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የአክራሪዎች ሥጋትና ሙከራ 

ታከለ ዓለሙ 01-05-16 

የኢትዮጵያ ምዕራባዊና ምሥራቃዊ አዋሳኝና ጎረቤች የአክራሪዎች መናኸሪያ ከሆኑ 

በርካታ አሥርት ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ አክራሪ እስልምናን ወደ ኢትዮጵያ አስርጎ 

ለማስገባት ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ በደርግም ጥረት ሲያደርጉ የነበረ ቢሆንም በተለይም 

በከፍተኛ ደረጃ ለመዝመት የተነሱት በኢሕአዴግ ዘመን ነው፡፡ 

የአልቃይዳው መሪ ቢንላደን በመጀመሪያ ሶማሊያ ብዙ ዓመት ከቆየ በኋላ በመቀጠል  

ሱዳን ውስጥ በመኖር መንግሥታዊ ባልሆነ ድርጅት ስም ብዙ ሰርቷል፡፡ የዋሀቢ አክራሪ 

እምነት ነፍስ እንዲዘራ በርካታ ተከታዮችን እንዲያፈራ አድርጓል፤ ከሶማሊያ ነው ሱዳን 

የገባው፡፡ 

የሱዳኑ እስላማዊ ምሁር ዶክተር ሐሰን አልቱራቢ በሸሪዓ ሕግ የሚተዳደር መንግሥት 

በሱዳን ብቻ ሳይሆን በምሥራቅ አፍሪካ ባሉ ሀገራት ኢትዮጵያንም ጨምሮ እንዲመሰረት 

ለማድረግ እጅግ ሰፊ ምስጢራዊ ያሏቸውን እንቅስቃሴዎች ሲያደርጉ ኖረዋል፡፡ 

አስተምህሮቱን ለማስፋፋት መስጊዶችን መድረሳዎችን የማብዛት የሰው ኃይል 

የመመልመል ሥራዎችን በሰፊው ሲሰሩ ኖረዋል፡፡ አንዱም ኢላማ አድርገው ሲንቀሳቀሱ 

የነበረው ኢትዮጵያን ነው፡፡ ኢትዮጵያን ጨምሮ ይህንኑ እምነቱን ለማስፋፋት ብዙ ጥረት 

አድርጓል፡፡ 

በየሀገሩ ያሉ ሙስሊሞችን በመጠቀምና ወዳጅነት በመመሥረት የትምህርት እድል 

ሰኮላርሸፕ እያገኙ በሱዳን እስላማዊ ዩኒቨርስቲዎች እየተማሩ ተመልሰው ወደ ሀገራቸው 

በመሄድ የወሀቢ አክራሪ እስላማዊ እምነትን ለማስረጽ ይህ ቀረው የማይባል ትግል 

አድርገዋል፡፡ 

የሱዳንና የሌሎችን የአክራሪነትን እምነት የሚያራምዱ ሀገራት ተወላጆችን ጭምር 

ከአትዮጵያውያን ጋር የኃይማኖታዊ ፖለቲካ ጋብቻ እንዲፈጥሩ በማድረግ ለማስተሳሰር 

ጭምር ሞክረዋል፡፡ 
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ረዳት አባትና እናት የሌላቸው ሙስሊም ልጆችን እንረዳለን በሚል በተቋቋሙት 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ስም ከዓረቡ ዓለም በሚገባው በሚሊዮኖች በሚቆጠር 

ገንዘብ በሽፋን በመጠቀም በርካታ ዜጎችን ድህነታቸውን ሽፋን በማድረግ የዋሀቢና 

የሰለፊያ እምነት ተከታዮች እንዲሆኑ የማድረግ ሥራ ሰርተዋል፡፡፡ 

ይህ ለጋሽ ከተባሉት ሀገራት አክራሪ ከበርቴዎች በእርዳታ ስም ወደ ኢትዮጵያ ሲፈስ 

የኖረው በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠረው ገንዘብ ተከታዮችን ከማብዛት ባለፈም በሽፋን 

ሀብትና ንብረት እንዲያደረጁ በንግዱ ዓለም ውስጥ ተወዳዳሪ ሆነው እንዲገኙ የየራሳቸውን 

ድርጅት እንዲከፍቱ ገንዘቡን ለራሳቸውም ተጠቅመው በዋነኛነት አክራሪነትን ለማስፋፋት 

እንዲውል አድርገዋል፡፡ 

ብዙዎቹ በሀገር ውስጥ ከሙስሊሙ ጋር በተያያዘ የተከሰቱት ሁከቶችና ብጥብጦች 

የተመሩት በአክራሪ እስላማዊ ቡድኖችና ከጀርባቸው ባለው ድርጅት ነው፡፡ አንደኛው 

ታላቅ እቅድና ስትራቴጂ አውጥተው ሲንቀሳቀሱ የነበረው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች 

ጠቅላይ ምክር ቤትን አመራር ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ነበር፡፡  

ይህ ሁኔታ አልሳካ ሲላቸው ነው ያ ሁሉ ረብሻና ግርግር የተፈጠረው፡፡ የመከታቸውም 

አክራሪነትን የማይቀበለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ነው፡፡ ከዋናው የአዲስ አበባ ጽህፈት ቤት 

ጀምሮ ከአዲስ አበባ እስከ ክልሎች አውራጃና ወረዳዎች ቀበሌዎች ድረስ የራሳቸውን 

የዋሀቢና የሰለፊያ ሙስሊም አክራሪዎችን በሥልጣን ላይ በማስቀመጥ በህጋዊ ሽፋን 

በመላው ሀገሪቱ አክራሪነትን ለማስፋፋት የያዙት እቅድ ነበር፡፡  

ህዝቡንም ቀስ በቀስ በመለወጥ በሂደትም ሀገሪቱን በሙሉ በአክራሪ እስልምና እምነት 

ሥር እናስገባለን፣ በሸሪአ የሚመራ መንግሥትም እንመሰርታለን የሚል እምነት ገንብተው 

ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ይኼ ሴራቸው በሀገሪቱ ታሪክ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ታላቅ ዋጋ 

እንደሚያስከፍላቸው የሀገሪቱን ታሪክ ጠንቅቀው አልተረዱም ወይንም አልተገነዘቡም 

ማለት ነው፡፡ 

በሀገር ውስጥ በሽፋን ገብተው የነበሩ መንግሥታዊ ያልሆኑ ዓለም ዓቀፍ እስላማዊ 

ድርጅቶች አክራሪነት ለማስፋፋት ተከታዮችንም እንዲያፈሩ በማድረግ ረገድ የበኩላቸውን 

ድርሻ ተወጥተዋል፡፡ ከእኛም በርካታ ሙስሊም ወጣቶችን ወደ ውጭ ሀገራት ልከው ሄደው 

ተምረው ተመልሰዋል፡፡ 
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ተቻቻሎና ተከባብሮ ተዋልዶም ተጋብቶም በሚኖር ኅብረተሰብ ውስጥ ይህንን መርዘኛ 

ኃይማኖታዊ ፖለቲካ ማራመድ መዘዙ ከሚገመተውም በላይ የከፋ ነው፡፡ የእኛ ባህልና 

እምነት አክራሪነትን የሚቀበል የሚሸከም አለመሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ 

ኃይማኖታዊ መብታቸውና ነጻነታቸው በህገመንግሥቱ መሠረት ከሁሉምጋር በእኩልነት 

የተከበረ በመሆኑ የሌሎችንም ዜጎች መብት በእኩልነት አክብረው መኖር ግዴታቸው 

ነው፡፡ ከዚህ ህጋዊ ድንበር ሲያልፉ ነው ችግር የሚፈጠረው፡፡ ሆኖም ህግና ሥርዓት 

መከበር አለበት፡፡ 

አክራሪ የሙስሊም ኃይሎች የሌላውን መብትና ነጻነት እንደፈጥጣለን፣ ሠላሙን 

እናደፈርሳለን ብለው ሲነሱ እዚህ ላይ መቼም ሆነ መቼ ህግና ሥርዓት ያለባት ሀገር 

ስለሆነች የሁሉንም መብትና ነጻነት የማስከበር ግዴታ ያለበት መንግሥት ዛሬም ነገም 

ጣልቃ ይገባል፤ ህግና ሥርዓቱንም ያስከብራል፤ የመጠበቅና የማስከበር ግዴታም 

ኃላፊነትም አለበት፡፡ 

በሰሜንና በምዕራብ ኢትዮጵያን ከሚያዋስኑ ሀገራት ውስጥ የሚንቀሳቀሱና ዓለም አቀፍ 

የአክራሪዎች መረብ ውስጥ በአባልነት ታቅፈው የሚገኙት ሁሉ ሀገሪቱን ኢላማ አድርገው 

ጥፋት ለማድረስ በማሰብ ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ይህን ሥውር ሴራቸውን የመከተው ሁልጊዜም 

አካባቢውንና ሀገሩን ነቅቶ የሚጠብቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው፡፡ 

ጉርብትናችን ሰፊ የመሬት ክልልን ያካተተ በመሆኑ ይህንኑ በመጠቀም ከሻዕቢያ እስከ 

አክራሪ እስላማዊ ኃይሎች ድረስ ወኪሎቻቸውን መሣሪያ በማስታጠቅ በማደራጀት ጭምር 

አስርገው ለማስገባት ሰፊ ጥረት አድርገዋል፡፡ 

እስላማዊ አክራሪዎች ወደ ኋላ በነበረው ታሪካችን ውስጥም ኢትዮጵያን ለመቆጣጠርና 

ለማስለም በነበራቸው ጽኑ ፍላጎት በብዙ ግንባሮች ጦርነት ገጥመውናል፡፡ ከሱዳኖች  

ከደርቡሾች ጋር ተዋግተናል፡፡ ከመተማ ጎንደር ከተማ ድረስ ዘልቀው አቃጥለው 

አውድመው የተመለሱበትም ታሪክ አለ፡፡ አፄ ዮሀንስ ለኢትዮጵያ ሀገራቸው አንገታቸውን 

የተቀሉት መተማ ላይ ከሱዳኖች ጋር በተደረገው  ጦርነት ነው፡፡  
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አጼ ቴዎድሮስም ከአጎታቸው ከደጃዝማች ክንፉ ጋር በነበሩበት ወቅትም አብረው ዘምተው 

ከደርቡሾች ጋር ተዋግተዋል፡፡ ግብፆችም የአባይን ውኃ ከምንጩ ለመቆጣጠር በነበራቸው 

ፍላጎት ከኢትዮጵያ ጋር መዋጋታቸውን የታሪክ ዋቢ ያስረዳናል፡፡  

እንግሊዝ የሁለቱም የጋራ ቅኝ ገዢ የነበረች በመሆኗ ግብፆችና ሱዳኖች ለረዥም ጊዜ 

ከነበራቸው ቅርበትና ቁርኝት ሌላ በትልቁ የኢትዮጵያው የአባይ ወንዝ (ፈለገ ዮርዳኖስ) 

ጉዳይ በጋራ እንዲቆሙ፣ እንዲመክሩና እንዲዘክሩ ሲያደርጋቸው ኖሯል፡፡ 

በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ አንድ ቀን አቅም አግኝታ የአባይን ወንዝ ልትገድብ ትችላለች 

በኢኮኖሚ ካደገችና ከጎለበተች ይህን ከማድረግ የሚያግዳት አለመኖሩን ያምኑም ይሰጉም 

ነበር፡፡ ከዲፕሎማሲው ጨዋታ ውጪ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተረጋግታ ሠላሟን አጣጥማ 

በኢኮኖሚ እንድታድግና እንድትበለፅግ በተለይም ግብጽ አትፈልግም ነበር፡፡ 

ለዚህም እጅግ በጣም ብዙ የቤት ሥራ ለኢትዮጵያ እየሰጧት በጦርነት በግጭት በውጥረት 

በትርምስ ውስጥ እንድትኖር የሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎችን በሙሉ አቅማቸው በመደገፍ 

በሥውር ሀገሪቱን ሲወጓት መኖራቸው ይታወቃል፡፡ 

ይህ ሁሉ ከድህነት እንዳትወጣ ራስዋን እንዳትችል ሠላምና መረጋጋት ያላት ሀገር ሆና 

እንዳትቀጥል ለማድረግ ሲሰሩ ኖረዋል፡፡ ዛሬ መንግሥት በሰራቸው ጠንካራ ሥራዎች 

የሀገሪቱን አቅም በማጎልበት በዴፕሎማሲውም መስክ ውጤታማ በመሆን ችግሮቹ ቢኖሩም 

የኃይል ሚዛኑን ለውጦታል፡፡ 

የዓረብ ናሽናሊስቱና የግብፅ ፕሬዚዳንት የነበረው ኮሎኔል ጀማል አብደል ናስር የአባይን 

ውኃ ፍሰት ኢትዮጵያ አቅም አግኝታ ግድብ ከገነባች ትቀንሰዋለች ከሚል ሥጋቱ 

በመነሳት ነው ኤርትራን ዓረባዊት ናት በሚል ጀብሀ የተባለውን እስላማዊ ፓርቲ 

በኤርትራ ተወላጅ ሙስሊሞች አማካይነት ያቋቋመው፡፡ 

ሙሉ የገንዘብ የድርጅት የጦር መሣሪያ ድጋፍ በማድረግ ከጀብሀም በኋላ ሻዕቢያን 

በመርዳት ለረዥም ዘመን ሲወጋን ኖሯል፡፡ የመጀመሪያው የጀብሀ መሪ እድሪስ አዋቴ 

ሌሎችም የሰለጠኑት በግብፅ ወታደራዊና የደህንነት ባለሙያዎች ነው፡፡ በወቅቱ ሱዳንም 

ሶሪያም የበኩላቸውን ድጋፍና ሙሉ ትብብር አድርገዋል፡፡ 
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የተዋጊዎች ሥልጠና የህክምና ጣቢያ የሎጀስቲክ ሰፈር ሁሉ በመስጠት ኢትዮጵያን 

የማዳከም አቅምና ሠላም የማሳጣት ሥራ ሲሰሩ ኖረዋል፡፡ የድርጅታቸው ቢሮ ካርቱም 

ገዳሪፍ ካይሮ እንደነበርም ይታወቃል፡፡ 

ልክ አሁን አንዳንድ አክራሪ ተቃዋሚዎች ግንቦት ሰባትን፣ ኦነግን፣ ኦብነግንና የመሳሰሉት 

እንደሚደርጉት ማለት ነው፡፡ በዚህም አላበቁም፡፡ በምሥራቅ ኢትዮጵያን በጦርነት ወጥሮ 

ለመያዝ በነበራቸው ሙሉ እቅድና ዝግጅት ድጋፍ ለሶማሊያ መንግሥት ይሰጡ ነበር፡፡ 

አንዱም ሲያስተሳስራቸው የነበረው ኃይማኖታዊው አክራሪነት አጀንዳ ጉዳይ ነበር፡፡ 

የሶማሊያ የመጨረሻ ፕሬዚዳንት የነበረው ጄኔራል ዚያድ ባሬ እስከወደቀበት ጊዜ ድረስ 

የግብፅ መንግሥት በገንዘብም፣ በጦር መሣሪያም፣ በሥልጠናም ለሶማሊያ ሙሉ ድጋፍ 

አድርጓል፡፡ ንጉሱ ከሥልጣን ሲወርዱ በኢትዮጵያ አለመረጋጋት አለ፤ መሣሪያና ሠራዊቷ 

ትንሽ ነው በሚል ይህን አጋጣሚ መጠቀም አለብን ብሎ ዚያድባሬ ግዙፍ የእግረኛ ክፍለ 

ጦሮቹን አሰልፎ ኢትዮጵያን ወግቷል፡፡ 

700 ኪሎ ሜትር የኢትዮጵያን ግዛት ጥሰው ገብተዋል፡፡ የኦጋዴንና የሐረርን ብዙ 

አውራጃዎች ተቆጣጥረዋል፡፡ ጅጅጋ ደገሀቡር ፊቅ ካራማራ ፈዲስ ሌሎችንም ለመያዝ 

በቅተው ነበር፡፡ ግብፆች የአባይን ወንዝ መነሻ ለመቆጣጠር እንደተመኙት ሶማሌዎችም 

የአዋሽ ወንዝ መፍለቂያ ድረስ የእኛ ነው እስከማለት ደርሰው ነበር፡፡ 

ተዓምረኛዋ ኢትዮጵያ በወቅቱ በአጠቃላይ አራት ክፍለ ጦርና ሌሎች ድጋፍ ሰጪ 

ክፍሎች የነበሯት ሲሆን ምርጥ የተባለውና ኤፍ 5 ተዋጊ ጄት የታጠቀ አየር ኃይልና ብቁ 

የተባሉ አብራሪዎች ነበራት፡፡ ሶማሊያ ሚግ 23 ተዋጊ ጄት ታጥቃለች፡፡ 

ጃንሆይ ሥልጣን ከመልቀቃቸው በፊት ከአሜሪካን የጦር መሣሪያ ግዥ ፈፅመው ነበር፡፡ 

ወደ ኢትዮጵያ ግን አልገባም፡፡ ደርግ እንዲሰጠው አሜሪካንን ቢጠይቅ ተከለከለ፡፡ 

ስለዚህም ፊቱን ወደ ራሺያ አዙሮ በዱቤ ግዥ ብዙ የጦር መሣሪያና ተዋጊ ጄት ገዛ፡፡ 

የመኖች ከኢትዮጵያ ሠራዊት ጎን ለመሰለፍ ሙያተኞች ላኩ፡፡ ኩባ ተዋጊ ሠራዊት 

ላከች፡፡ በአጭር ጊዜ 300 ሺህ ሚሊሺያ ሠራዊት ከመላው ኢትዮጵያ ተውጣጥቶ በሦስት 

ወራት ሥልጠና ብቻ ወራሪውን የሶማሊያ ሠራዊት በሁሉም ግንባር እየተዋጋ ከኢትዮጵያ 



6 
 

መሬት ጠራርጎ አስወጣው፡፡ በዚህም የአክራሪ እስላማዊ ኃይሎችንና የነግብጽን መሰሪ 

ዓላማ ማክሸፍ ተቻለ፡፡ 

ከሶማሊያ መንግሥት ጀርባ ግብፅ፣ ሱዳንና አንዳንድ የዓረብ አገሮችም ነበሩ፡፡ የሶማሊያ 

መንግሥት የመሬት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ከጀርባ ያሉት ግብፅን የመሰሉ ኃይሎች በዚህ 

መልኩ ፀረ ኢትዮጵያ ኃይሎችን ሙሉ በሙሉ የሚረዱበት ዋነኛው ምክንያት ኢትዮጵያ 

ሠላምና መረጋጋት አግኝታ የአባይን ውኃ እንዳትጠቀምበት ወይንም ለኃይል ማመንጫ 

ለመገደብ እንዳትችል ለማድረግ ነበር፡፡  

የግብፅ መንግሥት ሶማሊያ መንግሥት አልባ ሆና በኖረችበት ዓመታትም የተለያዩትን 

አንጃዎች ሲረዳ ቆይቷል፡፡ ኢትዮጵያ በሶማሊያ ጉዳይ አደራዳሪ በሆነችበት መድረክ ሁሉ 

ተስማምተው አያውቁም፡፡ ስምምነቱን አፍርሰው አሥመራ የገቡት የጄኔራል ፋራህ 

አይዲድ ልጅ ሁሴን አይዲድም ሆነ ዳሂር አዌይስ ሙሉ እርዳታ የሚያገኙት ከሻዕቢያም 

ከግብፅም ነበር፡፡   

አሁንም ከኢትዮጵያ ኦጋዴንን እገነጥላለሁ ብሎ የሚዋጋው “የኦጋዴን ነፃ አውጪ ግንባር” 

(ኦብነግ) ኦነግን ግንቦት ሰባትና የጃዋር መሐመድን እስላማዊ አክራሪና አሸባሪ ድርጅቶችን 

የሚረዱት በሻዕቢያ፣ በግብፅና በሌሎችም እስላማዊ አክራሪነትን በሚያራምዱ ሚሊዮነር 

ዓረብ ሀብታሞች ነው፡፡ ቀድሞ ለነመሐመድ ጃራ እንቅስቃሴ ግብጽ እርዳታና እገዛ 

ስታደርግ ኖራለች፡፡ 

የአሥመራው መንግሥት በተዘዋዋሪ ኢትዮጵያን ለመውጋት በሚያደርገው ትግል ረዥም 

ርቀት ተጉዟል፡፡ ኦነግን፣ ኦብነግን፣ የጋምቤላ ነጻ አውጪ፣ ግንቦት ሰባትና የመሳሰሉትን 

እንዲሁም አልሸባብና ሌሎችንም የሶማሊያ አንጃዎችን በትጥቅ፣ በሥልጠና፣ መጠጊያ 

በመስጠት፣ ሶማሊያ ድረስ ወታደራዊ አስልጣኞችና የደህንነት ባለሙያዎችን እየላከ ሲረዳ 

ቆይቷል፡፡ 

ከምፅዋና አሰብ በመርከብ እንዲሁም በአውሮፕላንም የጦር መሣሪያ በመጫን አርጌሳና 

ባይደዋ በማራገፍ ሲረዳ ቆይቷል፡፡ ይኽው ድርጊቱም በቅርቡ ጭምር በተባበሩት 

መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በተደጋጋሚ በመረጋገጡ የተጣለበት እቀባ 

ለዚህ በቂ ማስረጃ ነው፡፡ 
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ቀደም ሲልም የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት አጣሪ ቡድን ሶማሊያ 

ተገኝቶ ባደረገው ምርመራና ማጣራት በተገኘው ተጨባጭ ማስረጃ ለአሸባሪዎች 

እንደሚረዳ በመረጋገጡ እቀባ ተጥሎበት እንደነበር ይታወቃል፡፡ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር 

በባድመ ምክያት ጦርነት ከፍታ ስትዋጋ ለሻዕቢያ ሠራዊት የጦር መሣሪያ ፈንጂና ቦምብ 

ያገኝ የነበረው ከግብፅ ነው፡፡ ለዚህም የተማረኩት መሣሪያዎች ማን እንዳመረታቸው 

በግልጽና በተጨባጭ የታዩ በመሆናቸው ክርክር ውስጥ አያስገባም፡፡ 

በሌላ ወገን ሱዳን በማንኛውም ጊዜ የግብጽ ተባባሪ በመሆን ስትንቀሳቀስ የነበረች ቢሆንም 

በቅርብ ዓመታት በተለይም የታላቁን ህዳሴ ግንባታ በተመለከተ የጋራ ተጠቃሚ 

ያደርገናል በሚል የኢትዮጵያን አቋም በመደገፍ ቆማለች፡፡ ይህም የሚደነቅና ተስፋ ሰጪ 

ነው፡፡ 

በጊዜ ሂደት ለኢትዮጵያ የደገሱት ጥፋትና እሣት ለራሳቸው ተርፎ ሶማሊያ ተበታትና 

መንግሥት አልባ ስትሆን ደቡብ ሱዳን ደግሞ ከሰሜኑ ተነጥላ ራሷን የቻለች መንግሥት 

ሆናለች፡፡ አሁን ደግሞ ግብጽና ኤርትራም ጭምር ከደቡብ ሱዳን ጋር በቅርበት 

ለመሥራት ለማገዝ እየሞከሩ ነው፡፡ ለምን እንደሆነም ይገባናል፡፡  

ጃንሆይ ጠንቅቀው እያወቁ የሱዳንና የግብፅን ጉዳይ በከፍተኛ ዲፕሎማሲ ይዘውት 

ኖረዋል፡፡ ቀድሞ ከሻዕቢያ ጀርባ ሱዳንና ግብፅ መኖራቸውን በሚገባ የሚታወቅ ነበር፡፡ 

ኢትዮጵያን የማስተዳደር ኃላፊነት የተረከበው ኢሕአዴግ ግር የተሰኘው በመጀመሪያዎቹ 

ዓመታት ነበር፡፡ ሁሉንም ጉዳይ ጠንቅቆ መረዳትና መገንዘብ ከቻለ በኋላ ሁለት ጫፍ 

ያለው አካሄድን ተከተለ፡፡ ጠንካራ ዲፕሎማሲና በጦርነት የመጡትን በጦርነት የመመከት 

አካሄድ ነበር፡፡  

በተለይም እስላማዊ አክራሪነትን ጠንክሮ የመመከትና የመዋጋት ሀገሪቱንም የመጠበቅ 

ቀዳሚ ተግባርን በዋነኛነት ተወጥቷል፡፡ የአክራሪዎችን ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የመስፋፋት 

ህልም አምክኖታል፡፡ በራሳቸው ግዛት ውስጥም እነአልሸባብ እንደልባቸው እንዳይፈነጩ 

አድርጓል፡፡ መንግሥት የጎረቤት ሀገሮች ሠላም ለኢትዮጵያ ሠላምም ወሣኝ ነው፤ 

በኢኮኖሚ ትስስርና በመደጋገፍ ለጋራ እድገትና ሠላም በትብብር መሥራት ጠቃሚ ነው 

በሚለው መርህ መሠረት ተንቀሳቅሷል፡፡ ይህም ሰፊ ድልና ውጤት አስመዝግቧል፡፡ 
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ኢሕአዴግ በሶማሊያ በኩል የነበረውን ብዥታ አጥርቷል፡፡ ሶማሊያ የዓለም አቀፍ 

አሸባሪዎች መናኸሪያ መሆኗ ከማንም በላይ የኢትዮጵያን ሀገራዊ ጥቅምና ደህንነት 

የሚፈታተን ታላቅ አደጋ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ይህን አደጋ በመቅረፍና በመክላት በኩል 

ኢትዮጵያ ግንባር ቀደም ሚና ተጫውታለች፡፡ የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ በመግባት 

በዓለም አቀፍ የጅሀድ ተዋጊዎች አማካይነት ጦር ሰፈር አቋቁሞ ሲንቀሳቀስ የነበረውን 

አክራሪና አሸባሪ ቡድን አል ኢትሀድ ላይ በወሰደው የማጥቃት እርምጃ ደምሰሶታል፡፡ 

ይህን ቡድን ማን እንደሚረዳው ይታወቃል፡፡ 

አልሸባብ የተባለው የአልቃይዳ ክንፍ የሆነው እክራሪ እስላማዊ ቡድን መንግሥት አልባ 

በሆነችው ሶማሊያ በመንሰራፋቱ ከኦጋዴን ነፃ አውጪ ግንባር ጋር ባለው ቅርበት ወደ 

ኢትዮጵያ ግዛት እየዘለቀም ተደጋጋሚ ጥቃት ለማድረስ በመሞከሩ የኢትዮጵያ 

መንግሥት የአገሪቱን ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ለማስከበር ሲል ሶማሊያ መሬት 

በመግባት አልሸባብን በሚገባ ቀጥቶታል፡፡ አሁንም ባደረሰበት ተደጋጋሚ ምት አልሸባብ 

በርካታ ይዞታዎቹን ለመልቀቅ ተገዷል፡፡ ክፉኛም ተዳክሟል፡፡  

ኢትዮጵያ በድንበሯም ውስጥ ሆነ ከድንበሯ አልፋ ጠላቶቿን ስትዋጋ ከእነዚህ ሀይሎች 

ጀርባ ሻዕቢያና ሌሎችም ነበሩ፡፡ አልኢትሀድ፣ ኦነግ፣ አብነግ፣ አልሸባብ በኢትዮጵያ ላይ 

በተለያየ ጊዜያት ጦርነት ሲከፍቱ የገንዘብ፣ የመሣሪያና የሥልጠና ድጋፍ የመረጃ 

ልውውጥ ጭምር ከእነማን እንደሚያገኙ ኢትዮጵያ ጠንቅቃ ታውቃለች፡፡ ኢትዮጵያ 

በሶማሊያ ምድር ተሰልፋ ከጀርባ በሌላ ኃይል እየታገዙ የውክልና ጦርነት (proxy war) 

የከፈቱባትን ኃይሎች የተዋጋችው አንዳንድ ተቃዋሚዎች እንደሚዘባርቁት ለአሜሪካን 

ጥቅም መከበር ሲባል አይደለም፡፡ ለራሷ ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት ስትል ነው 

የተዋጋችው፡፡ ተገቢም ትክክለኛ እርምጃም ነበር፡፡ ዛሬም ነው፡፡  

ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጎረቤትና ረዥም ድንበር የምትጋራ ሀገር እንጂ የአሜሪካን ጎረቤት 

አይደለችም፡፡ በሶማሊያ እየተንሰራፋ የሚመጣው የአሸባሪነትና የአክራሪነት አደጋ በቅርብ 

የሚያጠቃው ኢትዮጵያን ነው፡፡ ስለዚህ ነበር መሰለፍና መዋጋት የነበረብን፡፡ ዛሬም ነገም 

በኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅምና ደህንነት ላይ የሚነሱትን ጠላቶች ያለምህረት ትዋጋለች፡፡ 

ከሱዳንም ሆነ ከግብጽ ጋር ወንድማዊና የተለሳለሰ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አለን፡፡ 

በንግድና ኢንቨስትመንት በሌሎችም መስኮች ትብብር አለ፡፡ እነሱ ኢንቨስተሮቻቸውን 

ወደ ኢትዮጵያ ማስገባት ተቋምና ፋብሪካ መክፈት እንደሚፈልጉ በሚገባ ይታወቃል፡፡ 
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የሱዳን ኢንቪስተሮች ባህር ዳር ከፒኮሎ አባይ ማዶ የሥጋ ፋብሪካ አላቸው -  አሽረፍ 

የሚባል፡፡ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የአካባቢው ተደማጭና በሁሉም መስክ ተፅዕኖ 

አሳዳሪ ኃያል አገር እየሆነች መጥታለች፡፡ በአፍሪካም በተባበሩት መንግሥታት ድርጅትም 

የተገኘው የገዘፈ ተቀባይነት ያስመዘገበችው ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የመከላከያ ተቋሟ 

ዘመናዊና ብቁ መሆን ጭምር ተቀባይነቷን አግዝፎታል፡፡  

በመንግሥታቱ ድርጅት የፀጥታ ማስከበር ግዳጅ በአንደኛ ደረጃ ተመራጭ መሆኗ 

ጠላቶቿን ክፉኛ እንደሚያማቸው እንደማይወዱትና እንደማይፈቅዱት ይታወቃል፡፡ 

ያለምንም የውጭ መንግሥታት ድጋፍና እርዳታ የግብጽና የሱዳን የረዥም ዘመን 

ሥጋትና ሕመም የሆነውን የአባይን ወንዝ በራሷ ገንዘብ ለልማት ለማዋል ስትነሳ 

ተቃውሞው በርትቶ ነበር፡፡ 

የአባይ ግድብ ተሰርቶ ሲጠናቀቅ በአፍሪካ ትልቁ የኃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫና 

በዓለም ላይ ካሉት ደግሞ ሰባተኛ ደረጃን እንደሚይዝ ይታወቃል፡፡ ኢትዮጵያ የአባይ 

ግድብ መገደብ እነሱ ማግኘት የሚገባቸውን ውኃ እንደማይነካ ተመልሶ ወደ እነሱ 

እንደሚፈስ ለማሳየትም ለማስረዳትም ታላቅ ጥረት አድርጋለች፡፡ ውይይቱም በተለያየ 

ደረጃ ቀጥሏል፡፡ 

አባይን የመሰለ ወንዝ ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ የገዛ ሀብቷን ሳትጠቀምበት ቀርታ 

በተደጋጋሚ ዘመናት በድርቅና በረሀብ ስትመታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎቿ ለውጭ 

እርዳታና ልመና ሲጋለጡ ክብራቸው ሲዋረድ እነ ግብጽና ሌሎችም ይሳለቁ ነበር፡፡ ይህን 

አሳፋሪና አንገት አስደፊ ታሪክ የሚለውጥ ጀግና መሪና ጀግና ትውልድ ተፈጥሮ አባይን 

ገድቦ የኢትዮጵያን ታሪክ ለማደስ ታጥቆ ሲነሳ ትላልቆቹም ትናንሾቹም መንግሥታት 

በጫጫታ ተተራመሱ፡፡ ግድቡ እንዳይሰራ እንዲቆም እንዲዘገይ የሚል ሰፊ ዘመቻ 

በኢትዮጵያ ላይ ተከፍቶም ነበር፡፡ 

ኢትዮጵያ በድህነቷ ዝንተ ዓለም ትቀጥል እኛም በጌትነት እስከ ወዲያኛው እንዝለቅ 

እንደማለት ይቆጠራል ጩኸታቸው ግን አልሆነላቸውም፡፡ በምንም መልኩ ለኢትዮጵያ 

እንደማይተኙም ይታወቃል፡፡ ተላላኪ ቅጥረኛ፣ አሻጥረኛ ከመግዛትና ከማሰማራት እስከ 

ወታደራዊ እርምጃ ድረስ እቅድ ፕላን እንደሚያወጡ ዝግጅት እንደሚያደርጉ ኢትዮጵያ 

ታውቃለች፡፡ ጦርነትን አትናፍቅም፡፡ ሁሌም ግን ንቁ ሆና  ትጠባበቃለች!!  
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