በኢትዮጵያ ተዯጋግመው በተከሰቱ፤ በተሇይም በቅርቡ አክራሪና ጽንፈኛ
ክርስትያኖች በሙስሉሞች ሊይ ያዯረጉትን ትንኮሳ ተከትል በሀገሪቱ ዉስጥ
እየተባባሰ የመጣዉን ውጥረት በተመመሇከተ ከአውሮፓ የኢትዮጵያዊያን
ሙስሉሞች ኔትዎርክ የተሰጠ የአቋም መግሇጫ

ኢትዮጵያ የሁለም ዜጎቿ ሀገር ናት!
ኢትዮጵያዊያን ሙስሉሞች በተሇያዩ ጊዜያት በሀገሪቱ በተከሰቱ መንግስታትና ስርዓቶች በሀገራቸው እንዯ
ባዕድ ሲታዩና “በኢትዮጵያ የሚገኙ እስሊሞች” እየተባሇ እንዯ ሁሇተኛ ዜጋ ሲቆጠሩ፤ የዜግነትና የሰብዓዊ
መብቶቻቸውን ተነፍገው ሇስቃይና መከራ ተዲርገው እንዯነበር ዘወትር የምናስታውሰው ነው፡፡
ከፊውዲለ ስርዓት መውዯቅ ጀምሮ በሀይማኖቶች መካከሌ የነበሩ አድሎዊ ግኑኝነቶች መቀነሳቸው ባይካድም
ሙለ ሇሙለ ግን አሌተቀረፉም፡፡ የኢትዮጵያዊያን ሙስሉሞች የመብትና የእኩሌነት ጥያቄዎችም እስካሁን
የሚጠብቁትን ያክሌ ምሊሽ አሊገኙም፡፡ በተሇይም ከቅርብ ጊዜ ወዱህ በሙስሉሙ ህብረተሰብ ሊይ
እየተፈጸሙ ያለት ችግሮች እነዚህን የመብትና የእኩሌነት ጥያቄዎቹን አሳሳቢ አድርገዋቸዋሌ፡፡
ኢትዮጵያዊያን ሙስሉሞች በሀገራቸው ዉስጥ ከሀይማኖታቸው ጋር በቀጥታ ግንኙነት ባሇው መሌኩ
የሚዯርሱባቸው በዯልች በርካታ ናቸው፡፡ ከነዚህም ዉስጥ አንዲንዶቹን ሇመጥቀስ፦ የሙስሉሙ መንፈሳዊ
መጽሃፍ የሆነዉን ቅደስ ቁርዓንን ቀዲዶ ሇመጸዲጃነት ከመጠቀም ጀምሮ ወጣት ሙስሉም ተማሪዎች
ከዕምነታቸው ጋር በተገናኘ ሁኔታ ከትምህርት እንዱዯናቀፉ የሚያዯርጉ እርምጃዎች ተወስዯዋሌ። በአክሱም
የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ሙስሉሞች እስካሁን ድረስ የፀልት ቦታ እንዲይኖራቸው መዯረጉ ብቻ ሳይሆን
ጥያቄውን ማቅረቡ በራሱ እንዯወንጀሌ መታየቱ አሁንም እንዯቀጠሇ ይገኛሌ። ሙስሉሙን በገዛ ሀገሩ
የባይተዋርነት ስሜት እንዱሰማው የሚያዯርጉ አገሊሇጾችና ድርጊቶች ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተበራከቱ መጥተዋሌ።
“ኢትዮጵያ የክርስትያን ዯሴት ናት”፣ “የአባቴን እርስት አሳሌፌ አሌሰጥህም”፣ “ሙስሉሞች ከኢትዮጵያ ዉጡ
- ሇ1400 አመት አስተናገድናችሁ” ወ.ዘ.ተ የሚለ መፈክሮች በከናቴራዎችና በፖስተሮች ሊይ እየታተሙ
በሰፊው ተሰራጭተዋሌ፡፡ የሙስሉሙን ሞራሌና ክብር የሚነኩና እምነቱንም የሚያንቋሽሹ ዱስኩሮች
(ሰበካዎች) በአዯባባይ ሳይቀር ይዯረጋለ። ፀረ-ኢስሊምና ፀረ-ሙስሉም ጽሁፎች ያሇምንም ገዯብ በየጊዜው
እየታተሙና እየተበተኑ ይገኛለ። እነዚህ ሁለ እንግዱህ በሀገራችን የሃይማኖት ግጭቶች እንዱከሰቱ መንስዔ
ከመሆን አሌፈው የሀገሪቱን አጠቃሊይ ሰሊምና የዜጎቿን ተከባብሮ አብሮ የመኖርን ዘይቤ አሳሳቢ ዯረጃ ሊይ
አድርሰውታሌ፡፡
1

በሀገራችን ዉስጥ የሚታየው ሃይማኖታዊ ግጭት አፋጣኝ መፍትሄ ሳያገኝ ቀርቶ ከከረረ ዯረጃ ሊይ ከዯረሰ
በቀሊለ ሌንፈታው ከማንችሇው ችግር ዉስጥ እንዲንገባ የሚያሰጋን ነው። ውይይት የሚያሻዉን በዉይይት፤
ህጋዊ መፍትሄ የሚያሻዉን ዯግሞ ፍትሃዊነት በተሞሊበት ዲኝነት እሌባት ካሌተዯረገሇት ዛሬ ትኩረት
ሳንቸረው አድበስብሰን ያሇፍነው ነገ ህዝባችንን በዘር፣ በጾታ፤ በእድሜና በሃይማኖት ሳይሇይ ሇጥፋት
የሚዲርግ መሆኑን መዘንጋት የሇብንም። ሂዯቱ ካሌተገታ የሃገራችንን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኑሮ ከማዲከም
አሌፎ ከጉዲዩ ዓሇማቀፋዊ ይዘት በመነሳት የላልች ሃገሮችም ጣሌቃ እንዱገቡበት የሚጋብዝ ነው።
መንግስት ያሇበትን ሃሊፊነቱን ተረድቶ በክርስትና እምነት ጀርባ የተሰከሰኩ ጽንፈኞችና አክራሪዎች
በሙስሉሙ ህብረተሰብ እምነት፣ ማንነትና ንብረት ሊይ እያዯረሱ ሊሊው ጥቃት፣ ሺብርና የመብት ገፈፋ
ህጋዊ መፍትሄ ይሰጣሌ የሚሌ እምነት ነበረን። የሃይማኖት አባቶችና ተቋማት በተሇይም ቤተክህነት ጉዲዩን
ሳትሸፋፍን ሇሀገርና ወገን ዯህንነት፤ በሰሊምም አብሮ ሇመኖር ስትሌ ድርጊቱን አዉግዛ በእቅፏ ያለ
አክራሪዎችና ጽንፈኞችን አጋሌጣ ከሙስሉሙ ህብረተሰብ ተወካዮች ጋር በዉይይት፣ በመቻቻሌና
በመከባበር አብሮ ሇመኖር የሚጋብዝ እርምጃን ትወስዲሇች የሚሌ እምነትም ይዘን ጉዲዩን ጊዜ ሰጠተን
ተከታትሇናሌ። ሆኖም ግን እስካሁን ይህ አዯገኛ ጉዲይ የሚገባውን ትኩረት አገኝቶ፤ የሚመሇከታቸው
ክፍልችም ሃሊፊነታቸውን ሇመወጣት ይህ ነው የሚባሌ እርምጃን ሇመውሰድ ተዘጋጂተው አሊየንም። ይባስ
ብል በከፍተኛ እርከን ሊይ የተቀመጡ “የሀይማኖት አባትና ምሁር” ተብየዎች ሳይቀሩ አክራሪዎቹ ሊዯርጉት
ተግባርና ትንኮሳ ሽፋን ሉያዯርጉሊቸው ሲጥሩ እያስተዋሌን ነው። በመሆኑም በአውሮፓ የኢትዮጵያዊያን
ሙስሉሞች ኔትዎርክ የሁለም ሃይማኖቶች መብቶች በእኩሌነት እንዱከበሩ፣ ዜጎች እኩሌ የሆነ መብቶች
እንዱኖራቸው፤ ሃይማኖቶች ተከባብረዉ በጋራ ሇሀገራቸው ግንባታና ሇተሻሇ ኑሮ እንዱሰሩ፤ የዜጎች ሰሊማዊ
ግንኙነት ይበሌጥ እንዱዲብር ያሇውን ፅኑ ፍሊጎና ምኞት ሇመግሇጽ፤ አሁን የተከሰቱትም ሆኑ ወዯፊት
የሚፈጠሩ ችግሮች በጋራ በዉይይት መፈታት እንዯሚገባቸው ሇማስገንዘብ፤ ፍትህና አኩሌነት ሰፍኖ በሰሊም
አብሮ ሇመኖር አስፈሊጊ ናቸው ብል ያመነባቸዉን ጉዲዮች ሇማመሊከት ይህን መግሇጫ አውጥቷሌ፡፡ በዚህም
መሰረት፦
1. ከየትኛውም ሀይማኖት በፊት ኢትዮጵያ ነበረች፡፡ ሃይማኖቶች ወዯሃገራችን ሲገቡ የጊዜ ቅዯም
ተከተሌ ያሊቸው መሆኑ ሲታወቅ ኢትዮጵያን የአንድ ሃይማኖት ባሇቤት አድርጎ መውሰድ ግን
ስህተት ከመሆኑም አሌፎ አዯገኛ ነው። ህዝባችን ተከባብሮና ተፋቅሮ በአንድነት እንዲይኖር
በሃይማኖት ሽፋን ህብረተሰቡን በመከፋፈሌ ብጥብጥ ዉስጥ እንዱገባ የሚያዯርጉ፤ በዚህም
እኩይና የፀብ አጫሪነት ተግባራቸው ሀገራችንን ሰሊም ሇመንፈግ የሚጥሩ ሃይልች በሁለም
የህብረተሰብ ክፍሌ እንዱወገዙና እንዲስፈሊጊነቱም በህግ ፊት ቀርበው አግባብ ያሇው ፍርድ
እንዱሰጣቸው፡፡
2. ሙስሉሙ ህብረተሰብ ማንም ጣሌቃ ሳይገባበት የመዯራጀት፣ የመማር፣ የመስራት፣ በሰሊም
እምነቱን የማራመድና የመግሇጽ ነጻነቶች በዜግነቱ ሉያገኛቸው የሚገቡ በመሆናቸው እነዚህ
መብቶቹን በሃይማኖታዊ ማንነቱ ሳቢያ መሸራረፍ እንዱቆም፤ አድልዓዊ አሰራሮችም እንዱወገደ።
3. ዜጎች የሃይማኖት ሌዩነት ሳያግዲቸው በሰሊም በመከባበርና በመፈቃቀር አብረው መኖር ይችለ
ዘንድ፤ የህዝቡን ሀገራዊ አንድነትና ህብረቱን ሇማጠናከርም ይቻሌ ዘንድ በሀገሪቱ ህገ-መንግስት
የተረጋገጠው የዜጎችና የሃይማኖቶች ነጻነትና እኩሌነት ተፈጻሚ እንዱሆን፡፡
4. ኢትዮጵያዊያን ሙስሉሞች የሃገሪቱን ህገ-መንግስት ባከበረና የላልችን መብት ባሌተጋፋ መንገድ
ላልች ሇዘመናት በብቸኝነት ሲጠቀሙባቸው በኖሩት በህትመትም ሆነ ተመሳሳይ መንገዶች
ሃይማኖታቸዉን ሇማስተማር የሚያዯርጉትን ጥረት በጥሊቻና በስጋት ከሚያዩ አክራሪና ጽንፈኞች
በኩሌ ሇሚዯርስባቸው ጥቃት ህጋዊ ጥበቃ እንዱዯረግሊቸው፡፡
5. ማንኛዉም የሀገሪቱ ዜጋ በፍሊጎቱና በምርጫቸው የሚከተሇው ኃይማኖታዊ እምነቱ ተከብሮሇት
ከላሊ እምነት ተከታይ ወገኖቹ ጋር ተቻችል የሚኖርበት ሁኔታ እንዱበረታታ።

2

6. የመንግስትም ሆኑ የግሌ የዜና አውታሮች በሙስሉሞችና እምነታቸውን ሊይ የሚያዯርጉትን
ትችትና የስነ-ሌቦና ጥቃት እንዱያቆሙ፤ ከሀይማኖታዊ አድሎዊነት ነጻ የሆነ ግሌጋልት ሇህዝባቸው
እንዱሰጡ። የአንድን እምነት ብቻ የበሊይነት በስፋት ከማንጸባረቅ ተቆጥበው በአገሪቱ ዉስጥ ያለ
ሃይማኖቶች በእኩሌነት መብታቸው የሚከበርበት ሁኔታ እንዱፈጠር አስተዋጽዎ እንዱያዯርጉ፡፡
7. በተሇያዩ እርከኖች ሊይ የሚገኙ የሙስሉሙ ህብረተሰብ መሪዎች ሇችግሩን መፍትሄ ሇማፈሊሇግ
የሚያስችለ የውይይት መድረኮችን አዘጋጂተው ሰፊውን ህብረተሰብ በጉዲዩ ሊይ እንዱያወያዩ፤
የሙስሉሙን ፍሊጎትም አግባብ ባሇው መሌክ ግሌጽ እንዱያዯጉ። ኢትዮጵያዊያን በዘር፣ በጎሳ፣
በባህሌ፣ በቋንቋ እንዱሁም በሀይማኖት ሳቢያ ያሎቸውን ሌዩነቶች አቻችሇው አብረው መኖር
ይችለ ዘንድ እንዯዚሁም ሇጋራ ጥቅም ሇሀገር ሰሊምና እድገት ሙስሉሙ ትዕግስት በተሞሊበት
ሁኔታ ተግቶ እንዱሰራ፡፡ በዚህ ሂዯትም የፖሇቲካም ሆነ ሌዩ ጥቅምና አሊማ ሊሊቸው አካሊት
መሳሪያ ከመሆን እንዱጠነቀቅ።
8. ሙስሉሙ ህብረተሰብ በኢትዮጵያ ፖሇቲካዊ መድረኮች ሊይ የሚነሱ የሀገር ጉዲዮችን ችሊ ሳይሌና
ራሱን ሳያገሌ፤ ህጋዊ አግባብነት ባሇው መሌኩ ራሱን አዯራጅቶ ሇሀገሩ ህሌዉና፣ ሇህዝቦቿ መብት
መከበር፣ ሇሰሊሟ መጠበቅ፣ ሇእድገቷና ብሌጽግናዋ መፋጠን ሃሊፊነት ያሇበት በመሆኑ በመጭው
አገር አቀፍ ምርጫ ሊይ የመምረጥና የመመረጥ መብቱን በአግባቡ ሇመጠቀም ከአሁኑ
እንዱንቀሳቀስ።
በመጨረሻም በተሇይ መንግስት ይህን ጉዲይ ትኩረት ሰጥቶ ሉከታተሇውና አግባብ ያሇው እርምጃም
መውሰድ የሚጠበቅበት መሆኑን በድጋሜ እያሳሰብን፤ የሲቪክ ማህበረሰቡ፣ የሃይማኖት አባቶችና ተቋማት፣
የፖሇቲካ ድርጂቶች፣ የመገናኛ ብዙሃን፣ ሇሰብዓዊ መብት መከበር ቆመናሌ የሚለ አካሊት፤ እንዱሁም
ማንኛዉም የኢትዮጵያ ዯህንነትና ሰሊም ያሳስበኛሌ የሚሌ ሁለ ይህ በሀገራችን እየተባባሰ የመጣዉ
የሃይማኖቶች ግጭት እንዱቆምና ያሇው ዉጥረት እንዱረግብ የማድረግ ሃሊፊነት እንዲሇበት እያስገነዘብን፤
ኔትወርካችን እንዯ ድርጂት አባልቹም እንዯግሇሰብ የሚጠበቅባቸውን ሁለ ሇማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን
ጨምረን እንገሌጻሇን።
ሰሊም ሇሃገራችንና ሇህዝባችን እንመኛሇን! ይህም በሁለም ሌጆቿ ጥረት፣ በአሊህ እገዛና ፍቃድ እውን
ይሆናሌ።
ኢትዮጵያ የሁለም ዜጉቿ ሀገር ነች።
በአዉሮፓ የኢትዮጵያዊያን ሙስሉሞች ኔትዎርክ
ስቶክሆሌም - ስዊድን
ማርች 09፣ 2009
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