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መዋዕለ ዜና ዓቢይ ዘኢትዮጵያ ከተረ ህዳሴ 
 

“ግድቡ ለኢትዮጵያውያን 6ኛው የስሜት ህዋስ ሆኗል”  
 

  ስሜነህ ባ. 
 

ከጥንታዊት ኢትዮጵያ ተነስተን ወደዘመነ ስልጣኔ እስካመራንበት ያሉት ወቅቶችና 

ታሪካችን ቀደም ብሎ በነበሩ ነገስታቶችና ሊቃውንቶች ይቀመር የነበረው በየዕለቱና 

በየጊዜው የሚኖሩ ሁነቶችንና ሃገራዊ የሆኑ አጀንዳዎችን በመዘገብና በማስቀመጥ እንደነበር 

የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ፤ ይህንኑም ሂደትና ሁነት አባቶች ዜና መዋዕል ይሉታል። 

የአብዛኞቹ ታሪኮቻችንና ወደስልጣኔ ያደረግናቸው ትንቅንቆች ሁሉ ዛሬ የያዙትን ቅርጽ 

እንዲይዙና በታሪክ ድርሳናት መልክ ለአዲሱ ትውልድ እንዲበቁ የተረጉት አባቶቻችን 

በዜና መዋዕል (የእለት ውሎ) መልክ ከትበው ባስቀመጧቸው መረጃዎች አማካኝነት 

እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል።  

 

“እኛው መሃንዲስ፣ እኛው ግንበኛ እና እኛው የገንዘብ ምንጭ” ሆነን የዛሬ 2 ዓመት 

በታላቁና በባለራዕዩ መሪ የጀመርነው ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግደብ ለብዙዎቻችን ሩቅና 

የለት የለት እንቅስቃሴውን በተመለከተ መረጃ ማግኘት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይህ 

ጉዳይ ከእያንዳንዳችን ህይወት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው ይሰማኛል።  

 

ይህንን ለማለት ያስቻለኝም እራሴን መነሻ በማድረግ ነው። ይኸውም  እንደጋዜጠኛ እና 

ለመረጃ እንዳለኝ ቅርበት ስለግድቡና ግንባታው ከየመገናኛ ብዙሃኑም ሆነ ከሚሰጡ 

ጋዜጣዊ መግለጫዎች ሳገኛቸው የነበሩ መረጃዎች ሁሉ የገቡኝ መስሎኝ ግን ሳይገቡኝ 

በአይምሮዬ ተከማችተው በመክረማቸው ነው። 

 

ስለሆነም እድሉን አግኝቼ ለሁለት ቀናትና ሌት በግንባታው ስፍራ ተገኝቼ ያደረኩት 

ጉብኝት ያልገቡኝን ጉዳዮች ሁሉ ግልጽ ያደረገልኝ፤በርግጥም ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 

ግድብ የኢትዮጵያውያን መለያ (ባንዲራ) እና የኢትዮጵያውያን ስድስተኛው የስሜት ህዋስ 

መሆኑን ያረጋገጥኩበት  ጊዜ በመሆኑ  መዋዕለ ዜና እንዲሉ  አበው የታላቁን የኢትዮጰያ 

የህዳሴ ግድብ ከጅማሮው አንስቶ ወደፊትም የሚቀጥል እንደሆነ የሚጠበቅ የሌትና የቀን 

ውሎ በገባኝና ሳይንሳዊ ባልሆነ ነገር ግን ግልጽ በሆነና ቀለል ባለ መንገድ ከተሳካልኝ 

እነሆ ለመተረክ እሞክራለሁ። 
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መጋቢት 24/2003 ዓ.ም ታሪካዊና ለኢትዮጵያውያን ህልም ወደ ተግባር የተለወጠባት 

እለት ነች። ይኸውም ለበርካታ ዘመናት ሲነገርለትና ሲተረትለት የነበረው ታላቁ የአባይ 

ወንዝ ትሩፋቱን ለሃገሩ ልጆች  ጀባ ይል ዘንድ የተደፈረበትና በባለራዕዩ መሪያችን አባይን 

ለልማት  መሰረት የተጣለበት ቀን ነው። 

 

ያለፉ መንግስታት ስለአባይ ሲያሰሉና ሲያንሰላስሉ እንደነበር የሚያወሱ የታሪክ ድርሳናት 

እንደሚተርኩት ከሆነ በአባይ ወንዝ ላይ ኢትዮጵያ ባለቤት የመሆኗን ያህል ምንም 

ተጠቃሚ አይደለችም። የቀደሞዎቹ የኢትዮጵያ መሪዎች  አገሪቱ በተደጋጋሚ  በድርቅ 

ስትመታ ያላትን የተፈጥሮ ሃብት ለመጠቀምና ህዝቡን ከረሃብ አለንጋ  ለማዳን የዘየዱት 

መላ ከጥናት ያላለፈ እና የሚወስዱት እርምጃም የፈሪ ዱላ አይነትና ስሜት(ወኔ) አልባ 

ነበር ማለት ይቻላል። 

 

ስለሆነም “የአባይን ልጅ ውሃ ጠማው” ከሚለው ተረት አንስቶ “አባይ ስም ነው እንጂ ምን 

ጠቅሟል ለአገሩ” እስከሚሉትና "ዓባይ የበረሃ ሲሳይ" እስከሚሉት ቁጭት አዘል ዜማዎችንና 

ትርክቶችን ስንቀባበለው ኖረናል። 

 

ኢህአዴግ የመንግስትን ስልጣን ከተቆጣጠረ በኋላ ከለት እለት የሚያደርጋቸው ልማታዊ 

ተጋድሎዎች እየተሳኩ መምጣታቸውና በየደረጃው የሚገኘው ህዝብም የልማቱ ቀጥተኛ 

ተጠቃሚ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ልማታዊ አስተሳሰብ በመላው ህዝብ ዘንድ መስረፅ ጀመረ። 

ለአንድ አገር ልማት ወሳኝ የሆነው ነገር የሃይል አቅርቦት ነው። 

እየጨመረ የመጣው የህዝብ የመልማት ፍላጎት አገሪቱ ካላት የሃይል ከአቅርቦት ጋር 

የሚመጣጠን ባለመሆኑ መንግስት ይህን ችግር ለመቀረፍ ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ 

ጀመረ።  

 

በየትኛወም ሃገር ተካሂዶና ተሳክቶ በማይታወቅ ደረጃ ኢትዮጵያ ተከታታይ የሆኑ ሃይል 

አመንጭ ሜጋ ፕሮጀክቶችን በማከናወን ታሪካዊ ሃገር ለመሆን በቃች። ግንባታዎቹ 

ባስገኙት ውጤት የተስፋፋው ኢንቨስትመንት ከግብርና ወደኢንዱስትሪ የሚደረገውን 

ሽግግር ያፋጠነ በመሆኑ ተጨማሪ የሃይል ግንባታዎች አስፈላጊ መሆናቸው ያላጠራጠረው 

ገዢ ስርዓት በታላቁ መሪ አማካኝነት ሳይደፈር ለዘመናት የቆየውን አባይ እነሆ መጋቢት 

24/2003 ህዝብን በማስተባበር ለማልማት መሰረት ተጣለ። 
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አሁን አባይ ከተደፈረ 2ኛ ዓመቱን ከሚደፍንበት ዋዜማ ላይ የሚገኝ ሲሆን ህዝቡ 

የመሰረተ ድንጋዩ ከተጣለበት ደቂቃ አንስቶ ስለ አባይ ከገንዘብ መዋጮም በላይ ህይወቱን 

ሊሰዋ ቃል እንደገባው ሁሉ ቃሉንም በተግባር እያረጋገጠ እና እያደሰ ይገኛል። በሌላ 

መልኩ  በተፈጠረው ምቹ የልማትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተጠቅመው በፖለቲካውም ሆነ 

በሁሉም ዘርፍ መሳተፍ ይገባቸው እንደነበር የሚጠበቁ ጥቂት ጽንፈኛ ሃይሎች  

የፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት በማሰብ የበሉበትን ወጪት ሲረግጡና የጠቡትን ጡት ሲነክሱ 

ተስተውሏል። አንዳንዶቹ ደግሞ የጽንፈኝነት ጫፍ ላይ ደርሰው ግድቡ በተግባር የሌለና 

ለፕሮፓጋንዳ ትርፍ የዋለ ቅዠት ነው እስከማለት መድረሳቸው አይረሳም። 

 

በዚህና በመሳሰሉት የውጭና የውስጥ ውዥንብሮች ውስጥ ሆኖም መላው ኢትዮጵያዊ 

ስለአባይ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በአይነት ወይም በንብረት ይህ ሁሉ የሌለው ደግሞ 

በመልካም ምኞትና ፀሎት የድርሻውን እና ብሄራዊ ሃላፊነቱን ተወጥቷል፤   በመወጣትም 

ላይ ይገኛል። 

 

እነሆ ከህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ጽ/ቤት የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው የመሰረት ድንጋዩ 

ከተጣለ እለት አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ በርካታ ኢትዮጵያዊያን የግንባታውን ሂደት በስራው 

ቦታ ላይ ተገኝተው የጎበኙ ሲሆን በየጊዜው ያሉትን ለውጦችና ተጨባጭ መረጃዎች 

በሚዲያ አማካኝነት አሰሪ የሆነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ኮርፖሬሽን ባለቤቱ 

ለሆነው ህዝብ ሲያሳውቅ ከርሟል። 

 

 

 

 

እኔና ከእኔጋር የሚየሚገኘው ልኡካን ደግሞ በ2ኛ ዓመቱ ዋዜማ ላይ ወደ ህዳሴው ግድብ 

በመሄዳችን ማለትም ግድቡ ለግንባታ ከተያዘለት ጊዜ አንፃር ወደገሚሱ እየተጠጋ 

በመገኘቱ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ማየታችን እሙን ነው።  

 

ወደታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለመጓዝ ከአዲስ አበባ የሚነሳ ሁለት አማራጭ 

መንገዶችን መጠቀም ይችላል። በጎጃም መስመር እና በነቀምቴ አሶሳ፤ ይህም ማለት 

ከአዲስ አበባ በጎጃም በር  750 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ሲገኝ፤ ከአዲስ አበባ በነቀምቴ አሶሳ 

ደግሞ 850 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛል። ከረጅም ጉዞ ብኋላ የህዳሴው ግድብ የግንባታ ስፍራ 

የደረስነው ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው ። የመግቢያ ኬላውን ተሻግረን አለፍ 
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እንዳልን ተመልሰን አዲስ አበባ የገባን እስኪመስለንና ያለንበትን እስክንጠራጠር ድረስ 

አንዳች የገዘፈ ከተማ በመብራት አሸብርቆ ተመለከትን። ሆኖም ግን ወደውስጥ በዘለቅን 

ቁጥር የህዳሴው ግድብ የግንባታ ስፍራ መሆኑን ተገነዘብን። ከህዳሴው ግድብ መገንጠያ 

ጀምሮ 27 ኪሎ ሜትር ከጎን ከጎናችን በመጓዝ ላይ የነበረው አባይ ተሰናብቶን ወደፊት 

ሲያመራ እኛ ደግሞ ወደማረፊያችን አቀናን።    

 

በህዳሴው ግድብ የግንባታ ስፍራ ሰአት በአበሻ ቀጠሮ አይተረጎምም (አንባቢዎቼ መቸም 

አበሻ የሰዓት አጠባበቅ ላይ ችግር አለበት ለማለት ፈልጌ እንጂ ሌላ ትርጉም 

እንዳይሰጥብኝ) ፤ በህዳሴው ግድብ ሰራተኞች ዘንድ አንዲትም ደቂቃ ብትሆን ዋጋ አላት። 

 

አሁን የምንገኝበት ቦታ  ከግድቡ ግርጌ (RIGHT BANK)  አስሩ ማመነጫዎች 

በሚገነቡበት ስፍራ ላይ ነው፤ በራስጌው (LEFT BANK)ወይም ከወንዙ ማዶ 6 ሃይል 

ማመንጫዎች እያንዳንዳቸው 375 ሜጋ ዋት ማመንጨት የሚችሉ ተርባይኖች 

የሚተከሉበት እንደሆነ የገለጹልን ኢንጅነር ስመኘው እንደተናገሩት ግንባታው የመላው 

ኢዮጵያውያን ነፍስና ስጋ  ነው፣ አስተሳሰባችንንም ለውጧል፡፡ አሁን ያለው ተማሪና 

አስተማሪ ሲማሩና ሲያስተምሩ ትልቅ ሀገር እንደሚረከቡ እና ትልቅ ሀገር እንደሚያስረክቡ 

እያሰቡ ነው፡፡ 

 

መጋቢት 24/2003 ልክ እንደ አድዋ በዓልና ሌሎችም ብሄራዊ በአላቶቻችን ሁሉ እራሱን 

የቻለ ትዝታ ጥሎ ያለፈና ወደፊትም እየታወሰ የሚቀጥል፤ በታላቁና ሁሌም በማይረሱት 

መሪ የልማት የጦር አውድማ ላይ የተፈጠረ ጀግንነት መሆኑን ለልዑኩ የተናገሩት እንጂነር 

ስመኘው የግድቡን ጠቀሜታ በተመለከተ ኢንቨስትመንቱ የሚጠይቀውን ሃይል ለሟሟላትና 

የፍላጎትና የአቅርቦት ጉዳይን ለማመጣጠን መሆኑን ከሁሉ በላይ ደግሞ ለተፋሰሱ አገራትና 

ለሌሎችም ጎረቤት ሃገራት መረጋጋት የሚፈጥር ነው ሲሉ   አብራርተውልናል፡፡ 

 

እኛ በተገኘንበት ሰዓት እንኳ ከግንባታው ስፍራ ከ1200 በላይ የግንባታ ማሽነሪዎችና 

ከ5000 በላይ ሰራተኞች ስለመኖራቸው ጨምረው የነገሩን ኢንጅነር ስመኘው ከአካባቢ 

ጥበቃ አንፃርም ለነዋሪው የበለጠ ምቾት እንዲሰጥ ተደርጎ የተጠና ከመሆኑም በላይ 

ለታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ባልተናነሰ መልኩ ጥቅም እንደሚሰጥ ሆኖ 

አለማቀፍ ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ እየተሰራ ያለና የታላቅነታችን መገለጫ የሆነ ግድብ 

እንደሆነ ከተለያዩ መገለጫዎች ጋር በማዛመድ ነግረውናል፡፡    
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አሁን ደግሞ አባይ ኢትዮጵያን ለቆ ከመውጣቱ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘውና 

የግድቡ ግርጌ ማሰሪያ ከሆነው 500 ሜትር ከባህር ወለል በላይ ከሚደርሰው የተራራ ጫፍ 

ላይ ተገኝተናል፡፡ ወደታች አዘቅዝቀን ስናይ ከ60 በመቶ በላይ የሚሆነው የግድቡን 

ስፍራና የስራ እንቅስቃሴ በጥሩ ሁኔታ ለመመልከት አስችሎናል፡፡ 

 

የግድቡን ቅርጽና መልክ በትክክል ለመረዳት ከሚያስችለን ከዚህ ስፍራ ላይ ቆመን 

ከግድቡ ወደኋላ ውሃው የሚተኛበትን 240 ኪሎ ሜትር የሚረዝምና በዚያ ሸለቆማ ስፍራ 

የጣና ሃይቅን እጥፍ ወሃ መያዝ እንደሚችል በአይምሮአችን እንድንስለው ረድቶናል። 

ይኸውም ውሃው የሚተኛበት ሰፊ ስፍራ በአይናችን እያየን ካለነው መልክአምድራዊ 

አቀማመጥ አንፃር ምን ያህል ለአሳ እርባታ፣ ለጀልባ ትራንስፖርት እንዲህም  የቱሪዝም 

አገልግሎት ሊውል እንደሚችል መገመት ይቻላል፡፡ 

 

የግድቡ ማሰሪያ የተራራ ጫፍ የሚገኘው ጉባ ወረዳ ላይ ሲሆን የራስጌው ማሰሪያ የተራራ 

ጫፍ መገኛ ደግሞ ሲርባባ ወረዳ እንደሆነ አስጎብኚያችን የነገሩን ሲሆን ቁልቁል ወንዙ 

ላይ ተዘርግቶ ስለምናየው ድልድይ ሲገልጹልን፣ ይህ ድልድይ ከመገንባቱ በፊት ከወንዙ 

ማዶ  እቃ ለማጓጓዝና ሰራተኛ ለማመላለስ 80 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ መጓዝ የሚጠይቅ 

የነበረ ሲሆን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ይህን የመሰለ ድልድይ በመገንባት ለስራው ምቹ 

ሁኔታን መፈጠሩን  አብራርተውልናል፡፡  

 

ካለንበት ቦታ ቁልቁል ስንመለከት ለግድቡ መሰረት የሚሆን ኮንክሪት ማምረቻ፣ የአርማታ 

ድንጋዮችን ጥራት መፈተሻ እና የአርማታውን ደረጃ መቆጣጠሪያ እንዲሁም የአርማታ 

ማቀዝቀዣ በረዶ ማምረቻዎች ስለመሆናቸው ተነገረን፡፡ በዚህ ስፍራ የሚገኘውና ከባዱን 

ሃላፊነት የተሸከመው ደግሞ የላብራቶሪው ክፍል ነው ።ይህ ክፍል ጥራት ማረጋገጫ ሲሆን፣ 

የኮንክሪት ድንጋዮች ጥራት  ውጭ ድረስ ተመርምረው የሚመጡበትን አቅጣጫም 

የሚከተል እንደሆነ ተነግሮናል፡፡ ከዚያም በሁለቱም አቅጣጫዎች (በራስጌና ግርጌ) 

ከሚገኙት አርማታ ማምራቻዎች የሚወጣው ደረጃውን የጠበቀ የአርማታ ኮንክሪት 

በበረዶው አማካኝነት እየቀዘቀዘ     ከማምረቻው ጀምሮ ቀደም ብዬ በጠቀስኩላችሁ 

ድልድይ አቋርጦ በሚያልፈው (Convair belt) ጋሪ አማካኝነት ተጓጉዞ የሚፈለገው ቦታ 

ላይ ይደርሳል፡፡ 

  

በእነዚህ የኮንክሪት ማምረቻ ጣቢያዎች ተገጥግጠው  የሚገኙትና ጎተራ ይመስላሉ 

ያልኳችሁ የቆሙ ነገሮች ስያሜያቸው Cilo እንደሚባልና Rcc የተባለውን ምርት በሰዓት 
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400 ኪዩቢክ ሜትር  ክሬሸር የተባለውን የድንጋይ ምርት ደግሞ በሰዓት 2000 ቶን 

ያመርታሉ፡፡ እዛው የግርጌው ወይም Right bank  በሚባለው የግድቡ ማሰሪያ ጫፍ 

ከሆነው ተራራ ላይ ሆነን 6 ሰዓት ሆነ፡፡ ከግንባታው ስፍራ የአደጋ ምልክትና ድምጽ 

የሚሰጡ አምቡላንሶች ጩኸታቸውን ሲያሰሙና ወዲያ ወዲህ  ሲራወጡ ቁልቁል 

ተመለከትን ፡፡ 

 

ምን እንደሆኑና ምን እየሰሩ ስለመሆኑ ጥያቄ እስክናቀርብ አስጎብኚያችን ኢንጅነር 

ስመኘው አልጠበቁም። መሰረቱ ከሚኖርበት አካባቢ ያሉ ትልልቅ ቋጥኞች ለማሽኖች 

አስቸጋሪ በመሆናቸው እነዚህን ለመፈረካከስ የድማሚት ቴክኖሎጅን ስራ ላይ ስለማዋላቸው 

እና ለዚህም የሚሆኑ በዘርፉ አንቱ የተባሉ መሃንዲሶች ስለመኖራቸው ከነገሩን በኋላ ከ20 

እና 30 ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ድማሚት እንደሚፈነዳ ለዚህም ጥንቃቄ ሲባል 

በአካባቢው የሚገኙ ሰራተኞች ስፍራቸውን እንዲለቁና የድንጋጤ ስሜት እንዳይሰማቸው 

ለማስታወስ የሚደረግ የጥሪ ድምጽ መሆኑን አወጉን፡፡ 

  

እንዳሉትም ካወጉን  20 ደቂቃ አካባቢ በሁለት ቦታዎች ላይ ከባድ ፍንዳታና ከፍተኛ 

አቧራ ተነሳ፡፡ ከዚያም አቧራው በአምስት ደቂቃ ውስጥ ከጠራ በኋላ አሁንም የአምቡላንስ 

ድምፆች አስተጋቡ። በስራ ላይ የነበሩ መኪኖችም በትራፊክ መብራት እና በትራፊክ 

ተቆጣጣሪዎች ተይዘው ባሉበት ተደርድረው ቆመዋል፡፡     ሁሉ ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ 

መንገዱና አካባቢው ለስራ ክፍት ሆነ ።እኛም ከነበርንበት የግርጌ ጫፍ ወደራስጌ ጉዞ 

ጀመርን። በፍንዳታው ሰዓት በአራቱም አቅጣጫዎች መኪናዎች ተሰልፈው ኖሮ መንገዱ 

በትራፊክ ተጨናንቋል፡፡ የደነቀን  ደግሞ የትራፊክ ተቆጣጣሪ መኖሩ ሲገረመኝ 

አሽከርካሪያችን ቅጣት እንዳለና ከተማ ውስጥ ያለው የትራፊክ ስርዓት በሙሉ በግንባታው 

ስፍራ ስለመኖሩ ሲያጫውተን በአግራሞት ተሞላን። 

 

ትራፊክ መብራቱን እንዳለፍን ትልቅ የውሃ ገንዳ ተመለከትን። የግንባታ ስፍራው  

የመጠጥ ውሃ አቅርቦት በአግባቡ የሚያስተላልፉ የቧንቧ መስመሮች አሉት። ይሄኔም ማታ 

እንደዛ ተንቦግቡጎ ያየሁት መብራትና ያ ሁሉ ማሽን የሚንቀሳቀስበት የኤሌክትሪክ ሃይል 

ከየት እንደሆነ መጠየቅ እንደነበረብኝ ትዝ አለኝ፡፡ በግቢው ያየኋቸው ትልልቅ ሃይል 

ማስተላለፊያ መስመሮች ከየትም ሳይሆን የሚነሱት እዛው ከግቢው ውስጥ ለግንባታው 

ሲባል ከተተከሉትና ከ40 ሜጋ ዋት በላይ ማመንጨት ከሚችሉት አስር ጀነሬተሮች መሆኑ 

ተነገረኝ፤ አየሁትም፡፡ ይህ እየደነቀኝ ወደ ራስጌው ስፍራ ሳመራ ሌላም ነገር 

ተመለከትኩ።የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን፡፡ ሰራተኛው ወደ ሁለት መቶ ኪሎ ሜትሮችን 
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ተጉዞ የባንክ አገልግሎት ያገኝ የነበረው በለስ ከተማ ላይ ከመሆኑ አንፃር ለቤተሰቡና 

ለራሱም የሚሆኑ ገንዘቦችን እንደልቡ ያስተላልፍና በቁጠባ ይጠቀም ዘንድ የኢትዮጵያ 

ንግድ ባንክ ያደረገው አስተዋጽኦ የሚበረታታና ሊያስመሰግነው የሚገባ ነው፡፡ የፖስታ 

ቤትና ወደ ግድቡ የሚጓጓዙ እቃዎች በየጉሙሩክ ጣቢያው እንዳይንገላቱ የጉምሩክ 

ጣቢያም ከዚያው ከግንባታው ስፍራ እየተገነባ ተመለከትን፡፡ 

 

አሁን በተመሳሳይ የግድቡን የራስጌ ጫፍ Left bankን ነክተን የግርጌውን አይነት 

ተመሳሳይ ምልከታ ካደረግን ኋላ  አብረውን ከነበሩት  ግለሰቦች መካከል አንዳንድ 

አስተያየቶችን መስጠት ጀመሩ። የመጀመሪያው አስተያየት ሰጪ፣ “ከዛሬ ጀምሮ የገዛነው 

ቦንድ ምንም ማለት እንዳልሆነ ተረድተናል። ብዙ ሃላፊነትም እንደሚጠብቀን አውቀናል፣ 

ላላወቁትም እናሳውቃለን” አሉ።  

 

ሁለተኛው አስያየት ሰጪ ቀጠሉ፣ “አገር የሚያድገው በመሪዎች ጉልበት ነው፣ በታላላቅ 

ልጆቿ ነው፡፡ መለስ የበፊቱን ታሪክ  ላውራ አላለም ታላቅ ታሪክ ልስራ አለ እንጂ፤ (እንባ 

እየተናነቃቸው ነው) ስምን መልአክ ያወጣዋል እንዲሉ ጠቅላይ ሚንስትሩ ቢያልፉም 

እንደነ ኢንጅነር ስመኘውን የመሳሰሉ በርካታ ምርጥ የሃገር ልጆችንና ባለሙያዎችን 

አፍርተዋል፣አብቅተዋል”አሉና ጨረሱ፡፡ ሌላኛውም  አሰለሱ: “ኢትዮጵያ ሁለት አይነት 

አቅም መገንባቷን የህዳሴው ግድብ በተጨባጭ አረጋግጦልኛል፡፡ የሰው ሃይልና የቴክኖሎጂ 

(ማሽነሪ) አቅም፣” በማለት አስተያየታቸውን ቋጩ።  

 

እኛ ወደ ምሳ ሰራተኛው ደግሞ ከምሳ መልስ ወደ ሳይት በመምጣት ላይ ነው። አሁን ጉድ 

አልኩኝ፡፡ በርግጥ ከ5ሽህ በላይ ሰራተኛ በዚያ ስፍራ ስለመኖሩ ተነግሮናል፡፡ ሆኖም 

ከሳይቱ ስፋትና ወጣ ገባ መሆን አንፃር የሰራተኛውን ብዛት በትክክል ለማየት አስቸጋሪ 

ነበር፡፡ አሁን ግን በትክክል የሰራተኛውን ብዛት አየሁት። የትራፊክ መብራቱ ጋር ስንደርስ 

በአራቱም አቅጣጫዎች የሰራተኛ ሰርቪስ አውቶብሶች በረድፍ ተሰልፈዋል።  ሁሉም 

ውስጣቸው ሙሉ ነው። ከምሳ መልስ ሰራተኛውን እያደረሱ ነው። ያለማጋነን የአንበሳ 

አውቶብሶች መነሻ ጣቢያዎቻቸው ላይ ሆነው ሳይሆን ከማደሪያ ስፍራቸው ተከማችተው 

ጠዋት ሲነሱ በሚኖረው ዓይነት ለአይን በሚታክት  ሰልፍ ተሰድረው የነበሩት አውቶብሶች 

በተለያየ አቅጣጫ  ወደሸለቆዎቹ ተበታተኑና ከአይናችን ጠፉ፡፡ 

 

በተያዘልን ሰዓት መሰረት የምሽት ስራዎችን ለመመልከት እና ያላየናቸውን ስፍራዎች 

ለመጎብኘት ልክ 10 ሰዓት ተገናኘን። እስከ መቶ ሃያ ሜትር ጥልቀት እየተቆፈረ የከርሰ 
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ምድር ጥናት ከሚካሄድበት ጀምሮ አስገራሚ እስከሆኑት የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች 

ከተመለከትን በኋላ ቀን ከታደምንበት ዋናው የግድቡ ስፍራ ምሽት ሁለት ሰዓት እንደገና 

ገባን፡፡ 

 

ቀን የተመለከትነው የስራ መዋከብ ማታ ደግሞ ከአየሩ በረድ ማለት ጋር በተያያዘ 

ይመስላል የበለጠ ሆኖ አገኘነው። ከቀን ይልቅ በሳይት ላይ የሚገኘው ሰራተኛ እና ማሽነሪ 

በቁጥር ጨምሮ ወዲያ ወዲህ ይራወጣል፡፡ ከሰዓት ተቆጣጣሪ ሰራተኞች ጀምሮ 

ባለሙያውንና  የማሽነሪዎቹን የስራ ቦታ የሚያመጣጥን እና የሚያደላድል ሃይል ከሬዲዮ 

መገናኛው ጋር በተጠንቀቅ አለ፡፡ ማሽነሪ ከበዛበት ቦታ ለሥራ ወደሚፈለግበት ሌላ ቦታ 

ይጠራል። አንድም ማሽን ለሰከንድ ያለስራ አይቆምም፡፡ የማታ ተረኛ ከቀኑ ተረኛ ማሽን 

የሚረከበው ሞተር ሳይጠፋ ነው፡፡ ቀን አንድ ላይ ተከማችተው ያየኋቸውና በቅጽበት 

የገቡበት የጠፉኝ ሰርቪሶች  የትቦታ ሄደው እንደነበር  የምሽቱ መብራት አሁን 

እንድንመለከት እረዳን ። የሸሎቆው ጓዳ ጎድጓዳ ላይ ሁሉ ስራ እየተሰራ መሆኑን የማታ 

መብራቶች ከርቀት አሳዩን። በቃ የህዳሴው ግድብ የግንባታ ስራ የሁልጊዜም ውሎ 

እንደዚህ መሆኑን በሚገባ ተገነዘብን፡፡ለዚህም ነው መዋእለ ዜና አብይ ዘኢትዮጵያ ከተረ 

ህዳሴ ስል ለወጌ ርእስ የሰጠሁት።   

  

የስልክ፣ የኢንተርኔት አገልግሎትና የቴሌቭዥን ስርጭት  ያለምንም እንከን በዚያ ስፍራ 

ያገኛሉ፡፡ ይህን የሚከታተሉና የሚያቀላጥፉ የቴሌ ባለሙያዎችና ቴክኒሻኖች ከሥራ 

መሳሪያዎቻቸው ጋር በህዳሴው ግድብ መንደር ከትመው ተመልክተናል፡፡ 

 

246 ኪሎ ሜትር ከግድቡ ወደኋላ የሚተኛው ውሃ ለአሳ እርባታና ለቱሪዝም የሚኖረው 

አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነም ተረድተናል፡፡ ምን ይህ ብቻ ውሃው ከሚተኛበት ቦታ ላይ 

የሚነሳው ቁጥቋጦ ይቀዘንና ለእንፋሎት ሃይል ማመንጫ እንደሚውልም ተገልጾልናል። 

የሚተኛው ውሃ በታንኳ የአካባቢውን ወረዳዎች በማገናኘትም የራሱን አስተዋጽኦ 

ያበረክታል። ይህን ያህል የተስተካከለ ስነ ምህዳር በአካባቢው ከመፍጠሩም በላይ አካባቢው 

የቴክኖሎጂ ፓርኮችና የውሃ ጥናት የሚካሄድበት ማዕከል ይሆናል ተብሎም ትልቅ ተስፋ 

ተሰንቋል፡፡ 

 

ሌላው የሚፈጠረው ሃይቅ አስገራሚ ነገር የእንስሳት ሪፊውጂስ እንዲፈጠር ማድረጉ ነው። 

ውሃው በሚተኛበት መሬት ላይ ከሚፈጠሩት ደሴቶች ጋር ተጨምሮ ምን ያህል ድንቅና 

ውብ አካባቢ ሊፈጥር እንደሚችል ከወዲሁ መገመት ይቻላል፡፡ በአለማችን በተከታታይ 
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ትልልቅ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያዎች የገነባ አለመኖሩን ስናስታውስ ደግሞ 

ልምዱንና ስራውን ኢትዮጵያውያኑ ምን ያህል እያወቁትና ጠቃሚ የቴክኖሎጂ ክህሎት 

እያጎለበቱ እንደሆነ እንገነዘባለን፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ነው አገራችን የሃይል ቋት (Power 

Pub) መሆኗን ዓለም እየመሰከረ ያለው፡፡ 

 

ከአንድ ዓመት ተኩል በኋላ የሰራተኛው ቁጥር ከ12 እስከ 13 ሺህ እንደሚሆን ስንሰማ  

በርግጥም አገር የሚያድገው በመሪዎች ጉልበትና በታላላቅ ልጆቿ አቅም ነው ብለናል፡፡ 

ይህ ደግሞ የታላቁ መሪ አደራ ነው፡፡ እኛም ህዳሴውን ልናሳካ ለራሳችን ቃልኪዳናችንን 

አድሰናል፡፡ እንደ ስድስተኛ የስሜት ህዋሳችን የምናየው ፕሮጄክት በመሆኑም ለግድቡ 

በስኬት መጠናቀቅ ወደ ኋላ የምንለው አንዳችም የእውቀት፣የገንዘብ፣ የማቴሪያል፣ 

የሞራልም ሆነ የሃሳብና የጉልበት አቅም መኖር የለበትም የሚል ከፍተኛ መነሳሳትን 

ፈጥሮብናል፡፡  

 

                

 

 

 

 

  

 


