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የቀለም አብዮትን - በ ሃይማኖት 

የማይቻለውን መሻት - የማይደፈረውንም መድፈር 

ዮናስ 04/29/14 

የመድበለ ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ከጀመርን እነሆ በ5ኛው ዙር ሃገር አቀፍ 
ምርጫ ዋዜማ ላይ እንገኛለን። ምርጫ 2007ን ለማከናወን የቀረን ጊዜ ቢኖር 
የመጨረሻው አንድ አመት ብቻ ነው። ይሄ ጊዜ ደግሞ ምርጫውን የሚመራውና 
የሚያስተዳድረውን ተቋም ጨምሮ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች እና የምርጫ ታዛቢዎች የተለያዩ 
ዝግጅቶችን የሚያደርጉበት ወቅት ነው። በእርግጥ የትኛውም በመድብለ ፓርቲ 
ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የሚገኝ ፓርቲ ስለራሱም ዓላማውን የማስፈፀም ጉዳይና 
ስርዓቱንም ለመገንባት ከአመት እስከ አመት እንደ ስራ ሊያውም እንደታላቅ የህዝብ ስራ 
መስራት ቢጠበቅበትም እንደ አለመታደል ሆኖ 80 ከሚሞሉት ፓርቲዎቻችን አንድም 
እንኳን በዚህ መስመር የሚገለፅ የለም። ይልቁንም ፓርቲዎቻችን የትም ከርመው የምርጫ 
ዋዜማ በደረሰ ቁጥር ብቅ ማለታቸውን፣ በሂደት የሚስተካከል ነው ብለን እንኳ ብንወስድ 
በደረሱበትም ሰዓት ራስ ተኮር አማራጫቸውን ብቻ እንካችሁ ከማለት ባሻገር ስርዓቱን 
የማጥላላትና እነርሱንም ለዚሁ ውድድር ያበቋቸውን ተቋማቶች ማብጠልጠልና አስቀድሞ 
ማፈር ልዩ መገለጫቸው ነው።  

እንደ መንግስት የመድበለ ፓርቲ የዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ እንዲጎለብትና ህዝቡም የውጤቱ 
ተጠቃሚ እንዲሆን ብዙ እንደተሰራና በመሰራትም ላይ ስለመሆኑ ያሳለፍናቸው 4 ዙር 
አገር አቀፍ ምርጫዎች አንዱ ከአንዱ እየተሻለና ኋለኛው ከፊተኛው ልምድ 
እየተወሰደበትና ዲሞክራሲያዊ ርአታችን እየጎለበተ መሆኑን መመስከር ይቻላል። 
በአንፃሩ፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከፊተኛው ተምረው በቀጣይ ስለዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ 
ዴሞክራቶች ሆነው ከመምጣት ይልቅ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ባህሪያቸው ይበልጥኑ እየባሰበትና 
አፍጥጦ እየወጣ መሆኑም ሊጤን ይገባዋል። ይህን መገለጫ ለማመላከትም ለፀረ 
ዴሞክራሲያዊ ባህሪያቸው መነሻና የእንቅስቃሴዎቻቸው ሁሉ ማሳያ የሚያደርጓቸውን 
ምርጫ 97 እና 2002 ከገዢው ፓርቲ አሰላለፍና የወቅቱ ቁመና አኳያ በጥቂቱ 
ማስታወሱንና ትዝታውን መመልከቱ ለቀጣዩ ምርጫ የተያዘውን እና የማይቻለውን ውጥን 
ለመገንዘብ ያግዘናል። 

ትዝታችን ብዙ ቢሆንም የምርጫ ባለድርሻ አካላት ከሆኑት ተቋማትና ከእነዚሁ ጋር 
ተያይዞ ፓርቲዎቹ የነበራቸውን አሰላለፍና ገዢው ፓርቲ የነበረበትን ሁኔታ 
ተቋሚዎቹንም ሆነ ፓርቲዎቹን ከሚገዛውና ሊገዙበት ግድ ከሚላቸው ህገመንግስታዊ 
ስርዓቱ አንፃር የሚቃኝ ይሆናል። በተለይ ሚዲያው፣ ፓርቲዎች፣ የምርጫ ቦርድና 
ታዛቢዎች የትዝታችን አስኳል ይሆናሉ። 

በየትኛውም ሀገር የሚደረግ ምርጫ ቅድመ ምርጫ፣ የምርጫ ሂደትና የድምጽ ቆጠራ 
እንዲሁም ውጤቱና አሸናፊው መንግስት የሚመሰረትበት ሶስት ምዕራፎች እንዳሉት 
ይታወቃል። የምርጫ 97 እና 2002 ትዝታችንንም በዚህ አግባብ በመጠኑ እናስታውስ። 
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ቅድመ ምርጫን ወይም የምረጡኝ ዘመቻና ፓርቲዎች አማራጮቻቸውን የሚያቀርቡበትን 
ምዕራፍ በተመለከተ በምርጫ 97ም ሆነ 2002 እንድም አማራጭ ወደ ህዝቡ እንዳይደርስ 
አለመከልከሉ የማይረሳና በብዙ መንገዶች የሚታወስ ነው። ይልቁንም በተለይ በምርጫ 
97 በምርጫ ህግ ከተፈቀደው ሶስት የፉክክር ወራት በላይ ለዘጠኝ ወራት በልዩ ልዩ 
አማራጮች መካከል ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ፉክክር መካሄዱን ብዙዎቻችን ምናልባም 
ስለፖለቲካ መጠነኛ ግንዛቤ የያዝንበት፣ ንቁ ተሳታፊ የነበርንበትና አቅም የፈጠረልን 
ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የማንዘነጋው ነው። 

በብዙ ሀገሮች እና በዴሞክራሲያዊ ምርጫ መርሆ የምረጡኝ ቅስቀሳና አማራጭን 
ለማቅረብ የሚውሉ የሚዲያ ሽፋንና የገንዘብ ድልድል ፓርቲዎቹ በፓርላማ ባላቸው 
መቀመጫ ልክ የሚደለደል እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ አግባብ ደግሞ በምርጫ 92 
በነበረው ምርጫ አሸንፎ መንግስት ለመመስረት የበቃው ኢህአዴግ በ97 ዋዜማ ላይ 
ከነበረው መቀመጫ ብዛት አንፃር ለምረጡኝ ቅስቀሳ 46 በመቶውን የአየር ሰዓት ብቻ 
ወስዶ 54 በመቶውን ለታቃዋሚዎቹ መተዉ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ መጎልበት ካለው 
ቁርጠኝነትና ለዚሁም መክፈል ያለበትን ሁሉ የከፈለና ወደፊትም ለመክፈል የማያቅማማ 
አቋም ያለው ከመሆኑ የሚመነጭ እንጅ ተጃጅሎ እንዳልነበር መገንዘብ አይከብድም። 

በዚህ የቅርብ ትዝታ ውስጥ ሆነን በወቅቱ የነበረው እንከን ምን ነበር ብለን ብንጠይቅ 
ተቃዋሚዎች በልቅ ዴሞክራሲ አቅጣጫ በመንበሽበሻቸው አጋጣሚውን ህገመንግስታዊ 
ስርዓቱን በሃይል በመናድና የምርጫ ህጉን ለጣሰ ቅስቀሳ ማዋላቸው ነው። ይህም ሆኖ 
የቅድመ ምርጫ ሂደቱ በመሰረቱ ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ እንደነበር ወደኋላ የምናያቸው 
የቀለም አብዮት ጠንሳሽ የነበሩት እና ለምርጫ 2007ም ለተመሳሳይ ዓላማ ከአሁኑ 
እያንገራገሩ የሚገኙት የአውሮፓ ህብረትና አለም አቀፍ ሚዲያዎችም በወቅቱ ያመኑትና 
የመሰከሩት ነው። 

የምርጫ 97ን ሁለተኛ ምእራፍ ስናስታውስ ከአምስት መቶ አርባ ሰባት የምርጫ ክልሎች 
ውስጥ ሰላሳ አንድ ያህል በሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ጉድለቶች መገኘታቸው ተረጋግጦ 
ከነዚሁም ጣቢያዎች በሃያ ዘጠኝ ጣቢያዎች ኢህአዴግ አቤቱታ አቅራቢ ቅንጅትና ህብረት 
ደግሞ ተከሳሾች የነበሩ መሆኑን የውጭ ታዛቢዎችና ሂደቱን የተከታተሉ የፓርቲ ተወካዮች 
ሁሉ አምነውበት በፊርማቸው ያረጋገጡትና በማጣራት ሂደቱም እውነት ሆኖ የተገኘ ሃቅ 
እንደነበር አይዘነጋም። 

የፀረ ዴሞክራሲያዊ ክስተት ተፈጽሟልና ያዙኝ ልቀቁኝ ሲል ቢወራጭና ወደ ክስ 
ቢያመራ የሚያምርበት ኢህአዴግ ሆኖ ሳለ በተቃራኒው ተቃዋሚዎቹ እራሳቸው ገርፈው 
ቢጮሁም ክስተቱ ሁለቱን የምርጫ ምእራፎች ዴሞክራሲያዊነት የሚቀይሩ አልነበሩምና 
ከሳሹም እንዳለፈው እኛም ሁለቱን ምዕራፍ ዴሞክራሲያዊ ነበር ብለን ብናልፈው ወደ 
አጀንዳችን ያቀርበናል። 

አሁን ወደተነሳንበትና ምርጫ 2007ን ተከትሎ ወደተቀመረው ጉዳይ የሚወስደንን 
የምርጫ 97ን 3ኛ ምዕራፍ እንመልከት። ይህ ምዕራፍ በውዝግብ የተሞላ እንደነበር 
አይዘነጋም።  ጥያቄው የውዝግቡ መንስኤ ምንድ ነው? ወይም ማነው? የሚለው ነው። 
የዚህና የወቅቱ ውዝግብ አሁንም በተመሳሳይ ለምርጫ 2007 ለተጠነሰሰው ውዝግብ 
ብቸኛው መንስኤ የተቃዋሚው ጎራ የዜሮ ድምር ፖለቲካ አስተሳሰብና በዚሁ 
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የተቃዋሚዎች እብደት ላይ የአውሮፓ ህብረት የታዛቢዎች ቡድን በእሳት ላይ ነዳጅ 
ማርከፍከፉ እና በዚሁ አስተሳሰብ የተቃኘው ሚዲያ ነው። በወቅቱ የገዢውን ፓርቲ 
የምርጫ ኮሚቴ በሰብሳቢነት የሚመሩትና የምርጫው ዋና አጋፋሪ የነበሩት አቶ በረከት 
ስምዖን በሁለት ምርጫዎች ወጋቸው ላይ ጉዳዩን በተመለከተ ብዙ መረጃዎች 
በማስቀመጣቸውና ለጉዳዩም የበለጠ ቅርበት ያላቸው በመሆኑ ከጉዳያችን ጋር ከተያያዙቱ 
ነጥቦች ወሳኝ የሆኑትን በጥቂቱ በአዲስ መስመር ስንመለከት ተከታዮቹን ሃቆች 
እናገኛለን። 

በሶስተኛው ሀገራዊ ምርጫ (ምርጫ 97ን ለማለት ነው) ፉክክሩ፣ የድምጽ መስጠትና የቆጠራ ሂደቱ 
ሁሉ በሰላም መጠናቀቁን ተከትሎ አሸናፊው ወገን ቢለይም፣ የተቃዋሚው ሃይል ይህን ውጤት 
በፀጋ ለመቀበል አልፈቀደም። የተቃዋሚው ሃይል መሪዎች ሳያሸንፉ አሸንፈናል ማለታቸው ሳያንስ 
ህዝቡ ከሰጣቸው ድምፅ በላይ በየእለቱ አዳዲስ ቁጥር እየፈበረኩ አሸነፍን የሚሉበትን መጠን 
በተለዋዋጭ አሃዝ ይገልጹታል። አንዳንድ ጊዜ የፓርላማ አብላጫ ወንበር መያዛቸውን 
የሚያረጋግጥላቸውን ቁጥር ይፈልጉና በህጋዊነት ካገኙት ቁጥር ጋር ያለውን ልዩነት አስልተው 
በዚህን ያህል የምርጫ ክልሎች የማጭበርበር ስራ ተሰርቷል ይላሉ። 
 
ከአብላጫ ድምጽ ሻል ባለ ቁጥር አሸንፈናል ማለት የቀለለ መስሎ በተሰማቸው ሌላ ቀን ደግሞ 
የተጭበረበሩ የምርጫ ክልሎች የሚሏቸውን አካባቢዎች ቁጥር በጣም ከፍ ያደርጉታል። የማታ 
ማታ በየእለቱ የሚዋዥቅ ምጣኔ የሚገልጹት ቁጥር አሳፋሪ ሆኖ ስላገኙት ይመስላል በተሸነፍንበት 
ቦታ ሁሉ ምርጫ ተጭበርብሯል ማለት ጀመሩ። ይህም ኢህአዴግ በአንድ የምርጫ ክልል 
አላሸነፈም የማለትን ያህል ነው። ትንሽ ፈታ ተደርጎ ሲታዩ ደግሞ ተቃዋሚዎች 
ባልተወዳደሩባቸው 127 ጣቢያዎችም ጭምር ያሸነፍነው እኛ እንጂ ኢህአዴግ አይደለም 
ማለታቸውን አመላካች ነበር። ይህ የለየለት የዜሮ ድምር አስተሳሰብ መገለጫ ነው። አንድም 
ሁሉን ታገኛለህ፣ አልያም ሁሉን ታጣለህ የሚለው የዜሮ ድምር ግብዝ አስተሳሰብ። (ገጽ 114 – 
115) 
 

ይህን ከእውነት የራቀና መሰረተቢስ አጀንዳ በተደጋጋሚ በማውራትና በማስወራት ውሸት 
ሲደጋገም እንዲሉ እውነት እንደሚመስል ከሰሩ በኋላ በቀጥታ ያመሩት አመጽ በመቀስቀስ 
ወደ ስልጣን የሚያመጣቸውን ውጥን በተግባር ላይ ወደማዋል ነው። ስለሆነም ከላይ 
በተመለከተው የውሸት ማእቀፋቸው በሆነው በቀን ሁለት ጊዜ የፕሬስ መግለጫ ሲሰጡ አቶ 
በረከት እንዳሉት “አብዶ ማሳበድ’’ የሚያውቀው የኢትዮጵያ የግል ፕሬስም የተቃዋሚውን 
የጧትና ማታ መግለጫዎች በስፋት ሲያራግብ እንደነበር አይዘነጋም። ከሁሉ የሚልቀው  
እና የግሉን ፕሬስ አብዶ በማሳበድ መካኑን የሚያረጋግጠው ኢትዮጵ የተሰኘው ጋዜጣ 
“አላማችን መንግስትን ከስልጣን ማውረድ ነው’’ ሲል ማወጁ እንደነበርም አይዘነጋም። ይሄ 
ኢትዮጵ የተሰኘ ጋዜጣ ስለህገወጥነቱ የደረሰበትን ቅጣት ተቀብሎ ለዘመናት ካረፈና 
አጋፈሪዎቹም በይቅርታ መጥተው እረፍት ከወሰዱ በኋላ በሌላና “አፍሮ ታይምስ’’ በተሰኘ 
ጋዜጣ አልሳካ ያላቸውን ታሪክ ለመድገም በምርጫ 2007 ዋዜማ ላይ የማይቻለውን 
ሽተውና የማይደፈረውን ደፍረው የቀለም አብዮትን በሃይማኖት ሊያራምዱ 
መምጣታቸውን ልብ ይሏል። በአብዛኞቹ  ሃገራትም አሠራሩ ተመሣሣይ መሆኑ 
እንደተጠበቀ ሆኖ በኢትዮጵያ የምርጫ ህግ መሠረት በአንድ  የምርጫ ክንውን 
በምርጫው አፈፃፀምም ሆነ በተገኘው ውጤት ቅሬታ የተሰማው ወገን በመጀመሪያ 
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ምርጫውን በበላይነት ወደሚመራውና ወደሚያስተዳድረው  የምርጫ ቦርድ ሄዶ አቤት 
የሚልበት ህግ ተደንግጓል ፡፡ አሰራርም ተዘርግቷል ፡፡ በቦርዱ ውሳኔ አልስማማም ያለ 
ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ሄዶ ማመልከት እንደሚችል ተጨማሪ የመፍትሄ አቅጣጫ ሆኖ 
ተደንግጓል፡፡ ይህን አግባብ ተከትሎ መሄድ ደግሞ  ህግ እናከብራለን፣ ለዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት በዴሞክራሲያዊ መንገድ እንታገላለን ከሚሉቱ ሁሉ የሚጠበቅ ነው፡፡ ያም ሆኖ 
ግን በምርጫ 97 3ኛው ምእራፍ ላይ ተቃዋሚዎቹ የተከተሉት መንገድ በምርጫው 
የመጀመሪያ ምዕራፍ ወቅት  በነቢብ ካነበነቡት የተለየ መሆኑ የሚዘነጋ አይደለም፡፡  
ምርጫ ቦርዱንና ፍርድ ቤቶችን የኢህአዴግ አጋር ከማድረግ ጀምሮ ተቋማትንና 
ባለሥልጣናትን ባበደው የግል ፕሬስና በቀለም አብዮት ጠንሳሸቹ የውጭ ሃይሎች በኩል 
ማራገባቸውን እና ህዝቡን አወናብደው ለቀለም አብዮት እንዲዘጋጅ መቀስቀሳቸውን 
መቸም አንዘነጋም፡፡ በተለይ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸውና በአንድ ወቅት በመስመር ልዩነት 
ፈርተው የኮበለሉቱ እና  አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ በቀጥታ መሣተፍ የሚችሉበትን 
እድል ህግ እንደሚነሳቸው የተገነዘቡ በአሜሪካና በጀርመን ድምጽ ሬዲዮ የሚሠሩ ሃይሎች 
እንደፈሪ እናት አፋፍ ላይ ቆመው ሽሽ ሳይሆን ግፋ እያሉ እነርሱ ጥላቻቸውን 
ቢያወራርዱም፤ ኢህአዴግ ባደረጋቸው ተከታታይ የህዝብ ኮንፈረንሶች ግንዛቤ ባገኘው 
ህዝብና በሥርአቱ ህዝባዊነት አስቀድሞ እንዲከሽፍ ሆነ እንጂ ጦሱ ከባድ እንደነበረ 
የማይረሣና ስለተነሣንበት አጀንዳ ሲባል ሊታወስ የሚገባው መሠረታዊ ነጥብ ነው፡፡ 
የአውሮፓ ህብረትን በመወከል ምርጫውን ለመታዘብ አዲስ አበባ ላይ የተተከለችው ወ/ሮ 
አና ጐሜዝ የመጣችበትን ዓላማ ሥታ እንደ ተቃዋሚ አብራ ስታድም፣ ስታሣድምና 
ስትዋደቅ በግልጽ መታየቷ ከምርጫ ዘመኑ ጋር ተያይዞ የማይረሣና   ለክሽፈቱም 
ከፍተኛውን ድርሻ አበርክቶ ያለፈ አቢይ ጉዳይ ነው፡፡ በየኤምባሲው ደጅ  በመጥናት፣ 
በሌሎችም ቦታዎች ላይ በመራወጥ እና ስለሚሹት የቀለም አብዮት ብዙ ቢዳክሩም ከላይ 
በተመለከተው ምክንያት ውጥናቸው ከመክሸፉ የተሣ የተሳሰሩበት ሳጋና ማገር ልልና 
ሸንበቆ ነበርና ለመሰባበሩም አፍታም ያህል ጊዜ አልወሰደባቸውም፡፡ 

አይደርስ የለምና ምርጫ 2002ም ደረሰ፤ ያ ነውጠኛ ሃይል ገሚሱ አሸባሪ ገሚሱም 
ተግደርዳሪ ሆኖ በይቅርታ የወጣበትን ሠነድም ወርውሮ ዳግም በቀለም አብዮት ህልም 
ተወጠረ፡፡     አፍቃሬ ነውጠኛዋ በአውሮፓ ሃገራት ሁሉ አንድም ሆኑ አራት 
ኢትዮጵያውያን በተሰበሰቡበት በመገኘት መፈክር እስከማሰማትም ደረሱ፡፡   እነዛ 
ፈርተው ከአፋፍ ላይ ያሉት ሚዲያዎችና አብዶ የሚያሣብደው የግል ፕሬስም 
ማራገባቸውን፤ ተፈቃሪው ቡድን መሪም ከነኢሣያስ ጋር  አብሮ ሸብ ረብ ላይ መጠመዱ 
የማይዘነጋ ነው፡፡ ከሞላ ጐደል የቀለም አብዮቱ መንደርተኛ በ2002 በምርጫ 97 ወቅት 
ከነበረው የሚለየው በአፈፃፀም ብቻ ነው፡፡ ይኸውም የ97ቱ የቀለም አብዮት ሙከራ 3ኛው 
ምእራፍ ላይ የተከናወነ ሲሆን የ2002ቱ ግን በዋዜማው ጀምሮ በ3ቱም ምእራፎች 
የተሞከረና ምንም ሣያደርስና ሳያጐድል የከሸፈ መሆኑ ነው፡፡  

ይህችን ታህል ትዝታችንን ጨልፈን ካወጋን ወደ ጉዳያችን ስንገባ ለምርጫ 2007 
የተወጠነውን እና በእነዚያው ነውጠኞች የተቀመረውን፤ በአፈፃፀሙ ብቻ ሣይሆን በይዘቱ፣ 
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በአጀማመሩ እና በአጀንዳው የተለየውን ግን ደግሞ የማይቻለውንና የማይደፈረውን 
ሃይማኖትን ለቀለም አብዮት የተለመ ጉዳይ እናገኛለን፡፡ አወልያው አልሳካ ያለው ሃይል 
አሁን ደግሞ ወደማህበረ ቅዱሳን ፊቱን አዙሯል፡፡ ያም ሆኖ ግን ይህም የተበላ እቁብ 
መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ለምን ቢሉ ምላሹ ተከታዩና የጉዳዬም ዋነኛ ጭብጥ ነው፡፡ 

የሰው ልጆች እንደፋብሪካ ምርት ወርድና ቁመታቸው፣ ህብራቸውና ባህሪያቸው አንድ 
አይነት አይደለም፡፡ ስብጥሩ በርከት ያለ እና ብዙኃነት የሚታይበት ነው፡፡ የብሔር፣ 
ብሄረቦች፣ ሃይማኖት፣ የፆታ፣ የዕድሜ፣ የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍላጎቶች፣ የፖለቲካ 
አዝማሚያዎች፣ የባህልና ልምድ ጥንቅራቸው በእጅጉ የተለያየ ነው፡፡ በታሪክ ተደጋግሞ 
እንደታየው ለራሳቸው ምቾት እንጂ ለሰው ልጆች ደህንነት የማይጨነቁ መንግስታት 
ወይም መሪዎች ይህንን የመሰለውን ብዝሃነት እንደ አስፈሪ ነገር ይቆጥሩታል፡፡ ለአገዛዝ 
እንዲያመቻቸውም ሰው ሁሉ በግድ  አንድ አይነት እንዲሆን ይፈልጋሉ፡፡ 

ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና የበርካታ ሃይማኖቶች መናሃሪያ የሆነች ነገር 
ግን የብሄርና ሃይማኖታዊ ብዝሃነትን በአግባቡ ማስተናገድ ተስኗት የቆየች አገር ነች፡፡ 
አገሪቱን ያስተዳድሩ የነበሩት ቀደምት መሪዎች የብሔርና የሃይማኖት ብዝሃነትን እንደ 
ፀጋ ተቀብሎ በዴሞክራሲያዊ መንገድ ከማስተናገድ ይልቅ አንዳንዴ አስተዳደራዊ በሆነ 
መንገድ ህዝቦችን ያለፍላጎታቸው አንድ ለማድረግ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ብዝሃነትን ከፋፍሎ 
ለመግዛት እንደሚያስችል መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ህዝቦችን በልዩነታቸው እያናከሱ 
ለመኖር ሲጠቀሙበት ቆይተዋል፡፡ አገራችን ዜጎች በሚከተሉት እምነት ብቻ ሳይሆን 
በደማቸውም ከፍና ዝቅ ተደርገው የሚታዩባት ነበረች፡፡ በንጉሳውያን ዘመነ ስርዓት 
መንግስት አንዱን ሃይማኖት ህገ- መንገስታዊ እውቅናና ጥበቃ እንዲያገኝ በማድረግ 
መንግስታዊ ሃይማኖትን ደንግጓል፡፡ መንግስት ከሚከተለው ሃይማኖት የተለየ ሃይማኖትና 
እምነት የሚከተሉ ዜጎች እምነታቸው እንዲራከስ ተደርገዋል፡፡ መንግስት የሚከተለውን 
ሃይማኖት የማይከተሉ ዜጎች ተገፍተውና ተገልለው እንዲኖሩ እንዲሁም ተገደው 
እምነታቸውን እንዲቀይሩ ተደርገዋል፡፡  

በአገራችን ፀረ ሁሉም ሃይማኖቶች በሆነው የደርግ ወታደራዊ ስርዓት ውስጥም አልፋለች፡፡ 
የደርግ ፍልስፍና ሃይማኖትን የአድሃሪዎች መሳሪያ፣ ፀረ አብዮትና ፀረ እድገት አድርጎ 
ይቆጥረው ስለነበር የሃይማኖት ተቋማትን በማዳከም ስርዓቱን ለማጠናከር በሁሉም አቅሙ 
ተንቀሳቅሷል፡፡ በደርግ ስርዓት ተራው ዜጋ ብቻ ሳይሆን የስርዓቱ ባለስልጣናት ሳይቀሩ 
በይፋ እምነታቸውን የመግለፅና የማምለክ ዕድል የተነፈጉበት እንደነበርም ይታወሳል፡፡ 
በአጠቃላይ ደርግ ፀረ-ሰላም ሃይማኖቶችና መብቶች በመሆኑ ሁሉም ዜጎች እንደዜጋ 
የተጨቆኑበት ሥርዓት ነበር፡፡ 

መላ የሃራችን ህዝቦች በኢህአዴግ መሪነት ላደረጉት ትግል መነሻ ከሆኑት ምክንያቶች 
መካከልም የደረሰባቸውን የሃይማኖት ጭቆናና አድሎ  ለማስወገድ ለእኩልነት፣ 
ለመከባበርና ተቻችሎ ለመኖር መሆኑም እሙን ነው፡፡ ሃይማኖትና መንግስት፣ ሃይማኖትና 
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ትምህርት፣ ሃይማኖትና ሚዲያ ተነጣጥለው ሁሉም የሃገራችን ሃይማኖቶች እኩል እውቅና 
እንዲያገኙና እንዲከበሩ ከባድ መስዋትነት የተከፈለበት ትግል ማድረጋቸውም መዘንጋት 
የለበትም፡፡  

በሃገራችን ብዝሃነትን በማወቅና በማክበር ላይ የተመሰረተውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት 
ህልውና ስናነሳ መሰረቱ መላ የሃገራችን ህዝቦች ለዚህ ዲሞክራሲያዊ ስርአትና እኩልነት 
እንበቃ ዘንድ ያደረጉት አኩሪ ትግል እንደሆነም በደማቁ ሊሰመርበት ይገባል፡፡  

ኢህአዴግ እና መላ የሀገራችን ህዝቦች ፀረ እኩልነት የነበረውን ስርዓት በትግል ካስወገዱ 
በኋላ በምትኩ የእምነት ነፃነትንና ሃይማኖታዊ እኩልነትን ያስከበረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት 
በመገንባት ላይ የሚገኙ መሆኑም እርግጥ ነው፡፡ ህገ-መንግስታችን በአንቀፅ 11 
መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ እንደሆኑ፣ መንግስታዊ ሃይማኖት እንደማይኖር፣ መንግስት 
በሃይማኖት ሃይማኖትም በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ እንደማይገባ ተደንግጓል፡፡ የእኩልት 
መብትን በማስመልከትም በአንቀፅ 25 ሁሉም ሰዎች በህግ ፊት እኩል እንደሆኑና በዘር፣ 
በብሔር ብሔረሰብ፣ በቀለም፣ በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት ወዘተ ልዩነት ሳይደረግባቸው 
እኩል የህግ ጥበቃ ማግኘት ያለባቸው መሆኑም በሚገባ ተደንግጓል፡፡  

ህገመንግስቱ በዚህ ብቻ አያበቃም፣ በአንቀፅ 27 ደግሞ ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የህሊናና 
የሃይማት ነፃነት እንዳለው ይህ መብት ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት 
የመያዝ ወይም መቀበል፣ ሃይማኖቱንና እምነቱን ለብቻ ወይም በግል የማምለክ የመከተል፣ 
የመተግበር፣ የማስተማር ወይም፣ የመግለፅ መብትን እንደሚያካትትና የሃይማኖት 
ተከታዮች እምነታቸውን ለማስፋፋት የሚያስችላቸው የሃይማኖት ትምህርትና የአስተዳደር 
ተቋማት ማስፋፋት እንደሚችሉ ደንግጓል፡፡ በተጨማሪም ማንኛውም ሰው የሚፈልገውን 
እምነት ለመያዝ ወይም ለመከተል ያለውን ነፃነት በኃይል ወይም በሌላ ሁኔታ በማስገደድ 
መገደብ ወይም መከልከል እንደማይቻል በማያሻማ መልኩ ተደንግጓል፡፡ 

እነዚህ ከህገ-መንግስታችን ድንጋጌዎች የተወሰዱ መሰረታዊ ነጥቦች አገራችን ሃይማኖታዊ 
ብዝሃነትን በማወቅ አኩልነትን በማስከበር ደረጃ የተጓዘችበትን ህጋዊ ማዕቀፍ 
የሚያመላክቱ እና ሃይማኖትን መነሻ አድርገው የሚንጫጩት የቀለም አብዮት ናፋቂዎች 
ሃሳብ ከቅዠት የዘለለ ሚና እንደማይኖረው የሚያሳዩ ድንጋጌዎች  ናቸው፡፡ እነዚህን 
ድንጋጌዎች ከወረቀት የዘለለ ሚና የላቸውም በማለትም የቀለም አብዮት ናፋቂዎች 
ያስወራሉ ግን ጉዳዩን በአግባቡ ከማስተናገድ አኳያ መንግስት የተጓዘው ህጋዊ ማዕቀፉን  
በማበጀት ብቻ የታጠረ አይደለም፡፡ ከዚህም በላይ ህገ-መንገሥታዊ ድንጋጌዎችን በፅኑ 
ታማኝነት ተግባራዊ አድርጓል በማድረግም ላይ ይገኛል፡፡ ይህን ደግሞ ፍሬውን 
ያጣጣሙት ሁሉ በሚገባ ይመሰክራሉ፡፡ 

 የሃይማኖት እኩልነትን በተግባር ከማዋል አኳያ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ተግባራዊ የሆነው 
ሌላው መሠረታዊ ጉዳይ ዜጎችና የሃይማኖት ተቋማት እምነታቸውን ያለአንዳች ተፅዕኖ 
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በነፃነት እንዲከተሉ፣ በዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ መንገድ እንዲያስፋፋ መደረጉ ስለመሆኑም 
ዘመን ተጋሪዎቼ ሁሉ መስካሪዎች ናቸው፡፡ ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል መሆናቸው ታውቆ 
በነፃነት እንዲከበሩ ብቻ ሳይሆን የሃይማኖት ተቋማትያለገደብ እንዲስፋፉና ዜጎችም 
የአምልኮ ሥርዓታቸውንና አስተምህሮቶቻቸውን በነፃነት እንዲያካሂዱ ተደርጓል፡፡ አብያተ 
ክርስቲያናትና መስጊዶች በስፋት ተገንብተዋል፡፡ የሃይማኖት መምህራን ያለማንም ጣልቃ 
ገብነት አስተምህሮቶቻቸውን እንዲሰጡ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል፤ በሰፋትም ተግባራዊ 
ተደርጓል፡፡ ያም ሆኖ ግን  የህዝብ አገልገሎት ሰጪ መገናኛ ብዙሃን የእኩልነትና 
የመቻቻል አስፈላጊነትን ከማስተማር በመለስ በየትኛውም ሃይማኖት የውስጥ ጉዳይ 
ሳይገቡ ሁሉንም ሃይማኖቶች በእኩልነት እንዲያገለግሉ የተጣለባቸውን ሃላፊነት 
በመዘንጋት ስለቀለም አብዮት አጀንዳቸው በማያገባቸው ገብተው እየፈተፈቱና 
የማይደፈረውን እየደፈሩ የማይቻለውንም እየሻቱ መምጣታቸውን ከሰሞኑ እየተመለከትን 
ነው፡፡ 

 ሕገ-መንግስታችን ሃይማኖት የግል መሆኑንና ማንኛውም ዜጋ የመረጠውን እምነት 
የመከተል መብቱ የተጠበቀ መሆኑን በመደንገጉ ምክንያት መንግስትም ሆነ ሃይማኖታዊ 
ተቋማት ዜጎች የሚከተሉትን እምነት አስገድደው አያሲዙዋቸውም፡፡ የመረጠውን እምነት 
በመከተሉና የእምነቱን ሥርዓት ተግባራዊ በማድረጉ ምክንያት ከማንም ወገን አንዳች 
አይነት ተፅዕኖ እንዳይደርስበት ጥበቃ የተደረገለት መሆኑና ይህም በተግባር እየታየ 
በአወልያው ያልተሳካውን የቀለም አብዮት በማህበረ ቅዱሳን ለመሞከር መሻት አጉል 
ድፍረትና ህገ መንግስቱን የማስከበር የተለየ ሃላፊነት ላለበትም አካል የማንቂያ ደወል ነው 
፡፡ ቢመኙት እንኳን የማይሆን እንደሆነ የሚያረጋግጥልን ሌላኛው መሰረታዊ ነጥብ ህገ-
መንግስታችን ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል መሆናቸውን ከደነገገበት መርህ ጋር የተያያዘው 
ነጥብ ነው፡፡  ይህ የእኩልነት መርህ ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እኩል 
ናቸው ከሚለው የዴሞክራሲ ድንጋጌ ጋር በቀጥታ የተሳሰረ ሲሆን ሁሉም ዜጎች እኩል 
ስለሆኑ እነሱ የሚከተሏቸው እምነቶችም እኩል ናቸው ከሚለው መሰረታዊ አስተሳሰበ 
የመነጨ ነው፡፡ 

የረዥም ጊዜ የመከባበርና በሰላም አብሮ የመኖር እሴቶቻችንን የሚያጎለብትና የተዛቡ 
ግንኙነቶች በህገ-መንግስታችን ተስተካክለው ዋስትና ያገኙ ቢሆንም ከዚሁ ታሪካችንና ህገ-
መንግስታችን በተቃራኒው የሚሰሩ አክራሪና ፅንፈኛ ሀይሎች በድብቅና በገሀድ 
እየተንቀሳቀሱ የመገኘታቸው ነገር እየከፋ መምጣቱ ሊያሳስበን ይገባል፡፡ በአገራችን 
የእምነት ነፃነትና የሃይማኖት እኩልነት መብት በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ በመደረጉ 
የተፈጠረውን ሰፊ ነፃነትና ምቹ ሁኔታ ተጠቅሞ የሃይማኖት አክራሪነትንና ሽብርተኝነትን 
ለማስፋፈት የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ፅንፈኛ ሃይሎች በአገራችን እንደሚገኙ የተገነዘበው 
የቀለም አብዮት ናፋቂ የአክራሪዎቹን አጀንዳ ለእርሱ በሚመቸው አግባብ እያቦካ 
ለሚጋግሩቱ እያቀባበለ መሆኑም ሊያሳስበንና ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡   
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የአክራሪነትና ጽንፈኛ ኃይሎች ዓላማ በሐይማት ሽፋን የኪራይ ሰብሳቢነት ፍላጎታቸውን 
ማሳካት፣ ሐይማኖትን ሽፋን በማድረግ ህገመንግስታዊ አካሄድን በመጣስ በሁከት 
ብጥብጥና ግርግር የፖለቲካ ስልጣን መያዝ፣ ሐይማኖታዊ መንግስት ወይም መንግስታዊ 
ሐይማኖትን በማቋቋም የአንድን ሐይማት የበላይነት ማረጋገጥ  . . . መሆኑ ሊዘነጋ 
አይገባም፡፡ ይህም በመሆኑ ለናፋቂዎቹ እድል የሚሰጥ ዜጋ ከቶውንም እንደማይኖር 
መገመት ይቻላልና ነው የማይቻለውን መሻት ስል የምከራከረው፡፡  

አክራሪነትና ጽንፈኝነት በሀገራችን ለማስፈን የሚንቀሳቀሱ አካላት መነሻቸውም 
መድረሻቻም ሐይማታዊ አለመሆኑ ተረጋግጧል፡፡ ምክንያቱም ሐይማኖቶች ሰላምን፣ 
ፍቅርን፣ ትዕግስትን፣ በመከባበረንና በመቻቻልን በሰላም አብሮ መኖርን፣ መተጋጋዝን  . . 
. የሚያሥተምሩ እንጂ ሽብርን፣ ጥፋትን መናቆርን የማይፈቅዱ በመሆናቸው ነው፡፡  

ባጠቃላይ፣ የዲሞክራሲ ስርዓታችን ሁሉም ዜጎች የእምነት ነጻነት እንዳላቸው በግልጽ 
አስቀምጧል፤ ዜጎች የራሳቸውን የእምነት ነጻነት በዘላቂነት ማክበርና ማስከበር እንዲሁም 
የሌሎችንም የእምነት ነጻነት ማክበር እንዳለባቸው ያስገነዝባል፡፡ አክራሪነት የምንለው 
ለራስ የእምነት ነጻነት ብቻ በመቆም የተለየ እምነት ያላቸው ወገኖችን ሃቀኛ አማኞች 
አይደሉም በማለት ማንቋሸሽ፣ ጫና መፍጠር፣ የእምነት ነጻነታቸው እንዲደፈቅና 
ድምፃቸው እንዲታፈን የማድረግ  ፀረዲሞክራሲ ተግባርን ነው፡፡ በሌላ አገላለጽ የራስን 
ኃይማኖትና የእምነት ነጻነት ለማስከበርና ለማስፋፋት ሲባል የሌላውን መብት መሸራረፍና 
ማፈን በየትኛውም መስፈርት የሽብር ተግባር ነው፤ የሃይማት አክራሪነት በሃይማኖት 
ሽፋን መሰረታዊ የዲሞክራሲ መርህን የሚንድ አመለካከትና ተግባር ነው፡፡ የሃይማኖት 
አክራሪነት የተመለሱ የሃይማኖት ጥያቄዎችን እንዳልተመለሱ በማስመሰል በሃይማኖቶች 
መካከል ጥርጣሬ እንዲሰፍን፣ ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚያደርግ ጸረ-ሰላም እንቅስቃሴ ነው፡፡ 
የሃይማኖት አክራሪነት ተከታዮች በሀገራዊ የልማት አጀንዳ ላይ እንዳይረባረቡ የሚገታ 
ጸረ-ልማትና በሃይማኖት ሽፋን አማኞችን በማሳሳት ስልጣን ለመያዝ የሚደረግ የከሰሩ 
ፖለቲከኞች እንቅስቃሴ ነው፡፡ ማህበረ ቅዱሳንን እያነሳሱና እየነካኩ ያሉትም የግል 
መጽሄትና ጋዜጦች የዚሁ አካል ከመሆን ሊያልፉ ከቶ አይቻላቸውም። የሃይማኖት 
አክራሪነት በድምሩ ጸረ-ሰላም፣ ጸረ-ልማትና ጸረ-ዲሞክራሲ በመሆኑና ከላይ ሰፋ አድርገን 
በተመለከተው አግባብ የተመለሰና ዜጎችም ዳግም ወደ ኋላ መመለስን ስለማይፈቅዱ 
ስለቀለም አብዮት የተመረጠው ሃይማኖታዊ አጀንዳ የማይደፈርና መታሰብም የሌለበት 
በመሆኑ እነዚህን ሃይሎች  እየተከታተሉ ማጋለጥ፣ ህዝቡ ውስጥ ያሉ ብዥታዎችን 
ማጥራትና ወንጀለኞችን ለህግ አቅርቦ እንዲጠየቁ የማድረግ . . . ወዘተ የተቀናጁ 
ተግባራትን በማከናወን አክራሪነትና ፅንፈኝነት ለሰላማችንና ልማታችን አደጋ 
ወደማይሆንበት ደረጃ እስኪደርሱ መታገል የሚገባን ወሳኝ ሰዓት ላይ የምንገኝ 
ይመስለኛል፡፡   
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