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ፅንፈኝነትን መዋጋት  

(ክፍል አንድ) 

አብዱልከሪም 02-01-16 

እስላማዊ አክራሪነትና አሸባሪነት የዓለማችንም የሀገራችንም እጅግ አሳሳቢ አደጋ መሆኑን 

ከተረዳውና ከተገነዘበው ይልቅ አውቆ አላዋቂ ለመሆን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀሚያ 

ሊያደርገው ከሚሞክረው ውጭ አብዛኛው በቂ ግንዛቤ አለው ለማለት አያስደፍርም፡፡  

አላጋጩ የኢትዮጵያ አክራሪ ተቃዋሚ ኃይል መንግሥት ሆን ብሎ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲል 

የሚጠቀምበት ነው በኢትዮጵያ እስላማዊ አክራሪነት የለም በማለት ህዝቡን ለማዘናጋት 

ይጥራል፡፡ አሳዛኝ በክህደት የተሞላ ተግባር ነው፡፡ 

ራንድ ኮርፖሬሽን የተባለው የአሜሪካን መንግሥታዊ ያልሆነና ለትርፍ ያልተቋቋመ 

የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ተቋም ለአሜሪካን መንግሥትና ህዝብ ለብሄራዊ ጥቅማቸውም  

ታላቅ አደጋ ናቸው በሚላቸው ዓለም አቀፍ ጂሀዲስቶችና አልቃይዳ የመሳሰሉት ላይ 

ዝርዝር ጥናት ያደርጋል፡፡ 

የእነዚሁ ተቀጥላ በሆኑ በተለያዩ ሀገራት በሚንቀሳቀሱ ስመ ብዙ እስላማዊ አክራሪ አሸባሪ 

ድርጅቶች ላይ በኤክስፐርቶች አማካይነት ጥናት እያደረገ ዝርዝር መረጃውን በወቅቱ 

ያሳውቃል፡፡  

ራንድ ኮርፖሬሽን ከመስከረም 11ዱ በአሜሪካን ላይ ከተሰነዘረው የአሸባሪዎች ጥቃት ጋር 

ተያይዞ የአልቃይዳንም የሌሎችንም አሸባሪዎች በአውሮፓ በኤዥያ በመካካለኛው 

ምሥራቅ በአፍሪካ በተለይም በሰሜን አፍሪካና በአፍሪካ ቀንድ (የእኛን አደገኛ 

የአሸባሪዎች ቀጠና) ጨምሮ እጅግ ብዙ ጥናቶችን ለአደባባይ አብቅቷል፡፡ 

ወደፊት መልካቸውን ቀይረው ሊከሰቱ አሸባሪዎች ሊሰነዝሩ ይችላሉ በሚላቸው 

ምናልባታዊ አደጋዎችም ላይ ሙያዊ ምክሮችንም ለፖሊሲ አውጪዎች ይለግሳል፡፡  

አልቃይዳ ከምሥረታው እስከዛሬ ያለውን ሂደት አቅም ግንኙነት የፋይናንስ ምንጩን 
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ወታደራዊ ሥልጠናውን ድንበር ዘለል ዓለም አቀፍ ግንኙነቱን አደጋ ለማድረስ ያለውን 

ብቃት የሚቻል የማይቻል ምናልባታዊ በሚል ይተነትናል፡፡ 

በየወቅቱ አልቃይዳም ሌሎችም አሸባሪዎች የሚከተሉትን ተለዋዋጭ ሥልትና የጥፋት 

አድማስ  ከጥንካሬና ድክመታቸው በመነሳት ለስላሳና ጠንካራ ዒላማዎቻቸው ምን…ምን 

እንደሆኑ ከውድቀታቸው እንዴት ተምረው ለበለጠ ጥፋት ያልተገመተ ያልተጠበቀ ጥቃት 

ለመፈፀም እንደሚችሉ ጥናቱ ያትታል፡፡ 

ኢትዮጵያም የአሸባሪ አክራሪዎች ተደጋጋሚ የጥቃት ሰለባ መሆኗን አልኢትሀድ 

አልእስላሚያ በታዋቂ ግለሰቦችና በተለያዩ ቦታዎች የፈፀመውን ጥቃት በማስረጃ 

ይገልጻል፡፡ 

አልኢትሀድ አልእስላሚያ ከአልቃይዳ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ሶማሊያ ውስጥ የነበረው 

በትዕዛዝ የሽብር ተግባሮችን የሚፈጽም የነበረ ሲሆን ኢትዮጵያ በወሰደችው ፈጣን የመልሶ 

ማጥቃት እርምጃ እንዳያንሰራራ አድርጋ መታዋለች፡፡ 

በምትኩ የሶማሊያ እስላማዊ ምክር ቤት ከዚሁ የተወለደውም አክራሪው አሸባሪ ድርጅት 

አልሸባብ ተተክቶ የጥፋት አድማሱን ወደ ኢትዮጵያና ሌሎችም የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት 

ለማስፋፋት ጥረት ሲያደርግ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ወደሶማሊያ ግዛት ዘልቃ በመግባት 

በበርካታ ይዞታዎቹ ላይ ማጥቃት በመሰንዘር ደምስሳዋለች፡፡ 

ኃይሉም ተዳክሞ በመበታተን ወደሽምቅ ውጊያ የተወሰነ አጥፍቶ ጠፊ ቡድን 

ወደማሰማራት ተሰማርቶ ነበር፡፡ ኢትዮጵያ ለቃ ስትወጣ እንደገና ዳግም በማንሰራራት 

ወደ ግዙፍ ወታደራዊ ኃይልነት ተለውጦ ተደራጅቶ መልሶ በርካታ ቦታዎችን ለመያዝ 

በቅቶ ነበር፡፡ 

የአፍሪካ ሠላም አስከባሪ ኃይል በሶማሊያ እንዲገባ ድርጅቱ ሲወስን ኢትዮጵያም 

እንድትገባ ተጠይቃ ዳግም በመግባት አልሸባብ የተቆጣጠራቸውን በርካታ ይዞታዎች 

በውጊያ የበላይነት አሳዳ በመምታት መልሳ ተቆጣጥራለች፡፡ 

የአልቃይዳ አፍሪካ ቀንድ ክንፍ የሆነው አልሻባብ ዛሬ በደረሰበት ከባድ ምት ኃይሉ 

ተበታትኖ ዳግም ወደ አጥፍቶ ጠፊነት ተግባሩ ተሰማርቶ ይገኛል፡፡ ከአፍጋኒስታን 
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ከቢንላደን ጋር አብረው ሶማሊያ የገቡ ዓለም አቀፍ ጂሀዲስቶች ናቸው አልኢትሀድ አል 

ኢስላሚያን ሶማሊያ ምድር ላይ በመመሥረት በወታደራዊ ሥልጠና ያደራጁት፡፡ 

ዓላማቸውም ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ በሸሪአ የሚመራ አክራሪ እስላማዊ 

መንግሥት መመሥረት ነበር፡፡ ይህንን በኃይልና በአመጽ የሚታገዝ አክራሪ እስላማዊ 

ርዕዮተ ዓለማቸውን ተግባራዊ ለማድረግ በአካባቢው በሚገኙ ሀገራት ምስጢራዊ 

ምልመላዎችን ሲያደርጉ በሶሻል ሚዲያቸውም ተከታዮችን የማፍራት ጀሀዳዊ ጥሪዎችን 

ሲያስተላልፉ የቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ሥራዎችን በሰፊው ሲሰሩ ቆይተዋል፡፡ 

ከኢትዮጵያም በመሄድ ወደ ሶማሊያ በመግባት በጀሀድ ጦርነቱ ጥሪ መሠረት የተሳተፉ 

የተሰለፉ አልነበሩም ለማለት አይቻልም፡፡ አልሸባብ ከአልቃይዳ ጎን የተሰለፈ ዓለም አቀፍ 

አሸባሪ ድርጅት መሆኑን የሚያውቀው የኤርትራ መንግሥትም አሥመራ ከማስጠለል 

አልፎ በጦር መሣሪያና በወታደራዊ ሥልጠናም አማካሪዎች በመላክም ጭምር ይረዳ 

እንደነበር የመንግሥታቱ ድርጅት የጸጥታው ጉዳይ አጣሪ ኮሚቴ ያጣራውና የመሰከረው 

ጉዳይ ነው፡፡ 

ከአሥመራው የሻዕቢያ መንግሥት ጋር ተሰልፈው የሚገኙት የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይል 

ነን የሚሉት ግንቦት ሰባትን ጨምሮ ኦነግ ኦብነግና በኦሮሚያ እስላማዊ መንግሥት 

እመሰርታለሁ ኦሮሚያ የሙስሊሞች ነው የሚለው አክራሪና አሸባሪው የኦሮሚያ ሚዲያ 

ኔትወርክ መሪን ጃዋር መሐመድን (በአሜሪካ) ጨምሮ የሚሰሩት ከዓለም አቀፍ አሸባሪ 

ድርጅቶች ጋር መሆኑ ዛሬ ከመቼውም ጊዜ በላይ ግልጽ ሆኗል፡፡ 

የኤርትራ መንግሥት የአሰብን ወደብ ለዋሀቢ አክራሪ እስልምና ርዕዮተ ዓለም ተከታይ 

መንግሥታት የመንን ለመውጋት እንዲያስችላቸው የጦር መርከቦቻቸውንና 

ወታደሮቻቸውን እንዲያሰፍሩበት ለበርካታ አሥርት ዓመታት የሚቆይ ውል ተፈራርሞ 

ሰጥቷቸዋል፡፡  

አብዛኞቹ የዋሀቢ አክራሪ እስላማዊ እምነት ተከታዮች ሣዑዲ ዐረባውያን ሲሆኑ ከነዚህም 

ውስጥ የአልቃይዳው መሥራች ቢንላደን ይገኝበታል፡፡ አልቃይዳ የመን ውስጥ ሰፊ 

መሠረት ያለው ሲሆን በኢራን የሚታገዘውን የሻይት ሙስሊሞችን አምርሮ ይጠላል፡፡ 
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ውጊያው እየተደረገ ያለውም በሣዑዲ በሚታገዘው የዋሀቢ ሙስሊሞችና በኢራን 

በሚደገፈው የሻይት ሙስሊሞች መካከል ሆኖ የጦርነቱ አውድማ የሆነችውም የመን ነች፡፡ 

የመን ለእኛ ቅርብና አጎራባች እንደመሆኗ መጠን እዚያ የሚደረገው የአክራሪዎች እርስ 

በእርስ መተላላቅ ጦሱና መዘዙ ለኢትዮጵያም ሊተርፍ የሚችል ነው፡፡ 

ኢሣያስ አፈወርቂ አሰብን ለዐረቦች ሲሸጥ በዋነኛነት ዒላማ ያደረገው ኢትዮጵያን የአክራሪ 

አሸባሪ ሙስሊሞች ቋሚ ሰለባ እንድትሆን በማቀድ ነው፡፡ 

የኤርትራው መንግሥት ይህን ያደረገው የአልቃይዳ  የአልሸባብ  የአይሲስ ዓለም አቀፍ 

አሸባሪዎች በአፍሪካ ቀንድ የበላይነት አግኝተው እንደልባቸው እንዲፈነጩ ኢትዮጵያንም 

ከተለያየ አቅጣጫ እንዲያጠቁ ሠላምና መረጋጋት እንዳይኖራት የጀመረችው ልማትና 

እድገት እንዲቆም በማቀድ ነው፡፡ 

የአባይ ግድብም የሌሎችም ግንባታዎች እንዲቆም ለማድረግ ከግብጽም ከሌሎችም የዐረቡ 

ሀገራት አክራሪ መንግሥታትና ቢሊዮነር አክራሪ እስላማዊ ከበርቴዎች ጋር በመነጋገርና 

በመደራደር የሸረበው ታላቅ ፀረ ኢትዮጵያ ሴራ ነው፡፡ ይህንን እያወቁ ከሻዕቢያ ጋር 

የተሰለፉትን በስም ኢትዮጵያዊ ነን የሚሉትን የትኛቸውንም ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያ 

ህዝብ እስከመጨረሻው ይዋጋቸዋል፡፡ 

ይኼ በኢትዮጵያ መኖርና አለመኖር ላይ የተመሠረተ የሀገሪቱ ደህንነትና ህልውና ጉዳይ 

ስለሆነ እርቅም ድርድርም አይኖርም፡፡ ሀገሬን የሚል ለውድ እናት ሀገሩ ሲቆም 

ሻዕቢያንና እስላማዊ አሸባሪዎችን የመረጠ ደግሞ ከእነሱው ጋር በሎሌነት ተሰልፎ የሞት 

የሽረት ትግል ይካሄዳል፡፡ 

የፖለቲካ ልዩነት ጥንትም ያለ የነበረና የሚኖርም ነው፡፡ በፖለቲካ ልዩነት ሰበብ ሀገርንና 

ህዝብን ለማጥፋት ከለየላቸውና ዓለም ካወገዛቸው ነፍሰ ገዳይ አራጆች ጋር ተሰልፎ 

ስለዴሞክራሲ አወራለሁ እናገራለሁ ማለት ከቶውንም አይታሰብም፡፡ 

የኢትዮጵያ አክራሪ ተቃዋሚ ኃይሎች በኢትዮጵያ ውስጥ እስላማዊ አክራሪነት የለም 

እያሉ ሽንጣቸውን ገትረው ሲከራከሩ የነበረው ለምን እንደሆነ በሶሻል ሚዲያዎቻቸው 

ከፍተኛ ሽፋን ለምን ሲሰጡ እንደኖሩና እንዳሉ አሁን ከመቼውም ጊዜ በላይ ገብቶናል፡፡ 
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በተጨባጭም ግልጽ ነው፡፡ ከእነሱ ጀርባ ያለው በሚሊዮኖች የሚመነዘረው ዶላር 

የሚታደላቸው ከአክራሪና አሸባሪ እስላማዊ ኃይሎች መሆኑን የበለጠ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

በአዲስ አበባም ከዓመት በፊት ሰልፍ የጠራ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ ለምን ሙስሊሞችን 

በብዛት ሰብስቦ ሰልፍ እንዲወጡ እንዳደረገ ምንስ ዓይነት ግንኙነት እንደነበራቸው 

ከጀርባስ ያቆራኛቸው ምን እንደነበር ትናንት ጥርጣሬው ቢኖረንም ዛሬ ደግሞ የበለጠ 

ግልጽ ሆኗል፡፡ 

በእንዲህ ዓይነት እኩይ ሴራና ደባ ኢትዮጵያን የመሰለ ታላቅና ጥንታዊ ታሪካዊ ሀገር 

ልጆቿ ነን በሚሉና ለጠላት በተገዙ ባደሩ የአክራሪ አሸባሪ እስላማዊ ኃይሎች አሽከሮች 

አትፈርስም፡፡ አትበተንም፡፡ ይልቁንም ጠላቶቿ በሙሉ ይፈርሳሉ፡፡ ይጠፋሉም፡፡ 

አስገራሚው ሌላ ክስተት ከጥንት እስከ ዛሬ የዐረቡ ዓለም አክራሪ ኃይል አንድም በአባይ 

ወንዝ ጉዳይ ጥንት ጦርነት ገጥመውን ከአንዴም ሁለቴ በአያቶቻችን ጀግንነት ጉራና 

ጉንደት ላይ ተሸንፈው ተዋርደው ተመልሰዋል፡፡ 

ድርቡሾችም እስልምናን ለማስፋፋት መተማ ላይ ተዋግተውን ኢትዮጵያ የንጉሰ ነገሥቷን 

ህይወት ከፍላ ድንበሯን አስከብራለች፡፡ ቱርኮችም ግራኝ መሐመድን ሙሉ መሣሪያ 

በማስታጠቅ በጦርነት እያቃጠሉና እየተዋጉ እስልምናን በጠመንጃ አፈሙዝ ለማስፋፋት 

ከምሥራቅ እስከ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘምተዋል፡፡ 

በታሪክ የግራኝ አህመድ ወረራ ተብሎ የሚታወቀው ነው፡፡ ብዙ ቤተክርስቲያናት ገዳማት፣ 

ታሪካዊ ቅርሶች፣ ሰነዶች ተቃጥለዋል፡፡ ወድመዋል፡፡ ኢትዮጵያ ስለ እስልምና አክራሪዎች 

ምንነትና ጥፋት ዛሬ ዓለም ከማወቁ በፊት ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት በተግባር ያየችውና 

በጦር ሜዳም ተፋልማ ያንበረከከችው ነው፡፡ 

ይህንን ሁሉ ታሪክ ጠንቅቆ የሚያውቀው በዳያስፖራ የሚገኘው ጽንፈኛ ተቃዋሚና 

አንዳንድ ምሁራን በዛሬው ዘመን እንደወረርሽኝ በሽታ የተስፋፋው እስላማዊ አክራሪነት 

ጭርሱንም በኢትዮጵያ የለም ብለው አፋቸውን ሞልተው ሲከራከሩ በእጅጉ ያሳፍራል፡፡ 

ስለነሱም ክህደት በማዘን ሀገራቸውንም ለአክራሪዎች መፈንጫ እንድትሆን መደላድል 

በመፍጠራቸውና አሳልፈው በመስጠታቸው ሊፀፀቱ ይገባል፡፡ ኢሕአዴግ አክራሪነት 
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በኢትዮጵያ አለ የሚለው የፖለቲካ ጠቀሜታ ለማግኘት ሲል አይደለም፡፡ በሀገሪቱ ላይ 

በተጨባጭ ያንዣበበ ታላቅ አደጋ በመሆኑ ነው፡፡ 

ታላላቆቹም መንግሥታት በራሳቸው የመረጃ መረቦች ይህ የእስላም አክራሪዎች አደጋ 

በሀገር ውስጥም ባሉት ተከታዮቹ ከውጭ አክራሪ ኃይሎችም ጣልቃ ገብነትም ጋር ተያይዞ  

በኢትዮጵያ ላይ ሥር እየሰደደ በመምጣት ላይ እንደሚገኝ ደጋግመው ገልፀዋል፡፡ 

ኢሕአዴግ የፈጠረው ችግር አይደለም፡፡ 

ችግሩ ኢሕአዴግ ወደ ሥልጣን ከመምጣቱም በፊት በንጉሱም በደርግም ጊዜ የነበረና 

ሥር የሰደደ ችግር ነው፡፡ በእርግጥ ቀድሞ የነበሩት መንግሥታት እስላማዊ አክራሪነት 

ለመግታት የተከተሉት አካሄድ ይለያያል፡፡ 

እንዳሁኑም ዘመን በረቀቀና በቴክኖሎጂ በመታገዝ እስላማዊ አክራሪነት የገዘፈበት የጥፋት 

ክንዱን በአደባባይ የዘረጋበት ጊዜ አልነበረም በድሮው ዘመን፡፡ በአንድ ዘመን የሚከሰት 

ክስተት  ተጨባጭ ምላሽ የሚያገኘው በዘመኑ የእድገት ደረጃ ነው፡፡  

የምዕራባውያን መንግሥታት የመረጃ ተቋማት በኢትዮጵያ ዋሀቢ እስላማዊ አክራሪዎች 

አደጋ መንሰራፋቱን ምን ያህል በኩዌት፣ ኳታርና ሣዑዲ ዐረቢያ መንግሥታዊ ያልሆኑ 

የዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅቶች አማካይነት በተለያዩ ክልሎች እርዳታ እናደርጋለን 

በሚል ስምና ሽፋን ገብተው ወጣት ሙስሊሞችን እየመለመሉ አክራሪነትን ለማስፋፋት 

ረዥም ርቀት መሄዳቸውን መስክረዋል፡፡ 

በራሳቸው ዓይነት መስጊዶችን እያሰሩ መድረሳዎችን (እስላማዊ የአክራሪ እምነት 

ማስተማሪያ ትምህርት ቤቶችን) ሲያስፋፉ እንደቆዩ መንግሥት ሁኔታውን ሲደርስበት 

ከሀገር በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ እንዳደረገ የእውነት ምስክርነትን አንብበው መረዳት 

ይችላሉ፡፡ 

ይህም ብቻ አይደለም./ አልቃይዳ በኢትዮጵያ የራሱን ቅርንጫፍ ለመመሥረት ጥረት 

አድርጓል፡፡ ካዋራጃ የተባለ መጠሪያ የነበረው አክራሪ እስላማዊ ታጣቂ ወታደራዊ ቡድንም 

የአይሲስን ዓርማ የመሰለ ይዞ በመንቀሳቀስ ሙስሊም ከክርስቲያን ገድሏል፡፡ ቤተ 

ክርስቲያኖችን አቃጥሏል፡፡ 
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የጥንት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን መስጊዶች መጽሀፍት መንዙማዎችን አውድመዋል፡፡ 

አረጋዊ ሼሆችን ኡለማዎችን አክራሪነትን በመቃወማቸው ገድሏል፡፡ ይህ ኃይል ውሎ 

አድሮ በኢትዮጵያ ልዩ ኃይሎች ተደምስሷል፡፡  

አክራሪ አሸባሪዎች ካላቸው ተለዋዋጭ ሥልትና ባህርይ አንጻር ሙሉ በሙሉ ጠፍተዋል 

ብሎ ለመናገር አይቻልም፡፡ ለጊዜው ግን እንቅስቃሴው ተገትቷል፡፡ አሁንም ቢሆን ሰፊ 

ክትትልና ጥናት ጥንቃቄም የሚያስፈልጋቸው በርካታ ሁኔታዎች አሉ፡፡ 

ስለሠላምና ተቻችሎ መኖር ሲያስተምሩ ውለው ወደቤታቸው ሊገቡ ሲሉ ደሴ ከተማ 

በራፋቸው ላይ በአክራሪዎች ጥይት የተገደሉት ኢትዮጵያዊ ሙስሊም አባት በኢትዮጵያ 

የዋሀቢና የሰለፊያ አክራሪ ሙስሊሞች በብዛት ለመኖራቸው ከበቂ በላይ ማስረጃ ነው፡፡ 

ከሚሴ ከተማ ላይ አክራሪ ሙስሊም ኃይሎች ፖሊስ ጣቢያ ሰብረው እሥረኛ ለማስለቀቅ 

ያልተሳካ ሙከራ አድርገዋል፡፡ ፖሊስ መግደላቸው፣ የከተማውን የስልክ መስመር 

መበጣጠሳቸው፣ በተወሰነ ኃይልም ቢሆን የተኩስ ልውውጥ ለማድረግ መሞከራቸው 

በግርግሩ መሀልም ለጊዜውም ቢሆን ለመሰወር መሞከራቸው ለአክራሪና አሸባሪ እስላማዊ 

ኃይሎች መኖር ማሣያነት ተጨባጭ ማስረጃ ነው፡፡ 

በእርግጥ ውሎ አድሮ ከህዝብና መንግሥት ክትትል ውጪ መሆን የሚችል ምንም ነገር 

ስለሌለ ታድነው ተይዘዋል፡፡ ዋሀቢና ሰለፊያ አክራሪ ሙስሊሞች በተለይም ዋሀቢዎች 

የኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት ጠቅላይ ጉባዔን አመራር ለመያዝ ህገወጥ አመጾችንና 

ሁከቶችን በመቆስቆስ በሙስሊሙ ስም በመነገድ እስላማዊ አክራሪ ርዕዮተ ዓለማቸውን 

በኃይል በመጫን አመራሩን ከዳር እስከ ዳር ለመቆጣጠር ይህ ቀረው የማይባል ትግል 

አድርገዋል፡፡ 

እንደሚታወቀው ንቅናቄውን ለመምራት ገንዘቡ የሚፈሰው በውጭ ከሚገኙ አክራሪ 

እስላማዊ የዋሀቢና የሰለፊያ ኃይሎች መሆኑ ይታወቃል፡፡ እስላማዊ አክራሪ ፖለቲካ ነው 

የሚራምዱት፡፡ ለማስመሰል በሽፋን ጉዳያችን የሙስሊሙ መብት መከበር ጥያቄ ነው 

ቢሉም ዋናው ጉዳያቸው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን አመራር 

መቆጣጠር ነበር፡፡ 
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ይህን ካሳኩ በኋላ በመላው ኢትዮጵያ የዋሀቢና የሰለፊያ አክራሪ እስላማዊ እምነትን 

በህጋዊ ሽፋን ስም በማስፋፋት በሂደት ኃይማኖታዊ ፖለቲካቸውንና ርዕዮተ ዓለማቸውን 

በማስረጽ በሸሪአ የሚመራ እስላማዊ መንግሥት በኢትዮጵያ እንመሰርታለን የሚል ነበር፡፡ 

ይህንን እኩይ ዓላማቸውን ያከሸፈውና ያጋለጠው ሠላማዊው የኢትዮጵያ ሙስሊም 

ኅብረተሰብ ነው፡፡ እነ ድምጻችን ይሰማ ዛሬ እየጮሁ ያሉት የአክራሪው ሙስሊም ቡድን 

ወኪል በመሆን ነው፡፡ 

መንግሥት በኃይማኖታችን ጣልቃ ገብቶብናል የሚለውም የቅጥፈት ጩኽት ለምን 

እንዳሻን ጥፋት አላደረስንም ከሚል ካልሆነ በስተቀር መንግሥት የሁሉንም ህዝብ ሠላም፣ 

ፀጥታና ደህንነት የመጠበቅና የማስከበር መንግሥታዊ ኃላፊነትና ግዴታ አለበት፡፤ 

የተወሰኑ ወገኖች ተነስተው የሌላውን ህዘብ መብት ሲረግጡና ሠላሙን ሲያደፈርሱ 

ንብረት ሲያወድሙ በቸልታ ቆሞ ሊመለከታቸው አይችልም፡፡ ህግና ሥርዓትን የማስከበር 

ኃላፈነቱን በህጉ መሠረት ይወጣል፡፡ ሥርዓተ አልበኝነት አንዱ የአክራሪዎች መገለጫ 

ባህርይ መሆኑም ይታወቃል፡፡ የሆነውም የተደረገውም ይኽው ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ ልዩ ትኩረት ሰጥታ በግንባር እየተፋለመችው ያለችው አክራሪ እስላማዊነትንና 

አሸባሪነትን ነው፡፡ በአሁኑ የዓለም ተጨባጭ ሁኔታ እስላማዊ አክራሪና አሸባሪ ኃይሎች 

ከቀድሞው የተለየ ተለዋዋጭ ሥልቶችን ይከተላሉ፡፡ በአፍጋኒስታን የነበረው ዋናው ቋሚ 

የወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያቸው ከተመታ ወዲህ ቀንደኛ መሪዎቻቸውም በተለያየ ጊዜ 

ከተመቱ በኋላ በመላው ዓለም በግለሰብ ደረጃ ተሰራጭተዋል፡፡ (ይቀጥላል) 
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ጅሀዲስቶችን መዋጋት  

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

                                                            አብዱልከሪም   

ሱዳን አፍጋኒስታንና ሶማሊያ የመሰብሰቢያና መናኽሪያ አስተማማኝ ብለው የሚያስቧቸው 

ገነቶቻቸው ነበሩ፡፡ በእነዚህ ሀገራት ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ነበሯቸው፡፡ ቢንላደን ሶማሊያ 

በነበረበት ወቅት17 የአልቃይዳ ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች ነበሩ፡፡ ካምፖ ኮምቦኒን 

ጨምሮ፡፡ 

አሰልጣኞቹ አፍጋኒስታን የነበሩ ከተለያዩ ዐረብ ሀገራት የሄዱ ጂሀዲስቶች ነበሩ፡፡ ቅርብ 

ዒላማቸውም ኢትዮጵያ ነበረች፡፡ ኬንያ ታንዛኒያ ኡጋንዳም አሉ፡፡ ቢንላደን ከ1991 እስከ 

1996 ሱዳን ቆይቶ ነው ተመልሶ አፍጋኒስታን የሄደው፡፡ 

በዚህ ጊዜ ውስጥ ሱዳን ውስጥ እጅግ ብዙ ከተለያዩ ጎረቤት ሀገራት ወደ ሱዳን የገቡ 

ወጣት ሙስሊሞችን በአልቃዳ አባልነት በመመልመል ወታደራዊ ሥልጠና እንዲያገኙ 

አድርጓል፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥም በሰፊው ድንበር እንደልብ የመግባትና የመውጣት እድሉ 

ነበራቸው፡፡ 

ወሀቢዎች በኢትዮጵያ በብዛት መስጊድ ያሰሩበት መድረሣዎችንም ያስፋፉበት ወጣት 

ሙስሊሞችንም ለኃይማኖት ትምህርት በሚል ወደ ሱዳን በብዛት የወሰዱበትም ጊዜ ቢን 

ላደን ሱዳን በነበረው ቆይታ ወቅት ነበር፡፡ 

አልቃይዳን የመሠረቱት ቢንላደንና የሱዳኑ አክራሪ እስላማዊ መሪ ዶክተር ሀሰን 

አልቱራቢ በጋራ ሆነው ነው፡፡ ኢትዮጵያም ዒላማቸው ነበረች፡፡ በምሥራቅ ኢትዮጵያ 

በሶማሊያ በኩል በምዕራብ ኢትዮጵያ በሱዳን በኩል አድርገው  አክራሪ እስላማዊ እምነትን 

ወደ ኢትዮጵያ በሰፊው አስርገው ለማስገባት እንደ ሣንድዊች በሁለት ጎን አጣብቀውና 

ቀስፈው ለመያዝ ብዙ ትግል አድርገዋል፡፡ 

ከኃይማኖታዊ አክራሪዎች ትግል ጀርባም የኤርትራው መንግሥት ሁሌም የኢትዮጵያን 

ውድቀትና ጥፋት በመናፈቅ ከጀርባቸው ነበር፡፡ ዛሬም አለ፡፡ ሁሉንም በህዝቡ ትግልና 
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ክትትል በመንግሥትም ፈጣን እርምጃ በየደረጃው ብዙ ጥፋት ሳያስከትል ማምከን 

ተችሏል፡፡ 

ሴራና ደባቸው ግን መቼም አይቆምም፡፡ አሁንም ቢሆን የአክራሪዎችና የአሸባሪዎች አደጋ 

ንቁ ክትትልን የሚጠይቅ እንጂ የለም የሚባል አይደለም፡፡ የአክራሪዎችና የአሸባሪዎች 

አደጋ ገፍቶ ወደ እኛ ከመዝለቁ በፊት በሶማሊያ የሚገኘውን የአልቃይዳ ክንፍና የአይሲስ 

አጋር የሆነውን አልሸባብን ወደኢትዮጵያ የመሻገር ህልሙን አምክናለች – ኢትዮጵያ፡፡  

አልሸባብ እየተመታም ባለበት ወቅት ቢሆን ጥቂት አጥፍቶ ጠፊዎችን በተለመደው 

መደበኛና ኢመደበኛ ባልሆነ ተለዋዋጭ የሽምቅ ውጊያ ሥልት በማሰማራት ባገኘው 

አጋጣሚ ሁሉ ጥፋት ለማድረስ ጥረት ያደርጋል፡፡ ይህም የአሸባሪዎች አለን ለማለትና 

ለተዋጊዎቻቸው ሞራል ለመስጠት የሚጠቀሙበት ሥልት ነው፡፡ 

አልሸባብ ከአልቃይዳና ከአይሲስ ከቦኮሀራም ከአንሣር አልዲናና ከሌሎችም ዓለም አቀፍ 

አሸባሪዎች ጋር በፈጠረው ቁርኝትና አጋርነት በተለይም የአፍሪካን ቀንድ መናኽሪያው 

ለማድረግ አሁንም ሰፊ ሥራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ ኃይሉ ቢመናመንም 

በአዲስ ምልመላ ሥልጠና ይሰጣል፡፡ ለሌላ ለአጥፍቶ ጠፊነት ግዳጅ ያዘጋጃል፡፡ 

የአይሲስ አዲሱ ካርታ ሱዳንን፣ ኢትዮጵያን፣ የመንን አካቷል፡፡ በሸሪአ ህግ የሚመራና 

የሚተዳደር ግዛት ለመፍጠር እንደሚንቀሳቀስ በይፋ ገልጿል፡፡ ካርታውንም 

አሰራጭቷል፡፡ የህልም እንጀራ ማለሙ ነው፡፡ 

የተነሱበት የጥፋት ተልዕኮዋቸው በመሆኑ ከመሞከር ወደ ኋላ አይሉም፡፡ ተለዋዋጭ 

ሥልቶችንና ስትራቴጂዎችን እንደሚቀምሩ መገመት ይቻላል፡፡ በምስጢር መዋቅራቸውን 

ማስፋፋት፣ አባላትን መመልመል፣ በተለያየ መንገድ የአሸባሪነት ሥልጠናዎችን እንዲያገኙ 

ማድረግ መደበኛ ተግባራቸው ነው፡፡ 

አሸባሪዎች ጥፋት ሊያደርሱ ያለሙባቸውን ዒላማዎች ያጠናሉ፡፡ ለዚህም የሚሆኑ 

ግለሰቦችን በተለያየ ስምና ሽፋን በነጋዴነት፣ በአስመጪ ላኪነት፣ በኢንቨስተርነት፣ በበጎ 

አድራጎት ድርጅት ሰጪነት ያሰማራሉ፡፡ ለዚህ ተግባር በአክራሪነት ፖለቲካቸው 

የፀኑትንና መሐላ የፈፀሙትን ይጠቀማሉ፡፡ 
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የአሸባሪዎች የጥፋት ሥልትና አጠቃቅ ከሽምቅ ውጊያ ባህርያትም በእጅጉ የተለየ 

አካሄድን ይከተላል፡፡ የሚመሳሰለው በጥቂት ኃይል ትልቅ የሚለውን ጥፋት አድርሶ 

ለመሰወር ከፍተኛ የሥነ ልቦና ጫና በህዝብ ላይ ለማሳደር ፕሮፓጋንዳን በሶሻል ሚዲያ 

በብቃት መጠቀም መቻሉ ነው፡፡ 

በዓለም ታሪክ የታዩትና የተከሰቱት ብዙዎቹ የሽምቅ ውጊያዎች ሲቪሉን ህዝብ የራሳቸው 

ወገን አድርገው ለመቅረብ ጥረት ያደርጋሉ፡፡ እንደነ አልቃይዳ አይሲስና ቦኮሀራም 

ያገኙትን ህዝብ ሁሉ አይገድሉም፡፡ አያርዱም፡፡ ንብረቱን አያወድሙም፡፡ የሚያተኩሩት 

ጠላቴ ነው ባሉት የተወሰነ ዒላማ ላይ ብቻ ይሆናል፡፡ 

አሸባሪዎቹ እስላም አክራሪዎች ፍጹም አረመኔ ጨካኝ ናቸው፡፡ የመላው ሰው ልጅ ደመኛ 

የሁሉም ኃይማኖቶች ጠላቶች የሥልጣኔና የጥንታዊ ቅርስ አውዳሚዎች ዘመናዊ 

ሥልጣኔም  ትምህርትና እውቀት እንዲጠፋ እንዲወድም የሚያደርጉ ናቸው፡፡ 

ዓለም በአንድና በእነሱ አክራሪ እስላማዊ ሀይማኖት ብቻ እንድትመራ ለዚህም ሌሎች 

አማኞችን እጅግ ጨካኝና አረመኔያዊ በሆነ መንገድ የሰውን ልጅ አጋድመው በቢላና 

በሣንጃ የሚያርዱ ናቸው፡፡ 

ያለአንዳች ምክንያት ሰውን ሰው በመሆኑ ብቻ ህጻን፣ ሽማግሌ፣ ወጣት፣ አሮጊት ሳይሉ 

በየሜዳው፣ በየአስፋልቱ፣ በገበያ ቦታ፣ በስታዲየም፣ በገበያ አዳራሾች ወዘተ…በፈንጂና 

በጥይት የሚገድሉ የሚፈጁ አረመኔዎችን ማንም ሰው አይቀበላቸውም፡፡ 

አሸባሪዎችና አክራሪዎች ፀረ ዴሞክራሲም ናቸው፡፡ ከእነሱ ውጭ የማንንም መብት 

አያከብሩም፤ አይቀበሉም፡፡ ሌላ አስተሳሰብ አመለካከት እምነት ባህል የሚከተል ሰው ሁሉ 

ለእነሱ ካፊር ነው፡፡ 

እጃቸው ከገባ የሚጠብቀው በጥይት መገደል ወይንም መታረድ ነው፡፡ ለዚህ ነው የዓለም 

ህዝብ ዳር ከዳር አክራሪ አሸባሪ እስላማዊ ኃይሎችን  ለመዋጋት የወሰነው፡፡ የዓለማችን 

ቁጥር አንድ ችግር የሆነው ኃይማኖታዊ አክራሪነትና ጽንፈኛነት ለኢትዮጵያም አስጊ 

አደጋ ነው፡፡ 
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አሸባሪዎች በቤተ ክርስቲያንም ይጠለላሉ፡፡ አረመኔያዊ ወንጀል ከፈፀሙ በኋላ ሊገመት 

ወይንም ሊጠረጠር አይችልም ብለው በሚገምቱት ቦታ ሁሉ ከመሸሸግ የሚያግዳቸው ነገር 

የለም፡፡ የአሸባሪዎችን ኃይል ከሥሩ ነቅሎ ለመስበርና ለማጥፋት የተለየ ሥልትና 

ስትራቴጂ ከመከተል ውጭ ግዙፍ ወታደራዊ ኃይል ማሰለፉ ፋይዳ የለውም፡፡ 

አፍጋኒስታን፣ ኢራቅ፣ ሶሪያ፣ የመን ተጨባጭ ማስረጃዎች ናቸው፡፡ 

ለዚህ ውስብስብ የቴክኖሎጂ ክፍለ ዘመን የሚመጥን አዲስ ወታደራዊና የደህንነት ቀመር 

ማውጣት ግድ ይላል፡፡ ችግሩን ከሥሩ ለመፍታት የሚቻለው ሰፊ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ 

የማህበራዊና ባህላዊ ቀመሮችን በመጠቀም ብቻ ነው፡፡ 

ሁለተኛው አደገኛ የዓለም አቀፍ የአሸባሪዎች ቀጠና የአፍሪካ ቀንድ ነው፡፡ ይህ ቀጠና 

እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው በተደራጀም ባልተደራጀም መልኩ በመረብ (ኔት ወርክ) 

የሚገናኝ፣ በቡድንና በግለሰብ እየሆነ የአሸባሪ ጥፋቶችን በተለያየ ዓመታት ሲያደርስ የነበረ 

አሁንም በሥውር አድፍጦ የሚገኝ የአክራሪ አሸባሪዎች የሚገኙበት አደገኛ ቀጠና ነው፡፡ 

በኬንያ፣ በታንዛኒያ፣ በኡጋንዳና በኢትዮጵያም ላይ በቀደሙ ዓመታት በምሥራቅና 

በመሀል ሀገር የተሰነዘሩ ተከታታይ የአሸባሪዎችን ጥቃቶችን ማስታወስ ይቻላል፡፡ ንብረት 

ወድሟል፡፡ የንጹኃን ዜጎችን ህይወት አልፏል፡፡ 

የሶማሊያው የዳሂር አዌይሥ እስላማዊ ምክር ቤት አክራሪ እስላማዊ ኃይል ሲሆን በአክራሪ 

እስላማዊ ከበርቴዎች (ኩዌት፣ ኳታር ሣዑዲ ዐረቢያ) እንዲሁም በኤርትራው የኢሣያስ 

አፈወርቂ መንግሥት ይታገዝና ይረዳ ነበር፡፡ ዒላማውም ኢትዮጵያ ነበረች፡፡ 

በአሥመራ ቢሮም መጠለያም ነበራቸው፡፡ ይህ ቡድን ኦጋዴንን ከኢትዮጵያ የመገንጠል 

ዓላማ ይዞ ከሚዋጋው ኦብነግ (የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር) እያለ ራሱን ከሚጠራው 

ድርጅት ጋር በቅርብ ይሰራ የነበረ ሲሆን ከምክር ቤቱ መፍረስ በኃላ ከተተካው ሌላው 

ጽንፈኛ እስላማዊ አሸባሪና አክራሪ ሀይል ከሆነው አልሻባብ ጋር ዛሬም አብሮ እየሰራ 

ይገኛል፡፡ 

ኤርትራ እስላማዊ አክራሪ ኃይሎች ለሆኑት ለአልሸባብና ለኦብነግ ሙሉ ወታደራዊ 

ሥልጠናና መጠለያ ትጥቅና ሎጂስቲክ በተዘዋዋሪ ከዐረብ ሀገራት ለእነሱው ተብሎ 

የሚላከውን በመስጠት ታስታጥቃለች፡፡ 
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የኢትዮጵያ መንግሥት ተቃዋሚዎችን ለማደራጀትና ለማስታጠቅ አንዳንድ ዐረብ ሀገራት 

ገንዘቡን በኤርትራ መንግሥት አማካይነት እንዲደርሳቸው እንደሚደርጉት ሁሉ 

አሸባሪዎቹም በተመሳሳይ መልኩ ነው የሚያገኙት፡፡ 

የትኛው ኃይማኖታዊ ነጻነት በዓለም አቀፍና በብሄራዊ ሕጎች የተከበረ ቢሆንም 

የአክራሪዎችና የአሸባሪዎች ኃይማኖታዊ ፖለቲካ ደግሞ በሸሪዓ የሚመራና የሚተዳደር 

እስላማዊ መንግሥት በዓለም ዙሪያ እናስፋፋለን ነው የሚሉት፡፡ 

ለዚህም ኃይማኖታዊ ፖለቲካዊ ርዕዮተ ዓለማቸው በጠመንጃ፣ በፈንጂ፣ በከባድ ጥፋት 

የታገዘ የሥነ ልቦና ጦርነት በሶሻል ሚዲያዎቻቸው ያካሂዳሉ፡፡ በፕሮፓጋንዳ ጦርነታቸው 

ልቀው ተገኝተዋል፡፡ 

አክራሪውና ጽንፈኛው አሸባሪ እስላማዊ ኃይል የሆነው ቡድን (አልቃይዳ፣ አይሲስ፣ 

አልሻባብ፣ ቦኮሀራም፣ አንሣር አልዲና፣ ወዘተ...) እጅግ በጣም ብዙ ሲሆኑ እነዚህና 

ሌሎቹም በመግደል መንግሥተ ሰማያትን እንወርሳለን ብለው የሚያስቡ ናቸው፡፡ 

ለመላው የሰው ልጅ ፀርና ጠንቅ የሆነ የአክራሪ አሸባሪነት አስተሳሰባቸውን ከመካከለኛው 

ምሥራቅ በመነሳት በአፍሪካ በአውሮፓ ለማዛመት ይህ ቀረው የማይባል በህቡና በከፍተኛ 

ምስጢር የታገዘ የጥፋት እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

አክራሪው ዓለም አቀፍ አሸባሪ ኃይል በአጋሩ አልቃይዳ ላይ እያረፈ ባለው ምት የተነሳ 

ኢትዮጵያን ዒላማ በማድረግ በተለያዩ ጊዜያት የጅሀድ ጥሪ አስተላልፏል፡፡ በኢትዮጵያ  

ለአሸባሪዎች ሴራ የሚሆን መሠረትና መደላድል የለም፡፡ ባህሉም አይቀበለውም፡፡ 

ከተለያዩ አክራሪ እስላማዊ ሀገራት በሽፋን ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ በማስገባት 

አክራሪነትን ለማስረጽ እንቅስቃሴ በማድረግ  ብዙ ርቀት ተራምደዋል፡፡ በሙስሊሙ 

ኅብረተሰብ ስም ከሚነሱና ከሚቀሰቀሱ ትርምሶች ጀርባ እነማን እንዳሉ ይታወቃል፡፡ 

እስላማዊው አክራሪ ኃይል ጊዜና ወቅት በሚጠብቅ መልኩ ተኝቶ እንደማያድር የሚያሳዩ 

በርካታ መረጃዎች አሉ፡፡ ታላላቅ ሀገራት ካላቸው እጅግ የረቀቀ ቴክኖሎጂ የስለላና 

የክትትል መሣሪያዎች፣ የባህር የአየር የሣተላይት መረጃዎች አንጻር እንዴት ለአሸባሪዎች 

ጥቃት ተጋላጭ መሆን እንደቻሉ ያስገርማል፡፡ 
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ኢትዮጵያ ደግሞ ህዝቧን ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ በማሰለፏ የአሸባሪዎችንና 

የአክራሪዎችን ሴራና ደባ እንደ አመጣጡ እያመከነች ጉዞዋን ወደፊት ቀጥላለች፡፡ ዋናውና 

ወሣኙ ኃይል አሸባሪዎችንና አክራሪዎችን የሚከላከለውና የሚያመክነው ህዝቡ ነው፡፡ 

አሸባሪነት የመላው ሰው ዘር ፍጹም ጠላት ነው፡፡ መከላከል ብቻ ሳይሆን ልናስወግደውም 

ይገባል፡፡ ለማንም አይበጅምና፡፡ 

በሀገራችንም ብንወስድ የትኛውም ኃይማኖታዊ ነጻነት በሕገ መንግሥቱ የተከበረ ሙሉ 

መብት አለው፡፡ መንግሥት በኃይማኖት ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ አይገባም፡፡ ይህም 

መንግሥት እንደ መንግሥት በኦፊሴል የሚመራበት ኃይማኖት የለውም ማለት ነው፡፡  

በሀገራዊም በዓለም አቀፍ ደረጃም ኃይማኖታዊ ነጻነትና መብት መሠረታዊ ሰብዓዊ 

መብት ነው፡፡ አንድ ሰው ያለማንም አስገዳጅነትና ተጽዕኖ ያለሦስተኛ ወገንም ጣልቃ 

ገብነት እምነቱን በነጻነት የማራመድ የማምለክም መብቱ በሕግ የተከበረ ነው፡፡ 

የእኔ ለሚለው ኃይማኖታዊ እምነቱ ያለውን ልዩ ክብርና አፍቅሮት ያህል ለሌሎችም 

እምነት ተገቢ ክብር የመስጠት ግዴታም አለበት፡፡ አክራሪዎች ይህንን አይቀበሉም፡፡ 

ቀድሞም በኢትዮጵያ ውስጥ ያልነበረና ከኢሕአዴግ ወደ ሥልጣን መምጣት ጋር ሁሉም 

ዓይነት ቤተ እምነቶች ከፊልና የተገደበ ሳይሆን ሙሉ ነጻነታቸውን ተጎናጽፈዋል፡፡ 

እስልምናን በተመለከተ ቀድሞ ከነበሩት ሥርዓቶች ሁሉ በተለየና በበለጠ መልኩ 

የእምነትት ነጻነታቸው የተከበረው በአደባባይ በዓላቸውን ማክበር የጀመሩት በኢትየጵያ 

ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ መስጊዶች የተሰሩት በዚሁ መንግሥት ዘመን ነው፡፡ 

ይህንን ድልና ፍጹም መብት በመጠቀም እስላማዊ አክራሪዎችንና ጽንፈኞችን በተለያየ 

ሽፋን በማስገባት መልኩን በለወጠ ሁኔታ ለመጠቀም መንቀሳቀስ መዘዙ ብዙ ነው፡፡ ዛሬ 

የደረሰው ወጣት ሙስሊም ሳይሆን ድሮ በዚህች አገር ምን ዓይነት ሁኔታ እንደነበረ 

በእድሜ የገፉት አዛውንት ሙስሊም አባቶች ሼሆችና ዑለማዎች የሚመሰክሩት 

በአደባባይም የሚናገሩት በየሚዲያወም የገለጹት እውነት ነው፡፡ 

ከዚህ የተከበረ የኃይማኖት ነጻነትና መብት አንጻር ቀድሞ የነበረውን ነባሩን የኢትዮጵያ 

እስልምና ኃይማኖት ሥርዓትና ደንብ ኃይማኖታዊ ቅርስ ተጠብቆ ለቀጣዩ ትውልድ 

እንዳያልፍ ከመካከለኛው ምሥራቅ በተለያዩ ጊዜያት ወደ ኢትዮጵያ ሰርጎ የመግባት 
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እድል ያገኘው የዋሀቢና የሰለፊያ ሙስሊም አክራሪ እምነት የኢትዮጵያ ወጣት 

ሙስሊሞችን ዒላማ በማድረግ ቀስ በቀስና በዝግታ ውስጥ ውስጡን አድብቶ እየሰራ 

ለበርካታ ዓመታት ያህል ተጉዟል፡፡ 

ድምጻቸውን አጥፍተው ከገሀድ እይታም ተሸሽገው ውስጥ ውስጡን በማስተማር ደጋፊ 

በማበራከት ዓላማቸውን በማስረጽና በማነጽ ስራ ተሰማርተው ሲንቀሳቀሱ ከቆዩ በኋላ 

በቅርብ አመታት ዓላማቸው ይፋ ለማድረግ ተንቀሳቅሰዋል፡፡ 

አንዱ የአስተምህሮታቸው ጽንፈኛና አክራሪ አካሄድ ልክ እንደ ሣዑዲ ዐረቢያ ኢራንና 

አፍጋኒስታን ሌሎችም ሙስሊም ሀገራት ሀሉ ሙስሊሞች ኢጃብ ለብሰው ተሸፋፍነው 

ለዓይናቸው ብቻ ቦታ ትተው መሄድ አለባቸው የሚለው ነው፡፡ ይህም የታሊባኖቹን  

አክራሪዎች  ድርጊት በኢትዮጵያ ተግባራዊ ለማድረግ መሞከር ማለት ነው፡፡ 

በትምህርት ተቋማት ውስጥ የስግደት ሥነ ስርዓት መካሄድ አለበት በሚለው እሳቤያቸውም  

በ1986 ዓ.ም በምኒሊክ ትምህርት ቤት የነበሩ ሙስሊም ተማሪዎች ግቢ ውሰጥ ሞክረውት 

ስለተከለከሉ ትምህርት ቤቱ መግቢያ በራፍ ላይ ሆነው ሥነ ሥርዓቱን ሲፈጽሙ መታየቱ 

የአንድ ሰሞን ክስተት ነበር፡፡ በኋላም እንዲቆም ተደረገ፡፡ ከዚህም ጀርባ ያሉት 

የኢትዮጵያ ሙስሊም አክራሪዎቹ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ 

መንግሥት ጉዳዩን አጥንቶ ሲያበቃ ኃይማኖታዊ መብታቸው የተከበረ ቢሆንም በተቋማት 

ይህንን ማድረግ ሕጋዊም ተገቢም ባለመሆኑ እምነታቸውን በቤተ እምነታቸው ወይንም 

በቤታቸው ማካሄድ መብታቸው መሆኑን በመግለጹ ሁኔታው በጊዜው ሊገታ ችሏል፡፡  

በውጭ ኃይሎች በከፍተኛ ደረጃ በመረዳትና በመታገዝ በኢትዮጵያ እስላማዊ መንግሥት 

እንመሰርታለን የሚለው የአክራሪ ሙስሊሞች ጅምር እንቅስቃሴ ተወደደም ተጠላም 

በአፍሪካ ቀንድ እየተስፋፋ ለመጣው የአልቃይዳ አልሸባብ የአይሲስ መረብ ሀገሪቷን 

መፈንጪያ ለማድረግ የታቀደ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

አልሸባብን ከጀርባ የሚያግዘው ሻዕቢያ ጭምር ከዓመታት በፊት በደህንነት ኃላፊው 

ጄኔራል ተክላይ አማካይነት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች በመስጊዱ ብጥብጥ ጉዳይ አልሸባብን 

ለማስገባት ችለናል ተሳክቶልናል አሁንም በዚሁ መቀጠል አለብን ሲል የተናገረው 

ተጠቃሽ ምሣሌ ነው፡፡  
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ጽንፈኛው የፖለቲካ ተቃዋሚና አክራሪው የሙስሊም ኃይል ጋራ ግንባር ፈጥረው 

በመብትና በዴሞክራሲ ስም እየተጠቀሙ ኢትዮጵያን የጥፋት ማዕከል ለማድረግ 

በሚያደርጉት ሩጫ ከኅብረተሰቡ ታላቅ ትግል ይጠብቃቸዋል፡፡ በሀገሩ ሠላም 

አይደራደርም፡፡ 

አክራሪና አሸባሪ እስላማዊ ኃይሎች በኢትዮጵያ የለም የሚሉት የሀገር ውስጥና የውጭ 

ጽንፈኛ ተቃዋሚ ኃይሎች ለፈፀሙት ታላቅ ታሪካዊ ግድፈት በህዝብም በታሪክም 

ተጠያቂ ከመሆን አይዘሉም፡፡ ዋጋ ያስከፍላቸዋል፡፡ 

 


