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ሙስታፋ አል ላባድ የተባሉ ግለሰብ አልሞኒተር ሊባኖስ ውስጥ የሚገኝ ድረ-ገጽ ላይ በጥሬ 
ትርጉሙ <<ኢትዮጵያና ግብጽ ወደ ጦርነት እያመሩ ነው>>  በሚል አንድ ፅህፍ አቅርበዋል፡፡ 
ፀሃፊው ኢትዮጵያ በአባይ ላይ የያዘችዉ የተለጠጠ እቅድ የግብጽን ታሪካዊና ህጋዊ መብት 
የሚጥስ ነው ብለዋል፡፡ በተጨማሪም አሁን ያለው የቀጠናው የሃይል ሚዛን ከግብጽ ይልቅ ወደ 
ኢትዮጵያ ያደላ ነው ከሚል ማደማደሚያ ላይ ይደርሱና ኢትዮጵያ ይህን እየተጠቀመችበት 
እንደሆነ ያነሳሉ፡፡ 

አሁን ባለዉ ሁኔታ የሃይል ሚዛኑ ያደላው ወደ ኢትዮጵያ ወይስ ወደ ግብፅ የሚለዉን ግለሰቡም 
ሆኑ ሌሎች የየራሳቸው እምነት ሊኖራቸዉ ይችላል፡፡ የእኔ ግልፅ ልዪነት ከዚህ ማደማደሚያ ላይ 
ሳይሆን በግብዓትነት የተጠቀሙባቸዉ መነሻዎች ላይ ነዉ፡፡ 

ፀሃፊው ስድስት ያክል መነሻዎችን ያስቀምጣሉ፡፡ በዋናነት ሶስቱ ላይ ላተኩርና ቀሪዎቹን 
እንዳስፈላጊነቱ በፅሁፌ ዉስጥ አካትቼ እመለከታቸዋለሁ፡፡ 

         የሶማሊያ መፈረካከስ ኢትዮጵያን አጠናክሯል፤ 

         የሱዳን ለሁለት መከፈል ሱዳንን አዳክሟል፤ 

         በኢትዮጵያና በምዕራቡ አለም መካከል ያለዉ ግንኙነት 
ኢትዮጵያን ቀዳሚ የእርዳታና ብድር ተጠቃሚ አድርጓታል፡፡ 

 1. ኢትዮጵያናሱማሊያ 

ኢትዮጵያ የጎረቤቶቿ ሰላምና ብልጽግና ለእድገቷ አስተዋፆ እንዳለው አጥብቃ ታምናለች፡፡ 
ለዚህም ነው በመሰረተ ልማት ለመተሳሰር የተቻላትን ያህል ጥረት እያደረገች ያለችው፡፡ 

ኢትዮጵያና ሶማሊያ በባህልና በታሪክ የተሳሰሩ ድንበር የሚጋሩ ህዝቦች ያሏቸው ናቸው፡፡ ዋቢ 
ሸበሌና ገናሌ የሚጋሯቸው ወንዞች ናቸው፡፡ ሶማሊያ በመስኖ ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬት አላት፡፡ 
ከኢትዮጵያ በሚፈሱት ወንዞች በመስኖ በማልማት ለኢትዮጵያ ፍራፍሬና አትክልት እንደዚሁም 
እያደገ ለመጣው የኢትዮጵያ የቆዳ ኢንዱስትሪ የእንስሳት ተዋፆን በግብአት ማቅረብ 
እንደምትችል ባለሙያዎች አስተያየት ይሰጣሉ፡፡ የሶማሊያወደቦችም ለተወሰኑ የኢትዮጵያ 
አካባቢዎች የተሻለ አማራጭ ይሆናሉ፡፡ 

በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል እየተካሄደ ያለው የነዳጅ ፍለጋ ከተሳካ ከዶሎ እስከ ሞቃድሾ ያለውን 
የነዳጅ ቱቦ በመዘርጋት መተሳሰር ይቻላል፡፡ ኢትዮጵያ ካላት እምቅ የውሃ ሃይል ኤሌክትሪክ 
ሃይል ለሶማሊያ በመሸጥ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ትችላለች፡፡ እንደ ቡና፣ሻይ፣ ጫት፣ በቆሎ፣ 
ስንዴ፣ ጥራጥሬና ስኳር ያሉትን በመሸጥ የሶማሊያን የፍጆታ ፍላጎት ማሟላት ትችላለች 
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ኢትዮጵያ፡፡ በተጨማሪም ኢትዮጵያ ካሏት የተለያዩ የአየር ንብረቶችና የመሬት አቀማመጥ አኳያ 
በሀገሪቱ የሚካሄዱ የግብርና ምርምር ውጤቶች ለሶማሊያ ተስማሚ ይሆናሉ፡፡ 

የሶማሊያ አለመረጋጋት ግን ለኢትዮጵያ አሉታዊ ተጽእኖ ነው የሚያሳድረው፡፡ በሶማሊያ 
የተረጋጋ ማእከላዊ መንግስት ባልነበረበት ጊዜ አሸባሪዎች ከሶማሊያ በመነሳት በኢትዮጵያ ላይ 
ጥቃት ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ ነበር፡፡ ለኢትዮጵያ በጎ የማይመኙ ሀገሮችና ቡድኖችም በሶማሊያ 
የሚንቀሳቀሱ ፀረ-ሰላም ሃይሎችን ሲደግፉ ቆይተዋል፡፡ በሶማሊያ ብጥብጥ ምክንያት በመቶ ሺህ 
የሚቆጠሩ ስደተኞችን ማስተናገድ ሌላኛው ጫና ነው፡፡ በአጠቃላይ የሶማሊያ ትርምስ ወጪዎችን 
የሚያስከትል እንጂ በማንኛውም መልኩ የኢትዮጵያን ተሰሚነት የሚያሳድግ አይሆንም፡፡ 

ለዚህም ነው አንድ ምሁር "ኢትዮጵያና ሶማሊያ ከጎረቤታምነት በላይ ናቸው፡፡ አንዱ ለሌላኛው 
የግድ አስፈላጊ ነው" ያሉት፡፡ በእኔ እምነት ሶማሊያ የተረጋጋ መንግስት ቢኖራት ኖሮ የጋራ 
ተጠቃሚነትን በማሳደግ ከአሁኑ የበለጠ የኢትዮጵያ ተሰሚነት ያድግ ነበር፡፡ ያም ባይሆን 
በማንኛውም መልኩ የሶማሊያ ብጥብጥ ለኢትዮጵያ ተሰሚነት እያደገ መምጣት በጎ አስተዋጽኦ 
አያደርግም፡፡ 

2. ኢትዮጵያና ሱዳን 

የሱዳን ወደ ሁለት ሀገር መከፋፈል የአካባቢዉ የሃይል ሚዛን ወደ ኢትዮጵያ እንዲያጋድል 
ማስቻሉንም ፀሐፊው አስቀምጠዋል፡፡ ይህም የተሳሳተ ሃሳብ ነው፡፡ እንደሚታወቀው የሱዳን የእርስ 
በርስ ጦርነት በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ህይወት ከመቅጠፉም በላይ ለጦርነት የዋለው 
በጀት ለልማት ቢውል ኖሮ ሱዳን አሁን ወደ መካከለኛ ገቢ የማትሸጋገርበት ምክንያት አይኖርም 
ነበር፡፡ ይህ ወደ መካከለኛ ገቢ የተሸጋገረ ህብረተሰብ የሚጠይቀዉን ፍጆታ በሙሉ በሀገር ዉስጥ 
ምርት ብቻ ማሟላት ስለማይቻል ኢትዮጵያ የአቅርቦት ማዕከል መሆኗ አይቀርም ነበር፡፡ 

በአባይ ወንዝ ላይ የተፈጥሮ ሃብት እንክብካቤ በመስራት ምቹ በሆነው የሱዳን መሬት ዘላቂ 
የመስኖ ልማት ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ እ.ኤ.አ ከ1999 ጀምሮ በተገኘው ነዳጅ የሱዳን ኢኮኖሚ 
በመነቃቃቱ ሱዳን ለኢትዮጵያ ሃይድሮፓወር ገበያ መሆን ትችላለች፡፡ ኢትዮጵያም ከሱዳን ነዳጅ 
በመግዛትና የወደብ አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ በአማራጭ በማግኘት ተጠቃሚ ትሆናለች፡፡ ይህ 
ሁሉ እውን የሚሆነው ሰላም ሲኖር ነው፡፡ ከዚህ በመነሳት የሱዳን ለሁለት መከፈል ሱዳንን 
በማዳከም የኢትዮጵያ ተሰሚነት ጨምሮላታል የሚባለው ሚዛን የሚደፋ አስተያየት አይደለም፡፡ 

የደቡብ ሱዳን ህዝብም የራሱን እድል በራሱ የመወሰን አለም አቀፋዊ መብቱን ተጠቅሞ የራሱን 
ነጻ ሀገርና መንግስት አቋቁሟል፡፡ የሰለጠነ ማህበረሰብ ይህንን መቀበል ይኖርበታል፡፡ የተባበሩት 
መንግስታት ድርጅት እ.ኤ.አ በ1976 በአልጀርስ ባፀደቀው ድንጋጌ ለእያንዳንዱ ህዝብ በሀገሩ 
ውስጥ የራሱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መስተዳድር የመፍጠርና የራስን እድል በራስ 
የመወሰን መብት አጎናጽፏል፡፡ ሁለተኛ የቀድሞው የሶቭየት ህብረት ግዛቶች ሲገነጠሉ ተመድ 
እውቅና ሰጥቷቸዋል፡፡ ስለዚህ አሰራሩ በልምድም ቢሆን እንኳን አለም አቀፍ ህግ ሆኗል ማለት 
ነው፡፡ ይህንን መብት ማክበር ተገቢ ነው፡፡ የደቡብ ሱዳንም ነጻነት በዚሁ ማእቀፍ ውስጥ የሚታይ 
እንጅ ፀሃፊው እንዳሉት ኢትዮጵያን የሚያጠነክር ወይም ሱዳንን የሚያዳክም ተደርጎ መወሰድ 
የለበትም፡፡ ከአለም አቀፍ ህግ ውጪ መሆን በአለም አቀፍ ማህበረሰብ መነጠልን ብሎም ውግዘትን 
የሚያስከትል ከመሆኑም በላይ ኢ-ሞራላዊ ይሆናል፡፡ 

ሁለቱ ሱዳኖች በሰላም መለያየታቸዉን ተከትሎ የመጡትን የድንበርና የሃብት ይገባኛል ጥያቄዎች 
በሰላም ከፈቱ ቢያንስ ለጦርነት ያወጡት በነበረው ገንዘብ ብቻ ትርጉም ያለው ልማት መስራት 



ይችላሉ፡፡ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተለይታ ነጻ ከወጣች በኋላ ኢትዮጵያ አለምን እያስደመመ ያለ 
እድገት እያስመዘገበች ነው፡፡ የኢትዮጵያ ተሰሚነት እየጨመረ መጣ እንጂ አልቀነሰም፡፡ 

ፀሃፊው ከዳርፉርና ከእስር ትእዛዙ ጋር በማያያዝ የሱዳን በናይል ላይ የመደራደር አቅም 
ተዳክሟል ያሉትም በእውነታ ላይ የተመሰረተ አይደለም፡፡ በመጀመሪያ አባይን በተመለከተ 
በ1929ና በ1959 ስምምነቶች ሱዳን ከግብጽ እኩል ተጠቃሚ ስላልሆነች የግብጽና የሱዳን አቋም 
ሁል ግዜ ተመሳሳይ ነው ማለት አይቻልም፡፡   

የአድሩማን ዩኒቨርስቲ መምህሩ ፕሮፌሰር አሊ አብደላ አሊ "The Egyptian role in Sudan 
development and under development 1899-2010" በሚለው ጽሁፋቸው ሱዳን በወቅቱ ተገዳ 
ስምምነቱን እንደፈረመችና በሱዳን ባለሙያዎች የተሰጠዉ አስተያየት ተቀባይነት አለማግኘቱን 
አስቀምጠዋል፡፡ በተጨማሪም ግብጽ ሱዳንን እንደ አንድ የራሷ ክፍለ ሀገር ማየትን ማቆም 
እንዳለበት አስቀምጠዋል፡፡ 

ለነገሩ በተመድ ፍትሃዊ የውሃ ክፍፍል መመዘኛዎች መሰረት ሱዳን ከግብጽ ያነሰ ውሃ ማግኘት 
አልነበረባትም ነበር፡፡ ፕሮፌሰር አሊ እንደሚመክሩት ሱዳን ውግንናዋ ከኢትዮጵያ እንጂ ከግብጽ 
መሆንምአልነበረበትም፡፡ 

በዳርፉር ያለው ግጭትና የፕሬዝዳንት አልበሽር በአለም አቀፍ ፍርድ ቤት የእስር ትእዛዝና 
መቆረጥ ሱዳንን በማዳከም ኢትዮጵያን የቀጠናው መሪ አድርጓታል፤ የሱዳንን በአባይ ወንዝ ላይ 
የመደራደር አቅም ቀንሶታል ብለዋል ጸሐፊው፡፡ ኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሃይል በዳርፉር ያለውን 
ግጭት በመላክ ለማረጋጋት እየሰራች ነው፡፡ ተቀባይነቷም ጥሩ ነው፡፡ የዳርፉር ግጭት 
የኢትዮጵያን ተሰሚነት የሚያሳድግ ከሆነ በፀሃፊዉ የዜሮ ድምር የፖለቲካ ጨዋታ መሰረት 
ኢትዮጵያ በእሳቱ ላይ ነዳጅ ትጨምራለች እንጅ ለምን ሰላም አስከባሪ ሰራዊቷን ትልካለች? 
የአልበሽር መታሰር ኢትዮጵያ የቀጠናው መሪ የሚያደርጋት ከሆነ ለውሳኔው ተግባራዊነት ትባክን 
ነበር አንጅ ለምን የአፍሪካ ህብረትን በማሳመን አንድ አቋም እንዲያዝ ታደርጋለች? 
ይህንያደረገችው ለሱዳን ህዝብ ጥቅምና ለሰላም ካላት የፀና እምነት ብቻ ሳይሆን ከዚሁ ተጠቃሚ 
እንደምትሆን በማመንም ጭምር ነው፡፡ 

 3. ኢትዮጵያና የምዕራቡ አለም 

ሌላው መከራከሪያቸዉ በኢትዮጵያና በምእራቡ አለም መካከል ያለው ግንኙነት መሻሻል 
የምእራቡ አለም ግድቡን እንዳይቃወም አድርጓል የሚል ነው፡፡ እርግጥ ነዉ ኢትዮጵያ ካለፉት 
መንግስታት በተለየ መልኩ ነፃ የገበያ ፖሊሲ የምትከተል በመሆኗ የተለያዩ ርእዮተ አለም 
ያላቸው ሀገሮች ኩባንያዎች የኢትዮጵያን ጥቅም እስካልተጻረሩ ድረስ መስራት ተፈቅዶላቸዋል፡፡ 
ከዚህ በመነሳት ብድር፣ እርዳታና ኢንቨስትመንት በየጊዜው እየጨመረ ነው፡፡ 

ይሁንና ኢትዮጵያ እያስመዘገበች ካለው እድገት፤ የተረጋጋና ሰላማዊ የስራ ሁኔታ፤ 
ከኢንቨስትመንት ማበረታቻዎቿ፣ ሽብርተኝነትን ለመዋጋት ካላት ቁርጠኝነት፤ ከመልክዓ ምድራዊ 
አቀማመጧ እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት ካላት ተሰሚነት አኳያ ሲመዘን በነፍስ ወከፍ የምታገኘው 
ብድርና እርዳታ ከብዙ የአፍሪካ ሃገሮች አንፃር አነስተኛ ነው፡፡ 

http://www.sudantribune.com/spip.php?article35500http://www.sudantribune.com/spip.php?article35500
http://www.sudantribune.com/spip.php?article35500http://www.sudantribune.com/spip.php?article35500


ፀሃፊው ኢትዮጵያ በአመት ከምእራቡ አለም ለወታደራዊ፣ ለምግብና ለልማት እርዳታ 4ቢሊዮን 
ዶላር ታገኛለች ይላሉ፡፡ ለመረጃው ትክክለኛነት ጸሐፊው ኃላፊነቱን ይወስዳሉ፤ ነገር ግን እኔ 
ከግብጽ ጋር በማነጻጸር ትዝብቴን ላስቀምጥ፡፡ 

መረጃዎች እንደሚያሳዩት ግብጽ ከእስራኤል ጋር እ.ኤ.አ 1979 በስምምነት ከተፈራረመች በኋላ 
ከአሜሪካ ብቻ በየአመቱ  2 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ እያገኘች ነው፡፡እ.ኤ.አ ከ1987 ጀምሮ 
ለወታደራዊ ድጋፍ የሚሰጣት በአማካይ 1.37 ቢሊዬን ዶላር ነው፡፡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት 
እ.ኤ.አ በ1998 ብቻ 815 ሚሊዬን ዶላር እርዳታ አግኝታለች፡፡ 

  

Country 

  

  Aid type 

Year     

2010 2009 2008 2007 2006 2005   

  

Egypt 

Economic 
aid 

250 200 412 455 495 530   

Military aid 1300 1300 1289 1300 1300 1289   

Total 1550 1500 1701 1755 1795 1819   

  

Ethiopia 

Economic 
aid 

              

Military aid               

Total  474 145 114 74 52 47   

                  

                    

United State Foreign Aid summary chart in million USD 

ለኢትዮጵያ የሚሰጠው እርዳታ ከላይ ከሰንጠረዡ እንደተመለከተው ከግብጽ ጋር ሲነጻጸር ከ10 
እጥፍ በላይ ያንሳል፡፡ ለነገሩ ፀሃፊው የእርዳታና ብድር የሂሳብ ስሌት ዉስጥ ከመግባታቸዉ በፊት 
የህዳሴው ግድብ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ሀገር ውስጥ ገቢ የሚሸፈን መሆኑን መረዳት 
ይገባቸው ነበር፡፡ 

እንደዉም ምዕራባውያን ለብዙ ጊዜያት እንዲህ ዓይነት ፕሮጀክቶች ሲቃወሙ ነበር፡፡ 
ምክንያታቸው ደግሞ ለቀጠናው ደህንነት ስጋት ይሆናል የሚል ነዉ፡፡ እነሱ ምንም ይበሉ ምን 
ግን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሃብቶቿ ለመጠቀም የማንም ችሮታ መጠየቅ የለባትም፡፡ አለም አቀፍ 
ህግ በሚፈቅደው መሰረት ወንዞቿን የመጠቀም መብቷን የሚጋፋት የለም፡፡ 

ተመድ እ.አ.አ ግንቦት 21/1997 ባወጣው የድንበር ተሻጋሪ ለመጓጓዢያነት የማይውሉ ወንዞች 
አጠቃቀም ስምምነት መሰረት ሀገራት የወንዞችን በእኩልነት /equity/ የመጠቀምና ጉዳት 
ያለማድረስ መርሆን መተግበር እንዳለባቸው ያስቀምጣል፡፡ የእኩልነት መርህ የሚከተሉትን 
ይይዛል፡፡ 



 ሀ. የተፈጥሮ መመዘኛዎች ማለትም መልክዓ ምድር፤ ሃይድሮግራፊክ፣ ሃይድሮሎጂክ፣ 
የአየርንብረት፣ አርኪዮሎጂ 
  ለ. የየተፋሰሱ ሃገራት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶች 
 ሐ. የውሃ አጠቃቀሙ በተፋሰሱ ሀገራት የሚኖረው ተፅዕኖ 
 መ. በጥቅም ላይ ያለና እምቅ የውሃ አቅም 
 ሠ. ውሃን ከብክለት የመከላከልና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን የማሳደግ ችሎታ 

 ረ. አማራጭ የውሃ ምንጮች ናቸው፡፡ 
በእነዚህ መመዘኛዎች መሰረት ደግሞ ኢትዮጵያ ከግብጽ ያነሰ ውሃ ማግኘት አልነበረባትም፡፡ 
ስለዚህ አለም አቀፍ ህግ ተከትለን የተፈጥሮ ሃብታችንን ለመጠቀም የምዕራባውያንን ይሁንታ 
የምንጠይቅበት ምክንያት አይኖርም፡፡ 

4. ኢትዮጵያና ቻይና 

የቻይና የኢትዮጵያን ትላልቅ ግድቦች በገንዘብ መደገፍና የኢትዮጵያ ዋነኛ የንግድ ሸሪክ መሆን 
ኢትዮጵያን ያደፋፈረ ሌላኛው ምክንያት እንደሆነ ጸሐፊው አስቀምጠዋል፡፡ በእርግጥም ቻይና 
በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም አሜሪካን በመብለጥ ዋነኛ የንግድ ሸሪክ ሆናለች፡፡ ለዚህም 
ምክንያቶቹ ደግሞ በአፍሪካ ያሉ ያልተነኩ የተፈጥሮ ሃብቶች፣ ባለመካከለኛገቢው ህብረተሰብ 
እያደገ መምጣቱ፣ በቻይና የጉልበት ዋጋ መወደድና በምእራቡ አለም የሸማቾች አቅም እየቀነሰ 
መምጣቱ ናቸው፡፡ 

ይሁንና ቻይና ለኢትዮጵያ እያደረገችው ያለው ኢንቨስትመንት አሁንም በሚፈለገው ደረጃ የደረሰ 
አይደለም፡፡ እንዳውም ከኢትዮጵያ ይልቅ በግብጽና በሱዳን ያላት ኢንቨሰትመንት ይበልጣል፡፡ 
እ.ኤ.አ በ2010 አምስቱ የቻይና የኢንቨስትመንት መዳረሻዎች እንደ ቅደም ተከተላቸው አንጎላ፣ 
ናይጃሪያ፣ ሱዳን፣ ሞሪታኒያና ቦትስዋና ናቸው፡፡ እንደ China Briefing ከሆነ 90 በመቶውን 
የሱዳን ገቢ የሚገኘው ከነዳጅ ሲሆን 60 በመቶ የምትገዛው ቻይና ናት፡፡ በሱዳንም Merowe 
ግድብን በገንዘብ ቻይና ደግፋለች፡፡ይህም 1250 ሜጋዋት በማመንጨት ከአፍሪካ የመጀመሪያው 
ያደርገዋል፡፡ ከዚህ በመነሳት በጸሐፊው አሳቤ የሃይልሚዛኑ ለሱዳንና ለግብፅ ያደላ መሆን 
ነበረበት፡፡ 

በጥቅሉ ሲታይ የጎረቤት ሃገራት መዳከም ኢትዮጵያ ተሰሚነቷን ለማሳደግ የምትወጣዉን ዳገት 
ያከብድባታል እንጅ አቋራጭ መንገድ ሊሆናት አይችልም፡፡ ይህንንም በመረዳት አስቀድማ 
ሁሉንም የቀጠናውን ሀገራት ተጠቃሚ የሚያደርግ ሀገራዊ ፖሊሲ ነድፋለች፤ ይህንንም ተግባራዊ 
በማድረግ ላይ ነች፡፡ 

የሃገሪቱ የዉጭ ግንኙነትና የደህንነት ፖሊሲምየከዉስጥ ወደ ዉጭ እይታ ያለዉ ነዉ፡፡ በመሆኑም 
ሀገሪቱ የምታከነዉናቸዉ ግዙፍ ፕሮጀክቶች በውጭ እርዳታና ብድር ላይ የተንጠለጠሉ 
አይደሉም፡፡ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለአብነት ማንሳት ይቻላል፡፡ እናም 
የምዕራብያዉያን ድጋፍም ሆነ ተቃዉሞ በልማት እቅዳችን ላይ መሰረታዊ የሚባል ለውጥ ሊፈጥር 
የሚችል አይደለም፡፡ ከዚህ በመነሳት ፀሃፊዉ ያስቀመጧቸዉ መነሻዎች በሙሉ ኢትዮጵያና 
ግብፅንም ሆነ ሌሎቹን የተፋሰሱን ሀገራት ወደ ግጭት የሚያስገቡ እንዳልሆኑ መደምደም ይቻላል 

 


