
  የአል-ሸባብ መከፋፈልና የዳሂር ሃዌይስ መያዝ 

 

                                            ዘሩባቤል ማትያስ 

“የጉልቻ መለዋወጥ፤ ወጥ አያጣፍጥም” ይሉ ነበር - አዛውንቱ ጎረቤታችን አቦይ ጎይትኦም፡

፡ የአዛውንቱ ሀገራዊ ይትብሃል እማሬያዊ (ግልጽ) ትርጉም፤ ወጥ በሚሰራበት ወቅት በውስጡ 

የሚያካትታቸው የማጣፈጫ ዓይነቶች እስካልተቀየሩ ድረስ፤ የተጣደው በሦስት ጉልቻ ላይም ይሁን 

በኤሌክትሪክ ምድጃ ላይ በይዘቱ በኩል የሚያመጣው ለውጥ የለም የሚል ነው፡፡ ፍካሬያዊ (ድብቅ) 

ትርጉሙ  ደግሞ፤ አንድ ክንዋኔ ሥረ - መሰረቱ ሳይቀየር በጉዳዩ ላይ የቦታ ወይም የስያሜ 

ለውጥ ማድረግ የተግባሩን “ውኃ ቢወቅጡት እምቦጭነት” የሚያመላክት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

ውድ አንባቢዎቼ! ይህን ሃገራዊ ይትብሃል ከእነ ትርጓሜው ያነሳሁት ያለ ምክንያት 

አይደለም፡፡ እርግጥም አባባሉን ለነገሬ ራስ አድርጌ የተጠቀምኩት ‘ወጥ እንዴት ይሰራል?’ የሚል 

ጉዳይን ለማሳወቅ አለመሆኑ ከማንም የሚሰወር አይመስለኝም። ምክንያቱም የነገሬን ስር ከዕድሜ 

ጠገቡ አዛውንት ምሳሌያዊ አባባል ፍካሬያዊ ትርጉም አኳያ መገንዘብ ስለሚቻል ነው፡፡ አዎ! ዛሬ 

ብዕሬን ከአፎቱ መዝዜ የፃፉት ሁለት አስርታትን ባስቆጠረው የሶማሊያ የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ 

በሺህዎች ለሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎች የጅምላ ጭፍጨፋ ተጠያቂ እንዲሁም ከኤርትራ በስተቀር 

ለሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የፀጥታና የደህንነት ስጋት የሆነውና “አል-ሸባብ” የተሰኘው 

አሸባሪ ቡድን የዛሬ አንድ ዓመት ተኩል ገደማ በይዘቱ ምንም ለውጥ ሳያመጣ ስሜን ቀይሬያለሁ 

እንዳላለ ሁሉ፤ ዛሬ ሁለት ቦታ እንደ ገና ዳቦ ተቆራርሶና የአንደኛው አንጃ መሪ የሆኑት ሼክ 

ዳሂር ሃዌይስ ከሌላኛው የሽብር ቡድኑ ጋር ክፋይ ጋር ባደረጉት የተኩስ ልውውጥ ወቅት 

መያዛቸው የፈጠረብኝን የመደመም ስሜት ነው፡፡…  

…ለድማሜዬ መቋጫ ለማበጀትም በውስጤ ጥቂት ጥያቄዎችን ማሰላሰል ጀመርኩ።‘ለመሆኑ 

አል-ሸባብ ማነው?፣ ምንስ ብሎ ነበር ስሙን የቀየረው? በአሁኑ ወቅትስ ለምን ሁለት ቦታ እንደ 

ዳቦ ተቆረሰ፣ ዳሂር ሃዌይስ እንዴት ተያዙ?...’ የሚሉና ሌሎች መጠይቆችን ለራሴ አቀረብኩ፡፡ 

እናም የምስራቅ አፍሪካው የአል -ቃዒዳ ክንፍ በመጨረሻው ሰዓት እንደ ጠል ደመና እየከሰመ 

መምጣቱን ለመረዳት አላዳገተኝም፡፡ ታዲያ “ነገርን ከመሰረቱ…” እንዲል የሀገራችን አርሶ አደር 

እኔም የውድቀቱን የመጨረሻ የመጀመሪያ እንዲህ አጠናቀርኩት፡፡… 



እስቲ በቅድሚያ የአል -ሸባብን ‘እርሱ ማን ነበር?’ እያልን የኋላ ታሪኩን በጨረፍታ 

እንመልከት።… “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” እያለ ራሱን ይጠራ የነበረው የሼክ ሐሰን ዳሂር 

ሃዌይስ ፅንፈኛ ቡድን በ1999 ዓ.ም በጀግናው መከላከያ ሠራዊታችን መብረቃዊ ምት ብትንትኑ 

ከወጣ በኋላ ከሞት በተራረፉ አሸባሪዎች የተፈጠረው አል - ሸባብ፤ የሶማሊያ ህዝብና የምስራቅ 

አፍሪካ ሀገራት መቅሰፍትና ስጋት መሆኑን በደም የጨቀየ ታሪኩ ያስረዳናል፡፡ ህዝብን 

በመጨፍጨፍ የፖለቲካ ሥልጣን ለመያዝ የሚሯሯጠው ይህ የአሸባሪዎች ቡድን፤ ለእኩይ ሴራው 

ማስፈጸሚያ የሚሆነውን የገንዘብና የሎጀስቲክስ አቅርቦቶችን ከኤርትራ መንግስት፣ ከተለያዩ 

የኮንትሮባንድ ንግዶች እንዲሁም የራሳቸውን ፍላጎት ሶማሊያ ውስጥ ማራመድ ከሚፈልጉ ኃይሎች 

ያገኛል ወይም ያገኝ ነበር፡፡  

በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የገንዘብ መክፈያ (ፔይሮል) ውስጥ ገብቶ በየወሩ 80 ሺህ ዶላር 

የሚያገኘው፣ በሶማሊያ ውስጥ ከወደቦች ቀረጥ፣ ከግብር፣ ከኬላዎችና ከለተለያዩ ምንጮች በዓመት 

ከ70 እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር ይሰበስብ የነበረው እንዲሁም በህገ - ወጥ የኮንትሮባንድ ንግድ 

በመሰማራት በተለይም ከከሰልና ከስኳር ሽያጭ በየወሩ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ያጋብስ 

የነበረውና የሚያጋብሰው የሽብር ቡድኑ፤ በእነዚህ ገቢዎቹ መጠን ልክ የእስልምና ተከታይ 

የሆነውን የሶማሊያን ህዝብ በአጥፍቶ መጥፋት  ስልት በቦምብና በፈንጂ ለህልፈተ- ህይወት 

በመዳረግ ይታወቃል፡፡ ባህር ተሻግሮም የቀጣናውን ሀገራት ሀዝቦች በማሸበር ይገድላል—(ከዛሬ 

ሁለት ዓመት ተኩል በፊት በኡጋንዳ - ካምፓላ 76 ንጹሓን ሰዎችን በመግደል የፈጸመውን 

የግብረ-ሽበራ ተግባር ያስታውሷል!) አልተሳካለትም እንጂ በሀገራችን ላይም “ጅሃድ” አውጇል፡፡… 

የአሸባሪው ቡድን እጅግ ዘግናኝ ድርጊት ዓባይን በጭልፋ ሳይሆን በማንኪያ በመጭለፍ 

ዓይነት ለግንዛቤ ያህል እንዲህ ገለፅኩት እንጂ፤ ድርሳነ-ገዳይነቱ እንኳንስ በዚህ አጭር ፅሑፍ 

ቀርቶ በበርካታ መጽሐፍቶችም ተተርኮ የሚያልቅ አይደለም፡፡ ይሁንና እነዚህ አጭር ሳጥናኤላዊ 

ምግባሮቹ ማንነቶቹን በግልጽ የሚያሳዩን ናቸው። እናም  ወደ ሌሎቹ ጥያቄዎች ለማምራት 

ጥርጊያ መንገድ ይመስለኛል፡፡ 

ያኔ አል-ሸባብ በጎሳ አማካኝነት ውስጥ ውስጡን ይቆራቆስ እንጂ እንዲህ እንደ አሁኑ በይፋ 

ለይቶለት ሁለት ቦታ አልተሰነጠቀም ነበር። እናም የዛሬዎቹ ተሰንጣቂዎች አፈር አይንካችሁ 

ከመባባል አልፈው፤ ስማችንን እንቀይር በማለት ሲንቆለጳጰሱ ነበሩ። ነገሩን የኋሊት ስንመለከተው 

ይህን ይመስላል።…ዕለተ ማክሰኞ ተሲያት ላይ — ህዳር 26 ቀን 2004 ዓ.ም። ሙሉ መጠሪያ ስሜ 

“ሃራካት አል-ሸባብ አል-ሙጃህዲን” ነው እያለ ራሱን የሚጠራው ይህ የአሸባሪዎች ስብሰብ፤ በከፊል 

ቁጥጥሩ ስር በነበረው (የዛሬን አያድርገውና) የሶማሊያ ደቡብ ምዕራብ ግዛት ውስጥ በምትገኘው 

‘ባይደዋ’ በስያሜው ለውጥ እና በወደፊት ዕጣ ፈንታው ዙሪያ ስብሰባ ለማካሄድ ሽር ጉድ እያለ 



ነበር፡፡ የስብሰባው አዳማቂዎች  የሆኑት የግብረ - ሽበራ ባለሟሎች በሙሉ ተገኝተዋል፡፡ 

ነዋሪነታቸውን የምስራቅ አፍሪካ አሸባሪዎች መናኸሪያ በሆነችው አስመራ አድርገው የነበሩትና 

በመከላከያ ሠራዊታችን አከርካሪው ተመትቶ የተበታተነው የቀድሞው “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች 

ህብረት” መሪ የነበሩት አሸባሪው ሼክ ሐሰን ዳሂር ሃዌይስም በአመራርነት በስፍራው ተገኝተዋል፡፡ 

…ታዲያ ያኔ ውስጡ እንደ ገና ዳቦ በበርካታ ጎሳዎች የተቆራረሰው “አል-ሸባብ”፤ የንጹሓን 

ደም በጠማቸው አመራሮቹ አማካኝነት “እንዲህ ተብለን እንጠራ” በሚል እሰጥ - አገባ ለሳምንት 

ሲታመስ ከረመ፡፡ ከጭቅጭቅ በኋላ በስተመጨረሻም የገዛ ህዝቡን በቦምብና በፈንጂ ለመቅጠፍና 

የአጎራባች ሀገራት የደህንነት ስጋት ለመሆን አዲስ ስያሜ ይዞ ብቅ አለ፡፡ ራሱን “አቡ መንሱር”  

እያለ በሚጠራውና የንጹሓን ደም አፍሳሾቹ አፈ-ቀላጤ በሆነው ሼክ ሙክታር ሮቦው 

አማካኝነትም፤ “እኔ የአል-ቃዒዳና የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጥምር ጦር ከዛሬ ጀምሮ ‘ኢማራህ 

ኢስላሚያ’ ተብዬ ልጠራ፡፡ ተቃዋሚ ካለ አስመራ በሚገኘው ዋናው ማዛዣ ጣቢያዬ በአካል ቀርቦ 

ሊያስረዳ ይችላል” በማለት ደሰኮረ፡፡ እናም ያኔ ሀገራዊና ከባቢያዊ የፀጥታ ስጋት የሚያሳስባቸው 

ሠላም ወዳጆች “የስያሜህ ለውጥ ምክንያት ምንድነው?” ሲሉ ጠየቁት፡፡ 

ታዲያ የሚናገሯቸው ቃላት ደም፣ ደም የሚሸቱት የያኔው የቡድኑ ቃል-አቀባይ “አቡ 

መንሱር” ለሶማሊያ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ “ከጡት አባታቸው” ሻዕቢያ የቀሰሙትን ቅጥፈት 

በመጠቀም እንዲህ አሉ— “አል ሸባብ ማለት ‘ወጣቶች’ ነው፡፡ ይሁንና አመራሩን ጨምሮ 

በርካታዎቻችን በማርጀታችን ስያሜው አይወክለንም፡፡ እናም ‘ኢማራህ ኢስላሚያ’ (የሙስሊም 

ባለስልጣን) ወደ ሚለው አጠራር ስማችንን ቀይረናል” ሲሉ ተናገሩ፡፡ እርግጥ በወቅቱ ይህን የሸብር 

ቡድኑን የውሸት ዲስኩር የሰሙት ሠላም ወዳጆች፤ ‘እውን አል -ሸባብ የሙስሊም ባለስልጣን ነው 

ወይስ ለምንድነው በአሁኑ ወቅት ባህሪያዊ ማንነቱን ሳይቀይር ስያሜውን ለመቀየር የተሯሯጠው?’ 

የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት ወደ እውነታው ከመዝለቅ አልተቆጠቡም፡፡ እርግጥ የእነዚህን ወገኖች 

ጥያቄ መመለሰ ማለት የሼክ “ሮቦት”ን (ይቅርታ “ሮቦው” ለማለት ፈልጌ ነው) የሀሰት ጭምብል 

ገፍፎ ንግግሩን ዕርቃኑን ማስቀረት ነው፡፡  

… ‘እውን አል -ሸባብ የሙስሊም ባለስልጣን ነው ወይ? ስለምንስ ስያሜውን ለመቀየር 

ተሯሯጠ?’ …እርግጥም የእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ሼክ ሮቦው ላለመናገር ወደ ሸፋፈኑት ተጨባጭ 

ሃቅ የሚያመሩን ናቸው፡፡ ቱባ እውነታው ሲተረተርም ይህን ይመስላል፡፡… 

በመጀመሪያ ደረጃ አል -ሸባብ ‘የሙስሊም ባለስልጣን’ ሊሆን የሚችልበት አንዳችም 

መሰረታዊ ለውጥ አላሳየም—ዛሬም ድረስ ቢሆን። እንደሚታወቀው አሸባሪው ቡድን የእስልምና 

ተከታይ የሆነውን የሶማሊያን ህዝብ እጅግ በሚዘገንን የጭካኔ ተግባር እየጨፈጨፈው ነው፡፡ ሌላው 

ቀርቶ ‘ራሴን የሙስሊም ባለስልጣን ብዬ ስይሜያለሁ’ ባለበት ቀን እንኳን ሳይቀር፤ ሞቃዲሾ 



ውስጥ በአጥፍቶ መጥፋት ስልት አራት ሶማሊያውያንን ገድሏል፡፡ እናም በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ 

እምነት ተመሳሳይ ሃይማኖትን የሚከተል የራስን ዜጋ በሞት እየቀጠፉ ‘እኔ የሙስሊም ባለስልጣን 

ነኝ’ ማለት፤ በህዝቡ ሃይማኖት ላይ መሳለቅ ነው፡፡  

ለነገሩ  አል -ሸባብ በየጊዜው “ለእስልምና ቆሜያለሁ” እያለ ቢለፍፍም በገዛ ህዝቡ ላይ 

የሚፈጽመው ግድያና የከፋ እንግልት አሸባሪ እንጂ የሃይማኖት ቡድን መሆኑን የሚያረጋግጥ 

አይደለም፡፡ ለምን ቢባል፤ እስልምና የሠላም ሃይማኖት እንጂ ‘ሰዎችን ግደል፤ አንገላታ’ ብሎ 

ስለማያስተምር ነው፡፡ በቅዱስ ቁርዓን ላይ በግልጽ እንደተጠቀሰው፤ ኢስላም ለዓለምና ለሰዎች 

ደህንነት የሚጸልይ ሰላማዊ ሃይማኖት ነው፡፡ እናም ይህ እውነታም ዛሬ ራሱን በሃይማኖት ስም 

ጀቡኖ በማሸበር ተግባር ላይ ከተሰማራው ቡድን ጋር በፍጹም የሚገናኝ አይደለም- “አራምባና ቆቦ”  

እንዲል የሀገራችን ሰው፡፡  

እናም አል-ሸባብ በአዲሱ ስያሜው ለመሸሸግ የፈለገበትን ሃቅ ገላልጠን ስናየው፤ ወደ ሠላም 

ወዳጆቹ ሌላኛው ጥያቄ ይወስደናል- ‘ለምን ስያሜውን ለመቀየር ተሯሯጠ?’ ወደሚለው።… 

እናንተዬ ግና አል - ሸባብ ባህሪያዊ እሱነቱን ሳይቀይር ስለምን እንዲህ ለስያሜው ራሱን 

አስጨነቀ?...በ1999 ዓ.ም “ወጣት” የነበሩት እነ ሼክ ሙክታር ሮቦው በአምስት ዓመት ውስጥ 

በአንዴ ወደ “ሽምግልናው ዓለም” ስለ ተቀላቀሉ ይሆን እንዴ?!… ቂ.ቂ.ቂ… ወዳጄ! ነገሩ 

“ያወሩታል ውሸት ደራርበው፤ እነ ሼክ ሙክታር ሮቦው”  እንዲሉት በመሆኑ፤ የእውነታውን በር 

ለማንኳኳት ወደ ሃቁ መዝለቅ ሳይሻል የሚቀር አይመስለኝም። 

አሸባሪው አል - ሸባብ ያኔ በስም ቅያሪው ላይ ሲዘላብድ የከረመው በሁለት ምክንያቶች ነው 

ማለት ይቻላል፡፡ አንደኛው በወታደራዊ ክንፉ ውስጥ ያለውን የጎሳ መከፋፈል ለመግታት ያለመ 

ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየደረሰበት ባለው ዓለም አቀፋዊ፣ ከባቢያዊ፣ ፖለቲካዊና 

ዲፕሎማሲያዊ ጫና እንዲሁም ሽንፈት አቅሙ በመመናመኑ ነው፡፡ ይሁንና ይህ “ዶሮን 

ሲያታልሏት በመጫኛ ጣሏት” ዓይነት ቀሽም ዘዴው አንዳችም ውጤት ሊያስገኝለት እንደማይችል 

የተገነዘበው አይመስልም፡፡ ግና እንዴት?... ነገሩ ወዲህ ነው፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ በሽብር ቡድኑ ውስጥ የነበሩት ተዋጊዎች (ዓለም አቀፍ አሸባሪዎችን 

ሳይጨምር) ለጎሳ አደረጃጀት እንጂ፤ ለአል -ሸባብ የይስሙላ ሃይማኖተኛነት ጆሮ የሚሰጡ 

አይደሉም፡፡ ምክንያቱም በሶማሊያ ሀዝብ ባህላዊና ተለምዶአዊ እሳቤ ቅድሚያ የሚሰጠው የጎሳ 

አወቃቀር በመሆኑ ነው፡፡ የቡድን ስሜት ሊፈጠር የሚችለው የጎሳዎች ፍላጎት ከተሟላ በኋላ ነው፡፡ 

የጎሳ ንትርክ ባየለበት የአል -ሸባብ ስብስብ ውስጥ ስለ ቡድን ማውራት ከጉንጭ አልፋነት የዘለለ 

ውጤት ሊያመጣ አይችልም፡፡ እናም አሸባሪው ቡድን በህልውናው ማክተሚያ ዋዜማ ላይ ስለ 



ስያሜ ለውጥ ማውራቱ በቀቢጸ- ተስፋ ከመፈራረስ ለመዳን የፈበረከው ተረት መሆኑን ለመገንዘብ 

አያዳግትም፡፡ 

ታዲያ የያኔው የ“ስሜ ተለውጧል” ድራማዊ መግለጫው ዓለም አቀፋዊና ቀጣናዊ ጫናዎች 

እንዲሁም በየጊዜው በሚያደርጋቸው ውጊያዎች እየተሸነፈ ይዞታዎቹን ማጣቱ የፈጠሩት ድንጋጤ 

የወለደው መሆኑ ለማንም ግልፅ ይመስለኛል። ለዚህም በወቅቱ የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው 

ምክር ቤት በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ማዕቀብ መጣሉን በአስረጅነት 

ማንሳት ይቻላል፡፡ ለምን ቢባል አቶ ኢሳያስ ሁለተኛውን ማዕቀባዊ “የአንገት ጌጥ” ያጠለቁበት 

አንዱ ምክንያት ለአሸባሪው አል -ሸባብ የስልጠና፣ የገንዘብና የሎጀስቲክስ ድጋፍ ሳያቋርጡ 

በመስጠታቸው ምክንያት ስለሆነ ነው። 

ማዕቀቡ የተጣለው ከጉዳዩ ጋር ምንም ዓይነት ንክኪ በሌለው በምስኪኑ የኤርትራ ህዝብ 

ላይ ሳይሆን፤ ሃያ በማይሞሉት የሻዕቢያ አመራሮች የገቢ ምንጭ ላይ ያነጣጠረ በመሆኑ፤ የሽብር 

ቡድኑ ምናልባትም ‘ከአሁን በኋላ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከአስመራው መንግስት በገፍ ዕርዳታ 

አላገኝም’ የሚል እሳቤ በመያዝ ሊሆን ይችላል— ለስያሜ ለውጡ የተሯሯጠበት ምክንያት፡፡ እርግጥ 

የኤርትራ መንግስት ከሽብርተኞች ጋር የቁርባን ጋብቻ የፈጸመ በመሆኑ፤ ይህ ሃሳብ በአብዛኛዎች 

የሰላም ወገኖች ምልከታ ብዙም የሚያስኬድ አይምስልም፡፡ እናስ?... እናማ ዋነኛው ነጥብ 

ከኤርትራ በስተቀር ሁሉም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ብሎም የአፍሪካ ህብረት ሃይሎች አል -

ሸባብን ከሀገረ-ሶማሊያ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ መስማማታቸው ነው፡፡  

ለዚህም ነው ሀገራችንን ጨምሮ ስድስቱ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ- መንግስታት 

ባለስልጣን (ኢጋድ) አባል ሀገራት የሽብር ቡድኑ ‘ስሜን ቀይሬያለሁ’ ባለ ማግስት አዲስ አበባ 

ውስጥ ባካሄዱት ስብሰባ፤ በሶማሊያ የሚገኘውን የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮን (AMISOM) 

ለማጠናከርና በሠላም ማስከበር ስራውም ላይ በመሳተፍ አል- ሸባብን ለማጥፋት የጋራ አቋም 

የያዙት። ለነገሩ የሽብር ቡድኑን እንቅልፍ ነስቶት ኃይል ለማሰባሰብ በስም ለውጥ የፈጠራ 

ድርሰት ላይ ባተሌ ሆኖ መሰንበቱ የሚገርም አይሆንም፡፡ ምክንያቱም ከፊት ለፊቱ የሚጠብቀውን 

ዱላ “ማምሻም ዕድሜ ነው” በሚል ብሂል ለመቆየት ማሰቡ ነባራዊ ጉዳይ ነውና፡፡ 

ታዲያ ለያኔው የስም ለውጡም ይሁን ለአሁኑ መከፋፈሉ ሌላኛው ሁነኛ ምክንያት፤ አል- 

ሸባብ በተከታታይ የሽንፈት ጽዋን በመጎንጨቱ በቁጥጥሩ ስር የነበሩትን ይዞታዎቹን ማጣቱና 

ይህን ተከትሎም ከሀገር ውስጥ ይሰበስብ የነበረውን ገቢ ባለማግኘቱ ትርጉም የሌለው ደረጃ ላይ 

በመድረሱ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት ቡድኑ ከቀረጥና ከቁሳቁስ አገልግሎት ክፍያዎች እንዲሁም ከህገ -

ወጥ የኮንትሮባንድ ንግድ ይሰበስበው የነበረው ከ70 እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገቢ 

ይዞታዎቹን በማጣቱ ምክንያት ባዶ እጁን እንዲቀር አድርጎታል፡፡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት 



በአንድ ወቅት ከሞቃዲሾው “የባካራ” እና ሌሎች የመገበያያ ቦታዎች ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን እስከ 5 

ሚሊዮን ዶላር ያህል ቀረጥ ይሰበስብ የነበረው የሽብር ቡድኑ ፤ ምንም እንኳን በለመደው ቅጥፈቱ 

“ለስትራቴጂካዊ ታክቲክ ነው ያፈገፈኩት” ቢልም፤ በአፍሪካ ህብረት ሠላም አስከባሪዎች፣ በሶማሊያ 

ፌዴራላዊ መንግስት ወታደሮችና ክንደ ብርቱ በሆነው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የደረሰበትን 

ድብደባ መቋቋም ባለመቻሉ ፈርጥጦ ጠፍቷል፡፡ በዚህም ሳቢያ ከርዕሰ ከተማዋ ሞቃዲሾና ከሌሎች 

አካባቢዎች ይሰበስብ የነበረውን ኪራይ ማጣቱ ከሌሎች ኪሳራዎቹ ጋር ተደማምሮ ለገቢው 

ማሽቆልቆል አስረጅ ይመስለኛል፡፡ 

አሸባሪው አል-ሸባብ ከሻዕቢያና መሰሎቹ ከሚያገኘው ድጋፍ ባሻገር፤ በኮንትሮባንድ ንግድ 

የሚያገኘውን ገቢም ለመሣሪያ መሸመቻነት ይጠቀምበታል፡፡ የመንግስታቱ ድርጅት ይፋ 

ያደረገው አንድ መረጃ እንደሚያትተው፤ ቡድኑ በቁጥጥሩ ስር በነበረው የኪስማዩ ወደብ 

አማካኝነት በሚያካሂደው የከሰል ሽያጭ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ያገኝ ነበር፡፡ ከከሰል ሽያጭ 

በሚያገኘው ገንዘብም ስኳር ይገዛል፡፡ ይሁንና በቁጥጥሩ ስር ወዳለው አካባቢ የሚያስገባውን ስኳር፤ 

ህገ- ወጥ በሆነ መንገድ ድንበር አቋርጦ ወደ ኬንያ ሲያስገባ ቆይቷል—ምንም እንኳን ዛሬ 

መንገዶች ሁሉ እሾህ በእሾህ ቢሆኑበትም።  

እርግጥ ውድ አንባቢዎቼ ይህን የሽብር ቡድኑን የኮንትሮባንድ ንግድ በ “ነበርነት” 

እንደምትመዘግቡልኝ አልጠራጠርም። ምክንያቱም በአሁኑ ወቅት እንኳንስ በሌላ ሀገር ግዛት 

ውስጥ ህገ - ወጥ ንግድ ሊያካሂድ ቀርቶ በገዛ ይዞታው የኬንያን መንግስት መከላከያ ኃይል 

ድብደባ መቋቋም ተስኖት በየጥሻው ተወሽቆ የሚገኝ በመሆኑ ነው፡፡ ይህ ሁኔታም አሸባሪው ቡድን 

ከከሰልና ከስኳር ንግዶች ያገኘው የነበረውን ወደ 15 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገቢ አሳጥቶታል፡፡ 

እነዚህንና ሌሎች አል - ሸባብ የገባባቸው የስቃይ ፈተናዎች ቡድኑን አጣብቂኝ ውስጥ እንዲዘፈቅ 

ያደረጉት ከመሆናቸው “ባሻገር፤ ‘የስም ለውጤ የወደፊት ህልውናዬ ማረጋገጫ ነው’ ብሎ 

እንዲያስብ አድርገውታል — ምንም እንኳን ሃሳቡ “ላም አለኝ በሰማይ …” ዓይነት ቢሆንም፡፡ 

ከአሸባሪው ቡድን አመራሮች ውስጥ አንዱ የሆነውና በአፈ- ቀላጤነት ‘በተመሰረትን 

በአምስት ዓመት ውስጥ በማርጀታችን ስማችንን ቀየርን’ የሚል የፌዝ መግለጫ  የሰጠው ሼክ 

ሙክታር ሮቦው፤ በመግለጫ መልክ የገለጸው ቀሽም ፕሮፓጋንዳው የስጋቱ፣ የሽንፈቱና የውድቀቱ 

መገለጫ እንጂ፤ ከተጨባጬ እውነታ ጋር የሚገናኝ አይደለም፡፡ ታዲያ እዚህ ላይ በመግቢያዬ 

ላይ የጠቀስኳቸው አዛውንቱ አቦይ ጎይትኦም “የጉልቻ መለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም” ያሉትን 

ምሳሌያዊ አባባል ይዘን፤ ‘የአል - ሸባብ የስም ለውጥ- ምንን ለማጣፈጥ?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት 

ተገቢ ይመስለኛል፡፡ እርግጥም ‘የስያሜው ለውጥ’ ድራማ የሚያመላክተው አንዳችም ነገር የለም—

ውሸትን ከማጣፈጥ በስተቀር፡፡  



እናም አል - ሸባብ ሙስሊም ንጹሓን ሰዎችን ባሻው ጊዜና ሰዓት የፈንጂ ሰለባ አድርጎ 

ሲያበቃ፤ መልሶ ራሱን ‘እኔ የሙስሊሞች ባለስልጣን ነኝ’ በማለት ሊያደናግር ቢሞክርም፤ ሃቁ 

ሰላም ወዳድ ከሆነው የሶማሊያ ህዝብም ይሁን ከሠላም ወዳድ ኃይሎች የሚሰወር አይደለም። 

በሀገሩ ህዝብ ላይ በሚያካሂደው ኢ -ሰብዓዊ ድርጊት ሳቢያ በዚያች ሀገር ዜጎች የተተፋው ይህ 

የሽብር ቡድን፤ የሰው ኃይል ማጣቱ፣ ለጽንፈኝነት ሥራው የሚጠቀምበትን መሣሪያና የሎጀስቲክስ 

አቅርቦት የሚያሟላበት ኢኮኖሚያዊ አቅሙ እየላሸቀ መሄዱ እንዲሁም በየጊዜው በሚደርስበት 

ወታደራዊ ኪሳራ አቅሙ ከትናንት ዛሬ ሊቀጥል አልቻለም፡፡ በመሆኑም የስም ለውጥ ድራማ 

ትወናው ካለበት ቁጥቋጦ ውስጥ የሚያሻግረው አይመስለኝም፡፡ ምናልባት ቡድኑ ‘በስሜ ምክንያት 

የተመናመነው ኃይሌ ሊሟላልኝ ይችላል’ ብሎ የሚያስብ ከሆነ፤ “የሚሉሽን በሰማሽ፣ ገበያ 

ባልወጣሽ” የሚለውን የሀገራችንን አባባል ላስታውሰው እወዳለሁ፡፡ ለምን ቢባል፤ የአል-ሸባብ ነገር 

አቦይ ጎይትኦም እንዳሉት “የጉልቻ መለዋወጥ፤ ወጥ አያጣፍጥም” ዓይነት በመሆኑ ነው፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ምንም እንኳን የሽብር ቡድኑ ቀደም ሲል የጠቀስኩትንና እንዲሁም  

የድንጋጤና የውድቀት ዋዜማ ፍራቻውን እውነታ በሃሰት ዲስኩር ለመሸፈን ጥረት ቢያደርግም፤ 

“እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል” እንዲል የሀገራችን ሰው፣ የአሸባሪው እውነተኛ የስያሜ ለውጥ 

ውስጣዊው አስገዳጅ ምክንያት ሰሞኑን ይፋ ሆኗል። አል-ሸባብ በይፋ ሁለት ቦታ ተከፋፍሏልና። 

እናም ‘ይህ ክፍፍሉ ለምን ተፈጠረ ብለን?’ የሚል ጥያቄ ስናነሳ፤ ቀደም ሲል በውስጡ የነበረው 

የጎሳ መቆራቆስ አድጎ የመርህ-ልዩነት ማምጣቱን ለመገንዘብ አያዳግተንም። በአሁኑ ወቅት የሽብር 

ቡድኑ በአንድ በኩል የቀድሞው የዚያድባሬ መኮንን በነበሩት፣ ጌዶ በሚሰኘው የሀገራችን ግዛት 

ውስጥ በመከላከያ ሃይላችን ድባቅ የተመታው ‘አል-ኢትሃድ አል-ኢስላሚያ’ የተሰኘው የሽብር 

ቡድን መሪ ሆነው በፈርጣጭነታቸው የሚታወቁት እንዲሁም ኋላ ላይ ‘የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች 

ህብረት’ መሪ ሆነው አከርካሪያቸው ተመትቶ አስመራ የከተሙትና ከክፍፍሉ በፊት የአል-ሸባብ 

“የሹራ ምክር ቤት” አባል በነበሩት በሼክ ሐሰን ዳሂር ሃዌይስ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የአል-ሸባብ መሪ 

በሆኑት በአህመድ አብዲ ጎዳኔ ሽኩቻ ለሁለት ተከፍሏል። በዚህም እርስ በእርሱ እስከ መታኮስ 

በመድረስ ቀውስ ውስጥ ገብቷል። ከሶማሊያ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያስረዱት፤ በሼክ ዳሂር 

ሃዌይስ ወገን የተሰለፉት ኢብራሂም አፍጋኒ፣ ሼክ ሙክታር ሮቦው፣ አቡ መንሱር፣ ዙቤሪ አል-

መሃጂሪ እና አቡ መንሱር አል-አምርኪ ሳይታሰሩ አይቀሩም። የሼክ ሃዌይስ ቡድን በአንጃነት 

የተሰለፈው፤ ‘አብዲ ጎዳኔ አምባገነን ነው፣ የአል-ሸባብን የሹራ ምክር ቤት በግሉ ተቆጣጥሮታል፣ 

ከእርሱ የተለየ ሃሳብ ያለውን ማንኛውንም ሰው ያስፈራራል፣ እንዲገደልም ትዕዛዝ ይሰጣል’ በሚል 

ምክንያት መሆኑን ሰሞኑን ቻናል ቲቪ ለተሰኘው ጣቢያ ሼክ ሃዌይስ ተናግረው ነበር። 

በሌላ በኩል ደግሞ የአል-ሸባብ መሪው አብዲ ጎዳኔ በአል-ቃዒዳ ዌብ ሳይቶች ላይ 

እንዳሰፈሩት ‘አዲሱ አንጃ ሙስሊሞችን የመከፋፈል፣ አልሸባብን የሚያዳክሙ የውሸት መረጃዎችን 



በማሰራጨት፣ የቡድኑን ምስጢር ለእስላም ጠላቶች በመስጠት፣ ሙጃሂዶችን በመግደልና አል-ሸባብ 

ፍርድ ቤት ለመቅረብ አለመፈለግን የመሳሰሉ ተደራራቢ ወንጀሎችን ፈፅመዋል’ ብለዋል። 

እንግዲህ ከዚህ የሁለቱ አንጃዎች እሰጥ-አገባ በኋላ ነው—ባራዌ እየተባለ በሚጠራው የወደብ 

አካባቢ ላይ የተኩስ ልውውጥ የተካሄደው። እናም ምናልባትም የሃይል ሚዛኑ ወደ ጎዳኔ በማድላቱ 

ሳቢያ ሼክ ሃዌይስ ከውጊያው ለማምለጥ ሲሉ በማዕከላዊ ሶማሊያ የሚገኘው ‘የሂምና ሂብ 

አስተዳደር’ የመንግስት ሃይሎች እጅ ሊወድቁ ችለዋል። የሶማሊያ ፌዴራላዊ መንግስት 

ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ እንደተናገሩት፤ ሼክ ሃዌይስ ወደ ሞቃዲሾ ተዛውረው ፍርድ ቤት 

ይቀርባሉ ብዬ አስባለሁ ብለዋል። የኦባማ አስተዳደርም ሰውዬው በጥብቅ ከሚፈለጉ አደገኛ 

አሸባሪዎች ዝርዝር ውስጥ የመደብኳቸው ስለሆነ ተላልፈው ይሰጡኝ የሚል ጥያቄ እንዳለውም 

እየተነገረ ነው። ለማንኛውም የሼክ ሃዌይስ ጉዳይ ምን ሊሆን እንደሚችል ጊዜ የሚያሳየን 

ይሆናል።…ያም ሆነ ይህ ግን ከአል-ሸባብ በተኩስ የታጀበ መከፋፈልና ከሃዌይስ መያዝ 

የምንገነዘበው ነገር ቢኖር፤ አል-ሸባብ አፋፍ ላይ ቆሞ ከራሱ ፃዕረ-ሞት ጋር እየተናነቀ መሆኑን 

ነው። ከጥፋት መሰላሉ ላይ ተሽቀንጥሮ የሚወድቅበትም ጊዜ ቅርብ መሆኑም እንዲሁ። ቸር 

ያሰንብተን።   


