
እነ ግንቦት 7— ከአረብ ፀደይ እስከ “አወሊያ ፀደይ” 
 

“ጅብ የሞተ ነገር አለ ቢሉት፤ አቅጣጫ ሳይጠይቅ ሩጫ ጀመረ” -ሀገርኛ ይትብሃል 

 

ዘአማን በላይ 
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“ሁሉ አማረሸን ገበያ አታውጧት “ይላል የሀገራችን አርሶ አደር — በማህበራዊ መስተጋብሩ ውስጥ 

ያየውን ነገር ሁሉ የራሱ ለማድረግ የሚከጀል ግለሰብን  በነገር ሸንቆጥ ለማድረግ ሲፈልግ፡፡ እርግጥ ይህ 

አባባል የተመለከተውን ጉዳይ በሙሉ “እኔ እፈጽመዋለሁ” ብሎ  በሃሳብ ዓለም የሚቋምጥ ግለሰብን ብቻ 

የሚያመላክት አይደለም፡፡ በተፈጠሩ  አሊያም ሊፈጠሩ  ይችላሉ ተብለው በቀቢጸ - ተስፋ በሚታለሙ 

ማናቸውም አጀንዳዎች ላይ እጁን እያስገባ፤ ነገር ግን ከአንደኛው ወደ ሌላኛው በባዶ እጁ እየተናጠበ 

እርቃኑን የሚወጣ የፖለቲካ  ቡድንን  የሚመለከት ጭምር እንጂ፡፡  

ይሁንና እንዲህ ዓይነቱ ግለሰብም ይሁን የፖለቲካ ቡድን ሁሌም ቢሆን በማይጨበጥ የኪሳራ ቀመር 

የሚመራ በመሆኑ፤ በሁሉም አጀንዳዎች ላይ ቢንጠላጠልም ምኞቱ ሁሉ “ውኃ ቢወቅጡት እምቦጭ” 

የሚሉት ዓይነት እንደሆነ በየጊዜው ከምንመለከታቸው  የታሪክ ኑባሬ ሰበዞች መረዳት የሚከበድ አይደለም፡፡  

ታዲያ ይህን እውነታ ለውድ አንባቢዎቼ ለማውጋት ብዙ ርቀት መጓዝ የሚያስፈልግ አይመስለኝም፡

፡ ምክንያቱም በሁለት ፀደይዎች ብቻ “በሁሉንም ትመኛለህ፣ ሁሉንም ታጣለህ” የፖለቲካ አዙሪነት 

በሚሽከረከሩት የእነ ግንቦት 7 በተገኘው አጀንዳ መንጠላጠል  አባዜን መመልከት ሃቁን ፍንትው አድርጎ 

የሚያሳየን በመሆኑ ነው፡፡ እናም የዛሬው ጽሑፌ ራሱን ግንቦት 7 እያለ በሚጠራው የሽብር ቡድንና ልሳኑ 

እንደሆነ በሚነገርለት ‘ኢሳት’ የተሰኘ ሚዲያ የትስስር ማዕከል አስተባባሪነት በሀገራችን ላይ በየወቅቱ 

የሚፈጠሩ ጊዜያዊ ችግሮችን በመንተራስ በእነ ኢትዮ ሚዲያ፣ የጀርመን ድምጽ፣ ቪኦኤ (VOA) ወዘተ. 

አማካኝነት አንሸራሽረዋቸው የከሸፉ አጀንዳዎችን በማሳየት ላይ የሚያጠነጥን ነው፡፡  

ምናልባትም ውድ አንባቢዬ አጀንዳዎቹን ዛሬ ላይ ሆነው ሲመለከቷቸው በግርምታ ሊዋጡ ይችላሉ፡

፡ በግንቦት 7 እና በኢሳት  አንቀሳቃሽ ሞተርነት በሚያስገርም የዘመቻ ሴራ የሚከናወኑት የማጥላላት 

ተግባሮች ታስበው ያልተከናወኑ፣ ተጀምረው ያልተሳኩ አሊያም በእንጥልጥል የቀሩ እንዲሁም በቃላት ድሪቶ 

ተሟርተው እንደ ጉም ብን ብለው የጠፉ ናቸው፡፡ ትናንት በሃሳብ ደረጃ የነበሩ፣ ዛሬ ላይ ግን እሳቤዎቹ  

ከሀገራችን  ነባራዊ  እውነታ ጋር መጣጣም ባለመቻላቸው ጭው ባለ በረሃ ላይ እንደተዘራ እህል ፍሬ አልባ  

ሆነው መክነዋል፡፡  
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በግንቦት 7 እና በኢሳት አጋፋሪነት ለየሚዲያዎቹ ታቅደው የሚሰጡት አጀንዳዎች በርካታ ናቸው፡፡ 

በዓረቡ ፀደይ ወቅት ራሳቸውን የግንቦት 7 አመራሮች እያሉ የሚጠሩ አሸባሪዎች እነርሱው በፈጠሩት 

የአጀንዳ ቅደም ተከተል ቀደም ሲል ለጠቀስኳቸው ሚዲያዎች “እውነት …እውነት እንላችኋለን፤  የዓረቡ  

ዓለም ዓይነት አመጽ ኢትዮጵያ ውስጥ ካልተከሰተ እንትፍ … እንትፍ … ከምላሳችን ፀጉር  ይነቀል…” 

የሚል አንድ ዓይንት ዝማሬ ያለው የነውጥ ጥሪን ሲያላዝኑ ነበር፡፡ ይሁንና በራሱ ውስጣዊ ችግሮች 

የተፈጠረው የአረቡ ዓለም ማህበራዊ አብዮት (Social Revolution) የተቀጣጠለበት ምህዳር እና የሀገራችን 

ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ለየቅል በመሆናቸው፤ በግንቦት 7 እና በኢሳት አማካኝነት በየሚዲያው የተሰራጨው 

“ትንቢታቸው”  ከሃሰተኛ መሲህነት በስተቀር ያተረፈላቸው  አንዳችም ፋይዳ የለም፡፡  

ከአንደኛው አጀንዳ ወደ ሌላኛው በመንጠላጠል ሚዲያዎችን የሚያስተባብሩት አሸባሪው ቡድንና 

ልሳኑ ኢሳት፤ እንደ የትኛውም የዓለም ክፍል በሀገራችን ላይ የተፈጠረውን የኑሮ ውድነት ብሎም በጥቂት 

ኃላፊነት በማይሰማቸው  ስግብግብ ነጋዴዎች  አማካኝነት የተከሰተውን ሰው ሰራሽ የዋጋ ንረት አስታክከው 

ህዝቡን ለማነሳሳት ያልቆፈሩት ጉድጓድ የለም፡፡ ይሁንና ነገሮችን በእርጋታ የሚመለከተው ኩሩው  

የሀገራችን ህዝብ ችግሩ ጊዜያዊ መሆኑን በመገንዘብ ‘ሁኔታውን የመረጥኩት መንግስት ያስተካክለዋል’ የሚል 

ፅኑ እምነት በመያዙ ለአመፃ ቡድኖቹ የሚዲያ ጩኹት ጆሮውን ሊሰጥ አልፈቀደም፡፡  

ምንም እንኳን ግንቦት 7 እና  ኢሳት በተቀናጀ ሁኔታ ሲያሻቸው  “ኢትዮጵያ  መንግስት የዋጋ 

ግሸበቱን መቆጣጠር አልቻለም፤ ህዝቡ እየተበደለ ነው፡፡… ወዘተ” የሚሉ ተራ የስም ማጥፋት 

ተግባሮቻቸውን “አዛኝ መሳይ ቅቤ አንጓች” ሆነው በድራማ መልክ ሊከውኑ ቢፈልጉም፤ ሚዛናዊው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ‘የእናንተን የበሬ ወለደ ድርሰት የምንሰማበት ጊዜ የለኝም’ በሚል የ”ጎስም ነጋሪት፤ 

ክተት ሰራዊት” የአመጽ ጥሪዎቻቸውን እንዳልሰማ በዝምታ አልፏቸዋል፡፡ ምክንያቱም ሚዛናዊው ህዝብ 

ባለፉት ሰባት እና ስምንት ዓመታት የመንግስት ልማታዊ አቅጣጫ ስለገባው እንዲሁም ከፈጣን ልማታዊ 

ዕድገቱ ተጠቃሚ ስለነበር ማናቸውንም ጊዜያዊ ችግሮች መንግስት እንደሚፈታው እርግጠኛ ስለሆነ ነው፡፡ 

ይህ ፍላጎታቸው አልሳካ ያላቸው እነ ግንቦት 7 እና አጀንዳ ተቀባዮቻቸው የአሜሪካ ድምፅን 

(በተለይ አማርኛው  ክፍል) እና የጀርመን ድምጽ ሬዲዮን የመሳሰሉት ሚዲያዎች በቀጣይነት ያመሩት 

የአብዛኛውን ድሃ የህብረተሰብ ክፍል የሚጠቅመውን የሊዝ አዋጅ  ወደ ማጥላላት ተግባር ነው፡፡ እርግጥ እነ 

ግንቦት 7 ወትሮም ቢሆን በግብረ - ሽበራ ስራ ከኤርትራ መንግስት ጋር ድሃውን ህብረተሰብ ለማጥቃት 

የተሰለፉ ከሃዲ ሃይሎች በመሆናቸው አብዛኛውን ህዝብ የመደፍጠጥ አካሄድ ቢከተሉ ሊገርመን አይገባም፡፡ 

ለምን ቢባል፤ ይህን መሰሉ እኩይ ተግባር የገዛ ሀገሩ ጠላት ለሆነ ሃይል በባንዳነት ወግኖ በጸረ- ህዝብነት 

ከተሰለፈ የግብረ-ሽበራ ቡድን  የሚጠበቅ ነውና፡፡  

ታዲያ እነዚህ ኃይሎች ይህንንም አጀንዳ የሚሰማቸው ሲያጡ  ያለ ሃፍረት ያቀኑት የመምህራኑን 

ጥያቄ ወደ ማራገቡ ነበር፡፡ እርግጥ ለእነርሱ ‘የመምህራኑ ጥያቄ ምንድነው?፣ መንግስት ጥያቄውን 

ለመፍታት የተከተላቸው መንገዶችስ ምንድናቸው?፣ የሀገሪቱ ኢኮኖሚስ ጥያቄዎቹን በምን ዓይነት አግባብ 

ሊመልስ ይችላል?... ወዘተ’ የሚሉ ጉዳዮች ምናቸውም አይደለም፡፡  



ዓላማቸው ህዝቡ በሠላም ወጥቶ እንዳይገባ በሚፈጠር ሁከት ስልጣንን በአቋራጭ መቆናጠጥ 

በመሆኑ፤ ያልተከሰተን ጉዳይ በራሳቸው ምናባዊ አጀንዳ በመቅረጽ ‘መምህራኑ ማስተማር ሊያቋርጡ ነው፣ 

መንግስት እርምጃ ሊወስድ ነው… ወዘተ’  የሚሉ ከጉዳዩ ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የሌላቸውን 

ሁኔታዎች እየፈጠሩና ከየት የሚሰጡ ምስክርነቶች እንደሆኑ እንኳን በቅጡ የማይለዩ “የድምጽ ግብዓት 

እማኝነትን “ በእነ ቪኦኤና የጀርመን ድምጽ አማካኝነት በማስደመጥ የመምህራኑን ተገቢ ጥያቄ ለማሳት 

ሞክረዋል፡፡ 

 ሆኖም እንደ ሌሎቹ የቀቢፀ - ተስፋ ህልማቸው ሁሉ፤ ይህ ልፈፋቸውም የቁራ ጩኸት ሆኖ 

ቀርቷል፡፡ ምክንያቱም ከ99 በመቶ በላይ እንደሚሆን የሚገመተው መምህር፤ የህዝቡን ጥያቄ የሚያዳምጠው 

ልማታዊው መንግስት በሰጠው የእርከን ጥያቄው ምላሽ የረካ በመሆኑ ነው፡፡ እንግዲህ ይህን መሰሉን ሁኔታ 

ይመስለኛል— ሀገራችን አርሶ አደር “የቅሌት ቀን አይመሸም” እያለ የሚጠራው፡፡ 

ውድ አንባቢዬ በእነ ግንቦት 7ትም ይሁኑ አጀንዳ ተቀባይ ሚዲያዎቻቸው ስለ ቅሌት የሚያስቡ 

እንዳይመስልዎ፡፡ ፍላጎታቸው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ በልማታዊ ዕድገቱ ድል ምክንያት  የሚፈጠሩ 

ነባራዊና ጊዜያዊ እንቅፋቶቸን ተመርኩዘው በውጭ የሚገኙ ጥቂት ደጋፊ ዲያስፖራቸውን እየደናገሩ የጥቂት 

አመራሮቻቸውን ኪስ ማደለብ በመሆኑ፤ አይናቸውን በጨው ታጥበው የአሉባልታ እምቢልታቸውን 

ከመንፋት ወደ ኋላ አይሉም፡፡ እናም ህልማቸው የራሳቸው አጀንዳ ሳይኖራቸው በሌሎች አጀንዳዎች ላይ 

መንጠላጠል የቡድኑ “የገቢ ማሰባሰቢያ ዘዴ” መሆኑን መገንዘብ ይኖርብዎታል፡፡ 

ይህ “ዜዴ” እስከ የት ድረስ እንደሚሰራ ለእነርሱ ትርጉም አልባ ነው፡፡ ብቻ አጀንዳ ከተገኘ የራስ 

አድርጎ “አካኪ ዘራፍ” ይላሉ፡፡ ወዳጄ ምን ልበልዎት! ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሚያነጋግር ነባራዊ ጉዳይ 

ከተገኘ፤ ባህር ማዶ ቁጭ ብለው አይስክሬም እየላሱ ተራ ቃላት  ጨዋታን የመረጡት እነ አሸባሪው ዶ/ር 

ብርሃኑ ነጋ ሎተሪ የደረሳቸው ያህል “እልል በቅምጤ” ማለታቸው የተለመደ ነው— የተጨማደደ የልመና 

ኮሮጆአቸው በዶላር ሲሞላ እየታያቸው፡፡ እናም “ሃፍረት ለምኔ“ ብለው አጀንዳውን የግል ጉዳያቸው  

በማድረግ እንደ አቡነ ዘ - ሰማያት ሲደጋግሙት ቢሰሙ ሊገረሙ አይገባም፡፡ ግባቸው አጋጣሚውን 

በመጠቀም ሊገኝ ከሚችል “ሁሉንም የማግኘት” የዜሮ ድምር ፖለቲካን ማራገብ እንጂ፤ ከህዝብ ተጠቃሚነት 

ጋር የሚገናኝ አይደለምና! 

ይህን እምነታቸውን በመሰነቅም ከመምህራን አጀንዳ ወደ “የደቡብ አማራ ተፈናቃዩች” አፈ- 

ታሪካቸው አንደ ፌንጣ ዘልለዋል፡፡ እነዚህ ኃይሎች የደቡብ  ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መንግስት 

በክልሉ ውስጥ በሚኖር በነባሩም ይሁን በሌላ ዜጋ ላይ በሚያከናውነ የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ 

ገልብጦ በማቅረብ ጉዳዮን ሊያጯጩኹት  ቢሞክሩም፤ እውነታውን በገሃድ የሚያውቀው የአማራ ህዝብ ግን 

በግርምታ አልፏቸዋል፡፡ ምክንያቱም የክልሉ መንግስት ያከናወነው፣ ደን የሚመነጥሩ ጥቂት ህገ -ወጥ 

ግለሰቦች ላይ የወሰደው ህግን የማስከበር ተግባር እንጂ፤ ህግና ስርዓቱን አክብረው በሚኖሩ ዜጎች ላይ 

አለመሆኑን በመረዳቱ ነው፡፡ 



ታዲያ እነዚህ ማጯጯሆች እንዳልሰመረላቸው የተረዱት እነ ግንቦት 7፤ ልክ እንደ አረብ ፀደይ 

ሁሉ የአወሊያውን የጥቂት አክራሪዎችን ፍላጎት ብቻ በማጦዝ የራሳቸውን “አወሊያ ፀደይ” ለመፍጠር 

መቋመጣቸው አልቀረም።ነገረ ስራቸው ሁሉ፤ “ጅብ የሞተ ነገር አለ ቢሉት፣ አቅጣጫ ሳይጠይቅ ሩጫ 

ጀመረ” እንዲሉት ዓይነት በመሆኑ፤ አጀንዳ አገኘን ብለው ትክክለኛውን የመስሊሙን ጥያቄ በማጣመም 

የራሳቸውን ድብቅ የፖለቲካ ግብ ለማሳካት ተሯሩጠዋል፡፡  

ወዳጄ ሆይ! የአጀንዳ ተቀባዮቻቸውን የእነ ቪኦኤን ጉዳይማ  አይጠይቁኝ፡፡ ከእነ ግንቦት 7 

የተሰጣቸውን መመሪያ ለማስፈጸም በሚመስል መልኩ እንደ ትናንት ማታ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ 

የጠየቃቸውን ግለሰቦች በማግስቱ ማምሻው ላይ ስማቸው እንኳን ሳይቀየር የቪኦኤዎቹን ተጠያቂዎች 

የጀርመን ድምጽ ሬዲዮም ተመሳሳይ የነውጥ ጥያቄዎችን ሲያቀርብላቸው በጆሮዬ አዳምጫለሁ፡፡ 

“የሙስሊሞችሙ ጉዳይ መጽሄት ኮፒ ኤዲተር ነኝ” የሚሉትን እነ አቶ አክመል ነጋሽን ጨምሮ አብዛኛውን 

የሙስሊሙን ማህብረሰብ የማይወክሉ ጥቂት አክራሪዎችን ከያሉበት በማደንና ለአየር በማብቃት  ሀገራችን  

ውስጥ  ሰላም የደፈረሰ በማስመሰል  ያልቦተለኩት  የወሬ ናዳ አልነበረም፡፡  

ግና የሰነቁት እኩይ ተስፋ የገደል ማሚቶ ያክል እንኳን ሊስተጋባ አልቻለም፡፡ በሙስሊሞች ጉዳይ 

ጣልቃ በመግባት በአጀንዳ ቅብብሎሽ እነ ግንቦት 7 እና ኢሳት የስበት ማዕከል አማካኝነት  ለመፍጠር 

የሞከሩት “የአየር ላይ አመጽ” ጠብ  የሚል ፍሬ  ሳያስገኝ እነሆ ባዶ እጃቸውን ቀርተዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ 

ሁለት ምክንያቶችን በዋነኛነት  መጥቀስ  ይቻላል፡፡ የመጀመሪያውና ግንባር ቀደሙ ሙስሊሙ ማህበረሰብ 

ሰላም ወዳድ ከመሆኑም በላይ፣ መንግስት በጉዳዩ ላይ የሚከተለውን አካሄድ ሙሉ በሙሉ መገንዘቡ  ሲሆን፤ 

ሁለተኛው ደግሞ መንግስት በሃይማኖትና በአሰራሩ መካከል ያለውን ድንበር በማይጥስ  መልኩ 

የሙስሊሙን ጥያቄዎች በማያሻማ ሁኔታ መመለሱ ነው፡፡ 

እስቲ ለውድ አንባቢዬ ግንዛቤ  ይረዳ ዘንድ ሁለቱንም ምክንያቶች ፈታ አድርገን እንመልከታቸው፡

፡ እንደሚታወቀው የሀገራችን ሙስሊም እርስ በርሱ ብሎም ከሌሎች የሃይማኖት ተከታዮች ጋር ያለው 

ታሪካዊ ግንኙነት በመከባበርና በወንድማማችነት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ይህ ለዘመናት ይዞት የመጣው 

ባህሉ በጥቂት አክራሪዎች ሊበረዝ የሚችል አይደለም፡፡ በሰላም ተዋዶና ተፋቅሮ የመኖር ዘይቤን 

የሚከተለው የሙስሊሙ ምዕመን፣ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሰላምን ጥቅም አሳምሮ የሚያውቅ 

ነው፡፡ በሀገሪቱ ውስጥ ሰላም ቢደፈርስ ተጎጂ እንጂ ተጠቃሚ እንደማይሆን ስለሚገነዘብ፤ ለጥቂት ፀረ-ሰላም 

ኃይሎች ቦታ የሚሰጥበት ምንም ዓይነት ምክንያት ሊኖረው አይችልም፡፡ እናም ሰላምን በመውደዱ እፍኝ 

በማይሞሉ  አክራሪዎችና የራሳቸውን ፖቲካዊ አጀንዳ አንግበው የሚንቀሳቀሱ ፀረ - ህገ -መንግስት ኃይሎቸ 

አመጻን እንዲከሽፍ አድርጎታል፡፡  

ይህ ብቻ አይደለም፡፡ የሙስሊሙ  ማህበረሰብ መንግስት በህገ - መንግስቱ  ላይ የተደነገገውን 

“የሃይማኖትና የመንግስት መለያየትን” መርህ ተከትሎ፤ ትክክለኛ ጥያቄዎችን ይዞ ይንቀሳቀስ በነበረው 

ምዕመን ውስጥ እንደ እባብ  ተሰግስገው መርዛቸውን ሲረጩ  የነበሩ እጅግ አነስተኛ ፀረ - ሰላም ኃይሎችን 

በመከላከል የህግ የባለይነት ስራን እያከናወነ መሆኑንም ተረድቷል፡፡ አክራሪነት የሰብዓዊ መብት አንጓ 



የሆነውን የእምነት ነጻነት በመስበር፣ ሰዎችን ‘የእኔን  እምነት ብቻ ተከተል’ በሚል አስገዳጅ ድንጋጌ 

ማንነትን የሚነጥቅ ፀረ - ዴሞክራሲያዊ እሳቤ እንደሆነም ተገንዝቧል፡፡  

አብዛኛው ምዕመን ያልጠራው ስብሰባ ሲካሄድ፣ ከውጭ ሀገር ድረስ በመምጣት የሁከት መቀስቀሻ 

ወረቀት ለመበተን ሲሞክር ብሎም በአምልኮት ሥነ - ሥርዓቱ ወቅት ከሃይማኖት አባቶች ድምጽ ማጉያ 

እየተነጠቀ የነውጥ ጥሪ ቅስቀሳ …ወዘተ እየተካሄደ መሆኑን ሲመለከት፤ መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ 

ሳይገባ ህግና ስርዓትን በማስከበር ግዴታው ላይ መሰማራቱን በእርግጠኝነት አውቋል፡፡እናም ጥቂት 

ፖለቲከኞችና አክራሪዎች የራሱን ፍትሃዊ ጥያቄዎች በራሳቸው የነውጥ መንገድ ሊዘውሩትና ወደ 

ማይፈልገው አቅጣጫ ሊመሩት እንዳቆበቆቡ ዛሬ ላይ ሆኖ በመረዳቱ፤ የአመጻ በርን ክርችም አድርጎ 

መዝጋቱ በቀዳሚነት የሚጠቀስ ምክንያት ነው፡፡ በዚህ ሰላም ወዳድ ባህሪውም በውስጡ ተሰግስገው የነበሩ 

ጥቂት ነውጠኞች ከአብዛኛው ህዝበ - ሙስሊም መሃል ተናጥበው እንዲወጡ አድርጓቸዋል— ልክ እብቁን 

ከጥሬው የመለየት ያህል  አንጓሎ በማሳየት፡፡  

የህዝበ ሙስሊሙን አግባብ ያላቸው ጥያቄዎች እንደ ራሳቸው አጅንዳ አንጠልጥለውና የአመጽ 

ፍላጎታቸውን በእነ ቪኦኤ እና የጀርመን ድምጽ አማካኝነት ለማሳካት የጣሩት ግንቦት 7 እና ልሳኑ ‘ኢሳት’ 

የተቀናጀ ሴራቸው የከሸፈበት ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ፤ መንግስት በሃይማኖትና በመንግስታዊ አሰራሩ 

መካከል ያለውን ህገ - መንግስታዊ የህግ ማዕቀፍ በማይጥስ መልኩ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ጥያቄዎች 

ተገቢ በሆነ መንገድ መመለስ መቻሉ ነው፡፡ የሃይማኖት እኩልነትና ነጻነት በተረጋገጠበት ሀገር ውስጥ 

አክራሪነት ተቀባይነት እንደማይኖረው የሚገነዘበው መንግስት፤ ለጥፋት የሚሆን ህጋዊና ህዝባዊ ክፍተት 

እንዳይኖር ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር እጅና ጓንት በመሆን ችግሩን በቀላሉ ቀርፏል፡፡  

አንድ አጅንዳ በሰሙ ቁጥር የአመጻ ህዋሳቸው እንደ ሰደድ እሳት የሚንቀለቀለው እነ ግንቦት 7 እና 

ግብረ አበር ሚዲያዎቻቸው እንደሚያላዝኑት ሳይሆን፤ መንግስት በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ ሳይገባ 

ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ለሃይማኖት አባቶች በመተው ሰላምን በማስከበር ጉዳይ ላይ አተኩሮ በመስራት የህዝበ 

ሙስሊሙን ፍላጎት ማሟላት  ችሏል፡፡ ሙስሊሙ ማህብረሰብም መንግስት ለሃይማኖት ነጻነትና እኩልነት 

መብቶች መከበር ያለውን የጸና አቋም እንዲሁም በየትኛውም ሃይማኖታዊ ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገባ 

ስላወቀ፣ ከመሰንበቻው ሰላምን በማስከበር የጋራ ሀገራዊ አጀንዳ ላይ ተባብሮ ለመስራት ተስማምቷል፡፡ 

ይህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የወሰደው አቋም ለአንድ ሀገር ሰላምና መረጋጋት በጋራ የመቆም ቁርጠኛ 

ፍላጎቱን የሚያመላክት ከመሆኑም ባሻገር፣ የትኛውም ሃይማኖት አመጻን ሳይሆን ሰላምን የሚሰብክ መሆኑን 

ነው፡፡ እርግጥም ነብዩ መሃመድ (ስ.ዐ.ወ) ‘ኢስላም የስላም ሃይማኖት  ነው’ በማለት ያስተማሩት እንዲሁም 

በመጽሐፍ ቅዱስ ላይም “ግራ ጉንጭህን ሲመታህ፣ ቀኝ ጉንጭህን ስጠው” ተብሎ በክርስቲያኖች ዘንድ 

የሚሰበከው ቅዱስ ቃል ሰላምንና መቻቻልን እንጂ፤ በግብረ- ሽበራ የታጀለ አመጽን የሚያመላክቱ 

አይደሉም፡፡  

ታዲያ ውድ አንባቢዬ ይህን መሰሉ ሰላማዊ የእምነት እሳቤ እንደ እኔ እና እንደ እርስዎ ባሉ 

ሰላምን አጥብቀው በሚሹ ወገኖች ዘንድ ብቻ የሚታሰብ መሆኑን መዘንጋት አይኖርብዎትም፡፡ ለምን ቢሉ፤ 



የዕለት እንጀራቸውን በነውጥ ላይ የመሰረቱ ፣ በሽብር “ስጋ-ወደሙ” የቆረቡ፣ የሌሎችን ፍትሐዊ ጥያቄዎች  

እየጠመዘዙ “በአመጻ የሚዲያ ፀሎት” ላንቃቸው እስከሚተረተር የሚጮሁ እንደ ግንቦት 7 እና ኢሳት ዓይነት 

የሁከት ባለሟሎች በመኖራቸው ነው፡፡ ይሁንና እነዚህ ፀረ - ህገ - መንግስት ኃይሎች የራሳቸው መታገያ 

መንገድ የሌላቸው በመሆኑ፤ ከአረብ ፀደይ እስከ “አወሊያ ፀደይ” ድረስ ከአንድ አጀንዳ ወደ ሌላኛው ላለፉት 

አንድ ዓመት ከስድስት ወር ገደማ ያህል ሲላጉ ቢከርሙም፤ በየትኛውም አጀንዳ ማንንም ሊያሳምኑ 

አልቻሉም— በኪሳራ ባዶ እጃቸውን አጨብጭበው አውላላ ሜዳ ላይ ከመቅረታቸው በስተቀር፡፡  

የአጀንዳ ቅብብሎሹ ዘመቻ አካል የሆኑት እነ ቪኦኤና የጀርመን ድምጽ፣ በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ 

ዳረጎት የሚተዳደረው ኢትዮጵያን ሪቪው፣ ኢትዮ ሚዲያ …ወዘተም እንዲሁ የኪሳራው ሰለባ ናቸው፡፡ 

የአጀንዳው “ባለቤት” የሆኑት ግንቦት ሰባትና ‘ኢሳት’ ጩኸታቸው ሰሚ አልባ ሆኖ መክኖ ሲቀር፣ ጉዳዩን 

በቅንጅታዊ መንገድ ሲከውኑ የነበሩት በእነዚህ ሚዲያዎች ውስጥ በጋዜጠኝነት ጭምብል የሚንቀሳቀሱት 

“ፖለቲከኞች”  ሊያተርፉ የሚችሉበት አሰራር ሊኖር አይችልም፡፡ እናም በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ እምነት፤ 

በአሻበሪነት የተፈረጀው ቡድንም ይሁን ልሳኑ እንዲሁም ምናልባትም “በህቡዕ አርበኝነት” በኢትዮጵያ ህዝብ 

ስም በተቋቋሙት ሚዲያዎች ውስጥ የተሰገሰጉት ጋዜጠኛ መሳይ ፖለቲከኞች፤ ሁሉንም ተመኝተው ሁሉንም 

ያጡ የዜሮ ድምር ፖለቲካ ፍልስፍና  ስለባዎች ናቸው፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ፤ “ፀደይዎችን”  እየቆጠሩና አጀንዳዎችን እየቃረሙ ከራሳቸው ውዳቂ እሳቤዎች ጋር 

ሲያላዝኑ የነበሩት እነዚህ ኃይሎች ሰሚ አልባ ጆሮ  ባለማግኘታቸው በየራሳቸው መንገድ እየከሰሙ  ሄደው፣ 

ዛሬ ላይ በሙስሊሙ ጉዳይ ውኃ የተሸለሰበት እሳት ይመስል ተቀዛቅዘዋል፡፡ ይሁንና ሁለቱን “ጸደይዎች” 

በህዝቡ ‘ወግዱልኝ’ እና በመንግስት የሰከነ አመራር ሩጫቸውን በሽንፈት ቢያጠናቅቁም፤ እስከ “ሦስተኛው 

ፀደያቸው” ድረስ ዓይናቸውን በመሃረብ ሽፍነው ምን ዓይነት አጀንዳን ይዘው እንደሚሮጡ የሚያውቁት 

እነርሱ  ብቻ ናቸው፡፡ ምክንያቱም ‘የሞተ ነገር አለ’ ተብሎ እንደተነገረው ጅብ አቅጣጫ ሳይጠይቁ እብስ 

በማለት ህዝቡን ለማባላት የተፈጠሩ ፀረ -ሠላም ኃይሎች ናቸውና! …ታዲያ ያኔም ቢሆን በቅዠት ሩጫቸው 

ታጥቀው የሚጋልቡት የአሉባልታ አጀንዳ ምንም ያህል ርቀት ሳይጓዙ መንገድ ላይ የሚቀር መሆኑ እሙን 

ነው።…ጃል! ማን ነበር “ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል” ያለው?—አዎ! የእነርሱ ጉዳይ ሁሌም ቢሆን 

እንዲያ መሆኑን ለማወቅ ነብይ መሆንን የሚጠይቅ አይመስለኝም። እስከዚያው ግን ቸር እንሰንብት።     

 


