ግርማ የስሕተት፣ ገብሩ ደግሞ የውግዘት ሰባኪ ቢሆኑስ?
(ክፍል አንድ)
(FANOWEDY SAMARA)
Comment on fanowedy@gmail.com
የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ ባካሄዱት እልህ አስጨራሽ መራራ
ትግልና በከፈሉት ድንቅ መስዋእት የዘሩት የሰላም፣የዴሞክራሲና የልማት ዘር ጣፋጭ
ፍሬ አፍርቶ ፍሬውንም በጋራ እየተቋደሱና እያጣጠሙት ይገኛሉ። ከነዚህ ፍሬዎች
መካከል የሃይማኖቶች እኩልነትና የእምነት ነፃነትን ይገኙበታል።
በኢፌዴሪ

ሕገ-መንግስት

መሰረት

ሃይማኖትና

መንግስት

የተለያዩ

ናቸው።

መንግስታዊ ሃይማኖት እንደማይኖር በግልፅ ተደንግጓል። መንግስት በሃይማኖት
ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። ሃይማኖትም በመግስታዊ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገ
በመደንገግ በመንግስትና በሃይማኖት መካከል የማያሻማ ድንበር ተበጅቶላቸዋል።
የሃይማኖቶች እኩልነትና የእምነት ነፃነት ሕገ-መንግስታዊ ዋስትና አግኝተው ዜጎች
የመሰላቸው ሃይማኖትና እምነት በነፃነት በሚከተሉበትና በሚያመልኩበት በአሁኑ
ዘመንም ቢሆን የሃይማኖት ጉዳይ በአንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች ዘንድ እንደመሳሪያ
ሊጠቀሙበት እየዳዳቸው ነው። አካሄዱም ቢሆን እሰካሁን በተለያዪ ስርዓቶች
እንዳየነው ሁሉ እኛ እናውቅልሃለን፣ ከኛ በላይ ላሳር የሚሉ ይመስላሉ።
በነገራችን ላይ ህዝቡ በልማት ስራ ላይ ተጠምዶ የድህነት ትግሉ እያጧጧፈ
የድህነትና የኋላቀርነት መቃብር በሚቆፍርበት ጊዜ ከተያያዘው የልማትና የብልፅግና
አጀንዳ ለማስወጣት የሚደረገው ጥረት አንድ ጊዜ የሃይማኖት፣ ሌላ ጊዜ የብሔር ፣
ቀጥሎ ደግሞ የኑሮ ውድነት እና ሌሎች ወቅታዊ ናቸው የሚሏቸውን ጉዳዮች እያነሱ
የማደናገርና የእናውቅልሃለን አባዜዎች ማስደመጥ የተዘወተረ ሆኗል።
የዚህ ፅሑፍ ዓላማም በእነዚህ አጀንዳዎች ዙሪያ ብዙ ማተት ሳይሆን እንደተለመደው
ሁሉ ሰሞኑም ሃይማኖትን እንደምንም ቀባብቶ በአጀንዳነት ይዞ በመቅረብ ፖለቲካዊ
ትርፍ

ይገኘው ይሆናል በሚል ምኞት አንዳንድ ተቃዋሚዎች ከሚያሰራጯቸው

ወሬዎች መካከል በተወሰኑቱ ላይ አስተያየት ለመስጠት ነው።
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በያዘነው ወር (ሰኔ 2004ዓ.ም) አል-ኢስላም የተባለ መፅሔት “ተቃዋሚ ፓርቲዎች
በወቅታዊ የህዝበ ሙስሊሙ አጀንዳዎች ዙሪያ ምን ይላሉ” በሚል ሶስት የተቃዋሚ
ፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች አነጋግሮ ነበር። አቶ ግርማ ሰይፉ የአንድነት
ለዴሞክራሲና

ለፍትሕ

ፓርቲ

ም/ሊቀመንበር፣

አቶ

ገብሩ

አስራት

የዓረና

ዴሞክራሲያዊ አንድነት ሊቀመንበር፣ የመድረክ ም/ሊቀመንበር እና የውጭ ጉዳይ
ኃላፊ፣ እንዲሁም አቶ ሙሼ ሰሙ የኢዴፓ ፕሬዚደንት።
እነዚህ የተቃዋሚ የፖሊቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ከመፅሔቱ የተለያዩ ጥያቄዎች
ቀርበውላቸው የየራሳቸው አስተያየቶችና የየፓርቲዎቻቸው አቋሞች ገልፀዋል። እኔም
አቶ ግርማ ሰይፉ እና አቶ ገብሩ አስራት የሰጧቸው አስተያየቶች አዲስ ባይሆኑም ነገረ
ስራቸው አግራሞትን ስለጫሩብኝ የተሰማኝን ላካፍላችሁ።
አቶ ግርማ ሰይፉ “ሙስሊሙ በምርጫ የመሳሳት መብት አለው” የሚል እምነት
እንዳላቸውና አቋማቸውንም ለተወካዮች ምክር ቤት ማቅረባቸውን ያትታሉ። አቶ
ግርማ ስህተትን ያበረታታሉ ፣ይሰብካሉም እንደማለት ነው።
እንደ አቶ ግርማ ገለፃ ሙስሊሙ ማሕበረሰብ እየተሳሳተ እነ አቶ ግርማ ደግሞ
በሙስሊሙ ስህተት ፖለቲካዊ ትፍር እየሸመቱ መቀጠል የወቅቱ አጀንዳቸው እንደሆነ
በማያሻማ መልኩ “በዚ አጋጣሚ ማሰተላለፍ የምፈልገው መልዕክት ቢኖር ከህዝበ

ሙስሊሙ የሚቀርቡ ጥያቄዎች ካሉ የግድ ሙስሊም መሆን ስለማይጠበቅብኝ ጥያቄዎቹ
ተደራጅተውና ቀደም ብለው የሚደርሱኝ ከሆነ መጠየቅ ይቻላል። እስካሁን ግን
ጥያቄዎችን አቅርብልን የሚሉ ካልሆነ በእግባቡ የተደራጁ ጥያቄዎች ደርሰውኝ
አያውቁም። ጥያቄዎቹ በአግባቡ ከደረሱኝ ለማቅረብ ዝግጁ መሆኔን ነው ማስተላለፍ
የሚፈልገው” በማለት አስቀምጠዋል።
ለመሆኑ አቶ ግርማ ሰይፉ ከሙስሊሙ ማሕበረሰብ እንዲቀርቡላቸው የሚፈልጓቸው
ጥያቄዎች ምን ዓይነት ጥያቄዎች ይሆን? በአንድ በኩል ሙስሊሙ የመሳሳት መብት
አለው እያሉ በሌላ በኩል ደግሞ የእስካሁኑ ጥያቄዎች የተደራጁ አይደሉምና በበለጠ
ተደራጅተው ይቅረቡ ማለታቸውንስ ለምን ይሆን? መቼ ይሄ ብቻ በአንድ በኩል
ከሙስሊሙ እንደ የእስካሁኑ ዓይነት ሳይሆን በበለጠ መልኩ የተደራጁ ጥያቄዎች

2

እንዲቀርቡላቸው እየገፋፋና ጥሪያቸውን እያቀረቡ በሌላ በኩል ደግሞ “የኃይማኖት

ተቋማትን

ለፖለቲካ

ማለታቸውንስ

መጠቀሚያ

ለአንባብያን

እንፈልጋለን

ያላቸው

የሚሉ

መሰረታዊ

ካሉ

ንቀት

እብዶች

ናቸው”

በመጠቀም

እቺም

እንደማደናገሪያ ትጠቅማለች በማለት ይሆን?
የሙስሊሙን ጥያቄ እያደራጁ፣ ሙስሊሙም በተደራጀ መልኩ ለመጠየቅ እየገፋፉ አቶ
ግርማ ደግሞ እነዚህ የተደራጁ ያሏቸው ጥያቄዎችን እየሰበሰቡ የመላላክ ሰራቸውን
ሊወጡ ቃል ገብተዋል።

ህዝቡ መብቱንና ግዴታውን በሚገባ አውቆ ለመብቱ

መረጋገጥ ዘብ እንዲቆም፣ ግዴታውን ደግሞ በአግባቡ እንዲወጣ በማስተማር በተሳሳተ
መንገድ ሄዶ በሌሎች ላይ ጥፋት እንዳይፈፅምና ራሱንም አላስፈላጊ ችግር ውስጥ
እንዳይከት ከማስተማርና ከመምከር ይልቅ የመሳሳት መብትህ ተጠቀምበት በሚል
የጥፋት መልዕክት ውስጥ መግባትን መርጠዋ።
ህዝቡ በልማት ላይ የጀመረው የተቀናጀ ርብርብ ስኬታማ እየሆነ በሄደ ቁጥር የእነ አቶ
ግርማ

የተሳሳቱ

አቅጣጫዎች

ገበያ

ወጥተው

ዋጋ

ሊያወጡ

ቀርቶ

እንደሌላቸው እየገባቸው በመምጣቱ ያለ የሌለ የስህተት ምህንድስና

ጠያቂም

አቅማቸውን

በመጠቀም ህዝቡ ወደተደራጀ ተቃውሞ እንዲወጣና መንግስትም በአጣብቂኝ ውስጥ
አስገብቶ ከልማት አጀንዳው ለማስወጣት የሞት ሽረት ጥረት ማድረግ አዋጪው
የወቅቱ ምርጫ አድርገው እየተረባረቡበት ይመስላል።
መንግስት በአሁኑ ስዓት ደረጃው ይለያይ እንጂ በሀገራችን የአክራሪነት አደጋ በሁሉም
ሃይማኖት የተደቀነ ችግር ነው በሚል እምነት በሁሉም ሃይማኖቶች ሊፈጠሩ የሚችሉ
የአክራሪነት አደጋዎች መፍትሔ እንዲያገኙ ከሁሉም የሃይማኖት መሪዎችና አባቶች
ጋር እየመከረ ባለበት በአሁኑ ወቅት አቶ ግርማ ሰይፉ ደግሞ “እንደነዚህ እብዶች

በሙስሊሙ ማሕበረሰብ ውስጥ አሉ ብዬ አላምንም” ይላሉ።
እቺም ትርፍ ይግኝባታል በለው በማሰብ ከሆነ ትርፉ ትዕዝብት ይሆን እንደሆነ እንጂ
በሁሉም ሃይማኖቶች ያለ የአክራሪነት አደጋ አቶ ግርማ እናዳሰቡት የድብብቆሽ
ጨዋታ አለመሆኑ ኢትዮጵያዊያን በውል የሚንገነዘቡት እውነታ እየሆነ መጥቷል።
ምናልባት እውነታው አቶ ግርማ እንዳሉት አክራሪዎች የመሳሳት መብታቸው
ተጠቅመው የሀገራችን የሰላምና የደህንነት ስጋት ሆነው እንዲቀጥሉ ለማየት ካላቸው
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ጉጉት የመነጨ ሊሆን ይችላል። በሚገባ የተደራጀ ጥያቄ ካቀረባችሁልኝ የተደራጀ
ጥያቄአችሁ ለማስተናገድ ዝግጁ ነኝ ብለው የለ!!
እናም አቶ ግርማ ሰይፉ የፖለቲካ ፓርቲ መሪነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በሙስሊሙ
ማሕበረሰብ ውስጥም ገብተው በአንድ በኩል ሙስሊሙ ከስህተት በፀዳ መልኩ
ሃይማኖታዊ ትምህርቱንና ምርጫውን ከማከናወን ይልቅ የመሳሳት መብት እንዳለው
በማስተማር ደግሞ ደጋግሞ እንዲሳሳት በማነሳሳት በሌላ በኩል ደግሞ ሃይማኖታዊ
ጥያቄዎችን እንደ የእስካሁኑ ሳይሆን በበለጠ ደረጃ እንዲደራጁ መልእክታቸውን
እያስተላለፉና

እየገፋፉ

ህዝበ

የፓርቲያቸው

መጠቀሚያ

ሙስሊሙ

እንዲሆን

ከልማት

ይልቅ

የሚያስተምሩ

በተሳሳተ

የስህተት

መንገድ

ሰባኪ

መሆንን

መርጠዋል።
ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጥያቄዎችና አጀንዳዎችን እያፈራረቁ መስበክስ እስከ መቼ
ያዋጣ

ይሆን?

በእምነቱ

ተከታዮች

ልዩነቶች

እንኳን

ቢፈጠሩ

በመግባባት፣

በመከባበርና በሰከነ ሁኔታ ልዩነቶቹን የሚፈቱበት ትክክለኛ አቅጣጫ ከመጠቆም
ይልቅ

‘የመሳሳት

አደራጅታችሁ

መብት’

አቅርቡልኝ

በተቃዋሚነታቸው

አላችሁና

በተሳሳተ

የማለታቸው

ለመቃወሚያ

መንገድ

ምስጢርስ

እንዲያገለግላቸው

ምን

አልያም

ሂዱ

ጥያቄዎቹንም

ይሆን?

ምናልባት

የታቃዋሚ

ፓርቲ

አመራር መሆን ማለት በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚፈጠሩ አለመግባበቶች እንዲሰፉና
ስር እንዲሰዱ በማድረግ ፖለቲዊ ትርፍ ማግኘት የሚቻለው የሃይማኖት አባትም
ጭምር መሆን ስለዳዳቸው ይሆን? ሲጠቃለል አቶ ግርማ ሰይፉ በተሳሳተ መንገድና
ሁኔታ የስህተት ሰባኪ ሆነው በአንድ ጊዜ የፖለቲካ መሪና የስህተት ሰባኪው የሃይማኖት
አባትን ለመሆን የመረጡ ይመስላሉ።
ክቡራንና ክቡራት አንባቢያን አቶ ግርማ ሰይፉ ከአል-ኢሰላም መፅሔት ጋር ያደረጉት
ቆይታና አጠቃላይ የቃለምልልሱ ይዘት ይህንን ይመስል ነበር። በክፍል ሁለት ደግሞ
አቶ ገብሩ አስራት ከመፅሔቱ ጋር ያደረጉተ ቆይታና አንድምታው ይዥላችሁ
እቀርባለሁ። እስከዛው መልካሙን ሁሉ ለናንተ ይሁን። ሰላም!!!!
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