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ኢትዮጵያን የሚጠብቅ አያንቀላፋም 
ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

06/12/14 

 

በዚሁ ርዕስ በቀረበ ክፍል አንድ ፅሁፍ አልቃይዳ/ አልሸባብ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ 

ሊያደራጃቸው የሞከራቸውን የጀሃድ ቡድኖች ተመልክትናል። በዚህ ክፍል ሁለት ፅሁፍ 

ደግሞ አልቃይዳ/አልሸባብ ኢትዮጵያ ውስጥ የጂሃድ ቡድን ለማደራጀት ያነሳሳውን 

ምክንያትና ሽብርተኝነትን ለማክሸፍ ሰላም ወዳድ ዜጎች ሊወስዱት የሚገባውን ጥንቃቄ 

እንመለከታለን። 

 

በክፍል አንድ ፅሁፍ የተገለፁት እውነታዎች ኢትዮጵያ ባለፉ ሦስት ዓመታት ብቻ ሦስት 

የአልቃይዳ አልሸባብ አሸባሪ ቡድን የጂሃድ ግንባሮች ዒላማ መሆኗን ያመለክታሉ፤ ቡሳ 

ሰገል፣  ሃረከቱል ሸባብል ሙጃሃዲን ፊ ቢላል ሂጅራይተን እና ካኦርጃ፡፡  ከዚህ ቀደም 

ሲልም አልኢትሃድ፣ ካዋርጂያ፣ የተሰኙ የሽብር ግንባሮች ጥቃቶች ዒላማ ሆና እንደነበር 

ይታወሳል። እነዚህ እንግዲህ ከሃይማኖት ሽፋን ውጭ በቀጥታ በኢትዮጵያውያን 

ከተደራጁት ኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦተ 7 በተጨማሪ ማለት ነው። ሁሉም ግን ከሙከራ ያለፈ 

ተፅእኖ ማሳደር የሚችሉ ለመሆን አልበቁም። 

 

አክራሪዎች በተለይ ከቅርብ ግዜ ወዲህ አይናቸው ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረው 

ያለምክንያት አይደለም። ለጅሃድ ሽብር የሚያሰልፏቸውን ወጣቶች እንደልብ መዛቅ 

የሚችሉ ሆኖ ስለታያቸው ነው። ይህን እንዲያስቡ ያደረጋቸው ምክንያት አለ። ይህም 

በተለይ ባለፉ ሦስት ያህል ዓመታት በአዲስ አበባና በተወሰኑ የአገሪቱ ከተሞች 

የሚስትዋለው  ሁከት አዘል የአክራሪነት እንቅስቃሴና ይህ ያስከተለው የአክራሪነት ዝንባሌ 

ነው። 
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ይህ በከተማዎች አካባቢ በተለይ በአዲስ አበባ የሚስተዋለው የሙስሊሙን ሕብረተሰብ 

ተገቢ ጥያቄ ከለላ አድርጎ ወደሕዝቡ የዘለቀ ሁከት ቀመስ የአክራሪነት እንቅስቃሴ፣ 

በአብዛኛው ከጀርባው ያለውን አደገኛ ሁኔታ ባልተረዱ ሥሜታዊ ወጣቶቸ የታጀበ 

ቢሆንም፣ ከዓለም አቀፍ የሽብር መረብ ጋር የተሳሰረበት ሁኔታም አለ። 

 

በአንድ ወገን የጂሃድ ጦርነት የሚያካሂዱ የታጠቁ አሸባሪዎችን የማደራጀት ጥረት 

እየተደረገ በሌላ በኩል  የሃይማኖትና የእምነት ነፃነት የተጣሰ አሰመስለው በከተማዎች 

አካባቢ ቅስቀሳ በማደረግ ጀሌዎችን በማደራጀት ሁከት የሚቀሰቀስበት ሁኔታን 

አስተውለናል። በዚህ ሁኔታ በስሜታዊነት ለሁከት የተነሱ ወጣቶች፣ በትጥቅ ለሚካሄደው 

ጂሃድ ተዋጊ ለመሆን ቅርብ ናቸው። በዚሁ መሰረት በአንድ በኩል ቡሳ ሰገል፣ ሃረከቱል 

ሸባብል ሙጃሃዲን ፊ ቢላል ሂጅራየተን የተባሉ የጂሃድ ቡድኖች ሲደራጁ በሌላ ወገን 

በከተማዎች አካባቢ “መንግስት በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ ገባ፣ የተለየ አስተምህሮ በግድ 

እንዲሰበክ ተደረገ፣ ወኪሎቻችን ታሰሩ ምንትስ ቅብጥርስ” የሚል ቅስቀሳ በማካሄድ 

ሥሜተታዊ ወጣቶች እየተመለመሉ ይገኛሉ። 

 

በከተማዎች አካባቢ ውዥንብር በመንዛት ሁከት የመቀሰቀስና የማጋጋል፣ በዚህም አምቅ 

አክራሪ  አኩራፊዎችን የመፍጠር ሥራ ከውጪ አክራሪዎች ጋር በጋራ የሚሰራ ሥራ 

መኖሩንም መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከአንድ አመት በፊት በአንዋር መስጊድ የአርብ 

የፀሎት ስርአት በሚታወክበት ወቅት ከሳኡዲ አረቢያ የገቡ አክራሪዎች ሁከቱን 

ለመቀላቀል ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር ውለው ከአገር መባረራቸው ይታወሳል።  

 

ከዚህ በተጨመሪ እ ኤ አ በ1999 ዓ/ም የከሰመው የኳታር ሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ 

አባል የነበሩትና በሙስሊም ብራዘርሁድ ፓርቲ የአክራሪነት አስተምህሮ የተቃኘ የከተማ 

ሁከት የሚቀሰቀስበትንና የሚመራበትን ሥልት በማሰልጠን የሚታወቁት ዶ/ር ጃሺም 

ሱልጣን አሰልጥነው ያሰማሩዋቸው ኢትዮጰያውያን ከሁለት ዓመት በፊት የተቀሰቀሰውን 

ሁከት ቀመስ እንቅስቃሴ በመምራት መሳተፋቸውን የብሄራዊ የመረጃ ደህነትና የፌደራል 

ፖሊስ የጋራ የፀረሽብር ግብረሃይል መረጃ ይጠቁማል። 
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ይህ በከተማዎች አካባቢ የፈጠራ ወሬ በመንዛት ሙስሊሙን ውዥንብር ውስጥ በመክተት 

እንዲያኮርፍ የማድረግ አካሄድ፣ ሁከት ለመቀስቀስ ከማገዝ በተጨማሪ ለጅሃድ ጦርነት 

ያሸመቁ አሸባሪ ቡድኖች  ተዋጊዎች መመልመል እንዲችሉ ሥነልቦናዊ ሁኔታዎችን 

ያደላድላል። የአክራሪዎች የከተማ ውዥንብርና የጂሃድ ጦርነት የሽብር ታክቲኮች እርስ 

በርስ ይደጋገፋሉ።  

 

ሰሞኑን ካኦርጃ የተሰኘ አሸባሪ የጂሃድ ቡድን አባላት በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ተከትሎ 

የብሄራዊ ደህንነትና የፌደራል ፖሊስ የጋራ የፀረ ሽብር ግብረሃይል ባወጣው መግለጫ  

“በቅርቡ በአክራሪ ሙስሊሞች የተሞከሩ የአመፅና የነውጥ ክስተቶች ለቡድኑ እንቅስቃሴ 

የሚመቹ መልካም አጋጣሚዎች ተደርገው በካኦርጃ እንቅስቃሴ አመራሮች መወሰዳቸውን 

ከምርመራው ለመረዳት ተቸላል” ብሏል።  

 

ከቅርብ ግዜ ወዲህ አልቃይዳ/አልሸባብ ኢትዮጰያ ውስጥ የጂሃድ የሽብር ቡድን 

እንዲያደራጅ በማነሳሳት ረገድ በአዲስ አበባና በአንዳንድ የሃገሪቱ ከተሞች የተቀሰቀሱት 

የአክራሪነት ስሜቶችና እንቅስቃሴዎች ትልቅ ድርሻ አላቸው ማለት ነው። እነዚህ 

አዋኪዎቸ የሃይማኖትና የእምነት ነፃነት፣ እንዲሁም የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት 

በሕገመንግስት የተረጋገጠ ጉዳይ ሆኖ ሳለ፣ መንግስት በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ 

የገባ አስመስለው  በመቀሰቀስ፣ ኢትዮጰያን የአልቃይዳ/ አልሸባብ የአይን ማረፊያ 

እንድትሆን አድርገዋል።  

 

ሌሎች በኢፌዴሪ ሕገመንግስታዊ ሥርአት ላይ ጭፍን ጥላቻ ያላቸውና ውጤቱ ምንም 

ያህል አገርን ለከፋ አደጋ የሚያጋልጥ ቢሆን፣ መንግስትን ያስወግዳል ብለው ከገመቱ 

ከማንኛውም ወገን ጋር ለመተባበር ዝግጁ የሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎችና የአመለካከት 

አራማጆቻቸው የሆኑ የግል ፕሬሶችም ኢትዮጵያ የአልቃይዳ/አልሸባብ የአይን ማረፊያ 

እንድትሆን በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። 

 

እነዚህ ወገኖች በአሁኑ ግዜ በአፍጋኒስታን፣ በኢራቅ፣ በፓኪስታን፣ በሦማሊያ ናይጄሪያ 

ወዘተ አይተካሄደ ያለው የአክራሪዎች የጂሃድ የሽብር ጦርነትና ጥቃት የኢትዮጵያም እጣ 

ፈንታ እንዲሆን ይፈልጋሉ፤ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ።  ሁሉም ሰላማዊ ዜጋ ማወቅ 
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የሚገባው ጂሃዲስት አሸባሪዎች ከሃይማኖትና ከእምነት ነፃነት መከበር ጋር የሚያገናኛቸው 

አንዳችም ነገር ያለመኖሩን ነው። እምነታቸው በአክራሪነት አመለካከት ላይ የተመሰረተ 

በመሆኑ የእምነትና የሃይማኖት እኩልነትነና ነፃነትን አይቀበሉም። በእስልምና ሃይማኖት 

ክልክል የሆነን ንፁሃን ሰዎችን ዒላማ ያደረገ ግድያ መፈፀም፣ ማገት …  ዋና መለያቸው 

ነው። የግድያና የጠለፋ ሰለባዎቻቸው የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ሊሆኑ ይችላሉ። 

ከእነርሱ አስተምህሮ ጋር የማይስማሙ ወይም አይስማሙም ተብለው የሚታሰቡ 

ሙስሊሞችም የጥቃታቸው ሰለባዎች ናቸው። 

 

አክራሪ ጂሃዲስቶቹ ባሻቸው መንገድ የተረጎሙት፣ በአብዛኛው ዘመኑ የግድ ከሚለው የኑሮ 

ዘይቤ ጋር ፍፁም የማይጣጣም፣ እንዲያውም የሚጣረስ በተለይ ሃይማኖቱ ያዘዘውን ያህል 

እንኳን የሴቶችን መብትና ነፃነት የማያከብር አስተምህሮ ለመጫን የሚፈለጉ ጨቋኞች 

ናቸው፡፡ ቦኮሃራም እያደረገ ያለውን ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። ሰሞኑን ኢትዮጰያ 

ውስጥ የተያዘው ካኦርጃ የተባለ የአክራሪዎች የጂሃድ ቡድን ደግሞ የቦኮ ሃራም አምሳያ 

ነው። 

 

የጂሃድ ተዋጊ ቡድኖች ሽብርን እንደትርፋማ ሥራ የሚቆጥሩ የሽፍትነት ባሀሪ ያላቸው 

መሆናቸውም ሊታወስ ይገባል። በተለያየ መንገድ በሚሊየን ዶላር የሚለካ ገንዘብ እጃቸው 

ይገባል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አደንዛዥ ዕፅ የማዘዋወር ተግባር ውስጥ እጃቸውን 

የሚያስገቡበት ሁኔታም የተለመደ ነው።  ይህ ከፍተኛ ትርፍ የሚያስገኝ “ሥራ” ነው።  

 

እንግዲህ አሁን በየእለቱ እንደምንሰማው በናይጄርያ፣ በኢራቅ፣ ፓኪስታን፣ በአፍጋኒስታን፣ 

ናይጄርያ . . . በአሸባሪ ጀሃዲስቶች ጥቃት ንፁሃን ሰዎች እድሜና ፆታ ሳይለይ 

እንደቅጠል እየረገፉ ነው። ንብረት እየወደመ ነው። ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስና መገበያየት 

የማይቻልበት ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ኢኮኖሚ እየተጎዳ ነው። ወጣቶች ትምህርታቸውን 

በተገቢው መንገድ መከታተል ያልቻሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንኳን መደበኛ ማህበራዊ 

አገልግሎቶች በአሸባሪዎቹ እንቅስቃሴ ለተፈናቀሉና የምግብ እጥረት ላጋጠማቸው ሰዎች 

የአስቸካይ ግዜ እርዳታ ለማድረግ የማይቻልበት ሁኔታም እየተፈጠረ ነው። አክራሪ 

ጂሃዲሰቶች እግራቸውን በተከሉባቸው አካባቢዎቸ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ፣ መስራት፣ ሃብት 
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ማፍራት፣ ያፈሩት ሃብት ባለቤት መሆን፣ መበልፀግ፣ መንፈሳዊ ፍላጎቶችን ማሟላት 

የማይታሰቡ ናቸው። 

 

በመሆኑም አክራሪነትንና የጂሃድ ተዋጊዎች ነን የሚሉ አሸባሪዎችን መከላከል ሃይማኖትና 

የኑሮ ደረጃን፣ ፆታን ሳይለይ የሁሉም ሰላም ወዳድ ሰዎች ሃላፊነት ነው። በዚህ ረገድ 

የኢትዮጵያ ህዝብ አሸባሪዎችን መደበቂያ በማሳጣትና በማጋለጥ ከዚህ ቀደም ያሳየው 

ንቃት ሰላም ወዳድነቱን ያረጋገጠና የሚደነቅ ነው። የብሄራዊ  መረጃ ደህንነትና የፌደራል 

ፖሊስ የጋራ ፀረሽብር ግብረሃይልም የአሸባሪ ቡድኖችን መዋቅር ገና በሽሉ በማጨናገፍ 

የሚያኮራና ዜጎች እንዲመኩበት የሚያደርግ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። ለዚህ 

ከፍተኛ ምስጋናና ክብር ይገባዋል። 

 

እንግዲህ አልቃይዳ/ አልሸባብ በተለያዩ ምክንያቶች ኢትዮጵያን የጂሃድ ሽብር እንቅስቃሴ 

ቀጠና ለማድረግ ጎምጅቷል። የሰሞኑን ካኦርጃ ጨምሮ ከዚህ ቀደም የተጨናገፉት የጂሃድ 

ቡድኖች ይህን በግልፅ ያሳያሉ። እናም የየትኛውም ሃይማኖት ተከታይ ሰላም ወዳድ 

ኢትዮጵውን በሕይወት የመኖርና ሌሎች ሰብአዊ መብቶቻቸው እንዳይጣሱ፣ በበብልፅግና 

የተሻለ ሕይወት የመኖር ተስፋቸው በአክራሪ አሸባሪዎች እንዳይስተጓጎል ሳያንቀላፉ 

ነቅተው መጠበቀ ይኖርባቸዋል። የብሄራዊ መረጃ ደሕንነትና የፌደራል ፖሊስ የጋራ የፀረ 

ሽብር ግብረሃይልም እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ ነቅቶ አገሪቱንና ዜጎቿን ከአሸባሪዎች ጥቃት 

የመከላከል አደራውን እንዲወጣ እንጠብቃለን። ኢትዮጵያን የሚጠብቅ እንቅልፍ የለውም። 

 


