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ግጭት እና የዜጎችን ህገ-መንግስታዊ መብት 
የሚጥሰው አክራሪነነት 

ሐቢብ እንድሪስ 

02-18-16 

ፀጥ ያለን ምህዳር አይወድም። ወንዜነትንም አያውቅም። ፆታን፣ ቀለምን፣ ብሔርንም 

አይለይም። ተግባሩ የለየለት ፀረ-ዴሞክራሲያዊ በመሆኑም፣ ‘አነሳሽ ሊሆን ይችላል’ የሚል 

ምክንያት ባገኘ ቁጥር ኢ-ህገ-መንግስታዊ ተግባሩን ከመፈፀም ወደ ኋላ አይልም። 

የሚፈልገው ትንሽ ኮሽታን ብቻ ነው። የተግባሩ አራማጆች በመልካም አስተዳደር ችግሮች 

ሳቢያ የሚፈጠሩ አንዳንድ ጉዳዩችን በሰሙ ቁጥርና በዚህም ሳቢያ መጠነኛ ግጭቶች 

ከተፈጠሩ አጋጣሚውን ለመጠቀም ይሞክራሉ።  

አክራሪዎች የእምነት ተቋማትን ለይተው ያቃጥላሉ፣ በዚህም የዜጎችን ህገ-መንግስታዊ 

መብት ለመደፍጠጥ ይጥራሉ። ከመሰንበቻው በአንዳንድ የምዕራብ አርሲ አካባቢዎች 

የታየው ተግባርም ይህንን ሃቅ የሚያንፀባርቅ ነው ይኸው ነው። ይሁንና ይህን መሰሉ 

የግለሰቦችን ህገ-መንግስታዊ መብት ለመጣስ የሚደረግ ተግባር ፍፁም ቅቡል የሚሆን 

አይደለም። 

እንደሚታወቀው በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ የእምነት  ነጻነትና  የሃይማኖት  

እኩልነት ያለ ምንም መሸራፈፍ  ገቢራዊ  መሆናቸው  የግድ ነው፡፡ በእኛ ሀገር  ውስጥም 

እነዚህ የሰው ልጅ መብቶች ህገ -መንግስታዊ ዋስትና እና ጥበቃ የተሰጣቸው ጉዳዮች 

ናቸው፡፡  

በመሆኑም አንድ ዜጋ እምነቱን  ያለማንም ጣልቃ ገብነት እንዲከተል፤ በሌሎች  ዜጎች 

የአምልኮ አካሄድ ውስጥ ጣልቃ መግባት አይችልም፡፡ ለምን ቢባል፤ ከዴሞክራሲያዊ 

አሰራር አንጻር የራስን መብት ለማስከበር፣ የሌሎችንም መብት ተመጣጣኝ  በሆነ ሁኔታ 

ሳይጋፉ ማክበር ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ ባለመሆኑ ነው፡፡ 

ታዲያ ይህ እውነታ የሚያስረዳን አንድ ሃቅ መኖሩን መንገንዘብ ያሻል፡፡ ይኸውም የአንድ 

ግለሰብ የእምነት ነጻነት የሚከበረው የሁሉም ዜጎች አምልኮአዊ የነጻነት ማዕቀፍ ውስጥ 
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መሆኑን ነው፡፡ ይህም የብዙሃኑ መብቶች የሚከበሩት እግረ መንገዱን የግለሰቦችን ተነጻጻሪ 

መብቶች  እውን ያደርጋል፡፡  

እናም የሁሉም ዜጎች መብት ሳይሸራረፍ  የሚተገበረው፤ ለሀገራችን ዴሞክራሲ መጎልበት 

ካለው ፋይዳ አኳያ መሆኑን መገንዘብ  ያሻል፡፡ እርግጥ እዚህ ላይ ‘የአንድን ሀገር ህዝብ 

በለተያየ መንገድ የሚያገለግሉት መንግስት ሃይማኖት ምንም ዓይነት ግንኙነት የላቸውም 

ወይ?‘ የሚል ጥያቄ  ሊነሳ ይችላል፡፡ ሃቁ ግን ይህ አይደለም። 

እንደሚታወቀው ሁለቱ አካላት በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በራሳቸው አግባብና ነጻነት  

በመንቀሳቀሳቸው፤ “አይነኬና አይጠጌ”  ሆነው መቀጠል የሚችሉ አይደሉም፡፡ ምናልባት 

ስፋትና ጥልቀቱ የሚለያይ ካልሆነ በስተቀር፤ ሁለቱም ከሀገራቸው ህዝቦች ጋር አብረው  

የሚሰሩ በመሆናቸው እንደ ሰሜንና  ደቡብ ዋልታዎች  የማይገናኙ ናቸው ብሎ መፈረጅ  

የሚቻል አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም መንግስት ምልዓተ- ህዝቡን በሀገራዊ ሠላም፣ 

ልማትና ዴሞክራሲ ተግባራት ዙሪያ ለማንቀሳቀስ የመሪነት ሚናውን ሲወጣ፤ የእምነት 

አስተምህሮቶች ለምዕመናቸው የሚያቀርቡት ሃይማኖቶች ደግሞ ምግባራቸውን ሲከውኑ 

በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ የመገናኘታቸው ምስጢር ሳይታለም የተፈታ በመሆኑ 

ነው፡፡  

ሆኖም መንግስት እያንዳንዱ ዜጋ በህገ- መንግስቱ አማካኝነት ያገኘውን የሃይማኖት  

ነጻነትን እንደሚያከብር ሁሉ፤ የእምነት እኩልነትም ሳይሸራረፍ ገቢራዊ መሆን እንዳለበት  

ያምናል፡፡  

ከዴሞክራሲ አኳያ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚገኙ ዜጎች እኩል በመሆናቸው የሚያከናውኑት 

ማንኛውም ተግባር ተበላልጦ የሚታይ አይደለም፡፡ በመሆኑም አንድ ግለሰብ የሚያምነው 

እምነት ከሌላኛው ሊበልጥም፣ ሊያንስም አይችልም፡፡  

በሌላ አገላለጽ የትኛውም  እምነት ቢሆን  የበላይም ሆነ የበታች  ሊሆን አይችልም ማለት 

ነው፡፡ ይህ መሠረታዊ ሃቅ አንድ ግለሰብ ወይም ቡድን በሌላው ላይ የበላይ ለመሆን “እኔ 

የምክተለውን አምልኮ በግድ  ተቀበል” ብሎ ማስገደድ የማይችል መሆኑን ያስገነዝበናል፡፡ 

መንግስት ባለፉት 25 ዓመታት ባከናወናቸው ተግባራት ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን 

የእምነት ነጻነትና እኩልነትን በህገ- መንግስቱ አግባብ መሰረት ለማስከበር በርካታ 
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ስራዎችን አከናውኗል፡፡ በተለይም በሃይማኖቶች ውስጥ ጣልቃ ባለመግባት ህገ -

መንግስቱን በማክበርና በማስከበር ግዙፍ ክንዋኔዎችን ፈፅሟል፡፡  

የትኛውም ሃይማኖት አስተምህሮት በሚያዘው መሰረት አምልኮው ሲያከናውን መገናኛ 

ብዙሃንንን እንዲጠቀም ብሎም የመንግስት የስራ ጊዜ ለበዓላቶቹ  ዝግ እንዲሆን በማድረግ 

የሃይማኖት እኩልነትን ያለምንም ጣልቃ ገብነት እንዲተገበር አድርጓል። ይህም መንግስት 

ለማንኛውም  እምነት ምቹ የማምለኪያ መደላድል ከመፍጠርና ሜዳውን  በእኩልነት  

መንፈስ ማመቻቸቱን የሚያመላክት እውነታ ነው፡፡  

ይህ ማለት ግን ሃይማኖቶች በአንድ  ሀገር ውስጥ  በተሳሳተ መንገድ  ሲንቀሳቀሱ 

መንግስት  “እኔና እነርሱ ስለተለያየን፣ ጉዳዩ  አይመለከትኝም” በማለት  እጁን አጣጥፎ 

ይቀመጣል ማለት አይደለም፡፡ ለምን ቢባል፤ መንግስት ህዝቦቹን በሠላም፣ በልማትና 

በዴሞክራሲ ዙሪያ በማሰባሰብ ሀገራዊ ለውጥ ለማምጣት የመሪነት ሚናውን ሲወጣ፤  

ሃይማኖቶች ደግሞ ከምዕመናቸው ጋር  የእምነት  ተግባራቸውን  ሲያከናውኑ በቀጥታም 

ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ የመናገኘታቸው ምስጢር ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ በመሆኑ 

ነው፡፡  

እርግጥም የሚመራቸውን ህዝቦች  አሰባስቦና ከዳር እስ ዳር  አነቃንቆ በምድር ላይ 

እስካሉ ድረስ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚሰራው መንግስት፤ ለተመሳሳይ ዜጎች “ሰማያዊ”  

ክንዋኔዎችን ከሚተገብሩት ሃይማኖቶች ጋር መገናኘቱ አይቀሬ ነው፡፡ እናም መንግስትና 

ሃይማኖት ተለያይተዋል ሲባል በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ መታየት ያለበት ይመስለኛል። 

ምንም እንኳን ሃይማኖቶች “ሰማያዊ” ፅድቅን ለምዕመናኑ ለማስገኘት የሚሰሩ ቢሆንም፤ 

ተግባሩን ተፈጻሚ የሚያደርጉት በምድር ላይ  እና በመንግስት ማዕቀፍ ውስጥ ስለሆነ 

መገናኘታቸው የግድ ነው፡፡   

ታዲያ እዚህ ላይ ሁለቱ አካላት የማይገናኙት አንደኛው ተገቢ ባልሆነና በህግ ከተደነገገው 

ውጭ  በሌላኛው  አሰራሮች  ውስጥ ጣልቃ እስካልገባ ድረስ ብቻ መሆኑን ውድ 

አንባቢዎቼ  እንደምትገነዘቡልኝ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡  

መንግስት ለልማት ሲተጋ፣ ሃይማኖቶች  ከዚህ እሳቤ በተጻራሪ  ቆመው ተግባሩን  

ለማደናቀፍ ጥረት ካደረጉ፤  እርግጥም “የመለያያ ወሰኑን”  ጥሰው አልፈዋልና “ጣልቃ 
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ገብነቱን”  ለማስቆም የማስተማር ርምጃዎችን መውሰዱ አይቀሬ ነው፡፡ ምክንያቱም 

መንግስት የህዝቦቹን መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የማስከበር ግዴታና ኃላፊነት  

ያለበት  በመሆኑ ነው፡፡  

እንደሚታወቀው በሀገራችን ውስጥ  ያሉት ሁሉም ሃይማኖቶች ሰላምን፣ ፍቅርን፣  

መቻቻልን የሚያስተምሩ እንጂ፤ የግጭትና የብጥብጥ  አስተምህሮት  መነሻ ያላቸው 

አይደሉም፡፡  

በመሆኑም የመንግስት ተግባራትን ለማደናቀፍ ስራዬ ብለው የሚንቀሳቀሱበት አንዳችም 

መመሪያ በውስጣቸው የለም። እናም ፀረ - ዴሞክራሲያዊነትን ሊያራምዱ የሚያስችላቸው 

አቋም ሊኖራቸው አይችልም፡፡  

ይሁን እንጂ በየሃይማኖቱ መካከል የሚገኙ ጥቂት የራሳቸውን የፖለቲካ አጀንዳ ማራመድ 

የሚሹ ወገኖች የሃይማኖቶችን ተከታዮች  “ጠንካራ” እና “ለዘብተኛ” እያሉ በመከፋፈል 

ድብቅ  ዓላማቸውን  ለማሳካት ምዕመናኑን ለማሻኮት ጥረት ያደርጋሉ፡፡   

እነዚህ ወገኖች ሃይማኖትን እንደ መሸሸጊያ ዋሻ በመጠቀም “እገሌ  የሚባል አስተምህሮት 

ብቸኛው ስለሆነ እርሱን ተከተል” በማለት የእኩልነት መርህን የመሳሰሉ  መሠረታዊ 

የዴሞክራሲ መርሆዎችን ሆን ብለው  ይጥሳሉ፡፡ በዚህ ፀረ - ህገ -መንግስት እሳቤያቸውም 

ጠንካራ አማኞች በመምሰል፤ በየሃይማኖቶቹ ውስጥ የአክራሪነት ስሜት እንዲፈጠር 

የማይፈነቅሉት ድንጋይ አለ ማለት አይቻልም፡፡  

ታዲያ እንዲህ ዓይነቱ የአክራሪነት አመለካከት ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ከመሆኑም ባሻገር 

ከጥቂት ጊዜ በኋላ በአብዛኛዎቹ እምነቶች ውስጥ በጣት በሚቆጠሩ ግለሰቦች አማካኝነት 

መራገብ ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡ በሀገራችን በሚገኙ ሃይማኖቶች ውስጥ ይህን መሰሉ 

ክስተት ብቅ ጥልም እያለ መታየቱ የዚሁ ነጸብራቅ ነው ማለት ይቻላል፡፡  

መንግስት የለየላቸው ፀረ - ህገ-መንግስታዊ አመላከቶችን የሃይማኖትና የእምነት ነጻነት 

በተከበረበት ሀገር ውስጥ ሲንሸራሸሩ ዝም ብሎ ይመለከታል ተብሎ አይታሰብም፡፡ 

የትኛውም ሃይማኖት የዜጎችን መሠረታዊ መብት በመርገጥ ከተንቀሳቀሰ፤ በፀረ- 

ዴሞክራሲያዊነት መፈረጃቸው የግድ ነው፡፡  
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በተግባራቸውም ዜጎች ለሀገራቸውና ለራሳቸው ዕድገት በልማታዊ ስራ ከመሳተፍ ይልቅ፤ 

ጊዜያቸውን በእምነት ሳቢያ በሚፈጠሩ ንትርኮችና ብጥብጦች እንዲያባክኑ የሚያደርጉ 

ከሆነ፣ መንግስት ሁለት ዓይነት ተግባራትን መከወኑ የማይቀር ይመስለኛል፡፡ 

የመጀመሪያው እና ቀዳሚው  አሁን እያደረገ እንዳለው ተግባሩ ፀረ - ህገ መንግስታዊ 

መሆኑን የማስተማርና የማሳወቅ ስራዎችን ማከናወን ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ህግና 

ስርዓትን የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ ስላለበት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የማስተካከያ 

ርምጃዎችን ሊወስድ ይችላል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ መሰመር ያለበት ትልቅ ቁም ነገር፤ አንዳንድ የራሳቸው የፖለቲካ 

አጀንዳ ያላቸው ወገኖች “መንግስት እገሌ የሚባል እምነትን ይደግፋል” እያሉ 

እንደሚደሰኩሩት ሳይሆን፤ በአሁኑ ወቅት እየፈጸመ ያለው ፀረ - ዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰቦችን የማረቅ ተግባር ነው፡፡ ይህ የማስተማርና የማሳወቅ እንቅስቃሴው 

መንግስታዊ ግዴታው ነው።  

ይህ የመንገስት ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ የአክራሪነት ተግባር መገለጫው ምንም ይሁን 

ምን፣ አንድ የገዘፈ ዕውነትን ግን በውስጡ ይዟል። ይኸውም ተግባሩ የራስን እምነትና 

ፍላጎት በሌላው ላይ በኃይል ለመጫን ንፁሃን ዜጎችን በዘግናኝ ሁኔታ ያለ አንዳች ርህራሄ 

እስከመግደል ድረስ የሚያደርስ መሆኑ ነው።  

ታዲያ እዚህ ላይ ‘አክራሪነትን’ እና ‘አጥባቂነትን’ ለይተን መመልከት ያለብን 

ይመስለኛል። ለምን ቢባል ለማያውቃቸው ሰው ሁለቱም በአንድ እሳቤ ሊመሰሉ ስለሚችሉ 

ነው።  

አክራሪነትና አጥባቂነት አንድ አይደሉም። ምክንያቱም ለምሳሌ ያህል አንድ ግለሰብ 

“ሃይማኖቱን አጠበቀ” ያልን እንደሆነ ‘ሃይማኖቱን በጥብቅ አመነበት፣ ሌሎች ሰዎችንም 

ሃይማኖታዊ ህጉ በፈቀደው መሰረት እንዲከተሉ አደረገ’ የሚል ፍቺ ከመስጠቱም በላይ፤ 

አጥብቆ ያመነበት ሃይማኖት ተስፋ ካለው ህይወቱ ጋር መገናኘቱንም ያሳየናል፡፡  

በአንፃሩ ደግሞ የሃይማኖት አክራሪነት ፍቺ ስንመለከት ከአጥባቂነት ጋር ፍጹም ተቃራኒ 

ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ “ነገርን በምሳሌ…” እንዲሉ አበው አንድ ሰው “አክራሪ ሃይማኖተኛ 

ነው” ያልን እንደሆነ፤ ሌሎች እምነቶች ሊኖሩ አይገባም ብሎ ያምናል እያልን ነው።  
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ይህ ዕውነታም ማንኛውም ሰው በግድ የእኔን እምነት ብቻ መከተል ይኖርበታል የሚል 

ጤነኛ ያልሆነ አስተሳሰብን ያገነበ ነው፡፡ ይህም እርሱ የፈጠረውን አፈንጋጭ እምነት 

ሌሎች ያልተከለተሉት እንደሆነ ሁከትን እና ብጥብጥን ብሎም ግድያን የሙጥኝ ብሎ 

የግድ ተቀበሉኝ እንደሚል ያስረዳናል፡፡ 

ዕውነታውን ወደ ሀገራችን ስንመልሰው ደግሞ፤ ተግባሩ ኢትዮጵያ በጀመረችው የፀረ-

ድህነት ዘመቻ ላይ ሊሰነቀር የሚችል አሜኬላ እሾህ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህ አሜኬላ 

ለመሰንቀር የሚከጅለው ሀገራችን የህልውና ጉዳይ አድርጋ በያዘችው ድህነት ላይ 

በመሆኑም የተግባሩን አስከፊነትና ግዝፈት የሚያመላክት ነው።  

እርግጥ ለአክራሪነት አመለካከት ተጋላጭ ከሚያደርጉን ጉዳዮች ዋነኛዎቹ ድህነት እና 

ኋላቀርነት ናቸው፡፡ ይሁንና የሀገራችን ህዝብ ከድህነት እና ከኋላቀርነት ለመላቀቅ ነባር 

የመከባበርና የመቻቻል እሴቶቹን ጠብቆ መንገዱን መያዙ የአደባባይ ምስጢር ነው።  

እንደሚታወቀው የሀገራችን ህዝብ የሚያኮራ እና ለሌሎች ሀገሮችም ጭምር ምርጥ 

ተምሳሌት የሚሆኑባቸው አስደሳች እሴቶች አሉት፡፡ ከእነዚህ መካከል በውስጡ ያቀፋቸው 

በርካታ ሃይማኖቶች በመከባበር እና በመቻቻል ለረጅም ዘመናት አብሮ የዘለቀ ሠላም 

ወዳድ ህዝብ መሆኑ ነው፡፡  

ይህ ህዝብ ባለበት ሁኔታ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደት 

ውስጥ የግልና የቡድን መብቶችን ማስከበር ችሏል። ከዚህ አኳያም በህገ መንግስቱ ሰፍረው 

የሚገኙት ሦስቱ መርሆዎች የእምነት ነጻነት፣ የሃይማኖት እኩልነትና የመንግስትና 

የሃይማኖት መለያየት ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ ማደግና ማበብ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ 

በማበርከት ላይ እንደሚገኙ በእርግጠኝነት መናገር ይችላል፡፡  

አንዳንድ ወገኖች ይህን ሃቅ ጠንቅቀው ቢያውቁትም ቅሉ፤ ሃይማኖትን የድብቅ 

አጀንዳቸው ማስፈጸሚያ ‘ስስ ብልት’ መሆኑን በመገንዘባቸው መስኩን መምረጣቸው ብዙም 

የሚደንቅ ጉዳይ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ሃይማኖት ህዝቡን ለማነሳሳት ምቹ ምህዳር 

እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው። ዳሩ ግን ህዝቡ ሚዛናዊና ማናቸውንም በጎ ያልሆኑ ተግባራትን 

ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ሃሳባቸው እየመከነ እንዲሄድ ምክንያት ሆኗል።    
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እንደሚታወቀው የሀገራችን ህዝቦች ከዘመናት የሃይማኖትና የእምነት ጭቆና ተላቀው 

ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩበትን፣ መንግስታዊ ሃይማኖት የሌለባትን ብሎም 

የማይታሰብባትን ሀገርን እየገነቡ ነው፡፡  

ህዝቦች የቃል ኪዳናቸው ሰነድ በሆነው የኢፈዴሪ ህገ - መንግስት የሃይማኖት እኩልነትንና 

የእምነት ነፃነትን በማስፈርና በተግባር በመተርጎምም የሃይማኖት እኩልነትን ያስከበረ 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት ችለዋል። በዚህም የሃይማኖት ብዝሃነት የምታስተናግድ 

ሀገርን ፈጥረዋል፡፡  

በመሆኑም ዛሬ ከትናንቱ የተለየ የሃይማኖት ብዝሃነት በሚስተናገድባት ኢትዮጵያ 

ማንኛውም ዜጋ የመረጠውን ሃይማኖትና እምነት የመያዝና የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና 

እምነቱንም ያለአንዳች ቅድሚያ ሁኔታ የማምለክ ብሎም የመከተልና የማስፋፋት መብቱን 

ማጣጣም ችለዋል። በሃይማኖቱና በእምነቱ ጣልቃ የሚገባ ማንኛውንም ሃይል የማስቆም 

መብቱን መጠቀም የመቻሉ ጉዳይንም በተግባር እያረጋገጠ ነው፡፡  

እናም የሀገራችን ህዝቦች የሃይማኖት እኩልነት አጀንዳ በማይሆንበት ዘመን ላይ ይገኛሉ፡፡ 

ይሁን እንጂ በተለይ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በሀገራችን የሃይማኖት አክራሪነት 

ከምንጊዜውም በላይ የተንሰራፋበት፣ በልማታዊው ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ላይ ያንዣበበው 

አደጋም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰበት እንደነበር ብዙዎችን የሚያስማማ ሃቅ ነው፡፡  

ምንም እንኳን በሀገራችን ማንኛውም ዜጋ የመሰለውን እምነት የመከተል መብቱ 

በኢፌዴሪ ህገ - መንግስት አንቀጽ 11፣ 25 እና 27 የተረጋገጠና እየተተገበረ ያለ ጉዳይ 

ቢሆንም የሃይማኖትን ጭንብል በማጥለቅ ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት የተነሳሱ ሃይሎች 

ግን ሃይማኖትን እንደ ምክንያት በመጠቀም ወደ ተግባር መሸጋገራቸው የሚዘነጋ 

አይደለም፡፡  

ታዲያ የችግሩን መጠንና ደረጃ ከመመልከታችን በፊት የድርጊቱን ተዋናዮች ማንነት 

ማየቱ ጠቃሚ ነው። ከላይ ለማሳየት እንደተሞከርኩት የሃይማኖት አክራሪነትን ለማራመድ 

የተካሄደው ጥረት በሁለት ዋነኛ ሃይሎች አማካኝነት ሲፈጸም እንደቆየ መገንዘብ ይቻላል፡፡  

የመጀመሪያውና የችግሩ ፈጣሪ ኪራይ ሰብሳቢው ሃይል ነው።  
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ይህ ኪራይ ሰብሳቢ ሃይል ሁለት ገፅታዎችን የተላበሰ ነው። በአንድ ወገን ሃይማኖትን 

ለኪራይ ሰብሳቢነት ማስፈጸሚያ መንገድ በመምረጥ ህገ ወጥ ተግባራቸውን ለመሸፈን 

የሚጥሩ ወገኖች፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከሃይማኖት አጥባቂነታቸው በመነሳት ንቃተ 

ህሊናቸው በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኙ ምዕመናን ሃይማኖታቸውን የሌላው ሃይማኖት የበላይ 

እንዲሆን ከመመኘት በሚመነጭ ፍላጎት ያላቸው ናቸው፡፡ ሁለተኛውና የማነሳሳት ተግባር 

ላይ የተጠመደውና የህጋዊነትን ለምድ ለብሶ “እሳትን በቤንዚን” ለማጥፋት የሚሞክረው 

ብሎም በህገ ወጥ መንገድ ስልጣንን ለመጨበጥ የሚንቀሳቀሰው የፖለቲካ ሃይል ነው፡፡  

ይህ የፖለቲካ ሃይል የደረሰበትን ኪሳራ ለማወራረድ “የሃይማኖትን ጭንብል” ማጥለቅ 

በዋነኛ አማራጭነት የሚከተል የተቃዋሚ ሃይል ነው፡፡ በዚህ በኩል የተሰለፈው ሃይልም 

በሁለት መልኩ ሊገለጽ የሚችል ይሆናል፡፡  

ይኸውም በአንድ በኩል በአሸባሪነት የተሰለፈው እንደ ግንቦት ሰባት ዓይነቱ ሲሆን፤ በሌላ 

በኩል ደግሞ በህጋዊነት ስም ህገ ወጥ ተግባር ሲያከናውን የሚስተዋለው እንደ ሰማያዊ 

ፓርቲና አንድነት የመሳሰሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስብስብ ነው፡፡  

ምንም እንኳን እነዚህ ሃይሎች ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ያራመዱት ፅንፈኝነትን 

የማስፈን ጥረት መዝለቅ ባይችልም፣ ሀገራችን የምትከተለው ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓትን ሲፈታተን በግልፅ ተስተውሏል፡፡ በዚህም ሃይማኖትን በመጠለያ ታዛነት 

ለመጠቀም መርጠው የእስልምና እና የክርስትና ምዕመናንን ለማደናገር ሲሞክሩ 

ተስተውለዋል፡፡ 

ለአብነት ያህል ብንጠቅስ፣ በክርስትና ሃይማኖት ተሸፍነው ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን 

ለማራመድ ሲሉ “አንድ ሀገር አንድ ሃይማኖት” በሚል ቅኝት ቀደምት መንግስታት 

የስልጣን ዕድሜያቸውን ለማራዘም የተጠቀሙበትን ቅኝት ለማደስ ጥረት ሲያደርጉ 

ታይተዋል፡፡  

ከዚህ ባሻገር ሃይማኖትን ለፖለቲካዊ ንግድ ፍጆታነት ሲያውሉ የተስተዋሉት እነዚህ 

ሃይሎች፤ በመጀመሪያ  “የኦርቶዶክስ እምነት የበላይነቱን አጥቷል፣ ወደ ቀድሞ ሁኔታው 

መመለስ ይኖርበታል“ በሚል የተሳሳተ ቀመርን ለሁከት ማነሳሻነት ይጠቀሙበት 

እንደነበር እናስታውሳለን፡፡  
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ይህም በዋነኛነት በኦርቶዶክስ እምነት የበላይነት የሚያምኑና እምነቱ ከሌሎች ሃይማኖቶች 

የበለጠ ኢትዮጵያዊ ነው ብለው የሚያስቡ ግለሰቦችን በማደናገር፤ ሁከትና ብጥብጥ 

የማንገስና በአቋራጭ ወደ ስልጣን የመምጣት ዓላማን ያነገበ ነበር፡፡  

እርግጥ ይህን የከሰሩ ፖለቲከኞች ፍላጎትን የማሳኪያ መንገድ ሳይገነዘቡ ሁከትና 

ብጥብጥን የማንገስ ጥረት የሞከሩ ዜጎች አልነበሩም ብሎ መናገር የሚቻል ባይሆንም፤ 

ምዕመኑ ግን የእነርሱ ሰለባ ለመሆን ፍቃደኛ አልነበረም፡፡ ምክንያቱም ለዘመናት 

የዘለቀው ሃይማኖታዊ ጭቆናና በደልን ጠንቅቆ የሚገነዘበው መላው ኢትዮጵያዊ ትናንትን 

የሚጠላ እንጂ የሚያማትር አለመሆኑን እንዲሁም ለዘመናት ባካሄደው ትግልና 

ባስመዘገበው ውጤትም የሚረካና ሁሌም ለሰላም ቀናዒ እንጂ የሚማረር ባለመሆኑ ጆሮውን 

ሊሰጣቸው አልፈለገም፡፡  

ሁላችንም እንደምናስታውሰው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮችን የማደናገሩ ፖለቲካዊ 

ንግድ በዚህ ብቻ የተወሰነ አልነበረም፡፡ ሌላውን ሃይማኖት እንደመጤ የማስመሰል፣ 

መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እያስገባ እንደሆነና የራሱን አባላት በመሾም ላይ 

እንደሚገኝ የመቀስቀስ ተግባርም ሲካሄድ ነበር፡፡  

በተለይም በሃይማኖት አባቶች ሹመት ላይ ጣልቃ ገብነቱ ከፍተኛ እንደሆነ በማስመሰል 

በእምነት ተቋማት አካባቢ ሁከትና ብጥብጥን የመፍጠር የፀብ አጫሪ ድርጊቶችም 

እንደተስተዋሉ ከማንም የተሰወረ አይደለም።  

ከዚህ በተጨማሪ ሀገር ውስጥ የሚገኙትን ብቻ ሳይሆን፣ በውጭ ያሉትን የኦርቶዶክስ 

እምነት ተከታዮችን ቁጣ ሊያስነሳ እንደሚችል ተስፋ የተጣሉበትን “የዋልድባ ገዳም 

ተደፈረ” የሃሰት ፕሮፓጋንዳቸውን ከአጽናፍ አጽናፍ የማዳረስ ዓላማቸውን ለማሳካት 

በከፍተኛ ሁኔታ ተንቀሳቅሰዋል፡፡  

ጅማ አካባቢ የካዋርጂያ አክራሪዎች በክርስተና እምነት ተከታዮች ላይ ያደረሱትን ግድያ 

በማራገብ የማባላት ተግባራቸውን ለመከወን ላይ ታች ብለዋል፡፡ ይህ አስተሳሰባቸውና 

ተግባራቸው ዞሮ ዞሮ የተለያዩ እምነት ተከታዮችን ስሜት ውስጥ በመክተት በሚፈጠረው 

ሁከትና ብጥብጥ ህገ - መንግስታዊ ሥርዓቱን አደጋ ላይ ከጣሉ በኋላ፤ የሚመኙትን 

ስልጣንን የመጨበጥ ህልም ማሳካት መሆኑን ከማንም የተሰወረ አይደለም፡፡ 



10 
 

የሃይማኖት ጭምብልን በማጥለቅ የፖለቲካ ንግዳቸውን ከዳር ለማድረስ በከፍተኛ ሩጫ 

ላይ የነበሩት እነዚህ ሃይሎች፤ በክርስትና እምነት ብቻ ላይ ሳይወሰኑ ሙስሊሙን 

ምዕመንንም ለማምታታት ያልቆፈሩት ጉድጓድ የለም፡፡  

በዚህም ያለፉት ጨቋኝ ሥርዓቶች በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ ሲያደርሱባቸው 

የቆዩትን  በደል ዛሬ ላይ የደረሰ ያህል በማስመስልና የትናንቱን ሁኔታ በማስታወስ 

በሌሎች የእምነት ተከታዮች ላይ ጦር እንዲሰብቁ የማድረግ ጥረቶችን ገቢራዊ 

አድርገዋል። በዚህም “እስላማዊ መንግስት መመስረት አለበት” የሚል ጩኸትን በማራገብ፣ 

በተለይም ወጣቱን ክፍል የማሳሳት ሙከራ ሲያካሂዱ እንደነበር የማንዘነጋው የቅርብ ጊዜ 

ትዝታችን ነው፡፡  

የሀገራችን እስልምና ተከታዮች ግን ከክርስትና እምነት ተከታይ ወንድሞቻቸው ጋር 

ለዘመናት አብረው የኖሩ፣ በሰርግም ሆነ በሐዘን ጊዜ ሳይነጣጠሉ በፍቅር አብረው ያዘገሙ 

ከመሆናቸው በላይ ለዘመናት የተገነባው ይህ እሴታቸው መነሳሳትን እንዲመርጡ 

አላደረጋቸውም።  

ነባራዊውን ዕውነታ በሚገባ የሚገነዘቡ በመሆናቸውም የእነዚህን ሃይሎች ርካሽ ዓላማ 

ለማስፈጸም ፍቃደኝነታቸውን ለማሳየት አልፈቀዱም። እጅጉ የከፋውና ዘግናኙ ነገር 

ደግሞ እነዚህ የከሰሩ ፖለቲከኞች በእስልምና እምነት ተከታዮች መካከል መከፋፈል 

ለመፍጠር መሞከራቸው ነው፡፡ ግና አንዱን የእምነት ዘውግ ትክክለኛ፣ ሌላኛውን ደግሞ 

ትክክለኛ ያልሆነ እያሉ በመከፋፈል ከፍተኛ የህይወትና የንብረት ውድመት ማስከተላቸው 

አልቀረም፡፡  

በአንድ የእስልምና ሃይማኖት ጥላ ስር ባሉ ዜጎች ውስጥ ጥላቻን በማንገስ ወንድም 

ከወንድሙ ጋር እንዲተራረድና እንዲጨራረስ የማድረጉ ሙከራቸው በመንግስትና ህዝብ 

እንዲቆም ጥረት ሲደረግ እንዲሁም ከፍተኛ ሁከትና ብጥብጥ የመፍጠር ግባቸው 

የአደባባይ ፀሐይ ሲሞቀው ተግባራቸው ህጋዊነትን ተላብሰው ህገ ወጥ ድርጊትን በመፈጸም 

መሆኑ ድብቁ አጀንዳቸውን በግልጽ ለማየት ተችሏል፡፡  

ታዲያ በዚህን ወቅት መንግስት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ፣ በተለይም ሃይማኖትና 

ፖለቲካን ነጣጥለው እንዲመለከቱ የሰጠውን ማስጠንቀቂያ በመጣስ ጉዳዩን ለሁከትና 
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ለብጥብጥ ማስፈኛ መሣሪያነት የመጠቀም አካሄዳቸውን አጧጧፉት፡፡ የገዛ ጥፋታቸውን 

የመንግስት ጣልቃ ገብነት በማስመሰል ለጥፋት ጠነሳሽነት ሊጠቀሙበት ሞክረዋል።  

ይሁንና “እውነት ብትቀጥነም አትበጠስም” እንዲሉ፣ ጭምንብላቸው ወልቆ በግላጭ ሊታይ 

በቅቷል፡፡ እንደሚታወቀው በአንድ ወቅት የሙስሊሙ ማህበረሰብ የእስልምና ጉዳዮች 

ምክር ቤትን እንደ አዲስ የማደራጀት ፍላጎት ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ፣ ምዕመናኑ 

ምርጫ ለማካሄድ ለመንግስት ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት፤ ምርጫው ዴሞክራሲያዊ 

እንዲሆን ብሎም ሃላፊነቱን ለመወጣት ከምክር ቤቶቹ ጋር በመነጋገር ያከናወናቸው 

ተግባራት ያልተዋጠላቸውና ድብቅ አጀንዳቸውን የማሳካት ህልማቸው የከሸፈባቸው 

ሃይሎች ራሳቸውን ከምርጫ በማግለል የመንግስት ጣልቃ ገብነትን በምክንያትነት እያነሱ 

አሁንም ህብረተሰቡን ለማምታታት ሲሞክሩ ታይዋል። 

እንደ እውነቱ ከሆነ ግን የአክራሪዎቹ ፍላጎት በምንም መንገድ ከሃይማኖት ጋር የሚያያዝ 

አይደለም። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሁከት በመፍጠር ተግባራቸውን ከሃይማኖት ጋር 

የማስተሳሰር ግበን ያነገበ መሰሪ አካሄድ መሆኑ የኋላ ኋላ ሊታወቅ ችሏል። 

ሰሞኑን በምዕራብ አርሲ አንዳንድ አካባቢዎች የእምነት ተቋማትን እየለዩ የማቃጠል 

ተግባራትም የዚሁ ተግባራቸው ቅጥያ ይመስለኛል። እነዚህ ሃይሎች አንድ ኮሽታ በሰሙ 

ቁጥር ፈጥነው የአካባቢዎችን የአምልኮ ስፍራዎች ለማቃጠል የሚፈልጉበት ምክንያት 

ግልፅ ነው። ይኸውም በግለሰቦች አማካኝነት የተከሰቱ ግጭቶችን በሃይማኖት ሽፋን ወደ 

ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ውስጥ ለማዛመት ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ነው። 

ሆኖም አዲሲቷ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ብዝሃነትን በማወቅ ብቻ ሳትወሰን፣ ብዝሃነትን 

በእኩልነት የምታስተናግድ ሀገር መሆኗን በማስመስከሯ፤ የፈጣንና ተከታታይ ልማት 

ባለቤት እንዲሁም የአስተማማኝ ሠላምና የዴሞክራሲያዊ ባህል ግንባታ ሂደቷ በስኬት ጉዞ 

ላይ የምትገኝ መሆኗን መዘንጋት አይገባም፡፡  

ከዚህ ጎን ለጎንም የኢፌዴሪ መንግሥት ባለፉት ጥቂት ዓመታት የተስተዋሉትን 

የሃይማኖት አክራሪነት ችግርን የመቅረፍ ጥረት በዋናነት መሠረት ያደረገው ምንጩን 

በማድረቅ ላይ መሆኑም ሊታወቅ ይገባል፡፡  
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በመሆኑም በመጀመሪያ ታጋሽነትና አርቆ አስተዋይነትን በማስቀደም ለሃይማኖት 

አክራሪነት መንስዔ ሊሆኑ የሚችሉ ቀዳዳዎችን ሁሉ በማጥናት መፍትሄዎችን የማስቀመጥ 

ሂደትን ሲከተል ቆይቷል።  

ከዚህ አኳያም ሀገራዊው የፖለቲካ ተጨባጭ ሁኔታን የተመለከተ ሲሆን፤ በእኩልነትና 

በመቻቻል ላይ የተመሰረተው የእምነት ነፃነት በኪራይ ሰብሳቢ አመለካከት እንዳይበረዝ 

የማድረጉን ተግባር በሰፋፊ የግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራዎች መመከት ችሏል፡፡  

በመሆኑም የሃይማኖትና የመንግስት መለያየትን በተግባር በማረጋገጥ መላው ህብረተሰብን 

የመብቱ ተጠቃሚ ማድረግ ያስቻለው የዘመናት ትግል ተጠናክሮ በመቀጠል ላይ እንዲገኝ 

ብሎም የሃይማኖና የእምነት አጀንዳነት ቀስ በቀስ ተቀባይነት የማያገኝበት ሁኔታን 

እየፈጠረ ይገኛል፡፡  

በሌላ በኩልም የሃይማኖት አክራሪነት መንስዔ ሊሆን የሚችለው የድህናትና ኋላቀርነትን 

የማስወገድ ሥራ በመንግስት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት መከናወን ከጀመረ ዓመታትን 

ያስቆጠረና ውጤቱም ሀገሪቱን የፈጣን ልማትና ዕድገት ባለቤት በማድረግ ላይ ነው፡፡  

ይህም መላውን ህብረተሰብ የሚያሳትፍና እኩል ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ ላይ የሚገኝ 

እንዲሁም በሀገራዊ ችግርነቱ ለሚታወቀው የሥራ አጥንት ችግር ምላሽ በመስጠት 

በዙሪያው ያንዣበበውን የተስፋ ቆራጭነት መንስዔን በማስወገድ ላይ ይገኛል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም ያለፉት ሥርዓቶች የአንድ ሃይማኖትን የበላይነት ለማስፈን በተከተሉት 

አቅጣጫ ሳቢያ ሲፈጠር የቆየውና በጥርጣሬ የመተያየት አካሄድ ጠባሳን ለማጥፋት 

በተካሄደው ሁለንተናዊ ጥረት በሂደት እየተቀረፈ በምጣቱ በመከባበር ላይ የተመሰረተ 

ማህበራዊ ሁኔታን መፍጠር ተችሏል።  

በመሆኑም ለሃይማኖት አክራሪነት ዋነኛ መንስዔና መሣሪያ ሊሆኑ የሚችሉት ብሎም 

ካለፉት ሥርዓቶች ተንከባለው የመጡት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች 

መፍትሄ በማግኘት ላይ በመሆናቸው ሀገራዊው ተጨባጭ ሁኔታ ለሃይማኖት አክራሪነት 

የማይመች ሆኗል። ለዚህም ይመስለኛል— በሀገራችን ሃይማኖት የግጭት መንስዔ ሊሆን 

እንደማይችል በተደጋጋሚ እየተገለፀ የሚገኘው።  
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ያም ሆነ ይህ ግን እነዚህ ሃይሎች በተለያዩ ጊዜያት ያካሄዱት የሁከትና የግጭት 

ሙከራዎች በመንግስትና በመላው ዜጋ ጠንካራ ተሳትፎ የመከነበትን ሁኔታ ማውሳቱ 

እውነታውን ፍንትው አድርጎ የሚያመላክት ሃቅ ነው፡፡ ይህም በሥርዓቱ ላይ የተደቀነውን 

አደጋ ምንጭ በማወቅ መፍትሄዎችን የማስቀመጥ ብሎም ወደ ተግባር በመሸጋገር 

የተቀመጠውን ግብ በማሳካት ረገድ የኢፌዴሪ መንግስት ካካሄደው ጥረት ባሻገር ግቡ 

እንዲሳካ ከፍተኛ ንቅናቄ የፈጠረው መላው ህብረተሰብ የውጤቱ ሞተሮች መሆናቸውን 

የሚያስገነዝበን ይመስለኛል፡፡  

በመሆኑም ከድህነትና ከኋላቀርነት ለመውጣት ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት በማስመዝገብ 

ላይ በምትገኘው እንዲሁም የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባህል 

ግንባታን በማፋጠን ላይ ባለችው ኢትዮጵያ፤ ሰርቶ ለማደግ ምቹ ሁኔታ እንዳለ በሚገባ 

የሚያውቁት ዜጎች የከሰሩ ፖለቲከኞች የማደናገሪያ ፕሮፖጋንዳ ሰለባ የሚሆኑበት ዕድል 

ፈጽሞ ሊኖር አይችልም፡፡ 

ግና እዚህ ላይ አንድ ዕውነታን ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል። ይኸውም የከሰሩ ፖለቲከኞች 

በሃይማኖት ሽፋን የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ያከተመ አለመሆኑን ነው፡፡ ምክንያቱም 

ግባቸው ፖለቲካዊ እንጂ ሃይማኖታዊ ባለመሆኑ በማናቸውም ጊዜ ተግባሩን ሊቀሰቅሱት 

ስለሚችሉ ነው፡፡ እናም የአክራሪነት ዝንባሌ ሙሉ በሙሉ የተወገደበት ደረጃ ላይ ደርሷል 

ብሎ ድምዳሜ ላይ መድረስ አይቻልም።  

ያም ሆኖ ግን ማነኛውም ዜጋ የግልና የቡድን  ዴሞክራሲያዊ መብቶቻችን እንዲረገጡ፣ 

በሠላም ወጥተን የምንገባበት ሁኔታዎች እንዳይኖሩ እና ልማታዊ ተጠቃሚነታችን 

እንዲቀሩ የምንፈልግ አይመስለኝም። 

በመሆኑም እነዚህ ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ፣ የመቻቻል ባህላችንን ተመርኩዘን ሃይማኖቶች 

ውስጥ ተሸሸገው እክራሪነትን የሚቀምሩ ኃይሎችን ማውገዝ ይኖርብናል። ለዚህም 

ሁላችንም በየእምነታችን ውስጥ ከሚራመዱ የአክራሪነት አስተሳሰቦች ፖለቲካዊ ይዘት 

ጀርባ ማን እንዳለ በትክክል በመመርመር የግራና ቀኙን ምልከታዎች በአግባቡ ማጤን 

ይጠበቅብናል።  
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እርግጥ በየትኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ግጭቶች መኖራቸው አይካድም። በእኛም ሀገር 

ውስጥም በተለያዩ ምክንያቶች ሳቢያ እዚህም ሆነ እዚያ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ 

የየትኛውም ማህበረሰብ ህዝብ ሊያመልጠው የማይችለው ነባራዊ ክስተት ነው።  

የግጭቶች መንስዔ የአስተሳሰቦች ተመሳሳይ አለመሆን አሊያም በዓለም ላይ ያለው 

የተፈጥሮ ሃብት እጥረት ሊሆን ይችላል። ታዲያ እነዚህን እጥረቶች ተመርኩዞ አክራሪነትን 

ለመፍጠር የሚደረጉ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች ኢ-ህገ-መንግስታዊ መሆናቸውን መገንዘብ 

የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በተለይም በአንድ አካባቢ ግጭት በተነሳ ቁጥር የእምነት 

ተቋማትን እየመረጡ በማቃጠል ችግሩ ኃይማኖታዊ እንደሆነ ለማስመሰል የሚደረጉ 

ጥረቶች፤ በህገ- መንግስቱ ላይ በግልፅ የተደነገጉ የዜጎችን የእምነት ነፃነትና የኃይማኖት 

እኩልነትን የሚጋፉ ተግባሮች በመሆናቸው ሊወገዙ ይገባል። 


