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ስለ እውነት የመሰከሩ ግብፃዊ ምሁር! 

                                                                           
ኢዛና ዘመንፈስ 

04/30/14 

ዶ/ር ሙሳ መሐመድ ኢትዮጵያዊ የምህንድስና ምሁር ናቸው። አብዛኛውን የትምህርት 

ህይወታቸውን በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት እንደተከታተሉም ይናገራሉ እራሳቸው 

ይናገራሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወደ ሀገራቸው በመምጣት በተለይም ለታላቁ የኢትዮጵያ 

ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሙያዊ ድጋፋቸውን የመስጠት ተግባራዊ እንቅስቃሴ 

ስለመጀመራቸው ነው ለፋና (98.1F.M) ሬድዮ ሲገልፁ የተደመጡት። 

ዶ/ር በዓባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለውን ስድስት ሺህ ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ሃይል 

የሚያመነጭ ግድባችንን አስመልክተው ሙያዊ ማብራሪያቸውን እንዲሰጡ በፋና ግለሰብ 

ፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ዕዝራ እጅጉ ባለፈው መጋቢት ወር አጋማሽ ላይ “ግብፆች 

በህዳሴው ግድብ ግንባታ ምክንያት የሚያሰሙት ተቃውሞ ከምን የመነጨ 

ይመስለዎታል?’’ ተብለው ተጠይቀው ነበር። በሰጡት ምላሽም የሚከተለውን መናገራቸውን 

አስታውሳለሁ። 

 . . . እንደ እውነቱ ከሆነ ግብፅ ግድቡን የምትቃወምበት ምንም ዓይነት አሳማኝ 
ምክንያት የላትም። እንዲያውም እኔ ራሴ አውሮፓ ውስጥ በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች 
ካገኘሁዋቸው ግብፃውያን የውሃ ምህንድስና ምሁራን ጋር ሳይቀር ይሄን ጉዳይ በተመለከተ 
ተወያይቻለሁ። በጣም የሚገርመው፣ እነርሱ ራሳቸው ግብፅ ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ 
የምትገነባውን የህዳሴ ኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ ለምን እንደምታቃወም 
አልገባቸውም። ምክንያቱም እንደባለሙያ የሚያውቁት እውነት ግድቡ ግብፅን ጭምር 
ተጠቃሚ የሚያደርጋት እንጂ አንድም ጉዳት  የሚያስከትል እንዳልሆነ ነዋ! በተለይም 
አንድ ከፍተኛ የውሃ ምርምር ባለሙያ የሆነ ግብፃዊ ግድቡ ተገንብቶ ስራ ሲጀመር 
ለእነርሱ የሚያስገኝላቸውን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ በምህንድስና ቋንቋ አብጠርጥሮ 
አስረድቶኛል። የግብፅ ምሁራን ይህን ሳይንሳዊ ሀቅ ለሀገራቸው ህዝብና መንግስት በግልፅ 
ማሳወቅ አለመቻላቸው ግን እኔንም እየገረመኝ ነው።  
 

ነበር ያሉት ዶ/ር ሙሳ መሐመድ ከፋናው ጋዜጠኛ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ። 

ሙያዊ ትንተናቸውን በተጨባጭ የግብፅ ምሁራን የምስክርነት ቃል አስደግፈው 
ማቅረባቸው እርሱንም ሳያስገርማቸው እንዳልቀረ የድምፁ ቃና ለአድማጭ ጆሮ 
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የሚናገርበት ጋዜጠኛ ዕዝራ እጅጉ አሁንም ያንኑ ጥያቄውን እንዲህ ሲል ቀጠለ እ-ህ!... 
በእርሶዎ እምነት ግን የግብፅ ምሁራን ይሄን ስለ ህዳሴው ግድብ የጋራ ጠቀሜታ 
የሚያውቁትን እውነት ለህዝባቸውና እንዲሁም ለባለስልጣናቱ በግልፅ ከማስረዳት 
መቆጠብን የመረጡበት ምክንያት ምን ይመስለዎታል?  

ዶ/ር ሙሳም፤ 

እንግዲህ እኔ መገመት እንደምችለው ከሆነ ግብፆች ይሄን የናይል ተፋሰስ ጉዳይ ከእነርሱ 
ሀገር ህልውና ጋር በጥብቅ የተቆራኘና ፈፅሞ ለድርድር መቅረብ የሌለበት ብቸኛ 
እርስታቸው አድርገው የሚቆጥሩት ከመሆኑ የተነሳ፣ ምሁራኑ የሚያውቁትን ሳይንሳዊ 
እውነት ደፍረው እንዳይገልፁ የሚያደርግ ፍራቻ ፈጥሮባቸው ይሆናል እንጂ መቸስ ሌላ 
መሰረታዊ ምክንያት አይታየኝም። ይህ ማለት ደግሞ አንድም አድርባይነት፣ አልያም 
የሃላፊነት ስሜት ከማጣት የሚመነጭ ግድ የለሽነት ነው ይባል እንደሁ እንጂ ውሃ 
የሚያነሳ ምክንያት ተደርጎ ሊቆጠር የሚችል አይመስለኝም። 
 

በማለት ግርምታቸውን በትዝብት ጅበው ለቀረበላቸው ጥያቄ መልሱን ሰጡ። 

ይኸው ፋና ግለሰብ ሳምንታዊ ፕሮግራም፣ በቀጣዩ ዕሁድ ምሽት በዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ከሌላ 

አንድ ኢትዮጵያዊ ምሁር ጋር ቆይታ ማድረጉንም አስታውሳለሁ። ሰውየው ረዳት 

ፕሮፌሰር ብርሃኑ በላቸው የሚባሉ አንጋፋ የጂኦግራፊ ትምህርት ባለሙያ ሲሆኑ፣ 

በተለይም ከዓባይ ተፋሰስ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ጥናትና ምርምር በማድረግ ይታወቃሉ። 

(ረ/ፕሮፌሰር ብርሃኑ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ 

የግንባታ ሒደት ሙያዊ ድጋፋቸውን በተለየ ትጋትና ትኩረት እየሰጡ የሚገኙ ቅን ምሁር 

የመሆናቸውን ጉዳይም እዚህ ላይ ጠቅሶ ማለፉ ተገቢነት ይኖረዋል።) 

ረዳት ፕሮፌሰር ብርሃኑ በላቸው የፕሮግራሙ እንግዳ ሆነው የቀረቡበት ዋናኛ ምክንያትም 

በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የተለመደ ምሁራዊ ገለፃቸውን እንዲሰጡ ተፈልጎ ነበር። በዚሁ 

መሰረትም፣ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ጋዜጠኛ ዕዝራ እጅጉ ለእርሳቸውም “ . . .  ግብፅ 

ከኢትዮጵያ የበለጠ የውሃ ምሁራንን እንዳፈራች ይታወቃልና እስቲ እርስዎ ይህን ጉዳይ 

እንዴት እንደሚያዩት ይግለፁልን?’’ ሲል ጠየቃቸው፤ እንደሚከተለውም መለሱ። 

መማሩንማ በእርግጥም ግብፆች ከእኛ የተሻለ ትምህርትና ስልጠና እንደወሰዱ ነው 
የሚነገረው። ይሁን እንጂ ከእኛ የተሻለ መማራቸው ብቻውን ምንም ትርጉም ሊኖረው 
እንደማይችል ነው ለኔ የሚገባኝ። ምክንያቱም የግብፅ ምሁራን በናይል ተፋሰስ ጉዳይ 
ዙሪያ ከማንም የተሻለ ጥናትና ምርምር አድርገዋል እየተባለ የሚወራላቸውን ያህል 
በተለይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ ስለምትገነባው የህዳሴ ኤሌክትሪክ 
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ሃይል ማመንጫ ግድብ ጠቃሚነት የሚያውቁትን ሳይንሳዊ እውነታ መሰረት ያደረገ 
ምክራቸውን ለሀገራቸው መንግስት ባለስልጣናት ሲለግሱ አለመስተዋላቸው የሚያስተዛዝብ 
ሆኖ ነው ያገኘሁት።  
 
ፕሮፌሰሩ  ይህን አስተያየታቸውንም ምክንያታዊ ሲያደርጉት የሚከተለውን 

ያክሉበታል፤ 

ምናልባትም እኮ የግብፅ ምሁራን ጉዳዩን አስመልክተው በዕውቀት ላይ የተመሰረተ 
ምክራቸውን በመለገስ ረገድ የሚጠበቅባቸውን ሙያዊ ሃላፊነት መወጣት ቢችሉ ኖሮ 
መንግስታቸው አሁን የያዘውን ግትር አቋም እንዲያለዝብና ወደ ቀናው መንገድ እንዲመጣ  
ማድረግ አያዳግትም ነበር። አለበለዚያ ግን የእነርሱ ከእኛ የተሻለ ተምረዋል መባል 
ብቻውን ምንም ዋጋ ያለው ነገር ሆኖ አይሰማኝም። እንደኔ እምነት አንድ ሰው 
ከትምህርት የቀሰመውን ዕውቀት ለሀገሩ ህዝብ ትርጉም ያለው ጥቅም ሊሰጥ በሚችል ቁም 
ነገር ላይ እስካላዋለው ድረስ ተምሯልም፣ ያውቃልም ማለት ያስቸግራል። ስለዚህ የግብፅ 
ምሁራን ዝምታውን ትተው መሪዎቻቸውን ማማከርና ህዝቡንም ማሳወቅ አለባቸው ነው 
የምለው። 
  

ምንም ሊነቀስለት የማይቻል የተዋጣለት ሃሳብ!! 

በእርግጥም ምሁሩ የህዳሴውን ግድብ በሚመለከት ጉዳይ ለመላው ኢትዮጵያውያን 

በዕውቀት ላይ የተመሰረተ ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሚያደርጉትን ያላሰለሰ ጥረት ላየ 

ገለፃቸው ተገቢነት ያለው ስለመሆኑ መገንዘብ አያዳግትም። አቶ ብርሃኑ ምሁራዊ 

ሚናቸውን በመጫወት ላይ ከሚገኙ የህዳሴው ዘመን ኢትዮጵያዊ ልሒቃን ዜጎቻችን 

መካከል አንዱ ሰሆኑ፣ ያለምንም የውሎ አበል እስከ አዋሽ አርባና ሐዋሳ ድረስ በራሳቸው 

ወጪ ብቻ እየተጓዙ በህዳሴው ግድብ መልክአ-ምድራዊ ይዞታና በተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ 

ጥናታዊ ፅሁፎችን ሲያቀርቡ የቆዩ ምሁር መሆናቸውም ተጠቃሽ አስተዋፅኦዋቸው ነው። 

ከላይ ዋቢ ይሆነን ዘንድ የተመለከትነውን የሁለት ኢትዮጵያውያን ምሁራንን ዓባይ ነክ 

ቃለ ምልልስ በመንደርደሪያነት ማንሳቴ ያለምክንያት አይደለም። ይልቅስ እነዚሁ 

የህዳሴውን ግድብ የግንባታ ሒደት የተቃና ለማድረግ ያለመ ሙያዊ ድጋፋቸውን እየሰጡ 

የሚገኙ ምሁራኖቻችን፣ የግብፃውያን አቻዎቻቸውን ስህተቶች ለማሳየት መሞከራቸው 

ተገቢና እውነትነት ያለው መሰረታዊ ጉዳይ በመሆኑ ነው። በእውር ቤት አንድ ዓይና 

ብርቅ ነው እንዲል ነገረ-ሐበሻ ዘመናትን ባስቆጠረ የግብፃውያን ማህበራዊ ልማድ 

(ያልተፃፈ ሕግ) የተከረቸመውን አጉል ዘምታ ጥሰው ስለ እውነት ለመመስከር የደፈሩ 
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“ብፁአን’’ ሲገኙ “ጎሽ አበጀህ ይልመድብህ!’’ እንላቸው ዘንድ የተገባ ነው የሚል እምነት 

ስላለኝም ነው።   

ለንፅፅር ያመች ዘንድ ሁለቱ ምሁራኖቻችን ከላይ የተጠቀሰውን ሙያዊ ገለፃ በሬዲዮ ፋና 

ካቀረቡበት መጋቢት 2006 ዓ/ም ትንሽ ቀደም ብሎ ማለትም የካቲት ወር ውስጥ 

ግብፃዊው የምህንድስና ምሁር ፕሮፌሰር ሃይሰም ማሃዎዲ በኢትዮ-ግብፅ ወቅታዊ ጉዳይ 

ዙሪያ “ናይል ቲቪ’’ ከተሰኘው የሀገራቸው ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ያደረጉትን ቃለ-ምልልስ 

ማስታወሱ ተገቢ ነው። እኔን ይበልጥ ያስደነቀኝ ጉዳይ ዲና ሁሴን የተባለች ግብፃዊት 

የናይል ቲቪ ጋዜጠኛ ጥያቄዋን ለፕሮፌሰር ሃይሰም ያቀረበችበት መንፈስና እርሳቸው 

የሰጡት ምሁራዊ ምላሽ ፈፅሞ የሚቃረን ከመሆኑ የተነሳ ሁለቱ ሰዎች የአንድ ሀገር ዜጎች 

ናቸው ብሎ ለማመን እስኪያስቸግር ድረስ ግራ የሚያጋባ መሆኑ ነው። ለተሟላ ግንዛቤ 

ይረዳ ዘንድ በቅድሚያ የጋዜጠኛዋን የጥያቄ እንደወረደ እንመልከት…  

“መቸስ ይህን የናይል ተፋሰስ ጉዳይ በተመለከተ አሁን-አሁን እየተስተዋለ ያለው ሁኔታ 

በተለይም ለኛ ሀገር ጥሩ ነው የሚባል ዓይነት እንዳልሆነ ይታወቃል፤ . . . ’’ ስትል 

በእንባ ቀረሽ አቀራረብ ፊቷን ቅጭም አድርጋ የጀመረችውን፣ ፖለቲካዊ ቃናው ጎልቶ 

የሚደመጥበት ጥያቄዋን ቀጠለች ዲና ሁሴን:-  

ማለትም የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ተፅእኖ የማሳደር አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 
እንደመጣና በአንፃሩ በግብፅ በኩል ግን ከዚህ ቀደም የነበረንን ዲፕሎማሲያዊ ተደማጭነት 
እንኳን ጠብቀን መቀጠል እንዳልቻልን ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። እንደዋነኛ 
ምክንያት የሚቆጠረው ደግሞ በተለይም ከሙባረክ ዘመነ መንግስት ጀምሮ እኛ 
ግብፃውያን ከአፍሪካ ሀገራት የጋራ መድረክ ተነጥለን እንድንቆይ በመደረጋችን ነው የሚሉ 
ወገኖች አሉ። ሌላው ከዚሁ የናይል ወቅታዊ ውጥረት ጋር ተያይዞ ሲሰነዘር የሚደመጠው 
አስተያየት በናስር የአመራር ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የአፄ ሃይለስላሴ 
መንግስትም ሃላፊነት የሚሰማው ስለነበር ሁለቱ ሀገራት የናይልን ጉዳይ ለጋራ 
ተጠቃሚነት በሚያመች ስምምነት ይዘውት እንደቆዩና አሁን በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ 
ግን ችግር እንደፈጠረ ነው። እስቲ እርስዎ ከዚህ አኳያ የበኩልዎን አስተያየት ይግለፁልኝ 
ፕሮፌሰር ሃይሰም . . . ? 
 
ፕሮፌሰር ሃይሰም ማሃዎዲም ለጋዜጠኛዋም ሆነ ለግብፅ መንግስት ብዙም የማይመቸውን 

ምላሻቸውን እንዲህ ሲሉ ነበር የሰጡት፤    

…እኔ ላረጋገጥልሽ የምችለው ጉዳይ ቢኖር ኢትዮጵያ የምትገነባው ግድብ የግብፅንና 
የሱዳንን የውሃ ድርሻ እንደሚቀንስ ተደርጎ ሲነገር የምንሰማው ቅሬታ ምንም መሰረት 
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የሌለው የፖለቲከኞች ቋንቋ ስለመሆኑ ነው። ይቅርታ አድርጊልኝና እኔ ግን ፖለቲከኛ 
አይደለሁም። ስለዚህ እንደ አንድ የሰቪል ኢንጅነሪንግ ምሁር የማውቀውን ሳይንሳዊ ሀቅ 
እንድነግርሽ ከፈለግሽ ግድቡ ይጠቅመናል እንጂ ምንም ዓይነት ቅሬታ የሚያስነሳ 
አሉታዊ ተፅእኖ ሊያስከትል አይችልም። ምክንያቱም በሳይንሱ ቋንቋ እንነጋገር ከተባለ 
የግድቡ ግንባታ ሲጠናቀቅ የሚኖረው ተጨባጭ ውጤት አሁን በፖለቲካው ቋንቋ 
ከሚባለው በተቃራኒ ይሆናል። ይህ ማለት ደግሞ የግብፅ የውሃ ድርሻ እንኳንስ ሊቀንስና 
ከቶውንም ይጨምራል ማለት ነው እሺ!... 
 

ነበር ያሉት ፕሮፌሰሩ። 

ይህ በግብፅ ልሂቃን ዘንድ እንብዛም ያልተለመደ፣ ስለ እውነት የመመስከር ድፍረታቸው 

ፈፅሞ ያልተጠበቀና ምናልባትም የሀገሯን መንግስት ባስልጣናት ክፉኛ ሊያስቆጣ የሚችል 

ጭምር መሆኑን ከመገንዘቧ የተነሳ ድንጋጤ የሚስተዋልባት ጋዜጠኛዋ ራሷ ልክ 

እንደተመልካች ሁሉ ሞገደኛውን ምሁር በአግራሞት ከማስተዋል ውጭ አማራጭ 

አልነበራትም። እናም ፕሮፌሰሩ ሙያዊ ምስክርነታቸውን በሳይንሳዊ ቋንቋ 

ማስረዳታቸውን ተከትላ ውሃው የሚጨምርበትን ምክንያት እስቲ በደንብ ግልፅ 

ያድርጉልን? ስትል ጋዜጠኛዋ ቀጠለች። ፕሮፌሰሩ ለዚህ ጥያቄዋ የሰጡት ምላሽም፤  

ኢትዮጵያ የምትገነባው የህዳሴ ኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ ተጠናቅቆ ስራ ሲጀምር 
የኛ የውሃ ድርሻ የሚጨምርበት ዋነኛ ምክንያት ምን መሰለሽ? የናይል ወንዝ ለታችኞቹ 
ሀገራት የሚያመጣልን ውሃ እንደከዚህ ቀደሙ ክረምትን ጠብቆ ወይም በቂ ዝናብ ሲኖር 
ብቻ መሆኑ ይቀርና ዓመቱን ሙሉ (ክረምት ከበጋ) የማይቋረጥ መደበኛ ፍሰት 
ይኖረዋልና ነው። ይህ ማለት ደግሞ ከግድቡ በሳይንሳዊ ዘዴ የሚለቀቀው በቂ የውሃ 
መጠን  ሁሌም ያለማቋረጥ መፍሰሱን ስለሚቀጥል በዚያው ልክ የኛ የውሃ ዱርሻ 
እየጨመረ እንደሚሔድ እርግጠኛ መሆን ይቻላል ማለቴ ነው፡፡ ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ 
ላይ የምትገነባው የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ ሲጠናቀቅ ግብጽና ሱዳን 
የሚያገኙት ጥቅም ከዚህ ቀደም በበጋ ወራት ያጋጥማቸው የነበረውን የውሃ እጥረት 
ማስቀረት የሚችል መደበኛ ፍሰት ብቻ እንዳይመስለሽ፤ . . .     
  

የሚል ነበር፡፡ ቀጥለውም፤ 

ግድቡ እስከ ዛሬ የግርጌ ሀገራትን በክረምት ወራት ያጠቃን የነበረው ጐርፍና ደለልም 

ስለሚቀንስ እኛ አሁን የጐርፍ አደጋን ለመከላከል እንዲሁም ግድቦቻችንን በደለል 

ከመሞላት ለመታደግ ስንል የምናወጣውን ገንዘብ ትርጉም ባለው መልኩ ሊያደንልን 

ይችላል፡፡ ታዲያ ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ የጀመረችው የህዳሴ ኤሌክትሪክ ሃይል 
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ማመንጫ ፕሮጀክት የታችኛቹን የናይል ተፋሰስ ሀገራት የሚያሳስብ ችግር ሊፈጠር ቀርቶ 

የጠቀስኩልሽን ተጨማሪ ጥቅሞች እንደሚያስገኝልን የምህንድስና ሳይንሱ የሚያረጋግጠው 

ሀቅ ሆኖ ሳለ ግደቡን ካላቆማችሁ በሚል ተቃውሞ ወደ አላስፈላጊ ውዝግብ የምንገባበት 

ምን ምክንያት ይኖራል?  

  

በማለት መልስና ጥያቄን ያጣመረ አስተያየታቸውን  ለናይል ቴቪዋ ጋዜጠኛ ሰጡ።  ይህ 

የፕሮፌሰር ሃይሰም ማሃዎደ ሞያዊ ማብራሪያ በግብጽ ልሂቃን ዘንደ እንብዛም ያልተለመደ 

ዓይነት ሲሆን አሳዛኙ ጉዳይ በግብፅ መንግስት በኩል ብዙም ልብ አለመባሉ ነው። 

ባጠቃላይ፤ በአንድ አገር ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የምሁራን 

ድሻና ሀላፊነት የጎላ ነው። ከላይ የጠቀስናቸው ምሁራንም እያደረጉት ያለው ተግባረ የዚሁ 

አካል ነው ። ግብፃዊው ምሁር የሚያውቁትን ሳይንሳዊ ሀቅ በግልጽ መናገር መድፈራቸው 

ሌሎቹ የግብጽ ልሒቃን ከተሸሸጉበት የፍርሃት አልያም የአደርባይነት ቆፈን ተላቀው 

ህዝባቸውን ወደ ዘላቂ የጋራ ተጠቃሚነት የሚወስድ ቀና መንገድ የመኖሩን እውነት 

እንዲናገሩ በማድረግ ረገድ በአርአያነት ሊጠቀሱ ይገባቸዋል። ጽሁፌንም የምቀጨው 

በኚሁ ግብፃዊ  ፕሮፌሰር መጨረሻ ላይ ለአገራቸው መንግስት ባስተላለፉት ምክር አዘለ 

መልእክት ሲሆን መልእክቱም እንዲህ የላል፤ 

እንደኔ እምነት ከሆነ ግብጽም ልክ እንደሱዳን ሳይንሳዊ እውነታውን መሰረት ላደረገ የጋራ 

ጥቅም ሲባል ከኢትዮጵያ ጐን መቆምና የህዳሴ ኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድቡን 

በመገንባት ሒደት የበኩሏን ገንቢ አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚያስችላትን አቋም መያዝ 

አለባት ባይ ነኝ፡፡ ምክንያቱም ይህ የኢትዮጵያውያኑ ፕሮጀክት ከሳይንሱ አንፃር ሲታይ 

ለኛ ለራሳችን የሚኖረው ፋይዳ ምናልባት ከሱዳን የበለጠ ይሆን እንዲሁ እንጂ የሚተናነስ 

አይደለም፡፡ ስለዚህ ፖለቲካዊውን ቋንቋ ትተን የጋራ ስምምነቱን ጠቃሜታ ከሳይንሱ 

አኳያ መመልከትና ጉዳዩን አምኖ መቀበል ነው ለግብጽም የሚያዋጣት የሚል መልእክቴን 

አስተላልፋለሁ።  

 የኛ፣ የኢትዮጵያውያን መልእክትም ይኸው ነው።                   


