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“እንዳጋመስነው እንጨርሰዋለን” 
              

                            

ሸዊት ባይሩ 04-02-15 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ልክ ዛሬ መጋቢት 24 ቀን 2007 ዓ.ም አራት ዓመት 

ሆነው። ህዳሴያችንን የምናበስርበትን መደላድል የምንፈጥርባቸውን አራት ዓመታት 

ተጓዘ። ይህ የሀገራችን ህዝቦች ሙሉ ፈቃደኝነትና በራስ ሃብት የማደግ ፍላጎት ምሳሌ 

የሆነው ግድብ በእነዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ በርካታ መንገዶችን ተጉዟል። 

ታዲያ ዛሬ ላይ ሆነን የዛሬ አራት ዓመታት ወደ ኋላ በሃሳብ ስንሄድ የታለቁ መሪያችንን 

አንድ አባባል እናስታውሳለን። አቶ መለስ ህዝቡ ለግድቡ ግንባታ ትልም ሙሉ ድጋፉን 

በመቸር በአራቱም የሀገራችን ማዕዘናት በነቂስ አደባባይ ድጋፉን በቸረበት ወቅት አቶ 

መለስ “የታላቁ የህዳሴ ግድብ መሃንዲሶችና ቀያሾች እኛው፣ ግንበኞቹ እኛው፣ የፋይናንስ 

ምንጮቹ እኛው፣ አስተባባሪዎቹና አስፈጻሚዎቹ እኛው በመሆናችን፤ በአባይ ወንዝ 

የመጠቀም የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታችን ነው” በማለት የተናገሩት አባባል ዛሬ ላይ 

ከ42 በመቶ በላይ የተጠናቀቀውን ግድብ ስንመለከት ቃላቸው ህያው መሆኑን 

እንገነዘባለን። 

የግድብ ግንባታ መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓ.ም የመሠረተ- ድንጋይ ተቀምጦ ስራውን 

በይፋ ከጀመረ አንስቶ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ሳይቋረጥ አራተኛ ዓመቱን አስቆጥሯል፡፡ 

በእነዚህ ሶስት ዓመታት ግድቡ አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲበቃ የህዝቡ ተሳትፎ ከምንም 

በላይ እንደነበር ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም፡፡  
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መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ይፋ 

ከተደረገ ጀምሮ፤ ከህጻን እስከ አዋቂ ሁሉም እንደየ አቅሙ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ 

ጉልበት ያለው በጉልበቱ እስካሁን ያበረከቱት ዘመን የማይሽረው ታሪካዊ ተግባራት ምን 

እንደሚመስሉ ለመዳሰስ እሞክራለሁ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የህዳሴው ግድብ ግንባታ 

ወቅታዊው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ተጨባጭ እውነታዎችን በጥቂቱም ቢሆን 

አስቃኛችኋለሁ፡፡  
ሁላችንም እንደምንገነዘበው ሀገራችን ለዘመናት በድህነትና በኋላቀርነት የኖረች ናት፡፡ 

ህዝቦቿ ለዘመናት የልማት ተጠቃሚ ሳይሆኑ በመቅረታቸው ሳቢያም የድርቅና የረሃብ 

ሰለባ ሆነው ቆይተዋል፡፡ ይህን ዕውነታ ማንኛውም የዓለም ማህብረሰብ ሲናገረውና 

ህዝባችንን ሲያሸማቅቅ የኖረ ሃቅ ነው፡፡ እንዲያውም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የሀገራችን 

ስያሜ በመዝገበ ቃላት ላይ ሳይቀር የረሃብ ትርጓሜውን ለማስረዳት በምሳሌነት ይጠቀስ 

ነበር፡፡  

ይሁንና ካለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ወዲህ ነባሩ የሽንፈትና የድህነት ካባ ቀስ በቀስ 

እየተቀየረ በመምጣት ላይ መሆኑ ከማንም በላይ ምስክር የሚሆነው የችግሩ ተቋዳሽ 

የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው፡፡ በተለይም መንግስት ውጤታማ የሆኑ ፖሊሲና 

ስትራቴጂ ቀይሶ ምልዕዓተ ህዝቡን ባሳተፈ አኳኋን የጀመረው ያልተቋረጠው ርብርብ 

ባለፈው አስር ዓመት ውጤታማ ፍሬ ማፍራት ታሪካችንን በአዲስ መልክ ቀይሮታል። ባለ 

ሁለት አሃዝ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በማስመዝገብ በአዲስ የዕድገት መዝገበ ቃላት ላይ 

መመዝገብ ችለናል—ከሰሃራ በታች ነዳጅ ከሌላቸው ሀገሮች ቀዳሚ የዕድገት ተምሳሌት 

በመባል።  

የሀገራችን ህዝቦች ድህነት በቃን በማለት ከዚሁ ቀደም አስሮ የያዛቸውን የ“አይቻልም” 

መንፈስን የሰበሩበት ታላቅ የልማት ፕሮጀክት አንዱና ዋነኛው የሆነው ታላቁ የህዳሴ 

ግድብ ስራውን ከተጀመረ እነሆ ድፍን ሶስት ዓመታትን ሊያስቆጥር በጣት የሚቆጠሩ 

ቀናቶች ብቻ ይቀሩታል፡፡ የህዳሴያችን መደላድል ፈጣሪ ከሆኑት የልማት ስራዎች ውስጥ 

አንዱ የሆነው ይህ ፕሮጀክት፤ የዚህ ትውልድ አሻራ በመሆን ለቀጣዩ ትውልድ የሚተላለፍ 

ታላቅ የልማት ተቋም ነው፡፡  
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ከዘመናት በፊት ያለፈው ትውልድ ለእኛ አወርሶን የሄዱው የአክሱምና የላሊበላ ስልጣኔ- 

ዛሬም ድረስ የኢትዮጵያውያን አሻራ ያረፈበት ጥበብ በመሆኑ በኩራት ለቱሪስት 

መስህብነት እየተጠቀምንበት ያን ትውልድ እያስታወስነው ነው፡፡ የእኛው ትውልድም 

ይህን ታላቅ የልማት ፕሮጀክት ዕውን አድርጎ ለቀጣዩ ትውልድ ለማውረስ በአዲስ ምዕራፍ 

ደማቅ የዕድገት ታሪክ ለመፃፍ ሌት ተቀን እየሰራ ነው። ይህም ለመጪው ትውልድ 

ልማትን እንጂ ልመናን ያለማውረስ ራዕይን የሰነቀ ነው፡፡  

ግድቡን ዕውን ለማድረግ የዛሬ አራት ዓመት መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓ.ም በታላቁ 

መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ የመሠረት ድንጋይ ከተቀመጠ ጀምሮ፤ መላው የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአንድነት በመነሳሳት ለግንባታው አጋርነታቸውን 

ገልጸዋል፡፡ ይህን ቆራጥና መልካም ተግባራቸውን አሁንም በልበ ሙሉ አጠናክረው 

እየቀጠሉ ናቸው፡፡  

በእስካሁኑ የግድቡ ግንባታ ከ32 በመቶ በላይ እስኪደርስ ድረስ በአራቱ ማዕዘናት 

የሚገኙት መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች አቅማቸው በፈቀደ መጠን ርብርብ ከማድረግ 

አለተቆጠቡም፡፡  

የሀገራችን ህዝቦች በዓባይ ወንዝ ላይ የዘመናት ቁጭታቸውን ለመወጣት ‘ሆ!’ ብለው 

የተነሱበት የዚሁ ግድብ ግንባታ በተጀመረበት ሶስተኛው ዓመት ዋዜማ ወቅት የግንባታው 

የተለያዩ ምዕራፎች እየተጠናቀቁ መሆናቸው እየተገለጸ ነው፡፡  

የግድቡ ግንባታ በተለያዘለት የጊዜ ገደብ መጠናቀቅ እንዲችልም ህዝቡ ባለው አቅም 

በሙሉ ፍቃደኝነትና ቁርጠኝነት ዕገዛ ሲያደርግ በዚህ ታሪካዊ ግድብ ላይ አሻራውን 

ማስቀመጡ ዕደለኛ መሆኑን ደጋግሞ እየገለፀ ነው።  

በተለያዩ ጊዜያት ሰልፍ በመውጣት እንዲሁም ልዮ ልዮ መድረኮችን በማዘጋጀት 

በየመንደሩና በየቤቱ ሁሉም የጋራ አጀንዳ አድርጎታል፡፡ ለዘመናት በማንም ሳይደፈር 

የቆየውን የዓባይ ወንዝን በመድፈር ለሀገር ልማት እንዲውል መደረጉ ሁሉንም ዜጋ 

በአንድ ልቦና ያስተሳሰረ ጉዳይ ነው፡፡  

ይህን ተከትሎም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በገንዘቡ፣ 

በጉልበቱና በዕውቀቱ ለመደገፍ የገባውን ቃል አሁንም ቀጥሏል፡፡ በዚህም ግድቡ 
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ከተጀመረ ጀምሮ የተለያዩ ሃይሎች የፈለጉትንና ያሻቸውን ቢያወሩም ዛሬም ድረስ ለአንድ 

ሰከንድ እንኳን አልተቋረጠም፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ ለግንባታው ማስፈፀሚያ የሚሆን ገንዘብ ለማሰባሰብ በሚል መንግስት 

ያዘጋጀውን ቦንድ በመግዛት የበኩሉን ተወጥቷል፤ በመወጣትም ላይ ይገኛል፡፡ የቦንድ 

ግዥውን እያከናወኑ ያሉት የህብረተሰብ ክፍሎች በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ 

ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ናቸው—ከህፃን እስከ አዋቂ ድረስ።  

እርግጥ ነው— ‘የህዳሴው ግድብ ግንባታ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ያለ 

ፕሮጀክት ነው’ እየተባለ የተነገረለት ታላቅ ፕሮጀክት ነው፡፡ በውጭ የሚገኙ 

ኢትዮጵያዊያንም ለዚሁ ግድብ ግንባታ እየፈጸሙት ካለው ቀላል የማይባል የቦንድ ግዥን 

ጨምሮ ካሉበት ቦታ ወደ ሀገር ቤት በመምጣት የግድቡን ግንባታ በመጎብኘትና ሌሎች 

ኢትዮጵያዊንም አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በማነሳሳት ረገድ እየተጫወቱት ያለው ሚና 

በቀላሉ የሚገመት አይደለም፡፡ 

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያውያን የትላንት ታሪክ ሀገር በወራሪዎች ስትደፈር በአንድ ላይ 

በመዝመት ጠላት ላይ ድል መንሳት ነበር፡፡ ይሁንና ከዚህ ሀገርን ከጠላት መከላከል 

ተግባር በዘለለ ህዝቡ ለልማት የተባበረ ክንድ እንዳይኖረው ያለፉት መንግስታት 

ቁርጠኝነት እንዳልነበራቸው የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡  

ዳሩ ግን የኢፌዴሪ መንግስት የትኛውም የሀገራችን ቀደምት መንግስታት ደፍረው 

የማያውቁትን በአባይ ወንዝን የመጠቀም መብታችንን ካወጀ ጀምሮ፤ መላው የሀገራችን 

ህዝብ እጅና ጓንት ሆኖ በተገኘው የልማት አጋጣሚ ያለ ዕረፍት እየሰራ ነው። ወትሮም 

ቢሆን ይህ ድህነት ያንገሸገሸው ህዝብ እንስራና ሀገር በጋራ እንገንባ የሚል መንግስት 

አጥቶ እንጂ፤ በተፈጥሮው ስንፍና አይደለም፡፡  

ስለሆነም መላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በውጭ ሀገር 

ያሉት ወገኖቻችን ጭምር ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እያደረጉት ያለውን 

ያልተቋረጠ ድጋፍ ምስጋና ሊቸረው የሚገባ ነው፡፡  
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ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከምንም በላይ ህዝቦች በተፈጥሮ ሃብታቸው 

ማልማት እንዲችሉና ድህነትን ታሪክ በማድረግ ዘመቻ ላይ በጋራ ተሳታፊ እንዲሆኑ 

ያነሳሳ ነው፡፡  

ይህ ታላቅ ፕሮጀክት የሰንደቅ ዓላማችን ፕሮጀክት እየሆነ ያለው፤ አንድም ግድቡ 

ሲጠናቀቅ ሊሰጠው የሚችለው ጠቀሜታ እኛን ብቻ ሳይሆን ከዓባይ ጋር የተቆራኙ 

ሃገሮችን የሚጠቅም፣ ሁለትም ሌሎች ታላላቅ ፕሮጀክቶቻችን አቅማቸውን በመገንባት 

እንደገና ለተጨማሪ ታሪክ እንድንዘጋጅ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ በመሆኑ ነው፡፡  

የግድቡ ግንባታ ይፋ ከሆነ ጀምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን አስተሳሰብ ለውጧል፡፡ 

የአሁኑ ልጆች ዛሬ ላይ ሆነው የዚህን ታሪካዊ ግድብ የቦንድ ግዥ መፈጸማቸው ግድቡ 

አልቆ ነገ ለሚወልዷቸው ልጆች ክስተቱን በታሪክነት የመናገር ጉጉታቸውን ጫፍ ላይ 

ያደረሰ ግድብ ሆኗል፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ሙሉ ቁርጠኝነት ያላቸው 

መሆኑን ለማረጋገጥ ሩቁ መጓዝ የሚያስፈልግ አይመስለኝም፡፡ ይህን ያህል ግዙፍ 

ፕሮጀክት ያለ  የውጭ ብድርና ዕርዳታ እንዲሁም ድጋፍ በራሳቸው ሰፊ ጥረትና አንጡራ 

ሃብት እየገነቡት መሆናቸው ሁነኛ አስረጅ ነው፡፡  

ግድቡ ኢትዮጵያዊያን እንደ ህዝብ ከድህነት ለመውጣት ቆርጠው መነሳታቸውን የሚያሳይ 

የረጅም ጊዜ የቁጭታቸው መገለጫ እንደሆነም ያሳየናል፡፡ እናም ፕሮጀክቱን የሚመለከቱ 

በርካታ መድረኮች ሲዘጋጁ ህዝቡ የህዳሴ ጉዟችን መመልከቻ መነጽር አድርጎ መመልከቱ 

ምስጋና የሚገባው ይመስለኛል፡፡  

እንደሚታወቀው ከዛሬ ሰባ አምስት ዓመት በፊት የተገነባውና አባ ሳሙኤል በመባል 

የሚታወቀው የመጀመሪያው የሀገራችን የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ የተሰራው በእኛ 

በኢትዮጵያውያን አቅም እንዳልነበረ ይነገራል፡፡ በርግጥ ይህ ግድብ አሁን ተበላሽቶ 

ስራውን አቁሟል፡፡  

በስራ ላይ በነበረበት ወቅት ግን የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ሃይል ስድስት ሜጋ ዋት 

ብቻ ነበር፡፡ የግድቡ ግንባታ የጣሊያን መንግስት ሙሉ ወጪ እንደተሰራ ታሪክ 
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ያስረዳል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ በወቅቱ ጣሊያን በሀገራችን ህዝቦች ላይ ላደረሰችው ግፍና 

በደል የደም ካሳን ለመስጠት የተገነባ ስለነበር ነው፡፡  

ዛሬ ግን ይህ ታሪክ ተቀይሯል፡፡ ይህን ግድብ አንድ ሺህ እጥፍ ያህል የሚበልጠው ግዙፉ 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ያለ ምንም የውጭ ብድርና ዕርዳታ መንግስትና 

ህዝብ በጋራ በመሆን እየገነቡት ይገኛሉ፡፡ እዚህ ጋር መገንዘብ የምንችለው በጋራ ለልማት 

የተነሳሱ እጆች የሚሳናቸው ነገር እንደሌለ ነው፡፡  

እርግጥም “ድር ቢያብር፣ አንበሳ ያስር” እንዲል የሀገራችን ሰው፤ ለጋራ ዓላማ የተሰለፈ 

ህዝብ በተባበረ ክንድ አንድ ላይ ከዘመተ ማናቸውንም ጉዳዮች ማሸነፍ እንደሚችል 

ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በላይ ምንም ዓይነት ማረጋገጫ የሚኖር አይመስለኝም፡፡ 

አዎ! ከህዝብ ከተባበረ የማይወጣው ተራራ የለም፡፡ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድነት 

በመነሳሳት ወደፊትም በየጊዜው ቃላቸውን እያደሱ ለፕሮጀክቱ ይሁንታቸውን እንደሚሰጡ 

ቃል ገብተዋል፡፡ ይህም በግድቡ ሳቢያ የተፈጠረው የህዝብ ንቅናቄ ህዝብን የሚያስቆመው 

ሃይል እንደሌለ የሚያስገነዝበን ነው፡፡  

ሆኖም ገና ከጅምሩ መንግስት ታላቁን ፕሮጀክት ለመገንባት “የህዝብ ድጋፍ ያስፈልገኛል” 

ብሎ በአደባባይ ባወጀበት ወቅት ህዝቡም የበኩሉን አበርክቶ ሶስተኛ ዓመቱን ለማክበር 

በዝግጅት ላይ መሆኑ የሚያኮራ ነው፡፡ የህዝቡ ሁለንተናዊ ድጋፍም ይበል የሚያሰኝ ነው። 

እርግጥ በግድቡ ሶስተኛ ዓመት ዋዜማ ላይ ሆነን ግድቡን የተመለከቱ አንዳንድ ጠቃሚ 

ነጥቦችን ማንሳት የግድ የሚል ይመስለኛል። ምክንያቱም የግድቡን ግንባታ በደመ-ነፍስ 

የሚቃወሙ ሃይሎች የሚያነሱትን የተሳሳተ እሳቤ ሊያርቅ ስለሚችል ነው።  

እንደሚታወቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጠቃሚነቱ ለሀገራችን ብቻ 

አይደለም— ለታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ጭምርም እንጂ፡፡ ለነገሩ እንኳንስ 

ኢትዮጵያውያን ይቅሩና የሱዳን መንግስትና ህዝብም የቦንድ ግዥ እየፈጸሙ የሚገኙት 

ግድቡ ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን፣ ለእነርሱ የሚሰጠው ጠቀሜታ ስለሚገነዘቡ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው በአሁን ወቅት በሀገራችን ሃያ የሚሆኑ ግድቦች ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ግድቦች 

በአጠቃላይ እያመነጩት ሁለት ሺህ ሜጋ ዋት ነው፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ ግን ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም ይኖረዋል፡፡  
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ይህም በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የሚገጉትን ሃያ የሚሆኑ የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች 

ተደማምረው አንደ ሶስተኛውን ብቻ የሚያመነጩ መሆኑን ያሳየናል፡፡ ይህ ዕውነታም 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መገንባቱ አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑን 

የሚያስረዳን ነው፡፡  

ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት ኢትዮጵያ የተለያዩ የሃይል አማራጮችን ብትጠቀም 

በአጠቃላይ ስልሳ ሺህ ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም አላት፡፡ የውሃ ሃብቷን በመጠቀም 

ደግሞ አርባ አምስት ሺህ ሜጋ ዋት ማመንጨት ትችላለች፡፡ ከዚህ ውስጥ የአባይ ወንዝን 

በመገደብ ብቻ ሃያ ስምንት ሺህ ሜጋ ዋት ማመንጨት ትችላለች፡፡  

ይህ ሲሰላም የዓባይ ወንዝ የኤሌክትሪክ ሃይል በማመንጫት ረገድ ሌሎች ወንዞቻችን 

ከሚያመነጩት ስድሳ ሁለት ከመቶ ይሸፍናልማለት ነው፡፡ ለዚህ ነው— መንግስት የአባይ 

ወንዝን ቁልፍ የልማታችን አካል በማድረግ ከህዝቡ ጋር በመተሳሳር ያልተቋረጠ ርብርብ 

እያደረገ የሚገኘው፡፡ ግና እነዚህን ሁኔታዎች መቀየር ሀገራዊ ህልውናን የማረጋገጥ ጉዳይ 

መሆኑን የተገነዘበው የኢፌዴሪ መንግስት ሀገራዊው የፀረ - ድህነት ትግሉን በማቀጣጠል 

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሥራን ይፋ አድርጓል፡፡ በእርግጥም የግድብ ግንባታ 

ለዘመናት የዘለቀውን የድህነትና የኋላቀርነት ታሪካችንን የመቀየርና ያለመቀየር ጉዳይ 

አንዱ ምክንያት በመሆኑ ብሔራዊ አጀንዳነቱ አያጠያይቅም፡፡  

በመሆኑም የግድቡን ግንባታ የማሳካቱ ጉዳይ የአሁኑን ትውልድ ህይወት የመለወጥና ያለ 

መለወጥ ጥያቄና ውሳኔ ብቻ አይሆንም— የቀጣዩን ትውልድ ህልውና የማረጋገጥና 

ያለማረጋገጥ ብሎም ሀገራዊ ህልውናን የማስቀጠል ታላቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያለው እንጂ፡፡  

እናም ለሀገራዊ ህልውናችን ቀጣይነት፣ ለመላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ኑሮ መሻሻልና ከድህነታቸው መውጫነት ቁልፍ ሚና የሚጫወተው የህዳሴው 

ግድብን ብሔራዊ አጀንዳ አድርጎ መስራት የመላው ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ግዴታ መሆኑ 

አጠያያቂ አይሆንም፡፡ 

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፡፡  
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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 በተጨማሪም 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፡፡  

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፡፡  

ስለሆነም ወቅታዊውን ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ፍሰት ከማስቀጠል ባሻገር፤ ወደ 

ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለምናደርገው ጉዞ መፋጠን አስተዋጽኦው የላቀ ነው—ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ። ለዚህም ነው ግድቡ ለሀገራዊው የህዳሴ ጉዞ ስኬት ዕድገትን 

የማስቀጠልና ያለማስቀጠል ጉዳይ ብቻ ሳይሆን፤ እንደ ሀገር የመቀጠልና ያለመቀጠል 

የህልውና ጉዳይ መሆኑ ተደጋግሞ የሚገለፀው፡፡  
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እንደሚታወቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህልውና ጉዳይነቱ የዜጎችንና 

የሀገራችንን ዕድገት በማፋጠን ብቻ የተወሰነ አይደለም—የጎረቤቶቻችንን ተጠቃሚነት 

በማሳደግ የሰላማችን ዋስትናም ጭምር እንጂ፡፡ እናም 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፡፡ በሌላ በኩልም ምንም እንኳን 

“አንዴ ሌባ ካሉት፣ ቢቆርብም አያምኑት” እንደሚባለው ግብጾች ግትር አቋማቸውን 

እያራመዱ ቢሆኑም፤ ግድቡ ለእነርሱም ሆነ ለሱዳን የሚያበረክተው አስተዋጽኦን 

የሚዘነጉት አይመስለኝም፡፡  

እርግጥም የግድቡ ግንባታ የውሃውን ፍሰት በማረጋጋት ሁለቱም ሀገሮች ከከፍተኛ የጎርፍና 

የመጥለቅለቅ አደጋ ሊታደግ የሚችል ከመሆኑ ባሻገር፤ የሱዳኑን የሮሳሪስ ግድብ እንዲሁም 

የግብጹን አስዋን ግድብ እየተስተዋለባቸው ከሚገኘው የደለል አደጋ የሚታደግ ብሎም 

ችግሩን ለመቅረፍ ሁለቱም ሀገራት በየዓመቱ የሚያውጡትን ከፍተኛ ወጪ የሚያስቀር 

ይሆናል፡፡  

ምን ይህ ብቻ! የህዳሴው ግድብ ግንባታ በአካባቢያዊ ጥበቃ ረገድ የሚያበረክተው 

አስተዋጽኦም ከፍተኛ ነው። ለደን መራቆትና ለአፈር መሸርሸር ችግር እልባት የሚሰጥ 

ስለሆነ ለሀገራቱ ተጠቃሚነት ሚናው የላቀ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያስታውሰው የዘመናት የድህነት ታሪካችንን 

ለመቀየርና ከተጫነን ድህነት ለመውጣት በምናደርገው ትግል ልማታዊውና 

ዴሞክራሲያዊው የኢፌዴሪ መንግስት በግድቡ ግንባታ ስፍራ ላይ የመሰረት ድንጋይ 

ካኖረበት ሰዓት 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፡፡  
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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፡፡  

እርግጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በብሔራዊ መግባባት መንፈስ 

ግድቡን ካለአንዳች ልዩነት በገንዘባቸውና በጉልበታቸው ለመገንባት ሲነሱ ተርፏቸው 

አይደለም— በድህነት አለንጋ መገረፉ ማብቃት እንዳለበት በማመናቸው እንጂ፡፡  

አዎ! ለስኬታማነቱ ህዝባዊ ተሳትፏቸውን ለማረጋገጥ ሲነሱም የማንንም ጉትጎታ 

ያለመሻታቸው ለድህነት ካላቸው ከፍተኛ ጥላቻ የመነጨ መሆኑም ከማንም የሚሰወር 

አይመስለኝም፡፡  

እንደሚታወቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በአምስት ዓመቱ የዕድገትና 

የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከተያዙ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድቦች ዋነኛው ነው፡፡ 

ይህንን ታላቅ ፕሮጀክትም ግንባታውን ሲጠናቀቅ ከሌሎች ጋር ተደማምሮ ሀገራችን አስር 

ሺህ ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ማመንጫ ሃይል ታገኛለች ተብሎ ይጠበቃል፡፡  

ግድቡ በአጠቃላይ አስራ ስድስት ተርባይኖች ያሉት ሲሆን፤ ተርባይኖቹ ሲንቀሳቀሱ 

ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም አላቸው፡፡ በቀኝ በኩል ስድስት፣ በግራ በኩል 

ደግሞ አስር ተርባይኖች አሉት፡፡  

እነዚህ ተርባይኖች እያንዳንዳቸው የሚያመነጩት የኤሌክትሪክ ሃይል አቅም 375 ሜጋ 

ዋት ነው፡፡ …እንግዲህ ስለ ግድቡ አንዳንድ መሰረታዊ ነጥቦች ይህን ያህል ካነሳሁ ዘንዳ፤ 

አራተኛውን ዓመት የግድቡን ክብረ-በዓል አስመልክቶ አሁንም የህዝቡን ለአፍታ 

ያልተቋረጠ ድጋፍ መመልከት ይቻላል። 

ሁላችንም እንደምንገነዘበው መጋቢት 24 ቀን 2007 ዓ.ም አራተኛ ዓመቱን የደፈነው 

የህዳሴው ግድብን በታላቅ ድምቀት እየተከበረ ነው፡፡ ህዝቡም በራሱ ተነሳሽነት የቦንድ 

ግዥ ከመፈጸም አልፎ፣ በያለበት ቦታ እየተደራጀ ግድቡ የሚገነባበት ቦታ ድረስ በመሄድ 

ጉብኝት በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ በስፍራው የሚገኙትን የግድቡን ሰራተኞች 

በማበረታታም ለግድቡ ያለውን ቀናዒነት አሳይቷል።  
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አዎ! ከ80 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያዊያን ጠዋት ማታ በስስት የሚከታተሉት ታላቁ የህዳሴ 

ግድብ፣ ታላቁ የውሃው ሃውልት ግንባታ ተጠናክሮ ቀጥሏል — ቀንና ሌሊት የአካባቢው 

ሙቀት ሁለመናን የሚያልብ ቢሆንም እዚያ ዜጎች ታሪክ እየሰሩ ነው፡፡ የግድብ ግንባታ 

ማጠናቀቂያ ጊዜውን ለማሳጠር፡፡ ብዙ ቢቀርም ብዙ ተከናውኗል፡፡ የህዳሴው ግድብ እውን 

ሆኖ ለማየት መቻላችን ጥርጣሬ የለውም፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ የታላቁ መሪያችንን ራዕይ ተከትሎ፣ የህዳሴውን ግድብ እውነትነት 

አረጋግጦ በአንድ ልብ የመረቀው የዛሬ አራት ዓመት ነው —በእንለወጣለን ስሜት። እናም 

ፍሬውን ከወዲሁ እያገኘ ነው ማት ይቻላል። 

ህዝቡ ላለፉት አራት ዓመታት ሲያከናውን የነበረውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ 

መቀጠል አለበት። በተለይም በቦንድ ግዥና በሎተሪ ጨዋታዎች እስሁን እያደረጋቸው 

ያሉትን ተግባራት ይበልጥ ማጎልበት ይኖርበታል። “ድር ቢያብር አንበሳ ያስር” እንዲሉ 

አበው፤ ቀሪውን የግድቡን ግንባታ “እንዳጋመስነው እንጨርሰዋለን” በሚል ስሜት 

በቁርጠኝነት እንደሚወጣ እርግጠኛ ነኝ። እናም በዚህ ዕለት እንደ ዜጋ ህዝባችንን “እንኳን 

አደረሳችሁ” እላለሁ። አዎ! ለአራት ዓመቱ የህዳሴያችን ሙሽራ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። 

 

 


