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በኃይማኖት ሽፋን የሚደረግ ንግድያዋጣ ይሆን? 

(አዲስ ዓለም ገዳ)  

Comment on mestawet1999@yahoo.com  

ኢትዮጵያ ብዙ ሕዝቦች ብዙ ኃይማኖቶች ተቻችለው በአንድነት የሚኖሩባት አገር 
ናት።  አበው ይህንኑ እውነታ በብሂል ሲያጠናክሩት “ኃይማኖት የግል ነው አገር የጋራ 
ነው ይላሉ፡፡”  አባባሉ በውስጡ ዘመን የማይሽረው ታላቅ መልዕክት  ያዘለ ነው፡፡ 
በአንድ አገር ውስጥ ዘለቄታዊ ዕድገትና ለማረጋገጥና አብሮ ለመኖር ዴሞክራሲያዊና 
ማህበራዊ ፍትህን ማንገስ ግድ እንደሚል ያስገነዝባል፡፡ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 
በሰፈነባት፣ የተለያዩ  አስተሳሰቦችንና አመለካከቶችን አቻችሎ የመጓዝ ባህል 
በዳበረባት  አገር ማንም ሰው የፈለገውን ኃይማኖት ወይም እምነት ያላንዳች ተፅዕኖ 
የመያዝና የመከተል፣ በነፃነት የማምለክ መብት እንዳለው ያስተምራል፡፡  

እንዲሁም ሁሉም ዜጋ ልዩነት ሳይደረግበት በአገሩ ጉዳይ ላይ በግልፅ ተወያይቶ የጋራ 
አገራዊ መግባባት ላይ የመድረስ፣ የአገሩን ዕጣ ፈንታ የመወሰን፣ ለአገሩ ዕድገትና 
ብልፅግና የሚጠበቅበትን ሁሉ የመወጣት የዜግነት ግዴታ እንዳለበትም ጭምር 
የሚያስገነዝብ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ የተለያዩ ቋንቋዎች፣ ባህል፣ ኃይማኖት፣ እምነትና ወግ ያላቸው ከሰማኒያ 
በላይ የሚሆኑ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ለዘመናት ተግባብተው፣ ተከባብረውና 
ተቻችለዉ የኖሩባትና የሚኖሩባት አገር እንደሆነች ይታወቃል፡፡ በዚህም የተነሳ እንደ 
ኮንቲ ሮሲኒ ያሉ ተመራማሪዎች "የብሄረሰቦች ሙዚዬም" የሚል መጠሪያ እስከ 
መስጠት የደረሱበት ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን። መጎናጸፍ ደርሳለች፡፡ 

በኃይማኖቶች መቻቻል በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በአርአያነት ትጠቀሳለች-
ኢትዮጵያ፡፡ የታሪክ ድርሳናትም ይህንኑ ያረጋግጣሉ፡፡ ኢትዮጵያውያን የኃይማኖት 
ልዩነት ሳይገድባቸው ለዘመናት ተከባብረውና ተፈቃቅደው በፍቅር በአንድነት 
መኖራቸው፤ በአንድ ስፍራ ጎን ለጎን የተመሰረቱ የእስላምናና የክርስትና ቤተ-
እምነቶች በየዕለቱ የሚያደርሱትን የሰላትና የቅዳሴ ሥርዓት ሁሉም ዜጋ ከሁለቱም 
እምነት ተከታይ ውጭ የሆነው ዜጋ ጭምር በፍጹም ሰላምና ፍቅር  በአክብሮት 
እንዲከናወኑ የድርሻውን ሲወጣ መመልከት የዘወትር ተግባር ነው፡፡ መከባበርና 
መቻቻል በኢትዮጵያያን ማሕበራዊ ስነ-ልቦና ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ አለውና። 

ይህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን የኃይማኖትና የእምነት ልዩነት ሳያግዳቸው ተከባብረውና 
ተቻችለው በአንድነት አብረው የኖሩና የሚኖሩ ሕዝቦች መሆናቸውን በተግባር 
ያረጋግጣል፡፡ ለዚህ ማስረጃ ደግሞ ሩቅ መጓዝ ሳያስፈለገን እዚሁ በመዲናችን አዲስ 
አበባ ለዘመናት ተቻችለው በመልካም ጉርብትና አብረው የኖሩትንና የሚኖሩትን 
የታላቁ የአኑዋር መስጂድና የቅዱስ ራጉኤል ቤተ-ክርስቲያንን ለአብነት መጥቀስ ብቻ 
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በቂ ይሆናል። በገጠሪቱ ኢትዮጵያም ይህንኑ ተግባር ለዘመናት ፈፅመውታል፤ 
እየፈፀሙትም ነው፡፡  

ከዚህም ባሻገር የሁለቱም እምነቶች ተከታዮች ቤተ-እምነቶችን ተጋግዘው ከመገንባት 
ጀምሮ በኃይማኖታዊ በዓላት ተጠራርተው ቤት ያፈራውን አብሮ የመቋደስና በዓሉን 
በጋራ የማክበር ለዘመናት ያዳበሩትና ዘመን የማይሽረው ጠንካራ የማህበራዊ 
መስተጋብር እሴት አላቸው፡፡  

የመቻቻል ባህል ባልዳበረበት አገር አንድ ቋንቋ የሚናገሩና አንድ እምነት የሚከተሉ 
ዜጎች እንኳን ቢሆኑም ስለሰላምና መረጋጋት፣ ስለዕድገትና ብልፅግና ፈፅሞ ማሰብም 
ሆነ መተግበር አይቻልም፡፡ ለዚህ አስረጂነትት ጎረቤት ሶማሊያን አንስቶ ማየቱ ጠቃሚ 
ይሆናል፡፡  

ሶማሊያ አንድ ቋንቋ የሚናገሩና አንድ ሃይማኖት የሚከተሉ ከዘጠኝ ሚሊዮን 
የማይበልጡ ዜጎች የሚኖሩባት አገር ናት፡፡ ይሁን እንጂ በቋንቋና በሃይማኖት አንድ 
የሆኑት ሶማሊውያን የመቻቻል ባህል ያላዳበሩበት ሁኔታ እንዳለ ባለፉ 20 ዓመታት 
ያሳለፉት አሰቃቂ ህይወት ማየት ይቻላል። በዚህምየሀገሪቱ ችግር ከእራሷ  አልፎ 
ለምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ጠንቅ የሆኑ የሥርዓት አልበኞችና 
የሽብርተኞች መፈንጫ ሆና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎቿ ለሞት፣ ለአካል ጉዳተኝነት፣ 
ለከፋ ረሃብና ስደት ተዳርገዋል፡፡ 

ሶማሊያውያን መቻቻል ተስኗቸው ባካሄዱት በዚሁ አስከፊ የእርስ በርስ ጦርነት 
አገራቸውን በእጅጉ ጎድተዋል፡፡ የመሰረተ ልማት አውታሮችን፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚዊ 
ተቅሟትን አውድመው ምደረ በዳ አድርገዋታል። እጅግ ለከፋ ድህነትና ኋላቀርነት 
ዳርገዋታል፡፡ የመቻቻል ባህል በሌለበት ዜጎች በቋንቋና በሃይማኖት አንድ ቢሆኑም 
እንኳን ከእርስ በርስ መተላለቅና መበታተን ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌላቸው 
ያስረዳል፡፡  

ለዚህም ነው የዓለማችን ሕዝቦች በማንኛውም አጋጣሚ ኢትዮጵያን ሲያነሱ የተለያየ 
ቋንቋ፣ ባህል፣ ሃይማኖትና እምነት ያላቸው ሕዝቦች ልዩነትን አቻችለው እርስ በርስ 
ተከባብረው በአንድነት የኖሩባትና የሚኖሩባት የአንድነትና የፍቅር ተምሳሌት  
መሆኗን በአፅኖት የሚናገሩት፡፡ ኢትዮጵያውያን በተለይ የዘር፣ የቀለምም ሆነ የእምነት 
ልዩነት ሳይገድባቸው ማንኛውን እንግዳ ሃይማኖቱ ምን ይሁን ምን ሰው በመሆኑ ብቻ 
በፍጹም ወንድማዊነትና እህታዊነት መንፈስ ተቀብለው የማስተናገድ፤ ያላቸውን 
በደስታና በፍቅር አካፍለው የመኖር ልዩ ፀጋ የተቸራቸው ሕዝቦች መሆናቸውንም 
ይመሰክራሉ፡፡ ታዲያ  በዓለም የምትታወቅበት ልዩ ባህሪዋ የኃይማኖት መቻቻል 
በሆነባት ኢትዮጵያ ኃይማኖትን ሽፋን በማደረግ በህዝቦች መካከል የሚኮመጥጡና 
እሬት እሬት የሚሉ የጥላቻ ዘሮች እያባዙ በማሰራጨት ከስርጭቱ ትርፍ ለማግኘት 
የሚራወጡ የፖለቲካ ነጋዴዎች የሚያወጣቸው ጉዳይ እንዳልሆነ በውል ሊገነዘቡት 
ይገባል።  የሚደረግ ንግድ አያዋጣም፡፡ ኪሳራ እንጂ ትርፍ የለውም፡፡    
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በኢትዮጵያ ዛሬ ዜጎች ለዘመናት ሲመኙትና በፅናት ሲታገሉለት የነበረው ሕዝባዊ፣ 
ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግሥት እውን ሆኗል፡፡ የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 
መብቶች ተከብረዋል፡፡ የሃይማኖት እኩልነት፣ የእምነትና የአመለካከት ነፃነት  ህገ-
መንግሥታዊ ዋስትና አግኝቷል፡፡ ማንኛውም ዜጋ የሚፈልገውንና የመረጠውን 
ሃይማኖት የመቀበል፣ የመያዝና የመከታተል መብትና ነጻነት ተጎናፅፏል። የሌላውን 
መብት እስካልተጋፋ ድረስ እምነቱን በግል ወይም በህብረት በይፋ የማምለክ፣ 
የማስተማርና የመግለፅ መብት እንዳለውና ይህን ነፃነት በኃይልም ወይም በሌላ ሁኔታ 
መገደብም ሆነ መከልከል እንደማይቻል በህገመንግሥቱ አንቀፅ ሃያ ሰባት በግልፅ 
ተደንግጓል፡፡ በዚህም ዜጎች ሃይማኖታዊ ሥርዓታቸውን በነፃነትና በእኩልነት 
እያራመዱና እያስፋፉ ነው፡፡ መንግሥትም ህገመንግሥታዊ መብታቸው ሳይሸራረፍ 
ተግባራዊ እንዲሆን አስፈላጊውን ድጋፍ አድርጓል፡፡እያደረግም ይገኛል፡፡ በውዴታ ብቻ 
ሳይሆን ግዴታውም ነውና። 

ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሃይማኖት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ቡድኖች 
ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ያጎለበቱትን ተግባብቶ፣ ተከባብሮና ተቻችሎ በአንድነት 
የመኖር ባህልን በመሸርሸርና እርስ በርስ የማቃቃር አጀንዳቸውን ለማራመድ በግልፅ 
ሲንቀሳቀሱ  ተስተውለዋል፡፡ 

በሁለቱም በክርስትናና በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ኃይማኖትን ሽፋን 
አድርገው በምንም ዓይነት ሒሳብ ሃይማኖታዊ ይዘት የሌለው የቡድን ዓላማቸውን 
ለማሳካት የሚኳትኑ ኃይሎች አሉ፡፡ በአንዳንድ የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ 
ኢትዮጵያ ብዙ ኃይማኖት ያላቸው ሕዝቦች አገር መሆኗን እያወቁ  "ኢትዮጵያ 
የክርስቲያን ደሴት ናት"  የሚል መፈክር የተጻፈባቸው ካኒቴራዎችን በመልበስና 
ክርታሶችን በማንገብ የኃይማኖትን እኩልነትን ሳይሆን የማግለል አስተሳሰቦችንና 
አመለካከቶችን ከኃማኖቱ አስተምህሮት ውጭ የሚያራምዱ ግለሰቦችና ቡድኖች 
ይስተዋላሉ፡፡  

በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድም መንግሥትና ኃይማኖት የተለያዩ 
መሆናቸውን፣ መንግሥታዊ ኃይማኖት አይኖርም፤ አንዱ በሌላው ጉዳይ ጣልቃ 
አይገባም በሚል በህገ-መንግሥቱ በግልፅ የተደነገገውን ህገ-መንግሥታዊ መርሆ 
የሚፃረር ድርጊት የሚፈፅሙና ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ በእስልምና ስም የራሳቸው 
ግልፅ አጀንዳ ለማሳካት የሚራወጡ ቡድኖች እንዳሉ በየዕለቱ የሚንገነዘበው እውነታ 
እየሆነ መጥቷል። እነዚህ ለማንኛውም ዓይነት ሃይማኖት ቅንጣት ታክል ሳይቆረቆሩ 
ሃይማኖትን እንደ መፈክር ከፊት ለፊት አሰልፈው በአክራሪነትና በፅንፈኝነት ማዕበል 
እየዋኙ እስልምናን ነባርና አዲስ እያሉ በሁለት ተቃራኒ መስመር በመከፋፈል፣ ነባሩን 
የእስልምና እምነት እያሉ ለሚጠሩት እስልምና በኃይል ለማፍረስና ለመናድ 
የሚጣጣሩ ናቸው፡፡ የኃይማኖት እኩልነትን ፈፅሞ አይቀበሉም፡፡ የሌሎችን ኃይማኖት 
ያንቋሽሻሉ፡፡ በእምነት ስፍራዎቻቸው ጭምር በመሄድ የጠብ አጫሪነት ድርጊት 
በመፈፀም ኀብረተሰቡ ለብጥበጥ እንዲነሳሳ ይገፋፋሉ፡፡  
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እነዚህ ቡድኖች በሕዝቦች መካከል ለዘመናት ሰፍኖ የቆየውን የመቻቻል ባህል 
ለማጥፋት የሚንቀሳቀሱና በሕዝበ ሙስሊሙ ስም በመነገድ የቡድን ፍላጎታቸው 
ለማሳካት የሚሯሯጡ እንጂ ስለእስልምና ኃይማኖት ምንም ደንታ እንደሌላቸው 
በየመስጂዱ ከሚያከናውኑት እኩይ ተግባር በመሳት መደመደም ይቻላል።   

ኢትዮጵያ የተለያየ ኃይማኖትና እምነት ያላቸው የበርካታ ሕዝቦች አገር መሆኗን 
የዘነጉ ይመስል ሲያሻቸው መንግሥታዊ ኃይማኖት እንዲኖርና መንግሥት 
በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ እንዲገባ ይቀሰቅሳሉ፡፡ መንግሥት ሙስሊሙ ማኅበረሰብ 
ቤተ እምነቶቹን እንዲያስፋፋ፣ እምነቱን በነጻነት እንዲያመልክ፣ እንዲያስተምርና 
እንዲገልፅ እምነቱ የሚጠይቀው ማናቸውንም አገልግሎት በተገቢው ጊዜና ወቅት 
እንዲያገኝ ተገቢውን ድጋፍ ሲያደርግ ደግሞ መንግሥት በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ ገባ 
ብለው እርስ በርሱ የሚጣረስ ቅሬታ ሲያሰሙ ይደመጣሉ፡፡ ኃይማኖቱን ሽፋን 
በማድረግ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳቸውን ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ የውስጥና የውጭ 
ፖለቲካ ቡድኖችንም  አጀንዳው የራሳቸው ነውና በግልፅ ሲያጦዙት ይታያሉ።  

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሳዊ ሪፐብሊክ ህገ-መንግሥት አንቀፅ አስራ አንድ 
መንግሥትና ኃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው፣ መንግሥታዊ ኃይማኖት 
እንደማይኖር፣ አንዳቸው በአንዳቸው የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገቡ በግልፅ 
ተደንግጓል፡፡ ይህ ሲባል ግን መንግሥት በኃይማኖት ሽፋን ወንጀል ሲፈፀም አይቶ 
እንዳላየ ሆኖ ያልፋል፡፡ እጁና እግሩን አጣምሮ ይቀመጣል ማለት አይደለም። እንዲህ 
ዓይነት መንግስት በሆነ ሒሳብ መንግስት መሆን አይችልምና። የሕዝብን ደህንነት 
የመጠበቅና የህግ የበላይነትን የማስከበር ግዴታውንና ኃላፊነቱን የመወጣት ግዴታ 
አለበትና።  

መንግሥት ኃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በሚንቀሳቀሱ ማናቸውም ቡድኖች ላይ ህጋዊ 
እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነት አለበት። ይሁን እንጂ ቀዳሚው ተግባር ሕዝቡ 
በኃይማኖት ሽፋን ለመነገድ የሚንቀሳቀሱ ወገኖችን የመረጡት መስመር ሁከትና 
ብጥብጥ፣ አለመረጋጋትና ብተና ያመጣ እንደሆነ እንጂ ፈጽሞ ትርፍ እንደሌለው  
አስተምሮ ወደ ትክክለኛውና ሰላማዊው መንገድ እንዲመልሳቸው ማድረግ ነው፡፡  
በማወቅም ይሁን በስህተት የጥፋት መንገድን የተከተሉ ወገኖች ከስህተታቸው 
እንዲታረሙ በርካታ ጥረቶችን አድርጓል፣ ዜጎች በተለያየ መንገድ ወደ ስሕተት ሲገቡ 
አስተምሮ መመለሱ ከአንድ ዴሞክራሲያዊ መንግስት የሚጠበቅ ቀዳሚ ተግባር ነውና።  

የአገሪቱ ዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸው በመከበራቸው፣ የኃይማኖቶች 
እኩልነትና የእምነት ነፃነት በመረጋገጡ፣ እምነታቸውን የማሳደግና የማስፋፋት 
መብታቸው ህገ-መንግሥታዊ ዋስትና በማግኘቱ የጋራ ጠላታቸው የሆነውን ድህነትን 
ለማስወገድ ከመንግሥታቸው ጎን ተሰልፈው ፀረ-ድህነት ትግሉን እያፏፏሙት 
ይገኛሉ። የአገሪቱ ወቅታዊና አንገብጋቢ አጀንዳ ልማት እንደሆነ የጋራ እምነት ይዘው 
በድህነት ላይ በህብረት በመረባረባቸው በተለይም ባለፉት ስምንት ተከታታይ ዓመታት 
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ምልዓተ ሕዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገና ዓለምን በአንድ ድምፅ ያስማማ  
ፈጣን፣ ቀጣይነት ያለውና ፍትሃዊ ዕድገት ማስመዝገብ ችለዋል፡፡ 

ኃይማኖትን ሽፋን በማድረግ በሕዝቦች መካከል ለዘመናት ፀንቶ የኖረውን ተግባብቶ፣ 
ተከባብሮና ተቻችሎ በአንድነት የመኖር ባህልን ሸርሽሮ በማጥፋት ሁከትና ብጥብጥን 
በማንገስ በሁሉም ዘርፍ እየተመዘገበ ያለውን ፈጣን ልማትና ዕድገት በማደናቀፍ፣  
አገሪቱን ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ወደነበረችበት የድህነት አረንቋ ለመመለስ 
የተሰለፉ ቡድኖች  መንግሥት አይቶ እንዳላየ ሆኖ ማለፍ ያለበት አይመስለኝም። 
የሕዝብ ደህንነትን የመጠበቅና የህግ የበላይነትን የማስከበር  ኃላፊነቱን መወጣት 
አለበትና።   

የመንግሥት ጥረት ብቻ ግን በቂ ስለማይሆን መላው ሕዝብ የሚኮራበትንና ዓለም 
በእጅጉ ያደነቀለትን የመቻቻል ባህሉን በመሸርሸር ኃይማኖትን እንደ መፈክር 
አንግበው የቡድን ፍላጎታቸውን ለማሳካት ከታች ላይ የሚባዝኑ ቡድኖች ከምንም ጊዜ 
በላይ ተከታትሎ ሊያጋልጣቸው፣ ሊያወግዛቸውና በፅናት ሊታገላቸው ይገባል፡፡ 
ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን አክብሮና ተከትሎ እንጂ ሃይማኖታዊ 
ይዘት ሳይኖረው በኃይማኖት ሽፋን የሚደረግ ንግድ  ምንም ዓይነት የፖለቲካ ትርፍ 
የሚገኝበት ሁኔታ እንደሌለና እንቅሰቃሴውንም ፋሽን ያለፈበት የድንጋይ ዘመን 
የተሳሳተ አካሄድ እንደሆነ በውል እንዲገነዘቡ እያደረገ ያለውን ሁለንተናዊ ጥረት 
አደንቃለሁ።  

ቤተ-እምነቶች ስለአገር ልማትና ዕድገት፣ ስለሕዝቦች ደህንነት፣ ስለሰላምና ፍቅር 
የሚጸለይባቸውና የሚዘመርባቸው፣ እንዲሁም መልካም ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች 
የሚገበይባቸው ቅዱስ ሥፍራዎች ናቸው፡፡ ስለሆነም ሁሉም "እንዲደረግልህ 
የምትፈልገውን ለሌሎች አድርግ፡፡ በአንተ ላይ እንዲደረግ የማትፈልገውን በሌሎች ላይ 
አታድርግ" የሚለውን ኃይማኖታዊ መርህ መመሪያው አድርገው እየተንቀሳቀሱ 
ናቸው። የኃይማኖት መሪዎችና አባቶችም ከምንጊዜው በበለጠ ይህንኑ መስበክና 
ማስተማር ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

ኢትዮጵያውያን ጎታች የሆኑ ኋላቀር አስተሳሰቦችንና አመለካከቶችን አስወግደን፣ 
መልካም ታሪካዊና ባህላዊ እሴቶቻችን አጠናክረን እርስ በርስ በመግባባት፣ 
በመደማመጥ፣ በመከባበርና በመቻቻል ችግሮቻችን ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነና 
በሰከነ መንገድ በውይይት በመፍታት ለዓለም አርአያ የሆነችና የምትሆን የበለፀገች 
ኢትዮጵያን ለተተኪው ትውልድ በማስረከብ የኢትጵያን ህዳሴ እናፋጥን መልእከቴን 
ነው።  
 


