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በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባትና ሕግን ማስከበር ለየቅል 

ክፍል ሁለት 
 

ኢብሳ ነመራ 03/21/13 

 

ሌላው የአሜሪካ የሃይማኖቶች ዓለም አቀፍ ኮሚሽን በቀጥታ ከአወሊያው ቡድን ተቀብሎ 

የነገረን መንግስት “አህበሽ” የተባለ የእስልምና አስተምህሮን የሚያስተምሩ መምህራንን 

ከዮርዳኖስ አስመጥቶ ሕዝቡ እንዲቀበል አስገደደ የሚለውን ነው። 

 

እርግጥ ነው ከዮርዳኖስ የእስልምና ሃይማኖት መምህራን መጥተው ሊሆን ይችላል። 

መረጃዎች እንደሚያመለክቱት እነዚህን የሃይማኖት መምህራን ያስመጣው  መንግስት 

ሳይሆን የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ጠቅላይ ምክር ቤት ነው፡፡ ምክር ቤቱ ይህ ውንጀላ 

በቀረበበት ወቅት እንደገለጸው የሃይማኖት መምህራን ከዮርዳኖስ ያስመጣው በተለይ 

የሃይማኖት ነፃነትና እኩልነት ባልተከበረበት የዘውዳዊው የመንግስት ስርአት የእስልምና 

ሃይማኖት መሰረታዊ ትምህርት ተቋማት በወጉ ባለመደራጀታቸው፣ የሃይማኖተ ትምህርት 

ቤቶች ደግሞ ለሁሉም ሃይማኖቶች ዕውቅና በነፈገው የወታደራዊው ደርግ ስለጠፋ፣ ስርዓት 

ያለው ሰበካ መስጠት የሚችል ተቋምና መምህራን ባለመኖራቸው ይህ እስኪፈጠር 

ክፍተቱን ለመድፈን እንደሆነ ምክር ቤቱ አመልክቷል፡፡ ይህ ደግሞ ያስመሰግን እንደሆን 

እንጂ የሚያስወቅስ አይመስለኝም፡፡ 

 

በእነዚህ ከውጭ በመጡ የሃይማኖት መምህራን የተሰጠውን ትምህርት “የኣህባሽ 

አስተምህሮ” በሎ በመፈረጅና እርሱ ከተቀበለው አስተምህሮ ውጭ ያሉትን የእስልምና 

አስተምህሮዎች ሁሉ “መጥፋት አለባቸው” የሚል ጀብደኛ አቋም ያለው በአወሊያ መስጊድ 

የተደራጀው ቡድን ነው፡፡  

 

በመምህራኑ የተሰጠውን ትምህርት አስመልክቶ የእስልምና ሃይማኖት ሊቃውንት 

(ኡላማዎች) እንዲያጣሩ ተደርጎ ባቀረቡት ሪፖርት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት ከነበረው 

የኣህሉል ሱና አስተምህሮ የተለየ ትምህርት እንዳልተሰጠ፣ ትምህርቱም በግዳጅ ሳይሆን 

በሙሉ ፍቃደኝነት የተሰጠ መሆኑን አረጋግጠው በይፋ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡ 



 2 

 

የኮሚሽኑ የልዑካን ቡድን መሪ ዶ/ረ ጃስር በሽብርተኝነት ወንጀል ተጠርጥረው ክስ 

የተመሰረተባቸውን 29 ግለሰቦች አልመልክቶም ከተከሳሾቹ ጠበቃ አገኘሁት ያሉትን 

ነግረውናል፡፡ “ከተከሳሾቹ ጠበቆች አንዱ፣ ከደንበኞቻቸው ጋር መገናኘት አለመቻላችውን፣ 

ሽብርተኛ ናቸው አመፅን በሚያነሳሳ መንገድ ተንቀሳቅሳችኋል እንደሚሏቸውና 

እንደሚያሰቃዮአቸው …” ነግሮኛል ብለዋል፡፡ 

 

ጠበቆቹ ደንበኞቻቸውን እንዳያገኙ ተከልክለዋል የሚለው ወቀሳ ፍፁም ውሸት እንደሆነና 

ተከሳሾቹን የወከሉት ጠበቆች የየራሳቸውን ደንበኞች በፈለጉበት ጊዜ አስጠርተው 

እያነጋገሯቸው እንደሆነና አሰራሩም ሕጉን የተከተለ ስለመሆኑ ከሚለከተው አካል የተገኘ 

መረጃ ያመለክታል፣ያለው እውነታም ይህ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ተጠርጣሪዎቹ በተመሳሳይ 

ወንጀል የተከሰሱ በመሆናቸው ሁሉም ጠበቆች አንድ ላይ ሆነው 29ኙንም አስጠርተው 

በአንድ ክፍል ውስጥ በተደጋጋሚ ሲያነጋግሯቸው እንደቆዩም ታዝበናል፣ ጠበቆችም ይህን 

ሊክዱ ፈጽሞ አይቻላቸውም፡፡   

 

ከዚህ በተጨማሪ ጠበቆቹ አንድም ቀን “ደንበኞቻችንን እንዳናነጋጋግር ተከለከልን” ብለው 

ለፍርድ ቤት አቤቱታ ስለማቅረባቸውና ፍርድ ቤቱም በዚህ መነሻነት ስለሰጠው ውሳኔ 

የቀረበ አንዳችም ማስረጃ የለም።  በእርግጠኝነት ከዘህ አንጻር በደል ተፈጽሞ ቢሆን ኖሮ 

ጠበቆቹም ሆኑ ተጠርጣሪዎች ጉዳዩን ለሚመለከተው የፍርድ ቤቱ ችሎት አቤቱታ ያቀርቡ 

ነበር ብዬ አስባለሁ፡፡ 

 

“ተጠርጣሪዎቹ እስረኞች የስቃይ አያያዝ ይፈፀምባቸዋል” የተባለውም በተመሳሳይ ሁኔታ 

መሰረተ ቢስ ወቀሳ ነው የሚመስለኝ፡፡ ምክንያቱም ተጠርጣሪዎቹ እንደማንኛውም የክስ 

ሂደቱን በመከታተል ላይ እንደሚገኝ በወንጀል የተጠረጠረ ግለሰብ ይፋ በሆነው የቃሊቲ 

ማረሚያ ቤት ነው የሚገኙት፡፡ በተለየ ስውር ቦታ አልታሰሩም፡፡ በተደጋጋሚ ፍርድ ቤት 

ሲቀርቡ እንደተስተዋሉት አንድም ስቃይ የደረሰባቸው መሆኑን የሚያሳይ ነገር ወይም 

መረጃ የለም፣ከተጠርጣሪዎችም ቢሆን ይህ ክስ ሲቀርብ አልሰማንም። ጠበቆቹም አንድም 

ቀን “የስቃይ አያያዝ ደርሶባቸዋል” ብለው አቤቱታ አቅርበው አያውቁም፡፡ ጠበቆቹ 

እነዚህን ለፍርድ ቤት ያላቀረቡትን መሰረተ ቢስ ወሬዎች ለኮሚሽኑ የልዑካን ቡድን 

አውርትውት ከሆነ የተናገሩት ፍፁም ውሸት በመሆኑ የሚያሳዝንና ትዝብት ላይ 

የሚጥላቸው ከመሆኑም ባለፈ የተከበረውን ሙያም የሚያረክስ ተግባር ነው የሚሆነው።  
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“አሸባሪዎች አመፅ ለመቀስቀስ ተንቀሳቅሰዋል” ይባላሉ የተባለውም ምንም ከሕዝብ 

የተሰወረ አዲስ ነገር የለውም፡፡ ምክንያቱም ግለሰቦቹ ተጠርጥረው የተያዙትና ክስም 

የተመሰረተባቸው በሽብርተኝነትና አመፅን በመቀስቀስ ወንጀል ነው፡፡ ይህ በድብቅ የተነገረ 

ሳይሆን በይፋ ለፍርድ ቤት በቀረበ ክስ ላይ የተገለፀ ነው፡፡ 

 

የኮሚሽኑ የልዑካን ቡድን መሪ ስለ የውጭ ሲቪክ ማህበራትም ያነሱት ነገር አለ፡፡ 

በአጠቃላይ የውጭ ሲቪክ ማህበራት በአገሪቱ እንዳይንቀሳቀሱ ተከልክለዋል ባይ ናቸው፡፡ 

በመሰረቱ ከሶስት አመት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፀድቆ የወጣው የሲቪክ 

ማህበራትና የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አዋጅ ስለ የውጭ ሲቪክ ማህበራት የሚለው ነገር 

አለ፡፡  

 

ይህም ከአስር በመቶ በላይ በጀታቸውን ከውጭ የሚያገኙ ማህበራት በውጭ ሲቪክ 

ማህበርነት ይመዘገባሉ የሚል ነው፡፡   እነዚህ ሲቪክ ማህበራት በሀገሪቱ ውስጥ 

በማንኛውም ማህበራዊና አኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የመስራት መብት አላቸው፡፡ ይሁን 

እንጂ የአገሪቱን ዜጎች በቻ የሚመለከተው የፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ የመግባት መብት 

የላቸውም፡፡ ይህ የተደረገው በውጭ የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀሱ ማህበራት ገንዘብ ሰጥቶ 

የሚያንቀሳቅሳቸውን ግለሰብ ወይም ቡድን ፍላጎት የማሳካት ዓላማ ሸጉጠው ስለሚንቀሰቀሱ 

ሙሉ በሙሉ የበጀት ምንጮቻቸው በሆኑ አካላት ተጽእኖ ሥር በመውደቅ ተንበርካኪ 

እንዳይሆኑና የአገሪቱን ፖለቲካ ከህዝቡ ፍላጎት ውጭ የሚያጦዙበት ዕድል እንዳያገኙ 

ነው፡፡ 

 

የውጭ ሲቪክ ማህበራት የዚህ አይነት አካሄድን የሚከተሉ መሆናቸውን ከስምንት አመታት 

በፊት በተለይ በምስራቅ አውሮፓ አገራት የተካሄዱት የቀለም አብዮት የተሰኙ የመንግስት 

ለውጥ እንቅስቃሴዎች በቂ አስረጂዎች ናቸው፡፡ በአገራችንም ምርጫ 97ን ተከትሎ 

ህገመንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመለወጥ የተደረገው ሙከራ ውስጥ ጥቂት የውጭ ሲቪክ 

ማህበራት እጅ እንደነበረበት መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 

 

በመሆኑም የውጭ ሲቪክ ማህበራት የአገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ መግባት የአገሪቱን ፖለቲካ 

ከህገመንግስቱና ከህዝቡ ፍላጎት በተለየ አቅጣጫ እየጠመዘዙ የሰላምና የመረጋጋት አደጋ 

ስጋት ከመፍጠር ያለፈ ፋይዳ አላቸው ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው፡፡ በውጭ ጣልቃ ገብነት 

የተቃናና ዘላቂ ዋስትና ያለው የፖለቲካ ስርዓት የፈጠረ አገር የለም፡፡  
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የልዑካን ቡድኑ ዳርዳርታ የአወሊያ ተቋምን ያንቀሳቅስ የነበረው የውጭ በጎ አድራጎት 

ድርጅትን የሚመለከት ከሆነም፣ ድርጅቱ ተቋሙን ጥሎ የወጣው በመንግስት አስገዳጅነት 

ሳይሆን በራሱ ችግር ወይም ውሳኔ ነው፡፡ በተቋሙ ውስጥ ይሰሩ የነበሩና በጎ አድራጎት 

ድርጅቱ ተቋሙን ጥሎ ሲወጣ የተበተኑትን ሰራተኞች ከወከሉት አንዱ የነበሩት ግለሰብ 

በቅርቡ በኢትዮጵያ ቴሌቭዥን የሰጡት ምስክርነት ይህንን ያስረዳል።  

 

ግለሰቡ እንደገለፁት አወሊያ የተሰኘው ተቋም በመጀመሪያ እንደትምህርት ቤት ሲመሰረት 

በባለቤትነት ስምምነቱን የፈረመው "ራቢጣ አል ኢስላሚክ" የተባለ የውጭ ድርጅት ነበር፡፡ 

በኋላ ተቋሙን "አይተል ኢጃሳ" ወይም "የኢትዮጵያ እስላማዊ ዓለም አቀፍ ድርጅት" 

የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ የሳዑዲ ኣረቢያ ድርጅት በሞግዚትነት ያስተዳደረው ጀመር፡፡ 

 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ድርጅቱ በሲቪክ ማህበራትና በጎ አድራጎት ድርጅቶች ምዝገባ አዋጅ 

መሰረት እንዲመዝገብ ይጠየቃል፡፡ ይሁን እንጂ እንደ የውጭ መንግስታዊ ያልሆነ 

ድርጅት ተመዝግቦ ለመስራት የሚያስችለውን መስፈርት በራሱ ምክንያት ማሟላት 

ያቅተዋል፡፡ መስፈርቱን እንዲያሟላ ጊዜ ቢሰጠውም፣ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ መስፈርቱን 

አሟልቶ መመዝገብ ሳይችል ይቀራል፡፡ ይሄኔ ሕግ በሚያዘው መሰረት ይሰረዛል፡፡ አወሊያ 

የተሰኘውን ተቋም ሲያስተዳድር የነበረውን "አያተል ኢጃሳ" የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ 

የውጭ ድርጅት ከአገር የወጣው ተባሮ ሳይሆን በራሱ ችግር ነው ማለት ነው፡፡ 

 

የልዑካን በድኑ መሪ ከተናገሩት ውስጥ እጅግ አስገራሚ ሆኖ ያገኘሁት የፌዴራል ጉዳዮች 

ሚኒስትር ዶ/ር ሽፈራው ተክለ ማርያምን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናትን 

ማነጋገራቸውን ገልፀው፣ “መልሳቸው ሁሉንም ማስተባበል  ብቻ ነበር” የሚለው ነው፡፡ 

የልዑካን ቡድኑ መሪ በሚያስገርም አኳኋን የአወሊያው ቡድን አፈ ቀላጤዎች 

የነገሩዋቸውን አሉባልታ ህዝበ ሙስሊሙን ጠይቀው ትክክለኛነቱን ሳያረጋግጡ እንዳለ 

ተቀብለው ሲያበቁ፣ መንግስትም ይህን እንዲቀበል ነበር የጠየቁት።  

 

የልዑኩ መሪ  ሳያጣሩ የዋጡትን ወሬ መንግስት አለመቀበሉ እንዳሳዘናቸውም 

ተናግረዋል፡፡ የሚያሳዝነው ግን ሕዝበ ሙስሊሙ ጋር ላለው እውነት ትንሽም ዋጋ 

ሳይሰጡ፣ መላ አገሪቱ ወስጥ ከሚገኙ በብዙ ሽህ ከሚቆጠሩ መስጊዶች መካከል  በአንዱ 

መስጊድ ተሰባስበው እርስ ብርስ በመመራረጥ የራሳቸውን ቡድን የመሰረቱ ጥቂት ግለሰቦች 

አፈ ቀላጤዎች የሆኑ ሰዎችን ወሬ እንደወረደ መቀበላቸው ነው፡፡ 
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የልኡካን ቡድኑ መሪ የሆኑት ዶ/ር  ጃስር በመጫረሻም “አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው 

የሙስሊም ንቅናቄ ላይ የኃይልና አፈና እርምጃ መውሰድ ችግሩን ከመፍታት ይልቅ 

ያባብሰዋል” የሚል ”ምክር ” ሰጥተዋል፡፡ የሆነስ ሆነና ሕግና ሥርዓትን ለማስከበር 

የሚወሰድ እርምጃ በምን መስፈርት ነው የኃይልና የአፈና እርምጃ ተደርጎ ሊወሰድ 

የሚችለው? 

 

እኛ አገር ቤት የምንኖር በአራት ቀናት ጉብኝት ሳይሆን የጉዳዩ ባለቤት በመሆን 

ሁኔታውን ከስር ከመሰረቱ የምናውቅ ዜጎች ግን መንግስት በአገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ 

የሃይማኖት/የእምነት እኩልነትና ነፃነትን ባረጋገጠው ሕገ መንግስት መሰረት የሁሉም 

ሃይማኖቶች ተከታዮች የእምነት ነፃነት እንዲከበር መደረጉን ነው የምንመሰክረው፡፡ 

 

አሁን ደ/ር ጃስር እስላማዊ ንቅናቄ የሚሉት በአወሊያ መስጊድ ከአንድ  ሺህ እስከ አንድ 

ሺህ አምስት መቶ የሚሆኑ ግለሰቦች በመሰረቱት ቡድን የሚመራ እንጂ የኢትዮጵያውያን 

ሙስሊሞች ውክልና ያለው ሕጋዊ አካል አይደለም፡፡ በአወሊያ ተቋም ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ 

አንድ ግለሰብ በቅርቡ በመገናኛ ብዙሃን በይፋ እንደመሰከሩት፣ "አይተል ኢጃሳ" የተባለው 

የሳዑዲ አረቢያ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት አወሊያን ማስተዳደር ከጀመረ በኋላ 

በኢትዮጵያ ውስጥ ስውር የአክራሪነት አላማዎች መስፋፋት ጀምረዋል፡፡ ዶ/ር ጃስር 

የጠቀሱት ቡድን አባላት በዚሀ የአክራሪነት እንቅስቃሴ ሲደረግበት በነበረ አካባቢ 

የተቀፈቀፉ ናቸው፡፡ 

 

ድርጅቱ አገር ለቆ ሲወጣ ተቋሙ የሙስሊሙ ተቋም በመሆኑ ለኢትዮጵያ እስላማዊ 

ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተሰጠቷል፡፡ በአወሊያ መስጊድ የተቋቋመው ቡድን ይህን 

ተቋም ከምክር ቤቱ ነጥቆ፣ በተቋሙ ውስጥ የተጀመረውን የአክራሪነት አካሄድ የማስቀጠል 

ዓላማ ነበረው፡፡ ከዚህም አልፎ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትን፣ የምክር ቤቱ አባላትን 

ምርጫ አደናግሮ  በቁጥጥሩ ስር የማድረግ፣ ከዚህ በኋላ በአገሪቱ አክራሪነት የበላይነት 

እንዲኖረው፣ በዚህም ለዘመናት በአገሪቱ የኖረውን ድንቅ የመቻቻልና የመከባበር ባህል 

የመናድ ግብም ነበረው፡፡  

 

የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አባላት ምርጫ ገለልተኛ በሆነ አካባቢ እንዳይካሄድ፣ ከዚህ 

ይልቅ የምርጫውን አካሄድ ለራሱ በሚመቸው መንገድ መጠምዘዝ እንዲችል ደጋፊዎቹን 

አደራጅቶ ባሰማራባቸው መስጊዶች እንዲካሄድ አጥብቆ የተሟገተውም ለዚህ ነው፡፡ 
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የአወሊያው ቡድን ምርጫው በሁሉም የሃገሪቱ ክፍሎች መካሄዱ ቁርጥ መሆኑን ሲያውቅና 

የትም ስፍራ እንደሚመኘው ደጋፊዎች ወይም ተከታዮች እንደሌሉት በውል ሲረዳ 

እንጭፍጫፊ ደጋፊዎቹንና ጥቂት የዋሆችን በማደናገር ከየስፍራው ካሰባሰበ በኋላ ወደ 

አዲስ አበባ ጠርቶ ሁከት ለመቅሰቅስ ሞከረ፡፡  ቡድኑ ከተቀበለው የሰለፊያ ወይም ዋሃቢያ 

አስተምህሮ የተለዩ ናቸው ያላቸውን የመስጊድ ኢማሞች የጸሎት ስነስርኣት በመምራት 

ላይ እያሉ ማይክራፎናቸውን በመቀማት የጸሎት ስርአቱን መምራት እንዳይችሉ 

አድርጓል፡፡ ሁሉም ሙስሊሞች በጋራ በሚሰግዱባቸው መስጊዶች በተለይ የአርብ የጸሎት 

ስነስርኣቶችን የሁከት መድረክ አድርጓቸዋል፡፡ ከእኔ ይለያሉ ያላቸውን ሙስሊሞች 

“አህባሽ፣ ካፊር፣ ኩፋር …” ሌላም ሌላ እያለ ሲያሸማቅቅ ቆይቷል፡፡ ከቡድን ውጭ ያሉ 

ምዕመናን፣ የሃይማኖቱ አባቶችና ሊቃውንት አቋማቸውን በይፋ እንዳይናገሩና ሃሳባቸውን 

በነጻነት እንዳይገልጹ ሲያስፈራራና ሲዝት ቆየቷል፡፡ 

 

ይህ ድርጊት የሌሎችን የሃይማኖትና የእምነት ነፃነት የመጋፋት ድርጊት ነው፡፡ አካሄዱ 

ከኣክራሪነት የመነጨ ነው፡፡ በመሆኑም መንግስት በሕገ መንግስቱ የተቀመጠውን የዜጎችን 

የሃይማኖትና የእምነት ነጻነት ለማስከበር በጉዳዩ ውስጥ ጣልቃ መግባት ነበረበት፡፡ ይህን 

የማድረግ  ሕገመንግስታዊ ኃላፊነትና ስልጣን አለው፡፡ 

 

ይህን በተመከተ በሕገ መንግስቱ አንቀፅ 27 ንዑስ አንቀፅ 5 ላይ ሃይማኖትና እምነት 

የመግለጽ መብት የህዝብን ደህንነት፣ ሰላምን፣ ጤናን፣ ትምህርትን፣ የህዝብን የሞራል 

ሁኔታ፣ የሌሎች ዜጎችን መሰረታዊ መብቶች፣ ነፃነቶችና መንግስት ከሃይማኖት ነፃ መሆኑን 

ለማረጋገጥ ሲባል ሊገደብ እንደሚችል ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ መንግስት ይህን ህግ  

ለማድረግ የሚያወጣቸው ሕጎችና ሕጎቹን ለማስከበር የሚወስዳቸው እርምጃዎች፣ 

በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ መግባት ሳይሆን፣ የሃይማኖት እኩልነትንና ነፃነትን እንዲሁም 

የዜጎችን መሰረታዊ መብቶች የማስከበር ሕጋዊ እርምጃዎች ናቸው ፡፡ በሃይማኖት ጉዳይ 

ጣልቃ መግባትና ሕግን ማስከበር ለየቅል ናቸው፡፡ 

 

በአጠቃላይ የአሜሪካ የሃይማኖቶች ዓለም አቀፍ ኮምሽን የልኡካን ቡድን በኢትዮጵያ 

ከእስልምና ሃይማኖት ጋር በተገናኘ ጉዳይ ላይ የያዘው አቋም የአንድ ወገን አመለካከት  

ብቻ የተንፀባረቀበት፣ በሀሰተኛ መረጃዎች የተሞላና በእስልምና ሃይማኖት ሽፋን እየተካሄደ 

ያለ ጽንፈኝነትን የሚያበረታታ  በመሆኑ በጽኑ ሊኮነን ይገባዋል፡፡ 

 


