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የአንዣበበው አደጋ !! 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

አብዱልከሪም 04-18-16 

በዳያስፖራ የሚገኘው አክራሪና ጽንፈኛ ተቃዋሚ በኢትዮጵያ አክራሪነትና አሸባሪነት 

የለም መንግስት በሀይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገብቶ ነው እያለ ሀገርንና ህዝብን ለታላቅ  

አደጋ እያጋለጠ ይገኛል፡፡ ያውም ታላላቅ የሚባሉት የምእራባውያን የጸጥታና የደህንነት 

ተቓማት በተጨባጭ ማስረጃዎች ኢትዮጵያ በዋሀቢና ሰለፊያ እስላማዊ አክራሪዎች አደጋ 

ውስጥ ናት በሚል በተደጋጋሚ እየገለጹ ባሉበትም ሁኔታ ሊሰሙአቸውም አልፈቀዱም፡፡ 

ከእውነትም በላይ እውነት ነው፡፡ 

በጂኦ ፖለቲክስ አቀማመጥዋ ዙሪያ ገባውን በአክራሪ እስላማዊ ሀይሎች ቀለበት ውስጥ 

ታጥራ የምትገኘውን ኢትዮጵያን አንድም በሀይል በጠመንጃና ሰይፍ ለማንበርከክ 

ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም፡፡ በሌላም በኩል አክራሪውና አሸባሪው እስላማዊ ሀይሎች 

ረዥም ዘመንና ግዜ ወስደው በአገር ውስጥ የራሳቸውን መዋቅርና አደረጃጀት ከንጉሱ ጊዜ 

ጀምሮ፤ በደርግና ዛሬም በኢህአዴግ ዘመን ውስጥ ውስጡን በምስጢር ሲያደራጁ 

መኖራቸው የታወቀና የተደረሰበት ተጨባጭ ማሰረጃዎችም ያሉት ጉዳይ ነው፡፡ 

በአክራሪዎቹ ጥምቀት የተጠመቁት እነማን ናቸው፤ ከመቼ ግዜ ጀምሮ እንዴትና የት 

የትስ ቦታዎች መዋቅራቸውን ዘረጉ፤እነማንን አቅፈዋል በየወሩስ ምን ያህል የውጭ ቋሚ 

እርዳታና እገዛ ያገኛሉ፤ ስልጠናና ወታደራዊ ትምህርትስ የወሰዱት በየት ሀገር ነው? 

በሀገር ውስጥ ሰርተው ሳያፈሩ የያዙትስ ሀብት የተገኘው ምንጩ ከየትና እንዴት ነው? 

ስመ ብዙ የሽፋን ስሞች በመስጠት ድርጅት ሱቅ ወዘተ ከፍተዋል፡፡  

የአክራሪዎቹ በፊት ያልነበረ ዛሬ ያለው ሀብት መነሻው መገኛው ምንድነው፤ ከንግድ 

ትርፉስ የሚያገኙትን ገንዘብ ለምን ያውሉታል፤ ከውጭ የሚላክላቸውን ገንዘብስ 

የሚያገኙት በየት በኩልና በእነማን እጅ ነው፤ በተመላላሽ ነጋዴዎች? አዲስ አበባ 

በሚገኙት የአረብ ሀገራት ኤምባሲዎች? ወይንስ በእቃና በመኪና አይነት ከውጭ ተልኮ 

ሀገር ቤት ውስጥ እንዲሸጥ ከተደረገ በኃላ ጥሬ ገንዘቡ ለተመደበላቸው ሰዎች ተሰጥቶ 

ለድርጅታዊ ስራቸው እንዲውል ይደረጋል? የሚሉትና ሌሎችም ጥያቄዎች 
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ይዥጎደጎዳሉ፡፡ መንግስት ይሄንን ጠንቅቆ ያውቃል፡፡ በእነሱ ቤት ግን ምስጢራቸው 

አይታወቅም ብለው ያስባሉ፡፡  

አሸባሪነትና አክራሪነት ከእኛም አልፎ  አቅሙም ሰፊ የመረጃ ምንጩም ያላቸው 

ምእራባውያኑ መንግስታት በኢትዮጵያ ስለመኖሩ ባረጋገጡበት ሁኔታ ውስጥ ክህደትና 

ሸፍጥ ውስጥ የገባው ተቃዋሚና የምሁር ሀይል ጎራውን ለይቶ አንድ ፊቱን አክራሪና 

አሸባሪዎችን ወግኖ ቢሰለፍ የተሻለ ነው የሚሆነው፡፡  

አክራሪውና ጽንፈኛው የተቃዋሚ ሀይል አሰላለፉ በገሀድ ከታወቀ በሀገርና በህዝብ ስም 

መነገዱን አቁሞ ከአልሻባብና ከአይሲስ ጎን ተሰልፎ የእነሱም መሳሪያና አገልጋይ ሁኖ 

በቅጥረኛነት ሊሰለፍ ይችላል፡፡ ያኔ ፍልሚያውም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ይሆናል፡፡ 

በቅርቡ የወጣ አንድ መረጃ አልሻባብ ከኢትዮጵያና ከኬንያ በምስጢር ተዋጊዎችን 

እየመለመለ መሆኑን ይገልጻል፡፡ ከዚህ ቀደምም በነበረው ሁኔታ እንዲያውም ለአልሸባብ 

መሪነት በቅቶ የነበረው ኢትዮጵያዊነት ያለው ግለሰብ እንደነበረም ተዘግቧል፡፡ 

ኢትዮጵያውያን አክራሪ ሙስሊሞች በአልሻባብም ሆነ በአራጁ አይሲስ ውስጥ ነበሩ፡፡ 

አሉም፡፡ 

ወደ አክራሪ ሙስሊምነትና ጅሀድ ተዋጊነት የተለወጡ እንግሊዛውያን መገኘታቸው ዛሬም 

እንዳሉ በሚታወቅበት ሁኔታ ውስጥ በኢትዮጵያ አክራሪና ጽንፈኛ ሙስሊም የለም 

የሚለው የሽምጥ ክህደት አገሬን ወገኔን እወዳለሁ ክፉዋን አልይ ከሚል የትኛውም ወገን 

የሚጠበቅ አይደለም፡፡ 

እንዲያውም የኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ የብሄራዊ ደህንነትና የጸጥታ ሀይል የዘመነና 

ብቁ የመከላከያ ሀይልና መሰል ተቋማትን በጠንካራ መሰረት ላይ በማነጹ እንጂ አክራሪና 

አሸባሪ ሙስሊሞች በተደጋጋሚ ያደረጉት አደጋ የመጣል፤ ሙከራ የአገሪቷንና የህዝቧን 

ሰላም የማደፍረስና ሁከት የመቀስቀስ ጥረትና ሙከራ በአጭሩ አይመክንም ነበር፡፡ 

በኢትዮጵያና በህዝቧ ላይ አደጋ ለማድረስ ሰላማዊውን ህዝብ የፈንጂ ሰለባ ለማድረግ 

በብዙ መልኩ ሞክረዋል፡፡ ግን አልተሳካላቸውም፡፡ አገሩናና ሰላሙን በዋናነት 

የሚጠብቀው ህዝቡ ስለሆነ ወደፊትም አይሳካላቸውም፡፡  ኦጋዴንን እገነጥላለሁ ብሎ 

የሚዋጋው ኦብነግ ሙሉ በሙሉ እስላማዊ አክራሪ ሀይል ነው፡፡ የእኛ ጽንፈኛ 
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ተቃዋሚዎች ኢህአዴግን የጎዱ መስሏቸው አሜሪካ ሴኔት ድረስ ቀርበው የኢትዮጵያ 

መከላከያ ሰራዊት አክራሪዎችን በመዋጋቱ በኦጋዴን የሰብአዊ መበት ጥሰት በስፋት 

ይካሄዳል ብለው ይወነጅላሉ፡፡ 

ጉዳዩ የአሜሪካን ሴናተሮችንም ጭምር ያስገረመ በታሪክም የተመዘገበ ሆኖ አልፎአል፡፡ 

እዚህ ድረስ ጥላቻቸው ገዝፎ የወጣ አገርንና ህዝብን፤ የፖለቲካ ልዩነትን በቅጡ ለይተው 

ማየት የተሳናቸው ናቸው፡፡ነ ገ እነሱ ወደ ፖለቲካ ስልጣን ቢመጡ ምን አይነት አገር 

ሊመሩ ይችላሉ? ተብሎ ቢታሰብ ባዶ መሆናቸውን ያሳያል፡፡ በጭፍን ጥላቻ የታወረ 

ዐይን ይዘው፤ ህሊናቸው ስለአገርና ህዝብ ሰላምና ደህንነት ማሰብ ተስኗቸዋል፡፡  

ያለውን መንግስት ለመጣል በሙሉ አንደበታቸው ከሰይጣንም ጋር ቢሆን እንተባበራለን 

ከማለት አልፈው  ከሻእቢያ ጋር ተባብረው እየሰሩ ናቸው፡፡ ከአልሻባብም ጋር ይሰራሉ፡፡ 

በዚህ እምነታቸው ከአይሲስ ጋርም ይሰራሉ ማለት ነው፡፡ ሲጠቃለል እነሱም ወደ 

አክራሪና አሸባሪ እስላማዊው ሀይል ጀሌነት ተለውጠዋል፤ ወይንም ተገዝተዋል ማለት 

ይቻላል፡፡ ይህን ሁሉ ርቀት የሄዱት ባደረባቸው የከፋ ጥላቻና “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” 

በሚለው ዘመን የሻረው ደካማ አመለካከት በመዋጣቸው የተነሳ ነው፡፡ 

የዋሀቢና የሰለፊ አክራሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርገው ከገቡና በተለይ ወጣቱን ሙስሊም 

በማጥመቅ በአባልነት ማቀፍና ማሰለፍ ከጀመሩ በርካታ አመታት ተቆጥረዋል፡፡ ከአዲስ 

አበባም አልፎ በክልሎች በምስጢራዊ መንገድ ሰፊ ሀይል ለማደራጀት ተንቀሳቅሰዋል፡፡ 

አባላቶቻቸው የሚተዳደሩበትን የስራ መስክ በመፍጠር በኢኮኖሚ አቅም ብቁና ተወዳዳሪ 

እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ሰርተዋል፡፡ በዚህም ከመንደር ሱቅ ጀምሮ ሱፐር ማርኬቶች፤ 

ሀይማኖታዊ ሙዚቃ ቤቶች፤ በትራንስፖርት ዘርፉ፤ በሆቴሉ ለገበሬውም በእርሻው 

የሚታገዝበት ቤተሰቡ የሚረዳበት ሥራ ይሰራሉ፤ እስላማዊ ጋብቻ እንዲበረታታ፤ 

ተጋቢዎች ብዙ ልጆች እንዲወልዱ፤ ለማሳደግ የገንዘብ ችግር እንደሌለባቸው በሚወለደው 

በእያንዳንዱ ስም የውጭ ገንዘብ እርዳታ በየወሩ እንደሚሰጣቸው፤ ዋሀቢዎችንና 

ሰለፊዎችን አማኝና ተከታይ መሆን የማያቋርጥ የገንዘብ እርዳታ የሚያስገኝ መሆኑን 

በመግለጽና በማሳመን ጭምር በከፋ ጥላቻ እንዲገቡ አድርገዋቸዋል፡፡ 

በዚህም ሳይወሰኑ በአገር ውስጥና በውጭ ያሉት ተከታዮቻቸው መሰረታዊ የወታደራዊ 

ትምህርት በምስጢርና በቤት ውስጥ ስልጠና እንዲማሩ ማድረጋቸውን መጠራጠር 
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አይቻልም፡፡ ዓለም አቀፉ አሸባሪም እድሉ በጠበበበት አካባቢ የሚያተኩረው ለአባሎቹ 

የቤት ውስጥ የወታደራዊ ንድፈ ሀሳብና የተግባር ትምህርት በመስጠት ላይ መሆኑን 

መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 

በኢትዮጵያ ጠረፋማ አካባቢ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሲሞክር የተመታው ካዋራጃ 

የተባለው የእስላማዊ አክራሪዎች ታጣቂ ቡድን የዋሀቢዎች ክንፍ የነበረ ሲሆን፤ ይህም 

በኢትዮጵያ እስላማዊ አክራሪነትና አሸባሪነት ስር እየሰደደ መሄዱንና አጋጣሚዎችን ብቻ 

እንደሚጠብቅ በተጨባጭ ያረጋግጣል፡፡ 

አገሪቱ ያላት የጸጥታና የደህንንት ሀይል ከህዝቡ ጋር ተሳስሮ የሚሰራ በመሆኑ እንጂ 

በርካታ ጥፋቶችን ሊያደርሱ ይችሉ ነበር፡፡ አክራሪውና አሸባሪው የሙስሊም ሀይል 

በኢትዮጵያ የለም የሚሉት ጽንፈኛ ተቃዋሚዎች ህዝቡን በማዘናጋት ለአደጋ እንዲጋለጥ 

ከማድረግ ሴራቸው ቢታቀቡ ይመረጣል፡፡ ገና ለገና ከአረቡ አለም የዋሀቢዎችና የሰለፊያ 

ከበርቴ ሚሊዮነሮች በገፍ ገንዘብ እናገኛለን ብለው አገራቸውንና ህዝባቸውን ለከፋ 

መከራና ስቃይ ለመዳረግ ባይቅበዘበዙ፤ ወደ ህሊናቸው ቢመለሱ ይመረጣል፡፡  

ጽንፈኛው ተቃዋሚ እየተከተለ ያለው ጥላቻን መሰረት ያደረገ፤ በስሜታዊነትና ጀብደኝነት 

የታጀበ አካሄድ ለሀገርና ለህዝብ ሰላምና መረጋጋት የሚበጅ አይደለም፡፡ ይልቁንም 

አክራሪውና አሸባሪው ሀይል ይበልጥ እንዲፈነጭ ሰፊ እድል የሚከፍትለት ነው የሚሆነው፡፡ 

አይሲስ  ግዛቶቼ ብሎ ባወጣው ካርታ ላይ ኢትዮጵያን፤ ሱዳንን፤ የመንን ማካተቱ 

ይታወቃል፡፡ ይሄንንም ካርታ ለኣለም አሰራጭቷል፡፡ አይሲስ ወደ ኢትዮጵያ አድማሴን 

አሰፋለሁ ብሎ የሚያስበው ኢትዮጵያውያን የሆኑ የዋሀቢና የሰለፊያ አክራሪና አሸባሪ 

ሙስሊሞችን በመጠቀም ነው፡፡ አካባቢውንና ባህሉን የሚያውቁትን የራሳችንን ዜጎች ነው 

ሊያሰልፍ የሚችለው፡፡ የሌሎች ሀገራት አክራሪና አሸባሪዎች ፀጉረ ልውጥ ስለሚሆኑ ወደ 

ኢትዮጵያ ሊያሰማራቸው አይችልም፡፡ እውነቱን ከመካድ ይልቅ አስቀድሞ አደጋውን 

ከወዲሁ ለመከላከል ህዝብን የማሳወቅና የማስተማር ማንነታቸውን ጠንቅቆ እንዲያውቅ 

የሚያደርግ ሰፊ ስራ መሰራት አለበት፡፡ አንዱ በአገራችን ላይ እያንዣበበ የሚገኘው 

አስከፊ አደጋ እስላማዊ አክራሪነትና አሸባሪነት መሆኑን ሁሉም ወገን ሊያውቀው ይገባል፡፡ 

በያለበት ሊከላከለውም ይገባል፡፡ 

 


