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ሰነ 26 2022 

 

ሎሚ ሰነ 26 አህጉራዊ ማዕልቲ ናይቶም ናይ ስቃይን፣ ግፍዕን ግዳያት ዝኮኑ ደገፍና ነስመዓሉ ዕለት እዩ።  ንሰብ 

ምስቃይ አብ ኩሉ ቦታን አብ ኩሉ ኹነታትን ዘይሕጋዊ ገበን እዩ።  እዚ ክአ አብ ኩሉ መዳያት ብፍላይ ብአህግራዊ 

ይኩን ብዓለም ደረጃ እጉድ እዩ።  እዚ እገዳዚ እቲ አብኩለን ሃገራት ዓለም ቀያዲ ዝኮነ ብባህላዊ ኮነ ብኣህጉራዊ ሕጊ 

ብዘየገድስ እታ ሃገር ትቀበሎ አይትቀበሎ። አብ ልዕሊ ደቂሰብ ዝፍጸም ስቃይ ብሜላ ውይ ብሰፊሑ ምጥቃም ገበን 

ኢዩ። ስለዚ ነዚ  ገበን እዚ ብምሉኡ አህጉራዊ ማሕበረሰብ ደው ከብሎ ወይ ክቐጽዖ ይግደድ ኢዩ።  እንተኮነ ግን አብ 

ብዙሐት ሃገራት ስቜይ ይቕጽል አሎ። 

አብ መላእ ዓለም ካብ ስቓይ ዝዳሐኑ ሰባትን ስድራቢቶምን ከምኡውን ምስ አህጉራዊ ሲቪላዊ ማሕበረሰብን አብቲ 

ከባቢ ምስዝርከቡ ተጣበቅቲ ሰብአዊ መሰላትን ሎሚ ክእከቡ ኢዮም ምእንቲ ነቶም ግዳያት ስቃይ ዝኮኑ ንምድጋፍ 

አህጉራዊ መዕልቲ ንምብዕል።  እዚ ነብዖሎ መዓልቲ ሰነ 26 አብ ታሪኽ ነቶም ስቃይ ዝወረዶም ሰባት አፍልጦ 

ንምሃብ 1978 ሕቡራት ሀገራት አንጻር ስቃይን ካልእ ጭካነን ዝገበርዋ ዐቢ አኪባ ኢሰብአዊ ሕቡር አተሐሕዛ ወይ 

መቅጻዕብዒቲ ምስ ስቃይ አብ ዝግበር ቃልሲ ሐደ ካብቲ ቐንዲ ሕጋዊ መሳርሒታት ክዕየየሉ ጀሚሩ። 

አብ አኪባና ነቲ ካብ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ኮፊ አናን ዋና ጸሐፊ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዝቦሎም ቃላት ንዘክሮ።  አብ 

መጀመርያ 1998 አህጉራዊ በዓል ቃል ዋና ጸሃፊ ሕቡራት ሀገራት አናን ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ኢዛ መዓልቲ ኢዚአ ነቶም 

ነቶም ዘይሕሰብ ስቃይ እንዝክረሎም መዓልት እያ። 

 እዚ ርብዒ ዘመን ዝሐለፈ ተመሊስና ብዛዕባ እዚሕጂ ዘሎ ኩነታት ዓለም ክንሐስብ አሎና። ከምዚ አሀዛዊ ጸብጻብ 

ዝንገረሉ ንብዓት ዝሕብስ ሰብ ጥራሕ እንተኮይኑ ፡ ብዛእባ እቲ ሐቂ እንታይ ክንብል አለና፡ አብዚ እዋን እዚ አብ 

ዓለም 100 ሚልዮን ዝኮኑ ሰባት ብሰንኪ ግፍዒን ጭቆናን ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም እዮም ካብዚኦም ድማ 

ካብ ስቃይ ዝዳሓኑ ኢዮም። አብዚ እዋን እዚ ብመሰረት ሑቡራት መንግስታት አብ ታሪኽ ካብ ዝኮነ ዩኩን እዋን 

ንላዕሊ ቡዙሓት ስደተኟታትን ዑቅባ ሐተትን ካብ ዊሽጢ ዕዲ ዝተመዛበሉን ሰባት ይበዝሑ አለዉ ማለት ኢዩ። አብ 

ኢቶዮጴያ ኢራቅ ኬንያ ኡጋንዳ ከምኡውን አብ ሑቡራት መንግስታት አመሪካ አብ እንገብሮ ፕሮጀክትና ብሰንኪ 

ዕለምለከዊ ቅልውላዋት አብ ሰብአዊ መሰል ዝወርድ  ስቊይ ንርኢ አሎና። ሎሚ ንኩሎም ፖለቲከኟታት መራሕትን 

አብ መላእ ዓለም ዘለዋ ኩለን መንግስታት ጎኒ አድማሳዊ ሰብአዊ መሰላት ደው ንኽብላን ዝያዳ ክጿዖራን ስርዕተ 

ሕግን ንደቂሰባት ንምሕላው ጻዊዒትና ነቅርብ። 

ሲ ቪ ቲ እተዋህቦ ትእዛዝ በሰላ ስቃይ ምሕዋይ ጥራሕ ዘይኮነስ አብ መላእ ዓለም ስቊይ ንምጥፋእዩ፡ አብተን አብ 

ሲ ቪ ቲ ዝጸናሕክወን ሾመንተ አዋርሕ ምስ ሰራሕተኟታትን ከምኡውን ካብእተፈላለየ ኩርናዕት ዓለም ካብ ስቋይ 

ዝዳሐኑ ሰባት ክራኸብን ክዛራረብን ብምክአለይ ሐበን ተስሚዑኒ ከምኡውን አብ ሑቡራት መንግስታት አመሪካ 

በጿሔ ምስቶም አብ ዶቡባዊ ዶባት ዑቁባ ዝሐቱ ሰባት ድማ ተራዂበ። ብስራሕ ናብ ዮርዳኖስ ዝገበርክዎ ምብጻሕ 

ብጧዕሚ ልበይ ተተንኪፈ፡ ካብ ሶርያ ኳብ ማእከላይ ምብራቅ ዝመጹ ከቢድ ስቊይ ምስ ከቢድ መውጋእቲ 

ዝተታሐሐዘ በሰላታትን ዝዳሐኑ ሰባት ምስራሕ ቀጺለ።  አብ ኢቲዮጲያ ዘለው ሠራሕተኟታት ዘለዎም ተጻዋርነትን 



ትብዕትን አድኒቀ እየ አብ ሃገሮም ዘሎ አዕናዊ ውግእ ሕድሕድ እንዳሃለው ክንሶም ስርሖም ይቅጽሉ። ብ ኢራቅ 

ኬንያ ኡጋንዳ ዝገበርናዮ ሐደሽቲ ፕሮግራማት ተታባቢዕ እየ። 

አብዚ ዓለም ለዂዊ  መዓልቲ ነቶም ናይዚ ስቓይ ግዳያት ዝኮኑ ሰባት ብምድጋፍ ዕሚቅ ሐድነትና ንገልጻ ንኩሎም 

ውጻእመዕት ንስድራቤቶምን ከምኡውን ንማህብረሰብን አብመላእ ዓለም። ምስቶም ክግመት ዘይካአል ጸገማት 

ዘሕለፉ ብቐጻሊ ክንሰርሕ ኢና። ከሙእውን አንጻር እቶም ክግለጹ ዘይካአል ግፍዕታት ምዝራብ ክንቅጽል ኢና። 

 

 

ካብብልቢ 

 

 

ዳ/ር ሳይመን አደምስ  

ፕረዚደንትን ላዕለዋይ ዋና ጸሐፊን 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


