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የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ 

አቶ መለስ ዓለም በሰጡት ጋዜጣዊ 

መግለጫ እንዳሉት በቴክኒክ ደረጃ 

በሶስትዮሽ ብሔራዊ ኮሚቴ ውይይት 

ወቅት ያልተቋጩ ጉዳዮች ዙሪያ በሶስቱ 

አገራት የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች 

በመግባባት መንፈስ ላይ የተመሰረተ 

ገንቢ ውይይት ተደርጎ በስኬት 

ተጠናቋል። 

ኢትዮጵያ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን 

አጠቃቀም በተመለከተ ካላት በጋራ 

ተጠቃሚነት፣ 

ፍትሐዊነት፣ምክንያታዊነት እና ጉልህ 

ጉዳት ያለማድረስ መርሆዎች በመነሳት ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከሁለቱ አገራት ጋር ተባብራ መስራቷን ትቀጥላለች ብለዋል። 

እንደ አቶ መለስ ገለጻ የሶስቱ አገራት የውሃ ሚ/ሮች ቀጣይ ውይይታቸውን በቅርቡ በሚገለጽ ጊዜና ቦታ ለማድረግ የተስማሙ ሲሆን 

ትናንት (ጥቅምት 8 ቀን 2010 ዓ.ም.) የተደረገው ውይይት በበለጠ መግባባትና በግልጽ ወንድማማችነት መንፈስ የተካሄደ ነበር። 

የሶስቱ አገራት የውሃ ሚኒስትሮች ጥቅምት 7 ቀን 2010 ዓ.ም በህዳሴ ግድብ በኢትዮጵያ ጋባዥነት ያደረጉት ጉብኝት ታሪካዊ እንደሆነም 

አቶ መለስ ተናግረዋል። 

ለዚህም ማሳያዎቹ በአገሮቹ መካከል ግልጽነትና የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር እድል መፍጠሩ፣ በግድቡ ግንባታ ዙሪያ መሬት ላይ 

እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን ለማየት ማስቻሉ፣ ከጉብኝቱ በኋላ ከግድቡ የቴክኒክ ጉዳዮች አንጻር ሚኒስትሮቹ ላነሷቸው ጥያቄዎች 

በፕሬጀክቱ ጽ/ቤት በኩል የተሰጠውን አርኪ ማብራሪያ መጥቀስ ይቻላል። ሁለቱ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ ይህንን ጉብኝት በማዘጋጀቷ 

አመስግነዋል።  

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽ/ቤቶቹ በኩል በ 2009 በጀት ዓመት አራት ነጥብ ዘጠኝ ስምንት (4.98) ሚሊዮን 

ዶላር የሚያወጣ ቦንድ ሸጧል፡፡ ከፍተኛው ተሳትፎ የተገኘውከመካከለኛ ምስራቅ ነው። በ2010 ዓ.ም የበጀት ዓመት አምስት ነጥብ 

አንድ (5.1)ሚሊዮን ዶላር ለመሸጥ ታቅዷል፡፡ 

የህዳሴ ግድብ ግንባታ በተሟሟቀ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል። በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ 

አትዮጵያውያን በግድብ ግንባታ በገንዘብ የማይተመን የአርበኝነት መንፈስ እየተረባረቡ ናቸው። 

ኢትዮጵያ ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከግብጽና ሱዳን ጋር በወንድማማችነት መንፈስ ተባብራ መስራቷን ትቀጥላለች፣ ይህም ትብብር 

ብቸኛው አማራጭ ነው ብላ ስለምታምን ነው። 

 
                                                                                                  የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 

ቃል አቀባይ ጽ/ቤት  
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ጥቅምት 09 ቀን 2010 ዓ.ም. 
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