
ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የ“አይቻልም” መንፈስን 

የሰበረ ታላቅ ፕሮጀክት ነው! 

ኢትዮጵያ እያስመዘገበቻቸው ካሉ በርካታ ድሎች መካከል 4.3 ቢሊዮን ዶላር ወጪ 

የሚጠይቀውና በራስ አቅም  ግንባታው እየተካሄደ ያለው ታላቁ የህዳሴ ግድብ  

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች  አሻራ ያረፈበት ታላቁ  ፕሮጀክት አንዱና 

ትልቁ ነው።  ፕሮጀክቱ  እንደ “አድዋ ድል” ሁሉ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦችን  በአንድ ጥላ ስር ማሰባሰብ የቻለ፣ የመላ ኢትዮጵያዊያንን ቀልብ የገዛና የሁሉም 

ዜጎች አሻራ ያረፈበት ነው። ግደቡ  ከሃይል ማመንጫነቱ ባሻገር ለኢትዮጵያዊያን 

የአንድነታቸውና የትብብራቸው ማሳያ ነው። 

የዛሬ አምስት ዓመት ይህ ታላቅ ፕሮጀክት ይፋ ሲደረግ በርካታ ወዳጅ  አገራት ጭምር 

ለፖለቲካ ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር እንዲህ ያለ የባለ ብዙ ቢሊዮን ዶላር ወጪንና የካበተ 

ልምድን የሚጠይቅ ፕሮጀክት እንደ ኢትዮጵያ ያለች ድሃና ታዳጊ አገር ልትሰራው 

አትችልም የሚል ግንዛቤ አድሮባቸው ነበር። እርግጥ እነዚህ አገራት እንዲህ ያለ 

አስተሳሰብ ቢፈጠርባቸው የሚገርም አልነበረም። ምክንያቱም  ለበርካታ ዓመታት በዓለም 

ህዝቦች ዘንድ ኢትዮጵያ ትታወቅ የነበረው በጦርነት፣ በረሃብና በድርቅ እንጂ በመልካም 

ጎኗ አልነበረም።   

ይሁንና ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በአገራችን ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ  መንግስት 

መገንባት  በመቻሉ፣ መንግስትና ህዝብ  ትኩረታቸውን ድህነትን መዋጋት ላይ 

በማድረጋቸው  ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎችን ማከናወን ችለዋል። ከእነዚህ ዘርፈ ብዙ 

የልማት ስራዎች መካከል ታላቁ  የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አንዱና ዋነኛው ነው።  

ታላቁ መሪ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የዚህን ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ መጋቢት 24 

ቀን 2003 ዓ.ም ባስቀመጡበት ወቅት  “ያሉን ሁለት አማራጮች ናቸው፤ አንድም ይህን 

ግድብ በራሳችን አቅም መገንባት አሊያም ግድቡን ያለመስራት። ይሁንና የኢትዮጵያ 

ህዝብ ይህን ግድብ በራሳችን አቅም እንገነባለን እንደሚል ቅንጣት ያህል አልጠራጠርም” 

በማለት ተናግረው ነበር። በአባይ ላይ የሚሰራው ይህ ፕሮጀክት የኢትዮጵያዊያኖች 

የዘመናት ቁጭት እንደሆነ የተገነዘቡት ህዝብና መንግስት ፕሮጀክቱን መገንባት የሚችለው 



የውስጥ አቅምን በመጠቀም  እንጂ እርዳታም ይሁን ብድርን በመተማመን እንዳልሆነ 

ቀድሞውንም ተገንዝቦታል። በዚህ መሰረትም የዛሬ አምስት ዓመት ገደማ ታላቁ መሪ 

በመስቀል አደባባይ ለተሰበሰበው ህዝብ ስለግድቡ ግንባታ “መሃንዲሶቹም እኛው፣ 

ግንበኞቹም እኛው፣  የፋይናንስ ምንጮቹም እኛው ነን” ሲሉ ያደረጉት ንግግር  አገር 

ወዳድ  ኢትዮጵያዊያንን ሁሉ ከጫፍ እስከ  ጫፍ ያነቃነቀ ነበር።  

በሌላ በኩል  የአገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በአገራት መካከል የጋራ ተጠቃሚነትን 

የሚያስቀድምና ሁሉንም የተፋሰሱን አገራት ህዝቦች ተጠቃሚ የሚያደርግ “ፍትሃዊ የወሃ 

ክፍፍል” መርህን መሰረት ያደረገ  ነው። ይህ መርህም በሁሉም ወገኖች ዘንድ 

ተቀባይነትን ያገኘ ነው። የህዳሴው ግድብ ሱዳንና ግብጽ ግድቦቻቸውን ከደለል የሚታደግ፣ 

በትነት የሚባከነውን ከፍተኛ  ውሃ የሚቀንስ፣ ዓመቱን ሙሉ ተመጣጣኝ የውሃ ፍሰት 

እንዲኖር የሚያስችል  ስለሆነ አገራቱን ከኢትዮጵያ ባልተናነሰ ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል። 

የግድቡ ወጪ ሙሉ በሙሉ የሚሸፈነው በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ቢሆንም ፕሮጀክቱ 

የአካባቢውን አገሮች ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግንኙነትን የሚያጠናክር ነው።   

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእውቀታቸው፣ በገንዘባቸው፣ በጉልበታቸውና 

በቁሳቁስ አቅርቦት ከመንግስት ጎን በመቆም ግንባታውን ከግማሽ በላይ ማድረስ ችለዋል። 

ይህ ግድብ ለእኛ ኢትዮጵያዊያኖች የ“አይቻልም” መንፈስን የሰበረ፣  የህዝቦችን 

የትብብርና የአንድነት መንፈስ ያጎለበተ ተምሳሌታዊ ፕሮጀክት ነው። ይህ ህዝባዊ 

መንፈስ እስከ ግድቡ መጠናቀቅ ድረስ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል።  

ዘንድሮ የታላቁን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ  የመሰረት  ድንጋይ  የተጣለበትን አምስተኛ 

አመት የምናከብረው  “ታላቁ የህዳሴ ግድብ፣ የማንነታችን  አሻራ ያረፈበት የህዳሴያችን 

ብረሃን ነው!”  በሚል መሪ ቃል ነው። በዚህ አጋጣሚ መንግስት የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የአንድነታችንና የትብብራችን ተምሳሌት ለሆነው ለታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታ አምስተኛ አመት ክብረ በዓል እንኳን 

አደረሳችሁ ሲል፣ በቀጣይም ግድቡን ለማጠናቀቅ በሚደረገው ርብርብ የህዝባችን ተሳትፎ 

ይበልጥ  እንደሚጎለብት ያለውን እምነት በመግለፅ ነው።  


