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  ምስራቅ አፍሪካ፣ አል-ሸባብና የማይሳካው ምኞቱ 

                           (ክፍል ሁለት)   

 መተኪያ አስረስ  06/0/5/14        

ውድ አንባቢዎቼ በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ አል-ሸባብ እየደረሰበት ያለውን ከፍተኛ 

መፍረክረክ ለመሸፋፈን ሲል ስሙን መቀየሩን በማስነበብ የሚቀጥለውን ትርክት በክፍል 

ሁለት መጣጥፌ ላይ እንደማቀርብላችሁ ቃል ገብቼ ነበር። እናም ቀጣዩና የመጨረሻው 

የሽብር ቡድኑ የውድቀት ድርሳን እንዲህ የሚነበብ ነው።…  

የመጨረሻው መጀመሪያ ምዕራፍ 

አሸባሪው አል - ሸባብ ያኔ በስም ቅያሪው ላይ ሲዘላብድ የከረመው በሁለት ምክንያቶች 

ነው ማለት ይቻላል፡፡ አንደኛው በወታደራዊ ክንፉ ውስጥ ያለውን የጎሳ መከፋፈል 

ለመግታት ያለመ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደረሰበት ባለው ዓለም 

አቀፋዊ፣ ከባቢያዊ፣ ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ጫና እንዲሁም ሽንፈት 

አቅሙ በመመናመኑ ነው፡፡ ይሁንና ይህ “ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት” ዓይነት 

ቀሽም ዘዴው አንዳችም ውጤት ሊያስገኝለት እንደማይችል የተገነዘበው አይመስልም፡፡ 

ግና እንዴት?... ነገሩ ወዲህ ነው፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ በሽብር ቡድኑ ውስጥ የነበሩት ተዋጊዎች (ዓለም አቀፍ አሸባሪዎችን 

ሳይጨምር) ለጎሳ አደረጃጀት እንጂ፤ ለአል -ሸባብ የይስሙላ ሃይማኖተኛነት ጆሮ የሚሰጡ 

አይደሉም፡፡ ምክንያቱም በሶማሊያ ሀዝብ ባህላዊና ተለምዶአዊ እሳቤ ቅድሚያ የሚሰጠው 

የጎሳ አወቃቀር በመሆኑ ነው፡፡ የቡድን ስሜት ሊፈጠር የሚችለው የጎሳዎች ፍላጎት 

ከተሟላ በኋላ ነው፡፡ የጎሳ ንትርክ ባየለበት የአል -ሸባብ ስብስብ ውስጥ ስለ ቡድን 

ማውራት ከጉንጭ አልፋነት የዘለለ ውጤት ሊያመጣ አይችልም፡፡ እናም አሸባሪው ቡድን 

በህልውናው ማክተሚያ ዋዜማ ላይ ስለ ስያሜ ለውጥ ማውራቱ በቀቢጸ- ተስፋ ከመፈራረስ 

ለመዳን የፈበረከው ተረት መሆኑን ለመገንዘብ አያዳግትም፡፡ 

ታዲያ የያኔው የ“ስሜ ተለውጧል” ድራማዊ መግለጫው ዓለም አቀፋዊና ቀጣናዊ ጫናዎች 

እንዲሁም በየጊዜው በሚያደርጋቸው ውጊያዎች እየተሸነፈ ይዞታዎቹን ማጣቱ የፈጠሩት 
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ድንጋጤ የወለደው መሆኑ ለማንም ግልፅ ይመስለኛል። ለዚህም በወቅቱ የተባበሩት 

መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ላይ ለሁለተኛ ጊዜ 

ማዕቀብ መጣሉን በአስረጅነት ማንሳት ይቻላል፡፡ ለምን ቢባል አቶ ኢሳያስ ሁለተኛውን 

ማዕቀባዊ “የአንገት ጌጥ” ያጠለቁበት አንዱ ምክንያት ለአሸባሪው አል -ሸባብ የስልጠና፣ 

የገንዘብና የሎጀስቲክስ ድጋፍ ሳያቋርጡ በመስጠታቸው ምክንያት ስለሆነ ነው። 

ማዕቀቡ የተጣለው ከጉዳዩ ጋር ምንም ዓይነት ንክኪ በሌለው በምስኪኑ የኤርትራ ህዝብ 

ላይ ሳይሆን፤ ሃያ በማይሞሉት የሻዕቢያ አመራሮች የገቢ ምንጭ ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ፤ 

የሽብር ቡድኑ ምናልባትም ‘ከአሁን በኋላ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከአስመራው መንግስት በገፍ 

ዕርዳታ አላገኝም’ የሚል እሳቤ በመያዝ ሊሆን ይችላል— ለስያሜ ለውጡ የተሯሯጠበት 

ምክንያት፡፡ እርግጥ የኤርትራ መንግስት ከሽብርተኞች ጋር የቁርባን ጋብቻ የፈጸመ 

በመሆኑ፤ ይህ ሃሳብ በአብዛኛዎች የሰላም ወገኖች ምልከታ ብዙም የሚያስኬድ 

አይምስልም፡፡ እናስ?... እናማ ዋነኛው ነጥብ ከኤርትራ በስተቀር ሁሉም የምስራቅ አፍሪካ 

ሀገራት ብሎም የአፍሪካ ህብረት ሃይሎች አል -ሸባብን ከሀገረ-ሶማሊያ ለአንዴና ለመጨረሻ 

ጊዜ ለመደምሰስ መስማማታቸው ነው፡፡  

ለዚህም ነው ሀገራችንን ጨምሮ ስድስቱ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ- መንግስታት 

ባለስልጣን (ኢጋድ) አባል ሀገራት የሽብር ቡድኑ ‘ስሜን ቀይሬያለሁ’ ባለ ማግስት አዲስ 

አበባ ውስጥ ባካሄዱት ስብሰባ፤ በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮን 

(AMISOM) ለማጠናከርና በሠላም ማስከበር ስራውም ላይ በመሳተፍ አል- ሸባብን 

ለማጥፋት የጋራ አቋም የያዙት። ለነገሩ የሽብር ቡድኑን እንቅልፍ ነስቶት ኃይል 

ለማሰባሰብ በስም ለውጥ የፈጠራ ድርሰት ላይ ባተሌ ሆኖ መሰንበቱ የሚገርም አይሆንም፡፡ 

ምክንያቱም ከፊት ለፊቱ የሚጠብቀውን ዱላ “ማምሻም ዕድሜ ነው” በሚል ብሂል 

ለመቆየት ማሰቡ ነባራዊ ጉዳይ ነውና፡፡ 

ታዲያ ለያኔው የስም ለውጡም ይሁን ለአሁኑ መከፋፈሉ ሌላኛው ሁነኛ ምክንያት፤ አል- 

ሸባብ በተከታታይ የሽንፈት ጽዋን በመጎንጨቱ በቁጥጥሩ ስር የነበሩትን ይዞታዎቹን 

ማጣቱና ይህን ተከትሎም ከሀገር ውስጥ ይሰበስብ የነበረውን ገቢ ባለማግኘቱ ትርጉም 

የሌለው ደረጃ ላይ በመድረሱ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ቡድኑ ከቀረጥና ከቁሳቁስ አገልግሎት 

ክፍያዎች እንዲሁም ከህገ -ወጥ የኮንትሮባንድ ንግድ ይሰበስበው የነበረው ከ70 እስከ 100 

ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገቢ ይዞታዎቹን በማጣቱ ምክንያት ባዶ እጁን እንዲቀር 
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አድርጎታል፡፡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በአንድ ወቅት ከሞቃዲሾው “የባካራ” እና 

ሌሎች የመገበያያ ቦታዎች ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር ያህል ቀረጥ 

ይሰበስብ የነበረው የሽብር ቡድኑ ፤ ምንም እንኳን በለመደው ቅጥፈቱ “ለስትራቴጂካዊ 

ታክቲክ ነው ያፈገፈኩት” ቢልም፤ በአፍሪካ ህብረት ሠላም አስከባሪዎች፣ በሶማሊያ 

ፌዴራላዊ መንግስት ወታደሮችና ክንደ ብርቱ በሆነው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት 

የደረሰበትን ድብደባ መቋቋም ባለመቻሉ ፈርጥጦ ጠፍቷል፡፡ በዚህም ሳቢያ ከርዕሰ 

ከተማዋ ሞቃዲሾና ከሌሎች አካባቢዎች ይሰበስብ የነበረውን ኪራይ ማጣቱ ከሌሎች 

ኪሳራዎቹ ጋር ተደማምሮ ለገቢው ማሽቆልቆል አስረጅ ይመስለኛል፡፡ 

አሸባሪው አል-ሸባብ ከሻዕቢያና መሰሎቹ ከሚያገኘው ድጋፍ ባሻገር፤ በኮንትሮባንድ ንግድ 

የሚያገኘውን ገቢም ለመሣሪያ መሸመቻነት ይጠቀምበታል፡፡ የመንግስታቱ ድርጅት ይፋ 

ያደረገው አንድ መረጃ እንደሚያትተው፤ ቡድኑ በቁጥጥሩ ስር በነበረው የኪስማዩ ወደብ 

አማካኝነት በሚያካሂደው የከሰል ሽያጭ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ያገኝ ነበር፡፡ ከከሰል 

ሽያጭ በሚያገኘው ገንዘብም ስኳር ይገዛል፡፡ ይሁንና በቁጥጥሩ ስር ወዳለው አካባቢ 

የሚያስገባውን ስኳር፤ ህገ- ወጥ በሆነ መንገድ ድንበር አቋርጦ ወደ ኬንያ ሲያስገባ 

ቆይቷል—ምንም እንኳን ዛሬ መንገዶች ሁሉ እሾህ በእሾህ ቢሆኑበትም።  

እርግጥ ውድ አንባቢዎቼ ይህን የሽብር ቡድኑን የኮንትሮባንድ ንግድ በ “ነበርነት” 

እንደምትመዘግቡልኝ አልጠራጠርም። ምክንያቱም እንኳንስ በሌላ ሀገር ግዛት ውስጥ ህገ - 

ወጥ ንግድ ሊያካሂድ ቀርቶ በገዛ ይዞታው የኬንያን መንግስት መከላከያ ኃይል ድብደባን 

መቋቋም ተስኖት በየጥሻው ተወሽቆ የሚገኝ በመሆኑ ነው፡፡ ይህ ሁኔታም አሸባሪው ቡድን 

ከከሰልና ከስኳር ንግዶች ያገኘው የነበረውን ወደ 15 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ 

አሳጥቶታል፡፡ እነዚህንና ሌሎች አል - ሸባብ የገባባቸው የስቃይ ፈተናዎች ቡድኑን 

አጣብቂኝ ውስጥ እንዲዘፈቅ ያደረጉት ከመሆናቸው “ባሻገር፤ ‘የስም ለውጤ የወደፊት 

ህልውናዬ ማረጋገጫ ነው’ ብሎ እንዲያስብ አድርገውታል — ምንም እንኳን ሃሳቡ “ላም 

አለኝ በሰማይ …” ዓይነት ቢሆንም፡፡ 

ከአሸባሪው ቡድን አመራሮች ውስጥ አንዱ የሆነውና በአፈ- ቀላጤነት ‘በተመሰረትን 

በአምስት ዓመት ውስጥ በማርጀታችን ስማችንን ቀየርን’ የሚል የፌዝ መግለጫ  የሰጠው 

ሼክ ሙክታር ሮቦው፤ በመግለጫ መልክ የገለጸው ቀሽም ፕሮፓጋንዳው የስጋቱ፣ 

የሽንፈቱና የውድቀቱ መገለጫ እንጂ፤ ከተጨባጬ እውነታ ጋር የሚገናኝ አይደለም፡፡ 
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ታዲያ እዚህ ላይ በመግቢያዬ ላይ የጠቀስኳቸው አዛውንቱ አቦይ ጎይትኦም “የጉልቻ 

መለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም” ያሉትን ምሳሌያዊ አባባል ይዘን፤ ‘የአል - ሸባብ የስም 

ለውጥ- ምንን ለማጣፈጥ?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል፡፡ እርግጥም 

‘የስያሜው ለውጥ’ ድራማ የሚያመላክተው አንዳችም ነገር የለም—ውሸትን ከማጣፈጥ 

በስተቀር፡፡  

እናም አል - ሸባብ ሙስሊም ንጹሓን ሰዎችን ባሻው ጊዜና ሰዓት የፈንጂ ሰለባ አድርጎ 

ሲያበቃ፤ መልሶ ራሱን ‘እኔ የሙስሊሞች ባለስልጣን ነኝ’ በማለት ሊያደናግር ቢሞክርም፤ 

ሃቁ ሰላም ወዳድ ከሆነው የሶማሊያ ህዝብም ይሁን ከሠላም ወዳድ ኃይሎች የሚሰወር 

አይደለም። በሀገሩ ህዝብ ላይ በሚያካሂደው ኢ -ሰብዓዊ ድርጊት ሳቢያ በዚያች ሀገር 

ዜጎች የተተፋው ይህ የሽብር ቡድን፤ የሰው ኃይል ማጣቱ፣ ለጽንፈኝነት ሥራው 

የሚጠቀምበትን መሣሪያና የሎጀስቲክስ አቅርቦት የሚያሟላበት ኢኮኖሚያዊ አቅሙ 

እየላሸቀ መሄዱ እንዲሁም በየጊዜው በሚደርስበት ወታደራዊ ኪሳራ አቅሙ ከትናንት ዛሬ 

ሊቀጥል አልቻለም፡፡ በመሆኑም የስም ለውጥ ድራማ ትወናው ካለበት ቁጥቋጦ ውስጥ 

የሚያሻግረው አይመስለኝም፡፡ ምናልባት ቡድኑ ‘በስሜ ምክንያት የተመናመነው ኃይሌ 

ሊሟላልኝ ይችላል’ ብሎ የሚያስብ ከሆነ፤ “የሚሉሽን በሰማሽ፣ ገበያ ባልወጣሽ” የሚለውን 

የሀገራችንን አባባል ላስታውሰው እወዳለሁ፡፡ ለምን ቢባል፤ የአል-ሸባብ ነገር አቦይ 

ጎይትኦም እንዳሉት “የጉልቻ መለዋወጥ፤ ወጥ አያጣፍጥም” ዓይነት በመሆኑ ነው፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ምንም እንኳን የሽብር ቡድኑ ቀደም ሲል የጠቀስኩትንና እንዲሁም  

የድንጋጤና የውድቀት ዋዜማ ፍራቻውን እውነታ በሃሰት ዲስኩር ለመሸፈን ጥረት 

ቢያደርግም፤ “እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል” እንዲል የሀገራችን ሰው፣ የአሸባሪው 

እውነተኛ የስያሜ ለውጥ ውስጣዊው አስገዳጅ ምክንያት ሰሞኑን ይፋ ሆኗል። አል-ሸባብ 

በይፋ ሁለት ቦታ ተከፋፍሏልና። እናም ‘ይህ ክፍፍሉ ለምን ተፈጠረ ብለን?’ የሚል ጥያቄ 

ስናነሳ፤ ቀደም ሲል በውስጡ የነበረው የጎሳ መቆራቆስ አድጎ የመርህ-ልዩነት ማምጣቱን 

ለመገንዘብ አያዳግተንም። በአሁኑ ወቅት የሽብር ቡድኑ በአንድ በኩል የቀድሞው 

የዚያድባሬ መኮንን በነበሩት፣ ጌዶ በሚሰኘው የሀገራችን ግዛት ውስጥ በመከላከያ ሃይላችን 

ድባቅ የተመታው ‘አል-ኢትሃድ አል-ኢስላሚያ’ የተሰኘው የሽብር ቡድን መሪ ሆነው 

በፈርጣጭነታቸው የሚታወቁት እንዲሁም ኋላ ላይ ‘የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት’ መሪ 

ሆነው አከርካሪያቸው ተመትቶ አስመራ የከተሙትና ከክፍፍሉ በፊት የአል-ሸባብ “የሹራ 
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ምክር ቤት” አባል በነበሩት በሼክ ሐሰን ዳሂር ሃዌይስ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የአል-ሸባብ 

መሪ በሆኑት በአህመድ አብዲ ጎዳኔ ሽኩቻ ለሁለት ተከፍሏል። በዚህም እርስ በእርሱ 

እስከ መታኮስ በመድረስ ቀውስ ውስጥ ገብቷል። በቅርቡ ከሶማሊያ የሚወጡ መረጃዎች 

እንደሚያስረዱት፤ በሼክ ዳሂር ሃዌይስ ወገን የተሰለፉት ኢብራሂም አፍጋኒ፣ ሼክ ሙክታር 

ሮቦው፣ አቡ መንሱር፣ ዙቤሪ አል-መሃጂሪ እና አቡ መንሱር አል-አምርኪ ሳይታሰሩ 

አይቀሩም። የሼክ ሃዌይስ ቡድን በአንጃነት የተሰለፈው፤ ‘አብዲ ጎዳኔ አምባገነን ነው፣ 

የአል-ሸባብን የሹራ ምክር ቤት በግሉ ተቆጣጥሮታል፣ ከእርሱ የተለየ ሃሳብ ያለውን 

ማንኛውንም ሰው ያስፈራራል፣ እንዲገደልም ትዕዛዝ ይሰጣል’ በሚል ምክንያት መሆኑን 

ሰሞኑን ቻናል ቲቪ ለተሰኘው ጣቢያ ሼክ ሃዌይስ ተናግረው ነበር። 

በሌላ በኩል ደግሞ በአንድ ወቅት የአል-ሸባብ መሪው አብዲ ጎዳኔ በአል-ቃዒዳ ዌብ 

ሳይቶች ላይ እንዳሰፈሩት ‘አዲሱ አንጃ ሙስሊሞችን የመከፋፈል፣ አልሸባብን የሚያዳክሙ 

የውሸት መረጃዎችን በማሰራጨት፣ የቡድኑን ምስጢር ለእስላም ጠላቶች በመስጠት፣ 

ሙጃሂዶችን በመግደልና አል-ሸባብ ፍርድ ቤት ለመቅረብ አለመፈለግን የመሳሰሉ 

ተደራራቢ ወንጀሎችን ፈፅመዋል’ ብለዋል። 

እንግዲህ ከዚህ የሁለቱ አንጃዎች እሰጥ-አገባ በኋላ ነው—ባራዌ እየተባለ በሚጠራው የወደብ 

አካባቢ ላይ የተኩስ ልውውጥ የተካሄደው። እናም ምናልባትም የሃይል ሚዛኑ ወደ ጎዳኔ 

በማድላቱ ሳቢያ ሼክ ሃዌይስ ከውጊያው ለማምለጥ ሲሉ በማዕከላዊ ሶማሊያ የሚገኘው 

‘የሂምና ሂብ አስተዳደር’ የመንግስት ሃይሎች እጅ ሊወድቁ ችለዋል። እናም ከአል-ሸባብ 

በተኩስ የታጀበ መከፋፈልና ከሃዌይስ መያዝ የምንገነዘበው ነገር ቢኖር፤ አል-ሸባብ አፋፍ 

ላይ ቆሞ ከራሱ ፃዕረ-ሞት ጋር እየተናነቀ መሆኑን ነው። የመጨረሻው መጀመሪያ 

የሆነውን ምዕራፍ ሳይወድ በግዱ እያጣጠመ።  

“አል-ሸባብ”— አሁን 

እርግጥ ዛሬ ላይ አል-ሸባብ በአሚሶም ሃይሎች እየደረሰበት ባለው ሽንፈት ሳቢያ 

የሚያደርገውን ነገር አጥቷል። በተለይም የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አሚሶምን 

ከተቀላቀለ በኋላ በስሩ የነበሩ ቦታዎችን ማጣቱን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች 

ያመለክታሉ። እስቲ ለማንኛውም የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በአሚሶም ውስጥ ያለውን 

ተልዕኮ በጥቂቱም ቢሆን እንመልከት።… 
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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፡፡  

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 
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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 

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፡፡  

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 
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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 

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 
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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 የኢፌዴሪ 

መከላከያ ሰራዊት በእነዚህ የተልዕኮ መነሻዎች አሚሶም ሃይሎች ጋር በመሆን አል-ሸባብ 

ያሰበውን እንዳይፈፅም ከማድረግ በላይ፤ የሽብር ቡድኑ ይዞታዎቹን እየለቀቀ እግሬ 

አውጪኝ ብሎ እንዲፈረጥጥ አድርጎታል። 

የማይሳካው ምኞት 

ሁላችንም እንደምንገነዘበው መንግስት አልባ በነበረችው ሶማሊያ የመሸጉ የተለያዩ የጦር 

አበጋዞችና አሸባሪ አክራሪ ቡድኖች፣ የገዛ ሀገራቸውን ህዝብ ሠላምና መረጋጋት ከመንሳት 

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፡፡ 
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ይሁንና ዛሬም ቢሆን አል-ሸባብ በሀገራችን ላይ የሽብር ጥቃት ለማድረስ ከመዛት 

የተቆጠበት ጊዜ የለም። ግና ይህ ምኞቱ በፀጥታ ሃይሎችና በሰላም ወዳዱ የሀገራችን 

ህዘቦች የተቀናጀ ብርቱ ጥረት ከቀቢፀ-ተስፋነት ሊዘል አልቻለም። ለዚህ ደግሞ በያዝነው 

ሳምንት የ”ካዋርጂያ” አባላት የሆኑትና በአል-ሸባብ የሚደገፉት 25 ተጠርጣሪ አሸባሪዎች 

የሽብር ተግባር ከመፈፀማቸው በፊት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ህያው አስረጅ ነው። 

እርግጥም ነገም ቢሆን የሽብር ቡድኑ ካሻው አክራሪ ቡድን ጋር ቢቀናጅ ጠንካራ የፀጥታ 

ሃይል እንዲሁም ፀጉረ-ልውጦችን ካሉበት እያደነ ወደ ህግ አካላት የሚያቀርብ ሰላም 

ወዳድ ህዝብ እስለ ድረስ የአል-ሸባብ ተስፋ ከምኞት የሚዘል አይሆንም። 


