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የጥላቻ ዘመቻ  

                                                                                                                                                 

ታከለ አለሙ  04/11/13 

የዚህ ጽሁፍ መነሻ መሀሙድ አህመድ በሳኡዲ አረቢያ በሚታተሙ ሳኡዲ ጋዜጣ በአስተያየት 

መስጫ ገጽ ላይ  ላይ ያሰፈረው በኢትዮጵያውያን ላይ ጥላቻን አታበረታቱ የሚለው ጽሁፍ ነው፡፡  

ጸሐፊው በቅርቡ የሳኡዲ አረቢያ ሚዲያዎች በስደት ሄደው በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ 

የተከፈተውን መጠነ ሰፊ የማጥላላት ዘመቻ አውግዞታል፣ኮንኖታል፡፡ በሳኡዲ አረቢያ ለሚፈጸሙ  

መጥፎ ተግባራት ሁሉ  ኢትዮጵያውያን ነጥሎ ሚዲያው ዘመቻ መክፈቱ ተገቢም አግባብም 

እንዳልሆነ ይናገራል፡፡ 

አብዛኛዎቹ የሳኡዲ አረቢያ ሚዲያዎች በሳኡዲ ለተከሰቱ ሁሉም ችግሮች ምንጮቹ 

ኢትዮጵያውያን ናቸው ነው የሚሉት፡፡ ቤት ሰባሪዎቹ፤ አልኮል አምራችና አከፋፋዮቹ፤ የጦር 

መሳሪያ ሻጮቹ፤ በአፈናና በአስገድዶ መድፈር ጉዳዮች የሚሰማሩት፤ በዚህም የተነሳ የሳኡዲ 

ዜጎች ነዋሪዎች ምቾት አጥተዋል  በማለት ይዘግባሉ፡፡ የዘመቻው አንዱ ጫፍ በአብላጫው 

ወይንም አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያን ወደ ግዛታቸው የገቡት በሕገወጥ መንገድ መሆኑን 

ይገልጻሉ፡፡ ይህም አንድን የተለየ የሰው ዘር ነጥሎ ማጥቃትና መወንጀል ነው ይላል መሀሙድ 

አህመድ፡፡ ዘመቻው ልክ ድንበሩን ጥሰው ከገቡ ሁለት ሳምንት የሆን ያህል ያስመሰላል የሚለው 

መሀሙድ አህመድ ማንኛውም የሀገሪቱን ድንበር በህገወጥ መንገድ ጥሶ የገባ ሰው ወዲያው ተይዞ 

ወደ ሀገሩ መላክ ይገባዋል ፡፡ ይህም የሳኡዲ መንግስት ተግባር መሆኑን ይናገራል፡፡ ይህን ለምን 

አደረክ ብሎ የሚጠይቀው ዜጋም የለም፡፡ 

ሰፊና ልቅ ለመቆጣጠርም አስቸጋሪ የሆነው የሳኡዲ ድንበር እንዲታለፍ የሚደረገው ስግብግብና 

ጥቅም ፈላጊ በሆኑ ነዋሪዎችና ዜጎች ለራሳቸው መክበሪያና  ገንዘብ ማግኛ መንገድ አድርገው 

ስለወሰዱት መሆኑን መሀመድ አህመድ ይገልጻል፡፡ በሀገሪቱ በሕጋዊነት የሚኖሩት የየትኛውም 

ሀገር ዜጎች ለሀገሪቱ መልካም አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸው፡፡ ኢትዮጵያውያንም እንደሌሎች ሁሉ 

የራሳቸውን አነስተኛም ቢሆን መልካም አስተዋጽኦ ለሀገሪቷ ያደርጋሉ፡፡ ሕጋዊ የሆኑትን 

ኢትዮጵያውያን ከሌሎቹ ሰርጎ ገቦች ጋር ደምሮና አቀላቅሎ መውቀስ መተቸትም ሆነ መወንጀል 

ተገቢ አለመሆኑን የሚገልጸው መሀመድ የሌሎች አገር ዜጎችም ሕገወጥ በሆነ መንገድ ወደ ሳኡዲ 

አረቢያ እንደገቡ እየታወቀ ነጥሎ ኢትዮጵያውያኑን ማጥቃት ለምን አስፈለገ ሲል ይጠይቃል፡፡  
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ሶሻል ሚዲያው በአጠቃላይም ሚዲያው ኢትዮጵያውያንን እየሳላቸውና እያቀረባቸው ያለው  

ዋነኛው የሀገሪትዋ ችግሮች መሆናቸውንና ሊወገዱ እንደሚገባው አድርጎ ሲሆን ይህ ታላቅ ስህተት 

ነው ይላል መሀሙድ አህመድ፡፡ ወደ ኋላ እንደማስታውሰው በመጀመሪያ ቻዳውያን በኋላ ደግሞ 

ባንግላዴሾች ነበሩ ከባድ የሆነ የሚዲያ ዘመቻ የተከፈተባቸው፡፡  

ሚዲያ ትኩረት ማድረግ ያለበት ችግሩ ላይና መፍትሄ የሚገኝበትን መንገድ እንጂ አገራትንና 

ዜጎቻቸውን ነጥሎ መሆን የለበትም፡፡ ሌላኛውም ሲመጣ ችግሩ ችግር ሆኖ ይቀጥላል እንጂ 

አይገታም ነው የሚለው መሀመድ፡፡ የሳኡዲ አረቢያ አንዳንድ ሚዲያዎች ኢትዮጵያውያንን ኢላማ 

አድርገው የማጥላላት ዘመቻ ከከፈቱ ስነባብተዋል፡፡ እነዚህ በህገወጥ መንገድ ድንበር ጥሰው 

የሚገቡት ኢትዮጵያውያን የሳኡዲ አረቢያና የሕዝቧ ትልቅ ችግር ከሆኑ የሚዲያ ዘመቻው 

እንደሚያሳየው የሳኡዲ የጠረፍም ሆነ የውስጥ ባለስልጣናት ችግሩን ለምን ከመነሻው አልቋጩትም 

ነበር? ትንሽ የነበረው ችግር በደረጃ እያደገና እየገዘፈ መጥቶ እዚህ ደረጃ ላይ እስኪደርስ ድረስ 

መጠበቅ ለምን አስፈለጋቸው? የሚለውን ጥያቄ መሀሙድ አህመድ ያነሳል፡፡ 

አሜሪካ እራሷ ከሜክሲኮ ጋር የሚያገናኛትን ድንበር መቆጣጠር አልቻለችም፡፡ በብዙ ሺህ 

የሚቆጠሩ ሜክሲካውያን የተሰራውን ግንብና የሽቦ አጥር ሌሎች የጠረፉን የመቆጣጣሪያ መንገዶች 

ሁሉ አልፈው ወደ አሜሪካን ይገባሉ፡፡ ከፍተኛ የሆነ የቅኝትና የተቆጣጣሪዎች ሀይል በየነጥብ 

ጣቢያው ጭምር ያለ ቢሆንም ይሄንኑም ያልፉታል፡፡ ችግሩን ለመቆጣጠርና ለመፍታት ዘዴ 

መቀየስና ከሌሎች አገሮች መማር ይገባል እንጂ ጥቂቶች በሚፈጽሙት ተግባር ድፍን ሀገርና 

ሕዝብን ወደሚነካና መልካም የወዳጅነት ግንኙነን ወደሚያደፈርስ፤ በአንድ ሀገር ዜጎች ላይ 

ያተኮረና ያነጣጠረ ጥላቻን የሚያስፋፋና የሚያዛምት ዘመቻ መክፈት ባልተገባ ነበር፡፡  

በሳኡዲ ጋዜጣ መረጃ መሰረት አሲር በሚባለው ቦታ ህገወጥ ስደተኞች ተራራውን የመጥፎ 

ድርጊቶቻቸው መናኸሪያ አድርገው እየተጠቀሙበት እንደሚገኙ ነዋሪዎቹ በስጋት ይናገራሉ፡፡ 

ተራራዎቹን በኮንትሮባንድ ለመጣ አልኮል ለማጣሪያነት ይጠቀሙበታል፡፡ አልኮል ፋብሪካም 

አቋቁመዋል፡፡ ህገወጥ ስድተኞቹ ቆሻሻ ወራጅ ውሃን አልኮሉን ለማዘጋጀት ይጠቀሙበታል፡፡ 

ነዋሪዎቹ እንደሚገልጹት እነዚሁ ሕገወጥ ስደተኞች ከየመን ተዘርፈው የመጡ መትረየሶችን 

ለነዋሪዎቹ ይሸጣሉ፡፡ ይህም መሳሪያ ተገቢ ያልሆኑ ሰዎች እጅ ከወደቀ ለሕዝቡም ሆነ ለሀገሪቷ 

ከፍተኛ የደህንነት ችግር ይፈጥራል የሚል ስጋት ነዋሪዎቹ አላቸው፡፡ ሌላም ተያይዥ ስጋቶች 

አሉ፡፡ ህገወጥ ስደተኞች የቤትና የሱቅ ሰበራዎችን ያካሂዳሉ፤ ሰዎችንም ያስፈራራሉ፤ የሚሉ 

ክሶችም ይደመጣሉ፡፡ ፖሊስ  ወደ ተራራው ደፍሮ ሄዶ እንኳን ሊያስለቅቃቸው ወይንም 

ሊያስራቸው አልቻለም፡፡ ምክንያቱም ሕገወጥ ስደተኞቹ በከባድ ሁኔታ መሳሪያ የታጠቁ 

መሆናቸውን መሀመድ አህመድ በሳኡዲ ጋዜጣ ጽሁፍ ይዘረዝራል፡፡ ሕገወጦችን ሽፋን ሰጥቶ 
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በማስገባትም ሆነ ከቦታ ቦታ በማዘዋወር ረገድ የሳኡዲ ዜጎች ተሳታፊ መሆናቸውንም ጽሁፉ 

ይገልጻል፡፡  

ወንጀል በየትኛውም ሀገርና ዜጋ በማንኛውም ጊዜ ሊፈጸም ይችላል፡፡ ከዚህም በመነሳት የአንድ 

ሀገር ዜጎችን ለይቶ በሚዲያ ዘመቻ መክፈቱና ጥላቻን ማሰራጨቱ ተገቢነት የለውም፡፡ በመስከረም 

አንዱ አሻባሪዎች በአሜሪካ ላይ ባደረሱት አደጋ በጥቂት የሳኡዲ ዜጎች ምክንያት አጠቃላዩን 

በአሸባሪነት የመፈረጅ አዝማሚያ አብዛኛውን የሳኡዲ ዜጋ ክፉኛ አበሳጭቶት ነበር፡፡ 

በጥቂት ሕገወጦች ምክንያት  ሁሉንም  በመጥፎ ስነ ምግባር መፈረጅ የአብዛኛውን  ስሜት ክፉኛ 

ጎድቶታል፣ አበሳጭቶታልም፡፡ ለዚህም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚ/ር ማብራሪያ እንዲሰጠው 

የሳኡዲን መንግስት ጠይቋል፡፡ ይህን ጥላቻ ባሰራጩት የሳኡዲ ሚዲያዎች ላይም ክስ 

እንደሚመሰርት አስታውቋል፡፡ በዚህ ክስ ጸያፍ ጸረ-ኢትዮጵያውያን ተግባር ያካሄዱ ሚዲያዎች 

ለዚህ ፕሮፖጋንዳ ስራቸው ተገቢ የሕግ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ያውቃሉ፡፡  

የሳኡዲ ኤሌክትሮኒክስም ሆነ ፕሪንት ሚዲያዎች ሕብረተሰባቸው በኢትዮጵያውያን ጥላቻ 

እንዲሞላ ያለማሰለስ መቀስቀሳቸው በኢትዮጵያና በሳኡዲ መንግስት መካከል ያለውን መልካም 

የወዳጅነት ግንኙነት ጥያቄ ውስጥ  ሊከተው ይችላል፡፡ ግለሰቦች ባጠፉት ጥፋት በራሳቸው ሊጠየቁ 

የሚገባቸው በስማቸው ሲሆን ዜግነታቸውን በማንሳት 80 ሚሊዮን ሕዝብን የሚወክል ስምን አቆሽሾ 

ማብጠልጠልና ስም ማጥፋት ወንጀልና በሀገር ላይ የመዝመትም ያህል ነው፡፡ 

የሀገሪቱን ሕግ ጥሰው የገቡት ግለሰቦችም መጠየቅ ያለባቸው በግለሰብነታቸው ነው፡፡በመሰረቱ 

ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ለቀው ወደ ተለያዩ ሀገራት በሕጋዊነት አለያም በአገኙት ሌላ አጋጣሚ 

ሁሉ የሚጓዙት የስራ እድል አግኝተው ሰርተው ራሳቸውን ለማሻሻልና ለመለወጥ ቤተሰባቸወንም 

ለመርዳት በማሰብ ነው፡፡ በእርግጥም በሕጋዊ መንገድ ቢሄዱ በዜግነታቸው ሕጋዊ የመብት 

ጥበቃና ክትትል ይደረግላቸዋል፡፡  

በህገወጥነት በሚደረገው ጉዞ ወደ የመን ሲያመሩ በተለያዩ ዓመታት ብዙ ዜጎች ባህር ሰምጠው 

አልቀዋል፡፡ ወደ ኬንያ ከኬንያ ወደ ተለያዩ ሀገራት በሕገወጥ መንገድ እየተጓዙ የታሰሩ ፍ/ቤት 

ቀርበው የተቀጡም አሉ፡፡ ለዚህ ሁሉ ጉዳይ መነሻው ምክንያቱ ድህነታችን መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ድህነትን ለመቅረፍና የኢኮኖሚ ስደትን ለመግታት መንግስት ሀገሪቷን በማልማት፣ ለዜጎች 

የተለያዩ የስራ መስኮችን በመክፈትና የግል ኢንቨስተሮችንም በማበረታታት ረገድ ብዙ ሰርቷል፡፡ 

ይህም አሰራር ትርጉም ያለው ለውጥ በማምጣት ላይ ይገኛል፡፡ ወደ ፊትም የተሻለ የኢኮኖሚ 

እድገት ደረጃ ላይ በመድረስ ችግሩ እንደሚቀረፍ ይታመናል፡፡  
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የሳኡዲ ሚዲያዎች በሳኡዲ አረቢያ ውስጥ ለሚፈጸም ማንኛውም ህገወጥ ድርጊትና ወንጀል 

ተጠያቂዎቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው ብለው መደምደማቸው ሚዛናዊነት የጎደለው ነው፡፡ 

በየትኛውም የዓለም ክፍል እንደሚሰራበት ሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር የየትም አገር ዜጋ 

ሕገወጥ ድርጊት ወይንም ወንጀል ቢፈጽም ድርጊቱን የፈጸመው ግለሰብ በሀገሪቱ ሕግ መሰረት 

በግለሰብ ደረጃ በሕግ ተጠያቂ ይሆናል እንጂ ሃገሩንና ዜጎችን እንደወንጀለኛ በጅምላ በመፈረጅ 

ተጠያቂ የሚያደርግ አሰራር የላትም፡፡  

የሳኡዲ አረቢያ ሚዲያዎች በህብረት ተቀናጅተው በኢትዮጵያውያን ላይ የጥላቻና የስም ማጥፋት 

የማጥቃት ዘመቻ ማካሄዳቸውን በመከተል የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩ እንዲብራራለት ጠየቀ 

እንጂ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በሳኡዲ አረቢያውያን ላይ የሚዲያ ጥቃት አልሰነዘሩም፡፡ ጉዳዩ ግን 

አሳሳቢ መሆኑን ተረድተውታል፡፡  

የሳኡዲ አረቢያ መንግስትም ሆነ ባለሀብቶች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባላቸው ወዳጅነት የጋራ 

ትበብር ስራዎችን እየሰሩ ሲሆን፣  የሳኡዲ ኢንቨስተሮችም በኢትዮጵያ ሰፊ መሬት በሊዝ ወስደው 

በልማት ስራ ላይ መሰማራታቸው ይታወቃል፡፡ በሌላ በኩል በተለያዩ ምክንያቶችና አልፎ አልፎም 

ከውጭ በሚደረግላቸው ጥሪ ወደ ሳኡዲ አረቢያ የሄዱ ኢትዮጵያውን ሙስሊሞችን ለሕገወጥ 

ድርጊት በመመልመል፤በእስላማዊ አክራሪ እምነት በማጥመቅ፤ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው 

የሙስሊም አክራሪዎችን ዓላማ እንዲያስፈጽሙ በዚህም በኢትዮጵያ ረዥም ዘመናት ያስቆጠረውን 

የእስልምና አስተምህሮትና እምነት  በኃይል እንዲያዳክሙና እንዲያጠፉ ተልዕኮ ሰጥተው በመላ 

ሃገሪቱ እንዳሰማሯቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። የመጨረሻ ዓላማቸውም በሸረዓ የሚመራ 

መንግስት በኢትዮጵያ እንመሰርታለን የሚል ነው፡፡ ይህ ደግሞ የእምነት ብዝሃነት ባለበት ሃገርና 

ሕዝቦችም በመቻቻል አኩሪ ባህላቸው ያበለጸጉትን የጋራ እሴት፣ታሪክ፣ ባህልና የአንድነት መንፈስ 

የሚጻረር በመሆኑ ፈጽሞ ተግባራዊ ሊደረግ የማይችልና ተቀባይነትም የሌለው ነው። 

ምናልባትም ሳኡዲ አረቢያ የነዳጅ ሀብቷ እንጂ ከዛ በመለስ የእራሷን ሕዝብ የምግብ ፍጆታ 

እንኳን ለመሸፈን የሚያስችል ለእርሻ ተስማሚ የሆነ ለም መሬት ስለሌላት ይህን ችግር ለመወጣት 

አማራጭ አድርጋ የያዘችው ከተለያዩ ሀገራት አፍሪካና /ኤሺያ/ መሬት በመግዛት፤ የምግብ እህል 

ምርት በማምረት ወደ ሀገርዋ ማስገባትን ነው፡፡ በዚህ መልኩ ኢትዮጵያን አንዷ ተመራጭ ሀገር 

አድርገው በእርሻ ሥራ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ የእስላማዊ አክራሪነትን በኢትዮጵያ 

ሙስሊሞች ውስጥ በገንዘብ ሀይል በማስራጨትና በማስፋፋት በሂደት የኢትዮጵያን መሬትና ሀብት 

እንቆጣጠራለን ብለው አስልተው ከሆነ እጅግ ኪሳራ ውስጥ የሚከታቸው የተዛባ ስሌት ነው፡፡ 

ድሆችን በገንዘብ ሃይል ማሸነፍ ይቻላል፤ማንበርከክ ይቻላል የሚለው የተሳሳተ ግምት ሲሆን፤ድሀ 
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ስለሆነ በገንዘብ ተንበርክኮ ክብሩን ታሪኩንና ሀይማኖቱን የሚሸጥ አይደለምና ታሪክንም ወደ ኋላ 

ሊፈትሹ ግድ ይላቸዋል፡ 

በቅርቡ ባልተጠበቀ ሁኔታ በአረብ ሀገራት ስብሰባ ላይ የሳኡዲው ልኡልና የመከላከያ ሚ/ር 

የሆኑት ጀነራል በታላቁ የህዳሴ ግድብ  ግንባታ ላይ ሱዳንና ግብጽን በእጅጉ የሚጎዳ እያንዳንዱን 

የውሀ ጠብታ በኢትዮጵያ ቁጥጥር ስር የሚያደርግ የፖለቲካ ሴራ ነው፤ በዝምታ ሊታለፍ 

አይገባውም ሲሉ የኢትዮጵያን ታሪካዊ የውሃውን ዋነኛ ባለድርሻነትና ባለመብትነት 

በመካድ፤ኢትዮጵንም በመወንጀል የአረብ ሀገራት ጉዳዩን በልዩ ትኩረት እንዲያዩትና እርምጃም 

እንዲወሰዱ እስከመጠየቅ ደርሰዋል፡፡  

እዚህ ላይ የሳኡዲው ጀነራል ከራሳቸው አልፈው አጠቃላይ አረቦችን በፀረ-ኢትዮጵያ አቋም 

ለማሰለፍ ለምን ቀሰቀሱ ? ለምን ፈለጉ? የሚለውም ወሳኝ ጥያቄ አብሮ ይነሳል፡፡ ጀነራሉ 

በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን ተቃውሞና ጥላቻ በግልጽ አንጸባርቀዋል፡፡ ሳኡዲ አረቢያ ያላትን 

የተፈጥሮ ነዳጅ ተጠቅማ እንደከበረችበት ሁሉ ኢትዮጵያም ያላትን የውሀ ሀብት ሌሎችን በማይነካ 

መልኩ ተጠቅማ ማደግ ፤መልማት፤ መክበር፤ እንደምትችል እንኳን የሳኡዲው ልኡልና ጀነራል 

በውል አላጤኑትም፡፡ የሳኡዲ ሚዲያዎች ሃገራቸው ለአመታት የኖረችበትን ችግር እንደ አዲስ 

በማንሳት ከሌላው ሀገር ዜጋ ሁሉ ነጥለው ሕገወጥ ባሉዋቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ 

በስፊው የጥላቻ ዘመቻ መክፈታቸው በእጅጉ አስገራሚ ነው፡፡ 

የብዙ ሚሊየን ሕዝብ መለያ በሆነው ስም በመጠቀም ኢትዮጵያውያንን በሙሉ በሳኡዲ አረቢያ 

ለሚታዩ ችግሮች ሁሉ ተጠያቂ ማድረግ ታላቅ ስህተት ነው፡፡ ከጥላቻ ይልቅ ፍቅርና መልካም 

ወዳጅነት የበለጠ ቦታ አለው፡፡ የሚባለው ችግር በእርግጥም በኢትዮጵያውያን ተፈጽሞ ቢሆንም 

እንኳ ግለሰቦች በራሳቸው የሕግ ተጠያቂነታቸው እንዳለ ሆኖ ከሚዲያው ዘመቻ በፊት ከኢትዮጵያ 

መንግስት ጋር ተመካክሮ ለችግሩ እልባት ማበጀት ይቻል ነበር፡፡  

ኢትዮጵያ ለአባይ ወንዝ 85 ፐርሰንት የምታመነጭ ሆና ሳለና ይህን ታላቅ ሀብት ይዛም በድህነት 

የኖረችና ሌሎች በሀብቷ እየተጠቀሙ ሲሳለቁበት እንደኖሩ፤ አቅም አግኝታ እንዳትጠቀምበት 

ግድብ እንዳትሰራም ለስንትና ስንት ዘመን ከጀርባ ሲያሴሩ እንደኖሩ፤ ኢትዮጵያ ሰላም አጥታ 

በሁከትና በብጥብጥ ተጠምዳ እንድትኖር፤ ትላንትም ዛሬም በአንዳንድ የውጭ ኃይሎች ሲደረግ 

የነበረውንና ዛሬም እየተደረገ ያለውን ጠንቅቃ ታውቃለች፡፡ ኢትዮጵያ ሰላምን እንጂ ጦርነትን 

አትናፍቅም፡፡ ጎረቤቶቿንም በአባይ ውሀ የመጠቀም መብታቸውን አትነፍግም፡፡ ወደ ጦርነትም 

የሚያስገባ ምንም ነገር የለም ብላ በጽኑ ታምናለች፡፡ ስለሆነም በኢትዮጵያውያን ላይ የሳኡዲ 

አንዳንድ ሚዲያዎች የከፈቱት አስከፊ የጥላቻ ዘመቻ ሚዛናዊነት የጎደለው በመሆኑ ሊታረም 

ይገባዋል፡፡  
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