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  “ሃይማኖታዊ  ፖለቲከኞች”  ከህግ  የበላይነት አኳያ  ሲቃኙ 

                                                                 

 ሸረፋ ከድር -ከአዲስ አበባ  

 ከመሰንበቻው አይጋ ፎረም የተሰኘው ኢትዮጵያዊ ድረ - ገጽ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን 

(MOFA) ጠቅሶ፤ “ሃይማኖቶች ያሏቸው ህገ - መንግስታዊ መብቶችና የህግ የበላይነት” በሚል ርዕስ 

እውነታውን የሚያንጸባርቅ እጥር ምጥን ያለ መግለጫን አስነብቦናል፡፡ መግለጫው የኢፌዴሪ ጠቅላይ 

ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሰሞኑን ለህዝብ ተወካዮች  ምክር ቤት ሃይማኖትን አስመልክተው በሰጡት በሳል 

እንዲሁም የነገዋን ሰላማዊና የዕድገት ባለቤት የሆነችውን ኢትዮጵያን በሚገባ ያመላከተ ነው፡፡  

እርግጥም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሃይማኖትም ሆነ ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮችን ተንተርሰው የሰጡት ቀልብ 

ሳቢ ማብራሪያ፤ መንግስታቸው የሀገራችንን ሁለንተናዊ ዕድገት ይበልጥ ለማጎልበት ትኩረት የሰጠ፣ 

የኢትዮጵያ መፃዒ ጊዜ ሰላማዊና ብሩህ እንዲሆን ያለመ እንዲሁም ትናንትን  ከዛሬ ጋር አገናዝቦ ነገን 

የተነበየ ነው ማለት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ፤ “ኣሻ’ሲ ሓደ ደርፉ” (ሞኝ ሁሌም ዘፈኑ አንድ ነው)  እንዲል 

የሀገራችን ትግሪኛ ተናጋሪ አርሶ አደር፤ አንዳንድ ከሃይማኖቱም ሆነ ከፖለቲካው ያልሆኑ ጥቂት 

”ሃይማኖታዊ ፖለቲከኞች” የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥልቀት ያለውን ንግግር በተሳሳተ መንገድ  ሲተረጎሙት 

ተስተውሏል፡፡  

በተለይም ራሳቸውን “የሙስሊሞች ጉዳይ መጽሔት ኮፒ ኤዲተር፣ ሲኒየር ኤዲተር ወዘተ…” እያሉ 

የሚጠሩና አብዛኛውን ሙስሊሙን  የህብረተሰብ ክፍል የማይወክሉ “ጋዜጠኛ ነን” ባይ ግለሰቦች 

የሚያሰፍሩት ጉዳይ ህዝቦችን የሚከፋፍል ይሁን፣ አይሁን ሳያጠሩ ያገኘውን ዘገባ ሁሉ ከመለጠፍ  

በማይመለሰው ፍትህ ጋዜጣ  ላይ የሚደሰኩሩት ወሬ እርግጥም ለሰሚው ግራ የሚያጋባ ነው፡፡ ምክንያቱም 

የሀገራችን ህገ- መንግስት  ለሙስሊሙም ይሁን ለክርስቲያኑ የሃይማኖት ነጻነትን ሲሰጥ፣ ማንኛውም ዜጋ 

የራሱን የእምነት ነጻነት  ለማስከበር ሲል የሌላውን የአምልኮ  ነጻነት መጋፋት እንደሌለበት ስለሚያስገነዝብ 

ነው፡፡ 

 እነዚህ ወገኖች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላሉትንና እርሳቸው ከተናገሩት ጋር በፍጹም የማይገናኙ 

ሰበዞችን እየመዘዙ “መንግስት ለምን ህግና ስርዓትን ያስከብራል?” የሚል አንድምታ ባለው ቃና እና አውድ 

በተቃርኖአዊ ዕይታ የሚያራግቧቸውን የተሳሳተ ምልከታዎችን በህገ - መንግስቱ ወስጥ ሃይማኖቶች ስላላቸው 

መብት እንዲሀም ከህግ የበላይነት አንጻር በመመልከት እንደሚከተለው ግድፈታቸውን ለማረቅ እሞክራለሁ፡፡  

ሚያዚያ 12 ቀን 2004 ዓ.ም በወጣው ጨለምተኛው ፈትህ ጋዜጣ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን 

ማብራሪያ አስመልክቶ፤ የሙስሊም ጉዳዮች የመጽሔት ”ሲኒየር ኤዲተር” መሆናቸውን  የነገሩን አቶ 

አክመል ነጋሽ የተባሉ ግለሰብ ማብራሪያውን ከሃይማኖት አኳያ ለመተቸት ሞክረዋል፡፡ ምንም እንኳን ገንቢ 

ትችቶችን የሚጠላ ሰው ባይኖርም፤ ያልተባሉ ነገሮችን በመቀጣጠል ውስጣዊ ፍላጎትን ለመግለጽ በጭፍን 
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የሚሰጡ ትችቶች ግን ተቀባይነት የሌላቸው ከመሆኑም በላይ፤ ትዝብት ላይ የሚጥል አሳፋሪ ተግባር ነው፡፡ 

በመሆኑም የግለሰቡን ሃሳብ መሞገት የግድ ይላል። እናም ለዛሬው ግለሰቡ በጋዜጣው ላይ ያሰፈሩትን ሃሳቦች 

እያነሳሁ ምላሽ ለመስጠት እሞክራለሁ።… 

አቶ አክመል በመጀመሪያ ያነሱት ጉዳይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡት ቀጥተኛ ጥያቄዎችን “መሪ” 

ጥያቄዎች (leading questions) ናቸው የሚል ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በየፅሑፋቸው መካከል፤ አቶ መለስ 

በማብራሪያቸው“ነባሩ እስልምና” በማለት የገለፁት “የአሕባሸን”  አስተምህሮት ስትራቴጂን ትክክለኛነት 

ለማሳየት ያለመ ይመስላል፣ አንደኛውን  የእምነት ተከታይ “ሱፊይ” ሌላውን ደግሞ “ስለፊይ” ብለው 

አስቀምጠዋል፣ “ሰለፊይ”ን “ከእስላማዊ መንግስት” ጋር አቆራኝተውታል …ወዘተ በሚሉ አገላለፆች ጥቂቶቹን 

የሰለፊይ እምነት ተከታዮችን የሚሸት ጽሑፍ አስነብበውናል፡፡ ዳሩ ግን የግለሰቡ የተንጋደዱ እይታዎች 

ቋጠሯቸው ሲፈታ ይህን የሚመስል ነው፡፡… 

በመጀመሪያ ደረጃ አቶ አክመልም ይሁኑ ቢጤዎቻቸው አንድ የተከበሩ የፓርላማ አባል 

ከመረጣቸው ህዝብ የተቀበሉትን ጥያቄ  የማስተካከል መብት ያላቸው አይመስለኝም፡፡ አባሉ የመረጣቸው 

የህብረተሰብ ክፍልን በሚያማክል ሁኔታ ያቀረቡትን ጥያቄ ከመሬት  ተነስቶ “ጥያቄው እንዲህ መሆን 

ነበረበት” ብሎ መበየን ግምት ላይ የሚጥልና አመክንዮ  የሌለው ተራ አሉባልታ ከመሆን  የሚዘል 

አይደለም፡፡  

ግና የፀሐፊው ፍላጎት “ለምን የአክራሪነት አዝማሚያዎች፣ በሃይማኖት ሽፋን የፖለቲካ ዓላማቸውን  

ለማሳካት ወዘተ. የሚሉ መግቢያዎችን በመጠቀም የተከበሩት የምክር ቤት አባል ይጠይቃሉ?”  የሚል 

ከሆነ፤  ጉዳያቸው ከጥያቄው ጋር ሳይሆን “አጀንዳው ለምን ተነሳ?” ከሚል ውስጣዊ ስጋት የመነጨ 

ያስመስልባቸዋል፡፡ ምክንያቱም አንድ የተከበሩ የምክር ቤት አባል የመንግስት ፈጻሚ አካልን ህዝቡ 

ባቀረበላቸውና በፈለጉት መንገድ የመጠየቅ የማይገሰስ መብት ያላቸው በመሆኑ ነው ፡፡ ስለሆነም አባሉ 

“መሪ ጥያቄ” ይጠይቁ አሊያም አይጠይቁ የሚላቸው የመረጣቸው ህዝብ እንጂ ውስጡ ባለ ስጋት  ያሻውን 

የሚጽፍ ወገን አለመሆን መረዳት ይገባል፡፡  

ምናልባት ፀሐፊው ስለ “ዴሞክራሲ ፅንሰ ሃሳብ”  ያላቸው ግንዛቤ ዝቅተኛ ካልሆነ በስተቀር፤ እንዲህ 

ያለው አካሄድ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን በሚያራምዱ ሀገሮች ውስጥ የተለመደ መሆኑን በተገነዘቡ  ነበር፡፡ 

በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ፓርላማ ውስጥ አንድ አባል የሚያራምደው አቋም የመረጠውን ህዝብ ብቻ ነው፡፡ 

እናም የተከበሩት የምክር ቤት አባል በወቅቱ ያቀረቡትን ሃሳብ አቶ አክመል ከራሳቸው ውስጣዊ ድብቅ 

ፍላጎት ተነስተው ”ሊያርሟቸው” አይችሉም፡፡ ለምን ቢባል፤ ጸሐፊው የሚፈልጉትን ዓይነት ጥያቄ ማስጠየቅ 

የሚፈልጉ ከሆነ፣ ለመረጧቸው “አባል” በመንገር አጀንዳ ማስያዝ የሚችሉ በመሆናቸው ነው፡፡ ከዚህ ውጪ 

ግን አንድን የሚጻፍ ነገር ይዘት የማያርምና የማያገናዝብ ጋዜጣ አገኘሁ ብለው መደስኮር ማንነትን 

ለማጋለጥ ውጪ የሚያስገኘው “ፖለቲካዊ ትርፍ”  ያለ አይመስለኝም፡፡ 

ግለሰቡ የጠቅላይ ሚኒስትሩን “ሃይማኖታዊ ማብራሪያ” ተመርኩዘው ያስቆጫቸው ሌላው ጉዳይ፤ አቶ 

መለስ ለፓርላማው እንዲሁም የመንግስት ባለስልጣናት  ”ነባሩ እስልምና” እያሉ መናገራቸው ነው፡፡ እንዲህ 
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ዓይነቱ ግልብ፣ሞራል አልባና የተዳፈነ ውስጣዊ  ምኞት  የተጫነውን አባባል ለመዘርዘር ትንሽ አሳፋሪ 

ቢሆንም፤ ለአንባቢዎቼ ግንዛቤ ስል ግን እንደሚከተለው እቃኘዋለሁ፡፡ ምንም እንኳን በፖርላማው ላይ 

“ነባሩ እስልምና” መጠቀሱ ግለሰቡን ለምን እንዲህ እንዳንገበገባቸው ባላውቅም፤ ከጽሑፋቸው እንደምረዳው 

ሰውዬው “ነባሩን እስልምና”  ሳይሆን አብዛኛዎቻችን የሙስሊም አማኞች የማንደማፈውን “እክራሪውን 

ስለፊይ” የሚያመልኩ ያስመስልባቸዋል፡፡ 

ከታሪክ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በቀደምትነት የሚጠቀሱት የኦርቶዶክስ እና የሱፊይ 

እስልምና እምነት  ተከታዮች ናቸው፡፡ ምንም እንኳን  ባለፉት ሥርዓቶች  የሃይማኖት  እኩልነት 

ባይኖርም፤ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሀገራችን መገንባት ከጀመረበት ካለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ወዲህ 

ግን ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ሁለቱ ነባር እምነቶች እና ሌሎች  አዲስ ሃይማኖቶች ህገ - መንግስታዊ  

ነጻነትና  ከለላ ተሰጥቷቸዋል፡፡  

ታዲያ በርካታ የእስልምና ሃይማኖት አባቶች እንደሚስማሙበት “የሱፊይ” አስተምህሮት ሀገራችን 

ውስጥ የነበረው ቀዳሚው የሙስሊም እምነት ነው፡፡ ይህ የእምነት አስተምህሮት ላለፉት ዘመናት በሀገራችን 

ውስጥ መቻቻልን መሰረት አድርጎ የሚሰራ፣ ሙስሊሙና ክርስቲያኑ ማህበረሰብ እምነቱን በመከባበር ላይ 

ተመስርቶ እንዲፈጸምና ሃይማኖታዊ ትውፊቶችን በጋራ የባህል እሴትነት የሚቆጥር ድንቅ ኢትዮጵያዊ 

ባህልን የሚያንጸባርቅ ነው፡፡ ለዚህም ነው−የውጭ ዜጎች ላለፉት በርካታ ዓመታት ሀገራችንን ”የሰላም ደሴት” 

በሚል መጠሪያ ሲያነሷት የምናደምጠው።  እንግዲህ ማንኛውም ሰላምን፣ ፍቅርንና መከባበርን የሚወድ ዜጋ 

ይህን መሰሉን “ነባሩን እስልምና” ለምን በጠቅላይ ሚኒስትሩ  የፖርላማ  ውሎ ተጠራ ብሎ ሊያላዝን የሚገባ 

አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም ነቢያችን (ስ.ዐ.ወ)  ደጋግመው እንዳስተማሩት፤ ኢስላም የሠላም ሃይማኖት 

እንጂ የብጥብጥና የሁከት አስተምህሮትን የሚከተል  አለመሆኑን በተግባር የሚያረጋግጥልን ነው፡፡  

አቶ አክመል ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ “ ነባሩን ሃይማኖት በንግግራቸው የጠቀሱት 

“የአሕባሸን” እምነት  አስተምህሮት ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ይመስላል”  ብለው ለመጠንቆል ቢሞክሩም፤ 

የኢትዮጵያ መንግስት ከሚያምንበት ህገ - መንግስታዊ ሥርዓት ውጪ ሆኖ የትኛውንም ሃይማኖት  

‘ትክክለኛ ‘ወይም ‘የተሳሳተ’  በሚል የመፈረጅ ፍላጎትም ይሁን እምነት የለውም፡፡  

ማንኛውም  የዚህ ጽሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው፤  የሃይማኖትን ነጻነትና እኩልነትን ያረጋገጠው 

የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት በአንቀጽ 11(3) ላይ “መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡ 

ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡” የሚል ድንጋጌ አስፍሯል፡፡ ታዲያ በየትኛውም  

የመንግስት ኃላፊነት ላይ የሚገኝ  ግለሰብ “ይህ ሃይማኖት ትክክል ነው፤ ይኸኛው ደግሞ የተሳሳተ ነው” 

የሚል ብያኔ ሊሰጥ እንደማይችል ፀሐፊው ቢያውቁት ህገ-መንግስታዊ ዕውቀታቸውን ከማስፋት ውጪ 

የሚጎዳቸው ነገር ያለ አይመስለኝም ፡፡    

ለነገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፖርላማ ውሎአቸው ለመግለጽ የፈለጉት ፀሐፊው በራሳቸው ያልተገራ 

አስተሳሰብና ጥንቆላዊ ብያኔ እንዳሉት “አሕባሽ” የሚባል አስተምህሮትን ለመጥቀስ ሳይሆን፤ በሀገሪቱ ውስጥ 

ቀደም ሲል የነበረውንና የኢትዩጵያን “የመቻቻል ደሴት”  ያሰኛትን እምነታዊ ተምሳሌት ለመግለጽ ነው፡፡ 
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ከዚህ በመለስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያላሉትንና ፈጽመውም ያልተናገሩትን ጸረ - ዴሞክራሲያዊ እሳቤ 

ወረቀትና እስክሪብቶ ተገኘ ብሎ መለቅለቅ ቢያንስ “ጋዜጠኛ ነኝ”  ከሚል ወገን የሚጠበቅ አይመስለኝም። 

ለምን ቢሉ፤  ፀሐፊው ለወደፊቱ በማንኛውም ሙስሊማዊ ጉዳዮች ላይ የሚያቀርቡትን “ሃተታ”  ተዓማኒነት 

የሚያሳጣ ነውና፡፡ 

እንደ እውነቱ ከሆነ ማንኛውም ሰው የሚያስበው  በልኩ ነው፡፡ ከአቅምህ በላይ አስብ አይባልም፡፡ 

የአቶ አክመል ጽሑፍም የዚህ ዕውነታ ነፀብራቅ ነው−ለመቃም ብቻ ተብሎ የተፃፈ እንጂ ውስጡ የገለባ 

ክምር ነውና። እርግጥ ማንኛውም ሰው የማያውቀውን ነገር ለማወቅ መጽሐፍትን ያነባል አሊያም ሰዎችን 

ጠይቆ ይረዳል፡፡ “የሙስሊሞች ጉዳይ መጽሔት ሲኒየር ኤዲተር ነኝ” ብለው ከነምስላቸው ያልበሰለ 

እንጭጭ ጽሑፋቸውን ያገኘውን ነገር ሁሉ በሚለጥፈው ፍትህ ጋዜጣ ላይ “እንኳችሁ”  ያሉን እኚህ “ፀሐፊ  

ተብዬ” ስለ ህገ - መንግስታዊ  ጉዳዮች  ዕውቀት - አጠር መሆናቸውን ጽሑፋቸው አፍ አውጥቶ ይናገራል፡

፡ 

በመሠረቱ ሀገሪቱን በመምራት ላይ የሚገኙት አቶ መለስም ሆኑ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት  

የትኛውንም  ዓይነት ሃይማኖት  “ትክክል የሆነና ያልሆነ” ብለው ለመፈረጅ የመጡበት ዴሞክራሲያዊ 

አካሄድም ይሁን የሀገሪቱ ህገ -መንግስት አይፈቅድላቸውም፡፡ በመሆኑም ያልተባለ ነገርን ቆርጦ  በመቀጠል 

የሚቀምሩ እንደ አቶ አክመል ዓይነት  “ነባሩን እስልምና” በመሸሸ ሁከት የሚናፍቃቸው ወገኖች ይህን 

እውነታ በግልጽ ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል፡፡  

በኢፌዴሪ ህገ -መንግስት ውስጥ የሃይማኖትና የመንግስት መለያየትን የሚያትተው  አንቀጽ፤ 

በአንድ መልኩ መንግስት  በማንኛውም ሃይማኖት  ውስጥ ገብቶ “እገሌ የሚባለው አስተምህሮት ትክክል  

ነው፤ ያኛው  ደግሞ ተሳስቷል” በማለት ብያኔ የመስጠት መብት የሌለው መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡ 

በሌላ  በኩል ደግሞ፤ የትኛውም ሃይማኖት  በመንግስት አሰራሮችና ፖሊሲዎች ውስጥ እጁን አስገብቶ 

“ይህን ፈጽም፣ ያንን ደግሞ አታድርግ” የሚል ጣልቃ - ገባዊ ተልዕኮ የሌለው መሆኑን ያስረዳናል፡፡ 

እንግዲህ ከአቶ አክመል ጽሑፍ የምንገነዘበው ነገር ቢኖር፤ እርሳቸው የሚፈልጉት መንግስት ይህን 

ህገ- መንግስታዊ ድንጋጌ ገሸሽ አድርጎ “የአሕባሽ” አስተምህሮትን የሚከተሉ ዜጋዎችን መብት 

እንዲያፍንላቸው ነው፡፡ ይህ ደግሞ እንኳንስ ሀገራችን ውስጥ ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲያብቡ ሙሉ 

ጊዜውን መስዕዋት አድርጎ ለሚሰራው የኢትዮጵያ መንግስት ቀርቶ፣ የዴሞክራሲን መሰረታዊ መብቶች 

ባልታወቁባቸው ሀገራት ውስጥም ቢሆን ተቀባይነት ሊኖረው የሚችል አስተሳሰብ አይደለም፡፡ ምክንያቱም 

የኢፌዴሪ መንግስት “አሕባሽንም” ይሁን እንደ “ሰለፊይ” ዓይነት ሌሎች መጤ እምነቶችን የማገድም ሆነ 

የመፍቀድ ምንም ዓይነት መብት ስለሌለው ነው፡፡  

የሀገራችን ህገ - መንግስት ”አሕባሽም” ሆነ ሌሎች አዲስ ሃይማኖቶች ህግና ሥርዓትን አክብረው 

ያለምንም ነጻነት አምልኮአቸውን በሠላማዊ መንገድ እንዲያከናውኑ እንጂ፤ እንዲታገዱ ፈጽሞ የሚፈቅድ 

አለመሆኑን ፀሐፊው ልብ ሊሉት ይገባል፡፡ ምናልባትም የጽሑፉ ባለቤት የሚከተሉት የእስልምና እምነት 

ሱፊይም ይሁን ሰለፊይ አምልኳቸው ህገ - መንግስቱን ተጻርሮ በመንግስት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች 
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ውስጥ  ጣልቃ ገብቶ “ብይን ልስጥ” አስካላለ ድረስ፤ የሚታገድበት ህጋዊ ምክንያት ሊኖር እንደማይችል 

ማወቅ አለባቸው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በሰሞኑ የፖርላማ ውሎአቸው ተገኝተው ያረጋገጡት ይህንኑ ሃቅ 

ነው፡፡ የሃይማኖት ጉዳይ የአማኙ ህብረተሰብ ክፍል እና የሃይማኖት አባቶች እንጂ፤ የመንግስት  ጉዳይ 

ሊሆን አይችልም− መንግስት ከሚከተለው ዴሞክራሲያዊ አሠራርና እሳቤ ወጥቶ በሠላማዊ ሁኔታና የህግ 

የበላይነትን አክብረው የሚንቀሳቀሱ የዜጎችን ሃይማኖት ለማገድ ህጉም ሆነ አስተሳሰቡ አይፈቅድለትምና፡፡ 

ይሁን እንጂ፤ እነ አቶ አክመልና መሰሎቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝበ - ሙስሊሙን “ሱፊይ” እና 

“ሰለፊይ” በማለት ጠርተዋቸዋል በማለት በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለመካድ የመሞከራቸው 

ምስጢር፤ አብዛኛው የሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድ ዓይነት የእስልምና እምነት ተከታይ አድርጎ ከመቁጠር 

ውጭ ሌላ ትርጓሜ የሚሰጠው አይደለም፡፡ ዳሩ ግን በአሁኑ ወቅት የእስልምና አምልኮ ተከታዩ ሱፊይም፣ 

ሰለፊይም መሆኑን መካድ የሚገባ አይመስለኝም፡፡ እርግጥም ዛሬ ኢትዮጵያ  ውስጥ ነባሩን የአስተምህሮት 

መስመር የሚከተሉና አዲሱን የሰለፊይ አስተምህሮትን ተከትለው እስልምናን የሚያመልኩ ምዕመናን 

በአያሌው ብዙ ናቸው፡፡  

በመሆኑም ፀሐፊው የኢትዮጵያን ሙስሊሞች በሙሉ “ሰለፊይ ብቻ ናቸው”  ብለው የሚያስቡ ከሆነ፤ 

በሌሎች ሃይማኖታዊ ነጻነት ውስጥ ጣልቃ እየገቡ መሆኑን መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡ ከዚህም አልፎ በጋዜጣ 

ላይ በገሃድ ህገ - መንግስቱን እየተፃረሩ መሆናቸውንም ጭምር ማወቅ አለባቸው፡፡ ምክንያቱም ከዴሞክራሲ 

አኳያ ግለሰቦች የራሳቸውን የእምነት ነጻነት ለማስከበር ሲሉ ‘የእኔ እምነት ብቻ ትክክል ነው’ በሚል ስሌት 

ሌላው ዜጋ የራሱ እምነት እንደሌለው መቁጠር ስለሌለባቸው እንዲሁም የራሳቸውን መብት ለማስከበር  ሲሉ 

በተመሳሳይ መልኩ የሌሎችን መብት ተጋፍተውና ደፍጥጠው ባለመሆኑ ነው፡፡  

ከዚህ አኳያ  ምናልባት አቶ አክመል የጥቂቶቹ ፅንፈኞች “ሰለፊይ” አስተምህሮት ተከታይ 

ከሆኑ(ከፅሑፋቸው የተገነዘብኩት ይህንኑ በመሆኑ)፤ ራሳቸው በጽሑፋቸው የገለጹት “የሱፊይ” አስተምህሮት 

እንዳለ ተገንዝበው “የእኔ  እምነት ብቻ ይኑር”  የሚል እሳቤ የህግ የበላይነት  እየተከበረ ባለበት በአዲሲቷ 

ዴሞክራሲያዊት  ኢትዮጵያ ውስጥ የማይሰራ መሆኑን መረዳት ያለባቸው ይመስለኛል፡፡  

ሌላው ”የፍትህ ጋዜጣ ፀሐፊው” ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ እጅግ እንደ እግር እሳት 

ያንገበገባቸው ጉዳይ “የሰለፊይ አስተምህሮት ስለምን ከእስላማዊ መንግስት ምስረታ ጋር ተጣምሮ ይገለጻል?” 

የሚል ነው፡፡ በጽሑፋቸውም “የሰለፊይ” አስተምህሮት ተከታዮች በርካታ  መሆናቸውን  በመግለጽ 

“መንግስት በሃይማኖት  ውስጥ ጣልቃ አይግባ”  በማለት ጉዳዩን ሆን ብለው አለባብሰው ለማለፍ ሞክረዋል፡፡ 

እውነታው ግን ይህ አይደለም። 

እንደ እውነቱ ከሆነ፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱ የስለፊይን አስተምህሮት ከአል -ቃዒዳ  እና 

ከእስላማዊ መንግስት ምስረታ ጋር ያያያዙት፣ አብዛኛው የሰለፊይ ተከታዮች ህዝብ ጨራሽ ከሆነው የሸብር 

ቡድን እንዲሁም የፖለቲካ  ጥያቄ ይኖራቸዋል ከሚል እምነት  አይደለም፡፡ በፓርላማው ውሎአቸው 

በግልጽ እንደተናገሩት፤ የህዝብን ሀብት ለግላቸው ለማድረግ  የሚሹ ጥቂት የሰለፊይ ተከታዮች እንዲሁም 

መንግስት በዝቅተኛ ኑሮ ላይ የሚገኘውን የህብረተሰብ ክፍል ለመደገፍ በወሰደው ድሃ - ተኮር እርምጃዎች 
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ያልተደሰቱ  ኃላፊነት የጎደላቸው የአስተምህሮቱ አራማጅ የሚመስሉ ነጋዴዎች ህዝበ-ሙስሊሙን 

እየበጠበጡ መሆናቸውን ነው፡፡ እርሳቸው እንዳሉት፤ በኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብ የተተበተቡና 

የህብረተሰቡን ንብረት ለመዝረፍ የሚሹ እጅግ አናሳ ሰለፊዎች ሙስሊሙን ማህበረሰብ በቀበሮ ባህታዊነት 

እያወዛገቡት ነው፡፡ 

ምንም እንኳን አቶ አክመል “ሰለፊይ” ከአል - ቃዒዳና ከእሰላማዊ መንግስት ምስረታ አኳያ 

መጠቀሱ ደስ ባያሰኛቸውም፤ በተጨባጭ ምድር ላይ ያለው ሃቅ ግን ይኸው መሆኑን መገንዘብ 

ይኖርባቸዋል፡፡  ከዚህ ቀደም ባልተለመደ ሁኔታ ሀገራችን ውስጥ ጥቂት አክራሪ ስለፊዎች የአል - ቃዒዳ 

ህዋስ ሆነው በአርሲና  በባሌ አካባቢዎች ተይዘው  በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚያመላክተው ይህንኑ 

እውነታ ነው፡፡ እነዚህ ወገኖች በአንደበታቸው እንደገለጹት፤ ሃሳባቸው እስላማዊ መንግስት መመስረት ነው፡፡ 

እናም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት እንደዚህ ዓይነቶቹን እፍኝ የማይሞሉ ”ሃይማኖታዊ ፖለቲከኞችን” እንጂ 

አብዛኛውና ሰላማዊውን ሰለፊይ አለመሆኑን ከጥላቻ በጸዳ አዕምሮ መረዳቱ ጠቃሚ ነው፡፡  

ታዲያ እንዲህ ዓይነቶቹ ጥቂት ሃይማኖታዊ ፖለቲከኛ ስለፊዎች የመንግስትንና የሃይማኖትን 

የመለያያ አጥር አፍርሰው “ሃይማኖታዊ መንግስት”ን ለመመስረት የሚሹ ከሆነ፤ ተግባራቸው ህገ -

መንግስቱን የጣሰ፣ ህገ - ወጥና ተቀባይነት  የሌለው በመሆኑ መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበር ግዴታው 

ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ይህን መሰሉ ህገ-መንግስታዊ ጥሰትን የሚሹ ”ሃይማኖታዊ ፖለቲከኞች” ባሉበት ሀገር 

ውስጥ የህግ የበላይነት መከበሩ ለነገ የሚተው  ተግባር ባለመሆኑ ነው፡፡ ምንም እንኳን በአሁኑ ወቅት 

እየተሰጠ ባለው ትምህርት ሙስሊሙ ህብረተሰብ ክፍል የሃይማኖታዊ ፖለቲከኞችን ገሸሽ እያደረጋቸው 

ቁጥራቸም አየተመናመነ የመጣ ቢሆንም፤ የህግ የበላይነት በአንድ ሰው ላይም ቢሆን ተፈፃሚ እንደሚሆን 

መገንዘብ ያሻል።  

ስለሆነም መንግስት ህገ - መንግስቱ በሃይማኖት ሽፋን ሲጣስ “እኔና ሃይማኖት  ተለያይተናል”  

ብሎ እጁን አጣጥፎ እንደማይቀመጥ አቶ አክመልና  ቢጢዎቻቸው በማያሻማ ሁኔታ ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ 

ህገ- መንግስቱን በሃይማኖት ሽፋን ለመናድ የሚሰለፍ ማንኛውም ግለሰብ ሆነ ቡድን የህግ የበላይነትን 

ተላልፎ የዜጎችን መብት ለመጣስ ከሞከረ፤ መንግስት ዛሬም ይሁን ነገ የመረጠውን ህዝብ ከአደጋ ለመታደግ 

ወደ ኃላ አይልም። ሆኖም የፀሐፊውና መሰሎቻቸው ጥያቄ ” ሃይማኖታዊ መንግስት እንዲመሰረት 

’ሃይማኖታዊ ፖለቲከኖችን’ ለምን መንግስት ዝም አይላቸውም?” የሚል ከሆነ፤በአዲሲቷ ዴሞክራሲያዊና 

ልማታዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን መሰሉ የዜጎችን መብት የሚደፈጥጥ ምህዳር መቼም ቢሆን እንደማይፈጠር 

ልብ ሊሉት ይገባል። አዎ! መቼም ቢሆን….፡፡ 

 


