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            አክራሪነት በአደገኛ ጎዳና...!! 

አብዱል ከሪም 02-24-16 

 

“ልብ ያለው ልብ ይበል!” እንዲሉ ሆነና በአሮምያ ክልል አንዳንድ  ቦታዎች ውስጥ 

እየተካሄደ ያለውን የአመጽና የሁከት እንቅስቃሴ በዋና መሪነትና አስተባባሪነት እየመሩት 

ያሉት በተጨባጭ ለማረጋገጥ እንደተቻለው በሙስና የከበረው ኪራይ ሰብሳቢውና 

አክራሪው እስላማዊ ሀይል ናቸው፡፡ ከነዚህ ጀርባ ደግሞ አቀጣጣይና ክብሪት ጫሪ በመሆን 

እያጋፈሩ ያሉት በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙት ጽንፈኛ አክራሪ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች 

ሲሆኑ፤ አንዳንድ አክራሪ የአረብ ሀገራት የሚረጩት እጅግ ከፍተኛ ገንዘብ የተቃውሞው 

ሀይል ለማሰባሰብ በስፋት እየተበተነ እንደሆነም ከተለያየ አቅጣጫ የተሰባሰቡት ተጨባጭ 

መረጃዎች ያረጋግጣሉ፡፡ ታዲያ ሁሉም ከአሁኑ በቃችሁ ሊባሉ ይገባል፡፡ 

ጉዳዩን በተን አድርጎ ለመመልከት መሰረታዊ ጥያቄዎችን ወሳኝ በሆነ መልኩ ማንሳት 

የግድ ይላል፡፡ እስላማዊ አክራሪነት በኢትዮጵያ የለም ሲል የሀገርን ህልውናና ደህንንት 

አደጋ ላይ ለመጣል ከእነዚሁ እኩይ ሀይሎች ጋር ግንባር ፈጥሮ ሲንቀሳቀስ የነበረው 

በሀገር ውስጥ ያለውና የውጭው አክራሪና ጽንፈኛ ሀይል፤ መንግስት ለፖለቲካ ፍጆታው 

ሲል ፈጥሮ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ነው እያለ ህዝቡን ሲያዘናጋው ቆይቶአል፡፡ በዚህ የከፋ 

ጸረ ሀገርና ጸረ ህዝብ ወንጀሉ በትውልድም በታሪክም ተጠያቂ ይሆናል፡፡ 

በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይም አክራሪው እስላማዊ ሀይል ስር ሰዶበታል 

ካህናቱበሚባሉት ውስጥ በዋነኛነት የሙሰኛው ኪራይ ሰብሳቢና የአክራሪው እስላማዊ ሀይል 

አባላት ሁከት በሌለባቸውም አካባቢዎች ሳየቀር በሞባይል ኔት ወርክ (መረብ) 

ግንኙነታቸው እየደወሉ፤ ሁከት፤ ብጥብጥና አመጽ እንዲነሳ፤ መንገድ እንዲዘጋ፤ 

ትምህርት እንዲቆም ንግድና ግንኙነት እንዳይኖር በማድረግ ስራ ላይ ተሰማርተው 

ይገኛሉ፡፡ ባለፉት ሁለት ሳምንታት 3 አብያተ ክርስቲያናት አርሲ ውስጥ እንዲቃጠሉ 

አድርገዋል፡፡ ካህናቱ ጥንትም በነበረው ባህል መሰረት  ደወል ደውለው ለምእመናን 

የድረሱልን ጥሪ አድርገዋል፡፡ ህዝቡ ነቅሎ ቢወጣም  ቤተ ክርስቲያናቱን ከመንደድና 

ከመቃጠል ማዳን አልተቻለም፡፡ ቀደም ባሉ አመታትም በኢትዮጵያ በስውር 

የሚንቀሳቀሰው አክራሪና አሸባሪው እስላማዊ ሀይል ቤተ ክርስቲያናትን አቃጥሎአል፡፡ 
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ክርስቲያን ምእመናንን እናቶችን ጭምር በቆንጨራ ገድሎአል፡፡ ለዚህ ሁሉ ተጨባጭ 

የፎቶግራፍና የቪዲዮ ማስረጃዎች ይገኛሉ፡፡ 

አክራሪና ጽንፈኛ ሀይሉ ከአመታት በፊት ያነሳ የነበረውን መፈክር ዛሬም ሁከትና አመጽ 

እየፈጠረባቸው ባሉት አካባቢዎች እያስተጋባው ይገኛል፡፡ ይህም “በአላህ እርዳታ እስከ 

ድል ደጃፍ ትግላችን ይቀጥላል” ይላል፡፡ ይህ መፈክር የእነድምጻችን ይሰማ የአክራሪ 

እስላማዊ ሀይሉ ልሳኖች መፈክር ሲሆን፤ ዛሬም በተለያዩ ቦታዎች እየተጠቀሙበት 

ይገኛሉ፡፡ እዚህ ላይ ሁሉም ዜጋ በውል ሊረዳውና ሊገነዘበው የሚገባው አቢይ ጉዳይ 

መንግስት አክራሪነትንና አሸባሪነትን በመከላከልና በመዋጋት ረገድ ረዥም ርቀት በመሄድ 

ታላላቅ ስራዎችን መስራቱን ነው፡፡ 

ህብረ ብሄራዊ በሆነችና የተለያዩ ሀይማኖቶች ባሉባት ኢትዮጵያ የሁሉም ዜጋ 

የሀይማኖት፤ የመደራጀት፤ የመሰብሰብም ሆነ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በህገ 

መንግስቱ ተከብሯል፡፡ የኢትዮጵያ ነባሩ እስልምናም ፍጹም ሰላምና ሰላማዊ መሆኑም 

ይታወቃል፡፡ 

ከአረብ ሀገራት በቅርብ አመታት ኢትዮጵያን ኢላማ አድርጎ ወጣቱን ሙስሊም 

በማእከልነት በመጠቀም የሚንቀሳቀሰው፤ በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ በተለያየ 

ሽፋን በማስገባት ወጣቱን ሲመለምል፤ ከቴኳንዶና ከካራቴ እስከ ወታደራዊ ስልጠና 

በስውር ሲሰጥ የቆየው አክራሪ እስላማዊ ሀይል ዛሬ አደባባይ ወጥቷል፡፡ በክልሎችም 

እስከወረዳና አውራጃ ዋና ከተሞች ጭምር በስውር ሲያደራጅ፤ ሲያዘጋጅ አመቺ ግዜ 

ሲጠብቅም ቆይቶአል፡፡ በአሜሪካን የሚኖረው እስላማዊው አክራሪ ጀዋር መሀመድ 

ጊዜውን የተንተራሰ ድንፋታና ፉከራም ያሰማል፡፡  

ይህ የአክራሪ ሙስሊም ሀይል ነው ከኪራይ ሰብሳቢውና ከሙሰኛው ጋር ተቀናጅቶ አሁን 

ኦሮሚያን እያመሰና እያተራመሰ ያለው፡፡ ከጀርባም የእነ ሻእቢያና የሌሎችም እጅ አለ፡፡ 

እውነቱን ያልተረዱ ወጣቶችና ሌሎች ክፍሎች ደግሞ ሰላማዊ የፖለቲካ  ተቃውሞ 

መስሏቸው እና ተሳስተው ሁከቱን ተቀላቅለዋል፡፡ ይሁን እንጂ መሳሳታቸውን ተረድተው 

በሀገራቸውና በህዝባቸው ላይ መከራና መአት ለማምጣት፤ ሀገሪቱንም ወደ መጥፎ አዘቅት 

ለመክተት እየተጣደፉ መሆናቸውንም በእርጋታ አስተውለው ከስህተታቸው ሊታቀቡ 

ይገባል፡፡ 
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የእነዚህ አክራሪ እስላማዊ ሀይሎች ጥረት፤ ድርጊትና ተልእኮ በማያሻማ መልኩ 

የእነአልቃይዳና የነአይሲስ አላማና ተልእኮ ነው፡፡ አይሆንም እንጂ፤ ረዥሙ ስትራቴጂካዊ 

እቅዳቸው ደግሞ በሸሪአ ህግ የሚመራና የሚተዳደር መንግስት በኢትዮጵያ መመስረት 

ነው፡፡ ለዚህም አይሲስ በኢንተርኔት ባሰራጨው ካርታ ውስጥ ኢትዮጵያን፤ ሱዳንና 

የመንን ያካተተ ሲሆን፤ በሸሪአ የሚመራና የሚተዳደር እስላማዊ መንግስትም 

እመሰርታለሁ ብሎ አሰራጭቷል፡፡ 

ባለፉት ቅርብ አመታትም በኢትዮጵያ የታጠቀና የአይሲስን አርማ ያነገበ ካዋራጃ የተባለ 

አክራሪ እስላማዊ ወታደራዊ ቡድን በቤንሻንጉል ጉምዝ አካባቢ ዜጎችን በመግደልና 

ቤተክርስቲያናትን በማቃጠል ተግባር ተሰማርቶ ብዙ ጥፋት ያደረሰ ሲሆን መንግስት 

በወሰደው እርምጃ ተደምስሶአል፡፡  

አክራሪ እስላማዊ ሀይሎች በደሴ ከተማ ሰላምንና መቻቻልን ሲያስተምሩ የነበሩትን 

አዛውንቱን ሼህ ወደቤታቸው ሊገቡ ሲሉ በራፋቸው ላይ በጥይት ደብድበው መግደላቸው 

የቅርብ አመት መራር ትውስታ ነው፡፡ በሌላ በኩል እነዚሁ ኃይሎች ከአመታት በፊት 

በከሚሴ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ሰብረው ገብተው፤ ፖሊስ ገድለው፤ እስረኛ አስወጥተው፤ 

የከተማዋን የስልክና የኤሌክትሪክ መስመር በጣጥሰው ይታወሳል፡፡  

ዊክሊክስ ከአመታት በፊት በየሀገሩ ከሚገኙ የአሜሪካን ኤምባሲዎች በምስጢር ወደ 

ዋሽንግተን ሲተላለፉ የነበሩ ምስጢራዊ መረጃዎችን ለአለም ባጋለጠበትና በለቀቀበት 

ወቅት የዋሀቢና የሰለፊያ አክራሪ እስላማዊ ሀይል በኢትዮጵያ ውስጥ ለውስጥ 

መንሰራፋቱን፤ በዚሁ ከቀጠለም ለሀገሪቱ አሳሳቢ አደጋ ሊሆን እንደሚችል በማስረጃ 

አስደግፎ አጋልጦአል፡፡ በዚሁ መረጃው የኩዌት፤ የኩዋታርና የሳኡዲ አረቢያ መንግስታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች ውስጥ በመግባት ወጣቶችን 

በመመልመል የመድረሳ ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋት የኢትዮጵያን ጥንታዊ መስጊዶችን 

በማፍረስ በራሳቸው አምሳል አዳዲስ መስጊዶችን ብዙ ገንዘብ በማፍሰስ መስራታቸውንም 

አጋልጦአል፡፡ 

አክራሪና ጽንፈኛ እስላማዊ ቡድን ጥንታዊ መስጊዶችን ማፍረስ፤ ህዝበ ሙስሊሙ ከጥንት 

ጀምሮ የሚያምንባቸውን ታዋቂ  የእምነት ቦታዎችን ማውደም፤ የቀደምት ኢትዮጵያውን 

ሙስሊሞችን መጻህፍትና መንዙማዎች ማቃጠል፤ የታዋቂ ሼሆችን መቃብሮች ቆፍሮ 
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ደብዛቸውን ማጥፋት፤ አዛውንት አሊሞችንና ኡለማዎችን መደብደብና መግደል፤ 

የመሳሰሉትን ሁሉ ይሰራ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን፤ የኢትዮጵያ መንግስትም የቡድኑን 

መላ እንቅስቃሴ ስለደረሰበት የማያዳግም እርምጃ እንደወሰደበት ይታወቃል፡፡ 

ይኸው አክራሪ ሀይል በአሁኑ ሰአት ደግሞ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከማስተር ፕላኑ 

ጋር ተያይዞ በተነሳውና ሁከትና ብጥብጥን ባስተናገደው በኋላም እልባት በተሰጠው 

ተቃውሞ መነሻነት በተገኘው ቀዳዳ ተጠቅሞ አጀንዳውን በሀይል፤ በሁከትና በአመጽ፤ 

በመሳሪያ ሀይልም ለማራመድ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ 

በኦሮሚያ ክልል ከማስተር ፕላኑ ጋር የተነሳው ጥያቄ እልባት ካገኘ በሁዋላ ለምን ይሄ 

ሁከትና አመጽ በተለያዩ ቦታዎች ብልጭ ድርግም እያለ እቅድና ፕሮግራም ወጥቶለት 

ይካሄዳል፤ እነማንስ ይመሩታል፤ ነገ ለሚካሄደው ብጥበጣ ማታ የሚበተነው ወረቀትና 

በስልክ የሚተላለፈው ጥሪ በእነማን መሪነትና አስተባባሪነት ነው የሚካሄደው ተብሎ 

ሲጠየቅ መልሱን እራሱ ህብረተሰቡ እየሰጠ ይገኛል፡፡ 

ከመንግስት ሀይል ጋር የተኩስ ልውውጥ የሚያደርገውን ኃይል አንዳንዶች አዛብተው፤ ሌላ 

ስእል ለመሳል፤ አለመተማመን ለማንገስ፤ ፍርሀትና ጥርጣሬ እንዲኖር ለማድረግ 

የኦሮሚያ ታጣቂና ሚሊሺያ ከፌደራል ፖሊስ ጋር ተታኮሰ  እንደሚሉት ሳይሆን፤ ተኩስ 

እየከፈተ ህዝቡንና ወታደሩን እየመታ ያለው የአክራሪው፤ የሙሰኛውና የኪራይ ሰብሳቢው 

አባላትና ይኸው ኃይል በዘረፈው ገንዘብ መሳሪያ ገዝቶ ገንዘብ እየከፈለ ያሰማራቸው 

ታጣቂዎች ናቸው፡፡ይሄንንም ህዝቡ ይናገራል፡፡ ከነሱም ጋር የኦነግ፤ የሻእቢያ፤ የአረብ 

ተላላኪዎችና ወኪሎች፤ እንዲሁም በከፋ ጥላቻ ተውጦ ቀንና ጊዜ ይጠብቅ የነበረ የጥፋት 

ወገን አባላት በተባባሪነት መሰለፋቸው ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡  

ይህ ታላቅ አደጋ ለኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን  በሁሉም ክልላዊ መንግስታት ላይ 

ሊዛመት የሚችል፤ በመላው የሀገሪቱ ብሄር ብሄረሰቦች መብትና ነጻነት ላይ የተደቀነ አደጋ 

ስለሆነ መንግስት ከኦህዴድ ጠንካራ አመራሮች፤ ከሀገር ሽማግሌዎች፤ ከምሁራን፤ ከታዋቂ 

የሀገርና የአካባቢ ግለሰቦች፤ ከሲቪክ ማህበራት፤ ከሁሉም የሀይማኖት ተቋማት አባቶች 

ጋር ተቀናጅቶ በመስራት፤ አቀጣጣይ ሙሰኞችን አንጥሮ በማውጣት ጊዜ ሳይሰጥ እልባት 

ሊያበጅለት ይገባል፡፡  


