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የእምቧይ ካቦች 

ተስፋሁን ይብለጥ 1-23-15 

ባደጉና በሰለጠኑ አገራት ያሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የአገራቸውን ጉዳይ በጭፍን አይደግፍም በጭፍን 

አይቃወሙም።  ገዢውን ፓርቲ ለማጣጣል የአገራቸውንና የህዝባቸውን ጥቅም አሳልፈው አይሰጡም። አንድን ነገር 

ለመቃወምም ሆነ ለመደገፍ  ምክንያታዊነትና ለህዝብ የሚኖረውን ጠቀሜታ ይገነዘባሉ።  አንድን ሐሳብ 

በሚቃወምበት ወቅት ለምን እንደሚቃወም ተጨባጭ ሃሳብ ከማቅረብ ባሻገር የተሻሉ አማራጮችንና መፍትሄዎችን 

አያይዘው ያቀርባል።  

በአገራችን ያሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ግን ሁሉንም ዓይነት ነገር መቃወም በሚል አባዜ የታወሩ ናቸው። 

ገዢው ፓርቲ የሚሰራውን ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር መቃወምና መቃወም ዋና ተግባራቸው ሆኗል። በዚህ መልክ 

የፖለቲካ ድርጅቶቹ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው አሉታዊ ሚና ብቻ እንዳላቸው ይታወቃል።  

ለእነዚህ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ድምጽ ቢንሰጣቸው ኢትዮጵያን ይመራሉ የሚል እምነት አለ? ኢትዮጵያን 

አጣምረው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ አግባብተው የሚመሯት ይመስላችኋል? ከዚህ በመነሳት ሃላፊነት ቢያገኙ እርስ 

በርስ ግጭትና ጦርነትን በመፍጠር አገሪቱን ወዳልተፈለገ መንገድ እንደሚያስገቧት መገመት አያዳግትም።  

ሌሎች ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን የማሳነስና መሪዎችን ማጣጣል በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶና አመራሮች 

ዘንደ ጎልቶ የሚታይ ነው። እነዚህ ፖለቲከኞች ያልተገነዘቡት ነገር ቢኖር ከግርግርና ከብጥብጥ ይልቅ ሰላማዊ በሆነ 

መንገድ ትክክለኛ የፖለቲካ አማራጭ ፕሮግራም በማቅረብ መታገል ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑን ነው። በአንደ በኩል 

የፖለቲካ ፓርቲዎች መብዛት ለመድብለ ፓርቲ ስርዓቱ መጎልበት የራሱ አወንታዊ አስተዋጽኦ ቢኖረውም በአገሪቱ 

ጠንካራ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይወጡም አሉታዊ ጫና እንዳለው ማወቅ የግድ ይላል።  

በአገሪቱ ከጭፍን ፖለቲካ የተላቀቁ ታማኝ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ሊወጡ ካልቻሉ በአገራችን ያለው 

የዴሞክራሲ ሂደት በየጊዜው አዳዲስ ፈተናዎች እየገጠሙት የታሰበውን ያህል እንዳይጠነክር ሊያደርገው ይችላል። 

ከ90 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላት ብቸኛዋ አገር ኢትዮጵያ ነች። እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ግልጽ የሆነ ልዩነት 

ሊኖራቸው ይገባል። ሕዝቡም ልዩነታቸውን በግልጽ ሊያውቅ የግድ ይላል። እንደዚህ ካልሆነ ግን በስም ብቻ 

የተለያዩ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይዞ መጓዙ ለዴሞክራሲ ስርዓቱ መጠናከር የሚኖረው ፋይዳ ክብደት 

አይኖረውም።  

ትክክለኛና ታማኝ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ኖረው አንዱ ፓርቲ ከሌላው ጋር ያለው የፕሮግራም ልዩነት ግልጽና 

ለማንም የማያማታ ሊሆን ይገባል። በአገሪቱ ያሉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ወደዚህ አስተሳሰብ ሊመጡ ይገባል። 

ያኮረፈና ቅሬታ የተሰማውን ሰው እያሰባሰቡ መጓዝ ሳይሆን ያወጡትን የፖለቲካ ፕሮግራም ባግባቡ ተረድተውና 

አምነውበት የመንቀሳቀሱ ሰዎችን ማፍራት ይጠበቅባቸው።   
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ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅቶች ከተፈጠሩና የሚመሩትም በምክንያትና ሕዝብን በሚጠቅም የአገርን ጥቅም አሳልፎ 

በማይሰጥ መንገድ ከሆነ በአገራችን እየተጠናከረ የመጣው ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ የበለጠ ይጠናከራል፤ አገራችን 

በዓለም ካሉ ዴሞክራሲ የሰፈነባቸው አገራት አንዷ ትሆናለች። ፓርቲዎች አቅማቸውን አስተባብረው የአገሪቱን 

ህዳሴ ያረጋግጣሉ የህዝባቸውን ድህነት ያስወግዳሉ።  

ለአብነት ያህል በእያንዳንዱ ክልል የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ይንቀሳቀሳሉ። በኦሮሚያ፣ በአማራና በደቡብ 

ክልሎች የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚወክሉት የክልሉን ህዝብ ነው። በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሱት 

የሚወክሉት የኦሮሞ ህዝብን ሲሆን በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱትም የሚወክሉት አማራውን ነው። የህዝቡ ጥያቄ 

ግልጽና ግልጽ ነው።  

ይህንን ጥያቄ መመለስ የሚያስችል የፖለቲካ ፓርቲ መኖሩም  የግድ ነው። ሆኖም  ግን በግለሰቦች ፍላጎት ብቻ 

የተመሰረቱ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ምንም ዓይነት ግልጽ የሆነ የፕሮግራም ልዩነት ሳይኖራቸው መከሰታቸው 

ህዝብን ከማደናገር ያለፍ ፋይዳ አይኖራቸውም።  

የቆሙለት ዓላማ የህዝቡን መሰረታዊ ጥያቄ ለመመለስ ከሆነ ለምን በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ አይንቀሳቀሱም። ዳሩ ግን 

የፖለቲካ ፓርቲዎቹን እየፈለፈላቸው ያለው በአገሪቱ ያለው ዴመከራሲያዊ ሕገመንግስት ዋናው ሆኖ የፖለቲካ 

ፓርቲዎቹ  አመራሮች በፖለቲካ ፓርቲ ስም ገንዘብ ለማሰባሰብና አግባብነት በሌለው መንገድ ለመበልጸግ የሚደረግ 

ረት እንዳለ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተደበቀ አይደለም።  

አንድንደ ዓለም አቀፍ ተቋማትናና የተለያዩ አገራት ኤምባሲዎች ለፖለቲካ ድርጅቶች የሚሰጡትን ድጋፍ 

በመቀራመት ለግል ብልጽግና ለማዋል በማሰብ የተለየ አጀንዳ ሳይኖር የተለየ አስተሳሰብና የጠራ ልዩነት ሳይኖር 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ተብለው እየተፈለፈሉ ይገኛሉ። ይህ አንድ የገቢ ምንጭ ዘርፍ አድርጎ መውሰድና 

ያለአግባብ መበልጸግ መፈለግ  እንዳለም ሕብረተሰቡ እየተገነዘቡት መጥተዋል።  

ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓረቲዎች የተለያዩ ተገቢነት የሌላቸው ጥያቄዎች ያቀርባሉ። ለምሳሌ ያህል ለመጥቀስ በአገሪቱ 

ሕግና ደንብ መስራት ወንጀል መስራታቸው ተረጋግጦና ተፈርዶባቸው   በማረሚያ ቤት የሚገኙ ግለሰቦች እንዲፈቱ 

የሚል ሃሳብ ሲያራምዱ እነዚሁ የግል ሚዲያዎችም በተመሳሳይ መልኩ እየቀረበ ያለው ሃሳብ ተገቢነት የሌለው 

መሆኑን እያወቁ ያለ ምንም ወንጀል እንደታሰሩ በማስመሰል የማራገብ ተግባር ተያይዘውታል።  

በዚህ ተግባራቸው የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን ለመደገፍ በሚያደርጉት ጥረት በሕዝቡ መካከል አለአስፈላጊና 

የተዛባ መልእክት ይቀርጻሉ። ሃላፊነት የጎደለው ዘገባ በማቅረብ እውነታነት የማዛባት ተግባር ይፈጽማሉ።  

ሙያዊ ሃላፊነትንና ስነምግባርንና ሕጋዊ አሰራርን  ወደ ጎን በመተው እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎች የመሳሰሉ በሰብአዊ 

መብት ሰበብ የአገሪቱን ልማት ለማደናቀፍ እየሰሩ ያሉ ተቋማት የሚያወጧቸውን ዘገባዎች በማጋነን ሌላ ገጽታ 

ያስይዙታለ። የሌለ ገጽታ፤ አገርንና ህዝብን የሚጎዳ ገጽታ። 
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በሕዝብ መካከል ግጭትና ደም መፋሰስ የሚያስከትሉ ነገሮችን ይዘግባሉ። የአገሪቱን ኢኮኖሚ ሊጎዱ የሚችሉ 

ዘገባዎችን ያለምንም ሃገራዊ ስሜት ያሰራጫሉ። የህዝብ ስሜት የሚጎዱ፣ የአገርን ጥቅም አሳልፈው የሚሰጡ 

የክህደት ዘገባዎችን በሰፊው ያሰራጫሉ።  

የእስልምና ሃይማኖት ጽንፈኞች የወሃቢያን በላይነት ለማስፈንና ሌሎች ሃይማኖተቶችንና አማኞችን ለመደፍጠጥ 

ባደረጉት ጥረትም በኢትዮጵያ አክራሪነትን ለመከላከልና የሁሉም ዜጎች ነጻነትን ለማስከበር መንግስት  የሚደረገውን 

ጥረት በተጣመም ሕብረተሰቡን ለማሳሳት ያልተቆጠበ ጥረት አድርገዋል። ይህ ሁኔታ በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች 

በሰፊው የተከናወነ ሲሆን ይህንን እያጎሉና የመንግስትን ተግባራት በሙሉ እያጣመሙ በማቅረብ ረገድ ረጅም 

መንገድ ተጉዘዋል። በዚህ ምክንያት በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች መካከል ቀላል የማይባል ግጭት ተፈጥሯል። 

የበርካታ ዜጎች ህይወትም አልፏል።  

በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለው የኢኮኖሚ እድገት አገሪቱን ወደ ላቀ የእድገት ደረጃ ለማሸጋገር ያለመ ነው።  ይህንን  

የተገነዘቡ የኢትዮጵያ ጠላቶች የተጀመረውን ልማት ለማደናቀፍ ዓልመው በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ። ይህ የልማት 

ጉዞ የሚደናቀፈው ደግሞ የአገሪቱ ሰላም በማደፍረስባ ሕዝቦቿን መቋጫ በሌለው ግጭት በመክተት በማስገባት ነው 

በሚል እምነት በተለያየ መልክ ሁከት ለመፍጠር ሲንቀሳቀሱ ቆይተዋል። አሁንም እያሴሩ ይገኛሉ።  

የአገሪቱን ሰላም ለማደፍረስ እየተጠቀሙባቸው ካሉት ስትራቴጂዎች አንዱ  የሃይማኖት አክራሪነትን በማስፋፋት 

ነው። በዚህ መልክም ለሃይማኖቱ ቀናኢ የሆነውን ህዝብ በሃይማኖት ሽፋን ወደ ግጭት ማስገባት ነው። አገሪቱን ወደ 

ብጥብጥና ሁከት  በማስገባት የግል ፍላጎታቸውን ተፈጻሚ ማድረግ በሰፊው ከተጠቀሙባቸው ስልቶች አንዱ  

ነው።  

ይህም በሃይማኖት ሽፋን የሽብር ተግባራትን በማቀናጀት ሰዎች በፍርሃት የእነሱን ፍላጎት ያለምንም ጥያቄ እንዲቀበሉ 

ለማድረግ ነው። አንዱ ስልት ሲከሽፍ ሌላ  በመቀየር እንቅስቃሴያቸውን ይቀጥላሉ።  በአገር ውስጥና በውጭ 

የሚገኙ ተቃቀዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን በመሳሪያነት መጠቀምም ትኩረት ያደረጉበት አንዱ ስልታቸው ነው።    

 

በሃገር ውስጥ በሕጋዊነት ሽፋን ተደራጅተው በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ የአንዳንድ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተቀጽላ 

የሆኑ በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ነን ባዮች ሕገ መግስቱን በሕገ ወጥ መንገድ፣ በአመጽና 

በጦርነት ለመናድ ዓላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ናቸው።  

በሃገር ውስጥ ካለው ጸረ ሰላም ኃይል ጋር በመቆራኘት በገንዘብ፣ በስልጠናና በሌሎች አስፈላጊ ነገሮች ድጋፍ 

በማድረግ የአገራቸውን ልማት ለማደናደፍና የህዝባቸውን ድህነት ለማባባስ  እንዲነሱና መሰናክል እንዲሆኑ 

የማድረግ አቅጣጫን ይከተላሉ።  
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ፖለቲካንና ሃይማኖትን በማደበላለቅ የፖሊካ አጀንዳን በሃይማኖት ሽፋን እውን ለማድረግ በአንዱ ካልተሳካ ሌላውን 

በመጠቀም ለመንቀሳቀስ ይሞክራሉ። በአገራችን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ መልኩን እየቀየረ የመጣው የሃይማኖት 

አክራሪነትም ከዚሁ ፍላጎት የመነጨ ነው።   

በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ የእምነት ተቋማት በመደበቅና በአማኞች መካከል  አማኝ መስሎ ሰርጎ በመግባት  ቀላል 

የማይባል የጥፋት ድርጊቶችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። በሃይማኖት ሽፋን ሰላምን በማደፍረስና ሁከት በመፍጠር 

በግርግር ያሰቡትን የፖለቲካ አጀንዳ ማሳካት ይቻላል ብለው ያምናሉ።   

 

የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሽብርተኞች ይህንን ስትራቴጂ ሲነድፉ አንድም ህዝቡ ለሃይማኖቱ ቀናኢ በመሆኑ 

በሃይማኖት ስም ከተንቀሳቀስን ሊበርድ ወደማይችል ግጭትና ደም መፋሰስ እናስገባዋለን በሚል ነው። በሌላ በኩል 

ደግሞ መንግስት በሃይማቶች መካከል የሚፈጠረውን ግጭት ለማርገብ፣ ስርዓት ለማስያዝ፣ ለማረጋጋትና ሰላምን 

ለመፍጠር ሲል ሊወስድ የሚችለውን ሕጋዊ እርምጃ በማጋነንና በሃይማኖት ጣልቃ የገባ በማስመሰል መንግስትንና 

አማኞችን የማለያየት እድል ይፈጥርልናል በሚል እምነት ነው።  

በሃይማኖት ሽፋንም በርካታ ለሃይኖታቸው ቀናኢ የሆኑ ንጹሃን አማኞችን አሳስተዋል። በአገር ውስጥ ያሉ አንዳንድ 

ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ለችግሩ መባባስ ቀላል የማይባል ድርሻ እንደነበራቸውም ይታወቃል። 

መቀመጫቸውን በውጭ አገራት ያደረጉ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ነን ባዮችም  እነሱ የተደላደለ ኑሯቸውን 

እየኖሩ አንዳንድ ሰዎችን በተለይም ጥቂት ወጣቶችን በገንዘብ እየደለሉና እያወናበዱ አገር ውስጥ በሕገወጥ ተግባር 

እንዲሰማሩ ለማድረግ በስፋት ተንቀሳቅሰዋል።  

በዚህ መልክ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ አመራር ነይ ባዮችን አስመልክተው ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ በአንድ አጋጣሚ 

ያሉት ነገር ነበር። “አንድ ሕዝብን አስተዳድራለሁ ለህዝብ ቆሚያለሁ የሚል ፖለቲከኛ ወይም የፖለቲካ አመራር ራሱ 

ሊገባበት የማይፈልገውንና በራሱ እንዲደርስ የማይሻውን ምንም የማያውቁ ለጋ ወጣቶችን በገንዘብ እያታለለ 

መማገድ  ከተጠያቂነት አያድንም፤ ሞራላዊም ሕልናዊም አይደለም።” ነበር ያሉት። 

አገር ውስጥ ሆነው እነሱም እየተሳተፉበት መንቀሳቀስና ለሚነሳ ተጠያቂነትም ሆነ ችግር በእምነት መጋፈጥ 

ሲገባቸው በውጭ አገራት ሆነው  ገንዘብ በመላክና ወጣቱን በማታለል ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ ወጣቶች፣ ሴቶችና 

አባቶች በማያውቁት ነገር  ገብተው ለወንጀልና ለጥፋት እንዲዳረጉ ማድረግ አንድ ሕሊና ካለው ወይም አገርን 

እመራለሁ ከሚል ዜጋ የሚጠበቅ ነገር አይደለም።  

አንዳንዶቹም ለሃይማኖታቸው ካላቸው ቀናኢነት አንጻር እየተታለሉ  ከሃይማኖት ጋር ተቀላቅሎ የተነሳው ነገር 

ሃይማኖታዊ ጥያቄና ተልእኮ ያዘለ መስሏቸው  ባላወቁት ጉዳይ ለፖለቲከኞች ህቡእ አጀንዳ መፈጸም መሳሪያ ሆነው 

የሚያገለግሉ ናቸው። 
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ቤተክርስቲያኖችንና መስጊዶችን በማቃጠል፣ የሃይማኖት መምህራንና አባቶችን በማሳደድና በመግደል እነዲሁም 

ሌሎች  ወንጀሎችን በተለያዩ የእምነት ተከታዮች ላይ በመፈጸም ድርጊቶቹን አንድም መንግስት የፈጸማቸው 

አድረገው በተለያዩ ፍትሃዊነት የጎደላቸውና ለእነሱ አጀንዳ ማራገቢያነት በሚሰሩ ሚዲያዎች በማስተጋባት 

መንግስትን ከእምነቱ ተከታዮች ጋር ለማጋጨት ያልተሳካ ሙከራ ሲያደርጉ በየጊዜው ይስተዋላሉ።  

በሃይማኖታዊ መቻቻል  ለዓለም ተምሳሌት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በሃይማኖት መካከል መቃቃርን ለመፍጠር 

የተደረገውን ጥረት እያከሸፈው ይገኛል። በአገሪቱ ለዘመናት የዘለቀው መቻቻል በቀላሉ በጥቂት ጽንፈኞች ፍላጎት 

ሊበጠስ አይችልም። የሃይማኖት እኩልነት በተረጋገጠባት አገር ሃይማኖታዊ ጦርነትን ለማቀጣጠል የሚያመች 

መሰረት የለምና።  

ከዚህ የተነሳ በተለያዩ ሃይማኖት አማኞች መካከል መቋጫ የለሽ ግጭት ለመፍጠር የተደረገው እንቅስቃሴ ውሃ 

ባለመቋጠሩ ሽብርተኞቹ ሌላ መላ መፈየድ የግድ ሆነባቸው። እናም ፊታቸውን ወደ እስልምና ሃይማኖት በማዞር 

በህዝበ ሙስሊሙ መካከል የእርስ በርስ ግጭት ለመፍጠር አቅደው መንቀሳቀስ ጀመሩ።  

የቀቢጸ ተስፋ እርምጃዎችን በመውሰድም ሰዎች በፍርሃት ተውጠው የተባለውን ሁሉ ይቀበላሉ የሚል እምነት ይዞ 

መጓዝን ነበር ሽብርተኞቹና ጽንፈኞቹ  የመረጡት።  

ሆኖም በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል የማይፈለቀቅ ቁርኝትና የማይፈርስ አንድነት በመኖሩ የተነሳ ከሃይማኖት ልዩነት 

ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ወይም ሊፈጠር የሚችል ክፍተት ባለመኖሩና በአገሪቱ የሃይማኖት እኩልነት በመረጋገጡ 

የሃይማኖት ጦርነት ማስነሳትም ሆነ የአረብ አገራቱን ዓይነት አመጽ ማነሰሳት የማይቻል ሆኖ አገኙት። ከዚ የተነሳም 

የሽብር ቡድኖቹ ተስፋ ቆረጡ። የሃይማኖት አባቶችን መግደል እንደ አንድ ሌላ አማራጭ አድርገው በመውሰድም 

እንቅስቃሲያቸውን ቀጠሉ። 

በዚህ የቀቢጸ ተስፋ እንቅስቃሴ የተጎዱ ንጹሃን ዜጎች በርካታ ቢሆኑም ከመጀመሪያው አቅደውት ወደነበረው 

ብጥብጥና ደም መፋሰስ ለማስገባት ግን አልቻሉም። መንግስት ከሚያደርገው የተጠና እንቅስቃሴ ባሻገር ሕብረተሰቡ 

ለዚህ ሁኔታ አመቺ ሊሆንላቸው አልቻለም፣ወደፊትም እንደማይሆንላቸው ግልጽ መልዕክት እያስተላለፈላቸው 

ይገኛል።  

ለጸረ ሰላም ድርጊታቸው ማስፈጸሚያ ይረዱናል ያሏቸውን ጥቂት ጀሌዎቻቸውንም በአገር ውስጥና በተለያዩ የውጭ 

አገራት የሽብር ተግባር ለመፈጸም የሚረዳቸውን ስልጠና እንዲያገኙ አድርገዋል።  በዚህ መልክ አባሎቻቸውን 

ካስታጠቁ በኋላ ነው በተለያዩ ቦታዎች የተቀናጀ የሽብር ተግባራትን ለመፈጸም መንቀሳቀስ የጀመሩት።  

 

ከአገር ውስጥና ከውጭ አገራት የአገራችን ጠላቶች ጋር ጥብቅ ቁርኝት በመፍጠርም ለእኩይ ምግባራቸው የሚውል 

ድጋፍ በማሰባሰብ ጸረ ሰላም ተግባራቸውን ተፈጻሚ ለማድረግ በተለያየ  መልክ ለመንቀሳቀስ ሞክረዋል።    
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በአንዳንድ አካባቢዎች ጅምላ ፍጅት አካሂደዋል፣ በህዝብ መጓጓዣዎች ላይም ጥቃቶችን ፈጽመዋል።  

ቤተክርስቲያኖችን፣ መስጊዶችንና ትምህርት ቤቶችን ሳይቀር  አቃጥለዋል። ከዚህም አልፈው በመንግስት ትላልቅ 

ፕሮጄክቶች ላይ የተነጣጠሩ የሽብር ተግባራትን ለመፈጸም አቅደው የነበሩ ቢሆንም በጸጥታ ሃይሎችና በሕብረተሰቡ 

ትብብር ያሰቡት አልተሳካም። ነገሮች ሁሉ እነሱ እንደሚመኙት ሊሳኩላቸው እንደማይችሉ ቢገነዘቡም ተስፋ 

ቆርጠው ግን አልተቀመጡም። ከአንዱ ጥፋት ወደ ሌላ ጥፋት መረማመድን መረጡ እንጂ። 

በመሆኑም ቡድኖቹ ሌላ የተጠና የሽብር ተግባር መፈጸሚያ መሳሪያ ይሆናል ያሉትን ይዘው በሌላ መልክ ብቅ 

ማለትን ነበር የመረጡት። በዋናነት አገር ውስጥ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችን 

መጠቀሚያ እስከማድረግም የዘለቀ እጅግ አሳፋሪ ተግባር ውስጥ ለመግባታቸው የቅርብ ጊዚያት እንቅስቃሴዎቻቸው 

ጉልህ ማስረጃዎች ናቸው።  

በተለይ ደግሞ ከህዝበ ሙስሊሙ ጋር በማያያዝ የፖለቲካ አጀንዳቸውን ለመፈጸም እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ 

የአገሪቱን ዴሞክራሲ ስርዓት ለማጠናከር የሚያግዝሳይሆን አገሪቱን ወደ ሁከት ለማስገባት ያለመ ነው።   ህዝበ 

ሙስሊሙን መቋጫ ወደ ሌለው ደም መፋሰስ  ለማስገባት በተቀደሰው የእስልምና ሃይማኖት ሽፋን ያልተቆጠበ 

ጥረት ሲያደርጉ  የነበሩ አሸባሪዎችና ጽንፈኞች አሁን ማንነታቸው ይፋ ሆኗል።  

ይዘዉት የነበረው ህቡእ አጀንዳ ከሃይማኖታዊ ተልእኮ ጋር ምንም ዓይነት ተያያዥነት አንደሌለውም በተጨባጭ 

እየተረዳነው ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሼህ አህመዲን እንዳጫወቱኝ "በሌሎች ሰዎች የሰማሁት ቢሆነ ኖሮ ጥርጣሬ 

ውስጥ እገባ ነበር፣ አሁን ግን ይፈጽሙት የስለነበረው ተግባርና ለምን ይፈጽሙት እንደነበር ከሁለተኛ ወገን ሳይሆን 

አንዳንዶች ተሳስተውና ተታለው ማድረጋቸውን ከአንደበታቸው ሲናገሩ የሰማሁባቸው አጋጣሚዎች ለራሴ ብዙ 

አስተምሮኛል፣" ነበር ያሉኝ።  

 

በተለያየ ጊዜ በሃይማኖት ሽፋን እየተነሳ ያለው የአሸባሪዎች እንቅስቃሴ ሃይማኖታዊ መሰረት እንደሌለው መላው 

ህዝብ ከተገነዘበ የቆየ ቢሆንም አንዳንድ የእምነቱ ተከታዮች ለሃይማኖታቸው ካላቸው ቀናኢነት የተነሳ አሸባሪዎቹ 

የሚያነሱትን ሃይማኖት ለበስ ጥያቄ እውነት አድረገው  ያለምንም ማቅማማት  የወሰዱ  መኖራቸው የሚካድ 

አይደለም። 

ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ የአሸባሪዎች እንቅስቃሴ እየጎላ መምጣቱም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ነበር። ሃይማኖትን 

ሽፋን አድርገው ህቡእ እስላማዊ መንግስት የመመስረት ዓላማቸውን ዳር ለማድረስ ባደረጉት ዘመቻ ጥቂቶችን 

አሳስተዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ዓስርት ዓመታት  ከተመዘገቡ በርካታ መሰረታዊ ለውጦች አንዱ የሃይማኖት 

ነጻነት መረጋገጥ ነው።  

በዚህም መሰረት ዜጎች የመረጡትን  ሃይማኖት ያለአንዳች ተጽእኖ የማምለክና ሃይማኖታዊ ተልእኳቸውን ያለምንም 

መሸማቀቅና መፈጸም የሚያስችላቸው መብት ሙሉ ለሙሉ ተረጋግጧል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ 
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ሪፐብሊክ ሕገመንግስት በግልጽ እንዳሰፈረው ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የህሊና እና የሃይማኖትና እምነት ነጻነት 

አለው። 

ይህ መብት ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል ወይም ሃይማኖቱንና 

እምነቱን ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ የማስተማር 

ወይም የመግለጽ መብትን እንደሚያካትት ያስረዳል። በተጨማሪም ማንም ሰው የሚፈልገውን እምነት ያለውን 

ነጻነት  በሃይል ወይም በሌላ ሁኔታ በማስገደድ መገደብ ወይም መከልከል እንደማይቻል በግልጽ ተደንግጓል።   

በመሆኑም ከሃይማኖት ነጻነት ጋር ተያያዥነት ያለው ጥያቄ ሊያስነሳ የሚችል ክፍተት እንደሌለ እሙን ነው። ይሁንና 

አክራሪዎች የአገራችንን ሰላም ለመበጥበና ለማወክ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በሰፊው ተንቀሳቅሰዋል። ይሁን 

እንጂ  “ስንቅና ውሸት እያደር ይቀላል” እንዲሉ እኩይ ምግባራቸው ውሎ ሲያድር ግሃድ ወጥቷል። 

 

ቀደም ሲል መንግስትንና ህዝበ ሙስሊሙን ለማለያየት ቀላል የማይባል ዘመቻ አካሂደዋል። መንግስት በሃይማኖት 

ጣልቃ የማይገባበት፣ ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ እጁን የማይቀላቅልበት ስርዓት ተፈጥሮ ተግባራዊ እየሆነ 

ባለበት ወቅት ህገመንግስቱን የሚንድና የሌሎች እምነት ተከታዮችን ህገ መንግስታዊ መብት የሚጥስ አካሄድን 

ለመከላከል የሚወስዳቸውን የአስተምህሮትና ሕግን የማስከበር ተግባራት ጣልቃ እንደመግባት አድርጎ በማቅረብ 

አማኞችን ለማደናገር ጥረዋል።  

ጉዳዩን አንዳንድ ሃላፊነት የጎደላቸው ዓለም አቀፍና የአገር ውስጥ ሚዲያዎች እንዲያራግቡት በማድረግ አሸባሪነት  

እንዲስፋፋ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በአገራችን ሰላምን ለማደፍረስ  ያልተቆጠበ ጥረት አድርገዋል። አሸባሪዎቹ  

የእስልምና ሃይማኖትን ለምድ ለብሰው  በአገራችን ህዝበ ሙስሊሙን እርስ በርስ ለማበጣበጥና የአገሪቱን ሰላም 

ለማደፍረስ የተለያዩ እኩይ ተግባራትን በመፈጸም ረገድ ረጅም መንገድ ተጉዘዋል። 

በአገሪቱ ለዘመናት የዘለቀውን የሃይማኖ መቻቻል በማደብዘዝ በሃይማኖቱ ተከታዮች ዘንድ ደም መፋሰስንና ግጭትን 

ለማቀጣጠልና ብሎም ህዝበ ሙስሊሙን ከመንግስት ጋር ለማለያየት በማቀድ የቻሉትን ያህል ተንቀሳቅሰዋል። 

የከሰሩ ፖለቲከኞች በእምነት ተቋማት እየተገኙ ከእምነቱ አስተምህሮ የተለየ ነገር  በሚያቀርቡበት ወቅት ምእመኑ 

እንደ ወረደ ከመቀበል ይልቅ የተለያዩ ጥያቄዎችን  በማንሳትና በተጨባጭ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ በማየት 

አሸባሪዎቹ ምንም ዓይነት ሃይማኖታዊ ተልእኮ እንደሌለላቸው በውል መገንዘብ ችሏል፡፡ መንግስት  ሃይማኖት ላይ 

የሚያደርገው ምንም ዓይነት ጫና እንደሌለ የሚያየው የእምነቱ ተከታይ ህዝብ  ለምን? ማለት ከጀመረም ቆይቷል። 

“ሃይማኖታዊ ተልእኳችንን በነጻነት እያራመድን እስከሆነ ድረስ ለምን በእምነት ቦታዎቻችንና በሃይማኖታችን ስም  

የፖለቲካ ስብከት ይሰበካል?  በእምነት ስፍራዎቻችን ለምን ሃይማኖታዊ ተግባራትን ብቻ አንፈጽምም?” የሚሉ 

ጥያቄዎችን የሚያነሱ አማኞች ቁጥር  እየጨመረ በመምጣቱ ኢትዮጵያን ለማተራመስ የታቀደው ሴራ  ሳይሳከ 
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ቀርቷል። አሸባሪዎቹ በተለያየ ስልት ያደረጉት ጥረት ለዘመናት የዘለቀውን የሕዝቦችን  የመቻቻልና የመተሳሰብ ባህል 

ሰብሮ ዓላማቸውን ሊያሳካላቸው ግን አልቻለም። 

በቅርቡ በአወሊያ ትምህርት ቤት  ወጣቱን በእስልምና ሃይማኖት ሽፋን በማታለል ከጎናቸው ለማሰለፍ አቅደው 

ተንቀሳቅሰዋል። ወጣቱን ከመንግስት ጋር ለማጋጨትና ብጥብጥ ለመጫር በእጅጉ ጥረዋል። የትምህርትና የሥራ 

ተቋማትና ስፍራዎች ከማናቸውም ሃይማኖታዊ አስተምህሮና የአምልኮ ማካሄጃነት የፀዱ መሆን እንዳለባቸው 

በግልጽ ተደንጎ እያለ በሃይማኖት ሽፋን የፖለቲካ ስራን በትምህርት ቤቶች ለመስራት ያልበጠሱት ቅጠል 

ያልፈነቀሉት ድንጋይ አልነበረም። 

የኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ  የሚጠቅመውንና የሚጎዳውን ለይቶ ያውቃል። በአገሪቱ እየተመዘገበ ያለው 

ልማት ቱርፋት ተቋዳሽ ሆኗል።  ሰላሙን ከምንም በላይ ይፈልገዋል። እነዚህ ወገኖች ይህ ጠፍቷቸው ባይሆንም 

የኢትዮጵያን ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት ለማደናቀፍ የማይሞከር ነገር መኖር የለበትም በሚል እምነት ሲንቀሳቀሱ 

ቆይተዋል። 

አሸባሪዎቹ የእስልምና ሃይማኖትን ለድብቅ  አጀንዳ ማስፈጸሚያነት  መጠቀምን  ለምን መረጡ?  ተግባራቸው 

በተደጋጋሚ እየተጋለጠ ለምን መቋጫ አላገኘም?  አማኞች እምነቱ ከሚያዘው ውጭ የተለያየ እንቅስቃሴ 

ሲያጋጥማቸው ለምን አፋጣኝ እርምጃ አልተወስደም? የሚሉትንና  ተዛማጅነት ያላቸው ሌሎች ጥያቄዎችን መመለስ 

ተገቢነት ይኖረዋል። 

ሃይማኖታዊ የመሰሉ ጥያቄዎችን በማንሳት አማኞች ውስጥ ሰርጎ በመግባት በመርዝ የተለወሰ ማር  ለማጉረስ ጥረት 

ማድረግ ያዋጣል የሚል እምነት በመያዝ ጽንፈኞችና የከሰሩ ፖለቲከኞች በአገኙት አጋጣሚ ሁሉ የእልቂትና 

የትርምስ ጥሪ ለማስተላለፍ ሲጥሩ ተስተውለዋል።  

ከዚሁ ጋር ተያይዞም በሃይማኖት ምክንያት የሚነሱ ግጭቶች መቋጫ አይኖራቸውም በሚል እምነት ህዝቡን 

ወደማያባራ ግጭትና ሁከት ለማስገባት በማቀድም ሃይማኖት አዘል ጥያቄዎችን በማንሳት በጥፋት አቅጣጫቸው 

ገፍተውበታል። 

የሚያነሷቸው አጀንዳዎች ትክክለኛ የሃይማኖት ጉዳይ መስለው እንዲታዩ በየወቅቱ ከሚከሰቱ ሁነቶች ጋር እያቆራኙ  

ከማቅረባቸው በላይ በእያንዳንዱ እምነት ውስጥ ለተሰገሰጉ አባሎቻቸው ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብና አንዳንድ ፈሪሃ 

ፈጣሪ የራቃቸው አማኞችንም  በገንዘብ ሃይል በማታለል የእነሱን ፍላጎት እንዲያራምዱ ለማድረግ ይጥራሉ።  

ምንም እንኳን በተለያየ ጊዜ ያነሷቸው ጥያቄዎች ሃይማኖታዊ ተልእኮ እንደሌላቸው  ግልጽ ቢሆንም ከውጭ 

በሚያገኙት ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ በመታገዝ የተለያዩ እቅዶችን በመንደፍና ስልታቸውን በመቀያየር  አፍራሽ 

ተልእኳቸውን ለማሳካት ጥረት አድርገዋል። 
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በሃይማኖት ሽፋን ከሚነሱ አንዳንድ የፖለቲካ ውዥንብሮች ውስጥ ጥቂቶች  የሃይማኖቱ አማኞች በፍጥነት 

ራሳቸውን የማያጸዱበት አንዱ ምክንያትም ራሳቸውን ለጥቅም አሳልፈው የሰጡና  በመካከላቸው የተሰገሰጉ 

ጽንፈኞች እነሱን መስለው ስለሚቀርቧቸው ነው። የእስልምናም ሆነ የክርስትና  ሃይማኖት አስተምህሮቶች  አንድ 

አማኝ  ለሁለት ነገር  መገዛት አይቻልም ይላሉ።  

ገንዘብንም ፈጣሪንም በአንድ ጊዜ መውደድ አይቻልም። ለገንዘብ ያደረ አምላክን ክዷል፤ ገንዘብን የናቀ አምላክን 

ወዷል። አንዳንድ  አማኞች ለገንዘብ በመገዛት ሌላውን  አማኝ ለማሳመን ጥረት ስለሚያደርጉ የሃይማኖቱ ተከታዮች 

የጉዳዩን ውስጠ ምስጢር ለማወቅ ጊዜ ይወስድባቸዋል። 

የሆነ ሆኖ የጽንፈኞች እኩይ ተግባር ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ እየተጋለጠ በመምጣቱ በውስጥ ሰንቀውት የነበረው  

ህቡእ አጀንዳ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ተልዕኮ የያዘ መሆኑን መላው ሕዝብ ከተገነዘበ ውሎ አድሯል። በሃይማኖት 

ስም የሚካሄድ የሽብር፣ የሁከትና የጦርነት አስተምህሮና ተግባሩ ሊፈቀድ እንደማይገባ መላው ህብረተሰብ መገንዘብ 

ችሏል።  

በዛሬዋ ኢትዮጵያ አሸባሪዎች በአገራችን መሰረት ይዘውና በስውር የፖለቲካ አጀንዳ እንሱ ወደሚፈልጉት አቅጣጫ 

የሚዘውሩት የህብረተሰብ ክፍልና ይኖራል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። 

 


