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ጊቤ lllን በዘኢኮኖሚስት ዓይን 

 

ስሜነህ 12-27-16 

 

የሃገራችን የእድገት ደረጃና እየሰፋ የመጣው  የኢንቨስትመንት አማራጭ የሚጠይቀውን የሃይል ፍላጎት ለማሟላት 

መንግስት ባደረገው ከፍተኛ ርብርብ ከ 7 በላይ የውሃ ኃይል ማመንጫዎችና 3 የንፋስ ኃይል ማመንጫዎች 

ተገንብተው ሥራ ላይ መዋላቸው ይታወቃል፡፡ ተገንብተው ሥራ ላይ ከዋሉት የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች  መካከል 

የግልገል ጊቤ 1ኛ (180 ሜጋ ዋት)፣ የጢስ ዓባይ 2ኛ (73 ሜጋ ዋት)፣ የተከዜ ኃይል ማመንጫ (300 

ሜጋ ዋት)፣ የግልገል ግቤ II (420 ሜጋ ዋት)፣ የበለስ ኃይል ማመንጫ (460 ሜጋ ዋት) እና የፊንጫ 

አመርቲ ነሼ ኃይል ማመንጫ (97 ሜጋ ዋት)  ሲሆኑ በነፋስ ኃይል ማመንጫዎች በኩል የአሸጐዳ የነፋስ ኃይል 

ማመንጫ (12ዐ ሜጋ ዋት) የአዳማ 1 የነፋስ ኃይል ማመንጫ (51 ሜጋ ዋት)  የአዳማ ሁለት የነፋስ ኃይል 

ማመንጫ (153 ሜጋ ዋት) ሲሆኑ ከሰሞኑ ተመርቆ በሙሉ አቅሙ ሃይል የማመንጨት ተግባሩን የጀመረው ጊቤ 

3 ሲጨመር ሃይል የማመንጨት አቅማችንን ወደ 4400 ሜጋ ዋት ሊያደርሰው ችሏል፡፡ 

ሃገራችን በተለይ ባለፉት 15 አመታት በተከታታይ ባስመዘገበችው ፈጣን ልማት በየአመቱ እስከ 30 በመቶ 

የሚደርስ የሃይል ፍላጎት እየተፈጠረ  መምጣቱን ከግምት በመክተት ይህንን ፍላጎት ለማርካት የሚያስችሉ ግዙፍ 

የሃይል ማመንጫ ፕሮጄክቶች በመገንባት ስራ ተጠምዳለች።  በዚህም በአሁኑ ወቅት በድምሩ ከ 8,464 ሜጋ 

ዋት በላይ ማመንጨት የሚችሉ፦ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ (6,000 ሜጋ ዋት)፣ የኮይሻ ኃይል ማመንጫ 

(2160 ሜጋ ዋት)፣ ገናሌ ዳዋ 3ኛ (254 ሜጋ ዋት) ረጲ የደረቅ ቆሻሻ (50 ሜጋ ዋት) ኃይል ማመንጫ 

ጣቢያዎች ግንባታ በመካሄድ ላይ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ እንዚህ ፕሮጄክቶ በሁለተኛውና 2ኛ አመቱን ባስቆጠረው 

የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ሙሉ በሙሉ እንደሚጠናቀቁ የሚጠበቅ ሲሆን ሃይል የማመንጨት 

አቅማችንንም 12,800 ሜጋዋት የሚያደርሱት ይሆናል፡፡  

ይህ ደግሞ የሀገሪቱን የኃይል ፍላጎት ከማሟላት አልፎ ለጎረቤት ሃገሮች በመሸጥ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬም ለማግኘት 

ያስችላል፡፡ ከሃድሮ ኢነርጂ ልማት ጎን ለጎን የጂኦተርማል ኢነርጂን በአሉቶ ላንጋኖ አካባቢ በሙከራ ደረጃ 7 ሜጋ 

ዋት ብቻ ለብዙ ጊዜ ሲያመነጭ የቆየውን የማመንጨት አቅም ወደ 77 ሜጋ ዋት ከፍ ለማድረግ እየተሰራ 

መሆኑንም እዚህ ጋር ማስታወስ ስለአጀንዳችን ተገቢ ይሆናል። አጀንዳችን ደግሞ አሁን በተጨባጭ ሃይል 

የማመንጨት አቅማችንን ወደ 4400 ሜጋ ዋት ያደረሰልንን እና ከፍተኛ ፍሰት ያለውን የውጭ ኢንቨስትመንታችንን 

የሚያበረታልን ጊቤ 3 ከኢንቨስትመንቱ ፍሰትና ፍላጎት ጋር የሚያገናዝብ ነው። 

 800 ጫማ ቁመት ያለው የግልገል ጊቤ lll ግድብ ሃገሪቱ አሁን ያላትን ሃይል በእጥፍ እንደሚያሳድገው 

አመላከቶ ለመረቃ መበቃቱን ያወሳው ዘ ኢኮኖሚስት መጽሄት ለዚህ ጽሁፍ እንደመነሻና በአስረጂነትም ተመርጧል። 

ሃገሪቷ ‘የአፍሪካ የውሃ ማማ’ የሚል መጠሪያን ያጎናፀፏትና ከከፍተኛ ቦታዎች ወደ ዝቅተኛ ቦታዎች የሚጎማሸሩትን 

ወንዞቿን ለመቆጣጠር ለረጅም ጊዜ ስታልም መቆየቷን የሚያስታውሰው ዘ ኢኮኖሚስት የጣሊያን መንግስት ሃገሪቱን 

በተቆጣጠረባቸው ዓመታትና የአፄ ሃይለስላሴ መንግስት ሀገሪቷን ለማዘመን ከነበራቸው ዕቅድ  በግድብ ዙሪያ ትኩረት 

ሰጥተው ሲሰሩበት እንደነበር ይገልጽና አሁን ሃገራችን የውሀ ሀብቶቿን ለመጠቀም ካላት ፍላጎት በተለይ በኦሞ ወንዝ 



2 
 

ላይ የተገነባው የጊቤ lll የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብና በቀጣይ አመት ተጠናቆ ስራ ይጀምራል ተብሎ 

የሚጠበቀው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በሃይል አማራጭነታቸው ሃገሪቷን ከፍተኛ ደረጃ ላይ በማድረስ ግዙፍ የታዳሽ ሃይል 

ኤሌክትሪክ አቅራቢ እንደሚያደርጓት ያትታል። 

ከጊቤ lll የተገኘው የኤሌክትሪክ ሃይል የሃገሪቷን የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ከመመገብ አልፎ የውጭ ምንዛሪ ምንጭ 

በመሆን ክፍተቶችን ሊሞላ እንደሚችል የሚያትተው የዘኢኮኖሚስት ዘገባ፤ ግድቡ ከአመት አመት ያልተቋረጠ 

የኤሌክትሪክ ሃይል ከመስጠቱም በላይ የኦሞ ወንዝን የፍሰት ሂደት በማስተካከል በተፋሰሱ የታችኛው ክፍል የሚኖሩ 

በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን ከጎርፍ አደጋ እንደሚታደጋቸው ጭምር በመዘርዘር የአካባቢ ተቆርቋሪ ነን ባዮችን 

አፍ የሚያዘጋ እውነታውን በአለም ፊት አረጋግጦልናል። 

በጉዳዩ ዙሪያ ከሚያቀነቅኑ የአካባቢ ተሟጋቾች እንደተሰማውም በ2015 በአካባቢው የጎርፍ መጥለቅለቅ አልደረሰም። 

በ2016 የተለቀቀው ውሃም ለእርሻ ስራ ተስማሚ በሚሆን መልኩ ተመጥኖ እንደነበር አያይዞ የገለጸው ዘ 

ኢኮኖሚስት፤ የጊቤ lll የአሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ብቻውን ጎረቤት ሀገር ኬንያ ከምታመነጨው አጠቃላይ 

ሃይል ጋር እንደሚስተካከል አውስቶ ሁኔታውን የተገነዘበችው ኬንያም የኤሌክትሪክ ሃይልን በርካሽ ለማግኘት 

የሚያስችላትን ስምምነት ከኢትዮዽያ ጋር መፈራረሟንም ያስታውሳል። ከዘኢኮኖሚስት ወጣ ብለን እዚህ ጋር አንድ ነገር 

ማስታወስ ያስፈልጋል። ይኸውም የጐረቤት አገሮችን በኤሌክትሪክ ለማስተሳሰር በተደረገው ጥረት ጂቡቲና ሱዳንን 

በትራንስሚሽን መስመር ማገናኘት  የተቻለ መሆኑና የኢትዮጵያ ኬንያ የትራንስሚሽን መስመርም እየተሰራ መገኘቱን 

የተመለከተው ነው፡፡ የመስመር ዝርጋታው ከጎረቤት ኬንያ አልፎ ሌሎች አገሮችን በኤሌክትሪክ ለማስተሳሰር የሚረዳን 

እና የውጭ ምንዛሬ አቅማችንን ከፍ ባለ ደረጃ የሚያደልብልን መሆኑም በተመሳሳይ፡፡  ወደኢኮኖሚስት ገድለ ጊቤ 

እንመለስ። 

ኢትዮዽያ ከግድቡ ግርጌ ልታለማው ያሰበችው የኦሞ ኩራዝ የሸንኮራ አገዳ እርሻ ልማት ኤሌክትሪክ አመንጭቶ 

የሚፈሰውን ውሃ በመስኖ መልክ ለመጠቀም እየተንቀሳቀሰች መሆኑና በአካባቢው የሚኖሩ አርብቶ አደሮችን በአንድ 

ቦታ በማስፈር ወደ ከፊል አርብቶ አደርነት ለመቀየር በምታደርገው ጥረት ከግማሽ በላይ የሆነውን የውሃ መጠን 

በመጠቀም ተፅዕኖውን ሊያጎላው ይችላል የሚሉ አካላት እንዳሉም  የሚያብራራው ዘ ኢኮኖሚስት በሌላ መልኩ ግድቡ 

የኦሞ ወንዝ መዳረሻ የሆነውን የቱርካና ሀይቅ ውሃ አልባ በማድረግ በአካባቢው የራሱን ተፅዕኖ ያሳድራል የሚሉ 

ወገኖች እንደነበሩም በጽሁፉ አስታውሷል። 

ግዙፍ ግድቦች የትም ይገንቡ የት አከራካሪ ጉዳዮች ይነሱባቸዋል የሚለው የዘ ኢኮኖሚስት ሃተታ እኤአ በ2014 

ለህትመት የበቃው የኦክስፎርድ ዩኒቨርስቲ ጥናት ሰፋፊ የውሃ ሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች በብድር ላይ ተመርኩዘው 

ስለሚከናወኑ የታዳጊ ሃገራትን ምጣኔ ሃብት ይበላሉ፤በርካቶች እንዲፈናቀሉም ምክንያት ይሆናሉ ብሎ ይፋ ያደረገውን 

አስረጅ በማጣቀሻነት ያነሳል ።  

የአፍሪካ ልማት ባንክ፣የአለም ባንክና የአውሮፓ ኢንቨስትመንት ባንክ የግድብ ግንባታ ፕሮጀክቱን በብድር ገንዘብ 

በቀጥታ ለመደገፍ ፈቀደኛ ሳይሆኑ በመቅረታቸው የኢትዮዽያ መንግስት ከቻይና ባገኘው የ470 ሚሊዮን ዶላር 

ብድር ግንባታውን ለማጠናቀቅ ችሏል ነው ያለው።  የጊቤ lll የአሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ከተጀመረበት ከ2006 

አንስቶ የግንባታው ሂደት ሳይቋረጥ ለምረቃ መብቃቱንም መፅሄቱ በአለም ፊት አረጋግጧል። 
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እኤአ በ2012 በህይወት ያለፉት የቀድሞው የኢትዮዽያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ 

“ያስከፈለውን ያህል ዋጋ ከፍለን ግድቡን እንገነባዋለን” አለም አቀፍ ተቺዎች የለማችና ያደገች አፍሪካን ማየት 

አይፈልጉም፤ሁልጊዜ ወደ ኋላ ቀርተን እንደ ሙዚየም በጎብኚዎቻቸው ሊያስጎበኙን ነው የሚፈልጉት” ማለታቸውን 

አስታውሶ  የኢትዮዽያ መንግስት ከየአካባቢው ትችቶች ቢመጡበትም  በጊቤ III ግድብ ግንባታ ላይ ያለውን 

አቋም በማጠንከር የሃይል ማመንጫው እውን እንዲሆን ማድረጉን መፅሄቱ ጠቅሷል። 

ይህ “የቢራቢሮ ጠበቆችን” በአለም ችሎት ፊት የረታ ፕሮጀክት ከመርታቱ በላይ ስለኛ ትርጉሙ የበዛና ገድሉም 

በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሰርክ ሰዘከር የሚኖር ነው።ይህን ለማጠየቅ የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰቱን በመጠኑ ማየት ማስፈለጉ 

አያጠያይቅም። ስለሆነም ከ130 በላይ ባለሃብቶቿ መዋእለ ንዋይዋን በሃገራችን ላይ ያፈሰሱትን ኔዘርላንድስ እንደመጀመሪያ 

ማሳያነት እናንሳ። 

የኔዘርላንድስ ባለኃብቶች በኢትዮጵያ በግብርና እና የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንቨስትመንት በስፋት እንዲሳተፉ አማራጮችን 

የማስተዋወቅ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን በኢትዮጵያ የአገሪቷ አምባሳደር ሰሞኑን ሲናገሩ ሰምተናል። አማራጭን 

በማስተዋወቁ ጉዳይ የባለሃብቶቹ ቀዳሚ ጥያቄ ሃይል እንደሚሆን አያጠያይቅም ። በቀጣዮቹ 3 አመታት ተገንብተው 

የሚጠናቀቁት ከላይ የተመለከቱ ፕሮጀክቶች እንደተጠበቁ ሆኖ ጊቤ 3 ደግሞ ወቅታዊ ለሚሆነው ጥያቄ መልሱን ይዞ ከተፍ 

ብሏል።  

ከአውሮፓ አገራት ቀዳሚ የሆነችው ኔዘርላንድስ በኢትዮጵያ የአገሪቷ አምባሳደር የሆኑት  ቤንት ቫን ሉዝድሬኸት 

ለሃገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት የአገራቸው ባለኃብቶች በኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ተሳትፎ እያደገ 

መጥቷል፤ የበለጠ የማሳደግ ፍላጎትም አለ። "ኔዘርላንድስ የግብርና ምርቶችን ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከዓለም አገራት 

በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች" ያሉት አምባሳደሩ በመስኩ ያላትን የካበተ ልምድ በመጠቀም በኢትዮጵያ በስፋት 

ለመሰማራት እየተሠራ ነው ብለዋል።  

የፍላጎቱ መነሻና መድረሻ የሚሆነው ደግሞ የታዳሽ ሃይል ምንጭ መሆናችን መሆኑ አያከራክርም። 

በተለይም አዲስ በተገነባው የሃዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የኔዘርላንድስ ባለኃብቶች በስፋት እንዲሳተፉ ለማድረግ ምቹ 

የኢንቨስትመንት ሁኔታዎችና ሕጋዊ ከለላዎችን በማስተዋወቅ ላይ መሆናቸውን ሲገልጹ የጊቤ 3 ትሩፋትን አስልተው 

መሆኑም አያጠያይቅም። 

ከአውሮፓ እንውጣና ደግሞ ከሃገረ አሜሪካ ተጨማሪ ማሳያ እናምጣ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በካልቪን ክሌን እና ቶሚ 

ሂልፊንገር ብራንዶቹ የሚታወቀው ግዙፉ የአሜሪካ ኩባንያ ፒ ቪ ኤች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንቱ 

በቀጣዮቹ ወራት ወደ ምርት እንደሚገባ ከሰሞኑ ማስታወቁ ይህንኑ በጊቤ 3 የዳበረ የሃይል ፍላጎት ታሳቢ አድርጎ ነው። 

የፒ ቪ ኤች ኮርፖሬሽን ሊቀመንበር እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ማኒ ቺሪኮ ከሲኤንኤን ጋር ባደረጉት ቆይታ ፒ ቪ 

ኤች የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንቱ በእቅዱ መሰረት እየሄደ መሆኑን መናገራቸውም እግረ መንገዱን የታዳሽ ሃይል 

አስተማማኝ ምንጫችንን እና ማማነታችንን እየመሰከሩ መሆኑን መገመት አይከብድም። 

ኮርፖሬሽኑ በአሁኑ ወቅት በሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በወሰደው ሼድ ውስጥ ማሽኖችን እየተከለ እና የሰው ሀይል 

እያሟላ ሲሆን በዚህና በፈረንጆቹ አዲስ አመት የመጀመሪያ ወራትም ወደ ምርት እንደሚገባ ሲናገሩ በጊቤ 3 ላይ 
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አምነው እንደሆነም መገመት ይቻላል ። አፍሪካ የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች ማዕከል ትሆናለች ሲሉ ቺሪኮ መናገራቸውም 

ይህንኑ የሃይል ማማነታችንን በማጠየቅ እንጂ ደስ ስላላቸው አይሆንም ። 

ከልቪን ክሌን፣ ቶሚ ሂልፊንገር፣ አይዞድ እና ስፒዶ በተሰኙ ታዋቂ ብራንድ ምርቶቹ የሚታወቅ ሲሆን በ100 ሀገራት 

ምርቶቹን ያከፋፈላል።ኢትዮጵያ፣ ኬንያ እና ሞሪሼየስን ጨምሮ ከ6 የአፍሪካ ሀገራት የጨርቃ ጨርቅ ምርቶችን 

ይገዛል። የ2015 ሽያጩ 15 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር የሆነው ይህ ኩባንያ በቅርቡ ከሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ 

ምርቶቹን ለአለም ማቅረብ ለመጀመር ሲወጥን ጊቤ 3ትን አስልቶ መሆኑን የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ ማኒ ቺሪኮ 

ከሲ ኤን ኤን ጋር ያደረጉትን ቆይታ ያረጋግጣል። 

የጊቤ 3 ገድል የበዛና ከውጭ ኢንቨስትመንታችን ባሻገርም ነው።ለቀባሪው ማርዳት እንዳይሆን እንጂ በደቡብ ኦሞ 

ዞን እየተከናወኑ ያሉ የስኳር እና የስኳር ከረጢት ፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክቶች ጊቤ 3ትን ተማምነው ነው ።  

ከአሁን ቀደም በተበታተነ መንገድ ህይወታቸውን የሚመሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ፕሮጀክቶቹን ተከትለው በአንድ ቦታ 

ተሰባስበው መኖር ጀምረዋል። 

የቤንችማጅ እና የደቡብ ኦሞ ዞን ነዋሪዎችን ያስተሳሰረው የመንገድ ፕሮጀክትም አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። 

ከጅንካ 150 ኪሎሜትር ርቀት ላይ የተገነቡት እና እየተገነቡ ያሉት አራት ግዙፍ የስኳር ፋብሪካዎች የሃይል 

ፍላጎታቸውን በከፍተኛ ደረጃ ሊያገኙ የሚችሉት ከጊቤ 3 እንደሚሆን ከመገኛ ቦታቸው አኳያ መገመት ይቻላል። 

ጊቤ 3ትን ጨምሮ በደቡብ ኦሞ ዞን እየተከናወኑ ያሉ የልማት ስራዎች የአካባቢውን ነዋሪዎች አማራጭ የስራ 

እድሎችን በመፍጠር ረገድ ሚናቸው የጎላ መሆኑም ሌላኛው ገድል ነው። 

ለበርካታ ዓመታት በዋናዋና ከተሞች ዙሪያ ብቻ ታጥሮ በዓመት ከ10 አስከ 20 የማይበልጡ ከተሞች ላይ በማተኮር 

ሲሰራ  የቆየውን ኢፍትሃዊ የሃይል አቅርቦትና ስርጭት  በዓመት 1,ዐዐዐ የሚደርሱ ከተሞችን ማዳረስ የሚያስችለውን 

የኤሌክትሪክ አክሰስ ጊቤ 3 ደግሞ የበለጠ የሚያሳድገው መሆኑም የነፍስ ወከፍ ትሩፋታችን ነው ።   በሁለተኛው ዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን የዕቅድ ዘመን መጨረሻ 1ዐ,ዐዐዐ ከተሞችንና የገጠር መንደሮችን በማገናኘት የኤሌክትሪክ ሽፋኑን 

በ1984 ከነበረበት10 በመቶ  90 ከመቶ ለማድረስ ሲሰላ የጊቤ 3ት የበዛ ገድል ታሳቢ ተደርጎ ነው ፡፡ የዘኢኮኖሚስት 

ዘገባ እንደምታም ይኸው ነው። 


