
መውጫ ቀዲዲ....... መሌስ ከሆነ 

አንዴም ቀን ቢሆን ጊዜዬን በላሊ ሙስሉም ወንዴሜ ሊይ ወቀሳ ሇመጻፍ እንዯማሌነሳሳ ሇራሴ ቃሌ የገባሁበት አጋጣሚ ነበር።   

ይህ አጋጣሚ እጅግ ተቃርኖ የበዛበት የአስተሳሰብ ሌዩነቶች የሰፈኑበት ፣ እኔ እንጂ እኛ ያሌተባሇበት የአሰራርና የአካሄዴ ሌዩነቶች 

የነበሩበት ብቻ ሳይሆን የነገሱበት ማሇት ይቻሊሌ ወቅት ነበር።  ስሜቶችም እንዯ ሁሇቱ ምዕራቦችና ምስራቆች አይነት ርቀት 

ባሇባቸው የዴርጅት አሰራር ሂዯቶች ውስጥ ባሇፉበት በዛን አንዴ ወቅት በጻፍኩት ጽሁፍ እጅግ አዝኜ ነበር።    ያሳዘነኝና ሇራሴም 

ቃሌ የገባሁበት አብይ ምክንያት ግን ጌዜዬን ስሇተሻማኝና ላሊ የተሻሇ ስራ በሰራሁበት ከሚሌ በመነጨ ነበር።  ይህ አጋጣሚ ዛሬም 

ተዯገመ እነሆ ሇአብይ በተመሳሳይ መሌኩ ምሊሽ እንዴሰጥ ተገዴጃሇሁ።   ያሇመታዯሌ ሆኖ ዛሬም ቢሆን ይህን ሰዓት ሇበጎና 

ሇተሻሇ ስራ ባዋሌኩት ነበር።   እንዴያውም የፊታችን አርብ የሰሊማዊ ሰሌፍ ጥሪ ስሊዯረግን የእንግድቼን ቴላፎን ይሁን የተቃውሞ 

ሰሌፍ ሊይ የሚያዙ placards ሇመጻፍያ የሚያግዙ materials ሇመግዛት ወዯ ሱቅ በምሄዴበት ሰዓት ወንዴሜ አብይ ሇጽሁፉ 

ምሊሽ የሚያሻው ሆኖ በማግኘቴ ነው።  አሇበሇዚያ ዯንቃራ አስተሳሰብ በትግለ ሂዯት ሇመፍጠር ይሞክራሌ በሚሌ ፍራቻ እና 

በወገንተኝነት ስሜት ተገዴጄ ይኸው ጊዜዬን እንዯ ከዚህ በፊቱ... (ማስታወሻ ከታች ሲያነቡ በትምህርተ ጥቅስ ያለት በቀጥታ ከጸሃፊው 

የተወሰደ ናቸው) 

እስኪ ወዯ ዋና ፍሬ ነገሩ እንሂዴና አንዴ በአንዴ የጽሁፎቹን ይዘቶች እንመርምር።  ከዛ በፊት ግን ይህን ጽሁፍ ሇምታነቡ ሁለ 

ኢትዮጵያውያን በአጠቃሊይ እንኳን ዯስ አሊችሁ።  በዚህ ዘመን እናንተ የዚህ ሰሊማዊና የሰሇጠነ ትውሌዴ ግዜ ሰዎች ከመሆናቹ 

በተጨማሪ ሁለም ወገን በአዴናቆት የተዯመመበት የትግሌ ስሌት አካሌ በመሆናችሁ እንኳን ዯስ ያሊችሁ።  እኔም እጅግ በጣም 

ዯስተኛ ነኝ።    በኢትዮጵያ የመብት ትግሌ ታሪክ ታሊቅ ዴሌ የታየበትና ኢትዮጵያውያን በየትኛውም የታሪክ አጋጣሚ ሉዘክሩትና 

ሉያወዴሱት የተገባ ሰሊማዊ ሂዯት ፣ ሰሊማዊ ንቅናቄ ፣ ህጋዊ ላሊም ሰሊማዊነቱን የሚገሌጹ ቃሊቶች መዯርዯር ቢያስፈሌግ ከዚህ 

የተሻሇ ሉወዯስ የሚገባው ንቅናቄ የሇም። ምንም እንኳን ማህተመ ጋንዱ በዚህ ተቃውሞው ማሇትም በ(civil disobedience) 

ቢወዯስና በታሪክ ማህዯር ቢዘከርም ሇአንዴ አመት የዘሇቀ ሰሊማዊ ትግሌ ብልም አንዱትም ጠጠር ያሌተወረወረችበት የመቶ ሺህ 

ዎች እና የሚሉዮኖች ስብስብ ግን ጋንዱም ይሁን ሉዮ ቶሌስቶይ ፣አንዴሪያ ሳካሮቭ ይሁን  ድ/ር ማርቲን ለተርን ኪንግም ሆነ 

ላልችም ያሊዯረጉት ብልም በህይወት ቢኖሩና ቢመሇከቱት ሇወዯር-አሌባነቱ ፣ ሇሰሊማዊነቱ እማኝነታቸውን የሚሰጡበት ይሆን 

ነበር።  

አሳዛኙ ክፍሌ ግን እንቅስቃሴውን ቀዝቃዛ ውሃ ሇመቸሇስና ትግለን አለታዊ ገጽታ ሇማስጠት የሚዲዲቸው ሃይሊት መሰረተቢስነት 

ያሇው ዘመቻ ነው።  ትግለ በላልች አጀንዲ ባሊቸው ሉጠሇፈ ነው ፣ ተጠሌፏሌ እየተባሇ የማዯናቀፍያ እና ማዲከምያ ሃሳቦች 

እየተጨመሩ ይገኛለ።  በዚህ አሊበቃም ዛሬ ትግለን እየመሩ ያለ ታጋይ ወንዴሞችን ስሜት ሇማቀዛቀዝና አጀንዲ ያሊቸው 

ሇማስመሰሌ ጥዴፊያ ተጀምሯሌ።  ዛሬ ወንዴሞቻችን ታጋዮቻችን ሇእስር ቢዲረጉም  ትግለን የቀጠለት ወንዴሞች አዯባባይ 

መውጣት ባይችለም ሃሳባቸውን በዴምጽ አሌገሇጹም ተብል ማዯናገርያ ሃሳቦች እያስወሩባቸው ነው። 

አብይ ሲጀምር “በሶስቱ ጥያቄዎች ሽፋን የራሳቸውን ጥያቄዎች ይዘው የሙስሉሙን የአዯባባይ ትግሌ የተቀሊቀለ ብዙ እንዯሚኖሩ 

ምንም ጥርጥር የሇውም”  ሲሌ ሰዎች በትግለ ጥርጣሬ ውስጥ እንዱወዴቁ በሚያስመስሌ ስሌታዊ ሂዯት ይጀምራሌ።  እንግዱህ 

ይህ ሃሳብ ሲጀምር ሶስቱ ጥያቄዎች ህጋዊ ናቸው ወይስ አይዯለም ነው ዋናው ጥያቄ መሆን የነበረበት።  ከሆኑ ዘንዴስ አግባብነት 

ያሇው ምሊሽ ያስፈሌጋቸዋሌ ወይስ ?  ሃሳቡን ሲገሌጽ ሌክ ሙስሉሙ ትግለ በላልች ሃይሊት የተነጠቀና መውጫ ያጣ አስመስል 

ሇማቅረብ ሞክሯሌ እንግዱህ እዚህ ጋር ማየት ያሇብን ሁሇት ነገሮች አለ።  

1ኛ ሶስቱ ጥያቄዎች ህጋዊ መሆናቸውን እና ያሇመሆናቸውን መመርመር 

2ኛ ትግለን የተቀሊቀለ ካለ ዯግሞ ላልች አጀንዲ ያሊቸው ከሚባሌ ላልች የተሇየ ወይም ተጨማሪ ጥያቄዎች ያሎቸው ቢባሌ 

የተሻሇ ነው። ( እዚህ ሊይ ዛሬ ሶስቱን ጥያቄዎች በጊዚያዊነት ጠየቅን እንጂ ማነው የሙስሉሙን ጥያቄ በሶስት የገዯበው? ማነው 

የሃገሪቷ ጥያቄ መጅሉስ እና አህባሽ ነው ያሇው?  እኛ ሙስሉሞች እኮ የሃገሪቷ አንዴ አካሌ ነን ፣ ዜጎች ነን ፣ ተወሌዯንበታሌ ፣ 

አዴገንበታሌ ኢትዮጵያ ሃገራች ናት።  እንዯ ሙስሉምነታችን እነዚህን ጥያቄዎች እንጠይቅ እንጂ እንዯ ኢትዮጵያዊ 

የምንጠይቃቸው ሚሉዮን ጥያቄዎች አለ ።   የኔ ህሌም ግን ጥያቄ ጠያቂ ትውሌዴ መሆን አሇብን አይዯሇም።   በሃገሪቷ እንዯ ዜጋ 

ሁለም ጉዲይ ይመሇከተናሌ ብዬ አምናሇሁ።  በሃገሪቷ ያሇው የኢኮኖሚ ይሁን የስሌጣን ቦታ ወይም ላሊ የኛ የሙስሉሞችን ጥያቄ 

ብቻ ሳይሆን የተበዯለ እና ተበዴሇናሌ ያለ ዜጎችን ጥያቄ ሁለ በማስከበሩ ዘርፍ ከመንቀሳቀስ ምን ወዯ ሁዋሊ ያግዯናሌ።  ላሊው 

ጉዲይ አያገባኝም ብል እራስን መግፋት ብልም ከፖሇቲካው ሆነ ከላሊው እራስን marginalize አርጎ መጓዝ መቆም ያሇበት 

አስተሳሰብ ነው።   ምን አቅም አሇን ምን ማዴረግ እንችሊሇን የሚሇው ተስፋ ቆራጭነት እጅግ አዯገኛ አስተሳሰብ ነው።  

ሇኢትዮጵያ ሙስሉም  ወይም እንዯ ሙስሉም ኢትዮጵያዊ ራዕይ ሇላሊቹ መብት ወይም ዯግሞ ራዕያቹ አጭር የሆነባቹ እስኪ 

ይህችን ጥቅስ አንብቧት። 



Some believe there is nothing one man or one woman can do against the enormous army of the 

world's ills - against misery, against ignorance, or injustice and violence. Yet many of the world's 

great movements, of thought and action, have flowed from the work of a single person.  

R.F. Kennedy  

እንግዱህ ላልች አጀንዲ ያሊቸው የሚሇው ማዯናገርያ እና ማስፈራርያ ቃሌ ነው።   ላልች አጀንዲ ያሊቸው ተብል ጭራቅ መሳሌ 

አሳፋሪ ነው።  በየትኛውም ሃገር መብትና ነጻነት በተጓዯሇባቸው ሃገራት ሰዎች የመናገር እና ሃሳባቸውን በነጻነት የመግሇጽ 

መብታቸው በታፈነ ግዜ ሃሳባቸውን ሇመግሇጽ ሁለንም ቀዲዲ ይጠቀማለ።   ስሇሆነም የመናገር የመጻፍ እና ሃሳብን በነጻነት 

የመግሇጽ መብት በላሇባቻው ሃገራት ማሇትም እንዯኛ ሃገር ኢትዮጵያ ሰዎች የተሇያየ አጀንዲዎች ቢኖሯቸው ምን ችግር አሇው? 

አጀንዲዎቻቸው የተዯበቁ ቢሆንስ ? ምንስ አዱስ ነገር አሇው ? ምክንያቱም እኔ አውቅሌሃሇሁ እኔ አስብሌሃሇሁ የሚሌ ስርዓት 

ባሇበት ምዴር ምን ተአምር ሆነና ? ይኸው እምነትም እኔ አመጣሊቹሃሇሁ ተብሇን የሇም ? በእርግጥ አጀንዲዎቻቸው የተበከለ 

ሇሃገር ሇህዝብና ሇሰሊም አዯገኛ መሆናቸው እስካሌተረጋገጡ ዴረስ ወይም በተግባር ተፈትኖ እስካሌተገኘ ዴረስ ችግሩ ምንዴን 

ነው?   ሆኖም አዯገኛ አጀንዲዎች መሆናቸውን በተመሇከተ የነገረን ክፍሌ የሰውን አንዯበት የዘጋ ፣ የመናገር መብትን ያፈነ ፣ 

የመጻፍንና ሃሳብን በነጻነት መግሇጽን መብት የገዯበብንን የገዯሇብንን አካሌ ይህን ወይም ያን ስሊሇ እና ስሇተናገረ እንቀበሇዋሇን 

ማሇት ነው ?   ኢስሊም በነዚህ ሚዛናዊነት በጎዯሊቸው አዴሎዊ መሰረተቢስ መረጃዎች ሊይ ባሌተንተራሱ ግምቶች እና መሊምቶች 

የሚያምንና አማኞቹም በነዚህ መስፈርታቸው በተበሊሹ ወይም በላሊቸው ጎድል አስተሳሰቦች ሚታሇለም አይዯለም።   

ሚዛናዊነት እንጂ መርሆዎቹ። 

በሙስሉሙ ጥያቄ የተጠሇለ ሚሇውን ሃረግ የመዘዘው ያ የሙስሉሙን የመዯራጀት ፣ የመናገር ፣ ላሊው ቀርቶ ሃይማኖታዊ ሆነ 

ኢኮኒሚያዊ ፋይዲው ሇሁለም የሃገሪቷ ዜጎች ትርፋማ የሚሆኑ institutions መገንባትን እየተዋጋ ያሇ አዴሎዊ ስርዓት ነው።  

አንተ ላልች አጀንዲ ስሊሊቸው የመንግስት እርምጃዎቹ ሌክ ናቸው ባሌከው እና በተቆረቆርክሇት የመንግስት ስርዓት  አስተዲዯር 

ውስጥ አክሱም ሊይ መስገጃም ሆነ መቀበርያ የተነፈጉ የሃገሪቷ ዜጎች ይገኙበታሌ።  መንግስት ሳይሆን በመንግስት የተሸሸጉ ላሊ 

አጀንዲ ያሊቸው ያሌካቸው ወገኖችን እዚህ ሂዯት ሊይ እንቅፋቶቹ እነሱ እንዯሆኑ ሇማቅረብ ብትሞክርም መንግስት እያራመዯ 

ያሇውን ኢ-ፍትሃዊነት የነገሰባቸውን ፖሉሲዎች ማውገዝ ያሇመቻሌህ ምን ያህሌ በዯሇኛ ንግግር መሆኑን ያሳያሌ።  እንግዱህ በዚህ 

ስርዓት ነው ፌዳራሉዝም introduce የተዯረገው ይህን ፌዳራሉዝምን ሁለም የሃገሪቷ ዜጎች መውዯዲቸው ባይካዴም ሙስሉም 

ክሌልች በተሇያዩ መሰናክልች ተጠሊሌፈው ከሌማትና እዴገት የተገቱበትን ሂዯት ሊሇፉት 21 ዓመታት ታዝበናሌ።  

እንዯ ጅማ ያለ ከተሞች አስተዲዯራዊ መዋቅሩ በሙለ ከሙስሉሞች እጅ ተነጥቆ ሙስሉም ብቻ ሳይሆን የአካባቢው ተወሊጅ 

ባሌሆኑ አካሊት የሚተዲዯርበት ሂዯት እናያሇን (እዚህ ሊይ ሇማስተዲዯር ሙስሉም መሆን መስፈርት ነው እያሌኩ አይዯሇም ሆኖም 

ስሇ ትክክሇኛ ፌዳራሉዝም ጽንሰ ሃሳብ ሇመናገር እንጂ)  እንዯ ሶማላ ያለ ክሌልች እና አፋር ብቃት የላሊቸው ሰዎችን በመሾምና 

ባጀታቸውን በአግባቡ እናዲይጠቀሙ በማዴረግ መሌሶ እራሳቸውን መሳሇቂያ እና ማሾፍያ በማዴረግ ብልም ሇጥፋቱ እነሱኑ 

በመውቀስ ስሌታዊ የሆነ ማዲከምያዎችን በመፍጠር ህዝቡም ቢሆን የራሱ የአመራሮቹ ጉዴሇት ነው ብል እንዱቀበሌ የተዯረገበት 

ሂዯቶች አለ።  ሇማንኛውም የዛሬው የመነጋገርያ  አጀንዲዎች እነዚህ ስሊይዯለ በላሊ ግዜ በሰፊው እመሇስበታሇሁ።  

ዛሬ በህይወት የላለትን የጠቅሊይ ሚንትሩን የፓርሊማ ንግግር ሳይቀር justify ሇማዴረግ መሞከርህ በግሌጽ ትዝብት ሊይ የጣሇህ 

ክስተት ነው። ወይም ዯግሞ ፖሇቲካን አወቅን በሚለ የተሳሳተ አቋም ካሊቸው ጎራ የተቀሊቀሌክ ሇመሆኑ አንዴ አመሊካች ሉሆን 

ይችሊሌ።  ምክንያቱም የጠቅሊይ ሚንስትሩ ንግግር አዴሎዊ ፣ መረጃን ያሊገናዘበና እውነተኛነት ሊይ ያሌተመሰረተ ስሇሆነ። 

እጠቅሳሇሁ “ሆኖም ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በአዯባባይ እውቅና ሉሰጡት ያሌፈሇጉት ግን እንዯ መንግስት ያሳባቸው ላሊ ግሩፕ አሇ፡፡ 

ይህ ግሩፕ ምንም እንኩዋን በዴብቅ እንቀሳቀሳሇሁ ቢሌም አዯባበቁ የሰጎን አዯባበቅ ነው፡፡ እንኩዋን መንግስት ይቅርና ተርታ 

የሚባለ ግሇሰቦች እንኩዋን ስሇመኖሩ ያውቁታሌ”፡፡  እስኪ ምንም እንኳን ሃገሬን ሇረጅም ግዜ ተሇይቻት ብቆይም ምንም 

አሊውቅም ማሇት አይዯሇም ከ 2008 ጀምሮ ሇሇፉት 4 ዓመታት እጅግ በተዯጋጋሚ መጎብኘት ብቻ ሳይሆን ሙለ ዓመት 

ተቀምጨም ብዙ ታዝብያሇሁ።  ምንም እንኳን ሁለን አይቻሇሁ አውቃሇሁ ሇማሇት ባሌዯፍርም እዛም ሊሇ እንኳን ሁለን 

ሇማካሇሌ ከባዴ ነው።  ግን እነዚህ ስማቸው የማይታወቁ አስፈሪ ቡዴኖች ኖሩ ብሇን እንኳን ብንወስዴ እነሱ እንዲይመጡ ነው 

መንግስት እርምጃ እየወሰዯ ያሇው ማሇት እጅግ ዯካማ እና አግባብነት ያላሇው መከራከርያ ነጥብ ነው።   

ሆኖም እንዯ አንዲንዴ ሰዎች አስተሳሰብ የመንግስት ዯጋፊ በመሆን መንግስት በእስሌምና ሊይ እያዯረሰ ያሇውን በዯሌ እኛ 

ሌናቆመው ወይም ሌንቀንሰው እንችሊሇን በሚሌ የተሳሳተ ሂሳብ ውስጥ የወዯቁ መኖራቸው እሙን ነው እነዚህ አካሊት 

የወንዴሞቻቸውን ቆራጥ አቋም በማውገዝ ፣ የቆሙሇትን ህጋዊ ስሌት ህገ-ወጥ በማዴረግ ፣ ሰሊማዊነቱን በማጠሌሸት የመንግስት 

ወዲጅ መስል ቀርቦ ሇእስሊም እንሰራሇን የሚሌ ህሳቤ ይዘው እንዲለ እናውቃሇን።  ምን አሌባትም የዚህ ጽሁፍ ዯራሲ በዚህ 

የተሳሳተ ስሌታዊ ሂዯት ውስጥ የወዯቀ ሉሆን ይችሊሌ።  ሆኖም መገንዘብ ያቃታቸው ምንዴን ነው ጸሃይ የሞቀው ሃገር ያወቀው 

ገሃዲዊ ወንጀልች በሚፈጸሙበት ወቅት በቀጥታ ማስተባበሌ ከባዴ በሚሆንበት ሰዓት እንኳን ያን አካሌ ቆሞ ማሞካሸትና መዯገፍ 



እንዯ ባንዲ ማስቆጠሩንና ክህዯት መሆኑን መገንዘብ መርሳታቸው ነው።  ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ሙስሉሞች ሰሊማዊ 

ንቅናቄ የአሜሪካ state department እንኳን ሉያስተባብሇው ያሌቻሇው ግሌጽነቱ ከምንም የጠራ በመሆኑ የናንተን አቋም ብቻ 

ሳይሆን እናንተንም እንዯ ሰው የሚያስገምታቹ አካሄዴ ነው።  እንዯዛም ሆኖ በነሱ ተቀባይነት ካገኛችሁ ነው ምን አሌባትም ዯግሞ 

ዛሬ ዘብጥያ አይወረውሯችሁ እንጂ ነገ የሸንኮራ አገዲ እጣ ይጠብቃችኋሌ። 

ከጽሁፋ ያገኘሁት አስዯንጋጭ ክፍሌ “ ሇምሳላ ከሊይ መንግስት እንዯስጋት ያያቸው አካሊት ዋናዎቹ ናቸው፡፡ በርግጥም አለ፡፡ 

እነዚህ ሰዎች መንግስት በህሌውናችን ሊይ መጥቷሌ ብል ስሊሰቡ ህሌውናቸውን ሇማስጠበቅ የማይፈነቅለት ዴንጋይ የሊቸውም፡፡ 

የህሌውና ጉዲይ ነውና በነዚህ ሰዎች ሊይ ባሌተሇመዯ አኩኋን ጭካኔ ይታይባቸዋሌ”  ይህን ሳነብ መቸም ምን ያህሌ አሳዛኝ ጽሁፍ 

እንዯሆነ ሇመገመት አያዲግትም እሲኪ ጸሃፊው ወዲነሳኽው  ሌምጣ ይህን ሃሳብ እዚህ ሲያመጣው ያሇ ምክንያት አይዯሇም።  

ከዚህ ዴምዲሜው ተነስቶ መንግስት እያዯረገ ያሇው ሂዯት ትክክሇኛ እና አግባብነት ያሇው ነው ሇማሇት በበቂ መሌኩ ያስችሇኛሌ 

በሚሌ ግምት ነው።  እንግዱህ የመብትን ጽንሰሃሳብ ያሌተረዲ ወይም ኢ-ፍትሃዊነትን የሚቀበሌ አእምሮ እንዳት ስሇላልች ነጻነት 

እንዯሚያዜም አሊውቅም ምክንያቱም እሱ እራሱ በባርነት ቀንበር ነውና ያሇው።  መንግስት የሳሊቸው ጸሃፊው ዯግሞ በብዕሩ 

ያረጋገጣቸው እነዚህ አስፈሪ ፍጡራን እኛ በምንኖርበት ምዴር ከሆነ ያለት እንዳት እስከዛሬ አሊየናቸውም?  የኢትዮጵያ 

መንግስት እኮ የራሱን አሌ-ቃዏይዲ ሇመስራት ሇአመታት ታግል መፍጠር አሌቻሇም።  የተባሇው ካሇ ዯግሞ ዛሬ የ82 ዓመት 

ሽማግላ (ዯሴ እንዯታሰሩት የመስጅዴ አሰጋጅ ወይም እንዯ ሽህ ኦጀላ መስጅዴ አሰጋጅ) ከማሰርና እና ሴት ሌጆችን ከመዯብዯብ 

እነዛኑ ያለትን አዯገኛ ፍጡራን ባጠፉ ነበር።   ሆኖም የላሇን መፍጠር ከባዴ ነው እና። 

በዚህ ያሊበቃው ዯራሲው የኢትዮጵያ ሬዴዮና ቴላቭዥን እንኳን ሉናገረው የማይዯፍረውን ከአንዯበቱ አፍሌቋሌ ይኸውም 

...የቅርብ ጊዜ በነርሱ ሊይ የተጋረጠውን አዯጋ ብቻ እያዩ ስሇሆነ “እጥፍቶ ጠፊ” እንቅስቃሴዎችን ያዯርጋለ፡፡ እነዚህ አካሊት ወዯ 

ትግለ የተቀሊቀለት ሶስቱን ጥያቄዎች ይዘው ስሊሌሆነ ጥያቄዎቹ በመርህ ዯረጃ ቢመሇሱ እንኩዋን የነሱ የህሌውና ጉዲያቸው 

ስሊሌተመሇሰ የሙስሉሙ ጥያቄ ምንም እንዲሌተመሇሰ መናገራቸው አይቀርም፡፡  ጸሃፊው ይህን አስተያየት የሰጠው እንዯ 

የመንግስት አካሌ ወይስ እንዯ መብት ተሟጋች?  እንግዱህ መንግስት ቢናገረው የተሇመዯ የኢትዮጵያ ቴላቭዥን የዘወትር ቀሌዴ 

በመሆኑ ህዝብ ተቃራኒውን ቢሰማ ሉዯነግጥ ይችሌ ይሆናሌ ሆኖም ከዯራሲው አንዯበት በመውጣቱ እውን አምኖበት ወይስ 

ከጀርባው አስገዲጅ ሃይሌ አሇ? “እጥፍቶ ጠፊ” ያሌከው። 

መቸም መሪዎቹ ከታሰሩ በሁዋሊ ያሇው እንቅስቃሴ ግሌጽ እና ግሌጽ ነው ይህውም ቀጥተኛና ሰሊማዊ በቀጥታ መንገዴ 

“በዴምጻችን ይሰማ” እነዚህ አካሊት እጅግም ሰሊማዊ ሇመሆናቸው ብልም የእስከዛሬው ሂዯታቸው ምስክር ነው።  አሌያም እኛ 

ከምናውቀው ሃቅ የተዯበቀ ከላሇ።  ወይም ላልች ካሌሆኑ።  “በተሇይ ከኮሚቴዎቹ መታሰር በሁዋሊ ትግለን እየመሩት ያለት 

እነዚህ ሰዎች እንዯሆኑ ከዚሁ የአካሄዴ ውስጣዊ ተቃርኖሻቸው ማየት ይቻሊሌ፡፡  ዛሬ እየመሩት ያለት እነ እከላ ናቸው እነ እከላ 

ዯግሞ አጀንዲቸው ይህ ነው የሚሇው አስተሳሰብ እኔ አውቅሊችኋሇሁ ይመስሊሌ።   ታዴያ ማን ይምራው?  እስካሁን ባሇው 

በሚታየው ተጨባጭ ሁናቴ ሂዯቱ ሰሊማዊ ፣ ህገ-መንግስታዊ ፣ የነጻነት ፣ የፍትህ እና አሁንም  ከምንግዜውም ወቅት ባሌተሇየ 

መንፈስ ሰሊማዊ ሂዯት ነው ያሇው።   እነዚህ አመራር ሊይ ያለት አካሊት ማንነታቸውን ባሊውቅም ጥያቄዎቻቸው ከሶስቱ ውጭ 

ነው ቢባሌም እንኳን እንዯ ሃገሪቷ ዜጎች እኩሌ መብት ስሊሊቸው እና ኢትዮጵያውያን  ስሇሆኑ ሶስት አይዯሇም ሶስት መቶ 

ጥያቄዎችን  መጠየቅ ይችሊለ።   ምን አሌባት እነዚህ ታጋዮች የሚያስወቅሳቸው ነገር ካሇ “የታሰሩት ይፈቱ”  የሚሇውን አራተኛ 

ጥያቄ መጨመራቸው ከሆነ ላሊ ጉዲይ ነው።  ከዚህ ባሻገር ሇሃሜት ሚያጋሌጣቸው አንዴም ሂዯት ባሇመኖሩ ቢያንስ 

ሇእስከዛሬው የአመራር ብቃታቸው ሉመሰገኑ ይገባሌ ሆኖም የነገን መገመት አሌችሌም።  

የኮሚቴዎቹን መታሰር ተመሌክቶ ኮሚቴዎቹ እንዱፈቱ ውትወታ የሚያዯርጉ ሰዎችን የኮሚቴዎቹን መፈታት ማንም አሌተቃወመም 

ግን እያለ የተወነጫበረ የሽምግሌና ቅዴመ ሁኔታ በማቅረብ( የሽምግሌናዎቹን ቅዴመ ሁኔታ ከየት እንዲመጡት አይናገሩም) ሰውን 

ሲያምታቱት እንዯነበረ የሚታወቅ ነገር ነው፡፡ ዞሮ ዞሮ ግን በመንግስት በኩሌ አጀንዲውን ሇራሳቸው ኢኢስሊማዊ አጀንዲ 

የሚጠቀሙበት እንዲለ ሁለ በኛም በኩሌ የራሳቸውን አጀንዲ ሇማስፈጸም የሙስሉሙን መብቴ ይከበርሌኝ ትግሌን ሇራሳቸው 

የህሌውና ጥያቄ ሇማገት የሚራወጡ እንዲለ ማወቁ ሊይ ነው፡፡ 

ይህ የሽምግሌና ጥያቄ በዚህ ጽሁፍ ባሇቤት አንዯበት ተዯጋግሞ ይነሳሌ ያሌገባኝ ሽምግሌና ሇተጣሊ እንጂ መብቴ ይከበር ፍትህ እና 

ነጻነቴን ስጡኝ ሊሇ አካሌ መሆኑ የሽምግሌና ህሳቤ ትርጉሙ የተዯፈነበት መሆን አሇበት።  ላሊው equal foot ሊይ ሊለ ወገኖች 

ነው እርቅ ሚሰራው።  ሆኖም ያሇምንም ሽምግሌና ጣሌቃ ገብነት የሙስሉሙን ጥያቄ በመመሇስ ሙስሉሙና ላሊውን እርቅ 

ፈሊጊውን አካሌ በመሃከሊቸው ሰሊም ማውረዴ ይቻሊሌ።   ሰሊም ሇማውረዴ እኮ ሽማግላ ብቻ ነው ያሇው ማነው?  ላሊው 

የሽምግሌና ቅዴመሁኔታ ያቀርባለ... “የሽምግሌናዎቹን ቅዴመ ሁኔታ ከየት እንዲመጡት አይናገሩም “  ሇምን መናገር 

ያስፈሌጋቸዋሌ ? ጥያቂዎቹ ሌክ ናቸው  ወይንስ አይዯለም ነው መሆን ያሇበት።   ከየት አመጡት ብል ማሇት ግብዝ መሆን ነው።  

እንዯውም እነሱ ሚዛናዊ እና ሰሊም ፈሊጊ በመሆናቸው ነው ቅዴመ ሁኔታ ያስቀመጡት እንጂ እኔ እንዯ ግሌ አስተያየቴን ብጠየቅ 

ግን ጉዲዩ ምሊሽ እንጅ ሽምግሌና እንዯማያሻው ነበር ማስረግጥሊቸው። 



ላሊው አንዲንዴ በወያኔ ተረት የተሳሳቱ ሙስሉሞች አለ ይኸውም ወያኔ ዛሬ ያሇውን 2012 ዘመን በአጼዎቹ ግዜ ከነበረው ከዛሬ 

50 እና 500 ዓመት የግዜ እርዝማኔ እርቀት ጋር ከነበረው አዴሎዊ የአስተሳሰብ ስርአት ጋር እራሱን በማወዲዯር ሙስሉሞችን 

መብት አጎናጸፍኳቸው የሚሇውን ተረት ይተርታሌ።  ሇምን ከሃይሇስሊሴ ዘመን ጋር ከሚያወዲዴረን ከጎረቤታችን ከኬንያ 14% 

ሙስሉሞች ጋር ወይም 2% ከሆኑት የዯቡብ አፍሪካ ሙስሉሞች ጋር አያወዲዴረንም ?  እኔ ያሇሁበትን ሃገር የሙስሉም መብት 

መከብር እንዯ ዴልት ስሇማየው ነው ከኬንያ ጋር ያወዲዯርኩት።  ሌክ ዐሴን ቦሌትን አንዴ እግር ከላሇው ሰው ጋር እንዯማወዲዯር 

ይመስሊሌ።  ስሇዚህ እሩቅ ሳሌሄዴ 14% የኬንያ ሙስሉሞች የተሇያዩ ማዕከልች እና ተቋማት ሲኖሯቸው በሃገሪቷም ሶስት ወሇዴ 

አሌባ ባንኮች አሎቸው።  ይህን የሙስሉሞች መብት ተከብሯሌ እያሊቹ የምታሊዝኑ ካዴሬዎች ማስታወሻ ዯብተራቹህ ሊይ ዘግቡት።   

በየትኛውም የምዴር ክፍሌ 50 % ወይም እናንተ እንኳን እንዯምትለት 34% ሙስሉም ህዝብ ይዞ መስጅዴ ሌገንባ ወይም 

መዴረሳ ሌስራ ብል የሚሇምን ህዝብ የሇም።  ያሇውን አንጻራዊ ነጻነት ግን መካዴ እንዲሌሆነ ሌብ እንበሌ ሆኖም ከ40 ዓመት 

በፊት peace tv, internet, colour television ከላሇበት ዘመን ጋር አወዲዴረን እራሳችንን እንዲናሞች ።  ይህን መብት 

አግኝቻሇሁ ብል ሚኮራ ወይም ሚቀበሌ ሇባርነት የተጋሇጠ ነጻ የማይወጣ ትውሌዴ ብቻ ነው። (በዚህም ርዕስ በሰፊው እመሇሳሇሁ የአሊህ 

ፈቃደ ከሆነ) 

መንግስትን እንዲንወቅስም በማሰብ ጸሃፊው እንዱህ ብሇውናሌ “መንግስት ስጋቴ ያሊቸው አካሊት መጅሉሱን እንዲይዙት ይሰጋሌ፡፡ 

በዚህም ሉወቀስ አይገባም፡፡ እንዯ መንግስትም የሆነ ነገር ማዴረግ አሇበት፡፡ ሙስሉሙ መሪዎቹን  መምረጥ ይፈሌጋሌ፡፡ 

መንግስት ዯግሞ እነዚህ ሰዎች ተቀሊቅሇው እንዲይገቡ ይፈሌጋሌ”  ይህ አስተሳሰብ ያሇምንም ጥርጥር ዱሞክራሲ የሚሇውን ጽንሰ 

ሃሳብን ያሇመረዲት ብቻ ሳይሆን ጭራሽ መገሇጫዎቹና እና ባህርያቱ ምን እንዯሆነ ያሇመገንዘብ በመሆኑ አዝናሇሁ።  ያውም አንዴ 

ኮምፕዩተር ፊት ሇፊት ተቀምጦ መጻፍ ከቻሇ ሰው ሲወጣ።    እንበሌ እና መንግስት የሚፈራቸው አካሊት አለ... እነሱ ዯግሞ 

መጅሉሱን ተረከቡት ማሇትም በዴምጽ አሸንፈው ገቡ ይባሌ እዚህ ሊይ መታወቅ ያሇበት መንግስት ባሇበት ሃገር ስርዓትና ህግ 

በአግባቡ በሚተረጎምበት ሃገር ይህ ሇምን ፍርሃትን ይፈጥራሌ?  ማንም ቢሆን ከህግ በሊይ ሉሆን አይችሌም ስሇሆነም 

ሇሚከሰተው የህግ ጥሰት አግባብነት ባሇው የህግ አካሌ እንዱጠየቅ ማዴረግ እንጂ ገና ሇገና የተዯበቀ አጀንዲ አሇው ተብል ያውም 

በየትኛውም መዴረክ አሊማዬና ግቤ ይሄ ነው ብል ባሌተናገረ ቡዴን  ያውም ካሇ ማሇቴ ነው ፣ ግሇሰብን ወንጀሇኛ አዴርጎ 

በመፈረጅ ማስፈራርያ አዴርጎ ሇማቅረብ መሞከር  እጅግ ሇአይምሮ የሚከብዴ ፍርዯ ገምዴሌነት ነው።  የህግ የበሊይነት ባሇባቸው 

ሃገራት ግሇሰቦችም ይሁኑ ቡዴኖች በህግ የሚያስጠይቃቸውን የወንጀሌ ተግባር እስካሌፈጸሙ ዴረስ ሉፈጽሙ ይችሊለ ተብል 

የዜጎቻቸውን መብቶች የጣሱ ሃገራት ሰምተንም አይተንም አናውቅም ኢ-ዳሞክራቶችና ፈሊጭ ቆራጮች ግን ይህን ሇማዴረግ 

ችግር የሇባቸውም ።   ሆኖም ጸረ-ዳሞክራሲና አምባገነኖች ግን ከነሱ አስተሳሰብ ውጭ ያሇውን ማንኛውንም አስተሳሰብ 

ስሇሚረግጡ እንዯ ምክንያት ሲያቀርቡት እነሱም እንኳን አንዲንዴ ግዜ ያፍሩበታሌ ጸሃፊያችን ግን እንዯዛ አሊፈረም።  ይህ 

አስተሳሰብ ዯግሞ ባርነትን አሚን ብል የሚቀበሌ የትውሌዴ ጸር ነው።  

መንግስትን ከወንጀለ ሇመነጠሌ 

 “ይህን የመንግስት አጀንዲ የራሳቸውን አጀንዲ ሇምስፈፀም የሚጠቀሙ የመንግስት አካሊት አለ፡፡ በዚህም የተነሳ እነዚህ ሰዎች 

በሚፈጽሙት እርምጃ መንግስት እስሌምና ሊይ የተነሳ አስመስልታሌ”  አጀንዲ ያሊቸው አካሊት ስሇመኖራቸው ሁለም ይጠረጥራሌ 

ሆኖም በዚህ አስታኮ መንግስት የሇበትም የሚሇው ይህ ከተራ ፕሮፓጋንዲነት የዘሇሇ ወሬ ስሊሌሆነ አስተያየት መስጠት ይከብዲሌ። 

ጠቅሊይ ሚንስትሩን ጨምሮ በፌዳራሌ ጉዲዮች ሚንስትር መስርያቤት የሚከወነውን ፖሉሲ የመንግስት አይዯሇም ማሇት እጅግ 

አሳፋሪ ነው።  በእርግጥ ሊሇፉት 10 አመታት እያወቅን መንግስት አይዯሇም ስንሌ ቆይተናሌ ይኸውም ግሌጽ የሆነ የመንግስት 

ጣሌቃ ገብነት ሇህዝብ ግሌጽ በሆነ መሌኩ ስሊሌነበረ የመንግስት እጅ እንዲሇበት እያወቅንም መንግስት በቀጥታ ይታይ ስሊሌነበር 

ህዝባችንን ማስረዲት ከብድን ነበር።  ዛሬ ይህን ተረት ወዲጃችን ማምጣቱ የጊዮን ሆቴሌን ጠመቃ ሂዯትን ዜና ያሇማንበብ ወይም 

የድ/ር ሽፈራው የሃራማያ ቡራኬን ካሇማወቅ የመጣ ነው ብዬ አሌሌም።  ስሇሆነም ፖሇቲካዊ አጀንዲህን ግሌጽ በሆኑ ጣሌቃ 

ገብነቶች ሊይ ማስተባበያ በመስጠት ሳይሆን ላልች ማታሇያ ዘዳዎች በመፈሇግ ቢሆን የተሻሇ ነው።  ይህ ሃቅ ሇማስተባበሌ እንኳን 

ሊንተ ሇመንግስትም ከብድታሌ ሇዚህ ማስረጃ ዯግሞ የፌዳራሌ ጉዲዮዮችን ጨምሮ ጋዜጠኛ ነጋሽ መሃመዴ DW ራዴዮ 

ፕሮግራሙ ሊይ ሲጋብዛቸው እንዳት እንዯተዯበቁ መሇስ ብሇህ ተመሌከት።  

....የኢትዮጲያ ሙስሉም ሇነዚያ ግሩፖች መጠቀሚያ ሆኑዋሌ፡፡ እባክህ የኢትዮጵያ ሙስሉም ሇማንም መጠቀምያ አይዯሇም 

ብልም በግሌጽ ቃሊት ጥያቄዎቹንና ምሊሾቹም የሚያመጡሇትን ትርፍ እና ጥቅም ጠንቅቆ የተረዲ ብሌህ አስተዋይ ህዝብ ነው።  

ያውቀዋሌ ስሇሆነም ህዝብህን መጠቀምያ ሆኗሌ ብሇህ አትሳዯብ። 

 መውጫ ቀዲዲ... በሚሇው ርእስ ስር እጅግ ያስዯነገጠኝን ንግግር አስፍሯሌ ይኸውም  “መንግስት እንዯስጋት እያያቸው ያለት 

አካሊት (አሌቃይዲ) ሇሙስሉሙም ማህበረሰብ ስጋት ነው”  ይህን ተረት ከሟች አቶ መሇስ የወረስከው ወይስ በአንተ ጥናት 

የዯረስክበትን?  መቸም እኔ አንዴ ተራ ሰው ስሇ አሌቃይዲ ከማውራቴ የብሪታንያ የውጭ ጉዲይ ሚንስትር የነበሩት ሮቢን ኩክ 

የተናገሩትን ሌጥቀስ በነገራችን ሊይ አሌቃአይዲ የሚሇው ስያሜ በራሱ database ማሇት ሲሆን እንዯ አንዲንዴ ተንታኞች 



አሌቃይዲ በቺቺኒያ ይታገለ የነበሩ ሙጅሃድች ስም ዝርዝርን የሚያስቀምጡበት ማሇት ነው ብሇው ይተነትናለ። ሇማንኛውም The 

truth is, there is no islamic army or terrorist group called Al Qaida. And any informed intelligence 

officer knows this. But there is a propaganda campaign to make the public believe in the presence of 

an identified entity…The country behind this propaganda is the US.   

“እውነታው አሌቃይዲ የሚባሌ የእስሌምና አሸባሪ ቡዴን  ወይም ጦር የሇም ማንኛውም እውቀት ያሇው የዯህንነት ስራ ሊይ 

የተሰማራ ያውቀዋሌ ሆኖም ያሌታወቀ አንዴ አካሌ እንዲሇ ህብረተሰቡ እንዱያምን እየተዯረገ ያሇ ቅስቀሳ ነው”  ይህ ቅስቀሳ ዯግሞ 

በአሜሪካ ጠንሳሽነት ነው Robin Cook-Former British Foreign Secretary 

ይህን ኢትዮጵያ ውስጥ የላሇ ምናባዊ ጭራቅ ይዘህ ፌስ ቡክ ባትመጣ ጥሩ ነበር። 

በሁሇተኛነት ያነሳኸው ላሊው “መንግስት ዯግሞ ምርጫው በመስጊዴ ከሆነ እነዚህ አካሊት መጅሉሱን ይቆጣጠሩታ የሚሌ ስጋት 

አሇው፡፡ እኛ ዯግሞ ስጋቱን ተጋርተን ይህ የማይሆንበት ማስተማመኛ መስጠት አሇብን” ምን ማሇት ነው እነዚህ የስጋት ምንጭ 

ምትሊቸው የሃገሪቷን ህግ ማክበር እንዲሇባቸው የሚዘነጉት ይመስሌሃሌ?  እንዲንተው የሃገሪቷ ዜጎች ናቸው እንዯ ላሊው መንግስት 

ሊይ ያለ አካሊትም ጭምር እኩሌ ዜጎች ናቸው።  በዚህ የዜግነት መብታቸው ተጠቅመው የሃገሪቷን ህገ-መንግስታዊ ስርዓት 

እስካሌጣሱ እና ህገወጥ ክንውኖችን እስካሌተገበሩ ዴረስ ብልም ወንጀሊቸው በህግ እስካሌተረጋገጠ ዴረስ ምዕናባዊ ብዥታ 

መሳለን ማቆም የተሻሇ ነው።  እናስታውሳሇን  ምንም ዯጋፊያቸው ሆኜ ባሊውቅም የቅንጅት ፓርቲ አመራሮች በምርጫ 97 / 

2005  በህዝብ ዴምጽ አሸንፈው የመጡ የፖሇቲካ ተቃዋሚ አካሊትን በሃገር ክህዯት ወንጀሌ እዴሜ ሌክ የፈረዯ ስርዓት ያሇበት 

ሃገር ነው።  የትኛው ህሉና ነው ሚቀበሇው ያን በህዝብ ፊት ቆሞ ምረጡኝ ብል ህዝብ አምኖ የመረጠው አካሌ ሇሃገር አዯጋ 

ሚሆነው።  

ብቻ በአጠቃሊይ የጽሁፉ ይዘት  ከፖሇቲካ ካዴሬዎች የሚጻፍ ሇመሆኑ ምንም ጥርጥር የሇኝም።  ሆኖም ሰዎች የፖሇቲካ 

ፓርቲዎችን የመዯገፍ ሙለ መብት አሊቸው ሲያስተባብለ ዯግሞ በሚመስሌ መሌክ ቢያስተባብለ የተሻሇ ነው።  መቸም ቋሚ 

መንግስት የሇም አይኖርምም ነገ እንዲንተዛዘብ አዯራ።  እንዱያው መዯገፍ አሌኩ እንጂ የራሳቸውን የፖሇቲካ ፕሮግራምም 

ቀርጸውም የመንቀሳቀስ ሙለ መብት እንዲሊቸውም መዘንጋት የሇባቸውም።   ዋናው የሃገሪቷን ህግና ስርዓት መከተሌ ነው 

(ማሇትም ህግ ሚያከብር እን የሚያስከብር ስርዓት ሲኖር ዛሬ ያሇው ሂዯት ላሊ ነው ጉዲዩ) ።  ሆኖም የፖሇቲካ ፓርቲዎቻችን 

ባርያዎች ሆነን ጌቶቻችን መስማት የሚፈሌጉትን ብቻ እያስተጋባን እራሳቸውንም ጭምር ገዯሌ በመክተት እንዲንበዴሊቸው 

መጠንቀቅንም አንርሳ። 

ቸር እንሰንብት  

ኢሉያስ ረሺዴ 

ጄኔቫ ሲዊዘርሊንዴ 


