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የሩብ ምዕተ-ዓመት አስተማማኝ የሰላም ቁመናን የመፍጠር ጉዞ 

(ክፍል አንድ) 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 05-27-16 

እነሆ የሰላም ፀርና ዘበኛ የነበረው አምባገነኑ የደርግ ስርዓት ተወግዶ በመላው ሀገራችን አስተማማኝ ሰላም ሰፍኖ ወደ 

ተምሳሌታዊ ልማት መጓዝ ከጀመረን 25 ዓመታት ሊቆጠሩ በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ብቻ ይቀሩታል—ግንቦት 25 ቀን 

2008 ዓ.ም። ታዲያ በዚህ የሩብ ክፍለ ዘመን የአስተማማኝ ሰላም ግንባታ ጉዞ ሁሉም ነገር አልጋ በአልጋ ነበር 

ለማለት አይቻልም። በሰላሙ ረገድ የተገኙት አስተማማኝ መንገዶች እንዳሉት ሁሉ፣ በርካታ ተግዳሮቶችም ፅናትና 

ብስለት በተሞላበት ሁኔታ ታልፈዋል።  

እርግጥ በዚህ ሁለት ክፍል ባለው ፅሑፌ የደርግ ስርዓት በህዝቦች የተባበረ ክንድ ከወደቀበት ከ1983 ዓ.ም ጊዜ 

ጀምሮ የተገኙትን ድሎች እንዲሁም የታለፉትን ተግዳሮቶች መዘርዘር የሚቻል አይመስልኝም። እናም በሁለቱ ክፍሎች 

ፅሑፌ ላይ ዋና ዋና የሚባሉትን ጉዳዩች በማንሳንደምን ተፈፃሚ ሆነው ዛሬ ለደረስንበት የዕድገት መሰላል እንዳበቁን 

ለውድ አንባቢዎቼ ለማሳየት እሞክራለሁ። 

እንደሚታወቀው በታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊና በድርጅታቸው የውጊያ ስትራቴጂና ታክቲክ እየተመራ ደርግን 

በ1983 ዓ.ም የገረሰሰው የኢህአዴግ ሠራዊት፤ በቀጣይነት የተሸጋገረው በአራቱም የሀገሪቱ ማዕዘናት የሰላምና 

ማረጋጋት ስራዎችን ወደ ማከናወኑ ነበር፤ በሽግግሩ ዘመን። በዚህም በውድ የህዝብ ልጆች አኩሪ መስዓዋትነት 

የተገኘውን ድል ለመንጠቅ የሚሯሯጡ ፀረ- ሰላም፣ ፀረ- ልማትና ፀረ-ዴሞክራሲ ኃይሎች የተገኘውን ሰላም 

እንዳያውኩ ለማድረግ ችሏል። 

ታዲያ በዚያን ወቅት ኢህአዴግና ሌሎች ታጣቂ ኃይሎች ለሀገራዊ ሰላም ሲሯሯጡ “በጥባጭ ካለ ማን ጥሩ 

ይጠጣል” እንዲሉ አበው፤ ራሱን ‘ኦነግ’ እያለ ይጠራ የነበረው ቡድን ይህን የተቀደሰ ዓላማ አልቀበልም በማለት 

የጦረኝነት አቅጣጫን በመምረጥ ማፈንገጡ አይዘነጋም። ይሁንና የኢህአዴግ ሠራዊት ከፍተኛ ትዕግስት በተሞላበት 

ሁኔታ ኦነግን ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲመጣ ከመለመን ባለፈ መስዕዋትነትን እየከፈለም ጭምር የሰላም እጁን 

ቢዘረጋለትም ጠባቡ ቡድን ግን በእንቢተኝነቱ ፀና። የሽግግሩ መንግስት ከኦነግ በወቅቱ የተሰጠው ምላሽ ጦረኝነት 

በመሆኑ ከብዙ ትዕግስትና ልመና በኋላ ሁሉም የሰላም መንገዶች ተሟጥጠው ሲያበቁ ኦነግ በመረጠው መንገድ 

ርምጃ ለመውሰድ ተገድዷል። እናም የሽግግሩ ሠራዊቱ ወደ ከፋ ጦርነት ሳይገባ ኦነግ የመራውን የእብሪት ጠብ 

በቁጥጥሩ ስር አዋለ፡፡ የታጣቂዎቻቸውን ትጥቅ የማስፈታት ወቅታዊ ተልዕኮውንም በድል ተወጣ፡፡  

ይህ የሰላም ርምጃም ከመላው የሀገራችን ህዝቦች ፍላጎት ጋር ተቀናጅቶ አንድ ወሣኝ ምዕራፍን ሊከፍት ችሏል፡፡ 

ይኸውም የሀገሪቱን ለሰላምና መረጋጋት ዕውን በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያቀዷቸውና 

በሽግግር መንግስቱ የተቀመጡት ዓላማዎች ዕውን ማድረግ ነው። የሀገሪቱ ህዝቦች ወደውና ፈቅደው አንድ የጋራ 

ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ለመመስረት የሚያስችለውን የተመቻቸ ሰላማዊ ምህዳርም እንዲፈጠር ማድረግ 

ተችሏል፡፡ ይህ ሁኔታም መላው የሀገራችን ህዝቦች ህገ- መንግስታቸውን በጋራ መክረውና ዘክረው እንዲሁም 

አምነውበት እንዲያፅድቁት ከማድረጉም ባሻገር፤ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (ኢፌዴሪ) ዕውን 

እንዲሆን አስችሏል። 
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ታዲያ በህዝቦች ሙሉ ፈቃድ በፀደቀው ህገ -መንግስትንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከማንኛውም የውስጥና የውጭ 

ፀረ-ሰላም ኃይሎችና አሸባሪዎች በፅናት የሚጠብቅ ሠራዊት ህገ- መንግስቱ ላይ በተደነገገው መሰረት ማስፈለጉ 

የግድ በመሆኑ ህብረ-ብሔራዊ ሆኖ በ— በአዲስ መልክ እንዲደራጅ ተደረገ—በአዋጅ ቁጥር 27/88። እናም ሰራዊቱ 

የትንሿ ኢትዮጵያ መገለጫ ሆነ። 

ሰላምን ጠባቂው ኃይል በዚህ ሁኔታ ከተደራጀ በኋላም ቢሆን የሀገሪቱን ሰላም ለማረጋገጥና አሁን የምንገኝበት 

አስተማማኝ የሰላም ቁመና ላይ እንድንደርስ የተመቻቸቹ መንገዶችን አልፏል ማለት አይቻልም፡፡ጉዞው የተለያዩ ውጣ 

ውረዶች ነበሩበት። ሆኖም በአዲስ መልክ የተደራጀውና መሠረቱን የሀገርን ሰላም በማስከበር ስራ ላይ ያፀናው 

ሠራዊቱ፤ ህገ -መንግስቱንና ህገ -መንግስታዊ ስርዓቱን የመጠበቅ ተልዕኮን ብሎም የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት 

በአስተማማኝ ሁኔታ የማረጋገጥ ታላቅ ሀገራዊ ተልዕኮን አንግቦ ቀጣዮን አስተማማኝ ሰላም የማረጋገጥ ኃላፊነቱን 

በብቃት ተወጥቷል፡፡   

እዚህ ላይ ሶስት አብነቶችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ አንደኛው በ1989 ዓ.ም ራሱን “አል-ኢትሃድ አል-ኢስላሚያ” 

እያለ ሲጠራ የነበረው አክራሪ የእስልምና ቡድን ያሴረው 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 

ግልፅና ድርስ አደጋ (Clear and present danger) ነው፡፡  

በዚያን ወቅት ሶማሊያ ለሁለት አስርት ዓመታት መንግስት አልባ ነበረች። ይህ ሁኔታም ለፅንፈኞችና አክራሪዎች 

ሀገሪቱን ምቹ እንድትሆን አድርጓታል። ታዲያ በያኔዋ ሶማሊያ 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 ተግባሩ በዋነኛነት እንደ መተላለፊያ ይጠቀምበት የነበረው 

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

ጥቅሞቹን የሚያሳጣ በመሆኑ ፍፁም ተቀባይነት አልነበረውም፡፡ 

እናም ህዝቡ ከአብራኩ ክፋይ የወጣ የሰላም ኃይል ያለው መሆኑን ስለሚያምን አክራሪውን ኃይል እንዲከላከልለት 

ጥሪ ማቅረቡ አልቀረም። እናም ህዝባዊ ባህሪን ተላብሶ አክራሪውን ቡድን ለመመከት ለተንቀሳቀሰው መከላከያ 

ሰራዊት መላው የአካባቢው ህዝብ ፅኑ ድጋፉን ችሮታል። የአካባቢው ህዝብ “አል-ኢትሃድን” ፊት ለፊት ከመዋጋት 

ባሻገር የሰላም ኃይል ለሆነው ሰራዊት 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 

ችሏል፡፡ ይህ ሰላምን አስተማማኝ የማድረግ ተልዕኮ ምናልባትም ከህገ-መንግስቱ ብስራት በኋላ የተገኘ ቀዳሚው 

ተግባር ሊሆን ይችላል።  

አስተማማኝ ሰላምን የማረጋገጥ ቀጣይ ተግባር የተከናወነው ኢ-ዴሞክራሲያዊውና ጥገኛው የኤርትራ መንግስት 

የተሳሳተ የወረራ ስሌቱን ገቢራዊ ባደረገበት ወቅት ነው። ሻዕቢያ በድንበር ይገባኛል ሽፋን በሌሎች አንጡራ ሀብት 

ላይ ተንጠላጥሎ ለማደግ የነበረው የጥገኝነት ፍላጐቱ ሲከሽፍበት “ኢትዮጵያውያን በብሔር ተበታትነዋል፣ አንድነት 

የላቸውም” የሚል የተሳሳተ ምልከታ በመያዝ ባድመንና አካባቢውን መውረሩ ይታወቃል፡፡ ወረራው ሰራዊቱ 
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ባልተዘጋጀበት ወቅት ብቻ የተፈፀመ አልነበረም—ድምፁን አጥፍቶ በጣም የተዘጋጀበትና የኃይል ሚዛኑ በመሣሪያም 

ይሁን በሰው ኃይል የማይመጣጠን በነበረበት አሳቻ ወቅት ነበር ወረራውን የፈፀመው፤ በ1990 ዓ.ም። 

ሆኖም ህዝባዊ ባህሪውን ተላብሶ በሻዕቢያ በተጣሰው የድንበር አካባቢ ይገኝ የነበረው የመከላከያ ሠራዊት ይህ 

ልዩነት ሳያግደው ከአቅሙ በላይ የሆነው ወራሪ ኃይል ባለበት ቦታ እንዲገታ ማድረግ ችሏል፡፡ ምንም እንኳን በወቅቱ 

ወራሪው ኃይል ከተገታበት ሥፍራ በተጨማሪ ሌሎች ቦታዎችን ለመያዝ የሞት ሽረት ውጊያ ቢያደርግም፤ የሀገሩን 

ህዝብ ሰላም ለመጠበቅ የተሰለፈውና ፅናትን የተላበሰው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር 

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

ይህ ሁኔታም እየተከናወነ ባለበት ወቅት የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወራሪውን ኃይል ለመመከት 

ባስተላለፈው ጥሪ መላው የሀገሪቱ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአንድነት በመነሣት የሀገራችንን ሉዓላዊነት 

በመሰዕዋታቸው ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት በመግለፅ አፋጣኝ ምላሽ ሰጡ፡፡ ወጣቶችም የሠራዊቱን ክንድ 

ለማፈርጠም ወደ የማሰልጠኛዎች ከተቱ፡፡ ህዝቡም ገንዘብና ቁሳቁስ ግንባር ድረስ እየተገኘ በመለገስ ለሠራዊታችን 

ያለው ድጋፍ በፍፁም ኢትዮጵያዊነት ስሜት ይገልፅ ጀመር፡፡ ሰራዊቱም በአቅምም ይሁን በሰው ኃይል በእጅጉ 

ተጠናከረ። ለወሳኙ የማጥቃት ዘመቻም ዝግጁ ሆነ፡፡  

በስተመጨረሻም ሰራዊቱ ሻዕቢያ አይሞከሩም እያለ ሲመፃደቅባቸው የነበሩትን ምሽጐች ሁሉ በመብረቃዊ ምቱ 

ደረማመሣቸው፡፡ ወራሪው የኤርትራ ጦርም ይህን የህዝባዊ የሰላም ኃይል መብረቃዊ ምት መቋቋም ተስኖት ‘እግሬ 

አውጪኝ’ በማለት ተፈተለከ፡፡ ቀደም ሲል በሻዕቢያ ወታደሮች ተወርረው የነበሩት የኢትዮጵያ ግዛቶችም ነፃ ወጡ። 

ከዚያም አልፎ በርካታ የኤርትራን ግዛቶች መቆጣጠር ቻለ። ሆኖም የመንግስትን ፖለቲካዊ ውሳኔ ተከትሎ ከያዛቸው 

የኤርትራ ግዛቶች ለቆ በመውጣት፣ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያልተከፋፈሉና አንድነታቸውም 

በፌዴራላዊ ስርዓቱ ይበልጥ የተጠናከረ እንጂ ያልላላ መሆኑን አስመስክሮ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ሀገራችንም ከባዕድ 

ወረራ ነፃ ሆነች— በ1992 ዓ.ም። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቅስሙ የተሰበረው የኤርትራ መንግስት ዛሬም ድረስ 

አላገገመም።  

አዎ! ሻዕቢያ በደረሰበት አሳፋሪ ኪሳራ እንዲሁም በሚከተለው ፀረ-ዴሞክራሲያዊነትና የጥገኝነት አስተሳሰብ ሳቢያ 

ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተነጥሎ በውግዘት ማዕበል ውሰጥ እየዋኘና የአሸባሪዎች አጋፋሪ በመሆን ዛሬ ድረስ 

ሲዘልቅ፣ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝቦች ግን የጀመሯቸው የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባዎች 

ስር እንዲሰዱ ብሎም ህዳሴያቸውን ዕውን ለማድረግ በልዩነታቸው ውስጥ ያለውን አንድነት ጠብቀው በትጋት 

በመረባረብ ላይ ይገኛሉ።  

ውድ አንባቢያን ባለፈው ሩብ ምዕተ-ዓመት የተከናወኑትና ሀገራችን አሁን ለምትገኝበት አስተማማኝ የሰላም ቁመና 

መፈጠር ምክንያት የሆኑት ጉዳዩች በዚህ አላበቁም። ቀጣዩቹን የትግልና የድል ጉዞዎችን በክፍል ሁለት ፅሑፌ ላይ 

ላስቃኛችሁ እሞክራለሁ።…  

 


