የፓናል ውይይት
“የአደባባይ መብት ጥየቃ
እና ተያያዥ ጕዳዮቹ” በሚል
ርእስ በተዘጋጀው መድረክ ላይ
የቀረቡ ወረቀቶች
መጋቢት 18 ቀን፥ 2014 ዓ.ም.
በኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቸርች (IEC)
ሕንጸት ክርስቲያናዊ ማኅበር

የፓናሉ ውይይት ተሳታፊዎች
ዐጭር የሙያ መግለጫ
ዶ/ር ቡሩክ አየለ፣ በሥነ መለኮት ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን
ከመካነ ኢየሱስ ሠሚናሪዮም (MYS)፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከኢትዮጵያ
የሥነ መለኮት ድኅረ ምረቃ ት/ቤት (EGST) ያገኙ ሲሆን፣ ደቡብ
አፍሪካ ከሚገኘው የኩዋዙሉ ናታል ዩኒቨርሲቲ፣ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን
አግኝተዋል። ዶ/ር ቡሩክ አየለ ከሠላሳ ዓመታት በላይ በተለያዩ ተቋማት
በመምህርነት አገልግለዋል፤ አሁንም በማስተማር ላይ ይገኛሉ። ከዚህ
በተጨማሪ በኢትዮጵያ የሥነ መለኮት ድኅረ ምረቃ ት/ቤት በፕሮግራም
መሪነት፣ በመካነ ኢየሱስ ሠሚናሪዮም በዲንነት ያገለገሉ ሲሆን፣ በአሁኑ
ወቅት የመካነ ኢየሱስ ሠሚናሪዮም ፕሬዚዳንት በመሆን በማገልገል ላይ
ይገኛሉ።

ቡሩክ አየለ (ቄስ ዶ/ር)

ስለ ፓናል ውይይቱ ምንነት
ዐጭር መግለጫ

6

ዶ/ር ያሬድ ለገሰ የመጀመሪያ፣ ሁለተኛውንና (LL.M) ሦስተኛ የሆነውን
የዶክትሬት ዲግሪያቸውን (Comparative Constructional Law)
በሕግ ትምህርት አግኝተዋል። ዶ/ር ያሬድ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት
በዳኝነት ያገለገሉ ሲሆን፣ በአሁን ጊዜ ከጥብቅና ሙያቸው በተጨማሪ፣
ለተለያዩ አገር ዐቀፍና ዓለም ዐቀፍ ተቋማት በሕግ አማካሪነት በመሥራት
ላይ ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የድኅረ
ምረቃ ተማሪዎችን ያስተምራሉ።
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ዶ/ር ያሬድ ለገሰ

አቶ ጋረደው አሰፋ
2

አቶ ጋረደው አሰፋ፣ ጀርመን በርሊን ከሚገኘው Alice Salomon
University በ “Intercultural Conflict Management”፣
በድኅረ ምረቃ መርሓ ግብር (M.A.) ትምህርታቸውን የተከታተሉ
ሲሆን፣ በተጨማሪም በ “Peace Studies and Conflict
transformation” የድኅረ ምረቃ ሰርተፊኬት፣ ከኦስትሪያ አግኝተዋል።
አቶ ጋረደው በበርካታ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ
ለረጅም ዓመታት በተለያዩ የኀላፊነት ቦታዎች ላይ ያገለገሉ ሲሆን፣
በማኅበረ ኢኮኖሚ ልማቶች (socio-economic development)
በሰብዓዊ መብቶች፣ በፍትሕ፣ በውይይት (Dialogue)፣ በእርቀ ሰላም
(reconciliation)፣ በሰላም ግንባታ (peacebuilding)፣ ተሓድሷዊ
ፍትሕ (restorative justice) በሰላም፣ እንዲሁም ልውጠታዊ
ግጭት (conflict transformation) ላይ በርካታ ሥልጠናዎችን
ለተለያዩ ሠልጣኞች ሲሰጡ ቈይቷዋል፤ አሁንም በዚህ ሙያቸው
በማገልገል ላይ ይገኛሉ።
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እንደሚታወቀው፣ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ
ክርስቲያናት በምድሪቱ ላይ መተከል ከጀመሩበት ጊዜ
ጀምሮ፣ እጅግ አስቸጋሪ በሚባል ከባቢ ውስጥ እየተጓዙ
ነው እዚህ መድረስ የቻሉት። ያሳለፏቸው ውጣ ውረዶች
እንዲሁ በቀላሉ የሚታዩ አይደሉም። እነዚህን ውጣ
ውረዶች ታሪክ እየዘገባቸው አለ፤ ወደ ፊትም ትውልድ
ይዘክራቸዋል።

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስኮችም ተሳትፏችን ጎልቶ
መውጣት አለበት’፣ ‘ሃይማኖታችን ማንነታችን ነው፤
ማንነታችን ደግሞ መከበር አለበት’ ወዘተ. የሚሉ
የይገባኛል ጥያቄዎችን የሚያስተጋቡ ናቸው። እነዚህ
ጥያቄዎች በተወሰነ ደረጃ፣ በጊዜ ሂደት ከመጡ ነገረ
መለኮታዊና አስተምህሯዊ ለውጦች የሚመነጩ እንደ
ሆኑም ይገመታል።

በግንቦት 1983 ዓ.ም. የተደረገውን የመንግሥት ሥርዐተ
ለውጥ ተከትሎ፣ የወንጌል አማኞች ሃይማኖታቸውን
የሚለማመዱበት አንጻራዊ ነጻነት ካገኙ ወዲህ፣
“የአደባባይ መብቶችን” ከሞላ ጎደል ማግኝት ችለዋል።
ይሁን እንጂ፣ ይህ የሃይማኖት ነጻነት በሃይማኖት እኵልነት
አልታጀበም የሚል ቅሬታ ሲቀርብበት ረጅም ዓመታት
ዐልፈዋል። ለሌሎች የሚፈቀዱ መብቶች፣ ወንጌላውያኑ
በቀላሉ የሚያገኟቸው አይደሉም። በአንዳንድ የአገሪቱ
ክፍሎች እኵልነቱ ቀርቶ፣ በነጻነት ማምለክና እምነታቸውን
ያለ ገደብ ማሰራጨት የማይፈቀድላቸው፣ ከዚያም
ሲከፋ አማኞች ከማኅበራዊ መስተጋብሮች ፈጽሞ
የሚገለሉባቸውና ለማናቸውም ዐይነት ጥቃቶች ተጋላጭ
የሚሆኑባቸው ክስተቶች ዛሬም ድረስ እንዳሉ ይነገራል።

በቅርቡ በመስቀል አደባባይ ‘የምስጋና፣ የምልጃና በጦርነቱ
ለተፈናቀሉ ወገኖች ገቢ ለማሰባሰብ’ በሚል በተዘጋጀው
መርሓ ግብር ላይ፣ ይህ የመብት ጥያቄ ወደ ሌላ ምዕራፍ
መሸጋገሩን አመላካች ሆኖ ዐልፏል። ይህን ተከትሎ
ስፍራው ይገባኛል በምትለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በኵል ቅሬታ ቀርቦ ትልቅ አገራዊ
መነጋገሪያ አጀንዳ እየሆነ ቀጥሏል። ከመነጋገሪያነት
ባለፈም የግጭት መነሻ የሚሆንበት አጋጣሚው እንዳለ
የሚያመለክቱ ፍንጮችም ተስተውለዋል።

በሌላ አንጻር፣ እንዲህ ያለውን ኢ-ፍትሓዊ አካሄድ ‘እምቢኝ’
የሚሉ ድምፆች በተለይ ከከተሞች አካባቢ መነሣት
ጀምረዋል። እነዚህም ድምፆች፣ ‘በአገሪቱ እንዳሉት
ሌሎች ሃይማኖቶች እኛም እኵል መታየት አለብን’፣
‘መብታችን ሳይሸራረፍ መጠበቅ አለበት’፣ ‘በማኅበራዊ፣
3

ሕንጸት ይህን የፓናል ውይይት መርሓ ግብር ሲያዘጋጅ፣
ስለ መስቀል አደባባይ ጕዳይ ለማንሣትና እርሱኑ ዋና
የመወያያ ርእስ ለማድረግ አይደለም። በርግጥ ለዚህ
መርሓ ግብር መዘጋጀት መነሻ ምክንያቱ ይኸው የመስቀል
አደባባይ የፈጠረው ውጥረት ነው። ይህም ክስተት
የታሪካችን አካል ሆኖ ይቀጥላል። ሆኖም የመብት ጥየቃ
ከማንነት ጋር የተያያዘ የሚሆንበት አጋጣሚ በመኖሩ፣
ጥየቃውም ማቈሚያ ላይኖረው ስለሚችል ጕዳዩን በሰከነ
እና ደርዝ ባለው መልኩ ማንሣቱ ተገቢ ያደርገዋል።

አብያተ ክርስቲያናት ጕዳዩን የሚያስተናግዱበት መንገድ
ከሚከተሉት አስተምህሮ የሚመነጭ መሆኑ ይታወቃል፤
ሆኖም ግን ተገቢውን ውይይት በማድረግ የጋራ ሊሆኑ
የሚችሉ የመፍትሒ ሐሳቦችን አፈላልጎ ማግኘት ደግሞ
ቢጠቅም እንጂ የሚጎዳ አይሆንም።
“የአደባባይ መብት ጥየቃ” ስንል፣ ሃይማኖታዊ
ተግባራትን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ማናቸውም
ዐይነት ‘የይፈቀድልን’ ወይም ‘የይገባናል’ ጥያቄዎችን
የምናቀርብበትን ሂደት ለማመልከት ነው። በመሠረቱ
“ሃይማኖትና የአደባባይ ስፍራ” (Religion and
Public Sphere/Space) የሚለውን በሰፊው
ትርጕሙ ከተመለከትነው፣ ሃይማኖት ከመንግሥት ጋር
ስለሚኖረው ግንኙነት፣ እንዲሁም በሰፊው ኅብረተ ሰብ
ውስጥ ሊጫወተው ስለሚችለው ሚና ወይም የድርሻው
ስፋትና መጠን ላይ ውይይት የሚካሄድበት ጽንሰ ሐሳብ
ነው።
እኛ አሁን በዚህ ሰፊው ትርጓሜው ላይ ቈመን አይደለም
የምንወያየው፤ በአንጻሩ፣ ማናቸውንም ሃይማኖታዊ
ተግባራትን ለማከናወን የሚያስችሉንን የመብት ጥያቄዎች
ስናነሣ ከግምት ልናስገባቸው የሚገቡ አንኳር ነጥቦች
ምን መሆን አለባቸው የሚሉትን መነሻ አድርገን ነው።
በመሆኑም ሕንጸት ይህን ፓናል ሲያዘጋጅ፣ የሚከተሉትን
አራት አንኳር ነጥቦች ዐላማዎቹ አድርጓል፤ እነዚህም፦
•

•

•
•

የመብት
ጥያቄዎቻችን
ምላሽ
እንዲያገኙ
የምንሄድባቸው መንገዶች፣ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ትምህርትና ከወንጌል ተልእኮ አኳያ ሊያስከትል
የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለማመላከት፤
አገራችን እያለፈችባቸው ባሉ ውጥረት የሞላባቸው
ፖለቲካዊና ማኅበራዊ የለውጥ ሂደቶች ውስጥ፣
የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሰላምንና
እርቅን ከማስፈን ይልቅ፣ ለግጭት መነሻ ምክንያት
እንዳይሆኑ ለማሳሰብ፤
የመብት ጥያቄዎች በእምነታቸው ምክንያት በመከራና
በስደት ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናትንና አማኞችን
ነባራዊ ፈተና ከግምት እንዲያስገባ ለመጠቆም፤
በርእሰ ጕዳዩ ላይ በቂ ውይይት ባለመደረጉ
በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ተቀራራቢ
ግንዛቤ እንዲፈጠር ለማስቻል የሚሉት ናቸው።

በፓናል ውይይቱ ላይ ሦስት ወረቀቶች ቀርበው ውይይት
ተደርጎባቸዋል፤ እነዚህ ወረቀቶች፣ “የአደባባይ መብት
ጥየቃ”ን በሚመለከት ነገረ መለኮታዊ ምልከታ፣ ከሕግና
ሰብአዊ መብቶች አኳያ እንዲሁም ከሰላም ግንባታና
ግጭት አፈታት አንጻር ግንዛቤ እንዲሰጡ በሚል የተዘጋጁ
ናቸው። የወረቀቶቹ ጭብጥና የስፋት ደርዝ የሚከተለው
ነው፦
1. ነገረ መለኮታዊ ምልከታ፦ ስለ አደባባይ መብቶች
ጥየቃና ተያያዥ ጕዳዮች መጽሐፍ ቅዱስ
የሚያስተምረውን ማስቃኘት፣ በተለይም ከጌታችን
ከኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርትና እርሱ ለቤተ
ክርስቲያን ከሰጠው ታላቁ ተልእኮ አንጻር ያለው
ተዛምዶና አንድምታ፣ በርእሰ ጕዳዩ ላይ ያሉ
አመለካከቶች አድማስና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን
ወቅታዊ ሁኔታ የሚዳስስ ሲሆን፣ በሌሎች አገራት ያሉ
አብያተ ክርስቲያናት ተመሳሳይ ችግሮችን የፈቱባቸው
ልምዶች የቀረቡበት ነው።
2. ከሕግ እና ሰብአዊ መብቶች አኳያ፦ በአገሪቱ ሕገ
መንግሥት፣ በሌሎች ሕጎችና ከዓለም ዐቀፍ ሰብአዊ
መብቶች ድንጋጌ አንጻር የኢትዮጵያ ወንጌላውያን
አማኞች ያገኟቸውና የተነፈጓቸው መብቶችን ይቃኛል፤
አሁን በተጨባጭ በሥራ ላይ ያለው የሕግ ማዕቀፍና
የመንግሥት ቢሮክራሲ መሰል የመብት ጥያቄዎችን
ለማስተናገድ ያለው አቅምና ፈቃደኝነት፣ እንዲሁም
የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መብቶችን
ለማስጠበቅ በሚሄዱባቸው መንገዶች ተገቢው
የሕግ አካሄድን ያመላክታል።
3. ከሰላም ግንባትና ከግጭት አፈታት አንጻር፦ ወቅታዊ
የአገራችን ሁኔታ ከግምት በማስገባት፣ በአሁን ጊዜ
በአብያተ ክርስቲያናት የሚቀርቡ የመብት ጥቄዎች፣
‘በተቀረው የኅብረተ ሰብ ክፍል ወይም/እና በሌሎች
ሃይማኖቶች ዘንድ ምን አንድምታ ይኖራቸዋል? ይህን
ተከትሎ ሊፈጠሩ የሚችሉ የግጭት ሥጋቶች ምንድን
ናቸው? በምን መልኩ የግጭት ሥጋቶቹን ማስወገድ
ይቻላል?’ ለተሰኙት ጥያቄዎች ሐሳብ የተሰነዘረበት
ነው።
በፓናል ውይይቱ ላይ ከቀረቡት ከእነዚህ ሦስት ወረቀቶች፣
ተጨማሪ የዳበሩ ውይይቶች ይወለዳሉ፤ በሂደቱም የአማኝ
ማኅበረ ሰቡን አመለካከትና አስተሳሰብ በበጎ ይቀርጿሉ
የሚል እምነት አለ።
ሕንጸት ክርስቲያናዊ ማኅበር
መጋቢት 18 ቀን፥ 2014 ዓ.ም.
አዲስ አበባ፥ ኢትዮጵያ
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1.1 አደባባይ በመጽሐፍ ቅዱስ ዕይታ
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ “አደባባይ” የሚል ቃል ከ196 ጊዜ
በላይ የተጠቀሰ ሲሆን፣ በጣም የተለያዩ ዐይነት አደባባዮች
እንዳሉ መረዳት ይቻላል።
• የየከተሞች አደባባዮች፦ (ዘፍ. 19፥2፤ 34፥20፡ 24፤
ዘዳ. 13፥16፤ መሳ. 19፥15፡ 17፡ 20፤ 2ሳሙ. 1፥20፤
21፥12፤ አስ. 4፥6፤ 6፥9፡ 11፤ መዝ. 122፥2)፤
• የኢየሩሳሌም አደባባይ (ኤር. 7፥17፤ 11፥6፤
14፥16፤ 33፥10፤ 44፥6፡ 9፡ 17፡ 21፤ ዘካ. 3፥7፤
8፥4፣5)
• የመገናኛው ድንኳን ዙሪያ አደባባይ፦ (ዘጸ. 27፥9፡
12፡ 13፡ 16፡ 17፡ 18፡ 19፤ 35፥17፡ 18፤ 38፥9፡ 15፡
16፡ 17፡ 18፡ 20፡ 31፤ 39፥40፤ 40፥8፡ 33፤ ዘሌ.
6፥16፡ 26፤ ዘኍ. 3፥26፡ 37፡ 4፥26፡ 32)፤
• የከተማይቱም በር አደባባይ (የፍትሕና የፍርድ
አደባባይ)፦ (ዘዳ. 22፥15፤ 25፥7፤ ኢያሱ 8፥29፤
20፥4፤ መሳ. 9፥35፡40፡ 44፤ ሩት 4፥1፡ 11፤ 2ዜና
32፥6፤ ኢዮብ 29፥7፤ አሞጽ 5፥10፡ 12፡ 15፡ 16፤ ዘካ.
8፥16)
• የመካከለኛው ከተማ አደባባይ (2ነገ. 20፥4)
• አደባባይ (ማንኛውም ለሰዎች ዕይታ የተጋለጠና
ከቤት ውጪ የሆነ ቦታ)፦ (መሳ. 19፥20፤ 2ሳሙ.
22፥43፤ 1ዜና 23፥28፤ መዝ. 18፥42፤ 127፥5፤
144፥14፤ ምሳ. 1፥20፡ 21፤ 5፥16፤ 7፥8፡ 12፤ መክ.
12፥3፡ 5፤ መኃ. 3፥2፤ ኢሳ. 5፥25፤ 10፥6፤ 15፥3፤
24፥11፤ 51፥20፤ ኤር. 7፥34፤ 48፥38፤ 49፥26፤
50፥30፤ ሰቆ. 5፥14፤ ሕዝ. 16፥24፡ 31፤ ናሆም 2፥4)
• የከተማ መንገዶች እንደ አደባባይ (መዝ.
55፥11፤ ኤር. 9፥21፤ ሰቆ. 4፥18፤ ሕዝ. 9፥7፤
ማቴ. 12፥19፡ 20፥3፤ ሉቃ. 10፥10፤ 13፥26፤
የሐሥ. 5፥15)
• የከተማ ውስጥ ማንኛውም/ተራ አደባባይ
(1ነገ. 7፥8)
• የእግዚአብሔር ቤት/የቤተ መቅደስ አደባባዮች፦
(1ዜና 28፥6፡ 12፤ 2ዜና 23፥5፤ 24፥21፤ 29፥16፤
31፥2፤ 33፥5፤ ዕዝራ 10፥9፤ ነህ. 8፥16፤ 13፥7፤
መዝ. 65፥4፤ 84፥2፡ 10፤ 92፥18፤ 96፥8፤ 100፥4፤
116፥19፤ 134፥1፤ 135፥2፤ ኢሳ. 1፥12፤ 62፥9፤ ኤር.
19፥14፤ 26፥2፤ 40፥14)፤
• የቤተ መቅደስ ውስጠኛው አደባባይ (1ነገ.
6፥36፤ ሕዝ. 8፥3፡ 7፡ 16፤ 10፥3፡ 4፤ 40፥19፡
23፡ 27፡ 28፡32፤ 40፥44፤ 42፥3፡ 6፤ 43፥5፤
44፥17፡ 21፡ 27፤ 45፥19፤ 46፥1)

መጽሐፍ ቅዱሳዊ እና ነገረ
መለኮታዊ ዐጭር ምልከታ
በቡሩክ አየለ (ቄስ፣ ዶ/ር)

የነገረ መለኮት መምህር
በቅርቡ የመስቀል አደባባይን አጠቃቀም በተመለከተ
በተነሣው አለመግባባት፣ እኛ የወንጌል አማኞች በእንደዚህ
ዐይነት ጕዳዮች ምን ዐይነት የጋራም ሆነ የግል አቋም
መያዝ እንዳለብን ግልጽ ባለመሆኑ፣ ሕንጸት ክርስቲያናዊ
ማኅበር ይህን ፓናል በማዘጋጀቱና ለእኔም ዕድሉን በመስጠቱ
ላመሰግን እወድዳለሁ። ይህ የአደባባይ መብትንና አጠቃቀምን
በሚመለከት ፓናል ለውይይት መነሻነት የቀረበ፣ መጽሐፍ
ቅዱሳዊ/ነገረ መለኮታዊ ዐጭር ምልከታ ሰባት አጫጭር
ክፍሎች አሉት።
1. በመጀመሪያው ክፍል ስለምንነጋገረው ጕዳይ፣
ማለትም “አደባባይ” (Public sphere/space/
square) ስለሚባለው ትርጓሜ ለመስጠትና
የተያያዥ ጕዳዮች እንዲሁም ቃላትን በመተርጐም
ግልጽ ለማድረግ ተሞክሯል።
2. በሁለተኛው ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መብት ምን
እንደሚል በአንዳንድ መሠረታዊ ጕዮችና ነጥቦች ላይ

አጭር ዳሰሳ ተደርጓል።
3. በሦስተኛው ክፍል ይህንን ጕዳይ ከዋናው ጕዳያችን፣
ማለትም እኛ ከተጠራንበት ዋናው ተልእኳችን፣
ከታላቁ ተልእኮ (missional framework) አንጻር
ዕይታችንን እንድንቃኝ (የዕይታ ቅኝት/framework)
የሚያስችሉን ነጥቦች ተነሥተዋል።
4. አራተኛው ክፍል የኢትዮጵያን ዐውድና ወቅታዊውን
ሁኔታ ይቃኛል።
5. ክፍል ዐምስት ከሌሎች አገራት ልምድና ተሞክሮ
ምን ልንማር እንደምንችል አንዳንድ ምሳሌዎችን
ይጠቁማል።
6. ስድስተኛው ክፍል መብትን ከማስከበር አንጻር
ስለሚደረጉ ትግሎች (ጦርነትን ጨምሮ) ክርስቲያኖች
ስላሏቸው ዐምስት የተለያዩ አመለካከቶች ይዘረዝራል።
7. የመጨረሻው ክፍል ማጠቃለያ ሲሆን፣ በአጠቃላይ
ከቀረበው አቅርቦት በመነሣት አንዳንድ ለውይይት
መነሻ ሊሆኑ የሚችሉ አቋሞች ተንጸባረቀዋል።

1. መግቢያ - ትርጓሜ:ስለ ምንድነው የምንወያየው?
በቀጥታ ወደ ርእሰ ጕዳዩ ለመግባት፣ አደባባይ ወይም የሕዝብ
ይዞታ/መጠቀምያ/መገልገያ ቦታዎች (Public sphere/
space/square) የሚባሉት የትኞቹን ያካትታል ብለን
ብንጠይቅ፣ ከግለ ሰብ/ከቤተ ሰብ ቤት ይዞታ ወይም ክልል
ውጪ ሌሎች ሕዝብ በጋራ የሚጠቀምባቸውን ማናቸውንም
ቦታዎች/አደባባዮች ያከትታል። አንዳንዶች እንደሚሉት ግልጽ
ድንበር ማበጀትም ቀላል አይሆንም።

6

እንደየዐውዱ ቢለያዩም ለምሳሌ መንገዶች፣ ገበያዎች፣
ትምህርት ቤቶች፣ ቤተ መንግሥትን ጨምሮ ሁሉም የመንግሥት
መሥሪያ ቤቶች፣ አብያተ ክርስቲያናትና ሌሎች የማምለኪያ
ሥፍራዎች፣ የመዝናኛ ሥፍራዎች፣ ሆቴሎችና የመሳሰሉት፣
የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች፣ ሐኪም ቤቶች፣ ወዘተ.
የሕዝብ አደባባዮች ወይም ይዞታዎች ወይም መጠቀሚያዎች
ሆነው ሊጠቀሱ ይችላሉ።

7

የቤተ መቅደሱ ታላቁ/የውጭው አደባባይ/
የላይኛው አደባባይ (1ነገ. 7፥9፡ 12፤ 8፥64፤
2ዜና 4፥9፤ 6፥12-13፤ 7፥7፤ 20፥5፤ ኤር.
36፥10፤ ሕዝ. 10፥5፤ 40፥17፡ 20፡ 31፡ 34፡
37፤ 42፥1፡ 3፡ 6፡ 7፡ 8፡ 9፤ 42፥14፤ 44፥19፤
46፥20፡ 21፡ 22)
• የካህናት አደባባይ (2ዜና 4፥9)
• የምሥራቅ በኵል አደባባይ (2ዜና 29፥4)
የከተማይቱ በሮች አደባባዮች (2ነገ. 10፥8)
• የሰማርያ በር መግቢያ አጠገብ አደባባይ (1ነገ.
22፥10፤ 2ነገ 18፥9)
• የዘበኞች አደባባይ (ነህ. 3፥25)
• በውኃው በር ፊት ያለው አደባባይ (ነህ. 8፥1፡ 3)
• የኤፍሬም በር አደባባይ (ነህ. 8፥16)
የንጉሡ/የቤተ መንግሥት አደባባይ (ኤር. 36፥20)
• በንጉሡ ቤት አታክልት ውስጥ ያለው አደባባይ
(አስ. 1፥5)
የግዞት ቤት አደባባይ (ኤር. 32፥2፡ 8፡ 12፤ 33፥1፤
37፥31፤ 38፥6፡ 13፡ 28፤ 39፥14፡ 15)
ምናባዊ አደባባይ / በሕዝብ አእምሮ ወይም
ዕውቀት ያለ ነገር (ኢሳ. 59፥4፤ ኤር. 5፥1፤
“በኢየሩሳሌም መንገድ እየተመላለሳችሁ ሩጡ፥
ተመልከቱም፥ ዕወቁም፥ በአደባባይዋም ፈልጉ፤ ፍርድን
የሚያደርገውን እውነትንም የሚሻውን ሰው ታገኙ
እንደሆነ ይቅር እላታለሁ።”)
አዲስቷ ኢየሩሳሌም የሚኖራት ዕፁብ ድንቅ
አደባባይ በራእይ መጽሐፍ ተጠቅሷል። (ራእ.
21፥21ል፤ 22፥1)።
•

•

•

•
•

•

1.2 ከዚህ ወይይት አንጻር የአደባባዮች ጽንሳ
ሐሳብና ባለቤትነት
1.2.1. የከተሞች ውበትን እና የሕዝብ ተጠቃሚነትን ታሳቢ
በማድረግ የሚለዩ፣ በከተሞች ማእካላዊ ቦታዎች ወይም
ዳርቻዎች የሚገኙ አደባባዮች በመንግሥት ይዞታነት ለሕዝብ
አገልግሎት ይውላሉ።
1.2.2. በቤት ውስጥ ወይም በትልልቅ የስብሰባ አዳራሾች
ሊካናወኑ የማይችሉ የሕዝብ በዓላትን፣ የመንግሥት በዓላትን፣
የሃይማኖት በዓላትን ለማከናወን በመንግሥት ዕቅድ ወይም
በከተማ ፕላን ወይም በቤተ ክርስቲያን ወይም በሌሎች ጥያቄ
የሚለዩ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ቤተ ክርስቲያን አደባባዮችን
ለጥምቀት ወይም ለመስቀል በዓል ስለ ተጠቀመች ወይም

ሌላው ሃይማኖት ለበዓል በየዓመቱ በቋሚነት ቢጠቀመው
አደባባዩ ‘የእኔ ነው’ ማለቱ አግባብ አይመስለኝም።
1.2.3. በማንም ባለቤትነት ሥር ወይም ይዞታ የማይጠቃለሉ፣
ሕዘብ በጋራ የሚጠቀምባቸው፣ ያለ ክፍያ፣ ያለ ልዩ ፈቃድ
(በግልና በትናንሸ ቡድን ሲሆን)፣ ሕዝብ ያለ ከልካይ
የሚጠቀምባቸው፣ በከተሞች ማእካላዊ ቦታዎች የሚገኙ
ጥብቅ ቦታዎች፣ ወይም በከተሞች ፕላን ውስጥ ከግለ
ሰብና ከተቋማት ይዞታ ውጭ በመሆን ሕዝብን ያለ ልዩነት
የሚያገለግሉ አደባባዮችና መገልገያዎች ናቸው።
1.2.4. መንግሥት በጀት መድቦ የሚያስተዳድራቸው
አደባባዮች ሊሆኑም ይችላሉ። በአንድ የትልቅ ከተማ ፕላን
ውስጥ የሕዝብ አደባባዮች፣ የመዝናኛ ፓርኮች፣ ወዘተ. ናቸው።

1.3 በኢትዮጵያ የአደባባዮች ባለቤትነትና
አጠቃቀም
1.3.1. በአብዛኛው በመንግሥት ባለቤትነት ሥር ሆነው
ለሃይማኖት በዓላት፣ ለሕዝብና ተያያዥ አገልግሎቶች ይውሉ
ነበር።
1.3.2. የፕሮቴስታንት/የወንጌል አማኞች የመጠቀም መብት
በእጅጉ ውስን ነበር። ለምሳሌ ቢሊ ግራሃም በ1952 ዓ.ም.
ወደ አትዮጵያ በመጡ ጊዜ ኮንፍራንሱ የተደረገው በስታዲየም
ነበር። ቦንኬ በ1987 ዓ.ም. የሐዋሳውን የያኔውን አብዮት/
መስቀል አደባባይ ማስፈቀድ ከባድ እንደ ነበረ የቅርብ ጊዜ

የሆነውን እግዚአብሔርን ይረሱታል። በጣም የሚገርመው
ራቁታችንን (ባዷችንን) እንደመጣንና እንደዚያው ደግሞ
ራቁታችንን (ባዷችንን) እንደምንሄድ ሙሉ በሙሉ እንዘነጋና፣
የሁሉ ነገር ባለመብትና ጌታ ሆነን እንገኛለን። ምናልባትም
ትልቁ ስሕተታችን ከዚህ የሚጀምር ይመስለኛል።

ትዝታ ነው። ይህም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ
ክርስቲያን ጋር ከነበረው የግል ባለቤትነት ስሜት የመነጫ
በመሆኑ እና የአዲስ አባበ መስቀል አደባባይ ለቦንኬ
መከልከሉ፣ ብዙ ጊዜ ለሃይማኖታዊ ፕሮግራሞች ወይም
በሃይማኖት ተቋማት ለሚደረጉ ሌሎች ፕሮግራሞች የመስቀል
አደባባይ ተጠይቆ መከልከሉ የሚታወስ ነው።

ትንሽ ጠጋ ብለን ወደ ውስጣችን (ወደ ወንጌላውያን አብያተ
ክርስቲያናት) ብናይ፣ አሁን አሁን የሚታዩት ለመቍጠር
የሚያዳግቱ የትየለሌ ግጭቶችና ክፍፍሎች እጅግ በጣም
የሚበዙቱ ከመብት ጥያቄዎች ጋር የተያያዙ መሆናቸውን
ማንሣት የግድ ይላል። ‘መብቴን አስከብራለሁ’ ወይም ‘እኔ
ብቻ እይዛለሁ’ የሚለው ግትር አካሄድ፣ ቤተ ክርስቲያንን
በእጅጉ የሚጎዳና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ነው።

1.3.3. ከ1983 ዓ.ም. በኋለ በአብዛኛው የአደባባይ
ጀማ ስብከት (ክሩሴድስ) ወይም ኮንፍራንሶችና ፍላጎቶች
መበራከታቸው፣ ክርስትናና የወንጌል ማዳራስ ፕሮግራሞች
አደባባይ ተኰር መሆናቸው ምን ያህል ፍሬያማ እንደ ነበሩ
ጠለቅ ያለ ጥናት ማድረግ ይፈልጋል።
1.3.4. ከለውጡ ወዲህ የተለያዩ አደባባዮችና የመስቀል
አደባባይ የትኵረት ማእካል መሆኑ፣ የሃይማኖት ተቋማት
ከመጠቀም መብት ይልቅ ወደ ባለቤትነት መብት
ማዘንበላቸው፣ በተለይም ከፖለቲካ ዐውዱ ጋር ማያያዛቸው
በጕዳዩ እውነታ ላይ ጥላ ያጠለሸበትና ለብቻው በራሱ ዕይታ
ውስጥ እንዳይታይ ምክንያት ሆኗል።

መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም የእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር፣
በእግዚአብሔርም እንደ ሆነ አስረግጦ ይናገራል።
• “እግዚአብሔር ሁሉን ለእርሱ ለራሱ ፈጠረ።” (ምሳ.
16፥4)
• “ምድርና ሞላዋ ለእግዚአብሔር ናት፤ ዓለምም
በእርስዋም የሚኖሩ ሁሉ።” (መዝ 24፥1)
• “ምድርና በእርስዋ የሞላባት ሁሉ የጌታ ነውና።”
(1ቆሮ 10፥26)

ስለሆነም፣ ‘በእንዲህ በተካረሩ ጥያቄዎችና የመብት
ክርክሮች መካከል ምን ዐይነት ዕይታ ሊኖራን ይገባል?
ዕድሉንስ ስናገኝ አደባባዮችን እንዴት እንጠቀምባቸው?’
የሚሉ ጕዳዮች ውይይት ይፈልጋሉ። ከዚህ ቀጥሎ
የሚቀርቡትም የውይይት ሐሳቦች በዚህ ዐውድ ውስጥ
የሚታዩና ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሚሞክሩ
ናቸው።

ይህን የተረዳ ሰው ሁሉንም ለእግዚአብሔር ሰጥቶ ይተዋል
እንጂ፣ መብቴን ካላስከበርኩ ብሎ ጦርነት አይገጥምም።
መብቱ እንዳለ እያወቁ ለእግዚብሔር ክብር ብሎ መብትን
መተው፣ የሁሉ ነገር ጌታ እግዚአብሔር እንደ ሆነና
እግዚአብሔር በወደደ ጊዜና ሁኔታ ሁሉንም አትረፍርፎ
እንደሚሰጥ ማወቅ እርሱን ማክበር ነው (recognize
ማድረግ ነው) ብሎ መውሰድ ይቻላል።

2. መጽሐፍ ቅዱስ በመብትና ተያያዥ
ጕዳዮች ላይ ምን ይላል?

2.2 እግዚአብሔር የፍትሕም የፍቅርም
አምላክ ነው
•

2.1 ሁሉም የእግዚአብሔር ነው፣ ደግሞም
ለእግዚአብሔር ነው።
በዓለማችን የግጭትና ብሎም የጦርነት ምክንያት ከሚሆኑ
ነገሮች ውስጥ በዋናነት ሊጠቀስ የሚችለው የመብት ጕዳይ
ነው፤ ማለትም፣ ‘ይህ ነገር የእኔ ነው፣ ይገባኛል’ በማለት ነው።

8

ከእነዚህ ከይገባኛል መብቶች እና ሀብቶች (resources)
አንዳንዶቹ መሬትና በመሬቱ ላይ የሚገኙ ሀብቶች/በረከቶች፣
አደባባዮችና ከአደባባዮቹ ጋር የሚቆራኙ ዝናዎች፣ ኀይሎች/
ጕልበቶች፣ የበላይነት ስሜቶች፣ ወዘተ. ናቸው።
•

ሰዎች ስለ ራሳቸው መብት ሲናገሩ፣ ወይም መብታቸውን
ለማስከበር ሲሞክሩ፣ ሌላውን ባለመብትና ከሁሉ በላይ

•

9

እግዚአብሔር በምድር ላይ ፍትሕ እንዲሰፍንና
የእርሱ የሆኑቱ ፍትሕን እንዲያሰፍኑ በጥብቅ
ይመክራል። ነገር ግን በዚህ ዓለም ፍትሕን
የሚያመጣው እግዚአብሔር ራሱ ብቻ ነው። ሰዎች
ከፍጥረታችን ራስ ወዳዶች በመሆናችን ፍትሕን
የማስፈን ውስንነት ያጠቃናል።
ኢየሱስ የሞተው ለፍትሕም ለፍቅርም ነው። ሆኖም
ግን የፍቅር ጥሪ ከፍትሕ ከፍ ያለ ነው።
በመጽሐፍ ቅዱሳችን፣ ስለ ፍቅር ብዙ ሌሎች

ነገሮች የተዘረዘሩ ቢሆንም፣ ቍልፉ “ፍቅር የራሱን
አይፈልግም” የሚለው ነው (1ቆሮ. 13)።

2.3 መብትን በተመለከተ ለክርስቲያኖች
የተሰጡ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መርሖዎች
•

•

ስለ መብት መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መልኩ
የሚናገር ቢሆንም፣ የጳውሎስ የመርሕ አስተምሮ
የጕዳዩን ዕይታ በጣም በጥሩ ማጠቃለያ
ያስቀምጠዋል፦ “ሌሎች በእናንተ ላይ ይህን መብት
የሚካፈሉ ከሆኑ፣ እኛማ ይልቁን እንዴታ? ነገር
ግን የክርስቶስን ወንጌል እንዳንከለክል በሁሉ
እንታገሣለን እንጂ በዚህ መብት አልተጠቀምንም።”
(1ቆሮ 9፥12)
• ስለዚህ ዋናው ጕዳይ መብት ቢኖረንም
(መብቱ ባለን ጕዳይ እንኳን) መብታችንን
መጠቀም ወይም ማስከበር ሳይሆን፣
የክርስቶስን ወንጌል ማካፈልና ለዚያ
እንቅፋት ከሚሆን ማናቸውም ተግባር
ራስን መቆጠብ ተገቢ መሆኑን ነው።
(1ቆሮ 9፥1-27)
የእኛ መብት የእግዚአብሔርን ክብር በማድረግ
ውስጥ ይገለጻል። “ማናቸውን ነገር ብታደርጉ ሁሉን
ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት።” (1ቆሮ. 10፥31)

2.4 በአደባባይ መኖር ስለሚገባው ሥነ
ምግባር የመጽሐፍ ቅዱስ ዕይታ
ኢየሱስ ሲያስተምር፣ በየአደባባዩ (በገበያ፣ በምኵራብ፣
በምሳ ቦታ፣ ወዘተ.) የከበሬታ ወንበር መፈለግ ፈሪሳዊነት
እንደ ሆነና ከዚያም እንድንጠበቅ ያስተምረናል (ማቴ. 23፥6፤
ማር. 12፥38-39፤ ሉቃ. 11፥43፤ 14፥7፤ 20፥46)። “ረጃጅም
ልብስ ለብሰው መዞር ከሚፈልጉ፥ በገበያም ሰላምታ፥
በምኵራብም የከበሬታ ወንበር፥ በምሳም የከበሬታ ስፍራ
ከሚወድዱ ከጻፎች ተጠበቁ” (ሉቃ. 20፥46)።
ከዚህ ይልቅ የእኛና የሌሎች የመብትና የአደባባይ አያያዞች
እንደሚለያዩ ኢየሱስ አስተምሯል። የእኛ ታላቅነት ያለው
በታናሽነት ውስጥ ነው (ሉቃ. 9፥48)። “ኢየሱስም ወደ እርሱ
ጠርቶ እንዲህ አላቸው፦ ‘የአሕዛብ አለቆች ተብሎ የምታስቡት
እንዲገዟቸው ታላላቆቻቸውም በላያቸው እንዲሠለጥኑ
ታውቃላችሁ። በእናንተስ እንዲህ አይደለም፤ ነገር ግን

ማንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድድ የእናንተ አገልጋይ
ይሁን፤ ከእናንተም ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድድ የሁሉ ባሪያ
ይሁን፤ እንዲሁ የሰው ልጅም ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች
ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም።” (ማር.
10፥42-45)።

ኢየሱስ ንጉሥ ሆኖ ሳለ የተወለደበት አደባባይ የከብቶች
ግርግም መሆኑ ዝም ብሎ አጋጣሚ ሳይሆን፣ ትልቅ
ትርጕም ያለው ነው። ትልልቆቹን አደባባዮች ለሌሎች ለቀቀ፤
“ትሕትናን ሊያስተምረን ወድዶ” የሚለውን የደረጀን መዝሙር
ያስታውሷል።

ለበጐ ሥራ ሁሉ የሚበቁ
ምስጉኖች ናቸው መማለድን የሚያውቁ
ከእግዚአብሔር የተላከ
እርሱ ነው የተባረከ
ቃሉን ብቻ እየሰበከ (2x)
አንተንስ ማነው አስነሥቶ የላከህ
በፍጻሜው ላይ ትጠየቃለህ
እንደ ሥራህም ያኔ ትከፈላለህ

3. የዕይታችን ቅኝት፦ ታላቁ ተልእኮ
(Our Mission and Call)
•

እንደ ክርስቲያን ዋናው ዐላማችን፣ ጥሪያችንና
ተልእኳችን ነፍሳትን ማዳንና የክርስቶስን የፍቅር
ወንጌል ማድረስ ነው።
• የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት
ደግሞ በዋናነት የማስታረቅ አገልግሎት ነው።
“እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ
ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን፤ ከእግዚአብሔር
ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለ።”
(2ቆሮ. 5፥16-21)
• እርሱ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠው ታላቁ ተልእኮ
መንገዱ፣ የራስን አሳልፎ የመስጠትና የትሕትና
ነው እንጂ፣ የራስን መብት ማስከበር አይደለም።
አሁን ለዚህ ውይይት ያበቃንን ጕዳይ በዚህ

ተልእኮ ቅኝት ውስጥ አስገብተን ልንረዳው
ይገባል፤ ወንጌልን ማድረስ።
በተለይም ደግሞ ሰላምን በተመለከተ፣ የእኛ ሚናና ጥሪ
ሰላምን ማምጣትና መጸለይ ነው። “በእርስዋ ሰላም ሰላም
ይሆንላችኋልና ወደ እርስዋ ላስማርክኋችሁ ከተማ ሰላምን
ፈልጉ፤ ስለ እርስዋም ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ።” (ኤር.
29፥7)። ቤተ ክርስቲያን እየጠነከረችና እያደገች በሄደች
ቍጥር ጥሪዋና ኀላፊነቷ ይህን ዓለም መምሰል ሳይሆን፣
መለወጥና መለወጥ ነው። “የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም
በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ
ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እን፣
ይህን ዓለም አትምሰሉ። … በእግዚአብሔር ርኅራኄ
እለምናችኋለሁ።” (ሮሜ 12፥2)

ስለ አደባባይና ስለ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሳስብ
ቶሎ ወደ ልቤ የሚመጣው ይህ የዘማሪ ተስፈዬ ጋቢሶ
መዝሙር ነው።
“የአደባባይ ሰው ሆነህ …” (ፓ/ር ተስፋዬ
ጋቢሶ)
የአደባባይ ሰው ሆነህ
በየማዕዘኑ ላይ ቈመህ
o
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ሥራህ ድካምህ ብዙ ነው
አንተነትህን ያጐላው
ጌታ እንዳይታይ የጋረደው (2x)
እስኪ በእውነት መርምረው ሕይወትህን
መጸለይ ትተህ መራቈትህን
ኢየሱስን ጋርደህ አንተ መታየትህን

አሁን የፖለቲካ አደባባዩ በዋናነት በአማኞች እጅ አለ ተብሎ
በሚታመንበት (አንዳንዶች የጴንጤ መንግሥት እያሉ ባለበት)
በዚህ ጊዜ፣ ኀላፊነት እንደሚሰማው የአደባባይ መሪና
በፈሪሓ እግዚአብሔር የተሞላ አማኝ፣ ነገሮችን በመንፈሳዊ
ዕይታ ማየት ተገቢ ነው። ሆኖም ግን ከውጪ የሚባለውና
የሚሰጠን ስም ሙሉ በሙሉ ትክክል ነው የሚል አመለካከት
የለኝም። ቀረብ ብለን ያለውን የመንግሥት የሥልጣን
ቦታዎችን ስንመለከት በንጽጽር አሁንም አብዛኛውን ቦታ የያዙት

ስማው ኢየሱስ ይመክርሃል
ተው እረፍ ጸልይ ይልሃል
ከእግሮቹ ሥር ሥጋህን ጣል (2x)
ያን ጊዜ ጌታ በሰገነት ላይ ወጥቶ (አደባባዩ ላይ ጌታ
ይታያል!)
ለዓለም ይታያል ብርሃኑ በርቶ
ሕይወት ይበዛል የስንዴው ቅንጣት ሞቶ

ፕሮቴስታንቶች አይደሉም። ወይም ሰዎች ለራሳቸው ሐሰብ
ማስፈጸሚያ “የፕሮቴሰታንት መንግሥት ነው” የሚሉትን
ማራጋገጫ እየሰጠንም አይደለም። ለማለት የተፈለገው፣ ሙሉ
በሙሉ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ወይም ከዚያ በታች በምንታይበትና
በምንቈጠርበት ሀገር፣ እግዚአብሔር ይህችን ሀገር በእኛ
ሊባርክ ስለፈለገ፣ በምን ፍጥነት በዚህ ኀላፊነት ደረጃ
እንዳመጣን በማሰብ በጥበብና በትሕትና መመላለስን
ይጠይቃል። ማለትም ከዚህ ከእግዚአብሔር ከተሰጠን

አንድ በጣም ልብ ልንል የሚገባን ትልቅ ጕዳይ ወይም
እውነታ ቢኖር፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ላለፉት ስድሣ
ዓመታት የነበረው ሃይማኖታዊ ስብጥር በምን ያህል ፍጥነት
የተቀያየረ መሆኑን ነው። ማለትም፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ
የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዕድገት የዛሬ ስድሣ
ዓመት ከነበረት፣ አሁን የደረሰበት ደረጃ በማንኛውም መለኪያ
እጅግ ተዓምራዊና ባልተለመደ ሁኔታ ፈጣን ነበር። ብዙዎች
እንደሚመሰክሩት፣ የመብዛታችንና የማደጋችን አንዱና
ዋነኛው ምክንያት በመከራ ውስጥ መጽናታችንና የውስጥ
ጥንካሬያችን፣ ነገሮቻችንን ሁሉ በጸሎት ለጌታ አሳልፈን
መስጠታችን ነው።

4. ዐውድ፦ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን
ወቅታዊ ሁኔታ
ሰውን አይተህ በሰው ታይተህ (2x)
በስወር አይቶ በግልጥ የሚከፍልህን
በከፍታ ላይ የሚያስኬድህን
ረስተህ የለም ወይ አሳዳጊ ጌታህን

አሁን ግን ታሪክ ተለውጦ፣ እኛ ብናውቀውም ባናውቀውም፣

በስውር የሚቀመጡ
ጌታቸውን የሚያደምጡ
የሕይወትን ቃል የሚያመጡ (2x)
ሰውን ለማነጽ ነቅተው የሚታጠቁ

11

ብንረዳውም ባንረዳውም፣ የፖለቲካ አደባባዩን በይፋ
የያዝንበትና ጌታ በእኛ እጅ የጣለበት ጊዜ መሆኑን ሌሎቹ
በደንብ ይገነዘቡታል፤ ምናልባትም እጅጉን በማጋነን
ስለሚያዩት ሥጋት እንደሚያድርባቸው መገመት አያደግትም።
እናም በዚህ የፖለቲካ አደባባዩን አማኞች/ጴንጤዎች
ይዘውታል በሚባልበት ጊዜ ነው እንግዲህ ለዚህ ውይይት
ያበቃን ጕዳይ የተከሰተው።

ኀላፊነት የተነሣ የአባትነት፣ የአስተዳዳሪነትና የሆደ ሰፊነት
ኀላፊነት የሚወድቀው በእኛ ላይ መሆኑንም ማሰብ ተገቢ
ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ሌላው ገጽታችን ደግሞ፣ እኛ ለትልቅ
አደባባይ በምንሟገትበት በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ የአገራችን
ክፍሎች አሁንም በርካታ የወንጌል አማኝ ክርስቲያኖችና
አብያተ ክርስቲያናት ከፍተኛ ስደት ውስጥ መሆናቸው
ነው። ዛሬም “የጴንጤ መንግሥት” አለ በሚባልበት አገር
ላይ አብያተ ክርስቲያናት ይቃጠላሉ፣ አማኞች ይታሰራሉ፣
ይገደላሉ፣ ይሰደዳሉ፣ መብታቸው ይረገጣል፣ ይዞታቸው
ይወረሳል፣ መግባት መውጣታቸው በፍርሀትና በሰቀቀን
ሆኗል።

ምንም እንኳን እንደነዚህ ዐይነት ክስተቶች ባለፉት መቶ
ዓመታት ሲከሰቱ የቈዩ ቢሆንም፣ የአሁኑ ዐውድ ግን ይለያል።
ስለ ሆነም፣ አንዱ ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ነገር ቢኖር፣
እነዚያን ክፉ የመከራና የስደት ዘመናትን እንዴት ዐለፍን/
አሳለፍን፣ ለዛሬውስ ስደቶቻችንና የመብት ጥያቄዎቻችን
ምላሻችን ምን መሆን አለበት ብለን ከዚያም የታሪክ ሂደት
ልንማር ይገባናል።
ከትናንትናው ስደትና መከራ የምንማረው ነገር ቢኖር መጽናት፣
መጸለይ፣ በእግዚአብሔር ላይ መታመን፣ መደጋገፍ፣
በአንድነትና በፍቅር መቈም፣ በሚቻለን መጠን ሁሉ ለተገፉትና

የእኛ የአማኞች በርካታ ጥያቄዎቻቸው ምላሽ እስኪያገኙ
እየተጠባበቁ ይገኛሉ። የደርግ መንግሥይ ከኦርቶዶክስ
የወረሳቸው ይዞታዎች ሲመለሱና እንዲሁ በተለምዶ
በኦርቶዶክስም ሆነ በሙስሊሞች የተያዙ ቦታዎች በልግስናና
በአክብሮት ሲበረከትላቸው፣ በርካታ የወንጌል አማኞች
ጥያቄዎች ገና በአየር ላይ እንደተንሳፈፉ አሉ፤ ይህም እውነታ
ሊካድ አይገባም።

ለተሰደዱት ወደሚመለከተው አካል አቤት ማለት፣ በዐብሮነት
መቈም (solidarity)፣ ለተሰደዱትና ለተጎዱት ድጋፍ
ማድረግ፣ ለበቀል አለመነሣሣት፣ እነዚያን የስደትና የመከራ
ሁኔታዎችን ሁሉ በንቃት ተከታትሎ ወንጌልን የማድረስ
አጋጣሚ ለማድረግ መረባረብ ነው። (በአለማጣ ከተማ ካሉ
አገልጋዮችና ምእመናን ውስጥ አንዳንዶቹ በእኔ ላይ ድንጋይ
የወረወሩና ሊገድሉኝ የሞከሩ ነበሩ።) እዚያ ላሉት በየቀዬውና
በየመንደሩ በስደት ላይ ላሉ ወገኖቻችን ተስፋ፣ ጕልበትና
የመከራ ቀን ደራሽ ሳንሆን፣ እዚህ በአደባባይ ላይ ለግጭት
ብንጋበዝ ለወንጌሉ መስፋፋት ምንም ፋይዳ ይኖረዋል ብዬ
አላምንም።

እንደዚህ ዐይነት የእኵልነት አሠራሮች በሌሎችም የዓለማችን
ክፍሎች የተለመዱ ሲሆኑ፣ የአገርንና የሕዝብን ሰላምና
ዐብሮነት ከመጠብቅ አንጻር የሚኖራቸው ሚና ጕልህ ነው።
ምንም እንኳን ብኂሉ፣ “ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል”
ቢሆንም፣ ዕድሉ ሲኖር ከራስ ይልቅ ሌላውን አገልግሎ ማለፍ
መጽሐፍ ቅዱሳዊና ክርስቲያናዊ ነው። የአማኞች የአደባባይ
ማንነት፣ ይህ ሌላውን ማገልገልና ማስቀደም (የራስን እየተዉ)
መሆን አለበት። ቢያንስ ቢያንስ እንደ ክርስቲያን “ወርቃማውን
ሕግ” ማክበርም ይኖርብናል።3

5. ከሌሎች ምን እንማር?

ሉተር ስለ ክርስቲያን ነጻነት ወይም መብት ሲያስረዳ እንዲህ
ነበር ያለው፦ “A Christian is lord of all, com-

የተለያዩ ሃይማኖቶችን የሚከተሉ ሰዎች ባሉባቸው የአፍሪካ
አገሮች፣ አማኞች በፖለቲካው ከፍ ያለ ሥልጣን ሲይዙ፣
ከራሳቸው የሃይማኖት ተቋማት ይልቅ ለሌሎቹ የተሻለ
መስተንግዶ እንደሚደረግ ይታወቃል። እንደዚህ ዐይነቱ
አካሄድ ብሶተኝነትን የሚቀንስ፣ መቻቻልን በማጐልብት
ሰላምን የሚጠብቅ፣ “ሌሎች” ተዘልለውና ተከባብረው
እንዲኖሩ የሚረዳ አካሄድ እንደ ሆነም ይታመናል። የታንዛኒያ፣
የኬንያና የናይጄሪያ ክርስቲያን መሪዎች በምሳሌነት ሊጠቀሱ
ይችላል። በእነዚህ በሦስቱም አገሮች በቍጥር የሚበዙቱ
ክርስቲያኖች ናቸው። ሆኖም ግን የክርስቲያኖቹ ዕይታና
ግንዛቤ፣ ሌሎችን የማክበርና በማናቸውም አጋጣሚ
የሌሎችን መብት ከሚጋፋ ይልቅ፣ መተማመንን የሚፈጥር
ከባቢ መፍጠር ነው። ለምሳሌ የኬንያ መንግሥት፣ ምንም
እንኳን የሙስሊሞቹ ቍጥር አናሳም ቢሆን፣ በአገሪቱ የሕግ
መወሰኛ ምክር ቤት ከፍተኛውን ሥልጣን ሰጥቷቸዋል።
በሌሎች ተመሳሳይ መሥሪያ ቤቶችም ሆን ተብሎና
ታስቦበት፣ ቍልፍ ቦታዎች ተሰጥቷቸዋል። በማናቸውም
አደባባዮች በእኵልነት የሚጠቀሙበት አግባብ ተፈጥሯል።
ስለዚህ የመንግሥትን ሥልጣን ከያዘው አካል ጭቆና ወይም
ጥቃት ይደርስብናል የሚል የሚያስፈራቸው ሁኔታ እንዳይኖር
ለማድረግ ተሞክሯል።
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በተመሳሳይ መልኩ በታንዛኒያም ቢሆን በመቻቻል
የመንግሥትን ከፍተኛውን ሥልጣን ተራ በተራ (ባልተጸፈ
ሕግ) ይይዛሉ። በማናቸውም የሕዝብ አደባባዮች ላይ
ከዚህ ከመቻቻል ዕሳቤ ውጪ በሆነ መንገድ ከሌላው ጋር
የሚጋፋ ሰው ቢኖር፣ በሁሉም ታንዛኒያዊ ፊት ይናቃል፣
ይገለላል። ዐብሮነታቸው በፍጹም መከባበር ላይ የተመሠረተ
በመሆኑ ታንዛኒያ እጅጉን ሰላማዊ አገር ናት። የናይጄሪያም
አካሄድ በክርስቲያኖቹ በኵል በተመሳሳይ መከባበር ላይ
የተመሠረተ ቢሆንም፣ አሁን አሁን ሙስሊሞቹ ዋናውን ቦታ
ሲይዙ ሙሉ በሙሉ የመቆጣጠር አካሄድ በመምረጣቸው፣
የናይጄሪያ ክርስቲያኖች እንዴት ያለ የአካሄድ ለውጥ ማድረግ
እንዳለባቸው ውይይት በማድረግ ላይ ናቸው።1

pletely free of everything. A Christian is
a servant, completely attentive to the
needs of all.”4 ይህ ዕይታ በቀጥታ ጳውሎስ ስለ
ክርስቲያን መብት ለቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ከደነገገው መርሕ
የተወሰደ ነው። “ሁሉ ተፈቅዶልኛል፤ ሁሉ ግን አይጠቅምም።
ሁሉ ተፈቅዶልኛል፤ በእኔ ላይ ግን አንድ ነገር እንኳ
አይሠለጥንብኝም። . . . ሁሉ የሚያንጽ አይደለም” (1ቆሮ.
6፥12፤ 10፥23)።
`

እኛስ?
ዛሬ ዛሬ፣ በተለያዩ የምዕራባውያን አገሮች የቤተ ክርስቲያን
ሕንጻዎችና ግቢዎች በይፋ እንደ ሕዝብ አደባባይ እየተቈጠሩ
መጥተዋል። ከዚህም የተነሣ የስደተኞች መጠለያ፣ የተቸገሩ
ሰዎች ማረፊያ እየሆኑ አዲስ የወንጌል ተልእኮ በር እየከፈቱ
ይገኛሉ። እኛስ “የእኛን ይዞታዎች” ምን ያህል በለጋስነት
ልናጋራ ዝግጁ ነን? ወይስ የእኛ የግል፣ ሌላው የጋራ ለማለት
እንደፍራለን? (ቄስ ጉዲና ቱምሳ በአብዮቱ የመጀመሪያ
ዓመታት ለሁሉ ያጋሩትን ሆስቴል ማስታወስ ተገቢ ነው።)
ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ የተባረከ ነውና! የሐሥ. 20፥35)።

3
“እንግዲህ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወድዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ
እንዲሁ አድርጉላቸው፤ ሕግም ነቢያትም ይህ ነውና” ማቴ. 7፥12፤ ሉቃ. 6፥31።
4
Martin Luther, The Freedom of a Christian, translated and introduced by Mark D. Tranvik (Minneapolis: Fortress
Press, 2008), 50.

6. መብትን ለማስከበር ስለሚደረግ ትግልና ጦርነት
ዐምስቱ የክርስቲያኖች አመለካከቶች
ክርስቲያኖች መብቶቻቸውን ለማስከበር (ጦርነትን ጨምሮ)
የሚሄዱበት ዕይታና ርቀት፣ የሚከተሉት የተለያዩ አመለካከቶች
አሏቸው። መብት የግል፣ የተቋም፣ የቡድን፣ ወዘተ. የሚሆን
ሲሆን፣ ጦርነት ደግሞ በዋናነት አገር ወይም ሕዝብ መብቱን
በኀይል የሚያስከብርበት፣ ወይም ፍላጎቱን በሌላው ላይ
የሚጭንበት ሂደት ነው። እነዚህም በመጠን የተለያዩ
ቢሆኑም በውስጣቸው ባለው አንድምታ ግን ስለሚመሳሰሉ
አመለካከቶቹን በጥቂቱም ቢሆን በንጽጽር ውስጥ አስግብቶ
ማየቱ የሚከፋ አይሆንም።

በእነዚህ በቅርብ ዓመታት፣ በተለይም በመጀመሪያዎቹ
የለውጡ ዓመታት፣ ኦርቶዶክሶችም ሆኑ ሙስሊሞች
ከአማኞች ይልቅ በዚህ “የአማኞች መንግሥት” በሚባለው
በተሻለ መልኩ ጥያቄዎቻቸው በመመለሳቸው ደጋግመው
መንግሥትን ሲያወድሱ ተስተውለዋል።2 በአንጻሩ ምናልባትም

1
በርግጥ ከእነዚህ አገሮች የሃይማኖት ዐውድ የእኛን የሚለየው፣
እንደ እነርሱ ክርስቲያንና ሙስሊም ተብሎ በሁለት የተከፈልን ሳንሆን፣ ኦርቶዶክስ፣
ሙስሊምና ፕሮቴስታንት የሚባሉ ሦስት ጐራዎች መኖራቸው ነው።
2
አሁን አሁን ኦርቶዶክሳውያኑ፣ “ቤተ ክርስቲያናችን የተቀነባበረ ጥቃት
እየደረሰባት ነው” የሚል ስሞታ እያቀረቡ ይገኛሉ፤ በርግጥ ይህ መንግሥት ወደ
ሥልጣን እንደ መጣ፣ ከሞላ ጎደል ምስጋና ይቀርብለት ነበር፤ አሁን ግን ምስጋናው
መቀጠሉን ርግጠኛ መሆን አይቻልም። የመስቀል አደባባዩ ጕዳይም ለዚህ አንዱ
ማሳያ ነው።

6.1. የመጀመሪያው አመለካከት፣ ‘የራስን መብት ማስከበር
ከእኛ ኀላፊነት ውጭ ነው፤ እንዳደረጉን እንሆናለን፤ እኛን
የሚጠብቀን እግዚአብሔር ነውና የመጣውን ሁሉ በጸጋ
እንቀበላለን’ የሚል አመለካከት ነው። ይህን አመለካከት
“ባይተዋር” ልንለው እንችላለን።5
6.2. የሁለተኛው አመለካከት ዕሳቤ፣ ‘እኵይ የሆኑ
ተግባራትን ሳንፈጽም (መግደልን ጨምሮ)፣ የግላችንንም
5
ይህ አመለካከት ከጦርነት ዐውድ ጋር ሲነጻጸር፣ ሰው በእግዚአብሔር
አምሳል የተፈጠረ በመሆኑ፣ በጦርነትም ሆነ በማናቸውም በሌላ አጋጣሚ ሰውን
በምንም ምክንያት መግደል ፍጹም ኀጢአትና ወንጀል በመሆኑ ክርስቲያኖች በጦርነት
ውስጥ ምንም ዐይነት ተሳትፎ ሊኖራቸው አይገባም የሚል ነው።
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ሆነ የማኅበራችንን፣ ብሎም የአገራችንን መብት ለማስጠበቅ
የበኩላችንን ኀላፊነት እንወጣለን’ የሚል ነው። ይሄኛው
አመለካከት በዋናነት መልካም ጕርብትናንና ከሁሉም ጋር
ወዳጅነትን በማራመድ ግጭቶችን ለስለስ ያለ ሁኔታን
በማቀንቀን የሚታውቅ ሲሆን፣ “ለስላሴ” ልንለው
እንችላለን።6
6.3. ሦስተኛው ዕይታ፣ ‘የመብት ረገጣዎች (ጦርነትን
ጨምሮ) በህልውናች ከመጣ፣ ራሳችንን መጠበቅና ተገቢውን
ርምጃ መውሰድ ይኖርብናል’ የሚል ነው። በዚህ አመለካከት
ክርስቲያኖች ራሳቸውን እንደ ሙሉ ባለመብቶች በመቍጠር፣
መብትን በማስከበሩ ሂደት የራስን መብት ባለማስነካትና
ከመከላከል ይልቅ፣ መብቶችን ሁሉ በንቃት ተከታትሎ
በማስጠበቅ፣ የሌሎችን መብት ባልጣሰ ሁኔታ፣ የራስን
ክብርና መብት ማስጠበቅ በመሆኑ፣ “ ‘አትንኩኝ’ ባይ” ሊባል
ይቻላል።7
6.4. አራተኛው አመለካከት የሚለው፣ ‘ይህች ዓለም
በኀጢአት ምክንያት ፍጽምና የሚገኝባት ባለመሆኗ፣ እኛም
6
ይህኛው አመለካከት ከጦርነት ዐውድ ጋር ሲነጻጸር፣ ክርስቲያኖች
ግጭት አልቦ በሆኑ መንገዶች ብቻ መብታቸውን ማስከበር ይገባቸዋል። ጦርነትን
መንግሥት ሊያውጅ ይችላል፤ ነገር ግን አንድ ሰው ለወታደርነት ቢመለመል፣ በቀጥታ
በግንባር ሆኖ በመግደል ከመካፈል ይልቅ፣ ከኋላ ደጀን ሆኖ ማገዝ ይችላል የሚል
ነው። ክርስቲያኖች መንግሥትን መታዘዝ ስላለባቸው መንግሥት ሲጠራቸው ፊት
ለፊት ከመዋጋት በመለስ፣ በሌሎች አገልግሎቶች የመሳተፍ ግዴታ አለባቸው ተብሎ
ይታመናል።
7
ይህኛው አመለካከት ከጦርነት ዐውድ ጋር ሲነጻጸር፣ ክርስቲያኖች
መንግሥት ሕዝብንና አገርን ለመከላከል በሚያደርገው ጦርነት መሳተፍ እንዳለባቸው
ያትታል። ማለትም ነገሮች ገፍተው ከመጡና የአገር ሉዓላዊነት አደጋ ውስጥ ከገባ፣
ክርስቲያኖች የመከላከልና ሥርዐቶችን የማስያዝ ጦርነት ላይ መሳተፍ ተገቢ ብቻ
ሳይሆን የሚጠበቅም ነው ይላሉ።

ኢፍትሓዊ በሆነውና የደኅንነት ሥጋት በሚሆነው ላይ ሁሉ
አስፈላጊ ከሆነ ቀዳሚ ርምጃ በመውሰድ የግላችንን፣
የማኅበራችንን ብሎም የአገራችንን መብት ማስጠበቅ
ይገባል።’ ይህ አመለካከት መቅደምን፣ አለመደፈርን፣
በሚቻለው ሁሉ በራስም ሆነ በሌላ ኀይል፣ በሕግም
በጕልበትም ሙሉ በሙሉ የራስን መብት የማስጠበቅ ኀላፊነት
በራስ ላይ የሚያኖር በመሆኑ፣ “ዘራፍ፤ ማን ደፍሮኝ” የሚል
ስም ልንሰጠው እንችላለን።8

•

6.5. በሌላ አንጻር፣ ከዚህ ከአራተኛው አመለካከት ጋር
የሚቀራረብና ከዚያ ሊመነጭ የሚችል፣ አሁን አሁን እንደ
አዲስ እያቆጠቆጠ ያለና፣ “ሁሉን እንገዛለን” ወይም
“መግዛት አለብን” ከሚለው አስተምህሮ (ከገዥነት ሥነ
መለኮት/dominion theology) የሚመነጭ ዐምስተኛ
አመለካከት ነው። በከተማ አካባቢ የሚታየው የመብት
ጥያቄዎችና ያንን ተከትሎ የሚንጸባረቀው ተፋላሚነት
(militancy)፣ በዚህና በአራተኛው አስተምህሮዎች የተቃኘ
ይመስላል። ስለ ሆነም “የበላይ ነኝ” የሚል ስም ልንሰጠው
እንችላለን።

•
•

አንተስ፣ አንቺስ፣ እርስዎስ ለቤተ ክርስቲያንም ሆነ ለሀገር
የትኛው ጠቃሚ ነው ብለው ያምናሉ?

•

8
ይህኛው አመለካከት ከጦርነት ዐውድ ጋር ሲነጻጸር፣ ፍትሕን ለማስፈን
ሲባል ይመጣል ተብሎ የሚታሰብ አደጋ ካለ፣ አደጋው ከመከሰቱ በፊት ወይም
ጥቃቱ ከመሰንዘሩ በፊት፣ አስፈላጊውን ርምጃ መውሰድ ተገቢ ነው ብለው ያምናሉ።
አለበለዚያ ፍትሕ ይጓደላል፤ ክፉው (እኵዩ) ይንሰራፋል፣ ጥፋቱም የከፋ ይሆናል
ብለው ያስባሉ። የዚህ አመለካከት አቀንቃኞች ግጭትን ወይም ጦርነትን ለማስቀረት
ጠንካራ የጦር ሰራዊት ገንብቶ፣ አስቀድሞ ጥቃት በመፈጸም ሰላም ማስፈን ተገቢ
እንደ ሆነ ያምናሉ።

7. ማጠቃለያ

እስካሁን ባየናቸው ጥቂት፣ ግን አንኳር መጽሐፍ ቅዱሳዊና
ዐውዳዊ ትንታኔዎች፣ የሚከተሉትን መርሖዎችንና
ግንዛቤዎችን መውሰድ ይቻላል።
• የአደባባዮች ዋነኛው ተግባር እግዚአብሔር
የሚከበርበት፣ የሚመለክበት እና ደጅ የሚጠናበት
መሆን አለበት።
• አደባባዮች በጥቅሉ ሲታዩ የጋራ የሆኑና ሁሉም
ሰው በእኵልነት ሊጠቀምባቸው የተገቡ መሆን
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•

•

•

አለባቸው። እኵልነት፣ አካታችነትና ፍትሐዊነት የሕዝብ
አደባባይ መለያዎች ናቸውና።
የአደባባይ ባለቤትነት የሕዝብና የመንግሥት ሲሆን፣
አጠቃቀሙ የሁሉንም መብትና ፍላጎት በጠበቀ
መልኩ መሆን አለበት።
ይሁን እንጂ፣ እኛ ከተጠራንበት ተልእኮ አንጻር፣
የአደባባይ ሽሚያ ውስጥ መግባት ለተልእኮአችን
እንቅፋት ይሆናል።
ባለፉት ስድሣ ዓመታት እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ
እግዚአብሔር ያበዛንና ያሳደገን፣ መብታችንን
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አስጠብቀንና በራሳችን ታግለን ሳይሆን፣
እግዚአብሔር ራሱ መገፋታችንን ዐይቶ በዐጭር
ጊዜ ውስጥ ምርኳችንን መለሰልን፤ እኛንም አበዛን።
አሁንስ? በእጃችን እንሞክር ይሆን?
በርግጥ በአገራችን ዛሬም እጅግ ዘግናኝ ስደት
በአማኞች ላይ የሚደርስ መሆኑ እሙን ቢሆንም፣
ስደቱ በተለያየ ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል። ስለዚህ
በአንድ አካባቢ የሚነሣው የመብት ጥያቄ በሌላ
አካባቢ ደግሞ የአማኞችን ስደትና መከራ የሚያብስ
መሆኑን ልብ ማለትም ተገቢ ነው።
ዛሬም ወንጌሉ “ራስን መካድንና የክርስቶስን
መስቀል መሸከምን” ይጠይቃል።
ክርስትና የአደባባይ ኮንፍራንሶችና እወጃዎች
ውጤት አይዶለም። እግዚአብሔር ከጓዳ ውስጥ
አውጥቶን፣ አደባባዮችን ሁሉ ያስወረሰን ቢሆንም፣
ልብ ሊባል የሚገባው የእኛ ማንነት በእግዚብሔር
ፊት የሚለካው በአደባባይ ማንነታችን ሳይሆን በጓዳ
ወይም በውስጥ ማንነታችን መሆኑ ነው።
ከመስቀል አደባባይ የሚበልጡ እጅግ በርካታ
አደባባዮችን ያስወረሰን ጌታ፣ በመስቀል አደባባይ
ላይ ትግል እንድንገጥም የሚፈልግ አይመስለኝም።
ለእግዚአብሔር ክብር እስከ ሆነ ድረስ ግን እርሱ

•

•
•

•

•

የማይወርሰው አደባባይ አይኖርም።
በምንም መልኩ እኛ የሰላምና የእርቅ ምክንያቶች
እንጂ፣ የግጭት መንሥኢ መሆን የለብንም፤
ይልቁንም በዚህ በአገራችን ለቍጥር በሚያታክቱ
የግጭት አባዜዎች በምታልፍበትና ልዩ ጸሎትና
ምልጃ በሚያስፈልጋት ጊዜ!
በእውነት ይህን ለመጠየቅ “ጊዜው ነውን?” ልንል
ይገባል።
በእንደዚህ ዐይነት ጊዜ፣ መጽሐፍ ቅዱስ መነጋገርን፣
መወያየትን፣ መከባበርን፣ መመካከርን፣ መሸካከምን፣
ከራስ ይልቅ የሌላውን ማስቀደምን፣ የበለጠውን
ደግሞ መማለድንና ነገሮችን ለእግዚአብሔር አሳልፎ
መስጠትን በአጽንዖት ያስተምራል።
“የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት፣
ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም
ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፤ የሚታየው
የጊዜው ነውና፣ የማይታየው ግን የዘላለም ነው።”
(2ቆሮ. 4፥17-18)
እንዲያው መጽሐፍ ቅዱሳችንን የሞሉ፣ እንደዚህ
ዐይነቶቹ ጥቅሶች የት ተረሱ?

የሰላም አለቃ የሆነው ኢየሱስ ለምድራችን ሰላምና በረከት
ይሁንልን፤ እኛንም ያድርገን!
በአክብሮት የቀረበ

እንዲሁም እስከ 1967 ዓ.ም. ድረስ በኢትዮጵያ፣
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን
መንግሥታዊ ሃይማኖት ያላቸው ናቸው።

ሃይማኖታዊ የአደባባይ መብት
ከሕግ እና ሰብአዊ መብቶች አኳያ
ያሬድ ለገሰ (ዶ/ር)

የሕግ ባለሙያ
ይህ ለፓናል ውይይት የቀረበ ጽሑፍ ከሕግ
እና
ሰብአዊ
መብቶች
አኳያ
የሚከተለውን
ከግምት
በማስገባት
የተዘጋጀ
ነው፦
በአገሪቱ ሕገ መንግሥት፣ በሌሎች ሕጎችና ከዓለም
ዐቀፍ ሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ አንጻር የኢትዮጵያ
ወንጌላውያን አማኞች ያገኟቸውና የተነፈጓቸው መብቶችን
ይቃኛል፤ አሁን በተጨባጭ በሥራ ላይ ያለው የሕግ
ማዕቀፍና የመንግሥት ቢሮክራሲ መሰል የመብት
ጥያቄዎችን ለማስተናገድ ያለው አቅምና ፈቃደኝነት፣
እንዲሁም የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መብቶችን
ለማስጠበቅ በሚሄዱባቸው መንገዶች ከክርስትና
ንጽረተ ዓለም አኳያ ተገቢው የሕግ አካሄድ የቱ መሆኑ፣
እንዲሁም መብት ለማስጠበቅ የምንሄድበት ርቀት
የት ድረስ መሆን እንዳለበት ማመላከት ይሆናል።

የሃይማኖት ትርጉም
በርካታ ትርጓሜዎች ሊኖሩ ቢችሉም ዋናው ሐሳብ፦
ከሰው ተፈጥሮ ከፍ ባለ፣ በሚልቅ ነገር ወይም
ነገሮች ማመን (A belief in a supreme or
superior power or transcendental being
or multiple deities)። የእምነት ነጻነት የሐሳብ
ነጻነት አካል ነው። ማመን እና አለማመን በእኵል
ደረጃ ጥበቃ የሚደረግላቸው መብቶች ናቸው።
ስለ እምነት ነጻነት ሲነሣ ሁለት የተለያዩ፣ ነገር ግን
ተዛማጅ የሆኑ ጕዳዮች ዐብረው ይነሣሉ። እነርሱም፣
የመንግሥት እና የሃይማኖት መለያየት የመጀመሪያው
ሲሆን፣ የሃይማኖት ነጻነት ደግሞ ሁለተኛው ነው።
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2. የመንግሥትና

3. መንግሥት

ሃይማኖትን

የሚደግፍበት

(Accommodation)፦ ግለ ሰቦችና የሃይማኖት

ተቋማት ለሕግና ለመንግሥት ይገዛሉ።
የሃይማኖት ነጻነት ዋስትና ይሰጠዋል፤ ነገር ግን
የሃይማኖት ነጻነት ፍጹም አይደለም። ሆኖም
መንግሥት በተቻለ አቅም ለሃይማኖቶች ድጋፍ
ያደርጋል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ መንግሥት ሙሉ
ለሙሉ ከሃይማኖት የነጻ አይደለም። ለሃይማኖት
ተቋማት በመንግሥት ቴሌቪዝንና ሬዲዮ
የአየር ሰዓት መስጠት፣ የመንግሥት ኀላፊዎች
በሃይማኖት በዓላት ላይ እንደ መንግሥት ተወካይ
መገኘ፣ ወዘተ. መንግሥት ሃይማኖትን መደገፉን
ያሳያል። ሃይማኖተኛ በሆነ ሕዝብ ውስጥ
መንግሥት ሙሉ ለሙሉ ከሃይማኖት ራሱን ሊያርቅ
አይችልም፤ ተገቢ ነው ተብሎም አይታመንም።

የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 11፣ የመንግሥትና
የሃይማኖት መለያየትን ያስቀምጣል። የሁለቱ መለያየት
በታሪክ ለሃይማኖት ሲባል የተደረገ ነው (separating
the garden from the wilderness)። በመጽሐፍ
ቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምእራፍ 12፥7 ላይ፣ “የቄሳርን
ለቄሳር፣ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር …” የሚለውም
የሁለቱን መለያየት አስፈላጊነት የሚያስገነዝብ ነው።
መንግሥት ትክክለኛውን ሃይማኖት የሚለይበት መንገድ
የለውም (the government has no ‘pipeline to
truth’ or no ‘privileged access to truth’ or
rejection of “claim of monopoly of truth”)።
የመንግሥትና የሃይማኖት መለያየት (ሴኪዩላሪዝም)
በተለያዩ አገራት የተለያዩ 4 መገለጫዎች አሉት፦
ያለባቸው

(Co-

በዚህ ሞዴል መሠረት
ሃይማኖት ከመንግሥት በታች ሳይሆን፣ ትይዩ
የሚሆንበትና ከመንግሥት ጋር በእኵል ደረጃ
ሊባል በሚችል ሁኔታ የሚንቀሳቀስበት ሞዴል
ነው። ይህም በአንድ አገር ውስጥ ሁለት
መንግሥታት እንዳሉ ዕውቅና የሚሰጥ ሲሆን፣
ልዩነቱ አንደኛው ሰማያዊ ሌላኛው ምድራዊ
መንግሥታት መሆናቸው ነው። ሰሜን አሜሪካ
በዚህ ሞድል ውስጥ ልትካተት ትችላለች።

1. መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው።
2. መንግሥታዊ ሃይማኖት አይኖርም።
3. መንግሥት በሃይማኖት ጕዳይ ጣልቃ
አይገባም። ሃይማኖትም በመንግሥት ጕዳይ
ጣልቃ አይገባም።

ሃይማኖት

ትብብር

operation)፦

የመንግሥትና የሃይማኖት
መለያየት - አንቀጽ 11

1. መንግሥታዊ

የሃይማኖት

4. ፍጹም የሆነ የመንግሥትና የሃይማኖት መለያየት
(Strict separation)፦ የፈረንሳዩ laicite
ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው። በዚህ ሞዴል መሠረት
በሕዝብ ቦታዎች ላይ ምንም ዐይነት ጕልህ
ሃይማኖታዊ ምልክቶች አይፈቀዱም። በፈረንሳይ
ላይሲቴ መሠረት፣ በመንግሥት ትምህርት
ቤቶችና መሥሪያ ቤቶች እንደ መስቀል፣ ሂጃብ እና
የመሳሰሉ ሃይማኖታዊ ምልክቶችን ማድረግም
ሆነ ልብሶችን መልበስ አይፈቀዱም። ለምሳሌ፣
በጀርመን እና በፈረንሳይ መካከል ያለውን ልዩነት

አገሮች

እስራኤል
በይፋ
አይሁዳዊት አገር (officially a Jewish
State) ስትሆን፣ በእንግሊዝ አንግሊካን ቤተ
ክርስቲያን፣
በስኮትላንድ
ፐሪስባይቴሪያን፣
በበርካታ ኖርዲክ አገሮች (ከሰዊድን በስተ
ቀር) ባፕቲስት፣ በበርካታ ዐረብ አገሮች
እስልምና፣ በግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣

(Establishment)፦
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የሚያስረዳ አንድ የፍርድ ቤት ውሳኔ እንመልከት።
በጀርመን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግድግዳ
ላይ የተለጠፈው መስቀል እንዲነሣ፣ በጀርመን
ሕገ መንግሥታዊ ፍርድ ቤት ውሳኔ አሳልፏል።
ይህ ውሳኔ የተወሰነው፣ መስቀል የክርስትና
ማእከላዊ ምልክት በመሆኑና ሕፃናትም በሚያዩት
ምልክት በቀላሉ ተጽዕኖ ውስጥ ሊወድቁ
ስለሚችሉ በሚሉ ምክንያቶች ነው። በሌላ መልኩ
ግን፣ ውሳኔው ከመስቀል ውጭ ያሉ ምልክቶችን
መስቀል እንደማይከለክል ሲያመለክት፣ ከአንደኛ
ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውጭ ባሉ የትምህርት
ተቋማት፣ ለምሳሌ በሁለተኛ ደረጃና በኮሌጆች፣
የሃይማኖት ምልክቶች ፈጽሞ አይሰቀሉ ሊባል
እንደማይችል አመላካች ነው። የጀርመኑን
ከፈረንሳይ የሚለየውም ይህ ዐይነቱ ሕግ ነው።
የአደባባይ መብት ከእነዚህ አራት ሞዴሎች አኳያ
ሲታይ፣ በመጀመሪያው ሞዴል የመንግሥት ሃይማኖት
የሆነው እምነት መንግሥት እስከ መሾም የሚደርስ
መንግሥታዊ ሥልጣን ስላለው፣ አደባባዩን ሊቆጣጠረው
ይችላል። የተደራጀው መንግሥታዊ ሃይማኖት በርካታ
የማምለኪያ ስፍራዎች እንዲሁም በርካታ ሃይማኖታዊ
በዓላት ሊኖሩት እንደሚችሉ ግልጽ ነው። ሆኖም፣
‘አነስተኛና አዲስ (“መጤ”) ሃይማኖታዊ ተቋማት
ተመሳሳይ መብት አላቸው ወይ?’ የሚለው፣ ለእምነት
ነጻነት እንደ ተሰጠው ቦታ የሚወሰን ነው። በመቀጠል
ስለ እምነት ነጻነት መመልከቱ ተገቢ ይሆናል።

የእምነት ነጻነት አንቀጽ 27
የሃይማኖት፣ የእምነትና የአመለካከት ነጻነት
1. ማንኛውም ሰው የማሰብ፣ የኅሊናና የሃይማኖት
ነጻነት አለው። ይህ መብት ማንኛውም ሰው
የመረጠውን ሃይማኖት ወይም እምነት የመያዝ
ወይም የመቀበል፣ ሃይማኖቱንና እምነቱን ለብቻ
ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን በይፋ ወይም በግል
የማምለክ፣ የመከተል፣ የመተግበር፣ የማስተማር
ወይም
የመግለጽ
መብትን
ያካትታል።

የእምነት ነጻነት፣ የሐሳብ ነጻነት አካል ነው። ማመንን፣
አለማመንን አምላክ (እግዚአብሔር) የለም ማለትን
እና ሌሎች እምነቶችን እና አመለካከቶችን አጣምሮ
የያዘ ነው። የእምነት ነጻነት በግለ ሰብ ደረጃ ውስጣዊ
እምነትን (Forum internum) እና ውጫዊ የእምነቱ
መገለጫዎችን (Forum externum) አጣምሮ የያዘ
ነው። ውስጣዊ እምነት በአማኙ ኅሊና ውስጥ የሚቀር፣
በድርጊትም ሆነ በንግግር በሌሎች ዘንድ የሚገለጽ
ባለመሆኑ ገደብ የለውም፤ ገደብ ሊደረግበትም
አይችልም። የሐሳብ፣ የሃይማኖት እና የኅሊና ነጻነት
(በኋላ ላይ የሃይማኖትና የእምነት ነጻነት) የፈለጉትን
ሃይማኖት የመያዝና የመለወጥ መብት ሲሆን ገደብ የለሽ
ነው። በመንግሥት ሊገደብ አይችልም፤ አይገባምም።
የእምነት ውጫዊ መገለጫ በግለ ሰብም ሆነ በተቋም
ደረጃ በርካታ መገለጫዎች ያሉት ሲሆን፣ እነዚህ ውጫዊ
የእምነት መገለጫዎች በርካታ ገደቦች ሊደረጉባቸው
ይችላሉ። ገደቦቹ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 27 (5)
ሥር በዝርዝር ተቀምጠዋል። ይህም፣ “ሃይማኖትንና
እምነትን የመግለጽ መብት ሊገደብ የሚችለው የሕዝብን
ደኅንነት፣ ሰላምን፣ ጤናን፣ ትምህርትን፣ የሕዝብን
የሞራል ሁኔታ፣ የሌሎች ዜጎችን መሠረታዊ መብቶች፣
ነጻነቶች እና መንግሥት ከሃይማኖት ነጻ መሆኑን
ለማረጋገጥ በሚወጡ ሕጎች ይሆናል።” የተሰኘው ነው።
በተመድ የሰብአዊ መብት መግለጫ (the UN 1948
Declaration) አንቀጽ 18 እንዲሁም በዓለም ዐቀፍ
የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን ሰነድ አንቀጽ
18 ላይ፣ ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ከራሳቸው
ሃይማኖት ጋር በሚስማማ መልኩ የልጆቻቸውን
ሃይማኖት የመምረጥና የማስተማር መብት ያላቸው
መሆኑ ተቀምጧል። በ1950ው የአውሮፓ የሰብአዊ
መብቶችና መሠረታዊ ነጻነቶች ጥበቃ የቃል ኪዳን
ሰነድ (the 1950 European Convention for
the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms) አንቀጽ 9: 1. መሠረት፣
እያንዳንዱ ሰው ሃይማኖቱን ወይም እምነቱን በአምልኮ፣
በማስተማር፣ በመተግበር እና በማክበር (worship,
teaching, practice and observance)
የመግለጽ አራት በአንድ የተጠቃለሉ መብቶች አሉት።

18

ሃይማኖትን ማክበር (Observances) የሚከተሉትን
ሊያካትት ይችላል፦ ልዩ ምግብ (kosher and
matzot)፣ ሃይማኖታዊ የዕረፍት ወይም የበዓል
ቀናት፣ (ቅዳሜ ለአይሁዶች፣ እሑድ ለክርስቲያኖች
እንዲሁም ዓርብ ለሙስሊሞች)፣ ሌሎች ሃይማኖታዊ
በዓላትን በአደባባይ ማክበር (celebrations
and festivities)፣ ሃይማኖታዊ የልቅሶ ወቅቶች
(periods of mourning)፣ ጾም፣ ሃይማኖታዊ
የጋብቻና የቀብር ሥርዐቶች፣ የቅዱስ (ሃይማኖታዊ)
ስፍራዎች ጥበቃ፣ ወደ ቅዱስ ስፍራዎች የሚደረግ
ሃይማኖታዊ ጕዞ፣ የሃይማኖት ልብሶችን እና ኮፍያዎች
መልበስና ማድረግ (ለምሳሌ የአይሁዶች ያርሙልክ፣
የሲክ ጥምጥም ወይም ተርባን፣ የሙስሊም ቆብ፣
ወዘተ.)፣ ጺም ማሳደግ እና የመሳሰሉት ናቸው።

የአደባባይ መብት
የኢፌዲሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 11፣ “መንግሥታዊ
ሃይማኖት አይኖርም” የሚል በመሆኑ፣ የአገር ባለውለታ
እንዲሁም ‘አገር ነን’ ብለው የሚረዱ ቤተ እምነቶችም
ከሌሎች ሃይማኖቶች የተለየ ቅርበት ለአገር ወይም
ለመንግሥት አላቸው ብሎ ሕገ መንግሥቱ ዕውቅና
አይሰጥም። መንግሥታዊ ሃይማኖት እንዳይኖር የተደረገው
ደግሞ መንግሥት ከሁሉም ሃይማኖቶች እኵል ርቀት
(equi-distance) እንዲኖረው ታስቦ ነው። መንግሥት
በሃይማኖቶች መካከል ገለልተኝነትን (እኵል መራቅን)
ወይም ደግሞ እኵልነትን (እኵል መቅረብን ወይም
መደገፍን) መምረጥ ይችላል። ሆኖም ገለልተኝነትም
ሆነ እኵልነት በሕገ መንግሥታችን አንቀጽ 25 መሠረት
የተቀመጠውን በሃይማኖት ላይ የተመሠረተ አድልዎን
የሚከለክለውን ድንጋጌ ማክበር የግድ የሚሉ ናቸው።

የሃይማኖት ነጻነት
መገለጫዎች

የሃይማኖት ነጻነትና
የአነስተኛ ቍጥር ያላቸው
የሃይማኖት ተከታዮች
(minorities) መብቶች

የሃይማኖት ነጻነት አራት ዋና ዋና መገለጫዎች ያሉት
ሲሆን፣ እነዚህም ሌሎችን እምነቱን እንዲቀበሉ መጋበዝ
ወይም መስበክ (proselytizing)፣ እምነቱን መተው
(apostasy)፣ የእምነቱን ቀኖና መጠየቅ ወይም መካድ
(heresy) እና አምላክ የለሽ መሆን (atheism or
non-theism) ናቸው። በአምላክ ማመን (theistic)
እና የትኛውንም ሃይማኖት ወይም እምነት አለመያዝ
(the right not to profess any religion or
belief) በሃይማኖት ነጻነት ሥር የሚሸፈኑ ናቸው።
እነዚህ መብቶች በግል፣ በቡድን እንዲሁም በተቋም
ደረጃ እንዲሁም በግል ሕይወትና በአደባባይ ሊተገበሩ
የሚችሉ ናቸው። በአደባባይ የሚደረጉ ሃይማኖታዊ
ኮንሰርቶች፣ የወንጌል ስርጭቶች፣ ሃይማኖታዊ በዓላት፣
እንዲሁም ሃይማኖትን ወደ አደባባይ ዕይታ ወይም
በዓል መቀየር (eventization) የመሳሰሉት በእነዚህ
መብቶች ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። በእስልምና እምነቱን
መተውና ሌላ እምነት መያዝ በሞት የሚያስቀጣ ወንጀል
እና ኀጢአት ነበር (እ.ኤ.አ በ2006 ዓ.ም. አብዱል
ራህማን ወደ ክርስትና በመለወጡ በአፍጋኒስታን
ሊገደል የነበረበት አጋጣሚ አንዱ ምሳሌ ነው)።

መንግሥት በሃይማኖት ጕዳይ ሙሉ ለሙሉ ገለልተኛ
(laissez faire) አቋም ቢይዝ አነስተኛ ቍጥር
ላላቸው ሃይማኖቶች አድሏዊ እንደ ሆነ ያስቈጥረዋል
(sham neutrality for minorities)። መንግሥት
በሃይማኖቶች መካከል ብቻ ሳይሆን፣ በሃይማኖትና በኢሃይማኖት መካከል ገለልተኛ መሆን ይገባዋል። በስፔን
እና አጎራባች አገሮች፣ መንግሥት ከአምልኮ ውጭ ላሉ
እንደ ትምህርት፣ ማኅበራዊ ዋስትና እና በጎ አድራጎት
ለመሳሰሉ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች በጀት ይመድባል።
ኢትዮጵያ ተቀብላ በአጸደቀችው ዓለም ዐቀፍ የሲቪል
እና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን ሰነድ አንቀጽ 27 ላይ፣
አነስተኛ ቍጥር ያላቸው የሃይማኖት ተከታዮች በግልም ሆነ
ከሌሎች የሃይማኖቱ ተከታዮች ጋር በመሆን እምነታቸውን

19

መናገርና መተግበር ሊከለከሉ እንደማይገባ ያሰቀምጣል።1

የመቃብር ስፍራ

የመቃብር ስፍራዎች (Cemeteries) እንደ ማምለኪያ
ስፍራዎች እና ሌሎች ቅዱስ ስፍራዎች የሃይማኖት ነጻነት
ዋና መገለጫዎች (manifestation of the right to
freedom of religion or belief) ናቸው። የዓለም
ዐቀፍ የሲቪል እና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳን ሰነድ
አንቀጽ 18 ከሌሎች ጋር በመሆን ሃይማኖትን ወይም
እምነትን ማሳየት ወይም መተግበርን ያረጋግጣል።
ሃይማኖታዊ ማኅበረ ሰቦች በዚህ አንቀጽ ሥር ጥበቃ
የሚደረግላቸው ሙታንን በራሳቸው የመቃብር ስፍራ
የሚያሳርፉበት ሃይማኖታዊ ሥርዐቶችና ልምዶች
አሏቸው። በተለይ ዓለም ዐቀፉ የሃይማኖት ነጻነት አክት
(The International Religious Freedom Act)
የመቃብር ስፍራዎችን ማዋረድ የሃይማኖትና የእምነት
ነጻነትን የመጣስ ተግባር ነው ብሎ ያስቀምጣል።2
የቀብር ስፍራ ማግኘት የሃይማኖት ነጻነት አንዱና ዋናው
ክፍል ነው። አንድ ሰው ሲሞት በእምነቱ ምክንያት የቀብር
ስፍራ የማያገኝ ከሆነ፣ በሕይወት ዘመኑ የፈለገውን እምነት
የመያዝ መብቱ የተጠበቀ ነው ለማለት አይቻልም። በበርካታ
አገራት፣ በኢትዮጵያም በደርግ ጊዜ ለአነስተኛ እምነቶች
የቀብር ስፍራ የተከለከለባቸው በርካታ አካባቢዎች
እንደ ነበሩ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። የተቀበረ የሕፃን
ልጅ አስከሬን ከመቃብር እስከ ማውጣት የተደረሰባቸው
አካባቢዎች እንደ ነበሩ “ኢትዮጲስ” የተሰኘው የግርማ
ሙሉጌታ መጽሐፍ ውስጥ በዝርዝር ተነብቧል።

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities
shall not be denied the right, in community with the
other members of their group, to enjoy their own culture,
to profess and practise their own religion, or to use their
own language (ICCPR Article 27).
1

“መንግሥት ሙስሊም ሆነን እንድንወለድ ከፈቀደልን፣
ሙስሊም ሆነን እንድኖምት ሊፈቅድልን ይገባል።” ይላል ካሬል
የተሰኘና በኳታር የስደተኝነት ኑሮው፣ እምነቱን ወደ እስልምና የቀየረ
የቀድሞ ሂንዱ እምነት ተከታይ።
2

•
በሌሎች አገሮችም አስከሬን ቀለም በመርጨት፣ በስርቆት
እና የመቃብር ድንጋዮችን (ሐውልቶችን) በመሰባበር
የሚደረጉ የአስከሬን ማርከስ (defilement) ድርጊቶች
ይፈጸማሉ። የመቃብር ስፍራዎች በጅምላ የጥቃት ዒላማ
ሆነው አስከሬኖች የሚታረሱባቸው ወይም እንዲወጡ
የተደረገባቸው አጋጣሚዎችም በርካታ ናቸው።
በአይሁዶች ጅምላ ጭፍጨፋ (the Holocaust)
ጊዜ የናዚ መንግሥት በርካታ የአይሁድ መቃብሮችን
ያጠፋ ሲሆን፣ የመቃብር ሐውልቶችን (headstones)
ለግንባታ ፕሮጀክቶች አውሏል። በቀዝቃዛው ጦርነት
ወቅትም እንደ ፖላንድ፣ የቀድሞ ቼኮዝሎቫኪያ፣ ቤላሩስ
እና ሊቹዌኒያ ባሉ አገራት የአይሁድ የጸሎትና የመቃብር
ስፍራዎች እንዳይታደሱ ከመደረጋቸውም በላይ
ተዘርፈው ለግንባታ ግብዓትነት እንዲውሉ ተደርገዋል።
የሃይማኖት ነጻነት ጥበቃ ዋስትና ባለበት አገር
መንግሥት የመቃብር ስፍራዎች እንዲኖሩ፣ ያሉት ደግሞ
እንዳይወድሙ እና እንዳይዋረዱ ወይም እንዳይረክሱ
የመጠበቅ ግዴታ አለበት። በትጥቅ ግጭት ወቅት
ለባሕላዊ ቅርስ ጥበቃ እንዲኖር በሚስያገድደው
ዓለም ዐቀፍ ቃል ኪዳን ሰነድ (The Convention
for the Protection of Cultural Property
in the Event of Armed Conflict) መሠረት፣
በትጥቅ ግጭት ወቅት ለቅዱስ ስፍራዎች ጥበቃ
ሊደረግላቸው የሚገባ ሲሆን፣ በወታደራዊ ግጭት ወቅት
መቃብሮችንና ሃይማኖታዊና ባሕላዊ ጠቀሜታ ያላቸውን
ስፍራዎች ሆን ብሎ ማጥቃት እንደ ጦር ወንጀል (war
crimes) ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። በሰላም
ጊዜ በእነዚህ ስፍራዎች ላይ ጥቃት ማድረስ ደግሞ
በሰብአዊ ፍጡር ላይ የሚፈጸም ወንጀል (crimes
against humanity) ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።

የኢፌዴሪ የወንጀል ሕግ፥
አንቀጽ 49፦ የሙታንን
ሰላምና ክብር መንካት

20

ንግግር

መጠበቅ።

በአንቀጽ 7 መሠረት፣ “ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ አንቀፅ
4 መሠረት የተከለከለውን የጥላቻ ንግግር ያደረገ እንደ ሆነ”
እንደ ጕዳዩ ክብደትና ቅለት የተለያዩ ቅጣቶችን ይቀጣል።

መስቀል (አብዮት)
አደባባይ
መርስኤ ኀዘን ወልደቂርቆስ በዘመን ትውስታ መጽሐፋቸው
እንዳስቀመጡት በዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ እና በንግሥተ
ነገሥታት ዘውዲቱ ዘመነ መንግሥት የመስቀል ደመራ
በዓል ከአራዳ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን በስተ ደቡብ
ወረድ ብሎ በሚገኘው ክፍት ቦታ ላይ ይከበር ነበር።
በዐፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት፣ ራስ ብሩ ወልደ
ገብርኤል ከግል ርስታቸው ከፍለው ቀድሞ በነበረው
የእንጦጦ ኪዳነ ምሕረት ይዞታ ላይ ጨምረውበት
ለመስቀል ደመራ ማክበሪያ አደባባይ እንዲሆን ለኢትዮጵያ
ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በመስጠታቸው፣
የደመራው አደባባይ ከጊዮርጊስ አደባባይ ወደ አሁኑ
መስቀል አደባባይ ተዘዋውሯል። ከአደባባዩ ጋር በተያያዘ
በተነሡት ክርክሮች ዙሪያ በማኅበራዊ ሚዲያዎች
ላይ፣ ይህ የራስ ብሩ እና የእንጦጦ ኪዳነ ምሕረት
ስም የተጠቀሰበት ካርታ ንብረትነቱ የኦርቶዶክስ ቤተ
ክርስቲያን ለመሆኑ በዋቢነት ሲጠቀስ ቆይቷል።

የማምለኪያ ስፍራ
በዓለም ዐቀፍ የሲቪል እና የፖለቲካ መብቶች ቃል
ኪዳን ሰነድ አንቀጽ 18 መሠረት፣ የማምለኪያ
ስፍራ ማቋቋም፣ ባለቤት መሆን እና በእጅ ማቈየት
የሃይማኖት እና የእምነት ነጻነት መሠረታዊ ክፍል ነው።

ሌሎች የሃይማኖት ነጻነት
መገለጫዎች

•
•

የጥላቻ

“የጥላቻ ንግግርን እና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን
ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ ቁጥር
1185/2012 አንቀጽ 2 (2)፡ “የጥላቻ ንግግር”
ማለት፣ በአንድ ሰው ወይም በተወሰነ ቡድን ማንነት ላይ
ያነጣጠረ፣ ብሔርን፣ ብሔረሰብንና ሕዝብን፣ ሃይማኖትን፣
ዘርን፣ ጾታን ወይም አካል ጕዳተኝነትን መሠረት
በማድረግ ሆን ተብሎ ጥላቻን፣ መድሎን ወይም ጥቃትን
የሚያነሣሣ ንግግር ነው።

ማንም ሰው፦
ሀ. የሬሳን አጀብ ወይም የቀብር ሥነ ሥርዐት ያወከ
ወይም ያረከሰ እንደ ሆነ፣
ለ. የሞተ ሰው ያረፈበትን ቦታ የደፈረ፣ ያረከሰ፣
የመቃብሩን ሐውልት ወይም ምልክት ያፈረሰ፣ ወይም
ያረከሰ ወይም የተቀበረውንም ሆነ ያልተቀበረውን
አስከሬን ያረከሰ ወይም አካሉን የቆረጠ እንደ ሆነ፣
ሐ. አስከሬንን በአደባባይ ያዋረደ ወይም የመታ እንደ
ሆነ፣ ወይም
መ. ሬሳን ወይንም ማናቸውንም የሬሳን አካል ክፍል
ወይም ቅሪት የወሰደ፣ እንዲጠፋ ያደረገ ወይም የበታተነ
እንደ ሆነ
በቀላል እስራት ወይም በመቀጮ ይቀጣል።

•

ከሃይማኖታዊ

ሃይማኖታዊ ቋንቋ መጠቀም (depriving
minorities of their own vocabulary)፤
ፖለቲካዊ እና ሕጋዊ ዕሴቶች ከሃይማኖታዊ
ዕሴቶች ጋር መስተጋብር ሊኖራቸው ይገባል፤
ሃይማኖታዊ ትምህርት ቤቶችን ማቋቋም፤
ሃይማኖታዊ ምልክቶች በአደባባይ እንዲታዩ
መደረጉ፤

አርክቴክት
ዮሐንስ
መኰንን
በፌስቡክ
ገጹ
እንዳስቀመጠው፣ የደርግ መንግሥት ወደ ሥልጣን
ሲመጣ ከወረሳቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ አደባባዮች እና
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ይዞታዎች አንዱ፣ ይኸው መስቀል አደባባይ ሲሆን፣
ስያሜውን ወደ “አብዮት አደባባይ” በመቀየር የደመራውን
ሥርዐት ወደ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን መልሶታል።
ኢህአዴግ አዲስ አበባን ለመቆጣጠር አንድ ሳምንት
ሲቀረው፣ አገሪቱን ለ6 ቀናት ብቻ በማስተዳደር
የሚታወቁት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን፣ “አብዮት
አደባባይ” የሚለውን ስያሜ በመሠረዝ፣ ወደ
ቀደመ ስያሜው “መስቀል አደባባይ” መለሱት።
ኢህአዴግ አገሪቱን ግንቦት ወር 1983 ዓ.ም. ላይ
ሲቆጣጠር ከአራት ወራት በኋላ የመስቀል ደመራ በዓል
በጥንታዊ ይዞታው በአሁኑ መስቀል አደባባይ ተከብሯል።
ሆኖም የከተማ ቦታና ትርፍ ቤትን ለመንግሥት ባደረገው
አዋጅ ቁ. 47/1967 አንቀጽ 3 (1) መሠረት፣ “ይህ አዋጅ
ከጸናበት ቀን አንሥቶ የከተማ ቦታዎች በሙሉ የመንግሥት
ሀብት ይሆናሉ።” የሚል ሲሆን፣ አዋጁ የጸደቀው ደግሞ
በ1967 ዓ.ም. ነው። ይህም ማለት ከራስ ብሩ ለቤተ
ክርስቲያን ተሰጠ የተባለው መስቀል አደባባይ የመንግሥት
ንብረት ሆኗል። አሁን በሥራ ላይ ባለው ሕገ መንግሥት
አንቀጽ 40 (3) ደግሞ፣ “የገጠርም ሆነ የከተማም መሬትና
የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የሕዝብ
ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ንብረት ነው።”
በበርካታ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ችሎት
ውሳኔዎችም በዐፄ ኃይለሥላሴ ዘመን በተሰጠ ካርታ የይዞታ
መብት እንደማይገኝ አስገዳጅ የሕግ ትርጕም ተሰጥቶበታል።
ስለሆነም፣ አደባባዮች የግል ንብረት እንደ ሆኑ ተደርጎ
የሚቀርበው ክርክር የሕግ ድጋፍ የሌለው ነው።
አደባባዮች እንደ ማንኛውም የገጠርና የከተማ መሬት
የመንግሥትና የሕዝብ ንብረቶች ናቸው። የመንግሥትና
የሕዝብ ንብረቶች እንደ መሆናቸው ደግሞ፣ ወይ ለሁሉም
በእኵልነት መከልከል አለባቸው፤ አለያም ለሁሉም
ሃይማኖቶች በእኵል ደረጃ ክፍት መደረግ አለባቸው።
በአደባባዩ ላይ ግንባታ ሥራ ከዓመት በፊት ሲጀመር፣
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን
የወቅቱ ከንቲባ የነበሩት ኢንጂነር ታከለ ኡማ የከተማ

አስተዳደሩ ቦታውን እንዴት ሊገነባ እንዳሰበ ሐሳብ
እንድትሰጥበት፣ የዲዛይን ሰነዶቹንም ለቅዱስ ሲኖዶስ
አባላት በማቅረብ ቤተ ክርስቲያኒቱ ምክሯን ማካተቷ
ይታወሳል። በተጨማሪም ቤተ ክርስቲያኒቱ የዲዛይን
እና የግንባታ ሥራው ከትውፊቱ የተቃረነ እንዳይሆን
ባለሙያዎች መድባ እንድትከታተል ተጠይቃ ነበር።
በዚህም መሠረት አርክቴክት ዮሐንስ መኰንን እንደሚሉት፣
እሳቸውን ጨምሮ ዐምስት ያህል ባለሙያዎች ሥራውን
እስከ ፍጻሜ ሲከታተሉ ቈይተዋል። ይህ የመንግሥት
አሳታፊነት ቤተ ክርስቲያኒቱ ሕጋዊ የባለቤትነት መብት
እንዳላት ዕውቅና የመስጠት ተግባር ተደርጎ ተወስዷል።
በተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የባሕልና የሳይንስ
ተቋም (ዩኔስኮ) በማይዳሰሱ መንፈሳዊና ባሕላዊ ቅርሶች
ጥበቃና ክብካቤ ላይ የሚሠራው ኮሚቴ፣ ስምንተኛውን
ጕባኤ የአዘርባጃኗ ባኩ ከተማ ላይ ሲያካሄድ፣ መስቀልን
በማይዳሰስ የዓለም ቅርስነት መዝግቦታል። ሆኖም ይህ
ቤተ ክርስቲያኒቱ ለምታከብረው በዓል (“በማይዳሰሱ
መንፈሳዊና ባሕላዊ ቅርሶች”) እንጂ፣ በቦታው ላይ ያለን
የባለቤትነት መብት የሚያረጋግጥ ነው ለማለት አይቻልም።
በዓሉ የአገር ሀብት ነው፤ ቤተ ክርስቲያኒቱ ለአገር
ያበረከተችው ስጦታ ነው ተብሎ ሊወሰድ ግን ይችላል።

የመስቀል አደባባይን (እንዲሁም
ሌሎች አደባባዮችን) በሚመለከት
የመፍትሒ ሐሳብ ከአርክቴክት
ዮሐንስ መኰንን የተሰጠ

EVENTS

“ቅንነቱ ቢኖር በመከባበር እና በመተባበር የመስቀል
አደባባይን ለሃይማኖታዊ፣ ለማኅበራዊ፣ ለባሕላዊም
ሆነ ለፖለቲካዊ የአደባባይ ሁነቶችን ማከናወኛነት
በጋራ ለመጠቀም የሚጠብበን አልነበረም። የእምነት
ተቋማቱ መሪዎችም ከመበሻሸቅ እና ከ‘ሠራንላቸው፣
አሳየናቸው’ ዐይነት መናናቅ ይልቅ፣ መገናዘቡ እና
መከባበሩ ቢኖር ለሁሉም በተገቢው መንገድ በጋራ
ለመገልገል ቤተ ክርስቲያኒቱ የምትቃወም አይመስለኝም።
ሌላኛው ችግር ባለሥልጣኖቻችን በአንድ እግራቸው
ፖለቲካ፣ በሌላኛው እግራቸው የአንደኛው ቤተ እምነት
አጋፋሪ እና ጠበቃ ከመሆናቸው የሚመነጭ ነው።
አሁንም መፍትሒው የቤተ ክርስቲያኒቱን ሕጋዊ፣ ታሪካዊ
እና ትውፊታዊ ባለቤትነት በመቀበል በጋራ አጠቃቀም
አማራጮች ላይ የሰከነ ውይይት ማድረግ ብቻ ነው እላለሁ።

BOOK CLUB

ይህን ሃይማኖታዊ ሥርዐት ተከትሎ ከቱሪዝሙ እና
ከዕውቅናው የሚገኘውን የተትረፈረፈ በረከት እያፈሱ ቢያንስ
የባለቤትነት መብትን መግፈፍ ባለጊዜነት የተጠናወተው
አምባገነንነት ብቻ ሳይሆን ኅሊና ቢስነት ነው እላለሁ።
ስሙን ለማስታወሻነት እንዳለ መተው አንዱ በጎ
ርምጃ ይሆናል። ‘መስቀል አደባባይ’ መባሉ ለቀድሞ
ባለቤትነት ዕውቅና የመስጠት መልካም ርምጃ
ሲሆን፣ በሕግ አደባባዩ የመንግሥትና የሕዝብ ብቻ
ሀብት መሆኑን አይቀይረውም። ከጥላቻ ንግግሮች
መቆጠብ እና መብቱን ግን መጠቀም እንዲሁም
በጨዋነት የእኩልነት መብትን መጠየቅ ተገቢ ነው።”
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የማይጨበጥ ሐሳብ እየነዙ ከሁኔታው የሚያተርፉ
ጨካኝ ጥገኛ ባለሀብቶች ናቸው። የሕዝብ የሚመስል
አጀንዳዎችን እያነሡ፣ የራሳቸውን ጕዳይ የሚያስፈጽሙ
መሰሪዎች ናቸው። የሚያስገርመው ያነሡት ጕዳይ
እንኳ መፍትሒ እንዲያገኝ የማይፈልጉ፣ ግጭትን
ጨምሮ በሁሉ ነገር አትራፊ ነገዴዎች ናቸው። ለምሳሌ
የቋንቋ ወይም የባሕል እኵልነትን ጕዳያችን ብለው
የሚንገበገቡ፣ ሆኖም ቋንቋም ሆነ ሌሎች ጥያቄዎች
እንዲመለሱ የማይፈልጉ ጥቅመኞች ናቸው። በሕዝብ
ጥቅም ዙሪያ የግል ፍላጎታቸውን ለማርካት የተኰለኰሉ
አፈ ቅቤ ደላላዎች ሊባሉ ይችላሉ።

የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት
የመብት ጥየቃ ቍመና ከግጭት እና
ሰላም ግንባታ አንጻር
ጋረደው አሰፋ

የሰላም እና የእረቅ ባለሙያ
ግጭትም ሆነ ሰላም ከሰዎች ልጆች ጋር ዐብረው
የሚኖሩ ማኅበራዊ እውነታዎች ናቸው። እንደ እንቁላሉ
እና ጫጩቷ የትኛው ቀድሞ ተከሰተ የሚለው ያነጋግረን
እንደ ሆነ እንጂ፣ ሁለቱም የሰው ልጆች ዐብሮ የመኖር
መገላጫዎች ናቸው። ከአያያዝ ጕድለት የተነሣ
የግጭት ጕዳት ያመዝን ካልሆነ በስተ ቀር፣ ሁለቱም
ለሰዎች ልጆች አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ሆኖም አሁን
ባለንበት ዘመን የሰላም ዋጋው እጅግ ከፍ ብሏል ብቻ
ሳይሆን፣ ምን አልባትም ምንም ነገር ሊገዛው የሚችል
እስከማይመስል ድረስ ንሯል። ዓለማችን የዚህ ዋጋው
የናረ ተፍጥሮዊ፣ አምላካዊ ወይም ማኅበራዊ ገጸ
በረከት የሆነውን ሰላም ናፋቂ ከሆነች ከራርማለች።
ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን፣ ሰላም ለምድራችን ብርቅ
ከሆኑ ዐብሮ የመኖር ግብዓቶች ዋንኛው ሆኖ ፍለጋው
ቀጥሏል። ኢትዮጵያም ከፈላጊዎቹ መካከል ብቻ ሳትሆን፣
ፊት ተሰላፊም ሆናለች። በአገራችን ውስጥ ሊካድ
የማይችል ማኅበራዊ፣ አኮኖሚያዊ እና ፓለቲካዊ ቀውስ
ተንሰራፍቷል። የሰላም እጦትም ያስከተለው ቀውስ ለወሬ
በማይመች ደረጃ ደርሶ ለሰሚውም፣ ለተመልካችም
ዘግናኝ ሆኗል ማለት ይቻላል። ሁኔታው ደግሞ ከቤተ
እምነት እስከ ቤተ መንግሥት መሆኑ ጕዱዩን እጅግ
አሳሳቢ አድርጎታል። የእኛው የወንጌላውያኑ አብያተ
ክርስቲያናት ቍመና ከዚህ የተለየ ሁኔታ ውስጥ ስላይደለ
‘ሃይ’ የሚል የለም አስብሏል።
አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለነበረውም፣ እየተስተዋለ
ለሚገኘውም ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሃይማኖታዊ
እና ፖለቲካዊ ቀውስ ወይም የሰላም እጦት ምክንያት
ከሚሆኑት ጕዳዮች መካከል ማኅበራዊ ምደባ (social
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stratification)፣ ተቀባባይነት የሌለው መንግሥታዊ
ሥሪት (non–continuous governance/
system)፣ የፖለቲካ ልኂቃን (political elites)
እና የቀውስ ነጋዴዎች/አትራፊዎች (conflict
entrepreneurs) ዋና ዋናዎቹ እንደ ሆኑ የሚታበል
አይደለም።

የወንጌላውያኑ አብያተ ክርስቲያናት ከላይ ከተዘረዘሩት
ጫናዎች የተገለሉ አይደሉም፤ እንደውም የገፈቱ ፊተኛ
ቀማሾ ናቸው። የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት
ሌለው ኢትዮጵያዊ ከሚደርስበት ችግር በተጨማሪ፣
የወንጌል አማኝ በመሆኑ ብቻ የሚጋፈጣቸው ነገሮች
ብዙ ናቸው። ድርብ ጫና ማለት ይቻላል። በአጠቃላይ
የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት፣ አማኞች አራት
ዐይነት ሃይማኖታዊ ነክ ግጭቶችን ያስተናግዳሉ።

በማኅበራዊ ምደባ ውስጥ ባሕል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣
ታሪካዊ ትርክቶች/ቁርሾዎች ከፍተኛውን ድርሻ
ይወስዳሉ። የወንጌላውያን አማኙን እዚህ ውስጥ
ልናገኘው እንችላለን። ተቀባባይነት የሌለው
(የማይቀባበል) መንግሥታዊ ሥሪት፣ በሥልጣን
ላይ ያለው መንግሥት ከእርሱ በፊት ያለውን በኀይል
ማስወገድ፣ በዚህም ሳቢያ በቀደመው መንግሥት
አማካኝነት የተሠሩ፣ አገሪቱ ያፈራቻቸው ሀብቶች፣ አንቱ
የተባሉ ምሁራን ዋጋ የከፈሉባቸውን ሥራዎችን ጭምር
ማፈራረስ፣ ማንቋሸሽ እና እንዳይቀጥሉ ማድረግን
ማዕከሉ ያደረገ መንግሥታዊ አካሄድ የሚይዝ ነው።
ፓለቲካዊ ልኂቃን ስንል ጥቂት፣ ነገር ግን ያልተመጣጠነ
ሀብት ያካበቱ፣ ዕድል ያገኙ፣ አቅም/ጕልበት ያላቸው፣
ዐልፎ ዐልፎም ቢሆን ትምህርት የቀመሱ እና
ከሚዲያዎች ጋር የጥቅም ግንኙነት ያላቸው ኀያላን ግለ
ሰቦች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ከእነርሱ ይሁንታ ካልተገኘ
በቀር፣ አገር እንኳ ብትሆን በፍቃዳቸው ካልሄደች
ለመበጥበጥ ወይም ለማፍረስ ወደ ኋላ የማይሉ
ጨካኞች ጭምር ናቸው። ጥቅማቸውን ለማስከበር
የትኛውንም ርቀት ከመሄድ የማይመለሱ፣ የእነርሱነታቸው
የበላይነት ባሮች ናቸው።

የመጀመሪያው በውስጣቸው ያለ የእርስ በእርስ ግጭት
(Intra-religious/within evangelicals
conflict)፣ ሁለተኛው ከሌሎች ሃይማኖቶች
የሚገጥማቸው ግጭት (Interreligious Conflict)
ሲሆን፣ ሦስተኛው ከንፅረተ ዓለም ጋር ያለ ግጭት
(Worldview Conflict)1 ነው፤ የመጨረሻው
ከኑፋቄ/ከስሕተት አራማጆች የሚገጥማቸው ግጭት
(Sectarian conflict) ነው። ለዚህ መድረክ ሊመጥን
ይችላል የምላቸውን ጥቂት ነገሮች ከተመለከትን በኋላ
ወደ መፍትሒው፣ ማለትም ወደ ሰላም ግንባታ ሐሳብ
እንሸጋገራለን። በዚህ ውይይት ላይ የምናተኵረው
ውጫዊ ችግሮች ላይ ስለ ሆነ አስቀድሞ ግንዛቤ
እንዲያዝ ያስፈልጋል።
በወንጌላውያኑ አብያተ ክርስቲያናት የታቀፉ ምእመናን
እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያውያን በአገር እና በአገረ

የቀውስ ነጋዴዎች ከላይ የተመለከትናቸው አካላት
ውስጥ ጠብ፣ ብጥብጥ እና ዐልፎ ዐልፎም ቢሆን
የሰላም የሚመስል ሐሳብ እየያዙ፣ እየለቀቁ እና

1
Charles Colson and Nancy Pearcery 1999. How now shall we
live? Samuel Huntington; The Clash Between Civilization, 1993.
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መንግሥቱ፣ እንደ ዜጋ እኵል መብታ ያላቸው ቢሆንም፣
የወንጌል አማኝ በመሆናቸው ብቻ የሚከተሉትን
ማኅበራዊ ግጭቶች ይጋፈጣሉ። አንዳንዶቹ የመጽሐፍ
ቅዱስ መሠረት ሰጥተን ልንቀበላቸው ብንቸልም፣
ሌሎቹን ግን ቀረብ ብለን ማየት ያስፈልገን ይሆናል
የሚል እምነት አለኝ።

1. ፀረ የወንጌል
አማኞች ፍረጃ፤
ጭፍን ጥላቻ (AntiEvangelical
prejudice)
አማኞች፣ በብዙ የአገራችን ክፍሎች የወንጌል አማኝ
በመሆናቸው ብቻ የሚደርስባቸው ጭፍን ጥላቻ እጅግ
ብዙ ነው። ስም እየተለጠፈባቸው ብቻ የአፀያፊ ነገሮች
መገላጫ ሲደረጉ ማስተዋል ብርቅ አይደለም። በግጭት
ቋንቋ አንድን አካል ለማጥቃት ሲፈለግ አስቀድሞ ስም
ይፈለግለታል (naming)፤ በመቀጠል በተሰጠው
ስም ምክንያት ያልተገባ ወቀሳ እንዲያገኘው ይደረጋል
(blaming)፤ ሦስተኛው ላልተፈለገ ነገር ወይም ክስተት
እንዲጋለጥ እና የፍረጃው ወይም የጭፍን ጥላቻው
ሰላባ እንዲሆን ይደረጋል (Claiming)። ስማቸውን
የገለጽንበት/የሰጠንበት ምክንያት እነሱን ለማጥቃት
ወይም ለመውቀስ ነው። በአንድ ግንኙነት ሂደት
ውስጥ ከላይ የዘረዘርናቸው ሁኔታዎች ሲሟሉ ግጭት
በቀጥታ ይነሣል ማለት ነው። እንዲህ ዐይነት አካሄድ
በሤራ ፓለቲካ ውስጥ አሠራር ላይ የሚውል ቢሆንም፣
በትምህርት ቤቶች፣ በማኅበራዊ መስተጋብር ውስጥ
እና በመንግሥት ሥርዐት ውስጥ ሳይቀር እንዲሰራጭ
ተደርጓል። ስለዚህ የወንጌል አማኙ በደረሱበት ሥፍራ
ሁሉ ራሱን ለመደበቅ ይገደዳል፤ ወይም ደፋር ሆኖ

ሁኔታውን ይጋፈጣል። ሁለቱም ተገቢ ያልሆኑ ሥነ
ልቦናዊ ጫናዎች ናቸው።

2. ከማኅበራዊ ጕዳዮች
ማግለል
ትልልቅ ከተሞችን ጨምሮ የወንጌል አማኙን
ከማኅበራዊ ጕዳዮች ማግለል መደበኛ ተግባር ነው።
የወንጌል አማኙም ቢሆን በተለያየ ምክንያት እንደ
መብቱ ስለማይቈጥራቸው ገፍቶ ሄዶ ሲታገላቸው
እጅግም አይስተዋልም። በተለይ ከዕድር፣ ከደቦ
ወይም ተመሳሳይ የማኅበራዊ ኩነቶች ማግለል እንደ
ማሸማቀቂያ ስለሚጠቀሙበት ለወንጌል ሥራ ጭምር
ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ ይታያል። በተለይ ወጣቶች
ወደ ክርስቶስ መንግሥት ሲመጡ፣ ቤተ ሰቦቻቸውን
ከዕድር እና ከሌሎች ማኅበራዊ አገልግሎት እንዲገለሉ
በማድረግ ወጣቶቹ ወደ ኋላ እንዲመለሱ ከፍተኛ ጫና
ይደረግባቸዋል፤ ይህ የአደባባይ ምስጢር ጭምር ነው።
እንደ አዲስ አበባ ባሉ ከተሞች የወንጌል አማኙም
ቍጥር በርከት ያለ ስለ ሆነ የራስን ዕድር ወይም
ሌሎች አገልግሎቶችን በራስ ማቋቋም ይቻል ይሆናል።
ሆኖም የሌሎች ሃይማኖቶች ተጽዕኖ ባየለባቸው
አካባቢዎች የወንጌል አማኙ፣ ከኅብረተ ሰቡ ጋር ተዛምዶ
እንዳይኖረው ከፍተኛ ወጥረት ይደረግበታል። ይህም ወደ
ኋላ ለማፈግፈግ ወይም አካባቢውን በአገኘው አጋጣሚ
ጥሎ እንዲሄድ ይገደዳል።

3. ከሀብት ወይም
ማኅበራዊ ዕሴት
ተጠቃሚነት መነጠል
በወንጌል አማኙ ላይ ተጽዕኖ አደርጎ ወደ ግጭት
እንዲያመራ ከሚያደርጉት ጕዳዮች አንዱ፣ የአገር ሀብት
የመጠቀም መብትን ለመንፈግ የሚደረግ ትግል ነው።
ይህም አማኙ ማኅበረ ሰብ በአገሩ ሠርቶ፣ አግኝቶ እና
ከበሮ እንዳይኖር ያደርጋል። በተጨማሪም፣ አመኙ
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ማኅበረ ሰብ ባለሀብት እንዳይሆን፣ እንደይረጋጋም
ሲደረግ ድኽነት በደጁ ቈሞ እንዲያስፈራራው ምክንያት
ይሆናል። ለስደት፣ ለቅጥረኝነት፣ ለኢኮኖሚ ጥገኝነት እና
ለዕለት ጉርስ ታታሪነት ያጋልጠዋል። የዚህ መገለጫው
ቁሳዊ ሀብት ላይ ብቻ ሳይሆን፣ በማኅበራዊ ዕሴቶች
ግንባታ ሂደት ውስጥ ምንም ዐይንት አስተዋጽዖ
እንዳይኖረው ተደርጎ ይገለላል።

ሊሰማ እንደሚችል መገመት ቀላል ነው። እንስሳዎች
ለመቀበራቸው በማይሰጉበት አገር፣ በአምላክ አምሳል
የተፈጠረው ክቡር ሰው “ዐፈር ነህና ወደ ዐፈር
ትመለሳለህ” የሚለው አምላካዊ ትእዛዝ ሲነፈገው
ማየት ለመቀበል ይቸግራል። ለዚህም ተፈጥሮዊ ለሆነ
ጕዳይ ሕዝባዊ ቦታዎችን ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮዊ ዐፈርን
መንፈግ ብዙ ጥናት ባላደረግም፣ በአለኝ መረጃ መሠረት
ኢትዮጵያ ብቸኛዋ አገር ሳትሆን አትቀርም።

ጕዳዩ እየሰፋ ሲሄድ የጋራ አገር ሀብትን ጭምር
እንዳይጠቀም ወይም የባለቤትነት መብት እንዳይኖረው
ይደረጋል። ትልልቅ የሕዝብ አደባባዮችን፣ ስታዲየሞችን
ወይም ባዶ ቦታ ጭምር የመነፈግ ዕድል ይገጥመዋል።
በእነዚህ የሕዝብ ቦታዎች ላይ ለአብያተ ክርስቲያናቱም
ጕዳይ ወይም አገራዊ ለሆኑ ጥሪዎች ምላሽ ለመስጠት
በሚያደረገው ጥሪ ላይ እንዳይጠቀም ተጽዕኖ
ይደረግበታል። ተጠቅሞ ከተገኘም ለግጭት፣ ለድብዳባ፣
ለአካል ጕዳት ወይም ለሞት ጭምር ይጋለጣል።
ከዚህም ዐልፎ ጕዳዩ የውጭ አገር ወረራ የተካሄደ
ያህል በአክቲቪስቶች ተቀጣጥሎ፣ ፖለቲካዊ ይዘት
ኖሮት ለፖለቲካ መሪዎች ጭምር ጭንቀት ይሆናል።
በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ፣ በባሕር ደር ስታዲየም፣
በሐዋሳ መስቀል አደባባይ እና በሌሎችም ቦታዎች
የተስተዋለውን ለአብነት መጥቀስ ይቻላል። በዚህ ላይ
የወንጌል አማኙ ማኅበረ ሰብ መሪዎች ወደ ፖለቲካ
ጠጋ ጠጋ ሲሉ ወይም አጕል ታማኝነት ሲኖራቸው ጕዳዩ
ውስብስብ ይሆናል።

እኔም ሁሉት አስገራሚ ገጠመኞች እንደሉኝ ለማስረጃነት
ባቀርብ ለምክንያታዊነታችን ግብዓት ይሆናል። አንደኛው፤
ከመንግሥት በኵል ለክሊኒክ መሥሪያ የተሰጠንን ቦታ፣
የሌላ ሃይማኖት ክፍል ቦታው ላይ የማምለኪያ ሕንጻ
ሲገነባበት ምንም መደረግ አለመቻሉ፤ ሁለተኛ፣ ለቤተ
መጻሕፍት ማጠናከሪያ የሚሆኑ ከሃይማኖት ጋር ንክኪ
የሌላቸው 20 ሺሕ በላይ የሆኑ መጻሕፍት አስመጥተን
ለየትምህርት ቤቶች ከማከፋፈላችን በፊት፣ “የጴንጤዎች
ነው” ተብሎ ሲቃጠል የመንግሥት አካላት ሳይቀር
ምንም ማድረግ አልቻሉም ነበር። እነዚህን ለአብነት
ያነሣናቸው የችግሩን ጥልቀት ለማሳየት ያህል እንጂ፣
ችግሩ ከዚህም የሚከፋ እንደ ሆነ ጥርጥር የለውም።
እንደ ዜጋ እንኳን ልንጠቀምባቸው የሚገቡንን የተፈጥሮ
ገጸ በረከቶች የወንጌል አማኞች በመሆናችን ብቻ
አለማግኘታችን የተለመደ ጕዳይ ነው።

4. የባዕድ ሃይማኖት
ወይም መጤ አድርጎ
ማየት

በሌላ በኵል የቀብር ቦታ፣ የአምልኮ ቦታ ወይም
ሌሎች ልማታዊ ሥራዎችን ለመሥራት የሚያግዙ
ይዞታ እንዳያገኙ ማድረግ በመንግሥት አካል እንኳ
ሲሰጥ መቀማት የተለመደ ተግባር ነው። በተለይ
የቀብር ሥፍራን በተመለከተ ሞትን ተፈጥሮዊ ሳይሆን
ሃይማኖታዊ በማድርግ የቀብር ቦታዎችን መከልከል
ጕዳዩ ተፈጥሮዊ፣ አምለካዊም ሰዋዊም ሊሆን
አይችልም። እንደ ማሳያነት ለመጥቀስ አንድ እናት የ12
ዓመት ልጇን ከሞተ በኋላ የመቅበሪያ ቦታ ስለማታገኝ
በሕይወት እንዳለ በማስመሰል በትራንስፖርት ወደ 200
ኪ.ሜ. ያህል ርቀት አዝላ መሄዷ የቅርብ ጊዜ ትዝታ
ነው። እንደ እናት የራስን ልጅ ሙት ይዞ መሄድ ምን

የኢትዮጵያን ወንጌላውያን እምነትን እጅግ በተጋነነ
ሁኔታ ከውጭ፣ እንደውም ከዕርዳታ ጋር ዐብሮ የመጣ
ሃይማኖት አደርጎ መቀመጫ ማሳጣት ሌለው ለሚነሡ
ግጭቶች አንዱ ምክንያት ነው። ይኸውም የትልልቅ
ሃይማኖት መሪዎች ነን በሚሉ ግለ ሰቦች፣ አስተማሪዎች
እና ሚዲያ ጭምር ሲደገፍ መመልከት የየዕለት ተግባር
ነው። ጴንጤን፣ “መጤ” በሚል ተቀራራቢ ወይም ቃል
ለመጥቀስ መሞከር መገለጫው መሆኑ ፀሓይ የሞቀው
እውነት ነው። የትኛውም ሃይማኖት እንደ ሥርዐት መነሻ
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ሥፍራ ቢኖረውም፣ ለወንጌል አማኙ ግን የቀኝ ገዢዎች
ማስፈጸሚያ፣ ለምዕራባውያን አይዲዮሎጂ ተሸካሚ
ወይም አገር ማፍረሻ መሣሪያ የማድረግ አዝማሚያ
በስፋት ይታያል። በዚህም ምክንያት የወንጌል አማኙን
ማኅበረ ሰብ ለማሸማቀቅ፣ ለመግፋት እና ለማሳደድ
ምክንያት ይሆናል።

5. የኢትዮጵያ ታሪክ
አካል አለማድረግ
አገራችን የብዙ ታሪኮች ባለቤት ናት። እነዚህ ታሪኮች
መገለጫቸው በሥልጣኔ፣ በቍስ፣ በዕሴት ወይም
በትውፊት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ታሪካዊ መገለጫዎች
ብዙ የዓለማችን አገሮች የታደሉት አይደለም። ታሪካዊ
ቦታዎች፣ ታሪካዊ ቅርሶች፣ አገራዊ መገለጫዎች
(እንደ ሰንደቅ ዐላማ፣ ባሕል) የመሳሰሉትን ለአንድ
ወገን በመስጠት፣ ሌላውን ወይ ከባለቤትነት ማግለል
አለበለዚያ እንደ ጠላት በመቍጠር ልዩነትን ለማስፋት
የሚደረግ ጥረት የተለመደ ተግባር ነው። ለምሳሌ፣
ከሃይማኖት ጋር ንክኪነት የሌላቸውን ጕዳዮች (ትልልቅ
ዋሻዎች) ሃይማኖታዊ ይዘት በመስጠት፣ የታሪክ ሽሚያ
ውስጥ በመጨመር ማጋነን፣ ማንኳሰስ ወይም አድሎ
ይደረጋል። ሰንደቅ ዐላማ የአንድ አገር እና የሕዝቧ የጋራ
መገለጫ መሆኑ ቀርቶ፣ አንዱ ባለቤት ሌላው ጠላት
ተደርጎ ማቅረብ ስሕተት ነው። ከመነሻውም ሰንደቅ
ዐላማን ከሃይማኖት፣ ከብሔር ወይም ከጥቂቶች ማንነት
ጋር ማያያዝ መጨረሻው መውጫው ወደሚቸገር
ቀውስ ውስጥ ያገባ እንደ ሆነ እንጂ፣ የትኛውንም ወገን
የሚጠቅም አይደለም። በዚህ ሳይቀር የወንጌላውያኑ
አማኞች ከፍተኛ ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል።
ከላይ የተመለከትናቸው ከወንጌላውያን አብያተ
ክርስቲያናት አንጻር ከውጭ የሚደረግባቸውን ያልተገባ
ጫናዎች ሲሆን፣ እነዚህ በተናጠልም ሆነ በጋራ
አማኙ ግጭት ውስጥ እንዲገባ የሚያደረጉት ናቸው።
አንዳንዶችን፣ “ቢቻላችሁ ከሰዎች ጋር ሁሉ በሰላም ኑሩ”
የሚለውን አምላካዊ ትእዛዝ በመቀበል ለማለፍ ቢቻልም፣
ሌሎች ደግሞ ካልቻለችሁ ግን በሚል አንጻራዊ ትርጕም
ተመጣጣኝ/ሰላማዊ መፈትሒ እንድንፈላግላቸው

ይገባናል። ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እንደዚህ
ዐይነት ውጫዊ ችግርች ሲገጥሟቸው፣ ሰላምን
ከማምጣት፣ ከመገንባት አንጻር ሊከተሏቸው የሚገቡ
የሰላም ግንባታ መርሖዎች ምንድን ናቸው? እንደ አማኝ፣
ዜጋ፣ አእምሮ እና ሰብእና እንዳለው ማኅበረ ሰብ ምን
ማደረግ ይቻላል። ዐምስት የመፍትሒ አቅጣጫዎችን
እንመለከታለን፤ የተሻለውን መርምረንም እንይዛለን።

ሰላማዊ መንገዱ

የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሰላምንና እርቅን
እንዴት ያምጡት? ለግጭት መነሻ ምክንያት እንዳይሆኑ
ምን ማድርግ ይችላሉ? መንገዳቸውንም ሆነ ግባቸውን
እንዴት የሰላም ማድረግ ይችላሉ?
ሰላም የአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ አይደለም፤ ሰላም
የግንኙነት መስተካከል ነው። ግንኙነት ወደ ቦታው
የሚመለሰው ሁሉም ወገን ከተስማማበት ብቻ ነው።
አልበለዚያ የአንድ ወገን ሰላም ብሎ ነገር የለም።
ወንጌላውያኑ ከውጭ ግንኙነት አንጻር ሰላምና እርቅ
እንዲሆንና ሰላም እንዲመጣ ምን ማድረግ ይችላሉ።
ለውጫዊ ግጭት ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል
የግጭት አያያዝ ክኂሎት፣ ጥበብ እና ልምድ
ያስፈልጋል። በልምዳችንና በዕውቀታችን መሠረት
የሚከተሉትን መንገዶች ለሰላማችን እውናዊነት
ልንጠቀማቸው እንችላለን።
1. ዝም ማለት ወይም መቻል፦ ዝም ለማለት
መነሻ የሚሆኑ የተለያዩ ምክንያቶች ይኖራሉ።
አገራችን ‘በሰማይ ነው’፣ ‘ዝምታ ወረቅ ነው’፣
‘ጌታ ያውቃል’፣ ‘እኛን አይመለከተንም’፣
‘መልስ ከእግዚአብሔር ነው’ ወይም መቻል
የመንፈሳዊነት መገለጫ በማድረግ ሊሆን
ይችላል። መብት እንደ ሌለን አድርጎ መቍጠር፣
ባላጋራችን ነው የምንለውን አካል በማግዘፍ
‘መታገል ለመላላጥ ካልሆነ በቀር ምን
ይጠቅማል?’ በሚል አስተሳሰብ ውስጥ
መገኘትንም ያጠቃልላል። እንደውም በአብያተ
ክርስቲያናቱ አስተሳሰብ ውስጥ ዝምታን እንደ
መንፈሳዊነት የመውሰድ አዝማሚያም ይታያል።
በመሠረቱ በዚህ መንገድ ጊዜያዊ እንጂ
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ዘለቄታዊ ሰላም አይገኝም። በምን ጕዳይ ዝም
ማለት እንደሚገባን ማወቅ ራሱን የቻለ ጥበብ
ይፈልጋል።

መልስ ማስገኛ በቂ መንገድ ግን አይደለም።
ሁኔታዎችን ተከትሎ የሚመጣ የአለመግባባት
ወይም የግጭት መፍቻ መንገድ ስለ ሆነ ሁኔታ
ተኰር ነው። በሥርዐት/ሲስተም ላይ ሳይሆን፣
በሰዎች ብቃት ላይም ሊንጠለጠል ይችላል።
አብያተ ክርስቲያናት በውስጥ ጕዳያቸው
ሊጠቀሙበት ይችላሉ፤ ይገባልም። ውጫዊ
ለሆኑ መዋቅራዊ ወይም ባሕላዊ ግጭቶች ግን
በቂ ሊሆን አይችልም። ይህ የሰላም ግንባታ
ሥራ እንዲቆራረጥ፣ ዘላቂነቱም አጠራጣሪ
እንዲሆን የሚያደርግ ነው።

2. መራቅ/መሸሽ፦ ከእነርሱ ጋር ለመነጋገር፣
ለመነካካት ወይም ለመጋፈጥ ፈቃደኛ
አለመሆን። የተለያዩ ምክንያቶችን በመስጠት፣
‘ከሁኔታው መሸሽ ነው የሚሻለው፤ የሰላሙም
መንገድ ከግጭት አስነሺ ምክንያቶች መራቅ
ነው የሚሻለው’ ብሎ መውሰድ። የሌላኛውን
ወገን ሐሳብ ከመታገል፣ በምክንያት ከማስረዳት
ይልቅ ራስን ዝቅ አድርጎ በማሰብ የተሳሳትነው
እኛው ነን ብሎ ራስን ጥፋተኛ አድረጎ
መቍጠር። እንደ መስቀል አደባባይ ያሉ ሕዝባዊ
አደባባዮች አይገቡንም፣ በሶማሌ፣ ትግራይ፣
አማራ እና በአፋር አካባቢዎች የቀብር ቦታዎች
ለእኛ መጠየቅ ቅንጦት ነው በማለት በራስ
ላይ መወስን። በአጠቃላይ፣ ‘ጠብ ሊያስነሣ
ይችላል’ ብለን ገምተን፣ ጎመን በጤና ዐይነት
የተቀባይነት መንፈስ ውስጥ መደበቅ መምረጥን
ያጠቃልላል። ነገሩን ከነካነው የባሰ ችግር
ይፈጠርብናል ብሎ መስጋትም ከሁኔታው
መራቅን ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪ፣
‘ጊዜው ላይሆን ይችላል፤ ደግሞም አገራችን
ያለችበት ሁኔታም ጥሩ አይደለም’ ብሎ
አርቆ አስተዋይነት የሚመስሉ ምክንያቶችን
በመቀመር ከግጭቱ መራቅ ምርጫ ሲደረግ
ማለት ነው። ይህም የተረጋጋ ሰላም ሊያመጣልን
ስለማይችል አብያተ ክርስትያናቱ ሊከተሉት
የሚገባ፣ የሚያዘልቅ የሰላም መንገድ ነው
ተብሎ አይወሰድም።

4. ዕይታን መቀየር/ትራንሰፎርሜሽን፦
ግጭቱን በመጠቀም ከሌላኛው ወገን ጋር
የሚኖርን ግንኙነት ችግሩን በሚፈታ እና
ግንኙነትን በሚቀይር መንገድ ወደ መልካም
ደረጃ ማሸጋገር ነው። አካታችነትን፣ እኵል
ተጠቃሚነትን፣ መርሕን እና ምክንያታዊነትን
ግብዓት በማደርግ የጋራ የሆነ ግጭት
መያዣ መንገድ ነው። ሁሉም ወገኖች የጋራ
ተጠቃሚነትን መሠረት በማድረግ፣ በመተሳሰብ
እና በመረዳዳት ግጭቱን በዘላቂነት የመፍቻ
መንገድ ነው። መሠረታዊ የሆኑ የዜጎች
ግጭቶች የሚፈታበት የአስተሳሰብ ለውጥ
ሊያመጣ የሚችል አስተማማኝ የአካታች ሰላም
መንገድ ሊባል ይችላል። በሂደቱ ውስጥ
ሁሉም ወገን ተሳታፊ ስለሚሆን መንገዱንም፣
ወጤቱንም ይቀበላል። የማኅበራዊ ሀብት
አጠቃቀም፣ ወሳኝ የሆኑ በሰውነት ወይም
በዜግነት የሚገኙ መብቶችን በወሳኝነት
ለመፍታት የምንጠቀምበት የመሪነታችን ብቃት
መገለጫ መንገድ ነው።

3. መፍታት/ስምምነት ላይ መድረስ፦ ግጭቶች
በሚነሡበት ጊዜ በድርድር፣ በምክክር ወይም
በሦሰተኛ አካል ጣልቃ ገብነት ሁኔታውን
ማስተካከል ይቻላል። አሳሪ የሆኑ ስምምነቶች
ላይ መድረስ፣ የተፈጠሩ ግጭቶቸን የመፍቻ
ዐይነተኛ የሰላም መንገድ ነው። አብያተ
ክርስቲያናት በአብዛኛው ሲጠቀሙበት
የሚስተዋልም የግጭት መፍቻ መንገድ
ነው። ለአደባባይ፣ ለወሳኝ የአማኙ ጥያቄ

5. መዋቅራዊ ለውጥ፦ አብያተ ክርስቲያናቱ
ከሚያደርጉት ዕውቀት መር፣ ብስለት
የተሞላበት እና ለአገር/ለትውልድ ከማሰብ

አካሄድ በመነሣት ወጤቱ መዋቅራዊ ለውጥ
እንዲያመጣ ማድረግ ይቻላል። ከራስ በላይ
የሆነ ሰላማዊ ትግል፣ አጠቃላይ የሰላም
ግንባታ ሥራ፣ ለዘላቂና የማይቀለበስ ሰላምን
ለማምጣት የማስቻያ መንገድ ነው። ይህም
የሰላሙ ውጤት በሕግ፣ በሥርዐት እና በመርሕ
እንዲሁም በዜጎችም ጭምር የሚጠበቅ
ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ የሕዝብ አደባባዮች
የጋራ መጠቀሚያ መሆናቸው፣ የቀበር ቦታዎች
ከሃይማኖት ተጽዕኖ ነጻ ሲሆኑ፣ የተፈጥሮ ወይም
የማኅበራዊ ዕሴቶች ፍትሓዊ የጋራ ተጠቃሚነት
ሲረጋገጥ፤ በተጨማሪም ቁሳዊውም ሆኑ፣
የማይዳሰሱ ታሪካዊና ባሕላዊ ምልክቶች
የጋራችን መሆናቸውን መተማመን ላይ ሲደረስ
የሚመጣ ሰላም ነው። እነዚህ ከለይ የተዘረዘሩት
ሁሉ በሕግ ጥበቃ ሲደረግላቸው ሰላም
መዋቅራዊ ለውጥ አገኘ ማለት ይቻላል።
በአጠቃላይ ዐምስት የሰላም መንገዶችን ተመልክተናል።
ሁሉንም የምንጠቀምባቸው ጊዜ፣ ቦታና ሁኔታ ይኖራል።
ሆኖም ሰላምን ለመገንባት፣ የዜጎች እኵል ተጠቃሚነት
ለማረጋገጥ እና የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት
ለሚገጥማቸው ግጭት ሥር ነቀል መፍትሒ ለማግኘት
በአራተኛው እና በዐምስተኛው ላይ የገለጽናቸው
መንገዶች ሊተገበሩ ይገባል። ከጊዜያዊ ጥቅም ወጥተን
ትውልድን የሚመጥን፣ ለአገረም ጭምር የሚጠቅም
የሰላም መንገድ ከፈለግን፣ ከግብታዊነት መላቀቅ
አለብን። ችግራችንን ለመፍታት የምንሠራው በዓመት
አንድ ጊዜ ወይም ጥቂት ጕባኤዎቸን በማድረግ
እና በመተው መሆን የለበትም። አሁን ባለው ሁኔታ
ግጭቶቻችን ሥር የሰደዱ ሰለ ሆነ መፍትሒው ሥር ነቀል
መሆን አለበት። ለዚህም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መመሪያ
ሰላምን በሰላማዊ መንገድ ለማምጣት መትጋት አለብን።
ያዕቆብ 3፥18 “… የጽድቅ ፍሬ (ሰላም) ሰላምን
ለሚያደርጉት በሰላም ይዘራል።” ጊዜው አሁን ነው፤ ነገ
ይረፍዳል ባይ ነኝ።
ሰላም ለኢትዮጵያ!
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በፓናል ውይይቱ ላይ የተነሡ ዐበይት ጥያቄዎችና
ከመድረኩ የተሰጡ ምላሾች ዕጣሬ
የፓናል አቅራቢዎቹ ከተሳታፊዎች ለተነሡላቸው ጥያቄዎች
እና አስተያየቶች መልስ እና ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በውይይቱ የተነሡት ጥያቄዎችና የተሰጣቸው ምላሾች
የሚከተሉት በዕጣሬ መልክ እዚህ ቀርበዋል።
በኢትዮጵያ ታሪክ መንግሥታት ከቤተ እምነቶች “እኵል
ርቀት ወይም እኵል ቅርበት ይጠብቃሉ” ከሚለው
በመነሣት፣ የአሁኑ መንግሥት ያለው ሁኔታስ እንዴት ነው
በሚል ለቀረበው ጥያቄ፣ ዶ/ር ያሬድ ለገሰ ምላሽ ሲሰጡ፣
መንግሥት ከሁሉም እኵል ቅርበት መጠበቅን የመረጠ
ይመስላል የሚል መልስን ተሰጥተዋል።
የክርስትና አንዱ መገለጫ መብትን መተው አይደለም
ወይ፤ ታዲያ ለምን የአደባባይ (public space)
መብታችንን መተውን አንመርጥም? እንዲሁም
ከአደባባይ መብት ጕዳይ ይልቅ፣ ክርስትና መሠረቱ ምን
ይመስላል የሚለውን ማጤን አይቀድምም ወይ? እንዲህ
ያለው ጕዳይ የሚያሳስበን በአነስተኛ ቡድኖች መገለጥ
ሲያቅተን አይደልም ወይ? ቤተ ክርስቲያንስ ከሕግ አንጻር
ለመብቷ መሟገት አለባት ወይ? በሚል ለተነሣው ሐሳብ፣
ነገረ መለኮታዊ ምልከታ ካቀረቡት ዶ/ር ብሩክ አየለ ምላሽ
ሲሰጡ፣ መብት ማስከበር በሰላም ሊመጣ የሚችል
ከሆነ ጥሩ ቢሆንም፣ ዋና ነገር ተደርጎ መያዝ እንደሌለበት
አስረድተዋል። አያይዘውም፣ “የምንኖረው ለራሳችን
ሳይሆን ለሌሎች” መሆኑ ላይ በማሥመር፣ ቤተ ክርስቲያን
እንዲያውም ዋና ነገሯን የምትረሳው “በሰውኛ” አተያይ
“የበረታች” ስትመስል እንደ ሆነ ተገልጿል። ነገሮችን
ማየት እና መተንተን ያለብንም ምድራዊም ሰማያዊም
ከሆነው ጥምር “ዜግነት” በመነሣት እንደ ሆነ፣ እንደ
ክርስቲያንም “ደልቶን” መኖር እንደማንችል እና ከስደት
እንደማናመልጥ ተብራርቷል። በተጨማሪም የመብት
ጕዳይ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ ከፈቀደ የሚመልሰው
እንጂ “በጕልበት” የሚመጣ እንዳልሆነ ተገልጿል።
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አቶ ጋረደው አሰፋ ለዚሁ ጥያቄ የተለየ ሙያዊ ምላሽ
ሰጥተዋል። እንደ አቶ ጋርደው ሐሳብ፣ ምንም እንኳ
እንደ ምእመናን ሁላችን ሰላምን መዝራት ቢኖርብንም፣
የመሪዎች ሚና ግን ከዚህ ይለያል። መሪዎች ለሌሎች
(ለምእመናን) ደኅንነት የመታገል ኀላፊነት አለባቸው
የሚል መልስ ሰጥተዋል። እንደ አማኝ ተገቢ ስደት ሲመጣ
እንቀበላለን፤ በሕግም ግን መብታችንን መጠየቅ አለብን፤
እንደውም እንዲህ አለማድረግ ለወንጌልም ጭምር
እንቅፋት ሊሆን ይችላል ሲሉ አቋማቸውን አንጸባርቀዋል።
የወንጌላውያን አማኞች ወጥ የሆን የጋራ አመራር (ለአብነት
የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በሲኖዶስ እንደምትመራው
ሁሉ) የሌለን መሆኑ ክፍተት ፈጥሯል፤ ሐሳባችን
ተሰባጥሯል፤ እንዲህ ያለ አመራር መኖሩ የአደባባይ
መብትን ለመጠየቅም ሆነ፣ ለሌላም ያስፈልጋል የሚል
ሐሳብም ተሰንዝሯል። ይህን በተመለከተ ከመድረኩ
ወንጌላውያን አማኞች ዋናው ነገር ላይ መስማማት
ይኖርብናል እንጂ፣ ሌላው ነገር ላይ ዘርፈ ብዙ ልዩነቶች
ስላሉን እንዲህ ያለው “ገዢ አመራር” የሚፈለግም
የሚያስፈልግም እንዳልሆነ ተመላክቷል። የኢትዮጵያ
ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ከሌላው አገር አንጻር
ብርቱ የሚባል አንድነት እንዳላቸውም ተገልጿል።
“የአደባባይ ጥያቄ የመብት ጥያቄ ብቻ ነው ወይንስ
‘የገዢ ነገረ መለኮት’ ጥያቄ ነው? ከቶ ነገርስ የአደባባይ
ችግር አለብን ወይ?” በሚል ለተነሣ ጥያቄ፣ ቤተ
ክርስቲያን “የአደባባይ ችግር” የለባትም፤ ሆኖም በሰላም
እንደ አስፈላጊነቱ መብትን መጠየቅ እንደሚቻል ማብራሪያ
ተሰጥቶበታል። እንዲያም ሆኖ “ስደትን አንጥላ” በሚል
በዚህም ዘመን ስደት ሊኖር እንደሚችል እና ያንንም
መጠባበቅ እንዳለብን ተብራርቷል።

ለማነጽ እንሠራለን!
WE STRIVE TO EDIFY!

Phone: +251-93-011-1441
Email: info@hintset.org
hintsetchristiansociety@gmail.com
Website: www.hintset.org
Facebook: www.facebook.com/hintset
YouTube: www.hintset.org/youtube
Telegram: www.t.me/hintset

