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መቋጫ ያጣው የግብጽ ፖለቲከኞች ዛቻ 

ኢዛና ዘመንፈስ 

04/16/14 

 

እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዓባይን መገደብ ፈጽሞ የማይሞከር ጉዳይ የሚመስለን 

ኢትዮጵያውያን ጥቂት አልነበርንም፡፡ ያን ዓይነት አመለካከት የፈጠረብን ደግሞ ብዙውን 

ጊዜ ይፋዊ ባልሆነ መልኩ ሲነገር እየሰማን የኖርነው የግብጽ ተጽእኖ ነው፡፡ ማለትም 

ግብፆች በዓባይ ወንዝ ውሃ ብቸኛ አዛ¡ ናዛ¡ የመሆን ብርቱ ፍላጐት ከማሳደራቸው የተነሳ 

“ኢትዮጵያ ለመገደብ ቀርቶ ስለጉዳዩ እንድታስብም እድል አይሰጣትም” የሚል 

ከተሸናፊነት መንፈስ የመነጨ ቁጭት አዘል ሹክሹክታ ከጓዳ እስከ አደባባይ ሲቆዘም 

በሚደመጥበት ሁኔታ ውስጥ ተወልደን ማደጋችን ነው ይህን እምነት የፈጠረብን።  

ብዙዎቻችን ከእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ችግር በስተጀርባ ከዓባይ ጉዳይ ጋር 

የተያያዘ የግብጽ ስውር እጅ ሊኖርበት እንደሚችል ሲነገር እየሰማን ነው ያደግነው፡፡ 

እናም ያንተስፋ አስቆራጭነት የተጠናወተው ዓባይ ነክ ስሞታ ከልጅነት እስከ እውቀት 

አዘውትሮ ከማድመጥ ውጭ ሌላ አማራጭ ባልነበረው ህብረተሰብ መሀል ተወልደን 

የማደጋችን ድምር ውጤት ምናልባትም ግብፃውያኑን ከሚገባው በላይ አግዝፈን 

እንመለከታቸው ዘንድ ትርጉም ያለው ስለልቦናዊ ተጽእኖ አሳድሮብናል።  

ለማንኛውም ግን የዛሬውን ጽሁፌን በዚህ ዓይነት መንደርደሪያ እንዲጀምር የገፋፋኝ 

ምክንያት ሰሞኑን ከወደ ካይሮ ጐላ ብሎ የተደመጠው የግብፃውያን ፖለቲከኞች ፀረ 

ኢትዮጵያ ዛቻ ነው፡፡ በተለይም ሞታዳ ማንሱር የተባሉ  የግብጽ ፖለቲከኛ በቅርቡ 

ለሚካሔደው የዚያች አገር ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እጩ ተፎካካሪ ለመሆን የሚያስችላቸውን 

የህዝብ ደጋፍ ለማግኘት ሲሉ ሰሞኑን ያደረጉት ንግግር፣ ማለትም በሰጡት ጋዜጣዊ 

መግለጫ  “እኔ የግብጽ ፕሬዚዳንት ሆኜ ብመረጥ ኢትዮጵያ የምትገነባውን የህዳሴ ግድብ 

እንድታቆም አደርጋለሁ፡፡ እናቆምም የሚሉ ከሆነ ደግሞ ሀገሬ ግብጽ የጦር ሃይሏን 

ተጠቅማ ጭምር በዓባይ ተፋሰስ ጉዳይ የ1929 ዓ.ም ምና የ1959 ዓ/ም ውሎች 

የፈቀዱላትን ታሪካዊ መብት እንደታስከብር የማላደርግበት ምንም ምክንያት አይኖርም…” 

የሚል  ፕሮፖጋንዳቸውን እንዳሰሙ  “ሱዳን ትሪቡን” የተሰኘው ጋዜጣ ዘግቦታል፡፡  
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በእርግጥ ሰውዬው ከፕሬዚዳንት አንዋር ሳዳት ዘመነ መንግስት ጀምሮ ባገኙት አጋጣሚ 

ሁሉ ግብፃውያንን ከሌሎች ሀገራት ህዝቦች ጋር ደም ለሚያቃባ ጠብ አጫሪነት 

የሚሽቀዳደሙና በቃላት ጦርነት ይሄንም ያንንም የመተንኮስ አባዜ የታጠናወታቸው 

ፖለቲከኛ ስለመሆናቸውም ጭምር ነው ሰሞነኛው የመገናኛ ብዙሃን ዘገባ 

የሚያመለክተው፡፡ ምንም እንኳን ከዘመነ አንዋር ሳዳት አንስተው በግብጽ የፖለቲካ ታሪክ 

ውስጥ ጠፍተው እንደማያውቁና አንድ ወቅት ላይም የዚያች ሀገር የፖርላማ አባል እስከ 

መሆን በለስ ቀንቷቸው እንደ ነበር ቢነገርላቸውም ቅሉ “በለፈለፉ ይጠፉ”  የሚያሰኝ የአፍ 

አመል የተጠናወታቸው  ደብረ በጥብጥ  ቢጤ መሆናቸው ግን የሚስተባበል አይደለም፡፡  

ከልጅነት እስከ እውቀት በዘለቀ የተቃውሞ ፖለቲካ ታሪካቸው  እጅግ ሲበዛ ግልፍተኛነት 

የሚያጠቃቸውና እንዲህ እንዳሁኑ ድንገት ብድግ ብለው የጦርነት ጥሪ ለማቅረብ 

የሚቃጣቸው “የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል”  ዓይነት ሰው መሆናቸውን የሚሳብቅ በመሆኑ 

ምክንያት በተደጋጋሚ ለእስር ተዳርገዋል፡፡ ለምሳሌ ሱዳን ትሪቡን ሰውየው ብዙውን ጊዜ 

ኃይለ ቃል የተሞላበትን ፀያፍ ንግግር የሚያዘወትሩ ከመሆናቸው የተነሳ ለሚዲያው 

ውይይት እንደማይመረጡም ጠቁሟል፡፡  

“እንዲያውም ከዚህ ቀደም በቀጥታ የቴሌቨዠን ውይይቶች የመሳተፍ እድል አግኝተው 

አየር ላይ ከገቡ በሁዋላ ለሚዲያ የማይመጥን አስነዋሪ ቃል እየደነጐሩ ስለሚያስቸግሩ 

በተደጋጋሚ ከአየር እንዲወጡ (የስልክ ውይይቱ እንዲቀረጥ)  ሁሉ ተደርጓል፡፡” ብሎናል 

ሱዳን ትሪቡን። 

መንሱር ከፕሬዚዳንት አንዋር ሳዳት እስከ ሆሲኒ ሙባረክ ዘመነ መንግስት ማክተሚያ 

ደረስ ከአራት ጊዜ በላይ ለፓርላማ አባለነት የመመረጥ ሙከራ አድርገው እንዴ ብቻ 

እንደተሳካላቸውና ከፖሊሶች ጋር ውዝግብ መፍጠርን እንደ “የነፃነት ታጋይነት” መገለጫ 

ይቆጥሩታል እየተባሉ የሚታሙ ሞገደኛ የፖለቲካ ሰው መሆናቸው ይወራባቸዋል፡፡ 

መንሱር እነሆ አሁን ደግሞ ግብጽን እንደ ሀገር በፕሬዝዳንትነት ለመምራት 

የሚያስችልላቸውን በትረ ስልጣን የመጨበጥ ብርቱ ምኞች እንዳደረባቸው አጉልቶ 

የሚያሳብቅባቸውን የምርጫ ዘመቻ ጀምረዋል፡፡  

እናም ሰውየው በቅርቡ እንደሚካሔድ በሚጠበቀው የግብጽ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ላይ 

ተፎካካሪ ሆነው ለመቅረብ የሚያስችላቸውን መስፈርት ወደማሟላቱ እንደተጠጉ 
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በሚነገርበት በዚህ ወቅት ነው፣ ፕሬዚዳንት የመሆን ምኞታቸው እውን ቢሆን ኢትዮጵያ 

ላይ ጦራቸውን ከማዝመት እንማደማይመለሱ በዓደባባይ ሲዝቱብን የተደመጡት፡፡  

እንደኔ እምነት ከሆነ ከላይ በጥቂቱ የተመለከትነውን ዓይነት የፖለቲካ ስብእና እንዳላቸው 

የተመሰከረላቸው መንሱር የተባሉ ግብፃዊ ከሰሞኑ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ወደ 

ኢትዮጵያ ጣታቸውን መቀሰራቸውና የሀገራቸው ፕሬዚዳንት ሆነው ቢመረጡ ጦር 

አዝምተው ሊወርሩን እንደሚችሉ ሲዝቱ መደመጣቸውም ጭምር “እብድ መዶሻ የያዘ 

እለት ሁሉም ነገር ምስማር ይመስለዋል”  የተሰኘውን አባባል ያስታውሰን እንዲሁ እንጂ 

እንብዛም የሚያስገርም አይደለም ፡፡ ይልቅስ ግብፃውያን ወንድሞቻችን እንደ መንሱር 

ዓይነቱን ከጥላው ጋር የሚጣላ አነካኪ ፖለቲከኛ ያውም ለፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በእጩ 

ተወዳዳሪነት ማቅረባቸው ‘ሌላ ጤናማ ሰው ስለጠፋ ነውን?’ የሚለው ጥያቄ ለማንሳት 

ያስገድዳል።   

ምንም እንኳን እኝህ ግብፃዊ ፖለቲከኛ በፕሬዝዳታዊው ምርጫ ከነፊልድ ማርሻል 

አብዱፈታህ አል-ሲሲ ጋር ተፎካከረው የማሸነፍ እድላቸው ከመርፌ ቀዳዳ የጠበበ 

ስለመሆኑ ከወዲሁ መገመት ባያዳግትም ቅሉ፣ ሰውዬው ለዚህ ዓይነቱ ቦታ መታጨታቸው 

በራሱ ግን እጀግ አስተዛዛቢና ጥያቄ የሚያስነሳም ጭምር  ነው ፡፡ በእርግጥም ደግሞ 

አብዛኛው ግብፃዊ የመንሱር የፖለቲካ ስብዕና ሀገር ለመምራት የሚያበቃ እንዳልሆነ 

አያጣውም ብሎ መገመት የሚቻል ይመስለኛል፡፡  

ወጣም ወረደ ግን ሰውየው ቀጣዩን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አስመልክተው ሰጡ በተባለው 

ሰመነኛ  መግለጫ ላይ ያደረጉት ንግግር እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ “ኢትዮጵያ የህዳሴውን 

ግድብ የምትገነባው የዓባይን ውሃ ሙሉ ለሙሉ አስቁማ ግብጽን የመበቀል ዓላማ ስላለት 

ነው፣ ይህን በዝምታ ማየት አይኖርብንም”  የሚል አንደምታ ያዘለ ነው፡፡ ይህን ለማለት 

ምክንያት የሆነኝ መሰረታዊ ጉዳይም ከሰውየው የምርጫ ቅስቀሳ ዲስኩር መካከል ሚዛን 

የሚደፋውና አጽንኦት ሰጥተው ሲናገሩት የተደመጠው “… እኛ ግብፃውያን አንዲት 

ጠብታ ውሃ አጥተን ለከፋ የረሃብ አደጋ እንድንጋለጥና ከዚያም እርስ በርሳችን ተባልተን 

እንድንጠፋ የሚያደርግ እርምጃ እንዲወስዱ ፈጽሞ መፍቀድ የለብንም!!”     የሚል 

እንደነበር በተለይም የሱዳን ትሪቡንን ዘገባ በምንጭነት እየጠቀሱ ከፃፉ የሃገራችን 

ሚዲያዎች ያገኘሁት መረጃ ነው፡፡  
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ይህ ማለት  በወቅታዊው የዓባይ ተፋሰስ ጉዳይ ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶች ሁሉ ተስፋ 

አስቆራጭ እንደሆኑና ዋነኛ ምክንያትም “ግብጽ ሳትሆን ኢትዮጵያ ናት” ሲሉ ካስተላለፉት 

እጅግ በጣም የተዛባ መልእክት ጋር ተደማምሮ ሲታሰብ ሰውየው ምን ያህል አነካኪ ሊሆኑ 

እንደሚችሉ ያመለክታል፡፡  

መንሱር “እስራኤል ከኢትዮጵያ መንግስት በስተጀርባ ሆና የህዳሴውን ግደብ ግንባታ 

በገንዘብ እንደምትረዳ ደርሰንበታል” ብለው በእርግጠኝነት መናገራቸውንም ሰምተናል፡ 

ለወትሮውም ቢሆን ከአፍሪካዊነት ይልቅ ወደ አረብ ብሔርተኝነት የሚያደላ አቋም 

በማንፀባረቅ እንደሚታወቁ የሚነገርላቸው ማንሱር ይሄን ሁሉ የበሬ ወለደ ውንጀላ 

ሀገራችን ላይ ለመደፍደፍ የሞከሩት ገና ለገና የግብጽ ፕሬዝዳንት እሆናለሁ የሚል ከንቱ 

ምኞታቸውን የሚያሳኩበትን ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ያጋበሱ መስሏቸው በመሆኑ  መጠን 

እንብዛም የሚያሳስብ አይደለም፡፡ 

መቸስ በዓባይ ወንዝ ላይ የሚገነባው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ 

ግደብ የኢትዮ-ግብጽ ወንደማማች ህዝቦችን ለጦርነት የሚጋብዝ አንዳችም አሳማኝ ችግር 

የማይፈጥርና ከቶምውንም ለሀግራቱ የጋራ ተጠቃሚነት ጽኑ መሰረት እንዲጥል ታስቦ 

የሚካሄድ ጤናማ ግንባታ ስለመሆኑ አብዛኛው ግብፃዊ ያጣዋል ብሎ መገመት ይከብዳል፡፡ 

በዚያ ላይ  እንደ ማንሱር ዓይነቶቹ ከዘመነ ኦሪት ፈር ኦናዊ አስተሳሰብ መላቀቅ 

ያቃታቸው ስልጣን ናፋቂ ፖለቲከኞች የሚያራምዱትን ግትርነት የተጠናወተው አቋም 

የግብጽ ህዝብ ትኩረት እንዲነፍገውና ነባራዊ እውነታውን በውል ተረድቶ ለፍትሐዊ የጋራ 

ተጠቃሚነት ሲባል የተዘጋጀውን የናይል ተፋሰስ አባል ሀገራት የስምምነት ማእቀፍ 

እንዲመርጥ የሚያደርግ ሙያዊ ምክራቸውን መለገስ የጀመሩ ግብፃውያን ምሁራን 

እየተበራከቱ መምጣታቸውን ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡  

እንግዲያውስ እኔም በዛሬው ዓባይ ነክ ጽሁፌ ለብዙሃኑ ግብፃውያን ወንድሞቻችን 

ለማስተላለፍ የምሻው መልእክት  እናት ሀገሬ ኢትዮጵያና መላው ህዝቦቿ ማንሱር 

እንደሚሉት ግብጽን የመበቀል ሃሳብ ሊኖራቸው ቀርቶ እንደዚያ ዓይነቱን እኩይ ተግባር 

በተመለከተ ፈጽሞ ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የማይችል ጽኑ አቋምና በረዠሙ ታሪካችን 

የተመሰከረለት መልካም ስም እንዳላቸው የሚያስረዳ የእማኝነቴን ሃተታ ይሆናል፡፡ 
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ማለትም እኛ ኢትዮጵያውያን  እንደ አንድ ህብረተሰብ ከጥንት እስከ ዛሬ የምንታወቅበት 

ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ባህል የሀገራትን የጋራ ጥቅም መሰረት ላደረገ የፍትሐዊነት 

መርህ በጽናት የምንቆም እንጂ እምነት እንዳይጣልብን የሚያደርግ አንድም ሀገራዊ ታሪክ 

የለንምና ግብፃውያኑ ወንድሞቻችን ምንም ዓይነት ስጋት ሊያድርባቸው አይገባም የሚል 

መልእክቴን ለማስተላለፍ እሻለሁ፡፡   

ስለሆነም እኛ የኢትዮ- ግብጽ ህዝቦች የዓባይ ተፋሰስን የውሃ ሀብታችንን ለጋራ ዘላቂ 

ጥቅም ማዋል የምንችልበትን ቀና መንገድ በመከተል አፍሪካዊ ወንደማማችነታችንን ወደ 

ላቀ ደረጃ ማድረስ እየቻልን እንደማንሱር ዓይነቶቹ ስልጣን ናፋቂ ፖለቲከኞች 

የየራሳቸውን ምኞት ለማሳካት ባለመ የጠብ አጫሪነት መንፈስ ተሞልተው የሚሰጡት 

ጋዜጣዊ መግለጫና የሚሰነዝሩት ዛቻ የሁለቱን ሀገራት ወንድማማች ህዝቦች በከንቱ ደም 

ወደሚያቃባን የጦርነት አዙሪት ሊወስዱ ቢሞክሩ ፈጽሞ ልንፈቅደላቸው እንደማይገባን 

ነው የሚሰማኝ፡፡  

አለበለዚያ ግን የዘመነ ቅኝ ግዛትን ቅጥ ያጣ ኢ-ፍትሐዊነት አጉልቶ እንደሚያሳብቅ 

መላው የናይል ተፋሰስ አባል ሀገራት የማይስማሙትን የ1929 እና እንዲሁም የ1959 ዓ/ም 

“ውል” የሙጥኝ ማለትን የመረጡት ግብፃውያን ፖለቲከኞች እንዲህ እንደሰሞኑ ድንገት 

ብድግ እያሉ መቋጫ ባጣው የጦርነት ዛቻቸው ሊያስፈራሩን ስለሞከሩ የሚለወጥ ነባራዊ 

እውነታ እንደማይኖር ካለፉት ሶስት ዓመታት ተጨባጭ ሒደት መረዳት የሚያዳግት 

አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን ታላቁን የህዳሴ ኤሌክትሪክ ሃይል 

ማመንጫ ግድብ ያውም በራሳችን የገንዘብ አቅም ብቻ ለመገንባት እንደንወስን 

የተገደድነው የግብጽ ፖለቲከኞች ህዝባቸውን ሊያሳምኑበት ሲሞክሩ እንደሚስተዋለው  

እነርሱን “አንደጠብታ ውሃ አሳጥተን እርስ በርሳቸው ሲባሉ ለማየት” ባለመ እጅግ  ርካሽ 

የበቀል ስሜት ተገፋፍተን ባለመሆኑ፡፡  

ይልቁንስ ካለፈው የጨለማ ዘመን የወረስነውንና ኢትዮጵያውያን ህዝቦች እንደ አንድ 

ህብረተሰብ በሰለጠነው ዓለም ታሪክ ፊት እንድናፍርና አንገት እንድንደፋ አድርጐን 

የቆየውን ፈርጀ ብዙ ድህነት አስወግደን የጋራ ህልውናችንን ከጥፋት መታደግ 

እንደሚጠበቅብን ከመቸውም ጊዜ በላይ ሀገራዊ መግባባት ስለተፈጠረ ነው ቢባል 

ነባራዊውን እውነት በተሻለ መልኩ ይገልፀዋል የሚል እምነት አለኝ፡፡ ይህ የመላው 

ኢትዮጵያውያን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ መግባባት የፈጠረው የፀረ ድህነት 
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አጀንዳ ወደ ተግባር ተለውጦ ሀገራዊ ክብራችንን ማስመለስ እንችል ዘንድም ኢትዮጵያ 

ሰማኒያ አምስት በመቶ ያህሉን ደርሻ እንደምታዋጣበት በተመሰከረለት የዓባይ ወንዝ ውሃ 

የመጠቀም ተፈጥሯዊና ሕጋዊ መብቷን ማረጋገጥ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ የህልውና ጉዳይ 

መሆኑ ስለታመነበት ነው ታላቁ የህዳሴ ኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ የሚገነባው፡፡ 

ይሄን ማለት ደግሞ  ኢትዮጵያ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ የመጣውን ህዝቧን ለመሸከም 

የሚያስችላትን ሀገራዊ የኢኮኖሚ አቋም ወይም አቅም የመፍጠር - አለመፍጠር ጥያቄ 

አማራጭ የማይገኝለት የህልውና ጉዳይ የመሆኑን ያህል የዓባይ ተፋሰስን የውሃ ሀብታችንን 

በፍትሐዊነት መንገድ ዘላቄታዊ የጋራ ጥቅም በሚሰጥ መልኩ ልማት ላይ ማዋል- 

አለማዋል ፈጽሞ ለምርጫ የማይቀብርብ ጉዳይ ሆኗል ወደሚል ማጠቃለያ ያደርሰናል፡፡  

እንግዲያውስ እኔም ግብፃውያንም ወንድሞቻችንን በተለመደው የህዳሴው  ዘመን 

የአፍሪካዊ ወንድማማችነት መንፈስ ማሳስባቸው አንድ ነገር አለ፡፡ ይህም እናት ሀገሬ 

ኢትዮጵያ አሁን በዓባይ ወንዝ ላይ መገንባት የያዘችውን የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ 

ግድብ በተመለከተ ያላቸው ግንዛቤ ከዚህ መሠረተ ሃሳብ አኳያ የተቃኘ ቢሆን መልካ ነው 

የሚል ነው፡፡  

“ባንተ ላይ እንዲደረግ የማትፈልገውን በሌሎች ላይ አታድርግ”  እንዲል ቅዱስ መጽሐፍ፣ 

ብዙሃኑ ግብፃውያን ወንደሞቻችንም ነባራዊ ሀቁን ሚዛን በሚደፋ ምክንያታዊነት 

አስደግፈው ሊመረምሩት ከፈቀዱ እነርሱ በኛ ቦታ ቢሆኑ ኖሮ ከዚህ የተሻለ ሌላ ምን 

ማደረግ ይችሉ እንደነበር ራሳቸውን እንዲጠይቁና የህሊና ፍርድ ለመስጠት እንዲገደዱ 

ጭምር የሚያደርጋቸው እውነት ይገለጽላቸዋል ባይ ነኝ፡፡  

ሌላው ልብ መባል ያለበት መሰረታዊ ጉዳይ ሆኖ የሚሰማኝ ደግሞ እንደ ማንሱር 

ዓይነቶቹ ስልጣን ናፋቂ የግብጽ ፖለቲኞች የራስጌዋ ሀገር ኢትዮጵያ ዓባይን ሙሉ 

ለሙሉ አስቁማ በተለይም ግብጾችን የመቀበል ዓላማ ያላት ለማስመሰል እንደሚሞክሩት 

ለማድረግ አስበን አናውቅም። ይህን ብናስብማ ኖሮ እኛ የህዳሴውን ግድብ ለኤሌክትሪክ 

ሃይል ማመንጫነት ሳይሆን ለሰፋፊ የመስኖ እርሻ ማልሚያነት በሚያመች መልኩ 

እንዲገነባ ማድረግ እንችል ነበር፡፡  

በተረፈ ግን ቱባ ቱባ የግብጽ መንግስት ባለስልጣናት ከሞሐመድ ሙርሲ የፕሬዝዳንትነት 

ቆይታ ሰሞነኛው የህዳሴውን ግደብ ግንባታ የማስቆም ዓለም አቀፍ ዘመቻቸው ድረስ 
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ሲያንፀባርቁት የሚስተዋለው የተቃውሞ አዝማሚያና እንዲሁም እንደ ማንሱር ዓይነቶቹ 

የተቃዋሚ ፓርቲ ፖለቲከኞች በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የሚሰነዝሩት  ሃሳብ ተመሳሳይ 

ይዘት ያለው የመሆኑን እውነት መዘንጋት አይኖርብንም፡፡  

ለነገሩ የግብፁ የመስኖ እና የውሃ ሀብት ሚኒስትር መሐመድ አብዱል ሙጣሊብ ራሳቸው 

በቅርቡ ለመገናኛ ብዙሃን ሰዎች በሰጡት መግለጫ ላይ “የሀገሬ መንግስታት ቢለዋወጡም 

እኛ ግብፃውያን ናይልን በሚመለከት ጉዳይ ልዩነት ሊኖረን እንማማይችል ላረጋግጥላችሁ 

እወዳለሁ” ሲሉ እቅጩን መናገራቸውም የሚታወስ ነው፡፡ ስለዚህ በአሁኑ ፕሬዝዳንታዊ 

ምርጫቸው ማንም ያሸንፍ ማን እንብዛም አዲስ ነገር ይፈጠራል ብሎ መጠበቅ 

እንደሚከብድ በርካታ ታዛቢዎች አስተያየት ይሰጣሉ፡፡                      

             


