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ሃረካቱል ሸባብል ሙጅሃዲን ፊ ቢላድ ሂጅራይተን 

 (ክፍል2) 

ዮናስ 2/14/13 

መጀመሪያ የዘጋቢ ፊልሙን ውሸትነትና እውነትነት የተመለከተውን ሙግት መፈተሹ ለምዘናችን 

ጠቃሚ ይሆናል፡፡ 

እውነት ስለመሆኑ ብዙ ርቀት መጓዝ  የሚያስፈልገን አይመስለኝም። ከዘጋቢ ፊልሙ ይዘትና 

ጭብጥን ከተመለከተው መዘርዝሬ እና በተዋናዮቹ አንደበት ከተነገሩት ነጥቦች ማረጋገጥ 

ይቻለናል፡፡ እነ አማን አሰፋ(እስማኤል) ካሚል ሸምሱ እና አህመድ ሙስጠፋ በናይጄሪያ የንፁሃን 

ዜጎችን ደም እያፈሰሰ ካለው ቦኮ ሃራምና በማሊ ታሪካዊ ቅርሶችን እያፈራረሰ ካለው አሸባሪ ቡድን 

ተሞክሮ መውሰዳቸው፤ በአወልያ ትምህርት ቤት የተነሳውን እነርሱ እንደሚሉት "ሃይማኖታዊ 

ጥያቄ" በግብፅ ከተነሳው ህዝባዊ(ፖለቲካዊ) አመፅ ጋር ለማገናኘት የሄዱበት መንገድ፤ በናይሮቢና 

በዳሬሰላም በሚገኙ የአሜሪካ ኤምባሲዎች የተፈፀሙ የሽብር ተግባራትን ኢትዮጵያ ላይ ለመፈፀም 

ያደረጉት ጥረት ይህንኑም  ከከሚሴ      ለመጀመር በመንደርደር ላይ ሳሉ በቁጠጠር ስር 

የመዋላቸው ሃቅ የዘጋቢ ፊልሙን እወነታነት ያለአንዳች ጥርጣሬ ለመቀበል የሚያስችለን 

ይሆናል፡፡  

ውሸት ነው ሲሉ የሚለፍፉቱ መመዘኛቸው ምንድን ይሆን  ብለን መጠየቅ አለብን ስል 

የምሞግተውም ከላይ ከተጠቀሰው ተጨባጭ እውነታ በመነሳት ነው፡፡ 

ስለሆነም የመመዘኛ ምክንያታቸው እና መደምደሚያቸውን ለማጥራት መነሻ ምክንያታቸውን 

ማየት ብቻ በቂ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡  

እነዚህ ውሸት ነው ሲሉ የሚደሶክሩት ሃይሎች መነሻ ሁለት ሲሆን የአሰላለፉም  አቅጣጫ ከሁለት 

ወገን ነው፡፡ የመጀመሪያው የእነ አማን እና የአወልያው ኮሚቴ ተከታዮችና የእነካሚልና አህመድ 

እስላማዊ መንግስት የመመስረት አስተምህሮ ልባቸው ላይ መብቀል የጀመረባቸው ጥቂት ሙስሊም 

ግለሰቦች ሲሆኑ ሁለተኛዎቹ እና ዋናዎቹ ደግሞ የዜሮ ድምር ፖለቲካ አስተሳሰብ አራማጆችና 

የተገኙ አጋጣሚዎችን ሁሉ በማራገብ በአቋራጭ የስልጣን ባለቤት ለመሆን የሚሹ የተቃዋሚ 

ሃይሎች ናቸው፡፡ 
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እነዚህ ስልጣን በሰለጠነና በበሰለ የፖሊሲ ስትራቴጂና ፕሮግራሞች መንገድ እንዲሁም በምርጫ 

ለመያዝ የማይሹት ፀረ ሰላምና ፀረ ዴሞክራሲያዊ ስብስቦች ሽፋናቸው “ሰላማዊ ተቃውሞ” በመሆኑ 

ከአማን አሰፋ (እስማኤል) ይልቅ ከነካሚል እና አህመድ ስብስቦች ጋር በመርህ ደረጃ ተቆራኝተው 

ስለማያውቁትና አላማቸው ስለልሆነው  የአወልያው ኮሚቴ አስተሳሰብ  በየጋዜጦቹ ጥብቅና 

ይቆማሉ ።አሳማኝ የሚመስሉ መረጃዎችንም ከእነ ካሚልና አህመድ ይወስዳሉ፡፡ 

ለእነዚህ የዜሮ ድምር ስብስቦች ሌላው ምቹ አጋጣሚ ደግሞ “የአወልያው ኮሚቴ” የሚባለውና 

በተግባር ግን የእነ ካሚልና አህመድ የቀለም አብዮትን መርፌ የተወጉ ጥቂት በተለይም ወጣት 

ሙስሊሞች አብዮታቸውን ማቀጣጠል ከጀመሩበት የመጅሊሱ ይውረድ ጥያቄ ጀምሮ በኢቲቪ 

የሚቀርቡ ማናቸውንም ጉዳዮች አለመቀበል እና አለማመን ነው፡፡ 

ስለሆነም ከመጅሊሱ ይውረድ ጥያቄ ቀደም ብሎም ቢሆን በተለይም ከምርጫ 97 በኋላ 

የመንግስትና የህዝቡ የጋራ ውጤቶች የሆኑ የልማትና የመልካም አስተዳደር እንዲሁም 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ውጤቶች በሙሉ በማብጠልጠልና የኢቲቪ ድራማ ነው ሲሉ 

ለቆዩት የዜሮ ድምሩ ስብስብ ሃይሎች አጋጣሚው ተመችቷቸዋል፡፡ 

ስለሆነም ጂሃዳዊ ሃረካትን ውሸት ሲሉ ያለምንም መመዘኛ እና ማሳያ መደስኮራቸው ቢያንስ 

መርፌውን በተወጉት ጥቂት ሙስሊሞች ተቀባይነትን ያስገኝላቸዋል፡፡  

በመጪው ሚያዚያ ወር በሚካሄደው የአካባቢና የአዲስ አበባ ምርጫ ፖሊሲና ፕሮግራም አቅርበው 

መወዳደር ለማይችሉት ተቃዋሚዎችም “ጂሃዳዊ ሃረካት” የመወዳደሪያ ምልክታቸው እስኪመስል 

ድረስ እያወሩለት እና እየዘመሩለት ነው፡፡ ዳሩ ግን “ ጂሃዳዊ ሃረካት” በአልጀዚራ አልያም ደግሞ 

በቢቢሲ በሌላም አለም ሃቀፍ ሚዲያ ቀርቦ ቢሆን ኖሮ ባይፈልጉት እንኳ ሰሚ ስለማያገኙ ከማመን 

እና እውነት ነው ከማለት ያፈገፍጋሉ ብዬ አላምንም፡፡ ምክንያቱም የሃገሬ ፖለቲካና 

ፖለቲከኝነት፤ ተቃውሞና ተቃዋሚነት የግል ፕሬሶችን እና አለም አቀፍ ሚዲያውን እውነተኛ 

፤የመንግስትን ሚዲያዎች ሁሉ ውሸታም በማለት ከቆረቡ በርከት ያሉ አመታትን አስቆጥረናልና 

ነው፡፡ 

ወደ ተከታዩ ፍተሻችን ስናመራ ከፍርድ ውሳኔ በፊትና በኋላ የሚለውን ሙግት እናገኛለን፡፡  

በመሰረቱ “ጂሃዳዊ ሃረካት” በሚል የቀረበው ዘጋቢ ፊልም በሽብር ተግባርና ትወና ላይ ባየናቸው 

ግለሰቦች አብዛኞቹ ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው ጉዳያቸው - በፍርድ ቤት 

እየታየ ከሚገኙት 29 ግለሰቦች ውስጥ  የሌሉበትና ከእነርሱ ክስ በኋላ ብሔራዊ የመረጃና ደህንነት 

አገልግሎት ደርሶባቸው ክስ ሳይመሰረት ማስተማሪያ ይሆኑ ዘንድ የቀረቡ ስለመሆናቸው በብረቱ 
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አይናችን እያየን ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በማያያዝ ከፍርድ ውሳኔ በፊት የተሰጠ የኢቲቪ ብያኔ 

ብሎ ማወጅ ስህተትና ለማያውቅሽ ታጠኝ የሚሰኝ ነው፡፡ 

ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በተያያዘ በተጠርጣሪነት ተይዘው የሚገኙት ለአብነትም በጂሃዳዊ ሃረካት 

ላይ ያየናቸው እነ አቡበከር በዘጋቢ ፊልሙ ላይ የቀረበው ጉዳያቸው ከተከሰሱበት ወንጀል ጋር 

የማይገናኙ፤ክስ ባልተመሰረተባቸው ነገር ግን በተጠርጣሪነት ከተያዙ በኋላ ከነካሚልና አህመድ 

ቡድን የቀለም አብዮት ጋር በተገናኙ ምክንያቶች መሆኑ በዘጋቢ ፊልሙ በግልጽ ተመልክቷል፡፡ 

ስለሆነም እዚህና እዚያ መርገጥ የማያዋጣና ተአማኒነት የሌለው ከህግ በላይ ሆኖ ከህግ በታች 

እንደሆኑ የማስመሰል ተራ ጨዋታ ነው፡፡ 

“ጀሃዳዊ ሃረካት” የሚመለከተው ከአወልያው ኮሚቴ ጋር በተያያዙ የተከሰሱትን ሁሉ ነው ብለን 

እንኳ ብንወስድና ቢሆን ብለን ብንመኝ፡፡ 

ከዘጋቢ ፊልሙ አስቀድሞ ተጠርጣሪ የሆኑትን ስብስቦች ነፃ ናቸው ሲል በየጋዜጦቹ እና በአለም 

አቀፍ ሚዲያዎች ያወጀው ማነው? የሚለውን ጥያቄ መመለስ ተገቢ ይሆናል፡፡ 

የእነካሚል ሸምሱን መርፌ የተወጉት እና የዜሮ ድምሩ ስብስብ የሆኑት ተቃዋሚ ሃይሎች በቪኦኤ 

በዶቾቬሌና በሃገር ውስጥ ጋዜጦች እንዲሁም በየማህበራዊ ድረገጾች ተጠርጣሪዎቹን በተደጋጋሚ 

ነፃ ናቸው ሲሉ ማወጃቸው ከፍርድ ቤት ውሳኔ በፊት አይሆንም፡፡ ነገር ግን መንግስት ሊያውም 

ህገ መንግስቱን እና የሃገር ደህንነት ጉዳዮችን መሰረት አድርጎ ለህዝብ ሰላም ሲል የሚያቀርበው 

ዘጋቢ ፊልም ደግሞ "ከፍርድ ውሳኔ በፊት የተሰጠ ብያኔ" መሆኑ በምንም ምክንያት ተጠያቃዊ 

ሊሆን አይችልም፡፡ 

በዚሁ ላይ ብሄራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት እና የፀረሽብር ግብረ ሃይል ቡድኑ "እነዚህ 

የ”ጂሃዳዊ ሃረካት” ተዋናዮች የተያዙትና በቁጥጥር ስር የዋሉት ከህዝብ ጋር በተደረገ መተባባርና 

ጥረት በመሆኑ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታና አለም አቀፋዊ የሽብር ገጽታዎች መነሻነት ህዝቡ 

አሁንም ሊማርበትና ስለሃገሩ ሰላም በጋራ ይሰራ ዘንድ ያስተላላፍኩት ዘጋቢ ፊልም ነው"እያለ 

ባለበት ሁኔታ የአወልያው ኮሚቴ ስብስብ ጠበቃ የሆኑት ግለሰብ በጂሃዳዊ ሃረካት የታዩቱ ሁሉ 

የሳቸው ደንበኞች እንደሆኑ ማስመሰላቸው ሳያንስ ከፍርድ ውሳኔ በፊት የተሰጠ ብያኔ ብለው 

እንዳልተከራከሩቱ ሁሉ ዘጋቢ ፊልሙ በደንበኞቻቸው ላይ ስለሚያሳድረው ተጽእኖ ለቀረቡላቸው 

ጥያቄዎች ቢያንስ "መንግስትን ከህግ በላይ የሆነ አምባገነን" ሲሉ መናገራቸውን አስታውሰው 

ስለደንበኞቻቸው ለመናገር ጊዜው እንዳልሆነና ከፍርድ ቤት ውሳኔ በኋላ ማለት ሲገባቸው  

የመረጡት መንገድ ደንበኞቻቸውን ከፍርድ ውሳኔ በፊት ነፃ ማድረግን ነው፡፡ ስለሆነም “ደንበኞቼ 

ነፃ ናቸው” ማለታቸው ለህግ የበላይነት አለመቆማቸውን ከማረጋገጡም በላይ መንግስትን 
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መወረፋቸው ደግሞ እርስ በርሱ የተጣረሰና መግቢያ ያጣች አይጥ ውሳኔ መሆኑን የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡  

ስለሆነም የእነ ካሚል መርፌን የተወጉቱ ልብ ሰጥቷቸው ወደ እምነታቸውና ወደነበሩበት እውነት 

እንዲመለሱ በዱአ እሻለሁ፡፡ የዜሮ ድምር ስብስቡን ደግሞ በዚህች ሀገር  ስልጣን በምርጫና 

ምርጫ ብቻ እንጂ በአቋራጭ የሚገኝ የመሆኑ አጋጣሚ ካከተመ ብዙ ጊዜ እንደቆየ ለማስታወስና 

አስረግጬ ለመንገር እፈልጋለሁ፡፡ 

በሌላ በኩልና በመጨረሻ ደግሞ “ጂሃዳዊ ሃረካት” የፀጥታ ሃይሎች ተከታትለው ገና ከመፈፀሙ 

በፊት በማክሸፍ በቁጥጥር ስር ያዋሉት ሴራ መሆኑን በመገንዘብና ዘጋቢ ፊልሙም የቀረበበት 

ምክንያት የጸጥታ ሀይል ያለህዝብ ትብብር ውጤታማ መሆን ስለማይል ህዝቡ ሰላሙን 

በሚያደፈርሱ ጉዳዮችና ሃይሎች ላይ ከፀጥታ ሃይሎች ጋር ተባባሪ መሆን እንዳለበት በመገንዘብ 

ፊልሙን እንደ አንቂ ደወል ወስዶ በሌሎች አገሮች የሚታዩ ጥቃቶች በሃገራችን እንዳይፈፀሙ 

ከፍተኛ ጥረት ማድረግ እንዳለበት በማስታወስ አበቃለሁ፡፡  

 

 


