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ግድቡ የህዝብ ፕሮጀክት ስለሆነ ለአፍታም ቢሆን አይቋረጥም! 

                                                 ዘአማን በላይ 10-14-16 

በቅርቡ በሀገራችን በተከሰተውና የወጣቶችን ፍትሐዊ ጥያቄ ተገን በማድረግ በሀከት ፈጣሪዎች አማካኝነት በተከሰተው አፍራሽ 

እንቅስቃሴ ሳቢያ አንዳንድ ወገኖች የተለያዩ የተሳሳቱ አስተያየቶችን በመስማት የህዳሴው ግድብ እንደቆመ አስመስለው ሲናገሩ 

ይደመጣል። በተለይም ከመሰንበቻው አንዳንድ የግብፅ ተቋማት ሀገራችንን ለማተራመስ ራሱን “ኦነግ” ያለ ከሚጠራው አሸባሪ 

ቡድን ጋር በፈጠረው የጥፋት ቁርኝት ሳቢያ፣ የዚሁን የሽብር ቡድን የፈጠራ ወሬ በመስማት የህዳሴው ግድብ መንገዶች 

እንደተዘጋጉና የግድቡ ግንባታም እንደቆመ መደስኮራቸው በግድቡ ዙሪያ ካለው ተጨባጭ ዕውነታ ጋር ፈፅሞ የሚገናኝ 

አይደለም።  

አዎ! የ‘ግድቡ ቆመ’ ነጭ ውሸት ነው። እንደሚታወቀው የግድቡ ባለቤት የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ለዘመናት በውሃው 

የመጠቀም መብቱ ተነፍጎ የቆየው መላው የሀገራችን ህዝብ በገንዘቡም ይሁን በጉልበቱ እንዲሁም ቦንድ በመግዛት የግድቡ 

ስራን ከዳር ለማድረስ ቃል የገባው በማንም ጎትጓችነት አይደለም። በራሱ ፍላጎት የሀገሩን ልማት አሳድጎ እርሱም ተጠቃሚ 

ለመሆን እንጂ። እናም ግድቡ አሁን ከሚገኝበት ከ50 በመቶ በላይ ግንባታ ላይ እንዲደርሰና ፍፃሜውም ዕውን እንዲሆን 

ከ10ሺህ በላይ ወጣቶች በስራ ላይ ይገኛሉ። ይህን ስራቸውን ለ24 ሰዓት እያከናወኑ ነው። የተቋረጠም ይሁን የሚቋረጥ ነገር 

የለም። 

እርግጥም ገና ከጅምሩ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲወጠንና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ጉባ ወረዳ ላይ ታላቁ መሪ አቶ 

መለስ ዜናዊ የመሰረት ድንጋይ ሲያኖሩ፤ “መሐንዲሱም እኛው፣ ግንበኛውም እኛው፣ የገንዘብ ምንጩም እኛው፣..የራሳችን 

ታሪካዊ አሻራ የሚያርፍበት ፊርማችን ነው።…” በማለት የተናገሩት እንዲሁ አይደለም። የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች በራሳቸው የተፈጥሮ ሃብት በመልማት ለዘመናት አንገታቸውን ሲያስደፋ የነበረውን ድህነትን ለመቅረፍ ያላቸውን ፅኑ 

ፍላጎት ስለሚገነዘቡ ነው።  

ታዲያ እዚህ ላይ ታላቁ መሪ አቶ መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት ለፓርላማ እንደተናገሩት፤ ግብፆች የህዳሴውን ግድብ ለማስቆም 

ሶስት መንገዶችን በአማራጭነት ሊጠቀሙ ይሞክራሉ። አንደኛው ሀገራችን ለግንባታው የሚሆን ገንዘብ ከዓለም አቀፍ ተቋማት 

የፋይናንስ  ብድርና ዕርዳታ እንዳታገኝ ተፅዕኖ ማድረግ ሲሆን፤ ሁለተኛው በወታደራዊ ጥቃት ለማስፈራራት መሞከር ነው። 

ሶስተኛው ደግሞ የውስጥ ተጋላጭነታችንን ተጠቅመው የሀገራችንን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎች በነጭ ለባሽነት በመጠቀም 

የግድቡን ግንባታ ለማስተጓጎል መሞከር ነው።  

እርግጥም ግብፆች ፋይናንስን የማስተጓጎል የመጀመሪያውን ፍላጎታቸውን ሊያሳኩ አልቻሉም። ምክንያቱም አዲሲቷ ኢትዮጵያ 

የትናንቷ ባለመሆኗ ነው። ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝቦች ልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው መንግስት በተከተላቸው ትክክለኛ 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እየተመሩ ላለፉት 13 ተከታታይ ዓመታት ልማታቸውን ማሳደግ ችለዋል። በዚህም 
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ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ ችለዋል። ይህ በሀገር ውስጥ የተፈጠረው አቅምም ዜጎቿ የተፈጥሮ ሃብታቸውን ፍትሐዊ በሆነ 

መንገድ እንዲጠቀሙ አድርጓቸዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብምየዚህ አቅም ሁነኛ መገለጫ ነው። እናም ግብፆች በዚህ 

ረገድ ሊጎዱን የሚችሉበት መንገድ ተዘግቷል ማለት ይቻላል። 

በጦርነት ማስፈራራትን ቢሆንም ግብፆች ከናስር ዘመን ጀምሮ ሲሉት የነበረው በመሆኑ አዲስ ጉዳይ አይደለም። ሆኖም 

ግብፆች ይኼኛውን መንገድ ይከተላሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ በሉዓላዊነቱ ላይ መቼም ቢሆን 

ተደራድሮ እንደማያውቅ ጠንቅቀው ስለሚገነዘቡ ነው። በተለያዩ ወቅቶችም የዓባይን ወንዝ ለምንጩ ለመቆጠቀጠር ሲሉ 

ከቀደምት አበውና እመው ጋር የፈጠሩት ጦርነት በሽንፈት እንደተደመደመ ያስታውሳሉ።  

በአሁኑ ወቅትም እንዲህ ዓይነት ሃሳብ ይኖራቸዋል ብሎ መገመት ባይቻልም፤ ሃሳቡ ግን በዓለም አቀፉም ይሁን በአህጉር ደረጃ 

ፈፅሞ ተቀባይነት የሌለው ነው። የሀገራችን ህዝቦች ምንም እንኳን ‘የጋራ ሃብታችንን በጋራ እንጠቀም’ የሚል ቀናዒ 

አስተሳሰብና አብሮ የማደግ ፅኑ አቋም ቢኖራቸውም፤ በሉዓላዊነታቸው ላይም ምንም ዓይነት ድርድር አያውቁም። ያም ሆኖ 

ግን እንዲያው ነገሩን አነሳሁት እንጂ፤ ባለንበት ዘመን በውሃ ምክንያት ጦርነት ሊኖር የሚችል አይመስለኝም—ዘመኑ የሰጥቶ 

መቀበልና የውይይት እንጂ ጦር እየመዘዙ አንዱ ሌላውን የሚያጠቃበት አይደለምና። እናም ይህ መንገድም ለግብፆች 

ስለማያዋጣቸው ለመጠቀም እየሞከሩ ያሉት የውስጥ ተጋላጭነታችንን ነው። ይህ የውስጥ ተጋላጭነታችንን እንደ ኦነግና 

ግንቦት ሰባት ያሉ አሸባሪዎችን በመጠቀምና ለአንዳንድ ፅንፈኛ ዲያስፖራዎች ገንዘብ በገፍ በማፍሰስ ሁከትና ብጥብጥን 

መፍጠር ነው። በዚህም ሀገራችንና ህዝቦቿ ሰላም አጥተው የህዳሴውን ግድብ ግንባታ እንድናቆም ጥረት ያደርጋሉ።  

ይሁንና እነርሱ ያልተገነዘበቡት ነገር ያለ ይመስለኛል። ይኸውም ኦነግም ሆነ ግንቦት ሰባት አሊያም ፅንፈኛ ዲያስፖራዎች እዚህ 

ሀገር ውስጥ ያለውን የልማት አጀንዳ ያልቀረፁ ብቻ ሳይሆኑ፤ የሀገራችንን ህዝቦች የማይወክሉ መሆናቸውን ነው። እንዲያውም 

ኦነግና ግንቦት ሰባት በሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ዘንድ በአሸባሪነት የተፈረጁ ናቸው። ይህም የኝብር ቡድኖቹ 

እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ልማት ለማደናቀፍ የተሰለፉ መሆናቸው የሀገራችን ህዝቦች በቀደምት ተግባራቸው 

ስለሚያውቃቸው ነው።  

ፅንፈኛ ዲያስፖራዎቹም የሀገራችንን ህዝቦች ሊወክሉ ቀርቶ ራሳቸውም ውጭ ሆነው በቀረፁት አጀንዳ ላይ የማይስማሙ 

መሆናቸው ነው። አንዳንዶቹም የህዝቦችን ዴሞክራሲያዊ መብት በመጋፋት “አንገቱን በሜጫ…ምንትስ” እያሉ የሚያቅራሩ 

ናቸው። ይህ ማንነታቸውም በግልፅ ስለሚታወቅ አጀንዳቸውን እዚህ ሀገር ውስጥ ገቢራዊ ሊያደርጉ አይችሉም። ምክንያቱም 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሀገሩና በተጠቃሚነቱ ላይ የሚመጣን ማንኛውንም አካል የማይታገስ ስለሆነ ነው። 

ከሁሉም በላይ ደግሞ ግብፆች በሀገራችን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ኃይሎች አማካኝነት ለመፍጠር እየሞከሩ ያሉት ነገር 

ማጠንጠኛው የህዳሴው ግድብ እንዲቆም በመሆኑ፤ ይህን ዓይነቱን ሀገራዊ የልማት አጀንዳ ተፃርሮ የሚቆም ማንኛውም ባንዳ 

በኢትዮጵያ ህዝቦች ዘንድ ተቀባይነት የለውም። ሁላችንም የግድቡ ግንባታን መበሰር ተከትሎ፤ በመላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተፈጠረው ስሜት እናስታውሳለን። ሁሉም ዜጋ ዕድሜ፣ ፆታ፣ ሃይማኖት፣ ዘርና ቀለም ሳይለየው 

ድጋፉን ለመግለፅ ወደ አደባባይ ሲተም የማንንም ግፊት ሳይጠብቅ እንደነበር ከእኛ በላይ ምስክር የሚሻ ጉዳይ አይደለም። 

መላው ዜጋ ለግድቡ ግንባታ ስኬታማነት የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ቃል የገባበትን ሂደትም እንዲሁ። እርግጥም ከልጅ እስከ 

አዋቂው የግድብ ባለቤትነቱን የሚያረጋግጥበት የቦንድ ግዥ ለመፈጸምና ከወርሃዊ ገቢው የተወሰነውን ለመለገስ ቃል ገብቶ ዛሬ 
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ላይ ከግማሽ በላይ እንዲሆን ያደረገውን ሀገራዊ ልማት በውጭ ሃይሎች አዛዥነት የሚሰማሩ ባንዳዎችን ይቀበላል ማለት 

የዋህነት ይመስለኛል።  እናም ግድቡ የዚህ ኩሩና ለልማቱ ቀናዒ የሆነ ህዝብ በመሆኑ ለአፍታም ቢሆን የሚቆምበት አንዳችም 

ምክንያት የለም። አዎ! ታለቁ የህዳሴ ግድብ የሀገራችን ህዝቦች ሁለንተናዊ አቅም የፈሰሰበት ሀገራዊ ፕሮጀክት በመሆኑ 

ለሰከንድም ቢሆን አይቆምም።  

በእኔ እምነት ለግብፆችም ቢሆን የጀመሩትን የሶስትዮሽ የውይይት መስመርን በመተው አሸባሪዎችንና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን 

በማሰማራት የአንድን ሉዓላዊት ሀገርን ልማት ለማደናቀፍ መሞከር የሚጠቅማቸው አይመስለኝም። ዛሬም ያረጀ የቅኝ ዘመን 

ውሎችን በትርምስና በሁከት መንገድ ለማረጋገጥ ሲሉ መሰለፋቸው በማንኛውም ዓለማቀፋ ሆነ አህጉራዊ አስተሳሰብ 

ተቀባይነት የለውም።  

እንደ እውነቱ ከሆነ ዓለም በግሎባላይዜሽን የትስስር ድር እንደ አንድ መንደር በምትታይበት በዘመነው 21ኛው ክፍለ ዘመን 

ችግሮችን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በጠረጴዛ ዙሪያ ተግባብቶ መፍታት አንዱ የስልጣኔ መገለጫ ሆኗል። ማናቸውም 

አለመግባባቶች ባህሪያዊና በሰው ልጅ መስተጋብሮች ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ክስተቶች በመሆናቸው መፍትሔያቸውም ሁከትና 

ብጥብጥን ያነገቡ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ መሆን የለባቸውም።  

በየትኛውም ቦታ የሚከሰቱ አለመግባባቶች ሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ አካላት መካከል የሚከሰት በመሆኑ የመፍትሔ 

አማራጮች ሊሆኑ የሚችሉት ሁሉም ወገኖች አሸናፊ የሚሆኑበት መንገድ እንጂ፤ ባለፉት አሮጌ ዘመናት አሳፋሪ ውሎች 

እየቆዘሙና ያረጀና ያፈጀ አስተሳሰብን እያቀነቀኑ በሌላኛው ወገን ላይ አሸባሪዎችንና ፀረ-ሰላም ኃይሎችን በማሰማራት 

አይደለም።  

ታዲያ ይህን መሰሉ ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ምልከታም የትኛውንም ወገን ቢሆን አሸናፊ የማያደርግና የማይጠቅም ከመሆኑም 

በላይ፤ በዘመናዊው ዓለም ውስጥ በአላዋቂ ተጓዥነት መፈረጅን ያስከትላል። የሚያስከፍለው ዋጋ ከፍተኛ መሆኑም አይቀሬ 

ይመስለኛል። “በትናንት በሬ ያረሰ የለም” እንዲል የሀገራችን አርሶ አደር፤ ግብፆች “ጠብታ ውሃ እንዳይነካብን” የሚለውን 

የትናንቱ አሮጌ አስተሳሰብ እንዳለቀ ሸማ አውልቀው በመጣል የጀመሩትን የሀገራችንን ህዝቦች ልማት በአሸባሪዎች የማተራመስ 

ስልትን መተው ያለባቸው ይመስለኛል። ለሀገሩ ልማትና ሉዓላዊ መብቱ ሁሌም ቀናዒ በሆነው የሀገራችን ህዝብ ዘንድ ይህን 

መሰሉ አሳፋሪ የባንዳነት ተግባር እንኳንስ ቦታ ሊኖረው ቀርቶ አዳማጭ የሌለው ነውና። ያም ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች እስካሉ ድረስ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለአንዲትም ሰከንድ ሊቆም እንደማይችል መገንዘብ ብልህነት 

ይመስለኛል።    

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 


