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መሠረት አልቦ አቋም 
                                                     ኢብሳ ነመራ  11/15/13  

  

“የአይነኬዎቹ ፍርሃት የጨመደደው ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ” በሚል ርዕስ ከዚህ ቀደም አንድ 

ፅሁፍ አቅርቤ ነበር፡፡ በዚህ ፅሁፍ ጥቅምት 3 ቀን 2006 ዓ/ም በአዲስ አበባ የከሸፈውን 

የአጥፍቶ ጠፊዎች የሽብር ጥቃት ሙከራን በተመለከተ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ /ቪ.ኦ.ኤ/ 

ጋዜጠኛ ያንፀባረቀውን አቋምና በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡት የኦሮሞ ፌደራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ኮንግሬስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና በተለይ የሽብር ጥቃት 

ሙከራውን “ድራማ ነው” በሚል አኳኋን የገለፁትን አንስቼ ነበር። በዚህ ፅሁፍ ደግሞ 

ዶክተር መረራ  ጋዜጠኛው ያቀረበላቸውን ጥያቄ መነሻ በማድረግ የሰጡትን “ማብራሪያ” 

እዳስሳለሁ።  

 

የቪኦኤው ጋዜጠኛ ዶክተር መረራ የሽብር ጥቃት ሙከራውን “ድራማ ነው” የሚል ቃና 

ያለው ምላሽ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዲሰጡ ያደረጋቸውን ምክንያት እንዲያብራሩ 

በመጠየቅ ነበር የጀመረው። ዶክተር መረራ በዚህ መነሻነት ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡት 

ምላሽ በሁለት ተከታታይ ቀን ነበር የቀረበው፤ ጥቅምት 21 እና 22 ቀን 2006 ዓ/ም፡፡  

 

ዶክተር መረራ በዚህ ቃለምልልስ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል። በዋናነት “መንግስት 

ሽብርተኝነትን ለመከላከል የሚከተለው አካሄድ ትክክል አይደለም፣ ሽብርተኝነትንና 

የተቃውሞ ፖለቲካን ይደባልቃል” ከሚል ተነስተው ከእስልምና ሃይማኖት ጋር በተያያዘ 

ተቀስቅሶ የነበረውን እንቅስቃሴ እንዲሁም አሜሪካ አሸባሪ ያላለቻቸውን ኢትዮጵያ 

በአሸባሪነት መፈረጇን የመሳሰሉ ጉዳዮች አንስተዋል። አንድ በአንድ እንመልከታቸው።  

 

ዶክተር መረራ “የኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኝነትንና የተቃውሞ ፖለቲካን እያደባለቀ 

የፀረ ሽብርተኝነት ሕጉን ተቃዋሚዎችን ለማጥቃትና ተቃውሞን ለማፈን እየተጠቀመበት 

ነው። በእውነት ሽብርተኝነትን እየተከላከለ አይመስልም” ብለዋል።  
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ዶክተር መረራ ያነሱትን አሸባሪዎችንና ሰላማዊ ተቃዋሚዎችን ወይም ተቃውሞን 

የመቀላቀል ጉዳይ ስንመለከተው የመንግስት ችግር ሳይሆን የተቃዋሚዎች ችግር ሆኖ 

እናገኘዋለን። ማለትም ሰላማዊ የፖለቲካ ተቃውሞንና ሽብርተኝነትን የሚቀላቀለው 

መንግስት ሳይሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው፤ እዚህ ላይ ሁሉም ተቃዋሚ ፓርቲዎች 

ሳይሆኑ ጥቂቶቹ።  

 

አንዳንድ ህጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች (ባለማወቅ ወይም በንዝህላልነትም ሊሆን 

ይችላል) ሕገወጥ የሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ለሚከተሉ ቡድኖች ሽፋን ይሰጣሉ። የሕገ 

ወጥ ቡድኖች/ ድርጅቶች አባላት ስውር ሕገ ወጥ ዓላማቸውን ለማሳካት ሰላማዊ ትግል 

ለማካሄድ ሕጋዊ እውቅና የተሰጣቸው ፓርቲዎች አባል ይሆናሉ። የሕገ ወጥና በአሸባሪነት 

የተፈረጀ ፓርቲ አባላት በሰላማዊ ፓርቲዎች ውስጥ እስከ ከፍተኛ አመራርነት ደረጃ 

የደረሱበት ሁኔታ መኖሩ ይታወቃል። 

 

መንግስት ሕገ ወጥ የሽብርተኝነት እንቅስቃሴን ለመከላከል በሚያደርገው ክትትል እነዚህ 

ሰላማዊ ፓርቲዎቹ ውስጥ የተሸጎጡ የአሸባሪ ቡድኖች አባላት ሕገ ወጥ ድርጊት ሲፈፅሙ 

ወይም ለመፈፀም ሲንቀሳቀሱ ተደርሶባቸው ህጋዊ እርምጃ ሲወሰድባቸው፣ ከለላ የሰጧቸው 

ሕጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱት ፓርቲዎች “አባላታችን፣ አመራሮቻችን፣ 

ደጋፊዎቻችን…ታሰሩ” ብለው ሮሮ ማሰማት ይጀምራሉ። ይህ አካሄድ ከዚህ ቀደም 

በዶክተር መረራ ፓርቲ - የኦሮሞ ሕዝብ ኮንግሬስ (አሕኮ)፣ በኦሮሞ ፌደራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኦፌዴን)፣ በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲዎች ውስጥ 

በተጨባጭ ታይቷል፡፡  

 

ሕጋዊ ፓርቲዎችን ሽፋን በማድረግ ለሽብር ድርጊት ሲንቀሳቀሱ ተይዘው በፍርድ ቤት 

ክስ ተመስርቶባቸው የቅጣት ውሳኔ የተላለፈባቸው ግለሰቦች ላይ የቀረቡ ማስረጃዎች፣ 

ግለሰቦቹ በስውር የሕገ ወጥና አሸባሪ ፓርቲዎችን ዓላማ በማስፈፀም እንቅስቃሴ ጥፋተኛ 

የተባሉ መሆናቸውን በተጨባጭ ያሳያሉ፡፡ 

 

እናም ዶክተር መረራ “መንግስት ሽብርተኝነትንና ሰላማዊ ተቃውሞን ያደባልቃል” ሲሉ 

መንግስትን የተቹት ይህንንም ተቃዋሚዎችን ለማጥቃት የተወሰደ አድርገው ያቀረቡት 
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ፍፁም ከእውነት የራቀ ነው፡፡ ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴንና ሽብርተኝነትን አቀላቅሎ 

በመሄድ ረገድ ዋነኞቹ ተጠያቂዎች ተቀዋሚ  የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። መንግስት 

ለዴሞክራሲ መጎልበት ባለው ከፍተኛ ተነሳሽነትና ጉጉት በሆደ ሰፊነት ስለሚያሳልፈው 

እንጂ በዚህ አይነት ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከተጠያቂነት 

አያመልጡም ነበር፡፡ 

 

መንግስት፣ ዜጎችና ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለማወቅ የአሸባሪዎችን ተልዕኮ 

እንዳያስፈፅሙና እንዳይተባበሩ አሸባሪ ቡድኖችን በፀረ ሽብርተኝነት ሕጉ መሰረት 

በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት አስፈርጆ በይፋ ያሳውቃል። በመሆኑም 

“የሽብርተኛ ቡድኖች አባል መሆናቸውን አናውቅም” ሊሉ አይችሉም። ሕጋዊ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የሚመለምሉትንና በአመራርነት የሚያስቀምጡትን ግለሰብ ጀርባ መርምሮ 

የማጣራት ኃላፊነትና ግዴታ ያለባቸው መሆኑንም ማወቅ ይገባቸዋል። 

 

ዶክተር መረራ “መንግስት ሰላማዊ የተቃውሞ ፖለቲካንና ሽብርተኝነት ይቀላቅላል” በሚል 

ላቀረቡት አቋም አስረጂነት “የሙስሊሙ ማህበረሰብ’’ ያሉት አካል ያደረገውን እንቅስቃሴ 

ጠቅሰዋል። “በሚሊየን የሚቆጠሩ የሙስሊም ማህበረሰብ አባላት ከሁለት ዓመታት በላይ 

የተሳተፉበትን እንቅስቃሴ አንድ ሰው እንኳን ሳይገድሉ፣ ‘ንብረት ህይወት ጠፋ፣ ሃገሪቱ 

በሽብር ተናጠች’ የሚል ነገር ሳይታይ በሰላም ለመንግስት አቤቱታቸውን አቅርበው በሰላም 

የሚገቡበት ሁኔታ ነው የነበረው። ሽብርተኛ ማለት ደግሞ ተደብቆ አካባቢን የሚያቃጥል፣ 

የሚያሸብር እንጂ በሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መንግስት ችግሮቼን ይፍታልኝ 

ብሎ የሚጠይቅ አይደለም...’’ ብለዋል።  

 

በቅድሚያ ይህ እስልምናን መነሻ አድርጎ ሲንቀሳቀስ የቆየ ቡድንና ተቀጥላዎቹ ዶክተር 

መረራ ሊነግሩን እንደሞከሩት ሰላማዊ አልነበሩም። የእነርሱ ተከታይ ያልሆኑ እጅግ 

ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሙስሊሞች የሚያከናውኑትን የጁመዓና የኢድ የፀሎት ስርዓቶች 

በሙስሊምነት ከለላ ተቀላቅለው ይበጠብጡ ነበር። አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የአገሪቱ 

አካባቢዎች የእነርሱ ተከታይ ያልሆኑ የሃይማኖት አባቶችና መሪዎች ላይ ዛቻና 

ማስፈራሪያ፣ ድብደባ ይፈፅሙ ነበር። በዚህ ቡድን ጥቃት የተገደሉም አሉ፡፡ የደሴውን 
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ሼህ ይማም ኑሩ ጨምሮ በአዲስ አበባም የተገደሉ የመስጊድ ኢማሞችን ለአብነት ማንሳት 

ይቻላል።  

 

ዶክተር መረራ...“ሽብርተኛ ማለት ተደብቆ አካባቢን የሚያቃጥል፣ የሚያሸብር እንጂ 

በሰላማዊ ሰልፍ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መንግስት ችግሮቼን ይፍታልኝ ብሎ የሚጠይቅ 

አይደለም..’’ ብለዋል።  

 

እርግጥ ነው አሸባሪ የሽብር ጥቃትን የሚሰነዝረው በይፋ አይደለም - ተሰውሮ ነው። 

የሚደበቀው ጉድጓድ ውስጥ፣ ጨለማ ውስጥ… ሳይሆን በዋነኝነት ሕዝብ ውስጥ ነው። 

ሰላማዊ ዜጎች ውስጥ፣ ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሕጋዊ ሆነው የሚንቀሳቀሱ 

ፓርቲዎች ውስጥ፣ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ወዘተ…ነው።  

 

ዶክተር መረራ “ሰላማዊ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ” የሚሉን ተመሳሰሎ የመሸገበትን 

ሰላማዊ የሆነውን የእስልምና ሃይማኖት እያስታወሱ ነው፡፡ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ የሚሉትም 

በዚሁ ሃይማኖት ውስጥ ተደብቆ ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጠሩት ሰላማዊ ሰልፍ ላይ 

መሳተፉን ነው፡፡ በዚህ ሃይማኖት ላይ በታከከ አካሄድ፣ ወስጥ ግን አክራሪነትና ከአክራሪነት 

የማይነጠለው ሽብርተኝነት ተሰንቅሯል። 

 

ዶክተር መረራ “ሠላማዊ የመብት ጥያቄ ያቀረቡ” በሚል ድጋፋቸውን የገለፁላቸው እነዚህ 

የሙሲሊም ተወካዮች ነን ባዮቹ ለመንግስት አቀረቧቸው ያሉትን ጥያቄዎችም ዘርዝረዋል። 

በዶክተር መረራ አተያይ ቀዳሚው ጥያቄ “መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይግባ” የሚል 

ነበር፡፡ ይህንንም ሲያብራሩ “እኛ ማን ጣልቃ እንደገባ እናውቃለን፡፡ ሃይማኖቶች ሄደው 

የመንግስትን ሥራ አላስቸገሩም” ብለዋል፡፡ ሁለተኛውና ሶስተኛው ጥያቄ “መንግስት 

የፈገለውን ሃይማኖት አንዱን ክፍል ይዞ ሌላው ላይ በጉልበት አይንቀሣቀስ”  እንዲሁም   

“መሪዎቻችንን ቀበሌ ውስጥ አንምረጥ”  የሚል እንደነበረ ነው ዶክተር መረራ የነገሩን፡፡  

 

ዶክተር መረራ ከእስልምና ሃይማኖት ጋር ተያይዞ የተነሳውን ጉዳዩ  ከሥሩ አያውቁትም፣ 

አለያም ጉዳይን ለፖለቲካ ጥቅም ያመቻል ባሉት አኳኋን የተለየ ገፅታ ሊሰጡት 

ፈልገዋል፡፡  
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ዶክተር መረራ የሙስሊሙ ጥያቄ ብለው ያነሱዋቸው ከላይ የተዘረዘሩት ጥያቄዎች 

“የሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ነኝ” ያለው ቡድን መጀመሪያ ላይ ያነሳቸው  አይደሉም፡፡ 

ቡድኑ “መንግስትን ካላነጋገርኩ ሞቼ እገኛለሁ” ብሎ በየካቲት ወር 2004 ዓ.ም ላይ 

ከፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትርና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በተወያየበት ወቅት 

እነዚህን ጥያቄዎች አልነበረም ያነሳው፡፡ ቡድኑ እነዚህን ዶክተር መረራ የጠቀሷቸውን 

ጥያቄዎች ያነሳው በውይይቱ ላይ ላነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ ከተሰጠ በኋላ ነው፡፡ 

ቡድኑ ይህን ያደረገው ደግሞ  ለሥውር የፖለቲካ አላማው መሸፈኛ ሃይማኖታዊ ሰበብ 

ስላጣ “ለዚህ ይሁነኝ” ብሎ  ነው፡፡  

 

ዶክተር መረራ “የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ” የተባለው የአወሊያ ቡድን በመጀመሪያ 

ያነሳቸውን ጥያቄዎች ረስተውት ከሆነ አሊያም የተረሳ መስሏቸው ሊያደናግሩን አሰበው 

ከሆነ ከዚህ ቀደም እስኪሰለች በተለያየ አጋጣሚ በተለያዩ ሰዎች ከነምላሻቸው የቀረቡ 

ቢሆንም ወዲህ ላሳውቃቸው ወዲህ ደግሞ እንዳልተረሱ ላስታውሳቸው ስለፈለኩ ድጋሚ 

ላቀርባቸው ወድጃለሁ፡፡  

 

ከአንድ አመት በፊት አወሊያ መስጊድ አካባቢ “የሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ” በሚል 

ራሳቸውን የሰየሙት ግለሰቦች ቡድን ለመንግስት አቅርበው ከነበሩት ጥያቄዎች መካከል 

የመጀመሪያው፣ “የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምርጫ ተካሂዶ በአዲስ ይተካ” የሚል 

ነበር፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሕባሽ የተሰኘው የእስልምና አስተምህሮ በግዳጅ እየተሰጠ ስለሆነ ይህ 

ይቁም እንዲሁም አወሊያ ተቋም ለሙስሊሙ ይመለስ የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተው ነበር፡፡ 

 

የአወሊያው ቡድን ከፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር በእነዚህ ጥያቄዎች ዙሪያ 

ውይይት ባደረገበት ወቅት፣ የእስልምና ምክር ቤት አባላትን ምርጫ በተመለከተ ጥያቄው ተገቢ 

መሆኑ ላይ መግባባት ላይ ተደርሷል። ሆኖም ጉዳዩ የሙስሊሙ ሕብረተሰብ ጉዳይ በመሆኑ 

መንግስት ጸጥታን ማስከበርና አዳራሽ የመሳሰሉ ሁኔታዎችን ድጋፍ ከማድረግ ያለፈ ጣልቃ 

የመግባት ስልጣን እንደሌለው አስታውቁ፡፡ በዚህ አኳኋን የምክር ቤቱ ምርጫ እንዲካሄድ 

መግባባት ላይ ደረሱ፡፡ 
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አወሊያ መስጊድ ውስጥ እርስ በርስ ተመራርጠው “የሙስሊሙ ተወካይ” ነን ያሉት ግለሰቦች በስራ 

ላይ በነበረው የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ላይ እምነት ስላልነበራቸው፣ “ምርጫው 

በገለልተኝነት እንዲካሄድ አያደርግም” የሚል አቋም ይዘው ነበር፡፡ በዚሁ መሰረት ገለልተኛ 

የሆነው አካል የእስልምና ሃይማኖት ሊቃውንት (ኡላማዎች) ጉባኤ በመሆኑ ምርጫውን 

እንዲያስፈጽም መግባባት ላይ ይደረሳል፡፡ 

 

የኡላማዎች ጉባኤ ለወራት ያህል ዝግጅት ሲያደርግ ከቆየ በኋላ በ2005 ዓ.ም መስከረም ወር ላይ 

የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አባላት ምርጫ ተካሄደ፡፡ በምርጫው ላይ ስምንት ሚሊየን ያህል 

ለአካለ መጠን የደረሱ ሙስሊሞች ተሳትፈዋል፡፡ ምርጫው ከመካሄዱ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ 

በግልፅና ቀጥታ የድምፅ አሰጣጥ አስመራጮችና የምርጫ ታዛቢዎች ተመረጡ፡፡ በሳምንቱ በእነዚህ 

አስመራጮችና የምርጫ ታዛቢዎች ለምርጫ ከሄዱት ታዳሚዎች ውስጥ እጩዎችን በመጠቆም 

በተመሳሳይ ግልፅ የድምፅ አሰጣጥ ስርአት በመላ አገሪቱ የቀበሌ በአዲስ አበባ ደግሞ የወረዳ 

መጅሊስ አባላት ተመረጡ፡፡ ውጤቱ እዚያው መራጩ በተገኘበት የታወቀ በመሆኑ ተአማኒነቱ 

አጠራጣሪ አልነበረም፡፡ 

 

በዚህ አኳኋን የተመረጡት የሙስሊሙ ተወካዮች ተሰብስበው የወረዳ፣ የዞንና የክልል፤ 

በመጫረሻም ከየክልሉ ተመርጠው የተወከሉት ክልላዊ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አባላት 

አገራዊ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አባላትንና አመራሮችን ሰየሙ፡፡ በዚህ አኳኃን 

አዲሱ መጅሊስ በይፋ ስራውን ጀመረ፡፡ መጅሊሱ ሥራውን ከጀመረ እነሆ አንድ አመት 

ሞልቶታል፡፡ 

 

እንግዲህ፣ እስክ 1 ሺህ 500 የሚሆኑ ግለሰቦች አወሊያ መስጊድ ውስጥ ተሰብስበው የመረጧቸው 

17 ያህል ግለሰቦች ደጋፊዎች በየአጋጣሚው “የሙስሊሙ ተወካዮች” ሲባሉ ይደመጣል፡፡ 

የሙስሊሙ ተወካዮች ግን በይፋ ስምንት ሚሊዬን ለአካለ መጠን የደረሱ ሙስሊሞች በግልጽ 

የድምጽ አሰጣጥ ስርኣት የመረጧቸው በየደረጃው ያሉ የመጅሊስ አባላት ናቸው፡፡ 17ቱን ግለሰቦች 

“የሙስሊሙ ተወካዮች” እያሉ የሚጠሯቸው የከሸፈ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረገ የፖለቲካ አጀንዳቸው 

ሕይወት እንዲዘራ ነው፡፡ 

 

ቡድኑ በሁለተኛ ደረጃ ያነሳው ጥያቄ “አሕባሽ” የተሰኘው የእስልምና ሃይማኖት አስተምህሮ  

መስጠት ይቁም የሚል ነው፡፡ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በዚህ ጉዳይ ላይ በሰጠው ምላሽ፣ “ምን 

አይነት ሃይማኖታዊ አስተምህሮ መቼና በማን መሰጠት አለበት” የሚለውን መወሰን የመንግስት 

ጉዳይ ሳይሆን የእስልምና ሃይማኖት የበላይ መሪ የሆነው የመጅሊሱ ስልጣን መሆኑን አሳውቋል፡፡ 
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ከዚሁ ጋር አያይዞ ማንኛውም ዜጋ የፈቀደውን ሃይማኖትና እምነት የመከተል ሕገ መንግስታዊ 

መብት ስላለው ይህን መከልከል አይቻልም፡፡ እርግጥ ሰበካው በግዳጅ እይተሰጠ ከሆነ ይህ ተገቢ 

ባለመሆኑ እንዲጣራ እንደሚደረግም አስታወቀ፡፡ 

 

አህባሽ የሚል ስያሜ የተሰጠውንና የአወሊያው ቡድን “ከአገር ይጥፋልኝ” ያለውን አስተምህሮ 

ጉዳይ እንዲያጣራ በጉዳዩ ላይ ጥልቅ እውቀት ያላቸው አሊሞችን ያሰባሰበው የእስልምና 

ሊቃውንት (ኡላማዎች) ጉባኤ ኃላፊነት ተሰጠው፡፡ የኡላማዎቹ ጉባኤ ማጣራቱን አከናውኖ 

አንድም ቦታ በግዳጅ የሚሰጥ ሰበካ አለመኖሩ፣ “አሕባሽ የተባለ አዲስ አስተምህሮ መጣብን” 

የተባለውንም በተመለከተ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሺህ ዓመታት በላይ ሲሰበክ ከቆየው አሕሉል ሱና 

አስተምህሮ የተለየ አንዳችም የተለየ አስተምህሮ እንዳልተሰጠ በይፋ መሰከሩ፡፡ 

 

ይሁን እንጂ አወሊያ መስጊድ ውስጥ ተመራርጠው ራሳቸውን “የሙስሊሙ ተወካይ” ብለው 

የሰየሙት ግለሰቦችና የቀፈቀፏቸው ከኢትየጵያ ሙስሊም ሕብረተሰብ ጋር ሲወዳደሩ እጅግ 

አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ጀሌዎቻቸው የኡላማዎች ጉባኤ የሰጠውን ምስክርነት ሊቀበሉ 

አልፈቀዱም፡፡ 

 

ቡድኑ አንስቶት የነበረው ሦስተኛ ጥያቄ “አወሊያ ተቋም የሙስሊሙ ተቋም ስለሆነ ለሙስሊሙ 

ይመለስ” የሚል ነበር፡፡ በዚህ ጉዳይ ላይ በተደረገ ውይይት እርግጥም ተቋሙ የሙስሊሙ 

ሕብረተሰብ መሆኑ ላይ መግባባት ላይ ተደርሷል፡፡ ተቋሙ የሙስሊሙ በመሆኑ የኢትዮጵያ 

እስልምና ሃይማኖትን በበላይነት ለመምራት በሙስሊሙ ውክልና በተሰጠው የእስልምና ጉዳዮች 

ምክር ቤት ሥር ሆኖ፣ ሕዝብ የወከላቸው አባላት በተካተቱበት ቦርድ እንዲተዳደር ስምምነት ላይ 

ተደርሷል፡፡ አሁን ተቋሙ በዚህ አኳኋን እየተዳደረ ይገኛል፡፡  

 

በአወሊያ መስጊድ ራሱን የሙሰሊም ተወካይ አድርጎ የሰየመው ቡድንና ጀሌዎቹ ግን ይህን 

መቀበል አልፈለጉም፡፡ እነርሱ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሃይማኖታዊ መብትና ነፃነት ዋና   

ጉዳያቸው ስላልሆነ ተቋሙ ስምንት ሚሊየን ሙስሊሞች በወከሉት መጅሊስ ሥር ሆኖ በቦርድ 

እንዲተዳደር መወሰኑ አልተመቻቸውም፡፡ የእነርሱ ፍላጎት ከሣዑዲ ዐረቢያ በሚፈስ በሚሊዬን 

የሚቆጠር  ዶላር በአክራሪነት የተቃኘ አስተምህሮ የሚሰጥበት የአክራሪነት ማዕከል ማድረግ ነው፡፡  

 

እንግዲህ ከላይ የተገለጸው ራሱን የሙስሊሙ ተወካይ አድርጎ ሰይሞ ሲንቀሳቀስ የነበረው ቡድን 

በመጀመሪያ አንስቷቸው የነበሩት ጥያቄዎች ናቸው፡፡ ቡድኑ ያነሳው ዶክተር መረራ የጠቀሱትን 
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“መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይግባ፣ የፈገለውን ሃይማኖት አንዱን ክፍል ይዞ ሌላው 

ላይ በጉልበት አይንቀሳቀስ፣ መሪዎቻችንን ቀበሌ ውስጥ አንምረጥ” የሚሉ አልነበሩም፡፡ 

ዶክተር መረራ የራሳቸውን አቋም ለማረጋገጥ የሌለ ነገር ላይ ነው የተመሠረቱት፡፡ 

 


