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የእቅደ ትሩፋቶች 
 

ዮናስ ገረመው/yonasgeremew46@yahoo.com/ 

 

ኢትዮጵያ ባሇፉት አምስት ዓመታት ያሳየችው የኢኮኖሚ እዴገት በፍጥነቱ 

ከአፍሪካ የተሇየና በቀዲሚነት ከሚጠቀሱት መካከሌ አንደ ስሇመሆኑ በርካታ 

የኢኮኖሚ ባሇሙያዎችና ተቋማቶች ያረጋገጡት እውነታ ነው። የአሇም 

የገንዘብ ዴርጅት የኢኮኖሚ እዯገትን በተመሇከተ ባወጣው የ2010-2015 

መረጃ ሊይ ኢትዮጵያ በአጠቃሊይ ኢኮኖሚያዊ እዴገት ከቻይናና ህንዴ ቀጥሊ 

በሶስተኛ ዯረጃ ሊይ ተቀምጣሇች። 

 

ሃገራችን በአማካይ የ11 በመቶ እዯገት በየአመቱ በማስመዝገብ ባሇ ሁሇት   

አሀዝ ሃገራዊ የኢኮኖሚ እዯገት ማምጣቷ የመንገስትን ፖሉሲና ስትራቴጂ 

ትክክሇኛነት የሚያመሊክት እንዯሆነም ብዙዎቹ የምጣኔ ሃብት ባሇሙያዎች 

የሚስማሙበት እንዯሆነም የአሇም አቀፉ የገንዘብ ዴርጅት በሪፖርቱ ጨምሮ 

አስፍሯሌ። 

 

የመንግስት የሌማት ፖሉሲ ገና ከመነሻው ሲቀረጽ በመሊው አገራችን 

በሁለም አይነት ዘርፍ እዴገት በማስመዝገብ የኢኮኖሚ እዯገቱን ያሇማቋረጥ 

ማረጋገጥ እንዱያስችሌ ሆኖ  ስሇመሆኑም የተሇያዩ የመንግስት መረጃዎች 

ያመሇክታለ። 

 

PASDEP (The plan on accelerated and Sustained Development to 

end Poverty) ፈጣንና ቀጣይነት ባሇው ሌማት ዴህነትን የማስወገዴ እቅዴ 
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2002/3-2004/5 በኢትዮጵያ አቆጣጣር የወጣበት ወቅት ቀጣይነት ያሇው 

የኢኮኖሚ እዯገት ማስመዝገብ እንዯሚቻሌ  የተረጋገጠበት ወቅት  ነው። 

 

ይህ ቀጣይነት ያሇውና ፈጣን የሆነው የሌማት ዕቅዴ በዋናነት ሇመሰረተ 

ሌማት ግንባታና ሇኢንደስትሪው ዘርፍ ሌዩ ትኩረት የሰጠ  ሲሆን፤ከ2003-

2007 ዓ.ም ተፈፃሚ የሚሆነው የእዴገትና የትራንስፎርሜሽን እቅዴም ሌክ 

እንዯቀዯመው የመሰረተ ሌማትና የኢንደስትሪው ዘርፍ ቁሌፍ ተግባራቶች 

ይሆናለ የሚሌ ግብ ተቀምጧሌ። 

 

ሇሃገራችን ፈጣን የሆነ ሌማትና የኢኮኖሚ እዯገት ከኢንደስትሪና መሰረተ 

ሌማት ግንባታዎች ሁለ በዋናነትና በተሇየ መሌኩ ቦታ የሚሰጣቸውና 

ሇኢኮኖሚ እዴገቱ አስተዋፅኦቸው የማይተካው ዯግሞ የኤላክትሪክ ሃይሌ 

ማመንጫ ግንባታዎችና የስኳር ኢንደስትሪ የግንባታ ዘርፎች እንዯሆኑም 

በእቅደ ነጥሮ ተቀምጧሌ። በዚሁ መሰረትም ከኤላክትሪክ ሃይሌ ማመንጫ 

ግንባታዎች በመነሳት ዋና ዋና የተባለትን የኢንደስትሪና የመሰረተ ሌማት 

ግንባታ ስራዎችን  ሇመቃኘት እሞክራሇሁ። 

 

ሇሃገራዊ ኢኮኖሚ ሌማት ቀጣይነትና ዘሊቂነት የሃይሌ ማመንጫ ግንባታ 

ስራዎች ዴርሻ ከሁለም የሊቀ መሆኑን በመገንዘብ መንግስት ሇዘርፉ የተሇየ 

ትኩረት  መስጠቱ መጀመሪያ ሉያስመሰግነው ይገባሌ። 

 

ባሇፉት ሰባት ዓመታት በተገኘው ተከታታይነት ያሇው እዯገት የሃይሌ 

ፍሊጎትና አቅርቦት ሌዩነት ከጊዜ ወዯጊዜ እየሰፋ መምጣቱ ሇዘርፉ የተሇየ 

ትኩረት ሇምን ተሰጠ ሇሚለት  ላሊው ተጨማሪ ምሊሽ  ይመስሇኛሌ። 
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ስሇሆነም ነው ሇዘርፉ የበርካታ ቢሉዮን ኢንቨስትመንት ወጪ በመሆን ሊይ 

የሚገኘው። 

 

እነዚህን ግዙፍ የሃይሌ ማመንጫ ግንባታዎች ማከናወን እንዯሚቻሌ ዯግሞ 

በጣና በሇስ፤ ተከዜና ጊቤ II ማረጋገጥ ተችሎሌ። በቂ ሌምዴም ተወስዶሌ፤ 

አቅምም ተገንብቷሌ። በዚህም 714 ሜጋ ዋት ብቻ የነበረውን የሃይሌ ምንጭ 

በዴህነት ቅነሳ ፕሮግራሙ የመጨረሻ ወቅት ሊይ 2000 ሜጋ ዋት ማዴረስ 

ተችሎሌ። ይህ ዯግሞ በትራንስፎርሜሽን እቅደ ሇተያዙ የሃይሌ ማመንጫ 

ግንባታዎች ዕቅዴ ከፍተኛ ግብዓትና አቅም መሆን የሚችሌ አፈፃፀም ነው። 

 

በዚህ የተነሳ የኤላክትሪክ ሃይሌ ተጠቃሚ የነበሩ 648 የገጠር ቀበላዎችን 

ወዯ 5,163 ማዴረስ ሲቻሌ የዯንበኞች ቁጥር ዯግሞ ከ952 ሺህ ወዯ 2 

ሚሉዮን ከፍ ብሎሌ። በ2004-05 እ.ኤ.አ እሰከ 2009/10 በተያዘው የዴህነት 

ቅነሳ ፕሮግራም 3,380 ኪል ሜትር ብቻ የነበረውን የሃይሌ ማስተሊሇፊያ 

መስመር በእቅደ መጨረሻ ወዯ 14,792 ኪ.ሜ ማዴረስ የተቻሇ ሲሆን በ5 

ዓመታት ጊዜ ውስጥ የተሰራውን(13,147 ኪ.ሜ) ብቻ ሌብ ቢለ ምን ያህሌ 

መስራት እንዯሚቻሌ የተረጋገጠበት ዘመን ነው ብል መውሰዴ የሚያስችሌና 

ሇቀጣዩ ጉዞም ስንቅ እንዯሚሆን መገንዘብ የሚያስችሌ ነው።  

 

 

በሰብ ስቴሽን በኩሌ ያሇውን ተሞክሮ ስናይ 2004/5 25 ሺህ ኪ/ሜ የነበረውን 

በ126 ሺህ38 ወይም 91 በመቶ በማሳዯግ 2009/10 ሊይ 136 ሽህ 320 ኪ.ሜ 

ማዴረስ  መቻለም ላሊው የእቅደ ስንቅ ነው።  ይህ ብቻም አይዯሇም፤ 

እነዚህ የሃይሌ ማመንጫ ግንባታ ስራዎች ሲሰሩ ከ26,176 ሄክታር በሊይ 

በሚሆን መሬት ሊይ የሚገኝ የዯን ጥበቃ ስራ የተከናወነ ሲሆን፤ የተፈጥሮ 
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ሃይሌ ክምችትም ጎን ሇጎን ተሰርቷሌ። በዚህ የተፈጥሮ ሃይሌ 238 የገጠር 

ጤና ጣቢያዎችና ከ10 ሺህ  በሊይ አባወራዎች የኤላክትሪክ ሃይሌ ተጠቃሚ  

መሆን ችሇዋሌ። የተከማቸ የፔትሮሉየም አቅማችንም ከ279,800ኪዩቢክ 

ሜትር ወዯ 369,800 ኪዩቢክ ሜትር የዯረሰው በዚሁ በዴህነት ቅነሳ 

ፕሮግራሙ ዘመን ከ2004/05-2009/10 ባሇው ጊዜ ውስጥ ነው። 

 

እስካሁን የጠቀስኩት እንግዱህ የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ዋና አካሌ 

ስሇሆነው የሃይሌ ማመንጫ ግነባታ መነሻ ሁኔታዎችና የዕቅደን ስኬት 

ሇሚጠራጠሩ ወገኖች የነበረውን ተሞክሮ ሇማሳየት ያህሌ ነው። በዚሁ 

መነሻነት ወዯ እዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ  ሳመራ አሁንም የምነሳው 

ከኤላክትሪክ ሃይሌ ሌማት ነው። 

 

በ2003 ዓ.ም የሚጀምረው የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ ማብቂያ 2007 

በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው። አሁን ያሇንን ሃይሌ በ2007 ሊይ  በሁሇት እጥፍ 

ሇማሳዯግና 10 ሺህ ሜጋ ዋት ሇማዴረስ ሲታቀዴ ቀዯም ብዬ የጠቀስኩት 

ተሞክሮ እንዯተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ 45,000 ሜጋ ዋት ሃይሌ ማመንጨት 

የሚያስችሌ ዕምቅ ሃብት ያሊት መሆኑም አብሮ ሉጤንና ሌብ ሉባሌ የሚገባ 

መሆኑን መጀመሪያ መጥቀስ ያስፈሌጋሌ። 

 

ዕቅደ ሃይሌን ሇመቆጣጠርና በተመጣጣኝ ዋጋ ህዝቡ መጠቀም የሚችሌበትን 

ሁኔታ ከግምት ውሰጥ በመክተት የተዘጋጀ ሲሆን ሇዚህም የንፋስና የከሰሌ 

ሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ግንባታዎች ታሳቢ ተዯርገዋሌ። በእዴገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅደ የተያዘውን የሃይሌ ማመንጫ ግንበታ መነሻ 

በተመሇከተ ይህን ያህሌ ካነሳን ዘንዲ ዋና ግቡንና 2007 ሊይ የሚጠበቁትን  

ዋና ዋና ነጥቦች ባጭሩ መቃኘት ዝርዝሩን ሇመረዲትና የሌማቱ አካሌ 
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ሇመሆን ይጠቅመናሌና የሃይሌ ማመንጫ ግንባታዎቻችን ትሩፋቶችን በጥቂቱ 

መመሌከት ጠቃሚ ይሆናሌ። 

 

የመጀመሪያውና መሰረታዊው ጉዲይ 2000 ሜጋ ዋት የነበረውን የሃይሌ 

አቅም ወዯ 10,ሺህ ሜጋ ዋት በማሳዯግ የያንዲንደን ቤተሰብ የሃይሌ ፍሊጎት 

በበቂ ሁኔታ ማሟሊት ነው። የሃይሌ አቅርቦት ያሌነበራቸውን የገጠር 

መንዯሮች ማዲረስ ዯግሞ ቀጣዩና በፕሮግራሙ የተካተተ ጉዲይ ነው። የሃይሌ 

ብክነትን በማስወገዴ በፍሊጎትና አቅርቦት መሃከሌ የነበረውን ሰፊ ክፍተት 

መሙሊት ሶስተኛው መሰረታዊ ነጥብ ሲሆን፤ ይህ ዯግሞ በዋናነት የሃገር 

ውስጥ ፍጆታን በተሟሊ መሌኩ ሇማሳካት የሚያስችሌ ስትራቴጂ ነው። 

 

ከሃገር ውስጥ ፍጆታ በኋሊ በመቀጠሌ የሚመጣውና በዕቅደ ውስጥ የተካተተው 

የሃይሌ ማመንጫ ግንባታ ሇሽያጭ የሚውሇውና የውጭ ምንዛሪን ሇማስገኘት 

የሚረዲው የሃይሌ ዘርፍ ነው።  እነዚህ እንግዱህ ግንባታውን ብቻ የተመሇከቱ 

ጉዲዮች ናቸው። በዚሁ የትራንስፎርሜሽን ዘመን ከሃይሌ ማመንጫ 

ግንባታዎች ጎን ሇጎን ወጪ  የሚቆጥቡና በብቃት ሃይሌ ማስተሊሇፍ የሚቸለ 

የማስተሊሇፊያ መስመር  ተከሊዎችም አብረው የሚከናወኑ ይሆናሌ። እነዚህ 

የማስተሊሇፊያ መስመሮች ከሁለም ብሄራዊ የሃይሌ ማከማቻ ጣቢያዎች ጋር 

የሚገናኙ መሆናቸው ዯግሞ ዘመናዊነታቸውን ያጎሇዋሌ።  ይህ ዯግሞ የሀይሌ  

ስርጭቱን አገሌግልት የሚያሳዴገው ሲሆን፤ የሃይሌ ብክነትንና ወጪንም 

በከፍተኛ ሁኔታ ይቆጥባሌ፡፡ ይህ አይነቱ አሰራር የሃይሌ ፍሊጎትን በበቂና 

በተማሊ ሁኔታ ማዲረስ ከማስቻለም በሊይ ሇዯንበኞቸ ጥራት ያሇው 

አገሌግልት ሇመስጠትም  ያገሇግሊሌ። የሃይሌ መቆራረጥ ባጋጠመ ጊዜም 

በጅምሊ መብራት የሚቋረጥበትን ሁኔታ በማስቀረት ችግር በተፈጠረበት 
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አካባቢ ሊይ ብቻ ኃይሌ በማቋረጥ በውስን ሰዓታት ውስጥ ማስተካከሌ 

የሚቻሌበትን እዴሌም የሚፈጥር አዱስ ቴክኖልጂ ነው። 

 

በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅደ ዘመን ከሊይ የተጠቀሱትን ተግባራት 

በአግባቡና በተባሇው ጊዜ ማከናወን እንዱቻሌም የተቀመጠ የማስፈፀሚያ 

አቅጣጫ አሇ። የታዲሽ ሃይልች ሌማት፣ የማስተሊሇፊያ መስመር ግንባታ 

እንዱሁም ብቃትና አቅም ያሇው የሃይሌ አስተዲዯር ስርዓት መዘርጋትና 

አቅም መገንባት  ዋነኞቹ አቅጣጫዎች  ናቸው፡፡ ከአረንጓዳ ሌማትና አየር 

ብክሇት ጋር በተያያዘም የሃይሌ ማመንጫ ግንባታዎቹ በውሃም ሆነ ከላልች 

የታዲሽ ሀይሌ ማመንጫ ግንባታዎች የምናመንጨው ሃይሌ ከሃገሪቱ አረንጓዳ 

ሌማት ስትራቴጂ ጋር ተጣጥሞ የተቀረፀና በራሱም ታዲሽ ሃይሌ መሆኑ 

ስጋት  አሇን ሇሚለት ሀይልች የሀሳባቸውን ምክንያት አሌባነት የሚያሳይ 

ነው። የካርበን ሌቀትን የሚያስወግደ የሃይሌ ማመንጫ ንዐሣን ዘርፎች 

በአዲዱስ ቴክኖልጂዎች ታግዘው  እየተቋቋሙ መሆናቸውም ላሊው የዚህ 

ዘርፍ ፋይዲ ነው፡፡ 

 

በላሊ በኩሌ የነዲጅ ማጠራቀሚያና ማሠራጫ ታንከሮችንና ተያያዥነት 

ያሊቸውን ቴክኖልጂዎችን በመሊው ሃገሪቱ መጠቀም የሚያስችሌ አሠራር 

የተዘገረጋ ሲሆን በተሇይም የገጠሩ ክፍሌ በራሱ አቅምና እውቀት ማከናወን 

የሚያስችሇውን የሃይሌ አማራጭም የሚሰጥ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ከሃይሌ 

ፍሊጏትና አቅርቦት ጋር የተያያዘውን ችግር በዘሊቂነት ሇማስወገዴ የተያዘውን  

አቅጣጫና እስካሁን የተገኘውን ትሩፋት በተመሇከተ ይህን ያህሌ ካነሣን 

አሁን ዯግሞ የሃይሌ ማመንጫ ግንባታ ሥራዎችን ጅማሬዎችና ሂዯቱን 

የተመሇከቱ ዝርዝር ነጥቦችን  እናንሳ ፤ መነሻችን የሚሆነውና ምናሌባትም  
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አንባቢያንም እንዱሆን የምትጠብቁት ዯግሞ ታሊቁ የህዲሴ ግዴብን ሉሆን 

እንዯሚችሌ እገምታሇሁና ወዯዚሁ እናምራ፡፡  

 

ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ፡- 

የአባይ ወንዝን መሠረት አዴርጏ  ግንባታው የተጀመረውና ከምስራቅ ሱዲን 

4ዏ ኪ.ሜ ከአዱስ አበባ ዯግሞ 75ዏ ኪ.ሜ ርቀት ሊይ የሚገኘው ታሊቁ የህዲሴ 

ግዴብ አሁን በቅርቡ በተገኘ መረጃ መሰረት 75 ቢሉዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ 

የሚይዝ ሲሆን፤ ባጠቃሊይ 168ዏ ኪሜ ስኪዌር ቦታን ይሸፍናሌ፡፡ 

እያንዲንዲቸው 35ዏ ሜጋ ዋት የሚያመነጩ 15 ተርባይኖች ያለት ሲሆን፤ 

ይህም  በአጠቃሊይ 525ዏ ሜጋዋት የማመንጨት ብቃት ይኖራቸዋሌ ማሇት 

ነው፡፡ 4.8 ቢሉዮን ድሊር የሚፈጀው ይህ ግዴብ ወጪው የሚሸፈነው በህዝብና 

በመንግሥት ሲሆን፤በዚህ ረገዴም ከህዝቡ የጋ ምሊሽ የተገኘበት ሁኔታ 

ከመፈጠሩም በሊይ ሇላልችም የሌማት ሥራዎች ትሌቅ መነቃቃት 

ፈጥሯሌ፡፡  

 

ግንባታው በሠዓት 15 ሽህ 128 ጌጋዋት ሃይሌ ማመንጨት እንዱችሌ ታስቦ 

ዱዛይን የተዯረገ ሲሆን፤ በዓመት 15.1 ቢሉዮን ኪል ዋት ማሇት ነው፡፡ ይህን 

በያንዲንደ አባወራ ስናሠሊው ዯግሞ ባሇ 6ዏ ሻማ ሇ8 ሠዓታት 86 ሚሉዮን 

አምፖልችን በቀን ማብራት  ያስችሊሌ ማሇት ነው፡፡ እንዯባሇሙያዎች 

ግምት ዯግሞ መካከሇኛ አቅም ያሊቸውን 6 የኒውክሇር ሃይሌ ማመንጫዎች 

ያክሊሌ፡፡  

 

ግንባታው የአካባቢ ብክሇትን በከፍተኛ ሁኔታ ከመቀነሱም ባሻገር ወዯ 

ግብጽና ሱዲን ይገባ የነበረውን ጨዋማ ውሃ በማስቀረት ተያያዥነት ያሇው 
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ጥቅም ይሰጣሌ፡፡ በተሇይም በዯሇሌ ሇሚሞሊው የሱዲኑ ፎሠሪስ ግዴብ ፍቱን 

መዴሃኒት ነው ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ፡፡  

ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ፡- 

የህዲሴው ግዴብ ትሩፋት ይህ ብቻ አይዯሇም፤ ተጠናቆ አገሌግልት መስጠት 

ሲጀምር በወንዙ ዲርቻና አካባቢው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍልችን በተሇይም  

ሱዲናውያንን ከጏርፍ አዯጋ የሚታዲጋቸው ሲሆን በቋሚነት የሚኖሩበትን 

ዋስትናም ማረጋገጥ የሚችለት በዚሁ ግዴብ ብቻ ነው፡፡ ላሊው የህዲሴው 

ግዴብ ተስፋ በትነት የሚባክነውን ውሃ በማስቀረት የተፋሰሱ ሃገሮችን ፍትሃዊ 

የውሃ ተጠቃሚነትን መብት ማረጋገጥ መቻለ ነው፡፡ ግብጽና ሱዲን 

በተመጣጣኝ ዋጋ የሃይሌ ፍሊጏታቸውን መጨመር የሚችለበትን  እዴሌ 

የሚፈጥር መሆኑም ላሊኛው ጥቅም ነው፡፡  

 

የተሇያዩ ጥናቶች እንዯሚያመሇክቱት ጠባብ በሆኑ ሸሇቆዎቹ የሚከማቸውና 

ወዯ 7.5 ቢሉዮን ብዩቢክ ሜትር የሚዯርሰው ውሃ በትነት  ሲባክን የቆየ 

ሲሆን አሁን የህዲሴው ግዴብ   በግብጽና ሱዲን የሚገኙ ግዴቦችን ህይወት 

ያራዝማሌ ይሊለ ጥናቶቹ፡፡ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በታሊቁ የህዲሴ ግዴብ 

ተጏጂ ሳይሆኑ ከፍተኛ ተጠቃሚ መሆናቸውንም በየዯረጃው የተዯረጉ  

የግንባታው ጥናቶች በግሌጽ የሚያመሇክቱ እንዯሆነ ባሇሙያዎች ይገሌጻለ፡፡  

 

በዚሁ መሠረት የግንባታ ፍጥነቱን በተያዘሇት እቅዴ መሰረት ጠብቆ በመጓዝ 

ሊይ የሚገኘው ታሊቁ የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብ ከ44 ወራት በኋሊ በ2 

ተርባይኖች 7ዏዏ ሜጋዋት ማመንጨት እንዯሚጀምር ይጠበቃሌ፡፡ ከ72 

ወራት በኋሊ ዯግሞ ሙለ ሇሙለ ተጠናቆ 525ዏ ሜጋ ዋት  በማመንጨት 

የሃገራችንን የሃይሌ አቅም  በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምርሌናሌ ተብል ታሊቅ 

ተስፋ ተጥልበታሌ። ከእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ አኳያ ግዙፉን የውሃ 
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ሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ በተወሰነ ዯረጃ ሇመቃኘት ሞክረናሌ፡፡ አሁን ዯግሞ  

ጉዟችንን ወዯ ግሌገሌ ጊቤ ሶስት እናዴርግ፡፡  

ግሌገሌ ጊቤ ሶስት፡- 

 

የግንቦታ ሥራው የተጀመረው በፌብሩዋሪ 2ዏ11 ሊይ ነው፡፡ አሁን ባሇበት 

ዯረጃ ወዯ 42 ከመቶ የሚሆነው ሥራ ተጠናቋሌ፡፡ በኦሞ ወንዝ ሊይ 

የሚገነባው ይህ የሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ የጊቤ አንዴ ሁሇትና  የቀጣዮቹ   

አራትና አምስት ግንባታ አካሌ ሆኖ የሚከናወን  ነው፡፡ የማመንጫ ጣቢያው 

ግንባታ እንዱያመነጭ የሚጠበቀው ሜጋዋት የጊቤ አንዴን ሁሇትንና 1472 

ሜጋዋት የሚያመነጨውን ጊቤ አራትን እንዱሁም 56ዏ ሜጋዋት 

እንዱያመነጭ የሚታሰበውን ቀጣዩን ጊቤ አምስት ታሳቢ ያዯረገ የውሃ 

ፍሠትና የአካባቢ ሁኔታ ከግምት ያስገባ ግንባታ ነው፡፡  

 

በኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ሃይሌ ኮርፖሬሽን መረጃ መሠረት የግዴቡ ግራና 

ቀኝ ክንፍ ሙለ በሙለ የተጠናቀቀ ሲሆን የሃይሌ ቤት / power house/  

ግንባታውም 87 በመቶ ተጠናቋሌ፡፡ የውሃው መግቢያ /power intake/ 77 

በመቶ፣ የውሃ ማስተሊሇፊያው ዋሻ/power tunnels/ ዯግሞ 82 በመቶ ተሰርቶ 

አሌቋሌ።ይህ የሃይሌ ማመንጫ 2013 እ.ኤ.አ ተጠናቆ ስራ አንዱጀምር 

የሚጠበቅ ሲሆን አያያዙ ዯግሞ በተባሇው ጊዜና በተቀመጠሇት እቅዴ 

መሰረት መጠናቀቅ እንዯሚችሌ ይገመታሌ። 

 

የግዴቡን መዋቅራዊ ሁኔታ ስንመሇከት 243 ሜትር ከፍታ ባሇው ኮንክሪት 

የተሞሊና በ210 ስኩየር ኪል ሜትር ሜዲ ሊይ የተቆፈረ 14 ኪዩቢክ ኪል 

ሜትር ውሃ መያዝ የሚችሌ የማጠራቀሚያ ገንዲ ያሇው ነው። በማከማቻ 

ገንዲው ውስጥ ከሚገኘው ውሃ 11.75 ኪዩቢክ ኪል ሜትር የሚሆነው ሁላም 
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ስራ ሊይ የሚውሌ ሲሆን 2.85 ኪዩቢክ ኪል ሜትር ያህለ ስራ ሊይ 

አይውሌም። ሃይሌ የማመንጨት አቅሙንም ስናይ እሰካሁን ከተገነቡት 

ከፍተኛና እየተገነቡ ከሚገኙት ዯግሞ ከህዲሴው ግዴብ ዝቅ ብል በ10 

ተርባይኖች 1 ሽህ 870 ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም ይኖረዋሌ።  

 

አሁን ዯግሞ ወዯንፋስና መሰሌ የሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ግንባታዎች 

እንሻገር። 

 

አሸጎዲ የነፋስ ሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ግንባታ”-  

 

አሸጎዲ የነፋስ ሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ግንባታ የሚጠናቀቀው እኤአ በጁሊይ 

2012 ሲሆን ከ50 በመቶ በሊይ ግንባታው ተጠናቋሌ። መገኛ ቦታውም 

በትግራይ   ብሄራዊ ክሌሌ መቀላ መግቢያ አሸጎዲ በተባሇ ስፍራ ነው። ይህ 

ማመንጫ ጣቢያ 210 ሚሉዮን ዩሮ ወጪ የሚጠይቅ ሲሆን 120 ሜጋዋት 

ሃይሌ ያመነጫሌ ተብል ይጠበቃሌ። 

 

ኢትዮጵያ ከነፋስ የሚገኝ የሃይሌ ግንባታን ቀዯም ብሊ በአዲማ አይሻና 

ዯብረብርሃን የተሇማመዯች ሲሆን በተያያዥነት በአካባቢው የሚገኙ 

ነዋሪዎችንና ኢንቨስትመንቱን 70 ሜጋዋት ኤላክትሪክ ሃይሌ ተጠቃሚ 

ማዴረግ ተችሎታሌ። የነዚህ የነፋስ ሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ግንባታዎች 

ዯግሞ የአምስት አመቱ የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ አካሊት ናቸው። 

በዴምሩ በርካታ ቢሉዮን ድሊሮች ወጪ የሚሆንባቸው ተመሳሳይ የነፋስ ሃይሌ 

ማመንጫ ጣቢያዎች በገባ ዙሪያ ሃሇላ ወራቤሳ፤ ቸሞጋ እና ገናላ አካባቢም 

የሚገነቡ ይሆናሌ ።በቀጣዮቹ አምሰት አመታት አሁን በመገንባት ሊይ 

የሚገኙት የነፋስና የውሃ ሃይሌ የማመንጫ ጣቢያ ግንባታዎች ሲጠናቀቁ  



11 

 

በነዚሁ አምስት አመታት ጊዜ ውስጥ አንዴ የውሃ ሃይሌ ማመንጫ ጣቢያና 

ላልች የንፋስ ሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ግንባታዎች እንዯሚጀመሩም ዕቅደ 

ያመሇክታሌ። 

 

እነዚህ የሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ግንባታዎች ሲጠናቀቁ ምለዕ ሆነው 

አገሌግልት መስጠት የሚችለት የሃይሌ ማስተሊሇፊያ መስመሮች በተጓዲኝ 

ከተሰሩሊቸው ብቻ ነው፡፡ ይህ ጉዲይ ሃቅና መሰረታዊ መሆኑ ቢታወቅምና 

ሉገርም ባይችሌም በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አሁን የሚሰሩት የሃይሌ 

ማስተሊሇፊያ መስመሮች እኩሌ በኩሌ ከሃይሌ ማመንጫ ግንባታዎቹ ጋር 

ነው። በአንዴ ሊይ ተጠናቀው ስራ መጀመር እንዱችለ አንደ ቀዲሚ አንደ 

ተከታይ እንዲይሆን በቂ ዝግጅት ተዯርጎበት ወዯስራ የተገባ መሆኑን ነው 

ከኢትዮጵ,ያ ኤላክትሪክ ሃይሌ ኮርፖሬሽን የተገኙ መረጃዎች 

የሚያመሇክቱት ። 

 

የሃይሌ ማስተሊሇፊያ መስመሮች ግንባታ አዲዱስ ከሚገነቡትና ከተገነቡት 

የሃይሌ ማመንጫ ጣቢያዎች ጋርና የሃይሌ መካመቻ ጣቢያዎች ጋር  

በኔትወርክ እንዱገናኝ ሆኖ እየተገነባ ሲሆን፤ ሇአብነት ያህሌ የጣና በሇሱ 

ሃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ከሊይ በተጠቀሰው ሁኔታ ከሃይሌ ማስተሊሇፊያ 

መስመሮች ጋርና ከማእከሌ የኃይሌ ማጠራቀሚያ ጣቢያዎች ጋር  

የማገናኘቱ ስራም  ተጠናቋሌ። 

 

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ሃይሌ ኮርፖሬሽን ከውጭ ስራ ተቋራጮች ጋር 

በገባው ውሌ መሰረት 2,424 ኪል ሜትር ርዝማኔ ያሇው  ባሇ 23ዏ እና 132 

ኪል ቮሌት የመሸከም አቅም ያሊቸውን የመሥመር ዝርጋታዎች በማከናወን 

ሊይ ነው፡፡ ከነዚህ ሥራዎችም ነሼ፣ ፊንጫ፣ ጏዳ ገፈርሳ ተከዜ ሽሬ 
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እንዯስሊሴ ሁመራን የሚያገናኘውን ባሇ 23ዏ ኪል ቮሌት መስመር ተዘርግቶ 

የተጠናቀቀ ሲሆን ባሇ 132 ኪል ቮሌት የመስመር ዝርጋታ ግንባታው ዯግሞ 

አሊማጣ - ኮምቦሌቻ ኮተቤ ቃሉቲ ሃይሌ ማስተሊሇፊያ ዴረስ በመከናወን ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ሃረር፣ ፊካንዴ ነቀምት 298 የሃይሌ ማስተሊሇፊያ 

መስመር ግንባታና ላልች አዲዱስ የመስመር ዝርጋታ ሥራዎችም 132 ኪል 

ቮሌት የመሸከም አቅም ባሊቸው ማስተሊሇፊያዎች እየተገነቡ ይገኛለ፡፡  

 

ባጠቃሊይ እስካሁን የተሠሩት ከፍተኛ የሃይሌ ማስተሊሇፊያ መስመሮች በኪል 

ሜትር 1ዏ ሽህ 884 የዯረሱ ሲሆን መካከሇኛና ዝቅተኞቹ የማስተሊሇፊያ 

መሥመሮች ሲጨመሩ ዯግሞ 126 ሽህ 3ዏ8 ኪል ሜትር ይዯርሣለ፡፡ 

በላሊም በኩሌ የዘርፉ መስፋፋት “ኤላክትሪክ ሇሁለም” የሚሇው የመንግስት 

መርህ እየተሣካ ያሇበትን ሁኔታ በተጨባጭ እያመሊከተ መምጣቱን 

መመስከር ይቻሊሌ፡፡ በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ የመጀመሪያ አመት 

እንኳ ብናይ 678 አነስተኛ ከተሞችና የገጠር መንዯሮች የኤላክትሪክ ሃይሌ 

ተጠቃሚ መሆን ችሇዋሌ፡፡  

 

ይህን ሁኔታና አፈጻጸም ከተመሇከትን ከሃይሌ አቅርቦት ጋር በተያያዘ   

የሃይሌ ማመንጫ ግንባታው ስኬት እንዯማያጠራጥር መገንዘብ ይቻሇናሌ፡፡ 

ይህ ብቻም አይዯሇም  የተሠሩት ሥራዎችና አፈጻጸሙ ኢትዮጵያ የምስራቅ 

አፍሪካ የሃይሌ ማዕከሌ  መሆን እንዯሚቻሊትም የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

 

ቀዯም ብዬ እንዯጠቃቀስኩት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ከነዚህ ግዙፍ 

የሃይሌ ማመንጫ ጣቢያዎች ከቤት ውስጥ ፍጆታ ጀምሮ ወዯ ኢንደስትሪ 

ሇምናዯርገው ሽግግር የሚኖራቸው አስተዋጽኦ በዋናነት እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የኤላክትሪክ ሃይሌ አቅርቦትን በሽያጭ ሇጏረቤት ሃገሮች በማቅረብ በውጭ 
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ምንዛሪ በኩሌም ተጠቃሚ ሇመሆን ግብ ተጥል ወዯ እቅዴ በመቀየር 

እየተሰራ ነው፡፡  

 

የታሊቁ የኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብን ጨምሮ በዕቅደ ዘመን የተካተቱት 

የሃይሌ ማመንጫ ግንባታዎች ተጠናቀው ሥራ ሲጀምሩ ጅቡቲ /አሁንም 

ጀምራሇች/ ሱዲን፣ ኬንያ፣ ዩጋንዲ፣ ሶማሉያ፣ ዯቡብ ሱዲንና ግብጽ የዕቅደ 

ትሩፋት ተቋዲሾች ይሆናለ ተብል ይጠበቃሌ፡፡  እነዚህ ጏረቤት ሃገሮች 

የኢትዮጵያን የኤላክትሪክ ሃይሌ በሁሇት ምክንያት ይፈሌጉታሌ፡፡ ታዲሽ 

ሃይሌ በመሆኑ ከአየር ሇውጥ ጋር  የተያያዘ ችግር አይኖረውም ይህ 

የመጀመሪያው ምክንያት ሲሆን፤ በዋጋ ዯረጃም ዝቅተኛ ወይም ርካሽ 

በመሆኑ መጠቀማቸው አይቀሬ ይሆናሌ የሚሇው ዯግሞ ሁሇተኛው ምክንያት 

ነው፡፡  

 

ከኢትዮጵያ ጅቡቲ አዱስ የሃይሌ አቅርቦት የሽያጭ ውሌ 35 ሜጋዋት 

በመሸጥ ኢትዮጵያ በወር የ1.5 ሚሉዮን ድሊር የውጭ ምንዛሪ ታስገባሇች፡፡ 

ይህ ዯግሞ በአመት ሲሠሊ ሇኛ ትርጉሙ ብዙ እንዯሆነ የሚያመሇክት ነው፡፡ 

ይህ ሁኔታ ሇአካባቢው አገሮች ሠሊማዊና መረዲዲትን /መተጋገዝን/ መሠረት 

ሊዯረገ ግንኙነት የሚሰጠው ጠቀሜታም ላሊውና ከፍተኛው ዕዴሌ ነው፡፡  

እንዯ ኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ሃይሌ ኮርፖሬሽን መረጃ ከሆነ ቀዯም ብል 

በኬንያና በኢትዮጵያ መንግስታት በተዯረሰ ስምምነት መሠረት የሃይሌ 

ማስተሊሇፊያ መሥመር ግንባታ /ኢትዮ - ኬንያ/ እየተገነባ ነው። በነዚህ 

አምስት አመታት ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ 4ዏዏ ሜጋዋት ሇኬንያ 2ዏዏ ሜጋ 

ዋት ዯግሞ ሇሱዲን ሇማቅረብ ከስምምነት ሊይ ተዯርሷሌ፡፡                    

 


