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ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መሰረት የተጣለበት 3ኛ አመት “መለስ ቃልህ 

ይከበራል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በሕዝቦች ተሳትፎ እውን ይሆናል” በሚል መሪ 

ቃል በኩዌት የኢትዮጵያ ኤምባሲና በኩዌት በሚኖሩ የኢትዮጵያ ኮሙኒቲ አባላት 

ሚያዝያ 3 ቀን 2006 ዓም በድምቀት ተከበረ᎓᎓ በኩዌት የኢትዮጵያ አምባሳደር ክቡር 

ዶ/ር መሐመድ ጉደታ ዕለቱን አስመልክተው ለተሳታፊው ባደረጉት ንግግር በልማታዊ 

መንግስታችንና በታታሪው ሕዝባችን የተባበረ ክንድ በአገራችን ተንሰራፍቶ አንገታችንን 

ሲያስደፋን የኖረውን ድህነትና ኋላ ቀርነት ከአገራችን ለማስወገድ በታሪካችን ትልቅ ስፍራ 

ያለውን ታላቁን የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ በራሳችን አቅም ለመገንባት ወስነን መተግበር 

ከጀመርን ሶስተኛ ዓመታችንን ለማክበር መብቃታችንን አመልክተው ግድቡ ለአገራችን 

ከሚያስገኘው ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ባሻገር አገራችንን ከቀጣናው አገሮች ጋር በጋራ 

ጥቅሞች ዙርያ የሚያስተሳስርና በተለይም ለሱዳንና ለግብፅ የተረጋጋ የውኃ ፍሰት 

እንዲያገኙ፣ በጎርፍና በደለል እንዳይጠቁ፣ የኃይል አቅርቦት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኙ 

ከማድረጉም ባሻገር በታችኞቹ አገሮች በትነት የሚጠፋውን የውኃ መጠን የሚቀንስ 

መሆኑን ገልጸዋል᎓᎓ 



 

 

ክቡር አምባሳደር መሐመድ አክለው እንደተናገሩት የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ 

ግድብ ግንባታ በድል እንዲጠናቀቅ ቦንድ በመግዛት፣ ስጦታ በመለገስና በማስተባበር 

ሕዝባችን በመወጣት ላይ ካለው ታላቅ አገራዊ የዜግነት ግዴታ ባሻገር የግድቡን ግንባታ 

አስመልክቶ የግብጽ መንግስት የሚከተላቸው አንዳንድ የተሳሳቱ አካሄዶች አግባብነት 

የሌላቸው መሆኑን በማስገንዘብ ትክክለኛውን የመንግስት አቋምና ተጨባጭ እውነታውን 

በተመለከተ ተገቢውን ግንዛቤ ለማስያዝ የተጠናከረ ዲፕሎማሲ እየተካሄደ መሆኑን 

ገልጸዋል᎓᎓ ክቡር አምባሳደሩ በንግግራቸው ማጠቃለያ በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን 

ይህንን አገራዊ ጥሪ ተቀብለው ለግድቡ ግንባታ መፋጠን እስካሁን ላደረጉት ታላቅ 

አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበው የግንባታ ሥራው እስኪጠናቀቅ ድረስ አስፈላጊውን ገቢ 

በማሰባሰብ የተጀመረው ታሪክ የመሥራትና የዜግነት አሻራ የማኖር ተግባር ተጠናክሮ 

እንዲቀጥል ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል᎓᎓  

 



 

 

በሌላ በኩል ቀደም ሲል የተደረጉ አስተዋጽኦዎች እንዳሉ ሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድብ ግንባታ መሰረት የተጣለበትን 3ኛ አመት በዓል ምክንያት በማድረግ በዕለቱ 

በኩዌት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዲፕሎማቶችና ሠራተኞች የ379‚160᎐00 ብር  የቦንድ 

ግዥ የፈጸሙ ሲሆን በበዓሉ ላይ ከተገኙ የኢትዮጵያ ኮሙኒቲ አባላት የቦንድ ግዥና 

ስጦታ፣ ከጨረታና ሎተሪ  ሽያጭ በድምሩ 417‚596᎐50 ብር ገቢ ተሰብስቧል᎓᎓ በዕለቱ 

በአጠቃላይ 796‚712᎐50 ብር ለታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል ገቢ 

ከመሰብሰቡም በተጨማሪ 193‚800 ብር ቃል ተገብቷል᎓᎓ በበዓሉ ላይ የሕዳሴ ግድቡን 

ግንባታ ሂደትና የደረሰበትን ደረጃ አስመልክቶ የተዘጋጀ ዶኩመንተሪ ፊልም በተሳታፊው 

የታየ ሲሆን አባይንና የሕዳሴ ግድቡን አስመልክቶ በተሳታፊ የተዘጋጀ ግጥም ተነቧል፣ 

በፍሬም የተዘጋጀ የሕዳሴ ግድቡ ፎቶግራፍ ለተሳታፊው በጨረታ ቀርቦ ተሽጧል፣ 

በኩዌት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስፖንሰር ያደረገው ኢትዮጵያ ደርሶ መልስ የአየር 

ቲኬት ተሽጦ ገቢው ለግድቡ ግንባታ እንዲሆን ተደርጓል᎓᎓  



 


