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በስራችን መተማመናችን የፈጠረው ጉብኝት 

                                                      ዘአማን በላይ 10-31-17 

ኢትዮጵያ በዓባይ ግድብ ላይ የምትገነባው የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ነው። ግድቡ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች የአብሮነትና የአንድነት መገለጫ ነው። ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግስት የህዳሴውን ግድብ ግንባታ 

ለታችኛው የተፋሰሱ ሀገራትና ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ክፍት አድርጓል። መንገስት ይህን ያደረገበት የራሱ ምክንያት 

አለው። ይኸውም የግድቡን ግንባታ ለጉብኝት ክፍት ማድረጉ በጎረቤቶቹ ላይ ያለውን አመኔታ የሚያሳይ ከመሆኑም 

በላይ፤ በግድቡ ግንባታ ስራ ላይ ያለው  የመተማመን ስሜት ከፍተኛ ስለሆነ ነው። 

የኢትዮጵያ መንግስት የልማት ስራዎቹን ከየትኛውም የተፋሰሱ ሀገራት ተደብቆ የማከናወን ፍላጎት የለውም። 

ምክንያቱም መንግስት ስራው የሚያከናውነው ሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት ከግድቡ ግንባታ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዲሁም 

ስራውን በፍትሐዊነት እያከናወነ ስለሆነ ነው። 

ርግጥ ኢትዮጵያ የህዳሴውን ገድብ የምትገነባው የትኛውንም ወገን ለመጉዳት አይደለም። ይልቁንም ዜጎቿን በችግር 

ተብትቦ የያዘውን ድህነትን ለመዋጋት የምታደርገው አንዱ አካል ነው። እንዲሁም ግድቡ የታችኛዎቹን የተፋሰሱን 

ሀገራት እንደሚጠቅም ስለምታምን በጋራ ተያይዞ የማደግ ዓላማ ስላላት ነው። 

ሀገራችንን ጨምሮ ሁሉም የላይኛው የዓባይ ተፋሰስ ሀገራት በድህነት የሚማቅቁና በተደጋጋሚ በድርቅ የሚጠቁና 

ናቸው። በዚህም ሳቢያ በአመዛኙ የአለም አቀፉን ማህበረሰብ እርዳታ ለመጠበቅ ይገደዳሉ፡፡ ቀደም ሲል ያገኙት 

የነበረው የዝናብ መጠን ከመቀነሱና በአየር መዛባት ሳቢያ ዜጎቻቸው  በረሃብና በእርዛት ለመገረፍ ከመገደዳቸውም 

በላይ ለእልቂት ተዳርገዋል፡፡ ግድቡ በርካታ ጠቀሜታዎች ያሉትና ለሀገራችንም ሆነ ለታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት 

ተጠቃሚነት ጉልህ ድርሻ የሚያበረክት ነው፡፡  

ከዚህ አኳያም ሀገራዊ ፋይዳውን ስንመለከት ኢትዮጵያ የተያያዘችውን የፀረ - ድህነት ትግል ከግብ በማድረስ 

ለህዳሴው ጉዞ ስኬት የሚያበረክተው ሚና የላቀ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  

የህዳሴው ግድብ ሲጠናቀቅ የሀገራችንን የኤሌትሪክ ሽፋን የሚያሳድግ ከመሆኑም በላይ፤ ለዘመናት መብራት እንደ 

ገነት ለራቀው የገጠሩ ህዝባችን ምላሽ የሚሰጥ ይሆናል፡፡ ይህም ለከፍተኛው የደንና የመሬት መራቆት ችግር 

እንዲሁም ሊከሰት የሚችለውን የአየር መዛባትና የሚያስከትለውን የድርቅ አደጋ የሚያስቀር ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ ከሃይል አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ለሚደርሰው የጤና ችግር እልባት ይሰጣል፤ መሳ ለመሳም ለህክምና 

የሚወጣውን ወጪ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ይህም ፋይዳውን ድርብ ድርብርብ ያደርገዋል፡፡  

ግድቡ ከዚህም የላቀ ፋይዳ አለው፡፡ ግንባታው ሲጠናቀቅ የኤሌትሪክ ሃይልን ለጎረቤት ሀገሮች መሸጥ ይቻላል። ይህም 

በድህነት ለሚሰቃየው ህዝባችን ህይወትና ኑሮ መሻሻል የሚረዳ ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ይሆናል፡፡  

እናም ከሽያጩ የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ የሀገሪቱን ዕድገት በማፋጠን ለዜጎች ኑሮ መለወጥ የሚያበረክተው 

አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚገመት አይሆንም፡፡ በመሆኑም የግድቡ ግንባታ በድህነትና በኋላቀርነት የመቀጠልና ያለመቀጠል 

ጉዳይ ስለሆነ የህልውናችን መሰረት መሆኑን መገንዘብ ግድ ይላል፡፡  
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ታዲያ እዚህ ላይ ሊዘነጋ የማይገባው ነገር ቢኖር፤ ሀገራችን ምንም እንኳን ግብርና መር የኢኮኖሚ ፖሊሲ 

የምትከተልና ውጤታማ መሆኗ የሚታወቅ ቢሆንም ቅሉ፤ ወደ ኢንዱስትሪው መር ኢኮኖሚ መሸጋገሯ የማይቀር 

ጉዳይ መሆኑ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የኤሌትሪክ ሃይልን የሚጠይቅ ነው፡፡  

እናም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን እየተስተዋለ ከሚታየው ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ፍሰት ጋር ተያይዞ ለቀጣይነቱ 

የህዳሴው ግድብ የኤሌትሪክ ሃይል ማመንጫ የሚሰጠው ምላሽ ምን ያህል ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ለመገመት 

የሚያዳግት አይመስለኝም፡፡ 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህልውና ጉዳይነቱ የዜጎችንና የሀገራችንን ዕድገት በማፋጠን ብቻ የተወሰነ 

አይደለም—የጎረቤቶቻችንን ተጠቃሚነት በማሳደግ የሰላማችን ዋስትናም ጭምር እንጂ፡፡  

ስለሆነም ግድቡ ከከፍተኛ የኤሌትሪክ ሃይል እጥረት ለሚሰቃዩት እንደ እነ ኬንያ፣ ጅቡቲና ሱዳን ለመሳሰሉ 

ጎረቤቶቻችን ለችግራቸው ምላሽ የሚሰጥ፣ ኢኮኖሚያዊ ትስስሩተን የሚያሳድግ፣ ግንኙነታችንንም የማጠናከር ሚናው 

በቀላሉ የሚገመት አይደለም፡፡ ይህ ደግሞ የግድቡ ግንባታ ከኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ባሻገር ለአካባቢው ሠላምና 

መረጋጋት የሚያበረክተው ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል፡፡ 

የኢፌዴሪ መንግስት በግድቡ ግንባታ ስፍራ ላይ የመሰረት ድንጋይ ካኖረበት ከዛሬ ስድስት ዓመት በፊት ጀምሮ፤ 

መላው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያለ አንዳች ልዩነት ስኬታማነቱን ዕውን ለማድረግና በራሳችን 

ተነሳሽነት ማናቸውንም ጉዳዮች ለመከወን ቃል ገብተናል፡፡ በዚህም ሁሉም የሀገራችን ህዝብ የዘመናት ቁጭትና 

ብሔራዊ ሀብቱ የሆነውን የዓባይ ወንዝን የመጠቀም ምኞትና ፍላጎት በአዲስ ምዕራፍ እንዲከፈት ተደርጓል፡፡  

በህዝቦች የማይነጥፈና ሙሉ ተሳትፎ የሚገነባው እንዲሁም የዜጎች ሀብት የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

በራሳችን ገንዘብና ተሳትፎ የሚገነባ ብቸኛው የዓለማችን ፕሮጀክት ለመሆን በቅቷል፡፡ ዜጎች ከዕለት ምግባቸው ቀንሰው 

የሚገነቡትና እንደ አይናቸው ብሌን የሚንከባከቡት ግድብ መሆኑም ታሪካዊነቱ የትየሌለ ነው፡፡ 

የናይል ተፋሰስ የትብብር ስምምነት ማዕቀፍ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ከ7 ነጥብ 10 ቢሊዮን ኪዮቢክ ሜትር 

ተጨማሪ ውሃን ማስገኘት እንደሚችል ጥናቶች አረጋግጠዋል። ሁሉንም ነገር በጥርጣሬ የሚመለከቱት አንዳንድ 

የውጭ ፖለቲከኞች የ“ይጎዳናል” ያረጀ አስተሳሰብን በማራመድ ጉዳዩን የፖለቲካ መጠቀሚያ እያደረጉት ነው፡፡  

ይህ አስተሳሰብም እስካሁን ድረስ የጠፋ አይመስልም። በተለይም ግብፆች አስተሳሰቡን በተለያዩ መንገዶች ሲገልፁና 

እንደ ናይል ተፋሰስ ዓይነት የትብብር ማዕቀፍ ደጋግመው በጥያቄነት ሲያቀርቡት እየተስተዋሉ ነው።  

ያም ሆኖ ግን አስተሳሰቡ ትክክል ያልሆነ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የትኛውንም ሀገር የመጉዳት 

ፍላጎት የሌላቸው መሆኑን መገንዘብ ይገባል። ለዚህም ነው ሰሞኑን ለታችኛዎቹ የተፋሰሱ ሀገራትና ለመገናኛ ብዙሃን 

የግድቡን ግንባታ ክፍት በማድረግ ያስጎበኙት። 

እንደ እውነቱ ከሆነ ሀገራችን ከምትከተለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አኳያ ሌሎችን የመጉዳት አስተሳሰብን ትናንትም፣ 

ዛሬም ሆነ ነገ አታራምድም። ይልቁንም በጋራ ተጠቃሚነት መርህ የምታምንና ይህንንም በተግባር እያረጋገጠች 

የምትገኝ መሆኗን በተለያዩ መድረኮች ማስመስከር ችላለች፡፡ ከዚህም መካከል የአባይ ተፋሰስ ሀገራት የጋራ 

ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ የኢንቴቤው ስምምነት በማሳያነት ማቅረብ ይቻላል፡፡  
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እንዲሁም ሰሞኑን ለግብፅና ለሱዳን የውሃ ሃብት ሚኒስትሮች እንዲሁም ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የግድቡን ግንባታ 

በማስጎብኘት የምታከናውነው ግንባታ ከማንም ያልተደበቀ፣ በፍትሐዊነት እየተካሄደ የሚገኝና የተፋሰሱን ሀገራት 

ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን እያስገነዘበች ያለችው፡፡ ይህ እውነታም ኢትዮጵያ በተፋሰሱ ሀገራት ላይ እምነት ያላት 

መሆኗንና በምትገነባው ስራም የመተማመን ስሜት ያላት መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

 

    


