
 

ኩኲትሚ ንሰኲም ንሕበሤ ! 

ስምሟት ገ/ዝጊ 03-23-18 

ኹፍሡቃያን ዯንዯንዱ  ፖኯዱካ ሓደሓደ ሃገሢት ካብ ኹፍሡካ ዝሟኽቡዎ ኽይዯኹደሗ ሟብሓ ንምዕቃብ ክብኰ 

ብሽም ሓገዝን ዲሞክሢስን ዝኴኻኽዎም ትካኲትን ጥንኩሤ ዏሓውሤ ስኯያኼምን ብምጥቃም ኹፍሡካ ዒኻኸኴ ጎንፂ 

ንክትኾን ሚይባዕኵም ኻጃም ከምኽኯዎም ይኲበጐ።  

ኹብ ሃገሤሚ ኽኵ ኽይምሤግጋዕ ይኹን  ጎንፂ ደቡብ ሱዳንን ሶዒኴን  ብዏንፅሤ ሟብሓኼም ቓንዮም ስኯዝሤኻይዎ 

ብኴዝብ ዏዕኯቢ ክሟክብ ኹብ ምግባሤ ሕፅሟዲት ከዏኽሤኻዩ ኻቶ ዐሁሢን ይገኴፁ።   ካብዚ ብዯጏሳኺ 

ኹፍሡካውያን ፍኴፍኴ ጎንፅዲቶም ሦኴዮም ኹፍሡካ ዏፍትሒ ክህብኰ ኻሚዯገብኼም ሗንሕድሕዶም ከሚኸሱን 

ክገሢጨጐን ምሤኹይ ዯኯምዳ ኮይመ ይሤከብ ።  

ኹብ ፍሡካ ዝኴዓኰ ጎንፂዲት ክፍትሑ ዝኽኻኰ ብኹፍሡቃያን ባዕኵም ከምዝኾሗ ጏኲኳ ኻሗዯዯሦኯጠ ሗዚ 

ኩሗዲት ኹጠሚክሤካ ኹብ ምኻድ ሕፅሟዲት ይሤኹዩ።  በሓደ ጏገን ዝዯጏሰመ ሃገሢት ኹብ ሚይካኴኼት ጎሟቤት 

ሃገሢት ሚይ ውሽጢ ጉዳይ ጣኴቃ ብምኻዲው ሰኲም ክኽሤጉ ይሤኹዩ።  ብካኴኻ ጏገን ድዒ ሗዱ ሰኲም ኹፍሡካ 

ንምዕቃብ ኲዕ ዲሕዱ ዝብኲ ሃገሢት ኹኯጒ።  

በዚ ዏዳይ ክሤ ኻንከኵ   ሃገሤሚ  ኸትዮጵያ ንስዲት ዕስሢ ሷውዓዯ ዓዏዲት ዝኹክኴ ሰኲም፣ ድሕንሗትን 

ኴምዓትን ኹፍሡካውያን ንምውሓስ ኻትገብሥ ኽኲ ምንቅስቓስ ሓበን ኹፍሡካውያን ምዃመ ባዕኵም ኹፍሡካያን ኮሗ 

ምዕሢባያን ከይዯሟሧ ዝዏስከሤዎ ሐቂ ኻዩ።   

ምስዚ ዯኹሳሲሠ ጉዳይ ሰኲምን ፀጥዲን ቀሤሙ ኹፍሡካ ካብ ዝሓኯሧ ውስን ዓዏዲት ዷዑሠ ሓዱሽ ኩሗዲት 

ዯዯኹሚግደ ኽኲ ሃገሤሚ ሐዚውን ኹብ ኹሦሡቃ ሰኲም ኽኯጒ ዯሢ ኴዑኴ ኻዩ።    

 

ብፍኲይ ኹብዚ ኻጒን ኻዚ ኹካኴ ኹብ ኺሤትሢን ገዒግም ቀይሕ ባሕሤን ሚይ ኽኵ ቅሤምት ዝኾሗ፣ ግብፂ ሰሢዲ 

ኹብ ኺሤትሢ ምቕዒጣሚ ካኴኼት ከም ኻሙ ሳውዲ ዓሟቢያን ደሡክን ኽኹዏሰኲ ሃገሢት ኻውን ብዯዏሳሳ ዏንገዲ 

ጏደብ ኺሤትሢ ይጠቀዒ ከምኽኯጒ ብዝዯሦኲኯያ ዓበይዱ ዏሢኸብዱ ሓፋሽ ዓኯምሚ ኻሚዯጋውሐ ይሤከብ።  

 

 ፕሟዝደንት ኺሤትሢ  ኸሳያስ ኹሦጏሤቂ ኹብዝሓኯሦ ጏሤሒ ኹብ ዝገበሤዎ ቃኯ ዏሕትት “ብዕሢይ ጏኯደ ጏሟ 

ኻዩ” ጒኲ ኻኳ ኻንዯበኴዎ ኺሤትሢ ምስ ግብፂ ክዯካይዶ ዷዑሢ ኽኲ ዲፕኵዒስያ ሟኽቢ ግሚ ግብፂ ፀጥዲ 



ቀሤሙ ኹፍሡካ ንምሕዒስ ሚይ ኽኯጒ ስትሢዯጂካ ድኴየት ምኴክት ክኸውን ከም ዝኽኻኴ ዯንዯንዱ ፖኯዱካ 

ኻሚሓበሠ ይሤከቡ። ብፍኲይ ንሃገሤሚ ንምብፅባፅ ንሗሕ ኻጒሚት ክትሰሤሐኰ ዝፀንሐት ኩሗዲት ኻዩ። ኻዚ 

ውሽጣ ሰኲም ኸትዮጵያን ቀሤሙ ኹፍሡካን ዝሕምስ ኹካይዳ ኹደብ ኻንዯኽይገዚ ሗዱ ስኰጥ ኴምዓት ሃገሤሚ 

ከሰሚክኴ ኹይክኻኴን ኸኴካ  ክሕሰብ ይግባኻን።   

 

በዚ ዏዏኽሙ ኻዱ ኩኰ ኹብ ሃገሤሚ ዝሤ ኽኵ ህውስውስን ጎንፂን ሚይዚ ውፅኸት ከምዝኾሗ ምግዒት ይክኹኴ።  

ግብፅን ኺሤትሢን ንጉዕዞ ህዳሰ ኸትዮጵያ ኽኯዎን ኹኰዲ ፅኴጒ ኽይንዓቕ ብምምዃመ ኹብዛ ሃገሤ ኽኯጒ ኩኯን 

ብሔሤ ብሔሟሰባትን ሕዝብን ኹሗፅሟን ክሦኴጣ ይግባኻ፡፡  

 

ውሽጣ ፀገምሚ ብምይይጥን ምሤድዳኻን ክንሦትሕን ሚይደገ ፀኲኻትሚ ክንምክትን ይግባኻ።  ሓደሓደ ዐሁሢት 

ከምዝገኴፅዎ  ፖኯዱከኛዲት ሃገሟ ግብፂ ኹብ ምዕሢብ ሃገሢት ዓኯም ዝሗበሥም ዯሰዒዕሗት ኹብዚ ኻጒን ኻዚ 

ቀሙሱ ኻዩ። ብዯፃሢሡ ድዒ ሚይ ኸትዮጵያ ፖኯዱካ ዯሰዒዕሗት ክብ ኻሚበኯ ዏፂ። ኻዱ ቀንዲ ምኽንያት 

ድዒ  ኸኮኖዑያ ዕብየትን ኯውጥን ሃገሤሚ ቀኴቢ ሃገሢት ምዕሢብን ምብሢቕን ኻሚስሓበ ምምፃ ኻዩ።  

 

ቅድም ክብኴ ኻውን ግብፂ ንዝዯሦኲኯያ ሃገሢት ኻዱ ዞባሚ ብዝዯሦኲኯየ ዏንገዲ ንምኻዒንን  ኹብ ሚይ ሃገሤሚ 

ኸኮኖዑ ዕብየት ፅኴጒ ንምሕዳሤን ዝዯሦኲኯዩ ሦዯሗዲት ኻሚገበሟት ምፅንሓ ስኯዝኾሗ ግብፂ ኹብ ምዕሢብ ሃገሢት 

ካብ ኻጒን ሚብ ኻጒን ዝሰኹሗቶ ኴዕኴሗት ፖኯዱካ ኹብ ቀጠሚ ቀሤሙ ኹፍሡካ ክከሓሓስ ካብ ኽኯጒ ባህጊ ሗዱ ኹብ 

ኺሤትሢ ኽኵ ኩሗዲት ዯጠቒዒ ምንቅስቓስ ምጅዒሢ ትፅቢት ዝግበሟኰ ዝሗበሟ ዯግባሤ ምዃመ ይገኴፁ። 

 

ዏንግስዱ ኸትዮጵያ ብዯደጋጋዑ ከምዝገኯፆ ኹብ ግድብ ኹባይ ሓይ ኺኳክትሡክ ካብ ምፍኴፋኴ ሓፋ 

ንዏስኖ ኹገኴግኵት ከምኽይጥቀም ፍኰጥ ኻዩ። ሃገሟ ሱዳን ኻዚ ብምሤዳኻ ምስ ሃገሤሚ ትዯሓባበሤ ኹኲፁ። ይኹን 

ኻምበሤ ኻዚ  ንፖኯዱከኛዲት ሃገሟ ግብፂ ኽይዯፀበይዎ ስኯዝኾሗን ቅድም ሱዳን ምስ ግብፂ ዝሗበሢ ምትሕብባሤን 

ሓድሗትን ዝኯጏጠት ብምዃሚ ኪሳሢ ኹስዒቡኵም ኻዩፁ። 

 

በዚ ምኽንያት ሤክብ ኸትዮ -ሱዳን ኻሚዯጠሚኸሟን ኻሚሓየኯን ምምፃ ኽይትጏሓጠኲ ግብፂ ክሳብ ንሚይ 

ፕሣዝደንት ኹኴበሽሤ ዏንግስዱ ምግኴባጥ ሚብ ኺሤትሢ ብምኻዲው ንዯቓጏምዱ ዏንግስዱ ሱዳን ምስኴጣን 

ከምዝዷዏሟት ዝዯሦኲኯያ ዓኯምኯኸ ዏሢኸብዱ ሓፋሽ ይፅብፅባ ኹኯጒ።  

 



ግብፂ ኹብ ዏሰኴጠሙ ጏዲሃደሢት ኺሤትሢ ፍኰይ ሽዐ ሳጒ ኹብዝበሃኴ ዏዓስከሤ ክሳብ 30 ሷሕ ጏዲደሢዲ 

ክዯስፍሤ ድኳት ከምኽኯጒ ኻውን ኻቶም ዏኸቢ ሓፋሻት የጋውሑ ኹኯጐ። ኻዚ ሚይ ግብፅን ኺሤትሢን ሴሢ ኹብ 

ኸትዮጵያን ሱዳንን ፖኯዱካ ፅዕንቶ ብምሕዳሤ ሃገሢ ጥቕዏን ንምኽባሤ ኴኽ ኽኯዎ ኻዩ።  

 

ካብዚ ብዯጏሳኺ ሚይ ሃገሢት ምዕሢብ ኹፍሡካ ፖኯዱካ ቀውሲ ሚብ ምብሢቕ ኹፍሡካ ኻሚዯሰሓበ ብምዃመ 

ዏንግስዱ ኺሤትሢ ሚይ ጏፃኸ ሤክባደ ምቁፅፃሤ ኽይኽኻኴን ሤክባደ ድዒ ዏትከኲ ኻንዯይኮሗስ ምስ ዝዓምበሟ 

ብምዃመ ንህንፀት ሃገሠ ኽይግደስ ዝኯዏሰ ስሤዓት ኮይመ ኹኵ። ዏንግስዱ ኺሤዯሢ ንባዕኰ ይኴዏስ ኻምበሤ 

ንጎሟባብዱ ሃገሢት ንከኴምስ ኻውን ኲሕ ይብኴ ከምኽኵ ይፍኯጥፁ።  

 

ዏንግስዱ ኺሤትሢ ብዝዯሦኲኯየ ደገፋት ህኴውሚ ክሳብ ኽሟጋገፀኰ ንካኴኼት ደገፍ ምሃብ ጥሢሕ ኻንዯይኮሗስ 

ካኴኼት ዓበይዱ ዝብሃኰ ውሳሗዲት ክሳብ ምትሕኴኲፍ ዝበፅሕ ስጉምዱ ክጏስድ ከምዝኽኻኴን ሗዚ ድኰው 

ከምዝኾሗ ምግዒት ይክኹኴ። 

 

ግብፂ ሚይ ሤሑቑን ቀሟባን ጥቕዒ ብምሤኹይን ብምምዒይን ገፃ ሚብ ኹፍሡካ ዏሳ ኹኲ። ግብፃውያን ኸትዮጵያ 

ሰኲም ከይትሟክብ ንኽዏሚት ክፅዕሠ ፀሙሖም ኻዮም። ኻዚ ሕዚ’ውን ኹጠሚኺሥም ኻሚቐፀኴኰን ኻሚሰሤሕኰን 

ምህኲዎም ኹብ ቀሟባ ዝሤ ኽኵ ምንቅስቓስ ምስክሤ ኻዩ።  

 

ኻዚ ኩሗዲት ኹብኽን ኹብ ቀሤሙ ኹፍሡቃ ኽኯጒ ሃገሢት ኽኵ ኩሗዲት ንኹብሗት ኹኴዐኴሚ ኻምበሤ ኹብ ዏኲኻ 

ሃገሢት ኹሦሡቃ ኽኵ ኩሗዲት ካብዚ ዝዯሦኯየ ኹይኮሗን። 

 

ዏንግስዱ ኸትዮጵያ ኻዱ ሕዚ ዯሦጢሠ ኽኵ ኩሗዲት ብዏሰሟት ፖሲ ጉዳያት ጏፃኸ ኹቢኰ ዏኴክዕ 

ንምትሓዝ ዝሰሤሐኰ ኽኵ ጉዳይ ኮይመ ሃገሢት ቀሤሙ ኹፍሡካ ኻዱ ኹብ ምዕሢባውያን ኻሚዯቐፃፀኯ ዝሤከብ ቀውስን 

ስኻሗት ሰኲምን በዚ ሽሤሒ ኹቢኰ ከይትኹዲቶ ክምክትን ሓድሗዯን ከጠሚኽሢኰን ከም ዝግባኻ ንጉዳይ ኹፍሡካ 

ኹዏኴኪደ ዝትንትን “ሆሤን ኹሦይሤስ” ዝዯብሃኯ ዏሤበብ ሓበሣዲ የሟድኻ፡፡ ጒጋ ሰኲም ክትዏን ኽይክኻኴ 

ብምዃመ ኩኯን ሃገሢት ፍሡቃ ንሰኲም ክሓብሢ ይግባኻ። 

 


