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                                            ማቲያስ ፈቃዱ 01/22/13 

በሀገራችን ያሉ አንዳንድ የግል ጋዜጦችና መጽሔቶች በአብዛኛው በገጽ ሽፋኖቻቸው ላይ 

ይዘውት የሚወጡት ዘገባዎች ሃይማኖት ነክ ጉዳዮችን የተመለከቱ ከሆኑ ሰነባብተዋል፡፡ እነዚህ 

የህትመት ውጤቶች የአክራሪ ፖለቲከኞች አደራ ያለባቸው እስኪመስል ድረስ አክራሪዎችን 

ደግፈው መልዕክቶቻቸውን ከማስተላለፍ አልቦዘኑም፡፡ እንደ ልማዳቸውም የፖለቲካ አጀንዳን 

በሃይማኖት ሽፋን ከልለውና ከፍ ሲልም ጋርደው የጥፋት ዲስኩራቸውን መስበክን ተያይዘውታል— 

ምንም እንኳን ከእነርሱ አምላኪ በስተቀር አብዛኛው ህዝብ “ጆሮ ዳባ ልበስ” ቢላቸውም፡፡ 

የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ ምንም እንኳን ማንኛውም የግል ጋዜጣና መፅሔት ህገ-መንግስቱ 

የሰጠውን መብት መጠቀም እንዳለበት ቢያምንም፤ ህገ-መንግሰቱ በሰጣቸው ዕድል ተጠቅመው 

መልሰው ህግና ስርዓትን እየጣሱ መስራት አለባቸው ብሎ ግን አያምንም። “በኪነጥበብና 

በማህበራዊ ጉዳይ ላይ የሚያተኩር” ተብሎ ላዩ ላይ የተፃፈበት ጋዜጣ ወይም መፅሔት ንግድ 

ፈቃድ ባላወጣበት የፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ ለማሻሻጫነት ጭልጥ ብሎ ሲገባ በቸልታ መታየት 

ያለበት አይመስለኝም። ለዚያውም ከህግ ውጭ በሆነ በሚያስገርም ሁኔታ አክራሪዎችንና 

ፅንፈኞችን እየደገፈ።  

እርግጥ እነዚህ የህትመት ወጤቶች ከህግ ውጪ ተራ አሉባልታዎቻቸውን ማሰራጨት 

የፈለጉበት ዋነኛ ምክንያቶቻቸው ሁለት ዓላማዎችን ያነገቡ እንደሆነ ለመገመት አይከብድም፡፡ 

የመጀመሪያው የአክራሪ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ በመሆን የጭፍን ፖለቲካዊ አስተሳሰባቸው ማራመድ 

ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በውሸት ፕሮፓጋንዳ አላስፈላጊ ትርፍ ለማግስበስ (ኪራይ ለመሰብሰብ) 

አልመው እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ነው፡፡ 

ምንም እንኳን የዚህ ፅሑፍ ዓላማ ህጋዊና ህገ-ወጥ የጋዜጠኝነት አሰራሮችን ማመላከት 

ባይሆንም፤ ከነባራዊው ሃቅ ውጪ ሆነው ፅንፈኝነትን ሲደግፉ የነበሩ አንዳንድ የህትመት ውጤቶች 

ዘገባቸው የተሳሳተ መሆኑን ለማመላከት ነው። በመሆኑም በዛሬው ፅሑፌ ከመሰንበቻው በሽብር 

ተግባር ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ አክራሪዎች ሃይማኖትን በሽፋንነት ስለመጠቀማቸው 

ተጨባጭ ዕውነታን በመመርኮዝ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ለማስጨበጥ እሞክራለሁ፡፡ በቅድሚያ 

ግን ሽብርተኝነት በሀገራችንና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ  ያስከተለውን ሊያስከትል 

የሚችለውን አደጋ ማመላከት የችግሩን አስከፊነት ይበልጥ እንድንገነዘበው ስለሚያደርግ ወደዚያው 

እናምራ።  



እንደሚታወቀው የሀገራችን ህዝብ ዛሬ ከድህነት በላይ ሌላ በሽታ የለውም። ታዲያ ይህን 

አሳፋሪ በሽታ አሽቀንጥሮ ለመጣል ትውልዱ ከልማታዊ መንግስታችን ጋር እጅና ጓንት በመሆን  

ኃላፊነቱን በመወጣት ላይ ይገኛል፡፡ ድህነትን ታሪክ የማድረግ ሀገራዊ ኃላፊነትን ከሙሉ ወኔ ጋር 

ተሸክሞ የታላቁ መሪያችንን ራዕይ ዕውን ለማድረግ ወገቡን ጠበቅ አድርጎ በልማት ጎዳና ላይ 

እየተመመ ነው—“የነብርን ጭራ አይዙም፣ ከያዙም አይለቁም” እንዲሉ አበው።  

ይሁንና ልማታዊ መንግስታችንና ህዝባችን ይህን ታላቅ ተግባር እየከወኑ ባሉበት በአሁኑ 

ወቅት፤ ሀገራዊ ራዕያችንን ከቻሉ ለማሰናከል ተኝተው የሚያድሩ አክራሪዎችና ፅንፈኞች 

መኖራቸው ሃቅ ነው፡፡ እናም ከጀመርነው የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ጉዞአችን ሊያደናቁፉን 

ከሚችሉ ሴራዎች መካከል አንዱ በአክራሪዎቹ የሚጠነሰሰው ሽብርተኝነት መሆኑ ሳይታለም 

የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡  

በመሆኑም ይህን እኩይ ሴራ ሲቀምሙ የሚያድሩ እና ጥፋት የሚከውኑና በሃይማኖት ስም 

የሚቆምሩ ተላላኪ አክራሪዎች እጆቻቸውን ሰብሰብ እንዲያደርጉ ካላደረግናቸው በስተቀር 

በድህነትን ድል እንነሳዋለን ብሎ ማሰቡ የዋህነት ይመስለኛል፡፡  

ለምን ቢባል፤ ሁላችንም እንደምንገነዘበው ሽብርተኝነት የሰውን ህይወትና የሀገርን ሃብት 

ቅርጥፍ አድርጎ የሚበላ ሰይጣናዊ ድርጊት በመሆኑ ነው፡፡ ድርጊቱ ቦታ፣ ዕድሜ፣ ጾታ፣  

ሃይማኖትና ብሔር ሳይለይ በተናጠልና በጅምላ የዜጎችን ህይወት የሚቀጥፍ መሆኑን ከሀገራችንም 

ይሁን ከሌሎች ሀገሮች ተግባራዊ ዕውነታ እየተገነዘብን ነው። በአጠቃላይ ድርጊቱን በሀገሮች 

ውስጥ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ቀውስ የሚያስከተል ችግር ነው ብንለው ሁላችንንም 

የሚያስማማን ይመስለኛል፡፡  

እንኳንስ እኛ ገና ከድህነት ለመላቀቅ ደፋ ቀና በማለት ላይ የምንገኝ ህዝቦች ይቅርና 

ግዙፍ ኢኮኖሚ ገንብተዋል የተባሉት እንደ አሜሪካ እና የምዕራቡ ዓለም ሀገራትም ዛሬ አስከፊ 

ችግር እያደረሰባቸው ብሎም ፈተና እየሆነባቸው የሚገኘው ይኸው ሽብርተኝነት የተሰኘ የጥፋት 

ተግባር ነው፡፡  

ሀገራት ለዚሁ መጥፎ ድርጊት ትኩረት በመስጠት አንድ ላይ ሆነው እንዲከላከሉትና 

እንዲቆጣጠሩት ያስችላቸው ብሎም ዋነኛ የማንቂያ ደወል የሆነባቸው አስከፊው የአሜሪካው 

የመስከረም አስራ አንዱ የአሸባሪነት ሴራ ነው፡፡ በዚህ ሁለት ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 

የተፈጸመው የሽብር ተግባር የ70 ሀገራት ዜግነት ያላቸውን የ3000 ሺህ ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። 

በርካቶችን ለአካል ጉዳት ከመዳረጉም በተጨማሪ የንግድ ማዕከል የነበሩትን መንትያ ህንጻዎች 



አውድሟል። የመከላከያ ሚኒስቴሩን (የፔንታጎንን) ህንፃ አንድ ክንፍ ወደ ፍርስራሽነትም 

ለውጧል፡፡ ይህ ዕውነታም ግብረ-ሽበራ ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ በቂ ማሳያ ይመስለኛል፡፡ 

ከዚህ በኋላ ነበር አሜሪካ አሸባሪ ኃይሎች ለማደን በአፍጋኒስታንና በኢራቅ ከከፈተቻቸው 

ዘመቻዎች በተጨማሪ የአፍሪካ ቀንድ ቀጣናም ትኩረት መሰጠት እንዳለበት ማሳሰቢያ 

የሰጠችው፡፡ ሀገራችን ግን ቀደም ሲል የችግሩ ገፈት ቀማሽ ስለነበረች አሜሪካም ሆኑ የምዕራቡ 

ሀገራት “ነግ በኔ ትሉ ዘንድ” የሚል መልዕክት በማስተላለፍና ሃሳቧን በማራመድ ይህንን መጥፎ 

ድርጊት ዓለም እንዲያወግዘው አስቀድማ ተናግራ ነበር፡፡  

ያም ሆነ ይህ፤ ይህ ዓለምን ያዳረሰና ፖለቲካዊ ተልዕኮ ያለው ተግባር በአፍሪካ ቀንድ 

ይበልጥ ጭላንጭሉ እየታየ የመጣው እ.ኤ.አ ከ2002 ጀምሮ ነበር፡፡ እንደ ድርጅት የአሸባሪነት 

ቀደምት ታሪክ ባለቤት የሆነው አልቃይዳ ሲሆን፤ ከጊዜ ወደ ጊዜ እኩይ ተልዕኮውን የሚከወኑለት 

ደቀ- መዛሙርትንም ማፍራት ችሏል፡፡ አል-ቃይዳ ወልዶ ካሳደጋቸው “ልጆቹ” መካከል እንደ ሀገር 

የአቶ ኢሳያስ መንግስት የሚጠቀስ ሲሆን፤ እንደ ቡድን ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ክንፉ አል-ሸባብ 

ሳይወሳ የሚታለፍ አይደለም፡፡  

እርግጥ የአፍሪካ ቀንድ ተብለው የሚጠሩ ሀገራት የአሸባሪ ድርጅቶች ምርጫ እየሆኑ 

መምጣታቸው አልቀረም፡፡ ከእነዚህ ሀገራት መካከል ሶማሊያ የአሸባሪዎች መሰብሰቢያና 

የስትራቴጂክ መቀመጫ የመሆን ተልዕኮን አንግባ ነበር—ነገሩ ወደ “ነበርነት” እየተለወጠ በመምጣት 

ላይ መሆኑ ሳይዘነጋ። ኤርትራ እንደ ሀገር አሸባሪዎችን በማሰልጠን በማደራጀት፣ አስታጥቆም ወደ 

ሶማሊያ እና ወደ ተፈላጊ ሌሎች ሀገሮች በማከፋፈል በኩል ዋነኛ ተዋናይ ሆናለች፡፡ አል-ሸባብ፣ 

አል-ቃይዳ፣ ግንቦት 7 እና ኦነግ ለመሰሳሉ አሸባሪዎች የኤርትራ መንግስት ማንኛውም ዓይነት 

ድጋፍ እንደሚያደርግ በየወቅቱ የሚወጡ ሪፖርቶች ህያው ምስክር ናቸው፡፡ 

በአቶ ኢሳያስ መንግስት ሙሉ ድጋፍ ይደረግለት የነበረው አል-ሸባብ እ.ኤ.አ. ከ2000 እስከ 

2010 ድረስ ባለው ጊዜ ብቻ አራት የአጥፍቶ ጠፊዎች ሴራ በመቀመር አደጋ ማድረሱ መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡አል-ሸባብ በሶማሊያ ንፁሃን ዜጎች ላይ በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ ሶስት ጊዜ ፈንጂ 

በማጥመድና በቦምብ በማጋየት አደጋ አድርሷል። ከዚህ በተጨማሪም በኡጋንዳ ካምፖላ 

የኢትዮጵያውያን መንደር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በአንድ ሆቴል ውስጥ 19ኛውን የዓለም 

ዋንጫ በቴሌቪዥን ይከታተሉ የነበሩ 76 ሰዎችን ለህልፈተ ህይወት ዳርጓል፡፡ ከሟቾቹ መካከልም 

አንዱ ኢትዮጵያዊ ነበር፡፡  

እንግዲህ ስለ ሽብርተኝነት አስከፊነት ይህን ያህል ከተረዳን ዘንዳ፤ በሀገራችን ውስጥ 

ድርጊቱን ለመከላከል መንግስትና ህዝብ የሚያደርጉትን የፀረ - ሽብርተኝነት ትግል ወደ 



መመልከቱ እናቅና። የፀረ-ሽብርተኝነትን ትግል በህግ በማስደገፍ እንዲቻል የኢፌዴሪ የህዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት የፀረ - ሽብርተኝነት አዋጅን በቁጥር 652/201 መገንገጉ ይታወሳል፡፡ ይህ 

አዋጅም የሽብር ተግባር የሚፈጽሙ ድርጅቶች በሽብርተኝነት የሚሰየሙበትን ሥርዓት 

ደንግጓል፡፡ 

በመሆኑም በሽብርተኝነት የተሰየመ ድርጅት ስለሚወሰድበት እርምጃ በግልጽ በተደነገገው 

መሰረት በሽብርትኝነት ሊሰየሙ የሚገባቸውን ድርጅቶች መንግስት ለምክር ቤቱ አቅርቦ፤ ኦነግን፣ 

ኦብነግን፣ ግንቦት ሰባትን፣ አል-ሸባብንና አል-ቃዒዳን በአሸባሪ ድርጅትነት እንዲሰየሙ መወሰኑ 

የሚታወስ ነው፡፡  

አል-ሸባብ የተሳሳተ የእስልምና እምነትን ተገን በማድረግ በራሱ ፀረ - እስላም እንቅስቃሴ 

አድርጓል፡፡ በዚህም ከእርሱ እምነት ጋር በማይገናኙ ግለሰቦች፣ ቤተሰቦች እና ሀገሮች ላይ የሽብር 

ጥቃቶችን አድርሷል፡፡ ይህ አሸባሪ ድርጅት በሀገራችን ላይም ተደጋጋሚ የሽብር ሴራዎች 

ለማድረስ ሞክሮ የነበረ ቢሆንም፤ በመንግስት እና በህዝብ ክትትል በየወቅቱ በቁጥጥር ስር ሊውል 

ችሏል፡፡ ከሙከራዎቹ ውስጥም በቅርቡ አሲሮ የነበረው የግብረ-ሽበራ ተግባር ይገኝበታል፡፡  

የተለያዩ የውጭ ሀገራት እና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ታህሳስ 23/2005 ዓ.ም ይዘውት 

በወጡት ዘገባ “የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ለፍርድ የቀረቡ አስር 

ተከሳሾችን ወንጀለኛ ናቸው ሲል ብይን ሰጠ” በማለት ፅፈዋል። ተጠርጣሪዎቹ የቀረበባቸው ክስ 

ከሶማሊያ አልሸባብ ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ውስጥ ሽብር ለመፍጠር አሲረዋል የሚል 

መሆኑንም አትተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ክስ ከተመሰረተባቸው ሰዎች መካከል አንዱ ሃሰን ጃርሶ 

የተባለ ኬንያዊ መሆኑን ገልጸዋል፡፡ በወቅቱ ሃሰን ጃርሶ በሰጠው የእምነት ክህደት የአል-ሸባብ 

አባል መሆኑንና ሀገራችን ወስጥ የጂሃድ ጦርነት ለማካሄድ የሚያግዘውን ጥናት ሲያደርግ መያዙን 

በይፋ አምኗል። 

ታዲያ እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚገቡንን ሁለት ፍሬ ሃሳቦች መገንዘብ ይኖርብናል።  

በመጀመሪያ ደረጃ የአል-ሸባብን የሽብር ሴራ ለመከወን ከተላኩት አሸባሪዎች መካከል ኬንያዊው 

ማመኑ፤ ግለሰቡ በአል-ሸባብ ላኪነት በሀገራችን የሽብር ጥቃት ሲያደርስ ተይዞ ሲያበቃ “አዎ! 

ድርጊቱን ፈጽሜያለሁ” ማለቱ ሰውየው ፖለቲካዊ ተልዕኮን አንግቦ የሚንቀሳቀስ እንጂ በምንም 

መልኩ ሃይማኖታዊ አጀንዳ እንደሌለው ያመላክተናል፡፡  

ይህም ሃይማኖትን ከለላ በማድረግ የሚከናወኑ የሽብር ጥቃቶች በምንም ስሌት ሃይማኖታዊ 

አጀንዳ እንደሌላቸው በግልፅ የሚመሰክር ዕውነታ ነው፡፡ ለዚህም ነው የአሸባሪነት ተግባር በምንም 

በልኩ ፖለቲካዊ ዓላማ እንጂ ሃይማኖታዊ ይዘት የለውም እየተባለ ያለው፡፡ እናም በእኛም ሀገር 



እየተከናወነ ያለው ድርጊት ይኼው እና ይኼው ብቻ ነው፡፡ እርግጥም በሀገራችን ያለው ችግር 

አክራሪነትና ሽብርተኝነት ብቻ እንጂ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም።  

 የእስልምና ሃይማኖትን ሰበብ በማድረግ ፖለቲካዊ ዓላማቸውን በማራመድ አልፎ አልፎ 

በሀገራችን ብቅ ጥልም የሚሉ አክራሪዎች ግባቸው ፖለቲካዊ እንጂ ሃይማኖታዊ እንዳልሆነ ግልጽ 

ነው፡፡ ምክንያቱም እስልምና ለዘመናት የቆየ የሠላም፣ የመቻቻል እና የመከባበር እምነት እንጂ 

በምንም ተዓምር ለሽብር ሰበብ ሊሆን የሚችል ሃይማኖት ስላልሆነ ነው፡፡ እናም የአል-ሸባብ 

ቅጥረኛ በመሆን በሀገራችን የሽብር ጥቃት ለማድረስ የተያዘው አሸባሪ ኬንያዊው ምንም ዓይነት 

ሃይማኖት ጥያቄ የሌለው መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡  

ከፍርድ ቤቱ ብይን ልንረዳው የምንችለው ሌላው ነጥብ ደግሞ፤ የጥፋት ተልዕኮን አንግበው 

ሀገራችንን ለማተረማመስ የሚያንዣብቡ የውጭ ተላላኪዎችን በአግባቡ ከተከታተልናቸውና 

በአንድነት ከመከትናቸው የተነሱበትን የሽብር ተግባር መመከት እንደምንችል ነው፡፡ 

እናም እዚህ ጋር አንድ ሃቅ ማስቀመጥ ያስፈልጋል።ይኸውም ከምንም ነገር በላይ የአንዲት 

ሀገር ሉዓላዊነት እንዲጠበቅ በመጀመሪያ ደረጃ ብሔራዊ ፍላጎቷ መከበር አለበት፡፡ ይሁንና ከዚህ 

ዕውነታ በመነሳት የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም የማሰከበር ተግባር ለመንግስት ብቻ የሚተው 

አለመሆኑን እንገነዘባለን። እያነዳንዱ ዜጋ የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበትና፡፡  

እርግጥ በብሔራዊ ጥቅማችን ጉዳይ ማንም ጣልቃ ሊገባብን አይችልም፤ አይገባምም፡፡ 

እናም በሀገራችን የሽብር ሴራን ለመከወን ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ግለሰቦችን በእኛው የፍርድ ሂደት 

የመቅጣት መብትም ሆነ ግዴታ አለብን፡፡ ይህን የምናደርግበት ምክንያት ማንንም ለማሳዘን 

አሊያም ለማስደሰት ሳይሆን፤ በድርጊቱ ዋነኛ ተጎጂዎች እኛው ስለሆንን ብቻ ነው፡፡  

ቀደም ሲል የጠቀስኩት የፀረ-ሽብር ህግ የወጣውም ይህንኑ የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም 

ለማስከበር ነው፡፡ ይሁንና አንዳንድ አክራሪ ኒዩ-ሊበራል ኃይሎች ግን ይህ አይዋጥላቸውም፡፡ 

ሁሉንም ነገር  ከፖለቲካል ኢኮኖሚ ርዕዩተ-ዓላማቸውና ጥቅማቸው አንፃር እየቃኙ በሀገራችን 

የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት በየወቅቱ ስም ማጥፋት ዘመቻ ላይ ተሰማርተዋል፡፡ 

ከእነዚህ ተቋማት ውስጥ ራሱን ሂዩማን ራይትስ ዎች እያለ የሚጠራው ፅንፈኛ ኒዩ ሊበራል 

ተቋምና አምኒስት ኢንተርናሽናል በሚል ስያሜ የተቋቋመው ድርጅት ይገኙበታል። ተቋማቱ 

በሰብዓዊ መብት ስም የፖለቲካ አጀንዳቸውን ማራመድ ተሚፈልጉ ናቸው፡፡ ታዲያ እነዚህ 

የሰብዓዊ መብት ተማጓች ነን ባዮች በሚገርም ሁኔታ ሽብርን ለመከላከል በምንወስዳቸው ሀገርን 

የመከላከል ተግባራትን ከርዕዮተ ዓለማቸው ጋር በማያያዝ እኛን ሲወነጅሉ መስማት ዛሬ ላይ 

የተለመደ ሆኗል፡፡  



ግና እነዚህ ድርጅቶች አንድን ጉዳይ ሳያጣሩ አቋም በመያዝ የመግለጫ ጋጋታዎችን 

ማሰማታቸውን ቢቀጥሉም ቅሉ፤ ሃሰተኛ እና ያልተጣራ ፕሮፖጋንዳቸውን በመፍራት የሀገራችንን 

ዜጎች ህይወት የሚቀጥፈውን ተግባር በህጋዊ መንገድ ከመከላከል የሚያግደን አንዳችም ሃይል 

አለመኖሩን ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም በሰላማችን እና በልማታችን ላይ አንዳች 

አደጋ ማድረስ ማለት ብሔራዊ ፍላጎታችን መንካት በመሆኑ ነው። እናም መንግስት እና ህዝብ 

የተያየዙትን የፀረ - ሽብር እንቅስቃሴ አጠናክረው መቀጠል ይገባቸዋል ባይ ነኝ። አበቃሁ፡፡    

 

       

 


