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አጩሌ(ከአሜሪካ ግቢ) 5/19/12 

 

በሁሉም እምነቶች የሚስተዋሉ ጥቃቅን ክፍተቶች ሰፍተውና ጎልተው የሚታዩት፣ ትዝብትም 

የሚያጭሩት ራቅ ብለው ሲመለከቷቸው ነው፡፡ በውስጣቸው የጠለቁና ጉዳዩ ጉዳያችን ነው ያሉ 

ወገኖች ክፍተቱ የአንድ ወገን ብቻ ሆኖ ሊገለጥላቸው ይችላል፡፡ 

 

እነዚህን ወገኖች ቀርቦ ችግሩ የሁለታችሁም ነው የሚል ወገን ለጥርጣሬ ይጋለጣል፤ ለመሰማትም 

ዋጋ ይከፍላል፤ የጊዜ፣ የጉልበት፣ የገንዘብ ወዘተ…፡፡ እነዚህን ወገኖች ችግራችሁን ተነጋግራችሁ 

ፍቱ የሚል አካል ለአንዱ አድልቷል ተብሎ መብጠልጠሉም አይቀር ይሆናል፡፡ 

 

በሀገራችን የኃይማኖት ተቋማት የሚታየው ይሄው ነው፡፡ በእምነቱ ሰዎች መካከል በተለይም 

በአመራሩ ውስጥ የሚነሱ ጉዳዮች አለመግባባት ሲፈጥሩ ችግሩን የመፍትሄው አካል አድርጎ 

ለመፍታት ከመንቀሳቀስ ይልቅ ተደራጅቶና ቦድኖ ሰላም ለማደፍረስ የሚደረግ ሩጫ ያይላል፡፡ 

 

ወደ ግጭት በሚያመሩ ጉዳዮች ከተነታራኪዎቹ ወገን ቢያንስ አንደኛው ዋነኛ የጥፋቱ ባለቤት፣ 

ሁለተኛውም ቢሆን የጥፋቱ አቀጣጣይና ተጠያቂ መሆኑ አይቀሬ ነው፡፡ በእነደነዚህ አይነት ጉዳዮች 

የሚፈጠሩ ኹከቶች ተስፋፍተው በህዝብ ላይ ጉዳት እንዳያስከትሉ የማድረግ ኃላፊነት የጉዳዩ 

ባለቤቶች ብቻ ሳይሆን የመንግስትም ጭምር ነው፡፡ 

 

መንግስት በሀገራችን የትኛውንም እምነት የሚከተሉ ዜጎች ብቻ ሳይሆን በሀገራችን የሚገኙ 

ማንኛውም የሌላ ሀገር ሰው ጉዳት እንዳይደርስበት የመከላከልና የአካል ደህንነቱ እንዲጠበቅ 

የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡ ይህን እንዲያደርግ ህገ መንግስቱም፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱም 

የተቀበላቸው ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች ያስገድዳሉ፡፡ 



በመሆኑም በኃይማኖት ተቋማት አልፎ አልፎ የሚነሱ ግርግር ፈጣሪ ንትርኮች ሳይስፋፉ መፍትሄ 

እንዲያገኙ የኃይማኖት ተቋማቱ መሪዎች ብዙ መስራት እንዳለባቸው ሁሉ ከሰላም ወጥቶ ወደ 

ብጥብጥ የሚያመራ አቅጣጫ እንዳይከሰት ግፊት ማድረግ የዜጎቹ ደህንነት የሚያሳስበው መንግስት 

ኃላፊነትም ነው፡፡ 

 

መንግስት ጥቂቶች ጉዳያቸውን መፍታት አቅቷቸው በኃይል የሚፈጥሩት ወከባና ብጥብጥ ከእምነት 

ተቋማቱ እንዳይወጣ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በእምነት ተቋማቱም ውስጥ እንዳይከሰት የማድረግ 

ኃላፊነት አለበት፡፡ በእነዚሁ ስፍራዎች ሳይቀር የሚነሳ ቁርሾ በጩኸትም ይገለፅ በጡጫ 

የሚረብሸው ማህበረሰብና አካባቢ አለ፡፡ ይነስም ይብዛ የሚያስከትለው የመብት ጥሰትና የአካል 

ጉዳትም ይኖራል፡፡ 

 

በጥቂቶች ብጥብጥ ጠንሳሽነት መጀመሪያ የሰላማዊ አስተምህሮ ስፍራዎች የሆኑ የእምነት ተቋማት 

የሚረበሹ ከሆኑ፣ ከዚያም ረብሻው እየተስፋፋ የሚሄድ ከሆነ ክርስቲያንና ሙስሊም ሳይል በህዝብ 

ላይ ጥፋት ይደርሳል፡፡ 

 

በእምነት ተቋማት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ሁኔታ የሚከሰት አለመግባባት በቅድሚያ 

መፈታት ያለበት በራሳቸው በባለጉዳዮቹ ነው፤ በዚህ ካልተሳካም ወደ ህግ በመሄድ መፍትሄ 

ማግኘት ይገባል፡፡ 

 

ከዚህ በተፃራሪ ዓላማን በኃይል ለማስፈፀም መንቀሳቀስ በሌሎች ላይ ጭቆና ማድረስ ነው፡፡ በሌሎች 

ላይ የሚደርስ ጫናና ጭቆና መንግስት ባለበት ሀገር ሊሆንም ሊፈፀምም አይችልም፡፡ ይህን 

ለማድረግ መሞከር ህገወጥነት ነው፡፡ 

 

በሀገራችን በእምነት ሽፋን እየታየ ያለው ሁኔታ ከዚሁ ጋር ተዛምዶ አለው፡፡ በተለይ በሙስሊሙ 

ህዝብ ስም ፖለቲካዊ ቀኖና ያላቸውን አስተሳሰቦች የሚያራምደው ‹‹የሙስሊሞች ጉዳይ መፅሄት›› 

ለዚሁ በማሳያነት መቅረብ ይችላል፡፡ 



 

በመፅሄቱ ላይና ዓላማችሁ ዓላማችን ብለው እንደ ‹ፍትህ› ባሉ ጋዜጦች ላይ የሚፅፉት ባለ ሁለት 

ስለቶቹ (ፖለቲከኛና፣ ኃይማኖተኛ) የመፅሄቷ አዘጋጆች በፅሁፉ መግቢያ ላይ እንደተጠቀሰው ፅንፍ 

ይዘው የአንድ ወገን ተሟግቶአቸውን ቀጥለዋል፡፡ 

 

ስለ ሃይማኖት እየተከራከርን ነው ብለውን ሳያበቁ ሰዎች በነፃ ያሻቸውን እምነት ሊከተሉ መቻል 

መብታቸው መሆኑን ዘንግተው ሲኮንኑአቸውና ሲያብጠለጥሉዋቸው ይታያሉ፡፡ ህዝበ ሙስሊሙን 

ለሚያስተዳድረው መጅሊስ ቀና የሆኑትን ‹አፋሽ አጎንባሽ› የሚል ቅጥያም ሰጥተዋቸዋል፡፡ 

 

መንግስት በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገባና ኃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ 

እንደማይገባ የተደነገገውን ህገ መንግስታዊ አንቀፅ /አንቀፅ 11/ ወደ ጎን ብለው ‹‹ ‹መንግስት 

የመጅሊስ ጉባኤ እንዲመሰረት ያድርግልን› ተብሎ የተጠየቀውን ጥያቄ አለመፍቀዱ አሁን ያለው 

የመጅሊስ አመራር ወንበሩን እንዳይለቅ ካለው የፀና ምኞትና ፍላጎት ጋር የተያያዘ ነው›› ብለውም 

ተችተዋል፡፡ 

 

እነዚህ ‹በጣልቃ ግባልንና ጣልቃ አትግባልን› ጉዳይ የተጠመዱ ግለሰቦች ህገ መንግስቱን 

ሲመቻቸው ብቻ ከሚጠቅሱት አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የማይለዩ ናቸው፤ ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ 

ጋር ያላቸው ልዩነት ኃይማኖትን አጀንዳ ማድረጋቸውና በእምነት ጉዳይ ተሸጉጠው አክራሪነትን 

ማቀንቀናቸው ነው፡፡ 

 

እነዚህን ወገኖች ያንገበገባቸው ሌላው ጉዳይ የአወሊያው ተቋም ነው፡፡ ተቋሙ በሀገራችን 

ሙስሊሙን ህዝብ ማዕከል አድርጎ የሚንቀሳቀስ ቢሆንም ከሙስሊም ሀገሮች የተውጣጣ ቀጥተኛ 

የገንዘብ ድጋፍ አለበት፡፡ 

 



በተቋሙ የሚሰጡ አስተምህሮዎች ኃይማኖታዊ ስርዓትን ብቻ ማዕከል ማድረግ ያለባቸው መሆኑን 

ጨምሮ ሙስሊሙም፣ ክርስቲያኑም፣ እምነት ያለውም የሌለውም ወዘተ… የሚኖርባትን ሀገር ህዝብ 

የጋራ እሴትና ህገ መንግስታዊ መብት የሚያከብሩ መሆን አለባቸው፡፡ 

 

መንግስትም የሁሉም እምነት ተከታይ የሆኑ የተለያዩ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ካሏቸው 

የተለያዩ ፍላጎቶች በመነሳት የተቋቋመ በመሆኑ የጋራና የወል እሴቱን የማስጠበቅ፣ ይኸው 

እንዳይጎዳና እንዳይሸራረፍ የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡ 

 

በተቋሙ ከዚህ ቀደም ይሰጥ የነበረው አስተምህሮ ተገቢ ከነበረ በተገቢነቱ ማየቱ እንዳለ ሆኖ 

ወቅትና ጊዜ ያመጣቸው ከአክራሪነትና ሽብር ድርጊቶች ጋር ሊቆራኙ የሚችሉ ሁኔታዎች 

የሚታዩበት ዝንባሌ ሲኖር ችግሩ አቅጣጫውን ሳይስት ማስታገስ፣ ብሎም ዳግም እንዳይታይ 

ማድረግ የዚህ መንግስት ኃላፊነት ነው፡፡ 

 

መንግስት ይህን ማድረጉ ከሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ጋር የሚኖረውን ህዘበ ሙስሊም በስሙ 

በመነገድ ሊያጠፉትና ሊያቃቅሩት ከሚፈልጉ ሃይሎች እንዲጠበቅ ያደርገዋል፡፡ 

 

ኢትዮጵያ የ80 ብሄር ብሄረሰቦቿና የተለያዩ ኃይማኖትና እምነት ተከታዮች፣ የተለያየ ባህልና ታሪክ 

ያላቸው ህዝቦች ውህድ ናት፡፡ ማንም ከመሬት ተነስቶ ይህን ታሪክና እውነታ ሊሽር መብትም 

ብቃትም፣ ተቀባይነትም የለውም፡፡ 

 

እንዲህ አይነቱን ድርጊት ለማድረግ የሞከሩ ወድቀዋል፤ የጋራ እሴትና የተለያዩ ፍላጎቶችን 

ማስታረቅ በቻለ ህገ መንግስታዊ ስርዓትም ተቀይረዋል፡፡ ህገ መንግስቱ ለዜጎች የተለያዩ ፍላጎቶችና 

እሴቶች መስተናገድ የተመቸ ከመሆኑም በላይ እሴቶቹ እንዳይናዱ ይጠብቃል፣ ዋስትናም 

ይሰጣል፡፡ 

 



መንግስትም ሆነ ሌሎች ጣልቃ ሊገቡ ቢፈልጉ ያግዳል፤ ጣልቃ መግባት መብታችሁ አይደለም 

ይላል፡፡ ለዚህም ነው በአንድ በኩል ጣልቃ ግባልን፣ በሌላ በኩል ጣልቃ ገብተህብናል እየተባለ 

ያለው መንግስት በአቋሙ ፀንቶ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ይከበር እያለ ያለው፡፡ 

 

ይሁንና ፖለቲካውንና ሃይማኖቱን በትርፍና በዋና ስራነት ይዞ ሲዘንብና ሲያባራ ምክንያት 

እየደረደሩ መሞገት መብት ቢመስልም የኃይማኖት ተቆርቋሪና የህዝበ ሙስሊሙ ተከራካሪ 

አያሰኝም፤ በእርግጥ የሙስሊሙን ጉዳይ ታክኮ ፖለቲካዊ አጀንዳን ለማስፈፀም ሙከራ ማድረግን 

የሙስሊሞች ጉዳይ መፅሄት አዘጋጆች አልጀመሩትም፡፡ 

 

አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህጋዊና ህገወጥ አማራጭን በመቀላቀል ብሄርና ኃይማኖትን 

በመታከክ ዓላማቸውን ሊያሳኩ ብዙ ሞግተው ብዙ ጊዜ ተሸንፈዋል፤ ሽንፈታቸው ምንጭ በህዝብ 

ተቀባይነት አለማግኘታቸውም ነው፡፡ 

 

የሙስሊሞች ጉዳይ መፅሄት ናት የተባለችው ህትመትም ሆነች የፍትህ ጋዜጣ አምደኞች የሆኑት 

አዘጋጆቿ መፅሄቷን በፓርቲ ልሳንነት ቀይረው አለያም፣ ፍትህ ጋዜጣ ላት ተጠቃልለው ቢፅፉ 

የበለጠ ለሞራላቸውና ለህሊናቸው በታመኑ ነበር፡፡ የሚያነሷቸው ጉዳዮች ኃይማኖታዊ አይደሉም፣ 

ይልቅ ፖለቲካዊ ፍላጎታቸው ያደላል መባሉም ለዚህ ነው፡፡ 

 

የኃይማኖትን ጉዳይ አጀንዳው ያደረገ ወገን ኃይማኖቶች ሁሉ ሰላምን የሚሰብኩ በመሆኑ አጀንዳው 

ሰላም ይስፈን ከሚል መልዕክት አይርቅም፤ በቅዱስ ቁርዓንም ሆነ በቅዱስ መፅሃፉ እጅግ ቅንነትን 

የሚያስተምሩ እጅግ በርካታ ጥቅሶች አሉ፡፡ ቅዱሳት መፃህፍቱ አይረግሙም፣ አያዋርዱም፣ 

አያሸማቀቁም ይልቅ ሰላምን አብዝተው ይሰብካሉ፤ ቅንነትን ያስተምራሉ፡፡ 

 

በሙስሊሙ ስም የሚነግደው መፅሄትና አዘጋጆቹ ሙስሊሙ የሚያከብራቸውን የኃይማኖቱ አባቶች 

በማዋረድ አማኙን የሚያከብረውና አርአያ የሚሆነው አባት ሊያሳጡት እየሞከሩ ነው፤ ለማዋረድ 

ይጠቅመናል እስካሉ ድረስ የአማኙ ቤተሰባዊ ህይወት ደረስ ዘልቀው ኃይማኖታዊ ስነ ምግባር 



በጎደለው መልኩም ያዋርዳሉ፡፡ የሙስሊሞች ጉዳይ መፅሄት በሚያዚያ ወር 2004 እትሟ ‹‹የህዝብ 

ጩኸት ቅሚያ እስከ መቼ?›› በሚል ርዕስ በፍትህ ጋዜጣ አምደኛ አክመል ነጋሽ የተፃፈው ፅሁፍ 

ይህንኑ ያስገነዝባል፡፡ 

 

በአጠቃላይ ሙስሊሙም ሆነ ሌላው አማኝ እምነቱን የማራመድ፣ በግልም ሆነ በቡድን የመግለጽ፣ 

የማስተማርና የማሳወቅ መብቱ ዋስትና አለው፤ የአወሊያው ተቋም ለመፅሄቷ ጥሩ የገቢ ምንጭ 

ከነበረ ተቋሙ ከእምነት አንፃር ከነበረው እንቅስቃሴ ባሻገር በሙስሊም ስም ፖለቲካዊ ጉዳይን 

አጀንዳው ላደረገው መፅሄት መደገፉ ወንጀልም ነው፡፡ 

 

ለምን ቢባል የፕሬስ ነፃነቱ ትሩፋትና ውሉድ የሆነችው የሙስሊሞች ጉዳይ መፅሄት ፕሬሱ በነፃነት 

እንዲሰራ ምንጭ በሆነው ህገ መንግስትና በህገ መንግስቱ የዜጎች ብቻ በሆነው ዴሞክራሲያዊ መብት 

የተገኘች ናት፡፡ ከሀገራችን ህገ መንግስት አኳያ የዜጎች ብቻ በሆነው ዴሞክራሲያዊ መብቶች ስር 

የሚካተተው የፕሬስ ስራ የውጭ ገንዘብ ጣልቃ ገብነትና ድጋፍ ካለበት ዞሮ ዞሮ ህትመቱ የገንዘቡ 

ባለቤቶች ነው፡፡ 

 

በዚህ አግባብ እየተመራ ያለ ህትመት ለጋሹ ሲነካበት ከዚህ በላይም ቢል ማንንም አያስደንቅም፤ 

ነገር ግን በኃይማኖት ተጀቡኖ የሚሰነዘረው አሉባልታና የሚጠቀሰው የግመል ጉዞና የውሾች ጩኸት 

ፖለቲካዊ አንድምታ ያለው መሆኑን ከመጠርጠር በላይ ማመን ደግ ነው፡፡ 

 


