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የአፍሪካ ግብርና እንዴት የአየር ለውጥን መላመድ ይችላል? ከኢትዩጵያ እና ደቡብ አፍሪካ ተመክሮ

በአየር ንብረት ተለዋዋጭነትና በአየር ንብረት ለውጥ ሁኔታ ውስጥ 
የተቀናጀ የኢትዮጵያ አባይ ሸለቆ ማኔጅመንት፡- የኤሌክትሪክ ኃይልና የ
መስኖ ሞዴል

ኢትዮጵያ የተትረፈረፈ የውኃ ሀብትና የኤሌክትሪክ ኃይል የማምረት አቅም 
ያላት ሀገር ብትሆንም በአባይ ሸለቆ በመስኖ ሊለማ ከሚችለው መሬት ከ5 
ከመቶ በታች የሚሆነው ብቻ የምግብ ምርት ለማምረት የዋለ ሲሆን ከ80 
ከመቶ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኙም፡፡ በዚ
ህም ምክንያት የኢትዮጵያ መንግሥት ይህን በተገቢው መጠን አገልግሎት 
ላይ ያልዋለ ሀብት ለመጠቀም በአባይ ወንዝ ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የማ
መንጨትና የመስኖ ሥራ እቅዱን በተግባር ላይ እያዋለ ነው፡፡ 

በጥቁር አባይና በአትባራ ወንዞች አማካኝነት በግብጽ በአስዋን ወደሚገኘ
ው ናስር ሐይቅ ከሚገባው ውሃ በግምት 84 በመቶ ያህሉ የሚነሳው ከኢትዮ
ጵያ ቢሆንም ኢትዮጵያ ይህን የውሃ ሀብቷን የመጠቀም መብቷ ውሱን ነው፡
፡ ግብጽና ሱዳን እ.አ.አ. በ1959 ዓ.ም. ባደረጉት ስምምነት ለኢትዮጵያ ም
ንም ሳይመድቡ ለራሳቸው እንደቅደም ተከተላቸው በየዓመቱ 55.5ና 18.5 
ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ መድበዋል፡፡ በ1998 እ.አ.አ. የናይል ሸለቆ ኢኒሼ
ቲቭ በናይል ሸለቆ በሚገኙ ሀገራት መካከል ትብብር ለመፍጠርና ለውሃ ሀብ
ት አጠቃቀም በወዳጅነት ላይ የተመሰረተ አማራጭና መፍትሄ ለማስገኘት ሲ
ባል ተመሰረተ፡፡ 

ይህ አጭር ማብራሪያ እ.አ.አ. በ1964 ዓ.ም. በዩናይትድ ስቴትስ የሪክ
ላሜሽን ቢሮ በቀረበው ሀሳብ መሠረት በኢትዮጵያ በአባይ ሸለቆ ውስጥ የሚ
ገኙት አራት ግድቦችና ውሃ ማከማቻዎች (reservoirs) (ካራዶቢ፣ ማቢል፣ 
ሜንዳያ እና ቦርደር) የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨትና የመስኖ አቅርቦት 
አቅማቸውን በሚተነትን ጥናት ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ በአጠቃላይ የተዘረጋው 
5570 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ ሲሆን ይህም በግብጽ የ
ሚገኘው የአስዋን ከፍተኛ ግድብ ማመንጨት ከሚችለው 2.5 እጥፍ የሚበ
ልጥ ነው፡፡ ከሜንዳይ እና ከቦርደር ግድቦች የሚገኘው የመስኖ ውሃ በአባይ 
ሸለቆ ውስጥ በመስኖ ሊለማ ይችላል ተብሎ ከሚገመተው አጠቃላይ መሬት 
35 ከመቶ ወይም 250000 ሄክታር ያህሉን ማልማት የሚችል ነው፡፡ 

ይሁንና አፈጻጸሙን የሚፈታተኑ ችግሮች በመኖራቸው ጥቅም አያስገኝ
ም ማለት አይደለም፡፡ እንዲሠሩ ሀሳብ የቀረበባቸው ግድቦች ያሉባቸው ችግ
ሮች የፋይናንስ፣ የኢንቨስትመንት፣ የፖለቲካና የተቋም ብቻ ሳይሆኑ እነሱን 
ውሃ ለመሙላትም የሚያስፈልጉት ዓመታት ብዙ መሆናቸውም ጭምር ነው፡
፡ ይህም በአየር ንብረት ተለዋዋጭነትና በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ተመስር
ቶ ግድቦቹን ውሃ መሙላቱ ድንበር አቋርጦ የሚወርደውን ውሃ መጠን ይቀ
ንሰዋል፡፡ ጥናቱ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨትንና የመስኖ ልማትን ለመተ
ንተን አንድ ሞዴል በመጠቀም በተለያዩ አማራጭ ፖሊሲዎች የግድብ ሥራ
ው መከናወን መቻል አለመቻሉን ይመረምራል፡፡

ተቀባይነት ያላቸው ወራጅ ውሃን የማከማቸት ፖሊሲዎችና የአየር 
ንብረት መላምታዊ አማራጭ ሁኔታዎች (ScenarioS)
ሞዴሉ በኢትዮጵያ ወራጅ ውሃን ለማከማቸት የሚያስችሉ (አሁን ባሉት ስ
ምምነቶች መሠረት አንዳቸውም ተቀባይነት የሌላቸው ቢሆንም) የተለያዩ የ
ወራጅ ውሃ ፖሊሲዎችን ሲሙሌት ያደርጋል፡፡ የመጀመሪያው  የሱዳንን ድ
ንበር አቋርጦ ከሚፈሰው ውሃ በየአመቱ 5 ከመቶውን ኢትዮጵያ አስቀርታ 
እንድትጠቀምበት የሚፈቅድ (የ5 ከመቶ ፖሊሲ) ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ በ
የዓመቱ የሚፈሰው የውሃ መጠን ተመዝግቦ ከተያዘውና ድንበር አቋርጦ በየ
አመቱ ከሚፈሰው የውሃ መጠን ከ50 ከመቶ የሚበልጥ እስከሆነ ድረስ የቀ

ረውን ኢትዮጵያ ማስቀረት እንድትችል የሚፈቅድ (የ50 ከመቶ ፖሊሲ) ነ
ው፡፡ በዚህም ኢትዮጵያ ቀሪውን ውሃ በሙሉ ይዛ ማስቀረት ትችላለች ማለ
ት ነው፡፡ ይህ ሞዴል የሁለቱን የወራጅ ውሃ ፖሊሲዎች በሦስት የተለያዩ የ
አየር ንብረት መላምታዊ አማራጭ ሁኔታዎች (Scenarios)ውስጥ (የኤሌ
ትሪክ ኃይል ማመንጨትና የመስኖ ሥራዎችን ጨምሮ) የፕሮጀክቱን አፈጻ
ጸም የትርፍና የወጪ ትንተና ያደርጋል፡፡ አንዱ መላምታዊ አማራጭ ሁኔታ 
(Scenario)እ.አ.አ. ከ1961-1990 ዓ.ም. በተመዘገቡ ታሪካዊ ዴታዎች ላ
ይ በመመሥረት የወደፊቱን የአየር ንብረት የሚገምት ሲሆን ሌሎቹ ሁለቱ 
መላምታዊ አማራጭ ሁኔታዎች (Scenarios)ግን በአየር ንብረት ለውጡ 
ምክንያት እየጨመረ ያለውን የኤል ኒኖን ወይም የላ ኒኖን ተደጋግሞ መ
ምጣት መሰረት በማድረግ ሊከሰት የሚችለውን የአየር ንብረት ተለዋዋጭነ
ት ይተነብያሉ፡፡

የወጪና የትርፍ ትንተናው የተጠናው እ.አ.አ ከ2000 - 2099 ዓ.ም. 
ድረስ ላሉት 100 ዓመታት ሲሆን ይህም ከመስኖ ፕሮጀክቶች ምንም ጥ
ቅም ከመገኘቱ በፊት ለመጀመሪያው ግድብ ግንባታ 7 ዓመታት (እ.አ.አ. 
ከ2000-2006 ዓ.ም.) እና ለመስኖ ሥራው ደግሞ 3 ዓመታትን (እ.አ.አ. 
ከ2004 - 2006 ዓ.ም.) የሚጨምር ነው፡፡ በተከታዮቹ 7 ዓመታት ውስ
ጥም ተጨማሪ ግድቦች ይገነባሉ፡፡ በሞዴሉ ወደ መጀመሪው ግድብ ውሃ መ
ግባት ከሚጀምርበት እ.አ.አ. በ2007 አንስቶ ውሃ የመሙያው ወቅት ይጀም
ራል፡፡ ከግንባታ በኋላ (እ.አ.አ. ከ2036 በኋላ) የሚገኘው ጥቅም ሳይለዋወ
ጥ በዲዛይኑ ደረጃ ይቀጥላል ተብሎ ይገመታል፡፡

የታሪካዊውና የአየር ንብረት ለውጥ መላምታዊ አማራጭ ሁኔታዎ
ች (Scenario)ሴናሪዮ ውጤቶች
ሠንጠረዥ 1 ሊከሰቱ ይችላሉ ተብለው የታሰቡት የሦስቱ የአየር ንብረት ሁ
ኔታዎችና የሁለቱ ፖሊሲዎች የትርፍና ወጪ ሬሺዮን የሚያቀርብ ነው፡፡ ተ
ደጋግሞ የመከሰቱ መጠን እየጨመረ በሚመጣው የላ ኒና ክስተት ባለበት ሁ
ኔታ ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው የ5 ከመቶ ወራጅ ውሃን የማስቀረት ፖሊሲ 
የትርፍና ወጪ ሬሺዮ ከታሪካዊው መላምታዊ አማራጭ ሁኔታ (Scenario) 
ጋር ተመጣጣኝ ነው፡፡ በ50 ከመቶ ፖሊሲው የላ ኒና የትርፍና ወጪ ሬሺ
ዮ በአጠቃላይ በሚኖረው እርጥበታማ ሁኔታ ምክንያት ከታሪካዊው መላምታ
ዊ አማራጭ ሁኔታ (Scenario) በመጠኑ በለጥ የሚል ነው፡፡

በተቃራኒው ደግሞ ተደጋግሞ የመከሰቱ መጠን እየጨመረ የመጣው ኤ
ል ኒኖ የትርፍና የወጪ ሬሺዮው ከታሪካዊው መላምታዊ አማራጭ ሁኔታ 
(Scenario)ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ መሆኑ በግልጽ የሚታይ የትርፍና የወጪ 
ሬሺዮ አለው፡፡ በአጠቃላይ ይህ ውጤት  በተለይ ግድቦቹ ውሃ በሚሞሉበት 
ወቅት የሚከሰቱ በጣም ደረቃማ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ቀጥተኛ ውጤት 
ሲሆን የኤሌክትሪክ ኃይልና የመስኖ ግንባታ ፕሮጅክቶች ጠቃሚ መሆናቸው
ን ማረጋገጥ የማይቻልባቸውን ሁኔታዎች በግልጽ ይወክላል፡፡ በተጨማሪም የ
መስኖና የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያስገኙትን ሙሉ ጥቅም ውሃ ከመሙያው ወ
ቅት በፊት የማግኘቱ እድል አነስተኛ በመሆኑ ተደጋግሞ መከሰቱ እየጨመረ 
የሚሄደውን የኤል ኒኖ ክስተቶች የትርፍና ወጪ ሬሺዮዎች የተጋነኑ ሊሆኑ 
ይችላል፡፡ 
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መስኖ ከኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ሲነጻጸር
በታሪካዊውና በላ ኒና መላምታዊ አማራጭ ሁኔታ (Scenario)የኤሌክትሪ
ክ ኃይልና የመስኖ የትርፍና ወጪ ሬሺዮዎች ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻ
ል ደረጃ አድገዋል፡፡ የመስኖ የትርፍና የወጪ ሬሺዮዎች በአጠቃላይ ወደ 
1.0 ይጠጋሉ፡፡ እንደ ኤል ኒኖ ባሉ ደረቃማ ሁኔታዎች ግን ሞዴሉ ለኤ
ሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ የሚሆን ውሃ ያከማቻል፤ ከዚያም ድንበር ተሻ
ግሮ መሄድ ያለበትን ውሃ መጠን ለማሟላት ሲባል ለመስኖ የሚውል ውሃ 
አይኖርም፡፡ 

በኤል ኒኖ 5 ከመቶ የወራጅ ውሃ ፖሊሲ በአጠቃላይ ደረቃማ በሆነ 
ሁኔታ ውስጥ በመጀመሪያዎቹ ዓመታት መስኖ የሚያገኘው መሬት መጠን 
በሄክታር ከሌሎቹ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ጋር ሲነጻጸር ሊያንስ ይችላ
ል፡፡ ነገር ግን ከዚያ በኋላ መስኖ የሚያገኘው መሬት በሄክታር በፍጥነት 
እያደገ በመሄድ ከሁለት እስከ አራት ዓመታት ከፍተኛ ደረጃ (ጣራው) ላይ 
ይደርሳል፡፡ በኤል ኒኖ የ50 ከመቶ የወራጅ ውሃ ፖሊሲ ግን ውሃ በሚከ
ማችበት ወቅት በጣም ትንሽ ወይም ምንም መስኖ ስለማይኖር ለሰብል መ
ሬት ማኔጅመንትና እቅድ ብዙም አይጠቅምም፡፡ የመስኖ አነስተኛ መሆን 
ወይም ጨርሶ አለመኖር የትርፍና የወጪ ሬሺዮውን ከ1.0 በታች እንዲ
ሆን አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ ከኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ መቀነስ ጋር ተያይ
ዞ የሰብል ምርት ወይም የሸቀጦች ዋጋ በድንገት መጨመር እነዚህን አዝ
ማሚያዎች ሙሉ በሙሉ በተቃራኒው እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው ይችላል፡፡ ለ
ምሳሌ ከብሔራዊ የምግብ ዋስትና ጋር የተያያዙ ሌሎች የፖለቲካ ውሳኔ
ዎች ከኤሌክትሪክ ኃይል ልማት ስትራቴጂዎች ይልቅ ወደ መስኖ ልማት ስ
ትራቴጂዎች ሊያደሉ ይችላሉ፡፡

ማጠቃለያ
በከፍተኛ ደረጃ ሊሠሩ የታሰቡትን በኢትዮጵያ የአባይ ሸለቆ የኤሌክትሪክ 
ኃይል የማመንጨትና የመስኖ ፕሮጀክቶችን ስኬት ወይም ውድቀት በመወ
ሰን የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል፡፡ በኤል ኒኖ እ
ና በላ ኒና ክስተት ድግግሞሽ መለዋወጥ የተወከለው የአየር ንብረት ለው
ጥ መላምታዊ አማራጭ ሁኔታዎች (Scenarios)አነስተኛ የትርፍና ወጪ 
የመጨመር አቅም መኖሩን ያመለክታሉ፡፡ በተቃራኒውም በታሪካዊ የአየር 
ንብረት ሁኔታዎች ውስጥ ከፍተኛ የመቀነስ አቅም ሊኖር እንደሚችልም ያ
መለክታሉ፡፡ በነሲባዊ ሞዴል በመጠቀም የኤል ኒኖ ክስተቶችን የተመዘገበ 
መደጋገም በእጥፍ የሚወክሉ መላምታዊ አማራጭ ሁኔታዎች (Scenarios)
የትርፍና የወጪ ሬሺዮዎች እስከ 1.0 ድረስ ዝቅተኛ ሊሆኑ ከመቻላቸው
ም በላይ ተደጋግመው ሲሙሌት ሲደረጉም ውሃ በወቅቱ ባለመገኘቱ ምክ

ንያት ተግባራዊ ሊሆኑ የማይችሉ የኤሌክትሪክ ኃይልና የመስኖ ፕሮጀክቶ
ችን ያስገኛል፡፡ በአጠቃላይ ሞዴል በተደረጉት የአየር ንብረት ለውጦች  
የ5 ከመቶው የወራጅ ውሃ ፖሊሲ ከ50 ከመቶ የወራጅ ውሃ ፖሊሲው ይ
ልቅ የበለጠ ውጤታማ መስሎ ይታያል፡፡ በደረቃማ ሁኔታዎች ውስጥ ብዙ 
ጥቅም በማስገኘት የ5 ከመቶ የወራጅ ውሃ ፖሊሲው የ50 ከመቶ የወራጅ 
ውሃ ፖሊሲውን የሚበልጠው ሲሆን በእርጥበታማ ሁኔታዎች ውስጥም ከ
ሞላ ጎደል ተመጣጠኝ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ 

በተቻለ መጠን ሁሉን አቀፍና ትክክለኛ የሆነ ሞዴል ለመፍጠር ከፍ
ተኛ ሥራ የተሠራ ቢሆንም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው የአባይ ውሃ በአ
ብዛኛው መጠኑ ያልተለካ በመሆኑ የተለያዩ የውሃ መጠኖችንና የአየር ንብ
ረት ሁኔታዎችን በሚጠቀሙበት ወቅት በተወሰነ ደረጃ እርግጠኛ ያለመሆን 
ሁኔታ መካተት አለበት፡፡ ፕሮጀክቶቹ በሚሠሩባቸው ቦታዎች ላይ የሚደረግ 
ሙከራና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨትና የመስ
ኖ ልማቶችን አቅም ወይም አጠቃላይ ሽፋን መቀየር በመቻላቸው የቀደሙ
ትን የውሃ ማከማቻ ግድቦች ግንባታ እቅዶችን ያለጥርጥር ይለውጧቸዋል፡
፡ ይህም ቢሆን ግን የዚህ ጥናት ውጤቶች የመጪዎቹ ታሳቢ የኤሌክትሪ
ክና የመስኖ ልማት መላምታዊ አማራጭ ሁኔታዎች (Scenarios) ይወክ
ላሉ ተብለው የሚታሰቡ ሲሆን ቢያንስ ቢያንስ በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ 
ተግባራዊ መሆን መቻላቸውን ይጠቁማሉ፡፡ 

ለኤሌክትሪክ ኃይልና ለመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ስኬታማነት ከታችኛ
ው የአባይ ተፋሰስ ሀገሮች ጋር እቅዶችን ማጣጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነ
ው፡፡ የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ትብብር የሚያስገኛቸው ጥቅሞች የኃይል ማ
መንጨትንና የምግብ ምርትን መጠን መጨመር፣ የወራጁን ውሃ መጠን 
መቆጣጠር፣ በትነት የሚባክነውን የውሃ መጠን በመቀነስ የውሃ አጠባበቅን 
ማሳደግና እ.አ.አ. በ1959 ስምምነት ላይ ድጋሜ በመደራደር መጠቀም የ
ሚችሉትን የውሃ መጠን እንደገና መከፋፈልን የሚያካትቱ ናቸው፡፡
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