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የግድቡ ግንባታና ለአፍታም ያልተቋረጠው ህዝባዊ ተሳትፎ 

                                       ሸረፋ ከድር 03/31/14 

                                          Ksherefa@yahoo.com 

ታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ በህይወት በነበሩበት ወቅት ካደረጓቸው ታሪካዊና 

ወርቃማ ንግግሮች መካከል የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መሠረተ- ድንጋይ 

ሲያኖሩ ያሰሙት ንግግር ተጠቃሽ ነው። አዎ! አባባላቸው “ትንቢት ይቀድም ለነገር” 

እንዲሉት ዓይነት ይትብሃል ነው—ዛሬ ላይ በግድቡ የሶስት ዓመት ጉዞ ላይ ሆነንና ከ32 

በመቶ በላይ በተጠናቀቀበት ወቅት ስንመለከተው። እርግጥም ህዝቡ ለግድቡ ግንባታ 

ትልም ሙሉ ድጋፉን በመቸር በአራቱም የሀገራችን ማዕዘናት በነቂስ አደባባይ በወጣበት 

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 

በብስለት ዛሬን በትናንት መነፅር መመልከታቸውን የሚያረጋግጥ ነው።  

ይህ አባባላቸው ከኢትዮጵያዊያን ህዝብ ልብ ውስጥ መቼም ቢሆን ፈፅሞ የሚጠፋ 

አይመስለኝም። እርግጥም ንግግሩ የኢትዮጵያውያን ህዝቦችም ለዘመናት በአቅም በማነስና 

በአመራር ብስለት እጦት ሳቢያ ለመፈጸም ሳይችሉ የኖሩትን ታላቅ ስራ በድፍረት 

ተነሳስተው እንዲጀምሩና በአንድ ድምፅ እንዲቆሙ ማድረግ ያሰቻለ ነበር፡፡  

እነሆ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓ.ም የመሠረተ- 

ድንጋይ ተቀምጦ ስራውን በይፋ ከጀመረ አንስቶ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ሳይቋረጥ ሶስተኛ 

ዓመቱን ሊያስቆጥር በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ብቻ ቀርተውታል፡፡ በእነዚህ ሶስት ዓመታት 

ግድቡ አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲበቃ የህዝቡ ተሳትፎ ከምንም በላይ እንደነበር 

ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም፡፡  

ውድ አንባቢዎቼ! 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 
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ግንባታ ወቅታዊው ሁኔታ ምን እንደሚመስል ተጨባጭ እውነታዎችን በጥቂቱም ቢሆን 

አስቃኛችኋለሁ፡፡  
እንደሚታወቀው 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።  

ይህም 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፡፡ 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፡፡  
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የህዳሴውን ግድብ ለመገንባት 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 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። ለዚህም ነው  

‘የህዳሴው ግድብ ግንባታ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ያለ ፕሮጀክት ነው’ 

እየተባለ የሚነገረው፡፡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፡፡ 
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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፡፡  

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፡፡ እዚህ ላይ በግድቡ ዙሪያ እየተሰጡ ካሉት አስተያየቶች ውስጥ 

አንድ የሃይማኖት አባት ያሉትን ማንሳት ያስፈልጋል፡፡ እርግጥም እኚህ የሃይማኖት አባት 

“ዛሬ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል የድጋፍ ማሰባሰቢያ በማህጸን ላይ 

ካሉት ህጻናትና በመቃብር ካሉት ሙታኖች በስተቀር፣ የበኩሉን አስተዋጽኦ የማያደርግ 

ኢትዮጵያዊነቱን መጠራጠር ይገባል” ማለታቸው በህብረተሰቡ ውስጥ ምን ያህል ቁጭት 

እንደፈጠረ እንገነዘባለን፡፡  
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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 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፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን ገና ከጅምሩ መንግስት ታላቁን ፕሮጀክት ለመገንባት “የህዝብ ድጋፍ 

ያስፈልገኛል” ብሎ በአደባባይ ባወጀበት ወቅት ህዝቡም የበኩሉን አበርክቶ ሶስተኛ 
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ዓመቱን ለማክበር በዝግጅት ላይ መሆኑ የሚያኮራ ነው፡፡ የህዝቡ ሁለንተናዊ ድጋፍም 

ይበል የሚያሰኝ ነው። 

ታዲያ 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፡፡ 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፡፡  

አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራን በማቀላጠፍ 

የግድቡን ሁለት ተራሮች ጫፍ የሚያገናኘው የሁለት ኪሎ ሜትር ያህል ርዝመት ያለው 

የአርማታ ሙሌት እየተከናወነ ሲሆን፤ የግድቡ ቁመትም 145 ሜትር ነው፡፡ አርማታው 
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የሚያርፍበት ቦታ ደግሞ ውፍረቱ ሃያ ሜትር ነው፡፡ ግብፅን ጨምሮ አንዳንድ 

የኢትዮጵያን ዕድገት ማየት የሚሹ ሃይሎች ያሻቸውን ቢሉም፤ እየተከናወነ ያለው የግድቡ 

ርዝመትና ውፍረት መጠን በምንም መልኩ የሚቀንስ አይደለም። 

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፤ ሶስተኛውን ዓመት የግድቡን ክብረ-በዓል 

አስመልክቶ አሁንም የህዝቡን ለአፍታ ያልተቋረጠ ድጋፍ መመልከት ይቻላል። 

እንደሚታወቀው መጋቢት 24 ቀን 2006 ዓ.ም ሶስተኛ ዓመቱን ለሚደፍነው የህዳሴው 

ግድብን በታላቅ ድምቀት ለማክበር ዝግጅት ተጠናቋል፡፡ 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 እያሳየ ነው።  

በመጪው 2007 ዓ.ም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል የሚከበረው 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ባረፈበት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 

ነው፡፡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከዘጠኝ ወራት በኋላ የግድቡ ሁለት ተርባይኖች 

ተጠናቅቀው ወደ ስራ ሰለሚገቡ 700 ሜጋ ዋት በማመንጨት የሀገራችንን የኤሌክትሪክ 

ሃይል አቅም ያሳድጉታል ተብሎ ይጠበቃል። ለዚህ ደግሞ የህዝቡ ሁለንተናዊ ተሳትፎ 

መተኪያ የሌለው ነው። በግድቡ የሶስት ዓመት ጉዞ ውስጥ ህዝቡ የተቻለውን ሁሉ 

በማድረግ ግንባታው ዛሬ ላይ ከ32 በመቶ በላይ አድርሶታል። እናም በቀጣይም መላው 

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 

እኪጠናቀቅ ድረስ የጀመሩትን የልማት ንቅናቄ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በማመን፤ እንደ 
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ዜጋ ይህን ታታሪና የልማት ቀናዒ ህዝብ ጥሪቱን ቋጥሮ እየገነባው ላለው ግድብ ‘እንኳን 

ለክብረ-በዓሉ አደረሰህ!’ ለማለት እወዳለሁ።   


