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ያስጀመርነውን ግድብ እንደምናጠናቅቅ ለአፍታም አንጠራጠርም! 

ለሚ ዋቄ 

03-30-16 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሠረት ድንጋይ ከተጣለ መጪው ዓርብ መጋቢት 23 

አምስተኛ ዓመቱን ይደፍናል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአባይ ወንዝ ውሃ 

የመጠቀም የኢትዮጵያውያን መብት ላይ ተጋርጦ የኖረውን አጥር የጠረመሰ፣ በአባይ 

ወንዝ ውሃ መጠቀም አለመቻል የፈጠረውን የረጅም ግዜ ቁጭት የሻረ የአሸናፊነት 

ምልክት ነው። ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ሃይል የሚያመነጨው ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሃገሪቱ ከግብርና ኢኮኖሚ ወደማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ 

የምታደርገውን የኢኮኖሚ ሽግግር ዕውን በማድረግ ረገድ የጎላ ድርሻ ይኖረዋል።   

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ብቻ አይደለም ያለው። የጥንት 

ኢትዮጵያውያን ደርሰውበት የነበረውን የስልጣኔ ደረጃ እንደወከሉባቸው የአክሱም ሃውልት፣ 

የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ወዘተ ሁሉ የዚህ ዘመን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦችን አንድነት፣ የእድገት ተነሳሽነታቸውና መፃኢ ህዳሴያቸው 

የሚገልፅበት፣ የኢትዮጵያውያን የማንነት መገለጫ ታሪካዊ ሃውልትም ነው። 

ኢትዮጵያ በአባይ ተፋሰስ ውስጥ የሚገኙ ወንዞቿን ሳታለማ ቆይታለች። ኢትዮጵያ 

በአባይ ተፋሰስ ወንዞቿ ያላትን ውሃ እስከዛሬ ሳትጠቀም መቆየቷ በታችኞቹ የተፋሰስ 

ሃገራት ክልከላ ምክንያት አድርገው የሚመለከቱ አሉ። እውነታው ግን ይህ አይደለም። 

እውነታው በውሃው መጠቀም የሚያስችላት በቂ የካፒታል አቅም ከራስዋ ማመንጨት 

የማትችል ደሃ ሃገር መሆኗ ነው። ኢትዮጵያውያን አሁን የህዳሴውን ግድብ መገንባት 

የጀመሩት ሱዳንና ግብፅ ኢትዮጵያን ሳያካትቱ የገቡት የውሃ ድርሻ ስምምነት ስለተቀየረና 

ለኢትዮጵያ በውሃው የመጠቀም እውቅና ስለሰጡም አይደለም። ከዚህ ይልቅ ግድቡን 

በራሳቸው ሃብት ለመስራት በመወሰናቸው ነው። 

ከአምስት ዓመታት በፊት መጋቢት 23 ቀን 2003 ዓ.ም የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመሠረት 

ድንጋይ በተጣለበት ዕለት ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ባደረጉት ንግግር በዚሀ ዙሪያ ያለውን 

እውነታ በግልፅ አስቀምጠውት ነበር። ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የታላቁ ሀዳሴ ግድበ 
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የመሠረት ድንጋይ በጣሉበት እለት ካደረጉት ንግግር በተለይ ኢትዮጵያውያን ግድቡን 

በራሳቸው አቅም እንዲሰሩ ያነሳሱበትንና ያሳሰቡበትን ቀንጭቤ እጠቅሳለሁ። 

". . . ግድቡን ለመስራት ብድርና እርዳታ እንዳናገኝ የተለያዩ ኃይሎች ባደረጉት ከፍተኛ 
ርብርብ ምክንያት የፕሮጀክቱን ወጪ ለመሸፈን የሚተባበረን ሃገር ወይም ተቋም ማግኘት 
አልቻልንም። ስለሆነም ወጪውን ብቻችንን ከመሸፈን አልፈን በራሳችን ቁጠባ ለመሸፈን 
የምንገደድበት ሁኔታ ተፈጥሯል። 

"የፕሮጀክቱ የገንዘብ ወጪ ከ3 ነጥብ 3 ቢሊየን ዩሮ በላይ ወይም ከ78 ቢሊየን ብር በላይ 
በመሆኑና ከዚህ ፕሮጀክትም ባሻገር ሌሎች በራሳችን ወጭ ልንሸፍናቸው የሚገቡን በርካታ 
ፕሮጀክቶች በመኖራቸው፣ ወጪውን መሸፈን እጅጉን እንደሚከብደን ጥርጥር የለውም። 
ሸክሙን ለማቃለል፣ ያደረግነው ጥረት ስላልተሳካና ያለፉት ሃምሳ አመታት ታሪካችን 
እንደማይሳካ ያረጋገጡልን በመሆኑ የሚኖረን አማራጭ አንድም ግድቡን አለመስራት 
ነው። አለበለዚያ እንደምንም በራሳችን መሸፈን ነው። 

"ከእነዚህ ከባድ ሁለት አማራጮች መሃከል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ የትኛው እንደሚሆን 
ግልፅ ነው። በተለመደው ወኔው ‘ምንም ያህል ደሃ ብንሆንም ድህነታችንን ለማስወገድ 
ማንኛውንም መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ መስራት አለበት’ 
እንደሚል ለአፍታም ያህል አልጠራጠርም። 

"እንዲህ ዓይነት ቁርጠኝነት ተኪ የሌለው ኃይላችን ቢሆንም፣ ብቻውን  ግን በቂ 
አይደለም። ቁርጠኝነት ወደ ተጨባጭ የልማት ፋይናንስነት እንዲሸጋገር ከተፈለገ የቁጠባ 
ባህላችንን በማዳበር የፋይናንስ አቅማችንን ማጠናከር ይገባናል። 

"መንግሥት ገቢውን በማሻሻልና ወጪውን በመቆጠብ ፕሮጀክቱን ለማስፈፀም የበኩሉን 
ድርሻ ይጫወታል። የሃገራችን ባንኮች የህዝቡን ቁጠባ በማሰባሰብ የበኩላቸውን ድርሻ 
እንደሚወጡም ይጠበቃል። ከዚህም ባሻገር መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ታሪካዊ ግድብ 
ለመስራት የበኩሉን ቀጥተኛ ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል። መንግስት ለዚህ የተመቻቸ 
ሁኔታ ለመፍጠር አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። 

"አምስት በመቶ ዓመታዊ ወለድ የሚከፈልበት የህዳሴ ግድብ ቦንድ አዘጋጅቶ ለመሸጥ 
አቅዷል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቦንዱን እንደአቅሙ በመግዛት፣ በአንድ በኩል ገቢውን 
ለማሻሻልና ከወለዱ ተጠቃሚ ለመሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህን ታላቅ ግድብ ከዳር 
ለማድረስ የበኩሉን ድርሻ መወጣት ይጠበቅበታል። 

"በመሆኑም የዘመናት የልማት ህልማችንን እውን ለማድረግ፣ መላው የሃገራችን 
አርሶአደሮች፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ ባለሃብቶችና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቦንድ 
ግዢው ዘመቻ እንደሚሳተፉ እምነቴ የፀና ነው።" የሚል ነበር። 

በዚህ መሠረት የኢትዮጵያ ህዝብ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በራሱ አቅም 

ለማስገንባት ወስኖ ተንቀሳቀሰ። ባለፉ አምስት ዓመታት ህዝቡ ለግድቡ ግንባታ የሚውል 

የ12 ቢሊዬን ብር ቦንድ ለመግዛት ቃል ገብቷል። ከዚህ ውስጥ እስካሁን ከስምንት ቢሊየን 

ብር በላይ ገንዘብ ገቢ ሆኗል። በ2008 ዓ.ም ብቻ የስምንት መቶ ሺህ ብር ቦንድ 
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ለመግዛት ቃል ተገብቶ አምስት መቶ ሺህ ብር ያህል ገቢ ሆኗል። የተቀረው ቃል 

የተገባው ገንዘብም ገቢ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።  

በውጭ ሃገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በቦንድ ግዢና በልገሳ 

ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የድርሻቸውን አበርክተዋል። በውጭ የሚኖሩ 

ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እስከአሁን የ720 ሚሊየን ብር ወይም የ36 

ሚሊዬን ዶላር ድጋፍ አድርገዋል። በውጭ ሃገር ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

ኢትዮጵያውያን ቁጥርና ድጋፍ የማድረግ አቅም አንፃር ሲታይ ከዚህ በላይ የሚጠበቅ 

ቢሆንም አበረታች ነው። 

የኢትዮጵያ ህዝብ በቦንድ ግዢ ለግድቡ ግንባታ ከሚያደረገው ድጋፍ በተጨማሪ ለዚሁ 

ዓላማ ገንዘብ ለማሰባሰበ በተዘጋጁ የእጣ ውድድሮች ላይ በመሳተፍ ድጋፍ ሲያደርግ 

ቆይቷል። አሁንም ድጋፉን እያደረገ ይገኛል። ዜጎች በዚህ እጣ ላይ ሲሳተፉ በቀዳሚነት 

የሚያስቡት የእጣ አሸናፊ ሆነው የሚያገኙትን ሽልማት ሳይሆን ለግድቡ ግንባታ 

የሚያደርጉትን ድጋፍ ነው። በተለይ እጅግ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ለግድቡ ግንባታ 

የዜግነታቸውን ግዴታ ለመወጣት እንዳስቻላቸው መለካም አጋጣሚ ነው የሚቆጥሩት። ይህ 

ሁኔታ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በባለቤትነት ስሜት ለግድቡ ግንባታ ድጋፍ ለማድረግ 

ያለውን ፍላጎት ያሳያል። 

ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያ አርሶ አደር እስካሁን በተደራጀ መልክ ለግድቡ ግንባታ 

የገንዘብ ድጋፍ ወደማድረግ ባይገባም፤ የግድቡን ዘላቂ አገልግሎት ሰጪነት ለማረጋገጥ 

ለወደፊት ወደግድቡ የሚገባውን ደለል ለመቀነስ በተፋሰሱ አካባቢዎች ያከናወነው 

የተፋሰስ ልማትና የአካባቢ እንክብካቤ ተግባር ትልቅ ግምት የሚሰጠው ነው። አርሶ አደሩ 

በዚህ ተግባር ላይ በመሰማራት ያበረከተው አስተዋፅኦ በገንዘብ ሲተመን በሃያዎቹ ቢሊዬን 

ብር ይገመታል።  

ይህ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደየአቅሙ በመረባረብ እያስገነባ የሚገኘው ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አሁን ተጋምሷል፤ እስካሁን ባለው ሂደት ከ50 በመቶ 

በላይ ተከናወኗል። የግድቡ ግንባታ የደረሰበት ደረጃ፣ መጠናቀቁ አይቀሬ መሆኑን ለግድቡ 

ባለቤቶች ማረጋገጥ ተነሳሸነታቸውን ጨምሮታል። 
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እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተጀመረበት 

አምስተኛ ዓመት በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ይገኛል። ዕለቱ "ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ግድባችን የማንነታችን አሻራ ያረፈበት የህዳሴያችን ብርሃን ነው" በሚል መሪ ቃል ነው 

በመከበር ላይ የሚገኘው።  ዕለቱ የሚዘከረው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሚሳተፍባቸው 

የተለያዩ ዝግጅቶች ሲሆን በዚህ አጋጣሚ ህዝብ በራስ አቅም ግድቡን ለመገንባት የገባውን 

ቃል እንዲያድስ ይጠበቃል። 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድበ ግንባታ የተጀመረበትን አምስተኛ ዓመት በሚዘከርበት  

አጋጣሚ የኢትዮጵያ ህዝብ በተፈጥሮ ሃብቱ የመጠቀም መብቱን ነፍጎት የነበረው የሃብት 

እጦት ብቻ እንደነበረ በማስታወስ፣ “ . . .ፕሮጀክቱ መሰራት አለበት እንደሚል ለአፍታም 

ያህል አልጠራጠርም” በሚል ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የግደቡን የመሠረት ድንጋይ 

ሲያስቀምጡ የገለፁትን፣ ግድቡ ተጠናቆ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቱን መስጠት እንዲጀምር፣ 

አንድነት ያለንና የህዳሴ ጉዞ የጀመርን ታላቅ ህዝብ መሆናችንንም የሚመሰክር ሃውልት 

እንዲሆነን “ያስጀመርነውን ግድብ እንደምናጠናቅቅ ለአፍታም አንጠራጠርም!” በሚል 

አዲስ ወኔ ቃሉን እንዲያድስ ይጠበቃል። 

የኢትዮጵያ ህዝብ፣ በድህነት ሳቢያ አጥቶት የነበረውን በአባይ ተፋሰስ ወንዞች የመጠቀም 

መብት በህብረት እያሸነፈ ለዘለቄታው ድህነትን ድል ወደሚነሳበትና የኢትዮጵያን ህዳሴ 

ወደሚያረጋግጥበት እርከን እየተሸጋገረ መሆኑን ማስታወስ ይገባዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ የመሠረት ድንጋይ የተጣለበትን 5ኛ ዓመት ሲዘክር “ያስጀመርነውን ግድብ 

እንደምናጠናቅቅ ለአፍታም አንጠራጠርም!” በሚል ቃሉን ያድሳል።     

 


