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ስለ ውሃ ሃይል ማመንጫ ግድቦች በርካታ መረጃዎች በማስፈር የሚታወቀው Water 

power magazine እ.ኤ.አ ኦገስት 19 2008 Dam design - the effects of active faults 

በሚል ያስነበበው ፅሁፍ እንደሚያትተው ጥልቀት ያለው የርዕደ መሬት ጥናትና ንድፍ 

የማይሠራላቸው የትኞቹም ግዙፍ የግድብ ግንባታዎች የሚጠበቁ ውድመቶችን 

ማስከተላቸው የማይቀር ነው፡፡  

በሲውዘርላንድ/ዙሪክ የፓይሪ ኢነርጂ ኩባንያ ባልደረባ የሆነውና የግድብ ንድፎችን ከርእደ 

መሬት አኳያ የሚያጠናው ኮሚቴ ሊቀመንበር የሆነው ማርቲን ዊላንድ የመጀመሪያው 

አስረጅ ነው፡፡ በቤልግሬድ ሰርቢያ በርእደ መሬት ሳይንስ አማካሪ የሆነው ቦዘቪክ እና 

በሲውዘርላንድ በተመሣሣይ ስራ ላይ የተሠማራው ብሪነርም በWater Power መፅሄት ላይ 

ለተጠቀሰው ሃቲት በ2ኛ እና በ3ኛ አስረጅነት የቀረቡ ናቸው፡፡  

Dam design - the effects of active faults የሚል ርዕስ የተሠጠው እና በWater Power 

መፅሄት ላይ የሠፈረው ጽሁፍ ርዕደ መሬት በርካታ አደጋዎች እንዳሉት፤ በተለይ ከግድብ 

አኳያ አደጋው የከፋና የበዛ መሆኑን ይገልጻል፡፡ የበዛና የሚጠበቅ አደጋ ነው ለሚለው 

ትንተናውም አብነት ሲያስቀምጥ በመጀመሪያ ግድቡ ያረፈበት የመሬት ውስጥ 

የውስጠኛው ክፍል ወይም ከረሠምድር ሲረበሽ በግድቡ ላይ ንዝረት ነገር መጀመሩ 

ይጠበቃል፡፡ እርሱ ብቻም ሳይሆን ለዋና ግድቡ ደጋፊ የሆኑ ሌሎች ግንባታዎችና 

ቁሳቁሶችም ላይ ተመሣሣይ አደጋ መደቀኑም የሚጠበቅ ይሆናል፡፡ ቀጥሎ የሚሆነውም 

በተመሣሣይ የሚጠበቅና በግድቡ መሠረት ላይ የማይቀረው መዋቅራዊ መናጋት ነው 

ይላል፡፡  

ቀላል በሚመስለው ስህተት የሚፈጠሩት አደጋዎች በግድቡ ብቻ ተወስነው የሚቀሩ 

አይደሉም፡፡ በሃይለኛ ፍሠት ሃይል እንዲያመነጭ ታስቦ ከግድቡ ጀርባ ከፍተኛ ውሃ 



አጠራቅሞ የሚይዘው የውሃ መጋዘን በምህንድስና ቋንቋው Water reservoir በተራው 

ይናጋና ላልተስተካከለ እና ወጥ ባልሆነ ፍሠቱ ለአደገኛ ግፊት በመጋለጥ ማእበል 

ይፈጥራል፡፡ የዚህ ሁሉ ችግር መንስኤ ደግሞ አስቀድሞ በርእደመሬት አደጋ ላይ ስለ 

ግዙፍ ፕሮጀክቱ ጥልቀት ያለው ጥናት እና ንድፍ ካለመስራት የሚመነጭ ነው፡፡ 

ዓለምአቀፍ አንቱታን ያተረፉ የርዕደ መሬት ሳይንስ ጠበብቶችን ዋቢ እያደረገ 

የሚቀጥለው ይህ Water Power መፅሄት የግድብ ንድፍ ሠሪ መሃንዲሶች በዋናነት እና 

ሁሌም ሊያስቡት እና ቅድሚያ ሊሠጡት የሚገባው ነጥብ የርዕደ መሬት ስጋቶችን እና 

አደጋውን ተከትለው ስለሚከሠቱ ውድመቶች ነው ሲልም አስፍሯል፡፡ በግንባታው ላይ 

ለሚደርስ የመጣመም ወይም የመሠንጠቅ፣ የመንሸራተት፣ ያልተመጠነ ፍሠትና 

የመሣሠሉቱ የተለየ የንድፍ ባለሙያዎችን ትኩረት ሊያገኙ የሚገባቸው መሆኑን 

ያብራራል፡፡ 

መሠረታዊ እና ጥልቀት ያላቸው ጥናቶች መከናወን ያለባቸው ደግሞ ግና ከስራው 

አስቀድሞ በመስክ የፍተሻ ስራ ነው፡፡ የርዕደ መሬት ግምገማና ፍተሻ፣ በፍተሻ ሂደቱ 

ጥቅም ላይ የዋሉ መሣሪያዎች እና ግብአቶች፣ ከዚያም በምርመራውና ፍተሻ ሂደቱ 

በከርሠምድሩም ላይ ሆነ በሚሞላው አርማታ ላይ የሚያመጣውን አደጋ ነክ ጉዳዮች 

በደንብ ማብላላት ዋነኞቹ ስራዎች ሊሆኑ ይገባል፡፡ እነዚህ ምህንድስናዊ ጥናቶች በአግባቡ 

ባልተካሄዱበት የግንባታ ሂደት የሚመጣው አደጋ የሚጠበቅ እንደሆነ በተለያዩ አካባቢዎች 

ላይ በ10ሺዎች የሚቆጠሩ ቋጥኞችን እንደቦንብ መዝነብ በማውሣት በኢራን 1990 ላይ 

ያጋጠመው የማንጂልን ርዕደ መሬት እና በታይዋን የቺቺን ርዕደ መሬት ጽሁፉ በዋቢነት 

ያስታውሣል፡፡ 

ይህንና ይህን የመሠሉ ከርዕደ መሬት ጋር ተያይዘው የሚመጡ አደጋዎች የግድብ ግንባታ 

ስፍራውን ጨምሮ የውሃ መጋዘኑ የማያርፍበትን ቦታዎች በሙሉ ለስራ ምቹ እንዳይሆኑ 

ከማድረጋቸውም በላይ ግድቡን ከግንባታ እስከ መከልከልም ለሚደርስ አደጋ ምክንያት 

ይሆናሉ፡፡ በ1959 20 mm3 በተለካ የርዕደ መሬት አደጋ በሞንታና የሄብገን ሃይል 

በደረሠበት መንሸራተት ከጥቅም ውጭ የሆነው ስለዚህ ነው፡፡ የአሜሪካው የሳሬዝ ሃይቅ 

ውስጥ በተፈጠረ 2200 mm3 የተለካ መንሸራተት የመርገሃብ ወንዝ በቋሚነት ከአገልግሎት 

ውጭ ሲሆን በ1911 ላይ በ7.4 ሬክተር ስኬል ለተለካው የታጂክስታን የርዕደ መሬት 

አደጋም ምክንያት ሆኗል፡፡ ስለሆነም የግድብ ንድፍ ሣይንቲስቶች ለርዕደ መሬት 



በሚሠጡት ጥልቀት ያለውና የለብ ለብ ጥናት ልክ አደጋዎቹም የሚጠበቁ ይሆናሉ እና 

ጉዳዩ ሠፊና ልዩ ትኩረት የሚያሻው ይሆናል፡፡ 

ስለምን ቢባል? ለሚሉም ጽሁፍ በ1990 በተከሠተው የኢራኑ የማንጀሊን ርዕደ መሬት 

አደጋ የ40 ሺህ ሠዎች ህይወት ጠፍቷል፤ በርካቶችም በፍርስራሾች ስር ተቀብረው 

ቀርተዋል በማለት ምላሹን ይሰጣል፡፡ በዚህ አያበቃም በግድቡ ዙሪያ የሚገኙ በርካታ 

ግንባታዎች ወድመዋል፣ ወይም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል፡፡ ወደ ግድብ ስፍራው 

የሚወስዱ አማራጮች ሁሉ በመውደማቸውም ከርዕደ መሬቱ አደጋ በኋላ ስፍራው ጭው 

ወዳለ ባድማነት ተቀይሯል ሲል የአደጋውን ግዝፈት የሚያጠይቁ አብነቶች 

ይደረድርልናል፡፡ 

ከላይ ለማለት የተፈለገው የርዕደ መሬት ፍተሻቸው እና ጥናታቸው አስተማማኝ ባልሆኑ 

የግድብ ግንባታዎች እና ዙሪያ ገባዎቻቸው ላይ ሁሉ በተመሣሣይም ይህ አደጋ መከሠቱ 

የሚጠበቅ እና አይቀሬ መሆኑ ለመግለፅ ሲሆን ወደኛው የህዳሴ ግድባችን እንመለስና 

አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ ፡፡ 

ስለታላቁ የኢትዮåያ የህዳሴ ግድብ የምናወሳበት የዚህና የዛሬው አጀንዳችን ሁነኛ 

ማንሠላሠያ ነው የተባለው የፓኪስታኑ የታርቤላ ግድብ ንድፍ ከርእደ መሬት ጋር ተያይዞ 

ከግንዛቤ ውስጥ ሊገቡ የሚገባቸውን መሠረታዊ ጥያቄዎች ያልመለሠ የነበረ መሆኑ 

በግንባታ ሂደቱ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ባልታሠበ መልኩ መሠረቱ ከሁለት የመሠንጠቅ 

አደጋን ማስተናገዱ ነዳፊዎቹ ያልታሠበ ቢሉትም የሚጠበቅ ነበር፡፡ 

መጀመሪያ መሆኑ በጀ እንጂ ከአደጋው በኋላ በተደረገለት ጥልቅ የርእደ መሬት እና ከርሠ 

ምድር ጥናት ቀጣይ የግንባታ ሂደቱም ለዚሁ አደጋ ተጋላጭ የነበረ መሆኑ 

እንደተደረሠበት ባለሙያዎቹ ቀደም ሲል በጠቀስነው መፅሄት አማካይነት ይገልጻሉ፡፡ 

በመሆኑም ከግድቡ ስር በሚገኘው ከርሠ ምድር አስቀድሞ የመጨረሻ የተባለለት ንጣፍ 

እንዲከለስ ተደረገ፡፡ በክለሣ ሂደቱም የቢሆነኝ ስጋቱ የከፋ መሆኑ በመረጋገጡ አጠቃላይ 

የግድብ ንድፉም ላይ ክለሣ እንዲደረግ ምክንያት ሆነ፡፡ ጥናቱም ከ1m እስከ 1.5m 

የሚለካ የአለት መነቃነቅ እና መናጋት ያስከትል የነበረ መሆኑን አሣየ፡፡ ክስተቱም ግና 

ከጅምሩ የተደረሠበት መሆኑ በጀ እንጂ ሊደርስ የሚችለው አደጋ መቅሠፍት እንደሚሆን 



ለመገመት የማይከብደን እና እኛም ዛሬ ስለ ታላቁ የህዳሴ ግድባችን በማንሠላሠያነት 

ልናነሣው ባልበቃን በነበር የሚያሠኝ ነው፡፡ 

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ከዚህ ሁሉ አደጋና መላምቶች ሁሉ የፀዳ መሆኑ በብዙ 

አግባቦች ተረጋግጧል፡፡ ግና በጠዋቱ መሆኑ የበጀው የታርቤላ ግድብም ከዚህ ስጋት ነፃ 

ሆኖ ዛሬ ከታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ጋር በሚያመሣስሉት በርካታ ቁም ነገሮች 

ይወሣል፡፡ 

በበርካታ የኢኮኖሚያዊ ፓለቲካዊና ማህበራዊ ገጾቹ ከታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ 

ጋር መመሣሠሎችን የምናስተውልበት ታርቤላ ከታላቁ ግድባችን ጋር ልዩነት ቢኖረው 

የአይነት ነው፤ እሱም ከፊል፡፡ እርሱ በአፈር እና በአካባቢ ድንጋይ ድብልቅ የተሠራ ሠው 

ሠራሽ ተራራ በሙያዊ ቋንቋ embalkment dam ሲሆን የኛው ደግሞ ሮለር ኮምፓክትድ 

ኮንክሪት RCC ያለአንዳች ብረት በኮንክሪት ሙሌት ብቻ የተደራረበ አለት እንዲሆን 

ተደርጐ የተሠራ መሆኑ ነው፡፡ ለታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የተሟላ አገልግሎት 

ሲባል ውሃ ሾልኮ በሚያመልጥበት ቦታ ላይ ያረፈው እና 5.2 k.m ርዝመት ያለው Saddle 

dam ከአካባቢው የተፈጥሮ አፈርና ድንጋይ ሙሌት ልክ እንደ ታርቤላ ግድብ በሠው 

ሠራሽ ተራራ መሠራቱ ሌላው የሚያመሣስላቸው መሆኑን ሳንዘነጋ ወደ ሌሎቹና 

መሠረታዊ ወደሆኑት አጀንዳዎቻችን እንሻገር፡፡ 

የታርቤላ ግድብ ግንባታ የሚገኘው በኢንደስ ጠባብ የሸለቆ ክፍል በሃሪፖር ግዛት 

ከኢሥላማባድ በሠሜን ምዕራብ አቅጣጫ በ6ዐ ኪ.ሜ ርቀት ላይ ነው፡፡ ዋናው ግድብ 

ቀደም ብለን እንዳመላከትነው  ከአካባቢያዊ የተፈጥሮ አፈርና ድንጋይ ተለውሶ የተሠራ 

ሲሆን 2743 ሜትር ሠው ሠራሽ ከሆነው  ደሴት እስከወንዙ የቀኝ ክፍል የተዘረጋ እና 

148 ሜትር ቁመት ያለው ነው፡፡ ረዳት የሚሆነው በአርማታ ሙሌት የተገነባው ደግሞ 

ከወንዙ በስተግራ ወይም ሌፍት ባንክ ይገኛል፡፡ የግድቡ 2 ማስተንፈሻ መስኮቶች Spill 

ways የተሠሩትም ረዳት በሆነውና በስተግራ በኩል በሚገኘው የአርማታ ሙሌት ግድብ 

ላይ ነው፡፡ 

በዋናው ግድብ ላይ የሚገኘው ማስተንፈሻ መስኮት በሰከንድ 18ሺ 406 ኪዩቢክ ሜትር 

ውሃ መልቀቅ ሲችል በረዳት ግድቡ ላይ የሚገኘው ደግሞ በሰኮንድ 24ሺ 070 ኪዩቢክ 

ሜትር ማስተንፈስ የሚችል ነው፡፡ በግድቡ ውሃ መውጫ በኩል Outlet ግዙፍ የሆኑ 



አምስት ዋሻዎች ወይም tunells የተገነቡለት የታርቤላ ግድብ  ከ1 እስከ 3 የሚገኙት 

ዋሻዎች ለውሃ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫነት ሲያገለግሉ ከ4 እስከ 5 ያሉት ደግሞ 

ለመስኖ ልማት አገልግሎት ይውላሉ፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም፤ ሁሉም ዋሻዎች ለውሃ ሃይል ማመንጫነት እንዲውሉ ባስፈለገ ጊዜ 

መሆን እንዲችሉ ተደርገው የተገቡ ናቸው፡፡ ከዋናው ግድብ በስተቀኝ በኩል ከተሠየመው 

የሃይል ማከማቻ /Power house/ 14 ጀነሬተሮች ከዋሻ 1፣ 2 እና 3 ውሃ ተቀብለው ሃይል 

እንዲያመነጩ በዋሻ 1 በኩል እያንዳንዳቸው 175 ሜጋ ዋት የሚያመነጩ 4 ጀነሬተሮች፣ 

በዋሻ 2 በኩል እያንዳንዳቸው 175 ሜጋ ዋት የሚያመነጩ 6 ጀነሬተሮች እያንዳንዳቸው 

432 ሜጋ ዋት የሚያመነጩ 4 ጀነሮተሮች ደግሞ በዋሻ 3 በኩል ሃይል በጥቅሉ ከታርቤላ 

ግድብ 3478 ሜጋ ዋት ለፓኪስታን ይቸራሉ፡፡ 

ስለ ተርቤላ ግድብ ከብዙ በጥቂቱ ያሉት እውነታዎች እንዲህ ከተዋወቅናቸው የታርቤላን 

ጽንሠትና ውልደት በሚገባ ወደምናይበት ምዕራፍ እንሻገር፡፡ 

ታርቤላ ህንድ በራቩ ስትሌጅ እና ቢስ ወንዞች ላይ የመጠቀም መብት አለኝ ስትል 

ባለድርሻ ከሆኑ ሃገራት ጋር በገባችው ሠጣ-ገባ የተወለደው የኢንደስ ውሃ የ1960 ስምምነት 

Indus Waters Treaty ውጤት ነው፡፡ በፓኪስታን እና ጐረቤቷ ክፍለ ግዛቶች ከሚገኙት 

እነዚህ 3 ወንዞች ይቅርና ከፓኪስታን ውጪ በሚገኙት ላይም ስለመልማታቸው ጥቂት 

እንኳ ቢሆን የገንዘብ ድጋፍ ባልተለያቸው  ተፋሠሶችም የመጠቀም መብት ያላት 

መሆኑንም ህንድ በዚህ ስምምነት አፀናች፡፡ 

እሰከ 1967 ድረስ ከኢንደስ ወንዝ እና ዋና ከሚባሉት ገባሮቹ ፓኪስታን 

ባልተስተካከለውና በሚዋዠቀው ፍሠቱ የመስኖ ተጠቃሚነቷም እንኳ ቢሆን የተገደበና 

ዘላቂነት ያልነበረው ነው፡፡ በተለይ ወሣኝ በሆነው የሠብል ማምረቻ ወቅት ኢንደስ 

ለከፍተኛ የውሃ እጥረት የሚጋለጥ መሆኑ የመስኖ የምትለው ጥቅሟንም ወደ ዜሮ 

ያወርደዋል፡፡ 

የወቅታዊ መለዋወጥ የተዛባ ፍሠት የሚኖረው ኢንደስ ወንዝ የውሃ መጋዘን የሌለው መሆኑ 

ለበጋ የሚያገለግል ውሃ እንዳይኖር ከማድረጉም ባሻገር ወንዙ በሚሞላ ጊዜ ደግሞ ከአቅም 

በላይ በሆነ ፍሠቱም በአግባቡ ከውሃው ለመጠቀም አያስችልም ነበር፡፡ 



የታርቤላ የውሃ የሃይል ማመንጫ ግድብ በብዙ መውደቅና መነሣት መሠራቱ አሁን 

ችግሩን ከማቃለል አልፎም ቀጥሎ የተገነቡትን እና የመስኖ ልማቱን በተስተካከለ ፍሠት 

የሚያሠማምሩትን የማንግላ እና አዛድ ካሽሚር ግድቦችን ወጪና የግንባታ ጊዜም 

በመቀነስ የሠፋ ውጤታማነቱን አሣይቷል፡፡ በዚህ ብቻ ያልተገደበው ውጤታማ ታርቤላ 

በ1970ዎቹ አጋማሽ ላይ ሌሎች የማስፋፍያ የሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችን መገንባት 

የሚያስችል ንድፉን ይዞ መጣ፡፡ 

የታርቤላ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድብ የተገነባው በሳሊኒ ኢምፔርጌሎ የኮንስትራክሽን 

ኩባንያ መሆኑንስ ብንነግርዎ፤ እውነት ነው፡፡ ሳሊኒ ኢንፒርጌሎ ተርቤላን እውን ካደረጉ 

አንዱና ግንባር ቀደሙ ነው፡፡ ከተርቤላ ጋር የሚያወዳጁን ሌሎች ጉዳዮችም ይኖሩናልና 

እንወያያለን፡፡  

 


