
ማንም አሻራውን ያላኖረ፣ አገር ወዳድ አይደለም! 

   

አባ መላኩ 11-2-17 

ታላቁ የኢትዮጵያን የህዳሴ ግድብ  ፕሮጀክት  በ21ኛው  ክፍለ ዘመን  የኢትዮጵያን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን 

እንደአድዋ ጦርነት  ሁሉ   በአንድ ጥላ ስር ማሰባሰብ የቻለ አገራዊ ፕሮጀክት  ሆኗል።   አባቶቻችን ልዩነታቸውን ወደጎን 

አድርገው ዘመናዊ መሳሪያዎችን  እስከአፍንጫው  የታጠቀውን  ወራሪውን የጣሊያን ሃይል  ከያሉበት ተሰባስበው፣ 

ስንቃቸውን ተሸክመው ባህላዊ  መሳሪያቸውን እንግበው  ጠላት እመሸገበት  ሰሜኑ የአገራችን ክፍል ድረስ በእግራቸው  

ተጉዘው አገራቸውን ከወራሪ ሃይል ተከላክለዋል። ይህ የአባቶቻችን የአገር ወዳድነትና የአልበገርም ባይነት ስሜት   ሁሌም 

ታሪክ  ሲዘክረው የሚኖር ነው። 

እንደኔ እንደኔ  የአሁኑ ትውልድም በታሪክ የሚወሳ፣ ለመጪው  ትውልድ የሚሸጋገር ቅርስ ላይ  አሻራውን የሚያሳርፍበት  

እድል ገጥሞታል።  ይህ ታላቅ  ዕድል ነው።  ታላቁ የህዳሴ ግድብ  በአብዛኛው ነገሩ ለእኛ ኢትዮጵያዊያን   የተለየ ፕሮጀክት 

ነው።   በአፍሪካ የመጀመሪያ  ትልቅ  የሃይል ማመንጫ ግድብ መሆኑ፣  የግንባታ ወጪው  በታዳጊ አገር አቅም ሊታሰብ 

በማይቻል መሆኑና ወጪው ደግሞ  በራስ አቅም የሚሸፈን መሆኑ፤   ከዚህም ባሻገር ፕሮጀክቱ እየተገነባ ያለበት በአባይ ወንዝ 

ላይ መሆኑ በራሱ የሚፈጥረው ስሜት የተለየ ነው። ምክንያቱም  በአባይ ሳቢያ  ለርካታ ጊዜያት ከግብጽ  ጋር  እሰጣገባ ውስጥ  

ገብተናል። በርካታ ፍትጊያዎችን  አሳልፈናል።   እኛም ለዘመናት  ለአባይ  ተቀኝተናል። ታዲያ በዚህ ወንዝ ላይ የሚሰራ 

ፕሮጀክት  ለእኛ ኢትዮጵያዊያኖች እንዴት የተለየ አይሆን?  አዎ   ይህ  ትውልድ  አባይን  ደፍሮታል።    

በዚህ ፕሮጅክት ላይ በህይወት ያለ ሁሉም  አገር ወዳድ ዜጋ  በሚችለው ነገር  ሁሉ  ድጋፉን እያደረገ  ነው።  የገንዘብ፣ 

የጉልበት፣ የቁሳቁስ፣ የዕውቀት፣ የሃሳብ፣ በጸሎት ወዘተ እያንዳንዱ አገር ወዳድ ዜጋ የሚችለውን ሁሉ ለግሷል። በመለገስም 

ላይ ነው።  አንድ አባት አባይን በተመለከተ  የህዝቦች ትብብር ሲገልጹት እንዲህ ብለው ነበር።   በዚህ ግድብ ላይ ያልተሳተፉት 

“ሙታንና  በማህጸን ያሉ ህጻናት  ብቻ ናቸው። በነገራችን ላይ  ለዚህ ፕሮጀክት ስኬት  ኢትያጵያዊያኖች ብቻ ሳይሆኑ 

የትውልደ ኢትዮጵያዊያኖችም ድጋፍ ከፍተኛ  ነው።  አዎ  ባደረግነው  ልገሳ  ልንኮራ ይገባናል። ልፋታችንን በአይናችን 

አይተነዋል።  አሁን ላይ የፕሮጀክቱን   62 በመቶ ማጠናቀቅ ተችሏል።     

የዚህ  ፕሮጀክት ወጪ ከባድና ወገብ የሚያጎብጥ  ቢሆንም  የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች  ሸክሙን  

ተቋቁመውታል። ፕሮጀክቱ  በህዝቦች መካከል የእኔነት ስሜት በመፍጠሩ  ዜጎች ካላቸው ጥቂት ገቢ ላይ በመቀነስ ቦንድ 

በመግዛትና በመለገስ ድጋፋቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል።  ይህ ግድብ ከሃይል ማመንጫነቱ ባሻገር  የአገራዊ መግባባትና 

የገጽታ ግንበታ ስራችን ዋልታና ማገር ሆኗል። በዚህ ፕሮጀክት ሳቢያ የተፈጠረው አገራዊ አንድነት በቀላሉ የሚታይ 

አይደለም።   



ዛሬ በአገራችን በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ ቢሆንም እንደህዳሴው ግድብ የህብረተሰቡን  ቀልብ የገዛ ፕሮጀክት  የለም። 

በህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ላይ ከአዋቂ እስከ ህጻን፣ ከምሁር እስከ አልተማረው፣ ከሃይማኖት መሪው እስከ ምዕመኑ፣ አገር 

ቤት ከሚኖረው እስከ ዳያስፖራ ወዘተ አሻራውን በዚህ ፕሮጀክት ላይ ያላሳረፈ አገር ወዳድ ዜጋ የለም። ጽንፈኛው ዳያስፖራ 

ብቻ  እጁን ሲዘረጋ አልተመለከትንም።  የፖለቲካ አመለካከት አንድ ነገር ነው፣ አገርና ህዝብ  ደግሞ ሌላ ነገሮች ናቸው። ነገ 

ወደናት አገራቸው ቢመለሱ የዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ አይደሉምን?  

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የኢህአዴግ ወይም የኦነግ ወይም  የቅንጅት ወይም የሌላ የሌላ ፓርቲዎች አይደለም።  

ይህ ፕሮጀክት የኢትዮጵያ ህዝቦች ነው። መንግስታት ይመጣሉ፤ መንግስታት ይሄዳሉ፤ በተመሳሳይ  ፓርቲዎች ይመጣሉ፤ 

ፓርቲዎችም  ይሄዳሉ።  አገርና ህዝብ ግን  ለዘለዓለሙ  ቀጣይ ናቸው።  ጽንፈኛው ዳያስፖራ ፖለቲከኛ  ይህን አልተገነዘበም፤ 

አሊያም  አገሬና ህዝቤ  የሚላቸውን   አይወዳቸውም። ለእኔ እውነታው ሁለተኛው ይመስለኛል። ሰሞኑን እንኳን 

እንደተመለከትነው  ጽንፈኛው  የዳያስፖራ ፖለቲከኛ  በተለያዩ የአገራችን አካባቢዎች  በብሄሮች  መካከል  ግጭትን 

በመቀስቀስ የንጹሃን ደም እንደውሃ ሲፈስ  ሲጸጸት ወይም  ሲያዝን አልተመለከትንም።  ይልቁንም  ግጭቱን ለማባባስና 

አገሪቱን ወደለየለት ቀውስ ለመክተት  ተነስ  ግደለው፣ ዝረፈው፣ አባረው፣ ወዘተ የሚል የጥፋት መልዕክቱን በተለያዩ 

የማህበራዊ ሚዲያዎች  ሲያሰራጭ አንብበናል፣ አድምጠናል።     

ጽንፈኛው የዳያስፖራ ፖለቲከኛ  ገዥውን ፓርቲና መንግስትን  የጎዳ  መስሎት የህደሴውን ግድብ ፕሮጀክት ለማጣጣል 

ሲሯሯጥ ተመልክተናል። ከኤርትራና ከግብጽ ፖለቲከኞች ጋር  አንዴ አስመራ ሌላ ጊዜ ደግሞ  ካይሮ  ሽር ጉድ ሲል በአደባባይ 

ታይቷል። በዚህ ተግባሩም ከኢትዮጵያ ህዝቦች የበለጠ እንዲራራቅ የሆነ ይመስለኛል።    የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ገንዘብ  

የኢትዮጵያዊያኖች አንጡራ ሃብት ነው። ከምንበላውና ከምንጠጣው ቆጥበን ለቀጣዩ ትውልድ ጥሪት ይሆናል ብለን 

ያስቀመጥነው ሃብት  ነው።   ዛሬ የዳያስፖራ ፖለቲከኞች እያደረጋችሁ ያለው  አካሄድ  ነገ  በታሪክ ፊት  የሚያወቃቅሰን  

ይሆናል።  ያስተዛዝበን እንደሆን እንጂ  እኛ አገር ወዳድ ዜጎች  የጀመርነውን እንጨርሰዋለን።   

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ህዝብና መንግስት ከድህነትንና ኋላቀርነትን ለመላቀቅ የሚያደርጉት ጥረት ውጤት  ነው። 

ለአገራችን ድህነት በርካታ ምክንያቶችን መጥቀስ ቢቻልም  አለመተባበራችን  ግን ዋንኛው ይመስለኛል። አሁን ላይ የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች  መተባበርና መደጋገፍ   በመጀመራቸው  ባላፉት 15 ዓመታት ተከታታይ ባለሁለት አሃዝ  

የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብ ላይ ናቸው።   ይህን ፈጣን የአገራችንን ዕድገት ለማስቀጠል   በአገራችን  የኢንዱስትሪ  

አብዮት ማካሄድ የግድ ነው።    

ለኢንዱስትሪው አብዮት  ስኬት  ደግሞ የመጀመሪያው ነገር   የሃይል አቅርቦትን ማሳደግ ነው። ኢትዮጵያ በ1983 ዓ. ም   

የነበራት 350 ሜጋ ዋት ሃይል  አሁን ላይ ከ4300 ሜጋ ዋት በላይ ማድረስ ተችሏል። ቁጥሮችን ለማወዳደር ፈልጌ ሳይሆን 

መንግስት  ባለፉት 26 ዓመታት  የሃይል አቅርቦትን ለማሳደግ ያደረገውን ጥረት ለማሳየት እንጂ።  በመጪዎቹ ጥቂት ዓመታት 

ይህ አሃዝ ወደ 11ሺህ ሜጋ ዋት እንደሚያድግ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ከአራትና አምስት ዓመታት ብኋላ ደግሞ ወደ 

17 ሺህ ሜጋ ዋት እንደሚያድግ የተጀመሩ ስራዎች አመላካች ናቸው።  ጥረታችን ስኬታማ   እንዲሆንና አገራችን ከድህነት 

ወጥታ  ህዳሴዋን እንድታረጋግጥ  ሁላችንም የሰላማችን ዋስ ጠበቃ መሆን ይገባናል።   

 


