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 ሠላም፣ መቻቻል፣ ፍቅርና መከባበር  

ተስፋዬ ለማ  

05/19/14 

ክፍል አንድ 

ኢትዮጵያ የሃይማኖቶች መቻቻል የሰፈነባት አብነታዊ አገር ነች። ሁሉም 

ሃይማኖቶች በጋራ ያሉባትና በተለይ ድህረ 1983 የሃይማኖት እኩልነትና ነጻነት 

የተረጋገጠባት ሀገር ነች።  ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይህንን አንድነት ለመሸርሸርና 

በሃይማኖት ሽፋን የአገሪቱን ልማት ለማደናቀፍና የህዝቧን አንድነት ለመበተን 

የነበራትን የሠላም እሴት ለመናድ ያልተቆጠበ ጥረት ሲደረግ ይታያል፡፡   

በተለይም ይህንን ፈር ለማስያዝ ደግሞ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ጉባኤ የሃይማኖት 

እሴቶች ግንባታ ለማጠናከር የተለያዩ ጥረቶች በማድረግ ላይ ይገኛል። በዚህ 

መልክ ማሰልጠኛ ምዕራፍ ተዘጋጀቷል። የማሰልጠኛ ማኑዋሉ አምስት ምዕራፎችን 

የያዘ ነው። ሃይማኖታዊ የጋራ እሴቶችና ፋይዳቸው፣ ህገ መንግስታዊ መብቶችና 

ነፃነቶች ከሃይማኖት አንፃር፣ ሃይማኖትና ልማት፣ ሃይማኖትና ሠላም፣ ቅዱሳት 

መፃህፍትና አብሮነት የሚሉ ናቸው። 

የማኑዋሉ መሰረታዊ መነሻ የየሃይማኖት ተቋማቱ ቅዱሳት መፃህፍት አስተምህሮ 

ነው። ሠላምና ሠላማዊነት አስመልክቶ የሚሰጠው ትምህርት ለመንፈሳዊ ብቻ 

ሳይሆን ለምድራዊ ህይወትም ጭምር ላቅ ያለ ፋይዳ እንዲኖረው ታስቦ የተዘጋጀ 

መረጃዎች ያሳያሉ። 

በተለይም በአሁኑ ወቅት ሃይማኖትን እንደ ሽፋን የሚጠቀሙ በርካታ ፍላጎቶች 

እየተፈጠሩ የዓለማችንን ሠላምና የሰው ልጆችን ደህንነት አደጋ ላይ እየጣሉት 

መጥተዋል። አደጋውን ለመከላከል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአገር 

አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ የሚሆን የሠላም እሴት ግንባታ ማኑዋል ለማዘጋጀት 

በማስፈለጉ ነው።  
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ሠነዱ ሁሉንም የሃይማኖት ተቋማት ለሠላም ያላቸውን ቁርጠኝነት ከማሳየቱም 

በላይ እጅግ አንገብጋቢ፣ ወቅታዊና አስፈላጊ እንደሆነ እሙን ነው። በሀገራችን 

የሃይማኖት ተከታዮች በሠላም አብሮ የመኖር መልካም እሴት ባለቤት መሆናቸውን 

በመግለፅ ከአባቶቻችን የወረስነው ይህን ትልቅ ሃብት ጠብቀን ለሚቀጥለው 

ትውልድ የማስተላለፍ ሃላፊነትና አደራን መወጣት ከሁሉም የሕብረተሰብ ክፍል 

የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። 

በሠላም አብሮ የመኖር እሴቶቻችንን የሚሸረሽሩ የአክራሪነትና ጽንፈኝነት 

ዝንባሌዎች እየተስተዋሉ ነው፤ አክራሪነትና ጽንፈኝነት በምንም መልኩ 

ሃይማኖታዊ መሠረት የለውም። ከፀረ ዴሞክራሲያዊ አመለካከትና ተግባር 

የሚመነጨው አክራሪነትና ጽንፈኝነት መነሻም ሆነ መድረሻው ኪራይ ሰብሳቢነትና 

በአቋራጭ የፖለቲካ ስልጣን በመያዝ መንግስታዊ ሃይማኖት ወይም ሃይማኖታዊ 

መንግስት ለመመስረት እንደሆነ አያጠያይቅም።  

ጉባኤው ያዘጋጀው የሠላም ሰነድ የሃይማኖትን ብዝሃነት በማስተናገድ አብሮ 

የመኖር ባህላችንን የበለጠ እንደሚያጠናክረው ይታመናል። ሰነዱ ለሠላም፣ 

ለልማት፣ ለዴሞክራሲና ለአብሮነት ካለው ጠቀሜታ አንፃር አንኳር ነጥቦችን ብቻ 

በማንሳት በአምስት ተከታታይ ክፍሎች ተዘጋጅቷል። 

የመጀመሪያው ክፍል የሃይማኖቶች መሠረታዊ የጋራ እሴቶችን የሚመለከት ነው  

''ሃይማኖት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ፣ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ  

ነው።'' ( ዕብራውያን 11: 1-2)'' ነገሩ ይህ ነው። የአላህን የሃይማኖት ምልክቶች 

የሚያከብር ሰው እርሷ ከልቦች  የሆነች ጥንቃቄ ናት። ''ቅዱስ ቁርዓን ( አል-

ሐጅ:132)። ቅዱሳን መፃህፍት እንደሚያስረዱት ሃይማኖቶች የሰው ልጅ በመጪው 

ዓለም ከሚኖረው ዋጋ በተጨማሪ በዚህ ዓለም ለመኖር በእርስ በርስ ግንኙነት ላይ 

ወሳኝ ሚና አላቸው። ሰው በአምልኮት ከፈጣሪው ጋር እንደሚገናኘው ሁሉ 

በማህበራዊ ኑሮው ሰው ከሰው ጋርና ከተፈጥሮ ጋር በሠላም አብሮ የሚኖርባቸው 

መሰረቶች ናቸው። ከዚህ መሠረታዊ ሐሳብ በመነሳት በሃይማኖቶች መካከል ያሉት 

ሃይማኖታዊ የጋራ እሴቶች ሃይማኖተኝነት፣ ሰላማዊነት፣ አብሮነት፣ መከባበር፣ 

እውነተኛነት፣ ፍትሐዊነት፣ ይቅርታ፣ ሰብአዊ ርህራሄ (ርህሩህነት)  እና መልካም 
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ምሳሌነትና በጎነት፣ ሃይማኖተኝነት '' ሃይማኖት አለኝ የሚል (መልካም) ሥራ ግን 

የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል።'' ( የያዕቆብ መልዕክት 2:14 )  '' ሰው 

ሁሉ በእርግጥ በኪሳራ ውስጥ ነው። እነዚያ ያመኑትና መልካሞችን የሰሩት፣     

በእውነትም አደራ የተባሉት፣ በመታገስም አደራ የተባሉት ብቻ ሲቀሩ።''   (ቅዱስ 

ቁርዓን አል-አስር:2-3)፡፡  

ሃይማኖተኝነት መንፈሳዊና ማህበራዊ የሆኑ የሃይማኖት ግዴታዎችን በሃይማኖት 

ስም ከሚዳረጉና ሃይማኖታዊ ዋጋ ከሌላቸው ድርጊቶች ለይቶ ማወቅና በመልካም 

ስራ መፅናትን ይጠይቃል። በሁሉም የእምነት መርሆዎችና በሃይማኖት አክባሪዎች 

ዘንድ ዓለም አቀፍ የሃይማኖተኝነት መመሪያዎች የሚባሉት ሰው ከአምልኮ፣ ከወጉና 

ከሌላው ስነ ፍጥረት ጋር ሲኖር በሚመዝንባቸው መስፈርቶች መሰረት ነው። 

እነሱም መቻቻልና መከባበር፣ ፍትሃዊነት፣ ሰብአዊነት፣ ታማኝነት፣ አወንታዊነት፣ 

ለሰው ልጆች ደህንነት ራስህን አሳልፈህ መስጠት፣ ታዛዥነት፣ አጋርነት፣ ትብብርና 

አንድነት ወ.ዘ.ተ. የመሳሰሉት ናቸው። 

''ላንተ እንዲሆንልህ የምትፈልገውን ለሌላውም አድርግ። በአንተ እንዲሆንብህ  

የማትፈልገውን በሌላው አታድርግ'' የሚለውን አምላካዊ ትዕዛዝ ከተጠበቀ የሠላም   

ምሶሶ ይፀናል። በእስልምና አስተምህሮ ነቢዩ መሐመድ እንደተናገሩት ''ለራሳችሁ 

እንዲሆን የምትመኙትን ለሌላው እንዲሆን እስካልተመኛችሁ ድረስ በትክክል 

አላመናችሁም።''( ቡኻሪ እንደዘገቡት) ሠላም ማለት በስምምነት፣ በፍቅር፣ 

በአንድነት፣ በመተሳሰብና በመከባበር የመኖር ውጤት ነው። የሰው ልጅ አብሮ 

ከሚኖራቸው ሰዎችና ፍጡራን ጋር ሠላማዊ መስተጋብር እንዲኖረው ሃይማኖቶች 

አጥብቀው ያስተምራሉ። ይህ ሠላማዊነት የሰው ልጅ ራሱን በጎሣ፣ በዘር፣ በአካባቢ፣ 

በሃይማኖትና በፖለቲካ ከመሳሰሉት ብቻ ሳይሆን ከእፅዋትና እንሰሳት ጭምር 

ሠላማዊ እንዲሆን ሃይማኖቶች ያስተምራሉ። 

ብዙ ጊዜ በሰው ልጆች መካከል ሠላማዊ ግንኙነት እንዲጠፋ የሚያደርገው የራስን 

ጥቅም ብቻ ለመጠበቅ የሚደረግ ሩጫ ነው። ስለዚህ ሠላም ቋንቋ ብቻ ሳይሆን 

ኑሮና ህይወት፣ መልካም ምኞትና ዘላለማዊ ዋጋም ጭምር ነው።'' ሠላም ለሁላችሁ 
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ይሁን'' (ዮሃንስ 20: 28)'' የአላህ ሠላም፣ እዝነትና በረከት በእናንተ ላይ ይስፈን 

በል'' ይላል። የነቢዩ  መሐመድ ንግግር ( ቡኻሪ እንደዘገቡት )፡፡ 

''መለየትን የሚወድ ምኞቱን ይከተላል። መልካሙን ጥበብ ሁሉ ይቃወማል።'' ( 

መፅሐፈ ምሳሌ 18:1 )'' በበጎ ነገርና አላህን በመፍራትም ተረዳዱ ''ቅዱስ ቁርዓን ( 

አል-ማኢዳህ :2 ) የሰው ልጅ ከአፈጣጠሩ ጀምሮ ብቻውን መኖር አይችልም። 

በተፈጥሮውም አንድ ነው። ይህ አንድነት የሚረጋገጠው በአብሮነት ነው። 

በማህበራዊ ኑሮውም ሁል ጊዜ መልካም አፈላለግና መደጋገፍ ይኖራል። አብሮነት 

መልካም ግንኙነት የመጋራት ምንጭ ነው። አብሮነት ስግብግብነትና ራስ 

ወዳድነትን የሚያስወግድ የጋራ እድገትና ስልጣን ምንጭ መሆኑን ሰነዱ ያስረዳል። 

በሃይማኖት አስተምህሮ አብሮ መኖር በሰው ልጆች መካከል ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ 

አካባቢንም ይጨምራል። እንሰሳትም እፅዋትም በሰው ልጅ እንዲጠበቁ የፈጣሪ 

ትዕዛዝ ነው። 

''ሁሉን አክብሩ'' (1ኛ ጴጥ 2:17)'' ለታናናሾቹ የማይራራና ለታላላቆቻችን 

የሚገባቸውን አክብሮት የማይሰጥ ከኛ ጎራ አይደለም'' ብለዋል ነቢዩ መሀመድ ( 

አቡደውድ እንደዘገቡት)። መከባበር የሃይማኖቶች መሠረታዊ አስተምሮ ነው። 

ታናሽ ታላቁን እንዲያከብር፣ ታላቅ ለታናሹ እንዲያዝን፣ እንግዳ እንዲከበር፣ 

ወላጆች፣ ጎረቤት፣ አዛውንት፣ መምህራንና ኃላፊ እንዲከበሩ፣ ችግረኞች 

እንዲታዘንላቸውና እንዲከበሩ፣ ባልና ሚስት፣ ሴቶች እንዲከበሩ፣ ህፃናት 

እንዲታዘንላቸውና የሰው ልጅ የተከበረ በመሆኑ በምንም መልኩ ክብሩ እንዳይነካ 

በቅዱሳን መፃህፍት በግልፅ መቀመጣቸውን ሰነዱ ያትታል። 

ማንም ሰው የሱ የሆነ ነገር ሁሉ እንዲከበርለት ይፈልጋል። ስለዚህ የሌላውንም 

ማክበር ይጠበቅበታል። ይህ ሲሆን መከባበር ይፈጠራል። መከባበር ሐሳብን፣ 

አኗኗርን፣ ስራን፣ ምርጫን፣ ውሳኔን ወዘተ ... ያካትታል። መከባበር የቃልና የሽንገላ 

ሳይሆን በተግባር ሊገለፅ ይገባዋል። መከባበር ለማንኛውም ነገር ዋጋ መስጠት 

ስለሆነ የትልቅነት ምልክት ነው። 
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''ውሸተኛ ከንፈር በእግዚአብሔር ዘንድ አፀያፊ ነው። እውነትን የሚያደርጉ ግን 

በእርሱ ዘንድ የተወደዱ ናቸው።'' ( መፅሐፈ ምሳሌ 12: 22 '' እውነትን በሐሰት 

አትቀላቅሉ። እናንተም የምታውቁ ስትሆኑ እውነትን አትደብቁ።'' ( አል-በቀራህ: 

42 )  እውነት የቃልን ( የንግግርን)፣ የሥራን፣ ( ተግባርን)፣ እና የሃሳብ ( የእቅድን) 

ትክክለኛነት፣ ሀቀኝነት፣ ታማኝነት፣ ተቀባይነትና እርግጠኝነት መገለጫ ነው። 

እውነት በሐይማኖት አስተምህሮ ከፍተኛ ግምት ይሰጠዋል። ፃድቅ ( ሷድቅ) 

የሚለው ቃል በሃይማኖት የኖሩ ሰዎችን የሚገልጽ ሲሆን ትርጉሙም እውነተኛ 

ማለት ነው። 

እውነተኛነት በራስ የመተማመን፣ የአዋቂነት፣ የቅንነት፣ የመልካም ስብዕና፣ 

የጀግንነት፣ የርህሩህነት፣ አወንታዊነት፣ ሚዛናዊነትና የነፃነት ምልክት ነው። ስለዚህ 

እውነተኛ ሰው በእውነት ላይ ከፍተኛ አመኔታ ስላለው እውነት ይናገራል። 

እውነትን ይሰራል እንጂ እውነትን በግድ ተቀበሉ አይልም። ስለእውነት 

አያታልልም ወይም አያስመስልም። 

''እንዳይፈረድባችሁ አትፍረዱ፣ በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋልና  

በምትሰፍሩበት መስፈሪያም ይሰፈርባችኋል።'' ( የማቲዎስ ወንጌል 7: 1-2) '' 

ፍትሃዊ ሁኑ። አላህ ፍትሃዊያን ይወዳል።'' ቅዱስ ቁርዓን ( አል-ሐጅራት:9 ) ፍትህ 

ከእውነታኛነትና ከሠላም ጋር ቁርኝት እንዳለው የሐይማኖት ሊቃውንት ያስረዳሉ። 

እውነተኛ ፃድቅ ( ሷድቅ) እንደሚባል ሁሉ ፍትሃዊም ፃድቅ ( ሷድቅ) ይባላል። 

እውነት ከተያዘ ፍትህ አይጓደልም። እውነተኛ ሰውም ቅን ፈራጅ፣ ሚዛናዊ ወይም 

ፍትሃዊ ነው። ፍትህ ካለ ሠላም ይኖራል። ምክንያቱም ሠላም የፍትህ ፍሬ ነውና። 

''በአንተ ሊሆን የማትወደውን በሌላው ላይ አታድርግ።'' ይህ በሁሉም ቅዱሳን 

መጽሐፍት የሚገኝ ፍትሃዊና ወርቃማ መመሪያ ነው። ፍትህ እውነትን ከሐሰት 

የመለየት ጥበብ፣ ትክክሉን ከስህተት የምንጠብቅበት ሚዛናዊ አእምሮ መገለጫ 

ነው። ፍትህ ከፍተኛ የሃላፊነት ስሜትና ብቁ የሆነ ማስተዋል ውጤት በመሆኑ 

አንዱ የጋራ ሃይማኖታዊ እሴት ተደርጎ ተወስዷል። 
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''ለሰዎች ስህተታቸውን ይቅር ብትሉ የሰማዩ አባታችሁ እናንተን ደግሞ   

ኃጢአታችሁን ይቅር ይላችኋልና፤ ለሠዎች ግን ስህተታችሁን ይቅር ባትሉ  

አባታችሁ ኃጢአታችሁን ይቅር አይላችሁም።'' ( የማቲዎስ ወንጌል 6: 14-15 )   '' 

( የበደለውን) የታገሰና ይቅር ያለ  (ያስመሰገነውን ተግባር ፈፅሟል።)'' ቅዱስ 

ቁርዓን ( አሽ-ሹራ:43)  ይቅርታ ሠላም እንዳይደፈርስና ዕርቅ እንዲሰፍን፣ ፍትህ 

እንዳይጓደል፣ ጥላቻና ልዩነት እንዳይነግስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ይቅርታ 

በይቅርታ ጠያቂና በይቅር ባይ መካከል ያለ ትልቅ ሃብት ነው። ይቅርታ በሁለት 

ስልት የሚታይ ሲሆን አንደኛው ይቅር ባይነት ( አፉ ባይነት ) ነው። ሁለተኛው 

ደግሞ ይቅርታ ጠያቂነትን ( ንስሃ ገቢነትን) ይመለከታል። ይቅርታ ጠያቂዎች 

የልባቸውን ትዕቢትና ትምክህት በማውለቅ ከወደቁበት ለመነሳትና ከስህተቶቻቸው 

ጋር ላለመኖር የሚያሳዩት ቁርጠኝነትና ጀግንነት ነው። ይቅር ባይነት ደግሞ 

ፍትሃዊ፣ ቅን፣ የፍቅርና የሠላም ሰዎች መሆናቸውን በተግባር የሚያረጋግጡበት 

ነው። 

ርህራሔ የሌለው ሰው ጨካኝ ነው። ርህራሔ የልብ ቅንነትና አርቆ አሳቢነት 

ውጤት ነው። ርህራሔ ያለው ሰው በራሱ የሚተማመን፣ ቅን ሐሳብና ነፃነት ያለው፣ 

ሰላማዊ፣ ለሰዎች በጎ አመለካከት ያለውና ተወዳጅ ነው። ሰብአዊ ርህራሔ ለሰዎች 

ብቻ ተለይቶ የተሰጠ ሰው የመሆን ልዩ መለያ መሆኑን በሰነዱ ላይ ተገልጧል። 

ርህራሔ ሰው ለራሱ እንዲደረግለት የሚፈልገውን ነገር ለሌላው ማድረግ ነው። 

ሰብአዊ ርህራሔ ሰውን ለማሳዘን ሳይሆን ለሰው ልጅ በማዘን፣ ሰውን በመጉዳት 

ሳይሆን በመርዳት፣ ሰውን በማሸበር ሳይሆን የታወኩትን በማፅናናት ለራስ ክብርና 

ጥቅም ሳይሆን ሰዎችን በማክበርና በመጥቀም ይገልፃል። 

እውነተኛ ሃይማኖተኝነት፣ ቅንነት፣ ቸርነት፣ አዎንታዊነት፣ መልካም አሳቢነት፣ 

መልካም ንግግርና መልካም ስራ የሰውን ልጅ በዚህ ዓለም ጥሩ ሰው፣ መልካም 

ሰው፣ በጎ ሰው መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው። በቀጣዩ ዓለም ደግሞ የዘላለም ህይወቱ 

መሸጋገሪያ ድልድይ መሆናቸውን የሃይማኖት አባቶች ይገልፃሉ። መልካም 

ምሳሌነት የሌለውና በጎ ያልሆነ ሰው በዚህ ዓለም ሆነ በሚመጣው ዓለም ዋጋ 

አያገኝም - ዋጋም የለውም። በጎነት የስነ ልቦናው ጤንነት ወይም ደህንነት ውጤት 

ነው። 
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ከላይ የተጠቀሱት ሃይማኖታዊ የጋራ እሴቶች በሁሉም ሃይማኖቶች ዘንድ የሰውን 

ልጅ ክብር የሚገልጹ የስነ ምግባር መርሆዎች ናቸው። በተለይም ሠላም፣ ፍቅር፣ 

ደስታ፣ ፍትህና ብልጽግና፣ መከባበርና ፍትሃዊነት ለማስፈን ዋና ዋና መለያዎች 

ናቸው። እነዚህ የስነ ምግባር መመሪያዎች በየቤተ እምነቱ በግለሰብም ሆነ 

በማህበረሰብ ደረጃ እንዲተገበሩ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ መደበኛ 

ፕሮግራም ቀርፆ በቋሚነት በየወሩ ትምህርት የሚሰጥበት ሰነድ አዘጋጅቷል። በስነ 

ምግባር የታነፀ የሀገር ዜጋ ደግሞ ለራሱ፣ ለቤተሰቡና ለማህበረሰቡ ጠቃሚ ከመሆኑ 

ባሻገር ሀገሩን ወዳድና ህግን አክባሪ ይሆናል። የሃይማኖት ማህበራዊ እሴቶች 

መከበር ለትውልድ ግንባታ፣ ለሀገር ገፅታ ግንባታ፣ ለማህበራዊ ግንኙነት መጠናከር፣ 

ጤናማ ዜጋን ለማፍራትና በሰላም አብሮ የመኖር እድሎችን ለማጠናከር 

ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን በሰነዱ ላይ በስፋት ተዘርሯል። 

የሃይማኖት የጋራ እሴቶች አለማክበር ወይም አለመጠበቅ የሃይማኖት ባለቤት ሆኖ 

ከሃይማኖተኝነት ውጪ መሆን ወይም ሃይማኖት አለኝ እያሉ በሃይማኖት ስም 

ከሃይማኖተኝነት ውጪ የሆኑ ድርጊቶችን መፈፀም ማለት ነው። ሰላማዊ አለመሆን፣ 

ሰዎችን አለማክበር፣ ርህራሔ ማጣት፣ ራስህንና ማህበረሰቡን ለብጥብጥና ለሁከት 

መዳረግ፣ በራስ እምነት ውስጥ ያሉ አማኞችን አንዱን አጥባቂ ፣ አንዱን ፅንፈኛ፣ 

ሌላውን ገድየለሽና ግብዝ እያደረጉ በመቁጠር የራስን ጥቅምና ፍላጎት ለመፈፀም 

መጣር ማለት ነው። 

ሃይማኖታዊ የጋራ እሴቶች ካልተከበሩ በአማኞችና በህብረተሰቡ ዘንድ መንፈሳዊና 

ማህበራዊ፣ ሃይማኖታዊና ዓላማዊ ችግሮችን በማስፋት ልዩነቶችን፣ ጥላቻን፣ 

ብጥብጥን፣ ሁከትን ለመጠፋፋት የሚያደርስ ግጭትን ያስከትላል። የኢትዮጵያ 

የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የሠላም እሴት ግንባታ ማሰልጠኛ ማኑዋል እንደሚለው 

ብዙ ሰዎች ማጥበቅና ማክረርን አንድ ዓይነት ትርጓሜ ሲሰጧቸው 

ይስተዋላል።ማጥበቅ ማለት ማክረር ማለት ከሆነ ስህተት ስለሚሆን ማጥበቅም ተገቢ 

ማለት አይደለም። ነገር ግን ማጥበቅ ማንኛውንም አማኝ የቤተ እምነቱን ቀኖና 

ቅዱሳት መፃህፍትን በሚገባ በመከተል በትክክል የሚተገብር አጥባቂ ተብሎ 

ይጠራል። አጥባቂነት ወደ ጽንፈኝነት እስካልወሰደው ድረስ ትክክለኛ አማኝ 

መሆኑን ሁሉም እምነቶች ይስማሙበታል። አጥባቂነት አክባሪነት ነው። የራሱ 
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ሃይማኖት እንዲከበርለት ይፈልጋል የሌላውንም ያከብራል። አጥባቂነት አወንታዊ 

ትርጉም የማይኖረው አማኞችን በመከፋፈል የእምነት ደረጃ በማውጣትና የራስህን 

ሃይማኖት ከፍ በማድረግ የሌላውን ዝቅ ማድረግ ከጀመረ ከአጥባቂነት ወደ 

አክራሪነት ተሸጋግሯል ማለት ነው። ምዕመናንንም ስለሚከፋፍል ቅዱሳት 

መጽሀፍት ያወግዙታል። 

በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት የጋራ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት አክራሪነት 

ማለት ከእኔ ሌላ ሃይማኖት መኖር የለበትም በማለት የሌላውን ሃይማኖት ህልውናና 

መብት መጋፋት ማለት ነው። በዚህ መሠረት የሃይማኖት አስተምሮን ያለ ትንታኔ 

ቃል በቃል መከተልንና ሃይማኖታዊ ድንጋጌዎችን ያለቦታው ማዋልና መጠቀምን 

ያመለክታል። በመሆኑም ሃይማኖትን አክራሪ ከሃይማኖት አጥባቂ የሚለየው በአንድ 

አስተሳሰብ ብቻ ነው። 

ይኸውም  ''ሁሉም እንደ እኔ ካልሆኑ መጥፋት አለባቸው'' ብሎ መፍረዱ ነው። 

አጥባቂነት ወደ አክራሪነት ከተሸጋገረ የሌላውንም ይነካል። አክራሪነት በሁሉም 

ሃይማኖቶች የተወገዘ ሆኖ እናገኘዋለን። የቋንቋ ሊቃውንት እንደሚሉት ሁከተኝነት 

ቃሉ ከግዕዝ የተወሰደ ሲሆን ትርጉሙም የሚያውክ፣ አዋኪ፣ ሁከተኛ፣ ነቅናቂ፣ 

በጥባጭ የሚል ነው። ሁከት ሽብር ማለት ሲሆን የሰዎችን ሠላማዊ ኑሮ ማወክና 

ወታደራዊ ያልሆኑ ዒላማዎችን ለፖለቲካ ጠቀሜታ ሲባል ማጥቃት ማለት ነው። 

በሌላ አባባል ሽብር ሲባል ንፁሃንን በሌላው ጎን ስለሆኑ ብቻ ለጥቃት እንዲዳረጉ 

ማድረግ ነው። 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዱ የሌላውን እምነትና አስተምህሮ በማጥላላት ተከታዮችን 

ለመውሰድ በሚያደርገው ጥረት ምክንያት መልካም የነበረውን የመከባበር ባህል 

የሚሸረሽሩና ሰላማዊ ግንኙነቱን የሚያውኩ ጭላንጭሎች መታየት መጀመራቸውን 

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰነድ ይጠቅሳል። በኢትዮጵያ የሃይማኖት 

ብዝሃነት በመፈቃቀርና በመከባበር ላይ ተመስርቶ የቆየና ደማቅ ታሪክ ያለው 

ነው። በዚህም ሀገራችን የሃይማኖት ብዝሃነትን በማስተናገድ ለዓለም ምሳሌ ሆና 

ቆይታለች። 


