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ኔቶ - ያልተጋበዘው እንግዳ?! 
 
ጥቂት ግለሰቦች መለያቸው ባጎናፀፋቸው ወታደራዊ ግርማ ሞገስ አሸብርቀው ለአዳራሹ የተለየ 
ገጽታ ሰጥተውታል፡፡ በእርግጥም የትና ማን ብሎ መጠየቅ ያስፈልግ ይሆን እንጂ ስብሰባው 
በፀጥታና ደኅንነት ጉዳይ ላይ የሚያተኩር እንደሆነ ድንገት የተገኘ እንግዳም ለማወቅ 
አያመነታም፡፡  

 
ለአንዳንዶቹ ደግሞ፣ ጉዳዩ፣ ጽሑፍ አቅራቢውና የተጋባዦቹ እንግዶች ስብጥር ሳይቀር ከሁለት ዓመት በፊት በተመሳሳይ 

አዳራሽ የተደረገውን ክርክር አስታውሷል፡፡ ቀጣይ ስብሰባ የመሰላቸውም ነበሩ፡፡ በእርግጥ ግን ትኩረቱ በአንድ ዓይነት 

ርዕሰ ጉዳይ ላይ ይሁን እንጂ ጥቂት ልዩነቶች ነበሩት፡፡ በይዞታና በክብደት የተለያየ ነው፡፡ ባለፈው ሐሙስ በሸራተን 

አዲስ አዳራሽ የተካሄደው ውይይት ‹‹ኔቶና የአፍሪካ ኅብረት ቀጣዩ ስትራቴጂክ ትብብር ምልከታ›› በሚል ነበር፡፡  

በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ በዚሁ ቦታ ከሁለት ዓመት በፊት የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (ኔቶ) ሰዎች 

ከአፍሪካ አቻዎቻቸው መክረውበት ነበር፡፡  

በአሁኑ ጉባዔ ላይ ለአንድ ዓመት የኔቶ መከላከያ ኮሌጅ የአንድ ዓመት የሪሰርች ፌሎው ዕድል ተሰጥቷቸው የጥናታቸው 

ውጤት ይፋ ያደረጉት የአፍሪካ የሰላምና የደኅንነት አማካሪና ተመራማሪ ዶ/ር መሐሪ ታደለ ናቸው፡፡ የጥናት 

http://www.ethiopianreporter.com/index.php/politics/itemlist/user/51-%E1%8B%A8%E1%88%9B%E1%8A%90%E1%8A%93%E1%8C%8D%E1%88%BD
http://www.ethiopianreporter.com/media/k2/items/cache/7edf4724f699f3e6e2f66f364f2deb26_XL.jpg


ውጤታቸው ‹‹Resetting AU-NATO Relations: From ad hoc Millitary-Technical Cooperation to Strategic 

Partnership›› [የአፍሪካ ኅብረትና የኔቶ ግንኙነትን ማደስ፤ ከወታደራዊና ቴክኒካዊ ትብብር ወደ ስትራቴጂክ አጋርነት] 

በሚል ርዕስ የቀረበ ነበር፡፡  

በኔቶ ዲፌንስ ኮሌጅ የጥናት ውጤት ታትሞ የወጣውና ለዚሁ ጉባዔ በይፋ የቀረበው ይኼው ሰፊ ጥናት ርዕሱ 

እንደሚጠቁመው፣ የሁለቱ ድርጅቶች ግንኙነት ምን ላይ የተመሠረተ እንደነበርና ለወደፊት ምን ዓይነት መልክ መያዝ 

እንዳለበት ያስረዳል፡፡ 

የአሁኑ ጉባዔ የተዘጋጀው በኔቶ መከላከያ ኮሌጅና በአዲስ አበባ በሚገኘው የኖርዌይ ኤምባሲ ትብብር ሲሆን፣ ቀደም 

ሲል በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ የተደረገው አነጋጋሪ ጉባዔ የተዘጋጀው ኮሌጁ ከደኅንነት ጉዳዮች ጥናት (ISS) ጋር 

በመተባበር ነበር፡፡  

ዶ/ር መሐሪ በወቅቱ ያቀረቡት ጽሑፍ ‹‹ኔቶ በሊቢያ ያደረገው ጣልቃ ገብነት ሕጋዊና ፖለቲካዊ አንደምታ›› 

የሚመለከት ነበር፡፡ በእርግጥ አሁን ድርጅቱ ላይ የቀረበበት ትችት ያለአንዳች የአፍሪካ ይሁንታ በዘፈቀደና በጉልበቱ 

ሊቢያ ውስጥ ጣልቃ በመግባቱ ነው፡፡ በወቅቱ አማፂዎቻቸው በዓለም አቀፍ ሕግ በተከለከለ የጦር መሣርያ ሳይቀር 

ተጠቅመው ንፁኃን ዜጎች  ሲጨርሱ ነበር ተብለው የተወገዙትን ፕሬዚዳንት መሐመድ ጋዳፊ ከሥልጣናቸው አሽቀንጥሮ 

ሕይወታቸውን የቀጠፈው ኔቶ ነበር፡፡ ለዚሁ ውዝግብ መነሻ እየሆነ ያለው ግን የኔቶ ድርጊት ብቻውን አይመስልም፡፡ 

በወቅቱ የአፍሪካ ኅብረት ፕሬዚዳንት የነበሩት ጃኮብ ዙማ (የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት) ከያዙት አቋም ያፈነገጠ ነበር፡፡ 

በወቅቱ የኅብረቱ መግለጫ ሊቢያ ላይ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት በመፈጸም ፕሬዚዳንቱን ማስወገድ ይቻል ይሆን እንጂ 

ዘላቂና ፖለቲካዊ መፍትሔ አይሆንም የሚል ነበር፡፡ በአሁኑ ወቅት በሊቢያ ያለው ሰብዓዊና ፖለቲካዊ ቀውስ 

በተመለከተ የፖለቲካ ተንታኝ፤ የኅብረቱ አቋም ትክክለኛነት ያረጋገጠ ይመስላል፡፡  

ምዕራባዊያን ከፕሬዚዳንት ጋዳፊ ጋር በአንዳንድ ጉዳዮች ተቀያይመው ነበርና ምቹ ጊዜ አግኝተው የተመድን የፀጥታው 

ምክር ቤት ውሳኔ ምክንያት በማድረግ ቂማቸውን ተወጥተዋል የሚል ትችት እየቀረበባቸው ይገኛል፡፡ የጋዳፊን መወገድ 

ተከትሎ ሊቢያም የብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት በሚል ጥላ ሥር ትብብር የፈጠሩ አማፂ የፖለቲካ ድርጅቶች 

ሥልጣኑን ተረክበው ነበር፡፡  

በመሆኑም ጥናቱ የዚያው ቅጥያ ሲሆን፣ አጥኚው የቀድሞው አቋማቸውና እምነታቸው አልተለወጠም፡፡ በወቅቱ ሕጋዊና 

ፖለቲካዊ አንደምታ ያሉት በአፍሪካ የፀጥታና የደኅንነት ጉዳዮች ቀዳሚው ኃላፊነት የአፍሪካ ኅብረት ሆኖ ሳለ 

ማንኛውም ጉልበተኛ በፈለገው ጊዜ አፍሪካ ውስጥ የኅብረቱም ሆነ የሌላ አካባቢያዊ ድርጅት ፈቃደኝነት ሳያስፈልገው 

ገብቶ መበጥበጥ ይችላል የሚል አደገኛ መልዕክት አስተላልፏል የሚል ነበር፡፡  

በእርግጥም በጎረቤት አገሮች በሱዳንና በደቡብ ሱዳን እንዲሁም በሶማሊያ ተመድ የሚወስደው ማናቸውም ዕርምጃ 

የአፍሪካ ኅብረትን ውሳኔ የተከተለ፣ ኅብረቱም የኢጋድን ውሳኔ የተከተለ ሆኖ ሳለ ይኼ ድርጊት ይህንን ልማድና መርህ 

የሚቃረን ነው የሚለው ሐሳብ ውኃ የማይቋጥር አልነበረም፡፡  

የአሁኑ የአጥኚው ምልከታ የሁለቱ ድርጅቶች የወደፊት ግንኙነት በመርሕ፣ በጋራ የደኅንነት ፖሊሲና በፖለቲካ ድርድር 

የተመሠረተ ማዕቀፍ እንዲኖረው የሚመክር ነው፡፡ የሊቢያ ተሞክሮ በመጥፎ ምሳሌነት ተወስዶ ለወደፊቱ እንዳይደገም 

የሚያሳስብ ነበር፡፡ 

ጥናቱ እንደሚለው ዕርምጃው በፖለቲካና በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የታገዘ አልነበረምና በወታደራዊ ግንባር የተገኘ ድል 

በአገሪቱ ዕጣ ፈንታ ላይ አሉታዊ እንጂ አወንታዊ አስተዋጽኦ አላደረገም የሚል ነው፡፡  



‹‹በሊቢያ ያደረጋችሁት ከእውነት የመነጨ አልነበረም›› 

ዶ/ር መሐሪ ያቀረቡት ጥናት ተሰብሳቢው ያነቃቃና ለክርክር የጋበዘ ነበር፡፡ በእርግጥ ከተሳታፊዎች በፊት በአጥኚው 

ዋና ዋና ድምዳሜዎች ላይ ምልከታቸውን እንዲያንፀባርቁ የተጋበዙ ሁለት እንግዶች ነበሩ፡፡  

አንደኛው ዶ/ር ብሩክ ሴሚዝ ዊንድሶር ሲሆኑ፣ የኔቶ መከላከያ ኮሌጅ የጥናት ዘርፍ ኃላፊ ናቸው፡፡ በአብዛኛው በዶ/ር 

መሐሪ የቀረቡት ትችቶች ከመቀበል ይልቅ መከላከል ላይ ያተኮሩ ሲሆን፣ በተለይ ሊቢያ እንደ መጥፎ ምሳሌ ተወስዳ 

ተመሳሳይ ስህተት እንዳይደገም የቀረበውን ምክረ ሐሳብ ለመቀበል አልቻሉም፡፡ በወቅቱ የአፍሪካ ኅብረት አባል አገሮች 

በሊቢያ ላይ እርስ በርስ የሚፃረር አቋም በማንፀባረቃቸው የተዋሃደ አቋም ነበር ማለት አይቻልም የሚል መከራከሪያ 

አቅርበዋል፡፡ የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔን ተከትሎ ኔቶ መግባቱ ‹‹በዘፈቀደ›› አያስብለውም በሚል የተከራከሩ 

ሲሆን፣ የኔቶ 28 አባል አገሮች በአንድ ድምፅ የወሰኑት ጉዳይም እንደነበር በማቅረብ ክርክራቸውን አጠናክረዋል፡፡  

የሊቢያ ጉዳይ የኅብረቱንና የድርጅታቸው ግንኙነት እንዳላበላሸውም ተናግረዋል፡፡ ‹‹እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ 

አለብን፤›› በሚል ተደጋጋሚ ማሳሰቢያ በመስጠት የአጥኚው ድምዳሜዎች የተከላከሉት ዶ/ር ብሩክ ከሌሎች ግን ድጋፍ 

አላገኙም፡፡ 

ቀደም ሲል በጋራ ጉባዔ ሲያዘጋጁ የነበረው የደኅንነት ጥናት ተቋም (ISS) ሊቀመንበር በኢትዮጵያ የናይጀርያ የቀድሞ 

አምባሳደር ኦሉሴጉን ኢከንሳንያ፣ ጥናት አቅራቢው ዶ/ር መሐሪን ‹‹እንኳን ደስ አለህ፤ እውነትም የአፍሪካ ቁርጠኛ ልጅ 

ነህ፡፡ ይኼው ምንም የማይወጣበት ጥናት ስላቀረብክ እናመሰግናለን፤›› በሚል በድርጅቱ ላይ ያላቸውን ተመሳሳይ 

ሥጋት ገልጸዋል፡፡ ለወደፊቱ ሁለቱም ድርጅቶች ጥናትና መርህ ላይ የተመሠረተ ግንኙነት እንዲኖራቸው በመጠቆም፡፡  

ከሁሉ በላይ ግን የኢትዮጵያ ሰላምና ልማት ዓለም አቀፍ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር አቦይ ስብሐት ነጋ የሰጡት 

አስተያየት አነጋጋሪ ነበር፡፡ ‹‹በእርግጥ አፍሪካዊያን ውስጣዊ የፖለቲካ ችግሮች አሉን፡፡ የፖለቲካ ችግር ግን 

በወታደራዊ ዕርምጃ አይፈታም፡፡ ብዙ ምዕራባዊያን ግን ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ከበርካታ አምባገነኖች ጎን በመቆም ብዙ 

መጥፎ ሥራ ሠርተዋል፡፡ በታሪክ ተወቃሾች ናቸው፡፡ ኔቶ ከዚህ ታሪክ መማር ነበረበት፤›› ይላሉ፡፡ አቦይ ስብሐት 

አስተያየት መስጠታቸውን ቀጠሉ፡፡  

‹‹ወደ እናንተ ስንመጣ በሊቢያ ያደረጋችሁት አግባብ አልነበረም፡፡ በእርግጥ ይኼም ብቻ አይደለም፡፡ አፍጋኒስታንን 

የመሰለ ጥንታዊ አገር እንደልነበረ አድርጋችሁ አፈራረሳችሁት፤›› ሲሉ ከኋላ ተቀምጠው ስለነበር በተለይ ምዕራባውያን 

ማመን ያቃታቸው ይመስላል፡፡ እያንዳንዱ ተሳታፊ ብድግ ብድግ እንደማለት ፊቱ ወደ ኋላ አዞረ፡፡ 

አቦይ ግን አሁንም አላቆሙም፡፡ ጠንከር ያለ ትችታቸውን ቀጠሉ፡፡ ምናልባት በኔቶ ተወካይ የሐሳብ ተከላካይነት 

የተበሳጩ ይመስላል፡፡ ‹‹በእርግጥ ሽብርተኝነት መፍትሔ አድርጌ አላየውም፡፡ አንዳንድ ጊዜ ግን አማራጭ የሚሆንበት 

ጊዜ እናያለን፡፡ እናንተ ለመሆኑ ሽብርተኝነት እያስፋፋችሁት ወይስ እያደከማችሁት ነው?›› ጠየቁ፡፡ አቦይ ገና 

አልጨረሱም፣ ከትንሽ ፀጥታ በኋላ ለመሆኑ ‹‹ሶማሊያን እያቃጠለ ያለው ሽብርተኝነት ከየት የመነጨ ይመስላችኋል? 

ከእናንተ ድርጊት አይደለንም?›› ይጠይቃሉ፤ የሶማሊያ ቀውስ ምዕራባዊያን በአፍጋኒስታንና በሌሎች አካባቢዎች 

የሚፈጽሙት ግፍ ውጤት መሆኑን በመናገር፡፡  

ረዘምና መረር ካለው ንግግራቸው የመጨረሻው ግን በጣም የሚያሳምም ነበር፡፡ ‹‹እያዳመጣችሁኝ ነው? አንዲት እናት 

እንዴት ብላ ብቸኛው ልጇን ለአጥፍቶ ጠፊ ተልዕኮ መርቃ ትልካለች?›› የእነሱ ግፍና መጥፎ ድርጊት ያንገሸገሻት 

እናት መሆኗን ተናገሩ፡፡  



በተገኙበት ማናቸውም ጉባዔ የመንግሥታቸው አቋም ይሁን አይሁን እምብዛም ሳያስጨንቃቸው ነፃ አስተያየት 

በመስጠት የሚታወቁ አቦይ ስብሐት ንግግራቸውን የቋጩት፣ ‹‹በሊቢያ ያደረጋችሁት ነገር ከእውነት የመነጨ 

አልነበረም›› [You were not genuine in Libya] ሲሉ እንቅጩን በመናገር ነበር፡፡  

አወያዩ በአሜሪካ የኢትዮጵያ የቀድሞ አምባሳደር ዶ/ር ሳሙኤል አሰፋ ውይይቱ ከመጀመሩ በፊት በመግቢያ ያስያዙት 

የመነጋገሪያ ማዕቀፍ ግቡን እየመታ ይመስላል፡፡ ‹‹በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል፡፡ ሁሉም ድርጅቶች የሚኖራቸው 

ግንኙነት ፋይዳ እንዲኖረው፤›› ያሉትን አስተያየት እያሰቡ ይመስል የአቦይን ንግግር ያዳመጡት እጅግ በተመስጦ 

ነበር፡፡  

አቦይ ንግግራቸው በዚህ ይቋጩ እንጂ፣ አቶ ብርሃኑ ለማ የተባሉት ቀደም ሲል በኢትዮጵያ መከላከያ ኮሌጅ በከፍተኛ 

ኃላፊነት የነበሩ ጉዳዩን አጦዙት፡፡ ‹‹ለመሆኑ በአንድ ወታደራዊ ድርጅትና በፖለቲካ ድርጅት ምን ዓይነት የስትራቴጂክ 

አጋርነት መፍጠር ይቻላል?›› የሚለው ጥያቄያቸው አሳሪ ነበር፡፡  

‹‹ፀጥታና ደኅንነት በአንድ ድርጅት ብቸኛ ሥራ የሚረጋገጥ አይደለም፡፡ ነገር ግን በምን ዓይነት አሠራርና መንገድ 

(ሮድማፕ) ተብሎ መጠናት አለበት?›› ብለዋል፡፡  

‹‹በኔቶ ደስተኛ ነበርን አሁን ግን በጣም አዝነንባችኋል››     

በዶ/ር መሐሪ ጥናት ላይ ሐሳባቸውን ያንፀባረቁ ሌላ ተወያይ የአፍሪካ የሰላም ድጋፍ ሰጪ ሥልጠና የበላይ ኃላፊ 

የሆኑት ኮሎኔል ፌስቱስ አበጊያ፣ ኔቶ በማናቸውም የአፍሪካ የፀጥታ ጉዳዮች ለመንቀሳቀስ የአፍሪካ ኅብረት ይሁንታ 

ማግኘት እንደነበረበት ጠቅሰው ነበር፡፡ በውይይቱ ተደጋግማ ስትነሳ የነበረችው ሊቢያ ነበረች፡፡ በኢትዮጵያ የሊቢያ 

ኤምባሲ ወታደራዊ አታቸው ሚስተር ሳላህ ቡሩቃቃ፣ መጀመርያ ይህንን ሐሳብ የሚቃወሙ ቢመስልም ለጥናቱ ድጋፍ 

ሰጥተዋል፡፡  

‹‹ሊቢያ ውስጥ የነበረውን ግድያ ታስታውሳላችሁ፡፡ አንድ ጠላት ነበርን - ጋዳፊ፡፡ እሱን አጠፋችሁት፡፡ በድርጊቱም 

ደስተኞች ነበርን፡፡ ነገር ግን ሥራችሁን ሳትጨርሱ ነው የወጣችሁት፡፡ አንድ ጠላት ገድላችሁ ብዙ ጠላቶች 

አፈራችሁብን፤›› ብለዋል፡፡ 

የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በአፍሪካ የሚኖረው ሚና ያወዛገበው ሊቢያን በምክንያትነት እየተወሰደ 

ነው፡፡ የጥናቱ ምክረ ሐሳብ ከዚህ መጥፎ ምሳሌ ትምህርት ተወስዶ የጋራ ደኅንነት ጉዳዮች ላይ ለመሥራት የአፍሪካ 

ኅብረት የራሱን አቅም እንዲፈጥር ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ ያሰምርበታል፡፡ የአፍሪካ ጉዳዮች በቀዳሚነት 

የሚመለከተው የኅብረቱ ይሁንታ በማግኘት ብቻ ደኅንነትን ማረጋገጥ አስፈላጊ እንደሆነም ይደመድማል፡፡  

የአስተያየት ሰጪዎች አቋምም ይህንን የሚያጠናክር ይመስላል፡፡ በዚህ ትልቅ ጉባዔ ላይ የአፍሪካ ኅብረት ተወካዮች 

ድምፅን ግን መስማት አልተቻለም፡፡ 

 


