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ኢትዮጵያ  ግብፅና ሱዳን በጋራ ከመስመጥ ይልቅ በጋራ ለመዋኘት ተስማምተዋል፡፡ ሶስቱ ሀገራት አባይን 

በተመለከተ ያደረጉት ስምምነት ታሪካዊ ሊባል የሚችል ነው፡፡ ስምምነቱ አባይን በተመለከተ የቅኝ ገዢ 

ውሎችን የዜሮ ድምር ውጤት የቀየረ ዓለም አቀፍ መርሆዎችን ያካተተ እና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብም 

በአዎንታዊ መልኩ የተቀበለው መሆኑ ታሪካዊ ያስብለዋል፡፡ 

በስምምነቱ መሠረት ሶስቱ ሀገራት አባይን በተመለከተ በጋራ ለመጠቀም ወስነዋል፡፡ ለብዙ ዘመናት ግብፅ 

እንኳን በጋራ ለመጠቀም አባይን በተመለከተ ለመነጋገር ፈቃደኛ አልነበረችም፡፡ አንዲትም ጠብታ ውሃ 

እንዳይነካብኝ በሚል እ.ኤ.አ የ1891፣ የ1902፣ የ1929 እና የ1959 የቅኝ ገዢ ውሎችን በመጥቀስ ታሪካዊ መብት 

አለኝ ስትል ቆይታለች፡፡ የአሁኑ ስምምነት ግን እ.ኤ.አ የ1929 እና የ1959 ስምምነቶች የሚሽር ነው፡፡ 

ከእንግዲህ እነዚህ ስምምነቶች ባዶና ተቀባይነት የሌላቸው/null and void / ናቸው፡፡ ስምምነቱ የግብፅ አቋም 

መሠረታዊ ለውጥ መኖሩን ያረጋግጣል፡፡ ይህ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን እና የዲፕሎማሲ ጥረታችን 

ውጤት ነው፡፡ በፖሊሲው ላይ እንደተቀመጠው በአባይ ወንዝ ላይ የኢትዮጽያ እና የግብፅ ጥቅም መጣጣም 

እንደሚችሉ ተቀምጧል፡፡ በስምምነቱ ደግሞ የፖሊሲው ትክክለኛነት በተግባር ተረጋግጧል፡፡  

ሰጥቶ በመቀበል መርህ ላይ የተመሠረተው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ፍሬ እያስገኘ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ግብፅ 

ያደረገችው ስምምነት አንዱ ማሳያ ነው፡፡  

ሶስቱ ሀገራት የተስማሙባቸው መርሆዎች አለም አቀፍ  የውሃ አጠቃቀሞችን መርሆዎችን የተከተሉ መሆኑ 
ሌላው የስምምነቱ መለያ ነው፡፡ ከስምምነቱ መርሆዎች መካከል ፍትሃዊና ተገቢ የሆነ አጠቃቀም እና ጉልህ 
ጉዳት ያለማድረስ የሚል ይገኝበታል፡፡ ውሃውን በፍትሃዊነት ለመጠቀም . ሀ. መልክዓ ምድር፣ የውሃ መልክዓ ምድር 

በውሃው ላይ ተመስርተው የሚኖሩትን፣ የዓየር ንብረት፣ ስነ ምህዳሩን እና ሁሉንም ተያያዥ የተፈጥሮ ነገሮች 

ለ. የአባይ ተፋሰስ አገራትን ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎትን 

ሐ. በአባይ ተፋሰስ አገራት በወንዙ ላይ ሀይወታቸው የተመሰረተ ነዋሪዎች 

መ. በአንዱ የወንዙ ተፋሰስ አገር የወንዙን ውሃ መጠቀም በሌላው የተፋሰሱ አገር ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ  

ሰ. በወቅቱ እና በቀጣይ ሊኖር የሚችል የውሃ ተጠቃሚነት  

ረ. የውሃ ምንጮችን መጠበቅ፣ ከጉዳት መከላከልና ማልማት እና ይህም የሚጠይቀው ወጪ 
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ሸ. ታቅዶ በሚውል ወይም ለተመረጠ የውሃ ፍጆታ ያለው ተነፃፃሪ አማራጭ እስከየትነት  

ቀ. ለናይል ወንዝ ስርዓት የተፋሰሱ አገራት ድርሻ መጠን 

በ. በእያንዳንዱ የናይል ተፋሰስ አገር የናይል ተፋሰስ ሽፋን የሚኖረው ደርሻ 

 

 በእያንዳንዱ የናይል ተፋሰስ ሀገራት ድርሻ የሚሉት ናቸው፡፡ እነዚህ መመዘኛዎች ደግሞ የተ.መ.ድ. 

እ.ኤ.አ. ሜይ 21/1997 ለመጓጓዣነት የሚያገልግሉት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም በተመለከተ 

ያወጣው ኮንቬሽን ጋር ቃል በቃል ተመሣሣይ ናቸው፡፡ ስለዚህ ሁለቱ ሀገራት አለም አቀፍ የውሃ 

አጠቃቀም መርሆዎችን መሠረት አድርገው መግባባታቸው ስምምነቱን ታሪካዊ ያደርገዋል፡፡ 

በሶስተኛ ደረጃ ስምምነቱን ታሪካዊ የሚያደርገው አለም አቀፍ ማህበረሰብ ከሽብርተኛው ከሙስሊም 

ወንድማማቾች እና ከሀገራችን ጥቂት ፅንፈኛ የሻዕቢያ ተላላኪዎች እና መርዶ ነጋሪዎች በስተቀር ተቀባይነት 

ማግኘቱ ነው፡፡ግድቡ እና ስምምነቱ የኢትዮጵያን ገፅታ ከአድዋ ድል ቀጥሎ በአዎንታዊ ሁኔታ ገፅታዋን እየገነባ 

ነው፡፡ ከእንግሊዝ ማዲያዎች መካከል ቢቢሲ፣ ዘጋርዲያን፣ ቴሌግራፍ ከአሜሪካ ደግሞ ታዋቂዎቹ ዋሽንግተን 

ፖስት፣ ዘኒዎርክ ታይምስ እና ዎል ስትሬት ጆርናል፣ ከመካከለኛው ምስራቅ ደግሞ አልጀዚራ፣ በinside story 

24፡40 ደቂቃዎች ዶክመንተሪ ፊልም በመሥራት ዘገባቸውን እና አስተያየታቸውን አስፍረዋል፡፡ ሁሉም 

በሚባል መልኩ ስምምነቱን በአዎንታዊ መዘገባቸው የተለየ ያደርገዋል፡፡ 

የአሜሪካ መንግሥት ቃል አቀባይ በሰጡት የፕሬስ መግለጫ “በሚመለከታቸው ሀገራት መካከል የትብብር 

መንፈስ እንዲዳብርና የአባይ ወንዝ ለሁሉም ሀገራት በዘላቂነት የሚጠቀም” እንዲሆን አሜሪካ ድጋፏን 

ትሰጣለች ብለዋል፡፡ 

“የአልጄሪያው ፕሬዘዳንት አብዲልአዚዝ ቡታፍሊካ ስምምነቱ ለአዲስ ትብብር በር የከፈቱ ለመልካም ጉርብትና 

በር ከፋች እንዲሁም የቀጠናው እና የአፍሪካ ሀገራትን ለተጨማሪ ውህደት እና ብልፅግና በር ከፋች”  በማለት 

ሲገልፁት ለጠ/ሚ/ር ኃይለማርያም ደሳለኝ እንኳን ደስ አለዎት የሚል መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡ በአጠቃላይ 

የዓለም ማህበረሰብ እና አለም አቀፍ ሚዲያዎች ስምምነቱን በአንድ ድምፅ ማወደሳቸው ስምምነቱን ታሪካዊ 

ያደርገዋል፡፡ 


