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‹‹በላብህ ወዝ ኑር›› - መጽሐፍ ቅዱስ 

‹‹ሲሳያችሁን ከምድር ውስጥ ፈልጉ›› -ቅዱስ ቁርዓን 

 

ዘላለም ሙላቱ 1-13-15 

በየትኛውም ኃይማኖታዊ አስተምህሮ የሰው ልጅ በራሱ ጥረትና የሥራ ውጤት 

መኖር እንዳለበት ይመከራል፡፡ ካላይ የሠፈሩት ሁለት ዋና ዋና የአገራችን ኃይማኖቶች 

የሚመሩባቸውን መርሆች የያዙ ኃይማኖታዊ ጥቅሶች የሚያስረዱትም የሥራን ክቡርነትና 

የልማትን ጠቀሜታ ነው፡፡ ለመሆኑ ልማት ምንድነው? ልማት ቅጽበታዊና አዝጋሚ 

ለውጥን፣ ዕድገትንና መሻሻልን ያቀፈ የማያቋርጥ ሂደት መሆኑን ዊኪፔዲያ የተባለው 

የኢንተርኔት አውደ ጥበብ ይገልፃል፡፡ በርግጥ ልማት ከኢኮኖሚያዊ ዕድገት ከፍ ያለ 

ትርጉም ሲኖረው፣ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ፣ ባህላዊ፣ ሥነ ልቡናዊና ሌሎችም ገጽታዎችም 

አሉት፡፡ የልማት ስኬታማነት ከሚለካባቸው መሠረታዊ መስፈርቶች መካከል ሰብአዊ 

ፍጡርን ማማከል መቻሉ፣ አብዛኛውን የኅብረተሰብ ክፍል ማሳተፉና ተፈጥሮን 

(Environment) ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ በሚያስችል መልኩ የሚፈፀም መሆኑ 

ተጠቃሽ ናቸው፡፡ 

በእነዚህ ሦስት መሠረታዊ መስፈርቶች አማካይነት መፈጸም የቻለ ልማት ለሠላም፣ 

ለፖለቲካዊ መረጋጋት፣ ለአገር ፍቅር መጠናከር፣ ከአካባቢ አገሮችና ከዓለም ማኅበረሰብ 

ጋር ተሳስቦ  ለመኖር ላቅ ያለ አስተዋፅዖ ይኖረዋል፡፡ እንደ ኢትዮጵያ ባለ የዳበረ ባህል፣ 

የሕዝብ ትስስርና የኃይማኖቶች ስብጥር ባላቸው አገሮች የሚካሄዱ የልማት ስራዎች ደግሞ 

የተፈጥሮ ሐብትን፣ የሰው ኃይልን፣ የህብረሰብ ተሳትፎን፣ ክልላዊ ስርጭት ባማከለ ሁኔታ 

ተፈፃሚ መሆን ይኖርበታል፡፡ 

አገሪቱ ኃይማኖታዊ መሰረቷ ልማትን የሚያፋጥንና የሕዝብ ለሕዝብ መስተጋብርን 

የሚያቀላጥፍ በመሆኑ አሁን ለምትገኝበት ፈጣንና ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገት አቅጣጫ 

የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍ ያለ ነው፡፡ በርግጥ ባለፉት ስርዓቶች በኃይማኖቶች መካከል 



የነበረው የተዛባ እይታ የፈጠው አደናቃፊ ሁኔታ ሁሉም ዜጎች በእኩልነት ተሳታፊም፣ 

ተጠቃሚም የሚሆኑበትን ውጤት ማስገኘት ተስኖት ቆይቷል፡፡   

‹‹ሲሶ ለቀዳሽ፣ ሲሶ ለነጋሽ፣ ሲሶ ለአራሽ.. የሚለው የፊውዳል ኢትዮጵያ የመሬት 

አስተዳደር ስሪት ሙስሊሙንና ኦርቶዶክሳዊ ያልሆነውን ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በራሱ 

በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች   መካከል ሳይቀር ልዩነት የሚያደርግ እንደነበር 

ይታወቃል፡፡ ከዚህ አኳያ የኃይማኖት እኩልነትን በኢትዮጵያ የማረጋገጡ ርምጃ የዜጎችን 

ዴሞክራሲያዊ መብት ከመጠበቅ ባሻገር የሚታይ የልማት ጥያቄን የመመለስ ጉዳይ 

ተደርጎም የሚወሰድ ነው፡፡  

የኃይማኖት ተቋማቱ በአገሪቱ ልማት የጎላ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚያስችላቸው 

የተመቻቸና እኩል እድል የሚሰጥ አገራዊ ሁኔታ ከተፈጠረበት ከ1983 ዓ.ም. መጨረሻ 

ጀምሮ በተለያዩ የልማት ስራዎች ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ 

የክርስትናም ሆነ የእስልምና ኃይማኖት ተቋማቱ የልማት ኮሚሽኖችን አቋቁመው 

በግብርና፣ በመሰረት ልማት፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ ወዘተ ውጤታማ 

ስራዎችን አከናውነዋል፡፡  

በቤይሩት ዩኒቨርስቲ የእስልምና ጉዳዮች ተማራመሪ ዶ/ር ሳላህ አህመዲን 

ኃይማኖትና ልማት ያላቸውን ትስስር ሲገልፁ፣ ‹‹በልማት እንቅስቃሴ ውስጥ የውጤታማነት 

መሰረቱ ትጋት (Effort) ሳይሆን ተነሳሽነት (Motivation) ከማናቸውም ማህበራዊ ኃይሎች 

የበለጠ ጥንካሬ አለው፡፡ በኃይማኖታዊ ምክንያት ለሥራ የተሰለፈ አካል እስከ እንጥፍጣፊ 

ጉልበቱ ድረስ ተግቶ ከመስራት አይታቀብም፡፡ ሥራን የለውጥ መንገድ ከማድረግ ይልቅ 

የበረከት ምንጭ አድርጎ ማሰብ ከልማት ጋር ያለውን ቁርኝነት የጠበቀ ያደርግለታል›› 

ይላሉ፡፡  

በአገራችን የተጀመረውን ፈጣንና ዘላቂ ልማት ለማጠናከር የኃይማኖት ተቋማት 

ከፍ ያለ ድርሻ እንዳላቸው ግልጽ ነው፡፡ ልማት ሲባል የኢኮኖሚ እድገት ብቻ 

እንዳለመሆኑም ከቀጥተኛ የልማት ተሳትፎ ባሻገር የኃይማኖት ተቋማት ቢያንስ በሚከተሉ 

አራት ዘርፎች ትርጉም ያለው አስተዋጽኦ ቢያደርጉ ጠቃሚ ይመስለኛል፡፡  

1. የሥራን ክቡርነት ማስተማር  



ክርስትናና እስልምና በኢትዮጵያ ሰፊ መሰረትና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተከታይ 

አላቸው፡፡ በዚህም ምክንያት የየእምነቱን ተከታዮች ለልማት በማነሳሳትና ከተረጅነት 

መንፈስ በማላላቀቅ ረገድ ውጤታማ ስራ ማከናወን ይችላሉ፡፡ በዓመት ከ200 ቀናት በላይ 

በዓላትን በማክበር ይጠፋ የነበረውን የሥራ ጊዜ በመቀነስ ረገድ የኦርቶዶክስ ቤተ 

ክርስቲያን የዛሬ ስምንት ዓመት ገደማ የወሰደችው ርምጃና ተፈጥሮ የነበረው ሕዝባዊ 

ንቅናቄ ቀላል የማይባል ለውጥ እንዳስገኘ ተመልክተናል፡፡ የእምነቱ መሪዎች፣ አርሶ 

አደሮችና የመንግስት አካላት በጋራ የውይይት መድረኮችን ከፍተው የጋራ መግባባት ላይ 

ከደረሱ በኋላ ለልማት የሚባክን ጊዜ እንዳይኖር ማድረግ ተችሏል፡፡  

የእስልምና አስተምህሮም ‹‹አንድ ሰው የልፋቱና የጥረቱ ውጤት ከሆነ ምግብ 

የበለጠ መልካም ምግብ አልተመገበም›› ይላል፡፡ ዜጎች በጥረታቸው ራሳቸውን 

እንዲለውጡና ለአገራቸው ልማት የበኩላቸውን ደርሻ እንዲወጡ የሚያበረታታ ሐሳብ 

ነው፡፡ ከዚህ አኳያ ራስን ለመለወጥ የሚደረግ ጥረት ለአገር ልማት ጠቃሚ አስተዋጽኦ 

እንዳለው ሁሉ በሀገር ልማት የመሳተፍ እድልም ራስን መለወጫ መንገድ መሆኑን 

ማስተማር ከኃይማኖት ተቋማት ይጠበቃል፡፡  

2. ሰላምና እርቅን መፍጠር  

የኢትዮጵያ ኃይማኖት ሰላምና እርቅን በማረጋገጥ ረገድ ከፍ ያለ ሚና እንዳላቸው 

በተለያዩ አጋጣሚዎች የታየ ነው፡፡ በአገራዊ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ የሰላም 

ዋጋ ምን ያህል ውድ እንደሆነ ማንም ይረዳዋል፡፡ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል እርቅን 

በመፍጠር፣ ለሰላምና አርቅ ጠቀሜታ በማስተማር፣ እንዲሁም አከራካሪነትና የጥላቻ 

ዝንባሌን በማረቅ ረገድ የእምነት ተቋማት እያደረጉት ያለው ጥረት የልማት ዋስትና 

መሆን የቻለ ነው፡፡ ሰላምና እርቅ፣ መቻቻልና መተሳሰብ የየእምነቶቹ የስብከት 

ማጠንጠኛዎች በመሆናቸው አገሪቱ ልዩነት ጌጥ የሆነባት፣ መከባበርና አንድነት የሰፈነባት 

ለመሆን በቅታለች፡፡ የኃይኖማት ልዩነት ፍጹም የማይታሰብበት የግብይት ሂደትና የንግድ 

ሥርዓት፣ መደጋገፍ ጎልቶ የወጣበት የልማት እንቅስቃሴና የጋራ ሰላምን ለመጠበቅ 

የሚደረግ የጋራ ጥራት የአገሪቱ መለያ ሆኗል፡፡ ይህ ነባር አሴት ደግሞ ቀጣይነት ላለውና 

በፈጣንነቱ ለሚታወቀው ብሔራዊ እድገታችን መሰረት ነው፡፡  

3. ቁጠባንና በጋራ መጠቀምን ማበረታታት  



 ቁጠባ ማለት በዛሬ ሐብት ነገን መኖር ነው፡፡ በሌላ በኩል ቁጠባ በሌሎች ላይ 

ጥገኛ ላለመሆን የሚረግ ራስን የመቻል ርምጃም ነው፡፡ ራስን ስለመቻል ሁሉም 

የኢትዮጵያውያን ኃይማኖቶች ጠንካራ አቋም አላቸው፡፡ ከዚህ አኳያም የልመናን 

አስከፊነት በማስተማር ሁሉም ራሱን ችሎ መኖር እንዳበት በማስተማር ረገድ 

የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፡፡ ራስን ለመቻል የሚረግ ጥረትም 

የቁጠባ መሰረት በመሆኑ ለአገራዊ ልማት ያለው ፋይዳ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡ ከዚሁ 

ጎን ለጎንም የመረዳዳትና የመደጋገፍ ልምዱን በማጠናከር ረገድ የእምነት ተቋማቱ 

ትኩረት ማድረግ አለባቸው፡፡ ቀደም ሲል የኤች አይቪ ኤድስ ተጎጂዎችን በመደገፍ፣ 

ስደተኞችን በማቋቋም አረጋውያንንና ድሆችን በመርዳት ሲያከናውኗቸው የቆዩትን 

ለሌላው እጅን የመዘርጋት በጎ ተግባራት በየእምነት ተከታዮቻቸው ዘንድ ይበልጥ 

እንዲሰርጹ በማድረግ ረገድ ጠንካራ እንቅስቃሴ ቢያደርጉ የተጀመረውን ልማት የመደገፍ 

ውጤት ይኖራቸዋል፡፡  

4. ባህልና ታሪክ መጠበቅ  

የረዥም ታሪክ ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ የጥንታዊ ስልጣኔ ገናንነቷ የሚዘከረው 

የኃይማኖት ተቋማት ጠብቀው ባቆዩልን የታሪክ ድርሳናትና ልምድ ነው፡፡ የኃይማኖት 

ተቋማት በአገሪቱ ታሪክ ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ሆነው ታሪክ ሲሰሩ መኖራቸው እውነት 

ሲሆን፣ የሕዝቡን ወግና ልማድ፣ ታሪክና ትውፊት ጠብቆ ለትውልድ በማስተላለፍ ረገድም 

ባለአደራ ነበሩ፡፡ የአገሪቱ ስልጣኔ የመነጨውም ከኃይማኖት ተቋማቱ እንደመሆኑ፣ 

ወቅታዊውን የአገር ግንባታ ጥረት በመደገፍ ቀጣይነት ያለው የትውልድ ትስስር 

በመፍጠሩ ሂደት ቀደምት ሚናቸውን አጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል፡፡           

 


