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የሶስትዮሽ ስምምነታችን ማጠየቂያ ጀብደኝነትና የአሉባልታ  ፖለቲካ ሳይሆን  በሰጥቶ 

መቀበል  መርሆ ብቻ ነው!! (፪) 

ዮናስ 04-08-15 

የኢትዮጵያ መንግስት በህዳሴው ግድብ ግንባታ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የተለያየና ያልተገባ ወቀሳ ቢደርስበትም ጉዳዩን ከልማት 

ፍላጎታችንና ከድህነት ለመውጣት ከምናደርገው ጥረት ጋር በማያያዝ በሰከነና ሃላፊነት በተሞላው መንገድ ለተፋሰሱ ሃገራትም ሆነ ለዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ሲያስረዳ የቆየ መሆኑ ይታወቃል። የግብፅ የተለመደና የ“ዜሮ ሰም” ጌም አስተሳሰብ ካለፉት የግብፅ 

መንግስታት ያልተለወጠና ይልቁንም ወዳጅ ከሆነው የግብጽ ህዝብ ጋር ለማጋጨት በሚያስችል መልኩ የተቃኘ መሆኑን  የለወጠ ሰሞንኛ 

ስምምነት አንዳንድ ምሁሮች እና ሚዲያዎች  አሁንም ለመቀልበስ እና ፖለቲካውን የበለጠ ለማጋጋል እየተጠቀሙበት መገኘታቸውን 

በክፍል አንድ ትርክታችን በሚገባ አጢነናል። 

እንደሚታወቀው ግብጽ በእስከ ዛሬ የአባይ ውሃ ጉዞዋ አባይን የእግዜር ስጦታና ታሪካዊ መብቷ እንደሆነ በመግለጽ ብትከራክርም 

የተፋሰሱ ሃገራት በእድገት ጎዳና ላይ መሆናቸውና ቁጥሩ እየጨመረ የመጣውን ህዝባቸውን ከድህነት የማውጣትና ህዝባቸውን የመመገብ 

ሃላፊነታቸውን ለመወጣት ታሪካዊ መብቴ ከምትለው ግብጽ በላይ ተፈጥሯዊና ህጋዊ መብታቸውን ለመጠቀም በሚሞክሩበት ሂደት ስለ 

ፍትሃዊና የጋራ ልማትና ጥቅም መምጣታቸው ተገቢና የማያጠራጥር ነው  ።   

በዚሁም ላይ ከድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጋር የተገናኙ ጉዳዮች እንዴት መፈታት እንዳለባቸው በግልጽ የሚያመለክተው አለም አቀፉ ህግ 

ሁሉም የተፋሰሱ አገራት ከውሃው የመጠቀም መብታቸውን በእኩልነትና በተገቢው መንገድ ማከናወን አለባቸው የሚለው የስምምነቱ 

ዋነኛ መርሆ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። ይህን ጉዳይ የህግ ባለሙያዎች ሲያፍታቱት |ታሪካዊ መብት´ ወይም ሌላ ውጫዊ ምክነያት 

ከግምት ውስጥ አይገባም ማለት ነው።  ይህና የሁሉንም የተፋሰስ አገራት ከውሃው የመጠቀም መብት የተመለከተው መርህ በአገሮች 

ተቀባይነት የተቸረውና የዳበረ ህግ መሆኑንም የሚያወሱት የህግ ጠበብቶች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍርድ ቤትም ተቀብሎ ስራ 

ላይ ያዋለው መርህ መሆኑን በማከልም የግብፅ መለወጥን የሚኮንኑና በኢትዮጲያም በኩል የሰጥቶ መቀበል መርሁን የሚያጣጥሉቱ 

የከሰሩት ብቻ መሆን አለባቸው። 

 

ታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫና የውሃውን ፍሰት የማይቀንስ ስለመሆኑ በኢትዮጰያ መንግስት በኩል 

በተደጋጋሚ መገለፁን፤ በአናቱም የግድቡ ግንባታ የውሃውን ፍሰት የማይቀንስ ብቻ ሳይሆን ግብጽንና ሱዳንን ከሚዋዥቅ የፍሰት መጠንና 

በደለል የመጠቃት ችግር የሚገላግል እንደሆነ ግብጽን ያካተተውና የአለም አቀፉ የውሃ ኤክስፐርቶች ቡድን ማረጋገጡን ከግምት ውስጥ 

ከተን  ስምምነቱን ተከትሎ የወጡና    በክፍል አንድ  የተመለከቱ ዘገባዎች  ፍላጎት ግልጽ ያደርግልናል።በጋራ ጉዳይ ላይ ስምምነት 

መፈራረምና አብሮ ለመስራት መታተር የተለመደና አዋጭ መሆኑም ሊሰመርበት የሚገባ እና አለም አቀፍ ተሞክሮ የሚያረጋግጠው ነው። 

በአለማችን ከ300 በላይ የሚሆኑ ወንዞች ድንበር ተሻጋሪ ሲሆኑ በህንድና በባንግላዴሽ መካከል ብቻ 54 ወንዞች ድንበር 

ተሻግረው ይፈሳሉ፡፡ በ1978 በአለማችን 214 ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች እንደነበሩ የሚጠቁሙ መረጃዎች በ2002 ፤263 

መድረሳቸውን ያመለክታሉ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ 145 ሃገራት ድንበራቸውን የከለሉት በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ነው፡፡ ላለፉት 
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50 ዓመታት 1831 ያህል ስምምነቶችና ግጭቶች በእነዚህ ወንዞች ዙሪያ መከሰታቸውና ከ200 በላይ የትብብር ስምምነቶች 

መፈረማቸውም በታሪክ መዝገብ ላይ የሰፈረ የዓለማችን እውነት ነው፡፡    

ዋናው ጉዳይና ከአባይ ጋር የሚያያዝልኝ ዓለማዊ እውነት ግን ይህ ብቻ አይደለም፡፡ ዋናው ነጥብ የአለማችን 40 ከመቶ 

የሚሆን ህዝብ ህይወቱን ከድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጋር በማቆራኘቱና ከላይ በተጠቀሱት እውነታዎች ሳቢያ እነዚህ ወንዞች 

የዘወትር አጀንዳ እንደሆኑ የመቆየታቸው እውነታ ነው፡፡ ምክንያቶቻቸውን በማህበራዊና በፖለቲካዊ አጀንዳዎች ሥር 

ዘርዝረው ሃገራት በተደጋጋሚ ይስማማሉም ይጋጫሉም፡፡ በተለይ ወንዞችን ለልማት ለማዋል የሚደረጉት ሙከራዎች 

በአብዛኛው በውዝግብ የተሞሉ ናቸው፡፡ግን ደግሞ በውይይት ሲፈቱ እንጂ ወደጦርነት ሲያመሩም አላየንም 

አልሰማንም፡፡የኛውም ሰሞንኛ ጉዳይና ወሬ በዚሁ አግባብ መቃኘት ያለበት ነው። 

በአለም አቀፍ ደረጃ የእነዚህን ወንዞች ባህሪያትና እውነታዎች                                                                                                                                                                                                 

ወክለው በምሳሌነት መጠቀስ ከሚችሉ ወንዞች መካከል ናይል የመጀመሪያው ነው፡፡ ከርዝመቱ፣ ከአፍሪካዊነቱ እና 

ከአጠቃቀሙ ወለፈንዱያዊነት ፣ ከተፈጥሮአዊ ተፋሰሱ እና ከታሪክ ሽኩቻዎቹ የተሰበሰቡ እውነታዎች የናይልን አለምአቀፋዊ 

ቀለም ደማቅ ያደርጉታል፡፡ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሃገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ የተፋሰሱ ሃገራት ለወንዙ አለማቀፋዊ ቀለመ 

ደማቅነት ያበረከቱት ድርሻ ቢኖር ‹‹ይሄን ያህል ድርሻ ያላቸው!››፣ ‹‹የናይል ምንጭ››፣ ‹‹የተፋሰሱ ሃገራት!›› ወዘተ ከሚሉ 

ስሞችና ሃረጋት የዘለለ አልነበረም፡፡ ምስጋና ለእልህ አስጨራሹ የዴፕሎማሲ እና የልማት ስራዎች ይግባና፤ ዛሬ ኢትዮጵያ 

አባይዋን የህዳሴዋ መገለጫ ለማድረግ ወሳኙን ምእራፍ ገልጣ እየተጓዘች ነው፡፡ የህዝቡ አንድነትም ከተገለጠባቸው 

ምክንያቶች ስለእውነት ለመናገር የህዳሴውን ግድብ የሚያህል አላጋጠመኝም። እስካሁንም በከፍተኛ ህዝባዊ ርብርቦሽ እየተጓዘ 

በመቀላጠፍ ላይ ይገኛል፡፡ የዚህ ከታሪክም በላይ የሆነ እውነት መፈጠር ደግሞ ፍካሬው የበዛ ገድል እንጂ የምርጫ ማኒፌስቶ 

አይደለም ፡፡ 

ነገር ግን እንደ አብዛኛው የአላማችን ግዙፍ የውሃ ሃይል ማመንጫ ግድቦች እና የናይል ጉዳይ እንደመሆኑ ታለቁ የህዳሴ ግድብ 

አለማቀፋዊ መልክ የያዙ ፈተናዎችን መጋፈጡ አይቀሬ ነው፡፡ እየተጋፈጠም ነው፡፡ ታዲያ ፈተናዎቹ ከሃገር ሃገር ክብደታቸው 

ይለያይ ይሆናል እንጂ ህልም ተፈርቶ አይተኛም እንዲሉ የመከሰታቸው ነገር የማይካድ ወይም ‹‹ለምን መጣ?›› የማይባል 

ነው፡፡ ብዙ ሃገራት እነዚህን ፈተናዎች ተጋፍጠው አላማቸውን ከግብ አድርሰዋል፡፡ ዋናው ሃገራዊ መሰረታቸውን 

መጠበቃቸው፣ በቁርጠኛ ፖለቲካዊ ውሳኔ መታገዛቸው፣ በህዝባዊ የእኔነት ሥሜት መደገፋቸው ወዘተ…ነው የፈተናዎቹን 

ክብደት የሚያቃልለው፡ 

አልሲሲና ካቢኔያቸው የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ በዋናነት ሲሠሩ የነበረው ኢትዮጵያ ለሠጥቶ መቀበል መርሆ (win win) 

አገሮች ብቻ ተገዥ እንደሆነችና በእኩል ተጠቃሚነት ላይ ለተመሰረተ መርሆዋ ተገዢ መሆኗን የተመለከተ አቃሟም በሠነድ 

ላይ እንድታሠፍር ማስቻል ነው፡፡ ይህ ደግሞ አልሲሲና ካቢኔየቸው ፈለጉትም አልፈለጉት፤ በሠነድ ላይ ተፈረመም 

አልተፈረመ አለም አቀፉ ህግ የሚያስገድደንና ከላይ በተመለከተው አግባብ ስንጀምርም የነበረን አቋም በመሆኑ የተለየ ነገር 

የሌለው መሆኑን የሚያጠይቅ ነው፡፡ 
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ሌላውና ለጀብደኛ አሉባልተኞቹ መሠረት የሆናቸው ነጥብ በሠኔ ወር 2006 ላይ አልሲሲና ኃ/ማርያም ደሳለኝ በልዩነታቸው 

ላይ ከተስማሙ በኋላ "ግብጽ ታሪካዊ መብቴ ነው የምትለውን የውሃ መጠን ለማስከበር የሚረዳትን ሠነድ እርሷው አዘጋጅታ 

ለኢትዮጵያና ለሱዳን መላኳ ነው" የሚባልም ነገር አለ፡፡ ያም ሆኖ ግን ግብጽ ሠነዱን አርቅቃ መላኳ በራሱ አሸናፊነትን 

የሚያመላክት አድርገው ጀብደኞቹ ቢያራግቡትም ዋናው ነገር ሠነዱ ከእኩል ተጠቃሚነት መብት ያፈነገጠና ከላይ 

ከተመለከተው የኢትዮጵያ አቓም ጋር መናበቡ እና አለመናበቡ ነው። ተናቦና ለእኩል ተጠቃሚነት መርሆ ተገዝቶ ከሆነ ማንም 

ያርቀው ማን፤ ተቀብሎ መስማማቱ ነውርነት የሌለበት ሲሆን ከአቋማችን አፈንግጦ  ተቀብለን ከነበረ ደግሞ በተቃራኒው 

መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ 

ስለሠጥቶ መቀበል መርሆ ሠነዱ በግብጽ መዘጋጀቱን በራሱ ያልተቃወመችው ኢትዮጵያ ሠነዱን ስትመረምረው ግን በአዋጅ 

መልክ የተቀረጸ መሆኑ በራሱ የኢትዮጵያ አቋም ላይ ችግር ፈጣሪ ሊሆን እንደሚችል በመገንዘብ ቅርፁንና ይዘቱን በማሻሻል 

የመርህ መግለጫ እንዲሆን ማድረጓ ሊዘነጋ የሚይገባውና መለኪያችን ከሆነው ዊን ዊን መርሆ አለመውጣታችንን የሚያሳይ 

ሁነኛ ማስረጃ ነው፡፡ ስለሆነም ኢትዮጵያ ስለ ሠጥቶ መቀበል መርሆ ያሻሻለችውን ቅርጽ ተቀባይነትን ካገኘ በኋላ በመጋቢት 

2007 ላይ ውይይት ተደርጐበት “የመርህ መግለጫ (Declaration of principles) ሆኖ በሶስቱም ሃገራት ስምምነት 

መደረሱ በራሱ የሁሉን አሸናፊነት የሚያመላክት እንጂ የከሠረ ሃገር አለመኖሩን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ይህ የመርህ መግለጫ አስር አንቀፆችን የያዘና ባለ 5 ገጽ ሠነድ ሲሆን 

የጋራ ተጠቃሚነትን መርህ የተከተለ ነው፡፡ 

በሠነዱ መግቢያ የተመለከተው ነጥብ ሶስቱም የታችኛው ተፋሠስ ሃገራት እየጨመረ ያለውን የውሃ ፍላጐታቸውንና ለዚህም 

የዓባይ ወንዝ ፋይዳን ከግምት በማስገባት የደረሱበት መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ አስቀድማም 

የያዘችውና ከላይ የተመለከተውን የዊን ዊን አቋሟን የሚያጠናክር እንጂ አዲስና የተለየ ነገር አይደለም፡፡ 

ሶስቱ አገሮች በጋራ መግባባት የጋራ ተጠቃሚነትን በአለም አቀፍ ህግ መሠረት ባረጋገጠ መንገድ መተባበር፣ የላይኛው 

ተፋሠስና የታችኛው ተፋሠስ ሃገሮችን የውሃ ፍላጐት ከግምት ውስጥ በማሰገባት መተባበርን የተመለከተ ማእከላዊ ጭብጥ 

የለው አንቀጽ አንድም ቢሆን ይኸው ስንለውና እስካሁንም ያልተለወጠው የእኛውና በሠጥቶ መቀበል መርሆ ላይ 

የተመሠረተው አቋማችን መገለጫ እንጂ አዲስና የተለየ ነገር አይደለም፡፡ 

አንቀጽ ሁለትን የተመለከትን እንደሆነም ቀጣይነት ስላለው ልማትና አካባቢያዊ ትስስር የሚያተኩረው “የታላቁ የኢትዮጵያ 

የህዳሴ ግድብ መሠረታዊ ዓላማና ጥቅም የኤሌክትሪክ ሃይል ለማመንጨት፤ ለኢኮኖሚ ልማት አስተዋጽኦ ለማድረግ፣ ድንበር 

ዘለል ትብብርንና አስተማማኝ በሆነ  የኤሌክትሪክ ሃይል የአካባቢው አገሮችን ማስተሳሠር” የሚል እና የዊን ዊን መርሆ 

ትክክለኛ መገለጫ ቃል በዚሁ አንቀጽ ውስጥ ሠፍሯል፡፡ ይህን ተከትሎ ታዲያ “ለኤሌክትሪክ ሃይል” ብቻ የሚለውን “በመስኖ 

መጠቀም እንዳንችል የሚል የጀብደኛ እና የአሉባልታ ትንታኔ ጥቅማችንን አሳልፈን የሠጠን በማስመሠል በክፍል አንድ 

ትርክታችን በተመለከተው አግባብ አንዳንዶች እያራገቡ ነዉ፡፡ ያም ሆኖ ግን ይህም ቢሆን አስቀድሞ የነበረ የኢትዮጵያ 

መንግስት አቋም ሲሆን፤ ለግብርና አንጠቀመውም የሚለው አቋም ነገ ግብጽን ስለፈራን ሳይሆን በአባይ ሸለቆ ለግብርና 

የሚሆን መሬት ሰለሌለ ብቻ ስለመሆኑም በተደጋጋሚ ተብርርቷል፡፡ በሌለ ነገር ላይ   አደርጋለሁ ማለት ደግሞ ግትርነትና 
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ለማንም የማይጠቅም ሲሆን፤ በሌለ ነገር ላይ ወደመስማማቱ መምጣት የመንግስትን የማይናወጽ አቋም የሚያስረግጥ ስልታዊ 

የሠጥቶ መቀበል መርሆ መንገድ ነው። ይህ ማለት ግን ውሃውን ለመስኖ የምንጠቀመው ሠፋፊ መሬቶች ስለሌሉ መሆኑ 

እንደተጠበቀ ሆኖ በውሃ መሳቢያ ቱቦዎች በመሳብ መለስተኛ የእርሻ ልማቶችን ጨምሮ ለቱሪዝምና የአሳ እርባታ ማከናወን 

የምንችልበትን በር የከፈተ ስምምነት መሆኑንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የወጡ መረጃዎች ያረጋግጣሉ፡፡ 

መረጃው እንደሚቁመው በዚሁም ላይ በግብጽ በኩል በተረቀቀው ሠነድ ላይ በቀጥታ “ለግብርና ልማት ውሃው አይውልም” 

የተካተተ መሆኑ በራሱ ለምንችለው መለስተኛ መስኖና አሳ እርባታም ጠንቅ መሆኑን በመገንዘብ ለኢኮኖሚ ልማት ይውላል 

በሚል እንዲተካ ኢትዮጵያ የያዘችው አቋም ተቀባይነት ማግኘቱንም ማስታወስና ማንም አሸናፊ እና ተሸናፊ ለማይሆንበት 

መርህ መገዛታችንን ማስመር ያስፈልጋል፡፡ 

ሌላውና መለኪያችን ለሆነው ዊን ዊን መርሆ መቀጠላችንን የሚያሳይልን ነጥብ በስምምነት ሠነዱ ላይ ከተቀመጡት ነጥቦች 

መካከል ከ75 በመቶ በላይ የሚሆኑት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባፀደቀው ዓለም አቀፍ የውሃ ህግና ሌሎች አለማቀፋዊ 

ህግጋቶች እንዲሁም በአባይ ተፋሠስ የትብብር ማእቀፍ ላይ የተገለጹ በመሆናቸው ሠነዱ ላይ ሠፈሩም አልሠፈሩ ኢትዮጵያ 

አስቀድሞም የምትገዛባቸው በመሆኑ ይህን ያህል የሚያወዛግብ ስምምነት አይደለም፡፡ 

የመርህ መግለጫ ሠነዱ በአንቀጽ 2 ካስቀመጠውና ከላይ ከተመለከቱ አወዛጋቢ የሚመስል ሃሳብ ውጪ ያሉት ሌሎች ነጥቦች 

ይህንኑ እና ውሃውን ለመረጥነው አላማ ለመጠቀም የማይገድብ መሆኑን የሚያመላክት፤ ይልቁንም የኢትዮጵያን ስትራቴጂካዊ 

ፍላጐት በአብዛኛው የሚያሟሉ መሆናቸውን የሚገልጹት ምሁራን ከላይ በተመለከተው አግባብ አብዛኞቹ ነጥቦች ከሠነዱ 

ሠፈሩም አልሠፈሩ በትብብር ማእቀፉ እና በአለም አቀፍ ህግጋቶች ያሉ መሆኑን በምክንያትነት በማስታወስ ነው፡፡ 

ከሁሉ የሚልቀውና የኢትዮጵያን የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ መርሆ ተቀባይነትን ስለማግኘቱና በሌላ በኩል ደግሞ 

የጀብደኛ አሉባልተኞችን ሃሳብ የሚያራክሠው ነጥብ በስምምነቱ አንቀጽ አምስት ላይ የተመለከተው ነው፡፡ ይኸውም ሶስቱም 

ሃገሮች የውጭ አማካሪ በመቅጠር ኩባንያው በጥናቱ የሚደርስበት ግኝት የመጨረሻ ውሳኔ ነው፤ ወይም ህግ ሆኖ ይጸድቃል፤ 

የሚለውና በክፍል አንድ ትርክታችን የተመለከተው የቀድሞ የግብጽ አቋም ተቀባይነትን አጥቶ “ኩባንያው የሚደርስበት ግኝት 

ተመልሶ በሶስቱ አገሮች የቴክኒክ ኮሚቴ እንዲቀርብና እነርሱ ከተቀበሉት ብቻ ተግባራዊ እንደሚደረግ የሚገልጽ አንቀጽ ነው፡፡ 

በግብጽ በኩል የቀረበው የመጀመሪያው ረቂቅ ሠነድ በሶስቱም ሃገሮች ህግ አውጪ አካል እንዲፀድቅ ሃሳብ ያቀረበ ቢሆንም 

ይህ አንቀጽ እንዲዘረዝ ተደርጓል፡፡ ያም ሆኖ ግን በክፍል አንድ ትርክታችን በተመለከተውና አፍራሽ ሃይሎችን ከተመለከቱ 

ዘገባዎች  ተቀንጭቦ ከሠፈረው መገንዘብ የሚቻለው ይህ የመርህ መግለጫ ሠነድ ህጋዊ ግዴታን የሚጥል እንደሆነ ግብጽ 

ፍላጉቱ ያላት መሆኑን ነው፡፡ ነገር ግን በዚሁና ከስምምነት ላይ የተደረሠበት ሠነድ አንቀጽ 9 ላይ “ሶስቱም አገሮች 

የሚተባበሩት በእኩል የሉዓላዊነት መርህ ነው” የሚል ነጥብ በመስፈሩ ስምምነት የተደረሠበት ሠነድ የፖለቲካ እንጂ ህጋዊ 

ግዴታን የሚጥል እንዳልሆነ ሊታወቅና ይልቁንም የኢትዮጵያን መንሸራተት ሳይሆን የግብጽን ወደ እኩል ተጠቃሚነት የሠጥቶ 

መቀበል መርሆ መምጣት የሚያመላክት መሠረታዊ ሠነድ መሆኑን ነው፡፡ 
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 ስለሆነም ትናንት ዛሬም ሆነ ነገ ከፖለቲካ ትርፍ የሚከጅሉና መልማታችን ውድቀታቸው ለሚመስላቸው ማናቸውም ኃይሎች 

ውዥንብሮች ጆሮ ከመስጠት አስቀድሞ የአባይን ጉዳይ የምናጠይቀው በሠጥቶ መቀበል፤ የዊን ዊን መርሆዎች ብቻ መሆን 

ይገባዋል፤ እየሆነ፣ ኢትዮጵያ እያደረገች ያለችውም ይህንኑ ነው፡፡ 

 

  

 


