
''ሃይማኖትን የሚወክል የፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ሕልውና አይኖረውም''-
ሚኒስትር  ዴኤታ  ሽመልስ ከማል 

 

 ከብርሃኑ ተሰማ(ኢዜአ) 

 

በኢትዮጵያ ለዘመናት የዘለቀውን የመከባበርና የመቻቻል ባህል ለመፈታተን የሚሞክሩ አዝማሚያዎች መታየት 
ጀምረዋል።ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በእምነት ስም በሚንቀሳቀሱ የሃይማኖት ድርጅቶችና በአንዳንድ ተቃዋሚ ድርጅቶች 
እያነሷቸው ባሉት ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዴኤታ 

ከአቶ ሽመልስ ከማል ጋር የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት  ያደረገው 
ቃለ ምልልስ እንደሚከተለው ቀርቧል። 

 

ኢዜአ ፤ኢትዮጵያ የፀረ-ሽብር ዓዋጅን ያወጣችው በዓለም አቀፍ 
ደረጃ እየተስፋፋ የመጣውን ሽብር ከመግታት ባሻገር፤ባላት 
መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ፣በአፍሪካ ቀንድ ሽብርተኝነትን 

ለመታገል ባላት ድርሻና በአንዳንዶች’’ የክርስቲያን ደሴት’’ 
ተደርጋ መወሰዷ እንደሆነ ይወሳል።ይህንን እንዴት 

ይመለከቱታል?ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የያዙትን አቋምንስ 

እንዴት ያዩታል? 

 

አቶ ሽመልስ፤ መልካም። እንግዲህ እንደሚታወቀው አገራችን በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ልዩ ነባራዊ ሁኔታ ሳቢያ 

በተለይም ደግሞ ካለንበት ክፍለ አህጉራዊ  ጂኦ-ፖለቲካል አቀማመጥ ጋራ በተያያዘ ለተለያዩ ጊዜያት በብሔራዊ ደህንነቷ ላይ 

ከፍተኛ አደጋና ስጋት የጋረጠ የሽብርተኝነት ጥቃት ስጋትም ሲደርስባት ቆይቷል፡፡ መላው ዓለም በፀረ-ሽብርተኝነት ሕግ ዙሪያ 

መተባበር በዓለም አቀፍ የፀረ-ሽብርተኝነት መረብ ዘርግቶ ሽብርተኝነትን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመታገል ሙሉ ኅብረት 
ከማሳየቱ አስቀድሞ አገራችን ለዚህ ተጋላጭ ሆና የቆየች አገር ናት፡፡ ስለሆነም በነባሩ ሕግ መሠረት ይህንን አደገኛ የወንጀል 
ተግባር ስጋቱን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ነበር፡፡ እንደሚታወቀው ብዙ ዜጎች አልቀውብናል።ብዙ ንብረት ወድሟል።  

 

በከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ሕይወትም ላይ ጭምር ሳይቀር ከጎረቤት አገሮች የመጡ ጽንፈኛና አሸባሪዎች የግድያ 
ሙከራ ሁሉ ያደረጉበት፣ በየክልል ከተሞች በዋና ዋና ከተሞች ፈንጂ ጠምደው ብዙ ጉዳት ያደረሱበት ተከታታይ የሽብር 
ጥቃት እንደነበር ይታወቃል፡፡ሽብርተኝነት በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ በጣም ተጠናክሮ በመውጣቱ ሳቢያ በዓለም አቀፍ 

ማኅበረሰብ ውስጥ ለዚህ ጥቃት ተጋላጭ ያልሆነ የትኛውም የዓለም ክፍል የለም የሚባልበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ ከ2000ወዲህ 
የነበረው በዓለም ውስጥ ያሉ ሁኔታዎች የሚያሳዩት የከፋ አደጋ በየ ገሩ የብዙ ሰዎችን ህይወት እየቀጠፈ የመጣ ዓለም አቀፋዊ 
ትስስር ያለው፣ ለክትትልና ለቁጥጥር ማለትም በነባሩ ህግና ክስ አካሄድ ለክትትልና  ለቁጥጥር እጅግ አስቸጋሪ የወንጀል ዓይነት 
መሆኑ ይፋ እየወጣ መጣ፡፡በዚህ የተነሳ ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ በተለይም የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በተለያዩ ጊዜ 



ከ12 በላይ የሆኑ ዓለም አቀፍ ሽብርተኝነት መግለጫዎችና ስምምነቶች ሲያወጣ ቆይቷል፡፡ ኢትዮዮጵያ የነዚህ ስምምነቶች 
ተፈራራሚ ናት፡፡  

 

በመጨረሻ ላይ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ፀጥታ ምክር ቤት( ሴኩሪቲ  ካውንስል) ባወጣቸው ተከታታይ 
መግለጫዎችና ውሳኔዎች አማካኝነት አገ ይህንን ዓለም አቀፍ ትስስር ከፍተኛው ውሰብስብ ግንኙነት ያለውን ወንጀል 
ለመቆጣጠር ነባር የወንጀል ሕግጋትና መቆጣጠሪያ መንገዶች ፍቱን ሆነው ስላልተገኙ ነባሩን መርህ በጠበቀ፣ ዴሞክራሲያዊ 
መብቶችን በማይጨፈልቅ መንገድ ነገር ግን ይህን ከፍተኛ አደጋ ማደናቀፍም ወይም መግታት በሚያስችል መንገድ የተቀረፀ 
የሕግ ማዕቀፍ አገሮች እንዲያወጡ በዚህም ሳቢያ ዓለም አቀፍ ትብብር ለማረጋገጥ በአንዱ አገር የተፈፀመ ሽብር ሌላ ሀገር 
የሚመሸግበት ሁኔታ ለማጥበብ ይርዳ በሚል ውስጥ የተላለፉ ውሳኔዎች ነበሩ፡፡  

 

እነዚህ ውሳኔዎች ተግባራት በማድረግ በርካታ አገሮች ይህን ሕግ ማርቀቅ ሲጀምሩ ኢትዮጵያም አስቀድሞ የችግሩ ገፈት ቀማሽ 
በመሆኗና የገባችው ዓለም አቀፍ ትብብር ይሄን ዓይነት የሕግ ማዕቀፍ ማውጣት የግድ የሚል በመሆኑ ካለን ችግርና በዓለም 
አቀፍ ማኅበረሰብ ውሰጥ ከገባነው ግዴታ አንፃር ይሄንን ሕግ ማውጣት ተችሏል፡፡ 

 

ይሄ ሕግ በበርካታ ዴሞክራሲ በዳበረባቸው አገሮች ውስጥ ከተቀረጹ የፀረ-ሽብር ሕግጋት መርሆዎች ጋራ እንዲጣጣም ተደርጎ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ የወጡ ስምምነቶች ላይ የተንፀባረቁ የሰብዓዊ መብት ጥበቃ ድንጋጌዎች ጋራ እንዲጣጣም ተደርጎ በትልቅ 
ጥንቃቄ የተበጀና የወጣ ህግ ነው፡፡  

 

በመሆኑም የሀገራችን የፀረ-ሽብር ህግ በዋነኛነት በሕገ-መንግሥታችንና በሕገ-መንግሥታችን አማካኝነት የአገሪቱ ሕግ አካል 
እንዲሆን ተደርጎ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ድንጋጌዎች መሠረት የተረጋገገጡትን የዜጎች የዴሞክራሲያዊና የሰብዓዊ 
መብቶች ለማስጠበቅ የወጣ፣ እነዚህን መብቶች ከሚደፈጥጡ አስከፊ አደጋዎች ለመጠበቅ የተደነገገ ሕግ እንጂ፤ አንዳንድ 
ወገኖች እንደሚያወሩት እነዚህን መብቶች በሕገ መንግሥት የተጠበቁ መብቶች በጓሮ በር ገብቶ ለማጥበብ የወጣ የሕግ ድንጋጌ 
አይደለም፡፡  

 

ይሄንን የሚቃወሙት ወገኖች ከመፈክር ያለፈ ምክንያት የሌላቸው መሆኑን በተለያዩ መድረኮች ላይ አይተናቸዋል፡፡ 

በተጨባጭ የአገራችን የፀረ-ሽብር ሕግ የትኛውን የሰብዓዊ መብት ድንጋጌ ወይንም የትኛውን የሰብዓዊ መብት አደጋ ላይ 
እንደሚጥል ለማሳየት የሚችሉበት አንዳችም ክርክር ሲያቀርቡ አልሰማንም፡፡ እንዲያው በደፈናው ጨቋኝ ሕግ አወጡ 

ወ.ዘ.ተ… የሚል የውግዘት ውርጅብኞች እንጂ፤ ውሃ የሚቋጥር ክርክር ሲያቀርቡ ያየንበት ሁኔታ የለም፡፡ ይሄንንም 
የሚያደርጉበት ምክንያት የታወቀ ነው፡፡ ዝርዝር ሕግጋቶችን ሳያውቋቸው በሌሎች አገሮች ድንጋጌ ውስጥ ያሉ አሰራሮችንና 

የመብት ጥበቃ ስልቶችን ሳይረዱና ሳይገነዘቡ ቀርተው አይደለም፡፡ እነሱ በተለይ በርካታዎቹ በተለያዩ ምክንያቶች ሕገ-
መንግሥታዊ ሥርዓቱን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል የሚሉት ነው፡፡ ማንኛውን ዓይነት ሰልት ለመጠቀምም ጭምር የማያቅማሙ 
በመሆናቸው ነው፡፡ 

 



ከዚህ የተነሳ ሕጋዊና ሰላማዊ ከሆነው የፖለቲካ መድረክ ውጭ ሽብርን እንደ ስልት አድርጎ የሚንቀሳቀሰው ማንኛውንም ወገን 
እርምጃ ለመቆጣጠር በሕግ ፊት ለመፋረድ የወጣውን ሕግ ክፉኛ ያስደነብራቸዋል። ያስፈራቸዋል፡፡ ይሄ የሚሆነው ካላቸው 
ዓላማ ወይንም ደግሞ አገሪቷ ያለ አንዳች ጥበቃ የሽብርተኞች መፈልፈያ ጎሬ እንድትሆንና በዚህም ሥርዓቱ እንዲዳከም 
ከማድረግ ሃሳብ የመነጨ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

 

ከዚህ ውጪ በየትኛዎቹም መድረኮችና ክርክሮች ላይ በተጨባጭ ይሄ ሕግ ከዓለም አቀፍ አሰራሮች፣ መስፈርቶች በዚህ በዚህ 
ምክንያት ያፈነገጠ ነው። ወይንም የሰብዓዊ መብቶች በዚህ የተነሳ ይሄን አንቀጽ ይሄ ሐረግ በመጠቀሙ የተነሳ ለአደጋ 
ያጋልጣል የሚል ክርክር ሲያነሱ አልሰማናቸውም፡፡ ይሄንን ማንሳትም አይችሉም። ስለማይፈልጉም ሳይሆን ስለማይችሉ 
ጭምር ነው፡፡  

 

ስለዚህ ሁልጊዜ ክርክራቸው መፈክራዊ ክርክር ነው የሚሆነው፡፡ በእዚህ የተነሳ ሕጉ ላይ ያሉ ቢኖሩም እንኳን አሉ ሊሏቸው 
የሚችሉ አዎንታዊ ከሆነ መንገድ ተነስተው የሚያቀርቧቸው ተገቢነታቸውን አላየንም፡፡ ያም ሆነ ይህ ሕጉ ላይ የሚነሱ 

ጥርጣሬዎች ወ.ዘ.ተ…  በነዚህ አውቀው በሸፈቱ ወገኖች ብቻ አይደለም ሲስተጋቡ የሚሰማው። የፀረ-ሽብርተኝነት ሕግና 
ሽብርተኝነትን የመቋቋም ሥራ ድንጋጌ በማውጣት ዓዋጅ በማወጅ ብቻ የሚከናወን ሥራ አይደለም፡፡  

 

ብዙ የሽብር ጥቃት ያለባቸው ሀገሮች ሽብርተኝነትን በአግባቡ ለመቅላት፣ ለማገድና አደጋዎችን ለመቀነስ ከሚያወጧቸው 
የሕግ ማዕቀፎች በተጨማሪ በኅብረተሰቡ ዘንድ ሰፊ  ያለውን የግንዛቤ ክፍተት መሙላት የሚያስችል የማስተማር ሥራም 
ጭምር ያከናውናሉ፡፡ ኅብረተሰቡ በተለያዩ መንገዶችና በተለያዩ አደረጃጀቶች ሰላሙንና  ደህንነቱን ነቅቶ ለመጠበቅ  
በመንግሥት ብቻ ሳይሆን፤ በመላው የኅብረተሰብ አካላት፣ በሲቪል ማኅበረሰቡም ጭምር ተሳትፎ የሚሰሩ ፕሮግራሞችን 

ያቅዳል፡፡ የነዚህ ፕሮግራሞች ድምር ውጤት ነው በኅብረተሰቡ ዘንድ ያለውን በፀረ-ሽብር ሕግ ላይ  ወይንም ደግሞ ሽብርን 
በሚመለከት የተፈጠረውን ግንዛቤ ምን ያህል ደረጃ አለው ብሎ ለመናገር የሚያስችለው። በዚህ ደረጃ  የተሰራው ሥራ 
ነው፡፡ከዚህ አንፃር ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ውሱንነቶች እንዳሉ መንግሥት ይረዳል። 

 

በዚህ ረገድ ችግሩን ኅብረተሰቡ በሚገባው መልኩ ለመረዳት የሚችልበትን ሕጉንም አፈጻጸሙንም በኅብረተሰቡ 
የሚጠበቀውን ትብብር በሚመለከት በቂ ግንዛቤ የመስጠት ሥራ እየተሰራ ቢሆንም፤ ግን ብዙ አጥጋቢና ሙሉ ለሙሉ 
ተሳክቷል የሚባል ነገር አይደለም፡፡ በዚህ የተነሳ የግንዛቤ ክፍተቶች ቢፈጠሩም፤ በእዚህ የተነሳ የተዛቡ አመለካከቶች ወይንም 
ተገቢ ያልሆኑ ሰጋቶች ቢፈጠሩ የሚያስገርም አይሆንም፡፡ በዋነኛነት እንዲህ ከቀና ልቡና ከመረጃ እጥረት የተነሳ የተዛባ 

አመለካከት ያላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች ከእነሱ ጋር በሚደረግ ያላቋረጠ ውይይትና (ኢንጌጅመንት) ጉዳዩን ተረድተው 
በውይይት ሃሳባቸውን የሚቃኑበት ዕድል ሰፊ ነው። ይህንንም በተለያዩ መድረኮችም አይተናል፡፡ 

 

ስለዚህ በዚህ ረገድ ያለው ሥራ እንዳለ ሆኖ እነዚህ ወገኖች በማስተማር፣ በማሳየት፣ በማሳወቅ ከእነሱም ጋራ አዎንታዊ የሆኑ 
ገንቢ ውይይቶችን በማድረግ የተፈጠረባቸውን አንዳንድ ስጋቶች አግባብ እንዳልሆኑ ለማሳየት የሚያስችል ሰፊ ሥራ መስራት 
ይጠበቅብናል። የተለያዩ አግባብ ያላቸው ክፍሎች ይሄንን በማከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡ ይሄን አጠናክረው ቢሄዱ በዚህ ረገድ 
የተከፈተውን ክፍተት ይዘጋዋል፡፡ ይሄንንም ይቀንሰዋል የሚል እምነት አለን፡፡ የአንዳንድ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ሕጉን እናሽራለን፣ ሕጉን እናሰርዛለን፣ ሕጉ ሰብዓዊ መብት የሚጥስ ነው ብለው በአደባባይ የቅጥፈት ፕሮፓጋንዳ ሲያስተጋቡ 
የሚታዩና በተዘዋዋሪ መንገድ ከሽብርተኞች ጋራ ለሽብርተኞች የሞራል ድጋፍ ሲሰሩ፣ሲሰጡና ሲቸሩ የምናያቸው።አንዳንድ 



ወገኖች ሳያውቁ፣ ግንዛቤ ሳይኖራቸው በቀና መንገድ ተሳስተው ነው የሚል ግምት ሊኖር የሚገባ አይመስለኝም፡፡ እነዚህ 
ወገኖች አውቀው ነው ይህንን ሥራ የሚሰሩት። በስሌት ነው ይህንን የሚያከናውኑት፡፡  

 

ፕሬዚዳንት ሙርሲ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የግብፅ አክራሪ ሰለፊስት ፓርቲዎች የሙስሊም ወንድማማቾቸ ፓርቲም ጨምሮ 
በርካታ ፅንፈኛ የሆኑ የአክራሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሰብስበው ውይይት ባደረጉበት ዕለት አክራሪ ፓርቲዎችና ግብጻውያን 
አቻዎቻቸው የህዳሴ ግድብ ለማጥፋት ከሰነዘሯቸው ሃሳቦች መካከል በአገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚ ኃይሎችን በመደገፍ ሽብርን 
እንደ ስልት አድርገው በመጠቀም በኢትዮጵያ ውስጥ አለመረጋጋትን ማስፈንና በዚህም ላይ ተመስርተው የግድቡን ሥራ 
ማቆም ነበር፡፡ ይሄ ገና በአየር ላይ ተራግቦ የዚህ ፉከራና ዛቻ ንዝረቱ ገና ከአየር ላይ ሳይጠፋ እንደ አንድነት ዓይነት ተቃዋሚ 
ፓርቲዎች የሽብር ሕጉ እንዲጠፋ፣ የሽብር ሕጉ እንዲሰረዝ የፊርማ ማሰባሰበ ሰራ እንሰራለን ብለው ነው የተነሱት፡፡  

 

በአንድ በኩል የብሔራዊ ደህንነታችንና የሕዝቦቻችንን የልማት እርምጃዎቻችንና ግሰጋሴዎቻችንን በሽብር ሥራ በውጭ ባሉ 

ሸማቂዎችና ሰርጎ-ገቦች የሽብር ሥራ እናፈራርሳለን የሚሉ በግልፅ በይፋ የሚዋጁ ጠላቶች እቅዳቸውን በአደባባይ ባወጡበት 
ጊዜ በዚህ ሥራ ላይ ይሄንን ወጥቶ በይፋ ከማውገዝ ይልቅ፤ እንዲህ ዓይነቱን ጥቃት መከላከል የሚያስችል አይደለም። 

 

ዜጎቻችን የልማት ክንዋኔዎቻቸውን፣የመሠረተ ልማት ተቋሞቻችንን ከሽብርተኞች ጥቃት ድርጊት መጠበቅ የሚያስችለውን 

የፀረ-ሽብር ሕጋችን እንዲሰረዝ ዘመቻ የጀመሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከማን ጋር እንደቆሙ፣ ከማን ጋር አቋማቸው ምን ጋር 
እንደሆነ ለመረዳት አዳጋች አይሆንም፡፡ በተለያዩ የሕዝብ መድረኮች ላይ ወጥተውም ይሄን አሳፋሪ አቋማቸውን በይፋ 
አውጥተው ኅብረተሰቡ እንዴት እንደኮነናቸው፣ኅብረተሰቡ አቋማቸውን እንዴት እንደተፀየፈው የታየና በይፋ የተረጋገጠ ነገር 
ነው፡፡  

 

ስለዚህ የነዚህ ወገኖች ጥረት በሆነ አጋጣሚ እንዲያው ንፋስ አምጥቶ የጣለው፣አንድ ቀውስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢፈጠር ይሄ 
የተፈጠረ ቀውስ መንግሥትና ሥርዓቱን የሚያናጋ ነገር ቢፈጠር ይሄን አጋጣሚ መነሻ በማድረግ የሚቋምጡትን ውጤት 
የፖለቲካ ሥልጣን ማንኛውንም ዓይነት ጥቅም እናገኛለን ከሚል የተሳሳት ስሌት መጥፎ ከሆነ እኩይ ከሆነ ስሌተ ተነስተው 
የቀመሩት ለመሆኑ ማሳያው ይሄው ራሱ ጥያቄ የተነሳበትና ይሄ ዘመቻ ተጀምሮበታል የተባለው ወቅት አንደኛው ነው፡፡  

 

እነዚህ ሰዎች አደባባይ ወጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ የሽብር ስጋት አለ ብለው አፋቸውን ሞልተው መናገር የማይችሉ ሰዎች 
ናቸው፡፡ ከሰማያዊ ፓርቲ ከሌሎችም በተለያዩ ጊዜያት በሕዝብ መድረኮች ያየናቸው ኢትዮጵያ ውሰጥ የሽብርተኝነት ስጋት አለ 
የሚለው ነገር በድፍረት ወጥተው ለመናገርና ለመቀበል የሚያንገራግሩበት አንደኛው ዋናው ምክንያት የሽብር ስጋት ካለ፤ ይሄ 
የሽብር ስጋት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስፈልግ የሕግ ማዕቀፍ ያስፈልጋል የሚለው ክርክር የሚፈልጉትን ነገር ወይንም 

የሚቋምጡለትን ነገር የሚያስቀርበው መሆኑ ነው፡፡ ስለዚህ እንዲህ ዓይነቱ አቋም ኢ-አመክኖያዊ ከሆነ ከተሳሳተ 
ከምክንያታዊነት ካፈነገጠ ዝቅተኛ ፍላጎት የሚመነጭ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ጠባብ የፖለቲካ ፍላጎትን ከአገርና ከሕዝብ ጥቅም 
በላይ አድርጎ የመያዝ አዝማሚያ ደግሞ ምን እንደሚያደርስና ምን ውጤት እንደሚያስከትል የምናውቀው ነው። ኅብረተሰቡ 
እነዚህ ወገኖች እጅግ ኮንኗቸዋል። አቋማቸው እጅግ አሳዝኖታል፡፡ ስለዚህ በዚህ ረገድ የነዚህ ወገኖች ሥራ ከግንዛቤ እጦት 
በቂ መረጃ ከመያዝ ያልወጣ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው፡፡ 

 



ኢዜአ፤  የአገሪቱ መንግሥት የሕግ አውጪ አካል የሕዝብ ተወካዮች ምከር ቤት ያወጣውን የፀረ-ሽብር  ዓዋጅን  ከሕዝብ 

በሚሰበሰብ ፊርማ(petition) ይቻላል ወይ?ሕዝቡስ ምን ማድረግ አለበት? 

 

አቶ ሽመልስ፤   በአገራችን ውሰጥ ያለ የሕግ አወጣጥ ስላለን መጀመሪያ ሕግን በምን መንገድ መሻር ይቻላል ወይም አይቻልም 

ወደሚለው የቅደም ተከተል(procedural) ጉዳይ ከመምጣታቸን በፊት ዋንኛው ጠቃሚ ነገር የትኛው ወገን ወይንም 
የትኛው ኃይል አለኝ በሚለው ጉዳይ ላይ ሃሳቡን ለማራመድና ለማሰራጨት ሰፊ ነፃነት ያለው መሆኑ የተረጋገገጠ ነው፡፡ 
ይህንን ነፃነቱን ተጠቅሞ የሚወደውን ወገን የሚጎዳ ውጤት አለው የሚለውን ማንኛውንም መንግሥታዊ እርምጃ በይፋ 

የመቃወም መብቱ የተረጋገጠበት አገር ነው፡፡ እነዚህ የፀረ-ሽብሩን ሕግ አጥብቀው የሚከራከሩ ወገኖች እንወክለዋለን 
የሚሉትንና በስሙ የሚነግዱበትን ሕዝብ መሠረታዊ ጥቅሞችንና መብቶች ለመጠበቅ የወጣው ሕግ ለምን መሰረዝ እንዳለበት 
ሲነግሩን አንሰማም፡፡  

 

አጀንዳውን ይዘው የተነሱት የግብፅ ሰለፊስቶች ኢትዮጵያ ወሰጥ እጃችንን ሰደን አገር ውስጥ ያሉ ደጋፊዎቻችን ወይንም ደግሞ 
ሌላ ተቃዋሚ ወገኖችን አስታጥቀንና ደግፈን ብጥብጥ እንፈጥራለን ብለው ባወጁበት ጊዜ ነው ይሄንን ዓዋጅ የአንድነትና 
የሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች አቋም ይፋ የወጣው፡፡ ይሄ በአጋጣሚ እንዲያው ድንገት የተደረገ ግጥምጥም ነው ወይ ብሎ 
ማሰብ ጠቃሚ ነው፡፡ 

 

ይሄ አቋማቸው’’የኢትዮጵያ ህዝብ በህዳሴው ግድብ ላይ አንድ ዓይነት የጋራ አመለካከትና አቋም የለውም’’ ከሚል የተሳሳተ 
ግምታቸው ተነስቶ የኢትዮጵያ ኅብረተሰብ በገንዘቡ፣ በጉልበቱ፣ በዕውቀቱ መላ ኃይሉን ያፈሰሰለትንና መላ አትኩረት ሰጥቶ 
እንደ ዓይን ብሌን እየተንከባከበው ያለውን የብሔራዊ ኩራታችንና የብሔራዊ ማንነታቸን መገለጫ የሆነውን ይህንን ትልቅ 
ፕሮጀክት ለማጥፋት የሚዝቱ ኃይሎች በተነሱበት ወቅት ለእነሱ ሁኔታውን ከማጥበብ ይልቅ፤ ሁኔታውን ምቹ የሚያደርግና 
በሩን በስፋት ከፍቶ የሚያመቻች ሁኔታ ለመፍጠር ማሰብ ካልሆነ በስተቀር ለአክራሪዎችና ለሽብርተኞች ጥቃትና በሕዝብ ላይ 
ለሚያደርሱት ጥቃት እቆረቆራለሁ የሚል ወገን ይሄንን ህግ እንዲሰረዝ እንቅሰቃሴ አደርጋለሁ ወይንም ጥሪ አደርጋለሁ ብሎ 
የሚነሳበት አንዳችም የሆነ ምክንያት ይኖራል ብዬ አላምንም፡፡ 

 

ዋንኛው ምክንያት ከዚህ ጋራ አብሮ ተያይዞ መነሳት ያለበት ጥያቄውን ''መቼ ነው ያነሱት? ለምንድነው ያነሱት? ምንድንው 

ምከንያታቸው? የሚለው ነገር አብሮ ማየት ያስፈልጋል፡፡  

 

እስቲ የአንድነት ፓርቲ አመራሮችና የዚህ ፓርቲ ርዕዮተ-ዓለም አቀንቃኞች በይፋ ወጥተው የትኛው መድረክ ላይ ነው። 
ይሄኛው አንቀጽ በዚህ ምክንያት የተነሳ የኅብረተሰቡን ጥቅም ላይ እንዲህ ዓይነት ጉዳት ያደርሳል የሚል ክርክር ሲያቀርቡ 
የሰማንበት አገር የለም፡፡ ሁልጊዜ መፈክር ነው የሚያወሩት፡፡ እና አንድ ሰው አንድን የኅብረተሰብ ክፍል ጥቅምን በዚህ 
መንገድ ይራመድልሃል ብሎ የሚያስብ አንድ ዴሞክራሲያዊ የሆነ ፓርቲ ሕዝቡን አታሎ፣ ሕዝብን አጭበርብሮ፣ አስደንብሮ፣ 
አስደንግጦ ሳይሆን በቂ መረጃ አቅርቦ፣ አሳምኖ በእዚያ ላይ ይሁንታ ካገኘ በኋላ ያንን የሚፈልገው ነገር ለመፈፀም መንቀሳቀስ 
የአባት ነው፡፡ በዚህ ረገድ እንወክለዋለን የሚሉት የኅብረተሰብ ክፍል ሊያሳምን ቀርቶ ለጉዳዩ እንኳን አትኩሮት ሊሰጠው 

የሚችል አንዲት ብጣሽ መረጃ ሲያቀርቡ አላየንም፡፡ በየትኛውም መድረክ ላይ ያሉ በደምሳሳው ፀረ-ሽብር ሕግ ይሰረዝ ነው፡፡  



 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለያዩ ምክንያቶችና ወቅቶች በሚሊዮኖች ወጥቶ በቅርብ ጊዜም እዚሁ አዲስ አበባ ከእዚያም በፊት 
በተለያዩ ክልሎች ለሽብር ሥራዎች ምንም ዓይነት ድጋፍ የሌለው መሆኑንና ይልቁንም እንዲህ ዓይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ ቆሞ 
አይሆንም ብሎ አቋሙን በይፋ ገልጿል፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ አቋም የምናውቀው በአደባባይ ወጥቶ በሽብርተኞችና በሽብር 
ሥራ ወጣኞች ወይንም ሴረኞች ላይ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ መንግሥት በዚህ ላይ ያለውን አቋም እንዲያጠብቅ ጥሪ 
ሲያቀርብ እንጂ፤ በሩን ክፍት አድርጎ ለሽብርተኞች ምቹ የሆነ መድረክ ይፍጠር የሚል ቅሬታ ሲያሰማ አላየንም፡፡  

 

ይህን የሰማነው ፅንፈኛ እስላማዊ አክራሪዎች ይዞ አደባባይ የወጣው ሰማያዊ ፓርቲ ባነገባቸው የአክራሪዎችና የደጋፊዎቹ 
መፈክሮች ውስጥ እንጂ፤ እነዚህ እጅግ ጥቂት የሆኑ ወገኖች በስተቀር መላው የአገሪቱ ኅብረተሰብ ሰላሙን ከሁሉም በላይ 
ከድህነት ለመላቀቅ የሚያስችለውን ሥራ ለማከናወን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ሰላምና መረጋጋት ከወንጀል ስጋት የመጠበቅ፣ 
ከሽብር ጥቃት የመጠበቅ፣ የሕይወት ደህንነት መብቱን በሰላም የመቆየት ነፃነቱን በጣም የሚፈልግ በመሆኑና በእነሱ 
አንቆለጳጳሾች ላይ ያለውን ቁጣ በሚሊዮኖች ወጥቶ ሲገልጽ ነው ያየነው፡፡  

 

ስለዚህ የትኛውንም የኢትዮጵያ የኅብረተሰብ ክፍል የሚወክል ጥያቄ ነው ብለን አናምንም፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ህልምና ቅዠት 
የሚያዳምጡ ወገኖች የሉም ብለን  ማሰብ አንችልም፡፡ የመቃዠትና በእንዲህ ዓይነት ቅዠት ውስጥ የህልም ዓለም ውስጥ 
የመኖር መብት አንድ ሰው ሊኖረው ይችላል፡፡ ችግሩ እንዲህ ዓይነት ህልምና ቅዠት የሚያስከትለው ማኅበራዊ መዘዝ ምን 

ነው? ብሎ ግራ ቀኝ ይዞ መመልከቱ ነው፡፡ 

 

በአሁኑ ሰዓት እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች በይፋ እንደምናየው በዚህ የፀረ-ሽብርተኝነት ሕግ ተግባራዊ ቢሆኑ ኖሮ፤ 
በኅብረተሰባችን ላይ በጣም የከፋ አደጋ ሊያደርሱ ይችሉ የነበሩ የሽብርተኝነት ሙከራዎች፣ የተፈፀሙ ወንጀሎችንም ተጠያቂ 
ናቸው ተብለው በነፃ ገለልተኛ ፍርድ ቤት የተፈረደባቸወ ሰዎች ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲፈቱ ነው ጥሪ ሲያደርጉ 
ነው የምናየው፡፡  

 

የአገሪቱ የመሠረተ ልማት አውታሮች ከግንቦት ሰባት፣ ከኦነግ ወ.ዘ.ተ.. ጋር በመሆን ለመበጣጠስ፣ ለመደምሰስ ለማጥፋት 
ሲያሴሩና ሲዶልቱ በተጨባጭ ማስረጃ ተረጋግጦባቸው የተፈረደባቸው ወንጀለኞች ካለ ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ጥሪ ሲያደርጉ 
እነዚህ እሰረኞችን እየኳኳሉ የሕሊና እሰረኞች ናቸው እያሉ ሽብርተኝነትን የሚያበረታታና የሚያወድሰ ሥራ ሲሰሩ ነው 
የምናየው፡፡  

 

ስለዚህ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከማን ጋር እንደወገኑ ከእዚህ በላይ ግልፅ ማሳያ ያለ አይመስለኝም፡፡ በየልሳኖቻቸው 
በሚጠሯቸው የፕሬስ ኮንፈረንሶች ላይ የሚያሰሟቸው መፈክሮች እነዚህን ወገኖች የሚያሞካሹ፣ እነዚህ ወገኖች የሚያወድሱ 
ናችው፡፡ ስለዚህ ተቆርቋሪነታቸው በሽብር ጥቃት ለተጎዱ የሽብሩ ጥቃት ገፈት ለቀመሱ፣ የሽብር ጥቃት ሰለባ ለሆኑ ንፁሃን 
ኢትዮጵያውያን ሳይሆን፤ ተቆርቋሪነታቸው በዚህ እርኩስና አደገኛ ሥራ ውስጥ ተዘፍቀው ጥፋተኝነታው ተረጋግጦባቸው 
ዘብጥያ ለወረዱ፣ እስር ላይ ላሉ ወንጀለኞች መሆኑን በይፋ እያሳዩ ነው፡፡ ስለዚህ የእነሱ ተቆርቋሪነት ለሕዝብ አይደለም፡፡ 
የወንጀለኞቹን ሴራ ለማክሸፍ የቻለ የህግ ማዕቀፍ እንዲበጣጠስና እንዲወድም ነው የሚፈልጉት፡፡ ይሄንን ግን በሕዝብ ስም 



ነው ለማቅረብ የሚሞክሩት፡፡ ስለዚህ ይሄ ቅጥፈታቸው፣ ይሄ ማስመሰያ ዘዴያቸው ጭምር መታወቅ አለበት ብዬ አምናለሁ፡፡ 
የእነሱ ወገንተኝነት ከማን ጋር እንደሆነ በይፋ ነው ያሳዩት፡፡ 

 

ባለፈው የመድረክ ተወካይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙ የሽብር ጥቃቶች ማን እንደፈፀማቸው ገና ገለልተኛ አካል ሳይጣራ 
ድርጊቶቹ ተፈፅመዋል የሚለውን ነገር ለመቀበል እናገራግራለን ነው ያሉት፡፡ ኦነግ ያረዳቸውን፣ የፈጃቸውን ንፁሃን 
ኢትዮጵያውያን፣ ኦብነግ የፈጃቸውን በልማት ሥራ ላይ የሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵያውንና የውጭ ሀገር ዜጎች ሌሎች አያሌ ንፁሃን 

እዚህ ከተማችን የተለያዩ ካፍቴሪያዎች ውስጥ፣ የሕዝብ መዝናኛ ቦታዎች ውስጥ፣ በሚኒ-ባሶችና በባቡሮች ላይ ፈንጂ 
ተጠምዶባቸው ሕይወታቸው ያለፈ ንፁሃን ኢትዮጵያውያንን ለመቀበል የሚያንገራግሩ ወገኖች ናቸው፡። 

 

ለነዚህ ወገኖች ሕዝቡ በደሙ፣ በህይወቱ፣ በተበተኑ ቤተሰቦች እየከፈለ እየኖረ የሚረዳውን አደጋ የለም ብለው በይፋ 
በአደባባይ ነው የሚክዱ ሰዎች ናቸው፡፡ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከማን ጋራ እንደቆሙ ግልጽ ነው፡፡ ዓላማቸውና ፍላጎታቸው 
ምን እንደሆነ እጅግ በጣም ይፋ የወጣ ነው፡፡ ኅብረተሰቡን በዚህ መንገድ ሊያታልሉ፣ ሊያማልሉ የማይችሉ መሆኑን በይፋ 
በተደጋጋሚ ቢገባቸው ገልጾላቸዋል፡፡ የገዛ ራሳቸው ቅዠት ምርኮኞች ስለሆኑ ከዚህ ጥልቅ እንቅልፋቸውና ቅዠታቸው መባነን 
እስካልቻሉ ድረስ ይሄንን ተግባር ሊረዱ ይችላሉ የሚል አስተያየት የለኝም፡፡ ስለዚህ ዋንኛው መነሻው የያዙት የተሳሳተ አቋም 
ነው፡፡ 

 

ኢዜአ፤ አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ''ፖለቲካና ሃይማኖት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው''እያሉ 

ናቸው።ይህስ ከሕገ መንግሥቱ ጋር አይጋጭም ወይ? 

 

አቶ ሽመልስ፤ ሃይማኖት በመንግሥት ጉዳይ ጣልቃ  አይገባም። መንግሥትም በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ማለት 
ማንኛውንም ዓይነት ሃይማኖታዊ ንቅናቄ፣ ሃይማኖታዊ አስተምህሮት፣ መንግሥትን ተጠግቶ ተቋማቱን ተመርኩዞ የሕግ 
አስፈፃሚ ኃይሎቹን ተጠቅሞ ፍላጎቱን በሌሎች ላይ መጫን አይችልም ማለት ነው፡፡ 

 

ስለዚህም እንዲህ በሚደረግባቸው እንዲህ ዓይነቱ ለመንግሥት ሥልጣን በየትኛው ደረጃ ለሚገኝ የመንግሥት ሥልጣን  ላይ 
ተፅእኖ ለማድረስም ሆነ የመንግሥት ሥልጣን ለመያዝ በሚደረጉ የፖለቲካ ውድድሮች ይህን በሚያስተናግደው የፖለቲካ 
ምህዳር ውስጥ ሃይማኖታዊ ፖለቲካ እንዳይገባ ሕገ መንግሥታችን ያዛል፡፡ 

 

ሃይማኖትን የሚወክል የፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ሕልውና አይኖረውም። በሕገ መንግሥታችን የተከለከለ ነው፡፡ 

 

ሃይማኖታዊ ፖለቲካ አይኖርም። ሃይማኖታዊ ግብ ይዞ የሚነሳ ደግሞ ወይም ፖለቲካዊ ግብ ይዞ የሚንቀሳቀስ ሃይማኖትም 
አይኖርም፡፡ሃይማኖትና ፖለቲካ መለያየት አለባቸው ሲባል ይህ ነው፡፡  

 



ከዚህ በመነሳት ይህ ትልቅ ዋስትና ነው የሚሰጠው ለሃይማኖት አብዛሃነት ብቻ ሳይሆን፤ ሕገ መንግሥቱ ለተቀበላቸው 
በሃይማኖቶች መካከል ላለውም እኩልነት አስተማማኝ ዋስትናው ይሄ ነው፡፡ 

 

ለአንድ ሃይማኖት ወይም አንድ ወገን ወይም የእሱ ተከታይ የሆኑ ወገኖች መንግሥታዊ ተቋማት ውስጥ ባላቸው መቀመጫ 
ወይም ደግሞ እዚያ ላይ ባላቸው ሥልጣን መነሻ አድርገው ይህን ተቋም ያለአግባብ ተጠቅመው የሚከተሉትን ሐይማኖት 
እንደያራምዱ በተለየ ሁኔታ በሌላው ላይ  እንዳይጨቁኑ ወይም የማይፈልጉትን ሃይማኖት በመንግሥት የሕግ ማስፈፀሚያ 
አካላት የመጨቆኛ  አውታሮች አማካይነት እንዳይጨቆኑና እንዳያገሉ ለማድረግ የወጣ ሕገ መንግሥታዊ  ጥበቃ ነው፡፡ 

 

ይህንን ሕገ መንግሥታዊ ጥበቃ ጥሰው ነው ''መንግሥትና ሃይማኖት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች ናቸው'' የሚል የተጃጃለ 
አስገራሚ ክርክር ሲያቀርቡ የምንሰማው። ለነገሩ ሕገ መንግሥታዊ ፅንሰ ሐሳቡን ላይ ሳይረዱ ቀርተው ነው የሚል እምነት 
የለኝም።እነዚህ ወገኖች ከማን ጋር ቆመው ነው የሚሰለፉት ብለን ማየትና የራሳቸውን አቋም መመልከት ጠቃሚ ይመስለኛል 
፡፡ 

 

እነዚህ ወገኖች እስካሁን ሲያራምዷቸው አሁን ስብርባሪ ሆነው የወጡባቸው እናት ፓርቲዎቻቸው ወይም ድርጅቶቻቸው 
ይህንኑ ፖለቲካዊ ዝርያቸው የሚያሳየው አብዛሀነትን ለመቀበል የማይፈልጉ በሃይማኖቶች፣ በተለያዩ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 
የዘር ክፍሎች ማዕከል ያለውን እኩልነት መቀበል የማይፈልጉ ወገኖች መሆናቸውን ነው፡፡ አብዛሀነትን  ለመቀበል 
ሲያንገፈግፋቸው የቆዩ አመራሮች በተለያዩ አጋጣሚዎች ይህንን የሃይማኖቶችን እኩልነት፣ የብሄሮችና ብሄረሰቦች እኩልነት 

ያረጋገጠ ሕገ መንግሥት ''የጎሣ ሕገ መንግሥት'' ''አገሪቷን ለመበታተን የተነሳሱ ፀረ- ኢትዮጵያዊ ፖለቲካ  ሴራ ነው''--- 
ወዘተ እያሉ  ሲያወግዙ  የነበሩ ሌሎችንም  በዚህ ሕገ መንግሥት  ዙሪያ ያሉ የተሰባሰቡ ኅብረተሰቦችን ኢትዮጵያዊነት ጥያቄ  
ውስጥ ከተው ለኢትዮጵያዊ ማንነት ሰርተፍኬት ሰጪ ነን ብለው የሚሉ ወገኖች አብዛሀነትን  ሳይቀበሉ  እነዚህ ወገኖች ዛሬ 
በአንድ ሃይማኖት ስም  በተለይም  በእስልምና ውስጥ በተመሳሳይ መንገድ ተከማችተው የፖለቲካ  ዓላማ  ይዘው ሃይማኖታዊ 

ሽፋን ባለው መንገድ ሄደው እስቲ ትክክለኛው እስላም ማነው? የሚለውን ሰርተፍኬት እናድላለን ከሚሉ ፅንፈኞ ሰለፊስቶች 
ጋር አብረው ወግነው ነው የምናያቸው፡፡ 

 

እነዚህ ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ  እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የሚወክሉት እነዚህ አክራሪዎች ናቸው  
ብለው በአደባባይ ሲናገሩ እየሰማናቸው እንግዲህ እስከምናውቀው ድረሰ ውክልና በወካዩና በተወካዩ መካከል ያለው ግንኙነት 
ነው የሚያሳየው፡፡ 

 

ራሳቸውን አወሊያ የሚባል የአክራሪ ዝንባሌ ያላቸው ወገኖች ሲሰባሰቡበት የቆየ መስጊድ ዙሪያ የተሰበሰቡ ሰዎች ራሳቸውን 
የሙስሊሞች ተወካዮች ነን ብለው ራሳቸውን የሾሙ ሰዎች የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ወኪሎች ናቸው ብሎ ደፍሮ መናገር 
የቻሉበትን ሁኔታ አያሳይም፡፡ 

 

ይልቁንም እነዚህ ተቋማት ዛሬ ሰማያዊ ፓርቲ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በፅንፈኞችና በአክራሪዎች ነው የሚወከል ነው ብሎ 
በይፋ ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለኢትዮጵያ ሙስሊሞችያለ እፍረት ሳያቅማማ ሲናገር እየሰማነው ነው፡፡ማነው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ወኪል ያደረጋቸው? ይህንን አይናገሩንም። 



 

መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተሰባስቦ እነዚህ ወኪል ነን ባይ ራሳቸውን የሾሙ ጽንፈኞች፣ ሰለፊስቶች ኡኡ እያሉ ተቃውሞ 
አትውጡ አትምረጡ  እያሉ የእነሱን ጥሪ ሳይሰማ በነቂስ ወጥቶ ተወካዮቹን የመረጠው ሰፊው የኢትዮጵያ ሙስሊም 

ማህበረሰብ  7ነጥብ5ሚሊዮን የሆነ በእስልምና መስፈርቶች ለመምረጥ የሚበቃ ሙስሊም ኅብረተሰብ  የወከላቸው ወኪሎች 
አሉ። እነዚህም ወኪሎች ሰማያዊ ፓርቲ የሙስሊም ኅብረተሰብ ወኪሎች ናቸው አለን።የውክልና ሐሳባቸው የውክልና 

አረዳዳቸው ጨርሶ የተዛባና በፀረ- ሽብርተኝነት ሕጉ ላይ እንደያዙት ሁሉ እዚህም ከማን ጋራ አብረው እንደቆሙ በጣም ግልፅ 
ነገር ነው፡፡ 

 

ይህም መታየት ያለበት ነገር ነው። መላው ሙስሊም ኅብረተሰብ ሕጋዊ በሆነ መንገድ የመረጣቸውንና መሪዎቹን አንቀበልም 
በማለት ራሳቸውን የሾሙ ሰለፊስቶች የኢትዮጵያ ሙስሊም ወኪሎች ናቸው ብሎ እዚህ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ወጥቶ በይፋ 
የሚናገሩ የሰማያዊ ፓርቲ መሪዎች ከማን ጋራ እንደወገኑ በይፋ የሚታይ፣ለሙስሊሞች ካላቸው ተቆርቋሪነትም አይደለም።   

 

እነዚህ በሙስሊሞች መብት ላይ ተደጋጋሚ ጥቃትን ሲሰነዝሩ የቆዩ የመላው ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የእምነት ነፃነት በሚጋፋ 
መንገድ የራሳቸውን ጠባብ ፍላጎትና አተረጓጎም በእነሱ ላይ  ለመጫን የሚፈልጉ ወገኖች ጋራ አብረው መቆማቸው መቼም 
ቢሆን ሕዝባዊ መሠረትና ድጋፍ የሌላቸው፣ መቼም ቢሆን ከሕዝብ ጋር ሳይሆን፤ በሕዝብ ላይ በራሳቸው ላይ ለመጫን 
ከሚፈልጉ ወገኖች ጋራ አብረው መሰለፋቸውን ዳግመኛ ያረጋገጡበት መንገድ ነው፡፡ 

 

ለነገሩ እነሱ የሃይማኖት አብዛሀነት የሚዋጥላቸው አይደሉም።ራሱን የቡድን መብትንም አንቀበልም እያሉ በይፋ የሚናገሩ 
ወገኖች ለምን ወደዚህ ጉዳይ መጡ ማለት ጠቃሚ  ይመስለኛል። እነዚህ ወገኖች በእኔ እምነት የአገራችን የመድበለ ፓርቲ 

ሥርዓት ነው ያለን። በርካታ ከ90 በላይ የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከወረዳ ጀምሮ በከባባዊ፣ ክልላዊና አገራዊ ምርጫዎች  
ውስጥ ነፃ ተሳትፎ ያደርጋሉ ፡፡ 

 

ሕዝቡ ፕሮግራሞቻቸውን አይቶ በድምፁ የመረጣቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ወይም ድርጅቶች አመራሩን ይረከባል።ላለፉት 

20ዓመታት በአገራችን ውስጥ የተጠናከረና የተዘረጋው አንደኛው ዴሞክራሲያዊ አሰራር ይህ አሰራር ነው፡፡ 

 

በዚህ አሰራርና ሂደት ውስጥ ያላቸውን ፍላጎት ሂደቱን ለመቀበል የማይፈልጉ በዴሞክራሲያዊ ሂደቶች ላይ ተስፋ የቆረጡ 
ፀለምተኞች ያላቸው አማራጭ አንዱ ወደ ሽብር ጉዳይ መሄድ ነው፡፡ 

 

ሽብርተኞች ሃይማኖታዊ ብቻ አይደለም ዓላማቸው። ሃይማኖታዊ አክራሪ ብቻ አይደለም ሽብርተኛ የሚሆነው። በማንኛውም 
መንገድ ስላማዊና ሲቪል በሆነ የፖለቲካ የውድድር መንገድ ዓላማውን ማሳካት ወይም ማራመድ አልፈልግም ብሎ ይህንን 
መንገድ አንቅሮ ተፍቶ በአቋራጭና በሌላ መንገድ ጫና አድርሼ የምፈልገውን እስከተቀበለ ድረስ የሚለው አመለካከት በዚሁ 
ውስጥ ይገባል፡፡የሰላማዊ መንገድን ትተው የሽብር ሥራ ውስጥ የገቡ ወገኖችን በተለያየ መንገድ ሲያቆላጵጵሱ ነው 
የምንሰማቸው።  



 

እነዚህን ወገኖች በዚህ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘው መንገድ ላይ የሰማያዊ ፓርቲ መሪዎች ግልጽ የሆነውን ሕገ መንግሥታዊ 
መሠረት በመናድ በጠቅላላው በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የቅርብ ጊዜና አሁንም ድረስ ያለ ተሞክሮ እስላማዊ አገዛዝን ለማስፈን 
የጦር መሣሪያ ሳይቀር አንስተው ጥረት የሚያደርጉ ቢጤዎቻቸው አገር  ውስጥ ያሉ አክራሪዎችና ብጤዎች የሚያሳዩትን ነገር 
እንዳልተገነዘብን ወይም እንደሌለ  በመቁጠር እነዚህ ሰዎች የፖለቲካ ዓላማ የላቸውም ይሉናል ወይም ደግሞ 
ዓላማቸውተገቢና ሕገ መንግሥታዊ ነው ብለው በይፋ ለመደገፍ ጥረት ሲያደርጉ ነው የሚታየው፡፡ 

 

ጠባብ አተረጓጎማቸውን በሌሎች ሙስሊሞች ላይ ብቻ ሳይሆን፤ በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይም ጭምር በሸሪዓ የሚመራ 
አስተዳደር እንመሰርታለን የሚል የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ዕቅድ አውጥተው ይህንን ሥራ ለመስራት እንዳቀዱ 
የሚያሳይ ምክንያታዊ ማስረጃ ቀርቦባቸው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ያሉ ተጠርጣሪዎችንም ጭምር ሳይቀር የፍርድ  ቤት 
ሂደትና አሰማም በሚፃረር መንገድ ሰዎቹን የመኳኳል ሰዎቹን  መላው ሙስሊሙ ኅብረተሰብ ትክክለኛ ወኪሎች አድርጎ 
ለማቅረብ  የቀረቡትንና  በመታየት ላይ ያሉትን የሽብር ሴራዎች ሁሉ የመንግሥት ፈጠራዎች አድርጎ የማቅረብ ሥራ ሲሰሩ 
እየሰማናቸው ነው፡፡ 

 

እነ ሰማያዊ ፓርቲ የጠሯቸው ሰልፎች ላይ የተሰለፉ ሰለፊስቶች የሼህ ኑሩን ግድያ ድራማ ነው--- ወዘተ ነው ብለው ቢሉ 
የሽብር ስጋት በኢትዮጵያ ውስጥ የለም ብለው ሲሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤተ እስላማዊ  ቤተ መቅደሶችን ማለትም 

መስጊዶችን የፖለቲካ መፈክር  ፀረ መንግሥት የፀረ- ገዥው ፓርቲ ፖለቲካ መፈክር ማሰሚያ አድርገው የመፈክር ውርጅብኝ 
ሲያጅጎደጉዱ የሚቆዩ ወገኖችን የጠራ ሃይማኖታዊ ዓላማ ነው ያላቸው ብለው ኳኩለው ሊያቀርቡልን ይሞክራሉ ፡፡ 

 

ራሳቸው በጠሩት ፖለቲካዊ ሰልፍ ላይ ሳይቀር ድጋፍ ይዘው ፀረ-መንግሥት አቋም ይዘው የወጡትን ሰዎች በግላጭ ፀረ- 
መንግሥት ፖለቲካዊ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተው እዚያ ጥሪ ላይ ተገኝተው ድጋፋቸውን በራሳቸው መንገድ ሲገልጹ የነበሩ 
ወገኖችን ፖለቲካዊ ዓላማ የላቸውም ብለው ለመሸንገል ይሞክራሉ። ስለዚህ እነዚህ ወገኖች የተከተሉት ስልት እጅግ የተሳሳተ 
መሆኑን መረዳትና መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ 

 

ከነዚህ አክራሪዎች ጋር የፈጠሩት ጋብቻና የፈጠሩት ተገቢ ያልሆነ ያልተቀደሰ ግንኙነትን የመላ የሙስሊም ኅብረተሰብ 
ለመቆርቆርም ከመቆርቆር ሳይሆን፤ እነዚህ ጽንፈኞች በኢትዮጵያ ውስጥ ሊያስከትሉ ይችላሉ ብለው የገመቱትን ቀውስና ነውጥ 
በመቋመጥ ካልሆነ በስተቀር ከነዚህ ጋራ የሚያስተባብራቸውም የሚያሰልፋቸውም የዓላማም ጉዳይ አለ ብለን አናስብም ፡፡ 

 

ምክንያቱን እነዚያኞቹ ትምክህተኝነትን ይዘው የሚጓዙ አብዛሃነትን የሚፀየፉ በዚህ በአብዛሀነት ላይ የተመሰረተ ታሪካዊ 
ትንተናና በዚህ ይህን ጥቅም ለማስጠበቅ የተቋቋመ ፖለቲካዊ መዋቅርንም ጨርሶ የማይቀበሉ ትምክህት የተጠናወታቸው 
አካሎች ሆነው በሌላ በኩል ደግሞ ለረጅም ጊዜ በነበሩ የተዛቡ ሥርዓቶች ሳቢያ የመገለል እንደ ሁለተኛ ዜጋ የመቆጠር ችግር 
ውስጥ ተዘፍቀው ቆይቶ አሁን ሙሉ መብቱና ነፃነቱ ተረጋግጦለት ይህን ነፃነቱን እያጣጣመ የሚገኘው ሙስሊሙ ኅብረተሰብ 
ተቆርቋሪ መስለው የሚቀርቡበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ 

 



በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ አረዳድ የተለያየ አቋም እንዳላቸው እየታወቀ የዳራ አካፋዩ ግን አክራሪዎችንናሥርዓተ አልበኝነት 
የሆነ ዝንባሌ የሚያሳዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚያስተቃቅፋቸው አንድ ነገር በሥርዓቱ ላይ  ያላቸው ጥላቻ ሥርዓቱንና 
ዴሞክራሲያዊ ሂደቱን የሚጎዱ ተግባራት ወይም ደግሞ ይህንን ሊያናጉ ይችላሉ የሚባሉ ተግባራት ላይ ያለማሰብ 
የሚወስዷቸው ቅፅበታዊ አቋሞች ናቸው፡፡ከዚህ ውጭ ሌላ አካፋይ አላቸው ብለን አናስብም።ሰማያዊ  ፓርቲ ለሙስሊሙ 
ኅብረተሰብ ለነፃነት ይቆረቆራሉ የሚል እምነት የለኝም ።እስከ ዛሬ የነበረው ታሪካቸው ይህንን አያሳይም።  

 

አሁን ያስተቃቀፋቸው ጉዳይ ለሁለቱም ያም ምድራዊ የሆነው መንግሥት ለማናጋት የሚንቀሳቀስ እስላማዊ ፅንፈኛ ቡድን 
በመሆንና  እነዚህ ደግሞ ሕጋዊና ሰላማዊ በሆነው መንገድ ውጭ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ላይ ጥቃት የሚያደርሱ ወገኖችን 
የመኳኳል ሥነ ምግባር ማለት በሞራላዊ ግብረ አብሮነት የመኳኳል የማወደስ  ዝንባሌ ያላቸው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ 
የፈለግነውን ነገር ወይም ያለምነው ነገር ሊመጣ ይችላል ከሚል ቅዠት የመነጨ ትብብር እንጂ፤ መርህ  ላይ የተመሰረተ 
ትብብር ነው ብለን አናምንም ፡፡ 

 

ይህን ያልተቀደሰ ጋብቻ ተገቢ ለማድረግ የሕገ መንግሥቱን ድንጋጌዎች አውገርግሮ ለማቅረብ የሚያደርጉት ጥረትም እጅግ 
በጣም አሳፋሪ ነው፡፡ 

 

ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ አጀንዳን አንግበው በዚህ አጀንዳ መሠረት የፖለቲካ ሥልጣን መያዝ የሚቻልበት 

ሥርዓት አስመስለው ለማቅረብ ይሞክራሉ።ኢትዮጵያ ውስጥ 'ይማኖታዊ የሆነ ፓርቲ አይኖርም። ፖለቲካዊ የሆነ ፖለቲካዊ  
ግብና ዓላማ ያለውም ሃይማኖት ሕገ መንግሥታዊ ክልከላና ማዕቀብ አለበት፡፡ 

 

ስለዚህ የነዚህ ሰዎች ትልቁ ፀብ ከሕገ መንግሥቱ ጋር መሆኑንና ይህ የተሸዋረረ አረዳዳቸውም ወይም አተረጓጎማቸው 
ከሚከተሉት የተሳሳተና ኢራሽናል የሆነ ጥቅም የመነጨ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። የሚፈልጉለትና  የሚቋምጡለት ነገር 
ሁሌም ከስህተታቸው መማር የማይችሉ ተቃዋሚ አንዳንድ ተቃዋሚዎች  ቀውስና የቀውስ ተወካይ ሆኖ የመጣ ወገን ባገኙ 
ቁጥር በዚያ ዙሪያ የሚያደርጉት የድጋፍና ያንን የማበረታታት ሥራ መቼም ስኬታማ ሆኖ  ከስህተታቸው መማር ያልቻሉበት  
ሁኔታ ነው ያለው፡፡ 

 

አሁንም እጅግ የተሳሳተ አሳፋሪ የተንሸዋረረ አተረጓጎም ይዘው በመቅረብ ሕገ መንግሥቱ ሃይማኖታዊ  የፖለቲካ ፓርቲ  
የሚፈቅድ ሃይማኖቶችም ፖለቲካ አጀንዳ ለማራመድ እንደሚችሉ አድርገው በማቅረብ የተሳሳተ አጀንዳ ለመፍጠር የተሳሳተ 
አጀንዳ ለማራመድ የተሳሳተ ግንዛቤ  ለመፍጠር ጥረት ሲያደርጉ ነው የምናያቸው። ከዚህ አንፃር የያዙት አቋም ተገቢ አይደለም 
ብለን ነው የምናምነው። 

 

ኢዜአ ፤በቅርቡ አገር አቀፍ የሰላም ማጎልበቻ ጉባዔ አዲስ አበባ ውስጥ መካሄዱ ይታወሳል።ውጤታማነቱ እንዴት 

ነበር?ቀጣይነቱስ? 

 



አቶ ሽመልስ፤ ጉባዔው በዋነኝነት ዓላማ በአገራችን ውስጥ ያሉ ሐይማኖታዊ ተቋማት በጋራ በእኩልነትና በነፃነት ተቻችሎ 
ለመኖር የሚያስችላቸውን የጋራ ማዕቀፍ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ የመከሩበትያልተገደበ ነፃ ወይይት ያደረጉበት መድረክ 
ነበር። ይህ መድረክ በጋራ ችግሮቻቸው ዙሪያ የእምነት ነፃነት ፀር በሆነ ፅንፈኛ ሐይማኖታዊ አክራሪነት ዝንባሌዎች ስጋቶችና 
እነዚህንም ለመቅረፍ መውሰድ ባለባቸው ጉዳዮች ዙሪያ የተደረጉ ምክክሮችም ነበሩበት። 

 

 ከሁሉም በላይ ግን በጋራ ያወጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ የእምነት ነፃነት የተረጋገጠና የተከበረ መሆኑን ሃይማኖቶች 
ማእከል ዳብሮ የቆየውን መቻቻል ባህል አጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑንና መላ የሐይማኖት ተቋማትና አስተምሮዎችን 
ተከታዮቻቸውን አክራሪዎች የሰላም የእድገት የመረጋጋት ፀር  የሆኑ የሐይማኖት ነፃነት ጠንቅ ከሆነው አክራሪነት ራሳቸውን 
እንዲጠብቁና ይህንንም በፅኑ እንዲዋጉ በማለት ያወጧቸው መግለጫዎች እጅግ በጣም ትልቅ ትርጉም ያላቸው ትልቅ 
አንድምታም ያላቸው የውይይቱና የኮንፍረሱ ውጤቶቸ ናቸው ብየ ነው የማስበው፡፡ 

 

ያው እንደሚታወቀው የኮንፍረንሱ አንደኛው ውጤት የተረጋገጠው ከኮንፍረንሱ በኋላ በተለይም እዚህ አዲስ አበባ ላይ 
ይኸው የተለያዩ  እምነቶች ሕብረት የሆነው ጽህፈት ቤት አስተባባሪነት በአገራችን ለማቆጥቆጥ ብቅ ለማለት ጥረት እያደረገ 
የሚገኘውን አክራሪ እንቅስቃሴና ዝንባሌ በአክራሪዎቹም የሚደረጉ ኢ ሕገ መንግሥታዊ ድርጊቶች በመኮነን በአደባባይ  
ወጥተው የመቻቻል ባህላቸውን አጠናክረው ለመቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት በይፋ ያሳዩበት ትልቅ ሕዝባዊ ስብሰባ 
አደራጅተው ነበር፡፡ 

 

በዚህ ሕዝባዊ ስብሰባ ላይ ያለ ማጋነን ከ1ሚሊዮን በላይ የሆኑ የኅብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተው ነበር። በዚህ ስብሰባ ላይ 
ኅብረተሰቡ ከዚህ በኋላ አክራሪነት ማንኛውንም ዓይነት ነውፀኛ የሆነ፣ ሰላሙን የሚያናጋ ዝንባሌ፣ የእምነት ነፃነትን 
የሚሸረሽር አካሄድ የማይታገስ መሆኑን በይፋ ያሳየበት። መንግሥትም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚወስደውን እርምጃ  አጠናክሮ 
መቀጠል ያለበት መሆኑን ያሳሰበ ትልቅ ሕዝባዊ ስብሰባና ውጤት ነው፡፡ 

 

ይህ በፀረ- ጽንፈኝነት ትግል ውስጥ አንዱ ትልቁ የጎላ ድርሻ የሚይዝ እንቅስቃሴ ነው። ኅብረተሰቡ በተመሳሳይ መንገድ 
ያለማሳለስ ሁልጊዜ በአክራሪዎች ላይና በጠንቀኛ እንቅስቃሴዎቻቸው ላይ ያለውን አቋምና ያለውን ተቃውሞ አጠናክሮ 
በመቀጠል መቻል አለበት። እንዲህ ዓይነት ኢማህበራዊ ድርጊቶቻቸውን ለእምነት ነፃነት ጠንቅ የሆኑ አሰራሮቻቸውን 
በየቦታው ማጋለጥ ይኖርበታል። ይህን በተበታተነ መንገድ ሳይሆን በተደራጀ ሁሉ አቀፍ በሆነ ተከታታይ የሕዝብ እንቅስቃሴና  
ንቅናቄ መልክ አቀጣጥሎ መቀጠል መቻል አለበት። እነዚህ ተጠርገው ተጠርገው  ጠርዝ ላይ የወጡ ጥቂት ጽንፈኛ ቡድኖችን 

የመጨረሻ  ፍፃሚያአቸውን ማረጋገጫ የሚሆነውም እንዲህ ዓይነቱ በመላ አገሪቷ ተጠናክሮ የሚወጣ ሕዝባዊ ንቅናቄና ፀረ- 
ጽንፈኛ ሕዝባዊ አቋምና ቁጣ ነው ፡፡ 

 

ስለዚህ ይህን ቁጣ ይህንን ሕዝባዊ መነቃቃት አጠናክሮ መቀጠል የሚገባ መሆኑን መውሰድ ይቻላል። የሐይማኖት ተቋማቱ 
የሐይማኖቶች ሕብረትም ምክር ቤትም እንዲህ ለወሰደው እርምጃ በጣም ሊመሰገን ይገባል፡፡ 

 

ሐገራችን ውስጥ ፀንቶ የቆየውን በሕዝብ መሐል ያለ የሐይማኖት መቻቻል ባህል ለማጠናከር አንዱና ዋነኛው ዋስትናና ፍቱን 
የሆነ መንገድም እንግዲህ የኅብረተሰቡን በፅንፈኞች ላይ ነቅቶ እንዲወጣ አንዱ ትልቁ አንድምታው ይህ ነው፡፡ 



 

ይህ ማህበር ምክር ቤት የሐይማኖቶች ኅብረት ምክር ቤት ላከናወናቸው ተግባራት ኅብረተሰቡን ምዕመናኑን በጽንፈኝነት  
ዙሪያ ነቅተው እንዲጠብቁ በማድረግ ቤተ መቅደሶቻቸውን ተቋሞቻቸውን ከጽንፈኞች እንዲያፀዱ ተከታታይ ሥራ መሰራት 
ይኖርበታል። ይህ ትልቅና ወሳኙም እርምጃ ነው። ይህ እርምጃ ግን ተከታትሎ  መቀጠል የሚል እምነት በዚህ ሂደት ላይ 
መላው ኅብረተሰብ በጎናቸው እንደሚቆም ያው በነቂስ ወጥቶ ያረጋገጠ ጉዳይ ነው። ይህም ተጠናክሮ መቀጠሉ በዚህች አገር 
ውስጥ አክራሪዎች  የእነሱ አሟካሾችና ፅንፈኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ ለመዝለቅና ለመብቀል ጭላንጭል ዕድል የሌለው 
መሆኑን እንዲያውቁትና እንዲረዱት ለማድረግ የሚረዳ ጠቃሚ  እርምጃ ነው፡፡አስተማማኝ የሆነ መንገድም ነው። 

 

ስለዚህ ኅብረተሰቡን  በየጊዜው ማንቃት፣ ማሳወቅና ማጠናከር በተደራጀ መንገድም ተጠናክሮ የአክራሪዎችን እኩይ ተጽዕኖ 
መመከትና የቃጡትንም ጥቃትና ዕቅድም ወደ ሰገባው እንዲገባ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ የሚል አስተያየት ነው ያለኝ፡፡ 

 

ተፈጸመ። 

 


