
አሊዋቂ ሳሚ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 

ስሜነ ህ  10-02-17 

መንግስት በጣም በዝቅተኛ ዯረጃ ሊይ ይገ ኝ የ ነ በረውን  የ አገ ሪቱን  ሃይሌ የ ማመንጨት አቅምን  በከፍተኛ ዯረጃ ሇማሳዯግ 

ባዯረገ ው ከፍተኛ ርብርብ ከ7 በሊይ የ ውሃ  ኃይሌ ማመንጫዎችና  3 የ ንፋስ  ኃይሌ ማመንጫዎች ተገ ንብተው ሥራ ሊይ 

እንዱውለ መዯረጉ ይታወቃሌ።  ተገ ንብተው ሥራ ሊይ ከዋለት የ ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያዎች  ዋናዎቹ የ ግሌገ ሌ ጊቤ 1ኛ (180 

ሜጋ ዋት)፣  የ ጢስ  ዓባይ 2ኛ (73 ሜጋ ዋት)፣  የ ተከዜ ኃይሌ ማመንጫ (300 ሜጋ ዋት)፣  የ ግሌገ ሌ ግቤ II (420 ሜጋ 

ዋት)፣  የ በሇስ  ኃይሌ ማመንጫ (460 ሜጋ ዋት) እና  የ ፊንጫ አመርቲ ነ ሼ ኃይሌ ማመንጫ (97 ሜጋ ዋት)  የ ግቤ 

ሶስት(1870 ሜጋዋት)ሲሆኑ  በነ ፋስ  ኃይሌ ማመንጫዎች በኩሌ የ አሸጏዲ የ ነ ፋስ  ኃይሌ ማመንጫ (12ዏ  ሜጋ ዋት) የ አዲማ 

1 የ ነ ፋስ  ኃይሌ ማመንጫ (51 ሜጋ ዋት)  የ አዲማ ሁሇት የ ነ ፋስ  ኃይሌ ማመንጫ (153 ሜጋ ዋት) ናቸው።  በአጠቃሊይ 

እነ ዚህንና  ላልች የ ኃይሌ ማመንጫዎችን  ጨምሮ በአሁኑ  ወቅት የ ማመንጨት አቅማችን  4400 ሜጋ ዋት ዯርሷሌ።   

ሃ ገ ራችን  ከተሃድሶ  ወዱህ  በተከታታይ ባስመዘገ በችው ፈጣን  ሌማት በየ አመቱ እስከ  30 በመቶ የ ሚዯርስ  የ ሃይሌ ፍሊጎ ት 

እንዯተፈጠረ  መረጃዎች ያመሇክታለ።ስሇሆነ ም ከዚሁ  ፍሊጎ ት ጋር  የ ሚጣጣም ግዙፍ የ ሃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክቶች 

በመገ ንባት ሊይ ይግኛለ።   በአሁኑ  ወቅት በድምሩ ከ  8,464 ሜጋ ዋት በሊይ ማመንጨት ከሚችለት ውስጥ የ ታሊቁ የ ኢትዮጵያ  

ህዲሴ ግድብ (6,454 ሜጋ ዋት)፣  የ ኮይሻ  ኃይሌ ማመንጫ (2160 ሜጋ ዋት)፣  ገ ናላ ዲዋ 3ኛ (254 ሜጋ ዋት) ረጲ የ ዯረቅ 

ቆሻሻ  (50 ሜጋ ዋት) ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያዎች ግንባታ በመካሄድ ሊይ ነ ው።  ፕሮጀክቶቹ ሙለ በሙለ ሲጠናቀቁ የ ማመንጨት 

አቅማችን  ከ12,800 ሜጋዋት በሊይ እንዯሚዯርስ  ይታወቃሌ።በዚህም የ ሀገ ሪቱን  የ ኃይሌ ፍሊጎ ት ከማሟሊት አሌፎ 

ሇጎ ረቤት ሐገ ሮች በመሸጥ ከፍተኛ የ ውጭ ምንዛሪ  ሇማግኘት ይረዲሌ።  ከሃድሮ ኢነ ርጂ ሌማት ጎ ን  ሇጎ ን  የ ጂኦተርማሌ 

ኢነ ርጂን  በአለቶ ሊንጋኖ አካባቢ በሙከራ ዯረጃ 7 ሜጋ ዋት ብቻ ሇብዙ ጊዜ ሲያመነ ጭ የ ቆየ ውን  የ ማመንጨት አቅም ወዯ 

77 ሜጋ ዋት ከፍ ሇማድረግ እየ ተሰራ ይገ ኛሌ።  

ያም ሆኖ ግን  ከአጠቃሊይ የ ሃ ገ ሪቱ የ ማመንጫ ፕሮጀክቶች ግንባታ ከከፊሌ በሊይ የ ማመንጨት አቅም ያሇውን  ታሊቁ 

የ ኢትዮጵያ  የ ህዲሴ ግድብ አስመሌክቶ የ ተሇያዩና  አፍራሽ የ ሆኑ  ዘ ገ ባዎች ዛሬም በሃገ ር  አፍራሾች እየ ወጡ ነ ው።  

የ ታሊቁ የ ኢትዮጵያ  የ ህዲሴ ግድብ የ ግንባታ ስራው ሲጀመር  ከ300 ያሌዘሇለ ሰራተኞች የ ነ በሩ መሆኑ  የ ሚታወስና  የ ግዙፍ 

ግንባታ ፕሮጀክቶች ባህሪ  ነ ው።  አስፈሊጊ  መሰረተ ሌማት ባሌተሟሊበት እና  የ ግንባታው ስራ ከሚጠይቀው ጊዜ አስቀድሞ 

ቅጥር  መፈጸም ኪሳራና  የ ማይቻሌ ነ ው።ሇምሳላ የ ሃይድሮ ሜካኒካሌ ስራው ሉጀመር  የ ሚችሇው የ ሲቪሌ ግንባታው ከፊሌ 

አካባቢ ሲጠናቀቅ መሆኑ  አያከራክርም።  ስሇሆነ ም ግንባታው በተጀመረ  ወቅት የ ሃይድሮ ሜካኒካሌ ሙያተኞች እና  ቁሳቁሶች 

በቦታው ሊይ ሉኖሩ አስፈሊጊ  አይሆንም ማሇት ነ ው።  በአንጻሩ የ ግንባታ ስራው እየ ተጋመሰ  በሚመጣ ሰአት ዯግሞ የ ሁለም 

የ ግንባታ ዘርፎች አብረው የ ሚከናወኑ  ስሇሚሆን  የ ሰራተኛው ቁጥር  የ ሚበዛ  ምናሌባትም የ መጨረሻው የ ሰው ሃይሌ በስፍራው 

ሊይ እንዯሚኖር  አያጠያይቅም።  



በዚሁ አግባብ ከ300 የ ጀመረው የ ሰው ሃይሌ 1000፤  2000፤  4000፤  6000፤  እያሇ  አምና  ሊይ ከ10, 000 ሺህ  

ሰራተኞች በሊይ ስራው ሊይ ሉሰማሩ ግድ ብል ነ በር።  አሁን  ከ60 በመቶ በሊይ የ ተጠናቀቀው ግንባታ ሌክ ከሊይ 

በተመሇከተው አግባብ ከ10ሺህ  ተነ ስቶ 9ሺህ  7ሺህ  5ሺህ  እያሇ  መጨረሻ  ከ300 በታችም እንዯሚሆን  የ ሚጠበቅና  የ ስራው 

ባህሪ  ነ ው።  

በዚህ  አግባብ እየ ሄዯ ባሇው ስራ ሲጀምር  ከ300 መነ ሳቱን  እና  ከሊይ በተመሇከተው አግባብ የ ሆዯውን  የ ሰው ሃይሌ 

ያሊወሱ ሃይልች ባሊዋቂ ሳሚ አግባብ የ መውረደን  ተፈጥሯዊ ጉዲይ ከሰራተኞች መባረር  ጋር  በማያያዝ የ ግንባታውን  መቆም 

አዋጅ እያስነ ገ ሩ ነ ው።  ጉዲዩ  ግን  ከሊይ የ ተመሇከተው የ ምህንድስና  ጉዲይ ነ ው።  አንድ ተራ ግሇሰብ እንኳ ሇሚገ ነ ባው 

ቤት መሰረት ሲቆፈር  እና  በአርማታ ሙላት ጊዜ የ ሚፈሌገ ውን  የ ሰው ሃይሌ በማጠናቀቂያው ጊዜ የ ማይፈሌግ እንዯሆነ  

በሚታወቅበት አመክንዮ የ ሰራተኞችን  ቅነ ሳ  ከግንባታ መቆም ጋር  ማያያዝ የ ሚሆነ ው አሊዋቂ ሳሚነ ት ነ ው።  

ላሊውና  ሇዚሁ ቀሽም ዘ ገ ባቸው የ ቀረበው ምክንያት የ ሽፍት ጉዲይ ነ ው።  ግንባታው ሲጀመር  ቀድሞ ነ ገ ር  ሽፍት ያሌነ በረ  

እና  ሉኖርም እንዯማይችሌ ይታወቃሌ።  ስራው ወዯሩብ ሲጠጋ በሁሇት ሽፍት እያሇ  ሲፋፋም ወዯ3 ሺፍት እንዯሚሄድም 

መገ መት አይከብድም።  ከዚያ  እየ ተጠናቀቀ ሲመጣ ዯግሞ ከሊይ በተመሇከተው የ ሰው ሃይሌ አመክንዮ ሸፍቱም ሉቀንስ  የ ሚችሌ 

መሆኑ  እውነ ትና  የ ስራው ባህሪ  ነ ው።  ከዚህ  እውነ ታ ጋር  ተጣርሶ  ዘራፍ ማሇት አሊዋቂ ሳሚነ ት ነ ው።  

እናውራው ከተባሇ  ዯግሞ ግንባታው የ ማይቆምባቸው ብዙ አመክንዮዎችን  ማውራት ይቻሊሌ።  ሇማቆም ይገ ዲዯራለ ተብሇው 

የ ተፈሩ ምክንያቶችንም ከተሻገ ርን  6 አመታትን  ባስቀጠርንበት ሰአት ሊይ ይህ  አይነ ቱ ጨዋታ በእርግጥም አሊዋቂ ሳሚነ ት 

ነ ው የ ሚሆነ ው።  ከነ ካነ ው አይቀር  ጥቂቶቹን  የ ማይቆምበትን  ምክንያቶች ብናነ ሳ  ተገ ቢ ይሆናሌ።  

በከፍተኛ የ ህዘብ መነ ሳሳትና  ተሳትፎ የ ታጀበው ታሊቁ የ ኢትዮጵያ  የ ህዲሴ ግድብ ግንባታ ግንባታ በተያዘሇት ዕቅድ 

መሰረት እየ ተከናወነ  ሇመሆኑ  ሇማንም ክፍት በሆነው የግንባታ ስፍራ ተገኝቶ መመሌከት ይቻሊሌ። እስካሁን ከ300ሺህ 

በሊይ ዜጎች ከ300 በሊይ የውጭ ሚዱያዎችን ጨምሮ ዱፕልማቶችና ተመራማሪዎች የጎበኙት ታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ክፍት 

ሇመሆኑ ምስክሮች ይሆናለ። ላሊው ቀርቶ እንኳንስ ስሇመቆሙ እየተጠናቀቀ ሇመሆኑ ከመሰከሩቱ ውስጥ የግብጽ ጋዜጠኞች 

መሆናቸውንም ማስታወስ ተገቢ ነው። 

ሃይተም ሞሐመዴ ባሇፉት አምስት ዓመታት ሇዓሇም አቀፍ የሚዱያ ተቋማት የሠራ ግብፃዊ ጋዜጠኛ ነው። በእነዚህ አምስት 

ዓመታት ሃይተም ታሊቁ የህዲሴ ግዴብን ጨምሮ ስሇ ግብፅ የፖሇቲካ ሁኔታ ዘግቧሌ። የፖሇቲካ ሳይንስ ተመራማሪውና 

ጋዜጠኛው ሃይተም  ‹‹ናይሌ የግብፅ ሳምባና ሌብ ነው፤›› ብቻ ብሇው ከሚዘምሩት ጋር አብሮ ሇ 5 አመታት የዘመረ እንዯሆነ 

ገሌጾ ከጉብኝቱ በኋሊ የነበረው ስሜት ስሇመሇወጡና በትብብር የመሌማትን ዋጋ በሚገባ ማጤኑን እንዱህ አረጋግጧሌ። 

‹‹አሁን ወዯ ኢትዮጵያ መጥቼ የአገሪቱን የኢኮኖሚና ማኅበራዊ ሁኔታ በሚገባ ካየሁና ወዯ ግዴቡ መጥቼ ጉብኝት በማዴረግ 

የግዴቡን ማኔጀር ኢንጂነር ስመኘውንና ላልች ግዴቡ ሊይ የሚሠሩ ሰዎችን ካዋራሁ በኋሊ ያሇኝ የግሌ ዴምዲሜ የተሇየ ነው። 

ጉብኝቱ በጣም ጠቃሚ ነበር። ግሌጽነት የተሞሊበትም ነበር። አሁን በግብፅና በኢትዮጵያ መካከሌ የመተባበር ዕዴሌን ማየት 



ችያሇሁ፤ሁሇቱም አገሮች ጉዲዩን በጋራ ዓይን ማየት ቢችለ የተሻሇ ዕዴሌ መፍጠር ይቻሊሌ። ኢትዮጵያ በኃሊፊነት ከሠራችና 

ግብፅም ከተባበረች ግዴቡ ሥጋት አይሆንም። ይህ ከሆነ ግዴቡ ሇኢትዮጵያና ሇግብፅ ብቻ ሳይሆን ሇናይሌ ተፋሰስ 

ወንዴሞቻችን ሁለ የሚተርፍ ነው የሚሆነው፤›› በማሇት የግዴቡን እውንነትና ሃገራችን ስትሄዴበት የነበረው መንገዴ ሁለ 

ትክክሌ መሆኑን እግረ መንገደን አረጋግጧሌ። 

እንዱህ ሲሌም ሃይተም ይጨምራሌ። “በኢትዮጵያ በነበረኝ የስዴስት ቀናት ቆይታ ያገኘሁት ትምህርት ይህ ነው። ይህን 

መሌዕክት ነው ሇግብፃዊ ታዲሚዎቹ የማዯርሰው፡፡ ውኃ ተፎካክረን የምናገኘው ዕቃ አይዯሇም። የሕይወት መሠረት የሆነ፣ 

ሇማዯግና ኢኮኖሚያችንን ሇማበሌፀግ፣ በሕይወትም ሇመቆየት የሚያስፈሌግ ነገር ነው። ሚዱያ እውነተኛውን መረጃ ሇሕዝቡ 

በማዴረስ ውሳኔ እንዱሰጡ ማዴረግ አሇበት።”   

ሊሇፉት 6 አመታት ዴንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በተመሇከተ ስትዘግብ እንዯነበር የምትጠቅሰው ላሊኛዋ ግብጻዊት ጋዜጠኛ አያህ 

አማን “ባሇፉት ስዴስት ዓመታት ስሇ እነዚህ ጉዲዮች የምዘግበው ወይም  ዋነኛ ጉዲይ የሆነውን የታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ግንባታን 

በተሇይ ስጽፍ ሳሊይ ነበር፤ ግዴቡን በአካሌ ማየት፣ ፎቶ ማንሳትና ስሇታዘብነው ነገር ሇሕዝብ መናገር ሇምትጽፈው ነገር 

ተአማኒነት ይገነባሌ። ሕዝባችን ያሇውን ቁጣና ፍራቻም ሉቀንስ ይችሊሌ። ሁለንም ነገር በአንዳ መቀየር አይቻሌም። ነገር ግን 

አሁን ቢያንስ የግዴቡን እውነታ መቀበሌ ይቻሊሌ። ግዴቡ ጉዲት እንዯማያመጣ በማመን ሁሇቱንም አገሮች አሸናፊ የሚያዯርግ 

አሠራር ቢተገብሩ ጠቃሚ ነው ብዬ አምናሇሁ፤” በማሇት የግዴቡን መቆም በተመሇከተ ስጋት ከሆነችው ሃገረ ግብጽ 

የመጣችው አያህ አማን የግዴቡን እውንነት በተቀበሇችበት አግባብ ሳያዩ ሉያሳዩን መሞከር ሳያዩ የሚያምኑ ብጹአን ናቸው 

በሚሌ ቅኝት ሳይሆን የሚታየው ባሊዋቂ ሳሚነት ነው።  

በእርግጥ በዚህ የግንባታ ሂዯት በርካታ እና ውስብስብ የሆኑ ችግሮች ከውስጥም ከውጭም የገጠሙትና ምንም እየገጠመው 

መሆኑ አይተባበሌም።ያም ሆኖ ግን በራስ አቅም ሇሚገነባው ታሊቁ የህዲሴ ግዴብ መሊው ኢትዮጵያውያንም ምናሌባትም 

ከአቅማቸውም በሊይ ሇማሇት በሚያስዯፍር መሌክ በንቃት እየተሳተፉ ነው። በላሊ በኩሌም በግዴቡ ግንባታ ሊይ ቅሬታና 

የተበሻቀጠ አቋም ይዘው ከነበሩ ሃይልች መካከሌ ዋና የሆነችው ሃገረ ግብጽ ወዯትክክለ መስመር ገብታሇች። እንዯሚታወሰው 

ባሳሇፍናቸው 6 አመታቶች ሁለ በግብፅ በኩሌ የተሇያዩ ቅሬታዎች ሲቀርቡ ተዯምጠዋሌ። የግዴቡ መገንባት በግብፅ ሊይ 

አለታዊ ተፅዕኖ እንዯሚያሳዴር እና ይሌቁንም ህሌውናቸውን እንዯሚፈታተን ጭምር በመግሇጽ ተቃውሟቸውን  በተዯጋጋሚ 

ማሰማታቸውም ይታወሳሌ። እውነታው ዯግሞ የዚህ ተቃራኒ መሆኑ በተጨባጭ መረጃዎች ቀርቧሌ። ግዴቡ የተፋሰሱን 

አገራት ተጠቃሚ እንዯሚያዯርግ በባሇሙያዎች ጥናት ተረጋግጧሌ። ፍትሃዊ የአባይ ውሃ ክፍፍሌን መሰረት ያዯረገ ፕሮጀክት 

መሆኑም ተወስቷሌ። የግዴቡ መገንባት በተፋሰሱ አገራት ሊይ የሚያሳዴረው አለታዊ ተፅዕኖ አሇመኖሩ በኢትዮጵያ በኩሌ 

ቀዴሞ የታወቀና በጥናት የተረጋገጠ ጉዲይ ነው። 

ይህም የተከናወነው ኢትዮጵያን ጨምሮ ቅሬታ አሇን ሲለ በነበሩት ሀገራትም ነው። በሶስቱ የተፋሰሱ አገራት 

(ኢትዮጵያ፤ግብፅና ሱዲን) ትብብር  የተመራው ይህ የአዋጭነት ጥናት በነሱ ይሁንታ ከተመረጡና ከየአገራቱ የተውጣጡ 

ስዴስት ባሇሙያዎችና በሶስቱ አገራት በጋራ የተመረጡ አራት ዓሇም ዓቀፍ ባሇሙያዎችንም ያካተተ መሆኑ ይታወቃሌ። 



በዚህም የታሊቁን የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብ የጥናትና የዱዛይን ሰነዴ በመመርመር ፣በግንባታው ቦታ በመገኘትና ሂዯቱን 

በመቃኘት፣ በሶስቱ አገሮች ውስጥ ሇስዴስት ጊዜ ያህሌ በመሰባሰብና በተነሱ ጉዲዮች ሊይ በመወያየት እንዱሁም ከግዴቡ 

የግንባታ ተቋራጮችና አማካሪዎች ጋር በመመካከር የዯረሰበትን የመጨረሻ የጥናት ውጤት ሇሶስቱም  ሃገራት ማቅረቡ 

ይታወሳሌ። 

በዚህም የኢትዮጵያ የታሊቁ የህዲሴ ግዴብ የዱዛይን ስራ አሇም አቀፍ ዯረጃውን በጠበቀ የዱዛይን መመዘኛና መርሆዎች ሊይ 

የተመሰረተ፤ ሇሶስቱም አገራት ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጥ ፤እንዱሁም በሁሇቱ ተጋሪ አገራት (ግብፅና ሱዲን) ሊይ ጉሌህ ጉዲት 

የማያዯርስ መሆኑን ቡዴኑ በጥናቱ አረጋግጧሌ። 

ይህ ብቻ አይዯሇም በተፋሰሱ አገራት ሊይ አለታዊ ተፅዕኖ የማያስከትሌ፤ በአንፃሩ ሌማትን የሚያፋጥን ታሊቅ ፕሮጀክት 

መሆኑም ተመሌክቷሌ። ኢትዮጵያ የኤላክትሪክ ኃይሌን በማመንጨት  የኃይሌ ፍሊጎትን ሇማሟሊት የጀመረችው ጤናማ 

አካሄዴ አንደ አካሌ መሆኑንም ጭምር ያረጋገጠ ጥናት ነው። የዓሇማችን  ትሌቅ ስጋት እየሆነ የመጣውን  የአየር ብክሇትን 

ሇመዋጋት አገሪቷ እየሄዯችበት ያሇውን የአረንጓዳ ሌማት ስኬትም ያረጋገጠ ነው። በእነዚሁ  እና ቅሬታ ሲያቀርቡ በነበሩ  

ሃገራትም የሚኖረው ጠቀሜታ እጅጉን የሊቀ መሆኑ አሁን ታምኖበታሌ። እነዚህ ሃገራት የኤላክትሪክ ኃይሌ በቀሊለ 

የሚያገኙበት ዕዴሌ በታሊቁ የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብ የሚፈጠር መሆኑም ሊይ ግሌጽ እምነት መያዛቸው ተገቢ ነው። 

በተሇይም የተፋሰሱ የታችኛው አገራት ሇሆኑት ሱዲንና ግብፅ ጥቅሙ ቀሊሌ እንዲሌሆነም ተረጋግጦ ሃገራቱ ከስምምነት ሊይ 

ዯርሰዋሌ።   

በላሊ በኩሌ የኃይሌ ማስተሊሇፊያ መስመር በ1984 በጀት ዓመት የነበረው 3,578 ኪል ሜትር የማስተሊሇፊያ መስመርና 82 

የማከፋፈያ ጣቢያዎች  በአሁኑ ወቅት ከ 18 ,018  ኪል ሜትር የማስተሊሇፊያ መስመርና 140 በሊይ የማከፋፈያ ጣቢያዎች 

ዯርሰዋሌ። ከዚህ ውስጥ በአሇም ዯረጃ የመጨረሻው የሆነው ባሇ 500 ኪል ቮሌቱ የሃይሌ ማስተሊሇፊያ መስመር ግንባታ 

ተጠናቋሌ። እኒህና መሰሌ የግንባታ እና የስምምነት ሂዯቶች በተጠናቀቁበትና ይሌቁንም ግንባታው እውን እንዯሆነ ስጋት የነበሩ 

ሃገራት እየመሰከሩ ባለበት ሁኔታ የምህንዴስና የስራ ተፈጥሮን ተከትል የሚዯረጉ የሰራተኛ ቅነሳዎችን ከግንባታ መቆም ጋር 

ማያያዝ ያሊዋቂ ሳሚነት ብቻ ነው የሚሆነው። 

 


