አቅም ይፈጥራሌ፣ ስጋትም ይቀንሳሌ፤
አባ መሊኩ 06-05-18
ሰሞኑን የቀዴሞው የኦነግ መስራችና መሪ የነበሩት አሁን ዯግሞ የኦዳግ መሪ በሰሊማዊ መንገዴ ትግለን ሇማካሄዴ ወዯ አገር
ቤት ተመሌሰዋሌ። በቀጣይም ላልች ይህን መንገዴ እንዯሚከተለ በዕርግጠኝነት መናገር ይቻሊሌ። በዚህ ሂዯት በርካታ
ኢትዮጵያዊያን በመንግስት ውሳኔ ተዯስተናሌ፤ ላልችም ሃይልች የኦዳግን መንገዴ እንዴትመርጡ ተመኝተናሌ።
ጽንፈኛ አሸባሪ ስንሊቸው የነበሩ ሃይልች ወዯ ሰሊማዊ ትግለ መመሇሳቸው ሇአገራችን ተጨማሪ አቅም ከመፍጠሩም ባሻገር
ስጋትንም ይቀንሰዋሌ።
የግንቦት ሰባቱ መሪ የነበሩትና ሰሞኑን ከእስር የተፈቱት አቶ አንዲርጋቸው እንዲለት “ትግሊችን የነበረው እንዯድ/ር አብይ
አይነት አመራር ወዯ ሃሊፊነት እንዱመጣ ነበር ይህን በተግባር አይተናሌ” ብሇዋሌ። ይህ የሚነግረን ነገር ቢኖር በቀጣይ
የትጥቅ ትግሌ ማዴረግ አያስፈሌግም ማሇት ነው። አዎ ዛሬ አገራችን ፍጽም ተቀይራሇች። በፖሇቲካ ጉዲይ ፓርቲዎች
ሃሳባቸውን ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ ማራመዴ የሚችለበት ምቹ ሁኔታ በአገራችን ተፈጥሯሌ። ዛሬ ሊይ አንተ ግንቦት ሰባት፣
አንተ ዯግሞ ኦነግ፣ አንተኛው ኦብነግ ወዘተ የሚሌ አተያይ እንዲይኖር አዱሱ አመራሮች ሁኔታዎችን ቀይረውታሌ። እነዚህ
ሃይልች ወዯ ሰሊማዊ ትግለ መመሇሳቸው ሇህዲሴው ግዴብ ስራችን ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር ከመሆኑም በሊይ
ሇውጭ ሃይልች ተጋሊጭነት ስጋትን የሚቀንስ ሆኖ አገኝቼዋሇሁ።
የህዲሴው ግዴብን በተመሇከተ ቀዴሞ ሊይ ስጋት ይፈጥርብን የነበረው አንደ ጉዲይ የውጭ ሃይልች በተሇይ ኤርትራና
ግብጽ

የእኛኑ ሃይልች(በፖሇቲካ አኩራፊዎችን) በመጠቀም በውስጥ ጉዲያችን ጣሌቃ በመግባት አገራችንን ይጎዶታሌ

የሚሌ ስጋት በበርካታ ኢትዮጵያዊያን ዘንዴ ነበረ። ይህን የምንክዯው ነገር አይዯሇም። ይሁንና የኢትዮጵያ ፖሇቲካዊ
ምህዲር ዛሬ ሊይ ፍጹም መቀየር በመቻለ ሁኔታዎች ወዯ መሌካምነት በመቀየር ሊይ ናቸው። እዴሜ ሇጠቅሊይ
ሚንስትር ሇክቡር ድ/ር አብይ አገራችንን ወዯ አንዴነት በመሰባሰብ አኩራፊዎችን በሙለ ወዯ አገራቸው እንዱመጡና
ሰሊማዊ ትግለን እንዱቀሊቀለ ሁኔታዎችን አመቻችተዋሌ። በዚህም ጥሪ መሰረት ቀዴሞ ጽንፈኛ ብሇን የሇየናቸው
አካልች ሳይቀሩ ሌዩነቶቻቸውን

ሰሊማዊ በሆነ መንገዴ ሇማራመዴ ወዯአገር ቤት በመግባት ሊይ ናቸው። ይህ

የሚያመሊክተን የአገራችን የፖሇቲካ ምህዲር መቀየር በመጀመሩ፤ እንዱሁም ዛሬ ሊይ በግብጽ ወይም በኤርትራ በኩሌ
ወዯ አራት ኪል ሇመምጣት የሚፈሌግ አካሌ አሇመኖሩን ነው። ይህን ሊስገኙት ሃይልች ምስጋና ይግባቸው ባይ ነኝ።
የአራት ነጥብ ሰባት ቢሉዮን ድሊር (ይህ ዋጋ ምንአሌባት አሁን ሊይ ይጨምራሌ ብዬ አምናሇሁ) ወጪን የሚጠይቅ
ፕሮጀክት በራስ አቅም ሇመገንባት መንግስት ሲነሳ ህብረተሰቡን ተማምኖ እንጂ በራሴ አቅም እወጣዋሇሁ ብል
አይዯሇም፤ በዕርግጥም የህዲሴውን ግዴብ በተመሇከተ ኢትዮጵያዊያኖች ከመንግስት ጎን መቆም በመቻሊቸው ይህ
ግዴብ ዛሬ ሊይ ወዯ 66 በመቶ አካባቢ ዯርሷሌ። አንዴ ታዲጊ አገር በራሷ የውስጥ አቅም ብቻ እንዱህ ያሇ ባሇ ብዙ
ቢሉዮን ድሊር ወጪን የሚጠይቅ ፕሮጀክት እውን ማዴረጓ የፕሮጀክቱን ህዝባዊ ዴጋፍ የሚያሳይ ነገር ነው።

ታሊቁ የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብን በተመሇከተ ኢትዮጵያ የምታራምዯው አቋም ወጥነት ያሇውና ሁለንም የተፋሰሱን
አገራት ጥቅም የሚያስጠብቅ አቋም ነው። “ፍትሃዊ የሃብት ተጠቃሚነት” የሚሌ መርህን ነው። አንዲንድች ይህን ግዴብ
ሇማሳነስ ሲለ እንዯኢትዮጵያ ያሇ ዯሃ አገር ይህን አይነት ትሌቅ ፕሮጀክት የመገንባት አቅም ስሇማየኖራት ጥራቱ ሊይ
ችግር ይገጥመዋሌ ይለ እንዯነበር እናስታውሳሇን። ይሁንና ኢትዮጵያ ከአራት ነጥብ ሰባት ቢሉዮን ድሊር በሊይ ወጪ
በማዴረግ የምትገነባው የህዲሴ ግዴብ ዓሇም ዓቀፍ ዯንብና ስታንዲርደን የተከተሇ እንዯሆነና፣ ታዋቂና ሌምዴ ባሇው
የጣሉያኑ ሳሉኒ ኩባንያ እንዱከናውን አዴርጋሇች። ኢትዮጵያ ይህን ያዯረገችው የግዴቡን ዯረጃ ከፍ እንዱሌና ላልች
አገሮች በግዴቡ አመኔታ እንዱያተርፉ ሇማዴረግ ብቻ ሳይሆን፤ አገሪቱ ይህን ያህሌ እጅግ ከፍተኛ በሆነ ወጪ በማዴረግ
የገነባችው ግዙፍ ፕሮጀክት አስተማማኝ ዯህንነትና ዋስትና እንዱኖረው ሇመዴረግ ጭምር ነው።
እስካሁን የነበሩት ኢትዮጵያ መንግስታት በአገር ውስጥ ችግር ይኖርባቸው እንዯሆን እንጂ ሇጎረቤት አገራት ከዚያም
አሌፎ ሇአፍሪካ አገራት ጥቅም ሲሰሩ ኖረዋሌ። ሇአፍሪካ ነጻነት ትግሌ እስከ አፍሪካ አንዴነት ምስረታ እንዱሁም ሇአፍሪካ
ሰሊም መከበር ኢትዮጵያዊያኖች ከፍተኛ መሰዋዕትነት ከፍሇናሌ፤ በመክፈሌም ሊይ ነን። አሁን ሊይ ኢትዮጵያ የአካባቢውን
ሰሊም ዘሊቂነት ሇማረጋገጥ አገሮች በዘሊቂ ሌማት እንዱተሳሰሩ በመስራት ሊይ ነች። ታሊቁ የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብም
አንደ የአካባቢው አገራትን በሌማት የማስተሳሰር አንደ ፕሮጀክት ነው።
ታሊቁን የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብም ኢትዮጵያ ሇቀጠናው

አንዲንዴ የፖሇቲካ ተንታኞች እንዯሚለት

አገራት ያበረከተችው ስጦታ አዴርገው ይገሌጹታሌ።

ምክንያቱም ይህ ግዴብ ከኢትዮጵያ ባሻገር ሇታችኞቹ የተፋሰስ አገራት የሚበጅ ሆኖ ሳሇ የግዴቡ ወጪ ግን ሙለ
በሙለ የሚሸፈነው በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት መሆኑ ነው።
ኢትዮጵያ ዯሃ ትሁን እንጂ ጠንካራና ተባባሪ ህዝብ ያሊት አገር ናት። ሇዚህ ጥሩ ማሳያው ዯግሞ ይህን ባሇብዙ ቢሉዮን
ድሊር የሚጠይቅ ፕሮጀክት በራስ ወጪ መሸፈን መቻሎ ነው። አሜሪካን የምታክሌ አገር የሆቨር ግዴብን ስትገነባ
ወጪው

የተሸፈነው

በብዴር

እንዯሆነ

መረጃዎች ያመሊክታለ።

ይህ ፕሮጀክት ከኢኮኖሚያዊ ፋይዲው ባሻገር

ኢትዮጵያዊያኖችን በአንዴ ጥሊ ስር ማሰባሰብ ችሎሌ። ታሊቁ የህዲሴ ግዴብ “የይቻሊሌ” መንፈስን በኢትዮጵያዊያን ዘንዴ
እንዱፈጠር፣ አገራዊ መግባባት እንዱጎሇብትና የአገራዊ የገጽታችን እንዱሻሻሌ ያዯረገ

ታሊቅ ፕሮጀክት ነው።

በዚህ

ፕሮጀክት ሊይ ከአዋቂ እስከ ህጻን፣ ከምሁር እስከ አሌተማረው፣ ከሃይማኖት መሪው እስከ ምዕመኑ፣ አገር ቤት ከሚኖረው
እስከ ዲያስፖራ ወዘተ አሻራውን በዚህ ፕሮጀክት ሊይ ያሊሳረፈ አገር ወዲዴ ዜጋ የሇም። ዛሬ በአገራችን በርካታ ስራዎች
እይተከናወኑ ቢሆንም እንዯህዲሴው ግዴብ የህብረተሰቡን ቀሌብ የገዛ ፕሮጀክት የሇም።
በተዯጋጋሚ ሲገሇጽ እንዯነበረው ታሊቁ የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብ ከኤላክትሪክ ሃይሌ ማመንጫነት በዘሇሇ ሇመስኖ
የሚያገሇግሌ ፕሮጀክት አይዯሇም። በዚህ ፕሮጀክት ሳቢያ የአባይ ውሃ ሉቀንስ አይችሌም። ምክንያቱም ይህ ፕሮጀክት
በሚካሄዴበት የኢትዮጵያ አካባቢ ሇመስኖ የሚውሌ መሬት እዚህ ግባ አሇመሆኑን ግብጻዊያኖች ጠንቅቀው ያውቁታሌ።
አባይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሉያገሇግሌ የሚችሇው ሇሃይሌ ማመንጫነት እንጂ ሇመስኖ የሚውሌበት ሁኔታ እጅግም ነው። ይህ
በመሆኑም በውሃው ሊይ የሚፈጥረው ጫና የሇም። ኢትዮጵያ ከዓሇም አገራት ዝቅተኛ የሚባሌ የሃይሌ አቅርቦት ያሊት አገር
ናት።

አንዴ መቶ ሚሉዮን ህዝብ ያሊት አገራችን አሁን ሊይ 4,315 ሜ.ዋ. ያሇዘሇሇ የሃይሌ አቅርቦት እንዱሁም ኢትዮጵያን
የሚያክሌ የቆዲ ስፋት ያሊት አገር 15,872 ኪ.ሜ. የሃይሌ ማስተሊሇፊያ መስመር ብቻ ነው ያሊት፡፡ ይህ አሃዝ የሚነግረን
የዜጎች የነፍስ ወከፍ የኤላክትሪክ ዴርሻ በዓሇም ዓቀፍ መስፈርት መሰረት እጅግ ዝቅተኛ መሆኑን ነው። ይህን ሇማሻሻሌ
መንግስት በርካታ ፕሮጀክቶችን በመገንባት ሊይ የገኛሌ። የባሇፉት ሁሇት ዓመት ተኩሌ

GTP2 አፈጻጸምን በተመሇከተ

ሰሞኑን ግምገማ በመካሄዴ ሊይ ነው። በግምገማው ሊይ እንዯተገሇጸው ኃይሌ ማመንጫ ግንባታዎችን በተመሇከተ የታሊቁ
ህዲሴ ግዴብ የሃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክት አሁን ሊይ 65 ነጥብ ስምንት ዯርሷሌ። የGTP2 አፈጻጸም የተፈሇገውን ያህሌ
እንዲሌሆነ መካዴ አይቻሌም። ይሁንና አገራችን ይህን ማሳካት የቻሇችው በከፍተኛ ቀውስና ዴርቅ ውስጥ ሆና እንዯሆነ
ሇተገነዘበው ውጤቱ ዯካማ ነው ማሇት አይቻሌም። በቀሪዎቹ ሁሇት ዓመታት ሇማካካስ

ሁሊችንም ጥረት ማዴረግ

ይኖርብናሌ። ዛሬ ሊይ ሁኔታዎች በመቀየር ሊይ ናቸው ቀዴሞ ጽንፈኛና አሸባሪ ብሇን የሇየናቸው ሃይልች ወዯ ሰሊማዊ
ትግለ መመሇስ መጀመራቸው ሇአገራችን ተጨማሪ አቅም ከመፍጠሩም ባሻገር ስጋትንም ይቀንሳሌ። እነዚህ ሃይልችም
ከመንግስትና ህዝብ ጋር በመተባበር አገራችን ወዯ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ ሇመሰሇፍ የምታዯርገውን ጥረት
መዯገፍ ይኖርባቸዋሌ።

