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መቅድም
የዚህ ጽሑፍ አላማ፣ ስለ አባይ ወንዝ ግዙፍ ግድብ ስራ
አጭር ምርምር ለማቅረብ ነው። ስለግድቡ እጅግ ብዙ ትችት
ተሰጥቶበታል፤ አሁንም እየጎረፈ ነው። ስለ ዕቅዱ አስፈላጊው
ጥናት መካሄዱ አይታወቅም። ጥናት ተደርጎ ከሆነ ውጤቱን
ሕዝብ እንዲያውቀው አልተደረገም። ስራውን በልዩ መልክ
የሚቆጣጠር ልምድ ያላቸውንና የታወቁ ባለሙያዎችን
ያካተተ ባለስልጣን አካል አልተፈጠረም። ለተነሱት
ጥያቄዎች አወዛጋቢ እንጂ ትክክለኛ መልሶች አልተሰጡም።
ሌሎችም ውዥግቦች ታክለው የግድቡ ስራ በውጥንቅጥ ሃሳብ
ተጸንስሶ በሚያጠራጥር ደረጃ ቆሟል። አንድ የልማት ስራ
ሲታቀድ፣ በልማድ ወይም እንደ ሀገሩ ህግ በግዳጅ፣
በፍጥረትና በተፈጥሮ ላይ በቀጥታ ወይም በተዘዋሪ መንገድ
ስለሚያመጣው ተጽዕኖ “ስለአካባቢው ፍጥረት ተጽዕኖ
ምርምር” (ኢንቫየሮንሜታል ኢምፓክት እስቴትሜንት
(EIS)” የተባለ ጥናት አስቀድሞ ይካሄዳል። የግድቡ ስራ
ለሕዝብ ይፋ የሆነው በድንገት ጠቅላይ ምንስትር (ጠ/ም)
መለስ ዘናዊ መሰረተ ድንጋይ ሲያስቀምጡ ነው። ግድቡ
ለኢትዮጵያ ጥቅም ተብሎ ታስቦበት የተወጠነ መሆኑን
የሚያመለክቱ ነገሮች የሉም። በአስቸኳይ የግድቡ ስራ
መጀመሩ፣ ግራ የተጋባው ሕዝብ ጥያቄ በመጠየቁ ‘ጸረ
ብልጽግና’ በመባል ተኮንኗል። ግድቡ ከፍተኛ ወጭ
የሚጠይቅ ግዙፍ ስራ ስለሆነ፣ ጉዳቱም ለሀገርና ለሕዝብ
እንዲሁ ከፍ ያለ ስለሚሆን፣ ባለሙያዎች የግድቡን ስራ
እንዲመረምሩ ይገደዳሉ።

የዕድገት ስራ በተለይ እንደ ግድብ ያለ ዕቅድ ሰፌ ምርምርን
የሚጋብዝ መሆኑ መግለጽ አይሻም። የኢትዮጵያ መንግሥት
መሪዎች እያወገዙ ያሉት የጥናትና የምርምርን ሀሳብ ነው።
ሕዝቡን ገንዘብ በማዋጣት እንጂ የግድቡን ጥቅምና ጉዳት
እንዲያውቅና እንዲሳተፍ አንድም ጥረት ሲያደርጉ ወይም
ፈቃደኝነት ሲያሳዩ አልታዩም።
በተላላነት ወይም በታማኝነት የገዥውን መንግሥት ዕቅድ
ለመደገፍ ምንጊዜም ዝግጁ የሆኑት ጥቂቶቹ እንደተጠበቀው
በግድቡ ስራ ፈንድቀውበታል። ከሌላው ሕዝብ በይበልጥ
አውቀው ወይም ስለጥቅሙና ጉዳቱ ተረድተው አይደለም።
ከገዢው መንግሥት ጋር የተሳሰሩበት ጥቅም ስለሀገርና ወገን
አሳቢ እንዲሆኑ አላደረጋቸውም። በዘፈን ውዳሴ ሳይቀር
ጠ/ም መለስ ለኢትዮጵያ አሳቢ፣ ብልህና ደፋር መሬ
መሆናቸው ተንጸባርቋል። ጠ/ም መለስ ስለግድቡ ሲናገሩ፣
እንደወትሮው በገነነ አንደበት አልደነፉበትም። ያሳዩት ለዘብታ
የሚጎዳውን እንደ ጠቃሚ አድርጎ ሁልጊዜ ማቅረቡ ሲያበቃ
የዕውነት ኃይልና ህሊና እንደተጫናቸው ታይቷል።

ጠ/ም መለስ ዘናዊ የግብጽ መሪዎች በሁከት ውስጥ
በመሆናቸው ኢትዮጵያ ይህን አጋጣሚ ዕድል በመጠቀም
ስራው የተጀመረ በማስመሰል፣ አሳቢ መሪ መሆናቸውንም
በረቀቀ ስልት ሕዝብ እንዲገምት አድርገዋል። ዳሩ ግን፣
ግድቡ ለኢትዮጵያ ጥቅም ሳይሆን ሌላ ዕክል ድንገት
የፈጠረው እንደሆነ ሕዝብ ገምቷል። የግብጽ መሪዎች ሁከት
ባይደርስባቸው ኖሮ፣ ግድቡ እንዲሰራ ስለማይፈቅዱ
ኢትዮጵያም ስራውን እንደማትጀምር የጠ/ም መለስ ዘናዊ
አባባል ያመለክታል። የኢትዮጵያን ሕዝብ አቋምና መብት
በእንደዚህ ሁኔታ ላይ ማስቀመጡ ላገር ትልቅ ጠንቅ ያዘለ
ራሱ ታላቅ ስህተት መሆኑን የማይረዳ ወገን የለም።

ሌላው ሰፊ የሕዝብ አካል የማይዋጥለት ነገር አለ። የጠ/ም
መለስን ስራ አስመልክቶ ብዙ የማይረሳው በደል በልቡ
እንደሰፈነ ነው። የኢትዮጵያ ወገን ሁሉ፣ ኢትዮጵያ በማን
ውሳኔ ወደቧንና ወገኖቿን እንዳጣች ያውቃል። ማን ጥንታዊ
የሆኑ ወሰኖቿን አሳልፎ ለጎረቤት ሀገሮች እንደሰጠ ያውቃል።
ማን ለክፉ ቀን ወይም ለሕዝብ ጥቅም ተብሎ የተቀመጠውን
ምርጥ የእርሻ መሬቷን ለባዕድ እንደሸጠ ያውቃል። መላው
ዜጋ የመረጣቸውን መሪዎች ስልጣን ነጥቆ እነሱን እስር ቤት፣
ወጣቱንና ወገኑን በጥይት በየምንገዱ እንዲረግፉ ትዕዛዝ
የሰጠው ማን እንደሆነ በሚገባ ያውቃል። የኢትዮጵያ ሕዝብ
የተቀበላቸው በደሎች ገና ያልደረቁ ቁስሎች ስለሆኑ፣ አሁን
ደግሞ ጠ/ም መለስ በውዝግብ ወጥነው በውዝግብ እንዲሰራ
ያደረጉትን የግድብ ስራ እንደ ልማት ቆጥሮ ለመቀበል እጅግ
ይሳነዋል። የግድቡ ስራ ጥቅም ካለው ጥቅሙን፣ ጉዳት
የሚያስከትል ከሆነም ጉዳቱን ሕዝብ ማወቅ ይገባዋል።
ሕዝብን ከድህነት ወደ ብልጽግና ያሸጋግራል የተባለው
ግድብ፣ ሕዝብ በከንቱ ተስፋ ድህነቱን ለማራገፍ ተማምኖ
ዕድሜ ልኩን መጠበቅ አይገባውም። ዕውነቱን ተረድቶ
አማራጭ ድርጊቶችን እንዲያሰላስል ማድረግ ተገቢ ነው።

ብዙ ተመራማሪዎች በሰሜን አፍሪካና አካባቢ ሀገሮች
የተነሳው የፖለቲካ ውዝግብ በኢትዮጵያ መሪዎች ላይ ስጋት
ስላሳደረባቸው ሕዝብን በአባይ ግድብ ተስፋ ለመሸንገል
ማምለጫ ዘዴ እንደሆነ ሕዝብ አውቆታል። ግድቡ የልማት
ዕርምጃ ተብሎ ቢነገርም፣ ብዙ የዕቅድ ጉድለት ያለውና
የጎደለው ስለሆነ እያደር ተራውንና ምሑራኑን አሳስቧል።

ይህ ጽሑፍ በደራሲው ትምህርትና ስራ ልምድ ዙሪያ በሶስት
ስነጥበቦች አማካይነት ይካሄዳል። በስነምድር፣ በፈሳሽ ውሃና
ወንዝ ጥናት፣ በዕቅድ መመሪያዎች እንዲሁም በኢትዮጵያ
ፖልቲካ ሁናቴ ላይ የተመሰረተ ምርምርና አስተያየት
ይሆናል። ዳሩ ግን፣ ግድቡ በብዙ ስነጥበብ መስክ ሰፊ ጥናትና
ምርምር የሚሻ መሆኑ መታወቅ አለበት።

የአባይየአባይ-በለስ ወንዝ ግድብ
ጠ/ም መለስ ግድቡን አባይ-በለስ ግድብ በማለት ጠቅሰውታል። ስሙን የማጠናቀር ፍላጎት ሳይሆን፣ ከምግባሩ ጋር የተያያዘ መሆኑን
የማወቅ ፍላጎት ነው። የበለስ ወንዝ ከግድቡ ጋር የሚጣመርበትን የተፈጥሮና ሰው-ሰራሽ ለውጥን አስመልክቶ ግድቡ አባይ-በለስ
ግድብ ቢባል ትክክል ይሆናል። ስለዚህ ጠ/ም መለስ ትክክል ናቸው። አባይ ወንዝና በለስ ወንዝ 1ኛውና 2ኛው አባይ የሚባሉበት
ሁናቴ መፈጠሩን ያመለክታል። ታላቁ ጠንቅ ከዚህ ላይ ነው። ስለበለስ ወንዝ በዚህ ጽሑፍ ውስጥ አጭር ምርምር ይደረጋል።
ከዓለም ባንክና ከሌሎች በተሰበሰበው ዱቤና ኢንቬስትሜንት ገንዘብ እየተካሄደ ስላለው የጣና-በለስ ምድር ውሃና ወንዝ ልማት
አጭር ምርምር ስለሚደረግ በዚያ ክፍል ውስጥ ተጨምሮ ይገለጻል። ግድቡ መጀመሪያ ታላቁ ሚሊንየም ግድብ ተብሎ ከተጠራ
በኋላ ሌላ የተሻለ ቆንጆ ስም ተገኝቶለት ሕዳሴ ግድብ ተብሏል። ግድቡ በምግባሩ መጥፎ መስሎ ቢታይም በገጹ መልካምነትና
የተሰጠውን ስም በማክበር በዚህ ጽሑፍ ውስጥ አባይ ሕዳሴ ግድብ እየተባለ ይጠራል።

የአባይ ሕዳሴ ግድብ ምርምር
የአካባቢው ስነምድር
የአባይ ሕዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ምድር በግምት 49 ኪሎ ሜትር (ኪ/ሜ) ከሱዳን ድንበር ርቀት ላይ ይገኛል። (Figure 1)
የኢትዮጵያ መንግሥት የሱዳንና የኢትዮጵያን ድንበር መለያ ያደረገው ቦታ በትክክል ባይታወቅም፣ ደራሴው በገመተው ድንበር ዳርቻ
መስመርና ከዚያም በተባለው ርቀትና በአካባቢው መሬት አቀማመጥ መሰረት ለግድቡ ስራ ምቹ መስሎ የታየውን ቦታ አመልክቷል ።
የኢትዮጵያ መንግሥት ግድቡ ከጉባ
ጉባ ከተማ
አቅራቢያ መሆኑን ስለገለጸ፣ በተባለው ርቀት ላይ
በአባይ ወንዝ ግራና ቀኝ ኮረብታዎች አሉ። ይህ
ቦታ በለስ ወንዝ ከአባይ ወንዝ ጋር ከሚገናኝበት
ስፍራ ወደ ሰሜን ራቅ ብሎ ነው። ኮረብታዎቹ
ለግድቡ የተመቹ ይመስላሉ። ይህ ቦታ ለግድብ ስራ
አመች መስሎ ቢታይም፣ የውስጠ መሬቱ ሁናቴ
ብቁ ላያደርገው ስለሚችል በመሀንዲስ ጥበብ ሌላ
አመች ቦታ በአካባቢው ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ፣
ግድቡ በካርታው በተመለከተው ቦታ ላይ
ባይሆንም ለውጥ አያመጣም።

አባይ ወንዝ

አባይ ትንሿ ከጣና ሀይቅ ደቡብ-ምዕራብ ላይ
ከሚገኘው ተራራ ስር ከዳንግላ ከተማ አጠገብ
ተነስታ ጣና ሐይቅ ትገባለች (Figure II)። በዛ
ያሉ መጋቢ ወንዞች በሁሉም አቅጣጫ ወደ ሐይቁ
ትንሽ ወይም በዛ ያለ ውሃ ይዘው ጣናን ይሞላሉ።
ከዚያም ትልቁ አባይ ወንዝ ከጣና ሐይቅ ከደቡብ
ጫፉ ከባህር ዳር ከተማ ማዶ በምስራቅ ተንስቶ፣
በግምት 800 ኪ/ሜ ተጉዞ ሱዳን ይገባል። አባይ
ወንዝ የኢትዮጵያን ደጋ ምድር ሰንጥቆ በተላቅ
ሸለቆ ውስጥ 400 ኪ/ሜ ከተጓዘ በኋላ ቆላው
መሬት ይደርሳል። ከዚህ በኋላ ጎኑ ሰፋና ጠበብ እያለ ሌላ 400 ኪ/ሜ ተጉዞ ሱዳን ምድር ይገባል። አባይ ወንዝ ከጣና ኃይቅ ሲወጣ
ከውቅያኖስ በላይ በግምት 1,800 ሜትር ከፍታ ያለው ሲሆን፣ ወደ ስምንት መቶ ሜትር ከፍታ የሚወርደው 400 ኪ/ሜ ተጓዞ
ቆላው ምድር ሲደርስ ነው። በዚህ አካባቢ ተምዘግዝጎ የሚወርድበት ብዙ ቁልቁለት ወይም ሸለቆ ቦታ የለም። ስለዚህ፣ ብዙ
ሳይንቦራጨቅና ሳይጮህ ሰጥ ለጥ ብሎ ይፈሳል። ዳሩ ግን፣ የክረምቱ ዝናብ 200,000 ክ/ሜ2 የሚሆነውን ሰፊ ምድር በመጋቢ
ወንዞቹ አማካይነት ጠርጎና አጥቦ በታላቅ ጎርፍ ኃይል ስለሚፈስ ባህሪው ይለወጣል። ያከማቸውን ደለል ጭኖ ትቂቱን አፈር
በአንዳንድ ስፍራ ወደ ጎኑ እየቆለለ ሌላውን ተሸክሞ ሱዳን ይገባል። ከድንበሩ ብዙ የማይርቀው የሱዳን ሮሳሪየስ የተባለው ታላቅ
ግድብና የግድቡ ሀይቅ በዚህ የክረምት ጎርፍና ደለል ምክንያት የታወከ መሆኑ ሁኔታው ያሳያል። በተጨማሪም፣ የበለስ ወንዝ
የፈጠረው ጎርፍና ደለል ችግሩን እንደአባባሰው ይገመታል።

በለስ ወንዝ
በለስ ወንዝ ከአባይ ሀይቅ ዝናብ ማከማቻ ተራራ ጠርዝ ጀርባ ተነስቶ ወደ ምዕራብ በመፍሰስ 400 ኪ/ሜ ተጉዞ ከአባይ ወንዝ ጋር
ይገናኛል (Figure II)። በለስ ወንዝ ሰፌ የልማት ግስጋሴ የገለጠውን ደን፣ ቅጠል፣ ሳርና ችፍግ-ለበስ ምድር ለጥ መሬት ስላደረገው
የላዩን አፈርና ሙሾ መሬት ጠርጎና ጭኖ አባይ ወንዝ ይገባል። አባይ ወንዝ ከጣና ሐይቅ ተነስቶ ሱዳን ምድር ለመድረስ 800 ኪ/ሜ
የወሰደበትን በለስ ወንዝ ከጣና ሐይቅ በምዕራብ በኩል ተነስቶ በፍጥነት 400 ኪ/ሜ እየተምዘገዘገ ወርዶ ከአባይ ተቀላቅሎ ሱዳን

ይገባል። በለስ ለኢትዮጵያ ተፈጥሮ ሊያስክትል የሚችለው ጉዳት በቀላሉ የሚተመን አይሆንም። ጥሩ አፈሩን ብቻ ሳይሆን ውሃውም
የተፈጥሮ ስራ ሳይቆጣጠረው የሰው ልጅ በአመጣው ለውጥ ምክንያት አምልጦ ወደ ሱዳን ይገባል። እንስሳው፣ አፈሩና ምድሩ፣ ዛፍና
ቅጠሉ፣ አየሩ ሳይመጠውና ሳያግደው ቶሎ ፈሶ ጥሩ አፈር ጭኖ ሱዳን ምድር መግባቱ ታላቅ ጉዳት ያስከትላል። አባይና በለስ ወንዝ
የተሸከሙትን አብዘኸናውን ደለል የሚያራግፉት ከመገናኛቸው ቦታ አካባቢ ጀምሮ እስከ ሱዳን የሮሳሪስ ግድብ ውሃ ድረስ መሆኑ
የምድሩ አቀማመጥ ያመለክታል። የሕዳሴው ግድብ ከተሰራ ሱዳን በዚህ ምክንያት የገጠመውን ችግር ያቃልላል። ግድቡ በቁመቱ
ከፍተኛ ስለሆነ፣ ከግድቡ ጀርባ የሚጠራቀመው ውሃ በአባይና በበለስ ወንዝ ግራ ቀኝ ያለውን ሰፊ ምድር እንደሚያጥለቀልቀው
የምድሩ ሁኔታ ያመለክታል (FIGURE I)። ጠ/ም መለስ በዚህ ምድር አባይ ወንዝ በጥልቅ ሸለቆ እንደሚፈስ ተናግረዋል። የምድሩ
ተፈጥሮ ይህን አያመለክትም። ሆኖም፣
ግድቡ የሚገኘው ከትልቅ ሸለቆ ይልቅ
ትንሽ ከፈት ባለ ምድር ስለሆነ፣ ለግድብ
አመች ያደረገው አንዱ ምክንያት እንደሆነ
ግምት አለ። የዚህ አይነት ገለጥ ያለ
ምድር አንዱ ዋናው ጥቅም ደለሉን
በየጊዜው ከሀይቁ ቧጦ ለማውጣት
የሚያመች ስለሚሆን ነው። ይኽም እጅግ
አስፈላጊ የሚሆነው ግድቡ የፈጠረውን
ሀይቅና የውሃ መቋጠሪያ ቦታ ደለል
እንዳይሞላው ለመከባከብ ምቹ ስለ
ሚያደርግ ነው። የግድቡ ተጠራቃሚ
ውሃ ብዙ እንደሚሆን የምድሩ ተፈጥሮ
ያመለክታል። ይህ የሚያስከትለው ችግር
ቢኖር፣ የግድብ ስራ ከሚያስከትለው
እንከኖች አንዱ እንጂ የአባይ ሕዳሴ
ግድብ ስራ በተለይ የሚፈጥረው ልዩ
ችግር አይደለም። ጥልቅ ሸለቆ ለውሃ
ማጠራቀሚያ ጥሩ ቢሆንም፣ በሌላ በኩል
ደግሞ ሸለቆ የደለል ጠንክ ስለሚሆን
ደለሉን በየጊዜው ቧጦ ለማውጣት
የሚያስፈልገው ጥረት በገንዘብ ሲተመን የግድቡን ትርፍ ጥቅም እጅግ ዝቅ ሊያደርገው ይችላል። የተከዜ ግድብ ሀይቅ በሸለቆ ውስጥ
ስለሆነ፣ የሚከማቸው ደለል የግድቡን ጥቅም በጉዳቱ የተዛባ እንደሚሆን ይታሰባል። ጥልቅ ሸለቆ ለግድብ ጠንቅ የሚያደርገው
ሌላው ችግር መሬት ከተደመረሰሰ ሀይቁን በአፈር በመሙላት ግድቡም እንዲናድ ስለሚያደርግ ነው። ይኽ ደግሞ ግድቦችን
ከሚያስጨንቁት አደጋዎች አንዱ ነው። የኢንጂነሪግ ጥበብ ይህን ችግርና ጥፋት እንዳይደርስ ቢከላከልም፣ ግድቦች በመሬት መናድ
ብዙ ጊዜ ጉዳት ይደርስባቸዋል። ተከዜ ግድብ አንዱ ነው።

የአባይ ወንዝ ግድብ ዕቅዶች

የአባይ ወንዝ ብዙ የምርምር ጥናቶች ከተካሄዱበት አያሌ የኢትዮጵያ ወንዞች አንዱና ዋናው ነው። አባይ ወንዝ በግድብ ምግባራዊ
ያልሆኑ አጫጭር ምርምር በአፄ ኃይለሥላሴ ዘመን ጀምሮ እንደተካሄደ ይታወቃል። የአባይ ሕዳሴ ግድብም አንዱ እንደነበረ
ተመልክቷል። ምንም ምርምሩ ይካሄድ እንጂ፣ አሁን የታቀደው ግድብ በጥንቱ ጥናት ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ስህተት ይሆናል።
ቦታው አመቺ መሆኑን ዱሮ የተደረገው ጥናት ቢያመለክትም፣ የአሁኑ ግድብ ስራ በቁመቱና በስፋቱ ኣንዲሁም በአካባቢ
የተለዋወጠው የምድር ተፈጥሮ ሁኔታና ባህሪ እንዲሁም የሕዝብ እንቅስቃሴና ድርጊት የጥናቱን መልክ እጅግ አድርጎ እንደሚያሰፋው
ግልጽ ነው። ይህ ግድብ ያለ ሰፊ ጥናት የተጀመረ ከሆነ ትልቅ ችግር ይፈጥራል የተባለበት ምክንያት ከዚህ አንጻር በመነሳት ነው።
ጥናት ተደርጎ ጥናቱ የግድቡን ስራ የማይደግፍ ሆኖ፣ ዳሩ ግን ጠ/ም መለስ ስራው እንዲቀጥል አድርገው ከሆነ፣ ኢትዮጵያን ከባድ
ችግር እንደሚጠብቃት መታወቅ አለበት። የግድቡ ጥናት ቀደም ብሎ ተፈጽሞ፣ አጋጣሚ ጊዜ ሲገኝ ይሰራል ተብሎ ተጠንቶ አሁን
አጋጣሚ ጊዜ ተገኝቶ ተሰራ ብሎ ለማመን ያዳግታል። ጠ/ም መለስ ህዝብ እንዲያስብ ያደረጉት ይህን አመለካከት ነው። ስለዚህ፣
መሪው ባንድ በኩል የግድቡ ስራ ተጠንቷል የሚል አቋም ማሳየታቸው፣ አልተጠናም ማለቱ ከባድ ችግርን እንደሚያስከትል
በመረዳታቸው ነው። ተጠንቶ ከሆነ፣ ጥናቱን ለግድቡ ተጋሪና ተጠቃሚ ናቸው ለተባሉት ሀገሮች ለሱዳንና ግብፅ እንኳን ግልጽ
አልተደረገም ተብሏል። በዕርግጥ ግብጽና ሱዳን ባያውቁ ኢትዮጵያንኖች የሚጨነቁበት ጉዳይ አይሆንም። ግን ጥናቱን ማካፈሉ
በዓለምአቀፍ ስርዓት አንጻር ማምለጫ የሌለው ጉዳይ ነው። አሳሳቢ የሚሆነው ድብብቁ ለግብጽና ለሱዳን ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ
ከሆነ ነው። ከግብጽ የሚሸሸግ ነገር አይኖርም፣ ሊኖርም አይችልም። መርፌም ቢተከል ግብጽ ታውቃለች። ከኢትዮጵያ ይበልጥ ግብፅ
ብዙ አፍላ ወዳጆች አሏት። ኢትዮጵያን ከእግሯ ጥፍር እስከ ራሷ ጸጉር ድረስ ያለውን እየመነጠሩ የሚያገኙትን ያስተላልፋሉ።
ስለዚህ፣ ግብፅ በወዳጆቿ አማካይነትና በራሷም ተወካዮች አዲስ አበባ ውስጥ የሚባለውንና በአባይ ወንዝ ምድር የሚደረገውን
የሚከታተል ብዙ አይንና ጆሮ እንዳላት የኢትዮጵያ ሕዝብና የቀድሞ መሪዎቿ አጥብቀው የተረዱት ጉዳይ ነበር። ኢትዮጵያ ስለልማቷ
ስራ ከማንም የምትሸሽግበት ጉዳይ አይኖርም። የኢትዮጵያን ስራ ግብፅ ለማጥፋት አትሞክርም። ጠ/ም መለስ ኢትዮጵያኖችን
ለማስፈራራት ራሳቸውን ግን የሀገር ተቆርቋሪ ጀግና አድረገው ለማቅረብ ወርቅ አጋጣሚ ፈጥረዋል። ኢትዮጵያ ትፈራ የነበረው
ግብፅን ሳይሆነ የአረቦችን መተባበርና አድማ ነበር። ያም ሁናቴ በነ ናስር ጊዜና በነሳዳት ዘመን ነበር። ከዚያ በኋላ፣ እያንዳንዱ የአረብ
ሀገር ስለ ራሱ መንግሥት ስጋት እያደረበት ስለሄደ፣ ኢትዮጵያን መተናኮልና በኢትዮጵያ ላይ ማደሙን እየቀነሱ ሄደዋል። ይህ ሁኔታ

ያልገባው ልበ ገናኑ ሙማር ጋዳፊ ኢትዮጵያን ጧት ማታ ሲኮንን ያልጠረጠረው ነገር ከጉያው በቅሎ ለኢትዮጵያ ያለመው ቀን በራሱ
ደርሷል። ስለዚህ፣ ጠ/ም መለስ ጊዜ የተላለፈበትን አስተሳሰብ በኢትዮጵያኖች ላይ ዳግም እንዲጸነሰስና እንዲኖር ለማድረግ
መሞከራቸው በራሳቸው ላይ ያንዣበበውን የሞለቲካ ውድመት መውጫ ቀዳዳ በመፈለግ እንደሆነ ብዙ ተመልካቾች አስገንዝበዋል።
የግድቡ ዋናው ችግር በመሪው በጠ/ም መለስ ብቻ ተወስኖ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳያውቀውና ሳይሳተፍበት ከዚህ ደረጃ መድረሱ ነው።
ጠ/ም መለስ የግድቡን ስራ ውጠና እና የሚሰጠውንም ጥቅም ዘርዝረዋል። ይህ ያገር ታላቅ ጉዳይ ስለሆነ ውሳኔው ሳይመረመር
በቀላል የሚታለፍ መሆን አይገባውም። ጠ/ም መለስ እንደገለጹት፣ ከሚመረተው የኤሌትሪክ ኃይል፣ ሱዳን ሰላሳ በመቶ፣ ግብፅ
ደግሞ ሃያ በመቶ የሆነውን እንዲሚጠቀሙ ታቅዶ ነው ብለዋል። የግድቡን ማሰሪያ ወጭ ግብፅና ሱዳን እያንዳንዳቸው ምን ያህል
እንዲያዋጡ ጠ/ም መለስ የተለሙት ከጠቅላላው ኤሌትሪክ ኃይል ምርት ምን ያህል ሊሰጧቸው ባቀዱት መሰረት ነው። የግድቡ
ዕቅድ ከመወጠኑ በፊት የተባለው የጋራ ስራ በውልና በሙሉ ፈቃደኝነት በሁሉም አገሮች የተወሰነ እንዳልሆነ፣ ግብፅና ሱዳን በግድቡ
ስራ እንዳልተስማሙ፣ የየበኩላቸውንም ወጭ ለመሸፈን ፈቃደኞች አለመሆናቸው ጠ/ም መለስ በሀዘን የገለጹት በቂ ማረጋገጫ ነው።
ጠ/ም መለስና ም/ጠ/ም ኃይለማሪያም ለዚህ ሁናቴ የገለጹት ኢትዮጵያ ዕዳውን ራሷ ችላ ትሰራዋለች የሚል እጅግ አሳዛኝ ከመሪዎች
ሊመጣ ፈጽሞ የማችል ከንቱ አስተሳሰብ ነበር። ሁለቱም ሀገሮች የግድቡን መስሪያ ዋጋ ድርሻቸውን ለመክፈል አለመስማማታቸውን
ካስረዱ በኋላም፣ የግድቡ ዕቅድ በዚያው መሰረት መስተካከሉንና አላማውም ማነሱን ወይም መለወጡን አልገለጹም። ይኼም ብዙ
ጥያቄና እጅግ አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ አመልክቷል። ዳሩ ግን፣ ብዙ ሳይውልና ሳያድር፣ ምናልባት ሌላ አስማሚ ኃይል ተጨምሮበት ከሰፊ
ውስጣዊ ውይይትና ስምምነት በኋላ ሁለቱም አገሮች መስማማታቸው ተገልጿል። ሆኖም የተስማሙት በምን ነገር ላይ እንደሆነ
አሁንም የተሰጠ መግለጫ አልነበረም። በጠቅላላው እነዚህ ሁኔታዎች የተደራረበ ጥርጣሬ በኢትዮጵያኖች ልብ እንዲያድር
አድርገዋል።

በግድቡ ዙሪያ ልማቶች

በግድቡ አካባቢ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ
የሚካሄዱ ከሱዳን ዕድገት ጋር የሚነጻጸሩ ብዙ
የልማት እንቅስቃሴዎች የሉም። ሕዝብ
የሰፈረባቸው መንደሮችና የሚያድጉ ከተሞች
በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ዙሪያ አካባቢ የሚገኙ
ትቂት ናቸው። በሱዳን ምድር ውስጥ ግን፣ እጅግ
የተጧጧፈ ልማት ይታያል። በአባይ ወንዝ ግራ
ቀኝና ጠለቅ ብሎ ባለውም የሱዳን ምድር
ከተሞችና የእርሻ ልማቶች እየተፋፋሙ መሆኑን
የአየር ፎቶግራፎች ያሳያሉ (Figure IV)። አባይ
ወንዝ ሱዳን ምድር ሲገባ ብዙ ሳይጓዝ ሮሳሪየስ
ከተባለው ታላቅ ግድብ ይገባል። የተጠራቀመው
የዚህ ግድብ ውሃ፣ ባካባቢው ላሉት ታላላቅ
የመስኖ እርሻ ልማቶች ያገለግላል። የሱዳን ሰፊ
ምድር እጅግ ብዙ ሕዝብ ከሰፈረበት አካባቢ ይህ
አንዱ ነው። ጠ/ም መለስ ሠላሳ በመቶ
የሚመረተው የኤሌትሪክ ኃይል ለሱዳን ጥቅም
ይሆናል ብለው ከሰጡት ግምት የበለጠ
እንደሚሆን በሱዳን ምድር የሚካሄደው ዕድገት ያመለክታል። ይኸን ያህል ይሆናል ብሎ ለመተመን ባይቻልም፣ ብዙ እንደሚሆን
የሚታየው የዕድገት እንቅስቃሴ ያሳያል። በተጨማሪም ደቡብ ሱዳን ሰፊ የልማት እንቅስቃሴ እንደሚጋብዝ ይጠበቃል። የኤሌትሪክ
ኃይል ተጨማሪ ሰፊ ልማት እንዲካሄድ ስለሚያበረታታ ምናልባት አብዘሀኛው የኤሌትሪክ ጥቅም ለሱዳን እንደሚውል መገመት
ይቻላል።
የኢትዮጵያ መንግሥት መሪዎች የሚመረተውን የኤሌትሪክ ኃይል ለጎረቤት ሀገሮች እየሰፈሩ ለመቸብቸብ ትልቅ ዕቅድ እንዳላቸው
ታውቋል። ሁሉም ድርጊት ተገጣጥሞ ሲታይ የኢትዮጵያ መሪዎች መሸሻና መጦሪያ ቤታቸው ሱዳን ቢሆን የሚያስደንቅ አይሆንም።
ስለዚህ፣ ከሚፈጠረው የኤሌትሪክ ኃይል ለኢትዮጵያ ዕድገት ይጠቅማል የሚል ተስፋ ካለ፣ መጀመሪያ ኢትዮጵያ አዲስ መንግሥትና
መሪ እንደምንም ብላ መውለድ አለባት። አለበለዚያ ጠ/ም መለስ የኢትዮጵያ ሕዝብ በቀን ሶስት ጊዜ እየበላ ነው እንዳሉት፣ ነገ
ደግሞ፣ እያንዳንዱ ቤት ብቻ ሳይሆን የበርሃውም ምድር በመብራት አንጸባርቋል የሚሉበት ቀን ይመጣል።

የአባይ ወንዝ

ወንዝ፣ ሀይቅና ጎርፍ ውሃ

አባይ ወንዝ አብዘሃኛውን የኢትዮጵያን ደጋ መሬት የዝናብ ውሃና አፈር ለሱዳንና ግብጽ ምድር አበርክቶ ሜድትራንያን ባህር ይገባል።
አባይ ወንዝ ሰውና እንስሳ፣ ሳርና የዛፍ ስር ከሚመጠው፣ በጸሐይ ሙቀት ተኖ ከሚጠፋው፣ አፈርና መሬት ካገደው የተረፈውን ይዞ
ሱዳን ምድር ይዘልቃል። ይህ ረጅም ጉዞ ለፍጥረትና ተፈጥሮ ሰፊ ጥቅም አለው። የአባይ ወንዝ ኢትዮጵያ አሁን ከምናያት ፍጥረትና
ተፈጥሮ ሁኔታ ጋር የተጣመረ ነው። አባይ አሁን በሚሄድበት ምድር ባይፈስ ኖሮ በኢትዮጵያ የምናየውና የምናውቀው የአየር፣

የመሬት፣ የእንስሳ የሕዝብ ሁኔታ እጅግ ሊታሰብና ሊገመት በማይቻል በሌላ ዓይነት ተፈጥሮ ሁኔታ ይገኝ ነበር። ስለዚህ የሰው ስራ
ይህን ጥፋት ከሚያመጣ ዕርምጃ መታገድ አለበት።

የበለስ ወንዝ

በለስ ወንዝ ከጣና ሀይቅ ምዕራብ ከፍታ ተራራ ስር ተነስቶ ወደ ምዕራብ ይፈሳል። በለስ ወንዝ አንዱ የአባይ መጋቢ ወንዝ ነው።
የበለስ ወንዝ እንደ ድሮው ትንሽ ፈሳሽ ሳይሆን የጣና ሐይቅ ውሃ ተራራ ተንዶ ወደ ወንዙ እንዲፈስለት ስለተደረገ ብዙ ውሃና ደለል
ይዞ ሱዳን ምድር ይዘልቃል። ደለል ለሱዳን እንከን ቢሆንም ለግብፅ ግን ዕርጎና ዳቦ ነው። ግብፅብን ምናልባት ብዙ ቢሊዮን ዶላር
የመሬት ማዳበሪያ ዋጋ ያድናታል። ከአባይ ወንዝ ተጨማሪ የጣና ሀይቅ ውሃ ወደ በለስ ወንዝ እንዲፈስ መደረጉ የሕዝብ መጥፋትን
ወይም ደህንነትን የሚወስን ከባድ ጉዳይ ስለሆነ ባስቸኳይ መመርመር አለበት። የዓለም ባንክ ለሕዳሴ ግድብ ስራ ወጭ የማያበድር
ወይም የማይለግስ መሆኑ ተገልጿል። ዕውነት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብልጽግና የሚሆን ስራ ቢሆን ኖሮ ድርጅቱ እንድተለመደው
በመጠኑም ቢሆን ለመርዳት ወደኋላ እንደማይል ዕውቅ ነው። ግን ለዚህ ታላቅ ስራ ለመሳተፍ ለምን ፈቃደኛ እንዳልሆነ ጥያቄ
አስነስቷል። ይህ ድርጅት ለአሁኑ የኢትዮጵያ መንግሥት መሪዎች ከምን ጊዜም በሚበልጥ መልክ አጋዥና ለጋሽ ሆኖ የቆየ መሆኑ
ሲታወቅ አሁን ያለወትሮ ለምን እንደሸሸ መታወቅ አለበት። ድርጅቱ ግድቡ ኢትዮጵያን የሚጠቅም አለመሆኑን ስለተረዳ በኢትዮጵያ
ስም ለሌላ ጥቅም ዕርዳታውን ወይም ብድሩን ለመስጠት ባለመፈለጉ ይሆናል የሚል ግምት አለ። ሌላው ምክንያት ግድቡ ብዙ ጉዳት
እንደሚያመጣ ስላወቀ ግድቡ እንዲሰራ በማድረግ ኃላፊነት ለመውሰድ ስላልፈለጉ ነው የሚባል ሌላ ጥርጣሬ አለ። ከዚህ ተጨማሪ፣
የኢትዮጵያ መንግሥት መሪዎች ለስራ ማካሄጃ የተበደሩት ሁሉ ሙሉ በሙሉ በስራ ላይ ሳይውል በመቅረቱ፣ እንዲሁም ብዙ ቢልዮን
ዶላር ከኢትዮጵያ ውጭ መሸሹ እውቅ በሆነበት ጊዜ ሌላ ብድር ወይም ዕርዳታ መስጠቱ ተጠያቂነት እንዳያመጣባቸው አውቀው
እንደራቁ የሚያሳምኑ ሁኔታዎች አሉ።
የዓልም ባንክ ከግድቡ ስራ ጋር ራሱን ለማስተሳሰር ያልፈለገበት ሌላም ምክንያት ሊኖር ይችላል። የዓለም ባንክ ለጣና-በለስ ምድር
ውሃና ወንዝ መከባከቢያ (US$45) ሚልዮን ብር ዱቤ ለግሷል። የኢትዮጵያ መንግሥት ከሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና
(ኢንቨስተሮች) ጋር በመስማማት ከራሱም ትቂት ገንዘብ ጨምሮ በተሰበሰበው ገንዘብ ከ2008 ዓ/ም ጀምሮ ፕሮጀክቱን እያካሄደ
ነው። ከዚህ ስራ ጋር በተያያዘ ሁኔታ የኤሌትርክ ኃይል ማውጫ ግድብ በበለስ ወንዝ መነሻ ጫፍ አጠገብ ተሰርቷል (FIGURE II,
III)። ግድቡ ከጣና ሀይቅ ውሃ ወደ በለስ ወንዝ እንዲፈስ ባይደረግ ኖሮ ወንዙ በዚያ ቦታ እንኳንስ ለኤሌትሪክ ኃይል መቀስቀሻ ቀርቶ
ለእንስሳም የሚበቃ ፈሳሽ ውሃ አልነበረውም። የጣናን ኃይቅ ውሃ አውጥቶ በሌላ አቅጣጫ እንዲፈስ ማድረግ በፍጥረትና ተፈጥሮ
ላይ ሰፊ ጥፋት መደረጉ መታወቅ አለበት። የዓለም ባንክ ያጠናው ጥናት የጣና ሀይቅ ውሃ እጅግ እያነሰ መሄዱን ይገልጻል። በዚህ
በተዛበለ ተፍጥሮ ችግር ላይ የጣናን ሀይቅ ውሃ መቀነስ ጥበቡ ምን እንደሆነ መታወቅ አለበት። የጣና-በለስ ምድር እንክብካቤ ጥናትና
ስራ በሚስጢር የተያዘ ነበር። ምክንያቱ አልታወቀም ግን ከዚህ የበለጠ ጥፋት አይኖርም። በጣና-በለስ ምድር ፈሳሽ ውሃ የሰው ሰራሽ
ያመጣውን ለውጥ ለመከባከብ የአምስት ዓመት ዕቅድ በመካሂድ ላይ ነው። ሌላ ሰፊ ጥናት የሚያስፈልገው መሆኑን ይህ ጸሐፊ
አጥብቆ እያሳሰበ ከዚህ በታች ፕሮጀክቱን ባጭሩ ይገልጻል።

የዓለም ባንክ ዕርዳታ

የጣና ሀይቅና የበለስ ወንዝ ምድር
የተደረገ መከባከቢያ ጥናት

የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ በሰጠው US $45 ሚልዮን ዱቤና ከሌሎችም
 
(
   )
ኢንቬስተሮች በተሰበሰበው ገንዘብ (TABLE I) ስለጣና ሀይቅና የበለስ
    
ወንዝ ፈሳሽ ውሃ ምድር የሚከባከቡ መንግሥታዊና የማሕበራዊ አካሎችን
ለመፍጠርና ለማደራጀት የተወጠነው የአምስት ዓመት ዕቅድ ስራ በመካሄድ
.!."
21.33
23.67 45.00
+.".
,
0
8.00
8.00
ይገኛል። በ2008 የተጀመረው ዕቅድ በ2013 እንደሚጠናቀቅ የጥናቱ ሰነድ
5.38
0
5.38
ያመለክታል (TABLE II)። ከዚሁ ጥናት ጋር በተያያዘ ወይም ባልተገናኘ . ./0
123456
11.47
0
11.47
ስራ፣ የጣና ሀይቅ በምዕራብ በኩል ያለው ተራራ ተቀዶ ልኩ ያልታወቀ
ውሃ ወደ በለስ እንዲፈስ ተደርጓል። ይህ ስራ የአባይ ወንዝ ሕዳሴ ግድብ

38.18
31.67 69.85
ኢ.ደ.ኤ ፡ ኢንተርናሺናል ድቬሎፕሜንት ኤጀንሲ
እንዲሰራ ከአስገደዱት ምክንያቶች አንዱ ነው ተብሎ ሊገመት ይችላል።
ባ.ኤ. ፡ ባይላተራል ኤጀንሲ (ፊላንድ)
የጣናን ሐይቅ ውሃ አሻግሮ ፍጥረት ባልቀደደው መንገድ ወደ ሌላ ወንዝ
TABLE I
እንዲፈስ ማድረግና ጣና ሀይቅ ተፈጥሮ የሰራው ሀይቅ መሆኑ ቀርቶ፣ ሰውሰራሽ ባሕር መደረጉ ትልቅ ጉዳትና ስለሚያመጣ ጥቅሙ
ESTIMATED DISBURSEMENTS (BANK FY/US $m)
መታወቅ አለበት። የጣና-በለስን አካባቢ ያካተተ የውሃ ልማት
FY
2009
2010
2011
2012
2013
Annual
2.75 12.43 13.57 10.78
5.47 ስራ የዓለም ባንክ በለገሰው ዕርዳታ (ዱቤ) እንዲሁም ከተለያዩ
Cumulative
2.75 15.18 28.75 39.53
45.00 የጋራ ብልጽግና ተደላቢ (ኢንቬስተሮች) በተውጣጣ ገንዘብ
የኢትዮጵያ መንግሥት ስለ ጣና-በለስ ምድር (FIGURE III)
Expected effectiveness date: September 30, 2008
መከባከቢያ ልማት ማካሄጃ በጠየቀው መሰረት በጠቅላላው
Expected closing date:
September 30, 2013
U.S.$69.85 ሚልዮን ብር ስላገኘ የልማቱ ስራ በመስከረም
ወር 2008 ዓ/ም ተጀምሯል። የሚያልቀውም በ2013 ዓ/ም
TABLE II
ነው። የጥናቱ ዋና አላማ በተለያዩ ምግባሮች የጣና-በለስን ውሃ

አጠቃቀምና የመሬት ልማትን አንዲሁም የአካባቢውን የተፈጥሮ ሁኔታ ለመከባከብ ነው። አብዘኻኛው ገንዘብ በሁለት ስራ መስኮች
ላይ የተመደበ ነው። አንዱ ጥናቱን የሚያገለግለውን የስራ አካል ለመመስረትና ለመገንባት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በጉመራና ጃማ
የሚገኘውን የ80,000 ሄክታር የእርሻ መሬት ለማልማት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣና ሀይቅ ዙሪያ የሚፈጠረውን ጎርፍ
የመከላከልያ ስራና የተለያዩ ድርጅቶችን ለማደራጀት የሚውል ነው።
ጥናቱ በጣና ሀይቅ አካባቢ የወደፊቱን
ዕድገት አስመልክቶ በተለያዩ መስኮች
ሊሰሩ የሚችሉትን ዕድገቶችና አስፈላጊ
ስራዎች ይጠቁማል። ከነዚህ ውስጥ
ውሃ፣
መሬት፣
ከብት፣
እርሻ፣
ኢንዱስትሪ፣ የኤሌትሪክ ኃይል፣ የደን፡
አሳ ልማት፣ የከተማ ዕድገት፣ የሕዝብ
ባህል፣ ቅርስና ታሪክ ለኗሪውና ለጎብኝ
ማራኪ ቦታ እንዲሆን የጥናቱ ስራ ለዚሀ
ዕድገት እንደሚጠቅም ይዘረዝራል። ይህ
እጅግ አስፈላጊ ስራ ነው። ጣና ሀይቅ
ትልቅ ተጽዕኖ እየገጠመው ስለሆነ
ምድሩን
ካልተንከባከቡት
በሕዝብ
ዕድገትና በመሬቱ ለውጥ ጎርፍና ደለል
የሀይቁን ውሃ ማጠራቀሚይ ቦታ እየሞላ
መሆኑን ለመረዳት አያዳግትም። ጥናቱ
እንደሚያመለክተው የጣና ሀይቅ ጥልቀት
ከ 14 ሜትር ብቻ ነው። የሀይቁ ውሃ
እያነሰ መሄዱን ጥናቱ ይዘግባል።
በአካባቢው የሚካሄደው የከተማ ዕድገት
በጣና ሀይቅ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እያደረሱ
እንደሆነ የአየር ፎቶግራፎች ያሳያሉ (FIGURE VII)። መሬቱ ከሚችለው ልማት በላይ እየተካሄደበት ስለሆነ፣ አንዱ ጉዳት ሌሎች
ጉዳቶችን ስለሚያስከትል በፍጻሜውም ቀላል መፍትሄ የሌለው የተወሳሰበ ችግር ስለሚፈጠር ያለገደብ የሚካሄደውን ልማት
ባስቸኳይ ጊዜአዊና ዘለቄታነት
ያለው ዕቅድ አውጥቶ የተጎዳውን
መሬት ቶሎ መከባከቡ አማራጭ
የሌለው ግዳጅ ነው። ስለዚህ፣
በተጠቀሰው ዕርዳታ የሚካሄዱት
ስራዎች ይህን ለማድረግ ከሆነ
እጅግ መልካም ጥሩ ምግባር ነውና
እንዲቀጥል ማድረግ ተገቢ ነው።
የጣና ሀይቅ ውሃ በአባይ ወንዝ
አድርጎ ሰፊ ምድር አቋርጦ ብዙ
ተጉዞ ሱዳን ሲገባ፣ እግረመንገዱን
ለሰው፣
ለእንስሳ፣
ለዕጽዋት
ለተፈጥሮ የሚሰጠው ጥቅም
በምንም ሚዛን የሚለካ አይደለም።
የአባይ ወንዝ ይህን እንዳያደርግ
የጣና ሀይቅ ውሃ ከፊሉ በበለስ
ወንዝ አድርጎ አቋርጦ ቶሎ ሱዳን
እንዲገባ ተደርጎ ከሆነ፡ ይህ
የተፈጥሮ ታላቅ ቀውስ ቶሎ
መታገድ አለበት። የጣና ሀይቅና በለስ ወንዝ ክብካቤ በሚል ስም የሚካሄደው ፕሮጀክት የጣና ሀይቅ ውሃ ወደ በለስ ወንዝ እንዲፈስ
ለማድረግ መሸፈኛ ወይም ማበረቻቻ ከሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ ይገባዋል። ዳሩ ግን፣ ይህ ሲባል በዚህ ዕቅድ የተጠቀሱት
የተፈጥሮ መከባከቢያ ሰፊ ተግባሮች ከሌላው ጥፋት ምግባር ጋር ተደልበው እንዳይታዩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ምርምር
ተደርጎ ጥቅምና ጉዳት ያለው ተግባር ተለይቶ መታወቅ አለበት። አሁን የሚካሄዱት ስራዎች መደረግ ያለባቸው ስለሆኑ፣ እነዚህን
መንቀፍ መስሎ መታየት የለበትም። ስለዚህ፣ በልማቱ ስራ ጥፋቱ እንዳይሸፈን፣ በጥፋቱ ስራ ልማቱ እንዳይጨናገፍ ችግሩ በሰፊ
ጥናት ተብጠርጥሮ መታወቅ አለበት።

መደምደምያ
አንድ መንግሥት ለሕዝብ ጥቅም የሚሰራውን በጎ ስራ ሕዝብ እንዲደግፈው ማስገደድ ወይም መለመን የለበትም። የግድቡ ዕቅድ
መንፈስና አላማ በጎ እስከሆነ ድረስ እንከን ቢኖርበትም እንኳን ጉድለቱ እንዲስተካከል እንጂ ጥረቱ በጠቅላላ እንዲከሽፍ የሚሻ ድሃና
ምሑር ወገን ሊኖር አይችልም። አሁን ያለንበት ጊዜ ግን ከዚህ ለየት ያለ ስለሆነ፣ ሕዝብና መንግሥት ሆድና ጀርባ ሆነዋል። በአባይ
ወንዝ ላይ የግድብ ሀሳብ ሲነሳ የኢትዮጵያ ወገን የሆነ ሁሉ ልዩ ስሜት ይሰማዋል። ይህን አጥብቀው ያወቁት የትግራይ ሕዝብ ነፃ
አውጭ ግንባር መሪዎች የአባይን ጉዳይ ለችግር ቀን መውጫ ቀዳዳ ያደረጉት ይመስላል። ዳሩ ግን፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ላገር
የቆመውንና ያልቆመውን መንግሥት ለይቶ ያውቃል። ሕዝብ በስልጣን ሳያስቀምጣቸው ሕዝብ መረጠን የሚሉ፤ ሕዝብ
ሳይደግፋቸው ሕዝብ ደገፈን የሚሉ፤ በዚሁ ልማድ ም/ጠ/ም/ የውጭ ጉዳይ ምንስትር ክቡር ኃይለማርያም ደሳለኝም እንደ
አለቃቸው አስተሳሰብ፣ በዓለም ዙርያ የሚገኘው 1.2 ሚልዮን የኢትዮጵያ ስደተኛ ወገን ግድቡን ደገፈ በማለት አስታውቀዋል። ደገፈ
የተባለው ሰው ቁጥር፣ በውጭ ይኖራል ከሚባለው ሕዝብ ቁጥር በለጠ ብለው የተገረሙ ብዙ ናቸው። የመንግሥት ባለሥልጣን
በህሪ ይህ ሆኖ መቅረት የለበትም። ትህትና፣ ቅንነትንና እውነትነትን ህዝብ ከገዥዎቹ መጠበቅ በቅቶታል።
ስለ ግድቡ ጠቃሚነትና ወይም ጉዳት እጅግ በጣም ሰፊ የሆኑ ምርምሮች በብዙ ወገኖች ተገልጸዋል። አሁንም ከብዙ አቅጣጫ
ያለማቋረጥ ኣየጎረፉ ነው። የሚደረገው ጥረት መሪዎቹ ይሰማሉ፣ ያሰላስላሉ በሚል እምነት እነሱን ለማስተማር ሳይሆን ሕዝብ
ችግሩን እንዲያውቅ ለማድረግ ብቻ ነው። ግድቡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከሚሰጠው ጥቅም ይልቅ ለጎረቤት ሀገሮች ብልጽግናና ዕድገት
የሚውል እንደሆነ ዕቅዱ በግልጽ ያመለክታል፤ ጠ/ም መለስም ቁልጭ ባለ ቃል፣ ያለው ስነስርዓት ተመጣጣኝነት ስለሚጎድለው (ያለ
አንዳች ስምምነት በሳቸው ውሳኔ ያሰሩትን ግድብ ወጭ ሱዳንና ግብፅ አይመለከተንም ስላሉ) ኢትዮጵያ ግድቡን ብቻዋን ሰርታ
ታበረክታለች ብለዋል። የሁለቱ ጎረቤት ሀገሮች ዕድገት ለኢትዮጵያ የሚተርፍበት ሁኔታ ካለ አዲስ ዘዴ መፈጠር አለበት። ሱዳንን እና
ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ አንዱ ምርጫ ነው። ሌላው ምርጫ ግድቡ ከተሰራ ለኢትዮጵያ ሙሉ ጥቅም እንዲሰጥ ማድረግ ነው። ይህ
አይሆንም። የሱዳንና የግብፅ ከተማዎችና ኢንዱስትሪዎቹ የሚፈልጉት የኤሌትሪክ ኃይል እንዲሁም በሱዳን ምድር በአባይ ወንዝ ዳርና
አካባቢ የሰፈረው ሕዝብ ከበለስና አባይ ወንዝ ደለልና ጎርፍ መጠበቅ ይገባዋል። ሶስተኛ፣ አሁን በተወጠነው ዕቅድ መሰረት የጣና
ሀይቅ ውሃ ወደ በለስ ወንዝ እንዲፈስ ከዚያም ከአባይ ወንዝ ጋር ተቀላቅሎ ሱዳን ምድር ስለሚገባ የሱዳን ሰፊ መስኖ በድርቅ
እንዳይጎዳ ለማድረግ የተገባው ቃል መፈጸም አለበት። ስለዚህ በዕቅዱ መሰረት ኢትዮጵያ ከግድቡ የምታገኘው ጥቅም ግልጽና ዕውቅ
ነው። ከመብራት ሽያጭ በሚገኘው ገቢ ኢትዮጵያ ባትበለጽግም ትከብራለች። ይህ የዕቅዱ ግብ ነው። ዳሩ ግን፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ትርፍ የሚያገኘው ግድቡ የተሰራበት ተጨማሪ ዕዳ ስለሚኖር ለብዙ ዓመት ተከፍሎ ከተጨረሰ በኃላ ነው። ድኅነት የሰጠኽን አምላክ
ውቀስ እንጂ እኛን አትውቀስ ብለው የኢትዮጵያን ሕዝብ እጅግ ዝቅ አድርገው ያጣጣሉት መሪ፣ ድሀ ያደረገውን የተሰረቀውን ወርቅ፣
ቡናና ካገር ተዘርፎ የወጣው የጥሬ ገንዘብ ኃብት ያላሳሰባቸው መሪ የሚቀጥለውን አስተጋብተዋል።
“ታላቁን የሕዳሴ ግድብ ሰርተን ድኅነትን እናጠፋለን። ለመላው የናይል ወንዝ
ውሃ መጋቢ ምድር አገሮች ጥቅም የቆምን መሆናችን ይታወቅ።” (መለስ ዘናዊ)
(ከእንግሊዝኛ ንግግር በደራሲው የተተረጎመ)

ስለ ደራሲው
ለኢትዮጵያ መንግሥት በመሬት ይዞታ / ካርታ ድርጅት ሲኒየር ካርቶግራፈር ሆኖ በብዙ ሀግራዊ ዕቅዶች ላይ እየተመደበ ሰርቷል። አፄ ኃይለሥላሴ ዓለም
አቀፍ ድርጅቶችንና የበለጸጉ ሀገሮችን ኢትዮጵያን ለመገንባት ዕርዳታ ጠይቀው በተገኘው ዕርዳታ የኢትዮጵያ ሰሜን ምድር ግንባታ የቀደምት ጥናት
ኢትዮጵያን በመጀመሪያ ደፈጃ ወክሎ ተመድቦ ሰርቷል። ዕቅዱም መንገድን፣ ድልድይን፣ ሀዲድን፣ እርሻን፣ አይሮፕላን ማረፊያን፣ ከተማን፣ መብራት፣
ኢንዱስትሪ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን የመሳሰሉትን ለማስፋፋትና ለመገንባት ነበር። ከምፅዋ እስከ ተሰነይ፣ ከተሰነይ እስክ መተማ፣ ከመተማ ወደ ጎንደር ከዚያም
ትግሬንና ወሎን አጠቃሎ በወልድያ ብሎ አሰብ ድረስ ያለውን አማካይ ምድር የሜሬቱን አቀማመጥ፣ የሕዝቡን እንቅስቃሴና ግብር፣ የዕጽዋትና የውሃ
ሀብቶችን አስመልክቶ እጅግ ሰፊ ጥናቶች የዓለም መንግሥታት ከመደቧቸው መሀንዲሶች ጋር በተባሉት ቦታዎች በመዘዋወር ጥናቱን አጠናቋል። የሪፖርቱ
ግልባጮች ለኢትዮጵያ እርሻ ሚኒስቴሪና ለአገር ግዛት ሚኒስትሪ እንዲሁም ለዓለም ባንክ ተሰራጭተዋል።
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