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የበግ ለምድ የለበሱ… 

አዲስ ቶልቻ 10/22/13 

ሽብር  መልካዓምድር፣ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ፆታ፣ እድሜ  ወዘተ  ሳይለይ የንፁሃን  ህይወትን  

በአሰቃቂ ሁኔታ  የሚነጥቅ፣  ሁሉን የሚበላና በቢሊየን ዶላር የሚቆጠር የህዝብና የግል 

ንብረትን  በደቂቃ የሚያወድም እኩይ ተግባር መሆኑን  በተለያዩ የአለማችን ክፍሎች 

ለአብነት  በኒዮርኩ፣ ለንደን፣ ማድሪድ፣ ህንድ፣ ታንዛንያ፣ ኬንያ የተከሰቱ የሽብር 

ድርጊቶችን ማየት ይቻላል።  

አሸባሪነት አለም አቀፍ ስጋት ነው። ከላይ የሽብር  ሰለባ የሆኑ አገራት መልካዓምድራዊ 

አቀማመጥ ስንመለከት ሽብርተኞች በስፋት ይንቀሳቀሱባቸዋል ተብሎ ከሚታሰበው 

ከመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ በእጅጉ የራቁ ቢሆኑም ርቀታቸው  ከአሸባሪዎች ጥቃት  

ሊታደጋቸው ያለመቻሉን  ከኒዮርክና ሎንዶን  መገንዘብ ይቻላል፡፡ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ  

ባለቤቶችና የዴሞክራሲ ተምሳሌት ተብለው የሚቀነቀንላቸው የምዕራብ አገራት ምጡቅ 

ቴክኖሎጂዎቻቸውና የዴሞክራሲ  ስርዓታቸው ከአሸባሪዎች ሰለባ ከመሆን 

አልታደጓቸውም፡፡   

የኢትዮጵያ መልካምድራዊ አቀማመጥ  አብዛኛውን የምዕራብ፣  ደቡብ ምስራቅንና 

መካከለኛ አፍሪካን  ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ጋር ለማገናኘት የሚያስችል ቁልፍ  

ስትራቴጂካዊ መሸጋገሪያ ድልድይ በመሆኑ አሸባሪዎች ይህን አካባቢ መቆጣጠርን  

በእጅጉ ይፈልጉታል፡፡ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ  እንደመሸጋገሪያ ከማገልገሉም ባሻገር 

ከሁለት አስርት  አመታት በላይ መንግስት አልባ የሆነችው ሶማሊያ መኖሯ ለአሸባሪዎች 

ተመራጭ የመሰባሰቢያና መፈልፈያ  ስፍራ  እንዲሆን  አድርጎታል፡፡ 

ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የሽብር ድርጊት ሰለባ ሆናለች፡፡ ለመጥቀስ ያህል የግብፁን 

መሪ ጨምሮ የትላልቅ የመንግስት የስራ ሃለፊዎችን የግድያ ሙከራ፣ በተለያዩ የአገሪቱ 

ክፍሎች የሚገኙ ትላልቅ  ሆቴሎች ላይ  የተፈፀሙ የቦንብ ፍንዳታዎች፣ በህዝብ 

መገልገያ ትራንስፖርት ላይ  የፈነዱ ቦንቦች ያስከተሉት ጉዳት የሚዘነጋ አይደለም፡፡  

የሽብር ድርጊት በህቡ የሚፈፀም እኩይ ተግባር በመሆኑ መንግስታት ዜጎቻቸውን 

ከእልቂት ለመታደግ ሲሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለፀጥታ ስራ ከፍተኛ ወጪ እንዲመድቡ 
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አድርጓቸውል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አገራት የሽብርተኝነት ወንጀልን በመደበኛ ህጋቸው 

ሊዳኙት  ስላልተቻላቸው ተጨማሪ ህጎችን ለማውጣትም ተገደዋል፡፡ ኢትዮጵያም 

እየተቃጣበት  ያለውን የሽብር ድርጊቶች ለመከላከል ስትል አዲስ የፀረ ሽብር ህግ 

ለማውጣት ተገደደች እንጂ አንዳንዶች እንደሚሉት የፀረ ሽብር ህጉ የተቃዋሚ ፖለቲካ 

ፓርቲዎችን ፀጥ ለማሰኘት የወጣ ህግ ያለመሆኑን  ማንም ቅን ልቦና ያለው ዜጋ ሊረዳው 

የሚችል ሃቅ ነው።  

ኢትዮጵያ የፀረ-ሽብር ህግ ካፀደቀች ብኋላ ብዙ የሽብር ሙከራዎችን ማክሸፍ ችላለች፡፡ 

ለአብነት ያህል የኦነግን አባላት ሊፈፅሙት የነበረው የሽብር ድርጊት መክሸፍ፤ እንዲሁም 

የሽብር አባት የሆነው የኤርትራ መንግስት አስታጥቆ የላካቸው አሸባሪዎች  ከነቦምባቸውና 

ፈንጂዎቻቸው  በፀረ ሽብር ግብረሃይሎቻችን እጅ ከፈንጅ የተያዙበት ሁኔታ የቅርብ ጊዜ 

እውነታ ነው፡፡  

የፀጥታ ሃይሎቻችን ያሸባሪዎችን ድርጊት ቀድመው አከሸፉት እንጂ  አሸባሪዎች ያሰቡት 

ቢሳካላቸው ኖሮ በአገራችን ምን ይከሰት እንደነበር መገመቱ የሚያዳግት አይመስለኝም፡፡ 

አሸባሪዎች ምክንያታዊ አይደሉም፤ አሸባሪዎች የንፅኋን ዋይታና ለቅሶ አይሰማቸውም፤ 

አሸባሪዎች  ህፃናትን፣  ነፍሰጡርን፣ አዛውንቶችን፣ወዘተ አይለዩም ብቻ የደም ማፍሰስ 

ሱሳቸውን መወጣት ነው ዋና አላማቸው፡፡  

ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በአጎራባቻችን በኬንያው ዌስትጌት የገበያ መዓከል በተፈፀመው  

የጅምላ እልቂት ህፃናትን ጨምሮ  67  የንፅኋን ገበያተኛ ህይወት  ሲቀጠፍ፤ ከእነዚህ 

ውስጥ ቀላል የማይባሉት የውጭ አገራት  ዜጎች ናቸው፡፡  

ለአብነት ያህል የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች ሶስት እንግሊዛዊያን፣ ሁለት 

ካናዳዊያን፣ የሰላሳ ስምንት አመት ቻይናዊ ወይዘሮ ህይወቷ ሲያልፍ በአስራዎቹ 

የሚገኘው ወንድ ልጇ በፅኑ መቁሰል፣  ከአደራሹ  ፊት ለፊት ባለው ፓርኪንግ አካባቢ  

በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት ፈረንሳያዊያን እናትና ልጅ፣ እውቁ የ78 ዓመቱ ጋናዊው 

ገጣሚና እ.ኤ.አ 1990-1994 በተባበሩት መንግስታት የጋና ተወካይ የነበሩት ኮፊ አዎኖር፣ 

የመደሃኒት አምራች ኩባንያ ሰራተኛ የሆነው ህንዳዊ፣ ታንዛንያ ትኖር የነበረች የሆላንድ 

ዘግነት ያላት የ33 ዓምቷ የህክምና ዶ/ር ኢሊፍ ያፊዝ፤  
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በነገራችን ላይ ኢሊፍ ያፊዝ ባለፈው ግንቦት ወር ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በህክምና 

የዶክትሬት ዲግሪዋን ተቀብላ ታንዛንያ ለሚገኘው የክሊንተን ፋውንዴሽን በሰባዊ ተግባር 

ተሰማርታ በማገልገል ላይ ስትሆን  የስምንት ወር እርጉዝ በመሆኗ የመውለጃ ግዜዋን 

በመጠባበቅ ላይ ያለች  ምናልባትም በዌስትጌት የገበያ አዳራሽ የተገኘችው አዲስ 

ለሚመጣው ልጇ ልብስ ወይም ዳይፐር ለመግዛት ቢሆንም  አሸባሪዎች  ነፍሰጡርን 

በገባችበት የገበያ መዓከል ደሟን አፍሰውታል፡፡  

ሌላው የጥቃቱ ሰለባ የሆነው የ63 ዓመት አዛውንት የሆኑት ፔሩያዊው ደ/ር ጁአን ጄሰስ 

ኦርቲዝ ህይወታቸው ሲያልፍ የ13 ዓመቷ ልጃቸው እግሯ ላይ ቆስላ መትረፍ ችሏለች፣ 

አንድ የደቡብ አፍሪካዊ ተወላጅ በተመሳሳይ ህይወቱን ሲነጠቅ፣ ከዱባይ ናይሮቢ ከገቡ 

በማግስቱ ወደ ገበያ መአከሉ ያመሩ ጥንዶች መካከል እንግልዛዊው ባል ክፉኛ ሲቆስል 

ደቡብ ኩሪያዊቷ ባለቤቱ ግን እስከወዲያኛው አሸለበች፣ እንዲሁም አምስት አሜሪካዊያኖች 

ክፉኛ  ቆስለዋል፡፡  

አልሸባብ በግንባር ያጣውን ድል በእንዲህ አይነት አሰቃቂ በሆነ የሽብር ድርጊት የንፁሃንን 

ደም በማፍሰስ ድል እንደተቀናጀ በማድረግ በኩራት  ሲለፍፍ መስማት የድርጅቱ ማንነት 

በቀላሉ ለመረዳት ያስችላል፡፡  

የአልሸባብ ወታደራዊ አዛዥ የሆነው አቡ ዑመር ቃል በቃል ሲናገር አልሸባብ ማንኛውንም 

አመራር የሚቀበለው አለም ዓቀፍ አሸባሪ ከሆነው ከአልቃይዳ እንደሆነና አልቃይዳ 

ለሚፈፅመው ማንኛውም ጥቃት አልሸባብ ድጋፍ እንደሚሰጥ አረጋግጧል፡፡  አሸባሪው 

አልሸባብ የእነዚህን የንፁሃን ደም በማፍሰስ በሶማሊያ ያለውን የኬንያን ጦር የሚያስወጣ 

እንዳልሆነ አጥቶት አይመስለኝም፡፡  አልሸባብ ይህን የፈፀመው   የደም ጥማቱን 

ለማርካት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምክንያት ያለው አይመስለኝም፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት የሽብርተኝነት መንጭ የሚሆነውን አክራሪነት ለመዋጋት 

“ሳይቃጠል በቅጠል” እንደሚባለው ችግሩን በእንጪጩ ለመቅጨት  ደፋ ቀና ሲል 

የሚታየው ለዚህ ነው፡፡ ሰለፊስቶችና ዋሃቢስቶች ሃይማኖትን ከለላ በማድረግ ለሃይማኖት 

ተቆርቋሪ በመምሰልነ መንግስት ወይም ሌላ አካል  ሙስሊሞች ላይ ጫና እንዳሳደረባቸው 

በማስመሰል ቅሬታ ለመፍጠር  ሲሯሯጡ ይታያሉ፡፡  
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አክራሪዎች ለግባቸው ማሳኪያ የሚጠቀሙት የተለያዩ መንገዶችን ቢሆንም በተለይ 

በሃይማኖት ምክንያት ተገፋሁ  ወይም ጫና ደረሰብኝ የሚሉ ወገኖች ለእቅዳቸው መሳካት 

ዋንኛ መሳሪያ በመሆናቸው  ያሰባስቧቸዋል፣ ያደራጇቸዋል ገንዘብና ቁሳቁስ ይረዷቸዋል 

አልፎ አልፎም የተለያዩ ስልጠናዎችን ይሰጧቸዋል፡፡ ከዚህ ባሻገርም ከኋላ ሆነው 

የነውጥና ረብሻን  እቅድ ያወጣሉ እንዲሁም ይመራሉ።  አሸባሪዎች ይህን የሚያደርት  

እውንተኛ የሃይማኖቱ ተቆርቋሪዎች ሆነው ሳይሆን፤ በሃይል እምነታቸውን ማስፋፋት 

የሚችሉበትን የመንግስት ስልጣን ለመቆናጠጥ ሲሉ ሌሎችን ለእኩይ ጥፋታቸው 

ማስፈፀሚያ ለማድረግ ነው፡፡  “ የበግ ለምድ የለበሰች ተኩላ” እንደሚባለው፡፡ 

ሰለፊስቶችና ዋሃቢስቶች በሃይማኖት ውስጥ ሆነ በሌላ ነገር ከእነርሱ የተለየ ሃሳብ 

የሚያነሱ ቡድኖች ወይም ግለሰቦችን በሃሳብ ታግለው ከማሸነፍ ይልቅ በቻሉት ነገር ሁሉ  

የማጥቃት፣ የማጥላላት፣ ተራ ስም የማጥፋት ዘመቻን ይከተላሉ፡፡  አክራሪዎች መካከል 

የሃሳብ ልዩነት ማቅረብ በሞት  የሚያስቀጣ ድረጊት ነው፡፡ ለዚህ  ጥሩ ማሳያ የደሴው 

የሼክ ኑር ግድያ ነው፡፡  

ከዚህ ባሻገር ዋሃቢስቶችና ሰለፊስቶች የአገርና የአለም ትውፊቶችንና ቅርሶችን በማውደም 

ታሪክ እንዳይኖር የሚያደርጉ ናቸው፡፡  ከቅርብ ጊዜ በፊት የማሊው የቱዋሬግ ፅንፈኛ 

ቡድን ንፁሃን ዜጎችን ከመጨፍጨፉ ባሻገር  በአለም ቅርስነት የተመዘገቡትን የአገሪቱን  

ጥንታዊ  የቀብር ስፍራዎች በጠራራ ፀሃይ ሲንድ ይታዩ ነበር። እንግዲህ የሰለፊስቶችና 

ዋሃቢስቶች ድርጊት ይህ ነው።  

አክራሪዎች  የመንግስትነ ስልጣን ለመቆጣጠር የሚቋምጡት፣ የመንግስት ስልጣን 

ለምኞታቸው ፈረስ በመሆን እምነታቸውን በሃይል ለማስፋፋት ይስችላል ብለው   

ስለሚያስቡ ነው፡፡  ከቅርብ  ጊዜ ወዲህ እንኳን በግብፅና ቱኒዚያ ማየት እንደቻልነው 

በአጋጣሚ  የመንግስትን ስልጣን እጁ ላይ የወደቀለት አክራሪ  ሃይል ሃይማኖታዊ 

መንግስት ለመመስረት ምን ያህል ደፋ ቀና ሲል እንደነበር  ማየት ተችሏል፡፡  

አክራሪነት በሂደት ሲለወጥ ወይም  metamorphose  ሲያደርግ ወደ ሽብርተኝነት 

ይቀየራል፡፡ ይህም ማለት አክራሪው ሃይል ያሰበው ወይም የቋመጠለት የመንግስት ስልጣን 

ማግኘት ሲሳነው ተስፋ በመቁርጥ መንግስታትን በሃይል ያንበረከከ እየመሰለው አሰቃቂ 
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የጅምላ ፍጅቶችን በተለያዩ ስፍራዎች ማካሄድ ይጀምራል፡፡ አልሸባብም እያደረገ ያለው 

ይህንኑ ነው፡፡   

ከላይ ለማንሳት እንደተሞከረው የአክራሪዎች  የመጨረሻ ግብ ሃይማኖትን በሃይል 

ማስፋፋት እንዲያስችላቸው  የመንግስት ስልጣንን መፈናጠጥ እንደሆነ እየታወቀ የእኛ 

አገሮቹ  ሰለፊስቶችና ወሃቢስቶች  እውነተኛ ፍላጎታቸውን በመደበቅ ደግመው ደጋግመው  

ሊነግሩን የሚፈልጉት የመንግስትን ስልጣን እንደማይፈልጉና ሃይማኖታዊ መንግስት 

እንደማይመሰርቱ  ነው፡፡  እንደመከራከሪያም የሚያነሱት ነጥብ  ከግማሽ በላይ ክርስቲያን 

በሆነበት አገር እንዴት እስላማዊ መንግስት ይቋቋም እንላለን የሚል ደካማ አስረጅ ነው፡፡ 

እውነታው ግን ይህ አይደለም፡፡  

ሰለፊስቶችና ወሃቢስቶች  እንደኢትዮጵያ ባለ አብላጫ ክርስቲያን በሆነባት አገር  

ሃይማኖታዊ መንግስት  ብለው ቢነሱ ያሰቡበት ሊደርሱ እንደማይችሉ ቀድመው 

ስለሚረዱት ተጠናክረው በሁለት እግራቸው እስኪቆሙ ድረስ ሌላ ሌላ ተልካሻ 

ምክንያቶችን መደርደር መርመጠዋል፡፡  

በሰሜን አፍሪካ እየተንቀሳቀሰ ያለው የወሃቢዎችና  ሰለፊስቶች  ቡድን ምስራቅ አፍሪካ 

ካለው የወሃቢዎችና  ሰለፊስቶች  እንቅስቃሴ በእጅጉ የተለየ ነው። ምክንያቱም በሰሜን 

አፍሪካ ያለው ህዝብ ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ በመሆኑ 

ሰለፊስቶችና ወሃቢስቶች ሰሜን አፍሪካ ያለውን ተሞክሮዎቻቸውን በአብዛኛው ክርስቲያን 

የሆነባት ኢትዮጵያ  እንዳለ እናምጣው ቢሉ ምኞታቸው በእንጭጩ እንደሚከስም  

ስለሚያውቁት፤ ሌላ ሌላ  ምክንያቶችን በመደርደር ሊያዘናጉን ይሞክራሉ፡፡  

የሰለፊስቶችና ወሃቢስቶች  እንቅስቃሴ በጅምርና አብላጫው ክርስቲያን በሆነባቸው እንደ 

ኢትዮጵያ ባሉ አገራት በህቡ በመደራጀት ትናንሽና መናኛ ቅሬታዎችን በማጎን 

በመንግስትና በሙሰሊሙ ማህበረሰብ መካከል ያልተፈታ ቅሬታ እንዳለ በማስመሰል ደጋፊ 

በማሰባሰብ  ስራ ላይ ይጠመዳሉ፡፡ ለምሳሌ፣ መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ ሊገባ 

እንደማይችል በህገ-መንግስታችን በግልፅ ተደንግጎ ሳለ  መንግስት አልሃባሽን 

አምጥቶብናል፣ አወለያ ተወሰደብን፣ መጅሊስ አይወክለንም፣ ወዘተ በማለት የተለያዩ 

ሽፋኖችን ለመጠቀም ሲሞክሩ ይታያሉ፡፡  
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በኢትዮጵያችን የሃይማኖት ጥያቄ በማያወላዳ መልኩ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በህገ-

መንግስቱ   እልባት ያገኘ ጉዳይ ሆኖ ሳለ ሰለፊስቶችና ወሃቢስቶች የሃይማኖት ጥያቄ 

እንዳልተመለሰ አድርገው ማንሳታቸው ሌላ አጀንዳ እንዳላቸው ለመገንዘብ አይከብድም፡፡  

አክራሪዎች የግጭትና የጥፋት ምንጭ ናቸው። በተለይ በሃይማኖቶች መካከል ለሚፈጠር 

ግጭት ዋንኛ ምክንያቶች ናቸው፡፡ ለአብነት ያህል ከጥቂት አመታት በፊት በጅማ አካባቢ 

ለዘመናት ተቻችሎና ተከባብሮ ይኖር የነበረውን በሙስሊምና ክርስቲያን ማህበረሰብ   

መካከል  አሰቃቂ ግጭት በማስነሳት የንፁሃንን ደም በከንቱ እንዲፈስ አድርገዋል፡፡ 

አንዳንድ ሰዎችም የእነዚህን አክራሪ ሃይሎች  እንቅስቃሴ ባለማወቅ ወይም በጥቅም 

በመደለል ተልዕኮዋቸውን ሲፈፅሙ ወይም ለድርጊታቸው ሽፋን ሲሰጡ  የታያሉ፡፡ 

የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ በቅርቡ ባወጣው ሪፖርት ላይ የሰለፊዎችና ወሃቢዎች 

የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ የሚደረግላቸው ከመካከለኛ ምስራቅ በተለይ ከሳውዲ አረቢያ 

እንደሆነ  በግልፅ አስቀምጧል። ሰለፊዝምና ወሃቢዝም በአፍሪካና በምስራቅ ኢስያ አገራት 

መስፋፋት ያበቃቸው በመካከለኛው ምስራቅ ሃይማኖት ስም በተቋቋሙ የሰባዊ የእርዳታ 

ድርጅቶች እንደሆኑ በዚሁ ሪፖርት ላይ በግልፅ ተጠቅሷል።  

እነዚህ በሃይማኖት ስም ሰባዊ እርዳታ እናቀርባለን የሚሉ ድርጅቶች ከእርዳታቸው ጋር 

እምነታቸውንም ይዘው በመምጣታቸው በገቡበት አካባቢ ሁሉ የግጭት መንስኤ ሲሆኑ ነው 

የታዩት። አለም አቀፍ የእስልምና እርዳታ ሰጪ ድርጅት (IIRO) በስፋት 

የሚንቀሳቀስባቸው በአፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን፣ በኢንዶንዥያና በፊሊፒንስ የሰባዊ 

እርዳታዎችን የሱፊ አማኞችን ወደ አክራሪ ሰለፊና ወሃቢ ለመቀየር እንደተጠቀመበት 

የአውሮፓ ፓርላማ ሪፖርት ያሳያል። 

እነዚህ የዕርዳታ ድርጅቶች በፈጠሩት መሳሳብ ምክንያት እኛው አገርም  በአወሊያ 

ትምህርት ቤት ሰበብ ይሰጡት በነበረው እርዳታ ለአክራሪው ሃይል መሰባሰቢያ 

ሆነውታል፡፡ መንግስት ይህን ለአክራሪዎች የገንዘብ ምንጭ  በመዝጋቱ ምክንያት አሁን 

ለተፈጠረው መንጫጫት አንዱ ምክንያት ነው፡፡ በመሆኑም  ሁላችንም የአሸባሪዎችን 

አካሄድ ቀድመን በመረዳት የመቻቻል ባህላችንን ሊሸረሽሩና የአገራችንን ፀጥታ 

ሊያደፈርሱ የሚችሉ ፅንፈኛ ሃይሎችን ልንዋጋቸው ይገባል፡፡  

ቸር እንሰንብት 
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