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የከሸፈው አልሻባብና ጭንግፍግፍ ያለው ሴራው 
 

          
                                                                               
ኢዛና ዘመንፈስ 06/13/14 
 

የደህንነት ፖሊሲ ማለት በመሰረቱ ሀገራዊ ህልውናን የማስጠበቅ ጉዳይ 

ነው። ሌሎቹ የሀገራዊ ደህንነት ጉዳዮች የሚነሱት ህልውና ከተረጋገጠ 

በሁዋላ እንደመሆኑ መጠን፣ የደህንነት መጀመሪያውም መጨረሻውም 

ሀገራዊ ህልውናን ማረጋገጥ ነው። ከዚህ አኳያ የውጭ ጉዳይና የደህንነት 

ፖሊሲያችን ከሁሉም ነገር በፊትና ከሁሉም ነገር በላይ፣ ሀገራዊ 

ደህንነታችንን ለማረጋገጥ በሚያስችል መልኩ የሚቀረፅ መሆን ይኖርበታል። 

ብሎ ነው የሚጀምረው የኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ 

መንግስት የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ሰነድ በክፍል 

አንድ መንደርደሪያው። የሰነዱ  . . . bzþህ msr¬êE ጉዳይ ላይ ተመስርቶ 

የተቀረፀ የደህንነት ፖሊሲ ካለሀገራዊ ህልውና መረጋገጡን ተከትሎ የሚነሱ 

የማህበራዊ ዕድገትና ብልፅግና ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ ለመመለስ 

የሚያስችል አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ማስፈን አያዳግትም በማለትም 

ሀሳቡን ያጠናክረዋል። ከዚህ ሀሳብ ይዘት ባሻገር፣ ከህዳር 1995 ዓ.ም ጀምሮ 

ስራ ላይ የዋለው የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲያችን ሀገራዊ 

ህልውናችንን ለማረጋገጥ በሚያስችል መልኩ የተቀረፀ መሆኑንም በግልፅ 

መረዳት ይቻላል። 

 

ይህ ቡድን፣ ከጎረቤት ሶማሊያ መንግስት አልባ ሆና መቆየት ጋር 

በተያያዘም መላውን የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ለማተራመስ ገና ዱሮ የጥፋት 

ኢላማውን ኢትዮጵያ ላይ አነጣጥሮ የነበረ ሲሆን  ሀገራዊ ህልውናችን 
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ለአደጋ እንዲጋለጥ ባለመ ሴራ ሲፈታተነን ቆይቷል፤ ከመሰሎቹ ጋር 

በመሆን ይህችን ሀገረ ሌላዋ ሶማሊያ ሊያደርጓት እንቅልፍ አጥተው ሲሰሩ 

መኖራቸውም እንደዚሁ። ነገር ግን አንድም እቅዱ ሲሳካለት አልታየም። 

የደህንነት ፖሊሰና ስትራቴጂያችንን የማስፈፀም ተግባርና ሃላፊነት 

የተሰጣቸው የፀጥታ ሃይሎቻችን ባሳዩት ልዩ ትጋትን በሚጠይቅ ጥረት 

ጭምር እነሆ ዛሬም ድረሰ የአልበ ሻባብ የሽብር ሴራ በውጥኑ ከመምከን 

ያለፈ ውጤት ሊያመጣ አልቻለም። ውጥናቸው ሁሉ እየከሸፈ እንዲቀር 

ማድረግ የተቻለው ደግሞ የደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂያችን ተግባራዊ 

መሆን ባስገኘው አመርቂ ውጤት መሆኑን በቀላሉ መገንዘብ ይቻላል።  

 

ይህ ቡድን ሰሞኑን ኢትዮጵያ ላይ የሽብር ጥቃት ለመፈፀም አቅዶ እቅዱን 

ለማስፈፀም ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ ሰርገው እንዲገቡ ያሰማራቸው አባላቱ 

እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ዕኩይ ተልዕኳቸውን ለማሳከት ሲፍጨረጨሩ 

በፀጥታ ሃይሎቻችን  የክትትል  መረብ ውስጥ በቀላሉ  (ሰኞ ግንቦት 25 

ቀን 2006 ዓ/ም) ገብተዋል። አንደኛው ሶማሊያዊ ሽብርተኛ ግለሰብ 

ከነቦንቡ በቁጥጥር ስር የዋለውም በዚሁ በምንጠራ ተግባር ወቅት መሆኑ 

ተዘግቧል። ቡድኑ ያሰማራቸው ሽብርተኞችና ከጥቂት ወራት በፊት 

ለተመሳሳይ የሽብር ተግባር ወደሀገራችን የገቡ አባላቱ፣ በተለይም 

የኢትዮጵያና የናይጄሪያ ብሄራዊ ቡድኖች በአዲስ አበባ እስታዲየም 

ያካሄዱትን የእግር ኳስ ጨዋታ ለማወክ ያለመ ሽብርተኝነት ለመፈፀም 

ሲንቀሳቀሱ የፀጥታ ሃይሎቻችን እንደደረሱባቸው በማወቃቸው ምክንያት 

ራሳቸውን ለማጥፋት የተገደዱ መሆኑን በወቅቱ የሰማነውና አንዱ የደህንነት 

ክፍላችን ታላቅ ገድል ነው። 
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እዚህ አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ አልሼባብ ከሰሞኑ በተለይ 

ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ  የሽብር ጥቃት ሊፈፅም እንደሚችል 

የሚያመለክት መረጃ አለኝ ሲል ማስጠንቀቁን የግል ጋዜጦች ላይ የወጣ 

ዘገባ ያስረዳል። ባለፈው ረቡዕ ግንቦት 27 ቀን 2006 ዓ/ም የታተመው 

ሰንደቅ ጋዜጣ |አልሻባብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሽብር ጥቃት ሊፈፅም 

እንደሚችል የአሜሪካ መንግስት አስጠነቀቀ ´ የሚለውን ዜና በፊት ለፊት 

ገፁ ላይ (የሽብርተኞችን ቡድናዊ እንቅስቃሴ ከሚያሳይ ምስል ጋር) ይዞት 

መውጣቱ አይዘነጋም። 

 

ሰንደቅ በዚሁ ዘገባው መረጃውን ይፋ ያደረገው አካል አዲስ አበባ የሚገኘው 

የአሜሪካ ኤምባሲ ስለመሆኑ ገልፆ፣ ኤምባሲው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ 

አሜሪካውያን ተገቢ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማሳሰቡንም ጭምር 

አመልክቷል። ይሁን እንጂ የአሜሪካ ኤምባሲ ከታመኑ ምንጮች አገኘሁት 

ብሎ ያሰራጨውን ሰሞነኛ መረጃ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት 

የሚያውቀው ነገር ይኖር እንደሁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ 

አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተጠይቀው |በኛ በኩል ስለዚህ ጉዳይ የደረሰን 

መረጃ የለም´ የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ጋዜጣው ዘግቧል። አምባሳደሩ 

|የአሜሪካ መንግስት ብዙውን ጊዜ በዚህ ቦታ በዚህ ሰዓት የሚል የተጨበጠ  

መረጃ ላይ ተመስርቶ አይደለም ማስጠንቀቂያ የሚያወጣው። ተጨበጠም 

ባልተጨበጠም መረጃ የሽብር ስጋቶች መኖራቸውን ይፋ ያደርጋሉ። ይሁን 

እንጂ አል-ሼባብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሽብር ጥቃት ለመፈፀም ምንም ዓይነት 

ዕድል እንደሌለው ይታወቃል። ምክንያቱም ቡድኑ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ 

ሀገራችንን ለማጥቃት አስቦ ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ ሰርገው እንዲገቡ 

ያደረጋቸው አባላቱ ሁሉ በፀጥታ ሃይላችን ቁጥጥር ስር መዋላቸውን 

ማስታወሰ ይቻላልና ነው´ ሲሉ በጉዳዩ ዙሪያ የመንግስትን እይታ 
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የሚያመለክት ማብራሪያ መስጠታቸውን ሰንደቅ ጋዜጣ በቁጥር 456  

እትሙ አስነብቦን ነበር። እውነትም የሽብር ቡድኑ ምንም አይነት እድል 

እንደሌለው በተደጋጋሚ ለማየት ችለናል።  

 

አልሻባብ የተሰኘው የአልቃይዳ የምስራቅ አፍሪካ ክንፍ መነሻውን 

መንግስት አልባ ሆና ከቆየችው ጎረቤት ሶማሊያ በማድረግ መላውን የአፍሪካ 

ቀንድ ወደ ለየለት የሽብር ቀጣናነት ለመቀየርና በተለይም ደግሞ ሀገራችን 

ኢትዮጵያ ላለፉት 20 ዓመታት ያካሄደችውን ፈርጀ ብዙ የስርዓት ለውጥ 

ጉዞ ገና በዕንጭጩ ለመቅጨት፣ ያልፈነቀለው የጥፋት ድንጋይ እንዳልነበር 

ደጋግመን ለታዘብን ዜጎች የአምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማብራሪያ አዲስ 

አይሆንብንም። ገና ከደርግ ውድቀት ዋዜማ ጀምሮ ጎሰኝነትን መሰረት 

ባደረገ የዕርስ በርስ ቅራኔ የፕሬዚዳንት ሞሐመድ ዚያድ ባሬን መንግስት 

ከስልጣን ያስወገዱት ሶማሊያውያን ጎረቤቶቻችን፣ ሀገራቸውን ወደ አምስትና 

ስድስት ትንንሽ ግዛቶች ተቀይራ የዓለም አቀፋዊ ስርዓት አልበኝነት 

መፈንጫ እንድትሆን አደረጓት፤ የዚያ አሳዛኝ ክስተት ድምር ውጤት 

ባስከተለው መጠነ ሰፊ ቀውስ የተነሳ መላው የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና 

ለሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም ተጋላጭ የሆነበት ነባራዊ እውነታ 

ተፈጥሮ መቆየቱ ነው። 

 

ከዚሁ ታሪካዊ ምክንያት ጋር በተያያዘ የተከሳተው የሶማሊያ ቀውስ ይበልጥ 

እየተባባሰ ሔዶ ስፋትና ጥልቀቱ በጨመረ ቁጥር ኢትዮጵያ ከመላው 

የአካባቢው ሀገራት ግንባር ቀዳሚ የሽብርተኝነት ጥቃት ሰለባ የመሆን ዕጣ 

ገጠማት። ደግነቱ ግን ከላይ በፅሁፌ መግቢያ ተቀንጭቦ የቀረበውን ሀገራዊ 

ህልውናን የማረጋገጥ ፅንሰ ሃሳብ መሰረት አድርጎ የተቀረፀውን የደህንነት 

ፖሊሲና ስትራቴጂያችንን በማስፈፀም ረገድ የፀጥታ ሃይሎቻችን ባሳዩት 
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ልዩ ጥረት ምክንያት፣ ከሼክ ጣሂር አወይስ አል-ኢትሃድ እስከ የዛሬው አል-

ሻባብ፣ አንዲሁም ከኦነግ እሰከ ኦብነግ በሃይማኖትና በብሔር ነፃነት ሽፋን 

እየተቧደኑ የአዲሲቷ ኢትዮጵያን ህዝቦች ብሩህ የስርነቀል ለውጥ ጉዞ 

ለመቀልበስ ወይም ሀገራዊ ገፅታችንን ለማጨለም ሲሉ የሚያውጠነጥኑትን 

የሽብር ሴራ ሁሉ በውጥኑ እየመከነ እንዲቀር ማድረግ ተችሏል። ክብርና 

ኩራት ለፖሊስ ሰራዊታችንና ለደህንነትተቋማችን!! 

 

እነዚህ ፅንፈኛ ቡድኖች ከዛሬ 20 ዓመት በፊትም ኢትዮጵያ ላይ በዋነኛነት 

ያነጣጠሩትን የሽብርተኝነት ኢላማቸውን የሚፈለገውን ያህል እንዳያሳኩና 

የአደጋው መጠን ከጊዜ ወደጊዜ እየቀነሰ ሔዶ እንደሀገር አሁን 

ወደምንገኝበት አጅግ አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት እንድንደርስ በማድረግ 

ረገድ የድህንነት ፖሊሲያችን ያስመዘገበው አመርቂ ውጤት በእርግጥም 

ልባዊ አድናቆት ሊቸረው ይገባል። ይህ ማለት ደግሞ ለዚያውም በሰፊ 

ድንበር የምትዋሰነን ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ መንግስት አልባ ሆና በመቆየቷ 

ምክንያት የዓለም አቀፍ ሽብርተኞች መናሃሪያ የመሆን ዕጣ በገጠመው 

የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ነባራዊ እውነታ ውስጥ አዲሱን የታሪክ ምዕራፍ |ሀ´ 

ብላ የጀመረችው የዛሬዋ ኢትዮጰያ ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በዚሁ 

መንገድ ትቀጥል ዘንድም የደህንነት ፖሊሲያችንን  የማስፈፀም ሃላፊነት 

የተጣለባቸው ወገኖች ምን ያህል ትጋት የተሞላበት ጥረት ሲያደርጉ 

እንደቆዩ ጉልህ ማሳያ ነው። 

 

በተለይም የድንበር ማካለል ጥያቄን እንደሰበብ ተጠቅሞ ሀገራችንን 

ለመውረር የሞከረው የኤርትራ መንግስት፣ ራሱ በጫረው የጦርነት እሳት 

ራሱ ክፉኛ ከጋየ በኋላ፣ የፊት ለፊት ሽንፈቱን ለማካካስ ባለመ የበቀል 

ስሜት ተነሳስቶ ከየትኛውም ፀረ ኢትዮጵያ ሃይል ጋር አየተመሳጠረ 
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የሽብርተኝነት ጥቃት ሰለባ የመሆናችንን አደጋ አጠናክሮ ሊያስቀጥል 

ያልፈነቀለው የጥፋት ድንጋይ ካለመኖሩ ምንም አይነት ውጤት ሊያመጣ 

አለመቻሉን ስንመለከተው ጉዳዩ ይበልጥ ሚዛን የመደፋ ሆኖ እናገኘዋለን። 

 

ምንም እንኳን የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ፈላጭ-ቆራጭ አገዛዝ ከተራ ቂም 

በቀል በመነጨ ፀረ ኢትዮጵያ አጀንዳው ዙሪያ ያሰባሰባቸውን የሽብር ፈጣሪ 

ቡድኖች ኤርትራ ውስጥ አሰልጥኖና  አስታጥቆ  በአራቱም አቅጣጫ 

ሰርገው እየገቡ ሀገራችንን እንዲያተራምሱለት ያለመስ ትራቴጂውን 

ለማሳካት ያለ-የሌለ አቅሙን አሟጥጦ እስኪጨርስ መንቀሳቀሱ ባይዘነጋም፣ 

አንድም ቀን ግን የጥፋት ተልዕኳቸውን ለመፈፀም የሚያስችል ዕድል 

ሲያገኙ አልተስተዋሉም። ይህ ማለት ደግሞ እነ አል ሻባብብን የመሳሰሉ 

የሽብር ቡድኖች ልክ እንደ ምዕራብ አፍሪካው ቦካ ሀራም ሁሉ በስልምና 

ሃይማኖት ሽፋን የንፁሃን ሰዎችን ህይወት ለመቅጠፍ የሚያደርጉትን ስውር 

እንቅስቃሴ እያመከኑ በማስቀረት ረገድ የፀጥታ ሃይሎቻችን የተጫወቱት 

ሚና ምን ያህል የላቀ እንደሆነ እንገነዘብ ዘንድ የሚያስችለን ነው። 

 

በዚህ ፅሁፍ የሀገራዊ ደህንነታችንን ፖሊሲና ስትራቴጂ የማስፈፀም 

ሃላፊነታቸውን ለመወጣት ሲሉ የተለየ ትጋትና ህዝባዊ ወገንተኝነት 

በሚጠይቅ የቁርጠኝነት መንፈስ የሽብርተኞችን ዱካ እያነፈነፉ የጥፋት 

ሴራቸውን ለሚያመክኑት የፀጥታ ሃይሎቻችን ያለኝን ልባዊ አድናቆት 

ለመግለፅ መገደዴ ያለምክንያት አይደለም። የምዕራብ አፍሪካው ቦካ ሃራም 

በንፁሃን ናይጅሪያውያን ወገኖች ላይ እየፈፀመ ያለው አሰቃቂ 

የሽብርተኝነት ጥቃት ከቀን ወደቀን ይበልጥ እየከፋ ከመምጣቱ ጋር 

ሲነፃፀር የሀገራችን የፀጥታ ሃይሎች የእያንዳንዳቸንን ህይወት ከነ አል ሻባብ 

የሽብር ጥቃት በመታደግ ረገድ የሚያደርጉት ያላሰለሰና እልህ አስፀራሽ 



 7 

ጥረት ምስጋና ማቅረብ ግድ ስለሆነ ነው። ስለዚህም ፅሁፌን የማጠቃልለው 

ለሀገራዊ ህልውናችን መረጋገጥ ወይም ደግሞ መጠበቅ ሲባል የኢትዮጵያ 

ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የነደፋቸውን የውጭ ጉዳይና 

የብሔራዊ ደህነነት ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን በማስፈፀም ረገድ ሃላፊነት 

የተጣለባቸው የተለያዩ ወገኖች ይህን የፀረ ሽብር ግብረ ሀይሉን ዘርአያ 

በመከተል የጋራ ጥረታቸውን ይብልጥ አጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል። 

 

ይህ ሀሳብ መሬት ይነካ ዘንድ ከህዳር 1995 ዓ/ም ጀምሮ ስራ ላይ የዋለው 

የውጭ ጉዳይና የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲያችን በዝርዝር ያስቀመጣቸው ዋና 

ዋና ግቦች ምን እንደሚሉ መመልከትና የየሴክተሮቹ እንቅስቃሴ ምን ያህል 

ከግባቸው ጋር የተገናዘበ ነው?  የሚሉትን መሰረታዊያን እንመልከት። 

 

የውጭ ጉዳይና የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲ ግቦች፣  

 

ደህንነታችን ለከፋ አደጋ የሚጋለጠው፣ ሀገራዊ ውርደት ተሸክመን 

በተመፅዋችነትና በተስፈኝነት የምንኖረው፣ ለዕልቂተና ለብተና 

የምንዳረገው፣l ዲሞክራሲና ልማት እውን ሳይሆኑ ሲቀሩ በመሆኑ፣ ከውጭ 

ጉዳይና ከሀገራዊ ደህንነት አኳያም ዓለማችን ፈጣን፣ ህዝቡ በየደረጃው 

ተጠቃሚ የሚሆንበት፣ ልማትና ዲሞክራሲን እውን ማድረግ ነው። ይህንን 

ዓላማ እውን ለማድረግ የሚያስችል የተመቻቸ የውጭ ጉዳይ ግንኙነትና 

እንዲሁም የሀገራዊ ደህንነት አስተማማኝ ሁኔታ መፍጠር ይሆናል።. . .  

 

ይላል።  
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እነዚህን የውጭ ጉዳይና የሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲዎቻችንን የማስፈፀም 

ህጋዊ ሃላፊነት የተረከቡት ሁለት የኢፌዴሪ መንግስት አካላት በእስከ ዛሬው 

የፖሊሲ ትግበራ ሂደት የየራሳቸውን ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርጉ 

መቆየታቸውና ምናልባትም እንደ ሀገር ለሌሎች ተቋማቶቻችን አርአያ 

ሊሆን የሚችል ስኬታማ ተግባር ማከናወናቸው ተጠቃሽ ነው። በተለይም 

ሀገራዊ ደህንነታችንን ከማስጠበቅ አኳያ ፖሊሲው ያስቀመጣቸው ግቦች 

ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ ተግባር ላይ እያዋሉ ስለመሆናቸው 

ደፍሮ መናገር አያዳግትም። ይህን አመርቂ ውጤት በማስመዝገብ ረገድ 

የፀጥታ ሃይሎቻችን ያሳዩት አስደናቂ ጥረትና የተለየ ትጋት በእርግጥም 

ለኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ ተጠናክሮ መቀጠል በፍፁም የሃላፊነት መንፈስ ዘብ 

መቆማቸውን ያመለክታል። 

 

ስለሆነም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲ ከፌዴራል ፖሊሲ ጋር 

ተቀናጅቶ የፈጠረው የፀረ ሽብርተኝነት ጥምር ግብረ-ሃይልና የየክልላዊ 

መስተዳድሮቻችን ፖሊሶች የሀገራችንን ህዝቦች ፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ 

ከነአል ሻባብና ከጥፋት አጋሮቻቸው የቅልበሳ አደጋ ለመጠበቅ 

የሚያደርጉት ህብረተሰብ አቀፍ እንቅስቃሴ፣ ለማንኛውም የዛሬዋ ኢትዮጰያ 

መንግስታዊ ተቋም አብነት ሊሆን የሚችል ጠቃሚ ልምድ የሚሰጥ ተግባር 

ነው።  ለመላው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ዘላቂ ዕጣ ፈንታ 

መቃናት ብሩህ ተስፋን የፈነጠቀው የኢትዮጰያ ህዳሴ ጉዞ ይበልጥ 

ተጠናክሮ መቀጠል ካለበት፣ እያንዳንዱ የፌዴራልና የክልል መንግስታት 

መስሪያ ቤት ልክ አንደ የፀጥታ ሃይሎቻችን ሁሉ የተቋቋመበትን ተግባርና 

ሃላፊነት በማስፈፀም ረገድ፣ ወቅቱ የሚጠይቀውን የቁርጠኝነት መንፈስ 

ማሳየት ይጠበቅበታል።  
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እኛ ኢትዮጵያውያን ህዝቦች እንደህብረተሰብ እጅ  ለእጅ ተያይዘን ለጋራ 

ህልውናችን መረጋገጥ ፅኑ መሰረት የጣለልንን የፈርጀ ብዙ ህዳሴ ጉዞ 

በተሻለ ስፋትና ጥልቀት ማስቀጠል እንችል ዘንድም በፌዴራሉና በክልላዊ 

መንገስታት መካከል ያለውን ተቋማዊ ትስስር ይበልጥ የሚያጎለብት ሀገራዊ 

የህዳሴ ንቅናቄ መፍጠር ፈፅሞ ቸል መባል የሌለበት አንገብጋቢ ጉዳይ 

ነው። ለዚህ ደግሞ ሁሉም የክልልና የከተማ መስተዳድሮች እንደ የራሳቸው 

ክልል ተግባርና ሀላፊነት የተቀረፁትን አገራዊ ፖሊሲዎች ለሀገራዊ የህዳሴ 

ጉዟችን መፋጠን ተጨባጭ ጥቅም ይሰጡ ዘንድ የሚያስፈፅምበትን ሁኔታ 

ማመቻቸት ይጠበቅበታል። አሁን ባለው የአገራችን ወቅታዊ የፖለቲካ  

እውነታ ውስጥ ይህን አይነቱን አሰራር እውን ማድረግና የሚያጋጥሙ 

ተግዳሮቶችን ያገናዘበ ዕርስ በርስ የመናበብና በጋራ የመስራትባህል፣ 

እንዲሁም ለችግሮች የጋራ መፍትሔ መሻት ያስፈልጋል። የአል ሻባብ 

መክሸፍ የጋራ ውጤታችን እንደሆነ ሁሉ ሌሎች ችግሮቻችንንም በጋራ 

እማንወጣበት ምንም ምክንያት የለም። 

 


