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ማነው አሸባሪው - ተማም? 

                                                 አብዱል ከድር 08-08-14 

የሕግ ባለሙያው ተማም አባቡልጉ በቅርቡ በመርካቶ አንዋር መስጊድ ተፈጥሮ 

ነበር ስላሉት ግጭት ሐምሌ 23 ቀን 2006 በታተመው ኢትዮ ምሕዳር ጋዜጣ ላይ 

መንግሥታዊ ሽብርተኝነት በሚል ርዕስ አስገራሚ ፅሁፍ አስነብበዋል፡፡ ተማም 

አባቡልጉ የሙስሊሙ ተወካይ ሆነው ሳለ ታስረዋል ለሚባሉት ሰዎች ጠበቃና 

ባለፉት ሁለት ዓመታት በየግሉ ጋዜጣና መጽሔት አስተያየታቸውን በመፃፍ 

እንዲሁም የተለያዩ ፅሁፎችን በተቃዋሚው ስብሰባ ላይ በማቅረብ ይታወቃሉ፡፡  

በዳኝነትም ሆነ በዐቃቤ ሕግነት እንዲሁም ዜጐች በሕግ ፊት ተከሰው ሲቀርቡ 

ጥብቅና የሚቆመው የሕግ ባለሙያ ሕግና የዜጐች መብት እንዳይጣስ በመሥራትና 

በመከላከል ይታወቃል፡፡ ተማም አባቡልጉ የሕግ ባለሙያነትና የጥብቅና ሙያቸው 

ከሚፈቅድላቸው ሕግና ደንብ የሙያ ሥነ ምግባርም ውጪ አልፈው በመራመድ 

የራሳቸውን የከረረ የጥላቻ ፖለቲካ አቋም ማስተጋባቱን ተያይዘውታል፡፡ ይህንንም 

የሚጠቀሙት በሕግ ባለሙያነት ስም ነው፤ የተሳሳተ መልዕክት ለሕዝበ ሙስሊሙ 

በማስተላለፍም በሕግ ባልተደገፈና ተጨባጭነት በሌላቸው ሁኔታዎች በመንግሥት 

ላይ አመኔታ እንዲያጣ ልክ ሰማያዊ ፓርቲ እንዳወጣው መግለጫ ቃል በቃል 

በመውሰድ መንግሥትን በመንግሥታዊ ሽብርተኝነት ይከሳሉ፡፡ ይህም በቀጥተኛ 

መልኩ “ድምጻችን ይሰማ’’ የሚለው ፅንፈኛ ቡድን አቋም በመሆኑ ተማም 

አባቡልጉም ተጋርተውታል፡፡ 

ፅሁፋን ለመፃፍ አንድ ሣምንት ጊዜ የወሰድበኝ ባለፈው ዓርብ በአንዋር መስጊድ 

የተፈፀመውን አረመኔያዊ ድርጊት ትርጉም ለመስጠት እና በወቅቱ ስለተፈጠረው 

ሁኔታ ማስረጃ መሰብሰብ አስፈላጊ ስለሆነብኝ ነው፡፡ በተሰበሰበው ማስረጃም 

የተፈፀመው መንግሥታዊ ሽብርተኝነት መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል ይላሉ ጠበቃ 

ተማም አባቡልጉ፡፡ እንግዲህ ጥያቄው ከዚህ ይጀምራል፡፡  
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ግለሰቡ የሙስሊም እምነት ተከታይ ስለሆኑ ወዲህም ጥብቅና ለቆሙላቸው 

ከታሰሩት የሙስሊሙ ተወካዮች ጋር በቀጥታ የተያያዘ ሠላማዊ ተቃውሞ ስለሆነ 

ጉዳዩ ስቧቸው ተከታተሉ፤ ማስረጃ ሲያሰባስቡ ከረሙ እንበል፡፡ በግለሰብ ደረጃ 

አንድ ሰው ያውም ግልፅ የተቃውሞ አቋም የያዘ፤ በዚህ መልኩ የሚያቀርበው 

ውንጀላ ምን ያህል ከወገናዊነት የነፃ ነው? ሕዝቡ ተማም የፃፋትን እውነት ነው 

ብሎ ሊያነብና ሊቀበለው ይችላል እንበል፡፡ በሕግ ፊትስ የአንድ ሰው ማስረጃ 

ብቻውን ምን ያህል ተቀባይነት አለው፤ ተዓማኒነቱስ? በተለመደው አሠራር ቡድን 

ወይንም ኮሚቴ ይሰየማል፤ እይታቸውን ሰፊና ሚዛናዊ ለማድረግ ለፍርድም 

እንዲያመች ነው፡፡  

ግለሰቡ አጣሪ፤ ራሳቸው መርማሪ ፖሊስ፤ ዳኛ ሆነው ሰበሰብኩት ባሉት የሌላ ወገን 

ምስክርነት፣ ማስረጃ በሌለበት ሁኔታ ጉዳዩን ከፍተኛ የፖለቲካ ትኩሣት ማቀጣጣያ 

በማድረግ ሕዝበ ሙስሊሙን የበለጠ ለአመፅ ለማነሳሳት መንግሥት በዜጐቹ ላይ 

መንግሥታዊ ሽብርተኝነት ፈፅሟል የሚል ትንተና በመስጠት ወደ ጀርመኑ 

ሒትለር፣ ወደ አሜሪካው ማርሻል ፕላንም በመሄድ ለማያያዝ ጥረት አድርገዋል፡፡  

መንግሥታዊ ሽብርተኝነት ማለት መንግሥት በዜጐች ላይ በመላ ወይንም በከፊሉ 

ላይ የሚፈፅመው የሽብር ተግባር ነው፤ አስቀድሞ በተመረጡና የጥቃቱ ዒላማ 

በተደረጉ ሠላማዊ ዜጐች፤ የኅብረተሰብ ክፍሎች በጅምላ በዘፈቀደ በመንግሥት 

የሚወሰድ የግድያ የእሥራት፣ የግርፊያ፣ የድብደባና ሌሎችም እርምጃዎች ናቸው፡፡ 

እነዚህ እርምጃዎች የሚወሰድባቸው እነሱንና ሌሎችን ለማስፈራራት፣ ጥያቄያቸውን 

ለማስተው፤ ፈርተውና ፀጥ ለጥ ብለው እንዲገዙ ለማድረግ የሚፈፀም ሕገ ወጥ 

ተግባር ነው፡፡ ሌላው እንዲፈራ በጅምላና በዘፈቀደ መደብደብ ወይም መግደል 

ማለት ነው ይላሉ ተማም አባቡልጉ፡፡ 

ይህ መሰሪ አገላላፅ የተወሰነ ክፍል አባላት በመሆናቸው ብቻ የሚለው ሙስሊም 

ስለሆኑ በእምነታቸው ብቻ የድብደባና የግድያ ሰለባ ሆነዋል ሲሉ ሀይማኖትህ 

ተደፍሯል፤መከራ የወረደብህም በእምነትህ እንጂ ወንጀል ብትሰራም አንተ 

ወንጀለኛ አይደለህም በማለት ተማም አባቡልጉ ሙስሊሙን ለማነሳሳት 

የተጠቀሙበት ፖለቲካዊ ዘዴ ነው፡፡እሳቸውም የግርግሩ አንድ ቆስቃሽና ተሳታፊ 



3 

 

ሊሆኑ እንደሚችሉ በግልጽ የተሰመረ ኃይማኖታዊና ፖለቲካዊ አጀንዳ እንዳላቸው 

ከህግ ሙያው ደንብና ሥርዓት ማፈንገጣቸውንም ያሳያል፡፡ 

የአባቡልጉ ልጅ የጅማው ተማም ይህን ያህል ርቀት ለማጣራት ሄድኩ ካሉ 

ከጁምዓው ስግደት በፊት ሐሙስ ማታ አክራሪ ሙስሊሞች ረብሻ እናደርጋለን፤ 

ተዘጋጁ ብለው ያስተላለፉት የሞባይል መልዕክት፤ የተበተነውን የረብሻ ወረቀት 

እያወቁ እንዳላወቁ ሆነው ማለፋቸውና ፍፁም ሠላማዊ ነበሩ ብለው መፍረዳቸው 

እጅግ በጣም አስገምቷቸዋል፡፡ በሕግ ባለሙያነት ስም አሸባሪዎችን እያበረታቱና 

በእርግጥም ለአሸባሪዎች ጥብቅና መቆማቸውን ያሳያል፡፡ መቼም መንግሥት ነገ 

ረብሻ ይደረጋል ብሎ መልዕክት አያስተላልፍም፡፡ ሠላም እንዲሆን እንጂ 

እንዲረበሽም አይፈልግም፡፡ ስለዚህም አሸባሪው የእነ ተማም አባቡልጉ ቡድን እንጂ 

መንግሥት አይደለም፤ ሊሆንም አይችልም፡፡  

ተማም አባቡልጉ ሰዎቹን አነጋግሬ አጣራሁ ማስረጃ አለኝ በሚለው የመንግሥታዊ 

አሸባሪነት ውንጀላቸው፤ እርምጃ የመውሰድ እቅድ የወጣው ግለሰቦች በጠረጴዛ ዙሪያ 

ተወያይተው፣ ለአፈፃፀሙ መመሪያና መዋቅር የወጣለት፣ ይህንን የሚያስፈፅሙ 

ፖሊስ ቦዘኔዎችና የተወሰኑ ክፍል አባላት ያንን ክፍል ሲያዩ ጥላቻ 

እንዲያድርባቸውና የንዴት ስሜት እንዲፈጠርባቸው ፕሮግራም ተደርጎ የተሰራ ስራ 

ነው ይላሉ፡፤  

ፀጥታና ደህንነት ለማስከበር የተሰማራ ፖሊስንና ቦዘኔውን ምን አገናኘው? የተወሰኑ 

ክፍል አባላት የሚሏቸውስ የትኞቹ ናቸው? በአጠቃላይ ተማም አባቡልጉ 

ሙስሊሙን በመጥላት እርምጃ ተወስዶበታል ከማለትም አልፈው ሴት እህቶች 

ልብሳቸውን አውልቀው ሞባይልና ጫማቸውን እሣት ውስጥ እንዲጥሉ፣ ወንዶች 

ጀለቢያ፣ ጫማ፣ ሞባይልና ቁርዓን እሣት ውስጥ እንዲጥሉ ተደርገው ባዶ 

እግራቸውን በአሸዋ ላይ እየተደበደቡ ካለፉ በኋላ ልብሳቸው በተቃጠለበት ረመጥ 

ላይ እንዲሄዱ ተደርገው ከዚያም ጭቃ ላይ ተንከባለዋል ይላሉ ተማም አባ ቡልጉ፡

፡ ከቀጠፉና ከዋሹ አይቀር እንዲህ ነው፡፡ ጠበቃ ተማም መልዕክታቸው ለዐረቡም 

አለም ጭምር ነው፡፡ኢትዮጵያ ቁርአን ታቃጥላለች የሚል፡፡ ይህን ዓይነት እጅግ 

የከፋ ፀረ አገርና ሕዝብ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ እያደረጉ ነው ያሉት፡፡ 
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ተማምና ግብረ አበሮቻቸው የፈበረኩት የተደርገናል ተረታ ተረት ሕግና ሥርዓትን 

በሚያውቅ ፖሊስ በአደባባይ ተደረገ ሲሉ ያላቸውን የከፋ ጥላቻ በማንፀባረቅ 

አረመኔያዊ ድርጊት እንደ ሒትለር ፋሽስታዊ ተግባር ተፈፅሞብናል፤ ቁርዓንም 

ስለተቃጠለ ከእንግዲህ ምን ትጠብቃላችሁ? የሚለውን ኃይማኖታዊና ፖለቲካዊ 

መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡ ይህ ሕዝብን ከመንግሥት፤ አንድን ኃይማኖት 

ከሌላው የማጋጨት ታላቅ ሴራ ነው፡፡ ተማም አባቡልጉ አንድ የተወሰነ ክፍል 

በጥላቻ ለማጥቃት ሲሉ የገለጹት ክርስቲያኖች ፖሊሶች በሙስሊሙ አማኝ ላይ 

በአረመኔነት ዘመቱ ማለታቸው ነው፡፡ በምንም ዓይነት ተዓምር ሕግና ሥርዓት 

የሚያውቅ ፖሊስ የሴት ልጆችን ልብስ አያስወልቅም፤እርቃናቸውን አያስቆምም፡፡  

በምንም ተዓምር ቁርዓን አያቃጥልም፡፡ ቅዱስ ቁርዓን ከመፅሐፍ ቅዱስ እኩል 

በእጅጉ የተከበረ የሙስሊሙ የእምነቱ ቅዱስ መጽሐፍ መሆኑን ፖሊስ ያውቃል፡፡ 

ይህም ተማም አባቡልጉ ሕዝበ ሙስሊሙን በመንግሥትና በፖሊስ ላይ በከፋ 

ሁኔታ ለማሳመጽ  ቁርዓን ከተቃጠለ ከእንግዲህ ምን ቀረኝ ለኃይማኖቴ መሞት 

አለብኝ ብሎ እንዲነሳ ሲሉ የፈፀሙት በዓይነቱ አቻ የማይገኝለት ታላቅ ወንጀል 

ነው፡፡ ለዚህ የከፋ ጥላቻና ማስረጃ የሌለው ቅስቀሳ የዳረጋቸው ደግሞ አብዛኛው 

ሙስሊም ከመንግሥት ጎን የቆመ ስለሆነ ይህንን ቁርኝት ልበጥሰው ያሉት ተማም 

አባቡልጉ  ቁርዓን ተቃጠለ ማስረጃ አለኝ ብለዋል፡፡ ይህ ደባ ከሌሎች አክራሪዎች 

ጋር በጋራ የዶለቱትና የጠነሰሱት የሴራ ንድፈ ሀሳብ ነው፡፡ የሕግ ባለሙያ 

ቢሆኑም ከሕግ ተጠያቂነት አያድናቸውም፡፡ 

በአንዋር መስጊድ የተፈፀመው ድርጊት የመንግሥታዊ አሸባሪነትን ትርጉም 

ስለማሟላቱ ብለው ተማም አባቡልጉ የዘረዘሩት ነጥቦች በጥላቻ የተሞሉ ውንጀላዎች 

ናቸው፡፡ ረብሻው የተነሳው ከውጭ በተወረወረ ድንጋይ በውስጥ በተሰገሰጉ ሌሎች 

አማኝ ባልሆኑ በተሰጠ ምላሽ ነው የሚሉት ተማም አባቡልጉ አነሳሹ ሙስሊሙ 

ሳይሆን ሌላው ወገን ነው ሲሉ በሙስሊሙና በሌላው እምነት ተከታዮች መካከል 

ጥላቻና አለመግባባት ብሎም ግጭት እንዲፈጠር፤ ሙስሊሙ ቂምና በቀል ይዞ 

እንዲነሳ ቀስቅሰዋል፤ ክብሪት ለኩሰዋል፡፡ ይህ ደግሞ ግልፁ ተልዕኳቸው ለመሆኑ 

በዚህ አጋጣሚ ይፋ አድርገውታል፡፡ መንግሥት ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ ተጠያቂ 

አድርጐ በሕግ ያቀረባቸው የፀጥታ አስከባሪዎች የመንግሥትን ለሕግና ለሥርዓት 
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መከበር የዜጐቹንም መብት ለማስከበር ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል እንጂ 

መንግሥታዊ አሸባሪነት አይደለም፡፡ እነዚህ ያልታጠቁና ሠላማዊ ንፁህ ዜጐች 

የጅምላና የዘፈቀደ እርምጃ የተወሰደባቸው ማንነታቸውን መሠረት ባደረገ መልኩ 

ነው፤ ሙስሊሙ አስቀድሞ የጥቃቱ ዒላማ ተደርጎ መመረጡን ተከትሎ የተፈፀሙ 

የታቀደ የሽብር ተግባር መሆኑን ባለፈው ዓመት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች 

ከተወሰደው እርምጃ ጋርም ተዳምሮ ሲታይ የዘር ማጥፋትም ሊሆን ስለሚችል 

የተደረገውን ቀላል አድርገን ባናየው መልካም ይመስልኛል ይላሉ ተማም 

አባቡልጉ፡፡ ይህ ሚዛናዊነት የጐደለው ፍፁም ኃይማኖታዊና ፖለቲካዊ አክራሪነትና 

ግብን ያስቀደመ፤ ከአንድ የሕግ ባለሙያ ነኝ ከሚል ዜጋ የማይጠበቅ ጭፍን 

ወገንተኛ ፍረጃ ሙስሊሙ በመሆኑ ብቻ በእምነቱ የጥቃት ሰለባ ሆኗል ከማለት 

አልፈውም የዘር ማጥፋትንም በመግለጽ ሙስሊሙ ኅብረተሰብ ለከፍተኛ አመፅ 

እንዲነሳ ሆን ብለው ያስተላለፉት መሰሪ ቅስቀሳ ጥሪ ነው፡፡ የተማም አባቡልጉን 

ማንነትም ይበልጥ ይህ አገላለፃቸው ይፋ አድርጎታል፡፡  

ተማም አባቡልጉ የሕግ ባለሙያ ቢሆኑም ከዚህ አልፈው ሰምጠው የገቡበትን  

የአክራሪነት እምነትና አክራሪ ፖለቲካ በገሀድ ባረጋገጠ መልኩ መንግሥት 

የዜጐችን ሠላምና ደህንነት የመጠበቅና የማስጠበቅ ኃላፊነቱን አለመወጣቱን፤ ራሱ 

አደጋ መደቀኑን፤ በሕገ መንግሥቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ሊወጣ ባለመቻሉ 

ኢሕአዴግ  በፖርቲ ምዝገባ አዋጁ መሠረት ሕገ ወጥ ተብሎ ፈርሶ ሥልጣኑን 

በመልቀቅ ኢሕአዴግ የሌለበት ምርጫ ተደርጐ ለሚመለከተው ወገን ኃላፊነቱን 

ማስረከብ ይኖርበታል ብለዋል፡፡ 

ይህን የተማም አባቡልጉ አባባል፤ ለአክራሪዎች በፀና ድጋፍ የቆሙት ሰማያዊ 

ፖርቲና ግንቦት ሰባት የማያወላዳ አጀንዳና አቋማቸው መሆኑን ደግመው 

ደጋግመው ገልፀውታል፡፡ ተማም አባቡልጉ ትንሽ ቆይተው ደግሞ እሳቸውና 

መሰሎቻቸው ሲያሴሩት በኖሩት የዋሀቢያና የሰለፊያ እስላማዊ አክራሪነት ቃናና 

መዝሙር መብትህ በሠላማዊ መንገድ ስላልተከበረ የአልሸባብን፣ የቦካሀራምን፣ 

የአልቃይዳን፣ የሐማስን መንገድ በይፋ ተቀላቀል ሊሉ እንደሚችሉ መገመት 

አይከብድም፡፡  
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በነገራችን ላይ ተማም አባቡልጉ  ለቆሙበት ጥብቅና ገንዘብ የሚከፍላቸው ማነው? 

የዋሀቢያና ሰለፊያ ሐብታም አክራሪዎች ወይስ ስም አይጠሬ ኤምባሲዎች? እንዲህ 

ዓይነት ፅንፈኛ የኃይማኖት መስመርና አክራሪነትን በሕግ ባለሙያነት ስምና ሽፋን 

የሚያካሂዱና ሕዝብ ለማባላት የኃይማኖት ግጭት ለመቀስቀስ በአደባባይ መርዝ 

እየነዙ ያሉ ግለሰብ ጭርሱንም ኃላፊነት የማይሰማቸው በመሆኑ የሚያስከትሉት 

ጉዳት የከፋ ነው፡፡ መንግሥት በሙስሊሙ ላይ የዘር ማጥፋት እየፈፀመ ነው 

የሚሉትን ተማም አባቡልጉን ማንነት የሚገልጽ ሌላ ምን ነገር ይኖራል፡፡   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


