
1 
 

 “ጀሃዳዊ ሃረካት”— የዕውነታው መነፅር 

                                                            

ዘአማን በላይ                                                    bzaman@yahoo.com 

 ከመሰንበቻው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እና የፌዴራል ፖሊስ የጋራ ፀረ-
ሽብር ግብረ-ኃይል ከኢትዮጵያ ሬዲዩና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በመተባበር  በሀገራችን የአል-
ቃዒዳ ተላላኪ ከነበሩት ከእነ ሐሰን ጃርሶ ቀጥሎ፤ ለሁለተኛ ጊዜ የተከሰተውና የአል-ሸባብና የአል-
ቃዒዳ ክንፍ አባላት ደቅነውት የነበሩትን ሀገራዊ አደጋ የተመለከተ አስገራሚ ዘጋቢ ፊልም አቅርቦ 
ነበር። 

 ዘጋቢ ፊልሙ በእርግጥም ሀገራዊ ደህንነታችንን በተገቢው ሁኔታ መከላከል ካልቻልን 
ሊደርስብን የሚችለውን አሳዛኝ ሁኔታ የሚያመላክት በመሆኑ ማለፊያ ስራ ነው ማለት ይቻላል። 
በክርስትናም ይሁን በእስልምና ስም ተጠልለው ፖለቲካዊ ዓላማቸውን ከግብ ለማድረስ የሚሯሯጡ 
ጥቂት ግለሰቦችን የመከነ ህልምን በሚገባ በማሳየቱም ሊመሰገን ይገባዋል ባይ ነኝ። ምክንያቱም 
ሃይማኖትን እንደ ሽፋን በመጠለል የሚከናወኑ ተግባራትን ዕውነታ በአጉሊ መነፅር የቀረበ ያህል 
ፍንትው አድርጎ ስላሳየን ነው። 

 ይሁንና ዕውነታውን ያልተገነዘቡና የተጠርጣሪዎቹ ተግባር በየዋህነት ሃይማኖታዊ 
የሚመስላቸው አንዳንድ ወገኖች ‘ዘጋቢ ፊልሙ የሀገሪቱን ህገ-መንግስት ጥሷል’ በማለት አስተያየት 
ሲሰጡ ይስተዋላል። ዳሩ ግን በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ የተጣሰ ህገ-መንግስት የለም። 
እንዲያውም በፊልሙ ላይ የተስተዋለው ነገር ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከግልፅና 
ቅርብ አደጋ (Clear & Present Danger) የመከላከል ጉዳይ ነው። ጉዳዩ ከአል-ሸባብና ከአል-ቃዒዳ 
ጋር የተያያዘ በመሆኑም ሀገርን ከጥፋት ተልዕኮ የማዳን ተግባር እንጂ፤ ያለ አንዳች ግንዛቤ 
በደፈናው ከህገ-መንግስት መጣስ ጋር ማገናኘት አግባብነት የጎደለው ብቻ ሳይሆን፣ ተገቢ ዕይታም 
አይመስለኝም። 

 በፊልሙ ላይ ከተጠርጣሪዎቹ አንደበት ሁላችንም እንዳደመጥነው፤ ግለሰቦቹ በእስልምና 
ስም ሲንቀሳቀሱ እስላማዊ መንግስት የመመስረት ግብን አንግበው እንደነበር ተረድተናል። ይህ 
ደግሞ የግለሰቦቹ ዓላማ ፖሊቲካዊ እንጂ ሃይማኖታዊ አለመሆኑን የሚያሳይ ነው። እስላማዊ 
መንግስት ለመመስረት መሞከር በራሱ በህገ-መንግስቱ ላይ የተደነገገውን የሃይማኖትንና 
የመንግስትን መለያያ ገመድ መበጠስ ነው። በውጤቱም ህገ-መንግስቱ እንዲጣስ ያደርግና ግልፅ 
ወደሆነ ብጥብጥ እንድናመራ የሚያደርገን መሆኑን በሰከነ አዕምሮ ማገናዘብ ያስፈልጋል። 

 ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ‘ምናልባት የተጠርጣሪዎቹ የአክራሪነት ፍላጎት ቢሳካ ምን 
ሊፈጠር ይችላል?’ ብሎ መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ከህገ-መንግሰቱ ውጪ 
የእስላማዊም ሆነ የክርስትና መንግስትን የመመስረት ዓላማ የሀገሪቱን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 
ህዝቦችን የስልጣን ባለቤትነትን የሚጋፋ ብቻ ሳይሆን፤ ዞሮ ዞሮ ጦሱ ለእርስ በርስ ግጭት 
የሚዳርግ በመሆኑ ነው። 

እንደሚታወቀው በአክራሪነትና በአሸባሪነት ሳቢያ ከሚፈጸሙ አደጋዎች ውስጥ በህዝብ 

ህይወትና ንብረት ላይ የሚፈጸሙ ጅምላ ጭፍጨፋዎች በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 
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ተግባራቱ በባህሪያቸው ንጹሃን ህዝብን ዒላማ የሚያደርጉ  በመሆናቸው፤ ዳፋው የሚተርፈው 

ከድህነት አዙሪት ቀለበት ወጥቶ ራሱንና ሀገሩን ለመለወጥ ደፋ ቀና በሚለው ሰላማዊ ዜጋ ላይ 

ነው፡፡  

ከዚህ አኳያ በርካታ አብነቶችን መጥቀስ የሚቻል ቢሆንም የአንድ ወቅት ሁኔታን 

ብንመለከት እንኳን፤ በኦነግ ወይም ኦነግ በነበሩ ሰዎች አማካኝነት “ሃዋርጅያ” የተባለ የሙስሊም 

አክራሪዎች የተቀመረ የጥፋት እንቅስቃሴን ማውሳት ይቻላል፡፡ በወቅቱ እነዚህ ወገኖች በብሔር 

መብት ዙሪያ ያካሄዱት እንቅስቃሴ ሃቁን በሚገነዘበው ህዝብ ተቀባይነት በማጣቱ፤ ማርሻቸውን 

ወደ ሃይማኖት በመቀየር በምዕራቡ የሀገራችን ክፍል በርካታ ዜጎች ለህልፈተ-ህይወት እንዲዳርጉ 

እንዲሁም ቤት ንብረታቸው እንዲወድም አድርገዋል፡፡ ምንም እንኳን ይዘውት የተነሱት ዓላማ 

በህዝቡ ርብርብ ቢከሽፍም፤ ይህን መሰሉ በሃይማት ሽፋን የሚደረግ የፖለቲካ ሩጫ በዋነኛነት 

የሚጎዳው ህብረተሰቡን መሆኑን አመላካች ትውስታ ጥሎ አልፏል፡፡  

 በዚህ ረገድ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥም የከሰሩ ፖለቲከኞችን ዓላማ የሚያራምዱና 

በካህን ልብሳቸው ፖለቲካዊ ተግባራትን ሲያከናውኑ የነበሩ አባላቶችም ተጠቃሽ ናቸው፡፡ በምርጫ 

97 ወቅት አንዳንድ አሜሪካ የሚገኙ ጳጳሳት “ቅንጅት” የተሰኘው የነውጥ ቡድን በጠራው ሰልፍ 

ላይ ከመገኘት አልፈው፣ በአስተባባሪነት የአባትነት ካባቸውን ለብሰው መገኘታቸው በሃይማኖት 

ጥላ ስር የፖለቲካ አጀንዳ እንዴት እንደሚከናወን አስረጅ ይመስለኛል፡፡ በሌሎች ሃይማኖቶችም 

ውስጥ እንዲህ ዓይነቱ ሁኔታ እንደሚፈጠር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡  

      የሽብርተኛነትን አደጋ ከሀገራችን አኳያ በሌላኛው የጥፋት ዘውጉ ስንመለከተው፤ 

የተጀመሩና በማበብ ላይ የሚገኙ የልማት ትልሞችን የሚያቀጭጭ መሆኑን ለመረዳት 

አይከብድም። ተጠርጣሪዎቹ ያለሙት እስላማዊ መንግስትን የመመስረትና ለዚህም በቂ ወታደራዊ 

ስልጠና  ወስደው በዝግጅት ላይ የነበሩበትን ዕውነታ ስንመለከት፤ ተቀዳሚ ስራቸው የሀገሪቱን 

ሰላም ማወክ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡  

ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው ሰላም ከሌለ ስለ ልማትና ዴሞክራሲ  ማሰብ 

አይቻልም፡፡ ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት የተፋጠነ ልማትን ለማምጣት መንግስት ትክክለኛ 

ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ይዞ ውጤት እያመጣ ቢሆንም፤ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላም ከሌለ 

እንቅፋት መፈጠሩ አይቀሬ ነው፡፡ ይህ ደግሞ በሀገራዊ ህልውናችን ላይ የራሱን አሉታዊ አሻራ 

ማሳረፉ የግድ ነው። ከዚህ አኳያ ፊልሙ ብሔራዊ ደህንነታችንን ከማስጠበቅና የኋሊት 

እንዳንመለስ በማድረግ ረገድ ዕውነታውን እንድናውቅ አድርጎናል። 
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የማንኛውም ሀገር መንግስት ብሔራዊ ደህንነቱን የማስጠበቅ ኃላፊነትና ግዴታ አለበት። 

ለአብነት ያህል አሜሪካንና የምዕራቡ ሀገራትን ብንመለከት እንኳን በእነ አል-ቃዒዳ 

የተደቀነባቸውን የሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ለመግታት ሀገር ውስጥ ከሚያከናውኑት አደጋውን 

የመከላከል ተግባር ባሻገር፤ ችግሩን ከመሰረቱ ለመቅረፍ ባህር ተሻግረው አፍጋኒስታን ድረስ 

ሰራዊቶቻቸውን ልከው እዚያው ለበርካታ ዓመታት መከተማቸውን አንዘነጋውም። ይህም የአንድ 

ሀገር መንግስት ብሔራዊ ደህንነቱን ለማስጠበቅ ምን ያህል ግዴታ እንዳለበት የሚያመላክት ነው።  

“ድህነት ዋነኛ ጠላታችን ነው” በማለት ተመፅዋችነትን ኮንኖ መላው ህዝቡን በፈጣኑ 

የልማት ባቡር ላይ በጥቂት ዓመታት ውስጥ ማሳፈር የቻለው የኢትዮጵያ መንግስትም፤ ከዚህ 

ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ካለው ሁኔታ ውጪ አይደለም— የሀገሩን ብሔራዊ ደህንነት ማስጠበቅ 

ግዴታው ነውና።  

እናም ሌሎች ሀገሮች አሸባሪነትን ለመዋጋት ባህር አቋርጠው እየሄዱ፤ የሀገራችን መንግስት 

ግን እዚሁ ሀገሩ ውስጥ “ጀሃዳዊ ሃረካት” በሚል በግልፅ የተደቀነብንን የሽብር አደጋ መመከቱና 

ህዝቡም ይህን ሁኔታ እንዲያውቀው ማድረጉ ከህገ-መንግስት መጣስ ጋር እንደምን ሊገናኝ 

እንደሚችል የሚያውቁት የሃሳቡ አራማጆች ብቻ ናቸው። ያም ሆነ ይህ ግን የሽብርተኝነት አጀንዳ 

በዋነኛነት የሀገራችንን ሁለንተናዊ ዕድገት የሚገድብ ብቻ ሳይሆን፤ ከነበርንበት የልማት ማማ ላይ 

የኋሊት እንድንሸራተት ብሎም እርስ በርስ እንድንጋጭ የሚያደርግ በመሆኑ፤ ህዝቡ ይህን ሁኔታ 

በውል ተገንዝቦ ተግባሩን “ሳይቃጠል በቅጠል” በማለት እንዲያወግዘውና እንዲከላለው ፊልሙን 

ማቅረቡ እጅግ ተገቢ ተግባር መሆኑ መዘንጋት የለበትም።    

 መንግስት በሀገሩ ውስጥ በሃይማኖት ግጭት የሚታመስ ህብረተሰብ ስለ ልማት ሊያስብ 

እንደማይችል ይገነዘባል፡፡ በዚህ ሁኔታም የዜጎች ካፒታልና ጉልበት በሰላማዊ ሁኔታ 

ካልተንቀሳቀሱ ደግሞ የሀገርን ዕድገት ሊያረጋግጡ እንደማይችሉም ይረዳል፡፡ ከውጭ የሚመጣው 

ባለሀብትም ቢሆን አስተማማኝ ሰላም ከሌለ ማፈግፈጉ እንደማይቀርም እንዲሁ፡፡ እርግጥም 

ሁኔታው በድምሩ ሲታይ በሃይማኖት ሰበብ የሚከናወኑ ማናቸውም ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ተግባራት 

የሀገራችንን የመልማት ብሎም የህዝቦቿን የተጠቃሚነት ዕድል በአያሌው የሚገደብ መሆኑን 

መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ የ“ጀሃዳዊ ሃረካት” ተዋንያኖች የጥፋት እንቅስቃሴም መታየት ያለበት 

ከዚህ ሀገራዊ ዕውነታ አንፃር ነው፡፡ 

   የተጠርጣሪዎቹ እኩይ ፍላጎት በሀገራችን በመካሄድ ላይ ከሚገኙት የሰብዓዊና 

የዲሞክራሲያዊ መብቶች እመርታ እንቅፋትነት አኳያም ልናየው እንችላለን፡፡ የግለሰቦቹ የእምነት 

ቃል እንደሚያስረዳው ቢሳካላቸው ኖሮ፤ ሃሳባቸው ሰዎችን አሰልጥኖ በኢትዮጵያ ህዝብና 

መንግስት ላይ “ጀሃድ” ማወጅ ነበር፡፡ ይህ አባባል የራስን እምነት በሌሎች ላይ በሃይል የመጫን 
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ኢ-ሰብዓዊና ፀረ-ዲሞክራሲያዊ እሳቤን የሚያሳይ ነው፡፡ ተጠርጣሪዎቹ በሚያስቡት መልኩ 

ሁኔታዎች ቢሟሉ፤ ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ፤ የመከራከርና ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የመሸናነፍ 

ዕድል ከነ አካቴው ይጠፋል፡፡ የሀገራችን ህዝቦች መብታቸውን ጉልበተኞች በሚሰጧቸውና 

በሚነፍጓቸው ልኬት መጠቀም ይጀምራሉ፡፡  

      ግለሰቦቹም መብት ሰጪና ነሺ ሆነው መልካም አስተዳደርን መደፍጠጣቸው አይቀርም፡፡ 

እምነታቸው “ጅሃድ”  በሚል የሃይል አመለካከት የህዝብን ስልጣን በጉልበት መያዝ በመሆኑ፤ 

በሚቆሰቁሱት የእሳት ቋያ ለህልፈተ-ህይወት የሚዳረገው ወገን፣ የሚጠፋው ንብረት ከፍተኛ መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ ታዲያ በእንዲህ ዓይነት የለየለት ፀረ-ህዝብ ተግባር የሚገኝ ስልጣን፤ መልሶ 

ህዝቡን እንደ እግር እሳት የሚለበልብ መሆኑን ሩቅ ሄደን የናይጄሪያውን ቦኮ ሃራም እንዲሁም 

የማሊውን አንሳር ዲንን አስከፊ ተግባራት ሳንጠቅስ፤ ቅርባችን ካለችው ከጎረቤታችን ሶማሊያ 

መማር የምንችል ይመስለኛል፡፡  

 በተለያዩ ጊዜያት በመገናኛ ብዙሃን እንደተመለከትነው፤ ወንድም የሆነው የዚያች ሀገር 

ህዝብ፤ በአል-ሸባብ ኢ-ሰብዓዊና ፀረ-ዲሞራሲያዊ አገዛዝ ስር በነበረበት ወቅትና ነፃ ከወጣ በኋላ 

ልዩነቱን የገለፀው ቀዳሚ ጊዜውን “አልኖርኩም” በሚል ነው፡፡ እርግጥም በገዛ ህዝቡ ላይ “ጅሃድ” 

አውጆ በተለያዩ የሀገሪቱ ቦታዎች ላይ ስልጣን ይዞ የነበረው የሽብር ቡድኑ፤ በተቆጣጠራቸው 

አካባቢዎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ጨፍልቋል። ለምን ፊልም  ተመለከትክ?፣ ሙዚቃ 

ያለበት ቴሌቪዥን አየህ? …ወዘተ. በማለት ህዝቡን ቁም ስቅሉን አሳይቶታል፡፡ ለዚህም ነው 

በአሁኑ ወቅት የሶማሊያ ህዝብ በአል-ሸባብ አገዛዝን የገሃነም-እሳት ያህል በመቁጠር በይፋ 

በማውገዝ በምሬት ተንገሽግሾ  የሚናገረው፡፡  

 እንግዲህ በፊልሙ ውስጥ የአል-ሸባብ አንድ ክንፍ መሆናቸውን የተገነዘብነው ተጠርጣሪዎቹ 

ቢሳካላቸው ሀገራችን ውስጥ ሊያመጡት የሚፈልጉት የፖለቲካ አስተሳሰብ ከዚህ የተለየ 

አይደለም፡፡ ምክንያቱም ተጠርጣሪዎቹ ራሳቸው እንደተናገሩት፤ አክራሪዎችን በመመልመል 

ከሚሴን እንደ አፍጋኒስታን በመቁጠር “ጅሃድ” ለማካሄድ ሲያልሙና የሚያበጣብጡ ፅሑፎችን 

ሲያዘጋጁ የነበሩ በመሆናቸው ነው፡፡ እርግጥም  እነዚህ ሃይሎች ከዚህ የመንደርደሪያ ሀሳባቸው 

በኋላ የእነ አል-ሸባብን፣ የእነ ቦኮ ሃራምንና የእነ አንሳር ዲንን ሞዴል እንደሚከተሉ ከማንም 

የተሰወረ አይደለም። ነገሩ “ነገሩ ጓደኛህን ንገረኝና ማንነትህ ልንገርህ” እንዲሉት ነውና።  

 ግና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እየተገነባ ባለበት ሀገር ውስጥ የምንኖር ዜጎች እንደ መሆናችን 

መጠን፤ ይህኛው ወይም ያኛው ሃይማኖት በኃይል እንዲጫንብን መፍቀድ ያለብን 

አይመስለኝም፡፡ ሃይማኖት የግል እንጂ የጋራ ባለመሆኑ፤ ምርጫው ለተከታዩ መተው 

ይኖርበታል። በዴሞክራሲያዊ እሳቤ ውስጥ ለግለሰብ መተው የሚገባው ሃይማኖታዊ ምርጫ 
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መንግስትም ሆነ ሌሎች ሃይሎች ጣልቃ እንደማይገቡበት በመገንዘብ፤ የተጠርጣሪዎቹን ዓላማ 

በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ቦታ የሌለው መሆኑን መረዳት ያሻል፡፡  

 እርግጥ የተጠርጣሪዎቹ ያልተሳካ እንቅስቃሴ ሀገራችን ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ 

የማያመላክትና ገፅታችንን የሚያጠለሽ መሆኑን በማያሻማ መንገድ መናገር ይቻላል፡፡ ሁላችንም 

እንደምናውቀው ሀገራችን ተዓምራዊ በሚባል የለውጥ ሂደት ውስጥ ትገኛለች፡፡ ይህ ለውጥ ከ85 

በመቶ በላይ የሆነውን የሀገራችን አርሶ አደር ህይወት እየቀየረ መሆኑን እንደ የዓለም ባንክ 

የመሳሰሉ ታላላቅ ተቋማት እንዲሁም የሌሎች ሀገራት መሪዎች ምስክርነታቸውን አየሰጡ ነው፡፡  

 ይህም ቀደም ባሉት ስርዓቶች በረሃብና በተመፅዋችነት የምንታወቅበትን ገፅታችን ዛሬ 

በዴሞክራሲያዊውና ልማታዊው መንግስታችን እየተቀየረ መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡ ሌላው 

ቀርቶ መልካም ነገር ፈፅሞ የማይዋጥላቸው ተቃዋሚዎች እንኳን ሳይቀሩ ሊክዱት በማይችሉበት 

ደረጃ ሀገራችን በሁሉም መስኮች በመለወጥ ላይ መሆኗን እያመኑ ነው፡፡ ይህ ማለት ግን ዓለም 

አቀፍ ተቀባይነትን በማግኘት ላይ የሚገኘው ስኬታችን እንዳይታይ የሚፈልጉ ሃይሎች የሉም 

ማለት አይደለም፡፡  

     ታዲያ የተጠርጣሪዎቹ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ ግጭትን የመቀስቀስ ቀቢፀ-ተስፋዊ እሳቤ 

ለእንዲህ መሰሎቹ የሀገራችንን መሻሻል የማይፈልጉና በየጊዜው የማያባራ የማጥላላት ዘመቻ 

ለሚያካሂዱብን ለእነ ሂዩማን ራይትስ ዎች ዓይነት ኃይሎች “ደስታ” ሊሆን እንደሚችል ለመገመት 

አይከብድም፡፡ ስለሆነም ሃይማኖትን ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የአክራሪነት አደጋን በመመከት 

በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፊት አንገታችንን ቀና አድርገን መሄድ የጀመርነውን አዲስ ጉዞ 

ለማጠናከር ሁላችንም እንደዜጋ መረባረብ ያለብን ይመስለኛል፡፡  

 ዛሬ ሀገራችን ከራሷ አልፋ ለአፍሪካ ሰላም ከፍተኛ አስተዋፅኦ የምታበረክትና አስተማማኝ 

ሰላም የነገሰባት ሀገር መሆኗ ይታወቃል። እናም በረባ ባልረባው የሃይማኖት ንትረክ ጊዜያችንን 

የምናባክን ከሆነ፤ መረጋጋታችን እንቅፋት ሊገጥመው ከመቻሉም ባሻገር በገፅታችን ላይ ጥላሸት 

መቀባቱ አልቀረም፡፡ ይህም የውጭ ኢንቨስትመንት የመሳብ ዕድላችንን የሚያጠብ እንዲሁም 

የቱሪስት ፍሰትን ሊቀንስ ይችላል፡፡ እንግዲህ ከእነ-አልሸባብ ጋር ቁርኝት አላቸው ተብለው 

በፊልሙ ላይ የተጠቀሱት ተጠርጣሪዎች እንቅስቃሴ መቼም በሆን ሊሳካላቸው አይችልም እንጂ፤ 

ቢሰምርላቸው ኖሮ ግን ተግባራቸው እነዚህን ጥቅሞቻችንን ሁሉ የሚያስቀር ከመሆኑም በላይ፣ 

በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ “የሰላምና መረጋጋት ደሴት” እየተባልን የምንጠራበትን ሰናይ 

ስማችንን የሚያጎድፍ ይሆን ነበር፡፡  
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 እርግጥ ዛሬም ቢሆን ተጠርጣሪዎቹን የመሳሰሉ ፀረ-ሰላም ኃይሎችና የውጭ አክራሪ 

ተላላኪዎች በየሃይማኖት ተቋማቱ ውስጥ ሰርገው የገቡ አሊያም ለመግባት የሚሹ ሐሰተኛ 

መሲሆች የሉም አይባልም፡፡ እንዲያውም መስጊዶችንና ቤተክርስቲያናትን የፖለቲካ መድረክ 

ለማድረግ በርካታ ጥረት ማድረጋቸው አይቀርም፡፡ የ“ጀሃዳዊ ሃረካት” ተዋንያኖችም በህግ ጥላ ስር 

ከመዋላቸው በፊት የህዝበ ሙስሊሙን ፍትሐዊና አግባብ ያላቸውን ጥያቄዎች እየጠመዘዙ 

ለራሳቸው ፖለቲካዊ ፍጆታ ለማዋል ሲዋትሩ ፊልሙ ላይ ተመልክተናል፡፡ ይህ ማንነታቸውም 

መንግስት ሃይማኖታዊ መብቱን ለጠየቀው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ 

በሰጠው ምላሽ እንዲሁም በራሳቸው የቃል ምስክርነት አማካኝነትን ሊጋለጥ መቻሉን መገንዘብ 

አለብን፡፡  

  ታዲያ እነዚህና ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ሁኔታዎች ዛሬም ቢሆን በሀገራችን የአክራሪነት 

አደጋ የለም የሚያስብል አይደለም— በተለይም ከአል-ሸባብና ከአል-ቃዒዳ ጋር በተያያዘ ሁኔታ፡፡ 

ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘው የእነ ሐሰን ጃርሶ የአል-ቃዒዳ ሴል እንዲሁም 

ለሁለተኛ ጊዜ ከአል-ሸባብ ጋር ንክኪ ያላቸው የ“ጀሃዳዊ ሃረካት” ተጠርጣሪዎች መገኘት 

የሚያረጋግጠውም ይህንኑ ሃቅ ነው፡፡ በመሆኑም እያንዳንዳችን እስከ አሁን ስናደርግ እንደነበረው 

ሁሉ፤ በሃይማኖት ልዩነት ምክንያት “ጅሃድ” በሚል የፖለቲካ ስልጣን ጥያቄን መመከት 

ይኖርብናል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ አንድ ሃቅን ማስታወስ ይኖርብናል። ይኸውም እንደ ማንኛውም ሀገር 

ኢትዮጵያ ውስጥ የአክራሪነትና የሽብርተኝነት አደጋ ሊኖር የሚችልበት ሁኔታ ቢኖርም፤ በሰላም 

ወዳዱና መቻቻልን መርሁ ያደረገው የሀገራችን ህዝብ ከፀጥታ ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ 

በሚያከናውናቸው ተግባራት ልክ እንደ “ጀሃዳዊ ሃረካት” ፍላጎቱ እንደ አመጣጡ የሚከስም መሆኑ 

ነው፡፡ ምክንያቱም ዛሬ በፈጣን የዕድገት ጎዳና ላይ የሚጓዘው ሥራ ወዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ 

ተጠቃሚነቱን ተጨባጭ በሆነ ሁኔታ እያረጋገጠ ስለሆነ ነው። በመሆኑም የከሰሩ ፖለቲከኞችንና 

ሃይማኖትን እንደ ንግድ የሚቆጥሩ ውህዳኖችን “ጀሃዳዊ ሃረካትን” በመሳሰሉና በሌሎች  የተግባቦት 

ዘርፎች ማንነታቸውን በማወቁ ቦታ ሊሰጣቸው ስለማይችል ነው፡፡ 

     እናም በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ የ“ጀሃዳዊ ሃረካት” ዘጋቢ ፊልም ህገ-መንግስቱንና 

ብሔራዊ ደህንነትን ማስጠበቅ ከማንኛውም ተግባር በፊት ቀዳሚ መሆናቸውን፣ በሃይማኖት ስም 

የሚነገድ ፖለቲካን፣ የሽብርተኞችን የትስስር ድርንና ሴራቸውን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ በግልፅ 

አሳይቷል። የእነዚህ ዕውነታዎች መነፅር በመሆንም ተገቢ ትምህርት ለሁሉም ወገኖች ሰጥቷል። 

ከሁሉም በላይ ደግሞ ህዝቡና የፀጥታ ሃይሎች ሀገርን ከጥቃት የማዳን ተግባርን እንዴት በጥምረት 

እንደተወጡ አመላክቷል፡፡ ይህም ኢትዮጵያን በመሰለ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ 



7 
 

ከህዝቡ ፍላጎት ውጪ የራስን ሃይማኖታዊ መንግስት በሃይል የማቋቋም ፖለቲካዊ ፍላጎት በራሱ 

በህዝቡ የሚመክን መሆኑን አረጋግጧል ማለት ይቻላል። ቸር እንሰንብት። 


