
ከንቱ ፈተነ ሉኡኽ ስርዓት ሻዕብያ ቅሂሙ 

 

ስርዓት ሻዕብያ ዘሰልጠኖምን ዘዕጠቋምን ሓይልታት ጥፍእኳ ልኡኾም ከይዓወቱን ዶብ ከይሰገሩን ብሓይልታት ፀጥታ ቂሂሙ 

ከምዝተረፉ ተረጋጊፁ፡፡ 

 

ከንቱ ፈተነ ሉኡኽ 

ስርዓት ሻዕብያ ቅሂሙ  

ስርዓት ሻዕብያ 

ዘሰልጠኖምን 

ዘዕጠቋምን ሓይልታት 

ጥፍእኳ ልኡኾም 

ከይዓወቱን ዶብ 

ከይሰገሩን ብሓይልታት 

ፀጥታ ቂሂሙ 

ከምዝተረፉ ተረጋጊፁ፡፡ 

ኣብ ምቅሃም እቶም ሓይልታት ጥፍኣት ተሳትፎ ሕብረተሰብ ወሳኒ’ዩ ተባሂሉ፡፡ስርዓት ሻዕብያ ብዘስጉሞ ፀረሰላምን 

መዕነዋይ ተግባራቱን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ዝንፀል ውዒሉ ሓዲሩ’ሎ፡፡ 

 እዚ ኮይኑ’ውን ግና ዋላ ዓቕሚ ረኺቡ ባዕሉ ክፍፅሞ እንተዘይከኣ ሉኡኻት ጥፍኣት ካብ ምድጋፍ ብተወሳኺ 

እናሰልጠነ እናዕጠቑን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ናብ ሃገርና ኣሽሊኹ ብምእታው ብተደጋጋሚ መዕነዊ ልኡኽ 

ክፍፅም ምህቃኑ ኣይተረፈን፡፡ዋላ እቶም ተግባረት ብኣጋ ብሓይልታት ፀጥታና እንተቃሃም’ውን፡፡ 

 ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዘረጋገፀ ኣብ ሶማልያ ርግኣትን ዘላቒ ሰላምን ንከይዓስል ቀንዲ ምክንያት 

ኢድ ምትእትታው መንግስቲ ኣስመራን ሙሉእ ደገፍሻዕብያ ዘይተፈለዩ ግብረ ራዕዲ ኣልሸባብ መኳኑ ብዘየመናትኦእ 

ኣረጋጊፁ፡፡ንዕኡ ሰዓቡ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሻዕብያ ማዕቐብ ምድንጋጉ ይዝከር፡፡ 

 ብብውህሉሉ ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ካብ ዓለም ክንፀል ገይራትና ኣላ ብዝብል ብሓደ ገፅ በቲ ካልእ ገፅ ድማ ልምዓት 

ኢትዮጵያ ደም ዘንብዓ ሻዕብያ ኣብ ኢትዮጵያ ህውከት ክነግስ ዘይፈሓሶ ውዲት ኣይነበረን፡፡ 
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 ከምኒ ኦነግን ኣብነግ ኣስልጢኑ እናዕጠቐ ተግባራት ግብረ ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባትን ትካላት ልምዓትን 

ክፍፅሙ ልኡክ ሂቡ ኣዋፍራ ፈቲኑ ፈተነታቱ ድማ  ብሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክፍሽሉ 

ክኢሎም፡፡ 

 ነዚ ተደጋጋሚ ትንኳያ ስርዓት ሻዕብያ ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ኣድላይ ሙኳኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ፓሊሲ 

ሓንፂፁ ካብ ዝንቐሳቐስ ንድሓር ግና ኣብ ልዕሊ ልኡኻትን ተግባራትን ሻዕብያ ብዝተወሰደ ስጉምቲ በኣጋ ዝቕሃሙ 

ተግባራት ግብረ ራዕዲ ውሑዳት ኣይኮነን፡፡ 

 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብ ክልል ዓፋር ዑደት ይገብሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ወፃእተኛታት ብልኡኻት ሻዕብያ 

ዝተፈፀመ ግብረ ራዕዲ ዳግም ንከይፍፀም ዝወሰደ ዘይደግምን ግብረ መልሲ ንመራሕቲ ኤርትራ ኣፍ ዘትሓዘ 

ወታሃደራዊ ስጉምቲ ምውሳዱ ተጠቃሲ’ዩ፡፡ 

 በዚ ተግባር ዘይተምሃረ ስርዓት ሻዕብያ ኣብዚ ቕንያት ናብ ክልልና ሰጊሮም ተግባራት ግብረ ራዕዲ ክፍፀም ኣብ 

ልዕሊ ዝለኣኾም ዕሱባት ሓይልታት ፀጥታ ሃገርና ብዝወሰድዎ ዘየዳግም ስጉምቲ ቅሒሙ’ሎ፡፡ 

 ስርዓት ሻዕብያ ኣብ ሃገርና ይምዝገብ ንዘሎ ቅልጡፍ ዕብየትን ልምዓትን ንምኩላፍ ዘይሰመሩን ከንቱ ፈተነታት ኣብ 

ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ሃገርና ከካይድ ፀኒሑ’ዩ፡፡ 

 ከምመቐፀልታ እቲ እከይ ተግባሩ’ውን ሎሚ ቅነ 18 ዕጡቋት ኣብ ሓሪና ዝተብሃለ ከባቢ ኤርትራ እኩል ዝበሎ 

ፓለቲካዊን ወታሃደራውን ስልጠና ሂቡ ናብ ማእኸል ሃገር ኣዝሊቑ ንምእታውን ትካላት ልምዓት ከዕንውን 

ተግባራት ግብረ ራዕዲ ክፍፅምሉ ዝለኣኮም ዕሱባት መሬት ሱዳን ከምመሰጋገሪ ተጠቒሞም ናብ ሃገርና እንትኣትው 

ኣካላት ፀጥታ ብዝኸፈትሎም ተኩሲ እቶም ሽድሽተ እንትቅተሉ እቶም 12 ተማሪኾም ኣለው፡፡   

ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳራዊ ጉዳያትን ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ኣይተ ገዛኢ ዳኘው ንወኪልና ከምዘረጋገፅሉ እቶም 

ዕጡቋት ብፍላይ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ድሕንነት ስርዓት ሻዕብያ ኮልኔል ፍፁም ዝሰልጠኑ’ዮም፡፡ 

 ልኡኽ እቶም ዕሱባት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣፈላላይ ሃይማኖት ብሄርን ፈጢርኻ ህውከትን ራዕድን ምፍጣር ኣብ 

ልዕሊ ትካላት ልምዓትን ሰለማዊ ሰባትን ግብረ ራዕዲ ምፍፃም’ዩ፡፡ ዋላ’ውን ብሓይልታትና ገና ካብ ብኣጋ 

ክሕምሽሽ እንተኽኣለ ክብሉ ገሊፆም፡፡ 

ህዝቢ ብስፍሓት ዝግልገሎም ትካላትን መሰረተ ልምዓትን ዕንወት ብምብፃሕ መንግስትን ህዝባን ክቀረሕኑን 

ክነፃፅሉን ምግባር ዝብል ልኡክ ተሓንጊጦም ናብ ደባትና ክሰግሩ ዝተረምሸሸ እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ነቲ 

ተግባራት ራዕዲ ክፍፅምሉ ዝሓዞም ክልተ መረኸብቲ ሬድዮ ብርክት ዝበለ ጠያይቲ ኣፅዋርን 10ሽሕ ቅርሺ ናይ 



ኢትዮጵያ ገንዘብ 8ሽሕ ናይ ሃገረ ሱዳን ገንዘብን ንመማሳሳሊ? ክጥቀምሉ ዝሓዝዎ ዝተፈላለዩ ናይ ሲቪል 

ኣልባሳትን ክዳውንት’ውን ተማሪኹ’ዩ፡፡ 

 ኣብ ልዕሊ እቶም ሓይልታት ፀጥታ ዘየዳግም ሱጉምቲ ንክወስድ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ እጃሙ ልዑል ምንባሩ 

ዝገለፁ ሓላፊ ፀጥታን ምምሕዳራዊ ጉዳያት ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ኣይተ ገዛኢ ስርዓት ሻዕብያ ተመሳሳሊ ተግባረት 

ካብ ምፍፃም ንድሕሪት ስለዘይብል ህዝቢ ዘብዒ ሰላም ኾይኑ ከባቢኡ ክሕሉ ይግባእ ኢሎም፡፡ 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዕላዊ ኣብ ዝገበሩ ቅዋም ስርዓት ሻዕብያ    ኢትዮጵያ ንምህዋኽ ዓሊሙ 

ዝገብሮ   ምንቅስቃስ ዘየዳግም ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከምዝወስድን ገሊፁ ምንባሩ ይፍለጥ፡፡ 

 


