
ኅብረታችን ይቀጥል፤ ሴራዎችን እናምክን! 

ኢብሳ ነመራ 

አባይ ለዘመናት ከኢትዮጵያ ተራሮች ከርስ ፈልቆ የሱዳንና የግብጽን ሀሩር ያነደደው መሬት ሲያርስ ኖሯል። አባይ፤ በምስር ምድር ሰዎች 
እንዲኖሩ ያስቻለ ጥንታዊ የሜዲትራኒያን ስልጣኔ ምንጭ የሆነ ታሪካዊ ወንዝ ነው። ይህ ዳመና ሰፍፎበት በማያውቀው የግብጽ ሰማይ ስር 
ያለውን የሚፋጅ የአሸዋ መሬት አርሶ አርሶ ለሰው ልጅ መኖሪያ እንዲሆን ያደረገ የአባይ ወንዝ ውሃ ለኢትዮጵያ ግን ከከርሷ ከመወለድ 
አልፎ ይህ ነው የሚባል የእናትነት ውለታውን ከፍሎ አያውቅም። ከሰሜን ሸዋ የአማራና የኦሮሚያ፣ ከምእራብ ሸዋ ኦሮሚያ፣ ከወለጋ፣ 
ከጎጃም፣ ከጎንደር፣ ከመካከለኛና ምእራብ ትግራይ የሚፈልቁ ወንዞችን ሰብስቦ የፈለቀበትን ማህጸን ቆም ብሎ እንኳን ለማስተዋል ፋታ 
ሳይኖረው ወደሱዳንና ግብጽ ምድር ሲፈስስ ኖሯል።  

ለዘመናት በደቀቀ ኢኮኖሚና በድህነት ሲማቅቁ ለኖሩት ኢትዮጵያውያን በእግራቸው ስር ከሚገኝ ምድራቸው ፈልቆ በከንቱ የሚፈሰው 

አባይ “እህህ” ሲያሰኛቸው ኖሯል። አባይና ገባሮቹ ነገሰታትና መሳፍንት ግዛታቸውን ሸንሽነው ለመካፈል ለወሰን ምልክትነት ከማገልገል 
ያለፈ፣ ይህ ነው የሚባል የሚጠቀስ ፋይዳ ሳይሰጥ እንዲሁ በመንገዱ ላይ ያገኘውን ግሳንግስ፤ ለም አፈር ጭምር በሙሉ ጠራርጎ ሲፈስስ 
የኖረ ከንቱ ወንዝ ነበር። 

ይህ የሆነው ኢትዮጵያውያን የአባይን ውሃ ጥቅም ስለማያውቁ ወይም ውሃው ስለማያስፈልጋቸው አልነበረም፤ አይደለምም። ቢያንስ 

በ20ኛው ክፈለ ዘመን የአባይን ውሃ መጠቀም እንዳለባቸው፤ መጠቀማቸው የተሻለ ህይወት መኖር እንደሚያስችላቸው መገንዘብ 
መቻላቸው እርግጥ ነው። በአባይ ውሃ የመጠቀም ሊገሰስ የማይችል መብት እንዳላቸውም እንዲሁ ከተገነዘቡ ቆይተዋል። በውሃው 
መጠቀም ያለውን ፋይዳ ማወቅና የመጠቀም መብት እንዳላቸው ማወቅ ብቻውን ግን በወንዙ ለመጠቀም አላስቻላቸውም። የአባይን ውሃ 
መጠቀም አቅም ይፈልጋል፤ የኢኮኖሚ አቅም። ኢትዮጵያ የአባይን ወንዝ ከመጠቀም ገደቧት የኖረው ይህ የኢኮኖሚ አቅም እጦት ነው። 
ውሃውን ለማልማት የሚያስፈልጋትን ብድርም ማግኘት አልቻለችም።  

አገራት ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶችን ለማከናወን የሚያስፈልጋቸውን ወጪዎች ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት፤ እንዲሁም ከባለጸጋ 
አገራትና መንግስታት በብድር የሚያገኙበት ሁኔታ የተለመደ ነው። ኢትዮጵያም ይህን ስታደርግ መቆየቷ ይታወቃል። ኢትዮጵያ በአሁኑ 
ወቅት በተለያዩ የአገሪቱ አቅጣጫዎች የምታከናውናቸው የባቡር መስመር ዝርጋታዎች ከውጭ በተገኘ ብድር የሚከናወኑ ናቸው። የስኳር 
ፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክቶቹ ወጪም በብድር የሚሸፈን መሆኑ ይታወቃል። በጊቤ ወንዝ ላይ የተገነቡት ሁለት የኤሌክትሪክ ኃይል 

ማመንጫዎች፤ እንዲሁም በቅርቡ በይፋ ይመረቃል ተብሎ የሚጠበቀው 1 ሺህ 800 ሜጋ ዋት ኃይል የሚያመነጨው የጊቤ 3 ግንባታ 
ወጪም በብድር ነው የተሸፈነው፤ እርግጥ አገራት ለልማት ፕሮጀክቶች የሚያስፈልጋቸውን ወጪ ለመሸፈን የሚያስፈልጋቸውን ብድር 
ለማግኘት ብድር መመለስ የሚያስችል አሰተማማኝ የኢኮኖሚ ቁመና ሊኖራቸው የግድ ነው። 

እንግዲህ ኢትዮጵያም ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የግዙፍ ፕሮጀክቶቿን ወጪ ሙሉ በሙሉ በራስ አቅም መሸፈን የምትችልበት ደረጃ 
ላይ ደርሳለች ማለት ባያስደፍርም፤ ብድር የመክፈል አስተማማኝ አቅም ግን ፈጥራለች። ይህ ብድር የመመለስ አቅሟ በገለልተኛ ዓለም 
አቀፍ የኢኮኖሚ ገምጋሚ ተቋማት ተመርምሮ ተረጋግጧል። ወደተነሳሁበት ወደአባይ ወንዝ የውሃ አጠቃቀም ልመለስና ኢትዮጵያ ብድር 
የመመለስ የኢኮኖሚ አቅም ያላት መሆኑ ግን የአባይ ወንዝ ለማልማት ተግባር ሊጠቅማት አልቻለም። ምክንያቱ ደግሞ በተለይ ከግብጽ 
በአባይ ወንዝ ውሃ ላይ አይነኬ ታሪካዊ የባለቤትነትነትና የማዘዝ መብት አለኝ ባይነት የመነጨ ነው። ግብፅ ይህ አቋሟ  በስዊዝ ቦይ ላይ 
ካላት የማዘዝ መብት ጋር ተዳምሮ፤ ኢትዮጵያ የአባይን ወንዝ ውሃ በማንኛውም መንገድ ለመጠቀም ከዓለም አቀፍ ተቋማትም ይሁን 
ከበለጸጉ አገራትና መንግስታት ብድር እንዳታገኝ የማድረግ ጉልበት አስገኝቶላታል። በዚህ ሳቢያ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ የመጠቀም 
ፍላጎቷን እውን የማድረግ መብቷን መጠቀም ተስኗት ቆየታለች። ይህ ሁኔታ  የአባይ ወንዝን ለመጠቀም የሚያስፈልጋትን ወጪ ሙሉ 
በሙሉ በራስ አቅም ለመሸፈን አስገድዷታል።  

ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ የመጠቀም መብቷ የማይገሰስ በመሆኑ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትና መንግስታት በግብጽ ግፊት በኢትዮጵያ ላይ 
ሊያሳድሩት የሚችሉት ጫና ብድር እንዳታገኝ ከማድረግ ሊያልፍ አይችልም። እናም ኢትዮጵያ ባለፉት አስር ዓመታት የአባይ ተፋሰስ 
ወንዞቿን ውሃ በራስ አቅም የመጠቀም ዳዴዋን  ጀምራለች። የመጀመሪያው የዳዴ እርምጃ በተከዜ ወንዝ ላይ የተገነባውና በተጠናቀቀበት 
ዓመት የዓለም ድንቅ የሲቪል ምህንድስና ፕሮጀክት ለመባል የበቃው የተከዜ የኃይል ማመንጫ ግድብ ሲሆን፤ ሁለተኛው እርምጃ ጣና 
ሃይቅን በሪዘርቫየርነት የሚጠቀመው የጣና በለስ ሁለገብ ፕሮጀክት ነው። 

በኢትዮጵያ የተጀመረውን ባለሁለት አሃዝ ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ለማረጋጋጥ ከፍተኛ የኃይል ምንጭ እንደሚያስፈልግ 
ያመነው የኢፌዴሪ መንግስት በአባይ ወንዝ ላይ ሊመነጭ የሚችለውን ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የታላቁ የኢትዮጵያ 
ህዳሴ የኤሌትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ለማስገንባት አቅዷል። ይህን እቅዱንም ከአምስት ዓመታት በፊት ለመላው ሕዝብ ይፋ አድርጎ 
እነሆ የግድቡ ግንባታ ተጋምሷል። ታዲያ ይህ ግድብ በአባይ ወንዝ ላይ የሚገነባ በመሆኑ በራስ አቅም ከመገንባት ውጭ አማራጭ 
አልነበረም። የፕሮጀከቱ ግዙፍነት ደግሞ የኢትዮጵያን አቅም የሚፈትን ነው። የግድቡ ግንባታ፤ ግንባታው በተጀመረበት ወቅት ባለ ግምት 

80 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚጠይቅ ነው። ይህ ለኢትዮጵያ እጅግ ፈታኝ ነው። እናም የግድቡ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ የግድቡን 
ወጪ ለመሸፈን በቀጥታ መሳተፍ ነበረበት። 



የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ በተጣለበት መጋቢት 24፣ 2005 ዓ/ም ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ባደረጉት ንግግር ይህን 
በግልጽ አስቀምጠውታል። መለስ ዜናዊ በንግግራቸው፤ 

. . . 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 ሁለት ከባድ አማራጮች መካከል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ የትኛው እንደሚሆን ግልፅ ነው። በተለመደው ወኔው ‘ምንም ያህል 

ደሃ ብንሆንም ድህነታችንን ለማስወገድ ማንኛውንም መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ስለዚህ ፕሮጀክቱ መሰራት አለበት’ እንደሚል 
ለአፍታም ያህል አልጠራጠርም። 

እንዲህ አይነት ቁርጠኝነት ተኪ የሌለው ኃይላችን ቢሆንም፣ ብቻውን  ግን በቂ አይደለም። ቁርጠኝነት ወደ ተጨባጭ የልማት 
ፋይናንስነት እንዲሸጋገር ከተፈለገ የቁጠባ ባህላችንን በማዳበር የፋይናንስ አቅማችንን ማጠናከር ይገባናል። መንግስት 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። ነበር ያሉት፤ 

 

ይህ የሕዝብ ትብብርና ድጋፍ  የፕሮጀክቱ የመሰረት ድንጋይ በተጣለበት ዓመት ተግባራዊ መደረግ ተጀምሯል። በሚያስደንቅ አገራዊ 
መግባባትና ተነሳሸነት፤ በዚህ መሰረት መንግስት በየዓመቱ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማከናወኛ በቢሊዮን የሚቆጠረ በጀት 
ሲመድብ፤ ህዝቡም በቦንድ ግዢና በልገሳ እየተረባረበ ይገኛል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሕዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ 

ምክር ቤት በቅርቡ ባካሄደው 8ኛ መደበኛ ጉባኤ እንዳስታወቀው፤ ባለፉት አምስት ዓመታት በመላ አገሪቱ ከሚኖሩ ሕዝበች ከ28 

ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ማሰባሰብ ተችሏል። ይህም ቃል ከተገባው 49 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ከግማሽ በላይ ነው። በ2008 በጀት ዓመት 

ብቻ 12 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር ቃል ተገብቶ፤ 8 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል። ይህም ካለፉት አምስት ዓመታት ሁሉ የላቀ 

ነው። በውጭ አገራት ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብም እስካሁን 2 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር ተሰብስቧል። 
አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይህ እስከ ግድቡ ግንባታ መጠናቀቅ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የሚያመለክት መሆኑንም ምክር ቤቱ 
አሰታውቋል። 

በሌላ በኩል፤ በተለይ አርሶ አደሩ የግድቡን ዘላቂ አገልግሎት የታሰበለትን ያህል እንዲሆን ከደለል ለመከላከል ባለፉት አምስት ዓመታት 

ሰፊ የተፋሰስ ልማት ተግባር አከናውኗል። ይህ በገንዘብ ሲተመን ከሃያ ቢሊዮን ብር በላይ ይሆናል። ባለፈው ዓመት፤ ማለትም በ2008 

ዓ.ም ብቻ የነበረውን ሁኔታ ስንመለከት፤ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከደለል መከላከል ዓላማ ያደረገ ከ4 ነጥብ 7 ሚሊዮን ሄክታር 
በላይ የአካባቢ ጥበቃ ሥራ በኅብረተሰብ ተሳትፎ ተከናውኗል። 

እንግዲህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ምናልባት በዓለም ላይ የአንድ አገር ሕዝቦች አገራዊ መግባባት ፈጥረው በትብብር የሚያሰሩት 

የመጀመሪያው ታላቅ ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት ከተጀመረ 5 ዓመት ከመንፈቅ ያህል እድሜ ያስቆጠረ ሲሆን፤ በእነዚህ የግንባታ 
ዓመታት ብዙ ስራዎች ተከናውነዋል። አሁንም የግድቡ ግንባታ ያለምንም መቆራራጥ በየእለቱ ለሃያ አራት ሰዓታት እየተከናወነ ይገኛል። 

በዚህ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ በአሁኑ ጊዜ ከጉልበት ሰራተኝነት ጀምሮ እስከከፍተኛ ባለሞያ ድረስ 11 ሺህ 

ኢትዮጵያውያን በመሳተፍ ላይ ናቸው። ከ35 የተለያየ አገራት የተወጣጡ 350 (ሦስት መቶ ሃምሳ) የውጭ ዜጎችም በግድቡ ግንባታ ላይ 
ተሰማርተዋል። በግድቡ ግንባታ የተሰማሩት ኢትዮጵያውያን ራሳቸውን እንደተቀጣሪ ሳይሆን አገራዊ ተልዕኮን እነደሚወጣ ዘማች 
ስለሚመለከቱ  በከፍተኛ ተነሳሰሸነትና አገርን ለማገልገል እንደተሰጠ ልዩ እድል በመውሰድ ነው ስራቸውን የሚያከናውኑት፤ ይህ በራሱ 
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የፈጠረው ልዩ ሁኔታ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። 



ወደግድቡ ግንባታ የእስካሁን ክንውን እንመለስ። እንደሚታወቀው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚከናወነው ከሱዳን ድንበር 

40 ኪሎ ሜትር ያህል ርቀት ላይ ነው። ግድቡ  ድሮ የጎጃምንና የወለጋ ጠቅላይ ግዛቶችን በማካለል ተመሳሳይ ሕዝቦችን ለያይቶ 
የኖረውን፤ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸው በኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት ከተረጋገጠ በኋላም የቤኒሻንጉል 
ጉምዝ ሕዝቦችን በጉባና በሰዳል ወረዳዎች ከፍሎ ያራራቀውን የአባይን ወንዝ በማሰር የሚከናወን ነው። የአባይ ውሃ በግድብ 
በሚታሰርበት ቦታ ማዶ ለማዶ ሁለት ኮረብቶች ተሰድረዋል። አባይን አሻግረው እርስ በርስ እየተያዩ ለዘመናት የኖሩት እነዚህ ከፍታዎች 

ጉባና ሲርባባ ይባላሉ። ታዲያ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ1 ነጥብ 8 ኪሎ ሜትር ተራርቀው የሚገኙትን እነዚህ ሁለት ኮረብተዎች 

በማገናኘት ነው የሚከናወነው፤ በ16 የኃይል ማመንጫ ክፍሎች 6 ሺህ ሜጋ ዋት የሚያመነጨው ዋናው ግድብ፤ ይህ 1 ነብ 8 ኪሎ 

ሜትር ርዝመት ያለው የኮንክሪት ሙሌት ግድብ ነው። ሙሉ ስራው ሲጠናቀቅም 145 ሜትር ከፍታ ይኖረዋል። 145 ሜትር ከፍታና 

1800 ሜትር ርዝመት የሚኖረው ግድብ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ያቁራል። እንግዲህ ግድቡ ይህን ያህል ውሃ የሚያቁረው 
በተራሮች መሃል ነው ። ግድቡ ተፈጥሮን ተተንተርሶ ነው የሚሰራውና፤  

አሁን ዋናውና ደጋፊ ግድቦቹ ቁመታቸው  ከፍ ብሎ በዙሪያቸው የሚገኙ ተራሮችን ሊያክሉ ጥቂት ቀርቷቸዋል። እስካሁንም ዋናው ግድብ 

በሚያርፍበት ቦታ ላይ መገንባት ካለበት 10 ነጥብ 1 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የአርማታ ሙሌት  7 ሚሊዮን ያህሉ ተከናውኗል።  

ከግድቡ ግንባታ በተጓዳኝ ለዘለቄታው የኃይል ማመንጫው ተቋም ውስጥ ለሚሰሩ ሰራተኞች መኖሪያና መዝናኛ የሚሆን የቋሚ መንደር 
እና የሌሎች የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት ግንባታ ተከናውኗል። ግድቡ የሚያመነጨውን ኃይል ወደብሔራዊ የኃይል ቋት የሚያየጋጉዝ 
መሰረተ ልማትም ተገንብቷል፤ በመገንባት ላይ የሚገኝም አለ። አሁን ለግድቡ ግንባታ  የሚያስፈልገውን የኤሌትሪክ ኃይል ፍጆታ 

ለማግኘት ከጣና በለስ የሃይል ማመንጫ ጣቢያ እስከ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድረስ የዘለቀ  240 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ባለ 

400 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ ማስተላለፊያ መስመርና ሁለት ተመሳሳይ አቅም ያላቸው ማከፋፈያ ጣቢያዎች ተገንብተው አገልግሎት 
በመስጠት ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ከፍተኛ የኤሌትሪክ ማስተላለፊያና ማከፋፈያ መሰረተ ልማቶች የህዳሴው ግድብ ከተጠናቀቀ በኋላ ግድቡ 
የሚያመነጨውን ኃይል ለማስተላላፍ ጥቅም ላይ የሚውሉ በመሆናቸው አገልግሎታቸው ዘላቂ ነው። 

ከዚህ በተጨማሪ፤ የህዳሴው ግድብ የሚያመነጨውን ኃይል የሚያከፋፍሉ ባለ 500 ኪሎ ቮልት የኤሌትሪክ ኃይል ማስተላለፊያና 

ማከፋፋያ መሰረተ ልማቶች ግንባታቸው እየተገባደደ ነው። ባለ 500 ኪሎ ቮልት አቅም ያለው ማስተላለፊያና ማከፋፋያ መሰረተ ልማት 
በኢትዮጵያ ሲገነባ የህዳሴው ግድብ የመጀመሪያው ነው።  

ሌሎች ከኃይል ማመንጨት ስራ ጋር ቀጥታ ግንኙነት የሌላቸው፤ ነገር ግን ዘላቂ ጠቀሜታ ያላቸው የመሰረተ ልማት ግንባታዎችም 

እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከእነዚህ መካከል አጠቃላይ ርዝመቱ 110 ኪሎ ሜትር የሆነ አሶሳን ከጉባ ወይም ማንኩሽ የሚያገናኘው መንገድ 
ተጠቃሽ ነው። ይህ መንገድ ከዋናውና ከደጋፊ ግድቦች ግርጌ የሚነሳ ነው። መንገዱ በአሁኑ ግዜ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በዚህ 

መንገድ ላይ በርካታ ድልድዮች የተገነቡ ሲሆን፤ ዋነኛው ከግድቡ ግርጌ 5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመገንባት ላይ የሚገኘው 240 ሜትር 
ርዝመት ያለው ድልድይ ነው። 

እንግዲህ፤ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት እለት አንስቶ አንዴም ሳይቋረጥ ከላይ የተገለጸው ደረጃ ላይ ደርሷል። 
የግድቡ ግንባታ ተጠናቅቆ ኃይል ማመንጨት እስኪጀምር ድረስም ይህ ሁኔታ እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ ሕዝብ በግድቡ ላይ ያለው 
አተያይና የግድቡን ግንባታ ለመደገፍ ያለው ተነሳሽነት ያረጋግጣል። እናም የኢትዮጵያ ሕዝብ በአባይ ውሃ ላይ ያለውን የመጠቀም መብት 
ገደብ የሰበረውና ታላቅ አገራዊ መግባባት የተፈጠረበት፤ ምናልባትም በሕዝብ ድጋፍ በመሰራት በዓለማችን ቀዳሚ የሆነው ታላቁ 
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለአፍታም ሳይቋረጥ ተገንብቶ እንዲጠናቀቅ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በሚያገኘው አጋጣሚና 
በአቅሙ ድጋፍ ማድረጉን መቀጠል አለበት። ከዚህ ጎን ለጎንም በአባይ ውሃ የመጠቀም መብቱን እንዳይጠቀም ሸብበውት የነበሩት 
ኃይሎች እርስ በርስ በማተራመስ ህብረቱን አጥፈተውና አገሪቱን በትነው የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማክሸፍ የሚያሰረጉትን ሴራ 

ማከሸፍ ይኖርበታል። እናም፤ ኅብረታችን ይቀጥል፤ ሴራዎችን እናምክን! 


