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       በቻርል ሄንዶው ጥቃት ሃዲዱን የሳታው 

የፀረ ሽብርተኝነት ዘመቻ 

ዮናስ 1-22-15 

በሃይማኖት ስም የተደረጉ የሽብርተኝነት ዘመቻዎች የትኛውንም የአለማችን ክፍል በር እያንኳኩ እና ከፍ ሲልም በሚበዙ 

ሃገራት የበርካታ ንፁሃንን ህይወት የቀጠፉ መሆናቸው አለም ከተገነዘበው ቆይቷል፤ ከሠሞኑም ይኸው የተለመደውና የበርካታ 

ንፁሃንን ደም በከንቱ ያፈሠሠው አልቃይዳ የተባለ አሸባሪ ቡድን በፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ ውስጥ በሚገኝ የሚዲያ ተቋም ላይ 

ያደረሠውን የሽብር ጥቃትና በጥቃቱም 17 ንፁሀን ግለሠቦች መሞታቸውን ተከትሎ የተከናወነው መጠ-ሰፊ የፀረ-ሽብርተኝነት 

ሰልፍ ይህንኑ ቀደም ሲል አለም የተገነዘበውን የበለጠ ያጠናከረ፣ እውነታው መሬት እንዲረግጥ ያደረገና ሁሉንም ለጋራ 

ሰላማዊ ተግባር ያነሳሳ ኢሰብአዊ ተግባር ነው፡፡ 

በእርግጥ ሠልፉ የሽብርተኝነትን አስከፊ ተግባርና ውጤት በጽኑ የሚቃወምና ያወገዘ መሆኑ ተገቢነቱ ባያጠያይቅም 

ከማያጠያይቀው ዘመቻ ባሻገር ግን የሚያጠያይቅ ነገር መስተዋሉ ዛሬ ልፅፍበት የተነሳሁበት ርእሰ-ጉዳይ ሲሆን አለምን 

ያስደመመውና በርካታ ሚሊዮኖች የተሳተፉበት የፀረ ሽብርተኝነት ሰልፍ/ዘመቻ ሌላ የሽብርተኝነት መንገድን የሚከፍት ሆኖ 

መመልከቴ ነው፡፡ ጉዳዩን በዝርዝር በተጠየቆች እያዋዛን በጥልቀት እስኪ እንመልከት፡፡  

በቻርል ሄንዶ የሚዲያ ተቋም ላይ ለደረሠው ጥቃት የአሸባሪ ቡድኑን ስር መሠረትና መነሻ መጀመሪያ ወደ ኋላ ተመልሠን 

እናስታውስ፡፡ የሃገረ አሜሪካ ተወላጅ የሆነው እና የአልቃይዳን መልእክት ለአውሮፓውያኑ እና እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ለሆኑ 

ሃገራት የሚያደርሠው አኑዋር አልዋዳኪ እ.ኤ.አ.2011 በአሜሪካ ሠው አልባ ጄት ከመገደሉ በፊት "የነብዩ መሃመድን ስም 

በሚነቅፉና በሚሳለቁ ማናቸውም ተቋማትና ግለሠቦች ላይ ከፍተኛ እርምጃ ሊወሠድ ይገባል” ሲል የአልቃይዳ አመራሮችን 

ሲወተውት የነበረ መሆኑ ሠሞነኛ የነበረውና በፓሪስ የተከናወነው ጥቃት መነሻ ይመስላል፡፡ "ምክንያቱ ደግሞ በ2013 

የታተመው የአልቃይዳ የፕሮፖጋንዳ መጽሄት “በሽብር ቡድኑ የሚፈለጉ ናቸው” ሲል ካሠፈራቸው የስም ዝርዝሮች ውስጥ 

የፓሪሱ ጥቃት ኢላማና ሠለባ የነበረው የቻርል ሄንዶ ጋዜጣ አርታኢ እስቴቨን ካርቦኒ ከቀዳሚዎቹ ተርታ ተጽፏልና ነው፡፡ 

በፓሪስ የከተመውና በእስቴቨን ካርቦኒ ዋና አጋፋሪነት የሚሠናዳው ቻርል ሄንዶ ጋዜጣ ይዟቸው የሚወጣው እስልምናን እና 

ነብዩ መሃመድን የተመለከቱ የካርቱን ምስሎች በርካታ ሙስሊሞችን በተለይም ጽንፈኛ የሆኑ አክራሪዎችን ያስቆጣ መሆኑ ላይ 

ብዙዎች ይስማማሉ፡፡ የዚህ ማረጋገጫው ደግሞ በቻርልሄንዶ ጋዜጣ ላይ ጥቃቱ ከተፈጸመ በኋላ አለምን ይዘውራሉ 

የሚባሉትና ባለ ገንዘቦቹ ሃገራት በተቃውሞ ሠልፍ ቢጠመዱም የቻርል ሄንዶ ጋዜጣን የበዙ እትሞችን አጀንዳዎች በማስታወስ 

ሃሳብን  በነፃነት የመግለጽ ጥግ እስከምን ድረስ ነው? የሚል መከራከሪያ በርካታ መገናኛ ብዙሃኖች ማንሳታቸውና 

የክርክራቸውም ጭብጥ የቻርል ሄንዶ ጋዜጣ ሃሳብን በነፃነት ከመግለጽ መብትም የተሻገረና መረን የለቀቀ መሆኑ ላይ ያጠነጠነ 

መሆኑን መጠቆሙ ነው፡፡ 
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የሃይማኖት ስምን እያጐደፉና እያኮሠሱ መፃፍ ከሃሳብ ነፃነት ጋር የሚቃረንና ይልቁንም የሊበራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢኮኖሚ 

ፖለቲካዊ መዋቅር ውጤት ነው በማለት የሚከራከሩትና የፀጥታ ጉዳዮችን በተመለከተ ለአልጀዚራ የሚጽፋት ጆርዳን ዌይስ 

ማን፣ ማንም ተነስቶ በሃይማኖት ላይ ጥላቻን የሚያራምዱ ጽሁፎችን ጽፎ ሃሳብን በነፃ የመግለጽ መብት እንደሆነ 

ይቆጥረዋል፡፡ ይህ አካሄድ ግን ሄዶ ሄዶ ሠዎችን በቆዳ ቀለማቸውና በዘር እያሸማቀቀ በሃይማኖት ከፋፍሎ ለቀውስ የሚዳርግ 

መሆኑ በተጨባጭ እየታየ ነውና ሊጤን የሚገባውና ሃይ ባይ የሚያስፈልገው ስስ ጉዳይ ነው ሲሉ አጽንኦት ይሠጣሉ፡፡ 

ይህ ማለት ግን የቻርልሄንዶ የሽብርተኝነት ጥቃት ከሽብርተኝነት አመክንዮ አንፃር የሚታይ ሳይሆን ሌሎች ጽንፈኞችንና 

አክራሪዎችን ከማፍራት አኳያ መታየት ይናርበታል፡፡ የሚለው የጆርዳን ዌይስማን ተጠየቅ የዚህ ፅሁፍ አቅራቢ ሰበበ-ነገር 

መሆኑንም እዚህ ላይ ደግሞ ማስመር ያስፈልጋል። የቻርልሄንዱ ጋዜጣ ላይ የሚወጡና ነብዩ መሃመድን የተመለከቱ የካርቱን 

ምስሎች ሃሳብን በነፃ ከመግለጽ መብትንም የዘለሉ እና በሌላ ጽንፍ የሚገኙና ሌሎች ሙስሊሞችን የሚያስከፉ መሆናቸው 

በብዙዎች የታመነበትና ስለሃሳብ ነፃነት ግንባር ቀደም የሆኑት የሚበዙ መገናኛ ብዙሃንም ከላይ በተመለከተው አግባብ 

ተስማምተውበታልና ነው፡፡ ይህን አመክንዮ የበለጠ ለማረጋገጥና በጥልቀት ለመገንዘብ የቻርል ሄንዶን ጋዜጠኞችን  ሰለባ 

ያደረገውን የሽብር ጥቃት ተከትሎ ምዕራባዊ የሆነውና በርካታና ግዙፍ መገናኛ ብዙሃንን የሚያስተዳድረው ሮበርት መርደብ 

የተባለው ሠው የሠጠውን አስተያየት ማስታወስ ያስፈልጋል፡፡ 

“ሙስሊሞች በአለም ዙሪያ እያስፋፉ ያለውን የጂሃዲስት ካንሠር እስካላስወገዱ ድረስ ለሚከተለው ቀውስና ለሚወሠደው 

እርምጃ ሁሉ ኃላፊነት መውሠድ አለባቸው፡፡” ብሏል መርዶክ፡፡ ይህ ሃሳብ የግሉ ቢሆንም አለማቀፍ ይዘት ካለውና ከመምህሩ 

ደቀ መዝሙሩ ከሚለው ብሂል አንፃር የመርዶክን ከአስተያየት የዘለለ አስተያየት ስናጠይቅ እሱ በሚመራቸው መገናኛ 

ብዙሃኖች ሁሉ ይህ ሃሳብ መንፀባረቁ አያጠራጥርም፡፡ ከዚህ አንፃር አለም በየመገናኛ ብዙሃኑ የቻርል ሄንዶን ጥቃት 

በተመለከተ መላው ሙስሊም እያወገዘ መሆኑን በግልጽ እየተመለከትን ባለንበት ሠዓት ላይ የመርዶክ ንግግር የመገፋትና 

የመጠላት ስሜትን መፍጠሩ የማይቀር መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ ሃይማኖታዊ ጉይዮችን 

በተመለከተ ጥናትን መሠረት ባደረጉ ትንታኔዎቹ የሚታወቀው የመካከለኛ ምስራቁ ሸሪፍ ናሸፍዲንም የቻርል ሄንዶን ጥቃት 

ተከትሎ የሠጠው አስተያየት ይህንኑ የሚያጠናክርና ከሃሳብ ነፃነት ጋር ተያይዞ በሁለት ተቃራኒ ጫፎች ላይ ለሚገኘው 

አስተሳሠብ አስታራቂ ይመስላል፡፡ 

ሸሪፍ ናሻፊዲን እንዳለው ከሆነ “መገናኛ ብዙሃን ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ተጠቅመው ጥላቻን የሚሠብኩ ከሆነ 

ነፃነቱን የሚሠጠው አካል ቆም ብሎ ማሠብ አለበት፡፡” ይህ ማለት ግን “ማንም ሃይማኖቴ ላይ ተሳለቁ ብሎ ሃይማኖቱ 

ለማይፈቅደው ተግባር እውቅና መቸር አይደለም” የሚለው ሸሪፍ ናሻፍዲ ጥቃቱን ያደረሡት ሁለት ወንድማማቾች በተዉት 

የቪዲዮ መልእክት “በቻርል ሄንዶ ጋዜጠኞች ላይ ጥቃት ያደረስነው ነብዩ መሃመድ ላይ ለተዘባበቱት በቀል ነው” የሚለውን 

ተንተርሶ “በቻርል ሄንዶ ጋዜጣ ላይ የሚወጡ የካርቱን ምስሎች ምንም እንኳን ነብዩ መሃመድ ላይ የሚሳለቁና የሚያፌዙ 

ሆነው ቢገኙም የነብዩ መንገድ ያልሆነውን መልስ መስጠት ተገቢ አይደለም” ሲሉም ተጠይቀዋል፡፡ 

እንደሸሪፍ ናሻፍዲን ሁሉ ተመሳሳይ ሃሳብ ያላቸውና በኳታር ዩኒቨርሲቲ የፐብሊክ ፖሊሲ መምህርና በአረብ ዴሞክራሲና 

አብዮት ላይ ትንታኔ የሚሠጡት ፕ/ር ላርዲ ሳዲቅ ጥቃት ፈፃሚዎቹ ስለጥቃታቸው የሠጡትን ምክንያት “የነብዩ መሃመድን 
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መንገድ የሳተ” ሲሉ አጣጥለውታል፡፡ ሳዲቅ ለዚህ ማጣጣያቸውም ያቀረቡት አመክንዮ “በነብዩ አስተምህሮ የአንድን ሠው 

ህይወት የቀጠፈ በአጠቃላይ የሠው ልጅ ላይ ግድያ እንዲፈፀመ ይቆጠራል” የሚለውን ማጠየቂያ በማስታወስና የቻርል ሄንዶ 

ጋዜጠኞች፣ ምንም አንኳን አፊዘው ቢገኙ የእስልምናን መንገድ ለመሳት ግን ምክንያት አይሆኑም በማለት ነው፡፡ “ይልቁንም” 

በማለት ሃሳባቸውን የሚያጠናክሩት ፕ/ር ሳዲቂ “በሃይማኖት ሽፋን ሽብር የሚፈጽሙ ግለሠቦች ዓላማቸውን ለማሳካት የብዙ 

ሠዎችን ድጋፍ ያገኙ መስለው የመቅረባቸው ሚስጥር ማጤን ያስፈልጋል፡፡ በተለይም ራሳቸውን በእስልምና አስተምህሮ 

የጠለቀ እውቀት እንዳላቸው የሚያስቡት የሃይማኖቱ ጠበቃ ማን እንደኛ ብለው ከፊት መስመር በመሠለፍ አክራሪነትን 

እያስተማሩና በእውነት የተለበጡ ማሳሳቻዎችን እያቀረቡ ንፁሃን ሙስሊም ወጣቶችን ወደማይመለሱበት ጥልቀት እየገፉ 

መሆናቸውን በመገንዘብ በተናጥል ሳይሆን አለም ሁሉ በአንድነት ሊያወግዛቸው እና ሊከላከላቸው ይገባል” በማለት የችግሩን 

አስከፊነትና የአለምን ሰላም ወዳድ ህዝብ የጋራ ትግልን አስፈላጊነት በአጽንኦት ይገልፃሉ፡፡ 

የፓሪሱን የቻርል ሄንዶ የሽብር ጥቃት ተከትሎ የተስተዋለው ተቃውሞ እና ሃዲዱን የሳተ የተቃውሞውን አንድምታ ለማጠየቅ 

ወደ ኋላ ተመልሠን ከላይ በተመለከቱት ተጠየቆችና የቅርብ ምልከታዎች ከተንደረደርን ዘንዳ ወደ ጉዳያችን ስንመለስ፣ የተለያየ 

መሆኑ ጥርጣሬ ውስጥ የማይወድቀው የአለም ማህበረሠብ የበለጠ መለያየቱንም የፓሪሱን ጥቃት ተከትሎ በፈረንሳይ 

የመረጋገጡን እውነት የተመለከቱ ጉዳዮችን እናገኛለን፡፡ 

ፈረንሳይ ከመላው አውሮፓ እጅግ የሚበዙ ሙስሊሞች የሚኖሩባት ሃገር ናት፤ አይሁዳውያንም  በተመሳሳይ፡፡ የእስልምና 

እምነት ተከታዮችን በማስጠጋት ረገድ ግን ፈረንሳይን የሚያህላት ሃገር እንደሌለ በርካታ ጥናቶች ያረጋገጡት ሃቅ ነው፡፡ 

እራሱን የተገፉና የተጨቆኑ ሙስሊሞች ጠበቃ አድርጐ የሚቆጥረው አልቃይዳ ከሠሞኑ በፓሪሱ ቻርልሄንዱ ላይ የወሠደው 

እርምጃ በብዙ ሙስሊሞች ዘንድ ተቀባይነትን ያጣውም በዚሁ ምክንያት ነው ማለት የሚቻለው፡፡ ለዚህም ይመስላል  

በቻርልሄንዶ የሽብር ጥቃት ከአይሁዳውያኑ ቄሶች እኩል ኢማሞችም ድርጊቱን ያወገዙት። ያም ሆኖ ግን ፈረንሳይ 

የሙስሊሞች መጠጊያና መጠለያ የመሆኗን ያህል እንደቻርል ሄንደው አይነት ጥቃት ሊደርስባት የሚችል መሆኑን 

የሚያመለክቱ ፍንጮች መታየት የጀመሩት አስቀድሞ ነበር፡፡ ይኸውም የለይላ ጉዳይ ነው፡፡ 

እ.ኤ.አ. 2004 ፈረንሳይ ውስጥ የትምህርት ተቋማትንና የሀይማኖት ጽንፈኝነትን ዝምድና በገሃድ የሚያሳየን አንድ ታሪክ 

ተፈጽሟል፡፡ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት መጋቢት 15,2004 በቀረበላቸው አስቸኳይ ሰነድ ላይ ፊርማቸውን ሲያኖሩ ምንም አላቅማሙም 

ነበር፡፡ ከመስከረም 4 ጀምሮ በመላው የፈረንሳይ የመንግስግ ት/ቤቶች ውስጥ የሚተገበርን አዲስ ሕግ ይዟል- ሰነዱ፡፡ ማእከላዊ 

ይዘቱም፡- 

‹‹ከመስከረም 4, 2004 ጀምሮ በፈረንሳይ መንግስት በሚተዳደሩ ት/ቤቶች ውስጥ ‘ሀይማታዊ ትርጓሜ (conspicuous 

signs of religion) ያላቸውን’ አልባሳትና ቁሳቁስ መጠቀም ተከልክሏል።›› 

ይህንን ውሳኔ የሺራክ መንግስት ከመሬት ተነስቶ፣ በአንድ ጀምበር ያስተላለፈው ውሳኔ አይደለም፤ ፕሬዘዳንቱ ራሳቸው 

ባቋቋሙትና 20 አባላት ባሉት ኮሚቴ ሰፊ ጥናት ከተካሄደ በኋላ የተላለፈ ውሳኔ እንጂ፡፡ በወቅቱ አነጋጋሪ የሆነው ይህ ህግ 

በመላዋ ፈረንሳይ ሥራ ላይ የዋለው በህጉ መሰረት የእስልምና ተከታይ ሴቶች የሚለብሱት ሂጃብ፣ የአይሁዳውያኑ ኪፓ፣ 
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የሰኪዎቹ (ህንዶች) ጥምጣም፣ ትልልቅ መስቀሎች እና ሌሎች ሀይማኖታዊ ምልክቶች በሙሉ በትምህርት ተቋማት 

እንዳይለበሱ ታገደ፡፡ መመሪያው አፈጻጸም ላይ ጠንካራ እንዲሆን በማሰብም ለየትምህርት ቤቶቹ ሀላፊዎች ልዩ ልዩ 

የአስገዳጅነት ሥልጣኖችን በመስጠት እንዲተገበር ተደረገ፡፡  

የዚህ ፅሁፍና ፀሀፈየ አቢይ ትኩረት የፈረንሳይ መንግስት አልባሳቱን በደፈናው የመከልከሉ ዜና አይደለም፤ ለውሳኔው 

ከጀርባው የተሰጡትና ከሀገሮቹ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ምክንያቶች እንጂ፡፡ 

የመጀመሪያውና ዋነኛው የትምህርት ተቋማትና ሃይማኖትን ለያይቶ ማየቱ የጠነከረ መሰረት እንዲኖረው በማሰብ ነው፡፡ እነ 

ናፖሊዎን ቦናፖርቴ ለቤተ እምነቶች ሰጥተውት የነበረውን ነጻነት ይነፍጋል፡፡ ከሁሉም በላይ ግን በወቅቱ ህጉን የማውጣት 

አስፈላጊነት ዙሪያ የፈረንሳይ መንግስት ይሰጣቸው ከነበሩ ምክንያቶች ውስጥ ይኼኛው ከእኛው ሀገር እውነታ ጋር 

ይጣጣማል፡፡ 

እነዚህ ሀይማኖታዊ መገለጫዎች ላይ እንዲህ አይነት ህግ ካልወጣ እየዳበረ ያለውን የፈረንሳይ ብዝሃነት /plurality/ አደጋ 

ላይ ይጥሉታልና ውሳናው ተገቢ ነው፡፡ የሀይማኖትም ሆነ የባህል ልዩነቶቹን አቻችሎ በሚኖረው የፈረንሳይ ህዝብ ላይ 

እንደዚህ አይነት ሀይማኖታዊ መገለጫዎች በርካታ መዘዝ ይዘው ይመጣሉ››፡፡ የቁጣና የመከፋፈል (coercion and 

divisiveness) ሚናቸው የሰላ ነው፡፡ በአለም አቀፍ ደረጃ እያደገ ለመጣው የሽብርተኝነትና የጽንፈኝነት አካሄድም ተጋላጭ 

ይሆናሉ” የሚል ነበር፡፡ 

ውሳኔው በወቅቱ የበርካታ ውዝግቦች መነሻ ቢሆንም ከተቃወሙት አብዛኛዎቹ ግን የኒቃብን መከልከል በዋናነት በማንሳት 

ክስተቱን በቀጥታ ከእስልምና ሀይማኖት ጋር አያይዘውታል፡፡ ህጉ ዘላቂነት እንዲኖረውም የእስልምና አክራሪ ቡድኖች 

የሀገሪቱን ሁለት ጋዜጠኞች በማፈን (የኢራቅ ኢስላማዊ ጦር በዋናነት ይጠቀሳል) ታግለዋል፡፡ በወቅቱ 11% ያህል ሙስሊሞች 

አክራሪ ቡድኖች አንገት እስኪደፉ ድረስ አብዛኛው የሀገሪቱ ሙስሊም ዜጋ ውሳኔውን በጸጋ ተቀብሎ ኑሮውን ቀጠለ፡፡ ይህ 

እውነትም ስለ አለምአቀፋዊ የሀይማኖት አክራሪነት ገጽታ የራሱን ሚስጢር ጥሎ አለፈ፡፡ የዜጎችን ሰላም ይጠብቃል፤ 

ሕብራዊነታችንን ያጠናክራል፤ የሕዝቤን ባህልና ወግ ያከብራል፤ ያለችውን ሕግም ፈረንሳይ በደስታ (ከነተቃውሞው) አነሆ 

ቀጠለችበት፡፡ የመንግስት፣ የሀገር ከሀይማኖት ገለልተኛነትም ከፍ ብሎ በፈረንሳይ ታየ፡፡ ያም ሆኖ ግን በዚያው አልቀጠለም፤ 

ማስታመምንና ትኩረትን ይሻ ነበርና ለተዘናጋችው ፈረንሳይ ጦስ ሆናት ፡፡       

በአፍሪካ እና መሠል ሃገራት ላይ እንዳሻት እየገባች የምትፈተፍተው ፈረንሳይ በዚህና ከላይ በተመለከተው ጉዳይ መፍትሄ 

መስጠቷን እንደ ብቸኛ አማራጭ በመውሠድ እጅዋን አጣጥፋ በመቀመጧ (ግራ አጋቢ ቢሆንም) የሠሞኑ ጥቃት ሊደርስ 

ችሏል፡፡ ከ4 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ በፓሪስ ጐዳናዎች ተገኝቶም ጥቃቱን አውግዟል፡፡ ባለፈው እሁድ በፓሪስ 

የከተሙት ከ4ዐ በላይ የሚሆኑ ሃገራት መሪዎችም ጥቃቱን አውግዘው ከፈረንሳይ ጐን መሆናቸውንም አረጋግጠዋል፡፡ 

አሁን ወደዋናው ፍሬ ሃሳባችን የሚያደርሰን ክስተት ላይ ደርሠናል፡፡ በእርግጥ እነዚህ የበዙና የደለቡ ሃገራት መሪዎች 

ተቃውሞ አለም አቀፋዊ ከሆነው ሽብርተኝነት ካስከተላቸው ጉዳዮች እንዲሁም በፓሪሱ ጥቃት ተመሳሳይ ሠዓት ከተፈጸሙ 

የሽብርተኝነት ጥቃቶች አኳያ ከልብ የመነጨ ሽብርተኝነትን የመቃወም ወይም የፓለቲካ ተጠቃሚነትን ያማከለ መሆኑ 
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ሊፈተሽ ይገባል፡፡ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ግለሠቦችንና ንብረቶችን ያወደመውና በማውደም ላይ የሚገኘው ሽብርተኝነት 17 

ግለሠቦች ለሞቱበት ፓሪስ የታየው ሌላ በየትኛው ሃገር ታይቷል? ለሚለው ጥያቄ መልስ መሻታችን ነው ዘለግ ላለ ፍተሻ 

እንድንደረደር የሚያስገድደን፡፡ 

ከላይ በተመለከተው አግባብ ፈረንሳይን በናጣት እና ብዙ ሚሊዮኖችንና ከ4ዐዎቹ የዘለሉ መሪዎችን ከስራቸው አስተጓጉሎ 

ለፓራስ አደባባይ በዳረገው በዚያ 3 ቀናት ጊዜ ውስጥ እዚህ በአፍሪካ ምድር ናይጄሪያ እድሜዋ ከ1ዐ ያልዘለለ እንስት 

ባደረገችው ኒቃብ ስር ሠውነቷን በቦንብ ሸፍና በሠሜን ምስራቅ ናይጄሪያ በምትገኘው ማዴቡሪ ገበያ ተገኝታለች፡፡ 

ገበያተኛው ህፃኗ ቦኮሃራም በተባለው አሸባሪ ቡድን መላኳን አያውቅም፤ አልጠረጠረምም፡፡ የብዙዎችን ህይወት በህይወቷ 

ለመንጠቅ መሠናዳቷንም እንዲሁ፡፡ በሠውነቷ የተጠመደው ቦንብ ፈነዳ፡፡ ሠውነቷ ለሁለት ተቆርሶ ግራና ቀኝ ወደቀ፡፡ 

ፍንዳታው የሃያ ገበያተኞችንም ነፍስ ነጠቀ፡፡ 

በኮሃራም ከዚሁ፣ ከማዴቡሪ ገበያ በ2ዐዐ ኪ.ሜ ርቃ፣ ከቻድ ሃይቅ አቅራቢያ በምትገኘው የናይጄራያዋ ቦካ ከተማ በኮሃራም 

ሌላ ድግስ ደግሷል፡፡ ሳይውል ሳያድር፣ ድግሱ የ2000 ንፁሃን ህይወት ሠለባ ማድረጉ ተሠማ፡፡  

እነዚህ እውነታዎችና መሠል ጭፍጨፋዎች ከአለም ትኩረት የራቁ መሆናቸው ነው አጠያያቂውና የፀረ-ሽብርተኝነት 

ዘመቻውን ትክክለኛነት/ተአማኒነት የሚያጠይቁት።  

በወቅቱ የአለማችን ትኩረትና መነጋገሪያ የነበረው የ2 ሺህ 20ዎቹ ንፁሃን  ናይጄራያዊያን ሳይሆን የፓሪሶቹ 17 ግለሠቦች 

መሆናቸውም ነው፡፡ (ይህ የዚህ ፅሁፍም ሆነ የፀሀፊው መሰረታዊ ጥያቄ ነው።) እነዚህ መሪዎች በፓሪስ ጐዳናዎች ላይ እጅ 

ለእጅ ተያይዘው ከፈረንሳይ ጐን መሆናቸውን መግለፃቸውና ሽብርተኝነትን ማውገዛቸው በራሱ ባልከፋ፤ አስከፊው ነገር 

በቦከሃራም የተነሳ ህይወታቸውን ለተቀጠፉ 2000 ዜጐች ምንም አለማለታቸውና ጉዳዩ ሁሉ ጭጭ ምጭጭ መሆኑ  ነው፡፡ 

ይህን ስል ፈረሳይን ከናይጄሪያ እያነፃፀርኩ እንዳልሆነ ለአንብያን ማሳሰብ እወዳለሁ፡፡ ምክንያቱም በሽብር ጥቃት አንድም ሰው 

ሞተ አንድ ሺህ ሰው ያው ሽብር ሽብር ነውና፡፡ ጥያቄያችን ሽብር ሽብር ስለሆነም እነዚህ ሃገራት ለፈረንሳይ የሰጡትን ትኩረት 

ለናይጄሪያ ስለምን አልሠጡም ነው?? ለአፍሪካ ሪፖርት መጽሄት ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የምትጽፈው ሜሪ ናና “ይህ እንዴት ሆነ 

ብላችሁ አትገረሙ” ትላለች፡፡ 

እንኳንስ ምእራባውያን የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ጉድላክ ጆናታን በፓሪስ የተፈፀመውን የሽብር ጥቃት አውግዘውና ከፈረንሳይ 

ጐን መሆናቸውንም ገልጸው ሲያበቁ በዚያችው እለት እሳቸው እራሳቸው በሚመሯት አገር ለሺዎች ሞት ምክንያት ስለሆነው 

ቦኮሃራም አንዳች ነገር እንኳ አልተነፈሱም፡፡ ይህ ምን ማለት ይሆን?? የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው። 

ንፁሃን ዜጎች በእሳት አረር ሲጋዩ ፕሬዝዳንቱ የማይወልዷት ልጃቸውን በውድ የሠርግ ስነ-ስርዓት እየዳሩም ነበር፡፡ ስትል 

የምታጠናክረው የፖለቲካ ተንታኟ ሜሪ ናና የሃገሬው መሪ ከቁብ ያልቆጠረውን ጉዳይ የማን ሃገር መሪ ያስታውሠዋል? 

ስትልም ትጠይቃለች፡፡ የቦኮሃራም ጉዳይ ለእኔም ስጋት ነው የሚል አካል ቢመጣ እንኳን ሌጐስ በሯን ለመክፈት ቁርጠኝነቱ 
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ያንሳታል፡፡ ለምን ቢሉ የፈረንሳዩ ፍራንስ አልዋይናስ አለምን ያስተባበሩበት መንገድ በጉድ ላክ ጆናታን ዘንድ ስለማይታወቅ፡፡ 

አፍሪካውያንም በጥቂት ወራት ውስጥ የ11 ሺህ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው ቦኮሃራም ወደ እኛም ሊያማትር ይችላል 

የሚለውን ረስተው ተደላድለው ቢቀመጡም አውሮፓውያኑም ቦኮሃራም የእነርሱንም ደጅ እነደሚያንኳኳ አለማሠባቸውና 

ችላ ማለታቸው ነው ሌላውና ተያያዥ የብዙዎች ጥያቄ፡፡ 

ይህን ጉዳይ የሚያጠናክርልን የአትላንቲክ ካውንስል የአፍሪካ ቅርንጫፍ ምክትል ዳይሬክተር በCNN ድረ-ገፅ ላይ ያሠፈሩት 

ጽሁፍ ነው፡፡ “ቦኮሃራም እንደ IS ሁሉ ለዓለም ስጋት እየሆነ መጥቷል” ያሉት ዳይሬክተሩ “ቦኮሃራም በናይጄሪያ 

የተቆጣጠረው መሬት ኔዘርላንድ፣ ቤልጀየምና ሉክሠንበርግ በአንድ ላይ ተጣምረው የያዙትን ያህላል። የሚል ማጠየቂያ 

በማቅረብና የችግሩን ግዝፈት በማሳየት ነው፡፡  

ቦኮሃራም በሶርያና ኢራቅ የሚንቀሳቀሠው IS የሚያራምደውን አይነት አቋም የሚከተል ሽብርተኛ ድርጅት ነው - “ግዛትን 

ማስፋፋት”፡፡ ከዚህ በላይ ደግሞ የቦኮሃራሙ መሪ አቡበከር ሼካው ለአይ ኤሱ አቡበከር አልባግዳዲ ድጋፍና እውቅና የሠጠ 

የመጀመሪያው አሸባሪ ነው፡፡ የISን መለያ ባንዲራ የራሱ ያደረገ አሸባሪ ቡድን ቢኖር ቦኮሃራም ነው፡፡ አቡበከር ሼካው አንደ 

አይ ኤሱ አልባግዳዲ የራሱን እስላማዊ ካሊፌት ለመመስረት እየተንቀሳቀሰ መሆኑም የቦኮሃራምን የአለም ስጋትነት ጥግ 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ለዚህም ነው ለፓሪሱ ጥቃት አይናቸው የተገለጠላቸው መሪዎች ለቦኮሃራም ጥቃት የተኙት ስለምን 

ይሆን? ብለን የምንጠይቀው፡፡ 

ሆዳችንን ስለፈጀው የእነርሱ ነገር ለማውሳት የታጣቂዎችና የአሸባሪዎች መፈንጫ የሆነችውን ሊቢያን እናንሳ፡፡ ያች 

የአምባገነኖች ሃገር ናት የተባለችና ግን ደግሞ ሠላማዊ የነበረች ሃገር በፈረንሳይ አጋፋሪነት አብዮት ከተቀጣጠለባት በኋላ ወደ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ልትሸጋገር ይቅርና የባሠ አታምጣ እንዲሉ አጋፋሪዎቿ ምዕራባውያን ረስተዋት ዛሬ ባለሁለት መንግስት 

ሃገር ሆናለች፡፡ መብልና መጠጥ ጭንቃቸው ያልነበሩ ሊቢያውያን ዛሬ እየተራቡባትና እየተሰቃዩባት ያለች ሃገር መሆኗም 

በተጨባጭ የሚታይ እውነት ነው፡፡ 

ይህቺ ወደ መበታተን እየሄደች  ያለች ምስኪን ሃገር ፈረንሳይና አጋሮቿ በዴሞክራሲ ስም የጦር አይሮኘላናቸውን ትሪፖሊ 

ድረስ ልከው መሃመድ ጋዳፊን አስወግደው ብቻ መመለሳቸው አስቀድሞም ቢሆን ስለዴሞክራሲ ሳይሆን ለፖለቲካ 

ጥቅማቸው ሲሉ ብቻ ያደረጉት መሆኑን የሚያረጋግጥ ራስ-ተኮር ተግባር ነው፡፡ የኛዎቹም ሊቢያን ምሳሌ አድርገው በወቅቱ 

ስለቀለም አብዮት (ፈረንሳይን ጨምሮ) ምዕራባውያንን ሲወተውቱና አንዳንዶቹም በግንባር ተገኝተው ሲዶልቱ የነበረ 

መሆኑንና እስካሁንም ዱለታውን አለማቆማቸውን ስናስታውስ ከሠሞኑ በፓሪስ በሆነው ውስጥ ራሳቸውን ፈልገው እንዲያገኙ 

የሚያጠይቅ ነው፡፡ 

እነዚህ ሠዎች የሽብር ጥቃቱ ሰለባ ለሆኑ፣ ለ17ቱ ግለሠቦች የተሠማቸውን ሀዘን ያህል ለሊቢያና ለሊቢያውያን ህልውና አንዳች 

ነገር እንዳልተሠማቸው፤ ለአስራ ሺዎቹ የሚሆኑ አፍሪካውያንን ህይወት ለቀጠፈው ቦኮሃራም ምንም ለመተንፈስ 

አለመዳዳታቸው በራሱ እነርሱ ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ፣ እኛንም እንድንጠይቅ የሚገፋፋ አቢይ ሰብአዊና ፖለቲካዊ ጉዳይ ነው። 
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(ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚገርመው ነገር የኛዎቹ ተቃዋሚ ተብዬ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ በደረሠ ቁጥር ለእነዚህ ሃይሎች 

የድረሱልን ጥሪ ማሠማታቸው ነው፡፡) 

አለማቀፋዊ ይዘት ላለው ሽብርተኝነትና አለማቀፋዊነቱም ከላይ በተመለከተው አግባብ ለማያጠያይቀው ሽብርተኝነት ዓለም 

በተለይም ባለገንዘቦቹ ምዕራባውያን ወጥነት ባለው መልኩ እያዩት ነው ማለት እንዴት ይቻላል? ጉዳዩ ተጠይቆ ብቻ 

የሚተውም አይደለም፡፡ መሠል ፍትሃዊነት የጐደላቸው ተግባራት ነገ ነፍጥ ማንሻ ሠበብ ስላለመሆናቸው ማንም አፉን ሞልቶ 

መናገር አይችልም፡፡ 

በቻርል ሄንዶ ቢሮ ላይ ሽብርተኝነትን ከፈፀሙት አንዱ ምንም እንኳን በዜግነቱ ፈረንሳዊ ቢሆንም ሽብርተኝነትን ሠልጥኖ 

የመጣው ባህር ተሻግሮ ከየመን መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡ በዚህ አመክንዮ ሌሎች ፈረንሳውያኖችም ሽብርተኝነትን 

ከናይጄሪያ አልያም ከሊቢያ እንደማይሠለጥኑ ምን ማረጋገጫ አለ? 

የቻርሊሄንዶ ጥቃት ለአለም በተለይም ለአውሮፖውያኑ ብዙ ነገር ማለት ነው፡፡ የቻርል ሄንዶን ጥቃት ተከትሎ የIS ታጣቂዎች 

አንድ የቪዲዮ ምስል ለቀዋል፡፡ “ በፈረንሳይ ስለሆነ የተባረከ ተልዕኮ” የሚል ርዕስ በተሠጠው በዚህ ቪዲዮ መግለጫ ሶስት 

ታጣቂዎች በፈረንሳይኛ ያወራሉ፡፡ አሁንም IS አውሮፓ አይደርስም ብላችሁ ካሠባችሁ ተሳስታችኋል፡፡ በቅርቡ በመላው 

አውሮፓ እንደርሳለን ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል፡፡ በዚህ ያላበቁት ታጣቂዎችም ባለጡንቻዎቹ ፓሪስ ከትመዋልና 

በፈረንሳይኛ አሜሪካንንም በተመለከተ መልእክት ትተዋል፤ የአሜሪካንን የመከላከያ ማኒስቴር የቲውተር ገጽ በመስበር ጥቃት 

ለመፈፀም መዘጋጀታቸውን የሚገልጽ መልእክት፡፡ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ እና ጀርመን ተመሳሳይ ዛቻ እያስተናገዱ ነው፡፡ ይህ ነው 

እንግዲህ አለም አቀፍ ይዘት ላለው ሽብርተኝነት በአለም ላይ የሆነውን ትተው በ17ቱ ላይ የመንጠልጠላቸው ትርጉም የለሽ 

መሆን፡፡ የሲውዲሽ ናሽናል ዲፌንሲቭ ኮሌጅ የሽብርተኝነት ተንታኝ የሆኑት መግለን ራምስ በመካከለኛው ምስራቅ የተነሳው 

ጽንፈኝነትና ሽብርተኝነት በአውሮፓም እየተንፀባረቀ መሆኑን ይገልጻሉ፡፡ በፓሪስ የተከፈተው ጥቃት በካናዳ፣ እንግሊዝ፣ 

አውስትራሊያ እና ቤልጂየም  ከተከሠተው ጋር ተደምሮ አዲስ የሽብር ምዕራፍ ስለመከፈቱም በግልፅ አመላካች ነው፡፡ 

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በየወሩ 1 ሺህ የሚሆኑ ወጣቶች ሶርያ እና ኢራቅ ያለው ቀውስ ውስጥ ይቀላቀላሉ፡፡ ከእነዚህ 

ወጣቶች አብዛኞቹ ደግሞ አውሮፖውያን መሆናቸው እና እንዴት ማሸበርና መግደል እንዳለባቸውም ከዚያው ስልጠና 

መውሠዳቸው የፓሪሱ የተቃውሞ ሠልፍ ሃዲዱን የሳተ ስለመሆኑ የሚያጠይቅ ነው፡፡ 

የሽብር ጥቃት ለመፈፀም እንደቀድሞው ጊዜ የተራቀቀ ቴክኖሎጂ ከማይጠይቅበት በዚህ ዘመን ሽብርተኝነትን ለመዋጋት 

እንደፓሪሱ አይነት ሰልፍ ሳይሆን ከፍተኛ ትኩረትና አቅምን እንዲሁም አለማዊ እይታን ይጠይቃል፡፡ በፓሪስ የከተሙት 

ባለገንዘቦቹ እንዳሉት ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በአሸባሪዎች ላይ ስለላ ማድረግ ለብቻው በቂ አይደለም፡፡ እጅግ የጠበበ አላማ 

ይዞ ፍትሃዊነት በጐደለው መንገድ ሺዎችን እየረሱ ለ17ቱ በማልቀስ ISን ወይም ቦከሃራምን ለመውጋት አይቻልም፡፡ 

ምክንያቱም አለማቀፋዊ ይዘት ላለው ሽብርተኝነት አለማቀፋዊ ምላሽ ሳይሠጠው በነጠላ አንዱን ቢያፈርሱት ሌላ የሚቋቋም 

ስለመሆኑ አከርካሪው ተሠብሯል ከተባለው አልሸባብ መዳከም በኋላ የተፈለፈሉት እነ አልቃይዳ ናቸውና ዛሬ ፓሪስን ጉድ 

ያደረጓት፡፡ የአመታት ዕድሜ የሌለው ቦኮሃራም ነው ትናንት ተፈጥሮ የበርካታ ሺዎችን ህይወት የቀጠፈና እየቀጠፈ ያለው፡፡ 
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አስተሳሰብን መለወጥ ካልተቻለ፤ ፍትሃዊነትንም ማስፈን ሳይቻል በፓሪስ በተያዘው መንገድ እንኳንስ ሽብርተኝነትን 

ለማስወገድ ይቅርና ለሌሎች የሽብርተኛ ቡድኖች መፈልፈል ምክንያት እንዳይሆን ነው ስጋታችን፡፡ 

አለማቀፋዊ ይዘት ላለው ሽብርተኝነት ከፈረንሳይና ምዕራባውያን ትዕይንት አኳያ የሚረዳው ማህበረሠብ ቢያንስ የምን 

አገባኝነት/ዳተኝነት እና የመገፋት አስተሳሠብ የሚፀናወተው መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ ከሁሉም በላይ ግን እነዚህ የገበያ አክራሪ 

የሆኑ ሃገራት በታዳጊ ሃገራት ውስጥ እየገቡ የሚፈተፍቱት ዲሞክራሲን ሽተው ሳይሆን ለፖለቲካ ጥቅማቸው ሲሉ 

የሚያደርጉት መሆኑን ያረጋገጠልን መሳኝ ክስተት ነው፡፡ 

ባጠቃላይ፣ የሽብርተኝነት ምሱ የትም ይፈፀም የት፣ በአሜሪካም ሆነ በአፍሪካ፣ በኤዥያም ይሁን በመካከለኛው ምስራቅ ወዘተ 

የዓለምን በአንድነት መቆም የሚጠይቅ እንጂ በፓሪሱ አይነት ፉከራ ብቻ ሊወገድ የማይቻል የሽብር ተግባር ነው፡፡ አሁን 

ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከሽብርተኝነት ነፃ ነን ተብሎ በር የሚዘጋበት ጊዜ ሳይሆን ነግ በኔን አስታውሶ በጋራ መስራትን 

የሚጠይቅ ነው፡፡ አልያ ግን አይመለከተኝም ብላ ውሃ ውስጥ የተቀመጠችውን እንቁራሪት እና ኋላ ላይ  እሳቱን ለማጥፋት 

ውሃ አስፈላጊ የሆነባቸው ሁሉ ይመለከታቸው ነበርና አብረው ከእሳቱ እንደዶሏት እንቁራሪት መሆን ለከሰት የሚችል መሆኑ 

አይቀሬና የማያጠያይቅ ይሆናል ማለት ነው፡፡  

 


