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“መክዳት ይቻላል ወይ ?” 

ስሜነህ 11-23-16 

ከኢትዮ ሱዳን ድንበር ከ20 እስከ 40 ኪሎ ሜትር ባለ ርቀት ላይ እየተገነባ ከሚገኘው 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 5ኛ የሆነውን ጉብኝታችንን ከሰሞኑ አደረግን። ዙሪያ 

ገባው ዛሬም ከፍተኛ በሆነ መለወጥ ላይ ሆኖ ጠብቆናል። አምና በዚህ ሰዐት ከነበረበትም  

በጣሙን ጎርምሷል። በሚቀጥለው ዙር ደግሞ ጎልምሶ እንደሚጠብቀን በማያጠራጥር 

የግንባታ ሂደት ላይ መገኘቱን አይተናል። 

ሁሉም አሻራውን ለማሳረፍ የሚረባረብበት ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ  ኢትዮጵያን 

በክፍለ አህጉሩ የታዳሽ ኃይል ማዕከል ሊያደርጋት ከአፋፉ ደርሷል፡፡ አረንጓዴ ኢኮኖሚን 

ለመገንባት የነደፈችውን ዕቅድ ለማሳካትም ድርሻው የጎላ መሆኑ እሙን ነው፡፡ አገራዊ 

የቁጠባ ባህልን ለማሳደግም ረድቷል፡፡ በቴክኖሎጂና በዕውቀት ሽግግር ረገድም ወደር 

የማይገኝለት ሚና እየተጫወተ ነው፡፡ የኤሌክትሮ ማካኒካል ሥራውን የሚያከናውነው አገር 

በቀሉ የብረት ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን አቅሙን እያጎለበተ መምጣቱን አይተናል፡፡ 

በዚህም ተመሳሳይ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በራስ አቅም ለመገንባት የሚያስችል ደረጃ ላይ 

ስለመድረሳችን አፍ ሞልቶ መናገር ይቻላል፡፡ 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ከማመንጨት ባለፈ ለውሃ 

ትራንስፖርት፣ ለአሳ እርባታ፣ ለቱሪዝም እና ለአነስተኛ መስኖ አገልግሎት ይውላል፡፡ 

የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት (FAO) የ2015 ሪፖርት እንደሚያሳየው ከሰሃራ በታች 

ያሉ የአፍሪካ አገራት በየዓመቱ ከሚያገኙት አዲስ ውሀ መያዝ የሚችሉት 4 በመቶውን 

ብቻ ነው፡፡ የበለፀጉት አገራት ደግሞ ከ70 እስከ 90 በመቶውን ያጠራቅማሉ፡፡ በዓመት 

በነፍስ ወከፍ 6ሺ 103 ሜትር ኪዩብ ውሃ በማጠራቀም ሩሲያ ከዓለማችን ቀዳሚዋ አገር 

ናት፡፡ ኢትዮጵያ በሰው ሰራሽ ግድቦች አማካኝነት በዓመት በነፍስ ወከፍ 

የምታጠራቅመው ውሃ በተከዜና በጊቤ ኃይል ማመንጫዎች የተጠራቀመውን ሳይጨምር 

45 ሜትር ኪዩብ ያህል ብቻ የነበረ የመሆኑም ታሪክ በታላቁ ግድባችን ተረት ሆኖ 

ይቀራል። 
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በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያለው ሁኔታ የትም ቦታ ያልታየና ያልሆነ፤ በየትኛውም 

ወቅት ያልተከሰተ ነው ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር ነው። ሁላችንም በተሰማራንበት የስራ 

መስክ በጥድፊያ ባለመታከትና ወደር በማይገኝለት ወኔ የበለጸገችውን ኢትዮጵያ 

ለመፍጠር የትጋት መሰረታችን መሆኑን ያረጋገጠልን ፕሮጀክት ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ 

ግድብ ነው። ብዙ ውጣ ውረዶችን ያለፍንበት እንደሆነም ፕሮጀክቱ ይናገራልና ይህንን 

አክብሮና ሙጥኝ ብሎ መያዝ የመላው የአገራችን ሕዝቦች ግዴታ ነው። 

በዓለማችን ከ300 በላይ ወንዞች ድንበር ተሻጋሪ ሲሆኑ፤ በህንድና በባንግላዴሽ መካከል 

ብቻ 54 ወንዞች ድንበር ተሻግረው ይፈስሳሉ፡፡ በ1978 በዓለማችን 214 ድንበር ተሻጋሪ 

ወንዞች እንደነበሩ የሚጠቁሙ መረጃዎች 2002 ላይ 263 መድረሳቸውን ያመለክታሉ፡፡ 

145 አገራትም ድንበራቸውን የከለሉት በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ነው፡፡ ላለፉት 50 

ዓመታት 1831 ያህል ስምምነቶችና ግጭቶች በእነዚህ ወንዞች ዙሪያ መከሰታቸውና ከ200 

በላይ የትብብር ስምምነቶች መፈረማቸውም በታሪክ መዝገብ ላይ የሰፈረ እውነት ነው፡፡    

ዋናው ነጥብ የዓለማችን 40 ከመቶ የሚሆን ሕዝብ ህይወቱን ከድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጋር 

በማቆራኘቱና ከላይ በተጠቀሱት እውነታዎች ሳቢያ እነዚህ ወንዞች የዘወትር አጀንዳ 

እንደሆኑ የመቆየታቸው እውነታ ነው፡፡ ምክንያቶቻቸውን በማህበራዊና በፖለቲካዊ 

አጀንዳዎች ሥር ዘርዝረው አገራት በተደጋጋሚ ይስማማሉ፤ ይጋጫሉም፡፡ በተለይ 

ወንዞችን ለልማት ለማዋል የሚደረጉት ሙከራዎች በአብዛኛው በውዝግብ የተሞሉ 

ናቸው፡፡ 

በዓለም አቀፍ ደረጃ የእነዚህን ወንዞች ባህሪያትና እውነታዎች                                                                                                                                                                                                 

ወክለው በምሳሌነት መጠቀስ ከሚችሉ ወንዞች መካከል ናይል የመጀመሪያው ነው፡፡ 

ከርዝመቱ፤ ከአፍሪካዊነቱ እና ከአጠቃቀሙ ወለፈንዲያዊነት፤ ከተፈጥሮአዊ ተፋሰሱ እና 

ከታሪክ ሽኩቻዎቹ የተሰበሰቡ እውነታዎች የናይልን ዓለም አቀፋዊ ቀለመ ደማቅነት 

ያሳያሉ፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ የተፋሰሱ አገራት ለወንዙ 

ዓለም አቀፋዊ ቀለመ ደማቅነት ያበረከቱት ድርሻ ቢኖር ‹‹ይሄን ያህል ድርሻ ያላቸው!››፣ 
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‹‹የናይል ምንጭ››፣ ‹‹የተፋሰሱ አገራት!›› ወዘተ ከሚሉ ስሞችና የቁልምጫ ሃረጋት የዘለለ 

አልነበረም፡፡ ምስጋና ለእልህ አስጨራሹ የዲፕሎማሲ እና የልማት ስራዎች ይሁንና፤ ዛሬ 

ኢትዮጵያ አባይዋን የህዳሴዋ መገለጫ ለማድረግ ወሳኙን ምእራፍ ገልጣ እየተጓዘች ነው፡፡ 

እስከአሁንም በከፍተኛ ሕዝባዊ ርብርቦሽ እየተጓዘ በመቀላጠፍ ላይ ይገኛል፡፡ የዚህ 

ከታሪክም በላይ የሆነ እውነት መፈጠር ደግሞ ፍካሬው የበዛ ገድል ነው፡፡ ከጉብኝቱ 

ልዑካን መካከልም አንደኛው (ከአዲስ አበባ ወደ ጉባ ለማለት ነው) “መክዳት ይቻላል 

ወይ?” ብሎ የፕሮጀክቱን ኃላፊ መጠየቁ ገድሉ የበዛ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። 

በቁርጠኛ ፖለቲካዊ ውሳኔ እየታገዘና ልዩነት በፈጠሩ አመራሮች ታጅቦ እየተጓዘ 

መሆኑንም የስራውን ስፋትና ጥልቀት፤ እንዲሁም መወሳሰብና በእነዚህም ውስጥ ሁሌም 

የሚታየው ለውጥ ምስክር ነው።    

ዛሬ በኒውክለር ጣጣ፣ በነዳጅ ተኮር ኢኮኖሚ (Resource curse economy) ውዥቀት ፣ 

በኢ-ታዳሽ የኃይል ማመንጫዎች እንከን ወዘተ. ለምትታመሰው ዓለማችን፣ ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዓይነት ሀብት ውድ ሽልማት ነው። ፕሮጀክቱ በየትኛውም 

መስፈርት ልቆ የሚወጣ፤ የሚተነተንና ሰርክ የሚዘከር ገድል ያለው መሆኑንም 

ከባለኮርቻው እስከዋናው ግድብ ተመላልሰን አይተናል፤ ፈንጥዘናል። 

ለማንም ተደጋግመው በማይነገሩ (noticeable) ምክንያቶች የተነሳ የህዳሴው ግድባችን 

በጣም ይለያል፡፡ ታላቅነቱ በቁመቱና በስፋቱ፤ አሊያም በሚይዘው የውሃ መጠን ብቻ  

መስሏችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል፡፡ 

ታላቅነቱ ተአምራዊ መስታወታችን ስለሆነም ጭምር ነው፡፡ ታላቅነቱ የቆምንበትን ፣ 

የምንሄድበትን፣ ያለፍንበትን፣ የምናስበውን፣ የምናልመውን የምናይበት አጉሊ 

መነጽራችንም ስለሆነ ነው። ታላቅነቱ መልካችን፣ ልካችን በደማቁ የሰፈረበት ውድ 

ገጻችንም  በመሆኑ የሚገለጥ ነው ።   

የሕዝቡ ንቅናቄ በሰራተኛው ዘንድ የሚጠበቀውን ከባድ ኃላፊነት ለመወጣት የሚያስችል 

ስንቅ መሆኑንም ከስፍራው ተገኝተን ሰምተናል፤ በተግባርም አይተናል። ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታ ትልቅ አስተሳሰብ አስሰንቆ ወደታላቅነት 

እያስገሰገሰን ያለ፤ የአብሮነት ስሜት የፈጠረ፤ የድህነት ቁጭትን በልማት መበቀል 
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እንደሚቻል በአብሮነት እንጂ ለብቻችን የምንጓዝበት ዘመን ያከተመ መሆኑንም 

በሚያረጋግጥ ደረጃ ላይ ደርሷል።  

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የቱሪስት መዳረሻ፣ (Tourist Visit) የሳይንሳዊ ተቋማት 

መዳረሻ፤ (Technical Scientific Institutional Visit ) ስነ ምህዳራዊ ሙዚየም፤ 

(Ecomuseum) የስነ ህይወት መጠለያ፤ (Biological Refugee)  የብዝሃ ህይወት መነሃሪያ፤ 

(Biodiversity corridor) የቴክኖሎጂ ፓርክ፤ (Technology Park) የምርምር ማእከል 

(Research Center) እንዲኖሩት ሆኖ እየተገነባ ያለ የጥበብ ጥግጋት የሚገለጥበትም ውድ 

ፕሮጀክታችን ነው።  

 

የግድቡ ውሃ በሚተኛበት ቦታ ያለው የደን ምንጣሮም በአግባቡ እየተከናወነ ነው። 

ለግንባታው ከአገር አቀፍ የኤሌክትሪክ መስመር በለስ ፕሮጀክቱ መንደር ድረስ 200 ኪ 

ሜ ርዝመት ያለውና ባለ 400 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ኃይል 

የደረሰ ሲሆን፤ ይህ የማስተላለፊያ መስመር ወደፊትም ከታላቁ ግድብ የሚመነጨውን 

ኃይል ወደሰሜን አቅጣጫ ተሸክሞ የሚጓዝ እንዲሆን ተደርጎ የተዘረጋ ነው። አሶሳና 

ማንኩሽ ጉባ የሚገናኙበት መስመር ውሃ የሚተኛበት ነውና ከዋናው ግድብ ግርጌ 100 
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ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው አዲስ መንገድም ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን 

እኛም ሄደንበት አይተናል። 

አምና በተፈጥሮ መንገዱ ላይ ይፈስ የነበረው ጥቁር አባይ ዛሬ የጠበቀን በአራቱ 

የዳይቨርዥን ቦክስ ከልቨርቶቹ የብረት ልባጥ (Steel Lining) ውስጥ እንዲሾልክ ግድ 

ሆኖበት ነው። ታላቁ ግድባችን የ4  ዓለም አቀፍ ሪከርዶች ባለቤትም ሆኖ ጠብቆናልና 

በእርግጥም መክዳት ይቻል እንደሆነ ብሎ ለመጠየቅ የሚያስደፍር ነው። 2,906,283 

ኪዩቢክ ሜትር የሮለር ኮምፓክትድ ኮንክሪት ሙሌቱ አመታዊ ሪከርድን የሰበረበት ነው። 

608,877 ኪዩቢክ ሜትሩ ደግሞ የሁለት ወራቱ ሪከርድ ሲሆን 331,276 ኪዩቢክ ሜትሩ 

ሙሌት በአንድ ወር የተሰበረ ዓለም አቀፍ ክብረ ወሰን ነው። አራተኛው በሰዐታት የተለካ 

ክብረ ወሰን ሲሆን ይህም በ24 ሰዐታት ውስጥ የተሞላው 23,200 ኪዩቢክ ሜትር የሮለር 

ኮምፓክትድ ኮንክሪት ሙሌት ነው። 

በጥቅሉ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አገራዊ መግባባት ፈጥሮ የሁሉንም ሕዝብ አሻራ 

በማኖር እየተገነባ ያለ የባንዲራ ፕሮጀክት እንደሆነ በተጨባጭ ያረጋገጥንበትን ጉብኝት 

አድርገናል።  የህዳሴው ግደብ በዚህ ዘመን የተገኘ የአገራችንና የሕዝቦቿ ታላቅ ስጦታም  

እንደሆነ አረጋግጠን፤ የ“መክዳት” አዝማሚያ ታይቶብን ተመልሰን መጥተናል። ይህ ብቻ 

አይደለም፤ የህዳሴው ግድብ እንደአድዋ ድል እስከወዲያኛው ለትውልድ የሚዘክር እና 

የኢትዮጵያውያን ቋሚ ሃውልት እንደሆነም በማያጠራጥር አግባብ ተገንዝበናል። 

ግድቡ የአገሪቱን የልማት ጉዞ ቁልጭ አድርገው ስለሚያሳዩ ግዙፍና ሌሎች የልማት 

ፕሮጀክቶቻችን ልምድ የምንቀስምበት፣ ተሞክሮ የምንቀምርበት፣ ይቻላልን የምንረዳበት 

ነው። ይህም ብቻ አይደለም፤ ታሪካችን የሚነበብበት አትሮኖስ ይኸው ታላቁና ዕንቁ  

ፕሮጀክታችን ነው፡፡  

ይህ ፕሮጀክት የባለሙያዎቻችንን ላብ እየጨመቅን፣ የምሁራኖቻችንን እውቀት 

እየተነተንን፤ አገራዊ ደረጃችንን እየመዘንን ወዘተ. መነቃቃት እንድንፈጥርበት የተሰጠን 

የዘመኑ ስጦታችን  እንደሆነም  ገና በጉርምስናው ላይ ሆኖ በሚገባ አረጋግጦልናል ፡፡   

 


