የዕምነት ነፃነት ከህገ መንግሥት እስከ ግሇሰብ
ይመር 3/14/12
ዓሇማችን የተሇያዩ ዕምነት ተከታይ ወገኖች አሇም ነች፡፡ እዚህም ሆነ እዚያ ሇሁሊችንም እኩሌ
- የጋራ ነች፡፡ በሀገር ዯረጃ ስንመጣም ያሇው እውነታ ተመሳሳይ ነው፣ አገር የጋራ ነች፡፡
የኢትዮጵያ ህገመንግስት ተገቢውን ሥፍራ ከሰጣቸው ነፃነቶች አንደ ይኸው የሃይማኖት
ጉዲይና የዜጎች የእምነት ነጻነት ነው፡፡ በአሁኑ ሰዓት ማንኛውም ዜጋ የመሰሇውን ሃይማኖት
መከተሌ ይችሊሌ፣ ባጠቃሊይም የእምነት ነጻነቱ ሙለ ሇሙለ ተከብሯሌ፡፡ መንግሥትና
ሃይማኖትም የተሇያዩ ናቸው፡፡ ይህን ትሌቅ ጉዲይ

ሌብ ብል ሇተመሇከተው ሇሀገራችንም ሆነ

ሇኛ ሇዜጎች ትሌቅ እርምጃ ነው፡፡
የሀገራችንን ህገ መንግሥት የዕምነት ነፃነትን

በተመሇከተ ይህን ስንሌ ላሊ ጥያቄ ተከትል

የሚመጣ ይመሰሇኛሌ፡፡ ይህም “ህገመንግሥቱ ሊይ የሰፇረው የሃይማኖት ፅንሰ ሀሳብና የዕምነት
ነፃነት ጉዲይ ምን ያህሌ እኛ ውስጥ ሰርፆ ተግባራዊ እያዯረግነው ነው?” የሚሇው፡፡ የጽሁፈ
ርእሰ ጉዲይም የሚያጠነጥነው በዚህ ዙሪያ ሊይ ነው፡፡
በአሇማችን በርካታ ዕምነቶች እንዲለ ሁለ የተሇያዩ ዕምነት ተከታይ ወገኖችም አለ፡፡ ሁለም
እንዯየሀገሩ ባህሌ ተከባብሮና ተቻችል፣ ሌዩነትን ተረድቶና በሁሊችንም ዘንድ በሌዩነት ውስጥ
አንድነትን ፇቅዯን ሇዘመናት በሰሊምና በአብሮነት መንፇስ እየኖርን ነው፡፡ በሰሊም ከሚኖሩት፣
በመከባበርና

በመቻቻሌ

ባህሊቸው

በምሳላነት

ከሚጠቀሱት

ሀገራት

መካከሌም

ቀዯምትነት ከሚጠቀሱት ጥቂት ሀገራት መካከሌም ሀገራችን ኢትዮጵያ አንዷ

በግንባር

ናት፡፡

ዓሇማችን በርካታ ሃይማኖቶችንና የሃይማኖት ተከታዮችን እያስተናገዯች ነው ስንሌ ምንም
አይነት የሃይማኖት ግጭቶችን አሊስተናገዯችም ማሇት ግን አይዯሇም፡፡ በርካታ የታሪክ
ድርሳናትን ስንመረምር መነሻቸው ሀይማኖት የሆኑ ግጭቶችን እንመሇከታሇን፡፡ ኢትዮጵያ
በሀይማኖት አሇመቻቻሌ ወይም በዚህ ሳቢያ በተፇጠረ የከፊ የእርስ በርስ ግጭትና እሇቂት
ስሟ ተነስቶ አያውቅም፡፡ ይህ ሁሊችንንም ሉያስዯስትና ሉያኮራን ይገባሌ፡፡ ይህን አኩሪ ታሪክ
አጠናክሮ የመቀጠለ ጉዲይም የኛ፣ በተሇይም አሁን ያሇነው ኢትዮጵያውያን ሀሊፉነት ነው፡፡
ነገር ግን ይህን እውነታ በመርሳትና እንዯላሇ በመቁጠር፣ አገሪቷ የዕምነት ነፃነትን የመፍቀድ
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ህገመንግስት የላሊት በማስመሰሌ በሻይ ብርጭቆ ውስጥ ማዕበሌ ሇማስነሳት የሚጥሩ ወገኖች
አሌፎ አሌፎ መታየታቸው አሌቀረም።
እዚህ ሊይ በተሇያዩ አንዲንድ ሀገራት ሇሀይማኖት አሇመቻቻሌ መነሻ ሰበቡ ምንድነው?
የሚሇውን አቢይ ጥያቄ ማንሳትና ጥቂት ነጥቦችን በመጠቃቀስ የተወሰኑ ሀሳቦችን ማንሳት
ጠቃሚ ይሆናሌ፡፡
በተሇያዩ ተመራማሪዎች ዘንድ ተቀባይነትን ያገኙት የአሇመቻቻሌ ወይም የግጭት መነሻዎች
በርካታ ቢሆኑም ዋና ዋናዎቹ "እኔና የኔ ብቻ ነው ሌክ/ዕውነት፣ የላሊው ሁለ የተሳሳተ ነው፤"
የሚሌ አመሇካከት በጥቂቶች ዘንድ መኖርና የራስን ከፍ የላሊውን ግን ዝቅ አድርጎ ማየት´
እንዯሆኑ ይጠቁማለ፡፡ ይህም ከሚገሇፅባቸው መንገዶች አንደ "ፍረጃ" (Labeling) ሲሆን
ላልች በርካታ ከነዚህ ጋር በእጅጉ የተቆራኙ ምክንያቶችም
የተያያዙ

አለ፡፡ ሇጊዜው ከፍረጃ ጋር

ችግሮችን እንመሌከት። ፍረጃ ብዙ ጊዜ የሚታይና የሚሰማ፣ እጅግ በጣም አሳሳቢ

የሆነና የሃይማኖትን ጨምሮ ሇላልች በርካታ

ግጭቶች መነሻ ሉሆን እንዯሚችሌ በዚህ ዙሪያ

የተካሄደ አንዲንድ ጥናቶች ይጠቁማለ፡፡
ዛሬ አሇማችን በየዕሇቱ በርካታ አዯጋዎችንና ወንጀልችን ታስተናግዲሇች፡፡ እነዚህ ወንጀልች
ተወዯዯም ተጠሊም በሰዎች በግሌ ወይ በቡድን ዯረጃ የሚከናወኑ ናቸው፣ ነገር ግን ችግሩን
ከግሇሰብ ወይም ከቡድኑ የግሌ ባህርይ፣ ፍሊጎትና አሊማ አንፃር መርምሮ

ውሳኔ ሊይ ከመድረስ

ይሌቅ ከቡድኑ/ ግሇሰቡ ኃይማኖት አንፃር ብቻ በማየት የቡድኑን /ግሇሰቡን ተግባር እሱ
ወይም ቡድኑ የሚከተሇውን ሃይማኖት/ እምነት ተከታዮች ሁለ ወንጀለን እንዯፇፀሙት
አድርጎ በመቁጠር ሃይማኖቱን /የዕምነት ተቋሙን ተጠያቂ የማድረግ ነገር በአሇማችን የተሇያዩ
ክፍልች ሲስተዋሌ ቆይቷሌ። ይህም፣ እንዯብዙዎች አተያይ፣ ችግሩን ከማባባስና ሇግጭት ሰፉ
በር ከመክፇት ያሇፇ የፇየዯው አንዲችም ነገር የሇም። በመሆኑም ወንጀሇኞች ጥፊተኞችን
ከራሳቸው ከግሌ ማንነታቸው አንፃር ማየት እንጂ ከሃይማኖታቸው ወይም ከሚከተለት ዕምነት
አንፃር በመፇረጅ የተሳሳተ ማጠቃሇያ ሊይ መድረስ ተገቢ አይዯሇም። ሇተፇጠረው ችግርም
ምንም አይነት የመጨረሻ መፍትሄን አያስገኝም።
ሳራ /Sara Ziejle/ የተባለ ፀሏፉ (America Now, 1999 ሊይ እንዯሰፇረው) ሇአሇመቻቻሌ
መነሻዎቹ በርካታ ሲሆኑ አንደ በሀገራት ህገመንግስታት ሊይ የሰፇረውን የዜጎችን የመናገር
ነፃነት (Freedom of expression)ን በአግባቡ አሇመረዲትና በተሳሳተ መንገድ የላልችን
መብት በሚዲፇር መሌኩ መጠቀም ነው። ይህ ዯግሞ አንደ የላሊውን አጠቃሊይ ማንነት
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አሇማክበርን (Lack of respect) ያስከትሊሌ። ሇዚህ ዯግሞ ቁሌፈ መፍትሄ መከባበር (respect)
ነው።
ማሌቪን ሮድስ የተባለ ተመራማሪን ጨምሮን በርካታ ፀሏፍትና ተመራማሪዎች በዘመናችን
ያሇው የሃይማኖት አሇመቻቻሌ መነሻውም ሆነ የችግሩ ባሇቤት ይኸው የዘመኑ ሰው፣ በተሇይም
ሁሇተኛውና ሶስተኛው ትውሌድ፣ እንጂ ቀዯም ሲሌ በአሇማችን፣ በአያት ቅድመ አያቶቻችን
ዘንድ የነበረ ክስተት አሇመሆኑን "Surprisingly, most of the [religious] intolerance seems
to come from the second and third generations,

who are more radical" በማሇት

ይገሌፁታሌ። ህገመንግስቱ ሇዜጎች የሰጠውን መብት በተፃረረ መሌኩ አንደ የላሊውን የእምነት
ነፃነት

አሇማክበር

(disrespectful

act)፣

በሃይሌ

የራስን

እምነት

ሇማስፊፊት

ከመፇሇግ

የሚመነጭ አዯገኛ የግሇኝነት አባዜ ነው፡፡ የላሊውን የእምነት ነፃነት፣ ሃሳብን በነጻነት
የመግሇፅ፣ የመሰብሰብና የመዯራጀት መብቶች ወዘተ የመሳሰለትን በተቃራኒው በመተርጎም
ሇጥፊት ተግባር ማዋሌ የላልችን መብት መግፇፍ ነው፡፡
ትስስር

በእስካሁኑ የሰው ሌጆች የአብሮነት

ወስጥ በመከባበር ሊይ የተመሰረተውን ህብረ-ባህሊዊነት (multi-culturalism) አና ላልች

ሌዩነቶችን ባሇመገንዘብ አሇያም ሆን ብል በመዯፍጠጥ የማህበረሰቡን መሌካም ኑሮ ሇማናጋት
መሞከርና ሇዚህ ተግባርም ሃይማኖትን በሽፊንነት በመጠቀም የስሌጣን ማግኛ ወይም የግሌ
ፍሊጎትን ማሳኪያ አቋራጭ መንገድ ማድረግ እጅግ አዯገኛ አካሄድ ነው፡፡ በአሇም ሊይ
እየተስተዋለ

ሊለ

የአሇመቻቻሌ

(intolerance)

በመንስኤነት

የሚጠቀሱ

በርካታ

ሰንካሊ

ምክንያቶችም በየጊዜው እየተፇበረኩ ሇግጭትና አሇመግባባት መንስኤ እየሆኑና ችግሮችን
ይበሌጥ እያወሳሰቡ ይገኛለ፡፡ በዚህ አይነት የጥፊት መንገድ ሊይ እየተጓዙ ያለ የጥፊት
ሃይልችን

አሇም እያወገዛቸው ያሇውም በዋነኛነት ሇዚህ ነው። ሇዚህም ነው ንጹሃን በአንድም

ይሁን በላሊ መንገድ ተታሌሇው የእነዚህ በሃይማኖት ሽፊን የግሌ ጥቅምን ሇሚያሳድደ ጥቂት
ፅንፇኛ ግሇሰቦች ወይም ቡድኖች አባሪ ተባባሪ ወይም ሰሇባ እንዲይሆኑ የእምነትና የሲቪክ
ተቋማት እንዱሁም ሰሊም ወዲድ ኃይልች ሁለ በአንድ ድምፅ ስሇ ሰሊምና መቻቻሌ
እያስተማሩ ያለት።
ሀገራችን በሀይማኖት መቻቻሌ በኩሌ አኩሪ እሴትና ባህሌ የማዲበራችንን ያህሌ

አሁን አሁን

አሌፎ አሌፎም ቢሆን ችግር ሇመፍጠርና አብሮነታችንን ሇመቦርቦር የሚንቀሳቀሱ ጥቂት
ግሇሰቦች ወይም ኃይልች የለም ማሇት ግን አይቻሌም። ኢትዮጵያዊ ሆነው የኢትዮጵያን
ህዝብ ማንነት በውሌ የማያውቁ፤ቢያውቁም ህዝቡ በቀሊለ እየተነሳ የሚጋጭ እየመሰሊቸው
የሚችለትን

ሁለ

ሇማድረግ

የተማማለና

አሌፎ

አሌፎም

ይህንኑ

እኩይ

ተግባራቸውን

ሇመተግበር የሞከሩ ጥቂት ኃይልች አሌጠፈም። ከነዚህም ውስጥ አንደ በጥበብ ስም በተሇያዩ
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"ኪነ-ጥበበኞች" በየጊዜው በሲዱ ቅጂ የሚሇቀቁ በዘሇፊ የተሞለ ግጭት ቀስቃሽ የእምነት
ስብከቶችና ዝማሬዎች እንዯነበሩ ብዙዎቻችን ታዝበናሌ፡፡ ይህ ዯግሞ ህገመንግስቱ ሇዜጎች
ያጎናፀፇውን የዕምነት ነፃነት የሚቃረን በመሆኑ በእጅጉ የሚወገዝ ተግባር ነው፡፡ እነዚህ
ወገኖች

ቢሳካሊቸውና የተመኙት ግጭት ቢከሰት የሚያገኙት ጥቅም ምን ይሆን? ትክክሇኛው

የሃይማኖት አስተምህሮ በርግጥስ ይህን የነሱን እኩይ

ድርጊት ይፇቅዲሌን? ሇጊዜው እነሱ

የሚሰጡንን መሌስ ባናውቅም በኛ በኩሌ ግን መሌሳችን "በጭራሽ" የሚሌ ነው።
እነዚህ ወገኖች አንድ ያሊገናዘቡት ነገር ቢኖር አገሪቱ ኢትዮጵያ ህዝቡም ኢትዮጵያዊ መሆኑን
ነው። ሇዘመናት ተቻችልና ተግባብቶ የኖረን ህዝብ ባሌበሰሇና ምንም ዓይነት ተጨባጭና
አሳማኝ አመንክዮ በላሇው ሰንካሊ ዱስኩር አጋጩዋሇሁ ብል መነሳት አንድ ትሌቅ ታሪካዊ
ስህተት ሊይ መውዯቅ ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ማንነት ጭራሽ አሇማወቅ ነው የሚሆነው።
ሰሞኑን አንድ የሃይማኖት አባት በቴላቪዥን እንዯገሇፁት ይህ አሁን አሁን በሀገራችን
እየተስተዋሇ ያሇው የተዛባ አስተሳሰብ ኢትዮጵያዊ ባህሌና ምንም ዓይነት የታሪክ አሻራ
የላሇው፣ በአንዲንድ ጸረ ሰሊምና ጸረ ሌማት ኃይልች የሚዘወር መስመሩን የሳተ አካሄድ ነው።
ሰሞኑን በክሌልች አንድ አቢይ ተግባር ሲካሄድ በመገናኛ ብዙሀን ተመሌክተናሌ። የጋራ
የሃይማኖት ምክር ቤት ማቋቋም። ይህ ጥሩ ጅምር ይመስሇኛሌ። ነገሩ "ሳይቃጠሌ በቅጠሌ"
ነውና የጥፊት ሃይልችን ሇማስተማር አንደና ቁሌፈ መንገድ የእነዚህ ምክር ቤቶች መኖር
በመሆኑ ሁለም ክሌልች ምክር ቤቱን በማቋቋም በኩሌ ተመሳሳይ አቋም ሊይ ቢዯርሱ
መሌካም ነው። የሁለም ሃይማኖት ተከታይ ምዕመናን የጋራ ድምፅ ይኖራቸውና አጥፉዎችን
ያስተምሩ ዘንድ የእነዚህ ዓይነቶቹ ተቋማት መኖር ወሳኝ ነው።
ቀዯም ሲሌ በአሇም ህብረተሰብ ዘንድ አክራሪነት እየተወገዘ መሆኑን ጠቅሰናሌ። ሇመሆኑ
የሃይማኖት አሇመቻቻሌ ወይም ግጭት ሇምን ይወገዛሌ? ውግዘቱ ዝም ብል የተከሰተ ወይም
ሇወጉ ያህሌ እየተዯረገ ያሇ ነው? ብሇን ብንጠይቅ የምንረዲው አቢይ ቁም ነገር ቢኖር ውግዘቱ
ዝም ብል ሳይሆን የራሱ የሆኑ ታሪካዊ መነሻዎች ያለት መሆኑን ነው። በቅርቡ ሇንባብ
የበቃውን |The Good News´ (Jan. -

Feb., 2012) ስንመሇከት በአሇማችን ሊይ በሃይማኖት

ሽፊን በተዯረጉ ግጭቶች ምክንያት በርካታ ዜጎች

ህይወታቸውን አጥተዋሌ፡፡ ከግምት በሊይ

የሆነ የንፁሃን ዯም ፇሷሌ፣ ብዙዎች ሇስዯት፣ ረሃብና እርዛት ተዲርገዋሌ፣ አሻራቸው እስካሁን
ያሌጠፈ በርካታ

ፖሇቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶች ተከስተዋሌ፡፡ ላልችም ብዙ

ብዙ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ተስተውሎሌ፡፡ ከዚህ አንፃር እዚህ እኛጋ፣ አንድን ት/ቤት ተገን
አድርጎ እየተዯረገ ያሇውና የአንድ ሃይማኖት ተከታዮችን ሇመከፊፇሌ እየታየ ያሇው ሽኩቻ
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ምክንያቱ ምንድ ነው? ብል መጠየቅ ተገቢ ይመስሇኛሌ። መንግስትም ምንም እንኳን ቀዯም
ሲሌ እንዯጠቀስነው በሃይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ የማይገባ ቢሆንም ካሇበት የህዝብንና የሃገርን
ሰሊምና የዜጎችን የዕምነት ነፃነት ከማስከበር መንግሥታዊ ሃሊፉነቱ አንፃር አዋኪዎችን ኃይ
ሉሊቸው ይገባሌ። የመጅሉስ አመራሮች በሰጡት መግሇጫ ሊይ የተከሰተውን ችግር ሇመፍታት
መንግሥት ተገቢውን ጥረት እንዱያዯርግ ጥሪ አስተሊሌፇዋሌ፡፡ ይህን ተከትልም ሰሊም ወዲድ
የዕምነቱ ተከታዮች፤የተሇያዩ ኃይማኖቶች አባቶችና ምሁራን ላሊውም የህብረተሰብ ክፍሌ
ሰሊማዊና ሕጋዊ ጥረቱን በመዯገፍ ከመንግሥት ጎን እንዯሚቆሙ አረጋግጠዋሌ፡፡ ከዚህ
አኳያም መንግስት አስፇሊጊውን ድጋፍ ሁለ ሉያዯርግና
ኢትዮጵያ

የበርካታ

ብሄር፣

ብሄረሰቦችና

ህዝቦች

የድርሻውን ሉወጣ የግድ ነው።

ሀገር

እንዯመሆኗ

የበርካታ

የተሇያዩ

ሃይማኖቶች እምነት ተከታይ ዜጎችም የጋራ ሀገር ናት፡፡ ይህ ዯግሞ ፀጋዋ ብቻ ሳይሆን
ኩራቷም ነው፡፡ በአሇም አቀፍ ዯረጃ ተምሳላት ያካዯረጓት መሇያዎቿ መካከሌም የሌዩነቶች
መቻቻሌ እሴቶቿ ነጸብራቅ የሆነው ይኸው ህብሯ ነው፡፡ አሁን ያሇው የሀገሪቱ መንግሥትም
ይህንኑ ተገንዝቦ እስከዛሬ በታሪካችን ታይቶ ባሌታወቀ ዯረጃ የዜጎችን የዕምነት ነፃነት በህገ
መንግስቱ ውስጥ በግሌጽ የተዯነገገው በሥራ ሊይ እንዱውሌ አድርጓሌ፡፡ መንግስትና ሃይማኖት
የተሇያዩ መሆናቸውንና መንግስት በሃይማኖት ጉዲይ ጣሌቃ እንዯማይገባ አፅንኦት ሰጥቶ
አስፍሯሌ፡፡ ላልች በርካታ መብቶችና ነፃነቶችንም እንዱሁ፡፡ ይህ ዯግሞ አሁን ያሇው
መንግስት ሇማንኛውም ሃይማኖት ያሌወገነ ነፃ መንግስት (secular government) ስሇመሆኑ
አይነተኛ ማረጋገጫ ነው፡፡ ይህ ማሇት ግን ሇአክራሪዎችና ጽንፇኞች የተመቻቸ ሁኔታ
ይኖራሌ ማሇት አይዯሇም፤ ሉሆንም አይችሌም፡፡ ጥገኛ ኃይልች ሃይማኖትን ካባ አድርገው
አሇያም ላሊ ሁኔታ እየፇጠሩ ሃገሪቱንና የዜጎችን ሰሊማዊ ሕይዎትና የዕሇት ተዕሇት ኑሮ
ሊተራምስ ቢለ ፇጽሞ ሉፇቀድሊቸው አይገባም፡፡

መንግሥት የዜጎችን ነጻነትና መብት

ከማስከበር አኳያ ይህን ማድረጉ ዯግሞ የላሊው ወገን ዯጋፉ፣ የላሇው ዯግሞ ተቃዋሚ
የሚያስብሇው አይሆንም፡፡
ሇዚህም ነው ሰሞኑን
የሚቋጥር

ሆኖ

"መንግሥት መጅሉስን ይዯግፊሌ" የሚሇው አዯናጋሪ ሀሳብ ውሃ

የማይገኘው፡፡

ከሆነስ

ጉዲዩ

መታየትና

መበረታት

የነበረበት

መንግስት

የሙስሉሙን ህብረተሰብ ወንድማማችነት ከማጠናከር አንፃር እያዯረገ ያሇው ተግባር ከመሆኑ
አንፃር ነበር፡፡ ስሇእውነት ሇመናገር የሙስሉም ዕምነት ተከታዩች ከላልች ሃይማኖቶች እኩሌ
የሃይማኖት ነጻነታቸውን አስከብረው እየኖሩ እንዯሆነ ሰሞኑን በተዯረጉ ውይይቶች ሊይ
ራሳቸው የዕምነቱ አባቶችና ተከታዮች በአንድ ቃሌ ያረጋገጡት ሃቅ ነው፡፡
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በመሆኑም ሁለም ወገን በተሇይም ሙስሉሙ የህብረተሰብ ክፍሌ ሇጋራ ጥቅም መረጋገጥ
ከላልች ጋር ተባብሮ መስራትና

አገሪቱ እያካሄዯች ያሇውን ፇጣን የሌማት ግስጋሴ ማገዝ

እንዲሇበት በውሌ ተገንዝቦ መንቀሳቀስ ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ይሆን ዘንድ ዯግሞ በህገመንግሥቱ
ሊይ የሰፇሩት የዕምነት ነፃነት መሰረታዊ ነጥቦች በሁሊችንም ውስጥ በአግባቡ ሉሰርፁ ይገባሌ፤
ያኔ ሁለም ነገር ሌክ ይሆናሌና፡፡
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