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ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ሠላምን ለማምጣት የምታደርገው ጥረት በዓለም 

ኅብረተሰብ ዘንድ ተቀባይነትን ያገኘ ሆኗል። ይህንን በሚመለከት የእንግሊዙ  

የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሰር ኒኮላስ ሆይተን ኢትዮጵያ በአፍሪካ 

ሠላምን ለማምጣት እየከፈለች ያለው መስዋዕትነት ተኪ እንደለሌው ይናገራሉ።  

ኢትዮጵያ በተለይም የሶማሊያንና የደቡብ ሱዳንን ፀጥታ ለማረጋገጥ እያበረከተች 

ያለችው አስተዋጽኦ የሚደነቅ እንደሆነም የብዙዎች እምነት ነው። ጠቅላይ 

ኤታማዦር ሹሙ እንግሊዝ ለአካባቢው ፀጥታ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቷን 

አስታውሰው አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር በመተባበር እንደምትሰራ ኢትዮጵያን 

በጎበኙበት ወቅት ተናግረው ነበር።  

ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ በተለይም በሶማሊያ ጉዳይ ከሠላም አስከባሪው አሚሶም 

ጋር በመተባበር በአልሸባብ የሚሰነዘረውን ጥቃት ለመከላከል እያደረገች ያለችው  

አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን የሶማሊያን ብሄራዊ 

መከላከያ ኃይል አቅም በመገንባት ረገድ እና የደቡብ ሱዳንን ፀጥታ ለማረጋገጥ 

ከኢጋድ ጋር እያደረገች  ያለው ጥረት የሚደነቅ ነው፡፡  

ረሃብ፣ እርዛት፣ ስደትና ሌሎች አሰቃቂ  ችግሮች  የተፈራረቁባቸው አፍሪካውያን 

በእርስ በርስና በድንበር ዘለል ጦርነቶች ሲታመሱ ኖረዋል፡፡ ሠላምና መረጋጋት 

የውኃ ሽታ ሆኖባቸው ሁከትና ብጥብጥ በነገሰበት ሁኔታ ዘመናት ተቆጥረዋል፡፡  

በሠላም እጦት በርካታ አፍሪካዊያን ወጣቶች ወደ ባዕድ አገራት ለመሰደድ 

ተገደዋል፡፡ አሁንም ቢሆን በአንዳንድ የአፍሪካ አገራት ተመሳሳይ ችግር በተለይም 

የእርስ በርስ የውስጥ ግጭት መኖሩ ባይካድም እንደ ኢትዮጵያ የመሳሰሉ አገራት 

በፊናቸው ከእንዲህ ዓይነቱ  ችግር ተላቀው ረዥም  ርቀት ተጉዘዋል፡፡  



በዚህ ጽሁፍ ኢትዮጵያ የውስጥ ሠላምና መረጋጋትን በማረጋገጥ በአፍሪካ አህጉር 

ሠላምን ለማስፈን እስካሁን ድረስ ያደረገችው ጥረትና ከዚሁ ጋር ተያይዞ 

የተመዘገበውን ስኬት በተወሰነ መልኩ እንዳስሳለን፡፡  

ድህረ 1983 አገሪቱ ድህነትን ለመቅረፍና ሕዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ ለማድረግ 

የሚያስችል ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ የሚቻለው አስተማማኝ ሠላምን በማስፈን 

መሆኑን በመገንዘብ ይህንኑ ቀዳሚ አጀንዳ አደረገች፡፡ በመሆኑም በአገር ውስጥ 

ያለውን ሠላምና መረጋጋት በአስተማማኝ መንገድ ማረጋገጥ በሚያስችልና 

በአህጉሪቱ ሠላም የማስፈን ጥረት የጎላ አስተዋጽኦ ማድረግ በሚያስችላት መልክ 

ፖሊሲ ቀርጻ በመንቀሳቀስ ላይ ትገኛለች፡፡  

ሆኖም ሠላም የማረጋገጡ ጥረት አልጋ በአልጋ አልነበረም፡፡ ቀላል የማይባል 

የአገር ውስጥና የውጭ ኃይሎች በተናጠልና እንዲያም ሲል በተቀናጀ መልክ 

የአገሪቱን ሠላም ለማደፍረስ ያልፈነቀሉት ድንጋይ፤ ያልበጠሱት ቅጠል 

አልነበረም፡፡  

በተለያየ መነሻና ወቅት የአገሪቱን መረጋጋት ለማናጋት የተሰነዘሩ የሁከትና 

የብጥብጥ ተግባራትን በተገቢው መንገድ በማክሸፍና የተቀናጀ የፀጥታና ደህንነት 

ተቋማትን በማቋቋምና በጥምረት በማንቀሳቀስ አስተማማኝ የውስጥ ሠላምን 

ማረጋገጥ ችላለች፡፡  

የውስጥ ሠላም በአስተማማኝ መልክ መረጋገጡ ብቻ ለዘላቂ ሠላም በቂ ዋስትና 

እንደማይሆን የተገነዘበው የኢትዮጵያ መንግሥት የአህጉሪቱን ሠላም ለማረጋገጥ 

በሚደረገው ጥረት የጎላ ድርሻ ተወጥቷል፡፡ ኢትዮጵያ  የአፍሪካን ሠላም  

ለማረጋገጥ  በምታደርገው ሁለንተናዊ ጥረት በርካቶችን ታድጋለች፡፡  

አገሪቱ ሠላምን የማስከበር ተግባር የጀመረችው በአፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት 

ነው፤ በኮሪያና በኮንጎ የተደረጉ ሠላም የማስከበር ኃላፊነቶች የኢትዮጵያ ሠላም 

አስከባሪ ሠራዊት ተልዕኮውን በአኩሪ ሁኔታ መወጣቱን የታሪክ ድርሣናት 

ይጠቁማሉ፡፡  



በወታደር አስተዋጽኦ 16 አገራት ሌሎች 25 አገራት ደግሞ በሎጀስቲክና በህክምና 

አገልግሎቶች በተሳተፉበት በኮሪያው ልሣነ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፈው 

የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ ሠራዊት የፈፀመው ተጋድሎ ቀላል አልነበረም፡፡ 

በዘመቻው 3518 የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ ሠራዊት በሦስት የተለያዩ ዙሮች 

የተሳተፈ ሲሆን፤ 238 ውጊያዎችን በማድረግም ዓለም አቀፋዊ ወታደራዊ ግዳጁን 

መወጣት ችሏል፡፡  

ከኮሪያው ዘመቻ ቀጥሎ በኮንጎ በተደረገው ሠላም የማስከበር ተግባር የኢትዮጵያ 

ሠላም አስከባሪ ሠራዊት ሁለተኛ ተልዕኮውን በአስተማማኝ መልክ ነበር 

የተወጣው፡፡  የቤልጂየም የጦር ኃይል ኮንጎ ላይ የሰነዘረው ድንገተኛ ጣልቃ 

ገብነትን ተከትሎ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ፓትሪስ ሉሙምባ ለተባበሩት 

መንግሥታት ድርጅት ያቀረቡትን የድረሱልኝ ጥሪ በመቀበል የመንግሥታቱ 

ድርጅት በውሣኔ ቁጥር 143 መሠረት የቤልጂየም ጦር ኃይልን ከኮንጎ ጠቅልሎ 

ለማስወጣት በተደረገው ዘመቻ የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ ሠራዊት የነበረው ሚና 

የጎላ ነበር፡፡  

“ጠቅል”  በሚል ሥያሜ  የዘመተው ይኸው ሠራዊት  የሠላም አምባሣደርነቱን 

ባሳየው ብቃትና ዲስፕሊን የተሞላበት እንቅስቃሴ የአፍሪካ የሠላም አምባሣደርነቱን 

አስመስክሯል፡፡ ኮንጎ በገባ በአጭር ጊዜ ውስጥም በተሰጠው ቀጣና ሠላምና 

መረጋጋትን ማረጋገጥ ችሏል፡፡ በኮሪያና በኮንጎ  የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ 

ሠራዊት ያስመዘገበው ድልም የሚያኮራ ነበር፡፡  

በአንጻሩ በወቅቱ በኢትዮጵያ የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች የተጣሰበት 

ሥርዓትና ብሎም ድህነትና ኋላቀርነት በአገሪቱ ተንሰራፍቶ የነበረ ቢሆንም የሠላም 

አስከባሪ ሠራዊታችን የፈጠረው በጎ አገራዊ ገጽታ ትልቅ ግምት የሚሰጠው 

እንደሆነ መካድ አይቻልም፡፡  

በአገሪቱ ድህነትና ኋላቀርነት እየተስፋፋና እየከፋ መሄዱን ተከትሎ በሕዝቡ የጋራ 

ትግል የአፄ ኃይለሥላሴ ሥርዓት ቢወገድም፤ በቦታው የተተካው ወታደራዊ 

መንግሥት የሕዝቡን የትግል ውጤት በመንጠቅ አምባገነን አገዛዙን አጠናክሮ 



ቀጠለ፡፡ በአገሪቱ ውጥረት ነገሰ፤ ዜጎች ያለምንም ፍርድ በየመንገዱ መገደል 

ጀመሩ፤ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት በገፍ 

ተጣሰ፡፡ አምባገነናዊ ሥርዓት ነግሶ አገሪቱ ለበለጠ ችግር ተዳረገች፡፡  

ወታደራዊ አገዛዙ ከሠላማዊ መንገድ ይልቅ ኃይልና ጦርነትን ማራመድ ጀመረ፡፡ 

የውጭ ግንኙነቱም ሻከረ፤ የውስጥ ሠላምም ደፈረሰ፡፡ በአገሪቱ የእርስ በርስ ጦርነት 

ተጀመረ፡፡ ከጎረቤት አገራት ጋርም የባለጋራ ስሜት የሚያነግስ ፖሊሲ መከተል 

ጀመረ፡፡ ከዚህ አንጻር አገሪቱ የውስጥ ሠላም አጣች፡፡ በአፍሪካ ሠላም ለማስከበርም 

የምትችልበት አቋም ላይ ስላልነበረች ለ30 ዓመታት ያህል የሠላም ማስከበር 

ተልዕኮ ሳይሰጣት ቀረ፡፡  

ይህ ሁኔታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተቀየረ፤ 1983 የነጻነት ታጋዮች ሰው በላውን 

የደርግ ሥርዓት ደምስሰው አገሪቱን ተቆጣጠሩ፡፡ ከፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ  

መሠረት መለወጥ ጋር ተያይዞም አገሪቱ ለሠላም የምትሰጠው ትኩረት ተቀየረ፡፡ 

ድህነትን መቅረፍና ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ ቀዳሚ አጀንዳ ሆነ፡፡ ዘላቂ ልማት 

እውን የሚሆነው ሠላምና መረጋጋት ሲኖር መሆኑን በመገንዘብ አገሪቱ ለሠላም 

የተለየ ትኩረት ሰጥታ ተንቀሳቀሰች፡፡  

በዚህም በአገር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሠላምንና መረጋጋትን በአስተማማኝ መልክ 

ማረጋገጥ ተቻለ፡፡ ይሁን እንጂ የአንዲት አገር ውስጣዊ ሠላም ብቻውን ዘላቂ 

ልማትን እውን ለማድረግ በቂ አለመሆኑን የተረዳው የኢትዮጵያ ሕዝብና 

መንግሥት ለቀጣናው፣ ለአህጉሪቱና ለዓለም ሠላም መረጋገጥ የሚጠበቅበትን 

አስተዋጽኦ ማድረጉን ቀጠለበት፡፡  

በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት የውሣኔ ቁጥር 40 

መሠረት የኢትዮጵያ የሠላም አስከባሪ ኃይል በ1986 ዓ.ም በሩዋንዳ ተሰማርቶ 

የፀጥታና የደህንነት ሽፋን በመሥጠት ተልዕኮውን በአስተማማኝ መንገድ ተወጣ፡፡ 

በሁለት ዙር በሩዋንዳ የተካሄደውን ዘመቻ  በሚመለከት  ሮሚዮ ዴለር የተባሉ 

ጄኔራል ምስክርነታቸውን ሲሰጡ ”በሩዋንዳ የተሰማራው የኢትዮጵያ የሠላም 

አስከባሪ ኃይል  በሁቱዎችም  ሆነ በቱትሲዎች ዘንድ ተቀባይነትና ተወዳጅነት 



ማግኘት ችሏል፤ ይህንን ተዓማኒነትና ተወዳጅነትን ያገኘው ግን በሚጠቀመው 

ኃይል አልነበረም ብለዋል፡፡  

ከዚህም ጋር ሠራዊቱ በጥሩ ሥነ ምግባር ከመታነጹም በላይ ለአካባቢው ሕዝብ 

በሚያደርገው የተለያየ እገዛና በሚያሳየው ፍቅር ተወዳጅ ሊሆን ችሏል፡፡ ሠራዊቱ 

ለማንኛውም ነገር አይቸኩልም፤ ሁሉንም በትዕግስት ይከታተላል፡፡ ፀጥታውን 

በአስተማማኝ መንገድ በመጠበቅ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሕዝቡን ያግዛል፡፡ 

እንደዚህ ዓይነቱ ተግባር በሌሎች ዘንድ ያልተለመደ ነው” ብለዋል፡፡  

እንደ ጄኔራሉ ምስክርነት የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ ሠራዊት ሠላምንና  ፀጥታን 

ከማስጠበቅ ጎን ለጎን ለኅብረተሰቡ የጎላ ፋይዳ ያላቸው ልማቶችን በሚንቀሳቀስበት 

አካባቢ ይሰራል፡፡  በኮንጎ የአካባቢው ሕዝብ ወደ ዛየር  የሚተላለፍበት  መንገድ 

እጅግ ጠባብና አስቸጋሪ እንደነበረ ገልፀው  የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ ሠራዊት 

ለመተላለፊያ አመቺ የሆነ ድልድይ መሥራቱንም አስታውቀዋል፡፡ በተጨማሪም 

ገበሬው ማሣ ድረስ በመሄድ እህሉን በማጨድና በመውቃት እንደሚያግዝ 

ተመልክቻለሁ ብለዋል፡፡  

ሠራዊቱ በሄደበት አገር ሁሉ ለሕዝብ በሚሰጠው ከፍተኛ አክብሮትና ፀረ ሠላም 

ኃይሎችን በመደምሰስ ረገድ በሚያሳየው ጀግንነት ተወዳጅ ሆኗል ይላሉ 

ጄኔራሉ፡፡ በመሆኑም የሩዋንዳው ተልፅኮ ስኬት አፍሪካውያን ችግራቸውን 

በራሳቸው  መፍታት እንደሚችሉና ከምዕራቡ የሚያስፈልጋቸው የገንዘብና 

የሎጀስቲክ ድጋፍ ብቻ እንደሆነ ያስመሰከረ ነበር፡፡ 

በቡሩንዲ መንግሥትና በአማጺያን መካከል የተደረሰው የአሩሽያ ተኩስ አቁም 

ስምምነት ተግባራዊ ባለመሆኑ የሠላም አስከባሪ ኃይል  በቦታው እንዲሰፍር  

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በመወሰኑ የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ ሠራዊት 

ወደ ቡሩንዲ ተሰማራ፡፡  

ቡሩንዲ በእርስ በርስ ጦርነት በመዳከሟ በአገሪቱ የሚደረጉ የሠላም ጥረቶችን 

ለመደገፍ ኢትዮጵያ አንድ ሺህ ሠላም አስከባሪ ሠራዊት  የላከች ሲሆን  በወቅቱ 



ጠቅላይ ሚኒሰትር መለስ ዜናዊ  የዘመቻውን መጀመር አስመልክተው “ይህ 

የሠላም  አስከባሪ ኃይል ተልዕኮውን እንደሚወጣ እምነታቸው እንደሆነና የአፍሪካ 

ህብረት በእምነት የሰጠንን ተልዕኮ በአግባቡ እንደሚፈፅም በማረጋገጥ ይህ 

ለኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝብ ኩራት  እንደሚሆን  እተማመናለሁ” ብለው 

ነበር፡፡ የኢትዮጵያ ሠላም አስከባሪ ሠራዊትም የተሰጠውን ኃላፊነት በተገቢው 

መንገድ መወጣት ችሏል፡፡  

ኢትዮጵያ የተሳተፈችበት ሌላው ተልዕኮ በላይቤሪያ ነበር፡፡ ተልዕኮው የተባበሩት 

መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በቁጥር 1509 ባስተላለፈው ውሣኔ 

መሠረት  የተኩስ አቁም ስምምነቱን መፈፀሙን መቆጣጠር፣ ትጥቅ ማስፈታትና 

ሠላምን ማረጋገጥ የሚል ኃላፊነት ነበር የተሰጠው፡፡  ሠላም አስከባሪው ቀጣይነት 

ያለው ሠላም ለማምጣት  ተግቶ በመሥራቱ  ከላይቤራውያን የተሰጠው እውቅናና 

ከብር  የላቀ ነበር፡፡   

የሠላም አስከባሪው አዛዥ  የነበሩት ብርጋዲየር ጄኔራል ሥዩም ”ከላይቤሪያውያን 

ወንድሞችና እህቶቻችን  የተለያዩ ድጋፍና ትብብር በማግኘታችን ሁልጊዜ 

አገራችን ውስጥ እንዳለን ይሰማናል፤ ስለዚህም ተልዕኳችንና 

ኃላፊነታቸንን ለመወጣት በጣም  ረድቶናል።”  ብለው ነበር፡፡ በላይቤሪያ 

ተሰማርቶ የነበረው የኢትዮጵያ የሠላም አስከባሪ ኃይል ከ13 ሺህ በላይ አማጺያንን 

ትጥቅ በማስፈታትና ከ21629 በላይ  ስደተኞች  ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ 

ማድረግ ችሏል። ከዚህም በተጨማሪ በአገሪቱ ሠላማዊ ምርጫ እንዲካሄድ 

የበኩሉን  አስተዋፅኦ  አበርክቷል፡፡  

ኢትዮጵያ የውስጥ ሠላሟን በአስተማማኝ መንገድ በማረጋገጥ በአፍሪካ አህጉር 

ያለውን ሁከትና ብጥብጥ ለማርገብ በሚደረገው ጥረት ያላት የጎላ ተሳትፎ 

በሶማሊያና በሱዳንም ቀጥላበታለች፡፡ የሶማሊያ ሕዝብ ላለፉት 30 ዓመታት በእርስ 

በርስ የጎሣ ጦርነቶች ተዘፍቆ በአገሪቱ ሠላምና መረጋጋት ጠፍቶና ሁከትና ሽብር 

ተንሰራፍቶ የእለት ተለት ኑሮውን ለመምራት የማይችልበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡  



ይህንኑ ክፍተት የተገነነዘበው የአልቃይዳ የምሥራቅ አፍሪካ ክንፍ የሆነው 

አልሸባብም አገሪቱን ተቆጣጠረ፡፡ ከዚያም በኢትዮጵያ ላይ ጅሃድ አወጀ፡፡ 

የኢትዮጵያ ልማትን ለማደናቀፍና አገሪቱ እያስመዘገበችው ያለውን እድገት 

ለማደናቀፍ ከኤርትራ መንግሥት ጋር ግንኙነቱን በማጠናከር እንቅስቃሴ ጀመረ፡፡ 

በኢትዮጵያ የሰፈነው ሠላም አገሪቱ በልማቱ ረገድ ጥሩ ውጤት እንዳስገኘላት 

የተገነዘበው የሻዕቢያ መንግሥት በኢትዮጵያ ላይ ባካሄደው እብሪተኛ ጦርነት 

ቅስሙ ተሰብሮ የተመለሰ ቢሆንም በእጅ አዙር የኢትዮጵያን ሠላም ለማደፍረስ 

የተለያዩ አጀንዳዎችን ነድፎ መንቀሳቀሱን አላቆመም፡፡  

ከእነዚህ መካከል አልሸባብን በማሰልጠንና በማስታጠቅ ሶማሊያን እንዲቆጣጠር 

በማገዝ ወደ ኢትዮጵያ እንዲዘምት ከፍተኛ እገዛ ሲያደርግለት ነበር፡፡ ይህንን 

ሁኔታ የተገነዘበው የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥትም  አንድም ልማታቸውን 

የሚያደናቅፍ አካሄድን ለመግታት፤ በሌላ በኩል ደግሞ የሶማሊያ ሕዝብን 

ለመታደግ ሲባል የአልሸባብን አከርካሪ በመስበር አገሪቱ የሽግግር መንግሥት 

እንድታቋቁም ከፍተኛ ድጋፍ አድርገዋል፡፡  

የሶማሊያን ሠላም በዘላቂነት ለማረጋገጥም ከሽግግር መንግሥቱና ከአፍሪካ ህብረት 

ሠላም አስከባሪ ቡድን ጋር በመሆን እስካሁን ድረስ አስፈላጊውን ጥረት በማድረግ 

ላይ ትገኛለች፡፡ ኢትዮጵያ ድህነትን ለመቅረፍ የሚያስችላትን እቅድ ነድፋ 

መተግበር ከጀመረችበት  ጊዜ አንስቶ በተደረገው ጥረት ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ 

የሚያስችል መሠረት መገንባት ችላለች፡፡  

ዘላቂ ልማትን እውን ለማድረግ የተገነባው መሠረት የመጨረሻው ጫፍ ለማድረስም 

እስካሁን የተገኙ መልካም ተሞክሮዎችን በማስፋት  ለውጡን ምሉዕ ለማድረግ  

የአምስት ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተነድፎ  ትግበራው  

ከተጀመረ   ሁለት ዓመት  ሆኖታል፡፡  

ይህ የልማት እቅድ እውን የሚሆነው ግን የአገሪቱና የቀጠናው ሠላም በአስተማማኝ 

መልክ ሲረጋገጥ በመሆኑ ለሠላም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ በመንቀሳቀስ ላይ 

ትገኛለች፤ በዚህ ረገድም ቀላል የማይባል ስኬትን አስመዝግባለች፡፡  



ሠላም በመረጋገጡ፣ አገሪቱ ከጥገኝነት የሚያላቅቃት ትክክለኛ አቅጣጫና የእድገት 

መስመር እየተከተለች በመሆኗ፣ በብዝኃነት የተዋበ አንድነቷ  በመጠናከሩ  

ለጠላቶቿ የእግር እሣት ሆኖባቸዋል፡፡ ኢትዮጵያ በዓለም ዘንድ ስሟ በመልካም 

እየተነሳ ለሌሎች አገራት ተምሣሌት እየሆነች በመጣች ቁጥር ጠላቶቿ 

ሥልታቸውን እየቀያየሩ የአገሪቱን ገጽታ ጥላሸት ለመቀባት መፍጨርጨራቸው ግን 

አልቀረም፡፡ 

ኢትዮጵያ ልማትና ዴሞክራሲን ለማረጋገጥ ሠላም ያለውን ፋይዳ ትገነዘባለች። 

ድህነት ድል ለማድረግ እያደረገች ባለው እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ ሠላም 

ትልቅ ሥፍራ ይኖረዋል። ሠላም ሲባል ደግሞ የውስጥንም የውጪንም 

ያጠቃልላል።  

መንግሥት አልባ በነበረችው ሶማሊያ የመሸጉ የተለያዩ የጦር አበጋዞችና አሸባሪ 

አክራሪ ቡድኖች፣ የገዛ አገራቸውን ሕዝብ ሠላምና መረጋጋት ከመንሳት አልፈው 

የቀጣናውን አገራት በሽብር የማመስ ዓላማን አንግበው ሲሯሯጡ ነበር። ለዚህም 

በተለያዩ ጊዜያት በአገራችንና በጎረቤት አገሮች ያደረሷቸው የሽብር ጥቃቶች ከበቂ 

በላይ ማሣያዎች ናቸው።  

 

በተለይም በአገራችን ላይ የጅሃድ ጦርነትን አውጀውብን እንደነበር የሚዘነጋ 

አይደለም፡፡ እርግጥ ሠላም ወዳዱ መንግሥታችን ከረዥም ጊዜ ትዕግሥት በኋላ 

አገራችን ራሷን የመከላከል እርምጃ እንድትወስድ ማድረጉ፤ በወቅቱ ተደቅኖባት 

ከነበረው ግልፅና ድርስ አደጋ ሊታደጋት ችሏል፡፡  

 

ኢትዮጵያ አክራሪ ኃይሎችንና 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 

የአገራችን ጠላቶችም ሆኑ የተለያዩ ወገኖች ሆን ብለውም ይሁን ባለማወቅ 

እየተሰነዘሩ ያሉትን አፍራሽና ከተጨባጭ እውነታው ጋር የሚጣረሱ ሀቆችን 



ለማረም ብሎም ግንዛቤ ይፈጥራል። ታዲያ ወደ ጉዳዬ በቀጥታ ከመግባቴ በፊት 

“ነገርን ከመሠረቱ” እንዲሉ አበው፤ ጥቂት ታሪካዊ ሀቆችን እንካችሁ ልበል።   

 

መንግሥት አልባ የነበረችው የያኔዋ ሶማሊያ ሠላምና መረጋጋት አጥታ የአሸባሪዎች 

መናኸሪያ በሆነችበት ወቅት ሕዝቧን የታደገው የኢትዮጵያ መንግሥትና ሕዝብ 

ነበር። ይህ ደግሞ አገሪቱ ለሠላም ያላትን ቁርጠኝነትን ያመላከተ ተግባር መሆኑ 

ከማንም የተሰወረ አይደለም።  

 

መከላከያ ሠራዊታችን ከ1999 ዓ.ም እስከ 2001 ዓ.ም ድረስ በሶማሊያ በነበረው 

ቆይታ አክራሪና አሸባሪ ኃይሎች ከሕዝቡ ይበልጥ እየተነጠሉና እየተዳከሙ 

ከመምጣታቸውም በላይ፤ ሕዝቡም የሠላም ፍላጎቱን እየተጠናከረ መሄድ 

የጀመረበት ወቅት ነበር፡፡ አሸባሪዎች በሕዝቡ ላይ ጥቃት እያደረሱ ሠራዊታችንን 

ከሕዝብ ጋር ለማጋጨት ያደረጉት ጥረት መክኖ ለለውጥ አመቺ ሁኔታ የፈጠረም 

ነበር፡፡  

 

ሠራዊታችን አሸባሪዎችን ከበታተነ በኋላ የሶማሊያ ሕዝብ የአንፃራዊ ሠላም ባለቤት 

ሊሆን በመቻሉ ለፅንፈኞቹ አሉባልታ ሊፈታ አልቻለም፡፡ የአክራሪዎችን አከርካሪ 

ከመስበር በተጨማሪ የሽግግር መንግሥቱን የፀጥታ አስከባሪ ኃይሎች ለማቋቋምና 

ለመገንባት ያደረገው ብርቱ ተግባርም ከዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ አድናቆት 

ተችሮታል፡፡ ሠራዊታችን አገራችን የተደቀነባትን ግልፅና ድርስ አደጋ የማስወገድ 

ተልዕኮውን በአስገራሚ ብቃትና ዲሲፕሊን ተወጥቶ ወደ አገሩ ሲመለስ፤ ከጥቂት 

ወራት በኋላ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮን በሚወጣው ሠላም አስከባሪ ኃይል 

ሊተካ ችሏል፡፡  

 

ከ2002 ዓ.ም ጀምሮም የኡጋንዳና የቡሩንዲ ሠላም አስከባሪ ወታደሮች በሶማሊያ 

ሞቃዲሾና አንዳንድ አካባቢዎች ሠላምን ለማረጋጋት ያደረጉት ጥረት የሚደነቅ 

ቢሆንም፤ ጥረቱ ግን ሠላም አስከባሪው ካለው የሰው ኃይል እጥረት እንዲሁም 

ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ለሶማሊያ ሠላምና መረጋጋት በቂ ድጋፍ ባለማድረጉ 



የታሰበውን ያህል ውጤት ማስገኘት ባለመቻሉ እንደገና ውጥረት መፈጠሩ 

የሚታወስ ነው፡፡  

 

መከላከያ ሠራዊታችን በዳግም የሶማሊያ ቆይታው አሸባሪ ቡድኑን ለማዳከም 

ችሏል፡፡ የሽግግር መንግሥቱንም አጠናክሯል፡፡ በምርጫ አሸንፎ አገሪቱን 

የሚያስተዳድር መንግሥት እንዲመሰረትም የነበረው ሚና የላቀ ነበር፡፡ ይህም 

ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ከዚህ አኩሪ ተግባር በኋላ ለሶማሊያ መረጋጋት ትኩረት 

እንዲሰጥ አድርጓል፡፡  

 

በመሆኑም የአፍሪካ አገራት በሶማሊያ ጦራቸውን ለማሰማራት የገቡትን ቃል 

ተግባራዊ እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል፡፡ በውጤቱም የኡጋዳና የቡሩንዲ ሠላም 

አስከባሪዎችን ለማገዝ የጅቡቲ፣ የኬንያና የሴራሊዮን ሠላም አስከባሪዎች 

የአሚሶምን ተልዕኮ ማገዛቸውም እንዲሁ። ታዲያ እነዚህ ሠላም አስከባሪ ኃይሎች 

በአሁኑ ወቅት በሶማሊያ የተሻለ ሠላም ለማስፈን ተልዕኳቸውን በመወጣት ላይ 

ይገኛሉ፡፡ በታህሳስ 2006 ዓ.ም በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ሠላም አስከባሪ 

ኃይልን ለማጠናከር የአሚሶምን (AMSON) ተልዕኮ እንዲቀላቀል ለአገራችን 

በቀረበላት ጥሪ መሠረት፤ 4403 የመከላከያ ሠራዊታችን አባላት ወደ ሥፍራው 

ተሰማርተዋል።  

 

ኢትዮጵያ ዋነኛ ጠላቷ በሆነው ድህነትና ኋላ ቀርነት ላይ ዘርግታው ያለችው 

ሁለንተናዊ ዘመቻና ያስመዘገበችው ውጤት ቀጣይነትና ዘላቂ  ይሆን ዘንድ የውስጥ 

ሠላምን ብቻ ሳይሆን የቀጠናውን መረጋጋት የጎላ ሚና እንዳለው ይታመናል። 

በመሆኑም የጎረቤቶቻችንንና የአህጉራችንን የሠላም እጦት በጋራ ለመፍታት 

አገራችን ጥረቷን ቀጥላለች፡፡  

 

ለአካባቢያዊና አህጉራዊ የሠላም ችግሮችን ለመፍታት እየሰራች ትገኛለች። ይህም 

በዓለም አቀፍ ኅብረተሰብ ዘንድ ተቀባይነትን አስገኝቶላታል። ኢትዮጵያ ጠንካራ 

የሠላም አውራና ጠበቃ መሆን መቻሏ ለዜጎቿ ኩራትና ከፍተኛ ፋይዳ አለው።  

 


