
በአይበገሬነት የተነሳን የሚሳነው የለም  
ከብርሃኑ ተሰማ(ኢዜአ) 
 
 

ለአንዲትም ቀን ቢሆን ውሏቸውን ለማየት የታደልነው ከ20 የማንበልጥ ነን። በሁለት ሙያዎች የተሰማራን።በዕድሜ 

የምንለያይ ግን በመንፈስ የተቀራረብን። ሁላችንም ለአንድ ግብ የምንጓዝ መንገደኞች። ቢያንስ ''አይቼዋለሁ''ን 
የታሪካችን አካል በማድረጋችን ብቻ የምንኮራ በአቅማችን ባደረግናት ያልረካን ገና ብዙ ለማድረግ የምንተጋ ዜጎች። 

 
በእርግጥ በሌላኛው ተሽክርካሪ ለዚሁ ዓላማ የተሰለፉት በዕድሜያቸው ከእኛ አነስ ያሉ የወደፊቷን ኢትዮጵያ 
የሚረከቡ ሌሎችም እንዲረከቧት በሥራቸው የሚያሳዩ አጋሮች አብረውን እየተጓዙ ናቸው። 

 
በሁለት ተሽከርካሪዎች ሆነን በደርሶ መልስ 1 ሺህ 500 ኪሎ ሜትር የሚሸነፍነውን ጉዞ በዕለተ ሰንበት ማለዳ 
ተያይዘነዋል። በቀዳሚው አውቶቡስ ግዳጃቸውን ሊወጡ አብረውን የሚጓዙትን በየማረፊያው ስናያቸው 
እያበረታታንና ነገን በእነሱ እያየን አብረናቸው እየተጓዝን ነው። 

 
በቀጣዩ አውቱቡስ የምንጓዘው በዕድሜ ጠና ያሉት ትናንት ያዩ ነገን የራሳቸው ለማድረግ የሚጥሩና በእብዛኛው 
ለመጪው ትውልድ መልካም ሕይወት የሚጥሩ ዜጎች ናቸው። 

 

አምናና ካቻምና ‘’ እንጉርጉሮ ይብቃ’’ ሲሉ የነበሩት ሕጻናትና ወጣቶች ዛሬ ‘’ መለስ መለስ በል’’ በማለት ጅምሩን 
ለማስጨረስ የተገባው ቃል እንዲከበር ማሳሰብም ይዘዋል። ጀምሮ ያለመጨረስ ችግር መች ተጨናውቶን ያውቅና 

እንኳን በአገር ጉዳይ። ሕዝብ ቀስቅሰዋል። ለታላቅ ዓላማዎች አነሳስተዋል። ዘንድሮም ለተመሳሳይ ተልዕኮ ------- 

 
በሁለተኛው አውቶቡስ ያሉት ከግልና ከመንግሥት መገናኛ ብዙኃን የተውጣጡ ባለሙያዎች ናቸው። የኢትዮጵያ 

ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት(ኢሬቴድ) ለብቻው ከመጓዙ በስተቀር ቀረ የሚባል የመገናኛ ብዙኃን ድርጅት የለም። 
ሁሉም ወኪሎቻቸውን ልከዋል ማለት ይቻላል። 

 
ሙያቸው የኪነ ጥበቡ ዘርፍ የሆነ አራት የሙዚቃ መሣሪያ ተጫዋቾች አብረውን በመጓዝ ላይ ናቸው። ዘመናዊና 
ባህላዊ የክርና የትንፋሽ መሣሪያዎችን ይጫወታሉ። እነሱም በሙያቸው ለአገር ልማትና ዕድገት ድርሻቸውን 
ለመጫወት ዝግጁነታቸውን ያሳያሉ። 

 
በዚህኛውም ሆነ በዚያኛው አውቶቡሶች የተሳፈሩት ተጓዦች በጋራ ይጨዋወታሉ ይበላሉ ይጠጣሉ ለታላቅ ዓላማና 

ስኬት ሙያዊ አገልግሎታቸውን ለማበርከት ዝግጁ ናቸው ብዙዎች ሲጓጉለት የቆዩትን ‘’ ታላቅ ጉዞ’’ በድል 
እንደሚወጡትም ያምናሉ። 

 
አያሌዎች ሊያዩት የሚጓጉለትን ታላቁ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ‘’ እኛው በእኛው’’ ያሉትን የታላቁን 
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ሊመለከቱና ያዩትን ለሕዝብ በማሳወቅ የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት ጉዞውን 
ቀጥሏል። 

 
ጋዜጠኞቹና አርቲስቶቹ ሌሊቱን ጭምር በመጓዝ የዘመናት ቁጭታችን፣ የረሃብ የድርቅና የችግሮች ሁሉ መለያ 
አድርጎን የቆየው ስያሜያችንን የምንለውጥበት ሥራ የተጀመረበት ሥፍራ ተጉዞ ደርሷል።  

 

በአንድ ነጥብ ስምንት ኪሎ ሜትር ስፋትና በ145 ሜትር ከፍታ እየተገነባ ያለው የግድቡ ግንባታ ከግተታና ከቀኝ፣ 
ከፊታችንና ከኋላችን በማያቋርጥ ሁኔታ የተሽከርካሪዎችና የመሣሪያዎች ከፍተኛ እንቅስቃሴ ይታይበታል። አስፈላጊ 
ሲሆንም በድማሚት ቋጥኝን በመሰባበር ሌላ የጠረጋና የድልዳሎ ሥራዎች ይከናወናል። የግንባታ ሥራም 
ይከናወንበታል።  

 



እስከ 48 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በሚደርሰው ሙቀትና የአየር ወላፈን ለምሳ ከሚደረገው ቆይታ ውጭ ሌሊቱንም ሥራ 

አይቋርጥም። ግንባታው 18 ከመቶ የደረሰውን ፕሮጀክት ከዳር ለማድረስ ከደሞዝ በላይ የሆነውን ኃላፊነት 
የተረከቡት ሠራተኞች በትጋት ይንቀሳቀሳሉ። 

 
የዓባይን ወንዝ አቅጣጫ የማስቀየርና የኮንክሪት ሙሌት ሥራ በሚጀመርበት ወቅት የተደረገው ጉብኝት የግድቡ 
የመሠረት ግንባታ ካለው ስፋት አኳያ እየተካሄደ መሆኑን ያሳያል። ጅምሩ በመሐንዲሶች ቅየሳ ተገቢውን ቦታ እየያዘ 
ወደ አንድ መቋጫ እንደሚሄድ ለመረዳት ያስችላል።  

 
በፕሮጀክቱ የተሰማሩትን ሠራተኞች ስለ ስምሪታቸው ብትጠይቋቸው የሚሰጧችሁ መልስ አንድ ነው። ለደሞዝ 

ወይም ለመተዳደሪያ ብለው የሚሰሩት አለመሆኑን ያለ ማመንታት ይነግሯችኋል። የኢትዮጵያ ሕዝብና ትውልደ-
ኢትዮጵያውያን ለግድቡ ግንባታ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ዋጋና ትርጓሜ እንዳለው ከሥፍራው 
ታገኛላችሁ።  

 
በአገራዊ ፍቅር፣ ከድህነት ለመውጣት፣ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት ለመግባት ያለው ታላቅ ጉጉት በተለያዩ መንገዶች 
ሲንጸባረቅ ለመታዘብም ይቻላል።  

 
ዓባይን ለራስ ጥቅም ከማዋል አልፎ ለጎረቤቶቻችን የሚተርፍ ሀብት መሆኑን አምኖ በጋራ ለመጠቀም መንፈስና 
ፍላጎትም የሚገለጸው በስስት አይደለም። ዓባይ የሁላችንም ሀብት ነውና እንጠቀምበት በገንቢዎቹም ጭምር የሚታይ 
የጋራ አመለካከት ነው።በሥፍራውም ይሄ ያለ ልዩነት ይንጸባረቃል። 

 
ወደ ፕሮጀክቱ ከመንቀሳቀሴ በፊት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሕዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት 
የኮሙኒኬሽንና የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ጋር አቶ ፈቃዱ ከተማ ጋር ለመወያየት ችዬ ነበር። 

አቶ ፍቃዱን ‘’ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ለእርስዎ ምን ትርጉም አለው?’’ አልኳቸው። 

‘’ የይቻላልን መንፈስ ያሰረፀ ነው’’ አሉኝ። ለዚህም ምክንያቶቻቸው ይዘረዘልኝ ገቡ። 

 
አንደኛው ሕዝቡ ለግድቡ ግንባታ ያሳየው መነሳሳት ዋነኛው መሆኑን ገለጹልኝ። 

ሁለተኛው ‘’ የኢትዮጵያ ብሄራዊ እግር ኳስ ቡድን ከ31 ዓመታት በኋላ በአፍሪካ ዋንጫ መሳተፉ ነው’’ አሉኝ። 
በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ምድቡንም በመምራት ያሳየው ብቃት ነገሩኝ። 

ሦስተኛው ሕዝቡ የማይደፈሩ ጉዳዮችን ሁሉ ዛሬ ‘’ኸረ የማይቻል ነገር የለም ‘’ ብሎ እየገባባቸው ነው። በዚሀም 
ውጤታማ በመሆን ላይ እንደሚገኝ አስረዱኝ። 

 
ሁላችንም አንድ ያደረገው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንቅስቃሴን እስቲ ዘርዘር አድርገን እንመልከተው። 

 
በግድቡ እየተከናወኑ ያሉት ሥራዎች የዋናው ግድብ፣ የኮርቻ ቅርጽ ያለው ግድብ፣ የኃይል ማመንጫ ቤቶች 
የሠራተኞች የመኖሪያ ካምፕ የመንገድና ድልድይ ያካትታሉ።  

 
የግድቡ ዋና ዋና ክፍሎች  

 

ዋናው ግድቡ 10ነጥብ1 ሚሊዮን ኪዩብ ሜትር አር ሲ ሲ በተባለ ቴክኖሎጂ የኮንክሪት ሙሌት ይከናወንበታል። 
ይህም ከጊቤ ሦስት ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ቀጥሎ ሁለተኛው ያደርገዋል። 

 
የግድቡ ግንባታ የወንዙን አቅጣጫ በጊዜያዊነት በግድቡ ቀኝ በማስቀየር የሚከናወኑ ተጓዳኝ ሥራዎች ቀጥሎም 
የወንዙን አቅጣጫ በግድቡ ግራ በአራት ቱቦዎች በኩል እንዲያልፍ ተደርጎ ግንባታው ይከናወናል።  

 
የኃይል ማመንጫ ቤቶች  

 



ከወንዙ በስተግራ ስድስት በስተቀኝ ደግሞ 10የኃይል ማመንጫ ዩኒቶች ይኖሩታል። እያንዳንዱ ዩኒትም 350 ሜጋ 

ዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ይኖራቸዋል። ግድቡ በጠቅላላ 6ሺህ ሜጋ ዋት ኃይል ያመነጫል። 

 
በግድቡ የሚፈጠረው ሰው ሰራሽ ሐይቅ የማጠራቀም ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ 640 ሜትር ሲያልፍ ተጨማሪ ውሃ 
ተቀብሎ በዋናው ግድብ መካከለኛ ክፍልና በኮርቻ ቅርጽ ባለው ግድብ በስተቀኝ በኩል የውሃ ማስተንፈሻ ይገነባል።  

 
እንዲሁም ከግድቡ በታች ለሚለቀቅ ውሃ የሚያገለግል ከዋናው ግድብ በስተ ግራ መዝጊያ ያለው የውሃ ማስተንፈሻ 
ይሰራል። 

 
የኮርቻ ቅርጽ ያለው ግድብ 

 
ግድቡ 45 ሜትር ከፍታ 5ሺህ ሜትር ርዝመትና 17 ሚሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ የመያዝ አቅም ያለው ሲሆን፣ 

ዓላማውም ከዋናው ግድብ በስተግራ 45 ሜትር ዝቅ ብሎ በሚገኘው ሥፍራ ውሃ እንዳይፈስ ለመቆጣጠር መሆኑን 
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ያሰራጨው መረጃ ያስረዳል። 

 
ከዋናው ግድብ በአንድ ነጥብ አራት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለ 500ኪሎ ቮልት ባለ ሁለት ባዝ ባር የኃይል 
ማከፋፈያ ጣቢያ ይገኛል። የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያው ወደ ትራንስፎርሜሽን የሚገባውን የመነጨ ኃይልና ወደ 
ማስተላለፊያ መሥመሮች የሚወጣውን ወጪ ቤዮችን የመቆጣጠሪያ ክፍልን ያካትታል። 

 
በዋናው ግድብ በግራና በቀኝ በኩል የቁፋሮ ሥራ በሁለት ፈረቃዎች በመካሄድ ላይ ነው። በዚህ ግድብ የወንዙ 
አቅጣጫ በጊዜያዊነት በግድቡ ቀኝ በኩል በሚቀየርበትና የኃይል ማመንጫ ቤቶች በሚገነቡበት ሥፍታ የተከናወነው 
ቁፋሮ ከአምስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ሜትር ኩብ በላይ ደርሷል። 

 
የወንዙን አቅጣጫ ለማስቀየር የሚከናወኑ ሥራዎች በጊዜያዊነት በግድቡ በስተቀኝ ለማስቀየር ተገቢው ዝግጅት 
ተጠናቋል። ለዚህም የሚረዳው ግንባታም ይከናወናል። 

 
የኮርቻ ቅርጽ ያለው ግድብ የከርሰ ምድር ፍተሻ ሥራዎች ተጠናቀው እየተከናወነ ያለው ቁፋሮ ወደ ሦስት ሚሊዮን 
ሜትር ኩብ ደርሷል። 

 
ሌሎች ሥራዎች 

 

በፕሮጀክቱ ጊዜያዊ የመዳረሻና የቋሚ መንገዶች ሥራዎች በመከናወን ላይ ናቸው። ከነዚሀም የአሶሳ -ጉባ 128 ኪሎ 
ሜትር ርዝመት ያለው መንገድ ሥራ የዲዛይን መረጃ በሳሊኒ ኩባንያ ተዘጋጅቶ የዲዛይን ሥራው በሳባ ኢንጂነሪንግ 
ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በኩል ተሰርቷል። ግምገማውም እየተከናወነ ነው።  

 
የዓባይ ድልድይ ላይ ከዋናው ግድብ በታች 237 ሜትር ርዝመትና አምስት ተሸካሚዎች ያሉት ድልድይ ግንባታው 
ተጠናቋል። ላለፉት ስምንት ወራትም ለትራፊክ ክፍት ሆኗል። ድልድዩ ለግንባታው ከፍተኛ ድርሻ እንዳለውም 
መረጃው ያመለክታል። 

 

የሠራተኞች የመኖሪያና የቢሮዎች ግንባታ እየተገነቡ ነው። ከነዚሀም የተቋራጩን 8ሺህ 500 ሠራተኞች 
የሚያስተናግዱ ቤቶች እየተገነቡ ላይ ናቸው። ለአማካሪ መሐንዲሱና ለፕሮጀክቱ ሠራተኞች የሚያገለግሉ የመኖሪያ 
ቤቶች ግንባታም በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። 

 
ለፕሮጀክቱ ሥራ የሚያስፈልጉ የሎጀስቲክስና የተከላ ሥራዎችም በስፋት እየተከናወኑ ነው።ሁለተኛው የጠጠር 
መፍጫና የኮንክሪት ማምረቻ ተገጣጥሞ ወደ ሥራ ሲገባም የግድቡን ግንባታ ያፋጥነዋል። 

 



የዋናው የጠጠርና የኮንክሪት ማምረቻ መሣሪያ ግዢም ሲከናወን የግድቡ ግንባታ በይበልጥ እንዲቀላጠፍም በማድረግ 
ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል።  

 
የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የግድቡ የኃይል ማመንጫና የማከፋፈያ ጣቢያ የኤሌክትሮ መካኒካልና 
የኃይድሮ መካኒካል ዲዛይን ሥራዎችን እያከናወነ ነው በዚህም የተለያዩ ዲዛይኖች ቀርበው በአማካሪው መሐንዲስና 
በፕሮጀክት ቢሮው በመታየት ላይ ናቸው። 

 

በተጨማሪም ከበለስ እስከ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድረስ ለሚዘረጋው ባለ 400ኪሎ ቮልት ኃይል 
ማስተላለፊያ መሥመር የማከፋፈያ ጣቢያ ግንባታ የዲዛይን ሥራዎች እየተከናወኑ ነው። ለሥራዎቹ አስፈላጊ የሆኑት 
መሣሪያዎች ተገዝተው በመቅረብ ላይ እንደሆኑም መረጃው ያስረዳል። 

 
ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልጉት አገልግሎት መስጫ ተቋማት በአካባቢው በመግባት ላይ ናቸው ከነዚሀም የኢትዮጵያ ንግድ 
ባንክ ቀዳሚው ሲሆን የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅትና የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን ተከታዮቹ 
ይሆናሉ። 

 
ፕሮጀክቱ አሁን ያሉት አምስት ሺህ ሠራተኞች ናቸው ከመካከላቸው 153ቱ የውጭ ዜጎች ይገኙበታል የሰው ኃይሉ 

በቅርቡ ወደ 13ሺህ እንደሚደርስ ይጠበቃል። 

ፕሮጀክቱ ከ1ሺህ 123 ተሽከርካሪዎችና የሥራ መሣሪያዎችም አሉት።  

ሕዝቡ ከሁለት ዓመታት በፊት ባለው አቅም ‘’ እንገነባዋለን’’ ብሎ የጀመረውን ግድብ ዛሬ “’ እንደጀመርን 

እንጨርሰዋለን’’ በማለት ርብርብ እያደረገ ነው። በእርግጥም ተሳትፎውን በማጠናከር ከፍጻሜ እንደሚያደርሰው 
ጥርጥር የለውም። 

 
በደቦና በጀጌ መሥራት ባህሉ የሆነው ሕዝብ እንኳን ለዓባይ ቀርቶ ሌላም ልማቱን ዕድገቱን ለማፋጠን የጀመረውን 
መጨረስ አያቅተውም። ሕዝቡ ድጋፉን በማድረግ የዘረጋውን እጁን አያጥፍም።  

 
ቀሪዎቹ የግድቡን ግንባታ ከታላቁ መሪው መለስ ዜናዊ የተቀበለውን አደራ በኃላፊነት በመወጣት ዓባይን የአገሩ 
ልማት የኃይል ማዕከል በማድረግ ጎረቤቶቹንም ጭምር ተጠቃሚ ያደርግበታል።  

 

ዓባይን ከቁጭት በሚያወጣው ጥረታችን የጋራ ተጠቃሚነታችንን እናረጋግጣለን!!! 
 


