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“የምንጩን ባለቤት ውሃ ነፈጉት” 

እስከመቼ? 
 

 

ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ከታዯሇቻቸው እጅግ በርካታ ሀብቶቿ መካከሌ አንደ ውሀ ነው፡፡ 

በርካታ ሀይቆቻችን፣ ወንዞቻችን፣ ምንጮቻችን ወዘተ ሇዚህ እውነት ተጨባጭ 

ማስረጃዎቻችን ናቸው፡፡ ሇአብነት ያህሌም የዓባይ ወንዝን አንስቶ ብዙ መነጋገር 

ይቻሊሌ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ የምሥራቅ አፍሪካ የውሀ ማማነት ታሪክ ዘመናትን ያስቆጠረና እድሜ ጠገብ 

ከመሆኑም  በሊይ ከትውሌድ ወዯ ትውሌድ ሲተሊሇፍ የኖረ ስሇመሆኑ የዓባይ ወንዝ 

አንደና ትሌቁ ማረጋገጫ ነው፡፡  የዓባይ ጉዲይ ከኢትዮጵያም አሌፎ የሱዲንና የግብፅ 

የሕሌውናቸው መሠረት በመሆኑ አንድ እራሱን የቻሇ ታሊቅ አጀንዲ ነው፡፡ ስሇአባይ ያለ 

እውነታዎችን በርካታ ፀሀፍት ያረጋገጡት፣ አርቲስቶች ከበቂ በሊይ የዘመሩት፣ የዓሊማችን 

ፖሇቲከኞች በስፋት የተነጋገሩበት፣ ባጠቃሊይ ዓሇም ያወቀው፣ ፀሀይ የሞቀው፣ 

ተፈጥሮአዊና ታሪካዊ እውነታዎችን በጉያው የያዘ በመሆኑ በሀገራችንም (በቁጭት) ብዙ 

ተፅፎሇታሌ፤ ተገጥሞሇታሌ፤ ተዘፍኖሇታሌ፣ ተዘምሮሇታሌ፡፡ ይህ ብቻም አይዯሇም፤ 

ሇዘመናት አወያይቷሌ፤ አነጋግሯሌ፤ አመራምሯሌ፡፡ አሁንም እንዯዚሁ፡፡ 

 

አባይ ከወንዝነቱ ባሻገር በከፍተኛ የውሀ መጠኑ፣ ማራኪ ፏፏቴዎቹ፣ አስገራሚ 

መሌክዓምድራዊ አቀማመጡ፣ ሇዓሇም ሥሌጣኔ ባበረከተውና እያበረከተ ባሇው አስተዋፅኦ፣ 

አገርን ከሀገር ህዝቦችን ከህዝቦች ጋር ያስተሳሰረ የታሪክና የተፈጥሮ ሠንሠሇት ነው፡፡  

 



 2 

 

በተሇይም በተፋሰሱ ግርጌ ሇሚገኙ የአፍሪካ ሀገራትና ሕዝቦቻቸው የህሌውና፣ በተፋሰሱ 

ራስጌ ሇሚገኙ አገሮችም የሌማትና የተጠቃሚነት ጉዲይ መሆኑ ከላልች ወንዞች ሁለ 

ዓባይን ሌዩና ፈርጀ ብዙ ያዯርገዋሌ፤ ይህም የዓሇምን ትኩረት የመሳብ ኃይለን በእጅጉ  

ከፍ አድርጐታሌ፡፡ 

 

ትሩፋቱን የህሌውናቸው እና የሌማታቸው መሠረት ያዯረጉት እነዚህ አገራት ከላሊው 

በተሇየ መሌኩ በዚሁ በዓባይ ወንዝ ሊይ ያሊቸው ትኩረት ከፍተኛ በመሆኑ ከዓይናቸው 

ብላን የበሇጠ ይሳሱሇት ዘንድ እራሱ ዓባይ ግድ ብሎቸዋሌ፡፡ ዓባይ ማሇትም ናይሌ 

ተብል የሚጠራው ወንዝ (ወንዛችን ማሇቱ ይመረጣሌ) ከማህበራዊ፣ ኢኯኖሚያዊና 

ተፈጥሮአዊ ፋይዲው በዘሇሇ መሌኩ ድንበር ዘሇሌ ባህሪው ጠንካራ ፖሇቲካዊ ይዘት 

እንዱኖረው አስገድዷሌ፡፡ በመሆኑም የዓባይ ጉዲይ (ስምምነት) እነዚህ በተፋሰሱ ራስጌና 

ግርጌ አካባቢ ሇሚገኙ ሀገራት ፖሇቲካዊ ይዘቱ በማመዘኑና እነሱን ከተጠቃሚነት ያገሇሇ 

በመሆኑ የተነሳ በ1991 ዓ.ም ‹‹ናይሌ ቤዚን ኢኒሼቲቭ›› የተሰኘ ተቋም ሇመመስረት 

ተገዯደ፡፡ እነዚህ ሀገራት ሇጋራ ተጠቃሚነት መሠረት ሇመጣሌ አስፈሊጊውን ሁለ 

ሲያዯርጉ መቆየታቸውን ባሇፉት አሥርት ዓመታት ውስጥ በቅርብ የተመሇከትነው 

አበረታችና ወቅታዊ እንቅስቃሴ ነው፡፡ 

 

ኢንሸትቩ ሇምን አስፈሇገ?  
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ሇኢኒሼቲቪ እውን መሆን ከሊይ የጠቀስናቸው የተፋሰሱ አካባቢዎች ሀገራትን በጋራ 

ፍቃዯኝነት ሊይ የተመሠረተ የጋራ ስምምነትን ጠይቋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ በግንባር 

ቀዯምትነት የውሃው ዋነኛ መገኛ የሆነችውን ኢትዮጵያንም አካትቷሌ፡፡  

 

የናይሌ ቤዚን ኢኒሼቲቭን ሇመመሥረት ዋናውና መሠረታዊው ምክንያት በተዯጋጋሚ 

ያጋጠመው የዝናብ ወቅት መዛባትና የሥርጭቱም አሌፎ አሌፎ መቀነስ በአካባቢው 

በግብርናው ዘርፍ በተሰማሩ ወገኖች ሊይ ያሳዯረው ከፍተኛ ተፅዕኖ ነው፡፡ በመሆኑም 

ሇችግሩ መፍትሔ የሚሰጥ፣ ሇምክክርና ሇጋራ ሌማት ዕቅድ የሚያወጣ አንድ የጋራ ተቋም 

በማስፈሇጉ የየሀገራቱ የውሀ ሀብት ሚኒስትሮች ተሳባስበው ይህን ተቋም እውን አዯረጉ፡፡ 

የተቋሙ ዋነኛ መርህም ሇጋራ ራዕይ ስኬት የዓባይን ውሀ ፍትሀዊ በሆነ መንገድ ሇጋራ 

ሌማት በማዋሌ የየሀገራቱን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኑሮ በተሻሇና በፅኑ መሠረት ሊይ 

በመመሥረት በተፋሰሱ ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ ህዝቦች አስተማማኝና ቀጣይነት ያሇው ኑሮ 

እንዱኖሩ ማስቻሌ ነው፡፡ በቃ!! የኢኒሼቲቩ አጠቃሊይ ዓሊማና መርህ፣ ሰምና ወርቁ 

ይኸውና ይኸው ነው፡፡ ፈረንጆች “Win- Win!!” የሚለት የጋራ ተጠቃሚነት መርህ፡፡  

 

ነገር ግን ይህ የተፋሰሱ አካባቢ አገራትን የጋራ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መርህ፣ ይህ 

የየሀገራቱን የጋራ ህሌውና የሚያበስር መርህ፣ ይህ የህዝቦችን በጋራ ራዕይ ሊይ 

የተመሠረተ አንድነትን እና ትብብርን የሚያጠናክር መርህ የሁለንም አገራት የጋራ 

ይሁንታ ሳያገኝ ቀርቶ እነሆ ሊሇፉት አሥርት ዓመታት ሳይፀድቅ ቆይቷሌ፡፡ ይህ ብቻም 

አይዯሇም፤ ሰነደ በተቻሇ ፍጥነት ፀድቆ ወዯተግባር ሉቀየር ሲገባው በአንዲንድ  ሀገራት 

የተሳሳተ አመሇካከትና አቋም የተነሳ አሁንም አወዛጋቢነቱ ቀጥሎሌ፡፡ ሇዚህ 
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አወዛጋቢነቱም፣ አሁን ባሇው ተጨባጭ እውነታ፣ ግብፅና ሱዲን የግምባር ቀዯምነቱን 

ሥፍራ ያሇተቀናቃኝ ይዘዋሌ፡፡ 

 

ይሁንና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተውንና የውሀውን አጠቃቀም ፍትሀዊነት 

የሚያረጋግጠውን መርህ/ሰነድ የተፋሰሱ አምስት ሀገሮች (ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዲ፣ 

ሩዋንዲና ታንዛንያ) ሇጋራ ሌማት ይውሌ ዘንድ በፊርማቸው በማረጋገጥ ህብረትን 

ፈጥረዋሌ፡፡ እነዚህ አገራት ቀዯም ሲሌ በቅኝ ገዢዎች ኢፍትሀዊ በሆነ መንገድ 

የተነጠቁትን መብቶቻቸውን የሚያስመሌሱበት አንደ መንገድ ከመሆኑም በሊይ፤ በቅኝ 

ገዢዎች የተሸረበውን ሴራና ኢፍትሃዊ ውሌ በማስቀረት የናይሌ ወንዝ ፍትሃዊ 

ተጠቃሚነታቸውን በፊርማቸው በአዯባባይ አረጋግጠዋሌ ፡፡ 

 

ይህ ሆኖ ሳሇ ሱዲንና ግብፅ ሇምን ከዚህ ውሌ አፈገፈገና ወይም ውለን ሊመፈረም 

አሳማኝና ተጨባጭ ምክንያታቸው ምንድን ነው?  ይህ ነው የወቅቱ አጠያያቂ 

ምናሌባትም እንቆቅሌሹ ጥያቄ፡፡ 

 

ባጭሩ ጉዲዩን ሇማስታወስ ይረዲን ዘንድ ታሪክን በማጣቀስ እንዯሚከተሇው 

እንመሌከተው፡፡ 

 

እንዯሚታወቀው የ1959 ዓ.ም ስምምነት ከሊይ የተገሇፁትን የናይሌ ተፋሰስ አገሮችን 

ተጠቃሚነት ያሊረጋገጠ/ያገሇሇ፣ እነዚህ ሀገራት ምንም ዓይነት ድርሻ ከክፍፍለ 

እንዯላሊቸው (እንዲይኖራቸውም) ታስቦ የተቀረፀ፣ በአንፃሩ የግብፅንና የሱዲንን ሁሇንተናዊ 

ጥቅም ሇማስጠበቅ በተሇይም በእንግሉዝ ጋሻ ጃግሬነት የተዘጋጀ ‹‹ስምምነት›› ነበር፡፡ 
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ይህም ከዓባይ የውሃ መጠን የአንበሳውን ድርሻ (85%) የያዘችውን ኢትዮጵያን በአንድ 

ሉትር የውሀ ተጠቃሚነት ዯረጃ ሊይ እንኳን ያሊሰፈረና ከባሇድርሻነትና ከተጠቃሚነት 

ሙለ በሙለ ያገሇሇ አስገራሚ የ ”ስምምነት” ሰነድ ነው፡፡  

 

ይህ ሰነድ ነው እንግዱህ ዛሬ ግብፅና ሱዲንን በዓባይ ውሀ አጠቃቀም ሊይ ራሳቸውን ብቻ 

ወሳኝ እንዯሆኑ አድርገው እንዱቆጥሩ ያዯረጋቸው፡፡  

 

በ1959ኙ ስምምነት የተሇየ አቋም ያሊቸው አገሮች አንድ የጋራ ራዕይ ነድፈው በጋራ 

ሇማከናወን እያሳዩት ያሇው ተነሳሽነት፣ ያወጧቸው ዕቅዶች፣ ዕቅዶቻቸውን ሇማከናወን 

ያስችሊቸው ዘንድ እያዯረጉት ያሇው ቅዯመ ዝግጅት ወዘተ ግብፅንና ሱዲንን ያስዯሰተ 

አይመስሌም፡፡ በዚህም ምክንያት ይመስሊሌ የተበዯለ ሀገራትን ድምፅ ሇመስማት 

የተሳናቸው ወይም ሇመስማት ያሌፈሇጉት፡፡  

 

ቀዯም ሲሌ እንዯጠቀስነው ኢትዮጵያ፣ ተወዯዯም ተጠሊም፣ ተፈጥሮ ያጐናፀፈቻትን 

የአንበሳውን ድርሻ የያዘች የውሃው ዋና መገኛና ምንጭ ሀገር ነች፡፡ ከውሃው ፍትሃዊ 

አጠቃቀም አኳያም በአሁኑ ሰዓት በኤላክትሪክ ኃይሌ፣ በመስኖ ሌማትና በተፋሰሱ አካባቢ 

የሕዝቦቿን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መሌኩ  ያጭርና የረዥም ጊዜ ዕቅዶችን አዘጋጅታ 

በመተግበር ሊይ ትገኛሇች፡፡ ኢትዮጵያ ቀዯም ሲሌ የነበረውንና ሌማዲዊ አስተሳሰቦችን 

መሠረት ያዯረገውን፣ በ21ኛው ክፍሇዘመን መነፅር ሲታይና በአሁኑ የፍትሀዊነት ሚዛን 

ሲመዘን እጅግ ጊዜው ያሇፈበትን የስምምነት ሰነድ ተቀብሊ ሇመቀጠሌ ትቸገራሇች፤ 

አግባብነትም አይኖረውም፡፡ ይህም ነው ኢትዮጵያን በናይሌ ቤዚን ኢኒሼቲቭ ሂዯት 

ውስጥ ፍትሀዊ የውኃ አጠቃቀም ይኖር ዘንድ ቁሌፍ ሚና እንድትጫወት ያዯረጋት፡፡ 
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የናይሌን ወንዝ የውሀ አጠቃቀም የሚዯነግገውን  የ1959 ሰነድ እንኳን አሁን ሊይ ሆኖ  

ያኔም ቢሆን በቅንሌቦን ሇተመሇከተው በየትኛውም መመዘኛ የትክክሇኛነት መሠረት 

ቀርቶ መሌክም የሇውም፡፡ ባጭሩ ‹‹እናንተ እሇቁ እኛ እንጥገብ ወይም እንኑር›› ነው 

መሌዕክቱ፡፡ ይህ ዯግሞ በአሁኒቱ ኢትዮጵያ ባጠቃሊይም በተፋሰሱ አገሮች ፍፁም  

ተቀባይነት ሉኖረው አይችሌም፡፡ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያሊትን የሰውና የተፈጥሮ ሀብት 

በመጠቀም ከድህነት መሊቀቅና በሚቀጥለት ቅርብ ዓመታትም መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው 

አገሮች ተርታ ሇመሰሇፍ የሚያስችሊትን የሌማት ስትራቴጄ አውጥታ ወዯ ተግባር የገባችና 

በመሌማት ሊይ ያሇች ሀገር በመሆኗ ነው፡፡ ይኸው ነው ጉዲዩ፡፡  በአጭሩ የ1959ኙ ውሳኔ 

ፍትሃዊነት የጐዯሇው ነበር ብል መዯምዯም ቀሊሌ ይሆናሌ፡፡ 

 

ቅድም Win-Win ያሌነውን እንድገመው፡፡ በዓባይ የውኃ አጠቃቀም ሊይ የኢትዮጵያ አቋም 

አንድ ነው፡፡ የዓባይን ውሀ ‹‹በጋራ ራዕይ ሊይ ተመሥርቶ ሇጋራ ጥቅም ማዋሌ›› የሚሌ፡፡ 

ይህ የማያሻማ፣ ሀቅ እና ግሌፅ አቋም በተቃራኒው የተሰሇፉ ወገኖችን አይታያቸውም፡፡ 

ይህ ሀቅ፣ ይህን መሠረት ያሇው እውነት፣ ይህን የህዝቦች ድምፅ ሇምን ሉገነዘቡት፣ 

ሉቀበለት እንዲሌቻለ ሇጊዜው ግሌፅ አይዯሇም፡፡ እነሱ የያዙት አቋም ‹‹ሁሊችንም›› 

የሚሌ ሳይሆን ‹‹እኛ ብቻ ጠቃሚዎች እንሁን›› የሚሌ ግትርና ፍትሃዊነት የጐዯሇው 

አቋም ከመሆን አይዘሌም ወዯፊት (ምናሌባትም በቅርቡ) ጊዜ የሚፈታው ቋጠሮ ይሆናሌ፡፡  

 

ይህን በወቅቱ ከነበረው የኢ-ፍትሀዊ የውሃ ድርሻ ክፍፍሌ አንፃር በመመሌከት ምን ያህሌ 

ኢፍትሃዊነት እንዯሚንፀባረቅበት ባጭሩ የሚቀጥሇው ታሪክ እንመሌከት፡፡ 
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ሱዲን የ1929ኙ የውሀ ክፍፍሌ ስምምነት እንዯገና እንዱታይ ጠይቃ ከብዙ ድርድር በኋሊ  

( እዚህ ጋ ግብፅን ሌብ ይሎሌ)  በ1959ዓ.ም አዱስ የውሀ ክፍፍሌ ስምምነት ተዯረገ፡፡ 

ሇሱዲን አራት ቢሉዮን ሜትር ኩብ ሇግብፅ ዯግሞ 48 ቢሉዮን ሜትር ኩብ ውሀ 

እንዱዯርሳቸው የተዯረሰበት የ1929 ስምምነት በ1959 እንዯና ተሸሽል ቀርቧሌ፡፡ 

የ“ተሻሻሇው”ም ስምምነት ሇሱዲን 18 ነጥብ አምስት ቢሉዮን ሜትር ኩብ፣ ሇግብፅ ዯግሞ 

55 ነጥብ አምስት ቢሉዮን ሜትር ኩብ ድርሻን ሰጠ፡፡ ወዯፊትም እንዯ ዝናቡና በአስዋን 

ግድብ እንዯሚጠራቀመው የውሀ መጠን የግብፅ ድርሻ  በአማካኝ  84 ቢሉዮን ሜትር 

ኩብ ድረስ ሉስተካከሌ እንዯሚችሌ ተዯርጐ ተወሰነ፡፡ ሇኢትዮጵያስ? ምንም፡፡ ሇምን? 

እንድገመው - ሇምን?? ሇሶስተኛ ጊዜም እንድገመው - ሇምን? ላሊም ጥያቄ እናስከትሌ- 

እስከመቼ?  

 

ባጠቃሊይ በዚህ አጭር ፅሁፍ ያቀረብኩትን በሚከተለት ሃሳቦች አጠቃሌሊሇሁ፡፡ የዓባይ 

ውሀ ሇጋራ ጥቅም መዋሌ ይገባዋሌ፡፡ ኢትዮጵያም የባሇቤትነቷን ያህሌ ባይሆንም እንኳን 

እኩሌ ተጠቃሚነቷን የሚከሇክሊት ምንም ዓይነት ኃይሌ ሉኖር አይገባም፡፡ ላልች 

እየጠገቡ ኢትዮጵያውያን የሚራቡበትና በዓሇም ሊይ በድህነት መሥመር መሇኪያነት 

የሚፈረጁበት ዘመን ጊዜው ካሇፈ ሰነባብቷሌ፡፡ ነገሩ ሁለ እስከዛሬ ድረስ ‹‹የምንጩን 

ባሇቤት  ውሃ ነፈጉት›› ሆኖ ቆይቷሌ፤ ‹‹የዓባይን ሌጅ ውኃ ጠማው›› እንዱለ በመሆኑም 

ሁሇቱም ማሇትም መከሌከለም ሆነ መጠማቱ እዚሁ ሊይ ሉቆም ሁኔታዎች ግድ ይሊለ፡፡ 

ባሇንበት ክፍሇ ዘመን አተያይ “ሇኔ ብቻ” የሚሇው ፍሌስፍና አያስኬድም፡፡ በመሆኑም  

የኢትዮጵያ መንግሥትና ህዝብ እንዱሁም የተፋሰሱ ሀገራት በያዙት የፍትሀዊነት ጥያቄና 

አቋም ተጠናክረው ሉቀጥለ ይገባሌ፡፡ ጊዜው አሁን ነው!!! 

 


