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የልማታዊ መንግስቱ ትሩፋት የሆነው    

   ጊቤ III ትሩፋቶች( 1 ) 

ስሜነህ 04-03-15  

 

ለኢኮኖሚ ልማት እጀግ በጣም ተፈላጊ ከሆኑት የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች አንዱ 

የኤሌክትሪክ ሀይል መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ የኤሌክትሪክ ሀይል ለቤት መብራትና ለሀይል 

ምንጭነት ከማገልገል አልፎ በየትኛውም የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በሀይል ምንጭነት 

ይገባል፡፡ በመሆኑም አስተማማኝና በዋጋም ተወዳዳሪ የሆነ የኤሌክትሪክ ሀይል አገልግሎት 

መኖር በአለም ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው፡፡ አገራችን አካባቢን 

የማይበክልና በዋጋም ተወዳዳሪ መሆን የሚችል ሰፊ የሀይድሮ ኤሌክትሪክ እምቅ ሀብት 

ባለቤት መሆኑዋም እሙን ነው፡፡ ይህንን ሀብት በማልማት ተወዳዳሪ በሆነ ዋጋ 

ለተጠቃሚዎች በማቅረብ በአለም ገበያ የመወዳደር አቅማችንን በከፍተኛ ደረጃ ማሻሻል 
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የሚቻል መሆኑም ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ ከዚያም አልፎ ያለን የሀይድሮ ኤሌክትሪክ 

እምቅ ሀይል ለአስርት አመታት በአገር ውስጥ ልንጠቀምበት ከምንችለው በላይ ስለሆነ 

ይህንኑ አልምተን ለጐረቤት አገሮች በመሸጥ ከፍተኛ ገቢ ልናገኝበት እንችላለን፡፡ 

ያለን እምቅ ሀብት እጅግ የሚያጓጓ ሆኖ ሳለ አልምቶ ጥቅም ላይ ማዋል ግን አስቸጋሪ 

ሆኖ መቆየቱም ይታወቃል፡፡ የሀይድሮ ኤሌክትሪክ ግድብ ለመስራት እጅግ በጣም 

ከፍተኛ ገንዘብ የሚጠይቅ ነው፡፡ ሀይሉ ከመነጨም በኋላ ህዝቡ ተበታትኖ በሚኖርባት 

አገራችን በተለይም በገጠሩ ለማሰራጨት እጅግ በጣም አስቸጋሪና ከፍተኛ ዋጋም 

የሚጠይቅ ነው፡፡ ዋናው የሀይድሮ ኤሌክትሪክ እምቅ ሀብት ያለው በአባይ ተፋሰስ ሲሆን 

በዚህ አካባቢ ግድብ ለመስራት የሚያስፈልግ የውጭ ብድርና እርዳታ ለማግኘት እጅግ 

በጣም አስቸጋሪ ሆኖ መቆየቱ ይታወሳል፡፡   

መንግስት የኤሌክትሪክ ሀይል ምንጭን ማጐልበት ያለውን ትርጉም በመረዳት ይህንኑ 

ለማስፋፋት ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ ከአባይ ተፋሰስ ውጪ በሆነው በግልገል 

ጊቤ ላይ ከአለም ባንክና ከሌሎች አበዳሪዎች በተገኘና ለግድብ ስራ የሚሰጠውን 

የመጨረሻው ብድር ነው የተባለለትን ብድር በመጠቀም 180 ሜጋዋት ኃይል 

የሚያመነጨውን ጊቤ 1 ጨምሮ 460 ሜጋ ዋት የሚያመነጨውን ጊቤ 2  የብዙ የውጪና 

የውስጥ ውጣ ውረዶችን ተጋፍጠን መስራት መቻላችን አሁን ለምንገነባቸው ፕሮጀክቶች 

መሰረት ሆነውናል፡፡ በተጨማሪም በአባይ ተፋሰስ ላይ በጢስ አባይ አካባቢና በፊንጫ 

ግድብ አካባቢ በፊንጫ ተጨማሪ ጀነሬተር በመትከል በድምሩ ከመቶ ሜጋ ዋት በላይ 

የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጨት ተችሏል፡፡ የማመንጨት አቅማቸው በእርጅና መክንያት 

ክፉኛ ተዳክሞ የነበረው በአዋሽ ላይ ያሉ ግድቦቻችንም የእድሳት ስራ ተሰርቶላቸው ሀይል 

የማመንጨት አቅማቸው እንዲሻሻል መደረጉ፡፡ በአገራችን ስምጥ ሸለቆ አካባቢ እንደሚገኝ 

የሚነገርለት የጂኦ ተርማል ሀይል በኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጨት መጠቀም ለመጀመርም 

ተችሏል፡፡ 

በመጨረሻዋ በተከዜ አካባቢ እስከ 305 ሜጋዋት ሀይል ሊያመነጭ የሚችል ግድብ 

መስራታችንም በተመሳሳይ ዛሬ ለደረስንበት ደረጃና ወደፊትን የሚያመላክቱን 

መነጽሮቻችን ናቸው፡፡   
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የኤሌክትሪክ ሀይል ከመነጨ በኋላ ለተጠቃሚው መሰራጨት ካልቻለ ከንቱ እንደሚሆን 

አያጠራጥርም፡፡ በመሆኑም ከፍተኛ ሀይል መሸከም የሚችሉ መስመሮችን ጨምሮ በብዙ 

ሺ ኪ.ሜ የሚገመቱ የሀይል ማስተላለፍያ መስመሮች ተዘርግተዋል፡፡ በዚህ ላይ 

በመመስረትም አስተማማኝ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት የሚያገኙ ከተሞችን በከፍተኛ 

ደረጃ መጨመር መቻሉ በራሱ ወደፊትን አስተማማኝ የሚያደርግልን መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡በዋናው መስመር የሚገኘውን ሀይል በመጠቀምና በሌሎች ዘዴዎች 

የዲዝል ጀኔሬተር ወዘተ. ለሁሉም የወረዳ ከተሞች የኤሌክትሪክ ሀይል አገልግሎት 

መስጠት የተጀመረው ስራም አጥጋቢ ሊባል በሚችል ደረጃ የተከናወነ መሆኑ ሊታወስ 

ይገባል፡፡ 

ከላይ የተጠቀሱት ነጥቦች እንደሚያመለክቱት መንግስት የኤሌክትሪክ ሀይል 

በማመንጨትና በማሰራጨት ረገድ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ አበረታች ውጤቶችን ያገኘ 

ቢሆንም፣ መሆን ከማገባውና ከሚችለው ጋር ሲነፃፀር ገና ብዙ ስራ እንደሚጠብቀን ደግሞ 

መካድ የትም አያደርስም፡፡ ኮርፖሬሽኑ ገቢውን በማሳደግና ወጪውን በመቀነስ 

የማስተላለፍያና የስርጭት መስመሮችን ለመዘርጋት የሚያስፈልገንን ከፍተኛ ወጪ 

በአስተማማኝ ሁኔታ መሸፈንና የሀይል ማመንጫ ወጪያችንን ቢያንስ በከፊል መሸፈን 

የሚችልበት ደረጃ ላይ ማድረስ ሲገባው ከዚህ አኳያ ገና ብዙ ስራ የሚቀረው መሆኑ ብዙ 

መስራት የሚጠበቅብን ለመሆኑ ሁነኛ ማሳያ ነው፡፡ ያልተማከለ አሰራርንና የስራ 

ቅልጥፍናን በማረጋገጥ የኤሌክትሪክ ሀይል ለሚፈለገው ተጠቃሚ ያለብዙ ውጣ ውረድና 

ለሙስና ባልተጋለጠ፣ ግልጽነትንና ተጠያቂነትን በሚያረጋግጥ አኳጓን ማቅረብ ላይ ገና 

ብዙ ስራ የሚጠይቀው ለመሆኑ በለት ተለቱ የሃይል መቆራረጥ የስራ እንቅስቃሴያቸው 

ሰለባ ከሆነው ሌላ  ምስክር ፍለጋ መሄድ አያሻንም ፡፡ የተቋሙ ሰራተኞችና የስራ 

መሪዎች የስራ ትጋትንና ታታሪነትን  ከምርታማነት መሻሻል ጋር በጥብቅ እንዲተሳሰር 

በማድረግ የኮርፖሬሽኑን ገቢ የማሳደግ ተልእኮን በመፈፀም ረገድ መሻሻል የሚገባቸው 

በርካታ ነገሮች እንዳሉ ግልጽ ሆኗልና በማጠቃለያችን እናያቸዋለን እንመክርባቸዋለንም፡፡ 

እነዚህን መሰረታዊ ነጥቦች መጀመሪያ ማስቀደማችን የተነሳንበትን ያለንበትን እና 

የምንደርስበትን የሜጋ ፕሮጀክቶች በሚገባ ለመመልከትና  የተሳትፎአችንን  መስፈሪያ 

የሚመለከተው አካል ይገነዘብ ዘንዳ ስለሚረዳን ነው፡፡ስለሆነም ከላይ ከተመለከቱ 

ተግዳሮቶች ጭምር ስላለንበትና ስለምንደርስበት ስለመድረሻችንም የኛን ድርሻ ለማስላት 
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ያግዘን ዘንድ የጊቤ III ን ትሩፋቶች እንይና መውጫችንን የምስክርነትና የመፍትሄ ጥቆማ 

እናደርገዋለን፡፡ 

የትኛውም አይነት ግዙፍ የሆኑ ሜጋ ፕሮጀክቶች የሃገር ልዩ ምልክቶችና የማህበረ 

ኢኮኖሚውና ፖለቲካ የእድገት መለኪያዎች መሆናቸው እሙን ነው፡፡ እነዚህ ፕሮጀክቶች 

የየሃገራቱን የእድገት ደረጃ ብቻ ሳይሆን መነሻና መድረሻ አመላካች የሆኑ ልዩ 

መሳሪያዎች ናቸው፡፡ በተለይ በኛይቱ ሃገር እየተገነቡ ላሉት ግዙፍ የሜጋ ፕሮጀክቶቻችን 

መለኪያ የሚሆኑት ከዚህ ቀደም የገነባናቸው ስለመሆናቸው አንዳች ጥያቄ ሊያስነሱ 

የማይችሉ ማሳያዎች ማቅረብም የሚቻልና ስለ አጀንዳችን ተገቢ መሆኑም የማያጠራጥር 

ነው፡፡ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ የሚመራባቸው ፖሊሲዎች መሬት ላይ መውረድ 

በጀመሩ ሰዓት ከግንዛቤና ከባለቤትነት አንፃር ማከናወን የቻልነው በዚያው በግንዛቤያችን 

ደረጃና በህዝቡ የባለቤትነት አሰተሳሠብ ልክ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  

ይኸውም የማህበረ ኢኮኖሚና ፖለቲካ እድገታችን የፕሮጀክቶቻችን መለኪያዎች 

መሆናቸው የማያጠያይቅ ነውና በነበረንና ባለን ልክ ባለ 180 ሜጋ ዋቱን ጊቤ 1 ገነባን፡፡ 

የጊቤ አንድ ትሩፋቱ ደግሞ መለኪያ የሆኑንን የማህበረ ኢኮኖሚና ፖለቲካ አንድ እርምጃ 

ማራመዱ አይቀሬ ነውና ጊቤ አንድን ስንገነባ ቢያንስ የእርሱን እጥፍ የሆነ ፕሮጀክት 

መገንባት የሚያስችል አቅም እየፈጠርን መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነበር፡፡ ስለሆነም ባለ 

460 ሜጋ ዋቱ ጊቤ II ን ጨምሮ በመንገድ ግንባታ ዘርፍ እና በባቡር መሠረተ ልማት 

ዘርፍ አመርቂ ውጤቶችን ማስመዝገብ ቻልን፡፡ ይህም ሌላ የገዘፈ አቅምና የመድረሻችንን 

ጥግጋት አመላካችና ልኬት ነበርና ለስኳር፣ ለማዳበሪያና መሠል ግዙፍ የግንባታ 

ፕሮጀክቶች ትሩፋት ሆነልን፡፡ ከዚያም ታላቁ የህዳሴ ግድብ በማህበረ ፖለቲካ እና 

ኢኮኖሚ ደረጃን በጊቤ I ከነበረው ጊዜ እጥፍ ድርብ እየሆነ ለመምጣቱ ትክክለኛው 

ማረጋገጫና ልኬት ሆነን፡፡ ስለሆነም የመጣንበትን፤ የምንደርስበትን እና ያለንበትን 

የሚያሳይ ሃገራዊ መስታወታችን መሆኑን ሁሉም ዜጋ የሚመሠክረውና ሃገራዊ መነጽራችን 

የመሆኑን ሚስጥራት ለመግለጥ የሚቻልበት ደረጃ ላይ አደረሠን፡፡ አሁን ደግሞ መለኪያና 

መስፈሪያውን በሚገባ ተከትለን እየተጓዝን ነውና በየጥጋጥጉ እና ጥሻው በሚሠሩ ግዙፍ 

ፕሮጀክቶቻችን ላይ ያለው የህዝብ ግንዛቤ እና ድጋፍ ወደር የማይገኝለት መሆኑን 

የሚክዱ ካሉ እነዚያው የለመዱ አሉባልተኞችና በስልጣን ጥም የናወዙ ሃይሎች ብቻ 
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ናቸው፡፡ ግዙፍ የሆኑ የሜጋ ፕሮጀክቶች በተለይ መሄድን እና ማየትን የሚጠይቁ 

ከመሆናቸውም በላይ ያለተደጋጋሚ ምልከታና እይታ ከአንድ ለናቱ የመንግስት ሚዲያ 

በሚፈስ ማብራሪያና ሙያዊ ምልከታ ለመረዳት ከባድ ለመሆኑ ከእኔ በላይ ምስክር 

የሚሆን እንደሌለ ማረጋገጥ የቻልኩበት ደረጃ ላይ መድረሴን አሁን በጊቤ III ማረጋገጥ 

የቻልኩ ይመስለኛል፡፡ ይኸውም ከእነዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ልናገኝ የምንችለው ትሩፋት 

ኃይልና ሃይል ብቻ ይመስለኝ የነበረበትን ጊዜ ማለፍ መቻሌን በጊቤ III አረጋግጫለሁ 

ማለቴ ነው፡፡ 

ይህ እንዲሆን ደግሞ መንግስት ስለሚሠራቸው ፕሮጀክቶች የህዝቡ ተሳትፎ እስከሌለ 

ድረስ የትም መድረስ የማይችሉ መሆኑን እየተናገረ በተግባር ግን ስለህዝብ ተሳትፎ 

ከአንድ ለናቱ ሚዲያ ከሚፈሠው የመረጃ ዘዴ ወደትክክለኛው የተግባቦታዊ ዘዴ በመሻገሩ 

ነው፡፡ በቃ በዙሪያችን የሚገኙ እና እድገታችን ውድቀታቸው ሆኖ የሚሠማቸው የበዙ 

ሃገራት መኖራቸውና በዚያው ልክ የሚገኙ የበዙ የስልጣን ጥመኞች ባሉበት ሃገር ላይ 

ከአንድ ወንዝ የሚፈሠው መረጃ ተሳትፎው የሚጠበቅበት ህዝብን ማደናገሩና ጥርጣሬ ላይ 

መጣሉ እሙን የነበረ መሆኑን ተገንዝቦ፤ እያንዳንዱን ፕሮጀክት ወደ ህዝቡም ሆነ ወደ 

ውጭው አካል ማድረስ ለሚችሉ ባለድርሻ አካላቶች ሁሉ ክፍት ማድረጉ ነው እኔንም 

ለዚህና የጊዜ III ትሩፋቶችን ለመናገር የሚያበቃ የእውቀት ደረጃ ላይ ያደረሠኝ፡፡ 

በዚሁ አግባብ የፌዴራሉ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጽ/ቤት ተልዕኮውን በሚገባ ለመወጣት 

እንዲያስችለው በከፈተው አዲስ የገጽታ ግንባታ ዲፓርተመንት አማካኝነት ከሠሞኑ 

በተለያዩ ዘርፎችና አቅሞች ላይ የሚገኙ 5ዐ የሚደርሱ ግለሠቦች ጊቤ III ን ይጐበኙ ዘንዳ 

ተደረገ፡፡ 5ዐ የሚደርሱ ግለሠቦችን ያቀፈው ይህ ልዑክ ከሃይማኖት የጋራ ማህበራት 

ኮሚቴ፣ ከዲያስፖራ ማህበራት፣ ከአስጐብኚ ድርጅቶች፣ ከጋዜጠኛ ማህበራትና ጋዜጠኞች 

የተውጣጡ አካላትን የያዘ ነው፡፡ 

ዘርፉ የመለያየቱን ያህል የመረጃው አይነትም እጅግ የሠፋና ጥልቅ የነበረ መሆኑ 

የልዑካኑን የእርስ በእርስ ትውውቅ የፈጠነ አድርጎታል፡፡ እናም ታዲያ በዚሁ መሠረት 

ግና ሁላችንም አይተነው ስለማናውቀው ጊቤ III ባለን መረጃ ልክ በጉዞ ላይ አጀንዳው 

ይነሳል፡፡ በሌሎች የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ያለኝን የበዛ ምልልስ የሚያውቅ አንድ 

የቱሪዝም መጽሄት አዘጋጅ ጊቤ IIIን መሠረት የደረጉ ጥያቄዎች ሲያነሳ በሌሎች 
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ፕሮጀክቶች ላይ ያለኝን ግንዛቤ መነሻ ያደረገና ግን እኔም ባልጠበኩት የመረዳቴ ልክ 

ማብራሪያ አቀረብኩ፡፡  

ይህን ጊዜ ታዲያ ምናልባት ከእርሱ ግንዛቤ የተሻልኩ ሆኜ እንጂ የጠለቀ ግንዛቤ ኖሮኝ 

እንዳልሆነ ባውቅም ለእርሱ ግን ከጠበቀው በላይ ነበርኩና በአጽንኦት እያስተዋለኝ ለእርሱ 

ያለመረዳት ምክንያቱ የፕሮጀክቱ ቴክኒካዊ ቋንቋና ቁጥሮች መሆናቸውን ነገረኝ፡፡ ቤት 

እና ቢሮ እንኳ ሲከራይ ከእገሌ ቢሮ ወይም ከእገሌ ቤት ምን ያህል ይሠፋል፤ ይጠባል 

በሚል ቋንቋ እንጂ ካሬ ወዘተረፈ እንደማይችልበትና የማይገባው መሆኑን አጫወተኝ፡፡ 

በተለይ እንዲህ አይነት ቴክኒካዊ ቋንቋና ስኬቶች በብዛት ያለበት ፕሮጀክት የመሆኑን 

ከሚዲያ መረጃዬ የማውቅለት ጊቤ III የበለጠ ከባድ ሊሆንበት እንደሚችል በመገመት 

ለመረዳት የሚያስችሉ ቀላል መንገዶችን እያመላከትኩት ጉዟችን ቢቀጥልም ከቦታው ላይ 

ደረስን በጉብኝት ላይ ሳለንና ካጠናቀቅን በኋላም የጓዴ መረዳት እንደፈራው ሆኖ 

አገኘሁት፡፡ 

እኔም የግድብ ግብ ሃይል ብቻ መሆኑን የሚያጠይቅ ያነሠ ግንዛቤ ደረጃ ላይ ባለሁ ጊዜ 

እንደ ጓዴ የነበርኩ መሆኔን አስታውሼ ጊቤ IIIን በቀላሉ መረዳት ከመቻሌ ጋር ሳገናዝብ 

ሚስጥራቱ ሁሉ ፍንትው ብለው ታዩኝ፡፡ ስለሆነም ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የሄድኩባቸው 

ግዙፍ ፕሮጀክቶች ሁሉ ያላቸው ትሩፋት ኃይል ብቻ መሆኑን መጻፌን ሳስታውስ 

አፈርኩም እራሴንም ታዘብኩ፡፡ በእርግጥ አሁን ያለኝ ግንዛቤ ቢያሳፍረኝም ለዛሬው 

መረዳቴ መሠረት መሆናቸውን ግን ለመካድ አልደፍርም፡፡ ስለሆነም ዛሬ ልክ 

እንደቀደሙት ስለ ጊቤ IIIን አጠቃላይ ገጽታ ማብራራት ተገቢና ለጓዴ መረዳት የከበዱ 

መንገዶችን የሚያቀልልን ይሆናል፡፡ 

ጊቤ III የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የሚገኘው በደቡብ ብሄሮች ብሄረሠቦችና ህዝቦች 

ክልላዊ መንግስት በወላይታና በዳውሮ ዞኖች አማካይ ስፍራዎች ነው፡፡ በኦሞና ጊቤ 

ተፋሠሶች ላይ የሚገኘው ይህ ፕሮጀክት / down stream / በታችኛው የኦሞ ክፍልና 

ከጊዜ II የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት 155 ኪ.ሜ ዝቅተኛው ተፋሠስ ላይ የተገነባ ነው፡፡ 

ወደዚህ ፕሮጀክት የሚያደርሱንን አማራጭ መንገዶች እዚህ ጋር መጥቀስ አስፈላጊ 

የሚሆነው ለመረጃነቱ ብቻ ሳይሆን የሃይል ማመንጫና የመሠል ግዙፍ ፕሮጀክቶቻችን 

የሚበዙ ትሩፋቶች መገኛም የመሆናቸውን ሚስጥራት ለማጠየቅ ነው፡፡ 
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ወደ ጊቤ III የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ሊያመሩ ቢሹ ከየትም ይነሱ ከየት ከአራት 

አማራጭ መንገዶች አንዱን እና ሁለት ማረፊያና መንደርደሪያ ከተሞችን መርገጥዎና 

መጠቀምዎ አይቀሬ ነው፡፡ 

የእኛ መነሻና  የሃገሪቱ ርዕሠ መዲና አዲስ አበባ ናትና መነሻውን አዲስ አበባ ላደረገ ጉዞ 

ያሉትን አራት አማራጭ መንገዶች እና ሁለትን ማረፊያ ከተሞች እንመልከት፡፡ 

ሁለቱ ማረፊያና መንደርደሪያ ከተሞች የወላይታዋ ሶዶና የኦሮሚያዋ ጅማ ናቸው፡፡ 

የመጀመሪያውና የብዙዎቹ የጊቤ III አማራጭ መንደርደሪያ እና ማረፊያ (ከርዝመቱ 

አንፃር እና ከአማራጮቹ መብዛት አኳያ) ወላይታ ስትሆን ሶስት አማራጭ መንገዶችን 

መጠቀም ይቻላል፡፡ እነዚህም ከአዲስ አበባ በስተደቡብ የሃዋሳ ሻሸመኔ መንገድ አንዱ 

ሲሆን ፤ ሁለተኛውና ሶስተኛው ደግሞ በስተምዕራብ በስልጤ ዞን ወራቤን አቂርጠው 

በውልባረግ መታጠፊያ የሳንኩራ ወረዳዋን የአለም ገበያ ከተማ ሠንጥቀው በአላባ 

የሚወጡበት እና ከወራቤ ቀጥታውን ይዘው የሃድያ ከተማዋን ሆሳእና እና በከንባታ ዞን 

የዶዮ ገና ከተማና የወላይታ ዞን አረካ ከተማን ሠንጥቀው የሚያመሩበት ነው፡፡ ሁለተኛው 

ማረፊያና መንደርደሪያ ደግሞ ጅማ ስትሆን ያው በተለመደው የደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ 

በጉራጌ ዞን ወልቂጤ አቋርጠው ጊቤ Iን፤ እና ጊቤ IIን ግራና ቀኝ ትተው በመሀል ሶኮሩ 

የሚያልፉበት አቅጣጫ ነው፡፡ በእነዚህ አማራጮች ሲጓዙ የሚመለከቱት ደግሞ እራሳቸው 

መንገዶቹን ጨምሮ በየግራና ቀኛቸው መንገዱን ተከትሎ የለሙ ከተሞችን እና አዳዲስ 

የተፈጠሩ ከተሞችን እና ኢንቨስትመንቶችን ነው፡፡ በአጭሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶቻችን 

ያፈራቸውን ልማቶችን በአንድ በኩል እያዩ እነዚህ ልማቶች መልሠው የሚጠይቁትን 

የሃይል ፍላጐት ወደሚያመነጨው ጊቤ III  ሲጓዙ መንደርደሪያዎና ማረፊያዎ ወላይታ 

ሶዶ ከሆነ አሁንም ወደ ጊቤ III የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የሚያደርሶትን ሁለት 

አማራጮች መጠቀም ይችላሉ፡፡ አንደኛው ነባሩና ስለ ፕሮጀክቱ እድሳት የተደረገለት 

የሶዶ ጭዳ መንገድ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ለኮንስትራክሽኑ ማቴሪያል አቅርቦት 

እንዲያመችና ግዙፍ ቁሳቁሶችን የመሸከም አቅም ላልነበረው የጭዳ ሶዶ የጊቤ ወንዝ 

ድልድይ ለመተካት በተሠራው አዲስና የኦሞ ወንዝን በሚያቋርጠው ትልቅ ድልድል ላይ 

ተሻግረው ይሆናል፡፡ ጅማን ማረፊያዎ እና መንደርደሪያ ካደረጉ ደግሞ ወደ ቦንጋ 
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አቅጣጫ የተወሠነውን ርቀት ተጉዘው ወደ ኮንታ መንገድ ወደ ግራ በሚታጠፈውና 

ከወላይታው ነባር አማራጭ መንገድ ጋር ከሚያገናኞት ጭዳ ይሆናል፡፡ 

ማረፊያዎን እና መንደርደሪያ አማራጩን ሶዶ ደደረገው የኛ ልዑክ ወደ ጊቤ III የሃይል 

ማመንጫ ፕሮጀክት ጉዞ ያደረገው በነባሩ ሳይሆን በኦሞ ወንዝ ላይ በተሠራው አዲስ 

ድልድይና መንገድ ነው፡፡ እናም ታዲያ ይህን መንገድና ድልድይ ጨምሮ እስከ 

ፕሮጀክቱ ቅጽር ያየናቸው አዳዲስ የገጠር ከተሞችና የንግድ እንቅስቃሴዎች፤ 100 

ኪ/ሜትር የሚሆኑ ቀበሌን ከቀበሌ የሚያገናኙ መንገዶች፤ ትምሀርት ቤቶች፣ የውሃ ቦኖዎች 

እና የአምልኮ ቦታዎች በሙሉ ጊቤ III ያመጣቸው ትሩፋቶች ናቸው፡፡ 

በጊቤ I እና II ፕሮክቶችን አቅማችን የተገነባበትና የተለካበት ይህ ፕሮጀክት በእርግጥም 

የተሠላ እና የመስፈሪያውን ትክክለኛነት ያረጋገጠ የሃገሪቱንም የሃይል አቅርቦት በእጥፍ 

ያሳደገ 1870 ሜጋ ዋት ኃይል የሚያመነጭ እና በአመትም 6500 GWh ጌጋ ዋት ሃይል 

የማምረት አቅም ያለው ብሄራዊ ፕሮጀክታችን ነው፡፡ 

ይህ 9ዐ በመቶው መጠናቀቁን በሚገባ ያየንለት ፕሮጀክት ትሩፋቶች ከላይ በተመለከተው 

ብቻ የሚገለጽ ሳይሆን የአዲስ ቴክኖሎጂ ሽግግሮች የሚደረጉበትና ብሔራዊ አቅም 

የገነባንበት መሆኑንም ቀለልና በሚገባ ቋንቋ ውስጡን በመፈተሽ ማጠየቅ ይቻላል፡፡ 

የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ፍተሻችን ከ ግድቡ /Dam/ መጀመሩ በቀላሉ የመረዳታችን 

ምክንያት ተገቢ ነው፡፡ ከኮንስትራክሽን ግንባታ ጋር ተያይዞ ብረት፣ ሲሚንቶ ጠጠርና 

አሸዋ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ግብአቶች መሆናቸው ይታወቃል፡፡ እንደ ጊቤ III 

እና ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን ለመሠሉ ፕሮጀክቶች ደግሞ ከላይ የተጠቀሱት 

ግብአቶች በመጠንም ሆነ በጥራት ሊጠይቁ የሚችሉት ሲታሠብ በራሱ ሳስበው ሳስበው 

ደከመኝ አይነት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ያም ሆኖ ግን አሁን በጥራትም ሆነ በቁጠባ ረገድ 

አዲስ ቴክኖሎጂ በእነዚህ ፕሮጀክቶቻችን ላይ ውሏል፡፡ ይኸውም RCC (Roller 

Compacted Concrete) የሚባለውና አንዳች አይነት ብረት የማይጠይቀው ነው፡፡ 

ቴክኖሎጂው በእኛ ሃገር ካለን አቅምና ልምድ በመነሳት ተግባር ላይ ለመዋል ብዙ ጊዜ 

የፈጀ ቢሆንም ዛሬ ሠለጠኑ የሚባሉት የአለማችን ሃገራት ጥቅም ላይ ከዋለና በብዙ 

መሃንዲሳዊ ሂደቶችና ውጤቶች የቀለሉና ግን ደግሞ ጠንካራና የጠራ መሆኑ በተግባር 

ከተረጋገጠ ሠንብቷል፡፡ የ/RCC/ ጉዳይ የሚጠናቀቀውና ግንባታ ላይ የሚውለው 
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በላብራቶሪ ውስጥ ምጣኔውን ጨምሮ ግንባታው እንዲይዝ ከሚፈለገው ውሃና እድሜ ዘመን 

እንዲሁም ከአካባቢው ስነ ምህዳራዊ እና ጆኦሎጂካዊ የጥናት ውጤቶች ጋር መናበቡ 

ሲረጋገጥ በቻ ነው፡፡ ከዚያ ኋላ ያለው አልጋ በአልጋ ነው፡፡ ያለ አንዳች ብረት ሌሎቹ 

የግንባታ ግብአቶች ከላይ በተመለከተው አግባብ ተረጋግጠው በትክክል የማቡኪያ ማሽኖች 

ከተብላሉ በኁላ ከአየር ሁኔታው ጋር በተናበበውና ረዥም ሜትሮችን በተጥመለመለው 

ቀበቶ /Convier belt / ወደ ግድቡ እየተጓጓዘ መዘርገፍ ነው፡፡ 

አዘረጋገፉ የየራሱ ምህንድስናዊ ደረጃዎችና ቴክኒካዊ ስልቶችን የሚከተል ሲሆን 

ያለማቋረጥ 24 ሠዓታቶች የሚመጣውን ቡኮ በተለያዩ ኬሚካሎች በሚተፉ እና 

በሚያላውሱ ዳምጠው መሳሪያዎች መዳመጥ፤ በግራና ቀኝ የሚገኙትን ተራሮች የመሠለ 

የአለት ተራራ በመገንባት ቀዳዳውን መድፈን ማለት ነው፡፡ ከባህር ወለል በታች 896 

ሜትር የመጨረሻውን የድንጋይ ወለል /crest elevation/ መነሻ ያደረገው ይህ ግድብ 

ከመሠረቱ ወደ ላይ ያለው ርዝማኔም 246 ሜትር ሲሆን ይህም በዚህና /RCC/ በሚባለው 

ከተገነቡ ግድቦች በርዝመቱ ከአለም አንደኛ ደረጃ ላይ የሚያስቀምጠው ነው፡፡ 

  

 

 

 

 

ከዚህ ባሻገር ያለው የግድቡ ገጽታ በራሱ ለእይታ ውብና ማራኪ የሆነውን ነገራችንን 

የሚገልጽ ሃውልት የመሠለ ስነ-ጥበባዊ ውበትና ክህሎትን የሚያዩበት ነው፡፡ በኋላ ገጽታው 

ኪናዊ የሆኑ ቅርሶቻችንን እና ሃውልቶቻችንን እንዲያስታውሱ ግድ የሚሎት ሲሆን የፊትና 

ውሃ በሚይዝበትና ከውሃ ጋር የሚላተምበትና የሚሸፈንበት ገጽታውን ሲያዩ ደግሞ 

የተለጠለጠ እና አብረቅራቂ ሠገነት መስሎ ያገኙታል፡፡ ውሃውን የሚይዘው ግድብ በምስሉ 

እንደሚያዩት ጥቂት የቀረው መሆኑ ነው 9ዐ በመቶ ያሠኘው እንጂ ሌላውማ 

አልቋል፡፡ይህን በዚህ አብቅተን በክፍል ሁለት ቀሪውን እናወጋዎአለን፡፡ 
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