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የዯቡብ ሱዳን የፖሇቲካ  ኃይልች የተኩስ ማቆም ሇማድረግ የሚያስችሌ ስምምነት ተፈራረሙ

 

ሊሇፉት አራት ቀናት አዲስ አበባ በተካሄዯው የዯቡብ ሱዳን የሠሊም ሂዯት ትግበራ ማሳሇጫ ፎርም (The High Level 

Revitalization forum) ስምምነት ትናንት ማምሻውን ተፈርሟሌ። ይህም ሇኢትዮጵያና ሇኢጋድ ታሊቅ የዲፕልማሲ ስኬት 

ነው። 

ስምምነቱ ከእስካሁኖቹ ሌዩ የሚያዯርገው ስምምነቱን የፈረሙት የአገሪቱ መንግስትና ዋና ተቃዋሚው ሃይሌ ብቻ ሳይሆን 

የተሇያዩ የታጠቁ እና ያሌታጠቁ የፖሇቲካ ኃይልች፣ የሲቪክ፣ የወጣቶችና የሴቶች ማህበራት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የግሌ 

ድርጅቶች ተወካዮችና ላልች በአገሪቱ የሚገኙ የህዝብ ውክሌና ያሊቸው ሃይልች መካከሌ መሆኑ ነው። 

ከዚህ በተጨማሪም አሇም ዓቀፉ ማህበረሰብ ሇዚህ ስምምነት መፈረምና ተግባራዊነት ብልም አፈንጋጮችን ሇመቅጣት 

ከምንም ጊዜውም በተሇየ በአንድ ድምጽ መቆሙ ስምምነቱን ሌዩ ያዯርገዋሌ።የስምምነቱ ዋና አጀንዳዎች ጊዜያዊ የተኩስ 

ማቆም፣ የሲቨሌ ሰዎችን ዯህንነት ሇመጠበቅና ሰብዓዊ ዕርዳታ ሇመስጠት የሚያስችሌ ሁኔታ ማመቻቸት የሚለት ናቸው። 

የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሉቀ-መንበርና የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ወርቅነህ ገበየሁ ከስምምነቱ 

መፈረም በኋሊ ሲናገሩ “ ይህ ስምምነት ሇዯቡብ ሱዳናውያን የአዲስ ዓመት ሌዩ ስጦታ ነው፣ ሇአገሪቱ ሰሊምና መረጋጋት 

አዲስ ምዕራፍ የሚከፍት ነው” ብሇዋሌ። 
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ዶ/ር ወርቅነህ አክሇውም ስምምነቱ በፈራሚዎቹም ባሌፈረሙትን የጸና እንዯሚሆንና ሁለም ወገኖች ሇተግባራዊነቱ እንዲሰሩ 

አሳስበዋሌ።ስምምነቱ መፈረሙ ወሳኝ ምዕራፍ ቢሆንም ዋናው ስራ ተግባራዊነቱና በቀጣይ የሚሰሩት ጉዳዮች እንዯሆኑም 

አስረድተዋሌ። 

ኢጋድ የስምምንቱን ተግባራዊነት በንቃት እንዯሚከታተሌ የጠቆሙት ሚኒስትሩ አጥፊዎችንና ጠብ አጫሪዎችን በመሇየት 

እንዯ አስፈሊጊነቱ እርምጃ እንዯሚወስድ አረጋግጠዋሌ። 

ሇዚህ ስምምነት መፈረም የዯቡብ ሱዳን ሃይልች ሊሳዩት ቁርጠኝነት እንዲሁም አሇም ዓቀፉ ማህበረሰብ ከኢጋድ ጎን በመሆን 

ሇሰሊም ሊሳየው አጋርነት ዶ/ር ወርቅነህ ምስጋና አቅርበዋሌ። 

ይህ ስምምነት ሇኢትዮጵያ እንዯ አገርም ሆነ እንዯ ወቅቱ የኢጋድ ሉቀመንበርነት በዯማቅ ቀሇም የሚጻፍ ታሪካዊ 

የዲፕልማሲ ስኬት ነው።የዯቡብ ሱዳን ሃይልች ይህን ስምምነት መፈረማቸው በኢትዮጵያ ብልም በኢጋድ ሊይ ያሊቸውን 

እምነት በገሃድ ያረጋገጠ ነው። 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 

ቃሌ አቀባይ ጽ/ቤት  

ታህሳስ 13 ቀን 2010 ዓ.ም. 


