
  የቴክኖሎጂ ሽግግርን ከታላላቅ

  ፕሮጀክቶች አንጻር

 ዮናስ 04-21-16

            ጥቁር ኢኮኖሚን በአረንጓዴ ልማት ኢኮኖሚ መተካት ለድርድር መቅረብ የሌለበት እና የአለማችንም ታላቅ የትኩረት

             አቅጣጫ ነው፡፡ አገራት በሙሉ ከመግባባት ላይ ከደረሱበት ያሳለፍናቸው ሁለት ዓስርተ ዓመታት ጀምሮ በተቃርኖ የተሞሉ

         መነጋገሪያዎች ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ግዙፍ የሃይል ማመንጫ ግድቦችን የሚያህል የለም፡፡

              የተቃርኖው መነሻም ስለ ዝቅተኛ የካርቦን ልቀት ወይም ከካርቦን ልቀት ነፃ የሆነ ኢኮኖሚ ስለመገንባት የሚደረጉ የውሃ

    ሃይል ማመንጫ ግድቦችን ግንባታ ከሥነ-          ህይወታዊ፤ ሥነ ምህዳራዊ እና ለአካባቢያዊ የአየር ሚዛን ወሳኝ ከሆኑ የባህር

       ውስጥ ነፍሣት ጋር ተማክለው የሚከናወኑ አይደሉም የሚል ነው፡፡

             የደቡብ ለደቡብ የልማት ትብብር ፕሮግራም የተሠኘው አጋርነት በአነስተኛ የካርቦን ልቀት ስለሚገነቡ እና ለድሃ አገራት

             የቴክኖሎጂ ሽግግርን መሠረት ባደረጉ ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶች ግንባር ቀደም ተዋናይ ለመሆን አልሞ የተቋቋመ አህጉራዊ

 ተቋም ነው፡፡

              ያም ሆኖ ግን ይህን የልማት ትብብር አስቀድሞ ስለተነሳበት ዓላማ እንዳልተሳካለት እና ባልተሣካው ሂደት ውስጥ ደግሞ

             ቀጣይ አቅጣጫውን በተለይም ከቴክኖሎጂ ሽግግር አኳያ ያሠማመረበት እድል መፈጠሩን የተመለከተ አንድ ጥናት ለዚህ

              ጽሁፍ እና ለታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ከቴክኖሎጂ ሽግግር አኳያ ያለውን ፋይዳ ለምንመለከትበት ትርክት እንደ

 መነሻ ተመርጧል፡፡

            በርካታ ጠበብቶች የተሣተፉበትን ጥናት በባለቤትነት ያሰራውና ይፋ ያደረገው የዋይሊ አን ላይን ቤተመፃህፍት ነው፡፡

             የጥናቱ አጠቃላይ ሂደት እና ውጤቱ የተቀነበበው የደቡብ ለደቡብ የቴክኖሎጂ ሽግግር በዝቅተኛ የካርቦን ልቀት አዲስ

1



            የለውጥ ግኝት ዘላቂነት ስላለው ልማት በቻይና መንግስትና መሃንዲሶች የተገነባውን የካምቦዲያ የውሃ ሃይል ማመንጫ

   ማሄስ በሚል ርዕስ ነው፡፡

International  Rivers            የተሠኘውና በተለይም ስለ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችና ግዙፍ ግድቦች የመረጃ ቋት መሆኑ

  የሚታወቀው ገጽ 2014    ላይ ባወጣው መረጃ፤ ከ 33         ዐ በላይ የሚሆኑ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድቦች በቻይና የገንዘብ

       ምንጭና ባለሙያዎች መገንባታቸውን ይገልጻል፡፡ ከእነዚህም ውስጥ በኤዥያ 38     በመቶ እና በአፍሪካ 26  በመቶ

            መሆናቸውንም በመጥቀስ ነው፡፡ በዚሁ መሠረት በደቡብ ምስራቅ ኤዥያ ግዛት ለምትገኘው ካምቦዲያ የቻይናውያን አለም

    “       ” አቀፍ ባለሃብቶችና የፋይናንስ ተቋማት የሃይል ጥማትሽን የሃይል ኢኮኖሚ በመገንባት ልናረሠርስሽ መጥተናል ቢሏት፤

     “   ካምቦዲያም በእርግጥም ሃይል ተርባ ነበርና እንኳን በደህና መጣችሁ!”    ስትል በሯን ክፍት አደረገች፡፡

    የካምቦዲያ የኤሌክትሪክ አገልግሎት በወቅቱ 34         በመቶ ላይ ብቻ ነበር፡፡፤ ያውም በኋላቀር የሃይል ማስተላለፊያ መስመሮች

            የሚሠራጭና በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከጐረቤት አገራት በግዢ የሚመጣ፤ ስለሆነም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለቷ

       በጊዜው ትክክል ያደርጋታል ካምቦዲያን፡፡ ትክክለኛነቷ በዚህ ብቻ አይለካም፡፡

              የግዙፍ ግድብ ባለቤት መሆን የዘመናዊነት ምልክት እና መለያ ነው፡፡ ግዙፍ የሃይል ማመንጫ ግድቦች ባለቤት ለሆኑት

              አገራት መፃኢውን ጊዜ በብሩህነት የሚያመለክት እና የሚወክል ነው፡፡ የበለጠ ደግሞ ቀጣይነት ላለው ልማት ብዙ እድል

  መኖሩን የሚያረጋግጥ፤

          በቻይናውያን ባለሃብቶችና የፋይናንስ ተቋማት ድጋፍ፤ በቻይናውያን መሃንዲሶች በካምቦዲያ ሊገነባ የተወጠነው የካሚቺ

      ግድብ ደግሞ ምንም እንኳን የሚያመነጨው ሃይል 2         ዐዐ ሜጋ ዋት ቢሆንም በወቅቱ ለእርሷ የመጀመሪያና ግዙፍ ግድብ

    በመሆኑም ነው ትክክል ነበረች የሚያስብላት፡፡

  እኛም በጊቤ 1     ጊዜ የነበረን ስሜትና በጊቤ 1          ግንባታ ሩቅ አልመን በህዳሴው ግድብ ሩቅ የማደራችንን እውነታ ልብ ስንል፤

     በእርግጥም ካምቦዲያ መንሠፍሠፏ ትክክል ነበረች ያስብላል፡፡
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   ያም ሆኖ ግን International Rivers           ን ጨምሮ በርካታ በግዙፍ ሃይል ማመንጫ ግድቦች ላይ ጥናት ያደረጉ ተቋማትን

             እና ጠበብቶችን ጠቅሶ የካምቦዲያውን የካማቺ ግድብ ኪሣራ የሚያጠይቀው የዋይንሊ ኦን ላይን ላይብረሪ ሠነድ በበርካታ

            መልኮች በርካታ ኪሣራዎች እንደደረሰባት ቢያነሳም ከቴክኖሎጂ ሽግግር አኳያ የነበረው ትርፍና ኪሣራን ሲያወራርድ ደግሞ

            ስለ ካማቺ ግድብ ኪሣራው የበዛ እንደነበረ ያትታል፡፡ ለዚህም የበዙ ማጠያቂያዎችን አስቀምጧል፤ እና ማጠየቂያዎቹን

              ተመልክተን ጥናቱን በመመዘን ወደ ታላቁ ግድባችን ለመሻገር ይረዳን ዘንድ ስለ ቴክኖሎጂ ሽግግር ለማሄስ ገዢ የሆኑ

   ነጥቦችን መመልከት ያስፈልጋል፡፡

ዶ/  ር ኢ/            ር ዳንኤል ቅጣው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢንዱስትሪያል ኢንጅነሪንግ ትምህርት ክፍል ሊቀመንበርና ተባባሪ

             ፕሮፌሠር ሲሆኑ፤ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከቴክኖሎጂ ሽግግር አኳያ ያለውን ፋይዳ የተመለከተ ጥናት አቅርበዋል፡፡

            ለአንድ ሃገር ልማትና እድገት ቴክኖሎጂ የደም ስር መሆኑን በጥናታቸው መግቢያ ላይ ያሠፈሩት ዶ/  ር ኢ/  ር ዳንኤል፤

            የቴክኖሎጂው የደም ስርነት የሚያረጋግጠው ደግሞ የትኛው ምርትና ማምረቻ በህዝቡ አስፈላጊ ነው ከሚለው አንስቶ፤

             ምርቱን በየትኞቹ ልማታዊ ቡድኖች በኩል በዓለም ደረጃ ተፈላጊ እንደሆነ ትርጉም ያለው መሆኑ ሲታወቅ ነው፡፡

            በዚህ ረገድ በለፀጉ የሚባሉት አገራት ከፍተኛ የካፒታል እጥረት ያለባቸውን አገራት የልማት ፕሮጀክቶች ለመደገፍ

            ከቴክኖሎጂ ሽግግር አኳያ ያለውን ፋይዳና የአፈፃፀም ሂደት መነሻ የሚያደርጉትም ስለዚህ ነው፡፡ ስለምን ቢባል?  ሃገር በቀል

           የሆኑ አነስተኛ ኢንዱስትሪዎችና ተቋማት በእነዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ሲሣተፉ በሂደት የቴክኖሎጂ ሽግግር ተፈጥሮ

     የራሳቸውን አቅም በመገንባት ከድጋፍ ይላቀቃሉና ነው፡፡

ዶ/  ር ኢ/             ር ዳንኤል የቴክኖሎጂን ምንነት ያነሱበት የጥናታቸው ክፍል የካምቦዲያውን የካማቺ ግድብ ሂስ ለመመዘን እና

        ወደኛው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ለመሻገር ጠቃሚ ምእራፍ ነው፡፡

            በዚህና ስለ ቴክኖሎጂ ምንነት በሚያወሣልን ምእራፍ የመጀመሪያው መስመር ላይ ምሁሩ ያሠፈሩት ሃሣብ፤ ቴክኖሎጂ

         ሲባል ከማሽነሪ እና ከቁሣቁስ አንጻር ብቻ የመመልከት ዝንባሌን የሚተች ነው፡፡
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 እንደ ዶ/      “     ”    ር ኢንጅነር ዳንኤል፤ ቴክኖሎጂ ማለት የእውቀት፤ የክህሎት እና የልምድ ስርዓት ነው፡፡ ቴክኖሎጂ ማለት

           ተቋማት ማምረት የሚችሉበት፤ ያመረቱትን እቃና አገልግሎት እንዴት እንደሚጠቀሙ፤ እና ጥቅም ላይ የሚያውሉበትን

  ጥበብ መቀመር ነው፡፡

             ቴክኖሎጂ ማለት ምርቱ ብቻ ሳይሆን ሂደቱና ሂደቱን የተመለከቱ የንድፍ እውቀቶችን የሚጨመር ነው፡፡ ይህ ብቻም

           አይደለም፤ ቴክኖሎጂ ማለት ከላይ የተገለፁትን ጨምሮ ለውጤታማ ምርትና ምርታማነት የሚሆኑ ግብአቶችን የመለየትና

        “     ”የማስተዳደር ስርዓት የመዘርጋት ጥበብ ነው፡፡ በጥቅሉ ቴክኖሎጂ ማለት፤ የማምረቻ መሣሪያና የእውቀት ውህድ ነው

 ይሉናል፡፡ ዶ/   ር ኢንጅነር ዳንኤል፤

     ስለ ቴክኖሎጂ ምንነት ይህን የሚሉት ዶ/  ር ኢ/        ር ከቴክኖሎጂ ሽግግር አኳያ ሲመለከቱትም፤ በየትኛውም የባህል፣ የኢኮኖሚ

               እና የቴክኖሎጂ አቅም ባለበት ቦታ ላይ የቴክኖሎጂ ሽግግር የመስፈሪያ አውድ ያው እና ያው መሆኑን፤ ይልቁንም ከዚህ

  በታች ከተመለከቱት 4      ቁም ነገሮች የማይወጣ መሆኑን በማስረገጥ ነው፡፡

           ስለ ቴክኖሎጂው በጥልቀት ማወቅንና ጥቅም ላይ ለማዋል መብቃትን፤ ከቴክኖሎጂው ጋር መዋሃድን፤ ቴክኖሎጂውን

           ማሻሻልና ተመሣሣዩን ለመስራት መቻልን፤ እንዲሁም በኢኮኖሚው ውስጥ በፈለገው አግባብ መጠቀም በሚያስችል ደረጃ

           ላይ መብቃት ቴክኖሎጂ ተቀባይ በሆነው አቅጣጫ ሲስተዋል የቴክኖሎጂ ሽግግር መደረጉ ይረጋገጣል፡፡

              ስለሆነም፤ የዋይንሊ ቤተ መፃህፍት ገጽ ላይ ስለ ቴክኖሎጂ ሽግግር የካምቦዲያውን የካማቺ ግድብ ያሄሠበት አግባብ በዚህ

             ማእቀፍ የሚታይ እና የእኛውም ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ከቴክኖሎጂ ሽግግር አኳያ የሚኖረው ትርፍና ኪሣራ

     የሚለካው በዚሁ አግባብ ይሆናል ማለት ነው፡፡
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      የካምቦዲያው የካማቺ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድብ በ 6        በመቶ የወለድ ምጣኔ ከቻይናው ኤግዚም ባንክ በተገኘ የ 28 ዐ

    ሚሊዮን ዶላር ብድር የተገነባና 2         ዐዐ ሜጋ ዋት ሃይል የማመንጨት አቅም ያለው ፕሮጀክት ነው፡፡

            ሲን ሃይድሮ የተባለው እና ንብረትነቱ የቻይና ባለሃብቶች የሆነው የኮንስትራክሽን ኩባንያ፤ በካምቦዲያ የካምፓት ክፍለ

  ግዛት ግንባታውን እ.ኤ.አ.  በ 2 ዐዐ 6   ጀመረና በ 2011       በማጠናቀቅ የካምቦዲያን የሃይል ፍላጐት ወደ 6  ዐ በመቶ

            ማድረሱንም የካማቺን ግድብ ዘርፈ ብዙ ከሆኑ ጉዳዮች አኳያ ትርፍና ኪሣራውን ያሰላው ጥናት ይገልጻል፡፡

               ግድቡ በካማቺ ወንዝ ቦከር የተባለ ብሔራዊ ፓርክ አጠገብ የሚገኝ መሆኑ ለበርካታ የፓርኩ አራዊት፣ አእዋፍ እና በወንዙ

            ውስጥ ለሚገኙ አጥቢና የማያጠቡ እንስሳት እንቅፋት ከመሆኑም ባሻገር፤ ባልተስተካከለ ፍሠቱና ወደ ኋላ በሚዘረዘር

   ምክንያቶች በበጋ ወቅት 60           ሜጋ ዋት ብቻ በማመንጨት የአቅሙን አንድ ሶስተኛውን ብቻ ማገልገሉም ከኪሣራቹ ሁሉ

    በግንባር ቀደምትነት የተመለከቱ ናቸው፡፡ በ 2 ዐ 15      ላይ የውሃ መጋዘኑ በጐርፍ በመመታቱም 2291   ሄክታር መሬት ላይ

             የሚገኝ መንገድና መሠል መሠረት ልማቶችን ማውደሙም ሳንዘነጋ፡፡ እነዚህን እና መሠል የካማቺ እውነታዎች ስናይ ሚዛኑ

          በእኩል ደረጃ ላይ ያለ ይልቁንም ምንም ላልነበራት ካምቦዲያ የሃይል ፍላጐቷን 69     በመቶ አሣድጓልና ትርፉ የበዛ

 ሊመስለን ይችላል፡፡

            እውነት የመምሠሉን እንጂ በመሬት ላይ ያለውን እውነታ ለማጠየቅ አስቀድመን የተመለከትናቸውን እና በዶ/  ር ኢ/ር

           ዳንኤል ጥናት የመግቢያ ምእራፍ ላይ የተመለከቱትን መስፈሪያዎች እያስታወስን የደቡብ ለደቡብ የቴክኖሎጂ ሽግግርን

             ከአነስተኛ የካርቦን ልቀት አኳያ የካምቦዲያውን የካማቺ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድብ ወደ ተመለከተው ግኝት እናምራ፡፡

            የካማቺ ግድብ ተጠናቅቆ አገልግሎት መስጠት ቢጀምርም፤ ከቴክኖሎጂ ሽግግር አኳያ ባዶ ስለመሆኑ የታወቀው ግና

             በማግስቱ ነበር፡፡ ካምቦዲያ ለሕዝቧና እና በቀጣይ ራዕይዋ ሞዴል እንደሆነ የምትዘምርለትን ግዙፍ ግድብ ዘላቂነት ባለው

            መልኩ ለመጠቀም፤ ለመጠገን እና በፈለገችው አቅጣጫ መዘወር የሚበቃ ዕውቀትና ግድቡን ማስተዳደር የሚያስችል

      ስርዓት ከቻይናው ሲን ሃይድሮ አላተረፈችም፡፡
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             በተለይ ግዙፉን ግድብ ከሃይል ርሃቧ ለመፈወስ ስትል ስለሃይል ብቻ አስባ ስትከታተለው ስለነበረ፤ ቀደም ብለን

          የተመለከትነውን የግድቡን፤ የአካባቢውን እና ሠብአዊ እንደምታዎች እንዴት ማስተናገድ እንደምትችል እንኳን ያልገባት

                መሆኑን ያወቀችው ካማቺ ስራ ከጀመረ በኋላ ነው፡፡ በዚህም ላይ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድቦችን እና ድንበር ተሻጋሪ የሆኑ

         ወንዞችን የተመለከተ የህግ ማእቀፍም እንኳ አስቀድማ አለማበጀቷ ኪሣራዋን የበዛ አደረገው፡፡

 ልክ ዶ/            ር ኢንጅነር ዳንኤል እንደተቹት ሁሉ፤ ቴክኖሎጂን በተሣሣተ መንገድ የሚመለከቱት የሚበዙት ቁሱንና ማሽነሪውን

              ወይም ሃርድዌሩን ነው፤ የሚለን ጥናት እውቀት፤ ልምድና ክህሎትን እንዲሁም እቅድና አፈጻጸምን፤ ይልቁንም፤

           ቴክኖሎጂውን እንዴት በስራ ላይ ማዋል እንደሚቻል፤ ቁሱን ማዘዝና በተፈለገው አቅጣጫ መዘወር የሚያስችለው

               የሶፍትዌር ሽግግር ነው፤ ይለናል፡፡ በዚህ አግባብ ደግሞ ካምቦዲያ ስለ ካማቺ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድብ ስትፈተሽ ዜሮ

  ሆና መገኘቷን ይተርክልናል፡፡

              የደቡብ ለደቡብ የቴክኖሎጂ ሽግግር ከአነስተኛ የካርቦን ልቀት አኳያ ሚናውን ከካማቺ ግድብ አንፃር የሚቃኘው ይህ ጥናት፤

           በዚህ ረገድ ውጤታማ መሆኑ በበርካታ መለኪያዎች ከተመሠከረለት የሠሜን ለደቡብ የቴከኖሎጂ ሽግግር የውጤታማነት

            አመክንዮ በመነሣት፤ የደቡብ ለደቡብን ሚና በቻይናና በካምቦዲያ ስለ ቴክኖሎጂ ሽግግር የተደረገው ስምምነት አዎንታዊ

    እና አሉታዊ ገጽታው ምን ነበር?    ከፋይዳዎቹስ ጀርባ ያሉት አንደምታዎች?      የሚሉና እኚህ ደግሞ ዘላቂነት ካለው ልማት

           አንፃር ትርጉማቸው እንዴት ይመዘናልን የሚሉ ጥያቄዎችን ለጥናቱ ገዢ ማእቀፍ አድርጐ ማስቀመጡን ይገልፃል፡፡

             በዚህ የአጠናን ዘዴ የተገኘው ውጤትም የቻይናውያን ባለሃብቶችና የፋይናንስ ተቋማት ወደ ካምቦዲያ አመጣጥ ሁሉ አቀፍ

        በሆነ መልክ የራሣቸውን ጥቅም ብቻ ያስቀደመ መሆኑ የተመለከተ ሆነ፡፡

             በርግጥ በካምቦዲያ የብሄራዊ ልማት ስትራቴጂ ላይ ቀጣይነት ላለው የካምቦዲያ ልማትና የድህነት ቅነሳ ፕሮግራም፤ ሃይል

       ቁልፍ ጉዳይና ግንባር ቀደም ቅድመ ሁኔታ መሆኑ ተመልክቷል፡፡
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            ስለሆነም፤ የካምቦዲያ መንግስት ቅድሚያ ከሠጣቸው የልማት ስራዎች በሙሉ የነዳጅ ፍጆታን የሚተኩ እና የኤሌክትሪክ

             ሃይል ፍጆታን የሚያረጋግጡ ግዙፍ የውሃ ሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችን መገንባት መሆኑ የሚጠበቅ እና የካማቺ ኪሣራ

    መነሻም ይኸው እንደሚሆን ለመገመት አይከብድም፡፡

            የካምቦዲያን እና የቻይናን የኮንትራት ስምምነት በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ሁሉ ሠበሠብኩት በሚለው መረጃ ጥናቱ

     እንዳመለከተው፤ በካማቺ ግድብ የኮንትራት ስምምነት ከ 3   ሺህ እሰከ 4      ሺህ የሚሆኑ የካምቦዲያ ዜጐች በግንባታው ስራ

         ተሳታፊ እንዲሆኑ ይፈቅዳል፡፡ በተግባር ተሣትፈው የተገኙት ግን የቀን ሠራተኞች (  የጉልበት ሠራተኞች)   ብቻ ናቸዉ፡፡

          ክህሎትን፤ እውቀትን፤ ልምድን፤ ፈጠራንና የቴክኖሎጂ መወራረስን በሚጠይቁ ስራዎች ላይ ቴክኒሻኖቹና መሃንዲሶቹ

            ቻይናውያን ብቻ ነበሩ፡፡ ግንባታው ተጠናቅቆ ስራ ላይ በዋለበት ጊዜ እንኳን፤ ስራውን የሚያስኬዱት፤ የሚቆጣጠሩት፤

      የሚጠግኑት እና የሚያስተዳድሩት ቻይናውያን ብቻ ሆነው ተገኝተዋል፡፡

            ካምቦዲያ ስለ ሃይል ርሃብና ጥማቷ ስትል የቀረጸችውን የልማት ስትራቴጂ የፖሊሲ ሠነድ አስቀድመን በተመለከትናቸው

      የካማቺ ግድብ ኪሣራዎች ምክንያት ለመከለስ ተገደደች፡፡ በ 2014        ሠነዱ ተከልሶ በተግባር ላይ በዋለበት ጊዜ፤ ካምባዲያ 7

      የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድቦችን እየሠሪች እና 70        የሃይል ማመንጫ ግድቦችን ለመገንባት በእቅድ ላይ ስልነበረች ክለሣው

 ተገቢነት ይኖረዋል፡፡

             ተገቢነት አለው ስንል፤ ስለተገቢነቱ የካምቦዲያን የደቡብ ለደቡብ የልማት ትብብር ከካማቺ ግድብ አንፃር የቃኘው ጥናት

           አንድ አስረጅ አስቀምጧልና ነው፡፡ በወቅቱ የካምቦዲያው የሲቪል ሠርቪስና የትራንስፖርት ሚኒስትር ኬሃይ ታንጂልም

     “የካምቦዲያን ራዕይ በተመለከተ ባቀረቡት ሪፓርት፤ water is our oil”        ውሃ ለኛ ነዳጅ ዘይት ነው፤ ሲሉ ነው የገለጹት፤

            ከዚያም ውሃችንን ኤክስፖርት አድርገን በምናስገባው የውጭ ምንዛሬ ሃገራችንን ዘላቂነት ባለው ልማት እንገነባለን፡፡ ይህ

             ተከልሷል የተባለውን እና ወደ ተግባር የገባውን ፓሊሲ መሠረት ያደረገው ከድህነት ጋር የሚደረግ ዘመቻ፤ በዚያም
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        የመበልጸግ ህልም በቀላሉ እና ያለአንዳች ኮሽታ አልተፈታም፡፡ ግና 7   ቱ እንደተጀመሩና 7     ዐዎቹ በእቅድ ላይ እንዳሉ ከሥነ-

      ህይወት ተመራማሪዎች እና አክቲቪስቶች በዙ ተቃውሞ ገጠመው፡፡

              ተከለሠ የተባለው የሃይል ልማት ፕሮጀክቶች እቅድ ለሠብአዊ እና ለአካባቢያዊ ደህንነት ስጋቶች ትኩረት ያላደረገ ነው፤ ሲሉ

   አብነት እያነሱ ማብጠልጠላቸውን ጀመሩ፡፡

            ለምሳሌ ሲሉ ከሚጠቅሷቸው የመሟገቻ ነጥቦች መካከልም፤ የሚገነቡት ግድቦች በኮህኮንግ እና ክራቴ ክፍለ ግዛቶች

             የሚገኙ እና በአሣ እርባታ የሚተዳደሩ ማህበረሠቦች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማስከተል የምግብ ዋስትናቸውን ጥያቄ ምልክት

            ውስጥ ይከትታል፡፡ በዚህ አስረጅ ያላበቁት አክቲቪስቶች በውሃው ውስጥ የሚገኙ የሚያጠቡና የማያጠቡ እንስሳትን እና

             አእዋፍን፤ ይልቁንም የቱሪስት መስህብ የሆኑትን እና ለተስተካከለ ስነ ምህዳር ወሳኝ የሆኑትን የዶልፊኖችንና የአዞ ምግቦችን

 ስለሚበክሉ ሥነ-   ህይወታዊ እና ሥነ-          ምህዳራዊ ጉዳቱ የላቀ ነው፤ ሲሉ የካምቦዲያ ህልም ቅዠት ሆኖ እንዲቀር

  ስለመሞገታቸው በጥናቱ ተመልክቷል፡፡

             ለህዝብ ተጠያቂነትን በተግባር ለማዋል ወደ ኋላ ለማይለው እና በአመራር ጥበብ የተካኑ ባለስልጣናት ስብስብ ለነበረው

         የካምቦዲያ መንግስት ምስጋና ይግባውና ቀጣይነት ላለው የካምቦዲያ ልማት ሲባል በ 2014    ተከልሶ በተግባር ላይ በዋለው

  ፖሊሲ ላይ ለ 3            ኛ ጊዜ በህዝቡ ጥያቄ መሠረት ማሻሻያ አደረገ፡፡ ማሻሻያ ከተደረገባቸው ነጥቦችም የሚበዙት በካምቦዲያና

          በቻይና መካከል የሚፈጥረው የሁለትዮሽ ግንኙነት ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን የተመለከቱ ናቸው፡፡

            ስለ ፕሮጀክቶቹ ግንባታና ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች መረጃዎችን በግልጽ ለካምቦዲያ ህዝብና ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት

             በሙሉ ይፋ አደረገ፡፡ በዚህም በተሟጋቾቹ ስጋት ናቸው የተባሉት ሠብአዊ እና አካባቢያዊ ጉዳዮች በሙሉ ፈጽመው

   ባይወገዱም የሚቀንሱበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡

            በግንባታ አካባቢ የሚገኙ ማህበረሠቦችን፤ ያገባናል የሚሉትን በሙሉ በግንባታ ሂደቱ ተሣታፊ እንዲሆኑ ማድረግን ጨምሮ

             የጥቅሙም ተካፋይ እንዲሆኑ የሚያስችለው ይህ የፓሊሲ ክለሣ ካምቦዲያ ህልሟ ቅዥት ሆኖ እንደማይቀር ፍንጭ ሠጠ፡፡
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              በዚህ ሠነድ ከተመለከቱት እና በተለይ ከቴክኖሎጂ ሽግግር ጋር ተያይዞ አዲሱ የደቡብ ለደቡብ የልማት ትብብር በቻይናና

          በካምቦዲያ መካከል የሚኖረው የኮንትራት ስምምነት የአሠሪውን አገር ፍላጐት ያማከለ እንደሆን፤ /   ሠሪው በአሠሪው ተገድቦ

  የሚሠጠው ሚና እንዲኖረው/            እና በአሠሪውና በሠሪው መካከል ለሚኖረው ግንኙነት ብሄራዊ እና ክፍለ ግዛታዊ የህግ

   ማእቀፎች ገዢ እንዲሆኑ ተወሠነ፡፡

             ስለሆነም የደቡብ ለደቡብ የልማት ትብብር እንደ ሰሜን ደቡብ የልማት ትብብር ስኬታማ መሆን ለሚችልባቸው የአሠራር

             አግባቦች ካምቦዲያ እና የካማቺ ግድብ ምክንያት ሆኑ፡፡ ካምቦዲያም ማሻሻያ በተደረገለት የልማት እቅዷ ልክ በርካታ

           ቴክኒሻኖች እንድታፈራና ዛሬ በራሷ ባለሙያዎች ግዙፍ ግድቦችን እንድትገነባ፤ ማስተዳደርም እንድትችል አበቃት፡፡ ይህን

            እዚህ አሳርፈን በዚህ አግባብ የኛን ታላቅ ፕሮጀክት በሌላ ርእስ እና በሌላ መልክ እንቃኛለን፡፡
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