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የህዲሴው ግዴብ፣ የአየር ሇውጥና የምግብ ዋስትና 

በኢትዮጵያ እና ሰሜን ሱዲን 
Sofia Teshome May 11, 2011 

 

ይህን የፈይሰሌ አዚዝ ሚሊሌ በተባለ ፀሃፊ የቀረበውን ፅሁፍ  ኢንተርኔት ውስጥ 

አገኘሁና ይዘቱን ስሇወዯዴኩት  የአገሬ ሰው ቢያነበው  ጠቃሚ መረጃ ያገኝበታሌ  

ብዬ ስሇገመትኩ ጥሬ ሃቁን እንዯሚከተሇው ወዯ አማርኛ  መሌሼዋሇሁ፡፡ 

 

ክፍሌ አንዴ 

የሇውጥ ንፋስ በአባይ ወንዝ የሊይኛው የተፋሰስ አገራት የዛሬ ዓመት በያዝነው 

ወርሃ ግንቦት መንፈስ የጀመረበት ወቅት ነው፡፡ የታችኞቹ የተፋሰሱ አገራት 

በተሇይ ግብፅ በወንዙ ሊይ ይዛ የቆየችውን የወሣኝነት ሚና የሚቃወምና ፍትሀዊ 

የውኃ መጠቀም መብትን የሚያረጋግጥ ስምምነት ነበር፡፡ ሇዚህ የሇውጥ ንፋስ  

ምክንያት የሆኑ ነገሮች ባሇፉት ጥቂት ዓመታት በሊይኛው የተፋሰስ አገራት 

የተፈጠረው የኢኮኖሚ እዴገት፣  የኢንቨስትመንት መስፋፋትና ከዚህ ጋር ተያይዞ 

የተከሰተው የከተሞች እዴገት የኃይሌ አቅርቦት ሊይ የፈጠረው ጫና እና አገራት 

በራሳቸው አቅም ትሊሌቅ ፕሮጀክቶችን የመተግበር ብቃት የሇውጥ ንፋስ 

እንዱመጣና  የናይሌ ውኃ የጋራ ስምምነት ማዕቀፍ /Cooperative Nile Basis 

Framework Agreement/ CFA’  እንዱፀዴቅ ምክንያት ሆነዋሌ። 

 

የአጋጣሚ ይሁን ታስቦበት ባሊውቅም አምስቱ የሊይኛው የተፋሰስ አገራት በኡጋንዲ 

ኢንቴቤ ይህን ፍትሀዊ የውኃ አጠቃቀም የጋራ ስምምነት ማዕቀፍ በሚፈራረሙበት 

ወቅት ኢትዮጵያ የጣና በሇስን 46ዏ ሜጋ ዋት የሚያመነጭ የኃይዴሮ ኤላክትሪክ 

ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያ ታስመርቅ ነበር፡፡   

 

ኢትዮጵያ ህዲሴ በሚሌ ስያሜ አዱስ 525ዏ ሜጋ ዋት ማመንጨት የሚችሌ 

ከአፍሪካ ቀዲሚ የሆነ የኃይሌ ማመንጫ ግዴብም በሱዲን ዴንበር አካባቢ 

በመገንባት ሊይ ትገኛሇች። ይህ የኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በተፋሰሱ አገራት መካከሌ 
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አዱስ ምዕራፍ እንዱከፍትና ሇዘመናት በአባይ ሊይ ዴርዴር የሇም ሇሚለት የግርጌ 

የተፋሰስ አገራት በተሇይ ሇግብፅ የማንቂያ ዯወሌ እንዯሆነ ተንታኞች ያስረዲለ። 

ግብፅና ሱዲን የሊይኞቹ የተፋሰሱ አገራት ያፀዯቁትን የትብብር ስምምነት 

ተቀሊቀለም ቀሩም ህጉ  መተግበሩ እንዯማይቀር ሲረደ ስምምነቱን ወዯመቀሊቀለ 

ተቃርበዋሌ፡፡ አንዲንድች የህዲሴውን ግዴብ ግንባታ የማንቂያ ዯወሌና ሁኔታዎች 

እንዱቀየሩ ያስቻሇ ሁነነት በማሇት ይጠሩታሌ። 

 

ኢትዮጵያ አዱስ ሇመስራት ያቀዯችው ይህ ግዴብ ሇኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን 

ሇሰሜን ሱዲንና ሇግብፅ የምግብ ዋስትና መረጋገጥም ወሣኝ ሚና ይኖረዋሌ፡፡ 

በመጪዎቹ ሁሇትና ሦስት ወራት ውስጥ ሱዲን ሇሁሇት መከፈሎ የማይቀር ሂዯት 

በመሆኑና አብዛኛውን የነዲጅ ሀብትና በመስኖ ሉሇማ የሚችሇው መሬት ወዯ ዯቡብ 

ሱዲን እንዯሚጠቃሇሌ ይገመታሌ። ሱዲን ታገኝ የነበረው የውኃ ዴርሻም  ሇሁሇት 

ተከፍል ሰሜን ሱዲን የቀራትን  መሬት  እንኳን ሇማሌማት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ 

እንዯሚገጥማት ሁኔታዎች ከወዱሁ ያመሊክታለ፡፡  

 

አዱስ የምትፈጠረው ዯቡብ ሱዲን የራሷን የውኃ ዴርሻ ሇመጠቀም ያስችሊት ዘንዴ 

የራስጌ የተፋሰስ አገራት የጋራ የውኃ ስምምነት ማዕቀፍ መፈረሙ የግዴ 

ይሊታሌ፡፡ እንዯ ሱዲን ትሪቢዮን ዴረ-ገፅ ዘገባ እ.ኤ.አ መጋቢት 28 ቀን 2ዏ11 

የዯቡብ ሱዲን ፕሬዚዲንት እና የወቅቱ የግብፅ ጠቅሊይ ሚኒስትር ባካሄደት 

ውይይት ዯቡብ ሱዲን በ1959 በተዯረገው ስምምነት መሠረት ከሱዲን የውኃ ዴርሻ 

ሊይ የመካፈሌ መብት እንዲሊትና የሊይኛዎቹን የተፋሰስ አገራት የውኃ የትብብር 

ስምምነት ማዕቀፍ እንዲትቀሊቀሌ ሉያግባቧት  እንዯሞከሩ ያስታውሳሌ፡፡ 

 

በበረሀነት መስፋፋት ምክንያት በተፋሰሱ ሀገራት የውኃ እጥረት ሉከሰት 

እንዯሚችሌ ጥናቶች ያሳያለ፡፡ ሇምሳላ ግብፅ በህዝብ ቁጥር መጨመርና የአየር 

ሇውጥ ምክንያት እ.ኤ.አ በ2ዏ17 ከፍተኛ የውኃ እጥረት እንዯሚገጥማት 

ይገመታሌ፡፡ የ1959ኙ የግብፅና የሱዲን  “የናይሌ ውሃን ሙለ መጠቀም” ስምምነት 

ከወንዙ ውኃ 75%፣ ግብፅ  25%  ሇሱዲንና ሇራስጌ አገራት ዯግሞ ዜሮ ዴርሻን 

የሰጠ ስምምነት ነበር፡፡ የውኃ ምንጭ የሆኑት የሊይኞቹ የተፋሰስ አገራት ዜሮ 
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ዴርሻ የሰጠውን የ1959ኙ ውሌ ግብፅና ሱዲን እንዯ ፍትሃዊ ህግ በመጥቀስ 

ሲከራከሩበት መቆየታቸው ራሳቸውንም የሚያሳፍራቸው ሆኖ ያገኙት ይመስሇኛሌ፡፡  

 

ግብፅ ዴብቅ ፍሊጏቷን ሇማሟሊት ሱዲንን ከጏኗ በማሰሇፍ የሊይኞቹን የተፋሰስ 

አገራት በ1959ኝ ስምምነት ሇመሞገት ትሞክራሇች፡፡ እንዯ ጆን ወተርበሪ እና ዳሌ 

ዌቲንግቶን ማብራሪያ “የ1959 የግብፅና የሱዲን ስምምነት ወንዙን ሇሁሇቱ አገራት 

ብቻ ያካፈሇና ላልቹን የተፋሰሱን አገራት ያገሇሇ ስምምነት ሇዘሇዓሇሙ መፍትሄ 

እንዯማይሆናቸው አሁን ሳይገነዘቡት የቀሩ አይመስሌም፡፡” 

 

የሊይኛው የተፋሰሱ አገራት ፍትሀዊ የውኃ ዴሌዴሌ የሚሌ አዱስ መርህ 

በማዘጋጀት ወዯ ተግባር በመሸጋገራቸው ሱዲንና ግብፅን የሚጏዲ በማስመሰሌ 

ሇመንቀሳቀስ የሞከሩ አንዲንዴ የግብፅ የቀዴሞ መሪዎች፤ ግብፅና ሱዲን ሇ1959ኙ 

የሁሇትዮሽ ስምምነት ”የዓሇም አቀፍ ህግ” በማስመሰሌ የሊይኞቹን የተፋሰስ አገራት 

እንዱቀበለት ሇማስገዯዴ ሲጥሩ ታይተዋሌ፡፡ ይህ ውሌ ውኃ የሚያመነጩትን 

አገራት ሇማግሇሌ የተዯረገ በመሆኑ ዘሊቂነት እንዯማይኖረው የተገነዘቡት አሁን 

ኢትዮጵያ የህዲሴ ግዴብን ሇመገንባት ስትንቀሳቀስ እንዯሆነ ሰሞኑን የግብፅ 

መንግሥት ተወካዮች ካካሄደት ጉብኝት መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 

 

በእንግሉዝና ቅኝ ግዛቶቿ መካከሌ የተዯረገው የ1929 የውኃ ስምምነትም 

የታችኞቹን የግዛቷን የተፋሰስ አገራት ሱዲንና ግብፅን ሇመጥቀም ሆን ተብል 

የተዯረገ አዴልአዊ ስምምነት እንዯሆነ መዛግብት ያሳያለ፡፡ ይህ ስምምነት ቅኝ 

ግዛት ያሌነበረችውንም ኢትዮጵያንም ሇህጉ ተገዥ እንዴትሆን ሇማስገዯዴ 

ቢሞከርም፤ ኢትዮጵያ ስምምነቱ እውቅና እንዯላሇው በወቅቱ በተዯጋጋሚ 

አስታውቃሇች። የሊይኞቹ የተፋሰሱ አገራትም ነፃነታቸውን እንዲገኙ የኢትዮጵያን 

ፈሇግ በመከተሌ ስምምነቱን “ኢፍትሀዊ” ነው በማሇት እንዯማይቀበለት ገሇፁ፡፡ 
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ክፍሌ ሁሇት                 

 

አባይን በትብብር ማሌማት አሉያም ማጣት 

አጠቃሊይ የወንዙ ፍሰት ሌኬት ከ86 - 89 ቢሉዮን ኪዩቢክ ሜትር እንዯሆነና 

ከዚህም የውኃ መጠን ውስጥ አብዛኛው በአስዋን ግዴብ ናስር ሏይቅ ሊይ ባሇው 

ከፍተኛ የሙቀት መጠን ምክንያት በትነትና በስርገት እንዯሚባክን ጥናቶች 

ያሳያለ፡፡ የአስዋን ግዴብ የውኃ ብክነት መጠን በዓመት ከ12 - 14 ቢሉዮን 

ኪዊቢክ ሜትር እንዯሆነ እየታወቀ ሇዚህ ግዴ የላሊቸው የግብፅ መሪዎች ከሊይኞቹ 

የተፋሰስ አገራት ጋር በትብብር በመስራት መፍትሄ ከመፈሇግ ይሌቅ ብክነቱን 

በሊይኞቹ ሀገራት ጥቅም ሇማካካስ ሲሯሯጡ ይታዩ ነበር፡፡ ከብክነት ከዲነው 74 

ቢሉዮን ኪዩቢክ ሜትር ውኃ ውስጥ ግብፅ የአንበሣውን ዴርሻ 55 ነጥብ 5 ቢሉዮን 

ኪዩቢክ ሜትርና ሱዲን ዯግሞ 18 ነጥብ 5 ቢሉዮን ኪዩቢክ ሜትር ውኃ 

ሇመከፋፈሌ ስምምነት አዯረጉ፡፡ 

 

የውኃ ባሇሙያዎች አስዋ ግዴብ ሊይ የሚባክነውን የውኃ መጠን ሇመቀነስ በሊይኞቹ 

የተፋሰሱ አገራት በተሇይ ሸሇቆዋማ አቀማመጥ ያሇውን ዯጋማ የኢትዮጵያን ክፍሌ 

ሇግዴብ መሥሪያ ቦታ በአማራጭነት ሲያቀርቡ ነበር፡፡ የሱዲኑ ጀበሌ አኡሌያ 

ግዴብ እንዯ ግብፅ አስዋን አይሁን እንጂ በዓመት እስከ 2 ነጥብ 8 ቢሉዮን ኪዩቢክ 

ሜትር ውኃ ይባክንበታሌ፡፡ የኢትዮጵያው የህዲሴ ግዴብ ግንባታ የሚካሄዯው 

በተራራ በተከበበ ሸሇቆዋማ ሥፍራ በመሆኑ እጅግ ከፍተኛ መጠን ውኃ በአነስተኛ 

ቦታ የመያዝ ችልታ ያሇው በመሆኑ የውኃ ብክነት መቀነሻ ሁነኛ መፍትሄ እንዯሆነ 

ጥናቶች ያሳያለ፡፡ በተጨማሪም የህዲሴው ግዴብ የውኃ ብክነትን ከመታዯጉም 

በሊይ የታችኞቹን የተፋሰስ አገራት ከጏርፍ አዯጋና ከዯሇሌ ክምችት 

ይታዯጋቸዋሌ፡፡ 

 

የህዲሴው ግዴብ ነገሮች ጊዜያቸውን ጠብቀው እንዯሚሇወጡ ሇተፋሰሱ አገራት 

የሚያሳይ ማረጋገጫ ነው፡፡ የአባይ የጋራ ሌማት ስምምነት ማዕቀፍ ወዯ አባይ 

ኮሚሽን ሇመሸጋገር በዝግጅት ሊይ ነው፡፡ ኮሚሽኑ አገራት የጋራ ተጠቃሚነታቸውን 

የሚያረጋግጥና የተፋሰሱ አገራትን ኢኮኖሚያዊ ትስስር የሚፈጥር ይሆናሌ፡፡ 
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ዴንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በተመሇከተ ፒተር ቢኡሞንት የተባሇ የውኃ ባሇሙያ 

እ.ኤ.አ 2ዏዏዏ ባዘጋጀው የውኃ አጠቃቀም መመሪያ የወንዝ መነሻ አገራት  

ከሚያመነጩት የውኃ መጠን 50% የመጠቀም መብት ሉኖራቸው ይገባሌ ሲሌ 

ይከራከራሌ፡፡ በ2ዏኛው ክፍሇ ዘመን  መጀመሪያ ሊይ  የነበረው ስምምነት ግብፅ 

የወንዙን የውኃ መጠን 3ዏ ቢሉዮን ኪዩቢክ ሜትር ብቻ እንዴትጠቀም የሚፈቅዴ 

ነበር፡፡ በ1959ኙ ስምምነት ዯግሞ ይህንን ፍጆታዋን ወዯ 54 ነጥብ 5 ቢሉዮን 

ኪዩቢክ ሜትር በማሳዯግና ቀሪውን 18 ነጥብ 5 ቢሉዮን ኪዩቢክ ሜትር ሇሱዲን  

በማዯሌ በወንዙ ሊይ ሙለ የመወሰን ሥሌጣን ሇራሷ አዯረገች፡፡ 

 

ቢኡሞንት ባዘጋጀው ቀመር መሠረት የተፋሰሱ አገራት ዴርሻ ከወንዙ 84 ቢሉዮን 

ኪዩቢክ ሜትር ውኃ ውስጥ ኢትዮጵያ 35፤  ኤርትራ 0 ነጥብ 85፣ ሱዲን 12 ነጥብ 

38፣ ግብፅ 23 ነጥብ 37 እና ላልቹ የተፋሰሱ አገራት 16 ነጥብ 55 ቢሉዮን 

ኪዩቢክ ሜትር ውኃ እንዯሚዯርሳቸው ያብራራሌ፡፡ ይህ ቀመር ሉሰራ የሚችሇው 

ይሊሌ ቢኡሞንት በዯጋማው የኢትዮጵያ ክፍሌ ሸሇቆ ውስጥ ግዴብ መገንባት 

ሲቻሌና አሁን በአስዋን ግዴብ በዓመት የሚባክነውን 15 ቢሉየን ኪዩቢክ ሜትር 

ውኃ ከብክነት መከሊከሌ ሲቻሌ ብቻ ነው። 

 

ዚአግና ጓዯኞቹ እ.ኤ.አ 2ዏዏ2 የዴንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀምን በተመሇከተ 

ያዘጋጀው ምክረ ሃሳብ /ፕሮፖዛሌ/ ከቢኡሞንት የተሇየ መሌኩ ቅዴመ ሁኔታዎችን 

ያስቀምጣሌ። ሇምሣላ፣ የሕዝብ ብዛት ቀዲሚ መስፈርት መሆን መቻሌ አሇበት 

በማሇት ይከራከራሌ፡፡ 

 

ብዙ የውኃ ባሇሙያዎች እንዯሚለት በግብፅ እየታየ ያሇውን የውኃ ብክነት 

መቆጣጠር ቢቻሌ አሁን እየተጠቀመች ካሇችው በግማሽ ያህሌ ያነሰ የውኃ መጠን 

ሇፍጆታዋ በቂ እንዯሆነ ያስረዲለ፡፡  አሁን ያሇው እውነታ እንዯሚያሳየው ዯግሞ 

እንዱህ ያሇውን አማራጮች ወዯ ተግባር ከመቀየርና የሊይኞቹ ተፋሰስ አገራት 

የዯረሱበትን ስምምነት ከመጋራት የዘሇሇ አማራጭ ሉኖራት አይችሌም፡፡ ግብፅ 

ያሊትን ተፅዕኖ የመፍጠር አቅም ተጠቅማ የራስጌ አገራት ወንዙን ሇማሌማት 
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ከዓሇም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት እርዲታና ብዴር እንዱያገኙ ስታዯርግ የነበረው 

አካሄዴ ከእንግዱህ ብዙ ርቀት እንዯማያስኬዲት የተረዲችበት ጊዜ የመጣ 

ይመስሊሌ። 

 

እ.ኤ.አ ታህሣስ/ጥር 1995/96 ኢኮኖሚስቶች የመስኖ አጠቃቀም ማሻሻያን 

በተመሇከተ “ውኃ በመካከሇኛው ምሥራቅ እንዯ ዯም” በሚሌ ርዕስ የወጣው መረጃ 

እንዯሚያሳየው የውኃ እጥረት ያሇባቸው አካባቢዎች በከፍተኛ ዯረጃ ውኃ አባካኝ 

ሆነው የታዩበት ሁኔታ እንዲሇ አሳይቷሌ፡፡ ይህ ሁኔታ በዴርቅ የሚመቱና አነስተኛ 

የዝናብ መጠን ያሊቸው አካባቢዎች እንዯ ግብፅና ሰሜን ሱዲን የእርሻ አካባቢዎች 

ተዘውትሮ የሚታይ ክስተት እንዯሆነም ያስረዲለ፡፡ባሇሙያዎች “የውኃ እጥረት 

ያሇባቸውና መስኖ ተጠቃሚ አካባቢዎች  ቅዴሚያ ሉያጤኑት የሚገባቸው ነገር 

ቢኖር የውኃ ብክነትን የሚቀንሱበትን መንገዴ ማጥናት መቻሌ ነው። ውኃን 

በሣይንሳዊ መንገዴ ከመጠቀም በተጨማሪ ከፍተኛ የውኃ ፍጆታ ያሊቸውን 

አዝርዕቶች እንዯ ሸንኮራ አገዲ፣ ሩዝና ስንዳ የመሳሰለ ምርቶችን በመስኖ 

ሇማሌማት መሞከር አዋጪነት ሉኖራቸው እንዯማይችሌ ሉገነዘቡ ይገባሌ። 

እንዯዚህ ያለ ምርቶች ሉመረቱ የሚችለት ከፍተኛ የዝናብ መጠን ባሊቸው 

አካባቢዎች እንጂ በመስኖ ሉሆን አይችሌም፡፡” በማሇት ይመክራለ፡፡ 

                  

ክፍሌ ሶስት 

                  

የህዲሴው ግዴብ የአየር ሇውጥና የምግብ ዋስትና 

የሰሜን እና ዯቡብ ሱዲን ሇሁሇት የመከፈሌ ሁኔታ አይቀሬ እየሆነ በመጣበት 

በአሁኑ ወቅት የአባይ የውኃ ዴርሻም ምን ያህሌ መጠን እንዯሚዯርሳቸው ወዯፊት 

የሚታወቅ ቢሆንም ያሇው ነባራዊ እውነታ እንዯሚያመሊክተው ግን ሱዲን የነበራት 

“የዓረቡ ዓሇም የዲቦ ቅርጫት” የመሆን ህሌም እየተገታ ያሇበት ሁኔታ መከሰቱ 

መገመት ይቻሊሌ፡፡ 

 

ሰሜን ሱዲን ላሊ ግዴብ ሳያስፈሌጋት ከህዲሴው ግብዴ በቀጥታ በሚፈሰው የውኃ 

ግፊት ማሇትም ውኃ የመሳቢያ ፓምፕ ሳያስፈሌጋት የመስኖ ሥራን 
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እንዴታከናውን ስሇሚያግዝ የውኃ ብክነትን በከፍተኛ ዯረጃ ይቀንሳሌ፡፡ ይህ ዯግሞ 

ሰሜን ሱዲን ያሇምንም ወጪ የመስኖ ሥራ እንዴታካሂዴ ያዯርጋታሌ፡፡ 

በተጨማሪም የህዲሴው ግዴብ ሰሜን ሱዲንን በተመጣጣኝ ዋጋ የኤላክትሪክ 

አቅርቦት  እንዴታገኝ ስሇሚያዯርጋት አህጉር አቀፍ ፋይዲው የጎሊ ነው። 

 

ከጥቂት ዓመታት በፊት በአባይ ወንዝ ሊይ ጥናት ያካሄደ ወተርቡሪና ዊንግቶን 

የተባለ የውኃ ባሇሙያዎች በተባበሩት መንግሥታት የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዲይ 

የተፈጥሮ ሀብት ፎረም ሊይ ያቀረቡት ጥናታዊ ፅሁፍ ሱዲን በነጭና ጥቁር አባይ 

መካከሌ በትንሹ ስምንት ሚሉዮን ሄክታር ሉሇማ የሚችሌ ዴንግሌ መሬት 

ቢኖራትም አሁን እያሇማች ያሇችው 1ዏ% በታች እንዯሆነ ያስረዲለ።  

 

ይህንን ከፍተኛ ሀብት በጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ሱዲን ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቷን 

በማጥበቅ በኢትዮጵያ ውስጥ በተራራ በተከበበው  ሸሇቆዋማ አካባቢ ግዙፍ ግዴብ 

ሇመገንባት የሚያመች ቦታ አሇ። ይህ አካባቢ አንፃራዊ  ከፍታ ሊይ ስሇሆነ የውኃ 

ትነትን ሇመቀነስ ከማስቻለም በሊይ ሱዲን ሇምታሇማው የመስኖ ሥራ ያሇምንም 

ግፊት ውኃውን በራሱ ኃይሌ ሇማሌማት ያስችሊሌ፡፡ በተጨማሪም ሇካርቱምና 

አምቡዴስማን ከተሞችም የኤላክትሪክ ኃይሌ ምንጭ በመሆን ሉያገሇግሌ ይችሊሌ። 

ይህን አዋጪ ፕሮጀክት አገራቱ ከኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ቢገነቡ በአካባቢው 

ጠንካራ የኢኮኖሚ ግንኙነት መፍጠር ያስችሊቸዋሌ። ይሁንና ግብፅ የሱዲንና 

የኢትዮጵያ ግንኙነት ይጏዲኛሌ ብሊ ስሇምታስብ በበጏ እንዯማትመሇከተውና 

ፕሮጀክቱን  የሚያዯናቅፍ ሥራ ከመተግበር ወዯ ኋሊ እንዯማትሌ አብራርተዋሌ፡፡ 

 

በግብፅ ገጠራማ አካባቢ ከሚኖረው ህዝብ 4ዏ%  የሠራተኛውን ክፍሌ የተሰማራው 

በግብርናው ዘርፍ ሲሆን የተመሰረተውም ሙለ በሙለ በአባይ ወንዝ ሊይ ነው፡፡ 

ሇዘመናት አባይን በበሊይነት ስትቆጣጠረው የኖረችው ግብፅ  ወንዙን የብቻዋ 

አዴርጋ በመውሰዴ ገበሬዎቿን ሇመስኖ የሚሆን ውሀ  በነፃ በማቅረብ ስትዯጉም 

ኖራሇች፡፡ ይህ በነፃ የሚቀርብ ውሃ ዯግሞ ገበሬዎች ያሇአግባብ እንዱጠቀሙና 

ከፍተኛ  ብክነት እንዱጋሇጥ ሆኗሌ። የግብፅ መሌካ ምዴርዊ አቀማመጥ ክፍተኛ 

ሙቀት ያሇበት በረሃማ በመሆኑ ውሃውን ሇከፍተኛ ብክነት የሚዲርግ ከመሆኑም 
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በሊይ ገበሬዎች መንግስት ቁጥጥር ስሇማያዯርግ ውሃ ተጠቃሚ የሆኑ አዝርዕርቶችን 

ሇምሳላ ሩዝና ሸንኮራ አገዲ  ሲያሇሙ ቆይተዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የግብፅን የውሃ 

ፍሊጏት በከፍተኛ ዯረጃ እንዱጨምርና የራስጌ የተፋሰሱ አገራት ወንዙን 

እንዲይጠቀሙ የሚሌ መርህ እንዴትከተሌ አዯረጓታሌ።  

 

ባሇሙያዎች በዘመናችን እየተከሰተ ያሇው  የአየር ሇውጥ አገሮችን ሇከፍተኛ የውሃ 

እጥረት እየዲረጋቸው ስሇሆነ መስኖን  በአግባብና በጥንቃቄ መጠቀም እንዲሇባቸው 

ይመክራለ። ምክንያቱም በአሇማችን ከፍተኛ የሆነ የውሃ እጥረት በተከሰተበት 

ዘመን ውሃን ያሇአግባብ ሇመስኖ መጠቀም  ምንአሌባት ከሚሇማው ምርት በሊይ 

ውሃው ዋጋ ሉያወጣ የሚችሌበት ሁኔታ ይኖራሌ። የግብፅ መንግስት ሇመስኖ 

ተጠቃሚ ገበሬዎች  ውሃ በነፃ የሚያቀርብ በመሆኑ ውሃ ዋጋ ያሇውና የሚከፈሌበት 

መሆኑን ስሊሌተረደ የውሃ ቁጠባ ባህሌን አሊዲበሩም። እንዱህ ዓይነቱን ችግር 

ሉቀረፍ የሚችሇው አግባብ የሆነ የመስኖ ውሃ አጠቃቀም መመሪያ/ህግ/ ሲተገበርና  

ውሃ በገንዘብ የሚሸጥ መሆኑን ግብፃዊያን ሲረደ  ብቻ ነው የሚሌ ጠንካራ ነጥብ 

ያነሳለ፡፡ 

 

በኢንቴቤ ኡጋንዲ የሊይኞቹ የተፋሰሱ አገራት ያፀዯቁት የናይሌ ውሃ አጠቃቀም 

የጋራ የስምምነት ማዕቀፍ የሁለንም የተፋሰሱን አገራት ጥቅም ሉያስጠብቅ 

የሚችሌ ሰነዴ ነው፡፡ ቀሊሌ ቴክኖልጂን በመጠቀም የሚባክነውን ውሃ በማስወገዴ 

አሁን አባይ ሊይ ከሚታየው የመስኖ ሌማት በተሻሇ ሁለንም የተፋሰሱን አገራት 

ፍትሃዊ በሆነ መንገዴ ሉጠቅም የሚችሌ  ሌማት ማካሄዴ ይቻሊሌ፡፡ ፍትሀዊ የውሃ 

ክፍፍሌ ስምምነት  በሚተገበርበት ጊዜ ሁለም ዴርሻውን በአግባብ መጠቀም 

ስሇሚኖርበት  የውሃ ብክነትን መቀነስ ይቻሊሌ፡፡ ውሃ ዋጋ ሲኖረው ብክነትን 

በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳሌ፣ ይህ ዯግሞ ትርፍ ውሃ ማግኘት ስሇሚያስችሌ ላልች 

ውሃ አጠር አካባቢዎችም ውሃ እንዱያገኙና ተጨማሪ ሌማት ተጨማሪ ምርት 

ማግኘት ይቻሊሌ። 

 

ባሇሙያዎች እንዯሚለት የሊይኞቹ የተፋሰስ አገራት የሚዯርሳቸውን የውሃ ዴርሻ 

እሇቱን ጥቅም ሊይ የማዋሌ አቅም ሊይኖራቸው ይችሊሌ። እንዱህ ያሇውን ችግር 
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ሇመቅረፍ ይሊለ ባሇሙያውች ሇጊዜውም ቢሆን አገራት የውሃ ዴርሻቸውን 

የመጠቀም አቅም ባይኖራቸው አቅም መገንባት እስኪችለ  ዴረስ ላልች 

አማራጮችን የመጠቀም መብት እንዱኖራቸው የሚያስችሌ ህግ በሚያፀዴቁት 

ስምምነት  ውስጥ በግሌፅ ሉካተቱ ይገባሌ። ሇምሳላ  ዴርሻቸውን የመሸጥና አቅም 

የመገንቢያ ምንጭ ወይም የምግብ ፍሊጎታቸውን የሚያሟለበትን  መንገዴ 

ሉያመቻቹ ይችሊለ።  

 

አግባብ ባሌሆነና  ሇብክነት በተጋሇጠ ሁኔታ የመስኖ ውሃን ሇገበሬዎች በማቅረብ 

ጊዜያዊ የፖሇቲካ ትርፍ ሇማግኘት የሚዯረግ ሁኔታ ቀጣይነት ሉኖረው 

እንዯማይችሌ አሁን ካሇው የግብፅ ሁኔታ በግሌፅ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ ብክነትን 

በመቆጣጠር በአነስተኛ የውሃ መጠን ብዙ መሬትን ማሌማት እየተቻሇ የላልችን 

መብት በመንጠቅ እኔ እንዯፈሇግኩ ሌሁን ማሇት በያዝነው 21ኛ ክፍሇ ዘመን 

ሚዛን የሚዯፋ ነጥብ ሆኖ አሌተገኘም።  

 

ጥናቶች የተፋሰሱ አገራት የህዝብ ብዛት አሁን ካሇበት እ.ኤ.አ በ2ዏ25 በ4ዏ% 

እንዯሚጨምርና በቀጠናው  ከፍተኛ የሆነ የውሃ እጥረት  ሉከሰት እንዯሚችሌ 

ይተነብያለ፡፡ አነስተኛ የመስኖ ሌማት ከፍተኛ የውሃ ማባከኛ  ምንጭ በመሆናቸው 

በተሇይ ውሃ አጠር  አካባቢዎች እንዱህ ያሇ ግብርና እንዲያስፋፉ ባሇሙያዎች 

ይመክራለ።  የከባቢ የአየር ሇውጥ ላሊው የቀጠናው ከፍተኛ ተግዲሮት በመሆኑ 

በወንዙ አካባቢ የተፈጥሮ ጥበቃ ሉካሄዴ ይገባሌ። እነዚህን ችግሮች መቅረፍ 

የሚቻሇው ዯግሞ ውሃን በአግባቡ በመጠቀምና  አነስተኛ የመስኖ እርሻዎችን 

ከማሌማት በመቆጠብ፣ የኢንደስትሪው ዘርፍ በፍጥነት እንዱዲብር በማዴረግ 

በእርሻ ሊይ የነበረውን ጥገኝነት መቀንስ ሲቻሌ ነው። የኢንዯስትሪውን ዘርፍ 

ሇማስፋፋት ዋንኛው አስፈሊጊ ግብአት ዯግሞ የኃይሌ ምንጭን ማጎሌበት ሲሆን 

በዚህ ረገዴ ዯግሞ  ኢትዮጵያ ሇቀጠናው  አገራት ሉበቃ የሚችሌ  ከ45ሺ ሜጋ 

ዋት በሊይ (ከውሃ ኃይሌ) ብቻ የማመንጨት አቅም ያሊት በመሆኑ የትብብር 

ማእቀፍ በማዘጋጀት ሁለንም የተፋሰስ አገራት ተጠቃሚ የሚያዴረግ ፕሮጀክት 

ማዘጋጀት ይቻሊሌ፡፡  
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የህዲሴው ግዴብ ሇኢትዮጵያ የኃይሌ  ምንጭ ከመሆን አሌፎ ሇጏረቤት አገራትም 

ሉተርፍ የሚይችሌ አቅም ያሇው ነው፡፡ ኢትዮጵያ በወንዙ ሊይ  ላልች ግዴቦችን 

መስራት የሚያስችሊት አመቺ መሌካአ ምዴራዊአቀማመጥ የሊት በመሆኑ ተጨማሪ 

ግዴቦችን በቀጣይ ሇመስራት የያዘችው እቅዴ የሚተገበር ከሆነ ከሃይሌ አቅርቦት 

ብቻ ከፍተኛ ገቢ ከማግኘቷም በተጨማሪ ሇተፋሰሱ አገራት አስተማማኝ  የኃይሌ 

ምንጭ በመሆን በተፋሰሱ አገራት መካከሌ ኢኮኖሚያዊ ትስስር እንዱፈጠር 

ማዴረግ ትችሊሇች።  

 

በአጠቃሊይ የሇውጥ ንፋስ መንፈስ ጀምሯሌ፡፡ ከእንግዱህ የቀዴሞው ሇእኔ ብቻ 

አካሄዴ ተመሌሶ ይመጣሌ ማሇት ወዯማይቻሌበት ዯረጃ ተሸጋግሯሌ፡፡ የተፋሰሱ 

አገራት ፍትሀዊ የውሃ ሀብት ክፍፍሌ በማዴረግ ዘሊቂነት ያሇው ጠንካራ የኢኮኖሚ 

ትስስር የሚፈጥሩበት ሁኔታዎች ተመቻችቶሊቸዋሌ፡፡ ይህ አህጉራዊና አካባቢያዊ 

የኢኮኖሚ ትስስር መፍጠርን የአፍሪካ ህብረት/AU/፣ ኔፖዴ/NEPAD/ እና ኢጋዴ 

/IGAD ሲያሌሙት የነበረ እቅዴ መሆኑንም እዚህ ሊይ ማስታወሱ ተገቢ ነው፡፡ 

ጊዜው እየነጎዯ ነው አሁን የቆምንበትን ሌናስብና ሇተግባር መነሳት ይኖርብናሌ፡፡ 

 


