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ከአባይ ባሻገር! 
ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

 

ከለማ ጉታ 06/27/14 

 

ቀደም ሲል የነበረው የግብጽ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ ተጠቃሚነት 

ከመስራት ይልቅ ሁለቱ አገራት ወደ ውዝግብ እንዲገቡ የሚያደርግ አካሄድን ነበር 

ሲከተሉ የነበሩት። በተለይ በመሳሪያነትና እንደመከላከለያ ሲጠቀሙባቸው የነበሩት 

የቅኝ ግዛት ስምምነቶች ከግብጽ ፈቃድ ውጭ ማንም አገር በውሃው መጠቀም 

እንደማይችል ነው። ይህ ካልሆነ ግን ወታደራዊ እርምጃ እወስዳለሁ በሚል አልፎ 

አልፎ ዛቻ በመሰንዘር የሌሎችን ቀልብ ለመሳብ ጭምር ይጠቀሙበት ነበር።  

 

ኢትዮጵያ የግብጽን ይህንን የተሳሳተ አስተሳሰብ ወደ ጋራ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት 

እንዲመጣ ሠፊ የዲፕሎማሲ ሥራ በመሥራቷ ይህ ተግባሯም  አብዛኛዎቹ የአባይ 

ተፋሰስ አገራት ተቀባይነት በማግኘቱ የጋራ ተጠቃሚነትን ከመተግበር ውጭ 

አማራጭ እንደሌላት የተገነዘበው የአገሪቱ መንግስት አሁን ደግሞ ወደ ድርድር 

እመጣለሁ የሚል አስተያየት በመሰንዘር ላይ ይገኛል።  

 

የ1959 ስምምነት ጊዜ ያለፈበትና ኢትዮጵያን ለማስገደድ ሕጋዊ መሰረት 

እንደሌለውም ኢትዮጵያ ባደረገችው ሰፊ ጥረት በርካታ አገራት ማወቅ ችለዋል።  

ግብጽም ይህንን በሚገባ የተረዳች ትመስላለች። በተለይ ደግሞ በሙርሲ ጊዜም 

ሆፐነ ከሙርሲ በኋላ በነበረው የሽግግር ጊዜ በተለያዩ አገራት በመዞር በኢትዮጵያ 

ላይ ጫና እንዲያሳድሩ ያደረገችው ጥረት በመክሸፉ የተነሳ ኢትዮጵጵያ የያዘችው 

አቀም መቀበል የግድ እንደሚሆንም ለመገንዘብ ችለዋል።  

 

በዚያ ዘመቻቸው ግድቡ አስቁሙልን በሚል በአውሮፓ አገራትና በአሜሪካ 

ባደረጉት ጥረት ይህ የኢትዮጵያን የመልማት መብት የሚጻረር በመሆኑና አገሪቱ 

በተፈጥሮ ሃብቷ የመልማት መብቷ የተጠበቀ በመሆኑ ተወያይታችሁ ፍቱት እንጂ 
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እኛ ጣልቃ መግባት አንችልም የሚል መልስ ማግኘታቸው በተለያየ መልክ 

ተገልጿል። ኢትዮጵያ ከድህነት መውጣት ካለባትና ታሪኳን መቀየር ካስፈለጋት 

የተፈጥሮ ሃብቷን በአግባቡ መጠቀም እንዳለባት እሙን ነው። አገሪቱ ካሏት 

ጸጋዎች አንዱ ደግሞ  ውሃ ነው። የውሃ ሃብቷን በመጠቀም  በቂ ኤሌክትሪክ 

ሃይልን በማመንጨት የራስዋን ፍላጎት ከማሟላት አልፋ ለጎረቤት አገሮች በመሸጥ 

የውጭ ምንዛሪ ገቢዋን ማሳደግ የሚያስችላትን አቅጣጫ በመከተል ላይ ትገኛለች።  

 

ኢትዮጵያ  በአፍሪካ ቀንድ ጠንካራ ኢኮኖሚያዊ ትስስርና የሕዝብ ለሕዝብ የጠበቀ 

ግንኙነት እንዲኖር ለማድረግ የሚያስችል አቅጣጫ በመከተል አሁጉር ተኮር 

ልማቶችን እያፋጠነች እንደሚትገኝ እሙን ነው። ከእነዚህ የልማት አውታሮች 

አንዱ ደግሞ ታላቁ የህዳሴው ግድብ እንደሆነ ይታወቃል። በዓባይ ወንዝ ላይ 

ታላቁን የህዳሴ ግድብ ስትገነባ የሱዳንንም ሆነ የግብጽን መሠረታዊ ጥቅም 

በማይነካና አገራቱንም ተጠቃሚ  ማድረግ በሚያስችል መልኩ እንደሆነ 

በተደጋጋሚ ተገልጿል። ይህንን  በተግባርም እያረጋገጠችና እየተናገረች ነው፡፡ 

 ከድህነት ለመውጣት ወንዞቿን ሁሉ በአግባቡና የሌሎችን ጥቅም በማይነካ መልኩ 

ለመስራት ስትነሣ ዘላቂነት ያለው መፍትሄ አስቀምጣ ማለፍ እንዳለባትም 

በመገንዘብ ነው፡፡  

ይኸውም ከላይ እንደተጠቀሠው ግብጽ የዓባይን ውሃ በተመለከተ ስትከተል 

የነበረውን እርዳታና ብድር የማስከልከል ፖሊሲ ከውስጥ ፖለቲካዋና ሌሎች 

ችግሮቿ በመነሣት ማስከልከል  የምትችልበት ዋስትና  ባይኖርም ዓባይ ላይ 

የሚገነባውን ግድብ በራሣችን አቅም መሥራታችን ከዚያ በኋላ ያሉትን ግድቦች 

በራሣችን አቅም መስራት እንደምንችል የሚያረጋገጥልን ነው፡፡  

ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ እንዳሉት  “እኛው ግንበኞች፣  እኛው መሃንዲሶች 

እንዲሁም እኛው የፋይናንስ ምንጭ” የግድቡ ግንባታ አሁን የደረሰበት 31 በመቶ 

ላይ ማድረሳችን በአህጉሩ ለይ ልንፈጥር የምንችለውን አቅም እና አሁን በመፋጠን 

ላይ ያለው ልማታችንን ውጤት  የግብፅ መንግስት ወደ ድርድር ከመምጣት ሌላ 

አማራጭ እንደማያዋጣው እንዲገነዘብ ያደረገው ይመስላል። የቀድሞ ፕሬዚዳንት 

መሃመድ ሙርሲ  የአገሪቱን የፖለቲካ ድርጅቶችን በማሰባሰብ ፈር የለቀቀ 
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ውይይት በማድረግ ጦርነትን ጨምሮ የተለያዩ አማራጮችን  ለመጠቀም ሲሉ 

ሙርሲ የሠየሙትሲሆን በስብሰባው ላይ ተካፋይ ከነበሩት ተቃዋሚዎች በአጀንዳው 

መታሰቡን ነበር ይፋ የተደረገው።  

በቀጥታ ቴሌቪዥን እየተሰራጨ በነበረው ስብሰባ አንዱ ተሳታፊ “ግብፅ ተጨማሪ 

ተዋጊ ጀቶችን መግዛት ጀምራለች የሚል የሃሰት መረጃ በሠፊው እናሰራጭና 

ኢትዮጵያ ላይ ጫና በመፍጠር ዲፕሎማሲያዊ ውይይቷ እንዲቀጥል እናድርግ” 

አሉ፡፡ ሌላው አስተያየት “ግብፅ ኢትዮጵያን ማስፈራራቷን አጥብቃ ልትቀጥል 

ይገባታል” አሉ፡፡ ሌላውም ተናጋሪ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እርስ በእርስ ግጭት 

እንዲነሳ በቁጥራቸው አናሣ የሆኑ ብሄሮችን ግፊት ማድረግና ማስታጠቅ 

ያስፈልጋል አሉ፡፡ ይህ ከተሣካ ተቃዋሚዎች በኢትዮጵያ መንግስት ለይ ጫና 

እንዲያሳድሩ ማድረግና ግድቡ ለግብጽ ህልውና አደጋ ከሆነ እንዲፈርስ ከደህንነት 

ተቋማችን ጋር አብረው እንዲሰሩ ማስቻል ወይም መንግስት ለመደራደር ዝግጁ 

እንዲሆን ሊያደርገው ይችላል በማለት ሃሣባቸውን ደመደሙ፡፡  

ያን ፈር የለቀቀ ተግባር የግብጽ ህዝብ ድጋፍን አላገኘም ነበር። የግብጽ ሕዝብ 

እንደሌላ አገራት ሕዝብ ሁሉ ሰላም ወዳድ ነው። ከኢትዮጵያዊያን ወንድሞችና 

እህቶች በሰላም መኖርን ይመርጣል። ከጥንት ጀምሮ በሁለቱ አገራት መካከል 

መተማመን እንዳይኖር ሲያደርጉ የኖሩት መንግስታት እንደነበሩም እሙን ነው። 

ያንን ውይይት ተከትሎ ከግብጻዊያን ተቃውሞ ቀርቦ ነበር።  የቀድሞው የአለም 

አቀፉ የአውቶሚክ ኤጀንሲ ዳይሬክተር የነበሩት ዶ/ር መሃሙድ ኤልባረዳይ 

“በብሔራዊ ደህንነት ስም በተካሄደው ጉባዔ ላይ ለተሰጡት ሃላፊነት የጎደላቸው 

አስተያየቶች የግብጽ ህዝብ አቋም ተደርጎ እንዳይወሰድ" በማለት ለዓለም 

ሕብረተሰብ መግለጻቸውን በአብነት መውሰድ ይቻላል።  

በኢትዮጵያ በኩል በወቅቱ ሰላምን ብቻ እንደሚፈልጉ ነበር ሲገለጽ የነበረው። 

የመጀመሪያውና በኢትዮጵያ ላይ ለመቃጣት የታሠበው እርምጃ በርከት ያሉ 

ሠላዮችን በኢትዮጵያ ማሠማራትና የትርምስ አጋጣሚዎችን ማመቻቸት ነው፡፡ 

በስድስተኛው ረድፍ ከተቀመጠው የጦርነት አማራጭ ባሻገር ያሉትን አምስት 

አማራጮች እነሙርሢ ሊያደርጉ የሚችሉበት አጋጣሚ ሊኖር ቢችልም ያላወቁት 
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ይመስላሉ እንጂ በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ያስቀመጡት የስለላ አማራጭም ሊሣካ 

እንደማይችል ጠንቅቀው ያውቁት ነበር፡፡ የአገር ውስጥ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ድርጅቶች መጠቀም የተባለውም ቢሆን ብዙ የተሳካላቸው አልነበረም። የህዳሴው 

ግድብ ጉዳይ ኢህአዴግም ሳይኖር ያለፉ ትውልዶች ሁሉ የዘመናት ህልም እንጂ 

የአንድ ፓርቲ ጉዳይ አይደለም፡፡ ተቃዋሚዎች በዓባይ ጉዳይ ላይ እጃቸውን 

ስላልጨመሩ ማፈር ይገባቸው ይሆናል እንጂ ልማቱን ለማደናቀፍ ከተነሱ ጠላቶች 

ጋር ማበር ግን የታሪክ ተወቃሽ ስለሚያደርጋቸው ለግብጾች እንደፈለጉት 

ሊሆኑላቸው ይችላሉ የሚለው ሃሳብ አጠራጣሪ ነው፡፡  

ተቃዋሚዎቹ የግብጽን ሃሳብ ቢከተሉም ሕዝቡ ችላ ይላቸዋል ብለው ግብፆቹ 

ማሠባቸው ራሳቸውን ተቃዋሚዎችን ማራከሳቸው ከመሆኑም በላይ ህዝባችንን 

ካለማወቅ የመነጨ ስለሆነ ይህ ስልታቸው የትም የማያደርሣቸው ፉርሽ የሆነ 

አማራጭ መሆኑን ሊረዱት ይገባል፡፡ ሌላው ግብፆቹ ያስቀመጡት አማራጭ ደግሞ 

ብዝሃነታችንን ለግጭት መጠቀም ነው፡፡ እዚህ ላይ ግብፆቹ ያላወቁት ልዩነታችን 

ውበታችን፣ ውበታችን ደግሞ አንድነታችን ነው ብለው ለዚህ ብዝሃነት ብለው 

ዘመናት የተፋለሙትን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሠቦችና ህዝቦች በውል 

ካለመረዳት የሚመነጭ ከመሆኑ በተጨማሪ የእነዚህ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

የሉዓላዊነት መገለጫ የሆነውን ህገ መንግስት መዳፈር ስለሆነ ቀድሞ ነገር ሊታሰብ 

የሚገባው አይሆንም። 

ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሃገራት ጋር  በማናከሥና ከልማት አጀንዳ ማፋታት ሌላው 

በሙርሢ የሚመራው የግብጽ መንግስት ያቀረበው አማራጭ  ነበር፡፡ ዳሩ ግን 

ሁኔታ ሁሉም ጎረቤት አገራት ከኢትዮጵያ ጋር በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ 

መሆናቸውና ግብጽም ይህን አማራጭ በተግባር ለመለወጥ ያደረገችው የሶማሊያ 

ስምሪት የከሸፈ መሆኑ የግብጽን ግራ የመጋባት ሚስጥር የሚያሳይ ሲሆን ምናልባት 

ኤርትራ በተላላኪነት ለመሳተፍ ብትሞክር ከዚህ በፊት የደረሰበትን ኪሳራ 

በማስታወስ በአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ላይ ጋር ተያይዞ በህልውናው ላይ ትልቅ 

አደጋ ሊፈጥርበት እንደሚችል የፖለቲካ ተንታኞች ይገልጻሉ፡፡ ከቅኝ ግዛት 

በኋላም ግብጽና ሱዳን ለኢትዮጵያ ሳያሳውቁ ናይልን በተመለከተ የራሳቸውን የጋራ 

ስምምነት አድርገዋል። በዚህም ስምምነት በመሀከላቸው የክፍፍል ስርዓትን ሳይቀር 
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አበጅተዋል። በዚህ ወቅት ለኢትዮጵያ አንድ በርሜል ውሃ እንኳን ያስፈልጋታል 

አላሉም። ስለዚህ ይህ ፍርደ ገምድል የሆነ የሁለትዮሽ ስምምነት የአባይን ወንዝ 

በተመለከተ አንዱ ችግርን የፈጠረ ጉዳይ ነው። በጊዜ ሂደት ቀደም ሲል የነበረውን 

ኢፍትሃዊ ስምምነት በሌላ ፍትሃዊ ስምምነት ለመተካት የተፋሰሱ ሀገራት ብዙ 

ሰርተዋል። የተፈሰሱ ሀገራት በዲፕሎማሲው መስክ ተገናኝተው ከአስር አመት 

በላይ ከተነጋገሩ በኋላ አንድ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ይህም ስምምነት 

በአብዛኛው ኢትዮጵያ ስትቀይሰው በነበረው መንገድ የሄደ ነው። 

 

ከቅኝ ግዛት በኋላ ወንዙን በተመለከተ የነበረው ሂደት ነው። የወደፊቱን ስንመለከት 

ሁለት ነገሮች ይታያሉ። እነዚህም አንደኛው ፈተና ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ተስፋ 

ነው። ፈተናው የሚሆነው የውሃ ሀብታችን በስርዓትና በደንብ፤ በልኬት ካልያዝን 

እኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ፈተና ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ መኖሩ ነው። ተስፋው 

ይሄንን የውሃ ሀብት ይዘን ሀብቱ ከጎረቤቶቻችንና ከአካባቢው ሀገራት ጋር 

የተጠናከረ ግንኙነት እንዲኖር የሚያደርግ መሆኑ ነው። በናይል ላይ የተፈጠረው 

የበላይነት ታሪካዊ ሁኔታ ምንድን ነው ብዬ አንዳንድ ነጥቦችን መግለፅ 

እፈልጋለሁ። አንደኛው የበላይነቱ ሁኔታ ቀደም ብዬ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት 

በቅኝ ግዛት ዘመን የተፈጠረ ሲሆን ሁለተኛው የበላይነት ደግሞ ከቅኝ ግዛት በኋላ 

ግብጽና ሱዳን ወንዙን ለብቻቸው በጋራ ለመጠቀም ያደረጉትን ስምምነት ተከትሎ 

የሁለቱ ሀገራት የበላይነት በተለይም ደግሞ የግብፅ የበላይነት የታየበት ነው። 

 

ከዚያ በኋላ ግን ይህ ቀደም ሲል የነበረው የበላይነት እንዲሻርና ሁሉም የተፋሰስ 

ሀገራት ሀብቱን በፍትሃዊነት መጠቀም የሚያስችላቸው ስርዓት እንዲበጅ ከፍተኛ 

ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ይህ ጥረት ደግሞ ሀገራቱ ኢትዮጵያ በቀየሰቻቸው 

የዲፕሎማሲና የድርድር መድረክ ስርዓት በመሄዳቸው በተደረሰው ስምምነት 

በናይል ወንዝ ላይ ቀደም ሲል የነበረው የበላይነት እንዳይኖር ተደርጓል። 

ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የውሃ መጠን ለናይል እያበረከተች የበላይ ነኝ ብላ 

አታውቅም። በቀጣይም ይሄንን ማለት አያስፈልጋትም። ኢትዮጵያ ያላት የውሃ 

ሀብትና የቦታ አቀማመጥ ለጎረቤቶቿና ለአካባቢው ሀገራት የውሃ ሀብትን ሰጪ 
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ቢያደርጋትም ሀብቱን የምትጠቀመው በበላይነት መንፈስ ሳይሆን በአቻነትና 

በአጋርነት ጥቅሟን በምታስጠብቅበት ሁኔታ ነው። አዲሱ መንገድ ናይልን 

በፍትሃዊ መንገድ ለመጠቀም የተመሰረተው የውሃ ዲፕሎማሲ ነው። በናይል 

አሰርአንዱን ሀገራት የማያቅፍ የውሃ ዲፕሎማሲ እያተካሄደ ነው። በመጀመሪያ 

ደረጃ እ.ኤ.አ ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ ዘጠኝ ሀገራት ድርድር ጀመሩ። እነዚህ ዘጠኝ 

ሀገራት እልህ አስጨራሽ ድርድሮች ካካሄዱ በኋላ ወደ አንድ ስምምነት ደረሱ። 

 

ከዘጠኙ ሀገራት ሰባቱ ሀገራት ስምምነቱን ተቀበሉ። ሁለቱ ሀገራት ማለትም ሱዳንና 

ግብፅ ስምምነቱን ተቃወሙ። ሁለቱ ሀገራት ይሄንን ስምምነት ሲቃወሙ “እኛ 

ለህዝባችን ለዘመናት የናይል ውሃ የእናንተ ነው እያልን ስንሰብክ ቆይተን አሁን 

ይህንን ስምምነት ተከትሎ ውሃው የጋራችን ነው ብንል ህዝባችን ይታዘበናል” 

በሚል አንካሳ ምክንያት ነበር። ሁለቱ ሀገራት ስምምነቱን የተቀበሉትን ሀገራት 

እባካችሁ ትንሽ ጊዜ ስጡን እና እንመክርበት ነበር ያሉት። ጥያቄውን መሰረት 

በማድረግ “ትንሽ ጊዜ እንስጣቸው” ተብሎ ከ2009 እስከ 2010 ድረስ ስድስት 

ሰብሰባዎች ተካሂደው ሁለቱ ሀገራት ማለትም ግብፅና ሱዳን ወደ ስምምነቱ ማዕቀፍ 

ይመጣሉ የሚል ተስፋ ተይዞ ነበር።  

 

ቀስበቀስ ጭራሹኑ ወደ ኋላ ተመልሰው “በቅኝ ግዛት ውል መሰረት እና ከዚያም 

በኋላ ባደረግነው ስምምነት መሰረት ውሃው የእኛ ብቻ እንጂ እናንተ አያገባችሁም” 

የሚል ሃሳብን ስላመጡ አስቀድመው ስምምነቱን የተቀበሉ ሀራት በስምምነቱ ላይ 

ፊርማቸውን አኑረዋል። ዘጠኝ ሀገራት ተደራድረው ስድስቱ ሀገራት ከተፈራረሙ 

ሁለት ሶስተኛ አብላጫነት ስላላቸው ለቀጣይ ሂደት የሚኖራቸው የጋራ ሚና ቀላል 

አይሆንም። ሂደቱ በዚህ ብቻ የሚያቆም አይደለም። ፊርማቸውን የስምምነት ሰነዱ 

ላይ ያስቀመጡት ሀገራት ስምምነቱን በየፓርላማዎቻቸው ካፀደቁ በኋላ ይህንን 

ስምምነት በአፍሪካ ህብረት ጽህፈት ቤት ፋይል አድርገው ኮሚሽን በማቋቋም በዚህ 

ኮሚሽን ሊተዳደሩበትና ሊሰሩ የሚችሉበት ስርዓት ነው የተቀየሰው። ከፊርማው 

በኋላ ከስድስቱ ሀገራት ሁለቱ ሀገራት ስምምነቱን በፓርላማቸው ያፀደቁ ሲሆን 

ቀሪዎቹ ስድስት ሀገራት ደግሞ የፈረሙትን ስምምነት እንደየሀገሮቻቸው ስርዓት 

ለማፅደቅ እየተንደረደሩ ነው ያሉት። ሂደቱ ትንሽ ጊዜ ለፈጅ ይችላል። ይህ ሲታይ 
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ስምምነቱ ላይ ለመድረስ ኢትዮጵያ ያካሄደችው የዲፕሎማሲን ዘመቻ ስኬት 

የሚያሳይ ነው። ይህ ትልቅ የዲፕሎማሲ የበላይነትና ከፍታ ነው። ይህ የዲፕሎማሲ 

ከፍታ በተለያየ መልኩ የሚገለፅ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል 

ለተለያዩ ሀገራት ለማቅረብ እየተሰሩ ላሉት ስራዎች በዚህ አቅጣጫ የተገኘው ድል 

የራሱን እገዛ አድርጓል። ለምሳሌ ኬንያ ከናይል ተፋሰስ ሀገራት ስምምነት በኋላ 

ነው ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይልን ለመግዛት ወደ ስምምነት የመጣችው።  

 

ደቡብ ሱዳንም እንደዛው፤ ሱዳንም ብትሆን የዚህ ስምምነት አካልም ባትሆን 

የኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛት ስምምነት ላይ ደርሳለች። ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያ 

ለቀየሰችው ዘላቂ የልማት ፕሮግራም ጎረቤቶቿን በማስተባበር የነደፈችው 

የዲፕሎማሲ ከፍታ ነው። ይህ የዲፕሎማሲ ከፍታ ነው ብንልም፤ የዲፕሎማሲ 

አዘቅትም አለ። ግብፅና ሱዳን የናይል ትብብር ስምምነትን አለመፈረማቸው አንዱ 

የዲፕሎማሲ ተግዳሮትን የማያሳይ ነው። ይህም መሆኑ ደግሞ የታሰበው ኮሚሽን 

ተቋቁሞ በተፈለገው ፍጥነት ወደፊት ሊሄድ አልቻለም። ኢትዮጵያ ከምታካሂዳቸው 

የልማት ስራዎች መካከል በጣም ጎልቶ የወጣው የህዳሴው ግድብ ሲሆን  ግብፅ 

ናይልን  በድርድር ጊዜን በመግዛት ከተቻለም ሌሎች አማራጮችን በመጠቀም 

ግንባታው ለማደናቀፍ ያላደረገችው ጥረት የለም። ይሁን እንጂ የዚህ ግድብ 

ባለቤትና ፈጻሚ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በመሆኑ ፈሪኦን መልሶ ቢነግስም ታላቁ 

የህዳሴ ግድብ መገንባቱ አይቀሬ ነው።  

 

ያም ሆነ ይህ ግን በአሁኑ ሰዓት ወደስልጣን የመጣቅ የግብጽ መንግስት ታላቁ 

የህዳሴ ግድብ የሁለቱ አገራት የግጭት ምክንያት ሊሆን እንደማይችልና ሁለቱ 

አገራት ተቋርጦ የነበረውን ውይይት ለማስቀጠል እንደሚፈልግ ይፋ አድርጓል። 

በኢትዮጵያ በኩልም ቢሆን ሃሳቡ በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት እንዳለው 

ተገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በሁለቱም አገራት ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው 

ሙሁራንና አምባሳደሮች ደግሞ ሁለቱ አገራት ያላቸውን ግንኙነት በአባይ ወንዝ 

ላይ ብቻ የተመሰረተ ከማድረግ ይልቅ የግንኙነት ፈርጁን ማስፋት ይኖርባቸዋል። 

አሁን በሁለቱም ወገን የሚደረገው ግንኙነትም ከአባይ ባሻገር ሌሎች ዘርፎችን 

የሚቃኝ ሊሆን ይገባል።  


