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ለሰላም ወዳድነታችን የተሰጠ ዕውቅና! 

                                                በቀለ ተሾመ 06/26/14 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ተመድ) ዋና ፀሐፊ ባን ኪ ሙን ሰሞኑን 

ኢትዮጵያዊውን ሌተና ጄኔራል ዮሐንስ ገ/መስቀልን በደቡብ ሱዳን የሚሰማራው ሰላም 

አስከባሪ ኃይል (UNMISS) የበላይ ጦር አዛዥ አድርገው ሾመዋል። ጄኔራል መኮንኑ 

በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በመረጃ ዋና መምሪያና የሰላም ማስከበር ሃላፊ ሆነው 

ለረጅም ጊዜ ከመስራታቸውም በላይ፤ በአሁኑ ወቅት በአብዬ የተሰማራው የሰላም አስከባሪ 

ሃይል አዛዥ ሆነው በመስራት ላይ የሚገኙና የካበተ ልምድ ያላቸው የሰራዊት መሪ 

ናቸው። 

እንደሚታወቀው ተመድ በደቡብ ሱዳን ለማሰማራት ያሰበው የሰላም ጠባቂ ኃይል 

በአካባቢው ያለውን ግጭትና ዘር ማጥፋት ለማስቆም ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በተልዕኮው 

ውስጥ የኢትዮጵያ፣ የኬንያና የኡጋንዳ ወታደሮች ይሳተፉበታል፡፡ በቅርቡ ወደ አካባቢው 

ለሚሰማራው የዘር ማጥፋት መርማሪ ቡድን ሥራውን በአግባቡ እንዲያከናውን አስፈላጊ 

ጥበቃ እንዲያደርግለት በማሰብ የሰላም አስከባሪ ሃይሉ እንደሚሰማራ ዘገባዎች 

ያመለክታሉ፡፡ ይሁንና እዚህ ላይ ‘በደቡብ ሱዳን የተከሰተውን ሰብዓዊ ቀውስ ለማስቆም 

ሀገራችን የመመረጧ ምስጢር ምንድነው?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት የሚያስፈልግ 

ይመስለኛል። ታዲያ ለምላሹ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት እስካሁኑ በሰላም ማስከበር 

መስክ ያከናወናቸውን ተግባራትና በአፍሪካም ሆነ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

የሚታወቅበትን የገዘፈ ማንነቱን በፈርጅ በፈርጁ መመልት ይገባል። ምክንያቱም በእኔ 

እምነት ሀገራችን ተልዕኮውን እንድትመራ የተመረጠችው ለሰላም ካለን ቀናዒና ቁርጠኛ 

እምነት ሳቢያ የተሰጠን ዕውቅና ብሎም የሰራዊታችን ቀደምት የሰላም ማስበር ስራ 

ውጤታማ አፈፃፀሞች በመሆኑ ነው። እሰቲ ጉዳዩን ዘርዘር አድርገን እንመልከተው።… 

እንደሚታወቀው 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 
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ተልዕኮዎች ድረስ  የሚዘልቁ ናቸው፡፡ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና  ህዝቦች 

በፈቃዳቸው ያጸደቁትና ስራ ላይ እንዲውል ያደረጉት ህገ- መንግስት ተግባራዊ ከመሆኑ 

በፊት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ስትሳተፍ ቆይታለች፡፡ 

ይሁንና ህገ - መንግስቱ  ይህን ተሳትፎ ስርዓት ያለውና ዓለም አቀፍ ህግጋትን መሰረት 

ያደረገ እንዲሆን አድርጓል፡፡ ይህን ተከትሎም መከላከያ ሠራዊታችን “ሀገራዊ ደህንነትን 

በማረጋገጥ በአካባቢያዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ የሠላም ማስከበር ስራ ላይ በብቃት 

መሳተፍ” የሚል ተልዕኮን አንግቦ፤ በተለያዩ ሀገራት ህዝባዊ ወገንተኝነቱን ተላብሶ 

በብቃትና በጀግንነት ፈጽሟል፡፡ በመፈጸም ላይም ይገኛል፡፡  

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፡፡ ያ ተልዕኮ ለመከላከያ ሠራዊታችን የመጀመሪያ ልምድ ቢሆንም 

ከተሃድሶው በኋላ በተጋበዝንባቸው የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎች ጠንክረን በመሥራታችንና 

ተወዳዳሪ ለመሆን ባሳየናቸው ጥረቶች ተሳትፏችን እየሰፋና ብስለት እያገኘ መጥቶ ዛሬ 

ለደረስንበት የዕድገት ደረጃ በቅተናል፡፡  

የሰላም ማስከበር ልምዳችንና በህገ-መንግስቱ የተቀረፀው ህዝባዊ ሰራዊታችን የግዳጅ 

አፈፃፀሙ ስኬትና ምስጢር፣ የአምባሳደርነት ድርሻውን ለመገንዘብ ሰራዊታችን በሰላም 

ማስጠበቅ ተልዕኮ የተሳተፈባቸውንና እየተሳተፈባቸው ያሉት ሀገሮችን በመጠኑ መዳሰስ 

ያስፈልጋል፡፡…  

እስቲ በቅድሚያ በንጉሱ ዘመን ስለተከናወኑት የሰላም ማስጠበቅ ስራዎች እናውጋ። ምንም 

እንኳን በአፍሪካ ውስጥ የተከናወነ ባይሆንም ጉዳዩ ግን አፍሪካዊ ተልዕኮ ስለሆነ፤ 

መጀመሪያ ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፋዊ የጋራ ደህንነት ምላሽ የሰጠችው እ.ኤ.አ. በ1951 

ዓ.ም ነው—ለኮሪያ ህዝቦች። የወቅቱ የኢትዮጵያ ሠራዊት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

ጥሪ ምላሽ ከሰጠበት ጀምሮ በሶስት የቃኘው ሻለቆች በመወጣት ተወጥቷል። ለዚህም 

ከተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ማህበረሰቦችና ከኮሪያ ዴሞክራቲክ መንግስት ታላላቅ 

ሜዳሊያዎችንና ሽልማቶችን አግኝቷል።  
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በኮንጎም ቢሆን ሀገራችን ለተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ጥሪ ፈጣን ምላሽ ሰጥታለች። 

ኢትዮጵያ ካላት ዓለም አቀፋዊ የጋራ ደህንነትና ሰላም የፀና አቋም በመነሳት በኮንጎ 

አራት ጠቅል ብርጌዶችን በማዝመት ተልዕኮዋን በብቃት ተወጥታለች።የደርግ መንግስት 

በሚከተለው ፅንፈኛ አቋም በሰላም ማስከበር ተልዕኮ ውስጥ ሊሳተፍ አልቻለም። ይሁንና 

ከግብዓተ-መሬቱ በኋላ ሰላም መርሁ የሆነው የሀገራችን መንግስት በርካታ የሰላም ማስከበር 

ተግባራትን በመፈፀም አፍሪካዊ ሃላፊነቱን ምንጊዜውም በላይ ተወጥቷል።  

ከዚህ አኳያ የመጀመሪያው የሆነው የሩዋንዳ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ህገ-መንግስቱ 

ከመጽደቁ አንድ ዓመት ቀደም ብሎ በሠራዊታችን ተከናውኗል፡፡ 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፡፡  

በመሆኑም ሠራዊታችን በሩዋንዳው የሠላም ማስከበር ተልዕኮው ድንቅ ያሰኘውንና 

ለማንም ያልወገነ ግዳጅን በተሰማራበት ቀጣና ፈጽሟል፡፡ ቦታዋ “ቻንጉጉ” ትባላለች፡፡ 

አስቸጋሪና ሽብር ፈጣሪዎች የተከማቹባት ናት ተብላም ትፈራ ነበር፡፡ ይሁንና የመከላከያ 

ሠራዊታችን ለየትኛውም ጎሳ ሳይወግን ገለልተኛ እንቅስቃሴ በማድረጉ፤ በዚያች ስፍራ 

ከሁለቱም ባላንጣ ጎሳዎች (ሁቱና ቱትሲ) እኩል ፍቅርን ማትረፍ ችሏል፡፡ በዚህም 
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ሠላምን በኃይል ሳይሆን በህዝባዊ ፍቅር በእጁ በማስገባቱ፤ የመንግስታቱን ድርጅት  

ጨምሮ በርካታ ሠላም ወዳድ ኃይሎችን አስደንቋል፡፡  

ሠራዊታችን ለሁሉም ሩዋንዳዊያን ፍቅርን ሰጥቶ ፍቅርን በመቀበሉ፤ ለስኬታማነቱ ቁልፍ 

ምስጢር ነበር፡፡ ከመሰረቱ ጀምሮ በባህሪው  የህዝብ አጋር  በመሆኑ፣ ህዝብ ውስጥ ዘልቆ 

በመግባት የዘር  ማጥፋቱ ወንጀል እንዲቀጥል ፍላጎት ያላቸው ፀረ - ሠላም ኃይሎችን 

አፍራሽ ወሬ እርቃኑን እንዲቀር  አድርጓል፡፡ በዚህ ዓይነት  መልኩ ከህዝብ ጋር  

የተዋሃደው  “የጉና ሻለቃ”፤ ተልዕኮውን “ለውጋገን ሻለቃ” ሲያስረክብ ሁሉም ሩዋንዳውያን 

በለቅሶ ነበረ የሸኙት፡፡ 

 “ውጋገን” ሻለቃም  ልክ እንደ “ጉና” ሻለቃ፤ በግዳጆቹ በሙሉ  የሁሉም ወገኖች ታማኝ 

ሆኖ በማገልገል ታላቅ  አክብሮትን አትርፎ ተልዕኮውን ፈጽሟል፡፡ በዚህም በዓለም 

የሠላም ማስከበር ታሪክ ውስጥ “ለብጥብጥና ሁከት  መፍትሄው  የመሣሪያ ጋጋታ ሳይሆን 

ህዝባዊ አመለካከትን ይዞ ህዝቡን በቅንነት  ማገልገል ነው” መሆኑን ሠራዊታችን ታላቅ  

ትምህርት ለመስጠት ችሏል፡፡  

በአጠቃላይ 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፡፡  

ሌላኛው ተልዕኮ የብሩንዲው ነው። ሠራዊታችን በብሩንዲ የተሰማራው በአፍሪካ ህብረት 

የሠላም ማስከበር ተልዕኮ (AMIB) ነው፡፡ የአፍሪካ ህብረት በወቅቱ የኢትዮጵያ መከላከያ 

ሠራዊት ለሠላም ማስከበር ተልዕኮ እንዲሰማራ ሲወሰን ሀገራችን ከምትከተለው የሠላም 

ፖሊሲ አኳያ አንድ ሻለቃን ወደ ብሩንዲ በመላክ አዎንታዊ ምላሽ ሰጥታለች፡፡ በዚህም 

በብሩንዲ ያለውን የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ በምክትል  አዛዥነት መርታለች፡፡ 

ሠራዊታችን በብሩንዲው ተልዕኮን የተሰጠው ግዳጅ በተቃዋሚዎች  መካከል የተደረሰውን 

የተኩስ  አቁም ስምምነትን ተግባራዊነት መቆጣጠር፣ ትጥቅ ማስፈታት፣ ለመልሶ ግንባታ 
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ፕሮግራም ምቹ ሁኔታን መፍጠር እና የሀገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ሁኔታን ወደ ነበረበት  ሁኔታ መመለስ ነበር፡፡  

ሠራዊታችንም በብሩንዲ ቆይታው እነዚህን ተልዕኮዎችንና የሚሰጡትን ማናቸውንም 

ግዳጆች  በብቃት  ከመፈጸም ባሻገር፤ ከባህሪው በመነጨ ሰፊ ህዝባዊና ሰብዓዊነቱ 

የሚያስገድዱትን በጎ ተግባሮች  በመከወን ከህዝቡና ከብሩንዲ መንግስት አካላት ፍቅርና 

አክብሮትን አግኝቷል፡፡ በአፍሪካዊ ወንድማዊ መንፈስ  የህዝቡን ችግር  በመጋራት  

በዚያች  ሀገር ዜጎች  ውስጥ ትልቅ  ትዝታን ጥሎ አልፏል፡፡ ሠራዊታችን በብሩንዲ 

ካከናወናቸው በርካታ የህዝባዊ ወገንተኝነት ተግባራት  ውስጥ ሁለቱን በማሳያነት መጥቀስ  

ይቻላል፡፡የመጀመሪያው በኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናት ያደረገው ድጋፍ 

ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በጦርነት ለተፈናቀሉ የሀገሪቱ ዜጎች ያደረገው እገዛ ነው፡፡ 

በእርስ በርሱ ጦርነት ሳቢያ ለተፈናቀሉ የሀገሪቱ በርካታ ተፈናቃዮች በሚገኙበት “ጊቴጋ” 

ክፍለ ሀገር ውስጥ ተሰማርቶ የነበረው የውጋገን ሻለቃ አካል የሆነው ሠራዊታችን፤ 

ለጦርነቱ ተፈናቃዮች ከዕለት ምግቡ ቀንሶ ከ62 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸውን የምግብ 

ውጤቶች በመለገስ አፍሪካዊ ወንድማዊነቱን ገልጿል፡፡ ይህ ምግባረ - ሰናይ ተግባሩም 

የሀገሪቱን  የመንግስት  አካላትንና ህዝቡን ስሜት  በእጅጉ  ኮርኩሯል፡፡ በወቅቱ 

የ”ጊቴጋ”  ክፍለ - ሀገር  ገዥ የነበሩት ሚስተር ተርሲስ ቲባሪራና “የኢትዮጵያ ሠራዊት  

ከዕለት  ጉርሱ ቀንሶ ለተቸገሩ ብሩንዲያውያን በመስጠቱ ወንድማዊነቱንና ወዳጅነቱን 

ማሳየቱ ልባችንን ነክቶታል፡፡… ለሌሎች  ሀገሮች  የሠላም አስከባሪ ኃይሎች በአርአያነት 

የሚጠቀስ ነው፡፡” ማለታቸውም ይህንኑ ሃቅ  የሚያመላክት ነው፡፡  

በአጠቃላይ በመስከረም ወር 1986 ዓ.ም የተጀመረው እስከ ነሐሴ 1988 ዓ.ም ሶስት 

ሻለቆችና አንድ ሻምበል የሠራዊታችን አባላት ዘምተው  በብሩንዲ ቆይታቸው ለሀገሪቱ 

ሠላምና መረጋጋት  እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፡፡ ከብሩንዲ ቀጥሎ 

የተከናወነው የሰላም ማስጠበቅ ስራ በላይቤሪያ ነው። ጊዜው በላይቤሪያ መንግስትና 

በተቀናቃኝ ኃይሎች መካከል በተፈጠረው ግጭት እጅግ ውስብስብና አስቸጋሪ ሁኔታ 

ጉልቶ የወጣበት ነበር፡፡ የመንግስታቱ ድርጅት  አባል ሀገራቱ በመንግስታቱ ድርጅት  

የሠላም ማስከበር ተልዕኮ በላይቤሪያ (UNMIL) በአፋጣኝ ኃይል እንዲያሰማሩ ጥሪ 

ሲያቀርብ፤ የአፍሪካዊያንን ችግር  እንደ ራሱ ችግር የሚመለከተው መንግስታችን ጥሪውን 
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ለመቀበል አላቅማማም፡፡ እናም ሀገራችን በ1996 ዓ.ም በመጀመሪያውን ዙር 1784 የሰላም 

አስከባሪ ኃይል  ወደ ላይቤሪያ አሰማርታለች፡፡  

ሠራዊታችን ቀጠና አራትን እየተባለ የሚጠራውንና ከስድስት ክፍላተ ሀገር በላይ 

የሚሸፍነውን ሰፊ ቦታ ፀጥታ እንዲያስከብር ለሠራዊታችን ሰጥቶታል፡፡ የመንግስታቱ 

ድርጅት የሠራዊታችንን ተልዕኮ አፈጻጸም ጥራትና ጥንካሬ እንዲሁም ለህዝብ ወገኖ 

እንደሚሰራ  በመተማመን  ይህ ክልል በሌሎች  ሠላም አስከባሪ ኃይሎች  እጅግ  

የሚፈራና በርካታ  አማፂያን  በመሸሸጊያነት የሚጠቀሙበት ነበር፡፡ ይሁንና ሠራዊታችን 

የቦታው ውስብስብነት ሳይበግረው፤ በሠላም ማስከበር  ያካበተውን ልምድ ተጠቅሞ 

እንዲሁም ህዝባዊ ባህሪውን ሰንቆ በላይቤሪያ ሠላምና መረጋጋትን በማስፈን፣ 

የተቃዋሚዎችን ትጥቅ  በማስፈታት፣ የሀገሪቱን  የተፈጥሮ  ሀብት  ለመጠበቅና በመልሶ 

ግንባታ እንቅስቃሴ ላይ ቀጥተኛ የልማት  ተሳትፎ በማድረግ  ግዳጁን ከህዝቡ ጋር  

እጅና ጓንት  ሆኖ በአኩሪ ሁኔታ ሊፈጽም ችሏል፡፡  

ቀደም ሲል ጫካውንና ደኑን በመመከት “ማንም እዚህ መጥቶ ሊያነቃንቀን አይችልም” 

ሲሉ የነበሩትና ህዝቡን ሲያሰቃዩና ሲያውኩት የከረሙት አማፂያን ሳይቀሩ 

የሠራዊታችንን ህዝባዊ ዓላማና ፍቅር ተገንዝበው ወደ ህብረተሰቡ ሊቀላቀሉ ችለዋል፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ ሠራዊታችን  ካለው ቀለብ በመቀነስ ለተቸገሩ ላይቤሪያዊያን 

በመስጠት እንዲሁም በመንገድ ግንባታ፣ በድልድይ ስራ ወዘተ. በመሳሰሉ ልማታዊ 

ተግባሮች በመሳተፍ ከራሱ በፊት ለህዝብ የቆመ ኃይል መሆኑን አስመስክሯል፡፡ 

ከዴሞክራሲያዊ አስተሳሰቡ በመነጨም በዚያች ሀገር ምርጫ እንዲካሄድ ከፍተኛ እገዛ 

አድርጓል፡፡  

በአጠቃላይ ሠራዊታችን ከ1995 እስከ 2003 ዓ.ም ለዘጠኝ ተከታታይ ዙሮች 17,434 

የሰላም አስከባሪ ኃይልና 312 ወታደራዊ ታዛቢና ስታፍ መኮንኖች በማዝመት ተልዕኮውን 

በአስተማማኝ ሁኔታ ፈፅሟል፤ ዛሬም በወታደራዊ ታዛቢነትና ስታፍ መኮንንነት 

ተልዕኮውን ቀጥሏል፡፡ የመንግስታቱ ድርጅት ሠራዊታችን ላይቤሪያ እንደ ሀገር በሁለት 

እግሯ እንድትቆም ለነበረው ከፍተኛ ድርሻ በየዙሮቹ ሜዳሊያና ሪቫኖችን በመሸለም የላቀ 

ዕውቅና ሰጥተውታል፡፡  
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ከዚህ በተጨማሪም በሱዳን ምዕራባዊ ክፍል የተከሰተውን ችግር ለመፍታት ሀገራችን 

ሰላምን ለማስከበር በመመረጥ ረገድም ቀዳሚዋ ነበረች። በሱዳን ምዕራባዊ ክፍል 

በሚገኘው የዳርፉር ግዛት በአማፂያንና በሀገሪቱ መንግስት መካከል በተቀሰቀሰው ግጭት 

ሳቢያ፤ 70 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸውንና ከሁለት ነጥብ ሦስት ሚሊዮን በላይ ዜጎች 

መሰደዳቸው ይነገራል። ይህን ተከትሎ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር 

ቤት የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ጥምር ኃይል (UN-AU Hybrid force) 

በዳርፉር እንዲሰፍር ውሳኔ ያስተላልፋል፡፡ 

ሀገራችንም ሠራዊት እንድታዋጣ የአፍሪካ ህብረትና ተመድ ያቀረቡላትን ጥያቄ 

በተለመደው ፅኑ የሠላም መርህዋ መሠረት ጥሪውን በመቀበል ደረጃ በደረጃ 5 ሺህ 

ሠራዊት ወደ ስፍራው ለመላክ እንዲሁም ለተልዕኮው የሚያገለግሉ አምስት ታክቲካል 

ሄሊኮፕተሮችን ለማሰማራት ወሰነች፡፡  

በውሳኔው መሰረትም የመጀመሪያው ዙር የሠላም አስከባሪ ኃይላችን በ2000 ዓ.ም ወደ 

ዳርፉር አቅንቶ ግዳጁን በወንድማማች እና ህዝባዊ ፍቅር በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ 

የዳርፉሩን የሠራዊታችን ተልዕኮ ቀደም ካሉት ግዳጆች ልዩ ያደርገዋል፡፡ ይኸውም 

ስምሪቱ የተካሄደው ረጅም ድንበር፣ የተፈጥሮ ሀብትና ተመሳሳይ ብሔረሰቦችና 

ሃይማኖቶችን አብረናት በምንጋራው ጎረቤታችን ሱዳን ውስጥ መሆኑ ነው፡፡  

በሠላም ማስከበር ስራ ላይ የሠራዊታችን አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እና ተወዳዳሪ 

እየሆነ መጥቷል ከዚሁ ጋር ለህዝብ ወግኖ የሚያከናውናቸው ተግባሮቹ የዓለም አቀፉን 

ማህበረሰብ ቀልብ እየሳበ መምጣቱን ሌላው ምክንያት ነበር፡፡ በጠንካራ ዲሲፕሊን ታንፆና 

ቁልፍ እሴቶቹን አንግቦ ወደ ዳርፉር የተሰማራው ሠራዊታችን ውስብስብ ሁኔታዎች 

በሚስተዋሉበት በዚያ ክልል ከ2000-2005 ዓ.ም 132 በወታደራዊ ታዛቢና ስታፍ 

መኮንኖችን ጨምሮ ከ7,384 በላይ የሰላም ተግባሩን በየዙሩ እየተቀያየረ ግዳጁን በመፈፀም 

ይገኛል፡፡  

ሰራዊታችን በየተሰማራባቸው የግዳጅ ቀጣናዎች አካባቢ ወንድም ለሆነው የሱዳን ህዝብ 

በነጻ ህክምና በመስጠት፣ የውስጥ ተፈናቃዮች በታጣቂዎች ጥቃት እንዳይደርስባቸው 

ተከላክሏል። አብዛኛው ክፍሉ በረሃማ በሆነው  የዳርፉር ግዛት ውስጥ ውሃ ቆፍሮ 

በማውጣት ህብረተሰቡንና እንስሳቶቹን ከእንግልት በመታደግ  እንዲሁም ከዕለታዊ ቀለቡ 
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ቀንሶ ችግረኞችን በመርዳት  ወዘተ… ህዝባዊ ተግባራትን አከናውኗል፡፡ በዚህም 

በአካባቢው ማህብረሰብና በመንግስት  ኃላፊዎች  እኩል ተቀባይነትንና  አድናቆትን 

ሊያገኝ ችሏል፡፡ 

ሌላኛው ተጠቃሽ የሰላም ማስጠበቅ ስራችን በአብዬ ግዛት በብቸኝነት እያከናወንን ያለነው 

ተግባር ነው። የደቡብ ሱዳንን ህዝብ - ውሳኔን ተከትሎ የደቡቡ እና የሰሜኑ  መንግስታት  

የነዳጅ ሀብት ባለቤት የሆነችውን አብዬ  ግዛትን አስመልክቶ መግባባት ላይ ሊደርሱ  

አልቻሉም፡፡ በዚህም ሳቢያ በግዛቲቱ ግጭት በመቀስቀሱ የሰው ህይወት  ጠፍቷል፡፡  

የአካባቢው ነዋሪም ቀዬውን ትቶ ተሰድዷል፡፡  

ይህን ሁኔታ የተገነዘበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፤ በአካባቢው ሠላም አስከባሪ 

ኃይል  እንዲሰማራ ሃሳብ ያቀርባል፡፡ በመንግስታቱ ድርጅት  የፀጥታው ምክር ቤት 15ቱ 

አባል ሀገራትም 4200 የኢትዮጵያ  ሠራዊት በአብዬ ተሰማርቶ  የህዝቦችን ሠላም 

በብቸኝነት እንዲጠብቅ ያለምንም ተቃውሞ በሙሉ  ድምጽ  ውሳኔ  አሳልፈዋል፡፡ ታዲያ 

እዚህ ላይ አስገራሚው ጉዳይ ሁሉም የፀጥታው  ምክር ቤት አባል ሀገራት  ከዚህ በፊት 

ባልተለመደ ሁኔታ ያለ አንዳች  ተቃውሞ /ልዩነት/ ለኢትዮጵያ ሠራዊት ይሁንታ 

መስጠታቸው ብቻ አይደለም፡፡   

የጉዳዩ ባለቤት የሆኑት ሁለቱ ሱዳኖችም (ደቡብና ሰሜን) የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት 

በአብዬ ግዛት  ብቸኛው የሠላም አስከባሪ ኃይል ሆኖ እንዲሰማራ ፍላጎት ያላቸው መሆኑን 

መግለጻቸውን ሁኔታውን አስደናቂ ያደርገዋል። ሦስቱም አካላት (የፀጥታው ምክር ቤት፣ 

ሰሜንና ደቡብ ሱዳን) ያለምንም ማመንታት አንድን ሀገር በሠላም ማስከበር ተልዕኮ 

እንድትሰማራ ሲወስኑ፤ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው 

ነው፡፡ ሠራዊታችን ለአብዬ የሠላም ማስከበር ተልዕኮ በሁሉም ወገኖች አመኔታ ያገኘው 

ያለ ምክንያት አይደለም። የመንግሥታችን ሠላም ወዳድነት፣ የሚመራባቸው የሠላም 

ፖሊሲና ስትራቴጂዎች እንዲሁም የሚያከናውናቸው ተግባራት ለማንም ያልወገኑና የውጭ 

ጉዳይ ፖሊሲያችንና ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች ውጤትም ናቸው፡፡  

መከላከያ ሠራዊታችንም ህዝብና መንግሥት የሰጡትን ተልዕኮ በቁርጠኝነት ተቀብሎ 

በተሰማራባቸው የግዳጅ  አካባቢዎች ሁሉ በጠንካራ ህዝባዊ ወገንተኝነት ተግባሩን 

በብቃት፣ በጀግንነትና በሚያኮራ ሁኔታ መፈጸሙ በመንግሥታቱ ድርጅትም ይሁን 
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በሁለቱም ተቀናቃኝ ወገኖች ጽኑ እምነትንና አክብሮትን ያጐናፀፈውና ብቸኛው ተመራጭ 

ሠራዊት ሊያደርገው ችሏል። ሠራዊታችን በግዳጅ አፈጻጸም ብቃቱ በሦስቱም አካላት 

በተሰጠው አመኔታ መሠረት፤ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ ባንኪ ሙን 

አማካኝነት የተልዕኮው የኃይል አዛዥ ሆነው በተሾሙት በክቡር ሌተናል ጄኔራል ታደሰ 

ወረደ የሚመራው የመጀመሪያው ዙር የኢትዮጵያ የሠላም አስከባሪ ሠራዊት ሐምሌ 9 ቀን 

2003 ዓ.ም ወደ አብዬ ግዛት አመራ። በዚህ ቆይታውም በተለመደ ህዝባዊ ባህሪው 

ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ተቀራርቦ በመስራት ግዳጁን በውጤታማነት በመፈጸም ላይ 

ይገኛል።  

ሌላኛው የሰራዊታችን የሰላም ማስከበር ተልዕኮ በቅርቡ በአፍሪካ ህብረት ጠያቂነት 

በሶማሊያ ከአሚሶም ጋር የተቀላቀለበት ነው። በወርሃ ታህሳስ 2006 ዓ.ም በሶማሊያ 

የሚገኘውን የአፍሪካ ሠላም አስከባሪ ኃይልን ለማጠናከር የአሚሶምን (AMISON) 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።  

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 



10 
 

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 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 መገንዘብ አስፈላጊ ነው፡፡ 

መንግስታችንና ህዝባችን በሰጡት አደራ መሠረት ሠራዊታችን ባከናወናቸው ሠላም ተኮር 

ተግባራት በተለይም ባለፉት የድል ዓመታት በዘርፉ ተወዳዳሪ ለመሆን በሰራቸው ጠንካራ 

ሥራዎች የበርካታ የአፍሪካ ህዝቦችና መንግስታት በሙሉ እምነት እንዲቀበሉት 

አድርጓል። በአፍሪካ ህብረት የሠላምና የፀጥታ ምክር ቤት ከሚያቅፋቸውና በአምስቱ 

የአፍሪካ ቀጣናዎች ከተቋቋሙት የተጠንቀቅ ብርጌዶች ውስጥም፤ ሀገራችንን የሚያቅፈው 

የምስራቅ አፍሪካ የተጠንቀቅ ብርጌድ ጠቅላይ ሰፈሩ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲሆን 

መወሰኑና የመጀመሪያውን ዙር የኃይል አዛዥነት ስፍራ ለኢትዮጵያና ለሠራዊቷ መሰጠቱ 

የዚህ ዕውነታ አንድ መገለጫ ነው። 

የኢፌዴሪን መከላከያ ሰራዊት ማንነት ጠንቅቆ የሚያውቀው የተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት በቅርቡ ሀገራችን በሰላም አስከከባሪነት ወደ ደቡብ ሱዳን እንድታመራ 

ከመወሰኑም በላይ፤ ከፍተኛ ልምድ ያካበቱትን ኢትዮጵያዊውን ሌተና ጄኔራል ዮሐንስ 

ገ/መስቀልን በተመድ የደቡብ ሱዳን ሰላም አስከባሪ ተልዕኮ ዋና አዛዥ አድርጎ መሾሙም 

የዚህ ውጤት ይመስለኛል። ይህ ደግሞ ለሰራዊታችንም ሆነ ለሀገራችን ታላቅ ክብር ነው—

ያለፉት ዓመታት የሰላም ማስከብር ስራ ድርብ ድርብርብ ድል፤ ለሰላም ወዳድነታችን 

የተሰጠ ዕውቅናም ጭምር። 


