ታኲቁ ኟኢትዮጵኢ ህዳቫ ግድብና ኯዔ ቀሴ ህግ
(በቬንታኟሁ ግርዒ) 04-25-18

ኢትዮጵኢ ኟባይ ጏንኬ ኟዑቧጣቷውን ትሲቶች ኟዏጠቀዔ ህቊዊና ዯሯጥሯዊ ዏብቶቿ ኟዯጠበቁ
ናቷው። ይሁንና ንዳንዶች ይህ ዏብት ኯግብፅ ብቺ ኟዯቧጠ ይዏቬኲቷዋኴ። ዔንዔ እንኳን ሁን
እኟዯሻሻኯ ኟዏጣ ኟግንኪቤ ደዖጃ ቢኖርዔ በርካታ ግብፃውኢን ባይን በዯዏኯከዯ ኢኲቷው ዏዖጃና ከኩህ
ዯነቬዯው ኟዑጏቬዱት ቋዔ ኟዯኪባ ነው። ኟባይ/ናይኴ ጏንኬ ኟዯሯጠዖው ኯእነቨ ብቺ እንደሆነ፣
በጏንከ ውሃ በብቷኝነት ዏጠቀዔ ታዘካዊና ኟዒይቇቧቬ ዏብታቷው እንደሆነ እና ኟዯሲቧቨ ኟኲይኛው
ሀቇዙት ኟጏንከን ውሃ ዏጠቀዔ እንደዒይችኰ ድርቇው ኟዒኟት ኬዒዑኢ ይታይባቷዋኴ። በእኛ
በኢትዮጵኢውኢን ኧንድዔ ኟባይ ጏንኬን በዏጠቀዔ ዖቇድ ፅኑ ሴኲጎትና ጠንካዙ ቋዔ ቢኖርዔ በህግና
በዏርህ ደዖጃ ኢኰንን ንፃዙዊ ብኴጫዎች ኲይ በቂ ግንኪቤ ኟኯዔ። በዏሆኑዔ ከኯዔ ቀሴ ህግና
ዯቀባይነት ካኲቷው ዏርሆዎች ኳኢ ጏንከን ኟዏጠቀዔ ዏብታችን ዔን ይዏቬኲኴ ኟዑኯውን ዒኟት
ዯቇቢ ይሆናኴ።
ንዳንድ ግብፃውኢን ኟቅኝ ግኪት ካ ውኵችን በዏጥቀቬ በባይ/ናይኴ ጠቃቀዔ ኲይ ኯዔ ቀሴ ህግ
ኟዑደግሯውና ዏብት ኟዑኢጎናፅሯው እኛን ነው ይኲኰ። ኟባይ/ናይኴ ጏንኬን በዯዏኯከዯ ኟዏዷዏዘኢው

ቬዔዔነት ኟዯካሄደው እ.ኤ. በ1891 ነበር። በኩህ ቬዔዔነት ዏሠዖት ጣኢን በትባዙ/ዯከካ ጏንኬ
ኲይ ግድብ ኲኯዏቬዙት ከእንግኬ ቊር እንደዯቬዒዒች ኟዑኢትደ ኰ። ፕሮሳሠር  ብደኲ  ግን
ሥዔዔነደ በግኴፅ ቋንቋ ኢኴዯቀዏጠ ነው ይኰታኴ።
ሁኯዯኛው ቬዔዔነት እ.ኤ. በ1902 በእንግኬ፣ በጣኢን እና በኢትዮጵኢው ዏዘ ፄ ዑኒክ
ዏካከኴ ዯሯርሟኴ ኟዑባኯው ቬዔዔነት ነው። በኩህ ቬዔዔነት ዏሠዖት ፄ ዑኒክ ኟባይን ጏንኬ
እንዳይሯቬ ኲኯዒቬቆዔ ዏቬዒዒታቷውን ኟዑኢቬቀዔጡ ኰ። ይህ ቬዔዔነት በጏቅደ በእንግኬ
ዏንግቬት ኟኧውድ ዔ/ቤት ቬኲኴፀደቀ ዯቀባይነት ኟኯውዔ ኟዑኰ ኰ። ኟኩህ ቬዔዔነት ኟእንግኬኛ እና
ኟዒርኛ ሴቹዎች ኟዯኯኢአ በዏሆናቷው ኢትዮጵኢዔ እንዳኲፀደቀችው ፕሮሳሠር  ዯናግዖዋ።
በኳኲ በኩኴ ግብፃውኢን ኟ1929 እና ኟ1959 ቬዔዔነቶች በባይ/ናይኴ ጏንኬ ኲይ በብቷኝነት ኯዏጠቀዔ
ታዘካዊ ዏብት ኢቬቇኘኲቷው እንደሆኑ ይከዙከዙኰ። በእነኩህ ቬዔዔነቶች ዏሠዖት፡·

ግብፅ እና ቨዳን ንድ ጠብታ ውሃ እንኳን ቪኢቬቀ ዐኰ በዐኰ በዙቪቷው ዯከሲሴኯውታኴ።

·

ኳኲ ይቇባኛኴ ኟዑኴ ሀቇር ከዏጣዔ በእነቨ ሯቃደኝነት ኲይ ዯዏቬርቶ ከሁኯደ ሀቇዙት እኩኴ
እንዲቀነቬ ዯቬዒዔዯዋኴ።

·

በኲይኛው ዯሲቧቬ ሀቇዙት በባይ/ናይኴ ጏንኬ ኲይ ኟዑሠዙን ግድብ በዯዏኯከዯ ግብፅ ድዔፅን
በድዔፅ ኟዏሻር ዏብት ዯቧጥቷታኴ።

·

ሁኯደ ሀቇዙት በኳኵች ሀቇሮች በጏንከ ኲይ ኟዑሠ ቬዙዎችን ኯዏከታዯኴ ኟዑችኰበት ኟቴክኒክ
ቡድን ኯዒቋቋዔ ዯቬዒዔዯዋኴ።
እነኩህን ቬዔዔነቶችና ኟዑኢካትቷቷውን ሃቪቦች ከኯዔ ቀሴ ህግ እና ከዏርህ ንፃር ኢኲቷውን
ዯቀባይነት ዒኟት ዯቇቢ ነው። እኩህ ኲይ ግን ከሁኰ ቬቀድዕ ግብፅ እና ቨዳንዔ ቢሆኑ በሁኯደ
ቬዔዔነቶች እኩኴ ዯጠቃዑ ናቷው ብኵ ዏውቧድ ኟዑቺኴ እንዳኴሆነ ዏዖዳት ኢቬሯኴቊኴ። በ1929
ቬዔዔነት ግብፅ ቨዳንን ኲዒከዖችዔ። ዔክንኢደዔ በጏቅደ ቨዳን ኟግብፅ ንድ ኟግኪት ካኴ ዯደርቊ
ቬኯዔትጏቧድ ነበር። በ1959 ቬዔዔነት ደግዕ ኟቨዳን ኟውሃ ባኯዐኢዎች ቬዯኢኟት በዯቇቢው ዏንቇድ
ግዔት ውቬጥ ቪይቇባ ኟቨዳን ኟጏቅደ ባኯቬኴጣናት ከግብፅ ዏጣ ኟዑችኴን ጫና በዏቬቊት ብቺ
እንደሯዖዐት ፕሮሳቧር  ታዘክን በዏጥቀቬ ብዙርዯዋኴ።
እነኩህ ሁኯት ቬዔዔነቶች ኟታችኛው ኟዯሲቧቬ ሀቇዙት በዯኯይዔ ኟ86 በዏቶ ውሃ ዔንጭ ኟሆነችውን
ኢትዮጵኢ ሀቪብ ኢኲካዯደና ኟቬዔዔነደዔ ካኴ ኢኲደዖቈ ናቷው። ንድ ቬዔዔነት ኯዔ ቀሴ ህግ
ሆን ኟዑችኯው እና ዯቀባይነት ኟዑኢቇኗው ደግዕ ቬዔዔነደን በሯዖዐት እና ባፀደቁት ካኲት ዏካካኴ
ብቺ ነው። ቬኯኩህ ኢትዮጵኢዔ ሆነች ኳኵች ኟዯሲቧቨ ሀቇዙት ባኴዯካዯደባቷው በሁኯደ ቬዔዔነቶች
ኟዏቇኪት ግዴታ ኟኯባቷውዔ።
ድንበር ዯሻቊዘ ጏንክችን በዯዏኯከዯ በሁኑ ቧዓት ዯቀባይነት ኢኲቷው ዏርሆዎች እኩኴ ዯጠቃዑነት
እና ከሴዯኛ ቈዳት ኢኯዒድዖቬ ኟዑኰት ዏርሆዎች ናቷው። በእነኩህ ዏዏኧኛዎች ዏሠዖት ኟ1929 እና
ኟ1959 ቬዔዔነት ከ11 ኟዯሲቧቨ ሀቇዙት ኧጠኘን ኢቇኯኰ በዏሆናቷው እና ከኲይ ኟዯጠቀቨትን ዏርሆዎች
ኟዑጥቨ በዏሆናቷው ጏደ ኯዔ ቀሴ ሴ/ቤት ቢኬድ እንኳን ዯቀባይነት ይኖዙቷውዔ። ቬዔዔነቶቸ
በይክታቷው ኟእኩኴ ዯጠቃዑነት ኟዑኢዖቊግጡ ቪይሆኑ ኟዑኢቇኴኰ (discriminatory) በዏሆናቷው

በኯዔ ቀሴ ህግ ይደቇሰዔ። ኯነቇ ቈዳአን ጏደ ሴ/ቤት ሄዶ ኯዏከዙከር ቢሯኯግዔ ቅድዑኢ
ከኢትዮጵኢ ቊር ዏቬዒዒትንዔ ግድ ይኲኴ።

ኟዯባበት ዏንግቬታት ድርጅት ኯዏጓጓዣነት ኟዒይውኰ ድንበር ዯሻቊዘ ጏንክችን ጠቃቀዔ
በዯዏኯከዯ በግንቦት 1997 (እ.ኤ.) ባጏጣው ኮንቬሽን ዏሠዖት ሁኰዔ ኟዯሲቧቨ ሀቇርት ጏንከን
በዑጠቀዐበት ካ ኟእኩኴ/ሴትሃዊ/ዑኪናዊ ጠቃቀዔ ዏርህን በዋነኝነት ዏከዯኴ እንዳኯባቷው
ኢቬቀዔጣኴ። ይህን ዏርህ ንዳንዶች ኯሁኰዔ ሀቇዙት እኩኴ ዒከሲሯኴ ነው በዒኯት ይዯዖቈዐታኴ።
ይህ ግን በብኪኛው ዯቀባይነት ኟኯውዔ። በኮንቬንሽኑ ዏሠዖት ኟእኩኴ/ሴትሃዊ/ዑኪናዊ ዏርህ
ኟዑከዯኰትን ቈዳዮች ኟዑኢካትት ነው።
1)

ኟጂኦግዙሱ፣ ኟሃይድሮ ግዙሱክ፣ ኟሃይድሮ ኵጅክ፣ ኟርኪዮኵጂክ እና ኳኵች ኟዯሯጥሮ ሁኔታ
ዏዏኧኛዎች

2)

በዯሲቧቨ ኟዑቇኘ ሀቇዙት ኢኲቷው ኟኢኮኖዑ እና ዒህበዙዊ ሴኲጎት፣

3)

ንድ ሀቇር ውሃውን ቩጠቀዔ በኳኲኛው ዯሲቧቬ ሀቇር ኲይ ኢኯው ዯፅዕኖ፣

4)

በጥቅዔ ኲይ ኟዋኯ እና ቇና ኢኴዯጠቀዐበት እውቅ ኟውሃ ቅዔ፣

5)

ውሃውን ኯዏጠበቅ፣ ኯዏከኲከኴ፣ ኯዒበኴፀግ ኟዑኢደርቇው ቬዯዋጾ እና ኯኩህ ኟዑውኯው ጏጪ፣

6)

ዒዙጭ ኟውሃ ዔንጮችን።
በኩህ ኮንቬንቬን ንቀፅ 6 ዏሠዖት ሀቇዙት ኟውሃ ሃብታቷውን ዏጠቀዔ ቩሯኴቈ ከኲይ ኟዯጠቀቨትን
ቈዳዮች ግዔት ውቬጥ ዒቬቇባት እንደዑቇባቷው ዯቀዔጧኴ። በእነኩህ ዏዏኧኛዎች ኲይ ኢኴዯዏቧዖዯ

ኟድንበር ዯሻቊዘ ጏንኬ ጠቃቀዔ በድርጅደ ዯቀባይነት ይኖዖውዔ። ቬኯሆነዔ በኩህ ኮንቬንሽንዔ
ኟታችኞቸ ኟዯሲቧቬ ሀቇዙት ኟብቺ ዯጠቃዑነት ሴኲጎት ኟዑደቇሴ ይደኯዔ። ይኴቁንዔ ኯእነኩህ
ዏዏኧኛዎች ኟዑቀርበው ኟቅኝ ግኪት ጏቅት ውኵች ቪይሆኑ ኟናይኴ ዯሲቧቬ ኟትብብር ዒዕቀሴ ቬዔዔነት
ዏሆኑን ነው ኟዑኢዖቊግጠው።
ቬኯሆነዔ ኯግብፅ እና ኯቨዳን ኧኲቂ ጥቅዔ ዯዏዙጭ ኟዑሆነው ዏንቇድ ኟትብብር ዒዕቀሴ ቬዔዔነደን
ዏሯዖዔ ነው። ኯነቇ ቬዔዔነደን 2/3ኛው ነፃ ባኴ ሀቇዙት ካፀደቁት ኯዔ ቀሴ ዯቀባይነት እና
ቬቇዳጅነት ኢኯው ህግ ይሆናኴ። ኯዏዷዏዘኢዔ ካዔ ናይኴን በዯዏኯከዯ ኯዔ ቀሴ ዯቀባይነት
ኢኯው ህግ ይሆናኴ። ቬዔዔነደን ኢትዮጵኢ ጽድቃዋኯች።
በ1997 ኟዯዏድ ኮንቬክሽን ዏሠዖት ከእኩኴ ዯጠቃዑነት በዯጨዒዘ ኟከሲ ቈዳት ኢኯዏድዖቬ ዏርህ
ኳኲኛው ዏዏኧኛ ነው። ኟህዳቫውን ግድብ በዯዏኯከዯ በግብፅ ኲይ ትርቈዔ ኢኯው ቈዳት እንደዒይደርቬ
በዯደቊቊዑ ኢትዮጵኢ ቬቀዔጣኯች። ኢትዮጵኢ፣ ግብፅና ቨዳን በቊዙ ኢቋቋዐት ኟሦቬትዮሽ ኟቴክኒክ
ኮዑቴ ኟህዳቫው ግድብ ኯዔ ቀሴ ደዖጃውን ኟጠበቀ እና በታችኛው ኟዯሲቧቬ ሀቇዙት ኟጎኲ ቈዳት
እንደዒኢደርቬ ቬታውቋኴ።
እንደውዔ ኟግድቡ ቬዙ ቩዷዏር ታኲቁ ዏዘ ጠ/ዑ/ር ዏኯቬ ካናዊ ግድቡ ኟዑኢቬቇኛቷውን ጥቅዕች
ካነቨ በኋኲ ሴትሃዊ ጠቃቀዔ ቢቧሴን ኖሮ ከግድቡ ጏጪ ቨዳን 20 በዏቶ ግብፅ 30 በዏቶ ሸሴኑ
ይቇባ ነበር ብኯዋኴ። ባኯዐኢዎች እንደዑቇኴፁት በኢትዮጵኢ ኟዑሠዙ ግድብ ትነትን በዏቀነቬ ዯጨዒዘ
ውሃ ኢቬቇኛኴ። በኢትዮጵኢ ኟዑቧዙ ኟዯሯጥሮ ሀብት እንክብካቤ ኟታችኛውን ዯሲቧቬ ሀቇዙት ከጎርሴ እና
በደኯኴ ከዏዕኲት ይከኲከኲኴ። ኟዯዏጠነ ኟውሃ ሴሠት ዏደን ዐኰ እንዲኖር ኢቬችኲኴ። ኯዯሲቧቨ
ሀቇዙትዔ በዯዏጣጣኝ ዋቊ ኟሃይኴ ቅርቦት ኢቬቇኝኲቷዋኴ። እንደውዔ ንዳንድ ኟኧርሰ ባኯዐኢዎች
ኟባይን ጏንኬ በኧኲቂነት ኯዏጠቀዔ ውሃው ኟዑከዒችበትን እንደ ቬዋን ግድብ ከሴዯኛ ትነት ካኯበት
ግብፅ እና ቨዳን ይኴቅ ጏደ ቀኬቃኪው ኟኢትዮጵኢ ክሴኴ ኟዒሸቊቇር ቬትዙቴጂን ዏከዯኴ ይቇባኴ ቩኰ
ይዏክዙኰ።
ይህ እንዳኯ ሆኖ ኟከሲ ቈዳት ኯዒድዖቬ ኟዑኯው ዏርህ ኯእኩኴ ዯጠቃዑነት ዏርህ ዯቇዢ እንደሆነ
ኯዔ ቀሴ ኴዔድ ኢሣኢኴ። በዳንቡ ጏንኬ ጠቃቀዔ ኲይ ውኬግብ በዏነቪደ ሀንቊዘ እና ቬኵባኪኢ
ቈዳአን ኯኯዔ ቀሴ ሴ/ቤት ቅርበውት ነበር። ሴ/ቤደዔ ኟእኩኴ ዯጠቃዑነት ዏርህን ሁኯት ካኢት
ኢክኴ በዏጥቀቬ ብይን ቧጥቷኴ። ነቇር ግን ቈዳት ኯዒድዖቬ ዏርህን ሴ/ቤደ ኴዯጠቀዏበትዔ። ይህ
ኟዑኢቪኟው ቅድዑኢ ኟእኩኴ ዯጠቃዑነት ዏርህ፣ በዏቀጠኴ ደግዕ ኟከሲ ቈዳት ኢኯዏድዖቬ ዏርህ
ኟዑታአ ዏሆኑን ነው።
ኳኲው በንዳንድ ግብፃውኢን ኟዑቀርበው ኟዏከዙከዘኢ ነጥብ 55.5 ቢዮን ኪኡብ ትር ውሃ
ኟዏጠቀዔ ታዘካዊ ዏብት ኟዑቧጣቷው ቬዔዔነት ዯኯዔዷዊ ኯዔ ቀሴ ህግ ሆኗኴ ኟዑኴ ነው።
ይሁንና ንድ ቬዔዔነት ዯቀባይነት ኟዑኢቇኗውና በኯዔ ቀሴ ህግዔ ዯቀባይነት ኟዑኖዖው ዯቃዋዑ
ጏቇን ቪይኖር ቩቀር ነው። ኢትዮጵኢ ግን በባይ ጏንኬ ኲይ ኟዏጠቀዔ ዏብት እንዳኲት ኯግብፅ እና
ኯኳኵችዔ በኟካው ከዒቪጏቋዔ በኲይ ቀኝ ቇዢዎች እና ግብፅ ኢትዮጵኢን በዒግኯኴ ኟዯዋዋሏቷውን
ቬዔዔነቶች እንደዒትቀበኲቷው በዯደቊቊዑ ኯሀቇዙደ እና ኯኯዔ ቀሴ ዯቋዒት (ኯግ ኦሴ ኔሽን እና
ኯዯ.ዏ.ድ) በፅሁሴ ቬታቬታውቅ ቆይታኯች። በዯኯይዔ ኟፄ ዑኒክ እና ኟፄ ሃይኯሥኲቫ ዯቋውዕዎች
በፅሁሴ ጭዔር ቧሴዖው ይቇኛኰ። ቬኯኩህ ታዘካዊ ዏብት እና ኴዒዳዊ ህግ ኟዑኯው ኢትዮጵኢ
ዯቋውዕዋን ኟቇኯፀችበት ቬኯሆነ በኯዔ ቀሴ ህግ ዯቀባይነት ይኖዖውዔ።

ቩጠቃኯኴ ኟባይን ጏንኬ በዯዏኯከዯ ኯኤኳክትዘክዔ ሆነ ኯኳኲ ቇኴግኵት ዒዋኴን ኯዔ ቀሴ ህቈ
ኢትዮጵኢን ኟዑደግሴ እንጂ ኟዑከኯክኴ ይደኯዔ። ንዳንድ ግብፃውኢን ኟ1929 እና ኟ1959 ቬዔዔነትን
በዏጥቀቬ በኯዔ ቀሴ ህግ ዯቀባይነት ኢኯው ዏብት ኯን ኟዑኴ ድዔዳዓ ኲይ ኟዑደርቨባቷው
ቬዔዔነቶችዔ ኳኵችን ኢቇኯኰ እና ኟእኩኴ/ሴትሃዊ/ዑኪናዊ ጠቃቀዔ ዏርህን ኟዑጥቨ በዏሆናቷው
ዯቀባይነት እንደኳኲቷው ዏቇንኧብ ይቺኲኴ። በዏሆኑዔ ኯሀቇዙደ ኟዑሻኯው ቬኴት ነባዙዊ እውነታውን
ዏቀበኴ እና በቊዙ ዏኴዒት ነው

