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በሃይማኖታዊ "ጥያቄ" የታጀለ ድብቅ ፖለቲካዊ ዓላማ  
 

 
ሡልጣን ከሪም-ከደሴ 

 
ሰሞኑን፣ በሀገራችን፣ የሃይማኖት ጉዳይ አነጋጋሪ እየሆነ የመጣ ይመስላል። ህብረተሰቡን፤መገናኛ 

ብዙሀንና ከዚያም አልፎ በፓርላማ የፓርላማ አባላትን አነጋግሯል። ችግሩ በመሰረታዊነት ከአንድ 

ወገን፣ ምናልባትም የራሱን ድብቅ ፖለቲካዊ ትርፍ ለማስጠበቅ ወይም ሕግ ተላልፎና የሌሎችን 

መብት ተጻርሮ የበላይነቱን ለማንገሥ አለያም የተለያዩ ጥቅሞች የተጓደሉበት ቡድን የፈጠረው 

ቢሆንም፤ በህብረተሰቡ ዘንድ ግራ መጋባትን እንዳይፈጥር ታስቦ በአገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት 

ጭምር ግልፅና በቂ ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። 

 

ከጥቂት ወራት ጀምሮ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የግልና የአንድ የተወሰነ ቡድንን ጥቅምና 

ፍላጎት ለማሳካት ሲባል ብቻ ግርግር ለመፍጠር ተሞክሯል፤ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ስም መነገድ 

ሙስሊሙን ህብረተሰብ በመክፈል የሌለ ንቃቃትን የመፍጠር ስውር ደባ።  

 

በተለይም  በዋህቢያ ውስጥ በተሰገሰጉ ጥቂት አተራማሽና ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚመራው  ቡድን 

የሚያከናውነው ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ እኩይ ተግባሩና ስውር የሚመስለው ዓላማው አሁን አሁን 

ይበልጥ ግልፅ እየወጣ መጥቷል፡፡ ከሃይማኖታዊ ተልዕኮው ይልቅ የትርምስና የብጥብጥ አጀንዳ 

አንግቦ ለመንቀሳቀስ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን አድርጓል፡፡ ይህም |የመንግሥት የስልጣን ባለቤትነት 

ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ሆኖ መዋቀር እንዳለበት´  እስከመፈለግ ፍጹም የተሳሳተና ኢ-

ሕገመንግሥታዊ ጥያቄ በቀጥታና በተዘዋዋሪ እስከማንጸባረቅ ጽንፍ የደረሰ ስለመሆኑ የተለያዩ 

ማሳያዎችን ማንሳት ይቻላል፡፡ በአንዳንድ ኃይሎች ዘንድ የራስን ዕምነትና ፍላጎት በሌሎች ላይ 

በኃይል ለመጫን እየተሄደበት ያለው መንገድም በሰላማዊው የሙስሊሙ ህብረተሰብ ዘንድ ሳይቀር 

ከፍተኛ ቅሬታን እየፈጠረ መጥቷል፡፡ በዚህ ረገድ ጥያቄውም ሆነ አላማው እኛን ማለትም 

ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞችን አይወክልም በማለት ቅሬታቸውን ማቅረባቸውም ትክክል ነው።  

 

በአገራችን ህገ መንግስት መሰረት መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው። መንግስት በሃይማኖት፣ 

ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባ፤የሚል መሰረታዊ ጉዳይ በህገመንግስቷ በግልፅ 

ባሰፈረች ሀገር የዚህ ዓይነቱ ከፋፋይ ሀሳብ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልምና። 

 

ለመሆኑ ከዚህ  ፀረ ህገመንግስት ተግባር አራማጆች ጀርባ ማን አለ? የሚለው መነሳት ያለበትና 

ተገቢ ምላሽ ሊሰጠው የሚገባ አብይ ጥያቄ ነው። እንደሚታወቀው የተለያዩ ሀገራት በዚህ አይነቱና 

ከዚህ ጋርም ተያያዥነት ባላቸው ችግሮች/በአብዘኛው ሃይማኖታዊ ሽፋን በሚሰጣቸው ድብቅ 

ፖለቲካዊ አጀንዳዎች/ ሳቢያ በሚከሰቱ የትርምስና የሽብር ድርጊቶች እየተዋከቡ ይገኛሉ። ከነዚህ 

ሀገራት ልምድ እንደምንረዳው የዚህ ዓይነት የሽብር ተግባር ጠንሳሾች ወይም መሪዎች፤አራማጆችና 
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ደጋፊዎች በግልፅ ራሳቸውን በሙስሊሙ ህብረተሰብ ስም ለዕምነቱ የቆሙና የሚታገሉ በመምሰል 

በሕዝበ ሙስሊሙ ስም ይማሉ ይገዘቱ እንጂ ከጀርባቸው በአንድ ወይም በሌላ መልኩ  ያኮረፉ 

በርካታ ፖለቲከኛ ወገኖች እንዳሉ በይፋ እየተነገረ ነው።  እነዚህ ኃይሎች ምዕመኑ ለዕምነቱ ቀናኢ 

መሆኑን ያውቃሉና ፖለቲካዊ ዓላማንና ፍላጎትን በአመዛኙ በሃይማኖት ሽፋን ለማራመድ 

ያመቸናል ብለው ያስባሉ፡፡ በዚህም በተጽእኖና በኃይል፤በአመጽና በሽብር ዓላማቸውን ተፈጻሚ 

ለማድረግ ይረዳቸው ዘንድ ሃይማኖታዊ ልዩነቶችን በመፍጠርና በማራገብ የትርምስ ስትራቴጂ 

ይከተላሉ፡፡  

 

ይህንኑ በይዘቱም ሆነ በአቀራረቡ ፍፁም ኢትዮጵያዊ ያልሆነንና  በታላቁ እስልምና ሃይማኖት 

ሽፋን የሚደረግ ተግባር በተደጋጋሚ ፀረ ሰላም ድርጊት እንደሆነና በይበልጥም በፍጹም 

የወንድማማችነት መንፈስ ፈጣሪን ማሰብና ሌሎችንም በቅንነት ማገልገል የሚል መልዕክት ያለውን 

ትክክለኛ የእስልምና አስተምህሮን የሚቃወም፣ በሙስሊሙና ወንድሙ በሆነው ህብረተሰብ እልህ 

አስጨራሽ መስዋዕትነት የተገኘን ህገመንግስታዊ ነፃነት ወደኋላ የሚመልስ መሆኑን በመግለፅ 

መጅሊሱ ተደጋጋሚ መግለጫ ሰጥቷል። ይህም ነባሩንና ጥንታዊውን ኢትዮጵያዊ የእስልምና 

ሃይማኖት የሚቃረን፣ የኢትዮጵያውያንን ወንድማማችነትና በሃይማኖት ተቻችሎ የመኖር፣ 

የመተሳሰብና የመረዳዳት ባህልን የሚገዳደር፣ በጋራ ማልማትንና ከድህነት የመላቀቅ ከባድ አገራዊ 

ግብን በግል የፖለቲካ ጥቅም የመለወጥ አዝማሚያ መከሰቱን ከሁሉም በላይ ህገ መንግስቱን 

የመፃረር ድብቅ ተልዕኮ ያለው አካል ብቅ ብቅ እያለ መሆኑን በግልፅ ያመለክታል። 

 

ሰፊው ሙስሊም ህብረተሰብ በአጠቃላይ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ከሌሎች ሃይማኖት ተከታይ ወገኖቹ 

ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ በሰላም አብሮ የመኖር እሴቶቹን ጠብቆ ለልማት ደፋ ቀና በሚልበት በዚህ 

ሰዓት ሌላ ፀረ ልማትና ፀረ ሰላም ኃይል መምጣቱና  ከትክክለኛው ሁኔታ ላፈነገጠ ሀሳብ ቋት 

መሆኑ ለምን አስፈለገ? ብሎ ለሚጠይቅ ወገን ነገሩ ሁሉ ግልፅ ከመሆኑም በላይ የተሸፋፈነውን ሴራ 

በትክክል ለማወቅና የምስጢሩን ቋጠሮ ለመፍታት አይቸግረውም። ባጭሩ ችግሩ ከእስልምና 

ሃይማኖት  ወይም ከዕምነቱ ተከታይ ምዕመናን ጋር አይደለም። ችግሩ በግልፅ እንደሚታየው፣ 

በሙስሊሙ ስም የራሳቸውን ዓላማ ለማስፈፀም የሚሹ አንዳንድ ወገኖች መኖራቸው ብቻ ነው፤ 

በቃ!!  

 

እዚህ ላይ ከጉዳዩ ቀጥተኛ ባለቤቶች ይልቅ እጅጉን የሚገርመው የአራጋቢዎቹ ተግባርና 

የ|ተቆርቋሪነት´ አቋማቸው ነው። ወትሮም ቢሆን የአፍራሽነት ሚና የተጠናወተቸው አንዳንድ የግሉ 

(ነጻው?) ሚዲያ ጉዳዩን በበላይ ባለቤትነት ይዞ ነባሯን ኢትዮጵያ በመርሳት የሃይማኖት መቻቻል 

የሌለባት ሀገር ለመፍጠር ሌት ተቀን ሲኳትን ይታያል። ይህን የምለው ያለምክንያት አይደለም፤ 

እኛ እምናውቃትን ኢትዮጵያ እነሱም ያውቋታል፣ እኛ እምናውቀውን የኢትዮጵያ እስልምናን ታሪክ 

እነሱም ያውቁታል፣ በኢትዮጵያ ያለውን የወንድማማችነት/እህትማማችነትና ተከባብሮ የመኖር የቆየ 

ታሪክና ባህል እነሱም ያውቁታል፡፡ ህገመንግስቱንና ያጎናፀፈውን የሃይማኖት ነፃነትም ማንኛውም 
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ኢትዮጵያዊ  እንደሚያውቀው ሁሉ እነሱም አሳምረው ያውቁታል፡፡ ነገር ግን እንዳለመታደል ሆኖ 

የጭፍን ተቃውሞና የጥላቻ ሰባኪነት ባህሪ ሆኖባቸው አቧራ በማስነሳት ሁኔታዎች ወደ ማይፈለግ 

አቅጣጫ እንዲጓዙ ለማድረግ ቀን ከሌት ሲማስኑ ይስተዋላሉ፡፡ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ አማራጮችን 

ይደረድሩልናል፡፡ ኢትዮጵያ አገራቸው፣ ኢትዮጵያውያንም ወገናቸው ያልሆኑ ይመስል 

ምርጫቸውም ሆኖ ንድፈ ሀሳባቸው ጎጂ ነው፡፡ የዛሬውን ሳንቲም እንጅ የነገይቱን ኢትዮጵያ ትንሽ 

ፈቀቅ ብለው ያዩ ዘንድ እንኳ አላስቻላቸውም፡፡ ሥራቸው ሁሉ ማራገብ፣ ማንደድ፣ ማቀጣጠል 

ነው፡፡  ምናልባትም ቀን ሲያልፍና ወደ ትክክለኛው ህሊናቸው ሲመለሱ/ለዚህ ዝግጁነቱና 

ፈቃደኛነቱ ከኖራቸው/ ደግሞ “በእርግጥም አንዳንድ የግሉ ፕሬስ ተሳስቶ ነበር፤ ተሳስቶም 

አሳስቷል፡፡” ይሉን ይሆናል፡፡ ለነገሩ ምን ይደረግ በትክክለኛው ባለሙያና ስነምግባር ያልተያዘና 

በኃላፊነት መንፈስ የማይመራ የጋዜጠኝነት ሥራ ሁኔታዎችን ከማራገብና ከመለጠጥ ውጪ ምን 

ፋይዳ ሊኖረው ይችላል?  

 

አንዳንድ የ“ነጻው ፕሬስ“ ጋዜጠኞች ራሳቸው  ሲናገሩ እንደሚደመጠው ዜናው ምንም ይሁን ምን 

የጋዜጣውን ሽያጭ ለማሳደግ ይረዳል፤የአንባቢውን ቀልብ ይበልጥ ይስባል ተብሎ እስከታሰበ ድረስ 

ርዕሱን “ማስጮህ” ይበልጥ “sensetional“ ማድረግ የሚመሩበት መርህ ነው፡፡ በዚህ አፍራሽ ድርጊት 

ላይ የተጠመዱ ኃይሎችን በተመለከተ ችግሮችን ከማራገብና ከማባባስ በስተቀር አንድም ጊዜ 

ልዩነቶችን ለማጥበብና በተለይም ለመልካም እሴቶቻችን ክብር በመስጠት የመፍትሄው አካል ሆነው 

ሀሳብ ሲሰነዝሩ ያየሁበት አጋጣሚ አለመኖሩን ሳስብ ሃገራዊ ስሜታቸውንና የዚህ ሕዝብ 

አካልነታቸውን እንድጠራጠር ያደርገኛል፡፡ 

 

እዚህ ላይ ግን ሁሉንም ካይ የጠቃቀስናቸውንና ከህገመንግስቱ በተቃራኒ የቆሙትን ወገኖች 

በተመለከተ፣ አንድ ነገር እንበል፡፡ በህገመንግስት የተፈቀደን /የተደነገገን የመናገር፣ የመደራጀት፣ 

የሃይማኖት ነፃነትን ተገን አድርጎ የራስን ስውር አላማና የግል ጥቅም ማሳደድና ህብረተሰብን 

ማደናገር፣ ልማትን ማደናቀፍ የህዝብን መብት መጋፋት አልፎ አልፎ በአደጉ አገሮች ጭምርም 

የሚታይ ስለመሆኑ። እዚህ ላይ ከላይ በጠቃቀስናቸው ዓይነት ፍርክስክስ ሃሳቦች ምክንያት በህዝብ 

ላይ ጥቂቶች እያደረሱት ያለውን የመብት መጋፋት ተግባርን በመቃወም America Now (1999) 

በተሰኘው መፅሐፍ ውስጥ "Free Expression: How Much We Tolerate?" ምዕራፍ ሥር 

የሰፈረውን የህዝብ መብት ተጋፊዎችን እኩይ ተግባርና የህብረተሰቡን መበደል የሚገልፁ ሃሳቦችን 

ማንበብ ጠቃሚ መሆኑን መጠቆም ተገቢ ይመስለኛል፡፡ እኛስ ህገመንግስቱ ያጎናፀፋቸውን 

መብቶችና ነፃነቶች ተገን አድረገው ሊያዋክቡን የሚፈልጉ የጥፋት ኃይሎችን፤ አንዳንድ የግል 

ሚዲያዎችንና የነዚሁ ደጋፊ ግለሰቦችን እስከመቼ ይሆን የምንታገሳቸው?   

 

ጽሁፌን ላጠናቅቅ፡፡ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የብዙ ብሄር ብሄረሰቦች ሀገር ነች፡፡ የዚያኑ ያህልም 

የተለያዩ ሃይማኖቶች እምነት ተከታይ ምዕመናንም በመቻቻልና በመከባበር እሰከ ዛሬ 

አብሮነታቸውን ጠብቀው ኖረዋል፡፡ ምንም እንኳን በየወቅቱ የነበሩ የፖለቲካ ስርዓት አራማጆች 
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የተለያዩ ጫናዎችን ሲፈጥሩብን የነበረ ቢሆንም አብሮነታችን ሳይሰበር እዚህ ደርሷል፡፡ ይህ ቀደም 

ሲል በነበሩት  በተለያዩ ሥርዓቶች ውስጥ የነበሩ ጭቆናዎች  ይወገዱ ዘንድም አሁን ሥልጣን ላይ 

ያለው መንግስት  ነባሩን ችግር በማያዳግም መልኩ  ከሥሩ ነቅሎ በመጣል ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶችን ጨምሮ የሃይማኖት/የዕምነት ነፃነትን በህገመንሥት ደንግጎ ዜጎች የፈለጉትን ሃይማኖት 

መከተል የሚችሉ መሆኑን አስምሮበታል፡፡ መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ ተቋማት 

መሆናቸውንም እንዲሁ፡፡  

 

በመሆኑም ይህ እውን በሆነባት በዛሬዋ ኢትዮጵያ ብጥብጥን (ለዛውም በሃይማኖት ስም የተሸፈነ 

ብጥብጥን) መናፈቅ ትርፉ መላላጥ ነው፡፡ ህዝቡም ከእውነታው በእጅጉ ያፈነገጠ ይህን ዓይነት 

የብጥብጥና የትርምስ አጀንዳ የሚያስተናግድበትና የሚሸከምበት ጫንቃ የለውም፡፡  

 


