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የልማታዊ መንግስቱ ትሩፋት የሆነው    

   ጊቤ III ትሩፋቶች( 2 ) 

 

ስሜነህ 04-03-15 

ግድቡ አሁን ከ189 ሜትር በላይ ከፍታ ላይ ደርሷል፡፡ ውሃ መያዝና ማጠራቀምም 

ጀምሯል፡፡ ለአካባቢው ስነምህዳርም ሲባል ከተሠሩት 3 የማስቀየሻ /diversion/ በሮች 

ሁለቱ ተከድነው አንደኛው ብቻ እያገለገለ ነው፡፡ 2ቱ መከደናቸውም ውሃ ማጠራቀም

 በመጀመሩ ምክንያት ነው፡፡ 

ግድቡ 246 ሜትር በሆነው የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ከደረሠ በኋላ የሚቀጥለውና የእኛም 

ሁለተኛ ፍተሻችን የሆነው ግድቡ የሚይዘውን የውሃ መጠን የተመለከተውና በምህንድስናው 

ቋንቋ / RESERVOIR/ የተባለው ነው፡፡ 
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1870 ሜጋ ዋት የሚያመነጨው ጊቤ III ግድብ 14700 ሚሊዮን ሜትር ኩዩብ ውሃ 

እንዲይዝ ሆኖ የተገነባ ነው፡፡ ይህንንም የሚይዘው 34150 ኪሎ ሜትር ስኩየር ቦታም 

ለዚሁ እንዲሆን ተመቻችቶ እየጠበቀ ነው፡፡ በጥቅሉ ደግሞ ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ስራ 

ሲጀምር የጊቤ III ፕሮጀክት ቅጽር 206 ኪ/ሜ ስኩየር ይሸፍናል ማለት ነው፡፡ 

ሌላውና ከእንደዚህ አይነት ግድብ ጋር ተያይዞ የሚታየው ቴክኖሎጂ /SPILL WAY/ 

የሚባለውና የጐርፍ አደጋን ለማስተንፈስና ለመከላከል የሚጠቅመው ነው፡፡ በጊቤ III 

ሃይል ማመንጫ ግድብም ቢያንስ በ1ዐ አመት አንዴ ጐርፍ ሊያጋጥመው እንደሚችል 

የረጋገጠውን ጥናት መሠረት ያደረገ 10600 ኩዩቢክ ሜትር ውሃ በአንዴ ማስተንፈስና 

መቆጣጠር የሚያስችሉ 7 ማስተንፈሻ እና መቆጣጠሪያዎች ከመጨረሻው ጫፍ አናት ላይ 

ይሠራሉ፡፡ 

ግድቡ ተሠራ ውሃም ተያዘና ማስተንፈሻውም ተሠናዳ፡፡ አሁን ግን ውሃ ሃይል 

ማመንጨት የሚያስችለውን ሃይለኛ ግፊት ሚያገኝበት የሃይል ዋሻ ያስፈልገዋል፡፡ / 

POWER TUNNEL/ ይባላል፡፡ ከግድቡ በግራ በኩል የተሠራ እና በሁለት የተከፈለ 

እያንዳንዳቸው 1.2 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ እና 11 ሜትር ስኩየር ራዲየስ ያላቸው ዋሻዎች 

ተገንብተው አልቀዋል፡፡ በውሃው መግቢያ /inlet/ ገብተን እስከ መውጪያው አፋፍ 

ተጠግተንም በሚገባ አይተናል፡፡ በዚህና ከመሬት በላይ በርካታ መቶ ሜትሮችን 

በሚያካልለው ተራራ ውስጥ ተቦርቡሮ በተሠራው የሃይል ዋሻ /Power tunnel/ ውስጥም 

በርካታ ቴክኖሎጂዎችን እና እቃዎችን በሚገባ ማየትና መድረሻችንንም ለመስፈር 

ችለናል፡፡ 

በግድቡ የተያዘው ውሃ ወደ ግራ ታጥፎ  በፖወር ተነሎች ይገባል፡፡ በመግቢያው በኩል 

እስከተወሠነ ሜትር ርቀት በ11 ሜ ስኩየር የሚሄደው ውሃ ከፊሉ አካባቢ ሲደርስ ለሁለት 

ተከፍሎ ግፊቱ እንዲጨምር በ7 ሜትር ስኩየር ራዲየስ ፓወር ተነል ያልፋል፡፡ ከዚያም 

ወደማንጫው እየተቃረቡ ሲመጡ ሁለቱም   እይንዳንዳቸው በባለ 3.4 ሜትር ስኳየር 

ራዲየስ ባላቸው አምስት ቱቦዎች ይገቡና እያንዳንዳቸው አምስቱን በመምታት አስሩም 

ተርባይኖች በነፍስ ወከፍ  187 ሜጋ ዋት እንዲያመነጩ ያደርጋሉ፡፡ 
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አራተኛውና ዋናው ፍተሻችን ይልቁንም ነፍስን የሚያንቀውና የመጣንበትን አስታውሶ 

እየሄድን ያለንበትን አቅጣጫ የሚያመላክቱ ጉዳዮችን ያየንበት እነዛ 187 ሜጋ ዋት 

በነፍስ ወከፍ የሚያመነጩት ተርባይኖችና ጀነሬተሮች የተተከሉበት የሃይል ቤት 

/POWER HOUSE/ ነው፡፡ 

በምስሉ ከግድቡ በስተግራ ከሃይል ዋሻው /POWER TENNUL/ በስተግርጌ የምታዩት ህንፃ 

የሃይል ቤት /POWER HOUSE/ ይባላል፡፡ ይህ በፊት ለፊት የሚታየው ቤት ወደታች 

በመሬት ውስጥ 46 ሜትር ርዝማኔ ያለው ሲሆን ከሃይል ዋሻው በከፍተኛ ግፊትና ፍጥነት 

እየተወረወረ የሚመጣው ውሃ በተለያዩ ደረጃዎችና ምጣኔም ተከፋፍሎ በሃይል ቤቱ / 

POWER HOUSE / የመጨረሻው ንጣፍ ላይ እያንዳንዳቸው 187 ሜጋ ዋት 

እንዲያመነጩ የተተከሉትን 10 ተርባይኖች የሚመታ እና ወደ ኤሌክትሪክ ሃይል 

የሚቀይርበት ነው፡፡ በዚህ ቤት ሌላም ስራ ይከናወናል፡፡ 15 ነጠላ ደረጃ ያላቸው 

ትራንስፎርመሮች የሚመነጨውን ከባድ 147MVA  ወደ 15 ኪሎ ቮልት ቀይረው 4ዐዐ 

ኪlo ቮልት ሃይል ተሸካሚ ለሆነው የማስተላለፊያ መስመር የሚያቀብሉበት ነው፡፡ 

4ዐዐ ኪሎ ቮልት ሃይል ተሸካሚ የሆነው የማስተላለፊያ መስመር መነሻ ደግሞ ከፓወር 

ሃውሱ አናት ላይ የተገጣጠመ እና ከታች በምስሉ የተመለከተው እና /SWTHYARD/ 

በመባል የሚታወቀው የሃይል ማመጣጠኛና መቀመሪያ ፋብሪካ ነው፡፡ ይህም በሁለት 

መንታ መስመሮች ተዘርግተው በተጠናቀቁትና ወላይታ ሶዶ የሃይል ማከማቻ 

/SUBSTATION/ ወደሚያደርሱት ባለ 4ዐዐ ኪሎ ቮልት ሃይል ተሸካሚ መስመሮች 

የሚያከፋፍል ነው፡፡ 

ከጊቤ III  የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ በስፋት የሚነሳውና ይልቁንም 

መልማታችን በሽታ የሚሆንባቸው የውስጥና የውጭ ሃይሎች ቱማታ ከስነ ምህዳራዊና ስነ 

ህይወታዊ ጉዳዮች ጋር የተያያዘና የመልሶ ማስፈር /RESETELLMENT/ ጉዳይ መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ እነዚህ ኃይሎች ግንባታው በሚከናወንበት ዙሪያ የሚገኙ ማህበረሠቦች ከላይ 

በተመለከተው አግባብ የጊቤ III ትሩፋቶችን እያጣጣሙ ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ፣ ስለ 

እርሱ የተጨነቁ በማስመሠልና በየትኛውም ስራ ላይ ተግዳሮቶች ቢኖሩትም ለሚበልጠው 

ጠቀሜታ የማድረግ መርህን በመጋፋት ስለ አንድ ቢራቢሮ ብዙ ቢያወሩም ዳሩ ፤ 

አካባቢያዊና ስነምህዳራዊ ጉዳዮችን ጨምሮ የመልሶ ማስፈር ስራዎችን የተመለከቱ 
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ስራዎች ከግንባታው መጀመር አስቀድሞም በሳይንሳዊ አግባቦች ተጠንቶ በተግባር ላይ 

መዋሉንም በሚገባ ከቦታው ላይ ደርሠን አይተናል፡፡ 

 

 

 

 

በወላይታና በዳውሮ ዞኖች ተገቢ የሆነ ስነምህዳራዊ እና ስነ ህይወታዊ ጥናቶች ተደርገው 

ተጽእኖአቸው በሚገባ ተገምግሞ ፀረ ኢትዮጵያውያኖቹ ከሚሉት በተቃራኒ መሆኑ 

የተረጋገጠ ሲሆን በውሃ መያዣ ግድቡ  ላይ የሚገኙ ማህበረሠቦችንም በሚገባ የመልሶ 

ማስፈር  ስራ ተከናውኗል፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም በሁለት አቅጣጫ የተዘረጉትና 4ዐዐ ኪሎ ቮልት ተሸክመው ወላይታ 

ሶዶ ሃይል ማከማቻ  ድረስ ከ5ዐ ኪ.ሜትር በላይ የሚጓዙት ሃይል ማስተላለፊያ መስመሮች  

በሚያልፉባቸው መንደሮች የሚገኙ ነዋሪዎችንም መልሶ ማስፈር  መቻሉን ማየት ማመን 

ነውና አይተን አምነናል፡፡ 

ሰለሆነም የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ትሩፋት የሆነው ጊቤ III መልሶ በበዙና ከላይ 

በተመለከቱ ትሩፋቶቹ እያጥለቀለቀን መገኘቱ አስቀድሞን በመግቢያችን እንዳየነው 

የሃገራዊ እድገት መለኪያ መርሆ የምንደርስበትን  እና ያለበትን በሚገባ ተረድተናል፡፡ 

ይህንኑ እያመላከተን ለሚገኘው ጊቤ III የተለያዩ አሉታዊ እና ኢሳይንሳዊ ታፔላዎች 

እየለጠፉበት የሚሳፈጡትም እኛ እየጋለብን እና ሃዲዱን ረግጠን መገኘታችንን በሚገባ 

አይተናልና ግና ጊቤ IV እያልን የመቀጠላችንን ሚስጥራትም በሚገባ አውቀውት 

ለመሠበር የሚያደርጉትን መንፈራገጥና ዝላይ ቢያቆሙ የተሻለ አማራጭ ይሆንላቸዋል፡፡ 

ይህ እንዳለ ሆኖ በመግቢያችን አካባቢ ለመነካካት የሞከርናቸውን ነጥቦች ዘርዝሮ ማየትና 

ሃቁን ማስቀመጥ ለጊቤ 3 ጨምሮ ለሌሎቹም ፕሮጀክቶች ፍጻሜና ለተከታዮቹ ፕሮጀክቶች 

ጉልበት ይሆነናል ፡፡ መንግስት በመግቢያችን አካባቢ  የተጠቀሱትን ችግሮች በመገንዘብ 

የተጠቃሚውን ፍላጐት ለመሸፈን የሚያስችል የኤሌክትሪክ ሀይል ለማመንጨት 
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ከሚያደርገው ርብርብ ጐን ለጐን የተቋሙን የስራ አመራር ለማሻሻል የሚያደርገውን 

ጥረት አጠናክሮ ሊቀጥልበት ስለመገባቱ የሁሉም ዜጋ ጥያቄ ነው፡፡ በዚህ ረገድ ለስራ 

መሪዎቻችን ዘመናዊ የኤሌክትሪክ ሀይል አገልግሎት ስራ አመራር ልምድ 

የሚያስጨብጡና የተቋሙን አሰራር የሚያሻሽሉ በስራው ላይ በቂ ልምድ ያላቸው የውጭ 

ሙያተኞችን ለተወሰኑ አመታት ቀጥሮ ማሰራት መጀመሩ አንድ በጎ እርምጃ መሆኑን ግን 

መካድ አይቻልም፡፡ ከዚሁ ጐን ለጐን ግን ጠቅላይ ሚንስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ 

የመንግስታቸውን አቃም በገለጹባቸው መድረኮች ላይ ሁሉ በተደጋጋሚ ሲናገሩ 

እንደተደመጠው በተቋሙ ሰራተኞችና አንዳንድ የስራ መሪዎች አካባቢ የሚታዩ የተቋሙን 

ተልእኮ ክፉኛ ሊፈታተኑ የሚችሉ አመለካከቶችን አስተካክሎ ታታሪነትን የስራ 

ዲሲፕሊንንና ተጠያቂነትን ለማጠናከር ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ ላይ አሁንም ብዙ የተሄደ 

አይመስለንም፡፡ እነዚህን ርምጃዎች በመውሰድ ተቋሙ አቅሙን አሟጦ በመጠቀም 

ገቢውን በመጨመርና ወጩውን በመቀነስ የኤሌክትሪክ ሀይል አገልግሎትን በማስፋፋት 

ረገድ የሚጠበቅበትን ተልእኮ ሊወጣ የሚችልበት ደረጃ ላይ ማድረስ ጊዜ የማይሰጠውና 

የጀመርናቸውን ፕሮጀክቶች በተያዘው ጊዜ ለማጠናቀቅ ቅድመ ሁኔታ መሆኑ ሊሰመርበት 

ይገባል እንላለን፡፡ 

የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመር በባህሪው ለገበያ ውድድር የተመቸ አይደለም፡፡ አሁን 

ባለንበት የእድገት ደረጃ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ኤሌክትሪክን ማስተላለፍ የሚቻለው በአንድ 

አገራዊ መስመር ወይም ግሪድ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ስራ የገበያ ከፍተት የሚታይበትና 

በመንግስት መሰራት ያለበት ነው፡፡ አንዳንዶች የኤሌክትሪክ ሀይልን ከዋናው ማስተላለፍያ 

መስመር ተቀብሎ ለተጠቃሚያች የማከፋፈል ስራ ለውድድርና ለግል ባለሀብቶች ክፍት 

ሊሆን ይገባል ሲሉ የሚከራከሩ ወገኖችም በሙግታቸው እንደገፉበት መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ይሁንና የኤሌክትሪክ አገልግሎት በአገራችን በሰፊው ባልተዳረሰበት በአሁኑ 

ወቅት በዚህ ስራ ረገድም ከፍተኛ የገበያ ክፍተት መኖሩ አይቀርም፡፡ ስለሆነም 

ኤሌክትሪክ የማስተላለፉና የማሰራጨቱ ስራ በመንግስት እጅ መቆየት ይኖርበታል 

የሚለው አቃም ተገቢና ትክክል ነው፡፡   

በአገራችን ህዝብ እጅግ በተበታተነ ሁኔታ ስለሚኖር ሁሉንም ከተሞች በተለይም የገጠሩን 

አካባቢ ከዋናው መስመር ጋር ማስተሳሰር እጅግ በጣም ከፍተኛ ወጩን የሚጠይቅና 
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ከፍተኛ የሀብት ብክነትን የሚያስከትል መሆኑን የተከራካሪዎቹ አላማ ሌላ ሆኖ እንጂ 

አላጡትም ፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ሁሉም ከተሞችና ገጠሮች የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ 

ካልሆኑ ቀጣይነት ያለው ልማት ሊያረጋግጡና ከማህበራዊ አገልግሎቶች መሆን በሚገባው 

ደረጃ መጠቀም የማይችሉ መሆኑን በሚገባ ይረዱታልና ፡፡   

የኤሌክትሪክ ሀይል አገልግሎትን በአስተማማኝ መልክ ለተጠቃሚው በወቅቱ፣ የግልጽነትና 

ተጠያቂነትን መርህ በተከተለ አኳኋንና በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ ህዝቡ ለቤት ፍጆታ 

የሚያስፈልገውን የኤሌክትሪክ ሀይል እንዲያገኝ፣ ዘመናዊ የኃይል ምንጭ አቅርቦት ደካማ 

በመሆኑ ምክንያት እየተባባሰ የለው የደኖች መጨፍጨፍ ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 

ያደርጋል፡፡ ልማታዊ ባለሀብቱ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ሲያገኝ ሊዳብር ሊጠናከር 

የሚችልበት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑም አያጠያይቅም ፡፡ ጥገኛው የሚሰማራበት የስራ 

መስክ በአብዛኛው እንደዚህ አይነቱን የኤሌክትሪክ ሀይል አቅርቦት የሚጠይቅ አይደለም፡፡ 

ይልቁንም በኤሌክትሪክ ሀይል አቅርቦት ረገድ እጥረት ሲያጋጥምና አገልግሎቱ 

ግልጽነትንና ተጠያቂነትን በሚያረጋግጥ አኳኋን የማይፈፀም ሲሆን ለጥገኝነት የተመቻቸ 

ሁኔታ ለመፍጠር ስለሚያመቸው ነው ከላይ የተመለከተው አይነት ሮሮ ማሰማትን ስራ 

ያደረገው ፡፡ ጥገኝነት እጥረት ባለበት ገበያ ሁሉ ገብቶ፣ ግልጽነት በጠፋበት አካባቢ ሁሉ 

ተወሽቆ ምንም አይነት ልማታዊ አስተዋጽኦ በሌለው አኳኋን ለመክበር መራወጡ 

ስለማይቀር በዚህ ረገድም በትውውቅ በጉቦ ወዘተ የኤሌክትሪክ አገልግሎትን ያለአግባብ 

ቀድሞ ለማግኘት፣ በተጠቀመበት መጠን ሳይከፍል ለመቅረት መራወጡ አይቀርም፡፡ 

ግልጽነትና ተጠያቂነትን በተላበሰ አኳኋን በቂና አስተማማኝ የኤሌክትሪክ ሀይል 

አገልግሎትን ማቅረብ ልማታዊ ባለሀብቱን ከማጠናከር በተጨማሪ የኪራይ ሰብሳቢነት 

አረንቋን ለማድረቅም ይረዳል፡፡ 

የኤሌክትሪክ ሀይል አቅርቦት እንደሌላው የመሰረተ ልማት አገልግሎት ሁሉ የሚፈለግበት 

ዋነኛው ምክንያት፣ ለሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ልማት መሰረታዊ ተፈላጊነት ያለው 

ግብአት በመሆኑ ነው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ አገልግሎቱ በተጨማሪ ከፍተኛ ግምት 

የሚሰጠው የኢንቬስትመንትና የስራ እድልን የሚፈጥር መሆኑም በተመሳሳይ፡፡ 

የኤሌክትሪክ ሀይል በማመንጨት ረገድ የግል ባለሀብቶች፣ የህብረት ስራ ማህበራት ወዘተ 

በሰፊው ሊሳተፉ የማይችሉባቸው ምክንያቶች ከላይ የተዘረዘሩትና ካለንበት ተጨባጭ 
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ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡ ያም ሆኖ ግን የማስተላለፍያና የስርጭት መስመሮችን 

በመዘርጋት፣ ለዚሁ ስራ የሚያስፈልጉትን እቃዎች በማምረት ላይ ወዘተም ሰፊ 

የኢንቬስትመንት እድል መኖሩን ኪራይ ሰብሳቢው ሊሸፋፍን ቢሞክርም ከልማቱ ተጠቃሚ 

ሆነው ዜጎች ልናሰምርበት የሚገባው የልማታዊ መንግስቱ ትሩፋት ነው፡፡ እነዚህ ስራዎች 

በሚካሄዱበት ወቅትና ግንባታው ተጠናቆ አገልግሎቱ በሚሰጥበት ወቅት ሰፊ የስራ እድል 

የሚፈጥር መሆኑንም በተመሳሳይ፡፡   

የአገራችን ባለሀብቶች ባላቸው ውሱን አቅም ምክንያት የኤሌክትሪክ ሀይል በማመንጨት 

ረገድ ትርጉም ያለው ሚና አልተጫወቱም፡፡ በተለይም በዋናው መስመር ሊገለገሉ 

በማይችሉ ትንንሽ ከተሞችና ገጠሮች የግል ባለሀብቱ አገልግሎቱን በመስጠት ረገድ 

በሰፊው እንዲሳተፍ ሁኔታዎችን ማመቻቸትና ማበረታታት ከመንግስት የሚጠበቅ ቀጣይ 

ስራ መሆኑንም ማስመር   ያስፈልጋል፡፡ የማስተላለፍያና የስርጭት መስመሮች 

በመዘርጋት ረገድ ዋናዎቹ ተዋንያን የውጭ ኩባንያዎችና ኮርፖሬሽኑ ናቸው፡፡ ለምን ቢሉ 

በዚህ ረገድ ስራውን ሊሰሩ የሚችሉ የአገር ውስጥ ተቋራጮች ሲዳብሩ ስራውን በፍጥነትና 

በተሻለ ወጪ ለመስራት ከማገዙም ባሻገር ተጨማሪ የስራና የኢንቬስትመንት እድልን 

ይፈጥራሉና ነው፡፡ መንግስት እንደዚህ አይነቶቹ ተቋራጮች እንዲፈጠሩና እንዲጠናከሩ 

ትኩረት ሰጥቶ  ከተንቀሳቀሰ የኤሌክትሪክ ሀይል በማመንጨትና በማሰራጨት ረገድ 

ተፈላጊ ከሆኑት ቁሳቁሶች ቀላል ግምት የማይሰጣቸው በአገር ውስጥ መመረት የሚችሉ 

ናቸውና  እነዚህን ከውጭ ከማስመጣት ይልቅ በአገር ውስጥ የሚመረቱበትን ሁኔታ 

ማመቻቸት ስለተያያዝነው ልማት የግድ መሆኑን በመጠቆም  የለልማታዊ መንግስቱ 

ትሩፋት የሆነውን እና ማሳያ የሆነንን ጊቤ III ትርክት እናብቃ ፡፡     

 


