
አዲስ ወይስ አሮጌ ጉዳይ? 
                                                        ወንድወሰን ሙላቱ   11/12/11             

   ሳምንታዊው አዲስ ጉዳይ መጽሄት በጥቅምት 24 2005 ዕትሙ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም 
ደሳለኝ ላይ አጠቃላይ የፕሬስ ጦርነት ያወጀ ይመስላል፡፡ ለዚህም በመጽሄቱ የፊት ሽፋን ላይ 
"የኃይለማሪያም አጣብቂኝ… በመንፈሳዊ ሕይወትና በፖለቲካዊ ማንነት ውስጥ" የሚለውን ርዕስንና 
ለማስተላለፍ የተፈለገውን መልዕክት ይመጥናል ተብሎ የተገመተውን የካርቱን ሥዕልን በዋቢነት መጥቀስ 
ይቻላል፡፡ እንዲሁም በዚሁ መጽሄት የፊት ሽፋን ላይ ከተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ አንደበት የወጣ 
ያልተከበረ አባባልም ሰፍሯል…. "የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር የተጻፈውን ወረቀት እንጂ ጭንቅላታቸውን 
አላወረሷቸውም" የሚል፡፡ የመጽሄቱን የውስጥ ገጾችን ገለጥ አድርገን ያየን እንደሆነ ደግሞ በርዕሰ አንቀጹ 
ላይ "ሐገር መምራትና ስለ ሃይማኖት ማውራት" የሚል ሀሳብ ተቀምጦ እንመለከታለን፡፡ ገጽ 14 ላይ ደግሞ 
በፊት ሽፋን ላይ የተቀመጠው ርዕስ በዐቢይ ጉዳይነት ተመርጦ ሲተነተን እናያለን፡፡ 

  በመጽሄቱ በዐቢይ ርዕስነት የተመረጠውንና እንደ ገደል ማሚቶ እዚህና እዚያ የሚያስተጋቡ ርዕሶችንና 
ቃለ መጠይቆችን ያጤነ ማንኛውም አንባቢ ከአዲስ ጉዳይ መጽሄት የሚጠብቀው አዲስ መረጃንና ዳሰሳን 
ነው፡፡ መጽሄቱ በተለይም በርዕሰ አንቀጹ ላይ ትችቱን የጀመረው "አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም 
ደሳለኝ ሥልጣን ላይ በቆዩባቸው ሁለት ወራት ያን ያህል የህዝብ መነጋገሪያ ያደረጋቸው ጉዳይ ያፈለቁት 
አዲሰ ሀሳብ ወይም ያመጡት የአሰራር ለውጥ ሳይሆን…" በማለት ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለት ወራት 
ውስጥ ምናልባትም ተኣምራዊ በሆነ ሁኔታ አዲስ ሐሳብን በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲያፈልቁ ሲጠባበቅ 
የነበረው ፀሐፊ በተቃራኒው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢላማ ባደረጉ ጉዳዮች የመጽሄቱን መላ አካል ካጥለቀለቀ 
በኋላ አዲስ ነገርን ሊያስኮመኩመን አለመቻሉ ትዝብት ላይ የሚያስጥለው ጉዳይ ነው፡፡ በአጭሩ አዲስ 
ጉዳይ በዐቢይ ርዕስነት ለመረጠው ሀሳብ በዋቢነት ይዞ ብቅ ያለው ቀደም ሲል ቋቅ እስኪለን ድረስ በሌሎች 
የህትመት ሚዲያዎች ያነበብነውን የጥንት የጧቱን(የ2003 ዓ.ም.) የጠቅላይ ሚኒስትሩን የቅድመ-ሹመት  
ቃለምልልስ፤ ምንጭ-አልባውን የሰንደቅ ጋዜጣ የኢንተርኔት ቃለመጠይቅንና የሪፖርተር ጋዜጣ 
ቃለመጠይቆችን ነው! በእኔ አተያይ ጽሁፉ ከኢቲቪው የህትመት ዳሰሳ ፕሮግራም እምብዛም የተለየ 
አይደለም ማለት ይቻላል፡፡  

   ከዚህም በተጨማሪ ፀሐፊው በጠቅላይ ሚኒስትሩ እምነት ዙሪያ የተለያዩ ሰዎችን አስተያየት በ"ፊቸርንግ" 
የጋዜጣኝነት ዘዴ ለማቅረብ መጠነኛ የሆነ ሙከራ አድርጓል፡፡ ቃለ መጠይቅ ከተደረገላቸው ግለሰቦች ውስጥ 
በአንድ ወቅት በኢቲቪ ፕሮግራም በገዥው ፓርቲ የልማትና የዕድገት ፖሊሲዎች ላይ ደረጃውን በጠበቀ 
ተመስጦ አዎንታዊ አስተያየቶችን  ሲሰነዝር የነበረው አቶ ዳንኤል ክብረት ተጠቃሽ ነው፡፡ በእኔ እምነት 
ዳንኤል ክብረት በመጽሄቱ ላይ የሰጠው አስተያየት ከሌሎቹ ጋር ሲነጻጸር ሚዛናዊ ነው፡፡ በተለይም 
መንግስት ለአባላቱ በሃይማኖትና በመንግስታዊ ሥራ አካሄድ ላይ የሥነ ምግባር ኮድ ሊያወጣ ዘንድ 
ያስፈልጋል ያለው ሀሳብ ተቀባይነት ያለው ነው….ይህ ዓይነቱ የሥነምግባር ኮድ በመንግስት ዘንድ 
አስቀድሞ ላለመኖሩ እርግጠኛ የሆነበት መንገድ ባይገባኝም! ሆኖም ግን በመንግስት ባላስልጣናት የሥነ 
ምግባር ኮድ ላይ ሀሳብ የተሰጠበትና የዳንኤል ቃለ ምልልስ የተካተተበት የአዲስ ጉዳይ መጽሄት 
የ"ፊቸርንግ" ዘገባ በራሱ  በብዙ መልኩ የጋዜጠኝነት የስነ ምግባር ኮድ የተጣሰበት ነው፡፡ በአንድ ጽሑፍ 
ላይ ሂሳዊ ቅኝትን በተለያዩ ጭብጦች ላይ ማድረግ የሚቻል ቢሆንም ይኸኛው መጣጥፍ የሚያተኩረው 
በፀሐፊው ተጥሰዋል ተብለው በታሰቡ የጋዜጠኝነት የስነ ምግባር ኮዶች ላይ ነው፡፡  

1. ለግል አመለካከት መወገን (subjectivity) 

  በእርግጥ የ"ፊቸርንግ" የጋዜጠኝነት ዘርፍ በተወሰነ ደረጃ የራስን ሀሳብና ዕይታ ማንጻባረቅን ይፈቅዳል፡፡  
ይህ ማለት ግን ከእውነታና ከአመክንዮ በተፃራሪ ፀሀፊው የመሰለውን ሁሉ ለንባብ ያበቃል ማለት 
አይደለም፤የራሱን አመለካከት በሚያቀርብበት ጊዜም ለአንባቢው እንደ አንድ አማራጭ አድርጎ ማንጻባረቅ 



እንጂ የዳኝነት ብያኔን መስጠት አይጠበቅበትም፡፡ የጽሁፉን አጠቃላይ ድባብ በጥሞና ያጤነ አንባቢ ግን 
ፀሐፊው የሁሉንም ሰዎች አስተያየትና አመለካከት ብቻ ሳይሆን የኢፌዲሪ ሕገ መንግስትንም ጭምር እንደ 
ማግኔት ወደ ራሱ ለማሾር የሚደርገውን ብርቱ ጥረት ማስተዋል አያቅተውም፡፡ ለምሳሌ በኢፌዲሪ 
ህገመንግስት ምዕራፍ ሁለት የህገ መንግስቱ መሠረታዊ መርሆች ተብለው ከተደነገጉት አምስት መርሆች 
ውስጥ በአንቀጽ 11 ሥር   "መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው" የሚል ይገኝበታል፡፡ ፀሐፊው ለዚህ 
የህግ አንቀጽ በራሱ ተነሳሽነት የሰጠው ትርጉም ይህን ይመስላል…."ህገ መንግስቱ የአንድ ሀገር መሪ ስለ 
ራሱ እምነት አይናገር ብሎ በግልጽ ባያስቀምጥም በተዘዋዋሪ ግን ገልጾታል ማለት ይቻላል" …መንግስትና 
ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው ሲል፡፡ባለ ሥልጣኖች ኃላፊነት ላይ እስካሉ ድረስ አንድን የተለየ ሃይማኖትም 
ሆነ ሃይማኖት ነክ ጉዳዮችን በአደባባይ ማንሳት የለባቸውም እንደማለት በተዘዋዋሪ የተጣለ ክልከላ ነው፡፡"   

   እንግዲህ በጽሁፉ አዘጋጅ የህግ አተረጓጎም መሠረት የአንድ ሀገር መሪ ብቻ ሳይሆን ሌሎች 
ባላሥልጣናትም ጭምር ስለ ራሳቸው እምነት በአደባባይ መናገር ክልክል እንደሆነ ግልጽ በሆነ መንገድ 
ተቀምጦልናል፡፡ እዚህ ላይ ፀሐፊው "አደባባይ" የሚለው የፖለቲካን መድረክ ወይም ህዝባዊ ስብሰባዎችን 
አይምሰለን! እየተባለ ያለው ከማንኛውም ፖለቲካዊ መድረክ ዉጪም ቢሆን ባላሥልጣናት ስለ እምነታቸው 
ቢጠየቁ እንኳን መናገር የለባቸውም ነው! በአጭሩ ህገ መንግስቱ ለሃይማኖት ነጻነት የሰጠው መብት 
የመንግስት ባለሥልጣናትን አይመለከትም ማለት ነው፡፡ ደግነቱ ግን እዚያው ጽሁፉ ውስጥ አስተያየት 
የተጠየቁ የህግ ባለሙያ ለፀሐፊው ከበቂ በላይ ምላሽ መስጠታቸው ነው፡፡  የጽሁፉ አዘጋጅ "አንድ 
ባለሥልጣን በኃላፊነት ላይ እያለ ስለ እምነቱ መናገር ክልክል ነው" ብሎ ቢያስቀምጥም ለህጉ ቅርበት 
ያላቸው የመስኩ ባለሙያ  አቶ ፊልጶስ ዓይናለም ግን  ያሉት እንደዚህ ነበር…."የመንግስት ከፍተኛ 
መሪዎች ሃይማኖታቸውን ቢገልጹና የማምለክ ተግባራት ቢፈጽሙ እንደ ማንኛውም ግለሰብ ህገ መንግስታዊ 
መብታቸው መሆኑን ሊታወቅ የሚገባ ሲሆን የግለሰብ መብታቸው ከመንግስታዊ ስልጣናቸው ጋር ተቀላቅሎ 
ሊታይና ሊያስገርም ወይም የመወያያ ጭብጥ ሊሆን አይገባውም፡፡ የመንግስት መሪዎች ሃይማኖትና ፈርሃ 
እግዚአብሄር ያላቸው መሆናቸው በተዘዋዋሪ ለህዝብ ይጠቅማል እንጂ ጉዳት የለውም…." አቶ ፊልጶስ 
የአዲስ ጉዳይ ጋዜጠኛ መሰረታዊ ችግር የቱ ጋ እንደሆነ ግልጽ በሆነ መንገድ አስቀምጠዋል፤ ፀሐፊው 
እንደዚህ ቁም ስቅሉን ያየው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግለሰባዊ መብታቸውና የመንግስት ስልጣናቸው 
ተቀላቅሎበት ነው፡፡ ከሁሉም በላይ የደነቀኝ ልክ ያልሆነው የጋዜጠኛው የህግ አተረጓጎምና አመለካከት 
ሙያዊ በሆነው በአቶ ፊልጶስ ማብራሪያ እንኳን አለመቀየሩ ነው፡፡ ፀሐፊው የአቶ ፊልጶስን አስተያየት እንደ 
ተቀበለ እራሱን በራሱ በማሔስ(self criticism) በመሰለው መንገድ  ያስቀመጠውን የህግ ትርጉም ከጽሁፉ 
ውስጥ ቆርጦ መጣል ነበረበት፡፡ እንደ አቶ ፊልጶስ ምላሽ ከሆነ እኮ የተሳሳተው የህግ አተረጓጎም ብቻ 
ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ጭብጡ በራሱ የመወያያ ርዕስ ሊሆን ዘንድ አይገባም፡፡ ግን ምን ያደርጋል? ፀሐፊው 
እየተነገረው በስህተቱ ቀጥሎአል፡፡ እርሱ አሁንም የባለሥልጣናትን ህገ መንግስታዊ መብት በ"ተዘዋዋሪ" 
መንገድ እያለ ለመሸራረፍ ቆርጦ የተነሳ ይመስላል፡፡ "ተዘዋዋሪ" እየተባለ በተሰጠው ትርጉም ሰበብ የስንቱ 
አንባቢ ናላ  እንደዞረ ቤቱ ይቁጠረው!  

2. እውነተኛነትና ትክክለኛነት አለመኖር( Lack of truthfulness and accuracy) 

     ፀሐፊው ከአንባቢው ለመሸሸግ የሚሞክረው አንድ አቢይ ጉዳይ አለ፡፡ ይኸውም ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ አደረጉት ከተባለው ቃለመጠይቆች ለዓላማው የሚፈልጋቸውን ብቻ እየመዘዘ ከመተንተን 
ውጪ ቃለመጠይቁ መቼና በማን  እንደተደረገ፤ ግልጽ ማብራሪያ ለመስጠት አለመፈለጉ ነው፡፡ 
ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናታቸው እንዳልዳኑ የተናገሩትን ቃለ ምልልስን ልክ ከሹመት በኋላ 
የተደረገ ለማስመሰል የተደረገ ጥረት አለ፡፡ ገጽ 15  የመጀመሪያው አምድ ሁለተኛ አንቀጽ ላይ 
ጽሁፉ የሚጀምረው "አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዓለማዊውንና አጣዳፊውን የህዝብ ጉዳይ ትተው 
ሃይማኖታቸውን በተመለከተ አስተያየታቸውን ለመስጠት እንደዚህ መትጋታቸውና መጣደፋቸው ግር 
የሚል ነው" በማለት ነው፡፡ ከዚያም ፀሐፊው በአንቀጹ መጨረሻ ላይ "አቶ ኃይለማሪያም ካደረጉትና 
ለዚህ አስፈላጊ የሆነውን ብቻ ከዚህ በታች በተቀመጡት ርዕሶች ስር እያነሳን የምንተነትነው 
ይሆናል" ካለ በኋላ በአዲስ አንቀጽ ስር የሚቀጥለው "የአቶ ኃይለማሪያም ወላጅ እናት የሚከተሉት 



ሰውዬው ከሚከተሉት የተለየ በመሆኑ ሳቢያ በአቶ ኃይለማሪያም ዓይን እናታቸው አልዳኑም…" 
የሚል ነው፡፡ እንግዲህ ከላይ ጀምሮ በተዋረድ ጽሁፉን ለሚያነብ ሰው ቃለመጠይቁ የተደረገው 
ከሹመት ወዲህ ይመስላል፡፡ ሆኖም ግን ይህ ቃለመጠይቅ የተደረገው በ2003 ዓ.ም "ምዕራፍ" 
በተሰኛ መንፈሳዊ መጽሄት ነው፡፡ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በተሾሙበት ሰሞን ቃለመጠይቁ የብዙ 
መጽሄቶችና ጋዜጦች ማሻሻጫ ሆኖ ሰንብቶ ነበር፡፡ ታዲያ ይህን ፀሐይ የሞቀውን እውነት አዲስ 
ጉዳይ ዘግይቶ መጥቶ ለመሸሸግ ያደረገው ሙከራ ግራ የሚያጋባ ነው፡፡  ስለዚህ ጋዜጠኛው አቶ 
ኃይለማሪያም ከመንፈሳዊ መጽሔቶች ጋር ያደረጉትን የመጀመሪያውን ቃለምልልስ በተመለከተ 
ለአንባቢው በግልጽ ምንጩንና ወቅቱን ጠቅሶ ማስቀመጥ ነበረበት፡፡    

    ሌላው በተለይም ሁለተኛውና ከሹመት ወዲህ አደረጉት የተባለውን ቃለመጠይቅ (ለዚህኛው 
በምንጭነት የተጠቀሰው ሰንደቅ ጋዜጣ ነው) በተመለከተ የአዲስ ጉዳይ ፀሐፊ በጽሁፉ መግቢያና 
መደምደሚያ ያሰፈረው ሐሳብ እርስ በእርሱ የሚጋጭ ነው፡፡ በጽሁፉ መግቢያ ላይ የተቀመጠው 
"መገናኛ ብዙኃኑ በተለይም የሕትመት ሚዲያው እንዲሁም ድረ ገጹ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር 
የፖለቲካ ብቃትና የፊት ለፊት ተግዳሮቶች ዙሪያ አስተያየቶች በመረጃና ትንተና ላይ ተመርኩዘው 
ለንባብ አብቅተዋል" የሚል ሲሆን በጽሁፉ መዝጊያ ላይ ደግሞ  "ይህን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቃለ 
ምልልስ የተመለከቱ በርካታ መረጃዎች በኢንተርኔትና በብሎጎች ላይ እየተነበቡ ነው፤አንደኛው 
ወገን ቃለምልልሱ ሐሰተኛና የተቀነባበረ የስም ማጥፊያ ነው በማለት ይከራከራል…ለማንኛውም 
ሚዲያዎችም ህዝብም ግልጽ መረጃ ይፈልጋሉ፡፡"  ፀሐፊው መግቢያው ላይ ሚደያዎች መረጃዎች 
ላይ ተንተርሰው እንደጻፉ ከተናገረ በኋላ መደሚደሚያው ላይ ደግሞ መረጃው ግልጽ ስላልሆነ 
ኮሙኒኬሽን ጽ/ቤት ማብራሪያ እንዲሰጠው ይጠይቃል፡፡ ያ ሁሉ ሀተታ፤ ያ ሁሉ ትንታኔ ፤ ያ  
ሁሉ ቃለ መጠይቅ፤ የተደረገው ግልጽ ባልሆነ መረጃ ላይ ነው ማለት ነው የሚገርመው 
ጋዜጠኛው ለቃለ መጠይቁ በምንጭነት ሰንደቅን ጠቅሶ መረጃውን አጠራጣሪ እንደሆነ የጻፉትን 
የህትመት ሚዲዎችን በተመለከተ ግን ምንጭ አልጠቀሰም፡፡ በአጭሩ ለአንባቢያን እየተላለፈ 
የነበረው መረጃ በከፊል ነበር ማለት ይቻላል፡፡  

    ያም ሆነ ይህ አቶ ኃይለማሪያም ከሹመት ወዲህ ለአንድ መንፈሳዊ መጽሄት አድርገዋል 
የተባለው ቃለመጠይቅ  ምንጭ እስከአሁን አልታወቀም! አዲስ ጉዳይ እንደ መጀመሪያ ምንጭ 
አድርጎ ለመጥቀስ የሞከረው ሰንደቅ ጋዜጣም ቢሆን መረጃውን የቀዳው ከምንጩ ሳይሆን መነሻው 
ከማይታወቅ ወራጅ ወንዝ ነው፡፡ አዲስ ጉዳይ ግልጽ በሆነ መንገድ መጥቀስ ያልፈለገውና ስለጉዳዩ 
አጠራጣሪነት ይፋ ያደረገው "የኛ ፕሬስ" የተሠኘ ጋዜጣ ነው! ይህ ጋዜጣ  በጥቅምት 22 2005 
ዕትሙ "መገናኛ ብዙሃን በስህተት ሲዋዥቁ ሰነበቱ" በሚለው ርዕስ ስር እንደዚህ ይላል.." የኛ ፕሬስ 
ዝግጅት ክፍል የቃለመጠይቁን እውነተኛነት ለማረጋገጥ ባደረገችው ጥረት ቃለመጠይቁ በድረ ገጽ 
ላይ የሰፈረ ቢሆንም ታማኝ ምንጭ እንዳልሆነ መገንዘብ  የተቻለ ሲሆን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ 
ቅርበት ያላቸው ወገኖችም ቃለ መጠይቁ ሐሰተኛ መሆኑንና ሌሎች ሚዲያዎችም ነገሩን ከማራገብ 
እንዲቆጠቡ አሳስበው እንደነበር የተገኘው መረጃ አመላክቷል፡፡" ኃላፊነት የሚሰማው ጋዜጠኛ 
እውነተኛ መረጃ ፍለጋ ይህን ያህል ሄዶ  ያጣራል እንጂ ገና ምኑም ባልለየለት ጉዳይ ላይ 
ፕሮፌሰሩን ፤የህግ ባለሙያውን፤ብሎገሩን፤ ዶክተሩን፤ የፓርላማ አባሉን ወዘተ እየሰበሰበ  
አስተያየት በመጠየቅ ጊዜያቸውን ማባከን አይጠበቅበትም፡፡ እነርሱም ቢሆኑ በተለይ ቃለመጠይቁን 
በተመለከተ ጥያቄ በቀረበላቸው ወቅት ገና ባልተጣራ ጉዳይ ላይ አስተያየት ከመስጠትና አጉል 
ከመፈላሰፍ ቢቆጠቡ ኖሮ  አስተዋይነታቸውን ባደነቅን ነበር፡፡       

3. የፕሮፌሰሩና የዶክተሩ ጉዳይ     

  ፕሮፈሰር መስፍንና  ዶክተር ያዕቆብ አቶ ኃይለማሪያም ደሳለኝ ከመሾማቸው ሁለት ዓመት 
በፊት እናታቸው ደህንነትን እንዲያገኙ እየፀለይኩ ነው ብለው መናገራቸውን ከወንጀል ተግባር ጋር 
ለማገናኘት ምንም አልቀራቸውም፡፡ እነዚህ "ምሁራን" በዚህ አቋማቸው ከፀኑ ነገ ከነገ ወዲያ 



አንዳንዶቻችን እምነታችንን ለመግለጽ ስንል በመኪኖቻችን ላይ " ያለ ወለዲተ አምላክ አማላጅነት 
ዓለም ሁሉ  አይድንም" በማለት ያሰፈርነውን ጥቅስ ልክ እንደ ደርግ ዘመን ከፊታችን ገለል 
አድርጉልን ሳይሉ አይቀርም!  ስለዚህም የፕሮፈሰሩም ሆነ የዶክተሩ ኢ-ህገ መንግስታዊ አካሄድ አቶ 
ኃይለማሪያምን ብቻ በመቃወም የሚቆም አይምሰለን! እነርሱ ለመናድ እየሞከሩ ያሉት ህገ 
መንግስቱ በምዕራፍ 3 አንቀጽ 27 ላይ ያጎናጸፈንን እምነትን የማስተማርን የመግለጽንና 
የማስፋፋት መብታችንን ነው፡፡ ይህን ዓላማቸውን ለመፈፀም ዓይነተኛ መሣሪያቸውና 
ማስፈራሪያቸው "የሃይማኖት ጉዳይ ስስ ነው" የምትል መፈክራቸውን ነው፡፡  

    በእርግጥ ከላይ የተጠቀሱትን ህገ መንግስታዊ መብቶቻችንን በምንተገብርበት ወቅት ችግሮች 
ሊከሰቱ የሚችሉበት አጋጣሚ አይኖርም ማለታችን አይደለም፡፡ ማንኛውም የህግ አንቀጽ አፈጻጸም 
ላይ ሲመጣ መጋፈጥ ያለበት ችግር ሊኖር ይችላል፡፡ ለምሳሌ አንድ ሰው ህገ መንግስታዊ መብቱን 
ተጠቅሞ እምነቱን በሚያስፋፋበት ወቅት ለታዳሚው የእምነቱን መሠረታዊ አስተምህሮችን 
ከመግለጽና ከማስተማር ውጪ ሰዎችን ወደ ራሱ እምነት ለማምጣት ኃይልን መጠቀም የለበትም፡፡ 
ይህን በተመለከተ የኢፌዲሪ ህገ መንግስት በምዕራፍ 3 አንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 3 ላይ እንደዚህ 
ይላል…"ማንኛውንም ሰው የሚፈልገውን እምነት ለመያዝ ያለውን ነፃነት በኃይል ወይም በሌላ 
ሁኔታ በማስገደድ መገደብ ወይም መከልከል አይቻልም"፡፡ እንግዲህ አቶ ኃይለማሪያም ደሳለኝ 
እናታቸው የእርሳቸውን እምነት እንዲከተሉ በኃይል አስገድደው ከሆነ እንደ ፕሮፈሰር መስፍን 
‘’እናቴ አልዳናችም ማለት ያስፈራል፤ ያሰጋል’’ ማለት ያኔ ነው፡፡ እንደ እኔ እንደ እኔ የበለጠ 
አሳሳቢና አስጊ መሆን ያለበት እንደ ፕሮፌሰርና ዶክተር ለሃይማኖታዊ እሳቤ ቀናኢ በመምሰል 
ያለአንዳች አመክንዮአዊ መሰረት ፖለቲካዊ አጃንዳን ይዞ የዜጎችን ህገ መንግሰታዊ መብትን 
ለመሸርሸር ማሴር ነው፡፡ ግን ፕሮፈሰር ያኔ በደርግ ዘመን የወቅቱ ሥርዓት ዜጎችን በእምነታቸው 
ምክንያት ብቻ በየአደባባዩ በሚጨፈጭፍበት ወቅት እርስዎ የት ነበሩ? ልክ እንደ ዛሬ ለሃይማኖት 
ቀንተው የደርግን ሥርዓት የመቃወም ወኔ ነበርዎት ወይስ ከአስተኳሾቹ አንዱ ነበሩ? ኧረ ፕሮፈሰር  
ለምን ይዋሻል?      

   ያም ሆነ ይህ የህገ መንግስቱን ምዕራፍ 3 አንቀጽ 27 በንዑስ አንቀጽ 1-5 ያሉትን 
በምንተገብርበት ወቅት ማስተዋል ያለብን አንድ ቁም ነገር አለ፡፡ ይኸውም አንድ ሰው እምነቱን 
ለማስተማር ለመግለጽና ለማስፋፋት ጥረት በሚያደርግበት ወቅት እንደ ፕሮፌሰሩና እንደ ዶክተሩ 
በኃይልም ይሁን በቃላት የተቃውሞ ድምጽ ካሰማን እየተላለፍን ያለው ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2ን 
ነው! መቼም አንድ ሰው የሚያስተምረው የመረጠውን ሃይማኖት አስተምህሮ ወይም ዶክቶሪን ነው፡፡ 
ለምሳሌ የእስልምና አስተምህሮ ኢስላምን ያልተቀበለ ሰው ወደ ገነት አይገባም ይላል፡፡ ስለዚህ 
አንድ እምነቱን እስልምና ያደረገ ግለሰብ ይህን አስተምህሮ ያለማንም ጠልቃ ገብነት (ፕሮፌሰርም 
ሆነ ዶክተር) የመግለጽ መብቱ ሙሉ በሙሉ የተጠበቀ ነው፡፡ አድማጩም ቢሆን አስተምህሮውን 
ከሰማ በኋላ በንዑስ አንቀጽ 3 መሠረት የመምረጥ ነፃነቱን ተጠቅሞ  እምነቱን ሊቀበል ወይም 
ቀድሞ ስለመረጠው ስለራሱ እምነት እርሱም በተራው ህገ መንግስታዊ መብቱን ተጠቅሞ 
የማስተማርና የመግለጽ አሊያም ከነአካቴው ገነት ብሎ ነገር የለም እስከማለት መብቱ የተጠበቀ 
ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ ግን ኃይልን በመጠቀም የህገ መንግስቱን አንቀጽ 28ን የሚተላለፈው ስለእምነቱ 
መግለጽና ማስተማር የሚያቅተው ወገን ነው፡፡ እንግዲህ የእምነት መቻቻል ጽንሰ ሐሳብ ታሳቢ 
የሚያደርገው በየቤተ እምነቱ መካከል ያለውን እንደዚህ ዓይነት ልዩነቶችን ነው፡፡ በነገራችን ላይ 
እነፕሮፌሰር ትኩረታቸውን ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ አደረጉ እንጂ(which is an intentional twist 
infact)  አቶ ኃይለማሪያም ለእናታቸው እንደሚፀልዩ በገለጹበት በዚያው አንቀጽ ውስጥ ሌላም 
የሚፀልዩበት ርዕስ እንዳለ ተናግረዋል….."ሁሉም ሃይማኖቶች ያለ አድልዎ እና ልዩነት በእኩልነትና 
በመቻቻል እንዲኖሩ እመኛለሁ” በማለት፡፡       

   እንግዲህ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያም፤ ዶክተር ያዕቆብ ወልደ ማሪያምና መሰሎቻቸው  
አንዳንዴ "የሃይማኖት ጉዳይ ስስ ነው" ሌላ ጊዜ ደግሞ "ኢትዮጵያዊ በእምነቱና በሀገሩ  ላይ 



ለሚመጣበት ወደ ኋላ አይልም" እያሉ ተከባብሮ በሚኖር ህዝብ መካከል ጠብ ለመዝራት ጎንበስ ቀና 
የሚሉት ያለምክንያት አይመስለኝም! የእነርሱ ትልቁ ዓላማ ጅብን ሲወጉ በአህያ ጥግ ሆኖ 
እንደሚባለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ እምነት ከለላ ኢህአዲግንና ህዝብን ማጋጨት ነው፡፡ ስለዚህም 
ሁለትና ሦስት ዓመት ወደ ኋላ እየተመለሱ አቶ ኃይለማሪያም በመንፈሳዊ መጽሄቶች ላይ 
ያደረጉትን ቃለ ምልልሶች ማሰስን ብሎም ማሸበርን እንደ አዲስ የትግል ስልት እስትራቴጂ 
ተያይዘውታል፡፡ ከዚህም ባሻገር አቶ ኃይለማሪያም በየስብሰባዎቹ የሚያደርጉትን 
ንግግሮች(ምናልባትም ከነሥርዓተ ነጥቡም ጭምር) እየተከታተሉ የቃላቱን ሥርወ-መሰረት 
ለማጥናት ሲተጉ ይታያሉ!  ከሁሉም በላይ ዶክተር ያዕቆብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤታቸው 
እንደሚፀልዩና እንደሚዘምሩ የተናገሩትን "ለእኛ ምን ያደርግልናል?" በማለት የጠየቁት እጅግ 
የሚያስደምም ነው! ውድ ዶክተር ማንኛውም መጽሄት ሲዘጋጅ የራሱ ታዳሚ (target audience) 
እንዳለው ሳያውቁ የሚቀሩ አይመስለኝም! ተደረገ የተባለው ቃለመጠይቅ እውነት ቢሆን እንኳ አቶ 
ኃይለማሪያም እንደዚህ የተናገሩት በጋዜጠኛው ስለ ግል መንፈሳዊ ሕይወታቸው ተጠይቀው ነው፡፡ 
ደግሞም ቃለመጠይቁ ተሰጠ የተባለው ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ  ወይም ለሌላ የግል ፕሬስ ላይ ሳይሆን 
ለመንፈሳዊ መጽሔት  ነው፡፡ ስለዚህም እርስዎ የመጽሄቱ ቀጥተኛ ታዳሚ አይደሉም ማለት ነው፡፡ 
ታዲያ ወዳልተጋበዙበትና ወዳልተጠሩበት ቦታ "ድንኳን ሰብረው" ከገቡ በኋላ "ይህ ለእኔ ምን 
ያደርጋል?"  ማለትዎ አስቂኝ አይሆንም?   

    ዶክተሩ ሌላም ከአንድ ምሁር የማይጠበቅ ተራ ስህተት ፈጽመዋል፡፡ "ለአንድ ሀገር ያለን 
ራእይ እየተቀየረ፤እየተሻሻለ ከጊዜ ሂደት ጋር እያስማሙ …ወዘተ" ያሉት የአመራር ሳይንስ 
ዕውቃታቸውን ግምት ላይ የሚጥል ነው፡፡ ዶክተሩ ሁሌ ይቀያየራል ያሉት ራዕይ በውስጡ በትንሹ 
ወደ አምስት አላባዎች አሉት፡፡ ከነዚህም ውስጥ ተልዕኮ(mission) እና እስትራቴጂ በዋናኘነት 
ይጠቀሳሉ፡፡ ታዲያ የአንድ ራእይ ተልዕኮ በየጊዜው የሚቀያየር አይደለም(It is the most 
consistent element in the vision)፡፡ ለምሳሌ "በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ መካከለኛ ገቢ ካላቸው 
ሀገሮች ተርታ ትሰለፋለች" የሚለው ራዕይ ተልዕኮ በየወቅቱ የሚለዋወጥ አይደለም፡፡  ወቅታዊ 
ሁኔታዎችን እየተከተለ ለውጥን ማስተናገድ ያለበት ራዕይ በጥቅሉ ሳይሆን እስትራቴጂው ነው፡፡ ይህ 
ትልቅ ዕውቀትና ምርምር የሚሻ ጉዳይ አይደለም፡፡ ግን እኔ ሁሌም የሚገርመኝ ትላልቅ ሰዎችን 
ጥቃቅንና አነስተኛ እሳቤዎች ሲያመልጡአቸው ነው፡፡ 

    ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማሪያምም በአንድ መጽሄት ላይ የአቦይ ስብሃትን የተንኮል ፖለቲካ 
አጋልጣለሁ በሚል መነሻ  ተፍ ተፍ በሚሉበት አጋጣሚ በሃይማኖቱ መንደር ተንኮልን ለመርጨት 
እርሳቸውም ቢሆኑ የዋዛ እንደልሆኑ አስመስክረዋል፡፡ የአቶ ኃይለማሪያምን እምነት በፍትህ 
ሚኒስትር በሚታወቀው ግልፅ ስያሜ ላለመጥራት "የወላይታ ጴንጤ" እያሉ በተደጋጋሚ ሲያስተጋቡ 
ነበርና፡፡  አዛውንቱ ሰሚ አያገኙም እንጂ ይህን አጠራር የመረጡት ማንን ለማስደሰት እንደሆነ 
ግልፅ ነው፡፡ በሰለጠነው ዓለም ያሉ አዛውንቶች የጡረታ ዘመናቸውን የሚመድቡት የማያውቁትን 
ሀገር ለመጎብኘት፤ዛፍና አትክልት ለመትከል ፤የተጣሉትን ለማስታረቅ..ወዘተ እንጂ እንደ እኛዎቹ 
በወንድማማቾች መካከል ምርጥ የጠብ ዘርን በመዝራት ያልተጣሉትን ለማጣላት አይደለም፡፡  
የሚገርመው ሰውዬው ዓይናቸው ውስጥ ያለውን ትልቁን ግንድ ማየት ተስኖአቸው አቶ ስብሃትን 
"አስቦም ይሁን ሳያስብ እንደልቡ የመናገር ባህርይ አለው" እያሉ ሲተቹ ነበር፡፡ ዕድሜ-ጠገብነት 
ለዕውቀት-ጠገብነት ዋስትና አይደለም ያለው ማን ነበር? ዕውቀት ሲባል የጂኦግራፍ ዕውቀት (which 
is pyramedic knowledge for the professor) ማለቴ ሳይሆን ሁሉ አቀፍና ሚዛናዊ ዕውቀት ማለቴ 
ነው፡፡ ይበቃል!! 

 

 


