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ዳግማዊው “ጀሃዳዊ ሃራካት” ከዋሽንግተን ዲሲ 
            

 ዘአማን በላይ    bzaman@yahoo.com 

 

ነገሩ አስገራሚ ነው። ፍንትው ያለ ሃቅንም በውስጡ ይዟል። በሙስሊሙ ስም ተንቀሳቅሰው ሰሞኑን 

“ጀሃዳዊ ሃራካት” በሚል ስያሜ በመገናኛ ብዙሃን ያየናቸውና ዓላማቸው እስላማዊ መንግስት መመስረት 

መሆኑን በራሳቸው አንደበት ያደመጥናቸው ተጠርጣሪ አሸባሪዎች ውጫዊ የትስስር ድራቸውን በማያሻማ 

ሁኔታም አረጋግጧል— የግብፁ የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ ርዕዩተ-ዓለም አቀንቃኝ የሆኑት የሼክ ሻኪር 

አልሳይድና የኦነጉ ባለሟል የአቶ ጃዋር ሲራጅ ሰሞነኛው የዋሽንግተን ዲሲ አስገራሚ መፈክርና መንግስትን 

የማሽመድመድ ቀቢፀ-ተስፋዊ ዲስኩር።  

ዲሲ ውስጥ በፅንፈኛ ዲያስፖራዎች አዘጋጅነት በተዶለተው መድረክ ላይ የተሰማው የሼኩ መፈክር 

“የኃይል ምንጫችን መሳሪያ ነው። በዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያዊያን ሙስሊሞች ሁሉ በኢትዮጵያ መንግስት 

ላይ እንዲነሱ ማነሳሳት አለባችሁ። አሁን ያለው መንግስት የክርስቲያኖች መንግስት ስለሆነ ሁላችሁም ይህን 

መንግስት ለመጣል መነሳሳት ይኖርባችኋል” የሚል ቀጭን ትዕዛዝ ነው። ታዲያ ይህን አባባል በአጭር ቋንቋ 

“በዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያዊያን ነውጠኞች ተባበሩ” የማለት ያህል ነው ብሎ ብቻ መተርጎም 

አይቻልም፤ “እኛም በውስጥ ጉዳያችሁ ጣልቃ ገብተን እናግዛችኋለን” የሚል ጭምርም እንጂ።  

ምንም እንኳን ላለፉት በርካታ ጊዜያት በድብቅ የኢትዮጵያን ፅንፈኞች ሲመክሩና በህቡዕ ሲያሰማሩ 

የነበሩት እኚህ ግለሰብ፤ ዛሬ ላይ የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ለፅንፈኞች ቦታ የሌለው መሆኑን ሲገነዘቡ፣ 

ትዕግስታቸው ተሟጥጦ በግልፅ በተዘጋጀ መድረክ ላይ ያለ አንዳች ሃፍረት በጣልቃ ገብነት መናገራቸው 

እርግጥም የኢትዮጵያ መንግስት ከመሰንበቻው “የሙስሊሙ ጉዳይ መፍትሔ አፈላላጊ ነን” ባይ ተጠርጣሪ 

አሸባሪዎችን ላይ የወሰደው እርምጃ ትክክለኛ መሆኑን የሚያመላክት ነው። ምክንያቱም የሼኩ መፈክር 

ኢትዮጵያ የአክራሪዎችና የአሸባሪዎች ማዕከል እንድትሆን ያለመ ብቻ ሳይሆን፤ በስልጣን ላይ ያለውን 

መንግስት በፅንፈኝነት እሳቤ ማዳከምና ከፍ ሲልም የሽብርተኞችን አብዮት በማቀጣጠል ህገ-መንግስታዊ 

ስርዓቱን በኃይል ንዶ ሃይማኖታዊ መንግስት መመስረት እንደሆነም የሚያሳይ ነው። 

በመድረኩ ላይ ከሼኩ ቀጥሎ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን እንዴት በኃይል መናድ እንደሚቻል ንግግር 

ያደረጉት በኦነግ አባልነታቸው የሚታወቁት እንዲሁም በእነ ቪ.ኦ.ኤ እና የግንቦት ሰባት ልሳን በሆነው 

ኢሳት በተሰኘው የበሬ ወለደ ማቀነባበሪያ ቴሌቪዥን “ተንታኝ” እየተባሉ ሰርክ የሚቀርቡት አቶ ጃዋር 

መሐመድ ናቸው። አቶ ጃዋር እርሳቸው ህገ-መንግስቱን ለመናድ አስፈላጊ ናቸው ያሏቸውን ሶስት 

ደረጃዎችን የያዙ ዘዴዎችን ለተሰብሳቢዎቹ አብራርተዋል። እነርሱም መቃወም፣ ከመንግስት ጋር 

አለመተባበር እና ጣልቃ መግባት የተሰኙ ናቸው።  
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የመጀመሪያውና “መቃወም” የተሰኘው ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን የመናድ ስልት እስካሁን ድረስ 

በተደራጀ ሁኔታ ሲከናወን መቆየቱን ያስታወሱት የኦነጉ ሰው፤ ይህም የመንግስትን ፕሮፖጋንዳ ለማክሸፍ 

ጠቃሚ እንደነበር አውስታዋል። በቀጣይም ከመንግስት ጋር ባለመተባበር መንግስት ሀገርን 

የሚያስተዳድርበትን ኢኖሚያዊ አቅም ማሳጣት እንዲሁም ህግና ስርዓትን ባለማክበር መንግስትን እጁን 

መጠምዘዝ እንደሚቻል አስምረውበታል። ይህ ስልት መንግስት ስራውን እንዳይሰራ እንደሚያደርገውም 

በማብራራት። 

እንግዲህ በእርሳቸው ኦነጋዊ ዕይታ የመንግስትን እጅ መጠምዘዝ የሚቻለው ግብር ባለመክፈል፣ 

ሰላማዊው ዜጋ የመንግስትን መመሪያዎችንና ደንቦችን እንዳያከብር …ወዘተ ማድረግ ሊሆን ይችላል። አቶ 

ጃዋር የዴሞክራሲ አግባቦች ገቢራዊ በሚሆኑበት እንዲሁም ህግና ስርዓት በሚከበርበት ዓለም ውስጥ እየኖሩ፤ 

እንዲህ ዓይነቱን ሊፈፀም የማይችል ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ተግባሮችን በዘዴነት ማቅረባቸው ግለሰቡም ሆነ 

በመድረኩ ላይ የተሰባሰቡት ቢጤዎቻቸው ፍላጎታቸው ከሼክ ሻኪር እሳቤ ጋር ከአንድ ወንዝ የተቀዳ 

መሆኑን ለመገንዘብ አያዳግትም። 

በስመ ተንታኝነት በየቦታው እየቀረቡ የኦነግን ዓላማ በውስጠ ታዋቂነት የሚያራምዱት እኚህ 

ግለሰብ፤ ከመንግስት ጋር ባለመተባበር ህግና ስርዓትን እንዳይከበር ከተደረገ በኋላ ቀጣዩ ተግባር በመንግስት 

ስራ ውስጥ ጣልቃ መግባት መሆኑን አስረድተዋል። በእርሳቸው እምነት ይህን መሰሉ የጣልቃ ገብነት ስልት 

ቀደም ሲል “በእጅ ጥምዘዛው” ወቅት ስራውን እንዳያከናውን የተደረገው መንግስት ተፈረካክሶ እንዲወድቅ 

ያደርገዋል። እናም በእርሳቸው በርቀት መቆጣጠሪያ የታገዘ ትንሽዬ ህልም መረዳት የሚቻለው፤ መንግስት 

በምስኪኑ ሙስሊም ስም ተደራጅተውና የማስፈፀሚያ መሳሪያ ለመሆን ሲንቀሳቀሱ እጅ ከፍንጅ የያዛቸው 

አስራ ሰባቱ የሙስሊሙ ጉዳይ መፍትሔ አፈላላጊ ነን ባዩች መፈንቅለ መንግስት እንዲያደርጉ መታዘዛቸው 

አይቀሬ ነበር ማለት ነው— ህዝብና መንግስት ይህን እኩይ ዓላማ “ሳይቃጠል በቅጠል” አሉት እንጂ። 

ለማንኛውም የግብፅና የአሜሪካ ጥምር ዜግነት ያላቸውንና የሙስሊም ወንድማማቾች ፓርቲ 

አቀንቃኝ የሆኑትን የሼክ ሻኪርን የሌለ ነባራዊ ሁኔታን የማመላከት ጣልቃ ገባዊ አካሄድን እንዲሁም 

በፖለቲካው መስክ ያልተሳካላቸውን ኦነጋዊ ፍላጎት በሃይማኖት ስም ለማስፈፀም በየዕለቱ ደፋ ቀና 

የሚሉትን የአቶ ጃዋር ሲራጅን የቀን ቅዠት አፍታትተን መመልከቱ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ከዋሽንግተን 

ዲሲ በፅንፈኞች አማካኝነት በሀገራችን ደህንነት ላይ የተሸረበውን ዳግማዊ “ጃሃዳዊ ሃራካት” ይበልጥ 

ለመገንዘብ ዕድል ስለሚሰጠን ነው። 

በመጀመሪያ ደረጃ የሼክ ሻኪርን “ የኃይል ምንጫችን መሳሪያ ነው። በዓለም ላይ ያሉ 

ኢትዮጵያዊያን ሙስሊሞች ሁሉ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ እንዲነሱ ማነሳሳት አለባችሁ። አሁን ያለው 

መንግስት የክርስቲያኖች መንግስት ስለሆነ ሁላችሁም ይህን መንግስት ለመጣል መነሳሳት ይኖርባችኋል” 

የሚለውን መፈክር ቀመስ ዲስኩር በአንድ ሀገር ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ጣልቃ ገብቶ መፈትፈት 

ከመሆኑም በላይ፣ በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ውስጥ ካለው ተጨባጭ ዕውነታ ጋር ፈፅሞ የማይሄድ በመሆኑ 

በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የለውም። 



3 
 

አንድ የውጭ ዜጋ በማይመለከተው የአንድ ሀገር የውስጥ ጉዳይ እጁን ሊያስገባ የሚችልበት ምንም 

ዓይነት አሰራር የለም። ለዚያውም በውጭ የሚኖሩ ዜጎች መንግስትን እንዲቃወሙ ብቻ ሳይሆን፣ ነፍጥ 

አንግበው በመሳሪያ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲንዱ ትዕዛዝ መስጠት መረን የለቀቀ እሳቤ ጭምር 

መሆኑም መታወቅ ይኖርበታል።  

እርግጥ በአረቦች ፖለቲካ ላይ አተኩሮ በሚሰራው መስጊድ ስም “የዳር አል-ሒጂራ መስጊድ ኢማም” 

በሚል መጠሪያ የሚታወቁትና ለአምስት ዓመታት (ማለትም እ.ኤ.አ. ከ2000 እስከ 2005 ድረስ) የአሜሪካ 

ሙስሊም ማህበረሰብ ዋና ፀሐፊ የነበሩት የሼከ ሻኪር የኋላ ታሪክ የሚያመለክተው አንድ ዕውነታ አለ። 

ይኸውም ሰውዬው ፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽን ለመግደል ላሴረው አህመድ ኦማር አቡ ዓሊ በይፋ የማይታወቁ 

ቃል አቀባይ በመሆን በተደጋጋሚ የአሜሪካን የፍትህ ሚኒስቴር ሲወቅሱ መደመጣቸው ነው። ይህ 

ማንነታቸው ደግሞ ግለሰቡ ከሸባሪዎችና ከአክራሪዎች ጋር የጠበቀ ቁርኝት ያላቸው እንዲሁም ፍትህን፣ 

ህግንና ስርዓትን የመፃረር አባዜ የተጠናወታቸው መሆኑን ያመላክታል።  

ግና ኢትዮጵያ ውስጥ አሜሪካ ተቀምጦ “ንፋ መለከት ክተት ሠራዊት” የሚባልበት ምህዳር የሌለ 

መሆኑን ማወቅ ይኖርባቸዋል። ለምን ቢባል፤ ሀገራችን ውስጥ መንግስትን የመሾምና የመሻር ሉዓላዊ 

የስልጣን መብት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንጂ፣ በሃይማኖት ስም የሚንቀሳቀሱ 

ፖለቲከኞችና ተከታዩቻቸው ባለመሆኑ ነው። ከዚህ ውጪ የህዝቦችን መብት በመደፍጠጥ ህገ-መንግስታዊ 

ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ‘እኔ አውቅላችኋለሁ’ ማለት ከስልጣን ባለቤቱ ጋር በቀጥታ መላተም መሆኑን 

ሼኩም ይሁኑ ጀሌዎቻቸው ማወቅ አለባቸው።  

እንደሚታወቀው የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በህዝቡ ፍትሐዊ ድምጽ የተመሰረተ 

ነው፡፡ የሥርዓቱ ምሶሶ የሆነው ህገ- መንግስታችን ደግሞ በሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ፍላጎትና እምነት ጸድቆ ስራ ላይ የዋለ ሰነድ ነው፡፡ ስለሆነም እያንዳንዱ ዜጋ ለዚህ ሰነድ ጥብቅና 

ይቆማል። እናም ከሰነዱ ጋር መጋጨት በቀጥታ ከድምጽ ሰጪው ህዝብ ጋር መላተም መሆኑን የመፈክሩ 

ባለቤት ሊረዱት ይገባል፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በሃይማኖት ስም የተደራጁ የፖለቲካ “ሲራራ 

ነጋዴዎችን” የሚያስተናግድ ምህዳር ሀገራችን ውስጥ የሌለ መሆኑን ማወቅ በጄ ነው ባይ ነኝ። 

ሌላኛው የሼክ ሻኪር አስገራሚ አባባል “ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው የክርስቲያኖች መንግስት 

ነው” የሚለው የፈጠራ ድርሰት ነው። ይህ አባባል አላዋቂነት አይደለም፤ በየዋህነትም አልተሰነዘረም። 

አባባሉ የግድ የኢትዮጵያ መንግስት እስላማዊ መሆን አለበት ከሚል ፖለቲካዊ ግብ የመነጨ እንጂ።  

ግና እንደ እውነቱ ከሆነ ሀገራችን ውስጥ አሁን ያለውን መንግስት ለመገንዘብ በአንድ ወቅት ታላቁ 

መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ ለፓርላማ ሲናገሩ “ኢትዮጵያ ውስጥ የእስላም መንግስት የለም። የክርስቲያን 

መንግስትም የለም። የዋቄ ፈቻ መንግስትም የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት የኢትዮጵያ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መንግስት ብቻ ነው” በማለት የገለፁትን መጥቀስ ተገቢ ይመስለኛል።  
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እርግጥም የኢትዮጵያ ህዝቦች አምባገነኑን የደርግ ስርዓት ከስሩ መንግለው ለመጣል 17 ዓመታት 

ሙሉ መራር ተጋድሎ ያደረጉት ሃይማኖታዊ መንግስትን ለመመስረት አይደለም— የዘመናት የሰላም፣ 

የልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄዎቻቸውን ለመመለስ እንጂ። ታዲያ እነዚህን ጥያቄዎቻቸውን የሚመልስ 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስታዊ ስርዓት መስርተው ጥቅማቸውን ማጣጣም ከጀመሩ እነሆ 21 

ዓመታትን አልፈዋል። በመሆኑም ከታገሉለት ዓላማ ውጭ ሃይማኖታዊ መንግስት ለመመስረት የሚቋምጡ 

ፖለቲከኞችን የቁራ ጩኸት የሚያዳምጡበት ጆሮ የላቸውም።  

በመሠረቱ ዛሬ ላይ እንደ ቀደምቶቹ ስርዓቶች ሀገራችን ውስጥ ለየትኛውም የእምነት ዘርፍ 

የሚወግን ህገ-መንግስትም ይሁን መንግስታዊ አሰራር የለም። ምክንያቱም በመከተል ላይ የምንገኘው ስርዓት 

የሃይማኖትንና የእምነት ነፃነትን የሚያከብርና ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል መሆናቸውን ያረጋገጠ ህገ-

መንግስት በመኖሩ ነው።  

ማንኛውም የዚህ ጽሑፍ  አንባቢ እንደሚያውቀው በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ የእምነት  

ነጻነትና  የሃይማኖት  እኩልነት ያለ ምንም መሸራፈፍ  ገቢራዊ  መሆናቸው  የግድ ነው፡፡ በእኛ ሀገር 

ውስጥም እነዚህ የሰው ልጅ መብቶች ህገ-መንግስታዊ ዋስትና እና ጥበቃ የተሰጣቸው ጉዳዮች ናቸው፡፡ 

በመሆኑም  አንድ ዜጋ እምነቱን ያለማንም ጣልቃ ገብነት እንዲከተል፤ በሌሎች  ዜጎች  የአምልኮ አካሄድ  

ውስጥ ጣልቃ መግባት አይችልም፡፡ ለምን ቢባል፤ ከዴሞክራሲያዊ አሰራር  አንጻር የራስን  መብት  

ለማስከበር፣  የሌሎችንም  መብት ተመጣጣኝ  በሆነ ሁኔታ ሳይጋፉ ማክበር  ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ 

ባለመሆኑ  ነው፡፡ 

ታዲያ ይህ እውነታ የሚያስረዳን አንድ ሃቅ መኖሩን ልንገነዘብ ይገባል፡፡ ይኸውም የአንድ ግለሰብ 

የእምነት ነጻነት የሚከበረው የሁሉም ዜጎች አምልኮአዊ የነጻነት ማዕቀፍ ውስጥ መሆኑን ነው፡፡ ይህም 

የብዙሃኑ  መብቶች የሚከበሩት እግረ መንገዱን የግለሰቦችን ተነጻጻሪ መብቶች እውን ያደርጋል፡፡ እናም 

የሁሉም ዜጎች መብት ሳይሸራረፍ  የሚተገበረው፤ ለሀገራችን ዴሞክራሲ መጎልበት ካለው ፋይዳ አኳያ 

መሆኑን መገንዘብ  ያሻል፡፡ እርግጥ እዚህ ላይ ‘የአንድን ሀገር ህዝብ በለተያየ መንገድ የሚያገለግሉት 

መንግስት ሃይማኖት ምንም ዓይነት  ግንኙነት የላቸውም ወይ?‘ የሚል ጥያቄ  ሊነሳ ይችላል፡፡ እውነታውን  

ግን ወዲህ ነው፡፡… 

እንደሚታወቀው ሁለቱ አካላት በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በራሳቸው አግባብና ነጻነት 

በመንቀሳቀሳቸው፤ “አይነኬና አይጠጌ” ሆነው መቀጠል የሚችሉ አይደሉም፡፡  ምናልባት ስፋትና ጥልቀቱ 

የሚለያይ ካልሆነ በስተቀር፤  ሁለቱም ከሀገራቸው ህዝቦች ጋር አብረው የሚሰሩ በመሆናቸው  እንደ ሰሜንና  

ደቡብ ዋልታዎች  የማይገናኙ ናቸው ብሎ መፈረጅ  የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም መንግስት 

ምልዓተ - ህዝቡን በሀገራዊ  ሠላም፣  ልማትና ዴሞክራሲ  ተግባራት  ዙሪያ  ለማንቀሳቀስ የመሪነት 

ሚናውን ሲወጣ፤  የእምነት አስተምህሮቶች ለምዕመናቸው  የሚያቀርቡት  ሃይማኖቶች ደግሞ 

ምግባራቸውን ሲከውኑ በአንድም  ይሁን በሌላ መንገድ  የመገናኘታቸው ምስጢር  ሳይታለም  የተፈታ 

በመሆኑ ነው፡፡  
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ሆኖም መንግስት እያንዳንዱ ዜጋ በህገ - መንግስቱ  አማካኝነት ያገኘውን የሃይማኖት  ነጻነትን 

እንደሚያከብር ሁሉ፤  የእምነት  እኩልነትም  ሳይሸራረፍ ገቢራዊ መሆን እንዳለበት ያምናል፡፡  

ከዴሞክራሲ አኳያ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚገኙ  ዜጎች እኩል በመሆናቸው የሚያከናውኑት ማንኛውም 

ተግባር  ተበላልጦ የሚታይ አይደለም፡፡  በመሆኑም አንድ ግለሰብ የሚያምነው እምነት ከሌላኛው 

ሊበልጥም፣ ሊያንስም አይችልም፡፡ በሌላ አገላለጽ የትኛውም እምነት ቢሆን የበላይም ሆነ የበታች ሊሆን 

አይችልም ማለት ነው፡፡ ይህ መሠረታዊ  ሃቅ አንድ ግለሰብ ወይም ቡድን በሌላው  ላይ የበላይ ለመሆን 

“እኔ የምክተለውን አምልኮ በግድ ተቀበል” ብሎ ማስገደድ የማይችል  መሆኑን ያስገነዝበናል፡፡ 

ታዲያ መንግስት ባለፉት 21 ዓመታት ባከናወናቸው ተግባራት ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን የእምነት 

ነጻነትና እኩልነትን በህገ - መንግስቱ አግባብ መሰረት ለማስከበር  በርካታ  ስራዎችን አከናውኗል፡፡ 

በተለይም  በሃይማኖቶች  ውስጥ ጣልቃ ባለመግባት ህገ -መንግስቱን በማክበርና በማስከበር ግዙፍ 

ክንዋኔዎችን ፈጽሟል፡፡  

እርግጥም መንግስት በየትኛውም  ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ምዕመናን እምነታቸውን በአግባቡ 

እንዲያከናውኑ ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯል፡፡ የትኛውም ሃይማኖት ቀኖናው (doctrine) በሚያዘው መሰረት 

አምልኮውን ሲያከናውን መገናኛ ብዙሃንንን እንዲጠቀም ብሎም የመንግስት  የስራ ጊዜ  ለየበዓላቶቹ  ዝግ  

እንዲሆኑ በማድረግ የሃይማኖት  እኩልነትን ያለምንም  ጣልቃ ገብነት  እንዲተገበር አድርጓል። ይህም 

መንግስት ለማንኛውም እምነት ምቹ የማምለኪያ መደላድል መፍጠሩንና ሜዳውን በእኩልነት  መንፈስ 

ማመቻቸቱን የሚያመላክት እውነታ ነው፡፡ 

አዎ! እነዚህ ተግባሮች የተከናወኑት ሼክ ሻኪር እንዳሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የክርስቲያን መንግስት 

ኖሮ ሳይሆን፤ ዴሞክራሲያዊው መንግስት ለየትኛውም ወገን ሳይወግን ህገ-መንግስቱ በሚያዘው መሠረት 

ተግባሩን ያለ አድልኦ በመፈፀሙ ነው፡፡ በመሆኑም የሼኩ አባባል “ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” ከመሆን 

የዘለለ ፋይዳ የለውም። 

ያም ሆነ ይህ፤ ማንም ኢስላምን ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው፤ አንድን ሀገር ለመምራት ከዜጎቹ  

ውክልና የተቀበለ መንግስት በየትኛውም እምነት ላይ ተፅዕኖ እንደማያደርግ ይገነዘባል፡፡ እንኳንስ በቀረጸው 

ህገ - መንግስት ላይ፤ መንግስት በሃይማኖት፣ ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ ሳይገቡ  የሁሉም 

እምነት ተከታዮች የፈለጉትን ዓይነት እምነት ያለ ምንም ጫና በነጻነት የመከተል መብት እንዳላቸው 

የደነገገ እና በተግባርም የገለጸ መንግስት ቀርቶ፣ ሌሎች ህሊና ያላቸው ወገኖችም ቢሆኑ በየትኛውም 

ሃይማኖት ላይ ተፅዕኖ ሊፈጥሩ አይችሉም፡፡ 

ይህ ማለት ግን መንግስት ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የህብረተሰቡን ሰላምና ፀጥታን ለማናጋት  

የሚጥሩ  አክራሪዎችን ዝም ብሎ ይመለከታል ማለት አይደለም፡፡ በሁሉም ሃይማኖቶች ውስጥ የሚገኙ 

ጥቂት ግለሰቦች ሰርተው በውጤታቸው ተጠቃሚ መሆን እየቻሉ፣ እምነታቸውን እንደ ሸቀጥ ለውጭ ገበያ 

በማቅረብ የጽንፈኝነት ተግባርን የሚያከናውኑ ከሆነ፤ ይህን መሰሉን ጸረ - ህገ - መንግስት አካሄዳቸውን 

እንዳላየ ሆኖ እጁን አጣጥፎ ሊቀመጥ አይችልም፡፡ ህግና ሥርዓትን የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ ያለበት 
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አካል ነውና፡፡ ስለሆነም “የሙስሊሙ ጉዳይ መፍትሄ አፈላላጊ ነን” በማለት እነ ሼክ ሻኪር በሙስሊሙ ስም 

በጉዳይ ፈፃሚነት ያሰማሯቸው ግለሰቦች ላይ ከህግ አንፃር የተወሰደው እርምጃ ከዚሁ ዕውነታ አኳያ የሚታይ 

መሆኑን መገንዘብ ያሻል። 

 ሌላኛውና በመድረኩ ላይ የተሰማው የአቶ ጃዋር ሲራጅ ሶስቱ “ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን የመናድ 

ስልቶች” አንድም እርሳቸው ከሚያራምዱት ህዝብን ከማባላት አሊያም ህዝብን ከመፍጀት የኦነግ ዓላማ አኳያ 

ብቻ የሚታይ  ነው። አዎ! ሀገራችን ውስጥ በሌለ ነባራዊ ሁኔታ አሜሪካ ቅጭ ብለው በርቀት መቆጣጠሪያ 

“ከመሬት ተነስተህ ተቃወም፣ ግብር ባለመክፈልና ሌሎች የሀገርን ጥቅማ ጥቅሞች ለማሳጣት መንግስትን 

አትተባበር እንዲሁም በማንኛውም መንግስታዊ ስራ ውስጥ ጣልቃ በመግባት ሁከት በመፍጠር ህገ-

መንግስታዊ ስርዓቱን ናድ” የሚለው የግለሰቡ አስገራሚ ጩኸት በሀገራችን ህዝብ የተተፋውን 

የድርጅታቸውን ህልም በቅዠት ወሬ ለማሳካት ያለሙ ያስመስልባቸዋል። መቼም ህልም አይከለከልምና 

ማንም ያሻውን ቀቢፀ ተስፋ አልጋው ውስጥ ሆኖ ሊኮመኩም ይችላል። እነ አቶ ጃዋር ከዚህ ውጪ ሌላ 

አማራጭ የላቸውምና። 

 ይሁንና አቶ ጃዋር በሀገራችን የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ በይፋ የተሰየመው ኦነግ 

በእርሳቸው “ላም አለኝ በሰማይ…” ምኞት እንደ ትናንቱ ሁሉም ዛሬም እኩይ ዓላማው የማይሳካለት መሆኑን 

መገንዘብ ይኖርባቸዋል። የእርሳቸው ኦነግ በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ዝዝቦች ዘንድ በወንጀለኝነት፣ 

በአሸባሪነትና በህዝብ ጨራሽነት ተግባሩ “የተተፋ” እና ተቀባይነት ያጣ ጠባብ “ድርጅት” ነው፡፡ ህዝባዊ 

መሠረት የሌለው በመሆኑም፣ ባለፋት ጊዜያት መንግሥት አልባ የነበረችውን ሶማሊያ እንደ መሸሸጊያ 

በመጠቀም ከሶማሊያ አክራሪዎችና ጽንፈኛ ቡድኖች ጋር በማበር ሀገሩን መልሶ ከጀርባ የመውጋት አሳፋሪ 

ተግባርን ሲያከናውን የነበረ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይል መሆኑን መዘንጋት ያለባቸው አይመስለኝም፡፡ በዚህም 

ሳቢያ፤ ሀገሩ ላይ ከፍተኛ የክህደት ተግባር መፈፀሙንም እንዲሁ፡፡     

      እርሳቸው ‘ምናልባትም በሙስሊሙ ስም አመፅ ከተፈጠረ ድርጅቴ በአቋራጭ ስልጣን 

ሊይዝልኝ ይችላል’ በሚል የህልም ዓለም ዳቦ ሊያስጎምጡት የሚባትሉለት ኦነግ፤  የወንጀለኛነትና 

የአሸባሪነት መገለጫዎቹ እጅግ ብዙ ናቸው፡፡ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል ንፁሓን ዜጐችን በግፍ መግደል፣ 

ትምህርት ቤቶችን ማቃጠል፣ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ቦምብ መወርወር፣ የህዝብና የግለሰብ ተቋማትን 

ማጥቃትና ለማጥቃት መሞከር ግንባር ቀደም አሳፋሪ ተግባራቱ ናቸው፡፡ የዛሬ ሶስትና አራት ዓመት 

ገደማም ይኸው ጠባብ ቡድን በጅማና በአካባቢው “ካዋርጅያ” በሚል ስያሜ ሙስሊሞችን እወክላለሁ በማለት 

ጥቂት አባላቱ ቤተ-ክርስቲያኖችንና ነባር መስጊዶችን እንዲያቃጥሉ በማሰማራት ተቻቸሎና ተከባብሮ 

የኖረውን ህዝበ ሙስሊምና ህዝበ ክርስቲያንን ለማጋጨት ሞክሮ ይህ እኩይ የሽብር ሴራው ሳይሰምርለት 

መቅረቱም የሚዘነጋ አይደለም። 

በመሆኑም ይህ የሽብር ቡድን ‘ለኦሮሞ ህዝብ ነፃነት፣ መብትና ዕድገት መረጋገጥ ነው የምታገለው’ 

ይበል እንጂ፣ ሀገራችን ውስጥ በተግባር እየታየ ያለው ሃቅ ግን ህዝቡ ኦነግ የሚባል “ድርጅት”ን ዕውቅና 

መንፈጉ ብቻ አይደለም። ከዚህ  በዘለለም አሸባሪነቱንና ፀረ-ሠላምነቱንም ጭምር ጠንቅቆ ተረድቷል፡፡ 
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እናም ትናንትም ይሁን ዛሬ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ኦነግን አስመልክተው 

በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳሉ፡፡ እነርሱም “እኛ የተሟላ ነፃነት አግኝተን ሳለ አሸባሪው ቡድን ከማን ነው ነፃ 

የሚያወጣን?፣ የሃይማኖትና የአምልኮ ነፃነት እንዲሁም ሌሎች መብቶቻችን በህገ-መንግሥታችን ያለአንዳች 

ገደብ ሙሉ ለሙሉ ተከብሮልን ራሳችንን እያስተዳደርን፣ በቋንቋችን እየተዳኘንና እየተማርን ሳለ ቡድኑ 

የምን መብት ነው የሚሰጠን?” በማለት እየጠየቁ ነው፡፡  

እናም የሀገራችን ህዝቦች የኦነግ ዓላማ የነፃነት ሳይሆን የባርነት፣ የመብት ሳይሆን የፍትህ ማጣትና 

የሰብዓዊ መብት መገፈፍ እንዲሁም የዕድገት ሳይሆን ተመልሶ ወደ ድህነት አረንቋ የመግባት መሆኑን 

በደረሰባቸው ግፍ ምክንያት በማሻማ ሁኔታ በማረጋገጣቸው አንቅረው ተፍተውታል፡፡ አቶ ጃዋር 

እንደሚያውቁት ደግሞ የተተተፋ ነገር ተመልሶ አይላስም። ምክንያቱም የተተፋው ነገር አፈር ነክቶታል 

አሊያም አፈሩ ወደ ከርስ ምድር ውስጥ አስርጎታልና። በመሆኑም የዋሽንግተን ዲሲው የአቶ ጃዋር “ህገ-

መንግስታዊ ስርዓቱን የመናድ ስልቶች” ዲስኩር ጭው ባለ በረሃ ላይ እንደተዘራ እህል ፍሬ የማያፈራ 

መሆኑን መረዳት ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ።  

አዎ! ሀገራችን ለከሰሩ ፖለቲከኞች ስትል ዳግማዊ “ጀሃዳዊ ሃራካትን” የምታስተናግድበት ምንም 

ዓይነት የሚያፈናፍን ቦታ እንደሌላት የአመፅና የሁከት ተንታኙ ሊያውቁት ይገባል። “በሰው ቀስል እንጨት 

ስደድበት” እንዲሉ አበው፤ አሜሪካ ሆነው የእሳቱን ወላፈን ለመሞቅ በማሰብ የወረወሩት የማባላትና የአተርፍ 

ባይ ትንታኔያቸው “ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ” እንዲሉት ዓይነት በመሆኑ ነው። 

ያም ሆነ ይህ ግን በስተመጨረሻም በተለያየ መንገድ ለተገለፁት ነገር ግን ሃሳባቸው ከአንድ ወንዝ 

ለተቀዱት ለሼክ ሻኪር እና ለአቶ ጃዋር የቀን ቅዠት እንዲሁም በመድረኩ ላይ በአጨብጫቢነትና “የጠላቴ 

ጠላት ወዳጄ ነው” በሚል ያረጀ ያፈጀ ብሂል ለተሰለፉት ለደርጉ ኮሜድያን (አሁን በአሜሪካ የግንቦት ሰባት 

የእልፍኝ አስከልካይ ለሆኑት) ለእነ አቶ ታማኝ በየነ ጭምር አንድ ዕውነታን በመግለፅ ዕሑፌን ልቋጭ። 

እርሱም ዛሬ የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች በስማቸው “ከእናንተ ይልቅ ለእናንተ እኛ 

እናውቅላቸኋለን” እያሉ፤ በህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ የተጎናፀፏቸውን ትሩፋቶች ባህር ማዶ ቁጭ ብለው 

ሊነጥቋቸው የሚሞክሩትን የኪሳራ አወራራጅ፣ ጨለምተኛና “የአርማጌዶን” ፖለቲከኞችን የሚሰሙበት ጆሮ 

የሌላቸው መሆኑን ነው። ምክንያቱም ጨለማን ዳግም ላለማየት ከዛሬ 21 ዓመት በፊት አሽቀንጥረውት 

በመጣል በብርሃን ወደታጀበው አዲስ የዕድገት ማማ ላይ በፍጥነት እየተረማመዱ ናቸውና። አበቃሁ።  
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