
መጽሓፍ ብዛዕባ 
ሽግር ሶማልያ ታሪኻዊ ዕምቈቱ ፖለቲካዊ 

ምዕባለኡን መጻኢ ኣንፈቱን 

 

 

ብዶ/ር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ 

መዘኻኸሪ 

እዛ መጽሓፍ’ዚኣ ብኣርባዕተ መጽናዕታዊ ኽፋላት ዝቖመት’ያ፡ ፡  እቲ ኽፋላት ብ2001፡  
2006፡  2010ን 2018ን ዝተዳለወን ኣብ ሽግር ሶማልያ ዘተኰረን’ዩ። ኣንባቢ ንነፍስ ወከፍ 
ክፋል ኮን ቅድሚኡ ዘሎ ኽፋል ከይተወከሰን ብድሕሪኡ ናይ ዚመጽእን ትሕዝቶ 
ከይተመልከተን ንበይኑ ኸንብቦ ዘጸግሞ ኣይኮነን። 

ቀዳማይ ክፋል 

ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ 

ኣብ ኣእምሮ ነፍስ ወከፍ ብጒዳይ ሶማልያ ዚግደስ፡ ንሕሉፍን ህልውን ወተሃደራዊ 

ምዕባለታቱን ዘሕዝን ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳቱን ዚከታተልን ንገዛእ ርእሱ ምስ ሓው 

ህዝቢ ሶማልያ ተሪር ምትእስሳር ከም ዘሎዎ ገይሩ ዚርእያን ሰብ፡ ህዝቢ ሶማልያ ኣብ 

ክልተ ሽሕ ዓ.ም. እንታይ ዕድል ከጋጥሞ’ዩ? ንመሬትን ህዝብን ሶማልያ ናብ ናይ 



ሓባር ጥፍኣት ዚዕድም፡ ሓው ንሓው ኪቐትል ከም ፍታሕ ዚርእየሉ ምኽንያት 

እንታይ እዩ? ዚብሉ ሕቶታት ይቕረጽዎ። 

ነዚ ዝተጠቕሰ ሕቶ ንምምላስ እምበኣር፡ ንድሕሪት ብምምላስ ንታሪኽ ህዝብን መሬትን 

ሶማልያ ምውካስ የድሊ። 

 

 ሶማልያ ከም ኲለን ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ኣብ መወዳእታ መበል19 ክፍለ ዘመን እያ ነዚ 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ሒዛቶ ዘላ ጀኦፖለቲካዊ ኻርታ ሒዛ ዝተቐልቀለት። ሓንቲ ካብተን 

ግዳያት ጉባአ በርሊን (1884-1885) ዝኾና ሃገራት’ውን እያ። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ 

መግዛእታውያን ሃገራት ኤውሮጳ፡ ብሪጣንያ፡ ፈረንሳ፡ ኢጣልያ፡ ጀርመን፡ ስጳኛ፡ 

በልጁምን ፖርቱጋልን ብመሰረት’ቲ ዝነበረን ሚዛን ሓይሊ፡ ጀኦስትራተጅያዊ፡ 

ፖለቲካዊ፡ ቊጠባውን ካልእን ረብሓታተን ንምርግጋጽ፡ ንናይ ቀረባን ርሑቕን 

ረብሓታት ህዝብታት ኣፍሪቃ ኣብ ግምት ከየእተዋ፡ ንምልእቲ ኣፍሪቃ ብምጒዝዛይ 

ተማቒለንኣ። 



እቲ ካብ ኲሉ ዘገርም፡ ብዙሓት መግዛእታውያን ሃገራት ኤውሮጳ፡ ንኣፍሪቃ ኣብ 

መወዳእታ ዘይብሉ ሽግራት ዶብ ንምሽማምን እዚ ዘሎ ትውልዲ ምስ ስልጣነ ዝሓለፈ 

ወለዶ ከም ዘይተኣሳሰር ንምግባርን፡ ንህዝብታት ኣፍሪቃ ኣብ ንኣሽቱ ቀቢላታት ከም 

ዚበታተን ገይረን። ብዘይካ’ቲ ስዉር ፖለቲካዊ ዕላማታተን ንምዕዋት፡ ኣብ ኣድላዪ 

ዝበላኦ እዋን ዘባርዓኦ ግርጭታት ካብ ምዝራእ ድሕር ኣይበላን። 

ሎሚ ጀኦሶሰዮሎጅያዊ ካርታ ናይ ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር እንተ ደኣ ተወኪስና፡ 

ብዘይ ጥርጥር ካብ ጀኦፖለቲካዊ ዶባታ ወጺኣ፡ ብሄራዊ፡ ቀቢላዊ፡ ዓሌታዊ፡ ካብኡ 

ሓሊፉ’ውን ስድራ ቤታዊ ዝርጋሐ ከም ዘሎዋ ኢና እንዕዘብ። ብኻልእ ኣገላልጻ፡ ኣብ 

ነፍስ ወከፍ ኣፍሪቃዊት ሃገር፡ ሰሜናዊ ወገን ካብ ደቡባዊ፡ ምብራቓዊ ሸነኽ ካብ 

ምዕራባዊ ክፋል፡ ዝተፈልየ ዓሌታዊ መበቈል ዘሎዎ ኾይኑ ንረኽቦ። በዚ ድማ እቲ 

ማሕበራዊ ኣቃውማ እታ ሃገር ተኸፋፊሉ፡ ዓሌታዊ ብዙሕነት ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ 

ስልጣነ፡ ባህሊ፡ ሃይማኖት፡ ቋንቋ ወዘተ. . .ብዙሕነት ዘጠቓልል ኮይኑ ንረኽቦ፡፡ እዚ 

ብዙሕነት’ዚ ንባዕሉ ውጽኢት ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይ መለለይታት ዘሎዎ ስልጣነታት 

ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ሓደ ስጡም ሃገራዊ መንፈስ ንምጥርናፉ ብቐሊሉ ዚትግበር 

ነገር ኣይኮነን። እቶም ክሳዕ’ዚ እዋን’ዚ ንገለ ጫፋቱ ሒዞም ዘለዉ ሰበ ስልጣን 

መግዛእቲ እውን እንተኾኑ፡ ንምዕባለን ግስጋሰን ናይ’ታ ሃገርን ህዝብን ንምዂላፍ፡ ነዚ 

ገና ኣብ ሓደ ሃገራዊ ዕላማ ኪጥርነፍ እኹል ግዜ ዘይረኸበ ኣቃውማ’ዚ ከም ቀንዲ 

መሳርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ። 

 ብመግዛእታውያን ሃገራት ኤውሮጳ ንስትራተጅያዊ፡ ፖለቲካውን ቊጠባውን 

ረብሓታተን ንምርግጋጽ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተዘርአ ነተጒቲ ምእንቲ ኸይባራዕ፡ መራሕቲ 

ሃገራት ኣባላት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ካብ መጀመርታ ኣብ ውሽጢ ነፍስ ወከፍ 

ሃገርን ኣብ መንጎ ጐረባብቲ ሃገራትን ሰላምን ቅሳነትን ንምርግጋጽ ጥንቑቓትን 

ቊጡባትን ነይሮም። ስለ’ዚ ኣብ ቻርተር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ እቲ ካብ መግዛእቲ 

ዝተወርሰ ዶባት ኪትንክፍ ከም ዘይግባእ ተወሲኑ። እዚ ውሳነ’ዚ ኸኣ፡ እቲ ዝዓበየን 

ኣገዳስን ውሳነ እታ ውድብ’ዩ ነይሩ። ምኽንያቱ፡ እቲ ካብ መግዛእቲ ዝተወርሰ ዶባት 

ዳግመ ርእይቶ እንተ ዚግበረሉ ነይሩ፡ ኣፍሪቃ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ሽግር 

ምተሸመት ነይራ። ብሓጺሩ ምስ ሕሉፍ ዚተኣሳሰር ድልድል ኣይምነበራን። ናይ 

መጻኢ ኣፍደገ’ውን ምተዓጽወ። 



 መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ እዚ ዝተጠቕሰ ክውንነታት ዘሎወን’የን፣ ሶማልያ’ውን 

ካብ’ዚ ኣፍሪቃዊ ዂነት’ዚ ናጻ ኣይኮነትን። ጀኦኤትኒካዊ ካርታ ሶማልያ፡ ብመጠኑ ካብ 

ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝተፈልየ’ዩ። ሶማልያ ብዙሕነት ብሄራት፡ 

ሃይማኖታትን ቋንቋታትን የብላን። እንተኾነ ህዝቢ ሶማልያ ካብ ሓደ ናይ ገዛእ ርእሱ 

ሽግራትን ጸገማትን ዘሎዎ ማሕበራዊ ሰረት ዝቖመ’ዩ። እዚ ኣብ ዚስዕብ ክፋላት 

ብዝርዝር ኪቐርብ’ዩ። ብኻልእ ወገን ሶማልያ፡ ካብ’ቲ ኣብ እዋን ናጽነታ ካብ 

መግዛእቲ ዝተወርሰ ዶባታ ወጻኢ እተቕርቦ ጠለባት ኣሎዋ። እዚ’ውን ካልእ ሽግር 

ሶማልያ ስለ ዝኾነ፡ ጸኒሑ ኪበርህ’ዩ። 

መግዛእታዊ ጽልዋ 

መግዛእቲ ብመጀመርታ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ሶማልያ ኪኣቱ 

እንከሎ፡ ኣብቲ እዋን’ቲ ፍሉጥ ጀኦፖለቲካዊ ዶብ ዝነበራ ሶማልያ እትበሃል ሃገር 

ኣይነበረንት። እንተኾነ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ዘሎ ቦታ 

ዚነብር ህዝቢ ሶማል ነይሩ’ዩ። እታ ኣቐዲማ ኣብ’ቲ ኸባቢ ዝኣተወት ገዛኢት ሃገር 

ፈረንሳ’ያ ነይራ። ኣብ’ቲ ሽዕኡ ፈረንሳዊ ገማግም ሶማል ኢላ ዝሰመየቶ ቦታ ድማ 

ብ1884 መግዛእታዊ ህላወኣ ኣጣጠሐት። ኣብ ሰነ 1967 ስሙ ተቐይሩ፡ መሬት 

ዓፋርን ዒሳን ፈረንሳ ተባሂሉ ተሰምየ። ፈረንሳ ነቲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ ዝነበረ መሬት 

ኣብ ሰነ 1977 ናጻ ንኪኽወን ስለ ዝወሰነት፡ ጂቡቲ ብዚብል ስያመ ናጻ ሃገር 

ተመስረተት። ጂቡቲ ኣብ ኣፍደገ ባብ ኤል መንደብ ኣገዳሲ ስትራተጅያዊ ቦታ ሒዛ 

ትርከብ። 

ብመሰረት’ቲ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ጂቡቲ፡ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፈረንሳን ጂቡትን 

ዝተገብረ ስምምዕ፡ ፈረንሳ ኣብ ጂቡቲ ካብ ሃገራ ወጻኢ፡ እቲ ዝዓበየ መዓስከር ኣየርን 

ምድርን ከተቕውም ክኢላ። ካብ’ቲ ፈረንሳ ኣብ ፈረንሳዊ ገማግም ሶማል ዝኣተወትሉ 

እዋን፡ ድሕሪ ሰለስተ ዓመታት፡ ሓይልታት መግዛእቲ ብሪጣንያ’ውን ብ1887 ኣብ’ቲ 

ሶማሊላንድ ብሪጣንያ ብምባል ዝሰመይዎ ቦታ ህላወኦም ኣረጋጊጾም። ሶማሊላንድ 

ብሪጣንያ ብ26 ሰነ 1960 መሬት ሶማል (Somaliland) ብዚብል ስም ናጽነት 

ረኸበት። ብ1889 ሓይልታት ኢጣልያ ንደቡባዊ ኽፋል ብምቊጽጻር፡ ሶማሊላንድ 

ኢጣልያ (ሶማልያ ኢጣልያ) ብዚብል ስም ገዝእዎ። እዚ ኸባቢ’ዚ’ውን ብሓደ ሓምለ 

1960 ናጻ ኾነ። 



ብ15 ሓምለ 1924 ኢጣልያን ብሪጣንያን ብዝገበራኦ ስምምዕ ሶማል ኬንያ ዚብሃል 

ከባቢ ተመስረተ። እዚ ቦታ’ዚ ብስም ዞባ ሰሜናዊ ዶብ (Northern Frontier 

District) ተባሂሉ ተሰምየ። 

 

መለለይታት እዘን ሓሙሽተ ኽፍልታት፦ 

እዘን ሓሙሽተ ኽፍልታት ሶማልያ እዚኣተን፡ ሓንቲ ካብ’ተን ካልኦት ዚፈልያ ናታ 

ፍሉይ መለለይታት ኣሎዋ። እዚ ድማ ሎሚ ዝተኸስተ ዘይኮነ ካብ መወዳእታ 19 

ክፍለ ዘመን ዝጀመረ’ዩ። 

1-መግዛእቲ ፈረንሳ ንጂቡቲ ብፖለቲካዊ፡ ወተሃደራዊ፡ ቊጠባውን ባህላውን መዳያት 

ከም ኣካል ፈረንሳ ገይሩዋ ነይሩ። እዚ ዂነታት’ዚ ድማ ኣብ መንጎ ምሁራት 

ፖለቲከኛታት ተነጽሎ ፈጢሩ፣ እንተኾነ እቲ ሃገራዊ ስምዒት እናዓብለለ ኸደ’ሞ 

ጂቡቲ ድሕሪ 93 ዓመታት ብ1977 ናጽነታ ክትረክብ ከኣለት። 

2-ሰበ ስልጣን መግዛእቲ ብሪጣንያ’ውን እንተኾኑ ኣብ ሶማሊላንድ ብሪጣንያ (British 

Somaliliand) ባህልን ቋንቋን እንግሊዝ እዮም ዘርጊሖም። ምምሕዳር ብሪጣንያ ካብ 

ኣገባብ ብሪጣንያ ዝተቐድሐ ቕዋም ኣብ ሶማሊላንድ ብሪጣንያ ኣተኣታትዩ። እዚ 

ፖሊሲ’ዚ ካብ 1887 ጀሚሩ ክሳዕ 1960 ቀጺሉ። 

3-ኣብ ሶማሊላንድ ኢጣልያ (ሶማልያ ኢጣልያ) እውን ሰበ ስልጣን መግዛእቲ ኢጣልያ 

ናቶም ባህሊ፡ ቋንቋን ቅዋምን ብምዝርጋሕ ካብ 1889 ክሳዕ 1960 ን71 ዓመታት 

ተጠቒሞሙላ። 

ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት እቲ ሓድሽ ወለዶ ሶማልያ፡ ኣብ ሶማሊላንድ ፈረንሳ ባህሊ 

ፈረንሳ፡ ኣብ ሶማሊላንድ ብሪጣንያ ባህሊ ብሪጣንያ፡ ኣብ ሶማሊላንድ ኢጣልያ ድማ 

ባህሊ ኢጣልያ ንኪቐስም ተገዲዱ። 

ሶማል ኢትዮጵያን (ዞባ ኦጋዴን) ሶማል ኬንያን (ወረዳ ሰሜናዊ ዶብ) ግን ካብ 

ፖለቲካውን ቊጠባውን ባህላውን ህይወት ኢትዮጵያን ኬንያን ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ 

ካልእ ክፍልታት ሶማልያ፡ ማለት ካብ ሶማሊላንድ ፈረንሳ፡ ሶማሊላንድ ብሪጣንያን 

ሶማልያ ኢጣልያን ተነጺሉ ነይሩ። 



ምስ’ዚ ዂሉ ግን ሶማላዊ ስምዒት እቲ ህዝቢ እቲ ቦታታት፡ ንነዊሕ ዓመታት 

ቀጺሉ’ዩ። እንተኾነ ጸኒሑ ብዝሰዓበ ምኽንያታት፡ ማለት ብሰንክ’ቲ ዝነበረን ዝሰዓበን 

ኲነታት ሶማልያን፡ ከምኡ ድማ ብሰንኪ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ልዕሊ ንኣሽቱ 

ዓሌታት ዚኽተልኦ ዝነበራ ፖሊሲታትን፡ እቲ ሶማላዊ ስምዒታቶም እናተዳኸመ 

ኸይዱ። 

ስዕረት ኢጣልያን ምብርባር ሃገራዊ ስምዒትን 

ፋሽስታዊ መግዛእቲ ኢጣልያን ብ1941 ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ብሰራዊት 

ሓይልታት ኪዳን ተሳዒሩ። ብ1947 ብመሰረት ስምምዕ ፓሪስ፡ ኢጣልያ ካብ’ተን 

ሰለስተ ግዝኣታታ፡ ማለት ሊብያ፡ ኤርትራን ሶማልያን ለቐቐት። 

ድሕሪ ምብቃዕ ካልኣይ ኲናት ዓለም፡ ኣብ ኣእምሮ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ሕልሚ 

ናጽነት ኪንቀሳቐስ ስለ ዝጀመረ፡ እዞም ወገናት እዚኣቶም ንህዝቢ ብዛዕባ ሃገራዊ 

ናጽነት ከነቓቕሑ ጀሚሮም። 

ብ13 ግንቦት 1943 ድማ ሃገራውያን ሓይልታት፡ ኣብ ሶማሊላንድ ኢጣልያ ኣብ 

መቓድሾ “ክለብ መንእሰያት ሶማልያ” መስሪቶም። እቲ ጥርናፈ ንዂለን እንዳታትን 

ቀቢላታትን ሶማላዊ ሕብረተ ሰብ ዚውክል ነይሩ። 

ብ1947 እቲ “ክለብ መንእሰያት ሶማልያ” ዚብል ስም ናብ “ምትእስሳር መንእሰያት 

ሶማልያ” ዝተባህለ ስያመ ተቐይሩ። ፖለቲካዊ ድሌታቱ ድማ ነዞም ዚስዕቡ ሰለስተ 

መሰረታውያን ኣርእስታት ዘጠቓለለ ነይሩ። 

1-ምርግጋጽ ሓድነት ኲሎም ሶማላውያን፡ 

2-ብስልጡንን ዘመናውን ኣገባብ ንመንእሰያት ሶማልያ ምምልማል፡ 

3-ቋንቋ ሶማል ንዂሎም ሶማላውያን ዚጥርንፍ ረቛሒ ብምዃኑ ከም ዚጽሓፍ ምግባር፡ 

ከምኡ’ውን “ሶማሊላንድ ብሪጣንያ” ኣብ ፖለቲካዊ ህይወታ ርኡይ ንጥፈታት 

ተካይድ ነይራ። ብ1951 “ሃገራዊ ምትእስሳር ሶማልያ” ዝተባህለ ውድብ ብምቛም፡ 

ኣብ’ዞም ዚስዕቡ ሰለስተ መትከላውያን ነጥብታት፡-  

1-ኣብ ሓንቲ ስምርቲ ፖለቲካዊት ክሊ፡ ናጽነት ሶማላውያንን ምርግጋጽ፡ 



2-ልምዓታዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባውን ማሕበራውን ስትራተጂ ምንዳፍ፡ 

3-ንቐቢላ ከም ፖለቲካውን ቊጠባውን ማሕበራውን መሳርሒ ዘይምጥቃም፡ . . . 

ዕላማታታ ኣነጸረት። 

 

ተገላባጢ መርገጺ ብሪጣንያ 

ካብ’ቲ ብ1947 ዝተኻየደ ጉባአ ፓሪስ፡ ኢጣልያ ቕድሚ ገለ ኣዋርሕ፡ ካብ ኣብ 

ኣፍሪቃ ዝነበራ ግዝኣታታ ለቐቐት። ብኣርባዕተ ሰነ 1946 ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ 

ብሪጣንያ ዝነበረ፡ ኤርነስት ቦቪን፡ ነቲ ፋሕ ኢሉ ዝነበረ መሬት ሶማላውያን ኣብ 

ትሕቲ ሓደ ፖለቲካዊ መንነት ኪጥርንፍ ይግባእ ዚብል ሓሳብ ኣቕሪቡ። እንተኾነ 

እተን ሰለስተ ሓያላት ሃገራት፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ሕብረት ሶቬት ነበርን 

ፈረንሳን ንርእይቶ ብሪጣንያ ነጸጋኦ። 

ካብ’ቲ ዘገርም ድማ እታ ሓድነት መሬት ሶማላውያን ኣብ ሓንቲ ፖለካዊት ክሊ 

ንኺረጋገጽ እትጠልብ ዝነበረት ብሪጣንያ፡ ንሰለስተ ኽፍልታት ሶማልያ ማለት፦ 

1-ሶማሊላንድ ብሪጣንያ 

2-ኦጋዴን 

3-ወረዳ ሰሜናዊ ዶብ እትገዝእ ዝነበረት ንሳ ኽንሳ፡ ንሓድነት ሶማልያ ብተግባር 

ትበታትን ምንባራ’ዩ። ብ1948 ንዞባ ኦጋዴን ናብ ኢትዮጵያ፡ ብ1963 ድማ ንዞባ 

ሰሜናዊ ዶብ፡ ናብ ኬንያ ብወግዒ ምእታዋ እዩ። እተን ዝተረፋ ኻልኦት ክፍልታት 

ግን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፈረንሳን ኢጣልያን እየን ነይረን። 

ሶማልያን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን 

ብ1948 እተን ኣርባዕተ ርእሰ ሓያላት ሃገራት፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ሕብረት 

ሶቬት ነበር፡ ፈረንሳን ብሪጣንያን፡ ናብ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበራ ሃገራት፡ 

ሊብያ፡ ኤርትራን ሶማልያን ወከልተን ሰዲደን። እቲ ዕላማ ድሌት ህዝብታት እተን 

ሃገራት ንምፍላጥ’ዩ ነይሩ። እንተኾነ እተን ርእሰ ሓያላን ሃገራት፡ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን 

ቀርኒ ኣፍሪቃን፡ ፖለቲካዊ ረብሓታተንን ጀኦስትራተጅያዊ መደባተንን ምርግጋጽ 

እምበር፡ ድሌት ናይ’ቲ ህዝቢ ከም ዘየገድሰን ኪዝንጋዕ ኣይግባእን። 



ስለ’ዚ ድማ ኣርባዕቲአን ሓያላት ሃገራት፡ ንሊብያ ኣብ መንጎ ሕብረት ሶቬት፡ ፈረንሳ፡ 

ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ንምምቕቓል ምሕላኖምን ከይተሰማምዑ 

ምትራፎምን ዘገርም ኣይኮነን። ብዝኾነ እቲ ዂነታት ንሊብያ ጽቡቕ ዕድል ስለ 

ዝፈጠረ፡  ብ24 ታሕሳስ 1951 ናጽነታ ክትረክብ ክኣለት። ትዕድልቲ ኤርትራ ግን 

ዝተፈልየ’ዩ ነይሩ። ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ብዝነበራ ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራዊ፡ 

ዲፕሎማስያውን ቊጠባውን ሚዛን፡ ኣብ ጒዳይ ኤርትራ ኢዳ ኣእተወት። ኣብ መንጎ 

ኢትዮጵያን ኤርትራን ፈደራዊ ሓድነት ንምቛም ድማ ብርቱዕ ጸቕጢ ኣካየደት። 

ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ዝነበረ፡ ጆን ፎስተር ዳላስ፡ 

ንመርገጺ ኣመሪካ ኪገልጽ እንከሎ፡ ‘’ብዓይኒ ፍትሒ፡ ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 

ግምት ኪኣቱ ይግባእ ነይሩ፣ እንተኾነ ስትራተጅያዊ ረብሓ ኣመሪካ ኣብ ዞባ ቐይሕ 

ባሕርን፡ ጒዳይ ሰላምን ጸጥታን ዓለምን ብምርኣይ፡ ኤርትራ ምስ መሓዛና ኢትዮጵያ 

ንኽትተኣሳሰር ግድነት ኮይኑ ረኺብናዮ፡” ኢሉ ነይሩ። በዚ ድማ መሰል ርእሰ ውሳነ 

ህዝቢ ኤርትራ ተገፊፉ፣ ኤርትራ ብ1952 ምስ ኢትዮጵያ ብስማዊ ፈደረሽን ከም 

እትቚረን ተገይራ።  

መጻኢ ዕድል ሶማልያ ኣብ ኢድ’ተን ኣርባዕተ ሓያላት ሃገራትን ውድብ ሕቡራት 

ሃገራትን እዩ ነይሩ። እታ ሃገር ካብ 1950 ክሳዕ 1960 ንዓሰርተ ዓመታት፡ ኣብ 

ትሕቲ መጒዚትነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም እትጸንሕ ተገይሩ። 

ኣብ’ዚ ኪበርህ ዚግባእ ጒዳይ፡ ኢጣልያ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተመዚዛ፡ ንዓሰርተ 

ዓመታት ብመጒዚትነት ንሶማልያ ምምሕዳራ’ዩ። እተን ኣርባዕተ ርእሰ ሓያላት ሃገራት 

ይኹና፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን እተን ዚምልከተን ክልተ ሃገራት፡ ብሪጣንያን 

ፈረንሳን ብዛዕባ ዝተረፋ ኻልኦት ክፍልታት ሶማልያ ኣይተዛረባሉን። እዚ ድማ ካብ 

ዝተፈላለየ ሓሳባት ዝነቐለ’ዩ ነይሩ። ኣብ’ቲ ዚስዕብ ንታሪኽ ሶማልያ፡ ካብ ግዜ ናጽነት 

1960 ክሳዕ ውድቀት ስርዓት ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ፡ 26 ጥሪ 1991፡ 

ዚትንትን ካልኣይን ሳልሳይን ክፋላት ጽሑፍ ኪበርህ’ዩ። 

 

 

 

 



ምዕራፍ ሓደ 

         ናጽነት ሶማልያን ምጒህሃር ሽግራትን 

ሶማሊላንድ ብሪጣንያ ብ26 ሰነ 1960 ካብ መግዛእቲ ብሪጣንያ ናጻ ወጸት። ሶማልያ 

ኢጣልያ’ውን ብመሰረት’ቲ ኣብ መንጎ ኣርባዕተ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ዝተገብረ 

ስምምዕ፡ ንዓሰርተ ዓመት ኣብ ትሕቲ መጒዚትነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ 

ምጽንሓ፡ ከም’ቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዝተገልጸ፡ ብ1 ሓምለ 1960 ዓ.ም. ናጽነታ 

ረኸበት። 

ሶማላውያን መራሕትን ህዝብን፡ ናጽነት ሶማልያ ኢጣልያ፡ ምጽምባር “ሶማሊላንድ 

ብሪጣንያን” “ሶማልያ ኢጣልያን” ኣብ ሓደ ዕለት ንኪኸውን ይደልዩ ነይሮም። 

ብርግጽ ድማ እቲ ባህጎም ሰመረሎም። ምእዋጅ ናጽነት “ሶማልያ ኢጣልያን” ምቛም 

ሪፖብሊክ ሶማልያን ኣብ ሓደ ዕለት፡ ብ1 ሓምለ 1960 ዓ.ም ተጋሂዱ። 

ሓድነት ሰሜን ሶማልያን ደቡብ ሶማልያን ኣብ ውሽጢ ሰሙን’ዩ ተኻይዱ። እዚ 

ውህደት’ዚ ብስምዒታዊ ድሌትን ባህግን መብዛሕታኡ ህዝብን፡ ድሌት እቶም ኣብ 

ርእሲ ኸተማ “ሶማሊላንድ ብሪጣንያ” ሃርጌሳን፡ ኣብ ርእሲ ኸተማ ደቡብ ሶማልያ፡ 

መቓድሾን ዝነበሩ መራሕቲ ፖለቲካ እዩ ተወሲኑ፣ እንተኾነ እኹልን ደቒቕን 

መጽናዕቲ ዝተገብረሉ ኣይነበረን።  

ስለ’ዚ ድማ ህዝቢ ብናጽነት ሰሜንን ደቡብን ምቛም ሪፖብሊክ ሶማልያን ሓጐሱ 

ከይጐደለ እንከሎ፡ ውሽጣዊ ሽግራት ኪቕልቀል ምጅማሩ ዘገርም ኣይነበረን። 

ሪፖብሊክ ሶማልያ ብጽንኩር ኲነታት ምጅማራ ንሓደ ተዓዛቢ ፖለቲካ ዘገርም ወይ 

ሃንደበት ኣይነበረን። ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ክፍልታት’ታ ሃገር፡ ሶማልያ 

ኢጣልያን ሶማሊላንድ ብሪጣንያን ዓሚቚ ግርጭታትን ፍልልያትን ስለ ዝነበረ። 

ኣብ ቀዳማይ ክፋል እዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ኣብ ሰሜናዊ ወገን ሶማልያ ፍሉይ ባህሊ፡ 

ምምሕዳር፡ ፖለቲካዊ ህይወት፡ ቅዋምን ቋንቋን እንግሊዝ ሰፊኑ ከም ዝነበረ፡ ኣብ 

ደቡባዊ ሸነኽ ሶማልያ ድማ ዓብላሊ ባህሊ፡ ምምሕዳር፡ ፖለቲካዊ ህይወት፡ ቅዋምን 

ቋንቋ ኢጣልያን ነጊሱ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ነይሩ። ፍልልያት ሶማልያ እዞም 

ዝተጠቕሱ ጥራይ ኣይነበሩን። ኣብ መንጎ ኽልቲኡ ኽፋላት ሶማልያ ሱር ዝሰደደ 

ቀቢላዊ ፍልልያት ከም ዝነበረ’ውን ኪዝንጋዕ ኣይግባእን። 



ኣብ ሰሜናዊ ሶማልያ፡ እንዳታት እስሓቕ ምስ’ተን ኣብ ሶማሊላንድ ብሪጣንያ ዚርከባ 

ቀቢላታት ዳሮድ፡ ማለት ዱልባሃንተ፡ ወርሰንገሊ፡ ከምኡ’ውን እንዳታት ዲር ዝኾና 

ጋዳቡርሲን ዒሳን ብምንጽጻር ሚዛን ዘሎወን እየን። ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ግን ክብደት 

ዘሎወን ቀቢላታት የሎዋን። እንተኾነ ማዕረ ዚዋሰኣ ቀቢላታት፡ ሃውየን ርሓንወይን 

ከምኡ’ውን ኤትኒካዊ ጒጅለ ዳሮድ ይርከባ። 

ዓበይቲ ኾና ንኣሽቱ ቐቢላታት ሶማልያ፡ ነናተን ፍሉይን ሓፈሻውን ሽግራት ኣሎወን። 

ኣብ ቀቢላዊ ካርታ ሶማልያ ዘርእስቱ ኽፋል ድማ ብዕምቈት ኪግለጽ’ዩ። 

ኣረኣእያ ሰሜን ኣብ ልዕሊ ደቡብ 

ሰሜናውያን ኣብ ልዕሊ ደቡባውያን ዘርእይዎ ጌጋታት ብዙሕ’ዩ። ኣብ ክንዲ 

ብመጽናዕቲ ብስምዒታዊ ኣረኣእያ ጥራይ ቅልጡፍ ሓድነታዊ ምትሕንፋጽ ኪካየድ 

ምውሳኖም ግጉይ ኣገባብ ምዃኑ ይገልጹ። 

ገለ ካብ’ቲ ዚርእይዎ ጌጋታት፦ 

1-ደቡባውያን ነቲ ቐንድን ተኣፋፍን ትካላት መንግስቲ፡ ፕረዚደንትነት ረፖብሊክ፡ 

መሪሕነት ሰራዊት፡ ሓላፍነት ክፍልታት ጸጥታ፡ ምቊጽጻሮምን ንዝበዝሐ መናብር 

ፓርላማ ምብሓቶምን፡ 

2-ንዂሉ ዓቕምታት ሃገር ኣብ ምምዕባል መቓድሾን ካልኦት ከተማታትን ዞባታት 

ደቡብ ምውዓሎምን ንኸተማታትን ዞባታትን ሰሜን ምጒሳዮምን፡ 

3-ጉቦን ስርቅን ምስፍሕፋሑን ንጒጅለ ማፍያ ኢጣልያ ዝመሳሰሉ ጒጅለታት ማፍያ 

ሶማልያ ምቕልቃሎምን፡ . . . እዮም።  

እዚ ዂነት’ዚ ድማ ኣብ መንጎ’ቶም ኣገባባት እንግሊዝ ዚኽተሉ ፖለቲከኛታት ሰሜንን 

ሜላታት ኢጣልያ ዘዘውትሩ ፖለቲከኛታት ደቡብን ምፍሕፋሕ ፈጢሩ። 

እዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታትን ካልእን ተደማሚሩ፡ ንዂነታት ደቡብን ሰሜንን ሶማልያ 

ኣብ ሰንፈላል ኣእትይዎ። ኣብ ሰነ 1961 ዓ.ም. 53% ሰሜናውያን፡ ነቲ ሓድሽ ንድፊ 

ቕዋም፡ ንዕብለላ ደቡብ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ብዘረጋግጽን ንሓድነትን ንፍሉይነታት 

ሰሜንን ደቡብን ብዘይሕሉን ኣገባብ’ዩ ተዳልዩ፡ ብዚብል ምኽንያት ተቓወምዎ። 



መሓመድ ሓርቢ ሓደ ካብቶም “ዓባይ ሶማልያ” ንምምስራት ብዕቱብ ዚሰርሑ ዝነበሩ 

ፖለቲከኛታት መራሕቲ’ዩ ነይሩ። ንሱ ብ1960 ዓ.ም. ብድንገት ነፋሪት ኣብ ማእከላይ 

ባሕሪ ቕድሚ ምማቱ፡ ብመግዛእታዊ ስርዓት ፈረንሳ ካብ ተወሊዱ ዝዓበየላ መሬቱ 

ሶማሊላንድ ፈረንሳ ብ1958 ዓ.ም. ከም ዝተሰጐ፡ ጂቡታዊ ደራሲ፡ ዓሊ ኹባ ይገልጽ። 

ጂቡታውያን ነቲ ድንገት ነፋሪት ዝተባህለ ፍጻመ ከም ዘይኣምንሉ፡ ሓርቢ ብኽፍሊ 

ስለያ ፈረንሳ ከም ዝተቐትለ ከም ዚጥርጥሩ፡ እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ንድፊ ሓድነት 

ዘቕረበ ሰብ ብምቕታል፡ ነቲ ንድፊ ብኣጋኡ ንምብርዓን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ደራሲ 

ዓሊ ኹባ ይገልጽ። 

ኣብ’ቲ ብሶማላውያን “ሶማል ኬንያ” ተባሂሉ ዚስመ ዞባ ሰሜናዊ ዶብ እውን ጽዑቕን 

ሰፊሕን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ይካይድ ነይሩ’ዩ። ከም ውጽኢት ናይ’ቲ ምንቅስቓስ 

ድማ ሰለስተ ፖለቲካውያን ምንቅስቓሳት ተኸስታ፣ ንሳተን ከኣ፦ 

1-ገስጋሲ ህዝባዊ ሰልፊ ዞባ ሰሜን (Northern Province People’s Progressive 

Party (N.P.P.P.P)) 

2-ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ሰሜናዊ ዶብ (Northern Frontier Democratic Party 

(N.F.D.P)) 

3-ሃገራዊ ሕብረት ዞባ ሰሜን (Northern Province National Union 

(N.P.P.N.U)) . . . እየን። 

እዘን ሰልፍታት እዚኣተን ንዞባ ሰሜናዊ ዶብ፡ ምስ ሪፖብሊክ ሶማልያ ንምስማር 

ይጽዕራ ከም ዝነበራ ይፍለጥ። መንግስቲ ሶማልያ’ውን ብወገኑ፡ ኣብ ሕዳር 1961 

ዓ.ም. ብባይቶ ሶማልያ ውሳነ ኣሕሊፉ፣ ንጠለብ ሓድነት ዞባ ሰሜናዊ ዶብ ምስ 

ሪፖብሊክ ሶማልያ ድማ ብሓጐስ ተቐቢልዎ። ውሳነ ባይቶ ሶማልያ ምስቲ ብሪጣንያ 

ንመንግስቲ ሶማልያ ብ1961 ዓ.ም. ዝኣተወቶ መብጽዓ ዚሳነ ነይሩ። መብጽዓ 

ብሪጣንያ ህዝቢ ዞባ ሰሜናዊ ዶብ መሰል ርእሰ ውሳነ ኺፍቀደሉ፡ ብናጻ ድሌቱ ድማ 

ምስ ኬንያ ወይ ሶማልያ ንምውህሃድ ኪመርጽ ዚእምም ነይሩ። እንተኾነ መንግስቲ 

ሶማልያ ናይ ግዲ ኣብ ሃገራት ሓባራዊ ሃብቲ (Commonwealth) ንኽጽምበር 

ዚጠልብ ነይሩ። 



ብመሰረት’ዚ ድማ ብ1962 ዓ.ም. ብኣላይነት ናይጀሪያ፡ ካናዳ፡ ብሪጣንያን ሻራ 

ብዘይብሎም ናይ ሕጊ ክኢላታትን፡ ነበርቲ ዞባ ሰሜናዊ ዶብ ብ86.7% ድምጺ ናብ 

ሪፖብሊክ ሶማልያ ምጽንባር ደጊፎም። 

እንተኾነ ደራሲ እዛ መጽሓፍ’ዚኣ ብ1990 ምስ’ቲ ውሩይ ዓርኪ ኤርትራን ህዝባን 

ዝነበረ ሶማላዊ ፖለቲከኛ፡ መሓመድ ስዒድ ሰመንተር ብዘካየዶ ርክብን ዝረኸቦ 

ሓበሬታን፡ ሶማልያ በቲ ብሪጣንያ ዘቕረበቶ ቕድመ ዂነት ኣይተማእዘዘትን። ኣብ’ቲ 

እዋን’ቲ ፕረዚደንት ሶማልያ ዝነበረ፡ ኣደም ዓብደላ ዑስማን፡ ምስ ኣቦ መንበር 

ሚኒስተራት ኢጣልያ፡ ኣንቶንዮ ሰጊኒ ብምርድዳእ፡ ሶማልያ ኣብ ክሊ ጒጅለ ተዛረብቲ 

ቋንቋ ጣልያን ንኽትጸንሕ ወሲኑ፣ እዚ ውሳነ’ዚ ንዓባይ ብሪጣንያ ስለ ዘቘጠዓ፡ ነቲ 

ብ1963 ዓ.ም. ብዛዕባ ጒዳይ ዞባ ሰሜናዊ ዶብ ንምምይያጥ ኣብ ሮማ ዝተኻየደን 

ኢጣልያ፡ ብሪጣንያ፡ ኬንያን ሶማልያን ዝተሳተፋኦ ጉባአ፡ ንምፍሻል ብዘሎዋ ዓቕሚ 

ተንቀሳቐሰት። 

ክልተ ቕነ ድሕሪ ፍሽለት ጉባአ ሮማ ድማ ሚኒስተር ግዝኣታት ብሪጣንያ፡ ዶንካን 

ሳንዲስ፡ ዞባ ሰሜናዊ ዶብ ሻውዓይ ኣውራጃ ኬንያ ከም ዝኾነ ኣዊጁ። 

ኦጋዴን 

እቲ ብ14 ሰነ 1946 ዓ.ም. ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ፡ አርነስት ቦቪን፡ 

‘’ፋሕ ኢለን ዘለዋ ኽፍልታት ሶማልያ፡ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ኣሃዱ ኪሰምራ ይግባእ፡’’ 

ብምባል ዘቕረቦ ሓሳብ፡ ንሶማላውያን ቀቢላታት ዞባ ኢጋዴን፡ ብርቱዕ ሞራላዊ 

ድርኺት ሂብወን። እንተኾነ ብሪጣንያ ድሕሪ ኽልተ ዓመት፡ ብ24 ሓምለ 1948 

ዓ.ም. ኦጋዴን ብወግዒ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዚጽበር ገይራ። ከም ዚፍለጥ፡ ኣብ’ቲ 

እዋን’ቲ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ፡ በቲ ኣብ ዞባ ኦጋዴን እናገደደ ዚኸይድ ዝነበረ 

ፍጻመታት ቅሱናት ኣይነበሩን። ስለ’ዚ ኸኣ ሃጸይ ሃይለስላሴ ብ1956 ዓ.ም. ናብ’ቲ 

ቦታ ኸይዱ መግለጺ ንኺህብ ተገዲዱ። ኣብ’ቲ ሽዑ ዝሃቦ መግለጺ ድማ፡ “ኣብ 

መንጎኹምን ኣሕዋትኩምን ኣብ ፍቕርን ባህልን ዝተሰረተ ሕውነታዊ ምትእስሳር 

ኣሎ። ደቕኹም ተማሂሮም ንሃገሮም፡ ንገዛእ ርእሶምን ንስድራ ቤቶምን ምእንቲ 

ከገልግሉ፡ ቤት ትምህርቲ ንኪኽፈተሎም ትእዛዝ ሂብና ኣለና። እዚ ቤት ትምህርቲ’ዚ፡ 

ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ከይተሓጽረ፡ ኣብ መንጎ ፖሊስን ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣካል 



ሕብረተ ሰብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ህዝብ’ዚ ዞባ’ዝን ከም ድልድል መራኸብን 

ምትሕግጋዝን ኮይኑ ኸገልግል ዓቢ ድሌት ኣሎና፡” ብምባል ገሊጹ። 

መግለጺ ሃጸይ ሃይለስላሰ እቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ውጽኢት ከም ዘይሃበ፡ እቲ ዝሰዓበ 

ፍጻመታት ይምስክር። ናጽነት “ሶማሊላንድ ብሪጣንያን” “ሶማልያ ኢጣልያን” ምስ 

ተረጋገጸን፡ ኣብ ሓምለ 1960 ዓ.ም. ምቛም ስምርቲ ሃገረ ሶማልያ ምስ ተጋህደን፡ 

ንሃንቀውታ ቐቢላታት ሶማል ዞባ ኦጋዴን ሰማይ ኣዕሪግዎ። እዘን ቀቢላታት እዚኣተን 

ኣብቲ “ዓባይ ሶማልያ” ንምህናጽ ዚግበር ዝነበረ መስርሕ ንምጽንባር ዘሎወን ልዑል 

ድሌት ድማ ገሊጸን። ፖለቲካዊ ድሌት ህዝቢ ዞባ ኦጋዴን ብ1963 ዓ.ም. ብምምስራት 

ግንባር ሓርነት ምዕራብ ሶማልያ (Western Somalia Liberation Front) 

ተጋሂዱ። መንግስቲ ሞቓድሾ’ውን ንድሌታትን ባህግታትን ህዝቢ ዞባ ኦጋዴን 

ኣዎንታዊ ምላሽ ሂቡሉ። እዚ ዂነት’ዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘቘጠዐ፡ ዝምድና 

ኢትዮጵያን ሪፖብሊክ ሶማልያን ኣብ ሕማቕ ኲነታት ወዲቑ። ከም ውጽኢቱ ኸኣ 

ኣብ’ቲ ንኽልቲአን ሃገራት ዘዳውብ ቦታታት፡ ኣብ ጥቅምቲ 1963ን የካቲት 1964ን 

ወተሃደራዊ ግጭት ተኸሲቱ። 

ካልኣይ መንግስቲ (1967-1969) 

ዓብዲራሺድ ዓሊ ሸርማርከ፡ ኣብ ቀዳማይ መንግስቲ ሶማልያ ኣቦ መንበር ሚኒስተራት 

ዝነበረ፡ ኣብ ካልኣይ መንግስቲ ግን ፕረዚደንት ሃገር ዝኾነ፡ “ሽግር ሶማልያ፡ እተን 

ምስአን ማዕረን ሃናጽን ዝምድና ከነቕውም እንደሊ ዘለና ሃገራት ኣይኮናን፣ ሽግር 

ሶማልያ ጐረባብትናን ኣሕዋትናን ሶማላውያን እዮም። ብዓመጽ ብዝተሃንደሰ ዶባት 

መንነቶም ተተምይኑ፡ ኣብ’ቲ ብሓይሊ ዝተኸፋፈለ መሬት፡ ሰበኽ ሳግማዊ ህይወት 

ከሕልፉ ተገዲዶም ኣለዉ። ከም ኲለን ክፍልታት ሶማልያ ሓደ ቋንቋ፡ ሓደ ሃይማኖት 

ኣሎዎም፣ ካብ ካልኦት ኣሕዋቶም ሶማላውያን ከቶ ኣይፍለዩን’ዮም፡” ብምባል ተዛሪቡ። 

ፕረዚደንት ሸርማርከ “ንኣሕዋትና ከመይ ኢልና ኢና ወጻእተኛታት እንብሎም?” 

እንኪብል ብምረት የስተንትን ነይሩ። ነቲ ዘቕረቦ ሕቶ ድማ “ኲልና ንሓድነት ብርቱዕ 

ድሌት ኣሎና። እቲ ኣብ 1960 ዝተፈጸመ ቐዳማይ ስጒምቲ ድማ መግዛእታዊ ስራሕ 

ወይ ኣስፋሕፋሒ ተግባር ወይ ጐባጢ ስጒምቲ ዘይኮነ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መስርሕ 

ሰላምን ሓድነትን ኣዎንታዊ ኣበርክቶ ዝነበሮ ስጒምቲ’ዩ ነይሩ። ብመትከል መሰል 

ርእሰ ውሳነ ኸኣ ኪትግበር ዚከኣል’ዩ ነይሩ፡” ብምባል ባዕሉ መሊሱ።  ኣስዒቡ 

ዓብዲራሺድ ዓሊ ሽርማርከ፡ ንሕና “በቲ ኣብ ቅዋምና ኣብ ሻዱሻይ ዓንቀጽ ሰፊሩ ዘሎ 



መምርሒ ንምእዘዝ ኢና። ንመሬት ሶማልያ ንምስማር ድማ ብዂሉ ሕጋውን 

ሰላማውን ኣገባባት ክንሰርሕ ኢና፡” እንኪብል ገሊጹ። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያን ኬንያን 

ነቲ “ዓባይ ሶማልያ” ምቛም ዚብል ንጹርን ብሩህን ወግዓዊ መግለጺ ሶማልያ ምስ 

ሰምዑ፡ ሶማልያ ከም መጠን ኣባል ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ንቻርተር እቲ ውድብ 

ከተኽብር ይግባእ፡ ዚብል ጥርዓን ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣቕሪቦም። 

ከም ዚፍለጥ ዓንቀጽ ስለስተ ቚጽሪ 3 ቻርተር ው.ሓ.ኣ፡ እቲ ካብ መግዛእቲ ዝተወርሰ 

ዶባት ኪትንክፍ ኣይግባኣን ዚብል’ዩ። እዚ ኸኣ ኣብ’ቲ መራሕቲ ኣባላት ሃገራት 

ው.ሓ.ኣ ኣብ ካይሮ ካብ 17 ክሳዕ 21 ሓምለ 1964 ዘካይድዎ ኣኼባ ዝተወሰነ’ዩ። 

መንግስቲ ሶማልያ እቲ ንሶማላዊ መበቈል ዘሎዎም ሰባት፡ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ መንነት 

ንምጥርናፍ ዚኽተሎ ፖሊሲ ቕኑዕን ፍትሓውን ምዃኑ ንመራሕቲ ው.ሓ.ኣ. 

ንምዕጋብ’ኳ እንተ ፈተነ ኪዕወት ኣይከኣለን። 

ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሃዋህው ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኬንያን ነቲ ምስ መንግስቲ 

ሶማልያ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ዂናት፡ ኣብ መንጎ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ስርዓት 

ሞቓድሾን ንኪኸውን ጽዒሮም፡ ተዓዊቶምሉ ድማ። ስርዓት ሞቓድሾ ካብ ሃገራት 

ኣፍሪቃ ተነጽሎ ስለ ዘጋጠሞ፡ ፕረዚደንት ዓብዲራሺድ ዓሊ ሸርማርከ፡ ነቲ ምምስራት 

ዓባይ ሶማልያ ዚብል ፖለቲካዊ መደባቱ ንኺገድፍ ግድነት ኮይንዎ። ንኣቦ መንበር 

ሚኒስተራቱ ዝነበረ፡ ጸኒሑ ካብ 1993 ክሳዕ 2002 ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ዝነበረ፡ 

መሓመድ ኢብራሂም ዒጋል፡ ብምልኣኽ፡ ብ1967 ኣብ ጉባአ ኣሩሻ ምስ ፕረዚደንት 

ታንዛንያ ነበር ጁሌስ ነረረ፡ ምስ ፕረዚደንት ኬንያ ዝነበረ፡ ጆሞ ኬንያታን ምስ 

ፕረዚደንት ዛምብያ ነበር፡ ከኒዝ ካውንዳን ዘተ ኣካይዱ። ብመሰረት ኣብ’ቲ ዘተ 

ዝተበጽሐ ስምምዕ ድማ ሶማልያ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ታሪኻ፡ ነቲ ንነበርቲ ዞባ 

ሰሜናዊ ዶባ እትጠልቦ ዝነበረት መሰል ርእሰ ውሳነ ብወግዒ ገዲፋቶ። 

መራሕቲ ኣፍሪቃ ነቲ ስምምዕ ‘’ኣብ መንጎ ክልተ ኣፍሪቃውያን ጐረባብቲ ሃገራት 

ከጋጥም ዚኽእል ኲናት ዘርሕቕ፡ ሶማልያ ንትሕዝቶን መንፈስን ቻርተር ው.ሓ.ኣ. 

ንኸተኽብር ዝደረኸ ልቦናዊ ስምምዕ እዩ፡’’ ብምባል ገሊጾም። መብዛሕትኦም 

ሶማላውያን ኣብ ሪፖብሊክ ሶማልያ ኮነ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ዶብ ዚርከቡ፡ ነቲ ስምምዕ፡ 

ስርዓት ሸርማርከ ነቲ ኣብ ትሕቲ ፈረንሳ ዝነበረ ኽፋል፡ ንምግዳፉ ዝሓለነ፡ ኣብ ልዕሊ 

መደብ ምቛም ዓባይ ሶማልያ ዝወርወሮ ቐታሊ ዂናት ከም ዝኾነ ብምግላጽ 



ተቓዊሞሞ። እንተኾነ ናጽነት እቲ ዞባ ብምርድዳእ ፈረንሳውያንን ጂቡታውያንን ከም 

ዚረጋገጽ ገሊጾም። 

እዚ ናይ ወጻኢ ፖለቲካዊ ዂነታት’ዚ ኣብ ውሽጣዊ ዂነታት ሶማልያ ኣሉታዊ ጽልዋ 

ኣስዒቡ። እቲ እናኣንቈልቈለ ዚኸይድ ዝነበረ ቚጠባዊ ዂነታት፡ ምስዕራር ብልሽውናን 

ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን፡ 80 ኣብ ቀቢላነት ዝተሰረታ ሰልፍታት ንኪቘማ ምቹእ ባይታ 

ፈጢሩለን። ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሃዋህው ድማ ፕረዚደንት ሶማልያ ዓብዲራሺድ ዓሊ 

ሸርማርክ ብ15 ጥቅምቲ 1969 ብሓደ ንኺሕልዎ ዝተመደበ ኣባል ፖሊስ ተቐቲሉ። 

ኣብ’ቲ እዋን’ቲ እቲ ቕትለት ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘይብሉ ተገሊጹ’ኳ እንተ ነበረ፡ 

ዚኣምኖ ሰብ ግን ኣይተረኽበን። ብፍላይ ድማ እቲ ሽዑ ሶማልያ እተሕልፎ ዝነበረት 

ኲነታትን ኣብ’ታ ሃገር ዝተራእየ ባዶሽን ፍኑውነትን፡ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባዊ፡ 

ማሕበራዊ፡ ወተሃደራውን ጸጥታውን ህይወት ዝነበረ ዘይርጉእ ኲነታትን ኣብ ግምት 

ምስ ዚኣቱ፡ እቲ ፍጻመ ዚእመን ኣይኮነን። 

ሳልሳይ መንግስቲ (1969-1991) 

ድሕሪ ሰሙን ቅትለት ሸርማርከ፡ ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ዝመርሖም 

ወተሃደራውያን መኰነናት ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዶም፣ ብ21 ጥቅምቲ 1969 ዓ.ም. 

ድማ ስያድ ባረ ኣብ ሞቓድሾ ስልጣን ሒዙ፣ 25 ዝኣባላቱ ሰውራዊ ባይቶ’ውን 

ኣቚሙ። ሓደስቲ ሰብ መዚ ሶማልያ፡ ዚኽተልዎ ስነ ሓሳብ ማርክሰ ለኒንነት ከም ዝኾነ 

ኣዊጆም። ነተን ቀቢላዊ ሰረት ዝነበን ሰልፍታት ኮነ ንሃገራዊ ባይቶን ላዕለዋይ ቤት 

ፍርድን ሰሪዞም። 

እቶም ብጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ዝተመርሑ ሃንደስቲ ዕልዋ ጥቅምቲ፡ ኣብ’ቲ 

“ቻርተር ሰውራ” ብምባል ዘውጽእዎ ቚጽሪ ሓደ ውሽጣውን ግዳማውን 

ፖሊሲታቶም፡ ብኸምዚ ዚስዕብ ገሊጾም፦ 

1-ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈኖ ሕብረተ ሰብ ምምስራት፡ 

2-ንቚጠባዊ ምዕባለ ሶማልያ ዘቀላጥፍ ፖሊሲ ቊጠባዊ ልምዓት ምንዳፍ፡ 

3-ኣብ መንግስታዊ ኾነ ብሕታዊ ኽፋል ዘሎ ብልሽውናን ፍንውነትን ምምካት፡ 

4-ቋንቋ ሶማል ሓደ ካብ’ቲ ቐንዲ መንነት ሶማልያ ስለ ዝኾነ፡ ከም ዚጸሓፍ ምግባር፡ 



5-ደረጃ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ ክብ ንምባልን፡ ባህላውን ስነ ሓሳባውን ኣረዳድኣኡ 

ንምምዕባል፡ ብቐዳምነት መሃይምነት ንምጥፋእ ምቅላስ፡ 

6-ንዝጸንሓ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ምስራዝ፡ 

7-ናጻን ርትዓውን ህዝባዊ ምርጫ ምውዳብ፡ 

ናይ ወጻኢ ፖሊሲ “ሰውራ ጥቅምቲ” ኣብ’ዞም ዚስዕቡ ሽዱሽተ መትከላት ይጠቓለል፦ 

ቀዳማይ፦ ኣብ ጐኒ ሃገራውያን ሓርነታውያን ምንቅስቓሳት ደው ምባል፡ 

ካልኣይ፦ ንኣረጊትን ሓድሽን መግዛእቲ ምምካት፡ ኣንጻር ዓለምለኻዊ ሃጸይነት ደው 

ምባል፡ 

ሳልሳይ፦ ንሓድነት ሶማልያ ምቅላስ፡ 

ራብዓይ፦ ኣብ መንጎ ህዝብታት ቅሳነት ንምስፋን፡ ንመትከል ብሰላም ብሓባር ምንባር 

ምቕባል፡ 

ሓሙሻይ፦ ሻርነት ዘይምውሳድ፡ 

ሻድሻይ፦ ሪፖብሊክ ሶማልያ ንዂሉ’ቲ ቕድሚ ጥቅምቲ 1969 ዝፈረመቶ ኣህጉራዊ 

ውዕላት ምኽባር፡ 

ቊጽሪ ኽልተ “ቻርተር ሰውራ” ሸሞንተ ነጥብታት ዝሓዘ ስነ ሓሳባዊ፡ ፖለቲካውን 

ቊጠባውን ጒዳያት የጠቓልል ነይሩ። ንሳቶም ከኣ፦ 

1-“ሰውራ ጥቅምቲ” ዚኽተሎ ማሕበርነት፡ ስነ ፍልጠታዊ ማሕበርነት ከም ዝኾነ፡ 

2-ማሕበርነት ሶማልያ፡ ኣብ ፍሉይ መለለይታት ሶማልያ ዝተመስረተ ከም ዚኸውን፡  

3-ህዝቢ ሶማልያ እምነቱ ኪኽተል ቅቡል ኮይኑ፡ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰውራን ሓድነት 

ሃገርን ውዲት ካብ ምፍጻም ዘይቊጠቡ ኣድሓርሓርቲ ሓይልታት መሳርሒ ኪኸውን 

ከም ዘይግባእ፡ 

4-ብሕታዊ ንብረት ከም ዚፍቀድ፡ እንተኾነ ሰብ ብሰብ ምዝመዛ ፍቑድ ከም ዘይኮነ፡ 

5-ንመንግስታውን ተራዶኣዊ ኽፋላት ቀዳምነት ከም ዚወሃብ፡ 



6-ሃገራዊ ሓድነት ምሕያልን ምድልዳልን፡ 

7-ኣብ ኲሉ ጽላታት ሉኣላውነት ፍትሕን ማዕርነትን ምርግጋጽ፡ 

8-ንሰውራን ዕላማታቱን ካብ ኣድሓርሓርቲ ሓይልታት ምሕላው . . .  ነይሮም። 

ኣብ’ተን ቀዳሞት ዓመታት ዕልዋ ጥቅምቲ፡ ሶማልያ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባዊ፡ 

ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ዓይነታዊ ምዕባለ ኣርኣየት። እንተኾነ መንግስቲ 

ንቚጠባዊ ህይወት ኪቈጻጸሮ ምስ ጀመረን ኣብ ክንዲ ኣብ ሓፋሽ ህዝቢ ዚምርኰስ፡ 

ኣብ’ቲ ብ1976 ዓ.ም. ብወግዒ ዝተመስረተት ሰውራዊ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ሶማልያ 

ዘካይዶ ምንቕቓሕን ኣብ ሃገራዊ ጸጥታዊ ኣገልግሎት (National Security 

Service) ኪተኣማመን ስለ ዝጀመረን፡ ሽግራት’ታ ሃገር እናገደደ ኸይዱ። ስርዓት 

ስያድ ባረ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ካብ ሕብረት ሶቭየት ነበር፡ ኣብ ኲሉ መዳይ ዶብ ዘይብሉ 

ሓገዛት ይረክብ ነይሩ። 

ከም ዚፍለጥ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ፡ ሞስኮ ኣብ መንጎ ደቡብ የመን ነበር፡ ደርጋዊት 

ኢትዮጵያን ማሕበርነታዊት ሶማልያን ኮንፈደራዊ ስርዓት ንምቛም እማመ ኣቕረበት። 

ኣብ መጋቢት 1976 ንእማመ ሕብረት ሶቭየት ኣብ ደቡባዊ ቐይሕ ባሕሪ ንምትግባር 

ድማ፡ ፕረዚደንት ኩባ፡ ፊደል ካትስሮ ተመዚዙ። እንተኾነ ምስ’ቲ ካልእ ዘጋጠመ 

ዕንቅፋታት፡ ሶማልያ ቅድሚ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ኮንፈደረሽን ንኽትኣቱ ምእማም፡ 

ጒዳይ ዞባ ኦጋዴን ቅኑዕ ፍታሕ ኪረክብ ይግባእ፡ ብምባል ስለ ዝተቓወመት እቲ 

እማመ ፈሺሉ። 

ኲናት ኦጋዴንን ምልውዋጥ ኪዳናትን 

ስርዓት መሓመድ ስያድ ባረ ኣብ ክንዲ ነቲ ኣንጻር ሓይልታት ምልካዊ ስርዓት 

ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ዚቃለስ ዝነበረ ውድብ ግንባር ሓርነት ምዕራብ 

ሶማልያ ዚሕግዝ፡ ኣብ ሓምለ 1977 ብቐጥታ ኣብ ኲናት ኦጋዴን ኣትዩ። ኣብ’ቲ 

እዋን’ቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ዂነታቶም ወዲቦም ስለ ዘይነበሩ፡ ከምኡ’ውን 

ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ሕማቕ ኲነታት ወዲቖም፡ ሰውራ ኤርትራ ናብ ኲለን 

ዓበይትን ንኣሽቱን ከተማታት ኤርትራ ይግስግስ ስለ ዝነበረን ስርዓት ሶማልያ 

ንመብዛሕትኡ ዞባ ኦጋዴን ኪቈጻጸሮ ክኢሉ። 



ማሕበርነታዊ ሰውራዊ ሰልፊ ሶማልያ ንትእዛዛት ዴሳዊ ሰልፊ ሕብረት ሶቭየት ስለ 

ዝነጸገት፡ ከምኡ ድማ መራሕቲ ስርዓት ደርግ ብተደጋጋሚ ናብ ሞስኮ መጸዋዕታታት 

የቕርቡ ስለ ዝነበሩ፡ ሕብረት ሶቭየት ንመሓዛኣ ዝነበረት ሶማልያ ጠንጢና፡ ናብ ሓድሽ 

ዓርካ፡ ስርዓት ደርግ ኢትዮጵያ ገዓዘት። 

ሞቓድሾ’ውን ብወገና ሞስኮ ንኢትዮጵያ ደጊፋ ኣንጻር ሶማልያ ስለ ዝተንቀሳቐሰት 

መልሰ ተግባር ኣብ ምሃብ ኣይደንጐየትን። ንዂሎም ሶቭየታውያን ኣማኸርቲ   

ብምስጓጒ፡ ነቲ ብ1974 ሞስኮን ሞቓድሾን ዝተሰማማዓሉን ክሳዕ 1984 ኪቕጽል 

ተመዲቡ ዝነበረ ውዕል ምሕዝነትን ብ13 ሕዳር 1977 ሰረዘቶ። ሕብረት ሶቭየት ነበር 

ብወገና ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምሕያልን ምድልዳልድ ተጓየየት። 18 ሽሕ 

ኩባውያን ወተሃደራት ብምስላፍ፡ ካብ ምብራቕ ጀርመን ነበርን ደቡብ የመን ነበርን 

ክኢላታት ብምምጻእን ዘመናዊ ኣጽዋር ብምዕጣቕን ኣደልዲላቶ። 

ከም ሳዕቤኑ ድማ ሚዛን ሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ ዛዝዩ፣ ኣብ ዝተኻየደ ውግኣት ድማ 

ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሶማልያ ክሳራታት ከተውርድ ከኣለት። ኣብ መጋቢት 1978 

ሶማላውያን ንኦጋዴን ገዲፎም ናብ ኣህጉራዊ ዶቦም ንኺምለሱ ግድነት ኮኖም። 

ሕብረት ሶቭየት ነበር ንሶማልያ’ኳ፡ እንተ ኸሰረት፡ ኣምሳይኣ ብ1977 ንኢትዮጵያ 

ክትክስብ ክኣለት። ብኣንጻሩ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ንኢትዮጵያ ከሲራ 

ንሶማልያ ኸሰበት። ስለ’ዚ ኣብ’ቲ ኣብ መንጎ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ዚካየድ ዝነበረ 

ዝሑል ኲናት፡ ሞስኮን ዋሺንተንን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ሞቓድሾን ብምግዓዝ ቦታታት 

ተቐያየራ። 

ከም ዚፍለጥ፡ ኣብ እዋን ፕረዚደንትነት ጂሚ ካርተር፡ ምምሕዳር ኣመሪካ ንመንግስቲ 

ሶማልያ ኣብ ኦጋዴን ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ እተካየዶ ዂናት ከም ዘይድግፋ ገሊጹ። 

እንተኾነ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንኣህጉራዊ ዶብ ሰጊሮም ስድሪ’ውን ትኹን ኣብ 

መሬት ሶማልያ ኪኣትዉ ከም ዘየፍቅድ ብወግዒ ኣፍሊጡ። 

 

 

 

 



ምዕራፍ ክልተ 

ውድቀት ስርዓት መንግስቲ ሶማልያ (1978-1991) 

ሓይልታት ሶማልያ፡ ብ1978 ዓ.ም ኣብ ኦጋዴን በቲ ብሓይልታት ምብራቕ ጀርመንን 

ደቡብ የመንን ዚሕገዝ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ተሳዕራ፡ ኣብ ወተሃደራት 

ሶማልያ ሓፈሻዊ ሞራላዊ ውድቀት ኣጋጢሙ። ብኮሎኔል መሓመድ ሸኽ ዑስማን 

ዝተመርሑ ወተሃደራውያን መኰነናት፡ ነቲ ዂነታት መዝሚዞም፡ ንብጀነራል 

መሓመድ ስያድ ባረ እትምራሕ ማሕበርነታዊ ሰውራዊ ሰልፊ ሶማልያ ንምዕላዉ፡ ብ9 

ሚያዝያ 1978 ዓ.ም. ፍሹል ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዶም። 

ኮሎኔል ዓብደላ ዩሱፍ ኣሕመድ ናይ’ቲ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ቐንዲ ሃንዳሲ ከም 

ዝነበረ ምንጭታት ሶማልያ ይሕብሩ። እቲ ዕልዋ መንግስቲ ምስ ፈሸለ፡ ብዘይውዓል 

ሕደር ሻድሻይ ርእሱ ናብ ጐረቤት ሃገር፡ ኬንያ ምስዳዱ፡ እቲ ሓበሬታ ሓቂ ምዃኑ 

ዘረጋግጽ እዩ። ብድሕሪኡ ግን ናብ ኢትዮጵያ ብምግዓዝ፡ ኣብ’ታ ሃገር ይቕመጥ 

ነይሩ። 

ጀነራል ስያድ ባረ፡ እቲ ዂነታት ካብ ኢዱ ንኸይመሉቚ፡ ከምኡ ድማ መርከብ 

ሶማልያ፡ ካፕተን ከም ዘሎዋ ንኸእምን፡ ብ13 መስከረም 1978 ንቤት ፍርዲ ሃገራዊ 

ድሕነት ተጠቒሙ፡ መራሒ እቲ ዕልዋን ተሓባበርቱ ዝነበሩ መኰነናትን ብሞት 

ንኪቕጽዑ ውሳነ ከም ዚሓልፍ ገይሩ። ኮሎኔል መሓመድ ሸኽ ዑስማንን ካልኦት 

ተሓባበርቲ ዝተባህሉ 16 ሶማላውያን መኰነናትን ዝተበየኖም መቕጻዕቲ ሞት፡ ብ26 

ጥቅምቲ 1978 ተተግቢሩ። 

ስርዓት ሶማልያ ብምቕጻል ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ቀቢላ መጀርቴን ግፍዕታት ከካይድ 

ጀሚሩ። መጀርቴን ከም ቀቢላታት ኦጋዴንን መርሓንን ኣካል ኤትኒካዊ ጒጅለ ዳሮድ 

እያ። ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ዂነታት፡ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ስርዓት ስያድ ባረን ዝበዝሑ 

ተወለድቲ ቀቢላ መጀርቴንን ጽልእን ቅርሕንትን ዝሰፈኖ ሃዋህው ተራእዩ፡፡ ኮሎኔል 

ዓብደላ ዩሱፍ፡ ብ8 የካቲት 1979 ግንባር ድሕነት ሶማልያ ዝተባህለት ውድብ 

መሰሪቱ። እታ ውድብ፡ ብተወለድቲ ቀቢላ መጀርቴን ተቐባልነት ረኺበት። እቲ ካብ 

ኲሉ ዝኸፍአን ሓደገኛን ተርእዮ ድማ፡ ኣብ መንጎ’ተን ፕረዚደንት መሓመድ ስያድ 

ባረ ዝውለደለን ቀቢላታት ዳሮድ ዝጸንሐ ቀቢላዊ ምድግጋፍ ከላሕልሖ ምኽኣሉ እዩ። 

እዚ ድማ ንስርዓት ጀነራል ባረ ንምውዳቕ ጥራይ ዘይኮነ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተ 



ሰብ ሶማልያ ዝጸንሐ ቐቢላዊ ምድግጋፍን ሓድነትን ንምብትታን፡ ቀዳማይን ዝዓበየን 

ስጒምቲ ነይሩ። 

 እታ ምስ ሶማልያ ታሪኻዊ ጽልኢ ዝነበራ ኢትዮጵያ’ውን እንተኾነት፡ ነቲ ኣብ 

ውሽጢ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ ዘጓነፈ ምብትታን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምርኣይ፡ 

ንግንባር ድሕነት ሶማልያ ብምሕቋፍ መዝሚዛቶ። ኢትዮጵያ ነታ ግንባር ፈትያ፡ 

ወይ’ውን ብፖለቲካዊ ዕላማታታ ዓጊባ ዘይኮነት፡ ኣብ ውሽጢ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ 

ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ቀቢላታት ዳሮድ ጽልእን ቅርሕንትን ብምዝራእ፡ 

ኣብ ልዕሊ ስርዓት ሶማልያ ቐታሊ ማህረምቲ ንምፍጻም እዩ ነይሩ። 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ዝወደቐ ምልካዊ ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ምስ 

ስርዓት ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ዝፈላለ፡ ቅኑዕ ይኹን ግጉይ ኣካል ብዘየገድስ፡ 

ብምሕቋፍ ንሶማልያ ናይ ምብትታን ዕላማ ነይርዎ። ብኣርኣእያ ስርዓት ደርግ፡ ዝኾነ 

ኣገባብ ናብ ዕላማ ዘብጽሕ እንተ ደኣ ኾይኑ ቅቡል እዩ። 

ግንባር ድሕነት ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ሓገዝ ምስ ረኸበት ወተሃደራዊ 

ስርሒታት ከተካይድ ጀሚራ። ንጥፈታታ’ውን እናሰፍሐን እናዓበየን ከይዱ። ስርዓት 

ጀነራል ባረ ንመጥቃዕቲ ግንባር ድሕነት ሶማልያ ኪቈጻጸሮ ስለ ዘይከኣለ፡ ሕነ ቐራናት 

ንጓዕማማት ከም ዚበሃል፡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ 

ሙዱግ፡ ኑጋልን ባሪን (ካርታ ተወከስ) ወተሃደራዊ ወፍሪ ብምክያድ፡ ኣብ ልዕሊ 

ተወለድቲ መጀርቴን ኣረሜናዊ ግፍዕታት ፈጺሙ። እዚ ፍጻመ’ዚ ድማ፡ ኣብ መንጎ 

ተወለድቲ ዳሮድ ቀቢላዊ ሽግራት ፈጢሩ። እቲ ረጽሚ እናበርተዐ ብዝኸደ ድማ፡ ኣብ 

ሲቪላዊ ይኹን ወተሃደራዊ ትካላት መንግስቲ ዝነበሩ ሰላማውያን ተወላዶ መጀርቴን 

ግዳይ ዋጋ እቲ ዂነታት ኮይኖም። በዚ ምኽንያት’ዚ እቲ ኣብ መንጎ መጃርቴንን 

ካልኦት ቀቢላታት ዳሮድን ዝነበረ ቐቢላዊ ምድግጋፍን ሕውነትን፡ ኣብ ኪምለሰሉ 

ዘይክእል ኲነታትን ምብታኽን በጺሑ። 

እስሓቕ ድሕሪ መጃርቴን 

ኣብ ሰሜን፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ “ሶማሊላንድ” ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ፡ ብሰንኪ ስርዓት 

መቓድሾ፡ ንፖለቲካዊ ሽግራት፡ ቊጠባዊ ጸገማትን ኣብ ምፍታሕ ዝተኸተሎ ግጉይ 

ፖሊሲታት፡ ፍልልያትን ቅርሕንትን እናገደደ ከይዱ። እዚ ፍጻመታት’ዚ ተደራሪቡ 

ድማ ኣብ መወዳእታ 1981 ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ዝተሃባህለት ፖለቲካውን 



ወተሃደራውን ውድብ ንኽትውለድ ምኽንያት ኮይኑ። እታ ውድብ ፖለቲካዊ 

ፕሮግራማ ኸም’ዚ ኣብ ታሕቲ ዝተገልጸ ኾይኑ፡ ንናይ ዝበዝሐ ህዝቢ ሶማሊላንድ 

ተስፋታትን ባህግታትን ዚውክል ነይሩ። 

ቀዳማይ፦ ውሽጣዊ ፖሊሲ 

1-ምውዳቕ ስርዓት ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ፡ 

2-ሃገራዊ ሓድነት ሶማልያ ምዕቃብ፡ 

3-ህዝቢ ሶማልያ ኣብ ኲሉ መዳያት ምምሕዳር ሓላፍነት ምእንቲ ኪስከም፡ ብደረጃ 

ዞባን ሃገርን ኣብ ዘይምእኩል ምምሕዳር ዝተሰረተ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምቛም፡ 

ካልኣይ፦ ዞባዊ ፖሊሲ 

ሻርነት ዘይብሉ፡ ኣብ ምሉእ ናጽነት ዝተሰረተ፡ ንቻርተራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ 

ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ማሕበር ሃገራት ዓረብን ውድብ ኣስላዊ ጉባአን ዘኽብር 

ፖሊሲ ወጻኢ ምኽታል፡ 

ሳልሳይ፦ ዞባዊ ፖሊሲ 

ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ፡ ቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን፡ ዞባ ኣህጉራዊ ሽግራት፡ 

ውጥረትን ምትፍናንን ዘይኮነ፡ ዞባ ጸጥታ፡ ሰላም፡ ቅሳነት፡ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን 

ኪኸውን፡ 

ፖለቲካዊ ፕሮግራም ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ (Somali National Movement 

S.N.M.)፡ እታ ውድብ፡ ቀቢላዊት ምንቅስቓስ ወይ’ውን ንምፍላይ እትሕልን 

ፖለቲካዊት ሓይሊ ዘይኮነት፡ ካብ ክውንነት ሶማልያ ዝመንጨወት፡ ሃገራዊትን 

ሓድነታዊትን ምንቅስቓስ ከም ዝኾነት’ያ እትገልጽ ዝነበረት። 

ስርዓት ደርግ ከም’ቲ ነቲ ብ1979 ብመሪሕነት ኮሎኔል ዓብደላ ዩሱፍ ዝተመስረተት 

“ግንባር ድሕነት ሶማልያ” ዝሓቘፋ፡ ንሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ ኣብ ምሕቋፍን 

ምድግጋፍን’ውን ድሕር ኣይበለን፡፡ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ ነተን ኣብ ሶማሊላንድ 

ምስ’ተን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ጫፍን ሰሜናዊ ምዕራብን ሶማሊላንድ ዝነብራን፡ ኣብ 

ዞባታት ደቡብ ሰረት ዘሎወንን እንዳታት ጋዳቡርሲን ዒሳን፡ ቀቢላታት ዶልባሃንቲን 

ዎርሰንገሊን ብምውድዳር ንኽብ ዝበለ ብዝሒ ዘሎወን እንዳታት እስሓቕ እትውክል 



ነይራ። እተን ሰለስተ እንዳታት እስሓቕ፡ ሃበር ኣወል፡ ሃበር ጀዓሎን ሃበር ጋርሃዲሽን 

ማይ ቤት ሃበር ጋርሃዲሽን ዝኾነት ሃበር ዩኒስ ግን ኣብ ማእከል ሶማሊላንድ ዝነበራ 

እየን። ኣብ’ዚ እቲ ኣገዳሲ፡ ሃገራዊ ምንቕስቓስ ሶማልያ ዝረኸበቶ ጭቡጥን ዓብን 

ሓገዝ፡ ካብ’ቲ ዝወደቐ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘይኮነ፡ ካብ’ቶም ኣብ ጎኒ 

ዕላማታት ፖለቲካዊ ምንቅስቓሶም ደው ዝበሉ ተወላዶ እንዳታት እስሓቕ ነይሩ። 

ኣብ ነብሱ ዝተሓጽረ ስርዓት ስያድ ባረ…ህድማ ንቕድሚት 

ድሕሪ ስዕረት ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ኦጋዴን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባዊ፡ 

ወተሃደራውን ማሕበራውን ኲነታት እናኸፍአ ምኻዱ፡ “ሰውራዊ ማሕበርነታዊ ሰልፊ” 

ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈተ ዕልዋ ምፍሻሉ፡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ፡ ብፍላይ ከኣ 

ኣብ’ቲ እንዳታት መጀርቴን ዝነብራሉ ዞባ፡ ብኮሎኔል ዓብደላ የሱፍ እትምራሕ ውድብ 

“ግንባር ድሕነት ሶማልያ” ኲናት ሓድሕድ ምውላዑን፡ ኣብ ሶማሊላንድ’ውን ኣብ 

ውሽጢ እንዳታት እስሓቕ “ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ” ዝተባህለት ውድብ ምቛማን፡ 

ስርዓት ፕረዚደንት ስያድ ባረ ካብ’ቲ ብጥቅምቲ 1969 ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን 

ዝሓዘሉ እዋን፡ ንመጀመርያ ግዜ መሬት ትጠልሞ ከም ዘላ ኪርዳእ ክኢሉ። እንተኾነ፡ 

ንምዕባለታትን ፍጻመታትን ሶማልያ ብቕኑዕን ክውንነታውን መገዲ ኣብ ክንዲ ዚርዳእ፡ 

ናይ ህድማ ንቕድሚት ፖሊሲ ብምኽታል፡ ኣብ’ተን ሰለስተ ቐቢላታት ዳሮድ 

ብምምርኳስ፡ ኣብ ነብሱ ተሓጺሩ። ንሳተን ከኣ፦ 

1-መርሓን 

2-ኦጋዴን 

3-ደልባሃንቲ እየን። 

ኣብ ውሽጢ ሶማላውያን እዚ ስሉሳዊ ምርኲስ’ዚ ብሞድ (M.O.D.) ማለት መርሓን 

ኦጋዴን ደልባሃንተ ተባሂሉ ይፍለጥ ነይሩ። ገለ ሶማላውያን ምሁራት ድማ ንጀነራል 

መሓመድ ስያድ ባረ ብስሉሳዊ መል (M.E.L.) (ማርክስ፡ ኤንጅልስ፡ ለኒን) ጀሚሩ 

ብስሉሳዊ ቀቢላ ኣብቂዑ፡ እናበሉ ይገልጽዎ ነይሮም። 

ስምምዕ ጀነራልን ኮሎኔልን 

ውሽጣዊ ዂነታት ሶማልያ እናኸፍአን ስልጣን ጀነራል ባረ ኣብ መቓድሾ እናሃሰሰን፡ 

ከምኡ ድማ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያን ሶማሊላንድን ወተሃደራዊ ስርሒታት 



ተቓወምቲ ሓይልታት እናበርትዐን ከይዱ፡፡ ኣብ ኤርትራ፡ እቲ ዓንዲ ሕቘ ሰራዊት 

ኢትዮጵያ ዚበሃል እዚ ናደው ብ19 መጋቢት 1988 ዓቢ ወተሃደራዊ ስዕረት 

ወሪድዎ፣በዚ ምኽንያታት’ዚ ድማ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ሶማልያ ብመሪሕነት ጀነራል 

መሓመድ ስያድ ባረ፡ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ድማ ብመሪሕነት ኮሎኔል 

መንግስቱ ሃይለማርያም ብኣርባዕተ ሚያዝያ 1988 ኣብ ከተማ ጅቡቲ ብመንጎኝነት 

ፕረዚደንት ጂቡቲ፡ ሓሰን ጉሌድ ኣፕቲዶን ኣብ ስምምዕ ንኺበጽሑ ተገዲዶም። እቲ 

ስምምዕ ነዞም ዚስዕቡ ኣርባዕተ መሰረታውያን ነጥብታት፦  

1-ኣብ መንጎ ኽልቲአን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንኺምለስ፡ 

2-ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር መቓድሾ፡ ካብ መቓድሾ ድማ ኣንጻር ኣዲስ ኣበባ ዚካየድ 

ተጻባኢ ጐስጓሳዊ መጥቃዕቲ ደው ንኺብል፡ 

3-ክልቲአን ሃገራት ካብ’ቲ ናይ ሓባር ዶብ ኪፍንተታ፡ 

4-ክልቲኦም ስርዓታት ኣንጻር ሓድሕዶም ዚካየድ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ 

ንጥፈታት ኣብ መሬቶም ንኸየፍቅዱ፡ . . . ዘጠቓለለ ነይሩ። 

ከም’ቲ ብ1967 ኣብ ጉባኤ ኣሩሻ፡ ሶማልያ ንዞባ ሰሜናዊ ዶብ ብወግዒ ዝገደፈቶን 

ፕረዚደንት ዓብደራሺድ ሸርማርክ ዋጋኡ ዝኸፈለን፡ እቲ ብ1988 ዓ.ም ኣብ መንጎ 

ጀነራል ስያድ ባረን ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያምን ኣብ ጅቡቲ ዝተበጽሐ 

ስምምዕ’ውን መብዛሕትኦም ሶማላውያን፡ ሶማልያ ንስምምዕ ቊጽሪ ኣርባዕተ ዝፈረመት፡ 

ዞባ ኦጋዴን ንኸይትጠልብ ዝገበረቶ ቅሉዕ ሕድገት ምዃኑ እዮም ዚገልጹ። 

ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ፡ ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ውድባት ሶማልያ ንመሬት ኢትዮጵያ 

ኪለቃ ኣዚዞም። ከምኡ’ውን ነቲ ግንባር ድሕነት ሶማልያን ሃገራዊ ምንቅስቓስ 

ሶማልያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር ስርዓት ስያድ ባረ ዝቐንዐ ፕሮፕጋንዳአን ዚፍንዋሉ 

ዝነበራ መደበር ሬድዮ ዓጸውዎ። 

ወተሃደራዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ጥራይ ከይተወሰነ፡ ንዓበይቲ ወተሃደራዊ ኣጽዋር 

ግንባር ድሕነት ሶማልያ ሃጊርዎ። ንመራሒ እታ ውድብ፡ ኮሎኔል ዓብደላ ዩሱፍ’ውን 

ኣሲርዎ። ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ካብ ተመኲሮ ግንባር ድሕነት ሶማልያ 

ብምምሃር፡ ካብ ደርግ መጽፋዕቲ ክሳዕ ዚወርዳ ከይተጸበየት፡ ብ1988 ኣብ ውሽጢ 

መሬት ሶማሊላንድ ኣተወት። ኣብ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ድማ ሓይልታት ሃገራዊ 



ምንቅስቓስ ሶማልያ ንምልእቲ በርዖ ዝተባህለት ከተማን ንገለ ኽፋል ርእሲ ኸተማ 

ሶማሊላንድ፡ ሃርጌሳን ተቘጻጺረን። 

 እቲ ካብ ኲሉ ዘሕዝን ድማ፡ ሰራዊት ስርዓት ሶማልያ፡ ኣብ ሰሜናዊ ኸተማታት 

ወተሃደራዊ ሓይሉ ከም ዘንቈልቈለን ተኸታታሊ ዓበይቲ ስዕረታትን ክሳራታትን ከም 

ዘጋጥሞን ኣብ ክንዲ ምርዳእ፡ ኣብ ምልእቲ ሶማሊላንድ ካብ ሓላፍነት ዝረሓቐ፡ 

ብትምክሕቲ ዝተላዕጠጠ፡ ናይ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ስጒምትታት ብምውሳድ 

ንሃርጌሳን በርዖን ኣዕንዩወን። ንመብዛሕትአን ኸተማታትን ዓድታትን ሰሜን ኣባዲሙ። 

ሶማላዊ ጸሓፊ ዓብዱሰላም ዒሳ ሳልዋ ከም ዚሕብሮ፡ ኣስታት 10 ሽሕ ሶማላውያን 

ሶማሊላንድ ኪሞቱ እንከለዉ፡ ልዕሊ 30 ሽሕ ድማ ቈሲሎም። ልዕሊ 350 ሽሕ እውን 

ናብ ስደት ኣምሪሖም። 

ተቓውሞ ኦጋዴን ወይ ምብትታን ሞድ (M.O.D) 

እቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ኣብ ዞባ እንዳታት መጀርቴን ዝተባርዐ፡ ንርሑስን 

ንቑጽን ዘብረሰን ንሃገራዊ ሓድነት ሶማልያ ዝበታተነን ሓዊ፡ ናብ መብዛሕትአን 

እንዳታት ኦጋዴን ዚነብራሉ ደቡባዊ ሶማልያ ልሒሙ። ንስሉሳዊ ምሕዝነት እንዳታት 

መርሓን፡ ኦጋዴንን ዱልባሃንተን ድማ ኣላሕሊሕዎ። ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ 

ብቐቢላ ኣዲኡ ዝኾነት ኦጋዴን ተገዲፉ፡ ኣብ ቀቢላ ኣቦኡ መርሐን ምስ ተረፈ ኸኣ፡ 

ወተሃደራዊ ስርሒት ናይ ምክያድ ዓቕሙ ተዳኺሙ። ኣብ ርእሰ ኸተማኣ ወደብ 

ኪስማዮ ዝኾነት ዞባ ደቡብ ተቓውሞ ንኸተለዓዕል ዝደፋፍኣ ቐንዲ ምኽንያት፡ ሶማልያ 

ነቲ ብሪጣንያ ብመሰረት ስምምዕ 4 ሚያዝያ 1949፡ ናብ ኢትዮጵያ ዝጸንበረታ ዞባ 

ኦጋዴን (ሶማል ኢትዮጵያ ነበር) ብ1988 ብወግዒ ብምግዳፋ እዩ። 

ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ኣብ ውሽጢ’ቶም ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ዝነብሩ እንዳታት 

ኦጋዴን ተቐባልነቱ ምስ ሃሰሰ፡ ከም መቐጸልታ ናይ ህድማ ንቕድሚት ፖሊሲኡ፡ 

ንላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ተወለድቲ እንዳታት ኦጋዴን ካብ ሰራዊት ሶማልያ 

ኪግልፎም ጀሚሩ። እዚ ግጉይን ዘይሓላፍነታውያን ፖሊሲ’ዚ ድማ፡ ሚኒስተር 

ምክልኻል ዝነበረ፡ ጀነራል ኣድም ዓብደላ (ጋብዮው) እውን ኣረኻኺብሉ። 

ኣብ ውሽጢ ኣዝዩ ሓጺር ግዜ፡ ብ1989 ድማ ኣብ ደቡባዊ ወገን ሶማልያ ኣንጻር 

ስልጣን ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ፡ ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ዝተባህለ 

ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምንቅስቓስ ተላዒሉ። መብዛሕትኦም ኣባላት እዚ 



ምንቅስቓስ’ዚ ኣብ ሰራዊት ሶማልያ ዝነበሩ ተራ ወተሃደራትን መኰነናትን ተወለድቲ 

ኦጋዴን ዝተባህለት ቀቢላ ነይሮም። እዛ ሶማላዊት ውድብ’ዚኣ ብሰለስተ ፍሉጣት 

ኦጋዴናውያን መኰነናት ትጥርነፍ ነይራ። ንሳቶም ከኣ፦ 

1-መጀር በሺር (ብበሊሊጎ ዚብል ቅጽል ስም ዚፍለጥ) 

2-ጀነራል ኣደም ዓብደላ ኑር (ጋብዮው) 

3-ኮሎኔል ዑመር ኣሕመድ ጂስ 

ከም ዚፍለጥ፡ ተወለድቲ ኦጋዴን፡ ኣብ ሰራዊት ሶማልያ ዓብላሊ ብዝሒ ዝነበሮም 

እዮም። ኣብ መሪሕነት እውን ኣገደስቲ ቦታታት ሒዞም ነይሮም። ኣብ ወተሃደራዊ 

ምንቅስቓስ ኦጋዴን ብምስላፎም ድማ፡ ነቲ ምንቅስቓስ ቅልጡፍን ሓያልን ድፍኢት 

ሂብዎ። ነቲ ኣብ ጎኒ ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ደው ዝበለ ዝተረፈ ሰራዊት 

ሶማልያ ኸኣ ሻቕሎት ፈጢሩሉ። 

ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ዳሮድ ኣብ ዞባታት ደቡባዊ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት 

መንግስቲ ተኹሲ ምኽፋቱ፡ ከምኡ ድማ ብመጀርቴን እትጽዋዕ ቀቢላ ኣብ ሰሜናዊ 

ምብራቕ ሶማልያ ግንባር ምምስራታ፡ ኣብ ሰሜንን ሰሜናዊ ምብራቕን ብኢስሓቕ 

እትፍለጥ ቀቢላ ካልእ ግንባር ምቛማን፡ ንሰራዊት ሶማልያ ብምብትታን ኣዳኺመንኦ። 

ሰራዊት ሶማልያ ካብ’ቲ ሰለስተ ግንባራት ኣብ ሓደ’ኳ ከጥቅዕ ኣይከኣለን፣ ካብ ክሊ 

መቓድሾ ወጻኢ ኪንቀሳቐስ ይኹን መናውራታት ከካይድ ዓቕሚ ስኢኑ። 

 

ማኒፈስቶ (ኣዋጅ) መቓድሾን ምኽሳር ናይ መጨረሽታ ዕድልን 

መቓድሾ ካብ’ቲ ንሶማልያ ዘናውጽ ዝነበረ ፖለቲካዊ፡ ወተሃደራዊ፡ ቊጠባውን 

ማሕበራውን ፍጻመታት ናጻ ኣይነበረትን። ንስርዓት ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ 

ንምድርባይ ዚካየድ ዝነበረ ግጥም፡ ንሳ’ውን በቲ ዂነታት ተጸልወት። ሓድነት ሃገር 

ንምዕቃብን ኣብ’ቲ እዋን’ቲ እቲ ኪሕሎ ዚግባእ ዓድታት ንምሕላውን፡ ብ26 ግንቦት 

1989 ብሓንቲ ሶማላዊት ጒጅለ “ኣዋጅ መቓድሾ” ወጸ። 

እታ ንሚኒፈስቶ መቓድሾ ዘውጽአት ጒጅለ፡ ካብ ምሁራት ባእታታት፡ ኣባላት 

ፖርላማ፡ ኣመሓደርቲ ኩባንያታት ነጋዶን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝተዋጽአት 



ነይራ። ኣባላት ጒጅለ ካብ’ታ መሓመድ ስያድ ባረ ዚውለደላ ቀቢላ፡ መርሓን ዘይኮኑ፡ 

ካብ ዝተፈላለያ ቐቢላታትን ዞባታትን ዝመጹ፡ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት 

ዝነበሮም ነይሮም። በቲ ሽዑ ንሶማልያ ኣጋጢምዋ ዝነበረ ዘሕዝን ሕማቕ ኲነታት 

ድማ፡ ክሳዕ ህዝቢ ሶማልያ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ሓዳስ መሪሕነት ዚመርጽ፡ ንግዚኡ 

ነታ ሃገር ኪመርሕዋ ዚኽእሉ ነይሮም። ጒጅለ “ኣዋጅ መቓድሾ” እቲ ሓደጋ ቕድሚ 

ምውራዱ፡ ንሶማልያ ንምድሓን፡ ንፕረዚደንት ሶማልያ ነበር፡ መሓመድ ስያድ ባረ 

ሸውዓተ ነጥብታት ዝሓዘ ሓሳብ ኣቕሪባትሉ። ንሳተን ከኣ፦ 

1-ፕረዚደንት እታ ሃገር፡ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝወጸሉ 26 ግንቦት 1989 ጀሚሩ፡ ክሳዕ 20 

መዓልታት ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ፖሊሲታቱ ከም ዝፈሸለን ንሶማልያ ናብ ኲናት ሓድሕድ 

ከም ዝሸመማን ኪፈትሕ ከም ዘይክኣለን ኪእመን፡ 

2-ርእይቶ ምሁራት ፖለቲከኛታት ድሕሪ ምቕባል፡ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ 

ግዝያዊ መንግስቲ ከቕውም፡ መራሒ መንግስቲ ብፕረዚደንት ኪምረጽ፡ ኣቦ መንበር 

ሚኒስትራት ብመሰረት ብቕዓቶም ንኺመርጾም ምሉእ ናጽነት ኪህልዎ፡ 

3-እቲ ዚቐውም ግዝያዊ መንግስቲ፡ ቅዋም ናይ ምምሕያሽ ስልጣን ኪወሃቦ፡ እቲ 

ዝተሓደሰ ቕዋም ሓሳብ ናይ ምግላጽ ናጽነት ከረጋግጽ፡ ክሳብ ሰለስተ ዚበጽሓ 

ሰልፍታትን ንኺህልዋ ኪፈቅድን፡ ተመሓይሹ ዝቐረበ ቕዋም ብህዝባዊ ረፈረንደም 

ኪጸድቕ፡  

4-ግዝያዊ መንግስቲ ካብ’ቲ ዝተመስረተሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ዓመት 

ሕጋዊ ዲሞክራስያዊ ምርጫ ከካይድ፡ እንተኾነ ብድሌት ሰውራዊ ማሕበርነታዊ ሰውራ 

ሶማልያ ኪግዛእ ከም ዘይግባእ፡ 

5-ግዝያዊ መንግስቲ ሶማልያ፡ ነታ ሃገር ካብ ሕማቕ ኲነታት ከውጽኣ ዚኽእል 

ቊጠባዊ ፖሊሲ ኪሕንጽጽ፡ ቊጠባዊ ፖሊሲ ሶማልያ ሊበራላዊ ኣረኣኣያ ዚኽተል 

ኪኸውን፡ ነቲ ቚጠባዊ ፖሊሲ ናይ ግዲ ፓርላማ ኸጽድቖ፡ 

6-ነቲ ዂናት ሓድሕድ ዘዕነዎ ሰሜን ሶማልያ ዳግም ንምህናጽ ፍልይቲ ሽማግለ 

ክትምዘዝ፡ ፕረዚደንት ሃገር ዚፍርመሉ ሓፈሻዊ ምሕረት ኪእወጅ፡ ኲናት ሓድሕድ 

ዘብቅዓሉ መጽናዕቲ ኪካየድ፡ 



7-ካብ’ቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝቖመሉ እዋን፡ ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ኲሎም ሕጹያት 

ዝተሳተፍዎ ናጻ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኪካየድ፡ ፕረዚደንት ሃገር እንተ ደኣ ምስንባት 

ሓቲቱ፡ ምክትሉ ከም ግዝያዊ ፕረዚደንት ኮይኑ ኪመርሕ፡ ኣብ ውሽጢ ስሳ መዓልታት 

ድማ ፕረዚደንታዊ ምርጫታት ኪካየድ ነይረን። 

እንተኾነ ፕረዚደንት መሓመድ ስያድ ባረ ንማኒፈስቶ መቓድሾ እዝኒ ኣይሃቦን። ነታ 

ንዕኡ ጽቡቕ ስምን ክብርን ክትህቦ እትኽእልን ንህዝብን መሬትን ሶማልያ ካብ’ቲ 

ወዲቕዎ ዝነበረ ዓዘቕቲ ከተውጽኦ እትኽእልን ናይ መጨረሽታ ዕድል ድማ 

ኣበርዒንዋ። 

ኲናት መቓድሾን ህድማ ጀነራልን 

ኣብ መጨረሽታ “ስሙር ሶማላዊ ጉባአ” ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ናብ ፖለቲካዊ 

ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምስ ተለወጠ፡ ነበልባል ውግእ ሓድሕድ ንመቓድሾ ኸቢብዋ። 

እዚ ዓቢ ነጥበ መቐይሮ’ዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ተጋሂዱ። ጀነራል 

መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ ካብ ኣምባሳደር ሶማልያ ኣብ ህንዲ መዝነቱ ተሰናቢቱ፡ 

ብ1989 መራሒ ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ኾይኑ። 

ከም ዚፍለጥ፡ ስርዓት ፕረዚደንት ባረ ኣብ መሬት እንዳታት ሃውየ ስለ ዝነበረ፡ ኣብ 

መጀመርታ ንሳቶም ዚቕየምሉ ነገራት ካብ ምስራሕ ይጥንቀቕ ነይሩ። እንተኾነ 

ስልጣን ካብ ኢዱ ትመልቚ ከም ዘላ ምስ ተረደአ፡ ብዘይካ’ቶም ክሳዕ መወዳእታ 

ውድቀቱ ምስኡ ደው ዝበሉ ቀቢላ መርሓን፡ ንኻልኦት ሶማላውያን ብዓይኒ ጽልኢ 

ርእይዎም። 

ኣብ መንጎ’ቶም ብእንዳታት ሃውየ ዚድገፉ ሓይልታት “ስሙር ሶማላዊ ጉባአ” እቶም 

መኣዝኖም ዝጠፍኦም ተረፍ መረፍ ሰራዊት ስርዓት ባረን ኲናት ምስ በርትዐ 

ፕረዚደንት ስያድ ባረን ሰዓብቱን ኣብ ማእከል መቓድሾ ኣብ ከበባ ከም ዝኣተዉ 

ተረዲኦም። 

ተበግሶ ሮማ ቅድሚ ምትሓዝ መቓድሾ 

ሰበ ስልጣን ኢጣልያ፡ ነቲ ምስ ሶማልያ ዘተኣሳስሮም ታሪኻዊ፡ ፖለቲካውን ቊጠባውን 

ረብሓታትን ባህላዊ ዝምድናታትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ከምኡ ድማ ሶማልያ ሓንቲ 

ካብ ግዝኣታት ኢጣልያ ኣብ ኣፍሪቃ ምንባራን፡ ውግእ መቓድሾ ቅድሚ ምብራዑን፡ 



ስርዓት ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ቕድሚ ምውዳቑን፡ ንሶማልያ ካብቲ ዝነበረቶ 

ሕማቕ ኲነታት ንምድሓን ተበግሶ ወሲዶም። ተበግሶ ኢጣልያ ኣብ’ዘን ዚስዕባ 

ኣርባዕተ ነጥብታት ተጸሚቘን ኪቐርባ ይኽእላ። 

1-ፕረዚደንት ስያድ ባረ ካብ ሓደ ዓመት ዘይበዝሕ ኣብ ስልጣን ኪጸንሕ፡ 

2-ዲሞክራስያዊ ምርጫ ንምክያድ ባይታ ዘጣጥሕ ሓድሽ ግዝያዊ መንግስቲ ኪቐውም፡ 

3-ሃገራዊ ሓድነት ንምዕቃብን ናይ ሓባር መራኸቢታት ንምዕዛዝን፡ መንግስትን 

ተቓወምቲ ውድባትን ኣብ ሓደ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ኮፍ ኪብሉ፡ 

4-እቲ ዚካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫታት ብኣህጉራዊ ኣካል ከም ዚእለ ኪግበር፡ 

እንተኾነ፡ ተበግሶ ኢጣልያ በቲ ዚወድቕ ዝነበረ ስርዓት ይኹን፡ በተን እናሓየላ ዝመጻ 

ተቓወምቲ ውድባት ተቐባልነት ኣይረኸበን። 

ቅድሚ’ቲ ናይ መጨረሽታ ውግእ መቓድሾ፡ እተን ሰለስተ ዓበይቲ ውድባት፡ ሃገራዊ 

ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ ብመሪሕነት ዓብደልራሕማን ኣሕመድ ዓሊ ቶር፡ ስሙር ሶማላዊ 

ጉባአ፡ ብመሪሕነት ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ፡ ናይ ኦጋዴን ሓርበኛዊ 

ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ ብመሪሕነት ኮሎኔል ኣሕመድ ዑመር ጀስ፡ ብስሩዕ ናብ መቓድሾ 

ንምእታውን ህይወት ህዝቢ ንምዕቃብን፡ ውልቃውን መንግስታውን ንብረት 

ንምሕላውን፡ ነታ ኸተማ’ውን ካብ ዕንወት ንምድሓንን ተሰማሚዐን። 

እዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ውድባት ብ2 ጥቅምቲ 1990 ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኢትዮጵያ 

ብምርኻብ ንስርዓት ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ንምውዳቕ ወተሃደራዊ ንጥፈታተን 

ከወሃህዳ ብምርድዳእ መንግስቲ ንምቛም ተሰማሚዐን። 

ቀለም’ዚ ስምምዕ’ዚ ቕድሚ ምዝፋፉ ድማ፡ ብ24 ሕዳር 1990 ኣብ ቶሪኖ ዝተባህለት 

ከተማ ኢጣልያ፡ ኣብ’ዘን ዚስዕባ ሰለስተ ነጥብታት ከም ብሓድሽ ተሰማሚዐን። 

1. ወተሃደራውን ፖለቲካውን ውህደት ምክያድ፡ 

2. ስርዓት ፕረዚደንት ስያድ ባረ ምስ ወደቐ፡ ብዙሕነት ሰልፍታት ምፍቃድን 

ዲሞክራስያዊ ምርጫታት ከም ዚካየድ ምግባርን፡ 

3. ኣብ ሶማልያ፡ ውሕስነት ሓፈሻዊ መሰላት ምርግጋጽ፡ 



እንተኾነ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ ንውድቀት ሰራዊት ስርዓት ባረ 

ብምምዝማዝ፡ ጀነራል ስያድ ባረ ምስ ወጸ፡ ብ27 ጥሪ 1991 ብቐጥታ ኣብ መቓድሾ 

ኣትዩ። ጀነራል ባረ ናብ’ታ ዝተወለደላ ዞባን ቀቢላኡ ዝኾኑ መርሓን ዚነበሩላን 

ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ፡ ኣብ ዶብ ሶማልያን ኬንያን ከይዱ። ካብኡ ከም ፖለቲካዊ 

ስደተኛ ኣብ ናይጀርያ ኪቕመጥ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብ2 ጥሪ 1995 ዓሪፉ። 

መራሒ ስሙር ሶማላዊ ጉባአ፡ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ፡ ምስቶም ምስኡ 

ዝተሰማምዑ ውድብ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያን ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያን 

ከይተወሃሃደ፡ ሓደ ሓድሽ ክዉንነት ብምፍጣር፡ ከም ፕረዚደንት ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። 

ከምኡ ካብ ቀቢላ ሃውየ ዚውለድ ዓሊ ማህዲ መሓመድ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ጂቡቲ ካብ 15 

ክሳዕ 21 ሓምለ 1991 ዝተኻየደ ጉባአ ዕርቂ፡ ግዝያዊ ፕረዚደንት ሪፖብሊክ ሶማልያ 

ኾይኑ ስለ ዝተመርጸ፡ ኣብ ስሙር ሶማላዊ ጉባአ፡ ቀንዲ ጸላኢ ጀነራል ፋራሕ ዓይዲድ 

ኮይኑ ተቐልቂሉ። ፕረዚደንት ዓሊ ማህዲ መሓመድን ጀነራል መሓመድ ፋራሕ 

ዓይዲድን፡ ካብ ቀቢላ ሃውየ ዝውለዱ እኳ እንተ ኾኑ፡ ኣብ እንዳ ይፈላለዩ እዮም። 

ዓሊ ማህዲ መሓመድ መበቈሉ ኣብጋል ክኸውን እንከሎ፡ መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ፡ 

ካብ ሃበር ግድር ዝውለድ’ዩ። እዚ እንዳዊ ፍልልያት ከኣ’ዩ ኣብ ውድድር ስልጣን 

ዘእተዎም። ብሰንኩ ድማ ካብ 17 ሕዳር 1991 ዓ.ም. ጀሚሩ መቓድሾ ኣብ መንጎ 

እንዳታት ሃውየ ዓውዲ ዂናት ኮይና። እዚ ተርእዮ’ዚ ኸኣ፡ ንመርገጺ ሃገራዊ 

ምንቅስቓስ ሶማልያ ኣብ ሶማሊላንድ ኣሐይልዎ። ነቲ ክሳዕ’ዚ እዋን’ዚ ፍታሕ 

ዘይረኸበ ዘሎ ሽግር ድማ ፈጢሩ። 

 

 

 

 

 

 

 



ምዕራፍ ሰለስተ 

ውድቀት ሃገረ ሶማልያ 

ሓይልታት ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ብ27 ጥሪ 1991 ዓ.ም. ኣብ መቓድሾ ምስ ኣተዋ፡ 

ጀነራል ስያድ ባረ ምስቶም ካብ ቀቢላኡ ዝቖማ ተረፍ ሓይልታቱ ተታሓሒዙ ካብ 

መቓድሾ ወጺኡ። እቲ ኣብ መቓድሾ ዝኣተወ ሓይሊ፡ ምስ ናይ ሰሜን ሃገራዊ 

ምንቅስቓስ ሶማልያን (S.N.M) ኮነ ናይ ደቡብ ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያን 

(S.P.M) ምውህሃድ ኣይነበሮን። ስለ’ዚ ኸኣ ካብ’ታ ነታ ኸተማ ዝተቘጻጸረላ ዕለት 

ጀሚሩ ሰላም ኣይረኸበን። ከም ውጽኢት ናይ’ቲ ዝወሰዶ ግጉይ ስጒምቲ ድማ፡ እነሆ 

ሶማልያ ኣብ ዓዘቕቲ ተሸሚማ ትርከብ። 

መልሰ ተግባር ናይ’ቶም መሓዙት ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ ዝነበሩ’ውን 

ብዙሕ ኣይደንጐየን። እተን ካብ 1960 ዓ.ም. ጀሚረን ጸብለልትነት ደቡብ ኣብ ልዕሊ 

ሰሜንን ሓድነት ሶማልያ ኣብ ክሊ ሪፖብሊክ ሶማልያን ኣትሪረን ዚቃወማ ዝነበራ 

እንዳታት እስሓቕ፡ እታ ንእንዳታት ሃውየ እትውክል ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ምስ 

መሓዙታ ብዘይምውህሃድ ናብ መቓድሾ ክትኣቱን ንናይ ሰሜንን (S.N.M) ደቡብን 

(S.P.M) መሓዙታ ከይተወከሰት ስጒምታት ክትወስድን እንከላ ስቕ ኣይበላን። ድሕሪ 

ኣርባዕተ ኣዋርሕ ካብ’ቲ ስርዓት ማሕበርነታዊ ሰውራዊ ሰልፊ ሶማልያ ዝወደቐሉ 

እዋን፡ መሪሕነት ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ (S.N.M)፡ ብ17 ግንቦት 1991 ዓ.ም. 

መራኸቢ ብዙሃን ብምጥቃም ናጽነት ሶማሊላንድ (Somaliland) ኪእውጅ 

ኣይጸገሞን። 

ድሕሪ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ምእዋጅ ናጽነት ሶማሊላንድ ድማ እቶም ኣብ ሰሜናዊ 

ምብራቕ ሶማልያ፡ ኣብ ከባቢታት ባሪ፡ ኑጋል፡ ሙዱግ፡ ጋልጉዱድ ዝነበሩን ኣብ ትሕቲ 

ጽላል ዲሞክራስያዊ ግንባር ድሕነት ሶማልያ፡ ብመሪሕነት ጀነራል መሓመድ ኣብሽር 

ሙሳ ዚንቀሳቐሳ እንዳታት መጀርቲን፡ ብ21 ጥቅምቲ 1991 ዓ.ም ተጋቢአን። ኣብቲ 

መራሕቲ ሃይማኖትን እንዳታትን ወተሃደራውን ፖለቲካውን መራሕትን ምሁራትን 

ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ድማ ዞባዊ መንግስቲ ኪምስረት ወሲነን። 

ብ21 ጥቅምቲ 1991 ዓ.ም. ድማ መንግስቲ ደሞክራስያዊ ድሕነት ግንባር ሶማልያ 

ካብ ሰሜን ይኹን ካብ ደቡብ፡ ንቦታታት እንዳታት መጀርቲን ኪወርር ዚመጽእ ሓይሊ 

ንምምካት ናይ ርእሰ ምርኰሳን ርእሰ ምክልኻልን ፖሊሲ ኣጽዲቑ። 



በዚ ምኽንያት’ዚ ኸኣ ገለ ወገናት ብህዉኽን ዘይሓላፍነታውን ኣገባብ፡ ኣብ ሶማልያ 

ሰለስተ ዞባታት (ካንቶናት) ናይ ምቛም እማመ ከም ዘሎ ኪገልጹ ይርከቡ። ንሳተን 

ድማ፦  

1-ዞባ እንዳታት ኢስሓቕ ኣብ ሰሜን ርእሲ ኸተማአን ሃርጌሳ፡ 

2-ዞባ እንዳታት መጀርቲን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ቀንዲ ኸተማአን ቦሳሶ፡ 

3-ዞባ እንዳታት ሃውየ፡ ዳሮድን ርሓንወይንን ርእሲ ኸተማአን መቓድሾ፡ 

እንተኾነ እዚ ምጒት’ዚ ኣብ ቅድሚ ውድዓዊ መጽናዕትን ዕቱብ ትንታነን ጸኒዑ ደው 

ኪብል ዘይክእል ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ እዩ። እተን ሰለስተ ዞባታት ደቡብ ከኣ፦ 

1-ዞባ እንዳታት ሃውየ ኣብ ማእከል፡  

2-ዞባ እዳታት ርሓንወይን ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሶማልያ፡ 

3-ዞባ ቀቢላታት ዳሮድ ኣብ ደቡብን ደቡባዊ ምብራቕን፡  

እንተኾነ እዚ ንሶማልያ ኣብ ቀቢላዊ ዞባታት ናይ ምምቕቓል ምጒት ፖለቲካዊ 

ክውንነት ዘይድግፎ ሓሳብ እዩ። እንተ ደኣ ደድሕር’ዚ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ 

ዘይሓላፍነታዊ ስነ ሓሳብ ምምቕቃል ተኸይዱ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ጸገም 

ዘእቱ እዩ።   

ፍልልይን ቀቢላዊ ግጭትን ውድባት 

ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ፕረዚደንት ስያድ ባረ፡ እቲ ናይ ይምሰል መልክዕ ሃገረ 

ሶማልያ ኪቃላዕ ምስ ጀመረ፡ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ ፖለቲካዊ ጒልባቡ ተቓሊዑ፣ 

ልሕሉሕ ምትእስሳራቱ’ውን ተጋሂዱ። 

ዝኾነ ንማሕበረ ሰብ ኣፍሪቃ ዘጽንዑ ኣፍሪቃውያን ይኹኑ ካልኦት ተመራመርቲ፡ 

ብፍሉይነት ሕብረተ ሰብ ሶማልያ ዘይድነቕ የልቦን። ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ 

ንላዕሊ ሓንቲ ሃገር ናይ ምቛም ዝያዳ ረቛሒ ዘሎዎ ህዝቢ ገይሮም ድማ ይገልጽዎ። 

ምኽንያቱ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ፦ 

1-ካብ ሓደ ዓሌት (መበቈል) ስለ ዚቐውም፡ 



2-ሓደ ባህልን ልምድን ወግዕን ስለ ዘሎዎ፡ 

3-ኣብ ሓደ ሃይማኖት ስለ ዚኣምን፡ ኣብ ክሊ ሓደ ሃይማኖት’ውን እንተኾነ ዝተፈላለየ 

እምነታት የልቦን፡ 

4-ሓደ ቋንቋ ስለ ዚዛረብ፡ 

5-ከምኡ’ውን ናይ ሓባር ታሪኻዊ ተመኲሮ ስለ ዘሎዎ፡ 

ልክዕ’ዩ እዘን ሓሙሽተ መሰረታውያን ረቛሒታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ 

ኣይርከባን እየን። እንተኾነ ካብ ግዜ ናጽነት፡ ሓምለ 1960 ጀሚሩ፡ ንፍሉይ ባህርያት 

ግርጭት ሕብረተ ሰብ ሶማልያ ትንታነኣዊ መጽናዕቲ ኣይተገብረሉን። እቲ ኣዝዩ 

ዘሕዝን ድማ ሶማልያ ካብ’ቲ ካብ ብሪጣንያን ኢጣልያን ናጻ ዝወጸትሉ ግዜ፡ ክሳዕ’ቲ 

ብ27 ጥሪ 1991 ዝወደቐትሉ እዋን፡ ኣብ ውሽጥ’ቲ ዝሓለፈ 31 ዓመታት ሓፈሻውን 

ምዕሩይን ምዕባለ ኣየርኣየትን። ኣቓልቦ መንግስቲ ሶማልያ ከም መብዛሕትአን ካልኦት 

ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ርእሲ ኸተማኣ ዘተኰረ እዩ ነይሩ። እቲ ስልጣን’ውን ኣብ ኢድ 

ዝተወሰና ጒጅለታት ሓንቲ ቐቢላ ዝተጠርነፈ ነይሩ። ንኣብነት ጀነራል መሓመድ 

ስያድ ባረ ካብ’ቲ ብ21 ጥቅምቲ 1969 ዓ.ም. ኣብ ስልጣን ዝደየበሉ እዋን ጀሚሩ፡ 

ክሳዕ ውድቀቱ፡ 27 ጥሪ 1991፡ ኣብ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ቀቢላ ኣቦኡ 

መርሓንን ቀቢላ ኣዲኡ ኦጋዴንን እዩ ዘተኲር ነይሩ። በቲ ብ4 ሚያዝያ 1988 ዓ.ም 

ምስ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝገበሮ ስምምዕ፡ ንዞባ ኦጋዴን ንኢትዮጵያ ምስ 

ገደፎ ድማ፡ እቲ ካብ ቀቢላ ኦጋዴን ዚረኽቦ ዝነበረ ምድግጋፍ፡ ናብ ዓቢ ጽልኢ 

ብኸመይ ከም ዝተለወጠ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ተሓቢሩ’ዩ። ከም ዚፍለጥ ፕረዚደንት 

ስያድ ባረ፡ ቀቢላ መርሓን ምስኡ እንተ ዘይደጋገፉ ነይሮም፡ ካብ ከበባ እቶም ብስሙር 

ሶማላዊ ጉባአ ዚምርሑ እንዳታት ሃውየ ብህይወቱ ኣይምወጸን ነይሩ። ከም ዚዝከር 

መራሕቲ ቀቢላ መርሓን፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ “ንሕና’ውን ብወድና መሓመድ ስያድ ባረ 

ሕጉሳት ኣይኮናን። እንተኾነ ዝለዓለ ዋጋ’ኳ ይሕተተና፡ ህይወቱ ንእንዳታት ሃውየ 

ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢና፡” ኢሎም ነይሮም። 

 በዚ ቐቢላዊ መርገጺ መሰረት’ዚ ድማ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መሪሕነት መርሓን 

ኣብ የካቲት 1991 ዓ.ም. ብመሪሕነት ጀነራል ዑመር ሓጂ ሕርሲ “ሃገራዊ ግንባር 

ሶማልያ” መስሪቱ። ቀቢላ መርሓን ኣብ’ዚ ግንባር’ዚ ብምውዳብ ኣንጻር’ቶም ኣብ 

ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ዝተወደባ እንዳታት ሃውየ ብርቱዕ ውግእ ኣካይዳ። ነቲ ጀነራል 



መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ (ሃውየ-ኣብጋል-ሰዓድ)፡ ንጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ 

(ዳሮድ-ኦጋዴን-መርሓን) ሒዙ ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦ ዝነበሮ መደብ ድማ 

ኣፍሺልዎ። 

ኪስትውዓል ዚግባእ፡ ህዝቢ ሶማልያ ነቲ ኻልኦት ሕብረተ ሰባት ኣፍሪቃ ዘይውንንዎ 

ሓያል መለለይታት ሓድነቱ ኪጥቀመሉ ዘይምኽኣሉ’ዩ። ኣብ ስልጣን ንምብጻሕን 

ንስልጣን ንምምዕቃብን እታ መወከሲት ቀቢላ ጥራይ ኮነት። እታ ቐቢላ ኸኣ ደቃ 

ይዓምጹ ኣይዓምጹ ብዘየገድስ፡ ንዝኾነ ሓይሊ ንምምካት ምስኦም ደው በለት። 

ብሓጺሩ ኣብ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ፡ ቀቢላ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን ቊጠባውን 

ህይወት ወሳኒ ተራ ከም ዝነበራ ብግብሪ ተራእዩ’ዩ።  

ምኽንያቱ ፍልልያት ቀቢላታት ሶማልያን ኣዕናዊ ውድድራት ውድባት ሶማልያን 

ንምፍላጥ ብቐዳምነት ፍሉይነት ማሕበራዊ ኣቃውማ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ ምርዳእ 

ኣገዳሲ’ዩ። ስርዓት ሶማልያ ብ27 ጥሪ 1991 ዓ.ም. ቅድሚ ምውዳቑ፡ ኣብ ሶማልያ 

ብርቱዕ ደርቅን ጥሜትን ሰፊኑ ነይሩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ሶማልያ ኣብ ደርቂ፡ 

ጥሜት፡ ሕማምን ኣዕናዊ ዂናት ሓድሕድን ተሸሚማ። 

ኣብ ንኣሽቱ ዝርዝራት ውድድራት ቀቢላታትን ውድባትን ሶማልያ ብምእታው 

ንኣንባባይ ምስልካይ ኣየድልን። እንተኾነ ነቲ ክሳብ ማይ ቤትን ስድራን ተሸሚሙ ዘሎ 

ውድድራትን ሽግራትን ሶማልያ ንምርድእ፡ ናይ ግዲ ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ 

ብ1991 ዓ.ም. እውን እቲ ዂናት ሓድሕድ ኣብ ምልእቲ ሶማልያ ተወሊዑ ከም ዘሎ 

ኪጥቀስ ይግባእ። ነፍስ ወከፍ ቀቢላ ጥራይ ዘይኮነት ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ሶማልያ 

ብጅላዳት ቦምባታት ተሃሪማ’ያ። 

ንኣብነት ኣብ’ቲ ካብ 17 ግንቦት 1991 ዓ.ም. ጀሚሩ ብሶማሊላንድ ዚፍለጥ ሰሜን 

ሶማልያ እንተ ረአና፡ እቲ ኣብኡ ዚካየድ ዝነበረ ቀቢላዊ ዂናት፡ ኣብ መንጎ እተን 

ዝበዝሓ እንዳታት እስሓቕን ካልኦት ዝተረፉ ንእሽቶ ቐቢላ ደልባሃንቲ፡ ንኣሽቱ ማይ 

ቤታት ወርሰንገሊ፡ ደልባሃንቲ፡ እንዳታት ጋዳቦርሲን ዒሳን ዚግበር ናይ ስልጣን 

ውድድር ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ መንጎ’ተን ኣርባዕተ ዓበይቲ እንዳታት እስሓቕ’ውን 

ዚርአ እዩ። ንሳተን ከኣ፦ 

1. ሃባር ኣዋል                3. ሃባር ጃዕሎ 



2. ሃባር ዩኑስ                4. ሃባር ጋርሃጂስ እየን። 

ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ማለት ኣብ’ቲ ቐቢላታት ውሽጣዊ ምምሕዳር ዘካይዳሉ ዞባ 

ዝነበረ ኲናት እንተ ረአና ድማ፡ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ቀቢላ መጀርቲንን ኣብ 

ዞባታት ሰናግን ኑጋልን ደቡባዊ ምዕራብ ዚርከባ ቐቢላታት ዳሮድን ምስ እንዳታት 

ሃውየ፡ ኣብ ዞባ ምዱግን ጋልጉዱድን ጥራይ ዝተወሰነ ዘይኮነ፡ ኣብ መንጎ እተን ቀንዲ 

ሰለስተ እንዳታት መጀርቲን፡  

1-ዑስማን ማሕሙድ                               

2-ዑመር ማሕሙድ 

3-ዒሳ ማሕሙድ 

እውን ይካየድ ነይሩ። 

ኣብ ማእከላዊ ቦታ ሶማልያ እንዳታት ሃውየ ኣለዋ። እቲ ኣብኡ ዘካይዳኦ እንዳዊ 

ውድድር ብሰሜን ምስ እንዳታት መጀርቲን፡ ብደቡብ ምስ እንዳታት ኦጋዴን፡ 

ብምዕራባዊ መቓድሾ ምስ እንዳታት ርሓንወይን፡ ብወገን ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ 

ድማ ምስ እንዳታት መርሓን እዩ። ብዘይካ’ዚ ኣብ መንጎ እንዳታት ሃውየ ማለት 

ኣብጋል፡ ሃበር ገድር፡ መርሳድን ሓዋልድን ዚካየድ ኲናት ነይሩ። እቲ ውድድራትን 

ግርጭታትን ኣብ ቀቢላታት ጥራይ ዝተወሰነ ኣይኮነን። እንሓንሳእ ከም’ቲ ኣብ መንጎ 

ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድን ዑስማን ሓሰን ዓሊ ዓቶን ዝተራእየ ውግእ፡ ኣብ 

መንጎ ማይ ቤታትን እንዳታትን’ውን ይካየድ ነይሩ። ክልቲኦም መራሕቲ ካብ እንዳ 

ሃበር ገድርን ማይ ቤት ስዓድን እዮም። መበገሲ ግርጭታቶም ጀነራል ዓይዲድ ካብ 

ጀላፍ፡ ዓቶ ድማ ካብ ሂላውል ስለ ዝኾኑ ጥራይ እዩ። 

 ኣብ ምዕራብ መቓድሾ ዝነበራ እንዳታት ርሓንወይን ንነብሰን ንምክልኻል ኣንጻር 

እንዳታት ሃውየን ቀቢላታት ዳሮድን ኲናት ከካይዳ እንከለዋ፡ ኣብ መንጎ ኽልተ 

እንዳታት ርሓንወይን ማለት ኣብ መንጎ መርፈለ ሳጋልን መርፈለ ስዓድን ብሓደ 

ወገን፡ ኣብ መንጎ ማይ ቤታት እዘን እንዳታት እዚኣተን ከኣ በቲ ካልእ ሸነኽ ብርቱዕ 

ውድድር ይካየድ ነይሩ። ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ እንዳታት ኦጋዴን እየን ዝነበራ። ኣብ 

መንጎ እንዳታት ኦጋዴን፡ ኣብ መንጎ ባህገሪን ኣውጋሃንን ውድድራት ይካየድ ነይሩ። 



ከምኡ’ውን እዘን እንዳታት እዚኣተን ኣንጻር ገለ እንዳታት ሃውየን ቀቢላታት ዳሮድን 

ይዋግኣ ነይረን። 

ግርጭት ቀቢላታት ሶማልያ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ኣብ ነንሓድሕዱ ዝተጠናነገን ስለ 

ዝኾነ፡ ብዝተኻእለ መጠን ንምብራሁ ዚሕግዝ ማሕበራዊ ኣቃውማ ሶማልያ ምቕራብ 

ኣገዳሲ’ዩ። 

 

ቀቢላዊ መበቈል ሶማልያ 

ቀቢላታት ሶማልያ ካብ ሰለስተ ኤትኒካዊ ጒጅለታት ዝመንጨዋ እየን። ንሳተን ከኣ፦ 

1-ዳሮድ (Darod) 

2-ኢሪር (Irir) 

3-ሳኣብ (Sa’ab) እየን። 

ቀዳማይ፦ ዳሮድ፡ ኣብ ሓሙሽተ ቀቢላታት ትምቀል። ንሳተን ድማ፦ 

ሀ.  መርሓን (Marehan)    

ለ.  ኦጋዴን (Ogaden) 

ሐ. ዋርሳጋሊ (Warsagali) 

መ. መጀርቲን (Majerteen) 

ሰ. ደልባሃንተ (Delbahante) እየን። 

 እዘን ቀቢላታት እዚኣተን ከኣ ኣብ ብዙሓት እንዳታት ይምቀላ። 

ለ) ኦጋዴን፦ ኣብ ኣርባዕተ ቀንዲ እንዳታት ትኽፈል። ንሳተን ድማ፦ 

(ለ-1) ኣፍማዱ (Afmadow) 

(ለ-2) ኣውጋሃን (Awigahan) 

(ለ-3) ሞካቡል (Mokabul) 



(ለ-4) ባህጀሪ (Bahgeri) 

ሐ) መጀርቲን፦ ኣብ ሓሙሽተ መሰረታውያን እንዳታት ትምቀል፦ 

(ሐ-1) ዑስማን ማሕሙድ 

(ሐ-2) ዒሳ ማሕሙድ 

(ሐ-3) ዑመር ማሕሙድ 

(ሐ-4) ዓሊ ሳሊባን 

(ሐ-5) ሪር ኣብራሂም 

ካልኣይ ፦ ኣሪር ካብ ኣሪር ዝመጸ ኾይኑ ሰለስተ ቀቢላታት ኣሎዋ። 

(ሀ) ሃዊየ (Hawiye) 

(ለ) እስሓቕ (Isaq)  

(ሐ) ዲር (Dir) 

እዘን ቀቢላታት እዚኣተን ብወገነን ኣብ ብዙሓት እንዳታት ይመቓቐላ እየን። 

(ሀ) ሃውየ ብኣርባዕተ ዓበይቲ እንዳታት ዝቖመት እያ። ንሳተን ከኣ፦ 

(ሀ-1) ኣብጋል Abgal 

(ሀ-2) ሃበር ገድር    Habar Gidir 

(ሀ-3) ሓዋድል Hawadle 

(ሀ-4) ሙራሳድ Murasade 

ኣብጋል ብወገና ናብ ሰለስተ ማይ ቤታት ትምቀል፡ ንሳተን ከኣ፦ 

(ሀ-1-1) ሓርቲ ኣብጋል Harti Abgal 

(ሀ-1-2) ዋርሰሊ Warsle 

(ሀ-1-3) ዋቡዳን Wabudan 



ሃበር ገድር ብወገና ናብዘን ዚስዕባ ሰለስተ ማይ ቤታት ዝተመቕለት እያ። 

(ሀ-2-1) ስዓድ Sa’ad 

(ሀ-2-2) ሱሌማን Sulieman 

(ሀ-2-3) ኣይር Ayr 

ሰዓድ ናብ ክልተ ክፋላት ዝተመቐለት እያ። ንሳቶም ከኣ፦ 

(ሀ-2-1-1) ጀላፍ Jelaf 

(ሀ-2-1-2) ሂሎውል Hilowle 

(ለ) እስሓቕ፡ ኣብ ሰለስተ እንዳታት ዝተመቐለት እያ፦ 

(ለ-1) ሃበር ኣወል Habar Awel 

(ለ-2) ሃበር ጃዕሎ Habar Jalo 

(ለ-3) ሃበር ጋርሃጂስ Habar Garhajis 

እዘን እንዳታት እዚኣተን’ውን ብወገነን ናብ ብዙሓት ማይ ቤታት ዝተኸፋፈላ እየን። 

(ለ-1) ሃበር ኣወል፦ በዘን ዝስዕባ ስለስተ ማይ ቤታት ዝቖመት እያ፦ 

(ለ-1-1) ስዓድ ሙሳ ኣወል 

(ለ-1-2) ዒሳ ሙሳ ኣዋል 

(ለ-1-3) ኣዩብ 

(ለ-2) ሃበር ጃዕሎ በዘን ዚስዕባ ማይ ቤታት ዝቖመት እያ፦ 

(ለ-2-1) መሓመድ ኣቦከር 

(ለ-2-2) ኢብራሂም ሳምቡር 

(ለ-2-3) ሙሳ ኣቦከር 

(ለ-2-4) ኣሕመድ ጃሎ 



(ለ-3-1) ሃበር ጋርሃጂስ እዘን ዝስዕባ ሰለስተ ማይቤታት ኣሎዋ። 

(ለ-3-1) ሃበር ዮኑስ 

(ለ-3-2) ዒዳጋላ 

(ለ-3-3) ኣራብ 

 (ሐ) ዲር፡ እዛ ቐቢላ’ዚኣ ብትሽዓተ እንዳታት ዝቖመ እያ። ንሳተን ከኣ፦ 

(ሐ-1) ጋዳቡርሲ  

(ሐ-2) ዒሳ                           

(ሐ-3) ቢማል  

(ሐ-4) ባጂማል  

(ሐ-5) ጎራጅኖ 

(ሐ-6) ማደሉክ 

(ሐ-7 ማዳዊን 

(ሐ-8) ቡርሱክ 

(ሐ-9) ዳቡሩ 

ሳልሳይ፦ ሳኣብ (Sa’ab) ኣብ ክልተ ቐቢላታት ዝተመቐለት እያ። 

(ሀ)ዲጅል ካብኣ ዝወጸት ቱኒ ዝተባህለት እንዳ’ውን ኣላ። 

(ለ) ርሓንወይን ኣብ ክልተ ዓበይቲ እንዳታት ትምቀል። 

(ለ-1) መርፈለ ስዓድ 

(ለ-2) መርፈለ ሳጋል 

መርፈል ስዓድ ብሰለስተ ማይ ቤታት ዝቖመት እያ። ንሳተን ከኣ፦ 

(ለ-1-1) ቦጋል ሆር 



(ለ-1-2) ቦጋላ ዳህ 

(ለ-1-3) ቦጋል ዳምበ ይብሃሉ። 

ቦጋል ሆር ብወገና ናብ ኣርባዕተ ክፋላት ትምቀል፦ 

(ለ-1-1-1) ዲሶ 

(ለ-1-1-2) ኣሚት 

(ለ-1-1-3) ኮማል 

(ለ-1-1-4) ጀላል 

ቦጋል ዳህ ድማ በዘን ዝስዕባ ሸውዓተ ክፋላት ዝቖመት እያ፦ 

(ለ-1-2-1) ማሊም ዊና 

(ለ-1-2-2) ጂሮን 

(ለ-1-2-3) ሪርዱማል 

(ለ-1-2-4) ጋርዋል 

(ለ-1-2-5) ሊሳንባሪ 

(ለ-1-2-6) ሊሳን ሐርሲ 

(ለ-1-2—7) ሓሮ 

ቦጋል ዳምበ በዘን ዝስዕባ ክልተ ክፋላት ዝቖመት እያ፦ 

(ለ-1-3-1) ሓሬን  

(ለ-1-3-2) ሓሊ  

መርፈለ ሰጋል ብኽልተ ማይ ቤታት ዝቖመት እያ፦ 

(ለ-2-1) ከሳነል 

(ለ-2-2) ኣሽያ ዑመድ ኣዲን 



ከነሳል ብወገና ናብ’ዘን ዚስዕባ ኽልተ ክፋላት ዝተመቕለት እያ፦ 

(ለ-2-1-1) ከሳነል ዌን (ሄርዶ) 

(ለ-2-1-2) ከሳነል የር (ኣፍምጊ) 

ኣሽያ ዑመር ኣዲን ብዓሰርተ ሰለስተ ኽፋላት ዝቖመት እያ። ንሳተን ከኣ፦ 

(ለ-2-2-1) ወክዶር 

(ለ-2-2-2) ጋሳርጉዳ 

(ለ-2-2-3) ጋሉዌገር 

(ለ-2-2-4) ወኪቦ 

(ለ-2-2-5) ሓማዳ 

(ለ-2-2-6) ሉዊ 

(ለ-2-2-7) ጀሚብል 

(ለ-2-2-8) ጀሊድል 

(ለ-2-2-9) ሰርማ 

(ለ-2-2-10) መንግያር 

(ለ-2-2-11) ጀለዲ 

(ለ-2-2-12) በልቁሪ 

(ለ-2-2-13) ወንግያል 

ብመሰረት’ዚ ቀሪቡ ዘሎ እምበኣር ማሕበራዊ መበቈል ሶማልያ ክሳብ ክንደይ 

ዝተሓላለኸን ዝተኣታተወን ምዃኑ ኪበርህ ይኽእል። ከም ዚፍለጥ ፖለቲካዊ 

ግርጭታት ሶማልያ ኣብ ቀቢላዊ መሰረት ጥራይ ዝተወሰነት ዘይኮነስ፡ ክሳብ ኣብ 

እንዳታት፡ ማይ ቤታትን ስድራታትን እዩ ወሪዱ። እዚ ድማ ጽንኩርነት ናይቲ ጒዳይ 

ከረድእ እንከሎ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ናይቶም ህዉኽ ተበግሶታት ብምልዓል ቅልጡፍ 



ፍታሓት ንምርካብ ዝተሃንጠዩ ፍሽለቶም ዚሕብር እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዚቕጽል 

ትንተናታት ኪበርህ’ዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ምዕራፍ ኣርባዕተ 

መበቈል ውድባት ሶማልያ 

ውድባት ሶማልያ ኮረሻ ስልጣን ንምጭባጥ ኣብ ዘካየዳኦ ውድድራት፡ ንሶማልያ ኣብ 

ዓቢ ሽግር ሸሚመንኣ’የን። እዘን ኣብ ንሓድሕደን ዚቀታተላ ዝነበራ ውድባት፡ 

ንሶማልያ ኣብ ናይ ሓባር መቓብር ቀይረንኣ እንተ ተባህለ ምግናን ኣይኮነን። 

እዘን መንግስትን ሃገርን ኣብ ዘየለውሉ ኲነታት ብኣዝዩ ዘገርም ኣገባብ ዝተባዝሓ 

ውድባት እዚኣተን፡ ካብ ክዉንነት ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ይኸዳ ብምንባረን ብዝሐን 

ብዝርዝር ንምብራቕ ዚከኣል ኣይኮነን። ስለ’ዚ ድማ ኣብተን ቀንዲ ኣብ ሰለስተ ወገናት 

ዚምቀላ ውድባት ኪትኰር’ዩ። 

መለለዪ ሽግር ሶማልያ ብዝያዳ ንምብራህ፡ ንነፍስ ወከፍ ወገን ዘቑሙ ፖለቲካውያን 

ሓይልታት፡ ቀቢላዊ መበቈል መራሒ ናይ ነፍስ ወከፍ ውድብን ኪግለጽ’ዩ። 

ቀቢላዊ ወገን 

ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ (Somali National Alliance) እዛ ውድብ’ዚኣ ብሸውዓተ 

መሰረታውያን ዕጡቓት ውድባት ዝቖመት እያ። 

1-ስሙር ሶማላዊ ጉባአ (U.S.C)  

ቀቢላ፦ ሃውየ፡ ሃበር ገድር፡ ጃላፍ 

መራሒ፦ ሑሴን መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ፡ ኣቦኡ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲን 

ብ2/8/1996 ዓ.ም. ምስ ሞተ እዩ ነዚ ቦታ’ዚ ሒዝዎ። 

2-ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ (Somali Democratic Movement) 

ቀቢላ፦ ርሓንወይን፡ መረፍረ፡ ኤላይ 

መራሒ፦ መሓመድ ኑር ዓልዮ 

3-ሃገራዊ ግንባር ሶማልያ (Somali National Front)  

ቀቢላ፦ መርሓን  



መራሒ፦ ጀነራል ዑመር ሓጂ መሓመድ ሐርሲ 

1-ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ (Somali Patriotic Movement) 

ቀቢላ፦ ኦጋዴን ብሃጀሪ  

መራሒ፦ ኮሎኔል ኣሕመድ ዑመር ጀስ 

2-ሃገራዊ ምንቅስቓስ ደቡባዊ ሶማልያ (Southern Somali National Movement) 

ቀቢላ ዲር፡ ቢማል 

መራሒ፦ ዓብዲ ዋርሳመ እስሓቕ 

1-ደሞክራስያዊ ኪዳን ሶማልያ (Somali Democrtic Alliance) 

ቀቢላ፦ ዲር፡ ጋዳቡርሲ 

መራሒ፦ መሓመድ ፋራሕ ዓብደላ 

2-ስሙር ሶማላዊ ግንባር (United Somali Front) 

ቀቢላ፦ ዲር፡ ዒሳ 

መራሒ፦ ዓብዱራሕማን ድዋል ዓሊ 

ካልኣይ ወገን 

ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት (National Salvation Council) ብዓሰርተ ዕጡቓት 

ውድባት ዝቖመት እያ። ንሳተን ከኣ፦ 

1-ስሙር ሶማላዊ ጉባኤ (United Somali Congress) 

ቀቢላ፦ ሃውየ፡ ኣብጋል 

መራሒ፦ ዓሊ ሓጂ ሐርሲ 

2-ደሞክራስያዊ ኪዳን ሶማል (Somali Democratic Alliance) 



ቀቢላ፦ ዲር፡ ጋዳቡርሲ 

 መራሒ፦ ዓሊ ሓጂ ሐርሲ 

3-ኣፍሪቃዊ ሶማላዊ ውድብ ሙኪ (Somali African Muki Organization) 

ቀቢላ፦ ባንቱ  

መራሒ፦መሓመድ ሮመዳን ኣቡር 

4-ደሞክራስያዊ ምቅስቓስ ሶማልያ - ሰራዊት ተቓውሞ ርሓንወይን (Somali 

Domecratic Movement – Rehanawein Resistance Army) 

ቀቢላ፦ ርሓንወይን፡ መርፍለ ሊሳን 

መራሒ፦ ዓብዲ ሙሳ ማይዮ 

5-ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ (Somali Partriotic Movement) 

ቀቢላ፦ ኦጋዴን፡ ኣውጋሃን 

መራሒኣ፦ ጀነራል ዓደን ዓብደላ ኑር (ጋብዮ) 

6-ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ሶማልያ (Somali Salvation Demecratic Front) 

ቀቢላ፦ መጀርቲን፡ ዑስማን ማሕሙድ 

መራሒ፦ ጀነራል ማሕሙድ ኣብሽር ሙሳ 

7-ስሙር ሶማላዊ ሰልፊ (United Somali Party) 

ቀቢላ፦ ደልብሃንተ፡ ዋርሳንገለ 

መራሒ፦ መሓመድ ዓብዲ ሓሺ 

8-ሃገራዊ ሕብረት ሶማል (Somali National Union) 

ኤትኒካዊ ጒጅለ፦ ኣሪር፡ እስሓቕ፡ ኣራብ 



መራሒ፦ መሓመድ ራጂስ መሓመድ 

9-ሃገራዊ ግንባር ሶማልያ (Somali National Front) 

ቀቢላ፦ መርሓን 

መራሒ፦ ዑመር ሓጂ መሓመድ ሐርሲ 

10-ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ሕብረት ሶማልያ (Somali National Democratic 

Union) 

ኤትኒካዊ ጒጅለ፦ ዳሮድ፡ ሊልካስ 

መራሒ፦ ዓሊ ዓብዱ 

ሳልሳይ ወገን 

ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ (Somali National Movement) 

ኤትኒካዊ ጒጅለ፦ ኣሪር፡ እስሓቕ 

መራሒ፦ መሓመድ ኢብራሂም ዒጋል 

ብዘይካ’ዚ ኣብ ሶማሊላንድ እተመሓድር ዘላ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ ካልኦት 

ሰለስተ ዕጡቓት ውድባት’ውን ኣለዋ። እዘን ውድባት እዚኣተን ንሶማሊላንድ ካብቲ 

ካልእ ደቡባዊ ቦታታት ኣቐዲሙ “ሶማልያ ኢጣልያ” ተባሂሉ ዚፍለጥ ዝነበረ 

ንምድሓን ዚንቀሳቐሳ’ኳ እንተ ነበራ፡ ምስ ናይ ደቡብ ውድባት’ውን ምሕዝነት 

ነይሩወን። ንሳተን ከኣ፦ 

1-ደሞክራስያዊ ኺዳን ሶማልያ (Somali Democratic Alliance) ካብ ጋዳቡርሲ 

ዝተባህለት እንዳ 

2-ስሙር ሶማላዊ ሰልፊ (United Somali Party) 

3-ስሙር ሶማላዊ ግንባር (United Somali Front) 

 



 ባህግታት ቀቢላ 

ባህግታት ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ሶማልያ ኣብ ዓሌታዊ፡ ቀቢላውን 

እንዳውን ወዘተ. . . መሰረት ዝቖመ ኮይኑ፡ ብመልክዕ ዕጥቃዊ ውድባት ዚግለጽ’ዩ 

እንተ ተባህለ ኣይፋሉን ዚብል ኣረኣእያታት ዘሎ ኣይመስልን። ንህዝቢ ሶማልያ 

ንዓመታት ዘሳቐየ ድማ እዚ ቐታሊ ባህግታት’ዚ እዩ። ሎሚ ኣብ ቅድሚ ሰላም፡ 

ጸጥታን ቅሳነትን ሶማልያ ዓቢ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ’ውን ንሱ’ዩ። 

ነዚ ንምርግጋጽን ዝያዳ ንምብራህን ካብ’ዚ ቐጺሉ፡ ነቲ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ዝርዝር 

ውልቃዊ ህልኻትን ባህግታትን ኪቐርብ’ዩ። 

ኣብ’ዚ ጽሑፍ’ዚ ደራሲ ከም ኣንጻር ባህጊ ዝኾነ ተመሲሉ ኪረአ ኣይግባእን። ባህጊ 

ንገዛእ ርእሱ ዕላማ ኣይኮነን። ብኻልእ ወገን ድማ ኣንጻር ረብሓ ኻልኦት ኪኸውን 

ኣይግባእን። ልዕሊ ዂሉ ንድሕነት ሃገር ኪጻባእ ኣይግባእን። ባህጊ ብሓላፍነት ዚግዛእ፡ 

ሓድነት ቀቢላን እንዳን ረብሓ ሓፋሽ ህዝብን ዚሕሉን ፖሊሲታትን ጠለባት ሃገርን 

ልዕሊ ዂሉ ዚስርዕ ኪኸውን የድሊ። 

ቀታሊ ባህግታትን ህልኻትን ፖለቲካውያንን ወተሃደራውያንን መራሕቲ ሶማልያ 

ብኽልተ መልክዕ’ዩ ዚግለጽ። እቲ ሓደ ብደረጃ ኸባቢታት፡ እቲ ኻልኣይ ድማ ብደረጃ 

ምልእቲ ሃገር ዚካየድ ኮይኑ፡ ኣብ መንጎ ኽልቲኡ ግርጭታት መሰረታዊ ፍልልያት 

የልቦን። እኳ ደኣ ኽልቲኡ ቚርቊሳት ኣብ ነንሓድሕዱ ዚመላላእ’ዩ። ምኽንያቱ ነፍስ 

ወከፍ መራሒ ኸባቢ ብደረጃ ሃገር ምስቶም ካልኦት መራሕቲ ኣብ ቅሉዕ ህልኽ 

ቅድሚ ምእታዉ፡ ኣብ ውሽጢ እንዳኡን ቀቢላኡን ናቱ ጽልዋ ንኸስፍን’ዩ ዚጽዕር። 

እቶም ካልኦት መራሕት’ውን ቅድሚ ብደረጃ ሃገር ኣብ ውሽጢ ቐቢላኦምን 

ከባቢኦምን ስልጣኖም ንምርግጋጽ’ዮም ዚሰርሑ።  

ካብ’ዚ ቐጺሉ ፖለቲካውያንን ወተሃደራውያንን መራሕቲ ሶማልያ ብደረጃ ሃገር 

ዘካይድዎ ቚርቊሳት ቅድሚ ምርኣይ፡ ብደረጃ ኸባብን ቀቢላን ዘካይድዎ ህልኽ 

ብዝርዝር ኪቐርብ’ዩ።  

ቀዳማይ፦ ቊርቊሳት ናይ’ዞም ዚቐርቡ መራሕቲ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ዚዝርግሑ 

ናይ ሓሙሽተ ቀቢላዊ ኣሃዱታት እዮም። ንሳቶም ከኣ፦  

1) ቀቢላ ኢስሓቕ 



2)  ቀቢላ መጀርቲን  

3)  ቀቢላ ሃውየ 

4)  ቀቢላ ኦጋዴን  

5)  ቀቢላ ርሓንወይን እየን።   

 

ተሃላለኽቲ መራሕቲ ሃውየ   

ዓሊ ማህዲ መሓመድ ኣብጋል መራሒ ባይቶ ሶማልያ 

ሑሴን ዓይዲድ ሃበርግድር ስዓድ ጀላፍ መራሒ ሃገራዊ ኪዳን 

ሶማልያ 

ዑስማን ዓቶ ሃበርግድር ስዓድ 

ሂሎውል 

መራሒ ሃገራዊ ኪዳን 

ሶማልያ 

ተሃላለኽቲ መራሕቲ ቐቢላ ርሓንወይን 

ዓብዱ ሙሳ ሚዮ ሊሳን  ደሞክራስያዊ 

ምንቅስቓስ 

ሶማልያ 

መሓመድ ሙር 

ዓሊዮ 

ኣሊ ደሞክራስያዊ 

ምንቅስቓስ 

ሶማልያ 

S.D.M.(S.S.A) 

 



መራሕቲ ቐቢላታት ኦጋዴን 

ጀነራል ኣደም 

ዓብደላ ኑር 

(ጋብዮ) 

ኣውጋሃን ሓርበኛዊ 

ምንቅስቓስ ሶማልያ 

S.P.M/S.S.A 

ኮሎኔል ኣሕመድ 

ዑመር ጀስ 

ኣሊ ሓርበኛዊ 

ምንቅስቓስ ሶማልያ 

S.P.M/S.S.A 

ብደረጃ ዓበይቲ ቐቢላታት፡ ካርታ ግርጭታት መራሕቲ ሶማልያ ኣብ ምልእቲ ሶማልያ 

ከም’ዚ ዝተጠቕሰ ኾይኑ፡ ኣብ ነንሓድሕዶም ኪዳናትን ጸረ ኺዳናትን ይገብሩ 

ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ብሰለስተ ሰባት ዚምርሑ፡ ሰለስተ ፖለቲካውያን 

ምንቅስቓሳት ኣቚሞም። 

1-መሓመድ ኢብራሂም ዒጋል መራሒ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ 

2-ሑሴን ዓይዲድ መራሒ ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ፡ 

3-ዓሊ ማህዲ መሓመድ መራሒ ባይቶ ድሕነት ሶማልያ፡ 

ምርባሕ ጥሩፋት ምንቅስቓሳት 

ውድቀት ስርዓት ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ፍንውነትን ህልኽ 

ቀቢላታትን ምቅትታልን ውድባትን፡ ኣብ ኣማእት ኣሽሓት ሶማላውያን ምንቊልቋል 

መነባብሮ፡ ጥሜትን ሞትን ኣስዒቡ። ኣማኢት ኣሽሓት ሶማላውያን ናብ ኢትዮጵያ፡ 

ጁቡትን ኬንያን ተሰዲዶም። ኣብ ሶማልያ ጥሩፋት ምንቅስቓሳት ንኺራብሑ ዕድል 

ረኺቦም። 

ጥሩፋት ምንቅስቓሳት ሶማልያ፡ ከም ኲሎም ኣብ ዓለም ዚርከቡ ካልኦት ጥሩፋት 

ኣስላማውያን ምንቅስቓሳት፡ ካብ ክዉንነት ዝረሓቐ ትምኒታዊ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባውን 

ማሕበራውን ፕሮግራማት ኣቕሪቦም። ንስምዒት ህዝቢ ንምስላብ ድማ ብዝተፈላለያ 



ሃሜናዊ ኣገባብ ተንቀሳቒሶም። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓጺር እዋን ሸሞንተ 

ጥሩፋት ኣስላማውያን ምንቅስቓስ ተኸሲቶም። ንሳቶም ድማ፦ 

1-ኣስላማዊ ሕብረት ሶማልያ፡ ብሼኽ ዓሊ ዋርሊን ዚምራሕ፡  

2-ምንቅስቓስ ኣስላማዊ ሕዳሰ (እስላሕ)፡ ብሼኽ መሓመድ ዓሊ ኢብራሂም ዚእለ፡ 

3-ሓድነት ህዝቢ ምስልምና ብሼኽ ሓሰን ዓብዱሰላም ዚምራሕ፡ 

4-ኣስላማዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ ብሼኽ ኢብራሂም ዳሱኪ ዚጥርነፍ፡ 

5-ኣንሳር ኣሱና፡ ብዓሊ ወጂድ ዚምራሕ፡ 

5-ምትእኽኻብ ምሁራት ኣስላም፡ ብሼኽ መሓመድ መዓልም ዚእለ፡ 

6-ናጻ ኣስላማውያን፡ ብሼኽ ሸሪፍ ዓብደልኑር ዚጥርነፍ፡ 

7-ምንቅስቓስ ምሁራት፡. . .  እዮም። 

እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ሸሞንተ ጥሩፋት ምንቅስቓሳት እዚ ዚስዕብ 

መለለይታት ነይርዎም። 

1-ካብ’ተን ካልኦት ውድባት ሶማልያ ብዝተፈለየ፡ ምስ ዝኾነት ቀቢላ ወይ ከባቢ 

ምትእስሳር ኣይነበሮምን። ሰላም ንምስፋንን ምስልምና ንምዝርጋሕን ኣብ ምልእቲ 

ሶማልያ ሕጊ ሸሪዓ ንምስፋንን ዝተበገሱ ሃገራዊ ሓይሊ ኮይኖም እዮም ቀሪቦም። 

2-ጥሩፋት ምንቅስቓሳት ሶማልያ ንሕማቕ ኲነታት መነባብሮ ህዝቢ ብምምዝማዝ ህዝቢ 

ኣብ መሳርዖም ንምውዳብ መድሃኒት፡ መግቢ፡ ክዳን ብናጻ ኪዕድሉ ተራእዮም። 

3-እቲ ኣብ ሶማልያ ዝሰፈነ ብሰንኪ ውግእ ዝተፈጥረ ትምህርቲ ናይ ዘይምህላው 

ኲነት ብምምዝማዝ፡ ትምህርቲ ቑርኣን ከስተምህሩ ዕድል ረኺቦም። እንተኾነ ዕላማ 

ናይ’ዞም ምንቅስቓሳት እዚኣቶም ሃይማኖት ንምስትምሃር ዘይኮነ፡ ነዚ ዚስዕብ ዕላማታት 

ንምዕዋት ነይሩ። 

-ስነ ሓሳብ ጥሩፋት ኣስላማውያን ንምዝርጋሕ፡ 



-ህዝባዊ ሰረቶም ንምድልዳል፡ 

-ወተሃደራዊ ዓቕሞም ንምሕያል፡ 

-ስልጣን ንምጭባጥ፡ 

-ኣብ ክሊ’ቲ ብሓሰን ቱራቢ ዚምራሕ ዓለማዊ ጥሩፍነት ንምስራሕ፡  . . . ነይሩ።           

3-መራሕቲ ውድባት ሶማልያ፡ እቶም ካብ ሱዳንን ኢራንን ካልኦት ጥሩፋት 

ኣስላማውያን ምንቅስቓሳትን ገንዘብ፡ ኣጽዋርን ኣማኽርትን ዚረኽቡ ዝነበሩ ጥሩፋት 

ምንቅስቓሳት ሶማልያ ከይምዕብሉ ስግኣት ነይርዎም። 

ከም ዚፍለጥ’ውን ጥሩፋት ምንቅስቓሳት ሶማልያ፡ ካብ ካልኦት ናይ ዞባናን ማእከላይ 

ምብራቕን ዓለምን ጥሩፋት ኣስላማውያን ምንቅስቓሳት ዝተነጸሉ ኣይኮኑን። ናይ’ዚ 

ኣብነት ከም’ቲ ጋዜጣ ኣልሓያት ኣብ ናይ 15 የካቲት 1993 ቊጽሪ (109662) 

ሕታማ ዝገለጸቶ፡ ምስ ሃገራዊ ኣስላማዊ ግንባር ሱዳን ድልዱል ዝምድና ነይርዎም። 

ተወከልቲ፦ 

1. ኣስላማዊ ሕብረት ሶማልያ       3. ሓድነት ኣስላማዊ ህዝቢ 

2. ምንቅስቓስ እስላሕ ሶማልያ      4. ምትእኽኻብ ምሁራት ኣስላም 

ምስ ሼኽ ኣስላማዊ ጥሩፍነትን ስርዓት ሱዳን፡ ሓሰን ዓብደላ ኣቱራቢ ንምምይያጥ፡ 

ናብ ካርቱም ምስጢራዊ ዑደት ኣካይዶም ነይሮም። 

ኣብ ርእሲ’ዚ ጥሩፋት ኣስላማውያን ምንቅስቓሳት ሶማልያ፡ ምስ ኣስላማዊ ምንቅስቓሳት 

ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ግንባር ሓርነት ስሙር ህዝቢ ኦሮሞ፡ ህዝባዊ ግንባር 

ሓርነት ሶማልያን ውድብ ሓርነት ህዝቢ ኦሮሞ፡ ሰራዊት ሓርነት ህዝቢ ዓፋር፡ ማሕበር 

ኣስላም ምዕራብ ሶማልያን (ኦጋዴን) ድልዱል ዝምድና ነይርዎም። 

ብዞባውን ኣህጉራውን ደረጃ፡ ምስ ጥሩፋት ምንቅስቓሳት ምስሪ፡ ሰልፊ እስላሕ የመን፡ 

ኣስላማውያን ምስቅስቓሳት ዮርዳኖስ፡ ግንባር ኣስላማዊ ድሕነት ኣልጀርያ፡ ምስ 

ሂዝቦላህ ሊባኖስ፡ ስርዓት ኢራን፡ ጥሩፋት ኣስላማውያን ሰልፍታት ፖኪስታንን 

ኣፍጋኒስታንን ዝምድና ነይርዎም። 



ነዚ ዂሉ ዝተጠቕሰ ረቛሒታት ኣብ ግምት ብምእታው እምበኣር፡ ጥሩፋት 

ኣስላማውያን ምንቅስቓሳት ሶማልያ፡ ብፍላይ’ኳ ምንቅስቓስ ሕብረት ኣስላም ሶማልያ 

ብቐሊል ዝረአ ኣይነበረን። ተጻብኦኡ ኣብ ህዝቢ ሶማልያ ጥራይ ተወሲኑ ዚተርፍ 

ዘይኮነ፡ ክሳብ ናብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ዚመጣጠር ኣስጋእነት ዝነበሮ እዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ምዕራፍ ሓሙሽተ 

ምትእትታውን ጌጋታትን ምውጻእ ኣህጉራዊ ሓይልን 

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብጒዳይ ሶማልያ ኪግደስ ዝጀመረ ብ27 ታሕሳስ 1991 

ዓ.ም. እዩ። ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን፡ ብ31 መጋቢት 1995 ዓ.ም. 

ከኣ ተገዳስነቱ ኣዛሕቲሉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ሽግር ሶማልያ ርጡብ 

ገምጋም ኣይነበሮን። ስለ’ዚ ድማ ንሽግር ሶማልያ ንምፍታሕ ንጹርን ውሱንን መደባት 

ከቕርብ ዘይምኽኣሉ ዚገርም ኣይኮነን። ከም ዚፍለጥ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ 

ብ1988 ዓ.ም. ኣብ ሶማልያ ብፍላይ ከኣ ኣብ ሰሜናዊ ወገን ኲናት ሓድሕድ ምስ 

ተባርዐ፡ ኣብ ክንዲ ነቲ ሽግር ብኣጋኡ ንምፍታሕ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ተበግሶ 

ዚወስድ፡ ወከልቱ ካብ ሶማልያ ከም ዚወጹ’ዩ ገይሩ። 

ካብ ኲሉ ዘገርም ድማ ስርዓት ፕረዚደንት መሓመድ ስያድ ባረ፡ ብ27 ጥሪ 1991 

ዓ.ም. ምስ ወደቐን ኣብ መንጎ’ቶም ሃውየ ዝተባህለት ቀቢላ ዝመበቈሎም ክልተ 

ተጻባእቲ፡ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድን ዓሊ ማህዲ መሓመድን፡ ንስሙር 

ሶማላዊ ጉባአ ብውልቂ ንምምራሕ፡ ንመቓድሾ ንምቊጽጻርን መንግስታዊ ስልጣን 

ንምሓዝን፡ ኣብ ንሓድሕዶም ውግእ ምስ ወልዑ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ሶማልያ 

ንኸይትፈርስ ዝወሰዶ ተበግሶ ኣይነበረን። 

ኣብ ርእሲ ዂናት ሓድሕድ ብዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ፡ 300 ሽሕ ሶማላውያን 

ሞይቶም፣ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣረጋውያን፡ ህጻናት፡ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን 

ናብ ዝቐረባን ዝረሓቓን ሃገራት ተሰዲዶም። ኲነታት ሶማልያ ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ 

ዂነታት ወዲቑ እንከሎ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣይተንቀሳቐሰን። ውድብ ሕቡራት 

ሃገራት ብተግባር ኪንቀሳቐስ ዝጀመረ፡ ብ15 ታሕሳስ 1991 ዓ.ም. እዩ። እዚ ኸኣ ኣቦ 

መንበር ሚኒስተራት ሶማልያ ነበር፡ ዑመር ዓርታ ቃልብ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ነበር፡ ሃቬር ፐረዝ ደኰያር ንዂነታት ሶማልያ ዚገልጽን ሽግር፡ እታ 

ሃገር ኣብ ኣጀንዳ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኺኣቱ ዚጠልብን 

መልእኽቲ ድሕሪ ምጽሓፉ እዩ። 

ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ድሕሪ ውሑድ መዓልታት፡ ቅድሚ መወዳእታ 

ወርሒ ታሕሳስ 1991፡ ንጒዳይ ሶማልያ ዚምልከት መልእኽቲ ካብ ዋና ጸሓፊ ውድብ 

ሓድነት ኣፍሪቃ ነበር፡ ሳሊም ኣሕመድ ሳሊም ተረኪቡ። እዚ ድማ ደኰያር ብዛዕባ 



ሽግር ሶማልያ ተበግሶ ንኺውሰድ ንባይቶ ጸጥታ ንኺሕብር ድሌት ኣሕዲሩሉ። 

እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ግብራዊ ስጒምታት ቅድሚ ምውሳዱ፡ መዝነቱ ተዛዚሙ። ብ1 

ጥሪ 1992 ዓ.ም. ከኣ ዶክተር ቡጥሮስ ቡጥሮስ ጋሊ ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ተኪእዎ። ዶክተር ቡጥሮስ ቓሊ መዝነት ዋና ጸሓፊ ምስ ሓዘ፡ 

ኣብ ሳልሳይ ሰሙኑ፡ ብ21 ጥሪ 1992 ዓ.ም. ካብ ባይቶ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ 

ደብዳበ ተረኪቡ። ኣባላት እቲ ባይቶ ኣብ መልእኽቶም እዚ ዚስዕብ ውሳነታት ከም 

ዘሕለፉ ሓቢሮም። 

-ሓድሕዳዊ ምፍሳስ ደም ሶማላውያን ንምዕጋትን ረብሓ ሶማልያ ንምዕቃብን 

ተቓወምቲ ውድባት ፍልልያቶም ብመንገዲ ዘተ ንኺፈትሑ ባይታ ንምጥጣሕ፡ ኣብ 

መንጎኦም ዘከይድዎ ኲናት ሓድሕድ ደው ንኸብሉ መጸዋዕታ ምቕራብ፡ 

-ኣብ ሶማልያ ሰላም ንምስፋን፡ ቅሳነትን ሓድነትን ህዝቢ ንምርግጋጽን፡ ንዂለን 

ተጻረርቲ ውድባት ሶማልያ ኣብ መኣዲ ዘተ ንምቕራብ ምስኣታተን ዘተታት እተካይድ 

ሽማገለ ሚኒስተራት ምቛም፡ 

-ኣብ ሶማልያ ዂናት ንሓዋሩ ደው ኣብ ዘብል ስምምዕ ንምብጻሕ፡ ምስ’ቲ ማሕበር 

ሃገራት ኣዕራብ እተካይዶ ጻዕሪ፡ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ጻዕረን ክወሃህዳ 

ምጽዋዕ፡ 

ስዒቡ’ውን ካብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ኣስላማዊ ጉባአ ነበር፡ ዶክተር ሓምድ ኣልጋቢድን 

ዋና ጸሓፊ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ፡ ዶክተር ኣሕመድ ዕስመት ዓብደልመጅድን ናብ 

ዶክተር ቡጥሮስ ቓሊ ተላኢኹ። ኲሉ መልእኽታት፡ ኲናት ሓድሕድ ውድባት 

ሶማልያ ደው ንምባል ጻዕሪ ኪካየድ ዚጠልብ’ዩ ነይሩ። ኣብ ሶማልያ ሰላም ምእንቲ 

ኺሰፍን፡ ዞባውያንን ክፍለ ዓለማውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ጻዕረን ከወሃህዳ 

ይጠልብ ነይሩ። ጒዳይ ሶማልያ ኣብ ፋይል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኺኣቱ ጸቕጢ 

ዝገበረ ንሱ’ዩ ነይሩ። ባይቶ ጸጥታ ካብ 23 ጥሪ 1992 ክሳዕ 4 የካቲት 1994 ዓ.ም. 

ንጒዳይ ሶማልያ ዚምልከት 13 ውሳነታት ኣሕሊፉ። 

 

 



ተኸታተልቲ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ 

ባይቶ ጸጥታ ካብ 23 ጥሪ 1992 ዓ.ም. ክሳዕ 4 ሕዳር 1994፡ ካብ’ቲ ኣህጉራዊ 

ሓይሊ ብ1992 ዓ.ም. ኣብ ሶማልያ ዝኣተወሉ፡ ክሳዕ 1995 ዓ.ም. ካብ ሶማልያ 

ጠቕሊሉ ዝወጸሉ ዕለት፡ ንምዕባለ ፍጻመታት ሶማልያ ዚምልከት 16 ውሳነታት 

ኣሕሊፉ። ብ6/6/1993 እውን ኣንጻር’ቶም ብ5/6/1995 ዓ.ም. ንወተሃደራት 

ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ዝቐተሉ ዕጡቓት ሶማላውያንን፡ ን23 ባእታታት ኣድላዪ 

ስጒምታት ንኺውስድ ውሳነ ቚጽሪ 837 ኣሕሊፉ። 

ስዒቡ እቲ በብዕለቱ ዚካየድ ዝነበረ ፍጻመታት ኪቐርብ’ዩ፦ 

1-ውሳነ ቚጽሪ 733 (S/23445) 23/1/1992 ዓ.ም. 

 ባይቶ ጸጥታ ው.ሕ.ሃ. ብ23 ጥሪ 1992 ንሽግር ሶማልያ ዚምልከት ቊ. 733 ናይ 

መጀመርታ ውሳነኡ ኣሕሊፉ። ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ ነቲ ኣብ ሶማልያ ብቕልጡፍ 

እናንቈልቈለ ዚኸይድ ዝነበረ ዂነታትን ኣብ ህይወት ዝወረደ ኽሳራታትን 

ተመልኪቱ። እቲ ዂነታት ከምኡ እንተ ቐጺሉ ድማ ንኣህጉራዊ ሰላምን ቅሳነትን 

ሓደገኛ ምዃኑ ገሊጹ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት ኣብ ቻርተሩ ዝሰፈሩ 

ዓንቀጻት ሸውዓተን ሸሞንተን፡ ንጒዳይ ሶማልያ ናይ ምክትታል ሓላፍነት ወሲዱ። 

ባይቶ ጸጥታ ኣብ ጒዳይ ሓንቲ ሃገር ዚኣቱ፡ ነቲ ጒዳይ ንምፍታሕ ብደረጃ ዞባ 

ዚግበር ጻዕርን ሞንጎኝነትን ምስ ዚፈሽል እዩ። 

 ባይቶ ጸጥታ ብመሰረት’ዚ ውሳነ’ዚ፡ ካብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ 

ዚስዕብ ጠሊቡ። 

ሀ. ንዝተጐድኡ ሶማላውያን ንምሕጋዝ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብመንገዲ ፍሉያት 

ትካላቱ ዚህቦ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሕያል፡ ኣድላዪ ስጒምታት ምውሳድን ምስ 

ኣህጉራውያን ማሕበራት ገበርቲ ሰናይ ምውህሃድን፡ 

ለ. ንዝተጐድኡ ወገናት ሓገዝ ንምዕዳልን ነቲ ኣብ መንጎ ሶማላውያን ኣሕዋት ዚካየድ 

ኲናት ደው ንምባልን፡ ምስ ኲለን ውድባት፡ ብቐጥታ ንምርኻብ ምስ ዋና ጸሓፊ 

ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ዋና ጸሓፊ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብን ብሓባር ምስራሕ፡ 



-ውድባት ሶማልያ ነቲ ኣብ መንጎአን ዚካየድ ኲናት ደው ንኸብላን ፍልልያተን 

ብፖለቲካዊ መንገዲ ንምፍታሕ ንኺሰርሓን ኣብ መንጎአን መሰረት ዕርቂ ንኽንጽፋ፡  

-ባይቶ ጸጥታ፡ ኣብ ሶማልያ ሰላምን ቅሳነትን ንምስፋን፡ ብመሰረት ሓሙሻይ ዓንቀጽ 

እዚ ውሳነ’ዝን ሻውዓይ ምዕራፍ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ነፍስ ወከፍ ሃገር 

ናብ ሶማልያ ዚቐንዕ ወይ ዚለኣኽ ወተሃደራዊ ዕጥቅን ኣጽዋርን ንኽትእግድ፡  . . . 

ወሲኑ። 

2-ውሳነ ቚ. 746 (S-23445) 17-3-1992 ዓ.ም. 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ17 መጋቢት 1992 ብባይቶ ጸጥታ ዝወጸ’ዩ፣ ነዚ ዚስዕብ ቀንዲ 

ነጥብታት ድማ የጠቓልል። 

ሀ. ውድባት ሶማልያ ነቲ ኣብ’ቲ ጒድኣት ዝወረዶ ቦታታት ሰብኣዊ ሓገዛት 

ንኸይበጽሕ ዕንቅፋት ዝኾነ፡ ኣብ መንጎአን ዚካየድ ኲናት ሓድሕድ ደው 

ብዘይምባለን ባይቶ ጸጥታ ዓሚቚ ጓሂ ይስምዖ፡ 

ለ. ነቲ ብሰንኪ ምቕጻል ኲናት ሓድሕድ ኣብ ሶማልያ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ሽግራት 

ምቅላሕ፡ 

ሐ. ኣብ’ዚ ጽንኩር ኲነታት’ዚ ኣህጉራውያን፡ ዞባውያንን ዘይመንግስታውያን ውድባት 

ኣብ ሶማልያ ንጥፈታተን ኪቕጽላ ኣገዳሲ ምዃኑ ምግላጽ፡ 

መ. ነቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብን ውድብ ጉባአ ኣስላምን 

ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዚገብራኦ ምውህሃድ ዓቢ ሚዛን ይህብ፡ 

ሰ. ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሞንጎኝነት ምእንቲ ኪሰርሕ፡ ከምኡ ድማ ፍሉያት 

ትካላቱ ንዂሎም ዝተጐድኡ ሶማላውያን ሰብኣዊ ሓገዛት ከቕርባሎም፡ ውድባት 

ሶማልያ ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኺተሓጋገዛ ይጽውዕ። 

3-ውሳነ ቚ. 751 (S-23445) 24-4-1992 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ24 ሚያዝያ 1992 ዝወጸ ኾይኑ፣ ቀንዲ ትሕዝቶኡ እዚ ዚስዕብ እዩ። 



ሀ. ኣብ ሶማልያ ብUnited Nations Operation in Somalia (UNOSOM) 

ዚፍለጥ ስርሒት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምቛም፡ 

ለ. ብመሰረት ቊጽሪ መዝገብ S-2389ን ዓንቀጻት 24ን 26ን ጸብጻብ ዋና ጸሓፊ፡ 

ባይቶ ጸጥታ ንዋና ጸሓፊ ው.ሕ.ሃ. ነቲ ኣብ መቓድሾ ዚካየድ ዘሎ ኲናት ሓድሕድ 

ደው ንምባሉ እትቈጻጸር 50 ወተሃደራት ዝኣባላታ ኣሃዱ ው.ሕ.ሃ. ከዋፍር ሓቢሩ። 

ሐ. ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምምዛዝ፡ ካብ’ቲ እዚ ውሳነ’ዚ 

ዝወጸሉ ዕለት፡ ድሕሪ ኣርባዕተ መዓልቲ ዶክተር ቡጥሮስ ቓሊ ንኣምባሳደር ኣልጀርያ፡ 

መሓመድ ሳሕኑን ከም ፍሉይ ልኡኽ ናብ ሶማልያ መዚዝዎ። 

መ. ነዚ ዚስዕብ ዕማማት እተካይድ፡ ካብ ኲሎም ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ዝቖመት 

ሽማግለ ምምስራት፡ 

ቀዳማይ፦ ብመሰረት ውሳነ ባይቶ ጸጥታ ቊ.733 ሓሙሻይ ዓንቀጽ፡ ናብ ሶማልያ 

ኣጽዋር ንኸይሽየጥ ዝተመሓላለፈ ንተግባራውነቱ ምክትታል፡ 

ካልኣይ፦ ገለ ሃገራት ንውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ጥሒሰን ንሶማልያ ኣጽዋርን ዕጥቅን 

ዘስንቓ እንተ’ሎዋ ድማ ናብ ባይቶ ጸጥታ ጸብጻብ ምቕራብ፡ 

ሳልሳይ፦ ኣብ ልዕሊ’ተን ናብ ሶማልያ ኣጽዋር ከይለኣኽ ንዝሓለፈ ውሳነ ባይቶ ጸጥታ 

ዘየኽብራ ሃገራት ንዚውሰድ ስጒምታት ሓሳብ ምቕራብ፡ 

3-ውሳነ ቚ. 767 (27-7-1992) 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ27 ሓምለ 1992 እዩ ወጺኡ፣ ቀንዲ ትሕዝቶኡ ኸኣ እዚ ዚስዕብ 

እዩ። 

ሀ. ኣህጉራውያን ወኪላት፡ ሰብኣውያን ኣካላትን ዘይመንግስታውያን ውድባትን ናብ’ቲ 

ብጥሜት ዚሳቐ ህዝቢ ሶማልያ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕ ምእንቲ ኪኽእላ፡ ዋና 

ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኲሉ ዚከኣል ኣገባባት ኪጥቀም የገንዝብ፡ 

ለ. ውድባት ሶማልያ ንዕማም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምዕዋት፡ ነቶም ኣብ ሶማልያ 

ዚሰርሑ ወኪላት ው.ሕ.ሃ. ሰላምን ጸጥታን ከረጋግጻሎም፡  



ሐ. ጒጅለታት ሶማልያ ምስ ኣባላት ጸጥታ ው.ሕ.ሃ. ኪተሓባበራ፡ ባይቶ ጸጥታ ነቶም 

ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እታ ሃገር ዚርከቡ ወገናት ሰብኣዊ ረዲአት ንምብጻሕ ኣድላዪ 

ስጒምቲ ኪወስድ ይኽእል፡ 

መ. ባይቶ ጸጥታ ሰብኣዊ ደገፍ ሶማልያ ንምዝያድ፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ኣድላዪ 

ፋይናንስያዊ ደገፍ ንኸበርክት ይጽውዕ፡ 

ሰ. ነቲ ዝተወሰነ ዕላማ ንምዕዋት ዝወጸ ውጥን ንምትግባር፡ ናብ ሶማልያ ተክኒካዊ 

ጒጅለ ንምልኣኽ ብዋና ጸሓፊ ዝወጸ ውሳነ ይድግፍ፡ 

ረ. ብመሰረት ናይ 1946 ዓ.ም. ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንስራሓት ው.ሕ.ሃ. 

ዘካይዱ ሰራሕተኛታትን ኣማኸርትን ው.ሕ.ሃ. ዲፕሎማስያዊ ኽብሪ ከም ዘሎዎም 

የረጋግጽ። 

4-ውሳነ ቚ. 755 (S-23445) 

እዚ ብ28 ነሓሰ 1992 ዝወጸ ውሳነ’ዚ፡ እዞም ዚስዕቡ መሰረታውያን ነጥብታት 

ነይሮሞ። 

ንጒዳይ ኲነታት ሶማልያ ዚምልከት ዝቐረበ ቊጽሪ (S-24480) ጸብጻብ ዋና ጸሓፊ 

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ግምት ብምእታው፦ 

ሀ. ዋና ጸሓፊ ው.ሕ.ሃ. ብመሰረት’ቲ ኣብ ከተማታትን ወደባትን ኪስማዮ፡ ሞቓድሾ፡ 

ቦሳሶ፡ በርበራ፡ ኣርባዕተ ቐንዲ ናይ ስርሒታት ማእከላት ኪቖማ ዘቕረቦ ሓሳብ ኪሰርሕ፡ 

ለ. እቲ ኣብ ሶማልያ ብImtiaz Shahenn ዚምራሕ 2500 ዝወተሃደራቱ ኣሃዱ 

UNOSOM ናይ ምድልዳል ዕማም ኪሕይል፡   

ሐ. ነቲ ካብ ኲለን ሃገራት ዚቐርብ ሎጂስቲካዊ ሓገዛት ብሓጐስ ምቕባል፡ 

መ. ኣብ ሶማልያ ኣጽዋር ከይሽየጥን ከይልኣኽን ንዚግበር ምክትታል ልዑል ኣቓልቦ 

ምሃብ፡ 

5-ውሳነ ቚ. 794 (3-12-1992) 



ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ኣልጀርያዊ 

ዲፕሎማሰኛ መሓመድ ሳሕኑን ካብ መዝነቱ ብድሌቱ ምስ ተሰናበተን ኣብ ክንድኡ 

ዶክተር ቡጥሮስ ቓሊ ብ12 ሕዳር 1992 ንዒራቓዊ ዲፕሎማሰኛ ዕስመት ክታኒ ምስ 

መዘዘን’ዩ እዚ ውሳነ’ዚ ብ3 ታሕሳስ 1992 ወጺኡ። ቀንዲ ትሕዝቶ ናይቲ ውሳነ እዚ 

ዚስዕብ ነይሩ፦ 

ሀ. ኣብ ሶማልያ ዝተላእከ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት UNOSOM ኣብ ትሕቲ 

መሪሕነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ኪጸንሕ፡ 

ለ. ናብ’ቶም ዝተጐድኡ ሶማላውያን ዜጋታት ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕን ንሽግር 

ሶማልያ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘምጽኦ ባይታ ንምጥጣሕን፡ ውድባት ሶማልያ ኣብ 

መንጎአን ዚካየድ ኲናት ደው ከብላ ዚጠልብ ባይቶ ጸጥታ ዘሕልፎ ውሳነ ዳግም 

የረጋግጽ፡ 

ሐ. ኣብ ሶማልያ ናይ ረድኤት መስርሕ ንምትግባር ዘኽእል ምቹእ ኲነታት ጸጥታ 

ንምፍጣር፡ ብመሰረት ሻውዓይ ምዕራፍ ቻርተር ው.ሕ.ሃ. ዋና ጸሓፍን ምስኡ 

ዚተሓጋገዙ ኣባላት ሃገራትን ብህጹጽ ኣድላዪ ስጒምታት ኪወስዱ ባይቶ ጸጥታ 

የፍቅድ፡ 

መ. ዋና ጸሓፍን ምስኡ ዝተሓጋገዛ ኣባላት ሃገራትን፡ ነቲ ናብ ሶማልያ ዝተላእከ 

ኣህጉራዊ ሓይሊ ምጥርናፍን ምቊጽጻርን፡ ኣብ መንጎ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን እቲ 

ሓይልን ናይ ምውህሃድ ኣገባባት ንምፍጣርን ኣድላዪ ስጒምታት ኪውሰድ ባይቶ 

ጸጥታ የፍቕድ፡ 

6-ውሳነ ቚጽሪ 814 (26-3-1993) 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ26 መጋቢት 1993 ኪወጽእ እንከሎ፡ ነዚ ዚስዕብ ቀንዲ ትሕዝቶ 

የጠቓልል ነይሩ። 

ሀ. ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ዚስዕብ ኪትግበር፦ 

-ምስ ፍሉይ ልኡኽን ምስ ኲለን ወኪላትን ክፍልታት ው.ሕ.ሃ.ን ምውህሃድ፡ እዚ ድማ 

ሰብኣዊ ሓገዛት ንምእካብን ናብ ሶማልያ ንምልኣኽን ፖለቲካውን ቊጠባውን ትካላት 



እታ ሃገር ዳግም ንምስራሕን መስርሕ ሰላማዊ ፍታሕን ሃገራዊ ዕርቅን ንቕድሚት 

ምስጓም፡ 

ለ. ህዝቢ ሶማልያ ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ዕርቂ ግደኡ ምእንቲ ከበርክት፡ ሲቪላዊ 

ማሕበረ ሰብን ሃገራውያን ትካላትን ኣብ ምልእቲ ሶማልያ ዚርከብ ሲቪላዊ ምምሕዳርን 

ከም ዝዋስኡ ምግባር፡ 

ሐ. ፖሊስ ሶማልያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም፡ ቅሳነት፡ ሕግን ስርዓትን ብደረጃ ሃገርን 

ዞባታትን እጃሙ ምእንቲ ከበርክትን ንዚፍጸም ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ንኺምርምርን 

ዳግማይ ምውዳብ፡ 

መ. ህዝቢ ሶማልያ ነቲ ናብ ምሉእ መሬት ሶማልያ ተዘሪኡ ዘሎ ነተጒቲ ንምውጻእ 

ብዝተማልአን ምዕቡልን ፕሮግራም ንኺትግበር ምሕጋዙ፡  

ሰ. ሓፈሻዊ ዜናዊ ንጥፈታት ምምዕባል፡ 

ረ. ሲቪላዊ ማሕበረ ሰብ ሶማልያ ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ዕርቂ ኣድማዒ ተራ 

ንኺህልዎን መደባት ዳግመ ህንጻ ሃገሩ ንኸተግብርን ምቹእ ኲነታት ምፍጣር፡ 

ሸ. መስርሕ ብረት ምስትላም ኣገዳስን ብህጹጽ ኪትግበር ስለ ዚግባእን ትግባረኡ 

ምጅማር፡  

7-ውሳነ ቚ.837 (6-6-1993) 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ6 ሰነ 1993 እዩ ወጺኡ። ባይቶ ጸጥታ ነቲ ብሓይልታት ስሙር ጉባአ 

ሶማልያን ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያን ብመሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ ዚምርሑ ኣብ ልዕሊ 

ኣሃዱ ዓቃብ ሰላም ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ዝተፈጥረ ሓደገኛ ፍጻመ፡ ብዕምቈት ከም 

ዚከታተሎን ከም ዘተሓሳስቦን ገሊጹ። ቀንዲ ትሕዝቶ እቲ ውሳነ ድማ፦  

ህ. ንሓይሊ ው.ሕ.ሃ. ንምጥቃዕ ብፈነወ ሬድዮ ዚካየድ ዘመተ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ 

ብጀነራል ዓይዲድ ዚምራሕ ጒጅለ ዚካየድ መጥቃዕቲ ፈነወ ሬድዮ ምዂናን፡ 

ለ. ብ5 ሰነ 1993 ኣንጻር ኣሃዱታት UNOSOM 2 ብደይ መደይ ዝተኻየደ ብርቱዕ 

መጥቃዕቲ ዕላማኡ ንመስርሕ ሰላም ንምትዕንቓፍ፡ ንUNOSOM 2 ንምድሃልን 



ንውሳነ ባይቶ ጸጥታ ቊጽሪ 824 ንኸይትግበር ንምዕንቃጽን ዝሓለነ ብምንባሩ ባይቶ 

ጸጥታ ይዂንን፡ 

ሐ. ባይቶ ጸጥታ፡ ነቲ ምንቅስቓሳትን ውድባትን ሶማልያ ኣጽዋሮም ከውርዱ ይግባእ፡ 

ብምባል ዘሕለፎ ውሳነ ዳግም ኣረጋጊጹ። ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት 

UNOSOM 2 ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣሉታዊ ተራ ዝነበረን መደበራት ሬድዮ፡ ሻራ 

ከም ዘይህልወን ምግባር፡ 

መ. ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንጻር’ቶም ኣብ ልዕሊ ሓይልታት 

UNOSOM 2 መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓለፍትን ጸለመ ዘካየዳ ማዕከናት ዜናን ስጒምቲ 

ኪወስድ፡ ንህላወ ሓይልታት UNOSOM 2 ኣብ ሶማልያ ከደልድል፡ ነቲ ኣንጻር’ዚ 

ሓይል’ዚ ዝቐንዐ ንጥፈታት ምክትታልን ዚጥርጠሩ ኪኣስርን ኣብ ፍርዲ ኣቕሪቡ 

ከቕጽዖምን፡ ብመሰረት ውሳነ ቊ. 814 (1993) ከም ዝተመዘዘ ድማ ባይቶ ጸጥታ 

የረጋግጽ፡ 

ሰ. ብመሰረት’ቲ ብ3 መጋቢት 1993 ዓ.ም. ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ዋና ጸሓፊ ቊጽሪ (S-

25354)፡ ነተን ብ28 ሽሕ ወተሃደራት ዝቖማ ሓይልታት UNOSOM 2 ምስ ኲሉ 

ዕጥቀን ብቕልጡፍ ቦታ ምትሓዘን፡ ኣቦ መንበር ባይቶ ጸጥታ ብ14 ሰነ 1993 ኣብ 

ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ’ውን፡ ባይቶ ጸጥታ ንሓይልታት UNOSOM 2 ኪምዝዝ 

እንከሎ፡ ነቲ ቐንድን መሰረታውን ዕላማ፡ ምዕዳል ሰብኣዊ ረድኤት ንምስላጥ፡ ኣብ 

ሶማልያ ስርዓትን ሕግን ንምስፋን፡ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ምቅልጣፍ፡ ንሶማልያ 

ብቚጠባውን ማሕበራውን መዳይ ዳግም ንምህናጽ ከም ዝኾነ ገሊጹ። 

8-ውሳነ ቚ.865 (22-9-1993) 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ 22 መስከረም 1993 ወጺኡ፣ ትሕዝቶኡ ኸኣ፦ 

ሀ. ባይቶ ጸጥታ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምትእትታው UNOSOM 2 ኣብ 

ሶማልያ፡ ብፍላይ ጥሜት ኣብ ምጽራግ፡ መዐደሊ ነቚጣታት ኣብ ምቛም፡ ኣብያተ 

ትምህርቲ ኣብ ምኽፋት፡ ኣብ መብዛሕትኡ ኽፍልታት ሶማልያ ሰላማዊ ህዝቢ ባህርያዊ 

ህይወቱ ኣብ ምምራሕ ንዝተረጋገጸ ዓወታት ኣመጒሱ። 



ለ. ኣብ ሶማልያ ጸጥታን ቅሳነትን ንምስፋን፡ ምቛም ፍርዳውን ገበናውን ክፍልታትን 

ፖሊስን ኣገዳሲ ምዃኑ ባይቶ ጸጥታ ገሊጹ። 

ሐ. ንኹሉ’ቲ ኣንጻር UNOSOM 2 ዝቐንዐ መጥቃዕትታት ኮኒኑ። 

መ. ሲቪላዊ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ፡ ኣብ ምውሳን ህልውን መጻእን ኲነታት ሃገሩ 

ምእንቲ ኪሳተፍ፡ ዋና ጸሓፊ ው.ሕ.ሃ. ብውሽጣዊ፡ ሃገራውን ዞባውን ደረጃ ጻዕሩ 

ንኸዛይድ ባይቶ ጸጥታ ጸዊዑ።  

9-ውሳነ ቚ. 878 (29-10-1993) 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ29 ጥቅምቲ 1993 ወጺኡ፣ ቀንዲ ትሕዝትኡ ድማ፦ 

ሀ. ኲሎም ወገናት ሶማልያ ንመስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ብዘገልግል ኣገባብ ኪጽዕሩ ባይቶ 

ጸጥታ ኣዘኻኺሩ። 

ለ. ዕማም UNOSOM 2 ከም መሰጋገሪ እዋን፡ ክሳዕ 18 ሕዳር 1993 ኪናዋሕ 

ወሲኑ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ምዕራፍ ሽዱሽተ 

ምትእትታው፡ ጌጋታትን ምውጻእ ኣህጉራዊ ሓይልን 

ኣብ’ዚ ኽፋል’ዚ፡  

ሀ. ቀንዲ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ፡  

ለ.. ኣቦ መንበር ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ ተመኲሮ ባይቶ ጸጥታ ካብ ሽግር ሶማልያ፡  

ሐ. ስዒቡ ምቕርቃር መቓድሾ ኣብ መንጎ ባህግታት ኒው ዮርክን (ው.ሕ.ሃ.) ድሌታት 

ዋሽንተንን (ሕ.ሃ.ኣ.) ብመሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ ዚምራሕ ሓይልን፡ 

መ.  ኲናት ኣብ መንጎ ኣመሪካዊ ኣድሚራል ጆናታን ሃውን ጀነራል ፋራሕ 

ዓይዲድን ኪቐርብ‘ዩ። 

11. ውሳነ ቚ. 885 (16-11-1993) 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ16 ሕዳር 1993 ዓ.ም. ወጺኡ፣ ትሕዝትኡ ኸኣ፦ 

ሀ. ኣብ ሶማልያ ሃገራዊ ዕርቅን ደሞክራስያዊ ትካላትን ምርግጋጽ ዝለዓለ ሓላፍነት 

ዚስከም ህዝቢ ሶማልያ ከም ዝኾነ፡ 

ለ. ነቲ ብ5 ሰነ 1993 ኣብ ልዕሊ ሓይልታት UNOSOM 2 ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ 

መጥቃዕቲ ንምርማር ዝወጸ ውሳነ ቚጽሪ 814 ንምትግባር መርማሪት ሽማግለ 

ክትቀውም፡ ኣባላታ ሞያዊ ብቕዓት ዘሎዎም ኪኾኑ፡ 

ሐ. ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ’ታ እትቐውም ሽማግለ ስራሕ ንምዕዋት 

ኲሉ ዘድሊ ሓገዝ ኪገብር፡  

12. ውሳነ ቚ. 886 (18-11-1993) 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ18 ሕዳር 1993 ዝወጸ ኾይኑ ትሕዝቶኡ እዚ ዚስዕብ’ዩ፦ 

ሀ. ቀዳምነት ሓይልታት UNOSOM 2 ህዝቢ ሶማልያ ሃገራዊ ዕርቂ ንምርግጋጽን 

ደሞክራስያውን ትካላት ዳግም ንምህናጽን ንምሕጋዝን ምዃኑ ባይቶ ጸጥታ የረጋግጽ፡ 



ለ. ናብ’ቲ ዚድለ ዕላማ ንምብጻሕ፡ ኣብ ሶማልያ ሰላምን ቅሳነትን ንምውሓስ፡ ኣጽዋር 

ውድባት ሶማልያ ምውራድ ቀንድን ኣገዳስን ከም ዝኾነ፡ ህልው ኲነታት ሶማልያ፡ 

ኣብ’ታ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ሓደገኛ ዂነት ኪፈጥር ከም 

ዚኽእል፡ 

ሐ. ዕማም UNOSOM 2 ብ31 ግንቦት 1994 ንኺውዳእ ከም ዚናዋሕ ምግባር፡ 

መ. ውድባትን ምንቕስቓሳትን ሶማልያ ናብ ፖለቲካዊ ዕርቂ ንኺበጽሑ፡ ሰላምን 

ቅሳነትን ንኸረጋግጹ፡ በቲ ዂናት ደው ናይ ምባል ስምምዕ ንኺምእዘዙን ዓበይቲ 

ኣጽዋራቶም ንኸውርዱን የተባብዕን ይጽውዕን፡ 

ሰ. ምንጣፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ፡ ኲሎም ወገናትን ግንባራትን 

ሶማልያ፡ ኣብ’ቲ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዘካይድዎ ጻዕሪ ንምሕጋዞም ምዃኑ 

የዘኻኽር፡ 

ረ. ብመሰረት ወሳነ ቊጽሪ 733 ዓመተ 1992፡ ኲለን ሃገራት ናብ ሶማልያ ኣጽዋር 

ንኸይልእካ ወይ ከይሸጣ ዘሎወን ግዴታ የዘኻኽር፡ 

ሸ. ባይቶ ጸጥታ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ዘይቅሱን ኲነት፡ ብሰንኪ ኣጽዋራት ብናይ ሓባር 

ዶባት ምሕላፍ፡ ዘይምርግጋእ ናብ ጐረባብቲ ሃገራት ከይልሕም ዘሎዎ ስግኣት ይገልጽ፡  

13. ውሳነ ቚ. 897 (4-2-1994) 

 እዚ ውሳነ’ዚ ብ4 የካቲት 1994 ነዚ ዚስዕብ ትሕዝቶ ሒዙ ወጺኡ። 

ሀ. UNOSOM 2 ዕማሙ ኣብ መወዳእታ መጋቢት 1995 ከም ዘብቅዕ ደጊሙ 

የረጋግጽ፡ 

ለ. ህዝቢ ሶማልያ ናይ ከባብን ዞባን ባይቶታት፡ መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ፡ ከምኡ’ውን 

ክፍሊ ፖሊስን ፍርድን ንከቕውም የተባብዕ፡ 

ሐ. ቀንዲ ወደባት፡ መዓርፎ ነፈርትን መስመራት መራኸቢታትን መጐዓዝያን 

ንምዕቃብ ብዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሓሳብ ምጽዳቕ፡ 

መ. ናብ’ቲ ዝተሃስየ ቦታታት ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕ ዚግበር ጻዕሪ ምቕጻል፡ 

ሰ. ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንኺምለሱን ሃገሮም ኪሃንጹን ምሕጋዞም፡ 



ረ. ብዝሒ ሰራዊት UNOSOM 2 ካብ 28 ናብ 22 ሽሕ ከም ዚጐድል ምግባር፡ 

ሸ. ውድባት ሶማልያ ኣብ ልዕሊ’ቶም ሰላም ንምዕቃብን ሰብኣዊ ስራሓት ንምስላጥን 

ዚሰርሑ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ተጻብኦ ንኸይፍጽማ ምምሕጻን፡ 

14. ውሳነ 923 (31-5-1994) 

እዚ ውሳነ’ዚ ኣብ ትሕቲ ቚጽሪ (SERIES 923) ብ31 ግንቦት 1994 ወጺኡ፣ ቀንዲ 

ትሕዝቶኡ ኸም’ዚ ዚስዕብ’ዩ፦ 

ሀ. ኣብ ልዕሊ’ቶም ሰላም ንምርግጋጽን ረድኤት ንምዕዳልን ዚሰርሑ ውልቀ ሰባት 

ዘጋጥሞም ዘሎ ተደጋጋሚ ተጻብኦታት ይኹንን፡ 

ለ. ውድባት ሶማልያ ሃገራዊ ዕርቂ ንምርግጋጽ ምስ UNOSOM 2 ኪተሓባበራ 

ኣጥቢቑ ይሓትት፡ 

ሐ. UNOSOM 2 ሰራዊት ፖሊስን ፍርዳዊ ኣካልን ኣብ ምቛም ንዝገበሮ ኣበርክቶ 

የመጒስ፡ 

15. ውሳነ ቚ. 946 (30-9-1994) 

እዚ ውሳነ’ዚ፡ ነዚ ዚስዕብ ትሕዝቶ ሒዙ ብ30 መስከረም 1994 ወጺኡ ። 

ሀ. UNOSOM 2 ካብ ሶማልያ ዚወጸሉ ሰሌዳ ግዜ ይኹን ጸጥታዊ ዂነታት ምጽናዕ፡ 

ለ. ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ ዂነታት ሶማልያ ዘሎዎ ርእይቶ ንምግላጽ፡ ምስ ፖለቲካውያን 

ሰልፍታት ሶማልያ ዚመያየጥ ፍሉይ ልኡኽ ናብ መቓድሾ ንምልኣኽ ድልውነቱ 

የረጋግጽ። 

16. ውሳነ ቚ. 954 (4-11-1994) 

እዚ ውሳነ’ዚ ብ 4 ሕዳር 1994 ወጺኡ፣ ትሕዝቶኡ እዚ ዚስዕብ እዩ፦ 

ሀ. ተልእኾ UNOSOM 2 ብውሕዱ ክሳዕ 31 መጋቢት 1995 ኪናዋሕ፡ 

ለ. UNOSOM 2 ኣብ ሶማልያ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋንን ድሕሪኡን፡ ሰልፍታት ሶማልያ 

ሃገራዊ ዕርቂ ንኸረጋግጻ ንምሕጋዘን፡ ተልእኾ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ንኪቕጽል 

ብዋና ጸሓፊ ዝቐረበ ሓሳብ ኪድገፍ፡ 



ሐ. ውድባት ሶማልያ ዂናት ደው ንምባልን መሰጋገሪ ስሙር ሃገራዊ መንግስቲ 

ንምቛምን ብዝቐልጠፈ ኣብ ዘተ ንኺኣትዋ ይጽውዕ፡ 

መ. ሰልፍታት ሶማልያን UNOSOM 2ን ኲሎም ኣብ ዕማም ረድኤት ዝተዋፈሩ 

ውልቀ ሰባትን ድሕነቶም ከውሕሱ ከምኡ’ውን ዝኾነ ይኹን ናይ ምፍርራህን ራዕድን 

ኣገባብ ኣብ ልዕሊኦም ንኸይፍጽሙ ይውሰን፡  

ሰ. ዕጡቓት ሓይልታት UNOSOM 2 ትካላት ረድኤት ካብ ሶማልያ ጠቕሊሎም 

ኣብ ዚወጽሉ እዋን፡ ድሕነቶም ንምርግጋጽ ኣድላዪ ስጒምታት ንኺወስድ ኪፍቀድ፡ 

ረ. UNOSOM 2 ኲሎም ኣብ ዕማም ረድኤት ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ጒዳይ 

ውሕስነቶም፡ ሓላፍነትን ሰልፍታት ሶማልያ ምዃኑ፡ ዝኾነ ይኹን ናይ ምፍርራሕን 

ራዕድን ኣገባብ ኣብ ልዕሊኦም ከይፍጸም ኪውሰን፡ 

ሸ. ሽግር ሶማልያ ነባሪ ፍታሕ ምእንቲ ኪረክብ፡ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ማሕበር 

ሃገራት ኣዕራብን ውድብ ኣስላማዊ ጉባአን ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተወሃሂደን 

ንኺሰርሓ ይጽውዕ፡ 

በ. ኣባላት ሃገራት ው.ሕ.ሃ. ብፍላይ ጐረባብቲ ሶማልያ፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሃገራዊ 

ዕርቂ፡ ኣብ ሶማልያ ሰላም ንምስፋን ኣብ ዚካየድ ጻዕሪ ንኺተሓጋገዛን ንሽግር ሶማልያ 

ካብ ዚሓላልኽ ተግባራት ንኪቚጠባን መጸዋዕታ የቕርብ፡ 

ቀ. ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቅድሚ 31 መጋቢት 1995 (ተልእኾ 

UNOSOM 2 ኣብ ሶማልያ ዘብቕዓሉ እዋን) ንእዋናዊ ዂነታት ሶማልያ፡ ንሰብኣዊ 

ጒዳያትን ረድኤትን፡ ጒዳይ ስደተኛታትን ጽልዋኡ ኣብ ልዕሊ ጐረባብቲ ሃገራት 

ሶማልያን፡ ኪከታተልን ናብ ባይቶ ጸጥታ ጸብጻብ ከቕርብ ይሕብር። 

 

ቃል ኣቦ መንበር ባይቶ ጸጥታ 

 እቲ ብኣድሚራል ጆናታን ሃው ዚምራሕ ኣህጉራዊ ሓይሊ UNOSOM 2፡ ካብ 

ሶማልያ ምስ ወጸ፡ ድሕሪ ሽዱሽተ መዓልቲ ኣቦ መንበር ባይቶ ጸጥታ፡ ብ6 ሚያዝያ 

1995 እዚ ዚስዕብ መግለጺ ሂቡ፦ 



ሀ. UNOSOM 2 ኣብ ሶማልያ ኣብ’ቲ ዘድሊ እዋን ከም ዝኣተወ፡ እቲ ንሶማላውያን 

ዝተዋህበ ሰብኣዊ ረድኤት ህይወት ኣሽሓት ንምድሓንን ድኽነት ንምንካይን ከም 

ዝሓገዘ፡ ኣብ ሶማልያ ሰላም ኣብ ምስፋን እጃም ከም ዝነበሮ ባይቶ ጸጥታ ከም 

ዘረጋግጽ፡ 

ለ. ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት (1992-1995) ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብን ውድብ 

ሕቡራት ሃገራትን ሰላምን ቅሳነትን ንምርግጋጽን ኣብ ሶማልያ ሲቪላዊ ሕብረተ ሰብ 

ዚህነጸሉ ባይታ ንምጥጣሕን ርኡይ ንጥፈታት ከም ዘካየዱ፡ 

ሐ. መስርሕ ሰላም ከሰጒም ስለ ዘይከኣለን ውድባት ሶማልያ ከም’ቲ ዚድለ ንሃገራዊ 

ዕርቂ ስለ ዘይደፍኣሉን፡ ዕማም UNOSOM 2 ድሕሪ 31 መጋቢት 1995 ኪቕጽል 

ከም ዘይከኣለ፡ 

መ. ጒዳይ ሶማልያ ኣብ ምህናጽን ምዕቃብን መስርሕ ሰላም ግብራውን ክልሰ 

ሓሳባውን ትምህርቲ ከም ዝተቐስመሉ ባይቶ ጸጥታ ተገንዚቡ ከም ዘሎ፡ 

ሰ. ሃገራዊ ዕርቂ ንምርግጋጽን ሰላም ንምስፋንን ዝዓበየ ሓላፍነት ዚስከም ህዝቢ 

ሶማልያ ምዃኑ ባይቶ ጸጥታ ዘሎዎ ዕግበት ከም ዘረጋግጽ፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ 

መሳለጥያታት ከቕርብ፡ ኣብ ምዕዋት ጻዕሪ ህዝቢ ሶማልያ ሓገዛት ከበርክትን ከቕርብን፡ 

ኣብ ምዕዋት ጻዕሪ ህዝቢ ሶማልያ ሓገዛት ከበርክትን ጥራይ ከም ዚኽእል፡ 

 ኣብ መደምደምታ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነበር፡ ዶክተር ቡጥሮስ 

ቡጥሮስ ቓሊ ብ18 ሚያዝያ 1995 ናብ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ዝጸሓፎ ቊጽሪ (S-1995-

322-21 ሚያዝያ 1995) መልእኽቱ፡ ሕቡራት ሃገራት ንምዕባለ ፍጻመታት ሶማልያ 

ንምክትታል፡ ኣብ ናይሮቢ ግዝያዊ ቤት ጽሕፈት ዚህልዎ ውሱን ዝብዝሑ ልኡኽ 

ኪስደድ፡ ኲነታት ኣብ ዘፍቅደሉ እዋን ድማ ናብ መቓድሾ ኪግዕዝ ዚብል ሓሳብ 

ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ፡ 

እዚ ሓሳብ’ዚ ብመሰረት’ቲ ኣቦ መንበር ባይቶ ጸጥታ ብ21 ሚያዝያ 1995 ናብ ዋና 

ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሰደዶ መልእኽቲ ባይቶ ጸጥታ ከም ዝተቐበሎ በሪሁ 

ከም ዘሎ ገሊጹ። 

 

 



መቓድሾ ኣብ መንጎ ኒው ዮርክን ዋሽንተንን 

ድሕሪ ምፍራስ መንደቕ በርሊን፡ ምብቃዕ ዝሑል ኲናትን ብ1990 ዓ.ም. ምውዳቕ 

ሕብረት ሶቬት ነበርን፡ ተራ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት 

ሃገራት እናዓብለለ ኸይዱ። ዝኾነ ይኾነ ውሳነ ባይቶ ጸጥታ ብዘይ ደገፍን ድሌትን 

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዚጸድቕ ውሳነ ኣይነበረን። እቲ ኪሓልፍ ዝኸኣለ ሓደ 

ሓደ ውሳነታት ኣብ ግብሪ ኺውዕል ኣይከኣለን። ነዚ ዘረጋግጽ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ። 

ንኣብነት ኣብ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ፡ ሓይልታት እስራኤል ካብ’ቲ ኣብ ኲናት 

1967 ዓ.ም. ዝጐበጥዎ መሬት ዓረብ ኪስሕቡን መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ፍልስጥኤም 

ኪረጋግጽን ብምባል ባይቶ ጸጥታ ዘሕልፎ ውሳነ ኪጥቀስ ይከኣል። 

ኣብ ቅልውላው ሶማልያ ብምምላስ፡ ካብ’ቲ ባይቶ ጸጥታ ብ3 ታሕሳስ 1992 ውሳነ 

ቊ.794 ዘሕለፈሉ እዋን፡ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ፡ ፕረዚደንት ኣመሪካ ነበር፡ ጆርጅ ቡሽ 

ብ4 ታሕሳስ 1992 “ምምላስ ተስፋ” ኣብ ትሕቲ ዚብል ጭርሖ፡ ሓይልታት ኣመሪካ 

ናብ ሶማልያ ከም ዚልእኽ ኣዊጁ። ኣብ ሰሙን ዘይመልእ ግዜ ድማ ብ9 ታሕሳስ 

1992 ቐዳሞት ኣሃዱታት ኣመሪካ ኣብ ገማግም መቓድሾ ወሪዶም። ከም ዚዝከር 

ኣሃዱታት ስለያ ኣመሪካ፡ ቅድም’ዚ ዕለት’ዚ፡ ብ7 ታሕሳስ 1992 ዝተወሰነሎም ቦታ 

ሒዞም ነይሮም’ዮም። እቲ ዕላማ ኸኣ፡ ነቶም ኣብ ገማግም መቓድሾ፡ ብጋዜጠኛታት 

ሰኣልቲ ተለቪዥናትን ኣህጉራውያን ጋዜጣታትን ተሰንዮም ዚወርዱ ሓይልታት 

ኣመሪካ ድሕነቶም ንምሕላው እዩ ነይሩ። ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆርጅ ቡሽ ነቲ ኣብ 

ሶማልያ ኣምባሳደር ኣመሪካ ዝነበረ፡ ሮበርት ኦክሊ ፍሉይ ልኡኽ ዋሽንተን ኣብ 

ሶማልያ ንኪኸውን መዚዝዎ። 

ፕረዚደንት ጆርጅ ቡሽ ብ4 ታሕሳስ 1992 ናብ ህዝቢ ኣመሪካን ንሕብረተ ሰብ 

ዓለምን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፡ ናብ ሶማልያ ሓይልታት ኣመሪካ ኪልእኽ ዝደረኾ 

ሰብኣዊ ጒዳይ ምዃኑን፡ ዕማም ሓይልታት ኣመሪካ ኣብ ሰብኣዊ መዳይ ዝተሓጽረ 

ከም ዝኾነን ሓቢሩ። እንተኾነ ዋሽንተን ነቶም ንህዝቦም ብሞትን ጥሜትን ዚቐጽዑ 

ጭፍራታት ይቕረ ከም ዘይትገብረሎም ኣፍሊጡ። ዋሽንተን ሓይልታታ ኣብ ትሕቲ 

ትእዛዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኪኸውን’ኳ እንተ ተቐበለት፡ ንኣህጉራዊ ሓይሊ 

ንምምራሕ ምእንቲ ክትክእል፡ ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ክትሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብ4 

ግንቦት 1993 ክዉን ኮይኑላ። ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ መሪሕነት ናይ’ቲ ካብ 

33 ሃገራት (ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ፈረንሳ፡ ኢጣልያ፡ ኣውስትራልያ፡ ቤልጁም፡ 



ጀርመን፡ ኣርጀንቲና፡ ግሪኽ፡ ሃንጋሪ፡ ኣየርላንድ፡ ኒው ዚላንድ፡ ኖርወይ፡ ሩማንያ፡ 

ሽወደን፡ ቱርኪ፡ ምስሪ፡ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ፡ ቱኒዝያ፡ ሞሮኮ፡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ 

ዮርዳኖስ፡ ህንዲ፡ ባንግላደሽ፡ ኢንዶነዝያ፡ ፓኪስታን፡ ደቡብ ኮርያ፡ ማለዥያ፡ ናሚብያ፡ 

ናይጀርያ፡ ኡጋንዳ፡ ዛምብያ፡ ዚምባብወን ቦትስዋናን) ዝመጸ 28 ሽሕ ሰራዊት ሓላፍነት 

ተሰከመት። ብግብሪ ኣዛዚ ናይ’ዚ ሓይሊ’ዚ ጡረተኛ ኣድሚራል ጆናታን ሃው 

(Jonathan Howe) ኮይኑ። ንውድብ ሕቡራት ሃገራት መራሒ ናይ’ቲ ሓይሊ፡ 

ቱርካዊ ብርጋዴር ጀነራል ሸፊቕ ቢር (Cevik Bir) ነይሩ።  

ኣንጻርነት ጀነራል ዓይዲድን ኣድሚራል ሃውን 

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ንመሪሕነት ናይ’ቲ ንዒራቓዊ ዲፕሎማሰኛ፡ ዕስመት 

ኪታኒ ብ9 መጋቢት 1992 ዝተክአ ኣመሪካዊ ጡረተኛ ኣድሚራል፡ ጆናታን ሃው 

ተጠቒማ መሪሕነት ኣህጉራዊ ሓይሊ “ UNOSOM 2 ” ተረከበት። ዕማም ኣህጉራዊ 

ሓይሊ “ UNOSOM 2” ኣብ ትሕቲ ብመሪሕነት ኣመሪካ ንሰብኣዊ ጒዳይ ጥራሕ 

ኣይነበረን።  እኳ ደኣ ነዚ ዚስዕብ ዘጠቓለለ ነይሩ። 

ኣብ’ቲ መጀመርታ ነቲ ብሰንኪ ጥሜት ሓደጋ ሞት ዘንጸላልዎ ዝነበረ ህዝቢ ሶማልያ 

ንምዕንጋል ሰብኣዊ ንጥፈታት’ዮም ዘካይዱ ነይሮም። እንተኾነ ምቹእ ጸጥታዊ ኲነታት 

እንተ ደኣ ዘይተረጋጊጹ እቲ ዕማም ኪሳለጥ ከም ዘይክኣል፡ እቲ ፍጻመታት ስለ 

ዘረጋገጾ፡ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ተራአን ምእንቲ ከበርክታ ኣህጉራዊ ሓይሊ ምቹእ 

ጸጥታዊ ሃዋህው ንኺፈጥር ተመዚዙ። እዚ ስርሒት’ዚ ድማ ብግዲኡ ካብ ውድባት 

ሶማልያ ሕቶ ምውራድ ከበድቲ ኣጽዋር ዚጠልብ ኮይኑ። ብዘገምታ ኸኣ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት፡ ብመገዲ’ታ ንኣህጉራዊ ሓይሊ እትመርሕ ዝነበረት ኣመሪካ ንሽግር 

ሶማልያ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዘኽእል ባይታ ኣብ ምፍጣር ስለ ዝኣተወ፡ ኣብ’ቲ 

ሽግር ጥሒሉ ንገዛእ ርእሱ ዘይንጸል ኣካል ሽግር ሶማልያ ኾይኑ።  

እቲ ዝተኸስተ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ኣህጉራዊ ሓይልን ነቲ ኣብ ሜዳ ሶማልያ 

እናዓበየ ዚመጽእ ዝነበረ ተራ ኣመሪካ ዝተቓወማ ገለ ውድባት ሶማልያን ቀጥታዊ 

ወተሃደራዊ ረጽሚ ኣስዓበ። ኣብ ውሽጥ’ቲ ኣብ መንጎ ውድባት ሶማልያ ፖለቲካውን 

ወተሃደራውን ህልኽ ዚረኣየሉን ኣብ ልዕሊ ኣህጉራዊ ሓይሊ ናይ ዘይምትእምማን 

ስምዒት ዝዓሰሎን ፖለቲካዊ ሃዋህው፡ ሓደ ካብ’ቶም ቀንዲ ዚቃወማ ዝነበራ ውድባት፡ 

እታ ብጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ እትምራሕ ኣብ ርእሲ ኸተማ መቓድሾን 



ኣብ ገለ ግንባራት ሶማልያን ዝዓረደት (ስሙር ሶማላዊ ጉባአ - ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ) 

ነበረት።  

ከም ውጽኢቱ ኸኣ ብ5 ሰነ 1993 ኣብ መንጎ ኣሃዱታት ኣህጉራዊ ሓይልን ገለ 

ዕጡቓት ባእታታት ናይ’ታ ብጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ እትምራሕ ውድብን 

ኣብ ዝተኻየደ ውግእ፡ 20 ፓኪስታናውያን ኣባላት ኣህጉራዊ ሓይሊ ተቐቲሎም። 

ባይቶ ጸጥታ ንሽግር መቓድሾ ዝወልዐ ፍጻመ፡ እቲ ዂነታት ንድሕሪት ኪምለሰሉ ኣብ 

ዘይክእል ደረጃ ቅድሚ ምብጽሑ ንምቊጽጻሩ ክንዲ ዚሰርሕ፡ ብ6 ሰነ 1993 ኣብ 

ዘውጽኦ ውሳነ ቊጽሪ 837፡ ብመሰረት ሓሙሻይ ዓንቀጽ ናይ’ቲ ዘሕለፎ ውሳነ፡ ኣብ 

ሶማልያ ዚርከብ ኣህጉራዊ ሓይሊ፡ ኣንጻር’ቶም ብ5 ሰነ 1993 ኣብ ልዕሊ ኣሃዱ 

ፓኪስታን ናይቲ ኣህጉራዊ ሓይሊ (UNOSOM 2) ሓደጋ ዘውረዱ ሓለፍቲ፡ ኣድላዪ 

ስጒምቲ ንኺውሰድ ሓላፍነት ሂቡ። እንተኾነ ኣህጉራዊ ባይቶ ጸጥታ ነቲ ፍጻመ፡ ካብ 

ውድባት ሶማልያ መን ከም ዝፈጸሞ ዝኾነ ይኹን ዕቱብ መርመራታት ከየካየደ’ዩ ነቲ 

ውሳነ ኣሕሊፍዎ። በዚ መሰረት ከኣ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት 

ሃገራት ኣብ ሶማልያ፡ ኣድሚራል ጆናታን ሃው፡ ንጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ 

ጐነጽ ፈጢሩ፡ ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት ገበን ፈጺሙን 20 ፓኪስታናውያን ወተሃደራት 

ቀቲሉን ብምባል፡ ናብ ፍርዲ ንምቕራቡ፡ ኣህጉራዊ ሓይሊ (UNOSOM 2) 

ንኺኣስሮ፡ ብ17 ሰነ 1993 ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ይኹን’ምበር ነዚ ትእዛዝ’ዚ 

ከመሓላልፍ ከሎ፡ ነቲ ጒዳይ ሓይልታት “ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ” ከም ዝፈጸማኦን 

ወተሃደራት ፓኪስታን ከም ዝቐተላን ዘረጋግጽ ጭቡጥ መርትዖ ኣይነበሮን። ኣስዒቡ 

ኣድሚራል ሃው፡ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ ዚርከበሉ ቦታ ዝሓበረ ወይ 

ዘምጽኣሉ 25 ሽሕ ዶላር ዓስቢ ኪወሃቦ ምዃኑ ሓቢሩ። ጀነራል መሓመድ ፋራሕ 

ዓይዲድ ብወገኑ ንኣድሚራል ሃው ብምብዳህ፡ ንኣድሚራል ሃው ኣሲሩ ንዘምጽኣሉ 

ሰብ፡ ሚልዮን ዶላር ህያብ ከም ዚህቦ ገሊጹ።  

ኣብ ውሽጥ’ዚ ኣብ መንጎ ኣድሚራል ሃውን ጀነራል ዓይዲድን ዝተኻየደ ቅሉዕ ናይ 

ተጻብኦ ሃዋህው፡ ሓይልታት “UNOSOM 2” ኣብ “ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ” 

ብመሪሕነት ጀነራል ዓይዲድ ዚርከበሉ ደቡብ መቓድሾ ሰፊሕ ወፍሪ ኣካይደን። ከም 

ውጽኢቱ ድማ ካብ መንጎ ኸልቲኦም ወገናት ብዙሓት ወተሃደራት ዝወደቕሉ ብርቱዕ 

ውግእ ተኻይዱ። (ኤይ፡ ኤስ፡ 130) ዝዓይነተን ነፈርቲ ዂናት ኣመሪካ ንቤት ጽሕፈት 

ጀነራል ዓይዲድ ብምድብዳብ ኣዕኔንኦ። ኣብ መንጎ ኣህጉራዊ ሓይልን ኣሃዱታት 



“ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያን” ውግእ ብምቕጻል ብ3 ጥቅምቲ 1993 ናብ ዝለዓለ ጥርዚ 

በጺሑ። ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣብ’ቲ ዘካይዶ ስርሒታት ናይ ውግእ ሂልኮፕተራት ምስ 

ተጠቕመ፡ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ ብወገና ኽልተ ሂልኮፕተራት ወቒዓ ብምውዳቕ፡ 

ንሓደ ማይክል ዱራኒ (Michael Durani) ዝተባህለ ኣብራሪ ሄሊኮፕተር ክትማርኽ 

እንከላ፡ 18 ወተሃደራት ኣመሪካ ቐተለት። ብወገን ሶማልያ ድማ 300 ሲቭልን 

ወተሃደራትን ተቐትሉ። ፍጻመታት ሶማልያ እናገደደን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት 

ኣመሪካ እናዛየደን ምስ ከደ፡ ንሓፈሻዊ ኣረኣእያ ኣመሪካ ስለ ዝጸለወ፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ 

ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን (Bill Clinton) ሓይልታት ኣመሪካ 

ብ25 መጋቢት 1994፡ ካብ ሶማልያ ጠቕሊለን ኪወጻ ከም ዝኾና፡ ብ7 ጥቅምቲ 1993 

ኣዊጁ። ሓይልታት ኣመሪካ ካብ ሶማልያ ኪወጻ ክልተ ቕነ ምስ ተረፈን፡ ብ8 መጋቢት 

1994 ኣምባሳደር ጊኒ ላንሳና ኩያተ (Lansana Kouyaté) ንኣመሪካዊ ኣድሚራል 

ጆናታን ሃው ብምትካእ፡ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 

ሶማልያ ኮይኑ ተመዚዙ።  

ዋሽንተን ካብ መቓድሾ ርእሳ ኣድኒናን ኣብ ሶማልያ ‘’ምምላስ ተስፋ’’ ብዚብል ስያመ 

ዘበገሰቶ ፕሮጀክት ብፍሽለት ተደምዲሙን’ያ ወጺኣ። እቲ ኣመሪካውያን ፖለቲከኛታት 

“ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት” ንምስፋን ዘበገስዎ ሓሳባት ዘይግብራዊ ምዃኑ ድማ 

ተረጋጊጹ።  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ምዕራፍ ሸውዓተ 

ተበግሶ ፈተውትን ስምምዓት ኣሕዋትን (1) 

ካብቲ ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ብ26 ጥሪ 1991 ዝወደቐሉ፡ ንዝሰዓበ ሸውዓተ 

ዓመታት፡ ሃገራትን ህዝብታትን ፈተውቲ ሶማልያ ሓያሎይ ተበግሶታት ሰላም ወሲዶም 

እዮም። እንተኾነ ውሑድ ካብኡ ቊሩብ ግብራውን ክውነታውን ኣንፈት ዝነበሮ እንተ 

ዘይኮይኑ፡ መብዛሕትኡ ካብ ጽቡቕ ድሌት፡ ገሊኡ ድማ ሜዳ ሶማልያ ንኻልኦት 

ወገናት ንኸይግደፍ ብማለት ካብ ስልታዊ ወይ ስትራተጅያዊ ዕላማ ዚብገስ ነይሩ፡፡ 

ከም ዚፍለጥ ሶማልያ ኣብ መንጎ ወሽመጥ ፋርስ፡ ህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን 

ዚራኸበሉ ቦታ ዝተደኰነት ስለ ዝኾነት፡ እዚ ተበግሶታት’ዚ ንፍሉይ ስትራተጅያዊ 

ኣገዳስነታ ንምኽሳብን ንምቊጽጻርን ዝዓለመ ነይሩ።   

ከም ዚፍለጥ፡ ኤርትራ ነቲ ምስ ሓው ህዝቢ ሶማልያ ዘተኣሳስራ ታሪኻዊ፡ ፖለቲካዊ፡ 

ስነ ኣእምራውን ባህላውን ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንሽግር ሶማልያ ብኣጋኡ 

ንምእላይ ተበግሶ ዝወሰደት ቀዳመይቲ ሃገር እያ። ተበግሶ ኤርትራ ድሕሪ ሓርነት 

ምሉእ መሬት ኤርትራ፡ ብ24 ግንቦት 1991 ብቐጥታ እዩ ጀሚሩ። 

ተበግሶ ኤርትራ ፍረ ኪህብ ኣብ ዝተቓረበሉ እዋን ድማ፡ ተበግሶታት ካብ ኲሉ 

ማእዝናት ኣብ ሶማልያ ውሒዙ። ጐረባብቲ ሃገራት ጁቡቲ፡ ኢትዮጵያ፡ ሱዳንን ኬንያን 

ከምኡ’ውን ኢጣልያን ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካን ተበግሶታተን ሒዘን ቀሪበን። 

ብዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት፡ ውድብ ኢጋድ፡ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ 

ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ፡ ውድብ ኣስላማዊ ጉባአ፡ ውድብ ሻራ ዘይብለን ሃገራት፡ 

ቊጠባዊ ማሕበረ ኮም ኤውሮጳ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንሓንሳብ ኣብ ነንሓድሕዱ 

ዚገራጮ፡ እንሓንሳብ ድማ ዚመላላእ ተበግሶታት ቀሪቡ። ሶማልያ ብተበግሶታት 

ኣዕለቕለቐት። እቲ ተበግሶታት ኣንፈት ውድባት ሶማልያ ስለ ዘስሓተ፡ ሓደ ወገን በቲ 

ዝረኽቦ ሓገዝ ንሓደ ተበግሶ ኪድግፍ እንከሎ፡ ካልእ ውድብ ድማ ብትሪ ነጺጋ 

ንኻልእ ተበግሶ ትድግፍ ነይራ። እዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ዂነታት ንዂናት ሓድሕድ 

ሶማልያ ኣግዲድዎ። ግርጭታት ሶማልያ እናገፍሐ ከይዱ። ብሰንክ’ቲ ንሶማልያ 

ዘዕለቕለቓ ተበግሶታት፡ ምፍንጫላት እናኸፍአን እናተሓላለኸን ከይዱ። 

 



ስምምዕ ጂቡቲ 

ቀዳማይ ስምምዕ ጂቡቲ (ሰነ-1991) 

ናይ መጀመርታ ርክብ ውድባት ሶማልያ፡ ካብ ሶማልያ ወጻኢ ኣብ ከተማ ጂቡቲ፡ 

ብኣላይነት ፕረዚደንት ጂቡቲ ነበር፡ ሓጂ ሓሰን ጉሌድ ኣፕቲዶን ተኻይዱ። እዚ ድማ 

ካብ 5 ክሳዕ 11 ሰነ 1991 እዩ ነይሩ። ኣብ’ቲ ኣኼባ ወከልቲ ኣርባዕተ ውድባት 

ተሳቲፈን፣ እተን ወከልተን ዝለኣኻ ውድባት፦ 

1-ስሙር ሶማላዊ ጉባአ U.S.C 

2-ደሞክራስያዊ ግንባር ድሕነት ሶማልያ S.S.D.F 

3-ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.D.M 

4-ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.P.M ነይረን። 

እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ኣብ ሶማሊላንድ ዚርከብ ሃገራዊ ምስቅስቓስ ሶማልያ ኣብቲ 

ኣኼባ ኣይተሳተፈን። 

ካልኣይ ስምምዕ ጂቡቲ (ሓምለ-1991) 

ቀዳማይ ስምምዕ ጂቡቲ፡ ነቲ ካብ 15 ክሳዕ 21 ሓምለ 1991 ዝተኻየደ ሰፊሕ ኣኼባ 

ኣፍደገ ከፊቱ። ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ ካብ ኢጋድ፡ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ማሕበር 

ሃገራት ኣዕራብ፡ ውድብ ኣስላማዊ ጉባአ፡ ቊጠባዊ ማሕበረ ኮም ኤውሮጳ፡ ሕቡራት 

ሃገራት ኣመሪካ፡ ሕብረት ሶቬት ነበር፡ ፈረንሳ፡ ኢጣልያ፡ ጀርመን፡ ኢትዮጵያ፡ ኬንያ፡ 

ናይጀርያ፡ ኡጋንዳ፡ ሱዳን፡ ምስሪ፡ ዖማን፡ ኣአንጋዲት ሃገር ጂቡቲን ኣህጉራውያን 

ተዓዘብትን ተሳቲፎምዎ። 

ኣብቲ ኣኼባ ሽዱሽተ ውድባት ሶማልያ ተኻፊለን። ኣብዚ ዚስዕብ ሽዱሽተ ነጥብታት 

ድማ ተሰማሚዐን። 

ቀዳማይ፦ ካብ ዓርቢ 26 ሓምለ 1991 ብምጅማር ኲናት ንምቊራጽ ብተግባር 

ምስራሕ፡ 

ካልኣይ፦ሓድነት ሶማልያ ቕዱስ ዕላማ ከም ምዃኑ መጠን፡ እቲ ዚቐውም መሰጋገሪ 

መንግስቲ፡ ሓድነት ሃገርን ህዝብን ንምዕዛዝ ሓላፍነት ይስከም፡ 



ሳልሳይ፦ ካብ’ቲ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ዝቖመሉ እዋን ጀሚሩ፡ ክሳዕ ክልተ ዓመት እቲ 

ናይ 1960 ቅዋም ሃገር ይሰርሕ፡ 

ራብዓይ፦ መንግስቲ ካብ ተቓወምቲ ውድባት ሶማልያ ይቐውም፡ 

ሓሙሻይ፦ ከም’ቲ ቕድሚ 1969፡ ኣብ እዋን ሲቪላዊ መንግስቲ ዝነበረ፡ ነተን ትሽዓተ 

ምምሕዳራውያን ዞባታት ብዚውክሉ 123 ሰባት ሓጋጊ ኣካል ይቐውም፡ 

ሻዱሻይ፦ ናይ ምምሕዳራውያን ዞባታት ውሽጣዊ መንግስቲ ይቐውም፡ 

ስምምዕ ጂቡቲ በዚ ጥራይ ዝተወሰነ ኣይነበረን። ዓሊ ማህዲ መሓመድ ንኽልተ ዓመት 

ፕረዚደንት ብውክልና ንኪኸውን’ውን ተመሪጹ። ብሰንክ’ዚ ድማ እቲ ስምምዕ ቀለሙ 

ከይዘፈፈ እንከሎ፡ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ዓሊ ማህዲ መሓመድን ጀነራል መሓመድ 

ፋራሕ ዓይዲድን ኣብ ጐደናታት መቓድሾ ሰፊሕ ኲናት ተኻይዱ። ሓድነት ብኣብጋል 

ዝተባህለት እንዳ ዚድገፍ ዓሊ ማህዲ መሓመድ፡ ብሃበር ገድር እትስመ እንዳ ዚሕገዝ 

ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድን ኣብ መንጎኦም ዝተኻየደ ዂናት፡ ጠንቂ 

ምብትታን እንዳታት ሃውየ ኾይኑ። ኣብ ካልኣይ ኣኼባ ጂቡቲ ዝተሳተፋ ውድባት 

ሶማልያ፦ 

1-ስሙር ሶማላዊ ጉባአ U.S.C 

2-ደሞክስያዊ ግንባር ሓድነት ሶማልያ S.S.D.F 

3-ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.D.M 

4-ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.P.M 

5-ደሞክራስያዊ ኺዳን ሶማልያ S.D.A 

6-ስሙር ግንባር ሶማልያ U.S.F ነይረን። 

ኣዋጅ ባህር ዳር (ሰነ 1992) 

ብተበግሶ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓሰርተ ውድባት ሶማልያ፡ ኣብ ባህር ዳር፡ ኢትዮጵያ 

ብ3 ሰነ 1992 ተራኺበን። ኣብ’ዚ ዚስዕብ ነጥብታት ድማ ተሰማሚዐን፦ 

ቀዳማይ፦ እቲ ዂናት ደው ንምባል ዝተበጽሐ ስምምዕ ከም ዓቢ ዓወት ከም ዚቚጸር፡  



ካልኣይ፦ ካብ’ዚ ስምምዕ’ዚ ዝተኸተመሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ፡ 

ኲለን ውድባት ሶማልያ ዝተሳተፋኦ ሰፊሕ ጉባአ ንምክያድ ምስምማዕ፡ 

ሳልሳይ፦ ካብቲ ጉባአ ናይ ግዲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኪቐውም፡ 

ራብዓይ፦ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዚምረጽ መንግስቲ ንምቛም 

ጥጡሕ ባይታ ኪፈጥር፡ 

እተን ኣብ ኣኼባ ባህር ዳር ዝተሳተፉ ዓሰርተ ውድባት ሶማልያ፦ 

1-ስሙር ግንባር ሶማልያ U.S.F 

2-ሃገራዊ ግንባር ሶማልያ S.N.F 

3-ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.P.M 

4-ስሙር ሶማላዊ ጉባአ U.S.C 

5-ደሞክራስያዊ ግንባር ድሕነት ሶማልያ S.S.D.F 

6-ደሞክራስያዊ ኪዳን ሶማልያ S.D.A 

7-ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ማሕበር ሶማልያ S.N.D.U 

8-ምንቅስቓስ ምሁራን ሶማላውያን ንሰላምን ደሞክራስን S.I.P.D 

9-ውድብ ሶማልያ ንሰላምን መነባብሮን S.O.P.R.O 

10-ማሕበራዊ ረድኤት ሶማልያ S.R.S 

እቲ ዘጒሂ ውሳነታት ናይ’ዚ ኣኼባ’ዚ፡ ብሰንክ’ቲ ካብ መቓድሾ ጀሚሩ ናብ ምልእቲ 

ሶማልያ ዝተላብዐ ዂናት መኺኑ ምትራፉ’ዩ። 

ስምምዕ ጽርዲ ኣሕዋት (መስከረም 1992) 

ድሕር’ቲ ንመቓድሾ ካብ ኣብ ገምገም ህንዳዊ ውቅያኖስ እተደኰነት ምዕርግቲ ርእሲ 

ኸተማ፡ ናብ ናይ ሓባር መቓብር ዝለወጣ መሪር ኲናት ጀነራል መሓመድ ፋራሕ 

ዓይዲድን ተጻባኢኡ ዓሊ ማህዲ መሓመድን፡ ብ11 መስከረም 1992 ኣብ’ዚ ዚስዕብ 

ሸውዓተ ነጥብታት ዝሓዘ ስምምዕ በጺሖም። 

1-ብቐጥታ ዂናት ደው ምባልን ሓድነት ውድብ ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ምርግጋጽን፡ 



2-ተጻባኢ ዘመተታት ዜና ምቊራጽ፡ 

3-ነቲ ንመቓድሾ ኣብ ክልተ ዝመቐለ ሰብ ሰርሖ መስመር ምስባር፡ 

4-ኲሎም ሓይልታትን ኣጽዋሮምን ካብ መቓድሾ ወጻኢ ናብቲ ዝተወሰነሎም ቦታታት፡ 

ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ኪስሕቡ፡ ንኣተገባብራኡ ብዚምልከት ድማ ሓባራዊት ሽማገለ 

ክትከታተሎ፡ 

5-ውድብ ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ሽማገለ ዕርቂ ምስ ኣቖመት፡ ኣብ ዚስዕብ 24 ሰዓታት 

ኣኼባኣ ከተካይድ፡ 

6-ኲሎም ሶማላውያን፡ ኣብ ምልእቲ ሃገር ነቲ ዂናት ደው ናይ ምባል ውሳነ 

ከኽብሩን፡ ኣብ መስርሕ ሰላምን ሓድነት ሶማልያ ንኽሳተፉን ኪጽውዑ፡ 

7-ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ንሶማልያ ንምሕጋዝ ብዝገብሮ ጻዕሪ፡ ናይ ምስጋናን 

ኣኽብሮትን ቃል ኪመሓላለፍ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ረድኤት ጥራይ ከይተወሰነ፡ ኣብ 

ዳግመ ህንጻ ሃገርን ኣብ ምክያድ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቅን ጻዕሩ ከዛይዶ ይጽዋዕ። 

ስምምዕ ኣዲስ ኣበባ (መጋቢት 1993) 

ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ27 መጋቢት 1993፡ 15 ውድባት 

ሶማልያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺበን። ኣብ’ዞም ዚስዕቡ ኣርባዕተ መሰረታውያን 

ነጥብታት ድማ ተሰማሚዐን። 

ቀዳማይ፦ ብረት ምውራድን ጸጥታ ምስፋንን 

 ብመሰረት’ዚ ነጥቢ’ዚ ዝተወሰነ ጉዳያት፦ 

1-ነቶም ንሰላም፡ ጸጥታ፡ ቅሳነት፡ ዕርቂ፡ ዳግመ ህንጻን ልምዓትን ዘስግኡ ጒጅለታት 

ምጽራግ፡ 

2-መስርሕ ምውራድ ዕጥቂ ብምርድዳእን ብዘይ ሻርነትን ኪትግበር ከም ዚግባእ፡ 

3-ነቲ ኣብ ጥሪ 1993 ዝተበጽሐ ስምምዕ ኲናት ምቊራጽ ምኽባር፡ 

4-ኣህጉራዊ ሓይሊ (UNOSON 2) ንናይ መሬት፡ ባሕርን ኣየርን ዶብ ሶማልያ 

ኪቈጻጸርን ኣጽዋር ንኸይኣቱ ኪከታተልን፡ 



5-ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወጸ ኣብ ሶማልያ ኣጽዋር ንኸይኣቱ ዚኽልክል 

ውሳነ ንምትግባር፡ ጐረባብቲ ሃገራት ሶማልያ መሬተን ናብ ሶማልያ ናይ ዚኣቱ ኣጽዋር 

መበገሲ ንኸይገብራኦ ምጽዋዕ፡ 

ካልኣይ፦ ዳግመ ህንጻ 

1-ማሕበራዊ ሓፈሻዊ ኣገልግሎታት ንምድንፋዕ፡ UNOSON 2 ውድባት ረድኤትን 

ለገስቲ ሃገራትን ሓገዝ ንኸበርክታ ኪጽውዕ፡ 

2-መሪሕነት ሶማልያ፡ ረድኤትን ዳግመ ህንጻን ንምንጥጣፍን ነቶም ኣብ’ዞም 

መዳያት’ዚኣቶም ዚሰርሑ ባእታታት ምቹእ ሃዋህው ንምፍጣርን ድሌት ከም ዘሎዎ 

ንኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ከረጋግጽ፡ 

3-ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ ናይ ረድኤትን ኣብ ዝተፈላለየ ሰብኣዊ ንጥፈታትን ዚሰርሑ 

ባእታታት ዚግበር ናይ ዓመጽ ስራሕ ኪዂነን። 

ሳልሳይ፦ ንብረት ናብ ዋናታቱ ምምላስን ምፍታሕ ግርጭታትን  

1-ኲሎም ዘሰሓሕቡ ጒዳያት ብዘተ፡ ልዝብን ሰላማዊ ኣገባብን ኪፍትሑ ከም ዚግባእ፡ 

2-ኲሉ ዝተገበተ፡ ዝተዘምተ ወይ ብዘይሕጊ ብምትላል ዝተወስደ ንብረት ናብ ዋናታቱ 

ኪምለስ ከም ዚግባእ፡ 

ራብዓይ፦ ስምምዕ ብዛዕባ መስርሕ መሰጋገሪ እዋን 

1. መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ይቐውም፡ ኣብ’ዞም ዚስዕቡ ጒዳያት ስልጣን ይህልዎ፡ 

ሀ) ሉኣላውነት ሶማልያ፡ 

ለ) ፖለቲካዊ ስልጣን፡ 

ሐ) ናጻ ፍርዳዊ ኣካል ምቛም፡ 

2. ማእከላት ዞባዊ ምምሕዳራት ምቛም፡ 

3. ዞባውያን ባይቶታት ምምስራት፡ 

4. ናይ ከባቢ ባይቶታት ምቛም፡ 

ኣብ’ዚ ኣኼባ’ዚ ዝተሳተፋ ውድባት ሶማልያ፦ 



1. ሶማላዊ ኣፍሪቃዊ ውድብ (S.A.M.O) ብመሓመድ ሮመዳን ኣርቦው እትምራሕ፡ 

2. ደሞክራስያዊ ኺዳን ሶማልያ (S.D.A) ብመሓመድ ፋራሕ ዓብደላ እትምራሕ፡ 

3. ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ (S.N.D.U) ብዓብዱ ሙሳ ማዮ እትጥርነፍ፡ 

4. ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ሃገራዊ ኺዳን (S.N.A) 

5. ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ማሕበር ሶማልያ (S.N.D.U) ብዓሊ እስማዒል ዓብዱ እትእለ፡ 

6. ሃገራዊ ግንባር ሶማልያ (S.N.F) 

7. ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ (S.N.A) S.P.M ብኮሎኔል 

ኣሕመድ ዑመር ጀስ እትምራሕ፡ 

8. ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ (S.P.M) ብጀነራል ኣደም ዓብደላ ኑር እትእለ። 

9. ሃገራዊ ሕብረት ሶማልያ (S.N.U) ብመሓመድ ረጂስ መሓመድ ኣትምራሕ፡ 

10.ደሞክራስያዊ ግንባር ድሕነት ሶማልያ (S.S.D.F) ብጀነራል መሓመድ ኣብሽር 

ሙሳ እትምራሕ፡ 

11.ሃገራዊ ምንቅስቓስ ደቡብ ሶማልያ (ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ) (S.S.N.M) (S.N.A) 

ብኮሎኔል ዓብዲ ወርሳመ እስሓቕ እትጥርነፍ፡ 

12.ስሙር ሶማላዊ ጉባአ (ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ) (S.N.A) U.S.C መራሒኣ ዝነበረ 

ጀነራል መሓመድ ፈራሕ ዓይዲድ፡ 

13. ስሙር ሶማላዊ ጉባአ U.S.C መራሒኣ መሓመድ ጊርና ኣፍራሕ፡ 

14.  ስሙር ሶማላዊ ግንባር U.S.F ብዓብደልራሕማን ድዋሊህ ዓሊ እትእለ። 

15. ስሙር ሶማላዊ ሰልፊ U.S.P መራሒኣ መሓመድ ዓብዲ ሓጂ፡ 

ስምምዕ ሃውየ ኣብ መቓድሾ (ጥሪ 1994) 

መሻይኽ፡ ዓበይቲ ዓዲ፡ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ቀቢላ ሃውየ፡ ካብ 13 ክሳዕ 16 

ጥሪ 1994 ኣብ መቓድሾ ብምርኻብ፡ ኣብ’ዞም ዚስዕቡ መሰረታውያን ጒዳያት 

ተሰማሚዖም። 

1-ሃውያውያን ኣብ ነንሓድሕዶም ብሰላምን ስኒትን ምእንቲ ኪነብሩ፡ ፍልልያቶም 

ብዘተ ኪፈትሑ፡ ኣብ ነንሕድሕዶም ከይተሃራረሙ ኪሰማምዑ፡ 



2-ምዕራፍ ኲናት ሓድሕድን ንሱ ዘስዓቦ ክሳራታትን ብምዕጻው፡ ብመንፈስ ስኒትን 

ፍቕርን ተገዚእካ ኪስራሕ፡ 

3-ብሕጊ ሸሪዓ ምምእዛዝን ናይ ካልኦት ንብረት ናብ ዋናታቱ ምምላስን፡ 

4-ኲሉ መንገድታት መቓድሾ ኪኽፈትን ኣብ ኲሉ’ቲ ንዞባታትን ከባቢታትን ዘራኽብ 

መገድታት ሰላምን ጸጥታን ኪረጋገጽ፡ 

5-ብመሰረት ሕጊ ሸሪዓ ንዂሎም ሰባት ካብ ኣዕነውቲ ጒጅለታት ብዘይ ሸለልትነት 

ምሕላውን ምክልኻልን፡ 

6-ኣብ መንጎ እንዳታት ሃውየን ህዝቢ ሶማልያን ሰላም ንምስፋን ኪጸዓር፡ 

እዚ ኣብ መንጎ ሲቪላውያን ቀቢላታት ሃውየ ዝተበጽሐ ስምምዓት’ዚ፡ ብወገን’ቶም 

ክልተ ቐንዲ መራሕቲ ሃውየ፡ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድን ዓሊ ማህዲ 

መሓመድን ተቓውሞ ኣየጋጠመን። እንተኾነ ኲናት ሓድሕድ ከም ብሓድሽ ስለ 

ዝተወለዐ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ኪውዕል ኣይከኣለን። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ምዕራፍ ሸሞንተ 

ተበግሶ ፈተውትን ስምምዓት ኣሕዋትን (2) 

ቀዳማይ ስምምዕ ናይሮቢ (መጋቢት 1994) 

ብኣቦ መንበርነት ፕረዚደንትን ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ዚምራሕ መንግስቲ ኬንያ ዘዳሎዎ 

ርክብ፡ ኣብ መንጎ መራሒ ስሙር ሶማላዊ ጉባአ፡ ዓሊ ማህዲ መሓመድን ንዂለን 

ምስኡ ዝተመሓዘዋ ውድባት ብምውካል፡ ምስ መራሒ ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ፡ ጀነራል 

መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድን ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ። 

ኣብ’ዚ ካብ 11 ክሳዕ 23 መጋቢት 1994 ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ክልቲኦም 

መራሕቲ ጒጅለታት፡ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ሰነድ ተሰማሚዖም። ቀንዲ ነጥብታቱ 

ንምጥቃስ፦ 

1-ንሓድነትን ሉኣላውነትን ሪፖብሊክ ሶማልያ ምኽባር፡ 

2-ግርጭታት ንምፍታሕ ጐነጽ ምጥቃም ምዂናን፡ ደው ንምባሉ ብግብሪ ምትርጓም፡ 

ብድሌት ኣጽዋር ምውራድ፡ 

3-ንሰብኣዊ መሰላትን ደሞክራስያዊ መትከላትን ምኽባርን ምዕቃብን፡ 

4-በቲ ፍሉጥ ልምድታት፡ ፖለቲካውን ባህላውን ኣገባባትን ሕውነታዊ መገድን 

ተኸባቢርካ ናይ ምንባር ኲነታት ምፍጣር፡ 

4-ኣብ ምልእቲ ሶማልያ ሰላም ምስፋን፡ 

5-ሃገራዊ ምንቅስቓሳት ሶማልያ (S.N.M) ኣብ ጉባአታት ሃገራዊ ዕርቂ ንኺሳተፍ 

ምትብባዕ፡ 

6-ናጻ ፍርዳዊ ኣካል ምቛም፡ 

እንተኾነ እዚ ስምምዕ’ዚ ምስ ዓሊ ማህዲ መሓመድን ጀነራል መሓመድ ፋራሕ 

ዓይዲድን ናብ መቓድሾ ኣይከደን። ኣብ ናይሮቢ’ዩ ተሪፉ። እቲ ዘሕዝን ኲነታት 

መቓድሾ ከም ዝነበሮ ቀጺሉ። 



ፖለቲካውያን ሓይልታት ደቡብ፡ ብተወለድቲ ቐቢላ እስሓቕ ዝተመስረተ ሃገራዊ 

ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ ብ18 ግንቦት 1991 ዓ.ም. ናጽነትን ሶማሊላንድ ዝኣወጀሉ እዋን 

ኣትሒዞም ከቕርብሉ ዝጸንሑ ናይ ሓድነት መጸዋዕታታት’ውን ፍረ ኣይረኸበን። 

 ኣብ’ዚ ኪጥቀስ ዚግባእ ኣብ ሰሜን ናይ እስሓቕ ምንቅስቓስ ዘይኮኑ፡ ንናይ 

ሶማሊላንድ ምፍላይ ዘይድግፉ ፖለቲካውያን ምንቅስቓሳት ምንባሮም እዩ። ንሳቶም 

ከኣ፦ 

1-ደሞክራስያዊ ኺዳን ሶማልያ (S.D.A) ካብ እንዳ ጋዳቡርሲ ብመሓመድ ፋራሕ 

ዓብደላ ዚምራሕ፡ 

2-ስሙር ሶማላዊ ሰልፊ (U.S.P) ካብ ቀቢላታት ደልባሃንተን ዋርሰገሊን 

ብዓብደልራሕማን ድዋሊህ ዓሊ ዚእለ፡ 

3-ስሙር ሶማላዊ ግንባር (U.S.F) ካብ እንዳ ዒሳ ብመሓመድ ዓብዲ ሓሺ ዚምራሕ 

እዮም። 

እዞም ፖለቲካውያን ሓይልታት እዚኣቶም ብ 10 ጥሪ 1993 ዓ.ም. ኣብ ኣዲስ ኣበባ 

ኣዋጅ ኣውጺኦም ነይሮም። ትሕዝቶኡ ድማ፦ 

1-ምፍላይ ሶማሊላንድ ዝኣወጀ፡ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.N.M. ሓደ ካብቶም 

ሓሙሽተ ቐቢላታት ሰሜን ሶማልያ ዝኾነ ቐቢላ እስሓቕ ከም ዝኾነ፡ 

እቶም ንምፍላይ ዚቃወሙ ሰለስተ ቐቢላታት ሓደ እንዳን፦ 

ሀ. ጋዳቡርሲ Gadaboursi 

ለ. ዒሳ Issa 

ሐ. ወርሰንገሊ Warsangali 

መ. ደልባሃንተ Dalbahante እዮም። 

2-ካብ እስሓቕ ዘይኮኑ ቀቢላታት ሰሜን ሓድነት ሪፖብሊክ ሶማልያ ከም ዚድግፉ 

ደጊሞም የረጋግጹ።  



ኣብ ሰሜን ሶማልያ ሽግር ምእንቲ ከይፍጠርን ነቶም ጽሩይ ማይ ንምዝራግ ዚንቀሳቐሱ 

ባእታታት ዕድል ንምኽላእን፡ መራሒ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.N.M. 

ዓብደራሕማን ኣሕመድ ዓሊ ቶር ብ2 ግንቦት 1994 ዓ.ም. ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 

ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ንሶማልያ ከም ክልተ ኽፋላት ከይርእን ንሶማሊላንድ ከም ሃገረ 

ከይፈልጣን ኣተሓሳሲቡ። ካብ’ቲ ዝሃቦ መግለጺ ድማ እዚ ዚስዕብ ሓበሬታ ኪርከብ 

ተኻኢሉ። 

ልኡኽ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ብኣቦ መንበርነት ዓብደራሕማን ኣሕመድ ዓሊ 

(ቶር) ካብ 25-29 ሚያዝያ 1994 ዓ.ም. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ልኡኽ ሃገራዊ ኪዳን 

ሶማልያን ኣቦ መንበሩ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ ተራኺቡ። 

ብመሰረት’ዚ ርክብ’ዚ መራሒ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ኣብ ዘስመዖ መደረ፦ 

1-ምልካዊ ስርዓት ስያድ ባረ ካብ ዝወደቐሉ እዋን ጀሚሩ፡ ኣብ’ዞም ዝሓለፉ ሰለስተ 

ዓመታት፡ ቅሳነት፡ ሉኣላውነት፡ ሕግን ስርዓትን ኪረጋገጽ ከም ዘይተኻእለ፡  

2-ህዝቢ ሶማልያ ብጐደና ቕትለት ኪጐዓዝ ከም ዘይግባእ፡ 

3-ኣብ ሰሜንን ደቡብን ዚርከብ ህዝቢ ሶማልያ፡ ብሓባር ዘትዩ፡ ንቕልውላው 

ሶማሊላንድ ንድሌትን መሰልን ህዝቢ ሶማሊላንድ ብዘረጋግጽ፡ ፍሉይነትን ብዘሎዎ 

ኣገባብ ኪፈትሕ ከም ዘድሊ፡ ከምኡ’ውን ሓድነት ሓው ህዝቢ ሶማልያ ኪዕቀብ ከም 

ዚግባእ፡ 

ብመሰረት’ዚ መግለጺ’ዚ፡ ዓብደራሕማን “ቶር” ብፍላይ’ኳ ኣብ ቊጽሪ ሰለስተ ተገሊጹ 

ከም ዘሎ፡ ኣብ ሶማሊላንድ፡ ኣብ ውሽጢ ሓድነት፡ መሰል ርእሰ ምምሕዳር ዘፍቅድ 

ኣገባብ ፈደረሽን ይኹን ኮንፈደረሽን ኪህሉ ድሌት ከም ዝነበሮ ዘረድእ እዩ። 

ስምምዕ ካይሮ (መጋቢት 1994) 

ካብ 1 ክሳዕ 7 መጋቢት 1994፡ 12 ውድባት ሶማልያ ኣብ ካይሮ ብምርኻብ ኣብ’ዚ 

ዚስዕብ ነጥብታት ተሰማሚዐን። 

ቀዳማይ፦ መባእታዊ መትከላት 



1-ንሃገራዊ ዕርቂ ዚምልከት ስምምዕ ወይ ፍሉይ ተበግሶ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 

ዝተበጽሐ ስምምዕ ግዝያዊ ቻርተር ኪምርኰስ ከም ዘድልን፡ ከምኡ’ውን ሃገራዊ 

ግዝያዊ ባይቶ ከጽድቖ ከም ዚግባእን፡  

2-ሽግር ሶማልያ ንምፍታሕ ሰላማዊ ዘተ ምዝውታር፡ 

3-ፖለቲካዊ ግርጭታት ንምፍታሕ ብልዝብ ይውስን፡ 

4-ፖለቲካዊ ግርጭታት ሶማልያ ንምፍታሕ ጐነጽ ዘይምጥቃም፡ 

5-ደሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ብዙሕ ሰልፍታት ዝተመርዀሰ ኪኸውን፡ ናጻ ምርጫታት፡ 

መትከላት ፍትሒ፡ ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን ኪኽበር፡ 

ካልኣይ፦ መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ድሕነትን (T.N.S.C) ሓላፍነታቱን 

1-መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ድሕነት ብ17 ኣባላት ኪቐውም፡ 15 ካብኦም እቶም ኣብ 

ስምምዕ ኣዲስ ኣበባ ዝኸተሙ መራሕቲ ፖለቲካውያን ምንቅስቓሳት፡ ሓደ ካብኦም ኣቦ 

መንበር ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ (Somali National Alliance S.N.A.) ጀነራል 

መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ ኪኸውን ከሎ፡ ፕረዚደንት ዓሊ ማህዲ መሓመድን እውን 

ይህልዎም፡ 

2-ዕማም ባይቶ ደሞክራስያዊ ሃገራዊ ድሕነት፦ 

ሀ) ንመሬትን ሉኣላውነትን ሪፖብሊክ ሶማልያ ምሕላው፡  

ለ) ሕግታት ምውጻእ፡ 

ሐ) መሰጋገሪ መንግስቲ ምቛምን ምምርሑን፡ 

መ) ኣባላት ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ሶማልያ፡ ኣባላት መሰጋገሪ መንግስቲ ኪኾኑ 

ኣይፍቀድን፡  

1-ምቛም መንግስቲ 

2-ምቛም መንግስቲ ብመሰረት ብቕዓትን ፍትሓውነትን ኮይኑ፡ ብምዕሩይ ኣገባብ 

ኪፍጸም፡ 



3-ሃገራዊ ቅዋምን ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ፡ ንኽልተ ዓመት ዚጸንሕ ብምርጫ 

ዚቐውም ሃገራዊ መንግስትን ኪህሉ፡ ብመሰረት ሃገራዊ ቕዋም ናጻ፡ ንጹህ፡ ኣብ 

ዲሞክራስያዊ ስርዓትን ብዙሕነትን ዝተሰረተ ምርጫታት ኪካየድ፡ 

ንስምምዕ ካይሮ ዘጽደቓ ፖለቲካውያን ሓይልታት ሶማልያ እዘን ዚስዕባ እየን፦ 

1-ውድብ ኣፍሪቃውያን ሶማላውያን ሙኪ (Somali African Muki 

Organisation-SAMO-) ብመሓመድ ሮሞዳን ኣርቦ እትምራሕ፡ 

2-ደሞክራስያዊ ቃልኪዳን ሶማልያ S.D.A ብመሓመድ ፈራሕ ዓብደላ እትእለ፡ 

3-ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.D.M ብዓብዲ ሙሳ ማዮ እትጥርነፍ፡ 

4-ማሕበር ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ሶማልያ S.N.D.U ብዓሊ እስማዒል ዓብዱ 

እትምራሕ፡ 

5-ሃገራዊ ግንባር ሶማልያ S.N.F ብዑመር ማሕሙድ እትጥርነፍ፡ 

6-ሃገራዊ ማሕበር ሶማልያ S.N.U ብመሓመድ እትእለ፡ 

7-ሓርበኛዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ S.P.M ብኣደን ዓብደላ ኑር (ጋብዮ) እትምራሕ፡ 

8-ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ሶማልያ S.S.D.F ብመሓመድ ኣብሽር ሙሳ 

እትጥርነፍ፡ 

9-ሃገራዊ ምንቕስቓስ ድሕነት ሶማልያ S.S.N.M ብዓብዱ ዋርሳመ እስሓቕ እትእለ፡ 

10-ስሙር ሶማላዊ ጉባአ U.S.C ብመሓመድ ገኒሪ ኣፍራሕ እትምራሕ፡ 

11-ስሙር ሶማላዊ ግንባር U.S.F ብዓብደራሕማን ድዋሊህ ዓሊ እትጥርነፍ፡ 

12-ስሙር ሶማላዊ ሰልፊ U.S.P ብመሓመድ ዓብዲ ሓሺ እትእለ፡ 

ብዝተፈላለያ ሃገራትን ውድባትን ዝተወስደ ተበግሶታት (የካቲት 1995) 

ዋና ጸሓፊ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ፡ ዶክተር ኣሕመድ ዕስመት ዓብደልመጅድ 

ብዝወሰዶ ተበግሶ፡ ወከልቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ውድብ ኣስላማዊ ጉባአ፡ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት፡ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ፡ ብ23 የካቲት 1995 ኣብ ካይሮ 



ተጋቢኦም። ብዛዕባ ሽግር ሶማልያ ሓሳባትን ርእይቶታትን ድሕሪ ምልውዋጦም ድማ፡ 

ሓደገኛ ኲነታት ሶማልያ ንኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ዘሻቕል ጒዳይ ምዃኑ ኣብቲ 

ዘውጽእዎ ሓባራዊ መግለጺ ኣረጋጊጾም። ኣብ’ዚ ዚስዕብ ነጥብታት ከኣ ተሰማሞዖም። 

1-ሶማላውያን ናብ ሃገራዊ ዕርቂ ምእንቲ ኪበጽሑ፡ ንምሕጋዞም ነቲ ናይ ሓባር ጻዕሪ 

ምቕጻሉን ምሕያሉን፡ 

2-ሽግር ሶማልያ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሑ ዘኽእሉ ተበግሶታት ምውሳድ፡ 

3-ኲሎም ሶማላውያን ነቲ ዚካየድ ዘሎ ግፍዒ ገደብ ንኺገብሩሉ፡ ናይ ብሓቂ ዘተ 

ንምክያድ ምቹእ ኲነታት ምእንቲ ኺፈጥሩ፡ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ምዝኽኻር፡ 

4-መራሕቲ ሶማልያ ነቲ ዂናት ንምቊራጽ ዝኣተውዎ ቓል ከኽብሩ፡ ኲናት 

ንምክያድ፡ ንምውጻእ ኣህጉራዊ ሓይሊ ኸይምዝምዙን ምዝኽኻርን ምትብባዕን፡ 

ስምምዕ ርያድ (መስከረም 1995) 

ብ19 መስከረም 1995 ኣብ ርያድ፡ 42 ኣገደስቲ ፖለቲከኛታት፡ ወተሃደራውያን፡ 

ሃይማኖታውያን፡ ምሁራትን ማሕበራውያን ጒጅለታትን ተራኺቦም። ኣብ 15 

ነጥብታት ተሰማሚዖም፣ ገለ ኻብኡ ንምጥቃስ፦ 

1-ንሸሪዓ ከም መሰረት ቅዋም ምውሳድ፡ 

2-ደሞክራስያዊ ስርዓት ምቛም፡ እቲ መንግስቲ ኣብ ፍትሒ ዝተመስረተ፡ ማዕርነታዊ 

መሰል ዘኽብር፡ መሰል ወድ ሰብ ምስ ሸሪዓ ዘቃዱ፡ ሲቪላዊ ናጽነት ዚሕሉ ኪኸውን 

ከም ዚግባእ፡ 

3-ሉኣላውነት ሪፖብሊክ ሶማልያ ምርግጋጽን ኣብ ሓድነት ዝተመስረተ ሃገራዊ 

መንግስቲ ምቛምን፡ 

4-ብመሰረት’ቲ ብ17 ነሓሰ 1995 ዝወጸ ስምምዕ ናይሮቢ፡ ንዂለን ፖለቲካውያን 

ውድባት ሶማልያን፡ በተን ውድባት ዝተወደቡ ማሕበረ ኮማት ሶማልያን ምስማር፡ 

5-ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ንዕርቅን ሰላምን ዚግበር ጻዕሪ ኣድማዒ ሓገዝ ንኸበርክትን 

ንህዝቢ ሶማልያ ሰብኣዊ ረድኤት ንከቕርብን ምዝኽኻር፡ 



6-ህዝቢ ሶማልያ፡ ብመሰረት መትከላት ምስልምናን ሶማላዊ ባህልን፡ ሰላም ንምስፋን 

ንኺጽዕርን ካብ ተግባራት ዓመጽን ግፍዕን ንኪቚጠብን ምጽዋዕ፡ 

7-ንዂሎም ሚሊሻታት ውድባት ኣብ መዓስከራት ምጥርናፍ፡ ብረቶም ብምውራድ 

ኣብ ሲቪላዊ ህይወት ንኺምለሱ ምጥያስ፡ 

እቶም ኣብ ስምምዕ ርያድ ዝኸተሙ ሶማላውያን ውልቀ ሰባት እዞም ዚስዕቡ እዮም፦ 

1-ዓብደልቃድር መሓመድ ኣደን 

2-ዑስማን ሓሰን ዓሊ (ዓቶ) 

3-ዓብዲ ሙሳ ማዮ 

4-ዓብዱላሂ ዩሱፍ ኣሕመድ 

5-ዓሊ እስማዒል ዓብዲ 

6-መሓመድ ዓብዲ ሓሺ 

7-መሓመድ ኣብሽር ሙሳ 

8-ዑመር ሓጂ መሓመድ 

9-ዓብደላ ኣሼክ እስማዒል 

10-ዓብደራሕማን ሼኽ ኣሕመድ 

11-ኣሕመድ መሓመድ ኣደን 

12-መሓመድ ኣሕመድ ኑር 

13መሓመድ ሓሰን ዕዋሊ 

14-ሓሰን ዓሊ መሪ 

15-ሓሰን ዋርሳመ ዑሳብል 

16-መሓመድ ሼኽ ማሕሙድ 



17-ሞርዲ ኣቡካር ማህዲ 

18-ዩሱፍ ዑመር ኣዝሃሪ 

19-ዓብደልቃድር ዓብደላ 

20-ዓብደልራሕማን ዓሊ ዑስማን 

21ዓብደላ ሓሰን ዓብዲ 

22ዓብደላ መሓመድ እድሪስ 

23-ሼኽ ዓሊ ማሕሙድ ማሕሙድ (ዋጅስ) 

24-ኣሕመድ ሓሰን ቲፎ 

25-ዕዌስ መሓመድ ፋራሕ 

26-ዓወድ መሓመድ ፋራሕ 

27-ፋራሕ መሓመድ ኑር 

28-ሓርድ ፋራሕ ኑር 

29ሓሰን ሼኽ ዑስማን 

30-ሓሰን ቡለ ካሮፈው 

31ሓሰን ደንቢል ዋርሳመ 

32-ኢብራሂም ዓርተ ዓብዲ 

33-መሓመድ ዕልሚ ደሪር 

34-ጃዕፈር ሓጂ ዓብዲ 

35መሓመድ ማሕሙድ ሓይድ 

36-መሓመድ ሼኽ ጋብዮ 

37-መርሸድ ሼኽ ዓብዲ 



38-ዑስማን ሓጂ ኢብራሂም 

39-ሼኽ ሸሪፍ ሼኽ ሙሕየዲን 

40-ዩሱፍ ኑር ሓሰን 

41-ዩሱፍ ዑስማን ጁኖለ (ደርማር) 

42-ዓብደላ ሰዳል ኣፕቲዶን 

ካልኣይ ስምምዕ ናይሮቢ ሚያዝያ 1996 

ሓሙሽተ ውድባት ሶማልያ፡ ካብ 15 ክሳዕ 18 ሚያዝያ 1996 ኣብ ናይሮቢ 

ተጋቢአን። ኣብ’ዚ ዚስዕብ ሓፈሻዊ መደባት ስራሕ ድማ ተሰማሚዐን። 

ቀዳማይ፦ ሓፈሻዊ መትከላት 

1-ንእምነት ምስልምና ንምክልኻል፡ ንሶማላዊ ባህሊ ክብ ብምባል፡ መሰረታዊ ሕግታት 

ካብ ሸሪዓ ከም ዚብገስ ምግባር፡ 

2-ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምቛምን፡ ኣብ ናጻ ድሌት፡ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ማዕረ መሰላት 

ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝተሰረተ መንግስቲ ንምምስራትን፡ ብመሰረት ቻርተር ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ግብራዊ ስጒምታት ምውሳድ፡ 

3-ነቲ ብኣባላት ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተፈልጠ ሓድነታዊ መሬት ሶማልያ 

ምኽባርን ምሕላውን፡ 

4-መስርሕ ሰላምን ዕርቅን ምትብባዕ፡ ካብ ፖለቲካዊ ሓሳባትን ፍልልያትን ብምብጋስ 

ናብ ግርጭት ዝኣቱ ወልቀ ሰብ ይኹን ጒጅለ ምቅዋም፡ 

5-ሃገራዊ ጉባአ ምጽዋዕ፡ 

6-ግርጭት ሶማልያ ብዘተ ጥራይ ኪፍታሕ ከም ዚግባእ ምርግጋጽ፡ 

ካልኣይ፦ መድረኽ ምድላው  

እቲ ኣብ ሶማልያ ዝተፈጥረ ፋሉልነት፡ ብሰንኪ መንግስቲ ዘይምህላዉ ዝተኸስተ እዩ። 

በቲ ዝተኸስተ ህልው ኲነታት፡ ኣብ ሶማልያ መንግስቲ ካብ ንግሆ ንምሸት ኪቐውም 



ይኽእል ምባል ዚሕሰብ ኣይኮነን። ጒባአ ኣብ’ዚ ዚስዕብ ነጥብታት ዝተሰረተ መሰጋገሪ 

ግዝያዊ መንግስቲ ኪቐውም ይእምም፣ እቲ መንግስቲ በዞም ዚስዕቡ ትካላት ይምስረት፡ 

1-ሓላፍነት ሃገር ዚስከም ሃገራዊ ፈጻሚ ሽማገለ ምቛም፡ 

2-ምቹእ ኲነታት ጸጥታ ዘረጋግጽ፡ ሃገራዊ ኮሚሽን ጸጥታ ምቛም፡  

3-ብሕጋዊ ኣገባብ ቊጠባውን ናይ ትምህርትን ጥዕናን መደባት ዘበራብር ቊጠባውን 

ማሕበራውን ኮሚሽን ምምስራት፡ 

4-ሃገራውን ከባብያውን ምምሕዳራት ናይ ምቛም ሓላፍነት ዚስከም ኮሚሽን ሓፈሻዊ 

ምምሕዳር ምቛም፡ 

5-ንዜጋታት ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ናይ ምቕራብ ዕማም ዚስከም ኮሚሽን ሓፈሻዊ 

ኣገልግሎታት ምምስራት፡ 

6-ብምውህሃድ፡ ሰብኣዊ ረድኤት ዚዝርጋሕ፡ ኮሚሽን ረድኤት ምቛም፡ 

7-ንሓድሽ መደባትን ፖሊሲታትን ዘዳሉን፡ ነቲ ኣረጊት ዚስርዝን ሃገራዊ ባይቶ ምቛም፡ 

8-ካብ ኲሎም ፖለቲካውያን ምንቅስቓሳት ሶማልያ ብዚቐውም ናይ ሓባር ተክኒካዊ 

ሽማግለ፡ መሰጋገሪ ሃገራዊ ቻርተር ምድላው፡ 

9-ኣብ መጨረሽታ፡ መሰጋገሪ ሶማላዊ መንግስቲ ንምቛም፡ ስራሕ እዞም ኮሚሽናት 

እዚኣቶም ከም ሓያል መበገሲ የገልግሉ፡ ነዚ ፕሮግራም’ዚ ዚኸተማ ውድባት እዘን 

ዚስዕባ እየን። 

10-ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ (S.N.A) U.S.C ጸሓፊ ጒዳያት 

ወጻኢኡ መሓመድ ዕዋል፡ 

11-ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ድሕነት ሶማልያ S.N.D.U ምክትል ኣቦ መንበሩ 

ዩሱፍ ሃራሪ፡ 

12-ደሞክራስያዊ ግንባር ድሕነት ሶማልያ S.N.D.F ተሓጋጋዚ ኣቦ መንበሩ 

ዓብደራሕማን ኣስባሪጅ፡ 

13-ስሙር ሶማላዊ ሰልፊ U.S.P ምክትል ኣቦ መንበሩ መሓመድ ዓብዲ ዒሳ፡ 



14-መበቈላዊ ሶማላዊ ሕብረት United Somalia Roots ኣብ ኬንያ ወኪሉ ኦፕላ 

ሚሸል ኣደን፡ 

ቀዳማይ ስምምዕ ሰንዓ (ሚያዝያ 1996) 

መንግስቲ የመን ምስ ዩነስኮ ብምትሕብባር፡ ካብ 17 ክሳዕ 20 ሚያዝያ 1995 ጀሚሩ 

ንሰላም ሶማልያ ኪጽውዕ ጸኒሑ። ንተጻባእቲ መራሕቲ ሃውየ፡ ጀነራል መሓመድ 

ፋራሕ ዓይዲድ፡ ዓሊ ማህዲ መሓመድን ዑስማን ዓቶን ኣብ መኣዲ ዘተ ኮፍ ንምባል 

ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ፡ ንጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ፡ ኣብ ርክብ ሰንዓ ንምቕራብ 

ኣይተዓወተን። እንተኾነ ዓሊ ማህዲ መሓመድን (ኣቦ መንበር ሃገራዊ ኺዳን ድሕነት 

ሶማልያ) ዑስማን ዓቶን (ኣቦ መንበር ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ) ብ11 መስከረም 1996 

ኣብ ሰንዓ ኣብ ዘውጽእዎ ናብ ሓባር መግለጺ፡ ነዚ ዚስዕብ ኣሚሞም፦ 

1-ኲለን ውድባት ሶማልያ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ሰንዓ ዚካየድ ጒባአ ዕርቂ ኪሳተፋ፡ 

2-ገለ ሃገራት፡ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቊጠባውን ውሽጣውን ጒዳይ ሶማልያ ዚፍጽማኦ ዘለዋ 

ተኸታታሊ ተጻብኦ፡ ብከላ፡ ምግፋፍ ዓሳን ብዘይሕጊ ንሃብቲ ባሕሪ ሶማልያ 

ምጒሕጓሕን ማሕበረ ሰብ ዓለም ንኺፈልጦ ምቅላዕ፡ 

ካልኣይ ስምምዕ ሰንዓ (ግንቦት 1997) 

ብኣላይነት ፕረዚደንት የመን፡ ብሪጋዴር ጀነራል ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ፡ ክልተ ተጻባእቲ 

ኣበጋዛት (Warlords)፡ ሑሴን ዓይዲድን ዑስማን ዓቶን ኣብ ሰንዓ ተራኺቦም። 

ክልቲኦም መራሕቲ ካብ ቀቢላ ሃውየ፡ ካብ ሓንቲ እንዳ ሃበር ገድር፡ ሓንቲ ማይ ቤት 

ስዓድ እዮም። ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈቶም፡ ክልቲኦም መራሕቲ ክሳዕ ርክብ ሰንዓ 

ዝተኻየደሉ እዋን፡ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ፡ “ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ” 

ኣብ ጐደናታት ሶማልያ፡ ኣንጻር’ቲ ብዓሊ ማህዲ መሓመድ ዚምራሕ “ስሙር ሶማላዊ 

ጉባአ” ኲናት ዘካይዱ ዝነበሩ እዮም። ብዝኾነ፡ ዓይዲድን ዓቶን ኣብ ርክብ ሰንዓ 

ድሕሪ’ቲ ካብ 4 ክሳብ 12 ግንቦት 1997 ዝቐጸለ ክትዕ፡ ኣብ’ዚ ዚስዕብ ነጥብታት 

ተሰማሚዖም፦ 

1-ኣብ’ቲ እንዳ ሃበር ገድር ዚቕመጥዎ፡ ብወገን ደቡብ መቓድሾ ዚርከብ ዞባ በናዲር 

ዚካየድ ኲናት፡ ተግባራት ተጻብኦ፡ ግፍዒ፡ ዓመጽን ኣሉታዊ ዜናዊ ፕሮፖጋንዳን 

ኪቋረጽ፡ 



2-ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሓይልታት ዘሎ ምትፍናን ንምእላይን፡ ኣብ መንገድታት 

ዚጋርዱ ነገራት ንምኽፋትን፡ መስርሕ ምቊራጽ ተዂሲ ንምክትታልን ናይ ሓባር 

ተክኒካዊ ሽማግለ ምቛም። 

3-ውሳነ ምቊራጽ ተዂሲ ንምክትታልን ምሕጋዝን፡ ናብ ኲሉ ዞባ በናዲር መጸዋዕታ 

ምቕራብ፡ 

4-ኣብ ዞባ በናዲር ኣብ መንጎ ቀቢላታትን እንዳታትን ዘሎ ባእሲ ንምፍታሕ   ሽማግለ 

ዕርቂ ምቛም፡ 

5-ንዂሉ ሽግር ሶማልያ ነባሪ ፍታሕ ንምርካብ ምስታፍን ምጽዓርን፡ 

6-ጐረባብቲ ሃገራት ኣብ ሶማልያ ዘርእይኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምትእትታው ደው 

ከብላን ሓድነትን ልኡላውነትን ሶማልያ ንከኽብራን መጸዋዕታ ምምሕልላፍ፡ 

7-ዝኾነት ሶማላዊት ውድብ ወይ ጒጅለ፡ ንሰላምን ቅሳነትን ጐረባብቲ ሃገራት ዘስግእ 

ተግባር ንኸይትፍጽም ኣድላዪ ስጒምቲ ምውሳድ፡ 

እዚ ስምምዕ’ዚ ነቲ ኣብ ዞባ በናዲር፡ ደቡብ መቓድሾ፡ ኣብ መንጎ ማይ ቤታት ሃበር 

ገድር ተወሊዑ ዝነበረ ኲነታት ኣብ ምህዳእን ምቊጽጻርን ኣገዳሲ ተራ ነይርዎ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ምዕራፍ ትሽዓተ 

ስምምዕ ሶዶሬን ኣሉታዊ ተራ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያን (1993-2000) 

ዝምድና ሶማልያን ኢትዮጵያን ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ኣርበዓ ዓመታት ነቲ ኣብ 1963፡

1964፡ 977 ዝተኻየደ ሰለስተ ደማዊ ውግኣት ገዲፍካ፡ ብፍልልያት፡ ህልኽ፡ 

ግጭታተን ውድድራትን ዚልለ ዝምድና ከም ዝነበረ ታሪኽ ዚምስክሮ ሓቂ’ዩ። 

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ጽላል ‘’ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ 

ደሞክራስያዊ ግንባር’’ “ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ” ዝተባህለ ሓድሽ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ 

መጸ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም፡  ቅሳነትን ደሞክራስን ንምስፋን ጥራይ ዘይኮነ፡ ምስ 

ኲለን ጐረባብቲ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ ምስ ሶማልያ፡ ሰላምን ቅሳነትን 

ንምስፋን ዚከኣሎ ከም ዚሰርሕ ዚገልጽ ናይ ይምሰል ደሞክራስያዊ ጭርሖታት 

ኣልዒሉ፡፡ እቲ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቓድሾን ዝጸንሐ ዘይምርዳድእን 

ተጻብኦን ከብቅዕ’ዩ ዚብል ተስፋ ነይሩ። 

ታሪኽ ከም ዚምስክሮ፡ ኤርትራ ኣብ ዘካየደቶ ሰላሳ ዓመታት ሓርነታዊ ቓልሲ ምስ 

ሶማልያ ድልዱል ዝምድና ክትምስርት ክኢላ’ያ። ካብ ዝኾነት ዞባዊት ሃገር ንላዕሊ 

ንውሽጣዊ ሽግር ሶማልያ ኣብ ምፍታሕ መሪሕ ተራ ንምጽዋት ብቕዓት ነይርዋ። 

ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝጸንሐ ታሪኻዊ ተጻብኦ ካብ ስሩ ምእንቲ 

ኪምሖ፡ ኢትዮጵያ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ ሶማልያ ንምእንጋድ ሓላፍነት ክትወስድ፡ 

ንዞባዊ ውድብ ኢጋድ ሓሳብ ዘቕረበት ኤርትራ እያ ነይራ። ዞባዊት ውድብ 

ኢጋድ ንሽግር ሶማልያ ንምፍታሕ ክትንቀሳቓስ ምስ ጀመረት፡ ፕረዚደንት 

ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ነዚ ጒዳይ’ዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ “ንሕና፡ 

ኢትዮጵያ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ ሶማልያ ንኸተዳሉን ንኸተአንግድን ንኽትምዘዝ 

ሓሳብ ከነቕርብ እንከለና፡ 

1. ኣብ ውሽጣዊ ጒዳይ ሶማልያ ንናይ ደገ ምትእትታው ኣፍደገ ንምዕጻው፡ 

2. ኣገዳስነት ናይ’ታ ነዚ ጒዳይ’ዚ ንምክትታልን ንምትግባርን ሓላፍነት እትስከም 

ሃገር ኣብ ግምት ብምእታው፡ 

3.  እታ ምስ ሶማልያ ዝነውሐ መሬታዊ ዶብ ዘሎዋ ኢትዮጵያ ብምዃና፡  

ንኢትዮጵያ መሪጽና፡’’ ብምባል ገሊጹ።  



ኣስዒቡ‘’ኣብ መንጎ’ዘን ክልተ ሃገራት’ዚኣተን ታሪኻዊ ሽግር ጸጥታ ስለ ዝጸንሐ፡ 

ኢትዮጵያ ንሽግር ሶማልያ ኣብ ምፍታሕ ኣዎንታዊ ግደኣ እንተ ደኣ ኣበርኪታ፡ ነቲ 

ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝጸንሐ ታሪኻዊ ጽልኢ ኣብ ምፍታሕ ጥራይ 

ዘይኮነ፡ ኣብ ምሉእ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ፡ ሰላም፡ ጸጥታን ቅሳነትን ኣብ ምስፋን ዓቢ 

እጃም ኪህልዎ ይኽእል እዩ ዚብል ግምት ነይሩ፡” በለ። እቲ ብኤርትራ ዝቐረበ 

ሓሳባት፡ ብኢጋድ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ፡ ው.ሓ.ኣ. ኣብ’ቲ ብ28 ሰነ 1993 ኣብ 

ካይሮ ዝተኻየደ መበል 29 ጉባአ መራሕቲ ሃገራት፡ ኢትዮጵያ ንምዕባለታትን 

ፍጻመታትን ሶማልያ ንኽትከታተል ወሲኑ። ብመሰረት ውሳነ ው.ሓ.ኣ.ን ኢጋድን 

ኢትዮጵያን ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ ሶማልያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከተዳሉ ተመዘዘት። እዚ 

ድማ ብ22 ሕዳር 1996 ተተግቢሩ። ከም ዚፍለጥ እቲ 26 ውድባት ሶማልያ 

ዝተሳተፋኦ፡ ኣብ ጥቓ ኣዳማ (ናዝሬት) ዚርከብ፡ ሶዶሬ ዝተባህለ መናፈሻ ቦታ፡ ካብ 

22/11/96 ክሳዕ 3/1/97 ዝተቓንዐ ሃገራዊ ጉባአ፡ ዕርቂ ሶማልያ ንኺዕወት ኤርትራ 

በቲ ሽዑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኣምባሳደራ፡ ኣቶ ሃይለ መንቀርዮስ ኣቢላ እጃማ 

ኣበርኪታ’ያ። 

ቅድሚ ኣብ’ቲ ዝርዝር መስርሕ ሰላም ጉባአ ሶዶሬ ትንተና ምሃብ፡ እዘን ዚስዕባ 

ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት ምጥቃስ የድሊ፦ 

ቀዳማይ ፦ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንሽግር ሶማልያ ንምፍታሕ፡ ብናይ ገዛእ ርእሶም 

ተበግሶ ዘይኮነ፡ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ዞባዊ ውድብ ኢጋድን እዮም ተመዚዞም። 

ካልኣይ፦ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ነዚ ዓቢ ፖለቲካዊ ዕማም’ዚ ንኢትዮጵያ ከሰክሙ 

እንከለዉ፡ ሓደ ካብ ዕላማኦም፡ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝጸንሐ ታሪኻዊ 

ጽልኢ ንምእላይ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እንተኾነ፡ መሪሕነት ኢትዮጵያ ነቲ ዝተዋህቦ 

ሓላፍነት ብግቡእ ኣብ ግብሪ ከውዕል ኣይከኣለን። 

ሳልሳይ፦ እቲ ኢትዮጵያ ብዞባዊት ውድብ ኢጋድ ዝተመዘዘትሉ መሰረታዊ ዕማም፡ 

ንዂሎም ውድባት ሶማልያ ዚጥርንፍ፡ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ ንምክያድ ምቹእ ሃዋህው 

ንምፍጣር እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ነዚ ዕላማ’ዚ ገዲፋ፡ ሽግር ሶማልያ 

ንኢትዮጵያ ብዘርብሕ ኣጀንዳ ስለ ዝተጠቐመትሉ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህባ ዕማም ኣብ 

ግብሪ ከተውዕል ኣይመረጸትን።  



ኣስማት ናይ’ተን ኣብ ጉባአ ሶዶሬ ዝተሳተፋ 26 ወድባትን፡ ኣስማት ናይ’ቶም ኣብቲ 

ስምምዕ ዝኸተሙ መራሕቲ ውድባትን ከም’ዚ ዚስዕብ’ዩ። 

1)ውድብ ሶማላዊ ኣፍሪቃዊ ሙኪ (Somali African Muki Organization 

SAMAO) ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ መሓመድ ሮሞዳን ኣርበው፡ 

2)ደሞክራስያዊ ኺዳን ሶማልያ፡ ኣቦ መንበራ ዓሊ ሓጂ ሐርሲ፡ 

3)  ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ፡ ኣቦ መንበራ ዓብደላ መሓመድ እድሪስ 

(ለስቶ)፡ 

4)  ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ፡ መራሒኣ እስሓቕ 

ማክል ኢብራሂም፡ 

5) ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ- ተቓዋሚ ሰራዊት ርሓንወይን፡ መራሒኣ ሓሰን 

መሓመድ ኑር፡ 

6) ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ፡ ዓብዲ 

ሙሳሚዩ፡ 

7) ደሞክራስያዊ ማሕበር ሶማልያ፡ መራሒኣ ኣቦከር ዓብድ ዑስማን፣ 

8) ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ማሕበር ሶማልያ፡ ምክትል ኣቦ መንበራ ዓሊ እስማዒል ዓብዲ፡ 

9) ሃገራዊ ግንባር ሶማልያ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ ዑመር ሓጂ ማሕሙድ፡ 

10) ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ማሕበር ሶማልያ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ 

መሓመድ ኣደን ዩሱፍ፡ 

11) ሃገራዊ ማሕበር ሶማልያ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ መሓመድ ራጂስ፡ 

12) ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ፡ መራሒኣ ኣሕመድ ሓጂ 

ማሕሙድ፡ 

13) ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ ኣደን ዓብደላ ኑር፡ 

14) ጉባአ ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ ዓብደላ ሞላን መሓመድ፡ 



15) ደሞክራስያዊ ግንባር ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ መሓመድ ኣብሽር ሙሳ፡ 

16) ሃገራዊ ምንቅስቓስ ድሕነት ሶማልያ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ መራሒኣ ዓብደላ 

ሼኽ እስማዒል፡ 

17) ውድብ ደሞክራስያዊ ማሕበር ሶማልያ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ ዓብዲ 

ሼኽ እስማዒል፡ 

18) ስሙር ሶማላዊ ጉባአ፡ ምክትል ኣቦ መንበራ ዑስማን ሮብህል ማሕሙድ፡ 

19) ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ፡ መራሒኣ ዑስማን ሓሰን ዓሊ (ኣቶ)፡ 

20) ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ ዓብዲ 

ዑስማን ፋራሕ፡ 

21) ስሙር ሶማላዊ ጉባአ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኡ ዓሊ ማህዲ መሓመድ፡ 

22) ስሙር ሶማላዊ ጉባአ፡ መራሒኣ ዩሱፍ ሼኽ፡ 

23) ስሙር ሶማላዊ ግንባር ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ ዓብዲ ዑመር ኣሕመድ፡ 

24) ስሙር ሶማላዊ ፓርቲ፡ መራሒኣ ኣሕመድ ጊር ኣደን፡ 

25) ስሙር ሶማላዊ ፓርቲ ኪዳን ድሕነት ሶማልያ፡ መራሒኣ መሓመድ ዓብዲ ሓሺ፡ 

26) ማሕበር ሕብረት ሶማልያ መራሒኡ መሓመድ ሓሰን ፈረጅ፡ 

ስምምዕ ሶደሬ (ሕዳር 1996- ጥሪ 1997) 

ኣብ ሶዶሬ ኣብ መንጎ 26 ውድባት ሶማልያ፡ ካብ 22 ሕዳር 1996 ክሳዕ 3 ጥሪ 

1997 ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ን42 መዓልታት ቀጺሉ። እዚ ዚስዕብ ውሳነታት ድማ 

ኣውጺኡ። 

1-ብ41 ኣባላት ዝቖመ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነትን፡ ብ11 ኣባላት ዝቖመት ሓሙሽተ 

ኣባላት ብሓባር ዚመርሕዋ ፈጻሚት ሽማግለን ምምስራት፡ ንሳቶም ከኣ፦ 

1-1-ዓሊ ማህዲ መሓመድ (ኣብጋል)፡ 

1-2-ዑስማን ሓሰን ዓሊ ኣጎ (ሃበር ገድር)፡ 



1-3-ኮሎኔል ዓብደላ ዩሱፍ (መጀርቲን)፡ 

1-4-ጀነራል ኣደን ዓብደላን ኑር ጋብዮ (ኦጋዴን)፡ 

1-5-ዓብደልቃድር ቡዙ (ርሓንወይን)፡ 

2-ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት መሰጋገሪ ማእከላይ መንግስቲ ወይ ግዝያዊ ማእከላይ 

መንግስቲ ንምቛም ዘኽእል ኣድላዪ ስጒምትታ ይወስድ፡ ከምኡ’ውን ውድባት ሶማልያ 

ሸሞንተ ነጥብታት ዝሓዘ ፕሮግራም ኣብ ሶዶሬ ተሰማሚዐን ነይረን። ንሳተን ድማ፦ 

2-1-ሰላም፡ ቅሳነት፡ ሉኣላውነት፡ ሕግን ስርዓትን ንምስፋን ምስራሕ፡ 

2-2-ኣብ’ቲ ግጭት ዚካየደሉ ቦታታት፡ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዚካየድ ዕርቂ ምትብባዕ፡ 

ኣብ ነባሪ ሰላም ዝተሰረተ ሃገራዊ ሓድነት ህዝቢ ሶማልያ ምሕያል፡ ነዚ ንምዕዋት 

ኲለን ፖለቲካውያን ጒጅለታት ኪሳተፋ፡ 

2-3-ንመሰጋገሪ ማእከላይ መንግስቲ፡ መባእታዊ ፕሮግራም ከምኡ’ውን ንድፊ ሃገራዊ 

ቻርተር ምድላዉ፡ 

2-4-ንስርሓት ናይ’ቶም መደባት ረድኤት ዘካይዱን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት 

ትምህርቲ፡ ጥዕናን ምዕቃብ ኣከባብን ዘትግበሩን ማእቶታዊ ጽላታት ዘደንፍዑን 

ምትብባዕ፡ 

2-5-መሰጋገሪ ማእከላይ መንግስቲ፡ ኣብ’ቲ ብጻዕሪ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ዚካየድ 

መስርሕ ሃገራዊ ዕርቅን ህንጸት ሶማልያን ከም ሓላፊት ኮይና ክትሰርሕ፡ 

2-6-ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ከተማ ቦሳሶ፡ ንቻርተር ግዝያዊ 

ማእከላይ መንግስቲ ወይ መሰጋገሪ ማእከላይ መንግስቲ ንምጽዳቕ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ 

ከካይዳ ተሰማሚዐን። 

2-7-ቅድሚ ውልቃዊ ድሌት ሃገራዊ ረብሓ ሶማልያ ኪስራዕ ኲሎም ወገናት 

ተሰማሚዖም። 

2-8-ንሽግር ሶማልያ ነባሪ ፍታሕ ንምርካብ፡ እቲ ኣብ ሶማሊላንድ ብመሓመድ 

ኢብራሂም ዒጋል ዚምራሕ “ሃገራዊ ምንቅስቓ ሶማልያ” ናብ ስምምዕ ሶዶሬ ኪጽንበር 

ጉባአ መጸዋዕታ ኣመሓላሊፉ። 

ጉባአ ሶዶረ ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ሶማልያ ቀዳማይ ስጒምቲ እዩ ነይሩ። 

እንተኾነ በዞም ዚስዕቡ ምኽንያታት ብግስ ከይበለ’ዩ ሃጒጉ። 



1-ስርዓት ወያነ ነቲ ኣብ ሶማልያ ዓቢ ሚዛን ዝነበሮ፡ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ኣብ 

ወተሃደራውን ፖለቲካውን መዳያት ሶማልያ ጽልዋ ዝነበሮ፡ ንሸውዓተ ኣካላት 

ዚጥርንፍን ዝነበረ “ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ” ከም ዘይሳተፍ ብምግባሩ፡ 

2-መሪሕነት ወያነ ነቶም ኣብ ሶዶሬ ዝተጋብኡ ውድባት ሶማልያ ንፖለቲካዊ 

ረብሓታቱ ናብ ዘገልግል መሳርሒ ኪጥቀመሎም ብምፍታኑ፡ 

3-ከም ዚፍለጥ ጉባአ ሶዶሬ ካብ 22/11/96 ክሳብ 3/1/97 እዩ ተኻይዱ። 

ይኹን’ምበር ሓይልታት ስርዓት ወያነ ብ17/12/96 ንገለ ቦታታት ሶማልያ ወሪሩ ስለ 

ዝሓዘ፡ ኣብ ህዝቢ ሶማልያ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ’ቶም ኣብ ሶዶሬ ተጋቢኦም 

ዝነበሩ መራሕቲ ውድባት ሶማልያ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሃገራት ውድብ ኢጋድ ሕማቕ 

መንፈስ ፈጢሩ’ዩ። 

ቅሉዕ ፖሊሲ ስርዓት ወያነ ኣብ ሶማልያ 

ከም’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኢጋድን ው.ሓ.ኣ.ን ንውሽጣዊ 

ግጭት ሶማልያ ፍታሕ ብምንዳይ፡ ምቹእ ሃዋህውን ጥጡሕ ባይታን ንኺፈጥር ዓቢ 

ሓላፍነት ተዋሂብዎ’ዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ ግብሪ ኣየውዓለን።  

1-ከም’ቲ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ፡ ኢትዮጵያ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ዞባዊ ውድብ 

ኢጋድን ዝተዋህባ ዕማም፡ ሓድነት ሶማልያ ንምርግጋጽ ንጎኒ ገዲፋ፡ ንሽግር ሶማልያ 

ብመንጽር ጸጥታዊ ረብሓታት ኢትዮጵያ ንምፍትሑ ክትሰርሕ ጸኒሓ’ያ። 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጸጥታዊ መደባቱ ተበጊሱ፡ ንደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ 

ብፍላይ ድማ ነቲ ምስ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ዚዳወብ ዞባ ጌዶ ሰለስተ ግዜ ወሪሩ። 

ቀዳማይ ወራር ኢትዮጵያ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ 1996 ኪካየድ እንከሎ፡ 

ካልኣይ ወራር ብ17 ታሕሳስ 1996፡ እቲ ሳልሳይ ድማ ብ12 ሰነ 1997 ተፈጺሙ። 

2-ኢትዮጵያ ንገለ ውድባት ሶማልያ ክትሕግዝ እንከላ፡ ንኻልኦት ብምጽባኣ ዘይሻራዊ 

መርገጺ ከም ዘይብላ ተጋሂዱ። ስለ ዝኾነ ድማ ንውድባት ሶማልያ ንምቅርራብ ናይ 

መንጎኝነት ተራ ኪህልዋ ከም ዘይክእል ብሩህ ኮይኑ። ኢትዮጵያ ምስ’ቲ ብኽፍለ 

ዓለማዊ ውድብን ዞባዊ ውድብን ዝተዋህባ ዕማም ዚገራጮ ፖሊሲ ብምኽታላ፡ 

ብብዙሓት ውድባት ሶማልያ፡ ብሕልፊ ድማ ብኮሎኔል ኣሕመድ ዑመር ጂሽ፡ 

‘’ንሶማልያ ንምብትታንን ንምድኻምን እያ እትሰርሕ ዘላ፡’’ ዚብል ክሲ ከጋጥም 

ዘገርም ኣይኮነን። 



3-ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ መሬት ሶማልያ ወተሃደራዊ ስርሒታት ከተካይድ እንከላ 

ተራ ተግባር ኣይኮነን። 

ንኣብነት እታ ካብ ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ፡ ስዩም መስፍንን ካብ ቤት 

ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ መለስ ዜናውን ሓበሬታ እተስንቕ፡ ጋዜጠኛ 

ኣልሓያት፡ ብ3 ጥሪ 1997 ኣብ ዘውጸኣቶ ጽሑፍ፡ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣጋር 

ሰራዊትን ሓይሊ ኣየርን ብምጥቃም፡ ኣብ መሬት ሶማልያ ከም ዝኣተወት፡ ወተሃደራዊ 

ግጥም ወርሒ ነሓሰ፡ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ረጽሚ ምዃኑ 

ኣነጺራ። 

እቶም ካብ ሓደስቲ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ጽቡቕ ጥራይ ኪጽበያ ዝጸንሓ ውድባት 

ሶማልያ ተጻብኦ ኢትዮጵያ ሃንደበት’ዩ ኮይኑወን። ብሓደ ድምጺ ኸኣ ንተጻብኦ 

ኢትዮጵያ ኰኒነን። መሪሕነት ኢትዮጵያ ወራር ብምፍጻሙ፡ ናብ ውድብ ሓድነት 

ኣፍሪቃን ማሕበር ሃገራት ኣዕራብን ጥርዓን ኣቕሪበን። 

ከም ዚፍለጥ፡ ዓሊ ማህዲ መሓመድ፡ ሓደ ካብ መራሕቲ ን26 ውድባት ዝጠርነፈት፡ 

ሃገራዊ ባይቶ ድሕነት ሶማልያ፡ ‘’ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1997 መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 

ውሽጣዊ ጒዳይ ሶማልያ ብምእትታው፡ ኣብ ሶማልያ ሓድሽ ስርዓት ንምትካል ይፍትን 

ኣሎ፡’’ ኪብል ከሲሱ። ሑሴን ዓይዲድ፡ መራሒ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ እውን፡ 

“ኢትዮጵያ ሓድነት ሶማልያ ንምብትታን ትሰርሕ ኣላ፡” ብምባል ከሲሱ። 

1-መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ገለ መዓልታት ኣካል ሽግር ሶማልያ ኮይኑ። ንገለ 

ውድባት ሶማልያን ፖለቲካውያንን ወተሃደራውያንን መራሕቶም ብምሕቛፍ፡ ንኻልኦት 

እናተጻብአ ንፖለቲካውያንን ወተሃደራውያንን መራሕቶም ብምንጻል፡ ነቲ ሽግር ኣብ 

ክንዲ ዚፈትሖ መሊሱ ኣግደዶንን ሓላለኾንን። 

እቲ ክሳዕ ቀረባ እዋን ኣንጻር ሑሴን ዓይዲድን ንሱ ዚመርሓ ውድብን ዚጻባእ ዝነበረ 

ስርዓት ኢትዮጵያ፡ ካብ ሕሱር ፖለቲካዊ ዕላማ ተበጊሱ ንስምምዕ ጉባአ ሶዶሬ ኣብ 

ግብሪ ከም ዘይውዕል ገይርዎ።  ድሕሪ ጉባአ ሶዶሬ ደድሕሪ ሑሴን ዓይዲድ ኪጐዪ 

ጀሚሩ። ሑሴን ዓይዲድ ብ27 ነሓሰ 1997 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበሮ ዑደት፡ ምስ 

ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናውን ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ስዩም መስፍንን ነዊሕ 

ዝወሰደ ርክባት ኣካይዱ። 



ኣህጉራውያን ማእከናት ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝዘርግሓኦ ሓበሬታ ከም ዚሕብሮ፡ 

ክልቲኦም ወገናት ናይ ሓባር ዶባቶም ኪሕልውን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት 

ዶባት ከይግህሱን ተሰማሚዖም። ከም ዚፍለጥ ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ 1993ን 

2000ን ንሓይልታት “ኣልኢትሓድ ኣልእስላሚ ኣሶማሊ” ንምብዳህ ብዚብል ምስምስ 

ንኣህጉራዊ ዶብ ሶማልያ ብተደጋጋሚ ግሂሶምዎ‘ዮም። ብዘይካ ኣብ ጒዳይ ሃገራዊ 

ዕርቂ ሶማልያ፡ ኣብቲ ካልእ ኣርእስታት፡ ርእይቶ ኽልቲኦም ወገናት ኣዝዩ ዝተቐራረበ 

ከም ዝነበረ፡ ምስ ቤት ጽሕፈት ኣቦ መንበር ባይቶ ሚኒስተራት ኢትዮጵያን ቤት 

ጽሕፈት ጒዳያት ወጻእን ጽቡቕ ዝምድና ዘሎዎም ምንጭታት ሓቢሮም። እቲ ኣብ’ዚ 

ዚቐርብ ሕቶ እምበኣር፡ ርእይቶ ሑሴን ዓይዲድን መለስ ዜናውን ዝተቐራረብሉ ካልእ 

ጒዳያት እንታይ እዩ? ዚብል’ዩ። 

2-ምትእትታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጒዳይ ሶማልያ ንሓደ ሸነኽ ሓቚፍካ ነቲ 

ኻልእ ምርሓቕ ዝዓይነቱ ናብ ገረብ ብሓኽላ ተጻብኦ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ውሽጣዊ 

ጒዳይ ውድባት ሶማልያ ብምእታው፡ ንገለ ባእታታት ብምሕቛፍ ንገሊኣቶም ድማ 

ብጽልኢ ምርኣይ ነይሩ። እዚ ተግባር’ዚ ኣብ’ቲ ዓሊ ማህዲ መሓመድ ዚመርሖ 

ውድብ ተጋሂዱ’ዩ። ንኣብነት ንምክትል ኣቦ መንበር ሓይልታት ኪዳን ሑሴን ሓጂ 

ወግዓዊ ዕድመ ገይሮምሉ። ነዚ ድማ ነቲ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ዓሊ ማህዲ 

መሓመድ ከይሓበሩ ዝፈጸምዎ ነይሩ፡፡ ዓሊ ማህዲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጒዳይ 

ሶማልያ ኢዳ ከም እተእቱን፡ ንሶማልያ ዚመርሑ ሓደስቲ መራሕቲ ተናዲ ከም ዘላን 

ከሲሱ። ወግዓዊ ኣፈኛ ዓሊ ማህዲ መሓመድ ብ3/8/1998 ንኣገልግሎት ሮይተር ኣብ 

ዝሃቦ መግለጺ፡ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ትሕቲ ጽላላ ኮይኖም ንሶማልያ ዚመርሑ ሓደስቲ 

መራሕቲ ብምፍጣር ትጽዕር ከም ዘላ ከሲሱ። 

3-ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1997፡ ኢትዮጵያ ንሶማልያ ኣብ ዝተፈላለያ ቐቢላውያን 

መንግስታት ንምብትታን ትሰርሕ ከም ዘላ ብርክት ዝበሉ ሶማላውያን ሓለፍቲ 

ከሲሶም። ፖሊሲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ፑንትላንድ፡ ጁባላንድ ወዘተ. . .  ዝተፈላለያ 

መንግስታት ንምቛም ነይሩ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣዕናዊ ፖሊሲ’ዚ ኸኣ ነቲ ንውድባት 

ሶማልያ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መኣዲ ንምጥርናፍ ዚግበር ዝነበረ ጻዕሪ ንምብርዓን ዝዓለመ 

ነይሩ። 

ወራር ሰራዊት ወያነ ኣብ ሶማልያ 

 ሓይልታት ስርዓት ወያነ ብታንክታት፡ ዓበይቲ መዳፍዕን ጸረ ነፈርቲ ሚሳይላትን 

ተደጊፎም ብ8 ሰነ 1999 ንሶማልያ ወሪሮም፡፡ ምስ ወድባት ሶማልያ ብርቱዕ ኲናት 



ድሕሪ ምክያድ፡ ነታ ካብ መቓድሾ 135 ማይልስ ርሒቓ ብወገን ሰሜናዊ ምዕራብ 

እትርከብ ሶማላዊት ከተማ ባይዶዋ ተቘጻጺሮም። 

ኣብ ከተማ ባይዶዋ ዝነበሩ ሓይልታት ሶማልያ፡ ሰራዊት ወያነ ብብዝሕን ዕጥቅን ስለ 

ዝተዓጻጸፎም፡ ካብታ ኸተማ ንኸዝልቑ ተገዲዶም፡፡ እንተኾነ ቕድሚ ምዝላቖም፡ ኣብ 

ልዕሊ ወራሪ ሰራዊት ወያነ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘውረዱ 

ሶማላውያንን ኣህጉራውያንን ምንጭታት ገሊጾም። ወራሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ በቲ 

ዝወረዶ ክሳራታት ኣንጸርጺሩ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሶማላውያን ዜጋታት፡ ግፍዒ፡ 

ማእሰርትን ምዝራፍ ንብረትን ፈጺሙ፡፡ ኣብታ ኸተማን ከባቢኣን ሕጊ ኮፕሪፎኮ ከም 

ዝኣወጀ እቶም ምንጪታት ገሊጾም። 

እቶም ንሉኣላውነት ሶማልያ ንምክልኻል፡ ንወራሪ ሰራዊት ወያነ ንምምካት ኣብ 

መቓድሾን ካልኦት ከተማታትን ሓድነቶም ዘደልድሉን ውሽጣዊ ኲነታቶም ዝውድቡን 

ዝነበሩ መራሕቲ ውድባት ሶማልያ ከም ዝገለጽዎ፡ ሰራዊት ወያነ ኣብ’ታ ኸተማ 

ተግባራት ምስፍሕፋሕ ይፍጽም ከም ዝነበረ ገሊጾም። 

ኣብ ከተማታት ኣፍሪቃ፡ ዓረብን ምዕራብን ዚርከቡ ኣህጉራውያን ፖለቲከኛታት 

ተዓዘብቲ፡ ብዛዕባ’ቲ ሓይልታት ወያነ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሉኣላውነት ሶማልያ 

ዝተፈጸምዎ ወራር ኣመልኪቶም፡ “መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘሎዎ ግጭት 

ዶብ፡ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ንምፍታሕ ንዚካየድ ኣህጉራዊ ተበግሶታት 

ብምንጻግ፡ ኣብ ስነ መጐት ሓይሊ’ኳ እንተ ደረቐ፡ ኣብ ኤርትራ ንሉኣላውነቱ 

ኪከላኸል ብቕዓት ዘሎዎ መንግስቲ ከም ዘሎ ይፈለጥ እዩ። ኣብ ሶማልያ ምቕንዑ፡ 

ብ1991 ንሉኣላውነቱ ዚከላኸል መንግስቲ ከም ዘየልቦ ስለ ዚፈለጥ ጥራይ’ዩ፡’’ 

ብምባል ገሊጾም።  

ኣብ ሶማልያ ካብ 1991 ጀሚሩ ንሉኣላውነት ዚከላኸለ መንግስቲ ስለ ዘይነበረ፡ ስርዓት 

ወያነ ነዚ ኲነት’ዚ ብምምዝማዝ ብሓደ ወገን፡ በቲ ኻልእ ድማ ንቻርተር ው.ሕ.ሃ.ን 

ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ንዝምድና ሃገራት ዚገዝእ ኣህጉራዊ ሕግታት ብምጥሓስ፡ 

ኣብ ውሽጢ መሬት ሶማልያ ምእታው ድሕር ከም ዘይበለ ይገልጹ ነይሮም። 

መራሒ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ፡ ሑሴን ዓይዲድ ብ8 ሰነ 1999 ኣብ መቓድሾ ኣብ 

ዘውጸኦ መግለጺ፡ “ሓይልታት ኢትዮጵያን ሰራዊት ርሓንወይናውያንን ብሓባር 

ንባይዶዋ ከም ዘጥቅዑ፡ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብታንክታት፡ ድሩዓትን መካይንን ጸረ 



ነፈርቲ ሚሳይላትን ዝተደገፉ ከም ዝነበሩ፡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዓቢ ጒድኣት 

ከም ዘውረዱ ገሊጹ። እቲ ንባይዶዋ ዝተቘጻጸረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት 

ብምግሃስ፡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት መውጋእትን ቅትለትን ከም ዝፈጸመ’ውን 

ሓቢሩ። 

መራሒ ሃገራት ኪዳን ሶማልያ ኣብ መደምደምታ መግለጺኡ፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ 

ንወራር ኢትዮጵያ ኪዂንን ጸዊዑ። ኣስዒቡ ው.ሕ.ሃ.፡ ው.ሓ.ኣ.፡ ማሕበር ሃገራት 

ኣዕራብን ፈተውትን ሰላም ዝኾኑ ህዝብታትን፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታቱ ካብ 

ሶማልያ ከውጽእ ብህጹጽ ስጒምቲ ንኺወስዱ ጸዊዑ። ከምኡ’ውን ናብ ማሕበር ሃገራት 

ኣዕራብ ኣብ ዘመሓላለፎ ፍሉይ መጸዋዕታ፡ ንኣባል ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ ዝኾነት 

ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ጒዳይ ንምርኣይ፡ ህጹጽ ኣኼባ ማሕበር ንኺካየድ ሓቲቱ። እቲ 

ንሓንቲ ኣባል ሃገር፡ ንኽሊ ኣየራን መሬታን ዚፈታተን ግዳማዊ ወራር እንተ ኣጋጠማ 

ብሓባር ምምካትን ምሕጋዝን ዚብል ዓንቀጽ እቲ ማሕበር ኪትግበር ድማ ጸዊዑ። 

ንሱ ኣብ መግለጺኡ፡ ሓይልታት ስርዓት ወያነ ነታ ኣብ መንጎ መቓድሾን ዶብ 

ኢትዮጵያን ሶማልያን እትርከብ ባይዶዋ ወሪሮም ምሓዞም፡ ክሳብ ክንደይ ኣብ ውሽጢ 

መሬት ሶማልያ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዘረድእ ጭቡጥ መርትዖ ከም ዝኾነ ጠቒሱ። 

ከም’ቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓይሉ ብምድልዳልን ንስሙ ፈደራውያን ክልላት ብምፍጣርን 

ዘረጋገጾ ምልኪ፡ ኣብ’ታ ብቐቢላታትን እንዳታትን ዝተኸፋለለት ሶማልያ’ውን 

ብመምርሒ ጃንዳ ወያነ ዚኸዱ ሹመኛታት ቀቢላታት ንምፍጣር ዚኽተሎ ሜላ ከም 

ዝኾነ ሓቢሩ። 

እዚ ብሃበ ተረኽበ ዚግለጽ ዘይኮነስ፡ ብኣንጻሩ ስርዓት ወያነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ 

ይኹን ምስ ጐረባብቱ ዝወልዖ ሽግር፡ ንጹር ዕላማ ዝሓዘ ስትራተጂ ከም ዘሎዎ 

ዘረጋግጽ ጭቡጥ መርትዖታት ዚርከቦ’ዩ። 

ንሶማልያ ብዚምልከት፡ ሶማላዊት ከተማ ባይዶዋ ቅድሚ ብ8 ሰነ 1999 ብሓይልታት 

ወያነ ምትሓዛ፡ ብዙሕ ተመሳሳሊ ፍጻመታት ብሰራዊት ወያነ ኣብ ልዕሊ ሶማላውያን 

ይፍጸም ነይሩ’ዩ። ገለ ካብኡ ንምጥቃስ፡ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብ10 ሚያዝያ 1999 

ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምክያድ፡ ሰለስተ ኸተማታት ሓዋ፡ 

ዶሎ፡ ሎግ ተቘጻጺሩ። 120 ኪሎ ሜተር ናብ ውሽጢ መሬት ሶማልያ ኣትዩ። 



ኤምባሲ ሶማልያ ኣብ ርእሲ ኸተማ የመን፡ ሰንዓ ብ11 ሚያዝያ 1999 ኣብ ዘውጸኦ 

ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንዞባ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ተቘጻጺሩ፡ 

ሰዓታት እቶ እቶ ከም ዝኣወጀ፡ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ንሰላማዊ ሰብ ከይንቀሳቐስ ከም 

ዝኸልከለ፡ ነታ ዞባ ብምልእታ ዓጽዩ ኣባይቲ ከም ዝፈተሸለ፡ ሓለፍቲ እታ ዞባ ከም 

ዝኣሰረ፡ ዓበይትን ንኣሽቱን መካይን ዘጠቓለለ ናይ ውልቅን መንግስትን ንብረት፡ 

ዝተፈላለየ ኣጽዋር ፖሊስ እታ ዞባ ከም ዝዘመተን ህይወት ሶማላውያን ዜጋታት ኣብ 

ሓደጋ ከም ዘእተወን ኣብሪሁ። እቲ ካብ ኲሉ ዝኸፍአ ግን ሓይልታት ኢትዮጵያ 

ናትና ሰዓብቲ እዮም ንዚብልዎም ከም ዘዕጠቑ እቲ መግለጺ ገሊጹ። 

ኤምባሲ ሶማልያ ኣብ ሰንዓ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ንወራር ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ 

ሶማልያ፡ ብትሪ ድሕሪ ምዂናን፡ ስርዓት ወያነ ዝፈጸሞ ወራር ኣብ’ዞም ዚስዕቡ 

ሽዱሽተ መሰረታውያን ጒዳያት ዘተኰረ ምዃኑ ንኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ኣብሪሁ። 

ንሳቶም ከኣ፦ 

1ይ. መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ሶማልያ ማእከላይ መንግስቲ ብዘይ ምህላዉ 

ተፈጢሩ ዘሎ ዂነታት ብምምዝማዝ፡ ኣብ ልዕሊ መንነትን ጸጥታን ልኡላውነትን 

ሶማልያ ልዕልነቱ ከረጋግጽ ምድላይ፡ 

2ይ.  መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝፈጸሞ ተግባራት፡ ምስ’ቲ ንሓድነት መሬት 

ዚምልከት ዝወጸ ኣህጉራዊ ሕግታትን ዕድላትን ዚገራጮን ንዕኡ ዚጻረርን ምዃኑ፡ 

3ይ.  መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ብተግባር ዚሰርሓሉ ምስ’ቲ ሃገራዊ ዕርቂ 

ሶማልያ ንምርግጋጽ ተራ ይጻወት ኣለኹ ዚብሎ ዚገራጮ ምዃኑ፡ ምኽንያቱ ንገለ 

ውድባት ኣንጻር ካልኦት ውድባት ምዕጣቑ፡ ነቲ መሰረቱ ሕማቕ ዘሎ ዂነታት 

ሶማልያ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ፡ 

4ይ.  ብመሰረት’ዚ ኣብ ሜዳ ሶማልያ ዝተራእየ ፍጻመታት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ 

ኣብ ባይዶዋንን ኪስማዮን ወዘተ… ዚካየድ ኲናት ሓድሕድ ኣብ ምፍጣር ቀጥታዊ 

ወይ ዘይቀጥታዊ ተራ ከይሃለዎ ከም ዘይተርፍ፡ 

5ይ. ሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጌዶ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን፡ ንብረት ህዝብን 

መንግስትን ምዝማቶም፡ ኣንጻር ህዝቢ ሶማልያ ዝቐንዐ ሽፍትነትን ስርቅን ከም 

ዝፈጸሙ፡ 



6ይ. መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ መሬት ሶማልያ ሰዓታት እቶ እቶ ምእዋጁን፡ 

ንዜጋታት ሶማልያ ከይንቀሳቕሱ ምኽልካሉን ብግልጺ ንኣህጉራዊ ሕግን ሰብኣዊ 

መሰል ሶማላውያን ዚግህስ ከም ዝኾነ፡ ስርዓት ወያነ ብ1996፡ 1997ን 1998ን ኣብ 

ውሽጣዊ ጒዳይ ሶማልያ ብተኸታታሊ ኪኣቱ ጸኒሑ፡ ብ1999 ግን ናብ ዝለዓለ ሓደገኛ 

ኲነታት ከም ዘደየቦ፡  . . . ነይሮም። 

ሓይልታት ጭፍራ ወያነ መሬት ሶማልያ ብተደጋጋግሚ ዝወረረ ስለምንታይ’ዩ?  

ስርዓት ወያነ፦ 

1-ሓይልታቱ ኣብ ውሽጢ መሬት ሶማልያ ዘእተወ ንኣሃዱታት ኣልኢትሓድ 

ኣልእስላምያ ንምህዳን፡ 

2-ንኸም ባይዶዋ፡ ሓዋ፡ ዶሎ፡ ሎግ ዝኣመሰላ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ መቓድሾ ዚርከባ 

ከተማታት ሶማልያ ንዝተቘጻጸሩ ንተቓወምቲ ኦጋዴንን ኦሮሞን መገዲ ንምዕጻው፡ 

3-ንዶባት ሶማልያ ዝተቘጻጸሮ፡ ንጸጥታዊ ጒዳይ ዚምልከት ኮይኑ፡ ነጋዶ ኣጽዋር 

ብዶባት ሶማልያ ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ኣጽዋር ንኸየእትዉ ንምኽልካል፡ እናበለ 

ብተደጋጋግሚ ዘቕረቦ ምስሉይ ዘረባታት፡ ኣብ ቅድሚ ሓቂ ዘትክል ኣይኮነን። 

ንኣጀንዳ ስርዓት ወያነ ብዕምቈት ዘጽንዐ፡ ዝተመራመረሉን ዝተገንዘበን ወገን ድማ 

ብምስሉይነት ጃንዳ ወያነ ኣይደናገርን’ዩ። ናይ’ቲ ኣጀንዳ ዕላማ ከምዚ ዚስዕብ’ዩ 

ነይሩ፦ 

3-1-ኣብ ምልእቲ ሶማልያ ብመሰረት ቀቢላዊ፡ እንዳውን ዞባውን ኣገባባት፡ ኣብ 

ነንሓድሕዶም ዚገራጨዉ ዞባውያን መንግስታት ምቛምን፡ መራሕተን ሰዓብቲ ጃንዳ 

ወያነ ኮይኖም ብመሰረት ረብሓኡ ከም ድላዩ ዘንቀሳቕሶም ንኪኾኑሉን፡ 

3-2-ኣብ ሶማልያ ድልዱል ሃገራዊ ማእከላይ መንግስቲ ምቛም፡ ኣንጻር ፖሊሲን 

ስትራተጅን ስርዓት ወያነ ኣብ ሶማልያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ስለ ዝነበረ፡ ሶማልያ ኣብ 

ብዙሓት ንኣሽቱ ዞባታት ተመቓቒላ፡ ንሱ ዚቈጻጸራ ድኽምቲ ሃገር ንኽትህሉ እዩ 

ዚጽዕር ነይሩ። ከም’ቲ ንሱ ንረብሓ ህዝብታት ኢትዮጵያ ይኹን ንረብሓ ናይ’ቲ ኣብ 

ሽግር ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዘይውክል፡ ኣብ ሶማልያ’ውን ንረብሓ ህዝቢ ሶማልያ 

ዘይውክል መንግስቲ ኪቐውም ይደሊ ነይሩ። 

3-3-ስርዓት ወያነ ሓደ ካብ ዕላማታቱ፡ ብመንገዲ ወከልቲ ህዝቢ ዘይኮኑ ሶማላውያን 

ኣብ ገምገም ህንዳዊ ውቅያኖስ ዚርከባ ወድባት መቓድሾ፡ መርካን ኪስማዮን 



ንምቊጽጻር እዩ ነይሩ። ካብ ሃገራውያን መራሕቲ ሶማልያ ንላዕሊ ንምስጢራዊ ኣጀንዳ 

ወያነ ዚፈልጥ የልቦን፣ ነዚ ካብ ዘረጋግጹ ኣብነታት ንምጥቃስ፦ 

3-3-1-መራሒ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ ሑሴን ዓይዲድ፡ “መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ 

ሓድነት ሶማልያ ንምፍራስ ዝተበታተኑ መንግስታት ኣብ ሶማልያ ንምቛም ብግህዶ 

ይሰርሕ ኣሎ፡” ኪብል ገሊጹ ነይሩ። 

3-3-2-መራሒ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ሶማልያ፡ ዓሊ ማህዲ መሓመድ ኣብ ወርሒ 

ሚያዝያ 1996 ብስም ሶማልያ ኣብ ው.ሕ.ሃ. ው.ሓ.ኣ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብን 

ውድብ ኢጋድን ኣብ ዘቕረቦ ጥርዓን፡ “መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገለ ኣዕነውቲ ባእታታት 

ብምዕጣቕን ሰላም ንኸይሰፍን ኲናት ሓድሕድ ከም ዚቕጽል ንምግባርን፡ ኣብ ሶማልያ 

ኣዝዩ ብዙሕ ከበድትን ፈኮስትን ኣጽዋር የፍስስ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከካይዶ 

ዝጸንሐን ዘሎን ጻዕሪ ኣብ ሶማልያ ንረብሓ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ዘገልግል መጋበርያ 

መንግስቲ ንምቛም እዩ። ከም’ዚ ዝኣመሰለ ተግባር ምስ መሰረታዊ ረብሓ ህዝቢ 

ሶማልያ ስለ ዚጻረር ኪዕወት ኣይክእልን’ዩ፡” ብምባል ገሊጹ። 

3-3-3-ኣዲስ ኣበባ ንሶማልያ ንኽትወርርን ኣብ ሰፊሕ መሬት ሶማልያ፡ ኣብ ዞባ ሂራን 

በይን ወተሃደራዊ ህላወኣ ንኸተረጋግጽን ዚደፋፍኣ ምኽንያት፡ ካብ ወደባት ሶማልያ 

መርካ፡ ቡራወን ኪስማዮን ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ መንገዲ ንምኽፋት ከም 

ዝኾነ፡ ሶማላውያን ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ስርዓት ወያነ ብወገኑ ወደባት ኤርትራ፡ 

ባጽዕን ዓሰብን ንኢትዮጵያ ምግልጋል ብልጫታት ከም ዘይብለን ንነብሱ ንኸእምን 

ብዛዕባ ኣገዳስነት ወደብ ጂቡቲ፡ ወደባት ዘይላዕ በርበራን ኣብ ሶማሊላንድ፡ ቦሳሶ ኣብ 

ፑንትላንድ፡ ኣብ ደቡብ ሶማልያ ዝርከባ ወደባት፡ ከምኡ’ውን ንሞምባሳ ወደብ ኬንያ 

ንኢትዮጵያ ኣዝየን ኣገደስትን መተካእታን ከም ዝኾና ይገልጽ ነይሩ።  

3-3-4-ብመሰረት’ቲ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ብኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ 

ምዕባለታት፡ መራሒ ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያ፡ ሑሴን ዓይዲድ መሓመድን፡ ኣቦ መንበር 

ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ሶማልያ ዓሊ ማህዲ መሓመድን ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ናይ 

ሓባር ጥርዓን ኣቕሪቦም። ኣብቲ ዘቕረብዎ ጥርዓን፡ “ወራሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ 

ንሃገራዊ ሉኡላውነት ሶማልያ ምግሃስ ምቕጻሉ፡ ብቕሉዕ ንቻርተር ው.ሕ.ሃ.ን 

ው.ሓ.ኣ.ን ምግሃስ’ዩ፡”ብምባል ገሊጾም። መራሕቲ ሶማልያ ኣብ’ቲ ኣንጻር ስርዓት 

ወያነ ዘቕረብዎ ናይ ሓባር ጥርዓን “እቲ ኣብ መሬት ሶማልያ ብፍላይ ከኣ ኣብ ጌዶ 

ወራር ዝፈጸመ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ንምምሕዳር ሶማልያ ብምፍራስ፡ ምምሕዳር 

ኢትዮጵያ ከም ዝተኸለን፡ እዚ ተግባር’ዚ ምስ’ቲ ኣህጉራዊ ዶብን ሃገራዊ ሉኡላውነት 

ነፍስ ወከፍ ሃገርን፡ ኪኽበር ዚእዝዝ ኣህጉራዊ ውዕላትን ቻርተራትን ዚጻረር’ዩ፡” 

ኪብሉ ገሊጾም። ልክዕ’ዩ፡ ኣብ ሶማልያ ማእከላይ መንግስቲ ኣይነበረን። እንተኾነ እዚ 



ዂነት’ዚ፡ ስርዓት ወያነ ንሶማልያ ንኺወርርን ኣብ ልዕሊ ህዝባ ግፍዕታት ንኺፍጽምን 

ንብረቱ ንኺዘርፍን ከም ምኽንያት ኪቐርብ ኣይክእልን። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን፡ እዚ 

ኣንጻር ሶማልያ ኪካየድ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ገበን፡ በቲ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ ሶማልያ 

ንኺኣሊ ብው.ሓ.ኣ.ን ዞባዊ ውድብ ኢጋድን ብ25 ሰነ 1993  ዝተመዘዘ ስርዓት 

ኪፍጸም ምጽንሑ’ዩ። 

ኣብ መደምደምታ፡ ስርዓት ወያነ ኣብ ውሽጣዊ ጒዳይ ሶማልያ ካብ ምእታው ከቋርጽ፡ 

ኣብ ውሽጢ መሬት ሶማልያ ምእታው ደው ከብል ይኽእል’ዩ ኢልካ ከይሕሰብ እቲ 

ኣብ ሶማልያ ዚፍጽሞ ዝነበረ ተግባራት ተስፋ ዚህብ ኣይነበረን። ናይ’ዚ ኣብነት ድማ 

ከም’ቲ መጽሔት ኢንድያን ኦሽን ኒውስለተር ኣብ ቊጽሪ 857 ናይ 15 ግንቦት 

1999 ሕታማ ዝገለጸቶ፡ ስርዓት ወያነ ብወተሃደራዊ ኣገባብ ስልጣኑ ንምድልዳልን ካብ 

ኣዲስ ኣበባን ካብ ውሽጢ ሶማልያን ጒዳይ ናይ’ቶም ዝተበታተኑ ዞባውያን 

መንግስታት ሶማልያ ንምክትታልን ንጀነራል ለማ ጉተማ ብወግዒ መዚዙ። ብተወሳኺ 

ኣገልግሎት ዜና ቻይና፡ “ሺንሁዋ” ብ7 ሰነ 1999 ኣብ ዝዝርግሖ ሓበሬታ፡ እቲ 

ንሶማልያ ዝወረረ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ነታ ካብ መቓድሾ ብወገን ደቡብ 90 ኪሎ 

ሜተር ርሒቓ እትርከብ ወተሃደራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ማሊዳ ዓለ ንምቊጽጻር ይግስግስ 

ከም ዝነበረ ሓቢሩ። ስርዓት ወያነ ኣብ ሶማልያ ዓበይቲ ኣጽዋር የእቱን ኣብ ቦላሁ 

ወተሃደራዊ ታዕሊም ብምኽፋት የሰልጥንን ነይሩ፣ ከምኡ’ውን ኣብ ባይዶዋ ጸረ 

ነፈርቲ ሚሳይላት ተኺሉ ነይሩ። እዚ ተግባር’ዚ ነቲ ብኣህጉራዊ ቤት ምኽሪ ጸጥታ 

ዝወጸ ውሳነ ቊጽሪ 733 ዚጻረር’ዩ ነይሩ። እዚ ድማ ስርዓት ወያነ ንገለ ሶማላውያን 

ወገናት ብምምዝማዝ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንምልእቲ ሶማልያ እኳ እንተ 

ዘይተባህለ፡ ንሰፊሕ ክፋላ ንምቊጽጻር ዕላማ ከም ዝነበሮ ዘቃልዕ’ዩ። እቲ ብስርዓት 

ወያነ ዚፍጸም ዝነበረ ገበናዊ ውጥን፡ ኣብ ልዕሊ መሬትን ህዝብን ሶማልያ ዝተፈጸመ 

ገበን ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ልዕል’ቲ ዝምድናታት ሃገራት ዚገዝእ ኣህጉራዊ ውዕላት 

ዝተፈጸመ ገበን’ዩ ነይሩ። 

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሶማልያ ብስርዓት ወያነ ፖለቲካዊ ገበን ኪፍጸም እንከሎ፡ ኣህጉራዊ 

ማሕበረ ሰብ ጸማም እዝኒ ሂብዎ ነይሩ። ኣንጻር ወራር ስርዓት ወያነ ናይ ምምካትን 

ዓቕሚ ዘሎዎ ህዝቢ ሶማልያ ጥራይ’ዩ። ኣብ’ዚ ዚጠራጠር ወገን እንተ’ሎ ድማ፡ ነቲ 

ካብ መጨረሽታ 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ፡ ኣንጻር ግዳማውያን ወረርቲ ናይ ጽንዓት፡ 

ተቓውሞ፡ ጅግንነትን መኸተን ታሪኽ ዘሎዎ ህዝቢ ሶማልያ ኪውከስ ይግባእ።  



ምዕራፍ ዓሰርተ 

ኣዋጅ ካይሮ፡ መርገጺ ኣስመራ፡ ተበግሶ ጂቡቲ (1997-2000) 

ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ምስሪ፡ ዓምር ሙሳ፡ ብዘካየዶ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ፡ 28 

ውድባት ሶማልያ፡ 14 ብዓሊ ማህዲ መሓመድ እተን ካልኦት 14 ድማ ብሑሴን 

ዓይዲድ ዚምርሓ፡ ካብ 12 ሕዳር ክሳዕ 22 ታሕሳስ 1997 ዓ.ም. ኣብ ካይሮ 

ተጋቢአን። 

ብመሰረት’ቲ ኣብ ኣዋጅ ካይሮ ዝተገለጸ፡ ውድባት ሶማልያ ኣብ’ዚ ዚስዕብ ነጥብታት 

ተሰማሚዐን፦ 

1-ብ15 የካቲት 1998 ዓ.ም. ኣብ ባይዶዋ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ ከካይዳ ተሰማሚዐን። 

(ጻዕሪ እኳ እንተ ተተገብረ፡ እቲ ጉባአ ኣይተኻየደን።) 

2-ኣብ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ 456 ኣባላት ኪሳተፉ፡ ብኸም’ዚ ዚስዕብ ከኣ ኪከፋፈሉ፦ 

ሀ) 180 ኣባላት ካብ’ቶም ኣብ ኣኼባ ካይሮ ብመሪሕነት ሑሴን ዓይዲድን ዓሊ ማህዲ 

መሓመድን ዝተሳተፉ ወገናት ኪኾኑ፡ 

ለ) 90 ኣባላት ካብቶም ኣብ ሶማሊላንድ ዚርከቡ ቀቢላታት እስሓቕ፡ 

ሐ) 174 ኣባላት ካብ ቀቢላታትን እንዳታትን ሰሜን፡ ጋዳቡርሲ፡ ወርሰንገሊ፡ 

ደልባህንቲን ዒሳን ኪውከሉ፡ 

መ) 41 ኣባላት ነተን ዝወሓዳ ቐቢላታት ኪውክሉ፡ 

3-ኣጀንዳ ሃገራዊ ዕርቂ ነዚ ዚስዕብ ነጥብታት ከጠቓልል፡- 

ሀ) ህዝቢ ሶማልያ፡ ናጽነት ውልቀ ሰባትን ምቛም ሃገራዊ ደሞክራስያዊ መንግስትን 

ዘውሕስ መሰጋገሪ ቅዋማዊ መንግስቲ ኪምስርት ድሌት ከም ዘሎዎ ኪእዋጅ፡ 

ለ) ኣብ መንጎ ህዝቢ ሶማልያ ሰላምን ምትሕግጋዝን ኪእወጅ፡ ፈደራዊ ቅዋማዊ 

መንግስቲ ንምቛም ኣብ ዚግበር ምድላዋት፡ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መሰጋገሪ መንግስቲ ኮይኑ 

ከም ዚሰርሕ ኪግበር፡ 



ሐ) መሰጋገሪ ሃገራዊ መንግስቲ ኣብ ምቛምን መሰል ውልቀ ሰባት መሰረታዊ ናጽነት 

ወዘተ …  ኣብ ምርግጋጽን ከም መበገሲ ኮይኑ ዘገልግል መሰጋገሪ ፕሮግራም 

ኪወጽእ፡ 

መ) ብመሰረት መሰጋገሪ ቻርተር ዚቐውም መሰጋገሪ ሃገራዊ መንግስቲ እዞም ዚስዕቡ 

ኪህልዉ፦ 

 

-ኣቦ መንበርን ክልተ ምክትላት ኣቦ መንበራት፡ 

-ናጻ ቤት ፍርዲ ኪቐውም፡ እንተኾነ ፍሉያት ኣብያተ ፍርዲ ከይህልዋ፡ 

-13 ኣባላት ዘሎዎ ፕረዚደንታዊ ባይቶ ኪምስረት፡ 

-መንግስቲ ዘቕውምን ንመሰጋገሪ መንግስቲ ዚመርሕን ኣቦ መንበር ሚኒስተራት 

ኪምረጽ፡ 

ሚዛን ቀቢላታት ንምሕላው፡ እቲ ብ13 ኣባላት ዚቐውም ፕረዚደንታዊ ባይቶ ኣብ’ተን 

ኣርባዕተ ዓበይቲ ቀቢላታት ሶማልያ በብሰለስተ ኪመቓቐል፡ እቲ መበል 13 ሓደ 

መንበር ድማ ነተን ዝተረፋ ውሑዳት ቀቢላታት ኪኸውን፡ 

-189 ኣባላት ዘሎዎ ሃገራዊ ፓርላማ ይቐውም፡ እቲ መናብር ድማ ብኸም’ዚ ዚስዕብ 

ኪከፋፈል፦ 46 መናብር ንነፍስ ወከፍ’ተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ቀቢላታት ኪምደብ፡ 184 

መናብር ኪወሃበን። 

-እተን ዝተረፋ 5 መናብር ድማ ነተን ዝወሓደ ብዝሒ ኣባላት ዘሎወን ቀቢላታት 

ኪኸውን፡ ስዒቡ ኣስማት መራሕቲ ናይተን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሑሴን ዓይዲድን 

ዓሊ ማህዲ መሓመድን ዝነበራ 28 ውድባት ሶማልያ ኪቐርብ፡ 

ቀዳመይቲ ጒጅለ፦ ብመሪሕነት ሑሴን ዓይዲድ 

1-ሑሴን መሓመድ ዓይዲድ 

2-መሓመድ ሓጂ ኣደን 

3-ሂለውስ ኣማል ዑመር 

4-መሓመድ ኑር ዓሊዮ 

5-መሓመድ ፋራሕ ዓብደላ 



6-መሓመድ ካንያረ ኣፍራሕ 

7-ኣሕመድ ዑመር ጀስ 

8-ጃምዕ መሓመድ ቓልብ 

9-ዓብደልከሪም ኣሕመድ ዓሊ 

10-ዓብደልራሕማን ፋራሕ እስማዒል 

11-ዓሊ ሓጂ መሓመድ ጀብሪል 

12-ሓሰን መሓመድ ኑር 

13-መሓመድ ፋራሕ ጂማል 

14-መሓመድ ኸሊፍ ሽር 

ካልኣይቲ ጒጅለ፦ ብመሪሕነት ዓሊ ማህዲ መሓመድ 

1-ዓሊ ማህዲ መሓመድ 

2-ዓብደላ ዩሱፍ ኣሕመድ 

3-ዓብደልቃድር መሓመድ ኣደን 

4-ኣደን ዓብደላን ኑር ጋብዮ 

5-ዑስማን ሓሰን ዓሊ ኣቶ 

6-ዓብዲ ሙሳ ሚዮ 

7-መሓመድ ራጅስ መሓመድ 

8-ዓብደላ ሼኽ እስማዒል 

9-ዑመር ሓጂ መሓመድ 

10-ዓብዲ ዑስማን ፋራሕ 

11-ኣቡበከር ዓብዲ ሓምድ 

12-መሓመድ ዓሊ ሓምድ 

13-መሓመድ ኣብሽር ሙሳ 



14-ዓሊ ኣደን ሑሴን 

1-ኣኼበኛታት ካይሮ፡ ኣብ ኲሉ መንግስታዊ ቦታታት፡ መዝነታት ይኹን ፖርላማ 

ንቐቢላዊ ኣከፋፍላ እዮም ኣብ ግምት ኣእትዮም። ንሓድነትን ሃገራውነትን ከደልድል 

ዝኽእል ሜላ ኣቓልቦ ብዘይምሃቦም ከም ድኹም ጎኒ እቲ ስምምዕ ኪጥቀስ ይከኣል። 

2-ክልተ ሶማላውያን መራሕቲ ንስምምዕ ካይሮ ብትሪ ነቒፎም። እቲ መጋበኣያ 

ከይተደምደመ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሱ፡ ጉባአ ካይሮ ኣብ ዕጹው መንገዲ ከም 

ዝበጽሐ ገሊጾም። ንሳቶም ድማ፦ 

1-ጀነራል ኣደን ዓብደላኑር (ጋብዮ)፡ ሓደ ካብ መራሕቲ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት፡ 

2-ኮሎኔል ዓብደላ ዩሱፍ ኣሕመድ፡ ሓደ ካብ መራሕቲ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት፡ ሓደ 

ካብቶም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ብቐቢላታት መጀርቲን ዚውክልን 

ንደሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ድሕነት ሶማልያ ዚመርሕን፡ ኣብ መጋበኣያ ካይሮ 

ዘይተሳተፈን እዮም። 

ኣቦ መንበር ስሙር ሶማላዊ ጉባአን መራሒ ኪዳን ድሕነት ሶማልያን ዓሊ ማህዲ 

መሓመድ ድሕሪ ሰሙን ካብ ስምምዕ ካይሮ፡ “ስምምዕ ካይሮ ናይ መወዳእታ እዩ። 

ካብ ሕጂ ንደሓር ኣብ ሶማልያ ዂናት ኣይክህሉን እዩ፡” ብምባል መግለጺ ሂቡ ነይሩ። 

እንተኾነ ንመዓልታዊ ፍጻመታት ሜዳ ሶማልያ ብቐረባ ዚከታተል ሰብ፡ መርገጺ 

መራሕቲ ሶማልያ ብቐጻሊ ዚለዋወጥ ከም ዝኾነ ይግንዘብ። ንኣብነት’ኳ ድሕሪ 

ኣርባዕተ መዓልቲ ካብ ስምምዕ ካይሮ፡ ብ26 ታሕሳስ 1997 ዓ.ም ኣብ ባይዶዋ፡ ኣብ 

መንጎ’ቲ ምስ ዓሊ ማህዲ መሓመድ ዝተመሓዘወ ተቓዋሚ ሰራዊት ርሓንወይን 

ሓይልታት ናይ’ቲ ብሑሴን ዓይዲድ ዚምራሕ ሃገራዊ ኪዳን ሶማልያን ውግእ 

ተኻይዱ። 

እቲ ዘገርም ድማ ዓሊ ማህዲ መሓመድ፡ ብ16 መጋቢት 1998 ዓ.ም ንኣገልግሎት 

ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ፡ ኣብ መንጎ ውድባት 

ሶማልያ ኣብ ካይሮ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም፡ ብሰንኪ ድሩቕ መርገጺ ተጻባኢኡ 

ሑሴን ዓይዲድ ከም ዝሞተ ምግላጹ እዩ። 

ሓደ መዓልቲ ቅድሚ’ቲ ዓሊ ማህዲ መሓመድ መግለጺ ዝሃበሉ ዕለት፡ ባይቶ 

ሚኒስተራት ሃገራት ኢጋድ ኣብቲ ብ15 መጋቢት 1998 ዓ.ም. ዘካየዶ ናይ 

መወዳእታ ኣኼባኡ “ሃገራዊ ባይቶ ሶማልያ ኣብ’ቲ ብ12 ጥሪ 1998 ዓ.ም. ኣብ 



ኣዲስ ኣበባ ዘካይዶ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባኡ፡ ኣብ ስምምዕ ካይሮ ዝገበሮ ምምሕያሽ፡ 

ንመስርሕ ሰላም ሶማልያ ንምድሓን ከም መሰረት ዚቚጸር እዩ፡” ኪብል ገሊጹ። ሓደ 

ዕላማ ናይቲ ምምሕያሽ ነቶም ንስምምዕ ካይሮ ዝነጸጉ ጀነራል ኣደን ዓብደላን ኑርን 

ኮሎኔል ዓብደላ ዩሱፍን ናብቲ ስምምዕ ንምምላስ እዩ ነይሩ። 

ኤርትራን ሶማልያን 

ዝምድና ሶማልያን ኤርትራን ንሶማላዊ ወይ ንኤርትራዊ ዜጋ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንዂሉ 

ኣብ ቀረባን ርሑቕን ዚርከብ ሰብ ርዱእ ስለ ዝኾነ ምብራህ ወይ ምግላጽ ዘድልዮ 

ኣይኮነን። ዝምድና ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ውሽጥ’ዞም ዝሓለፉ 45 ዓመታት 

ዝደልደለ፡ ኣብ ሓጐስ ይኹን ኣብ ጸበባ፡ ኣብ ምርዳእን ምትሕግጋዝን ዝተሰረተ 

ሕውነታዊ ዝምድና እዩ። 

ህዝቢ፡ ሃገርን መንግስትን ሶማልያ ንሰላሳ ዓመታት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራን 

ሰውራኡን ከም ሓደ ኣካል ኮይኖም ደው ብምባል፡ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ 

ሓጊዞም’ዮም። ብኡኡ መጠን’ውን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ፡ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ 

ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ብምባል፡ ነዚ ዘሕዝን ሽግር መፍትሒ ንምንዳይ ዘይተቘጠበ 

ጻዕሪ ከካይድ ባህርያዊ’ዩ። 

ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሓው ህዝቢ ሶማልያ ደው ምባላ ሎሚ ዝመጸ ወይ’ውን ወቕታዊ 

ተገዳስነት ወይ ከኣ ካብ ግዝያዊ ረብሓ ዚነቅል ዘይኮነ፡ ካብ ረብሓ ሓው ህዝቢ 

ሶማልያ ዚብገስ መትከላዊ መርገጺ’ዩ። ብውድዓውን ስትራተጅያውን ኣመለኻኽታ 

ኪረአ እንከሎ፡ ቊጠባዊ ጥቕሚ ሶማልያን ጸጥታዊ ኲነታት እቲ መንግስትን 

ከይተጐስየ፡ ረብሓ ህዝቢ ሶማልያ ምስ ረብሓ እቲ ዞባ ዚጋጮ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ እኳ 

ደኣ ምስ ረብሓ ህብታትና፡ ዞባናን ክፍለ ዓለምናን ዚወሃሃድ እዩ። ነዚ ሓቅ’ዚ ብዘይካ 

ብጸቢብ ውልቃዊ ረብሓታታ ዝዓወረት ሰልፊ፡ ውልቀ ሰብ ወይ መንግስቲ ኪኽሕዶ 

ዚኽእል የልቦን። 

ዝኾነ ይኹን ተንታኒ ፖለቲካ ንሽግር ሶማልያ ሓፈሻውን ምሉእን ፍታሕ ኪኸውን 

ዚኽእል ሓሳብ ከቕርብ ይኽእል እዩ ኢልካ ምሕሳብ ዚከኣል ኣይኮነን። ብኣንጻሩ’ኳ 

ደኣ ብዙሓት ወገናት ንሽግር ሶማልያ ካብ’ቲ ዝነበሮ መሊሶም ኣግዲዶምዎ’ዮም።  

ስለ’ዚ ብዘይካ ሶማላውያን ካልእ ኣብ ቦታኦም ኮይኑ ንሽግራቶም ኪፈትሓሎም 

ኣይክእልን’ዩ። ኣሕዋትን ፈተውትን ሃገራት ኪገብራኦ ዚኽእላ እንተ’ሎ፡ ሶማላውያን 



ብዛዕባ ፍልልያቶም ንኺመያየጡን ሽግር ሃገሮም ምእንቲ ኪፈትሑን ምቹእ ሃዋህው 

ምፍጣርን ቅኑዕ ሓሳባት ምቕራብን እዩ።  

ከም’ቲ ዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ዚገልጽዎ፡ ኤርትራ ብውልቂ ይኹን ኣብ 

ውሽጢ ውድብ ኢጋድን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ኮይና ካብተን ቀዳሞት ንሶማልያ 

ዝሕግዛ ሃገራት እያ። 

ኤርትራ ንሽግር ሶማልያ ከፋፊላ ዘይኮነት ብምሉእነት እያ እትርእዮ። ቅኑዕ ዕላማ ስለ 

ዘሎዋ፡ ምስ ኲለን ውድባት ሶማልያ እምበር ምስ ገሊኣተን ጥራይ ኣይኮነትን ክትዋሳእ 

ጸኒሓ። 

ከም ዚፍለጥ ኤርትራ ብ24 ግንቦት 1991 ዓ.ም. ሓርነታ ምስ ተጐናጸፈት፡ ብቐጥታ 

ንሽግር ሶማልያ ብኣጋኡ ንምፍታሕ ተበግሶ ዝወሰደት ቀዳመይቲ ሃገር እያ። ግዝያዊ 

መንግስቲ ኤርትራ፡ ነቲ ኣብቲ እዋን’ቲ ሓላፊ ጒዳያት ወጻኢ ዝነበረ ኣቶ መሓመድ 

ስዒድ ባረህ መዘዝት። ኣብ መቓድሾን ካልኦት ከተማታት ሰሜንን ደቡብን፡ ምስ 

ኲሎም መራሕቲ ውድባት ሶማልያ ድማ ተራኺቡ። መንግስቲ ኤርትራ ንመራሕቲ 

ሶማልያ ንምቅርራብን ኣብ ሓደ መኣዲ ዘተ ኮፍ ከም ዚብሉ ንምግባርን ብሚኒስተር 

ጒዳያት ወጻኢ ዚምራሕ ዝለዓለ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ተኸታተልቲ ርክባት 

ኣካይዱ። ከም ኣዎንታዊ ውጽኢት ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኤርትራ፡ እቶም ክልተ 

ተጻባእቲ መራሕቲ ሶማልያ፡ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድን ዓሊ ማህዲ 

መሓመድን ናብ ኣስመራ ዑደት ኣካይዶም። ነቶም ዝተሃራረሙ ዝነበሩ ሓይልታት 

ሶማልያ ዚፈሊ ሓይሊ ኤርትራ ናብ ሶማልያ ኪኣቱ ክልቲኦም ወገናት፡ ኤርትራን 

ሶማልያን ኣብ ምርድዳእ ብምብጽሖም ጻዕሪ ኤርትራ ዳርጋ ተዓዊቱ ነይሩ ኪበሃል 

ይከኣል። እንተኾነ ሶማልያ ብናይ ማእከላይ ምብራቕ፡ ዞባውያን፡ ኤውሮጳውያን፡ ክፍለ 

ዓለማውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት ከምኡ’ውን ብናይ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ፡ 

ውድብ ኣስላማዊ ጉባአ፡ ውድብ ሻራ ዘይብለን ሃገራት፡ ሕብረት ኤውሮጳ፡ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራትን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ተበግሶታት ስለ ዝዘቕበበት ተበግሶ 

ኤርትራ ተዓናቒፉ። 

እንተኾነ ኤርትራ ንሽግር ሶማልያ መፍትሒ ንምርካብ ጻዕሪ ካብ ምክያድ ዓዲ 

ኣይወዓለትን፡፡ ስለ’ዚ ድማ ብውልቂ ይኹን ኣብ ክሊ ውድብ ኢጋድን ውድብ 

ሓድነት ኣፍሪቃን ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ከተካይድ ጸኒሓ። 



ሶማላውያን ከም ዚግንዘብዎ፡ ደድሕሪ’ቲ ሓላፊ ጒዳያት ወጻኢ ኤርትራ ነበር፡ ኣቶ 

መሓመድ ስዒድ ባርህ ዘካይዶ ተኸታታሊ ዑደታት፡ ንጒዳይ ሶማልያ ኪከታተል 

ዝተመዘዘ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ፡ ኣቶ ሃይለ መንቀርዮስ እዩ። 

ብድሕሪኡ’ውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም 

እዩ። ፖለቲካያውን መራሕቲ ኤርትራ መዓልታዊ ፍጻመታት ሶማልያ ይከታተሉ 

እዮም። መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ሶማልያ ሰላም ንምስፋንን ብመገዲ ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ 

ድልዱል ባይታ ዝተሰረተ መንግስቲ ሶማልያ ንምርግጋጽን ኣብ ምቹእ ግዜ ኣገዳሲ 

ዚብሎ ስጒምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ኣይክብልን እዩ። 

ከም ዚፍለጥ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ንሽግር ሶማልያ ዚምልከት መርገጺ 

ኤርትራ ብኸምዚ ዚስዕብ ኣሕጺሩ ገሊጽዎ ነይሩ። “ሽግር ሶማልያ ኣብ ክንዲ ህዝቢ 

ሶማልያ ኮይኑ ኪፈትሖ ዚኽእል ሓደ’ኳ የልቦን። ሶማላውያን ባዕላቶም ጥራይ እዮም 

ሽግራቶም ኪፈትሑ ዚኽእሉ። ፈተውትን ኣሓትን ሃገራት ምቹእ ኲነታት ብምፍጣር 

ንሶማላውያን ናይ ምሕጋዝ ተራ ጥራይ እየን ኪህልወን ዚኽእላ፡” ኪብል ኣገንዚቡ። 

ነዚ መርገጺ’ዚ መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ናብ ዞባዊ፡ 

ክፍለ ዓለማውን ኣህጉራውን መድረኽ ብንጹርን ብብሩህን ኣገባብ ኣቕሪቦም። ኣብ 

ሰለስተ ግብራዊ ስጒምታት ከፋፊሎም’ውን ተግቢሮምዎ እዮም። እተን ሰለስተ 

ስጒምታት እዘን ዚስዕባ ነይረን፦ 

ቀዳማይ ስጉምቲ፦ ፕረዚደንት ኢሳይያይ ኣፍወርቂ ብ18 ሕዳር 1993 ዓ.ም. ናብቲ 

ሽዑ ኣቦ መንበር ባይቶ ጸጥታ ዝነበረ፡ ሆዘ ሉዊ ደ ጀሱስ እዚ ዚስዕብ ትሕዝቶ ዝነበሮ 

መልእኽቲ ሰዲዱ። 

1-ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ኣህጉራዊ ምትእትታው ኪካየድ ካብ’ተን ቀዳሞት ዚጠለባ 

ሃገራት እያ ነይራ። በቲ ውሱን ዓቕማ’ውን ዕላማ ኣህጉራዊ ምትእትታው ንምዕዋት 

ሰሪሓ። 

2-ኣህጉራዊ ምትእትታው ብኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብህዝቢ 

ሶማልያ’ውን ደገፍ ረኺቡ’ዩ። 

3-እቲ ዘሕዝን ግን ኣህጉራዊ ምትእትታው ኣንፈቱ ስሒቱ፡ በብእዋኑ ጌጋታት ኪፍጸም 

ተራእዩ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ንባዕሉ ኣካል ሽግር ሶማልያ ኮይኑ። 



4-በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያታት እምበኣር ናይ ወጻኢ ጀኦፖለቲካዊ ምትእትታው ኣብ 

ሜዳ ሶማልያ፡ ንሶማላውያን ሽግሮም ባዕሎም ንኺፈትሑ ምቹእ ውድዓዊ ኲነታት ኣብ 

ምፍጣር ዚሕግዝ ጥራይ ኪኸውን ይግባእ። 

ካልኣይ ስጒምቲ፦ ሚኒስትሪ ጒዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብ30 ታሕሳስ 1997 ዓ.ም. ኣብ 

ዘውጸኦ መግለጺ ነዚ ዚስዕብ ኣብሪሁ ነይሩ። 

1-ፈደራዊት ሪፖብሊክ ኢትዮጵያ ብመሰረት’ቲ ብኣባላት ሃገራት ውድብ ኢጋድን 

ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ዝተመዘዘቶ፡ ኣብ ሕዳር 1996 ዓ.ም. ንብዙሓት 

ፖለቲካውያን ውድባት ሶማልያ፡ ኣብ ሶዶሬ ኣብ መኣዲ ዘተ ክተሳትፈን ክኢላ። 

መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኢትዮጵያ ዘካየደቶ ጻዕሪ ብሓጐስ ተቐቢልዎ። እንተኾነ ብዛዕባ 

ኣብ ሶዶሬ ዝተኻየደ ዘተ ዕቃበታቱ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣኼባ ኢጋድን 

ብወግዒ ኣመሓላሊፉ። ምኽንያቱ ብሑሴን ዓይዲድ ዚምራሕ ውድብ ሃገራዊ ኺዳን 

ሶማልያ ከይተሳተፈ ሰላም ኣብ ሶማልያ ኪረጋግጽ ስለ ዘይከኣል። 

2-መንግስቲ ምስሪ ብ22 ታሕሳስ 1997 ዓ.ም. ውድባት ሶማልያ ንምዕራቕ   ተበግሶ 

ወሲዱ ነይሩ። እንተኾነ ክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ’ቲ ብሓሙሽተ ኣባላት ዝቖመ 

ላዕለዋይ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት፡ ጀነራል ኣደን ዓብደላን ኑርን (ጋብዮ)፡ መራሒ 

ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያን፡ ኮሎኔል ዓብደላ ዩሱፍ፡ መራሒ ሃገራዊ ግንባር ድሕነት 

ሶማልያን፡ ብዘይምስታፎም፡ ዝተፈጸመ ጒድለት፡ ኣኼባ ሶዶሬ ነዚ ተመሳሳሊ ጒድለት 

ኪእርም ኣይከኣለን። 

ሳልሳይ ስጒምቲ፦ ርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ 

1-ሓይልታት ወጻኢ ኣብ መንጎ ውድባት ሶማልያ ብምእታው ኣብ ክንዲ ፍታሕ 

ዝኸፍአ ጸገም ስለ ዝፈጠሩ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጒዳይ ሶማልያ ካብ ምእታው ኪቚጠቡ 

ይግባእ። 

2-መራሕቲ ሶማልያ ንሽግራቶም ኪፈትሑ ዚኽእሉ ንሳቶም ጥራይ ስለ ዝኾኑ፡ እተን 

ብሃገራዊ ረብሓ ሶማልያ ዚግደሳ ፈተውትን ኣሓትን ሃገራትን መራሕቲ ሶማልያ 

ብሓባር ንኺመያየጡ ዚሕግዞም ምቹእ ኲነታት ኣብ ምፍጣር ኪጽዕራ የድሊ። 

3-ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ቀቢላውያን ጒጅለታትን ሶማልያ ነዚ ሒዞምዎ ዘለዉ 

ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ከይገደፉ፡ ሽግር ሶማልያ ኪፍታሕ ኣይከኣልን። 

4-ኣብ ሶማልያ ተኸሲቱ ዘሎ ፍልልያት፡ ኣብ ፖለቲካዊ ፕሮግራም፡ ራእይ፡ ወይ’ውን 

ስነ ሓሳባዊ ፍልልያት ዝተሰረተ ኣይኮነን። ከምኡ ነይሩ እንተ ዚኸውን ንምፍትሑ 



ቀሊል ምኾነ ነይሩ። እንተኾነ ፍልልያት ሶማልያ፡ ቀቢላዊ ሰረት ስለ ዘሎዎ፡ ክሳብ ኣብ 

ደረጃ እንዳ፡ ማይ ቤትን ስድራን ወሪዱ ይርከብ።  

5-ንዚቕጽል ኲናት ደው ንምባል ግብራዊ ስምምዕ ኪሕይል ይግባእ። 

6-ብተሳትፎ ፈተውትን ኣሓትን ሃገራት፡ ኲሎም ተጻባእቲ ውድባት ብዘይቅድመ 

ዂነት ኣብ ሓደ መኣዲ ዘተ ከም ዚዛተዩ ምግባር፡ 

7-ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድባት ሶማልያ ሓድሕዳዊ ናይ ምትእምማን ኲነት 

ምፍጣር፡ 

8-ዝኾነ ውድብ ንኻልእ ውድብ ከጸልምን ከነውርን ኣይግባእን። 

9-ኣብ ዕግበት ውሱን ዕላማታትን ንምብጻሕ፡ ንዂሉ ርእይቶታትን ሓሳባትን ብብሩህ 

ንጹርን ኣገባብ ኣብ መኣዲ ዘተ ምቕራብ፡ 

10-ንትግባረ ዚቐርብ ውጥን ቅድሚ ምንዳፍ፡ ንዂሉ ዚቐርብ ርእይቶታትን ሓሳባትን 

እትመምን እተጽንዕን ካብ ኲለን ውድባት ሶማልያ ዝተዋጸአት ሽማግለ ምቛም፡ 

11-ንዂሎም ወገናት ንምስምማዕን፡ ነቲ ንመስርሕ ሃገራዊ ዕርቅን ስምምዕን ሓድነት 

ሶማልን ዝዕንቅፍ ኣሉታታት ንምእላይን፡ ንዂሉ ዚቐርብ ርእይቶታት ንምብራህን፡ 

ናብ’ቲ ዘራኽብ ናይ ሓባር ረቛሒታትን ነጥብታትን ምትኳር፡ 

12-ንዂሎም ሶማላውያን ዚውክል ፖለቲካዊ ኣካል ምቛም፡ እቲ መሰጋገሪ መድሪኽ 

ዚህልዎ ስልጣን ምንጻር፡ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣብ እዋን መሰጋገሪ መድረኽ 

ዚህልወን ተራን ጒዳይ ምምቕቓል ስልጣን ምንጻር፡ ንመጻኢ ፖለቲካዊ ስርዓት 

ሶማልያ ሰረት ዚኸውን ቅርጺ ምንዳፍን ኣብ ግብሪ ምውዓልን፡ 

እዚ መርገጽ’ዚ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን። ንዚኽሰት ኲነታት ሶማልያ እናመመየ 

ተሳንዩ ዚኸይድ’ዩ። ብሓጺሩ ንምምይያጥን ክትዕን ዚቐርብ ሓሳባት ኪበሃል’ውን 

ይከኣል‘ዩ። ስለ’ዚ ድማ ውድባት ሶማልያ ብምልኡ ወይ ብኸፊል ኪቕበልዎ፡ ወይ ከኣ 

ኪገድፍዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ጒዳይ ንዕኦም ዚግደፍ’ዩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ፡ 

ኤርትራ ወዳኢት ነገር ሶማልያ ኣይኮነትን። ጻዕሪ ኤርትራ ሶማላውያን ኣሕዋት፡ 

ፖለቲካዊ ፍልልያቶም ንምፍታሕ ብረት ንኸይጥቀሙን፡ ንሶማልያ ካብ’ዚ ዘላቶ ሽግር 

ኣውጺኦም ባብ ሰላም፡ ቅሳነትን ብልጽግናን ዚኸፍት ሃገራዊ ዕርቂ ምእንቲ ከረጋግጹን 

ምቹእ ሃዋህው ንኽትፈጥረሎም እዩ። 

ተበግሶ ጂቡቲ (1999-2000) 



 ግጭት ሶማልያ ንምፍታሕ ብዚብል ተበግሶ፡ ጅቡቲ ኣብ’ቲ ኣብ ወርሒ መስከረም 

1999 ዓ.ም. ዝተቓንዐ መበል 54 ስሩዕ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ው.ሕ.ሃ. ፕረዚደንት 

እታ ሃገር፡ እስማዒል ዑመር ገለ ኣብ ዘስምዖ መደረ’ዩ ተገሊጹ። 

ጂቡቲ ንግጭት ሶማልያ ንምፍታሕ ዘቕረበቶ ተበግሶ ኣብ’ዚ ዚስዕብ ሰለስተ 

መድረኻት ዝተኸፋፈለ ነይሩ። 

1-ቀዳማይ መድረኽ፦ ነዚ ዚስዕብ ነጥብታት የጠቓልል፡ 

ሀ. ህዝቢ ሶማልያ ደሞክራስያዊ መሰላቱ ኪጥቀምን ንዕኡ ብዚጥዕም ሰሌዳ ግዜ 

ሃገራውያን ይኹኑ ያታውያን መራሕቱ ኪመርጽን መሰል ከም ዘሎዎ ኣበጋዛት 

(መራሕቲ ዂናት) ሶማልያ ኪቕበልዎን ከጽድቕዎን ከም ዚግባእ፡ 

ለ.  መራሕቲ ውዳባት ሶማልያ እንተ ደኣ ተቐቢሎሞ፡ ውድባት ሶማልያ ናብ 

ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኪልወጣ ከም ዚኽእላ፡ 

ሐ. ኣበጋዛት ንስልጣን ሕጊ ይምእዘዙ፡ ካብ ሚሊሻታቶም ኣጽዋር ከራግፍዎ  

ምዃኖም ምሉእ ብምሉእ ከረጋግጹን ቃል ኪኣትዉን፡ 

መ. ካብ ኲሎም ሚሊሻታት ሶማልያ ዝተዋጽአ ሓይሊ ፓሊስ ንኪቐውም ኣበጋዛት 

ኪቕበልዎን ከኽብርዎን፡ 

ሰ. ንሶማልያ ዳግም ንምህናጽን ናብ ባህርያዊ ቦታኣ ንምምላስን፡ ሉኣላውነት ሕግን 

ስርዓትን ንምርግጋጽ ንተሳትፎ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ምቕባል፡ እዚ ድማ ንዕኡ 

ዘዐውት ፕሮጀክታት ብምትግባር ኮይኑ፡ መስርሕ ምውህሃድን ምክያድ፡ ሓጋግን 

ፕረዚደንታውን ምርጫታት ብዘውሕስ ኣገባብ ኪካየድ፡ 

 ረ. ው.ሕ.ሃ. ኣብ ሶማልያ ቤት ጽሕፈት ሰላም ከቕውም፡ ንሰላም ዘዐውት ንጥፈታት 

ከካይድ፡ ከምኡ’ውን ኣብ መስርሕ ሓጋግን ፕረዚደንታውን ምርጫታት ናይ 

ምውህሃድን ምምራሕን ስራሓት ከሳልጥ፡ 

2. ካልኣይ መድረኽ፦ 

ሀ. ኣበጋዛት ሶማልያ ነዚ ቕቡል ዝኾነ ሓሳባትን ተበግሶታትን ምስ ዘይቅበልዎ፡ ሲቪላዊ 

ማሕበረ ሰብ ሶማልያ፡ ዶብ ዘይብሉ ግፍዕታት ንኺወርዶ ስለ ዘይቅበል፡ ኣህጉራዊ 



ማሕበረ ሰብ ብልኡምነት ኪዕዘብ ዘይኮነ ብሓይሊ ከረጋግጽ ከም ዚግባእ፡ ብመሰረት’ዚ 

ድማ ኣበጋዛት ሶማልያ፡ ኣብ ልዕሊ ደቅ ሰብ ገበን ከም ዝፈጸሙ ተቘጺሮም ኪህደኑ፡ 

ለ. ኣበጋዛት ሶማልያ ብዘርኣይዎ ገደብ ዘይብሉ ሓይልን ጐነጽን፡ ንሶማላውያን ቈልዑ፡ 

ካብ ንእስነቶም ሓሪሞም፡ ንትስፉው መጻኢ ሶማልያ ኣብኒኖምዎ፡ ህዝቢ ዝኸፍአ 

መነባብሮ ከም ዘሕልፍ ከም ዝገበሩ፡ 

መ.  ኣበጋዛት ሶማልያ፡ ነቲ ኣብ ሶማልያ ሰላምን ስርዓትን ንምስፋን ብኣህጉራዊ 

ማሕበረ ሰብ ዚቐርብ ጠለብ ምስ ዚነጽጉ፡ ኣብ ልዕሊኦም ስጒምቲ ኪውሰድ፡ እቲ 

ዚወስድ ስጒምቲ ከኣ ከምዚ ዚስዕብ ኪኸውን፦ 

-ካብቲ ዝዓነወ ቦታታቶም ከም ዘይወጹ ኪግበር፡ 

-ነቲ ሰራም ዕላማታቶም ምእንቲ ከይቅጽልዎ፡ ኣብ መጻኢ ብናጻ ከም ዘይንቀሳቐሱ 

ኪግባር፡ 

-ኣበጋዛት ዝኾነ ይኹን ሞራላዊ ይኹን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዘይረኽቡ ኪግበር፡ 

-ዝኾነ ይኹን ንብረቶም ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ከም ዚድስክል ኪግባር፡  

3.ሳልሳይ መድረኽ 

ብሰንኪ ድርቅና ኣበጋዛት ሶማልያ፡ እዚ ዝተጠቐሰ ነጥብታት ዕላምኡ ኪወቅዕ እንተ 

ዘይክኢሉ፡ ክልተ በዳህቲ ምርጫታት ኪህልዉ ምዃኖም፣ ንሳቶም ከኣ፦  

ሀ. እቲ ቐዳማይ ምርጫ ንሜላ ዘይምግዳስ ምቕጻልን ነቲ ዓሚቚ ቅላውላው ሶማልያ 

ኣብ ምፍታሑ እጃምካ ዘይምብርካትን’ዩ። 

ለ. ካልኣይ ምርጫ፡ ው.ሓ.ኣ.ን ማሕበር ሃገራት ኣዕራብን፡ ብው.ሕ.ሃ.ን ካልኦት 

ሃገራትን እናተሓገዛ፡ ገበነኛታት ኣበጋዛት ሶማልያ ከም ድላዮም ሰብኣዊ መሰል 

ኪግህሱን ንሶማልያ ግዳይ እከይ ተግባራቶም ኪገብርዋን ከም ዘይፍቀደሎም ከፍልጣን 

ኣብ ልዕሊኦም ኣድላዪ ስጒምቲ ኪወስዳን ይግባእ። ብተወሳኺ መንግስቲ ጂቡቲ 

ንተበግሶኡ ናብ ኲሎም’ቶም ጒዳይ ሶማልያ ዘገድሶም ወገናት ከም ዚዝርግሖን 

“መስርሕ ሰላም ኣብ ሲቪላዊ ማሕበረ ሰብ ሶማልያ ጥራይ ከተኲር ይግባእ፡” ኪብል 

ከም ዝገለጸን እታ ኣብ ለንደን እትሕተም ጋዜጣ “ኣልሓያት” ኣብ ናይ 8 የካቲት 

2000 ሕታማ ገሊጻ።  



ጉባአ ዓርታ 

 መንግስቲ ጂቡቲ ብምትሕግጋዝ ኣህጉራውያን ወገናት ብዛዕባ ሽግር ሶማልያ 

ንምምይያጥ ብ2 ሚያዝያ 2000 ዓ.ም. ምሁራትን ኣገደስቲ ውልቀ ሰባትን 

ዝተሳተፍዎ ጉባአ ኣካይዱ። ኣብ’ቲ ጉባአ 60 ምሁራትን 10 ኣብ ሕብረተ ሰብ ጂቡቲ 

ኣገዳሲ ቦታ ዘሎዎም ውልቀ ሰባትን ተሳቲፎምዎ። ኣብ ሶማልያ ሰላም ንምስፋን ድማ 

እስማዒል ዑመር ገለ ሰለስተ መሰረታዊ ነጥብታት ኣቕሪቡ። ንሳተን ድማ፦ 

1-መንግስቲ ጂቡቲ ንሶማልያ ካብ ቀጻሊ ዕንወትን ዓመጽን ንምውጻእን ብመገዲ ዘተን 

ምምይያጥን፡ ሰላምን ቅሳነትን ንምስፋንን ጉባአ ንምውዳብ ሓላፍነት ከም ዚወስድ፡ 

2-ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ኢድ ሕብረተ ሰብ ሶማልያ ከም ዚምለስ ምግባር፡ 

3-ንሶማልያ ንምድሓን ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ዕዉት ምትሕግጋዝ ንኺገብር ምስማር፡  

ድሕሪ ነዊሕን ዓሚቚን ምይይጥ፡ እቶም ብ20 ሓምለ 2000 ዓ.ም. ኣብ ኣኼባ ዓርታ፡ 

ጂቡቲ ዝተሳተፉ ሶማላውያን ግዝያዊ ሃገራዊ ቻርተር ኣጽዲቖም። እዚ ቻርተር’ዚ ኣብ 

ቅዋም ዝተመስረታ ትካላት ዘሎዋ ሃገር ንኽትምስረት ዘረጋግጽ ነይሩ። ንደቀ’ንስትዮ 

ዘሳትፍ ንዂለን ቀቢላታት ዚሓቊፍ 225 ዝኣባላቱ ባይቶ ንኺምስረት እውን ዘፍቅድ 

ነይሩ። ብጽሒት ነፍስ ወከፍ ኤትኒካዊ ጒጅለ፡ ቀቢላን እንዳን፡ ኣልሃውየ፡ ኣዳሮድ፡ 

ኣልመርፈሊህ፡ ኣደጀል፡ ኣልደርን 44 መናብር ነይሩ። ንደቀ’ንስትዮ ድማ 25 መናብር 

ተዋሂብወን። ነቶም ውሑዳት’ውን 42 መናብር ተመዲቡሎም። 

ካብ’ቲ መናብር ፖርላማ ዝተማረቐሓሉ ድሕሪ ወርሒ፡ ብ25 ነሓሰ 2000 ዓ.ም. ካብቲ 

ስርዓት ጀነራል መሓመድ ስያድ ባረ ዝወደቐሉን ሶማልያ ኣብ ዓዘቕቲ ኲናት 

ሓድሕድ ዝኣተወትሉን፡ ሶማላውያን ድሕሪ ትሽዓተ ዓመት፡ ንመጀመርታ ግዜ 

ፕረዚደንት ሪፖብሊክ ሶማልያ ንምምራጽ መዲቦም። 

እቶም ኣብ ጉባአ ዓርታ ዝተሳተፉ ሶማላውያን፡ ንዶክተር ዓብደልቃስም ሳላድ ሓሰን 

ንፕረዚደንትነት መሪጾም። ብ27 ነሓሰ 2000 ዓ.ም. ጽምብል ምምራቕ ተኻይዱ። 

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ፡ ፕረዚደንት የመን፡ ጀነራል ዓሊ 

ዓብደላ ሳልሕ፡ ፕረዚደንት ሱዳን፡ ጀነራል ዑመር ኣልበሽርን ቀዳማይ ሚኒስተር 

ኢትዮጵያ መለስ ዜናውን ተሳቲፎም ነይሮም። ብተወሳኺ ተወከልቲ ዋና ጸሓፊ 

ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣስላማዊ ጉባአ፡ ማሕበር ሃገራት ኣዕራብ፡ ውድብ ሓድነት 

ኣፍሪቃ፡ ልኡኻት ኣመሪካ፡ ኢጣልያ፡ ፈረንሳ፡ ቻይና፡ ሊብያን ካልኦትን ተኻፊሎም። 



ብ8 ጥቅምቲ 2000 ዓ.ም ፕረዚደንት ዓብደልቃስም ሳላድ ሓሰን፡ ዓሊ ኻሊፍ ጀሊድ 

ቀዳማይ ሚኒስተር ንኪኸውን መዚዝዎ። ንሱ’ውን ብወገኑ ድሕሪ ትሽዓተ ዓመት፡ 

ንመጀመርታ ግዜ ብ20 ጥቅምቲ 2000 ዓ.ም. ንዂለን ቀቢላታት ሶማልያ ዝወከለት፡ 

ብ25 ሚኒስተራት ዝቖመት ቀዳመይቲ መንግስቲ ሶማልያ ኣቚሙ። 

ቀዳምነታት ፕረዚደንት ሶማልያ 

ፕረዚደንት ሶማልያ ዓብደልቃስም ሳላድ ሓሰን ቀዳምነታት መንግስቲ ብኸምዚ ዚስዕብ 

ወሲኑ፦ 

1-ኣብ ውሽጢ ንሰለስተ ዓመታት ዚቕጽል መሰጋገሪ መድረኽ ትካላት መንግስቲ 

ምቛም፡ 

2-ነቲ ብዂናት ሓድሕድ ዝዓነወ ልዕለ ቕርጽን ትሕተ ቕርጽን ምህናጽ፡ 

3-ጸጥታን ቅሳነትን መግብን ምርግጋጽ፡ 

4-ድሕሪ መሰጋገሪ መድረኽ ኣብ ሶማልያ ፈደራዊ ስርዓት ምቛም፡ 

5-ሓድነት ሶማልያ ምርግጋጽ፡ ፕረዚደንት ሶማልያ ብ20 መስከረም 2000 ዓ.ም. ነታ 

ኣብ ለንደን እትሕተም ጋዜጣ “ኣልሓያት” ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ “ሶማልያ 

ኣይትመቓቐልን እያ፡” ዝኾነ ይኹን ክፋል ሶማልያ ኮነ ውድብ፡ ናጽነት ወይ ከምኡ 

ዝኣመሰለ ኪእውጅ መሰል የብሉን። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዘሎ ህዝቢ ሶማልያ፡ መገዲ 

ዕርቂ መሪጹ እዩ። ዓበይቲ ዓዱ፡ ሱልጣናቱን ፖለቲከኛታቱን ከኣ ምሳና ነይሮም፡” 

ብምባል ሓቢሩ። ፕረዚደንት ዓብደልቃስም ሳላድ ሓሰን ከም ናይ ኲሎም ሶማላውያን 

ፕረዚደንት’ዩ ዚረአ ዝነበረ። በዚ ጒዳይ’ዚ ኣመልኪቱ ብ6 መስከረም 2000 ዓ.ም. ነታ 

ኣብ ለንደን እትሕተም ጋዜጣ ኣልሓያት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ “ኣነ ፕረዚደንት ሃገረ 

ሶማልያ እየ፡” ናተይ ቀቢላ ድማ ዂሉ ህዝቢ ሶማልያ እዩ። ከምኡ’ውን ንቐቢላነት 

ኣብ “ወሽመጥ ታጁራ” ኣጥሒልናዮ ኢና።” ኪብል ገሊጹ። 

እዚ ዘረባ’ዚ ግን ምስ’ዚ ክሳዕ ሕጂ ቐቢላዊ ስነ መጐት ጥራይ ዘይኮነ፡ ቀቢላዊ 

ኣተሓሳስባ ብሒትዎ ዘሎ ክውንነት ሕብረተ ሰብ ሶማልያ ምትእስሳር ዘይብሉ ናይ 

ይምሰል ዘረባ እዩ ነይሩ። 

 

 



መደምደምታ 

ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ፡ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን መጻኢ ዂነታትን ሶማልያ ጭቡጣት 

ነገራትን ፍጻመታትን ብምቕራብ ድሕሪ ምብራህ፡ ብዘይካ መደምደምታ ኪኸውን 

ዚኽእል ገለ ትዕዝብታት ምስፋር ዝተረፈ የልቦን። እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ’ዚ ዕውት 

ኪኸውን ዚኽእል፡ ንቐንዲ ታሪኻዊ ፍጻመታት፡ ፖለቲካዊ መድረኻትን ማሕበራዊ 

ዂነታትን ሶማልያ፡ ብቐንዱ ድማ ንጭቡጥ ኲነታት እቲ ቅልውላው ናብ ኣንባቢ 

ብግቡእ ምስ ዘብጽሕ እዩ። 

ቀዳማይ፦ ማሕበረ ሰብ ሶማልያ 

1-ተኸታተልቲ ስርዓታት ሶማልያ ኣብ ክንዲ ኣብ ኲለን ዞባታት ምዕሩይ ፖሊሲ 

ብምኽታል ውሽጣዊ ሓድነታ ንምድልዳል ዚሰርሑ፡ ኣብ ርእሲ ኸተማ እታ ሃገር፡ 

መቓድሾ ጥራይ እዮም ኣተኲሮም። ብመሰረት ቅዋም’ታ ሃገር “ዓባይ ሶማልያ” 

ንምህናጽ ፈረንሳዊት ሶማሊላንድ፡ ናይ ሎሚ ጂቡቲ፡ ንዞባ ሰሜናዊ ዞባ ኬንያን ንዞባ 

ኦጋዴን ኢትዮጵያን ናብ’ታ ብ1 ሓምለ 1960 ብሓድነት ኢጣልያዊት ሶማሊላንድን 

ብሪጣንያዊት ሶማሊላንድን ዝቖመት ሶማልያ ንምጽንባር ተንቀሳቒሶም፣ ምስ 

ጐረባብቶም ዝኾና ሃገራት ድማ ኣብ ግጭት ኣትዮም። ህዝብን መንግስትን ሶማልያ 

ሃገራዊ ሓድነት ንምርግጋጽ ቃልሲ ኣካይዱ’ዩ፣ እንተኾነ “ዓባይ ሶማልያ” ንምህናጽ 

ብዘካየዶ ዂናት ከሲሩ፡ መጻኢ ዕድሉ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ። 

2-ብኣንጻር’ቲ ንሕብረተ ሰብ ሶማልያ ዘጽንዑ ዚገልጽዎ፡ ብተግባር ኡማ ሶማልያ 

(Somali Nation) እትበሃል የልቦን። ተኽእሎ ግን ኣሎ። ኪሰፍሕ ታሪኻዊ ዕድል 

ዘይረኸበ መሰረት ኡማ (Nation) ኣሎ። ሶማልያ ካብ’ዚ ዘላቶ ጸገም እንተ ወጺኣ፡ 

ኣብ መጻኢ ናይ ምምዕባልን ምስፋሕን ዕድል ኣሎዋ። 

3-ማሕበረ ሰብ ሶማልያ ብኣቀዋውማኡ ዝተሓላለኸ’ዩ። ኣብ መንጎ መራሕቱ 

ፍልልያትን ፖለቲካዊ ህልኽን ምስ ዚኽሰት ስድራ ቤታዊ ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ 

ቀልጢፉ ቀቢላውን እንዳውን መልክዕ’ዩ ዚሕዝ። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ስድራ ቤት 

ዚረአ ጸገም፡ ብቕልጣፈ ናብ ሃገራውን ሰልፋውን ሽግር ይልወጥ። እዚ ኸኣ’ዩ እቲ 

ቐንዲ ሽግርን ሓደጋን። ኣብ መንጎ ውልቃውን ናይ ህዝብን፡ ውልቃውን ሃገራውን 

ረብሓ ፍልልይ የልቦን። 

4-ኣብ እዋን ኲናት ሓድሕድ ሶማልያ ዝበርሀ ተርእዮ፡ ኣብ ግዜ ሽግር ወልቀ ሰብ 

ኣብ ቀቢላኡ’ዩ ዚጽጋዕ። እዚ ተርእዮ’ዚ ንሓለፍቲ ቐቢላታት፡ ኣብ ማሕበራዊ፡ 

ቊጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ሞራላውን ጸጥታውን ህይወት፡ ኣገዳሲ ተራ ከም ዚህልዎም 



ገይሩ። ኲናት ሓድሕድ ምስ ተወልዐን መሰረት ሃገረ ሶማልያ ምስ ፈረሰን፡ 

ቀቢላታት’ውን ብግዲአን ኣብ’ቲ ዝዓጠቐ ውድባተን እየን ተጸጊዐን። መራሕቲ 

ውድባት ብወገኖም፡ ነቲ መራሕቲ ቐቢላታት ጥራይ ዚውንንዎ ዝነበሩ መለለይታት 

ኪውንኑ ክኢሎም። ውድባት ሶማልያ ጸግዕን ሓለዋን ጥራይ ዘይኮና፡ ቀቢላታት 

ዚምርኰሳለን ምንጪ እቶት’ውን ኮይነን። ኣብ መንጎ መራሕቲ ቐቢላታትን ሓለፍቲ 

ውድባትን ዝነበረ ሚዛን ሓይሊ ዓቢ ለውጢ ስለ ዘምጽእ ድማ ሓለፍቲ ውድባት ዝያዳ 

ሓይሎም። መራሕቲ ቐቢላታት ዝነበሮም ወሳኒ ተራ እናጐደለ ኸይዱ። 

ካልኣይ፦ ውድብ ሕቡራት ሃገራት  

1-ብ1989 ዓ.ም. ቅልውላው ሶማልያ ሳዕሪሩ፡ ኲናት ሓድሕድ ኣብ ሰሜን ኣብ መንጎ 

ሓይልታት መንግስትን ሃገራዊ ምንቅስቓስ ሶማልያን (S.N.M) ምስ ተባርዐ፡ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት፡ እቲ ቕልውላው ቅድሚ ምስፍሑ ብኣጋኡ ክንዲ ዚፈትሕ፡ 

ሰራሕተኛታቱ ካብ ሰሜንን ደቡብን ብምውጻእ ቦታ ተዓዛቢ ሒዙ። 

2-ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ1992 ዓ.ም. ናብ ሶማልያ ምስ ተመልሰ፡ ቅልውላው 

ሶማልያ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ’ዩ ደይቡ ነይሩ። ሽዑ’ውን እንተኾነ ነቲ ቕልውላው 

ብዕምቈት ኣየጽንዐን። ስለ’ዚ ድማ ኣብ ክንዲ ከም ሓኪም ኮይኑ ነቲ ሕማም መርሚሩ፡ 

ፈሊጡ መድሃኒት ዚደልየሉ፡ ከም’ቲ ሰራሕተኛ መጥፋእቲ ሓዊ፡ ባርዕ ንምጥፋእ 

ደድሕሪ ሃልሃልታ ዚጐዪ፡ በቲ ዂናት ዝተባርዓሉ ቦታ እዩ ዚጐዪ ነይሩ። 

3-ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብናይ ገዛእ ርእሱ ተበግሶ ኣይኮነን ናብ ሶማልያ 

ዝተመልሰ። ሃገራት ኣፍሪቃን ኣዕራብን ብዝገበራኦ ጸቕጢ’ዩ ናብ ሶማል’ያ ዳግም 

ዝኣተወ። 

4-ሓደ ካብ’ቲ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነበር፡ ቡጥሮስ ቡጥሮስ ቓሊ 

ዘጋጠመ ጸገማት፡ ኣብ ሶማልያ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት፡ ኣርባዕተ ወከልቲ ምቕያር ነይሩ። 

ንሳቶም ድማ ብ28 ሚያዝያ 1992 ዓ.ም. ዝተመደበ፡ ኣልጀርያዊ ዲፕሎማሰኛ 

መሓመድ ሳሕኑን፡ ብ2 ሕዳር 1992 ንመሓመድ ሳሕኑን ዝተከአ፡ ዒራቃዊ 

ዲፕሎማሰኛ፡ ዑስመት ኪታኒ፡ ዕማሙ ብ9 መጋቢት 1993 ወዲኡ፡ ንኣመሪካዊ 

ኣድማራል ጆናታን ሃው ዘረከበ፡ ብ8 መጋቢት 1994 ዓ.ም. ተመዚዙ ንጆናታን ሃው 

ዝተከአ፡ ኣምባሳደር ጊኒ ላንሳና ኩያተ እዮም። እዞም ኣርባዕተ ውልቀ ሰባት እዚኣቶም 

ነፍስ ወከፎም ናይ ገዛእ ርእሱ ኣገባብ ኣሰራርሓን፡ ምስ መራሕትን ህዝብን ሶማልያ 

ዚዋስእሉ ዝተፈላለየ መንገድታትን ስለ ዝነበሮም፡ ንቕልውላው ሶማልያ መሊሶም 

ሓላልኽዎን ኣብ መዋጥር ኣእተውዎን። 



5-ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ዝነበረ መሓመድ ሳሕኑን፡ ዝተፈላለያ ኣካላት ሕቡራት 

ሃገራት ብዘይምውህሃደን፡ ንኣበርክቶ ው.ሕ.ሃ. ኣብ ሶማልያ ነቒፉ ነይሩ። ትካላት 

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻባተን ብቐጥታ ናብ ቀጥታውያን ሓለፍተን ናብ ኒው 

ዮርክ ይሰዳ ነይረን። ብምኽንያት ቢሮክራሲ ኣብ ዚሓልፍ ውሳነታት ዝሕታለ ነይሩ፣ 

እዚ ብግዲኡ ነቲ ዂነታት የግድዶ ነይሩ። 

6-ምስ ምብትታን ሕብረት ሶቬት ነበር፡ ስርዓት ክልተ ደንበታት ድሕሪ ምፍራሱ፡ 

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍጻመታት ዓለም ኣብ ምምራሕ ኣድማዒ ፖለቲካዊ ተራ 

ንኺህልዎ ሕልሚ ነይሩ። እንተኾነ ዕብለላ ኣመሪካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣድማዒ 

ተራ ንኸይህልዎ ዓንቂጹ። ነዚ ተርእዮ’ዚ መሓመድ ሳሕኑን ገሊጽዎ’ዩ። ስለ’ዚ ድማ 

ዂነታት ሶማልያ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዙሕ ትምህርቲ ዚህብ’ዩ። ኣቦ መንበር 

ባይቶ ጸጥታ ብ6/4/1995 ዓ.ም ኣብ ቅድሚ ኣባላት ኣብ ዘስመዖ መደረ ነዚ ሓቂ’ዚ 

ኣረጋጊጽዎ’ዩ። 

ሳልሳይ፦ ባይቶ ጸጥታ 

ባይቶ ጸጥታ ነቲ ብ5 ሰነ 1993 ዓ.ም. ኣብ ልዕሊ ሓይልታት UNOSOM 2 

ዝተፈጸመ መጥቃዕትን 24 ወተሃደራት ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣብ ደቡብ መቓድሾ 

ዝተቐትሉሉን ፍጻመ፡ ኣህጉራዊ ሓይሊ ብ6 ሰነ 1993 ዓ.ም. ብቚጽሪ 837 ኣብ 

ልዕሊ መጥቃዕቲ ዝፈነዉ ኣድላዪ ስጒምቲ ኪውሰድ ብምውሳን፡ ሓላፍነት ምሃቡ ዓቢ 

ጌጋ ፈጺሙ’ዩ። እዚ ጌጋ’ዚ ኻልእ ኣነዋሪ ጌጋታት ኣስዒቡ። ገለ ካብ’ቲ ጌጋታት 

ሓይልታት UNOSOM 2፡ ኣንጻር ኪዳን ሓይልታት ሶማልያ ወተሃደራዊ ስርሒታት 

ምክያዶም እዩ። ኣድሚራል ጆናታን ሃው፡ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት 

ሃገራት’ውን ብ17 ሰነ 1993 ዓ.ም.፡ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ ዓይዲድ፡ ኣቦ መንበር 

ኪዳን ሓይልታት ሶማልያ ንምሓዝ ውሳነ ኣሕሊፉ። ንጀነራል መሓመድ ፋራሕ 

ዓይዲድ ዝሓበረ ወይ ብህይወቱ ይኹን ብሬሳኡ ዝሓዘ ውልቀ ሰብ፡ 25 ሽሕ ዶላር 

ከም ዚወሃብ ኣዊጁ። እዚ ጒዳይ’ዚ ነቲ ሕማቕ ዝነበረ ዂነታት ሶማልያ መሊሱ 

ኣግደዶ። ኣብ ጐደናታት መቓድሾን ዞባታቱ ኣማእት ንጹሃት ዜጋታት ጠፊኦም። 

ከም ዚፍለጥ፡ ናይ’ቲ ብ5 ስነ 1993 ዝተፈጸመ ፍጻመ፡ ቀዳማይ ጸብጻብ ናብ ባይቶ 

ጸጥታ ብ12 ነሓሰ 1993 ዓ.ም. ማለት ኣብ መንጎ ሰዓብቲ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ 

ዓይዲድን ኣሃዱታት UNOSOM 2 ኲናት ምስ ተኻየደን ንጹሃት ዜጋታት ምስ 

ሞቱን እዩ በጺሑ። 



ራብዓይ፦ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ንብዙሕ ውሽጣውን ግዳማውን ምኽንያታት እያ ኣብ 

ሶማልያ ኣትያ። 

1-ብውሽጣዊ መዳይ ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ፕረዚደንት ኣመሪካ ዝነበረ ጆርጅ ቡሽ ኣንጻር 

ሕጹይ ደሞክራስያዊ ሰልፊ ዝነበረ፡ ቢል ክሊንተን ኣብ ጽዑቕ ዘመተ ምርጫ ኣትዩ 

ነይሩ። ስለ’ዚ ኸኣ ናይ’ቶም ኣብ ተለቪዥናቶም ህዝቢ ሶማልያ ኣብ መንጎ ጥሜትን 

ኲናት ሓድሕድን ኪቕዘፍ እንከሎ ዚርእዩ ዝነበሩ ገለ ኣመሪካውያን ተደናገጽቲ 

ደገፎም ንምኽሳብ ይጽዕር ነይሩ። 

2-ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ድሕሪ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫታት ምዕዋቱ፡ 

ብመሰረት’ቲ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ተባሂሉ ዚፍለጥ ተራ ዋሺንተን ኣብ ግብሪ 

ንምውዓል፡ ንሶማልያ ከም መፈተኒ ተጠቒሙላ። እንተኾነ ወተሃደራዊ ግጥምን ንሱ 

ዘስዓቦ ማእሰርትን፡ ተቓውሞ ሓፈሻዊ ርእይቶ ኣመሪካን፡ ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን 

ብ7 ጥቅምቲ 1993 ዓ.ም. ሓይልታት ኣመሪካ ካብ ሶማልያ ኣብ መወዳእታ ወርሒ 

መጋቢት 1994 ዓ.ም. ኪስሕቡ ምዃኖም ንኺእውጅ ኣገዲዶም። 

3-ዋሺንተን ውሽጣዊ ፖሊሲኣ ንምሕያል ተበጊሳ ኣብ ሶማልያ ዝገበረቶ ምትእትታውን 

ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ንምምስራት ዘበገሰቶ ዘይብሱል ኣረኣእያን ኣኽሲርዋ’ዩ። ሓድሽ 

ዓለማዊ ስርዓት ንምምስራት ዘበገሰቶ ሜላ፡ ኣንጻር ሰዓብቲ ጀነራል መሓመድ ፋራሕ 

ዓይዲድ ዘይዕዉት ኲናት ድሕሪ ምክያድ፡ ዝተረፈ ክብራ ንምዕቃብ ካብ ሶማልያ 

ወጺኣ። 

ሓሙሻይ፦ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት  

እቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል UNOSOM 2 ዝተጠርነፈ ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ 

ሶማልያ ገበናት ፈጺሙ’ዩ። ንሆስፒታላትን ህዝቢ ዚቕመጠሉ ቦታታትን ኣጥቂዑ። 

ንሶማላውያን ህጻናት ኣብ ኣፍላጋት ደርብዩ። ዓሌታዊ ተግባራት ብምፍጻም ኣማኢት 

ንጹሃት ዜጋታት ብዘይገለ ገበን ቀቲሉ። ብዘይካ’ዚ ኣብ መቓድሾ፡ በለድወይንን 

ኪስማዮን ወዘተ. . . ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ግፍዕታት ፈጺሙ። 

ከም ዚፍለጥ መንግስቲ ካናዳን ኢጣልያን ማዕከናት ዜናኦም ብዝገበርዎ ጸቕጢ፡ 

ወተሃደራቶም ብዛዕባ ካብ 1992-1994 ዓ.ም. ኣብ ሶማልያ ንዝፈጸምዎ ዘይሕጋውን 

ኢሰብኣውን ተግባራት፡ መርመራ ንኺካየደሎም ወሲኖም ነይሮም። ብልክዕ’ውን ኣብ 

ልዕሊ ገሊኣቶም መቕጻዕቲ ወሲኖም እዮም። 



ብዛዕባ ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ዝፈጸሞ ገበናት ብዝርዝር ብምፍላጥ ከኣ CO-

DIRECTORS RAKI AND ALEX DE WAAL. EDI AFRICAN 

RIGHTS JULY 1993 LONDON ምውካስ ይከኣል። 

እቲ ካብ ኲሉ ዘገርም ከም’ቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ፡ ባይቶ ጸጥታ ብዛዕባ’ቶም ኣብ ናይ 

5 ሰነ 1993 ዓ.ም. ፍጻመ ካብ ኣህጉራዊ ሓይሊ ዝሞቱ 24 ወተሃደራት ህጹጽ 

መርመራ ንኺካየድ ኪውስን እንከሎ፡ ኣህጉራዊ ሓይሊ ብ1949 ዓ.ም. ብውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ንዝጸደቑ ስምምዓት ብምግሃስ ኣብ ሶማልያ ንዝፈጸሞ ምግሃስ ሰብኣዊ 

መሰላት ብስቕታ እዩ ሓሊፍዎ። 

ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ጽላል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ኣትዩ 

ከብቅዕ፡ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ግፍዕታት እናፈጸመን ንቻርተር ውድብ ሕቡራት 

ሃገራት እናግሃሰን እንከሎ ው.ሕ.ሃ. ናይ ተዓዛቢ መርገጺ ምውሳዱ፡ ካብ መርገጺ 

ባይቶ ጸጥታ ዚሓይሽ ኣይነበረን። ብሓጺሩ ኽልቲኡ መርገጺታት ንዂነታቶም 

ዘንጸባርቕ ጥራይ’ዩ ነይሩ ኪብሃል ይከኣል።  

ኣብ’ዚ ንው.ሕ.ሃ.ን ባይቶ ጸጥታን ኪቐርብ ዚኽእል ብርቱዕ ሕቶ እምበኣር፡ ነቶም 

ኣብ ሶማልያ ገበናት ዝፈጸሙ ካብ ኣህጉራዊ ሓይሊ ኣብ ቤልጁም፡ ካናዳን ኢጣልያን 

መርመራታትን ፍርድን እናተኻየደን ንእናተዋህበን እንከሎ ስለምንታይ ው.ሕ.ሃ.ን 

ባይቶ ጸጥታን ኣስቂጦም? ዚብል እዩ። 

ብዘይካ’ዚ ኣብ ብሪጣንያ እትሕተም ጋዜጣ “The Observer” ኣብ ናይ 21 

መጋቢት 1998 ሕታማ፡ ሓይልታት ኣመሪካ ብ1993 ኣብ’ቲ ምስ ብጀነራል መሓመድ 

ፋራሕ ዓይዲድ ዚምራሕ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ ዘካየድዎ ዘይተመጣጠነ ውግእ፡ 

ዘሕፍር ክሳራ ምስ ኣጋጠሞም፡ ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ዚርከብዎን ኣስታት ሽሕ 

ሶማላውያን ከም ዝቐተሉ ኣቃሊዓ። ምስ’ዚ ዂሉ ግን ምምሕዳር ፕረዚደንት ቢል 

ክሊንተን ብዛዕባ’ቲ ዝተፈጸመ ገበን መርመራ ኣየካየደን። 

ሻድሻይ፦ ጐረባብቲ ሃገራት፡ ከባቢታት፡ ስግር ባሕሪ ዚርከባ ሃገራትን ዞባውያንን ክፍለ 

ዓለማውያን ውድባትን ዘቕረባኦ ዝተፈላለየ ተበግሶታት ንሽግር ሶማልያ ከም ዘግደዶን 

ዘናውሖን ጭቡጥ መርትዖታት ኣሎ።  ህዝቢ ሶማልያ ንዕምቈት ፍልልያቱ ኣዐርዩ ስለ 

ዚፈልጥ፡ ዝኾነ ይኹን ወገን ኣብ ቦታኡ ኾይኑ ንሽግራቱ ኺፈትሓሉ ኣይክእልን። 

ስለ’ዚ ኣብ ውሽጣዊ ጒዳይ ሶማልያ ዘይምእታዉ ንባዕሉ ኣብ ምፍታሕ ፍልልያት 



ህዝብን መሬትን ሶማልያ ከም ዓቢ ተሳትፎ ዚቚጸር’ዩ። እንተኾነ ኣሕዋትን ፈተውትን 

ሃገራት፡ ሶማላውያን ናብ ሃገራዊ ዕርቂ ንኺበጽሑን ነታ ብዂናት ሓድሕድ ዝዓነወት 

ሃገር ዳግም ንኺሃንጹን ፋይናንስያውን ተክኒካውን ወዘተ. . .  ሓገዝ ከበርክታ 

ኣይግባእን ማለት ኣይኮነን። 

ሻውዓይ፦ ኲሉ’ቲ መራሕቲ ውድባት ሶማልያ ኣብ መቓድሾ ይኹን ኣብ ዝተፈላለያ 

ርእሰ ኸተማታት ኣፍሪቃን ሃገራት ኣዕራብን ዝፈረምሉ ስምምዓት እንተ ረአና፡ ኲሉ 

ኣብ’ዘን ዚስዕባ ትሽዓተ ቐንዲ መትከላት ይራኸብ እዩ። 

1-ኣብ ምልእቲ ሃገር ምቊራጽ ተዂሲ ምርግጋጽን፡ ንዘጋጥም ተዂሲ ብቕልጡፍ 

ምቊጽጻሩን፡ 

2-ፖለቲካዊ ፍልልያት ንምፍታሕ ስነ መጐት ሓይሊ ዘይምጥቃምን ንምፍትሑ ካብ’ቲ 

ሃብታም ውርሻታት ሶማልያ ብምብጋስ፡ ኣገባብ ደሞክራስያዊ ዘተን ቀጥታዊ 

ሕውነታዊ ዘተን ምኽታል፡ 

3-ንዂሉ ውልቃውን መንግስታውን ንብረት ብዘይገለ ቅድመ ዂነት ናብ ዋናታቱ 

ምምላስ፡ 

4-ብናይ ሓባር መሪሕነት ዚምራሕ መሰጋገሪ ጉባአ ሃገራዊ ዕርቂ ምክያድ፡ 

5-ብናይ ሓባር መሪሕነት ዚምራሕ መሰጋገሪ ሃገራዊ መንግስቲ ምቛም፡ 

6-ነቲ ምቛም ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዘፍቅድን ድሕሪ ናጻን ርትዓውን ምርጫታት፡ ኣብ 

ፕረዚደንታውን ሓጋግን መዳያት ምክያዱ ምቛም ደሞክራስያዊ ስርዓት ዘውሕስን 

ቅዋም እተዳሉ ሽማግለ ምቛም፡ 

7-ብደረጃ ሃገርን ዞባታትን ዘይምእኩል መንግስቲ ምቛም፡ 

8-ርትዓዊ ምምቕራሕ ስልጣንን ሃብትን ምርግጋጽ፡ 

9-ምፍላይ “ሶማሊላንድ” ዘይምቕባል፡ ንሓድነት ሶማልያ ዚዕቅብ ዝኾነ ይኹን ከም 

ፈደረሽን፡ ኮንፈደረሽን ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ጥምረት ዘይምንጻግ፡ ኣብ’ዚ እቲ ኣገዳሲ 

ፕረዚደንት ሶማሊላንድ፡ ኢብራሂም ዒጋል እታ ብ23 መጋቢት 1998 ዓ.ም. ተሓቲማ 

ዝወጸት ጋዜጣ ኣልኸሊጅ ምስኡ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መጠይቕ “ኣብ ሶማሊላንድ ናይ 

ምንጻል ስጒምቲ ክንወስድ ዝተገደድና፡ እቲ ኣብ ደቡብ ተባሪዑ ዘሎ ዂናት 

ሓድሕድ ናብ ሰሜን ንኸይልሕም ከም መከላኸሊ ዝተጠቐምናሉ ደኣ’ምበር፡ ንባዕሉ 

ምንጻል ዕላማ ኣይኮነን፡” ኢሉ ነይሩ። 



ሻሙናይ፦ ብዙሓት ካብ መራሕቲ ውድባት ሶማልያን ካልኦትን ኣብ ጉባአ ዓርታ 

ብዘይምስታፎም ድማ እቲ ሽግር ኣየብቅዐን። ስለ’ዚ ከም መሓመድ ኢብራሂም ዒጋል 

እቲ ኣብ ፑንትላንድ ሓያል ዝነበረ ኮሎኔል ዓብደል ዩሱፍን፡ ሑሴን ዓይዲድን መራሒ 

“ሃገራት ኪዳን ሶማልያ” ብዘይምስታፎም ፋይል ሽግር ሶማልያ ኪዕጾ ኣይተኻእለን። 

እስማዒል ማሕሙድ ሆር፡ ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ሶማልያ ነበር፡ ነዚ ጒዳይ’ዚ 

ኣመልኪቱ ብ13 ሕዳር 2000 ዓ.ም. ንመደበር ተለቪዥን ኣልጀዚራ፡ ቐጠር ኣብ ዝሃቦ 

መግለጺ “እቶም ኣብ ጉባአ ዓርታ ዘይተሳተፉ፡ ዝተፈለየ ርእይቶ ስለ ዝነበሮም እዮም። 

ብዝተፈላለየ ደረጃታት ድማ ምስኦም ንመያየጥ ኣለና። ብውልቃዊ ደረጃ ኣብ 

መንጎናን ኣብ መንጎ’ቶም ኣብ መቓድሾ፡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ከምኡ ድማ 

ኣብ ሶማሊላንድን ዘለዉ ኣሕዋትን፡ ምምይያጣት ይቕጽል ኣሎ። እዚ ምምይያጣት’ዚ 

ኣገዳሲ ውጽኢት ኪህልዎ’ዩ። እቲ ኣገዳሲ ድማ ንሕና ብደረጃ መሰረታት ማለት ምስ 

ህዝቢ ሶማልያ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ንመያየጥ ምህላውና’ዩ። ህዝቢ ንዂናት 

ጸሊእዎ’ዩ። ብዘይመንግስቲ ኪነብር ድሌት የብሉን፡” ኪብል ገሊጹ። ቀጺሉ ድማ “ኣብ 

ሶማሊላንድን ፑንትላንድን ዘሎ ህዝቢ ናብ ሓንቲ ሶማልያ ንኺምለስ ከገድዶም እዩ፡” 

ኪብል ኣብሪሁ። 

ብዝኾነ ጉባአ ዓርታ ሽግር ሶማልያ ኣብ ምፍታሕ ኣፍደገ ዝኸፈተ ታሪኻዊ እምነ 

ዂናዕ እዩ። ምስ’ዚ ዂሉ ግን ከም ሓደ ቕኑዕ ስጒምቲ ጥራይ እዩ ኪወስድ ዚከኣል። 

እቲ ተሪፉ ዘሎ ካልእ ስጒምቲ ኪስዕቦ ንትስፎ። ከምኡ’ውን ኣሕዋትን ፈተውትን 

ንሶማልያ፡ ካብ’ዚ ዘላቶ ሽግር ንምውጻእ ጥራይ ዘይኮነ፡ ሶማልያ ብኽልተ እግራ ደው 

ኢላ ናብ’ቲ ቅድም ዝነበረቶ ደረጃ ንኽትምለስን፡ ካብኡ ንላዕሊ ኮይና፡ ብዞባውን ክፍለ 

ዓለማውን ኣህጉራውን ደረጃ ልሉይ ቦታኣ ንኽትሕዝን ኲሉ ጻዕሮምን ኣወሃሂዶም 

ንኺሰርሑ ንትስፎ። 

ቅድሚ ኽልተ መዓልቲ ካብ’ቲ ኢጋድ ዝሃቦ መግለጺ፡ መራሒ ሃገራዊ ኺዳን ሶማልያ 

ሑሴን ዓይዲድ ብ20 መጋቢት 1998 ዓ.ም. ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ 

መግለጺ’ውን ፕረዚደንትነት ሶማልያ ከም ዚገድፍን ምስ ተጻባኢኡ መራሒ ኺዳን 

ድሕነት ሶማልያ ዓሊ ማህዲ መሓመድ ምውህሃድ ኪገብር ድልው ምዃኑን ኣብ 

ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ገሊጹ። እዚ ስጒምቲ’ዚ ንኽልቲኦም ተጻባእቲ ኣበጋዛት 

ንምትዕራቕ ኣገዳሲ ስጒምቲ እዩ ነይሩ። 



እዚ ኣብ ሜዳ ሶማልያ ዝተራእየ ምዕባለታት ተስፋ ዚህብ’ዩ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ’ዚ 

ዚመጽእ እዋን ኪኽሰት ዚኽእል ብዙሕ ፖለቲካዊ ፍጻመታት ኪህሉ’ዩ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


