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የኢትዮጵያውያን ጓዲ! (ክፍል-1)  

መታመን ከወዳት አለ?’ 
ፀጋዝአብ ለምለም ተስፋይ 

የኢኮኖሚክስ መምህርና ጸሓፊ 

(ሸክም የበዛበት ትውልዴ፡ 2009 እና  

የምሥራቃዊት ኮከብ፡ 2010 መጻሕፍት አዘጋጅ) 

   ሀገራችን ኢትዮጵያ በዓለም ከምትታወቅባቸው ነገሮች አንደና ዋነኛው ረዥም ጊዜ 
ያስቆጠሩና አኩሪ ታሪክ ያላቸው የሃይማኖት ተቋማት መገኛ መኾኗ ነው፡፡ ይህም ረዥም 
ታሪክ ያለው ከጥንት ጀምሮ በታሪክ የሚታወቅ - ዛሬ ዯግሞ በኹለንተናዊ የአኗኗር ዘይቤ 
ውስጥ የሚገለጥ ሰለመኾኑ የማይሳት ጥሬ ሃቅ ነው፡፡ 

  ሃይማኖተኛነት በጽንሰ ሀሳብ አልያም በይዘት ዯረጃ ሁለት ዏበይት የተሳሰሩ ቁልፍ 
አምድችን የያዘ ነው፡፡ ማመንና መታመንን - አንደ ከሌላኛው ጋር እጅጉን የተጣመረና 
ተለያይቶ የማይታይ የአማኝነት መገለጫ ነው፡፡ እነዚህም ሃይማኖት ያለውና የሌለውን 
የመለያ መስመሮች ናቸው፡፡ 

  ይህም በመኾኑ የቀዯሙ አባቶቻችን ከጥንት አንሥቶ በሕገ ልቦና ፈጣሪያቸውን ያመልኩ 
እንዯነበር - ኃላም በሕገ ኦሪት ይገዙና ይፈጽሙ እንዯነበር - በጊዜ ሂዯት ዯግሞ በሕገ 
ወንጌል እንዱሁ አምነውና ታምነው እየኖሩ ከክርስትናው ባሻገር በየዘመናቱ የተነሡ አዲዱስ 
ዕሳቤዎችን በነጻ ፍቃዴ እየተቀበሉ በ7ኛው ክፍለ ዘመን ዯግሞ እስልምና ወዯ ሀገራችን 
እንዯገባ የታሪክ ዴርሳናት ያስረዲሉ፡፡ 

  የማመን ብቻ ሳይኾን የመታመን መገለጫ የኾኑ ሌላውን የማክበር፣ እንግዲ ተቀባይነት፣ 
የመዯጋገፍና የመረዲዲት ዕሴት፣ አርቆ ማሰብ፣ ይሉኝታ፣ የሌላውን ነጻ ፍቃዴ ማክበር፣ 
ፈሪሃ ፈጣሪ፣ ለእውነት የመቆም - - - ወዘተ ሃይማኖታዊ ጠባያት በዘመኑ እንዯነበረው 
የሰው ልጅ የአመለካከትና አስተሳሰብ ዯረጃ እንዯነበራቸው በተለያዩ ያለፉ የአኗኗር 
አሻራዎቻችን ላይ የታዩ ኹለንተናዊ ገጽታዎቻችን ናቸው፡፡ 

   የሃይማኖት ዕሳቤና አስተምህሮት ልዩነት እንኳ ቢኖር ሁሉንም የጋራ የሚያዯርጋቸው 
ለእውነት የመቆም፣ ሃቀኛነት፣ ራስ ላይ እንዱዯርስ የማይፈልጉትን ሌላው ላይ አለማዴረስ 
ይልቁንስ ለራስ እንዱዯረግ የሚሹትን ለሌላው ማዴረግ፣ ግልጽነት፣ አሳቢነት፣ አርቆ 
ማሰብ፣ ፍቅር፣ ሕብረት፣ አንዴነት፣ ይቅር ባይነት፣ ለጋስነት፣ - - - ወዘተ በክርስቲያኑም 
ኾነ በሙስሊሙ ያለ ልዩነት የሚቀነቀኑ ዕምነታዊ ባሕሪያትና ጠባያት ናቸው - የእውነተኛ 
የሃይማኖቱ ተከታይ መለኪያ ተዯርገውም ይወሰዲሉ፡፡ 

   ስለኾነም ዝርዝሩን እያነሱ እንዱህና እንዱያ ነው ማለት ለአላስፈላጊ ትርጓሜ 
(Misunderstanding) የመጋለጥና የማጋለጥ እዴሉ እጀግ ከፍተኛ ስለኾነ ከማዕቀፍ አንጻር 
በጥያቄ መልክ ነገሮችን እስኪ እንመልከት፡፡ 
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   ሃይማኖተኛ የኾነ ሰው ዴንበር፣ ቀለም፣ የሀብት ልዩነት፣ የሀሳብ ልዩነት፣ የኹኔታዎች 
ምቹ መኾንና አለመኾን ሳይገዴበው ምንጊዜም ለእውነት፣ ለነጻነት፣ ለፍትህና ለነጻ ፍቃዴ 
መከበር ኹለንተናዊ መስዋዕትነት የሚከፍል ስለመኾኑና ያለ መስዋዕትነትም እውነተኛ 
ክርስትናም ኾነ እስልምና እንዯሌለ አስተምሮታቸው በተለያየ ዏውዴ ያስቀምጣል፡፡ 

   ይህም መኾኑ ባያጠያይቅም የእኛ ሃይማኖተኛነት በአንጻሩ በታሪክም ኾነ ዛሬ በብዙዎች 
ዘንዴ የተመሰከረ ቢኾንም ቅሉ ፖለቲካችን ለዘመናት በሥልጣን ፖለቲካ ውስጥ ስለመኖሩና 
ዛሬም ዴረስ በዛ ውስጥ የምንኖር ስለመኾናችን ያ ሃይማኖተኝነታችንን ያበሰረን የታሪክ 
ዴርሳንና አኗኗራችን ያሳየናል፡፡ 

  የሥልጣን ፖለቲካ በባሕሪው ጥብቅ (rigid)፣ ወግ አጥባቂነት (conservatism) 
የሚጎላበት፣ ለለውጥ እጅግ ዘገምተኛ (static behaviours) የሚኾን፣ ከወዯፊት ይልቅ 
ከኃላ ትላንት አንጻር ነገሮችን የሚመለከት /የትላንት ማዕቀፍ ቅኝ ተገዢ/፣ በትንሹ 
የሚረካ፣ የታሪክ ፍጻሜ ቅኝ ተገዥ /በታሪክ ለመኖር የሚተጋ/፣ የገዥነት /managerial/ 
ባሕሪያትና ጠባያትን የሚላበስ፣ ትርጉም ያለው ትውልዴ ተሻጋሪ ርዕይ፣ ግብና ዓላማ 
የሌለው፣ በሀሳብ ዴህነት እጅጉን የተዋጠ፣ ጠላትነትን ከህልውናው ጋር ያስተሳሰረ፣ 
በኹኔታዎች የሚመራ እንዱሁም የራስ አሸናፊነትን ብቻ ሳይኾን የሌላውን ተሸናፊነት 
ጭምር በተግባር ማረጋገጥ የሚሻ፤ ከመኖር ባሻገር የሌላው አለመኖርን፤ ከማግኘት ባሻገር 
የሌላው አለማግኘትን/ማጣትን፤ ከመበልጸግ ባሻገር የሌላው መዯህየትን፤ ከግማሽ ማግኘት 
ሙሉ ማጣትን፤ ከመቆጣጠር ባሻገር የሌላው ሎሌነትን፤ ከመተባበር ባሻገር የሌላው 
አለመተባበርን የሚሻ - እንዯጦርነት ስልት ራስን ከማጠንከር ባሻገር ሌላውን ማዲከምን 
የሚይዝ - ሁለት ስለት ያለው ጠላት ፈላጊ እንዱሁም ጠላት ፈጣሪ/አዴራጊ ነው፡፡ 

  የሥልጣን ፖለቲካ ትልቁ መለያ እንዯኔ ካላሰባችሁ፣ እንዯኔ ካልኾናችሁ፣ እንዯኔ ፈቃ፣ 
የኔ መንገዴ ብቻ፣ እኔን ብቻ፣ በጋራ እናስብ - - - የሚል ኾኖ የምናገኘው በመኾኑ በእጅጉ 
ከእውነተኛ የሃይማኖተኛ ባሕሪያትና ጠባያት የራቀና ከሱ ጋር የሚቃረን ነው፡፡ በዚህ 
ለዘመናት የተገዛ፣ የሚገዛም ኾነ እየተገዛ ያለ ሕዝብ እውነተኛ ሃይማኖተኘነትን እንዳት 
በሕይወቱና በኹለንተናዊ መስተጋብሩ ሊያሠለጥን ይችላል?  

  ሀሰተኛነት ከእውነተኛነት፣ ዴብቅነት ከግልጽነት፣ አስመሳይነት ከሃቀኛነት፣ ቂመኛነት 
ከይቅር ባይነት፣ ሴረኛነት ከአሳቢነት፣ የታሪክ ቅኝ ተገዢነት ከታሪክ ሰሪነት ዕሳቤ፣ 
ጠላትነት ከአፍቃሪነት፣ ፈራጅነት ከርህሩህነት፣ ተሳዲቢነት ከመራቂነት፣ ጨካኝነት 
ከይሉኝታ፣ ስይጡንነት ከፈሪሃ ፈጣሪ ማንነት፣ አርቆ አለማሰብ ከአርቆ አሳቢነት፣ በኃይል 
መመካት በፈጣሪ ከመዯገፍ፣ ትዕቢተኝነት ከትህትና፣ ዴንቁርና ከአዋቂነት፣ ርዕይ አልባነት 
ከርዕይ ባለቤትነት፣ ራስ ወዲዴነት ሌለውን እንዯራስ ከመውዯዴ፣ ባርነትን ከነጻነት፣ ነጻ 
ፍቃዴን አፍራሽነት ነጻ ፍቃዴን ከአክባሪነት፣ ስይጡንነትን ከሥልጡንነት - - -  ወዘተ 
ጋር እንዯምን ያለ ሕብረትና አንዴነት ሊኖረው ይችላል? የቀዯመው የሥልጣን ፖለቲካ 
ባሕሪያትና ጠባያት ሲኾኑ ተከታዩ የሃይማተኛነት ባሕሪያትና ጠባያት አይዯሉምን? 

  ሃይማኖተኛ የኾነ ሕዝብ ኢ-ሃይማኖተኛ የኾነ ባሕሪያትና ጠባያትን እንዯምን ለዘመናት 
ሊሠለጥኑበት ቻለ? እውነተኛ ሃይማኖተኛነት በነጠላ፣ በቡዴንና በተቋም ዯረጃ ሲዲብር 
በኹለንተናዊ እንቀስቃሴ መታየት ያለበት አይዯለምን? ትላንት እንዯቀላል ለሥልጣን 
ፖለቲካ መሣሪያነት በሃይማኖት ስም የገቡ ጽሑፎች፣ ዴርሳናትና መጻሕፍቶች ዛሬ ዛሬ 
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ዴንበር የማበጂያ፣ የመለያያ፣ የመነቋቀሪያ፣ በጥላቻ የመተያያ መሣሪያ መኾናቸውን 
በአዯባባይ እየተመለከትን ስለመኾኑ አኗኗራችን ዏቢይ ምስክር ነው፡፡ 

   ያለፈውና የቀዯመውን እንኳ ብንተው ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ትላንት በእንግዲ 
ተቀባይነቱ የሚታወቅ ሕዝብ እርስ በራሱ ሲፈነቃቀል፤ ትላንት ለነጻ ፍቃዴ መከበር አብነት 
የኾነ ሕዝብ የነጻ ፍቃዴ ጠንቅ የኾኑ ተግባራት ሲፈጽምና ሲፈጸምበት አልተመለከትንምን?  

  ዛሬ በአኗኗራችን ሃሰተኛነት፣ አስመሳይነት፣ ከባቢያዊነት፣ ምቀኛዊነት፣ ሴረኛዊነት፣ 
ጠላታዊነት - - - አልሠለጠነብንምን? ቂመኝነትንና  መጠላለፍን ባሕላችን አላዯረግንምን? 
በየቦታው የምንመለከታቸው ዴርጊቶች ማሳያ አይዯሉምን? ከዴርጊቱ በላይ ዴርጊቱን 
የፈጠሩና የተሸከሙ እምነቶች (አስተሳሰብና አመለካከቶች) እና እውቀቶች አዯገኛ 
አይዯሉምን? ለአብነት:- በማሕበራዊ ሚዴያዎች ያለው እጅግ ጫፍ የወጣ መሰዲዯብ፣ 
መናናቅ፣ መናቆር፣ መጠላላት፣ መፈራረጅ፣ መጠፋፋት፣ - - - ወዘተ ከእውነተኛ 
ሃይማኖተኛነት ጋር አብሮ የሚሄዴ ነውን? በዴርጊቱ ከሰው በላይ ፈጣሪ ያየኛል፣ 
ይሰማኛል ብሎም ይቀጣኛል ከሚል ዕሳቤና አስተምህሮ ጋር አብሮ የሚሄዴ ነውን? 

   ትላንት ከጥቂት ዓመታት በፊት ወንዴሞቻችን በሊቢያ በረሃ በአሸባሪዎች ሲታረደ ይህ 
የግፍ ግፍ የአውሬ ተግባር ነው ከማለት አልፈን እንዱህ አይነት ሰዎች ፈጽሞ ሃይማኖት 
የሌላቸው የዱያቢሎስ ዯቀ መዛሙርት ናቸው አላልንምን? የነሱን ዴርጊት በየቤተ 
ክርስቲያኑና መስጊደ አላወገዝንምን? 

  ሩቅ የመሰለን የክፋት ተግባር ምቹ ኹኔታ ሲያገኝ በታሪክ ከክፍለ ዘመናት በፊት 
በብዙዎች ላይ እንዯተፈጸመው ኹሉ ከጥቂት ወራት በፊት በዘመናችን ለዘመናት 
ባዲበርነውና ባሕል ባዯረግነው የሥልጣን ፖለቲካችን የተነሣ ቅዴስት በኾነች ሀገር - 
ሃይማኖተኛ ሕዝብ ባለባት ሀገር - ዜጎች በአዯባባይ ብዙዎች ቆመው እየተመለከቱ በዴንጋይ 
ተቀጥቅጠው ሲገዯሉ አልተመለከትንምን? 

   በታሪክ በሕገ ኦሪት የምናውቀውን በቁም የማሰቃየትና መከራን የማቀበል ተግባር - 
እኛው ሀገር በ21ኛው ክፍለ ዘመን በአዯባባይ ብዙዎች ቆመው እየተመለከቱ - በዝምታ 
ብዙዎች እየተባበሩ - ጥቂቶች ቀጥቃጭና ዯብዲቢ ኾነው ዜጎች ሲገዯሉ፣ ዜጎች ሲታረደ፣ 
በተኙበት ዜጎች ሲጨፈጨፉ፣ በማንነታቸው ተለይተው ዜጎች ቤታቸው ሲቃጠል - ሲሰዯደ 
- ሲፈናቀሉና ሲታሰሩ ተመልክተናል፡፡ 

  ገዲይም ኾነ ተገዲይ፣ ቀጥቃጭ ኾነ ተሰዲጅም ኾነ አሳዲጅ፣ ታሳሪም ኾነ አሳሪ፣ 
ተፈናቃይም ኾነ አፈናቃይ ኢትዮጵያዊ ናቸው፡፡ ይኸው ኢትዮጵያዊ ምክንያቱ ምንም 
ይኹን ምን ዴርጊቱን ፈጽሟል፡፡ ተፈጽሞበታል፡፡ ዴርጊቱ ዯግሞ በየትኛውም መለኪያ ኢ-
ሃይማኖታዊ አልያም ከሃይማኖት ዕሳቤና አስተምህሮ አንጻር ፈጽሞ የተወገዘ ተግባር ነው፡፡ 
ታዴያ ሃይማኖተኝነታችን ከወዳት ገባ? መታመናችን ከወዳት አለ? 

   ይህ ሲነሣ በቀጥታ ይህን በአስተውሎት ከመመለስ ይልቅ “አይ ጥቂቶች ናቸው 
የፈጸሙት!” ብሎ ነገሩን የማቃለል ተግባር በአዯባባይ ይሰማል፡፡ የሚያሳዝነው የሰው ልጅ 
ታሪክ የሚያስረዲን ነገር ቢኖር እንዱህ አይነት ተግባር የሚፈጸመው በጥቂቶች መሪነት፣ 
በጥቂቶች አንቀሳቃሸነትና በብዙዎች ተባባሪነት (ብዙዎች ዴርጊቱን በዝምታ በመተባበር) 
እንዯሚፈጽሙት ነው፡፡ 
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   ክርስቶስን የሰቀሉት ጥቂቶች፣ የገረፉት ጥቂቶች፣ ለሥልጣን ፖለቲካቸው ሲሉ 
ገዥዎችም ኾነ ካህናቱ የፈረደበት ጥቂቶች ኾነው - አብዝሃን ግን አነሣሥተውና 
አነቃቅተው የዴርጊታቸው ተባባሪ አዴርገዋል፡፡ ብዙ መከራና ስቃይን የተቀበሉ ሃዋርያትና 
ቅደሳን ታሪክም ከዚህ የተለየ አይዯለም፡፡ በእስልምናም ነብዩ መሐመዴን ያሳዯደና ብዙ 
መከራን እንዱቀበሉ ያዯረጉ ጥቂቶች ሲኾኑ አብዝሃ በዝምታና በጥቂቶች አነሣሽነት ተባብሮ 
የኾነው ኾኗል፡፡  

  ዞሮ ዞሮ ዋናው ነጥብ አመክንዮው እጅግ የወረዯና ትክክለኛ ባይኾንም ከሕግ የበላይነት 
አለመከበር በላይ የሃይማኖቶች አስተምህሮና ዕሳቤ መሸርሸርና መናዴ መታየቱ የአዯባባይ 
ጥሬ ሃቅ ነው፡፡ በዛን ወቅት ብሎም ዛሬም ዴረስ ማሕበራዊ ዴህረ ገጾች ዴርጊቱን 
በሚያወግዙና በሚያዯንቁ ኢትዮጵያውያን ተጥለቅልቆ እንዯነበርና እንዲለ ይታወቃል፡፡ 

  ዝርዝሩን ትተን ቢያንስ በትንሹ ሃይማኖትና የሃይማኖት ዕሳቤና አስተምህሮ ዓለም አቀፍ 
ነው፡፡ ዴንበር ይሻገራል ብሎም ያሻግራል፡፡ ዛሬ በሀገራችን ከባቢያዊነት ዝቅ ሲል 
መንዯርተኝነት ለሀገር ህልውና ስጋት በሚኾን ዯረጃ ሠልጥኖ ይገኛል፡፡ የምንከተላቸው፣ 
የምናምናቸውና እንታመንላቸዋለን እያልን የምንገልጻቸው ሃይማኖቶቻችን (ክርስትናም ኾነ 
እስልምና) ዓለም አቀፍ ኾነው ሳለ እንዯምን ዘረኛነት (ከባቢያዊነትና መንዯርተኛነት) 
በኹለንተናዊ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎቻችን ሊሠለጥንብን ቻለ? 

  በአዯባባይ ሃይማኖተኞች ብንመስልም ጓዲችን ግን የዛ ተቃራኒ ኾኖ ይኾን? ትንቢቱ 
ይፈጸም ዘንዴ ግዴ ስለኾነ የትንቢት መፈጸሚያ ኾነን ይኾን? በአኗኗራችን ሀሰተኛነት፣ 
አስመሳይነት፣ ሴረኛነት፣ ቂመኛነት፣ ምቀኝነት፣ ዴብቅነት፣ ጠላትነት፣ ፈራጅነት፣ 
መንዯርተኛነት፣ ከባቢያዊነት - - - ወዘተ እንዯምን ሊሠለጥንብን ቻለ?  

  ለአብነት፡- ከ41 ጊዜ በላይ በመጽሐፍ ቅደስ - ልብ እንበል! መጽሐፍ ቅደስ ያለፈ፣ ያለና 
የሚመጣን የሚገልጽ መኾኑን ሳንዘነጋ ኢትዮጵያ ተጠቅሳ ሳለ - ከባቢያዊነትና 
መንዯርተኛነት በእምነት (በአስተሳሰብና አመለካከት)፣ በእውቀት (በአሰራር፣ በስልትና 
በትንታኔ)፣ በዴርጊት (በተግባር እንቅስቃሴ) እንዯምን ሊሠለጥንብን ቻለ? በርግጠኝነት 
ሁለት ፍጹም ተቃራኒ የኾኑ ነገሮች ስምምነትና ሕብረት ሊኖራቸው አይችልምና - 
እውነተኛ ማንነታችን የቱ ነው? 

  በመኾኑም እኛ ኢትዮጵያውያን በምናምነው፣ በምናውቀውና በምናዯርገው ኹለንተናዊ 
ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ሃይማኖታዊ ባሕሪያትና ጠባያት 
ይዘናልን? ከማመን ባሻገር ታምነናል? ማመናችን በግለሰብ፣ በቡዴንና በተቋም ዯረጃ 
እንዯሚገለጸው መታመናችን በግለሰብ፣ በቡዴንና በተቋም ዯረጃ በኹለንተናዊ አኗኗራችን 
በእምነት (በአስተሳሰብና አመለካከት)፣ በእውቀት (በአሰራርና በስልት) እና በዴርጊት 
(በተግባር እንቅስቃሴ) ተገልጻልን? ዕውን አዯባባያዊና ጓዲዊ ማንነታችን ተመሳሳይ ነው? 
ይህ ሳይኾን እንዯምን እርስ በራሳችን ልንስማማና በመንፈስ ልንግባባ፣ ፈጣሪ ሊሰማንና 
ኹለንተናዊ መሠረታዊ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን? ፈጣሪ ሀገራችን ነጻ ፍቃዴን የኹሉ 
ነገር ማዕከል ወዯ ሚያዯርግ የዕሳቤ ሂዯት ትገባ ዘንዴ ይርዲን!  

ቸር እንሰንብት! 

 


