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የህዳሴው ግድብ 5ኛ ዓመትና የህዝብ ተሳትፎ  
                                                  ዘአማን በላይ 03-10-16 

ጊዜው እንዴት ይሮጣል ጃል!?—የህዳሴው ግድብ 5ኛ ዓመቱን ሊደፍን የተወሰኑ ቀናቶች 

ቀርተውታል። በታላቁ መሪ አቶ መለስ ዜናዊ አማካኝነት ለሀገራችን ህዝቦች የተበሰረው 

ይህ ግድብ ዛሬ በአምስት ዓመቱ ላይ የሁሉም ህዝቦች ቋሚ ሃብትና ቅርስ ሆኗል።  

ህዝቡ ለግድቡ ግንባታ ትልም ሙሉ ድጋፉን በመቸር በአራቱም የሀገራችን ማዕዘናት 

በነቂስ አደባባይ በወጣበት ወቅት፤ ታላቁ መሪያችን 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 በብስለት የተናገሩት አባባል ዛሬን በትናንት መነፅር 

መመልከታቸውን የሚያረጋግጥ ነው።  

እርግጥ የአቶ መለስ አባባል ከኢትዮጵያዊያን ህዝብ ልብ ውስጥ መቼም ቢሆን ፈፅሞ 

የሚጠፋ አይመስለኝም። አዎ! ንግግራቸው 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 

አምሰተኛ ዓመቱን ከ23 ቀናት በኋላ ይይዛል። የግንባታው ከ50 በመቶ በላይም 

ተጠናቋል። በእነዚህ ሶስት ዓመታት ግድቡ አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲበቃ የህዝቡ 

ተሳትፎ ከምንም በላይ እንደነበር ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም፡፡  

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ይፋ ከተደረገ ጀምሮ፤ ከህጻን እስከ 

አዋቂ ሁሉም እንደየ አቅሙ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ እንዲሁም 

ቦንድ በመግዛት እስካሁን ያበረከቱት አስተዋፅኦ ዘመን የማይሽረው ታሪካዊ ተግባር ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው ሀገራችን ለዘመናት በድህነትና በኋላቀርነት የኖረች ናት፡፡ ህዝቦቿ 

ለዘመናት የልማት ተጠቃሚ ሳይሆኑ በመቅረታቸው ሳቢያም የረሃብና የድርቅ ሰለባ ሆነው 

ዘመናቸውን አሳልፈዋል። ይህን ዕውነታ ማንኛውም የዓለም ማህብረሰብ ሲናገረውና 
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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 አስራ ሁለት ዓመታት ውጤታማ ፍሬ ማፍራት ታሪካችንን በአዲስ መልክ 

ቀይሮታል። ባለ ሁለት አሃዝ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በማስመዝገብ በአዲስ 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 “በይቻላል” የቀየሩበት ታላቅ የልማት ፕሮጀክት አንዱና ዋነኛው 

የሆነው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ስራውን ከተጀመረ እነሆ ድፍን አምስት 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 የአክሱም፣ የጎንደርና 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፡፡  

የህዳሴውን ግድብ ለመገንባት በታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ የመሠረት ድንጋይ 

ከተቀመጠ ጀምሮ መላው የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአንድነት 

በመነሳሳት ለግንባታው አጋርነታቸውን ገልጸዋል፡፡ ይህን መልካም ተግባራቸውን አሁንም 

በልበ ሙሉ አጠናክረው እየቀጠሉ ናቸው፡፡ በእስካሁኑ የግድቡ ግንባታ ከግማሽ በላይ 
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እስኪደርስ ድረስ በአራቱ ማዕዘናት የሚገኙት መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች አቅማቸው 

በፈቀደ መጠን ርብርብ ከማድረግ አለተቆጠቡም፡፡  

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፡፡ 

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፡፡  

ነገር 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 
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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፡፡ 

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 ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአንድነት በመነሳሳት ወደፊትም 

በየጊዜው ቃላቸውን እያደሱ ለፕሮጀክቱ ይሁንታቸውን እንደሚሰጡ ያለፉት አምስት 

ዓመታት ተግባራቸው ምስር ነው። በእነዚህ ዓመታት ተሳትፏቸው ከግማሽ በላይ ያደረሱት 

የባንዴራ ፕሮጀክታቸውን “እንዳጋመስነው እንርሰዋለን” በሚል ብሂል ነገም በራሳቸው 

አቅም ሊያጠናቅቁት ቃል ገብተዋል። እርግጥም ለዚህ ታላቅ ፕሮጀክት ዕውን መሆን 

በመንግስታችን መሪነት የአንበሳውን ድርሻ ወስዶ ያለውን ጥሪት አሟጦ እየተረባረበ ያለው 

መላው ህዝብ ክብር ይገባዋል። ክብር ለግድቡ ግንባታ በባለቤትነት መንፈስ ተረባርቦ 

የአምስት ዓመታት ፍሬውን ማፈስ ለቻለው መላው የሀገራችን ህዝብ ይሁን!   


