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  ዕውን አክራሪዎችን መሸከም የሚችል ህዝብ አለን? 

                                              ለይኩን በላይነህ  

በአሁኑ ወቅት በዓለማችን በፍጥነት እየተስፋፋና ህዝብን እየጎዳ ያለው የኃይማኖት 

አክራሪነት ነው፡፡ የሃይማኖት አክራሪነት ወደ ሽብርተኝነት እየተሸጋጋገረ እንደ አውሎ 

ንፋስ ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላኛው መዛመቱም የቅርብ ጊዜ ምልከታችን ከሆነ ውሎ 

አድሯል፡፡ በዘመነ-ግሎባይሌሽን ሀገራችንም ከሌላውን ዓለም ተነጥላ ብቻዋን መኖር 

ስለማትችል፣ ይህ አስከፊ ማዕበል በህዝባችን ላይም አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳርፍ ይችላል፡፡  

 ይሁንና በዛሬው ጽሑፌ ‘ዕውን ኢትዮጵያ ውስጥ አክራሪዎችን መሸከም የሚችል 

ህዝብ አለን?’ የሚል ጥያቄን በማንሳት፤  ሀገራችን ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታን በማጣቀስ 

ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤን ለማስጨበጥ እሞክራለሁ፡፡ መልካም ንባብ፡፡  

በቅድሚያ ‘ለመሆኑ አክራሪነት ምንድነው?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። 

ምክንያቱም አክራሪነት ፀረ -ህዝብ እንቅስቃሴ በመሆኑ ማንኛውም ዜጋ አውቆት ድርጊቱን 

እንዲኮንነው ስለሚያስችል ነው፡፡  

አክራሪነት ዘርን፣ ቀለምን፣ ፆታን፣ ዕድሜን፣ ሃይማኖትን… ወዘተ ሳይለይ ሁሉንም 

የሰው ዘር ያለ ሃጢያቱ የሚቀጥፍ ዘግናኝ ድርጊት ነው። አክራሪነት የሚለው ቃል 

የሚሰጠን መሠረታዊ ፍቺ ምንድን ነው? የሚለውን በሚገባ ለመረዳት ከአጥባቂነት ጋር 

ያለውን ልዩነት እያነጻጸሩ ማየቱ ተገቢ በመሆኑ፤ ይህንኑ ዕውነታ በመጀመሪያ በምሳሌ 

ለመዳሰስ ፈቀድሁ፡፡  

እንበልና 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፡፡  

የሃይማኖት አጥባቂነትን ትርጉም ተረድተን ስናበቃ፤ የሃይማኖት አክራሪነት ፍቺ 

ስንመረምር በፍጹም የዚሁ ተቃራኒ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ “ነገር በምሳሌ…” እንዲሉ አበው 
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አንድ ሰው “አክራሪ ሃይማኖተኛ ነው” ያልን እንደሆነ፤ ሌሎች እምነቶች ሊኖሩ አይገባም 

ብሎ ማመኑ አይቀርም።  

ይህ ዕውነታም ሁሉም ግድ ብሎት የእኔን እምነት ብቻ መከተል ይኖርበታል የሚል 

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

ሌሎች ያልተከለተሉት እንደሆነ ሁከትን እና ብጥብጥን የሙጥኝ ብሎ የግድ ተቀበሉኝ 

እንደሚል ያመላክታል፡፡ 

ታዲያ ይህን ለዓለም ህዝብ የማይበጅ ፀረ-ህዝብና ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ድርጊት 

ከወዲሁ መቆጣጠር ካልተቻለ የሚያስከትለው አደጋ ምን ያህል የከፋ መሆኑን በተለያዩ 

ጊዜያት የድርጊቱ ሰለባ ከሆኑ የዓለም ህዝቦች ህልፈተ-ህይወት ለመገንዘብ አያዳግትም። 

እናም በአሁኑ ወቅት ሁሉም የዓለም ህዝብ ይህን ጅምላ ጨራሽ ድርጊት “ሳይቃጠል 

በቅጠል” በማለት ላይ ይገኛል።  

ዕውነታውን ወደ ሀገራችን ስንመልሰው ደግሞ፤ ተግባሩ ኢትዮጵያ በጀመረችው 

የፀረ-ድህነት ዘመቻ ላይ ሊሰነቀር የሚችል አሜኬላ ሆኖ እናገኘዋለን። አሜኬላው 

ለመሰንቀር የሚከጅለው በሀገራችን የህልውና ጉዳይ ላይ በመሆኑም የተግባሩን አስከፊነት 

የሚያመላክት ነው። 

እናም ሀገራችን በመገንባት ላይ ከምትገኘው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እና ከፈጣኑ 

የልማት ጉዟችን ሳንሰናከል ተጠቃሚ ሆነን መዝለቅ ካሻን፤ ይህን ህዝብን እያሸበረ በሀገር 

ላይ የላቀ ጉዳት የሚያደርሰውን “አክራሪነት” መታገል ለነገ መተው የለብንም፡፡  

እርግጥ ለአክራሪነት አመለካከት ተጋላጭ ከሚያደርጉን ጉዳዮች ዋነኞቹ ድህነት 

እና ኋላቀርነት ናቸው፡፡ የሀገራችን ህዝብ ከድህነት እና ኋላቀርነት ያልተላቀቀ ነገር ግን 

ከዚሁ ለመላቀቅ መንገዱን የያዘ ነው።  

ህዝባችን 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፡፡ 
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ይህ ሁኔታ ከሌሎች ሀገራት አንጻር ሲታይ፤ እንደኛ ብዙ ሃይማኖት ሳይኖራቸው 

በጣት የሚቆጠሩ ሃይማኖት የያዙትም ቢሆኑ መከባበር እና መቻቻል አቅቷቸው ለሁከት 

እና ለብጥብጥ ሲዳረጉ ይስተዋላሉ፡፡  

አክራሪዎች የሚፈሉጉትን የፖለቲካ አጀንዳቸው ለማራመድ ዋነኛ አማራጫቸው 

ሃይማኖትን እንደ ሽፋን በመጠቀም ዓላማቸውን ማሳካት ነው፡፡ ታዲያ እነዚህ ፖለቲከኞች 

ለዚሁ እኩይ ተግባር የሚጠቀሙባቸው ተላላኪ ግለሰቦች አስፈላጊ ባልሆነ ጥቅም በመደለል 

ፍላጎታቸውን ገቢራዊ ለማድረግ መሞከራቸው አይቀርም፡፡ 

እርግጥ ይህን ሃቅ ከእኛ ሀገር አኳያ ስንመለከተው፤ ህዝባችን ምንም እንኳን 

ከድህነት እና ኋላቀርነት በመላቀቅ ላይ ቢሆንም፤ ድህነታችን ግን ባለፉት ስርዓቶች 

ተንከባለው የመጡ በርካታ ችግሮችን በውስጡ ያፈ በመሆኑ ሙሉ ለሙሉ አልተቀረፈም። 

ይህ ሁኔታም በተወሰነ መልኩም ቢሆን ለዚሁ የአክራሪነት አደጋ አያጋልጠንም ተብሎ 

አይገመትም፡፡ 

ዓላማችን ወደ አንድ መንደር እየተለወጠች ባለችበት በአሁኑ ወቅት የሃይማኖት 

አክራሪነት እየተስፋፋ ለመሆኑ አጠያያቂ አይደለም፡፡ በአሁኑ ወቅት የአክራሪነት መንፈስ 

እየተጠናከረ ወደ ሽብርተኝነት እየተለወጠም ይገኛል፡፡ ድብቅ አጀንዳ ያነገቡ ጽንፈኛ 

ፖለቲከኞች ዓላማቸውን ለማራመድ ሃይማኖት እንደ ሽፋን መጠቀም ቀዳሚ ምርጫቸው 

አድገውታል— በተለይም የእስልምና እና የክርስትና ሃይማኖቶችን በመጠቀም፡፡  

ቀደም ባሉት ጊዜያት የሌሎች ሀገራትን ድንበር ዘሎ ሀገራችን ውስጥ የተፈጠረውን 

የአክራሪነት ክስተት ስናስታውስ ሁለቱን እምነቶች በሽፋንነት በመጠቀም ፖለቲከኞች 

ዓላማቸውን ለማራመድ ሙከራ አድርገዋል፡፡ የክርስትና እምነትን ተገን በማድረግ 

በየዓመቱ ህዝቡ በሚሰበሰብበት ቦታ ጽንፈኞቹ ሃይማኖት የማይፈቅደውን ስልት 

እየተጠቀሙ፤ ኢትዮጵያ የክርስቲያኖች ብቻ ስለ መሆኗ ሰብከዋል። አንዱን ሃይማኖት 

ከሌላው ጋር ለማጋጨት ያልፈነቀሉት ድንጋይም አልነበረም፡፡  

ከዚሁ ጎን ለጎን የአክራሪ እስልምና እምነት ተላላኪዎችም ሃይማኖታዊ እምነቱን 

በማይፈቅደው መንገድ በመንቀሳቀስ ህዝበ ሙስሊሙን ከሌላውን የሃይማኖት ተከታይ 

ለማባላት ብዙ ጥረዋል፡፡ ይሁንና በሚገርም ሁኔታ በእነዚህ ሁለት ሃይማኖቶች ሽፋን 

የተከናወኑ የአመጽ ስልቶች ምንም ዓይነት ሃይማኖታዊ ምክንያት የላቸውም፡፡  
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ዋነኛ ዓላማቸው ከሃይማኖታዊ ሽፋኑ በስተጀርባ የተገለጠ የፖለቲካ አጀንዳ 

ለማራመድ ስለሚፈልጉ ብቻ ነው፡፡ ታዲያ ይህን የሚያደርጉት በቀዳሚነት መንግስትን 

በህገ -ወጥ መንገድ ለመገልበጥ በማሰብ ነው፡፡ ምክንያቱም በሰላማዊ የትግል ስልት 

ስኬታማ እንደማይሆኑ ስለሚያውቁ ግርግር እና ሁከት በህዝቡ ውስጥ በመፍጠር ስልጣንን 

በአቋራጭ የመያዝ ዓላማን ያነገቡ በመሆናቸው ነው፡፡ 

በየወቅቱ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የሚከናወኑ የአክራሪነት አመለካከቶች 

በምንም መልኩ ሃይማኖትን የማይወክሉ ናቸው፡፡ ለምን ቢባል፤ ማንኛውም ሃይማኖት 

መፈቃቀር እና መዋደድን እንጂ መነካከስን እና መናቆርን የሚያስተምር ባለመሆኑ ነው፡፡  

እነዚህ ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው በህዝብ ላይ ውዥንብር የሚፈጥሩ የጥፋት 

ኃይሎች ተላላኪዎቻቸውን በመላው ዓለም በትነዋል፡፡ በእርግጥ የቁጥራቸው መጠን 

የአንዱ ሀገር ከሌላው የሚለያይ ቢሆንም፤ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ግጭትን 

ለመቀስቀስ የሚደረገውን ግርግር ተልዕኮ የሚረከቡት በውጭ ከሚገኙ አንዳንድ ፅንፈኛ 

ተቃዋሚዎች፣ የራሳቸው አጀንዳ ካላቸው አንዳንድ ሀገራትና በሀገር ውስጥ ከሚገኙ የከሰሩ 

ፖለቲከኞች ነው፡፡ እነዚህ ሃይሎች ለጥፋት ተልዕኳቸው የሚሆን አስፈላጊውን የፋይናንስ 

ምንጭ እና የማቴሪያል ድጋፍም በሚገባ ያቀርቡላቸዋል፡፡  

በአሁኑ ወቅት የእስልምና እምነት ሽፋን በማድረግ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም 

አራማጅ ግለሰቦች ህዝብን እና ሀገርን ለማተረማመስ እየተጣጣሩ መሆናቸውን 

እየተመለከትን ነው፡፡ በዚህም በዚሁ እምነት ሽፋን ሃይማኖተኛ ሳይሆኑ በአንዲት ሀገር 

ውስጥ አክራሪነት በማጠናከር ሽብርተኝነት ለማስፋፋት አልመው ይንቀሳቀሳሉ፡፡ የዚህ 

ተግባራቸው ዋነኛ ዓላማም፤ እነዚህን ወገኖች የህዝበ ሙስሊሙን ድጋፍ ለማግኘት 

የተለያዩ ስልቶችን በመላበስ ውስጥ ውስጡን ማሴር ነው፡፡  

ህገ-መንግስቱ ለሃይማኖት እኩልነት መረጋገጥ ተገቢ ምላሽ እንዳልሰጠ በማስመሰል 

በየእምነት ተቋማቱ እና በሌሎች አካባቢዎች አመጽ ለማስነሳት ልዩ ልዩ ሙከራዎችን 

አድርገዋል፡፡ መላው ህዝበ ሙስሊሙ ግን ይህንን የጥፋት ተልዕኳቸውን ቆሞ ሳይመለከት 

ሴራቸውን በማጋለጥ በይፋ አውግዟቸዋል፡፡  

ይህ ተግባራቸውም ነብዩ መሐመድ (ሶ.ዓ.ወ) ያስተማሩትን የእስልምና ቀኖና 

የሚፃረር ነው። ኢስላም ማለት ሰላም፣ መከባበርና መቻቻል፣ ትዕግስትና ፍቅር፣ 
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መደጋገፍና መረዳዳት መሆኑን ወደ ጎን የተውና የፈጣሪን ቃል ያረከሱ ናቸው። በዚህም 

መላው ህዝበ ሙስሊም አንቅሮ ሊተፋቸው ችሏል፡፡ አክራሪዎቹ  ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን 

ነባራዊ እና ተጨባጭ ሁኔታ ሆን ብለው ወደ ጎን በመተው፤ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በደል 

የደረሰበት በማስመሰል የበሬ ወለደ ወሬን ቢያራግቡም፣ ህዝበ ሙስሊሙ ሃይማኖተኛ 

ሳይሆኑ ፖለቲከኞች መሆናቸውን አውቆ ነበር በሚገባ ያወገዛቸው፡፡  

የሃይማኖት አክራሪነት የአንዲት ሀገርን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ 

ጉዳዮችን በእጅጉ የሚያቃውስ ነው፡፡ ከጥቂት ዓመታት በፊት በቱኒዝያ እና በግብጽ 

የተካሄደውን ህዝባዊ አመጽ እና ከአመጹ በኋላ የተፈጠሩ ክስተቶችን የዚህ ሁኔታ ሁነኛ 

አስረጅ ናቸው ማለት ይቻላል፡፡  

በመሰረቱ በቱኒዝያም ሆነ በግብጽ የተከናወኑ ሰላማዊ የትግል ስልቶች የተነሱበት 

ዓላማ ግልጽ ነበር፡፡ ይህም የህዝቡ ህይወት አንድም ስንዝር ፈቅ ማድረግ ያልቻሉትንና 

በኢ- ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ በስልጣን ላይ የነበሩን ገዥ መደቦች ለማውረድም ያለመ 

ነው፡፡ በቲኒዝያም ይሁን በግብጽ የተከናወነው ህዝባዊ አመጽ ዴሞክራሲን ለማንገስ 

ብሎም ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የታቀደ ነበር፡፡  

አሁን ባለው ሁኔታ በእነዚህ ሀገራት የተከናወኑት ህዝባዊ አብዮቶች የየሀገራቱን 

አምባገነን መሪዎች ቢያስወግዱም አመጹ ዘላቂ መፍትሄ ያመጡ አይመስልም፡፡ በተለይም 

የግብጽ ሁኔታ የተመለከትን እንደሆነ ግብጻዊያኑ ለ32 ዓመታት አፍኖ የገዛቸው መንግስት 

በ18 ቀናት ህዝባዊ አመጽ ገንድሰው ቢጥሉትም፤ አብዩታቸው ግን አልጋ በአልጋ የሆነ 

ሁኔታን ፈጥሮላቸዋል ማለት አይቻልም፡፡  

ግብጻውያኑ ያካሄዱት ህዝባዊ አመጽ “ውጤት አልባ ሆኖብናል” በማለታቸው ህዝቡ 

አሁንም በታህሪርን አደባባይ የሙጥኝ ብሏል፡፡ እርግጥ የመጀመሪያው ህዝባዊ አመጽ ኢ- 

ዴሞክራሲያዊ አገዛዝ ጥሎ፤ ዴሞክራሲያዊ ምርጫን አስተናግዶ አዲስ መንግስት 

በመተካቱ ረገድ ሚናው የላቀ ነበር፡፡ ሆኖም ህዝቡ ይህንን አይቶ ሲያበቃ ግን የፈለገውን 

ማግኘት መቻሉ አጠራጣሪ አስመስሎታል፡፡  

አሁን በተጨባጭ በሀገሪቱ የተፈጠረውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ 

ቀውስ በዚህ ጊዜ እልባት ያገኛል የሚለውንም ለመገመት አዳጋች ነው፡፡ የተፈጠረውን 

ቀውስ በግብፅ ከፈጠረው የፖለቲካ ልዩነት በሻገር የሀገሪቱን ኢኮኖሚም በአያሌው 
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ጎድቶታል፡፡ የሀገሪቱ የፀጥታ ጉዳይ አስተማማኝ አለመሆን ተከትሎ የኑሮ ውድነቱን እና 

የስራ አጥነቱን ይበልጥ አባብሶታል፡፡  

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ ይህ ሁኔታ “በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” እንዲሉት 

ዓይነት ሆኖ አክራሪነትን በዚያች ሀገር አደጋ ሆኖ ሊያንዣብብ ይችላል የሚል እምነት 

አሳድሯል፡፡ ይህም ቀደም ሲል በሰለማዊ መንገድ የተከናወነው ህዝባዊ አመጽ ሌላ መልክ 

እየያዘ በአክራሪዎች እጅ ሊወድቅ ይችላል የሚሉ አካላት በርካቶች ናቸው፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ ‘በሀገራችን የሃይማኖት ነጻነትን እና እኩልነትን አስመልክቶ ሊነሳ 

የሚችል ጥያቄ አለን?’ የሚለውን ጉዳይ ማጤን ተገቢ ይመስለኛል፡፡ የሀገራችን ህገ - 

መንግስት የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩል እንደሆኑ ይደነግጋል፡፡ 

አንዱን ከአንዱ የሚበላለጥበት እና የሚያንስበት አንዳች ምክንያት አንደሌለም 

ያረጋግጣል፡፡ የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት ማንኛውም ሰው እኩል እንደሆና ሰዎች 

የሚከተሉት ማናቸውም ሃይማኖቶች እኩል የእምነት ነጻነት እንዳላቸው በገሃድ 

አስፍሯል፡፡  

በኢፌዴሪ ህገ - መንግስት ሃይማኖት አስመልክቶ በአንቀጽ 11 ላይ 

እንደተቀመጠው መንግስት እና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው። በመሆኑም መንግስት 

በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፤ ሃይማኖትም በመንግስት አሰራሮች ውስጥ እጁን 

አያስገባም በግልፅ ተደንግጓል። በምንም መልኩ ሃይማኖታዊ መንግስት ሀገሪቱ ውስጥ 

ሊኖር እንደማይችልም እንዲሁ፡፡  

ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ ግን ባለፈው ዓመት በሀገራችን በአንዳንድ አካባቢዎች አክራሪ 

እና የከሰሩ ፖለቲከኞች ሃይማኖትን በሽፋንነት በመጠቀም ቅስቀሳ ማድረጋቸው 

ይታወሳል፡፡ ዳሩ ግን በወቅቱ እነዚህ ወገኖች ያነሱትን መሰረት የሌለው ግርግር በራሱ 

በህዝበ ሙስሊሙ አማካኝነት ከሽፏል፡፡ 

 ከዚህ አኳያ ህገ-መንግስቱ የሰዎች እና የሃይማኖት እኩልነት በመረጋገጡና 

ተግባራዊ በመሆኑ፤ በምንም ተዓምር በሀገራችን ውሰጥ የሃይማኖት እኩልነትን በተመለከተ 

ጥያቄ ሊነሳ ባልቻለ ነበር— በሽፋንም እንኳን ቢሆን። ግና ምን ያደርጋል?...ነገሩ “የሆድ 

ነገር ሆድ ይቆርጣል” እንዲሉት በመሆኑ ፤ አክራሪዎቹ ፍላጎታቸው የመብት ጉዳይ 

ስላልሆነ ፖለቲካዊ አጀንዳቸውን ለማሳካት ብዙ ጥረዋል። 
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አክራሪዎቹ በዚህ ብቻ አላበቁም። እንዲህም ሲሉ ይደመጣሉ- “የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ሲከበር ሃይማኖትን ጨምሮ ነው፡፡ ግና ለምን ሃይማኖት እና 

ማንነት በፌዴራል ሥርዓቱ ውስጥ ተለይተው አልታወቁም?...” የሚል ጉንጭ አልፋ 

ክርክር ያነሳሉ። 

በመሰረቱ እነዚህ ወገኖች የአፌዴሪን ህገ-መንግስት አያውቁትም እንጂ የሚያነሱት 

ሃሳብ በህገ-መንግስቱ ግልጽ ምላሽ የተሰጠበት ነው፡፡ ነገር ግን እነዚህ ወገኖች ሆን ብለው 

ህገ-መንግስቱ የደነገገውን ወደ ጎን በመተው፤ እርስ በርሱ  የሚጣረስ አስተያየት የሚሰጡት 

ካላቸው ፍላጎት በመነሳት ብቻ መሆኑን ለመረዳት አይከብድም፡፡  

የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የየራሳቸው ማንነት ያነገቡ እንደሆነ 

ይታወቃል፡፡ የእነዚህ ህዝቦች የማንነታቸው መታወቂያ  ባህላቸው፣ ወጋቸው፣ ቋንቋቸው፣ 

ታሪካቸው፣ እና ሃይማኖት የመሳሰሉት ናቸው፡፡፡ ታዲያ አክራሪዎቹ ያነሱት ጥያቄ 

‘ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የፌዴራል ሥርዓቱ የፈጠረላቸውን ምቹ ሁኔታ 

ተጠቅመው ለምን ወደ አደባባይ ወጥተው ማንነታቸው አስተዋወቁ’ የሚል እንድምታ 

ያለው ነው፡፡ 

አሁን ያለንበት ዘመን አንዱ ብሔር የሌላውን ብሔር ማንነት የሚያደናቅፍበት እና 

የሚያንቋሽሽበት አይደለም— አንዱ ከሌላው ጋር በመከባበር ባህሉን፣ ወጉን፣ ቋንቋውን እና 

ሃይማኖታዊ እሴቶቹን የሚለዋወጥበት እንጂ፡፡ እነዚህ ህዝቦች ማንነታቸውን ለሌላው 

እንዲያስተዋውቁበት የተሻለ ዕድል ከሚፈጥሩት መድረኮች መካከል የብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን ተጠቃሽ ነው፡፡  

ዕለቱ አንደኛው ብሔር፣ ባህሉን፣ ቋንቋውን እና ሃይማኖቱን ለሌላኛው እያስተዋወቀ፣ 

ሌላውም እንደዚሁ ተሞክሮውን እያካፈለ ህብረ-ብሔራዊነታቸውን የሚያደምቁበት እና 

ውበታቸውን የሚያንጸባሩቁበት ነው፡፡  

አክራሪዎቹ ሃይማኖት አንዱ የህዝቦች የማንነት መገለጫ መሆኑንም የዘነጉት 

ይመስለኛል፡፡ ለአብነት ያህል የሐረሪ ብሔረሰብ አለባበስ፣ አጨፋፈር እነርሱ ከሚከተሉት 

ሃይማኖታዊ እምነት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል፡፡  የሌላው ብሔርም እንዲሁ።  
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ታዲያ ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ፤ በየዓመቱ ህዳር 29 የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን የህዝቦች የማንነት መገለጫ የሆነውን ሃይማኖት ‘ለምን 

በበዓሉ እንደ ሌሎች ማንነቶች ተንጸባረቀ? የማንነት መገለጫ የሆነውን ሃይማኖት በዚሁ 

ጊዜ መታየቱ ከፌዴራል ሥርዓቱ ጋር አብሮ ይሄዳል ወይ?’ የሚሉ ሰንካላ ምክንያቶችን 

አክራሪዎቹ መደርደራቸው ሥርዓቱ የተዋቀረበትን መንገድ በውል ካለመረዳት እንዲሁም 

መቼም ቢሆን ህገ-መንግስቱን ላለመቀበል መወሰናቸውን ያሳያል፡፡  

ሥርዓቱ በራሱ የተገነባበት ዋነኛ መንገድ በህዝቦች በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ 

ተመስርቶ ነው፡፡ እነዚህ ህዝቦች ይህንን ሥርዓት ስላዋቀሩትም ሥርዓቱ በራሱ የባለቤቱን 

ማንነት ማክበር እና መጠበቅ የግድ ይለዋል፡፡ ሃይማኖትም የህዝቦች የማንነት መገለጫ 

በመሆኑ መንግስት ሁሉንም ሃይማኖቶች ተከባብረው እና ተቻችለው እንዲ¹ዙ የማድረግ 

ኃላፊነት አለበት፡፡ ስለሆነም ማንኛውም ሃይማኖት በየትኛውም አክራሪ ወገን ሲደፈቅ ቆሞ 

ሊያይ አይችልም፡፡  

በጥቅሉ ምንም እንኳን አክራሪ ኃይሎች ሃይማኖትን እንደ ሽፋን በመጠቀም ህገ-

መንግስታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለመጣል ብዙ ቢጥሩም፤ እነዚህ ወገኖች በህዝቡን ሚዛናዊ 

እሳቤ ዛሬ ላይ እየከሰሙ መጥተዋል። ይህም በአዲሲቷ አትዮጵያ ውስጥ አክራሪነትን 

የሚሸከም ህዝባዊ ትከሻ አለመኖሩን ያመላክታል። ህዝቡ ከልማቱ የሚገኝን ትሩፋት 

መቋደስ እንጂ ሁከትንና ብጥብጥን የሚሻ አይደለምና። 

ግና አክራሪዎች የከሰሩ ፖለቲከኞች እንደመሆናቸው መጠን የመንግስትን ቻይነት 

እንደ ድክመት በመቁጠር በአደባባይ ህግን ሲተላለፉም ታይቷል—ምንም እንኳን 

ተገባራቸው ዛሬ ላይ እየከሰመ ቢመጣም።  

እርግጥ እነዚህ ኃይሎች ህገ-መንግስቱ ለህዝቦች ያጎናÐፋቸውን ዴሞክራሲያዊ 

ሥርዓት እና ፈጣኑ የልማት መስመር ለመበጣጠስ ደፋ ቀና የሚሉ መሆናቸው ሳይታለም 

የተፈታ ነው። እናም የሁሉም ሃይማኖት ተከታይ በአሁኑ ወቅት ባሉት እጅግ የተዳከሙ 

አክራሪዎች ላይ የተለመደውን የማጋለጥ ተግባር በማከናን ከፈጣኑና ተከታታይ የኢኮኖሚ 

ዕድገቱ ይበልጥ ተጠቃሚ መሆን ይኖርብናል። አበቃሁ!  


