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ህዝባዊ ባህሪውን ጠብቆ፣ ከዘመኑ ጋር በመዘመን ተመራጭ የሰላም ኃይል 
የሆነ ሠራዊት 

(ክፍል አንድ) 

ባይሳ ሌንጫ  2-11-15 

ሰሞኑን የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ቀን ለሶስተኛ ጊዜ በተለያዩ የሠራዊቱ ክፍሎች በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ነው። ዕለቱ 

የካቲት 7 ቀን 2007 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማ በተለያዩ ትርዒቶች ታጅቦ ይጠናቀቃል ተብሎም ይጠበቃል። ለሶስተኛ ጊዜ 

በመከበር ላይ የሚገኘው ይህ የመከላከያ ሰራዊት ቀን “ህዝባዊ ባህሪያችንን ጠብቀን፣ ከዘመኑ ጋር እየታደስን የሰላም 

ተመራጭ ኃይል ሆነን እንቀጥላለን” በሚል መሪ-ቃል ነው— በመከበር ላይ የሚገኘው። 

እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ቀን መከበር የጀመረው በ2005 ዓ.ም ሲሆን፤ “ህዝባዊ ባህሪያችንና ህገ-

መንግስታዊ ታማኝነታችን እንደተጠበቀ ይኖራል” በሚል መሪ-ቃል ሰራዊቱ የደረሰበትን ሁለንተናዊ ቁመና ለሀገራችን 

ህዝቦች ለማሳየት ሞክሯል። በዚህም ከህዝቡ አብራክ የወጣው ይህ ሰራዊት ባቀረበው የኤግዚቢሽን ጉብኝት በመላው 

የሀገሪቱ ህዝቦች አድናቆት የተቸረው እንደነበር እናስታውሳለን።  

በተመሳሳይ ሁኔታም በወርሃ የካቲት 2006 ዓ.ም “ለህገ-መንግስቱና ለህዳሴው ጉዞ ስኬት የሰላምና የልማት ሃይል ሆነን 

እንቀጥላለን” በሚል መሪ- ቃል የተከበረው የመከላከያ ሰራዊታችን ዕለት፤ መከላከያ ሰራዊቱ የደረሰበትን አጠቃላይ ደረጃ 

ያመላከተ ከመሆኑም በላይ፤ በወቅቱ ከቀረቡት ትዕይንቶችና ኤግዚቢሽን በጎብኚዎች “አንቱታን” ሊቸር ችሏል።  

ዘንድሮም ለሶስተኛ ጊዜ “ህዝባዊ ባህሪያችንን ጠብቀን፣ ከዘመኑ ጋር እየታደስን የሰላም ተመራጭ ኃይል ሆነን እንቀጥላለን” 

በሚል መሪ ቃል እየተከበረ የሚገኘው የሠራዊቱ ዕለት፤ ማጠቃለያው የምዕራብ ዕዝ ጠቅላይ መምሪያ በሚገኝበት ባህር 

ዳር ከተማ ላይ ይሆናል። መሪ ቃሉ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዩች ላይ የሚያጠነጥን ነው። የመጀመሪያው የሰራዊቱን ህዝባዊነት 

የሚያመላክት ሲሆን ይህ ባህሪውም የሚመነጨው ከተገነባበት ህገ-መንግስት እንደሆነ፤ ሁለተኛው ሰራዊቱ ከዘመኑ ጋር 

እየታደሰና እየዘመነ ወቅቱ ከሚጠይቀው ቴክኖሎጂ ጋር የሚያድግ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በእነዚህ 

ባህሪያቱ ሰራዊቱ በማናቸውም የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎች ተመራጭ ሆኖ እንደሚቀጥል ያሳያል።     

እናም የሰራዊቱ ቀን ሲከበር ሰራዊቱ ካለፉት ውድ የህዝብ ልጆች የወረሰውን ህዝባዊ ማንነት በመጠቀም፤ በአሁኑ ወቅት 

የሀገሪቱን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ የቻለውን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

እንዲፈጠር ብሎም ህዝቦች የሰጡትን ታላቅ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ተልዕኮን በመፈፀም ረገድ ያከናወናቸውን አመርቂ 

ድሎችን ማስታወስ የግድ ይለናል። እናም በዚህ አጭር ፅሑፍ የሰራዊቱ ቀን ሲከበር እነዚህን ሁለንተናዊ ማንነቶቹን 

ማውሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል።  
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ሁላችንም እንደምናስታውሰው የሀገራችን ህዝቦች አምባገነኑንና ጨፍጫፊውን የደርግ ስርዓት ለመፋለም ያልከፈሉት 

መራር መስዋዕትነት አልነበረም፡፡ በትግሉ ወቅትም ያነገቡትን ዓላማ ለማሳካት ተርበዋል፣ ተጠምተዋል፣ ታርዘዋል፣ 

ተሰቃይተዋል፣ አካላቸው ጎድሏል ብሎም ዳግም የማይገኝ ህይወታቸውን ሰውተዋል።  

ከደርግ ግበዓተ-መሬት በኋላም ቢሆን ህብረ-ብሔራዊነቱን በጠበቀ ሁኔታ በአዲስ መልክ የተደራጀው መከላከያ 

ሰራዊታችን ከቀደምት ታጋዩች የወረሰውን ጀግንነትን፣ ፅናትንና ህዝባዊነትን ተላብሶ፤ ውድ የህዝብ ልጆች ህይወታቸውን 

ቤዛ አድርገው ያስረከቡትን ትግል በአስተማማኝ ብቃት በመወጣት ላይ ይገኛል። 

እናም መከላከያ ሰራዊታችን በተሰማራባቸው ግዳጆች ሁሉ ተልዕኮውን ሁሉን አቀፍ በሆነ አስተማማኝ ቁመና በድል 

እየተወጣ ከመምጣቱም ባሻገር፤ በተሰማራባቸው ግዳጆች ሁሉ የሰላምና የልማት ሃይል መሆኑን በማያሻማ ሁኔታ ማረጋገጥ 

ችሏል። ከዚህ በተጨማሪም በተቋሙ ውስጥ የአቅም ግንባታ ማዕከል ከመሆን በዘለለ በቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም 

ለሌሎች ሀገራዊ ተቋማት ትርጉም ያለው የሰው ሐብት ልማት ስራዎችን አከናውኗል፤ በማከናወን ላይም ይገኛል።  

ሁላችንም እንደምናስታውሰው የደርግ ስርዓት በጥቁር አፍሪካ ውስጥ ከአፍ እስከ ገደፋ የታጠቀ ግዙፍ ሰራዊት ነበረው፡፡ 

በወቅቱ የቀድሞዋ ሶቭየት ኀብረት ከነበራት መሣሪያዎች ሁሉ ለማንም ኋላ ቀር ሀገር ያልሰጠችውን መሣሪያ በመስጠት 

ስታስታጥቀው የነበረ መንግስት መሆኑ የሚዘነጋ አይደለም፡፡  

የሰው ሃይሉም ቢሆን ከግማሽ ሚሊዮን ያልተናነሰ ነበር፡፡ ይሁንና ይህን ግዙፍና አደገኛ ሠራዊት በታላቁ መሪያችን በአቶ 

መለስ ዜናዊና በድርጅታቸው ስትራቴጂና ታክቲክ ቀማሪነት ከ70ሺህ በማይበልጥ ሠራዊትና ህዝብን ባማከለና ለአስራ 

ሰባት ዓመታት በተካሄደ መራር ትግል ማንኮታኮት ተችሏል፡፡ 

ምርጡ የወታደራዊ ስትራቴጂና ታክቲክ ቀማሪው አቶ መለስና ድርጅታቸው በተለይም በትግሉ ወቅት ወሣኝ የስትራቴጂ 

ጥያቄዎች ከተመለሱበት ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ በነደፏቸው ስልቶች የደርግ ስርዓት በአጭር ጊዜ እንዲደመሰስ ምክንያት 

ሆኗል፡፡ በወቅቱ ባከናወኑት የፖለቲካ ስትራቴጂና ታክቲክ እንዲሁም የወታደራዊ ንድፈ ሐሳብ ስራዎች በትግሉ ታሪክ 

ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝባዊ ጦርነት ባህሪ እንዲመለስ አድርገዋል፡፡  

በዚህም ሠራዊቱ የህዝቡ የታጠቀ ግንባር ቀደም ኃይል ሆኖ ህዝቡም በደጀንነት እንዲሳተፍ ተደርጐ አምባገነኑን ኃይል 

ተዋግቶ በመበታተን ብሎም የተበተነውን ኃይል ህዝቡ በሚሊሻና በልዩ ልዩ ማህበራት ተደራጅቶ እንዲለቃቅመው 

በማድረግ ፈጣንና አስተማማኝ  ድል ለማስፈስ ተችሏል፡፡ እናም ይህን በመለስ የጠራ የትግል አቅጣጫ የተመራው 

ትክክለኛው ህዝባዊ ጦርነት፤ አምባገኑኑን የደርግ ስርዓት ከስድስት ዓመታት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ ምድር 

እንዲጠራረግ  አድርጓል፡፡ 

ሆኖም እዚህ ላይ ሣይጠቀስ የማይታለፍ ጉዳይ አለ። እርሱም በትጥቅ ትግሉ የመጨረሻ ዓመታት ወቅት ኢህአዴግና 

ሰራዊቱ ምንም እንኳን አብዛኛውን የሀገሪቱን ክፍል ቢቆጣጠሩም ለሰላም ካላቸው ቁርጠኝነት በመነሳት ጦርነቱ ቆሞ 

ሁሉም ችግሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ለአምባገነኑ ስርዓት የሰላም መፍትሔ ሃሳብ ማቅረባቸው ነው፡፡  

ይሁንና አምባገነኖች ሁሌም ቢሆን ለእብሪት እንጂ ለሰላም የሚዘረጋ እጅ ስለሌላቸው ደርግ የኢህአዴግን የሰላም ጥሪ ፋታ 

ለማግኘት ብቻ አስቦ ለመቀበል ቢሞክርም ሰላምን ማምጣት ግን አልተቻለም ፡፡  
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እናም ደርግ በራሱ በጥባጭነት ያፈረሰው የሰላም መፍትሔ ሐሳብ ውጤት ባለማስገኘቱ ሰላምን በትግል ማምጣት ይገባል 

በሚል ታክቲክ በተለያዩ አቅጣጫዎች መጠነ ሰፊ ጥቃት በመክፈት ለ17 ዓመታት ያህል በሀገራችን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ ተጭኖ የነበረው የአበሣና የስቃይ የአገዛዝ ቀንበር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተሸቀንጥሮ ሊወድቅ 

ችሏል፡፡  

በታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊና በድርጅታቸው የውጊያ ስትራቴጂና ታክቲክ እየተመራ የደርግን ሠራዊት በ1983 

ዓ.ም የገረሰሰው የኢህአዴግ ሠራዊት፤ በቀጣይነት የተሸጋገረው በአራቱም የሀገሪቱ ማዕዘናት የሰላምና ማረጋጋት ስራዎችን 

ወደ ማከናወኑ ነበር፡፡ በዚህም በውድ የህዝብ ልጆች አኩሪ መስዓዋትነት የተገኘውን ድል ለመንጠቅ የሚሯሯጡ ፀረ 

ሰላም፣ ፀረ- ልማትና ፀረ-ዴሞክራሲ ኃይሎችን የማፅዳት ተግባሮችን ፈፅሟል፡፡  

በወቅቱ ኢህአዴግና ሌሎች ታጣቂ ኃይሎች ለሀገራዊ ሰላም ሲሯሯጡ “በጥባጭ ካለ ማን ጥሩ ይጠጣል” እንዲሉ አበው፤ 

ራሱን ኦነግ እያለ ይጠራ የነበረው የጠባቦች ቡድን ይህንን የተቀደሰ ዓላማ አልቀበልም በማለት የጦረኝነት አቅጣጫን 

በመምረጥ አፈንግጧል ፡፡  

የኢህአዴግ ሠራዊት ከፍተኛ ትዕግስት በተሞላበት ሁኔታ ኦነግን ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲመጣ ከመለመን ባለፈ 

መስዕዋት እየሆነም ጭምር የሰላም እጁን ቢዘረጋም፤ ጠባቡ ቡድን ግን በእንቢተኝነቱ ፀና። የሽግግሩ ሠራዊት ለዚህ 

ሰላማዊ ተግባሩ በወቅቱ የተሰጠው ምላሽ ጦረኝነት በመሆኑ ከብዙ ትዕግስትና ልመና በኋላ ሁሉም የሰላም መንገዶች 

ተሟጥጠው ሲያበቁ የኦነግ ሠራዊት በመረጠው መንገድ እርምጃ ለመውሰድ ተገድዷል። እናም ሠራዊቱ ወደ ከፋ ጦርነት 

ሳይገባ ኦነግ የመራውን የእብሪት ጠብ በቁጥጥሩ ስር አዋለ፡፡ የታጣቂዎቻቸውን ትጥቅ የማስፈታት ወቅታዊ ተልዕኮውንም 

በድል ተወጣ፡፡  

ይህ የኢህአዴግ ሠራዊት የሰላም እርምጃም ከመላው የሀገራችን ህዝብ ጋር ተቀናጅቶ አንድ ወሣኝ ምዕራፍን ሊከፈት 

ችሏል፡፡ ይኸውም የሀገሪቱን ለሰላምና መረጋጋት ዕውን በማድረግ  የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ያቀዷቸውና በሽግግር መንግስቱ የተቀመጡት ዓላማዎች ዕውን ሊሆኑ ችለዋል።  

የሀገሪቱ ህዝቦች ወደውና ፈቅደው አንድ የጋራ ፖለትካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ለመመስረት የሚያስችለውን የተመቻቸ 

ሰላማዊ ምህዳርም ተፈጥሯል፡፡ ይህ ሁኔታም ህገ- መንግስታቸውን በጋራ መክረው ዘክረው እንዲሁም አምነውበት 

እንዲያፅድቁት ከማድረጉም ባሻገር የኢትዬጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ /ኢፌዴሪ/ እንዲመሰረት አስችሏል፡፡ 

ይህ እንዲከናወን የተመቻቸና ሰላማዊ ምህዳር እንዲፈጠር ህይወቱን ቤዛ እያደረገ ተልዕኮውን በብቃት ሲወጣ የነበረው 

የሽግግሩ ወቅት ሰራዊት ግዳጁ በማብቃቱም በህዝቦች ሙሉ ፈቃድ በፀደቀው ህገ -መንግስቱ መሠረት ህገ -መንግስታዊ 

ስርዓቱን ከማንኛውም የውስጥና የውጭ ፀረ-ሰላም ኃይሎችና አሸባሪዎች በፅናት የሚጠብቅ ሠራዊት መደራጀት ነበረበት፡፡  

እናም ህዳር 29 ቀን 1987 በፀደቀው ህገ- መንግስት አንቀፅ 87 ላይ በተቀመጡት መርሆዎች መሠረትም ነባሩን 

የኢህአዴግ ሠራዊት በእርሾነት ያካተተና የሁሉንም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ሚዛናዊ ተዋፅኦ የያዘ የመከላከያ ኃይል 

በ1988 ዓ.ም በአዋጅ ቁጥር 27/88 መሠረት በአዲስ መልክ እንዲደራጅ ተደርጓል፡፡ 
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መከላከያ ሠራዊቱ በዚህ ሁኔታ ከተደራጀ በኋላም ቢሆን የሀገሪቱን ሰላም ለማረጋገጥና አሁን የሚገኝበት አስተማማኝ 

ቁመና ላይ ለመድረስ ጉዞው አልጋ በአልጋ አልነበረም፡፡  

በአዲስ መልክ የተደራጀውና መሠረቱን የሀገርን ሰላም በማስከበር ስራ ላይ የፀናው ሰራዊታችን ህገ -መንግስቱንና ህገ -

መንግስታዊ  ስርዓቱን የመጠበቅ ተልዕኮን ያነገበ በመሆኑ ሁል ጊዜም የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት በአስተማማኝ ሁኔታ 

የማረጋገጥ ታላቅ ሀገራዊ ግዳጅን ያማከለና ብሔራዊ ተዋፅኦ ያለው ስለሆነ ሀገርንና ህገ -መንግስታዊ ስርዓቱን ከማናቸውም 

የውስጥና የውጭ ፀረ ሰላም ኃይሎችና አሸባሪዎች እንዲከላከል አስችሎታል፡፡   

ይህን የሠራዊታችንን የሀገሩን ሰላም የመጠበቅ ተልዕኮን ለመመልከት ሦስት የተሳሳቱ የውጭ ኃይሎች ትንኮሳዎችን 

በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ አንደኛው በ1989 ዓ.ም ራሱን  “አል-ኢትሃድ አል-ኢስላሚያ” እያለ ሲጠራ የነበረው 

አክራሪ የእስልምና ቡድን የዶለተው የጥቃት ሴራ ሲሆን፤  ሁለተኛው በ1990 ዓ.ም ጥገኛ ፈላጐቱን በድንበር ሽፋን 

ለማስፈፀም ወረራ ያካሄደብን እብሪተኛው የኤርትራ መንግስት ትንኮሣ ነው፡፡ ሦስተኛው ደግሞ ራሳቸውን “የእስላማዊ 

ፍርድ ቤቶች ህብረት እና አል-ሸባብ“ በማለት የሚጠሩት የሽብር ኃይሎች የደቀኑብን ተጨባጭና ድርስ አደጋ ነው፡፡  

ለሁለት አስርት ዓመታት መንግስት አልባ በነበረችው ሶማሊያ ውስጥ መሽጐ በሀገራችን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ራሱን 

ሲያዘጋጅና ሲያደራጅ የነበረው “አል-ኢትሃድ አል-ኢስላሚያ” የተሰኘው አክራሪ ቡድን ፤ከሶማሊያ ወደ ሀገራችን ሰርጐ 

በመግባት የሽብር ጥቃት ይሰነዝር ነበር ፡፡ ለዚህ እኩይ ሴራው እንደ መተላለፊያ በዋነኛነት ይጠቀምበት የነበረው 

የምስራቁን የሀገራችን ክፍል ነበር፡፡ ሆኖም ይህ ተግባሩ የአካባቢው ህዝብ በህገ-መንግስቱ የተጐናፀፈውን መብትና ጥቅም 

የሚያሳጣ በመሆኑ ተቀባይነት አልነበረውም፡፡ 

ህዝቡ ሠራዊታችን ከአብራኩ ክፋይ የወጣ የሰላም ሃይል መሆኑን ስለሚያምን ህዝባዊ ባህሪ ተላብሶ አክራሪውን ቡድን 

ለመመከት ለተንቀሳቀሰው መከላከያ ሃይላችን ፅኑ ድጋፉን ሰጥቷል። የአካባቢው ህዝብ “አል-ኢትሃድን “ፊት ለፊት 

ከመዋጋት ባሻገር የሰላም ሃይል ለሆነው ሰራዊታችን ጥቆማ በመስጠትም ጉልህ ሚና ተጫውቷል፡፡  

በዚህ ጠላትን የማፍረክረክ  ቅንጅታዊ አሠራር ሠራዊታችን የህዝቡን ሰላም ሲያስጠብቅ ህዝቡ ደግሞ ለሰላም ባለው 

ቀናዒነት የኋላ ደጀን በመሆን አክራሪው ቡድን ተደምስሶ የሰላም አየር በምስራቁ የሀገራችን ክፍል ሊነፍስ አስችሏል፡፡ 

ሌላኛው የሠራዊታችን የድል ሃይልነት የተረጋገጠው አምባገነኑና ጦረኛው የኤርትራ መንግስት የተሳሳተ የወረራ ስሌቱን 

ገቢራዊ ባደረገበት ወቅት ነው።  

ሻዕቢያ በድንበር ይገባኛል ሽፋን በሌሎች አንጡራ ሀብት ላይ ተንጠላጥሎ ለማደግ የነበረው የጥገኝነት ፍላጐቱ ሲከሽፍበት 

“ኢትዮጵያውያን አልተዘጋጁም “ በሚል ግልብ ምልከታ በቀጥታ ያመራው ባድመንና አካባቢውን ወደ መውረር ነበር፡፡ 

ወረራው ሰራዊታችን ለጦርነት ባልተዘጋጀበት ወቅት ብቻ የተፈፀመ አይደለም፡፡ ይልቁንም ጦረኛው የኤርትራ መንግስት 

ድምፁን አጥፍቶ በጣም የተዘጋጀበትና የሃይል ሚዛኑ በመሣሪያም ይሁን በሠው ኃይል የማይመጣጠን በነበረበት ሁኔታ 

ነው የነበረው፡፡ 
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ሆኖም ህዝባዊ ባህሪውን ተላብሶ በሻዕቢያ በተጣሰው የድንበር አካባቢ የሚገኘው የመከላከያ ሠራዊታችን ይህ ልዩነት 

ሳያግደው ከአቅሙ በላይ የሆነው ወራሪ ኃይል ባለበት ቦታ እንዲገታ አድርጐታል፡፡  

ምንም እንኳን በወቅቱ ወራሪው ኃይል ከተገታበት ሥፍራ በተጨማሪ ሌሎች ቦታዎችን ለመያዝ የሞት ሽረት ውጊያ 

ቢያደርግም፤ የሀገሩን ህዝብ ሰላም ለመጠበቅ የተሰለፈውና ፅናትን የተላበሰው ሰራዊታችን ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር 

በመሆን ምትክ የሌላትን ህይወቱን ቤዛ በማድረግ በርካታ የሻዕቢያ ማጥቃቶችን  ማክሸፍ ችሏል፡፡  

ሠራዊታችን በዚህ ሁኔታ ላይ ባለበት ወቅት የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወራሪውን ኃይል ለመመከት 

ባስተላለፈው ጥሪ መላው የሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀፎው እንደተነካ ንብ ‘ሆ!’ ብለው በመነሣት 

የሀገራችንን ሉዓላዊነት በመሰዕዋታቸው ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት በመግለፅ አፋጣኝ ምላሽ ሰጡ፡፡  

ወጣቶችም የሠራዊታችንን ክንድ ለማፈርጠም ወደ የማሰልጠኛዎች ከተቱ፡፡ ህዝቡም ገንዘብና ቁሳቁስ ግንባር ድረስ 

እየተገኘ በመለገስ ለሠራዊታችን ያለው ድጋፍ በፍፁም ኢትዮጵያዊነት ስሜት ይገልፅ ጀመር፡፡  

እናም የሠራዊታችን አቅምም በሰው ሃይል ብሎም በስንቅና ትጥቅ በመጠናከሩ ለወሣኙ የማጥቃት ዘመቻ ዝግጁ ሆነ፡፡  

ሠራዊታችን ወራሪውን ሃይል በመከላከል ስልት እንዳይንቀሣቀስ ገትቶ በመያዝ ጠላትን ከግዛታችን ጠራርጐ ለማባረር 

የሚያስችለውን ፈታኝ ስልጠና ከምሽግ ጀርባ አደረገ። በስተመጨረሻም ጀግናው የመከላከያ ሠራዊታችን ሻዕቢያ 

አይሞከሩም እያለ ሲመፃደቅባቸው የነበሩትን ምሽጐች ሁሉ በመብረቃዊ ምቱ ደረማመሣቸው ፡፡  

ወራሪው የኤርትራ ጦርም ይህን የህዝባዊ ሠራዊታችን ምት መቋቋም ተስኖት እግሬ አውጪኝ በማለት ተፈተለከ፡፡ በእንዲህ 

ዓይነቱ የማጥቃት ርምጃ ቀደም ሲል በሻዕቢያ ወታደሮች ተወርረው የነበሩትን የኢትዮጵያ ግዛቶች ከማስለቀቅ ባሻገር 

በርካታ የኤርትራ ግዛቶችን የተቆጣጠረው ጀግናው የመከላከያ ሠራዊታችን፤ የመንግስታችንን ፖለቲካዊ ውሳኔ በማክበር 

ከያዛቸው የኤርትራ ግዛቶች ለቆ እንዲወጣ ተደረገ፡፡ ወደ ሀገሩ ተመልሶም ለተጀመረው የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ግንባታ ስር መስደድ አስተማማኝና ምቹ ሰላማዊ ሁኔታን መፍጠር አስችሏል፡፡ 

ሌላኛው ተልዕኮ ደግሞ በወቅቱ በሀገራችን ላይ ጅሃድ በማወጅ ተጨባጭና ድርስ አደጋ ደቅነውብን የነበሩትን የእስላማዊ 

ፍርድ ቤቶች ህብረትን ለመበታተን እንዲሁም አልሸባብን በማዳከም ያከናወነው ጀግንነታዊ ተግባር ነው፡፡  

እንደሚታወቀው በሼክ ዳሂር ሃዌይስ ይመራ የነበረውና ራሱን የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት በማለት የሚጠራው 

የእስልምና አክራሪዎች ቡድን፤ በኤርትራ መንግስት አይዞህ ባይነት በሀገራችን ላይ ግልፅ የሆነ ጦርነት አውጇል፡፡  

ይሁንና መንግስታችን ሁኔታውን በከፍተኛ ተዕግስት ከማለፍ ባሻገር ህብረቱ ትክክለኛ አቋም እንዳልያዘ ለማስረዳት ብዙ 

ጥረት አደረገ። ሆኖም ግን ተቀባይነትን ሊያገኝ  አልቻለም ፡፡  

ታዲያ ይህን የተደቀነብንን ቀጥተኛ አደጋ ለማስወገድ ሠራዊታችን አክራሪ ሃይሉን ለመፋለምና ከምንጩ ለማድረቅ ወደ 

መንግስት አልባዋ ሶማሊያ ግዛት ማቅናት ግድ ብሎታል፡፡ ከዳሂር ሃዌይስ ቡድን ጋር የኤርትራ መንግስት ወታደሮች፣ 

በአሳፋሪ ሁኔታ ሀገሩን ከድቶ ከጠላት ጋር ያበረው “ኦነግ” ፣ራሱን “ኦብነግ” እያለ የሚጠራው የሽብርተኞች ስብስብ እና 
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ሌሎች ዓለም አቀፍ አሸባሪዎች አብረውት ቢሰለፋም፤ መከላከያ ሠራዊታችን በሶማሊያ ህዝብ ድጋፍ እየታገዘ “እስላማዊ 

ፍርድ ቤቶችን ህብረት” ከእነ ጀሌዎቹ ሊበታትነው ችሏል፡፡  

በዚህም በቅድሚያ በሀገራችን ላይ ተፈጥሮ የነበረውን የስጋት ደመና መግፈፍ ከመቻሉም በላይ፤ በአክራሪዎቹ ቁም ስቅሉን 

ሲያይ ለነበረው ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብም አንፃራዊ ሰላምን እንዲያገኝ አድርጓል፡፡ 

ዳሩ ግን ከ“እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” መበታተን በኋላ በአምሳያው የተቀረፀው “አል-ሸባብ” የተሰኘው የአል-ቃይዳ 

የምስራቅ አፍሪካ የሽብር ክንፍም በሀገራችን ላይ ተመሳሳይ አደጋ መደቀኑ አልቀረም፡፡ ያልተጠናከረ የሽግግር መንግስት 

ባለባት በያኔዋ ሶማሊያ ውስጥ የመሸገው ይህ የሽብር ቡድን፤  እንደ እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ሁሉ በኤርትራ 

መንግስት ሙሉ ድጋፍ በሀገራችን ላይ ጅሃድ አወጀ፡፡  

ቡድኑ የአካባቢያችንና የሀገራችን ብሔራዊ ደህንነት ስጋት መሆኑን የተገነዘቡት የኢፌዴሪ መንግስትና ህዝባችን የሽብር 

ቡድኑን የጥፋት መንገድ በማያሻማ ሁኔታ በማወቃቸው እንዲሁም ተጨባጭና የቅርብ አደጋውን በመመልከታቸው፤ 

ሠራዊታችን አል-ሸባብን በማዳከም ስራ ላይ ወንድም ከሆነው የሶማለያ ህዝብና ከሽግግር መንግስቱ ጋር አብሮ እንዲሰራ 

ወስነዋል፡፡  

ሠራዊታችንም ብቃት ባላቸው ስትራቴጂዎችና ታክቲኮች እየተመራ በሶማሊያ ቆይታው ህዝባዊ የሰላም ዘብና የድል ሃይል 

መሆኑን አረጋግጧል፡፡ ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብ አንፃራዊ ሰላምና ነፃነት እንዲያገኝም አድርጓል፡፡  

ምንም እንኳን አል-ሸባብ እና የራሳቸው ፍላጐት ያላቸው አንዳንድ ሃይሎች የፈጠራ ወሬን በመንዛት ሠራዊታችን ከሶማሊያ 

ህዝብ ጋር ለማጋጨት ቢሞክሩም፤ የሠራዊታችንን የሰላም ሃይልነትና ህዝባዊነትን የተረደውን የዚያች ሀገር ህዝብ ቀልብ  

ሊስቡ ግን አልቻሉም፡፡ 

እናም ሠራዊታችን በተግባር ተፈትኖ የሰላም ሃይልነቱን፣ የድል ሰራዊትነቱንና ህዝባዊ ወገንተኝነቱን በሶማሊያ ልሣነ-ምድር 

በማረጋገጡ አክራሪና አሸባሪ ሃይሎች ይበልጥ ከህዝብ እንዲነጠሉ አድርጓል፡፡  

በዚህም የህዝቦች የሰላም ፍላጐት አንዲጠናከር ማድረግ ችሏል፡፡ ሠራዊታችን በእነዚህ ተግባራቶቹ የ“አል-ሸባብ”ን የጀርባ 

አጥንት በመስበር እና በማዳከም የተደቀነብንን ቀጥተኛ አደጋ  ከማስቀረት ባለፈ፤ የሶማሊያ ህዝብም ከአክራሪዎች የፀዳ 

የራሱን ፌዴራላዊ መንግስት እንዲመሰረት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡፡  

የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት  አንቀጽ 86 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ፤ “በሀገሮች መካከል የሚነሱ ግጭቶች ሰላማዊ በሆነ መንገድ  

እንዲፈቱ ጥረት ማድረግ”  የሚል ድንጋጌን አስፍሯል፡፡ እንዲህ ዓይነት ጥረቶች ደግሞ በጠረጴዛ ዙሪያ ከሚደረጉ 

ድርድሮች እስከ የዓለም አቀፍ ህግን መሰረት በማድረግ የሚካሄዱ ወታደራዊ የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ድረስ  

የሚዘልቁ ናቸው፡፡  
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የሰላም ማስከበር ተሳትፏችን በከፍተኛ ደረጃ ለዕድገቱ መሠረት የሆነው ግን ከደርግ ውደቀት በኋላ በሩዋንዳ የዘር ማጥፋት 

ወንጀልን ለማስቆም ሠራዊታችን ዘምቶ ሕዝባዊ ባህርይ በተላበሰ መንገድ የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር 

ተልዕኮ በመወጣቱ ነው፡፡  

ይህ ተልዕኮ ለመከላከያ ሠራዊታችን የመጀመሪያ ልምድ ቢሆንም ከተሃድሶው በኋላ በተጠየቀበት የሰላም ማስከበር 

ተልዕኮዎች ጠንክሮ በመስራቱና ተወዳዳሪ ለመሆን ባሳያቸው ጥረቶች ተሳትፎው እየሰፋና ብስለት እያገኘ መጥቶ ዛሬ 

ለደረሰበት የዕድገት ደረጃ በቅቷል፡፡  

የሩዋንዳ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ህገ-መንግስቱ ከመጽደቁ አንድ ዓመት ቀደም ብሎ  በሠራዊታችን የተከናወነው ነው፡፡ 

ይህ ግዳጅ፤ ህገ-መንግስቱ እየተረቀቀ በነበረበት ዓመት  ውስጥም በመሆኑ የሠራዊቱን ህዝባዊ ባህሪይ የሚያመላክት ነው 

ማለት ይቻላል፡፡ ለመሆኑ ሠራዊታችን ወደ ሩዋንዳ ለምን አቀና?...ወቅቱ  በሩዋንዳ ውስጥ  በሁቱና ቱትሲ መካከል 

በተነሳው የጎሳ ግጭት የዘር ማጥፋት ተግባር የተቀጣጠለበት ነበር፡፡  

ይህን የዘር ማጥፋት  ወንጀል  ለማስቆም የሚችል ኃይል አልነበረም፡፡ እናም የመንግስታቱ ድርጅት  የፀጥታው  ምክር ቤት  

በጉዳዩ  ላይ መክሮ በ “UNAMIR” (የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተልዕኮ በሩዋንዳ) ጥላ ስር ተሰማርቶ  ተልዕኮውን 

ሊወጣ የሚችለው የኢትዮጵያ ሠራዊት  እንደሆነ በማመን ጥያቄውን  ለኢትዮጵያ የሽግግር  መንግስት  አቀረበ፡፡  

መንግስትም ሠላም ወዳድ በመሆኑና  በሠራዊቱም ህዝባዊ አመለካከት ላይ ከፍተኛ እምነት ስለነበረው፤ አስቸጋሪውን 

ተልዕኮ ለመወጣት ቃል ገባ፡፡ “ጉና ሻለቃ” የተሰኘው  የሠራዊታችን አካል ተዘጋጀች፡፡  

አንዳንድ ተንታኞች “ሠላም ማስከበር  በማይቻልበት ሁኔታ የመንግስታቱን ሠራዊት ለሰላም ጥበቃ መላክ መሰረታዊ 

ስህተት ነው” ወደተባለባት ሩዋንዳ ዘመቶ በአምባገነኑ የደርግ ሥርዓት ወቅት ተቋርጦ  የቆየውን የሀገራችንን የሠላም 

ማስከበር  ተሳትፎ በአዲስ የታሪክ ምዕራፍ  ከፈተው፡፡  

በጥቅሉ በሩዋንዳው ተልዕኮ በሁለቱም ዙሮችየሠራዊታችን አባላት ግዳጃቸውን በብቃት በመወጣታቸው ተመድም 

ለፈፀሙት ክቡር  ተግባር  በወረታው  ሜዳሊያ ሸልሟቸዋል፡፡ “ለህዝብ የወገነ ሠራዊት ለድል ይበቃል” ይሏል ይኼ ነው፡፡   

ሩዋንዳ ከተረጋጋች በኋላም የዛሬ ሦስት ዓመት ገደማ በ15ኛው የድል በዓሏ ላይ ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ለክቡር አቶ 

መለስ ዜናዊ መንግስታቸው ሰራዊታቸው ለሠላም ባሳዩት ቁርጠኝነት የሀገሪቱን ታላቅ የኒሻን ሽልማት ሰጥታለች፡፡  

ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ (AMIB) ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌሌ  
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ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌሌ  ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ  ሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ  ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌ  

ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ  ሌሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌሌ  ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ  

ሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌ  ሌሌሌሌ  ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌሌ  ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ  

ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ  ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ  ሌሌሌሌሌ  ሌሌሌሌ  ሌሌሌ ሌሌሌ  

ሌሌሌ ሌሌሌ  ሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ  

ሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌ.ሌሌ.ሌ/ሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ  ሌሌሌ 

ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ 1986 ሌ.ሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ 

1988 ሌ.ሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌሌሌሌ  

ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌ ሌሌ ሌሌ “…ሌሌሌሌ ሌሌሌሌ 

ሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ” ሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌ—ሌሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ “ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌ” ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌ ሌሌሌ 

ሌሌሌሌ ሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌሌሌ ሌሌሌሌ ሌሌሌ 

ሌሌሌሌሌሌሌሌሌ    


