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ከናይሮቢው የሽብር ጥቃት ምን እንማራለን? 
አበበ ያዘው  10/0/1/13 

በእኛ የዘመን አቆጣጠር ቅዳሜ መስከረም 11 ቀን 2006 ዓ/ም ነበር ከወደ ጎረቤት ሀገር 

ኬንያ አስደንጋጭ ዜና የተደመጠው። የዜናው ይዘት፣ ናይሮቢ ከተማ ውስጥ ወደሚገኝ 

ግዙፍ የገበያ ማዕከል ሰርገው የገቡ ታጣቂዎች፣ አገር አማን ብሎ እንደወትሮው 

ለመገበያየት ከየቤቱ በወጣው ሰላማዊ ህዝብ ላይ ድንገተኛ የተኩስ እሩምታ ከፍተው፣ 

በርካታ ንፁሃን ሰዎችን እንደገደሉና እንዳቆሰሉ የሚያትት ነው። “የጥቃት ፈፃሚዎቹን 

ማንነት ለጊዜው ማወቅ ባይቻልም ድርጊቱ የሽብርተኝነት ተግባር ነው’’ ይላል ዘገባው።  

ይህ ያልተጠበቀ ክስተት ያደናገጠው የኬንያ መንግስት በተቻለ መጠን ፈጣን አፀፋዊ 

እርምጃ ወስደው አደጋውን የማቅለል ጥረት የሚያደርጉ የፀጥታ ሃይሎችን እንዳሰማራ 

ቢነገርም በረጅም ጊዜ ጥናትና ዕቅድ የተቀነባበረውን የሽብር ፈጣሪዎች ዕኩይ ተልዕኮ፣ 

እንደታሰበው በቀላሉ ማክሸፍ ባለመቻሉ ምክንያት ካለፈው ቅዳሜ ተሲዓት ጀምሮ እስከ 

ረቡዕ መስከረም 15 ቀን 2006 ዓ/ም ድረስ ባሉት አምስት ተከታታይ ቀናት ርዕሰ ከተማ 

ናይሮቢ ውስጥ የሚገኘው ሰፊ የገበያ አዳራሽ ወደ “የደፈጣ ውጊያ አውደ- ግንባርነት’’ 

ተቀይሮ ይሰነብት ዘንድ ግድ ሆኖበታል። 

ምንም እንኳን የሽብር ጥቃቱ ዜና ከተሰማበት ቅፅበት ጀምሮ መላው የዓለም ህብረተሰብ 

(ከኤርትራ መንግስት በስተቀር) ድርጊቱን አምርሮ እያወገዘ፣ ጎረቤት ሀገር ኬንያ 

ለምታካሂደው የፀረ ሽብርተኝነት ትግል ያለውን ድጋፍ ከመግለፅና የፕሬዚዳንት ዑሁሩ 

ኬንያታ መንግስት በሁኔታው ተደናግጦ “ለእነ አል-ሸባብ አል- ኢስላሚያ’’ የበቀል በትር 

እንዳይንበረከክ ለማድረግ ያለመ ወገንተኝነቱን ከማሳየት እንዳልተቆጠበ አይካድም። 

ለቀናት ቀጥሎ በሰነበተው የገበያ ማዕከሉ አሰቃቂ ትዕይንት ምክንያት የደረሰውን ዘግናኝ 

አደጋ በመጋፈጥ ረገድ ግን የሀገሬውን ያህል ገፈት ቀማሽ ሊኖር እንደማይችል ነው 

መረጃዎች የሚያመለክቱት። 

በዚህ መሰረትም ሰሞኑን ኬንያና ናይሮቢ ውስጥ የ“አል-ሸባብ አል - ኢስላሚያ” ሰርጎ 

ገቦች፣ ህዝብ በብዛት የሚሰባሰብበትን የመገበያያ ስፍራ ተቆጣጥረው በቆዩባቸው ጥቂት 

ቀናት ከ60 የማያንሱ ንፁሃን ሰዎች ለህልፈተ ህይወት ሲዳረጉ፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ 
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ደግሞ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ሚዲያዎች የኬንያ 

መንግስትን ታማኝ ምንጮች እየጠቀሱ ዘግበዋል። 

ለጥቃቱ ሃላፊነት እንደሚወስድ የገለፀው የአል - ቃይዳ የምስራቅ አፍሪካ ክንፍ አልሸባብ 

በበኩሉ የሽብር ፈጠራ ኢላማውን ለምን ኬንያውያን ላይ እንዳነጣጠረና የናይሮቢውን 

የገበያ ማዕከል እንዴት አድርጎ በታቀደ ቅንብር እንደወረረው ማሳወቁንም ጭምር የዘገቡ 

የመረጃ መረቦች መኖራቸው ሲታከልበት ደግሞ “ባልንጀራህ ሲታማ ለኔ ብለህ ስማ…!’’ 

የሚለውን ሀገርኛ ምሳሌያዊ አነጋገር እናስታውስ ዘንድ ያስገድዳል። 

እንደኔ እምነት ከሆነ ይህ ሰሞኑን በናይሮቢ ኬንያ ሰላማዊ ህዝብ ላይ የተፈፀመውና 

የመላው ዓለም መነጋገሪያ ሆኖ የሰነበተው የሽብር ጥቃት በተለይም ለኛ ለኢትዮጵያውያን 

በራሳችን ላይ የደረሰ ያህል ጉዳቱ ሊሰማን የሚገባ ጉዳይ ይመስለኛል። ይህን የምለው ግን 

የሽብር ፈጣሪ ቡድኖች ተረኛ ሰለባ ሆና የሰነበተችው የኬንያዋ ርዕሰ - ከተማ ናይሮቢ፣ 

ከየትኛውም ሀገር ይልቅ ለኢትዮጵያ ስለምትቀርብ ብቻ እንዳይመስላችሁ። 

ምንም እንኳን ይሄኛው ምክንያትም ራሱን የቻለ አስተዋፅኦ ሊኖረው እንደሚችል መገመት 

ባያዳግትም እኔ በዚህ ፅሁፍ ላወሳ የፈለግኩት ዋነኛ ጉዳይ ግን የሀገራችን ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች “የኢህአዲግ መንግስት የፀረ-ሽብርተኝነት ሕግ ያወጣው ህዝቡን 

አፍኖ ለመግዛት ስለሚፈልግ ነው እንጂ ችግሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያን ያህልም የሚያሳስብ 

አይደለም… ወይም ከነአካቴው ሽብርተኝነት የለም’’ እያሉ ተሳስተው ሊያሳስቱን 

መሞከራቸውን ከሰሞኑ የኬንያ አሳዛኝ ዕጣ ጋር አያይዘን እንመለከተው ዘንድ የሚጋብዙ 

እውነታዎችን ነውና ወደዚያው ላምራ። 

መቸስ ከኬንያ ይልቅ ኢትዮጵያን በሰፊ ድንበር የምትዋሰናት ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ 

ስለመሆኗ ተደጋግሞ የተነገረ ነባራዊ ሀቅ ይመስለኛል። እናም ይቺው የህንድ ውቂያኖስን 

በረጅም ርቀት የምታካልል ተጎራባቻችን ሶማሊያ ሪብሊክ፣ በፕሬዚዳንት ሞሐመድ ዚያድ 

ባሬ ይመራ የነበረው ማዕከላዊ መንግስቷ ጎሳን መሰረት ባደረገ የጦር አበጋዞች ሽኩቻ 

ምክንያት ከፈራረሰና በትንንሽ አካባቢያዊ ግዛቶች ተሸንሽና ከተቀየረች ከሁለት ዓመታት 

በላይ አስቆጥራለች። 
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ሞሐመድ ዚያድ ባሬ ከስልጣናቸው መወገዳቸውን ተከትሎ በጎረቤት ሶማሊያ የተፈጠረው 

የእርስ በርስ ጦርነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በሄደ ቁጥርም በዚያች ሀገር ህዝቦች ላይ 

እጅግ በጣም የተመሰቃቀለ ማህበራዊ ቀውስ ከመፍጠር አልፎ ጦሱ ለመላው ምስራቅ 

አፍሪካ በተለይ ለቀንዱ አካባቢ ሀገራት የሰላምና መረጋጋት ጠንቅ እስከመሆን ደረሰ። 

በተለይም ሶማሊያ በፈራረሰች ማግስት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደውን የመንግስት ለውጥ፣ 

እንደመልካም አጋጣሚ ተጠቅመው እኛንም እርስ በርስ ሊያተረማምሱን የሞከሩ የዚች 

አገር ታሪካዊ ባላንጣዎች፣ ከመንግስት አልባዋ ሶማሊያ ፈርጄ ብዙ ቀውስ በስተጀርባ 

አድብተው፣ ረጃጅም የጥፋት እጃቸውን ከመሰንዘር የተቆጠቡበት ጊዜ እንዳልነበረ እጅግ 

በርካታ መራር እውነታዎችን እንደ አብነት መጥቀስ አያዳግትም። 

ይህን ስልም እኔ ራሴ የኢትዮጵያ ሶማሌ ነዋሪ በመሆኔና ከጎረቤት ሀገር ሶማሊያ 

መንግስት አልባነት ጋር በተያያዘ ታሪካዊ ምክንያት፣ ላለፉት ከ20 በላይ ዓመታት 

መላውን የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና ለማተራመስ ባለመ የዓለም አቀፍ ሽብርተኝነት 

እየተቀነባበሩ ወደ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊያን ህዝቦች የተቃጡትን ተደጋጋሚ የጥፋት 

ተግባራት ለመታዘብ በመቻሌ ነው እንጂ እንዲያው ዝም ብዬ ለማካበድ ያህል እንዳልሆነ 

ልብ ይባልልኝ። 

የእስልምና ሃይማኖትን መለኮታዊ እሳቤ እነሱ ለሚፈልጉት ድብቅ አጀንዳ ማስፈፀሚያ 

ለማድረግ ሲሉ ወርድና ቁመቱን እንዳሻቸው እያንሸዋረሩ በማጥበብ እያንዳንዱ ሙስሊም 

ያለፍላጎቱ ተቀብሎ እንዲመራበት የሚያምራቸው የኦሳማ ቢላዲን አል-ቃይዳና ጭፍራዎቹ 

የመላው ዓለም ስጋት መሆናቸው ከመረጋገጡ በፊት ጀምሮ የሽብርተኝነት ጥቃታቸውን 

በኢትዮጵያውያን ላይ ያሳረፉበት ዋነኛ ምክንያትም በሰፊ ድንበር የምትዋሰነን ጎረቤት 

ሀገር ሶማሊያ መንግስት አልባ ሆና የመቆየቷ ድምር ውጤት ነበር ብሎ ማጠቃለል 

ይቻላል። 

እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውሰጥ በቀድሞው የግብፅ ፕሬዚዳንት ሆስኒ ሙባረክና እንዲሁም 

ዶክተር አብዱልመጅድ ሁሴንን በመሳሰሉት ከፍተኛ የሀገራችን ባለስልጣናት ላይ፣ ግድያ 

ለመፈፀም ታቅዶ፣ በፀጥታ ሃይሎቻችን ብርታት ከከሸፈበት ጊዜ ጀምሮ፣ በተለይም 

የምስራቅ ኢትዮጵያን ተጎራባች ክልሎች ኢላማ ባደረገው  የሽብርተኞች ጥቃት የነ “አል 
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- “ኢትሀድ አል ኢስላሚያ” አረመኔያዊ ተግባር ሰለባ የሆነውን ሰላማዊ ዜጋ፣ ቤቱ 

ይቁጠረው እንጂ ይህን ያህል ነው ብሎ ትክክለኛውን አሀዝ ማስቀመጥ ይከብዳል። 

መነሻቸውን ከመንግስት አልባዋ ሶማሊያ አድርገው በምስራቁ የሀገራችን ክፍል የሚገኙት 

ከተሞች ውስጥ ነዋሪው ህዝብ፣ ለመገበያየትም ይሁን ለመዝናናት ሲል በሚሰባሰብባቸው 

ስፍራዎች ቦንብ እያፈነዱ በርካታ ንፁሃን ለህልፈተ - ህይወትና ለከፋ የአካል ጉዳት 

ከመዳረጋቸውም ባሻገር፣ ከሐረር ጂግጂጋ፣ ከጂግጂጋ ደጋ ሀቡር፣ ከደጋ ሀቡር ቀብሪ 

ደሐርና ከቀብሪ ደሐር፣ ጎዴ ድረስ ባለው መንገድ ላይ አድብተው በመጠበቅ የህዝብ 

ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን በታጠቁት የጦር መሳሪያ አስገድደው ካስቆሙ በሁዋላ፣ 

ተሳፋሪዎችን ከመኪና እያስወረዱ ዓይናቸው እያየ እንደ ትንሳኤ በግ አንገታቸውን በስለት 

ያረዷቸውን አያሌ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ፈፅሞ ልንረሳቸው አይገባም የሚል ፅኑ እምነት 

አለኝ። 

እንግዲህ ከዚያ ሁሉ ትዕግስትን በእጅጉ የሚፈታተንና እልህ የሚያስጨርስ ሆደ ሰፊነት 

በሁዋላ ነበር የኢትዮጵያ ፈዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪብሊክ መንግስት የሰላማዊ ዜጎቹን 

ህይወትና ንብረት ከሽብርተኝነት ጥቃት ለመጠበቅ ይችል ዘንድ የሰለጠነው ዓለም ጭምር 

የተስማማበትን ዘመናዊ የሕግ ማዕቀፍ ለማውጣት የተገደደው።  

በእርግጥ ደግሞ የፀረ-ሽብር ፈጠራ ሕጉ ፀድቆ ስራ ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ ነው 

የአደጋውን መጠን በመቀነስ ረገድ ጉልህ ሊባል የሚችል ውጤት የመጣው። እንጂማ 

መነሻቸውን ሶማሊያ አድርገው፣ መላውን ምስራቅ አፍሪካ በተለይ ደግሞ የቀንዱን አካባቢ 

ሀገራት እንዲያተረማምሱ በዓለም አቀፍ ሽብር ፈጣሪው አል-ቃይዳ ጭምር የሚቀነባበር 

ዕኩይ ተልዕኮ የሚሰጣቸው ቡድኖች ሁሉ፣ የጥፋት ተልዕኳቸውን ለመፈፀም 

የሚያስችላቸውን የትጥቅና ስንቅ አቅርቦት የሚያገኙት ከኤርትራው መንግስት እንደመሆኑ 

መጠን ከኬንያ ይልቅ ኢትዮጵያን ለማጥቃት የማይፈነቅሉት የሽብርተኝነት ድንጋይ 

እንደሌለና የበቀል ቀስታቸውን ወደዚች አገር የህዳሴ ጉዞ ከማነጣጠር እንደማይቦዝኑ 

እንኳንስ እኛ ኢትዮጵያውያን መላው የዓለም ህብረተሰብ አሳምሮ የሚያውቀው ጉዳይ 

ነው። 

ታዲያ ነባራዊው እውነታ ይህን ያህል ለቅርብም ለሩቅም ታዛቢ በግልፅ የሚታይ ሆኖ ሳለ፣ 

የሀገራችን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች “ሽብርተኝነት ብሎ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ 
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ከነጭራሹም የለም። ስለዚህ ኢህአዴግ ህዝቡን በሽብርተኝነት ሽፋን እያስፈራራ (እያፈነ) 

ለመግዛት እንዲያመቸው ሲል ያወጣው ሕግ መሰረዝ ይኖርበታል” እያሉ ሽንጣቸውን 

ገትረው ከመንግስት ጋር ሲወዛገቡ የሚደመጡት ለምን ይሆን? የሚለውን ጥያቄ ደጋግሞ 

ማንሳትና በአንክሮ ማጤን ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ ወቅታዊ ጉዳይ አይመስላችሁም? 

እንደኔ እንደኔ ይህን ባፈጠጠና ባገጠጠ መልኩ ገሀድ የወጣ አሳሳቢ ችግር፣ ከነመኖሩም 

ሽምጥጥ አድርገው ለመካድ የሚቃጣቸው አክራሪ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እነሱን 

የስልጣን ጥም ክፉኛ የሚያናውዛቸው ከመሆኑ የተነሳ ምንም ያህል ተሳስተው ሊያሳስቱን 

እንደሚሞክሩ ሰሞኑን በጎረቤት ሀገር ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ ሰላማዊ ህዝብ ላይ የተፈፀመው 

የሽብር ጥቃት በቂ ማረጋገጫ ሆኖ ይሰማኛል። 

የአሰቃቂው ጥቃት ፈፃሚዎች አልሸባብ የተገኘው ሽብርተኛ ቡድን ለዚሁ የጥፋት ተልዕኮ 

ያሰማራቸው አባላቱ መሆናቸውንና ይህን እርምጃ ለመውሰድ የተገደዱትም ሶማሊያ ውስጥ 

ያለው የኬንያ ጦር ሰራዊት በተለይም “ጁባላንድ’’ በመባል ከሚታወቀው ይዞታቸው 

ለቅቀው እንዲወጡ ያደረገ ሽንፈት ስላከናነባቸው እንደሆነ መገለፁንም ይበልጥ ልብ 

እንድትሉልኝ እሻለሁ። 

ምክንያቱም የሽብር ቡድኑ ወደ ናይሮቢው የገበያ ማዕከል፣ ዘልቆ በመግባት ይህን ያህል 

ዘግናኝ ዕልቂት ያስከተለ ጥቃት ሊፈፅም የቻለው በታቀደ ቅንብርና የበርካታ ሰዎችን እገዛ 

በሚጠይቅ ሰፊ ጥናት እንጂ እንዲሁ በቀላሉ የሚሳካ ጉዳይ እንዳልሆነ ተገቢ ግንዛቤ 

ይኖረን ዘንድ እጅግ በጣም ጠቃሚ ጉዳይ ይመስለኛልና ነው።  

ደግሞስ “ብልህ ሰው ከጎረቤቱ ይማራል፣ ብልህ ያልሆነ ግን ከገዛ ራሱ ስህተት እንኳን 

ጠቃሚ ትምህርት አይቀስምም’’ አይደል የሚባለው? ለማንኛውም አክራሪ ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ አዕምሯቸው ተመልሰው ነባራዊ እውነታውን ለመረዳት 

እንዲችሉ የኢትዮጵያ አምላክ ቅን ልቦና ይስጣቸው  እላለሁ።  

 

 

 


