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ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና አካባቢያዊ ትስስር  
በስንታየሁ ግርማ 2-20-15 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተገንብቶ ሲያልቅ በአፍሪካ ትልቁ ግድብ ይሆናል፡፡ በአለም ደግሞ ከ13ኛ እስከ 14 ደረጃን 

ይጎናፀፋል፡፡ ቁመቱ 145 ሜትር ርዝመቱ 1800 ሜትር የሚሆነዉ ይህ ግድብ 63 ቢሊዮን ኪዮቢክ ሜትር ውሃ የሚይዝ 

ሰው ሰራሽ ሃይቅ ይፈጥራል ተብሎ ነዉ የሚጠበቀዉ፡፡ የዚህ ግድብ የገንዘብ ምንጭ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ናቸዉ፡፡ 

ግድቡ በኢትዮጵያ የተጀመረዉን ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የሚያስቀጥል ከመሆኑም በላይ ለጎረቤትና ለተፋሰሱ ሀገራት 

ጠቀሜታ እንዳለው የታችኛዉን የተፋሰስ ሃገራት ለጋራ ልማት በማስተሳሰር በኩል ያለዉን ፋይዳ በመተንተን መረዳት 

ይቻላል፡፡ ለዚህም ነው ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የግድቡን መጀመር ሲያበስሩ “በመካከላችን ፍትሃዊ አስተሳሰብ ቢሰፍን ኖሮ 

የግድቡን ወጪ ሱዳን 20በመቶ፣ ግብጽ 30በመቶ መሸፈን ነበረባቸው” ያሉት፡፡ 

የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች በኤሌክትሪክ ሃይል፤ በነዳጅና በግብርና ምርቶች ዘላቂና ቀጣይነት ያለው ትስስር ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡ 

የታላቁ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አማካሪ በአንድ ወቅት "ኢትዮጵያ ሃይል ታቀርባለች፣ ሱዳን ሰብል ታመርታለች፣ ግብጽ 

ደግሞ ለአቅርቦቱ ገንዘብ ትከፍላለች" በማለት መግለፃቸዉ ሀገራቱ ምን ያህል በዘርፉ ለመተሳሰር ምቹ ሁኔታ እንዳላቸዉ 

ያሳያል፡፡ በቅርቡ ሉዓላዊ ሃገር የሆነችዉ ደቡብ ሱዳንም ነዳጅ ታቀርባለች፡፡ ይህ ደግሞ ቀጠናዉን ይበልጥ ያስተሳስረዋል፡፡  

የቀጠናዉን ትስስር ለማጠናከር ሀገራቱ ያላቸውን አንጻራዊ የኢኮኖሚ ብልጫ/ comparative advantage/ አሟጠዉ 

መጠቀም ይገባቸዋል፡፡  

እንደሚታወቀው ሱዳን በመስኖ የሚለማ ሰፊና ምቹ የእርሻ መሬት አላት፡፡ግብጽ ደግሞ  የምግብ እህል በተለይም ስንዴ 

በማስገባት በአለም ከመጀመሪያዎቹ ተርታ የምትሰለፍ ሀገር ነች፡፡ ከሱዳን ጋር ካላት መልክዓ ምድራዊ ቀረቤታ አንጻር የሱዳንን 

ምርት በመጠነኛ ዋጋ በማስገባት ተጠቃሚ ትሆናለች፡፡  

የሱዳን የግብርና ምርታማነት በመስኖ ላይ መመስረቱ ስለማይቀር ቋሚና አስተማማኝ የዉሃ ፍሰትን ይጠይቃል፡፡ ኢትዮጵያ 

በአባይ ወንዝ አካባቢ የምትሰራዉ የተፈጥሮ ሃብት እንክብካቤና የተፋሰስ  ልማት ይህን በማረጋገጥ ቁልፍ ሚና ይጫወታል፡፡ 

85 በመቶ ገደማ የሚሆነዉን የኢትዮጵያ የነዳጅ ፍላጎት በሽያጭ የምታሟላዉ ሱዳን ነች፡፡ ስለዚህም በየወሩ በሚሊዮን 

የሚቆጠር ዶላር ከኢትዮጵያ ታገኛለች ማለት ነዉ፡፡ ኢትዮጵያ በበኩሏ የእንስሳት ሃብትን አብዝታ ወደ ሱዳን በመላክ 
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ተጠቃሚነቷን ማሳደግ ትችላለች፡፡ 

ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ በ2025 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ የመሰለፍ ራእይ አላት፡፡ በእድገትና በትራንስፎርሜሽኑ ዘመን 

ማብቂያም ኢንዱስትሪው የኢኮኖሚ የመሪነት ሚና ለመረከብ የሚያስችል ምቹ መደላድል ለመፍጠር አቅዳ እየሰራች ነው፡፡ 

የኢንዱስትሪ ልማት ደግሞ ያለ ሃይል አቅርቦት የሚታሰብ አይደለም፡፡ ስለሆነም በእቅድ ዘመኑ መጨረሻ አሁን ያለው 2000 

ሜጋዋት የሃይል አቅርቦት ከ8000 እስከ 10,000 ሜጋዋት የማድረስ እቅድ ተይዟል፡፡  

ኢትዮጵያ ከ40,000 እስከ 45,000 የሚሆን እምቅ የውሃ ሃይል እንዳላት መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ይህ ደግሞ ከአፍሪካ ከኮንጎ 

በመቀጠል በ2ኛ ደረጃ ያስቀምጣታል፡፡ የኢትዮጵያ የውሃ ሃይል አቅም ከሰሃራ በታች ላሉ ሀገሮች በሙሉ መሸፈን እንደሚችል 

ይታመናል፡፡ 

የህዳሴው ግድብ ለምስራቅ አፍሪካና ለግብጽ ከሚሰጣቸው ጠቀሜታ አንዱ በተመጣጣኝ ዋጋ የሃይድሮ ሃይል አገልግሎት 

ነው፡፡ ባለሙያዎች ከካርቱም- ጁባ- አዲስ አበባ የሃይል ሶስት ማዕዘን ትስስር ለመፍጠር ያስችላል ይላሉ፡፡ለዚህም ነው 

ለጁቡቲ ለሶማሌላንድ፣ ለኬንያ፣ ለዩጋንዳ፣ ለደቡብ ሱዳን፣ ለሱዳንና ለግብጽ ኤሌክትሪክ ለመሸጥ አልማ እየተንቀሳቀሰች 

ያለችው፡፡ 

ግብጽ መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር በመሆኗ ኢንዱስትሪዎች ሃይል በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠቀሙ በመሆናቸው ኢንቨስተሮች 

ስጋታቸውን እየገለጹ ነው፡፡ ኢንቨስተሮችም የሃይል አቅርቦት ካልተሻሻለ ሀገሪቱን ለቀው እንደሚወጡ ያስጠነቀቁበት ጊዜ 

ነበር፡፡ከዚህ በመነሳት የህዳሴው ግድብ የግብጽን የሃይል ፍላጎት በተመጣጣኝና አስተማኝ በሆነ መልኩ ለመሸፈን ሊያገለግል 

ይችላል፡፡ 

በሌላ በኩል የነዳጅ ሃብት ካገኘችበት እ.ኤ.አ ከ1999 ጀምሮ የሱዳን ኢኮኖሚ በአማካይ 7 በመቶ እያደገ ይገኛል፡፡ የሃይል 

አቅርቦት ፍላጎቷ ደግሞ ከኢኮኖሚው እድገት በላይ እየሆነ ነው፡፡ስለዚህ አንጻራዊ ብልጫ /comparaticive 

Advantage/ በሚለው የኢኮኖሚ ጽንሰ ሃሳብ መሰረት ኢትዮጵያ ለሱዳን ከውሃ የሚመነጭ የኤሌክትሪክ ሃይል በማቅረብ 

ሱዳን ደግሞ ለኢትዮጵያ ነዳጅ በማቅረብ የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ይችላሉ፡፡ ተንታኞች ይህን ግንኙነት Black Gold 

/ነዳጅ/ for Blue gold /ከውሃ የሚገኝ ሃይል/ በማለት ይገልፁታል፡፡ግብጽም ብትሆን በየአመቱ በአማካኝ በ6 በመቶ 

እያደገ የሚመጣውን የሃይል ፍላጎቷን ለማርካትና በተመጣጣኝ ዋጋ ለማግኘት የኢትዮጵያን አጋርነት ትሻለች፡፡  

ደቡብ ሱዳን በበኩሏ በተለይም በአፐርናይል፣ በዩኒቲ ስቴትና በኢኳቶሪያል አካባቢዎች ገና ያልተነካ የግብርና አቅም እንዳላት 

ጥናቶች ያሳያሉ፡፡ ይህን አቅም ለመጠቀም የጎረቤት ሀገሮችንና የአልሚ ባለሃብቶችን ድጋፍ ትሻለች፡፡በኢትዮጵያ ያሉ የእርሻ 

ምርምር ጣቢያዎች የሙያ ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ፡፡ የግብፅ ባለሀብቶች ደግሞ በአምራችነት ሊሰማሩ ይችላሉ፡፡ ስለሆነም 

ኢትዮጵያ በሃይል አቅርቦትና በግብርና ምርምር ደቡብ ሱዳን ደግሞ በነዳጅ አቅርቦት በጥብቅ መተሳሰር ይችላሉ፡፡ 

በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ የዝናብ ሁኔታ በየጊዜው መቀያየር፤ የአባይ የውሃ የፍሰት መጠን ላይ እርግጠኛ መሆን አለመቻልና 



የእርሻ ምርት የወደፊት ሁኔታ አስተማማኝ አለመሆን ከህዝብ ብዛት መጨመር ጋር ተዳምሮ በአባይ ላይ ትብብር የግድ 

የሚሆንበት ዘመን ተደርሷል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች፡፡ 

ከዚህ አንፃር በኢትዮጵያ የሚሰራ የሃይል ማመንጫና ለመስኖ ልማት የሚውል ግድብ /ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በአባይ 

የሚለማ አነስተኛ መሬት ያላት ቢሆንም/ አስተማማኝና መጠኑን የጠበቀ የውሃ ፍሰት እንዲኖር እንደሚያስችል ባለሙያዎቹ 

ያስረዳሉ፡፡ 

በላይኛዉ የአባይ ተፋሰስ ሃገራት አስተማማኝ የአካባቢ ጥበቃ ካልተደረገ ግን በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የዝናቡ መጠን 

በአብዛኛው እየጨመረ በመምጣት ሱዳንን በጎርፍ በማጥለቅለቅ በምርታማነቷ ላይ ከፍተኛ ተጽአኖ ማሳደሩ አይቀርም፡፡ 

ግብፅም ብትሆን ወጥነት ያለዉ የዉሃ ፍሰት ከማጣቷ በተጨማሪ የአስዋን ግድብ በደለል የመሞላት ዕጣ አይቀርለትም፡፡ ይህ 

ደግሞ ግብፅን ለደለል ማስወገድ ተጨማሪ ወጪ ይጠይቃታል፡፡   

በአጠቃላይ ሲታይ ትላልቅ ግድቦች ቀዳሚ ከሆነዉ የሃይል ማመንጨት አላማቸዉ ጎን ለጎን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አላቸው፡፡ 

ለመስኖ ልማት አስተማማኝ ውሃ እንዲኖር ያደርጋሉ፤ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ሲኖር ጎርፉን ይከላከላሉ፡፡ በድርቅ ወቅት ደግሞ 

የተመጣጠነ ውሃ እንዲለቀቅ ይረዳሉ፡፡ ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብም ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ እየተሰራ ነው፡፡ 

የህዳሴው ጽህፈት ቤት ድረ ገጽ እንዳፈረው ኢትዮጵያ በየወሩ 37 ሜጋዋት ለጁቡቲ እየሸጠች 1.5 ሚሊዮን ዶላር እያገኘች 

ነው፡፡ ድረገጹ አክሎም የህዳሴው ግድብ ሲጠናቀቅ ከሚያመነጨው 6000 ሜጋዋት ውስጥ ለሀገር ውስጥ ፍጆታ ሚውለው 

2500 ሜጋዋት ሲሆን ቀሪው 3500 ሜጋዋት ለጎረቤት ሀገሮችና ለግብጽ በመሸጥ በየወሩ 150 ሚሊዮን ዶላር ወይንም 

በአመት ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ታገኛለች፡፡ 

ይህ ደግሞ ሰጥቶ በመቀበል፣ በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ስትራቴጂ ውጤት ነው፡፡ 
በፖሊሲው ላይ እንደተቀመጠው እንዳለፉት መንግስታት የኢፌዴሪ መንግስት የጎረቤት ሃገሮች እንደጠላት ወይም ስጋት 
አታያቸውም፡፡ ይልቁንም በኢኮኖሚ፤ በፖለቲካም ሆነ በፀጥታ ዘርፍ የጥንካሬ ምንጭ አድርጎ ነዉ የሚወስዳቸዉ፡፡ ለዚያም 
ነዉ በመሰረተ ልማት ለመተሳሰር ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው፡፡ የህዳሴው ግድብ ደግሞ የዚህ መገለጫ ነዉ፡ 

 


