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አሚሶምና ቀጣናዊ ሰላም የማስጠበቅ ትሩፋቱ 

                                                 ቶሎሳ ኡርጌሳ 04/24/14 

                                              Utolosa@yahoo.com   

በአሁኑ ወቅት አንፃራዊ ለውጥን በማሳየት ላይ የሚገኘው የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና፤ 

ተደጋጋሚ ግጭትና ቀውስ ይታይበት የነበረ ክፍለ-አህጉር እንደነበር ከማንም የተሰወረ 

አይደለም። ታዲያ በተለያዩ ጊዜያት ብቅ ጥልም እያለ በቀጣናው ሲቀሰቀስ የነበረው 

ቀውስ፤ በዛም አነሰም ሀገራችን እያስመዘገበችው ባለችው የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ 

አንፀባራቂ ውጤቶች ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ አሻራ ማሳደሩ አይቀርም፡፡ ለምን ቢሉ፤ 

በአንድ ሀገር ውስጥ ግጭት ሲቀሰቀስ ዳፋው ለአጎራባቾቹ መትረፉ ነባራዊ ሃቅ መሆኑ 

ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ በመሆኑ ነው። 

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ህዝቦች የዕድገት ተስፋ ከሠላም፣ ከልማትና ከዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ ሂደት ብቻ ነው፡፡ እናም ለዘመናት የህዝባችንን አንገት ያሰደፋውን 

ድህነት አቸንፈን ለድል ለመብቃት እየተደረገ ባለው እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ ትልቁ 

ፈተና ሊሆን የሚችለው የአካባቢያችን ቀጣና ያለመረጋጋት ችግር አንዱ ነው፡፡ ለዚህ 

ደግሞ ከአካባቢያችን ሀገራት የሚመነጨው የሽብርተኝነት አደጋ መጥቀሱ ተገቢ 

ይሆናል።እርግጥም ይህ አደጋ ለእኛ ብቻ ሳይሆን፣ በክፍለ-አህጉሩ አካባቢ ለሚገኙ 

እንዲሁም ለሌሎች ሀገራት ጭምር ምን ያህል አስጊና አስከፊ እንደሆነ በተጨባጭ 

በዓይናችን እያየን ያለነው ዕውነታ ነው፡፡  

ታዲያ እውነቱ ይህ ከሆነ ዘንዳ፤ የአካባቢያችን ሁኔታ ምን ጊዜም በትኩረት በመከታተል 

በአንድ በኩል በጎ ተጽዕኖዎችን ለማስፋፋትና ለማጎልበት፣ በሌላው በኩል ደግሞ ጎጂ 

ተፅዕኖዎችን ለመቀነስ ብሎም ለማስቀረት በጋራ እጅ ለእጅ ተያይዘን መረባረቡ 

የአማራጮች ሁሉ አማራጭ ነው፡፡ በቀጣናችን ካሉት ሀገሮች መካከል ጎረቤት ሀገር 

የሆነችው ሶማሊያ የአሸባሪዎች መፍለቂያና መናኸሪያ በመሆን ለአካባቢው ሀገራት 

በተለይም ለሀገራችን ስጋት ሆና መቆየቷ ከማንም የተሰወረ አይመስለኝም፡፡ 

ሁላችንም እንደምንገነዘበው መንግስት አልባ በነበረችው ሶማሊያ የመሸጉ የተለያዩ የጦር 

አበጋዞችና አሸባሪ አክራሪ ቡድኖች፣ የገዛ ሀገራቸውን ህዝብ ሠላምና መረጋጋት ከመንሳት 
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አልፈው የቀጣናውን ሀገራት በሽብር የማመስ ዓላማን አንግበው ሲሯሯጡ ነበር። ለዚህም 

በተለያዩ ጊዜያት በሀገራችንና በጎረቤት ሀገሮች ያደረሷቸው የሽብር ጥቃቶች ከበቂ በላይ 

ማሳያዎች ናቸው። በተለይም በሀገራችን ላይ የጅሃድ ጦርነትን አውጀውብን እንደነበር 

የሚዘነጋ አይደለም፡፡ እርግጥ ሰላም ወዳዱ መንግስታችን ከረጅም ጊዜ ትዕግስት በኋላ 

ሀገራችን ራሷን የመከላከል ርምጃ እንድትወስድ ማድረጉ፤ በወቅቱ ተደቅኖባት ከነበረው 

ግልፅና ድርስ አደጋ ሊታደጋት ችሏል፡፡   

ታዲያ እዚህ ላይ ‘ሀገራችን በሶማሊያ የመሸጉትን አክራሪ ሃይሎችንና አሸባሪዎችን 

በቁርጠኝነት የምትታገለው በዋነኛነት በምን ምክንያት ነው?፣ መከላከያ ሠራዊታችን 

በሶማሊያ የተሰማራውን የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮን (AMISOM) በቅርቡ መቀላቀሉ ሊኖረው 

የሚችለው ፋይዳ ምንድር ነው?’ የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። 

ይህም የሀገራችን ጠላቶችም ሆኑ የተለያዮ ወገኖች ሆን ብለውም ይሁን ባለማወቅ 

እየተሰነዘሩት ያሉትን አፍራሽና ከተጨባጭ ዕውነታው ጋር የሚጣረሱ ሃቆችን ለማረም 

ብሎም ግንዛቤ ይፈጥራል። ታዲያ ወደ ጉዳዬ በቀጥታ ከመግባቴ በፊት “ነገርን ከመሰረቱ” 

እንዲሉ አበው፤ ጥቂት ታሪካዊ ሃቆችን እንካችሁ ልበል።   

የአፍሪካ ቀንድ እየተባለ የሚጠራው የአህጉራችን ክፍል ኢትዮጵያን፣ ሶማሊያን፣ 

ኤርትራንና ጁቡቲን የሚያጠቃልል ቀጣና ነው፡፡ በእንግሊዝ እና በጣሊያን ቀኝ ግዛት ስር 

የነበሩት የሶማሊያ ግዛቶች እ.ኤ.አ በ1960 ነጻነታቸውን ሲቀዳጁ፤ በእንግሊዝና በጣሊያን 

አገዛዝ ስር የነበሩትን የሰሜንና የደቡብ ሶማሊያ ሁለት ግዛቶችን አንድ ላይ በማዋሃድ 

ሶማሊያን መሰረቱ፡፡ ከሶማሊያ መመስረት በኋላ ሀገሪቱን ለረጅም ጊዜ የመራው 

የመሐመድ ዚያድባሬ መንግስት ነው፡፡ ይህ መንግስት ለሶማሊያ ህዝብ መሻሻልና 

ብልፅግና ከመስራት ይልቅ፤ ታላቋን ሶማሊያ የመመስረት አባዜ ተጠናውቶት በኬንያ፣ 

በጁቡቲና በኢትዮጵያ መንግስት ስር ያሉ ትውልደ-ሶማሌዎችን በራሱ አገዛዝ ስር 

ለመጠቅለል ተንቀሳቅሷል። እናም እ.ኤ.አ በ1964 በአፄ ኃይለስላሴ መንግስት፣ ኋላ ላይም 

እ.ኤ.አ በ1977 በደርግ መንግስት ላይ ጦርነት አውጇል— በወቅቱ በነበረው የሀገራችን 

ሰራዊት ድባቅ ተመቶ ተመለሰ እንጂ፡፡ ወረራዎቹን ተከትሎም የዚያድባሬ መንግስት 

ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ውድመት ደርሶበታል፡፡ በዚህም ሳቢያ በዚያች ሀገር በተፈጠሩ 

አንጃዎች ምክንያት ሀገሪቱ መንግስት አልባ ልትሆን ችላለች። መረጃዎች 
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እንደሚጠቁሙት የሽብርተኝነት አደጋ ሀገራችን ላይ የተደቀነው ከዚያድባሬ መንግስት 

መፈረካከስ ማግስት በኋላ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ሶማሊያ የረጅም ጊዜ ታሪካዊና ባህላዊ ግንኙነት ያላቸው 

እህትማማች ሀገሮች ናቸው፡፡ ህዝቦቻቸውም በታሪክ፣ በባህል፣ በቋንቋና በሃይማኖት 

የተሳሰሩ ናቸው፡፡ እርስ በርሳቸውም ተዋልደዋል፣ አንዱ በሌላኛው ውስጥ የህይወት 

ቁርኝትን ፈጥሯል። ይህ ስር የሰደደ የግንኙነታቸው ድርም በየትኛውም ኃይል ሊበጣጠስ 

የማይችል ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ሀገራቱ ያላቸው የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና 

የሚጋሩት ረጅም ድንበር ለንግድ ግንኙነታቸው አመቺ ሁኔታ የሚፈጥር ነው፡፡ ከዛሬ 

ሰባት ዓመት በፊት ለሁለት አስርት ዓመታት መንግስት አልባ ሆና የቆየችው ሶማሊያ፤ 

ህዝቦቿ በአክራሪ አሸባሪ ቡድኖች ሰላምና መረጋጋት ሲያጡ ከለላቸውና መከታቸው 

አድርገው የሚመርጧት ኢትዮጵያ መሆኗም የሀገራቱን ጥብቅ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት 

ሁነኛ አመላካች ነው፡፡ እርግጥም ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብ በአሸባሪዎች እንግልት 

ሲደርስበት ሁለተኛው ሀገሩ ወደ ሆነችው ኢትዮጵያ ከመሰደድ ውጭ አማራጭ 

አልነበረውም፡፡ ለነገሩ ሁለቱ ህዝቦች የተጋመዱበት ረጅም የወንድማማችነትና 

የህትማማችነት ሰንሰለት ሁሉን አቀፍ በመሆኑ፤ የትስስራቸውን ደርዝ በዚህ አጭር ፅሑፍ 

መዘርዘር አይቻልም—አንዱን ጥሎ ሌላውን ማውሳት የዕውነታውን ፍካት ሊያደበዝዘው 

ይችላልና።  

ዳሩ ግን መንግስት አልባ የነበረችው የያኔዋ ሶማሊያ ሠላምና መረጋጋት አጥታ 

የአሸባሪዎች መናኸሪያ ሆና ቆይታለች— ምንም እንኳን ከጥቂት ዓመታት በፊት ዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶት በአሁኑ ወቅት አንፃራዊ መረጋጋት 

ቢታይባትም፡፡ በዚህች ሀገር የመሸጉና ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተሰባሰቡ አክራሪዎችና  

አሸባሪ ቡድኖች የሶማሊያ ህዝብን ብቻ ሳይሆን፣ ቀጣናውን በማተረማመስ ጭምርም 

በርካታ የሽብር አደጋዎችን ማድረሳቸው አይዘነጋም፡፡ አሸባሪ ኃይሎቹ በኬንያ፣ በሩዋንዳ፣ 

በኡጋንዳና በኢትዮጵያ ያደረሷቸው ተደጋጋሚ የሽብር ጥቃቶች ምንኛ አሰቃቂ 

እንደነበሩም እንዲሁ። በዚህም ሳቢያ ሶማሊያውያን በገዛ ሀገራቸው ለደህንነታቸው ዋስትና 

አጥተው፣ በየጎራው ያኮረፉ የጦር አበጋዞች ህገ-ጠብመንጃን ብቸኛው አማራጭ 

አድርገውባቸው እንዲሁም በጎሰኝነት የመከፋፈል ጣጣ ተጭኖባቸው ለሞት፣ ለእንግልትና 

ለስደት ተዳርገዋል፡፡  
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ከዚህ በተጨማሪም የያኔዋ ሶማሊያ ለአሸባሪ አክራሪ ቡድኖች ምቹ ምድር በመሆን የጦር 

መሳሪያዎች እንደ አሸን የሚለዋወጡባትና የሚቸበቸቡባት፣ አደንዛዥ እፆች ያለ ገደብ 

የሚዘዋወሩባት እንዲሁም ዋነኛ የኮንትሮባንዲስቶች መናኸሪያ ሆና ዘልቃለች፡፡ በሀገሪቱ 

የመሸጉ አሸባሪ ኃይሎች የእስልምና አክራሪነትን ብሎም ሃይማኖታዊ መንግስትን 

ለማስፋፋት በአፍሪካ ቀንድ ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም፡፡ ታዲያ በቀዳሚነትም በሶማሊያ 

የሽብር አጀንዳን ይዞ በግልፅ መንቀሳቀስ የጀመረው “አል- ኢትሃድ አል- ኢስላሚያ” 

የተሰኘው የሽብር ቡድን ነው፡፡ ይህ አሸባሪ ቡድን ለአፍሪካ ቀንድም ይሁን ለሀገራችን 

ጠንቅ የሆነ አደገኛ አሸባሪ እንደነበር አይዘነጋም፡፡  

“አል- ኢትሃድ አል- ኢዝላሚያ” እ.ኤ.አ በ1984 በሶማሊያ ቡራ ላይ ፀረ- ምዕራባዊ የባህል 

አቋም ባላቸው “ዋሃዳት አል-ሸባብ -አል ኢስላሚያ” እና “አል-ጀምዓ አል- ኢስላሚያ” 

በተባሉ ቡድኖች ውህደት የተመሰረተ ነው፡፡ የቡድኑ አመሰራረት ከመነሻው የእስልምና 

አንድነት ወይም የእስልምና ህብረት በሚል ጽንሰ ሃሳብ ላይ የተመሰረተ ቢሆንም ቅሉ፤ 

ብዙም ሳይቆይ የ“አል- ኢትሃድ” ቅርፅን ይዞ እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡ የቡድኑ ምስረታ 

ዋነኛ ዓላማ በአፍሪካ ቀንድ እስላማዊ መንግስት ለመመስረት ነበር፡፡ ከዚህም በኋላ ፅንፈኛ 

ሆኖ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ እ.ኤ.አ እስከ 1991 ድረስ በሶማሊያ ውስጥ በወታደራዊና 

በትምህርት ተቋማት ጥቃት በመሰንዘር አበክሮ ተንቀሳቅሷል፡፡ ለጥቆም የሽብር ጥቃቱን 

ወደ ኢትዮጵያ አዙሯል።  

“አል- ኢትሃድ” የሽብር ጥቃቱን ወደ ሀገራችን ለማዞር የተገደደው በፑንት ላንድ ሽንፈት 

ከደረሰበት በኋላ እንደሆነ መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ ቡድኑ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት 

ያስቻለው በወቅቱ ኢህአዴግ ሀገሪቱ በተቆጣጠረበተ ወቅት የተረጋጋ ሁኔታ አለመኖሩን 

ተከትሎና ሶማሊያ በእርስ በርስ ጦርነት በታመሰችበት ወቅት ወደ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል 

ከጎረፉቱን የሶማሊያ ስደተኞች ጋር ተቀለቀቅሎ ነበር፡፡ እናም የሽብር ቡድኑ የሀገራችንን 

የሶማሌ ክልል አብዛኛ ቦታዎችን መያዝ ችሎ ነበር፡፡ ከዚህ ባሻገርም እ.ኤ.አ በ1992 

መጨረሻ አካባቢ አስገራሚ የሽብር ጥቃት በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መፈጸም ከጀመረበት 

ጊዜ አንስቶ፤ እ.ኤ.አ ከ1993 እስከ 1996 ድረስ በአዲስ አበባ በንጹሃን ዜጎች ላይ ዘግናኝ 

የሽብር ጥቃቶችን ከውኗዋል፡፡ ከዚህ በኋላ ግን ቡድኑ በመከላከያ ሠራዊታችን ብርቱ 

ርምጃ ተወስዶበት ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሽሽቶ ወደ መንግስት አልባዋ ሶማሊያ 

ሊፈረጥጥ ችሏል፡፡  
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የሶማሊያ ቆይታው ግን አልጋ በአልጋ አልነበረም። ወትሮም የህዝብ ድጋፍ የሌለው 

ማንኛውም ኃይል መሰነጣጠቁ አይቀርምና ቡድኑም በሶማሊያ ህዝብ በመተፋቱ ሳቢያ ዕጣ 

ፈንታው በሁለት ትንንሽ ቡድኖች መከፋፈል ነበር። አንደኛው በወቅቱ ሶማሊያን የሸሪዓ 

ህግና የእስልምና መንግስት እንደሚመራት በይፋ ያወጀው ብሎም ራሱን “የሸሪዓ ፍርድ 

ቤቶች ህብረት” እያለ የሚጠራው ፅንፈኛ ቡድን ነው። ሁለተኛው ደግሞ “ሃረካት አል-ሸባብ 

አል-ሙጃሂዲን” የተሰኘው የሽብር ቡድን ነው። ይህን አሸባሪ ቡድን ኋላ ላይ የምመለስበት 

ስለሚሆን በቅድሚያ ወደ አንደኛው አክራሪ ቡድን ልውሰዳችሁ። በቅርቡ በሶማሊያ 

ፌዴራላዊ መንግስት በተያዘው ሼከ ዳሂር ሃዌይስ ይመራ የነበረው የሸሪዓ ፍርድ ቤቶች 

ህብረት ቡድን፤ ሶማሊያን ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠረ በኋላ በሌሎች የአፍሪካ ቀንድ 

ሀገራትም የእስልምና መንግስትን የመመስረት ዓላማ ያነገበ ነበር፡፡ ቡድኑ በሼክ ዳሂር 

ሃዌይስ አማካኝነት በሀገራችን ላይ የጅሃድ ጦርነት ማወጁ የሚታወስ ነው፡፡ በሰባት ቀን 

ውስጥም በመዲናችን የሚገኘውን ቅዱስ አንዋር መስጊድን ለመቆጣጠር ቆርጦ ተነስቶ 

እንደነበርም በወቅቱ ያወጣው የመግለጫ ዲስኩሩ ያስታውሰናል፡፡ ምንም እንኳን ዲስኩሩ 

ከትውስታ ውጪ ባይዘልም።  

ቡድኑ በሶማሊያ የተቋቋመውንና ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለውን የሸግግር መንግስት ገልብጦ 

በሶማሊያ የራሱን መንግስት ለመመስረት ከፍተኛ ጥረት ነበር። ዳሩ ግን ቀድሞውንም 

ከአል-ቃዒዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚጠረጠረው አል - ኢትሃድ የተገነጠለው አሸባሪ 

ድርጅት መሉ በሙሉ ዓለም አቀፋዊ ተቃውሞ ሊገጥመው ችሏል፡፡ ኋላ ላይም 

በኢትዮጵያ ሰራዊትና በሶማሊያ የሽግግር መንግስት ጦር አማካይነት ድል ተመታ፡፡  

መከላከያ ሰራዊታችን ከ1999 ዓ.ም እስከ 2001 ዓ.ም ድረስ በሶማሊያ በነበረው ቆይታ 

አክራሪና አሸባሪ ኃይሎች ከህዝቡ ይበልጥ እየተነጠሉና እየተዳከሙ ከመምጣታቸውም 

በላይ፤ ህዝቡም የሠላም ፍላጎቱን እየተጠናከረ መሄድ የጀመረበት ወቅት ነበር፡፡ 

አሸባሪዎች በህዝቡ ላይ ጥቃት እያደረሱ ሰራዊታችንን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት ያደረጉት 

ጥረት መክኖ ለለውጥ አመቺ ሁኔታ የፈጠረም ነበር፡፡ ምክንያቱም የሶማሊያ ህዝብ 

ሠራዊታችን አሸባሪዎችን ከበታተነ በኃላ የአንፃራዊ ሰላም ባለቤት ሊሆን በመቻሉ 

ለፅንፈኞቹ አሉባልታ ሊፈታ ባለመቻሉ ነው። የአክራሪዎችን አከርካሪ ካደረገው ጥረት 

በተጨማሪ የሽግግር መንግስቱን የፀጥታ አስከባሪ ሃይሎች ለማቋቋምና ለመገንባት 

ያደረገው ብርቱ ተግባርም ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አድናቆት ተችሮታል፡፡ ሰራዊታችን 
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ሀገራችን የተደቀነባትን ግልፅና ድርስ አደጋ የማስወገድ ተልዕኮውን በአስገራሚ ብቃትና 

ዲሲፕሊን ተወጥቶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ፤ ከጥቂት ወራት በኋላ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት 

ተልዕኮን በሚወጣው ሠላም አስከባሪ ኃይል ሊተካ ችሏል፡፡  

ታዲያ ከ2002 ዓ.ም ጀምሮም የኡጋንዳና የብሩንዲ ሠላም አስከባሪ ወታደሮች በሶማሊያ 

ሞቃዲሾና አንዳንድ አካባቢዎች ሠላምን ለማረጋጋት ያደረጉት ጥረት የሚደነቅ ቢሆንም፤ 

ጥረቱ ግን ሠላም አስከባሪው ካለው የሰው ሃይል እጥረት እንዲሁም ዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ለሶማሊያ ሠላምና መረጋጋት በቂ ድጋፍ ባለማድረጉ የታሰበውን ያህል ውጤት 

ማስገኘት ባለመቻሉ እንደገና ውጥረት መፈጠሩ የሚታወስ ነው፡፡  

እናም የእስላማዊ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ህብረት ደባቅ ተመትቶ ግማሹ ኃይሉና አመራሩ 

ኤርትራን ምሽጉ ካደረገ በኋላ፤ ቀደም ሲል ኋላ ላይ እመለስበታለሁ ያልኩት ሁለተኛው 

የአል-ኢትሃድ ተሰንጣቂ ቡድን የነበረውና እስከ አሁን ድረስም ሙሉ ለሙሉ 

ያልተወገደው “ሃረካት አል-ሸባብ አል ኢስላሚያ” ብቅ አለ፡፡ ይህ ቡድንም እንደ ሌሎቹ 

አሸባሪዎች ሁሉ በተቆጣጠራቸው ቦታዎች ውስጥ ያሉ ሶማሊያውያንን ቁም ስቅላቸውን 

ከማሳየት ባለፈ፤ በሀገራችን ላይም የጀሃድ ጦርነት አውጇል። ግና አሸባሪዎች በሀገራችን 

ላይ የያዙትን ዓላማ ሳይለቁ ራሳቸውን በስም መቀያየር ብቻ እየሰየሙ መፈራረቃቸው 

በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ያደረጉትን ጥረት ከንቱ ነበር፡፡ ሆኖም በኃይል 

ህዝብን ከማሸበር ተግባራቸው ሊታቀቡ አልቻሉም፡፡  

ታዲያ እዚህ ጋር ሳይጠቀስ የማይታለፈው ጉዳይ፤ ሶማሊያ የመሸጉት ፅንፈኛችና 

አሸባሪዎች ሞቃዲሾንና አካባቢዋን ተቆጣጥረው በሀገራችን ላይ ግልፅና ድርስ አደጋ 

መደቀናቸውን ተከትሎ፣ የኢፌዴሪ መንግስት መክሮና ዘክሮ ሰሚ ሲያጣ በሀገራችን ላይ 

ያንዥበበውን አደጋ ለማስቀረት ሲል ብቻ ሠራዊታችን ሶማሊያ እንዲገባ ማድረጉን ነው፡፡ 

እናም አል-ሸባብ ሶማሊያንና የአካባቢውን ሀገራት ለማሸበር በግልፅ የአል-ቃዒዳ ክንፍ 

መሆኑን አውጆ ቀደም ሲል በዚያች ሀገር የተገኘው አንፃራዊ የተረጋጋ ሁኔታ መልሶ 

መደፍረሱ ይታወሳል። በዚህም ሳቢያ የሽግግር መንግስቱ የኢትዮጵያ መንግስት ዕገዛ 

እንዲያደርግለት ባደረገው ጥሪ መሰረት መከላከያ ሠራዊታችን ዳግም በ2003 ዓ.ም ወደ 

ሶማሊያ ዘልቆ አል-ሸባብን አይቀጡ ቅጣት ቀጥቶታል፡፡ በአል-ሸባብ ደፍርሶ የነበረውን 

የሀገሪቱን ሠላም መልሶ ወንድም ለሆነው የሶማሊያ ህዝብ አንፃራዊ በሆነ ሁኔታ 
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ለማስገኘትና ቀጣናዊ የስጋት ደመናን ለማስወገድ ለሁለት ዓመታት ያህል ቆይታ 

አድርጓል፡፡  

መከላከያ ሠራዊታችን በዳግም የሶማሊያ ቆይታው አሸባሪ ቡድኑን ለማዳከም ችሏል፡፡ 

የሽግግር መንግስቱንም አጠናክሯል፡፡ በምርጫ አሸንፎ ሀገሪቱን የሚያስተዳድር መንግስት 

እንዲመስረትም የነበረው ሚና የላቀ ነበር፡፡ ይህም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከዚህ አኩሪ 

ተግባር በኋላ ለሶማሊያ መረጋጋት ትኩረት እንዲሰጥ አድርጓል፡፡ በመሆኑም የአፍሪካ 

ሀገራት በሶማሊያ ጦራቸውን ለማሰማራት የገቡትን ቃል ተግባራዊ እንዲያደርጉ 

አስችሏቸዋል፡፡ በውጤቱም የኡጋንዳና የቡሩንዲ ሠላም አስከባሪዎችን ለማገዝ የጅቡቲ፣ 

የኬንያና የሴራሊዮን ሠላም አስከባሪዎች የአሚሶምን ተልዕኮ ማድረጉም እንዲሁ። ታዲያ 

እነዚህ ሰላም አስከባሪ ሃይሎች በአሁኑ ወቅት በሶማሊያ የተሻለ ሠላም ለማስፈን 

ተልዕኳቸውን በመወጣት ላይ ይገኛሉ፡፡  

ሠራዊታችን የሀገራችንን ሠላምና መረጋጋት እንዲሁም ህገ - መንግስታዊ ስርዓታችን 

በአስተማማኝ እንዲጠብቅ ከተሰጠው ተልዕኮ ባሻገር፤ የጎረቤቶቻችንና የአካባቢያችንን 

ሠላምና መረጋጋት በማስጠበቅ ረገድ የበኩሉን ድርሻ እንዲጫወት ከተባበሩት 

መንግስታትና ከአፍሪካ ህብረት ተደጋጋሚ ጥሪዎች ይቀርቡለታል፡፡ ይህን ተልዕኮውን 

በዓለምና በአህጉር አቀፍ የሠላም ማስከበር ጥበቃዎች በንቃት በመሳተፍ እየተወጣ ነው፡፡ 

በዚህም በዓለም ከፍተኛ ሠራዊት ካሰማሩ ሀገሮች ውስጥ 7 ሺህ 591 የሰላም አስከባሪ 

ሰራዊት በማሰማራት  በአራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን፤ ተልዕኮውም በቁጥር ከፍተኛነት 

ብቻ የተገደበ ሳይሆን በሱዳን አብዬ ግዛት በብቸኝነት ግዳጁን እያከናወነ ነው፡፡ ይህ ብቻ 

አይደለም። በተሰማራባቸው ሁሉም ግዳጆች ያለውን ፍፁም ቁርጠኝነት በማሳየቱ ዓለም 

አቀፍ ግዳጅ የመፈጸም ብቁ አመራርና ዲሲፕሊን ያለው ሠራዊት የያዘ ሃይል ስለሆነም፤ 

በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ “የሠላም አምባሳደር” የሚል ስያሜን የተቸረ ህዝባዊ 

ወገንተኝነት ያለው ሰራዊት ነው፡፡  

በቅርቡ በወርሃ ታህሳስ 2006 ዓ.ም በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ሠላም አስከባሪ ኃይልን 

ለማጠናከር የአሚሶምን (AMSON) ተልዕኮ እንዲቀላቀል ለሀገራችን በቀረበላት ጥሪ 

መሰረት፤ 4 ሺህ 403 የመከላከያ ሠራዊታችን አባላት ወደ ስፍራው ተሰማርተዋል። 

ግዳጃቸውንም ቀጣና ሶስትንና አራትን በመረከብ ኃላፊነት በተሞላበት መንፈስ መወጣት 
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ጀምረዋል፡፡ በነገራችን ላይ ይህ ተጨማሪ ተልዕኮ የሠራዊታችን ቁጥር በሠላም ማስከበር 

ተልዕኮ ያለውን ተሳትፎ ቁጥር ወደ 11 ሺህ 994 ከፍ ያደርገዋል፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ የመከላከያ ሠራዊታችን በሶማሊያ የአፍሪካ ሠላም አስከባሪ 

ህብረት (AMISON) የሰላም ተልዕኮን መቀላቀሉ የሚኖረውን ፋይዳ ማጤን ተገቢ 

ይመስለኛል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የአሚሶም ተልዕኮው ከዚሁ ቀደም ከተሳተፈባቸው 

የሰላም ማስከበር ግዳጆች በምን እንደሚለይ መዳሰስም አስፈላጊ ነው፡፡ እንደሚታወቀው 

ሀገራችን የጀመረችው የፀረ-ድህነት ትግል በተሳካ ሁኔታ እየተፈፀመ ይገኛል፡፡ የሀገራችንን 

ህዝቦች ህልውና አደጋ ላይ ጥሎት የኖረው የድህነትና የኋላቀርነት ካብ በሀገራችን 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የነቃ ተሳትፎና ርብርብ መናድ ጀምሯል፡፡ ስለሆነም 

መላው የሀገራችን ህዝቦች በዋነኛ ጠላታቸው በሆነው ድህነትና ኋላቀርነት ላይ 

እየተቀዳጁት ያለው ድል ቀጣይነት እንዲኖረው ብሎም ዘላቂ ይሆን ዘንድ፤ በሀገራችንና 

በቀጣናው አስተማማኝ ሠላም መኖሩ ወሳኝ ነው፡፡  

የውስጥ ሠላማችንን በህዝቦች ሙሉ ተሳትፎ በማጠናከር የጎረቤቶቻችንንና የአህጉራችንን 

የሠላም እጦት በጋራ ለመፍታት ሀገራችን ጥረቷን ቀጥላለች፡፡ አፍሪካዊ ወንድማማችነት 

ከምንጊዜውም በላይ ተጠናክሮ ለአካባቢያዊና አህጉራዊ የሠላም ችግሮች መፍትሄ 

እንዲያመነጭ በማደራደር እና አለመረጋጋት በገጠማቸው ሀገሮች ውስጥ በተግባር ሠላም 

አስከባሪ ሠራዊታችንን በተደጋጋሚ በማሰማራት የሚጠበቅባትን ኃላፊነት እየተወጣችም 

ነው፡፡ ቀደም ሲል ለመግለፅ እንደሞከርኩት የሶማሊያ መንግስትና ህዝቦች በተደጋጋሚ 

ህልውናቸው በአክራሪዎች አሻባሪዎች አደጋ ላይ በወደቀበት ወቅትም የኢፌዴሪ መከላከያ 

ሠራዊት እነዚህን የጥፋት ኃይሎች ከመደምሰስ ጎን ለጎን፣ ፍፁም ህዝባዊነትን የተላበሰ 

መንገድ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡  

ይህ የመንግስታችን በጎ ጥረት፣ በሠራዊታችን ህዝባዊነት፣ የዓላማ ፅናትና ስኬታማ 

ተልዕኮዎች ታጅቦ በጎረቤቶቻችንና በወዳጆቻችን እንዲሁም በአካባቢያዊ፣ አህጉራዊና 

ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ዘንድ ከፍተኛ ተዓማኒነትን እንድናተርፍ አድርጎናል፡፡ በመሆኑም 

የሀገራችን የሠላም ጥረት ከምንጊዜውም በላቀ ደረጃ ተፈላጊነቱ በመጨመር ላይ ይገኛል፡፡ 

ይህም የሠራዊታችንን ብቃትና ጥንካሬ ከማሳየቱም በላይ፤ ሀገራችን በዓለም አቀፉ 

መድረክ ያላት ተደማጭነት እያደገ መምጣቱን የሚያመላክት ነው፡፡  
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ታዲያ የሀገራችንን የሠላም ማስከበር ሚና ዕመርታ ስንመለከት መንግስታችን ብሎም 

የመከላከያ ሠራዊታችን ለህዝቦች ሠላም ያላቸውን ፅኑ እምነት በተደጋጋሚ በተግባር 

እየገለፁና እውነተኛ የሠላም ሃይል መሆናቸውን ያረጋገጡበት ነው። ሌላው ቀርቶ የቅርብ 

ጎረቤቶቻችንም ሆኑ የዓለም ህዝቦች ይህን ዕውነታ መስክረዋል፡፡ ለዚህ ጥሩ ማሳያ 

የሚሆነው ሁለቱም ሱዳኖች (ሰሜንና ደቡብ) በአብዬ ግዛት ጉዳይ በአንድ ድምፅ 

የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ብቻ እንዲሰማራ መፍቀዳቸው፣ ከገባም በኋላም በሁለቱም 

ወገን ተቀባይነት ያለው ስኬታማ ስራ መስራት መቻሉን ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። 

ይህም የዓለምን ህዝብ አስደምሟል። መከላከያ ሠራዊታችን በሙሉ አቅሙ ሳይሆን 

በደጋፊነት ሚና ብቻ ሶማሊያ ውስጥ ባደረገው ጥረት፤ በሀገሪቱ ለታዩት አዎንታዊ 

ለውጦች በርካታ ሶማሊያውያንን አድናቆት ችረውታል። የአብዛኛውን የሶማሊያን ህዝብ 

ቀልብንም መግዛት ችሏል፡፡ 

እናም ይህን የሰራዊታችንን ማንነት ቀደም ባሉት ተልዕኮዎቹ በውል የሚገነዘቡት 

የሶማሊያ ፌዴራላዊ መንግስትና ህዝብ፤ ‘ለሀገራችን ሰላም ትክክለኛ ድጋፍ ማግኘት 

የምንችለው ከኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ስለሆነ በአሚሶም ውስጥ ይካተትልን’ ሲሉ 

በተደጋጋሚ ጥያቄ ማቅረባቸው አይዘነጋም፡፡ ይህም በሁሉም ጎረቤቶቻችን ዘንድ 

መንግስታችን ብሎም የመከላከያ ሠራዊታችን ፅኑ የሠላም ሃይሎች መሆናችንን ብቻ 

ሳይሆን፣ የጎረቤቶቻቸውን ሰላም ከሀገራቸው ሰላም ነጥለው የማያዩ ሃይሎች መሆናቸውን 

ጭምር ያረጋገጡበት ሃቅ መሆኑ አይታበይም፡፡ ምክንያቱም በተለያዩ ወቅቶች ለሀገራችን 

ለሚቀርቡት የሠላም ማስከበር ጥሪዎች አንድም ቀን እጁ ታጥፎ የማያውቀውና የሠላም 

ሃይል የሆነው የመከላከያ ሠራዊታችን፤ ዛሬም ከጎረቤት የሶማሊያ ህዝብ የቀረበለትን ጥያቄ 

ተቀብሎ አሚሶምን ሲቀላቀል፤ ያለፉት ዓመታት የሠላም ማስከበር ልምዶቹንና ብቃቶቹን 

ቀምሮ ተግባሩን ስለሚያከናውን የሀገራችንን መልካም ገፅታ የበለጠ ለመገንባት የላቀ 

ፋይዳ ስለሚኖረው ነው፡፡  

ሠራዊታችን የሠላም አምባሳደር ሆኖ ወደ ጎረቤት ሶማሊያ የአሚሶምን ግዳጅ ተቀብሎ 

ሲንቀሳቀስ ያነገባቸውን ዋነኛ ተልዕኮዎች ገቢራዊ ያደርጋል። እነርሱም በተረከባቸው 

ቀጣናዎች ያለውን ሰላም አስተማማኝ የማድረግ፣ ከአሚሶም እና በእርሱ ሰር ካሉ የሠላም 

አስከባሪ ሃይሎች ጋር በመጣመር በሶማሊያ የመሸጉ ሽብርተኞችን መደምሰስና ማጥፋት 

እንዲሁም ከህዝቡ ጋር በመሆን የተረጋጋ የመስተዳድር መዋቅሮችን እንዲፈጠሩ መስራት 
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ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም በሌሎች የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎቹ እንዳደረገው ሁሉ፤ 

በሶማሊያም ህዝቡ ራሱን የሚያስተዳድርበትንና የፀጥታ መዋቅሩን በባለቤትነት 

የሚመራበትን ሁኔታ የመፍጠር፣ የሶማሊያ መንግስትን የፀጥታ ኃይል የተሻለ ብቃት 

እንዲኖረው ለማድረግ የማሰልጠን፣ የማስታጠቅ፣ የማደራጀት፣ የራሱንም አቅም እንዲገነባ 

የሚያስችሉ ተግባራትን ያከናውናል፡፡  

ከእነዚህ ተግባራቱ ጎን ለጎንም በተሰጠው ቀጣና ውስጥ ማህበራዊ አገልግሎቶችን 

የማቀላጠፍና በዚህም ለዕርዳታ ሰጪዎች ምቹ ሁኔታን በመፍጠር የዕለት ደራሽም ሆነ 

ሌሎች ሰብዓዊ ተግባሮች በተገቢው ሁኔታ እንዲደርሱ ማድረግ፣ መንግስታችን 

በሚደግፈው ውስን ሀብትም ጉልበቱንና ዕውቀቱን በማስተባበር አንዳንድ ማህበራዊ 

ተቋማትን ለአካባቢውን ህብረተሰብ የመገንባት ተልዕኮን ያነገበ ነው፡፡  

እርግጥም ሠራዊታችን ከዚህ ቀደም በነበሩ የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ካካበተው የዳበረ 

ልምድ በመነሳት ተልዕኮውን በአስተማማኝ እንደሚወጣ ጥርጥር ያለው ጉዳይ 

አይመስለኝም፡፡ ይህን የምልበት ዋነኛ ምክንያት ሰራዊቱ ከሌሎች ሀገሮች የላቀ ዘመናዊ 

የጦር መሣሪያ ስለታጠቀ አይደለም— ትጥቁ ህዝባዊነቱ ብቻ ስለሆነ እንጂ፡፡ እርግጥ 

የሰራዊታችን ዋናው ትጥቅ ህዝብን ማክበሩ እና እነሱም እርሱን የሚያከብሩት 

በመሆናቸው ተልዕኮው እንዲያሳካ ሁሌም ከጎኑ የሚሰለፉ በመሆናቸው ነው፡፡ እናም 

ሠራዊታችን በፅኑ ህዝባዊ መሰረት የተገነባ የሰላም ሃይል ስለሆነ፤ ትጥቁም ሆነ ስንቁ 

የማይነጥፈው ህዝባዊ ወገንተኝነቱ እና የግዳጅ አፈጻጸም ብቃቱ ብሎም ዲሲፕሊኑ መሆኑን 

እዚህ ላይ ማውሳቱ የግድ ነው፡፡  

ታዲያ ይህን መሰረታዊ ሃቅ መነሻ በማድረግ፤ መንግስትም ሆነ የሀገራችን ሰላም ወዳድ 

ህዝብ መከላከያ ሰራዊታችን የሚያኮራና የሚያስመሰግን ግዳጅ እንደሚፈጽም ሙሉ 

እምነት አላቸው፡፡ ተልዕኮውን ሙሉ በሙሉ በማሳካትም የሶማሊያን ህዝብና መንግስት 

የሠላም ባለቤት ከማድረግ በላይም፤ ቀጣናውን ለግብረ-ሽበራ ተግባር በመንደርደሪያነት 

እየተጠቀሙ ለሀገራችን ልማት መፋጠን እንቅፋት የሆኑ አሸባሪ ሃይሎች ምንም መሰረት 

እንዳይኖራቸው ማድረጉ አይቀሬ ነው። በዚህም የሶማሊያን ብቻ ሳይሆን የሀገራችንንም 

የሽብር ተጋላጭነት ስጋት በዘላቂነት የማስወገድ ሚናን ይጫወታል፡፡ እናም ሠራዊታችን 

በሶማሊያ የአሚሶም ተልዕኮ የመሰማራቱ ዋነኛ ትሩፋቶቹ እነዚህ ይመስሉኛል፡፡ 

ትሩፋቶቹም አል-ሸባብንና አጋሮቹን አንገት የሚያስደፋ ሰላም ወዳድ ሃይሎችን ደግሞ 
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ወደ ተሻለ አስተማማኝ ሰላም የሚያሸጋግሩ ናቸው። እናም ሶማሊያ ከመሸገው አሸባሪ 

ሃይል አኳያ አሚሶም የሚያስገኛቸው ትሩፋቶች በቀላሉ የሚታዩ አይደሉም። 


