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የቀቢጸ ተስፋ የመጨረሻው እንጥፍጣፊ 
 

ሲኢድ መሐመድ 07/18/13 

 

የእስልምና ሃይማኖት ከሚከተላቸው ዓበይት መርሆዎች አንዱ ሰላም ነው።  ህዝበ 

ሙስሊሙም እርስ በርሱም ሆነ ከሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ጋር ያለው አብሮነት፣ 

አንድነትና መተጋገዝ  መቻቻልን መሰረት ያደረገ ነው። ለሃይማኖቱና ለእምነቱ  

ካለው ቀናእነት የተነሳ ሌሎችን በመደገፍና ከወገኖቹ ጋር  ተቻችሎ የመኖርን 

ባህል ያዳበረ ነው። በኢትዮጵያ ሃይማኖታዊ መቻቻል ለዓለም ሕብረተሰብ 

በአርአያነት የሚቀርብ ነው። ህዝበ ሙስሊሙም ሆነ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች  

ሃይማኖት የግል፣  አገር የጋራ በሚል ቅኝት በጋራ የሚኖሩባት አገራቸውን 

ለማልማት ደፋ ቀና ሲሉ ይስተዋላሉ።  

 

ከስንዴ እንክርዳድ … እንደሚባለው ስር የሰደደውን የኢትዮጵያ ህዝቦች 

አንድነትንና ሃይማኖታዊ መቻቻልን ለመሸርሸር የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ቡድኖች 

መኖራቸው አይካድም።   የእስልምና ሃይማኖት አክራሪዎችና  አሸባሪዎች በዚህ 

ረገድ ያልበጠሱት ቅጠል ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም።  

ቀደም ሲል ይዘውት የነበረው ዓላማ ህዝበ ሙስሊሙን ከህዝበ ክርስቲያኑ  ጋር 

ማጋጨትና በአገሪቱ መቋጫ የሌለው ቀውስ መፍጠር ነበር። ይህንን ለመፈጸምም 

አባሎቻቸው የክርስትና ሃይማኖት ስነስርዓት በሚከናወንባቸው ስፍራዎች እየተገኙ 

ለመበጥበጥ የሞከሩባቸው ጊዚያት በርካታ ነበሩ።  ውሎ ሲያድር ይፈጽሙት 

የነበረው እኩይ ምግባር እየተጋለጠ በመምጣቱ የተነሳ ሃይማኖታዊ ተልእኮ 

አለመያዙም ጭምር ለህዝበ ሙስሊሙም ሆነ ለህዝበ ክርስቲያኑ ገሃድ ሆነ።  

 

አጀንዳው የፖለቲካ እንጂ የሃይማኖት አለመሆኑም ታወቀ። ችግሩን እየፈጠሩ 

የነበሩትም የተወሰኑ ግለሰቦችና ቡድኖች መሆናቸው ይፋ ወጣ። እነዚህ ቡድኖች  

የሚያራምዱት የሽብር ተግባር ሕብረተሰቡን ተጎጂ እያደረገው መጣ፤ ሰላሙን 
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ለማደፍረስ ያለመ መሆኑንም ህዝቡ በመረዳቱና ከመንግስት ጋር ተባብሮ ባደረገው 

ትግል  የሽብር እቅዱ መምከን ችሏል።  

 

ህዝበ ሙስሊሙም ሆነ ህዝበ ክርስትያኑ አሸባሪዎችን አንቅሮ ተፋቸው። 

መንግስትም በአገሪቱ ሕግን የማስከበርና ሰላም የማስፈን ተግባሩን አጠናክሮ 

ቀጠለበት። ይህ አሸባሪዎችን  መግቢያ ቀዳዳ አሳጣቸው፤ ሽንፈትን ማጣጣም 

የግድ ሆነባቸው። ሆኖም ግን እጃቸውን መስጠት አልፈለጉም። ይልቁንስ እኩይ 

ተግባራቸውን የሚያራምዱበት ሌላ  ስልትን መጠቀምን ነበር የመረጡት።  

 

ህዝበ ሙስሊሙን እርስ በርሱ ማጋጨት ነበር ቀጣይ ስልት አድርገው የወሰዱት። 

ሕዝበ ሙስሊሙ የእርስ በርሰ ግጭት ውስጥ ሲገባ ግጭቱን ለማርገብ መንግስት 

የተለያዩ ጥረቶች ማድረጉ የግድ መሆኑን ታሳቢ በማድረግ መንግስት ሊወስደው 

የሚገባውን እርምጃ ከአገሪቱ ሕገ-መንግስት ጋር ተጻራሪነት እንደሆነ በማስመሰል 

በመንግስትና በሕዝበ ሙስሊሙ መካከል ክፍተት ለመፍጠር በማቀድ እንቅስቃሴ 

ማድረጉን ቀጠሉበት።   

 

እንቅስቃሴው በዋናነት በአገሪቱ የእስልምና ሃይማኖት ነጻነት የለም በሚል የተቃኘ 

ሲሆን  የህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄ በሚመስል መልክ ለማቅረብም ከፍተኛ ጥረት 

ተደረገ። በዚህ ሂደት አገሪቱ እስላማዊ መንግስት ያስፈልጋታል የሚል አክራሪ 

ሃሳብ ይዞ ብቅ አለ። ይህ ቡድን  በሌሎች አገራት ተመሳሳይ ሁከት ከሚፈጥሩ 

አሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ በማሰባሰብ አገሪቱን ወደ ብጥብጥና ደም መፋሰስ 

እንዲትገባ ለማድረግ አቅዶ ተንቀሳቅሰ። በአገራችን በተለያየ ጊዜ ብቅ ጥልቅ 

የሚለው የሽብር ተግባር በሌሎች የዓለማችን አገራት ካለው የሽብርተኝነት 

እንቅስቃሴ  ጋር የርእዮት፣ የስትራቴጂና  የስልት ተመሳሳይነትና ተወራራሽነት 

እንዳለው እሙን ነው።  

 

አክራሪዎቹ  ቀደም ሲል በአገሪቱ የነበረው  ጭቆና ያልተፈታ በማስመሰል በአገሪቱ 

የሃይማኖት ነጻነትና እኩልነት እንደሌለ አድርጎ በማቅረብ  በርካታ ተገቢነት 

የሌላቸው  ጥያቄዎችን የህዝበ ሙስሊሙ አስመስለው በማንሳት በግርግር 
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አጀንዳቸውን ለማሳካት ያደረጉት እንቅስቃሴና ሴራም በመላው ህዝበ ሙስሊም 

ተቀባይነት በማጣቱ ሽንፈት ደርሶባቸዋል።  እኩይ ተግባራቸው ማንነታቸውን 

እያጋለጠ በሚመጣበት ወቅትም የቀቢጸ ተስፋ ድርጊቶችን መፈጸም ስራዬ ብለው 

ቀጠሉበት። በመሆኑም በርካታ  የሽብር ተግባራት በአገሪቱ ተፈጽመዋል። 

ሊፈጸሙ ታቅደው በሕዝብ፣ በአገር ውስጥ ደህንነትና በፖሊስ ትብብር የከሸፉም 

ቁጥራቸው ቀላል አልነበረም።  

 

ይባስ ብለው ሰሞኑን በደቡብ ወሎ የእስልምና አባት ላይ የፈጸሙት አሰቃቂ ግድያ 

የቀቢጸ ተስፋ እንቅስቃሲያቸው ተቀጽላ ነው።  ሼክ ኑሩ ይማም ሽብርተኝነትንና 

አክራሪነትን የሚታገሉ የእስልምና ሃይማኖት አባት ነበሩ። የሳቸውን መገደል  

ተከትሎ  በደሴ፣ በኮምበልቻና በኃይቅ ከተሞች ነዋሪዎች ድርጊቱን በመቃወምና 

አሸባሪዎችን በማውገዝ ሰልፍ ወጥተዋል።  መንግስት ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ 

እያደረገ ባለው ጥረት የበኩላቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል።  

ሃይማኖትን እናስፋፋለን ከሚሉ አክራሪዎች እየተሰነዘረ ያለው የሰዎችን ሕይወት 

የማጥፋት ድርጊት የእስልምና ኃይማኖት አስተምህሮ የማያዘው በመሆኑ 

ሕብረተሰቡን በእጅጉ እያስቆጣ ይገኛል። የእስልምና ሃይማኖት ሰላም፣ ፍቅር፣ 

መቻቻልና መከባበርን የሚያስተምር ሲሆን፣  በተቃራኒ የቆሙ አክራሪዎች 

በሀገራችን ጸረ ኢስላምና ጸረ ህዝብ ተግባር እየፈጸሙ ይስተዋላሉ። በእስልምና 

ኃይማኖት ሰውን መግደልም ሆነ መጉዳት እጅግ የተከለከለ መሆኑን ያወሱት 

በሰላማዊ ሰልፉ የተሳተፉ የእስልምና ሃይማኖት አባቶች አክራሪነት በጥቂቶች 

ቢፈጸምም አንድን ሃገር ወደ ትርምስና ሽብር የማምራት አቅሙ ከፍተኛ ነው 

ይላሉ።  የተፈጸመው ግድያም ከአክራሪነትና ከጽንፈኝነት  ያለፈ ምንም ምክንያት 

ስለሌለው ህዝበ ሙስሊሙ አውግዞታል።  

የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት፣ ከፌዴራል ፖሊስ የጋራ የፀረ ሽብር ግብረ 

ሃይልና  ከህዝቡ ጋር በመሆን በተረገ ጥረት በሼክ ኑሩ ይማም ላይ አሰቃቂ ግድያ 

የፈጸሙ ሽብርተኞችን  መያዝ ችለዋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት አሸባሪዎች 

መካከል የሽብር ጥቃቱን በማቀድ ፣ በማቀነባበርና በመምራት የተጠረጠሩም 

ይገኙበታል፡፡   
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በሊቢያ፣ በግብጽ፣ ሊባኖስ፣ በየመንና በሌሎች የአረብ አገራት ከፍተኛ ጉዳት 

እያደረሰ ያለው  መቋጫ የሌለው ግጭት እንደሚያሳየው የግጭቱ  ዋና ማጠንጠኛ 

የመልካም አስተዳደር፣ የዲሞክራሲና የልማት እጦት እንደሆነ ነው። በእነዚህ 

አገራት አሸባሪዎች የተወሰነ መንገድ መሄድ የቻሉ የመስላቸው የህዝብ ጥያቄ ውስጥ 

ውስጡ በመኖሩ ብቻ ነው።  በእነዚህ አገራት ያለው የኢኮኖሚ እድገት መካከለኛ 

ደረጃ ከደረሰ በኋላ መቀጠል ያልቻለና  ባለበት የቆመ  በመሆኑ እድገቱ  ከአገራቱ 

ህዝብ መሰረታዊ ፍላጎት ጋር ሊጣጣም ባለመቻሉ እንደሆነም መረጃዎች ያሳያሉ። 

መሰረታዊ መንስኤው ይህ ቢሆንም ግጭቱ እንዲባባስ ያደረገው ግን የአሸባሪዎች 

እጅ እንደሆነ በርካቶች ያምናሉ።   

 

አሸባሪነትና አክራሪነት ጭፍን ጉዞ ነው። የያዝኩት እምነትና ዓላማ ሁሉም በውዴታ 

አለበለዚያ በግዴታ መቀበል አለበት የሚል ነው።  በዚህ መልክ ዴሞክራሲ የሚባል 

ነገር አይቀበልም። የራሱን እምነትና ፍላጎት በሌሎች ላይ መጫንን ማዕከል አድርጎ 

ይሰራል። በአገራችን የሽብር ተግባራትን በሃይማኖት ስም እየፈጸመ ያለው 

ሰለፊያ/ወሀቢም  ራሱን ቅዱስና ሃይማኖታዊ ግዴታውን እየተወጣ እንዳለ አድርጎ 

ሌሎች ምንም ዓይነት ሃይማኖት እንደሌላቸው ለማሳየትና የራሱን እነሱ በሌሎች 

ላይ ለመጫን እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ያደባባይ ምስጢር ነው። ይህ አካሄድ በአገሪቱ 

ካለው ሕገመንግስታዊ የሃይማኖት ነጻነት ጋር ተጻራሪነት ያለው ነው።  

 

የራስን ፍላጎት   በሌሎች ላይ በኃይል ለመጫን የሚያስችል አመች ሁኔታ 

በአገሪቱ የለም። ዜጎች በራሳቸው ፍላጎት የፈለጉትን እምነት እንዲያራምዱ ሕገ 

መንግስቱ ያረጋገጠላቸው መብት ነው።   ሌላውን  ጸጥ ለማሰኘትና ለማሳደድ 

መሞከር በራሱ ጸረ ዴሞክራሲያዊነትና አሸባሪነት እንደሆነ ከማንም የሚደበቅ 

አይደለም። በአገራችን በሃይማኖት ስም እየተነቀሳቀሰ ያለው የሽብር ተግባር 

በአገሪቱ ያለው መሰረት ሊሸከመውና ሊያኖረው ባይችልም እየተወራጨና አንዳንድ 

ጥፋቶችንና ወንጀሎችን እየፈጸመ ይገኛል። አሸባሪዎች በአገሪቱ ያደረሱት፤ 

ለማድረስ አቅደው የከሸፉባቸው ተግባራትና   ስለአሸባሪነትና አክራሪነት የሚሰጡት 

ትንተናና  ንግግር ሲመረመር  በአገሪቱ ያለው የአሸባሪነት እንቅስቃሴ  በህዝብ 

ላይ የመጣ አደጋ መሆኑን ለመረዳት አያዳግትም።  
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ከእነዚህ ንግግሮች መካከልም  ሳዲቅ መሃመድ የተባለ ዳዒ ያደረገውን የቅስቀሳ 

ንግግርን ለአብነት መውሰድ ይቻላል። የሰለፊያ እምነት ተከታይ የሆነው ሳዲቅ 

በዓለማችን ከእስልምና በስተቀር ሌሎቹ ሃይማኖቶች ከየትና እንዴት  እንደመጡ 

አይታወቅም፤ በዓለማችን አንድ ሃይማኖት ብቻ አለ እሱም እኛ እየተከተልነው 

ያለነው ነው በማለት ይቀሰቅሳል። ከዚህ አነጋገርና ቅስቀሳ ምን ለመረዳት ይቻላል? 

ሁሉም የዓለማችን ህዝብ የሰለፊያ እምነት ተከታይ መሆን አለበት ማለት ነው።  

 

ይህ እንቅስቃሴ በአገራችን እየሰፋ ከመጣበት ጊዜ አንስቶ ኢትዮጵያውያን 

ሙስሊሞች አሸባሪዎችን በተገቢው መንገድ ሲያወግዙ ቆይተዋል። ከማውገዝ 

አልፈውም በመካከላቸው ሆነው ይህንን የአሸባሪነት ተግባር የሚያንቀሳቅሱትን 

ለመለየትና ለሕግ አሳልፈው ለመስጠት ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። 

ከዚህም ባሻገር ህዝበ ሙስሊሙ በሃይማኖቱ ስም እንዳይነገድበት በእጅጉ አጥብቀው 

የተዋጉና አሁንም እየተዋጉ ያሉ የእስልምና ሃይማኖት አባቶችና ምሁራን በርካቶች 

ናቸው።  አሸባሪዎች ሲያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎችም ሃይማኖታዌ መሰረት 

እንዳልነበራቸው ለማስገንዘብ ይደረግ በነበረው ርብርብ የጎላ ሚና ነበራቸው፤ ሼሕ 

ኑሩ ይማም።    

እነዚህ አሸባሪዎች ቀደም ሲል መንግስትንና የእስልምና እምነት ተከታዮችን 

ለማቃቃርና ለማጋጨት ያለሙ  ጉዳዮችን በማንሳትና  በየመስጂዱ እየተዘዋወሩ 

የህዝበ ሙስሊሙ አዛኝና ተቆርቋሪ መስለው በመታየት  ሰላምና መረጋጋት 

እንዳይኖርና ዜጎች በእምነት ስፍራቸው ከፈጣሪያቸው ጋር እንዳይገናኙና በሰላማዊ 

መንገድ የእምነት ተልእኳቸውን እንዳይፈጽሙ ለማድረግ  በርካታ ጥረቶችን 

አድርገዋል። የእስልምና እምነት ተከታዮችን በመከፋፈልና የእርስ በርስ  ግጭት 

በማጋጋል መንግስት የህዝበ ሙስሊሙን  ጥያቄ ቸል ያለ በማስመሰል አገራችንን 

የግጭት ቀጠና ለማድረግ  ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል።   

መንግሥት ምን ጊዜም ቢሆን በሃይማኖት  ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፤ ሃይማኖትም 

በመንግስት ጣልቃ መግባት አይኖርበትም። ይሁንና አክራሪዎቹ የያዙትን እምነት 

በሰላማዊ መንገድ ማራመድና ለራሳቸው ማመን ሲችሉ ሌላውን የእስልምና 
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ሃይማኖት ተከታይ በማስገደድ የእነሱን እምነት እንዲከተልና ሌሎች እምነቶች 

በአገሪቱ መኖር የለባቸውም ሚል ጽንፍ የወጣ አቋም በማራመድ ላይ ይገኛሉ።  

አሀን ደግሞ ሽብርተኞቹ ይባስ ብለው በአንዳንድ ፖለቲካ ድርጅቶች ጀርባ 

ታዝለው ብቅ ማለት ጀምረዋል።  ሰማያዊ ፓርቲ የተባለው የፖለቲካ ድርጅት 

ካሁን ቀደም በጠራው ሰልፍ ላይ እንደታየውና ባለፉት ሁለት ቀናት የአንድነት 

ፓርቲ በደሴና በጎንደር ባካሄደው ሰልፍ ለማወቅ እንደሚቻለው አሸባሪዎች 

በፖለቲካ ድርጅቶች ሽፋን ሰጭነት ወደ መድረክ እየመጡ ያሉበት ሁኔታ በግልጽ 

እየተስተዋለ ይገኛል።  

በሰማያዊ ፓርቲም ይሁን በአንድነት የቀረቡ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ነበሩ።  በሽብር 

ተግባራቸው ተጠርጥረው የታሰሩ ግለሰቦች ይፈቱ፣ የሃይማኖት መሪዎቻችን ይፈቱ፣ 

በአገራችን የሃይማኖት መብት ይከበር የሚሉ ይገኙባቸዋል። የሼህ ይማም ግድያም 

በእነዚህ የተለያየ ስልትን እየተጠቀሙ በመንቀሳቀስ ላይ ባሉ አሸባሪዎች 

የተቀነባበረ እንደሆነ እሙን ነው።  

ይህ ድሪጊት የቀብጸ ተስፋቸው ምልክት ነው። እኝህ አባት የእስልምና ሃይማኖትን 

ጠንቅቀው የሚያውቁና በአገራችን ለዘመናት የዘለቀውን መቻቻልና አብሮነት 

የሚደግፉ ስለነበሩ  ሃይማኖት በመንግስት፤  መንግስትም በሃይማኖት ጣልቃ 

መግባት እንደሌለበት ጠንቅቀው የሚያውቁና መንግስትንና ሃይማኖትን ለማጋጨት 

ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን  አክራሪዎች ከህዝበ ሙስሊሙ ጎን ሆነው ሲዋጉ የነበሩ 

ታላቅ አባት ነበሩ።  

በቀደሙት ስርዓታት የእምነት መብቱ ተነፍጎ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ  

የሃይማኖት ነጻነቱን ከተጎናጸፈ ሁለት አስርት ዓመታት ተቆጥረዋል።  በነጻነትና 

ያለምንም ጭንቀት መላው የእስልምናም ሆነ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ሃይማኖታዊ 

ተልእኮውን ያለምንም  ተጽእኖ የሚፈጽምበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በአገሪቱ ነባራዊ 

ሁኔታ መሰረት እኩልነቱ ተረጋግጧል። አሁን የእኩልነት ጥያቄ ሳይሆን 

የበላይነትና ሌሎችን የማፈንና የማስገደድ እንቅስቃሴ ነው።  ሰለፊያ የተባለው 
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የእስልምና እምነት ተከታይ ቡድን አባላት  እየፈጸሙ የሚገኙትም ይህንኑ ነው። 

እነሱን የማይመስለውን ማጥፋት።  

ሽብርተኞቹ በሃይማኖት ስም ለመነገድና መላውን ህዝበ ሙስሊም ለማነቃነቅ 

የሄዱበት መንገድ ከሽፏል፣ ህዝቡም አንቅሮ ተፍቷቸዋል። የእስልምና ሃይማኖት 

መሪዎችና ምሁራንም በጉዳዩ በተለያየ ጊዜ በቂ አስተምህሮ በመስጠታቸው 

የቡድኖቹ  እንቅስቃሴ ከሃይማኖታዊ ተልእኮ የራቀ መሆኑ ሁሉም የእስልምና 

እምነት ተከታይ ማወቅ ችሏል።  

የህዝቡን ንቃተ ህሊና ከፍ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና ባላቸው የእምነቱ አባቶች 

ላይ ያነጣጠረ የቀቢጸ ተስፋ እርምጃ መውሰድን እንደ አንድ አማራጭ 

እየተጠቀሙበት ያሉት አሸባሪዎች ከሕግ አያመልጡም። የአሸባሪዎችን ቀጣይ 

እንቅስቃሴ ለመግታት ሁሉም ከመንግስት ጋር ተባብሮ ሊሰራ ይገባል። ከሁሉም 

በላይ አክራሪዎች በየጊዜው የሚሸርቡትን ተንኮል በማምከንና ሰላማችንን 

በአስማማኝ በማረጋገጥ የተያያዝነውን ልማት ከዳር ለማድረስ እያደረግነው ያለውን 

ሁለንተናዊ ጥረት አንዳችም ኃይል ሊያደናቅፈው እንደማይችል እነዚህ ጸረ ሰላምና 

ጸረ ልማት ቡድኖች ሊረዱት ይገባል።  

 

 

 


