የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ

መቅዴም
ኢትዮጲያ ሀገራችን ረጅም እዴሜ ያሊት ሀገር ከመሆኗ አንፃር ብዙ ታሪክም እንዲሊት ይታወቃሌ፡፡ ነገር ግን
ያሊት ታሪክ ሁለ በአግባቡ ተመዝግቦ ይገኛሌ ወይ የሚሇው ጥያቄ በብዙዎች ዘንዴ የሚነሳ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡
በተሇይም ሳይንስና ቴክኖልጂን በተመሇከተ ያሇን የእዴገትና የስሌጣኔ ታሪክ እንዯ ላሊው ማህበረሰባዊ ታሪካችን
ብዙ የምንናገርሇት ወይም የምንኮራበት አይዯሇም ብሇን በማሰብ ሉሆን ይችሊሌ ያን ያህሌ የተፃፇ ታሪክ
ስሇመኖሩ ብዙዎቻችን እንጠራጠራሇን፡፡
ሆኖም ግን ፇፅሞውኑ ታሪክ የሇንም ማሇት ዯግሞ አንችሌምና በየሙያው ብዙ ያሌተዲሰሱና ያሌተፃፈ
ታሪኮቻችን በባሇሙያዎች መዲሰስና ተፅፇው ሇትውሌዴ መተሊሇፌ ይገባቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ የሀገራችን የመንገዴና
የዴሌዴይ ግንባታ ታሪክ ብዙ ትኩረት ካሊገኙና ካሌተዲሰሱ መካከሌ ነው ብሇን መናገር እንዯፌራሇን፡፡ ሇዚህም
ዴፌረታችን መነሻ የሚሆነን የኢትዮጲያ መንገድችንና ዴሌዴዮችን ታሪክ የሚዲስስ መፅሀፌ በአዯባባይ ማግኘቱ
አስቸጋሪ እንዯሆነ በማየት ነው፡፡
በላልች በተሇይ በሰሇጠኑ ሀገራት ዘንዴ ስነ ፅሁፌንና የንባብ ባህሌን በእጅጉ ካሳዯጉ ምክንያቶች መካከሌ
ጥንታዊም ሆነ ዘመናዊ የረጅምም ሆነ የአጭር ጊዜ የስኬትም ሆነ የውዴቀት ማናኛውም ክስተትን የመመዝገብ
የመተረክና በሌዩ ሌዩ ዘዳ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ ማስተሊሇፌ ትኩረትና ዋጋ የሚሰጠው በመሆኑ ነው፡፡
ምንም እንኳ በሀገራችን የዴሌዴይ ግንባታ ታሪክ በጥቂቱ ከ 400 አመታት በሊይ ያስቆጠረ ቢሆንም በዚህ ረገዴ
በሀገራችን ስሇ ኢትዮጲያ ዴሌዴዮችና መንገድች የተፃፈ ታሪኮች እዚህና እዚያ ከላልች ታሪኮች ጋር እግረ
መንገዴና በቁርጥራጭ መሌኩ ካሌሆነ በስተቀር በስፊት ስሇመኖራቸው የሚታወቅ ነገር ባይኖርም በዚህ አጭር
ፅሁፌ ግን በኢትዮጲያ ውስጥ የመንገዴና የዴሌዴይ ግንባታ ታሪክን በጥቂቱ የፃፈ ካለ ይበሌጥ እንዱያስፊፈ
ሇማበረታታት፣ በመረጃ እጥረት የዘገዩ ካለ መጠነኛ መረጃ ሇመስጠት፣ በዚህ ርእሰ ጉዲይ ታሪክ ሉፃፌ
እንዯሚገባ ሇሚያምኑ ዯግሞ የመነሻ ሀሳብና ጥቆማ ሇመስጠት፣ እንዱሁም በትምህርቱ አሇም በሌዩ ሌዩ ዯረጃ
ጥናታዊ ፅሁፌ የሚያዘጋጁ ባሇሙያዎች የሚቸገሩበትን ክፌተት በመጠኑ ሇመሙሊትና እነርሱም ሆኑ በዴሌዴይ
ዱዛይንና ግንባታ ስራዎች ሀገራቸውን ያገሇገለ እንዱሁም ሌዩ ሌዩ ጥናቶችንና የማስተማሪያ ማቴርያልችን
ሇዩኒቨርስቲዎች ያበረከቱ ኢትዮጲያውያን ሁለ ርእሰ ጉዲዩን በማስፊት የተሻሇና የበሇጠ መረጃ በመስጠት ስሇ
መንገዴና ዴሌዴይ ታሪካችን ብዙዎች ትኩረት እንዱሰጡ ሇማዴረግ የማነሳሳት ሙከራ እናዯርጋሇን፡፡
በተሇይ በአካዲሚው አሇም ሁሇተኛና ሶስተኛ ዱግሪ ከዴሌዴይ ስራ ጋር በተያያዘ ጥናት ማዴረግ ሇሚሹ
መሀንዱሶች የመረጃ እጥረት እንዲይኖርባቸው በእጅጉ የሚያግዙ ስራዎች በስፊት እየተሰሩ በመሆናቸው ከፌተኛ
የመረጃ ቋትና በተግባርና በሌምዴ የዲበረ እውቀትም በተቋሙ እንዲሇ አውቀው ተጠቃሚ እንዱሆኑ እየጋበዝን
ከዚሁ ርእሰ ጉዲይ ጋር በተያያዘ በየጊዜው በኢትዮጲያ መንገድች ባሇሥሌጣን ዴረ ገፅና በመዯበኛ የተቋሙ
መፅሄት ሊይ በተሇይም ስሇ ዴሌዴዮቻችን ሌዩ ሌዩ አጫጭር ፅሁፍችና መረጃዎች እያወጣን የምንገኝ መሆኑን
በማወቅ እነዚህን ምንጮች በመጎብኘት ግንዛቤ ማግኘት የሚቻሌ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ሌንገሌፅ እንወዲሇን፡፡

ግርማ ወርቁ ( ኢር)
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በኢትዮጲያ መንገድች ባሇስሌጣን የዴሌዴይ አስተዲዯር ቡዴን

የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ

1 የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች ታሪክ በአጭሩ
በአሇም ሊይ የዴሌዴዮች ስራ እዴገት አጭር ታሪክ
ዴሌዴይ በውሀ በመንገዴ ወይም በሽሇቆ ሊይ በማሇፌ የማያቋርጥ መተሊሇፉያን የሚሰጥና በመሻገሪያነት የሚያገሇግሌ አካሌ ነው።
በጥንቱ ዘመን ይህን የመሻገሪያ ዘዳ ሇማበጀት ግንዱሊዎችን በመረብረብ ወይም በጠባብ ቦታዎች ዯግሞ ግራና ቀኝ
መወጠሪያዎችን በመትከሌ ገመዴና ተመሣሣይ ሽቦ በመዘርጋት ይጠቀሙ ነበር ። የዚህ ሀሳብና አሠራር እያዯገና በጊዜው እየተሻሻሇ
መጥቶ ረዣዥም ግንዱሊዎችን የመዘርጋትና በሊያቸውም ሊይ አመቺ የሆኑ አነስተኛ ዝርግ እንጨቶችን በመረብረብ የመሻገር ሁኔታ
እየተሇመዯ መጣ፡ በመቀጠሌም የዴንጋይ ሽክሊን በመዯርዯር የግማሽ ክብ ቅርፅ ያሊቸውን ዴሌዴዮች በቀሊለ የመሥራት ሀሳብ
በመፌሇቁ ከክርስቶስ ሌዯት በፉት በ 8ዏዏ ዓ.ዓ በጥንታዊቱ ባቢልን በስፊት እንዯተሠራ ቢታወቅም አርካዱኮ ተብል የሚጠራው
ግሪካውያን ከክርስቶስ ሌዯት 1300 አመት በፉት የሰሩት የእግረኛ አርክ ዴሌዴይ የመጀመሪያው እንዯሆነ የአሇም ታሪክ
ዘግቦታሌ፡፡ በቻይናም ከሌዯት በፉት በ በ605 አአ የተሰራ አርክ ዴሌዴይ እስካሁን በአገሌግልት ሊይ ይገኛሌ፡፡

ከዚህም አሌፍ ሰዎች በቀሊለ ተንጠሌጥሇው እንዱሻገሩ የሚያስችለ ተንጠሌጣይ ዴሌዴዮች በጥንት ዘመን በሕንዴ በቻይናና
በቲቤት እንዱሁም ሇወታዯራዊ አገሌግልት በፊርስ ሀገር በዲርዮስ ዘመነ መንግሥት የመሻገሪያ ዴሌዴዮች አገሌግልት ሊይ
መዋሊቸው
ይታወቃሌ።
ጁሌየስ ቄሳር የሚባሇው የሮማ ገዥ የእንጨት ዴሌዩዮች ተሻሽሇው እንዱሠሩ አስተዋፅኦ ማዴረጉና በጊዜውም በርካታ የግማሽ
ክብ ቅርፅ የዴንጋይ ዴሌዴዬች መሠራታቸው የዓሇማችን የዴሌዴዮች ታሪክ ሲነሣ ሳይጠቀስ የማይታሇፌ ዕውነታ ነው። ይህ
የዴሌዴይ ሥራ ጥበብ እያዯገና እየተሻሻሇ መጥቶ በስፔን - ባርሴልና፣ በሮም ኢጣሉያና በፇረንሣይ ረዘም ያለና እስከ 260 ሜትር
የሚዯርሱ 47 ሜትር ከውኃ ከፌ የሚለ ዴሌዴዮች እስከ መሠራት ዯርሰዋሌ። ከክርስቶስ ሌዯት በኋሊም ይበሌጥ ይህ ጥበብ
ተሻሽል በስኮትሊንዴና በስዊዘርሊንዴ በአይነታቸውና በምሣላነታቸው ተጠቃሽ የሚሆኑ የዴንጋይ ዴሌዴዮች ተሰርተዋሌ፡፡
በአሇማችን ሊይ የመጀመሪያው ረጅም የግንብ አርች ዴሌዴይ ካኡሴይ የሚባሇው ባሇ 31 ሜትር ርዝመት ያሇውና የከሰሌ ማመሊሇሻ
ባቡሮችን ሇማስተሊሇፇያነት በ1726 በእንግሉዛዊው ግንበኛ ራሌፌ ዉዴ በስታንላይ ከተማ አቅራቢያ የተሰራው ሲሆን ይኸው
ባሇሙያ ዱዛይኑን ሰርቶ ግንባታው ከተጀመረ በሁዋሊ ዴሌዴዩ ይወዴቃሌ የሚሌ ፌራቻ አዴሮበት ራሱን ያጠፊ ቢሆንም ዴሌዴዩ
ግን እስከዛሬ ዴረስ አገሌግልት በመስጠት ሊይ ይገኛሌ፡፡
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
ምንም እንኳ የግንብ ዴንጋይ አርች ዴሌዴዮች ግንባታ ከመካከሇኛ ርዝመት ባሇፇ በረጅሙ እየቀጣጠለ መገንባት ከወጪያቸው
አንፃር ከፌተኛ በመሆኑ እየተተወ የመጣ ቢሆንም ሇረጃጅም የባቡር መንገዴ ሀዱድች ግን በተሇያዩ ሀገሮች ተገንብተው አገሌግልት
ሰጥተዋሌ። በዚህ በኩሌ ረዥም የሚባሇው ዴሌዴይ በጀርመን የሚገኘውና 90 ሜትር ርዝመት ያሇው ሲራ ዴሌዴይ ነው ።
ረጃጅም ዴሌዴዮችን የመገንባቱ አስፇሊጊነት እየጨመረ ሲመጣ የእንጨትና የዴንጋይ ግንብ ዴሌዴይ ስራን የሚተካ የብረት
ዴሌዴይ ሥራ ሀሣብ ከ 1840 ዎቹ ጀምሮ በአሜሪካ ሀገር መነጋገሪያ ሲሆን በ1850 አካባቢ የእንጨትና የብረት ጥምር ውጤት
የሆነ ዴሌዴይ ሉሠራ ከመቻለም በሊይ በቀጣዩ ሙለ በሙለ የብረት ዴሌዴዮችን መገንባት ተጀምሯሌ። በአሜሪካና በእንግሉዝ
ዘመናዊ የሚባለ ዴሌዴዮችም በተከታታይ ተገንብተዋሌ፡፡
ይህ ጥበብም በፌጥነት እያዯገ መጥቶ በ 1977 ዓም አጠቃሊይ ርዝመቱ 924 ሜትር የመሀሌ ነጠሊ ስፓኑም 518 ሜትር ርዝመት
ያሇው በአሜሪካ በምዕራብ ቨርጂኒያ የአርክ ቅርፅ ያሇው በኒው ሪቨር ጎርጅ ውስጥ የተሰራው የብረት ዴሌዴይ ተጠቃሽ ነው ።
የዚህ ዴሌዴይ ግንባታ 40 ዯቂቃ የሚወስዯውን ረጅም የወንዝ ሸሇቆ ማቋረጫ መንገዴ ወዯ አንዴ ዯቂቃ ያወረዯ በመሆኑ
በምህንዴስናው ስኬት ብዙ ተነግሮሇታሌ፡፡
የኮንክሪት ዴሌዴይ ስራ ሀሳብ ዯግሞ በ20ኛው ክፌሇ ዘመን መባቻ ሊይ የተጠነሰሰ ሲሆን አሇማችን የሇመዯችውና በዱዛይንና
በውበት ተመራጭ የሆነው የአርች ዴሌዴየ ከዴንጋይና ከብረት ባሇፇ በኮንክሪት የመገንባቱ ዘዳ ተመራጭ ሆኖ በስፔን በሲዴኒ
በክሮሽያ እስከ 390 ሜትር ርዝመት ያሊቸው ባሇአንዴ አፌ አርች የኮንክሪት ዴሌዴዮች ሉገነቡ መቻሊቸው የዴሌዴይ ግንባታ
እዴገትን የሚያሳዩ ሆነው በታሪክ ተመዝግበዋሌ፡፡ ከዚህም በሊይ ዯግሞ 28 ያህሌ አርች ዴሌዴዮችን በመቀጣጣሌ በጠቅሊሊ
ርዝመቱ 2029 ሜትር በአሜሪካ ኮለምቢያን ከራይትስቪላ የሚያገናኝ ዴሌዴይ በ 1930 ተገንብቶ በአገሌግልት ሊይ ይገኛሌ፡፡
ከዚህ በመቀጠሌ በአጠቃሊይ መሌኩ የብረት ዴሌዴዮች ንጣፊቸው እንጨት መሆን በመቻለ በዋጋ አነሰተኛነት ተመራጭ ሆነው
ስሇተገኙ እስከ 472 ሜትር ርዝመት ያሇው ዴሌዴይ ሉሠራ ችሎሌ፡፡ ይህ ስራ እየተሻሻሇ መጥቶ የዴሌዴዩ ዋና አካሌም ሆነ
የመኪና መሄጃው ሙለ በሙለ የብረት ንጣፌ የሆነው ዴሌዴይ ዯግሞ በአሜሪካ በ1937 ዓም አገሌግልት መስጠት የጀመረው
የሳንፌራንሲስኮው ጎሌዯን ጌት ዴሌዴይ ሲሆን ከ 6 ወራት ቀዯም ብል የተከፇተው ላሊኛው ሳንፌራንሲስኮን ከኦክሊንዴ ቤይ ጋር
የሚያገናኘዉ ባሇ 7 ኪሜ ርዝመት ታሪካዊ ዴሌዴይ የብረትና የኮንክሪት ዴሌዴዮች ቅይጥ በመሆኑ ከጥንታዊ ዴሌዴዮች
የሚመዯቡ ናቸው፡፡
በአጠቃሊይ በአሇማችን የዴሌዴይ ሥራ ከጥንት ጀምሮ እንዳት እያዯገ እንዯመጣ እጅግ በአጭሩ ሇመጠቆም የተሞከረ ሲሆን የዚህ
ስራ እውቀትና ጥበብ በየጊዜው እየተሻሻሇና እየተራቀቀ በአይነታቸው፣ በርዝመታቸውና በውበታቸው ከፌተኛ ዯረጃ የዯረሱ ስፌር
ቁጥር የላሊቸው አስዯናቂ ዴሌዴዮች በተሇያዩ ሀገሮች የተገነቡና በመገንባት ሊይ ያለ ሲሆን እስከዚህኛው ጊዜ ዴረስ በአይነቱና
በርዝመቱ ዘመናዊ ተብል በግንባር ቀዯምትነቱ የሚጠቀሰው ዴሌዴይ በጃፖን ሀገር ኮቤና አዋጂ የተበለት ትሊሌቅ ዯሴቶችን
እንዱያገናኝ በ1998 የተሠራው አካሺ ካይኪዮ የሚባሇው 1991 ሜትር የመሀሌ ርዝመትና አጠቃሊይ 3911 ሜትር ርዝመት ያሇው
ተንጠሌጣይ ዴሌዴይ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የዴሌዴይ አይነትና ርዝመት ሪከርዴን ሇመያዝ በሰሇጠኑ ሀገራት የሚገኙ የዴሌዴይ
መሀንዱሶች በከፌተኛ ውዴዴርና ጥረት ሊይ ይገኛለ።
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ

በኢትዮጲያ የዴሌዴዮች ስራ እዴገት አጭር ታሪክ
መግቢያ
ኢትዮጵያን በጥንት ጊዜ ሇመጎብኘት ዕዴሌ ያገኙ ሀገር ጎብኝዎች በሀገራችን የነበረውን የትራንስፖርት ችግር በተሇያየ መሌኩ
ሇመግሇፅ ሞክረዋሌ። ምንም አይነት መንገድችና የወንዝ ማቋረጫዎች እንዲሌነበሩም ጽፇዋሌ። የሀገራችን አስቸጋሪ መሌክአ
ምዴራዊ አቀማመጥና የክረምቱ ርዝመት የመንገድችን ግንባታ በጊዜው ውስብስብ አዴርጎት ነበር ። በክረምቱ ሣቢያ በሚፇጠረው
የውኃ ሙሊት በነዋሪዎች ሊይ የሚዯርሰውን ጉዲት ሇመሽሽ ሲባሌም መንዯሮች የሚቆረቆሩት በተቻሇ መጠን በከፌታዎችና
በተራራማ አካባቢዎች እንዱሆኑ አስገዴዶሌ። በክረምቱ ወራት ምንም አይነት የመገናኛ ዘዳም ስሊሌነበረ ክረምቱ እስከሚገባዯዴና
የወንዝ ውኃ ሙሊት እስከሚቀንስ በሕብረተሰቡ መካከሌ ያሇው ማሕበራዊ ግንኙነት ሇተወሰኑ ወራት እንዱቋረጥ ምክንያት
ሆኗሌ።
በወቅቱ ይህንን ችግር ሇማስወገዴ የነበረው አማራጭ በአንዲንዴ የወንዝ ማቋረጫዎች ሊይ የዴንጋይ ርብራብ ወይም ፍርዴ ሠርቶ
ማሇፌ ቢሆንም አብዛኛዎቹ ወንዞች ሇዚህ የሚመቹት በበጋው ወራት ብቻ ነበር ። ወንዞችን በዋና ማቋረጥ አንዯኛው መንገዴ
ቢሆንም የነጋዳዎችን ዕቃ ሇማሻገር ከፌየሌ ቆዲ በተሰፌ ፉኛ መሰሇ ተንሳፊፉዎች አማካይነት ከሁዋሊና ከፉት በዋናተኞች
በመጎተትና በመግፊት ወይም ከፇረሶች ጭራ ጋር በማሠር እየተሣቡ እንዱሻገሩ ማዴረግ ነበር። በዚህ ዘዳ ወዯ ጦርነት
የሚሄዯውን የአቢሲኒያ ሠራዊትን የሚያግዙ ሴቶችን ሇማሻገር ተችሎሌ፡፡
ዘመነ አፄ ሱስንዮስ ( 1598 – 1624 ዓም )

16ኛው - 17 ኛው ክፌሇ ዘመን

በዚህ ዘመን ወንዝን ሇመሻገር ዴሌዴይ የመገንባቱ እንቅስቃሴ ስሇመካሄደ ከሚጠቁሙ ክስተቶች መካከሌ በአሇታ አካባቢ ከአባይ
ፎፎቴ 2 ኪ.ሜ ያህሌ ዝቅ ብል በሚገኘውና ጠባብ በነበረው ገዯሌ ሊይ ወፌራም ግንዴሊ በማጋዯም ህዝብን የማሻገር አገሌግልት
መስጠት እንዯተቻሇ የአፄ ሱስንዮስ ሠራዊትም ይህን ማቋረጫ ይጠቀም እንዯነበር በታሪክ የተመዘገበው ይጠቀሳሌ፡፡
በ17ኛው ክፌሇ ዘመን መጀመሪያ ሊይ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገሮች ጋር አንዲንዴ ግንኙነቶችን መፌጠር በመቻሎ ወንዞችን ሇመሻገር
የነበረው ችግር በተሻሇ ዘዳ የሚቃሇሌበትና በሙያውም ትምህርት መቅሰም የሚቻሌበት በር ተከፇተ፡፡ የፖርቱጋልች አመጣጥ
ወዯ ኢትዮጲያ በዋናነት ቀዯም ብል ሇአፄ ገሊውዱዎስ የአህመዴ ግራኝን የእስሌምና ወረራና መስፊፊትን በማሸነፌ ያስቆሙሇት
በመሆኑ አፄ ሱስንዮስም በዘመኑ የገጠሙትን ጠሊቶቹን ሇመካሊከሌ እንዯተሇመዯው መንበሩን በከፌታ ቦታዎች ሊይ መሥርቶ
ሀገሪቱን ከመቆጣጠር ወንዞችን እንዯሌብ በዴሌዴዮች በመሻገር በተሻሇ ሁኔታ መሊ ግዛቱን መቆጣጠር እንዯሚችሌ ሀሳብ
ያቀረቡሇት ሲሆን አፄ ሱስንዮስ ከፖርቱጋልች ወታዯራዊ እገዛ ሇማግኘትም ጭምር የካቶሉክ ሀይማኖታቸውን በይፊ መከተሌ
የጀመረና ከፖርቱጋልችም ሌዩ ሌዩ የግንባታ ጥበብን ሇመቅሰም ፇቃዯኛ በመሆኑ በተሇይም የዴሌዴይ ግንባታን ሀሳብን በዯስታ
ነበር የተቀበሇው፡፡
የመጀመሪያውን ዴሌዴይ በዴንጋይ ሇመገንባት ሲሞከርም በዋናነት ያጋጠመው ችግር የማጣበቂያ አፇር ወይም የሲሚንቶ ቶል
አሇመገኘት ሲሆን ይህ ችግር እንዲሇ ሆኖ ግን ቀዯም ብል የግንዱሊ መሻገሪያ ተሰርቶሇት በነበረው የአባይ ፎፎቴ መውረጃ አካባቢ
የመጀመሪያውን ዴሌዴይ በ1618 ዓም ሇመገንባት ተችሎሌ። በቀጣይም እንዯ ስሚንቶነት ሉያገሌግሌ የሚችሌ የዴንጋይ አይነት
ተፇሌጎ መገኘቱ እንዯታወቀም አፄ ሱስንዮስ የንዴፌ ባሇሙያን ከሕንዴ በማስመጣት በርካታ ዴሌዴዬች ተነዴፇው እንዱገነቡ
አዘዘ፡፡
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ዘመነ አፄ ፊሲሇዯስ - 17 ኛው ክፌሇ ዘመን
ከ1664-1659 በነገሠው አፄ ፊሲሇዯስ ዘመን በርካታ ዴሌዴዮች በጎንዯርና በጣና ሀይቅ ዙሪያ ሉገነቡ ችሇዋሌ። በዚህም
በሕብረተሰቡ መካከሌ የነበረው ግኑኝነት ሉሻሻሌ ችሎሌ። በአፄ ፊሲሌ ዘመነ መንግስት በርካታ የዴንጋይ ዴሌዴዮች እንዯተገነቡና
አንዲንድቹም የራሳቸው ታሪክ እንዲሊቸው የሚታወቅ ሲሆን ከቤተ ክህነት ጋር በነበራቸው አሇመግባባት ሳቢያ በተፇጠረው
ውጊያ በአፄው ትእዛዝ ሇጠፊው በርካታ ነፌስ ምህረት ያገኙ ዘንዴ ሇህዝቡ መሌካም ነገርን ይኸውም ወንዝ መሻገሪያና የእርስ በርስ
መገናኛ ዴሌዴዮችን የሰሩ ዘንዴ በቀረበሊቸው ምክር መሰረት ቁጥራቸው ወዯ 12 የሚጠጉ ዴሌዴዮችን በተሇያዩ ስፌራዎች
ማስገንባታቸው በታሪክ ተጠቅሷሌ፡፡
ከእነዚህም መካከሌ በአንገረብ እና በቀሀ ወንዞች ሊይ የተገነቡት ሁሇቱ ባሇአራት አፌ አርች ዴሌዴዮች ፣ ጎባጤ ወይም ሰይጣን
መታያ ተብል በእንፌራዝ አካባቢ የሚጠራው ዴሌዴይ ፣ ግሌገሌ መጌችና ዯፋቻ ዴሌዴዮች የሚጠቀሱ ሲሆን በአንገረብ ወንዝ ሊይ
የተሰራው ዴሌዴይን አስመሌክቶ ከግንባታው በፉት ብዙዎችን ዯራሽ ጎርፌ ይበሊቸው ስሇነበር ከግንባታው በሁዋሊ በዴሌዴዩ ሊይ
የሚሻገሩ ሰዎች በዯራሽ ውሀው ሊይ እየቀሇደ ንጉስ ፊሲሌን ያመሰግኑ ነበር፡፡

ላልች ከጎንዯር ወዯ ዯብረታቦር መስመር ርብ በሚባሇው ወንዝ ሊይ የተሠራው ባሇ 5 አፌ አርች ዴሌዴይ ፣ በዯቡባዊ ጎንዯር
መገጭ ወንዝ ሊይ የተገነባው ባሇ 5 አፌ አርች ዴሌዴይ እንዱሁም በጎንዯር አቅራቢያ ማግሰብ ወንዝ ሊይ የተሠራው ባሇ 3 አፌ
አርች ዴሌዴይ ፣ ሰባራ ዴሌዴይና በዯብረሉባኖስ አቅራቢያ የሚገኘው ጉር ዴሌዴይ በወቅቱ ከተገነቡት ዋና ተብሇው
የሚጠቀሱት ዴሌዴዬች ናቸው:፡
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ከፌተኛ ጠቀሜታ የነበራቸውና በአባይ ወንዝ ሊይ የተገነቡት ሁሇቱ ዴሌዴዬች አሳታ በሚባሇው ቦታ እንዯገና የተሠራው ባሇ 8 አፌ
አርች ዴሌዴይና 4ዏ ኪሜ ወረዴ ብል ሲሳ በተባሇው ቦታ ተገንብቶ የነበረውና ቆይቶ በእርስ በርስ ግጭት በጎጃም ነዋሪዎች
እንዯፇረስ የሚነገርሇት በዚህም ምክንያት ሰባራ ዴሌዴይ ተብል የሚጠራው ዴሌዴይ ሲሆኑ ይህ ዴሌዴይ በቅርብ አመታት
በአንዴ የማህበረሰብ ረጂ ዴርጅት የብረት ዴሌዴይ ተገጥሞሇት ሇእግረኞች አገሌግልት እየሰጠ ያሇ ከመሆኑም በሊይ የሞጣ
ከተመና ከዯብረታቦር ከተማ ጋር ሇማገናኘት የተጀመረው የመንገዴ ፕሮጀክት አካሌ ሆኖ ርዝመቱ 230 ሜትር የሚዯርስ አዱስና
የአባይ ወንዝን ሇማቋረጥ 9ኛ የሚሆን ዘመናዊ ዴሌዴይ በመገንባት ሊይ ይገኛሌ፡፡
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በ17ኛው ክፌሇ ዘመን መሌካም ጅማሬ አሣይቶ የነበረው የዴሌዴዬች ግንባታ ሀገሪቷን በተሇያዩ ክፌልች ሲያስተዲዴሩ በነበሩ
ባሊባቶች መሃከሌ በየጊዜው የተከሰተው ጦርነት ሇረዥም አመታት የግንባታውን ጉዲይ ከማስተጓጎለም በሊይ በጦርነቶቹ ሣቢያ
የነበሩትም ዴሌዴዬች የመፌረስ ዕዴሌ አጋጠማቸው ።
በፖርቱጋልች የተጀመረው የዴሌዴይ ግንባታ ጥበብን በመከተሌ ሌዩ ሌዩ ዴሌዴዬች የተገነቡ ሲሆን በተሇይ ዯብረሉበኖስ ቤ/ክ
በሚባሇው አካባቢ የሚገኘውና 2 ሜትር የጎን ስፊት ያሇው አርች ዴሌዴይ በአባይ ፎፎቴ የተሰሩትን የቀዴሞ ዴሌዴዮችን ኘሊን
የተከተሇ በመሆኑ በትክክሌ በማን እንዯተገነባ ባይረጋገጥም በአፄ ሚኒሌክ ዘመነ መንግሥት ሥሌጣን ሊይ በነበሩትና የአካባቢው
ተወሊጅ በሆኑት በራስ ዲርጌ እንዯተገነባ ይነገራሌ፡፡ የፖርቱጋሌ ዴሌዴዮች ከመጀመሪያው የአባይ ዴሌዴይ ግንባታ ጀምሮ
ሇማጣበቂያነት እንቁሊሌን ይጠቀሙ ነበር የሚሌ አፇታሪክ በስፊት ይነገራሌ፡ ሆኖም እንቁሊሌን ሇግንባታው ስሇመጠቀማቸው
በሰነዴም ሆነ በምህንዴስናው ማረጋገጫ አሌተገኘሇትም፡ ይሌቁን በግንባታው የተሰማሩ ፖርቱጋልች በርካታ እንቁሊሌ
ከህብረተሰቡ እየገዙ ሇምግብነት ይጠቀሙ ስሇነበር የነዋሪው ግምት ከዚያ የመነጨ ነው የሚለ ወገኖች አለ፡፡ የሆኖ ሆኖ ግን
ጉዲዩን በአፇታሪክ ዯረጃ ወስድ እስከ አሁን የእንቁሊሌ ዴሌዴይ ብል መጥራት ተሇምዶሌ፡፡
የአፄ ቴዎዴሮስ ዘመን
አፄ ቴዎዴሮስ በነገሱበት ዘመን ከመናገሻቸው ዯብረታቦር ወዯ ጎጃም ወዯ መቅዯሊና ወዯ ስሜኑ አካባቢ ከፌተኛ የመንገዴ ግንባታ
በራሳቸው ተቆጣጣሪነት በመካሄዴ ሇመንገዴና ዴሌዴይ ግንባታ ከፌተኛ ትኩረት ከመስጠታቸውም በሊይ በቅርብ ሆነው
በግንባታው ይሳተፈ ስሇነበረ ጠሊቶቻቸው እንግሉዞች እንኳ “ ያሌሰሇጠነ ምህንዴስና ” በማሇት በማሽሟጠጥ መሌኩ ሳያዯንቋቸው
አሊሇፈም፡፡ በእነዚህ መንገድች ሊይ ምን ያህሌ ዴሌዴዬች እንዯተገነቡ መረጃ ባይገኘም ጊዜያዊና ዘሊቂ የሆኑ በርካታ የወንዝ
መሻገሪያ ዴሌዴዬች መገንባታቸው አያጠያይቅም፡፡
የንጉስ ሳህሇ ስሊሴ ዘመን
በንጉሥ ሣሕሇ ሥሊሴ ዘመነ መንግሥት በአንኮበር አካባቢ ዩሏንስ በተባሇ ግሪካዊ እንዯ ግዴብም የሚያገሇግሌ ዴሌዴይ በሬሣ
የተባሇው ወንዝ ሊይ መገንባቱን በጊዜው መሻገር የሚፇቀዴሊቸውም ንጉሥ ብቻ እንዯነበሩ ታሪካዊ ፅሁፌ ያስረዲሌ።

የመጀመሪያው ዘመናዊ ዴሌዴይ ግንባታ በጎጃሙ ንጉሥ ተክሇሀይማኖት (1876-1877) መጀመሩን በጊዜውም በኢጣሉያዊው
ሳሉምቤኒ አስተባባሪነት እንዱገነቡ ከታዘዙት ሁሇት ዴሌዴዬች አንደ የአባይ ገባር በሆነው ተምጫ ወንዝ ሊይ ሲሆን ይህም ጎጃምን
ከሰሜኑ ክፌሌ ጋር የሚያገናኘው ነው፡: በዚህ ሥራ ከኢጣሉያ ሀገር ባሇሙያዎቹ እንዱመጡ ሲዯረግ በዚሁ ሥራ ሊይ በርካታ
ኢትዮጵያውያን በመሣተፊቸው የግንባታ ሙያን ሉማሩ ችሇዋሌ፡፡
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የምኒሌክ ዘመነ መንግሥት
ከ1877 በኋሊ የዴሌዴይ ግንባታ በጉሌህ መሌኩ አንዯገና የማንሰራራትና ከሰሜናዊውና ከመሀሌ ሀገር ወዯ መሊ ሀገሪቱ የግንባታ
መስፊፊት መሌካም እዴሌ አግኝቷሌ፡: ወዯ ዯቡብ የሀገሪቱ ክፌሌ ሇተዯረጉት ዘመቻዎች አስፇሊጊነታቸው የታመነባቸውና በአርሲ
መግቢያ ሊይ በሚገኘው የአዋሽ ወንዝ ሊይ የዴሌዴይ ግንባታ እንዱካሄዴ ኘሊንና ሞዳሌ እንዱያዘጋጁ በ 1878 ዓም እንዯ
ስዊዴናዊው አሌፌሬዴ ኢሌግ የመሳሰለትን የውጭ ሀገር ባሇሙያዎች ተጋብዘው ነበር፡፡ ሇዚሁ ግንባታ ርዝመታቸው 10 ሜትር
ውናፌረታቸው 3ዏ ሣ.ሜ የሚዯርሰው ግንዱሊዎችን ከ15 ኪ.ሜ በሊይ በሰዎች ትከሻ ማመሊሇሱ አንደ አስቸጋሪ ሥራ ነበር።
የዴንጋይ ማመሊሇሱና የብልኖች ማጥበቁ አዴካሚ ሥራ ሁለ አሌፍ ዴሌዴዩ ቢገነባም በጊዜው በተካሄዯው ጦርነት ብዙም ሳይቆይ
ተዯመሰሰ ሆኖም አስፇሊጊነቱ የጎሊ ስሇነበር በተመሣሣይ ዴሌዴይ ሉተካ ችሎሌ። እንዯገናም ይህ ዴሌዴይ በፇረንሳይ መሃንዱሶች
በአዱስ ተተክቶ አንዱገነባ ተዯርጊሌ፡፡
የአዋሽን ወንዝ በረጅም ዴሌዴይ ያሇ መሀሌ ምሰሶ ሇመገንባት የቀረበው ንዴፌ ሁሇት ጊዜ በንገሱ ተቀባይነት ባይኖረውም
በመጨረሻ ግን ስምምነት ሊይ ተዯርሶ ግንባታው በተሳካ ሁኔታ ተጠናቅቆ ጥቅም ሊይ ሲውሌ የአዋሽን ወንዝ የሚሻገር ህዝብ ሁለ
ሇንጉሱና ሇሚስታቸው ረጅም እዴሜን ንግስናንም ሇሌጅ ሌጆቻቸው እየተመኘ ያመሰግን ነበር፡፡

ከአዴዋ ጦርነት በኋሊ ኢጣሉያዊ እስረኞች የግንባታ ሙያቸውን ተጠቅመው ከአዱስ አበባ ወዯ ስሜን መንገዴ እንዱገነቡ የተዯረገ
ሲሆን በዚሁ መስመር ባለ ወንዞት ሊይ ግንዱሊዎችን በማጋዯምና በሊያቸው ሊይ ዴንጋይ በመረብረብ መተሊሇፉያን ሠርተዋሌ:
በምዕራብ ኢትዮጵያ ሚኒሌክ የአዴዋ ኢጣሉያን እስረኞችን በተሇያየ ሙያ በመቅጠር ቁጥራቸው እስከ 150 የሚዯርሱ አርች
ዴሌዴዮችና በርካታ አርች ፈካዎች እንዱሠሩ አዴርገዋሌ፡፡ በምእራብ ኢትዮጲያ ከአምቦ ወዯ ጌድ መስመር ሊይ ያለትን እነ ኮኖ፡
ጌድ መዲረሻ የሚገኙትን አባወያና ኡርጋ ዴሌዴዮችን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡
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በአዱስ አበባ ከተማ የመጀመሪያዎቹ ሁሇት ባሇእንጨት ዴሌዴዮች በፇረንሳይ አማካሪዎች የተገነቡ ሲሆን ብዙውን ጊዜ በክረምት
ወራት ነዋሪዎችን በመውሰዴና የፌርዴ ቤትና ሀይማኖታዊ በአሊትን ሰዎች እንዲይከታተለ እንቅፊት በመሆን ይታወቅ በነበረው
ቀበና
ወንዝ ሊይ የየመጀመሪያው የዴንጋይ ዴሌዴይ ሁሇት የሩሲያ መሀንዱሶች በ1894 የገነቡ ሲሆን የአንደን መሀንዱስ ህይወትም
አስከፌልሌ፡፡ ላሊው ራስ መኮንን በ1900 ሊይ ያሠሩትና በስማቸው የሚጠራው ዴሌዴይ ነው፡፡
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በኢትዮጵያ በከተማውም ሆነ በገጠር የተሠሩ ዴሌዴዮች በዕዴሜ ሇመቆየታቸው አንደ ምክንያት በተገነቡበት ወቅት ሥራ ሊይ
እንዱውለ የሚፇቀዯው የመሻገሪያ አማራጭ በላሇበት በክረምቱ ወራት ብቻ ስሇነበር ነው የሚሌ የአንዲንዴ ታሪክ ፀሏፉዎች
አስተያየት አሇ ፡፡ ከ1898 በኋሊ ምኒሌክ በትራንስፖርት መገናኛ ሊይ ትኩረት በማዴረጋቸው በርካታ የውጭ ባሇሙያዎችን ከሕንዴ
ከግሪክና ከኢጣሉያ በማስመጣት በርካታ ጊዜያዊ የእንጨት ዴሌዴዮች እንዱሁም በአዱሰ አበባ የዴንጋይ ዴሌዴዮች እንዱገነቡ
አዴርገዋሌ።

ከአዴዋ ጦርነት በሁዋሊ የዴሌዴይ ስራ እንቅስቃሴ ከተካሄዯባቸው አካባቢዎች አንደ በግንዯበረትና በዘሚ መካከሌ አባይ ወንዝን
በማቋረጥ አዱስ አበባን ከሇምሇሚቱ ጎጃም ጋር ሇማገናኘት በሚኒሌክ ታቅድ የተጀመረው ነበር። ይህን ዴሌዴይ ሇመገንባት
በኢጣሉያዊው ሲኞር ካስታንዮ ምህንዴስና በተጀመረው ጉዲይ ሊይ የጎጃም ሰዎች ዯስተኛ እንዲሌነበሩ ኢጣሉያዊው መሀንዱስ
የገሇጸ ሲሆን ሉገነባ የታሰበው የብረት አግዲሚ ብረት ከሚሊን እንዱመጣ የቅዴሚያ ክፌያው ከተጠናቀቀ በኋሊ የማረፉያ ግንብ
(አባትመንት) ሥራ በርካታ የጉሌበት ሠራተኞችን በመቅጠርና በማሠማራት እንዱጀመር አዯረገ፡፡ የብረት አግዲሚዎቹ መምጣት
ጉዲዩም ሇመከታተሌ መሀንዱሱ ወዯ አዱስ አበባ በመጣበት ጊዜ ብረቶቹ ከሚሊን ተሌከው በጅቡቲና በአዱስ አበባ መሀሌ
መጥፊታቸው ተነገረ ምንም ፌንጭ ባሇመገኘቱም እንዯገና በሙለ ክፌያ ላሊ የግዥ ትዕዛዝ ተሊከ ::
ሁሇተኛው የብረት ዴሌዴዮች ዕቃ በዯህና ጅቡቲ ከዯረሰ በኋሊ እንዯገና በጅቡቲና በአዱስ አበባ መሀከሌ በመጥፊቱ ሊኪው
ዴርጅት በጉዲዩ ሊይ ተስፊ መቁረጥ አሣየ በዚህም የአባድ ወንዝ ዴሌዴይ ግንባታ ተረስቶ ቀረ ።
ከአመታት በኋሊ ቀዴሞ በተገነባው የሁሇቱ ወንዝ ዲር ግንቦች ሊይ 93 ሜትር ርዝመት ያሇው ወፌራም የብረት ሽቦ በመዘርጋት
በሊዩ ሊይ ሰዎችን ሉያሻግር የሚችሌ ተጎታች መኪና በመግጠም በአንዴ ወቅት ገመደ ተበጥሶና ተሻጋሪዎችም ወንዝ ውስጥ
እስከገቡ ዴርስ ሲያገሇግሌ ቆየ። በመቀጠሌም በ1927 ዓ.ም አሜሪካኖች ከአዱስ አበባ እስከ ጣና መንገዴ እንዱሠሩ በታዘዙ ጊዜ
በዚሁ የአባይ ማቋረጫ ሊይ አሻጋሪ መሣሪያ መስራት ጀምረው እንዯነበር ይታወቃሌ
በዯቡብ የኢትዮጵያ ክፌሌ በርካታ የእንጨት ዴሌዴዮች የተገነቡ ሲሆን 200 ሜትር ርዝመት የነበረውና በኦሞ ወንዝ ሊይ
የተሠራው የእንጨት ዴሌዴይ ታሪካዊ ተጠቃሽ ነው እስከ 32 ሜትር ርዝማኔ ያሊቸው የእንጨት ዴሌዴዮችም እንዯነበሩ
ተዝግበዋሌ:
በኢለባቡር አካባቢ ጋባ ፣ሶር ፣ ሳኪ ፣ በሚባለ ወንዞች በ1912 ዓ.ም አካባቢ ሁለ የእንጨት ዴሌዴዮች እንዯነበሩና በዳዳሣ ወንዝ
ሊይም ተጀምሮ የተቋረጠ ዴሌዴይ እንዯነበር ታሪክ ይነግረናሌ:
በጊቤ፣ ቡሌቡሊ፣ በዋዲ፣ በጎጀብና በክፍ ወንዞች ሊይ የተገነቡት የእንጨት ዴሌዴዮች አስዯናቂና የአካባቢውን ነዋሪ ዕዴገት ምን
ያህሌ መዴረሱን እንዲሣያቸው የ1912 አካባቢ ሀገር ጎብኝዎች በፅሁፊቸው ምስክርነታቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ በአንፃሩ በስሜኑ ክፌሌ
በነዋሪዎች የተሠሩት ዴሌዴዮች ጥራታቸው ዝቅተኛ የሆነና በየአመቱ እየፇረሱ በየአመቱ የሚተኩ የአባይ ገባር ወንዝ በሆነው የከሌ
ተብል በሚጠራው አካባቢ የተሠራውን ዴሌዴይ አይነቶች እነዯነበሩ ይነገራሌ ።
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አባይ ወንዝ ዴሌዴይም የዚሁ አይነት ዝቅተኛ ዯረጃ ዴሌዴይ ነበር፡፡ አንዲንዴ የአካባቢ ገዥዎች ከውጭ ሀገር ባሇሙያዎችን
እየቀጠሩ ዴሌዴይ ማስገነባት መጀመራቸውም ይታወቃሌ: የሀረሩ ራስ መኮንን ዘመናዊ የግንብ ዴሌዴይ በቤተመንግስታቸው
አቅራቢያ እንዱሁም ወዯ ዴሬዲዋ በሚወስዯው መንገዴ በርካታ የኮንክሪት ዴሌዴዮችን ሇማሠራት ዕቅዴ ያወጡ ሲሆን የጎጃሙ
ራስ ኃይለ ዯግሞ ዘመናዊ ዴሌዴይ ግሪካዊውን ግንበኛ በማስመጣት ጨሞጋ ወንዝ ሊይ አስገንብተዋሌ ይህም በ1919 መሆኑ ነው፡፡
እንዱሁም ወዯ ቡሬ በሚወስዯው ብር ወንዝ ሊይ ተመሣሣይ ሥራ ተሠርቷሌ ።

11

በኢትዮጲያ መንገድች ባሇስሌጣን የዴሌዴይ አስተዲዯር ቡዴን

የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ

በቀዲማዊ ሀይሇስሊሴ ዘመን
በዚህ ጊዜ መንግስት ምንም እንኳ ሇመንገዴ ግንባታ ትኩረት የተሰጠው ቢሆንም ከገንዘብና ከባሇሙያ አቅም ማነስ አንፃር ከአዱስ
አበባ ወዯ ጅማና ወዯ ዯሴ የሚወስደ መንገድች ብቻ እንዯ አውራ ጎዲና ይቆጠሩ የነበረ ቢሆንም ከፌተኛ የመንገዴና የዴሌዴይ
ግንባታዎች የተካሄደና የተጀመሩ ስሇነበር የኢጣሉያ ወራሪዎች በመጡ ጊዜ እነዚህን መንገድች በመጠቀም በቀሊለ መሊ ሀገሪቱን
በፌጥነት ሇመቆጣጠር አስችሎቸዋሌ።
ከወረራው ቀዯም ብል ወዯ ጋምቤሊ በሚወስዯው መንገዴ ሊይ ከርሚ፣ ቦንጋ እና ባሮ ቀሊ በሚባለ ወንዞች ሊይ ረዣዥም የብረት
ዴሌዴዮች የኢትዮጵያ ትራንስፖርት ካምፖኒ በሚባሇው አማካይነት የተገነቡ ከመሆኑም በሊይ ከፌተኛ የቡና ምርት በሚገኝበት
የጅማ መስመር ሊይ 8 ያህሌ የብረትና የኮንክሪት ዴሌዴዮች በሥራ ተቋራጮች አንዱገነባ አዴርጓሌ፡፡
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ከ1927 - 1933 ያሇው ዘመን በኢትዮጵያ ታሪክ የማይረሣ ጊዜ ነው: ኢትዮጵያን በወረራ የያዘው የኢጣሉያ መንግሥት ሰፉ
የመንገዴና የዴሌዴይ ግንባታ ኘሮግራም ያወጣ ሲሆን አዱስ አበባን ወዯ ሱዲን ዯንበር ወዯ አሰብና ምፅዋ ወዯቦች ወዯ ሞቃዱሾ
የሚወስደ ቀጥተኛና አማራጭ መንገድችን በመገንባት በጥቂቱ ቁጥራቸው ከ9000 በሊይ የሆኑ ፊካዎችና ከ400 በሊይ አጭርና
ረዥም ዴሌዴዮች ተሠርተዋሌ፡፡ አብዛኛዎቹ ዴሌዴዮች የአርች ዴሌዴይ ሲሆኑ በርካታዎቹ እስከ አሁን አገሌግልት በመስጠት ሊይ
ይገኛለ፡፡
በዚህኛው ዘመን ምንም እንኳ የዴሌዴይ ስራ በአሇም ሊይ የተሻሻሇና የኮንክሪት ረጃጅም ዴሌዴዮች እየተሰሩ የነበረ ቢሆንም
በቅርበት ከሚገኝ የግንባታ ማቴርያሌና በሰው ጉሌበት በፌጥነት ሇአስቸኳይ ሇወቅቱ ተሽከርካሪዎች በሚመጥን መሌኩ የመንገዴ
ማገናኘት አሊማ ተመራጭ የነበሩት የአርች ዴሌዴዮች ነበሩ፡፡ በዋናነትም የመንገድቹ ሁኔታና አቀማመጥ ወሳኝ በመሆኑ በአጭር
መታጠፉያ ቦታ ሳይቀር ምንም እንኳ አስቸጋሪ ቢሆን ይህንኑ አይነት ዴሌዴይ ከመስራት ውጭ የተሻሇ አማራጭ አሌነበረም፡፡
የአርች ዴሌዴዮቹ ግንባታ በምእራብና በአብዛኛው ዯግሞ ከመሀሌ አገር ወዯ ሰሜናዊ አቅጣጫ የተከናወነ መሆኑ ከተዯረገው
ቆጠራ እንኳ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ከዋና መንገድች ወጣ ብልም ሇምሳላ ከዯሴ ኩታበር እንዯ አርጎዳ ያለ አራት አርች ዴሌዴዮች
ተሰርተዋሌ፡፡
በጊዜው የታተሙት የኢጣሉያ ጋዜጦች በዘገቡት መሰረት በመጀመሪያው የወረራ አመት 60 ሺሀ ኢጣሉያውያንና 60 ሺህ
ኢትዮጲያውያን የተሳተፈባቸው 6 ትሊሌቅ የመንገዴ ፕሮጀክቶች በ 13 ወራት ውስጥ 3256 ኪሜ መንገዴ ወዯ አስመራ፣ አሰብ
፣ዯሴ ፣ ጅማ፣ ሀረርና ነቀምት የተገነባ ሲሆን ከዚህም መካከሌ 1980 ከሜ አስፊሌት 128 ትሊሌቅ ዴሌዴዮችና 4448 አነስተኛ
ዴሌዴዮችና ፈካዎች መሰራታቸውን የዘገበ ሲሆን 1127 ኪሜ ርቀት ያሇው የአዱስ አበባ አስመራ መንገዴ ፕሮጀክት ብቻውን 1864
ዴሌዴዮችና ፈካዎችን በማጠቃሇሌ 41.3 ሚሉዮን ድሊር እንዯፇጀ ዘግቧሌ፡፡
ከ1927 የኢጣሉያ ወረራ በሁዋሊ ከፌተኛ የመንገዴና የዴሌዴይ ግንባታ ኘሮጀክቶች በመዘርጋታቸው በተቀናጀ አመራርና ባሇሙያ
የዴሌዴይ ግንባታዎች ተከናውነዋሌ ። በአዱስ አበባ የራስ መኮንን ዴሌዴይን የማስፊፊት ሥራ ተካሂዶሌ፡፡ በነፃነት ትግሌ ወቀት
አንዲንዴ ዴሌዴዬች በጦርነቱ የተጎደ ቢሆንም እነርሱን ሇመጠገን መንገድችንም ጠግኖና ጠብቆ ሇማቆየት ሲባሌ ከነፃነት በሁዋሊ
ጥቂት ቆይቶ የአውራ ጎዲናዎች ባሇሥሌጣን የካቲት 20/1943 ዓ.ም እንዲቋቋም ተዯረገ:
የአውራጎዲናዎች ባሇስሌጣን መስሪያ ቤት መቋቋም የሀገሪቱ የመንገዴ ሌማት በተሻሇ የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅዴ በመመራት
በባሇሙያዎችና ሀሊፉነት በተጣሇባቸው ተቋማት እንዱመራ በር የከፇተ ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት ስሇ ኢትዮጲያ መንገድችና
ዴሌዴዮች ታሪክ ስናወራ የአውራ ጎዲናዎች ባሇስሌጣን መቤት ከመቋቋሙ በፉት ማንኛውም የሌማት ስራዎች ሀገሪቱን በሚመሩ
ነገስታት ፇቃዴና ቀጥተኛ አመራር ሰጪነት የነበረ በመሆኑ እስከ 1943 ዓም የነበረውን ታሪክ ስናነሳ የነገስታቱንና የአፄዎቹን ስም
ማንሳት የግዴ ሲሆን ዘመናዊ የመንግስት አሰራር ከተጀመረ ወዱህ ግን ሌዩ ባህርይ ያሊቸው ፕሮጀክቶች ካሌሆኑ በስተቀር ሇመንገዴ
ሌማቱ ሂዯትና እዴገት እንዯ ቀዴሞው በእከላ ዘመን ከማሇት ይሌቅ በየተቋማቱና በየባሇሙያዎቹ የሚነዯፈትን ሀገራዊ የሌማት
ፕሮግራሞችን እየጠቀሱ መቀጠሌ ዘመናዊ የመንግስት አስተዲዯርን በሚከተለ ሀገሮች ሁለ የተሇመዯ ነው፡፡
የአውራ ጎዲናዎች ባሇስሌጣንን መቋቋም ተከትል ሥራ ሚኒስቴር በሚባሇው መ/ቤት የበሊይነት ትሌቁ የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ
በ1939 ዓ.ም እንዱገነባ የተዯረገ ቢሆንም ከእንክብካቤና ከጥገና ጋር በተያያዘ ማናቸውንም ተዛማጅ ሥራዎችና መንገድችን
የማስፊፊትና የመጠገን ሀሊፉነት ሙለ በመለ አዱስ ሇተቋቋመው የአውራጎዲናዎች ባሇሥሌጣን ተሰጠ ። በሁሇት አሜሪካውያን
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ባሇሙያዎች ሥራውን የጀመረው ይህ ባሇሥሌጣን መ/ቤት በመሊ ሀገሪቱ ቅርንጫፍቹን በመዘርጋት 46 ከዯረሱት የውጭ ሀገር
ባሇሙያዎች ጎን የሀገር ውስጥ ባሇሙያዎችን በማሰሌጠን እንዱሁም የአምስት አመታትን የግንባታ መርሀ ግብሮች በመንዯፌ
በዋናነት የጥገና በቀጣይነት የአዲዱስ ግንባታና ማሻሻያ ሥራዎችን በመሥራት እንዱሁም ሇከፌተኛ ዴሌዴዮች ትኩረት በመስጠት
ግንባታዎች በሰፉው ተካሄዯዋሌ፡፡

በአሇማችን ሊይ የአርች ስፊታቸው ከ 100 ሜትር በሊይ የሆኑ የኮንክሪት ዴሌዴዮች ጥቂት ሲሆኑ ይህ የአርች ስፊቱ 125 ሜትር
የሆነው የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ ከእነዚህ አንደ ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡ዴሌዴዩ ከኢጣሉያ ወረራ ጋር በተያያዘ በመንግስታቱ ስምምነት
መሰረት በ 1939 ዓም በጣሉያኖች የተገነባ ሲሆን በቀዲማዊ ሀይሇስሊሴ ስም የተሰየመ ነው፡፡
የመንገዴ ማስፊፉያው ስራ በአምስት አመታት እቅዴ መሰረት መከናወን የጀመረ ሲሆን ከአነስተኛና መካከሇኛ ዴሌዴዮች
በተጨማሪ በመጀመሪያው የአምስት አመት ዕቅዴ (1943- 1948) ትንሹ አባይ፣ ሞጆ፣ አዋሽ፣ ጥቁር ውሀ የመሣሰለ 7 ያህሌ
ረጃጅም ዴሌዴዮች ዴሌዴዮች ሲገነቡ ችሇዋሌ፡፡
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በሁሇተኛው ኘሊን (1949-.1958 ) ዴረስ ባሇው ጊዜውስጥ የተገጣጣሚ ጊዜያዊ የብረት ዴሌዴዮችም ግንባታ የተጀመረበት ጊዜ
ሲሆን እንዚህን ጨምሮ የኮንክሪት የሆኑ አንዯ የባሕርዲሩ አባይ ዴሌዴይ፣ ዳዳሣ ፡በሞጆ ከተማ፣ ዋቢ ሸበላ፣ በሁመራ አቅራቢያ
ተከዜ ወንዞች ሊይ በአጠቃሊይ 7 ያህሌ ዴሌዴዮች ተገንብተዋሌ፡፡

በሶስተኛው ኘሊን (1959 - 1960) የአዲዱስና ዯረጃዲቸውን የጠበቁ ዴሌዴዮች ዱዛይን ተዘጋዴቶ እንዯ ቀበና፥ መቃ፥ ዳዳሣ፣
ቦርከና የመሣሰለ 11 ያህሌ ትሊሌቅ ዴሌዴዮች ተገነብተዋሌ፡
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በአራተኛው ኘሊን (1961 . 1964) በርካታ መንገድችና ዴሌዴዮች ሇሥራ ተቋራጮች የተሰጡ ሲሆን የአቃቂ ከተማ ማቋረጫ
ዴሌዴይ፣ የተከዜ ዴሌዴይ! ዋጃ፤ አዋሽ: ባተና እና የመሣሰለ ዴሌዴዮች ሇገነቡ ችሇዋሌ፡

አምስተኛው ኘሊን ( 1964- 1967) በዚህ ጊዜ ሀገር በቀሌ ሥራ ተቋራጮች በመንገዴና ዴሌዴይ ግንባታ ተሣትፍ ማዴረግ የጀመሩ
ሲሆን በርታ የሚባሇው ዴርጅት በአዋሽ ቡታጅራ መስመር አራት ዴሌዴዮች በኮንትራት ሥራ የወሰዯ ሲሆን ላልች ሥራ
ተቋራጮችን ጨምሮ እንዯ አንገረብ ፡ዯረቅ ወንዝ ፥ ዲኔ ወንዝ የመሣሠለ ከ12 በሊይ ትሊሌቅ ዴሌዴዮች ተገንብተዋሌ
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ከ1968 ጀምሮ ሌዩ ሌዩ ግንባታዎችና ጥናቶች በመንገዴና በዴሌዴይ ሥራ ሊይ የተካሄዯ ሲሆን የመንገዴና ዴሌዴይ ግንባታዎች
በኢመባ በራስ ኃይሌ በከፌተኛ ዯረጃ አንዱንቀሣቀሱ ተዯርጊሌ። ከዚህ ጊዜ በሁዋሊ በመንገዴ ዘርፌ ሌማቱ ከፌተኛ ትኩረት
የተሰጠው በገጠር መንገድች ሊይ ሲሆን ይህን ስራ በመምሪያ ዯረጃ ቢሮ በመክፇት ኢመባ ሇረጅም አመታት ሲመራው ቆይቶ በ
1980ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ወዯየክሌልች መዋቅር እንዱገባ ተዯርጓሌ፡፡
ኢመባ ጥቂት የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጮችን ሲያበረታታ የቆየ ቢሆንም በራስ ሀይሌ ዯግሞ በተጣነከረ መሌኩ ግንባታን ማከናወኑ
የተሻሇ ሆኖ ስሇተገኘ በመኒገዴም ሆነ በዴሌዴይ ሙያ ከፌተኛ ባሇሙያዎች በርካታ ፕሮጀክቶችን በመቅረፅ ትሌቅ እንቅስቃሴ
ሲካሄዴ ቆይቷሌ፡፡
በተሇይ በውጭ ሀገር ባሇሙያዎች ተይዞ የቆየው የረጅም ዴሌዴዮች ዱዛይንና ግንባታ የባህርዲሩ አባይ ወንዝን በ 169 ሜትር
ርዝመት ፇር ቀዲጅነት ከተዯፇረ በሁዋሊ በቀጣይ በጋምቤሊ በባሮ ወንዝ ሊይ ርዝመቱ 276 ሜትር የሆነውን የባሮ ዴሌዴይ በ1973
ዓም መገንባት ተችሎሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ላልች መሇስተኛና መካከሇኛ የሆኑ እንዯ ጎጀብ ፣ጋጩብ ፣ ልጊያ ፣ በሇስ ፣ ጀማ (
የተገጣጣሚ ብረት) ፣ጊምቦራ እና በተሰነይ የተሠራው ጋሽ ወንዝ ዴሌዴዮች በራስ ሀይሌ ተገንብተዋሌ፡፡
በአጠቃሊይ እስከ 1980ዎቹ አጋማሽ በከፌተኛ ሙያዊ ስነምግባርና መነሳሳት የቀጠሇው ይህ ዘርፌ በዱዛይን፣ በግንባታ፣ በማሻሻሌና
በጥገና እንዱሁም ቆይቶ ዯግሞ በዴሌዴዮች ፌተሻ ስራ ዘርፌ እያዯገና እየተሻሻሇ የመጣ ሲሆን የባሇሙያዎች ስሌጠናም
በተያየዥነት እየተካሄዯ ከ 1980 ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ RSDP ተብል በተቀረፀው የመንገዴ ዘርፌ ሌማት ፕሮግራም የአሰራር
ስርአት ዘመናዊ መሌክና ወቅቱ የሚጠይቀውን የተቀናጀ የሌማት ፕሮግራምን ይዞ እንዯቀጠሇ ይገኛሌ፡፡ በዚህ አዱስ ፕሮግራም
ሇግለ ዘርፌ ትኩረት በመስጠትና የገጠር መምሪያውን ወዯ የክሌሌ መንገድች ባሇስሌጣን መ ቤት ከፌ በማዴረግም ጭምር የአሰሪ፣
የስራ ተቋራጭና የአማካሪ ዴርጅቶች ሚና በግሌፅ ተሇይቶ ሁለን አሳታፉ በሆነ መሌኩ ሇብዙ የግሌ ተቋማት መፇጠር ምክንያት
ሆኖ የመንገዴና የዴሌዴይ ስራ በሀገራችን ይበሌጥ እዴገትን እያሳየ መጣ፡፡
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች የማሻሻያ፣ የዱዛይንና የጥገና ምህንዴስና እዴገት አጭር ታሪክ

በኢትዮጲያ ውስጥ ስሇ ዴሌዴዮች ታሪክ ስናወሳ የመሸጋገሪያ ዴሌዴዮች መገንባት ከጀመሩበት ከ17ኛው ክፌሇዘመን ጀምሮ
በየወቅቱ የተካሄደ ግንባታዎችንና እዴገቱን መዘገብ ብቻ ሳይሆን የስራውን እዴገት ከዱዛይን ከግንባታና ከጥገና እንዱሁም ዯግሞ
ሇዴሌዴዮች ከሚዯረግ ጥበቃና እንክብካቤ አንፃርም የምህንዴስናውን እዴገትም ማየት ይኖርብናሌ፡፡
በተዯጋጋሚ እንዯተገሇፀው በርካታዎቹ ጥንታዊ ዴሌዴዮቻችን የዘመኑንና የባሇሙያዎቹን ሌምዴና እውቀት ባገናዘበ መሌኩ የግንብ
አርክ ዴሌዴዮች ቢሆኑም በተጓዲኝ ግን አነስተኛ ርዝመት ያሊቸው የእንጨት፣ የኮንክሪት፣ የብረት አግዲሚ ዴሌዴዮች እንዯተገነቡ
ከታሪክ እንረዲሇን፡፡ የግንባታና የዱዛይን እውቀቱ እያዯገ ሲመጣ ዯግሞ በተሇይም በውጭ ሀገር መሀንዱሶች ከእንጨትና ከግንብ
አርክ ዴሌዴዮች ሙለ በሙለ ወዯ ኮንክሪት ዴሌዴዮች ዱዛይንና ግንባታ ሽግግር የተዯረገ ሲሆን በሂዯቱም የሀገር ውስጥ
ባሇሙያዎች ሌምዴንና እውቀትን እየቀሰሙ በቅጥር በሽርክናና በፕሮጀክት አመራር ውስጥ መሳተፌ ችሇዋሌ፡፡
ምንም እንኳ የኢጣሉያን ባሇሙያዎች በወረራው አመታት በዴሌዴይ ግንባታ ከፌተኛ አስተዋፅኦ እንዲዯረጉ ቢታወቅም ከጦርነቱ
ማብቃትና ከመሌሶ ስምምነት በሁዋሊ በነበሩ አመታት በጦርነት ካሳ መሌክ ሇሀገሪቱ ወሳኝ የሆኑ ረጃጅም የኮንክሪት አርች ዘመናዊ
ዴሌዴዮችም ሲገነቡ ኢትዮጲያውያን መሀንዱሶች በጠንካራ ሰራተኝነት በመሳተፌ ከዱዛይን ስታንዲርድችና ከግንባታ ዘዳዎች ጋር
በስፊት እየተዋወቁ መጥተዋሌ፡፡
በተሇይም የአውራ ጎዲናዎች ባሇስሌጣን ከተቋቋመ ከ 1943 ዓም ወዱህ መስሪያ ቤቱን ከመሰረቱና ሇ 12 አመታት ይመሩ ከነበሩ
አሜሪካውያን ጋር በተቋሙ ውስጥ ያገሇግለ የነበሩ መሀንዱሶች በመጨረሻ የተቋሙን አስተዲዲር መረከብ ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን
ችሇው ዴሌዴዮችን ዱዛይን ማዴረግና ግንባታ ማካሄዴ እንዯሚችለም አስመስክረዋሌ፡፡ በዚህም ሂዯት በርካታ የኮንክሪት
ዴሌዴዮች በራስ ሀይሌና በኮንትራት ሽርክና ተገንብተዋሌ፡፡
የመጀመሪያው በራስ ሀይሌ ዱዛይንና ግንባታ የተካሄዯሇት ረጅም ዴሌዴይ
የዴሌዴዮች ዱዛይንና የግንባታ ሂዯት እስከ 1950ዎቹ መጨረሻ ዴረስ ረጃጅም የኮንክሪት ዴሌዴዮች ዱዛይንና ግንባታ ግን አሁንም
በውጭ ሀገር ባሇሙያዎች ይካሄዴ ስሇነበር ራስን ችል ይህን መሰለን ስራ በራስ ሀይሌና በሀገር ውስጥ ባሇሙያዎች ማከናወን
እንዯሚቻሌ ታምኖበት ሇመጀመሪያ ጊዜ እያንዲንዲቸው 13 ሜትር ርዝመት ያሊቸው ባሇ 13 ነጠሊ ስፓን በአጠቃሊይ 169 ሜትር
ርዝመት ያሇው ዴሌዴይ በባህር ዲር ከተማ በታሊቁ አባይ ወንዝ ሊይ ዱዛይን ተዯርጎ ግንባታውን በተሳካ ሁኔታ በማከናወን
የእውቀትና የሌምዴ ሽግግሩን ወዯተሻሇ ዯረጃ አዴርሶታሌ፡፡
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ይህ ሌምዴ ትሌቅ መነሳሳትን ፇጥሮ በርካታ መካከሇኛ ዴሌዴዮችን በቀጣይነት መገንባት የተቻሇ ሲሆን ረጅም ዴሌዴይ መገንባት
አስፇሊጊ ሆኖ በተገኘበትና የራስ ሀይሌ ፕሮጀክት ባሇበት ሁለ ነጠሊ ስፓናቸው እስከ 27 ሜትር የሚዯርሱ ረጃጅሞችንም መገንባት
ተችሎሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ከሚጠቀሱትና ከዚህ ቀዯም ባሇተሞከረ መሌኩ በአስቸኳይነቱ ከፌተኛ የመንግስት ትኩረት አግኝቶ
በርብርቦሽ ከአንዴ አመት ባነሰ ጊዜ ተሰርቶ በ1973 ዓም የተጠናቀቀውና ብዙዎች የሚኮሩበት የዴሌዴይ ግንባታ በጋምቤሊ ከተማ
በባሮ ወንዝ ሊይ የተገነባው ርዝመቱ 276 ሜትር በመያዝ በሀገሪቱ የወቅቱን ሪከርዴ የያዘው የባሮ ዴሌዴይ ነው፡፡

የብረት ዴሌዴዮች ግንባታ በኢመባ
የብረት ዴሌዴዮችን በተመሇከተ በኢጣሉያ ወረራ ጊዜ በመረብ፣ በጊቤና በተከዜ ወንዞች ሊይ ግንባታቸው የተካሄዯ ሲሆን የአውራ
ጎዲናዎች ባሇስሌጣን ከተቋቋመ ወዱህም በውጭ ባሇሙያዎችና በሀገር ውስጥ መሀንዱሶች ጥቂት የማይባለ የብረት ዴሌዴዮች
ተገንብተዋሌ፡፡ ጎንዯርን ከሽሬ የሚያገናኘው የተከዜ ብረት ዴሌዴይ በእርስ በርስ ጦርነት ጊዜ በ1980 መጀመሪያ ፇርሶ በጊዜያዊ
ተገጣጣሚ ብረት ዴሌዴይ የተተካ ነው፡፡

የጊቤ ወንዝ ዴሌዴይም ቀዴሞ በጣሉያን ጊዜ የዴንጋይ አርች ዴሌዴይ የነበረና ጣሉያን ሲወጣ ካፇረሳቸው ዴሌዴዮች አንደ
ነበር፡፡ ሆኖም ከጦርነቱ ማብቂያ በሁዋሊ እንዯገና በብረት ዴሌዴይ ተተክቶ ሲያገሇግሌ የቆየ ነገር ግን በ 1990ዎቹ መጨረሻ ሊይ
በተሽከርካሪ የጥንቃቄ ጉዴሇት በግጭት ምክንያት የፇረሰ ነው፡፡ የዋቤ ወንዝ ብረት ዴሌዴይ ግንባታ በወሌቂጤ አቅራቢያ ከተገነባ
በሁዋሊ በሀገራችን እስካሁን በርዝመቱ የመጀመሪያውን ዯረጃ የያዘው ባሇ ሶስት ስፓን የብረት ዴሌዴይ 240 ሜትር ርዝመት
ያሇውና በኢመባ ራስ ሀይሌ በ 1980ዎቹ መጨረሻ ከአዱ ሀገራይ ወዯ ሽራሮ በሚወስዯው መንገዴ የተገነባው የተከዜ ወንዝ
ዴሌዴይ ነው፡፡
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
በቀጣይነት በአዋሽ አሚባራ ፣ በመተሀራና በወንጂ ስኳር ፊብሪካዎች ግቢ የተገነቡት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ ከሶድ ከተማ ወዯ ዋካ
በሚወስዯው መንገዴ በኦሞ ወንዝ ሊይ በሳሉኒ የተገነባው ላሊኛው ብረት ዴሌዴይ ባሇ 80 ሜትር ነጠሊ ስፓን ዴሌዴይ ነው፡፡
ይህ ዴሌዴይ በግዴብ ፕሮጀክት ሳቢያ ባሇ 5 ስፓን 100 ሜትር ተሇዋጭ የኮንክሪት ዴሌዴይ በአቅራቢያው ተሰርቶሇታሌ፡፡

በአጠቃሊይ በሀገራችን ቁጥራቸው 15 ያህሌ የሚዯርሱ Steel Truss ተብል የሚጠራው አይነት የብረት ዴሌዴዮች በተሇያዩ ጊዜያት
የተገነቡ ቢሆንም እንዯ ተከዜ፣ ጊቤና ኦሞ የመሳሰለት ዴሌዴዮች በአገሌግልት ሊይ ወይም በግንባታ ሂዯት ሊይ የመፌረስና
የመውዯቅ ታሪክ ያጋጠማቸውና እንዯገና የተስተካከለ ወይም በላሊ የኮንክሪት ዴሌዴይ የተቀየሩ ሆነዋሌ፡፡
የዚህ አይነት የብረት ዴሌዴይ ግንባታ ቀጥል በአባይና በኦሞ ወንዞች ሊይ ዘመናዊ የብረት ዴሌዴዮች ተገንብተዋሌ፡፡
የብረት ዴሌዴይ ግንባታ ታሪክ ሲነሳ በኢመባ ውስጥ ሰፉ ታሪክ ያሇው ዯግሞ የጊዜያዊ ተገጣጣሚ ብረት ዴሌዴዮች ( Bailey
Bridges) ግንባታ ጉዲይ ሲሆን እነዚህ ዴሌዴዮች የኮንክሪት ዴሌዴይ ሇመገንባት አመቺ ባሌሆነባቸው፣ የመንገዴ ፕሮጀክት
ሇመቅረፅ ሰፉ ጥናት በሚያስፇሌጋቸው፣ አስቸኳይ የመንገዴ ግኑኝነት በሚያሻቸው ገጠራማ፣ በረሀማና የጠፇር አካባቢዎች በአጭር
ቀናት ውስጥ ተገንብተው ሇአገሌግልት እንዱውለ የሚዯረጉ ሲሆኑ በተሇይምየቆዩ ዴሌዴዮች በአዯጋም ሆነ በእርጅና በዴንገት
ሲፇርሱ እነዚህ ተገጣጣሚ ዴሌዴዮች ከ 15 ቀን እስከ አንዴ ወር በሚወስዴ ጊዜ ውስጥ ሇአገሌግልት የሚዯርሱ ሲሆኑ ይህንን ስራ
ብቻ የሚሰራ የራስ ሀይሌ ቡዴን በኢመባ በ1970ዎቹ አጋማሽ ተቋቁሞ እስካሁን በማገሌገሌ ሊይ ይገኛሌ፡፡
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
ይህ የስራ ክፌሌ በሌዩ ሌዩ የሀገሪቱ ክፌልች በመዘዋወር ከገነባቸው ተገጣጣሚ ዴሌዴዮች መካከሌ ከጎንዯር እሰከ ሁመራ፣ ጎንዯር
መተማና በጋምቤሊ መስመር በብዛትና በተከታታይ የተሰሩት የሚጠቀሱ ሲሆን ከጣሉያን ወረራ በፉት በ1920ዎቹ በውጭ
ባሇሙያዎች የተገነቡትንና ርብራባቸው የእንጨት የነበረውን ወዯ ብረት ንጣፌ የመቀየር እንዱሁም ኮምፓክት 100 የሚባለትን
አሮጌዎችን የበሇጠ ክብዯት በሚሸከሙ ኮምፓክት 200 በሚባለ ዘመናዊ አይነቶች የመሇወጥ ስራ በስፊት ተካሂዶሌ፡፡ በአሁኑ ጊዜ
የተገጣጣሚ ዴሌዴዮች በተሇይ በዋና መንገድች ሊይ ሙለ በሙለ በኮንክሪት ዴሌዴዮች የተቀየሩ ሲሆን ያለት ጥቂቶች ዯግሞ
ርብራባቸው ከእንጨት ወዯ ብረት ተቀይሮ ከ 2000 ዓም ጀምሮ ወዯ ሀገር ውስጥ በግዢ የሚገቡት ኮምፓክት 200 የሚባሇው
ሞዳሌ ብቻ ሆኗሌ፡፡

እንዱህ አይነት የተገጣጣሚ ብረት ዴሌዴይ ግንባታ በተካሄዯባቸው አካባቢዎች ባሇሙያዎች በአውሬ የመዯፇር፣ በወባ የመያዝ፣
በጎርፌ የመወሰዴ፣ በብረት በመመታት የአካሌ ጉዲተኛ የመሆን፣ በውሀ ጥምና በምግብ ማጣትና በመሳሰለት ከፌተኛ መስዋእትነት
ከፌሇዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ ከ120 በሊይ ይህን መሰሌ ዴሌዴዮች እስከ 2000 ዓም ዴረስ በመሊ ሀገሪቱ የተገነቡ ሲሆን ኢመባ ይህንን
ሌምደን ሇሀገር መከሊከያ ሰራዊት ጭምር በስሌጠና በማስተሊሇፌ ሰራዊቱ የራሱ የግንባታ ቡዴን እንዱኖረው አስተዋፅኦ
አዴርጓሌ፡፡ ከዚህ በታች የምንመሇከተው ፍተ በ1964 ዓም በገናላ ወንዝ ብረት ዴሌዴይ በስራ ሊይ በዯረሰበት አዯጋ በሞት ሇተሇየ
ወጣት የሰራዊቱ ባሌዯረባ ሇመታሰቢያ የቆመ ሀውሌት ነው፡፡
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ

የጊዜያዊ ተገጣጣሚ ብረት ዴሌዴዮች ግንባታ ሌምዴና እውቀት በተሇይም በመሀንዱሶች ዘንዴ እያዯገ መጥቶ በውጭ ሀገር
ባሇሙያዎች ብቻ ተይዞ የነበረውን የከፌተኛ ቋሚ ብረት ዴሌዴይ ግንባታን ( Steel Truss) በአስፇሊጊው ቦታ ሁለ መገንባት
ተችሎሌ፡፡ የራስ ሀይለ እውቀት በግንባታው ሊይ ብቻ ሳይሆን ከውጭ ሀገር የብረት ዴሌዴዮቹን ሇመግዛት ስፔስፉኬሽን
የማዘጋጀት በዱዛይኖች ሊይ ሇአምራች ዴርጅቶች አስተያየት እስከ መስጠትና ወዯሀገር ውስጥ ከመግባታቸው በፉት በማምረቻው
ስፌራ የጥራት ዯረጃውን ሇማረጋገጥ ኢንስፔክት እስከማዴረግ ዴረስ የዘሇቀ ነው ፡፡

የብረት ዴሌዴይ ስራ በሀገራችን ሲነሳ በዋናነት ሉጠቀሱ የሚገባቸው በትሊሌቆቹ ወንዞቻችን ሊይ ማሇትም በአባይና በኦሞ ወንዝ
ሊይ የተሰሩትን በአይነታቸው ሇየት ያለትን ዴሌዴዮች እንጠቅሳሇን፡፡
በቱርሚ ቀሇም ዯቡብ ኦሞ ሊይ የተገነባው ብረት ዴሌዴይ ሌዩ ታሪክ አሇው፡፡ ይህ የብረት ዴሌዴይ የኦሞራቴን አካባቢ በከፌተኛ
የእርሻ ሌማት ሇማሳዯግና ኦሞን በመሻገር ወዯ ጋምቤሊም ሆነ ወዯ ጅማ የመንገዴ ግኑኝነት እንዱኖር በ 1970ዎቹ መጨረሻ
ከፌተኛ ፕሮጀክት ተነዴፍ የብረት ዴሌዴዩ ተገዝቶ ወዯ ሀገር ውስጥ ከገባ ከ 23 አመታት በሁዋሊ ግንባታው የተጀመረ ሲሆን
ሚዴሮክ ሇሚባሌ ስራ ተቋራጭ ስራው ተሰጥቶ በግንባታ ሂዯት ሊይ ዴሌዴዩ የመውዯቅ አዯጋ ያጋጠመውና የወዯቀውን በማንሳት
እንዯገና ተጠናክሮ እንዱሰራ VSL የተባሇ ላሊ የስፔን ኮንትራክተር ተቀጥሮ በአጠቃሊይ የፕሮጀክት ወጪው ከፌተኛውን ሪከርዴ
ይዞ ከብዙ የፕሮጀክት አስተዲዯር ውጣ ውረዴ በሁዋሊ በ2009 ዓም የተጠናቀቀ ነው፡፡ ይህ የኦሞራቴ ኦሞ ወንዝ ዴሌዴይ ከፉትና
ከሁዋሊ ባሇ 36 ሜትር ኮንክሪት ቦክስ ገርዯር ያሇውና በአጠቃሊይ 200 ሜትር ርዝመት ያሇው ሲሆን የመሀከሇኛው ክፌሌ ግን የ
128 ሜትር ነጠሊ ስፓን ርዝመት ያሇው ብረት ዴሌዴይ በመሆኑ ከጥቂት የአሇማችን ተመሳሳይ የብረት ዴሌዴዮች ተርታ በመሰሇፌ
ዴሌዴዩ ሌዩ ነው፡፡
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ

ላሊኛው የብረት ዴሌዴይ በአባይ ወንዝ ሊይ በቤንሻንጉሌ ክሌሌ አሶሳ ሸርኮላ ጉባ ፕሮጀክት ሊይ ወዯ ሱዲን መውጫ አካባቢ
በቻይና ስራ ተቋራጭ የተገነባው 320 ሜትር ዴሌዴይ የተገነባ ሲሆን ከላልቹ የአባይ ወንዝ ዴሌዴዮች የሚሇየው 140 ሜትር
ርዝመት ያሇው ዋናውና መካከሇኛው የዴሌዴዩ አካሌ የብረት ዴሌዴይ መሆኑ ነው፡፡

ይህ ዴሌዴይ የአባይ ወንዝን ከሚያቋርጡ ዴሌዴዮቻችን ሰባተኛው ሲሆን በርዝመቱም እስከአሁን ከተከዜ ቀጥል ከሀገራችን
ዴሌዴዮች ሁሇተኛውን ስፌራ ይዟሌ፡ ሆኖም በታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ምክንያት የውሀ መጥሇቅሇቅ ስሇሚያጋጥመው ከአገሌግልት
ውጭ እንዯሚሆን ይጠበቃሌ፡፡

የዘመናዊ ዴሌዴዮች ዱዛይንና ግንባታ በኢትዮጲያ
በአሇማችን ሊይ የዴሌዴይ ዱዛይንና የግንባታ ጥበብ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተሻሻሇ የመጣ ሲሆን ማንኛውም ዴሌዴይ ግን ተመጣጣኝ
የግንባታ ስፌራን ይፇሌጋሌ፡፡ይህም ማሇት ሰፉ የሆነ የወንዝ ማቋረጫ በላሇበት ረጅም ዴሌዴይን መገንባት እንዯማይገባ ሁለ
ዴሌዴይን ሇማዘመን ከቴክኖልጂ፣ ከገንዘብ አቅምና ከአካባቢ ስነ ውበት አንፃር ማገናዘብ የግዴ ይሆናሌ፡፡ በዚህ ረገዴ
በአንፃራዊነት በሀገራችን የሚገኙ ወንዞች ምን ሰፉ ቢሆኑ ከ 500 ሜትር የዘሇለ ስሇማይሆኑ አቅም ቢኖረን እንኳ ከዚህ የረዘመ
ዴሌዴይ ሇመገንባት አንችሌም፡፡ በዚህም ምክንያት በሀገራችን ርዝመታቸው ከ 100 ሜትር በሊይ የሆኑ ዴሌዴዮች በጣም ጥቂት
ናቸው፡፡
ሆኖም ግን በውጭ ሀገር ባሇሙያዎች ዱዛይን ተዯርገው ከተገነቡት ረጅም ዴሌዴዮች በመቀጠሌ በራስ ሀይሌ ዱዛይንና ግንባታ
መዴፇር የተቻሇው ረጅም ዴሌዴይ በባህርዲር አባይ ወንዝ ሊይ የተገነባው ባሇ 13 ስፓን የኮንክሪት ዴሌዴይ መሆኑ የተጠቀሰ
ሲሆን ከዴሌዴይ ዱዛይንና ግንባታ ጥበብ ማዯግ አንፃር ዋና ትርጉም ያሇው ተብል የሚታሰበው የስፓኖቹን ርዝመት በመጨመር
የምሰሶዎችን ቁጥር በመቀነስ ዴሌዴዮቹ የተሻሇ የመሸከም አቅምና እዴሜ እንዱኖራቸው ማዴረግ ሲሆን ከዚሁ ጋር ተያይዞ
ሇቦታው የሚመጥን የስነውበት አማራጭን መጠቀም ነው፡፡
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
ከዚህ አንፃር ይህን አስተሳሰብ ወዯ ተግባር ሇመሇወጥ ከ 1960ዎቹ ጀምሮ በሀገራችን የተካሄደትን የዱዛይንና የግንባታ ታሪኮችን
በአጭሩ እንዲስሳሇን ፡፡
የተወጣሪና ቅጥሌጥሌ ኮንክሪት ረጅም ዴሌዴዮች ግንባታ Prestressed and continuous concrete bridges
በሀገራችን የዴሌዴይ ግንባታው እዴገት በመቀጠሌ ምሰሶዎችን መገንባት በማይቻሌባቸው ገዯሊማ ወይም ከፌተኛ የወንዝ ስፊት
ባሊቸው ስፌራቸው የምሰሶዎችን ቁጥር በመቀነስ የመሀሌ ነጠሊ ስፖኖች ከ60 ሜትር በሊይ ረጅም እንዱሆኑ የሚያስገዴዯው
Prestressed concrete bridges ግንባታ በ 1960ዎቹ መጀመሪያ ሊይ ሉጀመር ችሎሌ፡፡ የእንዱህ አይነቶች ግንባታ ከፌተኛ ሌምዴን፣
የብረት መወጠሪያና ሚዛን መጠበቂያ ማሽኖችን የሚሻ በመሆኑ ኢትዮጲያውያን መሀንዱሶች ከውጭ ሀገር ስራ ተቋራጮች ጋር
በመስራት ብቻ የተወሰኑ ሆነዋሌ፡፡ በዚህ ረገዴ በራስ መኮንን ወሌዯሚካኤሌ ስም የተሰየመው የምስራቅ አዋሽ ዴሌዴይ በ1963
ተገንብቶ መጠናቀቁ በግንባር ቀዯምትነት የሚጠቀስ ሲሆን ይህም ዴሌዴይ 68 ሜትር የመሀሌ ስፓን ያሇው በአጠቃሊይ 157
ሜትር ርዝመት ያሇው ነው ፡፡

በ1970ዎቹ መጨረሻ ሊይ በሀገሪቱ በተዯረገው የኢኮኖሚ እዴገት ጥናት መሰረት ሇሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከፌተኛ ጠቀሜታ
እንዯሚኖራቸው ከታመነባቸው መንገድች አንደ ወሇጋን ከጎጃም ጋር በማገናኘት የምዕራብ ኢትዮጲያን የቡናና የመሳሰለትን
ምርቶችን በጎጃምና በወል በኩሌ በቀጥታ ወዯ ወዯብ የመውሰዴ እቅዴ ስሇነበር ቡሬ ከተማን ከነቀምት ጋር የሚያገናኝ መንገዴ
ዱዛይን ተዯረገ፡፡ በዚህ መስመር ሊይ የሚገኘውን የአባይን ወንዝ ሇማቋረጥ መሰራት የነበረበት ዴሌዴይ የከፌተኛ ባሇሙያዎችን
ተሳትፍ የሚጠይቅ በመሆኑ የአሜሪካና የካናዲ ባሇሙያዎች የተሳተፈበትና በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውን ባሇሳጥን ቅርፅ ረጅም
ዴሌዴይ ዱዛይን ተዯርጎ ጥቁር አባይ በተባሇው የሀገር ውስጥ ስራ ተቋራጭ ዴሌዴዩ ተገንብቶ በ1984 ዓም ተመርቛሌ፡፡

ይህ ዴሌዴይ ፖስት ቴንሽኒንግ የተባሇውንና የዴሌዴይ አካሌን በሽቦ በመወጠር እየቀጣጠለ በሳጥን መሌክ የመስራት ቴክኖልጂን
በማስተዋወቅ ዯረጃ ፇር ቀዲጅ የሆነና በሽርክና በግንባታው ሂዯት ሇተሳተፈ የሀገር ውስጥ የብለ ናይሌ
ስራ ተቋራጭ ባሇሙያዎችም ታሊቅ ኩራትን ያጎናፀፇ ዴሌዴይ ሲሆን የመሀሌ ስፓኑ 84 ሜትር በአጠቃሊይ 190 ሜትር ወጥ
ባሇሳጥን ዴሌዴይና አጠቃሊይ ርዝመቱም 235 ሜትር የሆነ ዴሌዴይ ነው፡፡
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
ይህን አይነት ተመሳሳይ ዱዛይን ያሇውና በሁሇቱ ምሰሶዎች መካከሌ ነጠሊ ስፓኑ ብቻ 140 ሜትር የሚዯርስ ዴሌዴይ ጎጃምን
ከወል ጋር በሚያገናኘው በኮምቦሌቻና በጉንዯወይን መካከሌ በሚገኘው የአባይ ወንዝ ሊይ በ 2008 ዓም በቻይና ስራ ተቋራጭ
ተገንብቷሌ፡፡

ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን በሀገር ውስጥ መሀንዱሶች የዱዛይን እውቀት ዯረጃ እስከ 27 ሜትር ነጠሊ ስፓን ዴረስ ብቻ የተገዯቡ
መዯበኛና የተሇመዯው አይነት የኮንክሪት ዴሌዴዮች ከ 1970 ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ወዯ ተሻሇ የዴሌዴዮች ዱዛይንና ግንባታ
መሸጋገር ተችሎሌ፡፡ ይህም መካከሇኛ ስፓናቸው 35 ሜትር አጠቃሊይ ርዝመታቸው ከ 100 ሜትር በሊይ የሆኑ Continuous
concrete span አይነት ዴሌዴዮችን በራስ ሀይሌ ዱዛይን በማዴረግ ግንባታውን ማከናወን ተችሎሌ፡፡ በዚህ ረገዴ ሁሇቱ ነባር
የጊቤና የሞጆ ዴሌዴዮች ይጠቀሳለ፡፡

የሳጥን ውስጠ ክፌት ዴሌዴይ ዱዛይንና ግንባታ ጅማሬ RC Box Girder type
በሁሇት ምሰሶዎች መካከሌ ራሱን ችል የሚቀመጥ ነጠሊ ስፓንን ከተሇመዯው ረጅም 27 ሜትር ወዯ 36 ሜትር ርዝመት ማምጣት
መቻሌ ሇሀገር ውስጥ ዱዛይነሮች እንዯ ትሌቅ ስኬት ተቆጥሯሌ፡፡ ምክንያቱም በዚያን ጊዜ የዴሌዴይ ዱዛይን ቴክኖልጂ በአሇም ሊይ
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
አዴጎ በዚህ ርዝመት ሌክና ከዚያ በሊይ ያለት የሚሰሩት ተወጣሪ ኬብልችን በመጠቀም ቀሇሌ ያሇ ክብዯት እንዱኖረው በማዴረገ
ሲሆን የመወጠሪያ ኬብሌ ከላሇው ግን በራሱ ክብዯት ሉወዴቅ ይችሊሌ የሚሌ ስጋት ስሇነበር አንዲንዴ የውጭ ሀገር ባሇሙያዎች
ይህ አስተማማኝም ከኢኮኖሚ አንፃር አዋጭም አይዯሇም የሚሌ የሰሊ ትችት ያቀርቡ ነበር፡፡
የባሇሙያዎቹ አስተያየት ከእውነት የራቀ ባይሆንም በሀገራችን ያሇው የማቴርያሌ ዋጋና የሰራተኛ ጉሌበት ዋጋ እንዯውጭው ከፌተኛ
ባሇመሆኑ እስከ 36 ሜትር ዴረስ ነጠሊ ርዝመት ባሇሳጥን ዴሌዴይ በጥራትና በጥንቃቄ ትኩረት በመስጠት መስራት እንዯሚቻሌ
ስሇታመነበት ይኸው ሙከራ በስራ ሊይ ውልአሌ፡፡
በዚህም መሰረት ከ 1990 ዎቹ መባቻ ጀምሮ ግንባታው መካሄዴ የጀመረ ሲሆን በኢጀሬ ጉድ መስቀሌ መንገዴ ጀማ ወንዝ ሊይ
የመጀመሪያው ስራ ተሰርቷሌ፡፡ ከዚያ ጥቂት ቀዯም ብል ተመሳሳይ ነገር ግን Continuous የሆነ የመጀመሪያውን ቦክስ ገርዯር
ረጅም ዴሌዴይ ራውተን ኢንተርናሽናሌ ዱዛይን አዴርጎ ግንባታው በርታ በተባሇው ሀገር በቀሌ ስራ ተቋራጭ በጅታ ወንዝ ሊይ በ
1993 ዓም ተከናውኗሌ፡፡
ከጀማና ከጅታ በመቀጠሌ በአፊር ክሌሌ የገሌባና የሚላ ወንዝ ዴሌዴዮች እንዱሁም በቶ፣ ዛምራ፣ ዲቡስ፣ አባያ፣ አንገረብ፣ ፅሊሬና
የመሳሰለት በራስ ሀይሌ እንዱሁም በስራ ተቋራጮች የተገነቡት ይጠቀሳለ ፡፡ ይህ አይነት ዴሌዴይ በአሁኑ ጊዜ በስፊት
እየተዘወተረ ቁጥራቸው ከ 40 በሊይ የሚዯርሱ ቦክስ ገርዯር ዴሌዴዮች በሀገራችን ይገኛለ፡፡

ከሊይ በተጠቀሱት የዴሌዴይ አይነት የዱዛይንና የግንባታ እዴገት ታሪክ ውስጥ ከኢመባ ራስ ሀይሌ በተጓዲኝ ራሳቸውን ችሇው
የተቋቋሙ እንዯ በርታና ብለናይሌ የመሳሰለ ስራ ተቋራጮች እንዱሁም በዱዛይን ስራ ትኮዱዴ መ ቤት ከፌተኛ አስተዋፅኦ
በማዴረግ በግንባር ቀዯምትነት የሚጠቀሱ የምህንዴስና ተቋማት ሲሆኑ በተሇይ ከ 1980 ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ በሀገሪቱ በስፊት
የተፇጠሩት የምህንዴስና አማካሪ ዴርጅቶችና ስራ ተቋራጮች ሙለ በሙለ ስራውን ከኢመባ እጅ ተረክበው ዘርፈን በማሳዯግ ሊይ
ይገኛለ፡፡
የዴሌዴዮች ስነ ውበት መሻሻሌ
ስሇ ሀገራችን ዴሌዴዮች ስነ ውበት ስናነሳ ጥንታዊ የግንብ አርክ ዴሌዴዮችን ብዙዎች እናዯንቃሇን፡፡ የአርክ ወይም የግማሽ ክብ
ቅርፅ ያሊቸው ዴሌዴዮች በብዙ የአሇም ሀገሮች በውበታቸው የብዙዎችን አይን ይስባለ፡፡ በተሇይም ዯግሞ አጫጭር ከሆኑት
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የግንብ አርች ዴሌዴዮች ይሌቅ በኮንክሪት የብረት ማጠናከሪያ ገብቶሊቸው የተሰሩ ረዘምና የተሻሇ ውበት ያሊቸው ዴሌዴዮች ከ
1940ዎቹ በሁዋሊ በኢጣሉያና በላልች ባሇሙያዎች የተገነቡትን የኮንክሪት አርክ ዴሌዴዮችን ይበሌጥ ማዴነቃችንን እንቀጥሊሇን፡፡
በተሇይም በአባይ በረሀ ያሇውን የ 125 ሜትር ነጠሊ ስፓን አርክ የአባይ ዴሌዴይን፣ በሸበላ ወንዝ ሊይ ያሇውን የኮንክሪት አርክ
ሙስታሂሌ ዴሌዴይ፣ ከአሇምገና ላመን መንገዴ ሊይ የሚገኘውን የአዋሽ ኮንክሪት አርክ ዴሌዴይ ፣ በፌኖተ ሰሊም ከተማ የተገነባው
ተመሳሳይ ዴሌዴይ ከጎንዯር ወዯ ሽሬ በሚወስዯው መንገዴ ያለትን እንዯ ርብ፣ ዘሪማ፣ ቦያ፣ እንስታና ጃማ እንዱሁም በ 1970ዎቹ
ከወረታ ወዯ ወሌዱያ በሚወስዯው መንገዴ ሊይ በቻይናዎች የተሰሩ ጊምቦራና ኩራኩራ የኮንክሪት አርክ ዴሌዴዮችን ከነ ፖራፔት
ሌዩ ዱዛይናቸው ጭምር እናዯንቃሇን፡፡

ምንም እንኳ የአርክ ዴሌዴይ ዱዛይንና ግንባታ ከ1980ዎቹ ወዱህ የቆመ ቢሆንም ሀገር በቀሌ የዱዛይን ተቋማት ትኩረታቸው ሌዩ
ሌዩ አይነት ዴሌዴዮችን ዱዛይን በማዴረጋቸው እንዯ በሽል ፣ ፣ አዋሽ፣ ጊቤ ተሇዋጭ ዴሌዴይ፣ ቀጭን አበባና የመሳሰለ መካከሇኛ
ርዝመት ያሊቸው ወንዞች ሊይ ነጠሊ ስፓኖችን እርስ በርስ በማሸካከም ዘዳ በምሰሶዎች መካከሌ ሰፉ ርቀት እንዱኖር በማዴረግ
እንዱሁም ሇየት ያሇ የምሰሶዎች ዱዛይን በመጠቀም የዴሌዴይ ዱዛይንና ግንባታን ጥበብ በሀገራችን ወዯፉት ያራመዯ ስራ እየሰሩ
ይገኛለ፡፡ በአሁኑ ጊዜ በርዝመቱ በሀገራችን የመጀመሪያውን ዯረጃ የያዘው የተከዜ ቁጥር 4 ዴሌዴይም ከእነዚህ የዱዛይንና
የግንባታ ጥበብ ተርታ የሚሰሇፌ ነው፡፡
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በሀገር ውስጥ የዴሌዴይ ዱዛይነሮች የተሰሩ ዴሌዴዮችን ስንመሇከት ከጊዜ ወዯጊዜ እየተሻሻሇ መምጣቱን የምንታዘበው የዴሌዴዩን
አይነት ብቻ ሳይሆን የተሸካሚ ምሰሶዎች ሌዩ ሌዩ መሆንና ስነውበትን ጭምር ነው፡፡ በእርግጥ ዱዛይነሮች ምንም ያህሌ ዘመናዊ
የምሰሶ አይነት ሇመጠቀም ቢሹ የስራ ተቋራጮች ብቃት ሇዱዛይኑ ተግባራዊነት ወሳኝ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የስራ ተቋራጮች ችልታ
ከጊዜ ወዯጊዜ መጨመሩ አብሮ የሚነሳ ጉዲይ ነው፡፡
በተሇይም በ 1960 ዎቹ አጋማሽ አዲይቱ ሰሜን አዋሽ ሊይ በውጭ ሀገር መሀንዱሶች የተገነባውና ሌዩ ውበት ያሇውን ( Rigid
frame π bridge ) ባሇ 90 ሜትር ዴሌዴይ ዱዛይንና ግንባታ ትምህርት በመውሰዴ በተመሳሳይ ሁኔታ የጋሸና ተከዜ ወንዝ ሊይ በ
1989 ዓም በርታ በተባሇው ስራ ተቋራጭ ባሇ 41 ሜትር ዴሌዴይ እንዱሁም ወዯ ሰቆጣ በመሪ ወንዝ ሊይ 68 ሜትር ርዘመት
ያሇው ሱር በተባሇው ስራ ተቋራጭ የተሰራው ዴሌዴይ በየወቅቱ የሀገር ውስጥ መሀንዱሶችን ችልታ ያስመሰከሩ ዴሌዴዮች
ናቸው፡፡ ይህ አይነት የፌሬም ዴሌዴይ በሀገራችን 3 ብቻ ናቸው፡፡

28

በኢትዮጲያ መንገድች ባሇስሌጣን የዴሌዴይ አስተዲዯር ቡዴን

የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ

ዘመናዊ ተንጠሌጣይ ዴሌዴዮች
በሀገራችን የዘመናዊ ዴሌዴዮች ዱዛይንና ግንባታ እዴገት በውጭ ሀገር መሀንዱሶች አስተዋዋቂነትና በሀገር ውስጥ መሀንዱሶች
ያሊሰሇሰ ክትትሌ እየቀጠሇ በ 1990ዎቹ መጨረሻ ሊይ ዯግሞ በሀገራችን የዴሌዴይ ታሪክ ሌዩ ዴርሻ ያሇውና በአይነቱ ፊና ወጊ የሆነ
ተንጠሌጣይ ዴሌዴይ ከጎሀፅዮን ዯጀን የመንገዴ ማሻሻያ ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ ሉገነባ ችሎሌ፡፡
ይህ የአባይን ወንዝን ከሚያሻግሩት በቅዯም ተከተለ 6ኛው ዴሌዴይ ዯግሞ በአሇም ሊይ የዴሌዴይ ዱዛይንና ግንባታ ቴክኖልጂ
እዴገት ጫፌ ሊይ በዯረሰበት በ21ኛው ክፌሇዘመን ከሚገነቡ ዴሌዴዮች ተርታ የሚመዯብና የተንጠሌጣይና የሳጥን ቅርፅ ያሊቸውን
ረጃጅም ዴሌዴዮችን ዱዛይን በማዋሀዴ በአዱስ የዱዛይን ጥበብ በፇረንሳይ ሀገር ተፇሌስፍ በተሇይ በጃፓን ሀገር በብዛት በመገንባት
ሊይ የሚገኘው ኤክስትራድስዴ የተባሇውን አይነት ዴሌዴይ በሀገራችን መገንባቱ አስዯሳች ነው፡፡

የዚህ ዴሌዴይ ሙለ የዱዛይንና የግንባታ ስራ በጃፓን ባሇሙያዎችና በጃፓን መንግስት ነፃ ርዲታ መሰራቱ ሇየት ያሇ ሲሆን ይህን
በ2000 ዓም ከኢትዮጲያ የሚሉንየም በዏሌ ጋር በተገጣጠመ መሌኩ ህዲሴ ዴሌዴይ ተብል የተመረቀው ዴሌዴይ የሁሇቱን ሀገሮች
ወዲጅነት የሚያሳይ ሌዩ ምሌክት ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ በጃፓን ሀገር የ3 ወራት ቆይታና ስሌጠና በመወሰዴ የኤክስትራድስዴ አይነት
ዴሌዴይ ግንባታን በትኩረት ሲከታተለ የቆዩ የዴሌዴይ መሀንዱስ በአባይ ወንዝ ሊይ አዱስና 6ተኛውን ዴሌዴይ ሇመገንባት
የዴሌዴይ አይነትን የመምረጥ ሂዯት በተከናወነበት ወሳኝ ወቅት ሊይ ከፌተኛ ሙያዊ አስተዋፅኦ አዴርገዋሌ፡፡
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በዱዛይን መረጣ መስፇርቱ መሰረት ሶስት አይነት የዴሌዴይ ዱዛይኖች ቢቀርቡም ከወጪ ቁጠባና ከባዴ ማሽኖችንና ማንጠሌጠያ
ኬብልችን ከጃፓን ሀገር ሇመጓጓዝ የሚወስዯውን ጊዜ ከግምት በማስገባት ከሁሇቱ የተሇመደ አይነቶች አንዯኛው ዴሌዴይ
የመሰራት እዴለ ከፌተኛ በሆነበት ወቅት ነገር ግን ከሰሇጠነው ጃፓን ከምንጠብቀው ዘመናዊና የአዱስ ቴክኖልጂ ሽግግር አንፃር
ላልቹ ሁሇቱ በተሇያየ ጊዜ በሀገራችን የተገነቡ በመሆናቸው በራሳችን ወጪ በራሳችን ስራ ተቋራጮች የመስራት አቅም እንዲሇን ፣
የዴሌዴዩ ሁሇት ምሰሶዎችና ማንጠሌጠያ ኬብልች ስነ ቅርፅ በተሇምድ የሁሇት ሀገሮች ህዝቦችንና ትስስርን የሚወክለ ተዯርገው
የመውሰዴ አስተሳሰብ በጃፓን ሀገርም የተሇመዯ መሆኑን በማሳሰብ እንዱሁም የዋጋ ንፅፅሩም ቢሆን ከላልቹ አይነቶች እምብዛም
የተጋነነ ባሇመሆኑ ከተመዯበው ርዲታ በሊይ እንዯማይሆን በመግሇፅ ሶስት ዋነኛ መከራከሪያ ሀሳቦችን በማቅረብና ሀሳብ በማስቀየር
ከታቀዯው ከ3 ወራት ተጨማሪ የውይይት ጊዜ ቢጠይቅም በመጨረሻ ግን ዛሬ የምናየውን የዚህ ተንጠሌጣይ ዴሌዴይ ዱዛይን
ተመራጭ እንዱሆን ማስወሰን መቻሌ እንዯሌዩ መሌካም እዴሌ ይቆጠራሌ፡፡
የዚህ አይነት ዴሌዴይ አመራረጥና ግንባታውን እውን የማዴረጉ ሌምዴ እንዯገና ከ10 አመታት ቆይታ በሁዋሊ ምንም እንኳ
እንዯተሇመዯው ሶስት አይነት የተሇያዩ የዴሌዴይ አይነት አማራጮች ቢቀርቡም በባህርዲር ከተማ የሚገኘውን የአባይ ወንዝ
ዴሌዴይ በተመሳሳይ ተንጠሌጣይ ዱዛይን መሰራት እንዯሚገባው ጠንካራ የሆኑ ወዯ አስር የሚጠጉ የማሳመኛ ነጥቦችን
በማስቀመጥ በባሇዴርሻ አካሊት ዘንዴ ሁለ ሀሳቡ ተቀባይነት እንዱያገኝ ከፌተኛ ጥረት ተዯርጎ በመሳካቱ በ 2012 መጀመሪያ ሊይ
በሀገራችን ሁሇተኛው ተንጠሌጣይ ዴሌዴይ ግንባታው ሉጀመር ችሎሌ፡፡
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3

አዱስ ዘመን ሇዴሌዴዮችና ሇመንገድች መሻሻሌ

ከ1980ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ሇኢትዮጲያ መንገድችና ዴሌዴዮች መሻሻሌና መስፊፊት አዱስ እዴሌ እንዯመጣ የሚቆጠርበት ጊዜ
ነው፡፡ ይህም በተከታታይ አመታት በሀገሪቱ በነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ሳቢያ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ወዴቆ ከነበረበትና መንገድችም
ሆኑ ዴሌዴዮች በጥገና ማጣት እጅግ ተጎዴተው አሳሳቢ ዯረጃ ከነበሩበት ሁኔታ ወዯተረጋጋ ፖሇቲካ ሀገሪቱ ስሇመጣች መንግስት
ሇመሌሶ ግንባታ ከፌተኛ ትኩረት መስጠት የጀመረበትና በርካታ የሌማት አጋሮችም ፉታቸውን ወዯ ኢትዮጲያ በማዞራቸው
የተፇጠረ መሌካም እዴሌ ነበር፡፡
በዚህ ጊዜ በየአምስት አመታት ተከፊፌል የተነዯፇውና ስራ የጀመረው RSDP ተብል የሚታወቀው የመንገዴ ዘርፌ ሌማት
ፕሮግራም ከሊይ በተገሇፀው ምክንያት ከመንገድች መሻሻሌ በተጓዲኝ ሇዴሌዴይ ስራዎች መሻሻሌ በር የከፇተ ሲሆን በዋናነት
በጦርነት የተጎደት መንገድች በሚጠገኑበትና በሚሻሻለበት ጊዜ ዴሌዴዮችና ፈካዎች እንዱጠገኑ እንዱሁም አዲዱስ የመንገዴ
ማስፊፉያ ፕሮጀክቶች በሚቀየሱበት ጊዜ አዲዱስ ዴሌዴዮችም የሚገነቡበት ሰፉ እዴሌ ተፇጥሯሌ፡፡
በዚህ የሌማት ፕሮግራም ውስጥ የኢመባ የራስ ሀይሌ በዋናነት በከፌተኛ ጥገናና የማሻሻያ ስራዎች አሌፍ አሌፍም በአዲዱስ
ፕሮጀክቶች ውስጥ በስፊት የተሳተፇ ሲሆን በኮንትራት ፕሮጀክቶች አማካይነት በርካታ የውጭ ሀገርና ሀገር በቀሌ የስራ
ተቋራጮችም ሆኑ አማካሪ መሀንዱሶች በከፌተኛ ተነሳሽነት ሇፕሮግራሙ ስኬት ርብርቦሽ ያዯረጉበት ጊዜ ነው፡፡
ምንም እንኳ የማሻሻያ ፕሮጀክቶቹ ሲቀረፁ መጠሪያ ስማቸው የመንገዴ ፕሮጀክት ይሁን እንጂ በርካታ ዴሌዴዮችና ፈካዎች ጥገናና
መሻሻሌን የሚፇሌጉ ሆነው ሳሇ በቂ የሆነ ጥናት ስሊሌተዯረገና ከፌተኛ የመረጃ እጥረትም ስሇነበር በትሊሌቅ ፕሮጀክቶች ውስጥ
የመካተት እዴሌ ያገኙት ጥቂቶቹ ብቻ ነበሩ፡፡ ዴሌዴዮችን የማሻሻለና የመሇወጡ ስራ በብዴርና በርዲታ የሚመጣውን የመንገዴ
ፕሮጀክት ዋጋ ስሇሚያንረውና ትክክሇኛ ጥናት ሇማዴረግም ጊዜ የሚጠይቅ በመሆኑ ከሀገራዊ አስቸኳይ የመንገዴ መሌሶ ግንባታ
ፌሊጎት አንፃር የተወሰኑም ቢሆኑ የዴሌዴዮች ጥገና ስራዎችና አነስተኛና መካከሇኛ ርዝመት ያሊቸው ዴሌዴዮች ግንባታ በራስ
ሀይሌ እንዱሸፇኑ ተዯርጓሌ፡፡
በመንገዴ ከባዴ ጥገና የራስ ሀይሌ ፕሮጀክቶች አማካይነት ከሚሻሻለ ዴሌዴዮችና ፈካዎች በተጓዲኝም የዴሌዴይና ስትራክቸር ዋና
ክፌሌ የሚባሇው የዴሌዴይ ባሇሙያዎችን በዋናነት የያዘው የስራ ክፌሌ አንዲንዴ የኮንክሪትና የብረት ዴሌዴዮችን ዯግሞ ሙለ
በመለ ሀሊፉነት ወስድ ሲገነባ ቆይቷሌ፡፡ በአንዲንዴ አካባቢዎች ዯግሞ የመንገዴ ፕሮጀክቱ በረጅም ጊዜ እቅዴ ውስጥ የተካተተ
ሲሆንና ላልች የስራ ተቋራጮችን ሇማስገባት ሂዯትን የሚጠይቅና አስቸጋሪ በሚባለ ቦታዎች ግን ይህ ክፌሌ ዴሌዴዮችን
የመገንባት ስራ ያከናውን ነበር፡፡

ከእነዚህም መካከሌ የሰሜን ሸዋን ከምስራቅ ሸዋና ከአፊር ክሌሌ ጋር በመንገዴ ሇማገናኘት በተነዯፇው የረጅም ጊዜ ፕሮግራም
መሰረት በቅዴሚያ በከሰም በረሀና በአዋሽ አሚባራ የከሰም ኮንክሪት ዴሌዴይና የአዋሽ ብረት ዴሌዴይ ( Steel truss) ስራዎች
የሚጠቀሱ ሲሆኑ የከሰም ዴሌዴይ ከአካባቢው ጂኦግራፉ አንፃር አስቸጋሪ የነበረ ሲሆን የአዋሽ ብረት ዴሌዴይ የአባትመንት ፓይሌ
ፊውንዳሽን ምሰሶ ስራዎች በተሇይ ከወንዙ ወዱያ ማድ ሇመስራት የነበረው ሁኔታ ፇታኝም አስተማሪም ሆኖ ነበር፡፡ እነዚህ
ዴሌዴዮች በተሇመዯው የኢመባ ሰራተኞች ትጋት ከሁሇት አመት ባነሰ ጊዜ ተጠናቅቀው በ 1994 ዓም የተመረቁ ናቸው፡፡ የእነዚህ
መሰመሮች የመንገዴ ግንባታም በራሱ ጊዜ ተጀምሮ የሞጆ አረርቲ ከሰም ሰምቦ መንገዴ የተጠናቀቀ ሲሆን የመሌካወረር አዋሽ
አሚባራ አንኮበር ዯብረብርሀን መንገዴ ግንባታ በመከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡
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ከመንገድች መሌሶ ግንባታ ሰፉ ፕሮግራም በተጓዲኝ የአንዲንዴ ዴሌዴዮች ከባዴ ጥገና መከናወን የጀመረ ሲሆን ከእነዚህም መካከሌ
የአባይ በረሀ ዴሌዴይ፣ በዯብረ ብርሀን መንገዴ የቶራ መስክ ዴሌዴይ፣ በአርባ ምንጭ ከተማ የኩሌፍና የሲላ ዴሌዴዮችና
የመሳሰለት ይገኙበታሌ፡፡ ከጥቂት ጊዜ ቆይታ በሁዋሊ ሇግሌገሌ ጊቤ ቁጥር 2 የሀይሌ ማመንጫ ፕሮጀክት ከፌተኛ መሳሪያዎች
ሇማሻገር ሲባሌ በጉዲት ሊይ የነበረው የጊቤ ዴሌዴይ ምንም እንኳ በ1982 ዓም በቦንብ ተመትቶ የዯረሰበት ጉዲት የተጠገነ ቢሆንም
ሳሉኒ በተባሇው የሀይሌ ማመንጫው ስራ ተቋራጭ አስተባባሪነት በኢጣሉያ መሀንዱሶች እንዯገና እንዱጠገንና በዘመናዊ አሰራር
የመሸከም አቅሙ ከፌ እንዱሌ የማጠናከር ስራ ተሰርቶሇታሌ፡፡ ዴሌዴይ በአገሌግልት ሊይ ሳሇ የማጠናከር ስራ በሀገራችን ሲሰራ
ይህ የመጀመሪያው ከመሆኑም በሊይ ሇዚሁ ስራ የሚያስፇሌጉ መሳሪዎችን በማስገባት ተመሳሳይ ስራ ሇመስራት አይን ከፊች ሌምዴ
ተገኝቶበታሌ፡፡
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ይህም ሆኖ ግን በተፇጠረው እዴሌ ሇመጠቀምና ሰፉ የሆነ የዴሌዴዮች ማሻሻያ ፕሮጀክቶችን በመቅረፅ በተሇያየ ዯረጃ የተጎደና
ከጣሉያን ጊዜ በፉትና በሁዋሊ ተገንብተው የአገሌግልት ዘመናቸውን እንዯጨረሱና በማንኛውም ጊዜ በዴንገት ሉፇርሱ
እንዯሚችለ የሚገመቱ ዴሌዴዮችን ሇመጠገንም ሆነ ሇመሇወጥ ከፌተኛ የሆነ የመረጃ እጥረት አጋጥሟሌ፡፡

የመጀመሪያው ሀገር አቀፌ የዴሌዴዮች ቆጠራና ምርመራ ስራ
ከሊይ እንዯተገሇፀው ከመንገዴ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ጋር ተያይዞ የቴክኒክ ዴጋፍች በውጭ ሀገር ባሇሙያዎች ይሰጡ ስሇነበር በተሇይ
በርካታ የመንገዴ ማሻሻያ ፕሮጀክቶች ሲነዯፈ የዴሌዴይ ማሻሻያ ስራዎችን በፕሮጀክት ቀረፃ ዯረጃ ሇማካተት እንዲይቻሌ እንቅፊት
የሆነውንና በሀገሪቱ የነበሩ ጥቂት የዴሌዴይ መሀንዱሶችና ባሇሙያዎችም ቢሆኑ ከዱዛይንና ከግንባታ ውጭ ትኩረት የማይሰጡት
የዴሌዴዮችን የአገሌግልት ሁኔታ በማጥናትና በመመርመር አስፇሊጊውን የማሻሻያ ፕሮጀክት የመቅረፅ ስራ የግዴ መጀመር
እንዲሇበት ሁኔታዎች በማስገዯዲቸው ከጃፓን ባሇሙያዎች ጋር በመተባበር የዴሌዴይ ምርመራ ማኑዋሌ ዝግጅትና ሇመሀንዱሶች
ይህንኑ በማስተዋወቅ የእውቀት ሽግግርና የአቅም ግንባታ ስሌጠና ፕሮግራሞች በከፌተኛ ዯረጃ በተከታታይ ይከናወኑ ጀመር፡፡
ምንም እንኳ ኢመባ ሊሇፈት ከ 50 አመታት በሊይ በሀገሪቱ የመንገዴ አውታር ግንባታ ሊይ በባሇቤትነት ዋነኛውን ሚና የተጫወተ
እንዯሆነ ቢታወቅም በዴሌዴይ መሀንዱሶች ቁጥር፣ በሌምዴና በትኩረት አናሳነት የሀገሪቱን የዴሌዴዮች መረጃ መያዝና ወቅታዊ
ምርመራ የማዴረግ እንቅስቃሴ አሌነበረም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ስሇዚህ ያሇፈትን 50 አመታት ታሪክ ሇመሇወጥ እጅግ ወሳኝ የሆነ
ሇውጥ አምጪ ስራ መሰራት እንዲሇበት የሚያጠያይቅ አሌነበረም፡፡
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አዱስ ስራ ሲጀመር ስራውን የሚዯግፌና የሚያበረታታ እንዱኖር የሚፇሇግ ቢሆንም ይህ እንቅስቃሴ ግን በወቅቱ በብዙዎች ዘንዴ
የስራውን ምንነት በቅርበት ሇመረዲት ካሇመሞከርና ተነሳሽነቱም የመጣው ከግሇሰብ መሀንዱስ እንጂ ከማኔጅመንቱ አካባቢ
ስሊሌነበር ትኩረት ሳያገኝ ጥቂት አመታትን ቢያስቆጥርም የስራ ክፌለ መሀንዱሶች ባዯረጉት ጠንካራና ተከታታይነት ያሇው ስራ ስሇ
ዴሌዴዮች ወቅታዊ ምርመራና የመረጃ አያያዝ አስፇሊጊነት ከጀፓን ባሇሙያዎች ጋር በመተባበር ሇበርካታ የኢመባና የክሌሌ
መንገዴ ባሇሙያዎችና መሀንዱሶች በክፌሌ ውስጥና በመስክ ስሌጠና በመስጠት በዴሌዴይ ምርመራና ጥገና ሊይ በዩንቨርሰቲዎች
እንኳ በካሪኩሇም ዯረጀ ተቀርፀው የማይሰጡ በመሆናቸው ብዙዎች በከፌተኛ ፌሊጎት ስሌጠናዎችን በመሳተፊቸው ቀስ በቀስ
ተፇሊጊነቱ እየጨመረ መጣ፡፡
ከጃፓን ባሇሙያዎች ጋር በመተባበር የተዘጋጀውንም የዴሌዴይ ምርመራ ማንዋሌን በዋናነት ከማስተዋወቅና ተግባራዊ ስሌጠና
ከመስጠቱ ስራ ጎን ሇጎን ዯግሞ ይህ ማንዋሌ ብቻውን ከወረቀት የዘሇሇ ፊይዲ እንዯማይኖረው በመገንዘብ RSDP ፕሮግራም
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ሲቀረፅም እንዯ ትሌቅ ችግር ታይቶ የነበረው የዴሌዴዮቻችን ሁኔታ መረጃ እጥረት ያስከተሇውን የዴሌዴዮች ማሻሻያ ፕሮጀክት
አናሳነትን ታሪክ ሇመሇወጥ በአጠቃሊይ በዴሌዴይ ስራዎች አስተሳሰብ ሊይ ስር ነቀሌ ሇውጥ ሇማምጣት የሚያስችሌ የዴሌዴይ
አስተዲዯር ስርአት መዘርጋት ተጀመረ፡፡

ይኸውም ከሊይ እንዯተጠቀሰው በአጠቃሊይ በሀገራችን የተጀመረውን የመንገድች ማሻሻሌና ማስፊፊት ወዯከፌተኛ ዯረጃ ሇማዴረስ
ከሚሰሩ ስራዎች ጎን ሇጎን በርካታ የሲስተም፣ የአዯረጃጀትና የማንዋልች ጥናት በብዛት ይካሄደ ስሇነበር እነዚህም ጥናቶች
በአብዛኛው በውጭ ሀገር ባሇሙያዎች የሚካሄደና ከፌተኛ በጀት ተመዴቦሊቸው ቢካሄደም ወዯ ተግባር የመሇወጣቸው ጉዲይ ግን
የቅርብ ዘሊቂ ክትትሌና በባሇቤትነት መንፇስ የሚሰሩ መሀንዱሶች መኖርን የግዴ የሚሌ በመሆኑ ብዙዎቹ ጥናቶች የሚፇሇገውን
ውጤት የማምጣታቸው ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ መግባቱ ይታይ ነበር፡፡
በመሰረቱ ሲስተምን የሚያህሌ ነገር ሇመዘርጋት ሲታሰብ ዋናው አሳሳቢ ጉዲይ ተግባራዊነቱ በተሇይም ዯግሞ በዘሊቂነት
የማስቀጠለ ጉዲይ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ ጊዜው በርካታ የመንገዴ ፕሮጀክቶች ተነዴፇው በሀገር ውስጥ ያለ ባሇሙያዎች ሁለ
በአንዴ ወይም በላሊ ፕሮጀክት ከመጠመዲቸውም በሊይ በተሇይ በኢመባ ይካሄዴ የነበረው የኦፕሬሽንና የኮንትራት አስተዲዯር
ስራዎች በውጭ ሀገራት አማካሪዎች ጭምር ይታገዝ ስሇነበር ስራዎቹ በከፌተኛ ሙያዊ ትኩረት የሚከናወኑ ከመሆናቸውም በሊይ
ሇአዲዱስ እውቀትና ክህልት እዴገት በእጅጉ በር የከፇተ አጋጣሚ የነበረና የግለ ዘርፌም በከፌተኛ ሁኔታ እየተሰፊፊ ብዙዎችን
ከዩንቨርስቲ የአካዲሚ ሰዎችን ሳይቀር የሚስብበት እዴለ ሰፉ ስሇነበር በሙያም፣ ሆነ በገቢ ሇማዯግ በኢመባ የሚገኙ ሀሊፉዎችም
መንግስት የሰጠውን ፕሮግራም ሇማሳካት ላልችም ሰርቶ ውጤታማ በመሆን በሀሊፉነት ዯረጃ ከፌ ሇማሇትም ሆነ የግለን ዘርፌ
ሇመቀሊቀሌ በየአቅጣጫው ርብርቦሽ የሚዯረግበት ወቅት ስሇነበር ወዱያውኑ ውጤት በማይታይባቸው እንዯ ጥናቶች ሲስተሞችና
የማንዋሌ ዝግጅት ስራዎች ሊይ በቆይታ የመስራት ፌሊጎቱ አናሳ በመሆኑ ብዙዎቹ ሲስተሞች ባሇቤት አሌባ የመሆን እዴሌ
እያጋጠማቸውም ስሇነበር ሇዚህ አዱስ የዴሌዴይ አስተዲዯር ስርአትም ባሇቤት ያስፇሌገው ነበር፡፡

ነባራዊው ሁኔታ ይህን ቢመስሌም፣ ቀዴሞውንም ሇመንገዴ እንጂ ሇዴሌዴይ ስራዎች የሚሰጠው ትኩረት ከግንዛቤ፣ ከባሇሙያ
እጥረትና ከሌምዴ ማነስ አንፃር እምብዛም የነበረ በመሆኑ ይሌቁን የዴሌዴይ ስራን አስመሌክቶ ጥናቶችን ሲስተሞችንና ማንዋልችን
የማዘጋጀቱ ስራ እጅግ ፇታኝና ትእግስትን የሚጠይቅ እንዯሚሆን ቢታወቅም ከሊይ እንዯተጠቀሰው የመንገድች መሻሻሌ እዴገት
ዴሌዴዮችን የማያካትት ሉሆን አይችሌምና እንዯ ቀዯመው ዘመን ዴሌዴዮች በአገሌግልት ብዛት ወይም በአዯጋ ሲወዴቁና የመንገዴ
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አገሌግልት ሲቋረጥ ብቻ ጊዜያዊ ብረት ዴሌዴይ ሇመዘርጋት ከመሯሯጥና ስሇአዱስ ምትክ ግንባታ ዘግይቶ ከማሰብ አሰራር
ሌንወጣ የግዴ ስሇሚሆን በላሊ በኩሌም በመንገዴ ማሻሻያ ፕሮጀክቶች ውስጥና በተጓዲኝም የዴሌዴይ ሇውጥና ጥገና ስራ
ፕሮጀክቶችን በስፊት ሇማካሄዴ ጥገና ወይም ሇውጥ የሚያሻቸውን ዴሌዴዮች ሇመሇየት የሚያስችሌ ቋሚ የጥናት ፕሮግራምና
የመረጃ አያያዝ ሲስተም መንዯፌና ፕሮጀክቶችን ቀርፆ ሇማኔጅመንቱ ማቅረብ የሚያስችሌ ስራ ሇመስራት ከፌተኛ ፌሊጎትና
ተነሳሽነት በመፇጠሩ ስራው በጥቂት ባሇሙያዎች ተጀመረ፡፡
የዴሌዴይ አስተዲዯር ስርአት ( Bridge Management System – BMS ) ሶፌትዌር ስራ እንዯላልቹ ሲስተሞችና ማንዋልች
የግዴ በውጭ ሀገር ባሇሙያዎች መሰራት እንዯማይኖርበትና ሇዚሁ ስራም በጀት በመጠየቅ አሊስፇሊጊ መጓተት እንዲይፇጠር
በአንዴ የኢመባ የዴሌዴይ መሀንዱስና በአንዴ ፕሮግራመር ሙለ ተነሳሽነት ሲዘጋጅ በዋናነት ከጃፓን ባሇሙያዎች ጋር በመተባበር
የተዘጋጀው የዴሌዴይ ምርመራ ማንዋሌን ወዯተግባር ሇማምጣት ታሳቢ ያዯረገ ሲሆን በተሇይ በወቅቱ ሇበርካታ የኢመባ
መሀንዱሶች በጃፓን ሀገር የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎች እንዱሰጥ መዯረጉና በሀገር ውስጥም ተከታታይ የመስክ ስሌጠና በመዯረጉ
ስሇ ሲስተም ሶፌትዌሩ ብዙዎች እንዱያውቁና ወዯ ዴሌዴይ ምርመራ ስራ ቀስ በቀስ እንዱገቡ በር የከፇተና በቀጣይም ስራውን
የሚቀበለ ተተኪዎች ተፇጥረው ሲስተሙ የባሇቤትና የዘሊቂነት ችግር እንዯማያጋጥመው ተስፊ የሰጠ ነበር፡፡

ይህ BMS ተብል የሚታወቀው ሲስተም ሶፌትዌር ከአጠቃሊይ የዴሌዴይ ምህንዴስና መሰረታዊ ሀሳቦች፣ ከዴሌዴይ መረጃ
አሰባሰብና አጠቃሊይ የዴሌዴይ አገሌግልት ሁኔታ ምዘናዎች አናሉሲስ በመስራት የትኞቹ ዴሌዴዮች ምን አይነት የማሻሻያ ስራ
እንዯሚፇሌጉ የሚጠቁምና የበጀት ግምትን በማስቀመጥ ዴሌዴዮች ሳይፇርሱ በወቅቱ እንዱሇወጡ አንዲንድችም በወቅቱ ሳይጠገኑ
ቢቀሩ በቀጣይ የሚያስወጡት ወጪ እስከምን እንዯሚዯርስ የሚጠቁም ሆኖ የአሇም አቀፌ መስፇርቶችን ከግንዛቤ ባስገባ መሌኩ
ተዘጋጅቶ ተከታታይ የሶፌትዌሩ ሙከራ በማዴረግና በተጓዲኝም በርካታ መሀንዱሶች የተግባር ስሌጠና እንዱያገኙበት ከተዯረገ
በሀዋሊ የኢመባ ማኔጅመንት ስራውን በአዴናቆት ተቀብልና ከመንገዴ ፇንዴ በጀት ተመዴቦ በ 1996 ዓም በሀገራችን የመጀመሪያ
የሆነው ብሄራዊ የዴሌዴይ ቆጠራና ምርመራ ስራ ተጀመረ፡፡

ይህ አይነት ወጥነት ያሇውና በማንዋሌ የሚመራና በሲስተም የሚታገዝ የዴሌዴዮችን የአገሌግልት ሁኔታ የመመርመርና በመረጃ
ሊይ ተመስርቶ የማሻሻያ ፕሮጀክቶችን የመንዯፌ እንዱሁም በየጊዜው ቆጠራ በማዴረግ የሀብት መረጃን ዝርዝር የመያዝ አሰራር
በሰሇጠኑት ሀገራት እንኳ ትኩረት የተሰጠው እኤአ በ1967 በአሜሪካ ኦህዮ ወንዝ ሊይ የነበረው ሲሌቨር ብሪጅ የተባሇው የብረት
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
ተንጠሌጣይ ዴሌዴይ በትራፉክ ክብዯት ሳቢያ ወዴቆ የ47 ሰው ህይወት ከቀጠፇ ወዱህ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በኢመባ ዯግሞ
በዚህ ጊዜ ተጀምሮና አስተሳሰቡም ስፌራ አግኝቶ ቀስ በቀስ ብዙዎች ይህ ስራ በእርግጥም አስፇሊጊ እንዯሆነ በማመን ኢመባም
እንዯተቋም ሲስተሙን ተቀብል ስራ ሊይ እንዱውሌ በማዴረጉ ከአፌሪካ ሀገሮች የመንገዴ ተቋማት ኢመባን ግንባር ቀዯም
እንዲዯረገው በመረጃዎች ተረጋግጧሌ፡፡
የዴሌዴይ ቆጠራና ምርመራው ስራ በሀገራችን የመጀመሪያ በመሆኑ ወዯ ክሌሌ መንግስታት በተጠቃሇለት የገጠር መንገድችም ሊይ
የሚገኙ ዴሌዴዮችና ፈካዎች በተመሳሳይ መሌኩ ቆጠራና ምርመራ ተዯርጎ ሇመሀንዱሶቻቸውም ተከታታይ የአቅም ግንባታ ስሌጠና
ተሰጥቶ የዴሌዴይ ሀብታቸውን አውቀው እንዱያስተዲዴሩ አስፇሊጊው የአሰራር ሲስተም ከነሙለ የቢሮ እቃዎች ጋር ሇመስጠት
ተሞክሯሌ፡፡

የዴሌዴይ አስተዲዯር ስርአት BMS መኖር ያመጣው ሇውጥ
ይህ BMS ወዯ ተግባር ገብቶ በመዯበኛነት በኢመባ የሚገኙ ዴሌዴዮችና ፈካዎች በአመት አንዴ ጊዜ በእይታ በየሶስት አመቱ
ዯግሞ የዝርዝር ጥናትና ቆጠራ የማካሄደ ስራ ሲጀመር በዋነኝነት ያመጣው ሇውጥ በንፅፅር ሇማሳየት ያህሌ በቀዴሞ የኢመባ
ዘመናት አሌፍ አሌፍ የሚዯረጉ የዴሌዴይ ፌተሻዎች በባሇሙያው እይታ የሚወሰንና የተሇያየ አስተያየትን በማቅረብ ሇውሳኔ
የሚያስቸግሩ የነበረ ሲሆን ይህኛው ግን ቋሚ፣ አመታዊ መዯበኛ ፌተሻ በሁለም ዴሌዴዮችና ፈካዎች ሊይ ወጥነት ባሇው
የምርመራ ማንዋሌና የመረጃ ማሰባሰቢያ ቅፆች እንዱሁም ሇዚሁ ስራ ስሌጠና በወሰደና ሌምደን ባካበቱ ባሇሙያዎች ብቻ
እንዱዯረግ ያስገዴዲሌ፡፡
የመጀመሪያው ብሄራዊ የዴሌዴዮች ቆጠራና ምርመራ NBII በ 1997 ዓም ከተካሄዯ በሁዋሊ በተከታታይ በየ3 አመቱ ይኸው
ተመሳሳይ ስራ በሁለም ዱስትሪክቶች እየተካሄዯ ያሇ ሲሆን ሊሇፈት 15 አመታት የዴሌዴይ አስተዲዯር ስርአቱ በአስተማማኝ
ዘሊቂነት እያገሇገሇ ይገኛሌ፡፡ በዚህም የግለ ዘርፌ መሀንዱሶች በቆጠራና በምርመራ ስራው በመሳተፌ ከፌተኛ አስተዋፅኦ ያዯረጉ
ሲሆን በአጠቃሊይ በሀገር ዯረጃ ስሇ ዴሌዴዮች ምርመራ ጥገናና ዲታቤዝ አስተዲዲር ከፌተኛ ቁጥር ያሊቸው መሀንዱሰቾ በስሌጠናና
በስራው በመሳተፌ ይህን መሰለ ስርአት ሇማስቀጠሌ የባሇሙያ እጥረት የማያሰጋበት ዯረጃ ሊይ ተዯርሷሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በዚህም
ገና ከመነሻው በዴሌዴይ ሙያ ሊይ በኢመባም ሆነ በሀገር ዯረጃ አንዴ ሇውጥ ሇማምጣት የታሰበውና ብዙዎች የዯከሙበት ስራ
እንዯተሳካ ይቆጠራሌ፡፡
በቅርቡ በተዯረገው የቆጠራና ምርመራ ውጤትና የሶፌትዌር አናሉሲስ መሰረት ቆጠራው ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በየወቅቱ
በኢመባ ስር የሚገኙ ዴሌዴዮችና ፈካዎች መጠን በምን ያህሌ እንዲዯገ፣ የአገሌግልት ሁኔታቸው በምን ያህሌ እንዯተሻሻሇ፣ የሀብት
መጠናቸው በምን ያህሌ እንዯጨመረና በየአመቱ ሇዴሌዴዬች ጥገናና ግንባታ የሚመዯበው በጀት እዴገት የሚያሳየውን ስእሊዊ
መግሇጫ ከዚህ በታች የቀረበ ሲሆን የእነዚህን ዝርዝር መረጃና በዴሌዴይ ማሻሻያ ስራችን እንቅስቃሴ፣ ያጋጠሙ ችግሮችንና
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የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
መፌትሄያቸውን እንዱሁም የወዯፉት የዘርፈ ማሻሻያ አቅጣጫዎችን በተመሇከተ ወርሀዊ ሪፖርቶች በመዯበኛነት ሇማኔጅመንቱ
ይቀርባለ፡፡

በዋናነት ዯግሞ ዴሌዴዮች ያሇባቸውን ጉዲት በፌተሻው ሂዯት በማወቅ ሉጠገኑ ይገባሌ ወይስ መለ በመለ ሉቀየሩ ይገባሌ
የሚሇውን ውሳኔ አስቀዴሞ በመጠቆም ጥሌቀት ያሇው ተጨማሪ ጥናት ተካሂድ የጥገና ዝርዝር ስራና የበጀት ግምት ሇጥገና
ዱስትሪክቶች ያቀርባሌ፡ ወይም ዯግሞ አዱስ ዴሌዴይ ዱዛይን እንዱዯረግ ካስፇሇገ ሇሚመሇከተው የምህንዴስና ጨረታ ክፌሌ
እንዱተሊሇፌ ያዯርጋሌ፡ በዚህም ዴሌዴዮች ከመፌረሳቸው በፉት አስቀዴሞ በአግባቡና በቅዴመ ዝግጅት እንዱጠገኑ ወይም
እንዱሇወጡ በማዴረግ የመንገዴ መቋረጥ እንዲይኖር ያዯርጋሌ ፡፡
ከእነዚህ ቁሌፌ ተግባራት በተጨማሪ ዯግሞ ስሇዴሌዴይ ወቅታዊ ምርመራ፣ ወቅታዊ ጥገና፣ የመረጃ አያያዝና የዴሌዴይ ሇውጥ
ፕሮጀክቶች ጉዲይ የነበውን አመሇካከትና የትኩረት አናሳነት በመቀየር ዛሬ የዘርፈ መሀንዱሶች በአመታዊ የስራ እቅዲቸው
የሚያካትቱት፣ የመንገዴ ፇንዴም ሇዚሁ ስራ አመታዊ በጀት የሚይዝሇት፣ የጨረታና የዱዛይን ክፌልች ከዋና ፕሮጀክቶቻቸው
መካከሌ የሚይዙትና በርካታ በኢመባና በግለ ዘርፌ በዩኒቨርሰቲዎችም ጭምር የሚገኙ ባሇሙያዎች በዴሌዴይ ምርመራ ፕሮጀቶች
ውስጥ በመሳተፌ አስተዋፅኦ የሚያዯርጉበት ሆኗሌ፡፡
ይህ አሰራር ከተጀመረ ወዱህ በብዙዎች ዘንዴ ስጋትን የሚፇጥሩት ከጣሉያን ወረራ ጊዜ ጀምሮ ተገንብተው አገሌግልት የሚሰጡ
ዴሌዴዮች በእርጅናና በመሸከም አቅም ማነስ በዴንገት ፇርሰው የመንገዴ አገሌግልት የመቋረጡን ሁኔታ ሇመቀነስ በ 10 አመት
ማስተር ፕሊን ውስጥ እነዚህን ዴሌዴዮች ሇመቀየር እንዱቻሌ ሁለንም በሲስተሙ መስፇርት መሰረት በቅዯም ተከተሌ በማስቀመጥ
የመሇወጥ ስራው ተጀምሮ እንዯ አቅማችንና እንዯነባራዊ ሁኔታው የማይናቅ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ ቁጥራቸው ከ560 በሊይ የነበሩ
ጥንታዊ የአርች ዴሌዴዮች ከ 300 በታች እንዱወርደ የተዯረገ ሲሆን የመሇወጥ ፕሮጀክቶቹ እንዯቀጠለ ይገኛለ፡፡ በተመሳሳይ
ሁኔታ በወኸነ መንገድች ሊይ ብቻ ቁጥራቸው እሰከ 90 ይዯርሱ የነበሩ ጊዜያዊ ተገጣጣሚ ዴሌዴዮች ወዯ 8 የወረደ ሲሆን
እነዚህም በቅርብ ጊዜያት ሇአስቸኳይ መተሊሇፉያነት የተሰሩ ናቸው፡፡
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ይህ ሲስተም ወዯ ስራ ሲገባ መዯበኛ የዴሌዴዮች ቆጠራና ወቅታዊ ምርመራ ስርአት መዘርጋትን ዋና አሊማው ያዯረገ ቢሆንም
ስትራቴጂካዊ የሚባለ ረጃጅም ዴሌዴዮችን ግን በሌ.ዩ ትኩረት በመመሌከት በተሇይ ረጃጅምና አዯጋ ቢያጋጥም የሇውጥ መንገዴ
ሇመሰራት አመቺ ያሌሆኑ ሆኖም የእሇት ተእሇት ከፌተኛ ሀገራዊ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጠቀሜታ ያሊቸውን ዴሌዴዮች በመሇየት
በማንኛውም ምክንያት ከመፌረሳቸው በፉት ገና በአገሌግልት ሊይ ሳለ ተሇዋጭ ዴሌዴይ እንዱሰራሊቸው የሚያሳስብ ፕሮፖዛሌ
ሇኢመባ ማኔጅመንት በማቅረብ ውይይቶች እንዱካሄደ ተዯርጓሌ፡፡

ይህ ሀሳብ የሁለንም ሌብ የገዛ በመሆኑ በተዯረገው እንቅስቃሴ ጥቂት የማይባለ ዋና ዋና ዴሌዴዮች በአገሌግልት ሊይ እያለ
የአማራጭ ዴሌዴይ ግንባታ ተካሂድሊቸዋሌ፡፡ በዚሀ ረገዴ ግንባር ቀዯም የሆኑት የሚላና የጊቤ ወንዝ ዴሌዴዮች ሲሆኑ በቀጣይም
በጃፓን ነፃ ርዲታ የተገነቡት የጎሀፅዮን ዯጀን አባይና የምስራቅ አዋሽ ዴሌዴዮች እንዱሁም የሞጆ ወንዝ ዴሌዴይ በማስከተሌም
ግንባታው የተጀመረው የባህርዲር ከተማ የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ ይጠቀሳለ፡፡ እነዚህ ዴሌዴዮች ተገንብተው በተጠናቀቁ ጊዜ
በሀገሪቱ የተፇጠረውን ከፌተኛ የከባዴ ጭነት ትራንስፖርትን በማስተናገዴ እፍይታን የፇጠሩ ቢሆንም ፕሮጀክቶቹን ወዯ ተግባር
ሇማምጣት በጀት ሇማሰመዯብም ሆነ የዴሌዴዮቹን አይነት በመመረጥ በኩሌ ግን እያንዲንዲቸው ራሱን የቻሇ እሌህ አስጨራሽና
ረጅም ጊዜን የፇጀ የማግባባትና የማሳመን ታሪክ ያሊቸው ናቸው፡፡
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ወዯ ዴሌዴዮች አስተዲዯር ዘመናዊ ስርአት ስንመሇስ ከ 1997 ዓም ጀምሮ በተከታታይ ሀገር አቀፌ የዴሌዴዮች ቆጠራና ምርመራ
ስራ ሀገር በቀሌ አማካሪ ዴርጅቶችን በማሳተፌ በመዯበኛነት እየተካሄዯ ጎን ሇጎን ዯግሞ የሲስተም ሶፌትዌሩን በየጊዜው በማሻሻሌ
ዘሊቂነት ያሇውና አስተማማኝ በሆነ መሌኩ ሲስተሙ ውጤታማ ሇመሆኑ ካለት ጥቂት ማሳያዎች ሇመጥቀስ ያህሌ ያረጁና የወቅቱን
የትራፉክ ክብዯት መሸከም የማይችለ ዴሌዴዮች እየተሇዩና እየተመረጡ ሇሇውጥ የዱዛይንና የግንባታ ፕሮጀክት ሇምህንዴስና
አገሌግልት ግዢ ክፌሌ አየተሊኩ በየወቅቱ ጨረታ የሚወጡ መሆኑና ሇጥገና የሚሇዩትም በርካታ ዴሌዴዮችና ፈካዎች
በየዱስትሪክቱ በጥገና አመታዊ የስራ እቅዴ ውስጥ እየተካተቱ መሰራታቸው ሲሆን በማንኛውም ጊዜ ከማንኛውም አካሌ
በየትኛውም የሀገሪቱ ጫፌ ስሇሚገኙ የኢመባ ዴሌዴዮች አስተዲዯራዊና ምህንዴስና ነክ የመረጃ ጥያቄ ወቅታዊ በሆነ መሌኩ ፇጣን
ምሊሽ በመሰጠት ተገሌጋዮችን ማርካት መቻለና የዴሌዴይና ፈካዎች ሀብት የዋጋ መጠንና አገሌግልታቸው በምን ዯረጃ ሊይ
እንዯሚገኝ በየአመቱ ሪፖርት ሇማኔጅመንቱ እየቀረበ መሆኑ ነው፡፡
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"ሰባራ ዴሌዴይ" በሚሌ መጠሪያ ይታወቃሌ፡፡ በቅርብ አመታት ዯግሞ አንዴ አሜሪካዊ የበጎ አዴራጎት ዴርጅት በተሰበረው ቦታ
ሊይ የብረት ዴሌዴይ በ1993 ዓም ሊይ በመዘርጋት አገሌግልት እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡

3

የአባይ ወንዝን የሚያሻግሩ ዴሌዴዮቻችን

ከኢትዮጲያ የስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በተገኘው መረጃ መሰረት ታሊቁ የአባይ ወንዝ 1450 ኪልሜትር አጠቃሊይ ርዝመት ያሇው
ሲሆን 800 ኪሜ ያህለን ርቀት በሀገር ውስጥ የሚጓዝ ነው፡፡ ከዯቡባዊ የጣና ሀይቅ በመነሳት የሀገሪቱን ሰሜን ምእራብ
እየተጠማዘዘ ወዯሱዲን የሚገባው አባይ 400 ኪሜ ያህለን በጥሌቅ ሸሇቆ ውስጥ የሚያሌፌ በመሆኑ ወንዙን ሇመሻገር እጅግ
አስቸጋሪ በመሆኑ ከቀሪው ግማሽ የሀገሪቱ ክፌሌ ጋር ያሇዴሌዴይ ሇመገናኘት አመቺ አይዯሇም፡፡
ይህ ታሊቅ ወንዝ ከመነሻው ከጣና 40 ኪሜ ያህሌ ወረዴ ብል 45 ሜትር ከፌታ ሊይ ወዯ ታች ሲወርዴ የሚያሳየው የተፇጥሮ
ውበት ጢስ አባይ የሚሌ ስያሜን አግኝቷሌ፡፡ ምንም እንኳ ወዯ ጣና ሀይቅ የሚገቡ ገባር ፌሳሾች ቢኖሩም ግሼ አባይ ተብሊ
የምትታወቅ አንዱት አነስተኛ ምንጭ የአባይ መነሻ እንዯሆነች ይታመናሌ፡፡ ይህ ወራጅ ተፊሰስ ያዴግና ወንዝ ሆኖ ትንሹ አባይ
ወይም ግሌገሌ አባይ በሚሌ የሚታወቅ ሲሆን ከመራዊ በሰሜን አቅጣጫ ወዯ ጣና ሀይቅ ይቀሊቀሊሌ፡፡
በጎንዯር ግዛት ጎርጎራ ከሚባሇው ጀምሮ ማጌች፣ ሰሜንና ዯቡብ ጉመራ፣ ርብና ቂሌጤ የሚባለ ትናንሽ ወንዞች የጣና ሀይቅን
የሚቀሊቀለ ሲሆን ከሀይቁ ወጥቶ የአባይ ወንዝ ከባህርዲር ከተማ ጀምሮ እስከሜዱቴራንያን ባህር የሚያዘሌቀውን ረጅሙን ጉዞ
ይቀጥሊሌ፡፡ በጉዞው ሊይ የአባይን ወንዝ መጠን እየጨመሩና እያበዙ የሚሄደ በርካታ ገባር ወንዞች ያለ ሲሆን እነዚህንም
ሇመጥቀስ ያህሌ ወንቃ፣ በሽል፣ ዋሇቃ፣ ዋንጪት፣ ጀማ፣ ሙገር፣ ጉዯር፣ አግወሌ፣ ነዱ፣ ዱዳሳ፣ ዲቡስ፣ ሀንዲሳ፣ ቱሌ፣ አባያ፣ ሳዳ፣
ታሚ፣ ጫ፣ ሽታ፣ ሱሀ፣ ሙጋ፣ ጉሊ፣ ተምጫ፣ ባጫት፣ ካትሊን፣ ጂባ፣ ጨሞጋ፣ ወተርና በሇስ ይጠቀሳለ፡፡
የአባይ ወንዝ "ጥቁር አባይ" ወይም "ብለ ናይሌ" እየተባሇ ቆይቶ የኢትዮጲያን ግዛት ተሻግሮ ወዯ ሱዲን በመግባት ካርቱም ከተማ
ሊይ ነጭ አባይ ከሚባሇው አጋሩ ጋር እንዯተቀሊቀሇ ናይሌ በሚሌ መጠሪያ ወዯዘሊቂ ቤቱ ወዯሜዱቴራንያን ባህር ይገባሌ፡፡
እንግዱህ አባይ ወንዝ በትውሌዴ ሀገሩ በኢትዮጲያ 800 ኪሜ ያህሌ ሲጓዝ ከ17ኛው ክፌሇዘመን አንስቶ እስከ 2000 ሚሉንየም
ዴረስ 8 ያህሌ ሌዩ ሌዩ አይነት ዴሌዴዮች የተገነቡሇት ሲሆን ከቅርብ አመታት ወዱህ ዯግሞ ተጨማሪ ሁሇት ዴሌዴዮች እንዱገነቡ
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በኢትዮጲያ መንገድች ባሇስሌጣን የዴሌዴይ አስተዲዯር ቡዴን

የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
ተወስኖ 9ኛው ዴሌዴይ ግንባታው የተጀመረ ሲሆን 10ኛው ዴሌዴይ ዯግሞ እነሆ በውቢቱ የባህርዲር ከተማ ሊይ ሉገነባ
በመባቻው ሊይ እንገኛሇን፡፡
አባይ ወንዝን ሇመሻገር ዴሌዴይ የመገንባቱ ሂዯት በየዘመኑ እጅግ ብዙ የቴክኒክና አስተዲዯራዊ ውጣ ውረድችን የሚያስተናግዴና
ከባዴ ውሳኔን የሚጠይቅ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ ነገር ግን የመንገድቹና የዴሌዴዮቹ መገንባት ሇሀገር የሚሰጡት ጠቀሜታ ታሊቅ በመሆኑ
የቅዴሚያ ትኩረት ተሰጥቷቸው መገንባታቸውና እየተገነቡ መሆኑን ከቀዴሞውና ከአሁኑ ታሪካችን እንረዲሇን፡፡
የአባይ ወንዝ ዴሌዴዮች ግንባታ ጅማሬ የ 400 አመት የጉዞ ታሪክ ያሊቸው ሲሆኑ እንዴ አጋጣሚ ሆኖ አሁን ሉጀመር የተዘጋጀው
10ኛው የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ ከመጀመሪያው ዴሌዴይ በትክክሌ 400ኛ አመቱን ( 1618- 2019) ጠብቆ የሚገነባ መሆኑ ዴንቅ
ታሪካዊ አገጣሚ ነው፡፡
ላሊኛው አጋጣሚ የዛሬ አራት መቶ አመት የመጀመሪያው ዘመናዊ ዴሌዴይ ሲሰራ በዘመኑ በአውሮፓ የነበረውን የግንብ ዴንጋይ
አርች ዱዛይን ተከትል የተሰራ ሲሆን ዛሬም ሊይ የሚገነባው ዴሌዴይ ከሁሇት አስርት አመታት ጀምሮ የወንዞችን ስፊት በሚመጥን
መሌኩ ዘመናዊ ዴሌዴይ ተብሇው በአውሮፓ ፇረንሳይ ሀገር ተፇሌስፍ በጃፓንና በእስያ ሀገራት እየተዘወተረ የመጣ ኤክስትራድስዴ
የተባሇ የዴሌዴይ አይነት እየተገነባ መሆኑ ነው፡፡ በእርግጥ ይህ አይነት ዘመናዊ ዴሌዴይ በሀገራችን ሁሇተኛው ሲሆን ይህም
በአባይ ሸሇቆ የተገነባውን ባሇ 303 ሜትር ዴሌዴይ የመጀመሪያው ዴሌዴይ ተከትል ይሆናሌ፡፡
ይህ ዴሌዴይ 380 ሜትር ርዝመት እንዯሚኖረው ዱዛይኑ የሚያመሇክት ሲሆን ሲጠናቀቅ በሀገራችን በርዝመቱ ሁሇተኛ
እንዯሚሆን ይጠበቃሌ፡፡ ይህም በዴሌዴይ አይነቱም ሆነ በርዝመቱ ሁሇተኛ ያዯርገዋሌ ማሇት ነው፡፡
ይህ አዱሱ 10ኛው የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ አሁን ዱዛይን በተዯረገው መሰረት ተወጣሪ Cable Stayed and Box Girder (
Extradosed) ዘመናዊ ዴሌዴይ ሆኖ እንዱሰራ ያስፇሇገበትን ምክንያት ከሚገሌፁት የምህንዴስናና የቴክኒክ ጥናቶች ዝርዝር
በተጨማሪ ተያያዥ ነት ያሊቸውን ቢያንስ አስር ያህሌ መሰረታዊ ምክንያቶችን እንዯሚከተሇው ማንሳት ይቻሊሌ፡፡




ከመንገዴ ዯረጃና ስፊት አንፃር እንዱሁም በሀገራችን እየጨመረ ከመጣው የትራፉክ ፌሰት ብዛትና አይነት አንፃር የሱዲንን
ፖርት በመተማ በኩሌ ከመሀሌ ሀገር ጋር በማገናኘት ከጅቡቲ መንገዴ ቀጥል ሁሇተኛው የንግዴ ወጪና ገቢ ኮሪዯር
በመሆኑ ዯረጃውን የጠበቀ መንገዴ ሉመጥን የሚችሌ ረጅምና ሰፉ ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡
ይህ ዋና መንገዴ ( አውራ ጎዲና) በሀገራችን ካለት ዋና መንገድች አንደ ሲሆን ከዋና ከተማችን ከአዱስ አበባ ተነስቶ
ዯብረማርቆስ፣ ባህርዲር፣ ጎንዯር፣ ሽሬ፣ አክሱም ዴረስ በመዝሇቅ ከአንዴ ሺህ ኪሜ በሊይ በሆነ ርዝመት መሀሌ ሀገርን
ከሰሜን ጋር በማገናኘት ትሌቅ አስተዋፅኦ ያሇው በመሆኑ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡
ከኢትዮጲያም አሌፇንም አፌሪካን በመንገዴ ሇማገናኘት ከ50 አመታት በሊይ በአፌሪካ ህብረት ፅ ቤት በኩሌ እየተዯረገ
ያሇው ጥረት አካሌ የሆነው ከኢንተር አፌሪካ መንገድች አንደና ከግብፅ ካይሮ እስከ ዯቡብ አፌሪካ ኬፕታውን ዴረስ
በመዘርጋት ሊይ የሚገኘው ዋና መንገዴ አካሌ በመሆኑ በዚህ አፌሪካአቀፌ ባህርይ ባሇው መንገዴ ሊይ ኢኮኖሚያዊና
ፖሇቲካዊ ጥቅምን ሇኢትዮጲያ ሇማስገኘት ዘመኑን የሚመጥን ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡



ይህ አዱስ ዴሌዴይ በአሁኑ ወቅት ዋጋው ውዴ ቢመስሌም የሀገር ሀብትንና እሴትን ማሳዯግ አስፇሊጊ ነው የሚሇውን
አሇም አቀፊዊ አስተሳሰብን በመቀበሌ የሀገር ቋሚ ቅርስ ሀብትና ኩራት ከመሆን አሌፍ ቀጣዩ ትውሌዴም የተሻሇና
የበሇጠ ነገር እንዱሰራ ሇማነሳሳትና በሀገራችን የዴሌዴይ ምህንዴስና ዯረጃንም ሇማሳየት ጭምር ዘመናዊ ዴሌዴይ
መገንባት ተገቢ ነው፡፡



ይህ ዴሌዴይ የሚገነባበት ወንዝ ብለናይሌ ተብል በአሇም የሚታወቅና በርዝመቱ በአሇም የአንዯኝነትን ስፌራ የያዘው
የናይሌ ወንዝ አካሌ በመሆኑ እንዱሁም የናይሌ ወንዝ በሚያሌፌባቸው እንዯ ዩጋንዲ ሱዲንና ግብፅ ሀገሮች የተገነቡት
ዴሌዴዮች እጅግ ዘመናዊና አይንን የሚስቡ በመሆናቸው እኛም የሀገራችንን ዯረጃ ከመጠበቅ አንፃር በዚህ ስፌራ ዘመናዊ
ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡



የባህርዲር ከተማ በአፌሪካ ትሌቁ በሆነው የጣና ሀይቅ ዲርቻ የምትገኝ በመሆኗ ከዚህ እውቅ ሀይቅ አፌ ሊይ ይህን መሰለ
ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባት የከተማዋ መሇያ ምሌክት ሆኖ ሉያገሇግሌ ስሇሚችሌ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባት ተገቢ ነው፡፡



በብዙ ሀገራት የከተሞችን ውበት ከሚጨምሩ መሰረተ ሌማቶች አንደ ከተሞችን ሇሁሇት ከፌሇው የሚሄደ የወንዝ
ተፊሰሶች በዋናነት ይጠቀሳለ ፡፡ በሀገራችን በኢትዮጲያ ባለ ከተሞች ይህን አይነት ተፇጥሮ ብዙም ባይኖረንና ወዯፉት
42

በኢትዮጲያ መንገድች ባሇስሌጣን የዴሌዴይ አስተዲዯር ቡዴን

የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
ግን አቅማችን እንዯፇቀዯ ሰው ሰራሽ ተፊሰሶችን ሌንሰራ ብንችሌም በተፇጥሮ ፀጋ የተሰጠንን ዯግሞ በአግባቡ መጠቀም
የሁሊችንም ሀሊፉነት ነውና በዚህ ረገዴ ይህ አባይ ወንዝ ከጣና አፌ ገና ሲወጣ በመስፊፊት ሊይ ያሇችውን የባህርዲር
ከተማ ሇሁሇት ከፌል የሚያሌፌ በመሆኑ ብዙ ህዝብ በሚኖርበት ከተማ መሀሌ ሇመሀሌ በሚያሌፌ ወንዝ ሊይ ዘመናዊ
ዴሌዴይን መገንባት የከተማዋን ውበትና ኩራት ከመጨመሩም በሊይ ይህን ተከትል የሚመጡ የመሰረተ ሌማት
አውታሮች ሇከተማዋ ከፌተኛ ገቢ እንዯሚያመነጩ ስሇሚታሰብ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባቱ ተገቢ ነው፡፡


ባህርዲር ከራሷ አሌፊ ወዯፊሲሌ ቤተመንግስት፣ ወዯ ዲሽን ተራራ፣ ወዯሊሉበሊና ወዯ ጥንታዊ የስሌጣኔ ከተማ አክሱም
የሚሄደ የሀገርውስጥና የውጭ ጎብኝዎችን የምታስተናግዴ በመሆኗ በዚህ መንገዴ የሚያሌፈ ሀለ በሚያዩት የምህንዴስና
ውጤት ይዯሰቱ ይዯነቁና መሌካም ትዝታ ይኖራቸው ዘንዴ ዘመናዊ ዴሌዴይ መገንባቱ ተገቢ ነው፡፡



የባህርዲር ከተማን ውበት በመጨመር ሇነዋሪዎቿና ሇእንግድቿ የአይን ማረፉያ ሉሆኑ ከሚችለ መሰረተ ሌማቶች አንፃር
ይህ ዘመናዊ ዴሌዴይ የሚገነባበት ስፌራ እጅግ ተመራጭ ከመሆኑም ባሻገር በተሇይም የዴሌዴዩን አይነትና ዱዛይን
በመምረጥ ሂዯት ውስጥ በነበረው ትግሌ በባህርዲር ቤተመንግስት ተራራ ሊይ በመሆን ከተማዋን ከዲር እስከዲር
በመቃኘት ከጣና ሀይቅ ውበት፣ ከዩንቨርሰቲውና ከስታዱየሙ ውበት ከሰማእታት ሀውሌትና ከአባይ ማድ ውበት
በተጨማሪ ከተማዋ አንዴ ትሌቅ ነገር እንዯጎዯሊት በባሇሙያዎች ምናባዊ እይታ ውስጥ ሇመቅረፅ የተዯረገው ሙከራ
ታሊቅ አስተዋፅኦ ነበረው፡፡ ይህም በተመረጠው ስፌራ ሊይ አሁን ሉገነባ ያሇውን አይነት ዴሌዴይ ቢገነባ የከተማዋን
ውበት ሙለ ከማዴረግም ባሇፇ በተሇይ ይህ ዘመናዊ ዴሌዴይ ዛሬ በሌዩ ሌዩ የአሇም ሀገሮች በፉሌምና በቦታው ተገኝቶ
ማየት እንዯሚቻሇው የባሇኬብሌ ተንጠሌጣይ ዴሌዴዮች ስትራክቸርና ገመድች መለ በመለ በሌዩ ሌዩ የኤላክትሪክ
መብራቶች ስሇሚያጌጡ በምሽትም ጭምር የዴሌዴዩን ቅርፅ በማየት የነዋሪውንና የቱሪስትን ዯስታ ከመጨመርም ባሇፇ
ሇሆቴልች ግንባታና ሇፉሌም ስራ እንዱሁም ሇሌዩ ሌዩ ጥናቶችና አሇምአቀፌ ስብሰባዎች ተመራጭ ከተማ ያዯርጋታሌ፡፡
ይህን ውበት ዛሬ ሊይ በምናብ ሇማየት ቤተመንግስት ተራራ ሊይ መውጣትና ከተማዋን መቃኘት በቂ ይሆናሌ፡፡



በባህርዲር ከተማ የሚገኘው ነባሩ የአባይ ወንዝ ዴሌዴይ ከመገንባቱ ከ1950 ዎቹ በፉት በሀገራችን ረጅም ዴሌዴዮችን
ዱዛይን የማዴረግና የመገንባቱ ሂዯት ሙለ በሙለ በውጭ ሀገር ባሇሙያዎች የሚከናወን የነበረ ሲሆን ርዝመቱ እስከ
170 ሜትር የሚዯርስ ረጅም ዴሌዴይን በታሊቁ አባይ ወንዝ ሊይ ዱዛይንም ሆነ ግንባታውን ማዴረግ በኢትዮጲያውያን
አይቻሌም የሚሇውን አስተሳሰብና ፌራቻ በመስበር ሙለ በሙለ በሀገራችን ባሇሙያዎች ተሰርቶ በመጠናቀቁ በዘመኑ
ከፌተኛ የሀገርና የባሇሙያዎች ኩራት የሆነና በቀጣይነትም በባሮ ወንዝ ሊይ በጋምቤሊ ከተማ ላሊ ተመሳሳይ ታሪክ
ቀጥልም በነቀምት ቡሬ መንገዴ ሊይ የሚገኘውን የአባይ ዴሌዴይ ግንባታ በማካሄዴ ብቃት እንዲሇ ሇማስመስከር በር
የከፇተና እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ ዛሬ ዯግሞ ምንም እንኳ የግንባታ ቴክኖልጂውና ሌምደ ባይዲብርም ይህ አይነቱን ሌዩና
ዘመናዊ ዴሌዴይ ሇማስገንባት በሚያስችሌ የዱዛይን ሀሳብ ሊይ ከውጭ ባሇሙያዎች ጋር እኩሌ መዯራዯር የሚያስችሌ
የዴሌዴይ ባሇሙያዎቻችን እውቀት ያዯገበት ጊዜ ሊይ በመዴረሳችን ዘመናዊ ዴሌዴይን በወረቀትና በፉሌም ከማየት ባሇፇ
በሀገራችን ሇማስገንባት የምንችሌበት ዯረጃ ሊይ ዯርሰናሌና ይህን ማዴረጋችንም ተገቢ ይሆናሌ፡፡

በኢትዮጲያ መንገድች ባሇስሌጣን በ1998 ዓም የተጀመረውን ሀገር አቀፌ የዴሌዴዮች ቆጠራና ምርመራ ተከትል በየ3 አመት
በሚሰበሰበውና በየወቅቱም በሚሻሻሇው የዴሌዴዮቻችን መረጃ መሰረት የአባይ ወንዝን የሚያሻግሩ የአስሩ ዴሌዴዮቻችን
ዝርዝር በሰንጠረዡ የተመሇከተውን ይመስሊሌ፡፡
It. No.

Bridge Name

Construction

Route Location

Year

Bridge
Length,
mt

1

Abay bridge No.1

1618

32

2*
3

Abay Bridge No.2
Abay Bridge No.3

1660
1947

40
213

42 km down stream
from Tana Lake
Motta DebreTabor
Gohatsion Dejen

4

Abay Bridge No.4

1959

169

Merawi Bahrdar

5

Abay bridge No. 5

1990

235

Bure Nekempt

6

Abay Bridge No.6

303

Gohatsion Dejen

7

Abay Bridge No.7

2008 Altern.
Of No 3
2010

320

Assosa Guba

43

በኢትዮጲያ መንገድች ባሇስሌጣን የዴሌዴይ አስተዲዯር ቡዴን

Bridge Type

Constructed by

Masonry Arch

Portuguese

Masonry Arch
RC Arch+ RCDG

Portuguese
Italy

RCDG

IHA / Ethiopia

PC Box Girder

Blue Nile PLC, /Ethiopia

Extradosed
Kajima Corp, Japan
( Cable+RC Box)
Stell truss + RCDG Syno Hydro, China

የኢትዮጲያ ዴሌዴዮች አጭር ታሪክ
8

Abay Bridge No.8

2014

280

Combolcha Gundewoyn PC Box Girder

9

Abay Bridge No.9

220

Motta - DebreTabor

10

Abay Bridge No.10

Under
construction
Repl of No.2
@
Commencement
stage Altern. Of
No 4

380

BahirDar Town

CGCOC, China

PC Box Girder

Zhongmei- JTE / China

Extradosed

CCCC / China

ስሇ ኢትዮጲያ መንገድችና ዴሌዴዮች ታሪክ ስናወራ የአውራ ጎዲናዎች ባሇስሌጣን መቤት ከመቋቋሙ በፉት ማንኛውም የሌማት
ስራዎች ሀገሪቱን በሚመሩ ነገስታ ፇቃዴና ቀጥተኛ አመራር ሰጪነት የነበረ በመሆኑ እስከ 1943 ዓም የነበረውን ታሪክ ስናነሳ
የነገስታቱንና የአፄዎቹን ስምና ማንሳት የግዴ ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን በዚህ መሌኩ የሀገር መሪዎችን ስም ከየፕሮጀክቶች ጋር እያነሳን
ከሄዴን በሀገሪቱ የሚገኙ በርካታ የባሇስሌጣን መቤቶችንና የሚንስቴር መቤቶቸን ስራ ወዯ አንዴ ግሇሰብ አመራርነት የመውሰዴና
አንደን መሪ ከአንደ ጋር የማነፃፃር ነገር ውስጥ ሌንገባ ስሇምንችሌ ጥንቃቄን ይሻሌ፡፡ ምክንያቱም የሀገር መሪዎቹ ቢቀያየሩ እንኳ
የሌማት ፕሮጀክቶቹ ሀሳብ ዯዛይንና ግንባታ በአብዛኛው የሚመነጨውና የሚከወነው ሀገሪቱ ባሎት ባሇሙያዎች ከመሆኑ ጋር
ተያይዞ መሪዎቹ ቀጠለም አሌቀጠለ ፕሮጀክቶቹ ባቀደት ባሇሙያዎችና በሀሊፉነት በያዘው መ ቤት መካሄደ አይቀርም፡፡
ይህም ሆኖ ግን አንዲንዴ ግዙፌ ፕሮጀክቶች በመሪዎች ሀሳብ አመንጪነት ወይም ሀሳብ አፅዲቂነት እንዱሁም የገንዘብ ምንጭን
ከማፇሊሇግ አንስቶ በፕሮጀክት ቀረፃና የስራ አፇፃፀም ሂዯት ሌዩ የቅርብ ክትትሌ የሚያዯርጉበትና ሁኔታ እንዲሇ ስሇሚታወቅ
በዚህ ጊዜ የሌማት ፕጆክቱን ከመሪዎቹ ጋር አያይዞ መጥቀስ ተገቢ ይሆናሌ፡፡
ከዚህ ውጭ ግን መዯበኛ የተቋማት አፇፃፀምን ከወቅቱ መሪዎች ጋር ማያያዝ በሀገሪቱ ያለትን ከፌተኛ ባሇሙያዎች አስተዋፅኦ
ማሳነስ ሉሆን ስሇሚችሌና አዲዱስ የፕሮጀክት ሀሳብን ሉያመነጩ የሚችለ ዜጎች እንዲይኖሩ በማዴረግ በፕርጀክቶች አጀማመርና
አፇፃፀም ሊይ የመሪዎቹን መሌካም ፇቃዴ የመጠበቅ አዝማሚያ ይኖርና መሪዎቹ ሙያቸው ባሌሆነ ጉዲይ እንዱገቡና እንዱቸገሩ
ከማዴረግም በዘሇሇ የመሌካም አፇፃፀሙን ይህሌ በተፃራሪው ስኬት ሊሌታየባቸው ፕሮጀክቶችም የታሪክ ተጠያቂ ወዯሚሆኑባቸው
ሁኔታ ሉያመራ ይችሊሌ፡፡ በኔ ጊዜ ተጀመረ በኔ ጊዜ ተጠናቀቀ በሚባሇው ሌክ በእኔ ጊዜ ተቋረጠ ተበሊሸ የሚሇውንም መቀበሌ
የግዴ ይሆናሌ፡፡
ይህ ነገር በሀገራችን እውነታነቱ የጎሊ ሲሆን መሪዎቹ በራሳቸው ሀሳብ አመንጪነትና ፊይናንስ አፇሊሊጊነትና ባዯረጉት የፕሮጀክት
ክትትሌ ሌክ በገሀዴ ከሚቀርብሊቸው ምስጋናና ውጭ በዘመናቸው በተጀመረና በተጠናቀቀ ስራ ሁለ ስማችን ይጠራ ካለ
አዯጋውና ትዝብቱ የታሪክ ሽሚያ ይሆንባቸዋሌ፡፡ አንዲንዳ በላልች የተጀመሩ ታሊሊቅ ፕሮጀክቶችን በማስቆም ሀገርን ወዯ ኪሳራ
የመምራት ሁኔታ ስሇሚታይ የታሪክ ተወቃሽ እንዯሆኑ የሚቀሩ መሪዎችም አለንና ከሜጋ ፕሮጀክት ውጭ በእከላ ዘመን
የሚባሇው አስተሳሰብ የመሪውን ሚና ከባሇሙያዎችና ከሚመሇከታቸው ተቋማት ሚና ሇይቶ ማየት ይገባሌ፡፡
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ዋቢ ሰነድች - ምንጭ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

የኢመባ አመታዊ የስራ ሪፖርቶች ከ 1943 ጀምሮ
የዴሌዴይ ክፌሌ መዯበኛና ሌዩ ሪፖርቶች
ከምህንዴስና አማካሪ ዴርጅቶች ጋር በመተባበር በኢመባ የዴሌዴይ ክፌሌ የተዘጋጁ ሌዩ ሌዩ ጥናቶች
የዴሌዴይ ማሻሻያ ማስተር ፕሊን እኤአ በ2011 በዴሌዴይ አስተዲዯር ክፌሌ የተዘጋጀ
ሌዩ ሌዩ የዴሌዴይ ቆጠራና ምርመራ ስራ ሪፖርቶች ( BMS Database and Presentations)
ሌዩ ሌዩ የዴሌዴይ ዱዛይን ግንባታና ጥገና ፕሮጀክቶች ሪፖርቶች በኢመባ
የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎች ሪፖርቶች በዴሌዴይ ምርመራና ጥገና ስራዎች ሊይ ( ERA / JICA)
ሌዩ ሌዩ የጊዜያዊ ተገጣጣሚ ብረት ዴሌዴይ ስራ ማስታወሻዎች
የመንገዴ ማሻሻያ ፕሮግራም ሪፖርቶች ( RSDP I-V )
የሪቻርዴ ፓንክረስት ቤተመፅሀፌት በዴረ ገፅ
አቶ ዯሇሇኝ ተሾመ ከአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ 1974 ዓም ሇሁሇተኛ ዱግሪአቸው መመረቂያ ካቀረቡት
ጥናታዊ ስራ ወዯ አማርኛ የተመሇሰ
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