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የሩብ ምዕተ-ዓመት አስተማማኝ የሰላም ቁመናን የመፍጠር ጉዞ 

(ክፍል ሁለት) 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 05-27-16 

በክፍል አንድ ፅሑፌ ላይ ባለፉት 25 የትግልና የድል ጉዞ ወቅት በሽግግር መንግስቱና ከኢፌዴሪ መንግስት ምስረታ 

በኋላ የነበሩትን አስተማማኝ የሰላም ቁመናን የመፍጠር ዋና ዋና ተግባራዊ ሂደቶችን ተመልክተናል። በዚህኛው ክፍል 

ደግሞ ከኢፌዴሪ ምስረታ በኋላ የተከናወኑት ተግባራትን በመዳሰስ፣ ክዋኔዎቹ ዛሬ ለደረስንበት አስተማማኝና ዘላቂ 

ሰላም ያላቸውን ፋይዳ እናያለን።   

ከኤርትራ መንግስት ወረራ በኋላ ሀገራችን አስተማማኝ የሰላም ቁመና እንዲኖራት ለማስቻል ከተከናወኑት ተግባራት 

ውስጥ፣ ጅሃድ በማወጅ ተጨባጭና ድርስ አደጋ ደቅነውብን የነበሩትን “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረትን” 

ለመበታተን እንዲሁም “አል-ሸባብ” እያለ ራሱን የሚጠራውን የምስራቅ አፍሪካ የአል-ቃዒዳ ክንፍን ለማዳከም 

የተደረጉት ጥረቶች ይገኙበታል፡፡  

በሼክ ዳሂር ሃዌይስ ይመራ የነበረውና ራሱን “እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” በማለት የሚጠራው የእስልምና 

አክራሪዎች ቡድን፤ በኤርትራ መንግስት አይዞህ ባይነት በሀገራችን ላይ ግልፅ የሆነ ጦርነት አውጆ እንደነበር የቅርብ 

ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ በወቅቱ የኢፌዴሪ መንግስት ሁኔታውን በከፍተኛ ትዕግስት ከማየት ባሻገር፣ “እስላማዊ 

ህብረቱ” ትክክለኛ አቋም እንዳልያዘ ለማስረዳት ብዙ ጥረት አድርጓል። ግና ጥረቱ “በህብረቱ” መሪዎች ተቀባይነትን 

ሊያገኝ አልቻለም፡፡  

እናም የተደቀነብንን ይህን ግልፅና ቀጥተኛ የጦርነት አደጋ ለማስወገድ መከላከያ ሰራዊታችን አክራሪ ኃይሉን 

ለመፋለምና ከምንጩ ለማድረቅ ወደ መንግስት አልባዋ ሶማሊያ ግዛት ማቅናት ግድ ብሎታል፡፡ ከሼህ ዳሂር ሃዌይስ 

ቡድን ጋር የኤርትራ መንግስት ወታደሮች፣ በአሳፋሪ ሁኔታ ሀገሩን ከድቶ ከጠላት ጋር ያበረው “ኦነግ”፣ ራሱን 

“ኦብነግ” እያለ የሚጠራው የሽብርተኞች ስብስብ እና ሌሎች ዓለም አቀፍ አሸባሪዎች አብረውት ተሰልፈው ነበር።  

ሆኖም ህዝባዊው መከላከያ ሠራዊታችን በሶማሊያ ህዝብ ድጋፍ እየታገዘ የ“እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት”ንና 

የተባባሪዎቹን ፍላጎት መና ማስቀረት ችሏል፡፡ በዚህም በቅድሚያ በሀገራችን ላይ ተፈጥሮ የነበረውን የስጋት ደመና 

መግፈፍ ከመቻሉም በላይ፤ በአክራሪዎቹ ቁም ስቅሉን ሲያይ ለነበረው ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብም አንፃራዊ 

ሰላምን በማስገኘት እፎይታን ፈጥሯል፡፡ 

ዳሩ ግን ከ“እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” መበታተን በኋላ በርዝራዥነት በአምሳያው የተቀረፀው “አል-ሸባብ” 

የተሰኘው የአል-ቃይዳ የምስራቅ አፍሪካ የሽብር ክንፍም በሀገራችን ላይ ተመሳሳይ አደጋ መደቀኑ አልቀረም፡፡ 

ያልተጠናከረ የሽግግር መንግስት በነበረባት በያኔዋ ሶማሊያ ውስጥ የመሸገውና ዛሬም ድረስ በዚያች ሀገር ውስጥ 

ተዳክሞ የሚገኘው ይህ የሽብር ቡድን፤ እንደ እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ሁሉ በኤርትራ መንግስት ሙሉ ድጋፍ 

በሀገራችን ላይ ጅሃድ አውጆ ነበር፡፡  

ይህ የሽብር ቡድን የአካባቢያችንና የሀገራችን ብሔራዊ ደህንነት ስጋት መሆኑን የተገነዘቡት የኢፌዴሪ መንግስትና 

ህዝባችን የሽብር ቡድኑን የጥፋት መንገድ በማያሻማ ሁኔታ በማወቃቸው እንዲሁም ተጨባጭና የቅርብ አደጋውን 
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በመመልከታቸው፤ ሠራዊታችን አል-ሸባብን በማዳከም ስራ ላይ ወንድም ከሆነው የሶማለያ ህዝብና ከሽግግር 

መንግስቱ ጋር አብሮ እንዲሰራ መወሰናቸውን እናስታውሳለን፡፡  

ታዲያ ሠራዊቱም በሶማሊያ ቆይታው ህዝባዊ የሰላም ልዑክ መሆኑን በገሃድ አሳይቷል። በወቅቱ ወንድም የሆነው 

የሶማሊያ ህዝብ አንፃራዊ ሰላምና ነፃነት እንዲያገኝም አድርጓል፡፡ ምንም እንኳን አል-ሸባብ እና የራሳቸው ፍላጐት 

ያላቸው አንዳንድ ኃይሎች የፈጠራ ወሬን በመንዛት ሠራዊታችን ከሶማሊያ ህዝብ ጋር ለማጋጨት ቢሞክሩም፤ 

የሠራዊታችንን የሰላም ሃይልነትና ህዝባዊነትን የተረደውን የዚያች ሀገር ህዝብ ቀልብ  ሊስቡ ግን አልቻሉም፡፡ እናም 

ሠራዊታችን በተግባር ተፈትኖ የሰላም ኃይልነቱን በሶማሊያ ልሣነ-ምድር ከማረጋገጥ በላይ አክራሪና አሸባሪ ኃይሎች 

ከምንጊዜውም በላይ ከህዝብ እንዲነጠሉ አድርጓል፡፡ የህዝቦች የሰላም ፍላጐት አንዲጠናከር ማድረግም ችሏል፡፡  

ሠራዊቱ በእነዚህ ተግባራቶቹ የ“አል-ሸባብ”ን የጀርባ አጥንት በመስበር እና በማዳከም የተደቀነብንን ቀጥተኛ አደጋ 

ከማስቀረት ባለፈ፤ የሶማሊያ ህዝብም ከአክራሪዎች የፀዳ የራሱን ፌዴራላዊ መንግስት እንዲመሰረት ከፍተኛ ሚና 

ተጫውቷል፡፡ ይሁንና አል-ሸባብ ዛሬም ድረስ የቀጣናው ስጋትነቱ አላቆመም—ምንም እንኳን የሰላም ኃይል በሆነው 

የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትና በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪዎች ቢዳከምም። 

እርግጥ ጎረቤት ሀገር ሰላም ካልሆነ ዳፋው በቅርቡ ላለው ሀገር መድረሱ አይቀሬ ነው። የሶማሊያ ጉዳይ 

የሚያመላክተውም ይህንኑ ሃቅ ነው። የሶማሊያ ሰላም መሆንና መረጋጋት ሀገራችን ለተያያዘችው የልማትና የዴሞክራሲ 

ጉዞ የራሱን አስተዋፅኦ ማድረጉ አይቀርም።  

ታዲያ ይህን መሰል ሁኔታዎችን ከግምት በማስገባት የተቀረፀው የኢፌዴሪ ህገ- መንግስት በአንቀፅ 86 ንዑስ አንቀጽ 

6 ላይ ዓለም አቀፍ መርህን አስቀምጧል። ይኸውም “በሀገሮች መካከል የሚነሱ ግጭቶች ሰላማዊ በሆነ መንገድ 

እንዲፈቱ ጥረት ማድረግ” የሚል ድንጋጌ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነት በህገ-መንግስቱ ላይ የሰፈሩ ጥረቶች ደግሞ 

በጠረጴዛ ዙሪያ ከሚደረጉ ድርድሮች እስከ የዓለም አቀፍ ህግን መሰረት በማድረግ የሚካሄዱ ወታደራዊ የሠላም 

ማስከበር ተልዕኮዎች ድረስ የሚዘልቁ መሆናቸው ይታወቃል። 

ይህን ዕውነታ ታሳቢ በማድረግም አፍሪካዊ ሰላምን ዕውን ለማድረግ ሠራዊቱ በብሩንዲ፣ በሩዋንዳ፣ በላይቤሪያ፣ 

በሱዳን ዳርፉር፣ ደቡብና ሰሜን ሱዳንን በሚያጨቃጭቀው በአብዬ ግዛት እንዲሁም ከአሚሶም ኃይሎች ጋር በመሆን 

በሶማሊያ የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎችን ተወጥቷል፤ በመወጣት ላይም ይገኛል። እነዚህ ተግባራቶች ላለፉት 25 

ዓመታት ሰላምን በአስተማማኝና በዘላቂ ሁኔታ ለመፍጠር የተደረጉ ጥረቶች አካል ናቸው። አስተማማኝ ሰላምን 

የመገንባት ሂደቱ ከሀገር እስከ አህጉር የዘለቀ መሆኑንም የሚያሳዩም ጭምር። 

እርግጥ ባለፈው ሩብ ምዕተ-ዓመት በሀገራችን የተገኘው አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም በመንግስት መሪነት በመላው 

የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁለንተናዊ ተሳትፎ ዕውን የሆነ ነው። አስተማማኝ የሰላም ቁመናን 

ለመፍጠር ሲባል በየጊዜው ለተከናወኑት ተግባራት የህዝቡ ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ ነው።  

በእኔ እምነት ይህ የሆነበት ምክንያት መላው የሀገራችን ህዝቦች በተለይም ያለፈው አምባገነናዊና ‘የሁሉም ችግሮች 

መፍትሔ ጦርነት ነው’ የሚለው ስርዓት የፈጠረውን እልቂት ስለሚገነዘቡ ነው። የትላንት የጦርነት ሰቆቃን 

ስለሚያውቁ ነው። የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዛሬ እንደ ትናንቱ ጦርነት ያንዣበበትን የሰቆቃ ህይወት አይመሩም። 

በጆሯቸው ላይ የጥይት አረሮች አይጮሁም። ለአቅመ-አዳም የደረሱ ልጆቻቸው በግዳጅ ብሔራዊ ውትድርና ወደ 

ጦርነት አይላኩም። እነዚህ ከዛሬ 25 ዓመታት በፊት የነበሩት ትውስታዎቻቸው በሰላም ትሩፋቶች ተሞልተዋል። ይህ 
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አስተማማኝ የሰላም ምህዳርም የኋሊት እንዲቀለበስባቸው አይፈልጉም። እናም በልማትና በዴሞክራሲ ባህል 

ግንባታቸው ላይ አተኩረዋል። በተገኘው አስማማኝና ዘላቂ የሰላም ቁመና ታጅበውም ህዳሴያቸውን ዕውን ለማድረግ 

እጅ ለእጅ ተያይዘው ቆመዋል—የዕድገታቸውን ማማ ሽቅብ እየተለከቱ። ምስጋና ይህን የሩብ ክፍለ-ዘመን ብሩህ 

መንገድ ለሀገራችን ለማምጣት ህይወታቸውንና አካላቸውን ቤዛ ላደረጉ ውድ የህዝብ ልጆች ይሁን! 


