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መግቢያ 

የዓለምን ሕዝብና ትወልድን አስተሳሰብ እየቀረጸ ያለው ምን እንደሆነ ከመሠረቱ ካልተረዳን የአገራችንንም 

ሆነ የትውልዳችንን የወደፊት አቅጣጫ በዘላቂነት ለማስተካከል አስቸጋሪ ይሆናል፡፡ በመሆኑም አሁን 

ምድራችንን የተቆጣጠረው የፍልስፍና አስተሳሰብ ምንድነው? የችግሮቻችን መሠረቱ ምንድነው? ብለን 

መርምረን ለመረዳት ጥረት ማድረግ አስፈላጊ ይመስለናል፡፡ በየዘመናቱ የተነሱ ዓለማችንን አቅጣጫ 

የሚያሲዙ የተለያዩ የክፉ ፍልስፍናዎችና አስተሳሰቦች የሰውን ልጅ ወደ ጥፋት መስመር እየመሩ ይገኛሉ፡፡ 

በተለይ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እግዚአብሔርን በመካድ እምነት የለሽ/ በፈጣሪ የማያምን በክፉ 

አስተሳሰብ የተሞላ ለዓለማችን ተዘጋጅቶ የተሰጠውና እስከአሁን እያመሳት ያለው እንዲሁም ወደፊት 

የሚያምሳት የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ ሳይንስን፤ የዓለምን ፖለቲካ፤ የማህበራዊ 

ኑሮን፤ መንፈሳዊ ሕይወትና ኢኮኖሚውን ያናወጠና እያናወጠ ያለ አስተሳሳብ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ ሰው 

ከህሊናው ውጪ እንዲወጣ ያደረገ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ የፖለቲካ ሥርዓትን በመቆጣጠር ለብዙ 

ሚሊዮን ህዝብ ሞት ምክንያት የሆነ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ  እግዚአብሔር ሰውን ለፈጠረበት ታላቅ አላማ 

እንዳይሆን በማድረግ ሰውን ከእግዚአብሔር የለየ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ ሰዎች በሠላም በአንድነት 

እንዳይኖሩ ልዩነትን በመፍጠር እንዲጠፋፉ ያደረገ፣ እያደረገም ያለ ነው፡፡   

ከ19ኛው ክፈለ ዘመን ጀምሮ በተሳካ ሁኔታ በዓለማችን የተተከለው የክፉ ሀሳብ የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ 

ሀሰብ ነው፡፡ ዳርዊን በ1859 እ.አ.አ. ኦሪጅን ኦፍ እስፒሺስ (The Origin of Species) የተባለውን 

የተፈጥሮ ዝግመተ ለውጥ መጽሐፍ ይፋ ካደረገበት ጊዜ አንስቶ ዓለም በሁሉም ዘርፍ በዚህ አስተሳሰብ 

ተይዛ ምጥ ውስጥ ገብታለች፡፡ ይህ አስተሳሰብ የተፈጥሮ ሳይንስ፤ የፖለቲካ፤ የትምህርትና፤ የታሪክ 

ምርምር መርህ ሆኗል፡፡ መንፈሳዊና እግዚአብሔርን ያመልኩ የነበሩ አባቶቻችን እንደአላዋቂ እንዲቆጠሩ፤ 

ሰው ራሱን በዙሪያችን ከምንመለከተው ግዑዝ ፍጥረታት እንደ አንዱ እንደሆነ እንዲቆጥርና፣ ከዚህ ዓለም 

ውጪ ምንም ተስፋ እንደሌለው እንዲያምን ሆኗል፡፡ ይህ አስተሳሰብ ዓለምን ከመቆጣጠሩ የተነሳ 

የእግዚአብሔርን ቃል እንኳን የዚህ አስተሳሳብ ደጋፊ ለማድረግ ብዙ ጥረት ተደርጓል፡፡ በለጸጉ/ሠለጠኑ 

የምንላቸው አገሮች በዚህ ጽንሰ ሀሳብ በመወሰዳቸው በአሁኑ ዘመን በአውሮፓና በአሜሪካ 

በእግዚአብሔር/በፈጣሪ ማመን የድህነትና የኋላቀርነት ምልክት እንደሆነ ተደርጎ እንዲታሰብ ሆኗል፡፡ 

የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ ሰርጎ በመግባት ሰዎች በዘርና በጎሳ ተለያይተው እንዲተላለቁ ምክንያት 

ሆኗል፡፡ የግብረገብነት ውድቀት፤ የስነምግባር ዝቅጠት፤ ስው ፍቅር የሌለው ገንዘብን የሚወድ ጨካኝ 

እነዲሆን ምክንያት ሁኗል፡፡ “ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ሰዎች 

ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፥ ገንዘብን የሚወዱ፥ ትምክህተኞች፥ ትዕቢተኞች፥ ተሳዳቢዎች፥ ለወላጆቻቸው 

የማይታዘዙ፥ የማያመሰግኑ፥  ቅድስና የሌላቸው፥ ፍቅር የሌላቸው፥ ዕርቅን የማይሰሙ፥ ሐሜተኞች፥ ራሳቸውን 
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የማይገዙ፥ ጨካኞች፥ መልካም የሆነውን የማይወዱ፥ ከዳተኞች፥ ችኩሎች፥ በትዕቢት የተነፉ፥ ከእግዚአብሔር 

ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፤” (2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ ም፣ 3 ፤ ቁ፣ 1-4) የሚለው የእግዚአብሔር ቃል  

እንደነዚህ ዓይነት ችግሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉና አስተውለን ከችግሩ እንድንተርፍ ለማድረግ ነበር፡፡ 

ይህንን ደግሞ ለማድረግ የዓለማችንን አካሄድ አስተውሎ መረዳት ያስፈልጋል፡፡  

ዓለማችን እንዴትና በምን አስተሳሰብ እየተመራች እንደሆነና ችግሩን ከተረዳን በሁሉም ዘርፍ ጤናማ የሆነ 

አስተሳሰብና ጥሩ ግበረገብነትና ስነምግባር ያለው ትዉልድ ለመገንባት እንዲሁም የፖለቲካ ፍልስፍናችንን 

በምን ላይ መመሥረት እንዳለብን ለማስተዋል ይጠቅማል፡፡ 

የሰው ልጅ የእግዚአብሔር የእጁ ሥራ ነው፡፡ እንዲሁ በውሸት ጋጋታ ሰውን ከእግዚአብሔር ከመነጠል 

ውጪ ፈጣሪነቱን፣ ብንቀበልም ባንቀበልም ልንለውጠው አንችልም፡፡ ፈጣሪነቱን ባለመቀበላችን ግን 

አዕምሮአችን በክፉ ሀሳብ ስለሚያዝ መልካሙን ለማድረግ አይቻለንም፡፡ ስለዚህ ትውልድ ከክፋት ወደ 

ክፋት አስተሳሰቡ እያደገና ክፋቱ እየጨመረ ከመሄድ ውጪ የሚያተርፈው አንዳች ነገር የለም፡፡ ለዚህ 

ነው የእግዚአብሔር ቃል “እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ 

ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው፤  ዓመፃ ሁሉ፥ ግፍ፥ መመኘት፥ ክፋት ሞላባቸው፤ ቅናትን፥ ነፍስ 

መግደልን፥ ክርክርን፥ ተንኰልን፥ ክፉ ጠባይን ተሞሉ፤ የሚያሾከሹኩ፥ ሐሜተኞች፥ አምላክን የሚጠሉ፥ 

የሚያንገላቱ፥ ትዕቢተኞች፥ ትምክህተኞች፥ ክፋትን የሚፈላለጉ፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥ የማያስተውሉ፥ ውል 

የሚያፈርሱ፥ ፍቅር የሌላቸው፥ ምሕረት ያጡ ናቸው፤” (ወደ ሮሜ ሰዎች ም፣ 1 ፤ ቁ ፣ 28-31) ብሎ 

የሚያስጠነቅቀው፡፡ ሰው ከእግዚአብሔር በተለየ መጠን እዕምሮው በክፋት እየተሞላ ይሄዳል፡፡ የዝግመተ 

ለውጥ አስተሳሰብም በመጀመሪያ ሰውን ከአምላኩ መለየትና በክፋትና ተንኮል እንዲሞላ ማድረግ ነው፡፡ 

የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ በፖለቲካ አስተሳሰብ ውሰጥ በመግባቱ ሰው በዘር/ጎሳ/ብሔር/ዘውግ 

ተከፋፍሎ በተለይ በድሀ አገራት በአፍሪካ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ለመለያያና ለመተላለቂያ 

ምክንያት ሆኗል፡፡  

ፖለቲከኞች እንደሚያስቡት የብሔር/ዘውግ ፖለቲካ ከማሕበራዊ ሳይንስ የመነጨ ሳይሆን ከተፈጥሮ 

ሳይንስ የመነጨ ነው፡፡ መሠረቱም የተፈጥሮ ዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ ሲሆን ወደ ፖለቲካ አስተሳሰብ 

ያደገና በዓለማችን አስከፊ ለተባሉት፤ የፋሽዚም፤ የናዚ፤ የአፓረታይድ፤ የኮሚውንዝምና፤ የዘውግ 

ፖለቲካን መሠረት የሆነ ነው፡፡ የአገራችን ችግርም ከበስተጀርባ ሆኖ በሚዘውረው ከዝግመተ ለውጥ 

አስተሳሰብ የመነጨ ሲሆን፣  ሕዝባችንም በዚህ አስተሳሳብ ተተብትቦ በዘርና በጎሳ ተከፋፍሎ በምድራዊም 

ሆነ ለዘለዓለማዊው ሞት እየፈጠነ ይገኛል፡፡  
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በዚህ ጽሑፍ ለማቅረብ የተሞከረው እንዴት የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ ሁለችንንም በሁሉ ዘርፍ 

አስተሳሰባችንን አስሮ እንደያዘ፤ ከዚያም የተነሳ ዓለም ወደ ክፋት መስመር እንዴት እየተጓዘች እንደሆነ 

ለትውልዱ ለማስገንዘብ ነው፡፡ እንዲሁም ትውልዱ እንዲያነብ እንዲመራመርና የችግሮችን መንስኤ 

ከሥረመሠረቱ ተረድቶ እንዲወስን ለማበረታታት ነው፡፡ የአገራችን ምሁራን የምንባለው በተቻለ መጠን 

ነገሮችን ከሥረ መሠረታቸው በማጥናት የሚያስከትሉትን አሉታዊ ውጤት ሳናጤን ፈረንጅ 

ያለው/ያደረገው ሁሉ ልክ ነው በማለት በራሳችንና በሕዝባችን ላይ ቀንበር ከመጫን ወጣ ብለን 

እንድናስብና ነገሮችን በማስተዋልና በጥበብ ከአገራችን ዘለቄታ ጥቅም አኳያ  መመርመር እንድንችል 

ለማበረታታት ነው፡፡ በተጨማሪም የቀደመው ትወልድ በታሪክ ሂደት ውስጥ የገነባውን መልካም የሆን 

ማሕበራዊ መስተጋብርና አንድነት ካለማወቅና እንዲሁም አውቀንም ቢሆን ጥቅምን ደምረንና አባዝተን 

ከማፍረስ እንድንቆጠብ ለማስገንዘብ ነው፡፡ 

በዚህ ጽሑፍ በመጀመሪያዎቹ ክፍሎች የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ እንዴት የፈጣሪን የፍጥረት ሥራ 

ለማስካድ እንደሞከረና ሰዎች በለማወቅ እወነቱን ትተው እንዴት ውሸትን እንዲያምኑ ምክንያት እንደሆነ 

ለማስረዳት ይሞክራል፡፡ በሁለተኛው ክፍል የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ  በፖለቲካው መስክ እንዴት 

እንደዘለቀና ለኢትዮጵያ ውድቀት ምክንያት እንደሆነ እንዲሁም የተለያዩ የዲሞክራሲ አስተሳሰቦች በዚህ 

ሀሳብ ለይ መመሥረታቸውን ለማስገንዘብ ተሞክሯል፡፡ በመጨረሻው ክፍል ለአገራችን የመፍተሔ ሀሳብ 

በመጠቆም ያጠቃልላል፡፡ 
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የዘረኝነት ምንጭና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግሮች (ለትውልድ ረፋኢ)  ክፍል አንድ፡- ዝግመተ ለውጥና ፍጥረት 

P a g e  | 7 

1 ዝግመተ ለውጥና ፍጥረት 

1.1 ሳይንስና ፍጥረት 

የሰው ልጅ ሁሉ መሰረታዊ ጥያቄ ፍጥረት ከየት መጣ? እኔስ ከየት መጣሁ? ወዴትስ እሄዳለሁ? የሚሉት 

ናቸው፡፡ ሰው ሁሉ የመጣበትንና የሚሄድበትን በአዕምሮው መረዳት ስለማይችል ሁል ጊዜ በሞት 

ፍርሀትና ጭንቀት ይኖራል፡፡ ሳይንስ ለነዚህ ጥያቄዎች መፍትሄ ያስገኝልኛል በሚል ተስፋ ያደርጋል፤ ነገር 

ግን ተስፋው ሳይፈጸም እንዲሁ በፍረሀት እንደተዋጠ በሞት ይወሰዳል፡፡ ሳይንስ መሠረቱ የተፈጠሩ 

ፍጥረታትን እንዴት እንደሚሠሩ አዕምሮን ተጠቅመን የምንረዳበትና ለጥቅማችን የምናውልበት 

ከእግዚአብሔር የተሰጠ ጥበብ እንጂ የመንፈሳዊውን አለም አሠራር የምንረዳበት መንገድ አይደለም፡፡ 

ፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ እንዳለውና በእግዚአብሔር መፈጠሩን ማስተዋል ስንችል የሳይንስን መሠረት መረዳት 

ስለምንችል ከሞት ፍረሀትና ጭንቀት ለመላቀቅና በሳይንስ ላይ የጣልነውን ተስፋ  ፍጥረትን ሁሉ ወደ 

ፈጠረው እንድንመልስና ተስፋችን በፈጣሪያችን ለይ እንዲሆን ይረዳናል፡፡ ፍጥረት ከየት መጣ? እኔስ 

ከየት መጣሁ? ወዴትስ እሄዳለሁ? የሚሉት ጥያቄዎችም መልስ ያገኛሉ፡፡ 

እግዚአብሔር ሰውን ከፍጥረት ሁሉ የተለየ አድርጎ የፈጠረው፤ ሰማይንና ምድርን በውስጥም ያሉትን ሁሉ 

የፈጠረና እንዲሁም በተስተካከለ ኡደት ሁሉንም ፍጥረት እንዲንቀሳቀስ ያደረገ ድንቅ ፈጣሪ እግዚአብሔር 

መሆኑን ሰው እንዲረዳና በፈጠረው ፍጥረት ላይ እንዲሰለጥን እንዲሁም ለፈጣረው ክብርን እንዲሰጥ 

ነው፡፡ ሰው ይህን እንዲረዳ መመርመር የሚያስችል አዕምሮ የተሰጠው ሲሆን ከፈጣሪው ጋር መገናኘት 

እንዲችል ደግሞ መንፈስ ተስጥቶታል፡፡ ሌሎች እንሰሳት ግን ይህ አልተሰጣቸውም፡፡ ሳይንስ ሰው 

ከእግዚአብሔር የተሰጠውን የመመርመር ችሎታ ተግባራዊ የሚያደርግበትን የሚገልጽ ሀሳብ/ቃል እንጂ 

ፈጣሪውን የሚክደበት መንገድ አይደለም፡፡  

እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረ በኋላ በታላቅ በረከት ባረከው፡፡ ይህም በረከት ብዙ ተባዙ ምድርንም 

ሙሏት ግዟትም በማለት ነበር፤ “እግዚአብሔርም አለ፦ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር 

የባሕር ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን፥ እንስሳትንና ምድርን ሁሉ፥ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ 

ይግዙ (ዘፍ፡ም 1፤26)” ፡ “እግዚአብሔርም ባረካቸው፥ እንዲህም አላቸው፦ ብዙ፥ ተባዙ፥ ምድርንም 

ሙሉአት፥ ግዙአትም የባሕርን ዓሦችና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው 

(ዘፍ፡ም 1፤28)” 

እግዚአብሔር ያልነበረውን ሰማይና ምድር ወደ መኖር ካመጣ በኋላ፤ የሰው ልጅ በፈጠረው ፍጥረት ላይ 

ይሠለጥን ዘንድ ስልጣንን ሰጠው ባረከውም፡፡ እዚህጋ ቆም ብለን ማስተዋል ያለብን ነገር ቢኖር፤ ሰማይና 

ምድር ከተፈጠረ በኋላ ሁለት ዓለሞች መለየታቸውን ነው፡፡ እነዚህም፤ መንፈሳዊና ፡ ቁሳዊው (የገሀዱ 
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ዓለም) ዓለም ናቸው፡፡ ቁሳዊው (የገሀዱ ዓለም) የምንለው ይህ ልናየው፣ ልንዳስሰው፣ ልናሸተው፣ 

ልንቀምሰው፣ የምንችለውን ማለትም በስሜት አካላቶቻችን ልንገልጸው የምንችለውን ዓለም ማለታችን 

ነው፡፡ መንፈሳዊ  ዓለም የምንለው በስሜት አካላቶቻችን ልንረዳው የማንችለውን የእግዚአብሔርን 

መገኛና የዲያብሎስን ዓለም ነው፡፡ መንፈሳዊውን  ዓለም በዐይናችን ልናየው፣ ልንዳስሰው፣ ልናሸተው፣ 

ልንቀምሰው፣ አንችልም፡፡ ስለዚህ የሰው ልጅ ከሁለቱ ዓለማት ጋር በአንድ አይነት መንገድ ለመገናኘት 

አይችልም ማለት ነው፡፡ ከቁሳዊው  ዓላም ጋር በስሜት አካላቶቹ ግንኙነት ሲያደርግ፣ ከመንፈሳዊው 

ዓለም ጋር በመንፈሱ አማካኝነት መገናኘት ይኖርበታል፡፡ 

ቁሳዊውን ዓለም (የገሀዱ ዓለም) ለመግዛት፤ በስሜት አካላቶቹ በመመርመርና በመረዳት ለራሱ 

የሚጠቅመውን መምረጥ ወይም እንደሚያስፈልገው አድርጎ መስራት ይጠበቅበታል፡፡ መመርመርና 

መረዳት፣ ታዲያ ዛሬ ሳይንስ ለምንለው መሠረት ሊሆን ችሏል፡፡ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ዓለምን 

እንዲገዛ የሠጠውን ስልጣን ለመፈጸም አእምሮ ሰጠው፡፡ በመሆኑም በአዕምሮው የስሜት አካላቱን 

በመጠቀም ይመረምራል፣ ይረዳል፣ ከዚያም ያከናውናል፡፡ “በውስጡስ ጥበብን ያኖረ፥ ለሰውስ  ልብ  

ማስተዋልን  የሰጠ ማን ነው?” (ዕዮብ ም 38፡36) 

የWikepedia (ዊኪፔዲያ) encyclopedia (ኢንሳይክሎፒዲያ)“ ሳይንስ”  የሚለው ቃል ከላቲን ሺዬንቲያ 

(scientia) ከሚለው ቃል የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም ዕውቀት (knowledge) ማለት ነው፡፡ ሳይንስን 

ሲገልጽም፤ ሳይንስ ማለት፤ 

“Is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable 

explanation and predictions about the universe” 

በአማርኛ ሲተረጎም ሳይንስ ማለት፤ “ዕውቀትን በተቀናጀ መልኩ በማደራጀት፣ በመተንተንና ሙከራ 

በማድረግ ፍጥረትን የምንረዳበት ነው፡፡” እንደማለት ነው፡፡ የሰው አዕምሮ መመርመርና መረዳት 

የሚችለው ይህንን ቁሳዊውን ዓለም ነው፡፡ የስሜት አካላት የተፈጠሩት ለዚሁ አገልግሎት በመሆኑ፣ ሰው 

እውቀትን በተቀናጀ መልኩ በማደራጀት በመተንተንና ሙከራ በማድረግ ፍጥረትን መረዳት የሚችለው 

የስሜት አካለቶቹንና አዕምሮን በማቀናጀት ነው፡፡ 

መንፈሳዊውን ዓለም ግን በስሜት አካላት መረዳት አንችልም፡፡ መንፈሳዊውን ዓለም መረዳት የሚቻለው 

በመንፈስ ነው፡፡ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር የስሜት አካላትና አዕምሮ ብቻ እንዲኖረው አድርጎ 

አልፈጠረውም፡፡ መንፈሳዊውን ዓለም ወይም ከፈጣሪው ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበትን 

መንፈስ (እስትንፋስ) በውስጡ አስቀምጧል፡፡ እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው 

በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ (ዘፍ ም 2፡7) 
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ሰማያትን የፈጠረ የዘረጋቸውም፥ ምድርንና በውስጥዋ ያለውን ያጸና፥ በእርስዋ ላይ ለሚኖሩ ሕዝብ 

እስትንፋስን፥ ለሚሄዱባትም መንፈስን የሚሰጥ አምላክ እግዚአብሔር… (ኢሳያስ ም 42፤ ቁ፣ 5) ሰውን 

ከራሱ ጋር የሚያገናኝ  መንፈስ ሰጠው፡፡ መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን 

ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው።  በእርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ 

በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር 

ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም። እኛ ግን ከእግዚአብሔር እንዲያው የተሰጠንን እናውቅ ዘንድ 

ከእግዚአብሔር የሆነውን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አልተቀበልንም። (1ኛ ቆሮ ም 2 ፤ 10 – 12)፡፡ 

ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም፤ በመንፈስም የሚመረመር ስለ 

ሆነ ሊያውቀው አይችልም። (1ኛ ቆሮ ም 2 ፤ 14)፡፡ …………. ሰማያትን የዘረጋ፥ ምድርንም የመሠረተ፥ 

የሰውንም መንፈስ በውስጡ የሠራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፦(ትንቢተ ዘካርያስ  12 ፤ 1)፡፡ 

የአእምሮ ሥራ የስሜት አከላቶቻችንን በመጠቀም ቀሳዊውን ዓለም መመርመርና መረዳት ሲሆን፤ 

የመንፈስ ሥራ መንፈሳዊውን ዓለም መረዳት ነው፡፡ አእምሮአችን ቁሳዊውን ዓለም ለመመርመርና 

ለመረዳት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ሳይንስ የሚለውን ሀሳብ ሊይዝ ችሏል፡፡ ሳይንስ የሚጠቅመን ይህንን 

ቁሳዊውን ዓለም ለመረዳት ነው፡፡ ዲያብሎስ/ሠይጣን ግን የሰውን አእምሮ በማሳወር በስሜት አካለት 

መረዳት የማይቻለውን መንፈሳዊ ዓለም እንደሌለ በማስመሰል፣ ሰው ፍጥረትን ሁሉ የፈጠረ አምላክ 

መኖሩን እንዳይገነዘብ ለማድረግ ይሞክራል፡፡ ብዙ ሰዎችንም እግዚአብሔር የለም ብለው እንዲያምኑ 

ለማድረግ ችሏል፡፡ የተፈጠሩት ፍጥረታት ፈጣሪ እንደሌላቸው እንዲሁ በድንገትና፡ በዝግመተ ለውጥ 

እንደመጡ በማሳመን ብዙዎችን ከእግዚአብሔር መንገድ አስወጥቷል፡፡ 

ብዙ ሰዎች መረዳት ያልቻሉት (የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው) ሰው በአእምሮው መንፈሳዊውን ዓለም 

ሊረዳ እንደማይችል ነው፡፡ ካልተረዳነው ደግሞ የለም ማለት አየደለም፡፡ ለምሳሌ ባክቴሪያን ወይም 

ቫይረስን በአይናችን ልናያቸው ልንዳስሳቸው አንችልም፤ ይህ ማለት የሉም ማለት አይደለም፡፡ በዙሪያችን 

ያለውን አየር በአይናችን አናየውም፤ ስለዚህ የለም ማለት አይደለም፡፡ ዲያብሎስ ታዲያ ሰዎችን ሲያሞኝ 

ከዕይታችሁ ውጪ ምንም የለም፤ ስለዚህ ፈጣሪ የሚባል ነገር የለም በማለት ብዙዎችን ሊያሞኝ ችሏል፡፡ 

“ሰነፍ በልቡ። አምላክ የለም ይላል። በሥራቸው ረከሱ፥ ጐስቈሉ በጎ ነገርን የሚሠራ የለም።” (መዝሙረ 

ዳዊት ም፣ 14 ፤ ቁ፣ 1)፡፡ 

ሳይንስ ቁሳዊውን ዓለም የምንረዳበት የአእምሮ ውጤት ነው፡፡ አእምሮን የፈጠረ እግዚአብሔር ስለሆነ 

የሳይንስም ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው፡፡ ታዲያ ሳይንስ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ የምንረዳበት 

ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ እንጂ እግዚአብሔርን የሚያስክድ አይደለም፡፡ ዲያብሎስ/ሠይጣን ግን 

ስራው ሰውን ከአምላኩ ከእግዚአብሔር መለየት ስለሆነ የሰውን አእምሮ በእግዚአብሔር ላይ እንዲያምጽ 
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በማድረግ ብዙዎችን አስቷል፡፡ “…… የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን አሳብ አሳወረ” (2ኛ ቆሮንቶስ ም፣ 

4 ፤ ቁ፣ 4):: 

ሰው ሲፈጠር ቁሳዊውን ዓለም በአእምሮ፤ መንፈሳዊውን ዓለም ደግሞ በመንፈስ እንዲመረምር ሆኖ ነው 

የተፈጠረው፡፡ በመሆኑም ቁሳዊውን ዓለም በመንፈስ ልንመረምር አንችልም፡፡ ለምሳሌ በቤታችን ያለውን 

ጠረጴዛና ወንበር፣ ወይም ቴሌቪዥን በመንፈስ አንመረምርም፤ መንፈሳዊ ስላልሆነ፡፡ ከጓሮአችን ያሉትን 

ዛፎችና አትክልቶች በመንፈስ አንመረምርም፤ በአካባቢያችን ያሉትን ህንጻዎችና ቤቶች በመንፈስ 

አንመረምርም፤ ምክንያቱም ለዚህ አገልግሎት የተፈጠረው የሰው አእምሮ ስለሆነ፡፡ እግዚአብሔር ግን 

ቁሳዊውን ዓለም የምንመረምረበትን ጥበብና ዕውቀት እንዲጨምርልን መለመን እንችላላን፤ ምክንያቱም 

“የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነውና “ (ቆላስይስ ም፣ 2 ፤ ቁ ፣ 3)፡፡ 

“እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው።እይ ከይሁዳ ነገድ የሚሆን የሆር የልጅ ልጅ፥ የኡሪ ልጅ 

ባስልኤልን በስሙ ጠርቼዋለሁ።  በሥራ ሁሉ ብልሃት በጥበብም በማስተዋልም በእውቀትም 

የእዚአብሔርን መንፈስ ሞላሁበት የጥበብን ሥራ ያስተውል ዘንድ፥ ……” (ዘጸአት ም፣ 31፤ ቁ፣ 1-4) “እኔ 

እንደ ቃል አድርጌልሃለሁ እነሆ፥ ማንም የሚመስልህ ከአንተ በፊት እንደሌለ ከአንተም በኋላ እንዳይነሣ 

አድርጌ ጥበበኛና አስተዋይ ልቡና ሰጥቼሃለሁ።“ (1ኛ ነገስት ም 3፤ ቁ፣ 12) 

ስለዚህ ለማጠቃለል ያክል፤ ሳይንስ ቁሳዊውን ዓለም በመመርመር የእግዚአብሔርን ድንቅ ፍጥረት 

የምንረዳበት፤ ግዙ ስለተባልንም የምንገዛበት፤ ለሰው ልጅ ጥቅም የምናውልበትና፣ እግዚአብሔርን በድንቅ 

ሥራው የምናደንቅበትና የምናከብርበት ነው፡፡ ስለዚህ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ከማያምኑ፤ 

እግዚአብሔርን በመካድ እምነት የለሽ ከሁኑት ስብከትና ከንቱ ሽንገላ በመለየት የሳይንስ መሠረትና ፈጣሪ 

የሆነውን እግዚአብሔርን  በማመንና በማወቅ ክብርና ምስጋና ሊያቀርብለት ይገባል፡፡ 
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1.2 ዝግመተ ለውጥና ሳይንስ  

 

የዝግመተ ለወጥ ጽንሰ ሀሳብ በመጀመሪያ መሠረት የሚያደርገው ፈጣሪ መኖሩን መካድ ነው፡፡ የዝግመተ 

ለወጥ ጽንሰ ሀሳብ እግዚአብሔር የለሌበት ኃይማኖት ነው፡፡ ሳይንስ መሠረት የሚያደርገው 

ምክንያታዊነትንና ሊሞከር፣ ሊተገበር፣ በሚችል ቁሳዊ ዓለም ላይ ነው፡፡ ዝግመተ ለውጥ ግን ሊሞከር 

ወይም ሊተገበር በማይችል የመንፈሳዊውን ዓለም የሥራ ውጤት ከመንፈስ ወጪ በአእምሮ ፈጠራ 

ለመረዳት መሞከር ነው፡፡ 

ፍጥረት ሁሉ በእግዚአብሔር እንደተፈጠረ፤ ይህ የምናየው ዓለም ከማይታየው እንደመጣ መጽሐፍ ቅዱስ 

ያስረዳል፤ “ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደ ተዘጋጁ፥ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ 

በእምነት እናስተውላለን (ዕብራዊያን ም፣ 11፤ ቁ፣ 3)”፡፡ ዝግመተ ለውጥ ግን ይህንን ሐቅ በመካድ 

በእግዚአብሔር የተዘጋጁትን ፍጥረታት እግዚአብሔርን በማስወጣት በራሰቸው እንዲሁ ተፈጠሩ ብሎ 

ለማሳመን ይሞክራል፡፡ ነገር ግን የትኛውም ፍጥረት በዝግመተ ለውጥ ሲዘጋጅ ወይም ሲፈጠር ማሳየት 

ወይም መሞከር አይችልም፡፡ በሙከራ ማሳየት ካልቻለ ሳይንስ ሳይሆን ኃይማኖት/እምነት ነው፡፡ 

“እምነትም ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ፥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው (ዕብራዊያን ም፣ 

11፤ ቁ፣ 1)”፡፡ ስለዚህ ዝግመተ ለውጥ በእምነት የምንቀበለው ጽንሰ ሀሳብ እንጂ ሰይንሳዊ መሠረት 

የለውም፡፡ 

ሳይንስ የሚከተሉትን ስድስት ተከታታይ የአጠናን ዘዴዎችን ይጠቀማል፡ 

1ኛ/ መመልከት/ማጤን (Observation) 

2ኛ/ የምርምር ጥያቄ ማቅረብ (Research question) 

3ኛ/ መላምት (Hypothesis) 

4ኛ/ ትንበያ (Prediction) 

5ኛ/ መረጃና ቤቴ ሙከራ (Evidence & experimentation) 

6ኛ/ ጽንሰ ሀሳብ (Theory) 

 ለምሳሌ፤ ከላይ የቀረበውን በደንብ መረዳት ትችሉ ዘንድ ወፎችን በተመለከተ የሚከተለውን ምሳሌ 

እናቀርባለን፡፡ 

1ኛ/ ወፎች ጠዋት፡ ጥዋት ልክ 12 ሰዓት ላይ የቀኑን መንጋት፤ ወይም አዲስ ቀን መምጣቱን 

በመንጫጫት ያበስራሉ (ማጤን፤ observation); 
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2ኛ/ ዎፎች እንዴት ሰዓቱን በትክክል ተረድተው ሁል ጊዜ በየዕለቱ በተመሳሳይ ሰዓት/ጊዜ 

ሊንጫጩ ይችላሉ? (የምርምር ጥያቄ፣ Research question) 

3ኛ/ ዎፎች ሰዓትን መቁጠር የሚችሉበት በውስጣቸው የተቀመጠ ልዩ የጊዜ መለክያ አካል 

አላቸው፡፡ (መላምት፤ hypothesis) 

4ኛ/ ዎፎች ለሰዓት መቁጠሪያ የሚጠቀሙበት አካል በውስጣቸው ካለ፤ ከነበሩበት አካባቢ ወደ 

ሌላ አካባቢ ብንወስዳቸው ሰዓቱን በትክክል መቁጠር ይችላሉ፡፡ (ትንበያ፤ prediction) 

5ኛ/ ዎፎች ከነበሩበት አካባቢ ወደ ተለያዬ ኑረውበት ወደማያውቁበት አካባቢ ተወስደው ስህተት 

ይፈጽሙ እንደሆነ ሙከራ ተደረገባቸው፡፡ ወደተለያዬ አካባቢ ቢወሰዱም አንኳን ሰዓቱን 

በትክክል በማወቅ ልክ 12 ሰአት ላይ የቀኑን መንጋት፤ ወይም አዲስ ቀን መምጣቱን 

በመንጫጫት ማብሰር ችለዋል፡፡ (መረጃና ሙከራ፤ Evidence & Experimentation); 

6ኛ/ ሀ) ወፎች የሰአት መቁጠሪያ አካል አላቸው (ጽንሰ ሀሳብ-1፤ Theory -1) 

 ለ) ወፎች የመሬትንና የጸሐይን ዙረት መለካት ይችላሉ (ጽንሰ ሀሳብ-2፤ Theory -2) 

 ሐ) ወፎችን ሰዓቱን ማወቅ እነዲችሉ የሚመራቸው ፈጣሪ ያስቀመጠው አካል ነው (ጽንሰ 

ሀሳብ-3፤ Theory -3) 

እንግዲህ በምሳሌው እንደተመለከትነው በሳይንሳዊ አጠናን ዘዴ ከሄድን በአንድ ጉዳይ ላይ አንድና፡ 

ከአንድ በላይ ጽንሰ ሀሳብ (Theory) ሊቀርብ ይችላል፡፡ ከነዚህ ጽንሰ ሀሳብ (Theory) ትክክለኛ መሆኑን 

ለማሳመን ግን በሳይንሳዊ ሙከራ በተግባር ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ 

ከላይ በምሳሌው እንደተመለከትነው ፍጥረትን በተመለከተ ሁለት ዋና ዋና ጽንሰ ሀሳቦች (Theories) 

አሉ፡፡ 

1ኛ/ ፍጥረት በዝግመተ ለውጥ መጥቷል (Evolution) 

2ኛ/ ፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ አለው ወይም ተፈጥሯል (Creation) 

በምዕራፍ አንድ እንደተመለከትነው ፍጥረት በሙሉ ካለመኖር ወደመኖር መጥቷል፡፡ በመሆኑም ቁሳዊና 

(የገሀዱ) መንፈሳዊው፣ ሁለት ዓለማት መለያየታቸውን ተመልክተናል፡፡ የሰው ልጅ ቁሳዊውን ዓለም 

ለመረዳት አእምሮ እንደተፈጠረለት እንዲሁም መንፈሳዊውን ዓለም መረዳት እንዲችል መንፈስ 

እንደተሰጠው ተመልክተናል፡፡ በመሆኑም ይህ ቁሳዊ ዓለም በመንፈሳዊው ዓለም የተፈጠረ በመሆኑ 

ማንም በአእምሮ ሆኖ የመንፈስን አሠራር ሊረዳው አይችልም፡፡ ስለዚህ የዓለማትን አፈጣጠር በሙከራ 
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ወይም በሳይንሳዊ ዘዴ ማሳየት አይቻልም፤ ምክንያቱም መንፈሳዊ ስለሆነ፡፡ በመሆኑም የዝግመተ ለውጥ 

ጽንሰ ሀሳብ በመንፈሳዊው ዓለም የተሠራውን ሥራ በመካድ በአእምሮ ማስረዳት ወይም መረዳት 

የማይቻለውን የመንፈስ ዓለም (የእግዚአብሔር) የሥራ ውጤት በራሱ መንገድ መምጣቱን ለማሳመን 

ይሞክራል፡፡ እንዴት መጣ የሚለውን በተግባር ማሳየት ስለማይችል የብዙ ቢሊዮን አመታትን በመደርደር 

ሊሞከር እንደማይቻል ያደርገዋል፡፡ 

በምድራችን ላይ ያሉት ሀይማኖቶች ሁሉም ለፍጥረት ሁሉ ፈጣሪ እንዳላቸው ይስማማሉ፡፡ ልዩነቱ 

በትክክል ሰማይና ምድርን የፈጠረውን ፈጣሪ በማወቅና ባለማወቅ ላይ ነው፡፡ ዝግመተ ለውጥ ግን ፈጣሪ 

የሌለበት እምነት ነው፡፡  

ለምሳሌ፡ ለአንድ ጓደኛዬ፤ “ብዙ ሰዎች ኮምፒውተርን የፈለሰፈው/የፈጠረው ሰው ነው ብለው ያምናሉ፤ 

ነገር ግን ሁሉም ተሳስተዋል፡፡ እኔ ግን የምረዳው ኮምፒውተር በሰው የተሠራ ሳይሆን በዝግመተ ለውጥ 

እንደተገኘ ነው የማምነው፡፡ አመጣጡም እነደሚከተለው ነው፤ ቀስ በቀስ በብዙ ሚሊዮን ዓመታት 

የተለያዩ የብረትና ብረት ነክ ማዕድናት ከምድር ራሳቸው ነጥረው ወጡ፡ እነዲሁም የፕላሰቲክ፡ የሲልከንና 

ሌሎች ማዕድናት ከምድር ነጥረው ወጡ፡፡ ከዚያም በሁዋላ ቀስ በቀስ የተለያየ የኮምፒውተር አካላት 

ለመሆን የአገልግሎት ክፍላቸውን በመለየት ቅርጻቸውንና አሰራራቸውን ማስተካከል ጀመሩ፤ በመጨረሻም 

በየስፍራቸው ቀስ በቀስ በመሰካካት  በብዙ ሚሊዮን አመታት ዝግመተ ለውጥ ኮመፒውተር ለመሆን 

በቅተዋል፡፡ የሰው ልጅ በአጋጣሚ አገኛቸውና ለራሱ አገልግሎት አዋላቸው፡፡ ይህ ነው የኮምፒውተር 

አመጣጥ፡፡” በማለት ባስረዳው፣ ጓደኛዬ በመጀመሪያ ምናልባት የምቀልድ መስሎት በቀልድ ሊያልፈው 

ይችላል፡፡ ሆኖም ግን የምሬን መሆኑን ሲረዳ፡ የሚጠራጠረው የአእምሮዬን ጤንነት ነው፤ አብዷል ነው 

የሚለኝ፤ ምክንያቱም ሊሆን የማይችል መሆኑን በትክክል ስለሚያውቅ ነው፡፡ 

የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ የሚያስረዳን ፍጥረት ሁሉ በብዙ ሚሊዮን ዓመታት ራሱን በራሱ ቀስ በቀስ 

አዘጋጀ በማለት ነው፡፡ ታዲያ ይህንን በእምነት ከመቀበል በስተቀር ሌላ መንገድ የለም፡፡ ለዚህ ነው 

የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሰብ ፈጣሪ የሌለበት ኃይማኖት ነው የሚባለው፡፡ 

በነገራችን ላይ ሰማይንና ምድርን በውስጡም ያሉትን ፍጥረታት በሙሉ የፈጠርኩ እኔ ነኝ ብሎ የተናገረ 

በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው እግዚአብሔር ነው፡፡ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ (ዘፍ 

ጥረት ም ፣1፤ ቁ፣ 1) ። ሰማያትን የፈጠረ የዘረጋቸውም፥ ምድርንና በውስጥዋ ያለውን ያጸና፥ በእርስዋ ላይ 

ለሚኖሩ ሕዝብ እስትንፋስን፥ ለሚሄዱባትም መንፈስን የሚሰጥ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል (ኢሳያስ  

ም፣ 42 ፤ ቁ፣ 5)፤ ምድርን በኃይሉ የፈጠረ፥ ዓለሙን በጥበቡ የመሠረተ ሰማያትንም በማስተዋሉ የዘረጋ እርሱ 

(እግዚአብሔር) ነው (ኤርሚያስ ም፣ 10፤ ቁ፣ 12) ። ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ፥ የሰማይም ጠፈር 

የእጁን ሥራ ያወራል (መዝሙር ም፣ 19፤ ቁ፣ 1) ። እግዚአብሔርም በዐውሎ ነፋስ ውስጥ ሆኖ ለኢዮብ መለሰ 
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እንዲህም አለ፦ ያለ እውቀት በሚነገር ቃል ምክርን የሚያጨልም ይህ ማነው? እንግዲህ እንደ ሰው ወገብህን 

ታጠቅ እጠይቅሃለሁ፥ አንተም ተናገረኝ። ምድርን በመሠረትሁ ጊዜ አንተ ወዴት ነበርህ? ታስተውል እንደ ሆንህ 

ተናገር። ብታውቅስ መሠፈሪያዋን የወሰነ፥ በላይዋስ የመለኪያ ገመድ የዘረጋ ማን ነው? (ዕዮብ ም፣ 38፤ ቁ፣ 1 – 

5)፡፡ የሚታዩትና የማይታዩትም፥ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ሥልጣናት፥ በሰማይና 

በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥረዋልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኵር ነው። ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሮአል። 

(ቆላስያስ ም፣ 1፤ ቁ፣ 15-16) ፤ እነሆ፥ ሰማይ ሰማየ ሰማያትም፥ ምድርም በእርስዋም ያለው ሁሉ የአምላክህ 

የእግዚአብሔር ነው (ዘዳግም ም፣ 10፤ ቁ፣ 14) ።  

ምድርንና ሰማይን የፈጠርኩት እኔ ነኝ ያለው እግዝአብሔር ፈጠርኩ ብሎ ዝም ብሎ አልተቀመጠም፤ 

ፈጣሪ መሆኑን ራሱን ለሰው ልጆች በተለያዬ ጊዜና ሁኔታ አስረደቷል፤ ገልጧል፤ እየገለጠ ነው፤ ወደፊትም 

መግለጡን ይቀጥላል፡፡ 

1ኛ/ በቃሉ ገልጧል 

2ኛ/ በፍጥረቱ ገልጧል 

3ኛ መላእክቱን በመላክ ገልጧል 

4ኛ/ ነቢያትን በመላክ ገልጧል 

5ኛ/ ልጁን በመላክ ገልጧል 

6ኛ/ መንፈስ ቅዱስን በመላክ ገልጧል 

7ኛ/ ድንቅና ተአምራትን በማድረግ ገልጧል 

እግዚአብሔር ሙታንን አስነስቷል፤ አካል ለጎደላቸው አካል ፈጥሮላቸዋል፤ አመጸኛውን ትውልድ በጥፋት 

ውኃ አጥፍቷል፤ ሰዶምና ገሞራን በድኝ እሳት አጥፍቷል፤ አባቶችን በምድረበዳ መርቷል፤ ያልወለዱትን 

እነዲወልዱ አድርጓል፤ የኤርትራ ባሕርን ከፍሏል፤ ዮርዳኖስን ከፍሏል፤ ምድርን ከፍሏል፤ ወዘተረፈ… 

ምድርንና ሰማይን የፈጠርኩት እኔ ነኝ ያለው እግዝአብሔር አሁንም በተለያዬ መልኩ ራሱን እየገለጠ 

ይገኛል፤ ወደፊትም የሚገለጥ፤ ለዘለዓለምም የሚገለጥ ነው፡፡ 

የዝግመተ ለውጥ እምነት ግን ሁሉም ነገር የሌሉት ባዶ ዕምነት ብቻ ነው፡፡ ራሱን መግለጥ የማይችል 

እግዚአብሔርን የካዱ ሰዎች/ የዲያብሎስ ሽንገላ ክምችት ነው፡፡ በ1974 ዓ.ም. እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 

ዶ/ር በየነ ጴጥሮስ (አሁን ፕሮፌሰር) የ Invertebrate Zoology (የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንሰሳት 

ስነሕይወት) መምህራችን ነበሩ፡፡ እሳቸው ሕይወት በዝግመተ ለወጥ እንዴት እንደመጣ ያስተምሩ ነበር፡፡ 

አንዱ እንሰሳ ወደ አንዱ እንዴት እንደተለወጠ፤ አንዱ ከሌላው እንደመጣ ያስተምሩ ነበር፡፡ አብዛኞቻችን 
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ተማሪዎች በጣም በደስታ ነበር የምንማረው፤ ኩራት ቢጤም የያዘን ነበርን ፤ ምክንያቱም እንሰሳት እንዴት 

በዝግመተ ለውጥ እንደመጡ በማወቃችን ከሌላው የትምህርት ክፍል ተማሪዎች የተሻልን ሆኖ ስለተሰማን 

ነው፡፡ በዚህ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ውስጥ አንድ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ወጣት ነበር (አሁን ስሙን 

አላስታውሰውም)፤ ይህ ወጣት ሲኒየር (senior class) ነበር፡፡ ይመስለኛል ሁለተኛ ዓመት ሆነን እሱ 

ሦስተኛ አመት ነበር፡፡ ይህ ወጣት ዶ/ር በየነን የሚያስተምሩን የዝግመተ ለውጥ ትምህርት ምንም 

ማረጋገጫ የለውም፤ አንዱ ከአንዱ ተለወጠ፡ ተለወጠ፤ ተለወጠ…… ከማለት ውጭ እንዴት እንደተለወጠ፡ 

እንዴት ሊለወጥ እንደሚችል፡ ሲለወጥም የሚያሳይ መረጃ የለውም በማለት ይከራከር ነበር፡፡ በወቅቱ 

የህንን ወጣት እንደጤናማ አልቆጠርነውም ነበር፡፡ እንዴት አይገባውም ብልን የተናደድንም ነበርን፡፡ 

ጤናማ ያልነበርነውስ ልጁን የተቃወምነው ነበርን፡፡ ምክንያቱም ዶ/ር በየነ የነገሩንን አሜን ብለን ተቀበልን 

እንጂ ምንም ያየነውና ያረጋገጥንበት አሳማኝ መረጃ አልነበረም፡፡ ፈጣሪ የሌለበት እምነት ማለት እንዲህ 

ዓይነቱ ነው፡፡ 

በሳይንስ ምርምርም ሆነ አስተሳሰብ ውጤታማ በመሆን ለሰው ልጅ ጠቀሜታ ልናውለው የምንችለው 

ፍጥረት ሁሉ በእግዚአብሔር መፈጠሩን መቀበል ስንችል ብቻ ነው፡፡ ምክንያቱም የተፈጠሩትን ፍጥረታት 

እንድንመረምር፡ እንድንረዳ፡ እንድንገዛ (ለጥቅማችን እንድናውል) እግዚአብሔር አእምሮ ስለሰጠን፡፡ 

ስለዚህ ፍጥረትን በመመርመር ሦስት መሠረታዊ ነገሮች በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ ሊከናወኑ ይችላሉ፡፡ 

1ኛ/ ፍጥረትን በመመርመር ለሰው ልጅ አገልግሎትና ጥቅም ሊያውል ይችላል፤ 

2ኛ/ ፍጥረትን በመመርመር የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ይረዳል፤ 

3ኛ/ ፍጥረትን በመመርመር ለክፋት (ለዲያብሎስ ዓላማ/ክብር) ሊያውል ይችላል፡፡ 

የሰው ልጅ ፍጥረትን በመመርመርና በመረዳት ለሰው ልጅ ጠቃሚ የሆኑ ብዙ መልካም ነገሮች ሠርቷል፡፡ 

ለምሳሌ፤ መኖሪያ ቤቶች፤ አልባሳት፤ በምድርና በአየር የመጓጓዣ ዘዴዎች፤ ኮምፒውተሮች፤ የተለያዩ 

ምግቦች፤ የእርሻ ዜዴዎች፤ እንዱስትሪዎች፤ መብራት፤ ስልክ፤ የህክምና ዘዴዎች፤ መድሀኒቶች፤ ወዘተ…. 

በአንጻራዊ ግን የሰው ልጅ ፍጥረትን በመመርመርና በመረዳት ያገኘውን ውጤት ለክፉ ኣላማ አውሏል፤ 

በማዋልም ላይ ነው፤ ወደፊትም ማዋሉን ይቀጥላል፡፡ ለምሳሌ፤ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች፤ አውዳሚ 

የጦር መሳሪያዎች፤ አደንዛዥ ዕፆች፤ የአልኮል መጠጦች፡ መርዛማ ኬሚካሎች፤ ወዘተ…. 

ሌላው ትልቁና ዋናው ነገር የሰው ልጅ ፍጥረትን በመመርመር በሚያገኘው ውጤት የእግዚአብሔርን 

ድንቅ ሥራ መረዳት ነው፡፡ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ በተረዳን ቁጥር ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ፡ 

ለእግዚአብሔር ክብርን እንድናቀርብ ይረዳናል፡፡ 
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ከዚህ በፊት እንደተመለከትነው ሰው ከየት እንደመጣ፡ መጨረሻው የት እንደሆነ ለመረዳት ሰዎች ብዙ 

ደክመዋል፤ አሁንም ብዙ እየደከሙ ነው፡፡ ሰውን ብቻ ሳይሆን ፍጥረት በሙሉ ከየት መጣ፡ መጨረሻውስ 

የት ነው በማለት በመድከም ላይ ይገኛል፡፡ 

ሰው ፍጥረታዊም ነው እነዲሁ መንፈሳዊም ነው፡፡ በውስጡ ያለው መንፈስ ሁሌ የምትፈልገው 

የፈጠራትን መንፈሳዊ ዓለም ሲሆን፤ ፍጥረታዊው አካል ደግሞ በዙሪያው ባለው ቁሳዊው ዓለም ላይ 

ነው፡፡ ሰው ይህን ቀሳዊውን ዓለም የፈጠረው መንፈሳዊው ዓለም ወይም ፈጣሪ እግዚአብሔር መኖሩን 

ሲያምን ከአምላኩም ጋር በመንፈስ መገናኘት ስለሚችል፤ ሰውና ፍጥረታት በሙሉ ከየት እንደመጡ፡ 

መጨረሻቸው ምን እንደሆነ ሰለሚረዳ ጥያቄ አይሆንበትም፡፡ ፍጥረትን በአእምሮው ይመረምራል፤ 

መንፈሳዊውን ዓለም በመንፈሱ ይመረምራል፡፡ ፍጥረትን በመመርመር ፈጣሪውን ያከብራል፡ ያመሰግናል፡ 

በሰላምና በደስታ ይኖራል፡፡ 
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1.3 የዝግመተ  ለውጥ  አሳሳችነት 

ትክክለኛ መስመር ላይ ያለ ጽንሰ ሀሳብ ተፈጥሮን በትክክል እንድንረዳ አዳዲስ ነገሮችንም ለመፈልሰፍ 

ይረዳል፡፡ በተሳሳተ መንገድ ላይ ያለ ጽንሰ ሀሳብ ውጤት አልባ ከመሆኑም ባሻገር ሰዎች ወደ እውነቱ 

እንዳይደርሱና በከንቱ ጊዜያቸውንና ዘመናቸውን እንዲያባክኑ ያደርጋል፡፡ 

ለምሳሌ፡ በአሁኑ ዘመን የኢንተርኔት መረብ ዓለምን ሁሉ በሰኮንዶች ውስጥ ያገናኛል፤ ባንኮችን፤ የሰዎችን 

ዝውውር፤ መልእክቶችን፤ ግብይትን፤ ወዘተ…. በቀላሉ ለመቆጣጠርና ለማገናኘት ረድቷል፡፡ ይህንን 

የኢንተርኔት መረብ የሰው ልጅ የፈለሰፈው /የፈጠረው መሆኑ ይታወቃል፡፡ ነገር ግን የኢንተርኔት መረብ 

በዝግመተ ለውጥ በሚሊዮን ዓመታት ራሱን በራሱ እየለወጠ በመምጣት አሁን የደረሰበት ደርሶ ሰዎች 

አግኝተው እየተጠቀሙበት ነው ብለን ጽንሰ ሀሳብ ብናስቀምጥ፤ ቀጣዩ ሥራችን የሚሆነው እንዴት 

በዝግመተ ለውጥ እንተርኔት አንደመጣ ለማሳየትና ለማሳመን፣ መረጃ ለመሰብሰብ፤ ቅሪት አካል 

ለማግኘት፤ ዕድሜውን ለመተመን፤ አንዱ ወደ አንዱ እንዴት እንደተለወጠ ለማስረዳት የምርምር ሥራ 

ማድረግ አለብን፡፡ ለዚህ ምርምር ሚሊዮኖች አመታት ብናሳልፍ እንኳን(ቢቻል ማለት ነው) ውጤት 

ልናገኝ አንችልም፡፡ ምክንያቱም የተነሳንበት ጽንሰ ሀሳብ ውሸት ስለሆነ መልስ ልናገኝ አንችልም፡፡ ነገር ግን 

የኢንተርኔት መረብ የሰው ልጅ የፈለሰፈው /የፈጠረው መሆኑን መነሻ ካደረግን በቀላሉ እንዴት 

እንደፈለሰፈው/እንደፈጠረው መረዳት እንችላለን፤ ከዚህም ተነስተን ሌሎችን ተጨማሪ ነገሮች መፍጠር 

እንችላለን፤ ምክንያቱም መነሻችን በእውነት ላይ የተመሠረተ ስለሆነ፡፡ 

ከላይ እንደቀረበው ምሳሌ የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ የሰዎችን ጊዜ፤ ገንዘብና፤ እውቀት ከማባከን በላይ 

ደግሞ ሰዎች የፈጠራቸውን አምላክ እንዳያውቁ በማድረግ በስጋም በመንፈስም የተረገሙ እነዲሆኑ 

ያደርጋል፡፡ እነሱ (የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ አራማጆች) እንደሚሉት የቢሊዮን አመት የምርምር ጊዜ 

ቢሰጣቸው ወደ እውነቱ አይደርሱም፤ ምክንያቱም መነሻቸው የተሳሳተ ስለሆነ፡፡ 

አሁን በዓለም ዙሪያ በአጭር ጊዜ ሰዎችን ከቦታ ወደ ቦታ፤ ከአህጉር ወደ አህጉር የሚያጓጉዘው አይሮፕላን 

የሰው ሥራ ውጤት ሳይሆን በብዙ ሚሊዮን አመታት ጊዜ ውስጥ የአይሮፕላን አካላት ቀስ በቀስ ከመሬት 

ራሳቸው ነጥረው ወጥተው የተለያዬ የአይሮፕላን አካላት ለመሆን ሲያድጉ ቆይተው፤ በመጀመሪያ ትንሽ 

አይሮፕላን ሆኑ፤ ቀስ በቀስ እያደጉ ትላልቅ አይሮፕላን ሆኑ፡፡ የሰውም ልጅ አገኛቸውና መጠቀም ጀመረ፤ 

ብለን ብናስተምር፤ አይን ያወጣ ውሸት ነው፡፡ የዝግመተ ለውጥ ትምህርትም እያደረገ ያለው አይን ያወጣ 

ውሸትን ማስተማርና ሰዎች ወደ እውነቱ እንዳይደርሱ ማድረግ ነው፡፡ይህም የዲያብሎስ እቅድ ነው፡፡ 

እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ 
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ነፍሰ ገዳይ ነበረ፤ እውነትም በእርሱ ስለ ሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፥ 

ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነውና (የዮሐንስ ወንጌል ም፣ 8 ፤ ቁ፣ 44)፡፡ 

የዝግመተ ለውጥ እምነት ሰዎችን ከፈጣሪያቸው በመለየት፤ እንዲሁም በዚህ ምድር ጊዜያቸውን፤ 

ገንዘባቸውንና እውቀታቸውን በከንቱ እንዲያባክኑና ውጤት አልባ እነዲሆኑ፤ ከአምላካቸውም ተለይተው 

የዚህ ዓለም ገዥ ለሆነው ለዲያብሎስ ሀሳብ ተገዝተው ለዘለዓለም ጥፋት ማዘጋጀት ነው፡፡ 
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1.4 ዝግመተ ለውጥና ቅጽበተ ለውጥ 

ዝግመተ ለውጠኞች እንደሚሰብኩት የምድራችን ገጽ የተገነባው በቢሊዮን አመታት በተካሄደ የዝግመተ 

ለውጥ ሂደት ሰይሆን በቀጽበታዊ ለውጦች ነው፡፡ እግዚአብሔር ነገሮችን በቅጽበት መለወጥ ስለሚችል 

ብዙ ሚሊዮን ዓመት አያስፍልገውም፡፡ በዚህ ምዕራፍ እንደምሳሌ የምድራችንን ገጽ በቅጽበት 

የለወጡትንና እየለወጡም የሚገኙትን ክስተቶች እንመለከታለን፡፡ እነዚህ ምሳሌዎች የእግዚአብሔርን 

ሥራ ለመግለጽ ብቁ ባይሆኑም በምድራችን ላይ ነገሮች በቅጽበት ሊለወጡ እንደሚችሉ ለማሳየት 

ይረዳሉ፡፡ 

1ኛ/ የባሕር ወጀብ/ ማእበል/ ሞገድ  

2ኛ/ አወዳሚ የጭቃ ጎርፍ 

3ኛ/ ያልተመጣጠኑ ወንዦች 

4ኛ/ የውቂያኖስ ሥር ሸለቆዎች   

5ኛ/  እሳተ ገሞራ (Volcanoes) 

6ኛ/  ርዕደ መሬት (Earth Quake) 

1.4.1 የባሕር ወጀብ 

በምድራችን ከውቅያኖስ የሚነሱ ሶሰት ዓይነት የባሕር ወጀቦች በዋናነት ይታወቃሉ፡፡ እነሱም፤ 

1. ትሮፒካል ሳይክሎን (Tropical Cyclone) የተባለው የባሕር ወጀብ፤ 

2. ሱናሚ (Tsunami) የተባለው የባሕር ወጀብና፤ 

3. ታይድ (Tide) የተባለው የባሕር ወጀብ ናቸው፡፡ 

1.4.1.1 ትሮፒካል ሳይክሎን  

ትሮፒካል ሳይክሎን (tropical cyclone) የሚባለው ወጀብ ከባህር የሚነሳ ሲሆን፤ መነሻውም በከፍተኛ 

ፍጥነት በሚሽከረከር የንፋስ ሀይል እንደሆነ ይታወቃል1፡፡ ይህም የሚሽከረከር የንፋስ ሀይል ከከባቢ 

የአየር ግፊት መለዋወጥና የባህር ሙቀት ከመጨመር ጋር  የተያያዘ እንደሆነ ይገመታል፡፡ መነሻው ምንም 

ይሁን ምን፤ ይህ የባህር ወጀብ  በከፍተኛ ፍጥነት የሚጓዝና የሚሽከረከር (ከ100 እስከ 2000 ኪሎሜትር 

ስፋት ያለው) ውኃ ያዘለ ከፍተኛ ፍጥነት ባለው ንፋስ የሚገፋና ከፍተኛ መጠን ያለው መብረቃማ ዝናብ 

                                                 
1
 Tropical Cyclone. Wikipedia, the Free Encyclopedia 
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የሚያስከትል ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ከሚነሳ ንፋስ፤ ዝናብና ጎርፍ ከፍተኛ ውድመት በአጭር ጊዜ 

ያደርሳል፡፡ ይህ የባሕር ወጀብ በተለያዩ ስሞች ይታወቃል፡፡ ከአትላንቲክ ውቅያኖስና (Atlantic Ocean) 

በሰሜን ምስራቅ ሰላማዊ ውቅያኖስ (Pacific Ocean) የሚነሳው ሀሪኬን (Hurricane) ሲባል፤ በሰሜናዊ 

ምእራብ ሰላማዊ ውቅያኖስ የሚነሳው ታይፉን (Typhoon)፤ በደቡብ  ሰላማዊ ውቂያኖስና ወይም 

በሕንድ ውቅያኖስ (Indian Ocean) የሚነሳው ትሮፒካል ሳይክሎን በመባል ይጠራሉ፡፡ ለምሳሌ በ1970 

እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ብሆላ ሳይክሎን (Bhola cyclone ) የተባለው በጋንጀስ ወንዝ አካባቢ 

በባንግላዲሽ ከ300,000 እስከ 1,000,000 የሚገመቱ ሰዎች የገደለ ሲሆን በ1975 እንደ አውሮፓ 

አቆጣጠር ታይፉን ኒና (Typhoon Nina) የተባለው  ወጀብ በቻይና ለ100,000 ሰዎች ሞትና የ62 

ግድቦች መፍረስ ምክንያት ሆኗል፡፡ በቅርቡ በነሐሴ 2017 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሀሪኬን ሃረቭይ 

(Hurricane Harvey)  የተባለው 198.8 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ንብረት ውድመት አድርሷል፡፡  

የባህር ወጀብ ከፍተኛ ውድመትና ለውጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ በምድር ለይ ማምጣት ይችላል፡፡ አሁን 

ከሚታወቀው ሀሪኬን (Hurricane) የተባለውን የባሕር ወጀብ በ3 ወይም 4 እጥፍ ፈጣን የሆነ ልዕለ 

ወጀብ ቢፈጠር (supper hurricane) አሁን የሚታወቀው ሀሪኬን (hurricane) ሊያደርስ ከሚችለው 

ጥፋት አራት እጥፍ ውድመት ማድረስ የሚችል ሲሆን 10 እጥፍ የዝናብ መጠን ማንቀሳቀስ ይችላል፡፡  

ከላይ የተጠቀሰውን ግምት ለማጠናከር በ1988 እ.አ.አ. ከሜክሲኮ የባህር ወሽመጥ የተነሳውን ሀሪኬን 

(hurricane) መነሻ በማድረግ ጥናት ተደርጓል2፡፡ ይህም ጥናት ታሳቢ ያደረገው የባሕሩ የውኃ ሙቀት 

ወደ 45 ዲግሪ ሴልሽየስ ከፍ ቢል፤ ማለትም ቀድሞ ከነበረው ሙቀት በ 15 ዲግሪ ሴልሽየስ ቢጨምር 

ሊያደርስ የሚችለውን ውድመት ለመገመት ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ቢፈጠር የሚከሰተው ልዕለ ወጀብ 

(supper hurricane) ፍጥነቱ አራት እጥፍ 320 ኪሎሜትር በሰዓት ሊሆን እንደሚችልና 10 እጥፍ 

የዝናብ መጠን አስከ 254 ሚ.ሜ. ዝናብ በሰዓት ሊያስከትል እንደሚችል ለመገመት ተችሏል፡፡ ይህ ዓይነት 

ልዕለ ወጀብ (supper hurricane) ከፍተኛ ጥፋትና ውድመት በጥቂት ጊዜ ውስጥ ማድረስ ይችላል፡፡ 

ከጥፋት ውኃ ተከትሎ እንደዚህ አይነት ልዕለ ወጀብ (supper hurricane) ተፈጥሮ ቢሆን የምድር ሁኔታ 

በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ሊለወጥ እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል፡፡ 

እንደ ዝግመተ ለውጥ ካሰብን ሁሉም ነገር አሁን ባለበት ሁኔታ ቀስ በቀስ እንቅስቃሴ በብዙ ቢሊዮን 

ዓመታት ለውጦች እንደሚመጡ ነው ማሰብ የሚቻለው፡፡ በዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ በአጭር ጊዜ 

የሚሆን ነገር የለም፡፡   

                                                 
2
 Larry Vardiman, “Hypercanes Following the Genesis Flood” The Proceedings of the Fifth International 

Conference on Creationism (Pittsburgh: Creation Science Fellowship, August 4-9, AD 2003; Edited by L. Ivey, Jr.)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Typhoon_Nina_(1975)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Harvey
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1.4.1.2 ሱናሚ የተባለው የባሕር ወጀብ 

 ሱናሚ (Tsunami) የሚለው ቃል ከጃፓንኛ ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን የሚወክለውም ከባሕር ስር ከሚነሳ 

ርዕደ መሬት፤ ዕሳተገሞራና፤ የባህር ሥር ፍንዳታ የሚነሳን የባህር ወጀብ ነው3፡፡ ሱናሚ ከፍተኛ መጠን 

ያለውን የባህር ውኃ በማንሳት በከፍተኛ ፍጥነት የሚያንቀሳቀስ ሲሆን በዚህም የተነሳ በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ከፍተኛ ውድመት ያደርሳል፡፡  

ሱናሚ በአብዛኛው ጉዳት የሚያደርሰው በባሕር/ውቅያኖስ ዳርቻ የሚገኙ አካባቢዎችን ነው፡፡ ይህም 

የሚሆነው ከፍተኛ መጠንና ከፍታ ያለው የባሕር ውኃ ከባሕር ተገፍቶ በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ምድር 

ስለሚጓዝ ነው፡፡ ከፍተኛ ጉዳት ካደረሱት ሲናሚዎች በ2004 እ.ኤ.አ በእንዶነዢያ (Indonesia) 

የተከሰተውና በ2011 እ.ኤ.አ በጃፓን አገር የተከሰተው ይጠቀሳሉ፡፡ 

በጃፓን በማርች 11 ቀን 2011 እ.ኤ.አ ከፓሲፊክ ውቅያኖስ ስር ከጃፓን 70 ኪሎሜትር  ርቆ በተከሰተ ርዕደ 

መሬት የተከሰተው ሱናሚ 40 ሜትር ከፍታ ያለው የባህር ውኃ በከፍተኛ ፍጥነት በመጓዝ እስከ 10 

ኪሎሜትር ወደ ዋነው የጃፓን መሬት በመዝለቅ 560 ካሬ ኪሎሜትር መሬት ላይ በጃፓን አገርና 

በአካባቢው ብዙ ውድመት  አድርሷል፡፡ በዚህ ሱናሚ 15,897 ሰዎች ሞተዋል፤ 6,156 ተጎድተዋል፤ 

2,546 ሰዎች የደረሱበት አልታወቀም፤ 228,863 ሰዎች ተሰደዋል፤ 127,290 ቤቶች ሙሉ በሙሉ 

ወድመዋል፤ 272,788 ቤቶች በግማሽ ወድመዋል፤ 747,989 ቤቶች በከፊል ወድመዋል፤ 230,000 

ተሸከርካሪዎች ወድመዋል፤ ወደቦች፡ መርከቦች፤ ጀልባዎች፤ መንገዶች፡ የባቡር ሀዲዶች፡ የመብራት፡ 

የውሃና፡ የቴሌኮሚኒኬሽን መስመሮች ወድመዋል፤ እንዲሁም ፉኩሽማ የሚገኘው የኒውክሌር የኃይል 

ማመንጫ ላይ ጉዳት በመድረሱ በዙሪያው አስከ 10 ኪሎሜትር ድረስ የሚኖሩ ለስደት ተዳርገዋል፡፡  

የጃፓን መሬት በ2.4 ሜትር ከነበረበት ተነቀሳቅሷል፤ 400 ኪሎሜትር የሚሆነው በውቅያኖስ በኩል 

ያለው (coast line) የጃፓን መሬት 0.6 ሜትር ዝቅ ብሏል፤ የባህር ወለሉ በ 70 ሜትር ወደጎን 

የተንቀሳቀሰ ሲሆን በ 7 ሜትር ክፍ ብሏል፤ የመሬት ዛቢያ በ10 ሴነቲሜትር ሲያዘነብል በመሬት ዙረት 

ለይ ተጽኖ በማድረጉ የቀኑን ርዝማኔ በ 1.8 ማይክሮ ስኮንዶች አሳጥሮ ነበር፡፡ በአጠቃለይ በገንዘብ ሲሰላ 

360 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ውድመት በአጭር ጊዜ አድርሷል፡፡ 

በዲሰምበር 26 ቀን 2004 እ.ኤ.አ ከሕንድ ውቅያኖስ ስር 160 ኪሎሜትር ከእንዶኔዥያ (Indonesia) 

ሱማትራ ርቆ በተከሰተ ርዕደ መሬት የተከሰተው ሱናሚ ከ24 እሰከ 30 ሜትር ከፍታ ያለው የባህር ውኃ 

በከፍተኛ ፍጥነት (በሰዓት 500 እስከ 1,000 ኪሎሜትር) በመጓዝ በ 14 አገሮች  ውስጥ ውድመት  

አድርሷል፡፡ በዚህ ሱናሚ 230,000 እሰከ 280,000 የሚገመቱ ሰዎች ሞተዋል፤ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ 

                                                 
3
 Tsunami. Wikipedia, the Free Encyclopedia 
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ሰዎች ተሰደዋል፤ በብዙ ሺህ ቤቶች ሙሉ በሙሉና በከፊል ወድመዋል፤ ወደቦች፡ መርከቦች፤ ጀልባዎች፤ 

መንገዶች፡ የባቡር ሀዲዶች፡ የመብራት፡ የውሃና፡ የቴሌኮሚኒኬሽን መስመሮች፤ ተሸከርካሪዎች 

ወድመዋል፡፡  የመሬት መንሸራተት፤ የባሕር ወለል መንቀሳቀስና መንሸራተት ተከስቷል፤ የመሬት የሰሜን 

ዛቢያ በ2.5 ሴነቲሜትር ሲያዘነብል በመሬት ዙረት ለይ ተጽኖ በማድረጉ የቀኑን ርዝማኔ በ 2.68 ማይክሮ 

ስኮንዶች አሳጥሮ ነበር፡፡  

 

ከኢንዶኔዥያ ጀምሮ በተመሳሳይ የተቀለሙት አገሮች በዚህ ሱናሚ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው 

ይህን ሁሉ ውድመት ሱነሚዎቹ ያደረሱት በአንድ ቀን ጊዜ ውሰጥ ነው፡፡ ይህ የሚረጋግጥልን በአጭር ጊዜ 

የምድራችን ሁኔታ በቀላሉ ሊለወጥ እነደሚችል ነው፡፡ ይህ እንግዲህ በመሬት መናወጥ የተከሰተ ነው፤ 

ነገር ግን ሰማይና ምድርን ከፈጠረው እግዚአብሔር ትዕዛዝ ቢወጣ ምን ሊከሰት እንደሚችል መገመት 

ቀላል ይመስለኛል፡፡ የኖህ ዘመን የምድር መጥለቀለቅ ታዲያ ሊያከራክር የሚገባ ጉደይ አይደለም፡፡ 

1.4.2 አወዳሚ የጭቃ ጎርፍ  

አውዳሚ የጭቃ ጎርፍ (Catastrophic Mudflow) የሚባለው በከፍተኛ መጠንና ፍጥነት የሚጓዝ ፤ አፈር 

አሸዋና ድንጋይ በውስጡ ይዞ የሚጓዝ ውኃ ነው፡፡ አውዳሚ የጭቃ ጎርፍ (Catastrophic Mudflow) 

በአጭር ጊዜ ውስጥ የመሬትን ገጽታ ሊቀይር እንደሚችል በ1980 እ.አ.አ በአሜሪካ ከሚገኘው Mount 

St. Helen በተፈጠረው እሳተ ገሞራ ምክንያት የተነሳው የጭቃ ጎርፍ (mudflow) ያደረሰው ጉዳት 

ያስገነዝባል፡፡ 

Mount St. Helen በተነሳው እሳተ ገሞራ ምክንያት የወጣው ትኩስ አመድና የመሬት መንሸራተት 

ከቱተል ወንዝ (Toutle River) ውኃ ጋር በመደባለቅ በፈጠረው የጭቃ ወንዝ ከ 5 ቀን ባነሰ ጊዜ እስከ 
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38 ሜትር ጥልቀት ያለውን ሸለቆ መፍጠር ችሏል4፡፡ የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብን ለሚከተሉ ትንሹ 

የቱተል ወንዝ (Toutle River) ይህን ሸለቆ ሊፈጠር የሚችለው ቀስ በቀስ በብዙ ዘመን በሚፈጠር 

የመሬት መሸርሸር ነው፤ በመሆኑም በብዙ ሺዎች ወይም ሚሊዮኖች አመት አዘጋሚ ለውጥ የቱተል ወንዝ 

(Toutle River) ሸለቆ ተከሰተ ብሎ መደምደም ይቻል ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ ክስተት በዘመናችን በአጭር 

ጊዜ የተከናወነ በመሆኑ አከራካሪ ሊሆን አልቻለም፡፡ 

1.4.3 ያልተመጣጠኑ ወንዦች  

ያልተመጣጠኑ ወንዞች (Undrfit Streams) የሚለው ሀሳብ የሚገልጸው፤ አሁን የምናገኛቸው ወንዞች 

ከሚፈሱበት የወንዝ ሸለቆ ስፋትና ጥልቀት አኳያ የውኃ ፍሰት መጠናቸው ተመጣጣኝ አለመሆኑን 

ለመግለጽ ነው፡፡ በዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ መሠረት የወንዞች የውኃ ፍሰት መጠን ለብዙ ሚሊዮን 

አመታት ተመሳሳይ እንደነበረና አሁን የሚፈሱበትን ሸለቆ በብዙ ሚሊዮን አመታት በዝግመተ ለውጥ 

(በዝግመተ መሸርሸር) እነደፈጠሩት ይታመናል፡፡ በእግዚአብሔር አሠራር ነገሮች በቅጽበት መለወጥ 

ይችላሉ፤ በመሆኑም በቅጽበታዊ ለወጥ አራማጆች መሠረት ሸለቆዎች በአጭር ጊዜ እንደተፈጠሩ 

ያስረዳሉ፡፡ የዝግመተ ለውጥ አራማጆችና የቅጽበታዊ ለወጥ አራማጆች በወንዞች ላይ ባደረጉት ጥናት 

በሁሉም አህጉራት የማይመጣጠኑ ወንዞች መኖራቸውን ማረጋገጥ ችለዋል፡፡ የሁለቱም ጥናት የሚያሳየው 

አሁን የሚገኘው የወንዞች የውኃ ፍሰት መጠን ቀድሞ ከነበረው የፍሰት መጠን ከ20 እሰከ 60 በመቶ5 

ያነስ መሆኑን ነው፡፡ ይህ የሚያስረዳው አሁን ወንዞቹ የሚፈሱበት ሸለቆ ስፋትና ጥልቀት በአንድ ወቅት 

በጣም ከፍተኛ የውኃ መጠን ባደረሰው ከፍተኛ የመሬት መሸርሸር በአጭር ጊዜ ውስጥ መፈጠር 

መቻላቸውን ነው፡፡ 

ማስተዋል ያለብን በነዚህ ወንዞች ከፍተኛ የውኃ መጠን ፈሶ እንደነበር፤ የውኃው መጠን ከፍተኛ ከመሆኑ 

የተነሳ ከፍተኛ ኃይል እንደነበራቸውና ልክ አሁን እንደምናየው በአጭር ጊዜ ከፍተኛ ጉዳት 

እንደሚያደርሱት የባህር ወጀቦች (hurricanes) ጉዳት የሚያደርሱ ነበሩ፡፡ አሁን ያሉት ትላልቅ የወንዝ 

ሸለቆዎች፤ የሚሲሲፒ (Mississipi) ወንዝ ሸለቆ፤ የግራንድ ካኒዮን (Grand Canyon)፤ የአባይ ወንዝ 

ሸለቆ፤ የአማዞን (Amazon) ወንዝ ሸለቆ፤ አሁን በሚገኘው አነስተኛ የውኃ ፍሰት የተፈጠሩ ሳይሆን 

በከፍተኛ የውኃ መጠንና በከፍተኛ ኃይል በሚጓዝ አውዳሚ ፍሰት መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ በአገራችን 

ያለው የአባይ ወንዝ ሸለቆ በዋናው ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃም በሚወስደው ጎዳና የሸለቆው ስፋት 14 ኪሜ 

ሲሆን ጥልቀቱ 1.5 ኪሜ ነው፡፡ አሁን ያለው የወንዙ የውኃ ፍሰት መጠን ትንሽ ሲሆን ይህንን ሸለቆ 

                                                 
4
 John D. Morris and James J. Scofield Johnson, July 2009. Rightly dividing the word about Peleg” Paper to be presented to the 

Creation Research Society, in Lancaster, South Carolina, on Friday July 10th A.D. 2009. 
5
 John D. Morris and James J. Scofield Johnson, July 2009. Rightly dividing the word about Peleg” Paper to be presented to the 

Creation Research Society, in Lancaster, South Carolina, on Friday July 10th A.D. 2009. 
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ለመፍጠር በዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ መሠረት ብዙ ሚሊዮን አመታት ይፈጃል፡፡ ነገር ግን ጥናቶች 

የሚያረጋግጡት አሁን የሚገኘው የወንዞች የውኃ ፍሰት መጠን ቀድሞ ከነበረው የፍሰት መጠን ከ20 እሰከ 

60 በመቶ ያነስ መሆኑን ነው፡፡ ይህ ታዲያ ሸለቆዎቹ በአጭር ጊዜ መፈጠራቸውን ያስረዳል፡፡ 

1.4.4 የውቅያኖስ ሸለቆዎች   

በደረቁ የመሬት ገጽ ላይ የምናገኛቸውን አይነት ታላላቅ ሸለቆዎች ብዙ ኪሎሜትር ርዝመትና ስፋት እስከ 

5 ኪሎሜትር ጥልቀት ያላቸው በውቅያኖስ ስር (የውቅያኖስ ሸለቆዎች  Submarine Canyons & Deep-sea 

Valleys) መኖራቸው ተረጋግጧል፡፡ አንዳንዶቹ ሸለቆዎች ወደ ውቅያኖስ ከሚፈሱ ወንዞች ጋር የተገናኙ 

ሲሆኑ አንዳንዶቹ ሸለቆዎች ምንም ግንኙነት የላችውም፤ እንዲያውም አንዳንዶቹ ሸለቆዎች በደሴቶች 

አካባቢ ይገኛሉ፡፡ በአጠቃላይ 9,477 የሚሆኑ የውቅያኖስ ሸለቆዎች  እሰከአሁን የታወቁ ሲሆን ከነዚህ 

ውስጥ ሦስት (3) በመቶ (3%) የሚሆኑት የውቅያኖስ ሸለቆዎች  ከታላላቅ ወንዞች ጋር የተገናኙ ሲሆኑ፣ 

28.5 በመቶ (28.5%) የሚሆኑት ከውቅያኖስ ጠርዝ የሚጀምሩ ሲሆን 68.5 በመቶ (68.5%) የሚሆኑት 

በውቅያኖስ ስር ይገኛሉ6፡፡ አንዳንዶቹ ሸለቆዎች ከደረቁ የመሬት ገጽ የተሸረሸሩ የአለትና አፈር አይነት 

ይዘው ይገኛሉ፡፡ ለምሳሌ ታላቁ የበሃማ  ሸለቆ (Bahama Canyon) በበሃማ ደሴቶች አካባቢ የሚገኝ 

ሲሆን ጥልቀቱ 4,200 ሜትር (4.2 ኪሎሜትር) ስፋቱ 74,000 ሜትር (74 ኪሎሜትር) ሲሆን ርዝመቱ 

ደግሞ 231,500 ሜትር (231.5 ኪሎሜትር)  ነው፡፡ በውቅያኖስ ስር የሚገኙ ሸለቆዎች ከደረቁ የመሬት 

ገጽ የተሸረሸሩ የአለትና የአፈር አይነት ይዘው መገኘታቸው ታውቋል፡፡የእነዚህ ታላላቅ ሸለቆዎች 

በውቅያኖስ ስር መኖራቸው ለዝግመተ ለውጥ አቀንቃኞች ታላቅ ፈተና ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ምክንያቱም 

በዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ እነዚህን ክስተቶች ማስረዳት አስቸጋሪ በመሆኑ ነው፡፡ ነገር ግን በደረቁ 

መሬትም ሆነ በባሕር ወልል ሥር የሚገኙ አካላት  ከላይ እንደተመለከትናቸውና፣ እንደ ኖሕ ዘመን 

የጥፋት ውኃ በቅጽበት በሚነሱ ኃያል ክስተቶች በአጭር ጊዜ የሚከናወኑ ናቸው፡፡ 

1.4.5 እሳተ ገሞራ  

እሳተ ገሞራ (Volcanoes) እየተባለ የሚጠራው የተፈጥሮ ክስተት ሲሆን ይህም ክስተት በምድራችን 

የውስጥ አካል በሚፈጠር ሙቀትና ግፊት የቀለጠ ዓለት ፈሳሽና ጋዝ በመያዝ በከፍተኛ ግፊት ከላዩ 

ያለውን የዓለት ክፍል ሰንጥቆ በመውጣት በመሬት ገጽ ላይ በመፍሰስ ቅላጭ ዓለት (magama) 

እና/ወይም የእሳተ ገሞራ ብናኝ አመድ በመረጨት የሚፈጠር የተፈጥሮ ክስተት እንደሆነ ይታመናል፡፡ 

እሳተ ገሞራ አሁን በምድር ገጽ ላይ የምንመለከተውን የገጸ ምድር አካል በማዋቀር ረገድ አንዱ ትልቁ 

ክስተት ነው፡፡ በአገራችን ብዙ አካባቢን የሸፈኑ እንደነ ራስ ዳሸን የመሳሰሉ ከፍተኛ ተራራዎች በእሳተ 

                                                 
6
 Submarine Canyon. Wikipedia, the Free Encyclopedia 
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ገሞራ የተከሰቱ ናቸው፡፡ እሳተ ገሞራ አንዱ አውዳሚ ከሚባሉት የተፈጥሮ ክስተቶች ነው፡፡ እሳተ ገሞራ 

በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ውድመትንና ለውጥን በምድር ገጽ ላይ የሚያስከትል ነው፡፡ በእሳተ ገሞራ  

የሚፈጠሩ የምድር ገጽ አካላት በብዙ ሺዎች ወይም ሚሊዮኖች አመት አዝጋሚ ለውጥ ሳይሆን በአጭር 

ጊዜ ውስጥ የሚከሰት ነው፡፡ 

በቅርብ ጊዜ በአውሮፓ በአይስላንድ (Iceland) በ2010 እ.አ.አ. የተከሰተውን እሳተከሞራ (The 2010 

eruptions of Eyjafjallajökull)7  እንደምሳሌ መውሰድ ይቻላል፡፡ ይህ  እሳተ ገሞራ በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ከፍተኛ ለውጥንና በአውሮፓ ትልቅ ችግርን የፈጠረ ክስተት ነበር፡፡ ይህ እሳተ ገሞራ በማርች 10 ቀን 

2010 እ.ኤ.አ የጀመረ ሲሆን ከፍተኛው ፍንዳታ የጀመረው በአፕሪል 14 ቀን 2010 እ.ኤ.አ ነው፡፡ ከአፕሪል 

14 እስከ 20 2010 እ.አ.አ በስድሰት ቀን ውስጥ በነበረው ፍንዳታና የእሳተ ገሞራ ብናኝ አመድ መረጨት 

አብዛኛውን የሰሜን አውሮፓ አካባቢ ሸፍኖት ነበር፡፡ በዚህም ምክንት 20 አገራት የአየር በረራ የዘጉ 

ሲሆን 10 ሚሊየን የሚጠጉ ተጓዦች ችግር ገጥሟቸው ነበር፡፡ በዚህ እሳተ ገሞራ 250 ሚሊዮን ሜትር 

ክዩብ (250 million cubic metres) የእሳተ ገሞራ ብናኝ ንዳድ አካላት እስከ 9 ኪሎሜትር ወደሰማይ 

በመረጨታቸው አብዛኛውን የእውሮፓ አየር ክልል ለመሸፈን ችሏል፡፡ የሚከተለው ምስል በዚህ 

እሳተከሞራ የተጠቁትን አካባቢ መመልከት ይቻላል፡፡ 

 

በምስሉ ላይ በጥቁር የተመለከተው የእሳተ ገሞራ ብናኝ ንዳድ አካላት በአውሮፓ የሸፈነበትን አካባቢ 

ያሳያል (Composite map of the volcanic ash cloud spanning 14–25 April 2010)8 

                                                 
7
 Wikipedia, the free encyclopedia, 2010 eruptions of Eyjafjallajökull 

8
 Wikipedia, the free encyclopedia, 2010 eruptions of Eyjafjallajökull 
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ከቅርብ ጊዜ እሳተ ገሞራዎች በአጥፊነቱ የሚታወቀው በፊሊፒንስ በጁን 15 ቀን 1991 እ.አ.አ. የፈነዳው 

እሳተ ገሞራ ነው፡፡ ይህ እሳተ ገሞራ ፒናቱቦ በሚባለው (Mount Pinatubo)9
  ተራራ የፈነዳ ሲሆን 

ውጤቱ በመላው ዓለም የተዘገበ ነው፡፡ በዚህ እሳተ ገሞራ 10,000,000,000 (አሥር ቢሊዮን) ቶን ወይም 

10 ኪሎሜትር ክዩብ (10 km3) የቀለጠ ዓለትና (magama) የእሳተ ገሞራ ብናኝ አመድ 20,000 ቶን 

ሰልፈር ኦክሳይድና (SO) ሌሎች ጎጂ ማዕድናት በመሬትና በአየር ውስጥ የፈሰሱበት ክስተት ነው፡፡ በዚህ 

እሳተ ገሞራ ምክንያት የዓለም የሙቀት መጠን ለተከታታይ ሦስት አመት (1991 – 1993 እ.አ.አ.) በ0.5oC 

የቀነሰ ሲሆን ምድራችንን ከጎጂ ጨረር የሚከላከላትን የኦዞን ንጣፍ በከፍተኛ መጠን እንዲቀንስ ምክንያት 

ሆኗል፡፡ 835 ሰዎች ሲሞቱ 150 ስኩዌር ኪሎሜትር ደን የወደመ ሲሆን 800 ስኩዌር ኪሎሜትር የሩዝ 

እርሻ ውድሟል፡፡ በተጨማሪም 800,000 እንሰሳት ሞተዋል፡፡ በዚህ እሳተ ገሞራ ምክንያት 364 

ማህበረሰብና 1.2 ሚሊዮን ሕዝብ የተጎዳ ሲሆን፤ 8,000 ቤቶች ሙሉ በሙሉ ሲወድሙ 73,000 ቤቶች 

በከፊል ተጎድተዋል፡፡ ይሄ ሁሉ የሆነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከጁን 3 ቀን 1991 እስከ ጁን 15 ቀን 1991 

እ.አ.አ. በአስራ ሁለት ቀን ውስጥ ነው፡፡ እሳተ ገሞራ የምድርን ገጽ ለመቀየርና ብዙ ውድመት ለማድረስ 

ሚሊዮን አመታት አያስፈልጉትም፡፡ ከታች በምስሉ እንደምንመለከተው በአሥራ ሁለት ቀናት ውስጥ 

ተራራ የነበረው ወደ ረባዳነት ተቀይሯል፡፡ 

 

ፒናቱቦ ተራራ (Mount Pinatubo) ከእሳተ ገሞራ በፊት (Pinatubo in April 1991, a few months 

before the eruption)10. 

                                                 
9
 Wikipedia, the free encyclopedia, 1991 eruptions of Mount Pinatubo 

10
 Wikipedia, the free encyclopedia, 1991 eruptions of Mount Pinatubo 
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ፒናቱቦ ተራራ (Mount Pinatubo) ከእሳተ ገሞራ በኋላ (The summit caldera as seen on Aug. 1, 

1991)11. 

1.4.6 ርዕደ መሬት  

በአጭር ጊዜ ከፍተኛ ውድመትና ለውጥ በምድራችን ለይ ከሚያስከተሉት ክስተቶች አንዱ የርዕደ መሬት  

(Earth Quake) ነው፡፡ ርዕደ መሬት  በደረቁ የመሬት ክፍል እንዲሁም በባሕር ወልል ስር ይከሰታል፡፡ 

ከባሕር ወለል ወለል ሥር የሚከሰተው ርዕደ መሬት  ከፍተኛ የባሕር ወጀብ በመፍጠር ከፍተኛ ውድመት 

በጥቂት ጊዜ ውስጥ እንደሚያስከትል ከላይ ስለ ሱናሚ በተገለጸበት ሥፍራ ተብራርቷል፡፡ ርዕደ መሬት   

በጥቂት ሰዓት ውስጥ ከፍተኛ ውድመትን ያስከትላል፡፡ በዓለማችን በተደረገው ጥናት ርዕደ መሬት   

ከሚያደርሰው ጉዳት ጋር በተገናዘበ መልኩ በሰባት ደረጃ ይከፈላሉ፡፡ 

ሠንጠረዥ አንድ፤ የርዕደ መሬት ደረጃዎች 

ርዕደ መሬት (Earth Quake) ደረጃ የርዕደ መሬት መለኪያ 
(magnitude) 

እጅግ በጣም ኃይለኛ ርዕደ መሬት ( Great Earthquakes ) ከ 8 በላይ 
በጣም ኃይለኛ ርዕደ መሬት ( Major Earthquakes)  7 – 7.9 
ኃይለኛ ርዕደ መሬት ( Strong Earthquakes )  6 – 6.9 
መካከለኛ ኃይል ርዕደ መሬት ( Moderate Earthquakes)  5 – 5.9 
ቀላል ርዕደ መሬት ( Light Earthquakes) 4 – 4.9 
በጣም ቀላል ርዕደ መሬት ( Minor Earthquakes) 3 – 3.9 
እጅግ በጣም ቀላል ርዕደ መሬት ( Very Minor Earthquakes ) 1 – 2.9 
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 Wikipedia, the free encyclopedia, 1991 eruptions of Mount Pinatubo 



የዘረኝነት ምንጭና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግሮች (ለትውልድ ረፋኢ)  ክፍል አንድ፡- ዝግመተ ለውጥና ፍጥረት 

P a g e  | 28 

በምድራችን ቀላል ርዕደ መሬት  በየቀኑ የሚከሰቱ ሲሆን፤ ኃይለኛ የሚባሉት ግን አንዳንዴ የሚከሰቱ 

ሲሆን የሚያስከትሉት ውድመት ከፍተኛ ነው፡፡ በዓለማችን ከተመዘገቡት ከፍተኛ የሰው ሕይወት 

መጥፋትና ውድመት ካስከተሉት ርዕደ መሬቶች በከፊል በሚቀጥለው ሰንጠረዥ12 ላይ መመልከት 

ይቻላል፡፡ በነዚህ 15 ርዕደ መሬት  በአሥራ አምስት ቀን ውስጥ ብቻ ከሦስት እስከ አራት ሚሊዮን ሰዎች 

ሞተዋል፡፡ ይህ የቆሰለውን የጠፋውን ንብረት፤ የደረሰውን የመሬት መንሸራተት፤ የመሬት መሰንጠቅ 

አይጨምርም፡፡  

ሠንጠረዥ ሁለት፤ ከፍተኛ በተባሉት ርዕደ መሬቶች የደረሱ ጥፋቶች 

ደረጃ 
ዓመት 

እ.አ.አ. ቀን  ቦታ 
የጠፋው የሰው 

ሕይወት 

የርዕደ መሬት 
መለኪያ 

(magnitude) 

1 1556 
ጃንዋሪ (ጥር) 23, 1556 ቻይና (Shaanxi, China) 820,000 – 830,000 8.0 

2 1976  ጁላይ (ሐምሌ)  28, 1976 ቻይና (Hebei, China) 242,769 –700,000 7.8 

3 1920  

ዲሰምበር (ታህሳስ)  16, 

1920 
ቻይና (Ningxia–Gansu, China) 273,400 7.8 

4 526  

ሜይ (ግንቦት/ ሚያዚያ) 21, 

526 
አንጾኪያ (Antioch) 250,000 7.0  

5 2004  

ዲሰምበር (ታህሳስ) 26, 

2004 

የሕንድ ውቅያኖስና ኢንዶኔዥያ (Indian 
Ocean, Sumatra, Indonesia) 

227,898 9.1–9.3 

6 1138  

ኦክቶበር (ጥቅምት) 11, 

1138 
ሦሪያ (Aleppo, Syria) 230,000 መጠኑ አልታወቀም 

7 2010  ጃንዋሪ (ጥር)  12, 2010 ሐይቲ (Haiti) 100,000–316,000 7.0 

8 1303  ጁላይ (ሐምሌ)   25, 1303 ቻይና (Shanxi, China) 200,000 8.0 

9 856  ዲሰምበር (ታህሳስ) 22, 856 ኢራን (Damghan, Iran) 200,000 7.9  

10 893  ማርች (መጋቢት) 22, 893 ኢራን (Ardabil, Iran) 150,000 መጠኑ አልታወቀም 

11 533  ኖቬምበር (ሕዳር)  29, 533 ሦሪያ (Syria) 130,000 መጠኑ አልታወቀም 

12 1908  

ዲሰምበር (ታህሳስ)  28, 

1908 
ጣሊያን (Messina, Italy) 123,000 7.1 

13 1948  ኦክቶበር (ጥቅምት) 6, 1948 
ራሺያ 

(Ashgabat, Turkmenistan) 
10,000–110,000 7.3 

14 1923  

ሴፕቴምበር (መስከረም ነሐሴ) 

1, 1923 
ጃፓን (Kantō region, Japan) 105,385 7.9 

15 1290  

ሴፕቴምበር (መስከረም) 27, 

1290 
ቻይና (Ningcheng, China) 100,000 6.8 

   
ጠቅላላ 

3,162,452 - 
3,945,683  
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በ1960 እ.አ.አ ሜይ 22 (ግንቦት 14) በቺሊ አገር ቫልዲቫ (Valdivia earthquake)13 ተብሎ የሚታወቀው 

ርዕደ መሬት ከ9.4 – 9.6 ማግኒቱድ የነበረው ሲሆን በሰው ሕይወት ላይ ያደረሰው ጉዳት መጠነኛ 

(1,000 – 7,000 የሞት አደጋ) ቢሆንም በመሬት ላይ በአጭር ጊዜ ያስከተለው ጥፋት ከፍተኛ ነበር፡፡ ይህ 

ርዕደ መሬት ለ10 ደቂቃ ብቻ የቆየ ሲሆን፤ በዚህ 10 ደቂቃ ርዕደ መሬት ከቺሊ እስከ ጃፓን ድረስ ተጽዕኖ 

አድርሷል፡፡ ይህ ርዕደ መሬት የፓስፊክ ውቅያኖስን በማናወጥ ባስነሳው ሱናሚ ከቺሊ እስከ 10,000 

ኪሎሜትር ድረስ በመዝለቅ ጃፓንን፣ ፊሊፒንስንና የሀዋይ ደሴቶችን አናውጧል፡፡ በቺሊ ውስጥ ከፍተኛ 

የመሬት መናድ፤ የወንዞች መዘጋትና ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ አስከትሏል፡፡ ከሁለት ቀን በኋላ ሜይ 24 ላይ 

በርዕደ መሬቱ ምክንያት ኮረዶን ካውሌ (Cordón Caulle) የተባለውን እሳተ ገሞራ ፍንዳታን አስከተሏል፡፡ 

ይህ አሳተ ገሞራ ለሁለት ወራት የቀጠለ ሲሆን በኣካባቢው በፍጥነት ሰዎች በመሸሻቸው በሰው ላይ 

የደረሰ ጉዳት አልነበረም፡፡ ይህ ሁሉ የሆነው እንግዲህ ለ10 ደቂቃ ብቻ በቆየ ርዕደ መሬት ነው፡፡ ርዕደ 

መሬት በሰዓታት ወይም በቀናት ቢቀጥል የሚደርሰውን ለውጥ መገመት ያዳግታል፡፡ 

ይህ የሚያስረዳን ታዲያ ነገሮች በቅጽበት ሊለወጡ እንደሚችሉ ነው፡፡ እግዚአብሔር በቅጽበተ አይን 

ነገሮችን መለወጥ፤ መፍጠርም ፣ ማጥፋትም እንደሚችል የስረዳናል፡፡ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው 

ርዕደ መሬትን  እግዚአብሔር ለፍርድ ቀን እንደሚያዝ ነው፡፡ እግዚአብሔር ዓለምን ለመቀጣትም ሆነ 

ለማጥፋት ሊያዘው እነደሚችል ቃሉ ያስተምረናል፡፡ 

ምድርም ተንቀጠቀጠች ተናወጠችም፥ የተራሮችም መሠረቶች ተነቃነቁ፥ እግዚአብሔርም ተቈጥቶአልና 

ተንቀጠቀጡ። ከቍጣው ጢስ ወጣ፥ ከፊቱም የሚበላ እሳት ነደደ ፍምም ከእርሱ በራ (መዝሙር ም፤ 18 

፤ ቁ፣ 7-8)።  

ስለዚህ የእግዚአብሔር ቍጣ በሕዝቡ ላይ ነድዶአል እጁንም በላያቸው ዘርግቶ መትቶአቸዋል ተራሮችም 

ተንቀጠቀጡ፥ ሬሳቸውም በአደባባይ መካከል እንደ ጕድፍ ሆኖአል። በዚህም ሁሉ እንኳ ቍጣው 

አልተመለሰችም፥ ነገር ግን እጁ ገና ተዘርግታ ትኖራለች (ኢሳያስ፤ ም፤ 5 ፤ ቁ፣ 25) ። ስለዚህ በሠራዊት 

ጌታ በእግዚአብሔር መዓት በጽኑ ቍጣ ቀንም ሰማያትን አነቃንቃለሁ፥ ምድርም ከስፍራዋ ትናወጣለች 

(ኢሳያስ፤ ም፤ 13 ፤ ቁ፣ 13) ።ድንገትም ፈጥኖ የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር በነጐድጓድ፥ በምድርም 

መናወጥ፥ በታላቅም ድምፅ፥ በዐውሎ ነፋስም፥ በወጨፎም፥ በምትበላም በእሳት ነበልባል 

ይጐበኛታል።ትናወጣለች (ኢሳያስ፤ ም፤ 29 ፤ ቁ፣ 6)። 

ተራሮችም ከእርሱ የተነሣ ታወኩ፥ ኮረብቶችም ቀለጡ ምድርና ዓለም የሚኖሩበትም ሁሉ ከፊቱ 

ተናወጡ።  በቍጣው ፊት የሚቆም ማን ነው? የቍጣውንም ትኵሳት ማን ይታገሣል? መዓቱ እንደ እሳት 

ይፈስሳል፥ ከእርሱም የተነሣ ዓለቶች ተሰነጠቁ (ትንቢተ ናሆም ፤ ም፤ 1 ፤ ቁ፣ 5-6)። 
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ከፊቴም የተነሣ የባሕር ዓሣዎችና የሰማይ ወፎች የምድረ በዳም አራዊት በምድርም ላይ የሚንቀሳቀሱ 

ተንቀሳቃሾች ሁሉ በምድርም ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ፥ ተራሮችም ይገለባበጣሉ 

ገደላገደሎችም ይወድቃሉ ቅጥርም ሁሉ ወደ ምድር ይወድቃል (ሕዝቅኤል፤ ም፤ 38 ፤ ቁ፣ 20)።  

መብረቅና ድምጽም ነጎድጓድም ሆኑ፥ ትልቅም የምድር መናወጥ ሆነ፤ ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ 

እንዲህ ያለ ታላቅ መናውጥ ከቶ አልነበረም፤ ከሁሉ በለጠ። ታላቂቱም ከተማ በሦስት ተከፋፈለች፥ 

የአሕዛብም ከተማዎች ወደቁ (ራዕይ፤ ም፤ 16 ፤ ቁ፣ 18 - 19)። 
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1.5 ዝግመተ ለውጥና የአህጉራት መገነጣጠል 

1.5.1 የጥፋት ውኃና የአህጉራት መገነጣጠል 

ሜሶዞይክ (Mesozoic) ተብሎ በተሰየመው ዘመን መጨረሻ ጀምሮ አህጉራት (የገፀምድር አካላት) 

እንደተገነጣጠሉና አሁን ያለውን የአህጉራት ቅርጽ እንዳስገኙ የሥነምድር አጥኚዎች ያስረዳሉ፡፡ ለዚህም 

የሚያቀርቡት ማስረጃ፤ የአሕጉራት ቅርጽ አንዱ ከእንዱ ተያይዞ እንደነበር ስለሚያመለክት፤ በተለያዩ 

አህጉራት ያለው ተመሳሳይ አይነት የዓለት ቅንብር፤ ተመሳሳይ የሆኑ የእንሰሳትና የእፅዋት ቅሪት አካለት 

ናቸው፡፡ በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት የላይኛው የምድር አካል በተላያዩ ተንቀሳቃሽ ክፍሎች (plates) 

የተከፈለና እነዚህ አካላትም እንደሚንቀሳቀሱ፤ በአንድ አካባቢ የመገነጣጠል፣ በሌላ አካባቢ ደግሞ 

የመጋፋትና መፋጨት ስለሚያሳዩ ከዚህም የተነሳ የርዕደ መሬትና የእሳተገሞራ መንሰኤ በነዚህ አካባቢዎች 

በብዛት መከሰቱ፤ እንዲሁም የነዚህ አካለት ቅርጽ ከተገነጣጠሉት አህጉራት ቅርጽ ጋር መመሳሰሉ፤ 

ለአህጉራት መገነጣጠል የዝግመተ ለውጥ ምልከት ተደርገው ተውስደዋል፡፡ አሁን የሚታዩት 

እንቅስቃሴዎች ግን እነዚህን አህጉራት ገነጣጥለውና አንቀሳቅሰው በማራራቅና እንዲሁም በማጋጨት 

እንደነ ሂማሊያ (Himaliya)፤ አልፐስ (Alps)፤ ካስፒያንና (Caspian)፤ አፐላቺያን (Appalachian) 

የመሳሰሉ ተራሮችን ለመፍጠር የሚያስችሉ አይደሉም፡፡ እንዲህ አይነቱን ክስተት ለመፍጠር አህጉራትን 

በፍጥነት ማንቀሳቀስና ማጋጨት ወይም መገነጣጠል የሚችል ከፍተኛ ኃይል በምድር ሁሉ ሊከሰት 

ይገበዋል፡፡ ታላቅና አስፈሪ የሆነ ኣለምአቀፍ የምድር መናወጥ ደግሞ የተከሰተው በኖህ ዘመን ነው፡፡ 

ስለዚህ አሁን ያለው የምድር አቀማመጥ በኖህ ዘመን በተከሰተው የመሬት ነውጥ መሆኑ አጠራጣሪ 

አይደለም፡፡ 

እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ከፈጠረበት ጀምሮ እስከ ኖህ የጥፋት ወኃ ድረስ ስንት ዓመት 

እንዳስቆጠረ በእግዚአብሔርቃል የተመዘገቡትን የአባቶች ዕድሜ በመጠቀም መገመት ይቻላል፡፡ 

በመሆኑም ሰማይና ምድር ከፈጠረበት ጀምሮ  እስከ ጥፋት ውኃ ድረስ 2000 ዓመት አካባቢ ነበር፡፡ 

በዚህ ዘመን የሰው ልጅ ዕድሜ ረጅም ነበር፡፡ ሰዎች ዕድሜያቸው ከ500 ዓመት በላይ ነበር፡፡ አንድ 

ቤተሰብ በአማካይ ስድሰት ልጅ ቢኖረውና፤ የሰው ዕድሜ በአማካይ 500 ዓመት ቢሆንና፤ አንድ ትውልድ 

100 ዓመት ቢሆን በዚያ ዘመን ከኖህ የጥፋት ውኃ በፊት የነበረው የሕዝብ ብዛት በትንሹ 235,000,000 

ይሆናል፡፡ አንድ ቤተሰብ በአማካይ ስምንት ልጅ ቢኖረውና፤ የሰው ዕድሜ በአማካይ 500 ዓመት 

ቢሆንና፤ አንድ ትውልድ 93 ዓመት ቢሆን በዚያ ዘመን ከኖህ የጥፋት ውኃ በፊት የነበረው የሕዝብ ብዛት 

እስከ 135,000,000,000 ሊደርስ እንደሚችል ይገመታል14፡፡ በወቅቱ ሥልጣኔ እንደነበረ ሰዎች ከተማን 
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እንደገነቡ እንዲሁም የብረት ሥራን እንዳበለፀጉ  የእግዚአብሔር ቃል ያስረዳል፡፡ በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 

ከቁጥር 17-18 የቃየል ልጆች ከተማን እንደሠሩ፤ እንዲሁም በዘፍጥረት መዕራፍ 4 ከቁጥር 21-22 የሙዚቃ 

መሣሪያ እንደሠሩ፤ ከብረትና ከነሐስ ዕቃዎችን ያመርቱ እንደነበር እንገነዘባለን፡፡ 

በዚህ ዘመን የሰው ልጅ ክፋት እጅግ በመብዛቱ እግዚአብሔር ከስምንት ነፍስ በስተቀር (ኖህና ቤተሰቦቹ) 

የሰውን ልጅና እስትንፋሳቸው በአፍንጫቸው የሆኑትን እንሰሳት እንዲሁም እፅዋትን ከምድር ማጥፋቱ 

በእግዚአብሔር ቃል ይታወቃል፡፡ እግዚአብሔርም የሰው ክፉት በምድር ላይ እንደ በዛ፥ የልቡ አሳብ ምኞትም 

ሁልጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደ ሆነ አየ። እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ፥ በልቡም አዘነ። 

እግዚአብሔርም፦ የፈጠርሁትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ፥ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ 

ሰማይ ወፍም ድረስ ስለ ፈጠርኋቸው ተጸጽቼአለሁና አለ (ዘፍጥረት ም፣ 6 ፤ ቁ፣ 5-7)። ምድርም በእግዚአብሔር 

ፊት ተበላሸች ምድርም ግፍን ተሞላች።  እግዚአብሔርም ምድርን አየ፥ እነሆም ተበላሸች ሥጋን የለበሰ ሁሉ 

በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበርና። እግዚአብሔርም ኖኅን አለው፦ የሥጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊቴ ደርሶአል 

ከእነርሱ የተነሣ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ (ዘፍጥረት ም፣ 6 ፤ ቁ፣ 11-

13)። 

እግዚአብሔር የፈጠረውን ለማጥፋት ውኃን የተጠቀመ ሲሆን፤ ለውኃውም ምንጭ እግዚአብሔር የሰማይ 

መስኮቶችን እንደከፈተ፤ እንዲሁም ከምድር ታላቁን ቀላይ ምንጮች (fountains of the great deep) 

እንደነደለ እንረዳለን፡፡ በኖኅ ዕድሜ በስድስተኛው መቶ ዓመት በሁለተኛው ወር ከወሩም በአሥራ ሰባተኛው 

ዕለት፥ በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ ፥ የሰማይም መስኮቶች ተከፈቱ ዝናቡም አርባ ቀንና 

አርባ ሌሊት በምድር ላይ ሆነ (ዘፍጥረት ም፣ 7 ፤ ቁ፣ 11-12)። 

ለ40 ቀናት የሰማይ መስኮት ተከፍቶ የወረደው ዝናብና ከምድር ከተነደሉት ታላላቅ ቀላይ ምነጮች የተነሳ 

ውኃው ምድርን ሸፈነው 150 ቀናትም ምድር ተሸነፈች፡፡ በየብስ የነበረው በአፍንጫው እስትንፋስ ያለው 

ሁሉ ሞተ፡፡ 

ከሰማይ ለ40 ቀንና ሌሊት ያለማቋረጥ ከዘነበው ዝናብ፤ እንዲሁም ለ150 ቀን በቀጠለው የቀላይ ምንጮች 

ፍንዳታ፣ በከፍተኛ ፍጥነት በሚጓዙ ውኃና የጭጋ ጎርፍ፤ ዛሬ ሱናሚ የምንለውን ዓይነት ታላቅ የባሕር 

ወጀብ በሁሉም ስፍራ መከሰቱ፤ ከከፍተኛ አካባቢዎች በተከሰተው ከፍተኛ የገፀመሬት መሸርሸር ምክንያት 

በተፈጠረ ብዙ ኪሎሜትር ውፍረት ያለው ዓለት፣ መሬት በታላቅ ነውጥ እንደተናወጠች መገመት 

ይቻላል፡፡ ከዚህም የተነሳ መሬት አስቀድሞ የነበራትን ሚዛን እንድታጣና አዲስ ሚዛን ለማዘጋጀት ቀድሞ 

የነበረው ገፀመሬትና አህጉራት እንዲለውጡ ምክንያት እንደሆነ የጥናት ውጤቶች ያመለክታሉ፡፡  

የጂኦሎጂ (የሥነምድር) ጥናት ውጤቶች መሠረት ሜሶዞይክ (Mesozoic) ተብሎ በተሰየመው ዘመን 

በምድር በአብዛኛው አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የተሸረሸረ (eroded) ዓለት ጥርቅምና (sedimentary rocks)፤ 
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በባሕር ውስጥ የዘቀጡ (precipitated) ዓለቶች የተፈጠሩበት ዘመን ነው፡፡ ይህ ዓለምአቀፋዊ በሆነ 

ክስተት ካልሆነ በስተቀር በአንድ ዘመን በሁሉም ሥፍራ ይህንን የሚያክል በሺዎች ኪሎሜትር ውፍረት 

ያለው ዓለት ሊፈጠር አይችልም፡፡ በአገራችን እንኳን የዚህ ዘመነ ዓለቶች በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ያሉ 

ሲሆን በአንዳንድ አካባቢ ከአራት ኪሎሜትር በላይ ውፍረት ያላቸው ናቸው፡፡ እነዚህ ዓለቶች በዓለማችን 

የነዳጅ ምንጮች እንደሆኑ ይታወቃል፡፡ ነዳጅ ደግሞ ይፈጠራል ተብሎ የሚታመነው የካርቦንና 

የኃይድሮጅን ውኁድ (carbohydrates) የሚያስገኙ እፅዋትና እንሰሳት በብዛት በአጭር ጊዜ ሲሞቱና 

መሬት ውስጥ መቀበር ሲችሉ እንደሆነ ይታመናል፡፡ ይህ ዓይነት ክሰተት እፅዋትንና እንሰሳትን በአጭር 

ጊዜ ያጠፋና የቀበረ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው በኖህ ዘመን ነው፡፡ 

የኖህ ዘመን የጥፋት ውኃን ተከትሎ የመሬት ሚዛን መለወጥ የምድር ሁኔታ በተለያዩ መልኮች እንዲለወጥ 

ምክንያት ሆኗል፡፡ ከፍተኛ ውፍረት ያለው የተሸረሸረ አለት መጠራቀም፣ ከፍተኛ ውፍረት ያለው በባሕር 

ውስጥ ከሟሙት የዘቀጡ ዓለቶች መፈጠር ፤ እሳተ ገሞራ፤ ርዕደ መሬት፤ የአህጉራት መገነጣጠልና 

ታላላቅ ሸለቆዎችና ተራሮች መፈጠር ናቸው፡፡ 

ለመጀመሪያ ጊዜ  በኖህ የጥፋት ውኃ ምክንያት አህጉራት ተገነጣጥለው መራራቃቸውን ለመግለጽ 

የሞከረው አንቶንዮ ኒደር ፔለግሪኒ (Antonio Snider Pellegrini)15 የተባለው በ1858 እ.አ.አ ዳርዊን 

(Darwin) ‘Origin of Species’ የተባለውን መጽሐፍ በ1859 እ.አ.አ ከማሳተሙ አንድ አመት በፊት 

ነበር፡፡ በመሆኑም አሁን የአህጉራት መገነጣጠል (Continental Drift) የተባለውን ጽነሰ ሀሳብ ያመነጨ 

ነበር፡፡ ሆኖም ግን ከዳርዊን የዝግመተ ለወጥ ጽንሰ ሀሳብ በኋላ የቅፅበታዊ ለውጥ አስተሳሳብ ደጋፊዎች 

እየቀነሱ በመምጣታቸው የኒደር ሀሳብ እየቀዘቀዘ ሊመጣ ችሏል፡፡ ሆኖም ግን በ1960ዎቹ  የአህጉራት 

መገነጣጠል አስተሳሰብ በዝግመተ ለውጥ አስተሳሳብ ውስጥ መልኩን ቀይሮ ተቀባይነትን ማግኘት 

ችሏል፡፡ በመሆኑም አህጉራት የተገነጣጠሉት በዝግመተ ለውጥ በብዙ ሚሊዮን ዓመታት ነው የሚለው 

አስተሳሳብ ቦታውን ሊይዝ ችሏል፡፡ ሆኖም ግን ከላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው አህጉራትን ገነጣጥሎና 

አጋጭቶ አሁን የምንመለከታቸውን ተራሮችና ሸለቆዎች ለመፍጠር የሚችል ታላቅ ኃይል ያስፈልጋል፡፡ 

በዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ ይህ ሊሆን አይችልም፡፡ 

  አህጉራትን ገነጣጥሎና አጋጭቶ አሁን የምንመለከታቸውን ተራሮችና ሸለቆዎች ለመፍጠር የሚችል 

ታላቅ ኃይል የተከሰተው በኖህ ዘመን ነው፡፡ በኖህ ዘመን የነበረው የጥፋት ውኃ ከታላቁ ቀላይ የፈነዳውና 
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 Steven A. Austin, et.al. Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History. 
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ከሰማይ መስኮቶች ተከፍተው የወረደው ውኃ በምድሪቱ ላይ 150 ቀናት እንዳሸነፈ የእግዚአብሔር ቃል 

ያስረዳል፡፡ ይህ የምድር ውስጥ ቀላይ መነደል (ፍንዳታ) ከላይ የሰማይ መስኮት ተከፍቶ የወረደው ውኃ 

በፈጠረው ታላቅ ኃይልና የምድር ሚዛን መዛባት ለአህጉራት መገነጣጠልና በፍጥነት መንቀሳቀስና ግጭት 

እንደነ ሂማሊያ (Himaliya)፤ አልፐስ (Alps)፤ ካስፒያንና (Caspian)፤ አፐላቺያን (Appalachian) 

የመሳሰሉ ተራሮች መከሰት ምክንያት እንደሆነ ለመረዳት ይቻላል፡፡ አህጉራት መገነጣጠልን ተከትሎ 

የተፈጠረው እሳተ ገሞራ አዳዲስ የመሬት ክፈሎችን በመፍጠር እንዲሁም የኖህ ዘመን የሰዲመነታሪ 

ዓለቶችን በመሸፈን አሁን የምንመለከተው የመሬት ገጽ እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል፡፡ 

የቀደመው ዓለም በዚህ መልኩ ከተለወጠና ከጠፋ በኋላ እግዚአብሔር ምድርን ዳግም በውኃ 

እንደማያጠፋ ለሰው ልጅ ቃል ገበቷል፡፡ ለዚህም ምልከት ይሆን ዘንድ ቀስተደመና በሰማይ ላይ እንዲሆን 

አድረጓል፡፡ ይህ በዝናብ ወቀት ዝናብና የፀሐይ ብርሀን በአንድ ላይ በሚኖሩበት ጊዜ የምንመለከተው 

ሕብረቀለም ያለው  ቀስተደመና በከንቱ የተፈጠረ አይደለም፤ የሰው ልጅ በኖህ ዘመን የደረሰውን ጥፋት 

እንዲያስብ ነው፡፡ ፀሐዩ፤ በኖህ ዘመን፣ ኖህ ለ120 ዓመት በደረቅ መሬት ላይ መርከብ ሲገነባ የሰው ልጅ 

ሲያገባና ሲጋባ ኖህን እንደ እብድ በመቁጠር በዚህ ደረቅ ምድር ውኃ አለ ብለህ መርከብ የምተሠራ እያለ 

ሲየፌዝበት የነበረውን የሚያመለክት ሲሆን፣ ዝናቡ ደግሞ በድንገት የጥፋት ውኃ መጥቶ እንዳጠፋቸው 

የሚያመለክት መሆኑን መረዳት ይኖርብናል፡፡  

እግዚአብሔርም ለኖኅና ለልጆቹ እንዲህ ብሎ ተናገረ። እኔም እነሆ ቃል ኪዳኔን ከእናንተና በኋላ 

ከሚመጣው ከዘራችሁ ጋር አቆማለሁ ከእናንተ ጋር ላሉትም ሕያው ነፍስ ላላቸው ሁሉ፥ ከእናንተ ጋር 

ከመርከብ ለወጡት ለወፎች፥ ለእንስሳትም ለምድር አራዊትም ሁሉ፥ ለማንኛውም ለምድር አራዊት ሁሉ 

ይሆናል። ቃል ኪዳኔንም ለእናንተ አቆማለሁ ሥጋ ያለውም ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውኃ አይጠፋም 

ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውኃ አይሆንም። እግዚአብሔርም አለ፦ በእኔና በእናንተ መካከል፥ 

ከእናንተም ጋር ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል፥ ለዘላለም የማደርገው የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው 

ቀስቴን በደመና አድርጌአለሁ፥ የቃል ኪዳኑም ምልክት በእኔና በምድር መካከል ይሆናል። በምድር ላይ 

ደመናን በጋረድሁ ጊዜ ቀስቲቱ በደመናው ትታያለች በእኔና በእናንተ መካከል፥ ሕያው ነፍስ ባለውም 

ሥጋ ሁሉ መካከል ያለውን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ ሥጋ ያለውንም ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ዳግመኛ የጥፋት 

ውኃ አይሆንም። ቀስቲቱም በደመና ትሆናለች በእኔና በምድር ላይ በሚኖር ሥጋ ባለው በሕያው ነፍስ 

ሁሉ መካከል ያለውን የዘላለም ቃል ኪዳን ለማሰብ አያታለሁ። እግዚአብሔርም ኖኅን፦ በእኔና በምድር 

ላይ በሚኖር ሥጋ ባለው ሁሉ መካከል ያቆምሁት የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው አለው (ዘፍጥረት ም፣ 

9 ፤ ቁ 8 – 17)። 
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በመሆኑም ከእግዚእብሔር ቃል እንደምንረዳው ዓለማችን ወደፊት በውኃ አትጠፋም፡፡ የምትጠፋው ግን 

በእሳት እንደሆን ከእግዚእብሔር ቃል እንረዳለን፡፡  

ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውኃ ተጋጥማ በውኃ መካከል እንደ ነበሩ ወደው 

አያስተውሉምና፤ በዚህም ምክንያት ያን ጊዜ የነበረ ዓለም በውኃ ሰጥሞ ጠፋ፤ አሁን ያሉ ሰማያትና ምድር 

ግን እግዚአብሔርን የማያመልኩት ሰዎች እስከሚጠፉበት እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀው በዚያ ቃል 

ለእሳት ቀርተዋል። እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ፥ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት፥ ሺህ ዓመትም እንደ 

አንድ ቀን እንደ ሆነ ይህን አንድ ነገር አትርሱ። ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንደሚመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ 

ቃሉ አይዘገይም፥ ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ እናንተ 

ይታገሣል። የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል፤ በዚያም ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፥ 

የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኵሳት ይቀልጣል፥ ምድርም በእርስዋም ላይ የተደረገው ሁሉ ይቃጠላል። ይህ 

ሁሉ እንዲህ የሚቀልጥ ከሆነ፥ የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት እየጠበቃችሁና እያስቸኰላችሁ፥ በቅዱስ 

ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንደ ምን ልትሆኑ ይገባችኋል? ስለዚያ ቀን ሰማያት ተቃጥለው 

ይቀልጣሉ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኵሳት ይፈታል (2ኛ ጰጥሮስ ም፣ 3 ፤ ቁ፣ 5 – 12) 

1.5.2 የምድር መከፈል በእግዚአብሔር ቃል 

 

በዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን፤ 

ለዔቦርም ሁለት ልጆች ተወለዱለት የአንደኛው ስሙ ፋሌቅ ነው፥ ምድር በዘመኑ ተከፍላለችና 

የወንድሙም ስም ዮቅጣን ነው። 

የጂኦሎጂ ተማሪ በነበርንበት ወቅት እንዲሁም ከዚያ በኋላ በምናነባቸው የተለያዩ የሳይንስ ጽሁፎች፤ 

አሁን የምንኖርባቸው አህጉራት በአንድ ወቅት አንድ አካል እንደነበሩና በኋላ ግን ቀስ በቀስ 

መገነጣጠላቸውንና አሁን ያሉበትን ቅርጽ መያዛቸውን ያስረዳሉ፤ ይህም continental drift (የአሁጉራት 

መገነጣጠል) ተብሎ ይጠቀሳል፡፡ 

በኋላ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና ትኩሬቴን ከሳቡት ቃሎች አንዱ በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 

25 ላይ የተቀመጠው ነበር፡፡ ይህን ቃል ለብዙ ጊዜ ሳሰላስለውና በውስጤ በእውነትም ምድር መከፋፈሏን 

(አሁጉራት መገነጣጠላቸውን) የሚያስረዳ ቃል መሆኑን አምኜ ለብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ፡፡ ምክንያቱም 

አብዛኛው የጂኦሎጂ መረጃዎች አህጉራት መገነጣጠላቸውን ያስረዳሉ፡፡ ሌላ ቢቀር እንኳን አሁን ያሉት 

የአህጉራት ቅርጽ አንዱ ከአንዱ ላይ ተገንጥሎ እንደተለያዬ ያመለክታል፡፡  

ሳይንስ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ የምንረዳበትና የምናደንቅበት እንጂ፤ ሌሎች እንደሚሉት 

የእግዚአብሔርን አለመኖርን የሚያስረዳ አይደለም፡፡ ለምሳሌ የስበት (Gravity) መኖርን፤ የፀሀይ ስበት፤ 
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የመሬት ስበት፤ የጨረቃ ስበት፤ ወዘተ መኖሩን ሳይንስ ያስረዳል፤ ተረድቶም ብዙ ለሰው ልጅ ጠቃሚም 

ጎጂም የሚሆኑ ነገሮች ተፈልስፈዋል፡፡ በሳይንስ የሰው ልጅ ይህንን ቢረዳም፣ ባይረዳም ስበትን 

እግዚአብሔር የፈጠረው ስለሆን ያለ ነው፡፡ ሳይንስ የስበት ህግን ያስረዳ እንጂ፤ ዓለማት በስበት ህግ 

እንዲኖሩ የፈጠረው አምላካችን እንዴት ታላቅና ረቂቅ መሆኑን ተረድተን አምለካችንን የበለጠ 

እንድናወድሰውና እንድናከብረው ይረዳናል፡፡ 

ወደ ዋናው ጉዳይ እንመለስና፤ ለመሆኑ ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ምድር ተከፍላለች ሲል ምን 

ማለቱ ነው? ጂኦሎጂ የምድርን መከፋፈል ከመረዳቱ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ መናገሩ ነበርን? ልክ 

በኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 26 ቁጥር 7 ለይ፤ 

ሰሜንን በባዶ ስፍራ ላይ ይዘረጋል፥ ምድሪቱንም በታችዋ አንዳች አልባ ያንጠለጥላል። 

ተብሎ እንደተጻፈ፡፡ ያኔ ድሮ ከ16ኛው እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ምድር ክብ መሆንዋንና እንደምትዞርና 

በምንም ላይ እንዳልተቀመጠች የሰው ልጅ ከመረዳቱ በፊት የእግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ እንዳስረዳው፤ 

ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 የአህጉራትን መገነጣጠል መናገሩ ነበርን? እኔ እንደማምነው ይህ ቃል 

በትክክል የአህጉራትን መገነጣጠል ያስረዳል፡፡ በዚህ ዙሪያ ጥናት ካደረጉት ዋናዎቹ የInstitute of 

Creation Research (ICR) (የአፈጣጠር ጥናት ተቋም) John D. Morris እና James J. Scofield 

Johanson (2009)16 ናቸው፡፡ ለብዙ ጊዜ ሳሰላስለውና እንዴት ሊሆን ቻለ በሚለው ዙሪያ መልስ 

ስፈልግለት ለነበረው ቃል የተሻለ ጥናታዊ መልስ ለማቅረብ ችለዋል፡፡ አሁንም ብዙ ገና መረዳት የሚሹ 

ከዚህ ጋር የተያያዙ ድንቅ የእግዚአብሔር ሥራዎች ቢኖሩም ለጊዜው በዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 

25 የተጠቀሰውን ድንቅ የእግዚአብሔር ቃል፤ ለጂኦሎጂስቶች አስገራሚ የሆነውን የአህጉራት መገነጣጠል 

የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ መሆኑን እንረዳለን፡፡ 

በዚህ በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 25 የተጠቀሰውን ቃል ከሰው ልጆች ትዕቢትና አመጽ የተነሳ 

በዘፍጥረት ምዕራፍ  11 ቁጥር 7 እና 8 እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ እንደበተናቸው የሚያስረዳ ነው 

በማለት ብዙዎች የእግዚአብሔር ሰዎች የሚያምኑ ቢሆንም፤ ይህ ቃል በቋንቋ መበተንን ሳይሆን 

የአህጉራት መገነጣጠልን ነው የሚያመለክተው፡፡ 

ዔቦር ለልጁ ፋሌቅ (ተከፈለ) ብሎ ስም ያወጣው ልጁ ፋሌቅ በተወለደበት ወቅት/ ዘመን ምድር 

መከፈሏን (አህጉራት መገነጣጠላቸውን) ለመግለጽ እንጂ በቋንቋ ምክንያት መበተንን ለማስረዳት 

አይደለም፡፡ ምክንያቱም የዘፍጥረት መጽሐፍን ለኛ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ ያስቀመጠለን ጸሐፊው 

                                                 
16

 John D. Morris and James J. Scofield Johnson, July 2009. Rightly dividing the word about Peleg” Paper to be presented to 
the Creation Research Society, in Lancaster, South Carolina, on Friday July 10th A.D. 2009. 
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(ሙሴ) በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 5 እና 32 ላይ አህዛብም (ነገዶች) በምድር ላይ እንደተከፋፈሉ 

ሲያስረዳ፤ በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 25 ላይ ግን ስለምድር መከፈል ይናገራል፡፡ በመሆኑም ጸሐፊው 

ሁለት የተለያዩ ነገሮችን እያስረዳ መሆኑን እንገነዘባለን፡፡ ማለትም የነገዶች (የአህዛብ) በምድር ላይ 

መበተንና፤ የአህጉራት መገነጣጠልን (መከፋፈልን)፡፡ በመሆኑም ከኖህ ዘመን የጥፋት ውኃ በኋላ ሁለት 

ታላላቅ ክስተቶች በምድራችን መከናወናቸውን እንገነዘባለን፡፡ አንደኛው የአህጉራት መገነጣጠል 

(መከፋፈል) ሲሆን፤ ሁለተኛው ክስተት፡ የሰው ልጅ በትዕቢት ምክንያት በቋንቋ መከፋፈልንና በምድር 

ላይ መበተን ነው፡፡ የቋንቋ መከፋፈል ከትዕቢትና ከሐጢያት የታጨደ መሆኑን መገንዘብ ያሻል፡፡ በቋንቋ 

መከፋፈል የጽድቅ ውጤት ሳይሆን የአመጽ ውጤት መሆኑን ተረድተን ይህን የአመጽ ውጤት ከማራገብ 

በእግዚአብሔር አንድ መሆናችንን ተረድተን በህብረት መኖር ይጠበቅብናል፡፡ 

በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና፤ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ 

ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና። አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፥ ባሪያ ወይም 

ጨዋ ሰው የለም፥ ወንድም ሴትም የለም፤ ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና። (ገላቲያ 

ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 – 28) 

እነ John D. Morris እና James J. Scofield Johanson (2009) የዕብራይስጡ መሠረታዊው ቃል 

በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 25 ያለው ከዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 5 እና በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 

ቁጥር 32 ላይ ያሉት የተለያዩ መሆናቸውን ያስረዳሉ፡፡ በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 25 ላይ ያለው 

ፔሌግ (Peleg) በአማሪኛው ፋሌቅ የዕብራይስጡ ግሥ Palag ሲሆን በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 5 እና 

በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 32 ላይ የሚገኘው Parad መሆኑን ያስረዳሉ፡፡ 

እነ John D. Morris እና James J. Scofield Johanson (2009) ባደረጉት ጥናት በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 

ቁጥር 25 የተመለከተው ፋሌቅ (Peleg) ወይም መከፈል የሚለው ቃል መሠረታዊው የዕብራይስጡ ግሥ 

Palag (ፓላግ) በብሉይ ኪዳን በአራት ቦታዎች እንደተጠቀሰ ያስረዳሉ፤ በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 

25፤ በአንደኛ ዜና ምዕራፍ  1 ቁጥር 19፤ በዕዮብ ምዕራፍ  38 ቁጥር 25፤ በመዝሙር ምዕራፍ  55 ቁጥር 

9(10)፡፡ በሦስቱ ስፍራ ቃሉ የሚገልጸው ስለ መከፈል ሲሆን በአንደኛ ዜና ምዕራፍ  1 ቁጥር 19 

የተጠቀሰው ግን የዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 25 ቃል ተደግሞ የተገለጸበት ሲሆን የሚገልጸውም 

ስለመሬት መከፈል ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ከዚህ ቃል ጋር የተያያዙ በብሉይ ኪዳን ከ10 ቦታ በላይ 

ተጠቅሰዋል፡፡ የሚገልጹትም ወንዝ  ወይም የውኃ አካል መከፈልን ለመግለጽ ነው፡፡ለምሳሌ፤ 

 ዕዮብ ምዕራፍ  38 ቁጥር 25 – 27፤  ምዕራፍ  29 ቁጥር 6፤  ምዕራፍ  20 ቁጥር 17፤ 

 መዝሙር ምዕራፍ  1 ቁጥር 3፤ ምዕራፍ  46 ቁጥር 4፤ ምዕራፍ  65 ቁጥር 9፤ ምዕራፍ  
119 ቁጥር 136፤ 
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 ምሳሌ ምዕራፍ  5 ቁጥር 16፤ ምዕራፍ  21 ቁጥር 1፤ 

 ኢሳያስ ምዕራፍ  30 ቁጥር 25፤ ምዕራፍ  32 ቁጥር 2፤ 

 ሰቆቃው ኤርሚያስ ምዕራፍ  3 ቁጥር 48፤ 

 መሳፍንት ምዕራፍ  5 ቁጥር 15 – 16፤ 

 2ኛ ዜና ምዕራፍ  35 ቁጥር 5 

በተለይ በዕዮብ 38 ቁጥር 25 – 27 በውኃ መከፈልን ወይም የውኃ መውረጃን ያመለክታል፡፡ 

በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 5 እና በምዕራፍ  10 ቁጥር 32 ላይ የሚገኘው መሠረታዊው የዕብራይስጡ 

ቃል   Parad (ፓራድ) በብሉይ ኪዳን በ26 ሥፍራ የተጠቀሰ መሆኑን እነ John D. Morris እና James J. 

Scofield Johanson (2009) ያስረዳሉ፡፡ በ26ቱም ሥፍራዎች ቃሉ ጥቅም ላይ የዋለው ከሰዎች ጋር 

የተያያዘ መለያየትን፤ መከፋፈልን፤ መበተንን፤ መስፋፋትን፤ ለመግለጽ ነው፡፡ ለምሳሌ በዘዳግም ምዕራፍ  

32 ቁጥር 8፤ ዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 5 እና 32፤ ምዕራፍ  13 ቁጥር 9, 11 እና 14፤ ምዕራፍ  25 

ቁጥር 23, ምዕራፍ  30 ቁጥር 40፡፡ 

ከዕብራይስጡ በተጨማሪ እነ John D. Morris እና James J. Scofield Johanson (2009) የግሪኩን 

የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ለማጥናት ሞክረዋል፡፡ ይህንንም ለማጥናት የተነሳሱት ዋንኛው ምክንያት 

በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 25 ያለው የዕብራይስጡ ግሥ Palag (ፓላግ)  በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 

ቁጥር 5 እና ቁጥር 32 ላይ ያሉት Parad (ፓራድ) ከሆኑ የመጀመሪያው የግሪኩ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ 

ትርጉም እንዴት እንደተረዱት ለመገንዘብ ነበር፡፡  ሙሉው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ወደ ግሪክ 

የተተረጎመው ከክርስቶስ ልደት በፊት ሲሆን ሴፕቷጅንት (Septuagint) በመባል ይታወቃል፡፡ ይህንንም 

ማጥናት በዚያ ዘመን የነበሩ ዕብራውያን ምሁራን እብራይስጡን ወደ ግሪክ ሲተረጉሙ እነዚህን ሁለት 

ቃላት እንዴት አንደተረጎሙት፤ እንዴት ተረድተዋቸው እንደነበር ብርሃን ይፈነጥቃል በሚል ነው፡፡ በዚህ 

በሴፕቷጅንት (Septuagint) የግሪክ ትረጉም ለዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 5፣ ለዘፍጥረት ምዕራፍ  10 

ቁጥር 25 እና በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 32  ሦስት የተለያዩ ቃለት መጠቀማቸውን ለመረዳት 

ተችሏል፡፡ በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 25 ያለው የዕብራይስጡ ግሥ Palag (ፓላግ)  በዘፍጥረት 

ምዕራፍ  10 ቁጥር 5 እና ቁጥር 32 ላይ ካሉት የተለየ ሲሆን፤ የዕብራይስጡ ቃል  በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 

ቁጥር 5 እና  በዘፍጥረት ምዕራፍ  10 ቁጥር 32 ላይ ያለው አንድ ዓይነት ነው፡፡ 

በአጠቃላይ Palag (ፓላግ) የሚለው ቃልና ከዚህ ቃል የመነጩ የብሉይ ኪዳን ቃላት ጥቅም ላይ የዋሉት 

ከነገድ፤ ወይም የሰዎች መለያየትን ወይም መበተንን ለመግለጽ አይደለም፡፡ በመሆኑም በዘፍጥረት ምዕራፍ  

10 ቁጥር 25 ላይ ያለው ቃል ምድር በወቅቱ መከፈልዋን ለማስታወስ ዔቦር ለልጁ ያወጣው ስም መሆኑን 

እንረዳለን፡፡ 
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ታዲያ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰውን ምድር መከፈሏን የሚናገረውን ቃሉን የምንረዳበት በምድራችን ላይ 

ተፈጥሯዊ መረጃዎች ይኖሩን ይሆንን? ምክንያቱም ተፈጥሮ ራሷ የእግዚአብሔርን ሥራ ስለምትናገር፡፡ 

የአህጉራትን ቅርጽ በማየት፤ አንዱ አህጉር ከአንደኛው መለያየቱን (መገንጠሉን) መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

በተለይ የአፍሪካና የአሜሪካ አህጉራት፤ የአፍሪካና አረቢያ፤ ማድጋስካር ደሴትና ዋናው የአፍሪካ አህጉር 

በአንድ ወቀት በአንድ ላይ ተገጣጥመው አንደነበሩና እንደተገነጣጠሉ ቀርጻቸውን በመጠቀም በቀላሉ 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

የእነዚህን አህጉራት ቅርጻቸውን በመጠቀም በቀላሉ በመገጣጠም በአንድ ላይ በነበሩበት ወቀት እንዴት 

እነደነበሩ ለማየት ይቻላል፡፡ ለመጀመሪያ ጊዜ  በኖህ የጥፋት ውኃ ምክንያት አህጉራት ተገነጣጥለው 

መራራቃቸውን ለመግለጽ የሞከረው አንቶንዮ ኒደር ፔለግሪኒ (Antonio Snider Pellegrini)17 የተባለው 

በ1858 እ.አ.አ ዳርዊን (Darwin) ‘Origin of Species’ የተባለውን መጽሐፍ በ1859 እ.አ.አ ከማሳተሙ 

አንድ አመት በፊት ነበር፡፡ አልፈርድ ዌግኔር (Alfred Wegener) የተባለ የጀርመን ጂኦሎጂስት 

(የስነምድር ተመራማሪ) የአህጉራትን ቅርጽ በመመልከት፤ እንዲሁም ተመሣሣይ የዓለት ቅንብርና 

ተመሳሳይ ቅሪት አካላት በአፍሪካና በደቡብ አሜሪካ፤ በአውስትራሊያ፤ በህንድ እነዲሁም በሴሜን 

አሜሪካና በአዉሮፓ መኖራቸውን በማስተዋል ለመጀመሪያ ጊዜ በ1915 እ.ኤ.አ ከአንደኛው የዓለም ጦርነት 

ቀደም ብሎ “The Origin Of Continents and Oceans” (የአህጉራትና የውቅያኖሶች አፈጣጠር) በሚል 

በጻፈው መጽሐፍ “የአህጉራት መገነጣጠል” (Continental Drift) የተባለውን ጽንሰ ሀሳብ አቀረበ፡፡ 

ይህም ጽንሰ ሐሳብ አህጉራት በአንድ ወቅት አንድ እንደነበሩና በሆነ ምክንያት መገነጣጠላቸውን 

(መለያየታቸውን) የሚገልጽ ነበር፡፡ 

ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የቴክኖሎጂ ማደግና መርቀቅ አህጉራትን የበለጠ ለማጥናት ምቹ 

ሁኔታን በመፍጠሩ የዌግኔር ጽንሰ ሐሳብ ተቀባይነት እያገኘና በመረጃዎች እየተጠናከረ ሊመጣ ችሏል፡፡ 

ይህ ጽንሰ ሐሳብ ተቀባይነት እያገኘ ሲመጣ ሌላ ጥያቄ ሊያስነሳ ችሏል፡፡ ይህም እንዴት ወይም በምን 

ምክንያት ተገነጣጠሉ የሚለውን ጥያቄ በማስነሳቱ “Plate Tectonics” (የመሬት አካላት እንቅስቃሴ)  

የሚባለውን ጽንሰ ሐሳብ ሊወልድ ችሏል፡፡ የዌግኔር ጽንሰ ሐሳብ አህጉራት መገነጣጠላቸውን ያስረዳ 

እንጂ፤ እንዴትና በምን ምክንያት እንደተገነጣጠሉ ማስረዳት አልቻለም ነበር፡፡ ይህንን ክፍተት ይሞላል 

የተባለው የ “Plate Tectonics” ጽንሰ ሐሳብ ነው፡፡ 

                                                 
17

 Steven A. Austin, et.al. Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History. 

Presented at the Third International Conference on Creationism, Pittsburgh, Pennsylvania, July 18–23, 
1994. Published in: Proceedings of the Third International Conference on Creationism, R. E. Walsh (Ed.), 
pp. 609–621, 1994. © 1994 Creation Science Fellowship, Inc., Pittsburgh, PA, USA. Published with 
permission. 
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የ “Plate Tectonics” (የመሬት ክፍልፋይ አካላት እንቅስቃሴ) ጽንሰ ሐሳብ፤ በላይኛው የምድር ክፍል 

የተለያዩ የመሬት ክፍልፋይ አካላት መፈጠርንና እነዚህ የመሬት አካላት በምድር ዉስጠዊ አንቅስቃሴ 

ምክንያት ገጭትና መገነጣጠልን እንደሚያስከትሉ ያስረዳል፡፡ ይህ አንቅስቃሴ በሚፈጥረው ግጭትና 

መገነጣጠል ቀድሞ አንድ የነበረው ታላቅ አህጉር (super continent) እነዲገነጣጠልና አሁን 

የምናውቃቸው አህጉራት እንዲፈጠሩ ምክንያት እንደሆነ ይገልጻል፡፡  

የ “Plate Tectonics” (የመሬት ክፍልፋይ አካላት እንቅስቃሴ) ጽንሰ ሐሳብ መሠረት የሚያደርገው 

የዝግመተ ለውጥ (evolution) ጽንሰ ሐሳብን ሲሆን፤ በብዙ ሚሊዮን አመታት አንድ የነበረው ታላቁ 

አህጉር ተገነጣጥሎ አሁን የምናውቃቸው አህጉራት እንደተፈጠሩ ያምናል፡፡ መሠረት የሚያደርገውም 

በአሁኑ ወቅት በምድር ክፍልፋይ አካላት (plates) መካካል የሚከሰተውን አዝጋሚ (slow) እንቅስቃሴ 

ነው፡፡ 

ምድር እንደተከፋፈለች መጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 ይገልጻል፡፡ መከፋፈሏንም 

የሚያስረዱ የሳይንስ መረጃዎች ተገኝተዋል፡፡ ልዩነቱ እንዴት ተከፋፈለች በሚለው ሀሳብ ላይ ነው፡፡ 

ዓለም በእግዚአብሔር መፈጠሯን የማያምኑ ወደ ዝግመተ ለውጥ (evolution) ጽንሰ ሐሳብ ሲሄዱ፤ 

የመጽሐፍ ቅዱስ (የእግዚአብሔር ቃል) ተመራማሪዎች ግን አወዳሚ/ቅጽበታዊ ለውጥን (catastrophic 

change) ይደግፋሉ፡፡ ምክንያቱም እግዚአብሔር በቅጽበት ነገሮችን የሚለውጥ፤ የሌለውን የሚፈጥር፤ 

ያልነበረውን ወደመኖር የሚያመጣ አምላክ ስለሆነ ነው፡፡  

እየብ ምዕረፍ 5፤ 9-10 የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቈጠረውን ተአምራት ያደርጋል። በምድር 

ላይ ዝናብን ይሰጣል፥ በእርሻም ላይ ውኃ ይልካል። 

እየብ ምዕረፍ 9፤5-8,10  ተራሮችን ይነቅላል አያውቁትም በቍጣውም ይገለብጣቸዋል። ምድርን 

ከስፍራው ያናውጣታል፥ ምሰሶችዋም ይንቀጠቀጣሉ። ፀሐይን ያዝዛታል፥ 

አትወጣምም ከዋክብትንም ያትማል። ሰማያትን ብቻውን ይዘረጋል፥ በባሕሩም 

ማዕበል ላይ ይረግጣል። የማይመረመረውን ታላላቅ ነገር፥ የማይቈጠረውንም 

ተአምራት ያደርጋል። 

እየብ ምዕረፍ 14፤18-19    ተራራ ሲወድቅ ይጠፋል፥ ዓለቱም ከስፍራው ይፈልሳል፤ ውኆች 

ድንጋዮቹን ይፍቃሉ ፈሳሾቹም የምድሩን አፈር ይወስዳሉ፤ እንዲሁ የሰውን 

ተስፋ ታጠፋዋለህ። 

እየብ ምዕረፍ 26፤7-13  ሰሜንን በባዶ ስፍራ ላይ ይዘረጋል፥ ምድሪቱንም በታችዋ አንዳች አልባ 

ያንጠለጥላል። ውኆችን በደመናዎቹ ውስጥ ያስራል፥ ደመናይቱም ከታች 

አልተቀደደችም። የዙፋኑን ፊት ይከድናል፥ ደመናውንም ይዘረጋበታል። 



የዘረኝነት ምንጭና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግሮች (ለትውልድ ረፋኢ)  ክፍል አንድ፡- ዝግመተ ለውጥና ፍጥረት 

P a g e  | 41 

ብርሃንና ጨለማ እስከሚለያዩበት ዳርቻ ድረስ፥ በውኆች ፊት ላይ ድንበርን 

አደረገ። የሰማይ አዕማድ ይንቀጠቀጣሉ፥ ከተግሣጹም የተነሣ ይደነግጣሉ። 

በኃይሉ ባሕርን ጸጥ ያደርጋል፥ በማስተዋሉም ረዓብን ይመታል። በመንፈሱ 

ሰማያት ውበትን አገኙ፥ እጁም በራሪይቱን እባብ ወጋች። 

እግዚአብሔር በቅጽበት ነገሮችን እንደሚለውጥ በእግዚአብሔር ቃል እንደተገለጸው በምደራችን ብዙ 

መረጃዎች መገኘት የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ኃይል እጅግ በጣም በጥቂቱም እንኳን ቢሆን እንድንረዳና 

ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር እንድናቀርብ ይረዳናል፡፡ ከላይ የቀረቡት ቅጽበታዊ ለውጥ የሚያስከትሉ 

መረጃዎች በጥቂቱም ቢሆን እንኳን ነገሮች በምድራችን ላይ በቅጽበታዊ ለውጥ እንደተከሰቱ ያስረዳሉ፡፡ 
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1.6 ዝግመተ ለውጥና የሕይወት አፈጣጠር 

በዝግመተ ለውጥ አማኞች መሠረት መሬት በዉቅያኖስ ውኃ የተሸፈነች እንደነበረች ያምናሉ፡፡ ከዚህ በኋላ 

በመሬት ውስጠኛ አካል እንቅስቃሴ ምክንያት ከውቅያኖስ ስር ባለው የምድር አካል የተለያዩ ተንቀሳቃሽ 

ክፍሎች (plates) በመፈጠራቸው፡ በነዚህ ፕሌትስ ፍትጊያና መሰነጣጠቅ ምክንያት በተፈጠረ የእሳተ 

ገሞራና፡ ዕምቅታ (compression) የመጀመሪያዎቹ ትናንሽ የገጸምድር አካላት መፈጠር መጀመራቸውንና፤ 

እነዚህ ትናንሽ  የገጸምድር አካላት እየተገጣጠሙ አሁን የምናውቃቸውን አህጉራት የፈጠረው ደረቅ 

መሬት በ4.4 ቢሊዮን ዓመት አካባቢ ከባሕር ወለል በላይ ከፍ ብሎ እንደወጣ ይታመናል፡፡  

የምድር ገጽ እያደገ ከመምጣት ጋር ተያይዞ በተፈጠረው የካርቦንደይኦክሳይድ (CO2) በአየር ውስጥ 

መብዛት ለከባቢ አየር ሙቀት መጨመር ምክንያት በመሆኑ ለበረዶ መቅለጥና የመጀመሪያው የመሬት ገጽ 

መሸርሸር ምክንያት ሆነ፡፡ በዚህ መሸርሸር ምክንያት ብዛት ያለው ለሕይወት ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች 

ለምሳሌ እንደ ብረት ማእድንና፣ ፎስፎረስ (iron & phosphorus) ወደ ባሕር በመግባታቸው 

የመጀመሪያው እፅዋት በባሕር ውስጥ ተፈጠረ ብለው የዝግመተ ለውጠኞች ያምናሉ፡፡ የእፅዋት በባሕር 

ውስጥ መፈጠር ወደ ከባቢ አየር የሚገባውን  የኦክስጂን (O2) መጠን በመጨመሩና በባሕር ውስጥ ንጥረ 

ነገሮች እየበዙ በመምጣታቸው ቀስ በቀስ የመጀመሪያዎቹ እንሰሳት በባህር ወስጥ በዳርቻው አካባቢ 

ማደግ ጀመሩ ብለው ስለእንሰሳት አመጣጥ የዝግመተ ለውጠኞች ይተርካሉ፡፡ 

ይህ የሰው ልጆችና እንሰሳት የሚኖሩበት ደረቅ መሬት (የብስ) በውኃ ተሸፍኖ እንደነበርና እግዚአብሔር 

ውኃውን ወደ አንድ ስፍራ በመሰብሰብ ደረቁ መሬት እንዲወጣ እንዳደረገ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁ፤ 9 – 

10 ተገልጾ እናገኘዋለን፡፡ 

እግዚአብሔርም፦ ከሰማይ በታች ያለው ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ፥ የብሱም ይገለጥ አለ እንዲሁም 

ሆነ። እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው የውኃ መከማቻውንም ባሕር አለው እግዚአብሔርም 

ያ መልካም እንደ ሆነ አየ።(ዘፍጥረት ም፤ 1 ፤ 9 – 10) 

እንግዲህ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድን ስናጠና እግዚአብሔር በመጀመሪያ ምድርን ሲፈጥር በውኃ 

የተሸፈነችና የብሱ እንዳልተገለጠ እንረዳለን፡፡ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁ፤ 1-2 ላይ በመጀመሪያ እግዚአብሔር 

ሰማይንና ምድርን ፈጠረ።  ምድርም ባዶ ነበረች፥ አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ 

የእግዚአብሔርም መንፈስ በውኃ ላይ ሰፍፎ ነበር። ከዚህ በኋላ ነበር በሁለተኛው ቀን እግዚአብሔር ውኃውን 

ሁለት ቦታ የከፈለው፤ ማለትም በሰማይና (ጠፈር)፤ ከጠፈር በታች በምድር የከፈለው፡፡  እግዚአብሔርም፦ 

በውኆች መካከል ጠፈር ይሁን፥ በውኃና በውኃ መካከልም ይክፈል አለ። እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ፥ 

ከጠፈር በታችና ከጠፈር በላይ ያሉትንም ውኆች ለየ እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ 
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ጠራው። ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ፥ ሁለተኛ ቀን።(ዘፍጥረት ም፤ 1 ፤ ቁ፣ 6 – 8). ሰማያት ከጥንት ጀምረው 

ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውኃ ተጋጥማ በውኃ መካከል እንደ ነበሩ ወደው አያስተውሉምና (2ኛ የጴጥሮስ 

መልእክት ም፣ 3 ፤ ቁ፣ 5). ምድርን በውኃ ላይ ያጸና፤ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፡፡  (መዝሙረ ዳዊት ም፣ 136 ፤ 

ቁ፣ 6)፡፡ 

የሥነምድር ተመራማሪዎች የመጀመሪያዎቹ የየብስ አካላት ከባሕር ወለል ሥር በምድር ላይኛው ክፍል 

ባሉ ክፍልፋዮች (plates) መካከል በተከሰተ ግጭትና ፍትጊያ (subduction) የመጀመሪያዎቹ የየብስ 

አካለት እንደተፈጠሩና ከባሕር ወላል በላይ ከፍ ብለው መውጣታቸውን ይጠቁማሉ፡፡ ወደዚህ መረዳት 

ያደረሳቸው፣ የመጀመሪያዎቹ የየብስ አካላት የሆኑት ዓለቶች አሁን ካለው አብዛኛውን ከሚሸፍነው የየብስ 

አለቶች በተነጻጻሪነት በእድሜ ያረጁና፣ እንዲሁም ከሥር ስለሚገኙና የባሕር ሥር ውጤት የሆኑ ዓለቶች 

ማካተታቸውን ነው፡፡ እንዲሁም የመጀመሪያዎቹ ናቸው ተብለው የተገመቱ የሕይወት ቅሪት አካላት 

በነዚህ ዓለቶች ውስጥ መገኘታቸው ለዚህ አስተሳሰብ መንደርደሪያ ሊሆን ችሏል፡፡ ስለመጀመሪያዎቹ 

ሕይወት አፈጣጠር በዘፍጥረት ምዕራፍ 1፣ ቁጥር 11 እንደምንመለከተው በመጀመሪያ የብሱ ከባሕር 

እንደተገለጠ፣ ከዚያም በመጀመሪያ እፅዋት እንደተፈጠሩ እንመለከታለን፡፡ እግዚአብሔርም፦ ከሰማይ በታች 

ያለው ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ፥ የብሱም ይገለጥ አለ እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ 

ጠራው የውኃ መከማቻውንም ባሕር አለው እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደ ሆነ አየ። እግዚአብሔርም፦ ምድር 

ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል አለ 

እንዲሁም ሆነ (ዘፍጥረት ምዕራፍ 1፣ ቁጥር 9- 11)።  

በዚህ ክፍል ለመግለጽ የተሞከረው የሥነምድር ተመራማሪዎች በሚገምቱት መንገድ እግዚአብሔር 

የብሱን መፍጠሩን ለማስረዳት ሳይሆን፤ እግዚአብሔር የብሱን የገለጠው ውኃውን ወደ አንድ ቦታ 

በመሰብሰብ መሆኑንና የብሱ ከውኃ ውስጥ እንደተገለጠ፣ የሥነምድር ተመራማሪዎች ከመረዳታቸው 

አስቀድሞ ጥንት እግዚአብሔር በቃሉ ያስረደውና የገለጠው ጉዳይ ነው፡፡ ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም 

በእግዚአብሔር ቃል ከውኃ ተጋጥማ በውኃ መካከል እንደ ነበሩ ወደው አያስተውሉምና (2ኛ ጰጥሮስ ም፣ 3 ፤ ቁ 

5)፡፡ ታዲያ ዛሬ ላይ ሆነን የሰው ልጅ በብዙ ምርምር ገና ያልተረዳውን፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ 

ፍጥረትን እንዴት እንደፈጠረ አስረድቷል፡፡ የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን ቃል ላለማመን ጥረት 

ቢያደርግም ቅሉ፤ በምርምር አገኘሁ የሚለው የምርምር ውጤት እግዚአብሔር አስቀድሞ በቃሉ 

የተናገረውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ለዚህ ነው ሳይንስ የእግዚአብሔርን ታላቅነትና፣ አስደናቂነት 

የምንረዳበትና ስለድንቅ ሥራው የምናመሰግንበትና የምናደንቅበት እንጂ እግዚአብሔርን የምንክድበት 

መሆን የለበትም የምንለው፡፡  



የዘረኝነት ምንጭና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግሮች (ለትውልድ ረፋኢ)  ክፍል አንድ፡- ዝግመተ ለውጥና ፍጥረት 
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 የሥነሕይወት ቅሪት አካል አጥኚዎች (paleontologist) እንደሚያስረዱት የመጀመሪያው ሕይወት ያለው 

ፍጥረት በውኃ ውሰጥ እንደተገኘ ያምናሉ፡፡ የዝግመተ ለውጥ (evolution) አቀንቃኞች ደግሞ ከዚህ 

ግኝት በመነሳት የመጀመሪው ሕያው ነፍስ በውኃ ውስጥ በዝግመተ ለውጥ ተገኝቷል ብለው 

ያስተምራሉ፡፡ የትኛውም ተመራማሪ በየትኛውም መንገድ ይመራመር፣ ውጤቱ ግን የእግዚአብሔርን 

ድንቅ ሥራ ከመግለጥ ያለፈ የሚያገኘው ነገር የለም፡፡ ዲያብሎስ ግን የሰዎችን አዕምሮ በማሳወር ሕያው 

ነፍስ መፈጠር የሚችለው በዝግመተ ለውጥ እንጂ ማንም እናዳልፈጠረው ለማሳመን ብዙ ይጥራል፡፡ 

ብዙዎችንም በማሳመን ከእግዚአብሔር በመለየት ለርሱ ወደተመደበው ዘለአለማዊ ጥፋት/ሞት መርቷል፡፡ 

የእግዚአብሔር ቃል ግን፣ ገና ሳይንሳዊ ምርምር ከመጀመሩ በፊት ሕያው ነፍስን የፈጠረው እርሱ 

እንደሆነና የመጀመሪያው ነፍስ በውኃ ውስጥ እንደተፈጠረ ያስረዳል፡፡ እግዚአብሔርም አለ፦ ውኃ ሕያው 

ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ፥ ወፎችም ከምድር በላይ ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ። እግዚአብሔርም 

ታላላቆች አንበሪዎችን፥ ውኃይቱ እንደ ወገኑ ያስገኘቻቸውንም ተንቀሳቃሾቹን ሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ፥ እንደ ወገኑ 

የሚበሩትንም ወፎች ሁሉ ፈጠረ፤  እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደ ሆነ አየ። እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ 

ባረካቸው፦ ብዙ ተባዙም የባሕርንም ውኃ ሙሉአት ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ (ዘፍጥረት ምዕራፍ 1፣ ቁጥር 

20- 22)።  

ታዲያ እግዚአብሔር ሕይወትን በውኃ ውስጥ መፍጠሩን በቃሉ በግልጽ እያስረዳ፤ የዝግመተ ለውጥ 

አማኞች የመጀመሪያዎቹ የነፍሳት ቅሪት አካለት በውኃ ውስጥ በነበሩ አለቶች ውሰጥ በመገኘታቸው፤ 

እግዚአብሔር የሚባል ፈጣሪ የለም፣ ነገር ግን ነፍሳት በራሳቸው በዝግመተ ለውጥ በውኃ ውስጥ  ተገኙ 

ብሎ ማመንና፣ ለማሳመን መሞከር ምንያኽል ዲያብሎስ የሰውን አዕምሮ ለማሳወር እንደሚሠራ በቀላሉ 

እንደምሳሌነት ልንወሰደው እንችላላን፡፡ ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ቃል በማጣመም እንደሚሠራ 

ለምሳሌ በዘፍጥረት ምዕራፍ ሦስት ከቁጥር 1 - 5 ላይ ሔዋንን እንዴት እንዳታለለ፤ እንዲሁም በማቴዎስ 

ወንጌል ምዕራፍ አራት ከቁጥር 1-11፤ ክርስቶስ ኢየሱስን ለማሳት እንዴት እንደሞከረ ማየት ይቻላል፡፡ 

ሔዋን ሰው በመሆኗና ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትጠራጠር በማድረግ ቢያታልልም፤ ክርስቶስ 

ኢየሱስን ግን ሊያታልል አልቻለም፡፡ 

እባብም (ዲያብሎስ) እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ ነበረ። 

ሴቲቱንም፦ በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዝዞአልን? አላት። ሴቲቱም ለእባቡ 

አለችው። በገነት ካለው ከዛፍ ፍሬ እንበላለን ፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ፥ እግዚአብሔር 

አለ፦ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም። እባብም (ዲያብሎስ) ለሴቲቱ አላት። ሞትን አትሞቱም፣ 

ከእርስዋ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም መልካምንና ክፉን የምታውቁ 
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እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ (ዘፍጥረት ምዕራፍ 3፣ ቁጥር 1- 5)። ቅንፎች ውስጥ 

ያለው ቀል በጸሐፊው የተጨመረ፡፡ 

ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ ከዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ መንፈስ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው፥  አርባ ቀንና አርባ 

ሌሊትም ከጦመ በኋላ ተራበ።  ፈታኝም ቀርቦ። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንህ፥ እነዚህ ድንጋዮች እንጀራ 

እንዲሆኑ በል አለው።  እርሱም መልሶ፦ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ 

ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል አለው። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስት ከተማ ወሰደውና እርሱን 

በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ። መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል 

በእጃቸው ያነሡሃል ተብሎ ተጽፎአልና የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንህ፥ ወደ ታች ራስህን ወርውር 

አለው። ኢየሱስም፦ ጌታን አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፎአል አለው። ደግሞ ዲያብሎስ 

እጅግ ረጅም ወደ ሆነ ተራራ ወሰደው፥ የዓለምንም መንግሥታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳይቶ። ወድቀህ 

ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። ያን ጊዜ ኢየሱስ፦ ሂድ፥ አንተ ሰይጣን ለጌታህ ለአምላክህ 

ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፎአልና አለው። ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው፥ እነሆም፥ መላእክት 

ቀርበው ያገለግሉት ነበር (ማቴዎስ ም፣ 4 ፤ ቁ 1 – 11)። 

እንደዝግመተ ለውጥ አማኞች መሠረት ሰው በዝግመተ ለውጥ እንደመጣና በእንሰሳት የዝግመተ ለውጥ 

ሂደት ውስጥ የመጨረሻው ክፍል (የቅርብ ጊዜ) እንደሆነ ያስረዳሉ፡፡ የመጀመሪያው የሕይወት አካል 

አንድ ሕዋስ (sigle cell) ያለው ሲሆን የተገኘውም በባሕር ዳርቻ ሲሆን በቢሊዮን አመታት ዝግመተ 

ለውጥ ሰው ደረጃ እንደደረሰ ያስረዳል፡፡ አንድ ሕዋስ ተባዝቶ አድጎ የተላያዩ እንሰሳትን፤ የተለያዩ 

አካላትን፤  ፆታን፤ ስሜትን፤ አእምሮን፣ እንዲሁም መራባትን አስገኘ ብሎ ለማሳመን መሞከር አይንህን 

ጨፍንና ላሞኝህ ማለት ነው፡፡ የሚገርመው ደግሞ የመራቢያ አካላት በእንሰሳትም በእፅዋትም ውስጥ 

መገኘታቸው ነው፡፡ ይሄ ዝግመተ ለውጥ የሚባል ነገር ማሰቢያ አእምሮ ከሌለው በስተቀር ይህንን 

ማድረግ ከቶ የማይቻል ነገር ነው፡፡ 

የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደሚያስረዳን ሰው የተፈጠረው ሁሉም ፍጥረት ተፈጥሮ ከተጠናቀቀ በኋላ 

በመጨረሻው ቀን እንደሆነና፤ ሰው ከተፈጠረ በኋላ ሌላ ፍጥረት እንዳልተፈጠረ ያስረዳል፡፡ ታዲያ ይህንን 

የእግዚአብሔርን ቃል ዲያብሎስ በማጣመም ሰው በዝግመተ ለወጥ እንደመጣና በዝግመተ ለውጥ ሂደት 

ውስጥ የመጨረሻው አካል እንደሆን ለማሳመን ይጥራል፡፡ 

እግዚአብሔርም አለ፦ ምድር ሕያዋን ፍጥረታትን እንደ ወገኑ፥ እንስሳትንና ተንቀሳቃሾችን የምድር 

አራዊትንም እንደ ወገኑ፥ ታውጣ እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔር የምድር አራዊትን እንደ ወገኑ አደረገ፥ 

እንስሳውንም እንደ ወገኑ፥ የመሬት ተንቀሳቃሾችንም እንደ ወገኑ አደረገ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደ 

ሆነ አየ።  እግዚአብሔርም አለ፦ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር የባሕር ዓሦችንና የሰማይ 

ወፎችን፥ እንስሳትንና ምድርን ሁሉ፥ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም 
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ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። 

እግዚአብሔርም ባረካቸው፥ እንዲህም አላቸው፦ ብዙ፥ ተባዙ፥ ምድርንም ሙሉአት፥ ግዙአትም የባሕርን 

ዓሦችና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው (ዘፍጥረት ምዕራፍ 1፣ ቁጥር 

24- 28)። 
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1.7 ዝግመተ ለውጥና የፍጥረት ዘመን 

በዘፍጥረት ም 1 ፡ 1 – 31 እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን በስድስት ቀናት ውስጥ መፍጠሩን በግልጽና 

በማያሻማ ቃላት ተናግሯል፡፡ ሰማይንና ምድርን የፈጠርኩ እኔ ነኝ ብሎ የተናገረ እግዚአብሔር ብቻ ነው፡፡ 

ሆኖም ግን የዝግመተ ለውጥ አማኞች እግዚአብሔርን በማስወገድ ፍጥረት ሁሉ በብዙ ሚሊዮን / ቢሊዮን 

አመታት ዝግመተ ለውጥ እንደመጣ ለማሳመን ይሞክራሉ፡፡ ብዙ ሚሊዮን / ቢሊዮን  ዓመታት 

የመረጡበት ምክንያት፤ አጭር ጊዜን ቢጠቅሱ ዝግመተ ለውጥ ሲካሄድ የማስረዳትና በተግባር የማሳየት 

ግዴታ ስለሚመጣባቸው እግዚአብሔርን ለማስካድ ማምለጫ መንገድ አድርገው የወሰዱት ዜዴ በመሆኑ 

ነው፡፡ 

እግዚአብሔር ግን ብዙ ሚሊዮን / ቢሊዮን አመታት አያስፈልጉትም፤ ነገሮችን በቅጽበት መፍጠር 

ይችላልና፤ ምክንያቱም የፍጥረት ሁሉ ፈጣሪና ጀማሪ እርሱ ስለሆነ፡፡ አንዳንድ ክርስቲያኖች ጭምር B.M. 

Pember18 በ1800 እ.አ.አ የመሬት ዕድሜ (Earths Earliest Age) በሚለው መጽሐፉ ያቀረበውን አሁን 

The Gap Theory (የክፍተት ጽንሰ ሀሳብ) በመባል የሚታወቀውን ሀሳብ በመውሰድ በዘፍጥረት ምዕራፍ 

1 ቁጥር 1 እና በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 መካከል የብዙ ሚሊዮን ዓመታት ክፍተት (Gap Theory) 

ነበር የሚለውን ተቀብለው ሲናገሩ ይሰማል፡፡ በክፍተት ጽንሰ ሀሳብ መሠረት የመጀመሪያው ፍጥረት 

በዚህ ክፍተት ዘመን ውስጥ ጠፍቶ ነበር፤ አሁን የምናገኘው የዳይናሶረስ (Dyanasourus) ቅሪት አካል 

በዚህ ጊዜ የጠፉ ነፍሳት ናቸው በማለት ከዳርዊን የዝግመተ ለውጥ ሀሳብ (Darwin’s Theory of 

Evolution) ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ለመበረዝ ሞክረዋል፡፡ ሌሎች ደግሞ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 

3፤8 ፤ 

እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ፥ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት፥ ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን እንደ 

ሆነ ይህን አንድ ነገር አትርሱ። (ጰጥሮስ ም፣ 3፤ ቁ፣ 8) 

የተጻፈውን ቃል በመውሰድ በዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ውስጥ የተጠቀሱትን ስድስት ቀናት ብዙ ሺህ 

ዓመታት ሊሆኑ ይችላሉ በማለት የእግዚአብሔርን ቃል የዝግመተ ለውጥ ደጋፊ ለማድረግ ይሞክራሉ፡፡ 

በዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ውስጥ የተጠቀሱትን ስድስት ቀናት በትክክል ስድስት ቀናት መሆናቸውን 

የእግዚአብሔርን ቃል በማያሻማ ሁኔታ ነው ያስቀመጠው፡፡ አንድ ቀን 24 ሰዓት መሆኑን ለማስረዳት 

‹ቀንም ሆነ ማታ› በማለት በግልጽ አስቀምጧል፡፡ በዘፍጥረት፤ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ቀንና ማታ ማለት ምን 

ማለት እንደሆነ ተገለጧል፡፡ እግዚአብሔርም ብርሃኑን ቀን ብሎ ጠራው፥ ጨለማውንም ሌሊት አለው። ማታም 

ሆነ ጥዋትም ሆነ፥ አንድ ቀን።  በጴጥሮስ ምዕራፍ 3፤ ቁጥር 8 አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት ነው ብቻ ብሎ 
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አላበቃም፤ ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን እነደሆነ ይናገራል፡፡ ይህንን በ1ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3፤ ቁጥር 8 

የተጻፈውን በቀጥታ የቀን ትርጉም ከሰጠነው፤ ክርስቶስ ኢየሱስ በመቃብር ለ3 ቀን መቆዬቱን፤ ሶስት ሺህ 

ዓመት ቆይቷል ልንል ነው፡፡ በዳንኤል መጽሐፍ ያለውን 70 ሱባኤስ እንዴት ልንረዳው ነው፡፡ የሁለተኛ 

ጴጥሮስ ምዕራፍ 3፤ ቁጥር 8 የሚያስረዳው ሰዎች የጌታ መምጫ ዘገዬ በማለት ተስፋ እንዳይቆርጡና፡ 

በአሳቾች ሀሳብ እንዳይወሰዱ ለማጽናት ነው፡፡ ምክንያቱም የጌታ የመምጫውን ቀን በቀናት/በዓመታት 

አልተናገረም፤ በድንገት ሳይታሰብ እንደሚሆን ነው፡፡ የጌታው ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል፤ በዚያም ቀን 

ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፥ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኵሳት ይቀልጣል፥ ምድርም በእርስዋም ላይ 

የተደረገው ሁሉ ይቃጠላል (2ኛ ጴጥሮስ ም፣ 3፤ ቁ፣ 10)፡፡ ነገር ግን አንዳንድ ክርስቲያኖች የዝግመተ ለውጥን 

ሀሳብ በመቀበል የእግዚአብሔር ቃል የዝግመተ ለውጥን እንደሚደግፍ ለማድረግ ይሞክራሉ፡፡ ይህ ትልቅ 

ስህተት ነው፡፡ አንድ ሰው በመጀመሪያ መረዳት ያለበት በክፍል አንድ እንደተመለከትነው የመንፈስን 

አሰራር በአዕምሮ መረዳት እንደማይቻል ነው፡፡ አዕምሮ ቁሳዊውን ዓለም ለመረዳት እንጂ የመንፈሱን 

ዓለም መረዳት አይችልም፡፡ ምክንያቱም ይህ የሚታየው ዓለም የመጣው ከማይታየው በሰው አእምሮ 

ሊታይ ከማይችለው መንፈሳዊ ዓለም ነው፡፡ ስለዚህ የመንፈሳዊውን ዓለም የእግዚአብሔርን ሥራ 

በአእምሮ ውጤት ለመተካት ስንሞክር እንስታለን፡፡ ለዚህም ነው ሐዋሪያው ጳውሎስ በሮሜ መልዕክቱ፤ 

የማይታየው ባሕርይ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሠሩት 

ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና፤ ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን 

ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ፤ ነገር ግን በአሳባቸው ከንቱ ሆኑ የማያስተውለውም 

ልባቸው ጨለመ። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ፥(ሮሜ ም፤ 1፤ ቁ፣ 20 – 22) የሚለው፡፡ 

ጥበብና ማስተዋል የሚገኘው እግዚአብሔርን በማወቅ ነው፡፡ የመንፈስን ሥራም የምንረዳው 

እግዚአብሔርን ስናውቀው ነው፡፡ ምክንያቱም፤ የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነውና 

(ቆላሲያስ ም፡2፤ ቁ፣ 3)፡፡ 

የፍጥረት ዘመንን በተመለከተ በዝግመተ ለውጥ አማኞች የሚነሳውን አንዳንድ ሀሰብ በሚቀጥሉት 

ክፍሎች እንመለከታለን፡፡ 

በዝግመተ ለውጥ አማኞች አስተሳሰብ የምድር ዕድሜና የሰማይ ዕድሜ የተለያዬ ነው፡፡ የሰማይ ዕድሜ 

በዝግመተ ለውጥ አማኞች መሠረት 15 ቢሊዮን ሲሆን፣ የምድር ዕድሜ 4.5 ቢሊዮን ዓመት ይገመታል 

(M. Santosh, 2013)19 በዚህ ወቅት መሬት በዉቅያኖስ ውኃ የተሸፈነች እንደነበረች ያምናሉ፡፡ ከዚህ 

በኋላ በመሬት ውስጠኛ አካል እንቅስቃሴ ምክንያት ከውቅያኖስ ስር ባለው የምድር አካል የተለያዩ 
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 M. Santosh, April 2013. School of Earth Science and Resources, China University of Geoscinces, 29 Xueyuan Road, Beijing 
100083, China. Current Science, Vol. 104, No.7, 10 April 2013. 
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ተንቀሳቃሽ ክፍሎች (plates) በመፈጠራቸው፡ በነዚህ ፕሌትስ ፍትጊያና መሰነጣጠቅ ምክንያት በተፈጠረ 

የእሳተ ገሞራና፡ ዕምቅታ (compression) የመጀመሪያዎቹ ትናንሽ የገጸምድር አካላት መፈጠር 

መጀመራቸውንና፤ እነዚህ ትናንሽ  የገጸምድር አካላት እየተገጣጠሙ አሁን የምናውቃቸውን አህጉራት 

የፈጠረው ደረቅ መሬት በ4.4 ቢሊዮን ዓመት አካባቢ ከባሕር ወለል በላይ ከፍ ብሎ እንደወጣ 

ይታመናል፡፡  

የምድር ገጽ እያደገ ከመምጣት ጋር ተያይዞ በተፈጠረው የካርቦንደይኦክሳይድ (CO2) በአየር ውስጥ 

መብዛት ለከባቢ አየር ሙቀት መጨመር ምክንያት በመሆኑ ለበረዶ መቅለጥና የመጀመሪያው የመሬት ገጽ 

መሸርሸር ምክንያት ሆነ፡፡ በዚህ መሸርሸር ምክንያት ብዛት ያለው ለሕይወት ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች 

ለምሳሌ እንደ ብረት ማእድንና ፎስፎረስ (iron & phosphorus) ወደ ባሕር በመግባታቸው 

የመጀመሪያው እፅዋት በባሕር ውስጥ ተፈጠረ ብለው የዝግመተ ለውጠኞች ያምናሉ፡፡ የእፅዋት በባሕር 

ውስጥ መፈጠር ወደ ከባቢ አየር የሚገባውን  የኦክስጂን (O2) መጠን በመጨመሩና በባሕር ውስጥ ንጥረ 

ነገሮች እየበዙ በመምጣታቸው ቀስ በቀስ የመጀመሪያዎቹ እንሰሳት በባህር ወስጥ በዳርቻው አካባቢ 

ማደግ ጀመሩ ብለው ስለእንሰሳት አመጣጥ የዝግመተ ለውጠኞች ይተርካሉ፡፡ 

የዝግመተ ለውጥ አማኞች ችግር ዋናው መነሻው እግዚአብሔርን መካድ ነው፡፡ በምድራችን ላይ የሚገኙት 

የተለያዩ የተፈጥሮ አካላትን መመርመርና መረዳት ለጥቅማችን እንድናውል የሰው ልጅ ዕድል ፈንታ ነው፡፡ 

እንግዲህ ሰው የምድርን አካል ሲመረምር ከተረዳቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይህ የምንኖርበት ደረቁ 

መሬት በውኃ ተሸፍኖ እንደነበር፡ የመጀመሪየዎቹ ሕይወት ያላቸው ፍጥረታት በውኃ ውስጥ ይኖሩ 

እንደነበር ለመገመት ተችሏል፡፡ ይህን መገመት አምላክችን መፍጠሩን የሚያስኪድ አይደለም፡፡ የምድር 

አካላት ከውኃ ውስጥ መውጣት አስተሳሰብ የቅርብ ጊዜ የ20ኛው ክፍለዘመን የሳይንስ ምርምር ግንዛቤ 

ነው፡፡ የእግዚአብሔር ቃል ግን ገና ሳይንስ ባልታወቀበት ዘመን / ምርምር ባልታወቀበት ዘመን፤  

“እግዚአብሔርም፦ ከሰማይ በታች ያለው ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ፥ የብሱም ይገለጥ አለ እንዲሁም 

ሆነ።  እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው የውኃ መከማቻውንም ባሕር አለው እግዚአብሔርም 

ያ መልካም እንደ ሆነ አየ። እግዚአብሔርም፦ ምድር ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ 

ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል አለ እንዲሁም ሆነ። ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሣርንና 

ቡቃያን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች። እግዚአብሔርም ያ 

መልካም እንደ ሆነ አየ። ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ፥ ሦስተኛ ቀን።” (ዘፍ ም 1፤ 9 -13) 

”እግዚአብሔርም አለ፦ ውኃ ሕያው ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ፥ ወፎችም ከምድር በላይ 

ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ። እግዚአብሔርም ታላላቆች አንበሪዎችን፥ ውኃይቱ እንደ ወገኑ 

ያስገኘቻቸውንም ተንቀሳቃሾቹን ሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ፥ እንደ ወገኑ የሚበሩትንም ወፎች ሁሉ ፈጠረ 
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እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደ ሆነ አየ።  እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ባረካቸው፦ ብዙ ተባዙም 

የባሕርንም ውኃ ሙሉአት ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ። ማታም ሆነ ጥዋትም ሆነ፥ አምስተኛ 

ቀን።”(ዘፍ ም 1፤ 20 -23) 

ታዲያ የሳይንስ ምርምር ሳይታወቅ አግዚአብሔር እንዴት ፍጥረትን እንደፈጠረ በቃሉ በግልጽ 

አሰቀምጦልናል፡፡ በአሀኑ ዘመን ሳይንስ እያገኘ ያለው የነዚህን የፍጥረት አካላት ቅሪትን ነው፡፡ 

የአግዚአብሔርን የቃሉን ሥራ ውጤት ስናገኝና ስናስተውል የበለጠ እግዚአብሔርን ልናከብርና ልንገዛለት 

ሲገባ፤ አግዚአብሔር የለም ፍጥረት በራሱ መንገድ መጣ ብሎ ለማሳመን መሞከር ዕብደት ሊሆን 

ይችላል፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ “………………….፥ የዚህ ዓለም አምላክ (ዲያብሎስ) የማያምኑትን አሳብ አሳወረ::” (2ኛ 

ቆሮንቶስ ም፣4 ፤ ቁ፣ 4) ይላል፡፡ ከዚህ ውጪ ሌላ ማብራሪያ ሊሰጠው አይችልም፡፡ 

የመሬትን ዕድሜ በተመለከተ የዝግመተ ለውጥ አማኞች 4.5 ቢሊዮን እንደሆነ ከራዲዮ አይሶቶፕስ 

ቀመርና (Radio Isotops Dating) ከታላቁ ፍነዳታ ጽንሰ ሀሳብ (Big Bang Theory) ጋር በማያያዝ ፤ 

በዝግመተ ለውጥ አሁን ያለንበት የምድር ሁኔታ ላይ እነደደረሰች ያስረዳሉ፡፡ ስለታላቁ ፍነዳታ ጽንሰ 

ሀሳብና (Big Bang Theory) ስለ ራዲዮ አይሶቶፕስ ቀመር (Radio Isotops Dating) በኋላ በዝርዝር 

እንመለከተዋለን፤ ለአሁኑ ግን ስለመሬትና ሰማይ ዕድሜ ከእግዚአብሔር ቃል በመነሳት እንመለከታለን፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 – 31 እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይንና ምድርን 

እንደፈጠረና፤ ሌሎች በምድር ላይ ያሉ ፍጥረታትን ሰውን ጨምሮ በስድስት ቀናት ውስጥ ፈጥሮ 

እንደፈጸመ ያስረዳል፡፡ ይህ ማለት አሁን ከአለንበት ዘመን ወደኋላ በአንድ ወቀት  እግዚአብሔር አምላክ 

ሁሉንም የመፍጠር ሥራ በስድስት ቀናት እንዳከናወነ እንረዳለን፡፡ ታዲያ ይህ እግዚአብሔር ሰማይንና 

ምድርን የፈጠረበት ዘመን አሁን ካለንበት ዘመን ወደኋላ ብንቆጥር ምን ያኽል ዓመት ይሆናል? እንዴትስ 

መገመት ይቻላል? እግዚአብሔር የሱን ድንቅ ሥራ እንድንረዳ ቃሉን አስቀምጦልናል፡፡ እግዚአብሔር 

ሰማይንና ምድርን ሲፈጥር አብሮ ዘመንን መቁጠር እንድንችል የጊዜን መቁጠሪያ አብሮ ፈጥሮልናል፡፡ 

 እግዚአብሔርም አለ፦ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ ለምልክቶች ለዘመኖች 

ለዕለታት ለዓመታትም ይሁኑ፤ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ እንዲሁም ሆነ።  

እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቆች ብርሃናትን አደረገ ትልቁ ብርሃን በቀን እንዲሠለጥን፥ ትንሹም ብርሃን 

በሌሊት እንዲሰለጥን ከዋክብትንም ደግሞ አደረገ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ 

ጠፈር አኖራቸው፡፡ (ኦሪት ዘፍጥረት ም፡1፤ ቁ፣ 14 – 17)  

ስለዚህ ጊዜን የፈጠረ እግዚአብሔር ሲሆን፡ ጊዜን መቁጠር እንድንችል ፀሐይ፤ ጨረቃንና፤ ክዋክብትን 

ሠጠን፡፡ ስለዚህ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እስከአሁን ስንት ዓመት ይሆናል? የሚለው የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው፡፡ 

መነሻችን የሚሆነው ራሱ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው፡፡ መቁጠርም የሚቻለው እግዚአብሔር የጊዜ 
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መቁጠሪያ እስከፈጠረበት ጊዜ ድረስ ነው፡፡ ከፍጥረቱ እንደምንረዳው የሰማይና ምድር ዕድሜ አጭር 

መሆኑን እንጂ፡ እንደዝግመተ ለውጥ አማኞች በቢሊዮኖች የሚቆጠር እንዳልሆነ እንረዳለን፡፡ የዝግመተ 

ለውጥ አማኞች መነሻቸው እግዚአብሔርን መካድ ስለሆነ፤ ፈጣሪ ከሌለ ደግሞ በቢሊዮኖች ዓመታት 

የዝግመተ ለውጥ፤ ፍጥረት ያለፈጣሪ፣ ልጅ ያለወላጅ፣ እንቁላል ያለዶሮ ይመጣል በማለት ሰውን ማጃጃል 

ነው፡፡ 

የምድራችንን ዘመን በተመለከተ፤ የሚከተሉት ርዕሶችን በእግዚአብሔር ቃል በመመርመር የምድራችንን 

ዕድሜ የዝግመተ ለውጥ አማኞች እንደሚሉት በቢሊዮኖች አመታት ሳይሆን አጭር ዘመን መሆኑን 

ያስረዱናል፡፡ 

1ኛ/ የሰዎች ብዛት በምድር ላይ፤ 

2ኛ/ የራዲዮ አይሶቶፕስ ቀመር (Radio Isotops Dating) 

3ኛ/ የታላቁ ፍንዳታ ጽንሰ ሀሳብ (The Big Bang Theory) 

1.7.1 የሰዎች ብዛት በምድር ላይ  

በስድስተኛው ቀን የተፈጠሩት አዳምና ሄዋን የመጀመሪያዎቹ ሰዎች እነደሆኑና እነርሱም ተባዝተው 

ምድርን እንዲወርሱ እነደተባረኩ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፤ ቁጥር 27 -28 ባለው ክፍል ውስጥ 

አንመለከታለን፡፡ የአዳም ልጆች በምድር ላይ መብዛት ጀመሩ፤ ክፋታቸውም እጅግ በዛ፡ በዚህም ምክንያት 

የመጀመሪያውን የሰው ዘር ከስምንት (8) ነፍሳት (ሰዎች) በስተቀር በጥፋት ውኃ እግዚአብሔር 

አጠፋው፡፡ “እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ፥ በልቡም አዘነ።  እግዚአብሔርም፦ 

የፈጠርሁትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ፥ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለ 

ፈጠርኋቸው ተጸጽቼአለሁና አለ።”(ኦሪት ዘፍጥረት ም፡6፤ ቁ፣ 6 - 7) በመሆኑም እግዚአብሔር ከኖኅ፤ ከኖኅ 

ሚስትና፤ ከኖኅ ሦስት ልጆች፤ ከሦስት ልጆቹ ሚስቶች በስተቀር የሰውን ዘር ከምድር ላይ በጥፋት ውኃ 

አጥፈቷል፡፡  

“እግዚአብሔርም ኖኅን አለው፦ የሥጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊቴ ደርሶአል ከእነርሱ የተነሣ ምድር በግፍ 

ተሞልታለችና እኔም እነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ።”(ኦሪት ዘፍጥረት ም፡6፤ ቁ፣  13) ቃል ኪዳኔንም 

ከአንተ ጋር አቆማለሁ ወደ መርከብም አንተ ልጆችህንና ሚስትህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ 

ትገባለህ።(ኦሪት ዘፍጥረት ም፡6፤ ቁ፣ 18) በኖኅ ዕድሜ በስድስተኛው መቶ ዓመት በሁለተኛው ወር 

ከወሩም በአሥራ ሰባተኛው ዕለት፥ በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ፥ የሰማይም 

መስኮቶች ተከፈቱ ዝናቡም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በምድር ላይ ሆነ።  በዚያውም ቀን ኖኅ ወደ መርከብ 

ገባ፥ የኖኅ ልጆችም ሴም ካም ያፌትና የኖኅ ሚስት ሦስቱም የልጆቹ ሚስቶች ከርሱ ጋር ገቡ።(ኦሪት 
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ዘፍጥረት ም፡7፤ ቁ፣ 11-13) በኖኅ ዕድሜ በስድስት መቶ አንድ ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም 

በመጀመሪያው ቀን ውኃው ከምድር ላይ ደረቀ ኖኅም የመርከቢቱን ክዳን አነሣ፥ እነሆም፥ ውኃው 

ከምድር ፊት እንደ ደረቀ አየ።(ኦሪት ዘፍጥረት ም፡8፤ ቁ፣ 13) እግዚአብሔርም ለኖኅ እንዲህ ብሎ 

ነገረው። አንተ ሚስትህንና ልጆችህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ከመርከብ ውጣ።(ኦሪት ዘፍጥረት 

ም፡8፤ ቁ፣ 15 - 16) ኖኅም ልጆቹንና ሚስቱን የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወጣ ፡፡(ኦሪት ዘፍጥረት ም፡8፤ 

ቁ፣ 18) ከመርከብ የወጡት የኖኅ ልጆችም እነዚህ ናቸው፥ ሴም፥ ካም፥ ያፌት ካምም የከነዓን አባት ነው። 

የኖኅ ልጆች እነዚህ ሦስቱ ናቸው ከእነርሱም ምድር ሁሉ ተሞላች። (ኦሪት ዘፍጥረት ም፡9፤ ቁ፣ 18 - 19) 

በመሆኑም በአዳምና ሄዋን በሁለት ሰዎች መባዛት የተጀመረው የመጀመሪያው የሰው ዘር ከስምንቱ ሰዎች 

በስተቀር ሙሉ በሙሉ በጥፋት ውኃ ጠፍቷል፡፡ ከዚህ በኋላ አሁን በምድር ላይ ያለው የሰው ዘር 

መብዛት የጀመረው ከስምንቱ የኖኅ ቤተሰብ ነው፡፡ ስለዚህ የሰማይንና የምድርን ዕድሜ ለመገመት 

ከጥፋት ውኃ በፊትና ከጥፋት ውኃ በኋላ የነበረውን ዓመት መገመት ያስፈልጋል፡፡ 

1.7.1.1 ከጥፋት ውኃ በፊት የነበረው ዘመን 

ከአዳም ጀምሮ እስከ ጥፋት ውኃ ድረስ የነበረውን ዘመን መረዳት እንችል ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስ የአባቶችን 

ዕድሜ ከአዳም ጀምሮ እሰከ እስከ ጥፋት ውኃ በተከታታይ መዝግቦ አስቀምጦልናል፡፡ ይህንን በመጠቀም 

የነበረውን የዘመን ርዝማኔ ማወቅ ይቻላል፡፡ ከዘፍጥረት ምዕራፍ አምስት ጀምሮ እስከ ዘፍጥረት ምዕራፍ 

ሰባት ድረስ የትውልዶችን ዘመን ከዚህ በታች ከተዘረዘረው መረዳት እንችላለን፤ 

1. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡3 አዳምም ሁለት መቶ ሠላሳ ዓመት ኖረ፥ ልጅንም በምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ 

ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው። (230 ዓመት) 

2. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡6 ሴትም ሁለት መቶ አምስት ዓመት ኖረ፥ ሄኖስንም ወለደ፡፡ (205 ዓመት) 

3. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡9 ሄኖስም መቶ ዘጠና ዓመት ኖረ፥ ቃይናንንም ወለደ፡፡ (190 ዓመት) 

4. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡12 ቃይናንም መቶ ሰባ ዓመት ኖረ፥ መላልኤልንም ወለደ፡፡ (170 ዓመት) 

5. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡15 መላልኤልም መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ፥ ያሬድንም ወለደ፡፡ (165 ዓመት) 

6. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡18 ያሬድም መቶ ስድሳ ሁለት ዓመት ኖረ፥ ሄኖክንም ወለደ፡፡ (162 ዓመት) 

7. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡21 ሄኖክም መቶ ስድሳ አምስት ዓመት ኖረ፥ ማቱሳላንም ወለደ፡፡ (165 ዓመት) 

8. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡25 ማቱሳላም መቶ ሰማኒያ ሰባት ዓመት ኖረ፥ ላሜሕንም ወለደ፡፡ (187 ዓመት) 
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9. ኦሪት ዘፍጥረት 5፡28 -29 ላሜሕም መቶ ሰማንያ ሁለት ዓመት ኖረ፥ ልጅንም ወለደ። ስሙንም፦ 

እግዚአብሔር በረገማት ምድር ከተግባራችንና ከእጅ ሥራችን ይህ ያሳርፈናል ሲል ኖኅ ብሎ ጠራው። 

(182 ዓመት) 

10. ኦሪት ዘፍጥረት 7፡6 ኖኅም የጥፋት ውኃ በምድር ላይ በሆነ ጊዜ የስድስት መቶ ዓመት ዕድሜ ነበረ። 

(600 ዓመት) 

ከላይ የተዘረዘሩትን እስከ ጥፋት ውኃ ድረስ የነበሩትን የአሥር አባቶች እድሜ ብንደምር ሰማይና ምድር 

ከተፈጠረበት እስከ ጥፋት ውኃ ድረስ የነበረውን እድሜ ማወቅ ይቻላል፡፡ ከታች ድምሩ እንደሚያሳየን 

እስከ ጥፋት ውኃ ድረስ የነበረው የሰማይና የምድር እድሜ ከ2256 (ሁለት ሺ ሁለት መቶ ሃምሳ ስድስት) 

አይበልጥም፡፡ 

230 + 205 + 190 + 170 + 165 + 162 + 165 + 187 + 182 + 600 = 225620 

1.7.1.2 ከጥፋት ውኃ በሁዋላ የነበረው ዘመን  

ከጥፋት ውኃ የተረፉት የኖኅ ቤተሰቦች ስምንት ብቻ ነበሩ፤ እነሱም ኖኅ፤ የኖኅ ሚስት፤ የኖኅ ሦስቱ ልጆች 

(ካም፤ ያፌትና፡ ሴም) ፤ የሦስቱ ልጆቹ ሚስቶች ናቸው፡፡ ከኖኅ ዘመን እሰከ አሁን ያለውን ዕድሜ 

ለመገመት የሰዎችን ብዛት ለተለያዩ አኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ለመገመት የምንጠቀምበትን ቀመር 

(formula) መጠቀም ይቻላል፡፡ ይህ ቀመር ሥራ ላይ የዋለው አሁን ካለንበት ወደፊት የሰዎች ብዛት ምን 

ያህል ሊሆን እንደሚችል ለማስላት ነው፡፡  

ለምሳሌ፤ አሁን ካለንበት ዓመት ወደፊት ከ10 ዓመት፤ 20ዓመት፤ 50ዓመት፤ 100ዓመት ወዘተ.. በኋላ 

የሚኖረውን የሰው ብዛት ለመገመት ያስችላል፡፡  

ስለዚህ ይህ ቀመር ወደፊት ሊኖር የሚችለውን የሰው ብዛት መገመት ካስቻለን፤ ቀመሩን በመገልበጥ 

ወደኋላ እስከኖኅ ዘመን የነበረውን ዕድሜ ለመገመት ያስችለናል፡፡ 

Pt = Po (1+r)
t 

Pt = በተመረጠ ጊዜ (ዘመን) ሊኖር የሚችል የህዝብ ብዛት (projected population at time t) 

Po = መነሻ ወይም የመጀመሪያው የህዝብ ብዛት (initial population) 

r = የህዝብ አመታዊ እድገት መለኪያ (grouth rate or Malthusian parameter) 
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t = ለመገመት የምንፈልግበት አመት መጠን (time duration for which the population is 

forcasted) 

ከላይ የቀረበውን ቀመር በመገልበጥ ከኖኅ ዘመን ጀመሮ አሁን ያለንበት ዓመት ላይ ያለውን የህዝብ 

መጠን ለመድረስ የፈጀውን ጊዜ ወይም አመታት ለመገመት ያስችላል፡፡ በዚሁ መሠረት ከታች ቀመሩ 

ሲገለበጥ የምናገኘውን እንመለከታለን፤ 

Pt = Po (1+r)
t 

Pt / Po = (1+r)
t 

Ln(Pt / Po) = ln(1+r)t 

Ln(Pt / Po) = tln(1+r) 

t = Ln(Pt / Po) / ln(1+r) 

በ20ኛው ክፍለዘመን አጋማሽ የዓለም ሕዝብ ብዛት የዕድገት መጠን (grouth rate) ከሁለት በመቶ (2 

%) ጥቂት ከፍ ያለ ነበር፡፡ ይህ የዕድገት መጠን ዓለምን በእጅጉ ስላሳሳበ ብዙ አገሮች የእድገት መጠንን 

ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት ድረገዋል፡፡ ለምሳሌ ቻይና ከአንድ ልጅ በላይ መውልድ እንደይቻል ሕግ 

በማውጣት የዕድገት መጠኑን ከሚሞተው ጋር ለማመጣጠን ሞክራለች፡፡ በዩናይትድ ኔሽን የ2017 

(United Nations World Population Prospectus, 2017)21 የዓለም ህዝብ ብዛትን ለመገመት ባወጣው 

ሪፖረት መሠረት፤ የዓለም ሕዝብ በየአመቱ 1.10 በመቶ (1.10 percent) እያደገ እንዳለ ያስረዳል፡፡ ይህ 

የዕድገት መጠን ከአስር አመት በፊት 1.24 በመቶ (1.24 percent) እንደነበር ይገልጻል፡፡ ይህ የዕድገት 

መጠን በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ የወሊድ ቁጥጥር ሥራ ላይ የዋለበት፤ ብዙ አውዳሚ ጦርነቶች ባሉበት 

ዘመን ነው፡፡ በፊት በነበሩት ዘመናት የወሊድ ቁጥጥር አልነበረም፤ ሰዎች ብዙ ይወልዱ ነበር፡፡ ይሁን 

እንጂ በቀደሙት ዘመናት የተፈጥሮ አደጋና፤ ህክምና ባለመስፋፋቱ በሽታ በከፍተኛ ደረጃ የህዝብ ብዛትን 

ከሚቆጣጠሩት ነገሮች ዋንኞቹ ነበሩ፡፡ አሁን ያለውን የዓለም ሕዝብ የዕድገት መጠን 1.10 በመቶ (1.10 

percent) ብንጠቀም ከላይ የተገለጸውን ቀመር በመጠቀም ኖኅ የኖረበት ዘመን 1887 ዓመት በፊት 

እንደሆነ ያመለክታል፡፡ ይህ የዕድገት መጠን ትክክል እንዳለሆነ በቀላሉ መረዳት ይቻላል፡፡ ምክንያቱም 

ክክርሰቶስ ልደት ጀምሮ እነኳን ብንቆጥር ከ2000 ዓመት በላይ ነው፡፡ በ4000 ዓመት ውስጥ ከኖኅ ልጆች 

ብንጀምር አሁን ያለንበት 7 ቢሊዮን በላይ የህዝብ ብዛት ለይ ለመድረስ የሕዝብ የዕድገት መጠን 0.3 

በመቶ (0.3 %) አካባቢ መሆን ይኖርበታል፡፡ 
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በቀደሙት ዘመናት የህዝብ ብዛት የዕድገት መጠንን ሊያስገመቱን የሚችሉ የህዝብ ብዛት የተቆጠረባቸው 

ዘመናት በመፅሐፍ ቅዱስ በአራት ቦታ እናገኛለን፡፡ በአጠቃለይ ከጥፋት ውኃ በኋላ የሰው ዝርያ የጀመረው 

በስምነቱ የኖኅ  የቤተሰብ አባላት ነው፡፡ ስለእስራኤል በሦስት ቦታዎች የሕዝብ ቆጠራ እናገኛለን፡፡ 

አንደኛው በዮሴፍ ዘመን፤ ሁለተኛው በሙሴ ዘመንና ፤ ሦሰተኛው ደግሞ በዳዊት ዘመን ነው፡፡ 

“ከያዕቆብ ጋር ወደ ግብፅ የገቡት የእስራኤል ልጆች ስሞች እነዚህ ናቸው ሰው ሁሉ ከቤተ ሰቡ ጋር ገባ። 

ሮቤል፥ ስምዖን፥ ሌዊ፥ ይሁዳ፥ ይሳኮር፥ ዛብሎን፥ ብንያም፥ ዳን፥ ንፍታሌም፥ ጋድ፥ አሴር። ከያቆብ ጕልበት 

የወጡት ሰዎች ሁሉ ሰባ ነፍሶች ነበሩ ዮሴፍም አስቀድሞ በግብፅ ነበረ።” (ኦሪት ዘጸአት ም፡1፤1- 5) “በግብፅ 

ምድር የተወለዱለት የዮሴፍም ልጆች ሁለት ናቸው ወደ ግብፅ የገቡት የያዕቆብ ቤተ ሰዎች ሁሉ ሰባ 

ናቸው።” (ኦሪት ዘፍጥረት ም፡46፤ 27) “አባቶችህ ሰባ ነፍስ ሆነው ወደ ግብፅ ወረዱ አሁንም አምላክህ 

እግዚአብሔር ብዛትህን እንደ ሰማይ ከዋክብት አደረገ።” (ኦሪት ዘዳግም ም፡10፤ 22) “ዮሴፍም አባቱን 

ያዕቆብንና ሰባ አምስት ነፍስ የነበረውን ቤተ ዘመድ ሁሉ ልኮ አስጠራ።” (የሐዋርያት ሥራ  ም፡7፤ ቁ፣ 14) 

“አብራምንም አለው፦ ዘርህ ለእርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኞች እንዲሆኑ በእርግጥ እወቅ ባሪያዎች 

አድርገውም አራት መቶ ዓመት ያስጨንቋቸዋል።” (ኦሪት ዘፍጥረት ም፡15፤ ቁ፣ 13) 

“የተቈጠሩት፥ ሙሴና አሮን አሥራ ሁለቱም የእስራኤል አለቆች የቈጠሩአቸው፥ እነዚህ ናቸው እያንዳንዱ 

የአባቶቹ ቤት አለቃ ነበረ።  ከእስራኤልም ልጆች የተቈጠሩት ሁሉ፥ በየአባቶቻቸው ቤቶች፥ ከሀያ ዓመት 

ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት፥ ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ፥ የተቈጠሩት ሁሉ ስድስት መቶ ሦስት ሺህ 

አምስት መቶ አምሳ ነበሩ።  ሌዋውያን ግን በየአባቶቻቸው ነገድ ከእነርሱ ጋር አልተቈጠሩም። 

እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። የሌዊን ነገድ አትቍጠረው፥  ቍጥራቸውንም ከእስራኤል 

ልጆች ጋር አታድርግ” (ኦሪት ዘኍልቍ ም፡1፤ ቁ፣ 44-49) 

 “ከግብፅም ከእነርሱ ጋር ያወጡትን ሊጥ ጋገሩ፥ አልቦካም ነበርና ቂጣ እንጎቻ አደረጉት ግብፃውያን 

በመውጣት ስላስቸኰሉአቸው ይቈዩ ዘንድ አልተቻላቸውም፥ ስንቅም አላሰናዱም ነበር። 40 የእስራኤልም 

ልጆች በግብፅ ምድር የተቀመጡት ዘመን አራት መቶ ሠላሳ ዓመት ነው። (ኦሪትዘጸአት ም፡12፤ 39) 

እንዲህም ሆነ አራት መቶ ሠላሳ ዓመት ከተፈጸመ በኋላ በዚያ ቀን የእግዚአብሔር ሠራዊት ሁሉ ከግብፅ 

ምድር ወጣ።” (ኦሪትዘጸአት ም፡12፤ 41) 

“ኢዮአብም የሕዝቡን ቁጥር ድምር ለንጉሡ ሰጠ በእስራኤልም ሰይፍ የሚመዝዙ ስምንት መቶ ሺህ ጽኑዓን 

ሰዎች ነበሩ የይሁዳም ሰዎች አምስት መቶ ሺህ ነበሩ” (2ኛ ሳሙኤል ም፡24፤9)፡፡ 

በያቆብ ዘመን ወደ ግብጽ የገቡት ሰባ ነፍሳት በ430 አመት የባርነት ዘመን ተባዝተው ከግብጽ በወጡበት 

ወቅት ወደ 1,700,000 ደርሰው ነበር፡፡ በሙሴ ዘመን ከግብጽ የወጡት የተቆጠሩት ከሃያ ዓመት ጀምሮ 

ሴቶችንና ህጻናትን እንዲሁም የሌዊን ነገድ ሰይጨምር 603,550 ነበሩ፡፡ የሴቶች ቁጥር ከወንዶች ጋር 

እኩል ቢገመት በአጠቃላይ ከ20 ዓመት በታች ያሉትንና የሌዊን ነገድ ሳይጨመር 1,307,692 ነበሩ፡፡ 
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የሌዊ ነገድ 100,500 ቢገመትና ከ20 ዓመት በታች ያሉት 30 በመቶ ቢገመቱ በአጠቃላይ ሙሴ ከግብጽ 

ይዞ የወጣው የህዝብ ብዛት 1,700,000 አካባቢ ነው፡፡ 

ከዚህ በኋላ የእስራኤል ሕዝብ የተቆጠረው በዳዊት ዘመን ነው፡፡ በዚህ ወቅት የተቆጠሩት ሰይፍ የሚመዙ 

ጽኑዓን ሰዎች ሲሆኑ ቁጥራቸውም 1,300,000 ነበር፡፡ የሴቶች ቁጥር ከወነዶች ጋር እኩል ቢገመትና ከ20 

ዓመት በታች ያሉት 30በመቶ ቢሆኑ፤ በንጉሥ ዳዊት ዘመን የነበረው የእሥራኤል ሕዝብ ብዛት 3380000 

አካባቢ ነበር፡፡ 

ዮሴፍን ተከትለው ወደ ግብጽ የገቡት እስራኤላዊያን 70 ነፍስ ሲሆኑ ከ430 ዓመት ባርነት በሁዋላ 

ከግብጽ የወጡት 1,700,000 አካባቢ በመሆናቸው፤ ከላይ የቀረበውን የሕዝብ ብዛት ቀመር ስንጠቀም 

የሕዝቡ አማካይ አመታዊ እድገት 2.36% (2.36 በመቶ) ነበር፡፡ ከሙሴ አስከ ንጉስ ዳዊት በ500 አመት 

ውስጥ የነበረው የሕዝብ ብዛት አመታዊ ዕድገት 0.135% (0.135 በመቶ) ነበር፡፡ በአጠቃላይ ከያቆብ እስከ 

ዳዊት የሕዝብ ብዛት አመታዊ የእድገት መጠን በአማከይ 1.15% (1.15 በመቶ) ነበር፡፡ ይሄ በዩናይትድ ኔሽን 

የ2017 (United Nations World Population Prospectus, 2017)22 የዓለም ህዝብ ብዛትን ለመገመት 

ካወጣው ሪፖረት የዓለም ሕዝብ ዓመታዊ እድገት (1.10 በመቶ) ጋር ይቀራረባል፡፡ ከዚህ ግምት 

የምናጋኘው ዕድሜ 1,880 ዓመት ቢሆንም እነኳን፤ ከታሪካዊና ከመጽሐፍ ቀዱስ የምናገኛቸው መረጃዎች 

ከኖህ እሰከ አሁን ዘመን የነበረው ዕድሜ ከ4000 እስከ 4,500 ዓመት ይሆናል፡፡ የሰው ዘር ከኖህ ጀምሮ 

በአማካይ በ 0.45 % (በመቶ) በዓመት ቢያድግ አሁን የደረስንበት የሕዝብ ብዛት ሊደርስ ይችላል፡፡ ይህ 

የሕዝብ ብዛት አመታዊ የእድገት መለኪያ ትክክለኛ ነው ማለት ባያስችልም፤ የሰው ልጅ በምድር ላይ 

መኖር የጀመረበት ዘመን አጭር መሆኑን በቀላሉ ለመገንዘብ ይረዳል፡፡ 
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ሠንጠረዥ ሦስት፤ የሕዝብ ብዛት ዕድገት 

ለግምት 
የተወሰደው  

መነሻ  

po pt pt/po ln(pt/po) r 1+r ln(1+r) t=ln(pt/po)/ ln(1+r) 

መነሻ 
የሕዝብ 
ብዛት 

የመጨረሻው   
ዓመት የሕዝብ 

ብዛት     

ዓመታዊ 
የዕድገት 
መጠን     

ከመነሻው አሁን ለደረሰበት 
የሕዝብ ብዛት የፈጀው 
ዓመት 

ከያቆብ እስከ 
ሙሴ 70 1,700,000 24,285.71 10.10 2.360% 1.0236 0.023326 433 

ከሙሴ እስከ 
ንጉስ ዳዊት 1,700,000 3,380,000 1.99 0.69 0.135% 1.00135 0.001349 509 

ከያቆብ እስከ 
ንጉስ ዳዊት 70.00 3,380,000 48,285.71 10.78 1.150% 1.0115 0.011434 943 

ከኖህ እስከ 

2017 እ.ኤ.አ 
8 7,383,008,000 922,876,000 20.64 1.150% 1.0115 0.011434 1805 

ከኖህ እስከ 

2017 እ.ኤ.አ 
8 7,383,008,000 922,876,000 20.64 0.450% 1.0045 0.00449 4598 

ከኖህ እስከ 
2017 እ.ኤ.አ 
በUN የእድገት 
መለኪያ 
መሠረት 

8 7,383,008,000 922,876,000 20.64 
1.100% 

(UN) 
1.011 0.01094 1887 

ስለዚህ ከጥፋት ውኃ በፊት የነበረውን 2,256 ዓመት ከጥፋት ውኃ በሁዋላ ከነበረው 4,500 ዓመት ጋር 

ሲደመር ዓለም ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ የነበረው ዘመን ከ6,756 ዓመት አካባቢ ነው፡፡  

በኢትዮጵያውያን የዘመን አቆጣጠር ቀመር ከአዳም እስከ ክርስቶስ ልደት 5,500 ዓመት ነው23፡፡ ከአዳም 

እስከ ጥፋት ውኃ (ማየ አይኀ) 2,256 ዓመት ነው፡፡ ከጥፋት ውኃ (ማየ አይኀ) እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ 

ልደት 3,244 ዓመት ይሆናል፡፡ ስለዚህ ከጥፋት ውኃ (ማየ አይኀ) እስከ አሁኑ ዘመን 5,254 አካባቢ 

ነው፡፡ስለሆነም የዓለም ዕድሜ በቢሊዮን አመታት የሚቆጠር ሳይሆን በጣም አጭር መሆኑን እንረዳለን፡፡ 

1.7.2 የራዲዮ አይሶቶፕስ ቀመር  

የዝግመተ ለውጥ ሰባኪዎች አንዱ የቢሊዮን አመታት መለኪያ መሳሪያ የራዲዮ አይሶቶፕስ ቀመር (Radio 

Isotops Dating) ነው፡፡ የራዲዮ አይሶቶፕስ ቀመር እንደሚያስረዳው አንዳንድ ኢለመንቶች (elements) 

በጊዜ ውስጥ ቀስ በቀስ ወደ ሌላ ኢለመንት ይለወጣሉ፡፡ የዚህም የልውጠት ሂደት (decay rate) በዘመን 

ውስጥ ሁሉ አንድ አይነት ነው አይለዋወጥም (constant) ብለው ያምናሉ፡፡ ከነዚህ ኢለመንቶች 

ዋንኛዎቹ ዩራኒየም (U)፤ ፖታስየም (Potassium-K)፤ ሰተሮንሽየም(Strontioum-Sr)፤ አርገን 

(Argon-Ar)፤ ሊድ(Lead-Pb)፤ካርቦን (Carbon-C)፤ ሩቢዲየም (Rubidium-Rm) የመሳሰሉት 

የራዲዮ አይሶቶፕስ ናቸው፡፡ ነገር ግን በተለያዬ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች የሚያመለክቱት ዕድሜን ለመለካት 

የምንጠቀምበት የራዲዮ አይሶቶፕስ የልውጠት ሂደት (decay rate) ትክክል አለመሆኑንና የመሬት 
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 ጌታቸው ኃይሌ፡፡ ባሕረ ሐሳብ፤ የዘመን ቆጠራ ቅርሳችን ከታሪክ ማስታወሻ ጋራ፤ 2ኛ ዕትም 2006 ዓ.ም. አዲስ አበባ 
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ዕድሜ በዝግመተ ለውጥ ሰባኪዎች እንደሚታመነው በቢሊዮኖች የሚቆጠር ሳይሆን አጭር እንደሆነ 

ነው፡፡ ለምሳሌ ያኽል ከሚከተሉት ጥናቶች መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

ለዘመን መለካት ጥቅም ላይ ከሚውሉት አንዱ የካርቦን አይሶቶፕስ ሲሆን እሱም 14C ነው፡፡ ይህ 

አይሶቶፕስ አጭር እድሜ ያለውና የቅርብ ዘመንን ለመገመት ጥቀም ላይ የሚውል ነው፡፡ 14C አይሶቶፕስ 

እንደሚታወቀው የሕይወት ቅሪት ከሆኑት የካርቦን መዋቅር ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ከ250,00024 ዓመት 

በላይ እድሜ ባለው አለት ውስጥ እንደማይገኝ የሚገመት ሲሆን ከ50,000 ዓመት በላይ ዕድሜ ለመገመት 

እንደማያስችል ይታመናል፡፡ ከ250,000 ዓመት በላይ 14C አይሶቶፕስ ሙሉ በሙሉ ይለወጣል ተብሎ 

ስለሚታመን እርሱን ከአለት ውሰጥ ማግኘት እንደማይቸል ይታመናል፡፡ ነገር ግን በ14C አይሶቶፕስ ላይ 

በተደረገው ጥናት25 በጂኦሎጂ/በዝግመተ ለውጥ አማኞች  ከ40 እስከ 250 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ 

እንዳላቸው በሚታመንባቸው ዓለቶች ውስጥ መገኘቱ አስገራሚ አድርጎታል፡፡ በዚህም ምክንያት 14C 

አይሶቶፕስ እድሜን ለመለካት አስተማማኝ እንዳልሆነና፣ የልውጠት ሂደት በዘመን ውስጥ ሁሉ አንድ 

አይነት ነው አይለዋወጥም (constant decay rate) ተብሎ ይታመን የነበረው ትክክል እንዳለሆነ 

ያስገነዝባል፡፡ ወይም ከ40 እስከ 250 ሚሊዮን ዓመት እድሜ እንዳላቸው ተደርገው የተገመቱት አለቶች 

የቅርብ ጊዜ እንደሆኑ ያስገነዝባል፡፡26 

ኒውዚላነድ በሚገኘው በጋውሩሄ (Mt. Ngauruhoe) ተራራ በሚገኘው  ከ1949 እስከ 1975 እ.ኤ.አ  

በእሳተገሞራ  በተፈጠረው አንድሳይት ዓለት (Andesite rock) ላይ በተደረገ የ Rb-Sr, Sm-Nd, 

and Pb-Pb  ራዲዮ አይሶቶፕ ጥናት27  የተገኘው ውጤት እንደሚያረጋግጠው ራዲዮ አይሶቶፕስ 

እድሜን ለመለካት እንደማያስችል ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ በዚህ ጥናት መሠረት የተገኘው የአንድሳይት ዓለት 

(Andesite rock) ዕድሜ ከ 724.5 እስከ 1,453.3 ሚሊዮን አመት ነው፡፡ ነገር ግን ጥናት የተደረገበት 

የአንድሳይት ዓለት እሳተገሞራ የፈነዳው ከ1949 እስከ 1975 እ.ኤ.አ ባሉት ጊዜ ነው፡፡ ስለዚህ ከተፈጠረ 

ከ30 እስከ 50 ዓመት በሆነው ዓለት በሚሊዮኖች የሚቆጠር እድሜ ማግኘት ለራዲዮ ዓይሶቶፕስ 

የምንጠቀምበት የልውጠት ሂደት (decay rate) ትክክል እንዳለሆነ ያስረዳል፡፡ 
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 John R. Baumgardner.  14C Evidence for a Recent Global Flood and a Young Earth. Astrogeophysics 

Department, Institute for Creation Research, Santee, California. 
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 Andrew A. Snelling, 2003. The Relevance of Rb-Sr, Sm-Nd, and Pb-Pb Isotope Systematics to Elucidation of the 
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August 4–9, 2003 and published in: Proceedings of the Fifth International Conference on Creationism,R. L. Ivey Jr. 
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በአሜሪካ ዋዮሚነግ (Wyoming) በሚገኘው ቢርቱዝ (Beartooth) አምፊቦላይት (amphibolite) 

ዓለት እና እንዲሁም በገራነድ ካኒዮን (Grand Canyon) በባስ ራፒድሰ ዲያቤዝ ሲል ዓለት (Bass 

Rapids diabase sill) በተደረገ የራዲዮ አይሶቶፕስ ጥናት28፤ ለራዲዮ ዓይሶቶፕስ የምንጠቀምበት 

የልውጠት ሂደት (decay rate) ትክክል እንዳለሆነና፤ እድሜን ለመለካት የምንጠቀም ከሆነ ግን 

ማስተካከል እንደሚያስፈልግ ተጠቁሟል፡፡  

በአጠቃላይ ጥናቶች የሚያመለክቱት ለራዲዮ ዓይሶቶፕስ የምንጠቀምበት የልውጠት ሂደት (decay 

rate) ትክክል እንዳለሆነና የምድር እድሜ አጭርና ከ10,000ዎች እንደማይበልጥ ነው፡፡ ይህ ደግሞ 

ከመጽሐፍ ቅዱስ ከምናገኘው መረጃ ጋር የተስማማ ነው፡፡ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል አይዋሽም፤ 

ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም፥ ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። እርሱ 
ያለውን አያደርገውምን? የተናገረውንስ አይፈጽመውምን?(ኦሪት ዘኍልቍ ም፣ 23፥ ቁ፣ 19) 

ዓለሞች በእግዚአብሔር ቃል እንደ ተዘጋጁ፥ ስለዚህም የሚታየው ነገር ከሚታዩት እንዳልሆነ በእምነት 
እናስተውላለን (ወደ ዕብራውያን 11፥ ቁ፣ 3) ። 

ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውኃ ተጋጥማ በውኃ መካከል እንደ ነበሩ 
ወደው አያስተውሉምና፤ (2ኛ የጴጥሮስ መልእክት 3፥ ቁ፣ 5) 

1.7.3 የታላቁ ፍንዳታ ጽንሰ ሀሳብ  

ይህ የታላቁ ፍንዳታ ጽንሰ ሀሳብ ወይም The Big Bang Theory በመባል የሚታወቀው ጽንሰ ሐሳብ 

ከዛሬ 15 ቢሊዮን ዓመት በፊት ታላቅ ፍንዳታ እንደተከሰተና ከዚህም ፍንዳታ የተነሳ ዩኒቨርስ ተፈጠረ 

ብሎ ያምናል፡፡ አሁን የሚገኙት ፕላኔቶች፤ ክዋክብትና ጋላክሲዎች በዚህ ፍንዳታ ምክንያት እንደተፈጠሩ 

ይገልጻል፡፡ ይህም አስተሳሰብ የመነጨው ኤድዊን ሀበል  (Edwin Hubble, 1929) ባደረገው ጥናት 

ዩኒቨርስ ኢየሰፋ መሆኑን በመገንዘቡ ነው፡፡  የታላቁ ፍንዳታ ጽንሰ ሀሳብ ከ15 ቢሊዮን ዓመት በፊት ቁስ 

አካል፤ ኃይልና፤ ቦታ (Matter, Energy & Space) በአንድ ላይ በአንድ ነጥብ (point) ተከማችተው 

እነደነበሩና ፍንዳታ እንዳሰከተሉ ይተርካል፡፡ ከዚህ ፍንዳታ የተነሳ ዩኒቨርስ በመስፋት ላይ እንደሆነና 

ጋላክሲዎች እየተራራቁ በመሄድ ላይ እንዳሉ ያስረዳል፡፡  

የፍጥረት ዕድሜ 15 ቢሊዮን ዓመት ለመገመት የተሞከረው ዩኒቨረስ ከአንድ ነጥብ ፍንዳታ ተነስቶ እየሰፋ 

ከሆነ አሁን ያለንበት ለመድረስ ምን ያኽል ዓመት ይፈጃል በሚል አስተሳሰብ በተዘጋጀው ቀመር ነው፡፡ 

እንግዲህ በዚህ አስተሳሰብ አሁን ዩኒቭረሰ እየሰፋ ከሆነ ከአንድ ነጥብ መነሳት አለበት የሚል ድምዳሜ 

ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ ይህ አስተሳሳብ ዩኒቨረስ ከአንድ ነጥብ ከፍንዳታ ከተነሳ አሁን ያለውን በጣም 
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የተቀናጀ የጋላከሲዎች፤ የፕላኔቶችና፤ ክዋክብቶች ዑደት እንዴት ሊፈጥር እንደቻለ ማስረዳት አይችልም፡፡ 

የምንመለከተው ዩኒቨርስ ግን ጋላክሲዎችን፤ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ክዋክብትንና ፕላኔቶችን በመያዝ 

በጣም በሚደንቅ፣ በረቀቀና፡ በተቀናጀ ዑደት ውስጥ የሚገኝ ነው፡፡ ይሄ ዑደት በፍንዳታ ተፈጠረ ብሎ 

ማመን እግዚአብሔር የሌለበት እምነት ነው፡፡ 

በታላቁ ፍንዳታ አምነት መሠረት ዩኒቨርስ እየሰፋና በጋላክሲዎች መካካል ያለው ርቀት እየረዘመ መሆኑን፤ 

ይህም በጋላክሲዎች መካካል ያለው ርቀት መርዘም የሚፈጥረው የብርሃን ሞገድ መርዘም ሬድ ሺፍት 

(Red Shift) በመባል ተሰይሟል፡፡ ይህም ማለት ብርሃን ከጋላክሲዎች ተነስቶ ወደ መሬት በሚደርስበት 

ጊዜ ውስጥ በጋላክሲዎች እና በመሬት መካክል የሚገኘው ርቀት ስለሚጨምር የብርሃን ሞገድ መርዘም 

ሬድ ሺፍት (Red Shift) የፈጥራል የሚል ነው፡፡  

ይህንን የብርሃን ሞገድ መርዘም ሬድ ሺፍት (Red Shift) መሠረት በማድረግ የጋላከሲዎችን የመራራቅ 

ፍጥነት በመገመት፤ አሁን በጋላከሲዎች መካከል የተደረሰበት ርቀት የፈጀውን ዘመን (ጊዜ) ለመገት 

የሚከተለው ቀመር ተዘጋጅቷል፡፡ 

የፈጀው ዘመን (ጊዜ) =  (የጋላክሲ ርቀት) /  (የጋላክሲው ፍጥነት) 

time  = (distance of a particular galaxy) / (that galaxys velocity)  

የጋላክሲዎች ፍጥነት 1 x 10
9
 cm/sec (278km/hr)  የተገመተ ሲሆን፤ የአንድ ጋላክሲ ርቀት 4.6 x 10

26
 cm 

(4.6 x 10
20

 km) ቢሆን ከላይ በቀረበው ቀመር መሠረት የዩኒቨርስ ዕድሜ እንደሚከተለው ይሆናል፤ 

4.6 x 10
26

 cm / 1 x 10
9
 cm/sec = 4.6 x 10

17
 sec  ነው፡፡ በዚህ ቀመር መሠረት የዩኒቨርስ ዕድሜ 

ወደ 15 ቢሊዮን ዓመት ይሆናል፡፡ 

ይህ ግምት መነሻ የሚያደርገው የዩኒቨርስ መነሻ ከአንድ ነጥብ ነው ከዚህም ነጥብ ፈንድቶ ነው በሚል 

ነው፡፡ ምን እንዳፈነዳው? የፈነዳስ ነገር እንደት እነዲህ ዓይነት አሁን የምንመለከተውን በጣም የተስተካከለ 

ኡደት ሊፈጥር እንደቻለ? መግለጽ አያስችልም፡፡  

ከላይ እንደተመለከትነው የሀሳቡ መነሻ የሆነው ዩኒቨርስ እየሰፋ መሆኑ ግንዛቤ መገኘቱ ነው፡፡ የታላቁ 

ፍንዳታ ጽንሰ ሀሳብ የዩኒቨርስ መሰፋትን ለዝግመተ ለወጥ ድጋፍ ያስገኛል በሚል ለመተርጎም የቀረበ 

ነው፡፡ ለምን ይሰፋል? ምን ያሰፋዋል ? ለመስፋት መነሻ የሆነው ምነድነው ? ከአንድ ቦታ ነው ወይ 

የተነሳው ? የፈነዳስ ነገር እንዴት ከዝብርቅርቅነት ወደ አስደናቂ ተስስርና ኡደት ሊመጣ ቻለ? በፍነዳታ 

የተስተካካለ ኡደት ሊመጣ ይቻላል ወይ? ይህንንስ በተግባር ማሳየት ይቻላል ወይ? ወዘተ….. ጥያቄዎች 
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ማንሳት ይቻላል29፡፡ ለነዚህ መልስ በፍንዳታ ማግኘት አልተቻለም፡፡ ነገር ግን ፍጥረትን በተስተካካለ 

ኡደት እንድትኖር ያዘጋጃትና የሚመራትና የፈጠራት ድንቅና ከአዕምሮ በላይ የሆነ ፈጣሪ መኖሩን 

መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ሥፍራ ያስረዳል፤ ከነዚህም በጥቂቱ የሚከተሉት ናቸው፡፡  

ከማኅፀን የሠራህ፥ የሚቤዥህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ሁሉን የፈጠርሁ፥ ሰማያትን ለብቻዬ የዘረጋሁ 

ምድርንም ያጸናሁ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ከእኔ ጋር ማን ነበረ? (ትንቢተ ኢሳይያስ፤ ም፣ 44፥ ቁ፣ 24) 

እናንተ ሰማያት ከላይ አንጠባጥቡ ደመናትም ጽድቅን ያዝንቡ ምድርም ትከፈት መድኃኒትንም ታብቅል፥ 

ጽድቅም በአንድነት ይብቀል እኔ እግዚአብሔር ፈጥሬዋለሁ (ትንቢተ ኢሳይያስ፤ ም፣ 45፥ ቁ፣ 8)። እኔ 

ምድርን ሠርቻለሁ ሰውንም በእርስዋ ላይ ፈጥሬአለሁ እኔ በእጄ ሰማያትን ዘርግቼአለሁ፥ ሠራዊታቸውንም 

ሁሉ አዝዣለሁ (ትንቢተ ኢሳይያስ፤ ም፣ 45፥ ቁ፣ 12)። ሰማያትን የፈጠረ እግዚአብሔር፥ እርሱም ምድርን 

የሠራና ያደረገ ያጸናትም፥ መኖሪያም ልትሆን እንጂ ለከንቱ እንድትሆን ያልፈጠራት አምላክ፥ እንዲህ 

ይላል። እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከእኔም በቀር ሌላ የለም(ትንቢተ ኢሳይያስ፤ ም፣ 45፥ ቁ፣ 18)።  እጄም 

ምድርን መሥርታለች ቀኜም ሰማያትን ዘርግታለች በጠራኋቸው ጊዜ በአንድነት ይቆማሉ (ትንቢተ 

ኢሳይያስ፤ ም፣ 48፥ ቁ፣ 13)።  

ሰሜንን በባዶ ስፍራ ላይ ይዘረጋል፥ ምድሪቱንም በታችዋ አንዳች አልባ ያንጠለጥላል። ውኆችን 

በደመናዎቹ ውስጥ ያስራል፥ ደመናይቱም ከታች አልተቀደደችም። የዙፋኑን ፊት ይከድናል፥ ደመናውንም 

ይዘረጋበታል። ብርሃንና ጨለማ እስከሚለያዩበት ዳርቻ ድረስ፥ በውኆች ፊት ላይ ድንበርን አደረገ። 

የሰማይ አዕማድ ይንቀጠቀጣሉ፥ ከተግሣጹም የተነሣ ይደነግጣሉ። በኃይሉ ባሕርን ጸጥ ያደርጋል፥ 

በማስተዋሉም ረዓብን ይመታል። በመንፈሱ ሰማያት ውበትን አገኙ፥ እጁም በራሪይቱን እባብ ወጋች።  

እነሆ፥ ይህ የመንገዱ ዳርቻ ብቻ ነው ይህም የሰማነው ነገር ምንኛ ጥቂት ነው! የኃይሉንስ ነጐድጓድ 

ያስተውል ዘንድ ማን ይችላል?(መጽሐፈ ኢዮብ ም፣ 26፥ ቁ፣ 7 – 14) 

……………………….  ያለ እውቀት በሚነገር ቃል ምክርን የሚያጨልም ይህ ማነው? እንግዲህ እንደ ሰው 

ወገብህን ታጠቅ እጠይቅሃለሁ፥ አንተም ተናገረኝ። ምድርን በመሠረትሁ ጊዜ አንተ ወዴት ነበርህ? 

ታስተውል እንደ ሆንህ ተናገር። ብታውቅስ መሠፈሪያዋን የወሰነ፥ በላይዋስ የመለኪያ ገመድ የዘረጋ ማን 

ነው?(መጽሐፈ ኢዮብ ም፣ 38፤ ቁ፣ 1 – 5) 

የሰማይን ሥርዓት ታውቃለህን? በምድርስ ለይ እንዲሠለጥን ልታደርግ ትችላለህን? (መጽሐፈ ኢዮብ ም፣ 

38፥ ቁ፣ 33) 
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አንተ ብቻ እግዚአብሔር ነህ ሰማዩንና የሰማያት ሰማይን ሠራዊታቸውንም ሁሉ፥ ምድሩንና በእርስዋ ላይ 

ያሉትን ሁሉ፥ ባሕሮቹንና በእነርሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ፥ ፈጥረሃል፥ ሁሉንም ሕያው አድርገኸዋል 

የሰማዩም ሠራዊት ለአንተ ይሰግዳሉ (መጽሐፈ ነህምያ ም፣ 9፥ ቁ፣ 6) ። 

ሰማያትን በብልሃት የሠራ ምሕረቱ ለዘላለም ነውና፡፡ (መዝሙረ ዳዊት ም፣ 136፥ ቁ፣ 5)   

እውነተኛ ሳይንስ ዩኒቨርስ እየሰፋና በጋላክሲዎች መካካል ያለው ርቀት እየረዘመ መሆኑን መረዳት ከቻለ 

መመለስ የነበረባቸው ጥያቄዎች፤ አንዴት ነው የሚሰፋው? በምን ያክል መጠን ነው የሚሰፋው? እንዴት 

ነው አንዱ ጋላክሲ ከአንዱ ጋር የተጣመረው? ዩኒቭረስ እንዴትና በምን ዓይነት ዑደት ነው የተዋቀረው 

የሚሉትን ለመረዳት ነበር፡፡ ምክንያቱም የሰው ልጆች ፍጥረትን እዲመረምሩ ስልጣን ተሰጠቷቸዋል፡፡ 

የእግዚአብሔርን ድንቅ አሠራር በማስተዋል ፍጥረትን ለመግዛትም ሆነ ደግሞም በመመረመር ለጥቀማችን 

ማድረግ የሰው ልጅ እድል ፈንታ ነው፡፡  

መንገዳችንን እንመርምርና እንፈትን፥ ወደ እግዚአብሔርም እንመለስ (ሰቆቃው ኤርምያስ ም፣ 3፥ ቁ፣ 40 )። 

 

ነገር ግን ዲብሎስ በጋላክሲዎች መካካል ያለው ርቀት መስፋት፣ የቢሊዮን ዓመት የፍጥረት ትርክቴን 

ለማሳከት ይጠቀማል እንዲሁም ዋናውን ግብ ለማሳከት፣ ማለትም እግዚአብሔርንም ሊያስክድ ይችላል 

በማለት የታላቁ ፍንዳታን ሐሳብን በማቅረብና በሰዎች እእምሮ ውስጥ ለማስረጽና የሰውን አዕምሮ 

ለማሳወርና ከእግዚአብሔር ለማራቅ እየሠራበት ይገኛል ፡፡ 
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1.8 ዝግመተ ለውጥና የሥልጣኔ አጀማመር 

የኖኅ መርከብ በአራራት ተራራ ካረፈችበትና ከጥንታዊው የመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን በባቢሎን (ባብኤል) 

ወይም በሰናዖር (ሜሶፖታሚያ) ከተመሠረተው የመጀመሪያው የካም (ኩሽ) ስልጣኔ እስከአሁን ያለው 

ዘመን 4,000 ዓመታት ያህል ነው፡፡ በዝግመተ ለወጥ ካሰብን ግን ብዙ ሚሊዮን ዓመት ይፈጃል፡፡ 

በዝግመተ ለወጥ ፍልስፍና መሠረት ሰው በዝግመተ ለወጥ የተለያዩ ደረጀዎችን አልፎ ዘመናዊ ሰው 

የተባለው ሆሞ ሳፒየንስ (Homo Sapiens) 200,000 – 300,000  ዓመት በፊት እንደተገኘ ያስረዳል፡፡ 

ከዚያ በኋላ አሁን ያለበት የማህበረሰብና የስልጣኔ እድገት ለመድረስ ቢያነስ 200,000 አመታትን 

ፈጅቶበታል፡፡ ሆሞ ሳፒየንስ በመጀመሪያ በአፍሪካ እንደነበረና 180,000- 50,000 ከአፍሪካ ወደ ተለያዩ 

የዓለም ክፍሎች እነደተሰራጨ ይተረካል፡፡ የታሪክ፤ የመጽሐፍ ቅዱስ፤ የአርኪዎሎጂና፣ የስነሕዝብ 

መረጃዎች ግን የሰው ልጅ በዝግመተ ለውጥ፣ በአጋጣሚዎች ጋጋታ በአፍሪካ እንደተገኘና ከአፍሪካ 

ለመውጣቱ አያረጋግጡም፡፡ በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት የተደረጉት የታሪክ፣ የአርኪዎሎጂና የስነሕዝብ 

ጥናቶች የሰው ልጅ ሥልጣኔ የቅርብ ጊዜ መሆኑን ነው የሚያረጋግጡት፡፡ 

የሰው ልጅ የመጀመሪያው ስልጣኔ የጀመረው በባቢሎን አካባቢ ወይም ሜሰፖታሚያ (Mesepotamia) 

ተብሎ በሚጠራው በኤፍራጥስና ጤግሮስ ወንዞች አካባቢ በሚገኘው ለም መሬት መሆኑን የታሪክና 

የአርኪዎሎጂ የጥናት ውጤቶች ያረጋግጣሉ፡፡ ከዚህም ይልቅ የታሪክና የፍጥረት መሠረትን የሚያስረዳው 

የእግዚአብሔር ቃል ከጥፋት ውኃ በኋላ የኖኅ ዘሮች በዚህ አካባቢ እንደነበሩና ስልጣኔም በዚሁ አካባቢ 

እንደተጀመረ ያስረዳል፡፡  

እግዚአብሔርም ኖኅን፥ በመርከብም ከእርሱ ጋር የነበረውን አራዊቱን ሁሉ፥ እንስሳውንም ሁሉ አሰበ 

እግዚአብሔርም በምድር ላይ ነፋስን አሳለፈ፥ ውኃውም ጎደለ የቀላዩም ምንጮች የሰማይም መስኮቶች 

ተደፈኑ፥ ዝናብም ከሰማይ ተከለከለ ውኃውም ከምድር ላይ እያደር እያደር ቀለለ፥ ከመቶ አምሳ ቀንም 

በኋላ ውኃው ጎደለ። መርከቢቱም በሰባተኛው ወር ከወሩም በአሥራ ሰባተኛው ቀን በአራራት ተራሮች 

ላይ ተቀመጠች (ኦሪት ዘፍጥረት ም፣ 8 ፤ ቁ፣ 1 – 4)።  

ኩሽም ናምሩድን ወለደ እርሱም በምድር ላይ ኃያል መሆንን ጀመረ። እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል 

አዳኝ ነበረ ስለዚህም፦ በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ። የግዛቱም መጀመሪያ 

በሰናዖር አገር ባቢሎን፥ ኦሬክ፥ አርካድ፥ ካልኔ ናቸው። አሦርም ከዚያች አገር ወጣ ነነዌን፥ የረሆቦትን 

ከተማ፥ ካለህን፥ በነነዌና በካለህ መካከልም ሬሴንን ሠራ እርስዋም ታላቂቱ ከተማ ናት (ዘፍጥረት ም፣ 10 

፤ ቁ፣ 8 – 12)።  

ባቢሎን የሚለው ስም ራሱ የመጣው የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ላይ በትዕቢት በመነሳቱ እግዚአብሔር 

ቋንቋቸውን ደበላልቆ በምድር ሁሉ ላይ በመበተኑ ምክንያት ነው፡፡   
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እግዚአብሔርም አለ፦ እነሆ፥ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው፥ ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው ይህንም 

ለማድረግ ጀመሩ አሁንም ያሰቡትን ሁሉ ለመሥራት አይከለከሉም። ኑ፥ እንውረድ አንዱ የአንዱን ነገር 

እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው። እግዚአብሔርም ከዚያ በምድር ሁሉ ላይ በተናቸው 

ከተማይቱንም መሥራት ተዉ። ስለዚህም ስምዋ ባቢሎን ተባለ፥ እግዚአብሔር በዚያ የምድርን ቋንቋ 

ሁሉ ደባልቋልና ከዚያም እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ እነርሱን በትኖአቸዋል (ዘፍጥረት ም፣ 11 ፤ ቁ፣ 

6 – 9)።  

የመጀመሪያው የሰው ሥልጣኔ በዝርዝር ባይታወቅም ከኖኅ ዘመን የጥፋት ውኃ በፊት እንደነበር መገመት 

ይቻላል፡፡ ምክንያቱም በዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17-18 የቃየል ልጆች ከተማን እንደሠሩ፤ እንዲሁም 

በዘፍጥረት መዕራፍ 4 ከቁጥር 21-22 የሙዚቃ መሣሪያ እንደሠሩ፤ ከብረትና ከነሐስ ዕቃዎችን ያመርቱ 

እንደነበር እንገነዘባለን፡፡ በተጨማሪም በኖኅ የተገነባው መርከብ (መንኩራኩር) ላይ እጀግ የረቀቀ 

የምህንድስና ጥበብ እነደተጠቀመ መረዳት ይቻላል፡፡ ምንም እንኳን የመርከቡ ዲዛይን የተሠጠው 

ከእግዚአብሔር ቢሆንም ያንን ወደ ተግባር ለመቀየር ሥልጣኔ እንደነበር መገመት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ 

ይህ ሥልጣኔና ጥበብ በጥፋት ውኃ ሙሉ በሙሉ ቢጣፋም፤ ኖኅና ልጆቹ ከጥፋት ውኃ በኋላ 

የነበራቸውን እውቀትና ጥበብ በመጠቀም ሥልጣኔን መጀመራቸው ምንም አያጠራጥርም፡፡ ስለዚህ አሁን 

ለሰው ልጅ ሥልጣኔ አጀማመር ስናወራ ከጥፋት ውኃ በኋላ የተጀመረውን ነው፡፡ 

የታሪክ ተመራማሪዎችም የሰው ልጅ የሥልጣኔ መጀመሪያ ሥፍራ አድርገው ያረጋገጡት ይሄው   

በባቢሎን አካባቢ ወይም ሜሰፖታሚያ (Mesepotamia) ተብሎ በሚጠራው በኤፍራጥስና ጤግሮስ 

ወንዞች አካባቢ በሚገኘው ለም መሬት መሆኑን ነው፡፡ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያረጋግጠው የኖኅ 

መርከብ ያረፈው በአራራት ተራራ ላይ ነው፡፡ ይህም ተራራ ከባቢሎን በስተሰሜን የሚገኝ ሲሆን 

የኤፍራጥስና የጤግሮስ ወንዞች መነሻ ነው፡፡ የእግዚአብሔርን ቃል ስንመረምር ኖኅና ቤተሰቡ ከአራራት 

ተራራ ወርደው ከተራራው ሥር በሚገኘው ለምና ሜዳማ መሬት አካባቢ እንደሰፈሩ መረዳት ይቻላል፡፡ 

በዚህም አካባቢ እንደሠፈሩና እንደበዙ፤ በዚያም ከፍታው ወደሰማይ የሚደርስ ከተማን ለመገንባት 

መነሣታቸውን፤ የጡብ ሥራ መስፋፋቱን እንረዳለን (ዘፍጥረት ም፣ 11 ፤ ቁ፣ 1 – 4)፡፡ የእግዚአብሔር ቃል 

እንዴት ድንቅ ነው!! ታሪክም ሆነ ሳይንስ የሚያረጋግጠው የእግዚአብሔርን ቃል ትክክለኛነት ነው፡፡ 

አብራሃም አባታችን ወደ ከነዓን ከመውጣቱ በፊት ይኖርበት የነበረው ኡር (ur) የሚባለው ከተማ 

በኤፍራጥስና ጤግሮስ በታችኛው የወንዞች ክፍል በሚገኘው ሠፊ ለም መሬት እንደነበር ከተማዋም 

ከክርስቶስ ልደት በፊት በ3500 አ.ዓ. አካባቢ በሥልጣኔ እያደገች እንደነበር የአርኪዎሎጂ ውጤቶች 
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ያስረዳሉ፡፡30 አብራሃም ከዚህ አካባቢ በ2086 አ.ዓ እንደወጣና ወደ ካራን እና ወደ ከነዓን እንደተጓዘ 

ይገመታል፡፡  

ታራም ልጁን አብራምንና የልጅ ልጁን የሐራንን ልጅ ሎጥን የልጁንም የአብራምን ሚስት ምራቱን ሦራን 

ወሰደ ከእርሱም ጋር ወደ ከነዓን ምድር ይሄዱ ዘንድ ከከለዳውያን ዑር ወጡ ወደ ካራንም መጡ፥ ከዚያም 

ተቀመጡ (ዘፍጥረት ም፣ 11 ፤ ቁ፣ 31)። 

1.9 የሰው  ልጆችና የቋንቋ  ልዩነት 

በመጀመሪያ በባቢሎን ተሰብስበው የነበሩት አሁን በምድር ላይ ለተበተኑት ሕዝቦችና ቋንቋዎች መሠረት 

የነበሩት ሰባ (70) ወይም ሰባ ሁለት (72) የሚሆኑ የነገድ አባቶች ናቸው፡፡ ከዘፍጥረት ምዕረፍ 10 

እንደምንረዳው እነዚህ የነገድ አባቶች ከሴም፤ ከካምና ከያፌት የተወለዱ ነበሩ፡፡ ወደ 14 የሚሆኑ የነገድ 

አባቶች ከያፌት፣ 30 የነገድ አባቶች ከካም፤ 26 የነገድ አባቶች ከሴም ነገድ እንደተወለዱ እንረዳለን፡፡ 

ያፌት የኖኅ የበኩር ልጅ ሲሆን የያፊት ዝሪያዎች ከባቢሎን ወደ ሰሜንና ወደ ሰሜን ምዕራብ አካባቢዎች 

(በዋናነት የአሁኑ አውሮፓና ከፊል ኤስያ አካባቢ) እንደፈለሱና ካውካሲያን (Caucasian)31 ተብለው 

ለሚተወቁት ማሕበረሰቦች መነሻ እንደሆኑ ይታወቀል፡፡ 

የሴም ዝረያዎች እሥረኤላዊያንና የአረብ ዝርያዎችን የሚያጠቃልል ሲሆን የሰፈሩትም ከባቢሎን 

በስተምዕራብና ደቡብ አካባቢዎች ዛሬ መካከለኛው ምሥራቅ በሚባው አካባቢ ነበር፡፡  

የካም ዝርያዎች በመካከለኛው ምስራቅ፣ በሴሜንና ምሥራቅ አፍሪካና ከባቢሎን በስተምሥራቅ የዓለም 

ክፍል እንደተሠራጩ ይታወቃል፡፡ ናምሩድ የኩሽ ልጅ (የካም የልጅ ልጅ) የነበረው በባቢሎን የነበረውን 

ጥንታዊ ሥልጣኔ የመራ ነበር፡፡ የሰው ዘር ከኣካባቢው ወደተለያዬ አቅጣጫ ሲበተን ከናምሩድ ጋር 

በአካባቢው የቀሩት ሱሜሪያን (Sumerians)፤ ወይም ባቢሎን የሚባለውን የጥንት ታላቅ ሥረወ 

መንግስትን ገንብተዋል፡፡ ናምሩድ ግዛት የአሶር (አሶሪያውያን) ሥልጣኔ መነሻ እንደነበር  ይታወቃል፡፡  

ኩሽም ናምሩድን ወለደ እርሱም በምድር ላይ ኃያል መሆንን ጀመረ። እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል 

አዳኝ ነበረ ስለዚህም፦ በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ። የግዛቱም መጀመሪያ 

በሰናዖር አገር ባቢሎን፥ ኦሬክ፥ አርካድ፥ ካልኔ ናቸው። አሦርም ከዚያች አገር ወጣ ነነዌን፥ የረሆቦትን 

ከተማ፥ ካለህን፥  በነነዌና በካለህ መካከልም ሬሴንን ሠራ እርስዋም ታላቂቱ ከተማ ናት። ምጽራይምም 

ሉዲምን፥ ዐናሚምን፥ ላህቢምን፥ ነፍታሌምን፥ ፈትሩሲምን፥ ከእነርሱ የፍልስጥኤም ሰዎች የወጡባቸውን 

ከስሉሂምን፥ ቀፍቶሪምንም ወለደ። ከነዓንም የበኵር ልጁን ሲዶንን፥ ኬጢያውያንንም፥ 

                                                 
30

 The Open Bible, 1985. P1375 
31

 Henery M. Morris III, 2016. The Book of Biginnings. A Practical Guide To Understanding Genesis 
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ኢያቡሳውያንንም፥ አሞራውያንንም፥ ጌርጌሳውያንንም፥ ኤዊያውያንንም፥ ዐሩኬዎንንም፥ ሲኒንም፥ 

አራዴዎንንም፥ ሰማሪዎንንም፥ አማቲንም ወለደ። ከዚህም በኋላ የከነዓናውያን ነገድ ተበተኑ። 

የከነዓናውያንም ወሰን ከሲዶን አንሥቶ ወደ ጌራራ በኩል ሲል እስከ ጋዛ ድረስ ነው ወደ ሰዶምና ወደ 

ገሞራ፥ ወደ አዳማና ወደ ሰቦይም በኩልም ሲል እስከ ላሣ ድረስ ነው። (ዘፍጥረት ም፤ 10፤ ቁ፣ 8-19) 

 የካም ዝርያዎች የኩሽ ልጆች በብዛት በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ  የሰፈሩ ሲሆን ኢትዮጵያ ተብለው 

ተጠርተዋል፡፡ እነዚህ የኩሽ ዝርያዎች በኢትዮጵያ በየመንና ደቡብ አረቢያ በብዛት እንደሰፈሩ 

ይታወቃል፡፡ ፉጥ የተባለው የካም ሶስተኛው ልጅ በሊቢያ አከባቢ እነደስፈረ ይገመታል፤ እንዲሁም 

ወደምሥራቅ በመጓዝ በሶማሊያና በአትዮጵያ እንደሰፈሩ ይገመታል፡፡ 

የካምም ልጆች ኩሽ፥ ምጽራይም፥ ፉጥ፥ ከነዓን ናቸው። የኩሽም ልጆች ሳባ፥ ኤውላጥ፥ ሰብታ፥ ራዕማ፥ 

ሰበቃታ ናቸው። የራዕማ ልጆችም ሳባ፥ ድዳን ናቸው።(ዘፍጥረት ም፤ 10 ቁ፣ 6-7) 

 ከጥንታዊው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዘመን ጀምሮ በባቢሎን (ባብኤል) ወይም በሰናዖር (ሜሶፖታሚያ) 

ከተመሠረተው የመጀመሪያው የካም (ኩሽ) ስልጣኔ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ወደያገሩ ከበተነበት 

ከ4000 ዓመታት ያህል ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ የተለያዩ ሕዝቦች የሰፈሩባት ከስልጣኔ ጀማሪዎች አንዷና 

ለዓለም ስልጣኔን ካስተዋወቁ አገሮች አንዷ ናት፡፡ እንዲያውም ኢትዩጵያ የሚለው ስያሜ ከአፍሪካ እስከ 

ሕንድ ድረስ ያለውን አካባቢ ለማመልከት ይጠቀሙበት እንደነበር የታሪክ ጻሕፍት ያስረዳሉ፡፡  

የኢትዮጵያ አቀማመጥ አፍሪካን፣ ኤሲያን እና አውሮፓን በሚያገናኘው መስመር ላይ በመሆኑ የተለያየ 

ማንነት ያላቸው የካም፣ የሴምና የያፌት ዝሪያዎች እንዲደባለቁ የበኩሉን አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ 

በምስራቃዊ አፍሪካ የነበረው የጥንት ስልጣኔ በርካታ የተለያዩ ሕዝብን ለንግድ፤ ለወዳጅነት፤ ለወታደራዊ 

የበላይነት በመሳቡ የሁሉም ዓለም ሕዝብ ለመደባለቅ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ ኢትዮጵያ የሁሉም አይነት 

የህዝብ ዝርያ ውህድ ስለሆነች ማንም ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ የተለየ ማንነት ወይም የዘር ግንድ ሊጠቀስ 

አይችልም፡፡  ኢትዮጵያ በሺዎች አመታት መካከል በተለያዩ ሕዝብ መካከል በተደረገ መዋሐድ የተፈጠረች 

አገር ናት፡፡ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች  ሰዎች ከሚናገሩባቸው የተለያዩ ቋንቋዎችና ለጎሳቸው/ለብሔራቸው 

በሰጡት ስያሜ ካልሆነ በስተቀር አንዳቸውም የተለየ የዘር ግንድ ማበጀት አይችሉም፡፡ ለዚህ ነው 

ለአትየጵያዊያን፤ ኢትዮጵያዊነት ልንገልጸው የማንችለው የውስጥ ነገር የሚሆንብን፡፡32 

የሰው ዘር በዓለም ሁሉ የተበተነው ከላይ እንደተመለከትነው በእግዚአብሔር እንደሆነ እንረዳለን፡፡ 

ሲበተንም የተለያዬ ቋንቋ እንዲናገር ቋንቋው እንደተደበላለቀ እንገነዘባለን፡፡ በመሆኑም በየአካባቢው 

ከመበተኑ የተነሳና የሰው ዘር እየበዛና እየተስፋፋ በመጣ ቁጥር አዳዲስ አከባቢዎችን በማሰስና በማልማት 

                                                 
32

 Engidashet Bunare & Shiferaw Lulu; 2019. Proposed New Ethiopian Administrative Boundary System. Lambert 

Acadamic Publishing  
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በዓለም ሁሉ ላይ ተበተኗል፡፡ በመሆኑም የተለያዩ ቋንቋዎችን በየአካባቢው አበልጥጓል፡፡ አሁን 

በዐለማችን በ200 አገሮች ከ6,000 በላይ ቋንቋዎች ይነገራሉ፡፡ በአማካይ በአንድ አገር ቢያነስ 30 ቋንቋ 

ይነገራል ማለት ይቻላል፡፡ 

የሰው ልጅ ሥልጣኔ በዝግመተ ለውጥ የመጣ ሳይሆን ሰው በተሰጠው ድንቅ የሆነ አዕምሮ ፍላጎቶቹን 

ለመሟላት በፈለሰፋቸው የተለያዬ የማምረቻና የመገልገያ መሳሪያዎች ምክንያት ነው፡፡ ይህም ደግሞ 

እንደዝግመተ ለውጥ አማኞች ብዙ ሺህ ዓመታትን የፈጀ አይደለም፡፡ 
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2 ዝግመተ ለውጥና ፖለቲካ 

2.1 የዝግመተ ለውጥ ስርፀት በፖለቲካ ውስጥ 

የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ በተፈጥሮ ሳይንስ ብቻ ሳይገደብ፣ ወደ ፖለቲካው በአጭር ጊዜ ውስጥ ዘልቆ 

በመግባት የሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰቦች በመቆጣጠሩ  በአለማችን አስከፊ ለሚባሉት የስው ልጅ የእርስ 

በርስ መጨፋጨፍ፤ የግብረገብና የስነምግባር ውድቀት ምክንያት ሁኗል፡፡  

የካርል ማርክስና ፍሪድሪክ ኤንግልስ (Karl Marx and Fridrich Engels) የኮሚዩኒዝም ፍልስፍና 

በመሠረታዊነት የሚያቀነቅነው የሰው ልጅም ሆነ ፍጥረት፤ እንዲሁም ማሕበራዊ ዕድገት በዝግመተ ለውጥ 

የመጣ መሆኑን ነው፡፡ መሠረት የሚያደርገው የዳሪዊንን የዝግመተ ለውጥ ፅንሰ ሀሳብን ነው (Darwins 

Theory of Evolution)፡፡  

የካርል ማርክስ ፅንሰ ሀሳብ በመሠረታዊነት የፖለቲካ፤ የኢኮኖሚና፤ የማሕበረሰብ ዕድገት ፅንሰ ሀሳብ 

ሲሆን የሕብረተሰብ ዕድገትን በዝግመተ ለውጥ ፅንሰ ሀሳብ መሠረት በመተንተን በመጨረሻም መደብ 

የለሽ ኮሚዩኒዝም የሚባል የመደብ ልዩነት የለሌበት፤ የሕግ ሥርዓት የሌለበት የምድረ ገነት የፖለቲካ 

ሥርዓት እንደሚደረስ ያስረዳል፡፡ የማርክሲዝም (Marxism) ፅንሰ ሀሳብ በመሠረታዊነት እግዚአብሔር 

የለም፤ ሊኖርም ፣ መኖርም አይችልም፤ የሚል ነው33፡፡  

ማርክሲዝም (Marxism) እንደሚተነትነው የሕብረተሰብ እድገት ያለማቋረጥ በመደቦች መካከል በሚኖር 

ትግል ወደ አንድ አቅጣጫ የሚያድግ ሲሆን በዚህም እድገት የወዛደሩ መደብ ለሕብረተሰብ ዋናው ነፃ 

አውጪ ክፍል እንደሚሆን ያስረዳል፡፡ ይህም  በወዛደሩ አብዮታዊ እንቅስቃሴ መሆን እንዳለበት ነው፡፡ 

የሕብረተሰብ እድገት በማያቋርጥ የመደብ ትግል ውስጥ ያለ ሲሆን በመጨረሻም በወዛደሩ የበላይነት 

መደብ የለሽ ወደሆነው ኮሚዩኒዝም ወደተባለ ዓለምአቀፋዊ የፖለቲካ ማሕበረሰብ እንደሚደረስ 

ያስረዳል፡፡ 

ማርክሲዝም (Marxism) ወዳስቀመጠው መደብ የለሽ ሁሉም ሰው እኩል የሆነበት ሕብረተሰብ ለመድረስ 

የሚቻለው በወዛደሩ የበላይነት በሚመራ የፖለቲካ ሥርዓት ነው፡፡ በዚህ ሀሳብ መሠረት ይህንን 

ምድረገነት ወደሆነ የሕብረተሰብ እድገት የሚያደርሰውን የፖለቲካ ሥርዓት የሚቃወም ሁሉ ጠላት ነው፡፡ 

በዚህም መሠረት ፀረ-ማርክሲዝም የሆነ ሁሉ መወገድ ይኖርበታል፤ ምክንያቱም የወዛደሩን የበላይነት 

ስለሚገዳደርና ወደ ኮሚዩኒዝም ለመድረስ የሚደረገውን ትግል ስለሚጻረር፡፡ 
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 Augusto Zimmerman; 2009. Marxism, Law and Evolution; Marxist Law in Both Theory and Parctice. Journal of Creation 23 
(3) 
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በዳሪዊን  የዝግመተ  ለውጥ ፅንሰ ሀሳብ (Darwins Theory of Evolution) መሠረት በተፈጥሮ ውስጥ 

የማያቋርጥ የመኖር ትግል እንደሚደረግና፤ በዚህ ትግል ውስጥ አሸናፊ የሆኑት እንስሳትና እፅዋት ወይም 

ለተፈጥሮ ተስማሚ የሆነ የኣካል ክፍል ያላቸው ሲቀጥሉ፤ ያልቻሉት ወይም ደካሞች እየጠፉ  ለከባቢ 

ተፈጥሮ ተስማሚና ወይም አሸናፊዎች እየቀጠሉ፣ የተሻሉ ዝርያዎች እየተፈጠሩ እንደሚመጡ ያስረዳል፡፡ 

ማርክሲዝም (Marxism) ደግሞ  በሕብረተሰብ ዕድገት ውስጥ የማያቋርጥ የመኖር ትግል እንደሚደረግና፤ 

በዚህ ትግል ውስጥ አሸናፊ የሆኑት ሲቀጥሉ፤ ያልቻሉት ወይም ደካሞች እየጠፉ  እንደሚመጡ 

ያስረዳል፡፡ በማርክሲዝም መሠረት ትግሉ የሚካሔደው የመደብ ትግል ሲሆን በጨቋኝና (ሀብታም) 

በተጨቋኝ (ወዛደር) መካካል የሚካሄድ ሲሆን በመጨረሻም በወዘደሩ አሸናፊነት ወደኮሚዩኒዝም 

ይደረሳል፡፡ 

ማርክስ፣ ኤንግልስና ዳርዊን በተመሳሳይ ዘመን የኖሩ ሲሆን አንዱ የሌለው ፍልስፍና አድናቂ ነበሩ፤ 

 ማርክስ 1818 እ.አ.አ ተወልዶ በ1883 ከዚህ ዓለም ተለይቷል 

 ፍረዲሪክ ኤንግልስ የተወለደው በ1820 እ.አ.አ ሲሆን የሞተው በ1895 እ.አ.አ ነው፡፡ 

 ዳርዊን በ1809 እ.አ.አ. ተወልዶ በ 1882 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል 

 ማርክስና ፍረዲሪክ ኤንግልስ በ1848 እ.አ.አ. የኮሚዩኒስት ማኒፌስቶ (the Communist 

Manifesto) የተባለውን በእንግሊዝ ለንደን (Landon) ከተማ አወጡ፤34 

 ዳርዊን Origin of Species የተባለውን መጽሐፉን በ1859 እ.አ.አ ጻፈ፤35 

 ማርክስ ካፒታል (Capital) የተባለውን መጽሐፉን በ 1867 እ.አ.አ ጻፈ፤ 

 ማርክስ ካፒታል (Capital) የተባለውን መጽሐፉን በ1872 እ.አ.አ ለዳርዊን ላከለት፤ 

 ማርክስና ኤንግልስ እግዚአብሔር የለም ብለው ያምናሉ፤ ዳርዊንም እግዚአብሔር የለም ብሎ 

ያምናል፤ 

 ዳርዊን፤ እንሰሳትና እፅዋት በተፈጥሮ ውስጥ በማያቋርጥ የመኖር ትግል በዝግመተ ለውጥ 

እንደመጡ ያስተምራል፤ 

 ማርክስና ኤንግልስ ደግሞ ሕብረተሰብ በማያቋርጥ የመደብ ትግል እንደሚያድግ ያስተምራሉ፡፡ 

                                                 
34

  Karl Marx and Frederick Engels, February 1848.Manifesto of the Communist Party  
35

 Charles Darwin. The Origin of Species - 6th Edition 
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ከላይ ከቀረበው እንደምንረዳው ሁለቱም ሰዎች በዋንኛነት እግዚአብሔርን ለማስካድ በተለያዬ መንገድ 

ዲያብሎስ ያዘጋጀውን አስተሳሳብ የሚያራምዱ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡ 

የማርክስ ጓደኛ የነበረው ፍሪድሪክ ኤንግልስ (Fridrich Engels) የዳርዊንን Origin of Species 

የተባለውን መጽሐፉን በቅድሚያ ካነበቡት ሰዎች አንዱና ለማርክስ እንዲያነብ የጠቆመው እርሱ ሲሆን፤ 

ፍሪድሪክ  ኤንግልስ  እንደጠቀሰው፤ ዳርዊን  የሕይወትን ዝግመተ ለውጥ አመጣጥ እንዳገኘው ሁሉ 

ማርክስ ደግሞ የሕብረተሰብ እድገትን ሕግ እንዳገኘ በማሞካሸት ጽፏል፡፡36  

ማርክስ የዳርዊንን ጽንሰ ሀሳብ አድናቂ ሲሆን፣ የዳርዊንን የእንሰሳትና የእፅዋት በተፈጥሮ ውስጥ የመኖር 

ትግልንና፣ የተስማሚው/የአሸናፊው፤ የመኖርን/የመቀጠልን ፅንሰ ሀሳብ (survival of the fittest)፣ ለሱ 

(ለማርክስ) ለሕብረተሰብ የታሪክ ዕድገት የመደብ ትግል መሠረት መሆኑን መረዳት እንዲችል እንደረዳው 

ለዳርዊን በላከው ድብዳቤ ገልጾለታል37፡፡ ለዚህም መልካም አስተዋጽኦው መታሰቢያ ይሆነው ዘንድ 

ካፒታል  (Capital) የተባለውን መጽሐፉን ሁለተኛውን የጀርመንኛ ዕትም ለዳርዊን ልኮለታል፡፡38 

ሌላው በማርክሲዝም የተቀመጡት የፍልስፍና ሀሳቦች 

1. ታሪካዊ ቁስአካልነትና (Historical Materialism)፤ 

2. የለውጥ ሂደት ቁሰአካልነት (Dialectical materialism) ናቸው፡፡ 

እነዚህ ፍልስፍናዎችንም ስንመለከት መሠረታቸው የዝግመተ ለወጥ አስተሳሰብ እንደሆነ መረዳት 

ይቻላል፡፡  

ዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝም የሚያተኩረው ቁስ አካል (matter) በማያቋርጥ የተፈጥሮ ተቃርኖና የለውጥ 

እንቀስቃሴ ውስጥ እንደሆነ፤ ይህም ተቃርኖና የለውጥ ሂደት ከበፊቱ የተሻለ ነገር እንደሚያመጣ 

የሚያስተምር ነው፡፡  የዲያለክቲካል ማቴሪያሊዝም፣ የቁስ አካልን (matter) ተፈጥሯዊ ውሰጣዊ 

ተቃርኖና የለውጥ ሂደት የሚመሩ ሕጎች፣ የሰውን አስተሳሳብ ከሚመሩ ህጎች ጋር  የሚያገናኝ ነው ተብሎ 

የሚወሰድ ነው፡፡ ይህ ሕግ ሕይወት ያላቸውን፤ የሰውን ስነልቦናና (human conscience) ሕብረተሰብን 

የሚያገናኝ ድልድይ እንደሆነ ይታሳባል፡፡ የማያቋርጥ ተቃርኖና የለውጥ እንቀስቃሴ የሁሉም ነገር ባሕሪ 

እንደሆነና፤ በዚህ ምክንያት አንዱ በሌላው ላይ የሚፈጥረው በጎም/አዉንታዊም ሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ 

እንደሚኖር ያስረዳል፡፡ ቁስ አካል፣ የሁሉ ነገር ተጨባጭ መሠረት ሲሆን ከሥነልቦና ውጪ የሚኖር 

ነው፡፡ 

                                                 
36

 Augusto Zimmerman; 2009. Marxism, Law and Evolution; Marxist Law in Both Theory and Parctice. Journal of Creation 23 
(3) 
37

 ditto 
38

 ditto 
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የታሪካዊ ቁስአካልነት አስተሳሰብ በዋነኛነት የዲያሌክቲካል ማቴሪያሊዝምን አስተሳሰብ ከሕብረተሰብ 

እድገት ጋር የሚያገናኝ ነው፡፡ የታሪካዊ ቁስአካልነት አስተሳሰብ የሰው ልጅን ታሪካዊ ዕድገት ከማምረቻ 

ዘዴዎች/መሣሪያዎች ጋር የሚያገናኝ ሲሆን፤ የህብረተሰብ የዕድገት ታሪክ የማያቋርጥ የማምረቻ 

ዘዴዎች/መሣሪያዎች የእድገት ግንኙነት እንደሆነ ያስረዳል (Marx answers it quite clearly, stating 

that the history of societies, being a relation of consecutive changes in the ways of 

production, is, therefore, a history of the forces manufacturing the material goods39)፡፡ 

በዚህ ግንኙነት ውስጥ በማምረቻ ዘዴ/መሣሪያ ባሌበቶችና (ጨቋኝ / ቡርዧ በተባሉትና) ተቀጣሪ/ወዛደር 

(ተጨቋኝ/ላብአደር40) በተባሉት መካከል በሚካሄደው የማያቋርጥ ትግል ወደሚቀጥለው የሕብረተሰብ 

የዕድገት ደረጃ እንደሚያደርስና ይህንንም የጨቋኝና የተጨቋኝ ግንኙነት ማሰወገድ የሚቻለው በወዛደሩ 

/ላብአደሩ አብዮት እንደሆነ ያስገነዝባል፡፡ የማርክስ አስተሳሰብ ሁለት የሚቃረኑ ነገሮችን ያካተተ ነው፤ 

ዝግመተ ለውጥና አብዮት፡፡ ዝግመተ ለውጥ በሂደት፣ በጊዜ ብዛት ነገሮች በራሳቸው ሂደት የሚለወጡበት 

አስተሳሳብ ሲሆን፤ አብዮት ደግሞ ሁሉን በአንዴ ደረማምሶና አጥፍቶ አዲስ ስርዓት መፍጠሪያ ነው፡፡ 

ስለዚህ የቅጽበታዊ ለውጥ (catastrophic change) አስተሳሰብንም ያካተተ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

በማርክስ አስተሳሳብ ሕግ የተመሠረተው የጨቋኙን (ቡርዧ) መደብ ለመጠበቅ ነው፡፡ የጨቋኙ (ቡርዧ) 

መደብ በተጨቋኙ (ወዛደር) የበላይነት ተጨፍልቆ ሲጠፋ በሚፈጠረው የኮሚዩኒዝም ሥርዓት ውስጥ 

ሕግ አስፈላጊ እንዳልሆነና፤ ሕግ የሌለበት የኮሚዩኒዝም ሥርዓት እንደሚመሠረት ያስረዳል፡፡ ሕግና የግል 

ነፃነት የሚባሉ አስተሳሰቦች  የጨቋኙ (ቡርዧ) መደብ ማታለያ ጭንብሎች እንደሆኑ ኤንግልሰ 

አስርደቷል41፡፡ ስለዚህ የኮሚዩኒዝም ሥርዓትን ለማምጣት የወዛደሩ የበላይነት መረጋገጥ አለበት፡፡ ወዛደሩ 

የሱ ተቃዋሚ ተብለው የተፈረጁትን ጨቋኝ የሚባሉትን የሕበረተሰብ ክፍል ማጥፋት አለበት፡፡ ይህንን 

ጨቋኝ የመደብ ክፍል ለማጥፋትና የወዛደሩን የበላይነት ለማረጋገጥ ማንኛውንም አይነት መንገድ 

ከመጠቀም የሚያግደው ነገር የለም፡፡ ምክንያቱም ወዛደሩ የብዙኃኑ ክፍል ስለሆነና ጨቋኞች ጥቂቶች 

ስለሆኑ፤ ሕግንም ያዘጋጁት ደግሞ የራሳቸውን የጭቆና ስርዓት ለማስቀጠል ታስቦ እንደሆነ ስለሚታሰብ፤ 

ጨቋኞች በማንኛውም መንገድ መጥፋት አለባቸው፡፡ 

በማርክሲዝም አስተሳሳብ መሠረት አራት መሠረተዊ አስተሳሰቦች መኖራቸውን መገንዘብ ይኖርብናል፤ 

                                                 
39 Tomasz Helemejko. The concept of Marxism 
40ላብአደርና  ወዛደር የተባሉተ ቃላቶች በኢትየጵያ ታሪክ ውስጥ የትልቅ ጠባሳ ምልክት ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡  ኢሕአፓና ደጋፈዎቹ 

proletariat የሚለውን የእንግሊዘኛ ቃል ላብአደር በማለት ሲጠቀሙ ደርግና ደጋፊዎቹ ደግሞ ወዛደር  ሚለውን ቃል በመጠቀም 
የተላለቁበት ታሪክ ነው፡፡ 
41

 Augusto Zimmerman; 2009. Marxism, Law and Evolution; Marxist Law in Both Theory and Parctice. Journal of Creation 23 
(3) 
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1. በማርክሲዝም አስተሳሳብ፣ ጨቋኝና ተጨቋኝ ወይም ወዛደርና ቡርዧ፤ ጠፊና (ቡርዧ ወይም 

ጨቋኝ) አጥፊ (ወዛደር ወይም ተጨቋኝ) ለሁለት የተከፈሉ የማይታረቁ ቡድኖችን እናገኛለን፤ 

2. በማርክሲዝም አስተሳሳብ፣ ሕግን ያዘጋጁት ቡርዧ ወይም ጨቋኝ የተባሉት የመደብ ክፍል 

ጭቆናቸውን ለማሳለጥ እንጂ ለሰው ልጅ ሠላምና ድህንነት አለመሆኑን ያስገነዝባል፤ 

3. በማርክሲዝም አስተሳሳብ፣ በወዛደሩ የበላይነት፣ ቡርዧ ወይም ጨቋኝ የተባሉው የመደብ ክፍል 

ጠፍቶ ኮሚዩኒዝም የሚባል መደብ አልባና፤ ሕግ አልባ ሥርዓት ሁሉም ሰው እኩል የሚሆንበት 

የምድር ገነት ይመሠረታል፤ 

4. በማርክሲዝም አስተሳሳብ፣ እግዚአብሔር የሚባል የለም፣ ሊኖርም፣ መኖርም አይችልም፡፡ 

እግዚአብሔር የሚባለውን ቡርዧ ወይም ጨቋኝ የተባሉት የመደብ ክፍል ጭቆናቸውን ለማሳለጥ 

የፈጠሩት እንደሆነ ያስተምራል፡፡ 

በማርክሲዝም አስተሳሳብ የወዛደሩን የበላይነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡ ይህንን ለማድረግ ቡርዧ ወይም 

ጨቋኝ የተባሉው የመደብ ክፍል መጥፋት አለበት፡፡ ሕግን ያወጡት የቡርዧው ወይም የጨቋኙ የመደብ 

ክፍል ስለሆነ ወዛደሩ ለዚህ ሕግ ተገዢ ሊሆን አይችልም፡፡ ስለዚህ ቡርዧ ወይም ጨቋኝ መደብ 

በማንኛውም መንገድ መጥፋት አለበት ወይም ወዛደር መሆን አለበት፡፡ ወዛደር መሆን ካልቻለ ተቃዋሚ 

ስለሆነ መጥፋት አለበት፡፡  ማርክሲዝም እግዚአብሔር የለም ብሎ ስለሚያምን ከወዛደሩ በላይ ማንም 

የለም፡፡ ስለዚህ ወዛደሩ ማሰር፣ መግደል፣ የፈለገውን ለማድረግ የሚያግደው ነገር የለም፡፡ ወዛደሩን 

ወክላለሁ የሚል አካል ሁሉ ከሕግ በላይ ነው፤ የፈለገውን ከማድረግ የሚያግደው ነገር የለም፡፡ 

ሰነፍ በልቡ። አምላክ የለም ይላል። በሥራቸው ረከሱ፥ ጐስቈሉ በጎ ነገርን የሚሠራ የለም (መዝሙር ም፣ 

14፤ ቁ፣ 1)። ሰነፍ በልቡ። አምላክ የለም ይላል። ረከሱ በበደላቸውም ጐሰቈሉ በጎ ነገርን የሚያደርጋት 

የለም (መዝሙር ም፣ 53፤ ቁ፣ 1)። 

በማርክሳዊ አስተሳሰብ የወዛደሩ ክፍል የምረት መሣሪያን የተቆጣጠሩትን ጨቋኝ የተባሉትን በአብዮት 

በማስወገድ ሀብታቸውንና ንብረታቸውን በመወረስ ለሁሉም የጋራ ሀብት ያደርጋል፤ የወዛደሩን የበላይነት 

ያረጋግጣል፡፡ ሀብታምና ደሃ የሚባል ይጠፋል ሁሉም እኩል ይሆናል፡፡ የግል ሀብት የሚባል ይጠፋል 

ወዘደሩ በአገሩ ያለውን ሀብት በሙሉ የጋራ ያደርጋል፡፡ ሁሉም ሠራተኛ የጉልበት ዋጋውን በእኩልነት 

ያገኛል፣ የሚል ነው፡፡ ይህ ሀሳብ በዓለም ላይ በብዙ ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን ተጨቆን ብለው 

እንዲያስቡ ያደረጋቸው ሲሆን፤ ሁሉም እኩል የሆነበት ደሃና ሀበታም የሌለበት ሥርዓት ይመጣል ብለው 

እንዲያስቡና ለዐመጽ እንዲዘጋጁ አድርጓቸዋል፡፡ 
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ወደ ኮሚዩኒዝም በአንድ ጊዜ እንደማይደረስ በመካካል ወደኮሚዩኒዝም የሚያደርስ የሶሺያሊሰት ሥርዓት 

በወዛደሩ መሪነት መመሥረት እንዳለበት ማርክሲዝም ያስረዳል፡፡  

ማርክስ በ1818 እ.አ.አ ተወልዶ በ1824 በሉተራን ቤተክርሰቲያን የተጠመቀና የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርቱን በሉተራን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነበር የጀመረው፡፡ በርሊን ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ከዳርዊን 

ጽሑፎች ጋር ከመገናኘቱ በፊት በግብረገብነትና በኃይማኖታዊ ጉዳዮች በሚጽፋቸው ጽሑፎች ይታወቅ 

ነበር፡፡ በመጀመሪያ የሚታወቅበት ጽሑፉም የክርስቶስ ፍቅር በሚለው ነበር42፡፡ ከዳርዊን ጽሑፎች ጋር 

ከተገናኘ በኋላ ማርክስ የእግዚአብሔርን መኖር በመካድ፤ የዳርዊንን የሕይወት ዕድገት ፍልስፍና፣ ማለትም  

አሸናፊው ይቀጥላል/ይኖራል (survival-of-the-fittest) የሚለውን ወደ ሕብረተሰብ እድገት በመውሰድ፤  

የሕብረተሰብ እድገት የመደብ ትግል ውጤት ሲሆን በመደብ ትግል ውስጥ አሸናፊው መቀጠል 

እንደሚችል በማመን ፍልስፍናውን ሊያስፋፋ ችሏል፡፡ 

የማርክስ የሥራ አጋር የነበረውና የማርክሲዝምን ፍልስፍና አብሮት የጻፈው ፍሬድሪክ ኤንግለስ (በ1820 

እ.አ.አ ተወልዶ በ1895 እ.አ.አ ከዚህ ዓለም በመት ተለየ) ያደገው ጠንካራ የመጽሐፍ ቅዱስ አማኝ 

ቤተሰብ ውስጥ ሲሆን እንደማርከስ ሁሉ እግዚአብሔርን በመካድ እምነት የለሽ የሆነው በዚሁ በበርሊን 

ዩኒቨርሲቲ ነበር፡፡ 

ሌኒን (Vladimer Lenin) ያደገው ጠንካራ የመጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ቤተሰብ ውስጥ ሲሆን በ1892 እ.አ.አ. 

የዳርዊንና የማርክስን ጽሑፎች ካገኘና ካነበበ በኋላ እግዚአብሔርን በመካድ እምነት የለሽ በመሆን 

የፍልስፍናው ተከታይ ሆነ፡፡ የኮሚዩኒዝምን ፍልስፍና ወደ ተግባር ለመቀየርና መደብ የለሽ፣ ሕግ የለሽ 

የምድር ገነት ሥርዓት ለማምጣት ባደረገው ትግል በሩሲያ የብዙ ሚሊዮን ሰዎች ሕይወት እንዲቀጠፍ 

ያደረገ ሲሆን፤ ነገር ግን ሥርዓቱን ሊያመጣ አልቻለም፡፡ 

በ1879 እ.አ.አ. የተወለደው ጆሴፍ ስታሊን (Joseph Stalin) እንደ ዳርዊን የመንፈሳዊ ትምህርት ቤት 

ተማሪ የነበረ ሲሆን የዳርዊንና የማርክስን ጽሑፎች ካነበበ በኋላ እግዚአብሔርን በመካድ የለየለት 

የማርክሲዝም አቀንቃኝ ሊሆን ችሏል፡፡ ጆሴፍ ስታሊን በሶቭየት ሕብረት ከ60 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ 

እንዳስገደለ ይነገራል፡፡ ይህንንም አድርጎ መደብ የለሽ፣ ሕግ የለሽ የምድር ገነት ሥርዓት ለማምጣት 

አልቻለም፡፡ 

በ1893 እ.አ.አ የተወለደው ማኦ ጼ ቱንግ (Mao Tse Tung 1893–1976)  የዳርዊንና የማርክስን ፍልስፍና 

በመከተል በቻይና ኮሚዩኒዝም አመጣለሁ ብሎ የታገለና የመራ ሲሆን በቻይና ከ80 ሚሊዮን ሕዝብ 
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 Jerry Bergman. The Darwinian foundation of communism. TJ 15(1) 2001 
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በላይ እንደተገደለ ይነገራል፡፡ ይህንንም አድርጎ መደብ የለሽ፣ ሕግ የለሽ የምድር ገነት የኮሚዩኒዝም 

ሥርዓት ለማምጣት አልቻለም፡፡ 

የነዚህ ሰዎች ፍልስፍና በመጀመሪያ መሠረት ያደረገው እግዚአብሔርን መካድ ነው፡፡ ሰው እግዚአብሔርን 

ከካደ ሐሳቡንና ድርጊቱን የሚቆጣጠረው ዲያብሎስ ስለሆነ የትኛውንም ዓይነት ጥፋት ከመፈጠም 

የሚያግደው ነገር የለም፡፡ ለዚህ ነው በእነዚህ ሰዎች በዓለም ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ 

የሰው ልጅ የተጨፈጨፈበት፤ የህሊና ጸጸት እንኳን የሌለባቸው የሆኑት፡፡ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ 

አይነት ሰዎችን በዚህ መልኩ ይገልጻቸዋል፡፡ 

አንድ ጊዜ ብርሃን የበራላቸውን ሰማያዊውንም ስጦታ የቀመሱትን ከመንፈስ ቅዱስም ተካፋዮች ሆነው 

የነበሩትን: መልካሙንም የእግዚአብሔርን ቃልና ሊመጣ ያለውን የዓለም ኃይል የቀመሱትን:  በኋላም 

የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱን ማደስ የማይቻል ነው፤ ለራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታልና 

ያዋርዱትማልና (ዕብራዊያን ም፣ 6 ፤ ቁ፣ 4-6)።  

እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ 

አሳልፎ ሰጣቸው፤ ዓመፃ ሁሉ፥ ግፍ፥ መመኘት፥ ክፋት ሞላባቸው፤ ቅናትን፥ ነፍስ መግደልን፥ ክርክርን፥ 

ተንኰልን፥ ክፉ ጠባይን ተሞሉ፤ የሚያሾከሹኩ፥ ሐሜተኞች፥ አምላክን የሚጠሉ፥ የሚያንገላቱ፥ 

ትዕቢተኞች፥ ትምክህተኞች፥ ክፋትን የሚፈላለጉ፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥ የማያስተውሉ፥ ውል 

የሚያፈርሱ፥ ፍቅር የሌላቸው፥ ምሕረት ያጡ ናቸው፤(ሮሜ፣ ም፣ 1 ፤ ቁ፣ 28-31)። 

ዲያብሎስ እነዚህን ሰዎች ከእግዚአብሔር በመነጠል የክፋትን ሥራ እንዲሠሩ ተጠቀመባቸው፡፡ የነሱን 

የክፉ ሀሳብ በመያዝ ብዙ ሀገሮች በአውሮፓ፣ በኤስያ፤ በአፍሪካና በላቲን አሜሪካ ለሕዝባቸው እልቂትና 

መከራ ያተረፉ ሲሆን፤ አገራችን ኢትዮጵያም የዚህ ሰለባ ሆናለች እስከአሁንም ፈውስ አላገኘችም፡፡ 
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2.2 ዝግመተ ለውጥና የኢትዮጵያ ውድቀት 

በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከ1953 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አካባቢ ጀምሮ የወጣቶች የለውጥ 

እንቅስቀሴ መጀመሩ ይታወቃል፡፡ በወጣቶች፤ በአብዛኛው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና መምሕራን 

የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ መሠረተ ሀሳቡ ኢትዮጵያ የነበረችበት የኢኮኖሚና የቴክኖሎጂ እድገት 

ከአደጉት አገራት ጋር ያለው ልዩነት በወጣቱ ዘንድ ቁጭት በመፍጠሩ፤ ኢትዮጵያን ከኋላቀርነት 

ለማላቀቅና ሌሎች ወደደረሱበት የዕድገት ጎዳና ለማስገባት የታሰበ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ይህንን ለማሳካት 

እንደ መፍትሄ የተወሰደው የካርል ማረክስና ፍረዲሪክ ኤንግልስ (Karl Marx and Fridrich Engels) 

የኮሚዩኒዝም ፍልስፍና ነበር፡፡ በወቅቱ የወጣቶች አእምሮ በዚህ ፍልስፍና በመጠለፉ ሌሎች አማረጮችን 

እንኳን ለመመርመርና ለመፈተሸ ፈቃደኝነቱ አልነበረም፡፡ ይህ ፍልስፍና መሠረቱና ከበስተጀርባው የያዘው 

የክፉ ሀሳብ መኖሩን ለመመርመርም ሆነ ለማሰብ አልተሞከረም፡፡ ችግር እንደሚያመጣና ከበሰተጀርባው 

የክፋት ሀሳብ እንዳለ የተረዱ ጥቂቶች ባይታጡም የፀረአብዮተኛ ስም ተለጥፎባቸው ከመስመር 

ተወግደዋል፡፡ እንዲያው በደፈናው የነማርክስ የኮሚዩኒዝም ፍልስፍና መፍትሔ ተደርጎ ተወሰደ፤ የብዙው 

ወጣት አዕምሮ ደነደነ፤ ከዚህ ውጪ የሚያስብ የአገር ጠላት ተደርጎ ተወሰደ፡፡ ምክንያቱም አገሪቱን 

እንደሚሳኤል አምዘግዝጎ ወደ ብልጥግና፤ ሁሉም እኩል የሆነበት ገነት የሚደርስ መንገድ ተደርጎ 

ስለተወሰደ፡፡  

የሚያማልለውን የነማርክስ የኮሚዩኒዝም ፍልስፍና መፍትሔ አድርጎ የወሰደው የኢትዮጵያ ወጣት  

አገሪቱን ወደ ብልጥግና፤ ሁሉም እኩል የሆነበት ገነት የሚያደርስ መንገድ ያገኘ መሰለው፡፡ ሁሉም 

ማርክሲዝምን ዘመረ፤ ሰበከ፤ አስተማረ፤ ለመሞትም ተዘጋጀ፡፡ “ማን ይፈራል ሞት” ብሎ ዘመረ፡፡ 

የላብአደሩን/ወዛደሩን አምበገነናዊ ሥርዓት ለመመሥረት ተዘጋጀ፡፡ ይህንን የላብአደሩን/ወዛደሩን 

አምባገነናዊ ሥርዓት ለመመሥረት ሁሉም በየበኩሉ የላብአደሩ/ወዘደሩ ወኪል ለመሆን ተነሣ፡፡ 

በመሆኑም ከኢድህ (የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ህብረት) በስተቀር  ላብአደሩን/ወዛደሩን 

እንወክላላን የሚሉ ብዙ ፓርቲዎችና43፤44 በማርክስና፣ በስታሊን የብሔር ሀሳብ ላይ የተመሠረቱ 

ተገንጣዮች ተፈለፈሉ፤ 

1. የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 

2. መላው ኢትዮጵያ ሶሺያሊስት ንቅናቄ (መኢሶን) 

3. የኢትዮጵያ ጭቁኖች አብዮታዊ ትግል (ኢጭአት) 

                                                 
43

 ያ ትውልድ፤ በክፍሉ ታደሰ፡፡ የኢትዮጵ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ታሪክ ክፍል 1፤ ከአጀማመሩ እስከ 1967 ዓ.ም ድረስ፡፡ The Generation 
ከተባለው መጽሐፍ የተተረጎመ፡፡ ኢንድፐንደንት አሳታሚዎች፡፡ 
44

 ይድረስ ለባለታሪኩ፤ ከተስፋዬ መኮንን፡፡ ጥቅምት 1985 ዓ.ም አርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፡፡ 
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4. አቢዮታዊ ሰደድ (ሰደድ) 

5. ማርክሲሰት ሌንኒስት ሪቮሉሽነሪ ድርጅት (ማሌሪድ) 

6. አቢዮታዊ ደርግ 

7. የወዛደር ሊግ (ወዝ ሊግ) 

8. የኢትየጵያ ማርክሲስት ሌንኒስት ድርጅቶች ሕብረት (ኢማሌድሕ) 

9. የኢትየጵያ ሠራተኞች ፓርቲ አደራጅ ኮሚሽን (ኢሠፓአኮ) 

10.  የኢትየጵያ ሠራተኞች ፓርቲ (ኢሠፓ) 

11. የትግራይ ህዝብ ነጻ አወጪ ግንባር (ትነአግ) 

12. የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) 

13. ተጋድሎ ሀርነት ኤርትራ (ተሀኤ) 

14. ሕዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ (ሕወሀት) 

15. የምዕራብ ሶማሊያ ነጻ አውጪ ግንባር (ምሶነአግ) 

ሁሉም በየበኩሉ የላብአደሩ/ወዛደሩ ተወካይ ነኝ፣ ከኔ በቀር አብዮታዊና ማርክሲስት ላሳር ነው የሚሉ 

ነበሩ፡፡ ምክንያቱም በማርክሲዝም ፍልስፍና ኮሚዩኒዝም የሚመሠረተው በላብአደሩ/ወዛደሩ አብዮትና 

አምባገነን መሪነት ነው፡፡ ላብአደር/ወዛደር አንድ መደብ ነው፣ የሚመራውም የላብአደር/ወዛደሩ ፓርቲ 

ብቻ ነው፡፡ ይህ የላብአደሩ/ወዛዳር ፓርቲ ደግሞ አንድ ነው ብዙ ሊሆን አይችልም፡፡ በመሆኑም ከላይ 

የዘረዘርናቸው ፓርቲዎች እያንዳንደቸው የላብአደሩ/ወዛደሩ ወኪል ነን በሚለው የርስ በርስ የሥልጣን 

ትግል ውስጥ በመግባት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ዘግናኝ የሆነ እልቂትና፤ ሰቆቃ ተፈጸመ፡፡ ቁጥሩ 

በትክክል ባይታወቅም፤ የርስ በርስ የሥልጣን ፍትጊያና፣ እንዲሁም ማርክሲዝም/ሶሺያል ዳርዊኒዝም  

ያመጣውን የብሔር  ፍልስፍና ይዘው በተነሱ መካካል በተደረገው መጨፋጨፍ ብዙ ሚሊዮን የኢትዮጵያ 

ሕዝብ በአሰቃቂ ሁኔታ ለማለቅ ችሏል፡፡ አሁንም አላበቃም፡፡ 

የዲያብሎስን ሀሳብ ይዘው የሚነሱ መጨረሻቸው ነፍሰ ገዳይነትና አጥፊነት ነው፡፡ ዳርዊኒዝምና 

ማርክሲዝም በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በመካድ ነው የተነሱት፡፡ እግዚአብሔርን የሚያስክድ ደግሞ 

ዲያብሎስ ነው፡፡ የዲያብሎስ ሀሳብ ደግሞ ጥፋት ነው፡፡ ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል፤ እናንተ 

ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ 
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ነበረ፤ እውነትም በእርሱ ስለ ሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፥ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት 

ነውና (የዮሐንስ ዌንጌል ም፣ 8 ፤ ቁ 44) የሚለው፡፡ 

ከዚህ የተነሣ የኢትዮጵያ ሕዝብ መስዋዕትነት በሕይወት መጥፋት ብቻ ሳይሆን፤ የአገሪቱ ኢኮኖሚም 

በከፍተኛ ደረጃ አሽቆለቆለ፡፡ ኢትዮጵያ በሚያሳዝን ሁኔታ የድህነትና የረሀብ ምሳሌ አገር ልትሆን ቻለች፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም ማረክሲዝምና፤ ዳርዊኒዝም ያደረሰው ውድቀት፡፡ ትልቁ ውድቀት በትወልዱ ላይ 

ከፍተኛ የግብረገብነትና የአስተሳሰብ ውድቀት አስከትሏል፡፡ በጥቂቱ ለመዘርዘር፤ 

1. ያለፈውን አባቶቹን የሚያወግዝ ትውልድ መበራከት፤ 

2. የአገሩን ታሪክ የሚጠላ ትውልድ መበራከት፤ 

3. ታሪክ እወነታ /fact/ መሆኑ ቀርቶ፤ ታሪክን የሚፈለስፉ ምሁራን መፈጠር፤ 

4. ለአባቶችና እናቶች / በእድሜ አንጋፋ ለሆኑ ክብር የሌለው ትውልድ መበራከት፤ 

5. አባቶችና እናቶች በእድሜና በልምድ ያበረከቱትን ዕወቀት ለመስማትም ሆነ ምክር የማይፈልግ 

ትውልድ መበራከት፤ 

6. የሀገር ፍቅር እየመነመነ መምጣት፤ የብሔር / ጎሳ አስተሳሳብ በሽታ እየጎለበተ መምጣት፤  

7. የሰው አስተሳሳብ በሰውነቱ ሳይሆን በጎሳ አባልነቱ ብቻ በግል የማስብና የማገናዘብ ነጻነቱ 

መጠለፍ፤ 

8. ብሔርተኝነት የግል ጥቅም ማግኛ አይነተኛ መሳሪያ መሆኑ ግንዛቤ በማግኘቱ፤ ለአገር  ደንታ 

የሌላቸው/ኃላፊነት የጎደላቸዉ የብሔር ፖለቲከኞች መበራከት፤ 

9. የብሔር ፖለቲካ ተሟጋቾች /Activist/ መበራከት፤ 

10. አንድ ጎሳ ሌላውን በጥላቻና / በጥርጣሬ መመልከት፤ 

11. ሌብነት /ሙስና/ አስነዋሪና አስጸያፊ ድርጊት መሆኑ ቀርቶ ቢዝነስ/ሥራ ተብሎ የተጠራበት ሁኔታ 

መፈጠር፤ 

12. ትምህርት ቤቶችና ኮሌጆች የእውቀት፤ የምርምርና የፈጠራ ማፍሪያ ቦታ መሆናቸው ቀርቶ 

የብሔርተኞች መፈልፈያ መሆናቸው፤ 
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13. ሥልጣን በችሎታ፤ በእወቀትና በብቃት መመዘን ቀርቶ በፖለቲካ/በጎሳ/በዘር የሚለካበት ሁኔታ 

መፈጠር፤ 

14. ድግሪና ዲፕሎማ በገንዘብ የሚገዛበትና የፖለቲካ ስጦታ የሆነበት ክስተት መፈጠር፤ 

15. የሰውን ክቡር ሕይወት ከበሽታ ከመታደግ ይልቅ፤ ገንዘብን የሚያመልኩ የሕክምና ባለሙያዎች 

መበራከት፤ 

16.  የማኅረሰብን ደህንነት ከመጠበቅ ይልቅ፤ የሙያ ስነምግባር የጎደላቸዉ/ያጡና ገንዘብን 

የሚያመልኩ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪዎችና ባለሙያዎች መበራከት፤ 

17. ገንዘብ ከሰው ሕይወት በላይ ክብር ያገኘበት ሁኔታ መበራከት፤  

18. የፍትህ አካላት በፍረደ ገምድልነታቸው የሚሞገሱበት፤ 

19. ፍቅር የለለው ጨካኝ በመግደልና በማሰቃየት የሚረካ ሰው መከሰት ወዘተ… 

ማርክሲዝም ለኢትዮጵያ ይጠቅማል፤ ወይስ ጉደት ይኖረዋል በማለት ማንም ሳያመዛዝን እንዲሁ በስሜት 

ወጣቱ ነጎደ፡፡ ይህም አስተሳሳብ በቀላሉ የማይነቀል የትወልድ ነቀርሳ ተከሎብናል፡፡ በደርግ ዘመን በአንድ 

ወቀት የተነገረ ቀልድ፣ ትውልዱ እንዴት በማርክሲዝም ዲያብሎሳዊ አስተሳሰብ ታውሮ እንደነበረ 

ሊያስረዳ ይችላል፡፡ ቀልዱ እንደሚከተለው ነው፤ 

በእንድ የአብዮት/የቀበሌ ስብሰባ ላይ ሀሳብና አስተያየት ይሰጣል፡፡ ታዲያ ሀሰባ ሰጨዎቹ በየተራ 

እየተነሱ፤ 

ማርክስ እንዳለው …… 

ኤንግልስ እንዳለው…….. 

ሌኒን እንዳለው ……. 

ማኦ እንዳለው …… 

ቼጉቬራ እንዳለው… 

ሆቺሚኒ እንዳለው……. 

እስታሊን እንዳለው…. ወዘተ እያሉ አስተያየታቸውን፣ ሀሳባቸውንና ትንታኔ ይሰጣሉ፤ 

ታዲያ አንድ አዛውንት በተመስጦ ሲያዳምጡ  ቆይተው፤ እኔም ሀሳብ አለኝ ብለው እጃቸውን 

አወጡና ተፈቀደላቸው፡፡ ከዚያም አዘውነቱ፤ 
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“እንዲያው አቶ እንዳለው የተባሉት ሰውዬ ምንኛ የተባረኩ ናቸው፣ እንሂን ሁሉ ልጆች 

መውለደቸውና ለኛ በመስጠታቸው እግዚአብሔር ይባርከቸው”  

በማለት አስተያታቸውን ሰጥተው ቁጭ ይላሉ፡፡ ታዲያ በአዳራሹ የነበረው ሰው ነገሩ ሳይገበው ይቀርና 

የአቶ እንዳለው ልጆች እነማን ናቸው ብሎ መጠያየቅ ይጀምራል፡፡ እያንዳንዱ ይሄ ሽማግሌ እስከአሁን 

ስለአብዮቱና ስለነዚህ ሰዎች ሳይገባው ቀርቶ ነው ብለው ይነጋገራሉ፡፡ አንዲት ወይዘሮ ነገሩ 

ገብቷቸው ኖሮ እጃቸውን አውጥተው ሀሳብ አለኝ አሉና ተፈቀደላቸው፡፡  

“እኔ ያለኝ ሀሳብ፣ አሁን አዛውንቱ  ባቀረቡት የምስጋና ሀሳብ ላይ ነው፡፡ ብዙ ሰው የአቶ 

እንዳለው ልጆች እነማን ናቸው እያለ ግራ ገብቶታል፤ ነገሩ ወዲህ ነው፡፡ የአቶ እንዳለው ልጆች 

እኛ ነን፣ የራሳችን አስተሳሳብ የሌለን፤ የራሳችን ባሕል የሌለን፤ የራሳችን የፈጠራ ችሎታ የሌለን፣ 

በራሳችን መቆም የማንችል፣ እከሌ እንዳለው እያልን በሰው አእምሮ ወይም በሰው አስተሳሳብ 

ለመኖር የምንታትረው እኛ ነን የአቶ እንዳው ልጆች” በማለት አብራርተው ተቀመጡ ይባላል፡፡  

ይህ ቀልድ ጥልቅ ሀሳብን የያዘ ነው፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያን የራሳችንን ታሪክ፤ እውቀት፤ ችሎታ፤ አስተሳሰብ 

በመጣል አሁንም በነእከሌ አስተሳሰብ የምንመራ መሆናችንን የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ፖለቲከኛው ማንም 

ሳይወክለው የአቶ እንዳለው ልጅ ለመሆን የእከሌ ጎሳ/ሕዝብ፤ ላባደር/ወዛደር፤ ተወካይ ሆኖ ይቀርባል፡፡ 

ወክለኝ ያለው ሕዝብም ሆነ ጎሳ የለም፤ ሲጠየቅ የሚያቀርበው ኢትዮጵያዊ /አገራዊ የሆነ አስተሳሰብ 

የለውም፡፡ የሚያቀርበው መከራከሪያ እነእከሌ እንዳሉት የሚል ነው፡፡ የአገሩን ታሪክ እነእከሌ ባሉት 

መሠረት ለመተርጎምና ለመናገር/ለመጻፍ ይሞክራል፡፡ ለሱ እነእከሌ ያሉት ሁሉ ትክክል ነው፡፡ 

ምክንያቱም የማሰብ የመመርመርና የማገናዘብ ተሰጠውን ለነእከሌ አሳልፎ ስለሰጠው ነው፡፡ የዳርዊንና 

የማርክሳዊ አስተሳሰብን መመሪያችን አድርገን ለመኖር ባደረግነው ጥረት የሰው ልጅ መሠረተዊ የሆኑ 

የግንዛቤ ማዳበሪያና መመራመሪያ መሳሪያ የሆኑ ጥያቄዎች ከትውልዱ ተነጠቁ፤ እነሱም፤ 

1. ምን?፣ 

2. ማን?፣ 

3. መቼ?፣ 

4. የት?፤ 

5. ለምን?፣ 

6. እንዴት?፣ 
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የመሳሰሉት ትውልድን ጠያቂና ተመራማሪ ሊያደርጉ የሚችሉ ከትምህርት ቤት ጠፉ፡፡ ሁሉም እንደነ አቶ 

እንዳለው ልጆች እንዲያስብ ተገደደ፡፡ አሁንም በትውልዱ የምንመለከተው ይሄንኑ ነው፡፡ አንድ ሰው 

ተነስቶ ከተናገረ ወይም ሀሳብ ካቀረበ የምንመዝነው ከየትኛው ቡድን /እከሌ/ ውስጥ ነው በሚል ነው 

እንጂ ሀሳቡን በመመርመር፣ ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም በሚለው መመዘኛ አይደለም፡፡ የምንመራው 

በነእከሌ አዕምሮ እንጂ እግዚአብሔር በሠጠን የማሰብና የመመርመር ዘዴ አይደለም፡፡ 

አንድን ሀገር የሚገለው የገንዘብ እጦት አይደለም፡፡ ገንዘብና ንብረት በሥራና በፈጠራ የሚገኙ ናቸው፡፡ 

አንድን ሀገር የሚገለው የኮሌጆች ማነስ አይደለም፡፡ ኮሌጆችን ማብዛት ስለሚቻል፡፡ አንድን ሀገር 

የሚገለው የትምህርት ቤቶች ማነስ አይደለም፤ ትምህርት ቤቶችን ማብዛት ስለሚቻል፡፡ አንድን ሀገር 

የሚገለው የኢንዱስትሪ ወይም የእርሻ ማነስ አይደለም፤ ሁለቱንም ማብዛት ስለሚቻል፡፡ አንድን ሀገር 

የሚገለው የአእምሮ ዝቅጠት ነው፡፡ አዕምሮ የላቀ ነገር ለመፍጠርና ለመመርመር የተሠጠ ነው፡፡ ይህንን 

አዕምሮ ለሌሎች አስተሳሳብ እስረኛ ካደረግነው ግን ሞታችንን መደገስ መጀመራችንን መረዳት ተገቢ 

ነው፡፡ አንድ ሀገር የሚያስብ የሚመራማር ትውልድ ካጣች ሞቷን እያፋጠነች መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ 

ዳርዊኒዝምና ማርክሲዝም ያበረከቱልን ትልቁ ነገር ውዱን አዕምሮአችንን ለነሱ ክፉ አስተሳሳብ እስረኛ 

እንዲሆን ማድረጋቸው ነው፡፡ እዚህ ላይ እነሱ አላስገደዱንም፣ እንዴት ተጠያቂ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል 

ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡ ትክክለኛ ጥያቄ ነው፤ እነሱ በአካል አላስገደዱንም፡፡ ነገር ግን የእነሱን ሀሳብ 

የማይፈጽም የእድገት ጸር፤ የእኩልነት ጸር፤ ወይም የላብአደሩ/ወዛደሩ ጸር መሆኑን አስረድተውናል፡፡ 

ስለዚህ የእኩልነት/ የወዛደሩ ተወካይ ነኝ የሚል ሁሉ ሌሎችን ማስወገድ የግድ ነው፡፡ ካላስወገደ 

የላብአደሩ/ወዛደሩ ተወካይ ሊሆን አይችልም፡፡ 

በዚህ ምክንያት ለአገር የሚያስቡ ሰዎች የተለያየ ቀጽል ስም እየተሰጣቸው ለአገሪቱ በእውቀታቸውና 

በገንዘባቸው ማበርከት አልቻሉም፡፡ ከተሰጣቸው ቅጽል ስሞች በጥቂቱ ብንመለከት፤ 

1. አድሀሪ፤ 

2. ፊውዳል፤ 

3. ኢምፔሪያሊሰት፤ 

4. ቀኝ መንገደኛ፤ 

5. ሀሳባዊ፤ 

6. በራዥ / ከላሽ፤ 



የዘረኝነት ምንጭና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግሮች (ለትውልድ ረፋኢ)  ክፍል ሁለት፡- ዝግመተ ለውጥና ፖለቲካ 

P a g e  | 82 

7. የቀድሞ ሥርአት ናፋቂ፤ 

8. ጠባብ፤ 

9. ትምክህተኛ፤ 

10. ጸረ አብዮት፤ 

11. ጸረ ሕዝብ፤ 

12. ትሮተስካይት፤ 

13. ማኦይስት፤ ወዘተ ናቸው፡፡ 

የሚገርመው በአገራችን የላብአደሩ/ወዘደሩ ተወካይ ፓርቲ ነኝ በሚሉ መካካል በቃላት ልዩነት እንኳን 

ሰዎች ተጋላዋል፤ ለምሳሌ  ላብአደሩ/ወዛደር ፤ እናቸንፋለን /እናሸንፋለን በሚሉ ቃላት፡፡  አሁን ለይ ሆኖ 

ለሚሰማ ተረት ሊመስል ይችል ይሆናል፡፡ ነገር ግን በትክክል የተፈጸመ ታሪክ ነው፡፡ እንግዲህ ሰው 

እግዚአብሔር ባርኮ በሰጠው አዕምሮ ማስብ ሲያቆምና እግዚአብሔርን በመካድ እዕምሮውን ለሌሎች 

ለክፉው አስተሳሰብ አሰልፎ ሲሰጥ ምን አይነት ክፉ ነገር ሊፈጽም እንደሚችል ለመገመት አያዳግትም፡፡ 
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2.3 ዝግመተ ለውጥና ዘውገኝነት/ ብሔረተኝነት 

የ19ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛ አጋማሽ ዓለምን ያናወጡ የሳይንስና የፖለቲከ  ፍልስፍናዎች የተከሰቱበት 

ነው፡፡ ማርክስና ፍረዲሪክ ኤንግልስ በ1848 እ.አ.አ. የኮሚዩኒስት ማኒፌስቶ (the Communist 

Manifesto) የተባለውን በእንግሊዝ ለንደን (Landon) ከተማ አወጡ፡፡ በ1859 የዳርዊን የዝግመተ ለውጥ 

ፍልስፍና “The Origin of Species” (ዘ ኦሪጂን ኦፍ ሰፒሺስ) ታትም የወጣ ሲሆን ከስምንት ዓመት 

በኋላ በ1867 እ.አ.አ. የማርክስና ኤንግልስ የማርክሲዝም ፍልስፍናን የያዘው ካፒታል የተባለው መጽሐፍ 

ታትሞ ወጣ፡፡ በመቀጠልም ሀርበርት ስፔንሰር (Herbert Spencer, 1874 እ.አ.አ)45 ሶሺያል ዳርዊኒዝም 

(Social Darwinism) የተባለውን የፖለቲካ ፍልስፍና በ1952 እ.አ.አ. አቅርቦት ከነበረው 

ተስማሚው/አሸናፊው ይኖራል/ይቀጥላል (The Survival of the Fittest) የሚለውን አስተሳሳብ 

ከዳርዊን ፍልስፍና ጋር በማያያዝ አቀርቧል፡፡  

በ1863 እ.አ.አ. ኤርነስት ሬነን (Ernest Renan)46 የእየሱስ ሕይወት (The Life of Jesus) የተባለውን 

መጽሐፍ አሳተመ፡፡ ይህ መጽሓፍ የክርሰቶስን መለኮታዊነት የሚኪድና/የሚቃወም መጽሐፍ በመሆኑ 

ለዳሪዊነስቶች፣ ለማርክሲስቶች፣ ለሶሺያል ዳረዊኒሰቶችና ተከታዮቻቸው እግዚአብሔር የለም ለሚለው 

አስተሳሰባቸው ተጨማሪ ኃይል ሊሆናቸው ችሏል፡፡ ይህ ብቻ አይደለም እስከአሁን በአውሮፓና በሰሜን 

አሜሪካ ሰዎች በእግዚአብሔር እንዳያምኑና እምነት የለሽ ከሃዲያን እነዲሆኑ ምክንያት ሁኗል፡፡  

ብዙ አሳቾች ወደ ዓለም ገብተዋልና እነርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደ መጣ የማያምኑ 

ናቸው፤ ይህ አሳቹና የክርስቶስ ተቃዋሚው ነው። (2ኛ የዮሐንስ መልእክት፣ ም፣ 1 ፥ ቁ፣ 7)  

የሶሺያል ዳርዊኒዝም አስተሳሰብ የዝግመተ ለውጥ ፍልስፍናን ለማሕበራዊ እድገትም መሠረታዊ መርህ 

አድረጎ የሚወስድ ነው፡፡ በዚህ ዘመን ሌላው የተነሳው የፖለቲካ አስተሳሰብ ሶሺያል ዲሞክራሲ (Social 

Democracy) የተባለው ነው፡፡ የዚህ የፖለቲካ አስተሳሰብ መነሻው ማርክሲዝም ሲሆን፤ የሶሺያሊሰት 

የፖለቲካ ማሕበረሰብ በአብዮት ሳይሆን በህገመንግስታዊ ማሻሻያ (Reform) ማምጣት ይቻላል በሚሉ 

ፖለቲከኞች የተጀመረ ሲሆን በመጨረሻም የሶሽያልስት አስተሳሳብ በሂደት ጠፍቶ  ኢኮኖሚያዊና 

ማሕበራዊ ፍትህን በሊበራል ዲሞክራሲና  በካፒታሊሰት ኢኮኖሚ ውስጥ ማምጣት ይቻላል ወደሚለው 

ያደገ ነው፡፡ ይህንንም ለማምጣት ፍትሀዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ኢኮኖሚውን በመቆጣጠር 

ካፒታሊዝም በራሱ ወደተሻለ ዲሞክራሲ እንዲያድግ ማድረግ ነው የሚል ነው፡፡   

                                                 
45  Rutledge M. Dennis (1995).  Social Darwinism, Scientific Racism, and the Metaphysics of Race.  
 The Journal of Negro Education, Vol. 64, No. 3, 
46
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የሶሺያል ዳርዊኒዝም (Social Darwinism) አስተሳሰብ መሠረቱ የዝግመተ ለውጥ ፍልስፍና ሲሆን 

የሕብረተሰብ ዕድገት በማያቋርጥ ትግል ውስጥ ሲሆን ሁል ጊዜ አሸናፊው ወደላቀ የህብረተሰብ እድገትና 

ወደላቀ የሰው ዘር ሲያድግ (The Survival of the Fittest) ደካመውና የማያስፈልገው ይጠፋል፡፡ 

ለማሕበረሰብ እድገት አሸናፊው ወደላቀ የህብረተሰብ ክፍል እንዲያድግ ጦርነት አስፈላጊ መሆኑን 

ያምናል፡፡  

በዚህ ፍልስፍና መሠረት ጥቁሮች፤ በኤሽያና በላቲን አሜሪካ የሚገኙ ማሕበረሰቦች ዝቅተኛ የዝግመተ 

ለውጥ ሂደት ላይ ያሉና ዝቅተኛ የሰው ክፍል እንደሆኑ ይሰብካል፡፡ የሶሺያል ዳርዊኒዝም  ፍልስፍናን 

የአውሮፓ ሀገራት በወቅቱ ሌሎች ያልስለጠኑ የተባሉ አገራትን አፍሪካን፣ እስያንና ላቲን አሜሪካን በቅኝ 

ግዛት ለመግዛት ጉልበት ሆኗቸዋል፡፡ በቅኝ ግዛት ስር የወደቁ ሀገራት ህዝቦች የዝቅተኛ የሰው ክፍል 

ተደርገው ተቆጥረዋል፤ ብዙዎች ተገለዋል፣ ከነጭ ተለይተው በተመደበላቸው ቦታ ብቻ እንዲኖሩ፤ ነጭ 

የገባበት እንዳይገቡ፤ ከነጭ ጋር እንዳይጋቡ ተደርገውና ተገለው እንደ እንሰሳ ተቆጥረው እንዲኖሩ ሆኗል፡፡ 

የጣሊያን መንግስትም ኢትዮጵያን ለመውረር የሞከረውና በ1888 (1896 እ.አ.አ) በአድዋ ጦርነት ተሸንፎ 

የወጣው በዚህ ወቅት ነበር፡፡ ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ የዚህ 

ፍልስፍና ሰለባ በሆነ ነበር፡፡ የዚህን ፍልስፍና ገፈት የቀመሱት ጣሊያን ከኢትዮጵያ ገንጥሎ በያዛት 

በኤርትራ የሚገኙ ወንድሞቻችንና  እህቶቻችን ናቸው፡፡ የአስመራ ከተማ የዚህ አስከፊ ታሪክ ምስክር 

ናት፡፡ ሌሎች የአፍሪካ ዎንድሞቻችንና፤ እህቶቻችን በዚህ ፍልስፍና ምክንያት ታላቅ መከራን 

ተቀብለዋል፡፡ 

የ19ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛ አጋማሽና የ20ኛው ክፍለዘመን መጀመሪያ በነዚህ አስተሳሰቦች ዓለም 

የተወጠረችበት ወቅት ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት የአንደኛው ዓለም ጦርነት በስላቭ  ብሔረተኞች 

(Extreme Slave Nationalists) ምክንያት ፤ የሩሲያ አብዮት እንዲሁም  የናዚ ጀርመን መነሳት47፤ 

የጣሊያን ፋሺዝምና የሁለተኛው ዓለም ጦርነት መነሳት ምክንያት ሆኗል፡፡  

የሶሺያል ዳርዊኒዝም አስተሳሰብ አውሮፓን በማመሱ በህዝቦች መካከል ፍርሀትንና አለመተማመንን 

ስለፈጠረ የዘውግ (National) ጥያቄ እየጎላ መምጣት ጀመረ፡፡ በወቀቱ አውሮፓ በኢንዱስትሪ አብዮት 

ውስጥ የነበረች ሲሆን፤ በኢንዱስትሪው እድገት ምክንያት ከፍተኛ የሰው ፍልሰት ከገጠር ወደከተማ 

የነበረበትና በአንድ በኩል የዘውግ የበላይነትና የበታችነት ውጥረት፤ በሌላ በኩል ደግሞ ፍልሰትና የተለያዩ 

ዘውጎች የተደባለቁበት/ ውሕደት የፈጠሩበት ጊዜ ነበር፡፡  በአንጻሩ ደግሞ የሶሺያል ዳርዊኒዝም  የፖለቲካ 
                                                 
47

 Conald D-Simmons, 2007.  Earnest Hackel. The Rise of Social Darwinism in Nazi Germany. 
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አስተሳሰብ የሰውን የበላይና የበታችነት የሚሰብክበት ወቅት ነበር፡፡ በዚህ ውጥንቅጥ ወቀት የተለያዩ 

ማህበረሰብ ራስን የመጠበቅና መከላከል ወይም አሸንፎ ወደ ላቀ ደረጃ መድረስ አንገብጋቢ ጥያቄ ነበር፡፡ 

በመሆኑም አንዱን ዘውግ ከሌለው መለየት ደግሞ ሌላ ችግር ነበር፡፡ ይህንን ችግር ለመፍታት ዘውግ 

ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለማስረዳትና ለመለየት እንዲመች ከሞከሩት አንዱ በ1881 እ.አ.አ በኦስትሪያ 

(Austria Viena) የተወለደው ኦቶ ባወር (Otto Bauer)4849 የተባለው  በ1907 እ.አ.አ. የዘውግ ጥያቄና 

ሶሺያል ዲሞክራሲ (The Question of Nationalities and Social Democracy) የተባለውን ጽሁፍ 

አወጣ፡፡ ይህንን ተከትሎ ጆሴፍ ስታሊን (Joseph Stalin)50  የኦቶ ባወርን ሀሳብ መሠረት በማድረግ 

በ1913 እ.አ.አ ማርኪስዝምና የዘውግ ጥያቄ (Marxism and the National Question) የተባለውን 

ጽሑፍ አወጣ፡፡ 

ዘውግ (Nationalities) የሚለውን ትርጉም ለመሥጠት ባዎርና ስታሊን ብዙ ደክመው ነበር፡፡ ይሄንንም 

ያስገደዳቸው በወቅቱ በአውሮፓ የነበረው ውጥንቅጥ ሁኔታ በሕዝብ መካከል እያስነሳ ያለውን ችግር 

በፍልስፍና በማስደገፍ መፍትሔ ሊመጣ ይችላል በሚል ነበር፡፡ ስታሊን ማርክሲስት ሲሆን ባወር ግን 

ሶሺያል ዲሞክራት ነው፡፡ የአውሮፓ ሁኔታ የሁለቱንም የፖለቲካ አስተሳሰብ ያሳሰበ ነበር፡፡  

ጆሴፍ ስታሊን (Joseph Stalin) የኦቶ ባወርን የዘውግ ፍልስፍና በመተቸት የራሱን ፍልስፍና አቀረበ፡፡ 

የስታሊንንም ሆነ የኦቶ ባወርን የዘውግ ፍልስፍና በአውሮፓ ለመተግበር የተደረገው ሙከራ ያመጣው 

ነገር መተላለቅ በመሆኑ ተግባራዊ ሊሆን አልቻለም፡፡ በአጠቃለይ የዘውግ ፍልስፍና መሠረቱ በዳርዊን 

የዝግመተ ለውጥ ፍልስፍናና  በሶሺያል ዳርዊኒዝም ፍልስፍና ምክንያት በአውሮፓ የተፈጠረውን ቀውስ 

ይፈታል በሚል ነበር፤ ነገር ግን ከድጡ ወደ ማጡ ሆኖ በዘውግ መካካል የበለጠ ችግር ከመፍጠር 

በስተቀር ያመጣው መፍትሄ አልነበረም፡፡ ምክንያቱም የዘውግ ፍልስፍና  መሰረቱ ሰዎችን ከፋፍሎ 

ለመግዛት በሶሺያል ዳርዊኒዝም ፖለቲካ አስተሰሰብ ላይ የተመሰረተ እንጂ አቶ ስብስቤ 

እንደሚያስገነዝበው የሌለና የእዕምሮ ቀዠት በመሆኑ ችግር ሊፈታ አይችልም51፡፡ 

                                                 
48

 Ephraim J Nimni, Volume Editor፣ Translated by Joseph O'Donnell Foreword by Heinz Fischer (2000). 

Otto Bauer, The Question of Nationalities and Social Democracy.  University of Minnesota Press 

Minneapolis • London. 
49

 Michal Kasprzak፣ 2012. Nationalism and Internationalism:Theory and Practice of Marxist Nationality 

Policy from Marx and Engels to Lenin and the Communist Workers’ Party of Poland. A thesis submitted 

in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of 

History University of Toronto 
50  Joseph Stalin (1913). Marxism and the National Question First published in Russian, 1913 Printed in 

London by CPGB-ML, 2012 English translation reproduced from Marxists Internet Archive 
51

 ሰብስቤ አለምነህ፣ 2011፤ የብሔር ማንነት ቅዠት (The “Nation’s” Identity Delusion) 
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ይህ ፍልስፍና ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኘው አንዳች ነገር የለበትም፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ በዳርዊን የዝግመተ 

ለውጥ  ፍልስፍና  ላይ የተመሠረተ  የሶሺያል ዳርዊኒዝም  ፍልስፍና ነበር ወይ ብሎ መጠየቅ 

ያስፈልጋል፡፡ በወቅቱ ይህ አይነት ፍልስፍና ለመኖሩ እንኳን በኢትየጵያዊያን ዘንድ የሚታወቅ 

አይመስለኝም፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳች የሚያገናኛቸው ታሪካዊም ሆነ የማሕበራዊ መሠረት በሌለበት 

ሁኔታ የጆሴፍ ስታሊን (Joseph Stalin) ፍልስፍናን አምጥተን ሕዝብ ያልሆነውን ሆነሀል፤ እኛ 

እናውቅልሀለን ወይም ወክለንሐል ብሎ ሕዝብን ማስጨነቅ አዕምሮ ላለውና ከሚያስብ ትወልድ  

የሚጠበቅ አልነበረም፡፡  እንዲያው ችግሩ እንኳን ነበር ብለን ብናስብ ለኛ መፍትሔ የሚሆነው 

የአውሮፓው የጆሴፍ ስታሊን (Joseph Stalin) ፍልስፍና ነው ወይ? እኛ በአፍሪካ የምንኖር የራሳችን 

ታሪክ፤ ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ እሴትና ግንኙነት፤ የራሳችን የሆነ ፍልስፍናና የኑሮ ዘይቤ ያለን ነን፡፡ እኛ 

በአውሮፓ በሽታ አልታመምንም፤ ከታመምንም በሽታችን የምስራቅ አፍሪካ በሽታ ነው የሚሆነው፡፡ 

ማነው የጆሴፍ ስታሊን (Joseph Stalin) ፍልስፍና ለኢትዮጵያ ያውም ላልታመመው ማሕበረሰብ 

መድሐኒት አድርጎ የማዘዝ ስልጣን ያለው? ላልታመመ መድሃኒት መስጠት ደግሞ መርዝ እንደመስጠት 

ይቆጠራል፡፡ 

ከ1928 እስከ 1933 ዓ.ም ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በተቆጣጠረችበት ወቅት በሶሺያል ዳርዊኒዝም  የዘውግ 

ፖለቲካ አገሪቱን ከፋፍላ ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ጥረት አድርጋ ነበር52፡፡ ሆኖም ግን በአገሪቱ በነበረው 

ጠንካራ ታሪካዊና ማሕበራዊ ትስስር ምክንያት ሳይሳካ ቢቀርም አሁንም ቢሆን ያን ጊዜ የተዘራው መርዝ 

ወጣቶች በ1960ዎቹ ባለማወቅ ካመጡት የዘውግ አስተሳሰብ ውስጥ ነፍስ በመዝራት አሁን አገሪቱን 

በማመስ ላይ ይገኛል፡፡ የብሔር ፖለቲከኞችና የብሔር ሊሂቃን ተብዬዎች ይህንን ፈሽስታዊ የሶሺያል 

ዳረዊኒዝም ፍልስፍና በመሸከም በሕዝብ ላይ በመጫን ልክ ፋሽስት ጣሊያን ከ1928 እስከ 1933 ዓ.ም 

በኢትዮጵያ የተገበረችውን በከፋ ሁኔታ በአሁኑ ዘምን በመፈጸም ላይ ይገኛሉ፡፡ 

እኛ የአቶ እንዳለው ልጆች የነሱ ፍልስፍና ተገዢ በመሆን ይሄው ለአራት አሥርተ ዐመታት ስንታመስ 

እንኖራለን፡፡ ማነው የባወር ወይም የስታሊን ሀሳብ ትክክል ነውና ዓለም ሁሉ ለዚህ እንዲገዛ አዋጅ 

ያወጣው? 

ብሔረተኞች/ዘውገኞች ለጥቀማቸው ሲሉ ዋለልኝ መኮንን ከስታሊን ፍልስፍና ገልብጦ ያቀረበውን ጽሑፍ  

ወይም ሌላ ሰው የጻፈለትን /አንዳንድ ሰዎች ስለሚገምቱ ነው/ ይጠቅሳሉ፡፡ ለመሆኑ ዋለልኝ በወቅቱ 

ስለኢተዮጵያ ወይም ስለአፍሪካ ታሪክ በቂ አውቀት፤ የሥራና የሕይወት ተሞክሮ ነበረው ወይ? 

                                                 
52

 ደራሲ አልበርቶ ስባኪ፤ ትርጉም ጋረደው ደምሴ ኃይሉ፡፡ የሞሶሎኒ ወረራ በኢትዮጵያ፤ ፋሽዝምና የቅኝ አገዛዝ ተሞክሮው፡፡ ዜጋ አሳታሚና 
ማስታወቂያ ድርጅት፣ መስከረም 1995 ዓ.ም. 
ደራሲ ተድላ ዘዮሐንስ፡፡ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ከወልወል እስከ ጎንደር፤ ግንቦት 1927 - ህዳር 1934 ዓ.ም. ማንኩሳ አሳታሚ ኃላ. 
የተ. የግ. መኅበር 2004 ዓ.ም. 
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የኢትዮጵያን ሕዝብ ማሕበራዊና እኮኖሚያዊ ትስስር በቅጡ ሊረዳበት የሚችልበት የእድሜ፣ የሕይወትና 

የሥራ ተሞክሮ ነበረው ወይ? መልሱ አልነበረውም ነው፡፡ አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ወጣት የሌላ አገር 

ችግር ፍልስፍና ያውም የአውሮፓ /የአፍሪካ እንኳን ቢሆን ጥሩ/ ገልብጦ ስለጻፈ የኢትዮጵያ ችግር 

ባልሆነበት ችግር መፍቻ ብሎ በመውሰድ (ላም ባልወለበት ኩበት ለቀማ እንደሚባለው) የዘውግ 

ፖለቲከኞች የግል ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ የተጠቀሙበት ነበር እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጉዳይ 

አይደለም፡፡  

ለዚህም እንደ ማስረጃ ከሆኑት አንዱ የኮሌጅ ቀን ግጥሞች እና ሕያዉ ድምፆች፤ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

የወርቅ ኢዩቤልዩ፤ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ዲን ጽ/ቤት የተዘጋጀ መጻሕፍት የወቅቱ የብስለት 

መገለጫ ነበርና!  አንድም ቦታ የዋለልኝ መኮንን አሻራን የሚያሳይ ጽሑፍ አልታየም፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 

ዋለልኝ መኮንን ከስታሊን ፍልስፍና ገልብጦ ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር ሳያገናዝብ ያቀረበውን የብሔር 

ጥያቄ   / the National Question / ጽሑፍ  ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በልደት አዳራሽ 

ለጀማሪ ተማሪዎች የገለፃ መስጫ ፕሮግራም ላይ ያለስምምነት እና ብቃት ያነበበዉ እንደነበርና የዘውግ 

ፖለቲከኞች መጠቀሚያ እንዳደረጉት የታሪክ ጸሐፍት የመሰክራሉ፡፡ (ገጽ 198 ባህሩ ዘዉዴ) የብሔርን 

ጥያቄ አመጡ ተብዬዎችና አቅራቢዎች ትክክለኛዉን ትርጉም ያኔም የገለፀም፣ የጠየቀም፣  የለም፤ አሁንም 

ድረስ ትርጉም አልባ ግን የአንድነት ችግር መንስኤ ሆኗል!53 

 አንድን ነገር ከመደገፍም ወይም ከመቃወም በፊት ከሥረ መሠረቱ የመመርመር ባሕል ሊኖረን ይገባል፡፡ 

ፖለቲከኞች ይህንን ፋሽስታዊ አስተሳሰብ አሁንም ቢሆን እየተጠቀሙ ያሉት ይህንን ነገሮችን የመጠየቅና 

የመመርመር ድክመታችንና አለማወቃችንን ነው፡፡ 

ሌለው ችግር ቀዳማዊ ኃይለሥለሴ ትውልዱን ለማስተማር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድረገዋል፤ እጓለ ገብረ 

ዮሐንስ፣የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ በሬዲዮ የቀረቡ ንግግሮች በመጽሐፍ መልክ በታተመዉ ጽሑፉ 

በዘመናዊት ኢትዮጵያ ስለ ትምህርት በተለይ ያሰቡና በሥራም ያለመጠን የደከሙ ታላቁ ንጉሠ ነገሥታችን 

ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ናቸዉ፡፡ በንጉሠ ነገሥት ክብርና በቤተሰብ ደስታ ለሠላሳ ዓመት ያህል የኖሩበትን 

ቤተ መንግሥት ለከፍተኛ ትምህርት መደበር ይሆን ዘንድ ወስነዉ የመጀመሪያዉን ዩኒቨርሲቲ መሠረቱ፡፡ 

ይህ ጽሑፍ ለዚህ ንጉሣዊ ቸርነት መተሰቢያ ይሆን ዘንድ የተዘጋጀ ነዉ ይሉናል፡፡  በተጨማሪም ትልቁ 

ፈላስፋ ፕላቶን እንዳለዉ ሰዉ ትክክለኛዉን ትምህርት ያገኘ እንደሆን ለስላሳና (ኖብል) እግዜርን 
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የሚመስል ፍጥረት ነዉ፡፡ ትምህርት ያላገኘ እንደሆን ግን በምድር ላይ ካሉት አራዊት ሁሉ የባሰ ነዉ፡፡ 

ጥርጥር የሌለዉ ነገር ነዉ፡፡54 

ዘውገኛ የሆነው ትውልድም በዚህ ዘመን የመነጨ ነው፡፡ ትውልዱ እንዲማር ንጉሱ ሕዝቡን በከፍተኛ 

ደረጃ በተለያዬ መንገድ ቀስቀሰዋል፡፡ አንጀሎ ዴል ቦካ ባዘጋጀዉ የንጉሡ የህይወት ታሪክ መጽሐፍ ላይ 

ያለዉ የእስታትስቲክስ መረጃ እንደሚያሳየዉ የ1ኛ ደረጃ ተማሪዎች ቁጥርን የ1948 እ.አ.አ. ከ 100,000  

በ1960 እ.አ.አ. ወደ 400,000፤ የ2ኛ ደረጃ ተማሪዎች ቁጥርን የ1948 እ.አ.አ. ከ 4,000  በ1960 እ.አ.አ. 

ወደ 33,000፤ በዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ቁጥርን የ1950 እ.አ.አ. 72 በ1960 እ.አ.አ. ወደ 940  በ1968 

እ.አ.አ. ወደ 4,250 ማደጉንና  ንጉሡ ትምህርትን በአገሪቱ ለማስፋፋት ያደረጉትን ከፍተኛ ጥረት 

ይገልጻል፡፡ (ዘ ንጉሡ ገጽ 250)55 

ንጉሡ የተማረ ሰው በሕብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ ከበሬታን አንዲያገኝ አድረገዋል፡፡ በዘመኑ ሕብረተሰቡ 

ለተማረ ሰው የነበረው ከበሬታና አድናቆት ከፍተኛ ነበር፡፡ የተማረ ሰው የተናገረውን ሁሉ ሳይመረምሩ  

እንደ  እውነት አድርጉ የመቀበል ባሕል ዳብሮ ነበር ፤ ከዚያም አልፎ የተማረ ይግደለኝ  የሚል አባባል 

ዳብሮ ነበር ፡፡ ጎን ለጎን የተማረው ክፍል ራሱን ወደከፍታ የሰቀለበት ወቅት ነበር፡፡ ትንሽ እወቀት አደገኛ 

መሆኑን የተገነዘበ አልነበረም፡፡ እውቀት ማለት ደግሞ የቀለም እውቀት ብቻ አይደለም፤ ከአካባቢ፣ 

ከማሕበረሰቡ፤ ከታሪክ፤ ከሥራ ተሞክሮና፤ ከዕድሜ ተሞክሮና ነገሮችን የመመርመር ባሕል ካልታከለበት 

በቀለም እውቀት ብቻ ሙሉ ሰው መሆን አይቻልም፡፡ በወቅቱ የነበረው ተማረ የተባለው ክፍል የቀለም 

አውቀትን ብቻ የሁሉ ነገር አዋቂ እንዳደረገው ያሰብ ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ 

የትምህርት ሥርዓቱ በዋነኛነት የተቀረጸው በምዕራባዊያን መሆኑና የመጀመሪየዎቹ መምህራን በከፊል 

ከነዚህ አገሮች በመሆናቸው የራሳችንን ባሕል፤ ታሪክና እሴት ላይ ከማተኮር ይልቅ በምዕራባዊያን ባሕልና 

ሥልጣኔ ለይ ትኩረት ያደረገ ይህንንም የሚመኝና ራሱን ከዜጎቹ ከፍ አድረጎ የሚመለከት ተማሪ 

ማፍራቱና፤ ሕብረተሰቡም ለተማረው ክፍል የሰጠው የከፍታ ሥፍራ ተሰሚነት ስላገኘለት የአውሮፓን 

ፋሽስታዊ ፍልስፍና አምጥቶ በአገሪቱ ላይ ሲጭን አጨብጭበን ተቀበልን እንጂ አይሆንም ያሉ ጥቂቶች 

ነበሩ፡፡ እነሱንም የተለያዬ ሰያሜ እየለጠፍን አጠፋናቸው፡፡ ይህ ታዲያ ለዘውገኞች ታላቅ የመፈልፈያ 

መሠረት ፈጠረላቸው፡፡ 

በመጀመሪያ መረዳት የሚኖርብን የዘውግ/ብሐረተኝነት/ዘረኝነት አስተሳሳብ መሠረቱ የዝግመተ ለውጥ 

አሰተሳሰብ መሆኑን ነው፡፡ የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብን ወደ ማሕበረሰብ ዕድገት በማምጣት ሶሺያል 
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ዳርዊኒዝም  የተባለው የፖለቲካ አስተሳሰብ ፍልስፍና እንዲከሰት ሆኗል፡፡ በሶሺያል ዳርዊኒዝም ፍልስፍና 

የማሕበረሰብ እድገት (ልክ እንደ ዳርዊን የተፈጥሮ ዝግመተ ለውጥ) ጫካ ከሚኖር ሰው፤ የጋሪዮሽ፤ 

የባሪያ፤ የፊውዳል፤ ካፒታሊዝም ስርአት ድረስ የሚያድግ ነው፡፡ በዚህ ሂደት ውስጥ በሚኖረው የመኖር 

ትግል፣ ኃይለኛው፤ ወይም ብቃት ያለው የሰው ክፍል እያሸነፈ ደካማው እየጠፋ፤ በእጅጉ የላቀ የሰው 

ክፍልና የዚህ ማሕበረሰብ እየተፈጠረ እንደሚመጣ ያምናል፡፡ ስለዚህ ነው በእስያ፤ በአፍሪካና፤ በላቲን 

አሜሪካ የሚገኙ ሕዝቦች እንደዝቅተኛ የሰው ክፍል፤ ወይም ዝግመተ ለውጣቸው ከፍተኛ ደረጃ ያልደረሰ 

ተብለው ሲፈረጁ፤ በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ እንደከፍተኛ የሰው ክፍል የተፈረጁት፡፡ ይህ 

አስተሳሰብ ለቅኝ ገዢዎች ጉልበትን የሰጠ ሲሆን፤ በተግባርም በአፍሪካና በእስያ ፈጽመውታል፡፡ 

ይህ አስተሳሳብ አውሮፓንም ያመሰ ነበር፡፡ በአውሮፓ በተለያዩ ዘውጎች/ብሔር/ጎሳ መካከል የላቀ የሰው 

ክፍልን ለማረጋገጥ ትግል ውስጥ እንዲገቡ ያደረገ ሲሆን በኋላም የናዚ ጀርመን ሂትለር የአሪያን 

ዘውግ/ብሔር/ጎሳ ከሁሉ የላቀ ስለሆነ ሌሎች ለዚህ ዘውግ/ብሔር/ጎሳ መገዛት አለባቸው ወይም መጥፋት 

አለባቸው  በማለት በመነሳቱ ለብዙ ሚሊዮን ሕዝብ ሞትና ስደት ምክንያት ሆኗል፡፡ በስው ልጅ ላይ 

ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ሰቆቃ ተፈጽሞበታል፡፡ የፋሽስት ኢጣሊያም ይህንን ፍልስፍና በመደገፍ 

ከናዚ ጀርመን ጋር ባደረገችው ሕብረት ከ1928 እስከ 1933 (1935-1941 እ.አ.አ) ኢትዮጵያን በመውረር 

ከፍተኛ ዘግናኝ ጭፍጨፋዎችን ያካሔደው፡፡ ፋሽስት ኢጣሊያም የዘውግ/የጎሳ አስተሳሰብን በኢትዮጵያ 

ተግባራዊ ለማድረግና ሕዝቡን ከፋፍሎ ለመግዛት የሞከረውም ሙከራ በሕዝቡ ዘንድ በነበረው ጠንካራ 

የአንድነት መሠረት ሊሳካለት አልቻለም5657፡፡ 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ አስተሳሰብ፤  

1. የዘውግ/ብሔር/ጎሳ አስተሳሰብ በአውሮፓ የሶሺያል ዳርዊኒዝም የፖለቲካ ፍልስፍና ተከትሎ 

የመጣና ዘውግን/ብሔር/ጎሳ ለመከፋፈልና ትርጉም ለመስጠት ሲባል የተጀመረ ነው፤ 

2. የዘውግ ፍልስፍና ባመጣው ልዩነት፤ ፍጥጫና፤ የእርስ በርስ መተላለቅ ተግባራዊ ሊሆን 

አልቻለም፡፡ 

ይህንን የከሰረ የክፋት ትምህርት ወደአገራችን በማምጣት በማሕበራዊ መወቅሩ ጠንካራና፣ በሺዎች 

ዘመናት የተገነባውን  የርስ በርስ ግንኙነት በማፍረስ ላይ እንገኛለን፡፡ ከላይ እንደተጠቀሰው 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ አስተሳሰብ መሠረቱ ዝግመተ ለውጥ ነው፡፡ ይህም መጨረሻው አንዱ ዘውግ ከሌላው 

                                                 
56

 ደራሲ አልበርቶ ስባኪ፤ ትርጉም ጋረደው ደምሴ ኃይሉ፡፡ የሞሶሎኒ ወረራ በኢትዮጵያ፤ ፋሽዝምና የቅኝ አገዛዝ ተሞክሮው፡፡ ዜጋ አሳታሚና 
ማስታወቂያ ድርጅት፣ መስከረም 1995 ዓ.ም 
57

 ደራሲ ተድላ ዘዮሐንስ፡፡ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ከወልወል እስከ ጎንደር፤ ግንቦት 1927 - ህዳር 1934 ዓ.ም. ማንኩሳ አሳታሚ 
ኃላ. የተ. የግ. መኅበር 2004 ዓ.ም. 
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የተሻለ መሆኑን ወይም የላቀ መሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡ የደቡብ አፍሪካ የአፓርታይድ ሥርዓት 

የተጠቀመው ይሄንኑ የሶሺያል ዳርዊኒዝም የፖለቲካ ፍልስፍና ተግባራዊ በማድረግ ነው፡፡ የኢትዮጵያም 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከኞች ሊያረጋግጡልን የሚፈልጉት የሶሺያል ዳርዊኒዝም የፖለቲካ ፍልስፍና 

ነው፡፡ አንዳንዶች የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከኞች ከወርቅ ህዝብ ተፈጠርን ሲሉ፤ ሌሎች ደግሞ 

ኢትዮጵያን የፈጠሩ ራሳቸውን ሲያደርጉ፤ ሌሎች ደግሞ የኢትዮጵያ መሠረት ሲሆኑ፤ ሌሎች ደግሞ 

እንደዝቀተኛ ተቆጠርን ሲሉ ይሰማል፡፡ ይሄ ሁሉ የሚሆነው ካለማወቅ ወይም አውቆ ፍልስፍናውን ለግል 

ጥቅም ከማዋል አኳያ ነው፡፡ 

2.4 የተሻለ ዘውገኛ / ብሔረተኝነት 

በአገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቀት (2011 ዓ.ም) ወደ 107 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳሉ 

ይነገራል፡፡ ከዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ የዘውግ ፖለቲከኞች ናቸው፡፡ አስተሳሰባቸው በሰው ልጅ እኩልነት 

ላይ የተመሠረተ የፖለቲካ ፓርቲዎች በጣም ጥቂት ናቸው፡፡  የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከኞች ትልቁ 

ችግራቸውና የጋራ አስተሳሳባቸው ራሳቸውን ያልወከላቸውን ህዝብ ተወካይ አድርገው መሾማቸውና፤ 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ማህበረሰቡን በተለያዩ የበላይነት ወይም የዝቅተኝነት አስተሳሰብ መቀስቀሳቸው ነው፡፡ 

 በዘጠኙም ክልል ከአንድ በላይ የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከኞች አሉ፡፡ ሁሉም ልክ በ1966-1972 

በአብዮቱ መጀመሪያ እንደነበሩት ፓርቲዎች በወዛደር ተወካይነት እንደተላለቁት፤ አሁንም 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ተወካይ እኔ ነኝ በሚል የርስ በርስ ሽኩቻና በሴራ ፖለቲካ በመጠላለፍ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ ዋንኛ ዓላማው የላቀ የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ክፍል ማረጋገጥ ነው፡፡ ማለትም 

አንዱ ዘውግ ከሌላው በኢኮኖሚ የበለጸገ፣ በአስተሳሰብ የነጠረ፤ ኃይለኛና አስፈሪ፣ የነጠረ ደም ያለው፣ 

ወዘተ… ማረጋገጥ ነው፡፡ የዚህ ዓይነት አስተሳሰብ የራሴ ዘውግ/ብሔር/ጎሳ ብሎ ከሚቆጠረው ውጭ 

ያለውን ሕብረተሰብ እንደሰው የማይቆጥር ዜጋ ይፈጥራል፡፡ ሀገር የሚባል ነገር ለዘውግ አስተሳሳብ ስጋት 

ይሆንበታል፤ ምክንያቱም ከሱ የተሻለ ወይም እኩል የሆነ ሌላ ዘውግ ማየት ስለማይፈልግ፡፡ ከዚህም 

የተነሳ ጨካኝ፣ ለሰው ፍቅር የሌለው ለእምነቱ የማይገዛ ማህበረሰብ ይገነባል፡፡ ከላይ እንደተገለጸው 

የዝግመተ ለውጥ ሀሳብ የዲያብሎስ ስለሆነ በዚህ መሠረት ላይ የተገነባው የሶሺያል ዳርዊኒዝም የፖለቲካ 

ፍልስፍና እና የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከ ጨካኝ፣ ነፍስ ገዳይ፣ ፍቅር የሌለው የራሱን ብቻ የሚያስብ 

ትውልድ የሚፈጥረው፡፡ ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ የክፉው የዲያብሎስ ሀሳቦች ናቸው፡፡  

እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ 

አሳልፎ ሰጣቸው፤ ዓመፃ ሁሉ፥ ግፍ፥ መመኘት፥ ክፋት ሞላባቸው፤ ቅናትን፥ ነፍስ መግደልን፥ ክርክርን፥ 

ተንኰልን፥ ክፉ ጠባይን ተሞሉ፤ የሚያሾከሹኩ፥ ሐሜተኞች፥ አምላክን የሚጠሉ፥ የሚያንገላቱ፥ 
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ትዕቢተኞች፥ ትምክህተኞች፥ ክፋትን የሚፈላለጉ፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥ የማያስተውሉ፥ ውል 

የሚያፈርሱ፥ ፍቅር የሌላቸው፥ ምሕረት ያጡ ናቸው፤(ሮሜ፣ ም፣ 1 ፤ ቁ፣ 28-31)። 

በቅርቡ በኢትዮጵያ የተደረጉ የጭካኔ ሥራዎችን አንዳንድ ሰዎች፣ “ሰይጣንም ይሄንን የሚሠራ 

አይመስለንም፤ እኛ የተለያዩ የጭካኔ ድርጊቶችን ለሰይጣን እያስተማርን የምንገኝ ይመስላል” በማለት 

ሲገልጹ ይሰማል፡፡ ይህ አባባል ጥልቅ መልዕክትን የያዘ ነው፡፡ የሶሺያል ዳርዊኒዝም የፖለቲካ ፍልስፍና 

እና የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከ ምን ያክል ክፉ እንድንሰራ እንደሚያደርገን ያስረዳል፡፡ 

ከላይ እንደተገለጸው በአገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቀት (2011 ዓ.ም) ወደ 107 የሚሆኑ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች እንዳሉ ይነገራል፡፡ ከዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከኞች ናቸው፡፡ 

በመሆኑም በአማካይ በአንድ ክልል 10 የሚሆኑ የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ ድርጅቶች አሉ ማለት 

ይቻላል፡፡ 

በአንድ ክልል 10 የሚሆኑ የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከ ድርጅቶች ቢኖሩ ሁሉም ለዚያ ወከልን ለሚሉት 

ዘውግ የተሻለ ዘውገኛ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡ ስለዚህ በዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ 

ድርጅቶች መካከል የሚኖረው ውድድር የተሻለ ዘውገኝነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ በመሆኑም የሚኖረው 

መወዳደሪያ ወከልን ለሚሉት ዘውግ፣ የሱን ከሌላው ዘውግ የበለጠ መሆኑን፤ በኢኮኖሚ የተሻለ፤ 

በአስተሳሰቡ የላቀ፤ በጀግንነቱ የላቀ፤ የነጠረ ደም፤ የላቀ የሰው ክፍል መሆኑን የማረጋገጥ ፉክክር 

ይሆናል፡፡  በተጫማሪም ሌላውን ዘውግ/ብሔር/ጎሳ በመጥላት ከተፎካካሪው የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ 

ድርጅቶች የበለጠ መሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡ ስለዚህ እያንዳንዱ በአንድ ክልል የሚገኝ 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ ድርጅቶች የተሻለ ሶሺያል ዳርዊኒስት/ አፓርታይድስት  መሆኑን ማረጋገጥ 

የግድ ይሆናል፡፡ የተሻለ የዘውግ ወኪል ለመሆን ከሌላው የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ ድርጅቶች የተሻለ 

ዘውገኛ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት፡፡ 

በዚህ ዓይነት ከሁሉም የዘውግ ክልል ዘጠኝ (9) የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከ ድርጅቶች ተመረጡ 

እንበል፡፡ የሁሉም አላማ ወከልን የሚሉትን ዘውግ የበላይነት ማረጋገጥ ይሆናል፡፡ በመሆኑም አገሪቱ 

በዘውግ የበላይነት (ሶሺያል ዳርዊኒስት/ አፓርታይድስት ) ሽኩቻ ትናጣለች ማለት ነው፡፡ በአሁኑ 

አካሄዳችን በአገሪቱ ወደ 86 የሚጠጉ  ዘውግ/ብሔር/ጎሳ እንዳሉ ይታወቃል፡፡ እንዚህ ሁሉ የዘውግ 

ክልል/ አስተዳዳር እየጠየቁ እንደሆነ ይነገራል፡፡ 86 የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ ድርጅቶች ከ86 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ አካባቢ ቢመረጡ እያንዳንዱ ድርጅት የራሱን ዘውግ የበላይነት ለማረጋገጥ 

በሚያደርገው ንትርክ የሚፈጠረውን ጥፋት መገመት ያዳግታል፡፡ 
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የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ የአዕምሮ በሽታ እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ፡፡ እንደ አቶ ሰብሰቤ 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ በነቀርሳ አዕምሮ ቅዠት የሚመደብ ሲሆን የሰውን የማገናዘብና የማሰተዋል 

ክህሎት ሙሉ በሙሉ የሚዘጋና ከእንሰሳዊ ባሕሪም የሚያሳንስ ነው58፡፡ በትክክልም ነው፡፡ ዋናው 

መገንዘብ ያለብን ነገር የበሽታው መንስኤ ምን እንደሆነ ነው፡፡  የአዕምሮ በሽታ መንስኤው በዋናነት ሁለት 

ነው፡፡ አንደኛው መንፈሳዊ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በአንጎል ላይ በተለያየ ሁኔታ በሚደርስ ጫና፤ 

ጉዳትና መዛባት ነው፡፡  የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ በሽታ በአንጎል ላይ በሚደርስ ጉዳት የሚከሰት 

አይደለም፡፡ የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ በሽታ ከመንፈሳዊው ዓለም ነው፡፡ በክፍል አንድ እንደተገለጸው 

የሰው አዕምሮ ከመንፈሳዊው ዓለም ጋር የሚገናኝበት ረቂቅ የሆነ የመንፈስ አካል አለው፡፡ ይህ የመንፈስ 

አካል ከእግዚአብሔር ወይም ከዲያብሎስ መልዕክቶችን/መገለጥን ይቀበላል፤ በአዕምሮ ተተርጉሞም 

ወደተግባር ይቀየራል፡፡ መንፈሳችን ለእግዚአብሔር ከተገዛ ከእግዚአብሔር መልካሙን የፍቅር ሀሳብ 

ይቀበላል፡፡ መንፈሳችንን ለዲያብሎስ ካስገዛን የዲያብሎስን ክፉ ሀሳብ ይቀበላል፡፡ የዘውግ/ብሔር/ጎሳ 

ፖለቲካ ሀሳብ መሠረቱ ዳርዊኒዝም  እንደሆነ ተረድተናል፡፡ ይህ አስተሳሰብ መሠረቱ እግዚአብሔርን 

መካድ ነው፡፡ ሰው እግዚአብሔርን ሲክድ መንፈሱ ለዲያብሎስ ተገዥ ይሆናል፡፡ ሰው የዲያብሎስን 

ፍልስፍና ሲከተል መንፈሱ የዲያብሎስን ሀሳብ ለአዕምረው ማቀበል ይጀምራል፡፡ ስለሆነም ሰይጣናዊ 

የሆኑትን የክፋት ሀሳብ ከመተግበር የሚያግደው ነገር የለም፡፡ 

 የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲከ ድርጅቶች የየትኛውም ዕምነት አካል ነን ቢሉም እንኳን የሚፈጽሙት ድርጊት 

ተመሳሳይ ሲሆን የትኛውንም የዕምነት ክፍል አይወክሉም፡፡ ምክንያቱም እምነቶች ሁሉ መልካምነትን፤ 

ፍቅርን፤ አንድነትንና መተሳሰብን የሚየስተምሩ ስለሆኑ ነው፡፡ ጥላቻና ነፍሰገዳይነት ግን ከዲያብሎስ 

ነው፡፡ 

የዘውግ/ብሔር/ጎሳ ፖለቲካ ከመንፈሳዊው ዓለም የሚመነጭ የአዕምሮ በሽታ በመሆኑ፣ በሕክምና 

መድኃኒት የለውም፡፡ መድኃኒቱ መልካም ወደሆነው ፈጣሪ በንሰሀ መመለስ ብቻ ነው፡፡  ሁሉን መንፈሳዊ 

በሽታ መፈወስ የሚችል የፈጣሪ ኃይል ስለሆነ፡፡  

 

                                                 
58

 ሰብስቤ አለምነህ፣ 2011፤ የብሔር ማንነት ቅዠት (The “Nation’s” Identity Delusion) 
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2.5 ዘውገኛ / ብሔረተኛና የትወልድ ውርስ 

 
አባቱን የሚረግም፥ እናቱንም የማይባርክ ትውልድ አለ። ለራሱ ንጹሕ የሆነ 

የሚመስለው ከርኵሰቱ ያልጠራ ትውልድ አለ። ከፍ ከፍ ያሉ ዓይኖች ያሉት፥ 

ሽፋሽፍቶቹም ወደ ላይ የሚያዩ ትውልድ አለ። ድሆችን ከምድር ላይ ችግረኞችንም 

ከሰው መካከል ያጠፋና ይጨርስ ዘንድ ጥርሶቹ ሰይፍ መንጋጎቹም ካራ የሆኑ ትውልድ 

አለ።(መጽሐፈ ምሳሌ፣ ም፣ 30 ፤ ቁ፣ 11 – 14) 

ዘመናችን በምድር ላይ እንደ ጥላ ነውና እኛ የትናንት ብቻ ነን፤ ምንም አናውቅም፤ 

ስለዚህ የቀደመውን ትውልድ ጠይቅ፥ አባቶቻቸውም ለመረመሩት ነገር ትጋ፤ (መጽሐፈ 

ኢዮብ፤ ም፣8 ፥ ቁ፣ 8-9)  

የአገራችንን በመተው የሌላውን  እውቀት፤ ባሕል፤ ጥበብ፤ ፍለስፍናና አስተሳሰብ በመመኘት  

ወደማንወጣበት አዘቅት ከገባንና የተጣመመ አስተሳሰብ ካጎለበትን 50 ዓመት (ግማሽ ምዕተ አመት) 

ሊሆነን ነው፡፡ ይህም በሁሉ ዘርፍ ፤ በፖለቲካው፤ በባሕል፤ በትምህርት፤ በስነምግባር ወዘተ አገራችንን 

ችግር ውስጥ አስገብተናታል፡፡ በዚህ ክፍል እንደተመለከትነው መሠረታዊው ችግር ባለማወቅ የዝገመተ 

ለውጥ ውላጅ የሆነውን የሶሺያል ዳርዊኒዝም የፖለቲካ አስተሳሰብ አምጥተን በሕዝባችን ላይ በመጫናችን 

ነው፡፡ አሁን ያለው አዲስ ትውልድ መልካም እንዳያስብ፤ እንዳይመራመር፤ ክፉውን ከመልካሙ ለይቶ 

እንዳይመራ የአቶ እንዳለው ልጅ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ 

አንድ ማሕበረሰብ በሂደት ያካበተውን እውቀት፤ ጥበብና፤ ማሕበራዊ መስተጋብር መሠረት ያደረገ 

አስተሳሰብና እድገት ካልገነባ፤ እንዲሁም ከሌላው መልካም የሆኑትን ለይቶ በመውሰድ ከራሱ ማሕበራዊ 

እሴቶች ጋር በማቀናጀት ካልተጓዘ ወደ ቀውስ ውስጥ እንደሚገባ ኢትዮጵያ ዓይነተኛ ምሳሌ ናት፡፡ 

የተቃወሰ የፖለቲካ ሊህቅ (ምሁር ተብዬ) የበዛበት አገር ውስጥ መሠረተዊ ችግሮችን ነቅሶ አውጥቶ 

ችግርን መፍታት አስቸጋሪ ነው፡፡ የተማረ ይግደለኝ ብሎ ለተማረ ከፍተኛ ግምትና ክብር በሚሰጥበት 

አገር ውስጥ፤ የተቃወሰ ምሁር አገርን ወደ ገደል ይዞ ሲነጉድ አለማወቁን ደፍሮ የሚያጋልጥና 

ለማስተካከል የሚሞክር እንደአለዋቂ ወይም እንደጠላት ይቆጠራል፡፡ አብዛኛው በተማረ ይግደለኝ አብሮ 

ወደ ገደል ሲነጉድ ይታያል፡፡ ገደልም ገብተን በእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ከመጥፋት ቢታደገንም፤ 

ገደልም ውስጥ ሆነን ከገደሉ ለመውጣት ሳይሆን ወደ ባሰው ገደል ለመውረድ ጥረት እናደርጋለን፡፡ 

በኢትዮጵያ ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ የነበረው ተማረ የሚባለው ክፍል የተጣመመ የክፉውን 

ፍልስፍና በአገሪቱ ማስረጹ ሳያንስ፣ አሁንም በፖለቲካው ዘርፍ በደጋፊም ሆነ በተቃዋሚው በኩል ሆኖ 

እንዲሁም ባሰረጸውና በመለመለው አዳዲሰ  የአቶ እንዳለው ልጆች አገሪቱን ወደ ገደል እየመራ ይገኛል፡፡ 
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ይህ  ምሁር ተብዬ የአባቶቹን መልካም ሀሳብና ራዕይ ጥሎ በሌሎች አስተሳሰብ ውስጥ ለመኖር የሞከረ፣ 

ነገር ግን መኖር ሳይችል ቀርቶ አቀጣጫ የጠፋበትና የተጠፋፋ፤ አዲሱንም ትውልድ በዚህ ክፉ የሶሺያል 

ዳሪዊኒዝም አስተሳሳብ አቅጣጫ ለማሰለፍ እየሰራ ይገኛል፡፡ ነገርን ከመሠረቱ፣ ውኃን ከምንጩ፤ 

እንደሚባለው ትውልድ ሊመረምርና፤ እንደ እግዚአብሔር ቃል የቀደመውን ትውልድ መጠየቅ፥ 

አባቶቻቸውም ለመረመሩት ነገር መትጋት ያስፈልጋል፡፡ ያለፈውን 45 ዓመት የተመራነው አባቶቻችን 

በመረመሩት ሳይሆን በነ አቶ እንዳለው ልጆች ፍልስፍና ነው፡፡  

በርግጥ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ ተማረ የሚባለው ክፍል  መልካም የሠራ መስሎት ባለማወቅ አገሪቱን 

ችግር ውስጥ እንደከተተ መገንዘብ ይቻላል፡፡ ሰው በልጅነቱ እንደልጅ ያስባል እንደልጅም ይተገብራል፤ 

በመሆኑም ከእውቀትና፣ ከተሞክሮ ማነስ የተነሳ ስህተት ሊፈጽም ይችላል፡፡ ነገር ግን መልካም መንፈስ 

ያለው ከታላላቆቹና ከአባቶች በመማር ያስተካክላል፡፡ ኢትዮጵያን ልዩ የሚያደርጋት የተሳሳተው ወጣት 

ታላላቆቹንና አባቶቹን ለመስማት ባለመፈለጉ፣ ከዚያም አልፎ ከነመልካም አስተሳሰባቸው ሰሚ አጥተው 

እንዲጠፉ መድረጉ ነው፡፡ የሳተው ትውልድ ሲሰማ የነበረው የራሱን የተሳሳተ አስተሳሰብ ብቻ በመሆኑ 

መልካሙን መንገድ ለማየት ተስኖት ኖሯል፡፡ አሁንም ትውልድን ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ እየመሩ፤ 

በትውልድ መካከል ጥላቻንና መለያየትን እየዘሩ ያሉት አብዛኛው ከ55 አመት በላይ እድሜ ያላቸው 

በጥላቻና ከኔ ብቻ በላይ የለም በሚሉ ሰዎች መሆኑ ያስገርማል፡፡  

ዕድሜ መስተዋት ነው የሚባል አባባል አለ፡፡ ይህ ማለት ዕድሜ ብዙ ነገርን ያስተምራል፤ የሳተው 

ስህተቱን እንዲያውቅ ይረዳል፣ ያላወቀውንና ያልተረደውን እንዲረዳ ይረዳል፤ ከስህተቱ ተምሮ መልካሙን 

እንዲያደርግ ይረዳል፡፡ ነገር ግን በኛ አገር ዕድሜ መስተዋት ሳይሆን ዕድሜ ጨለማ ነው የሚያሰኝ ነው፡፡ 

ትውልድ ከታላላቆቹና፣ በዕድሜ ከበለጸጉት ጥላቻን፤ ዘረኝነትን፣ ነፈሰገዳይነትን፣ ተንኮልን፣ ሴራን፣ 

ስግብግነትን፣ ሌብነትን እንዲሁም እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀልን የሚማርባት አገር ሁናለች፡፡ 

ያንተ መኖር ለኔ ታላቅ በረከት ነው፣ 

እግዚአብሔርም ያለው በዚህ መካከል ነው፡፡ 

ፍቅርን እንገንባ አብረን እንኑር፤  

ለትውልድ እነዲሆን የኛ ትብብር፣ 

መምጫውም እንድንሆን በረከተ እግዚአብሔር፡፡ 

ሳይሆን የሚያስተምሩን፤ የሚያስተምሩን እኔነትን ብቻ ነው፡፡ 

እንዲታወቅልኝ ከፍጥረት የላቅኩኝ ልዩ ቋንቋ ያለኝ ታላቅ አሲዳም፡፣ 

ያንተ ይፍረስና የኔ ብቻ ይሁን ምድሩም ሰማዩም፣ 

ያንተ መኖር ለኔ በረከት ሳይሆን፣ ስለሚሆን መርገም፡፡ 
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እግዚአብሔርም ይወቅ የፈጠረው ፍጥረት ለኔ መሆኑን፣ 

ሌለውም ይገንዘብ ቢኖር የማይጠቅም ሬሳ መሆኑን፣ 

ለኔ ብቻ ትቶ መምረጥ እንዳለበት የስደት ቤትን፡፡ 

በእድሜ የበለጸገው ትውልድ ከስተቱ ንሰሃ ገብቶ መልካሙን ከላስተማረ፤ ያሳሳተውንም አዲስ ትውልድ 

ወደ መልካም መንገድ መምራት ካልቻለ ከ45 ዓመት በፊት የተደረገውን ስሕተት አሁን ያለው ትውልድ 

በባሰ ሁኔታ የማይድግምበት ምንም ምክንያት የለም፤ እያየንም ያለነው ይሄንኑ ነው፡፡ አሁን ያለው 

ትወልድ ታላላቆቹንና አባቶቹን የማይሰማና ጠራርጎ አጥፍቶ ራሱን ብቻ የሚሰማ እንዳይሆን ያሰጋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ማሕበረሰብ በአብዛኛው ኃይማኖተኛ እንደሆነ ይታወቀል፡፡ ነገር ግን ከዝግመተ ለውጥ እያደገ 

የመጣው የዘውግ የፖለቲካ ፍልስፍና ባመጣው ቀውስ ምክንያት ከእምነቱ በላይ ጥላቻንና ዘረኝነትን 

ሲሰብክ እየዋለ ወደ ቤተክርስቲያን ወይም መስጊድ ሄዶ አምላኩን ሲጣራ ይታያል፡፡ እግዚአብሔርንም 

የክፋት ተባባሪ ልናደርገው እንሞክራለን፡፡ ግብዝ አማኝ ውስጡ በጥላቻ ተሞልቶ ቤተክርስቲያን ወይም 

መስጊድ ሄዶ ወንድሜ / እሕቴ ሲባባል ይሰማል፡፡ ለመሆኑ በኢትዮጵያ ያለው አምላክ የተለየ ይሆንን? 

ለክፋት የሚተባበር፣ የክፉዎችን ጸሎት የሚሰማ? 

በብርሃን አለሁ የሚል ወንድሙንም የሚጠላ እስከ አሁን በጨለማ አለ (1ኛ የዮሐንስ መልእክት ም፣2፥ ቁ 

9)። ወንድሙን የሚጠላ ግን በጨለማ አለ፥ በጨለማም ይመላለሳል፥ የሚሄድበትንም አያውቅም፥ 

ጨለማው ዓይኖቹን አሳውሮታልና (1ኛ የዮሐንስ መልእክት ም፣2፥ ቁ 11)። ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ 

ነፍሰ ገዳይ ነው፥ ነፍሰ ገዳይም የሆነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት በእርሱ እንዳይኖር ታውቃላችሁ (1ኛ 

የዮሐንስ መልእክት ም፣3፥ ቁ 15)። 

እንዴት ነው የኦሮሞው ክርስቲያን ወይም እስላም፣ የአማራውን ክርስቲያን ወይም እስላም የሚጠላው? 

እንዴት ነው የአማራውን ክርስቲያን ወይም እስላም የትግሬው ክርስቲያን ወይም እስላም ሊጠላ 

የሚችለው? በየትኛው ኃይማኖታዊ መመዘኛ / ቃል ነው ሊጠላ የሚችለው? ዛሬ ጊዜ ከዝግመተ ለውጥ 

እያደገ የመጣው የዘውግ የፖለቲካ ፍልስፍና ያመጣብን ክፉ ትምህርት ቋንቋችን ከእግዚአብሔር በላይ 

እንዲሆን አድርጎታል፡፡ እግዚአብሔር ፈጣሪነቱን ትቶ የኛን ቋንቋ እንዲናገርና ሌለውን እንዲጠላ 

ለማድረግ እየሞከርን ነው፡፡ 

በመጽሀፍ ቅዱስ የሚከተለው ተጽፏል፤ 

 አይሁዳዊ ወይም የግሪክ ሰው የለም፥ ባሪያ ወይም ጨዋ ሰው የለም፥ ወንድም ሴትም የለም፤ ሁላችሁ 

በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና (ወደ ገላትያ ሰዎች ም፤ 3፥ ቁ፣ 28) ። አይሁድ ብንሆን የግሪክ 

ሰዎችም ብንሆን ባሪያዎችም ብንሆን ጨዋዎችም ብንሆን እኛ ሁላችን በአንድ መንፈስ አንድ አካል 

እንድንሆን ተጠምቀናልና። ሁላችንም አንዱን መንፈስ ጠጥተናል (1ኛ ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ም፤ 12፥ ቁ፣ 
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13) ። በዚያም የግሪክ ሰው አይሁዳዊም የተገረዘም ያልተገረዘም አረማዊም እስኩቴስም ባሪያም ጨዋ 

ሰውም መሆን አልተቻለም፥ ነገር ግን ክርስቶስ ሁሉ ነው፥ በሁሉም ነው (ወደ ቆላስይስ ሰዎች ም፤ 3፥ ቁ፣ 

11) ። 

ታዲያ አንድ ክርሰቲያን በምን መሠረት ላይ ነው ዘርና ቋንቋን እየጠቀሰ መለያትንና ጥላቻን 

የሚያስተምረው? መለያየትን የሚስተምር የእግዚአብሔር ሊሆን አይችልም፡፡  

በጣም የሚገርመው በቋንቋ መሥመር አስምረን ከዚህ መስመር ወዲህና ወዲያ ያለው የዚህኛው ወይም 

የዚያኛው ቋንቋ መሬት ነው ተባብለናል፡፡ መሬቱን እንኳን ቋንቋ ተናጋሪ ልናደርገው ሞክረናል፡፡ አየሩንስ 

ምን ልናደርገው ይሆን? ምናልባት ወደፊት ከዚህ መለስ ያለው አየር ይህንን ቋንቋ ስለሚናገር መተንፈስ 

አትችልም መባባላችን ላይቀር ይችላል፡፡ ወንዞችንስ ምን ልናደርጋቸው ነው? ከሌለው ቋንቋ ክልል 

ስለመጡ ልንጠላቸው ይሆንን? ወይስ ወደኛ ቋንቋ ክልል እንዳይገቡ ግድብ ያስፈልገን ይሆን? 

ለእንሰሳቶችስ አጥር አጥረን ገደብ ማበጀት ሳይኖርብን ይቀራል፡፡ መዘዙ ብዙ ነው፡፡ 

የአፋሩን ፍየል/በግ/በሬ አማራው ወይም ኦሮሞው ላይመገብ ነው? ምክንያቱም የአፋሪኛ ቋንቋ ክልል 

ስለሆኑ፡፡ ከአማራው ክልል የመጣን ፍየል/በግ/በሬ ትግሬው ወይም ኦሮሞው ላይመገብ ነው? ምክንያቱም 

የአማሪኛ ቋንቋ ክልል ስለሆኑ፡፡ ወፎችንስ ምን ልናደርጋቸው ነው ? በሰማዩ ላይ አጥር ማጠር 

ሊያስፈልገን ይሆን፤ ወይስ እንደለመድነው እግዚአብሔር የክፋት ትምህርታችን ተካፋይ  እንዲሆንና 

ሰማዩን እንዲያጥርልን ቤተክርስቲያንና መስጊድ በመሄድ ልናሳስበው ይሆንን? ጉዳችንኮ ብዙ ነው፡፡ 

እግዚአብሔር ብቻ ምሕረት ያድረግልን፤ ቀጥቶም ቢሆን ወደ መልካሙ ይመልስን፡፡ 

ቋንቋ ሰውን በኢኮኖሚና በማሕበራዊ ኑሮው እርስ በርሱ በማግባባትና በማስተሳሰር ችግሩን በተሻለ 

እውቀት በመፍታትና በማሳደግ የተሻለ ኑሮን ለመኖር የሚያስችለው መሣሪያ ነው59፡፡ ቋንቋ በመሠረቱ 

የሰዎች መግባቢያ ነው እንጂ መለያያ አይደለም፡፡ በምንም መስፈርት ቋንቋ መለያያ ከቶ ሊሆን 

አይችልም፡፡ ቋንቋ ከሌለ ሰዎች መግባባት አይችሉም፡፡ እንዴትና በምን መለኪያ ነው መግባቢያው 

ተገልብጦ መለያያ ሊሆን የሚችለው ? ሰዎች ምነው ማስተዋልና ማገናዘብ ተሳነን? 

እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣልና ከአፉም እውቀትና ማስተዋል ይወጣሉ (መጽሐፈ ምሳሌ ም፣ 2፥ ቁ፣ 6) 

ሕዝቤ ሰንፈዋልና አላወቁኝም ሰነፎች ልጆች ናቸው፥ ማስተዋልም የላቸውም ክፉ ነገርን ለማድረግ 

ብልሃተኞች ናቸው፥ በጎ ነገርን ማድረግ ግን አያውቁም (ትንቢተ ኤርምያስ ም፣ 4፥ ቀ፣ 22 )። 

ወደፊት ትዳር እንዴት ሊመሠረት ነው፡፡ ሴቷና ወንዱ ቋንቋቸውን ካልገለጹ ዘውጉ እንዴት ይለያል? 

በDNA አይለይ ነገር ቋንቋ በዘር/በደም አይተላለፍም፡፡ የክፋት ፍልስፍና ሲያድግ የማያደርገው ስለሌለ፣ 
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ምናልባት ለወደፊቱ የብሔር/ዘውግ ልሂቃን (ተማርን ተብዬዎች) አንዱ የምርምር አቅጣጫቸው 

የሚሆነው ከደም ቋንቋን የመለየት ምርምር ሊሆን ይችላል፡፡ የትዳር መሠረቱ እግዚአብሔር ነው፣ 

መስፈርቱም ሰው መሆን እንጂ ቋንቋ ወይም ዘውግ አይደለም፡፡ ሰው ከቋንቋ ወይም ከዘውግ ሳይሆን 

አንድ ስጋ የሚሆነው ከባልና ከሚስት ጋር ነው፡፡ 

ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፥ በሚስቱም ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ (ዘፍጥረት 

ም፣ 2 ፤ ቁ 24) ። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፥ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፥ ሁለቱም አንድ 

ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን (የማቴዎስ ወንጌል ም፣ 19፥ ቁ፣ 5) ስለዚህ ሰው አባቱንና 

እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ (ወደ ኤፌሶን ሰዎች ም፣ 5፥ ቁ፣ 

31) ። 

ከተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪ የሚወለዱ እድል ፈንታቸው ምንድነው? ዘውግን/ብሔርን የሚወስነው ማነው፣ 

እናት፣ አባት ወይስ የጎሳ አለቃ ወይስ ክልል? ወይስ ቀበሌ? የመንግስት መሥሪያ ቤት? ስልጣኑ የማነው? 

የዘውግን/ብሔርን ፍልስፍና የማይቀበሉ የት ሄደው ሊኖሩ ነው፡፡ ከዚህ በፊት እንደተደረገው የመንግስት 

መሥሪያ ቤትና ቀበሌ ስም እያዬ ዘውግ እየለጠፈ ከክልል ሊያሳድድ ይሆን? 

በዘውግ የፖለቲካ ፍልስፍና በክልሎች ታጥረን እንዴት አድርገን ነው በአለም ደረጃ ብቁ ዲፕሎማትና፤ 

ተመራማሪ ማፍራት የሚቻለው፡፡ አንድ ዲፕሎማት የአለምን ታሪክ፣ ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ፍልስፍና 

ወዘተ… ማወቅ ይጠበቅበታል፡፡ አጠገቡ ያለውን ወንድሙን የጠላ እንዴት አድርጎ ነው ስለአለም  

የሚያውቅ ትውልድ ማፍራት የሚቻለው? በአለም ደረጃስ ማንን ነው የሚወክለው? የማንንስ ጥቅም ነው 

የሚያስከብረው? ዲፕሎማት አፈራን እንኳን ብንል በወጭ አገር የሚገኘውን ጥቅም ምክንያት ያደረገ 

ግብዝ ዲፕሎማት እንጂ እውነተኛ ዲፐሎማት ማፍራት አይቻልም፡፡ 

ታዲያ ዘውገኛ/ብሔረተኛ ለትውልድ ምን ያውረሳል? 

1. ጥላቻ፣ 

2. መለያየት፣ 

3. ዘረኝነት፣ 

4. ስግብግብነት፣ 

5. ሌብነት፣ 

6. ለወላጆች አለመታዘዝ፣ 

7. የበላይነት/የበታችነት ስሜት፣ 

chapter@41@19@5
verse@41@19@5
chapter@50@5@31
verse@50@5@31


የዘረኝነት ምንጭና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግሮች (ለትውልድ ረፋኢ)  ክፍል ሁለት፡- ዝግመተ ለውጥና ፖለቲካ 

P a g e  | 98 

8. እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል፣ ወዘተ…. 

ወይስ፤ 

1. ፍቅርን፣ 

2. አንድነትን፣ 

3. አገራዊነትን፣ 

4. ሰጪነትን፣ 

5. ሠራተኝነትን፣ 

6. ለወላጆች መታዘዝን፤ 

7. የእኩልነት ስሜት፣ 

8. እነ ከሞትኩ ወርቅ ይብቀል ? 

መልሱን ለዘውገኛ/ብሔረተኛ እንተወዋለን፡፡ 

አፍህ ክፋትን አበዛ፥ አንደበትህም ሽንገላን ተበተበ። ተቀምጠህ ወንድምህን አማኸው፥ ለእናትህም ልጅ 

ዕንቅፋት አኖርህ። ይህን አድርገህ ዝም አልሁህ እኔ እንደ አንተ እሆን ዘንድ ጠረጠርህ እዘልፍሃለሁ በፊትህም 

እቆማለሁ። እግዚአብሔርን የምትረሱ እናንተ፥ ይህን አስተውሉ አለዚያ ግን ይነጥቃል የሚያድንም የለም 

(መዝሙር ም፤ 50፤ ቁ፣ 19 – 20)። 
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2.6 ዝግመተ ለውጥና ዲሞክራሲ 

በዓለማችን የተለያዩ የዲሞክራሲ ፍልስፍናዎች ያሉ ሲሆን ሁሉም ግን በዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ 

የተጠለፉ ናቸው፡፡ በአሁኑ ዘመን ዓለምን እየመራ ያለው የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ ሲሆን በሁሉም 

ዘርፍ ማለትም፤ በሳይንስ፣ በማህበረሰብ ዕድገት፣ በፖለቲካው፣ በምርምር፣ ወዘተ…. የሰውን አዕምሮ 

ተቆጣጥሮ ይገኛል፡፡ ባለፉት ምዕራፍ ለማስረዳት እንደተሞከረው ይህ አስተሳሰብ የክፉው የዲያብሎስ 

እንደሆነ ነው፡፡ ዋነው መሠረቱ ሰውን ከፈጣሪው በመለየት፣ መልካም በሚመስል መንገድ ቀስ በቀስ 

በአስተሳሰቡ የዘቀጠ  በእግዚአብሔር / በፈጣሪ የማያምን ሰው ማዘጋጀት ነው፡፡ በመሆኑም በሁሉም 

ዲሞክራሲን እናራምዳለን በሚሉ አገሮች የሚከተሉት ሲተገበሩ እናያለን፤ 

1. በአጠቃላይ በዓለም ሁሉ ባለው የትምህርት ሥርዓት ውሰጥ ፍጥረት የመጣው በአዝጋሚ ለውጥ 

እንደሆን ተደርጎ ትምህርት እየተሰጠበት ይገኛል፤ 

2. እግዚአብሔር /ፈጣሪ ዓለማትን እንደፈጠረ የሚያስረዳ ትምህርት በትምህርት ሥርዓት ውስጥ 

እንዳይካተት ተደረጓል፤ 

3. የማህበረሰብ እድገት ከሰው ዝግመተ ለውጥ ጋር የተገናኝ መሆኑን በትምህረት ሥርዓት ውስጥ 

እንዲካተት ተደረጓል ይህንንም የሚያምን ሕብረተሰብ እየተቀረጸ ይገኛል፤ 

4. ሰው ፈጣሪ እንደለሌውና ለፈጣሪውም ተጠያቂ እንዳለሆነ የሚያስብ ትውልድ መፍጠር፤ 

5. የተፈጥሮ ሳይንስ የምርምር ሀሳቦች በዝግመተ ለውጥ ለይ ብቻ መሠረት ያደረጉ እነዲሆኑ 

መድረግ፤ 

6. እምነት ቀስ በቀስ ከሰው ልጅ አዕምሮ እየጠፋ፤ እምነት የለሌው ትውልድ መፍጠር፤ 

7. ገንዘብን አምላካቸው ማድረግ፤ 

8. ግብረ ሰዶማዊነት እንደ መብት እንዲቆጠር ማድረግ፡፡ 

የዝግመተ ለውጥ አስተሳሳብ የጀመረው በተፈጥሮ ሳይንስ አስተሳሰብ ውስጥ ሲሆን፤ ሳይንስን ተገን አድርጎ 

ነው በፖለቲካ ውስጥ ብቅ ያለው፡፡ ሰው ሳይንስን በእውነተኝነት ሊቀበለው ስለሚችል ሳይንስን ተመስሎ 

ብቅ አለ፡፡ ከዚያም ቀስ በቀስ በሳይነሱ ዓለም ተቀባይነትን ካገኘ በኋላ ወደ ፖለቲካው አስተሳሰብ 

በተለይም ማርክሲዝም፤ ሶሺያል ዳርዊኒዝምንና፣ ሶሺያል ዲሞክራሲን ዘልቆ ገባ ቀጥሎም ሊበራል 

ዲሞክራሲን ሰርስሮ መግባት ችሏል፡፡ አሁን ላይ ሁሉም የፖለቲካ አስተሳሰቦች ፈጣሪን ጥለዋል፡፡ 
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በመሆኑም ዛሬ ላይ ሁሌም የምንጮህለት ዲሞክራሲ ከበስተጀርባው ዝግመተ ለውጥን ተሸክሞ ነው 

ያለው፡፡ በየትኛውም ዓለም ብትሄዱ ልጆቻችን የሚማሩት ፈጣሪ የለም ተብለው ነው፡፡ ይህ ትምህርት 

ዓለምን በመውረሱ ምክንያት፣ የእምነት ተቋማት ሳይቀሩ እግዚአብሔር በቢሊዮኖች ዓመት ዓለማትን 

ፈጥሯል ወደ ማለት ደረጃ ደርሰዋል፡፡ ለዚህም የእግዚአብሔርን ቃል ደጋፊ ለማድረግ ጥረት ሲያደርጉ 

ይታያል፡፡ በአብዛኛው የዲሞክራሲ ጠበቃ ነን በሚሉት በአውሮፓና በአሜሪካ አገሮች ውስጥ ያለው 

ወጣቱ ትውልድ እግዚአብሔር አልባ ሆኖ ራሱን ከዝንጀሮ መሰል እንሰሳ እንደመጣ አምኖ ተቀብሏል፡፡ 

ከዚህም የተነሳ የእምነት ተቋማት የአሮጊትና የሽማግሌዎች መሰብሰቢያ ሆነዋል፡፡ አንዳንዶችም ዘግተው 

ንብረቱን በመሸጥ ላይ ይገኛሉ፡፡  

በበለጠጉትና ዲሞክራት ነን በሚሉ አገራት የሚገኙ ልሂቃን እምነትን ከድሕነት ጋር ያያይዙታል፡፡ እምነት 

ለድሆች የተስፋ እንጀራ ስለሆነ ድህነታቸውን ከአምላክ የተሰጣቸው አድርገው በሰላም እነዲኖሩ 

ይረዳቸዋል ሲሉ፤ ሌሎች ደግሞ ከፈጣሪያቸው የተስፋ እንጀራ በመጠበቅ በተስፋ እንዲኖሩ ይረዳቸዋል 

በማለት ያስባሉ፡፡ በመሆኑም ድሀ አገሮች በተስፋ በሰላም እንዲኖሩ ይረዳቸዋል ብለው ያምናሉ፡፡ 

በአገራችን ድሃ በህልሙ ቅቤ ባይጠጣ ፤ እከክ ይጨርሰው ነበር እንደሚባለው፡፡ በተቃራኒው ደግሞ 

ሀብታም ሀገራት ሁሉ ስላላቸው ተስፋ የሚያደረጉበት ስለማያስፈልጋቸው ፈጣሪ የሚለው ነገር አስፈላጊ 

አይደለም ብለው ያምናሉ፡፡ በበለጠጉትና ዲሞክራት ነን በሚሉ አገራት አምላካቸው ገንዘብ ሁኗል፡፡ 

ተስፋቸው ይህች ምድር ብቻ ናት፡፡ 

ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም፤ ወይም አንዱን ይጠላል ሁለተኛውንም ይወዳል፤ ወይም 

ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል፤ ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም። (የማቴዎስ 

ወንጌል; ም፣ 6 ፥ ቁ፣ 24) 

የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ በፖለቲካው ውስጥ ሰርጎ በመግባት ሰዎችን ቀስ በቀስ አምለካቸውን 

በመተው ገንዘብን አምለካቸው እንዲያደርጉ ማድረግ ነው፡፡ ምክንያቱም ለሁለት አምላክ መገዛት 

ስለማይቻል፡፡ አሁን በዓለማችን ላይ ገንዘብ የሁሉ መለኪያ ሁኗል፡፡  

ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ሥር ነውና፥ አንዳንዶች ይህን ሲመኙ፥ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ 

ሥቃይ ራሳቸውን ወጉ (1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ፣ ም 6፤ ቀ፣ 10)። 

ዲሞክራሲ ባንድ በኩል እኩልነትን ይሰብካል፤ ከበስተጀርባው ግን ዝግመተ ለውጥን ያስተምራል፡፡ 

በዝግመተ ለውጥ እኩልነት የሚባል ነገር አይሠራም፡፡ ምክንያቱም በዝግመተ ለውጥ ከፍተኛ ደረጃ 

የደረሰና ያልደረሰ ስለሚኖር፡፡ አሁን ያለው የዲሞክራሲ አስተሳሰብ እነዚህን ሁለት ተቃራኒ ሀሳቦችን 

በውስጡ ተሸክሞ የሚጓዝ ነው፡፡  
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ዝግመተ ለውጥ ዲሞክራሲን ተገን በማድረግ የሰዎችን ማሕበራዊ እሴቶችን ቀስ በቀስ በማፈራረስ የሰው 

ልጅ ከፈጣረው ተለይቶ ራሱን በዙሪያችን ከምንመለከታቸው እንሰሳት፤ ዕጸዋትና ግኡዝ አካለት ያልተለዬ 

አድረጎ እንዲያስብ ማድረግ ነው፡፡ 
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2.7 ዝግመተ ለውጥና  ሰዶማዊነት 

የዝግመተ ለውጥ አስተሳሳብ ለሰዶማዊነት መስፋፈት ከፍተኛ አስተወጽኦ እያደረገ ይገኛል፡፡ የዝግመተ 

ለውጥ በመሠረታዊነት የእግዚአብሔርን መኖር መካድ ነው፡፡ ፍጥረት ያለፈጣሪ ተገኘ ብሎ ይነግረናል፡፡ 

በዚህ አስተሳሳብ ፣ሰው፣ ለማንም ተጠያቂ አይደለም፤ ከምናያቸው ድንጋይና እንጨት የተለየ አይደለም፡፡ 

የሰው ልጅ ፈጣሪ አንደሌለውና እንዲሁ በራሱ እንደተገኘ ካመነ፣ ለሚሠራቸው ነገሮች በሙሉ ጠያቂ 

የለውም ማለት ነው፤ ስለዚህ በዚህ ምድር እንደፈለገው ለመኖር የሚያግደው ነገር የለም፡፡ የራሱ አካል 

በዝግመተ ለውጥ እንደመጣ ካመነ ማን ጠያቂ ሊኖረው ይችላል፡፡ 

ሰዶማዊነት በዝግመተ ለውጥ አስተሳሳብ ምክንያት የተገኘ ነው ለማለት ሳይሆን፤ በዚህ ምዕራፍ 

ለማስረዳት የቀረበው በዘመናችን የዝግመተ ለውጥ አስተሳሳብ ሰዶማዊነትን በማስፋፋት ላይ መሆኑን 

ነው፡፡ በርግጥ በግልጥ እንደምንመለከተው የዝግመተ ለውጥና ሰዶማዊነት የተለያዩ ቢመስሉም 

መሠረታቸው አንድ ነው፤ ይሄውም የክፉው የዲያብሎስ ወይም ፈጣሪን የካዱ ሰዎች ሀሳብ መሆኑ ነው፡፡ 

የዲያብሎስ ዕቀድ የስውን ልጅ ከእግዚአብሔር መለየት ነው፡፡ በመሆኑም በየትኛውም መንገድ ይቅረብ 

ውጤቱ ከእግዚአብሔር ማለያየት ነው፡፡ 

ወደ ሮሜ ሰዎች በምዕራፍ አንድ ከቁጥር 20 እሰከ 28 የሚከተለውን እናገኛለን፤ የማይታየው 

ባሕርይ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሠሩት ታውቆ ግልጥ 

ሆኖ ይታያልና፤ ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና 

ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ፤ ነገር ግን በአሳባቸው ከንቱ ሆኑ የማያስተውለውም ልባቸው 

ጨለመ። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ፥ የማይጠፋውንም የእግዚአብሔር ክብር በሚጠፋ ሰውና 

በወፎች አራት እግር ባላቸውም በሚንቀሳቀሱትም መልክ መስለው ለወጡ። ስለዚህ እርስ በርሳቸው 

ሥጋቸውን ሊያዋርዱ እግዚአብሔር በልባቸው ፍትወት ወደ ርኵስነት አሳልፎ ሰጣቸው፤ ይህም 

የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለ ለወጡ በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው፤ 

እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው፤ አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው፤ 

ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው የሚገባውን ሥራ ለባሕርያቸው በማይገባው ለወጡ፤ እንዲሁም ወንዶች 

ደግሞ ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶችን መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ፤ 

ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው በስሕተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። 

እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ 

አሳልፎ ሰጣቸው፤ 
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  ሰዶማዊ የሚለው የዐማርኛው ቃል መሠረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፡፡ የሰዶም ሰዎች ትግባር / ድርጊት 

ማለት ነው፡፡ በአለቃ ኪዳነወልድ ክፍሌ60 የዐማርኛ መዝገበ ቃላት ሰዶማዊነትን እንደሚከተለው 

ይተረጉማል፡፡ ሰዶማዊ፤ የሰዶም፤ ሰዶምማ፤ አሲዳም፤ የሰዶምን ሥራ የሚሠራ፤ ነውረኛ፤ ወንዳገረድ፡፡ 

በመጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 እና 19 የሰዶም ሰዎች ትግባር ተጽፎ እናገኘዋለን፤  

በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ፤ ከቁጥር 20 - 33 እግዚአብሔርም አለ፦ የሰዶምና የገሞራ ጩኸት 

እጅግ በዝቶአልና፥ ኃጢአታቸውም እጅግ ከብዳለችና፥  እንግዲህስ ወደ እኔ እንደ መጣች እንደ ጩኸትዋ 

አድርገው እንደ ሆነ ወርጄ አያለሁ እንዲሁም ባይሆን አውቃለሁ።  ሰዎቹም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ፥ ወደ 

ሰዶምም ሄዱ አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር።  አብርሃምም ቀረበ አለም። በውኑ 

ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር ታጠፋለህን?  አምሳ ጻድቃን በከተማይቱ ውስጥ ቢገኙ በውኑ ሁሉን 

ታጠፋለህን? ከተማይቱንስ በእርስዋ ስለሚገኙ አምሳ ጻድቃን አትምርምን?  ይህ ከአንተ ይራቅ ጻድቁን 

ከኃጢአተኛ ጋር ትገድል ዘንድ፥ ጻድቁም እንደ ኃጢአተኛ ይሆን ዘንድ፥ እንደዚህ ያለው አድራጎት ከአንተ 

ይራቅ። የምድር ሁሉ ፈራጅ በቅን ፍርድ አይፈርድምን?  እግዚአብሔርም፦ በሰዶም በከተማይቱ ውስጥ 

አምሳ ጻድቃን ባገኝ ስፍራውን ሁሉ ስለ እነርሱ እምራለሁ አለ።  አብርሃምም መለሰ አለም። እኔ አፈርና 

አመድ ስሆን ከጌታዬ ጋር እናገር ዘንድ እነሆ አንድ ጊዜ ጀመርሁ  ከአምሳው ጻድቃን አምስት ቢጐድሉ 

ከተማይቱን ሁሉ በአምስቱ ምክንያት ታጠፋለህን? ከዚያ አርባ አምስት ባገኝ አላጠፋትም አለ።  ደግሞም 

ተናገረው፥ እንዲህም አለ፦ ምናልባት ከዚያ አርባ ቢገኙሳ? እርሱም፦ ለአርባው ስል አላደርገውም አለ።  

እርሱም፦ ጌታዬ አይቆጣ እኔም እናገራለሁ ምናልባት ከዚያ ሠላሳ ቢገኙሳ? አለ። እርሱም ከዚያ ሰላሳ 

ባገኝ አላጠፋም አለ።  ደግሞም፦ እነሆ፥ ከጌታዬ ጋር እናገር ዘንድ አንድ ጊዜ ጀመርሁ ምናልባት ከዚያ 

ሀያ ቢገኙሳ? አለ። እርሱም፦ ከዚያ ሀያ ቢገኙ ስለ ሀያው አላደርገውም አለ።  እርሱም፦ እኔ ደግሞ አንድ 

ጊዜ ብቻ ብናገር ጌታዬ አይቆጣ ምናልባት ከዚያ አሥር ቢገኙሳ? አለ። እርሱም፦ ስለ አሥሩ አላጠፋትም 

አለ።  እግዚአብሔርም ከአብርሃም ጋር ንግግሩን በጨረሰ ጊዜ ሄደ አብርሃምም ወደ ስፍራው ተመለሰ።  

በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 - 25፤  ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ ሎጥም 

በሰዶም በር ተቀምጦ ነበር። ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሣ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ፥ 

አላቸውም፦  ጌቶቼ ሆይ፥ ወደ ባሪያችሁ ቤት አቅኑ፥ ከዚያም እደሩ፥ እግራችሁንም ታጠቡ ነገ 

ማልዳችሁም መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ። እነርሱም፦ በአደባባዩ እናድራለን እንጂ፥ አይሆንም አሉት።  

እጅግም ዘበዘባቸው ወደ እርሱም አቀኑ፥ ወደ ቤቱም ገቡ ማዕድ አቀረበላቸው፥ ቂጣንም ጋገረ እነርሱም 

በሉ።  ገናም ሳይተኙ የዚያች ከተማ የሰዶም ሰዎች፥ ከብላቴናው ጀምሮ እስከ ሽማግሌው ድረስ 

በየስፍራው ያለው ሕዝብ ሁሉ፥ ቤቱን ከበቡት። ሎጥንም ጠርተው እንዲህ አሉት፦ በዚህ ሌሊት ወደ 

ቤትህ የገቡት ሰዎች ወዴት ናቸው? እናውቃቸው ዘንድ ወደ እኛ አውጣቸው። ሎጥም ወደ እነርሱ ወደ 
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ደጅ ወጣ መዝጊያውንም በኋላው ዘጋው  እንዲህም አለ፦ ወንድሞቼ ሆይ፥ ይህን ክፉ ነገር አታድርጉ  

እነሆ፥ ወንድን ያላወቁ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉኝ እነርሱን ላውጣላችሁ፥ እንደ ወደዳችሁም አድርጓቸው 

በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም አታድርጉ፥ እነርሱ በጣራዬ ጥላ ሥር ገብተዋልና።  እነርሱም፦ ወዲያ ሂድ 

አሉት። ደግሞም እንዲህ አሉ፦ ይህ ሰው በእንግድነት ለመኖር መጣ፥ ፍርዱንም ይፈርድ ዘንድ ይፈልጋል 

አሁን በአንተ ከእነርሱ ይልቅ ክፉ እናደርግብሃለን። ሎጥንም እጅግ ተጋፉት፥ የደጁንም መዝጊያ ለመስበር 

ቀረቡ።  ሁለቱም ሰዎች እጃቸውን ዘርግተው ሎጥን ወደ እነርሱ ዘንድ ወደ ቤት አገቡት መዝጊያውንም 

ዘጉት።  በቤቱ ደጃፍ የነበሩትንም ሰዎች ከታናሻቸው ጀምሮ እስከ ታለቃቸው ድረስ አሳወሩአቸው 

ደጃፉንም ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ።  ሁለቱም ሰዎች ሎጥን አሉት። ከዚህ ሌላ ማን አለህ? አማችም 

ቢሆን ወንድ ልጅም ቢሆን ወይም ሴት ልጅ ብትሆን በከተማይቱ ያለህን ሁሉ ከዚህ ስፍራ አስወጣቸው  

እኛ ይህን ስፍራ እናጠፋለንና፥ ጩኸታቸው በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ሆኖአልና እናጠፋውም ዘንድ 

እግዚአብሔር ሰድዶናል።  ሎጥም ወጣ፥ ልጆቹን ለሚያገቡት ለአማቾቹም ነገራቸው፥ አላቸውም፦ 

ተነሡ ከዚህ ስፍራ ውጡ እግዚአብሔር ይህችን ከተማ ያጠፋልና። ለአማቾቹ ግን የሚያፌዝባቸው 

መሰላቸው።  ጎህም በቀደደ ጊዜ መላእክት ሎጥን፦ ተነሣ፥ ሚስትህንና ከዚህ ያሉትን ሁለቱን ሴቶች 

ልጆችህን ውሰድ በከተማይቱ ኃጢአት እንዳትጠፋ እያሉ ያስቸኵሉት ነበር።  እርሱም በዘገየ ጊዜ 

እግዚአብሔር ስላዘነለት እነዚያ ሰዎች የእርሱን እጅ የሚስቱንም እጅ የሁለቱን የሴቶች ልጆቹንም እጅ 

ይዘው አወጡትና በከተማይቱ ውጭ አስቀመጡት።  ወደ ሜዳም ካወጡአቸው በኋላ እንዲህ አለው፦ 

ራስህን አድን ወደ ኋላህ አትይ፥ በዚህም ዙሪያ ሁሉ አትቁም እንዳትጠፋም ወደ ተራራው ሸሽተህ 

አምልጥ።  ሎጥም አላቸው። ጌቶቼ ሆይ፥ እንዲህስ አይሁን  እነሆ ባሪያህ በፊትህ ሞገስን አግኝቶአል፥ 

ነፍሴን ለማዳን ያደረግህልኝን ምሕረትህንም አብዝተሃል ክፉ እንዳያገኘኝና እንዳልሞት ወደ ተራራ ሸሽቼ 

አመልጥ ዘንድ አልችልም  እነሆ ይህች ከተማ ወደ እርስዋ ሸሽቶ ለማምለጥ ቅርብ ናት፥ እርስዋም ትንሽ 

ናት ነፍሴን ለማዳን ወደ እርስዋ ሸሽቼ ላምልጥ እርስዋ ትንሽ ከተማ አይደለችምን?  እርሱም አለው፦ 

የተናገርሃትን ከተማ እንዳላጠፋት እነሆ በዚህ ነገር የለመንኸኝን ተቀብዬሃለሁ  በቶሎ ወደዚያ ሸሽትህ 

አምልጥ ወደዚያ እስክትደርስ ድረስ ምንም አደርግ ዘንድ አልችልምና። ስለዚህም የዚያች ከተማ ስም 

ዞዓር ተባለ።  ሎጥ ወደ ዞዓር በገባ ጊዜ ፀሐይ በምድር ላይ ወጣች።  እግዚአብሔርም በሰዶምና በገሞራ 

ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ እሳትና ዲን አዘነበ  እነዚያንም ከተሞች፥ በዙሪያቸው ያለውንም ሁሉ፥ 

በከተሞቹም የሚኖሩትን ሁሉ፥ የምድሩንም ቡቃያ ሁሉ ገለበጠ። 

ከላይ በቀረበው የሰዶምና ገሞራ ሰዎች እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረበት ዓላማ ውጭ ሴትና ሴት፤ ወንድና 

ወንድ ኃጥያትን በመፈጸመቸው እግዚአብሔር ከተሞቹንና የሚኖሩባትን አጥፍቷል፡፡ ሰዶማዊነት 

እግዚአብሔር ሰውን የፈጠረባትን መሠረታዊ ዓላማ የሚጻረር የክህደት ሥራ ስለሆነ ነው፡፡  

በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 26 እስከ 28 የእግዚአብሔርን ዓላማ እናገኛለን፤  

እግዚአብሔርም አለ፦ ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌአችን እንፍጠር የባሕር ዓሦችንና የሰማይ ወፎችን፥ 
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እንስሳትንና ምድርን ሁሉ፥ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ይግዙ። እግዚአብሔርም ሰውን 

በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው።  እግዚአብሔርም 

ባረካቸው፥ እንዲህም አላቸው፦ ብዙ፥ ተባዙ፥ ምድርንም ሙሉአት፥ ግዙአትም የባሕርን ዓሦችና 

የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ ግዙአቸው። 

የእግዚአብሔር ዓላማ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ፍጥረት ላይ እንዲሰለጥን እንዲገዛውም ነው፡፡ ይህንን 

የእግዚአብሔርን አላማ ለመፈጸም የሰው ልጅ እንዲባዛና ምድርንም እነዲሞላት ታዟል፡፡ ይህም እነዲሆን 

እግዚአብሔር ሰውን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጥሯል፡፡ ይህ የመባዛት መንገድ ደግሞ  በሥርአት እነዲሆን 

ለዚህም እግዚአብሔር ሥርዓትን ደንግጓል፡፡ ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፥ በሚስቱም ይጣበቃል 

ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ (ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 29)። ስለዚህ ይህንን የሚቃወም ደግሞ 

ዲያብሎስ ነው፡፡ ምክንያቱም ሰው ፈጣሪ እንዳለው ከተረዳና ካመነ ለአምላኩ ይገዛል የአምላኩንም 

ፈቃድና ትዕዛዝ ይፈጽማል ለሚሠራው ስህተት በፈጣሪው ዘንድ ተጠያቂ መሆኑን ይገነዘባል፤ ኃላፊነትንም 

ይወሰዳል፡፡ 

ኃጢአትንም ያደርጉ ዘንድ ላሉት ምሳሌ አድርጎ ከተማዎችን ሰዶምንና ገሞራን አመድ እስኪሆኑ ድረስ 

አቃጥሎና ገልብጦ ከፈረደባቸው፥ (2ኛ የጴጥሮስ መልእክት; 2፥6) እንዲሁም እንደ እነርሱ ዝሙትን 

ያደረጉና ሌላን ሥጋ የተከተሉ ሰዶምና ገሞራ በዙሪያቸውም የነበሩ ከተማዎች በዘላለም እሳት እየተቀጡ 

ምሳሌ ሆነዋል። (የይሁዳ መልእክት ም፣ 1፥ ቁ፤ 7) 

ሰው በፈጣሪው ተጠያቂነት እንዳለበት ካላመነ፤ ፈጣሪ የለም የመጣሁት በዝግመተ ለውጥ ነው ብሎ 

ከተቀበለ ማንኛውንም ነገር ከመፈጸም የሚያቆመው ነገር የለም፡፡ ለዚህ ነው  በአውሮፓና በአሜሪካ 

የዝግመተ ለውጥ እምነት ትውሉዱን በማጥለቅለቁ ሰዎች ከፈጣሪያቸው ተለይተው ሰዶማዊነት በስፋት 

በመስፋፋቱ፤ ሰዶማዊነትን የሚደግፍ ህግ እስከማውጣት የደረሱት፡፡  

ሌላው ሰዶማዊያን የሚያቀርቡት መከራከሪያ፤ ሰዶማዊነትም (የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት) ፤ የተቃራኒ ጾታ 

ግንኙነትም (በወንድና በሴት መካከል የሚኖረው ስሜት)  በዝግመተ ለወጥ የመጡ ስለሆነ በእኩልነት 

መታየት አለባቸው የሚል ነው፡፡ በመጀመሪያ መረዳት ያለብን፤ ፍጥረት በዝግመተ ለውጥ አልመጣም 

ሊመጣም አይችልም፡፡ የመራቢያ አካለትና ስሜት በዝግመተ ለውጥ ቢመጣ ኖሮ እንዴት በእንሰሳት 

ሁሉና፤ በእፅዋትም ሊሆን ቻለ? የዝግመተ ለውጥ የእስታትስቲክስ ገጠመኞች እንዴት በሁሉም ሊገኙ 

ቻሉ? ዝግመተ ለውጥ ፍጥረት እንዲራባ ወንድና ሴትን አስገኘ፤ ስሜትን አስገኘ፤ ማሕጸንን አስገኘ፤ 

ወዘተ….. ብሎ ለማመን መሞከር ወይም ማመን ከጤናማ ማሰብ ከሚችል አእምሮ የሚመነጭ አይደለም፡፡  
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በምድር ላይ የሕይወት መራባት ወይም ቀጣይነት በረቀቀ መንገድ የምድርና የሰማይ ባለቤት የሆነው 

እግዚአብሔር የሠራው እንጂ በድንገት በዝግመተ ለውጥ የወንድና የሴት የረቀቁ አካላትና ስሜቶች 

ሊፈጠሩ አይችሉም፡፡  

እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር፤ ወይም ሌሎች እንሰሳትን ሲፈጠር ወንድና ሴት አድረጎ ተባዝተው ደግሞ 

ምድርን እንዲሞሉ የመራቢያ አካላትንና ስሜትን ፈጠረላቸው፡፡  ከሁሉም ፍጥረታት እግዚአብሔር 

የሰውን ልጅ በልዩነት በራሱ አምሳል ፈጠረው፡፡ ይህም ማለት ሰው እግዚአብሔር ነው ማለት ሳይሆን፤ 

ሰው የራሱ ፈቀድ ያለው፤ በራሱ መወሰን የሚችል፤ መፍጠር የሚችል፤ መመርመር የሚችል፤ ክፉንና 

ደጉን መለየት የሚችል፤ እግዚአብሔር የፈጠረለትን በዙሪያዉ ያሉ ፍጥረታትን በኃላፊነት 

መግዛት/ማስተዳደር የሚችል፤ ከስጋው አካሉ በተጨማሪ መንፈሳዊውን ዓለም የሚገናኝበት መንፈስ 

በውሥጡ ያለው ስለሆነ ነው፡፡ እንሰሳት ግን ይህ የላቸውም ነገር ግን መራባት ይችላሉ፡፡ 

ሰው በእግዚአብሔር ዓለማ ነው የተፈጠረው፤ እግዚአብሔር የፈጠራቸውን ፍጥረታት እንዲገዛ እንዲሁም 

የፈጠረውን አምላኩን  እግዚአብሔርን እንዲያውቅና ለሱ ክብር እንዲያመጣ ነው፡፡ የሰው ልጅ በዚህ 

ምድር ኃላፊነት እንደተሰጠው ሁሉ፡ ተጠያቂነትንም አብሮ ተሰጥቶታል፡፡ ይሄ ግን ለእንሰሳት 

አልተሰጠም፡፡ ሰው እንዲራባና ምድርን እንዲሞላ እንዲገዛትም ስልጣን ተሰጥቶታል፡፡ ነገር ግን ይህ 

ስልጣን ያለገደብ አልተሰጠውም፡፡ ገደብ ተበጅቶለታል፡፡ ከመራባት ጋር ከተቀመጡት ገደቦች ዋንኞቹ፤ 

ሰዶማዊነት፤ ዝሙት፤ አመንዝራነትና ሴሰኝነት ናቸው፡፡ የሚከተሉትን የእግዚአብሔር ቃል መመልከት 

ይቻላል፤ 

እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው 

(ኦሪት ዘፍጥረት ም 1 ፤ ቁ 27)። እግዚአብሔርም ባረካቸው፥ እንዲህም አላቸው፦ ብዙ፥ ተባዙ፥ 

ምድርንም ሙሉአት፥ ግዙአትም የባሕርን ዓሦችና የሰማይን ወፎች በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትንም ሁሉ 

ግዙአቸው (ኦሪት ዘፍጥረት ም 1 ፤ ቁ 28)። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፥ በሚስቱም 

ይጣበቃል ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ (ኦሪት ዘፍጥረት ም 2 ፤ ቁ 24)። ፈሪሳውያንም ወደ እርሱ 

ቀረቡና ሲፈትኑት። ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዶለታልን? አሉት ። እርሱ ግን 

መልሶ እንዲህ አለ፦ ፈጣሪ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው ፥ አለም። ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን 

ይተዋል፥ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፥ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን 

(የማቴዎስ ዌንጌል፡ ም 19 ፤ ቁ 3 - 5)? 

ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋል ፈጽመው 

ይገደሉ ደማቸው በላያቸው ነው (ኦሪት ዘለዋዊያን ም 20 ፤ ቁ 13)። ከሴትም ጋር እንደምትተኛ ከወንድ 

ጋር አትተኛ ጸያፍ ነገር ነውና (ኦሪት ዘለዋዊያን ም 18 ፤ ቁ 22)።  ወይስ ዓመፀኞች የእግዚአብሔርን 
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መንግሥት እንዳይወርሱ አታውቁምን? አትሳቱ፤ ሴሰኞች ቢሆን ወይም ጣዖትን የሚያመልኩ ወይም 

አመንዝሮች ወይም ቀላጮች ወይም ከወንድ ጋር ዝሙት የሚሠሩ (ሰዶማዊያን)ወይም ሌቦች ወይም 

ገንዘብን የሚመኙ ወይም ሰካሮች ወይም ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የእግዚአብሔርን መንግሥት 

አይወርሱም (1ኛ ቆሮንቶስ፡ ም 6 ፤ ቁ 9 - 10) ።  ይህም የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ስለ ለወጡ 

በፈጣሪም ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ነው፤ እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው፤ አሜን። 

ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚያስነውር ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው፤ ሴቶቻቸውም ለባሕርያቸው የሚገባውን 

ሥራ ለባሕርያቸው በማይገባው ለወጡ፤ እንዲሁም ወንዶች ደግሞ ለባሕርያቸው የሚገባውን ሴቶችን 

መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በፍትወታቸው ተቃጠሉ፤ ወንዶችም በወንዶች ነውር አድርገው 

በስሕተታቸው የሚገባውን ብድራት በራሳቸው ተቀበሉ። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን 

እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው (ሮሜ፡ ም 1 ፤ ቁ 25 - 

28)፤ 

አታመንዝር (ኦሪት ዘጸአት ፤ ም 20፥ ቁ 14፤ ኦሪት ዘዳግም ፤ ም 5፥ ቁ 18)። አታመንዝር እንደ ተባለ 

ሰምታችኋል (የማቴዎስ ወንጌል፤ ም5፥ ቁ 27)። እነሆም፥ አንድ ሰው ቀርቦ። መምህር ሆይ፥ የዘላለምን 

ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ? አለው። እርሱም፦ ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? 

መልካም የሆነ አንድ ነው፤ ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው ። እርሱም፦ 

የትኞችን? አለው። ኢየሱስም፦ አትግደል፥ አታመንዝር፥ አትስረቅ፥ በሐሰት አትመስክር (የማቴዎስ 

ወንጌል፤ ም19፥ ቁ 16 – 18፣ ማረቆስ ም 10፤ ቁ 19፤ ሉቃስ ም 18፤ ቁ 20)፡፡  ከሴት ጋር የሚያመነዝር 

ግን አእምሮው የጐደለ ነው እንዲሁም የሚያደርግ ነፍሱን ያጠፋል (ምሳሌ፤ ም6፥ ቁ 32)። 

ከላይ በእግዚአብሔር ቃል እንደተመለከትነው የሰው ልጅ በሚኖርበት ዘመን ሁሉ የእግዚአብሔርን ሕግ 

ማክበር ይኖርበታል፡፡ ለምሳሌ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጥሮ ሁሉም  በፍጥረት ሕግ በስርዓት 

እንዲኖሩ አደረጋቸው፤ ከዚህም አንዱ እኛ ግራቪቲ (የስበት ሕግ) የምንለው ነው፡፡ ፍጥረት ከዚህ ሕግ 

ውጪ ቢሆን ወይም ይህን ስርዓት ማዛባት ብንችል ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማገናዘብ ቀላል 

ይመስለኛል፡፡ እንደዚሁ ፍጥረት ሳይዛባ እንዲኖር ብዙ የፍጥረት ህግጋት አሉ፡፡ እንደዚሁም ከዘር 

መራባት ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ሕግ ሰው በምድር ላይ ሲኖር  ይህንን ሕግ 

አክብሮ እንዲኖር ነው፡፡  

ነገር ግን ሰው እንደሚገባ ቢሰራበት ሕግ መልካም እንደ ሆነ እናውቃለን፤(1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ ም 1 ፤ ቁ 

8) ይኸውም፥ ለበደለኞችና ለማይታዘዙ፥ ለዓመጸኞችና ለኃጢአተኞች፥ ቅድስና ለሌላቸውና ለርኵሳን፥ 

አባትና እናትን ለሚገድሉ፥ ለነፍሰ ገዳዮችና ለሴሰኞች፥ ከወንድ ጋርም ለሚተኙ፥ በሰዎችም ለሚነግዱ፥ 

ለውሸተኞችም በውሸትም ለሚምሉ፥ --------- ደኅና ትምህርት ለሚቃወም ለሌላ ነገር ሁሉ ሕግ እንደ 

ተሰራ እንጂ ለጻድቅ እንዳልተሰራ ሲያውቅ ነው (1ኛ ወደ ጢሞቴዎስ ም 1 ፤ ቁ 9 – 11)።  
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እዚህ ላይ ይህን ሕግ ባያከብር ምን ችግር አለው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡ ሰው ይህን ሕግ ባያከብር 

በምድራችን የተረገመና፣ ከፍተኛ የማሕበረሰብ ቀውስ ከመፍጠሩም በላይ ሰው ለዘለአለሙ 

ከእግዚአብሔር ተለይቶ የዘለአለም ሞት ዕጩ ይሆናል፡፡ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስረዳን እንዲሁም 

ከተግባርም እንደምንረዳው  የስው ልጅ ለእግዚአብሔር ሕግ ባለመገዛት ለሚደርሰው ጥፋት በስጋም ሆነ 

በመንፈሳዊው ዓለም ተጠያቂ መሆኑን ነው፡፡ 

1. የሰው ልጅ በምድር ላይ እንዳይራባ ያደርጋል፤ በዚህም የእግዚአብሔርን ሥርዓት ይቃወማል፡፡ 

በመሆኑም ትውልድ ከምድር እንዲጠፋ መንገድ ያመቻቻል፡፡ 

2. የሰው ልጅ በተለያዩ በሽታዎች እንዲሰቃይ ምክንያት ይሆናል፡፡ ለምሳሌ በምድራችን ፈውስ 

የሌላቸው በሽታዎች እየተከሰቱ ያሉት አንደኛው ምክንያት እግዚአብሔር ለመራባት ካስቀመጠው 

ሕግ ውጪ በሚደረጉ ግንኙነቶች ምክንያት ነው፡፡  

ነገር ግን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ፥ ዛሬም ያዘዝሁህን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ 

ባትጠብቅ ባታደርግም፥ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል ያገኙህማል (ኦሪት ዘዳግም ም 28 ፤ ቁ 

15)። እግዚአብሔር በክሳት፥ በንዳድም፥ በጥብሳትም፥ በትኲሳትም፥ በድርቅም፥ በዋግም፥ በአረማሞም 

ይመታሃል እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዱሃል (ኦሪት ዘዳግም ም 28 ፤ ቁ 22) ። እግዚአብሔር ፈውስ 

በሌለው በግብፅ ቍስል በእባጭም በቋቁቻም በችፌም ይመታሃል ። እግዚአብሔር በዕብደት፥ 

በዕውርነት፥ በድንጋጤም ይመታሃል (ኦሪት ዘዳግም ም 28 ፤ ቁ 27-28)። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው 

በክፉ ቍስል ጕልበትህንና ጭንህን ከእግርህ ጫማ እስከ አናትህ ድረስ ይመታሃል (ኦሪት ዘዳግም ም 28 

፤ ቁ 35)። 

ሰዶማዊነት ለተለያዩ በሽታዎች የሚያጋልጥ መንገድ መሆኑ በተለያዬ ጊዜ የተጠኑ ጥናቶች ለማረጋገጥ 

ችለዋል61፡፡ እነዚህም በሽታዎች በዋናነት በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ፤ አካለዊ ጉዳትን፤ የአእምሮ 

ችግርና፤ የዕድሜ ማጠር ናቸው62፡፡ ሰዶማዊያን የሁሉንም ዓይነት በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፍ 

በሽታዎችን (ኤድስ፤ ቂጥኝ፤ ጨብጥ፤ ወዘተ) እንዲሁም በግብረስጋ ግንኙነት የማይታወቁ 

በሽታዎችንና ካንሰርን ጨምሮ ከአሥራ አምስት ዐይነት በላይ በሽታዎች ከጤናማው ሰው ይልቅ 

እንደሚያስተላለፉና እንደሚጠቁ ለማወቅ ተችሏል፡፡ ሰዶማዊያን በተለያዩ የአእምሮ በሽታዎች በተለይ 

በድብርትና፣ ራስን በመግደል ይተወቃሉ፡፡ የሰዶማዊያን ዕድሜ ከጤናመው ሰው እስከ 20 ዓመት 

እንደሚቀንስ ጥናቶች ያሳያሉ፡፡ 

                                                 
61

 Webb et al.Characterizing Diseases and Disorders In Gay Users’ Tweets. Proceedings of the Southern 

Association for Information Systems Conference, Atlanta, GA, USA March 23rd–24th, 2018 
62

 John R. Diggs, Jr., M.D. 2002. The Health Risks of Gay Sex., Corporate Resource Council 
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3. ሰውን፤ ሙሉ የሚያደርገው እግዚአብሔር ባስቀመጠው መንገድ ሲኖር ብቻ ነው፡፡ ከዚያ ከወጣ 

ግን ሰው፤ የሰውነትን በሕሪውን ያጣል፤ በሰይጣናዊ አስተሳሰብ ይሞላል፤ የተረገመም ይሆናል፡፡ 

በከተማ ርጉም ትሆናለህ፥ በእርሻም ርጉም ትሆናለህ። እንቅብህና ቡሃቃህ ርጉም ይሆናል። የሆድህ ፍሬ፥ 

የምድርህም ፍሬ፥ የላምህም ርቢ፥ የበግህም ርቢ ርጉም ይሆናል። አንተ በመግባትህ ርጉም ትሆናለህ፥ 

በመውጣትህም ርጉም ትሆናለህ። እኔን ስለ ተውኸኝ፥ ስለ ሥራህ ክፋት፥ እስክትጠፋ ፈጥነህም 

እስክታልቅ ድረስ በምትሠራው ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን፥ ሽሽትን፥ ተግሣጽን ይሰድድብሃል 

(ኦሪት ዘዳግም ም 28 ፤ ቁ 16-20)። እግዚአብሔር መቅሠፍትህን፥ የዘርህንም መቅሠፍት፥ ብዙ ዘመንም 

የሚኖረውን ታላቅ መቅሠፍት፥ ብዙ ዘመን የሚኖረውንም ክፉ ደዌ ያደርግብሃል (ኦሪት ዘዳግም ም 28 ፤ 

ቁ 59)። 

4. ወልዶ መሳም የሚሉት፤ እግዚአብሔር በሰው ልጅ ውስጥ ያስቀመጠው በልጆችና በወላጆች 

መካከል ያለው ልንገልጸው የማንችለው የፍቅር ስሜት ከምድር ይጠፋል፡፡ ይህ የፍቅር ስሜት 

በሰውም በእንሰሳትም ውስጥ የሚገኝ ነው፡፡ ለሰው ልጅ በምድር ላይ መኖር ትርጉም ከሚሰጡት 

ዋንኛው ይህ በልጆችና በወላጆች መካከል ያለው ልንገልጸው የማንችለው ፍቅር ነው፡፡ ስለሆነም 

ይህ ፍቅር ከጠፋ ሰው ከድንጋይና ከእንጨት የማይለይ፣ ነገር ግን የሚናገር ጉዑዝ አካል ሆነ 

ማለት ነው፡፡ 

5. የክፉ ሀሳብ እየበረታ መልካም ሀሳብ እየጠፋ ሲሄድ የማህበረሰብ ሕይወት የሆነው ግበረገብነት 

ይጠፋል፤ ይህም ለከፋ ማህበረዊ ግንኙነት ይዳርጋል፡፡ 
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2.8 የሰዶማዊነት ስሜት  

ሰዶማዊነት በዝግመተ ለውጥ እንደመጣ የዚህ ሀሳብ አራማጆች ለማሳመን ይሞክራሉ፡፡ ስሜት በዝግመተ 

ለውጥ ሊመጣ አይችልም፡፡ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው በራሱ የፈለገውን መወሰን እንዲችል አድረጎ 

ሲፈጥረው ስሜትንም አብሮ ነው የፈጠረው፡፡ ከስሜቶች አንዱ በሴትና በወንድ መካካል የሚፈጠር 

ስሜት ነው፡፡ ይህ ስሜት የሰው ልጅ እንዲራባ፡ እነዲሁም ሌሎች እንሰሳት መራባት እነዲችሉ ትውልድ 

እየተተካ እንዲሄድ የተፈጠረ ነው፡፡ ነገር ግን ይህ ስሜት እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረበት ዓላማ ውጪ 

እንደይውል ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሕግጋትን የሰጠው፡፡ 

እግዚአብሔር መንፈስ ነው፤ ይህ መንፈስ የሆነው እግዚአብሔር ነው ይህንን የምናየውንና ማየት 

የማንችላቸውን እልፍ አዕላፍ ዓለማት የፈጠረው፡፡ እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ በተለየ 

መልኩ እንደፈጠረውና በውስጡ የሕይወት እስትንፋስ እንዳስቀመጠ እንረዳለን፡፡  

እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ 

አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ (ዘፍጥረት ም፤ 1፤ ቁ. 7)።  

ይህ የሕይወት እስትንፋስ ሰው ከፈጣሪው ወይም ከመንፈሳዊው ዓለም ጋር የሚገናኝበት እንደሆነ 

እንረዳለን፡፡ ከላይ በክፍል አንድ እንደተገለጸው ሰው  ይህንን ቁሳዊ ዓለም በአእምሮው መመርመር 

የሚችል ሲሆን በሕይወት እስትንፋሱ ከፈጣሪው ወይም ከመንፈሳዊ ዓለም ይገናኛል፡፡ 

በዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ መንፈሳዊ ዓለም የለም፤ በመሆኑም ሰው በአካባቢያችን ከምንመለከተው 

ግዑዙ ዓለም አይለይም፡፡ ስለዚህ በሰው ውስጥ የሚፈጠሩ ማንኛውም ዓይነት ስሜት መነሻቸው 

በዝግመተ ለውጥ የመጣ ስለሆነ ሊለወጥ እንደማይችል ለማሳመን ይጥራል፡፡ ከዚህም አንዱ የሰዶማዊነት 

ስሜት ነው፡፡ 

ከእግዚአብሔር ቃል እንደምንረዳው፤ መንፈሳዊው ዓለም የእግዚአብሔርና፣ የእግዚአብሔር አገልጋይ 

የሆኑት የመላእክት መገኛ ነው፡፡ ከዋንኞቹ መላእክቱ ውስጥ አንዱ የሆነው ሉሲፈር /ሣጥናኤል/አጥቢያ 

ኮከብ የተባለው ከፈጠረው ከእግዚአብሔር በላይ ከፍ ለማለት ባደረገው ጥረት ከመላዕክቱ ተለይቶ 

እርሱና ተከታዮቹ የዘለዓለም የሞት እሳት እንደተፈረደበት ከእግዚአብሔር ቃል እንረዳላን፡፡ 

አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ፥ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ! አሕዛብንም ያዋረድህ አንተ ሆይ፥ 

እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቈረጥህ! አንተን በልብህ። ወደ ሰምይ ዐርጋለሁ፥ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር 

ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ፥ በሰሜንም ዳርቻ በመሰብሰቢያ ተራራ ላይ እቀመጣለሁ 

ከዳመናዎች ከፍታ በላይ ዐርጋለሁ፥ በልዑልም እመሰላለሁ አልህ። ነገር ግን ወደ ሲኦል ወደ ጕድጓዱም 

ጥልቅ ትወርዳለህ። የሚያዩህ ይመለከቱሃልና። -----(ትንቢተ ኢሳያስ ም፤ 14 ፤ ቁ፤ 12 -15)፡፡ 
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በመሆኑም ይህ መንፈስ የሆነው ሉሲፈርና አገልጋዮቹ ዋናው ዓለማ የተቻለውን ያክል የሰውን ልጅ 

ከእግዚአብሔር በመነጠል ለእርሱ ወደተዘጋጀለት ዘለአለማዊ የሞት ሥፍራ የዞ መግባት ነው፡፡ ይህንን 

ለመፈፀም የሰውን ልጅ ፈቃድ መቆጣጠርና ለራሱ ዓለማ በማዘጋጀት ሰውን ከአምላኩ መነጠል ነው፡፡ 

ሰው ከፈጠሪው ፈቃድ ሊለይ የሚችለው በእግዚአብሔርን ፈቃድ ላይ ሲያምጽ / ሳይፈጽም ሲቀር ነው፡፡ 

በመሆኑም ሉሲፈርና አገልጋዮቹ ዋንኛ መሳሪያው የሰውን መንፈስ በመቆጣጠር ሰው በእግዚአብሔር 

ፈቃድ ላይ እንዲያምጽ ማድረግ ነው፡፡ ይህንንም በማድረግ ሰው ከፈጣሪው ተለይቶ ለሉሲፈር ፈቃድ 

እንዲገዛ ማድረግ ነው፡፡  

ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ በመሆኑ  የሰው መንፈስ ለእግዚአብሔር ብቻ እንዲገዛና፤ ሰው 

ለተፈጠረበት ዓላማና ክብር እንዲደርስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው፡፡ ሆኖም ግን፣ የሰው መንፈስ 

በእግዚአብሔር እንደሚፈለገው ሁሉ፣ ሉሲፈር ደግሞ ለጥፋት ዓላማው ለማዋል በእጅጉ ይፈልገዋል፡፡ 

በነዚህ በሁለቱ መካከል የመወሰን የሰው ፈንታ ነው፡፡ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጠረው በራሱ 

የመወሰንን ፈቃድ ስለሰጠው ነው፡፡ እግዚአብሔር ሰውን አያስገድድም፤ ክፉንና ደጉን የሚለይበት፣ 

እንዲሁም ለይቶ መወሰን የሚያስችለውን ነጻነት ሰጥቶታል፡፡ የሰው ልጅ የሉሲፈርን ፈቃድ 

እንዳይፈጽምና እንዳይከተል መንፈሳዊ፤ ሕሊናዊና ማሕበራዊ ሕግጋትን ሰጥቶታል፡፡ የሕሊና ሕግ 

የሚባለው እግዚአብሔር  በሰው ውስጥ ያስቀመጠው ክፉንና ደጉን መለየት የሚችልበት መንገድ ነው፡፡ 

ለምሳሌ፣  አንድ ሰው መንፈሳዊ ሕግጋትን ባያውቅ እነኳን ሰውን መግደል፤ ሰውን ማሰቃየት፤ ሰዶማዊነት፤ 

ወዘተ… ክፉ እንደሆነ በውስጡ ያለው ሕሊና ያሳውቀዋል/ይመሰክርለታል፡፡ 

የሉሲፈር ዓላማ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንዳይኖር ማድረግ 

ነው፡፡ ስለሆነም የሰውን መንፈስ በመቆጣጠርና ፈቃዱን በመጠቀም ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ 

የሆኑትን ተግባራት እንዲከተል ይገፋፋል፡፡ እዚህጋ ነው እንግዲህ የሰዶማዊነት ስሜት መነሻው፡፡ 

እግዚአብሔር የሰው ልጅ መራባት እንዲችልና በርሱ ፈቃድ መሠረት እንዲኖር የፈጠረለትን ስሜት፤ 

ሉሲፈር ለተቃራኒ ዓላማ ለማዋል ሰዶማዊነትን ይጠቀማል፡፡ የሰዶማዊነት ስሜት በአጋንንታዊ ተጽዕኖ 

በሰው ውሰጥ እንዲነሳሳ ያደርጋል፡፡  

ሰው ፈጣሪውን እግዚአብሔርን ካላወቀና ከእግዚአብሔር ጋር ሕብረት ከሌለው የሰዶማዊነት ስሜት 

መነሻው ምን እንደሆነ መረዳት አይችልም፡፡ በመሆኑም በቀላሉ በአጋንንታዊ መንፈስ ተጽዕኖ በዚህ ስሜት 

ተስቦ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ይሆናል፡፡ ለዚህ ነው የሰዶማዊነት ባሕሪይ በጸሎት ሲለቃቸውና 

ሲፈወሱ የምንመለከተው፤ አንዳንዴም ይህ አጋንንተዊ መንፈስ ጮሆ ሲለቅ እናስተውላለን፡፡ ምክንያቱም 

አጋንንት በሰው ውስጥ ያስቀመጠው ማንኛውም ተጽዕኖ መልቀቅ/መፈወስ የሚችለው  በጸሎት 

በእግዚአብሔር  ኃይል ስለሆነ ነው፡፡ 
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ሌላው ይህ የሰዶማዊነት ስሜት በጤናማው ሰው ውስጥ እንዲፈጠር፤ ሰዶማዊ የሆኑ ሰዎች ጤናማውን 

ሰው በተለያዬ መንገድ በመስበክና ፈቃዱን በመጥለፍ በነሱ ውስጥ ይሠራ የነበረው መንፈስ ወደጤናማው 

ሰው እንዲገባና ስሜቱን እንዲቆጣጠር ያደርጋሉ፡፡ በዚህም የተነሳ ጤናማ የነበረው ሰው የሰዶማዊነት 

ተጠቂ ይሆናል፡፡ 

በአጠቃላይ የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ ትልቁ የሉሲፈር ዓላማ ማስፈጸሚያ መሆኑን መገንዘብ 

ይኖርብናል፡፡ ፈጣሪ ከሌለ ሠይጣንም የለም ማለት ነው፡፡ በመሆኑም የሰዶማዊነትን ምንጭ ሰዎች 

እንዳይረዱት ማድረግና በተፈጥሮ ያገኙትና ሊላቀቁት የማይችሉት አድርገው እንዲቀበሉት ማድረግ ነው፡፡ 

ለዚህ ነው በምዕራቡ ዓለም የሊበራል ዲሞክራሲ አቀንቃኞች በተፈጥሮ እንደተገኘ አድረገው ትውልዱን 

በማስተማር ሰው ከሰውነት ውጪ እንዲሆን እየተደረገ ያለው፡፡ ለዚህ ነው ነውረኝነቱ ቀርቶ ሰዎች 

እንደመብት መጠየቅ የጀመሩትና በሕግ እንዲፈቀድ ያስደረጉት፡፡ የዕምነት ተቋማት ሳይቀሩ ለዚህ 

ዲያብሎሳዊ ሕግ እንዲገዙ በተጽዕኖ ስር እየወደቁ ያሉት፡፡ ከዚህም አልፎ የመጸዳጃ ቤቶች ዲዛይን እንኳን 

እንዲቀየር እየጣሩ ያሉት፡፡  

የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ ምን ያክል አደገኛ እንደሆነ በአገራችን ኢትዮጵያ ያሳለፍነው ታሪክ ማስረጃ 

ነው፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ የኮሚዩኒዝም ፍልስፍና እንዲስፋፋ ዲያብሎስ/ሉሲፈር ትልቅ ሥራ እንደሠራ 

በወቅቱ የነበሩ ሊያስተውሉ ይችላሉ፡፡ የኮሚዩኒዝም ፍልስፍና የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብን በመሠረታዊ 

መርህነት ይቀበላል፡፡ ከትምህርቱ ዋንኛው እግዚአብሔርም ሠይጣንም የለም፤ ፍጥረትም የማሕበረሰብ 

እድገትም የመጣው በዝግመተ ለውጥ እነደሆነ ነው፡፡ የእምነት ተቋማት በሀሳባዊነትና እንደመጨቆኛ 

መሣሪያ የተፈረጁ ሲሆን መጥፋት እንዳለባቸው ያምናል፡፡ በመሆኑም በሁሉም የዚህ ፍልስፍና ተከታይ 

አገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ የእምነት ተቋማትን ለማጥፋት ጥረት ተደረጓል፡፡ 1967/68 በአብዮቱ 

መጀመሪያ አካባቢ በወጣቱና በካድሬው ዘንድ እግዚአብሔርም ሰይጣንም የሚባል ነገር የለም ሁሉም 

የመጣው በዝግመተ ለውጥ ነው፤ የእምነት ተቋማት ሀሳባዊያን ሲሆኑ አላማቸው የእምፔሪያሊዝም 

የመጨቆኛ መሣሪያ ናቸው የሚል ትምህርት እነዲሠርጽ ተደረገ፡፡ በወቅቱ በየአካባቢው የዛር መንፈስ 

የነበረባቸው፣ ወቅትን ጠብቆ የሚነሳባቸውና የጥንቆላ መንፈስ የነበረባቸው ሰዎች ነበሩ፡፡ በወቅቱ 

ለመንፈሱ ካልገበሩ ይታመሙ ነበር አንዳንዶችንም ደም ያስተፋቸው ነበር፡፡ ሁለቱም፤ ማለት ባለዛሮችና 

ጠንቋዮች በአጋንንት መናፍስቶች የተያዙ ስለነበሩ በውስጣቸው ያለው መንፈስ የተለያዩ አስገረሚ ነገሮችን 

በማድረግ ሰውን የሚስደንቁ ነበሩ፡፡ ሆኖም ግን በኮሚዩኒዝም ፍልስፍና መሠረት ሰይጣንም፣ 

እግዚአብሔርም የለም ተብሎ ስለታመነ እነዚህ ባለዛሮችና ጠንቋዮች እንዲገረፉ፤ የጥንቆላና/የዛር 

እቃዎቻቸው እንዲቃጠሉና እንዲዘረፉ ተደረገ፡፡ ይህ ከሆነ በኋላ በፊት ለመንፈሱ አስፈላጊውን መስዋዕት 

ካላቀረቡ ይታመሙና ደምም ይተፉ የነበሩ ሁሉ ምንም ሳይሆኑ ቀሩ፤ ማለትም መታመም የለም ደም 
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መትፋትም አልነበረም፡፡ በዚህ ምክንያት ወጣቱና ካድሬው እንደተጨባጭ ማስረጃ በመቁጠር ይሄው 

ተመልከቱ ሰይጣንም እግዚአብሔርም የሚባል ነገር የለም ድሮም ቢሆነ ሲያታልሉን ነው የኖሩት፣ እውነት 

ቢኖር ኖሮ አሁን ለምን አልታመሙም በማለት በኩራት ሰበኩ ብዙ ተከታይም ማፍራት ቻሉ፡፡ እንግዲህ 

አስተውሉ ዲያብሎስ ምን ያክል አሳሳች እንደሆነ፡፡  

እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ 

ነፍሰ ገዳይ ነበረ፤ እውነትም በእርሱ ስለ ሌለ በእውነት አልቆመም። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፥ 

ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነውና (የዮሐንስ ዌንጌል ም፣ 8 ፤ ቁ፣ 44)።  

የሱ ዋነው ዓላማ ሰውን ከእግዚአብሔር መለየት በመሆኑ አብዛኛውን ወጣት እግዚአብሔር የለም 

/እግዚአብሔርን እንዲክድ/ ፍጥረት የመጣው በዝግመተ ለውጥ ነው ብሎ እነዲያምንና ከእግዚአብሔር 

መንገድ እንዲለይ አደረገ፡፡ በመሆኑም ለተከታታይ ዓመታት በአገሪቱ ውሥጥ ለተከሰተው መገዳዳልና 

እልቂት ምክንያት ሆኗል፡፡ ሰው እግዚአብሔር መኖሩን ካላመነና በእግዚአብሔር ተጠያቂ መሆኑን ካላወቀ 

ምንም ነገር ከማድረግ የሚገድበው ነገር የለም፡፡ ለዚህ ነው በወቅቱ የሰው አዕምሮ ሊፈጽመው ይችላል 

ብሎ ለማመን የሚቸግሩ ዘግናኝ ነገሮች በሰው ልጅ ላይ የተፈጸሙት፡፡ በመጀመሪያ ሰው እግዚአብሔር 

የለም ብሎ ሲያምን መንፈሱን የሚቆጣጠረው የሉሲፈር መንፈስ ስለሆነ ማንኛውንም ዓይነት ክፋት 

ከመፈጸም የሚያግደው ነገር የለም፤ ምክንያቱም መንፈሱን የተቆጣጠረው ኃይል መልካም በማስመሰል  

ወደክፋት ሁሉ ስለሚመራው ነው፡፡ 

በእግዚአብሔር እርዳታ ኮሚዩኒዝም ሲወድቅ ደግሞ ሉሲፈር የዝግመተ ለውጥን አስተሳሰብ በመጠቀም 

ሰዶማዊነትን በማስፋፋት ላይ ይገኛል፡፡ በዓለም ውስጥ ብዙ አገሮች እንደመብት እንዲቆጥሩት ማሳመን 

ችሏል፡፡ አሁን ዓለማችንን በታላቅ ሁኔታ ስጋት ውስጥ የከተታት ሰዶማዊነት ነው፡፡ 

ማስተዋል ያለብን የሰዶማዊነት ስሜት መሠረቱ ሉሲፈር/ሠይጣን መሆኑን ነው፡፡ ከላይ እንደተገለጸው 

የሉሲፈር ዓላማ ሰውን ከእግዚአብሔር በመለየት ለርሱ ወደተዘጋጀለት ዘለዓለማዊ ፍርድ ይዞ መውረድ 

ነው፡፡ ይህንን ለማድረግ ደግሞ በአሁኑ ዘመን አንደኛው ምርጥ ዘዴ ሰዎች የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብን 

እንዲቀበሉና፣ ሰዶማዊነት የዚህ ውጤት መሆኑን ማሳመን ነው፡፡ በመሆኑም ሰዶማዊነት የሰው መሠረታዊ 

ተፈጥሮ እንደሆነ እንዲታመንና ተቀባይነት እነዲያገኝ ማድረግ ነው፡፡ 

ሰዶማዊነት ከሠይጣን የሚመነጭ መንፈሳዊ ችግር ነው፡፡ መንፈሳዊ ችግር ደግሞ በሕክምና መፈወስ 

አይችልም፤ መፈወስ የሚችለው በእግዚአብሔር ኃይል ነው፡፡ ይህም የሚሆነው ሰዎች ችግሩን ተረድተው 

ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ፈቃድ አሳልፈው ሲሰጡ ነው፡፡ ሰው ለእግዚአብሔር ሲገዛ ሉሲፈር ኃይል 

ስለሌለው ለቆ ይሄዳል፤ ሰውም እግዚአብሔር ወደፈጠረለት ውብና ድንቅ ሕይወት ይገባል፡፡ 
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ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬአለሁና አመሰግንሃለሁ ሥራህ ድንቅ ነው፥ ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች 

(መዝሙረ ዳዊት ም፤ 139፤ ቁ፤ 14)። 

ስለዚህ የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ/ጽንሰ ሀሳብ የክፉው የዲያብሎስ ሀሳብ መሆኑን ተገንዝበን፤ 

ሰዶማዊነትም በዚህ ጽንሰ ሀሳብ ላይ ተመስርቶ እየተስፋፋ በመሆኑ ልንለየውና ልናወግዘው ይገባል፡፡ 

የሰዶማዊነት ወጥመድ ውስጥ የገቡም በእግዚአብሔር ኃይል መፈወስ እንደሚችሉ ተገንዝበው ወደ 

እግዚአብሔር እንዲቀርቡ እንመክራለን፡፡ 
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2.9  ዲሞክራሲና ሰዶማዊነት 

በዓለም ላይ ካሉት የዲሞክራሲ አስተሳሰቦች የተሻለ ነው የሚባለው የሊበራል ዲሞክራሲ ወይም 

የምዕራባዊያን ዲሞክራሲ የሚባለው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ነው፡፡ የዚህ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ 

ከአውሮፓ የመነጨ ሲሆነ፤ አነሳሱም በ18ኛው ክፍለ ዘመን በንጉሰዊ አስተዳደር ሥር በነበሩ 

እንደእንግሊዝ ያሉ አገሮች የነገሥታቱን ስዩመ እግዚአብሔር ሥልጣን በመቃወም በተነሱ ምሁራን 

ምክንያት ቀስ በቀስ ከንጉሳዊ ሥርዐት ወደ ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ዘይቤ የተሸጋገረ ነው፡፡ በ18ኛው 

ከፍለዘመን ሁለተኛው አጋማሽ የዚህ የፖለቲካ አስተሳሰብ በአሜሪካና በፈረንሳይ ትኩረት በማግኘቱ 

በአውሮፓ ለፈረንሳይ አብዮት ግብዐት ሊሆን ችሏል፡፡ የእንግሊዝ የንጉሳዊ አስተዳደር ከ19ኛው 

ክፍለዘመን ሁለተኛው አጋማሽ ጀምሮ ቀስ በቀስ ለሊበራል ዲሞክራሲ የፖለቲካ ርዕዮት በሩን እየከፈተ 

እያሸጋገረ ሊመጣ ችሏል፡፡ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በአውሮፓ ከኢንዱሰትሪ አብዮት ጋር ተያይዞ የሊበራል 

ዲሞክራሲ አስተሳሳብ ተቀበይነቱ እየጎላና እየሰፋ የመጣ ሲሆን ከዚያም አልፎ በሰሜን አሜሪካ ተግባራዊ 

ሆነ፡፡ 

የሊበራል ዲሞክራሲ ወይም የምዕራባዊያን ዲሞክራሲ የሚባለው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም፤ በፖለቲካ 

ፓርቲዎች መካከል በሚደረግ ነጻ ፉክክር ላይ የተመሰረተ ሲሆን አብላጫ ድምጽ ያገኘ የሚያስተዳድርበት 

ነው፡፡ በመሆኑም የብዙኃን ድምጽ ገዢ የሚሆንበት የፖለቲካ ስርዓት ነው፡፡  የሊበራል ዲሞክራሲ 

ሥርዓት በሕግ የበላይነት ላይ የተመሠረተ፤ በመንግስት የአስተዳደር ሥርዓት ውስጥ ግልጽ የሆነ የስልጣን 

ክፍፍልንና ተጠያቂነትን የሚያሰፍን ነው ተብሎ ይታመናል፡፡ ይህ ሥርዓት ሰብአዊ መበትን፤ የዜጎችን 

ነጻነትና መብት፤ የዜጎችን የፖለቲካ ነጻነት እንዲከበር እንደሚያደርግ ይታመናል፡፡ ይህ ሥርዓት ግልጽ 

የሆነ የሥልጣን ክፍፍልን በሕግ አውጪው፣ በሕግ ተርጓሚውና በሕግ አስፈጻሚው መካካል የሚያሰፍን 

እንደሆነና አነዱ ሌለውን የሚቆጣጠርበት ሚዛናዊ የሆነ አስተዳደርን ለማስፈን ይረዳል ተብሎ 

ይታመናል፡፡ 

የሊበራል ዲሞክራሲ ወይም የምዕራባዊያን ዲሞክራሲ የሚባለው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም፤ በተለያዩ 

ዓይነት የመንግስት አወቃቀር ውሰጥ ተግባራዊ ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል፡፡ ለምሳሌ የሚከተሉትን 

የመንግስት አወቃቀር የሚከተሉ አገራትን መመልከት ይቻላል፤ 

1. ፕሬዝዳንታዊ ሪፑብሊክ (Presidential Republic)፡- ለምሳሌ፤ አሜሪካ 

2. በከፊል ፕሬዝዳንታዊ ሪፑብሊክ (Semi-Presidential Republic)፡- ለምሳሌ፤ ፈረንሳይ ፣ ሮማኒያ 

3. ፓርላሜንታዊ ሪፑብሊክ (Parlamentary Republic)፡- ለምሳሌ፤ ሕንድ፣ እስራኤል፣ አየርላንድ 
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4. ፓርላሜንታዊ ሕገ-መንግስታዊ የንጉሥ ሥርዓት (Parlamentary Constitutional Monarch)፡- 

ለምሳሌ፤ እንግሊዝ 

5. ሕገ-መንግስታዊ የንጉሥ ሥርዓት (Constitutional Monarch)፡- ለምሳሌ፤  አውስትራሊያ፣ 

ካናዳ ፤ ጃፓን 

የሊበራል ዲሞክራሲ በቀላሉ ሲተረጎም ብዙኃን የሚገዙበት የፖለቲካ ሥርዓት ወይም ብዙዎች የተቀበሉት 

የአገዛዝ ዘይቤ ነው፡፡ ጥያቄው ብዙዎች የተቀበሉት ምንድነው የሚለው ነው አሳሳቢ የሚሆነው፡፡ ብዙዎች 

ክፋትን ከተቀበሉ ክፋት ይነግሳል ማለት ነው፡፡ 

የሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሳብ በፖለቲካ ማህበረሰብ ውስጥ የግለሰቦች ነጻነትን በመሠረታዊነት መነሻ 

የሚያደርግ ነው፡፡ ይህ የዲሞክራሲ ዓይነት ዓለም ላይ በብዙ አገሮች ተቀባይነት ያገኘ ሲሆን ለሰዎች 

ነጻነት ዓይነተኛ የፖለቲካ አስተሳሰብ ተደርጎ የሚታሰብ ነው፡፡ በዚህ የዲሞክራሲ አስተሳሰብ ግለሰቦች 

ሊከለከሉ ወይም ገደብ ሊበጅላቸው እንደማይገባና ሙሉ ነጻነት እንዳለቸው ያስተምራል፡፡ እነዚህ 

ነጻነቶች ከግለሰቡ ጋር አብረው የተወለዱና ወይም በፈጣሪ የተሰጡ ናቸው ብሎ ያምናል፡፡ እነዚህ 

ነጻነቶች ካልተከበሩ እነደ ሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሰብ አንድ ግለሰብ እንደ ሙሉ ሰው ሊቆጠር 

አይችልም63፡፡ የሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሰብ አንድ ግለሰብ ነጻ ሰው ነው ተብሎ ሊታሰብ የሚችለው 

ያለማንኛውም የፖለቲካ ወይም የመንግስት ተጽዕኖ ካሉት ማናቸውም አማራጮች በነጻነት መምረጥ 

ሲችል ነው ብሎ ያስተምራል64፡፡ 

የሰዎች በነጻነት መኖር ማሰብና መምረጥ መልካም ሀሳብ ቢሆንም፤ ምንድነው የሚመርጠው? ምርጫውስ 

ለሰው ልጆች ጥፋት ሊውል አይችልም ወይ? አንድ ሰው እስከምን ድረስ ነው ምርጫው ገደብ 

የማይበጅለት? የሚሉት ጥያቄዎች አወዛጋቢ ናቸው፡፡ የግለሰብ ምርጫ ለማህበረሰብ ጥፋት ሊወል 

አይችልም ወይ? በማር የተለወሰ መርዝ ጣፋጭ ቢሆንም፣ መግደሉን ግን አያስቀረውም፡፡ በመሆኑም 

መልካም የሚመስል ሀሳብ ሁሉ ወደ መልካምነት ያደርሳል ብለን መታለል የለብንም፡፡ መርዙን ከማሩ 

ለይቶ ለማወቅ እዚህጋ ቆም ብለን ልንጠይቀው የሚገባን ነገር አለ፡፡ 

1. ከሰው ጋር አብሮ የተፈጠረ ወይም በፈጣሪ የተሠጠ ማለት ምን ማለት ነው? 

2. ነጻነት ማለት ምን ማለት ነው? 
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እነዚህን ሁለት የሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሰቦች ለያይተን መመልከቱ መርዙን ከማሩ ለመለየት ሊረዳ 

ይችላል፡፡ 

ነጻነት ማለት ምን ማለት ነው? 

ይህንን ሀሳብ በሚገባ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ፈትሸን መረዳት ይኖርብናል፡፡ እግዚአብሔር ሰውን 

ሲፈጥር፤ ሌላ የሱ ተምሳሌት የሆነ ተፎካካሪ አብሮት አልፈጠረም፡፡ ልዕለ ፍጡር የሆነውን ይህንን ሰው 

በነጻነት እንዲያስብ፤ እንዲመረምር፤ የራሱ ፈቃድ እነዲኖረው፤ አድርጎ ነው የፈጠረው፡፡ የሰው አዕምሮ 

እልፍና አዕላፍ የሆኑ ነገሮችን ማሰብ፤ መመርመር፤ መፍቀድ ወይም አለመፍቀድ የሚችል ነው፡፡ 

እግዚአብሔር በሰው ልጅ ላይ የማሰብ ገደብ አላስቀመጠም፡፡ የፈለገውን ማሰብ ይችላል፣ ነገር ግን ሀሳብን 

ወደ ድርጊት መቀየር ላይ ገደብ ተቀምጦለታል፡፡ አድርግና አታድርግ የሚሉ የእግዚአብሔር ህግጋት 

ተሰጥቶታል፡፡ እነዚህ ሕግጋት ብዙ ሲሆኑ ህሊናዊ፤ መንፈሳዊ፤ ግበረገባዊና፤ ማህበረስባዊ ተብለው 

ሊጠቃለሉ ይችላሉ፡፡ 

 ሁሉም ሕጎች ሰው ከማህበረሰብ ጋርና እንዲሁም ከፈጣሪው ጋር በመልካም ግንኙነት እንዲኖርና 

እግዚአብሔር ሰውን ለፈጠረበት ዓላማ እንዲውል የሚያደርጉ ናቸው፡፡ ሰው ማኅበራዊ ፍጡር ነው፤ 

አንድ ሰው ብቻውን ሊኖር አይችልም፡፡ እነዚህ ሕጎች ከፈረሱ የሰው ሠላም፤ የማህበረሰብ ሠላምና ፍቅር፤ 

አብሮ የመኖር መሠረት ይፈርሳል፡፡ የሰው ማኅበራዊ ፍጡርነቱ ይፈርሳል፤ ፍቅርና ሠላም፤ አብሮ መኖርና 

መተጋገዝ፤ ደስታና ማሕበራዊ ሕይወት በአጠቃላይ ይጠፋል፡፡ ይህ ከሆነ ሰው ማሰብ ከማይችሉት 

እንሰሳት እንኳን ያነሰ ፍጥረት ያደርጉታል፡፡ 

የአምላክህንም የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ፥ በዚህም ሕግ መጽሐፍ የተጻፉትን ትእዛዙንና ሥርዓቱን 

ብትጠብቅ፥ በፍጹምም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ብትመለስ፥ 

እግዚአብሔር በአባቶችህ ደስ እንዳለው በመልካሙ ነገር ሁሉ እንደ ገና በአንተ ደስ ይለዋልና አምላክህ 

እግዚአብሔር በእጅህ ሥራ ሁሉ በሆድህም ፍሬ በከብትህም ፍሬ በእርሻህም ፍሬ እጅግ ይባርክሃል (ኦሪት 

ዘዳግም ም፤ 30 ቁ 9-10)። 

እውነት እላችኋለሁ፥ ሰማይና ምድር እስኪያልፍ ድረስ፥ ከሕግ አንዲት የውጣ ወይም አንዲት ነጥብ ከቶ 

አታልፍም፥ ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ (የማቴዎስ ዌንጌል ም፤ 5 ቁ 18)። 

ነገር ግን ሰው እንደሚገባ ቢሰራበት ሕግ መልካም እንደ ሆነ እናውቃለን፤ይኸውም፥ ለበደለኞችና 

ለማይታዘዙ፥ ለዓመጸኞችና ለኃጢአተኞች፥ ቅድስና ለሌላቸውና ለርኵሳን፥ አባትና እናትን ለሚገድሉ፥ 

ለነፍሰ ገዳዮችና ለሴሰኞች፥ ከወንድ ጋርም ለሚተኙ፥ በሰዎችም ለሚነግዱ፥ ለውሸተኞችም በውሸትም 

ለሚምሉ፥ ……………… ደኅና ትምህርት ለሚቃወም ለሌላ ነገር ሁሉ ሕግ እንደ ተሰራ እንጂ ለጻድቅ 

እንዳልተሰራ ሲያውቅ ነው (1ኛ ጢሞቲዮስ ም፤ 1 ፤ ቁ፤ 9 – 11)። 
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ስለሆነም በነፃነት ማስብ ማለት በነፃነት ማድረግ ማለት አይደለም፡፡ አንድ ግለሰብ ሰውን ለመግደል 

ሊየስብ ይችል ይሆናል፤ ነገር ግን ወደ ድርጊት እንዳይቀይረው አትግደል የሚል ሕግ ተሰጥቶታል፡፡ ሰው 

ነፃ ስለተባለ የመግደል ነፃነት የለውም፡፡ አንድ ግለሰብ ሌላውን ለመዝረፍ ሊያስብ ይችል ይሆናል፤ ነገር 

ግን ሀሳቡን ወደ ድርጊት እንዳይቀይር የሌላውን ሰው አትመኝ የሚል ሕግ ተስጥቶታል፡፡ 

ነፃነት የሚለው ሀሳብ ትክክለኛ ትርጉሙ ሰው በእግዚአብሔር/በፈጣሪው ሕግ መኖር ማለት ነው፡፡ 

ምክንያቱም እውነተኛ ነፃነት ያለው በፈጣሪ እጅ ስለሆነ፡፡ ከፈጣሪው ሕግ ውጪ የሚኖር ነፃ ሳይሆን 

ባሪያ ነው፡፡ ነፃነት ሳይሆን የሚገዛው ባርነት ነው፡፡ 

ኢየሱስ መለሰ፥ እንዲህ ሲል፦ እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ባርያ 

ነው (የዮሐንስ ዌንጌል ም፤ 8 ፤ ቁ፤ 34)። በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን፤ እንግዲህ ጸንታችሁ 

ቁሙ እንደ ገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ (ገላቲያ፤ ም 5 ፤ ቁ 1)።  

እኛ ደግሞ አስቀድመን የማናስተውል ነበርንና፤ የማንታዘዝ፥ የምንስት፥ ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ 

ባሪያዎች የምንገዛ፥ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር፥ የምንጣላ፥ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን (ቲቶ ም 

3፤ ቁ 3)።  

ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ፥ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ፥ በዋዘኞችም ወንበር 

ያልተቀመጠ።  ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል፥ ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል። እርሱም 

በውኃ ፈሳሾች ዳር እንደ ተተከለች፥ ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ፥ ቅጠልዋም እንደማይረግፍ ዛፍ 

ይሆናል የሚሠራውም ሁሉ ይከናወንለታል። ክፉዎች እንዲህ አይደሉም፥ ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ 

እንደሚወስደው ትቢያ ናቸው። ስለዚህ ክፉዎች በፍርድ፥ ኃጢአተኞችም በጻድቃን ማኅበር አይቆሙም። 

እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና፥ የክፉዎች መንገድ ግን ትጠፋለች (መዝሙረ ዳዊት ም 1 ፤ 

ቁ 1-6)። 

እግዚአብሔር በሰው ልጅ ውስጥ በነፃነት የማስብ፤ የመመዘን፤ የመጠየቅና የመመርመር፤ አገናዝቦም 

የመወሰን ችሎታን በውስጡ ሰጥቶታል፡፡ ይህ ችሎታ እውቀትን ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ከእግዚአብሔር 

ፈቃድ ጋር አገናዝቦ ጠቃሚና ጎጂውን በመለየት እንዲተገብር ያስችለዋል፡፡  እግዚአብሔርን የሚያውቅ 

ሀሳቦቹን በእግዚአብሔር ቃል መሠረት ይመረምራል መልካም ያለሆነውን ያስወግዳል፤ መልካሙን ደግሞ 

ይተገብራል፡፡ነፃ ሰው ማለት እግዚአብሔር ባስቀመጠው የነፃነት ሕይወት የሚኖር ነው፡፡ 

አብሮ የተፈጠረ ወይም በፈጣሪ የተሰጠ ማለት ምን ማለት ነው? 

ሰው ሲፈጠር በፈጣሪው የተሰጡት ቁሳዊና መንፈሳዊ አካላት አሉት፡፡ ቁሳዊ ተፈጥሮው አዕምሮን ጨምሮ 

እግዚኣብሔር የፈጠረለትን ዓለም የሚረዳበት፤ የሚመረምርበትና ለሰው ልጅ አገልግሎት ለማዋል 
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የሚያስችለው ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ሰው በምድር ላይ እንዲባዛ የመራቢያ አካላትና ፆታ (ወንድና 

ሴት) ተፈጥሮለታል፡፡ መንፈሳዊ ተፈጠሮው ደግሞ ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር የሚገናኝበት ነው፡፡ ስለዚህ 

ለሰው የተሰጡት አካላት ሰው የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዲፈጽምና በምድር በሚኖርበት ዘመን ሁሉ 

በአምላኩ ደስ ብሎት እንዲኖር ነው፡፡ 

ሆኖም ግን እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ለመልካም ሕይወት የፈጠራቸውን አካላት ዲያብሎስ በማሳሳት 

ለክፋት አገልግሎት ወይም ከእግዚአብሔር ዓላማ ውጪ እንዳይጠቀምበት፣ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ 

ሕግን ሰጥቶታል፡፡ ክፉውንና ደጉን የመለየትና ለይቶ የመጠቀም የሰው ልጅ ፈቃድ ነው የሚሆነው፡፡ 

ስለሆነም እግዚአብሔር ለሰው የሚከተሉትን አካላት ፈጥሮለታል፤ 

1. የሰውነት አካላት፤ 

2. ማሰብና መመርመር የሚያስችለው አእምሮ/ሕሊና/ነፍስ እና፤ 

3. የሕይወት እስትንፋስ/ ከእግዚአብሔር የሚገናኝበት መንፈስ ናቸው፡፡ 

የሰውነት አካለት የምንለው ይሄ ልናየው፤ ልንዳስሰው የምንችለው ውስጣዊና ውጫዊ አካላታችንን 

ያጠቃልላል፡፡ መንፈሳዊ የሆነው በተፈጥሯችን ልናየው ልንዳስሰው የማንችለውን ነገር ግን በረቂቅ መንገድ 

ሰው ከመንፍሳዊው ዓለም ጋር የሚገናኝበት መንገድ ነው፡፡ አዕምሮ/ሕሊና/ልቦና የምንለው አካላችን 

የስሜት ሕዋሳችንን በመጠቀም የዚህን ዓለም ዕውነታ የምንረዳበት፤ ያለፈውን የምናስታውስበትና ከአሁኑ 

ጋር አሰተያይተን ብያኔ የምንስጥበት፤ የምንመረምርበት፤ ወደፊት ሊሆን የሚችለውን የምንተነብይበት፤ 

የምንፈላስፍበት ሲሆን በተጨማሪም ደግሞ የሰው አዕምሮ ሊረዳው ከሚችለው በላይ የሆነውና 

በመንፈሳችን በኩል በረቀቀ መንገድ ከመንፈሳዊ ዓለም የሚገኘውን መልዕከት ወይም መገለጥ በመረዳት 

ወደዚህ ቁሳዊው ዓለም የምናሰተላልፍበት ወይም ወደ ተግባር የምንለውጥበት የአካል ክፍላችን ነው፡፡ 

በዚህ አዕምሮ ሰው መልካሙንና ክፉውን መለየት ይችላል፡፡ የፈጣሪን መልካም ሀሳብ ለመረዳትና 

ለመፈጸም ወይም ላለመፈጸም ይችላል፤ ምክንያቱም በነፃነት የመወሰን መብት ስላላው፡፡ 

ስለዚህ ሰው ክፉውንና ደጉን እንዲሁም የአምላኩን ፈቃድ ለመለየትና ለመፈፀም የሚያስችለው ይህ 

አእምሮ የሚባለው የፍጥረት አካላችን ነው፡፡ ይህንን አዕምሮ ተጠቅሞ ሰው መልካም ለማድረግ ይችላል፤ 

ወይም በተቃራኒው ክፋትን ሊያደርግ ይችላል፡፡ ስለዚህ ይህ አብሮ የተፈጠረው ወይም ከፈጣሪ 

የተሰጠው አካል ክፉንም፣ መልካምንም ማድረግ የሚችል ነው፡፡ 
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ስለሆነም የሰው ነፃነት እንደሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሰብ አብሮት በተፈጠሩ ወይም ከፈጣሪው በተሰጡ 

አካላት ምንም ገደብ/ክልከላ ሳይደረግበት የፈለገውን ለመምረጥና ለማድረግ ሙሉ ፈቃድ ከተሠጠው 

ከክፋት የተነሳ ለሚያደርሰው ጥፋት ወሰን የለውም ማለት ነው፡፡ 

የሰው አዕምሮ በነፃነት የማሰብ ፈቃድ ቢኖረውም፤ በመንፈሱ በኩል ከመንፈሳዊው ዓለም ከሚመጣ 

መልክት እንዲሁም ከሥጋው ምኞት ከሚመጡ ሀሳቦች የተሻለውን መርምሮ መምረጥ የሰው ፈንታ ነው፡፡ 

አዕምሮው ከእግዚአብሔር በሚመጣ መልካም ሀሳብ ወይም ከዲያብሎስ ከሚመነጭ የክፋት ሀሳብ 

እንዲሁም በሥጋው ምኞት ሊያዝ ይችላል፡፡  

ነገር ግን ዲያብሎስ የሰውን መንፈስ በመቆጣጠር የሰውን አዕምሮ ለክፉ ዓላማው ሊያውለው እንደሚችል 

እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ለሰው የክፉውን ሀሳብ የሚለይበት የህሊናና የተለያዩ ሕጎችን ሰጥቶታል፡፡ 

እነዚህ ሕጎች ሰው በግልም ሆነ በማሕበራዊ ሕይወቱ በመልካም መስተጋብር እንዲኖርና የዲያብሎስንና 

የሥጋን ምኞት/ ፈቃድ እንደይፈጽም / እንዳያስተናግድ የተሰጡ ናቸው፡፡ 

የሥጋ  ሥራም  የተገለጠ ነው እርሱም ዝሙት፥ ርኵሰት፥ መዳራት፥ ጣዖትን ማምለክ፥ ምዋርት፥ ጥል፥ 

ክርክር፥ ቅንዓት፥ ቁጣ፥ አድመኛነት፥ መለያየት፥ መናፍቅነት፥ ምቀኝነት፥ መግደል፥ ስካር፥ ዘፋኝነት፥ 

ይህንም የሚመስል ነው። አስቀድሜም እንዳልሁ፥ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን 

መንግሥት አይወርሱም። (የእግዚአብሔር) የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር፥ ደስታ፥ ሰላም፥ ትዕግሥት፥ ቸርነት፥ 

በጎነት፥ እምነት፥ የውሃት፥ ራስን መግዛት ነው።  እንደዚህ ያሉትን የሚከለክል ሕግ የለም (ገላቲያ፣ ም፣ 

5፤ ቁ 19-23)። 

ነገር ግን ሰው እንደሚገባ ቢሰራበት ሕግ መልካም እንደ ሆነ እናውቃለን፤ ይኸውም፥ ለበደለኞችና 

ለማይታዘዙ፥ ለዓመጸኞችና ለኃጢአተኞች፥ ቅድስና ለሌላቸውና ለርኵሳን፥ አባትና እናትን ለሚገድሉ፥ 

ለነፍሰ ገዳዮችና ለሴሰኞች፥ ከወንድ ጋርም ለሚተኙ (ሰዶማዊያን)፥ በሰዎችም ለሚነግዱ፥ ለውሸተኞችም 

በውሸትም ለሚምሉ፥ ……………………….. ነው (1ኛ ጢሞቲዎስ፣ ም፣ 1፤ ቁ 8-11)። 

ስለዚህ የዲሞክራሲ አስተሳሳብ የሚያቀርበው መከራከሪያ፤ ሰው ነፃ ነው፣ በተፈጥሮ በተሰጡት ወይም 

አብረውት በተፈጠሩት አካላት ላይ ምንም ገደብ ሊበጅለት አይገባም የሚለው አስተሳሳብ ነው፡፡ 

በመሆኑም ክፉ ሀሳብ በተፈጥሮ ስለተሰጠ ገደብ ሊኖረው አይገባም ወደሚለው ድምዳሜ ይወስደናል፡፡ 

ሰዶማዊነትም እየተስፋፋ ያለው የሰውን አዕምሮ ወደዚህ ድምዳሜ እንዲደርስ ማድረግ ስለተቻለ ነው፡፡ 

ይህንን አስተሳሳብ በመከተል ነው እንግዲህ ሰዶማዊያን፣ ሰዶማዊነት አብሮ የተፈጠረ ነው በማለት 

በመከራከሪያነት የሚያቀርቡት፡፡  
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በዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ  በሰው ውስጥ የሚፈጠሩ ማንኛቸውም ዓይነት ስሜት መነሻቸው ዝግመተ 

ለውጥ ስለሆነ ሊለወጡ አይችሉም፡፡ የሊበራል ዲሞክራሲ ተካታይ አገሮች በሙሉ ዝግመተ ለወጥን 

እውነተኛ የፍጥረት መገኛ መንገድ አድርገው በመቀበል የሥርዓተ ትምህርት አካላቸው በማድረግ፤ ሰው 

ፈጣሪውን እንዳያወቅ በማድረግ ትውልዳቸው ከንቱና ተስፋው በዚህ ዓለም ለይ ብቻ እንዲሆን 

አድርገውታል፡፡ ከዚህም የተነሳ ሰው በዚህ ምድር ብቻ የፈለገውን ሆኖ ከመኖር ውጪ መንፈሳዊ ዓለም 

የለም ሊኖርም አይችልም የሚለውን የማርክሲዝምና የዳርዊኒዝምን አስተሳሳብ በትውልዱ ውስጥ 

ለማስረጽ ችለዋል፡፡ ሰዶማዊነትንም የሚመለከቱት በዚህ መነጽር ነው፡፡ 

ሰዶማዊነት ሊታይ ወይም ሊዳሰስ የሚችል አካል አይደለም፡፡ ሰዶማዊነት ከሀሳብ የሚመነጭ ድርጊት 

ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ የሚመነጨው ከአዕምሮ ነው፡፡ አዕምሮ ሲፈጠር አብሮ አስተሳሰብ አልተፈጠረም፡፡ 

አዕምሮ ሲፈጠር የማሰብ ገደብ አልተደረገበትም ወይም ለተወሰነ አስተሳሰብ አልተፈጠረም፡፡ አዕምሮ 

የትየሌሌ ሀሳቦችን ማመንጨትና መቀበል ይችላል፡፡ በተጨማሪ ይህ አዕምሮ ከመንፈሳዊ ዓለም በመንፈሱ 

በኩል የሚቀበላቸው መልዕክቶች አሉ፡፡ ከእግዚአብሔር መንፈስ የሚቀበላቸው መልካሙን 

የእገዚአብሔርን ሀሳብ ሲሆን፤ ከዲያብሎስ የሚቀበላቸው ደግሞ፣ ክፉውን የሰይጣንን ሀሳብ ነው፡፡ 

ስለዚህ በተፈጥሮ የተሰጠን ሀሳብ የለም፡፡ ሰው ሲወለድ ሀሳብን ይዞ አይወለድም፡፡ የእግዚአብሔር ቃል 

ሰዶማዊነት የክፉው የዲያብሎስ ሀሳብ እንደሆነ ያስረዳል፡፡ ሰዶማዊነት በተፈጥሮ የተገኘ ሳይሆን 

ዲያብሎስ የአንዳንድ ሰዎችን መንፈስ በመቆጣጠር በሰዎች አዕምሮ ተቀነባብሮ ወደ ድርጊት የሚቀየር 

ነው፡፡ አዕምሮ ግን ከክፉው ከሠይጣን የሚቀበለውን ሀሳብ ወደ ድርጊት የመቀየርም ሆነ ያለመቀየር ነፃነት 

አለው፡፡ የክፉውን የዲያብሎስን ሀሳብ ወደ ድርጊት ቢቀይር ግን ከፈጣረው ከእግዚአብሔር ተለይቶ 

ለሠይጣን ወደ ተዘጋጀው ፍርድ እንደሚወርድ፤ እንዲሁም በዚህ ምድር ላይ በሰው ሕይወት ውስጥ 

ታላቅ ቀውስ፣ እንዲሁም በማሕበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ችግር እንደሚያመጣ እግዚአብሔር 

ያስጠነቅቃል፡፡ 

ዲሞክራሲ የብዙኃንን ሀሳብ ማስተናገድ የሚችል የፖለቲካ አስተሳሰብ ቢሆንም፣ ዲያብሎስ የዲሞክራሲን 

አስተሳሳብ በመጠቀም የሰውን ልጅ ለጥፋት እያዘጋጀው ይገኛል፡፡ አብሮ የተፈጠረ ማለት ምን ማለት 

ነው? አካልን ለመግለጽ ነው? ወይስ ከአዕምሮ የሚመነጭ ሀሳብን ለመግለጽ ነው? በግልጽ አያስረዳም፡፡ 

ሆኖም ግን እንዲያው በደፈናው ሰው ነፃ ነው፣ በተፈጥሮ በተሰጠው ላይ ገደብ ሊደረግ አይገባም የሚል 

ሀሳብ ያራምዳል፡፡ ሰው ነጻና በምርጫው ላይ ገደብ የማይበጅለት ከሆነ፤ 

1. መግደል ምርጫው ከሆነ መግደል ይችላል፤ 

2. መስረቅ ምርጫው ከሆነ ይችላል፤ 
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3. የፈለገውን ማጥፋት ምርጫው ከሆነ ይችላል፤ 

4. ሌላውን የሚያጠፋ ነገር መሥራት ምርጫው ከሆነ ይችላል፤ 

5. ትውልድን ማጥፋት ምርጫው ከሆነ ይችላል፤ 

6. ራሱን ማጥፋት ምርጫው ከሆነ ይችላል፤ 

7. አካባቢውን ማጥፋት ምርጫው ከሆነ ይችላል፤ 

8. በራሱ አካል ላይ የፈለገውን ለማድረግ ምርጫው ከሆነ ይችላል፤ ወዘተ………. መደምደሚያ 

ይወስደናል፡፡ 

ሰዶማዊነት የሰውን ዘር ከሚያጠፉ ዘግናኝ፤ አሰነዋሪ፤ አሳፋሪና፤ አሰጸያፊ፤ በእግዚአብሔርም በሰውም 

የተወገዘ ድርጊት ነው፡፡ ስለዚህ ሰውን ከመግደል የተለየ አይደለም፡፡ ግዲያ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ሊፈጸም 

የሚችል ነው፡፡ ሰዶማዊነት ግን የሰውን ልጅ ከምድር የሚያጠፋ ሲሆን፤ በመንፈሳዊ ዓለም ደግሞ ሰውን 

ከእግዚአብሔር ነጥሎ ወደ ዲያብሎስ ዘለአለማዊ ፍርድ የሚያወርድ ነው፡፡ 

በአለማችን የወባ ትንኝን ለማጥፋት እንዳይራቡ የሚያደርግ  ምርምር እየተሞከረ ይገኛል፡፡ ይህም 

የመራቢያ አካላቸው እንዳይሠራ በማድረግ ከምድር እንዲጠፉ ለማድረግ ነው፡፡ ልክ ሰው በወባ ትንኝ 

ላይ እያደረገ ያለውን ዓይነት ሥራ፣ ዲያብሎስ ሰዶማዊነትን በሰው ልጅ ላይ እየተገበረ ይገኛል፡፡ 

በጣም የሚያሳዘነው ነገር፣ እነዚህ የዲሞክራሲ አራማጅ ነን የሚሉ የምዕራባዊያን አገሮች ሰዶማዊነትን 

እንደመብት በመቁጠር በሕግ መፍቀዳቸው ሳያንስ፣ ደካማና ድሀ ሀገሮችን በኢኮኖሚ ማዕቀብ 

በማስፈራራት፣ እነርሱ የተቀበሉትን የሉሲፈር ሀሳብ በነዚህ ድሀ ሀገሮች ውስጥ ለማስፈጸም እያስገደዱ 

ይገኛሉ፡፡ የሚገርመው ነገር ደግሞ፣ እነዚህ ሀገራት ስለነፃነት ጠበቃ ነን ይላሉ፤ ነገር ግን፣ የሌላውን አገር 

ሕዝብ በነፃነት የመወሰንና የመኖር መብት በኢኮኖሚ ማዕቀብ በማስፈራራት ይጋፋሉ፡፡ ለመልካም ነገር 

ግን ይህንን ያክል ተጽዕኖ ሲያደርጉ አይታይም፡፡ ለምሳሌ በሰኔ 2010 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 

የኢትየጵያን ሰብአዊ መብት አያያዝን በተመለከተ የወጣው ሪፖረት65 ውስጥ ስለሰዶማዊያን መብት 

መረገጥ ያቀረበው ዘገባ አያ ጅቦ ሳታመካኝ ብላኝ ፣ የሚለውን የአገራችን አባባል ያስታውሳል፡፡  ከዚህ 

ሪፖርት አንዱ መረዳት የሚቻለው ኢትዮጵያ ምን ያኽል በሰዶማዊያን አደጋ ላይ እንደወደቀች ነው፡፡ 

ማሕበረሰቡና የእምነት ተቋማት ግንዛቤ እንዲያገኙ ተደርጎ፤ እንዲሁም በመንግስት፤  በሕግና በትምሕርት 

ካልተገደበ ሰዶማዊነት የእያንዳንዱን ቤት ማነኳኳቱ ላይቀር ይችላል፡፡ 

                                                 
65

 Divide, Develop and Rule; Human Rights Violation in Ethiopia, June 2018. Center for International Human Rights Law and 
Advocacy. University of Wyoming College of Law. 
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በአብዮቱ ወቅት በ1966/67 እኛ ኢትዮጲያዊያን ከተዳጊ እስከ አሮጊትና ሽማግሌ ድረስ ሳናስተውልና 

ሳንመረምር ስለሶሻሊዝም እና ኮሚዩኒዝም ዘመርን፤ ጮሕን፤ ተጋደልን፤ ነገር ግን ዲያብሎስ በማር 

የተለወሰ መርዙን መግለጥ ሲጀምር መውጫ መንገዱ ጠፍቶብን ተዝለፍልፈን ወደቅን፤ እግዚአብሔር 

ባይደርስልን ኖሮ እሰከአሁን ኢትዮጵያ የሚትባል አገር ባልኖረች ነበር፡፡ በአሁኑ ወቀት ሰው ሁሉ ከተዳጊ 

እስከ አሮጊትና ሽማግሌ ድረስ በአገራችን ሁሉም ስለዲሞክራሲ ይዘምራል፤ ያወራል፤ ይጮሀል፡፡ ነገር ግን 

የዲሞክራሲ አስተሳሰብ በተለይም የሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ሊያመጣ የሚችለውን ታላቅ 

ማሕበራዊ ቀውስ አስቀድመን መገንዘብ ይኖርብናል፡፡ በዘመናችን የዲሞክራሲ አስተሳሰብ በዲያብሎስ 

ተጠልፏል፡፡ በመሆኑም ይህ አስተሳሳብ ለኢትዮጵያችን ሲባል ታላቅ ገደብ ካልተበጀለትና፤ ኢትዮጵያዊ 

የሆነ ዲሞክራሲ ካላመጣን ዝም ብለን የምዕራባዊያንን አስተሳሳብ እንደዘመናዊነት ተቀብለን ማቀንቀንና 

ወደተግባር መሄድ ውሎ አድሮ የማንወጣበት አዘቅት ውስጥ እንደሚያስገባን ተረድተን ጥንቃቄ ልናደርግ 

ይገባናል፡፡ 

ኢትዮጵያ በዕምነታቸው የጸኑ ሕዝቦች የሚኖሩባት፤ በማሕበራዊና ግለሰባዊ ግብረገብነት የተገነባ ባሕል 

ያላት አገር ነች፡፡ የዲሞክራሲ አስተሳሰብ ገደብ ካልተበጀለት ወይም የአገራችንን ባሕል መሠረት ያደረገ 

ኢትዮጵያዊ የሆነ ዲሞክራሲ ማምጣት ካልቻልን፤ እንደምዕራባዊያን ሀገራት እኛም የዲያብሎስን ዕቅድ 

በማስፈጸም ትውልድንና አገርን ወደሚገድል ማሕበራዊ ቀውስ ውስጥ መግባታችን አይቀርም፡፡ በመሆኑም 

የሁሉም የዕምነት ተቋማት፤ እንዲሁም ሁሉም ዜጋ ዲሞክራሲን ከለላ አድርጎ ሊመጣ የሚችለውን 

የሰዶማዊነትንና እንዲሁም ሌሎች የክፋት ሀሳቦች ማስተማርና መከላከል ይኖርብናል፡፡ 
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3 የመፍትሔ አቅጣጫዎች ለዘላቂ አስተሳሰብ ለውጥ 

ሀገራችን በከፍተኛ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ቀዉሶች ዉስጥ ከገባች 50 ዓመት (ግማሽ ምዕተ 

አመት) ሊሆነን ነው፡፡ ይህ ሀገራችን የገባችበት ቀዉስ፣ ጊዜ በገፋ ቁጥር፣ ከመስከን ይልቅ እየተባባሰ 

ሲሄድ ይታያል፡፡ ለዚህ የተበላሸ ሁኔታ መባባስ መንስኤ የሚሆኑት ምክንያቶች ብዙ ናችዉ፡፡ ከነዚህ 

ምክንያቶች ዋናዎቹ የፖለቲካ የፍትህና የአስተዳደር ስርአት ጉዳዮች ናቸዉ፡፡  

ለሀገራችን የፖለቲካ ጉዳይ እንዲህ አይነት አስጊ ሁኔታ ላይ ለመድረስ፣ እንደ መፍትሔ የተወሰደው የካርል 

ማረክስና ፍረዲሪክ ኤንግልስ (Karl Marx and Fridrich Engels) የኮሚዩኒዝም ፍልስፍናና ዋለልኝ 

መኮንን ከስታሊን ፍልስፍና ገልብጦ ያቀረበውን ጽሑፍ  የዘውግ ፖለቲከኞች የግል ጥቅማቸውን 

ለማስጠበቅ የተጠቀሙበት፣  እንዲሁም በአብዛኛዉ ሀገራዊ አስተሳሰብ ያላቸዉ ልሂቃን ከፖለቲካዉ 

መገለል፣ አስተዋፅኦ ያደረጉ ናቸዉ፡፡ 

የዚህ ዉጤቱ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ፤ በሠላማዊ መንገድ የሚኖር ሕዝብ ላይ 

የተፈጸመዉን ኢሰብአዊ ድርጊት ለማመን በሚቸግር፤ የማኀበራዊ ቀዉስ በሻሸመኔ፣ በቡራዩ፣ በአዋሳ፣ 

በጭልጋ፣ በጌዲዮ፣ በምዕራብ ወለጋ፣ በከሚሴ፣ በካራቆሬ፣ በአጣዬ፣ ወዘተ፣ የነበሩንን የጋራ እሴቶች እና 

ፈሪሃ እግዚአብሔርን ያሳጣ ሁኔታን ለማየት ተገደናል፡፡ 

ጀነራል አቢይ አበበ ‹አዉቀን እንታረም› በሚል መጽሐፋቸዉ እንዲህ ይላሉ፤ 

“ሀገር ምን እንደሆነች ሁላችንም እናዉቃለን ነገር ግን ሀገር የምትኖርበትን ዘዴ ገና አጥርተን 

ያወቅነዉ አይመስለኝም፡፡ ስለዚህም የአንድ ሀገር ሰዎች መሆናችንን እንድናዉቀዉና 

ለአንድነታችን መጠጊያ የሆነችዉን እናታቻንን ኢትዮጵያን ለማገልገል፤ ለማኖርና ለኑሮአችንም 

ለመሥራት የምንችለዉ በአንድ መንፈስ ስንሰለፍና በንጹሕ ሕሊና ፀንተን ስንተባበር ብቻ ስለሆነ 

ወደዚህም በቅንነት እንድንራመድ ስለሚያሻ የእያንድአንዳችን መንፈስ  ከደካማነት ወደ ጽኑነት 

መለወጥ አለበት”፡፡ 

“መተዛዘንን፤ መተሳሰብን፤ ጠንካራ መንፈስን፤ ቅን ባሕርይን፤ ፍቅርን፤እርስ በእርሳችን 

መተዋወቅንና አለመናናቅን ማወቅ ይገባናል፡፡ ይህም በመሀከላችን ከሌለ ምንም ሊኖር 

አይችልም፡፡ ወደ መጥፎ መንፈስ የሚመራ ሁሉ መጥፎ ነገሮችን እያራባ ሌላዉን ሁሉ ከትቦ 

እንዳይጎዳ ያሠጋልና በኑሮ ዉስጥ ምን ምን እንዳለ ተረድቶ ከአሁኑ መገታት ያስፈልግ 

ይመስለኛል” ፡፡ በመቀጠልም እንዲህ ይላሉ፤ “ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከመሬት እንደሆነ ደህና 
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አድርገን እናዉቃለን፤ ስለዚህ ዞረን ዞረን የምንገባበትን ሀገራችንን ቤታችንን ኖረን ኖረን 

የምንቀበርባትን መሬታችንን እንደዋዛ አንያት”፡፡ 

“ሁላችንም ነገ ጥለነዉ ለምንሄደዉ ነገር አንጓጓ፤ ሀገራችን ካልን የሀገራችን ነገር ከሁሉ በፊት 

ይቅደም፤ ሃገራችንን ካልን ደግሞ ይዘን እናሻግራት፤ እንጠብቃት፤ ከልብም እንዉደዳት፤ 

አንድነትም ሆነን እናገልግላት፤ ከእኛ በኋላ ለሚመጡትም ሀገራቸዉ ሆና እንድትቆይ፤  

እንድትወራረስ  አድርገን  እንያዛት”፡፡ 

“ሰዉ በሰዉ ክፉ መሆን አይገባዉም፤  በተለይም የአንድ ሀገር ሰዎች፤ የአንድ እናት ልጆች ማለት 

ነንና መተዛዘንን፤ መተሳሰብንና መፈቃቀርን ማወቅ ግዴታችን  አድርገን  እንያዘዉ”፡፡ 

“ወንድም በወንድሙ ላይ በከንቱ አይነሣ፤  የከንቱ ነገርንም ምንጮች አይቆፍር፡፡ ሊቅ አፉን 

ይክፈት፤ በጎ ምግባርንና የሀገር ፍቅርን ከመናገር፤ ከመስበክ አይቦዝን”፡፡ 

“ሁላችንም አናልፋለን፤  ይህንን የማያምን ቢኖር፤  የነበሩ እነማን አሉ? ማለፋችንን ካመንን 

ስለምን በቀና መንገድ አንሄድም? ስለምንሰ ቅን ሠርተን አናልፍም?”  

በመጽሀፍ ቅዱስ የሚከተለው ተጽፏል፤ 

የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ፣ ሰነፎች ግን ጥበብንና ተግሣጽን ይንቃሉ።  (መጽሐፈ 

ምሳሌ፣ ም፣ 1 ፤ ቁ፣ 7) የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ቅዱሱንም ማወቅ ማስተዋል 

ነው።(መጽሐፈ ምሳሌ፣ ም፣ 9 ፤ ቁ፣ 10) 

ልጄ ሆይ፥ ቃሌን ብትቀበል፥ ትእዛዜንም በአንተ ዘንድ ሸሽገህ ብትይዛት፥ ጆሮህ ጥበብን እንዲያደምጥ 

ታደርጋለህ፥ ልብህንም ወደ ማስተዋል ታዘነብላለህ። ረቂቅ እውቀትን ብትጠራት፥ ለማስተዋልም 

ድምፅህን ብታነሣ፥  እርስዋንም እንደ ብር ብትፈላልጋት፥ እርስዋንም እንደ ተቀበረ ገንዘብ ብትሻት፤  

የዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን መፍራት ታውቃለህ፥ የአምላክንም እውቀት ታገኛለህ። እግዚአብሔር ጥበብን 

ይሰጣልና ከአፉም እውቀትና ማስተዋል ይወጣሉ፣ እርሱ ለቅኖች ደኅንነትን ያከማቻል ያለ ነውር 

ለሚሄዱትም ጋሻ ነው፣ የፍርድን ጎዳና ይጠብቃል የቅዱሳኑንም መንገድ ያጸናል። የዚያን ጊዜ ጽድቅንና 

ፍርድን ቅንነትንና መልካም መንገድን ሁሉ ታስተውላለህ።(መጽሐፈ ምሳሌ፣ ም፣ 2 ፤ ቁ፣ 1 - 9) 

ከጠቢባን ጋር የሚሄድ ጠቢብ ይሆናል የሰነፎች ባልንጀራ ግን ክፉ መከራን ይቀበላል። (መጽሐፈ 

ምሳሌ፣ ም፣ 13 ፤ ቁ፣ 20) 
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3.1 ነገርን ከሥሩ ውኃን ከምንጩ 

ከአዳምና ሔዋን  ጀምሮ ዲያብሎስ የሰውን ልጅ በተላያዩ አስተሳሰቦችን መልከም በማስመሰል በማሳት  

አለምን ሲያስጨንቅ ኖሯል፣ አሁንም እያስጨነቀ ይገኛል፡፡ አሁን ዓለማችን የገባችበት ችግር በዋንኛነት 

በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተዘጋጀው የዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሀሳብ ነው፡፡ ይህ ጽንሰ ሀሳብ በአኮኖሚው፤ 

በማሕበራዊው፤ በፖለቲካው፣ በሳይንሱ፣ ወዘተ… መስክ የሰውን አስተሳሰብ ይዞ ይገኛል፡፡ 

ዲያብሎስ ባዘጋጀው ወጥመድ ዓለምን ሁሉ መቆጣጠር ስለሚፈልግ በተለያዬ መንገድ የዝግመተ ለውጥ 

ጽንሰ ሀሳብን አስርጾ ይገኛል፡፡ አሁን በአገራችን ያለው ችግር በዝርዝር እንደተመለከትነው የራሱ መነሻ 

ነበረው፡፡ መነሻውም ከአገራችን ጋር የሚያገናኘው አንዳች መሠረታው ነገር ሰይኖር በ19ኛው ከፍለ ዘመን 

ሁለተኛ አጋማሽ ጀምሮ አለምን ያናወጠውን ሀሳብ ወደ አገራችን ያለአንዳች ጥያቄ መቀበላችን ነው፡፡ 

ይህ ዓለምን ያናወጠ ፍልስፍና የመጀመሪያ መስፈርቱ እግዚአብሔርን / ፈጣሪን መካድ ነው፡፡ ይህን 

ፍልስፍና ወደአገራችን ያመጡልን ወይም ያሠራጩልን ወይም የተሰራጨው በመጀመሪያ እግዚአብሔርን / 

ፈጣሪን በመካድ ነው፡፡ ይህ አስተሳሰብ በአውሮፓ ሰዎችን በተለያየ ደረጃ የመከፋፈያ ስልት እንዲቀርጹ 

ምክንያት ሆኗል፡፡ የመከፋፈያ ስልት በማውጣትም ሰውን የበላይና የበታች አድርገው ለመግዛት 

ተጠቅመውበታል፡፡ በመሆኑም ቂኝ ገዢዎች አፍሪካን፤ ደቡብ አሜሪካንና ኤስያን በመውረር ሕዝቡን 

እንደእንሰሳ እንዲገዙት አሰችሏቸዋል፡፡ ሆኖም ግን በአውሮፓ የከፍተኛ ቅራኔ መንስኤ በመሆኑ ከዚህ 

አስተሳሰብ በመውጣት በሰው መብት ላይ ብቻ ወደተመሠረተ ፖለቲካዊ ፍልስፍና እንዲያተኩሩ 

አድረጓቸዋል፡፡ ሆኖም ግን በዚህ ውስጥም ቢሆን የዝግመተ ለውጥ አስተሳሰብ መልኩን ቀይሮ እየሠራ 

ይገኛል፡፡ 

ይህ አስተሳሰብ በአውሮፓ ከተጀመረ ከ100 አመት በኋላ መነሻውን ሳንገነዘብ፤ የሚያስከትለውን ችግር 

ከሌሎች አግሮች እንኳን ሳንማር ወደ አገራችን አምጥተን፣ እግዚአብሔርን ክደን፣ እኛም እንሰሶች እንኳን 

የማይፈጽሙትን ተግባር ልንፈጽም ችለናል፤ አሁንም እየፈጸምን እንገኛለን፡፡ 

ላለፉት 27 ዓመት እግዚአብሔር / ፈጣሪ መኖሩን የካደው ትውልድ ወደ እግዚአብሔር / ፈጣሪ መመለስ 

የጀመረ ቢሆንም አብዛኛው የያዘውን ፍልስፍና አውልቆ አልጣለውም፡፡ ወደ እግዚአብሔር /ፈጣሪ 

የተመለሰ ሰው የእግዚአብሔር ያለሆነውን ከውስጡ አራግፎ መጣል ይጠበቅበታል፡፡ ያልተለወጠ ሰው 

የእግዚአብሔርን / ፈጣሪን ስም ይጠራል በዚያው አንደበቱ ደግሞ መለያየትንና ዘረኝነትን ይሰብካል፡፡ 

በእርሱ (አንደበት) ጌታንና አብን እንባርካለን፤ በእርሱም እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠሩትን ሰዎች 

እንረግማለን፤ ከአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ። ወንድሞቼ ሆይ፥ ይህ እንዲህ ሊሆን አይገባም 

(የያዕቆብ መልእክት 3 ፤ ቁ፣ 9-10)። 
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ነገር ግን መራራ ቅንዓትና አድመኛነት በልባችሁ ቢኖርባችሁ፥ አትመኩ በእውነትም ላይ አትዋሹ። ይህ 

ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም፤ ነገር ግን የምድር ነው፥ የሥጋም ነው፥ የአጋንንትም ነው፤ ቅንዓትና 

አድመኛነት ባሉበት ስፍራ በዚያ ሁከትና ክፉ ስራ ሁሉ አሉና። ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽሕት 

ናት፥ በኋላም ታራቂ፥ ገር፥ እሺ ባይ ምሕረትና በጎ ፍሬ የሞላባት፥ ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት 

(የያዕቆብ መልእክት 3 ፤ ቁ፣ 14-17)። 

አሁንም ጊዜው አልመሸም፣ አሁን የተሸከምነውንና ትከሻችንን ያገበጠውን የአጋንንት ፍልስፍና ከየት 

እንዳመጣነው፤ መሠረቱ ምን እንደሆነ ለመመርመርና ለመለወጥ ፈቃደኛ ከሆንን መታረምና መልካም 

ነገርን መፍጠር እንችላለን፡፡ 

ለአገራችን መፍትሔ በእውነት ካሰብን ቆም ብላን ራሳችንን መመርመር ያስፈልገናል፡፡ የምናምነው 

ምንድነው? የምንተገብረው ምንድነው? ከየትስ አመጣነው? ለትውልድ ለአገርና በአጠቃላይ ለሰው ልጅ 

ይጠቅማል ወይ? ብለን ራሳችንን መመርመር መቻል አለብን፡፡ 

በአንድ ዘመን አዲስ አበባ ውስጥ ቄራ የሚባለው አካባቢ የሽታ ማስወገጃ መሣሪያዎች ከመተከላቸው 

በፊት በጣም ይከረፋ ነበር፡፡ በዚያ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ግን በአካባቢው ለረጅም ጊዜ በመኖራቸውና፣ 

አንዳንዶችም ተወልደው እዚያው አካባቢ በማደጋቸው ለነሱ ክርፋቱ ብዙም አይታወቃቸውም ነበር፡፡ 

ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ በአካባቢው ከመኖር የተነሳ የስሜት አካላቸው (አፍንጫቸው) ከመለማመዱ 

የተነሳ ነበር፡፡ ከሌላ አካባቢ ለሚመጣ ሰው ግን በአካባቢው እንኳን ለማለፍ ክርፋቱ ከባድ ይሆንበት 

ነበር፡፡ ልክ እንደዚሁ ላለፉት 45 ዓመታት የተቀበልነውን የዳርዊንና ማርክስ ፍልስፍና ስለተለማመድነው 

ክርፋቱን መለየት አቅቶናል፡፡ ለዚህ ነው ሰው በዘር ተከፋፍሎ ሲገዳደል፣ ሲሳደድ፤ ሲወጋገዝ ቆመን እንደ 

ደህና የእግር ኳስ ዳኛ ፊሽካ ነፊ የሆነው፡፡ 

ይህ የፖለቲካ ፍልስፍናችን የከረፋ መሆኑን መረዳት የሚቻለው ወጣ ብሎ በማሰብና ከየት አመጣሁት 

ብሎ በመጠየቅ ነው፡፡ 

አንድን ነገር ከመሠረቱ ፈልፍለን ለማወቅ የምናደርገው ጥረት ባለመኖሩ የአቶ እንዳለው ልጆችን በሽታ 

ተሸካሚ መሆናችን ሳያንስ ለትውልድ አስተላልፈን ትውልድን በማጫረስ ላይ እንገኛለን፡፡ ነገርን ከስሩ 

ውኃን ከምንጩ እንደሚባለው ሁሉ፤ ከመሠረቱ መርምረን መልካሙን እየያዝን ክፉውን ልናስወግድ 

ይገባል፡፡ 
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3.2 መዝራትና ማጨድ 

 

በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ፥ ብርድና ሙቀት፥ በጋና ክረምት፥ ቀንና ሌሊት አያቋርጡም (ኦሪት 

ዘፍጥረት ም፤ 8፥ ቁ፣ 22) ። አትሳቱ፤ እግዚአብሔር አይዘበትበትም። ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ 

ያጭዳልና (ወደ ገላትያ ሰዎች ም፤ 6፥ ቁ፣ 7)፤ ኃጢአትን የሚዘራ መከራን ያጭዳል፥ የቍጣውም በትር 

ይጠፋል (መጽሐፈ ምሳሌ ም፤ 22 ፥ ቁ፣ 8)። አንዱ ይዘራል አንዱም ያጭዳል የሚለው ቃል በዚህ እውነት 

ሆኖአልና (የዮሐንስ ወንጌል ም፤ 4፥ ቁ፣ 37) ። 

የመዝራትና የማጨድ ሥርዓት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ከሰጠው አንዱ ትልቁ 

ሥርዓትና ጥበብ ነው፡፡ የሰው ልጅ ዘርን ይዘራል ያጭድማልም፡፡ የሚዘራው ግን አብዝቶ ለማጨድ 

ነው፡፡ አንድ ቅንጣት ስንዴ የዘራ ገበሬ በብዙ እጥፍ እንደሚያጭድ ያውቃል፡፡ ነገር ግን ስንዴ ዘርቶ 

አተር እንደማያጭድ ያውቃል፡፡ የዘራውን ያንኑ እንደሚያጭድ ስለሚያውቅ አተር ከፈለገ አተር ይዘራል 

እንጂ አተር ፈልጎ ስንዴ አይዘራም፡፡ ሁሉም እንደ እግዚአብሔር ፍጥረትነታቸው በውስጣቸው ዘረመል 

ስለተቀመጠ ስንዴው አተር ሊሆን አይችልም ወይም አተሩም ስንዴ ሊሆን አይችልም፡፡ የእግዚአብሔር 

ቃልም ይህንን ለማስረዳት ዘሩ ያለበት ፍሬ ብሎ ይገለጸዋል፡፡ 

እግዚአብሔርም፦ ምድር ዘርን የሚሰጥ ሣርንና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬን 

የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል አለ እንዲሁም ሆነ (ኦሪት ዘፍጥረት ም፤ 1፥ ቁ፣ 11) ። ምድርም ዘርን የሚሰጥ 

ሣርንና ቡቃያን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬን የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች። እግዚአብሔርም 

ያ መልካም እንደ ሆነ አየ (ኦሪት ዘፍጥረት ም፤ 1፥ ቁ፣ 12) ። 

እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ እግዚአብሔር በእንሰሳትም ውስጥ እንደየወገኑ እንዲባዛ የየወገኑን ዘረመል 

አስቀምጧል፡፡ ዝንጀሮ ሰው ሊወልድ አይችልም፤ ሰውም ዝንጀሮን ሊወልድ አይችልም፡፡ የሰው ዘረመል 

ሌላ ነው የዝንጀሮውም እንደዚሁ፡፡  

እግዚአብሔር የምድር አራዊትን እንደ ወገኑ አደረገ፥ እንስሳውንም እንደ ወገኑ፥ የመሬት ተንቀሳቃሾችንም 

እንደ ወገኑ አደረገ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደ ሆነ አየ (ኦሪት ዘፍጥረት ም፤ 1፥ ቁ፣ 25) ። 

እግዚአብሔርም ሰውን በመልኩ ፈጠረ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው 

(ኦሪት ዘፍጥረት ም፤ 1፥ ቁ፣ 27) ። 

ዘረመል ውስጣዊና እግዚአብሔር ያስቀመጠው ሲሆን በአካባቢና፤ በአየር ጠባይ ሁኔታ የሚቀያየር 

አይደለም፡፡ ሰው ደጋማ አየር ጠባይ ቢቀመጥ ፈረስ አይወልድም ወይም ወደበረሀ ቢወሰድ ግምል 

አይወልድም፡፡ ሰው አንታርክቲክ ቢወሰድ ፕንጉዊን (Penguin) አይወልድም ወይም ሰሜን ዋለታ 
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ቢወሰድ ሲል (Seal) አይወልድም፡፡ ስለዚህ ሰው የትም ይሂድ፣ የትም ይኑር ሰው የሚወልደው ሰውን 

ነው፡፡ በዘረመል ከፍ ያለ ሰው የለም፣ ዝቅ ያለም የለም፤ ሰው ያው ሰው ነው፡፡ 

ይህ የመዝራትና የማጨድ ሥርዓት በማሕበራዊ ሕይወት ውስጥም እንደሚገለጥ የእግዚአብሔር ቃል 

የሚያረጋግጥ ሲሆን፤ ሰውም በተሞክሮው የሚያውቀውና የሚያረጋግጠው እውነት ነው፡፡ ሰው የዘራውን 

ያንኑ ያጭዳል (ወደ ገላትያ ሰዎች ም፤ 6፥ ቁ፣ 7)፡፡ መልከምን የዘራ መልካምን ያጭዳል፤ ፍቅርን የዘራ 

ፍቅርን ያጭዳል፤ ክፋትን የዘራ ክፋትን ያጭዳል፤ መለያየትን የዘራ፣ መለያየትን ደግሞ ያጭዳል፤ 

ኃጢአትን የሚዘራ መከራን ያጭዳል፥ (መጽሐፈ ምሳሌ ም፤ 22 ፥ ቁ፣ 8)፡፡  

አገራችን ባለፉት 45 ዓመታት በተለይም 27 ዓመታት የዘራችውን እያጨደች ትገኛለች፡፡ የዝግመተ ለውጥ 

ውጤት የሆነው የሶሺያል ዳርዊንሰቶች ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ የዘረኝነትን የጎሳ ፖለቲካን 

በመዝራታችን ዛሬ ላይ በቅሎ ወጣቱ በማጨድ ላይ ይገኛል፡፡ ብዙ ሰው ወጣቱን ሲኮንን 

እንመለከታለን፡፡ ወጣቱ ምን አጠፋ? የዘራነው እኛ ከ55 ዓመት እድሜ በላይ የሆነው ነን፡፡ አንዱ 

የዘራውን ሌላው ሊያጭድ እንደሚችል የእግዚአብሔር ቃል ያረጋግጣል፡፡ ታዲያ ዘረኝነትን ዘርተን 

ከወጣቱ ፍቅርን፤ አንድነትንና መተሳሰብን ለማጨድ ማሰብ ከንቱነት ነው፡፡ የዘረኝነትን የጎሳ ፖለቲካ 

እየሰበኩ ስለፍቅርና አንድነት የሚያወሩ ደግሞ፣ ሌሎቹ አስገራሚዎቹ ናቸው፡፡ ፍቅርን በዘረኝነት ውስጥ 

ለማጨድ መጠበቅ ቂልነት ነው፡፡ የሶሺያል ዳርዊንሰቶች ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ የዘረኝነት የጎሳ 

ፖለቲካ የሚሰብከው መለያየትን፤ የበታችና የበላይነትን፤ ልዩ ዘርን፤ ልዩ ቋንቋን ወዘተ… ነው፡፡ በሩዋንዳ 

በልጄሞች ባመጡት የሶሺያል ዳርዊንሰቶች ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ ሥርዓት ሕዝቡን ቱቲስና ሁቱ 

በማለት እንዱን ክፍ በማድረግ ሌላውን ዝቅ በማድረግ በመታወቂያ ሳይቀር በመለየት በአለም ታሪክ 

ከሂትለር ቀጥሎ ዘግናኝ የሆነው ጭፍጨፋ ሊከሰት ችሏል፡፡ ፋሽስቶች በአገራችን ከ1928 እሰከ 1933 

ዓ.ም. ልክ ቤልጀሞች በሩዋንዳ ያደረጉትን አይነት ሕዝቡን በዘርና፣ በሀይማኖት በመክፈል አንዱን ከፍ 

አንዱን ዝቅ፤ አንዱን በደለኛ አንዱን ተበዳይ አድረገው ዘመናቸውን ለማራዘም የሞከሩት ሙከራ በሕዝቡ 

ጠንከራ ማሕበራዊ እሴት ምክንያት በወቅቱ ሳይሳከ ቀርቷል፡፡ በወቅቱ የዘሩት ዘር  ባያድግም ያገሩን 

ሰርዶ በአገሩ በሬ እንደሚባለው ሁሉ፤ በኛው በራሳችን ልጆች ማርኪስስት ነን በሚል በ1960ዎቹ 

የተዘራው ዘር ዛሬ አፍርቶ በማጨድ ላይ እንገኛለን፡፡ ነገር ግን እርስ በርሳችሁ ብትነካከሱና ብትበላሉ 

እርስ በርሳችሁ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ (ወደ ገላትያ ሰዎች ም፤ 5፥ ቁ፣ 15) ተብሎ እንደተጻፈው እርስ 

በርስ የዘራነውን በማጨድ እየተበላላን እንገኛለን። 

በአሁኑ ጊዜ ዘረኝነትን ዘርተን ያጨድናቸውን ወጣቶች የተለያዬ የዘር ስያሜ በመለጠፍ (ፋኖ፤ ቄሮ፤ ዘርማ 

ወዘተ…)  የበለጠ የሶሺያል ዳርዊንሰቶች (ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ) የዘረኝነት የጎሳ ፖለቲካ 
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አራማጆችን እያዘጋጀን እንገኛለን፡፡ ይህንን ደግሞ እንደ ታላቅ ጀብዱ ፖለቲከኞች በየአደባባዩ 

በየሚዲያው ሲሰብኩ ይሰማል፡፡ ከዚያም አልፎ ዘርተን፣ አብቅልን፣ አሳድገን  ያጨድነውን የኔ ነው፤ የኔ 

ነው፣ በመባባል ልክ በ1960ዎቹ መጨረሻ የወዛደር / ላባደር ተወካይ ለመሆን በተደረገው ጥረት 

እንደተጠፋፋነው አሁንም የነዚህ ወጣቶች ተወካይ ለመሆን በዘር ፖለቲከኞች መካከል የሚደረገው 

ፉክክር የሚያሳዝን ነው፡፡ ላለፉት አመታት የሰበክነውና አሁን ላይ ያጨድነው ሳያንስ ወጣቱ አድጎ ሌላ 

ክፉ ዘር እነዲዘራና እንዲያጭድ እያደረግን ነው፡፡  

ሌላው የመዝራትና የማጨድ ሥርዓት የሚያስገነዝበን ከዘራነው በላይ ብዙ እጥፍ ማጨድ ነው፡፡ 

በመሆኑም የሶሺያል ዳርዊንስቶች ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ የዘረኝነት የጎሳ ፖለቲካ መዝራት 

በተጀመረበት በ1960ዎቹ ወቅት በጣም ጥቂት ዘር ነበር፡፡ ይህ ጥቂት ዘር ዛሬ ላይ በብዙ እጥፍ ተባዝቶ 

በብዙ ሚሊዮኖች ደርሷል፡፡ ብዙዎች በማያውቁት፤ ከየት እንዳመጡት ሳይረዱት ራሳቸውን በዘረኝነት 

ከረጢት ውስጥ የሚያገኙበት ጊዜ ላይ ተደርሷል፡፡  

በጣም የሚያሳዝነው እናቶች ከሚታወቁበት የእናትነት ፍቅር ወጥተው ለዘረኝነት ሲሰለፉ ማየት እጅግ 

የሚዘገንን ነው፡፡ እናት ለልጇ ያላትን ልዩ ፍቅር እናት ያልሆነ ሊረደው አይችልም፡፡ የሶሺያል 

ዳርዊንሰቶች ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ፣ ለዘረኝነት በሚፈጥሩት የጎሳ ፖለቲካ የመጀመሪያውና ዋንኛ 

ተጠቂ እናቶችና ሕጻናት እንደሆኑ በተግባር የታይ ጉዳይ ነው፡፡ እናቶች ዘረኝነትን ለማወደስ እንዲሰለፉ 

ማድረግ ምናልባት ከዓለም በጊነስ መዝገብ ሊያስመዘግበን ይችላል፡፡ እናት የምትወልደው ልጅ እንጂ 

ቋንቋ ወይም ዘውግ አይደለም፡፡ በአብዛኛው ከአባቶች ይልቅ የልጆችን አስተሳሰብ ቀርጻ በማሳደግ የበለጠ 

ተጽዕኖ የምታሳድረው እናት ናት፡፡ እናት በሶሺያል ዳርዊንሰቶች ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ፣ የዘር 

ፖለቲካ ከተጠመደች ምን አይነት ትውልድ እንደምናጭድ ለመረዳት ነብይ መሆን አያስፈልግም፡፡ 

በአገራችን ያሉ ሚዲያዎችም የሚዘሩት የሶሺያል ዳርዊንሰቶች ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ፣ የዘር 

ፖለቲካ ሌላው ችግር ነው፡፡ ሁሉም ማለት ይቻላል እንደፈሊጥ የተያያዙት በምድሪቱ ላይ ክፉ ዘር 

ሲዘሩና እየዘሩ ያሉትን የሶሺያል ዳርዊንሰቶች ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ፣ የዘር ፖለቲከኞችን 

እያቀረቡ ማነጋገር ላይ ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች ለሰሩት ክፋት ንሰሃ መግባት ሲገባቸው ልክ መልካም ዘር 

እንደዘሩ የዘረኝነት ገድላቸውን እንዲሰብኩ ይደረጋል፡፡  አብዛኛውም ሚዲያ የሶሺያል ዳርዊንሰቶች 

ፈሽስታዊ/ናዚያው/አፓረታይድ፣ የዘር ፖለቲከኞች የተያዘ በመሆኑ ከእባብ እነቁላል እርግብን 

እንደመጠበቅ ሊሆን ይችላል፡፡ ሆኖም ግን ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል፡፡ ዛሬ በዘረኝነት ስሜት የሚዲያ 

ተመልካች መብዛቱና የማስተወቂያ ገቢ መበርከቱን ብቻ በማተኮር የሚሰራ ሥራ ወደፊት እዩኝ እዩኝ ያለ 

ደብቁኝ ደብቁኝ ይላል እንደሚባለው አገር ከለለች ማሰታወቂያም ገቢም መኖርም አይቻልም፡፡ ሚዲያ 
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ትኩረት ማድረግ የነበረበት በሰዎች ልጆች እኩልነት በሚያምኑ ከዘረኝነት ነጻ የሆነ ትውልድ በመቅረጽ 

ላይ ነበር፡፡  

ሰው የዘራውን ያንኑ እንደሚያጭድ የተረጋገጠ እውነታ ነው፡፡ መለያየትን ዘርተን አንድነትን ለማጨድ 

የሚደረግ ጥረት ከንቱ ነው፡፡ አንድነትን፣ ፍቅርን ለማጨድ ከፈለግን ማስተካከል ያለብን የምንዘራውን 

ዘር ነው፡፡ ኢትዮጵያ አሁን የሚያስፈልጋት የአንድነትና የፍቅርን ዘር የሚዘራ ሠራተኛ ነው፡፡ ይህንንም ዘር 

ሊያበቅል የሚችል ለም አዕምሮ መቅረጽ ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም ትኩረት ተሰጥቶ በትምህርት ቤቶች፤ 

በኮሌጆች እንዲሁም በየአካባቢው፤ በእምነት ተቋማት በኩል ሊሠራበት ይገባል፡፡ 
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3.3 የኢትዮጵያን ችግር ማን ሊፈታ ይችላል 

የኢትዮጵያን ችግር ሊፈቱ ይችላሉ ብሎ ሁሉም ሰው ተስፋ የሚያደርገው ፖለቲከኞች ላይ ነው፡፡ ይህንን 

ጥያቄ ለመመለስ በመጀመሪያ ስለፖለቲከኞቹ መረዳትና ማወቅ ያስፈልጋል፡፡ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች 

የሚከተሉት ሰባት መሠረታዊ ባሕሪያት አላቸው፡ 

1. በኢትዮጵያ ማሕበራዊና ስነልቦናዊ ፍልስፍና ላይ የተመሰረቱ አይደሉም፤ 

2. ሁሉም ማለት ይቻላል ዳርዊኒስት / ማርክሲሰት ፖለቲካ ፍልስፍና መሠረት ያደረጉ ናቸው፤ 

3. ሁሉም ካለፉት 45 ኣመት ወዲህ የተመሠረቱ ናቸው፤ 

4. በአብዛኛው ከሰማይ በታች የኔ ፍልስፍና ብቻ መፍትሔ ነው ባይ ናቸው፤ 

5. በአብዛኛው አገርን ማዕከል ያደረጉ ሳይሆኑ ቡድንን/ዘውግን መሠረት ያደረጉ ናቸው፤ 

6. ሕዝብ ሳይወክላቸው ራሳቸውን የሕዝብ ወኪል ያደረጉና በሕዝብ ስም የሚምሉ ናቸው፤ 

7. አብዛኛው የግል ወይም የቡድን ጥቅምና ዝና ደምረውና አባዝተው የተመሠረቱ ናቸው፡፡ 

ሁሉም የተፈጠሩት ባለፉት 45 ዓመታት ውስጥ ሲሆን በዚህ ዘመን ደግሞ ማርክሲዝምና ዳረዊኒዝምን 

መሰረት ያደረገው ሶሽያል ዳርዊኒሰት የፖለቲካ ፍልስፍና ወደአገሪቱ ዘልቆ የገባበት ነው፡፡ ከላይ 

የተጠቀሱት ባሕሪያት በቀጥታ የሚያስረዱን ሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሕበራዊ፤ ስነልቦናዊና ፖለቲካዊ 

ፍልስፍና በይተዋር ይሆኑ፤ በዘመነ ማርክሲዝምና ዳርዊኒዝም የተመሠረቱ ውስጣቸው ሶሽያል ዳርዊኒሰት 

የፖለቲካ ፍልስፍናን የጸነሱ መሆናቸውን እንረዳለን፡፡ 

 በመጀመሪያ እግዚአብሔርን/ፈጣሪን የካደ ወይም በክሕደት መንፈስ በተቀነባባረ የፖለቲካ አስተሳሰብ 

መፍትሔ ሊያመጣ አይችልም፡፡ መፍትሔ የሚቻል ቢሆን ኖሮ ያለፉት 45 ዓመታት ረጅም ጊዜ ነበር፡፡ 

ሁሉም ፖለቲከኛ መሠረታዊውን ችግር ሳይሆን ለመፍታት የሚያስበው በሌላዉ ላይ ጣት መጠቆም 

ነው፡፡ እድሉን ሲያገኝ ደግሞ እርሱ ራሱ የባሰ ሆኖ ይገኛል፣ ምክንያቱም መሰረቱ ሠይጣናዊ ፍልስፍና 

ስለሆነ ነው፡፡ በሠይጣናዊ ፍልስፍና መፍተሔ ለማምጣት አይቻልም፡፡ ቢቻል ኑሮ እኛ ነበርን የመፍትሔ 

ምሳሌ የምንሆነው፡፡ የ1966 ዓ.ም. አብዮት በተፈለገዉ አቅጣጫ ባለመሄዱ ምክንያት፤ የማኀበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች በዓለም ውስጥ ለረጅም ዓመታት ያልተለያት ብቸኛ አገር ኢትዮጵያ ናት፣ 

አብዮቱ ባስከተለዉ ችግር ምክንያት ለ45 ኣመታት የማኀበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀዉስ ውስጥ 

ያለች ነገር ግን መፍትሔ ያጣች ሆናለች፡፡  
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ሌላው የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ባሕሪ፣ በሰው ልጅ ሕልውናና መብት ላይ የተመሠረቱ ሳይሆን የግል ዝና፤ 

የግል ጥቅምና የቡድን ጥቅምን መሠረት ያደረጉ መሆናቸው ነው፡፡ የነሱ ጥቅም እስካልተነካ ድረስ ሌለው 

ቢሞት ቢሰደድ ምንም አይመስላቸውም፡፡ ፖለቲካ እንደማንኛውም ሸቀጥ ይነገድበታል፡፡ ኢትዩጵያ 

ውስጥ ትልቁ አትራፊ ንግድ የፖለቲካ ንግድ ነው፡፡ ስለዚህ ብዙ በዙሪያው ያሰለፈ ብዙ አትራፊ የሆነ 

ድርጅት ነው፡፡ ሌላው ፖለቲከኛ የመሆን ጥቅሙ በውጭ አገራት እየዞሮ ቪዛና የመኖሪያ ፈቃድ ማግኘት 

ያስችላል፡፡ ንግዱም ኢንተርናሽናል ይሆናል፡፡ 

ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድ እንኳ አታድርጉ፥ ነገር ግን እያንዳንዱ 

ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትሕትና ይቍጠር፤ (ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ም ፣ 2 ፤ ቁ ፥ 3)  

ሰው ቢሳሳት እንኳን ፈሪሐ እግዚአብሔር ካለበት በንሰሐ ይመለሳል፡፡ ፈሪሐ እግዚአብሔር የለሌው 

ስሕተትን በሌላ ስሕተት ለመመለስ ይሞክራል እንጂ ከስህተቱ አይመለስም፡፡ በአገራችንም በአውሮፓም 

እንደሆነው ዳርዊኒዝምና/ማርክሲዝምን መሠረት ያደረጉ ፖለቲከኞች እሰከመጨረሻው እሰከሚሞቱ ድረስ 

ስሕተትን በስሕተት ለመመለስ ጥረት አድረገው ነው ያለፉት፡፡ ምክንያቱም ፍልስፍናው ራሱ 

ከበስተጀርባው የዲያብሎስ እጅ ስላለበት ወደ መልካም መንገድ እንዲመለሱ ሳይሆን ጨካኝና እልከኛ 

ስለሚየደርጋቸው፡፡  

የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የተማረ ይገደለኝ ብሎ በየዋሕነት ያመናቸውን ሕዝብ እንደ መልካም አጋጣሚ 

በመጠቀም እነሱ የፈለሰፉትን ተረትና ትርክት ህዝብ እንዲያምናቸው ማድረግ ነው፡፡ አምኖም የነሱ ጥቅም 

እሰከተጠበቀ ድረስ እንዲሞትላቸው፣ እንዲታሰር እንዲሰደድ ማድረግ ለነሱ ምንም ማለት አይደለም፡፡ 

ሌለው ችግር ሕዝብን ወከልን ብለው ራሳቸውን ያንድ ወገን ወኪል በማስመሰል ሌላው ወደዚያ ሕዝብ 

እንዳይደርስ ገደብ ያስቀምጣሉ፡፡ እነሱም የህዝቡን ትክክለኛ ስነልቦናና ማህበራዊና ፍልስፍና 

ስለማያውቁትና በራሳቸው በፈጠሩት ተረት የሚኖሩና ይህም ተረት የጥቅምና የስልጣን መሠረት ይሆናል 

ብለው ስለሚያስቡ ሌላውን እንደስጋት ይቆጥሩታል፡፡ ተረቱ ከተጋለጠ የጥቅምና የስልጣን ምንጭ 

ስለሚደርቅ ነው፡፡ 

የሶሽያል ዳርዊኒስት የፖለቲካ ፍልስፍና ዋና መሠረቱ ዘውግ ወይም ቡድን ነው፡፡ ስለዚህ በአብዛኛው 

የዘውግን የበላይነት ወይም ጥቅም አስጠባቂ መስሎ መቅረብ በቀላሉ የቡድንን ስሜት በመኮርኮር 

ለስልጣን፤ ለዝናና ጥቅም ያደርሳል፡፡ ከሐገራዊ ወይም አህጉራዊ አስተሳሳብ ይልቅ በቀላሉ ምኞትን 

ማሳካት የሚቻልበት አቋራጭ ስለሆነ፡፡ 

አገር አቀፍ የፖለቲካ ሥራ ሁሉን በእኩልነት ማየትን፡ የሁሉንም ሕዝብ ታሪከ፣ ማሕበራዊና ስነልቦናዊ 

ፍልስፍናን መረዳት ለሁሉም የሚስማማ አገርአቀፍ የሆነ የኢኮኖሚ ለውጥ የሚያመጣ አስተሳሳብና 
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ፖሊሲ መተለምን ይጠይቃል፡፡ ይህ አይነቱ ብቃትን፣ አስተዋይነትን፣ ፍቅርን ትዕግስትንና ሁሉን 

እንደሰው በእኩልነት መመልከትን በሁሉም ሕዝብ ተአማኒነትንና ተቀባይነትን ማግኘትን ይጠይቃል፡፡ 

የራስን ጥቅምና ፍላጎትን ሳይሆን የሕዝብን ፍላጎትና ጥቅም ያለምንም የቡድን/ዘውግ ልዮነት ማስቀደም 

ይጠይቃል፡፡ የአገርን ጥቅምና ፍላጎት በእኩልነት ለማስጠበቅ አቋራጭ መንገድ ከባድ ነው፡፡ ስለሆነም 

ቀላሉ መንገድ ቡድን/ዘውግ ውስጥ መደበቁ አቋራጭ ኢንቨስትመንት ይሆናል፡፡ ለዚህ ነው በአገራችን 

ከ100 በላይ የፖለቲካ ፓርቲ እንደአሸን የፈላው፡፡ 

የፖለቲካ ድርጅቶቹ ከራሳቸው ሀሳብ ውጪ ሌላው የሚያቀርበው ሀሳብ ሁል ጊዜ ስህተት ነው፡፡ 

እያንዳንዱ የራሱ ሀሳብ ብቻ ፍቱን መድሃኒት እንደሆነ ያስባል፤ የሌላውን ለማዳመጥም ሆነ ለመማር 

ዝግጁ አይደለም፡፡ ሀሳቡን አቅርቦ በሕዝብ መዳኘትን ሳይሆን የሚፈልገው ሌላው ሀሳቡን እንዳይገልጽ 

በማድረግ እሱ ብቻ የሕዝብ ተወካይ ሆኖ መቅረብን ነው የሚፈልገው፡፡ 

በመሆኑም ከላይ በተጠቀሱት ዋና ዋና ምክንያቶች የተነሳ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያን ችግር ይፈታሉ ብለን 

አናምንም፡፡ የኢትዮጵያን ችግር ሊፈቱ የሚችሉት የኃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ናቸው፡፡ 

የኃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችን ሕዝብ ይሰማቸዋል፣ እነሱም ሕዝቡን ያዳምጣሉ፡፡ ሕዝብ 

ያከብራቸዋል እነሱም ሕዝቡን ያከብራሉ፡፡ ከሕዝቡ የሚጠብቁት ልዩ ጥቅም ወይም ሥልጣን 

የላቸውም፡፡ ሰጪነትን እንጂ ተቀባይነትን አያስተምሩም፡፡ ሕዝብን ማስታረቅ እንጂ ፀብን አይዘሩም፡፡ 

የተለየ ዘውግን/ቡድንን አይወክሉም፡፡ ኃይማኖት ዘውግ የለውም፤ ቀለም የለውም፤ ወሰን የለውም 

ሁሉንም ሕዝብ ያዋሕዳል፡፡ የሀገር ሽማግሌዎች እንደቃሉ የሚወክሉት ሀገርን ነው ጎሳን ወይም ቡድንን 

አይደለም፡፡  

በአስተዳደሩም ሆነ በማሕበራዊው የህዝቡን ስነልቦና በደንብ ይረዳሉ፤ ለህዝብ የሚጠቅመውን ለይተው 

ያወቃሉ፡፡ ህዝብን አቻችሎ አብሮ የሚኖረበትን መንገድ ከማንም በላይ ይረዳሉ፡፡ ሕዝብን የማስተዳዳሪያ 

ዘይቤዎችን ከማንኛውም ፖለቲከኛና ሊሂቅ የበለጠ ይረዳሉ፡፡ በሕዝብ ስነልቦና ላይ የተመሠረተ 

የአስተዳዳር ዘይቤ መቀየስ ይችላሉ፡፡ በሚቀጥለው ሠንጠረዥ ላይ ሁለቱን ማወዳደር ይቻላል፡፡ 
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ሠንጠረዥ አራት፤ ፖለቲከኞች፤ የኃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች 

 ፖለቲከኞች የኃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎች 
1 በአትዮጵያ ማሕበራዊና ስነልቦናዊ ፍልስፍና 

ላይ የተመሰረቱ አይደሉም፤ 
በአትዮጵያ ማሕበራዊና ስነልቦናዊ ፍልስፍና ላይ 
የተመሰረቱ ናቸው 

2 ሁሉም ማለት ይቻላል ዳርዊኒስት / 
ማርክሲሰት ፖለቲካ ፍልስፍናን መሠረት 
ያደረጉ ናቸው፤ 

በፈሪሐ እግዚአብሔር ላይ የተመሠረተ የህዝብ ፍቀር  
ያለቸው ናቸው 

3 ሁሉም ካለፉት 45 ኣመት ወዲህ 
የተመሠረቱ ናቸው፤ 

ዘመን ተሻጋሪ ናቸው 

4 ከሰማይ በታች የኔ ፍልስፍና ብቻ መፍተሔ 
ነው ባይ ናቸው፤ 

አምላለካቸውን የሚፈሩ ሕዝብን የሚያዳምጡና 
ሕዝብ የሚያዳምጣቸው ናቸው 

5 በአብዛኛው አገርን ማዕከል ያደረጉ ሳይሆኑ 
ቡድንን/ዘውግን መሠረት ያደረጉ ናቸው፤ 

ሀገርን ማዕከል ያደረጉ ናቸው ዕምነት ጎሳ/ዘውግ 
የለውም፡፡ የሀገር ሽማግሌ ማለት ሀገር እንጂ 
ቡድን/ዘውግ አይወክልም 

6 ሕዝብ ሰይወክላቸው ራሳቸውን የሕዝብ 
ወኪል ያደረጉና በሕዝብ ስም የሚምሉ 
ናቸው፤ 

ህዝብ አምኖ በፍቅር የወከላቸው ናቸው 

7 አብዛኛው የግል ወይም የቡድን ጥቅምና ዝና 
ደምረውና አባዝተው የተመሠረቱ ናቸው፡፡ 

የሕዝብን፤ የሀገርን ጥቅም እንጂ የራስ ጥቅም 
የላቸውም 

 

የኃይማኖት መሪዎችና ሽማግሌዎች ከኢትዮጵያ ፖለቲከኞች በተለይ ለሕዝብ የቀረቡና ለሕዝብ የሚሠሩ 

ናቸው፡፡ እነዚህን ሰዎች ከሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶች ተወካዮችና ከፖለቲካ ገለልተኛ ከሆኑ ምሁራን 

አቀናጅተን ብንጠቀም ለሀገር ዘላቂ ሰላምና የአስተዳዳር ስርዓት መፍጠር ይቻላል፡፡ 

ፖለቲከኞች ሙሉ በሙሉ ተገልለው የሲቪል ማኀበረሰብ ድርጅቶች ተወካዮች፣ ከፖለቲካ ገለልተኛ ከሆኑ 

ምሁራን፣ የኃይማኖት መሪዎችና ሽማግሌዎችን በማቀናጀት የኃይማኖት መሪዎችና ሽማግሌዎች ሕዝቡን 

በማስማማትና በማቀራራብ የአስተዳደርና ዘላቂ የሆነ የፖለቲካ  ሥረዓት እንዲዘረጉ ቢደረግ በሁሉ ሕዝብ 

ተቀባይነት ስለሚኖረው ዘላቂ የሰላምና የአንድነት መሠረትን ለመጣል ያስችላል፡፡  

ከዚህ ከሚዘረጋው ሥርዓት ጎን ለጎን መንግስት የተመቻቸ ሁኔታ ለመፍጠር  የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፍ 

እና ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የሚያገለግሉ አስፈላጊ ተቋማትን ማቋቋምና መሰረቱን መጣል 

ይጠበቅበታል፡፡ እንደ ጀምስ ሮቢንሰን ያሉ ጸሐፍት አሳታፊ የሆኑ የኢኮኖሚ እና የፖለቲካ ተቋማትን  

መገንባት ለመንግስታት ዘላቂ ልማትና እድገት ለማምጣት ወሳኝ መሆኑን ይገልጻሉ፡፡  

የኢትዮጵያን የጋራ የሆኑ፣ ታሪካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ 

ግብረገባዊ/ ሥነ-ምግባራዊ እና ሕጋዊ እሴቶች በመለየት በቅንነት ለእነዚህ እሴቶች ከፍተኛ ትኩረት 

በመስጠት አትዮጵያዊ የሆነ የዲሞክራሲ ሥርዓት ለመገንባት መሠረት መጣል፡፡ በዚህ መሠረት ላይ 
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ሁሉም/አብዛኛዉ የሚስማማበትን የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን አሻሻሎ መቅረጽ፡፡ ይህ ሁኔታ ለዘላቂ 
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“መንገዱን ጠንቅቆ ለማያዉቅ መንገደኛ የሚያዋጣዉና  የሚጠቅመዉ የተሳሳተዉን አቅጣጫ ይዞ 
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ማምጣት ይቻላል፡፡ 

 

- ተፈጸመ - 

 

                                                 
66

መስፍን ወልደ ማርያም፤  ኢትዮጵያዊነት ልማት በኅብረት.፡፡ ብርሃንና ሰላም ቀ. ኃ. .ሥ. ማተሚያ ቤት 1966 ዓ.ም. 
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