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     ፕሮፌሰሩ ከፍርድ ውሳኔ በፊት የሰጡት ብይን 

                                           ዘአማን በላይ 

                                             bzaman@yahoo.com 

…ጊዜው ምናልባትም ከዛሬ 33 እና 34 ዓመት በፊት ይሆናል። በአምባገነኑ የደርግ ስርዓት 

ወቅት። ታዲያ በዚያን ወቅት አምባገነኑ መንግሰቱ ኃይለማሪያም የሀገራችንን ዜጎች በኢህአፓ 

ስም ሲጨፈጭፉ አጠገባቸው ከሚገኙት አማካሪዎች ለአንዱ መራር ጥያቄ ያቀርባሉ። እኚህ ሰው 

በአንድ ወቅት የአንድነት ፓርቲ አባል ሆነው መሃል ላይ በስልጣን ጥማታቸው ምክንያት 

ፖርቲውን መልቀቃቸው የሚነገርላቸው ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ናቸው። 

እናም የሰው በላው ስርዓት መሪ ፕሮፌሰሩን “ኢህአፖዎች እያስቸገሩን ነው። ምን 

እናድርጋቸው?” ሲሉ ይጠይቋቸዋል፡፡ የዛሬው ዴሞክራት መሳይ ኘሮፌሰርም ቀልጠፍ ይሉና 

“ታዲያ እኛን ምን አድርጉ ትሉናላችሁ፣ መሳሪያው ያለው እናንተው ጋ አይደለም እንዴ?” የሚል 

ጥያቄን በጥያቄ የሚመልስ ምክር አይሉት ማባላት ምላሽ እንደሰጡ በቅርበት የሚያውቋቸው 

ግለሰቦች ይናገራሉ፡፡ እንግዲህ ይህ አባባላቸው “ሌባ ተይዞ ዱላ አይጠየቅም” የሚለውን ይትብሃል 

የሚያመላክት ብቻ ሳይሆን፣ ‘መሳሪያ የታጠቃችሁት ለጌጥ ነው እንዴ?’ በሚል አንድምታ በደንብ 

ጨፍጭፏቸው የሚል የሚዘገንን ምክርንም ያዘለ ነው፡፡ 

እርግጥ ይህ የኘሮፌሰሩ በገዛ ወገን ላይ የተሰጠ ጭካኔ የተሞላበት “ግደልና አሳየኝ” ምክር 

ሰቅጣጭ ነው፡፡ ገዳይን ከመኮነን ይልቅ የተኩሰህ ግደል አማካሪነት ምንኛ ሰብአዊነት የጐደለው 

ተግባር እንደሆነም ልብ ማለት ይገባል፡፡ እኚህ ኘሮፌሰር በሚገርም ሁኔታ ዛሬ ላይ ሆነውም ይህን 

መሰሉ ጥያቄ እንዲቀርብላቸው ሳይመኙ የሚቀሩ አይመስለኝም፡፡ ለምን ቢባል፤ በሰው በላው 

የደርግ ስርዓት ወቅት ደም እያሸተቱ የኖሩ ግለሰብ በመሆናቸው ነው፡፡  

እርግጥ ይህን ደም የማሽተት አባዜያቸውን በምርጫ 97 ወቅት ገቢራዊ አድርገውታል—ህገ-

መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በሞከሩበት ወቅት። እርሳቸው ስልጣን 

ለማግኘት ካላቸው የጋለ ፍላጎት በመነሳትም የአንድነት ፓርቲ መፍትሔ አፈላላጊ ምንትስ 

እየተባባሉ በየጎዳናው የሽማግሌ ወገብ በማይችለው መልኩ በከዘራ ተለጣልጠዋል፤ተዠላልጠዋል። 

ድንጋይ አንስተውም ተፈረካክሰዋል። በየአደባባዩ መሳቂያ መሳለቂያ ሆነዋል…ኧረ ምኑ 

ቅጡ።…ብቻ የምሳቸውን ደም አፍስሰዋል ወይም እንዲፈስ አድርገዋል። ይህ ደግሞ ግፋ ቢል 

የስምንት ዓመታት ትውሰታችን ነው።  
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ውድ አንባቢዎቼ እነዚህን ዕውነታዎችን ለመንደርደሪያነት ያህል ያወጋኋቸሁ የሰውዬውን 

ማንነት ይበልጥ እንድትገነዘቡ ብቻ አይደለም። ይልቁንም ቋሚ አምደኛ ሆነው በሚሰሩበት በአዲስ 

ታይምስ መጽሔት የወርሃ ታህሳስ 2ዐዐ5 ዓ.ም ዕትም ላይ “ኃይማኖት እና ሕገ-መንግስት” በማለት 

የከተቡት የተለመደ “የእናናውጠው” ፅሑፍ ቀደም ሲል ከጠቀስኩላችሁ ከነባሩ ማንነታቸው ጋር 

ስለተመሳሰለብኝ ነው፡፡ 

እርግጥ የሰውየው ማንነታዊ ስብዕና ከትምህርት ደረጃቸው ጋር ሲነፃፀር እጅግ አስገራሚ 

ነው፡፡ ኘሮፎሰሩ ለሀገር እና ለሕዝብ የሚበጁ ጥናት እና ምርምር  ማድረግ ሲገባቸው ከዓፄው 

ስርዓት ጀምሮ ለስልጣን እየቋመጡ፣ ከፍ ሲልም “የግደለውን” ምክር እየሰጡ አሁን ደግሞ  

ኢትዮጵያን ለመበታተን በሚደረገው የጠላቶቻችን ድብቅ ሴራ አካል ሆነው ቆርጠው የተነሱ 

ይመስላሉ፡፡ ሰውዬውን ምናልባትም ከታሪክ ምሁርነታቸው ይልቅ የየዘመኑ አሜኬላ ብንላቸው 

የሚቀል ይመስለኛል—ታሪክን ከራሳቸው የፖለቲካ ፍላጎት አኳያ እየደፈጠጡ በየስርዓቱ የስልጣን 

ህልማቸውን ለሰማንያ ምናምን ዓመታት ያህል አልጋቸው ላይ ተኝተው የሚኮመኩሙ የውስጥ 

ጋሬጣ ናቸውና።  

 እኚህ ኘሮፌሰር በአንድ ወቅት ህገ-መንግስቱን “ህገ-አራዊት” እያሉ ሲጠሩ እንደነበር 

ከማናችንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም። ዛሬ ግን ደርሰው የህገ-መንግስቱ ተቆርቋሪ መሆናቸው 

በጥቂቱም ቢሆን ያስፈግጋል። ግና ትናንት ሕዝቦች በገዛ ፈቃዳቸው ተስማምተው እና ተፈቃቅደው 

ያፀደቁትን ህገ-መንግስት፤ የሰዎች ሳይሆን የአራዊቶች ህግ ነው ብለው ሲያበቁ፣ ይህን 

‘ኢትዮጵያውያን በህገ-አራዊት እየተዳደሩ ናቸው’ የሚል ፈሊጣዊ ፍልስፍናቸውን በውል ለሚረዳ 

ማንኛውም ሰው ግለሰቡ ለሕዝብ ያላቸው ንቀት ምን ያህል እንደሆነ ለመረዳት አይከብደውም፡፡  

 ታዲያ ትናንት ከስያሜው ጋር አንዳችም ግንኙነት በሌለውና “ፍትሕ” በተሰኘ ጋዜጣ ላይ 

የስልጣን ጥማቸውን ለመወጣት ሲፅፉ የነበሩት  ኘሮፌሰሩ፤ ዛሬ ደግሞ “ዳግማዊ ፍትሐቸው” 

በሆነው “አዲስ ታይምስ” የተሰኘ የቁራ ጩኸት ጯሂዎች ስብሰብ አካል ሆነው “ኃይማኖትና ህገ-

መንግስት” በሚል ህልመኛ ፅሑፋቸው ያልነካኩት ጉዳይ የለም። ጥቂቶቹን ቅዠታቸውን ብናነሳ 

እንኳን “የቀድሞወን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ሞት ተከትሎ አራት ጠቅላይ ሚኒስትር 

ተሹመዋል፣ የፖትርያርኩ ሞት ግን ገና ምንዛሪ አልተገኘለትም” በማለት ፅፈዋል—የመፅፉት ነገር 

ፅሑፍ ከተባለ ማለቴ ነው። ምክንያቱም ፅሑፋቸው እንደ ድሪቶ የተተበተበ እንዲሁም እንደ አባይ 

ተፋሰስ መያዣና መጨበጫ የሌለው ነውና። 

 ይሁን እንጂ አባባሉ በአምባገነኑ የደርግ ስርዓት ወቅት በፖለቲካ ሰበብ ስንቱን ምስኪን 

ኢትዮጵያዊ ካስጨፈጨፈ “ይሁዳ” የሚጠበቅ አስተያየት በመሆኑ ብዙም የሚያስገርም ባይሆንም፤ 

አስተያየታቸው ሲመረመር አንድ ፖለቲካን የሙጥኝ ያለ፣ ነገር ግን የጃጀ ሽማግሌ ንግግር ነው። 
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መቼም ነገሩ “ካረጁ አይበጁ“ በመሆኑ አዛውንቱ ፖለቲከኛ ከአቶ መለስ በኋላ “አራት ጠቅላይ 

ሚኒስትር” ሀገራችን ውስጥ እንደምን እንደተሾሙ የሚያውቁት እርሳቸውና ስልጣን አምላኪ 

ዛራቸው ብቻ ናቸው። በአሁኑ ወቅት ያሉት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሳለ እርሳቸው በገዛ 

ፍቃዳቸው ሶስት ተጨማሪ “ጠቅላይ ሚኒስትሮችን” መሰየማቸው ለማንም ግልፅ አይደለም።  

 እርግጥ እያንዳንዷን የመንግስት የስልጣን አወቃቀርን ለስልጣን ካላቸው ጉጉት በመነጨ 

በአንክሮ የሚከታተሉት እኚህ ሰውዬ በጠቅላይ ሚኒስትር፣ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና 

በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የሚሉትን የስልጣን እርከኖችን አያውቋቸውም ማለት 

አይቻልም። ሆኖም ፕሮፌሰሩ ያጉትን ነገር ሁሉ የመቃወም አባዜያቸውን ለማስተንፈስ “የጅብ 

ችኩል ቀንድ ይነክሳል” እንዲሉ ለማውራት በመቸኮላቸው ነው።  

ያም ሆነ ይህ ግን፤ እርሳቸው ዕውነታውን አወቁትም አላወቀት ኘሮፌሰሩ ያነሱትን ለትችት 

የተስገበገበ ነጥብን ከሕገ-መንግስቱ አኳያ መመርመር ተገቢ ነው፡፡ በህገ-መንግስቱ አንቀፅ 75 ላይ 

ስለ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተግባር እና ኃላፊነት አስመልክቶ የተደነገገው እንመልከት፡፡ 

በዚሁ አንቀጽ ስር ባለው ንዑስ አንቀፅ አንድ ላይ፤ ምክትል ጠቅላይ ማኒስትሩ /ሀ/  “በጠቅላይ 

ሚኒስትሩ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባሮች ያከናውናል” /ለ/ “ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማይኖሩበት 

ጊዜ ተክቶት ይሰራል” ሲል፣ በንዑስ አንቀጽ ሁለት ላይ ደግሞ “ም/ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪነቱ 

ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል” ይላል፡፡ 

በዚሁ መሠረት የአቶ መለስ ዜናዊን ድንገተኛ ህልፈተ- ህይወትን ተከትሎ በህገ- መንግስቱ 

መሰረት የተመረጡት ክቡር አቶ ኃይለማሪያም ደሳለኝ እንጂ፣ ኘሮፌሰሩ ከአሮጌ ከኪሳቸው 

ያከሏቸው ሶስት ተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ምንጩ አሉታዊ አስተሳሰባቸው ብቻ ነው፡፡ ለነገሩ 

ሰውየው ያልተባለን ጉዳይ ተባለ፣ ያልተነገረን ተነገረ እያሉ በሀገር ላይ ጥቁር ጥላሸት መቀባት 

የተለመደ ባህሪያቸው በመሆኑ የሚገርም አይደለም፡፡ 

እንግዲህ ከፕሮፌሰሩ ከሃቅ ያፈነገጠነ አባባል የምንገገዘበው ነገር ቢኖር አቶ መለስ ዜናዊ 

የተኩት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን ብቻ ነው፡፡ የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ምክትል ደግሞ አቶ 

ደመቀ መኮንን ናቸው፡፡ እናም ኘሮፌሰሩ ያነሱት ሃሳብ መንግስት ካከናወነው ሹመት ጋር በፍፁም  

የማይገናኝ አራምባና ቆቦ ሆኖ እሳቤ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

እናም አደናጋሪው ፕሮፌሰር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የትምህርት ሚኒስትር የሆኑት 

አቶ ደመቀ መኮንን እንጂ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማእረግ የኢኮኖሚና ፋይናንስ እንዲሁም 

የሪፎርምና መልካም አስተዳደር ዘርፎች አስተባባሪ ሆነው የተሾሙት ባለስልጣናት አለመሆናቸው 

ልብ ማለት  ይገባቸዋል ባይ ነኝ፡፡ 
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ለነገሩ የእርሳቸወ ነገር “ሌባ ላመሉ ዳቦ ይልሳል” እንደሚባለው ሆኖ ነው መሰል መንግስት 

ያከናወነውን የስልጣን ሹመት ግልፅ ሆኖ ሳለ፤ አውቀው እንዳላወቁ መስለው ሌላውን ለማደናገር 

የሚያደርጉት የተለመደ ሁከት ጠቀስ አስተሳሰብ መሆኑ አጠያያቂ አይደለም፡፡ ሰውየው በዚሁ 

ጽሁፋቸው አክለውም የፖርትሪያርኩን ሕልፈተ- ህይወት ተከትሎ የተደረገ የስልጣን ድልድል 

የለም ብለዋል፡፡ 

እንግዲህ ልብ በሉ! በእርሳቸው የተለመደ የቅጥፈት ፅሑፍ፤ መንግስት በሃይማኖት ወስጥ 

ጣልቃ ገብቷል ማለታቸው ነው። መቼም ሽሙጥ መናገራቸው ሳይሆን አይቀርም። “ኡኡቴ! 

ድንቄም ፕሮፌሰር” አሉ እማማ አስቴር።… በኃይማኖታዊ ሹመት ውስጥ መንግስት ጣልቃ 

እንደሚገባ አስመስለው የፃፋት ዘበዘባ ከአሉባልታ ውጭ አንድም እውነት የለውም።  ለነገሩ 

የአሉባልተኞች መናኸሪያ ላይ የሚፅፍ ሰው እውነት የሚባለውን ውድ እሴት እንደተላጠ 

የኤሌክትሪክ ሽቦ ስለሚፈራ ያሻውን ቢዘላብድ አይፈረድበትም—ለእርሱ ሁሉም ነገር ስማ በለው 

ነውና።  

ያም ሆነ ይህ የኢፌዴሪ ህገ- መንግስት ኃይማኖት በመንግስት፤ መንግስትም በኃይማኖት 

ጉዳዩች ውስጥ ጣልቃ እንደማይገባ ይደነግጋል፡፡ እየተደረገ ያለውም ይኸው ነው። እናም 

ኘሮፌሰሩ የአሉባልታ ምንዛሪያቸውን በዚህ መልኩ ቢያስተካክሉት በጄ ነው፡፡ 

ሰውየው ከዚህ ቃርሚያ ሃሳባቸው ለጥቀው ያመሩበት ወደ ኃይማኖታዊ ጉዳዮች ነው—በስሚ 

ስሚ የለቃቀሙትን አሉባልታ በማስፋፋት። እናም “በቅድሚያ በእስላሞቹ ልጀምር” ብለው 

ይነሱና፣ አክለውም “የኢትዮጵያ እስላሞች ችግር ሁለት ነው፡፡ አንዱ እነሱ እንደሚሉት አልአህባሽ 

የሚባለውን የእስልምና ዓይነት ተከተሉ መባላቸው ነው፡፡ ይህ ትልቅ ድፍረት ነው፡፡ ሁለተኛ 

የራሳችንን ካህናት እኛው በየቤተ መስጊዳችን እንመርጣለን እንጂ እንደ ፖለቲካ ካድሬዎች 

በየቀበሌው አንመርጥም ማለታቸው ነው” በማለት ጉዳዩን በጭፍን እሳቤ መንግስት ላይ ለመለጠፍ 

ይዳዳሉ፡፡ 

ፕሮፌሰሩ አስገራሚ ፍጡር ናቸው። ትናንት በዓፄውና በደርግ ስርዓቶች የሃይማኖት 

ነፃነትና እኩልነት እንዲደፈጠጡ እንዳልመከሩ ሁሉ፤ ዛሬ ደግሞ የትናንት የፀረ-ዴሞክራሲያዊነት 

ካባቸውን ለይስሙላ አሽቀንጥረው በመጣል ደርሰው ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቆርቋሪ መስለው 

እየቀረቡ ነው፡፡  

ሰውየው አስቀድመው ያነሱት ነጥብ የአልሀበሻ የሚል የእስልምና እምነትን ሙስሊሞች 

የግድ ተከተሉ ተብለዋል በመባላቸው አመፁ ተነስቷል የሚል ነው። አስከትለውም የእምነቱ 
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መሪዎች በመስጊድ ምርጫ ላይ እንዳይከናወን ስለአገዱ ነው ሙስሊሙ አመፅ ለማንሳት 

የተገደደው ብለዋል፡፡ 

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በመጀመሪያ ደረጃ በድፍረት እንዲህ ዓይነት ያልተረጋገጠ ነገርን 

ለመፃፍ ስለ እምነቱ በቂ እውቀት መያዝ የግድ ይላል፡፡ ለመሆኑ አልሀበሻ የሚለውን ቃል ከየት 

እንደመጣ እንመልከት፡፡ የታሪክ ድርሳናት እንደሚያትቱት፤ ሼክ አብደላ ሀሪሪ በኢትጵያውያ 

እስልምና ፈለግ ውስጥ የጠለቀ እውቀት ከነበራቸው የኃይማኖት አባቶች መካከል አንዱ ናቸው፡፡ 

አረቦቹም እኝህን የኃይማኖት አባት በነበራቸው እውቀት ያደንቋቸው ነበር፡፡  

እናም አረቦቹ ሀበሻ መሆናቸውን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት “ሼክ አብድላ አልሃበሽ” ብለው 

እንደጠሯቸው ታሪክ ያወሳል፡፡ እናም ቃሉም ሆነ ሃይማኖታዊ ቀኖናው አዲስ አይደለም። 

ለዘመናት የኢትዮጵያ ሙስሊም ህዝብ ሲጠቀምበት የነበረ ኃይማኖታዊ ስርዓትም ነው፡፡ ታዲያ 

ይህን በርካታ ሙስሊሞችን የሚያግባባ ሃይማኖት ወደ ጐን በማለት የተለያዩ ስያሜዎችን እያወጡ 

በገንዘብ ሃይል ከውጭ የመጣ አዲስ የሃይማኖት መስመርን የግድ መቀበል አግባብነት ያለው 

አሰራር ይመስለኝም፡፡ 

ታዲያ ኘሮፌሰሩ በፍርድ ቤት የተያዘን ጉዳይ ጣልቃ እየገቡ ለማወክ መጣራቸው ብቻ 

ሳይሆን፤ በሰላም ሀገር አዋራ ማንሳት የፈለጉበት ዋነኛ ምክንያት ለእኔም ሆነ ለዚህ ፅሑፍ አንባቢ 

ግልጽ ነው፡፡ ይኸውም በሀገራችን ውስጥ ያልነበረው እንደ ወሃቢያ ዓይነት የአክራሪዎች እምነት 

ተስፋፍቶ ሰዎች በጠራራ ፀሃይ ሲገረፉ፣ ሲሰቃዩና ሲሞቱ ማየት ነው፡፡ በዚህም ከጥንት ጀምሮ 

እስካሁን ድረስ የተጠናወታቸውን የሁከት ሴራ ገቢራዊ ሆኖ የማየት ህልም አላቸው። እናም 

በስተርጅና የእነ አቶ ተመስገን ደሳለኝ የነውጥ ጥሪ ተደማሪ አስተባባሪ መሆናቸው ነው።  

በመሰረቱ የዛሬ ዓመት ገደማ በተነሳው ሁከትን የማቀጣጠል ሴራ ድብቅ ፖለቲካዊ ዓላማን 

የሰነቁ ጥቂት አክራሪ ኃይሎች ያቀነባበሩት መሆኑ አይዘነጋም። ዓላማውም ፖለቲካዊ እንጂ 

ቅንጣት ታህል ሃይማኖታዊ መሰረት የለውም። እናም የራሳቸው ፍላጎት ያላቸው የውጭ ሃይሎች 

የሚመሩትና የፖለቲካ ትርፍ ለማካበት የሚንቀሳቀሱ እፍኝ የማይሞሉ ጽንፈኛ ኃይሎች ያስነሱት 

እንጂ፤ ኘሮፌሰሩ እንደሚያወሩት ሙስሊሙ ህብረተሰብ የአልሀበሻ እምነትን ተከተል ስለተባለ 

አይደለም፡፡ 

ፕሮፌሰሩ ግጭት ቀስቃሾቹ በኢትዮጵያ ከሚገኘው ሕዝበ ሙስሊም ከግማሽ በላይ ናቸው 

ማለታቸው የሰውዬው ጽሑፍ ምን ያህል በውሸት የተቀነባበ  ለመሆኑ ሁነኛ አስረጅ ነው፡፡ 

ያለምንም ማስረጃ በዚህ ዕድሜያቸው አይናቸውን በጨው ታጥበው ይህን ለማለት መድፈራቸው፤ 

አንድ ተምሬያለሁ ከሚል ፊደል ቆጣሪ የሚጠበቅም አይመስለኝም። ለመሆኑ እኚህ በፊደላዊ 
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‘የፅንፈኞቹ ቁጥርን ያሰሉት በምን ቀመር ነው?’ ተብው ቢጠየቁ ምን ብለው ይዘላብዱ 

ይሆን?...ያው የተለመደው የአቦ-ሰጥና የአንድነት ፓርቲ የቀየ ጥንቆላዊ አፃፃፍ ካልሆነ ከቆ ምንም 

ሊባል የሚችል አይመስለኝም።   

ሌላው ኘሮፌሰሩ ኃይማኖትን ከህገ-መንግስቱ ጋር ለማላተም በማሰብ ያነሱት ነጥብ 

ሁላችንንም ያስደመመ ነው፡፡ በዚህ ሃሳባቸው የተካተተው አርቲ ቡርቲ እሳቤያቸው በኢፌዴሪ ህገ-

መንግስት አንቀጽ 12 የተደነገገውን ከመፃረር ይነሳል፡፡ 

ሰውዬው እንደ አብነት የአፄዎቹን ዘመን ጠቅሰዋል፡፡ እናም እንዲህ ብለዋል፡፡… በአፄዎቹ 

የአገዛዝ ዘመን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በቤተ መንግስት ላይ ከባድ ጫና ስታኖር ነበረች፣ ያለ 

ቤተክርስቲያኒቱ ሙሉ ፍቃድ መንገስ ከቶም አይታሰብም፣ እንደሁም አብዛኛዎቹ የሀገሪቱ ስራዎች 

የሚከናወኑት በኃይማኖት ሰዎች ነበር። አሁን ግን ይህን የሚሽር ህገ-መንግስት ፀድቋል፣ እናስ 

ለምን? በማለት የራሳቸውን ውስጣዊ ስሜት ይጠይቁና መልሰው ራሳቸው ይመልሳሉ፡፡ 

ይህ ብቻም አይደለም። ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ጋር አያይዘውም በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ 

ሃይማኖቶችን የሚከተሉ ዜጐች እኩልነት ለማስከበር ነው፤ ነበር፤ አሁን እንደሚታወቀው ግን 

ሃይማኖቶችን እየለያዩ ለማድከምና ለማስገበር ነው በማለት የራሳቸውን ዲስኩር አስነብበውናል። 

እናም እነዚህን ተጨባጭነት የጎደላቸውን አባባሎች  መመርመር ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

እንደ እውነቱ ከሆነ ኘሮፌሰሩ ያነሱትን ሃሳቦች እርስ በእርሱ የሚፋለስ እንጂ አንዱ 

የሌላኛውን ነጥብ የሚደግፍ አይደለም፡፡ እርግጥ ኢትዮጵያ በዘመነ ንጉሳዊያን አገዛዝ ወቅት 

የነበራት መንግስት ኃይማኖታዊ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። ምናልባትም ይህ አካሄድ 

በወቅቱ ተመራጭ ነበርም ማለት ይቻላል—ከነገስታቱ አንፃር ስናየው።  

ሆኖም ይህ ሃይማኖታዊ መንግስት ሀገሪቱን በኃይማኖት ሽፋን ለመግዛት “ስዩመ 

እግዚአብሔር” እያለ፣ የሌላውን ሕዝብ መብትና ነፃነት ገፈፈ እንጂ ለምስኪኑ የኢትዮጵያ ህዝብ 

የፈየደው አንዳችም ነገር አልነበረም። ምናልባት ፕሮፌሰሩ የኖሩበትን ስርዓት ለማንቆለዻዸስ 

ካልፈለጉ በስተቀር በማንኛውም ጤነኛ ሰው ዕይታ  ሃቁ ይኸው ነው።  

ይህ ሁሉ የግፍና የሰቆቃ  ዘመን ታልፎም በውድ የህዝብ ልጆች መስዕዋትነት በተገኘው 

የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት ላይ መንግስት እና ኃይማኖት ተያይተዋል ተብሎ የመደንገጉን 

አስፈላጊት ለፕሮፌሰሩ እየመረራቸውም ቢሆን መንገሩ ተገቢ ነው። ይኸውም በዴሞክራሲያዊ 

ስርዓት ውስጥ መንግስት በኃይማኖት፣ ኃይማኖትም በመንግስት ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ መግባት 

እንደሌላቸው ለማረጋገጥ ነው፡፡ 
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በንጉሱ ዘመን የነበረው አገዛዝ አንድን ኃይማኖት ተመርኩዞ ሀገርን ሲመራ ነበር፡፡ ሆኖም 

ይህቺ ሃገር የብዙ ኃይማኖት ባለቤት ነች፡፡ እናም አንድ መንግስታዊ ኃይማኖትን ማስፈን ማለት 

የሌላውን ህዝብ የእምነት ነፃነት መንፈግ ነው። ስለሆነም የተገነባው ህገ-መንግስታዊ ስርዓት ይህንን 

የህዝቦችን መብት ረገጣ የሚኮንነው ብቻ ሳይሆን አምርሮም የሚዋጋው ነው። ለዚህም ነው 

ፕሮፌሰሩ በፅሑፋቸው የሚያሞካሿቸውንና “ሃማኖታዊ መንግስት እንመሰርታለን” የሚሉ ጥቂት 

ተጠርጣሪ ፅንፈኞችን መንግስት ለህግ ያቀረባቸው።  

 ሌላው መንግስታዊ ሃይማኖት ያላስፈለገበት መሰረታዊ ነጥብ ደግሞ በሃይማኖቶች መካከል 

አድልዎ እንዳይፈጠርና በዚህም ምክንያት የሃይማኖት ግጭት እንዳይቀሰቀስ ለመከላከል ነው ፡፡ 

በሃይማኖት ስም የሚጋጭ ህብረተሰብ እነ ፕሮፌሰር መስፍንን ጮቤ የሚያስረግጣቸው ቢሆንም፤ 

ከሀገራዊ ጥቅም አኳያ ግን ለልማት ይነሳሳል ብሎ ማሰብ አይቻልም። ለዚህ ደግሞ የትኛውም 

ሃይማኖት ያለ አንዳች ልዩነት ነፃነቱና እኩልነቱ እንዲጠበቅለት ተደርጓል።  

ታዲያ ዕውነታው ይህ ሆኖ ሳለ በኢፌዴሪ ሕገ-መንግስት ኃይማኖት አስመልክቶ 

የተደነገጉትን አንቀፆች ሁሉንም ኃይማኖቶች በእኩልነት ላለማየት ነው፣ ከዚህም አልፎ ኃይማኖት 

እየለያዩ ለማዳከምና ለማስገበር ነው በማለት የወረቀት ላይ ጠንቋይ ለመሆን የሚዳዳቸው 

ፕሮፌሰሩ፤ ይህ ሃሳባቸው እንደ ትላንቱ ከመሳለቂያነት እንዲያመልጡ የሚያደርጋቸው 

አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም እርሳቸው በስተእርጅና የሚዘላብዱት ጉዳይ ማንኛውም ኢትዩጵያዊ 

የሚያውቀውን ሃቅ በጠራራ ፀሃይ የሚንድ ስለሆነ ነው። 

ፕሮፌሰሩ በግልፅ ባይነግሩንም ትክክለኛ ፍላጎታቸው አሁን በሀገራችን ያለውን የኃይማኖት 

መከባበር እና መቻቻልን ቢችሉ ለማደፍረስ መሯሯጣቸው ነው—ሲያምራቸው ይቀራል እንጂ።  

የሃይማኖቶችን እኩልነትና ነፃነት መሸራረፍ ይገባል ብለው ለአክራሪዎች ጠበቃ የሆኑትም ለዚሁ 

ነው። በማያገባቸው ጉዳይ እየፈተፈቱ ከፍርድ በፊት ብይን ለመስጠት የሚከጅላቸውም፤ በሀገሪቱ 

እየተፈጠረ ያለ የሰላም፣ የልማት እና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ጉዞ እርር ድብን ስላደረጋቸውም 

ነው፡፡ 

ግና አንድን ሃቅ ላስታወሳቸው እፈልጋለሁ። እርሱም የሀገራችን የዕድገት ውጤት 

ምክንያታዊ ምስጢሮች ወስጥ አንዱ የሕዝባችን መቻቻል እና መከባበር መሆኑን ነው፡፡ ታዲያ 

ይህን የሀገራችንን ሕዝቦች መቻቻል እና መከባበር ለመቀልበስ እንደ ፕሮፌሰር መስፈን ዓይነት 

የከሰሩ አሮጌ ፖለቲከኞች ኃይማኖትን እንደ ሽፋን በመጠቀም አክራሪዎችን እየደገፉ የያዙት 

ቀለምና ወረቀት እስኪያልቅ ድረስ ያሻቸውን ቢለቀልቁም፤ያረጀ ያፈጀ እሳቤያቸውን አሜን ብሎ 
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የመቀበል ህዝብ የለም። ትናንት የህገ-መንግስቱ ፀር መሆናቸውን በገሃድ ያውቃቸዋልና። እናም 

በእጅ አዙር አመፅን ለማቀጣጠል የሚደረግ ማናቸውም የቀቢፀ-ተስፋ ሙከራ ሰላም ወዳዱን 

ሙስሊሙን የህብረተሰብ ክፍል ጨምሮ በሌላው እምነት ተከታይ ዜጋ ሲከሽፍ በዓይናችን በብሌኑ 

እየተመለከትን ስለመጣን ነው፡፡ 

ምንም እንኳን እነዚህን አክራሪ ኃይሎቹም ይሁኑ እንደ ፕሮፌሰር መስፍን ዓይነት የሁከት 

ሱሰኞች በሀገራችን በሚገኙ አንዳንድ የግል ኘሬሶችና መጽሔቶች ሕዝበ ሙስሊሙን እርስ በርሱ 

ለማጋጨት ያልፃፋት ነገር ባይኖርም፤ የሀገራችን ህዘብ ጨዋና ሚዛናዊ በመሆኑ፤ በቅብብሎሽ 

የሚረጩትን የቅጥፈት ወሬ ከመጤፍ አልቆጠረውም። 

እኔ ግን በእኩይ ተግባራቸው በተለያዩ ምርጫዎች በህዝብ የተተፉት የፕሮፌሰሩ “ላም 

አለኝ በሰማይ…” ዓይነት የስልጣን ጥማታቸው ነገር ሁሌም ግርም ይለኛል። ምን መሰላችሁ! 

ሰውዬው በአፄው ዘመን ስልጣንን ሲመኙ፣ በደርግ ዘመን ደግሞ “ግደልና አሳየኝ” ሲሉ፣ አሁን 

ደግሞ ለስልጣን ሲሉ የራሳቸውን ዕድሜ ኖረው የአዲሱን ትውልድ አስተሳሰብ ለመበረዝ 

አክራሪዎችን በመደገፍ ደፋ ቀና ማለታቸው ነው። ተቃውሞአቸው መቋጫ የለውም። ከቅርብ 

ጊዜያችን ታሪክ ብንነሳ እንኳን ሰውዬውን ከ“ግደልና አሳየኝ” እስከ ነውጥ አቀንቃኝነት ሁላችንም 

እናውቃቸዋለን። በመሆኑም አንድ ምክር ለእርሳቸው መስጠት ምናልባትም ከፅድቅ ሊያስቆጥርልኝ 

ስለሚችል እንዲህ ልላቸው ወደድኩ። …ፕሮፌሰር ሆይ! ቤተ-ክርስቲያን በሚስሙበት በዚህ 

ዕድሜዎ ዛሬም እንደ ትላንቱ ከፍርድ ውሳኔ በፊት ብይን እየሰጡ ዕውነትን ለመደፍጠጥ ባይባትሉ 

ምናለበት?...እኔ አበቃሁ። ምላሹ ግን ህግና ስርዓትን እየተላለፉ የሚፅፉት ፕሮፌሰር ነው። አማን 

ያሰንብተን።    

  

 

 

 


