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የሕዝባችን ሠላም መረጋገጥ በእጃችን ነው! 

ወንድይራድ ኃብተየስ 

07-27-16 

ፀረ ሠላም ኃይሎች በህዝበ ሙስሊሙ ከሕግ ተጠያቂነት ለመሸሸ በተለያየ ሽፋን 

እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ናቸው። በኤርትራ መንግሥት የሚታገዙ የተለያየ ዓላማ 

ያላቸው ፅንፈኞች  ከእኩይ ድርጊታቸው መታቀብ አልቻሉም።   

ቀደም ሲል በክርስትናና እስልምና ኃይማኖት ስም የአገራችንን ሠላም ለማደፍረስ 

በመንቀሳቀስ ላይ ነበሩ። ሆኖም ግን ምንም ዓይነት ኃይማኖታዊ ተልዕኮ 

አልነበራቸውም። ህዝቡ የእነዚህን ፀረ ሠላም ኃይሎች ኃይማኖታዊ ተግባር 

ሲፈትሽ ግን ባዶ ሆነው አገኛቸው።  

ሕቡዕ አጀንዳቸውን ለማሳካት  ኃይማኖትን  በመሣሪያነት ከመጠቀም የዘለለ ነገር 

አልነበራቸውም። ኃይማኖታዊ ተልዕኮ ሳይኖራቸው በኃይማኖት ስም እየነገዱ 

ኅብረተሰቡን ሲያወናብዱ ይገኛሉ።  

የጽንፈኞች እንቅስቃሴ  በአገራችን የሚገኙ የኃይማኖት ተከታዮችን መቋጫ 

ወደሌለው የእርስ በርስ ግጭትና ብጥብጥ በማስገባት እልቂትና ደም መፋሰስን 

ለማስከተል ያለመ ነው። የሙስሊሙን ኅብረተሰብ እርስ በርስ በማፋጀት ማዳከምና 

ከዚያም የአንድ ኃይማኖት ተከታዮችን ከሌላ ኃይማኖት አማኞች ጋር በማጋጨት 

የአገሪቱን ሠላም ለማደፍረስ የተጠነሰሰ ሴራ ሲያራምዱ ቆይተዋል።  

በህዝቦች የሰረፀውን አንድነት ለማላላትና እርሰ በርስ ለማጋጨትና የአገሪቱን ልማት 

ለማደናቀፍ አልመው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። የኃይማኖት እሴቶችን በማጥፋትና 

ሕግጋቶችን በማፍረስ የራሳቸውን እኩይ የብጥብጥ ዓላማ በህዝብ ላይ መጫን 

ሌላው መሠረታዊ አጀንዳቸው ነበር፡፡  
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ለአብነት ያህል በእስልምና ኃይማኖት ስም የሚንቀሳቀሱት አክራሪዎች በአገሪቱ 

በእስልምና የሚመራ መንግሥት ማቋቋምና ከአክራሪነት እምነት ውጭ ያሉትን 

ኃይማኖታዊ እምነቶችን ማጥፋት ተከታዮቻቸው ሞትን ፈርተውና ተሸማቀው 

በፈቃደኝነት አለበለዚያ ደግሞ በኃይልና በጠመንጃ አፈሙዝ የጽንፈኞቹን እምነት 

እንዲከተሉ ማድረግ  አጀንዳ አድርገው ተንቀሳቅሰዋል፡፡ 

ህዝበ ሙስሊሙ ለዘመናት ይዞት የዘለቀውን አንድነት መሸራረፍ፣ የማንነቱ   

መገለጫ የሆኑትን የእምነት ቦታዎችና ቅርሶችን መደምሰስና  የእስልምና 

ኃይማኖት የረጅም ዘመን  ታሪክን ሙሉ በሙሉ ማደብዘዝ ከዚያም ማጥፋት ነው 

የሚል የአጭር፣ የመካከለኛና የረዥም እቅድ ይዘው ነው እየተቀሳቀሱ ያሉት፡፡ ይህ 

ሁሉ እኩይ ተግባርም በኤርትራ መንግሥት ደጋፊነት የሚከናወን እንደነበር 

ይታወቃል።   

ህዝብ በመንግሥት ላይ ያለውን እምነት በመሸርሸር ህዝብንና መንግሥት 

ለማቆራረጥ ቀላል የማይባል እንቅስቃሴ ማድረጋቸው ይታወቃል። 

 

በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለውን ልማት፣ በአስተማማኝ መንገድ እየሰፈነ የመጣውን 

ህዝቡና መንግሥት ለሠላም ባላቸው የፀና አቋም ምክንያት ነው። በአገሪቱ የሰፈነው  

ሠላምና እየዳበረ የመጣውን ዴሞክራሲ ማኮላሸት በአገሪቱ የሽብር ተግባራትን 

በመፈፀም የሠላምን ደብዛ ማጥፋት ዓላማ አድርገው እየሰሩ ይገኛሉ። 

 

እነዚህ ፀረ ሠላም ኃይሎች ኢትዮጵያውያን ሰብዓዊና ልማታዊ ድጋፍ እንዳያገኙ 

በየአገራት ኤምበሲ እየዞረ ከመማጠን አልፈው የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያውያንን 

ስምና ዝናን ማጥቆርና የአገሪቱን ገጽታ አዛብቶ ማሳየት ነው፡፡  

 

በግርግር መሃል በሚፈጠር ክፍተት በአቋራጭ ተጠቃሚ የመሆን ዓላማ ያለው ይህ 

የጽንፈኞች ቡድን እነዚህን ኃይሎች የሚያቆራኛቸው ጉዳይም ይህ ነው፡፡  

 

እነዚህ  ቡድኖች ኃይማኖታዊ ተልዕኮ ቢኖራቸው ኖሮ ፖለቲካዊ ተልዕኮ ካላቸው 

አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚያቆራኝ ነገር ባልነበራቸው ነበር፡፡ 
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ህዝበ ሙስሊሙም ይህንን ጠንቅቆ በማወቅ በኃይማኖቱ ስም የሚነግዱትን 

ፖለቲከኞች ሊዋጋ ይገባል፡፡  

የግንቦት 7 እና የኤርትራ መንግሥት በኃማኖት ስም እየተፈፀመ ባለው አክራሪነት 

ሌላው የአክራሪው ቡድን አጋር ነው፡፡ ተስፋ የቆረጠው የኤርትራ መንግሥት  

አልሸባብን በማገዝ በሶማሊያ የፈጠረው መቋጫ የሌለው ብጥብጥና ግጭት ከህዝበ 

ሙስሊሙ የተሰወረ አይደለም፡፡  በኢትዮጵያ ውስጥ ህዝበ ሙስሊሙን ለመከፋፈል 

እየተንቀሳቀሰ ያለው  የአክራሪዎች  ቡድንም ከኤርትራው መንግሥት ጋር 

ግንኙነቱ የጠበቀ እንደሆነ እሙን ነው፡፡ ህዝበ ሙስሊሙ ይህንን መገንዘብና 

መጠቀሚያ ላለመሆን መታገል ይጠበቅበታል፡፡  

በኢትዮጵያ ያለው አክራሪነት  ከአልሸባብ፣ ከአልቃይዳና እነዚህን ቡድኖች 

ከሚደግፉ ሌሎች አገራት ጋር የጠበቀ ቁርኝት እንዳለውም ህዝበ ሙስሊሙ 

ሊገነዘብ ይገባል፡፡ 

እንደ ግንቦት 7 ያሉ የከሰሩ ፖለቲከኞች የተሰባሰቡበት ቡድን  ከኤርትራው አሸባሪ 

መንግሥት ጋር በመቀናጀት  በአገራችን እንቅስቃሴው እየጎላ የመጣው አክራሪነት 

የዓለም አቀፉ አክራሪነት አካል ነው፡፡ ይህ አክራሪ ቡድን የተለያዩ አገራት የገንዘብ 

ድጋፍ እንደሚያደርጉለትም  አንዳንድ ምንጮች ይጠቁማሉ፡፡ ቡድኑ አልሸባብና  

አልቃይዳ  ከሚፈጽሙት  የተለየ ተግባር የለውም፡፡   

አልቃይዳና አልሸባብ በዓለም ሁከትን ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ናቸው፡፡ 

የአቅም ውሱንነት ባይገድባቸው ኖሮ መላውን ዓለም በአኃዳዊ ኃይማኖት 

እንዲመራ ማድረግ ምኞታቸው ነው፡፡ የጽንፈኝነት  እምነትን  በሌሎች አማኞች 

ላይ በመጫን የዜጎችን ዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶችን በመድፈቅ  

የራሳቸውን  የእምነት ልዕልና ማረጋገጥ ዋና አጀንዳቸው ነው፡፡   

ዘመኑ የወለዳቸው አክራሪዎች ግን "ቅዱሣንና ብጹአን እኛ ብቻ ነን፤ እኛን 

ተከተሉ" በማለት የራሳቸውን ፍላጎትና በተለይም ከውጭ የተሰጣቸውን ተልዕኮ 

በህዝበ ሙስሊሙ ላይ በኃይል ለመጫን እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ፡፡ እነዚህ ከአላህ 

ዘንድ አይደሉምና ህዝበ ሙስሊሙ ሊታገላቸው ይገባል፡፡  
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እነዚህ ትክክለኛ የኃይማኖት ተልዕኮ የላቸውምና ሊወገዙ ይገባል፡፡ ቦታና ጊዜ 

አግኝተው ኃይማኖታችንን ሊፈታተኑትና አንድነታችንን ሊበትኑት አይገባም፡፡ 

በየጊዜው ሀሳዊ መሲሓን በተነሱ ቁጥር አይደናገርም ሊደናገርም አይገባም፡፡  

ጽንፈኞች እኛ ያልነው ብቻ ትክክል ነውና ተከተሉን ይላሉ፤ ከዚያም አልፈው 

ወዳጆቻቸውንም ሳይቀር ይገድላሉ፤ ታሪክና እምነትን ያጠፋሉ፡፡  

 

ህዝቡ ኃይማኖቱን ለማጥፋትና አንድነቱን ለመሸርሸር አቅደው በመንቀሳቀስ ላይ 

ያሉትን ጽንፈኞች ሊዋጋቸው፣ ለሕግ ሊያቀርባቸውና ጉያው ውስጥ እንዳይደበቁ 

እርቃናቸውን ሊያወጣቸው ይገባል፡፡ በአገራችን ለዘመናት የዘለቀው የእስልምና 

ኃይማኖት አማኞች መቻቻልና መደጋገፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡  

 

አገሪቱ የሁሉም ኃይማኖት አማኞች በጋራ ተሰባስበውና ተደጋግፈው የሚኖሩባት 

አገር ነች፡፡  አሁን እየመጣ ያለው  የአክራሪዎች ሕግ ግን ከሌሎች የኃይማኖት 

አማኞች ጋር በሠላም መኖር ይቅርና ህዝበ ሙስሊሙን እርስ በርስ ግጭትና ሁከት 

ውስጥ የሚያስገባ በመሆኑ ይህንን አውቀን መታገል ያስፈልጋል። 

 

የአገራችንንና የሕዝባችንን ሠላም መረጋገጥ በእጃችን ነው። ህዝበ ሙስሊሙ  

ሠላምን በማረጋገጥ ረገድ ያለውን ሚና አጠናከሮ ሊቀጥል ይገባል። በመዳፋችን 

ውስጥ ያለውን ሠላም ልንጠብቀው ይገባል።   


