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ቀጠናውን የታደገ ጥረት 

ክፍል ሁለት 

 

በሽር አህመድ 11-06-14 

 

ሰላምና ልማት የማይነጣጠሉ ተግባራት ናቸው። ሰላም ከሌለ ልማት አይታሰብም። 

ሰላምን በማረጋገጥ ሂደት ደግሞ የኃይማኖት ነጻነትና እኩልነትን የማረጋገጥና 

የህዝብ የልማት ጥያቄ መመለስ የግድ ይላል። በኢትዮጵያ እየተሰራው ያለውም 

ይኸው ነው።   

 

በንጉሱ ዘመን የንጉሱ ኃይማኖት የኦርቶዶክስ ኃይማኖት ነው የሚል ድንጋጌ 

እስካለ ድረስ  መንግስትና ኃይማኖት አንድና አንድ ነበሩ ለማለት ይቻላል። አንዱ 

የሌላኛው ማስፈፀሚያ መሳሪያ እንጂ የተለያዩና አንዱ ባንዱ ተግባር ጣልቃ 

የማይገባበት ሁኔታ አልነበረም። ያ ዘመን የኃይማኖቶች እኩልነትና የእምነት 

ነፃነት በሕገ መንግስት የተገደበበት ዘመን ስለነበር የኃይማኖት ብዙሃነት 

የማይታሰብ  ነበር። 

 

የይስሙላ የኃይማኖት ነፃነት የተከበረባት ሃገር ለማስመሰል ከወረቀት የዘለለ 

ትርጉም ያልተሰጠው ህገ- መንግስት ያፀደቀው አምባገነኑ የደርግ ስርዓትም ቢሆን 

በመሰረቱ ከንጉሱ ዘመን የተለየ ነገር መስራት የሚያስችል ፖሊሲና ህዝባዊ 

አስተሳሰብ አልነበረውም። አምባገነኑ የደርግ መንግስት በኃይማኖት ላይ ይከተለው 

የነበረው  አግባብ ኃይማኖትን የሚያጠፋና ሁሉም ዜጋ እምነት እንዳይኖረው 

የሚያደርግ ነበር፡፡  የአፈናና የጭቆና ስርዓቱን ለማራዘም ሲል ኃይማኖት ፀረ 

አብዮት፣ ፀረ ልማትና ጎታች የሆነ የአድኃሪዎች ተምሳሌት አድርጎ በመሳል  

በግልፅ ፀረ ኃይማኖት አቋምን ያንፀባርቅ ነበር፡፡      

 

ኃይማኖት የአድኃሪዎች መሳሪያ፣ ጎታችና የፀረ አብዮት መሳሪያ አድርጎ በመፈረጅ 

የኃይማኖት ተቋማትን በማዳከም የእምነት ተቋማት ጭምር የተዘጉበት 
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ተከታዮቻቸው ለእንግልትና ለስደት የተዳረጉበት አስከፊ ስርዓት እንደነበር የቅርብ 

ጊዜ ትውስታ ነው፡፡ 

 

ይህ ደግሞ ካለፉት ስርዓታት በእጅጉ የተለየ ነበር። ያለፉትን ስርዓቶች ስንመለከት  

የኃይማኖት ብዝሃነት የየስርዓቱ አደጋ ተደርጎ ነበር የሚወሰደው። በመሆኑም 

ከፋፍለህ የመግዛት አቅጣጫ መጠቀም አንዱ መሰረታዊ ነገር ነበር። ይህንን እኩይ 

መርህ አንድን ኃይማኖት የበላይ ሌላውን የበታች በማድረግ፤ መንግስት 

የኃይማኖት አስተዳዳሪ አሊያም አደናቃፊ የሆኑበት ስርዓት ነግሶ እንደነበር 

ይታወቃል። 

  

በመንግስት በኃይማኖት ጉዳዮች ጣልቃ የሚገባበት የመንግስትና የኃይማኖት 

መለያየት የሚባል ነገር ፍፁም የሌለበት ዜጎች የሚፈልጉትን ኃይማኖት በነፃነት 

ማራመድ የማይችሉበት ስርዓት እንደነበረ ከማንም የተደበቀ አይደለም። ዜጎች 

ያለፈቃዳቸው የገዢዎችን ኃይማኖት  እንዲቀበሉ በማስገደድ አንድ ኃይማኖት 

አንድ ህዝብ የሚል መርህ ተገደው እንዲቀበሉ በማድረግ በአገሪቱ የእምነት ነፃነት 

የማይታሰብ እንደነበር የታሪክ ማህደራት ያሳያሉ።  

 

የኃይማኖትና የብሔሮች ብዝሃነትን የማጥፋትና የህዝቦችን መብቶች በኃይልና 

በአስገዳጅ ፖሊሲዎች የመጨፍለቅ አካሄድ ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲያምፅ 

አድርጓል፡፡ ተነግሮ የማያልቅ ክቡር መስዋትነት በመክፈልም ለብዝሃነትና 

ተቻችሎና ተከባብሮ ለመኖር አደጋ የሆነውን ስርዓት ላይመለስ ለአንደየና 

ለመጨረሻ ጊዜ ከስር መሰረቱ ነቅሎለመጣል በተደረገው ትግል የኢትዮጵያ ህዝቦች 

የጎላ ሚና ነበራቸው።  

 

ያ ያፈጀና ያረጀ የህዝቦችን ነጻነት በማፈን ስልጣኑን ሲያራዝም የነበረው ስርዓት 

አይወድቁ አወዳደቅ ወድቋል። ዳግም ላይነሳም ተሸኝቷል፤ ተቀብሯል። በከርሰ 

መቃብሩ ላይ አዲስቷ ኢትዮጵያ ተመስርታለች። የማያልፍ የለም ሁሉም ነገር 

ያልፋል እንደተባለውም ያ የመከራና የሰቆቃ ጊዜ አለፈ።  ያ አስከፊ የጭቆና ጊዜ 
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አልፏል። በኢትዮጵያ  የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እኩልነት ተረጋግጧል። 

የኃይማኖት እኩልነትና ነጻነት ተረጋግጧል።  

 

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት በግልጽ 

እንደሰፈረው የሁሉም ኢትዮጵያዊያን የኃይማኖት ነፃነት ተረጋግጧል። መንግስትና 

ኃይማኖት የተለያዩ ሆነዋል።  

መንግስትና ኃይማኖት የተለያዩ መሆናቸውን ያስቀምጥ እንጂ  ህዝቦች የፈለጉትን 

ዓይነት እምነት መከተል እንደሚችሉ መብታቸውን አልገደበም ብቻ ሳይሆን በዚህ 

ረገድ ኃይማኖታዊ ተልእኮ ጋር ተያይዞ ልቅ ተለቋል ማለት ይቻላል።  የነበረውን 

ፀረ ዴሞክራሲ አገዛዝ በመገዝገዝና ከስር መሰረቱ በመጣል  በኢትዮጵያ 

ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እየተገነባ ይገኛል። አብሮነትንና መቻቻልን መሰረት ያደረገ 

ብዝሃነት ውበት፣ ጥንካሬና አንድነት እንጂ የስርዓቱ ስጋት አለመሆኑን በተጨባጭ 

የሚያሳይ ስርዓት ተፈጥሯል።    

 

ለዚህ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እውን መሆን ዋናው ምክንያት ደግሞ የኢህአዴግ 

ህዝባዊነት ነው። ገና ከጅምሩ መላውን የሀገራችንን ህዝቦች ያለ ምንም ልዩነት 

እኩል መሆናቸውን ነበር ያስቀመጠው። በብሄር፣ በቋንቋ፣ ባህል፣ በዘር፣ በቀለም 

እንዲሁም በኃይማኖት ልዩነት ሳይደረግባቸው በአገራቸው ላይ እኩል ተጠቃሚ 

መሆን የሚችሉበትን ስርዓት በመዘርጋት ሕዝቦች በመፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ 

አንድነት ያጠናክራሉ በሚል ነበር እምነት በአዲስ አስተሳሰብ ጉዞውን የጀመረው።   

 

ኢህአዴግ የሕዝቦችን እኩልነት፣  መብትና ነፃነት ለማረጋገጥ ታግሎ ያተገለ 

ህዝባዊ ድርጅት በመሆኑ ለእኩልነትና ለብዝሃነት የተሰለፈ ድርጅት እንደሆነም 

በትጥቅ ትግል ወቅት ያሳየውን ብቃት በልማትና በሰላም  በቀጣይነት ማስመስከር 

ችሏል፡፡ በዚህ መልክ  የኢትዮጵያ ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤቶች የአገሪቱ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ሕገ መንግስት በማስፀደቅ በአገሪቱ 

ተጨባጭ ለውጥ አስመዝግቧል። በሕገ መንግስቱ ማንኛውም ሰው ማንኛውንም 

ዓይነት ልዩነት ሳይደረግበት በሕግ ፊት እኩል መሆኑን እንዲረጋገጥ ተደርጓል።    
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ማንኛውም ዜጋ ያለልዩነት እኩል የሕግ ጥበቃ እንደሚደረግለት በግልፅ 

ተቀምጧል።  ከዚሁ ጎን ለጎንም የኃይማኖት እኩልነትና ነጻነቱ ተከብሯል። በህገ 

መንግስቱ አንቀፅ 27፣ አንቀፅ 25፣ አንቀፅ 11 ላይ የሁሉም ኃይማኖቶች እኩልነት 

ተደንግጓል። በኢትዮጵያ  የበላይና የበታች የሚባል ኃይማኖት እንደሌለም 

ተሰምሮበታል።   

 

ኃይማኖት በመንግስት መንግስትም በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገቡም 

በግልፅ ተደንግጓል፡፡ ከመቼውም በበለጠና በላቀ መንገድ እንዲያውም ታይቶ 

በማይታወቅ መልኩ የኃይማኖት ተቋማት ተስፋፍተዋል። ዜጎችም የአምልኮ 

ስርዓቶቻቸውንና አስተምህሮዎቻቸውን ያለምንም ተጽእኖ በነጻነት  ማከናወን 

ችለዋል፡፡ 

 

የኃይማኖት ነጻነት በዚህ መልክ ተረጋግጦ ባለበት በአሁኑ ወቅት በኃይማኖት 

ሽፋን የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች የሉም ማለት ግን አይቻልም። ኃይማኖትን በሽፋን 

ለመጠቀም የሚንቀሳቀሱ በርካታ ግለሰቦችና ቡድኖች እንዳሉ የአደባባይ ምስጢር 

ነው።  እነዚህ ቡድኖች የኃይማኖት ለምድ ለብሰው ድብቅ አጀንዳቸውን ለመፈፀም 

የሚጥሩ ናቸው። በክርስትና ኃይማኖትም ሆነ በእስልምና ኃይማኖት ስም የሚደረጉ 

እንቅስቃሴዎች እንዳሉና የእነዚህ እንቅስቃሴዎች ማጠንጠኛው ደግሞ ፀረ ሰላም 

አስተሳሰብና ግለኝነት እንደሆነ መገመት አያስቸግርም።  

ይህ እንቅስቃሴ ከኃይማኖት አክራሪነትና ከሽብርተኝነት ተግባራት ጋር በእጅጉ 

የተቆራኘ ነው። አክራሪነት ሲባል የሚደናገሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አክራሪነት 

ማለት አጥባቂነት ማለት አይደለም። አጥባቂነት ለአንድ ኃይማኖት ተከታይ ተገቢ 

ሊሆን ይችላል።  

ማንኛውም ሰው የያዘውን እምነት ማጥበቅ ይችላል። ይህ ማለት ኃይማኖታዊ 

ስርዓቱ የሚያዘውን ነገር በሙሉ ያለምንም ማመንታት መፈፀም ማለት ነው። 

አንድ የእስልምና ኃይማኖት ወይም የክርስትና ኃይማኖት ተከታይ ኃይማኖቱን 

አጥብቆ ሊይዝ ይችላል። ኃይማኖቱን አጥብቆ በመያዙ የሚቃወመው ማንም ሰው 
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አይኖርም። መንግስትም ቢሆን ኃይማኖትህን ለምን አጥብቀህ ያዝክ የሚል ነገር 

አያመጣበትም። ይህ ሕገ መንግስቱ የሰጠው መብት ነው።  

ስለዚህ አጥባቂነት ማለት ድንጋጌን ሳያዛንፉና በሌላ ጥቅም ሳይታወሩ አሳምሮ 

መያዝና መፈፀም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የሚጎዳ ሌላ አካል አይኖርም። 

አጥባቂነት የሌላን ወገን እምነትም ሆነ ሌላ ተግባር የሚነካ አይደለም። የሌላውን 

መብት የሚተላለፍና እኔ ያልኩት ብቻ የሚል አይደለም። ስለዚህ አጥባቂነት 

በመሰረቱ የማንም ስጋት አይደለም። የሰላም ፀርም አይደለም።  

አክራሪነት ማለት ግን ከላይ ከተዘረዘረው የተለየ ነው። አክራሪነት እኔ ከያዝኩት 

እምነት ሌላ እምነት የለም የሚል ነው። እኔ ያልኩት ብቻ ትክክል ስለሆነ ሁሉም 

ሰው እኔ የያዝኩትን ይያዝ የሚል አካሄድ አለው። በዚህ ምክንያትም የሌሎች 

ወገኖች ፍላጎትንና መብትን የሚተላለፍ ይሆናል። ይህ ደግሞ ፀረ ዴሞክራሲያዊነት 

እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው።  

የሌሎች መብት ይታፈን የእኔ ብቻ ይከበር የሚል እይታ ለሰላምም የሚበጅ 

አለመሆኑ አያጠራጥርም። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ በመሳሰሉ በርካታ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንደዚሁም የተለያዩ ኃይማኖት አማኞች ባሉባቸው አገራት 

አክራሪነት ተቀባይነት ስለማይኖረው ወደ አሸባሪነት ይቀየራል።  

አሸባሪነት ደግሞ እያደፈጡ በሰላማዊ ዜጎችና በህዝብ ተቋማት ላይ ጥቃት 

መፈፀምን አላማው አድርጎ የሚንቀሳቀስ ቡድን ነው። ይህ ቡድን በመሰረቱ ፀረ 

ዴሞክራሲያዊ ስብስብ ነው። ፀረ ሰላምና መረጋጋት ቡድንም ነው። ዜጎች በሰላም 

ውለው እንዳይገቡ የሚያደርግ የሥጋት ቡድን ነው።   

በዓለማችን በተለያዩ አገራት እየታየ ያለው የአሸባሪዎች ድርጊትም ከዚህ የተለየ 

አይደለም። ይህ አስተሳሰብ በመሰረቱ ፀረ ሕዝብ የሆነ አስተሳሰብ ነው። ይህንን 

ተግባር ከኃይማኖት ጋር አስተሳስሮ በኃይማኖት ሽፋን ለመፈፀም የሚደረገው 

ጥረት ደግሞ ሌላ አሳዛኝ ገጽታው ነው።  

አክራሪነትን በጽንሰ ሃሳብ ብቻ ለመረዳት መሞከር ትንሽ ያስቸግር ይሆናል። 

በተለይ ከአጥባቂነት ጋር ያለውን ልዩነት ለመገንዘብም ሳያስቸግር ይቀራል የሚል 
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እምነት የለኝም። የአክራሪነትና የአጥባቂነት ተግባራትን ማየቱ ግን በሁለቱ 

መካከል ያለውን ልዩነት ያሳየናል፡፡  

አጥባቂነት ሰላማዊ ተግባር ሲሆን አክራሪነት ግን ፀረ ሰላም ተግባር ነው ማለት 

ይቻላል። አጥባቂነት በራስ ዙሪያ የታጠረ ሲሆን አክራሪነት ግን የሌሎች ህይወትና 

መብት የሚነካ እንቅስቃሴ ነው። አክራሪነትን ይበልጥ ለመገንዘብ ደግሞ በተለያዩ 

አገራት የተፈጸፀሙና የበርካታ ንጹኃንን ህይወት የቀጨ ድርጊቶችን  ማየት 

ጠቃሚ ይሆናል። በኬንያ፣  በኡጋንዳ፣ በሶማሊያና በናይጄሪያ የተፈፀሙ 

የአሸባሪዎች እኩይ ተግባራትን በመመርመር አክራሪነትና ሽብርተኝነት ምን ያህል 

አስከፊ ገጽታ እንዳላቸው ለመገንዘብ አያዳግትም።  

አክራሪነትም ሆነ ሽብርተኝነት ከአንድ ኃይማኖት ወይም ከአንድ ማኅበረሰብ ጋር 

የሚያያዝ እሴት እንዳልሆነ በዘርፉ የተለያዩ ጥናቶች የሚያካሂዱ ምሁራን 

ይገልጻሉ። የአክራሪነትና የሽብርተኝነት ምንጩ የተለያየ የተዛባ አመለካከት 

ያላቸው ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ባህሪ መሆኑን ያሰምሩበታል፡፡ ብዝኃነትንና 

ልዩነትን የማይቀበል ስብዕና ባለቸው ሰዎች ዘንድ የሚከወን እንደሆንም መረጃዎች 

ያሳያሉ።   

ሌሎችን በማንነታቸው ለመቀበል ያልተዘጋጁና ማንነታቸውን ጥለው እነሱን 

እንዲመስሉ የሚሹ ሰዎች ናቸው አክራሪነትንና ሽብርተኝነትን የሚያስፋፉት።  

መቻቻል የሚባል ነገር የማይዋጥላቸውና በእነሱ  አስተሳሰብ የበላይነት መረጋገጥ 

ብቻ የሚያመልኩ ሌላውንም በዚህ ደረጃ የሚለኩ ሰዎችና እንደዚህ ዓይነት ስብዕና 

ያዘለና ከእኔ ሌላ ላሳር የሚል እምነት የያዙ ይህንኑ ለማረጋገጥ የሚንቀሳቀሱ 

ሰዎች የሚራምዱት ተግባር ነው አክራሪነት የሚባለው።  

ይህ ደግሞ ሰላምን ለማረጋገጥና የህዝቦችን እኩልነት ለማስፈን የማያስችል ጉዳይ 

ነው። ወደ አገራችን ተመልሰን ያለውን የአክራሪነትና የሽብርተኝነት እንቅስቃሴን 

ስናይም ከላይ ከተተነተነው የተለየ ነገር አይኖረውም።  

 

የኢትዮጵያን ሰላም የማይመኙና የያዘችውን የልማት ጎዳና ማደናቀፍ ቀዳሚ 

ተግባራቸው አድርገው ለሚተጉ አንዳንድ አፍራሽ ኃይሎች በአንድ በኩል በብዙ 
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መስዋዕትነት የተደፈቀው አስከፊ ስርዓት ናፋቂና፣ የከሰረ ፖለቲካቸውን ለማራመድ 

ሲሉ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ በኃይማኖት ሽፋን 

በአክራሪነትና በፅንፈኝነት ጎዳና ላይ የተሰማሩ ናቸው፡፡ እንቅስቃሴያቸውም 

በማናቸውም መስፈርት ቢለካ በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ፀረ ሰላም 

እንደሆነ ለማየት አያስቸግርም።  

 

የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀፅ 11 መንግስትና ኃይማኖት የተለያዩ ናቸው፡፡ 

መንግስታዊ ኃይማኖት አይኖርም፡፡ መንግስት በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ 

አይገባም፤ ኃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም በማለት በማያሻማ 

መልኩ አስቀምጦታል፡፡ አክራሪዎች ግን ይህንን መብት ለመሸርሸር የማያደርጉት 

ነገር የለም። መንግስት በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም ማለት መንግስት 

የህዝቦችን ሰላም አይጠብቅም፣ ሕግንና ደንብን አያስከብርም ማለት አይደለም። 

ኃይማኖትን ሽፋን አድርገው የሚንቀሳቀሱ አሸባሪዎች ግን ይህንን ይጠቀማሉ።  

 

ፀጸረ ሰላም እንቅስቃሴ እያደረጉና ህዝብን ከህዝብ ጋር እያጋጩ መንግስት 

በዝምታ እንዲመለከታቸው ይፈልጋሉ። የአገሪቱን ሰላም ሲያደፈርሱ መንግስት 

በታዛቢነት እንዲያይ መፈለጋቸው የመንግስት ተግባርና ኃላፊነት ጠፍቷቸው 

ሳይሆን ኅብረተሰቡን ለማደናገር ነው።   

 

ስለሆነም በየትኛውም መንገድ መንግስታዊ ኃይማኖት ለመመስረት የሚደረግ 

እንቅስቃሴ ሁሉ ህገ መንግስታችንን ለመናድ የሚደረግ እንቅስቃሴ ስለመሆኑ 

ማናችንም ብንሆን ብዥታ የለንም፡፡ መንግስታዊ ኃይማኖት በመደንገግ ወይም 

ኃይማኖታዊ መንግስት በመፍጠር ሌሎች ኃይማኖቶችን በቀጥታም ይሁን 

በተዘዋዋሪ ለመደፍጠጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ ተቀባይነት የሌለውና የእኩልነታችን 

ንቅ ከመሆኑም በላይ ኢ ሕገ መንግስታዊ የሆነ አፍራሽ አስተሳሰብ /ተግባር/ ነው።  

 

አክራሪው ሃኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ ሕገ መንግስቱ ካስቀመጠው አኳኋን ውጭ 

በድርድርም ይሁን ህገ መንግሰቱን በመጣስ  መንግስታዊ ስልጣን መያዝ 

እንደማይችል ጠንቅቆ ሰለሚያውቅ ኃይማኖትን እንደ ሽፋን በመጠቀም የጎዳና ላይ 
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ነውጥ እና ትርምስ መፍጠር በህጋዊ መንገድ ያጡትን ስልጣን በአቋራጭ በግርግር 

ለመቆናጠጥ የመቧዘኑ ምስጢር ኃይማኖታዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ እንደሆነ በገልፅ 

የሚታወቅ ነው፡፡  

 

የአክራሪው ኃይል አማኞችም ሆነ ቅዠት የተለያዩ የማደናገሪያ የፈጠራ ወሬዎችን 

በማዘጋጀት የምዕመኑን አስተሳሰብ በመስለብና በማታለል የኪራይ ሰብሳቢነት 

ፍላጎቱን ለማሳካት የሚያስችለው አፍራሽ ድርጊት ውስጥ ከተዘፈቀ ሰንበትበት 

ብሏል።  

ይህ አክራሪው ኃይል በሕገ መንግስቱ የተቀመጡ መሰረታዊ መርሆዎች የሚፃረር 

በመሆኑ ተቀባይነት አይኖረውም። ማንኛውን ሰው የሚፈልገውን እምነት ለመያዝ 

ያለውን ነፃነት በኃይል በሌላ ሁኔታ በማስገደድ መገደብ ወይም መከልከል 

አይቻልም የሚለው ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ የሚተላለፍ ድርጊት ነው፡፡ 

ማንኛውም ሰው የመረጠውን ኃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ ወይም የመቀበል 

ኃይማኖቱንና እምነቱን ለብቻ ወይም በግል ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም 

በግል የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ የማስተግበር ወይም የመግለፅ መብትንም 

የማያከብር በመሆኑ በሕዝቦች ዘንድም ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም።  

  

የአክራሪነትና የፅንፈኝት ጫፍ ንፁኃን ዜጎችን አስተሳሰባቸውና አመለካከተቻው 

በጫና የመቀየር አካሄዱ ካልተሳካ ወደ ጅምላ ግድያ የሚሸጋገር ኢ ሰብአዊ 

ድርጊት በመሆኑ በማንኛውም መስፈርት ኃይማኖታዊ ተልዕኮ የሌለው መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡ 

 

ዜጎችን በመረጡትና በያዙት ኃይማኖት ምክንያት ለማሸማቀቅ መሞከር በኃይል 

ኃይማኖታቸውንና እምነታቸውን ለማስቀየር መንቀሳቀስ በአገሪቱ ሕግ መሰረት 

ተቀባይነት የሌለው ጸፀረ ሰላም እንቅስቃሴ ነው። እንደዚህ ዓይነቱ ፀረ ሰላም 

እንቅስቃሴ የሚሸከም ኅብረተሰብም በአገሪቱ እንደሌለ መገንዘብ የግድ ይላል።  

 

የእኔ ኃይማኖት ካልተከተልክ በስተቀር አማኝ አይደለህም አሊያም ከሃዲ ነህ 

በማለት ማሸበርም ሆነ አካላዊ ጥቃት ማድረስ፣ ግድያ መፈፀም የእምነት ተቋማትን 
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ማፍረስና መካነ መቃብሮችን ማውደም በእውነት በፀረ ሰላም ኃይሎች የተጠነሰሰ 

ሴራ በመሆኑና የሌሎችን ነጻነት በማፈን ድብቅ ዓላማን ለማሳከት የተያዘ 

እንቅስቃሴ እንደሆነ ከማንም የሚደበቅ አይደለም።  

 

እነዚህ ድርጊቶች የአክራሪነትና ፅንፈኝነት መገለጫዎች ናቸው። በአገራችን 

እየተፈፀመ ያለውም ከዚህ የተለየ አይደለም። እንደዚህ ዓይነቱ  ሽብርተኝነት ፀረ 

ልማት በመሆኑ ይህንን መጠበቅ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት እንጂ ለመንግስት ወይም 

ለሌላ ወገን የሚተው አይደለም፡፡ የኃይማኖት አክራሪነት በጥቅሉ የዜጎችን 

የኃይማኖትና እምነት ነፃነት በተግባር ለመናድ መንቀሳቀስ እንደሆነ ለማየት 

ይቻላል።  የኃይማኖት እኩልነትን በተግባር ለመናድ መንቀሳቀስም ሌላው 

ተግባራቸው ነው። መንግስታዊ ኃይማኖትን ለመመስረት የሚደረግ አፍራሽ 

እንቅስቃሴ በመሆኑ በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ስርዓቱን ለመቀልበስና ሕገ 

መንግስቱን በሕገ ወጥ መንገድ ለማፍረስ የሚጠነጠን ድርጊት እንደሆነ እሙን 

ነው፡፡ ከዚሁ ጎን ለጎን የአገሪቱን ልማት የሚቃወሙና ለልማቷ መደናቀፍ 

የሚንቀሳቀሱ አፍራሽ ኃይሎችም የቻሉትን ያህል በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ይሁን 

እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ በአገሩ ላይ የሚቃጣውን ማንኛውም አፍራሽ ነገር 

በመቋቋምና ልማቱንና ሰላሙን አጠናክሮ በመያዝ ከራሱ አልፎ ለአፍሪካ ቀንድ 

አገራት ተምሳሌት መሆን ብቻ ሳይሆን በተግባር እያገዘ ይገኛል። ይህ ደግሞ 

ለቀጠናው ሰላምና ልማት የጎላ ፋይዳ እንዳለው ይታወቃል። አገሪቱ ሰላምና 

ልማትን ማረጋገጥ የሚያስችል ስትራቴጂ በመከተል የተለያዩ ተግባራትን 

እየፈፀመች ትገኛለች። ይህ ተግባሯ ደግሞ ድጋፍ ያሻዋል። የመንግስታቱ ድርጅት 

ተቋማትም ይህንኑ ለማጠናከር ነው ቃል የገቡት 

 


