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በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብፅ ከአንድ ዓመት በሊይ በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ የተካሄዯው የሚኒስትሮች ስብሰባ በስኬት ተጠናቀቀ፡፡ 

ሇአንድ ዓመት ከሁሇት ወራት ያህሌ በኢትዮጵያ ሱዳን እና ግብፅ የውጭ ጉዳይ፣ የውሃ ሀብት ሚኒስትሮች እና ላልች ጉዳዩ 
የሚመሇከታቸው ኃሊፊዎች ሲያዯርጉት የነበረ እሌህ አስጨራሽ ውይይት እና ድርድር አዲስ አባባ በተካሄዯ ስብሰባ ትናንት 
ላሉት በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ፡፡ በታሊቁ ህዳሴ ዙሪያ ድርድር ሲካሄድባቸው እና ስምምነት ሊይ ሳይዯርሱባቸው የቆዩ 
የተሇያዩ ጉዳዮች የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም በሚያስጠብቅ መሌኩ ከሱዳን እና ከግብፅ ስምምነት ተዯርሶባቸዋሌ፡፡  

ከሱዳን እና ከግብፅ ጋር እስከ ላሉቱ 9፡00 ሰዓት 
በተካሄዯው የተሟሟቀ ክርክር ከመግባባት ሊይ 
የተዯረሰባቸው ጉዳዮች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

አንዯኛ ከዚህ በፊት በግብፅ በኩሌ ሌዮነቶችን በላሊ 
በሶስተኛ ወገን አዯራዳሪነት እንዲፈታ የነበራት አቋም 
በማሰቀረቷ በግድብ አሞሊሌና የውሃ አሇቃቅ 

(Filling and Operation) ሊይ ራስን የቻሇ 
ሳይንሳዊ ጥናት ሇማካሄድ ከሶስቱ አገሮች 
ከእያንዳንዳቸው አምስት አባሊት የሚወከለበት አንድ 
ቡድን ሇማቋቋም ተስማምተዋሌ፡፡ 

ሁሇተኛ ቀዯም ሲሌ በአማካሪው የቀረበው የጥናት 
ማስጀመሪያ ሪፖርት ሊይ ኢትዮጵያ እና ሱዳን 
ያሊቸውን የማብራሪያ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች 
በተመሇከተ ግብፅ ምንም አይነት አስተያየት 
ሇመቀበሌ ፍቃዯኛ አይዯሇሁም የሚሌ አቋም ስታንፀባርቅ መቆየቷ የሚታወስ ነው፡፡ በትናትናው ስብሰባ በአማካሪው የቀረበው 
የጥናት ማስጀመሪያ ሪፖርት ሊይ አገሮቹ ያሊቸውን የማብራርያ ጥያቄዎችና አስተያየቶች በሶስትዮሽ ብሄራዊ የቴክኒክ ኮሚቴው 
ተዯራጅተው ሇአማካሪው በማቅረብ አማካሪው በሚሰጠው መሌስ ሊይ በቀጣይ ውይይት ሇማድረግም ተወስኗሌ፡፡ 

ሶስተኛው የሃገራቱ መሪዎች በዓመት ሁሇት ጊዜ በተራ በተራ በመዲናቸው ስብሰባ እንዲካሄድ ሚኒስትሮቹ ከመግባባት 
ዯርሰዋሌ፡፡ 

አራተኛ የመሰረተ ሌማት ኢንቨስትመንት ፈንድን ሇሟቋቋም እንዲችሌ የሶስቱ አገራት የሚመሇከታቸው የውሃ ኃሊፊዎች 

ግንቦት 26 እና 27/2010 ዓ.ም ካይሮ ተገናኝተው ፈንድ በሚቋቋምበት ሁኔታ ሊይ ተወያይተው በሚኒስትሮቹ በኩሌ 
ሇመሪዎች ቅርቦ ይፀድቋሌ ተብሎሌ፡፡ 

የኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ርወርቅነህ ገበየሁ ባዯረጉት የመዝግያ ንግግር ከህዳሴ ግዯብ ጋር በተያያዘ በእንጥሌጥሌ 
ሊይ በነበሩ ጉዳዮች ከመግባባት ተዯርሷሌ፡፡ 
ሚኒስትሩ ስብሰባው በስኬት በመጠናቀቁ መዯሰታቸውን ገሌፀው፣ በመግባባት ሊይ የተዯረሱ ጉዳዮች የህዝብ ሇህዝብ ትስስሩን 
እንዯሚያጠናክሩ ተናግረዋሌ፡፡ 

በግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚያ ሹክሪ በበኩሊቸው ውይይቱ የተካሄዯበት መንፈስ ግሌፅነት እና ወንድማማችነት 
የተሞሊበት እንዯሆን በመግሌፅ መግባባት ሊይ እንዲዯረስ ኢትዮጵያ ሊዯረገቸው አስተዋፅኦ አመስግነዋሌ፡፡ 
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የሱዳን ውሃ ሚኒስትር ሙታዝ ሙሳ ይህ ውጤት ከአንድ ዓመት በሊይ እሌህ አስጨረሽ ጥረት በኃሊ መገኘቱን ትሌቅ ትምህርት 
የሇምንም የሶስተኛ የውጭ ጣሌቃ ገብነት በጋራ ጉዳዮችንን መፍታት መቻሊችን ነው ብሇዋሌ፡፡ 

 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 

ቃሌ አቀባይ ጽ/ቤት  

ግንቦት 8 ቀን 2010 ዓ.ም. 


