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የህብረቱ ጉባኤና የሀገራችን ስኬት 
ዘሩባቤል ማትያስ 

02-04-16 

የአፍሪካ ህብረት 26ኛው ጉባኤ ጥር 21 እና 22 ቀን 2008 ዓ.ም ተካሂዶ፣ ለጉባኤው ወደ 

መዲናችን አዲስ አበባ የመጡት ከ40 በላይ መንግስታት መሪዎችና ተወካዩች እንዲሁም 

የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች በሰላም ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። 

ጉባኤው ታሪካዊ የሚባል ነበር ማለት ይቻላል።  

በተለይም ሀገራችን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት የህብረቱ ቋሚ 

መልዕክተኛ ሆና በዕጩነት እንድትቀርብ እንዲሁም የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 

ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም እስከዛሬ ድረስ ያከናወኑትን ተግባርና ብቃታቸውን 

በመገምገም አፍሪካን በመወከል የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት (WHO) ዳይሬክተር ሆነው 

እንዲወዳደሩ ህብረቱ ውሳኔ አሳልፏል። 

ታዲያ እነዚህ ሁለት ወሳኝ የህብረቱ ውሳኔዎች ዝም ተብሎ የተገኙ አይመስሉኝም። 

ቀደም ባሉት ዓመታት ሀገራችን ለአፍሪካ አንድነት/ህብረት ላበረከተችው የላቀ አስተዋዕኦ 

ከህብረቱ አባል ሀገራት የተሰጠ ዕውቅና ይመስለኛል። ከዚህ በተጨማሪም ሀገራችን በአሁኑ 

ወቅት እያካሄደችው ያለችው ዲፕሎማሲዊ ጥረት ፍሬያማ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እናም 

በዚህ ፅሑፍ በዓለም አቀፉ ተቋማት ሀገራችን ለምን እንደታጨች ለመመልከት 

እንሞክራለን።  

እንደሚታወቀው የኢፌዴሪ መንግስት ለሀገራችን ሰላምና ልማት እውን መሆን ከፍተኛ 

ጥረት እንደሚያደርግ ሁሉ፤ የአፍሪካ ብሎም የጎረቤት ሀገሮች ሰላምና ልማት እንዲፋጠን 

ፅኑ እምነት አለው። ለምን ቢሉ የሀገራችን ሰላምና ልማት ለአፍሪካ እንዲሁም 

ለአካባቢያችን ዕድገት ድርሻ እንዳለው ሁሉ፣ የአካባቢያችን ሰላምና ልማትም ለሀገራችን 

ዕድገት መፋጠን የሚያበረክተው አዎንታዊ አስተዋጽኦ የላቀ እንደሚሆን ስለሚገነዘብ 

ነው። 

እርግጥ በሀገራችን በመካሄድ ላይ ያለው የተፋጠነ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት 

እንዲሁም የተጀመረው የመልካም አስተዳደር ሥርዓት ሀገራዊ ህልውናን የማረጋገጥ 
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ዓላማን የሰነቀና ውጤቱም ለሀገራችንም ሆነ ለአፍሪካ ብሎም ለአካባቢያችን ሰላም ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ እያበረከተ የሚገኝ መሆኑ የሚታበይ አይደለም፡፡ በዚህም አካባቢያዊ ሰላምን 

ከማስፈን አኳያ ተጨባጭ ውጤቶችን ማስመዝገብ ችሏል፡፡   

በአካባቢያችንና በአህጉራችን ሰላም እንዲሰፍን የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ የመጣው 

የኢትዮጵያ መንግስት፤ ስኬቶች መካከል በብሩንዲ፣ በላይቤሪያ፣ በዳርፉር ሱዳንና በአብዬ 

ግዛት ያከናወናቸውና እያከናወናቸው ያለው የሰላም ማስጠበቅ ተግባራት ተጠቃሽ ናቸው። 

በአፄው ዘመን የአፍሪካን ሰላም ለማስከበር በኮሪያና በኮንጎ የተካሄዱት አህጉራዊ ተግባራት 

እንደተጠበቁ ሆነው ማለቴ ነው።  

የሀገራችንን አፍሪዊ የሰላም ማስጠበቅ ጥረት ለመመልከት ከጎረቤት ሱዳን ነባራዊ ሃቆች 

መነሳት እንችላለን። ሱዳን በአፍሪካ ውስጥ በቆዳ ስፋቷ ቀዳሚ ሀገር ስትሆን ለጥ ያለና 

ውሃ ገብ የሆነው መልከዓ ምድሯ እንዲሁም ሰፊ የተፈጥሮ ሃብቷ ለታላቅ ዕድገት መብቃት 

የምትችል እንደሆነች ብዙዎቹን ያስማማ ሃቅ ቢሆንም፤ ሀገሪቱ ግን ለበርካታ ዓመታት 

በዘለቀ የእርስ በርስ ጦርነት ስትታመስ ለመቆየት ተገዳለች። በዚህም ለከፍተኛ ሰብዓዊና 

ቁሳዊ ቀውስ ልትዳረግ በመቻሏ አለመረጋጋቷን ለማርገብ እልባት ለመስጠት ከፍተኛ 

ጥረት ሲደረግ ቆይቷል።  

በጎረቤታችን ሱዳን የተቀሰቀሰውን አለመረጋጋት እልባት ከመስጠት አኳያ የአንበሳውን 

ድርሻ ከተወጡት የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ ቀዳሚዋና ዋነኛዋ ናት፡፡ 

በርግጥ በሱዳንና በደቡብ ሱዳን መካከል ግጭት የተቀሰቀሰው ሀገሪቱ ነፃነቷን 

ከተጐናፀፈችበት እ.ኤ.አ. በ1956 ነበር። ይህ ሁኔታም በቀጣናው ሰላምና መረጋጋት ላይ 

ያደረሰው አሉታዊ ተፅእኖ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ በዚህም በሀገሪቱ የሰፈነው ቀውስ 

ላለፋት አምስት አሰርት ዓመታት በላይ የዓለም አቀፋን ማህበረሰብ ትኩረት ሲስብ 

ቆይቷል፡፡  

እ.ኤ.አ. ከ1972 እስከ 1983 ድረስ በዘመነ ሃይለ ስላሴ በመዲናችን አዲስ አበባ የተካሄደው 

ጥረት ተጠቃሽ ነው፡፡ በግብጽ፣ በናይጀሪያ፣ በጀርመን፣ በአሜሪካ፣ በሊቢያና በሌሎች 

ሀገራት አማካኝነት የተካሄደው ጥረትም እንዲሁ፡፡ ምንም እንኳን በሀገሪቱ ለደረሰው ቀውስ 

እልባት የመስጠት ተደጋጋሚ ሙከራዎች የተካሄዱ ቢሆንም፣ አንዳቸውም ግን ለፍሬ 
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መብቃት አልቻሉም፡፡ እንዲያውም የሀገሪቱ የሰላም ሁኔታ በየጊዜው “ከድጡ ወደ ማጡ” 

እንዲሉት ዓይነት ሆኖ እየተባባሰ መሄዱን መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡  

ታዲያ ሁኔታዎች በዚህ ደረጃ ላይ በነበሩበት ጊዜ ነው— የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ 

መንግስታት ባለስልጣን /ኢጋድ/ እና ኢትዮጵያ በቀጣናው ሰላም የሚሰፍንበት ሁኔታን 

ለመፍጠር መንቀሳቀስ የጀመሩት፡፡ እናም እ.ኤ.አ. በ1992 ኢጋድ ለቀውሱ እልባት 

ለመስጠት በናይሮቢ ባካሄደው የሰላም ስምምነት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ውጤታማ 

የሆነበትን ድል አስመዝግቧል፡፡ ይህ የሀገራችን ጥረትና የተገኘው ውጤት የዓለም አቀፉን 

ማህበረሰብ አድናቆት ሊያገኝ ችሏል።  

አዎ! ለዘመናት በእርስ በርስ ግጭት በዘለቁት የሱዳን መንግስትና የደቡብ ሱዳን አማፂያን 

የሰላም ስምምነት ላይ መድረስ መቻላቸውና ለዚህ ውጤት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት 

ሚና የጐላ ነበር፡፡ ምክንያቱም ሁለቱ ወገኖች የሁሉም ነገር መሠረት የሆነው የሰላም 

ስምምነት ላይ መድረሳችው ቀጣዩን ሁኔታ አመላካች አድርጎት ስለነበር ነው፡፡  

በሁለቱ ተቀናቃኝ ወገኖች መካከል እ.ኤ.አ. በ1998 በመዲናችን አዲስ አበባ ለተካሄደው 

የሰላም ጉባኤ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቅ የኢትዮጵያ መንግስት የላቀ ድርሻ እንደነበረው 

እናስታውሳለን፡፡ በመሆኑም የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን 

/ኢጋድ/ እንዲሁም ሀገራችን ለዓመታት ያካሄዱት ጥረት በሁሉም ወገኖች ተቀባይነት 

በማግኘቱ በመጨረሻ እ.ኤ.አ. በ2ዐዐ5 የተደረገው ስምምነት ለውጤት መብቃት ችሏል፡፡  

ዳሩ ግን “በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” እንዲሉ ሀገሪቱ አንዱን ቀውስ ለመፍታት 

ያደረገችው ጥረት የተሳካ ቢሆንም፣ ሌላ ቀውስ መከተሉ አልቀረም፡፡ በዘር ግጭት ላይ 

የተመሰረተውና የተለያዩ ተዋናዬች የተካፈሉበት የዳርፋር ቀውስ ብቅ አለ፡፡ ቀውሱን 

ለማርገብ እና እልባት ለመስጠት ታዲያ ጥረት መደረጉ አልቀረም፡፡ ከዚህ አኳያ በእነ 

ቻድ የተደረገው ቀጥሎም በአፍሪካ ህብረት የተካሄደው ጥረት ተጠቃሽ ነው፡፡  

ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ያስከተለው የዳርፋር ቀውስ በሱዳን መንግስትና በሁለቱ ታጣቂ 

ሃይሎች መካከል በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የማስማማት ጥረት በአዲስ አበባ ቢካሄድም 

ለውጤት ሳይበቃ ተበትኗል፡፡ ኢትዮጵያ መልካም ጉርብትናን የመፍጠር ፍላጐቷ ከውጭ 

ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲዋ የሚመነጭ በመሆኑ፤ ቀደም ሲል በሁለቱ ሃገሮች ይስተዋል 

ለነበረው ግንኙነት መለወጥ አስችሏል፡፡ በተለይ ከሱዳን ጋር የነበረውና የደርግ መንግስት 
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ይከተለው በነበረው የጣልቃ ገብነት ፖሊሲ በጆን ጋራንግ የሚመራው የደቡብ ሱዳን 

አማፅያንን የማስታጠቅና የመደገፍ ተግባር ለሁለቱ ወገኖች መተማመንን አሳጥቶ 

ቆይቷል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ የኤርትራ መንግስት በሚከተለው የማተራመስ ስትራቴጂ የኢትዮጵያን 

ሰላም ለማደፍረስ በሚያደርገው ጥረት ሱዳንን ተጠልለው የሽብር ተግባር ለመፈፀም 

በቀድሞው የግብጽ ኘሬዚዳንት ሆስኒ ሙባረክ ላይ ያካሄዱት የግድያ ሙከራ ለሁለቱ 

ሃገራት ግንኙነት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ሊያሳድር ችሏል፡፡ ዳሩ ግን የኢትዮጵያ መንግስት 

የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ተጠቃሚነትና መልካም ግንኙነት መስፈን ከፍተኛ ጥረት 

ሲያደርግ ቆይቷል፡፡ በተለይም የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነትን መጠናቀቅ ተከትሎ የሀገራቱ 

ግንኙነት እያደገ ከመምጣቱ ባሻገር የላቀ ደረጃ ላይ ሊደርስ ችሏል፡፡ 

 ዛሬ ላይም ለሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ተጠቃሚነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው የመሠረተ- 

ልማት ግንባታዎች፣ የባህል ትስስር፣ የፀጥታና ደህንነትና ሌሎች ተግባራት በመከናወናቸው 

ጠንካራ ግንኙነት ተፈጥሯል፡፡ ለዚህም ነው— በሁለቱ ሀገራት መካከል የመተማመን 

መንፈስ መፍጠር የተቻለውና የሱዳን መንግስትና ህዝብ ከኢትዮጵያ በላይ ችግሩን 

ሊፈታለት የሚችል ሃይል እንደሌለ በማመን በዳርፋር ለተከሰተው ቀውስ እልባት 

ለመስጠት የኢትዮጵያ መከላከያ የሰላም አስከባሪ ሃይል መሰማራትን ቀዳሚ ምርጫ 

ያደረገው፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው የውጭ ጉዳይና ደህንነት ፖሊሲ ውጤት በሆነውና 

በጥርጣሬ ከመተያየት ይልቅ መተማመንን የፈጠረው የመንግስት ጥረት የሱዳን መንግስት 

ላቀረበው ጥሪም በሺህዎች የሚቆጠር ሠላም አስከባሪ ሃይሉን በመላክ ፈጣን ምላሽ 

ሰጥቷል፡፡ ይህ ተግባሩም በሱዳን ህዝብና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጐ ዕይታ ውስጥ 

እንዲገባ ያደረገው ነው ማለት ይቻላል።  

እንደ እውነቱ ከሆነ መንግስት በሱዳን ሰላም እንዲሰፍን ያደረገው ጥረት የሚመነጨው 

ሌሎች ሃይሎች በተሳሳተ መንገድ እንደሚተረጉሙት ሳይሆን የጐረቤቶቻችን ሰላም 

ለሀገራቸን የልማት፣ የሰላምና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታችን መፋጠን ካለው 

ፋይዳ አኳያ እንደሆነ ሊጤን ይገባል፡፡ ለምን ቢሉ እኛ ድህነትና ኋላ ቀርነትን ለመዋጋት 

የምናደርገው ትግል ሊሳካ የሚችለው ጐረቤቶቻችን ሰላም ሲሆኑ በመሆኑ ነው። እርግጥም 
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እንኳንስ የድንበር አዋሳኞቻችን ቀርቶ የሩቅ ሀገራት ሰላም መሆንም በቀጥታም ይሁን 

በተዘዋዋሪ ለእኛ ሰላም መጐልበት ያለው ሚና የላቀ መሆኑ እሙን ነው፡፡ ይህም በአፍሪካ 

ደረጃ በጋራ ሰላም እጅ ለእጅ ለማደግና በዚህም አፍሪካዊ ህዳሴን ማጎልበቱ አይቀሬ ነው። 

ለነገሩ በሀገራችን የሰላም ሂደት ላይ የቅርብ ተፅዕኖ ያላት የሱዳንን ችግር ለመቅረፍ 

በመንግስታችን የተካሄደው ጥረት ምንጩ ሀገራዊ ህልውናን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው፡፡ 

ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሰላሟን ዘላቂ ለማድረግ ምንጊዜም ቢሆን ወሳኙ ነገር በውስጥ 

የምታካሄደው የፀረ-ድህነትና ኋላ ቀርነት ትግል ሊሳካ የሚችለው ተጋላጭነታችን ሲወገድ 

ብቻ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በጐረቤቶቻችን ላይ የሚያጋጥም ትርምስንና ቀውስን 

መፈታት ካልተቻለ ጦሱ ለእኛም መትረፉ አይቀርም፡፡ 

ለነገሩ በየትኛውም አካባቢ የሚኖር ችግር ዳፋው በአንድ ቦታ ላይ ሳይወሰን እንደ ሰደድ 

እሳት መስፋፋቱ አይቀሬ በመሆኑ “ሳይቃጠል በቅጠል” እንዲሉ የራሳችንንና 

የአካባቢያችንን ህዝቦች ጥቅም ማዕከል በማድረግ የመደጋገፍ አቅጣጫን መከተል 

ያስፈልጋል። እናም ለዚህ ተግባራዊነትም መንግስታችን ከፍተኛ ጥረት በማድረግ 

ተፈላጊውን ሰላም በማስፈን ረገድ የበኩሉን ድርሻ በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡ ይህም 

አፍሪካዊ ወንድማማችነትን ለማጎልበት ፋይዳው ዓይነተኛ ነው። 

ከዚህ ነባራዊ ሃቅ በመነሳት በሱዳንና በደቡብ ሱዳን አማፅያን መካከል የተካሄደው ዘግናኝ 

ግጭት በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ ትልቁን ድርሻ ለተጫወተው የኢትዮጵያ መንግስት 

ያላቸውን  ጠንካራ እምነት የገለፁበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህም ይህም ሀገራችን 

የተጎናፀፈችው ታላቅ ድል ነው፡፡ 

እርግጥ በሁለቱ ተቀናቃኝ ወገኖች መካከል የአብዬን ግዛት የይገባኛል ጥያቄ ለመፍታት 

በቅድሚያ የሰላም አስከባሪ ሃይል እንዲሰፍር በተወሰነበት ወቅት ብቸኛዋ አማራጫቸው 

ኢትዮጵያን ማድረጋቸው ይህን ዕውነታ ያረጋግጣል፡፡ ጎረቤቶቻችንም ሆኑ የአፍሪካ 

ሀገራት በሀራችን ላይ ያላቸውን እምነት የማያሳይ ጭምር መሆኑም እንዲሁ። 

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት በአለም አቀፋ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ታሪክ በአንድ ሀገር 

ውስጥ በብቸኝነት የተሳተፈች ሀገር ኢትዮጵያ መሆኗ ብቻ አይደለም። ከዚህ በተጨማሪም 

በሁለቱም ተቀናቃኝ ወገኖች በብቸኝነት ተመርጣ ተልዕኮውን የመወጣት አቅሟ ከፍተኛ 
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መሆኑንም ያረጋገጠችበት ነው። በዚህ ብቃቷም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሁንታን 

እንደቸራት የሚታወስ ነው። 

አንዳንድ የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው ሀገራት ይህን ተጨባጭ ሁኔታ ሊያጣጥሉት 

ቢሞክሩም፤ ሃቁን የሚያውቁት የደቡብ ሱዳንና የሱዳን መንግስታት ግን ሌላ ሰላም 

አስከባሪ ሀገርን ለመቀበል ፍቃደኛ አልሆኑም፡፡ ይህም ሁለቱ ወገኖች ሃገራችን 

የምትከተለው በሰላም የመኖርና ለህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት መረጋገጥ ያላትን ጽኑ 

እምነት በትክክል መገንዘባቸውንና አመኔታ መስጠታቸውን ለአለም አቀፋ ማህበረሰብ 

ማስገንዘብ የቻሉበትን ሁኔታን ፈጥሯል፡፡ 

የመንግስታችን የሰላም ጥረት በዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም፡፡ በተለይም በአፍሪካ ቀንድ 

አስተማማኝ ሰላምን ለማስፈን በሚያደርገው እንቅስቃሴ ሀገሪቱ ለጀመረችው የፈጣን 

ልማት ቀጣይነት መረጋገጥ ብቸኛው አማራጭ በመሆኑ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት 

እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡  

ይህን መነሻ ታሳቢ ባደረገ መልኩም መንግስታችን ለሰላም ካለው ጽኑ አቋም በመነሳት 

ለዘመናት የእርስ በርስ ጦርነት ስትታመስ ለቆየችው ጐረቤት ሀገር ሱዳን፣ በተለይ ደግሞ 

በቅርቡ ሰላሟ እየደፈረሰ ለምትገኘው ደቡብ ሱዳንን ሰላም መስፈን ከፍተኛ ጥረት 

እያደረገ ነው፡፡  

ለዘመናት በአንድ ድርጅት ጥላ ስር ሆነው ለህዝባቸው ነጻነትና እኩል ተጠቃሚነት 

ሲታገሉ ቆይተው፣ የናፈቁትን ሰላምና ልማት ማጣጣም የጀመሩት የደቡብ ሱዳን ህዝቦች 

ድርጅታቸው “ኤስፒኤልኤ” (SPLA) ዳግም ወደ እርስ በርሰ ጦርነት በመግባቱ ለከፍተኛ 

ሰብአዊና ቁሳዊ ጥፋት መዳረጋቸው ወቅታዊው ዕውነታ ነው፡፡  

በደቡብ ሱዳን የተከሰተው ወቅታዊ ችግር የአለም አቀፉን ማህበረሰብ ትኩረት በከፍተኛ 

ሁኔታ መሳብ ቢችልም እልባት ከመስጠት አንጻር ግን የኢፌዴሪ መንግስትና ኢጋድን 

ያህል የተንቀሳቀሰ የለም ማለት ይቻላል፡፡ እንደሚታወቀው የዓለማችን አዲስ ሀገር 

በሆነችው ደቡብ ሱዳን የተከሰተው ቀውስ የአደጋው ተጋላጭ የሚያደርገው በዋነኝነት 

የሀገሪቱን ዜጎች መሆኑን እስካሁን ከደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ መገንዘቡ ከበቂ በላይ 

ማሳያ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን ዳፋው ለአካባቢው ሀገራት መትረፉ አልቀረም፡፡ 
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እርግጥ ኢጋድና የኢፌዲሪ መንግስት የደህንነት መጀመሪያም ሆነ መጨረሻ ሀገራዊ 

ህልውናን ማረጋገጥ ብቻ እንደሆነ በማመን፣ በደቡብ ሱዳን የተከሰተው ቀውስ እልባት 

ለመስጠት ቁርጠኝነታቸውን በተግባር የማስመስከር እንቅስቃሴያቸውን በመጀመር ግንባር 

ቀደም ተጫውተዋል፡፡  

ኢጋድና የኢትዮጵያ መንግስት የችግሩን አሳሳቢነት በመገንዘብ እልባት ለመስጠት 

በፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማያርዲትና ምክትላቸው በነበሩት ዶክተር ሪክ ማቻር የሚመሩት 

ተቀናቃኞች ተኩስ እንዲያቆሙና ወደ ድርድር እንዲመጡ ብሎም የሰላም ስምምነት 

እንዲፈራረሙ ጥረት አድርገዋል፡፡ አደራዳሪ ልዑክ በማቋቋምም በጁባ፣ በናይሮቢና 

በአዲስ አበባ የሰላም መፍትሄ ለማፈላለግ ላይ ታች ብለዋል፡፡ 

የኢፌዴሪ መንግስት በበኩሉ ይህን ቀውስ ለመፍታትና ችግሩ በሰላማዊ መንገድ 

እንዲጠናቀቅ ቁርጠኝነቱን በተደጋጋሚ ገልጿል። ወንድማዊነቱን አስመስክሯል። ጁባ 

ድረስ በመጓዝ የተፈጠረውን ሰብዓዊ ቀውስ በአንፃራዊነት ለማርገብ ችለዋል። 

በእርግጥ ሀገራችን ለአካባቢው ሰላም መስፈን የምታደርገው ጥረት ከውጭና ደህንነት 

ፖሊሲዋ የሚመነጭ መሆኑን በተደጋጋሚ ለመጠቆም ተሞክሯል። በመሆኑም ይህ ከሰላም 

ወዳድነት የሚመነጨው ጥረት እንደ ከአሁን በፊቱ ሁሉ ለፍሬ የሚበቃበትን መንገድ 

በመጠቀም ሁለቱ ወገኖች ወደ ሰላማዊ ድርድር የመጡበት ሁኔታን ብቻ አልፈጠረም።  

ሁለቱ ወገኖች የሰላም ስምምነት እንዲፈርሙና የሽግግር መንግስት እንዲመሰርቱ 

በማድረግ ረገድ የማያቋርጥ ጥረት እያደረጉ ነው፤ ኢጋድና ሰላም ወዳድዋ ሀገራችን። 

ለዚህም በዲፕሎማሲው መስክ የካበተ ልምድ ያላቸው እንደ አምባሳደር ስዩም መስፍን 

ዓይነት ዲፕሎማቶች ያንበሳውን ድርሻ በመጫወት የሀገራችንን የሰላም ፖሊሲ ዕውን 

እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር የሀገራችንን ገፅታ ለመገንባት የቻሉ በመሆናቸው ሊመሰገኑ 

ይገባል። 

ሀገራችንን ዓለም አቀፉ ደረጃ ከፍ…ከፍ እንድትል ያደረገውና ለፀጥታው ምክር ቤት ቋሚ 

አባልነት በዕጩነት እንድትቀርብ ያደረጋት ሌላኛው ጉዳይ የሶማሊያ የሰላም ሁኔታ መሆኑ 

የሚያጠያይቅ አይመስለኝም። እንደሚታወቀው የያኔዋ ሶማሊያ በመንግስት አልባነት 

ላለፉት ሁለት አስርታት የሽብርተኞች መፈንጫ ነበረች። ይህም ያቺ ሀገር ዓለም አቀፍ 
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አሸባሪዎችን ጭምር በመያዝ የዓለም የሽብር ስጋት ሆና መቆየቷ የሚታወስ ነው። 

ለሀገራችንም ብሔራዊ ደህንነት ግልፅና ድርስ አደጋ እንደነበረች አይዘነጋም። 

በተለይም ዓለም አቀፍ አሸባሪዎችን ያቀፈው የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ውስጥ 

የመሸጉ አክራሪዎችና አሸባሪዎች የገዛ ሀገራቸውን ህዝብ ሠላምና መረጋጋት ከመንሳት 

አልፈው የቀጣናውን ሀገራት በሽብር የማመስ ዓላማን አንግበው ሲሯሯጡ ነበር። ለዚህም 

በተለያዩ ጊዜያት በሀገራችንና በጎረቤት ሀገሮች ያደረሷቸው የሽብር ጥቃቶች ከበቂ በላይ 

ማሳያዎች ናቸው።  

እነዚህ ሃይሎች በሀገራችን ላይ የጅሃድ ጦርነትን አውጀውብን እንደነበር የሚዘነጋ 

አይደለም፡፡ እርግጥ ሰላም ወዳዱ መንግስታችን ከረጅም ጊዜ ትዕግስት በኋላ ሀገራችን 

ራሷን የመከላከል ርምጃ እንድትወስድ ማድረጉ፤ በወቅቱ ተደቅኖባት ከነበረው የብሔራዊ 

ደህንነት አደጋ ለመመከት ችላለች፡፡  

እንደሚታወቀው በወቅቱ ሶማሊያን ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠረ በኋላ በሌሎች የአፍሪካ 

ቀንድ ሀገራትም የእስልምና መንግስትን የመመስረት ዓላማ ያነገበ ነበር፡፡  

ቡድኑ በሼክ ዳሂር ሃዌይስ አማካኝነት በሀገራችን ላይ የጅሃድ ጦርነት ማወጁ የሚታወስ 

ነው፡፡ በሰባት ቀን ውስጥም በመዲናችን የሚገኘውን ቅዱስ አንዋር መስጊድን ለመቆጣጠር 

ቆርጦ ተነስቶ እንደነበርም በወቅቱ ያወጣው የመግለጫ ዲስኩሩ ያስታውሰናል፡፡ ምንም 

እንኳን ዲስኩሩ ከትውስታ ውጪ ባይዘልም።  

ቡድኑ በሶማሊያ የተቋቋመውንና ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለውን የሸግግር መንግስት ገልብጦ 

በሶማሊያ የራሱን መንግስት ለመመስረት ከፍተኛ ጥረት ነበር። ዳሩ ግን ቀድሞውንም 

ከአል-ቃዒዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚጠረጠረው አል - ኢትሃድ የተገነጠለው አሸባሪ 

ድርጅት መሉ በሙሉ ዓለም አቀፋዊ ተቃውሞ ሊገጥመው ችሏል፡፡ ኋላ ላይም 

በኢትዮጵያ ሰራዊትና በሶማሊያ የሽግግር መንግስት ጦር አማካይነት ድል ተመታ፡፡  

መከላከያ ሰራዊታችን ከ1999 ዓ.ም እስከ 2001 ዓ.ም ድረስ በሶማሊያ በነበረው ቆይታ 

አክራሪና አሸባሪ ኃይሎች ከህዝቡ ይበልጥ እየተነጠሉና እየተዳከሙ ከመምጣታቸውም 

በላይ፤ ህዝቡም የሠላም ፍላጎቱን እየተጠናከረ መሄድ የጀመረበት ወቅት ነበር፡፡  



9 
 

አሸባሪዎች በህዝቡ ላይ ጥቃት እያደረሱ ሰራዊታችንን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት ያደረጉት 

ጥረት መክኖ ለለውጥ አመቺ ሁኔታ የፈጠረም ነበር፡፡ ምክንያቱም የሶማሊያ ህዝብ 

ሠራዊታችን አሸባሪዎችን ከበታተነ በኃላ የአንፃራዊ ሰላም ባለቤት ሊሆን በመቻሉ 

ለፅንፈኞቹ አሉባልታ ሊፈታ ባለመቻሉ ነው።  

የአክራሪዎችን አከርካሪ ካደረገው ጥረት በተጨማሪ የሽግግር መንግስቱን የፀጥታ አስከባሪ 

ሃይሎች ለማቋቋምና ለመገንባት ያደረገው ብርቱ ተግባርም ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

አድናቆት ተችሮታል፡፡  

ሰራዊታችን ሀገራችን የተደቀነባትን ግልፅና ድርስ አደጋ የማስወገድ ተልዕኮውን 

በአስገራሚ ብቃትና ዲሲፕሊን ተወጥቶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ፤ ከጥቂት ወራት በኋላ 

በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮን በሚወጣው ሠላም አስከባሪ ኃይል ሊተካ ችሏል፡፡  

ታዲያ ከ2002 ዓ.ም ጀምሮም የኡጋንዳና የብሩንዲ ሠላም አስከባሪ ወታደሮች በሶማሊያ 

ሞቃዲሾና አንዳንድ አካባቢዎች ሠላምን ለማረጋጋት ያደረጉት ጥረት የሚደነቅ ቢሆንም፤ 

ጥረቱ ግን ሠላም አስከባሪው ካለው የሰው ሃይል እጥረት እንዲሁም ዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ለሶማሊያ ሠላምና መረጋጋት በቂ ድጋፍ ባለማድረጉ የታሰበውን ያህል ውጤት 

ማስገኘት ባለመቻሉ እንደገና ውጥረት መፈጠሩ የሚታወስ ነው፡፡  

እናም የእስላማዊ ሸሪዓ ፍርድ ቤቶች ህብረት ደባቅ ተመትቶ ግማሹ ኃይሉና አመራሩ 

ኤርትራን ምሽጉ ካደረገ በኋላ፤ ቀደም ሲል ኋላ ላይ እመለስበታለሁ ያልኩት ሁለተኛው 

የአል-ኢትሃድ ተሰንጣቂ ቡድን የነበረውና እስከ አሁን ድረስም ሙሉ ለሙሉ 

ያልተወገደው “ሃረካት አል-ሸባብ አል ኢስላሚያ” ብቅ አለ፡፡  

ይህ ቡድንም እንደ ሌሎቹ አሸባሪዎች ሁሉ በተቆጣጠራቸው ቦታዎች ውስጥ ያሉ 

ሶማሊያውያንን ቁም ስቅላቸውን ከማሳየት ባለፈ፤ በሀገራችን ላይም የጀሃድ ጦርነት 

አውጇል። ግና አሸባሪዎች በሀገራችን ላይ የያዙትን ዓላማ ሳይለቁ ራሳቸውን በስም 

መቀያየር ብቻ እየሰየሙ መፈራረቃቸው በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ያደረጉትን 

ጥረት ከንቱ ነበር፡፡ ሆኖም በኃይል ህዝብን ከማሸበር ተግባራቸው ሊታቀቡ አልቻሉም፡፡  

ታዲያ እዚህ ጋር ሳይጠቀስ የማይታለፈው ጉዳይ፤ ሶማሊያ የመሸጉት ፅንፈኛችና 

አሸባሪዎች ሞቃዲሾንና አካባቢዋን ተቆጣጥረው በሀገራችን ላይ ግልፅና ድርስ አደጋ 



10 
 

መደቀናቸውን ተከትሎ፣ የኢፌዴሪ መንግስት መክሮና ዘክሮ ሰሚ ሲያጣ በሀገራችን ላይ 

ያንዥበበውን አደጋ ለማስቀረት ሲል ብቻ ሠራዊታችን ሶማሊያ እንዲገባ ማድረጉን ነው፡፡  

እናም አል-ሸባብ ሶማሊያንና የአካባቢውን ሀገራት ለማሸበር በግልፅ የአል-ቃዒዳ ክንፍ 

መሆኑን አውጆ ቀደም ሲል በዚያች ሀገር የተገኘው አንፃራዊ የተረጋጋ ሁኔታ መልሶ 

መደፍረሱ ይታወሳል። በዚህም ሳቢያ የሽግግር መንግስቱ የኢትዮጵያ መንግስት ዕገዛ 

እንዲያደርግለት ባደረገው ጥሪ መሰረት መከላከያ ሠራዊታችን ዳግም በ2003 ዓ.ም ወደ 

ሶማሊያ ዘልቆ አል-ሸባብን አይቀጡ ቅጣት ቀጥቶታል፡፡  

በአል-ሸባብ ደፍርሶ የነበረውን የሀገሪቱን ሠላም መልሶ ወንድም ለሆነው የሶማሊያ ህዝብ 

አንፃራዊ በሆነ ሁኔታ ለማስገኘትና ቀጣናዊ የስጋት ደመናን ለማስወገድ ለሁለት ዓመታት 

ያህል ቆይታ አድርጓል፡፡  

መከላከያ ሠራዊታችን በዳግም የሶማሊያ ቆይታው አሸባሪ ቡድኑን ለማዳከም ችሏል፡፡ 

የሽግግር መንግስቱንም አጠናክሯል፡፡ በምርጫ አሸንፎ ሀገሪቱን የሚያስተዳድር መንግስት 

እንዲመስረትም የነበረው ሚና የላቀ ነበር፡፡ ይህም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከዚህ አኩሪ 

ተግባር በኋላ ለሶማሊያ መረጋጋት ትኩረት እንዲሰጥ አድርጓል፡፡  

በመሆኑም የአፍሪካ ሀገራት በሶማሊያ ጦራቸውን ለማሰማራት የገቡትን ቃል ተግባራዊ 

እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል፡፡ በውጤቱም የኡጋዳና የቡሩንዲ ሠላም አስከባሪዎችን ለማገዝ 

የጅቡቲ፣ የኬንያና የሴራሊዮን ሠላም አስከባሪዎች የአሚሶምን ተልዕኮ ማድረጉም 

እንዲሁ። ታዲያ እነዚህ ሰላም አስከባሪ ሃይሎች በአሁኑ ወቅት በሶማሊያ የተሻለ ሠላም 

ለማስፈን ተልዕኳቸውን በመወጣት ላይ ይገኛሉ፡፡  

ይህ የሀገራችን ጥረት የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሰራዊቶች ሽብርተኝነትን በጋራ 

እንዲከላከሉና ተመሳሳይ አቋም እንዲይዙ ከማድረጉም በላይ፤ የየዓለም አቀፉ አሸባሪ አል-

ቃዒዳ የምስራቅ አፍሪካ ክንፍ የሆነው አል-ሸባብ እንዲዳከም አድርጓል። በአሁኑ ወቅትም 

በአሚሶም ስር የሚንቀሳቀሰው ሰራዊታችን በአል-ሸባብ ስር የነበሩ ቁልፍ ቦታዎችን 

በመቆጣጠር ቡድኑ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ትርጉም እንዲያጣ እያደረገው ነው። ይህም 

በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከፍተኛ አድናቆትን ያስገኘለት ተግባር መሆኑ አይካድም።  
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የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ስጋት እየሆነ የመጣውን 

ሽብርተኝነት በመዋጋት ረገድ ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያደረገ ነው። ይህ ቁርጠኛ አቋሙም 

የቀጣናውን ብሎም የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ስጋት ሊቀርፍ እንደሚችል እሙን ነው።  

እናም ሀገራችን በዚህ ረገድም ለአህጉራችንም ሆነ ለዓለማችን ሁነኛ ሚና በመጫወት 

የበኩሏን ድርሻ ማበርከቷ በህብረቱ መመረጧ ተገቢና ትክክለኛ ነው። ሽብርተኝነትን 

በመዋጋት እስከዛሬ ያከናወነቻቸው አኩሪ ተግባራት ህያው ምስክሮች ናቸውና። 

በእኔ እምነት የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ለዓለም 

አቀፉ የጤና ድርጅት ዕጩ ሆነው መቅረባቸው ልክ እንደ ፀጥታው ጉዳይ ሁሉ በጤናው 

ረገድ ያስመዘገበችው እመታ ውጤት ነው። ጥቂት አብነቶችን እንካችሁ ልበል።… 

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከምዕተ-ዓመቱ የልማት ግብ አንዱ የሆነውንና ከአምስት 

ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ሞትን ለመቀነስ የተቀመጠውን ግብ በማሳካት ረገድ፤ እ.ኤ.አ. 

በ1990 ዓ.ም. ከአንድ ሺ ህፃናት ውስጥ 204 የነበረውን የሞት መጠን እ.ኤ.አ. በ2012 

ዓ.ም. ወደ 68 ዝቅ ማድረግ ችላለች። ይህም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የ67 በመቶ ለውጥ 

ያሳየ ወይም የሞት መጠኑን በሁለት ሶስተኛ የቀነሰ ነው።  

በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር የሚገኙት እንደ የመንግስታቱ ድርጅት የህፃናት 

ፈንድን (UNICEF)፣ የዓለም አቀፉ የምግብ ድርጅትን (WHO)፣ የዓለም ባንክ ቡድንን 

(World Bank Group) የመሳሰሉ ተቋማት ባወጡት ተመሳሳይ ሪፖርት ላይ 

እንደተጠቆመው፤ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የተከናወነው ይህ የሀገራችን ውጤታማ 

ተግባር ከልማት ግቡ ሶስት ዓመት በፊት አስቀድሞ የተሳካ መሆኑ መገለፁ አይዘነጋም። 

ይህም የሀገራችንን የአፈፃፀም ብቃት የሚያሳይ ነው። 

እርግጥ ለዚህ ውጤት መገኘት የአንሳውን ድርሻ የሚወስዱት ልማታዊው መንግስትና 

ታታሪው የሀገራችን ህዝብ ናቸው— ሁለቱም ተቀናጅተውና እጅ ለእጅ ተያይዘው 

በመስራታቸው ይህን መሰል ወርቃማ ድል ማስመዝገብ ችለዋልና። ውጤቱ በአንድ በኩል 

ለሀገራችንና ህዝቦችና ለወዳጆቿ ደስታ ሲሆን፤ ጠላቶቿንና ‘ልማት የለም’ እያሉ 

የሚያላዝኑ ‘ጥቁር ቀለም ቀቢዎችን’ አንገት የሚያስደፋ ነው። 
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በእኔ እምነት የዚህ ውጤት መገኘት በርካታ ጉዳዩች ሊገለፁ ይችላሉ። ከእነዚህ ውስጥ 

በከፍተኛ ደረጃ የሚገለፅ የፖለቲካ ቁርጠኝነት፣ በጤናው መስክ ያለው ጠንካራ አመራር፣ 

የባለ ድርሻ አካላት ውጤታማ አደረጃጀት እንዲሁም የአጠቃላይ ማህበረሰቡ በተመሳሳይ 

ልማታዊ አስተሳሰብ እየተመራ የያዘው ቁርጠኛ አቋምና ያደረገው ተሳትፎ ተጠቃሽ 

ናቸው። እርግጥ መንግሥት አምራች ዜጋን ለመፍጠር የሚሠራው ጤነኛ ዜጋ ከመፍጠር 

ሥራ ተነጥሎ አይታይም በሚል እምነት የጤናን ፕሮግራሞች መተግበሩ ሌላኛው 

ምክንያት ነው። ከዚህ በተጨማሪም መንግሥት የጤናን ፕሮግራም ሰፊውን የገጠርና 

የከተማ ህዝብ ለማገልገል የተቃኘና በመሠረታዊ የጤና አገልግሎት ላይ አትኩሮ 

በመስራቱ እንዲሁም ሕዝቡን ተጠቃሚ ማድረጉ ነው፡፡  

የመሠረተ ጤና አገልግሎቱ ራሱ መከላከልን ማዕከል ያደረገ በመሆኑ መላው ህዝብ ራሱን 

መሠረት ያደረገ ጤንነትና የማረጋገጥ ስርዓት ዘርግቶ በባለሙያዎች እየታገዘ ተግባራዊ 

በማድረግ ተጠቃሚ እየተደረገ ነው፡፡ በየቀበሌው ለ5 ሺህ ሰው አንድ የጤና ኬላና ሁለት 

ሴት የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞችን መድቧል። ለ25ሺ ሰዎች አንድ የጤና ጣቢያ ሂሳብ 

የጤና ጣቢያዎችን ገንብቷል።  

የሰው ኃይልና የቁሳቁስ አቅርቦት በማሟላት ረገድም በባለሙያዎቹ ዘንድ የአገልጋይነት 

አመለካከት ከመፍጠር በተጓዳኝ በአርብቶ አደሩ አካባቢ እንዲስፋፋ በማድረጉና በዚህም 

በዘርፉ የምዕተ ዓመቱንን ግቦች ለማሳካት ውጤታማ ስራ ማከናወኑ የስኬቱ ተጠቃሽ 

ምክንያት ይመስለኛል፡፡  

እርግጥ ይህ ስኬት ወባን የሚያክል አፍሪካዊ ችግር ለመቅረፍ ችሏል። እርግጥ “ከጠንካራ 

ሀገራዊ ራዕይ ጀርባ ጠንካራ አመራር አለ” እንደሚባለው፤ ዛሬ ለዓለም አቀፉ የጤና 

ድርጅት (WHO) ዳይሬክተርነት የሚወዳደሩት ዶክተር ቴዎድሮስ ኣድሃኖምና የስራ 

ባልደረቦቻቸው የሀገራችንን የጤና ፖሊሲ መሰረት በማድረግ ያከናወኑት ተግባራት ለስኬቱ 

መገኘት ወሳኝ ሚና መጫወቱ እሙን ነው። 

በአጠቃላይ ከላይ የጠቀስኳቸው የሀገራችን የፀጥታና የጤና አተገባበሮች በአፍሪካ ህብረት 

26ኛ ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ እንዳደረጋትና ለታላላቅ ዓለም 

አቀፍ ተቋማት በእጩነት እንድትመረጥ እንዳስቻላት ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ 
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እንደሚረዳልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህም መልካም ስራ የድርጊቶች ፋና ወጊ ብቻ ሳይሆን 

ተመራጭ የሚያደርግ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው።    

 

 

  


