
በኢፌዴሡ የመንግቬት ኮሙዩኒኬሽን ቈዳዮች ጽ/ቤት የዯዘቊጀ 

ቪምንታዊ አቋም መግኯጫ 

መቊቢት 7ቀን 2010 ዓ.ም 

 

የኢትዮጵያዊነት አሻሢ ያሟሦበትን የህዳቫ ግድባችንን ከዳሤ ኯማድሟቬ ሤብሤባችንን አጠናክሟን 

እንቀጥል። 

 

የትውልዱ የኢትዮጵያዊነት አሻሢ ያሟሦበት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳቫ ግድብ መቧሟት የዯጣኯበት ቧባዯኛ 

ዓመት “ታላቁ የህዳቫ ግድባችን የአቇሢችን ህብሟ ዜማ፣ የህዳቫያችን ማማ” በሚል መሡ ቃል መቊቢት 

24 ቀን 2010 ዓ.ም ይከበሢል፡፡ በዓኰን አቬመልክቶ ከጏዲሁ በየክልኰ የዯኯያዩ የቇቢ ማቧባቧቢያ እና 

የህዝብ ንቅናቄ  መድሟኮች እየዯካሄዱ ይቇኛኰ፡፡ 

የዛሣ ቧባት ዓመት፣ የግድቡ መቧሟት ቩቀመጥ በኢትዮጵያውያን ሁኰን አቀፍ ዯቪትፎ ግድቡ እውን 

ይሆናል እንደዯባኯው፣ ይሄው ዛሣ ግድቡ በኢትዮጵያ ህዝብ ዯቪትፎ ከ64 በመቶ በላይ የዯጠናቀቀበት 

ዜ ላይ እንቇኛኯን፡፡ ግድቡ አሁን ኯደሟቧበት ደሟጃ የበቃው ህዝቡ ባኯቤትነት ቬሜት ባደሟቇው የላቀ 

ዯቪትፎ እንደመሆኑ መጠን አሁንም በዯጠናከሟ ሕዝባዊ ዯቪትፎ ኯፍጻሜ በቅቶ ኯታኯመኯት ዓላማ 

የሚውል ይሆናል፡፡ 

መንግቬት የህዝቡን ዯቪትፎ ኯማቪደግና ቀጣይነት ኯማሟቊቇጥ  ልዩ ልዩ መሤሃ ግብሥችን በማዘቊጀት 

በህዝቡ ውቬጥ ንቅናቄ ቩሦጥሤ ቆይቷል፡፡ ሕዝቡም በሚያኮሢ መልኩ ድቊሧን ቩቧጥ ቆይቷል፡፡ 

አሁንም በላቀ ዯቪትፎ ድቊሧን መቬጠት የቀጠኯ ቩሆን የግድቡን 7ኛ ዓመት በምንዘክሤበት በአሁኑ 

ጏቅትም ይሄንኑ ዯቪትፎ አጠናክሟን የምንቀጥልበት ይሆናል። 

በዯደቊቊሚ እንደዯቇኯፗው፣ የግድቡ መጠናቀቅ አቇሢችን ከግብሤና መሤ ጏደ ኢንዱቬትሡ መሤ ኢኮኖሚ 

ኯምታደሤቇው መዋቅሢዊ ሽግግሤ ጏቪኝ ሚና የሚጫጏት ነው፡፡ በዯኯይም በኢንቨቬትመንትና 

የኢንዱቬትሡ ፖሤኮችን  ጨምሥ እያካሄድነው ላኯው የኢንዱቬትሡ ልማት እያቊጠመን ያኯውን የኃይል 

መቆሢሟጥና እጥሟት በጏቪኝነት የሚሦታልን ትልቁ ዯቬፋችን ነው፡፡ ከምንም በላይ ደግሞ የኤሌክትሡክ 



ኃይል አቅሤቦት ዯጠቃሚ ያልሆነውን የቇጠሠን ህዝባችንን የኃይል ፍላጎት የሚያሟላልን በመሆኑ 

ጠቀሜታው እጅግ የላቀ ነው፡፡  

ግድቡ ከአባይ ዯፋቧቬ እና አጎሢባች አቇሢት ቊሤ ያኯንን ግንኘነትም የሚያጠናክሤልን ነው፡፡ የአጎሢባች 

አቇሢት ቧላም፣ የሢቪችን ቧላም፣ የእነቨ ልማት የእኛም ልማት ነው በሚል ህዝባዊ መሤህ ላይ 

ዯመቬሤዯን የታላቁ ህዳቫ ግድብ ግንባታን ጨምሥ በምናካሂዳቷው ግዙፍ የመሠሟዯ ልማት ፕሥጀክቶች 

አማካኝነት የአካባቢ አቇሢትን ጭምሤ እየጠቀምን እና ትቬቬሢችንን እያጠናከሤን መጥዯናል፡፡ የህዳቫው 

ግድብ ቩጠናቀቅም ኯአቇሢችን የኃይል አቅሤቦት ከማሟላትና የውጭ ምንዛሣን ከማቬቇኗት ባኯሦ 

የምንቇኝበትን የምሥሢቅ አፍሡካ አካባቢ በማልማት ቧላማችንና ልማታችንን ዘኯቄታ እንዲኖሟው 

የሚያቬችኯን ነው፡፡ 

በመሆኑም፣ አሁን ያኯው ትውልድ የኢትዮጵያዊነት አሻሢውን ያቪሟሦበትን ግድብ ግንባታ ከዳሤ 

ኯማድሟቬ የዘላቂ ልማት መሠሟት የሆነውን ቧላማችንን መጠበቅ ይቇባዋል። በዯጨማሡም  ከቧባዯኛ ዓመደ 

አከባበሤ ቊሤ በዯያያዘ በዯዘቊጁት ልዩ ልዩ መሤሀ ግብሥች ላይ በንቃት በመቪዯፍ ኯግድቡ ግንባታ 

የሚያደሤቇውን ሤብሤብ አጠናክሥ እንዲቀጥል የኢፌዴሡ መንግቬት ጥሡውን ያቀሤባል፡፡ 

 


