
1 
 

የኢትዮጵያ  ልዩ ትኩረቶችና  አክራሪነት 
                                                                 

  (አብዱልከሪም) 

 

ኢትዮጵያ የረዥም ዘመን የነፃነት ታሪክ ባለቤት ብትሆንም ጥንታዊ ሥልጣኔዋ ሞቶና ተቀብሮ ክብሯና 

ሞገስዋ ወርዶ፣ ረዥም ዘመን በድህነት፣ በችግር፣ በጦርነትና በረሀብ ውስጥ ኖራለች፡፡ ኢትዮጵያ የተባለች 

 አገር  በጥንታዊነቷ በምትታወቅበት ዘመን ያልነበሩ አገሮች ሁሉ በእድገት፣ በልማትና በሥልጣኔ በጣም 

ልቀዋት ጥለዋት ሄደዋል፡፡ 

   

አሁን ኢትዮጵያና ልጆቿ ታሪክ እያወራን አይደለም፡፡  በእልህና  በቁጭት  በመነሳት በዓለም ፊት ታላቅ 

ታሪክ እየተሰራ ነው፡፡ የከፋውንና አዋራጁን ጠላት ድህነትን፤ ተረጂነትን፤ ተመጽዋችነትን፤ ኋላ ቀርነትን፤ 

ሙሉ በሙሉ  ከታሪካችንና ከምድራችን ለማስወገድ ነቅሎም  ለማጥፋት ታላቅ ጦርነት ገጥመናል፡፡ የድሉን 

ጅምር እያየነው ቢሆንም ገና ብዙ ይቀረናል፡፡  

 

የኢትዮጵያና የልጆቿ ልዩ ትኩረቶች እነዚህ  ናቸው፡፡ ከዚህ ለማሰናከል ወይንም ለማናጠብ የሚከጅሉ፤ 

የትኛውንም ዓይነት የኃይማኖት ወይንም የፓለቲካ አክራሪነት ለማየትም ለመሸከምም ኢትዮጵያ ዛሬ 

ትዕግስት የላትም፡፡ 

 

የፖለቲካው አክራሪም ሆነ የኃይማኖት አክራሪው ኃይል  ግባቸው የአገሪቱን ልዩ የልማትና እድገት 

 ትኩረቶችና ግቦች ሙሉ በሙሉ የሚንዱና የሚያሰናክሉ በመሆናቸው ነው ጉዳዩ በዓይን መጣችሁ የሆነው፡፡  

 

በዚህ መልኩ የዓለም እድገት ጭራ ሆነን የኋሊት የተጉዋዝንበትን፤ ያንን በውጭ ኃይሎች እየተቀነባበረ 

ለኢትዮጵያውያን ይሰጥ በነበረው የኃይማኖትና የፓለቲካ የቤት ሥራ ወንድም ከወንድሙ ሊናቆር፤ ስለ 

ልማትና እድገት ሳይሆን ስለ ጦርነትና ሽኩቻ በማሰብና በመባላት፤ ድህነታችንን አሜን ብለን ተቀብለን 

 የኖርንበትን ታሪክ በጭራሽ አንደግመውም፡፡ አንቀበለውምም፡፡  

 

ኅሊና ያለህ አገሬን ወገኔን  እወዳለሁ የምትል ጎበዝ ከልብህ ስማ!! በአገርህና በወገንህ ላይ ካራ እየተሳለ 

አንተ አብረህ ከአክራሪዎች ጋር አትዶልት!! ይልቁንም አገርህን ለማልማት ተነሳ ጠብቃትም ላደለው የልጅ 

ወጉ ይኸው ነው፡፡ 

                                              

 ጥንት ሚሲዮናውያን ዛሬ ደግሞ አክራሪዎች 

  

 የምዕራቡ ዓለም ሚሲዮናውያን ጥንድ ዓላማ ይዘው አንድም ኃይማኖታቸውን ለማስፋፋት ሁለተኛም በቅኝ 

ግዛት ሥር የሚውል አገርና መሬት ፍለጋ ተሰማርተው በሁሉም መስክ ተላክቶላቸው ነበር፡፡ 
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ኃይማኖታቸውን ነባር ለሆነው የአገሩ ተወላጅ አጥምቀው፤ ባህሉንና የራሱን ኃይማኖት አስትተው  በመንፈስ 

ገባር አገልጋይ አድርገውታል፡፡  

 

ይህም ሳይበቃ የገዛ አገሩን፤ መሬቱን፤ ሀብቱን፤ ተቆጣጥረው በባርነት ገዝተውታል፡፡ በባርነት አግዘውታል፡፡ 

ጥንታዊ ቅርሱን፣ እምነቱን፣ ባህሉን ወጉን፣ ቋንቋውን ጭምር አጥፍተው በራሳቸው አምሳል ሊቀርፁት 

ሞክረዋል፡፡  

 

ድፍን አፍሪካና ኤሽያ ላቲን አሜሪካ ይህን ሂደት አልፈውበታል፡፡ ሕዝቡ በየቦታው  ባደረግው ሰፊ ትግል 

የራሱ መሬት፣  ነፃነትና ኃይማኖት ባህል ወዘተ ባለቤት ሆናል፡፡ 

 

 በዛሬው ዘመን ደግሞ ከመካከለኛው ምሥራቅ በመነሳት ዓለምን እየናጠ የሚገኘው እሥላማዊ አክራሪነት 

ድንበር የለሽ በመሆኑ የዓለም ሠላም አሳሳቢ አደጋ ሆኗል፡፡ የእኛንም በር አልከፈትም ቢልም እያንኳኳ 

ነው፡፡ አልተዋወቅንም ማለት ነው፡፡ለእንዲህ ዓይነቱ ድፍረት አንመችም፡፡ ተመችተንም አናውቅም፡፡ 

 

ኢትዮጵያ ከፍተኛና የተደነቀ ኃይማኖታዊ መቻቻል ለረዥም ዘመን የኖረባትና በዚህም የምትደነቅና 

የምትከበር አገር ሁና ኖራለች፡፡ የኃይማኖትና የእምነት ነፃነት በሕገ መንግሥቷ የተከበረባት አገርም ነች፡፡  

 

የኢትዮጵያ ሙሥሊሞች ጥንታዊ እምነታቸውን አክብረው የሌሎች ኃይማኖት ተከታይ የሆኑ ዜጎች 

ወንድሞቻቸውንም የእምነት ነፃነትና መብት እንደ ራሳቸው አክብረው ባህላቸውን፣ ኃይማኖታቸውንና 

ሀገራቸውንም ጠብቀው እስከ ዛሬ ዘልቀዋል፡፡ ወደፊትም ይዘልቃሉ፡፡ 

 

አክራሪነት ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ገባ? 

 

ኢትዮጵያ በምሥራቅ ረዥም ድንበር የምትጋራው የአክራሪዎች መቀፍቀፊያ ከሆነችው ሶማሊያ ነው፡፡ 

በሶማሊያ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግሥት አለመኖሩ፤  አገሪቷ የዓለም አቀፍ አሸባሪዎችና ማፍያ ወንበዴዎች 

መፈንጫና መናኸሪያ መሆኗ ከምንም በላይ የጎዳው የሶማሌን ሕዝብ ቢሆንም፤ ኢትዮጵያንና ኬንያን 

የመሰሉ የቅርብ ጎረቤት አገሮች የችግሩ ቀጥተኛ ሰለባ ከመሆን አልዳኑም፡፡ 

 

በሶማሊያና  ሱዳን ቢንላደን  የአልቃይዳው መሪ ብዙ ዓመት ሲኖር መዋቅሩን በሰፊው ዘርግቷል፡፡ አባላት 

መልምሏል፡፡ አሰልጥኗል፡፡ በአፍጋኒስታን የሰለጠኑና  የውጊያ ልምድ ያካባቱ የተለያዩ አገራት የአልቃይዳ 

አባላት መሰባሰቢያቸው ሶማሊያና ሱዳን ነበር፡፡  

 

የሱዳኑ ሀሰን አልቱራቢ  በነበራቸው እቅድ፣ በኢትዮጵያና  በአፍሪካ ቀንድ  መንግሥታዊ ባልሆኑ እሥላማዊ 

ድርጅቶች ስም በሚንቀሳቀሱ የዐረቡ ዓለም ለጋሽ  የእርዳታ ድርጅቶች አማካይነት እሥላማዊ አክራሪነትን 

በከፍተኛ ፍጥነት የማዛመት ተግባር ከውነዋል፡፡   
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ለዚህም የቁርዓንና መድረሳ ትምህርት ቤቶችን ማስፋፋት፤ ለቲሞች ከፍተኛ የገንዘብ እርዳታ በማድረግ 

ማደራጀት ትምህርት መስጠት፣ ንቁና ብቁ የሆኑትን ሰኮላር ሺፕ  በመስጠት ሱዳን በሚገኘው እሥላማዊ 

ዩኒቨርስቲ ማስተማር ማጥመቅ ተመልሰውም ወደ የአገራቸው ገብተው በስፋት እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ነው፡፡ 

በሚገባ ሰርተውበታል፡፡  

 

ኢትዮጵያ በስተ ምዕራብም ሰፊ ድንበር ከሱዳን ትጋራለች፡፡ ዙሪያዋን  በእሣት የተከበበች አገር ማለት 

ናት፡፡ እሥላማዊ አክራሪነትን የማጥመቁና ለጅሀድ ጦርነት የማሰልጠኑ የማስታጠቁና የማሰማራቱ ሥራ 

ከተጀመረ በርካታ ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ በኢትዮጵያ ጠንካራ የመከላከያና ደህንነት ኃይል መኖሩ 

አላፈናፈናቸውም እንጂ ሳይሞክሩ ቀርተው አይደለም፡፡ 

 

 ቀደም ባሉ ዓመታት በኬንያ፣ ኡጋንዳና ታንዛኒያ በተመረጡ የምዕራባውያን ይዞታዎች ላይ የተሰነዘረው 

ጥፋት ያስከተለው የአሸባሪዎች ጥቃት መሠረቱ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው፡፡  

 

የእሥላም አክራሪዎች የሚከተሉት መንገድ ከኃይማኖቱ መሠረታዊ እምነትና ፍልስፍና ያፈነገጠ ነው፡፡ 

በእሥልምና ውስጥ የተፈጠሩት የተለያዩ  አክራሪ እምነት አራማጆች፣ ፅንፈኝነትንና አሽባሪነትን  እንደ 

ቅዱስ መስዋዕትነት አድርገው ይወስዱታል፡፡ አደጋ የፈጠረውም ይኸው ነው፡፡ 

  

አሁን በኢትዮጵያ ያለው መንግሥት ገና እንደ መንግሥት በሚገባ ባልጠነከረበት ወቅት በነበረው ክፍተት 

አክራሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ልብ ገብተው ተንቀሳቅሰዋል፡፡  

 

በርካታ እሥላማዊ ግብረ ሠናይ ድርጅቶች አዲስ አበባ ላይ ሙሥሊሙን  እንረዳለን  በሚል ስምና ሽፋን 

ቢሯቸውን ከፍተው ነበር፡፡ ከእነዚህ ውስጥ አፍጋኒስታን የሰለጠኑ ተዋጊዎች በኃላፊነት የተቀመጡበት 

ሁኔታም ነበር፡፡ 

  

አዲስ አበባ የአፍሪካ ሕብረትን ስብሰባ ለመሳተፍ በመጡት የቀድሞው የግብፅ ፕሬዚዳንት ሆስኒ ሙባረክ 

ላይ ቦሌ አካባቢ በዓለም አቀፍ አሸባሪዎች የተደረገው የግድያ ሙከራ ተጨባጭ ማሣያ ነው፡፡  

 

የኢትዮጵያ ፀጥታ ኃይሎች  በወሰዱት ፈጣን እርምጃ የተገደሉት ሲገደሉ ያመለጡት ደግሞ አምልጠዋል፡፡ 

እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ገቡ? በሸፋን ሊሆን ይችላል፡፡ ቤትና መኪና ተከራይተው ያን ሙከራ ማድረጋቸው 

ለኢትዮጵያውያን ያልተጠበቀና አስደንጋጭ ነበር፡፡ መክሸፉ በጀ፡፡ 

 

ከድርጊቱ በኋላ የኢትዮጵያ መንግሥት አምልጦ የሄደውንና  ሱዳን ይገኛል የተባለውን አሸባሪ አንዲሰጠው 

በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ነበር፡፡ ይህ የአሸባሪዎች የድፍረት ድርጊት የኢትዮጵያን መንግሥት ይበልጥ 
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አነቃው፡፡ አስቆጣው፡፡ ሁሌም በንቃት እንዲጠብቅ አስጠነቀቀው፡፡ ከዚያ ወዲህ ብዙ  ሙከራዎች 

አድርገዋል፡፡ አልተሳካላቸውም፡፡  

 

ስትራቴጂ አድርገው የያዙት በሶማሊያና በሱዳን በኩል ባሉት እሥላማዊ አክራሪዎች አማካይነት 

እምነታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ለማስረግ ጊዜ ወስደው መንቀሳቀስ ነበር፡፡ አድርገውታል፡፡  ሌላውና 

ኢትዮጵያውያን እንጀራ  ፍለጋ  በብዙ ሺህዎች  ተሰማርተው የሚገኙበት መካከለኛው ምሥራቅ ነው፡፡  

 

በዚህም የዋሀቢ አክራሪ እሥልምና አራማጆችና ሰለፊዎች ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በብዛት መልምለው 

በገንዘብ እየደገፉ አቅም እየፈጠሩላቸው ተመልሰውም ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ 

ጥረዋል፡፡ በተወሰነ ደረጃ የተሳካላቸው ቢሆንም ምስጢሩ  በመንግሥትና በኢትዮጵያውያን ሙሥሊሞች  

ዘንድ በመታወቁ ድብቅ አጀንዳቸው ተጋልጧል፡፡  አሁንም  እየተንፈራገጡ ይገኛሉ፡፡ 

 

ዛሬ…ዛሬ ውሎ አድሮ እያየን ያለነው ነፀብራቅ የዚሁ አዝጋሚ ሂደት ውጤት መሆኑም ነው፡፡ ይኼ እኩይ 

የፅንፈኞች ሴራ ኢትዮጵያውን ሙሥሊሞችን በኃይማኖቱ ስም በመከፋፈል ለማተራመስ፤ የአገሪቱንም 

ሠላም ለማደፍረስ ባይሳካላቸውም ደፋ ቀና ሲሉ ምልክቶቹን ተመልክተናል፡፡ ከዚህ ጀርባ በፋይናንስና 

በማቴሪያል የሚረዱ የውጭ ኃይሎች መኖራቸውን መጠራጠር አይቻልም፡፡ ኢላማቸው ኢትዮጵያ ናት፡፡ 

 

 ከአክራሪዎች ሌላም በአባይ ግድብ ግንባታም ሆነ ኢትዮጵያ በተያያዘችው የእድገት ጎዳና ደስተኛ ያልሆኑ 

ወገኖች ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ችግሩን ሊያባብሱ  መሞከራቸው የሚጠበቅ ነው፡፡ በቸልታ የሚታለፍ 

ጉዳይም አይደለም፡፡ እነሱ ሁሌም በድህነት እንድንኖር ይፈልጋሉ፡፡ እኛ ደግሞ ከድህነት ለመውጣት ወሣኝ 

ትግል ይዘናል፡፡ የጉዳዩ ክብደትም ከዚህ ይነሳል፡፡ 

 

እሥላማዊ አክራሪነት ከመካከለኛው ምሥራቅና ከየመን በመነሳት አልፎም አፍጋኒስታንና ፓኪስታንን 

በመናኸሪያነትና  በመሸጋገሪያ  ድልድይነት እየተጠቀመ፤ ሱዳንና ሶማሊያ ላይ ነፍስ ዘርቶ ተከታይም 

አፍርቶ መሀላቸው የምትገኘዋን ኢትዮጵያን አጣብቂኝ ውስጥ ለማስገባት በእጅጉ ደክመውበታል፡፡  

 

በእስከ ዛሬው ሙከራና ጥረታቸው እየመከነ፤ መዋቅራቸው እየተጋለጠ፤ ሕዝቡም የፀጥታና ደህንነት 

ኃይሎችም በጋራ በሚያደርጉት አገርንና ሠላምን የማስከበር ጥረት ከጥፋት መጠበቅ ችለናል፡፡ 

 

አክራሪዎች ከሶማሊያና ከሱዳን እንዲሁም ከአንዳንድ ዐረብ አገራት በመነሳት እምነታቸውን ወደ ኢትዮጵያ 

ለማስረግ ብዙ ደክመዋል፡፡ የተለያዩ ዐረብ አገራት መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በእርዳታ ስም 

ኢትዮጵያ ገብተው ሲንቀሳቀሱም  ነበር፡፡ በእርግጥ ዛሬ እንደ በፊቱ የሉም ማለት ይቻላል፡፡  
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ይህ አደጋ  ከሁሉም አደጋ የከፋ አደጋ ነው፡፡ አክራሪነት የሥልጣኔም፣ የባህልም፣ የእድገትም፣ የሠላምም 

በአጠቃላይ የሰው ልጅ ጠላት ነው፡፡ አክራሪነት በሠይፍና በጠመንጃ በጉልበት የሚያስገብር፤ የሌላውን 

ኃይማኖት ተከታይ ማረድና መግደል ጀነት ያስገባል ብሎ የሚያምን የአጋንንት መንፈስ ነው፡፡  

 

አክራሪነት የኃይማኖት መቻቻልን የማይቀበል፤ ማየትም የማይፈልግ  የአምባገነኖችና የሰይፍ አምላኪዎች 

የጥፋት መሣሪያ ነው፡፡ ሙሥሊሙም እነሱን ካልተከተላቸው የሚጠብቀው ይኸው ነው፡፡ 

 

ኢትዮጵያ ውስጥ የተቃጠሉ ቤተክርስቲያኖች መስጊዶች አሉ፡፡ በሠይፍ የተመተሩ፤ የታረዱ ዜጎችም አሉ፡፡ 

አክራሪነት ሊጠፋ እንጂ ሊበረታታ አይገባውም፡፡  

 

ዛሬ አክራሪነት የለም የሚሉ ወገኖች ነገ እሣት በላያቸው ሲነድ፤ አንገታቸውን  እያጋደመ ሲባርከው ያኔ 

ይገነዘቡታል፡፡ እስከዚያው ሊቀልዱ ይችላሉ፡፡ እኛ ግን ቀድመን ተናግረናል፡፡ ቤት ይቃጠላል ብለናል ልክ 

አለች እንደተባለችው፡፡ መከላከል አስቀድሞ ነገር ሳይበላሽ ነው፡፡  

 

 

መቼም አስጠቂው ድህነት ነው፡፡ አክራሪዎች ኢትዮጵያውያን ሙሥሊሞች ድሀ ስለሆኑ በገንዘብ 

ኃይል  እናንበረክካቸዋለን ብለው ነው የተነሱት፡፡  

 

የእነ ሼክ ሁሴን፤ የእነ አባድር፤ የእነ መርሣ አባጌትየ፤ የእነ ሶፎሞር፤ የእነ ሞሚናት፤ የእነ አባስበር፤  የእነ 

ወልዩ  ጎንደር ልጆች፤ ቅድስት ብሩኪት ኢትዮጵያን አሳልፈው ለአክራሪ ጅሀዲስቶች አይሰጡዋትም፡፡  

 

 ሁሉም  ዜጋ  በያለበት ነቅቶ የመጠበቅ ኃላፊነትም ግዴታም አለበት፡፡  ዛሬ የተለያዩ መነሻ ምክንያቶችን 

በሰበብነት በመጠቀም አብዛኛውን  አማኝ ሙሥሊም በፕሮፓጋንዳ ውዥንብር በማሳሳት ከጎናቸው ለማሰለፍ 

ጥረት ያደርጋሉ፡፡  

 

ልክ ኃይማኖቱ  የተነካ በማስመሰል ከፍተኛ ትርምስ ለመፍጠር የሚደረገው ሩጫ፤ ከጀርባው ያዘለው ሽፍንና 

ድብቅ አጀንዳ እሥላማዊ አክራሪነትን ከማስፋፋት  እሥላማዊ መንግሥት ለመመስረት ከመሻት የዘለለ 

አይደለም፡፡ ሳይቃጠል በቅጠል ይኼኔ ነው፡፡ 

   

ኢትዮጵያ  በያዘቻቸው ልዩ ትኩረቶች የልማትና የእድገት ጉዞዎች ላይ በአክራሪዎች የተነሳ ችግር  ማየት 

አንፈቅድም፡፡ ሴራቸው ተጋልጧል፡፡ ሁሉም ዜጋ  በትኩረት እየተከታተለውም ይገኛል - የሕልውናም 

የመኖርም ጉዳይ ነውና፡፡ 

  

 


