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የደቡብ ሱዳን የተኩስ አቁም ስምምነትና የሽግግር ግዜ የፀጥታ መስተጋብር ክትትል ቡድን 13ኛ ስብሰባዉን በጁባ አካሄደ  

የደቡብ ሱዳን የተኩስ አቁም ስምምነትና የሽግግር ግዜ የፀጥታ መስተጋብር ተግባራዊነት ለመከታተል የተቋቋመዉ Ceasefire and 

transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism (CTSAMM) የተሰኘዉ ተቋም 13ኛ ስብሰባዉን አካሄደ፡፡  

በአገሪቷ ርእሰ ከተማ ጁባ በሚገኘዉ ሮያል ፓላስ ሆቴል በቅርቡ በተካሄደዉ በዚሁ ስብሰባ የተኩስ አቁም ስምምነት የክትትል ቡድኑ 

ሊቀመንበር ኢትዮጵያዊዉ ሜጀር ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም የመክፈቻ ንግግር አሰምተዋል፡፡ 

ሊቀመንበሩ እንዳሉት የተኩስ አቁም ስምምነት የክትትል ቡድኑ በተደረሰዉ የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት መሰረት ነባሪዉን የተኩስ 

አቁም ስምምነትና የሽግግር ግዜ የፀጥታ መስተጋብሩ እየተተገበረ መሆኑን ለማረጋገጥ መደበኛና የረዥም ግዜ አሰሳ በማካሄድና ሰፊ 

መሰረት ካላቸዉ ባለድርሻ አካላት ጋር ግንኙነት በማድረግ ክትትሉን ቀጥሎበታል፡፡ 

ሜጀር ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም በተጨማሪም የተኩስ አቁም ስምምነት የክትትል ቡድኑ ለሰላም ሂደቱ አዲስ ጉልበት ለማጎናፀፍ 

በኢጋድ አመካኛነት ለሚዘጋጀዉ ከፍተኛ መድረክ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ሌሎች የታጠቁ ቡድኖችና የፖለቲካ ሃይሎች በመለየት ንቁ 

እንቅስቃሴ ማድረጉን ተናግረዋል፡፡ የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት ተግባራዊነት ለማገዝ የተቋቋመዉ ጥምር የክትትልና የግምገማ 

ኮሚሽን (JMEC) ጥረት ለማገዝም ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በርከት ያሉ ስብሰባዎችን ማካሄዱም አዉስተዋል፡፡ 

ሊቀመንበሩ አክለዉም የተኩስ አቁም ስምምነት የክትትል ቡድኑ የአገሪቱ ሰራዊት (ኤስ ፒ ኤል ኤ) በጠየቀዉ መሰረት በደቡብ ሱዳን 

ለሚሰማራዉ የቀጣናዉ የጥበቃ ሃይል ሁኔታዎችን ምቹ ለማድረግ የፀጥታ ሃይሎች ከጁባ መዉጣታቸዉን ለማረጋገጥ እያቀደ መሆኑ 

ተናግረዋል፡፡  

የወቅቱ ሁኔታ እንደሚያሳየዉ በኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ የቀድሞዉ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት ሪዬክ ማቻር ሃይል ዋና ማዘዣ 

ጣብያ በሆነዉ ፓጋክና እንደ ማትያንግና ማይዉት ባሉ አከባቢዎች የተኩስ አቁም ስምምነትቱን የሚጥሱ ክስተቶች ተፈፅመዋል ያሉት 

ሜጀር ጀነራል ሞላ በማእከላዊና ምስራቃዊ ኢኳቶርያ ባሉ ዋና ዋና የአቅርቦ ማመላለሻ መስመሮች በሲቪል ዜጎች ላይ ጥቃትና ደፈጣ 

እርምጃ መቀጠላቸዉንም አመላክተዋል፡፡ 

ጥምር ብሄራዊ የሽግግር መንግስቱ፣ ከሪዬክ ማቻር ጋር የተሰለፈዉ ተቃዋሚዉ ቡድን (ኤስ ፒ ኤል ኤ አይ ኦ) እና ሌሎች የታጠቁ 

ቡድኖች የተኩስ አቁም ስምምነቱን እንዲያከብሩ፣ ሰላማዊ ዜጎችን ከጥቃት እንዲታደጉ፣ ሰብአዊ እርዳታ እንዲተላለፍ ድርሻቸዉን 

እንዲወጡና ለሰላም ሂደቱ አዲስ ጉልበት ለማጎናፀፍ በኢጋድ አመካኛነት በሚካሄደዉ ከፍተኛ መድረክ እንዲሳተፉ የተኩስ አቁም 

ስምምነት የክትትል ቡድኑ ጥሪ ያቀርባል ሲሉም ሜጀር ጀነራል ሞላ በአፅንኦት ተናግረዋል፡፡ ይህ እርምጃ በቅርቡ የተካሄዱ የኢጋድ 

የመሪዎችና የሚኒስትሮች ስብሰባዎች የተኩስ አቁም ስምምነቱ እንዲከበር ያስተላለፉት ጥሪ እንደሚጥስ የገለፁት ሜጀር ጀነራል ሞላ 

ሃይለማርያም ምርመራዉ እንደተጠናቀቀ በቅርቡ ሪፖርት እንደሚቀርብ አስታዉቀዋል፡፡ 

ከመንግስትና ከማቻር ጋር የተሰለፉ ሃይሎች የተኩስ አቁም ስምምነት የክትትል ቡድኑ ወደ ፈለገዉ ቦታ ወቅቱ በጠበቀ መልኩ 

እንዳይንቀሳቀስ ነፃ ዝዉዉር መከልከልና ማዘግየት አሁንም ቀጥለዉበታል ብለዋል ሊቀመንበሩ፡፡   

Arrangements Monitoring Mechanism  
 

 

Ceasefire & Transitional Security  
 



ሜጀር ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም የተኩስ አቁም ስምምነት የክትትል ቡድኑ የተሰጠዉን ሃላፊነት ለመወጣት በሚያደርገዉ ርብርቦሽ 

ከጥምር ብሄራዊ የሽግግር መንግስቱ፣ ከኤስ ፒ ኤል ኤ እና በደቡብ ሱዳን ካለዉ የተ.መ.ድ. የሰላም ተልእኮ (UNMISS) ለተደደረገለት 

ድጋፍ አድናቆታቸዉን ገልፀዋል፡፡    

== == == 

ማስታወሻ፡- 

የተኩስ አቁም ስምምነት የክትትል ቡድኑ ሊቀመንበር ሜጀር ጀነራል ሞላ ሃይለማርያም በተቋሙ 13ኛ ስብሰባ ያደረጉት የመክፈቻ 

ንግግር ሙሉ ቃል ከዚህ ጋር አያይዘን ልከናል፡፡  

CTSAMM  

የተኩስ አቁም ስምምነት የክትትል ቡድኑ እንደ አዉሮፓዉያን አቆጣጠር ነሐሴ 2015 ዓ.ም. በመንግስትና በተቃዋሚዉ ቡድን (ኤስ ፒ 

ኤል ኤ አይ ኦ) በተደረሰዉ የደቡብ ሱዳን የሰላም ስምምነት መሰረት የተኩስ አቁም ስምምነቱንና የሽግግር ግዜ የፀጥታ መስተጋብር 

ተግባራዊነት ለመከታተል የተቋቋመ ተቋም ነዉ፡፡ 


