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አልሸባብ—በቀቢፀ-ተስፋ ጎዳና 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 06-15-16 

የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት በአሸባሪነት የፈረጀውና የአልቃዒዳ የምስራቅ አፍሪካ ክንፍ መሆኑን በይፋ የሚናገረው 

እንዲሁም በኤርትራ መንግስት እንደሚደገፍ የሚታመነው አልሸባብ፤ ሰሞኑን ሶማሊያ በሚገኘው፣ በሂራን ዞን ሀልገን 

ከተማ እና አካባቢውን በተቆጣጠረው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች 

ለማጥቃት ባደረገው ሙከራ አምስት ከፍተኛ አመራሮቹንና አንድ አፍጋኒስታዊ አሸባሪውን ጨምሮ 245 የሽብር 

ቡድኑ አባላት መሞታቸው በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ተዘግቧል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ወገኖች ግን የሽብር ቡድኑን 

እግር በእግር በማደን እየተሰነዘረበት ባለው ጥቃት የሞቱት ታጣቂዎቹ ቁጥር ወደ 305 ማሻቀቡን ይናገራሉ።  

ከዚህ በተጨማሪም የሽብር ቡድኑ የተለያዩ የነፍስ ወከፍና አንድ የሽምቅ ተዋጊ ሊኖረው የማይችለው የቡድን 

መሳሪያዎችም መማረካቸው ተነግሯል። ከእነዚህም ውስጥ ሰባት የፀረ ታንክና የተሽከርካሪ ላውንቸሮች፣ 13 

ላውንቸሮች፣ 15 ከባድ መትረየሶች፣ አራት ባለ 82 ሚሊ ሜትር ሞርታሮች፣ አንድ ድሽቃ የጫነ ተሽከርካሪ፣ 4 

ለአጥፍቶ መጥፋት ተግባርና ለአመራር ሲጠቀሙበት የነበሩ ተሽከርካሪዎች፣ 125 የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች፣ ሰባት 

የሬዲዮ መገናኛዎች፣ 21 ቦምቦች፣ 2 ጂፒኤስ ካሜራዎችና ሶስት ሽጉጦች ይገኙባቸዋል።  

እርግጥ እዚህ ላይ ‘አልሸባብ በአሁኑ ወቅት አይነኬውንና በአሚሶም ጥላ ስር የሚገኘውን የመከላከያ ሠራዊታችንን 

ለምን ማጥቃት ሞከረ?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል። ምክንያቱም በዚህ ጥያቄ አነሳሽነት በጉዳዩ ዙሪያ 

የሚነሱ ተጓዳኝ ጥያቄዎችን እንዲሁም የሽብር ቡድኑ አሁን የሚገኝበትን ደረጃ ፍንትው አድርጎ ስለሚያሳይ ነው። 

በቅድሚያ ግን ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ለምን ሶማሊያ ውስጥ እንደተገኘ በማውሳት በአሚሶምና በሌሎች 

አካባቢዎች ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ለማሳየት እሞክራለሁ። 

የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በሶማሊያ ውስጥ የተገኘው በሁለት ምክንያቶች ይመስለኛል። አንደኛው የሶማሊያ 

አለመረጋጋት በሀገራችን ላይ የሚፈጥረው ድርስና ግልፅ አደጋ (Clear and present danger) ነው። 

ሁለተኛው ደግሞ ከመንግስት የሰላም ፖሊሲ አኳያ ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብና መንግስትን እንዲሁም 

የአፍሪካ ህብረትን ጥሪ ተከትሎ ሰራዊታችን ወደ ሶማሊያ እንዲገባ የተደረገበት አግባብ ነው።  

እንደሚታወቀው ሶማሊያ መንግስት አልባና የጦር አበጋዞች መፈንጪያ በነበረችበት ወቅት በኤርትራ መንግስት 

የሚደገፈው የዳሂር ሃዌይስ “እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” ፅንፈኛ ቡድን በሀገራችን ብሔራዊ ፀጥታ ላይ የስጋት 

ዳመና እንዲያንዣብብ አድርጎ እንደነበር አይዘነጋም፤ በ1999 ዓ.ም ገደማ። በወቅቱ ፅንፈኛው ቡድን በኤርትራ 

መንግስት አይዞህ ባይነት በሀገራችን ላይ ጀሃድ አውጆ ተጨባጭ አደጋ በመደቀኑ ሳቢያ መከላከያ ሰራዊታችን ከብዙ 

ትዕግስት በኋላ በመወደው እርምጃ ፅንፈኛውን ቡድን መበታተኑ ይታወሳል።  

ከእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት መበታተን በኋላ በርዝራዥነት ያቆጠቆጠው አልሸባብም ቢሆን በሀገራችን ላይ 

ተመሳሳይ የስጋት አደጋ መደቀኑ አልቀረም። እንዲያውም ዓለም አቀፍ አሸባሪ የሆነው አልቃዒዳ የምስራቅ አፍሪካ 

ክንፍ መሆኑን በማወጅ በሀገራችን ላይ ጀሃድ አውጆ ተንቀሳቅሷል። ይሁንና አሁንም ይህንን የስጋት ደመና 

ከሀገራችን ላይ ለመግፈፍ መከላከያ ሰራዊታችን በተለያዩ ወቅቶች በተናጠል ወደ ስፍራው አቅንቶ አልሸባብን 

ለማዳከም ችሏል። በዚህ ተግባሩም ከሶማሊያ ህዝብና መንግስት እንዲሁም ከዐዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አድናቆት 
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ተችሮታል። እንግዲህ እነዚህ ሁለት የፅንፈኛ እና የሽብር ቡድን በጎረቤት ሀገር ውስጥ ያላቸው አሰላለፍ ምን ያህል 

የሀገራችንን ሰላም አደጋ ላይ ሊጥለው እንደሚችል ለመገንዘብ የሚከብድ አይመስለኝም። 

ያም ሆኖ ዓለም አቀፍ አሸባሪዎችን ያቀፈው አልሸባብ በበቂ ሁኔታ ቢዳከምም፤ ዓለም አቀፋዊ ዕገዛ ያለው በመሆኑ 

በሞተበት እየተካ ሃይሉን ከማጠናከር አልቦዘነም። ይህን ሃቅ የተመለከቱት የአፍሪካ ህብረትና የተባባሩት መንግስታት 

የሽብር ቡድኑን ለማጥፋት በጋራ በደረሱበት ውሳኔ የአፍሪካ ተልዕኮ በሶማሊያ “አሚሶም” (AMISOM) እንዲዋቀር 

አድርገዋል። ለዚህም ሰመ-ጥሩ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በተደረገለት ጥሪ በአሚሶም ጥላ ስር ተካትቶ የሰላም 

ማስከበር ተግባሩን እንዲወጣ ተጠይቋል።  

በጥያቄው መሰረትም ሰራዊታችን በአሚሶም ጥላ ስር በመሆን የሰላም ማስከበር ተግባሩን አስተማማኝና አርኪ በሆነ 

ሁኔታ በመወጣት ላይ ይገኛል። የአሚሶምንና ወንድም የሆነውን የሶማሊያ ህዝብን እንዲሁም የሀገሪቱን ፌዴራላዊ 

መንግስት ጥሪን ተቀብሎ በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ በሶስት ዞኖች ውስጥ ሰፍሮ የሚገኘው የኢፌዴሪ መከላከያ 

ሰራዊት፤ ላለፉት ስምንት ዓመታት በአልሸባብ የተያዙን ባይደዋን፣ አወደሌን፣ ሂርኩትን፣ ቡራካባን፣ ዲንሱርን፣ 

ገብረሃሬን፣ ዋጅድን፣ ጎፍጎይድን፣ ቀንሳ ሃደሬን…ወዘተ. አካባቢዎች ከአልሸባብ በመንጠቅ በአካባቢዎቹ የሰላም አየር 

እንዲነፍስባቸው ማድረግ ችሏል። በዚህም በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ ከበሬታን ሊጎናፀፍ በቅቷል። አልሸባብ እነዚህን 

አካባቢዎች በመነጠቁም ለከፍተኛ ውድቀት ተዳርጓል። በቀቢፀ-ተስፋ ጎዳና እየተመመ እንዲወራጭም ምክንያት 

ሆኗል። 

ከአሚሶም የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ባሉት ጊዜያት በአልሸባብ ቁጥጥር ስር የነበሩት የበለደወይኒ እና 

የኪስማዩ ወደብ አካባቢዎችም በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ይገኛሉ። ይህ ደግሞ አልሸባብን እንደ 

እግር እሳት የሚያንገበግበው ጉዳይ ሆኗል። እንደሚታወቀው መላው ሶማሊያን ተቆጣጥሮ ያቺን ሀገር በእስላማዊ 

መንግስት ለማስተዳደር ይጥር የነበረው የአልሸባብ የሽብር ቡድን ከእነዚህ አካባቢዎች የሚያገኘው የገቢ ምንጭ 

የሽብር ተግባሩን ወደ ጎረቤት ሀገሮች በማጋባት ሃይሉን ለማጠናከር ይጠቀምበት ነበር።  

ስለ አልሸባብ ቀደምት የገቢ ምንጮች ካነሳሁ ዘንዳ፤ በአስረጅነት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ተመድ) 

የፀጥታው ምክር ቤት የሰየመውን “የሶማሊያና የኤርትራ ጉዳይ አጣሪ ቡድንን” በመጥቀስ ጥቂት ልበል።  

አጣሪ ቡድኑ በተመድ ከተሰየመበት እ.ኤ.አ ከ2011 ጀምሮ ባጠናቀራቸው ሪፖርቶቹ፤ አልሸባብ በደረሰበት 

ወታደራዊ ክስረት የተነሳ ሞቃዲሾንና የመሃል ጁባ ሸለቆን ለቅቆ ይዞታውን በፍጥነት ወደ ደቡብ ምዕራብ ሶማሊያዋ 

የምጣኔ ሃብት ማዕከል አነጣጥሮ እንደነበር ይገልፃል። ህዝባዊ ድጋፍ ያጣው፣ ፖለቲካዊ መፈረካከስና ወታደራዊ 

ውስንነት የገጠሙት አልሸባብ፤ የሚመካበት ዋነኛ የገቢ ምንጩ ይኸው ቦታ እንደነበርም ጭምር። በወቅቱ የሽብር 

ቡድኑ ከያዛቸው ቦታዎች በቀረጥና በግብር መልክ ከ70 እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት ዓመታዊ ገቢ 

ይሰበስብ ነበር—የዛሬን አያድርገውና። ዋና ዋናዎቹ የገቢ ምንጮቹ ደግሞ ወደ አረብ ሀገራት ከሚልከው የከሰል 

ንግድ እንዲሁም ወደ ኬንያ አስርጎ ከሚያስገባው የድንበር አካባቢ ህገ - ወጥ የኮንትሮባንድ ንግድ የሚገኝ 

እንደነበር የአጣሪ ቡድኑ ሪፖርቶች ያስረዳሉ። 

እርግጥ አልሸባብ በዚህ ገቢው እየታገዘ በርካታ ጥቃቶችን መፈፀሙ አይካድም። በተለይም  የሽብር ቡድኑ 

የሶማሊያን ድንበር ተሻግሮ ከፈፀማቸው እኩይ ተግባሮቹ መካከል በኡጋንዳ ካምፓላ ውስጥ በተከታታይ በንፁሃን ላይ 

ያደረሳቸው ፍንዳታዎች ተጠቃሽ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ገቢው የሽብር ተግባሩን ለማስፋፋት በአንድ ወቅት በኬንያ 

የሙስሊም ወጣቶች ማዕከልን እንዲከፍት እንዲሁም የምስራቅ አፍሪካ ፅንፈኛ ቡድኖች በአልሸባብ እየተደገፉ 
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እንዲያቆጠቁጡ ያስቻለ ነበር፡፡ ይህም የሽብር ቡድኑ በምስራቅ አፍሪካና በቀሪው ዓለም ላይ ስጋት እንዲፈጥር አነሳሽ 

ምክንያት መሆኑን የአጣሪ ቡድኑ ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ይህ ዕውነታ የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት ቀደም ሲል 

በተናጠል ኋላ ላይም በአሚሶም ጥላ ስር ሆኖ በሰላም አስከባሪነት ለምን ወደ ሶማሊያ እንዳቀና አንባቢያን ሃቁን 

እንዲገነዘቡት የሚያስችል ይመስለኛል።  

እንግዲህ አልሸባብ ያጣው እነዚህን የህልውና መሰረቶቹንና ለሽብር ዓላማው ማስፈፀሚያ የሚሆኑትን የገቢ ምንጮች 

ነው። በዚህም ሳቢያ ዛሬ ላይ በቀቢፀ ተስፋና ‘በአልሞትኩም አለሁ’ ባይነት እንዲንቀሳቀስ ምክንያት ሆኖታል። 

እርግጥ ከአሚሶም የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት፤ በርካታ የሶማሊያ ቦታዎችን በመሸፈን የአልሸባብን 

ጥቅሞች በማሳጣት ላይ የሚገኘው የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት ለሽብር ቡድኑ የራስ ምታት ሆኖበታል። ለዚህም ነው 

ሰሞኑን በአይነኬው መከላከያ ሰራዊታችን ላይ በቀቢፀ-ተስፋ ተወራጭቶ “አልሞትኩም” ለማለት የሞከረው።   

ይህ ሁኔታም አሸባሪው ቡድን ራሱን በተወሰኑ የተለያዩ ቦታዎች ውስጥ ወሽቆና ቀደም ሲል ያከናውን ከነበረው 

የመደበኛ ሰራዊት መሰል የውጊያ ስልት ወደ ሽምቅ ተዋጊነት ራሱን እንዲቀይር አድርጎታል። ይህ ሁኔታም 

በሚፈልገው መንገድ እንዳይንቀሳቀስ ከማድረጉም በላይ፤ በምስራቅ አፍሪካ ለማከናወን የሚከጅለውን የግብረ-ሽበራ 

ተግባር ዕውን እንዳይሆን በማድረግ ከዓላማው እንዲናጠብ ምክንያት ሆኗል። ለዚህም ነው በቀቢፀ-ተስፋ ጎዳና 

በመትመም ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ በሰራዊታችን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር የሚፍጨረጨረው፤ በተግባሩ አይነኬውን ሃይል 

በመንካት ሞቱን እያፋጠነ ቢሆንም።  

ምንም እንኳን ዛሬ ላይ አልሸባብ ያለ የሌለ ሃይሉን አሰባስቦና ሰላም የማይሹ ሃይሎችን ድጋፍ ተመርኩዞ በቀቢፀ-

ተስፋ ቢንቀሳቀስም ቅሉ፤ በመከላከያ ሰራዊታችንና በአሚሶም ሃይሎች እየደረሰበት ባለው ከፍተኛ ምት ሳቢያ 

እንዲሁም ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን የገቢ ምንጮቹን በማጣቱና ህዝባዊ ተቀባይነቱም ከመቼውም ጊዜ በላይ 

በመዳከሙ ምክንያት ትርጉም ያለው ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት አይቻልም።  

ያም ሆኖ ግን እዚህ ላይ አልሸባብን በመፋለም ላይ የሚገኘው የአሚሶም ሃይልም ይሁን በእርሱ ስር በሰላም 

አስከባሪነት የሚገኘው መከላከያ ሰራዊታችን ቡድኑን ዛሬ በሚገኝበት ትርጉም አልባ ደረጃ ላይ ያደረሱት ያለ 

አንዳች መስዋዕትነት አለመሆኑ ሊታወቅ የሚገባ ይመስለኛል። ምክንያቱም የጦር መሳሪያ ግጭት ባለበት ቦታ ሁሉ 

የህይወት መስዋዕትነት ሊኖር መቻሉ የግድ ነው። ማንኛውም ድል ያለ ጥቂት መስዋዕትነት ሊገኝ አይችልምና።  

ይሁንና እስከዛሬ ድረስ መከላከያ ሰራዊታችን በሶማሊያ ቆይታው እጅግ አነስተኛ  በሆነ ኪሳራ ትላልቅ ድሎችን 

እያስመዘገበ መምጣቱ ይታወቃል። በቆይታውም ሰራዊቱ የሚመራባቸውን ህዝባዊነትን እንዲሁም ‘በአነስተኛ ኪሳራ 

ከፍተኛ ድል የማስመዝገብ’ እሴቶቹን ተላብሶ አልሸባብን ዛሬ በቀቢፀ-ተስፋ ጎዳና እንዲጓዝ አድርጎታል። ትናንት 

ባለ ሚሊዮነር ዶላር ገቢ የነበረውን የሽብር ቡድን፤ ዛሬ ላይ ጥቂት ርዝራዦች ቢኖሩትም አቅሙ እንዲዳከምና 

የሽብር መሰረቱም እንዲናጋ አድርጓል። ሶማሊያ ውስጥም ያለ ቋሚ ቦታ እየተንቀሳቀሰ “እኔ አልሸባብ አል 

ኢስላሚያ አል ሙጃሂዲን አለሁ፣ የአልሞትኩም” እያለ ጨኸቱን እንዲያሰማ ምክንያት ሆኗል። በከፋ ሁኔታም 

ቡድኑ ከህዝብ እንዲነጠል አድርጓል።  

እናም ይህ ህዝባዊ፣ ጀግና እና ለህዝቦች ህይወት መቀየር ራሱን ቤዛ በማድረግ ላይ የሚገኝ ሰራዊት ሊሞገስ፣ 

ሊከበርና ሊዘከር ይገባዋል። አዎ! የሀገራችን ሰላም፣ ልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ትልሞች እንዳይስተጓጎሉ 

ብሎም የጎረቤት ሀገር ህዝቦች ‘የድረሱልኝ’ ጥሪን ለሰላም ካለው ቀናዒነት አኳያ መዝኖ በመቀበል፣ እንደ 
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አልሸባብ ያሉ የሰላም ስጋት ደመናዎችን ትርጉም አልባ ሆነው እንዲበተኑ በማድረግ ላይ ለሚገኘው መከላከያ 

ሰራዊታችን ክብርና ሞገስ ልንቸረው ይገባል እላለሁ።   

     

      

  

   


