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አንደኛ ዓመቱን የዘከረው ፀያፍ እንቅስቃሴ 

አዲስ ቶለቻ 1/15/13 

ሰሞኑን  አንድ አመት ያስቆጠረና እጅ እጅ ያለን ጉዳይ ለመዘከር የተደረገ ነገር መካሄዱን 

ሰምተናል፡፡ ይህም አምና በታህሳስ ወር ገደማ አዲስ አበባ በሚገኝው አወሊያ የተባለ መስጊድ 

ጥቂት አክራሪ ሙስሊሞች ቀስቅሰውት የነበረውን እንቅስቃሴ ለመዘከር የተደረገ  ነው፡፡  

በዚህ መነሻ ታህሳስ 20፣ 2005 ዓ/ም በታላቁ አንዋር መስጊድ በተካሄደ የአርብ የፀሎት ስነስርዓት 

ላይ እጅግ ጥቂት ቁጥር ያላቸው ሙስሊሞች 365 ቁጥር ያረፈበት መፈክር አሳይተዋል፡፡ 

እንቅስቃሴያችን ከተጀመረ አንድ ዓመት ሞላው ለማለት የተደረገ ነው፡፡ 

ለሰላማዊ ኢትዮጵያወያን፣ ይህ ጉዳይ መንግስትና ሃይማኖት በሕገመንግስት በተለያዩበት፤ 

የሃይማኖት ነፃነት በሕገመንግስት በተረጋገጠባት ኢትዮጵያ የእስልምናን ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ 

የፖለቲካ አመለካከት እንዲነግስ ያለን ፀያፍ ፍላጎት የሚያመለክት ሆኖ አግኝተውታል፡፡ 

እዚህ ላይ “የዚህን አመለካከት አራማጆች ፍላጎትና አንድ አመቱን ዘከርንለት ያሉትን እንቅስቃሴ 

ጸያፍ የሚያደርገው ምንድነው?” የሚል ጥያቄ መነሳቱ አይቀርም፡፡ ነገሩ እንዲህ ነው፡፡ 

እንቅስቃሴው ዓመት የሞላው መሆኑን ለማመልከትና ለመዘከር 365 ቁጥርን የሚያሳይ መፈክር 

ይዘው የወጡት እጅግ በጣም ጥቂት አክራሪ ሙስሊሞች ሊነግሩን እንደሚፈልጉት ከተጀመረ አንድ 

አመቱ አይደለም፡፡ ምናልባት አንድ አመቱ ሊባል የሚችለው በአዲስ አበባ የተጀመረበት ወቅት 

ነው፡፡ 

እንቅስቃሴው በኢትዮጵያ  የአመለካካትና የሃይማኖት ነፃነት በተከበረባቸው ሁለት አስርት 

አመታት ውስጥ ውስጡን ሲካሄድ የቆየ ነው፡፡ በተለይ ሙሰሊሞች በሚበዙባቸው የሀገሪቱ 

አካባቢዎች፣ እስልምና ሃይማኖትን በመቀበል ቀደምት በሆነችው ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት 

የኖረውን የእስልምና አስተምህሮ  የማጥፋት ዘመቻ ሲካሄድ ቆይቷል፡፡ 

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በሃይማኖት መቻቻል ተጠቃሽ አገር ናት፡፡ ይህ እንዲሆን ኢትዮጵያ 

ውስጥ ለዘመናት የኖረው ነባሩ የእስልምና አስተምህሮ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ነበረው፡፡ ዘመቻው 

የተከፈተው ይህን ነባር የእስልምና አስተምህሮ ከኢትዮጵያ እንዲጠፋ ለማድረግ ነው፡፡ ዘመቻው 

በሰላማዊ መንገድ  አስተምህሮን በማሰረፅ የተካሄደ አይደለም፡፡ ከዚህ ይልቅ በነባሩ የእስልምና 

አስተምህሮ ላይ ፀያፍና የኃይል ጥቃት በመሰንዘር ነው ሲካሄድ የቆየው፡፡  
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በዚህ ዘመቻ የመቻቻል መሰረት የሆነውን ነባሩን አስተምህሮ የእምነትና የአመለካከት ነፃነትን 

በሚጻረር አኳኋን ለማጥፋት በተነሳው አክራሪ ቡድን የተመለመሉ ለጋ ወጣቶች አዛውንት 

አባቶቻቸውና እናቶቻቸውን፣ የመንደራቸውን አዛውንት ሼሆች እንዲዘልፉና እንዲደበድቡ 

ተደረጓል፡፡ 

በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ነባሩን የእስልምና አስተምህሮ ለማዳከምና ለማጥፋት በርካታ መስጊዶች 

ተቃጥለዋል፡፡ በኢትዮጵያ የእስልምና ታሪክ ውስጥ እስልምናን በማስተማርና በማስፋፋት ትልቅ 

ድርሻ የነበራቸው፣ ሕዝበ ሙስሊሙ የሚያከብራቸውና የሚዘክራቸው የሃይማኖት አባቶች መቃብር 

ተቆፍሮ አፅማቸው ወጥቶ ተጥሏል፡፡ በሕይወት ያሉ አዛውንት የሃይማኖት መምህራንና መሪዎች 

ተደብድበዋል፣ ተገድለዋል፡፡  

እንግዲህ ይህ “የእኔ አስተምህሮ የበላይ መሆን አለበት፣ ሌሎች ተገደው ይህን መከተል አለባቸው” 

የሚለው የአክራሪነት እንቅስቃሴ ከላይ በተጠቀሰው ዘግናኝና ፀያፍ አኳኋን ባለፉት ሁለት አስርት 

አመታት ሲካሄድ የቆየ  ነው፡፡ 

ይህ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለይ በገጠር አካባቢዎች ውስጥ ውስጡን ሲካሄድ የቆየ 

የአክራሪነት እንቅስቃሴ ከአንድ አመት በፊት የኢትዮጵያን የእስልምና ሃይማኖት በበላይነት 

ለመቆጣጠር በአወሊያ ተቋም አካባቢ የነበረን አጋጣሚ ተጠቅሞ ብቅ ብሏል፡፡ 

አክራሪነት ከእስልምና ሃይማኖት ጋር ብቻ የተቆራኘ አመለካከት ሳይሆን በሁሉም ሃይማኖቶች 

ውስጥ ሊኖር የሚችልና ያለ ነው፡፡ የአክራሪነት እንቅስቃሴ ፊት ለፊት የሚያነሳው የሃይማኖት 

ጥያቄ ቢሆንም፣ ዋነኛ አጀንዳው ሃይማኖት ሳይሆን በሌሎች አመለካከቶችና እምነቶች ላይ የበላይ 

የመሆን ጉዳይ ነው፡፡ የበላይነት ጥያቄ የስልጣን  ጥያቄ ነው፡፡ የስልጣን ጥያቄ ደግሞ የፖለቲካ 

ጥያቄ ነው፡፡ በዚህ መሰረት የአክራሪነት አጀንዳ የፖለቲካ አጀንዳ ነው፡፡ 

በአዲስ አበባ አወሊያ መስጊድ አካባቢ የተጀመረው እንቅስቃሴ በቅድሚያ በኢትዮጵያ የእስልምና 

ማህበረሰብ ውስጥ የአንድ አስተምህሮ የበላይነትን ለማስፈን፣ ከዚህ በመነሳት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ 

ላይ ይህን አስተምሮ እንደ አመለካከት የበላይ በማድረግ የፖለቲካ የበላይነት ማግኘትን ያለመ 

ነው፡፡  

ተመሳሳይ የእስልምና አስተምሮ የበላይነት ኖሮት እስላማዊ መንግስት ካለባቸው አገራት 

በሚደረግላቸው የንድፈ ሃሳብና የገንዘብ ድጋፍ በሃያአምስት አመታት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ 

እስላማዊ መንግስት የመመስረት ስትራቴጂ እንዳላቸው የሚያመለክቱ መረጃዎችም መገኘታቸውን 

ጉዳዩ የሚመለከታቸው መንግስታዊ አካላት በተደጋጋሚ ገልፀዋል፡፡  
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የአወሊያው ቡድን የራሱን የፖለቲካ አጀንዳ መስመር ለማስያዝ በራሱ በሙስሊሙ ተቋም ምላሽ 

ሊያገኙ የሚገባቸውን ጉዳዮች መንግስት ምላሽ ይሰጥበት በሚል ነበር ከመስጊድ ወጥቶ ሙስሊም 

ካልሆኑ ኢትዮጵያውያንም ጋር የተዋወቀው፡፡ ባለፈው አመት የካቲት ወር ላይ፡፡  

በወቅቱ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ውስጥ የመግባት ሕገመንግስታዊ ስልጣን ባይኖረውም ጉዳዩን 

እንደ ህዝብ ማህበራዊ ጉዳይ በማሰብ የቡድኑን አባላት ጥያቄ አዳምጦ በስልጣኑ ገደብ ውስጥ 

ምላሽ መስጠቱ ይታወሳል ፡፡ 

ለማስታወስ ያህል ቡድኑ አቅርቧቸው ከነበረው ጥያቄዎች መሃከል “የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት 

ምርጫ ተካሂዶ በስራ ላይ ያሉት የምክር ቤቱ አባላትና አመራሮች በአዲስ ይተኩ፣ አህባሽ 

የተሰኘው የእስልምና አስተምህሮ በግድ እየተሰጠ ስለሆነ ይህ እንዲቆም” የሚሉት ተጠቃሾቹ 

ናቸው፡፡  

መንግስት ለዚህ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አባላትና አመራሮች ምርጫ ይካሄድ የሚለው 

ጥያቄ ተገቢ ቢሆንም፣ ጉዳዩ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በመሆኑ መንግስት እዚህ ውስጥ ጣልቃ 

አይገባም የሚል ምላሽ ሰጠ፡፡ እንደዜጎች ጉዳይ ግን የምርጫው ሂደት የሕዝቡን መብትና ነፃነት 

በሚያረጋግጥ ሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል፡፡ 

በዚሁ መሰረት የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት (መጅሊስ) አባላትን ለመምረጥ ይምዘገባሉ ተብሎ 

ከተጠበቁ 11 ሚሊየን ለአካለ መጠን የደረሱ ሙስሊም ኢትዮጰያዊያን 8 ሚሊየን ያህሉ 

ተመዝግበው በቀበሌ ደረጃ ምርጫ ተካሂዷል፡፡ በመቀጠልም የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ደንብ 

በሚያዘው መሰረት፣ የቀበሌና የወረዳ ተመራጮቹ በዞን፣ በክልል በመጨረሻም በአገር አቀፍ ደረጃ 

የምክር ቤት አባላትንና አመራሮችን መርጥው ሰይመው ምክር ቤቶቹ እነሆ ስራ ጀምረዋል፡፡ 

አህባሽ በተሰኘ አስተምህሮ ዙሪያ የተነሳውን ጥያቄ በተመለከተ የተሰጠው ምላሽ ደግሞ 

“ማንኛውንም ሃይማኖት ወይም የሃይማኖት አስተምህሮ ሌሎች እንዲቀበሉ ማስገደድ 

ሕገመንግስቱን የሚፃረር በመሆኑ ተገቢ አይደለም” የሚል ነበር፡፡ 

ይህን ጉዳይ የማጣራት ስራ ለእስልምና ሃይማኖት ሊቃውንት(ኡላማዎች) ምክር ቤት ተሰጠ፡፡ 

የኡላማዎቹ ምክር ቤት በዚሁ መሰረተ አስፈላጊውን ማጣሪያ አድርጎ አንድም ቦታ ላይ ከነባሩ 

የኢትዮጰያ እስልምና ሃይማኖት አስተምህሮ የተለየ ትምህርት አለመስጠቱን ማረጋገጡን ብይፋ 

ለሕዝብ አሳወቀ፡፡ 

ብዙዎች መንግስት ጉዳዩ የዜጎች ጉዳይ ነው በሚል እምነት  ትኩረት ሰጥቶ ምላሽ መስጠቱ 

ለጉዳዩ እልባት ያስገኛል በሚል እምነት ደስተኞች ሆነው ነበር ፡፡ በወቅቱ ተሰጥቶ የነበረው ምላሽ 
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ግን ጥያቄውን ያቀረብውን ቡድን ዝም አላሰኘም፡፡ እንዲያውም ሰላማዊ ያልሆነ ሁከትን 

አስከመቀስቀስማስ የዘለቀ ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡  

ይህ መሆኑ የቡድኑ ጥያቄና ዓላማ ሃይማኖታዊ ያለመሆኑን ያመለክታል፡፡ አሁን በዚህ ሰላማዊ 

ያልሆነ እንቅስቃሴ ጠንሳሽነትና መሪነት የተጠረጠሩ ግለሰቦች ክስ ተመስርቶባቸው ጉዳያቸው 

በፍርድ ቤት እየታየ ነው፡፡ 

እንግዲህ እንደ ደግ ነገር ጥቂቶች አንደኛ ዓመቱን የዘከሩለት ይህ  እንቅስቃሴ ሰላም፣ ፍቅርና 

መከባበር ላይ ከተመሰረተው የእስልምና ሃይማኖት በተቃራኒ በፀያፍና ህገ ወጥ ድርጊት የተገለጸ 

እንቅስቃሴ ነው፡፡ 

ይሄው የአርብ የጸሎት ስነስርአትን ከለላ በማድረግ በጥቂቶች የሚከናወን ፀያፍ የአክራሪነት እድሜ 

ማራዘሚያ እንቅስቃሴ  ከአንድ ወር በፊት አርብ ሕዳር 28 2005 ዓ/ም  በአንዋር መስጊድ 

የተከናወነው የአርብ የፀሎት ስርዓት እንዳበቃ፣ ምዕመናኑ ወደቤታቸው ሲመለሱ ጥቂቶች ወደኋላ 

ቀርተው  “አንቀጽ 27” የሚል ፅሁፍ የሰፈረበት መፈክር ማሳየታቸውም ይታወሳል፡፡  

በወቅቱ ብዙዎች ምን መልዕክት ለማስተላለፍ እንደፈለጉ ባይገባቸውም፣ ቆየት ብሎ 

የሕገመንግስቱን አንቀፅ 27 መጥቀሳቸው መሆኑንና “ይህ የህገ መንግስቱ አንቀፅ ይከበር” የሚል 

መልዕክት ለማስተላለፍ ማሰባቸውን ተገንዝበዋል፡፡ ይህን መፈክር ያሰሙት ግለሰቦች 

“የሕገመንግስቱ አንቀፅ 27 አልተከበረም” ባዮች መሆናቸው ነው፡፡ 

በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ እይታ ይኖረን ዝንድ የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት አንቀፅ 27 ምን እንደሚል 

እንመልከት፡፡ አንቀፅ 27፣ “የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነት” በሚል ርዕስ ስር  

በአምስት ንኡስ አንቀጾች የተከፋፈሉ ድንጋጌዎችን ይዟል፡፡ ለዚህ ፅሁፍ አላማ አስፈላጊ ናቸው 

ያልኩዋቸውን እጠቅሳለሁ፡፡  

እነዚህም፣ “ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የሕሊናና የሃይማኖት ነፃነት አለው፡፡ ይህ መብት ማንኛውም 

ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና እምነቱን 

ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ የመከተል፣ የመተግበር፣ 

የማስተማር ወይም የመግለፅ መብትን ያካትታል፡፡  

ማንኛውም ሰው የሚፈልገውን እምነት ለመያዝ ያለውን ነፃነት በኃይል ወይም በሌላ ሁኔታ 

በማስገደድ መገደብ ወይም መከልከል አይቻልም፡፡ ሃይማኖትና እምነትን የመግፅ መብት ሊገደብ 

የሚችለው የሕዝብን ደህንነት፣ ሰላምን፣ ጤናን፣ ትምህርትን፣ የሕዝብን የሞራል ሁኔታ፣ የሌሎች 
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ዘጎችን መሰረታዊ  መብቶች፣ ነፃነቶች እና መንግስት ከሃይማኖት ነፃ መሆኑን ለማረጋገጥ 

በሚወጡ ሕጎች ይሆናል፡፡” የሚሉት ናቸው፡፡ 

እነዚህን የሕገመንግስቱ ድንጋጌዎች አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታና የአወሊያው ቡድንና ተከታዮቹ 

ከያዙት አቋም አኳያ እንመልከት፡፡ በቅድሚያ ከደርግ ውድቀት በኋላ በሽግግር መንግስቱና 

በኢፌዴሪ መንግስት ወቅት ከዚያ ቀደም ከነበሩት ስረዓቶች በተለየ ሁኔታ የሃይማኖትና የእምነት 

ነጻነት መከበሩ የእያንዳንዳችንን ሕይወት የሚመለከት በመሆኑ ጠንቅቀን እናውቀዋለን፡፡  

ከእስልምና ሃይማኖት ጋር በተያያዘ ባለፉት ሃያ አመታት ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ2 ሺህ በላይ 

አዳዲስ መስጊዶች ተገንብተዋል፡፡ ሙስሊም ኢትዮጵያዊያን የሃይማኖት ስርአታቸውን 

የሚከውኑባቸው ግዜዎችና ስፍራዎች ሃይማኖቱ በሚያዘው መሰረት ተመቻችቶላቸዋል፡፡ 

የሃይማኖት ሰበካዎች ያለአንዳች ክልከላ ሲካሄዱ ቆይተዋል፡፡ ሃየማኖታዊ ፅሁፎች፣ የአዲዮና 

ቪዲዮ መልእክቶች ያለአንዳች ክልከላ በመላው አገሪቱ ሲሰራጩ ቆየተዋል፡፡ በአጠቃላይ ያለፉ 

ሃያ አመታት በኢትዮጵያ የእስልምና አብራሄ ዘመን ሊባል የሚችል መሆኑን የሚናገሩ አሉ፡፡  

እነዚህ ሁኔታዎች ቀደም ባሉት ዘውዳዊና ወታደራዊ የመንግስት ስርአቶች ምን ገፅታ 

እንደነበራቸው እናስታውስ፡፡ በዘውዳዊው የመንግስት ስርዓት ዘመን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች 

ሃይማኖታቸው በሕግ እውቅና ተነፍጎት ነበር፡፡ አሁን አንቀፅ 27 ይከበር የሚሉት ጥቂት አክራሪ 

ወጣቶች አባቶችና አያቶች፣ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች አይባሉም ነበር፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ 

ጥገኝነት ተሰጥቶት እንደሚኖር ስደተኛ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች ነበር የሚባሉት፡፡  

ሕጋዊ እውቅና በመነፈጋቸው የሃይማኖት ስርዓታቸውን የሚከውኑበት፣ ሃይማኖታዊ በአላቸውን 

የሚያከብሩበት ጊዜና ቦታ ተነፍገው ነበር፡፡ የእስልምና ሃይማኖት የአርብ ስግደት የሚካሄድበት 

ሰዓት የስራ ሰዓት ነበር፡፡ የእስልምና ሃይማኖት በዓላት ቀናት የስራ ቀናት ነበሩ፡፡ ሙስሊሞች 

የመንግስት ስልጣን የመያዝ መብት አልነበራቸውም፤ ሃይማኖታቸውን በወቅቱ መንግስታዊ 

ሃይማኖት ወደነበረው ሃይማኖት ካልቀየሩ በስተቀር፡፡ 

ወደ ቀጣዩ የደርግ ስርዓት ስንመጣ የማንኛውም እምነትና ሃይማኖት ነፃነት ተገድቦ ስለነበር ብዙ 

ዝርዝር ውስጥ መግባት አያስፈልገኝም፡፡ የቅርብ ጊዜ ትውስታቸንም በመሆኑ ብዙዎች በቂ ግንዛቤ 

አላቸው ብዬ እገምታለሁ፡፡ 

በሌላ በኩል በአወሊያ መስጊድ አካባቢ እንቅስቃሴ ጀምሮ የነበረው ቡድን፣ እንቅስቃሴውን ‘ሀ’ 

ብሎ ሲጀምር “ከእኔ የተለየ ነው” ያለው አስተምህሮ ላይ፣ የማጥላላት ዘመቻ በማካሄድ ነው 

የጀመረው፡፡ “ከእኛ የተለየ ነው” ያሉትን አስተምህሮ እስላማዊ መንግስት ባለባቸው አገራት 

ከተካሄደ የማጥላያና የማግለያ ዘመቻ ሃሳብ ተውሰው “አህባሽ” የሚል ተቀጥላ ሰጥተው ሰፊ 
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የማጥላላት ዘመቻ ከፍተዋል፡፡ በመሰረቱ አሕባሽ የሚባለ እስልምና የለም፡፡ ነባሩን የኢትዮጵያ 

የእስልምና አስተምህሮ ለማግለልና ለማጥላላት ሆን ተብሎ የተፈጠረ ነው፡፡ 

“አህባሽ” ያሉትን አስተምህሮ ውጉዝ ከመአርዮስ ለማሰኘት፣ መሰረተ ቢስ ፀያፍ የማጥላያ ፅሁፎችን 

ከአረቢኛ ወደ አማርኛ ተርጉመው እንዲሰራጭ አድርገዋል፡፡ ከእነርሱ የተለየ ነው ብለው 

የገመቱት አስተምህሮ ጭራሽ በአገር ውስጥ እንዳይሰጥ እንዲከለከል ህገመንግስቱን ባላገናዘበ 

ሁኔታ ለመንግስት ጥያቄ እስከማቅረብ ደርሰዋል፡፡ 

በዚህ አኳኋን ከፍተኛ የማጥላላት ዘመቻ ከፍተው ሲያበቁ፣ ተከታዮቻቸው አንዲያወግዙዋቸው፣ 

አስፈላጊ ከሆነም እርምጃ እንዲወስዱባቸው “አህባሽ ” ብለው የፈረጁዋቸውን ሰዎች ስም ዝርዝር 

ውስጥ ውስጡን እንዲሰራጭ አድርገዋል፡፡ “አህባሽ ” ናቸው የተባሉ የመንግስት ከፍተኛ 

ባለስልጣናትን ስም ዝርዝር የያዘ ፅሁፍ አደም ተኪ በተባለ ፀሃፊ ተዘጋጅቶ በኢንተርኔት 

ተሰራጭቶ እንደነበረም ይታወሳል፡፡ 

የአወሊያው ቡድን በወቅቱ በስራ ላይ የነበረው የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ላይ ዱላ ቀረሽ 

የማጥላያ ዘመቻ የከፈተው፣ “ከእኛ የተለየ አስተምህሮን ይከተላል፣ የእኛ እስተምህሮ የበላይ መሆን 

አለበት” የሚል የአክራሪነት አቋም ስላለው  ነው፡፡ በዚህ የማጥላላት ዘመቻ ሕዝበ ሙስሊሙ 

እንዲያወግዘውና ቦታ እንዲነፍገው በማድረግ መጅሊሱን ተቆጣጥሮ የራሱን አስተምህሮ በሌሎች 

ላይ በመጫን በሂደት በራሱ የአክራሪነት አስተምህሮ የተቃኘ እስላማዊ መንግስት የመመስረት 

ስትራቴጂውን ለማሳካት ነው ፡፡  

ይህ የሕገ መንግስቱን አንቀፅ 27 የጣሰው በሙስሊሞች ዘንድ የተከበረውን የአርብ የፀሎት 

ስነስርኣት ለመከወን የወጡ ሰላማዊ ሙስሊሞች ውስጥ ተሸሽጎ የሚቀባጥረው ቡድን መሆኑን 

ያመለክታል፡፡ እንግዲህ ሰላማዊ ሙስሊሞች ውስጥ ተሸሽጎ አንደኛ አመቱን የዘከረው ይህ ፀያፍ 

እንቅስቃሴ ነው፡፡ 
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