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መከላከያ ሰራዊታችንና የቀጠናው ሰላም 

ኢብሳ ነመራ 06-21-16 

ከአስራ አምስት ቀናት በፊት አልሸባብ የተሰኘው ዓለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን በሶማሊያ 

የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ሃይል አካል የሆነው የኢትዮጵያ መከላከያ 

ሰራዊት ላይ ድንገተኛ ጥቃት ለመፈጸም ሞክሮ እንደከሸፈበት ይታወቃል። በሰላም 

አስከባሪው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የተሰነዘረውን ጥቃትና ጥቃቱን ለመመከት 

የተወሰደውን እርምጃ አስመልክቶ የኢፌዴሪ የሃገር መከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ 

በሂራን ዞን ሀልገን ከተማ እና አካባቢውን በተቆጣጠረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 

ላይ የማጥቃት ሙከራ ያደረገው አልሻባብ አብዛኛው ሀይሉ ተደምስሷል። ከተለያዩ 

ቦታዎች ሀይሉን አሰባስቦ የመጣው፣ በአጥፍቶ ጠፊ ተሽከርካሪዎች እና ፈንጂዎች 

የታገዘው አልሻባብ በአራት አቅጣጫ ማጥቃት ቢጀምርም የኢትዮጵያ መከላከያና 

የሶማሊያ ስራዊት በወሰዱት የመከላከል እና ፀረ ማጥቃት እርምጃ ተደምስሷል፡፡ 

በተወሰደው ጠንካራ የማጥቃት እርምጃ አምስት ከፍተኛ የአልሸባብ አመራሮችን ጨምሮ 

245 ታጣቂዎቹ ተደምስሰዋል። በጥቃቱ በቡድኑ ላይ ከደረሰው ሰብአዊ ኪሳራ በተጨማሪ 

በርካታ ቁጥር ያላቸው የነፍስ ወከፍና የቡድን መሳሪያዎች እንዲሁም ብዛት ያላቸው 

ተተኳሾች ተማርከዋል። የተማረኩት መሳሪያዎች የመደበኛ ሰራዊት ትጥቆች ሲሆኑ 

መጠናቸው እንዴት እና ከማን እንደተገኙ ዝርዝር መረጃውን በቀጣይ እንደሚገለጽ 

አስታውቋል።  

አልሸባብ በሶማሊያ የሰፈረው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ሃይል ላይ የዚህ አይነት 

የጥቃት ሙከራ ሲሰነዝር የኢትዮጵያ የመጀመሪያው አይደለም። ለተመሳሳይ ተልዕኮ 

በሶማሊያ የሰፈሩ የኡጋንዳና የኬንያ መከላከያ ሰራዊት ላይም ተመሳሳይ ጥቃት መፈጸሙ 

ይታወሳል። አልሸባብ ከዚህ ቀደም በተለይ በኬንያ የመከላከያ ሃይል ላይ በወሰደው 

እርምጃ መጠነኛ ጉዳት አድርሶ እንደነበረም ይታወሳል። አልሸባብ በኢትዮጵያ መከላከያ 

ሰራዊት ላይ ሊወስድ ያሰበው እርምጃ ግን  አስቀድሞ መረጃው ደርሶ ስለነበረና ቡድኑ 

የሚከተለው የማጥቃት ስልት ከተሞከሮ ሰለታወቀ ሊደመሰስና ከፍተኛ ኪሳራ ሊደርስበት 

ችሏል። 
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አልሸባብ ጎልቶ ወጥቶ የነበረው በ1999 ዓ/ም ነበር። ከዚያ በፊት ሶማሊያን አስተዳድራለሁ 

ይል ከነበረ እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ውስጥ የፈለቀ በእስላማዊ አክራሪነት 

አይዲዮሎጂ የተቃኘ፤ በአፍሪካ የአልቃይዳን የሽብር ተልዕኮ የማስፈፀም አደራን የተረከበ 

ቡድን ነው። በዛው ጉልቶ በወጣበት ዓመት በኢትዮጵያና በሶማሊያ ጥምር የመከላከያ 

ሃይል በተወሰደበት እርምጃ ተፈረካካሰ። ከዚህ በኋላ የሶማሊያ መንግስት እየተጣናከረ 

መጣ። የአልሸባብ መዳከምና በሌላ በኩል የሶማሊያ መንግስት መጠናከር በፈጠረው 

አንጻራዊ ሰላም ሶማሌያውያን ሰርቶ መኖር የሚችሉበት ሁኔታና የተሻለ ህይወት የመኖር 

ተስፋ ተፈጠረ። የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ሃይል እንዲሁም የኢትዮጵያ መከላከያ 

ሰራዊት በአካባቢው መስፈሩ ደግሞ አልሸባብን እንደፈለገ ከመፈንጨት አገደው። ከ2000 

በኋላ በነበሩ አንድና ሁለት ዓመታት አልሸባብ ተጠናክሮ ለመውጣት ቢሞክርም 

አልተሳካለትም። በዚህ ምክንያት ቀደም ሲክ ሲያካሂድ በነበረው የውጊያ ስልት መቀጠል 

ተስኖት አልፎ አልፎ ወደሚፈፀም የደፈጣ ጥቃትና የአጥፍቶ ጠፊ የሽብር ጥቃት ወረደ። 

ከዚህ በተጨማሪ በሶማሊያ ባለፉት ሃያሰባት ዓመታት ከነበረው ሁሉ የተሻለ ሰላም 

በመስፈኑና በቅርቡ ሃገር አቀፍ ምርጫ በማካሄድ የሃገሪቱ ዜጎች ስልጣን በውክልና 

መስጠት የሚችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸው አልሸባብ ህልውናው እያከተመ መሆኑን 

አመላክቷል። ሰሞኑን አልሸባብ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ማስከበር ተልእኮውን 

በመወጣት ላይ በሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ የሞከረው ጥቃት ጉልበቱ 

ከመፈርጠሙ የመነጨ አይደለም። ከዚህ ይልቅ እየተዳከመ ሄዶ የሞት አፋፍ ላይ 

በመድረሱ ለደጋፊዎቹ ህልውናው ያለ መሆኑን ለማሳየት ያህል ያለ የሌለ ሃይሉን አሟጦ 

በአንድ ግንባር በማሰለፍ ለታይታ የወጣበት ነው ማለት ይቻላል። 

እስካሁን ይፋ ያልወጡ የመረጃ ምንጮች ደግሞ ከሰሞኑ ጥቃት ጀርባ አልሸባብ በስፋት 

ይንቀሳቀስ በነበረበት ግዜ በመንግስት ደረጃ ብቸኛ ድጋፍ ሰጪው የነበረው የኤርትራ 

መንግስት እጅ ያለበት መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ይፋ የሆነ መረጃ 

አለመኖሩ ግን እንዲታወስ እፈልጋለሁ። 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በቀቢፀ ተስፋ የጥቃት ሙከራ ያደረገው የአልሸባብ ቡድን 

ላይ በወሰደው አጸፋዊ እርምጃ አልሸባብ ከዚህ ቀደም ከደረሰበት ሁሉ በከፋ ሁኔታ ጉዳት 

እንደደረሰበት መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የወሰደው 

ጠንከር ያለ እርምጃ ኢትዮጵያ በዋናነት የራሷንና የጎረቤት ሃገራትን ብሎም አህጉራዊና ዓለም 
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አቀፋዊ ሰላምን ለማስጠበቅ፣ ከዚህም ጋር ሽብርተኝነትንና ጽንፈኝነትን ለማምከን ካላት ቁርጠኛ 

ዓላማ የመነጨ ነው። በመሆኑም ነው ተቀባይነት ያለውና ተገቢ እርምጃ ተብሎ በብዙዎች ዘንድ 

የተወደሰው። 

የኢፌዴሪ መንግስት የሚከተለው አንድ መሰረታዊ መርህ አለ። ይህም ዋነኛ የህዝቡና የሃገሪቱ 

ጠላት ድሀነት ነው የሚል ነው። የችግሮቹ ሁሉ ምንጭ - የውስጥ ግጭትም ሆነ ከውጭ ሊሰነዘር 

የሚችል ጥቃት ምንጭ በሃገሪቱና በህዝቡ ላይ የተጫነው ስር የሰደደ ድህነት በመሆኑ የሃገሪቱን 

ሰላም ለማረጋጋጥ ይህን ዋነኛ ጠላት - ድህነት ማስወገድ ይገባል የሚል ጠንካራ አቋመ ይዞ 

እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። እናም በኢትዮጵያ መጠነ ሰፊና ፈረጀ ብዙ የፀረ ድህነት ትግል 

ተጀምሯል። ይህ ህዝቡን በግንባር ቀደምትነት ያሰለፈ ጸረ ድህነት ትግል በግልጽ የሚታይና 

በገለልተኛ ወገኖች ጭምር የተመሰከረለት ውጤት ማስመዝገበ ጀምሯል። በተለይ ባለፉ አስራ 

ሶስት ዓመታት የተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገትና የማህበራዊ ልማት ለዚሀ አስረጂነት ሊጠቀስ 

የሚችል ነው።  

ይህ  የችግሮች ሁሉ ምንጭ የሆነውን ድህነት የመዋጋት ትግል አንድ መደላድል ይፈልጋል - 

ሰላም። ኢትዮጵያ ያወጀችውን የጸረድህነት ትግል በአሸናፊነት ለመወጣት ሰላምን ማረጋገጥ 

ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ የውስጥ፣ የጎረቤቶቿ ሃገራትና የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና እንዲሁም 

በአጠቃላይ የዓለም ሰላም እንዲረጋገጥ ያላት ፍላጎት መነሻና መድረሻ የጸረድህነት ትግሏን 

በኢኮኖሚ እድገትና በማህበራዊ ልማት በማሳካት ህዝቧን የተሻለ ህይወት መኖር ወደሚችልበት 

ደረጃ ማሸጋጋር ነው። ሰላም ለልማት መደላድል የመሆኑን ያህል በሌላ ገፅታው በሰላም መደላድል 

ላይ የተገነባ ብልጽግና ድህነት ከሚያስከትለው ተሰፋ መቁረጥ የሚመነጩ የአክራሪነትና 

የጠባብነት አመለካከቶችና ይህን መሰረት ያደረጉ የእርስ በርስ ግጭቶችን በማስቀረት የሰላም 

ዋስትናን ያረጋግጣል። ይህ ብቻ አይደለም ከጎረቤት ሃገራት ጋር በተጨባጭ መጠቃቀም ላይ 

የተመሰረተ ግንኙነት በመመሰረት የሰላም ዋስትናን ይሰጣል። ጠንካራ የኢኮኖሚ አቅም ፈርጣማ 

የመከላከያ ሃይል መገንባት ስለሚያስችል የእብሪተኞችና አሸባሪዎችን ትንኮሳ በቀላሉ መደቆስ 

ያስችላል። 

ለሁለት አስርት ዓመታት ያህል መንግስት አልባ በነበረችው ሶማሊያ ተፈልፈሎ የጎለበተውና 

በሃይማኖታዊ ፅንፈኝነት አይዲዮሎጂ የሚመራው ይህ ዓለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን ቀደም ሲል 

እንደጠቀስኩት በ1999 ዓ/ም መግቢያ ላይ ኢትዮጵያ ላይ የጂሃድ ጦርነት አውጆ ነበር። አልሸባብ 

በኤርትራ መንግስት እየታገዘ ራሱን የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነት ግንባር (ኦብነግ) ብሎ የሚጠራ 

አሸባሪ ቡድን ላይ ተለጥፎ ነበር ኢትዮጵያ ለማጥቃት ሲታትር የነበረው። በዚህ ላይ መሰረቱና 

መጠለያ ምሽጉ ያደረገው ሰፊ የባህር በር ያላትንና ለሁለት አስርት ዓመታት ያህል መንግስት 
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አልባ ሆና የኖረችውን ሶማሊያ ነበር። እነዚህ ሁኔታዎች አልሸባብ ኢትዮጵያ ላይ ሊያሰከትል 

ይችል የነበረውን አደጋ ግልፅና ደራሽ አድርጎታል። በዚህ ወቅት ዓለም አልሸባብ በሃገሪቱ ላይ 

ግልፅና ደራሽ አደጋ መጋረጡን መነሻ በማደረግ ቡድኑ ወደሃገር ውስጥ ዘልቆ ሃገሪቱን የጦርነት 

አውድማ ከማድረጉና የሽብር ጥቃት ከመፈፀሙ አስቀድሞ ሶማሊያ ውስጥ ዘልቆ በመግባት በሩቁ 

ማስቀረት የሚችል እርምጃ መውሰድ አማራጭ የሌለው ሆነ። እናም የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴር 

ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ላይ የጂሃድ ጦርነት አውጆ ግልጽና ደራሽ አደጋ የደቀነውን 

አልሸባብ ወደሶማሊያ ዘልቆ በመግባት እቅዱን የማክሸፈ እርምጃ መውሰድ እንዲቻል ለህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የውሳኔ ሃሳብ አቅርበው አቀረቡ። የውሳኔ ሃሳቡ በምክር ቤቱ  አብላጫ 

ድምጽ ድጋፍ አገኘ። 

በወቅቱ ምንም አቅም ያልነበረው ገና በኬንያ በስደት ከተመሰረተበት ቦታ ወደሶማሊያ ገብቶ 

በደቡብ ሶማሊያ አካባቢ ባይደዋ ከተማ ላይ ሰፍሮ የነበረው የሶማሊያ የሽግግር መንግስት 

የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደድንበሩ ዘልቆ አልሸባብን በጋራ እንዲወጉ ጥሪ አሰተላልፎ እንደነበረም 

ይታወሳል።  

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባሳለፈው ውሳኔና የሶማሊያ የሽግግር መንግስት ባቀረበለት ጥሪ 

መሰረት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደሶማሊያ ዘልቆ ከሶማሊያ የሽግግር መንግስት ሰራዊት 

ጋር በመሆን መላውን ሃገሪቱን ተቆጣጥሮ የነበረውን አልሸባብ በጥቂት ቀናት ውስጥ ብትንትኑን 

እንዳወጣው የታወሳል። ይህም የሶማሊያ የሽግግር መንግስት መቀመጫውን የሃገሪቱ ርእሰ መዲና 

ሞቃዲሾ እንዲሆን ማድረግ አስቸሏል። ይህ ብዙዎችን ለማመን ያስቸገረ የኢትዮጵያ መከላከያ 

ሰራዊት እርምጃ አሁን በሶማሊያ ለሰፈነው ከምንግዜውም የተሻለ ሰላምና መረጋጋት፣ የኢኮኖሚና 

ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንዲሁም የሃገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ የስልጣን ውክልና ያለበት ሃገራዊ 

ምርጫ ለማካሄድ ያበቃ ዴሞክራሲያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ እንዲፈጠር በማስቻል ረገድ ትልቅና 

ታሪካዊ ድርሻ አለው። 

በሶማሊያ ህጋዊነትና ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው መንግስት ከተመሰረተም በኋላ በሶማሊያ 

መንግስትና በአፍሪካ ህብረት ጥያቄ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሶማሊያን መንግስት ማፅናት 

የሚያስችል ሰላም የማረጋገጥ ተሳትፎ ሲያደርግ ቆይታል። በመጨረሻም የአፍሪካ ህብረት 

ኢትዮጵያ የቀጠናውን ሰላም ለማረጋገጥ ያላትን ፈላጎትና የመከላከያ ሰራዊቷን ሰላም የማስከበር 

ተልዕኮ ልምድና ጥንካሬ መነሻ በማድረግ በሶማሊያ የሰፈረውን የህብረቱን ሰላም አስከባሪ ሃይል 

እንድትቀላቀል ጥሪ ያቀርብላታል። ኢትዮጵያ ይህን ጥሪ ተቀብላ ሰራዊቷን በአፍሪካ ህበረት 

የሰላም አስከባሪ ሃይል ስር አሰልፋለች። ሰመኑን በአልሸባብ የጥቃት ሙከራ የተደረገበት ይህ 

የአፍሪካ ሰላም አሰከባሪ አካል የሆነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው። ጠቃቱ በኢትዮጵያ 
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መከላከያ ሰራዊት ላይ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ሃይል ላይ እንደተቃጣ ጥቃት 

የሚወሰድ ነው። 

በአጠቃላይ የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት በሶማሊያ እያደረገ ያለው አልሸባብን የመከላከል እርምጃ 

ከጀብደኝነት የመነጨ አይደለም። አልሸባብ በጎረቤት ሃገር ሶማሊያ ጎልብቶ ሃገሪቱን የአሸባሪ 

መናኸሪያ በማደረግና ቀጠናውን በማተራመስ ኢትዮጵያ ላይ የሚጋርጠውን የሰላም ስጋት 

ለመከላከል ነው። ኢትዮጵያ ድህነትን በማስወገድ የህዝቧን የተሻለ ህይወት ለማረጋጋጥ 

የተያያዘችው ትግል ሰላምን ለማረጋገጥ ከሚደረግ ትግል ተነጥሎ የሚታይ አይደለም። ጉዳዩ 

መታየት ያለበት ልማት ያለሰላም የማይታሰብ ከመሆኑ አንፃር ነው። በመሆኑም የቀጠናውን ሰላም 

የማረጋጋጥ፣ በተለይ አለሸባብን የመደመሰስ ትግሉ ድህነትን በማስወገድ የህዝቡን የተሻለ ህይወት 

ማረጋገጥን ብቸኛ መድረሻው ያደረገ ነው። 


