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БЕ ЛЫ, ЖОЎ ТЫ, 
БЛА КIТ НЫ, ЧОР НЫ

Нiл — на са мрэч су свет ны 

брэнд, ра зам з пус ты няй Са ха ра 

гэ та адзiн з га лоў ных сiм ва лаў 

Чор на га кан ты нен та. Ра ка бя рэ 

па ча так на Ус ход не-Аф ры кан скiм 

плас ка гор'i i ўпа дае ў Мiж зем нае 

мо ра, утва ра ю чы дэль ту пло шчай 

24 ты ся чы квад рат ных кi ла мет раў. 

Вод ная сiс тэ ма Нi ла лi чыц ца са май 

доў гай на Зям лi — 6852 кi ла мет-

ры. Гэ та адзi ная ра ка Паў ноч най 

Аф ры кi, якая пра хо дзiць праз Са-

ха ру i да но сiць свае во ды да Мiж-

зем на га мо ра, з'яў ля ю чы ся кры нi-

цай жыц ця ў бяз вод най пус ты нi. 

Па ста ян ны ва да цёк Нi ла iс нуе за 

кошт апад каў, што вы па да юць у 

больш паў днё вых аб лас цях i та кiм 

чы нам сiл ку юць яго вы то кi.

Бе лы Нiл па чы на ец ца ў эк вата-

ры яль ным по ясе, там ён па паў ня-

ец ца ад круг ла га до вых даж джоў. 

У вяр хоў ях уз ро вень яго вель мi 

вы со кi i да во лi ста лы, бо яшчэ рэ-

гу лю ец ца азё ра мi. Ад нак у ме жах 

Верх не-Нiль скай кат ла вi ны вя лi кая 

коль касць ва ды губ ля ец ца на вы-

па рэ нне, i ў сiл ка ван нi ра кi нi жэй 

Хар ту ма больш важ нае зна чэн не 

мае Бла кiт ны Нiл, якi ня се ба га тыя 

во ды пас ля лет нiх даж джоў, што 

вы па да юць на Абi сiн скiм су гор'i.

Цi ка ва, што тры пры то кi Бе ла га 

Нi ла ма юць наз вы, звя за ныя з ко-

ле рам. Са бат (ад араб скай Бахр-

эль-Ас фар — «жоў тая ра ка»), 

Бла кiт ны Нiл, Атба ра (ад араб ска-

га Бахр-эль-Асвад — «чор ная ра-

ка») — пра вы пры ток нi жэй Хар ту-

ма. Як сцвяр джа юць спе цы я лiс ты, 

«ка ля ро выя» наз вы не вы пад ко выя 

i ма юць сiм ва лiч нае зна чэн не.

ЕГI ПЕЦ КI IН ТА РЭС
Вод ныя рэ сур сы Нi ла са ста ра-

жыт ных ча соў вы ка рыс тоў ва юц-

ца для ара шэн ня i на ту раль на га 

ўгна ен ня па лет каў, ры ба лоў ства, 

во да за бес пя чэн ня i суд на ход ства. 

Ця пер яны пры мя ня юц ца i для вы-

ра бу гiд ра энер гii: энер ге тыч ны 

па тэн цы ял Нi ла ацэнь ва ец ца ва 

ўну шаль ныя 50 гi га ват. Су мар ная 

даў жы ня суд на ход ных участ каў 

скла дае 3,2 ты ся чы кi ла мет раў. 

Асаб лi ва важ ная ра ка для Егiп та, 

дзе ў пры бя рэж най па ла се шы ры-

нёй 10-15 кi ла мет раў жы ве ка ля 

97 пра цэн таў на сель нiц тва кра i ны. 

Нiл у нiж нiм ця чэн нi пе ры я дыч на 

раз лi ва ец ца, за тап ля ю чы ўсю да-

лi ну. Пры то кi ра кi, што сця ка юць 

з Абi сiн ска га на гор'я, пры но сяць 

вя лi кую коль касць глею, якi ася дае 

пад час раз лi ву. Гэ тае рэ гу ляр нае 

ўгна ен не ады гры вае вя лi кую ро лю 

ў зем ля роб стве Егiп та.

Ства рэн не Асу ан ска га гiд ра-

комп лек су па спры я ла шмат га до-

ва му рэ гу ля ван ню сцё ку Нi ла, лiк-

вi да ва ла па гро зу ка та стра фiч ных 

па во дак (ра ней пад час па вод кi 

ўзро вень ва ды ў ра цэ ка ля Ка i-

ра ўзды маў ся да вась мi мет раў!) 

i да зво лi ла па вя лi чыць агуль ную 

пло шчу зя мель, якiя ара ша юц ца. 

Кант роль над па ступ лен нем ва ды 

ства рыў умо вы для круг ла га до ва-

га ара шэн ня, i ця пер у не ка то рых 

аб лас цях мож на зды маць тры ўра-

джаi ў год. На Нi ле ста яць буй ныя 

га ра ды Хар тум, Асу ан, Лук сор 

(Фi вы), га рад ская агла ме ра цыя 

Каiр—Гi за, а ў дэль це — Алек сан-

д рыя. Ра ка на поў нач ад Асу ана — 

па пу ляр ны ту рыс тыч ны марш рут.

ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ 
I РЫ ЗЫ КI

Бу даў нiц тва ГЭС «Хi да сэ» 

на Бла кiт ным Нi ле вя дзец ца з 

2011 года. Але гэ та не прос та гран-

ды ёз ны i да ра гi (ка ля 4,8 мiль яр-

да до ла раў) пра ект. «Ад ра джэн-

не» пе ра тва ры ла ся ў свай го ро ду 

эфi оп скую на цы я наль ную iдэю, 

гэ та га лоў ная стаў ка дзяр жа вы 

на са цы яль на-эка на мiч ны пра-

рыў. Больш за па ло ву ве лi зар-

на га на сель нiц тва Эфi о пii жы ве 

без элект рыч нас цi. За пуск ГЭС 

(па афi цый ных звест ках, на ця пе-

раш нi мо мант вы ка на на тры чвэр цi 

ра бот) не толь кi па крые ўнут ра ныя 

па трэ бы кра i ны i дасць ма гут ны iм-

пульс для са цы яль на-эка на мiч на га 

раз вiц ця, але i да зво лiць экс пар-

та ваць элект ра энер гiю су се дзям, 

якiя вель мi ў гэ тым за цi каў ле ны, 

бо так са ма су ты ка юц ца з па доб-

ны мi цяж кас ця мi.

Ад нак гэ тая даб ра твор ная 

кар цi на мае зва рот ны бок: тое, 

што доб ра для Эфi о пii, па гра жае 

сур'ёз ны мi праб ле ма мi дзяр жа-

вам, раз ме шча ным на поў нач ад 

яе. Пла цi на на Бла кiт ным Нi ле мо-

жа вы клi каць за су ху на егi пец кiх i 

су да нскiх тэ ры то ры ях, пе ра боi ў 

ра бо це Асу ан ска га гiд ра вуз ла ў 

Егiп це i, як вы нiк, уда ры па эка но-

мi цы, па гар шэн не жыц ця на сель-

нiц тва i на ват го лад.

«94 пра цэн ты тэ ры то рыi Егiп та 

скла дае пус ты ня, — за явiў мi нiстр 

вод ных рэ сур саў i iры га цыi кра i ны 

Ма ха мед Аб дэль Ацi на кан фе рэн-

цыi па праб ле мах егi пец кай сель-

скай гас па дар кi ў пе ры яд пан дэ-

мii ка ра на вi ру са, — а 94 пра цэн ты 

пло шчы Эфi о пii — гэ та «зя лё ная 

зо на». Та кiм быў ад каз егi пец ка га 

чы ноў нi ка на аб вi на вач ван не яго 

кра i ны ў тым, што Егi пет за бi рае 

са бе львi ную до лю ва ды з Нi ла.

Ад ным з га лоў ных ар гу мен таў 

Аб дэ ля Ацi ста ла тое, што ў Эфi о пii 

вы дат на раз вi та жы вё ла га доў ля, 

агуль ны ста так на лiч вае 100 мiльё-

наў га лоў. Вя до ма, што асноў ным 

спа жыў цом ва ды ў Аф ры цы з'яў-

ляец ца ме на вi та гэ тая га лi на. 

I краi на бя рэ з агуль на га рэ зер ву-

а ра ва ду, ня гле дзя чы на на яў насць 

улас ных ба га тых крынiц: колькасць 

«бла кiт най» ва ды ў во зе ры Вiк то-

рыя скла дае амаль 3000 ку бiч ных 

кi ла мет раў. Да гэ та га да да ец ца 

«зя лё ная» вада ў ля сах i на па-

шах, а так са ма ба гац це даж джа-

вой i пад зем най ва ды. «А вось 

Егi пет па ку туе ад не да хо пу ва ды, 

ня гле дзя чы на па ста ян нае па ве-

лi чэн не яго па трэб», — за ўва жыў 

Аб дэль Ацi.

ЦЯЖ КIЯ 
ПЕ РА ГА ВО РЫ

Не дзiў на, што Эфi о пiя да гэ та-

га ча су не мо жа прый сцi да зго ды 

з Егiп там i Су да нам, чые iн та рэ сы 

бы лi за кра ну ты ў вы нi ку ўзвя дзен-

ня но ва га ме га аб' ек та ў Аф ры цы. 

Буй на маш таб ны пра ект пла ну ец ца 

цал кам за вяр шыць да 2022 го да, 

але тэр мi ны за кан чэн ня бу даў нiц-

тва ўжо не ад на ра зо ва зруш ва лi ся 

ў су вя зi з прэ тэн зi я мi, якiя прад' яў-

ля лi Адыс-Абе бе Ка iр i Хар тум.

Пе ра га во ры пра цяг ва юц ца з 

мо ман ту за клад кi пла цi ны. Асноў-

ны кан флiкт раз горт ва ец ца па мiж 

Адыс-Абе бай i Ка i рам, Хар тум 

зай мае дру га рад ную па зi цыю. 

З па чат ку ўзвя дзен ня ГЭС кра i-

ны ўжо пра вя лi больш за дзя ся-

так раў ндаў пе ра га во раў з мэ тай 

урэ гу ля ван ня пы тан няў аб за кан-

чэн нi бу даў нiц тва пла цi ны, умо вах 

яе экс плу а та цыi i раз мер ка ван ня 

ва ды, ад нак шэ раг роз на га лос сяў 

да сюль за стаў ся ня вы ра ша ны.

За гэ ты час Егi пет, Су дан i Эфi-

о пiя пад пi са лi су мес ную дэкла-

ра цыю кра iн ба сей на Нi ла, якая 

ўклю чае пункт аб спра вяд лi вым 

вы ка ры стан нi яго вод ных рэ сур-

саў (якое кож ны з ба коў ра зу мее 

вы ключ на па-свой му). Па коль кi 

на пру жа насць па мiж Адыс-Абе-

бай i Ка i рам за хоў ва ла ся, два га-

ды та му бы ло вы ра ша на ар га нi-

за ваць гру пу на ву коў цаў па пяць 

ча ла век ад кож най з трох кра iн. 

Так са ма бы ла ство ра на мiж ура да-

вая ка мi сiя па Нi ле са штаб-ква тэ-

рай на нейт раль най тэ ры то рыi — 

ва Угандзе.

У лю тым 2020 го да бы лi пры-

зна ча ныя трох ба ко выя пе ра га во-

ры па пла цi не ў Ва шынг то не, дзе 

ЗША вы сту па лi ў якас цi на зi раль-

нi ка. Ад нак яны ака за лi ся цал-

кам пра ва ле ны пас ля ад мо вы ад 

удзе лу ў iх эфi оп ска га бо ку. Ула ды 

Эфi о пii аб вi на ва цi лi ЗША: маўляў, 

яны пе ра ста лi ады гры ваць ро лю 

нейт раль на га на зi раль нi ка пас ля 

за явы Ва шынг то на, што пла цi на 

не па вiн на быць за вер ша на без 

да сяг нен ня па гад нен ня з Егiп там.

Па сол Эфi о пii ў Ра сii Але ма-

е ху Тэ ге ну Ар гау рас тлу ма чыў, 

што яго кра i на вы сту пае су праць 

удзе лу «iн шых гуль цоў» у пе ра га-

во рах па бу даў нiц тве i экс плу а та-

цыi пла цi ны. Дып ла мат за явiў, што 

най леп шы фар мат пе ра га во раў — 

пад эгi дай Аф ры кан ска га са ю за, 

бо ўзвя дзен не пла цi ны з'яў ля ец ца 

пы тан нем раз вiц ця Эфi о пii i кан ты-

нен та ў цэ лым.

У сваю чар гу, мi нiстр за меж-

ных спраў Эфi о пii Ге ду Ан дар га-

чэу аб вi на ва цiў Егi пет у спро бе 

ўшча мiць iн та рэ сы Эфi о пii i Су да-

на пад час пе ра га во раў па GERD. 

«За мест сур' ёз на га аб мер ка ван ня 

Егi пет вы ка рыс таў пе ра га вор ную 

плат фор му для вы лу чэн ня па-

тра ба ван няў, каб пла цi на бы ла 

мен шая, нес ла мен шы аб' ём ва-

ды i пе ра тва ры ла ся ў неш та, што 

не ад па вя да ла б на шым па трэ-

бам», — за явiў кi раў нiк МЗС Эфi о-

пii. Так са ма Ан дар га чэу адзна чыў, 

што егi пец кi бок па вi нен скон чыць 

стаяць на перашкодзе i за няц-

ца, на рэш це, су пра цоў нiц твам з 

Адыс-Абе бай i Хар ту мам па пы-

тан нях, звя за ных з уз вя дзен нем 

пла цi ны.

НА ПАЎ ЗЕ
За раз ужо за вер ша ны пер шы 

этап за паў нен ня ва да схо вi шча. 

Для поў на га за паў нен ня, згод на з 

гра фi кам, спат рэ бiц ца ад ча ты рох 

да ся мi га доў. Ула ды Эфi о пii ад зна-

ча юць, што гра фiк мож на ска ра-

цiць на тэр мiн, мен шы за ча ты ры 

га ды, але на ка рысць раз ме шча-

ных нi жэй па ця чэн нi Нi ла кра iн 

Адыс-Абе ба мо жа па га дзiц ца на 

ка рэк цi роў ку тэр мi наў.

Тым не менш па мiж тры ма кра i-

на мi яшчэ за ста юц ца роз на га лос сi 

па тэх нiч ных i пра ва вых ас пек тах 

экс плу а та цыi GERD. Яны звя за-

ны з на стой лi вы мi па тра ба ван ня-

мi Егiп та аб гiс та рыч ным пра ве на 

Нiл, у той час як су сед нiя кра i ны 

ўзбя рэж жа, у тым лi ку Эфi о пiя i 

Су дан, за сноў ва юць сваю дып ла-

ма тыю на на ту раль ных пра вах.

ГЭС «Хi да сэ» ўяў ляе па гро-

зу для жы ха роў Су да на. З та кой 

заявай вы сту пi ла мi нiс тэр ства iры-

га цыi гэ тай кра i ны пас ля чар го вых 

пе ра га во раў з Эфi о пi яй i Егiп там з 

на го ды бу даў нiц тва пла цi ны. Пра 

гэ та па ве да мi ла ту рэц кае iн фарм-

а генц тва Anadolu. «Пад крэс лi ва-

ем сур' ёз насць ры зык, якiя пла цi на 

ўяў ляе для Су да на i яго жы ха роў, 

у тым лi ку эка ла гiч ных i са цы яль-

ных ры зык, а так са ма для бяс пе кi 

мiль ё наў жы ха роў уз доўж бе ра-

гоў Бла кiт на га Нi ла», — за явi ла 

су данскае ве дам ства.

Пас ля гэ тых пе ра га во раў Ка iр 

аб вяс цiў пра ра шэн не ад мо вiц-

ца ад да лей ша га аб мер ка ван ня. 

Егi пет вы ра шыў узяць паў зу для 

ўнут ра ных кан суль та цый. Та кiм 

чы нам ён ад рэ ага ваў на пра па на-

ва ны Адыс-Абе бай но вы пра ект 

за паў нен ня ва да схо вi шча.

Хут чэй за ўсё, пла цi на бу дзе 

да бу да ва на i за пу шча на, а ба кi 

пра цяг нуць да маў ляц ца па спрэч-

ных мо ман тах ужо пас ля гэ та га. 

Шан цы на мiр нае ўрэ гу ля ван не 

кан флiк ту, вя до ма, ёсць: i Ка iр, 

i Адыс-Абе ба на сло вах на стро е ны 

ва яў нi ча, але, на ту раль на, хо чуць 

па збег нуць вай ны. «Ва раж ба на 

Нi ле» пра цяг ва ец ца.

За хар БУ РАК.

ВА РАЖ БА 
НА НI ЛЕ
Ча му ў Аф ры цы аб васт ра ец ца 

ба раць ба за ва ду?

Д
ЗВЕ су сед нiя кра i ны Аф ры кан ска га кан ты нен та, ад ны 

з са мых на се ле ных (больш чым 100 мiль ё наў ча ла век 

кож ная) зна хо дзi лi ся на мя жы вай ны. I толь кi тэр мi но-

вае ўмя шан не прэ зi дэн та Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лi кi 

Сi ры ла Ра ма фо сы i кi раў нiц тва Аф ры кан ска га са ю за да зво лi лi 

па са дзiць кан флiк ту ю чыя Егi пет i Эфi о пiю за стол пе ра га во-

раў. У аб мер ка ван нi быў прад стаў ле ны i Су дан — яшчэ адзiн 

удзель нiк гэ та га «трох ву голь нi ка су праць ста ян ня». Пры чы на 

спрэ чак — гiд ра элект ра стан цыя «Хi да сэ», або «Пла цi на вя лi-

ка га ад ра джэн ня Эфi о пii» (Grand Ethiopian Renaissance Dam — 

GERD), якая ўзво дзiц ца на Бла кiт ным Нi ле. Яна па вiн на стаць 

най буй ней шай на Чор ным кан ты нен це, пра ект ная ма гут насць 

скла дае 6,45 гi га ва та. Для Адыс-Абе бы гэ ты гран ды ёз ны пра ект 

стра тэ гiч на вы гад ны, ад нак для Ка i ра i Хар ту ма яго рэа лi за-

цыя, сцвяр джа юць спе цы я лiс ты, мае сур' ёз ныя ры зы кi. Да ча го 

ж пры вя дзе «ва раж ба на Нi ле»?
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