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የከሰሩ ፖለቲከኞች ሃይማኖትን ለምን ይጠለላሉ? 
                                     መሐሪ ይፍጠር 

                                    Yiftermehari@gmail.com 

መቼም የሀገራችን ተቃዋሚ ሃይሎች ሰርቶ ማደግን፣ አማራጭ ፖሊሲዎችን ነድፎና 

የህዝብን ተቀባይነት አግኝቶ ወደ ስልጣን መምጣትን እንኳንስ በውናቸው በህልማቸውም 

አስበውት የሚያውቁ አይመስሉም፡፡ የህዝብ የስልጣን ባለቤትነትም ቢሆን ለፖለቲካ ንግድ 

ፍጆታነት ለማዋል ከመሯሯጥና አንድን ጉዳይ መባል ስላለበት ይሉ እንደሆነ እንጂ፣ 

የሚያነሱት ጉዳይ ለራሳቸውም የሚዋጥላቸው እንዳልሆነ ከተግባራቸው ለመገንዘብ 

የሚከብድ አይደለም፡፡ የእነዚህ ሃይሎች ዓላማና ግብ በምንም ይሁን በየትኛውም መንገድ 

ስልጣንን መቆናጠጥ ነው፡፡  የዜጎች ህይወት አያሳስባቸውም። ሀገራዊ ልማቱና የሰፈነው 

አስተማማኝ ሠላም መደፍረሱም እነርሱን አያስጨንቃቸውም፡፡ እናም ለተጠናወታቸው 

የስልጣን ሱስ መፈወሻ መድኃኒት መስሎ የታያቸውን ማናቸውንም ዘዴዎች ሁሉ 

ከመሞከር ያቅማሙበት ወቅት አልነበረም ቢባል ከዕውነታው ብዙም የሚርቅ 

አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም ከህዝብ ይሁንታና ከዴሞክራሲያዊ ምርጫ ውጭ የስልጣን 

እርካብን ለመቆናጠጥ ያካሄዱትና አሁንም በመሞከር ላይ ያሉት ጥረት የማንነታቸው 

ሁነኛ አስረጆች በመሆናቸው ነው፡፡  

 ታዲያ “የትም ፍጪው ስልጣኑን ብቻ አምጪው” ብሂልን መርሃቸው አድርገው 

እየተንቀሳቀሱ ያሉት እነዚህ የከሰሩ ፖለቲከኞች፤ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሃይማኖት 

ጭምብልን አጥልቀው የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት ላይ ታች ማለታቸው የአደባባይ 

ምስጢር ከሆነ ሰነባብቷል፡፡ አሉባልታን ትልቁ ትጥቃቸውና እማኛቸው በማድረግ ሁከትና 

ብጥብጥ ለማንገስ በሃይማኖት ሽፋን የፖለቲካ ንግዳቸውን ለማጧጧፍ ቆርጠው 

መነሳታቸውን ድርጊታቸው ያሳብቅባቸዋል፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን በእኔ እምነት ‘እነዚህ 

የከሰሩ ፖለቲከኞች ሃይማኖትን የሚጠለሉት በርግጥ በሀገራችን የሃይማኖትና የእምነት 

እኩልነት ስለሌለ ነው? ወይስ የሃይማኖት ጭምብልን ማጥለቁ ለእኩይ ተግባራቸው 

ማሳኪያነት ብቸኛው አማራጭ በመሆኑ?’ የሚለው ጉዳይ መጤን ያለበት ይመስለኛል፡፡  

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የበርካታ ሃይማኖትና እምነት ተከታዮች ተከባብረውና 

ተቻችለው የሚኖሩባት እንዲሁም በሃይማኖት ብዙሃነት መገለጫነቷም የምትታወቅ ሀገር 
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ናት፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ሀገራችን ዜጎች ከሌላ ስፍራ የመጡ እንደ ክርስትና፣ እስልምና፣ 

የአይሁድና ሌሎች ሀገር በቀል የሆኑ እምነቶችን ተቀብለው የሚያራምዱባት የብዝሃ 

ሃይማኖት መለያ መሆኗን ለውድ አንባቢዎቼ ማውጋቱ “ለቀባሪው የማርዳት” ያህል 

ይሆንብኛል፡፡ ታዲያ እነዚህ ላይ ግን አንድ ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት ጉዳይ አለ። 

እርሱም በሀገሪቱ የሃይማኖት ብዝሃነት በእኩልነት ላይ ከመመስረት ይልቅ፣ የአንድ 

ሃይማኖት የበላይነትን የማስፈኑ ጉዳይ ዘመናትን የተሻገረ የበደልና የጭቆና ምንጭ ሆኖ  

የሁከትና የብጥብጥ መንስኤ ሆኖ መቆየቱ ነው፡፡  

እናም ይህ የሃይማኖት ብዝሃነት ከመለያነት የዘለለ ፋይዳ ሳይኖረው ዘመናትን 

እንዲያስቆጥር ተገዶ ከመቆየቱም ባሻገር፤ በወቅቱ ሀገሪቷን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ገዥዎች 

የስልጣን ዕድሜ ማራዘሚያነት ሲጠቀሙበት መቆየታቸውን የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡ 

በዚህም በአንድ በኩል ብዝሃነቱን በአስተዳደራዊ መንገድ ወደ አንድ ለመጨፍለቅ “ሀገሪቷ 

የክርስቲያን ደሴት ናት” በሚል የአንድ ሃይማኖት የበላይነትን የማስፈንና ገዥዎቹ 

ይከተሉት የነበረውን እምነት በህዝቡ ላይ በመጫን ሃይማኖታዊ ጭቆና ሲያደርሱበት 

ቆይተዋል፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ ሃይማኖትን ለግጭት መንስዔነት በመጠቀም በተለያዩ 

እምነት ተከታዮች መካከል ጥላቻና ብጥብጥ በማንገስ የስልጣን ዕድሜያቸውን ለማራዘም 

ሲጠቀሙበት እንደነበር የሚታወስ ነው፡፡  

የሙስሊም እምነት ተከታይ ነጋሲዎችም ቢሆኑ የበላይነታቸውን ለመጎናፈጸፍ 

የበኩላቸውን ጥረት የማድረግ ሙከራዎችን አካሂደዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ በአህመድ ግራኝ 

አማካኝነት የተካሄደው ሃይማኖታዊ ጦርነትን መጥቀስ ይቻላል፡፡ እናም ኢትዮጵያ ምንም 

እንኳን በሃይማኖትና በእምነት ብዝሃነት መገለጫነቷ የምትጠቀስ ብትሆንም፤ ብዝሃነትን 

ማስተናገድ ተስኗት ዘመናትን እንድትሻገር መገደዷና ሃይማኖታዊ ጭቆናና በደል 

ያንገፈገፋቸው ህዝቦቿ ለመብታቸው መከበር ሲታገሉ መቆየታቸው ግን የሚካድ 

አይሆንም፡፡ እንደሚታወቀው የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለያዩ ገዥዎች 

ይደርስባቸው የነበረውን የሃይማኖትና የእምነት ጭቆናና መድሎ በማስወገድ በእኩልነትና 

በመቻቻል የመኖር ራዕያቸውን ለማሳካት ባካሄዱት ህዝባዊ ትግል አዲሲቷ ኢትዮጵያን 

ዕውን ማድረግ ችለዋል፡፡   

የሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባህል ግንባታ ሂደት የግልና የቡድን መብቶችን 

የሚያስከብር በመሆኑ የሃይማኖት ጉዳይ በዚሁ አግባብ ምላሽ ማግኘት ችሏል፡፡ እናም  
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በህገ-መንግስቱ ስፍረው የሚገኙት ሦስቱ መርሆዎች ማለትም የእምነት ነጻነት፣ የሃይማኖት 

እኩልነትና የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ማደግና ማበብ 

የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ እንደሚገኙ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ 

በመሆኑም ዛሬ በሀገራችን መንግስታዊ ሃይማኖት የለም። መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ፣ 

ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ መግባት የሚታሰብ አይደለም፡፡ ማንኛውም ግለሰብ 

የመረጠውን ሃይማኖትና እምነት የመያዝና የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና እምነቱንም ያለምንም 

ቅድመ ሁኔታ የማምለክ፣ የመከተል፣ የማስፋፋት መብቱም በይፋ ተረጋግጧል፡፡ 

በዚህም ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩበት፣ የመንግስታዊ ሃይማኖት አመለካከት 

የከሰመበት ሁኔታን ዜጎች የቃል ኪዳናቸው ሰነድ በሆነው ህገ - መንግስታቸው አማካኝነት 

የሃይማኖት እኩልነትን ያስከበረ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት በመቻላቸው፤ 

የሃይማኖት ብዝሃነትን ማስተናገድ የምትችል አዲሲቷ ኢትዮጵያን ማየት ተችሏል፡፡  

እናም ሀገራችን በእኩልነትና በመቻቻል ባህል የሃይማኖት ብዝሃነት የሚስተናገድባት ሀገር 

በመሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ አድናቆትን ማትረፍ ችላለች፡፡ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ 

ማንኛውም ዜጋ የመሰለውን እምነት የመከተል መብት ያለባት እንዲሁም የሃይማኖቶች 

እኩልነት የተረጋገጠባት ሀገር መሆኗና ለተግባራዊነትም በኢፌዴሪ ህገ- መንግስት አንቀጽ 

11፣ 25 እና 27 በመደንገግ ብሎም ወደ ተግባር በመሸጋገር ለሀገራዊው ሠላም፣ ልማት፣  

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታው መፋጠን ከፍተኛ ድርሻ እያበረከተ የሚገኝ ቢሆንም፤  

የከሰሩ ፖለቲከኞች ግን ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በሀገሪቱ ሁከትና ብጥብጥ ለማስፈን 

በመሯሯጥ ላይ ናቸው፡፡ ምንም እንኳን በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ባይኖራቸውም። 

በርግጥ በአይናቸው ያዩትንና በጆሯቸው የሰሙት ማመን የሚያዳግታቸው የከሰሩ 

ፖለቲከኞች በሀገራችን ውስጥ ያለውን ሃይማኖታዊ እውነታ ጠንቅቀው የሚያውቁት 

ቢሆንም፤ ለድብቅ አጀንዳቸው ማስፈጸሚያ ስልትነት ከመረጡት አንዱ የሃይማኖት 

ጭምብልን ማጥለቅ በመሆኑ ሃቁ ሊዋጥላቸው እንደማይችል እሙን ነው— ከተግባራቸው 

ማረጋገጥ የተቻለ ኑባሬ ነውና፡፡ በመሠረቱ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ሃይማኖት የግጭት 

መንስዔ ሊሆን እንደማይችል ከማንም የሚሰወር አይመስለኝም፡፡ የሃይማኖት እኩልነት 

በተረጋገጠባት ኢትዮጵያ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚካሄደው የከሰሩ ፖለቲከኞች 

እንቅስቃሴ ፋይዳ ቢስ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ቢሆንም፤ ጥረታቸው ግን ሳይወሳ 

በቀላሉ መታለፍ ያለበት አይመስለኝም፡፡  
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በሃይማኖት ሽፋን የኪራይ ሰብሳቢነት ሱሳቸውን ለማስታገስ የሚራወጡት እነዚህ 

ሃይሎች በሀገራዊው የልማት፣ የሠላምና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደትን 

የሚፈታተኑ ሙከራዎች ያካሄዱበት ሁኔታን ማስታወሱ ተገቢነቱ የላቀ ነው። እናም 

ትናንትን በዛሬ መነፅር መመልከት ለንፅፅር የሚረዳ ይመስለኛል፡፡ መቼም እነዚህ 

ሃይሎች ለፖለቲካ ንግድ ፍጆታነት የሚውል ዘዴን መቀየስ የዘወትር ተግባራቸው በመሆኑ 

የከሰሩ ፖለቲከኞቹ የፖለቲካ አጀንዳቸውን በሽፋንነት የሚጠቀሙበት በዋነኝነት 

በክርስትና እና በእስልምና እምነቶች አማካኝነት ነው፡፡  

በክርስትና ሃይማኖት ሽፋን የሚካሄደው የፖለቲካ እንቅስቃሴ “አንድ ሀገር አንድ 

ሃይማኖት” በሚል ቅኝት “የአሮጌ ፍራሽ አዳሽነት” አስተሳሰብን የሰነቀና የትናንቱን ዓለም 

የሚናፍቅ ነው፡፡ በእኔ እምነት ይህ አስተሳሰብ ቀደም ሲል በመንግስታዊ ሃይማኖትነት 

የበላይነትን ተጎናጽፎ የቆየው የኦርቶዶክስ እምነት ወደ ቀድሞ ሁኔታው ለመመለስ 

የሚካሄድ ትግል እንደሆነ በማስመሰል የእምነቱ ተከታዮችን በማደናገር ሁከትና ብጥብጥን 

የማንገስ ዓላማን የሰነቀ ነው፡፡ ምክንያቱም በኦርቶዶክስ እምነት የበላይነት የሚያምኑና 

እምነቱ ከሌሎች ሃይማኖቶች በእኩልነት የሚታይና የሚከበር መሆኑን ያልተቀበሉ 

አንዳንድ ወገኖች ዛሬ ላይ ሆነው ትናንትን እንደሚያማትሩ በተግባር በመስተዋሉ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ፣ ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ 

ጣልቃ መግባትን በኢፌዴሪ ህገ- መንግስት አንቀፅ 11 የተደነገገ ከመሆኑም በላይ፤ 

ለተግባራዊነቱም መንግስት ጠንካራ አቋምን አራምዷል። ዳሩ ግን እነዚህ ትናንትን ናፋቂ 

የከሰሩ ፖለቲከኞች መንግስት በሃይማኖት አባቶች ሹመት ላይ እጁን በማስገባት ላይ 

እንደሆነ አስመስለው የሃሰት ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ተስተውሏል፡፡ ከዚህ ባሻገርም የዋልድባ 

ገዳምን በመንግስት የተደፈረ አስመስሎ ለማቅረብ የተካሄደውና በውጭ ሀገር ተቀምጠው 

ሀገራዊው ስላምን ለማደፍረስ ያለመው የፀረ - ሠላም ኃይሎች አመጽና ነውጥ የመፍጠር 

ጥረት ሌላው ሃይማኖትን በሽፋንነት የመጠቀም ተግባር ነው፡፡ ከዚህ ጎን ለጎንም ጅማ 

አካባቢ በኻዋርጃ ስም የሚታወቁ አክራሪዎች በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ላይ 

ያደረሱትን ግድያ በማራገብ “ክርስቲያኖች እየተጨፈጨፉ በመሆኑ አፀፋው መመለስ 

አለበት” የሚል የፀብ-አጫሪነት ሚናቸውን ለመወጣት መንቀሳቀሳቸው የሚዘነጋ 

አይደለም፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን እነዚህ ሃይሎች የተለያዩ አጀንዳዎችን ቀርጸው መንግስትን 

የሚወነጅሉት ለክርስትና እምነት ክብር ስላላቸውና ተቆርቋሪ ሆነው ሳይሆን የሃይማኖትን 
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ጭምብል አጥልቀው የፖለቲካ ንግድን ለማጧጧፍ ካላቸው ፍላጎት በመነሳት መሆኑን 

ለመገንዘብ የሚከብድ አይመስለኝም፡፡  

የከሰሩ ፖለቲከኞች ሌላኛው ዘዴ በእስልምና ሽፋን የሚያካሂዱት እንቅስቃሴ ነው፡፡ 

ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ባለፉት ጨቋኝ 

ሥርዓቶች ከፍተኛ የሃይማኖትና የእምነት በደል ሲደርስባቸው ቆይቷል፡፡ ይሁንና 

የዕምነቱ ተከታዮች ከሌሎች የሀገሪቱ ዜጎች ጋር በመሆን ዴሞክራሲያዊ ትግል በማካሄድ 

የሃይማኖትና የእምነት እኩልነት የሰፈነባት አዲሲቷን ኢትዮጵያ መገንባት መቻላቸውም 

የትናንቱ ትውስታችን ነው፡፡ እዚህ ላይ የሚገርመው ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች 

በሀገሪቱ በተረጋገጠው የሃይማኖት እኩልነት ላይ በመመስረት ከክርስቲያን ወንድሞቻቸውና 

እህቶቻቸው ጋር በእኩልነትና በመቻቻል በሚኖሩበት በአሁኑ ወቅት፤ ሁከትና ብጥብጥ 

ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱ ሃይሎች ይህን ሃቅ አለመገንዘባቸው አሊያም ለማወቅ 

አለመፈለጋቸው ነው፡፡     

በርግጥ በእስልምናና በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች መካከል የሰፈነውን 

የመከባበርና የመቻቻል ባህል ለማደፍረስ የሚደረገው ጥረት የዓመታት ዕድሜን 

ከማስቆጠሩም በላይ፤ ለውጤት መብቃት የተሳነው መሆኑን ከድርጊቶቹ በመነሳት 

ድምዳሜ ላይ ለመድረሱ አዳጋች አይሆንም፡፡ እናም በእኔ እምነት ዛሬም ላይ ቢሆን 

“አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊም በመሆኑ እስላማዊ መንግስት መመስረት አለበት” 

በሚል መሰረተ-ቢስ አመለካከት እያወናበዱ የእምነቱን ተከታዮች ለማነሳሳት የሚደረግ 

ከንቱ ጥረት የፖለቲካ ንግድ ከመሆን የዘለለ ፋይዳ ሊኖረው አይችልም፡፡ ምክንያቱም 

ሀገራችን የሃይማኖት ብዝሃነት ያላት ሀገር በመሆኗ፣ ለሃይማኖት እኩልነት የተካሄደው 

ህዝባዊ ትግል ዜጎች የተጎናፀፉትን መብት ለመጣስ ብሎም በመመዝገብ ላይ የሚገኘውን 

ፈጣንና ተከታታይ ልማትንና ሀገራዊ ሰላምን ለማደፍረስ የተሸረበ ሴራ በመሆኑ መቼም 

ሊሳካ ስለማይችል ነው፡፡  

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት 

ካካተታቸው መሰረታዊ መርሆዎች መካከል በሃይማኖቶች መካከል የማበላለጥና የልዩነት 

ሥራ መስራት ከፍተኛ የመብት ጥሰት መሆኑን ነው፡፡ የሃይማኖት እኩልነት አማራጭ 

የሌለው የዴሞክራሲ ጉዳይ መሆኑን ካለፉት ሥርዓቶች አካሄድና የመጨረሻ ዕጣ ፈንታ 

መማር እየተቻለ ሃይማኖትን ለፖለቲካ ትርፍ ማስገኛነት መጠቀሙ እነዚህ ሃይሎች ምን 
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ያህል የህልም ቅዥት በሆነ ቀቢፀ-ተስፋ ውስጥ እንደሚገኙ ያመላክታል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም የከሰሩ ፖለቲከኞች በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ክፍፍል በመፍጠር 

አንዱን “ትክክለኛ” ሌላውን ደግሞ “ትክክለኛ ያልሆነ” የሚሉ ታፔላዎችን እየለጠፉ 

በተለይም የሱፊ አስተሳሰብን በሚከተለው ወገኖች ላይ ጥቃት ለማድረስ መንቀሳቀሳቸው 

የኪሳራቸው ሁነኛ አስረጅ ይመስለኛል፡፡ ከፍተኛ የህይወትና የንብረት ውድመትም 

መፈፀማቸውም እንዲሁ፡፡ 

ታዲያ እነዚህ ሃይሎች በዜጎች ላይ የሚደርሱ ማናቸውንም ጥቃቆችን የመከላከል 

ኃላፊነት የመንግስት መሆኑን እያወቁ፤ መንግስት ከሚከውኑት ፀረ-ዴሞክራሲያዊ 

ድርጊቶች እንዲቆጠቡ በሆደ ሰፊነት ተደጋጋሚ ማሳሰቢያ ሰጥቶ ሰሚ ጆሮ ሲያጣ 

ተመጣጣኝ ርምጃ መውሰድ ሲጀምር የስም ማጥፋት ዘመቻቸውን አጧጥፈዋል፡፡ በዚህም 

“መንግስት አህባሽ የሚባል የውጭ እምነት እምጥቶ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ 

ሊጭንበት በመንቀሳቀስ ላይ ነው” የሚል አሉባልታን በማራገብ በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ 

የገባ አስመስለው ርካሽ ፕሮፓጋንዳቸውን እየነዙ ዜጎችን ለማደናገር ሞክረዋል—

አልተሳካላቸውም እንጂ።  

የከሰሩ ፖለቲከኞች ሌላኛው የማደናገሪያ ስልት ያነጣጠረው በአወሊያ ትምህርት 

ቤት ጉዳይ ላይ ነበር፡፡ በርግጥ ማንኛውም ሃይማኖት እምነቱን የማስፋፋት መብቱ በህገ - 

መንግስቱ የተረጋገጠ ነው፡፡ ግና በዚህ ህገ - መንግስታዊ ሽፋን የተጠለሉ የከሰሩ 

ፖለቲከኞች ትምህርት ቤቱን የፖለቲካ አስተምህሮ ማስፋፊያነት በመጠቀም ላይ 

መሆናቸውን የተገነዘበው መንግስት ሃይማኖትና ፖለቲካ የተነጣጠሉ በመሆናቸው 

ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ አሳስቦ ነበር። ታዲያ እነዚህ ሃይሎች ህገ - መንግስታዊ ሥርዓቱን 

አክብረው መንቀሳቀስ እንዳለባቸው በመንግስት የተሰጣቸውን ማሳሰቢያ በማን አለብኝነት 

ወደ ጎን በማለት፤ ትምህርት ቤቱ የአክራሪዎች አጀንዳ ማስፋፊያ ሆኖ እንዲያገለግል 

ተንቀሳቅሰዋል፡፡ እናም “የአብዬን ወደ እምዬ” እንዲሉ የራሳቸውን ምግባር በመንግስት 

ላይ በማላከክ በጉዳዩ ዙሪያ የመንግስት ጣልቃ ገብነት እንዳለ በማስመሰል ለጥፋት 

ማነሳሻነት ሊጠቀሙበት ሞክረዋል— የማታ የማታ እውነታው በመታወቁ ሴራቸው ገሃድ 

ወጣ እንጂ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቶች ምርጫም የከሰሩ ፖለቲከኞች 

ፍላጎትን የማርኪያ ስልት ሆኖ የተመረጠ ዘዴ ነበር፡፡ እንደሚታወቀው ቀደም ሲል 
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የሙስሊሙ ማህብረሰብ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት እንደ አዲስ የማደራጀት ፍላጎት 

ከፍተኛ ነበር፡፡ በዚህም ምክር ቤቶቹን ለማደራጀት ምርጫ እንደሚያስፈልግ መጅሊስ 

በወሰነው መሰረት ከምክር ቤቶቹ ጋር በመነጋገር ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ 

ሁኔታዎችን አመቻችቷል፡፡ ሆኖም ‘ይህን ምረጡ፣ ያንን ደግሞ አትምረጡ’ የሚል ተግባር 

በመንግስት በኩል አልተከናወነም፡፡ ታዲያ በወቅቱ ምርጫው መካሄዱ አይቀሬ መሆኑ 

ሲታወቅ መንግስት ጣልቃ እንደገባ በማስመሰል የቅስቀሳ ስራቸውን ያጧጧፉት እነዚህ 

ሃይሎች ከምርጫው ራሳቸውን አገለሉ፡፡ ነገርዬው “የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ” ዓይነት 

መሆኑ ነው፡፡  

ርግጥ የከሰሩት ፖለቲከኞች በዚህ ብቻ አልተወሰኑም። የተለያዩ የማደገናሪያ 

ስልቶችን በመንደፍ ከመንግስት ጋር ግጭት ለመፍጠር ተንቀሳቅሰዋል፡፡ “የድምጻችን 

ይሰማ” መፈክሮቻቸውን በማንገብ ድብቅ አጀንዳቸውን የመተግበር ሙከራዎችን 

አካሂደዋል፡፡ ነገር ግን “እውነትና ንጋት እያደር ይጠራል” እንዲሉ አበው፤ የማታ ማታ 

እነዚህ ሃይሎች ጅሃዳዊ ሃራካት በሚል ስያሜ ለመንቀሳቀስ ይሞክር ከነበረው አሸባሪ 

ድርጅት ጋር ጥብቅ ቁርኝት እንደነበራቸው ሊታወቅ ችሏል። በሀገሪቱ ህግና ህግ ብቻም 

በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ ተደርጎ ጉዳያቸው በመታየት ላይ ይገኛል።  

ታዲያ “የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ” እንዲሉ የእነዚህ ሃይሎች ቀንደኛ ደጋፊና ከፍ 

ሲልም አስተባባሪ የነበሩት ግንቦት ሰባት የተሰኘው አሸባሪ ቡድንና ስደተኛው ሲኖዶስ 

ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ሁከትና ብጥብጥ የማስነሳት ሙከራቸውን ሲያደርጉ 

ተስተውለዋል፡፡ በተለይም መንግስት በሙስሊሞች ላይ ጫና እያደረሰ እንደሚገኝ 

የማስመሰል ፕሮፓጋንዳቸውን በመንዛት “የአትነሳም ወይ!” ጥረታቸውን ሲከውኑ 

መክረማቸው የአጋጣሚ ናፋቂነት ባህሪያቸውን በግላጭ አረጋግጠዋል፡፡ 

የአሸባሪውን ግንቦት ሰባት በየአጀንዳው እየተንጠላጠለ የምኞት ዓለም ሁከት 

ናፋቂነት ረብ የለሽ በመሆኑ እንተወውና የሃይማኖታዊ አባትነታቸውን ምግባር ትተው 

በፖለቲካው ውስጥ ጭልጥ ብለው የገቡትን የስደተኛው ሲኖዶስ አባቶችን አስገራሚ 

ድርጊት እንመልከት፡፡ ርግጥ ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ የስደተኛውን ሲኖዶስ አቋም 

ይዘነጋዋል ብዬ አልገምትም። አዎ! ስደተኛው ሲኖዶስ የሃይማኖት እኩልነት 

የተረጋገጠባትን አዲሲቷን ኢትዮጵያ ማየት የማይሻ፣ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት የበላይነት 
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የሚያምንና ለተግባራዊነቱም ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት ከእነ ግንቦት ሰባት ጋር ሲሰራ 

የነበረ መሆኑ የትናንት ትውስታችን ነው፡፡  

ሃይማኖታዊ ካባውን አውልቆ ፖለቲካዊ ለምድ የለበሰው ይኸው ሲኖዶስ በተለያዩ 

ጊዜያት ባንጸባረቃቸው አቋሞቹ ከሙስሊሙ ማህብረሰብ ጎን እንደሚሰለፍና የአክራሪ 

ሃይሎችን የጸብ አጫሪነት ተግባር እንደሚደግፍ አረጋግጧል፡፡ ታዲያ በአንድ በኩል 

የአንድ ሃይማኖት የበላይነትን የማረጋገጥ ጥረት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የበታች ሃይማኖት 

እንደሆነ የሚናገርለትን የእስልምና ሃይማኖትን በመደገፍ ከጎኑ የሚሰለፍ እንደሆነ 

የሚያስመስል የአቋም መግለጫ ማውጣት ምን የሚሉት የተምታታ አስተሳሰብ እንደሆነ 

ከውድ አንባቢዎቼ የሚሰወር አይመስለኝም፡፡ እንደ እኔ…እንደ እኔ የግንቦት ሰባት አሸባሪ 

ቡድንም ሆነ ስደተኛው ሲኖዶስ የአዞ.እንባቸውን ያፈሰሱት “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” 

ከሚል ያረጀ ምልከታ በመነሳት እንጂ፣ በእውነት ስለማንም ተቆርቁረው አለመሆኑ ግልፅ 

ነው፡፡  

ከዚህ ባሻገርም የከሰሩ ፖለቲከኞች የስልጣን ጥማታቸውን በአቋራጭ ለማሳካት 

ሃይማኖትን በሽፋንነት መጠቀማቸውን ማውሳት ይቻላል፡፡ ከዚህ አኳያ በሃይማኖት ሽፋን 

የመንቀሳቀስ ጥረቱን እስከ ቅርብ ጊዜ በማካሄድ ላይ የሚገኘው የሰማያዊ ፓርቲ ተግባርን 

መመልከት እንችላለን፡፡ በሰላማዊ መንገድ እንደሚንቀሳቀስ የሚገልፀው፣ ነገር ግን 

የሁከትና የብጥብጥ በርን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ለማንኳኳት የሚሻው ሰማያዊ ፓርቲ፤ 

በሃይማኖት ሽፋን ስር ተጠልሎ በህግ ጥላ ስር የሚገኙ አክራሪዎች እንዲፈቱ በሰላማዊ 

ሰልፍ ስም በአደባባይ መጠየቁ የፓርቲው ምንነት በአደባባይ እርቃኑን እንዲወጣ ያደረገ 

ጉዳይ ነው፡፡ ዳሩ ግን ምንም እንኳን ፓርቲው የሃይማኖት ካባን ተከናንቦ ቢንቀሳቀስም 

ቅሉ፤ ከጥቂት አክራሪ ሃይሎች በስተቀር አብዛኛው የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ እምነት 

ሊያገኝ አልቻለም፡፡ ይልቁንም በሠላም ተዋዶና ተፋቅሮ የመኖር ዘይቤን የሚከተለው 

የኢትዮጵያ ሙስሊም ምዕመን ሰማያዊ ፓርቲ እንደሚመኘው የሁከትና የብጥብጥ መሳሪያ 

ሳይሆን፤ የሠላም ሃይልቱን በተግባር በማስመስከር ህልሙን አጨልሞበታል፡፡  

እንግዲህ እነዚህ ሃይሎች ሃይማኖትን በሽፋንነት በመጠቀም የፖለቲካ ትርፍ 

የማግኘት ብሎም “የትም ፍጪው ስልጣኑን አምጪው” መርሃቸውን ከዳር ለማድረስ 

ከፍተኛ ርብርብ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ውድ አንባቢዎቼ እንደተገነዘባችሁ ርግጠኛ 

ነኝ፡፡ የትምክህትና የጠባብነት መፎክሮቻቸውን አንግበው ሀገራዊው ሰላም፣ ልማትና 
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ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታውን ለማደናቀፍ ላይ ታች ማለታቸውንም ጭምር። ይሁንና 

ዓላማቸውን የማሳካት ሙከራቸውም ከንቱ ሆኖ ፖለቲካዊ ሴራቸው የከሸፈባቸው ሃይሎች 

ለመሆን ተገደዋል፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ ሊታለፍ የማይገባው ጉዳይ እነዚህ የከሰሩ ፖለቲከኞች 

ሃይማኖትን በጥላነት መጠቀም የመረጡበት ምክንያት ነው፡፡ እንደሚታወቀው በማደግ 

ላይም ይሁን በበለጸገው አለም በአሸባሪነትም ሆነ በፀረ - ሽብር ተግባር የተሰማሩ ሃይሎች 

ሃይማኖታዊ ጥሪን በማስተላለፍ የፖለቲካ አላማቸውን ለማሳካት የሚያደርጉት ጥረት 

የሃይማኖት ግጭትን በማቀጣጠል እየታጀበ መጥቷል፡፡ ከዚህ በመነሳት የመጀመሪያው 

ምክንያት እነዚህ ሃይሎች በድህነትና ኋላቀርነት የሚሰቃይ ህዝብን በእምነት ጉዳይ 

ብዥታ ውስጥ መክተት ያለመጋለጥ ዕድልን ያጎናጽፋል የሚል ድምዳሜ ላይ መድረሳቸው 

ነው፡፡ በዚህም የከሰሩ ፖለቲከኞች የእምነት ጉዳይ ለሰሜታዊነት ያለውን ቅርበት በሚገባ 

የሚያውቁና ሁከትና ብጥብጥን ለማስነሳት ሃይማኖት ከፍተኛ ዕድል የሚሰጥ በመሆኑ 

አማራጫቸው ሊያደርጉት በመወሰን ወደ ተግባር ሊሸጋገሩ ችለዋል፡፡  

እናም የማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ “በእምነትህ የመጣ ጉዳይ ስለሆነ ቸል 

አትበል” ተብሎ የቀረበለትን ጥሪ ያለምንም ማመንታት ተቀብሎ ወደ ድርጊት ማምራት 

የበርካታ የሃይማኖት ተከታዮች የተለመደ ክስተት መሆኑን በሚገባ ስለሚገነዘቡት 

የፖለቲካ አጀንዳቸውን ለማሳካት ሃይማኖትን እንደ ምቹ ምህዳር ቆጥረውታል፡፡ 

በመሆኑም የእምነት ጉዳይ ለሚዛናዊ አስተሳሰብ ያለው ተጋላጭነት አነስተኛ በመሆኑ 

የከሰሩ ፖለቲከኞች ሃይማኖትን በሽፋንነት ለመጠቀም መወሰናቸው ሌላኛው አመክንዮ 

ነው፡፡ ታዲያ የእኛዎቹ የከሰሩ ፖለቲከኞችም ሃይማኖትን በሽፋንነት ለመጠቀም 

መምረጣቸው ግጭትና ብጥብጥ የመፍጠር አቅሙን ከመገንዘብ ቢሆንም፤ ሀገራዊ 

ተጨባጭ ሁኔታው ለፅንፈኝነትና ለአክራሪነት የማይመች መሆኑን በቅጡ የተገነዘቡ 

አይመስሉም፡፡ ያሉበት ሀገር ነባራዊ ዕውነታ ገና በቅጡ አልገባቸውም። 

እንደ እውነቱ ከሆነ ከድህነትና ከኋላቀርነት ለመላቀቅ አዋጪ ትልም ባልነደፈ፣ 

መላ ዜጋውን ከጎኑ በማሰለፍ ርብርብ የማድረግ አቅም ባነሰው እንዲሁም የሃይማኖት 

ጉዳይ የዴሞክራሲ ጉዳይ እንደሆነ አምኖና ተቀብሎ ወደ ተግባር መሸጋገር በተሳነው 

መንግስትና ሀገር ውስጥ ዜጎችን ወደ ጥፋት መምራት እጅግ ቀላል ሊሆን ይችላል፡፡ ይህ 

ደግሞ በዓለማችን የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ በገሃድ የታየ ዕውነታ ነው። ድህነትና 
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ኋላቀርነት ምድራዊ ሲኦል በመሆናቸው በቀላሉ ተስፋ መቁረጥን የሚያስከትሉ ብሎም 

ለአክራሪነትና ፅንፈኝነት መስፋፋት ዋነኛ ምክንያት ሲሆኑ ተመልክተናልና፡፡ የመልካም 

አስተዳደር እጦትም እንዲሁ፡፡  

የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ግን ከዚህ የተለየ ነው፡፡ ሀገራችን በልማታዊውና 

ዴሞክራሲያዊው መንግስታችን አማካኝነት ለዘመናት ከምትታወቅበት የድህነትና 

የኋላቀርነተ ታሪክ በመላቀቅ ላይ የምትገኝ ናት። ለመልካም አስተዳደር መስፈንም 

ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ በመንቀሳቀስ ለስኬት በመብቃት ላይ መሆኗን እንኳንስ ወዳጅ 

ቀርቶ ጠላትም ቢሆን የሚመሰክረው ሃቅ ነው፡፡ በመሆኑም ከድህነትና ኋላቀርነት 

ለመውጣት ፈጣንና ተከታታይ ልማት እየተረጋገጠባት በምትገኘው፣ የመልካም 

አስተዳደርና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታን በማፋጠን ላይ ባለችው እንዲሁም ሰርቶ 

ለማደግ ምቹ ሁኔታ እንዳለ በሚገባ የሚያውቁት ዜጎች ባሉባት ሀገራችን ውስጥ የከሰሩ 

ፖለቲከኞች የማደናገሪያ ፕሮፕጋንዳ ሰለባ የሚሆኑበት ዕድል ፈጽፅ ሊኖር አይችልም፡፡ 

መቼም ቢሆን። ለዚህም ነው የከሰሩ ፖለቲከኞች የሃይማኖት ጭምብል በቀላሉ ሊወልቅ 

የቻለው፡፡ ነባራዊ ሁኔታው የሃይማኖት ሽፋን ተጠቅሞ የላሸቀ ፖለቲካዊ ዓላማን ማሳካት 

እንደማያስችልም በተግባር የተረጋገጠው፡፡ ይህንንም እነዚህ ሃይሎች በተለያዩ ጊዜያት 

ያካሄዱት የሁከትና የግጭት ፀቢፀ-ተስፋዊ ሙከራዎች በመንግስትና በመላው ዜጋ ጠንካራ 

ተሳትፎ የመከነበትን ሁኔታ ማውሳቱ እውነታነቱን ፍንትው አድርጎ የሚያመላክት ነው፡፡  

እዚህ ላይ ግን የከሰሩ ፖለቲከኞች የሃይማኖት ሽፋን እንቅስቃሴያቸው አደጋ 

አላስከተለም እያልኩ እንዳልሆነ እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ፡፡ ምክንያቱም 

በፕሮፓጋንዳቸው ተደናግረው ለሁከትና ብጥብጥ የተዳረጉ ዜጎች ያስከተሉት ጥፋት 

ሊዘነጋ ስለማይገባ ነው፡፡ በመንግስት ቻይነት የታለፈው የጥፋታቸው ልኬት የትየለሌ 

ነውና። እናም ምንም እንኳን የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ሃይማኖትን ተጠልለው ድብቅ 

አጀንዳቸውን ለማሳካት ለሚሞክሩ ሃይሎች ምቹ እንዳልሆነ ቢታወቅም፤ እነዚህ ሃይሎች 

ስኬት አልቦ ተግባራቸውን ከመከወናቸው በፊት ደግመው ደጋግመው እንዲያስቡ የማደረግ 

ኃላፊነት የመላው ዜጋ መሆኑን ልንዘነጋው አይገባም። ቸር እንሰንብት። 

 

     


