፍ ወቅታዊ የሚያደርገው ነገር ቢኖር በሚሊዮን በሚቆጠሩ ወገኖቻችን ላይ የድርቅ 
አደጋ ተጋርጦ ባለበት ወቅት ዳግም ያልተለመደ ድምፅ ለማሰማት መሞከሩ ነው፡፡   ይልቁንም እንደ ኤል ኒኖ የመሳሰሉት የመቀጠል አዝማማያ ያላቸው 
ከባቢያዊ ተፅዕኖዎችን ለክስተቱ ብቸኛ ተጠያቂዎች ከማድረግ የሚመነጨው አመለካከት ችግሩን ከሥረ-መሠረቱ ለማስወገድ ስለማያስችል ፅሁፉ 
ለመፍትሄው የሚያመላክተው ወደ ሌላ አቅጣጫ ነው፡፡  ምክንያቱም ቤት ውስጥ የጣለውን ቁልፍ ወደ መንገድ ወጥቶ ለምን እንደሚፈልግ ሲጠየቅ 
«እዚህ ብርሃን ስላለ ነው» የሚል መልስ እንደሰጠው ግለሰብ የውስጡን ትቶ ወደ ውጪ ብቻ መማተሩ ራስን ከመደለል ያለፈ ዕርባ ይኖረዋል ተብሎ 
አይታመንምና!  የጽሁፉ ግማሽ ክፍል በሪፖርተር የተሟገት ዓምድ ከቀረበ በኋላ የካቲት 21 ቀን 2002 ዓ. ም. ህትመቱ ተቋርጦ የቀረው በምትኩ የውሃ 
ኃብት ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነትና የማስታወቂያ አገልግሎት ባቀረበው ማስተባበያ ምክንያት ነበር፡፡  እውነት በጊዜ ብዛት ስለማይቀየር ጽሁፉ ዛሬም 
ቢሆን የሚያስተላልፈው መልዕክት ካለ በሚል ለውጥ ሳይደረግበት እነሆ በአይጋ-ፎረም አማካይነት ቀርቧል፡፡  

መግቢያ 

ከ17ኛው የውሃ ኃብት ሚኒስትሮች ካውንስል ስብሰባ መልስ «ዓባይን ተጠቅመን ከድህነት ልንላቀቅ ያልቻልነው በድህነታችን» ምክንያት መሆኑን የገለጹትን 
አቶ አስፋው ዴንጋሞን ጨምሮ የናይል ተጋሪ አገራትን ተወካዮች ከጥቂት ወራት በፊት ያስተናገደችውን የአሌክሳንድርያ ከተማ የማስታውሳት አስቀድማ 
በያዘችውና ምናልባትም ከሚኒስትሩ አባባል ጋር በሚጋጭ መረጃ ጭምር ነው፡፡ ስያሜውን በተገነባበት በዚህችው የግብፅ የወደብ ከተማ ያደረገው 
የአሌክሳንድርያ ቤተ-መፃህፍት ከምድራችን ምርጥ የመረጃና የምርምር ማእከላት ተርታ እንዲሰለፍ ያስቻለው ዘመናዊ አደረጃጀት ያለው ሆኖ የምስል 
ክምችት ክፍሉ ካሰባሰባቸው የቪዲዮ ፊልሞች መካከል ደግሞ በአንድ ወቅት በአገራችን የተካሄደን የሥራ ጉብኝት ያስመለከቱ ይገኙባቸዋል፡፡ 

ከመንግስት ባለስልጣናት፣ የሕዝብ ተወካዮች፣ የውሃ ኃብትና የመስኖ ልማት ጠበብት፣ ተሰሚነት ካላቸው ግለሠቦች እንዲሁም ጋዜጠኞች የተውጣጣው 
ቡድን የወቅቱ ተልእኮ ተጋርጦብን የነበረውን የረሃብ አደጋ ግዝፈት በመታዘብ የተገደበ እንዳልነበር ከጥናታዊ ፊልሙ ለመረዳት አያዳግትም፡፡ የቡድኑ 
ዓባላት የህልውናቸው መሠረት በሆነው የዓባይ ሸለቆ ላይ ካደረጉት በሄሊኮኘተር በረራ ጭምር የታገዘ ቅኝት በመነሳት ቀደም ሲል ወንዙን ለመስኖ 
አገልግሎት አለማዋላችንን በማረጋገጥ ለመንግስታቸው የሰጡት እማኝነት ከሌሎች ጫናዎች ጋር ተዳምሮ የአገራችን መንግስት ከወንዙ ገባሮች አንዱን 
ለመገደብ የሚያስችለውን ኘሮጀክት ለመጀመሪያ ጊዜ እውን የማድረግ ውጥኑ ተቃውሞ እንዳይገጥመው የግብፅን አቋም ለማለዘቡ በምክንያትነት 
ይጠቀሳል፡፡ 10ኛ ዓመቱን እያስቆጠረ ያለው ይኸው ክስተት ስለወለደውና ኢትዮጵያን ከዓባይ ተቋዳሽ በማድረግ ፈር-ቀዳጅነቱ የሚጠቀስ የመስኖ 
ኘሮጀክት አካሄድ ርእሠ-ጉዳዬ ያደረግሁትን ጥያቄ ሊያጭርብኝ የበቃ ሲሆን የአፈፃፀም ሂደቱ የበኩሉን ምላሽ ይሰጥ ዘንድ ገጽታውን ማሳየት የግድ 
አለኝ፡፡ 

እይታ የማይስበው «ውስጣዊ» ገጽታ 

ከወንዞቻችን 90 በመቶ ያህሉ የጐረቤት አገር ሲሳይ መሆናቸውና በአንፃሩ ደግሞ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ለእለት ጉርሳቸው ከምእራባውያኑ 
ትከሻ ላይ ያለመውረዳቸው ነገር ለሚያንገበግበው ሠብአዊ ፍጡር ለመፍትሄው ያለፈው የዓለም የውሃ ቀን ትኩረቱን ወዳደረገው «የወሠን ተሻጋሪ 
ወንዞች ፍትሃዊ አጠቃቀም» ቢማትር የዋህ አይባልም፡፡ ይልቁንም ያለፈው ክረምት መቋጫ ያላደረገለት የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት እጥረት ሳይቀር 
«ከለጋሾች» ጫንቃ ላይ አለመውረዱንና የኦሞን ወንዝ የመገደቡ ውጥንም በኬንያውያን ዘንድ ጦር እስከ መስበቅ የደረሰ ቁጣ መቀስቀሱን ለሰማ ደግሞ 
ዓባይን ከማልማት ለጠንካራ የመከላከያ ኃይል ቅድሚያ ቢሰጥ አይፈረድበትም፡፡ 

በአንፃሩ ራሳችንን መመገብ ላለመቻላችን በምክንያትነት የሚቀርቡት «ከአቅም በላይ የሆኑና በአመዛኙ ውጫዊ» ደንቃራዎች ግዝፈት ካልጋረደን በስተቀር 
የበይ ተመልካችነት እጣ-ፈንታችን መሆኑን በፀጋ መቀበላችንን የሚፈታተኑ ነገር ግን ትኩረት ያልተሰጣቸው የውሃ ኃብት አጠቃቀማችን «ውስጣዊ» 
ገጽታዎች መኖራቸው እርግጥ ነው፡፡ ከወደ ውሃ ኃብት ሚኒስቴር የሚወጡ መግለጫዎች ያለመታከት የሚያወሱት በአማራ ብሄራዊ ክልል የሚካሄደው 
የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክት የአፈፃፀም ሂደት ለዚህ አብነት የሚኾን ገጽታ ያለው ይመስላል፡፡ ሚኒስትሩ፣ ምክትላቸው፣ ሚኒስትር 
ደኤታው፣ የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅና የክልሉ ባለስልጣናት ሳይቀሩ በቅብብሎሽ በሚሰጧቸው መግለጫዎች በጥቅሉ «እየተጠናቀቀ» መሆኑን እያበሰሩ 
ያሉት ኘሮጀክት «የዋናው ግድብ ግንባታ 98 ከመቶ መከናወኑን የውሃ ማስተንፈሻውና የዋናው ካናል ሙሉ በሙሉ ተጠናቅቀው ከመስኖ ልማት 
ግንባታው 35 በመቶ፣ ከተፋሰሱ ደግሞ 65 በመቶ ያኽሉ መከናወናቸውን» በሚኒስቴር መ/ቤቱ የሕዝብ ግንኙነትና የማስታወቂያ አገልግሎት ኃላፊውን 
ጠቅሶ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ታህሳስ 20 ቀን 2001 (የዘመን አቆጣጠሮች በሙሉ በአገራችን ናቸው) ሲዘግብ የኮንትራት አስተዳደር መምሪያ ኃላፊው 
በበኩላቸው «ግድቡም መጠናቀቁንና ጥቃቅን ቀሪ ሥራዎች በ1 ወር ጊዜ ውስጥ እንደሚከናወኑ፣ የመስኖ ልማቱ ደግሞ እስከ ሰኔ 2003 ሊጠናቀቅ 
መታሰቡን» መናገራቸውን ነው ጋዜጣው በመጋቢት 6 እትሙ ያስታወቀው፡፡ 

ችግሩ ከመግለጫዎቹ አንዳቸውም በአገራችን ለአርሶ አደሮች ጠቀሜታ እንዲውሉ ከታቀዱ ኘሮጀክቶች ሁሉ ሲጀመር በግዝፈቱ አቻ ያልነበረው ይኸው 
የመስኖ ውጥን በርግጥም መጠናቀቅ የነበረበትን ጊዜ አለመጥቀሳቸው ብቻ አይደለም፡፡ ዘገባዎቹ ሊገልጹት ባልደፈሩት የአፈፃፀም ሳንካ ዙርያ ጭምር 
ትኩረቱን ያደረገው የዚህ ጽሁፍ ዓላማ ደግሞ ምናልባትም ኘሮጀክቱ የሚኒስቴር መ/ቤቱን ወደፊት ባተሌ ሊያደርገው በሚችለው የምርቃት ሥነ-
ሥርአት እንኳ ሊድበሰበስ የማይገባው ድብቅ ገጽታ እንደነበረው በማስታወስ የማንቂያ ደወል ማሰማት ብቻ ነው፡፡ ምክንያቱም በተለይ በልመናና 
ለመጪው ትውልድ በምናወርሰው እዳ ሳይቀር ተጀምረው ከጐረቤት አገራት ጋር ደም ሊያቃቡን የሚችሉት ኘሮጀክቶች እኛው በፈጠርናቸውና ከአቅም 
በላይ ባልሆኑ ምክንያቶች ሳያብቡ መጠውለግ የለባቸውምና! 

በርግጥም ድህነታችን ከነበረ! 

በቅርቡ የመንግስታቱን ድርጅት (ተመድ) የዓለም የምግብ ኘሮግራም የደቡብ አፍሪካ ቢሮ መቀላቀላቸው የተገለጸውና የስልጣን ዘመናቸው ከሚመሩት 
መ/ቤት ሕልውና ጋር ያከተመው የቀድሞው የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኤጀንሲ ዳይሬክተር ስምኦን መቻሌ በአምናው የተረጂ ወገኖቻችን አኃዝ ላይ 
ማሻሻያ በማድረግ የተለመደውን «የድርሱልን» ጥሪ ከማሠማታቸው ጥቂት ወራት አስቀድሞ ነበር የውሃ ኃብት ሚኒስትሩ ለፓርላማው ባቀረቡት ሪፖርት 
በቅርቡ የደገሙትን «የውሃ ኃብታችን ከችጋር ያልታደገን ባለብን የገንዘብ እጥረት» መሆኑን መናገራቸው የተዘገበው፡፡ 

መ/ቤታቸው በተለይ ለአርሶ አደሮች አገልግሎት እንዲውል ወጥኖ ለፍሬ የበቃው አንድም ሠፊ ማለትም ከ3 ሺ ሄክታር በላይ መሬት ማልማት 
የሚያስችል የመስኖ ኘሮጀክት ክንውን በሚያዝያ 7 ቀን 2000 ሪፖርታቸውም ኾነ ዛሬ ሊጠቅሱ የማይችሉት አቶ አስፋው ዴንጋሞ ድህነታችንን 
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በመኮነን የተለመደውን ማስተባበያ ይስጡ እንጂ እውነታው ግን ከቶ ያ ብቻ አልነበረም፡፡ በርግጥም የተትረፈረፈውን የውሃ ኃብታችንን ያለማልማታችን 
ምክንያት ገንዘብ ከነበረ ከ13 በመቶ የሚልቀው ወገናችን ጦም አዳሪ መሆኑ እየተገለጸ በነበረበት ወቅት የጸደቀው የ2002 የፌዴራል መንግስቱ በጀት 
ከወትሮው ባልተለየ መልኩ የመስኖ ልማት ኘሮጀክቶችን እንደ መንገድ፣ የኃይል ማመንጫ፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግንባታ፣ ወዘተ ካሉ የመሠረተ 
ልማት አውታሮች ባነሰ ደረጃ ላይ ባላስቀመጠ ነበር፡፡ መ/ቤታቸውን የሚመለከት ተጠያቂነት የጐደለው የአፈፃፀም ችግር ከድህነታችን ያልተናነሰ 
የእድገታችን ማነቆ መሆኑን ሚኒስትሩ ቀርተው የፓርላማው ዓባላት ጠንቅቀው እንደሚያውቁ ዋቢ የሚሆነው ደግሞ በዚያው በሚኒስትሩ ሪፖርት 
የተወሳውና ዛሬም የደረሰበት እንጂ መጠናቀቂያው በውል የማይታወቀው የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክት ገጥሞት የነበረው ደንቃራ ነው፡፡ 

በአንድ ወቅት ግንባታው መጓተቱ በብዙሃን መገናኛ የተገለጸው ይኸው ኘሮጀክት በፓርላማው ተወካዮች የተጐበኘው ሚኒስትሩ «የዓለም ባንክ 
በኘሮጀክቱ ለደረሰው ኪሣራ ግንባታውን አቋርጠው ለነበሩት ቻይናውያን የሥራ ተቋራጭ ድርጅቶች ካሣ ለመክፈል በመስማማቱ ዳግም እንቅስቃሴ 
በመጋቢት ወር 2000 መጀመሩን» መግለፃቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ መጋቢት 8 ቀን 2000 በዘገበ ሠሞን ሲሆን ዝርዝሩ ላላስጨነቃቸው የፓርላማው 
ዓባላት አቶ አስፋውም ቢሆኑ የኘሮጀክቱን ትክክለኛ ገጽታ ለማሳየት መዘጋጀታቸው አጠራጣሪ ነበር፡፡ 

ገንዘብ ነክ ያልኾነ ምክንያት 

ማስረጃዎች የሚጠቁሙት የቆጋ ኘሮጀክት የመስኖ ግድብ ግንባታ ተቋርጦ የነበረው ሚኒስትሩ በጥቅምት ወር 2000 ጋዜጠኞችን ሰብስበው 
እንደተለመደው «ገንዘብ እንጂ አንዳች ሌላ ችግር የለብንም» ባሉ በጥቂት ቀናት ውስጥ መሆኑን ነው፡፡ አቶ አስፋው በዚያው መግለጫቸው ግብፅና 
ሱዳን በቅኝ ገዥዎቻቸው ጠንሳሽነት ከ4 ዓስርት ዓመታት በፊት የተፈራረሙት ስምምነት «ወሰን ተሻጋሪ ወንዞቻችንን ለማልማት የሚያስችል ድጋፍ 
ከዓለም አቀፋውያኑ የገንዘብ ተቋማት ላለማግኘታችን ደንቃራ ኾኖ ነበር» ይበሉ እንጂ ግንባታው በስልጣን ዘመናቸው የተደናቀፈው ኘሮጀክት በአመዛኙ 
ከአፍሪካ ልማት ባንክ 

(ኤዲቢ) በተገኘ ብድርና እርዳታ ሲጀመር ከቶውኑ የእርሳቸውን ለሚኒስትርነት መብቃት እንኳ ሳይጠብቅ ነበር፡፡ ይልቁንም በዓባይ ወንዝ ገባር ላይ 
የሚካሄደው ኘሮጀክት ሚኒስትሩ በመግለጫቸው «በዛቻ ትኖር እንደነበር» የጠቀሷትን ግብፅ ይሁንታ ጭምር ከማግኘትም በላይ በናይል ተጋሪ አገራት 
መካከል «የመተማመንን መንፈስ የገነባ» እስከመባል የደረሰው ገና ከውጥን ሳያልፍ ነው፡፡ የታሰበው ሳይፈጸም ቀረና በየካቲት ወር 2000 ወደ አማራ 
ክልል ላቀኑት አቶ መለስ ዜናዊ ከአካባቢው ነዋሪዎች ከቀረቡት ጥያቄዎች አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደም ሲል የብሄረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ድርጅትን 
(ብአዴን) ልደት ሲያከብሩ እግረ መንገዳቸውን የጐበኙት ከመዲናችን በ530 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምእራብ ጐጃም ዞን ሜጫ ወረዳ ውስጥ 
የተጀመረው ይኸው ኘሮጀክት ይገኝበት የነበረውን አሳሳቢ ሁኔታ የሚመለከት ነበር፡፡ 

ኘሮጀክቱ በእቅዱ መሠረት ተካኺዶ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ግድቡ በሚያቁረው እስከ 83 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚደርስ ውሃ ከ7 ሺ ሄክታር የሚልቅ 
መሬት ከዓመት ዓመት በመስኖ ማልማት በተቻለ ነበር፡፡ ሚኒስትሩ ማውሳት አይፈልጉ እንደሆን እንጂ ኘሮጀክቱ የተሰናከለው ደግሞ ከጐረቤት አገራት 
በገጠመ «ዛቻ»፣ ለማስፈጸሚያ የሚውል ገንዘብ ጠፍቶ ወይም ከአቅም በላይ በሚባል ምክንያት አልነበረም፡፡ ይልቁንም ከተመደበለት 405.2 ሚሊዮን 
ብር ውስጥ በወቅቱ ግማሽ ያህሉ ፈሶበት የነበረው የመስኖ ግድብ ግንባታ የተቋረጠው አቶ አስፋው የሚመሩት መ/ቤት የሥራ ኃላፊዎች ቸልተኝነትና 
ኘሮጀክት የማስፈጸም አቅም ማነስ ሰለባ በመሆኑ ምክንያት ሲሆን ይሆውም የተከሰተው ግድቡ መጠናቀቅ ከነበረበት ከ2 ዓመት በኋላ ነበር፡፡ 

ለመንደርደርያ ያኽል 

ከ2 ዓስርት ዓመታት የማይተናነስ ታሪክ ያለው የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክት ሲጀመር አገራችን ከተመፅዋችነት ተርታ የመውጣቷ አመላካች 
እንደሆነ ብዙዎች ተስፋ እስከ መሰነቅ ደርሰዋል፡፡ ዘ ዎል ስትሪት ጆርናል ለምሳሌ «በረሃብ አለንጋ የምትጠበሰው ኢትዮጵያ የማታ ማታ ከዓባይ ተካፋይ 
ሆነች» ያለበትን የህዳር 16 ቀን 1996 ዘገባውን የጀመረው «ታከለ ታረቀኝ የተባለው አርሶ አደር በመንደሩ ያገኛቸው መሃንዲሶች በአካባቢው 
ስለተወጠነው የመስኖ ግድብ ግንባታ ሲያበስሩት እድሜውን ሙሉ ሲናፍቅ የኖረው ውሃችንን ተጠቅመን ቤተሰቦቻችንን ያለ ኃሳብ መመገብ 
የምንችልበትን ይኽንኑ ጊዜ ነበር» ያለውን በማስታወስ ነው፡፡ 

ቆጋ መረሻውን ጣና ሃይቅ ያደረገው የግልገል ዓባይ አናሳ ገባር ሲኾን የጣና ሃይቅ ደግሞ ከዓባይ ዓመታዊ ፍሠት 7 በመቶ ድርሻ እንዳለውና የናይል 
ወንዝ ምንጭ በመኾኑ ጭምር የሚታወቅ ነው፡፡ በቆጋና ሌላ በአሁኑ ወቅት የግድብ ግንባታው የተጀመረ ርብ የተባለ ወንዞች ሸለቆዎች ላይ የመስኖ 
ልማት ቅኝት በማካሄድ የኘሮጀክት ንድፈ ኃሳብ አዘጋጅተው በ1987 የውሃ ኃብት ባለስልጣን ይባል ለነበረው መ/ቤት ያቀረቡት አክረስ ኢንተርናሽናልና 
ሻውል ኮንሰልት የተባሉ አማካሪ ድርጅቶች ናቸው፡፡ 

ኘሮጀክቱ በናይል ወንዝ ገባር ላይ ከመወጠኑም አንፃር ቢሆን ወደ ተግባር ሲሸጋገር ይህ ነው የሚባል ተቃውሞ ገጥሟል ለማለት ያዳግታል፡፡ ከሞላ 
ጐደል 85 ከመቶ የሚሆነውን የወንዞቻችንን ክምችት ተጠቅማ አገራችን ለመስኖ ለማዋል ከታደለችው 300 ሺ ሄክታር ያልሞላ መሬት 20 ጊዜ 
የሚልቀውን ይዞታዋን ያለማችው ግብፅም ብትሆን ጂኦ-ፖለቲካዊ ጠቀሜታዋ ያስገኘላትን ተሰሚነት ተጠቅማ በአንፃራዊነት ትንሽ የሚባል ግድብ 
ለማቆም በምትውተረተረው ኢትዮጵያ ላይ የከፋ ተጽእኖ ለማሳደር አለመሞከሯ በከንቱ አልነበረም፡፡ 

በ1990ዎቹ መግቢያ በተመድ እና የዓለም ባንክ አነሳሽነት የተጀመረው የናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ ድርሻ እንደተጠበቀ ሆኖ «ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍል» 
የሚለው በተለይ የአገራችን ጩኸት ጆሮ ዳባ ልበስ ላለመባሉ ተጨማሪ ምክንያቶችም ነበሩ፡፡ የአዋጭነት ጥናቱን ወጪ የሸፈነው ኤዲቢ ከኢትዮጵያ 
መንግስት ኘሮጀክቱን ተግባራዊ ለማድረግ የቀረበለትን የመዋእለ ንዋይ ድጋፍ ጥያቄ የተቀበለው በ13 ሚሊዮን ያህል ወገኖቻችን ላይ የረሃብ አደጋ 
ባንዣበበበት ወቅት ስለነበር ግብፅ ችግሩ እንደማይመለከታት ለመምሰል ካላት ምኞች አንፃር ፍላጐቷ ለውጥኑ ስኬትን ከመመኘትም በላይ ነበር፡፡ 
በጽሁፉ መግቢያ ላይ የተጠቀሰውን የግብፅ ልUካን ቡድን እማኝነት ተከትሎ በአገሪቱ የውሃ ኃብትና መስኖ ሚኒስትር የናይል ውሃ ሴክተር ሊቀመንበር 
አብደል ፋቲህ ሜታዊ «ኢትዮጵያውያን በሠቆቃ ላይ መሆናቸውን» ጠቅሰው «የጥቁር ዓባይን ሸለቆ ማልማት ካልተቻለ በአካባቢው ቀውስ መፈጠሩ 
አይቀሬ ነው» ሲሉ ለብዙሃን መገናኛ መግለፃቸው ተጠቁሟል፡፡ 

ሌላው ምክንያት ደግሞ ቆጋ ቢለማ ድህረ-ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በቀድሞዋ ሶቭየት ህብረት ድጋፍ የተገነባውን አስዋንን ጨምሮ ለግዙፍ ግድቦቿ 
ስጋት እየሆነ የመጣውን ደለል ከመቆጣጠር በተጨማሪ ግድቡ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስቀረው የውሃ መጠን ሱዳን ድንበር ከሚደርሰው የዓባይ ይዞታ 
አንድ ሺኛ (1/1,000) ያኽል መሆኑ ለግብፅ «ናይልን በጭልፋ» እንደማለት የመሆኑ ጉዳይ ነበር፡፡ 

ከውጥን ሲታለፍ 

ከቆጋ ዓመታዊ ፍሠት ክረምቱ 3/4ኛ ድርሻ ያለው ሲሆን የአካባቢው መልከአ ምድርና የወንዙ ባህርይ በስፋት ለሚካሄድ መስኖ አመቺ ሆኖ በመገኘቱ 
ነበር በዝናብ አጠሩ በርካታ ወራት መስኖን ተጠቅሞ ለማልማት የሚያስችል የውሃ ማጠራቀሚያ መገንባት ያስፈለገው፡፡ መላውን የኘሮጀክቱን የመዋእለ 
ንዋይ ፍላጐት ለመሸፈን ስምምነቱን በ1993 ከመግለጹ በፊት ባንኩ በመስክ ጉብኝት የተደገፈ የበኩሉን ጥናት በማድረግ የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት 
ኘሮጀክትን ቴክኒካዊና ማህበራዊ ፋይዳ እንዲሁም የሚያስገኘውን ከ17 በመቶ የማይተናነስ ምጣኔ ኃብታዊ ጠቀሜታ አረጋግጧል፡፡ በጥናቱ መሠረት 
ከ32 ሺ በላይ አባወራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርገው ኘሮጀክት አርሶ አደሮቹ በዓመት ከ80 ሺ ሜትሪክ ቶን በላይ ተጨማሪ በቆሎ፣ ስንዴ፣ ድንች እና 
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ሽንኩርት ለማምረት ሲያስችላቸው በቤተሰብ ደረጃም የተጠቃሚዎቹ ዓመታዊ ገቢ በወቅቱ ከነበረበት ከ4 እጥፍ በላይ አድጐ ከብር 11 ሺ እንዲልቅ 
እንደሚያስችል ተገምቷል፡፡ 

ለኘሮጀክቱ የተገኘውን 32.59 ሚሊዮን ዩኒትስ ኦፍ አካውንት ወይም ዩኤ (የባንኩ የሂሣብ መግለጫዎች የሚዘጋጁበት አኃዝ ሲኾን 1ዱ ዩኤ ከብር 10.50 
ጋር ይመጣጠን ነበር) ብድርና 1.33 ሚሊዮን ዩኤ እርዳታ አጠቃቀም ያስመለከቱ 2 ስምምነቶች ሐምሌ 12 ቀን 1993 የባንኩ መቀመጫ በሆነው አቢጃን 
ተፈርመዋል፡፡ የኢፌዲሪን መንግስት በመወከል ኮትዲቭዋር በሚገኙት የዲኘሎማቲክ ወኪላችን የተፈረመው የብድር ስምምነት በሕዝብ ተወካዮች 
ም/ቤት የጸደቀው ታህሳስ 25 ቀን 1994 በአዋጅ ቁጥር 264 ነበር፡፡ ከባንኩ ከ3 በመቶ ባነሰ የወለድ ምጣኔ የተገኘው ብድር ለኘሮጀክቱ የግንባታ 
ሥራዎች፣ አገልግሎቶችና እቃዎች ግዥ እንዲውል የታሰበ ሲሆን ተመላሽ የሚደረገውም 10 ዓመት የእፎይታ ጊዜን ባካተተ የ50 ዓመት ጊዜ ውስጥ 
ነው፡፡ 

ከኘሮጀክቱ ጋር ለተያያዙ የአቅም ግንባታ ተግባራት ከተፈቀደው እርዳታ በተጨማሪ መንግስትም ለአስተዳደራዊ ጉዳዮች፣ የጥገና ሥራዎች፣ ከይዞታቸው 
ለሚፈናቀሉ አርሶ አደሮች ካሣ፣ ወዘተ የሚያስፈልገውን ከጠቅላላ የኘሮጀክቱ ወጪ 10 በመቶ የሚሆን ድርሻውን ከ1994 ጀምሮ ባጸደቃቸው የበጀት 
አዋጆች እያካተተ ሲመድብ ቆይቷል፡፡ በመንግስትና በባንኩ መካከል ሊኖር የሚገባው ግንኙነት በብድር ስምምነቱ የተመለከተ ሲሆን ከኘሮጀክቱ 
አስፈፃሚ ማለትም በወቅቱ በከፊል ራስ ገዝና ለአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ተጠሪ ሆኖ በ1988 በአዋጅ ቁጥር 5 ተቋቁሞ የ10 ዓመት እድሜ 
ሳያስቆጥር የፈረሰው ሴራር ወይም የአማራ ዘላቂ የግብርናና የአካባቢ ጥበቃ ኮሚሽን፣ ከ1997 በኋላ ደግሞ የውሃ ኃብት ሚኒስቴር የሚጠበቁት እንደ 
የኘሮጀክት ማኔጅመንት ዩኒት ማዋቀር፣ የአካባቢ እንክብካቤና የሠፈራ ክትትል እቅድን መተግበር፣ የክንውንና የበጀት አጠቃቀም ሪፖርት ማቅረብ፣ 
የመሳሰሉት ኃላፊነቶችም በሰነዱ በዝርዝር ተመልክተዋል፡፡ 

የኘሮጀክቱ ገጽታና ሂደት 

የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክት 4 ዓበይት ክፍሎች ሲኖሩት ዋንኛዎቹ 21.5 ሜትር ከፍታ ያለው የመስኖ ግድብ ግንባታ፣ በቅብብሎሽ ውሃ 
የሚያስተላልፉ ከ95 ኪሎ ሜትር የሚበልጥ ርዝመት ያላቸው ዋናና ተከታይ ቦዮች እንዲሁም እስከ አርሶ አደሮች ማሳ ድረስ የሚዘልቁ 430 ኪሎ 
ሜትር የሚሸፍኑ ተጨማሪ የውሃ ማከፋፈያ መስመሮችን ያካተቱ የሲቪል ግንባታ ሥራዎች እንደሆኑ የኤዲቢ ባለሙያዎች ጥናታዊ ሠነድ ያስረዳል፡፡ 
ሌላው 22 ሺ ሄክታር ስፋት ባለው የአካባቢው ተፋሰስ ላይ የዝናብ ውሃን በመጠቀም የእንስሳት ኃብት፣ የአፈር እቀባ፣ የደን ልማትና እንክብካቤ 
በማካሄድ የገቢ ምንጭና የሥራ እድል በመፍጠር ላይ ሲያተኩር የተጠቃሚና አስፈፃሚ አካላትን አቅም ማጐልበትና ኘሮጀክቱን ከመምራት ጋር 
የተያያዙ የትምህርት እድሎች (15 ባለሙያዎችን በ2ኛ ዲግሪ ደረጃ ማስተማርን ይጨምራል) እና ተዛማጅ ስልጠናዎች መስጠት ቀሪዎቹ የኘሮጀክቱ 
ክፋዮች ናቸው፡፡ 

የግዥዎችንና የማማከር አገልግሎትን አፈፃፀም ያስመለከቱት በጥር ወር 1993 የተሻሻሉት መመሪያዎች የባንኩን የአሠራር ሂደት የሚዘረዝሩ ሲሆን 
ለአብነትም ዋጋቸው ከ5.5 ሚሊዮን ብር የሚበልጥ ግንባታዎችና ከ210 ሺ ብር በላይ የሚያወጡ መሣሪያዎችና ተሽከርካሪዎች ግዥ በዓለም አቀፍ 
የጨረታ ሂደት መሠረት የሚፈጸሙ መሆናቸውን መረዳት ይቻላል፡፡ የገንዘብ አጠቃቀምን ያስመለከተ ሌላ ደንብ ደግሞ ባንኩ በዓለም አቀፍ ጨረታ 
አማካይነት ለተካሄደ ግዥ ከአስፈፃሚው አካል 

በሚቀርብለት ማስረጃ መሠረት ክፍያውን ለአቅራቢው ወይም አገልግሎት ሰጪው በቀጥታ የሚፈጽምበት መንገድ መኖሩን የሚጠቁም ነው፡፡ ወደ 
ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲገባም ቻይና ጂያንዚ ኮርፖሬሽን (ጂያንዚ) የተባለው ድንበር ዘለል ኩባንያ የመስኖ ግድቡንና ተዛማጅ የመሠረተ ልማት 
መዋቅሮችን ግንባታ እንዲያከናውን የተመረጠ ሲሆን ከግድቡ ባሻገር ያለውን የመስኖ ቦይ መረብ ግንባታ በዋንኛነት የሚያከናውነው ቻይና ወተር ኤንድ 
ኤሌክትሪክሲቲ የተባለ ሌላ ሥራ ተቋራጭ ድርጅት ነው፡፡ የሲቪል ሥራውን ማስተዳደር የአስፈፃሚው አካል ኃላፊነት ቢሆንም ዝርዝር የምህንድስናና 
ጂኦ-ቴክኒካዊ ዲዛይን ከዋጋ ግምት ጋር አዘጋጅቶ ግንባታዎቹን እንዲቆጣጠር የተቀጠረው ሞቶ ማክዶናልድ የተባለ እንግሊዛዊ አማካሪ ተቋም የነበረ 
ሲሆን ተቆጣጣሪነቱ በኋላ ለአገር በቀሉ መንግስታዊ የውሃ ዲዛይንና ቁጥጥር ድርጅት ተላልፏል፡፡ 

እንደ የብድር ስምምነቱ ከሆነ በጥር ወር 1994 ተጀምሮ በ5 ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ታሳቢ ከተደረገው ኘሮጀክት ውስጥ የዋናው 
ግድብና ተዛማጅ ግንባታዎች ከሰኔ 1997 በፊት፣ ከግድቡ ባሻገር ያሉት የመስኖ ቦዮች፣ መፋሰሻውና የመሳሰሉት ደግሞ በተከታዩ ዓመት ሊገባደዱ 
ታቅዷል፡፡ በዓመታት ከተከፋፈለው የገንዘብ ፍሠት እቅድ ለመረዳት የሚቻለው ከብር 405.2 ሚሊዮን አጠቃላይ የመዋእለ ንዋይ ፍላጐት ውስጥ 94 
በመቶ ያኽሉ የ1998 የበጀት ዓመት ከመጠናቀቁ በፊት አገልግሎት ላይ መዋል እንደሚኖርበትና አገራችን ከባንኩ ማግኘት የሚገባትንም ብድርና እርዳታ 
ሙሉ በሙሉ ከሰኔ 2000 በፊት መውሰድ እንደሚጠበቅባት ነው፡፡ 

ትኩረት ያልሳበው ጉብኝት 

ሴራርም ሆነ በእግሩ የተተካው የሚኒስቴር መ/ቤት የኘሮጀክቱን አፈፃፀም አስመልክቶ በየጊዜው ማቅረብ ከሚጠበቅባቸው ሪፖርት ባሻገር ኤዲቢ 
በሚያደርው የገንዘብ እገዛ የሚካሄዱትን ኘሮጀክቶች አፈፃፀም የሚከታተልበት ተጨማሪ የአሠራር ሥርአት አለው፡፡ በዚህም መሠረት በነሃሴ ወር 1999 
የተደረገው የባንኩ ባለሙያዎች ጉብኝት ለቆጋ ኘሮጀክት በተወሰነ መልኩ ወሳኝነት የነበረው ነው ለማለት ይቻላል፡፡ ኘሮጀክቱ በእቅዱ መሠረት 
ተከናውኖ ቢሆን ኖሮ የሲቪል ግንባታ ሥራዎች ሙሉ በሙሉ ሊገባደዱ ሲገባ ከ2 ዓመት በፊት መጠናቀቅ የነበረበት የዋናው ግድብ ግንባታ 75 በመቶ 
ብቻ ደርሶ በነበረበትና ሌሎቹም መዋቅሮች በጅምር ወይም በሂደት ላይ እያሉ ነበር ጉብኝቱ የተካሄደው፡፡ የኘሮጀክቱ መጓተት ከገንዘብ ፍሠቱም አንፃር 
የሚታይ ሲሆን 92 በመቶ ያህሉ በመሠረተ ልማት ግንባታ ላይ ያተኮረ ገንዘብ እስከ 1997 ድረስ አገልግሎት ላይ ሊውል ቢገባውም ከአጠቃላይ በጀቱ 
ከ56 በመቶ የማይበልጠው ነበር ለኘሮጀክቱ በወቅቱ የተለቀቀለት፡፡  

ይበልጡንም የባንኩ ልUካን የኘሮጀክቱን ማዝገም መንስኤ በማወቅ የጋራ መፍትሄ ለመሻት ወደ ሥፍራው መጓዝን ጨምሮ የሚኒስቴር መ/ቤቱን 
ሹማምንት ደጅ እስከ መጥናት ይድረሱ እንጂ ከነአካቴው ነገሬ ሊላቸው የፈለገ መኖሩ አጠራጣሪ ነበር፡፡ መቀመጫቸውን ባህር ዳር ያደረጉት የኘሮጀክቱ 
ሥራ አስኪያጅ ሳይቀሩ የእለት ተእለት ተግባራቸው መተዳደሪያቸው የሆነውን ኘሮጀክት መምራት ቢሆንም በወቅቱ ድንበር አቋርጠው ከመጡት የባንኩ 
ባልደረቦች ጋር ለመወያየት የሚሆን «ጊዜ እንዳልነበራቸው» ነበር ችግሩን አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡት ምላሽ፡፡ እርሳቸውም ሆኑ አገሪቱን 
ወክለው ኘሮጀክቱን የማስፈጸም ከፍተኛ ኃላፊነት የተጣለባቸው ሹማምንትና የሥራ ኃላፊዎች ከውጣ ውረድ በኋላ ተጀምሮ ብዙዎች ለፍሬ 
የሚበቃበትን እለት በጉጉት የሚናፍቁት ኘሮጀክት እጣ ፈንታ በከፊልም ቢሆን በባንኩ ተወካዮች መዳፍ ውስጥ መሆኑን የመገንዘብ አቅም ወይም 
ፍላጐት እንዳልነበራቸው ነው ሁኔታውን በቅርበት ይከታተሉ የነበሩት የሚናገሩት፡፡ 

በጉዳዩ ላይ ከባለቤቱ በላይ ባለቤት መሆን ያልቻሉት የባንኩ ባልደረቦች ወደመጡበት ሲመለሱ «የዋናው ግድብ ግንባታ መጓተቱን ጨምሮ በጥቅሉ 
ኘሮጀክቱ በእቅዱ መሠረት ባለመከናወኑ እንደ መከነ እንደሚቆጠር» በመግለጽ ያቀረቡትን ሪፖርት ተንተርሶ ለችግሩ የውሃ ኃብት ሚኒስቴርን ተጠያቂ 
በማድረግ ባንኩ ለቀሪ ተግባራት መስጠት የሚጠበቅበትን ብድርም ሆነ እርዳታ ለማቋረጥ እንደወሰነ ለመረዳት ተችሏል፡፡ 

በኤዲቢ ውሳኔ እምብዛም መደናገጥ ያልታየባቸው የሚኒስቴር መ/ቤቱ የሥራ ኃላፊዎች በወቅቱ ከደሙ ንጹህ መሆናቸውን በመግለጽ ጣታቸውን 
የቀሰሩት በሥራ ተቋራጩ ላይ ነበር፡፡ እነሱ የድርጅቱ አቅርቦትና ስምሪት «ሥራውን የማይመጥን» እንደነበር ይግለጹ እንጂ ይኸው አቋማቸው የግንባታ 
ውሉ በሚፈቅደው መሠረት ወቅቱን የጠበቀና ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ የባንኩን ውሣኔ ማስቀረት ያላስቻላቸው ብቻ አልነበረም፡፡ ለደረሰው 
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መስተጓጓል ተጠያቂ የተባለውን የጂያንዚ ባልደረቦች ጸሃፊው ባነጋገረበት ወቅት የገለጹለት «ከመነሻው ያልተካተተ የለውጥና ተጨማሪ የሥራ ትእዛዝ 
እንጂ ችግሩ እንደማይመለከታቸው» ሲሆን ድርጅቱም ራሱን ለመከላከል ባስቻለው በዚሁ ምላሹ ብቻ አልተገታም፡፡ ሥራ ተቋራጩ እንዲያከናውን 
የተስማማውን የመስኖ ግድብ ግንባታ በጥቅምት ወር 2000 አቋርጧል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ጠይቆ ሊከፈለው የሚገባው 4 ሚሊዮን ያህል ብር በውሉ 
መሠረት በ84 ቀናት ውስጥ ከባንኩ ስላልተለቀቀለት ነበር፡፡ 

በእቅዱ መሠረት መከናወን ያልቻለውና ባለቤት አልቦ የሆነው ኘሮጀክት እጣ ፈንታ ተንገዳግዶ መቆም ሆነና በተፈጠረው ውዝግብ ሥራ የፈቱት 
እንግሊዛውያን የአማካሪ ድርጅቱ ባልደረቦች ወደ አገራቸው ሲመለሱ ከዓመት ከመንፈቅ በፊት ከመርአዊ ከተማ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው 
የቆጋ የመስኖ ልማት ኘሮጀክት የመጓዝ እድል የገጠመው ጅምሩን ግድብ ሊያገኘው የሚችለው ከጥቂት ቻይናውያን የጂያንዚ ባልደረቦችና በተፋሰሱ 
አካባቢ ይደረጉ ከነበሩ መጠነኛ እንቅስቃሴዎች ጋር ነበር፡፡ 

የመቋረጡ ጦስ 

የኘሮጀክቱ መቋረጥ በወቅቱ ከአጭርና ረዥም ጊዜ አንፃር የሚታዩ አንደምታዎች ነበሩት፡፡ ዋንኛው በብድር ስምምነቱ መሠረት ከጠቅላላ የመዋእለ ንዋይ 
ፍላጐት ውስጥ 41 በመቶ ድርሻ ያለው የመስኖ ግድብ ግንባታ የነበረበት ሁኔታ ሲሆን ሌላው ኘሮጀክቱን የማታ ማታም ቢኾን ለፍሬ ለማብቃት 
ከሚያስፈልገው ቀሪ የመዋእለ ንዋይ አቅርቦት ጋር የተያያዘ ነበር፡፡ ከፍታው ከ20 ሜትር የሚበልጠው የመስኖ ግድብ ¾ኛ ያኽሉ ብቻ ቢከናወንም 
በወቅቱ መያዝ ከሚገባው የውሃ መጠን ደግሞ 40 በመቶ የሚሆነውን እንዳከማቸ ነበር የተገመተው፡፡ የግድቡ ግንባታ የደረሰበት ደረጃ ቀጣዩ ክረምት 
ከመግባቱ በፊት መጠናቀቁን የግድ የሚለው በከንቱ አልነበረም፡፡  

ክረምቱ ከወንዙ ዓመታዊ ፍሠት 72 በመቶ ያህል ድርሻ ስላለው ግድቡ እስከ አፍ-ጢሙ ሞልቶ ለማየት ከ6 ወራት የበለጠ ጊዜ አልነበረም፡፡ በአንፃሩ 
የዋናው ግድብ አካላት የሆኑትና ለኘሮጀክቱ ደህንነት ዓይነተኛ አስተዋፅኦ ያላቸው የመስኖ መፋሰሻ፣ ማስተንፈሻ፣ የመቆጣጠሪያ ማማ፣ ማስቀየሻ፣ 
መሿለኪያ እንዲሁም የግድቡ ውሃ አቅጣጫውን ስቶ ተፋሰሱን እንዳያጥለቀልቅ የሚከላከለው የአጋዥ ግድብ ግንባታዎች በሙሉ በጅምር ላይ እያሉ 
ነበር እንቅስቃሴዎቹ የተቋረጡት፡፡እኚሁ አውታሮች 50 ሺ ካሬ ኪሎ ሜትር ከሚሸፍነው የተፋሰሱ ዙርያ የሚወረወረውን ጐርፍ በአግባቡ ለማስተናገድ 
ዝግጁ ስላለነበሩ ከግድቡ የመያዝ አቅም በላይ የሚሆነውን የክረምት ውሃ መቆጣጠር ስለማይቻል የሚከሰተውን አደጋ ለመተንበይ በሚያዳግት መልኩ 
አግዝፈውት ነበር፡፡  

በወቅቱ 13 ሚሊዮን ብር ያህል ወጪ ይጠይቅ የነበረው ይኸው አስጊ ሁኔታ በርግጥም የኋላ ኋላ ባይወገድ ኖሮ ለልማት የተወጠነው የቆጋ የመስኖና 
የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክት ዛሬ ከውሃ ኃብት ሚኒስቴር ታይታኒክነት ባላለፈ ነበር፡፡ በሚኒስቴር መ/ቤቱም ሆነ በክልሉ መንግስት በኩል ግድቡን 
የመታደግ ቁርጠኝነት እንደነበር ዘግይተው «መንግስት ስላደረገው ከፍተኛ ጥረት» የተናገሩት ሚኒስትር በጥር ወር 2000 አጋማሽ ወደ ኘሮጀክቱ 
መጓዛቸውን ዋቢ ማድረግ የሚቻል ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገቡት ቃል መሠረትም ለ5 ወራት የተቋረጠው ኘሮጀክት ለዳግም ግንባታ በቅቶና ዛሬ 
«ወደ መገባደድ» ከደረሰም እሰየው የሚያሰኝ ሲሆን በዚህም ፋታ የማይሰጠው ጋሬጣ ይወገድ እንደሁ እንጂ የኘሮጀክቱም ሆነ የመ/ቤቱ ፈተና ግን 
መቋጫ ላይሆን ይችላል፡፡ 

በመቀጠሉ ያልተፈታው እንቆቅልሽ 

በርግጥም መንግሥት ዘወትር ቢያወጋ የማይታክተው «የአሠራር ግልጽነት፣ ተጠያቂነት፣ ወዘተ» ሁሉንም አስፈፃሚዎች ከተመለከተ የሚኒስቴር መ/ቤቱ 
የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክትን አስመልክቶ ዳግም ሊያጤናቸውና ግልጽ ሊያደርጋቸው የሚገባ ጉዳዮች ይኖራሉ፡፡ እንደ የኮንትራት 
አስተዳደር መምሪያ ኃላፊው ከሆነ ግድቡና ጥቃቅን ቀሪ ሥራዎች በሙሉ ተገባድደው ቢሆን እንኳ በእቅዱ መሠረት ቢከናወን ከሰኔ 1998 በፊት 
መጠናቀቅ የነበረበት ነገር ግን በታህሳስ ወር 2000 ግንባታው 35 በመቶ መድረሱ ተገልጾ መጠናቀቂያው ግን ወደ ሰኔ 2003 ተራዝሟል የተባለው 
የመስኖ ልማት ተፋጥኖ አርሶ አደሮቹ የኘሮጀክቱን ፍሬ የሚያዩበትን አቋራጭ መፈለግ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ተቀዳሚ ኃላፊነት ሊሆን የሚገባው ነው፡፡ 
ምክንያቱም በሥራ ተቋራጩ አቅም ልክ በተደረገ የእቅድ ማሻሻያ ተጠቃሚዎቹ ሊቀጡ አይገባምና፡፡ 

ሚኒስትሩ «ለደረሰው ኪሣራ ካሣ ተከፍሎ» ግንባታው መቀጠሉን መናገራቸው የኘሮጀክቱ መጓተት ከቻይናውያኑ ሥራ ተቋራጮች ጫንቃ ላይ 
መውረዱን ነው የሚያሳየው፡፡ ታዲያ ለችግሩ ተጠያቂ ማን ነው ሊባል ይችል ይሆን? ደረሰ የተባለውስ ኪሣራ ለመሆኑ ምንድን ነው? ማንስ አደረሰው? 
የካሣው መጠንና ምንጩስ? የ4 ሚሊዮን ብር ክፍያ መዘግየት ደግሞ በራሱ ጂያንዚ ቀድሞ የገባውን ውል ጭምር እንዲያፈርስ ስለሚያስችለው ወደ 
ግንባታ ዳግም ሲገባ የተፈረመው የማሻሻያ ስምምነት የዋጋ ጭማሪ አስከትሎም ከሆነ ዝርዝሩ ሊገለጽ ይገባል፡፡ 

የገንዘብ ነገር ከተነሳ የኘሮጀክቱ የፋይናንስ አጠቃቀም ተጨማሪ ጥያቄ የሚያጭር ገጽታም ነበረው፡፡ በታደሰ ወልደገብርኤልና ጓዶቹ የተመሰከረላቸው 
የሂሳብ አዋቂዎች የኦዲት ሪፖርት መሠረት ኤዲቢ በቆጋ ኘሮጀክት አፈፃፀም ባለመደሰት ድጋፉን ሲነፍገው ከተያዘለት በጀት ውስጥ 228.72 ሚሊዮን 
ብር ብቻ ተለቆለት እያለ ነበር፡፡ ከዚህም ውስጥ 100 ሚሊዮን ብር የሚጠጋው በ1999 የተገኘ ሲሆን ለኘሮጀክቱ ከደረሰው ገንዘብ ውስጥም በትክክል 
ወጪ ተደርጐ የነበረው ከ190 ሚሊዮን ብር እንደማይበልጥ በኦዲተሮቹ የተረጋገጠው የሂሳብ መግለጫ ይጠቁማል፡፡ 

ከዚሁ በመነሳት የምንረዳው የባንኩ ውሣኔ ፀንቶ ኘሮጀክቱ ሊጠናቀቅ የታሰበው ከሌላ ምንጭ በሚገኝ ገንዘብ ከሆነ (ለደረሰው ኪሣራ ካሣ የከፈለው 
የዓለም ባንክ መሆኑ በመገለጹ) አገራችን ማግኘት ከሚገባት ብድርና እርዳታ ውስጥ 176.48 ሚሊዮን ብር ወይም ከአጠቃላይ የኘሮጀክቱ ወጪ 44 
በመቶ ያኽሉን ልታጣ የመብቃቷን ጉዳይ ነው፡፡ ታዲያ ይኸው ገንዘብ ከየት ተገኝቶ ይሆን የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክት መከናወን 
የቀጠለውና ሊጠናቀቅ የታቀደው? 

ከአፍሪካዊ መጠሪያው በተቃራኒ ባለቤትነቱ በአመዛኙ የምእራቡ ዓለም ጥቂት የበለፀጉ አገራት በሆነው ኤዲቢ ዘንድ የገንዘብ ችግር አይታሰብምና 
(ለምሳሌ በአሁኑ ወቅት በአገራችን በቁጥር 25 ለሚደርሱ ኘሮጀክቶች በማድረግ ላይ ያለው ድጋፍ ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር መድረሱና ለገርባ ሚድሮክ 
የሲሚንቶ ፋብሪካ ግንባታ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ብድር ለመስጠት መስማማቱ ተገልጿልና) የሥራ አስፈፃሚዎቹ ልብ ራርቶ ባንኩ ቀሪ ድርሻውን 
ለመሸፈን ከወሰነም አንድ እመርታ ሊባል ይችል ይሆናል፡፡ እንዲያም ሆኖ ከሰኔ 2000 በኋላ ከባንኩ ለኘሮጀክቱ የሚለቀቅ ገንዘብ በመቀጮ 
(ኮሚትመንት ፊ) እንደሚታጀብ የብድር ስምምነቱ እንደሚገልጽ እዚህ ላይ ልብ ይሏል፡፡ የኘሮጀክቱ መስተጓጐል ጥፋቱ መሆኑን አምኖ ባንኩ 
በመቀጮው ላይ ምህረት ካላደረገ በስተቀር ይህንንስ ማን እንዲከፍለው ይሆን የታሰበው? 

በአንፃሩ ኤዲቢ በቀድሞ አቋሙ ከፀናና በቆጋ ኘሮጀክት አማካይነት በጣት ከሚቆጠሩት የባንኩ ቀጥተኛ የበጀት ድጋፍ ተጠቃሚዎች ተርታ ለመሰለፍ 
የበቃንበት ይኸው እድል ካመለጠን እጅግ የሚጸጽት ይኾናል፡፡ ኢትዮጵያ የተጠቀሰውን ድጋፍ ልታገኝ የበቃችው በባንኩ ከፍተኛ የወለድ መጠን 
የመበደር አቅም የሌላቸውን አገራት በአነስተኛ ወለድ እንዲጠቀሙ ለመርዳት በተቋቋመው የአፍሪካ ልማት ፈንድ (ኤዲኤፍ) አማካይነት ነበርና፡፡ 

የሠበብ አሥባብ ጋጋታ 

ቢያንስ ላለፉት 2 ዓመታት በሙሉ አቅሙ አገልግሎት መስጠት የነበረበትን የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክት በእቅዱ መሠረት አለመከናወን 
ሊያስተባብሉ የማይችሉት የውሃ ኃብት ሚኒስቴር ባለስልጣናት ለዚህም ምክንያት ያሏቸውን በየፊናቸው መደርደርን መርጠዋል፡፡ ሚኒስትሩ «ራሱን 
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የቻለ ችግር ያለበትና በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሠረተ» ነበር የሚሉት ኘሮጀክት የተቋረጠው «በጥቅሉ 52 በመቶ ያህሉ ብቻ ተከናውኖ» በነበረበት ወቅት 
መሆኑን አልካዱም፡፡ ክንውኑ ከእቅድ በታች ሊሆን የቻለው ደግሞ «ከመ/ቤታቸው ስልጣን ውጪ» ናቸው ባሏቸው የሚከተሉት ምክንያቶች ነው፡፡ «... 
ግድቡ አበዳሪው ድርጅት ክፍያ ባለመፈጸሙ ከጥቅምት እስከ መጋቢት 10 ቀን 2000 ድረስ ግንባታው በመቋረጡ፣ ... የመስኖ ግንባታው በሥራ 
ተቋራጩ የአቅም ውስንነት ምክንያት፣ ... የ45 ኪሎ ሜትር መንገድና አነስተኛ ህንፃዎች ደግሞ የሥራ ተቋራጭ ቅጥር ሂደት ከታሰበው ጊዜ በላይ 
በመውሰዱ ... » እንደሆነ በመዘርዘር አቶ አስፋው ከኘሮጀክቱ ክፍሎች የአንዳቸውም እንቅስቃሴ እንደታሰበው አለመጓዙን መናገራቸው ነው 
የተዘገበው፡፡ 

ምክንያቶቹ ለፓርላማው ዓባላት ምን ያህል አሳማኝ ሆነው እንደተገኙ ባይታወቅም ቀድሞውኑ ከሰኔ 1997 በፊት መጠናቀቅ የነበረበት ግድብ እስከ 
2000 ድረስ እንዴት ሊዘገይ ቻለ? ባንኩስ በምን ምክንያት ክፍያ ሳይፈጽም በመቅረቱ ነው ሥራ ተቋራጩ ግንባታውን ያቋረጠው? ቀድሞውኑ 
ለግምገማ የመጡትን የባንኩን ባለሙያዎች በአግባቡ ማስተናገድና ኤዲቢ ገንዘብ ላለመልቀቅ ሲወስንም ግንባታው እንደሚቋረጥ እየታወቀ ዘግይቶ 
ከመሯሯጥ ይልቅ ሌሎች አማራጮችን በወቅቱ መፈለግ አይቀልም ነበር ወይ? የሚሉት ጥያቄዎች መነሳታቸው ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

እንዲሁም ለክንውኑ 4 ዓመታት የተያዘለት ግድብ ለ5 ወራት መቋረጥ ከሩብ የሚልቀው ግንባታው ለመዘግየቱ ዓይነተኛ መንስኤ ሊባል ይችላልን? 
ከሆነስ ለ1 ዓመት የዘለቀው ዳግም ግንባታ ከተቋረጠበት ጊዜ በእጥፍ ከመብለጡ አንፃር የታየው ለውጥ የተደረሰበትን መደምደሚያ ለማጠናከር 
የሚያስችል ነው? የሚሉትም በሚኒስትሩ ሊመለሱ የሚገባቸው ናቸው፡፡ ውል ማቋረጥና ካሣ ሊጠይቅ የሚገባው የኘሮጀክቱ አስፈፃሚና ባለቤት ወይስ 
የመስኖ ግድቡን ያጓተተው የሥራ ተቋራጭ? ደግሞም በዋንኛዎቹ የሥራ ተቋራጮች ቅጥር ወቅት ያልተከሰተ መጓተት በመንገድና አነስተኛ ህንፃዎቹ 
የግንባታ ሥራ ተቋራጭ መረጣ ላይ ሊከሰት የቻለው ሥራውን የሚመጥን ሥራ ተቋራጭ ጠፍቶ ወይስ በሌላ ምክንያት? በጥቅሉ እኝህን መሠል ችግሮች 
በርግጥም «ከሚኒስቴሩ ስልጣን ውጪ» ናቸው የሚለውን ድምዳሜና ራስን ከተጠያቂነት ነፃ የማድረግ ማስተባበያ ተአማኒ የማድረጋቸውን ፍርድ 
ለአንባብያን በመተው ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ወደተሰጠ ሌላ ሠበብ ልሸጋገር፡፡ 

ከሚኒስትሩ መግለጫ 1 ዓመት በኋላ የኮንትራት አስተዳደር መምሪያ ኃላፊው ይዘው የቀረቡት ምክንያት እውነትነት ከነበረው ለፓርላማው ሊቀርብ 
በተገባው ነበር፡፡ ማንነቱ ያልተገለጸው ሥራ ተቋራጭ «350 ሚሊዮን ብር የሚገመተውን ግንባታ ለማከናወን የተዋዋለው በ206 ሚሊዮን ብር እንደሆነ፣ 
... ይኽም ሥራውን ለማካሄድ እንዳላስቻለው፣ ... በውሉ መሠረት እርምጃ መውሰዱ ደግሞ ከቻይና መንግስት ጋር ያለንን ግንኙነት እንዳያሻክር ታስቦ 
በሚኒስትሩ አማካይነት አምባሳደሩን እስከማነጋገር የደረሰ አማራጭ መሞከሩ፣ ... እንግሊዛዊው የአማካሪ ድርጅትም ሥራ ተቋራጩን የመጐትጐት ችግር 
እንደነበረበትና በኋላም በአገር በቀሉ ተቆጣጣሪ ተቋም መተካቱ፣ ... » ናቸው በኘሮጀክቱ አፈፃፀም ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ያሳደሩት፡፡ 

ሚኒስትሩ ትዝ ያላሏቸውን ምክንያቶች በመደርደር ያላቆሙት መምሪያ ኃላፊ አስተያየታቸውን የቋጩት ደግሞ ከመንግስት በተመደበ በጀት 90 ሺ 
ሄክታር መሬት ለማልማት ታስቦ በአዋሽ ወንዝ ላይ ከተጀመሩት የተንዳሆና የከሰም የመስኖ ግድቦች ውስብስብነት አንፃር ሲታይ የቆጋ ኘሮጀክት በጥቅሉ 
«ቀላል የሚባል» እንደሆነና »የውሃ ዲዛይንና ቁጥጥር ባለስልጣንም እኚህኑ ግዙፍ ግንባታዎች ሳይቀር የማማከር አቅም እንዳለው» በሚገልጽ አስቂኝ 
አባባል ነው፡፡ የእርሳቸውም ሠበቦች ቢሆኑ ከጥያቄ ነፃ ሊሆኑ አይችሉም፡፡ 

በብድር ስምምነቱ መሠረት ለሲቪል ግንባታ ሥራዎች በአጠቃላይ የተመደበው ከ27 ሚሊዮን ዩኤ ወይም 283 ሚሊዮን ብር አለመብለጡና ብር 166 
ሚሊዮን የሚጠጋው ከፍተኛ ገንዘብ የተያዘው ደግሞ ለዋናው ግድብ ሆኖ እያለ 350 ሚሊዮን የሚለው አሃዝ ከየት የመጣ ይሆን? ሚኒስትሩ በአቅም 
እጥረት ተጓተተ ያሉት የመስኖ ግንባታው በርግጥም ለብቻው 350 ሚሊዮን ብር ተመድቦለት ከሆነ ከኘሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት የሚተርፈው ብር 55 
ሚሊዮን ብቻ ነበር ማለት ነው ለዋናው ግድብ፣ ለተፋሰሱ ልማት፣ ለመንገድና ህንፃ ግንባታዎች፣ ለአማካሪ ድርጅቱ ክፍያ፣ ለተፈናቃይ አርሶ አደሮች 
ካሣ፣ ለአቅም ግንባታ ተግባራት፣ ለተሽከርካሪና የመሳሰሉት ግዥዎች፣ ለአስተዳደራዊ ወጪዎች፣ ወዘተ ተደልድሎ የነበረው? 

ከመሃንዲስ ግምቱ በርግጥም 41 በመቶ ዝቅ ባለና ግንባታውን በማያስጨርስ ገንዘብ ውል ለፈጸመ ሥራ ተቋራጭ የአማካሪ ድርጅቱ ጉትጐታ ወይም 
በሌላ መለወጥ በኘሮጀክቱ አፈፃፀም ላይ የሚፈይደው ምን ነገር ይኖራል? ለዚያውም እንዲታገዝ የተፈለገው አስፈፃሚ ለችግሩ መፍትሄ ያላመጣ 
«ዲኘሎማሲያዊ አማራጭ» እየፈለገ ባለበት ሁኔታ! ለመሆኑ በአገራችን እንደ አሸን ከፈሉት ቻይናውያን ድንበር ዘለል ሥራ ተቋራጮች መካከል በቆጋ 
የተቀጠረው ምን የተለየ ነገር ኖሮት ይሆን ለዚያውም ከቻይና መንግስት የገንዘብ ድጋፍ ለማያገኝ ኘሮጀክት የሚኒስቴር መ/ቤቱ የገባውን የግንባታ ውል 
ከማስፈጸም ይልቅ ፖለቲካዊ ልምምጥ አቋራጭ ሆኖ ያገኘው? 

ገንዘብ አልተከፈለኝም በሚል ግንባታውን ያቋረጠው ሥራ ተቋራጭስ መብቱን ማስከበርን ማስቀደሙ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ በተቃራኒ የአገራቱ 
መንግስታት ግንኙነት ቁብ ሳይሰጠው ቀርቶ ወይስ የሚጠቅመውንና የሚጐዳውን ጠንቅቆ በማወቁ? ይልቁንም ውል ፈጽመው የሚገነቡትን መንገድ 
በማጓተታቸው ውላቸው ተሰርዞ ኘሮጀክቶችን ስለተነጠቁ ለዚያውም የአገር ውስጥ ሥራ ተቋራጮችና በሌላ በኩል ደግሞ በገንዘብ ምክንያት ቻይና 
ታግተው ስለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ነጋዴዎች የሚኒስቴር መ/ቤቱ ሹማምንት አልሰሙ ይሆን? 

በመጨረሻም ለግንባታው ከእቅዱ ያልተናነሰ ተጨማሪ ጊዜ የጠየቀው የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት ኘሮጀክት በርግጥም ለውሃ ኃብት ሚኒስቴር 
እንዲህ «ቀላል» ከሆነ ውስብስብ የተባሉት የተንዳሆና የከሰም ግድቦች ግንባታ ጭራሹኑ ላይጠናቀቅ ይችላል ብሎ መደምደም ስህተት ሊባል ይችላን? 
የውሃ ዲዛይንና ቁጥጥር ድርጅት በርግጥም ብቃቱ የተመሰከረለት ከሆነ ቀድሞው  ለቆጋ ኘሮጀክት እንግሊዛዊ አማካሪ መቅጠር ለምን አስፈለገ? 
የተቆጣጣሪው መተካትስ የመስኖ ግንባታውን መጠናቀቂያ ወደ 2003 አራዝሞ ከማቀድ ባለፈ በኘሮጀክቱም ሆነ በሥራ ተቋራጩ አፈፃፀም ላይ 
ያመጣው ጉልህ የሚባል ለውጥ ስለመኖሩስ የሚኒስቴር መ/ቤቱ ምን ምላሽ ይኖረው ይሆን? 

ምክንያት ለመጨመር ያኽል 

ለተጠቃሚ አርሶ አደሮቹ የሚፈይደው ነገር ባይኖርም የሚኒስቴር መ/ቤቱን በሠበብ ማገዝ ከተፈለገም ከቆጋ ኘሮጀክት ጋር ሊያያዙ የሚችሉ ተጨማሪ 
ጉዳዮችን ማንሳት ባልከበደ ነበር፡፡ እነ ግብፅ ልዩ ትኩረት ሰጥተው ያዋቀሩትን የመስኖ ልማት በተናጠል የሚያስተባብር አካል በአገራችን አለመኖር፣ 
ሴራርንም ሆነ በትግራይ ብሄራዊ ክልል ተመሳሳይ እጣ ፈንታ ሊገጥመው እንደሚችል የሚገመት መንትያውን (ሳርት) ያለ ጥናት ማቋቋም ወይም 
ማፍረስ፣ ይህም የሚያስከትለውን መስተጓጐል አለማጤን፣ በውሃ ኃብት ዘርፍ በየጊዜው የሚደረግ የመዋቅርና የኃላፊዎች ለውጥ የመሳሰሉትን ለአብነት 
መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

በተጨማሪም የፊዴራል መንግስቱ አስፈፃሚ አካላት ከክልል አቻዎች ጋር የሚኖራቸው የሥራ ግንኙነት ግልጽነትና የኃላፊነት ወሰን፣ በከፍተኛ መዋእለ 
ንዋይ ለሚካሄዱ ኘሮጀክቶች በሚመለከታቸው የፓርላማው ቋሚ ኮሚቴዎችም ሆነ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽ/ቤት ወይም ሌሎች አካላት አማካይነት 
መደበኛ ክትትል አለማድረግ፣ ኘሮጀክቶችን በገንዘብ ከሚደግፉ ተቋማት ጋር የተያያዙ መመሪያዎችና ቅድመ ሁኔታዎች፣ ከዲዛይን ወይም ተፈጥሯዊ 
አካባቢና ማህበራዊ ገጽታዎች የሚመነጩ ችግሮች፣ የሥራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎች፣ አቅራቢዎች፣ ወዘተ ተፅእኖዎች፣ ከሕዝብ የሚቀርቡ ቅሬታዎች 
የሚስተናገዱበት መንገድ (ለምሳሌ የደቡብ አፍሪካ ኘሬዝዳንት የነበሩት ታቦ ምቤኪ በፓርቲያቸው ልሳን አማካይነት በየሳምንቱ ለሚቀርብላቸው ጥያቄ 
የሚሰጡትን መልስ መጥቀስ ይቻላል) አለመቀየስ እና ሌሎችንም ማንሳት አይከብድም፡፡ ሠበብ በርግጥም ከጠቀመ፡፡ 

ይህን እንጂ እንዲህ ዓይነቶቹ በአፅንኦት መፈተሽ የሚገባቸውና በማንኛውም ኘሮጀክት አፈፃፀም ላይ አሉታዊ ተፅእኖ ማሳደር የሚችሉ ተደራቢ 
ምክንያቶች በተለይ በቆጋ የተስተዋለውን በአመዛኙ ከማስፈጸም አቅምና ቸልተኝነት ጋር የተያያዘ ችግር አድበስብሶ ለማለፍ የሚያስችል የመግቢያ ቀዳዳ 
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ሊከፍቱ አይገባም፡፡ ምክንያቱም በውሃ ኃብት ሚኒስቴር ዘንድ ከግብር ከፋዩ በሚሰበሰብም ሆነ በእርዳታና ብድር የሚገኝን ገንዘብ በአግባቡ 
አለመጠቀም ወይም ኘሮጀክቶችን ማስተጓጐል በቆጋ ኘሮጀክት የተገደበ ድንገተኛ ገጠመኝ አይመስልምና፡፡ 

ቆጋ፤ ያልተለመደ ክስተት ወይስ ...? 

የቆጋ የመስኖ ልማት ኘሮጀክት ችግር ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ቁጥጥር ውጪ በመሆኑ ብንስማማ እንኳ በየካቲት ወር 1999 መጠናቀቅ የነበረበት የሃረር 
ከተማ የመጠጥ ውሃ ኘሮጀክት ከአቅርቦት ጋር በተያያዘ እሰጥ አገባ ከ13 ሚሊዮን ብር የሚልቅ ዋጋ ያለው ግብአቱ የጅቡቲ ወደብ ሲሳይ መሆኑን 
ከሰማን እነሆ ዓመት ከመንፈቅ እንኳ አልተቆጠረም፡፡ የሚያስደንቀው ከእቅዱ ከ2 ዓመታት በላይ ዘግይቶም ያልተጠናቀቀው ይኽውም ኘሮጀክት 
የሚከናወነው ከኤዲቢ በተገኘ ብድር የመሆኑ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የከተማው የውሃ አገልግሎት ኃላፊም ሆኑ የኘሮጀክቱ ሥራ አስኪያጅ ጅቡቲ 
ስለተወረሰው ንብረት «የሚያውቁት ነገር እንደሌለ» መናገራቸው መዘገቡ ጭምር ነው፡፡  እንደ ቆጋው ሁሉ ዓይናቸውን በጨው አጥበው በሃረር 
የመጠጥ ውሃ ኘሮጀክት የተፈጠረው ተመሳሳይ የክትትል ችግር «እንደማይመለከታቸው» መግለፃቸው የተዘገበው የሚኒስቴር መ/ቤቱ ሹማምንት 
ከኘሮጀክቶቹ የአፈፃፀም ሂደቶች ተሞክሮ ማግኘታቸው ብሎም ክስተቶቹ እንዳይደገሙ ስለሚወስዱት የእርምት እርምጃ ማሰብ ቂልነት ነው የሚሆነው፡፡  

የዚህ ጽሁፍ አዘጋጅ ከጥቂት ዓመታት በፊት ግብፅ ውስጥ የሕዝብ ማመላለለሻ ባቡሮች እርስ በርሳቸው ተጋጭተው ህልፈተ ሕይወትን ባስስከተለ አደጋ 
መነሻነት የአገሪቱ የትራንስፖርት ሚኒስትር ኃላፊነቱን ወስደው ሥልጣናቸውን በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ያስታውሣል፡፡ የሙምባይን የአሸባሪዎች 
ጥቃት ተከትሎ ጥቂት የማይባሉ የህንድ ባለስልጣናት ራሳቸውን ከኃላፊነታቸው ማግለላቸውም በሌሎች ዘንድ «ከአቅም በላይ ወይም ከስልጣን ውጪ» 
የሚል ማስተባበያ ከተጠያቂነት እንደማያስጥልና ይልቁንም በራስ ላይ ለመወሰን የሚያስገድድ ከፍተኛ ተፅእኖ እንደሚያሳድር የሚያመላክት የቅርብ ጊዜ 
ክስተት ነው፡፡ 

በአንፃሩ ሲነገር «ቀላል» በተግባር ሲታይ ግን የእቅድን ምንነት አጠያያቂ ያደረገው የቆጋ ኘሮጀክት ለገጠመው መስተጓጐል ሊጠየቁ የሚገባቸው የሥራ 
ኃላፊዎች በሚኒስቴር መ/ቤቱ ለተሻለ ሹመት መብቃታቸው እየተነገረ ባለበት ሁኔታ ሚኒስትሮቻችንም በፖለቲካ ታማኝነት ያገኙትን ስልጣን እንዲለቁ 
የሚያስገድድ የአሠራር ሥርአት ወይም የሞራል ግዴታ እንዲኖር አይጠበቅም፡፡ ይልቁንም ሚኒስትሩ ተቋርጦ ለነበረው የግድብ ግንባታ መቀጠል 
«መ/ቤታቸው የተጫወተውን የጐላ አስተዋፅኦ» በመዘከር ራሳቸውን ሲያወድሱም ሆነ በአንፃሩ የተፈጠሩት ችግሮች «ከሚኒስቴር መ/ቤታቸው ስልጣን 
ውጪ» መሆናቸውን ሲያስረግጡ የማንንም ገለልተኛ ወገን ምስክርነት ሳያሻቸው ነው፡፡ 

ከዚህም አንፃር ተጠያቂነት ጉዳያቸው ያልሆነው የውሃ ኃብት ሚኒስቴር ሹማምንት «ውስጣዊ» ገጽታቸውን ሸፍነው ዛሬም «ከምእራባውያኑ እርጥባን 
ላለመላቀቃችን ተጠያቂው ድህነታችን ነው» በሚለው ጊዜ ያለፈበት ዝማሬ ሲያደነቁሩን ሰምተን እንዳልሰማ ልንሆን አይቻለንም፡፡ ምናልባትም 
የምናወጋው በቸልተኝነት ስለተጓተተ የመስኖ ኘሮጀክት ወይም ሊባክን ስለነበረ ገንዘብ ብቻ አይደለም፤ በዚሁ ምክንያት ጭምር እየቀጠለና አልፎ 
ተርፎም እየተባባሰ ስላለ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን እርዛትና ህልፈተ ሕይወት ጭምር እንጂ! 

ከጨለማው ዘመን እምብዛም አልራቅን ይሆን? 

ፈርኦኖች ናይልን ተከትለው ፒራሚዶቻቸውን ከገነቡ ጊዜ አንስቶ በተለይ ግብፆች ዓባይን አንጡራ ኃብታቸው አድርገው እስከመቁጠር ሲቃጣቸው 
ኢትዮጵያ በአንፃሩ ከችጋር ጋር ያላት ቁርኝት የምእተ ዓመታት እድሜ ማስቆጠሩን ከታሪክ መዛግብት መረዳት አያዳግትም፡፡ አወዛጋቢው እንግሊዛዊ 
የሥነ-ሕዝብ ጠቢብ ቶማስ ማልተስ ከ2 መቶ ዓመታት በፊት በፃፈው ዘ ኤሴይ ኦን ዘ ኘሪንሲኘል ኦፍ ፖኘዩሌይሽን በተሰኘ መጽሃፉ የዓባይን ምንጭ 
በማግኘቱ የሚታወቀውን ጄምስ ብሩስ የጉዞ ማስታወሻ በማጣቀስ የወቅቱን የአገራችንን ገጽታ ሲያስቀምጥ «ብሩስ በሰሜኑ ክፍል ሲዘዋወር 
ቤተሰቦቻቸውን መመገብ ያቃታቸው እናቶች የገዛ ልጆቻቸውን የባርያ ነጋዴዎች እንዲወስዱላቸው ሲማፀኑ እንዳስተዋለ» ማስፈሩን በማስታወስ ጭምር 
ነው፡፡ 

የአፄ ምንሊክን ንግስና የተከተለው ረሃብም «ወላጆች ልጆቻቸውን እስከመብላት እንዲደርሱ ማስገደዱን፣ እንሳሮ ከተባለው አካባቢም አንዲት ሴት 7 
ህፃናትን በላች ስለመባሉ» በንጉሱ ውሎ ዙርያ የሚያጠነጥኑት የታሪክ መፃህፍት ይተርካሉ፡፡ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን በበቃንበት በአሁኑ ወቅት ሳይቀር 
አዝመራው ሠመረ ተብሎም ከ5 ሚሊዮን የሚልቁት ዜጐቻችን ጦም ሲያድሩና አስከፊው የ1977 ድርቅም የ1 ሚሊዮን ያህል ወገኖቻችንን ሕይወት 
ሲቀጥፍ እጃችንን ለምፅዋት ከመዘርጋት ባለፈ ዝምታን ልንመርጥ የተገደድነው ከችጋር ሊታደጉን የሚገባውን ዓባይንና መሠሎቹን መግራት ባለመቻላችን 
ብቻ ነው፡፡  

«የመሬት ይዞታ የግል ሊኾን ይገባዋል» በሚል አቋማቸው የሚታወቁት ደሳለኝ ራህማቶ በሰኔ ወር 1991 ባዘጋጁትና የውሃ ኃብት ልማትን ከዘላቂነት እና 
አሳታፊነት አንፃር በቃኙበት ጥናታዊ ጽሁፍ በስፋት ወይም ከ3 ሺ ሄክታር በላይ መሬት ለማልማት ታቅደው ከሚካሄዱ የመስኖ ኘሮጀክቶች ጋር 
የተያያዙ በርካታ ሕፀፆችን የዘረዘሩ ሲሆን ከመካከለኛና አነስተኛዎቹ መሠሎቻቸው ጋር ሲነፃፀር በሄክታር ከ5 እስከ 10 እጥፍ የሚልቅ የልማት ወጪ 
የመጠየቃቸው ጉዳይ አንዱ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ 

ከሚያለማው የመሬት ስፋት አንፃር ሲታይ «አንድ ለእናቱ» ሆኖ የተጀመረው የቆጋ ኘሮጀክት የገጠመው ችግር ግን ከቶውኑ የተጋነነ የልማት ወጪ መሆኑ 
አልተረጋገጠም፡፡ የዓባይን ጥፋት እንጂ የልማቱ ተጋሪ መሆን ያልቻልነው ኢሕአዴግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የፖሊሲ ምላሽ ባደረገው «የግብርና 
መር ኢንዱስትሪያዊ ልማት» በስፋት የሚካሄዱ የመስኖ አውታሮች ስትራቴጂያዊ ትኩረት ባለማግኘታቸው አይደለም፡፡ ጀምረን ዳር ማድረስ በተሳነን 
የቆጋ የመስኖ ልማት ኘሮጀክት አማካይነት ወሠን ተሻጋሪ ወንዞቻችንን የማልማት ፍላጐት እንጂ አቅም እንደሌለን ልናስረግጥ የበቃነው የውሃ ኃብት 
ሚኒስቴር ደጋግሞ እንደሚነግረን ባለብን «የገንዘብ እጦት» ወይም «ከዓባይ ተጋሪ አገራት ዛቻ» ገጥሞንም አልነበረም፡፡  

ጥቂት በማይባሉት በአገራችን የሚካሄዱ ኘሮጀክቶች ጭምር ሊስተዋል የሚችለው ከአስፈፃሚ አካላት የአቅም ውስንነትና ቸልተኝነት ጋር የተያያዘ 
መስተጓጐል ባሻገር የቆጋ የመስኖና የተፋሰስ ልማት እንደታሰበው ሊጓዝ ያልቻለው በኘሮጀክቱ ዙርያ የሚገኙ ስግብግብ ግለሰቦች ፈፀሙት በተባለ 
«የተቀናበረ የካሣ ሙስና» ጭምር መሆኑን አንዳንድ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ዝርዝሩን ማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በሌላ ዝግጅት ለመመለስ ይረዳኝ 
ዘንድ መንደርደርያ የሚሆነኝን በመቀንጨብ የምሰናበተው የኘሮጀክቱ የአፈፃፀም ገበና ተዳፍኖ እንዳይቀር ከመመኘትም በላይ ጥቆማና መረጃ በመስጠት 
ለተባበሩኝና፤ ያለነርሱ አስተዋፅኦ እውን ሊሆን በማይችለው ጽሁፌ የሚታይ ግድፈት ቢኖር ግን ጨርሶ የማይመለከታቸውን የኘሮጀክቱ አካባቢ 
ነዋሪዎች፣ የመንግስታዊ ድርጅቶችና ሌሎች መ/ቤቶች ባልደረቦች ሁሉ በተጠቃሚ አርሶ አደሮቹ ሥም ማመስገንን ሳልዘነጋ ነው፡፡ 

«ዛሬ እንደ ሀጥያተኛ የሚቆጠሩት ... ተፈናቃይ አርሶ አደሮች ይህ ሁሉ በደል እየደረሰባቸው ያለው ... መንግስት የፈቀደላቸውን የካሳ ገንዘብ በስርአቱ 
ማግኘት ይገባናል ብለው ... ድምፃቸውን ስላሰሙ ብቻ ነው ... » የሚሉት ራሳቸውን «የሜጫ (የቆጋ ኘሮጀክት የሚገኝበት ወረዳ) አካባቢ ምሁራን» ሲሉ 
የጠሩት ወገኖች ናቸው፡፡ መጋቢት 10 ቀን 1999 በአድራሻ ለውሃ ኃብት ሚኒስትር ደኤታ ለአቶ አዱኛ ጀቤሳ የፃፉት ቅጂው በአካባቢው የተበተነው 
ይኸው የአቤቱታ ደብዳቤ የሚያወሳው በኘሮጀክቱ ምክንያት ከይዞታቸው ለተፈናቀሉ አርሶ አደሮች ስለተፈፀመ አጠያያቂ የካሣ ክፍያ ሲሆን ይኸው 
«ሠሚ አልቦ የጐዣሞች ዋይታ» የውሃ ኃብት ልማት ኘሮጀክት አፈፃፀማችን «ውስጣዊ» ገጽታ ተጨማሪ ዋቢ ከመኾኑ አንፃር ይኸ ጽሁፌ ለአንባብያን 
ከደረሰልኝ ቀሪውን ወደ ፊት ለማቅረብ ቃል እገባለሁ፡፡ 


