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ከመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት 
የተሰጠ መግለጫ 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
ነባር የዜጎች ቁጭት፣ አዲስ ሀገራዊ ራዕይና አቅም የፈጠረው 

ታላቅ ታሪካዊ ክስተት ነው! 
 
ለዘመናት ብዝሃነትን ማስተናገድ የተሳናቸው ፀረ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቶች የፈጠሩትን የግፍና የአድሎ  አገዛዝ 
ላለመሸከም በተካሄዱ የዜጎች ትግሎች  ስትታመስ የኖረችው እና ከውስጥ ወደ ውጭ የሚመለከትና ሀገራችን 
የታደለቻቸውን ሰብዓዊና ተፈጥሯዊ ፀጋዎች ለይቶና አዋህዶ ለውጤት የሚያበቃት ፖለቲካዊ ሥርዓትና አመራር 
ተነፍጋ የኖረችው ሀገራችን፣ 

 
ዜጎቿ በስራ ለማደግና ለመለወጥ አቅምና እልህ ሳያንሳቸው እምነት ጥሎባቸው፣  አክብሯቸው እና  አሳትፏቸው 
የሚያንቀሳቅሳቸው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በማጣት ብቻ ለዘመናት በከፋ ድህነትና ሰቆቃ የኖሩባት እና የእልቂት፣ 
የተመፅዋችነትና ድህነት አብነት ሆና የኖረችው ኢትዮጵያችን፣ 

 
እነሆ ሁሉንም ችግሮቿን በተባበረ ተሳትፏቸው  በመራር  ትግል  የማራገፍ አላማ ይዘው ከሁሉም በላይ የችግሮቿ 
መፍቻ ቁልፍ የነበረውን በብዝኸነት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ለመገንባት በተነሱ ልጆቿ ቆራጥ 
ትግል  አዲስ የለውጥ መንገድ ከተያያዘችባቸው ያለፉት ሁለት አስርተ ዓመታት ወዲህ የገፅታ ሳንካዎቿን ብቻ 
ሳይሆን ከድህነት ጋር ያቆራኛትን ሰንሰለት ለመበጣጠስ በሚያስችላት አዲስ የታሪክ ምእራፍ ላይ ትገኛለች፡፡ 

 
የቅድሚያ ትኩረቷን በአብዛኛው ዜጎቿ - በአርሶ አደሩ ጉልበት፣ መሬትና ውሃ ላይ እንዲሁም ብዙሃኑን የከተማ 
ነዋሪዎች በሚያሳትፍና ደረጃ በደረጃ ገቢያቸውን እያጎለበተ በሚሄደው የጥቃቅንና አነስተኛ ልማት ላይ በማድረግ 
በብዙሃኑ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ የፈጣን እድገት ግስጋሴዋን ተያይዛዋለች፡፡  
በብዙሃኑ ተጠቃሚነትና የመሸመት አቅም ማደግ ላይ የተመሰረተውን የትላልቅ  እንዱስትሪዎች  ልማትም  
ቅድሚያውን ለአገሪቱ ልማታዊ ባለሃብቶች ሰጥታና ሰፋ ያለውንም ድርሻ ወይም ሚና ለእነርሱ በማረጋገጥ 
ያልተቆጠበና ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በመስጠት ላይ ትገኛለች፡፡  
 
የእነዚህ ብርቱ ዜጎቿን ስኬት ለማረጋገጥና  ግልፅነት ያለው ቀልጣፋ የአገልግሎት አሰጣጥ ለማስፈን መንግስት 
ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ወደ አገራችን ሊመጣና ሊንቀሳቀስ የሚችለውን የውጭ 
ባለሃብት በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት አማካይነት በስፋት ወደ ሀገራችን ለመሳብ እየተከናወነ ያለው ሰፊ 
እንቅስቃሴ ውጤት እያስገኘ እንዲመጣም እደጅና ጓዳዋን ያለማቋረጥ  በማፅዳት በፍጥነት እያደገ የመጣ የልማት 
ውጤት በማስመዝገብ ላይ ያለች ሀገር ሆናለች፡፡ 
 
ከድህነት መውጫ ሁነኛ ቁልፍ የሆነው ፍትሃዊና ፈጣን የሃብት ፈጠራ ጥረታችን ስኬታማ ጉዞ ቀጣይነት ይኖረው 
ዘንድም ዜጎቿ ከጫፍ ጫፍ የትምህርት እድል ተቋዳሽ ሆነው  በእውቀት፣ በትክክለኛው አመለካከትና ክህሎት 
በተካኑ ዜጎቿ አስተማማኝ ሀገራዊ አቅም ለመገንባት ቆርጣ በመነሳት  በመቶዎች ዓመታት ጉዞዋ ያዘገመችበትን 
ተደራሽነት በሁሉም ደረጃ በሁለት አስርተ ዓመታት ጉዞዋ ብቻ እንኳን በብዙ መልኩ ኋላ ቀርነቷን በበርካታ 
እጥፎች በማካካስ ወደፊት እየገሰገሰች ትገኛለች፡፡ 

 
 በዜጎቿ መተማመንና ፈቃደኝነት እንዲሁም ቀጣይነት ያለው እና ሰፊ  ተሳትፎ ላይ  የተመሰረተውን ዕድገቷን 
ለማስቀጠል የዜጎቿ ጤንነት ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን ገና ከጠዋቱ በመረዳት በአለም አቀፍ ደረጃ የመልካም 
አፈፃፀሞች አብነት መሆን ከጀመርንባቸው በርካታ አዳዲስ ስኬቶች መካከል አንዱ የሆነውን በመከላከል ላይ 
የተመሰረተ የጤና ፕሮግራም ነድፋ ዜጎቿን በመታደግ ውጤታማ ሆናለች፡፡ 
 
ዓለም ትንሽዬ ገላጣ መንደር በሆነችበትና ተዋናዮቿ በከፍተኛ የጥሎ ማለፍ ውድድር ውስጥ ባሉበት በአሁኑ 
ዘመን  በውድድሩ  ውስጥ የሀገሮች የማሸነፊያ  አቅሞች ምን እንደሆኑ በዝርዝር ለይተን በፍጥነትና ደረጃ በደረጃ 
ለመገንባት እየተረባረብን ካለንባቸው ጉዳዮች አንዱ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ነው፡፡ በመሆኑም  ሀገሪቱን ከጫፍ 
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እስከ ጫፍ በመንገድ፣ በሃይል አቅርቦትና በቴሌ ኮሙዩኑኬሽን ለማስተሳሰር ለዘመናት ትኩረት ተሰጥቶት ሳይሰራ 
የቆየውን  በማካካስ ብቻ ሳይሆን የአሁኑ ፈጣን ዕድገት እየፈጠረው ያለውንና መጪው ዕድገታችን የሚፈጥረውን 
አዳዲስ ፍላጎት ጭምር ታሳቢ ያደረገ ሰፊ የማስፋፊያና  የግንባታ ስራ ፈታኝ በሆነ ፍጥነት እያከናወነች ያለች ሀገር 
ባላገሮች ሆነናል፡፡ 
 
በአጠቃላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ የእስካሁኑ የጋራ ስኬቶቻችን እንዲሁም እነዚህን ስኬቶች ከማስመዝገብ አንፃር 
የራሱ ድርሻ ያለው እና  በራሳችን ተጨባጭ ሀገራዊ ፋይዳ እና አብሮ ማደግ ላይ የተመሰረተው  የውጭ ጉዳይና 
የደህንነት ፖሊሲያችን ትግበራ ተዳምረው በጎረቤት ሀገራት፣ በቀጠናችንና   በአህጉራችን ብሎም በዓለም መድረክ  
እየጎላ የመጣ የሰላምና የመረጋጋት ሚና በመጫወትና አርአያ በመሆኗ መልካም  ገፅታ በመላበስ ላይ ያለች ሀገር 
ሆናለች፡፡ 

 
ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአንድ በኩል የእነዚህ ሁሉ ሀገራዊ አቅሞች ውጤት ሲሆን፣ በሌላ በኩልም 
የኢትዮጵያ ብሔሮች ፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስንተባበር የማንወጣው ዳገት እንደሌለ የሚያመላክት የመጪው ጊዜ 
ብሩህ ተስፋችን ቋሚ ሀውልት ነው፡፡  ለዚሁ ታላቅ ውጥን የመሰረት ድንጋይ ከተጣለበት ዕለት ጀምሮ መላው 
ዜጎች የዘመናት ቁጭታቸው ገንፍሎ በደስታ ተሞልተው ድጋፋቸውን ገልፀዋል፡፡ ህፃናት በማይታመን ግልፅነትና 
ተስፋ፣ አረጋውያን በቁጭት በተሞላ ያለፈ ታሪክ ትወስታና በቀሪ ጊዜያቸው  በፍጥነት እየተለወጠች ያለች ሀገር 
ማየት መቻላቸው በፈጠረባቸው የደስታ ሲቃ ታጅበው ወደ ጎዳናዎችና አደባባዮች የተመሙበት ሁኔታ መቼም 
የሚዘነጋ አይሆንም፡፡  
 
ወጣቱ ትውልድ በእርሱ ዘመን በመፈጠር  ላይ ባለች አዲስ ሀገር ውስጥ በአፍላ ጉልበቱ የመሳተፍ ታሪካዊ ዕድል 
ባለቤት ከመሆኑ ባሻገር የነገዋን የበለፀገች ሀገር ከወዲሁ በራሱ ጥረት መፍጠር መጀመሩ በጫረለት የመነሳሳት 
መንፈስ ሆ! ብሎ የወጣበት ሁኔታ ልዩ ትርጉም  የሚሰጠው ነው፡፡ ከዲያስፖራውም ቀላል ግምት የማይሰጠው 
ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ በባዕድ ሀገር ከሀገሩ ነባር ገፅታ ጋር ተያይዞ ይጠራበት እና  ይታይበት የነበረው 
አሸማቃቂ እይታ በአይኑ ሥር እየተለወጠች ባለች ሀገር ሳቢያ የሚቀየርበት የአዲስ ዘመን ብስራት መሆኑን 
በመረዳት በአንድ በኩል ለዘመናት በተከማቸው ቁጭት፤ በሌላ በኩል ደግሞ በተጀመረው የህዳሴና ብሩህ ዘመን 
መንፈስ መነቃቃት  ታግዞ  ድጋፉን ለመግለፅ የተንደረደረው  ገና ከጅምሩ ነበር፡፡ 

 
የኢፌዲሪ መንግስት ከመነሻው ጀምሮ እምነቱን የጣለው በሀገራችን ህዝቦች ተነሳሽነትና ሰፊ ተሳትፎ  ላይ በመሆኑ 
ይህንኑ የዜጎች ጥረት አጎልብቶ ግንባታውን ለአፍታም ሳያቋርጥ ለማጠናቀቅ በገባው ቃል መሰረት በበለጠ 
ቁርጠኝነት እየተረባረበ ይገኛል ፡፡ እነሆ በጋለ የህዝብ ድጋፍ ታጅቦ የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 
ግድባችን ሌት ተቀን እየተገነባ የአፈፃፀሙን አንድ ሶስተኛ በተጠናቀቀበት ሁኔታ ዘንድሮ ሶስተኛ አመቱ ልናከብር 
በቅተናል ፡፡ 
 
ለግድቡ ግንባታ ህዝቡ በገባው ቃል መሰረት ድጋፉን በቀጠለበት፣ መንግስትም ህዝቡን እያስተባበረ የገባውን ቃል 
ጠብቆ በዘለቀበትና የግንባታው ሂደትም ግለቱን ጠብቆ እየተከናወነ ባለበት ሁኔታ በጋራ ጥረታችን ለሶስተኛው 
አመት  በመድረሳችን ሁላችንንም እንኳን ደስ ያለን!! 

 
ስኬታችን እንደተጠበቀ ሆኖ እዚህ የደረስነው  ያልተጠበቁም የተገመቱም  ችግሮችንና አደጋዎችን አልፈን መሆኑ 
መዘንጋት የለበትም፡፡ ያልተጠበቀው አደጋ ከላይ ከጠቀስናቸው ስኬቶች ጀርባ ጉልህ አሻራ የነበራቸውን ታላቁን 
መሪ አቶ መለስ ዜናዊን ማጣታችን ነው፡፡ በእርሳቸው ህልፈተ ህይወት ከጫፍ እስከ ጫፍ የተደናገጥንና ያነባን 
ቢሆንም በእርሳቸው አመራርና  ከእርሳቸው ጋር ሆነን የጀመርነውን የለውጥና የስኬት መንገድ በላቀ እልህና 
ቁጭት ለማስቀጠል ቃል በመግባት በጀመርነው የህዳሴ ጎዳና በስኬት እየተመምን እንገኛለን፡፡ ይኸው 
ብዝሃነታችን ላይ የተመሰረተው አንድነታችንና የዚህ ውጤት የሆነው ሀገራዊ ስኬታችን የታላቁን መሪ ህልፈት 
እንደ “መልካም አጋጣሚ” በማየት “ተከፋፈሉ ተፈረካከሱ” የሚል ሰፊ የጠላትነት ዘመቻ ከፍተው የነበሩትን 
ጥቂት የውስጥና የውጭ ሟርተኞችን በማሳፈር ቀጥሏል፡፡ እነሆ ሁላችንም ቃላችንን ጠብቀን ለሶስተኛ አመት 
የግድቡ ግንባታ በአል ለመድረስ በቅተናል፡፡  
 

ዛሬም እንደ ትናንቱ ሁሉ ለስራ ያለንን ቁርጠኝነት ፣ ተነሳሽነትና እልህ ይዘን ላለቀና ቀጣይ ድል በጀመርነው 
የትብብር ግለት የመቀጠል ጉዳይ ቃል ኪዳናችንን የምናድስበት ታሪካዊ እለት ነው ፡፡ 
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ሌሎቹ በድል የተወጣናቸውና እየተወጣናቸው ያሉት ተግዳሮቶች ቢኖሩም እነዚህ   ከውስጥና ከውጭም ሊቃጡ 
የሚችሉ አፍራሽ ጥረቶች ገና ከጠዋቱ የገመትናቸው ሁኔታዎች ስለነበሩ ሁሉንም እንደ አመጣጣቸው በመመከትና 
ችግሮችን በመፍታት ግስጋሴያችንን አጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል፡፡  
 
ከውስጥ ጥቂቶች በግድቡ መጀመር ተደስተው የድርሻቸውን ከማበርከት ይልቅ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
ግንባታ መጀመር የአረቡን አለም አይነት ነውጥ በአገር ውስጥ እንዳይቀሰቀስ ለማድረግ ሲባል የህዝቡን አትኩሮት 
ለማስቀየስ የተጠነሰሰ ሴራ እንደሆነ በማስመሰል ሲለፍፉ፣ በሌለን አቅም እና  በድንገት በታሰበ ዕቅድ የተመሰረተ 
ጨዋታ እንጂ ሊፈፀም የሚችል የልማት አካል እንዳልሆነ አድርገው ሲዘምቱበት  የነበረበትን ሁኔታ ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ የታዘበው ሀቅ ነው፡፡  ከውጭ ይነዙ ለነበሩት ተገቢ ያልሆኑ አዝማሚያዎችም በጋራ ተጠቃሚነት ላይ 
ለተመሰረተው መርሃችን በመገዛት ምላሽ ለመስጠትና የተሻለ መግባባትና ትብብር ለመፍጠር በርካታ 
ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን አድርገናል፡፡ በዚህም በብዙሃኑ የአለም አቀፍ ማህበረሰብ፣ እና የላይኞቹ ተፋሰሱ 
አገራትን ጨምሮ ከሱዳንም ጋር  ስኬታማ መግባባት ፈጥረናል፡፡ ይህም ሆኖ ከአንዳንድ ወገኖች የጥረታችንን 
ያህል ቀና ምላሽና ትብብር ባናገኝም በመቆየታችን በምክንያትነት ላይ ያልተመሰረቱ አሉባልታዎችን ወደ ጎን 
በመተው በአመዛኙ ዋናው ሥራችን ላይ በማተኮርና ምላሽ ባስፈለገ ጊዜም ከጋራ ትብብርና የህዝቦች ተጠቃሚነት 
መርሃችን በመነሳት እያስረዳን እስካሁን  ዘልቀናል፡፡ 
 

በቀጣይም ከውስጥም ከውጭም የማዘናጊያና በምክንያት ላይ ያልተመሰረቱ አሉባልታዎችና ተግዳሮቶች 
ሊያጋጥሙን እንደሚችሉ ይጠበቃል፡፡ እንደተለመደው  በፍትሐዊ ተጠቃሚነት ላይ በተመሰረተ  የልማትና 
መልካም አስተዳደር ሥራችን ላይ በማተኮር፣  ሀገራዊ  አቅማችንን ያለማቋረጥ በመገንባት፣ አፍራሽ ዝንባሌዎችን 
ከቋሚው ህዝባዊና ምክንያታዊ መርሃችን በመነሳት በሚገባ እየመከትንና እንደ ወትሮው ሁሉ ዛሬም ለጋራ 
ተጠቃሚነት ለፍትሃዊነት መስፈን የትብብር እጆቻችንን እንደዘረጋን ልማታችንን አጠናከረን እናስቀጥላለን፡፡ 

 
ለታላቁ የህዳሴው ግድብ የተዘረጉት እጆቻችን ሁሉንም የድህነትና መልካም አስተዳደር ችግሮቻችንን 
ለመቅረፍም ተጠናክረው 
 ይቀጥላሉ!! 

 
      እንደጀመርነው እንጨርሰዋለን!! 
 
 

                 የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ  
የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት 
 
መጋቢት /2006 
አዲስ አበባ 


