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የአክራሪውና ተቃዋሚው ጋብቻ 

                                              አብዱልከሪም አደም 

03-05-15 

ሐምሌ 11 ቀን 2000 ዓ.ም በመርካቶው አንዋር መስጊድ በአክራሪውና ፅንፈኛው የሙስሊም ቡድን ሆን ተብሎ 

የተቀሰቀሰው ግጭት በሕዝበ ሙስሊሙና በፀጥታ ሀይሎች ርብርብ ተገቷል፡፡  

በረመዳን ታላቁ የሙስሊም የፆምና የሶላት የንስሀ መግቢያ ደግና መልካም ተግባር መፈፀሚያ ወቅት ይህ ረብሻ 

መደረጉ ይህንን የፆም ወር በማይቀበሉት ፍፁም አክራሪዎች የተጠነሰሰ፣ የተመራና የተደራጀ የሽብር ተግባር ለመሆኑ 

ሌላ ማስረጃ አያስፈልገውም፡፡ 

እውነተኛዎቹ ኢትዮጵያውን ሱፊ ሙስሊሞች በዚህ ታላቅ ወር እርቅና ሰላም እንዲበዛ፣ በረከትና ረድኤት እንዲኖር፣ 

ሀገርና ሕዝብ ሰላም እንዲሆኑ፣ ያለው ለሌለው እንዲሰጥ፣ እንዲያበላ፣ እንዲያለብስ፣ ሰውነታቸውን በፆምና ፀሎት 

አድክመው ፈጣሪያቸውን የሚለምኑብት፣ የሚማፀኑበት፣ ለጥያቄያቸውም መልስ የሚያገኙበት ወር ነው፡፡  

ፀብ፣ ረብሻና ሁከት የመሳሰለው ሊከሰትና ሊታሰብም አይገባውም ነበር፡፡ ሆኖም ግን በውስጥ ተቃዋሚዎችና 

በውጭ ሀይሎች የሚታገዘው የጥቂት አክራሪዎች ቡድን ሲመክር፣ ሲዶልትና ሲያስተባብር ከሰነበተ በኋላ ረብሻ 

እንዲፈጠር ብሎም ጉዳት እንዲደርስ አድርጓል፡፡  

በዓርብ የጁምአ ሶላት ረብሻና ግርግር በመፍጠር የፀጥታ ኃይሎችን በመተናኮል እርምጃ እንዲወስዱ የመተንኮሱን 

ዝግጀት አስቀድመው ያጠናቀቁ ሲሆን ለዚህም ረብሻውን እንደሚያካሂዱ በመግለጽ ለማስተባበር እንዲረዳቸው 

የቻሉትን ያህል የሞባይል መልዕክት ለሙስሊሙ አስተላልፈዋል፡፡ 

ይህ አካባቢያዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊውን የአክራሪዎች እንቅስቃሴ ከግምት ውስጥ ያስገባው የጥቂት አክራሪዎች 

(ሴል) ቀጥተኛ ግንኙነቱ ከየትኛው አካል ጋር እንደሆነ (አልሸባብም ይሁን አልቃይዳ) ያለጥርጥር ይደረስበታል፡፡  

ረብሻውን የመሩት አክራሪውና ፅንፈኛው ተቃዋሚ በመቀናጀት ሲሆን በሀገር ውስጥና በውጪ የሚዲያ ሽፋን 

ለማግኘት ሲሉም የራሳቸው ለሆኑት ምስጢራዊ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡  

በዚህም መሰረት በመስጊዱ ዙሪያ ባሉ ፎቆች፣ ሆቴሎች ውስጥ ክፍል በመከራየት ጭምር የቪዲዮ ቀረጻ አድርገዋል፡፡ 

የግንቦት ሰባት ፅንፈኛ ቡድን፣ ሰማያዊ ፖርቲና የአክራሪው ቡድን ቀንደኛ ደጋፊና አጋር በመሆናቸው በወኪሎቻቸው 

አማካይነት ምስጢራዊ ቀረጻ አድርገው በኢሳት ሳተላይት ቴሌቪዥን ረብሻው እንዲተላለፍ አድርገዋል፡፡ 

አስቀድሞ ዝግጅት ለማድረጋቸው መጽሄቶቻቸውና ጋዜጦቻቸው በቦታው ቀድመው መገኘታቸው በቂ ማስረጃ 

ነው፡፡ በውል ያልተረዱት ነገር ቢኖር ከሕግና ከስርዓት ውጪ የሆነ ሁከት ሲቀሰቀስ መንግስት ሰላምና ፀጥታን 
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የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ ያለበት መሆኑን ነው፡፡ የየትኛውም ሀገር መንግስት ቢሆን ሊያደርግ የሚችለው ይህንኑ 

ተመሳሳይ ተግባር ነው፡፡ በዝምታ ተቀምጦ እጅን አጥጣፎ ሊመለከት አይችልም፡፡  

በዚሁ የጁምአው ሶላት ወቅት አክራራው በቀሰቀሰው ግጭትና አመፅ የውጭ ዜጐችና የተቃዋሚ ፖርቲ አባላት 

መገኘታቸው ከጀርባ የተሰለፈውን ቡድን ማንነት በግልጽ ያሳያል፡፡  

ይህም በመብት ጥያቄ ስም የነዚህ ወገኖች እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ መንገዱን እየሳተ መምጣቱና ወደፖለቲካዊ 

ጥያቄ ለመሸጋገሩ ዐቢይ ማስረጃው የተቃዋሚው ፖርቲ ተሳትፎና የውጨ ዜጐች በአስተባባሪነት መገኘታቸው ነው፡፡  

ሀገሪቱ ላይ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር፣ ሁኔታዎች ሁሉ ከቁጥጥር ውጭ እንዲሆኑ አክራሪው እሰላማዊ ቡድንና 

ፅንፈኛው ተቃዋሚ በጋራ ሲያሴሩ፣ ሲመክሩና ሲዶልቱ ቆይተዋል፡፡  

የረብሻ፣ የአመጽና የሁከት ግርግሩን አዲስ አበባ ባሉ መስጊዶችና በክልል መስተዳድሮችም ለማስፋት ወኪሎቻቸውን 

በሁሉም አቅጣጫ በማሰማራት ሕዝቡ ውስጥ ተሰራጭተው ሲቀሰቅሱ እንደነበሩና አሁንም በመቀስቀስ ላይ እንዳሉ 

በዚህ ስራ ለተሰማሩትም በቂ ወጪና የውሎ አበል እንደተመደበላቸው በግልፅ ይታወቃል፡፡ 

ከውሎ አበሉና ስራ ማስኬጃ ወጪያቸውም በተለይ ለወጣቱ ማግባቢያና መደለያ የሚሆን ገንዝብ በመስጠት 

የቅሰቀሳቸው ተባባሪ በማድረግ አሰልፈውታል፡፡ ምንም ዓይነት የገንዘብ ችግር እንደሌለባቸው አስቀድሞም 

ይታወቃል፡፡ የገንዘባቸው ምንጭ በሀገር ውስጥ ያሉ የዋሀቢና የሰለፊያ አክራሪ ሙስሊም ከበርቴዎችና ከዓረቡ አለም 

የሚፈሰው ዶላር መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

አልተቻለም እንጂ አክራሪውና ፅንፈኛው ተቃዋሚ የጠነሰሰው ሴራና እቅድ ተቃውሞውን በአንድ ላይ በማስተባበር 

በአዲስ አባባና በክልሎችም ለማስፋፋት ነበር፡፡ ይህ ተደጋጋሚ ሙከራ ቢጨነግፍባቸውም አሁንም ስልትና ዘዴ 

በመቀያየር ገፍተው ለመቀጠል እየማሰኑ ይገኛሉ፡፡  

የእነሱ ጥያቄ በወኪሎቻችን ይፈቱ ብቻ የሚያበቃ አይደለም፡፡ ቢፈቱም ትግላቸውን ይቀጥላሉ እስከ እስላማዊ 

መንግስት ምስረታ ድረስ፡፡ ለዚህም ሲያነሱት የነበረው የማስመሰያ ጥያቄ መንግስት በሀይማኖት ጉዳይ ጣልቃ 

ገብቷል፤ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምርጫ ሕጋዊ ስላልሆነ ተሽሮ አዲስ ምርጫ ይካ ወዘተ… 

የሚል ነው፡፡  

አይደረግም እንጂ ቢሳካላቸው አክራሪው በፅኑ የሚታገለው የእስልምና ምክር ቤቱን የዋሀቢና የሰለፊያ አክራሪ 

ሙስሊሞች ሙሉ በሙሉ እንዲይዙትና ሕጋዊ ሽፋንን በመጠቀም አክራሪነትን በመላው ኢትዮጵያ ለማዛመትና 

ለማስፋፋት ነው፡፡  

የአክራሪው ፍላጐት መንግስት አልሀበሸ የሚባል እስልምና አስተምህሮ አምጥቷል በሚለው ውንጀላቸው ገፍተው 

በለስ ከቀናቸው ከቀበሌ፣ ወረዳ፣ ክፍለ ከተማ፣ ክልል መስተዳድር በሙሉ አመራሩን ተቆጣጥረው ሙሉ በሙሉ 

ሊፈነጩበት ነው ፍላጐታቸው፡፡ 
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ይህንን ሴራ ያከሽፉባቸው ሰላማዊና ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝበ ሙስሊም ነው፡፡ እስላም ሰላም ማለት እንጂ 

አሸባሪነትና አክራሪነት እንዳልሆነ ደጋግሞ ቢነገራቸውም ለዋሀቢዝምና ለሰለፊያ እስላማዊ እምነታቸው ጅሀድ ብለን 

እስከ መዋጋት እንሄዳለን ብለዋል፡፡ 

እነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም፣ ኢንጂነር ይልቃል፣ ዶክተር ብርሀኑ ነጋ አብረው ይጠረጠራሉ፤ በሀገርና ወገን 

በታሪክ ክህደትና ወንጀል ተለውሰው ከአክራሪው ጋር የጋብቻ ቀለበት አስረዋልና፡፡   

የአክራሪው አባላት ከኢትዮጵያ ውጭ በተለያዩ የአክራሪ ሙስሊም ወታደራዊ ማስልጠኛዎች ገብተው ተምረውና 

ተመርቀው ወደ ሀገር ውስጥ የተመለሱ በርካቶች በአዲስ አበባና በክልሎች እንደሚኖሩ ይታመናል፡፡  

ጥብቅ ዲስፕሊን ስለሚከተሉ በተቻለ መጠን ምስጢራዊው እንቅስቃሴያቸው እንዳይታወቅ እይታ ውስጥ እንዳይገባ 

በተለያየ ሽፋን ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ ቢገመትም ከእይታና ከክትትል ውጪ ግን አይደሉም፡፡ ይህ ሀገሪቷን 

ከአሸባራነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት መንግስት ግዴታና የእለት ተእለት መደበኛ ስራው በመሆኑ ብዙም 

አያራምዳቸውም፡፡  

ሌላው ቀርቶ የታላላቆቹ ሀገራት እንግሊዝና አሜሪካ የሌሎችም አውሮፖ ሀገራት ዜጐች ከሁለት ሺህ በላይ የሚሆኑ 

በቅርቡ ኢራቅንና ሶሪያን እየናጣት ካለውና እስላማዊ መንግስት ካወጀው አይሲሲ ጋር ለጅሀድ ጦርነት ተሰልፈው 

ተገኝተዋል፡፡ 

እንግሊዝና አሜሪካ ሌሎችም የአውሮፖ ሀገራት የዘመኑ የዓለም አደጋ በሆነው ከአሸባሪነትና አክራሪ እስላማዊ 

ኃይሎች ጋር በተያያዘና ከዜግነት ጋር በተገናኘ አዳዲስ የፀረ አሸባሪ ሕግና ደንብ እንደሚያወጡ ይጠበቃል፡፡ 

የጉዳዩ እጅግ አሳሳቢነት የሀይማኖት መብትና ነፃነትን ከማክበርና ካለማክበር ጋር የተያያዘ የዴሞክራሲ መብት ጥያቄ 

መሆኑ ቀርቶ የሀገራትን ሕልውናና ደህንነት አደገኛ ቀለበት ውስጥ የሚከተው አሸባሪነትና አክራሪነት ፍፁም ፀረ 

ዴሞክራሲ፣ ፀረ ሰላም፣ ፀረ ልማት፣ ፀረ የሰው ልጅ በመሆኑም ነው የዓለም መንግስታትን ልዩ ትኩረት የሳበው፡፡ 

አደጋው የከፋና ኢ ሰብዓዊ በመሆኑ ይህንን የአሸባሪነትና የጸረ ዴሞክራሲ አደጋና እንቅስቃሴ ተከታተሎ ከስሩ 

መንቀልና ማጥፋት የመጀመሪያው የዓለም ትኩረት  ቀዳሚ አጀንዳ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡  

የመርካቶው መስጊድ የአክራሪው እስላማዊ ቡድን ከተቃዋሚው ጋር ተቀናጅቶ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሀገሪቷን 

የከፋ ምስቅልቅል ውስጥ ለመክትት የታቀደ ነው፡  በውጨ ሀይሎች ገንዘብ በከፍተኝ ደረጃ ይረዳል፡፡  

ከአክራሪው ጋር በተቀናጀ መልኩ የሚንቀሳቀሰው ግንቦት ሰባትና ሰማያዊ ፖርቲ ከጀርባው የሻዕቢያ መንግስት፣ 

አልሸባብና አልቃይዳ እንዲሁም ለኢትዮጵያ መቼም የማይተኙት በውል ተለይተው የሚታወቁ አንዳንድ የዓረብ ሀገር 

መንግስታት እንዳሉም ይታወቃል፡፡  

ይህንን ስውርና ገሀድ እንቅስቃሴያቸውን በቀጥታ በግንቦት ሰባት ፅንፈኛ ቡድን እየተቀረፀ በሚሰጣቸው አጀንዳ 

መሰረት በፋይናንስ የሚረዱት ሎሚ፣ ዕንቁ፣ አዲስ ጉዳይ፣ ፋክት፣ ቆንጆና ጃኖ መጽሔቶች፤ አፍሮ ታይምስ ጋዜጣ 
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እንዲሁም በእስላማዊ ህትመቶች በመታገዝ ሕዝቡ ውዥንብር ውስጥ እንዲገባ፤ የአክራሪው ጥያቆ ትክክል ነው ብሎ 

እንዲያምን፤ አመፅና ሁከት እንዲነሳሳ ይህ ቀረሽ የማይባል ቅጥረኛ የፕሮፕጋንዳ ስራ ሰርተዋል፤ እየሰሩም ይገኛሉ፡፡ 

መንግስት ለሕዝቡ የሚሰጠው ትክክለኛ መግለጫ ተሰሚነትና ተቀባይነት እንዳያገኝ ሐሰት እንደሆነ፣ እንዳይታመን፣ 

ተቀባይነት እንዲያጣ አክራሪ እስላማዊ እና የግንቦት ሰባትና የሰማያዊ ፖርቲ ስውር ልሳኖች በከፍተኛ ገንዘብ 

በመደጉም ፅሁፍ ያሰራጫሉ፡፡  

ሕዝቡ እውነቱን እንዳይረዳ፣ ሀገሩን ከአሸባሪና ከአክራሪ ቡድኖች የተለያየ አደጋ እንዳይጠብቅ፣ እንዲዘነጋ፣ 

በሀገሪቱም ሰላምና ፀጥታ መረጋጋት እንዳይኖር በከፈቱት የስነ ልቦና ጦርነት እንደ ግንቦት ሰባትና ሰማያዊ ፖርቲ 

ፅንፈኛ አመራሮች ሁሉ ለሚከሰተው ማንኛውም ዓይነት ችግርና አደጋ የተጠቀሱትና ሌሎችም የግሉ ሚዲያዎች 

ሙሉ በሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳሉ፡፡  

በምክንያትና ውጤቱ በሚፈጥረው የንብረትም ሆነ የህይወት ጥፋት የሰዎችን አስተሳሰብ በመለወጥ በጥላቻና 

በስሜታዊነት በማነሳሳት፣ ሞትም እንዲከሰት በማድረግ ቁልፍ ሚና መጫወታቸውን የተለያዩ የቀድሞም ሆነ 

የእስካሁኑ ሕትመቶቻቸው ተጨባጭ ማስረጃዎች ናቸው፡፡ 

እንዲህ ዓይነት ኃላፊነት የጐደለውና በጭፍን ጥላቻ የተመላ ሕዝብን የሚከፋፍል፤ አሸባሪዎችንና አክራሪዎችን 

በማወደስ፤ ሌላውን በመወንጀል ለአንድ ወገን ብቻ በመቆም የሚሰራ ሚዛናዊነትና ተዓማኒነት የሌለው የግል ፕሬስ፤ 

በፕሬስ ነጻነት ስም እየነገደ ገንዘብን ብቻ ዓላማው አድርጐ የጥፋት ድግሱ ዋና ተዋናይ ሆኖ እስከ የት ድረስ 

ይራመዳል ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው፡፡  

ያደጉትም ሆኑ ያላደጉት ሀገራት ይህን ዓይነቱን ልቅና መረን የወጣ ለአሸባሪና ለአክራሪ ቡድኖች መሳሪያ ሆኖ 

የሚያገለግል የግል ፕሬስ በስመ ፕሬስ ነጻነት ሊሸከሙት አይችሉም፡፡ 

ዛሬ የዓለም ቁጥር አንድ ታላቅ አደጋ፣ ዴሞክራሲንና ሰብዓዊ መብትን፣ የፕሬስና የመናገር፣ የመደራጀት ነፃነትን፣ 

የፆታ እኩልነትን፣ የሕፃናት መብትን፣ የሀሳብ ልዩነትን፣ የሀገር ሰላምና እድገትን፣ ልማትን እያወደመና እያጠፋ 

በመምጣት ላይ የሚገኘው አሸባሪነትና አክራሪነት መሆኑ በገሀድ ታይቷል፤ ታውቋል፤ ታምኖበታል፡፡  

አክራሪው እስላማዊ ቡድን በየሳምንቱ ጁምአ በብዙ መቶ የሚሆኑ በኪስ የሚገቡና የሚተጣጠፋ መፈክሮች 

ያሉባቸውን ወረቀቶች በማተም ለጁምአ ስግደት ሁሉም ሙስሊም እንዲወጣ ሴት፣ ወንድ፣ ወጣት እንዳይቀር 

በየቤቱ እየዞረ ቀስቅሷል፡፡ ወረቀቶቹን ለእያንዳንዱ ሰጥቷል፡፡  

ለሀይማኖታችሁ ለዲናችሁ ሙቱ ተጋደሉ፤ በዓረቡ አለም ወንድሞቻችሁን ተመልከቱ፤ እኛም እስከ መቼ ታፍነን 

መብታችን ተረግጦ ወንድሞቻችንን አሳስረን ዝም እንላለን? ጩኹ፣ አገሪቱን በሁከት አናውጧት፤ ይደብድቡን፣ 

ይግደሉን እያለ መርዝ ረጭቷል፣ አነሳስቷል፡፡  
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ወረቀቱን ይዞ ያልሄደ፤ በሶላት ላይ ያልወጣ እናያለን እያለም አስፈራርቷል፡፡ ወየውላችሁ ይላል፡፡ በዚህ መሰረት 

ሁሉም ሰው ያለ ውዴታ በግዴታ የተባለውን ፈፅሟል፡፡ ይህን ባላደርግ ስሜን ያጠፋሉ፣ በስራዬ፣ በእንጀራዬ፣ 

በግሌና በቤተሰቤ ላይ ይመጣሉ ብሎ ስለሚሰጋ ይሳተፋል፡፡  

የዚኑም ያህል ፊት ለፊት የሚጋፋጡ፣ አክራሪውን የሚታገሉ፣ የጥፋት ዓላማውን የሚያጋልጡም ብዙሀን ሙስሊሞች 

አሉ፡፡ ጥቂት ወጣት ሙስሊሞች ወደ አክራሪው እስላም ሲያደሉ፣ አዛውንቶች መካከለኛ እድሜ ያላቸውና እናቶች 

ይህንን የወጣቶቹን ድርጊት አጥብቀው ይኰንናሉ፡፡  

አክራሪው ሙስሊም በወጣቱ መሀል የረጨው መርዝ በእያንዳንዷ ሙስሊም ቤተሰብ ውስጥ በአባት፣ እናትና ልጆች 

መካከል ከፍተኛ የሆነ ችግርና ስጋት እየፈጠረ መምጣቱ በተጨባጭ የታየ ነው፡፡ 

በእድሜ አዛውንት የሆኑ ሼሆችን፣ ዓሊሞችን፣ ወልዮችን፣ ዱበርቲዎችን እየዘለፈ እየተሳደበ ሲያሻውም ለመምታት 

እየተጋበዘ፣ በአረብ ሀገራት ውስጥ በዋሀቢዝምና በሰለፊያ አክራሪ እስልምና እምነት፤ ከእግር ጥፍሩ እስከ አናቱ 

ተጠምቆ እየዋኘ ያለው ጥቂት ወጣት ሙስሊሞች መንገዱ፤ ጉዞውም አጭር እንደሆነ ቢነገራቸውም አልገባቸውም፡፡  

መልካም ቢሆን ኖሮ አዛውንቶቹ ድሮ ገና ይቀበሉት ነበር፤ እነሱ በጨዋነታቸው ፀንተው ከሌላው ሀይማኖትም ጋር 

ተከባብረው ከሕዝቡምጋር በክፉና በደስታም ችግሩን ተካፍለው የጋራ ሀገራቸውንም ጠብቀው በሰላም እዚህ 

ደርሰዋል፡፡  

በተለያዩ የዓረብ ሀገራት ለስራ፣ ለትምህርት በመሄድ በዋሀቢዝምና በሰለፊያ አክራሪ እስላማዊነት ተጠምቆና ቆርቦ፣ 

ለስራው ማስፈፀሚያ በሀብት እንዲከብር ገደብ የለሽ ንብረትና ገንዝብ በነፍስ ወከፍ እየተሰጠው፤ በተለያዩ ጊዜያት 

ወደ ኢትዮጵያ የተመለሰው አንዳንድ ወጣት ሙስሊም የአባቶቹንና የእናቶቹን ቃል በመርገጥና በመናቅ ተው 

ቢባልም አልሰማ ብሎ ትንቅንቅ ይዟል፡፡ 

እነዚህ አዛውንቶች የሚኮነኑት በሰላምና መቻቻል ሀገራችንን በሰላም ጠብቀን እንኑር በማለታቸው ነው፡፡ ስለዚህም 

የመጀመሪያው ታላቁ ፈተና የወድቀቱና የመከራው ምንጭ የአዛውንቶቹን ቃል አለማክበሩና መጣሉ ነው፤ 

የሚወድቀውም በዚሁ ነው፡፡  

አክራሪው የዋሀቢና የሰለፊያ ቡድን በኢትዮጵያ ውስጥ አክራራ እስልምናና አሸባሪነትን ለማስፋፋት ይህ ቀረሽ 

የማይባል በፀጥታ የተሸፈነ የበርካታ ዓመታት ጉዞ በማድረግ አባላቱን በአዲስ አበባና በክልሎች ሲመለምልና 

ሲያደራጅ፤ አስተምህሮቱን ሲያስፋፋ፤ የኢኮኖሚ አቅማቸውንም ሲገነባ ኖሯል፡፡ አክሪሪ እስልምናን የሚያስፋፋ 

እስላማዊ  መፅሀፍቶችንም በብዛት በተለያዩ ዓመታት አሰራጭቷል፡፡  

የኢትዮጵያን ነባሩን ሰላማዊ የእስልምና እምነትና ባህል በማጣጣልና በማንቋሸሽ ትክክለኛው የወሀቢና የሰለፊያ 

እስላማዊ እምነት ነው ብሎ እስከማወጅም ተሸጋግሯል፡፡ በዚህ ሁሉ የዓመታት ሰውራዊ ስራው በመቀጠል ግብ 

አድርጐ የተንቀሳቀሰው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን ሙሉ በሙሉ በውጭ ሀይሎች ድጋፍና 

ገንዘብ እየተረዳ ለመቆጣጠር ነበር፡፡ በተደጋጋሚ ከሽፎበታል፡፡ እሪታውና ጩኸቱም ለምን ይህ ታወቀብን የሚለው 

ነው፡፡  
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ዋሀቢዎችና ሰለፊዎች ዛሬ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ሙስሊሙ ከግማሽ በላይ ነው ይላሉ፡፡ በመጪው 50 ዓመታት 

ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ እስላማዊ መንግስት ያላት እስላማዊ ሀገር ትሆናለች ብለው ይሰብካሉ፡፡ የነሱ 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ በዚህ መልኩ ሊያሸጋግሩን እየሰሩ ነው፤ የኛ ተቃዋሚ ያጨበጭባል - እርግማን አይደል? 

ለጥፋት ተግባራቸው ማስፈፀሚያ ወጪው በሙሉ በውጭ ሀይሎች ስለሚሸፈን ወደ ግባችን እንደርሳለን እያሉም 

ነው፡፡  

ይህ ከእውነት ያፈነገጠ ተጨባጭነት የሌለው የሌሎችንም ሀይማኖቶችና ዜጐች የእምነት ነፃነት የረገጠና እውቅና 

የነፈገ፤ የዋሀቢስቶችና የሰለፊዎች አክራሪ አስተሳሰብና ድርጊት ለሰላምና አብሮነት ለሀገሪቷም ታላቅ አደጋ የደቀነ 

መሆኑን መንግስትም ሕዝብም በውል ተረድቶታል፡፡  

ህዝብና መንግስት በአገሪቱ ላይ አስከፊ ችግር ከመፈጠሩ በፊት እየተከላከሉ ይገኛል፡፡ አሳፊሪዎቹና በጭፍን ጥላቻ 

የተዋጡት አክራሪው ግንቦት ሰባትና ሰማያዊ ፖርቲ ደግሞ ከእነዚህ አክራሪ እስላማዊ ሀይሎች ጋር ኒካ አስረው 

የጋብቻ ቃል ኪዳን ገብተው በሀገርና ሕዝብ ፍፁም ጠላትነት ተሰልፍዋል፡፡ 

ከታሪክም ከትውልድም ተጠያቂነት መቼም አያመልጡም፡፡ አክራሪ ሙስሊሞቹ በእውነተኞቹና ሰላማዊ 

ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ትግል ተጋልጠው መረባቸውም በሙሉ ተበጣጥሶ ለፍርድ ይቀርባሉ፡፡ ፅንፈኛ 

ተቃዋሚዎችም በታላቅ ወርደት ቅጥረኛ የፖለቲካ ምዕራፋቸው ይዘጋል፡፡ 


