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ምስራቅ አፍሪካ፣ አል-ሸባብና የማይሳካው ምኞቱ 

(ክፍል አንድ) 

መተኪያ አስረስ  06/05/14 

 

እንደ መግቢያ 

ምስራቅ አፍሪካ ተደጋጋሚ ቀውስና ግጭት የሚታይበት ቀጣና መሆኑ የአደባባይ ምስጢር 

ነው— ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት አንፃራዊ ለውጥ እየታየበት ቢሆንም፡፡ ታዲያ በተለያዩ 

ጊዜያት ብቅ ጥልም እያለ የክፍለ-አህጉሩ የሚቀሰቀሰው ይህ 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።  

የምስራቅ አፍሪካ አንድ አካል የሆኑት የኢትዮጵያ ህዝቦች የዕድገት ተስፋቸው 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 
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በተለይም ለሀገራችን ስጋት ሆና መቆየቷ ከማንም የተሰወረ አይመስለኝም፡፡ ከያኔዎቹ 

የጦር አበጋዞች እስከ አሁኑ አል-ሸባብ ድረስ። እናም በዚህ ፅሑፍ ታሪካዊ ዳራዎችን 

እየዳሰስኩ፣ ሰሞኑን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የፌዴራል ፖሊስ የፀረ-

ሽብር የጋራ ግብረ ሃይል ከአልሸባብ ጋር ግንኙነት ያላቸውን 25 ተጠርጣሪ አሸባሪዎችን 

በቁጥጥር ስር ማዋሉን እስከ ገለፀበት ጊዜ ድረስ ያለውን የሽብር ቡድኑን ውድቀትና 

የቀቢፀ-ተስፋ ምኞት ለውድ አንባቢዎቼ ለማሳየት እሞክራለሁ። መልካም ንባብ።… 

ዳራ አንድ— የሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች ትስስር  

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 

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 
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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።  

ዳራ ሁለት— የያኔዋ ሶማሊያና ህገ ጠብ-መንጃ 

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፡፡  

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 
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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፡፡  

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 
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አል-ሙጃህዲን” (በአጭሩ ‘አል-ሸባብ’) የተሰኘው የሽብር ቡድን ነው። ይህን አሸባሪ ቡድን 

ኋላ ላይ የምመለስበት ስለሚሆን በቅድሚያ ወደ አንደኛው አክራሪ ቡድን ልውሰዳችሁ።  

ዳራ ሶስት— “የእስልምና ፍርድ ቤቶች ህብረት” 

በቅርቡ በሶማሊያ ፌዴራላዊ መንግስት በተያዘው ሼህ 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 

በሼህ 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 

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፡፡  



6 
 

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 ፍርድ ቤቶች ህብረት ድባቅ 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-ሙጃህዲን” ብቅ አለ፡፡  

ዳራ አራት— “ሃረካት አል-ሸባብ አል-ሙጃህዲን” 

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 

ለማስገኘትና ቀጣናዊ የስጋት ደመናን ለማስወገድ ለሁለት ዓመታት ያህል ቆይታ 

አድርጓል፡፡  
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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 የኡጋዳና 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፡፡  

ዳራ አምስት—የተሰነጠቀውና ስሙን የቀየረው “አል-ሸባብ” 

“የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” እያለ ራሱን ይጠራ የነበረው የሼክ ሐሰን ዳሂር ሃዌይስ 

ፅንፈኛ ቡድን በ1999 ዓ.ም በጀግናው መከላከያ ሠራዊታችን መብረቃዊ ምት ብትንትኑ 

ከወጣ በኋላ ከሞት በተራረፉ አሸባሪዎች የተፈጠረው አል- ሸባብ፤ የሶማሊያ ህዝብና 

የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መቅሰፍትና ስጋት መሆኑን በደም የጨቀየ ታሪኩ ያስረዳናል፡፡ 

ህዝብን በመጨፍጨፍ የፖለቲካ ሥልጣን ለመያዝ የሚሯሯጠው ይህ የአሸባሪዎች ቡድን፤ 

ለእኩይ ሴራው ማስፈጸሚያ የሚሆነውን የገንዘብና የሎጀስቲክስ አቅርቦቶችን ከኤርትራ 

መንግስት፣ ከተለያዩ የኮንትሮባንድ ንግዶች እንዲሁም የራሳቸውን ፍላጎት ሶማሊያ ውስጥ 

ማራመድ ከሚፈልጉ ኃይሎች ያገኛል ወይም ያገኝ ነበር፡፡  

በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የገንዘብ መክፈያ (ፔይሮል) ውስጥ ገብቶ በየወሩ 80 ሺህ ዶላር 

የሚያገኘው፣ በሶማሊያ ውስጥ ከወደቦች ቀረጥ፣ ከግብር፣ ከኬላዎችና ከለተለያዩ ምንጮች 

በዓመት ከ70 እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር ይሰበስብ የነበረው እንዲሁም በህገ - ወጥ 

የኮንትሮባንድ ንግድ በመሰማራት በተለይም ከከሰልና ከስኳር ሽያጭ በየወሩ በሚሊዮን 

የሚቆጠር ዶላር ያጋብስ የነበረውና የሚያጋብሰው የሽብር ቡድኑ፤ በእነዚህ ገቢዎቹ መጠን 

ልክ የእስልምና ተከታይ የሆነውን የሶማሊያን ህዝብ በአጥፍቶ መጥፋት  ስልት በቦምብና 

በፈንጂ ለህልፈተ- ህይወት በመዳረግ ይታወቃል፡፡ ባህር ተሻግሮም የቀጣናውን ሀገራት 

ሀዝቦች በማሸበር ይገድላል—(ከዛሬ ሁለት ዓመት ተኩል በፊት በኡጋንዳ - ካምፓላ 76 

ንጹሓን ሰዎችን በመግደል የፈጸመውን የግብረ-ሽበራ ተግባር ያስታውሷል!) አልተሳካለትም 

እንጂ በቀቢፀ ተስፋ ተውረግርጎ በሀገራችን ላይም የ“ጅሃድ” ጦርነት አውጇል፡፡… 
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የአሸባሪው ቡድን እጅግ ዘግናኝ ድርጊት ዓባይን በጭልፋ ሳይሆን በማንኪያ በመጭለፍ 

ዓይነት ለግንዛቤ ያህል እንዲህ ገለፅኩት እንጂ፤ ድርሳነ-ገዳይነቱ እንኳንስ በዚህ አጭር 

ፅሑፍ ቀርቶ በበርካታ መጽሐፍቶችም ተተርኮ የሚያልቅ አይደለም፡፡ ይሁንና እነዚህ 

አጭር ሳጥናኤላዊ ምግባሮቹ ማንነቶቹን በግልጽ የሚያሳዩን ናቸው። እናም  ወደ ሌሎቹ 

ጥያቄዎች ለማምራት ጥርጊያ መንገድ ይመስለኛል፡፡ 

ያኔ አል-ሸባብ በጎሳ አማካኝነት ውስጥ ውስጡን ይቆራቆስ እንጂ እንዲህ እንደ አሁኑ በይፋ 

ለይቶለት ሁለት ቦታ አልተሰነጠቀም ነበር። እናም የዛሬዎቹ ተሰንጣቂዎች አፈር 

አይንካችሁ ከመባባል አልፈው፤ ስማችንን እንቀይር በማለት ሲንቆለጳጰሱ ነበሩ። ነገሩን 

የኋሊት ስናስታውሰው ይህን ይመስላል።…ዕለተ ማክሰኞ ተሲያት ላይ — ህዳር 26 ቀን 

2004 ዓ.ም። ሙሉ መጠሪያ ስሜ “ሃረካት አል-ሸባብ አል-ሙጃህዲን” ነው እያለ ራሱን 

የሚጠራው ይህ የአሸባሪዎች ስብሰብ፤ በከፊል ቁጥጥሩ ስር በነበረው (የዛሬን አያድርገውና) 

የሶማሊያ ደቡብ ምዕራብ ግዛት ውስጥ በምትገኘው ‘ባይደዋ’ በስያሜው ለውጥ እና 

በወደፊት ዕጣ ፈንታው ዙሪያ ስብሰባ ለማካሄድ ሽር ጉድ እያለ ነበር፡፡ የስብሰባው 

አዳማቂዎች  የሆኑት የግብረ - ሽበራ ባለሟሎች በሙሉ ተገኝተዋል፡፡ ነዋሪነታቸውን 

የምስራቅ አፍሪካ አሸባሪዎች መናኸሪያ በሆነችው አስመራ አድርገው የነበሩትና በመከላከያ 

ሠራዊታችን አከርካሪው ተመትቶ የተበታተነው የቀድሞው “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች 

ህብረት” መሪ የነበሩት አሸባሪው ሼክ ሐሰን ዳሂር ሃዌይስም በአመራርነት በስፍራው 

ተገኝተዋል፡፡ 

ታዲያ ያኔ ውስጡ እንደ ገና ዳቦ በበርካታ ጎሳዎች የተቆራረሰው “አል-ሸባብ”፤ የንጹሓን 

ደም በጠማቸው አመራሮቹ አማካኝነት “እንዲህ ተብለን እንጠራ” በሚል እሰጥ - አገባ 

ለሳምንት ሲታመስ ከረመ፡፡ ከጭቅጭቅ በኋላ በስተመጨረሻም የገዛ ህዝቡን በቦምብና 

በፈንጂ ለመቅጠፍና የአጎራባች ሀገራት የደህንነት ስጋት ለመሆን አዲስ ስያሜ ይዞ ብቅ 

አለ፡፡ ራሱን “አቡ መንሱር”  እያለ በሚጠራውና የንጹሓን ደም አፍሳሾቹ አፈ-ቀላጤ 

በሆነው ሼክ ሙክታር ሮቦው አማካኝነትም፤ “እኔ የአል-ቃዒዳና የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ 

ጥምር ጦር ከዛሬ ጀምሮ ‘ኢማራህ ኢስላሚያ’ ተብዬ ልጠራ፡፡ ተቃዋሚ ካለ አስመራ 

በሚገኘው ዋናው ማዛዣ ጣቢያዬ በአካል ቀርቦ ሊያስረዳ ይችላል” በማለት ደሰኮረ፡፡ 

እናም ያኔ ሀገራዊና ከባቢያዊ የፀጥታ ስጋት የሚያሳስባቸው ሠላም ወዳጆች “የስያሜህ 

ለውጥ ምክንያት ምንድነው?” ሲሉ ጠየቁት፡፡ 
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ታዲያ የሚናገሯቸው ቃላት ደም፣ ደም የሚሸቱት የያኔው የቡድኑ ቃል-አቀባይ “አቡ 

መንሱር” ለሶማሊያ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ “ከጡት አባታቸው” ሻዕቢያ የቀሰሙትን 

ቅጥፈት በመጠቀም እንዲህ አሉ— “አል ሸባብ ማለት ‘ወጣቶች’ ነው፡፡ ይሁንና አመራሩን 

ጨምሮ በርካታዎቻችን በማርጀታችን ስያሜው አይወክለንም፡፡ እናም ‘ኢማራህ ኢስላሚያ’ 

(የሙስሊም ባለስልጣን) ወደ ሚለው አጠራር ስማችንን ቀይረናል” ሲሉ ተናገሩ፡፡ እርግጥ 

በወቅቱ ይህን የሸብር ቡድኑን የውሸት ዲስኩር የሰሙት ሠላም ወዳጆች፤ ‘እውን አል -

ሸባብ የሙስሊም ባለስልጣን ነው ወይስ ለምንድነው በአሁኑ ወቅት ባህሪያዊ ማንነቱን 

ሳይቀይር ስያሜውን ለመቀየር የተሯሯጠው?’ የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት ወደ እውነታው 

ከመዝለቅ አልተቆጠቡም፡፡ እርግጥ የእነዚህን ወገኖች ጥያቄ መመለሰ ማለት የሼክ 

ሮቦውን የሀሰት ጭምብል ገፍፎ ንግግሩን ዕርቃኑን ማስቀረት ነው፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ አል -ሸባብ ‘የሙስሊም ባለስልጣን’ ሊሆን የሚችልበት አንዳችም 

መሰረታዊ ለውጥ አላሳየም—ዛሬም ድረስ ቢሆን። እንደሚታወቀው አሸባሪው ቡድን 

የእስልምና ተከታይ የሆነውን የሶማሊያን ህዝብ እጅግ በሚዘገንን የጭካኔ ተግባር 

እየጨፈጨፈው ነው፡፡ ሌላው ቀርቶ ‘ራሴን የሙስሊም ባለስልጣን ብዬ ስይሜያለሁ’ 

ባለበት ቀን እንኳን ሳይቀር፤ ሞቃዲሾ ውስጥ በአጥፍቶ መጥፋት ስልት አራት 

ሶማሊያውያንን ገድሏል፡፡ እናም በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ እምነት ተመሳሳይ ሃይማኖትን 

የሚከተል የራስን ዜጋ በሞት እየቀጠፉ ‘እኔ የሙስሊም ባለስልጣን ነኝ’ ማለት፤ በህዝቡ 

ሃይማኖት ላይ መሳለቅ ነው፡፡  

ለነገሩ  አል -ሸባብ በየጊዜው “ለእስልምና ቆሜያለሁ” እያለ ቢለፍፍም በገዛ ህዝቡ ላይ 

የሚፈጽመው ግድያና የከፋ እንግልት አሸባሪ እንጂ የሃይማኖት ቡድን መሆኑን 

የሚያረጋግጥ አይደለም፡፡ ለምን ቢባል፤ እስልምና የሠላም ሃይማኖት እንጂ ‘ሰዎችን 

ግደል፤ አንገላታ’ ብሎ ስለማያስተምር ነው፡፡ በቅዱስ ቁርዓን ላይ በግልጽ 

እንደተጠቀሰው፤ ኢስላም ለዓለምና ለሰዎች ደህንነት የሚጸልይ ሰላማዊ ሃይማኖት ነው፡፡ 

እናም ይህ እውነታም ዛሬ ራሱን በሃይማኖት ስም ጀቡኖ በማሸበር ተግባር ላይ 

ከተሰማራው ቡድን ጋር በፍጹም የሚገናኝ አይደለም- “አራምባና ቆቦ”  እንዲል የሀገራችን 

ሰው፡፡  

እናም አል-ሸባብ በአዲሱ ስያሜው ለመሸሸግ የፈለገበትን ሃቅ ገላልጠን ስናየው፤ ወደ 

ሠላም ወዳጆቹ ሌላኛው ጥያቄ ይወስደናል- ‘ለምን ስያሜውን ለመቀየር ተሯሯጠ?’ 
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ወደሚለው።… እናንተዬ ግና አል - ሸባብ ባህሪያዊ እሱነቱን ሳይቀይር ስለምን እንዲህ 

ለስያሜው ራሱን አስጨነቀ?...በ1999 ዓ.ም “ወጣት” የነበሩት እነ ሼክ ሙክታር ሮቦው 

በአምስት ዓመት ውስጥ በአንዴ ወደ “ሽምግልናው ዓለም” ስለ ተቀላቀሉ ይሆን እንዴ?!… 

ቂ.ቂ.ቂ… ወዳጄ! ነገሩ “ያወሩታል ውሸት ደራርበው፤ እነ ሼክ ሙክታር ሮቦው”  እንዲሉት 

በመሆኑ፤ የእውነታውን በር ለማንኳኳት ወደ ሃቁ መዝለቅ ሳይሻል የሚቀር አይመስለኝም። 

ውድ አንባቢዎቼ! ይህን ዕውነታንና ሌሎች የአል-ሸባብን የአወዳደቅ መሰላሎች እንዲሁም 

በአሚሶም ወታደሮች እየደረሰበት ያለውን የሽንፈት ፅዋን ብሎም በሀገራችን ላይ 

ለመሞከር እያሰበ የሚከሽፉበትንና የማይሳኩለትን ቀቢፀ-ተስፋዎች በቀጣዩ ፅሑፌ ላይ 

ላመላክታችሁ እሞክራለሁ።…   

 

 


