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የጋራ ሀብትን በፍትሃዊነት - አዲሱ አስተሳሰብ 
                                         አማረ ሰለሞን 02/03/14 

የላይኛውም ይሁኑ የግርጌ የተፋሰሱ ሀገራት በአባይ ውኃ ስለነበራቸው አሊያም ሊኖራቸው 

ስለሚገባው ፍትሃዊ አጠቃቀም ብዙ…ብዙ ተብሏል፡፡ በሀገራቱ መካከል ስላለው 

መስተጋብራዊ አንድነት ሆነ ከቀደምት ቁርኝነታቸው አኳያ በሂደት በስምምነት 

ሊደረሱባቸው በሚችሉ ነጥቦች ዙሪያም የመገናኛ ብዙኃኑ ሰሞነኛ አጀንዳ እንደሆነም 

ሰንብቷል፡፡ ዋንኞቹ የትኩረት አቅጣጫዎች ኢትዮጵያና ግብጽ ሆነው ከርመዋል፡፡  

የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ከአንድ ምንጭ የሚፈልቅ ውኃ በጋራ ተቋድሰዋል፡፡ ሀገራቱም 

በቆየ ታሪካዊ ትስስራቸው ተጣምረዋል፡፡ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት መሥራችነትም 

ተጠቃሾች ሆነዋል፡፡ ሱዳንን አክለው የአፍሪካ እግር ኳስ ዋንጫን ለመጀመሪያ ጊዜ 

አስናድተዋል - ኢትዮጵያና ግብጽ፡፡ 

ያለመታደል ሆኖ ረዥም ዓመታትን እንዳስቆጠረው ትስስራቸው ግንኙነታቸው ያን ያህል 

ጠንካራ ነው ብሎ አፍ ሞልቶ ለመናገር አያስደፍርም፡፡ ይህ የሆነው ያለ ምክንያት 

አይደለም፡፡ ግብጽን በተለያዩ ወቅቶች ያስተዳደሯት መሪዎቿ አባይን በተመለከተ 

ሲያራምዱ የቆዩትና ጭራሹንም ወደ አንድ ወገን ያጋደለው አቋማቸው በዋናነት ተጠቃሽ 

ሆኖ ይታያል፡፡ ሁሉም መሪዎች አንድ ናቸው በሚያስብል ደረጃ በአባይ ጉዳይ ይከተሉት 

የነበረው ስትራቴጂ ሆነ አቋም ግልጽና ግልጽ ግባቸውም ተመሣሣይ ነው - “አባይን 

ከምንጩ” የሚል፡፡ የአባይ ወንዝ ጥያቄ የትናንት አሊያም የትናንት ወዲያ አልነበረም፡፡ 

ጥያቄው ስር ሰድዶ ዓመታትን አልፎ፣ ክፍለ ዘመንን ተሻግሮም ቢሆን እልባት ሳይበጅለት 

ቆይቶ ኖሯል፡፡ 

ጥቂት ስለአባይ ወንዝ ተጨባጭ እውነታ እንነጋገር፡፡ አባይ 6 ሺህ 825 ኪሎ ሜትር 

ርዝመት አለው፡፡ ይህ ርዝማኔው በዓለም ውስጥ ካሉት ወንዞች የመጀመሪያውን ደረጃ 

እንዲይዝ ያደርገዋል፡፡ አባይ አሥር ሀገራትንም አቋርጦ ይሄዳል፡፡ እዚህ ላይ ልብ ሊባል 

የሚገባው አንድ ቁም ነገር አለ፡፡ ለአባይ ውኃ በምንጭነት ከ85 በመቶ በላይ 

የምትለግሰው ኢትዮጵያ መሆኗ፡፡ ስለኢትዮጵያ ክፉ ዓላሚዎች፤ ስለሀገሪቱ መጥፎ 

አሳቢዎች ብዙ ሴራዎችን አጠንጥነዋል፤ በርካታ ተንኮሎችን ሸርበዋል፡፡ ሠላሟን ያጣች፣ 

ያልተረጋጋች፣ በድህነት የተሸበበችና በኋላ ቀርነት የተተበተበች ኢትዮጵያን ለማየት 
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ርቀው ሁሉ ተጉዘዋል፡፡ ይህንን እውን ለማድረግ ያልወጡት ተራራ፣ ያልፈነቀሉት 

ድንጋይ የለም፡፡ ያዋጣል ያሉትን ስልት ሁሉ ፈታትሸዋል፡፡ ይበጃል ያሉትን ተንኮልና 

ክፋት አጠንጥነዋል፡፡ 

ምክንያት አላቸው፡፡ ሠላሟ የተጠበቀና የበለፀገች ኢትዮጵያ ከተፈጠረች የያኔዎቹ የግብጽ 

መሪዎች መንፈሣዊ መረጋጋትን እንደሚያጡ ሙሉ እምነት አድሮባቸዋል፡፡ በዚህም 

የሀገሬው ህዝብ እፎይታን አግኝቶ ኑሮውን እንደማይገፋ ደጋግመው ሰብከዋል፡፡ 

ግብጻውያኑ ምሁራን ሳይቀሩ የሀገሪቱ መሪዎች የሥልጣን መንበር ፀንቶ እንዲቆይ፣ ሀገሪቱ 

ተረጋግታና ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገቷ ተጠብቆ እንዲኖር፣ የዜጎቿ የህይወት ዋስትናም 

እንዲጠበቅ ከተፈለገ የአባይን ምንጭ የመቆጣጠሩ ጉዳይ ከምንም በላይ ቅድሚያ 

የሚሰጠው የህልውና ጥያቄ ነው ሲሉም ሲሰብኩ ኖረዋል፡፡ ይኼ አመለካከት በግብጻውያኑ 

መሪዎችና ልሂቃኑ አዕምሮ ውስጥ በልፅጎ የአባይ ወንዝ መፍለቂያ የሆነችውን ኢትዮጵያ 

በመዳፋቸው ሥር አውሎ አካባቢያዊ የበላይነት መጨበጥ የሚል እሳቤን ማቀንቀን ያዙ፡፡ 

በተለይ ግብጻውያኑ የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ሳይቀሩ ደጋግመው ይህንኑ ሰበኩ፡፡ 

በኢትዮጵያ ላይ አፍራሽ የአመለካከት ገጽታን መንዛትን ሥራዬ ብለው በዘመቻ ተያያዙ፡፡ 

ብዙ ጣሩ፣ ደከሙ፤ ለፉም፡፡ ይህም ሁሉ ሆኖ ግን ጥረታቸው አልሰመረም፡፡  

ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ በተለያዩ ጊዜያት ግብጽን ያስተዳድሩ የነበሩ መሪዎቿ 

የሚከተሏቸው ስልቶች፣ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች፣ የሚያወጧቸው ስምምነቶች የተጻፉባቸው 

ወረቀቶች፣ ብዕሮችና ዓመተ ምህረቶቻቸው ይለያዩ፣ መሪዎቻቸውም በስም ይለያዩ፡ በእጅ 

አዙር በቅኝ ገዥዎቻቸው በኩል ይወከሉ ዞሮ…ዞሮ ማጠንጠኛ ግባቸው አንድና አንድ ነው 

— አባይ፡፡ ለግብጽ መንግሥት የሰከነ ፖለቲካዊ መረጋጋት፣ ለሀገሪቱና ለህዝቦቿ ህልውና 

መኖር፣ ለሥልጣኔና ዕድገት መምጣት ቁልፉ አባይን መቆጣጠር ሲቻል ብቻ እንደሆነም 

ለዓመታት ተሰብኳል፤ ተቀስቅሷል፤ ተፎክሯል፡፡ ለውጥናቸው መሳካት ‘ኢትዮጵያ’ 

የምትባል ሀገርን በመቆጣጠር ያለከልካይ የፈቀዱትን ሊከውኑ ያልወጡት ዳገት፣ 

ያልወረዱት ቁልቁለት ያልሸረቡት ሴራ፣ ያልጎነጎኑት ተንኮል ተፈልጎ አይገኝም፡፡  

ግብጻውያኑ መሪዎች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብተው ለመፈትፈት መጣር፣ 

በቅሬታ የታጀሉ ኃይሎችን ሰብስቦ ማደራጀትና ማስታጠቅ በዚህም ውጤቱ የሰለለች፣ 

ራሷን ማቆም ያልቻለች የተዳከመች ኢትዮጵያን ፈጥሮ ማየት የዘወትር ህልማቸው ነበር፡፡ 

ብዙ ታስቧል፤ ተደክሟል፤ ተሞክሯል፡፡ የታሰበው፣ የታለመውና የተሞከረው፣ 
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እንደታሰበው፡ እንደታለመውና እንደተሞከረው  ባይሰምርም፡፡ ዓለም በድህነታችን 

ምክንያት ለዓመታት ሲጠቋቆምብን ኖሯል፡፡ ይህም ቁጭት ውስጥ ፈጥሮብን የድህነት 

ማንቁርትን አንቀን ለመጣል ዛሬ ግብግብ ገጥመናል፡፡ ሰዓሊያን በቀለም ብሩሾቻቸው 

የተጠበቡበት፣ ገጣሚያን ሰንኝ የቋጠሩለት፣ ድምጻውያን ያዜሙለት አባይ እነሆ ዛሬ ቀልብ 

ገዝቶ፣ በፍቅር ተማርኮና እጁንም ሰጥቶ ሀገሬውን ሊክስ ቃል ኪዳን አስሯል፡፡ የኢትዮጵያ 

ታላቁ የህዳሴ ግንባታ አሁን ከ30 በመቶ በላይ ሥራው መጠናቀቁም ታላቅ የምሥራች 

ነው፡፡  ግብጽ የቅኝ ገዥዎችን ፈለግ በመከተል የአባይን ወንዝ በብቸኝነት ለመጠቀም 

የማታደርገው ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ የለም፡፡ ከእነዚህ ፈርጀ ብዙ 

እንቅስቃሴዎች አንዱ የቅኝ ግዛት ዘመን ስምምነቶች ዛሬ እንዳሉ እንዲተገበሩ ያላት 

ፍላጎት ነው፡፡ 

ይህ በዳግማዊ ምኒሊክና በታላቋ ብሪታኒያ አዲስ አበባ ውስጥ እ.ኤ.አ በ1902 የተፈረመው 

የመጀመሪያው አባይ (ጥቁር) ነክ ስምምነት ነው፡፡ የዚህ ስምምነት ፍሬ ነገር በጥልቀት 

ሲጤን ጠቃሚ ነገሮችን የሚያመለክት ሆኖ ይታያል፡፡ አጼ ምኒሊክ ከእንግሊዝ ጋር 

ያደረጉት ስምምነት ወንዙን በከፊልም ሆነ በተሟላ መልኩ እንዳይጠቀሙ የሚያግድ 

አይደለም፡፡ ምክንያቱም “Which would arrest” የሚለው ሀረግ ውኃውን ሙሉ በሙሉ 

እንዳይፈስ ከመገደብ ውጪ ኢትዮጵያ አባይን ከመጠቀም የሚከለክላት ነገር ባለመኖሩ 

ነው፡፡ “Except in agreement with Great Britain” የሚለው ሀረግ ጊዜያዊነትን 

የሚያመለከት እንጂ ዘለቄታዊ አይደለም፡፡  

ሌላው የስምምነቱ መንፈስ ከእንግሊዝና ከሱዳን መንግሥት ምክክር ውጪ ይላል እንጂ 

ስምምነቱ ግብጽን አይመለከትም፡፡ “Right in Persona” የሚያመለክት ክልከላን እንጂ 

“Right in Rem” አይደለም፡፡ የከለከሉት አፄ ምኒሊክን ስለሆነ ምኒሊክ ሲያልፉ አብሮ 

የሚሞት ጉዳይ እንጂ ነባራዊነት የለውምና፡፡ ኢትዮጵያን በማያካትት መልኩ ወይም 

ከኢትዮጵያ እውቅና ውጪ የተደረገው የናይል ውኃ ስምምነት የ1906 የሦስትዮሽ 

ስምምነት በመባል የሚታወቀው እንግሊዝ፣ ጣሊያንና ፈረንሣይ ለንደን ላይ እ.ኤ.አ 

በታህሳስ ወር 1906 ያደረጉት ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ ይህ ስምምነት አውሮፓውያን ኢትዮጵያን ለመቀራመት ያደረጉት በመሆኑ 

አፄ ምኒሊክ ስምምነቱ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጻረር ነው በማለት ውድቅ 

አድርገውታል፡፡ አባይን ከምንጩ ለመቆጣጠር ፍላጎት ያላት እንግሊዝ አሁንም 
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በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት እንደማታገኝ ስለገባት ጥቅሟን ለማስከበር ስትል በጣሊያን 

በኩል የእጅ አዙር እንቅስቃሴ ጀመረች፡፡ በዚህም መሠረት እ.ኤ.አ በ1925 ከጣሊያን ጋር 

ግብጽና ሱዳን በአባይ ውኃ ጠቀሜታ ላይ ቅድሚያ እንዲኖራቸው ስምምነት ላይ ደረሱ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ጣሊያን በጥቁር አባይ ላይ ምንም ዓይነት ሥራ ላለማከናወን ስምምነት 

አደረገች፡፡  

ይህ ስምምነት ሲደረግ በወቅቱ ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል ስለነበረች በዚያው 

በኩል በመልዕክተኛዋ አማካይነት በሉዓላዊነቷ ላይ የተቃጣ ስምምነት መሆኑን 

በማመልከት ከፍተኛ ተቃውሞዋን አሰማች፡፡ በዚህም ምክንያት ስምምነቱ ተግባራዊ 

ሳይሆን ቀርቷል፡፡ ሌላው እ.ኤ.አ በግንቦት ወር 1929 በግብጽና እንግሊዝ (ሱዳንን 

በመወከል) መካከል የተደረገው ስምምነት ነው፡፡ በዚህ ስምምነት መሠረት ግብጽ 

የውኃውን 48 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር፣ ሱዳን ደግሞ አራት ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር 

ታገኛለች የሚለው ነው፡፡  

ይህ ስምምነት የፈጠረው አጋጣሚና አስደናቂ ነገር ቢኖር ግብጽ በአንድ በኩል ሱዳን 

በውኃው የመጠቀም መብት እንዳላት ማወቋ ነው፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ግብጽ በውኃው 

የመጠቀም ቅድሚያ እንዳላት የሚያረጋግጥ የስምምነት ሀረግ ለመጨመር ያደረገችው 

ጥረት ነው፡፡ ያኔም ቢሆን ኢትዮጵያ የዚህን ስምምነት ዋጋም ሆነ የግብጽን ታሪካዊ 

መብት አልተቀበለችውም፣ ልትቀበለውም የምትችለው ጉዳይም አይደለም፡፡ የመቀበል 

ግዴታም የለባትም፡፡ ምክንያቱም ሁለት ሀገሮች የሚያደርጉት ስምምነት ሦስተኛውን ወገን 

ካለርሱ ስምምነት ማካተት አይገባውምና ነው፡፡ 

በሌላ በኩል ሱዳንም ብትሆን ነጻ ከወጣች ወዲህ ስምምነቱ በሱዳን ኪሳራ ግብጽን 

ለማበልፀግ ወይም የሁለቱን ሀገሮች ወዳጅነት ለማጠናከር የተደረገ እንቅስቃሴ ስትል 

ትተቸዋለች፡፡ ይህ ስምምነት ሌሎች የአባይ ተፋሰስ ሀገሮችን በማግለል ግብጽና ሱዳን 

ብቸኛ ተጠቃሚ ለመሆን ያደረጉት ፍትሃዊ ያልሆነ ስምምነት ነው፡፡ በዚህ ስምምነት 

የታየው አዲስ ነገር ቢኖር ግብጽ የመጠቀም ቅድሚያ የሚለውን አቋሟን በመለወጥ 

የሱዳን ፍፁም የግዛት አንድነት በሚለው መርህ እስከ 18 ነጥብ 5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር 

ውኃ እንድትጠቀም መፍቀዷ ነው፡፡  
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ኢትዮጵያ በድርድሩም ሆነ በስምምነቱ ተቃውሞዋን ከማሰማቷ ባሻገር በወቅቱ ይህንን 

ስምምነት የማትቀበል መሆኗን አሳውቃለች፡፡ በሌላ በኩል የስምምነቱ መንፈስ ሲታይ 

በሁለቱ መካከል ያለውን መብትና ግዴታ ከማመላከት ባለፈ ሌሎች ሀገሮችን ከግብጽና 

ሱዳን ፈቃድ ውጪ የሚያካትት አይሆንም፡፡ በተግባርም ሆነ በመሠረታዊ መርሆች 

ልምድ እንደሚታየው ዓለም አቀፍ ድንበር ዘለል ወንዝ አመንጪም ሆነ ተጠቃሚ ሀገሮች 

አጠቃቀሙን በተመለከተ የተለያዩ መርሆችን ሲያራምዱ  ቆይተዋል፡፡ በቅድሚያ 

የተፈጥሮ ሀብትን ፍፁም የመጠቀም ነጻነት መርህን እንመልክት፡፡ ይህ መርህ የሀርሞን 

ዶክትሪን በመባል ይታወቃል፡፡ የወንዙ አመንጪ ሀገሮች ወንዙን እንደማንኛውም 

የተፈጥሮ ሀብታቸው የመጠቀም መብት እንዳላቸው የሚያመለክቱበት መርህ ነው፡፡  

ይህን መርህ በመጀመሪያ ያራመደችው አሜሪካ ናት፡፡ ሜክሲኮን ቸል በማለት ሪዩ 

ግራንዴ የተባለውን ድንበር ዘለል ወንዝ ለመስኖ በመቀለስ መጠቋማ ነው፡፡ አሜሪካ 

ይህንኑ አቋሟን በማራመድ ለረዥም ጊዜያት ወንዙን ስትጠቀምበት ቆይታለች፡፡ ሌላው 

ፍፁም የግዛት አንድነትን የሚመለከተው መርህ በተፈጥሮ የውኃ ፍሰት ላይ ጣልቃ 

አለመግባት የሚል አንድምታ አለው፡፡ መጀመሪያ ይጠቀምበት የነበረው ሀገር ቅድሚያ 

የመጠቀም መብት ይገባዋል የሚለውን አመለካከት ያራምዳል፡፡  

ይህ አስተሳሰብ በአብዛኛው ባደጉ ሀገሮች የሚንፀባረቅና የሚደገፍ ነው፡፡ ዐቢይ ዓላማውም 

አዳዲስ ተጠቃሚ ሀገሮች እንዳይኖሩ ለመከላከል የሚደረግ ጥረት ነው፡፡ ይህ መርህ 

ለመጀመሪያ ተጠቃሚ ሀገሮች የአንበሣውን ድርሻ ስለሚለግስ ግብጾች በተጠናከረ መልኩ 

ያራምዱታል፡፡ ውሱን ሉዓላዊነት መርህ ደግሞ የራስጌም ሆነ የግርጌ ሀገሮች በመተባበር 

ሊጠቀሙበት የሚያስችል አመለካከት አለው፡፡ ይኸውም የራስጌ ሀገሮች የታችኞችን 

ተፋሰስ ሀገሮች በማይጎዳ መልኩ ድንበር ዘለል ወንዞችን የመጠቀም መብት በቃል እንጂ 

በተግባር ብዙም የሚደግፉት አይደለም፡፡ ነገር ግን ይህ መርህ በዓለም አቀፍ ህግ ከፍተኛ 

ተደጋፊነት አለው፡፡  

መርሁ የተፋሰሱ ሀገሮች በሙሉ በጋራ የሚለሙበትን መንገድ የሚያመላክት ቢሆንም፤ 

ከቃላት አልፎ በተግባር ሊውል ይችላል ተብሎ አይታመንም፡፡ ሌላው ቀርቶ በውኃ 

ባለሙያዎች ጥናትና እምነት በላይኛው ተፋሰስ ሀገሮች በርካታ የውኃ ማጠራቀሚያ ጋን 

በመገንባት ወደ 15 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውኃ ከብክነት ለማዳን እንደሚቻል 

ቢታመንም፤ የውኃው ተጠቃሚ ሀገሮች ግን በጥርጣሬ ስለሚመለከቱት ተግባራዊነቱን 
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አይፈልጉትም፡፡ በዓለም አቀፍ ህጎች የሄልሲንኪ መርሆች ደግሞ አባይ ድንበር ዘለል 

ወንዝ እንደመሆኑ በዓለም አቀፍ ህግ መዳኘት ግዴታው ነው፡፡ የሀርሞን ዶክትሪን 

ከአመነጨው በስተቀር የሌሎችን ተፋሰስ ሀገሮች ጥቅም የሚያገናዝብ በመሆኑ የተፋሰሱን 

ሀገሮች ከማስተባበር ይልቅ ለግጭት የሚጋብዝ ነው፡፡  

በዚህ ሣቢያ የህ አስተሳሰብ በአብዛኛው ታጠቃሚ ሀገሮችም ሆነ በህግ ባለሙያዎች 

ተቀባይነት አላገኘም፡፡ በመሆኑም በርካታ የህግ ባለሙያዎች ዓለም አቀፍ ወንዞች 

በተፋሰሱ ሀገሮች መካከል በጋራ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉበት መንገድ ሲያጠኑና 

ሲመራመሩ ቆይተዋል፡፡ ከ15 ዓመታት ጥልቅ ምርምርና ጥናት በኋላ ዓለም አቀፍ የህግ 

ማህበር በ1961 ዓለም አቀፍ ወንዞች ለእርሻና ለኢንዱስትሪ ያላቸውን ጠቀሜታ 

አስመልክቶ ስምምነት ላይ ደረሰ፡፡ እነዚህ የስምምነት መርሆች ዋና ዋናዎቹ ምን ይላሉ? 

እስቲ እንመልከት፡፡  

ዓለም አቀፍ ወንዞችን በጋራ ለመጠቀም መተባበር የውኃ ክፍፍል በእኩልነት ላይ 

የተመሠረተ እንዲሆን፤ በሚታቀዱም ሆነ በሚታሰቡ ፕሮጀክቶች ላይ መተባበር፣ 

መመካከርና በተፋሰሱ ሀገሮች መካከል የሚነሱ ግጭቶችን በሠላማዊ መንገድ መፍታት 

የሚሉት ይገኙበታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ዓለም አቀፉ የህግ ተቋም ሄልሲንኪ ላይ 

በተደረገው 52ኛ ጉባዔ ዓለም አቀፍ የውኃ አጠቃቀምን አስመልክቶ የተለያዩ መርሆችን 

አፀደቀ፡፡ ከእነዚህም መርሆች መካከል በፍትሃዊ ክፍፍል በአግባቡ መጠቀም ወሣኙና 

ዋናው መርሆ ነው፡፡ 

ይሁን እንጂ ይህ መርህ ወይም ህግ የተፋሰሱን ሀገሮች ግዴታ በተመለከተ የጠቆመው 

ነገር ስላልነበረ ከ20 ዓመታት በኋላ በ1986 ሴኡል በተደረገው 62ኛ ጉባዔ ላይ 

አስገዳጅነት ያለው አንቀጽ እንዲጨመር ተደርጓል፡፡ ይህም የዓለም አቀፍ ወንዞችን 

አጠቃቀም በተመለከተ ሁለተኛ ጥረት የተደረገው በ1971 በተባበሩት መንግሥታት 

ድርጅት ጠቅላላ ጉባዔ የድጋፍ ሀሳብ መሠረት ጉዳዩ በዓለም አቀፍ የህግ ኮሚሽን 

እንዲታይ መደረጉ ነው፡፡ ኮሚሽኑ ሰፊና ጥልቅ ጥናት ካደረገ በኋላ በ1994 ይህን ሥራ 

አጠቃልሏል፡፡ የጥናቱ ግኝትም ለ51ኛ ጠቅላላ ጉባዔ ቀርቦ ተጨማሪ ጥናት ከሚጠይቁት 

አንቀጾች በስተቀር ሌላውን በሙሉ አጽድቋል፡፡ 
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ከፀደቁት መሠረታዊ አንቀጾች መካከል አንቀጽ 5 እና በአንቀጽ 6 የተፋሰሱ ሀገሮች እኩል 

ጠቀሜታ ከሚለካባቸው ነጥቦች ውስጥ፣ የህዝብ ብዛት፣ አማራጭ የውኃ አቅርቦት፣ የውኃ 

ይዞታ፣ የቴክኖሎጂ ደረጃና፣ የአካባቢው ምጣኔ ሀብት ፍላጎት የሚሉት ይገኙበታል፡፡ 

"የአባይ ወንዝ የተፋሰሱ ሀገራት የጋራ ንብረት በመሆኑ በጋራ መጠቀም ብንችል 

ወንድማማችነታችንን ይበልጥ ያጠናክራል፡፡ ዛሬ ላይ ሆነን እንዳለፈው ጊዜ ማሰብ 

የለብንም፡፡ ፍትሃዊ የውኃ ክፍፍል ይኑር የሚል እንጂ ውኃውን በተወሰኑ ሀገራት 

የበላይነትና ተጠቃሚነት የመቆጣጠር ጭፍን አስተሳሰብ ጊዜው አልፎበታል" ብለው ነበር 

ታላቁ መሪያችን መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት፡፡  

እረግጥ ነው! የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ ዴሞክራቲክ ኮንጎ፣ ታንዛኒያ፣ 

ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲና ኡጋንዳ ለዘመናት ከፈሰሰው የናይል ውኃ ተጠቃሚ ሲሆኑ አልታዩም፡፡ 

ይልቁንም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ተራራማ የመሬት አቀማመጥ ያላቸው ሀገራት ያጡት 

ውኃውን ብቻ ሳይሆን፤ ለም አፈርንም ጭምር በመሆኑ አብዛኛው የወንዙ አዋሣኝ አካባቢ 

ለምነቱን አጥቶ ወደ በረሃነት እየተለወጠ ነው፡፡ እንዲህ ያሉ ነገሮችና እየተከሰተ ያለው 

ዓለም አቀፋዊው የአየር ለውጥ ተፅዕኖ ተደማምረው የኢትዮጵያ ተራራማ የመሬት ክፍል 

ለምነቱን እያጣ በመሄዱ የአካባቢው ኅብረተሰብ ራሱን እንኳን መመገብ ወደማይችልበት 

ደረጃ እንዲደርስ ምክንያት ሆኗል፡፡  

በመሆኑም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት የአካባቢ ጥበቃ ሥራ 

በተጠናከረ መልኩ ካላከናወኑ የወንዙ ዘለቄታዊ ሁኔታ አጠያያቂ እንደሚሆን የዘርፉ 

ተመራማሪዎች ያስጠነቅቃሉ፡፡ ለዚሁ ጥሩ አብነት የሚሆነው የወንዙ መጠን በየጊዜው 

የመዋዠቅና መጠኑም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ለመምጣቱ መንስዔው ከ85 በመቶ በላይ 

የወንዙ ውኃ አመንጪ በሆነችው ኢትዮጵያ በረሃማነት በእጅጉ እየተስፋፋ መምጣቱ 

ነው፡፡  

ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳና ታንዛኒያ ባደረጉት ስምምነት ፍትሃዊ የውኃ ክፍፍል 

በተፋሰሱ ሀገራት መካከል እንዲኖር ሁሉም ከጋራ ንብረታቸው ፍትሃዊ የሆነ ጥቅም ያግኙ 

የሚል ነው፡፡ ወንዙም ዘለቄታዊ ጥቅም እንዲሰጥ ከተፈለገ በላይኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት 

የአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ ሥራ በአፋጣኝ ሊከናወን የግድ መሆኑን ይስማማሉ፡፡ 

ኢትዮጵያ እነዚህን ሥራዎች ለማከናወን ዝግጁነቷን በተደጋጋሚ ጊዜ ስትገልጽ 

ቆይታለች፡፡ የላይኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ያደረጉትን የትብብር ስምምነት በበጎ 
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ያልተመለከተችው ግብጽ መያዣ መጨበጫ የሌለው ሰንካላ ምክንያት በመደርደር 

ሁኔታውን በበጎ አላየችውም ወይም ልትረዳው አልፈቀደችም፡፡  

እውነታው ግን በላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት የሚሰሩ ግድቦች የታችኞቹን ሀገራት ግድቦች 

ካልተፈለገ ደለል ከመታደግ በተጨማሪ የሚዋዥቀውን የወንዙን የፍሰት መጠን 

በመቆጣጠር የውኃ ብክነትን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል፡፡ ይህ የትብበር ስምምነት 

የታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ከዚህ ቀደም የሚያገኙት የውኃ መጠን ሳይቀንስ የላይኞቹ 

የተፋሰሱ ሀገራትን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው፡፡ ከዚህ ቀደም የተደረጉ በርካታ ስምምነቶች 

የተፋሰሱን ሀገራት ያሳተፈ ሳይሆን በቅኝ ገዥዎች ሞግዚትነት ወይም ውክልና የተደረገ 

በመሆኑ ዛሬ በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት ሊኖራቸው አይችሉም፡፡ ምክንያቱም 

ስምምነቶቹ በሙሉ የላይኞቹን የተፋሰስ ሀገሮች ከነመኖራቸውም የዘነጋ ነበርና፡፡ 

የውኃውን ከ85 በመቶው በላይ የምትለግሰው ኢትዮጵያ ከወንዙ የነበራት ድርሻ ዜሮ 

በሆነበት ሁኔታ የቀድሞ ስምምነት ካልተጠቀሰ የሚል ሰንካላ ምክንያት መደርደር 

ከትዝብት ላይ የሚጥል ነው፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ ኢትዮጵያ ባለፉት ስድስት አሥርት 

ዓመታት ያህል ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋማትና ከለጋሽ ሀገራት አባይን ለማልማት 

ብድርና እርዳታ ለማግኘት ብትኳትንም ሊሳካላት አልቻለም፡፡ አንዳንድ የግብጽ 

ባለሥልጣናት እጅ እንዳለበት የሚያስጠረጥሩ ሁኔታዎች እንደነበሩ የሚናገሩ ወገኖች 

አልጠፉም፡፡  

ዛሬ ኢትዮጵያ በተከታታይ ዘጠኝ ዓመታት ባሳየችው የምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት ወደተሻለ 

አቅም በመሸጋገር ማንንም ደጅ ሳትጠናና የማንንም ፊት ሳታይ ተጠቅሜ ጎረቤቶቼንም 

እጠቅማለሁ የምትላቸውን ፕሮጀክቶች በየዘርፉ ለማከናወን የሚስችላትን አቅም 

ገንብታለች፡፡ ኢትዮጵያ ይህንን አቅም ትገንባ እንጂ ከዚህ በፊት የታችኞቹ የተፋሰሱ 

ሀገራት ያደርጉት እንደነበረው እኛ ብቻ እንጠቀም የሚል የራስ ወዳድነት መርህ ይዛ 

አልተነሳችም፡፡ ይልቁንም “የጋራ ሀብታችንን በጋራ በማልማት በጋራ እንጠቀም” የሚል 

ማንም ቀና አስተሳሰብ ያለውን ሰው ሊያሳምን የሚችል አቋም ነው በማራመድ ላይ 

የምትገኘው፡፡  

ለዚህም ጥሩ ማሣያ የሚሆነው ኢትዮጵያ በአባይ ተፋሰስ አካባቢ እንደ ሱዳንና ግብጽ ብዙ 

የሚለማ መሬት የሌላት መሆኑ ነው፡፡ ሆኖም ከሁለቱ ሀገራት በተሻለ መልኩ የኤሌክትሪክ 
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ኃይል የማመንጨት አቅም አላት፡፡ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ኢትዮጵያ ግዙፍ 

ግድቦችን መገንባት ከቻለች የታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ ይህ 

ተግባሯም ሀገራቱ በደለል ምክንያት ግድቦቻቸው ውኃ የመያዝ አቅማቸው እንዳይደክም 

ከማድረጉ በላይ በትነት የሚባክነውን ከፍተኛ መጠን ውኃ መቀነስ ያስችላል፡፡ 

አምስቱ የላይኛው ተፋሰስ ሀገሮች የፈረሙትና የቀሩት ሁለቱ ይፈርሙታል የተባለው 

"አባይን በጋራ እናልማ" ስምምነት ከዚህ ቀደም እንደነበረው ስምምነት አንዱን ተጠቃሚ 

ሌላውን የበይ ተመልካች የሚያደርግ አይደለም፡፡ ስምምነቱ የሁሉንም ጥቅም ፍትሃዊ 

በሆነ መልኩ ሊያስጠብቅ እንደሚችል ብዙዎች ተስማምተውበታል፡፡ የኡጋንዳው 

ስምምነት የግብጽንና የሱዳንን ጥቅም ሳይነካ የሌሎቹን ሀገራት ጥቅም ሊያስከብር የሚችል 

ሲሉም አወድሰውታል፡፡ የቅኝ ግዛት ስምምነቶችን እንደየፍላጎታቸውና እንደየጥቅማቸው 

በመተርጎም ለዘለዓለም ለማኖር መፈለግ ላለንበት ዘመን የሚያመች አስተሳሰብ ሆኖ 

አይገኝም፡፡ ግብጽ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ሥር በነበረችበት ወቅት የተለያዩ ስምምነቶችን 

ስትፈርም ነበር፡፡ ነገር ግን እነዚህን ስምምነቶች ጥሳ ቅኝ ግዛትን አሻፈረኝ በማለት 

ነጻነቷን መርጣለች፡፡ በወቅቱ የገባችው ስምምነት ግብጽን የገዛት ቢሆን ኖሮ በወቅቱ 

ነጻነቷን ባላገኘች ነበር፡፡  

ግብጾች ተስማምተው የፈረሙትን ውል በቃን፣ ሰለቸን በማለት ሲያፈርሱት ኢትዮጵያ 

ላልፈረመችውና በወቅቱ ስምምነቱ ሲደረግ በይፋ ተቃውሞዋን ላሰማችበት የ1929 እና 

የ1959 ስምምነቶች ተገዥ ካልሆንሽ ብሎ መወትወት ዛሬ ላይ አይሰራም፡፡ ዛሬም ቢሆን 

አንዳንድ የግብጽ ባለሥልጣናትና የመገናኛ ብዙኃን ኢትዮጵያን የሚመለከቷት በትናንት 

መነጽራቸው ነው፡፡ የቀደምት የግብጽ መሪዎች ፖሊሲ የተሳሳተ መሆኑን የዛሬዎቹ 

በማያሻማ መልኩ ሊረዱት ይገባል፡፡ የቀደምቶቹን አሮጌና የሻገተ ውድቅ አስተሳሰብ 

ባያቀነቅኑ ይመከራል፡፡ በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይትና በሕዝብ ለሕዝብ ዲፕሎማሲያዊ 

ምክክር ችግሮች የሚፈቱበት ዘዴ ላይ ጊዜያቸውን ቢያጠፉ ይሻላቸዋል፡፡  

አዎ! ዘመናዊ የጦር ሠራዊት አደራጅተው የተስፋፊነት እንቅስቃሴ የተደረገበት፣ የጠብ 

አጫሪነት እርምጃዎች የተወሰዱበት ያ ጊዜ ዛሬ አልፏል፡፡ ከመሐመድ አሊ ፓሻ እስከ 

ንጉስ ፋሩቅ ድረስ የነበሩት የግብጽ መሪዎች “የአባይን ምንጭ መቆጣጠር” በሚል 

ሲያራምዱት የቆዩት ያረጀ ስትራቴጂ ዛሬ ላይ አይሰራም፡፡ ከፕሬዚዳንት ጋማል 

አብዱልናስር እስከ ፕሬዚዳንት አንዋር ሣዳት ብሎም አሁን ዘብጥያ በሚገኙት 
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ፕሬዚዳንት ሆስኒ ሙባረክ የሥልጣን ዘመናት ድረስ መሪዎቹ በተመሣሣይ ሁኔታ 

ይከተሉት የነበረው ፖሊሲ ዛሬ ሥፍራ የለውም፡፡ ዛሬ ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ 

የምታራምደው ፖሊሲ በየትኛውም ዓለም አቀፍ መድረክ ተቀባይነት እያገኘ የመጣ አቋም 

ነው፡፡ ይህ ደግሞ ያለምክንያት አይደለም፡፡ አዲሱ አስተሳሰብ “የጋራ ሀብትን በፍትሃዊ 

የሀብት ክፍፍል በጋራ እንጠቀም” የሚል መርህን በመያዙ እንጂ፡፡  

ዛሬ ኢትዮጵያ ለመልካም ጉርብትና ከምንም በላይ ቅድሚያ የምትሰጥ ከአጎራባቾቿ 

ባሻገር ለአህጉራዊ ሠላምና ደህንነት በጽናት የምትታገል ለዚህም ወሣኝ ሚና የምትጫወት 

ሀገር በመሆኗ የሁላችንም መኩሪያ ናት፡፡ ዛሬ አጠቃላዩ የኢትዮጵያ ሕዝብ መላ 

አትኩሮቱን በቀዳሚነት በታላቁ የህዳሴ ግድብ ሥራ ላይ ማድረጉ እርግጥ ነው፡፡ የሀገሬ 

ሰው ጨርቄን ማቄን ሳይል ሁሉም እንደየአቅሙ በገንዘቡ፣ በእውቀቱና በጉልበቱ ታላቁን 

የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከጫፍ ለማድረስ እየተረባረበ ይገኛል፡፡ ለበጎ ጥሪ የተሰጠ ፈጣን 

ምላሽ ነውና በኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ደጋግሜ ኮርቻለሁ፡፡  

 

    


