
ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ መሠረተ ድንጋይ የተጣለበት 3ኛ ዓመት በፓሪስ ተከበረ 

በፈረንሳይ የኢ.ፊ.ዲ.ሪ ኤምባሲ አዘጋጅነት ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሠረት ድንጋይ የተጣለበትን 3ኛ 

ዓመት  በፓሪስ እና በአከባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሚያዝያ 4 ቀን 2006 ዓ.ም በጋራ 

አክብረዋል::  

 

 

 

በዚሁ በዓል ከሁለት መቶ በላይ  

ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን 

እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች የተገኙ ሲሆን፣  

የዕለቱ ፕሮግራም በፈረንሳይ የኢ.ፊ.ዲ.ሪ 

ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ነጋ ፀጋዬ ባደረጉት 

የመክፈቻ ንግግር  ተጀምሯል፡፡ ክቡር 

አምባሰደሩ ባደረጉት ንግግር የግድቡን ግንባታ 

አስመልክቶ እስከ አሁን ስለተከናወኑ ተግባራትና 

ስለተገኙ ስኬቶች፣  እንዲሁም በአባይ ወንዝ 

ላይ እየተገነባ  የሚገኘው ይኸው ግድብ 

አገራችን መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ 

ለመሰለፍ እያደረገችው ባለው ሰፊ የልማት 

እንቅስቃሴ  ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው ገልጸዋል:: 



ክቡር አምባሳደሩ አገራችን ባለፉት አስር ዓመታት በአማካኝ 11 በመቶ እድገት እያስመዘገበች የመጣች መሆኑንና  በአሁኑ 

ወቅት እየተተገበረ ያለው  የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የሦስት ዓመታት አፈፃፀም ሲታይም በአማካኝ 10 በመቶ 

እንደሆነ፣ ይህም አገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማስመዝገብ ላይ  ከሚገኙ አገሮች ተርታ እንድትሰለፍ ማድረጉን፣  

በዚሁ በአገራችን በሚታየው ፈጣን ዕድገት ምክንያት በየዓመቱ ከ30 በመቶ በላይ የኤለክትሪክ ሃይል ፍላጎት 

እንደሚጨምርና ይህ ፕሮጀክት የአገራችንን የኃይል ፍላጎት ከሟሟላት አልፎ ለጎረቤት አገሮች በመሸጥ ትልቅ የገቢ 

ምንጭ ሁኖ እንደሚያገለግል አብራርተዋል:: ግድቡ እስካሁን ድረስ  በተቀመጠለት ዕቅድ መሠረት እየተከናወነ እንደሆነና 

ሲሦው የግንባታ ሂደት መጠናቀቁንና ወሳኙ ምዕራፍ መገባደዱን፣ እስካሁን ድረስ 27 ቢልዮን ብር ለግንባታው ወጪ 

መደረጉን፣ ከዚሁ ውስጥ  7 ቢሊዮን ብር ከህዝብ በቦንድ ሽያጭና በስጦታ  መሰብሰቡን፣ በውጭ ከሚኖሩ 

ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዩጵያዊያን ከ435 ሚሊዮን ብር በላይ አስተዋፆ መደረጉን፣ እንዲሁም ፕሮጀክቱ ከፍተኛ 

የሆነ  የህዝብ ተሳትፎና ቁርጠኝነት የታየበት  መሆኑን ገልፀዋል:: ቦንዱ ቁጠባና ኢንቨስትመንትን  በሚያበረታታ መንገድ 

የተቀየሰ በመሆኑ የዲያስፖራ አባላቱ ቦንዱን በመግዛት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥሪ እሰተላልፈዋል::  ከዚሁ በተጨማሪ 

በህዳሴ ግድቡ፣ በቤቶች ልማት ፕሮግራም፣ በአገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከተሳታፊዎቹ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበው 

ምላሽ የተሰጠባቸው ሲሆን፣  በተለይም በግብፅ መንግስት  በኩል እየቀረቡ ያሉት አፍራሽ መግለጫዎች ለድርድሩ ሂደት 

ገንቢ አለመሆናቸውን በማሳየትና የኢትዮጵያ መንግስት የሚያራምደውን ፍትሓዊ አቋም ለታሳታፊዎቹ በማብራራት  የጋራ 

መግባባት ላይ ተደርሷል። የዲያስፖራ አባላቱ ለዚሁ ያሳዩትን ቁርጠኝነት አጠናክሮ በመቀጠል የራሳቸውን ታሪካዊ አሸራ 

እንዲያስቀምጡና ይህ ታላቅ ታሪካዊ ፕሮጀክት እስኪጠናቀቅ ድረስ “እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን” በሚል መንፈስ 

መንቀሳቀስ እንደሚገባ በማስገንዘብ ክቡር አምባሳደሩ ጥሪ አስተላልፈዋል:: 

 

 

በመድረኩ ላይ የፓሪስ ከተማ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 

አስተባባሪ ምክር ቤት ሰብሳቢ 

አቶ ፀጋሚካኤል ገሠሠ በም/ቤቱ  

እስካሁን ስለተከናወኑ ተግባራት 

አጭር ሪፖርትና ቀጣይ ዕቅዶች  

ያቀረቡ ሲሆን፣ ምክር ቤቱን 

በማጠናከር ዙሪያ የተሳታፊውን 

ድጋፍም ተጠናክሮ እንዲቀጥል 

ጠይቀዋል:: በዕለቱ  በተካሄደው 

መድረክ በዲያስፖራ አባላቱ 

የቦንድ ግዥ የተከናወነ ሲሆን፣  

የቃል መግቢያ ሰነዶችም 

ተፈርመዋል፡፡ 

 



 

በፕሮግራሙ ላይ ግድቡን  አስመልክቶ የተዜሙ የተለያዩ ዜማዎች፣ እንዲሁም በደራሲ ጌታቸው በለጠና በገጣሚና ከያኒ 

ጌትነት እንየው የተዘጋጁ ግጥሞች የቀረቡ ሲሆን፣  በዓሉ በድመቀ ሁኔታ ተከብሯል:: 

 

 

 

 

 


