
1 

 

አክራሪነት የልማት ፀር 
                                                   ያሲን ኑሩ 06/13/14 

ሕዝበ ሙሥሊሙ ለዘመናት ይዞት የዘለቀውን አንድነት መሸራረፍ፣ የማንነቱ  መገለጫ 

የሆኑትን የእምነት ቦታዎችና ቅርሶችን መደምሰስና  የእሥልምና ኃይማኖት የረዥም ዘመን  

ታሪክን ሙሉ በሙሉ ማደብዘዝ ከዚያም  ማጥፋት ነው መሠረታዊ አጀንዳቸው— 

አክራሪዎቹ፡፡ እነዚህን  መሠረታዊ አጀንዳዎች ለመተግበር በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በዋናነት 

የሚጎዳውና ለመስዋዕትነት የሚዳረገው ሕዝበ ሙሥሊሙ ነው፡፡ እንግዲህ እነዚህ የሞት ጽዋ 

ሊያጠጡን የሚንቀሳቀሱትን ጽንፈኞች ለመከላከልና እኩይ ዓላማቸውን ለማክሸፍ 

ከሙሥሊሙ ኅብረተሰብ የቀረበና የበለጠ አካል አይኖርም፡፡ የሌሎች ድጋፍ አስፈላጊ 

ቢሆንም በዋናነት ልንዋጋቸው፣  ልንታገላቸውና መሥመር ልናስይዛቸው የምንችለው እኛው 

ነን - የሙስሊሙ ኅብረተሰብ፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ እጁን አጣጥፎ ሊቀመጥ የሚችል 

የሙሥሊም ኅብረተሰብ አባል ሊኖር አይችልም፡፡ የሕዝበ ሙሥሊሙ እምነት ሲሸረሸር፣ 

የኃይማኖት ነጻነቱ ተነጥቆ የእኔን ብቻ እምነት ተከተል ሲባል፣ ኃይማኖታዊ ተልዕኮውን 

ያለምንም መሸማቀቅና ሥጋት  እንዳያካሂድ ደንቀራ ሲጋረድበት፣ ሁከት፣ ብጥብጥና ግጭት 

ውስጥ የሚያስገባው ሁኔታ ሲፈጠር፣ የእምነቱና የራሱ መገለጫዎች ሲወድሙ፣ ከአምላኩ ጋር 

በሚገናኝባቸው የእምነት ሥፍራዎችና ልጆቹ በሚማሩባቸው ትምህርት  ቤቶች ሠላም 

ሲደፈርስ በታዛቢነት ከዳር ቆሞ ሊመለከት አይችልም፡፡ 

 

እነዚህን ሁሉ ተግባራት  በመፈፀም ላይ ያለውን  ጽንፈኛ ቡድንን እያጋለጠ ለህግ ያቀርባል፣ 

መሥመር ያስይዛል እንጂ፡፡ እነዚህን ጽንፈኞች ለይቶ ማወቅና መታገል፣ መሥመር ማስያዝና 

ማስተካከል ከሕዝበ ሙሥሊሙ የሚጠበቅ  መሠረታዊ ጉዳይ ነው፡፡ ኃይማኖቱን የሚያዳክም፣ 

ማንነቱን የሚሸራርፍ፣ በመካከሉ የነበረውን ወንድማማችነት የሚሸረሽርና የመቻቻል ባህሉንና 

ልምዱን የሚያጠፋ እንቅስቃሴን ለመግታት ከሕዝበ ሙሥሊሙ የሚጠበቁ ሌሎች ተግባራት 

ናቸው፡፡ ይህ አክራሪ ቡድን ኃይማኖታዊ ሥፍራዎችንና ቅርሶችን ለማጥፋት አቅዶ እየሰራ 

ይገኛል፡፡ በየሣምንቱ የሚታተመው ሰለፊያ ጋዜጣ በዚህ ዙሪያ ከፍተኛ የቅስቀሳ ተግባርን 

በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ የእስልምና ኃይማኖትንና የኃይማኖቱ አማኞችን 

ማንነት መገለጫዎችን  ማውደም ምን ኃይማኖታዊ ተልዕኮ ይኖረዋል?  ይህ  የጽንፈኞች 

ስብስብ ከአላህ ዘንድ እንዳልሆነ ሌላ መረጃ ማቅረብ አያስፈልግም፤ ይህ ብቻ በቂ ነው፡፡   
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በመሆኑም ሙሥሊሙ ኅብረተሰብ የተቀደሱና የተከበሩ ኃይማኖታዊ ሥፍራዎችንና 

ቅርሶችን ሊጠብቅና ከእነዚህ የኃይማኖት ለምድ የለበሱ የእሥልምና ኃይማኖት ባላንጣዎች 

ነቅቶ ሊጠብቅ ይገባል፡፡ ከሕዝበ ሙሥሊሙ የሚጠበቀው ሌላ ነገር ደግሞ አክራሪው ቡድን  

ጽንፈኛነትን የሚያስተምሩ፣ አንድነትን የሚንዱና ሁከትን የሚያነግሱ ጽሁፎች ሰለባ 

አለመሆን ነው፡፡  

 

እነዚህ  ሰለፊያን ጨምሮ በተለያዩ  ጽንፈኛ ሚዲያዎች በተከታታይ እየወጡ ያሉ ጽሁፎች 

ዋና ዓላማቸው ሕዝበ ሙሥሊሙን ማወናበድና  ወደማይፈለግ ንትርክና ግጭት ማስገባት 

ነው፡፡ የሙሥሊሙ ኅብረተሰብ አባላት በየዋህነት የራሳቸውን ማንነት በማጥፋት 

ለጥቃት እንዲሰማሩ ለመገፋፋት ነው፡፡  የተቀደሱ ኃይማኖታዊና ታሪካዊ  ሥፍራዎችንና   

ቅርሶችን ማውደም የአክራሪው ቡድን ሌላው መሠረታዊ አጀንዳ በመሆኑ ይህንኑ ለማስፈፀም 

ሚዲያዎችን በመጠቀም የእምነት እንቆቅልሽ በሕዝበ ሙሥሊሙ ውስጥ እንዲሰርጽ 

ለማድረግ ይሰራል - ጽንፈኛው ቡድን፡፡   

 

እነዚህን የእምነት ሥፍራዎችና ቅርሶችን በማውደም የእሥልምና ኃይማኖትንና የሕዝበ 

ሙሥሊሙን ትክክለኛ ማንነት በማሳጣት የአክራሪዎችን እምነት ሳይወድ እንዲከተል ማድረግ 

ነው፡፡ እነዚህ የእምነት ሥፍራዎችና ቅርሶች ሁለት መሠረታዊ ፋይዳዎች እንዳሏቸው 

ይታወቃል፡፡ አንዱ የሕዝበ ሙሥሊሙና የኃይማኖቱ ማንነትና መገለጫዎች የእሥልምና 

ኃይማኖት መለኮታዊ ገድል  የተፈፀመባቸውና አማኞች ከፈጣሪያቸው ጋር የሚገናኙባቸው 

ሥፍራዎች በመሆናቸው   የሕዝበ ሙሥሊሙ  መንፈሣዊ ሀብቶች ናቸው፡፡ እነዚህ 

ኃይማኖታዊ ሥፍራዎችና ቅርሶች የሕዝበ ሙሥሊሙ ሀብቶች ብቻ ሳይሆኑ የሀገሪቱ ቅርስና 

ፀጋም ናቸው፡፡  

 

በሀገሪቱ ከሚገኙ የቱሪስት መዳረሻ  ቦታዎች መካከል ቀዳሚውን ሥፍራ የሚይዙት 

ኃይማኖታዊ ሥፍራዎች መሆናቸው እሙን ነው፡፡  በመሆኑም እነዚህን ሥፍራዎችና ቅርሶች 

ከእነዚህ ፀረ ሙሥሊም ኃይሎች ነቅቶ መጠበቅ ሌላው ከሕዝበ ሙሥሊሙ የሚጠበቅ ተግባር 

ይሆናል፡፡ ጥበቃው ለሕዝበ ሙሥሊሙ ብቻ የሚተው አይደለም፡፡ የመንግሥት እገዛም 

በእጅጉ አስፈላጊ ነው፡፡ በመሆኑም መንግሥት ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡ ሕግን 

ማስከበርና የሀገሪቱን ሀብት ከነጣቂ  መጠበቅ የመንግሥት ኃላፊነት ነውና፡፡  ይሁን እንጂ 
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ሕዝበ ሙሥሊሙ ጽንፈኞችን ወደ ሕግ በማቅረብና ጉያው ሥር መደበቂያ በማሳጣት 

ድርሻውን ሊወጣ ይገባል፡፡ ጽንፈኝነት  ለሕዝበ  ሙሥሊም  መጥፋት፣ መቋጫ ወደሌለው  

የእርስ በርስ   ግጭትና ብጥብጥ  መግባት፣  ማንነቱንና የማንነቱ መገለጫዎችን ማጣትን 

ያስከትላል፡፡  ለጽድቅና ለጀነት ሳይሆን ሥጋቸውን ለሚያደልብ ምድራዊ ሥልጣን ነው 

በኃይማኖት ሽፋን  እየተንቀሳቀሱ ያሉት፡፡  

 

ሕዝበ ሙሥሊሙ ይህንን ጠንቅቆ በማወቅ ሊዋጋውና በጥብቅ ሊኮንነው ይገባል፡፡ ጽንፈኞቹ 

ዋና አጀንዳቸው የሆነውን ኃይማኖታዊ የፖለቲካ ሥልጣን ለማሳካት በተለያየ ጊዜና ደረጃ 

በሚፈጽሙት የሽብርተኝነት እንቅስቃሴ የንጹኃንን ሕይወት ማጥፋት፣ የተለያዩ 

የመንግሥትም ሆኑ የሕዝብ ተቋማትን ማውደም፤ የእርስ በርስ ግጭት መፍጠርና ያልተረጋጋ 

ሕዝብና ሀገር እንዲኖር በማድረግ በመካከል ተሽሎክልኮ ወደ ሥልጣን መንበር መውጣት 

ነው፡፡ 

 

ከዚህ አንጻር ይህ አክራሪ ቡድን እውነተኛና ትክክለኛ ኃይማኖታዊ ተልዕኮ እንዳሌለው 

መገንዘብ አያዳግትም፡፡ ካስፈለገ በርካታ ማሣያዎችን ማቅረብ ይቻላል፡፡  

 

ሕዝበ ሙሥሊሙን ማበጣበጥ፣ የእሥልምና ኃይማኖትና የአማኞቹ  መገለጫዎች የሆኑትን 

የእምነት ሥፍራዎችንና ቅርሶችን ማውደም አንዱ ማሣያ ነው፡፡  የቡድኑ  የዕለት ተለት 

የግንኙነት ሰንሰለትም ሌላው አመላካች ነገር ነው፡፡ “ጓደኛውን ንገረኝ ማንነትህን እነግርሃለሁ” 

አይደል የሚለው የሀገሬ ሰው፡፡  ግንቦት ሰባት የቡድኑ ቀኝ እጅ መሆኑን በርካታ አብነቶችን 

ማቅረብ ይቻላል፡፡ ኢሣት የተባለው የግንቦት ሰባት የራዲዮና የቴሌቪዥን ማሰራጫ ነድፎ 

እየሰራበት ካለው አጀንዳ አንዱ ለአክራሪው ቡድን ሰፊ ሽፋን መስጠት ነው፡፡ በዚህም 

የጽንፈኞቹ ልሣን ሆኖ እየሰራ ይገኛል፡፡  

 

ግንቦት ሰባት የተባለው አሸባሪ ቡድን ማሰራጫ ጣቢያ ለምን የእነዚህ በኃይማኖት ስም 

ለሚንቀሳቀሱ ጽንፈኞች በልሣንነት ያገለግላል? የጥያቄው መልስ አንድና አንድ 

ነው፤ በኢትዮጵያ  እየተመዘገበ ያለውን ልማት፣ ሠላምና ዴሞክራሲ ማኮላሸት፡፡  በአገሪቱ 

የሽብር ተግባራትን በመፈፀም የሠላምን ደብዛ ማጥፋት ነው፡፡ 
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ከዚህም በተጨማሪ  ኢትዮጵያውያን ሰብዓዊና ልማታዊ ድጋፍ እንዳያገኙ በየሀገራቱ ኤምበሲ 

እየዞረ ከመማጠን አልፈው የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያውያንን ስምና ዝናን ማጥቆርና 

የሀገሪቱን ገጽታ አዛብቶ ማሳየት ነው፡፡ በዚህ ግርግር መሃል በሚፈጠር ክፍተት በአቋራጭ 

ወደ ሥልጣን መምጣት የሌት ከቀን ህልሙ ነው፡፡ ጽንፈኞችንና እነዚህን ኃይሎች 

የሚያቆራኛቸው ጉዳይም ይህ ነው፡፡ በወሃቢያ ሥር ተሰግስገው በመንቀሳቀስ ላይ ያሉት 

ቡድኖች ኃይማኖታዊ ተልዕኮ ቢኖራቸው ኖሮ ፖለቲካዊ ተልዕኮ ካለው ግንቦት ሰባት ጋር 

የሚያቆራኝ ነገር ባልነበራቸው ነበር፡፡  

 

ሕዝበ ሙሥሊሙም ይህንን ጠንቅቆ በማወቅ በኃይማኖቱ ስም የሚነግዱትን ፖለቲከኞች 

ሊዋጋ ይገባል፡፡ የኤርትራ መንግሠት ሌላው  የአክራሪው ቡድን አጋር  ነው፡፡ ተስፋ 

የቆረጠው የኤርትራ መንግሥት  አልሸባብን በማገዝ በሶማሊያ የፈጠረው መቋጫ የሌለው 

ብጥብጥና ግጭት ከሕዝበ ሙሥሊሙ የተሰወረ አይደለም፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ሕዝበ 

ሙሥሊሙን ለመከፋፈል እየተንቀሳቀሰ ያለው  የአክራሪዎች  ቡድንም ከኤርትራው 

መንግሥት ጋር ግንኙነቱ የጠበቀ እንደሆነ እሙን ነው፡፡ ሕዝበ ሙሥሊሙ ይህንን 

መገንዘብና መጠቀሚያ ላለመሆን መታገል ይጠበቅበታል፡፡ በኢትዮጵያ ያለው 

አክራሪነት ከአልሸባብ፣ ከአልቃይዳና እነዚህን ቡድኖች ከሚደግፉ ሌሎች ሀገራት ጋር የጠበቀ 

ቁርኝት እንዳለውም ሕዝበ ሙሥሊሙ ሊገነዘብ ይገባል፡፡ ከዚያም አልፎ አሜሪካን 

ሀገር  የሚገኘው  ስደተኛው ሲኖደስ ጋር ጥምረት ፈጥሯል፡፡ ሲኖደሱ ቡድኑ በሕዝበ 

ሙሥሊሙ መካከል እየፈጠረ ያለው ግጭትና ብጥብጥን በመደገፍ መግለጫ አውጥቷል፡፡  

 

ሕዝበ ሙሥሊም ሆይ! ልብ በል፡፡ በአላህ ፊት ስለኃይማኖታችን እንቆማለን፡፡ ኃይማኖታችን 

ግን ለከሰሩ ፖለቲከኞችና አሸባሪዎች መነገጃ የምትሆንበትን  መንገድ መዝጋት 

ይጠበቅብናል፡፡ ለአላህ ብለን በአላህ ፊት እውነቱን እንመሰክራለን፡፡ የእሥልምና ኃይማኖትን 

ማንነት መገለጫ ለማጥፋት የተነሳ እሱ ከሃዲ እንጂ ከአላህ ዘንድ ባለመሆኑ ልናወግዘው 

ይገባል፡፡ ክንዳችንን አስተባብረን ልንነሳበትም ተገቢ ነው፡፡ አሁን በሙሥሊሙ ኅብረተሰብ 

ሥር እየሰደደ ያለው የኃይማኖት ለምድ ለብሶ የፖለቲካ አጀንዳን እውን ለማድረግ 

የመንቀሳቀስ ተግባር በክርስትና እምነት ስምም እየተከሰተ የነበረና አሁንም ያለ ነው፡፡ 

ሁኔታው እየተፈፀመ ያለው በግንቦት ሰባት አሸባሪ ቡድን አባላት ነው፡፡ 
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በቅርቡ በስደተኝነት የሚኖር አንድ የግንቦት ሰባት አባል በአሜሪካን በተካሄደው የቡድን 

ስምንት ሀገራት ስብሰባ ላይ በጋዜጠኝነት ስም ይገባል፡፡ ለሚዲያ ክፍት ከሆነው ስብሰባ ከገባ 

በኋላ ከጋዜጠኛ የማይጠበቅ እኩይ ተግባር ይፈጽማል፡፡ በእኩይ ተግባሩና በዘቀጠው ሥነ 

ምግባሩ የተነሳ ክፉኛ የጨሰው የኦባማ መንግሥት ግለሰቡ ላይ እርምጃ ለመውሰድ 

ይገደዳል፡፡ በአሜሪካን መንግሥትም ሆነ በሌሎች መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ 

ተቋማት በአሜሪካን ሀገር በሚካሄድ ማንኛውም ዓይነት ጉባዔ እንዳይሳተፍ እገዳ 

ይጥልበታል፡፡ ይህ ግለሰብ ኢሣት  በተባለው የማሰራጫ ጣቢያ በኢትዮጵያ ሕዝበ ሙሥሊም 

የተፈጠረውን ክፍፍል የሚያባብሱ በርካታ ዘገባዎችን ሲያቀርብ የነበረና የአክራሪነትን አጀንዳ 

ሲያስተጋባ የነበረ አሳፋሪ ግለሰብ ነው፡፡ 

 

ግለሰቡ በቅጽበት ከጋዜጠኝነት ወደ ባሀታዊነት ተቀይሮ ሲያትል በሚገኘው  የቅዱስ ገብርኤል 

ቤተክርስቲያን እግዚአብሄር ጠራኝ በሚል ስብከቱ ይጀምርና  በዚያ የተቀደሰ የመለኮት ቤት 

የፖለቲካ ቅስቀሳና ፍሬ የለሽ ዘመቻ ለማራገብ ሞከረ፡፡ በዚህ በተቀደሰ ሥፍራ  ምዕመኑ 

ከፈጣሪው ጋር ለመገናኘትና ሐጃውን ለማሳከት ለጾም ፀሎት በሚሰበሰብበት ቅዱስ ሥፍራ 

ላይ ያደረገው ስብከት  በዓለም ዘንድ ተሰራጭቶ  የኃይማኖት ተከታዮችን ጉድ አሰኘ፡፡  

 

ስለ ምን እነዚህ የከሰሩ ፖለቲከኞች የተቀደሱ  የኃይማኖት ሥፍራዎችን ያረክሳሉ በሚልም 

ቁጣውን አስተጋባ፡፡ ይህ ቡድን  የከሰሩ ፖለቲከኞች የተሰባሰቡበት ቡድን ከመሆኑ ባሻገር  

አሁን በሀገራችን እንቅስቃሴው እየጎላ የመጣው አክራሪነት የዓለም አቀፉ አክራሪነት አካል 

ነው፡፡ ይህ አክራሪ ቡድን ከ12 በላይ ሀገራት የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርጉለትም አንዳንድ 

ምንጮች ይጠቁማሉ፡፡ ቡድኑ አልሸባብና  አልቃይዳ  ከሚፈጽሙት  የተለየ ተግባር 

የለውም፡፡  አልቃይዳና አልሸባብ በዓለም ሁከትን ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ናቸው፡፡ 

የአቅም ውሱንነት ባይገድባቸው ኖሮ መላውን ዓለም  በአኃዳዊ  ኃይማኖት እንዲመራ ማድረግ 

ነበር ምኞታቸው፡፡  የጽንፈኝነትን  እምነትን  በሌሎች አማኞች ላይ በመጫን የዜጎችን  

ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶችን  በመድፈቅ  የራሳቸውን  የእምነት ልዕልና ማረጋገጥ ነው 

ዋና አጀንዳቸው፡፡ 

 

በእሥልምና ኃይማኖት ስም እየተንቀሳቀሰ ያለው ይህ አክራሪ ቡድን መገለጫው ፀረ 

ዴሞክራሲያዊነት፣ ፀረ የኃይማኖት ብዝሃነት  ነው፡፡  በዋናነት ከሚያነሳቸው ጥያቄዎች 
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አንዱም በሀገሪቱ የሌሎች የእሥልምና እምነት ተከታዮች አስተምህሮ ይቁም፤  እኔ  

የምከተለው እምነት ብቻ በመላ ሀገሪቱ ይሰበክ የሚል ነው፡፡   

ይህ ደግሞ  በሀገራችን የተረጋገጠውን  የኃይማኖት ነፃነት የሚሽርና  የዜጎችን ህገ 

መንግሥታዊ የኃይማኖት ነጻነት የሚጨፈልቅ ከመሆኑ በተጨማሪ ሥርዓት አልበኝነትን 

ለማስፈን ያለመ አካሄድ በመሆኑ ሕገ ወጥነትም ነው፡፡ ሕዝበ ሙሥሊሙ ይህንን ጠንቅቆ 

በማወቅ ሕገ መንግሥታዊ መብቱን ለመጠበቅና ለማክበር  በአንድነት መታገል  

ይኖርበታል፡፡ 

 

የአልሸባብና የአልቃይዳ አክራሪ ቡድን ቅጥረኞችና ተላላኪዎች የእሥልምና ኃይማኖትን 

ከማዳከም በላይ ከተሳካላቸውም ፈጽሞ ከማጥፋት የሚቆጠቡ አይደሉም፡፡  ይህ ዘመቻ 

የሀገሪቱን ሕገ መንግሥት የተጻረረና የዜጎችን የኃይማኖት ነጻነት የሚጎዳ አደገኛ እንቅስቃሴ 

ነው፡፡ ሕዝበ ሙሥሊሙን ለማበጣበጥና መቋጫ የሌለው ግጭት ውስጥ ለመዝፈቅ አልሞ 

የተነሳም ነው፡፡ ለዚህም ነው ሕዝበ ሙሥሊሙም ሆነ ሌላው ኅብረተሰብ ጽንፈኝነትን ኮንኖ 

በአጽንኦት ሊዋጋው የሚገባው፡፡  

 

በሀገራችን ያለው አክራሪነት ካለው ኃይማኖታዊ ተልዕኮ ይልቅ ፖለቲካዊ ተልዕኮውን 

አጉልተው የሚያሳዩ በርካታ አብነቶች ተጠቅሰዋል፡፡ የግንኙነት መሥመሩም ኢትዮጵያን 

ማፈራረስ ከሚፈልጉ አሸባሪ ወገኖች ጋር እንደሆነ ለማየት ተሞክሯል፡፡ ሕዝበ ሙሥሊሙ 

ከአላህ አስተምህሮ እንዳይወጣ፣ መንገዱን እንዳይስትና አሁን በሀገራችን በእሥልምና 

ኃይማኖት አማኞች መካከል እየተፈጠረ ያለው ልዩነት ከአላህ መንገድ የወጣ መሆኑንና ከዚህ 

አንጻር ሕዝበ ሙሥሊሙ ምን ማድረግ እንዳለበት ለማየት ተሞክሯል፡፡ 

 

“የአህባሽ እምነትና አስተምህሮት ይቁምልን፤ እኛ የምንከተለው እምነት ብቻ ይሰበክ፤ 

ይነገር፤ ከኛ እምነት ውጪ ሌላው ከምድር ይወገድ“ የሚል አጀንዳ ያነገቡት እነዚህ 

ጽንፈኞች ሕዝብ ውስጥ ሰርገው ገብተው ትርምስ በመፍጠር ላይ ናቸው፡፡ በርካታ 

ሙሥሊሞችን፣  የመስጊድ ኢማሞችና እና ሙዐዚኖችን በተለያዩ አካባቢዎች ደብድበዋል 

አንገላተዋል፡፡ እነዚህ ጽንፈኞች በዋናነት በተለያዩ የውጭ አክራሪ ድርጅቶች እንደሚደገፉም 

ተረጋግጧል፡፡ በመላ ሀገሪቱ ያሉ ኢሥላማዊ ድርጅቶች፣ መስጊዶች እና ጀመዓዎችን የግድ 

የእነሱ እምነት ተከታይ ካልሆኑ በስተቀር የቻሉትን እርምጃ በመውሰድ ያልቻሉትን ደግሞ 
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በማስፈራራትና በማሸማቀቅ ለማሳደድ እየሞከሩ ነው፡፡  

 

ሕዝበ ሙሥሊሙ መጀመሪያ የአክራሪ ቡድኑን ማንነት ጠንቅቆ ማወቅ ይጠበቅበታል፡፡ 

ከዚያም በስሙና በተቀደሰው ኃይማኖቱ ስም መነገዳቸውን እንዲያቆሙ ከመንግሥትና 

ከሌሎች ሠላም ወዳድ ወገኖች ጋር እጅና ጓንት ሆኖ መሥራት አለበት፡፡ የእሥልምና 

ኃይማኖት ቅርሶችንና የእምነት ቦታዎችን በማጥፋት የእሥልምናን ታሪክ ለመሰረዝ 

ጽንፈኞች ወደ ኋላ አይሉም፡፡ ይህ ደግሞ  የሚኖረው አደጋ ቀላል አይሆንም፡፡ ሕገ ወጥነት 

መገታት ስላለበት በዚህ ጉዳይ ላይ ዳር ቆሞ የሚመለከት አንድም የሙሥሊሙ ኅብረተሰብ 

አባል ሊኖር አይገባም፤ የመንግሥት ኃላፊዎችም እንደዚያው፡፡ ሌላው ሠላም ወዳድ 

ኅብረተሰብም የዚያን ያህል መሥራት ይጠበቅበታል፡፡ 

 

እስካሁን ከቀረበው አጠቃላይ ሀሳብ በመነሳትም ከሕዝበ ሙሥሊሙ ምን ይጠበቃል? 

የሚለውን ጥያቄ ምላሽ ለማጠቃለል በሚከተሉት ዐበይት ጉዳዮች ላይ አጽንኦት መስጠት  

የግድ ይላል፡፡ በእውነት መመሥከር ለምድር እንዳይደል ሁላችንም እናውቃለን፡፡ 

ምሥክርነታችንን ለአላህ ስንልም እናደርጋለን፡፡ አላህ ውሸትንና ቅጥፈትን፤ ሁከትንና 

ብጥብጥን አይፈልግም፡፡ ነገ ወደ እሱ መሄዳችን አይቀሬ በመሆኑ ያገኘነውን እንዳላገኘን 

ብንናገር በመጨረሻው ስዓት በሱ ፊት ከተጠያቂነት አንድንምና፡፡ እናፍናችኋለን የሚሉ 

ጽንፈኞችን በመፍራትስ ሕዝበ ሙሥሊሙ ስለምን ይሸማቀቃል? 

 

የእሥልምና ኃይማኖት አባቶቻችን እንዳስተማሩንና በቁርኣኑም እንደሰፈረው  “እነርሱን 

አትፍሯቸው፣ እኔን ብቻ ፍሩ፤” ይላል፡፡ አሁን ኃይማኖታዊ ለምድ ለብሰው የመጡት 

ጽንፈኞች ከአላህ ዘንድ አይደሉምና ልንፈራቸው አይገባም፡፡ አላህ ሰውን ግደል የሚል 

አስተምህሮ የለውም፤ እኔ ብቻ ብጹዕ ነኝ እንዲል ለሰው የሰጠው መንፈሣዊ ትምህርትና 

ሥልጣንም የለም፤ ሁሉም ሕዝበ ሙሥሊም የሚያውቀውን መድገም ይሆንብኛል 

እንጂ “ከአላህ በስተቀር ፍጹም የለም”፡፡  

 

ዘመኑ የወለዳቸው አክራሪዎች ግን "ቅዱሣንና ብጹአን እኛ ብቻ ነን፣ እኛን ተከተሉ" በማለት 

የራሳቸውን ፍላጎትና በተለይም ከውጭ የተሰጣቸውን ተልዕኮ በሕዝበ ሙሥሊሙ ላይ በኃይል 

ለመጫን እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ከአላህ ዘንድ አይደሉምና ሕዝበ ሙሥሊሙ 
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ሊታገላቸው ይገባል፡፡ እነዚህ ትክክለኛ የኃይማኖት ተልዕኮ የላቸውምና ሊወገዙ ይገባል፡፡ 

ቦታና ጊዜ አግኝተው ኃይማኖታችንን ሊታተኑትና አንድነታችንን ሊበትኑት አይገባም፡ 

 

በየጊዜው ሀሳዊ መሲሓን በተነሱ ቁጥር አይደናገርም ሊደናገርም አይገባም፡፡  ሐሰተኞች 

የሚበዙበት ወቅት ይመጣል እንደተባለው እነዚህም ወዳጆቻውን ሁሉ ሳይቀር ያስፈራራሉ፤ 

እኛ ያልነውን ተከተሉም ይላሉ፤ ከዚያም አልፈው ወዳጆቻቸውንም ሳይቀር ይገድላሉ፤ 

ታሪክና እምነትን ያጠፋሉ ሆኖም ግን "እነሱን አትፍሯቸው፤ ከአላህ አይደሉምና ይላል፡፡” 

(ቁርኣን ዓሊ-ኢምራ 3፡175)፡፡  

 

ሕዝበ ሙሥሊሙ ኃይማኖቱን ለማጥፋትና አንድነቱን ለመሸርሸር አቅደው በመንቀሳቀስ ላይ 

ያሉትን ጽንፈኞች ሊዋጋቸው፣ ለሕግ ሊያቀርባቸውና ጉያው ውስጥ እንዳይደበቁ እርቃናቸውን 

ሊያወጣቸው ይገባል፡፡ በሀገራችን ለዘመናት የዘለቀው የእሥልምና ኃይማኖት ከሌሎች 

የሀገሪቱ ኃይማኖቶች ጋር ተጣጥሞ የኖረ ነው፡፡  

ሀገሪቱ የሁሉም ኃይማኖት አማኞች በጋራ ተሳስበውና ተደጋግፈው የሚኖሩባት ሀገር ነች፡፡  

አሁን እየመጣ ያለው  የአክራሪዎች ሕግ ግን ከሌሎች የኃይማኖት አማኞች ጋር በሠላም 

መኖር ይቅርና ሕዝበ ሙሥሊሙን እርስ  በርስ ግጭትና ሁከት ውስጥ የሚያስገባ ነው፡፡  

 

ይህ ቡድን  ባገኘው መንገድ ሁሉ  የሙሥሊሙን ኅብረተሰብ  ለማዋጋት፣ እርስ በርስ 

ለማጋጨት፣ ከሚከተለው እምነት ወደ ክህደት ለመመለስ የሚያስገድድ ነው፡፡ ይህ አካሄድ 

ከአላህ አስተምህሮና ትዕዛዝ ጋር የተጋጨ ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች እምነታቸውን የከዱና 

ለምድራዊ ሥልጣን እና ለሥጋቸው ያደሩ  ናቸው፡፡ ሕዝበ ሙሥሊሙ ከሚከተለው እምነት 

ያፈነገጠ እምነት ለመተግበርም የተነሱ ናቸው፡፡ በእምነት ስም ሌላ አጀንዳ አንግበው 

የሚታገሉ የፖለቲካ ቅጥረኞች ናቸው፡፡  

 

እርግጥ ነው የአላህ አስተምህሮ “ከውስጣችሁ ይህችን ዓለም የሚሹ አሉ፤ የመጭውን ዓለም 

ሥኬት የሚሹም አሉ” ይላል፡፡ ይህችን ዓለም የሚመኙ በዚህች ዓለም ላይ መንግሥት ሆነው 

መሬትን ማስተዳደር በመሬት መንገስ የሚሹ ከአላህ ፈቃድ የወጡ ጽንፈኞች አሁን 

ተከስተዋል፡፡ እኛ ሙሥሊሞች እነዚህን የአላህን መንገድ ተጻረው ወንድም ወንዱሙን 
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እንዲገድል እየሰበኩና   በኃይማኖት አማኞች ዘንድ መቻቻልና አብሮነት እንዲጠፋ 

እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡ 

 

ስለሆነም ጀነትና አኪራን የሚፈልግ ሁሉ እሥልምናን ለማጥፋት ከተነሱ ከሃድያንና 

ተባባሪዎቻቸው ጽንፈኞች  ሴራ ራሱንና መላውን ሙሥሊም መከላከል ይኖርበታል፡፡  ይህንን 

ፀረ ኢስላም ዘመቻ እያካሄደ ያለው አክራሪ ቡድን  የከሰሩ ፖለቲከኞችና  ኪራይ ሰብሳቢ 

ሙስሊሞች የተሰገሰጉበት ነው፡፡ መንግሥት የሁሉም ዜጋ መብት በእኩል ደረጃ የማስከበር 

ግዴታ አለበት፡፡  ይሁን እንጂ ይኼኛውን ኃይማኖት ተከተሉ ይህንን አትከተሉ የሚልበት 

ሁኔታ አይኖርም፡፡ ይህንን ለማድረግ የሀገሪቱ ሕገ መንግሥት አይፈቅድለትም፡፡ በመሆኑም 

የአልአህብሽ አስተምሀሮ ይቁምልን የሚለውን ጥያቄ ማስተናገድ አልቻለም፡፡  

 

የአህሃባሽ አስተምህሮም ሆነ የሌሎች እምነቶች አስተምህሮዎች ኃይማኖታዊ  ተልዕኳቸውን 

ሳይስቱ ያለምንም ችግርና ሥጋት ሊካሄዱ ሕጉ ይፈቅዳል፡፡ አሁን እያከራከረን ያለው 

ኃይማኖታዊ አስተምህሮ መስጠት ወይም ኃይማኖታዊ  ተልዕኮ ለመወጣት ነጻነት ማጣት 

ወይም የእምነት ሥፍራ ማጣት አይደለም፡፡  

 

እንደዚህ  ዓይነቱ  ጥያቄ ከቅድመ ሁለት አሥርት ዓመታት በፊት ነበር፡፡ ያኔ የእሥልምና 

ኃይማኖት አማኞች በግላጭ አደባባይ የማይወጡበትና በነበሯቸው ጥቂት የእምነት ሥፍራዎች 

ለመሰባሰብና ኃይማኖታዊ ተልዕኳቸውን ለመፈፀምም የሚሸማቀቁበት ወቅት ነበር፡፡ 

ተሰባሰባችሁ በሚል  የሚታሰሩበት፣ የሚገረፉበትና የሚገደሉበት ወቅት፡፡ ሁሉም ሕዝበ 

ሙሥሊም የሚያውቀው ነገር መድገም አይሁንብኝና  አሁን ያ ሁሉ ነገር የለም፡፡  ሕዝበ 

ሙሥሊሙ በአደባባይ የኃይማኖት በዓላቱን በደመቀ ሁኔታ ያከብራል፡፡ በሀገሪቱ እስከ ሰባ 

ሺህ የሚሆኑ የእምነት ሥፍራዎችን መገንባት ችሏል፡፡ እምነቱንና ከእምነቱ ጋር በተያያዘ 

የሚያደርጋቸው ማንኛውም እንቅስቃሴዎች በነጻነት እየከወነ ይገኛል፡፡ 

 

የኃይማኖት ነጻነት በተረጋገጠበት ሀገር ግን የሌላን ኃይማኖትና አስተምህሮ አፍናለሁ የሚል 

ቡድን ሕጋዊ መሠረት ሊኖረው አይገባም፡፡ አሁን በሀገራችን ያለው አክራሪነት የእሥልምና 

ኃይማኖትን  የመቦርበርና ሥረ መሠረቱን የመበረዝ ተግባር ነው፡፡  ስለሆነም ሁሉም  

የሙሥሊሙ ኅብረተሰብ ለዲናው ሲል በየአካባቢ እየተደራጁ ኢሥላማዊ እንቅስቃሴዎቻችንን 
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ለማወክና ሠላማችንን ለማደፍረስ እየተራወጡ ያሉትን ጽንፈኞች በጋራ መዋጋትና ወደ ሕግ 

ማቅረብይጠበቅበታል፡፡   

ለዚህም በየመስጊዶች፣ መድረሳዎች፣ ጀመዓዎች፣ በየመሥሪያ ቤቶች፣  በሠፈር፣ 

በየቤተሰብና በእድሮች በሚኖረን ግንኙነት ሁሉ አክራሪነትንና ጽንፈኝነትን  የሀገርን ሠላም 

ለማደፍረስ የእሥልምና ኃይማኖትን ማንነት ለማጥፋትና ሙሥሊሙን እርስ በርስ ለማፋጀት 

አልሞ የተነሳ በመሆኑ ውይይት እያደረገ  መፍትሄ  መፈለግ ይጠበቅበታል፡፡ የኃይማኖታችን 

ማንነት መገለጫ ሥፍራዎችንና ቅርሶችን ለማጥፋት አልሞ ከተነሳው  አክራሪ ቡድን 

ራሳችንንና ኃይማኖታችንን  መጠበቅ የግድ ይላል፡፡ ይህ የጽንፈኞች ቡድን የተለያዩ  

ሚዲያዎችን በመጠቀም ኅብረተሰቡ ዘንድ ብዥታ ለመፍጠር እየጣረ ይገኛል፡፡ ሰለፊያ 

የሚባለው ጋዜጣም በዋናነት የሕዝበ ሙሥሊሙን አንድነት ለማናጋት ዘገባውን 

ቀጥሏል፡፡ ሌሎች ጽንፈኛ ጋዜጦችም  ችግሩን ለማባባስና የሀገሪቱን ሠላም ለማወክ ያስችል 

ይሆናል በሚል ማራገቡን ተያይዘውታል፡፡ ሕዝበ ሙሥሊሙ የእነዚህ ጽንፈኛ ጋዜጦች ሰለባ 

ከመሆን ራሱን መጠበቅና የዚሁ ሰለባ ሊሆኑ የሚችሉትን ሁሉ ማስተማር ይጠበቅበታል፡፡ 

 

የሚዲያው ቅንብር በስደት በሚገኘው የግንቦት ሰባት አሸባሪ ቡድን ኃይሎችንና ሌሎች 

ተቃዋሚዎችም የሚሳተፉበት በመሆኑ እነዚህ ጽንፈኞች እያደረጉ ያሉትን ፀረ ሕዝብ 

ተግባራትን ማጋለጥ፣ በየመስጊዱና በእምነት ሥፍራዎች እየተገኙ ሕዝበ ሙሥሊሙ 

ከፈጣሪው ጋር ለመገናኘት የሚመጣበት ወቅት እየጠበቁ ብጥብጥ መፍጠርና ሌሎች እኩይ 

ተግባራትን የሚፈጽሙ የተደበቀ ዓላማ ያላቸው መሆናቸውን ለልጆቻችንና ለምንቀርበውና 

ለምናውቀው ሙሥሊም ማሳመን ከኛ ይጠበቃል፡፡ ይህን ሁሉ የምናደርገው ለኢህአዴግ ብለን 

አይደለም፡፡ ለመንግሥትም አይደለም፤ በአላህ ፊት ሃቅን ለመከተል፤ ሕዝባችንን ከአደጋ 

ለመጠበቅና ኃይማኖታችንን ለመታደግ እንጂ፡፡ አላህ የሃቅ፣ የእውነት፣ የፍቅርና የሠላም 

ተምሣሌትና ቋት ነው፡፡ በሐሰት እንዳንመሰክርም ያስተምረናል፡፡ እኛ ዛሬ ላይ ቆመን 

በኢትዮጵያ የእሥልምና አማኞች መብታቸው ተረግጧል የኃይማኖት ነጻነታቸውን አጥተዋል 

ብንል ይፈርድብናል፤ በጥበቡ የኃይማኖት ነጻነት እንድናገኝ አድርጎናልና፡፡ 

  

አሁን የክህደት ቃል እንድንመሰክር የኃይማኖት ነጻነት በሀገራችን የለም እንድንልና ከእነሱ 

ጋር ተባብረን እንድናምጽ የሚገፋፉን ቡድኖች ከአላህ ስላይደሉ  ኃይማኖታዊ  ተልዕኮ 

ሳይኖራቸው በተቀደሰው ኃይማኖታችንና በሕዝበ ሙሥሊሙ ስም የሚነግዱ በመሆናቸው 
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በጋራ ልንዋጋቸው ይገባል፡፡ በየዳዕዋ ጀመዓዎቻችን፣ የዳዕዋ ጀመዓዎች ያለፍራቻ በግልጽ 

የእነዚህን አክራሪዎች ማንነት ሕዝቡ እንዲያውቅ ማስተማር፤ የሙሥሊሙን አንድነት 

ለማፍረስ የሚታገሉትን የኢሥላም ጠላቶች በተቻለው መንገድ ሁሉ ሰው እንዲያውቃቸውና 

ከሚዘረጉት መረብ እንድንጠበቅ ማስቻል ይኖርብናል፡፡ ጽንፈኞቹን ለመዋጋት በሚደረገው 

ጥረት መላውን የሙሥሊም ኅብረተሰብን ማሳተፍ ይገባል፡፡ በጽንፈኞቹ የሚሰራጩ 

የፕሮፖጋንዳና የቅስቀሳ ተግባራት ባዶነትን ማስተማር እንዲሁ፡፡ በየዋህነትና በቅንነት ከአላህ 

የሆኑ መስሏቸው የተሳሳቱን ወገኖች በአስተምህሮ መመለስ ከኛ ይጠበቃል፡፡ በሕዝበ 

ሙሥሊሙ መካከል እሰካሁን የተፈጠረው  ልዩነት እንዳይሰፋ መጣር፤ በከተማም ሆነ በገጠር 

ሕዝበ ሙሥሊሙን ማረጋጋትና የጽንፈኞች ውዥንብር ሰለባ እንዳይሆን ብሎም ዑለሞች 

የመዝሀብ ልዩነት ሳይኖራቸው አክራሪነትንና ጽንፈኝነትን በመዋጋት  ላይ በጋራ እንዲሰሩ 

አብረው እንዲያወግዙ፣ ፈትዋ እንዲሰጡ ማድረግ ኃይማኖታችንንና ራሳችንን ከአክራሪዎች 

አደጋ ለመጠበቅ ያግዛል፡፡  

 

በተለያዩ ተቋማት፣ በድርጅቶችና ሌሎች የሕዝብ መገናኛ ሥፍራዎች አክራሪነት ምን ያህል 

ጎጂ እንደሆነና አሁን በሀገራችን ሕዝበ ሙሥሊሙን ለመለያየትና ለማፋጀት የተወጠነው ነገር 

ለሕዝበ ሙሥሊሙ ፋይዳ የሌለው ከራሱ አልፎ ሌላውን የሀገሩን ሕዝብ የሚጎዳና  

ኃይማኖታዊ ተልዕኮውን በነጻ እንዳያራምድ የሚከለክል በመሆኑ ይህንኑ ያገናዘበ ትብብር 

ማድረግና ፀረ ሠላም ኃይሎችን ቦታ ማሳጣት ይገባል፡፡ የጀማዓችንን አንድነት 

ለማናጋትና የህዝበ ሙሥሊሙን ማንነት  ለማጥፋት የሚንቀሳቀሱት ጽንፈኞችንና የእነሱን 

አስተምህሮ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሚከተሉትን መለየትና ትክክለኛውን መንገድ 

እንዲይዙ ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡  

 

በማንኛውም ሚዲያ የሚተላለፉ ዘገባዎችና ሕዝበ ሙሥሊሙን የሚመለከቱ ነገሮችን 

በጥልቀት መመርመር እንጂ አንዳንድ ጽንፈኛ ሚዲያዎች በሚያስተጋቡት የበሬ ወለደ ወሬ 

ውዥንብር ውስጥ መግባት አይኖርብንም፡፡ በመሆኑም  በዩኒቨርሲቲያች፣ ኮሌጆችና ትምህርት 

ቤቶች፣ በመስጂዶችና ሌሎች ሥፍራዎች የምንገኝ የሙሥሊም ኅብረተሰብ አባላት ሕዝባችንን 

ከጽንፈኞች አደጋ ለመጠበቅና አክራሪዎቹ የወጠኑትን  ሴራ ለማክሸፍ እጅና ጓንት ሆነን 

መሥራት ይጠበቅብናል፡፡  


