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የፅልመተኞች ቀቢፀ-ተስፋ   

                                        መሐመድ እንድሪስ 11/28/13                                                

ትናንትን ወደ ኋላ ዞር ብለው አያዩም። ነገንም የሚያልሙት ከጨለማ ዳንኪራቸው 

አኳያ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ነገንም ቢሆን በቅጡ አያውቁትም፡፡ ብቻ ለዛሬ የሚሆን አዲስ 

ክስተት ካለ እርሱን አንጠልጥሎ መሮጥ ነው— የፖለቲካ ቅኝታቸው መጨረሻ፡፡ መስጊዱ 

ሰላም ሆኖ ሁሉም ነገር ሲረጋጋ ሌላ አጀንዳ ፈጥረው ወደ እስር ቤት ያቀናሉ። እነዚህ 

ወገኖች የጨለማ ዝማሬ ተዋንያን ናቸው። ዝማሬያቸውን የሚያስተጋቡበት ግጥም 

ሃይማኖታዊም ይሁን ዓለማዊ ምጣኔ የሌለው ከመሆኑም በላይ፣ እውነትን ፈጽሞ 

አያውቀውም፡፡ ጭር ሲል አይወዱም። የልፈፋቸው ልኬት የሚወሰነው ‘ምን ያህል 

ከነባራዊው ሃቅ አፈንግጧል?’ ብሎ በሚገመት “የቢሆን” ስሌት ክስተቶችን በማራገብ 

ብቃቱ ላይ ተመርኮዞ ነው፡፡  

 እርግጥ ውድ አንባቢዎቼ እነዚህን ፅንፈኞችን ከባህሪያቸው አኳያ በመግቢያዬ ላይ 

ያነሳኋቸው ያለ ምክንያት አለመሆኑን እንደምትገነዘቡልኝ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ አዎ! 

ቀቢፀ-ተስፋ ፅንፈኞች በሃይማኖት አክራሪነት ሽፋን ተከልለው በሀገራችን ለዘመናት ሰፍኖ 

የኖረውን ሃይማኖታዊ መቻቻላችንን ለማደብዘዝ ዛሬ ላይም ብቅ ጥልም እያሉ 

መወራጨታቸውን መመልከቴ ነው— ብዕሬን ከአፎቱ እንድመዝ ያደረገኝ፡፡ እጅግ አነስተኛ 

ቁጥር ያላቸው፣ ነገር ግን ራሳቸውን እንደ ትክክለኛ አማኝ በመቁጠር በሙስሊሙ 

ማህበረሰብ ውስጥ “በሃሰተኛ መሲህነት” የሚርመሰመሱት እነዚህ ወገኖች፤ ስለምን ሰላማዊ 

በሆነው ሃይማኖት ውስጥ ያለውን ቀኖናዊ መከባበርና መፈቃቀድ ለመበረዝ እንደሚሯሯጡ 

ከማንም የተሰወረ አይደለም፡፡  

ይኸውም የሃይማኖት ጉዳይ የሰዎችን ስሜት በቀላሉ የሚኮረኩር በመሆኑ፤ አሁንም 

አለን ለማለት ከመሰንበቻው ከአንድ አጀንዳ ወደ ሌላ እየዘለሉ ሙስሊሙንም በቀላሉ ወደ 

ማይፈለግ የጥላቻና የአመጽ አቅጣጫ በመምራት በቀላሉ የፖለቲካዊ ስልጣን ግብን 

ማሳካት ይቻላል ብለው ስለሚያስቡ ነው፡፡ ዓላማቸው የርዕዮተ-ዓለም እንጂ ሃይማኖትን 

በአግባቡ ማራመድ አይደለምና። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከብዙዎቹ የዓለማችን 

ህዝቦች የክርስትናንም ይሁን የእስልምና እምነቶችን አስቀድመው የተቀበሉ ብቻ ሳይሆኑ፤ 
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የተለያዩ ሁለገባዊ አስተሳሰቦችን ፈጥረው የመቻቻልና የመከባበር ባህልን ያዳበሩ 

ለመሆናቸው የታሪክ ድርሳናት ይመሰክራሉ፡፡  

እርግጥ ባለፉት ሥርዓቶች በየጊዜው የተነሱት ነገስታትና ሱልጣኖች አንዳቸው 

በሌላኛው ላይ የበላይነትን ለመቀዳጀት አልፎ አልፎ በሃይማኖት ጦርነት መልክ ፖለቲካዊ 

ፍልሚያዎች አካሂደዋል። በርካታ ዜጎች በሃይማኖታቸው ምክንያት እንደ ሁለተኛ  ዜጋ 

ተቆጥረዋል። ይህ ዘመን የማይሽረው ሃቅ የትናንት ታሪካችን፣ የዛሬና የነገ ደግሞ 

የማንነታችን መገለጫ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነጻነት 

ፈጽመው በማይታወቁባቸው በእነዚያ ዘመናት ተከባብረው በአንድነት ዘልቀው ዛሬ ላይ 

ደርሰዋል፡፡ ላለፉት 22 ዓመታት የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ህገ - 

መንግስቱ በሰጣቸው ዋስትና መሰረት የአንደኛው ሃይማኖት ከሌላኛው ሳይበላለጥ 

እንዲሁም ያሻቸውን ዓይነት እምነት በማምለክ ላይ ይገኛሉ፡፡  

እናም ባለፉት ሥርዓቶች ሃይማኖታዊ ነጻነታቸውን የተገፈፉት የኢትዮጵያ ህዝቦች 

ተከባብረው ከኖሩ፤ ዛሬ ላይ በእኩልነትና በነጻነት እምነታቸውን እያመለኩ የቀድሞ 

መቻቻላቸውንና መከባበራቸውን የሚተውበት አንዳችም ምክንያት ሊኖር አይችልም፡፡ 

በመሆኑም ዕውነታው በአክራሪነት ጎራ ተሰልፈው ሙስሊሙን ማህብረሰብ ለመበጥበጥ ቀን 

ከለሊት ለሚቧችሩ ጽንፈኞች ቦታ የሚሰጥ አይደለም፡፡ ሙስሊሙን ማህበረሰብ በእኩይ 

ሴራ ለማጋጨት ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት የሚሯሯጡት ወገኖች በግልጽ ሊረዱት 

የሚገባ ይመስለኛል፡፡ በተለያዩ ወቅቶች የራሳቸው አጀንዳ ላላቸው ለእነ ቪ.ኦ.ኤ. 

የብጥብጥ አጀንዳን በማቀበል ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሯሯጥ የትም 

እንደማያደርስም ጭምር፡፡ 

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁከትና ብጥብጥ እንዲነግስ ከሚሹ ጣቢያዎች 

ውስጥ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ (በዋነኛነት የአማርኛው ክፍል) አንዱ ነው፡፡ ግብዓተ 

መሬቱ ከተፈጸመ ሁለት አስርታትን በዘለለው የደርግ ሥርዓት እንዲሁም የሙት ዓለም 

ፖለቲካ በነበረው ኢህአፓ ውስጥ ሁነኛ ባለሟል መሆናቸው በይፋ የሚነገርላቸው “ጋዜጠኛ 

ፖለቲከኞች”፤ የትናንት ሽንፈታቸውን ዛሬ ላይ “በአሉባልታ” ለመወጣት በሚመስል 

መልኩ እጅግ የሚያስገርም አዲስ ሹክሹክታን ይዘው ብቅ ይላሉ፡፡   
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የራሳቸው የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸውን ሰዎች አነፍንፈው በማነጋገር (ተጠያቂዎቹ 

እነርሱ ይሁኑ፤ አይሁኑ ማንም እርግጠኛ በማይሆንበት ሁኔታ) ትናንት “መንግስት 

በየቀበሌው፣ በየክፍለ ከተማው የበወረዳው ባሉት መዋቅሮቹ አማካኝነት የሙስሊሙን 

ምርጫ ሊያካሂድ ነው…” የሚል መሰረተ-ቢስ አሉባልታዎችን አሰራጭተው ህዝበ-

ሙስሊሙ በሰላማዊ መንገድ ሃይማኖታዊ መሪዎቹን ሲመርጥ፤ ዛሬ ደግሞ “ይህን ያክል 

የሙስሊም ምዕመን አጋርነታቸውን ለመግለፅ ወደ ቃሊቲ እስር ቤት እየተመላለሱ ነው” 

በማለት በሀገራችን ውስጥ ሠላም እንዳይኖር ሲተጉ ተስተውለዋል፡፡ 

ሁላችንም እንደምንገነዘበው ጣቢያው ውስጥ ያሉት የቀድሞው ሥርዓት ቅሪቶችና 

የከሰመው ኢህአፓ ርዝራዦች ዓላማቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄዱት የሠላም፣ የልማትና 

የዴሞክራሲ ዕድገቶችን በማጥላላት እንዲስተጓጎሉ ማድረግ ነው። ይህ ከንቱ የጥፋት 

ተስፋቸው ላለፉት 22 ዓመታት እንዳልተሳካው ሁሉ፣ ህልማቸው ከለሊት ቅዥትነት 

የሚዘል ሊሆን አይችልም፡፡ ምክንያቱም  በቅጥፈት ወሬ እና “በአሉባልታ ናዳ”  የፈረሰ 

ወይም የሚፈርስ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ በመሆኑ ነው፡፡ ዳሩ ግን ፅልመተኞቹ 

ይህን በሙስሊሙ ውስጥ ያለውን ሃይማኖታዊ መከባበርና መቻቻልን ለመናድ 

ያልፈነቀሉት የሴራ ቋጥኝ አለ ለማለት አያስደፍርም፡፡ እስቲ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ 

ይረዳ ዘንድ ጥቂት የእውነታ ሰበዞችን ልምዘዝ፡፡  

…ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች 

በእስልምና እምነቶች ውስጥ ብቅ ጥልም እያሉ መታየታቸው ዛሬ ላይ ያለንበት ዕውነታ 

ነው— ሁኔታው በአሁኑ ውቅት እጅግ የረገበበት ሁኔታ ቢኖርም። ሃይማኖቱን ተገን 

በማድረግ ገደቡን የሳተ ቅስቀሳና ማነሳሳት ሲካሄድ መቆየቱም ግፋ ቢል የአራትና አምስት 

ዓመት ትውስታችን ቢሆን ነው፡፡ ጽልመተኞቹ በእስልምናው ሃይማኖት ውስጥ ህዝበ - 

ሙስሊሙን አሳስቶ ወደ ግጭት ያስገባልናል ያሉትን የሴራ ዱለታ ከመከወን ወደ ኋላ 

አላሉም፡፡  

እነዚህ ወገኖች በል ሲላቸው ክርስትናን እና ሌሎች እምነቶችን ይዘልፋሉ፡፡ 

ሲያሻቸው ደግሞ በጋዜጦች፣ በመጽሔቶች እና በመጽሐፍቶች እንዲሁም በቪሲዲና 

ዲቪዲ አማካኝነት የሚሰራጩና የተቀረጹ መረን የለቀቁ አደገኛ መልዕክቶችን በመጠቀም 

ሙስሊሙን ምዕመን ያደናግርልናል ያሉትን የግጭት አካሄድ ተጠቅመዋል። (በተለያዩ 

ጋዜጦች ላይ መጅሊስንና ሃይማኖታዊ ምርጫን አስመልክቶ የበሬ ወለደ ድርሰትና ሌሎች 



4 
 

ልፈፋዎችን የሚያስተጋቡትን ነውጠኞችን ያስታውሷል!) ብክርስትናው ሃይማኖት ውስጥም 

ቢሆን ተመሳሳይ ተግባራትን መፈፀማቸውን አንዘነጋም። 

ከዚህ አልፎ ተርፎም እነዚህ ወገኖች በአሁኑ ወቅት የኢስላም እምነት ሙሉ ለሙሉ 

በህገ -መንግስቱ መብትና ነጻነት የተሰጠው መሆኑን እያወቁ፤ ባለፉት ስርዓቶች 

በሃይማኖቱ ላይ ሲደርስ የነበረውን በደል ዛሬ ላይ የተፈጸመ ያህል የማራገብ ስራዎችን 

ሲያከናውኑ ነበር፡፡ ለዚህም የደርግ ባለሟሎችንና የጎዳና ላይ ነውጥ አቀጣጣይ ተላላኪዎች 

የነበሩ “ጋዜጠኞች” እና “ፀሐፊዎችን” ከያሉበት ቦታ በዘመቻ መልክ በማሰስ የጥላቻ 

ድርሳን እንዲያነበንቡ አድርገዋል፡፡ ከዚህ ባሻገርም እነዚህ የከሰሩ ጽንፈኛ ፖለቲከኞች 

ሃይማኖትና ትምህርትን ለመነጣጠል በግልጽ በህገ -መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ድንጋጌ 

ለመጣስ በከፍተኛ ተቋማት ውስጥ መስጊድ እንዲሰራ ከመጠየቅ ጀምሮ፣ በአልባሳት 

ጉዳይም እሰጥ አገባ በመፍጠር ሰላማዊውን የትምህርት ምህዳር ለማወክ ተንቀሳቅሰዋል፡፡ 

ይሁንና አብዛኛው ህዝበ -ሙስሊም የፅንፈኞቹ አካሄድ ከፖለቲካዊ ይዘት በስተቀር 

አንዳችም ጠብ የሚል ሃይማኖታዊ እሳቤና ይዘት የሌለው መሆኑን በመረዳቱ ሃይማኖቱን 

አጥብቆ በመያዝ ይበጁኛል ያላቸውን ሃይማኖታዊ አባቶች በመምረጥ በሰላማዊ መንገድ 

አምልኮውን እየፈፀመ ነው፡፡ ምክንያቱም በጽልመተኞች እና በአክራሪዎች ሃይማኖታዊ 

በሚመስል ፖለቲካዊ ዳንኪራ አንዳችም ነገር ማምጣት እንደማይቻል ስለሚገነዘብ ነው፡፡ 

እርግጥ በሁሉም ሃይማኖት ውስጥ በከሰሩ ፖለቲከኞች አማካኝነት ይቀነባበሩ የነበሩት 

ግጭት የመቀስቀስ ሙከራዎች ዋነኛ ግባቸው ሀገራችን ውስጥ ሰላምና መረጋጋት የሌለ 

በማስመሰል ገጽታችን እንዲበላሽ ማድረግ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው።  

ግና ይህ ህልማቸው በኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላም ወዳድነት ብሎም በመንግስታችን 

የሰከነና በሳል አመራር ዕውን ሊሆን አልቻለም፡፡ እናም የጽንፈኞቹ የጥፋት መለከት 

በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ ሊነፋ ቢሞከሩም፤ “የጽልመት ነብያቱ” ላለፉት 22 ዓመታት 

የሀገራችን ህገ - መንግስታዊ ስርዓት ለግጭት ቦታ ሰጥቶ የማያውቅ መሆኑን መገንዘብ 

ይኖርባቸው ነበር፡፡ ውድ አንባቢዎቼ እንደሚገነዘቡት፤ የሀገራችንን ዴሞክራሲያዊና 

ልማታዊ ስርዓት ለየት የሚያደርገው አንድ ወሳኝ ነጥብ ቢኖር፤ በህገ -መንግስቱ ላይ 

የሰፈሩ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ይበልጥ ተግባራዊ እንዲሆኑ ከፍተኛ ርብርብ 

እያደረገ መሆኑ ነው፡፡  
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በህገ -መንግስቱ ውስጥ ህጋዊ ከላላ ከተሰጣቸው ጉዳዮች መካከል በግንባር 

ቀደምትነት የሚጠቀሱት የእምነት ነጻነትና የሃይማኖት እኩልነት በመሆናቸው፤ እነዚህን 

መብቶች ሳይሸራረፉ ገቢራዊ ለማድረግ መንግስት ያልተቆጠበ ጥረት አድርጓል፡፡  

የማንኛውም እምነት ተከታይ ያለማንም አስገዳጅነት በመረጠው ሃይማኖት 

እንዲመራ፣ ሃይማኖታዊ ግዴታውን ያለማንም ጣልቃ ገብነት እንዲፈጸም እንዲሁም 

መንግስትና ሃይማኖት ብሎም ሃይማኖትና የትምህርት ተቋማት ተነጣጥለው ተግባራቸውን 

እንዲከውኑ በማድረግ  ረገድ ህገ - መንግስታዊ ድንጋጌው ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ 

በተግባር እንዲተረጎም አድርጓል፡፡ የጨለማው ተጓዦች ለብሶት ማራገቢያነት በሌለ 

ተጨባጭ ምህዳር የሚያነሷቸውና ባለፉት ስርዓቶች የሚከተሏቸው የሃይማኖት ጭቆናዎች 

እና የፍትህ መጓደሎች እንዲወገዱ በማድረግ ረገድም ግዙፍ ቦታ የሚሰጠው ርምጃ 

በመንግስት በኩል ተወስዷል፡፡ ይህ ብቻ አይደለም። ባለፉት 22 ዓመታት ሁሉም 

ሃይማኖቶች አምልኮአቸውን የሚፈጽሙባቸው የእምነት ቦታዎች ከመስፋፋታቸው 

በተጨማሪ፤ የመቻቻል ባህላችን ማሳያ የሆኑት የሃይማኖት በዓላት ክብደት በሚሰጣቸው 

ሁኔታ እንዲከበሩ አስፈላጊ የሚባሉ ጉዳዮች ተመቻችተዋል፡፡  

እነዚህ የሃይማኖትት እኩልነትን በተግባር ለመተርጎም የተከናወኑ ሃቆች ሀገራችን 

ውስጥ በማንኛውም እምነት ተከታይ ዘንድ ነባሩን የመቻቻል ባህል ይበልጥ ያሰፉና 

ያረጋገጡ እንጂ፤ ለአንድ ሃይማኖት የውስጥ ግጭት በር የሚከፍቱ ክንዋኔዎች 

አለመሆናቸውን መገንዘብ ያሻል፡፡ በመሆኑም በዚህ የመቻቻልና ተፈቃቅሮ የመኖር 

ነባራዊ ምህዳር ውስጥ የጽንፈኞቹ የአመጽ ድቤ መቺነት የትም የሚያደርስ ሊሆን 

አይችልም፡፡ በእኔ እምነት፣ ይህን የሀገራችንን የመቻቻል ሃይማኖታዊ ባህል ለማጉደፍ 

በኦርቶዶክስም ይሁን በእስልምና እምነቶች ውስጥ ሰርገው እየገቡ የሌለ አጀንዳን እያነሱ 

ሁከትና ብጥብጥ ለመቀስቀስ የሚሞክሩ ወገኖች ተቋማቱን የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ 

ማድረግ የሚፈልጉ ናቸው፡፡ 

 እነዚህ ኃይሎች በሀገር ውስጥ የከሰረ የፖለቲካ አጀንዳን ብቻ የሚያራምዱ 

አይደሉም፡፡ በጎረቤት ሀገር ካሉ አክራሪዎች ጋርም ንክኪ ያላቸውም መሆኑን ጠቋሚ 

ማሳያዎችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው ባለፉት ጥቂት ዓመታት 

በሶማሊያ ፅንፈኝነትን የሚያራምዱ አክራሪዎች በአቋም ደረጃ አፍሪካን ከምስራቅ እስከ 

ምዕራብ፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ ዋልታዎቿ ድረስ በእስልምና ሃይማኖት እናጠምቃታለን 
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እያሉ ሲያሟርቱ ነበር። ታዲያ ይህ የትስስሩ እንድ አመላካች ጉዳይ ሆኖ ሊወሰድ 

የሚችል ነው፡፡ እናም በሀገራችን በሃይማኖት ሽፋን ግጭትን የመቀስቀስ ፍላጎት አባዜ 

በሌላ ገጽታው የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው የውጭ አክራሪዎች እጅ ያለበት መሆኑ ሁነኛ 

አስረጅ ነው፡፡  

እርግጥ በክርስትናው እምነትም ቢሆን ከዚህ የተለየ ሁኔታ አይስተዋልም፡፡ 

አንዳንድ የውጭው ዓለም የክርስትና እምነት አክራሪዎች “ሀገራችን የክርስቲያን ደሴት 

ትሆናለች” በሚሉት ጥቂት የሀገር ውስጥ ጽንፈኞች ላይ የራሳቸውን አሻራ ማሳረፋቸው 

የሚቀር አይመስለኝም፡፡ እናም በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ የሀገራችንን ነጻ ዕድገትና 

ግስጋሴን የማይፈልጉ የውጭ ኃይሎችና በሃይማኖት ሽፋን ተጠልለው ባህር ማዶ ቁጭ 

ብለው የፖለቲካ አጀንዳን ማራገብ የሚፈልጉ እንደ የአሜሪካ ድምፅ፣ ግንቦት ሰባትና 

ኢሳት ያሉ ፀረ - ኢትዮጵያ ኃይሎች ተጠቃሽና እጃቸው ያለበት መሆኑ አይካድም፡፡ 

በየሚዲያው ውስጥ የተሰገሰጉ የደርግ እና የተለያዩ ትምክህተኛ ኃይሎች ቅሪቶችም 

በእነዚሁ ኃይሎች ዙሪያ ተኮልኩለው የማይጨበጥ አሉባልታን በማዳመቅ ሲያቀነቅኑ 

ተስተውለዋል፡፡  

 የእነዚህ ጥቂት ኃይሎች ግንባር ቀደም ግብ ፖለቲካ መሆኑን ከተግባባን ዘንዳ፤ 

‘ቁጥሩ የሚልቀው ምዕመን አሁን እየተከተለ ያለው ነባሩን የመቻቻልና ተከባብሮ በተድላና 

በፍሰሐ የመኖር ባህሉን እንደምን ሳይደበዝዝ ማስቀጠል ይችላል?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት 

ያስፈልጋል፡፡ አዎ! የዚህ ጥያቄ ምላሽ በሁሉም ሃይማኖቶች ምዕመናን ውስጥ አዕምሮ ያለ 

ነው፡፡ ለምን ቢባል በውስጣዊ እምነቱ በፍቅርና በአንድነት ተከባብሮ የሚኖረው 

የክርስትናም ይሁን የእስልምና እምነት ተከታይ በውስጡ ያሉትንና ሐሰተኛ መሲሆችን 

ስለሚያውቃቸው ነው፡፡ በመሆኑም የእያንዳንዱ እምነት ተከታይ ለዘመናት የዘለቀውን 

መቻቻላችንን ለማቆርፈድ የተሰለፉ ፖለቲከኞችን ከውስጡ ለይቶ በማጋለጥና ሴራቸውን 

ይፋ በማድረግ ለሰላሙ መትጋት ይኖርበታል፡፡  

ለነገሩ የዚህን ጽሑፍ አቅራቢ ጨምሮ የማንኛውም እምነት አስተምህሮት 

ተከታታይ ምዕመን የሃይማኖት ልዩነት መኖሩ በማይታወቅበት ሁኔታ ውስጥ ተቻችሎ 

የመኖር ትውፊቱን ለጥቂት ጽንፈኞች አሳልፎ ይሰጣል ማለት የዋህነት ነው፡፡ ለምን 

ቢባል በመቻቻሉና በመፈቃቀሩ ያተረፋቸው በሠላም ወጥቶ የመግባት እና በየደረጃው 

ከሚገኝ ልማታዊ ዕድገት ተጠቃሚ የመሆን… ወዘተ ትሩፋቶችን ማጣት የሚፈልግ ዜጋ 
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የለምና፡፡ እናም በሀገሩ ውስጥ የመኖር ዋስትናው የሆኑት እነዚህ ሁኔታዎችን ላለማጣት 

የፅንፈኞችን ጊዜያዊ የማምታታት ፖለቲካን በውል ተገንዝቦ ሰላማዊ የኑሮ ሁኔታውን 

ይበልጥ ማጎልበት እንደሚኖርበት መካሪ የሚያሻው አይመስለኝም፡፡  

ስለሆነም የሃይማኖትን ጭምብል አጥልቀው የአክራሪነት ፖለቲካዊ አጀንዳን 

ከሚያራግቡ ጽንፈኞች ጀርባ ማን እንዳለ በትክክል በመርመር የግራና ቀኙን ምልከታዎች 

ማጤን ያስፈልጋል፡፡ እናም እንክርዳዱን ከስንዴው መለየት ይገባል። ለዚህ ደግሞ 

በእስልምናውም ይሁን ‘በክርስትናው እምነት ውስጥ ተሰግስገው በህግ የተያዘን ጉዳይ 

ለማጣጣል የሚቋምጡ ወገኖች እነማን ናቸው?፣ የእምነት እኩልነትንና ነጻነትን 

ያጎናጸፈንን ህገ - መንግስት መሰረታዊ ጉዳዩችን ለመናድ የሚጥሩ ወገኖች እነማን 

ናቸው?... ወዘተ’ የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት ይገባል። መሳ ለመሳም ተገቢውን ምላሽ 

እየሰጡ ነባሩን ሃይማኖታዊ ባህል ያለ አንዳች እንከን ማስቀጠል እንደሚቻል መገንዘብ 

ይገባል፡፡  

ያም ሆነ ይህ ሁላችንም በየአምልኮ ቦታዎቻችን ከሃይማኖታችን ጋር ተያያዥነት 

የሌላቸውን የፖለቲካ ስብከቶች ሲኖሩ ማስቆም ይኖርብናል። ምክንያቱም ተግባሩ 

ፖለቲካዊ እንጂ ሃይማኖታዊ አይደለምና፡፡ ከዚህ በተጨማሪም እያንዳንዳችን በራሳችን 

እምነት ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለብን እንጂ፤ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮች ምን ማድረግ 

እንዳለባቸው የሚያሳስቡ የጽንፈኝነት አመለካከቶችን ማውገዝ ይኖርብናል፡፡ ማንኛውም 

ሃይማኖት ሰላምን፣ ትዕግስትንና መቻቻልን የሚሰብክ እንጂ፤ ሃይማኖትን በዋሻነት 

የሚጠቀሙ ጽልመተኞች እንደሚያራግቡት ጥላቻና ግጭትን የሚሰብክ ህገ-መንግስትን 

የሚንድ ይዘት የሌለው መሆኑን ተገንዝበን ለጥፋት ኃይሎች በር መክፈት አይኖርብንም፡፡ 

ይህን ስናደርግም እንክርዳዱን የህግ ተፃራሪ የአመፃ ቡድንን ከስንዴው ሰላማዊ ወገን 

መለየት እንችላለን፡፡  

በጥቅሉ የሀገራችን ሃይማኖታዊ መቻቻል ምናልባትም “ወርቅ በእሳት ይፈተናል” 

እንዲሉ ያህል በጥቂቱም ቢሆን ሊፈተን ቢችልም፤ በጽልመተኞች ሴራ ግን ከቶም ቢሆን 

ሊደበዝዝ የሚችል አይደለም፡፡ ለምን ቢባል፤ ሃይማኖታዊ መቻቻላችን ስር የሰደደ 

ከመሆኑም በላይ፤ ሀገራችን እየተከተለችው ያለችው ህገ -መንግስታዊ ሥርዓት በሃይማኖት 

ሽፋን ግጭት ለሚፈጥሩ ወገኖች ምንም ዓይነት ስንዝር የጥፋት ቀዳዳ ስለማይፈጥር ነው፡፡ 

“ሲሞቅ በማንኪያ፣ ሲቀዘቅዝ በእጅ” እንደሚባለው ህዝበ-ሙስሊሙ በመስጊድ በሰላማዊ 
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ሁኔታ አምልኮውን ሲያደርስ ዓላማቸው ፖለቲካዊ የሆነ ጥቂት ፅንፈኞች ማርሻቸውን ወደ 

ማረሚያ ቤት በመቀየር ሁኔታውን ለማደናገሪያ እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ይህ ደግሞ 

በህግ ለተያዙ ተጠርጣሪ ፅንፈኞች ከፍርድ በፊት ድጋፍ የመስጠት ፍፁም ኢ-

ዴሞክራሲያዊ ድርጊት ነው። የህግ የበላይነትን መደፍጠጥ መሆኑ ጭምርም።  

ይህ ተግባር የሀገሪቱን ህገ-መንግስታዊ የማዕዘን ድንጋይዎች የሚንድ ነው። የህገ-

መንገስቱን ምሶሶዎች ለመናድ መሞከር ደግሞ በየትኛውም መስፈርቶች ተቀባይነት 

ሊኖረው አይችልም። በመሆኑም የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተዋደቁለትን 

ህገ-መንግስት መሸርሸር እንደማይቻል እነዚህ ወገኖች ሊረዱት ይገባል ባይ ነኝ። ከዚህ 

መሳ ለመሳም ፅልመተኞቹ ትናንት አከናውነውት የነበረው እኩይ ሴራ በህዝቡ ታላቅ 

ተቃውሞ ከሽፎ ዛሬ ላይ ትርጉም ወደሌለው ደረጃ ላይ እንደደረሰው ሁሉ፤ ህልማቸው 

እዚህ ሀገር ውስጥ ዛሬም ሆነ ነገ የሚያቆጠቁጥበት ምንም ዓይነት ነባራዊ ሁኔታ እንደሌለ 

ማወቅ ይኖርባቸዋል—በሌለ ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ግላዊና ቡድናዊ ፍላጎትን 

ለማራመድ መሞከር ጭው ባለ በረሃ ላይ ዘር ዘርቶ ሰብል እንደ መጠበቅ ያህል 

ይቆጠራልና። አማን እንሰንብት።  


