
  ‘ ’   በኢስላም ስም የአትርሱኝ የስበት ማዕከል መሆንይቻላልን? 

                                                             ጡሃሙዘይን

“    ”          ያደቆነ ሰይጣን ሳያቄስስ አይተውም ይላል የሀገራችን አርሶ አደር። ይህን ወርቃማ የሀገሬን ብሂል ያስቀደምኩት ያለ 

 —     ምክንያት አይደለም ሰሞኑን በአሜሪካ ድምጽ (  በአማርኛው አገልግሎት)      ያደመጥኩት ዜና ልበለው የጥፋት ድራማ 

            ውስጤን ኮርኩሮ ብዕር እንዳነሳ አስገድዶኝ ለጽሑፌ ማንጻጸሪያና ለነገሬ መንደርደሪያ ቢሆነኝ ብዬ እንጂ፡፡

            በእርግጥ ብዕረኛ አይደለሁም፡፡ ዳሩ ግን እውነትን ለመናገር ብዕረኝነትን የግድ የሚጠይቅ አይመስለኝም፡፡ ሰው  

                 መሆን ብቻ በራሱ በቂ ነው፡፡ ለእውነት የቆመ ከኔ ወዲያ ላሳር እያልኩም እንዳልሆነ ግን እግረ መንገዴን ማስገንዘብ እሻለሁ፡፡  

         ምክንያቱም እውነት በራሱ መሉዕና ፍጹም በመሆኑ ድጋፍ ስለማይፈልግ ነው፡፡

       ወዲያ ወዲህ የምረግጠው ብዕሬን አዳልጧት አሊያም የምለው (  የነገሬ ውል)    ተዘንግቶኝ አይደለም፡፡ የብዕሬ ሰበዙ 

        አልጠፋኝም፡፡ አጀንዳዬ የአሜሪካ ድምጽ ጥቂት አክራሪ ኢትዮጵያዊያንን (  ኢትዮጵያዊያን ከተባሉ)    ጠቅሶ የዘገበው ፍሬ 

   —         ፈርስኪ ወሬ ነው ቢጨምቁት አንዲት የሻይ ማንኪያ ሃቅ እንኳን የማይወጣው አሉባልታ፡፡

      — “    ”  ለነገሬ መነሻ የተጠቀምኩበትን ወንዝኛ ብሂል ዳግም ልበለው ያዳቆነ ሰይጣን ሲያቄስስ አይለቅም ። እውነትም 

  ትክክል ብያለሁ፡፡ አዎ!            የሰለጠነ ሰይጣን፣ ሳይሰለጥን ያስተማረ ዳቢሎስ ሳያስመርቅ አይተውም፡፡ እነ አያ እገሌን የጥፋት 

ሊቀ-    ሊቃውንት ሳያደርግ በቃኝ አይልም፡፡

           እርግጥም የሰይጣን ሰይጣን፣ ሳያሰየጥን እንደማይለቅ ሁነኛ እማኝ የሆኑኝ በሽብር ወንጀለኝነት ተጠርጥረው የታሰሩ 

          “  ”   ግለሰቦች ጉዳይ በሚዳኝበት ችሎት ቀርበው ተጨማሪ ሁከትና ደም መፋሰስ ለማነሳሳት ያዙኝ ልቁቁኝ ሲሉ የታዩትና 

    የተደመጡት ጥቂት ማህበርተኞች ናቸው፡፡

         —  “  የእነርሱን ቋንቋ ልዋስና እነርሱ እየደከሙና እየታገሉ ያሉት እስልምናን ለመታደግ ነው ታድለን መቼም ወደው 

”      አይስቁ አሉ እማማ አስናቁ ፡፡ አዎ!         ለእኛ እየተዋደቁ መሆኑን ተናግረዋል፤ አይናቸውን በጨው ታጥበው የሚታደጉት 

    የትኛውን እስልምና ከየትኛው ፀረ -        ኢስላም ተቋም እንደሆነ ግን አልገለጸልንም ወይም ለመግለጽ አልፈቀዱም።

              ለነገሩ እነርሱ ራሳቸው እነ ማንን እየታደጉ እንደሆነ የገባቸው አይመስለኝም፡፡ እኔ በበኩሌ ህዝበ ሙስሊሙን 

          ወክለውና እንደራሴያችን ሆነው እንዲሟጎቱልን መቼና የት ሾመን እንደላክናቸው መረጃው የለኝም፡፡ አሃ!   —ገና አሁን ገባኝ  

            ለካስ ነባሩ ሙስሊም ምንም የማያውቅ መሆኑን ነግረውናል፡፡ እናም ባንወክላቸውም ስለሚያውቁልን እየተሟገቱልን ነው 

  …   “  ”    ማለት ነው፡፡ እናንተዬ መቼም ወቸው ጉድ እንጂ ሌላ ምን ይባላል።



            ግን ለምን ድብብቆሽ እንደምንጫወት አይገባኝም፡፡ እኔ በግሌ ዙሪያ ጥምጥም ከመጓዝ እቅጭ እቅጩን መነጋገር 

           መልካም ይመስለኛል፡፡ ያው የተለመደው ሰይጣናዊ ድራማቸው እንደሆነ ግልጹን ተናግረው ድምጻቸውን ቢያሰሙ መልካም 

              ነው። ምናልባት ጥፋትን ለማድመጥ ፈቃደኛ ጆሮ ካለ ሰሞንኛ ጩኸታቸው የተለመደው የጥፋት ዘመቻቸው ቀጣይ ክፍል 

   መሆኑ ለመገመት አያዳግትም፡፡

         መገመት ብቻ ሳይሆን ጠንቅቄ አውቃለሁ፡፡ ምክንያቱም የዘመኑ ኢትዮጵያ ኢስላም (ሙስሊም)  የስርዓቱ ተጠቃሚ 

              እንጂ ተበዳይ እንዳልሆኑ በሚገባ ስለማውቅ ነው፡፡ በእርግጥ ይህን እኔ ብቻ ሳልሆን መላው ህዝበ ሙስሊምና ለእስልምና  

     ቆመናል የሚሉ ወገኖችምጭምር የሚገነዘቡት ይመስለኛል፡፡

            ቢያንስ በልቦናቸው የትናንትዋ ኢትዮጵያ የአንድ ቋንቋ ተናጋሪዎችና የአንድ እምነት ተከታዮች ብቻ እንደልባቸው  

             የሚኖሩባት ሀገር እንደነበረች አይዘነጉትም፡፡ ሃቁን መካድ ከሌለብን፤ እየመረረንም ቢሆን እንደ እሬት መጋት ያለብን ይህን 

  እውነት ነው፡፡

አዎ!            እንነጋገር ከተባለ በግልጽ ማውጋት ይኖርብናል። የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ህዝበ ሙስሊምም ይሁን ብሔሮች፣ 

            ብሔረሰቦችና ህዝቦች የእምነት ነጻነታቸውን ተነፍገዋል የሚለው ክስ ልበለው አሉባልታ መሰረተ ቢስ ነው፡፡ ሙስሊሙ 

     የእምነት ነጻነቱ ተጠናከረ እንጂ አልተገፈፈም፡፡

               ስለ እኔ ብናገር መታመን ያለብኝ እኔ ከሆንኩ ዘንዳ፤ እስልምና ዛሬ ክብርና ሞገስ ያገኘበት ዘመን እንጂ የዋሃቢይ 

      “    ”   መልዕክተኞች እንደሚሉት እየተበደለና ጫና እየደረሰበት አይደለም፡፡ ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው ያለው ማን ነበር?...መቼም 

      በእሰልምና ስም የሚነግዱ ፖለቲከኞች እንደማይሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ።

      —     ለታሰሩ ሰዎች አጋርነታቸውን ለመግለጽ እንደተሰባሰቡ አስረድተዋል በዕለቱ በችሎቱ ስፍራ ከተገኙት ጥቂት 

             ግለሰቦች መካከል ለአሜሪካ ድምጽ ቃላቸውን የሰጡት እነዚህ ወገኖች፡፡ እንደ እነርሱ አባባል ከሆነ ግለሰቦቹ የታሰሩት  

    የእስልምናን ህልውና ለማስጠበቅ ሲታገሉ ነው፡፡

            እኔ ግን ግን እነሆ ቅጥፈት መሆኑን እመሰክራለሁ። እንዲያውም እነዚህ ወገኖች የህዝበ ሙስሊም ጠላትና 

       የአሸባሪዎች ተባባሪ መሆናቸውን በአደባባይ ለመመስከር መቻላቸው ድብቅ የርዕዩተ-    ዓለም አጀንዳቸውን በገሃድ ለማካሄድ 

            መዘጋጀታቸውን አመላካች ነው ባይ ነኝ፡፡ በፍካሬያዊ ፍቹ ፅንፈኞች ናቸው እያልኩ ነው፡፡

          ይህ ደግሞ የሚጠበቅ ነው፡፡ ያደቆኗቸው የጥፋት መምህራኖቻቸው፤ ሳያቄስሷቸው ዘብጥያ ስለወረዱ በየሚዲያው 

             በሬ ወለደ ቢሉ አይገርምም፡፡ ማንም ሰው ሰይጣናዊነትን ከመረጠ መብቱ ነው፡፡ እነርሱም እንደዚያው። ግና ህዝበ 

    ሙስሊሙን እንደማይወክሉ ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡



          እንደ አንድ ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያዊ አሊያም እንደ አንድ የሠላም ኃይማኖት (እስልምና)   ተከታይ ወሃቢይ 

            የሚነግድብኝ ግለሰብ ፍጡር አይደለሁም፡፡ እነርሱ የተመቻቸውን ቢከተሉ ግን እኔን አይመለከተኝም፡፡ ይህ ህገ - መንግስታዊ 

   መብታቸውመሆኑን አውቃለሁ፡፡

     ይሁን እንጂ በኢስላም ስም ፀረ -        ኢትዮጵያወነትን መስበክና ህዝበ ሙስሊሙን ለመናድ ተደራጅተው ሲዘምሩ 

            የነበሩ ጥቂት ግለሰቦች ለእስልምናና ለህዝበ ሙስሊሙ ህልውና ሲፋለሙ የታሰሩ አድርጎ ማራገብ ተገቢ አይመስለኝም፡፡ 

           ያሳፍራል፤ ያስተዛዝባልም፡፡ እንዲያውም ህዝበ ሙስሊሙን መናቅ በመሆኑ ወንጀልም ነው፡፡ በእርግጥ ሃቁን የሚያውቅ  

  ያውቀዋል፡፡ እምነቱ (ቀኖናው)         የሚያዘውን በትክክል የሚከውኑ ዲኖችን በምርጫ ጠንቅቀን ለይተናል፡፡

   “  ”    በመሰረቱ ጥቂት ፅንፈኞች አጋርነታችንን እናሳያለን ያሉላቸው ግለሰቦቹ ህዝበ-    ሙስሊሙን የመጤ ጽንፈኛ 

            እምነት ተከታይ ለማድረግ ብሎም አክራሪነትን በኢትዮጵያ ለማስፋፋት በህቡዕና በግልፅ ሲነግዱ እጅ ከፈንጅ ተይዘው  

         “  ”  በቁጥጥር ስር የዋሉ ናቸው፡፡ በቀናዒ ኢትዮጵያዊያንና በእውነተኛሙዕሚንሙስሊሞች ሳይቃጠል በቅጠል የተባሉ፡፡

             ግለሰቡቹን የያዛቸው ህግ ነው፡፡ የከሰሳቸውም ህግ ነው፡፡ የሚፈርድባቸውም ህግ ነው፡፡ እናም ህግ የያዘውን ጉዳይ 

    መፈትፈት ተገቢም ትክክልም አይምስለኝም፡፡ ኢ-       ሥነ ምግባራዊም ነው፡፡ መድረሳዎችን ሲደበድቡ፣ የጨዋውን ኢትዮጵያዊ 

             ሙስሊም አንገት በሰይፍ ሲቀሉ እንዲሁም አንዱ የእምነት ተከታይ ከሌላው ወንድምና እህቱ ጋር ለማበላላት እንቅልፍ 

     አጥተው ሲወጡና ሲወርዱ የነበሩ ናቸው።

     ታዲያ መንግስት ፀረ ኢትዮጵያዊና ፀረ -         ኢስላም ግለሰቦችን ለቅሞ መያዙ የህግ ዳኝነት እንዲሰጣቸው ማድረጉ 

         “  ”  ቢያስመሰግነው እንጂ ሀገራችን ወስጥ ሁከት እንዲፈር የሚመኙት የአሜሪካ ድምፅ ፖለቲከኛ ጋዜጠኞች የአሉባልታ  

             ማጣፈጫነት ባልቀረበ ነበር። መንግስት የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ መብትም ግዴታም አለበት፡፡ እናም በእምነት ጉዳይ  

       “  ”   ጣልቃ እየገባ እንደሆነ አድርጎ ማራገቡ አራዳዎች እንደሚሉት የተበላ እቁብ ይመስለኛል፡፡ጊዜ ያለፈበት የማጭበርበሪያ 

  ስልት ነውና፡፡

           የሀገሪቱን ሠላምና መረጋጋት ማስጠበቅ በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ማግባት አይደለም። መንግስት በእምነት ጉዳይ  

       ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደማይችሉ በህገ -     መንግስቱ በግልጽ ተደንግጓል። አዎ!  አንዱ በሌላኛው 

        ተግባር ውስጥ እጁን የሚያስገባበት አንዳች ቀዳዳ የለም፡፡ መብትም የለውም፡፡

             ይህ ማለት ግን ዜጎችን በጠራራ ፀሐይ እንደ በግ የሚያርድ፤ መቃብር እየቆፈረ አጽም የሚያወጣ ከኢትዮጵያዊ 

              ባህልና ወግ ውጭ እየሆነ አብያተ መስጊዶችን የሚያቃጥል የነባሩን ህዝበ ሙስሊም ኡለማዎችን የፈንጅ ሲሳይ የሚያደርግ ፀረ 

-               ሀገርና ህዝብ ግለሰቦችን እጅና እግሩን አጣጥፎ ዝም ብሎ ይመለከታል ማለት አይደለም፡፡ ተጠያቂም ያደርገዋል፡፡ ህዝበ  

        ሙስሊሙምመንግስት የራሱን እርምጃ እንዲወስድ ሲወተውት እንደነበርም እናስታውሳለን፡፡



           ታዲያ ድብቅ አጀንዳቸው በጠዋቱ መጨናገፉን የተገነዘቡት የዛሬዎቹ የወሃቢይ የጡት ልጆች፤ እየተቃወሙ ያሉት 

             ያን ረብሻና ያን ብጥብጥ የሚመሩ እንዲሁም በተለያዩ አክራሪዎች በገንዘብና በቁሳቁስ የሚደገፉ የጥፋት አባቶች ለምን 

      ታሰሩብን ነው፡፡ ድብቅ አጀንዳቸው ይህ ነው፡፡

           ህዝበ ሙስሊሙ አንቅሮ ስለተፋቸውና ረብሻ የሚያነሱበት መድረክ ስለጠፋባቸው ለእነ ቪኦኤ የአሉባልታ ፍጆታ 

           የሌለን ነገር ማውራታቸው አይፈረድባቸውም፡፡ ሁላችንም እንደምናስታውሰው ከወራት በፊት ያራግቡት የነበረው እሰጥ - 

           አገባ ማጠንጠኛው ምርጫው ነበር፡፡ ምርጫው በቀበሌ መካሄዱን አጥብቀው ይቃውሙ ነበር፡፡ መንግስት ምርጫውን 

          —  በቀበሌ ያደረገው እጁን ለማስገባት፣ የሚፈልገውን ለመሾምና ያልፈለገውን ለመሻር ይሉ ነበር በክሳቸው፡፡

            በመሰረቱ ምርጫው በቀበሌ እንዲከናወን ያመቻቸው መንግስት ሳይሆን እስላማዊ ፍርድ ቤቱ ነው፡፡ ይህ ደግሞ 

            የራሱ አሳማኝ ምክንያቶች አሉት፡፡ ሁሉንም ምዕመን ባሳተፈ መልኩ ህዝበ ሙስሊሙን የሚያስማማና ትክክለኛውን የኢስላም 

        አስተምህሮት የሚሰጥ የሃይማኖት መሪዎች እንዲመረጡ ከመሻት የመነጨ ነው።

           ይሁንና የወሃቢይ ተከታይ የሚያደርግ ብሎም ኢትዮጵያን በሸሪዓ እንድትተዳደር የሚሻ ነውጠኞች ህዝበ ሙስሊሙ 

         ስላልፈለጋቸው ቦታ ባለመያዛቸው የምርጫውን ውጤት አልተቀበሉትም፡፡ ብዙሃኑ የተቀበለውን ተመራጭ አውግዘዋል፡፡ 

        አኩርፈዋል፡፡ አክራሪነት በኢትዮጵያ ቦታ እንደሌለው ተገንዝበው ተስፋ ቆርጠዋል፡፡

           ግን መፈራገጣቸውን ጨርሰው አላቆሙም። በአሜሪካ ድምጽ በኩል ያሰሙት እሮሮም የዚሁ የድብቅ አጀንዳቸው 

             ተከታይ ክፍል ነው፡፡ ሰላማዊ በሆነው ኢስላማዊ ምርጫ ከጨዋታ ውጭ በመሆናቸው የተገኘውን ቀዳዳ ሁሉ ለመጠቀም 

  እየተራወጡ ናቸው፡፡

          ምናልባት እልባት የተገኘለትን ብጥበጣቸውን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ዳግም የሚያቀጣጥል ተላላኪ ነውጠኛ 

             የሚገኝ አሊያም አክራሪነት ነሽጦት ከጎናቸው የሚሰለፍ አገልጋይ ለመመልመል ዳድቷቸው ከሆነ ይህ ዘዴ ፈፅሞ መክሰሙ  

    የገባቸው አይመስልም፡፡ አቋማቸው ፀረ -        ኢስላም ኢትዮጵያ መሆኑን ህዝቡ እንደተረዳ አልተገነዘቡትም፡፡ ቢገነዘቡትም 

       እንደገባቸው ለመሆን አይፈቅዱም፡፡ እናም እንደ አሜሪካ ሬድዮ (   በተለይም የአማርኛው ክፍል)    ዓይነት የጥፋት ሜዳ እየፈለጉ 

    የቻሉትን ያህል ቢሮጡ አይገርምም፡፡

     ምክንያቱም የአጀንዳ ጉዳይ በመሆኑ ነው፡፡ የርዕዮተ-        ዓለም፣ የህቡዕ አጀንዳ፣ የአዲስ ፈልስፍና ጉዳይም ነው፡፡ 

           ደግሞም ቀብድ በልተውበታልና ኃላፊነት አለባቸው፡፡ ሰላማዊቱን ሃገር፣ የሠላም ተምሳሌት የሆነውን ኢስላም መበታተን 

         ካልቻሉ፤ ዋህቢያን የመከተል ምዕመን ማፍራት ከተሳናቸው፣ ባርኮና ቀድሶ ወደ ምድረ-    ሃበሻ ያሰማራቸው የአክራሪዎች አባት 

 ይቀየማቸዋል፡፡



አዎ!    የማሊንና የናይጄሪያን (  ቦኮ ሃራም)      ዓይነት ፍጹም ጽንፈኛ፣ ፀረ -    ሰላም፣ ፀረ -    ኢስላም፣ ፀረ -   ዓለም የሆነ 

             የጥፋት ቡድንን ከመመስረት አልፎም፤ ንጹሃን ኢትዮጵያዊያንን ጠዋት ማታ ጭዳ የሚያደርጉ ባለ ሰይፍና ባለ ፈንጂዎችን 

             ማደራጀት ካልቻሉ ረብጣ ዶላር ከሚቆርጥላቸው የጥፋት አባታቸው ጋር ይቆራረጣሉ፡፡ እናም ባገኙት ቀዳዳ ሁሉ እስልምና 

        እየተበደለ አድርገው ወሬ በማራገብ ራሳቸውን አንድ የስበት ማዕከል (Centre  of  attention)   በማድረግ ድብቅ 

  አጀንዳቸውን የሚደግፍ አቋመ-     ቢስን ለማማለል መሞከራቸው አይገርምም፡፡

           በመሠረቱ ኢስላም የሰላም ሃይማኖት ነው፡፡ ኢስላም ጥፋትንና ሽብርን አይሰብክም፡፡ አስተምህሮቱ ራሱ አብሮነትን 

        አብዝቶ ያስተምራል፡፡ የሰዎችን ሞት ያወግዛል፡፡ አንድን ሰው መግደል፣ ዘረ-     ሰብን ሙሉ በሙለ ከምድረ-   ገፅ ማጥፋት 

   —           ተደርጎ እንደሚቆጠር ይጠቅሳል ታላቁ ኢስላማዊ መጽሐፍ ቅዱስ ቁርዓን። ቃለ ቀኖናው የመላ ህዝበ ሙስሊሙ እምነት  

    ብቻ ሳይሆን ምግባሩም ነው፡፡

             ነባሩ ህዝበ ሙስሊም እርስ በርስም ይሁን ከሌሎች የእምነት ተከታዮችና ወንድሞቹ ጋር ተጋበቶ፣ ተግባብቶ፣ ተሳስቦ 

             መኖሩ፤ አንድም የኢስላምን ሰላማዊነት የሚያሳይ ተጨባጭ እማኝ ሲሆን፤ ሁለትም ኢትዮጵያዊ ባህል፣ ሞራልና ሥነ- 

      ምግባር የመቻቻልና የአብሮነታችን ማግኔት መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡

     ታዲያ እዚህ ላይ ነብዩ መሐመድ (ሰዓወ)         የተናሩትን መጥቀስ ተገቢ ይመስለኛል፡ ተገቢ ብቻም ሳይሆን ግድም ነው፡፡ 

 ነብዩ (ሰዓወ)           ኢስላም የሠላም የፍቅርና የአብሮነት ሃይማኖት መሆኑን ደግመው ደጋግመው አስተምረዋል፡፡ ማስተማር ብቻ 

           ሳይሆን በተግባርም አሳይተዋል፡፡ ከጠላቶቻቸው ጋር በፍቅር መኖር በመቻላቸው ኢስላም የሚሊዮኖችን ቀልብ መማረክ 

      —        እንደቻለም ተጽፋል፡፡ ኢስላም የሰላምን አሸናፊነት አጥብቆ አትቷል እውነተኛ ሙስሊም እኛ ብቻ ነን ባዮቹና ባለ ድብቅ  

      አጀንዳዎቹ ተቃራኒውን መስመር ተከትለው ሁከትን ቢዘምሩም፡፡

            ኢትዮጵያዊ ሙስሊም እንኳንስ እርስ በርሱ በሃይማኖት ጉዳይ ልዩነት ሊፈጥር ቀርቶ፤ ከሌሎች የእምነት ተከታይ 

            ወንድምና እህቶቹ ጋርም በሠላም፣ በፍቅርና በመተሳሰብ መኖር በመቻል በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ የአብሮነት ተምሳሌት 

   ነው፡፡ ለአብነት ያህል አል-  ነጃሺን ያስታውሷል! 

              ታዲያ እኚህ ዘመን አመጣሽ የባህር ማዶ ተላላኪዎች ይህን ለዘመናት የደረጀ፣ የገዘፈና እንደ ማግና ድር የተጋመደ 

           ረቂቅ እውነትን ለማላላት፣ ለመፍታትና ለመናድ ነው ቀበቶአቸውን አጥብቀው የሚዋትቱት፡፡ እርግጥ ብዙ ቢያወሩም፣ 

    —  “    ”  የቱንም ያህል ቢያራግቡም የሚያዳምጣቸው አይኖርም የምትለውን እንዳልሰማህ ስራህ ይጮህብኛል እንዲሉ 

 ጃፓናዊያን፡፡

             ይህ የጃፓኖች ብሂል የባለ ድብቅ አጀንዳ ግለሰቦቹን ምግባር አብጠርጥሮ ያሳያል ባይ ነኝ፡፡ ምክንያቱም ስራቸው 

       ቅዱስ እምነቱ የሚያዘውን ስላልሆነ ነው፡፡ ምግባራቸው ፀረ -        ኢስላም ነው፡፡ ህጻናትን፣ ሴቶችን በአደባባይ ከማረድ በላይ ሌለ 

           የተወገዘ እኩይ ምግባር ያለ አይመስለኝም፡፡ ወደድንም ጠላንም የጽንፈኞቹ ተግባር ይኸው ነው፡፡



           ድሆችን መርዳት፣ የታረዙትን ማልበስና የተራቡትን ማጉረስ የመልካምሙስሊም ተግባራት ናቸው፡፡ ቃለ ቀኖናውም  

             “  ” የሚደግፈውም ይህንኑ ነው። የኢስላም አሳቢ፤ የሙስሊም የቁርጥ ቀን ልጆች መስለው ብቅ ያሉት እነ ስም አይጠሬ ግን  

   በወዲያኛው ጽንፍ ቆመዋል፡፡

        የተራበን ማጉረስ፣ የታረዘን ማልበስ አይጥማቸውም፡፡ ለአብነት ያህል እነዚህን ፀረ-   ኢስላም ተግባራቸውን ጠቀስኩ 

             እንጂ፤ የጽንፈኞቹ እኩይ ባህሪ እጅግ የበዛ ነው፡፡ አለመጣም ብቻም አይደለም፡፡ የተራበን ሲያበላና የታረዘን ሲያለብስ 

      የያዙትን ንፁህ ኢስላም በአደባባይ አርደዋል፡፡ ፀረ -   ኢስላም ፀረ -       ሰውም ለመሆናቸው ከዚህ የተሻለ ሁነኛ አስረጅ ማምጣት 

  የሚያስፈልግ አይመስለኝም፡፡

            እኔ በበኩሌ የእነዚህ ሰዎች ጉዳይ ባነሳው፣ ብጥለው፣ ብቆርጠውና ብቀጥለው ነገረ ስራቸው ሊገባኝ አልቻለም፡፡  

    ለነገሩ የእነርሱ አይነት ልበ -    ብርሃን ስላልሆነኩ አይገባኝም፡፡       ግና በየትኛውም መስፈርት ደግ ደጉን ማድረግ ክፋት 

        “       አለው ብሎ የሚያስብ ሰው ያለ አይመስለኝም፡፡ ከነ ብሂሉስ ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም፤ ከክፋት ደግነት ሳይሻል 

”  አይቀርም አይደል የሚባለው? አዎ!          የተቸገረ ሰው ተረድቶ የደከመች ነፍሱ ስታንሰራራና ተስፋውም በዚያን ያክል ሲለመልም 

          አይቶ አልደሰትም የሚል ካለ፤ በእርግጥም እርሱ ከሰውነት መገለጫነቱ የወጣ ነው፡፡

       —    እንግዲህ የወሃቢይ ተከታዮች ቀረበን የሚሉት ይህን ነው በኢስላም ተደፈረ፣ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች 

        …      መብታቸው ተጣሰ ፣ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል ወዘተ ሰበብ አስባብ አካኪ ዘራፍ እያሉ፡፡ የሆዳቸውን  

             በሆዳቸው ይዘው ነባሩ ህዝበ ሙስሊም ለዘመናት የተከተለውን እምነቱን እርግፍ አድርጎ የእነሱ የጥፋት አጋር ባለመሆኑ 

     ባለመደሰታቸውመንግስትን በበሬ ወለደ የሚከሱት፡፡

            እንደ እውነቱ ከሆነ ምግባራቸው እምነትንና ሀገርን የመናድ ድብቅ አጀንዳን ያነገበ ነው፡፡ የጀመሩትን የነውጥ 

             ተውኔት በማጦዝና እልባት በመስጠት የህልም ቅዠት የመመራት የአልሞት ባይ ተጋዳይነት ዘመቻ ነው፡፡ ቦኮ ሃራምን  

          የመሳሰሉ የእልቂት ህዋሳቶችን በማደራጀት በማሰልጠንና በማሰይጠን እንዲሁም ትዕዛዝ በመስጠት ቅድስቲቷን ኢትዮጵያ 

       —   ሶማሊያ፣ ማሊ፣ ናይጄሪያ የማድረግ ህቡዕ ፕሮግራም ነው ያላቸው የሰይጣን ጀሮ አይስማውና፡፡

           ግና አይሳካም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሙስሊም እርስ በርሱ ተባላልቶ የሚያልቅ እፍኝት አይደለም፡፡ ታሪካችንም፣ 

            የባህል እሴታችንም፣ እምነታችንም ይህን አይፈቅድም። እኛ በቀላሉ የምንናድ የእንቧይ ካቦች አይደለንም፡፡ ተራ ጀሌዎች  

  “   ”  አይደለንም፡፡ የእነ ጭር ሲል አልወድም መባዘንም አይፈታንም፡፡

           የዋሃቢይ አገልጋዮች መረዳት የተሳናቸው ወይም ለመረዳት ያልቻሉት መቼምና በምንም ተዓምር በማይፈታ ዝምድና 

            የተጋመድን ታላቅ ህዝቦች መሆናችንን ነው፡፡ እኔ በግሌ አያውቁምና ይቅር ይበላቸው ብያለሁ፡፡ ግና ምዕመናቸው  

        እንዳይደለን፣ በእነሱ መጠመቅን እንደማንሻ እንዲሁም ቱፍታቸው እንደማይፈወሰን ሊያውቁት ይገባል፡፡



   “   ‘ ’    ታዲያ እዚህ ላይ በኢስላም ስም የአትርሱኝ የስበት ማዕከል መሆን ይቻላልን?”    የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። 

        ግና ምላሹ አንድና አንድ ነው። በኢስላም ስም ፖለቲዊ ርዕዩተ-   ‘ ’    ዓለምን በማራመድ የአትርሱኝ የስበት ማዕከል መሆን 

         አይቻልም የሚል። ለምን ቢባል፤ በአሁኑ ወቅት የጥፋትን ጩኸት የሚያስተናግድ ህዝበ-    ሙስሊም ስለሌለ ነው። ምክንያቱም 

       የወሃቢያ አቀንቃኞች እንደሚያስወሩት ሳይሆን፤ ሰላማዊው የኢትዮጵያ ሙስሊም በህገ-   መንግስታዊ ስርዓቱ ያገኛቸውን 

           ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቹን ይበልጥ ለመጠቀም ሌት ተቀን ደፋ ቀና እያለ ነውና። አበቃሁ! 

  


