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የአንዣበበው አደጋ!! 

(ክፍል አንድ) 

አብዱልከሪም 04-18-16 

    

አክራሪነትን በተመለከተ የአደጋውን አስከፊነት ማሳወቅ የሚገባቸው ምሁራኖቻችን በጥላቻ 

ፖለቲካና እሰጥ አገባ ውስጥ በመነከራቸው የተነሳ እስላማዊ አክራሪነት ጽንፈኝነት 

በኢትዮጵያ የለም፤ ሊኖርም አይችልም በሚል ህዝቡን እያዘናጉት ይገኛሉ፡  

ይህ እጅግ አደገኛ የሆነ አቋማቸውና አመለካከታቸው አገርንም ህዝብንም ትልቅ ዋጋ 

ያስከፍላል፡፡ አክራሪነትና አሸባሪነት ብዙ አገራትን ታሪካቸውን፤ ማንነታቸውን ያላቸውንም 

የሰው ሀብት ያወደመ፤ ከመኖር ወደአለመኖር ያሸጋገረ እጅግ አስከፊና የሰው ልጅ 

የህልውናው ጸር የሆነ አስተሳሰብና እምነት ነው፡፡ 

በመሰረቱ በፖለቲካ አመለካከታቸው የተለየ አስተሳሰብ መያዝ ማራመዳቸው መብታቸው 

ቢሆንም፤ እስላማዊ አክራሪነትንና አሸባሪነትን በተመለከተ በዓለም ላይ እያደረሰ ያለውንና 

የጋረጠውን ታላቅ አደጋ እያወቁና እያዩ መካድ፤ አልፎም አገራቸውንና ወገናቸውን 

እንዲዘናጋና ለከፋ አደጋ እንዲጋለጥ ማድረጋቸው ማንነታቸውን በገሀድ ያሳያል፡፡ 

አክራሪነትና አሸባሪነት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ጸርና አደጋ ነው፡፡ ጸረ 

ልማት፤ ጸረ እድገት፤ ጸረ ዲሞክራሲና ጸረ ሰላም ነው፡፡ የሰውን ልጅ ሰብአዊ መብትና 

የሀይማኖት ነጻነት አያከብርም፡፡ ልዩነትን  አይቀበልም፡፡  

ኢስላም ማለት “ሰላም” ማለት ነው፡፡ በመከባበርና በመቻቻል ያምናል፡፡ አክራሪዎቹና 

ጽንፈኞቹ የዋሀቢና የሰለፊያ አክራሪ ጽንፈኛ ሙስሊሞች ከሰላም መንገድ በእጅጉ የራቁ፤ 

ሰው በመግደልና በማረድ የሚያምኑ፤ ይህን በማድረጋቸውም ጀነት(ገነት) እንገባለን ብለው 

የሚያምኑ ከሰብአዊነት የተፋቱ አውሬዎች ናቸው፡፡ 

አክራሪነትና አሸባሪነት ዛሬ አውሮፓን ጭንቅ ውስጥ ከትቶ እያመሳት ይገኛል፡፡ ዘመናዊ 

ቴክኖሎጂ ያፈራው፤ የረቀቀ የስለላ መሳሪያ  ያላቸውን አገሮች በምስጢር ሰርጎ እየገባ፤ 
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ዜጎቻቸውን በፈንጂ  እየገደለ፤ ሀብት ንብረታቸውን እያወደመ፤ በሰላም ወጥቶ መመለስ 

ጥያቄ ውስጥ እንዲወድቅ አድርጓል፡፡ 

በመላው ዓለም የአሸባሪዎች ስጋት አይሎ በአራቱም የአለም ማእዘናት እያስጨነቀ ባለበት 

በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ ምሁራንና ተቃዋሚ ሀይሎች “በኢትዮጵያ እስላማዊ አክራሪነት 

የለም የጠየቁት መብታችን ይከበር ብለው ነው ብለው ሲከራከሩ እንደ ዜጋም እንደ ሀገርም 

ወደየት እየሄድን ነው ብሎ ለመጠየቅ ያስገድዳል፡፡” እስላም አክራሪነትንና አሸባሪነትን 

ኢህአዴግ አላመጣውም፡፡ ይልቁንም ኢሕአዴግ የግዛት አድማሱን እንዳያሰፋ ለማምከን 

ነው እየታገለ ያለው፡፡ እንዲያውም በአትዮጵያ ታሪክ ከነበሩትና ካለፉት መንግስታት ሁሉ 

ዘመኑ ግድ ብሎት ከአክራሪነትና ከአሸባሪነት ጋር ግንባር ለግንባር እየተፋለመ፤ ድንበርን 

ተሻግሮ በመዝመት እየተዋጋና ታላቅ ታሪክ እየሰራ ያለው በኢህአዴግ የሚመራው 

መንግስት ነው፡፡  

የቀድሞዎቹ መንግስታት ተስፋፊው የሶማሊያ መንግስት ኦጋዴን የራሴ ነው በሚል 

በተደጋጋሚ ያደረገውን ድንበር ጥሶ የመውረር ሙከራ በተደጋጋሚ አምክነውታል፡፡ 

ድንበራቸውን አገራቸውን አስከብረው አልፈዋል፡፡ የዛሬው የአክራሪና አሸባሪ እስላማዊ 

ሀይሉ ጥያቄና ትግል ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ያነጣጠረ ነው፡፡ 

አንደኛው እስላማዊ አክራሪነትን የዋሀቢና የሰለፊያ እምነትን በመላው ኢትዮጵያ 

ማስፋፋት፤ ሁለተኛው ደግሞ በስፋት የሀገሪቱን መሬት መቆጣጠር ነባሩን ሰላማዊ 

ኢትዮጵያዊ የሱፊ እስልምና ተከታዮን ወደ ዋሀቢና ሰለፊያ አክራሪና ጽንፈኛ እምነት 

በሀይል ማጥመቅና መለወጥ፤ እምቢ ያሉትንም በመግደል በሂደት በኢትዮጵያ በሸሪአ 

የሚመራ እስላማዊ መንግስት እንመሰርታለን የሚል ነው፡፡ 

በታሪክ ወደ ኋላ ተመልሰን በቱርኮች የጦር መሳሪያና ትጥቅ ተደራጅቶ ከምስራቅ 

ኢትዮጵያ በመነሳት እስላማዊ የጅሀድ ጦርነት በማወጅ ሰፊ ግዛቶችን በመቆጣጠር እስከ 

ሰሜን ኢትዮጵያ ድረስ ለመዝለቅ የቻለውን የግራኝ አህመድ ወረራ በመባል 

የሚታወቀውን ብዙ እልቂትና ደም መፋሰስ ያስከተለውን ወረራ ማስታወስ ይገባል፡፡ 

በዚያን ዘመን ግራኝ መሀመድ ባካሄደው ወረራ ብዙ የታሪክ ቅርሶችና አብያተ 

ክርስትያናት ተቃጥለዋል፡፡ ቅዱሳን መጻህፍት፤ በአለም ዙሪያ የትም ቦታ የሌሉ፤  
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ሊኖሩም የማይችሉ፤ የእኛና የእኛ ብቻ የነበሩ ብራናዎች መጽኀፈ ምስጢራት፤ ንዋየ 

ቅዱሳት በእሳት ጋይተዋል፡፡ 

ዛሬ መላው አለም ስለአክራሪነትና አሸባሪነት ከመናገሩ በፊት በ15ኛው ክፍለ ዘመን 

በጠመንጃ አፈሙዝ በግድያ ታሪክና ቅርስ በማውደም ንጹሀንን በሰይፍ በመሰየፍ በውዴታ 

ሳይሆን በግዴታ እምነታቸውን በሀይል ለመጫን የዘመቱትን ታግላ አሸንፋ የኖረች አገር 

ናት ኢትዮጵያ፡፡ 

በዘመን ፈረቃ በአዲስ መልክና አደረጃጀት አክራሪና እስላማዊ ሀይሎች ጠመንጃና ፈንጂ 

ታጥቀው በአጥፍቶ ጠፊነትም ተሰማርተው የጅሀድ ጦርነት ቢያውጁም ሰላማዊው 

ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ይህንን ከእውነተኛው እስልምና ውጪ የሆነ በእልቂትና በደም 

መፋሰስ ንጹሀንን በማረድ የተመረዘውን መንገዳቸውን መቼም አይቀበለውም፡፡ 

ግራኝ መሀመድም የታገለው የተዋጋው በኢትዮጵያ ሰፊ ግዛት ያለው እስላማዊ 

የሱልጣኔቶች መንግስት ለመመስረት ነበር፡፡ የዛሬዎቹም ትግል የተለየ አይደለም፡፡ ዘመኑ 

ቢለያይም ህልምና ራእያቸው አንድ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ 

ከመነሻው የጥንቱ ግራኝ መሀመድም ሆነ የዘመኑ የዋሀቢና የሰለፊያ አቀንቃኞች 

ኢትዮጵያን በተመለከተ የፈጸሙት ታሪካዊ ስህተት መቼም ሊሳካላቸው ያልቻለውና 

የማይችለው የመጀመሪያዎቹ ከአረብ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ሙስሊሞች ከነቢዩ 

መሀመድ የተሰጣቸውን ቃል አክብረውት የኖሩትን ዛሬም አብዛኛው ሙስሊም 

የሚያከብረውን በመሻራቸው ነው፡፡ 

“”ወደ ኢትዮጵያ ሂዱ ደግ የሆነ የክርስትያን ንጉስ አለ፡፡ በሰላም ይቀበላችኋል፡፡ እዛው 

ትኖራላችሁ፡፡ ኢትዮጵያን ግን እንዳትነኩ (እንዳትተናኮሉ) የሚለውን የተከበረ 

የነቢያቸውን የአደራ ቃል ጥሰውታል፡፡ ኢትዮጵያን ለመውጋት ለማድማት በተደጋጋሚ 

ተንቀሳቅሰዋል፡፡ ይህንን የሀይማኖታቸውን አባት ቃል መጣስ ትርፉ እርግማንን መሸከም 

በመሆኑ በኢትዮጵያ ላይ የቱንም ያህል ቢያደቡ ቢሞክሩ አክራሪዎችና አሸባሪዎች 

አይሳካላቸውም፡፡ 

አክራሪና ጽንፈኛ የሆኑት የዋሀቢና የሰለፊያ እስላማዊ ሀይሎች በረዥም አመታት የጸጥታ 

ምስጢራዊ ስራና አደረጃጀት ኮሽ ሳይልባቸው መረባቸውን ከአዲስ አበባ እስከ ክልሎች 
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ድረስ መዘርጋት ችለዋል፡፡ አዛውንት ሼሆች ኡለማዎች ተው ብለው ቢመክሩም 

አልሰሙም፡፡  

ህሊናቸው በአጥፊዎቹ ከፍተኛ ገንዘብ በአክራሪነትና ጽንፈኛነት አላማ ተወጥሮ 

ተይዞአል፡፡ ተጨባጭ ተደጋጋሚ ሙከራም አድርገዋል፡፡ ዋናው ግባቸው ተደጋጋሚ ትግል 

ያደረጉት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን በመቆጣጠር በዚህ ሽፋን 

በመላው ሀገሪቱ ባሉ መስጊዶች የራሳቸውን የዋሀቢና የሰለፊያ ሰዎችን በምርጫ ስም 

ለማስቀመጥ ነበር፡፡ 

የዋሀቢውና የሰለፊው እስላማዊ አክራሪ ህልም የነበረው በህጋዊነት ስም ስልጣን ከያዙ በኃላ 

በሰፊው በመንቀሳቀስ የአባላት ምልመላ በማድረግ አገሪቷን ዳር እስከዳር በመቆጣጠር 

እስላማዊ መንግስት እንመሰርታለን ነበር፤ ሆኖም ሳይቀድሙ ተቀደሙ፡፡ 

በእነሱ ስሌትና ቀመር ቢሆን ኖሮ በኢትዮጵያ ያልታሰበ እልቂትና ጥፋት ውድመት 

ሊከሰት ይችል ነበር፡፡ መንግስትና ህዝብ  በጋራ በመወያየት ቀድሞ በኢትዮጵያ በነበረው 

ተቻችሎና ተከባብሮ በጋራ የመኖር መርህ መሰረት ህዝቡ ዳር ከዳር በመንቀሳቀሱ የችግሩ 

ምንነት ምንጩ፤ ፍላጎታቸውም በመታወቁ አላማቸው ተጨናግፎአል፡፡ አሁንም ግን 

እንዳልተኙ ይታወቃል፡፡ 

ህዝቡ ዛሬም ነገም ነቅቶ ተግቶ በአይነ ቁራኛ ይጠብቃል፡፡ፋታም እድልም 

አይሰጣቸውም፡፡ለአሸባሪዎችና ለአክራሪዎች የሚመች መደላድልና መስፈንጠሪያ ርብራብ 

የለም፡፡ይሄንን እውነት በሚገባ ተረድተውታል፡፡ግን ደግሞ አላረፉም፡፡ሊያርፉም  

አይችሉም፡፡ 

 

 


