
ታላቁ ግድባችን ከታላላቅ ፕሮጀክቶች አንጻር  

 (ክፍል ሁለት)  

ስሜነህ 04-14-16 

 

የታርቤላ ግድብ 260 ስኩየር ኪሎ ሜትር ቦታ በውሃ መጋዘኑ የተያዘ ሲሆን 82,000  

ሄክታር መሬት ደግሞ አጠቃላይ የግንባታ ፕሮጀክቱ የሸፈነው ቦታ ነው፡፡ ግዙፍ በሆነው 

የውሃ መጋዘን Water reservoir ግንባታ ሌሎች አዳዲስ 135 መኖሪያ መንደሮች በመልሶ 

ማስፈር የተመሠረቱ ሲሆን ከውሃው መጋዘን ማረፊያ የተፈናቀሉት ፓኪስታናውያን 

ቁጥርም 96ሺ እንደሚሆን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ከሂማሊያ ተራራዎች የሚወርደው 

ግግር ውሃ የኢንደስ ወንዝ በአመት ቢያንስ 200 ሚሊዮን ቶን ለሚመዝን የደለል አደጋ 

መጋለጡ ሌላኛው እና አስቀያሚው የተርቤላ ስንክሣር ነው፡፡ 

ለምን ቢሉ? የውሃ መጋዘኑን ውሃ የመያዝ አቅም በ33.5 በመቶ የሚያሳንሠው መሆኑ 

ሲሆን የሚከፋው ችግር ግን ደለሉ ከ2060 በኋላ ከአገልግሎት ውጪ እንዲሆን በማድረግ 

ታርቤላን ትዝታ ብቻ እንዲሆን እንደሚያደርገው መሆኑ በጥናቱ መረጋገጡ ነው፡፡ 

ስለሆነም ፓኪስታን በርከት ያሉ ግዙፍ የሃይል ማመንጫ ግድቦችን ከተርቤላ የላኛው 

የውሃ መግቢያ ቦታዎች ላይ ለመገንባት ከወዲሀ እየተንቀሣቀሠች ትገኛለች፡፡ ከነዚህም 

ውስጥ የተጠናቀቀው እና የታርቤላን ዓመታዊ ደለል መጠን በ69 በመቶ መቀነስ የተቻለው 

መርበሀሽ ግድብ አንዱ ነው፡፡  

ወደ ራሳችን፣ አባያችን እና ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድባችን እንምጣና ተዝቀው 

ከማያልቁት ድርሣኖቹ ከፓኪስታኑ ታርቤላ ጋር የሚወራረሱልንን ብቻ እያነሣን 

እንፍሠስ፡፡ 

በአንድ ወቅት በስልጣኔ ማማ ላይ የነበሩ ይሁንና በጊዜ ሂደት ወደ ድህነት ጫፍ ከወረዱ 

በኋላ የአንድ ሃገር ህዝቦች እንደ ህዝብ ተነሳስተው የቀድሞ ታላቅነታቸውን ለማግኘት 

ሲጥሩ “የህዳሴ ጉዞ” እንደሚባል በጉዳዩ ላይ ጥልቅ ጥናት ያደረጉ የታሪክ ተመራማሪዎች 

ያወሣሉ፡፡ በዚህ ሂደት ያለፉት አውሮፓውያን የቀድሞውን ታላቅነታቸውን መልሰው 



አግኝተዋል፡፡ ቻይናን የመሠሉ እና ከአለም ግዙፍ የሆነውን የግንባታ ስፍራ በመያዝ 

በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የታርቤላ ግድብ ባለቤት የሆነችው ፓኪስታንን የመሠሉ 

ሃገራትም በተመሣሣይ ጉዞ ላይ ይገኛሉ፡፡ ሃገራችንም በታሪክ መጀመሪያ ታላቅ የነበረች 

እንደመሆንዋ መጠንና አሁን በድህነት ላይ ስለምትገኝ ከዚህ አንገት ከሚያስደፉ ታሪክ 

ለመውጣት ዘርፈ ብዙ ጥረት በማድረግ ላይ መገኘቷ እውነት ነው፡፡ 

እንደዚህ አይነቱን ድህነትን የማስወገድ ሂደት ዘመቻን “ህዳሴ” ማለታችን ተገቢነት 

የሚኖረው ስለዚህ ነው፡፡ ስለሆነም በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እየተካሄዱ የሚገኙ 

ማናቸውም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ይህንና መሠል ሃገራዊ 

ራዕይ መሠረት ያደረጉ ናቸው፡፡ 

በአጠቃላይ የሃገራዊ ህዳሴ ጉዟችን እንዲሣካ መላው ህዝብ በህዳሴው ጉዞ ምንነትና እቅድ 

ላይ የጋራ አረዳድ ሊፈጥር፤ ዓላማውን ሊገነዘብና ለተግባራዊነቱም በእውቀቱ፣ በጉልበቱና 

በገንዘቡ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚገባ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ይህ ሲሆንም ህዝብ 

ያመነበትን ልማት ማከናወን ስለሚቻል የህዳሴ ጉዞው ቀጣይነቱ የተረጋገጠና አስተማማኝ 

ይሆናል፡፡ 

ለዘመናት የተከማቸው ድህነታችንና የመሠረተ ልማት ፍላጐታችን፣ የዛሬ እድገታችን 

የሚጠይቀን ፍላጐትና ለነገዋ ኢትዮጵያ የምንጥለው መሠረት በቁጥቁጥ እየታቀደና 

በትንሹ እየተፈፀመ ከቶውንም ሊሣካ አይችልም፡፡ በመሆኑም የሃይል የትራንስፖርት፣ 

የኢንዱስትሪና መሠል ሜጋ ፕሮጀክቶችን በትልቁ ማቀድና በእቅዱ አግባብ መፈፀም 

አማራጭ አይኖረውም፡፡ 

ለአብነት ያህል የኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት ፍላጐታችንን ብንወስድ ለተከታታይ አስራ 

ሁለት ዓመታት ካስመዘገብነው ኢኮኖሚያዊ እድገት ጋር ተያይዞ ሃይል የተራበ  ኢኮኖሚ 

መፈጠሩን ባለሙያዎቹ ይነግሩናል፡፡ ባለሙያዎቹ ጨምረው ሲገልጹም ይህ ኢኮኖሚ 

በአመቱ የ35 በመቶ ዕድገትን የሚጠይቅ በመሆኑ በ100 እና በ1 ሺህ ሜጋ ዋት ሃይል 

እያመረትን ፍላጐታችንን መመለስ አንችልም፡፡ ስለሆነም ሜጋ ፕሮጀክቶችን በትልቁ 

አቅዶ በትልቁ መፈጸምን የግድ ይለናል ማለት ነው፡፡ 

ለሃገራዊ ህዳሴ ወሣኝ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል የምልዓተ ህዝቡን ተሣትፎ ማረጋገጥ ግንባር 

ቀደም መሆኑ በተርቤላ ግድብና በምሁራኑ ጥናት ተመልክቷል፡፡ ከዚህ አንፃር የታላቁ 



የህዳሴ ግድባችን በሃገራችን የልማት ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የህዝብ ድጋፍና ተሳትፎ 

የተንፀባረቀበት ታሪካዊ ፕሮጀክት መሆኑን አረጋግጧል፡፡ 

  

ይህ ታላቅ ፕሮጀክት የዘመናት ሃገራዊ ቁጭታችን የተወገደበትና በተፈጥሮ ሃብታችን 

የመጠቀም መብታችንን ማንም ሊነፍገን እንደማይችል ያረጋገጥንበት ነው፡፡ በመሆኑም 

መላው ህዝብ ያለምንም የብሄር፣ የሃይማኖት የጾታና የገቢ ልዩነት በደማቅ ሠላማዊ 

ሠልፎች፣ በገንዘብ፣ በጉልበትና በእውቀት እስካሁን የዘለቀ ድጋፍ በማድረግ ላይ መገኘቱ 

ፕሮጀክቱ ለሃገራዊ ህዳሴያችን መረጋገጥ ፈር ቀዳጅ መሆኑን ያመላክታል፡፡ 

ዓለም በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ የከተተውን ጥቁር ኢኮኖሚ በአረንጓዴ 

ኢኮኖሚ ከመተካት አንፃር የውሃ ሃይል ማመንጫዎች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ እንደሆነ 

የዚህ ትርክት ማንሠላሠያ ካደረግነው ታርቤላ ወንዝ እና መሠል ሜጋ ፕሮጀክቶች 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ ከዚህ አንፃር ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግዙፍ ታዳሽና የንፁህ ሃይልን 

የሚያመርት ፕሮጀክት እንደመሆኑ በሃገር አቀፍ ደረጃም ሆነ በአካባቢያዊና ዓለም አቀፍ 

ደረጃ የሚኖረው ፋይዳ እንደዋዛ የሚነገር አይሆንም፡፡ 

ከግድቡ የሚመነጨው 6 ሺህ ሜጋ ዋት ታዳሽና ንፁህ ሃይል በሃገራችን ብሎም 

በጐረቤትና በሌሎች ሃገራት አስተማማኝ የሃይል ምንጭ ስለሚሆን ከነዳጅና ከሌሎች በካይ 

የሃይል ምንጮች የሚታደግ እንደሚሆን አያጠያይቅም፡፡  ከዚህም በላቀ ግድቡን ከደለልና 

ከጐርፍ ለመከላከል ታስቦ እየተተከሉ ያሉ እና በእንክብካቤ ላይ የሚገኙ በቢሊዮን 

የሚቆጠሩ የደን ችግኝ ልማቶችም አረንጓዴ ኢኮኖሚን ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት 

በትልቁ በመደገፍ በሃገራዊ ህዳሴያችን መረጋገጥ መሠረት ይሆኑናል ማለት ነው፡፡ 

ከተርቤላ ግድብ ተመሣሣይ ይህንና መሠል የህዳሴ ፋይዳዎች ያሉት ታላቁ ፕሮጀክት 

ልክ እንደተርቤላ አንዳንዶች ጥያቄ ቢያነሱበትም ጥያቄዎቹን አስቀድሞ መመለሱን እዚህ 

ጋር ማውሣት ተገቢ ይሆናል፡፡ 

ለነዚህ ጉዳዮች ከህዳሴው ግድብ አስቀድሞ የገነባናቸውን እና ለታላቁ የህዳሴ ግድባችን 

ዓቅም የፈጠሩልንን ፕሮጀክቶች በጨረፍታ ማስተወስም  በተመሣሣይ፡፡ የጊቤ 1 እና 2ን 

232 ኪሎ ቮልት  እና የበለሱን 400 ኪሎ ቮልት የሃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ማጤን 

በየደረጃው አቅማችን እየተገነባ መምጣቱን ያስገነዝበናል፡፡ በበለስ 400 ኪሎ ቮልት 



የሃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ማጤን በየደረጃው አቅማችን እየተገነባ መምጣቱን 

ያስገነዝበናል፡፡ በታላቁ ግድባችን 500 ኪሎ ቮልት የማስተላለፊያ መስመር ወይም 5መቶ 

ሺህ ቮልት የተፋሰሱን ሃገራት ጨምሮ ራቅ ወዳሉ የአህጉሪቱ ክፍለ ግዛቶች ማድረስ 

የሚያስችል አቅም መገንባቱ ልክ እንደተርቤላ የማስፋፊያ ፕሮጀክቶች እና በየደረጃው 

የመጣውን እደገት በተመሣሣይ እንድናጤን ይረዳናል፡፡ 

ከፍሠት እና ከሃይለኛ ግፊት ጋር ተያይዞ በተርቤላ ግድብ ላይ ልክ እንደተነሣው 

እንዳይነሣብን ታላቁ ግድባችን ሞላ ሲባል ከፍታው 5 ሜትር ዝቅ ብሎ እየተገነባ ያለ 

ታላቅ ፕሮጀክታችን ነው፡፡ ልክ እንደ ተርቤላ የከርሠ ምድር እና የርዕደ መሬት ሳይንስ 

ባለሙያዎቹ ባነሱት ልክ ጥያቄ አለን ለሚሉትም የታላቁ ግድባችን ግንባታ ከ130-140 

ሜትር ወደ ውሰጥ እና በተለያዩ ቦታዎች ላይ የከርሠ ምድር ፍተሻ የተደረገለት እና 

በፍተሻ ሂደቱም የተገኙትን የምድር ውስጥ ናሙናዎች ብንቀጣጥላቸው 9 ኪሎ ሜትር 

የሚደርሱ ስለመሆናቸው ልብ እንዲሉ እንሻለን፡፡ 

በጠጠር ማምረቻ ፋብሪካዎች በምህንድስና ቋንቋ ኳየሪ ሣይቶች በጥራትም ሆነ በክምችት 

ለዋናው ግድብ የሚሆነውና ለሌሎችም የግንባታ ስራዎች የሚሆነው ድንጋይና ጠጠር 

ተለይቶ በስራ ላይ የሚውል ከመሆኑም ባሻገር ያለቀለት ግድብን የማመስሉ የተለያዩ 

የግንባታ ግብአቶችን በመደባለቅ በሙያዊ ቋንቋ የትሪያል ኢምፓርክመንት ከተሠራ 

በኋላና የተሟላ ስኬሉ ላይ ወይም ልክነቱ ሲደርስ ወደ ግድቡ ለሙሌት የሚሄድ መሆኑም 

የርዕደ መሬትን ጉዳይ ከግድብ የንድፍ ባለሙያዎች አኳያ ለተመለከቱት እና ታርቤላን 

ምሣሌ ላደረጉት ባለሙያዎች አስቀድመን መልስ ስለመስጠታችን የሚያረጋግጥልን 

እውነታ ነው፡፡ 

ምን ይህ ብቻ ልክ እንደተርቤላ በአካባቢ አፈርና ድንጋይ (Rock File Dam) ወይም 

ሳድል ዳም የግንባታ ስፍራም ከግድቡ በጣም ወደ ውስጥ በርቀትና በጥልቀት ላይ የሚገኙ 

ልክ እንደደም ስር የቀጠኑ እና በአይን ሊታዩ የማይችሉ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ እና 

ሲማንቶ በማርጠብ ፍተሻውን የተጠናከረ በማድረግ እና የውስጠኛ ክፍሉን ይዞታ 

የተመለከተ ናሙና በማውጣት ለግንባታው ያለውን ብቁነት በላብራቶሪ ከተረጋገጠ በኋላ 

እየተገነባ የሚገኝ መሆኑም ስለ ጥራቱና ልክ እንደ ዓለም አቀፎቹ የርዕደ መሬት 

ሳይንቲስቶች ጥያቄ ለሚኖራቸው በሙሉ አስቀድመን መልስ የሠጠን መሆኑን 

የሚያሳይልን ድንቅ ፕሮጀክታችን ነው - ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ፡፡ 



የፓኪስታኑን የታረቤላ ግድብ እና የኢንደስ  ወንዝ ስለነህንድ መብት እንዳየነው ሁሉ 

ዓባይንም ከተፋሠስ ሃገራቱ አንፃር ለመለካት ወደ ሱዳን ጐራ ብለን በአባይ የሚዋዥቅ 

ፍሠት ሱዳን እየደረሠባት የሚገኝ አንድ እውነትን  በማስላት እንጠይቅ፡፡ ይህ እና 

በሱዳን የሚገኘው ግድብ ሃይል የማመንጨት ሙሉ አቅሙ 300 ሜጋ ዋት ሲሆን ይሁንና 

በመጪው ልክ ሙሉ አቅሙን የሚጠቀመው ግን በክረምት ብቻ ነው፡፡ 

በክረምት ወቅት የውሃው ፍሠት ስለሚጨምር ሃይል ካመነጨ በኋላ በማስተንፈሻ 

መስኮቶቹ አማካይነት ውሃው ዘሎ በማምለጡ መነሻ ለበጋ የሚሆነውን ውሃ ግድቡ 

ማጠራቀም ይሳነዋል፡፡ ስለሆነም 300 ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም እንዲኖረው ተደርጐ 

በአቅሙ ልክ ብዙ ወጪ የወጣበት ይህ ግድብ በበጋ 1ዐዐ ሜጋ ዋት ብቻ በማመንጨት 

ኪሣራው የበዛ እንዲሆን ሲያደርገው መቆየቱ በተጨባጭ የሚታይ እውነታ ነው፡፡ ይህ 

ሁለት እጅ የሚሆን ኪሣራ በነበር እንዲቀር ግን ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለአባይ ወንዝ ፍሠት 

የሚሠጠው ወጥ ፍሠት ምክንያት ሆኗልና ታላቁ ግድባችን ከኛም አልፎ አህጉራዊ ጌጥ 

እና በተለይ ለሱዳን እና ግብጽ አዲስ ብስራት እንዲሆን ያስችለዋል፡፡ የህዳሴው ግድብ 

ባይኖር ኖሮ ብለን ብንወስድ ሱዳን በበጋም ሆነ ክረምት ከዚህ ግድብ ሙሉ 300 ሜጋ 

ዋት ማመንጨት እንዲቻላት አስቀድመን በተመለከትነው ስሌት ተጨማሪ ሁለት የሃይል 

ማመንጫ ግድቦች መገንባት ይጠበቅባት ነበር ማለት ነው፡፡  ነገር ግን ምንም ተጨማሪ 

ግድብ ሳትገነባ ታላቁ የህዳሴው ግድባችን በሚፈጥረው ወጥ ፍሠት (ባለሙያዎቹ 

Regulated flow ይሉታል) አመት ሙሉ 300 ሜጋ ዋት ማመነጨት የሚያስችላትን 

እድል የሚፈጥር ለአህጉሪቱ የፍቅር ቀለበት የሆነ ታላቅ ፕሮጀክታችን ነው -  ታላቁ 

የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ፡፡ 

  

 


