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የአክራሪውና የአንዳንድ ተቃዋሚ ኃይሎች የቃል ኪዳን 

ትስስር!!  

                                                                                                                        
ታከለ  09/03/13    

                                                                                                                                                                                                                                               

የተቃዋሚውና የአክራሪው የቃል ኪዳን ትስስር ሰፊ መሰረት ይዞ የተነሳ ነው፡፡ 

ተቃዋሚውና አክራሪው በተቀናጀ መልኩ እያደረገ  ያለው እንቅስቃሴ ግቡ ሀገሪቱን 

ቀውስና ትርምስ ውስጥ በማስገባት መንግስትን ከስልጣን እንዲወርድ እናደርጋለን የሚል 

ነው፡፡ ይህ አክራሪውና ተቃዋሚው በመተቃቀፍ የሚያደርገው እንቅስቃሴ የዓለም አቀፉን 

ሕብረተሰብ ትኩረት በመሳብ ሰዎች መብታቸውን በጠየቁ በጭካኔ ተደበደቡ፡  ታሰሩ፣ 

ተፈነከቱ ወደ እስር ቤት ተጋዙ፡ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲም ሰብአዊ መብትም የለም 

የሚለውን ጩኸት ለማሰማት የተቀነባበረ ድርጀታዊ ስራና ሴራ ነው፡፡ 

ራሳቸው ለሁከትና ለግጭት መነሻ  የሚሆነውን ክብሪት በመጫር መልሰውም ይህን ሆን 

ብሎ መንግስት ያቀነባበረው ነው ይላሉ፡፡ በቅርቡ በኮፈሌ አካባቢ አክራሪ ሙስሊሙ 

በጠራውና የተቃውሞ ሰልፍና ከመሀል መሳሪያ የያዙ አክራሪዎች በከፈቱት ተኩስ ሶስት 

የፖሊስ መኰንኖች ሕይወታቸው አልፏል፣ የቆሰሉም አሉ፡፡ እነዚህንም በሽብር አራማጅ 

ኃይሎች የተገደሉ ሶስት የመንግስት የፖሊስ መኮንኖችን ተቃዋሚውና አክራሪው በለመደ 

ምላሳቸው  መንግስት  ሆን ብሎ ነው የገደላቸው ከማለትም አይመለሱም። ይህ 

አቅጣጫውን ይበልጥ እየሳተ የመጣው የአክራሪው እንቅስቃሴ በተጨባጭ ከጀርባው የውጭ 

ሀይሎች እጅ እንዳለበት፤ በፋይናንስና በምክር እንደሚረዳም ቀደም ያሉ መረጃዎች 

ያመለክታሉ።  

የተመኙትና እንቅልፍ ያጡለት የአረቡ ዓለም አብዮት በኢትዮጵያ እንዲከሰት፤ሀገር 

ምስቅልቅሏ እንዲወጣ መያዣና መጨበጫ ያጣ ሁኔታ እንዲፈጠር፤ አንዳንድ 

ተቃዋሚወችና እስላማዊ አክራሪው ሀይል በቃል ኪዳን ስምምነት ተቆራኝተው እየሰሩ 

ይገኛሉ፡፡ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ለማምጣት ወይንም ለማስከበር ሳይሆን 
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ጭርሱንም ሀገሪቱ ወደ ግጭትና የእርስ በእርስ ጦርነት እንድታመራ ለማድረግና በዚህም 

አቋራጭ የፖለቲካ ስልጣን እንጨብጣለን የሚል የቀቢጸ ተስፋ ቅዥታዊ እሳቤ ይዘው 

ይንቀሳቀሳሉ።  

የሙስሊም አክራሪው ሀይል የመጨረሻ ግብ የስርአት ለውጥ ተደርጎ በሸሪዓ የሚመራ 

መንግስት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን እንዲጨብጥ ለማድረግ እንደሆነ የዚህ ቡድን 

አባላት  ቀደም ሲል ሰጥተውት ከነበረው የራሳቸው ምስክርነት ለመረዳት ይቻላል።  

አክራሪው ጽንፈኛ ኃይል መሳሪያ አንስቶ ሰላም ለማደፍረስ፤ የንጹህ ዜጎችንም ሕይወት 

ለመቅጠፍና ደም ለማፍሰስ ያለውን ዓላማና ፍላጎት በደሴው ሼህ ግድያ ከዚያም ወዲህ 

በአንዳንድ ቦታዎች ከፀጥታ ኃይሎችና ከሰላም ወዳዱ ህብረተሰብ ጋር ባደረገው ግጭት 

ሁኔታው ወደየት ሊያመራ እንደሚችል በተጨባጭ እያመላከተ ነው፡፡  በሀይማኖት ስም 

እየነገዱና እየተሳለቁ ሀገሪቷን ወደጥፋት አቅጣጫ ለመምራት የቻሉትን ሁሉ ሲያደርጉ 

እንዳሻቸው ተብለው ሊተው አይገባም፡፡ ምክንያቱም እየደፈረሰና እየተናጋ ያለው የሁሉም 

ሕብረተሰብ ሰላም ነውና፡፡  

አክራሪው ለመፍጠር የሞከረው ስእልና እንቅስቃሴ ከተቃዋሚው ጽንፈኛጋር በመቀናጀትና 

በሽፋን እየሰሩ ያሉት በሀገሪቷ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት የለም የማሰኘትና  የሀገሪቱን 

ዕድገት የማዳከም ሴራ ነው፡፡ ሕዝቡም በሰላምና በመረጋጋት ስራውን እንዳይሰራ 

በምርቱም ውጤታማ እንዳይሆን ከፍተኛ የስነልቡና ጦርነት ለመፍጠር የተደረገ ስራም 

ነው፡፡ በዚህም መንግሥት እንደመንግሥት መንቀሳቀስ አልቻለም፣የሕዝብ ጥያቄ በአግባቡ 

መመለስ አልቻለም፣ሰላምና ዕድገት ማምጣት፣የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ፣ሕግና ሥርአትን 

ማስፈን ወዘተ አልቻለም የሚል ትክክለኛ ያልሆነ ምስል ለመፍጠርና በዚህ መካከል 

በሚፈጠር ትርምስም የሥልጣን ህልውና የማግኘት ዕድል እናገኛለን ብለውም ያልማሉ።  

ከሁሉ አስገራሚው ስለፖለቲካ ጠንቅቀን እናውቃለን የሚሉ አንዳንድ ተቃዋሚ ኃይሎች 

በኢትዮጵያ ካለው የአክራሪዎች  እንቅስቃሴ "የትግል ልምድና ተሞክሮ ወስደናል፤ 

ፈለጋቸውን እንከተላለን" ብለው በጭራነት እንገፍ እንገፍ ማለታቸው ነው፡፡  

ግንቦት ሰባት በሻዕቢያና ሌሎች ጸረ ሰላም ኃይሎች እየታገዘ፤ በኢትዮጵያ ሰላምና 

መረጋጋት እንዳይኖርና ሀገሪቷ ወደማያባራ የእርስ በእርስ ግጭትና የፖለቲካ ቀውስ 

እንድታመራ ከአንዳንድ ተቋዋሚዎች ጋር የፖለቲካ ቃል ኪዳን ትስስር ፈጥሮ 
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በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡ ዞሮ ዞሮ ግን የአክራሪውና ከስሩ የተሰለፉት አንዳንድ 

ተቃዋሚ ኃይሎች አጀንዳ ፖለቲካዊ ነው፡፡ የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ ደግሞ ማንኛውንም 

ሕገወጥ መንገድ ለመከተል ቆርጠው ተነስተዋል፡፡ ትላንት መቻቻልና ሰላምን ሲያስተምሩ 

የነበሩትን አዛውንት ሼህ በአደባባይ በጥይት የገደለው አክራሪው ሙስሊም ሀይል ነገም 

ተመሳሳይና ከዚህም የከፋ ጥፋት ሊያደርስ እንደሚችል መገንዘብ አዳጋች አይሆንም።  

ለእነርሱ የፖለቲካ ስልጣን ጥም ዜጎችን ጭዳ ሊያደርጉ ሩጫቸውንተያይዘውታል፡፡ 

ወጣቱም ሆነ በአጠቃላይ ሕዝቡ ይህንን እኩይ ዓላማቸውን ጠንቅቆ በመረዳቱ የእነሱ ሰለባ 

እንደማይሆን ከምን ጊዜውም በበለጠ በድምጹና በተግባር እያረጋገጠላቸው ይገኛል።  

በሌላም በኩል በገንዘብ ሀይልና ጥቅማ ጥቅሞች በመደለል፣አጉል ተስፋ በመስጠት፣ 

ሃይማኖታዊ መልክ በያዘ የተሳሳተ ስብከት በማሳሳትና በማታለል እንዲያም ሲል በልዩ 

ልዩ መንገዶች በእነርሱ ተጽእኖ ሥር እንዲወድቁ በማድረግ፣ በማስፈራራትና በማስገደድ፣ 

በመሳሪያነት የሚጠቀሙባቸው አንዳንድ የዋሆች የሉም ብሎ መደምደም አይቻልምና 

እነዚህን በማስተማር ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እንዲመጡ ማድረግ የመንግሥትም 

የሕብረተሰቡም ድርሻ ሊሆን ይገባል፡፡  

የኢትዮጵያን ሕዝብ ታሪክ ስነልቡናና ሀገራዊ አተያይ ከአረቡ ዓለም ጋር ለማመሳሰል 

በመሞከር፤ የአረቦችን ግልባጭ ወደ ኢትዮጵያ በወረርሽኝ መልክ ለማዛመት እየጣረ 

ያለው አክራሪው ሙስሊምና ተቃዋሚው ያልተረዳው እውነት አለ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ 

በታሪኩ ለሐይማኖት አክራሪነትም ሆነ ለሽብርተኛ ቡድኖች የሚመች አይደለም፡፡ የአረቡ 

ዓለም አብዮት ቀውስና ትርምስ ከማንም በላይ የበጀው ለአልቃይዳ ነው፡፡ የበለጠ በጦር 

መሳሪያና በሰው ሀይል ተደራጅቶ እንቅስቃሴውን አስፋፍቷል፡፡ ኢትዮጵያ የምትገኝበትን 

ምስራቅ አፍሪካንም ከፍተኛ የዓለም አቀፍ የስጋት ቀጠና እንዲሆን አድርጎታል፡፡ 

ይህ አደጋ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ እየሰሩ ያሉት አክራሪዎችና አንዳንድ ተቃዋሚዎች 

ለሀገሪቱ ትልቅ ጥፋትና አደጋን እየደገሱ በመሆናቸው ምክንያት የህብረተሰቡ  

አይቀበላቸውም፡፡ ሀገሪቱ ወደጥፋት ማዕበል ስትገባ ማየት የሚፈቅድ ዜጋ የለም፡፡ 

በዲሞክራሲና በሀይማኖት ነጻነት ስም እየነገዱ፤ የማያባራ ግጭትና  ደም መፋሰስ  

ለማምጣት እያሴሩ ያሉት ሀይሎች የሚቆሰቁሱት እሳት መጀመሪያ እነሱኑ 

እንደሚፈጃቸው የተገነዘቡት አይመስልም፡፡  
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በስራ  እንጂ በወሬና በጩኸት የለማና የሰለጠነ አገር እስከዛሬ በዓለም አልታየም፡፡ 

ለሃገርና ለወገን ተግቶ መስራት፣ ሰላምና ልማትን ዕውን ለማድረግ በቁርጠኝነት መነሳት፣

ልዩነቶች ሲኖሩ በመደማመጥና በሰላማዊ ውይይት መፍታት፤ ነጻና ዴሞክራሲያዊ 

የፖለቲካ የምርጫ ውድድርን አምኖ መቀበልና ለተግባራዊነቱ ጠንክሮ መስራት፤ 

በአጠቃላይ ለሥራ ታጥቆ መነሳትብቻ ነው ሀገርን የሚለውጠው፡፡ ደም መፋሰስን 

የሚያስከትል  ኋላቀርና የአውሬነት ባህሪ ሙጥኝ ብሎ በመያዝ በተሳሳተ መንገድ መጓዝ 

የሚያስከትለው ጥፋትና የሚያስከፍለው ዋጋ ከባድ ነው፡፡ እናም የአክራሪው ኃይልና 

የአንዳንድ ተቃዋሚዎች የጥፋትና የክህደይ የቃል ኪዳን ትስስር ለሀገር ጥፋትን እንጂ 

ልማትን አያመጣምና ሁሉም ቆም ብለው ሊያስበቡበት ይገባል፡፡  


