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የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ከትናንት እስከ ዛሬ   

 

ኢዛና ዘመንፈስ  11/06/13 

 

ምንም እንኳን ሁሉንም ነገር ከራሳቸው ጠባብ ፍላጎት መሳካት - አለመሳካት ጋር 

አያይዘው በመመልከት ብቻ ለእነሱ የመሰላቸውን የተንሸዋረረ ትርጉም የመስጠት አባዜ 

የተጠናወታቸው አንዳንድ ተቃዋሚ የፖሊቲካ ኃይሎች ዛሬም ድረስ “ሽብርተኝነት 

ኢትዮጵያ ውስጥ አሳሳቢ ችግር እንዳልሆነ’’ ሊያሳምኑን ሲቃጣቸው ቢስተዋሉም ቅሉ 

አገራችን የአሸባሪዎች ጥቃት ግንባር ቀደም ሰላባ ሆና መቆየቷ ግን የሚያስተባብል ጉዳይ 

አይደለም።  

እዚህ ላይ መነሳት ያለበት ጥያቄ “በኢትዮጵያ የሽብርተኝነት አደጋ ያሳስባል፣ ወይስ 

አያሳስብም’’ የሚል ሳይሆን አገሪቱ ከሌላው የዓለም ህብረተሰብ በፊት ለተደጋጋሚ 

የሽብርተኞች ጥቃት እንድትዳረግ ያጋለጣት ነባራዊ ምክንያት ምን ነበር? የሚለው 

ይመስለኛል። 

እንዲያውስ በዚህ ፅሁፌ ለማውሳት የፈለግኩትም ጉዳዩን ከሁለተኛው ጥያቄ አኳያ 

አንስተን ብናጤነው ሽብርተኝነትን በተመለከተ ምንም ዓይነት የአረዳድ ብዥታ መኖር 

እንደሌለበት ወደሚያግባባን የጋራ ግንዛቤ ሊያደርሰን የሚችልና ሚዛን በሚደፋ ታሪካዊ 

ምክንያት የተደገፉ አጥጋቢ ምላሾችን ማግኘት እንደሚቻል ነው። 

ስለሆነም በዚህ ረገድ የተሻለ ምሣሌ ሊሆነን በሚችለው የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ ብሔራዊ 

ክልል በቅርበት ከታዘብኩት መራር እውነታ መካከል አንኳር - አንኳሩን ብቻ እየነቀስኩ 

ለማስታወስና አካባቢው ዛሬ ከሚገኝበት አስተማማኝ ሠላምና መረጋጋት ጋር እናገናዝበው 

ዘንድም ለመጠቆም እሞክራለሁ። ከዚህ ጋር አያይዤም ኢትዮጵያን ከማንም በፊት 

የሽብርተኝነት ጥቃት ሰለባ እንድትሆን ያደረጓትን ዋና…ዋና ምክንያቶች እጠቃቅሳለሁ፡፡ 

የመጀመሪያውና በሙስሊም አክራሪዎች ለሚፈፀም የሽብር ጥቃት አገሪቱን እንድትጋለጥ 

ያደረጋት ታሪካዊ ምክንያት የጎረቤት አገር ሶማሊያ መንግሥት አልባ መቅረትና የዓለም 

አቀፋዊ ሥርዓት አልበኝነት መፈንጫ ወደመሆን መቀየሯም ጭምር ነው፡፡  
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ሁለተኛው ምክንያት መሠረታዊ ጉዳይ ደግሞ የሶማሊያን መፈራረስ ተከትሎ እዚህ 

ኢትዮጵያ ውስጥም የደርግ መንግሥት ተወግዶ በአሸናፊው የኢህአዴግ መንግሥት 

አስተባባሪነት ሥር ነቀል የሥርዓት ለውጥ መካሄዱና መላው የአገሪቱ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የየራሳቸውን ክልላዊ መስተዳድር እንዲመሰርቱ ያስቻላቸውን ዕድል 

ማግኘታቸው ነበር። 

ከ1983ቱ የግንቦት 20 ታሪካዊ ድል ማግሥት የራሳቸውን ክልላዊ መንግሥት ከመሠረቱት 

መካከል አንዱ የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔረሰብ ነው፡፡ ይህን ሥር ነቀል የሥርዓት ለውጥ 

የመጀመሪያ ምዕራፍ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት 

ከተበጣጠሰችው ጎረቤት ሶማሊያ የተለያዩ ግዛቶች እየተነሱ ወደ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል 

በገፍ ለመግባት የቻሉ የዚያድ ባሬ መንግሥት ርዝራዦች ነበሩ። 

ያኔ አዲሱን የፌዴራሊዝም ሥርዓተ በቅጡ ለማዋቀር ስትል ትንፋሽ እስኪያጥራት ድረስ 

ከላይ ታች በመሯሯጥ ወደተጠመደችው ኢትዮጵያ ቀን ተቀን ድንበር እያቋረጡ ይጎርፉ 

ከነበሩት የሶማሊያ ስደተኞች አብዛኞቹ በወደቀው የሞሐመድ ዚያድ ባሬ መንግሥት 

ውስጥ ሥልጣን የነበራቸውና ጥቂት የማይባሉትም ጎሳን መሠረት ባደረገው የዘር ሐረግ 

ቆጠራ እየተተገኑ የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔረሰብ ያቋቋመውን ክልላዊ መስተዳድር ከላይ 

እስከታች ለመቆጣጠር ጊዜ አልፈጀባቸውም።  

“የገበያ ግርግር ለሌባ ይመቻል’’ የሚመስል ይዘት በነበረው ማምታት የክልላዊ 

መንግሥቱን መዋቅር ለመቆጣጠር የመቻላቸው ጉዳይ የልብ ልብ የሰጣቸው ሶማሊያውያኑ 

ስደተኞች በወቅቱ እምብዛም ልምድ ያልነበራቸውን የክልሉ ተወላጆችን ከፖለቲካዊ 

ሥልጣን ወደ ዳር እየተገፉ ከጨዋታ ውጭ እንዲሆኑ በማድረግ ጭምር ራሳቸውን 

ለማደራጀትና “ኢንሻ አላህ በስንት እልህ አስጨራሽ ጦርነት ሞክረን ያቃተንን የታላቋ 

ሶማሊያን ግዛት የማስመለስ ዕድል አሁን በሠላም አገኘነው አይደል…!?’’ የሚል እምነት 

ለማሳደር ቻሉ። 

ከዚሁ የቁም ቅዠታቸው በመነጨ ፀረ ኢትዮጵያ ሴራ ተቧድነው እየዶለቱ በሚፈጥሩት 

እክል ምክንያት መላው የሶማሌ ብሔራዊ ክልል ሕዝብ ከአዲሱ የሥርዓት ለውጥ ሂደት 

ማግኘት የሚገባውን ፈርጀ ብዙ ጥቅም እንዳያገኝ ከማድረጋቸውም ባሻገር ነፍጥ አንግበው 

ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለመናድ ያለመ ፀረ ሠላም እንቅስቃሴ ያደርጉ 
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ለነበሩት ኦብነግና አል ኢትሀድ፣ የትጥቅና ስንቅ ምንጭ እስከ መሆን የደረሱበት ሁኔታም 

ተስተውሏል።  

ለምሣሌ ያህል በአንድ የክልሉ መንግሥት ቢሮ ውስጥ ከነበሩት ሠራተኞች ግማሽ 

የሚሆኑት ከሶማሊያ የተሰደዱ የዚያድ ባሬ መኮንኖች እንደነበሩና ከእነሱ መካከልም ሦስቱ 

ኮሎኔሎች በተለያየ ወቅት የቢሮ ኃላፊነቱን ሥልጣን ለመጨበጥ ያስቻላቸውን ፖለቲካዊ 

ሹመት ተቋድሰዋል። 

ራሱን የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር እያለ የሚጠራው ቡድንም ሆነ አልኢትሀድ 

አልኢሥላሚያ የተሰኘውን የጥፋት አጋሩን የመሠረቷቸውና የሚመሯቸው “ፋይፍ ስታርስ’’ 

በመባል የሚታወቀውን የፕሬዚዳንት ሞሐመድ ዚያድ ባሬ “ሌጋሲ” የሙጥኝ የማለት አባዜ 

ከተጠናወታቸው የቀድሞዋ ሶማሊያ ሪፐብሊክ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች መካከል አንዱ 

ምስጢሩን ይፋ አድርገዋል፡፡  

“አምስቱ ኮከቦች ወይም ፋይፍ ስታርስ’’ ማለት በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙ አምስት አገራት 

ሶማሊኛ ተናጋሪ ሕዝቦች የሚኖሩበትን መሬት አንድ በማድረግ “ታላቋን ሶማሊያ 

መመሥረት’’ ከሚል ፅንሰ ሀሳብ የመነጨ አቋም ነው፡፡ ይህን አመለካከት በማራመድ 

የሚታወቁት ደግሞ የዚያድ ባሬ መንግሥት ውስጥ ቁልፍ ሥልጣን የነበራቸው ጄኔራሎችና 

ኮሎኔሎች ናቸው። 

ሌላው ቀርቶ ሽብርተኝነትን ወደ አፍሪካ ምድር በማዛመት ረገድ ቀዳሚውን ሥፍራ 

የሚይዘውን አልኢትሃድ አልኢሥላሚያ የመሠረተውና በኋላም ለአልሸባብ መተካት 

የአንበሣውን ድርሻ ሳይጫወት እንዳልቀረ የሚነገርለት አዛውንቱ ሼክ ጣሒር አወይስ 

የሶማሊያ ኮሎኔል እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ።  

“ኦጋዴንን ከኢትዮጵያ እንገነጥላለን’’ በሚል ሽፋን የክልሉ አርብቶ አደር ሕዝብ ሕገ 

መንግሥታዊ መብቶቹን በተሟላ መልኩ እንዳይጠቀምባቸውና ለአገራቸው የህዳሴ ጉዞ 

እንደ ማንኛውም ብሔር፣ ብሔረሰብና ሕዝብ ታሪካዊ ድርሻውን እንዳይወጣ ሲያደርግ 

የቆየውን ኦብነግ የተሰኘ ፀረ ሠላም ቡድን መስርቶ የጥፋት ተልዕኮውን በበላይነት 

የመራው ሰው ጄኔራል መሐመድ ኦስማን አደን የተባለ የዚያድ ባሬ መንግሥት ከፍተኛ 

የጦር መኮንን እንደሆነም ተደጋግሞ የተነገረ ጉዳይ ነው።  
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እንግዲህ እነዚህ ቀንደኛ የ“አምስቱ ኮከቦች’’ አመለካከት አቀንቃኞች ነበሩ በኢትዮጵያ 

ሶማሌ ክልላዊ መንግሥት የአስተዳደር መዋቅር ውስጥ አስርገው ባስገቧቸው ጀሌዎች 

እየታገዙ አርብቶ አደሩ ማኅበረሰብ አስተማማኝ ሠላምና መረጋጋት እንዲርቀው አድርጎ 

የቆየውን የሽብር  ተግባር በመፈፀም ታሪክ ይቅር የማይለው በደል ሲፈጽሙ የኖሩት፡፡  

የእኩይ እንቅስቃሴያቸው ዋነኛ ዓላማ፤ “የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ በቀደሙት የአገዛዝ 

ሥርዓቶች ከዚህች አገር የፖለቲካና የምጣኔ ሀብት ተሳትፎ ተገልሎ በዳር ተመልካችነት 

እንደመኖሩ መጠን ምንም ዓይነት የኢትዮጵያዊነት ስሜትም እሴትም ስላልነበረው አሁን 

የተከፈተው አዲሱ የታሪክ ምዕራፍ ለብሔሮ፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያጎናፀፈው ሕገ 

መንግሥታዊ መብት ያን ክፍተት ሳይደፍንብን የማስገንጠል ሕልማችንን እውን ለማድረግ 

መረባረብ ይኖርብናል።’’ ከሚል እሳቤ የመነጨ ነው፡፡ የሽብር ጥቃታቸውን በእነዶክተር 

አብዱልመጅድ ሁሴን በመሳሰሉት ታዋቂ የክልሉ ተወላጆች ላይ የጀመሩትም በዚሁ ስሌት 

ተመርተው እንጂ ያለምክንያት እንዳልነበረ ደፍሮ መናገር ይቻላል። 

በእርግጥም ደግሞ መነሻቸውን ከመንግሥት አልባዋ ጎረቤት ሶማሊያ አድርገው መላውን 

የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ለማተራመስ የተንቀሳቀሱት እነዚሁ ሽብር ፈጣሪ ኃይሎች አዲስ 

አበባ ድረስ ዘልቀው በመግባት ያኔ የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስትር የነበሩትን ዶክተር 

አብዱልመጅድ ሁሴንን ለመግደል መሞከራቸው በሌሎች የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል 

ባለሥልጣናት ወይም ፖለቲከኞች ላይ የሚያሳድረው ሥነ ልቦናዊ ተፅዕኖ ቀላል 

እንደማይሆን መገመት የሚያዳግት አይመስለኝም። 

ምንም እንኳን ጉዳዩ ያን ያህል እየተወሳሰበ ዓመታትን ማስቆጠሩ ባያከራክርም ከመነሻው 

ጀምሮ የሶማሌ ክልል ሕዝብ ኢትዮጵያዊነቱ ጥያቄ ውስጥ እንደማይገባ ሽንጣቸውን 

ገትረው የሚሞግቱ የብሐረሰቡ ተወላጆች ጥቂት እንዳልነበሩ ማስታወሱ ተገቢ ይሆናል፡፡  

በተለይም እንደዚህ ዓይነት አመለካከት ያላቸው ወጣት የክልሉ ተወላጆች ኢትዮጵያ ውስጥ 

በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ አማካይነት ወደተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየገቡ 

የመማር ዕድል በገጠማቸው ቁጥር የጉዳዩን አሳሳቢነት ይበልጥ እየተገነዘቡና ዘላቂ 

መፍትሔ መፈለግ እንደሚጠበቅባቸው እያመኑ እንደመጡ ደፍሮ መናገር ይቻላል፡፡  

እናም ወጣቶቹ የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔረሰብ ተወላጆች ቀስ በቀስ የክልሉ መንግሥት 

ፖለቲካ ውስጥ እጃቸውን ማስገባትና ከጎረቤት ሶማሊያ በስደት መልክ መጥተው 
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እንደቀልድ የተስገሰጉ የዚያድ ባሬ ሠራዊት ርዝራዦች የሚፈፅሙትን አፍራሽ ተግባር 

በድፍረት የመቃወም እንቅሰቃሴ ማድረግ ጀመሩ፡፡  

ከዚህ የኃይል አሰላለፍ አኳያ የተጀመረውንና ከጊዜ ወደ ጊዜም እየጠነከረ ቀጥሎ 

በእውነተኛዎቹ የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ ልጆች አሸናፊነት እልባት ላይ የደረሰውን 

ውስጣዊ ትግል በማካሄድ ረገድ የተለየ ታሪካዊ ሚና ከነበራቸው የክልሉ ወጣት 

ፖሊቲከኞች መካከል አብዛኞቹ ከደርግ ውድቀት በኋላ በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅና  

በሌሎች የአገራችን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የመማር ዕድል የገጠማቸው ናቸው።   

የአዲሲቷ ፌዴራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ለመላው የአገራችን 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያጎናፀፈውን ፈርጄ ብዙ መብት በተግባር ማጣጣም 

የቻሉት የሶማሌ ክልል ወጣት ምሁራን ለአርብቶ አደሩና ከፊል አርሶ አደሩ 

ኅብረተሰብቸው ዘላቂ ዕጣ ፈንታ የሚበጀው ቀና መንገድ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ 

ጋር ተፈቃቅዶና ተከባብሮ ለመኖር የሚያስችል ዴሞክራሲያዊ አንድነት እንጂ የራሳቸውን 

አገር አፈራርሰው የመጡት “የታላቋ ሶማሊያ’’ አቀንቃኞች አያገባቸው እየገቡ 

የሚያውጠነጥኑት ሴራ እንዳልሆነ ከመረዳታቸው የተነሳም ነው አደጋውን በፅናት 

ተጋፍጠው ለመቀልበስ የበቁት። 

ከዚህ አጠቃላይ ግንዛቤ በመነጨ እልህ አስጨራሽ ውስጣዊ ትግል የኢትዮጵያ ሶማሌ 

ሕዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን እንዲሁም መላውን የክልሉ መንግሥት አስተዳደራዊ 

መዋቅር ለሽብር ፈጣሪ ቡድኖቹ የትጥቅና ስንቅ አቅርቦት ምንጭ ሆነው ከቆዩት 

ጀሌዎቻቸው ለማፅዳት ሲሉ ወጣት ምሁራኑ ያሳዩት ቁርጠኝነት እጅግ የሚደነቅ 

እንደነበር እዚህ ላይ መጥቀስ ተገቢነት አለው፡፡  

‘‘ለምን?’’ ቢባል የክልሉን ሕዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር ሕገ መንግሥታዊ መብት 

በተግባር የማረጋገጥ ታሪካዊ ኃላፊነት የተረከበው መሪው ፓርቲ ሶሕዴፓ ውስጥ  አንድ 

ወቅት በግርግር የተሰገሰጉት ስደተኛ ሶማሊያውያን ፖለቲከኞች ምን ያህል አቅም ፈጥረው 

እንደነበረና ፓርቲው ታሪካዊ ኃላፊነቱን የሚሸከምበት ጫንቃ እንዳይኖረው በማድረግ 

ረገድ የሚያደርጉት አፍራሽ እንቅስቃሴም የዚያኑ ያህል የተወሳሰበ መልክ እንደነበረው 

የሚታወቅ ነው፡፡  
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ቀደም ባሉት ዓመታት ውስጥ ክልላዊ መንግሥቱ ፖለቲካዊ መረጋጋት ርቆት የቆየውና 

በከፍተኛ የአመራር አካላት መካከል ጭምር ጎራ ለይቶ መጠላለፍን መሠረት ያደረገ 

የሥልጣን ሽኩቻና የሽኩቻው ድምር ውጤት ሊባል የሚችል ተደጋጋሚ ሹም ሽር መቋጫ 

ባጣ መልኩ ይስተዋል የነበረው ሰርጎ ገቦቹ ኃይሎች አመራሩን እነሱ ወደሚፈልጉት ፀረ 

ሠላም አቅጣጫ ለመውሰድ ሲሉ የሚያደርጉት እጅ ጥምዘዛና ይህን አቋም አምርረው 

ከመቃወም የማይቦዝኑት እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ሶማሌዎች ደግሞ ላለመጠምዘዝ 

ሲሞክሩ የአመለካከት ገመድ ጉተታው በሚፈጥረው ትርምስ ምክንያት የተከሰተ ችግር 

እንደሆነ ይታመናል፡፡  

ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሔረሰብ ልጆች ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት 

እየተመረቁ በወጡ በቁጥር ወደፓርቲው እየተቀላቀሉና ሠላም ወዳዶቹ ወጣት የአመራር 

አካላት በዚያው ልክ እየተበራከቱ ሄደው ሁኔታውን ደረጃ በደረጃ መልክ ሊያስይዙት 

እንደቻሉ ቢታወቅም ጥቂት ለማይባሉ ዓመታት የክልሉ ሕዝብና መንግሥት 

የሚያካሂዱትን የልማት እንቅስቃሴ በታቀደለት ጊዜ ለማከናወን እንዳይቻል ወይም 

አላስፈላጊ መጓተት እንዲፈጠር በማድረግ ረገድ ያበረከተውን አሉታዊ አስተዋጽኦ  

ማስተባበል ይከብዳል። 

ጉዳዩን ከዚህ አኳያ እንመልከተው ከተባለ ደግሞ መነሻቸውን ከመንግሥት አልባዋ 

ሶማሊያ አድርገው መላውን ምሥራቅ አፍሪካ በሽብር ፈጠራ ተግባራቸው ለማተራመስ 

የሚሞክሩ የጥፋት ኃይሎች በተለይም የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብና መንግሥት ላይ ታሪክ 

ይቅር የማይለው በደል ሲፈጽሙ መቆየታቸውን ወደሚያረጋግጥልን እውነታ እንደርሳለን። 

ደግነቱ ግን የሁኔታውን አሳሳቢነት አበክረው የተረዱና አርብቶ አደር ኅብረተሰባቸው ላይ 

እነ ኦብነግ የፈጠሩት ማህበራዊ ቀውስ ክፋኛ ያስመረራቸው የክልሉ መንግሥት ወጣት 

የአመራር አካላት ባሳዩት የፖለቲካ ቁርጠኝነትና ባካሄዱት ያላሰለሰ ትግል ምክንያት 

አስተዳደራዊ መዋቅሩን ከማጥራት ባሻገር እነሆ ዛሬ መላ ክልሉን አስተማማኝ ሠላም እና 

መረጋጋት ሰፍኖበት ለማየት በቅተናል። 

ሰሞኑን “የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነት ለማጠናከር’’ የሚል ዓላማ ባለው ጉብኝት የኢትዮጵያ 

ሶማሌን ብሄራዊ ክልል ተዘዋውሮ የተመለከተው በኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር 
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ደመቀ መኮንን የሚመራ የከፍተኛ ባለሥልጣናት ቡድን ያረጋገጠውም መላ ክልሉ 

ከመቼውም ጊዜ በላይ አስተማማኝ ሠላምና መረጋጋት የሰፈነበት መሆኑን ነው። 

ሕዳር 29 ቀን 2006 ዓ.ም ለስምንተኛ ጊዜ የሚከበረውን የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

ቀን የኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ ክልላዊ መንግሥት በልዩ ድምቀት ለማስተናገድ ቅድመ 

ዝግጅቱን በማጠናቀቅ ላይ ይገኛል።  

በአሁኑ ጊዜ በክልሉ የሚስተዋለው እውነታ  የብሄረሰቡ ሕዝብ ህገ መንግሥታዊ 

መብቶቹን ተጠቅሞ በአገሩ ሁለንተናዊ የህዳሴ ጉዞ የሚጠበቅበትን ታሪካዊ ሚና 

እንዳይጫወትና ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ጋር ትርጉም ያለው ማህበራዊ ቁርኝት 

እንዳይፈጥር ለማድረግ የሚፈልጉት የሽብርተኝነት ቡድኖች በእርግጥም መሸነፋቸውን 

የሚያመለክት  ነው።  

ይህ ማለት ደግሞ ከላይ በጠቆምኳቸው ታሪካዊና ነባራዊ እውነታዎች ምክንያት ለበርካታ 

ዓመታት ክልሉን የሽብር ፈጠራ እኩይ እንቅስቃሴያቸው መረማመጃ አድርገውት የቆዩ 

ፀረ ሠላም ኃይሎችን አምርሮ በመታገል ረገድ የተለየ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ያሳዩ  

ብዙዎች የቁርጥ ቀን ልጀች የተጫወቱት ሚና ሁሌም የሚታሰብ ነው፡፡ ሠላም ወዳድ 

አቋምን የሚጋሩት እነዚህ ወጣት የክልላዊ መንግስቱ አመራር አካላት፣ የህይወት 

መስዋዕትነት ለመክፈል ጭምር ወደ ኋላ እንደማይሉ ባስመሰከሩበት የዓመታት ትግል 

ዳግም ሊቀለበስ የማይችል ድል አድራጊነትን ስለመቀዳጀታቸው የሚያረጋግልጥ ነው፡፡ 

የጎረቤት ሶማሊያ ያለምንም ማዕከላዊ መንግሥት መቆየት ድምር ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ 

የሚችለውና የቅርብም የሩቅም ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎች ሥውር እጅ እንዳለበት 

የሚታመነው የሽብርተኝነት መረብ የጥፋት ዒላማውን አገራችን ላይ አነጣጥሮ 

የሚያደርገው እኩይ እንቅስቃሴ ሁሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከመ ይመጣ ዘንድ በተለይም 

የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሄራዊ ክልል ሕዝብና መንግሥት የተጫወቱት አዎንታዊ ሚና ቀላል 

አይደለም፡፡   

ታሪካዊ ምክንያቶች እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ከተለያዩ የሶማሊያ ግዛቶች 

እየተነሱ ወደ ክልሉ የሚዘልቁት በእሥልምና ኃይማኖት ሽፋን የሚሸቅጡ ሽብር 

ፈጣሪዎችና ለእነሱ የጥፋት ተልዕኮ መሳካት በመንገድ መሪነት የሚያገለግሉት የኦብነግ 

ታጣቂዎች ለኢትዮጵያ ሶማሌ ሕዝብ ጥቅም የቆሙ መስለው የሚፈፅሙት ህገ ወጥ 
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ድርጊት ስፋትና ጥልቀቱ በቅጡ ተስተውሎ ዘላቂ መፍትሄ ይፈለግለት ዘንድ ቁርጥ ያለ 

የፖለቲካ አቋም ላይ መድረስ በራሱ የማይታሰብ ጉዳይ በነበረበት ወቅት አደጋውን 

ለፌዴራሉ መንግሥት አስረድተው በህግ ማዕቀፍ የተደገፈ የፀረ ሽብርተኝነት ትግል 

እንዲካሄድ የጠየቁት የክልሉ ተወላጆች ነበሩ። 

በእርግጥም ደግሞ የፌዴራሉ መንግሥት ያወጣው የፀረ ሽብርተኝነት ሕግ በሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቆ ሥራ ላይ መዋል ከጀመረ በኋላ የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሄራዊ 

ክልልን እንደመረማመጃ በመጠቀም የሚንቀሳቀሱ አክራሪ ቡድኖች የሚፈፅሙትን የሽብር 

ጥቃት ደረጃ በደረጃ ሊቀንስ ችሏል። 

ለዚህ እውነታ ጥሩ ማረጋገጫ የሚሆነንም አሁን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የሰፈረው 

አስተማማኝ ሠላምና መረጋጋት ነው። ውጤቱም እነሆ መላው የአገሪቱ ሕዝቦች በአንድ 

ዳስ ውስጥ ታድመው በእኩልነት ላይ የተመሠረተ አንድነታቸውን ይበልጥ አጠናክረው 

ስለሚቀጥሉበት የጋራ ጉዳይ የሚመክሩበትንና የሚዘክሩበትን የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ቀንን በውቢቷ ጂግጂጋ ለማክበር መሰናድኦው መገባደዱ  ነው፡፡ 


