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          ጃዋር ባለሜንጫው !! 

 
ይነበብ ይግለጡ 

03-03-16 

 

ጃዋር መሐመድ በተለመደው የሕልም ዓለሙ ውስጥ ተዘፍቆ የራሱን ቅዠቶች እውን 

እንደሆኑ አድርጎ ሊነግርን ይሞክራል፡፡ ትንሽ መነሻ ፈልጎ አጋኖ አግዝፎ የሌለ ሥዕል 

ስሎ ለማሳየት በራሱ አቅጣጫም የፕሮፓጋንዳ ሥራ ለመከወን ይጣደፋል፡፡ ጃዋር 

መሐመድ ቀድሞ ኢትዮጵያ እያለ በአደባባይ ያወራም ይናገርም የነበረ ሰው ነው፡፡ ዛሬ 

ላይ ስምዋንም ለማንሳት ይጠየፋል፡፡ 

ኦሮሚያ የኢትዮጵያ አካል እንዳልሆነች፣ ብቻዋንም ገንጥሎ ሊያቆማት መሻቱን በብዙ 

አጋጣሚዎች ነግሮናል፡፡ እሱ የሚመኛት ኦሮሚያ በሸሪአ ህግ የምትመራና የምትተዳደር 

አክራሪ እስላማዊ ኃይሎች የሌላውን ኃይማኖትና ነጻነት ገፈውና ረግጠው በሰይፍና 

በቆንጨራ አንገት እየቀሉ በፍጹም ጭካኔና አምባገነንነት የሚፈነጩበትን እውን ሆና 

ማየት ይሻል፡፡ 

ወደፊት በስፋት የምንመለስበት ቢሆንም ጃዋር ባለሜንጫው ከእሱ እምነት ውጪ ያለውን 

ሁሉ በሜንጫ አንገት አንገቱን እንለዋለን እስከ ማለት የደረሰ አረመኔ አልቃይዳ 

አልሸባብና አይሲስም ጭምር ነው፡፡ እንዲህ ዓይነቱን አክራሪና አሸባሪ እስላማዊ ግለሰብ 

ከነቆሸሸ አስተሳሰቡ በውስጥዋ አቅፋ ተሸክማ ሌሎች አሸባሪዎችን በሌሎች ዓለማት 

እፈልጋለሁ እያለች የምትማስነው አሜሪካ አሳዛኝ አገር ናት፡፡ 

አሜሪካን ተቀምጦ እስላማዊ አክራሪነትን በኢትዮጵያ ለማዛመት ሌት ተቀን እየሰራ 

ይገኛል፡፡ በኦሮሚያ ክልል ለተፈፀመውም ደም መፋሰስ እንደ ሻዕቢያና ኦነግ ሁሉ 

የእስላማዊ አክራሪው መሪ የጃሀር መሐመድ እጅም በሰፊው አለበት፡፡ አስቂኝ የሚሆነው 

እነጃዋር ሜንጫ አንስተው አንገት ለመቅላት ሲንደረደሩ በዝምታ እንደ በግ ለመታረድ 

ዝግጁ የሆነ ማንም ሰው አለመኖሩ ነው፡፡ 
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ጃዋር መሐመድ አሜሪካን ሆኖ ለዚህ በዓለም ደረጃ የተወገዘውንና የተኮነነውን እስላማዊ 

አክራሪነትን በኢትዮጵያ ለማስፋፋት በሚያደርገው ሰፊ እንቅስቃሴ በገፍ እርዳታዎችን 

ከአክራሪ እስላማዊ ቡድኖችና ከበርቴዎች ከተለያዩ እስላማዊ አገራትም ጭምር ያገኛል፡፡ 

አስገራሚው ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃ አክራሪነትን ለመዋጋት ብዙ ሺህ ማይልስ አቋርጣ 

ሠራዊት አዝምታ የምትዋጋው አሜሪካ ዜግነት ሰጥታው በራስዋ ምድር እየኖረና 

ተጠቃሚም ሆኖ እያለ አክራሪነትን ለማዛመት እየሰራ ያለን ሰው ታግሳ መመልከት 

መቻሏ ነው፡፡ 

ዳሩ ቅጥ ያጣው የምዕራቡ ዓለም ዴሞክራሲ ነው ከቢን ላደን ጀምሮ እነ አይሲስንም 

ሌሎችንም አክራሪ እስላማዊ ጽንፈኞች እንዲፈጠሩ ያደረገው፣ ያስተማረውና ያሰለጠነው፡፡ 

በኋላ ላይ ዋነኛው የችግሩ ገፈት ቀማሾች ራሳቸው ሆነው አረፉት፡፡ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለው 

የሰቀሉትን ቆሞ ለማውረድ ይቸግራል ሆኖባቸው ፍዳና መከራ እያዩ ይገኛሉ፡፡ ጦሱና 

መዘዙ ለመላውም ዓለም ተረፈ፡፡ 

በአገር ቤት በኦሮሚያ አካባቢ በመጀመሪያ በማስተር ፕላኑ በመልካም አስተዳደር፣ 

በመሬት ቅርምት፣ በሙስናና መሰል ጉዳዮች የተነሳውን ህጋዊና ሠላማዊ የህዝብ ጥያቄ 

ለመፍታት መንግሥት ከኅብረተሰቡ ጋር በመወያየትና በመምከር ህዝባዊ ንቅናቄ 

በማድረግ ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ተግቶ እየሰራ ይገኛል፡፡ ምላሽም ተሰጥቶበታል፡፡ 

በሂደትና በየደረጃውም በህግ አግባብ መጠየቅ ያለባቸው ሙሰኞች፣ ኪራይ ሰብሳቢዎችና 

ደላሎች በተለያዩ ደረጃዎች ይሰሩ የነበሩ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ከጉዳዩ ጋር 

ተያያዥነት ያላቸው በሀግ ተጠያቂ መሆናቸው ግድ ነው፡፡ ይህን በውል የተገነዘበው 

ሙሰኛውና ኪራይ ሰብሳቢው ደላላውና በዝርፊያና ውንብድና የተዘፈቀው በአመራር ውስጥ 

ይገኝ የነበረው ኃይል ሳልቀደም ልቅደም በሚል ሁከትና ብጥብጥ እንዲቀሰቀስ አደረገ፡፡ 

ይኽው ኃይል በውስጥም በውጭም ከሚገኘው የአገሪቱን ሠላምና መረጋጋት ለማናጋት 

ሁከት ትርምስና ግርግር እንዲፈጠር አጋጣሚ ሲጠብቅ ከነበረው ወገን ጋር በመቀናጀት 

አሁንም ሁከቱ እንዲቀጥል ያለማሰለስ በመሥራት ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል፡፡  

ከውስጥ ግጭቶችንና ሁከቶችን በተለያዩ አካባቢዎች ለማስፋፋት እየተራወጠ የሚገኘው 

ኃይል በእነጃዋር መሐመድ በእነ ኦነግ ከጀርባ በሚገኘውም የሻዕቢያ መንግሥት ከሻዕቢያ 
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መንግሥትም ጀርባ ባሉ ፀረ ኢትዮጵያ ዐረባዊ መንግሥታት እንደሚረዳና እንደሚታገዝ 

በበቂ መረጃ ይታወቃል፡፡ መንግሥት የሰጠውም መግለጫ ትክክለኛና ተገቢም ነው፡፡ 

እነጃዋር መሐመድ ኦነግና ሻዕቢያ የተቀናጀ የጋራ ግንባር ፈጥረው በተለያዩ የኦሮሚያ 

አካባቢዎች የማያባራ ሁከት፣ ብጥብጥና ደም መፋሰስ እንዲከሰት የአገሪቱ ሠላምና 

መረጋጋት እንዲናጋ፣ ምርት፣ ትምህርት፣ ሥራም እንዲቆም፤ የመሠረተ ልማት 

ግንባታዎች እንዲቋረጡ፤ በሠላም ከቦታ ቦታ የሚደረገው የህዝቡ መስተጋብር የንግድና 

የማህበራዊ ግንኙነቶች ሥጋት ውስጥ እንዲወድቁና እንዲቋረጡ በማድረግ የውስጥ 

ተላላኪዎቻቸውን አሰማርተው ሰርተዋል፡፡ 

ምርት ማቃጠል፣ ንብረት ማውደም፣ የቀን ከቀን ሥራና ክስተት እንዲሆን ለማድረግ ሰፊ 

ጥረት አድርገዋል፡፡ ያለሙትንና የጠበቁትን ውጤት መጨበጥ አልቻሉም፡፡ ለዚህ ደግሞ 

በዋነኛነት የፈጠሩት ችግር ከማንም በላይ የሚጎዳው ለፍቶ አዳሪውን ህዝብና ልጆቹን 

በመሆኑ ህዝቡ የችግሩን ፈጣሪዎች በመለየት ከመንግሥት ጎን ቆሞ ሠላሙን ለማረጋጋት 

እየሰራ ይገኛል፡፡ 

የአካባቢውን ሠላም ለማስከበር ከተሰማራው የጸጥታ ኃይል ጋር ግጭት እንዲፈጠር የሰው 

ህይወትና ንብረት እንዲጠፋ፣ እንዲወድም፣ ይህንንም ተመርኩዘው የተለመደውን 

ፕሮፓጋንዳ ለመሥራት እንደሚጠቀሙበት ይታወቃል፡፡ በኦሮሚያ በመጀመሪያ 

በተማሪዎች የተነሳው የማስተር ፕላን ጥያቄ መልኩን እየቀየረ እንዲሄድና ዛሬ ደግሞ 

የሚደረገው ትግል ኦሮሚያን የመገንጠል የነጻነት ጥያቄ መሆኑን በመግለጽ የኦነግን 

ባንዲራ በአንዳንድ ቦታ ሲያውለበልቡም ታይቷል፡፡ 

አሁንም ከዚህ ጨዋታ ጀርባ አጋር፣ አባሪና አስተባባሪ የሆኑ በኦሮሞው ስም የሚንቀሳቀሱ 

በአገር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዳሉም ይታወቃል፡፡ ከሁሉ አስገራሚው ጃዋር 

መሐመድ በቅርቡ በድረ ገጽ ባሰራጨው የበሬ ወለደ ቅጥፈቱ ኦሮሚያ በጦር ቀጠናነት 

ተመድባ ኦህዴድን አግልለው አስተዳደሩን መከላከያ ተረክቦታል ብሎ ጽፏል፡፡ ይህም 

ውሣኔ የተወሰነው በአዲስ አበባ የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ፕሬዚዳንቱና ሌሎችም 

የመከላከያ ከፍተኛ ጄኔራሎች በተገኙበት የተላለፈ ውሣኔ ነው ይላል ጃዋር መሐመድ፡፡ 

የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የመከላከያ አባላት ውሣኔውን ቢቃወሙትም ሰሚ አላገኙም ሲል 

ገልጿል፡፡ ይኼ የጃዋር መሐመድ በብልጠት የተሞላ የፕሮፓጋንዳ ሥልት ያተኮረው 
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መተማመን እንዳይኖር ለማድረግ፣ ጥርጣሬ ለማንገስና የኦህዴድ አባላትም ከእኛው ጋር 

ናቸው የሚል እምነት እንዲጠፋ ሆን ተብሎ ታቅዶ የተሰራ የሴራ ንድፈ ሀሳብ አካል 

ነው፡፡ 

ልዩነቶች እንዲሰፉ መተማመን እንዳይኖር ለማድረግ ጃዋር መሐመድ ምን ያህል እየሰራ 

እንደሆነም ግልጽ አድርጎ ያሳያል፡፡ የጃዋር አገላለጽ በአገሪቷ በህዝብ ድምጽ የተመረጠው 

የፖለቲካ ድርጅት ክልሉን አይመራም አያስተዳድርም፤ አሁን ክልሉ እየተመራ ያለው 

በወታደራዊ አስተዳደር ነው፤ የሲቪል አስተዳደሩ ተሸሯል የሚል ተዓማኒነት የሌለው ባዶ 

ወሬ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ፍጹም ሀሰት ነው፡፡ 

አክራሪው እስላማዊ ኃይል ከጀርባ በእነጃዋር መሐመድ የዐረቦችና የሻዕቢያ ከፍተኛ 

የገንዘብ ኃይል እየታገዘ ኦነግም በተመሳሳይ መልኩ የቀድሞ አባላቱን በመጠቀም ቅስቀሳ 

እያደረገና ወጣቱን እያነሳሳ እነግንቦት ሰባትም በፊናቸው በሻዕቢያ እየታገዙና እየተረዱ 

ሀገሪቷን ሠላም ለማሳጣት የትርምስና የሁከት ማዕከል ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ መንግሥትና 

ህዝብ ይህንን ከሠላማዊ ጥያቄ ያለፈና የዘለለ አገር የማፍረስና የመበታተን ሴራ 

በአርምሞና በዝምታ ሊመለከቱት አይችሉም፡፡ 

በተለያዩ ቦታዎች የተከሰቱት ሁከቶችና ግጭቶች የህይወትና የንብረት ውድመት 

አስከትለዋል፡፡ ከሲቪሉም ከወታደሩም የዜጎች ህይወት ጠፍቷል፡፡ የጦር መሣሪያም 

በመያዝ የተታኮሱም ታይተዋል፡፡ ይኼ በየትኛውም መስፈርት ሠላማዊ ጥያቄ ሊሆን 

አይችልም፡፡ ሁኔታው በዚህ መልኩ ሊቀጥልም አይገባውም፡፡ 

በየትኛውም ሀገር የሚገኝ መንግሥት በፌዴራልም ይሁን በሪፐብሊክ መንግሥታዊ 

አስተዳደር ይመራ ይህንን የመሰለ የሀገሪቷን ሠላምና መረጋጋት የሚያናጋ ብሄራዊ 

ደህንነትን የሚፈታተን ችግር ሲፈጠር ሁኔታውን ለመግታት አፋጣኝ እርምጃ ይወስዳል፡፡ 

በበርካታ አገራት ተሞክሮም በተግባር የታየ ነው፡፡ 

የፊዴራሉ መንግሥት የፀጥታ አስከባሪ ኃይል ፖሊስም ሆነ መከላከያው ወይንም ልዩ 

ኃይል ተብሎ የሚጠራው ክፍል የህዝቡን ሠላምና ደህንነት፣ ሀብትና ንብረቱን 

የመንግሥትንም ተቋማት ደህንነት ለመጠበቅ ከአደጋም ለመታደግ ሲባል በአካባቢው 

እንዲገኝ ሠላምና ፀጥታን የማስከበር ሥራ እንዲሰራ ይደረጋል፡፡ ይህም ተገቢና ትክክለኛ 

መንግሥታዊ እርምጃ ነው፡፡ 
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በአሜሪካም፣ በእንግሊዝም፣ በፈረንሣይም፣ በኢጣሊያም ወዘተ…በሌሎችም አገራት 

ተደርጓል፡፡ ወደፊትም ቢሆን ይደረጋል፡፡ የአንድን ሀገር የውስጥ ሠላምና ደህንነት 

የመጠበቅና የማስከበር ኃላፊነት፣ የህዝቡንም ህይወትና ንብረቱን የመጠበቅ፣ በሠላም 

ወጥቶ በሠላም ሰርቶ እንዲመለስ ማድረግ የመንግሥት ኃላፊነትና ግዴታ ነው፡፡ ይህን 

ማድረግና መፈፀም የክልሉ መንግሥት ሲቪላዊ አስተዳደር በወታደራዊ አስተዳደር 

ተተክቷል የሚያሰኝ አንድም ምንም ምክንያት የለውም፡፡ 

ሥርዓተ አልበኝነትን መቆጣጠርና መከላከል ተቀዳሚው የመንግሥት ተግባር፣ ግዴታና 

ኃላፊነት መሆኑን ጃዋር መሐመድ አያውቅም ማለት አይቻልም፡፡ እነጃዋር ኦነግና 

ሻዕቢያ፣ እነግንቦት ሰባትና ሌሎችም የሚመኙትና የሚሰሩትም ሥርዓተ አልበኛነት 

እንዲሰፍን፣ ህግና ሥርዓት እንዲጠፋ፣ አገሪቱ የሁከትና የትርምስ ማዕከል እንድትሆን፣ 

የጀመረችው ከድህነት የመውጣት ታላቅ የስኬት እርምጃ እንዲገታ፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብና 

የሌሎችም ግንባታዎች እንዲቋረጥ ለማድረግ ነው፡፡ 

ይህን መሰሪ ፀረ አገር፣ ፀረ ልማትና እድገት፣ ፀረ ህዝብ የሆነውን የጥፋት ሴራቸውን 

ህዝቡ ከመንግሥት ጎን ቆሞ እያመከነው ይገኛል፡፡ ጃዋር ገንዘብ ከሚከፍላቸው የአገር 

ቤት ተላላኪዎቹና ወሬ አቀባዮቹ የሚያገኘውን ያልተጨበጠና ያልተጣራ ወሬ እያገዘፈ 

በማህበራዊ ድረ ገጾች የሽብርና ሁከት ወሬዎች መርጨቱን ሥራየ ብሎ ይዞታል፡፡ 

በጃዋርና በመሰሎቹ የፈጠራ ፕሮፓጋንዳ የሚታመስ ህዝብና የምትፈታ አገር አይደለችም 

ኢትዮጵያ፡፡ 

እነጃዋር የቱንም ያህል ቢወራጩ እስላማዊ አክራሪነት በአጭሩ ይገታል እንጂ መሠረት 

አበጅቶ ተንሰራፍቶ ለመፈንጨት የሚያስችለውን ቦታና ሥፍራ በኢትዮጵያ መቼም 

አያገኝም፡፡ የኦነግም የግንቦት ሰባትም የሻዕቢያም ህልም በኖና ተኖ ዓይናቸው እያየ 

ይጠፋል፡፡ የዚህ ሁሉ ፀረ ኢትዮጵያ ሴራና ደባ ፈጣሪው፣ ቀያሹ፣ ጠንሳሹ፣ አደራጁና 

ሥምሪት ሰጪው ሻዕቢያ ነው፡፡ 

ለዚህ ተግባሩም በሚሊዮኖች ዶላሮች ከዐረብ አገራት እየተቀበለ የራሱን ድርሻ አስቀርቶ 

ኢትዮጵያን ሠላምና መረጋጋት ለማሳጣት ለሚሰሩትና በተቃዋሚነት ስም ለተሰለፉት 

ጽንፈኛ ቡድኖች ገንዘብና የጦር መሣሪያ እያስታጠቀ ሰርጎ ገቦቹን እየላከ አገሪቷን 

ለማፈራረስ እየሰራ እንደሚገኝ በውጭ መንግሥታትም ጭምር ይታወቃል፡፡ 
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የነጃዋር የነኦነግ የሌሎችም ደባና ሴራ ራሳቸውን ጠልፎ ይጥላቸዋል፡፡ ህዝቡንም 

አገሪቱንም ማፍረስና መበታተን አይችሉም፡፡ የጃዋርና መሰሎቹ ቅጥፈቶች ዛሬም ነገም 

ይቀጥላሉ፡፡ ሰሚና አድማጭ ግን የላቸውም፡፡ የጃዋር ሜንጫም ለራሱ ይውላል፡፡ 


