
ትግራይዴሞክራሲያዊፓርቲ (ት. ዴ. ፓ) 
Tigray Democratic Party (T.D.P) 

_______________________________________________________________ 
  

ስልክቁጥር +251-118-65-13-36/+251-940-79-08-22/+251-914-73-35-39 

Website: tigraydemocraticparty.com, email: tigraydemocraticparty@gmail.com 

ልደታክፍለከተማ፣ ወረዳ03፣ ፓፓሲኖስሕንፃ3ኛ ፎቅ፣ የቢ.ቁ. 909/33፣ አዲስአበባ፣ 

ገብረየሱስሕንፃ 5ኛ ፎቅ፣ የቢ.ቁ.59፣ መቐለ 

የታላቁየታላቁየታላቁየታላቁ አባይአባይአባይአባይ ህዳሴህዳሴህዳሴህዳሴ ግድብግድብግድብግድብ ውኃውኃውኃውኃ ሙሌትሙሌትሙሌትሙሌት በመሳካቱበመሳካቱበመሳካቱበመሳካቱ ከትከትከትከት.ዴዴዴዴ.ፓፓፓፓ. የተሠጠየተሠጠየተሠጠየተሠጠ የደስታየደስታየደስታየደስታ መግለጫመግለጫመግለጫመግለጫ 

 

የዓባይ ምንጭ የሆነችው ኢትዮጵያ የገዛ ውኃዋን ሳትጠቀምበት ብዙ ዘመናት አልፈዋል። ጎረቤቶቿ ሐገራት ግን ውኃውን ብቻ 

ሳይሆን ዓባይ ተሸክሞ የሚያግዘው አፈርና ግንድ በአግባቡ እየተጠቀሙ  ህዝቦቻቸውን ሲመግቡና ሐገራቸውን ሲያበለፅጉበት 

ኖረዋል። ይህ አስገራሚ እንቆቆልሽ መፍትሄ የሚያገኝበት ወቅት በዚሁ በሐምሌ መገባደጃ 2012 ዓ/ም ላይ መድረሳችን ስናይ 

የተሰማንን ደስታ ወሰን እንደሌለው ለሁሉም ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሁሉ ለመግለፅ እንወዳለን። 

 

ግድቡ መገንባት የተጀመረው፣ ቀደም ሲል ከለውጡ በፊት ቢሆንም በተለያዩ የመልካም አስተዳደር እጦትና ሙስና ሳቢያ 

ሥራው ሲጓተት መቆየቱ ይታወሳል። ያም ሆኖ ግን በሆነ መልኩ ባይጀመር ኖሮ አሁን የደረሰበት ስኬት ለማየት የማይቻል 

በመሆኑ ለግንባታው ጀማሪዎችም ተገቢውን ዋጋ (credit) መስጠት አስፈላጊ ነው። እጅግ በጣም የሚገርመው ግን ዋጋውን 

(ክሬዲቱን) ተቀብለው  በዛ ላይ ሌላ ጠቃሚ  ሐገራዊ ዋጋ ማደለብ የሚገባቸው የህወሓት መሪዎች፣ «አባይ ለግብጽ ተሸጠ!» 

እያሉ ከግብጾቹ ባልተናነሰ የፈጠራ ወሬ በመንዛት፣ በግሃድ የሚታየውን ግንባታና የውኃ ሙሌት የሌለ በማስመሰል ለርካሽ 

የፖለቲካ ፍጆታ ሲያውሉት መታየታቸው ምንኛ እንደዘቀጡ  (በነሱ አባባል «እንደበሰበሱ») አመላካች ነው። 

 

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በተቀነባበረ እቅድና በተቀላጠፈ አሰራር እየተጠናቀቀ ባለበት ወቅት የህወሓት አመራር ሁሉም 

ተጠቃሚ ለሚሆንበት የግንባታ ሥራ የተቻላቸውን ግብአት እንደማድረግ «በጠላት ተከበሃል!» «ከአሃዳዊው መንግሥት ጋር 

ለማይቀረው ጦርነት ተዘጋጅ!» እያሉ የትግራይ ህዝብን በማስጨነቅ፣ ለዓመታት ካራቆቱት ህዝብ የገንዘብ፣ የምግብ እና የሠው 

ኃይል መዋጮ  እየጠየቁት ለውድመት ሲያዘጋጁት ማየት በጣም ያሳዝናል። የትግራይ ህዝብ እንደሆን የከበበው ይቅርና 

እንደጠላት የሚያየው ማንም ሰውም ሆነ ህዝብ የለም። ወደዱም ጠሉም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በእቅድ እየተመራ ግንባታው 

እየተቀላጠፈ ያለውን ግድብ ፍፃሜውን ለማየት በገንዘቡም በጉልበቱም በሞራልም እየተረባረበ ይገኛል። የዚህ ግድብ ፍፃሜ 

ኢትዮጵያ ከነበረችበት የጨለማ ድባብ አስወጥቶ፣ ሲባክን የነበረው የሠው ጉልበት በተለይም ወገባቸው ሲላሽቅ እና በጭስ 

ሲጨናበሱ የነበሩት እናቶች ነፃ አስወጥቶ፣ ተዳፍኖ የኖረው የማዕድን ሐብታችን ቦርቡሮ አቅልጦ፣ የኢንዱስትሪው ምርት 

አብዝቶ፣ ሥራ ፈጥሮ፣ ተፈጥሮን ተቆጣጥሮ፣ ዙርያ መለሽ ዕድገት ለማምጣት የሚያስችለን ነው። 

ለዚህ ነው የግድባችን ውኃ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ መቀላጠፉ ደስታና እርካታ የሚሰጠን!! 

 

ት.ዴ.ፓ የህዳሴው ግድብ የመጨረሻው ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ አቅሙ በፈቀደው ሁሉ እንደ ከዚህ በፊቱ አስተዋፅኦ 

ለማድረግ ግንባር ቀደም ተረባራቢ ሆኖ እንደሚገኝ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመግለፅ ይወዳል። 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ይሳካል!! 

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!! 

17 ሐምሌ፣ 2012 ዓ/ም      


