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ሃይማኖታዊ አክራሪነት እና መዘዙ 

 

ኢዛና ዘመንፈስ  12/15/13 

አንዳንዴ ነገሮች ከገሀዱ ዓለም ነባራዊ እውነታ በተቃራኒው ሲጓዙ 

ይስተዋላል፡፡ ከእነዚህ ዘመን አመጣሽ ክስተቶች መካከል ሃይማኖትን 

መጥቀስ ይቻላል።  የሃይማኖት ጉዳይ በኢትዮጵያውያን የጋራ ባህል፤ 

ታሪክና እሴት ዘንድ ከጥንት እስከ ዛሬ የነበረውን ጉልህ ክብር፣ ስፍራና አሁን 

አሁን በአንዳንድ መጤ አስተሳሰቦች አማካይነት እየተፈጠረ ያለውን አፍራሽ 

ተፅእኖ በሀገራችን ከሰፈነው ሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና በህገመንግስቱ 

ከተደነገጉት የእምነት ነፃነትና ተዛማጅ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ጋር 

እያነፃፀርን እንመልከት፡፡  

በግልፅ አነጋገር አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኢህአዲግ መራሽ መንግስት 

እጅግ እየተመሰገነባቸው ካሉት ጉዳዮች መካከል አንዱና መሰረታዊው በዚች 

አገር የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነፃነት በመቶ በመቶ እንዲረጋገጥ 

ማድረጉ ነው። ይሁን እንጂ ከዚህ በተቃራኒ የተሰለፉ ወገኖች አክራሪነትን 

በዛሬዋ ኢትዮጵያ ለማስፋፋትና ሀገራዊ ደህንነታችንን አደጋ ላይ ለመጣል 

ሲሞክሩ እንመለከታለን፡፡  

ይህን የአክራሪነት ዝንባሌ የበለጠ ለመረዳትና አንዳንድ ሀሳቦችን ለመሰንዘር፣ 

ለመሆኑ በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተቻችሎ የመኖር 

ረጅም ታሪክ ውስጥ ሃይማኖት ዛሬ የሚሰጠው ቦታ ምን ዓይት ገፅታ ወይም 

ቦታ ነበረው? የሚል መሰረታዊ ጥያቄ ማንሳትና የጉዳዩን ታሪካዊ ዳራ 
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በማንሳት በአሁኑ ወቅት እየተስተዋለ ካለው የአክራሪነት ዝንባሌ አኳያ 

ሁኔታዎችን ለማገናዘብ መሞከር ተገቢ ይሆናል፡፡ 

በተለያዩ ጊዜያት፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሃይማኖት አክራሪነትንና 

የሚያስከትለውን መዘዝ በተመለከተ የገባኝን ያህል አስተያየት ከመስጠት 

የቦዘንኩበት አጋጣሚ ባይኖርም እነሆ ዛሬም በዚሁ ርእሰ ጉዳይ ዙሪያ 

ለአገራችን ዘላቂ ሰላምና ተቻችሎ መኖር ይበጃል የምለውን ሃሳብ ለመሰንዘር 

ብእር አንስቻለሁ፡፡  

አንድ ማህብተሰብ ዘመናትን ባስቆጠረ የጋራ ታሪካችን ካካበትናቸው ሀገራዊ 

እሴቶቻችን መካከል አንዱና ምናልባትም ዋነኛው በማህበራዊ 

መስተጋብራችን ተከባብሮና ተቻችሎ የመኖር ዘይቤያችን ስለሆነውና ሌላው 

ዓለም ጭምር በአድናቆት የተሞላ ምስክርነቱን ሲሰጥበት ወደቆየው 

የሃይማኖት መቻቻል ጉዳይ ላይ ጥቂት እውነታዎችን አንስተን እንጨዋወት 

ዘንድ ወደድሁ፡፡ 

እንደኔ የንባብ አቅም ከሆነ በቀደመው የሀገራችን ታሪክ ዙሪያ የተፃፉ ዳጎስ 

ያሉ ድርሳናትን ስንመረምርና ይዘታቸውን ስንፈትሽ ኢትዮጵያውያንና 

ሃይማኖት ወይም ሃይማኖትና ኢትዮጵያውያን የተለያዩበትን የታሪክ አጋጣሚ 

ማግኘት ይከብዳል፤ ይልቁንም ባብዛኛው ከልዩነታቸው አንድነታቸው ጎልቶ 

መቆየቱን እንረዳለን፡፡  እናም ከዚህ መሰረተ ሃሳብ በመነሳት የሃይማኖት 

ጉዳይ የሰው ልጆች የእለት ተእለት ህይወት አካል መሆን ከጀመረበት ጊዜ 

አንስቶ የሀገራችን ህዝቦች ያለ አንዳች አስገዳጅ ሁኔታ በአንድ ፈጣሪ መኖር  

እየተስማሙ የክርስትናንም ሆነ የእስልምናን እምነት እንደየአመጣጣቸው 

ተቀብለው ሲከተሉ የመኖራቸው እውነታ የሚስተባበል ጉዳይ አይደለም፡፡   
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የአንድን ወገን ሃይማኖታዊ እሳቤ ለአጠቃላይ ህዝቦች የሚበጅ ብቸኛ 

የህይወትና የእውነት መንገድ አድርጎ ከመቁጠር በሚመነጭ እብሪተኝነት 

ተነሳስተው የነሱን ሃይማኖት በሌሎች ላይ ለመጫን ወይም እያንዳንዱ ሰው 

እነሱ የመረጡለትን እምነት እንዲከተል ለማድረግ ባለመ የሃይል እርምጃ 

ታሪክ ይቅር የማይለው ስህተት ፈፅመዋል ከሚባሉት የኢትዮጵያ ነገስታት 

መካከል አህመድ ኢብን እብራሒም  (አህመድ ግራኝ)  እና አፄ ዮሐንስ 

አራተኛ ቀዳሚውን ስፍራ እንደሚይዙ ታዋቂው የሀገራችን ታሪክ ሔፊ አቶ 

ተክለ ፃድቅ መኩሪያ ትተውልን ባለፉት ድርሳናቶቻቸው ተርከውታል፡፡ 

ምንም እንኳን አቶ ተክለፃዲቅ መኩሪያ  “የግራኝ አህመድ  ወረራ”  በሚል 

ርእስ የፃፉት ክፍል ላይ በስፋትና በጥልቀት የሚያትቱን ፍሬ ሃሳብ አፄ 

ዮሐንስ አራተኛ በስልጣን ዘመናቸው ፈፃመውታል ከተባለው ሃይማኖታዊ 

በደል ጋር ለማነፃፀር መሞከር ተገቢ እንደማይሆን ብረዳም ሁለቱም 

የኢትዮጵያ ታሪክ መሪ ተዋንያን በየራሳቸው መንገድ ሃይማኖትን ለፖለቲካዊ 

ዓላማ ማስፈፀሚያነት  የማዋል ፍላጎት አድሮባቸው እንጂ ሌላ የተለየ 

ተአምር ለመፍጠር ከማሰብ እንዳልሆነ ግን ልብ ማለት ተገቢ ይመስለኛል፡፡ 

እዚህ ላይ ይህን ማንሳት ያስፈለገበት ዋናው ቁም ነገር አንድን ሃይማኖት 

ከሌላው የበለጠ የፅድቅ መንገድ አድርጎ ማሰብና ከቶውንም ያን እሳቤ 

ያማከለ መንግስታዊ ስርዓት ለማቋቋም ያለመ ጠባብ እንቅስቃሴ ማድረግ 

የሚያስከትለው መዘዝ ምን ያህል ሊከፋ እንደሚችል ካለፈው ታሪካችን 

እንማር  ዘንድ ጉዳዩን ከብዙ በጥቂቱ ለማስታወስ ነው፡፡ አበው “በጥባጭ ካለ 

ማን ጥሩ ይጠጣል”  እንዲሉ እነሆ ዛሬም ድረስ ሃይማኖታዊ ጉዳይን 

በመተገን ወደ አንድ ፅንፍ ጭልጥ ብሎ የመሔድ ልክፍት የተጠናወታቸው 

አክራሪ ሃይሎች ለእምነት ነፃነት መከበር የቆሙ በመምሰል ይህችን ሀገር 

ትርምስ ውስጥ የሚያስገባ አስተሳሰባቸውን እንደወረርሽኝ ከማዛመት 

አልተቆጠቡምና ነው የጉዳዩን አደገኛነት በአንፅኦት መግለፅ ያስፈለገው፡፡  
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የአዲስቱ ኢትዮጵያ ወጣት ትውልድ ካለፈው ታሪካችን ጠቃሚ ትምህርቶችን 

በመቅሰም ፖለቲካዊ አመለካከትን ከሃይማኖት ጉዳይ ጋር ማዳበልና ወደ 

ስልጣን መወጣጫ አቋራጭ መንገድ ለማድረግ መሞከር ወደ ለየለት 

መጠፋፋት የሚወስድ አደገኛ መንገድ መሆኑን በውል መገንዘብ 

ይጠበቅበታል፤ የወቅቱ ሁኔታም ይህን ግድ ይላል፡፡  

ብልሆች ሲመክሩ “ትላንት ምሽት የመታህ እንቅፋት ዛሬ ጠዋትም ከደገመህ 

አንተራ ስህ ድንጋዩ እሱ ሳይሆን አንተ ነህ” ይሏልና እኛም በጨለማው ዘመን 

ታሪካችን የእውር ድንብር ዓይነት ጉዞ ላይ ስለነበርን የፈፀምናቸውን ሀገር 

አውዳሚ ስህተቶች ልንማርባቸው እንጂ በምንም መልኩ ቢሆን ልንደግማቸው 

አይገባም። ከሰማኒያ በላይ የየራሳቸው ቋንቋ ባህልና ስነልቦናዊ እሴት 

ያላቸው ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ለሚኖሩባት ሀገራችን ዘላቂ ሰላም 

የሚበጀው  መንገድ ሃይማኖታዊ ጉዳይንም ጨምሮ ሌሎች የብዝሃነታችን 

መገለጫ የሆኑ ጥያቄዎችን ያስተናግድ ዘንድ በተዘጋጀው ሕገመንግስታዊ 

ሰነድና ድንጋጌዎች አማካኝነት ስንዳኝ ብቻ ነው፡፡ 

በግልፅ አነጋገር፣ ያኔ በጨለማው ዘመን ማንነታችንና በመጣንበት የእውር 

ድንብር ታሪካዊ ጉዟችን ላይ ደጋግመው ሲመቱን ልዩ ልዩ እንቅፋቶችን 

ሲፈጥሩብንኖረዋል። ይህን ለማስወገድ ሲባልም መላው የሀገራችን ህዝቦች 

በወከሏቸው ምሁራን ዜጐች የተመከረበትና የተዘክከረበት እንዲሁም 

ከኢትዮጵያ ታሪካዊና ነባራዊ እውነታዎች ጋር የተገናዘበ ህገመንግስት 

አፅድቀናል። ይህን ሕገ - መንግሥታዊ ሥርዓት በአግባቡ አክብረን 

ለማስከበር እስከቻልን ድረስ ማንኛውንም ጥያቄ ሕጋዊ ስርዓቱ ባስቀመጣቸው 

ድንጋጌዎች መሰረት ምላሽ ማግኘት እንችላለን። ይህ ደግሞ የአክራሪነት 

አስተሳሰብን መስበር ከሚያስችሉን መንገዶች መንገዶች አንዱና መሰረታዊው 

ነው። ዛሬ ለመላው ዓለም የዲሞክራሲ ተምሳሌነት ተደርጋ የምትቆጠረው 
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አሜሪካም ሆነች  የምእራቡ አለም አሁን ወደ ደረሱበት የምጣኔ ሀብትና 

የአስተሳሰብ ብልፅግና ለመራመድ የቻሉት የየራሳቸውን ህዝቦች ነባራዊ 

እውነታ ባገናዘበ ጥናት ላይ ተመስርተው ለደነገጉት ሕገ መንግሥታዊ 

ስርዓት ተገቢውን በመስጠታቸው ነው።  

ስለዚህ እኛም ለጋራ ህልውናቸውን ተጠናክሮ መቀጠልና ለዘላቂ ሰላማችን  

ይበጃል ከሚል የጋራ እምነት በመነጨ የተቀበልነውን ፌዴራላዊ ሕገ 

መንግስት እያንዳንዱ ዜጋ አክብሮ እንዲያስከብረው፣ ጠብቆም 

እንዲያስጠብቀው ማድረግ ይጠበቅብናል። ደጋግመን እንዳልነው ይህ ሲሆን 

ብቻ ነው የአክራሪነትም ሆነ የፅንፈኝነትአከርካሪው የሚሰበረው። 

እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ ክርስትናንም ሆነ እስልምናን ከማንም በፊት ያለ 

አንዳች አስገዳጅ ሁኔታ ተቀብለው ሲያመልኩ ከኖሩ አማኝ ዝቦች አብራክ 

የተከፈልን ነን እንጂ ለየትኛውም ሃይማኖታዊ እሳቤ አዲስ አይደለምንም!! 

ለዚህ ደግሞ ከዛሬ አራት መቶ አርባ አምስት ዓመታት በፊት ወደ ኢትዮጵያ 

ከገባው የእስልምና እምነት አመጣጥ ጋር በተያያዘ የሚጠቀሰውንና ከአፍሪካ 

የመጀመሪያ የሆነውን የአህመድ አልነጃሺ (ንጉስ አርማህ)ን ታሪክ ማስታወሱ 

ብቻ በቂ ነው፡፡  

ለማንኛውም ግን በዚህ ወቅት የኢትዮጵያውያን ህዝቦች እጅግ አንገብጋቢ 

የጋራ አጀንዳ እንደህብረተሰብ ህልውናችንን ሲፈታተነው የቆየውን ፈርጀ ብዙ 

ድህነት ተረት አድርጎ ለማስቀረት ባለመ የቁርጠኝነት መንፈስ የተያያዝነውን 

ሀገራዊ የህዳሴ ጉዞ ዳር ለማድረስ መረባረብ ነው፤ በዚህ ፈታኝ ሂደት ውስጥ 

በሃይማኖት ሽፋን የአክራሪነትን እንቅስቃሴን ለማስፋፋት መሞከር ፍፁም 

ቦታ የለውም። እናም ይታሰብበት!! እውቁና እንቁው ድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰ 

“እባካችሁ ሰዎች ስራዬን ልስራበት” እንዳለው ሁሉ እኛም ስራችንን 

እንስራበት፡፡ ቸር እንሰንብት።     
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