GERD Support Group in Belgium
የሕዳሴ ግድብ የድጋፍ ቡድን በቤልጅየም

ሐምሌ 27 20012 (3 ኦገስት 2020)

ጥሪ
ለኢትዮጵያዊያንና ትውለደ ኢትዮጵያዊያን በቤልጅየም

የማክበር ሰላምታችንን እናቀርባለን።
በዚህ በአስቸጋሪ በሆነው በCOVID 19 ዘመን፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ከነቤተሰቦቻችሁ በጤና እንደምትገኙ ተስፋ
እናደርጋለን። ሁላችንም በያለንበት ስለ አገራችን ሁኔታ መከታተላችን አይቀርምና፣ ላለፉት ጥቂት ሳምንታት የአለም አቀፉን
ሜዲያ ያነጋግር የነበረው የህዳሴ ግድብ ጉዳይ እንደሆነ ታውቁታላችሁ።
ኢትዮጵያ ላለፉት አሥር ዓመታት ወጪው ሙሉ ለሙሉ በዜጎችዋ መዋጮና የቦንድ ግዢ የተሸፈነ ታላቁን የኢትዮጵያ
ሕዳሴ ግድብ እየገነባች መሆኑ ይታወቃል። የግድቡ ዋነኛ ዓላማ በሃገሪቱ ያለውን ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ሃይል እጦትን
ለመቅረፍና የህዝባችንን ኑሮ ለማሻሻል፣ የኢንዱስትሪ መስፋፋትን ለመደገፍና ለመሳሰሉት በመሆኑ እንደ ስሙ ለሃገራችን
ሕዳሴ ትልቅ መሠረት የሚጥልና ለዘመናት ተጭኖብን ከኖረው የድህነት አረንቋ የምንላቀቅበት አስተማማኝ እገዛ የሚያደርግ
ነው። የዚህ ግድብ ግንባታ ሃሳብ ከተጸነሰ ረጅም ጊዜ ቢሆነውም በተለይያየ መክንይቅት ወደተግባር ሊሸጋገር ሳይችል
እስካሁን ድረስ ሊዘገይ ችሏል። የሃገራችን ኢኮኖሚም ወደፊት መራመድ ተስኖት የህዝባችን የኑሮ ደረጃ ሳይሻሻል ለዘመናት
በመቆየቱ ከኋላ ቀር ሃገራት ተርታ መመደባችን ለእኛ ዜና አይደለም።
የግብጽ መነግስት፣ መጀመሪያ ላይ ኢትዮጵያዊያን በሃገራችን ምድር በወንዛችን ላይ ለምንገነባው ግድብ ከአለም አቀፍ
አበዳሪ ድርጅቶችና መንግስታት ምንም አይነት ብድርና ድጋፍ አንዳናገኝ ያካሄዱብን ሴራ አንሷቸው ያለ ማንም የውጭ
መንግስትና አበዳሪ ድርጅት ድጋፍ፣ ሙሉ በሙሉ በራሳችን ወጪ ግድቡን መገንባት ስንጀምር ሌላ ዙር የተጠናከረ
ዲፕሎማሲያዊ ዘመቻ ከፈቱብን። ከዚያም አልፈው በጦርነትም ቢሆን ግብጽ የግድቡን ግንባታ ታስቆማለች በማለት
ፎከሩብን። ሆኖም፣ የኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝብ በአንድ ልብ፣ በጽናት ባደረጉት ርብርብ የግድቡ የግንባታ ሥራ
ሳይቋረጥ በመካሄዱ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል።

The GERD support group is composed of Belgians of Ethiopian origin and Ethiopians residing in Belgium

በአሁኑ ክረምትም የመጀመርያው ደረጃ የውሃ ሙሌት በዕቅዱ መሠረት መጠናቀቁን የሰሞኑ ዘገባዎች አረጋግጠዋል። አሁን
የተከናወነው የውሃ ሙሌት ከአንድ አመት በኋላ ኤሌክትሪክ ሃይል ለማመንጨት ስለሚያስችል ውጤቱ በጉጉት የሚጠበቅ
ሆኗል። የግድቡ ግንባታ ለዚህ ወሳኝ ምዕራፍ የደረሰው ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክ፣ ከዓረብ ሊግ ሃገራትና ከአሜሪካ መንግሥት
የደረሰባትን ከፍተኛ ጫና መቋቋም ስለቻለች ነው።
ኢትዮጵያ ግድቡን ለመግንባት፣ የውሃ ሙሌትና ሌሎች የተያያዙ ጉዳዮችን በተመለከተ ባለፉት ብዙ ዓመታት ከሱዳንና
ግብጽ ጋር የሦስትዮሽ ድርድር ስታደርግ እንደነበረች የምናውቀው ጉዳይ ነው። ሃገራችን በግድቡ ግንባታም ሆነ በጠቅላላ
የውሃ አጠቃቀም በምትከተለው ዓለም አቀፍ መርህ መሠረት በፍትሓዊ ተጠቃሚነትና በሌሎቹ የተፋሰስ ሃገራት ላይ ጉልህ
ተጽዕኖ በማያደርስ መንገድ መሆኑንም ስትገልጽ ቆይታለች። ነገር ግን ግብጽ ይሄን ድርድር ለማሰናከል ስትል ኢትዮጵያ
ያልተደራደረችበትንና ያልፈረመችበትን እንዲሁም የአባይን ውሃ ሙሉ በሙሉ ለራሷና ለሱዳን ብቻ የሚያከፋፍለውን
የ1959 (በአውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር) የሁለትዮሽ ውል እንድትቀበል ጫና ስትፈጥር ቆይታለች። ይህ እኩይ ድርጊት
ኢ-ፍትሓዊና የሁለቱን ሃገራት ህዝቦች ታሪካዊ ወንድማማችነትን ያላገናዘበ መሆኑ ቢታወቅም ኢትዮጵያ ባሳየችው
ግልጽነትና የዓላማ ጽናት ድርድሩ በግድቡ ዙርያ ብቻ እንዲሆን ከማድረግም አልፋ በአሁኑ ጊዜ በአፍሪካ ሕብረት መሪነት
እንዲካሄድ ለማድረግ ችላለች።
እኛም በቤልጂግ የምንኖር ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ የኢትዮጵያን መብት ለማስከበርና ስለ ታላቁ ህዳሴ
ግድብ ትክክለኛ ግንዛቤ ለማስጨበጥ በፈቃደኝነት የተደራጅተን በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን። ቡድናችን ዓላማዎቹን
ለመተግበር አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን አድርጓል። በመጀመርያ ያደረግነው በግድቡ ዙርያ ያሉትን ጉዳዮች ለአውሮፓ
ሕብረት ተቋማት ማለትም ለኮሚሽኑ እና ለፓርላማው ሃላፊዎች በግድቡ ጉዳይና በአጠቃላይም በዓባይ ወንዝ ተፋሰስ ዙርያ
የኢትዮጵያን አመለካከቶች የሚያንጽባርቁ ጽሑፎችን ማዘጋጀትና ማሰራጨት ነበር።
ከጠቅላላው የዓባይ ወንዝ ውሃ 86 ከመቶ የሚሆነው የሚመነጨው ከኢትዮጵያ ሆኖ ሳለ ሃገራችን ከወንዙ ተጠቃሚ
ሳትሆን እስካሁን መቆየቷን በዝርዝር ከገለጽን በኋላ ይህ ሊሆን የቻለበትን ዋና ዋና ምክንያቶች ለምሳሌ የቅኝ ግዛት ቅሪት
በሆኑ ውሎችና በተዛቡ አመለካከቶች የተነሳ እስካሁን ግብጽ በዓባይ ወንዝ ላይ ያላትን ኢ-ፍትሓዊ ይዞታና ግትር አቋም
መሆናቸውን የሚያጋልጥ ደብዳቤ ጽፈን አስገብተናል። በተጨማሪም የሕዳሴ ግድብን አስፈላጊነትና ለኢትዮጵያ
እንደህዝብም እንደሃገርም ያለውን መጠነ-ሰፊ ጠቀሜታ የሚገልጽ በተለይም ለዘላቂ ልማት፣ ለተሻለ የአካባቢ ጥበቃና
በተለይም በሴቶችና በህጻናት ላይ ያለውን ጫና በማቃለል በኩል ያለውን ጉልህ አስተዋጽኦ አስረድተናል።
በቀጣይም በቤልጅየም በተለያዩ የዕርከን ደረጃዎች ለሚገኙ መሪዎችና የህዝብ ተወካዮች ተመሳሳይ መልዕክት ያለው
ደብዳቤና ማስረጃዎችን በሃገሪቱ የሥራ ቋንቋዎች ተርጉመን ለማድረስ በዝግጅት ላይ ነን። ከዚህም በተጨማሪ በቤልጅየምና
ሉክሰምበርግ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የዚህ ጥረታችን ዋና አጋዦች መሆናችሁን ተገንዝባችሁ
በምትኖሩበትና በምትሰሩበት ቦታ ሁሉ ለኢትዮጵያና ለሕዳሴው ግድብ አምባሳደሮች ሆናችሁ አጋርነታችሁን እንድትገልጹ
እናበረታታለን። ግድቡ ገና ብዙ የግንባታና ሙሌት ሥራ ስለሚቀረው ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው ዲፕሎማሲያዊ ፈታናና
የገንዘብ ድጋፍ የማሰባሰብ ተግባር ቀላል አይሆንም። ስለሆነም፣ ባገኛችሁት አጋጣሚ ሁሉ ስለዓባይ ተፋሰስ ታሪክ፣
የግድቡን ሁኔታና ከሃገራችንም አልፎ ለቀጠናው ያለውን ጠቀሜታ በማስረዳት የራሳችሁን ኢትዮጵያዊ አስተዋጽኦ
እንድታበረክቱ ወገናዊ ጥሪ እናደርጋለን። ለዚህም ይረዳ ዘንድ አስረጂ ሰነድ(Factsheet) እና በቅርቡ ያወጣናቸውን
ጋዜጣዊ መግለጫዎች ከዚህ ጋር አያይዘን ልከናል።
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በመጨረሻም፣ የግድቡን ዝርዝር ጉዳይና ቀጣይ የድጋፍ እንቅስቃሴዎችን ከእናንተ ጋር ለመወያየት አንድ ስብሰባ ለመጥራት
አስበናል። ለዚህም ዝግጅት አስተያየትና ሃሳብ ብትልኩልን በደስታ እንደምንቀበል ከወዲሁ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን ።
ጉባዔው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ሁኔታና የመንግሥት መመርያ ከፈቀደ በአካል የምንገናኝበት፣ ካልሆነም ዘመኑ በሚፈቅደው
ዘዴ የምናዘጋጅ ሲሆን ከተቻለ በግድቡ ግንባታ ወይም በድርድሩ ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎች ገለጻ የሚያደርጉበትም
ይሆናል። ቀንና ቦታው ሲወሰን ወደፊት እናስትታውቃለን።
ከአክብሮት ሰላምታ ጋር

አበራ የማነ አብ
አስተባበሪ
የሕዳሴ ግድብ የድጋፍ ቡድን በቤልጅየም

አባሪ፤

ጋዜጣዊ መግለጫ (2)
አስረጂ ሰነድ (ፋክት ሺት)

e-mail: gerdgroupinbelgium@gmail.com. Tel : +32 486 381658 (EN/FR); +32 485 102624 (EN/NL)
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