
የታላቁ ህዳሴ ግድባችን ግንባታ በፀረ-ሰላምና ፀረ-ልማት ተላላኪ ኃይሎች 

አይደናቀፍም!! 

በከላሊ ደሳለኝ (ከብኢኮ) 10-17-16 

በዓለማችን ቀደምት ከሚባሉት የስልጣኔ ማዕከላት አንዷ የነበረችው ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚ ህዝቦቿ የድህነትና 

ኃላቀርነት ሰለባ ሆነው በችግር የሚማቅቁባት ምድር እስከመሆን የደረሰችበት ጊዜ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ 

ለዘመናት በዘለቀው ኢ-ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ፈንታ የህዝቦች ብዙኃነትን ያከበረ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባ 

ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የከፈለት መስዋዕትነት ግቡን መምታት ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡ በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

መንግስታችን የተቀየሱ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የቀና መንገዱ ፋና ወጊዎች ሆነዋል፡፡ በመሆኑም ሀገራችን ህዝቦቿ 

በገነቡት አዲስ ስርዓት መሪነት ለተከታታይ ሁለት አስርት ዓመታት እያስመዘገበቻቸው የሚገኙ ዙሪያ-መለስ ስነ-

ቁጠባዊ እምርታዎች በሌሎች ታዳጊ ሀገራት ጭምር በተምሳሌትነት ይጠቀሳሉ፡፡    

ላለፉት የሰላምና የዴሞክራሲ ዓመታት የተመዘገቡ ተጨባጭ ለውጦች ያስከተሉት የውስጥ ጥንካሬአችን የደረሰበት 

ደረጃ በአሁጉር አቀፍና አለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መድረክ የነበረንን ተደማጭነት እንዲልቅ አስችሎናል፡፡ በተይለይም 

በቀጠናችን የውጥረት ሰበብ ተደርጎ ይወሰድ በነበረው የናይል ተፋሰስ ፍትሀዊ አጠቃቀም ለማስፈን የተገደረገው ትግል 

ኢትዮጵያውያን የከፈቱት አዲስ የትብብር ምዕራፍና አብሮ የመልማት መልካም ጅምር ነው፡፡ በታላቁ አባይ ወንዛችን 

የመጠቀም መብታችን የተነፈግንባቸውን እልፍ ዘመናት በቁጭት በመመልከት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ 

ፕሮጄክት መገንባት መጀመራችን በታላቁ መሪ ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ይፋ ሲደረግ የዳግም ምልሰት ዘመናችን 

የተበሰረ ያህል ስሜት መፍጠሩ ይታወሳል፡፡    

በአንፃሩ ደግሞ ህዝባችን ለፕሮጄክቱ ያለውን ድጋፍ ሲገልፅ ከዳር እስከዳር መነሳሳቱን ያህል የዚህ ብልህ ህዝብ 

የማንነት አሻራ ለማጠልሸት ጥቂት የውስጥም ሆነ የውጭ ኃይላት ግንባር መፍጠራቸው አልቀረም፡፡ ሆኖም ህዝባችን 

ማናቸውንም የውጭ ድጋፍና ጣልቃገብነት ሳይሻ በዕውቀቱ፣ በጉልበቱና በገንዘቡ ግድቡን መገንባት በመጀመሩ 

የአይቻልምና የተሸናፊነት መንፈስን መስበር ተችሏል፡፡ ለቀጣይም ሃገራችን የተጓዘችበትን የሰላም፣ የልማትና 

የዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጉዟችን በፀረ-ሰላምና ፀረ ልማት ኃይሎች ምክንያት ለአንድ አፍታም እንደማይቆም 

ያመላከተ ክስተት ሆኖ አልፏል፡፡    

   

የህዳሴ ጉዟችን ቀና መንገዶችና ፈተናዎች  

ሀገራችን የገናና መንግስት ባለቤት የመሆንን ራዕይ ያሰነቀ ዳሞክራሲያዊና ልማታዊ መንግስታችን የተከተላቸው 

መርሆዎች ህዝቦቻችንን ከብተና አደጋ እንደታደጉ ሁሉ ፈጣን ምጣኔ-ሀብታዊ ዕድገት፣ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት 

ያረጋገጡ አንጡራ ሀብቶቻችን ናቸው። በመሆኑም ለዘመናት የቆየው የመከባበርና የመዋደድ ባህላችን እርሾዎች 

እንደተጠበቁ ሆነው ስርዓቱ የፈጠረውን ዴሞክራሲያዊ አንድነትና የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዘላቂ የልማት 

ተጠቃሚነት የቀጣይ ህልውናችን ዋስትና መሆናቸው ልብ ሊባሉ ይገባል፡፡ የሰላም፣ የዴሞከራሲና፣ የልማት 

ችግሮቻችንን ለመቅረፍ በመንግስታችን በተቀረፁ ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎች አማካኝነትና በልማት ኃይሎቻችን 

ሁለንተናዊ ተሳትፎ ዘርፈ ብዙ ስኬቶች ተመዝግበዋል፡፡    



በአራቱም ማዕዘናት የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦችን በአንድ ላይ በቁጭት ያነቃነቀው ታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ከስርዓታችን ትሩፋቶች አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡ በዚህም ፕሮጀክቱ 

ከጅማሬው አንስቶ ከተቸረው ህዝባዊ ድጋፍ፣ በማህበረ- ኢኮኖሚያዊ ሽግግሩ ከሚኖረው ፋይዳና ካለው ታሪካዊ 

እንደምታ አንፃር በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ኢትዮጵያውያን ስራቸው ብሄራዊ ጀግኖች ያሰኛቸዋል፡፡    

የታላቁ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጄክት ስራ ግድብ የመገንባት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን 

ለዘመናት የሸበባቸውን የአይቻልም ባይነት መንፈስ ሰብረው በተባበረ ክንዳቸው በራሳቸው አቅም ታላላቅ የልማት 

ፕሮጀክቶችን መገንባት የሚችሉበት፤ በህዳሴ መስመራቸው ላይ መግባባት የፈጠሩበትን ዘመን ይዞ መጥቷል፡፡ ከዚህ 

ባሻገር የግድቡ መገንባት ለታችኛው ተፋሰስ አገራት የሚያሰጋ ሳይሆን ይበልጥ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን 

በተደጋጋሚ ሲገለፅ ቆይቷል፡፡ በዚህም በላይኛው ተፋሰስ ላይ የሚፈጠረው ትልቅ ሀይቅ ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት 

ዓመቱን ሙሉ የማያቋርጥ የውሃ ፍሰት እንዲኖር የሚያደርግና የተፈጥሮ ሚዛን የጠበቀ ስነ-ምህዳር ለመፍጠር 

የሚያመች መሆኑ በጥናት መረጋገጡ አይዘነጋም፡፡    

እውነታው ይህ ሆኖ እያለ አሁንም “ኢትዮጵያ በጥቅማችን ያነጣጠረ ፕሮጄክት እየገነባች ነው፡፡ ስለዚህ 

በተቃዋሚዎችና ፅንፈኛ ቡድኖች አማካኝነት ልናደናቅፋት ይገባል” ብለው የሚንቀሳቀሱ የውጭ ኃይላት ጉዳያቸውን 

በእጅ አዙር ለማስፈፀም ሞክረዋል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ በፀረ-ህዝብ ባህሪያቸው ለኪሳራ የተዳረጉ 

ፅንፈኞችና ውስን ቅጥረኛ ጋሻጃግሬዎቻቸው የጥፋት ተልዕኳቸውን በግልፅ ሲፈፅሙ ተስተውሏል፡፡ በአጠቃላይ 

የኢትዮጵያ ብልፅግናና ሁሉን አቀፍ ልዕልና የማይሹ ኃይላት ዋና አጀንዳ የግድቡን ግንባታ ማኮላሸት እንደሆነ ግልፅ 

ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ የፕሮጄክቱን ግንባታ የሚያስቆም አንድም ኃይል አይኖርም፡፡ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዲሴ ግድብ 

ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የገነቡትን ፌዳራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትና ያፀደቁትን  ህገ-

መንግስት ለማፍረስ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ኃይል በማውገዝ የገነቧቸው የጋራ እሴቶች ማለትም አብሮ እና ተከባብሮ 

የመኖር ባህላቸው በማዳበር ዴሞክራሲያዊ አንድነታቸው ጠብቀው የጀመሯቸውን ታላላቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችና ሌሎች 

የልማት ውጥኖች ከዳር ለማድረስ ቆርጠው ተነስተዋል፡፡     

የፀረ-ሰላምና ልማት ተላላኪ ኃይሎች ዘመቻ  

ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተባብረው ያሽቀነጠሩትን የድንቁርናና የጭቆና ቀንበር ዳግም 

ላይመለስ ዋናው ጠላታቸው የሆነውን ድህነት በመፋለም ላይ ባሉበት ሠዓት የድህነት ዘበኞች ለህዝቦች አንድነት 

ጥብቅና የቆሙ መስለው ከሚነዙት ብስባሽ ፕሮፖጋንዳና ከመሰሪ ተግባሮቻቸው የተቆጠቡ አይመስሉም፡፡ በስመ-ህዝብ 

መነገድ የጥንት ባህሪያቸው የሆኑ ፀረ-ሰላምና ፀረ-ልማት ኃይሎች ህዝቦቻችን እንደ ዓይን ብሌናቸው የሚሳሱለትን 

ህገ-መንግስታዊ ስርዓት በማጥላላት ተግባራቸው ህዝብ አንቅሮ እንደተፋቸው ሲያውቁ ልዩ ልዩ የማደናገሪያ ዘዴዎችን 

በመቀየስ ሰላማዊ ህዝባችንን መበደላቸው ቀጥለዋል። ከጥንትም ቢሆን በተካኑት ጤናማን የህዝብ ጥያቄ የመንጠቅ 

ብልጣብልጥነት ተጠቅመው ህዝብ እንደ ካሁኑ ቀደም የሚያነሳቸውን የመልካም አስተዳደርና ብልሹ አሰራሮች 

የይስተካከሉልን ጥያቄዎችን በመቀልበስ በአንዳንድ የክልሎቻችን ውስን አካባቢዎች ረብሻዎች እንዲነሱ ሌት ተቀን 

ሲሰሩ ተስተውለዋል፡፡ የህዝብ ቁጣ በሚመስል አኳኃን የተቀነባበሩት እነዚህ ረብሻዎች ከአጉል ውንብድና ያልዘለሉ 

የኪሳራ መንገዶች መሆናቸውን የተረዳው ህዝባችን የጥፋት ተልዕኳቸውን በዕንጭጩ አክሽፎባቸዋል፡፡     

የዕለቱ ዋና መልዕክት  



በፈጣን የህዳሴ ጉዟችንና በህዝቦቻችን እኩል የመልማት መብት የተከፉ ፀረ-ሰላምና ፀረ-ልማት ኃይሎች እና 

ተላላኪዎቻቸው ታላላቅ ሀገራዊ ፕሮጄክቶቻችንን የማጥላላት ዘመቻቸውን አላቆሙም፡፡ በልማት ላይ ያለውን 

ማህበረሰብ አቅጣጫውን ለማሳት በተለይ ደግሞ በመንግስታችን ያልተፈቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮችና የማስፈፀም 

አቅም ማነስ እንዲሁም የህዝብ ስልጣን ይዘው ኪራይ የሚሰበስቡ የአስተዳደር አካላት ምክንያት በተፈጠረው ክፍተት  

ጠባብና ትምክህተኛ ኃይሎች ግንባር ፈጥረው ያለ የሌለ አቅማቸውን ተጠቅመው በብዙ መስዋዕትነት የተገነባውን 

ህገ-መንግስታዊ ሥርዓት ለማፍረስ እየተረባረቡ ይገኛሉ፡፡ ይባስ ብሎ ሃገሪቱ ቀጣይ ለምትሰራቸው ትላልቅ ፕሮጄክቶች 

ከፍተኛ ተሞክሮ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር የተገኘበትን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጄክት ግንባታን ለማስተጓጎሌ 

የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም፡፡ በዚህም የግድቡ መገንባት ከሚያንገበግባቸው ወገኖች ጋር ጥምረት ፈጥረው በዚህ 

ታላቅ ስራ የተሰማሩ ዜጎቻችንን ለማደናገር ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡  

በመሆኑም መላው የፕሮጄክቱ ማህበረሰብ አባላት እንደካሁኑ ቀደም በአፍራሾች እኩይ ሴራ ሳትምበረከኩ 

ተረጋግታችሁ የተጣለባችሁን ህዝባዊ አደራ እንደምትወጡ እምነታችን የፀና መሆኑን እየገለፅን የህዝባችን ሰላምና 

ኑሮ መሻሻል የእግር እሳት የሆነባቸው ኃይላትና ተላላኪ ባንዳዎቻቸው የሚነዙትን መርዛማ ፕሮፖጋንዳ መጨረሻው 

የጥፋት መንገድ መሆኑን  መገንዘብ ይኖርባችኋል፡፡ የአ/አቀፍ ማህበረሰብ ዓይን ባረፈበት በዚህ ታላቅ ስራ 

ተሰማርታችሁ የህዝብና መንግስት ልዑክ ለመፈፀም በከባድ የአየር ፀባይ እና መልክዐ-ምድራዊ ተግዳህሮቶች ሳትበገሩ 

በውስብስብና በላቁ የቴክኖሎጂ ሥራዎች ላይ የተሰማራችሁ የፕሮጄክቱ አመራሮች፣ ሙያተኞችና ሰራተኞች 

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ሁሌም ከጎናችሁ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን፡፡   

በስተመጨረሻ በተለያየ ደረጃ የምትገኙ የፕሮጀክቱ ማህበረሰብ አባላት ድፍን የሀገራችን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ለግድቡ እያደረጉት ያለው ድጋፍ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሌሎች ሀገራዊ ፕሮጀክቶቻችን ያላቸውን አድናቆትና 

ተፈጻሚነታቸውን የማየት ጉጉት የሚያንፀባርቅ መሆኑን ተገንዝባችሁ የግድቡን ግንባታ በቁጭትና በእልህ ጀምራችሁ 

እንዳጋመሳችሁት ሁሉ በተቀሩት ጊዜያት ስራችሁን በጥብቅ ዲሲፕሊን እንደምትፈፅሙ አያጠራጥርም፡፡ ይህ በእንዲህ 

እንዳለ ልማታዊና ዳሞክራሲያዊ መንግስታችን የሰፊውን ህዝብ ፍላጎት መሰረት በማድረግ የጀመረውን በጥልቅ 

የመታደስ መርህ በመከተል ያጋጠሙንን ክስተቶች በማያዳግም ሁኔታ በመታገል የተጀመሩትን የልማት ሥራዎች 

ለማሳካት በጋራ እንድንተጋ ጥሪያችንን እናቀርባለን፡፡ እናመሰግናለን !! 


