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በኢትዮጵያ በሏይማኖት ሽፊን የሚዯረግ እንቅስቃሴ መዲረሻ ወዯ የት?  

 

ቃሌቤሳ ኦሊና ከፉንፉኔ 3/14/12-- በኢትዮጵያ የሏይማኖትና የመንግስት ግንኙነት 

ታሪክ ብዙ ውጣ ውረድችን አሌፍ ዛሬ የእምነት ነፃነት፣የሃይማኖት እኩሌነት እና የመንግስትና 

ሀይማኖት መሇያየት ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ በዘውዲውዊ ሥርዓተ-መንግስት ሏይማኖትና መንግስት 

አንዴ የሆኑበትና የሀገሪቷ ብሄራዊ ሏይማኖት የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ ተዋህድ ክርስትና ሃይማኖት 

እንዯሆነ በመዯንገጉ የላሊ ሏይማኖት ተከታዮች በሏይማኖታቸው እንዯ ሁሇተኛ ዜጋ የሚቆጠሩ 

ብቻ ሳይሆን የእምነት ነፃነት አሌነበራቸውም፡፡ በዘውዲዊው ሥርዓተ-መንግስት ህዝብና ካህናት 

ጳጳሳትን ቢመርጡም ንጉሰ ነገስቱ ምርጫውን ካሌተቀበለና ሹመቱን ካሌፇቀደ ጳጳሳቱ መንፇሳዊ 

ሥርዓት  መፇፀም እንዯማይችለ በ1948ቱ ህገ-መንግስት አንቀጽ 127 ተዯንግጓሌ፡፡ ይህም 

መንግስት የኔ ነው የሚሇው ሏይማኖትም ቢሆን ነፃነት ያሌነበረው መሆኑን ያሣያሌ፡፡ በዯርግ 

ዘመንም ሃይማኖት የአዴሃሪያን መሣሪያ ጏታችና የፀረ-አብዮት መሣሪያ ነው ተብል ይታመን 

ስሇበረ የሃይማኖት ተቋማት እንዱዲከሙ ተዯርጓሌ፡፡ በዯርግ ሥርዓት በእምነት የተነሣ ብዙ 

የሃይማኖትና የእምነት ተቋማት የተዘጉ ሲሆን ተከታዮቻቸው ሇእንግሌትና ሇስዯት ተዲርገዋሌ፡፡ 

እስከ ዯርግ ውዴቀት ዴረስ በኢትዮጵያ ያለ ሃይማኖቶች ሇተከታዮቻቸው አገሌግልታቸውን ምለዕ 

በሆነ መሌኩ ማበርከት የቻለበት ሁኔታ አሌነበረም፡፡  

ሁለም የሏይማኖት ተቋማት የወሌ ባህሪያት አሎቸው። የሰው ሌጆች በምዴራዊ 

ህይወታቸው በሚያከናውኗቸው የተቀዯሰና ሰናይ ተግባራቸው ከሞት በኋሊ ከፇጣሪ ብዴራታቸውን 

እንዯሚያገኙ ያስተምራለ፡፡ ሁለም ሏይማኖቶች ሰሊምን፣ የሰው ሌጅ ክቡርነትን፣ መዋዯዴን፣ 

ሰርቶ መበሌፀግን፣ መረዲዲትና መቻቻሌ የአስተምሮአቸው መሠረታዊያን ናቸው፡፡  

እነዚህን የተቀዯሱ የሏይማኖት አስተምሮዎችን የሚቃወሙ መንግስታት ዞሮ ዞሮ 

እየተቃወሙ ያለት በሀገራዊ ሌማት፣ ሰሊምና ዳሞክራሲያዊ ግንባታ በንቃት የሚሣተፌ ነፃ 

ማህበረሰብ መገንባትን  ስሇሆነ ሇመንግስትም፣ ሇህዝብም  የሚበጅ አይዯሇም፡፡ ይህንን ታሣቢ 

በማዴረግ የኢፋዱሪ መንግስት ከዯርግ ውዴቀት ማግስት ጀምሮ የሃይማኖት ጉዲይ የኢፋዳሪ ህገ 

መንግስት መርህ ምሶሶዎች አንደ ሆኗሌ፡፡ እነዚህ መርሆዎች የእምነት ነፃነት፣ የሃይማኖት 

እኩሌነት እና የሃይማኖትና የመንግስት መሇያየት (Secularism) ህገ-መንግስታዊ ዋስትና አግኝተው 

ባሇፈት 2ዏ ዓመታት ተግባር ሊይ ውሇው ውጤት እያስመዘገቡ ነው፡፡ 

የኢፋዱሪ ህገ-መንግስት ዋና ዋና እምነቶች ተብሇው የሚጠቀሱት የግሇሰብና የብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች መከበር፣ የፆታ እኩሌነት፣ የሃይማኖትና ባህሌ 
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እኩሌነት፣ ከታሪክ የተወረሰ የተዛባ ግንኙነት በማረም እና አንዴ የፖሇቲካና ኢኮኖሚያዊ 

ማህበረሰብ መገንባት የሚለ ናቸው፡፡ የህገ-መንግስት ዋና ዋና ዓሊማዎች ዯግሞ ዘሊቂ ሰሊምና 

ዋስትና ያሇው ዳሞክራሲ ማረጋገጥ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እዴገት እና የህግ የበሊይነት 

የተረጋገጠበት አንዴ የፖሇቲካ ማህበረሰብ መገንባት የሚለት ናቸው፡፡ እነዚህ የኢፋዱሪ መንግስት 

ህገ-መንግስት ዋና ዋና እምነቶችና ዓሊማዎች በተግባርም ጥያቄ በማያስነሳ መሌኩ ባሇፈት 20 

ዓመታት ተረጋግጠዋሌ። ሃይማኖትን በሚመሇከት ዛሬ  ያሇውን ሁኔታ ያስተዋሇ የሚነሣ ጥያቄ 

ከሠሊማዊና ህጋዊ መንገዴ ከመፇታት አሌፍ ከመንግስት ጋር ሇግጭት የሚጋብዝ ሁኔታ ፇፅሞ 

ተዘግቷሌ፡፡ በኢትዮጵያ ሃይማኖት የተከታዮቹ የእምነት ነፃነትና መብት ጉዲይ  ሆኖ በማያሻማና 

ጥያቄ በማያስነሳ መሌኩ ተረጋግጧሌ። መንግስትም  ሁለንም በእኩሌ ዓይን የሚያይበትና 

ነፃነታቸውን የሚዯግፌ ስርዓት እውን አዴርጓሌ። 

በሃይማኖቶች መካከሌም ሇግጭት የሚጋብዝ ወይም በተመሣሣይ መሌኩም በአንዴ 

ሃይማኖት ውስጥ ግጭት የሚያስነሣ መሠረታዊ እሣቤ በህገ መንግስቱ በረተጋገጠው የእምነት 

ነፃነትና የሃይማኖቶች እኩሌነት ከመሰረቱ ተወግዶሌ። ከመንግስት ጋርም ሃይማኖትን በሚመሇከት 

ግጭት የሚጋብዝ ምንም አግባብ የሇም። ሃይማኖትን በሚመሇከት ከመንግስት ጋር፣ ከሃይማኖት 

ተቋማት ጋር እና በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ግጭት ውስጥ የሚገባና ብጥብጥ የሚፇጥር ወይም 

ሇመፌጠር የሚከጀሇው ህገ መንግስቱን ያሌተቀበሇና የሚቃወም ወይም ዯግሞ ህገ መንግስቱን 

ሇማፌረስ የሚከጅሇው ሃይሌ “በሃይማኖት ሽፊም የሚንቀሳቀስ አክራሪ ሃይሌ” ብቻ ነው። የእምነት 

ነፃነት፣ የሃይማኖት እኩሌነትና ሴኩሊሪዝም ጉዲይ የህጎች ሁለ የበሊይ በሆነው ህገ መንግስት 

አዋቃሪ ምሶሶዎች አንደና መሰረታዊ ስሇሆነና ጥያቄ በማይጋብዝ ሁኔታ በተግባር ስሇተረጋገጠ 

ነው። 

የኢፋዳሪ መንግስት አጀንዲዎች ሌማት፣ ዳሞክራሲና ሰሊም ናቸው፡፡ እነዚህ የማይነጣጠለ 

የመንግስት አጀንዲዎች በሀገሪቷ ሇአንዴ አፌታም እንኳ እንዱስተጓጏለ መንግስት አይፇቅዴም፡፡ 

መንግስት ኢትዮጵያ በማያቋርጥ ፇጣን የእዴገት ሇውጥ ውስጥ ገብታ የዜጏች ሁለን አቀፌ 

ተጠቃሚነት ካሌተረጋገጠ የሀገሪቷ እንዯ ሀገር የመቀጠሌ ጉዲይ አጠያያቂ ነው ብል ያምናሌ፡፡ 

መንግስት የዜጎችን የመሌማት መብት የማረጋገጥ፣ ሰሊም በሰፇነበት አከባቢ የመኖር 

መብታቸውንና ዳሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን በተረጋጋ ሁኔታ የሚጠቀሙበት ዴባብ የመፌጠርና 

የመጠበቅ ታሊቅ ኃሊፉነት አሇበት። ይህ ሇዴርዴር የሚቀርብ አጀንዲ አይዯሇም። 

በመሆኑም መንግስት የሏይማኖት አክራሪነትን የሚመሇከተው ከሃይማኖት አኳያ ሳይሆን 

ሇሀገሪቷ ሌማት፣ ሰሊም እና ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እና ከህገ መንግስቱ   አንፃር ካሇው 

ተፅዕኖ ብቻ ነው፡፡ የሃይማኖት አክራሪነት በሃይማኖት አስተምሮ ሽፊን የተሇያዩ የተቆነጣጠሩ 
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ሃሣቦችን በመውሰዴ እና ተከታዮችን በማነሣሣት፣ የላልችን ሃይማኖቶችና  እምነት በማውገዝ እና 

አመፅ በመቀስቀስ ህገ-መንግስታዊ ግዳታዎችን ባሇማክበር የሚገሇፅ ትምህርትና ዴርጊት ነው፡፡ 

ዴርጊቱ በሃይማኖት ሽፊን ፖሇቲካን ማራመዴን የሚመሇከት ስሇሆነ በሃይማኖቶችና እምነት 

ተቋማት ውስጥ በአመራሩና በተከታዮቻቸው ሰርጏ በመግባት የፖሇቲካ አጀንዲን በማራመዴ 

ህዝቡን ሇአመፅ መቀስቀስና ከዚሁ በሚገኘው ትርፌ የመንግስት ተአማኒነትን በማሣጣት የግሌ 

ወይም የቡዴን የፖሇቲካ ፌሊጏትን በዳሞክራሲያዊ መንገዴ ሣይሆን አመፅ በማራመዴ፣በዚሁ 

ሂዯትም የመንግስት ስሌጣንን ሇመያዝ ወይም ሇመጋራት የሚዯረግ አፌራሽ ተግባር ነው፡፡ ከዚህም 

አሇፌ ሲሌ ዯግም መንግስትንና ሰሊማዊ ህዝብን ህገ-መንግስታዊ፣ ህጋዊና ዳሞክራሲያዊ በሆነ 

አካሄዴ ሣይሆን በአመፅና ብጥብጥ መንገዴ በማስገዯዴ የግሌ ፌሊጏትን የግሇሰብም ይሁን 

የቡዴንን ፌሊጎት በመንግስትና በህዝብ ሊይ ሇመጫን የሚዯረግ ርብርብም ነው፡፡ 

የሏይማኖት አክራሪዎች መንግስትን ከሃይማኖት ገሇሌተኛ አዴርገው ያሇማቅረብ እሣቤም 

ከዋናው ከተነሱበት አፌራሽ ዓሊማ ጋር የሚያያዝ መሆኑ ሉሰመርበት ይገባሌ። በመሰረቱ መታወቅ 

ያሇበት ዯግሞ በህገ-መንግስት አንቀፅ 28 ንዐስ አንቅፅ 5 ሊይ እንዯተዯነገገው መንግስት  የህዝብን 

ዯህንነት፣ ሰሊምን፣ ጤንነትን፣ ትምህርትን፣ የህዝብን የሞራሌ ሁኔታ፣ የላልች ዜጏችን መሠረታዊ 

መብቶች እና ነፃነቶችን ሇማረጋገጥ የሃይማኖትንና እምነትን የመግሇፅ መብትን ሉገዴብ ይችሊሌ፡፡  

የሃይማኖት አክራሪዎችና ፅንፇኞች ሆን ብሇው ወዯ ግጭትና ብጥብጥ የሚያመሩ የተሇያዩ 

ቅስቀሣዎችን ይጠቀማለ። ሇምሣላ አንደን ሃይማኖት መጤ ላሊውን ነባር አዴርጏ መመሌከት፣ 

ሃገሪቱን የአንዴ ሃይማኖት ተከታታይ ሀገር አዴርጏ ማቅረብ፣ የአንዴ ሃይማኖት ተከታዮችን 

የላሊው ሃይማኖት ተከታዮች ጠሊት አዴርጏ ማቅረብና መንግስትን ከሃይማኖት ገሇሌተኛ አዴርጏ 

አሇማቅረብ የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ እነዚህ የቅስቀሣ አስተምህሮዎች ሀገራችን ያረጋገጠችውን 

የእምነት ነፃነትን የሚቃረኑና በሀገራችን በሃይማኖቶች መካከሌ የነበረውን የሰሊም፣ የመቻቻሌ እና 

የመከባበር ታሪክና ባህሌ ሇመናዴ የሚዯረግ እንቅስቃሴ ነው። መዲረሻውም አመፅና በግዲጅ 

እምነታቸውን በዜጎችና በመንግስት ሊይ መጫን መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይዯሇም፡፡ መንግስትም 

ይህንን ጉዲይ መከታተሌ አሇበት። 

ሀገራችን ከነበረው የተዛባና የተሣሣተ ታሪካዊ ሂዯት በተሇየ አኳኋን በአሁኑ ጊዜ  

ዳሞክራሲን፣ ሌማትንና ሰሊምን ሇማስፇን በታሊቅ የሇውጥና የህዲሴ እንቅስቃሴ ውስጥ ትገኛሇች። 

የዳሞክራሲና የሌማት አቅጣጫን በመቀየስ በአንዴ በኩሌ የህዝቦችን የእምነት ነፃነትና ብዙህነት 

በማስከበር በላሊ በኩሌ ዯግሞ የህዝባችንን የእምነት ነፃነትና ብዙህነት በማክበር ሇዳሞክራሲያችን 

ማበብና ሇሌማታችን መቀሊጠፌ አስፇሊጊው ቅዴመ ሁኔታ ፇጥረን አመቻችቷሌ ማሇት ይቻሊሌ።፡፡ 

ኢትዮጵያ ሃይማኖቶችን በሚመሇከት የሚትከተሊቸው የሃይማኖት እኩሌነት፣ የእምነት ነፃነትና 
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የመንግስትና ሃይማኖቶች መሇያየት መርሆች ተነጣጥሇው የማይሄደና ተዲምረው የዳሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ እና የዜጏችን መብቶችና ነፃነቶች የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ በዳሞክራሲና 

በሃይማኖት መካከሌ አንዲችም ዓይነት ቅራኔ ሣይፇጠር የመቻቻሌና የመዯጋገፌ ሁኔታ ተፇጥሮ 

ይገኛሌ። 

ሌማት ሰው በምዴር ሊይ እያሇ ኑሮውን ስሇሚሻሻሌበት ጉዲይ የሚያተኩር ሲሆን 

ሃይማኖት ዯግሞ ሰው ከዚህ ዓሇም በሞት ከተሇየ በኋሊ ዘሊቂ ፅዴቅ ስሇሚገኝበት ጉዲይ የሚያተኩር 

ነው ።ሁለም ሃይማኖቶችና እምነቶች ከሌማት ርብርቦች ጋር አብረው የሚራመደ መሠረታዊ 

መርሆዎችን ያስቀምጣለ፡፡ መርሆቹም በሥራና በራስ ውጤት ሌክ ተጠቃሚ መሆን ናቸው፡፡ የሆነ 

ሆኖ ግን ሰርተህ ብሊ የሚሇውን የሃይማኖት መመሪያ  መስራት ያሌቻለትን ብቻ ሇመዯገፌ 

የተቀመጠውን መመሪያ በመጣስ ሣይሰሩ መኖርና መከበር የሚፇሌጉ የተሇያዩ የእምነት 

መሪዎችና ተከታዮቻቸው መኖራቸው አሌቀረም፡፡ በተመሣሣይ መሌኩ ሃይማኖትን የጥቅም 

ማስገኛ መሣሪያ በማዴረግ የተወሰኑ አመሇካከቶችን በማራመዴ ከተሇያዩ የውጭና የውስጥ ሃይልች 

ጥቅም ሇማግኘት የሚራወጡ ሰዎችም አለ፡፡ የህዝንና መንግስት መሬትን በሃይማኖት ሽፊን 

በህጋዊና ህገወጥ መንገዴ እየወሰደ ሇኪራይ ሰብሣቢነት መጠቀሚያ በማዴረግ ህዝብን ሇግጭትና 

ሇብጥብጥ የሚያነሳሱ አካሊትም እየተስተዋሌ ነው። ሃይማኖታዊ እምነትን ሇገበያ አቅርቦ 

መጠቀምን የሚመርጡ ግሇሰቦችና ቡዴኖችም ይታያለ፡፡ እነዚህ አዴራጎቶች ከሃይማኖታዊ ስነ 

ምግባር ያፇነገጡ ናቸው። መንግስትም የማይዯግፊቸው ናቸው። 

የሃይማኖት አክራሪነትን የሃይማኖት አባቶች የቅደሳን መፅሏፌት መሠረታዊ መርሆችን 

የሚፃረር እንዯሆነ በማስረዲት ያወግዛለ፡፡ መንግስት ዯግሞ የሃይማኖት አክራሪነት ተግባርን 

የሚያየው አንደን ወይም ላሊውን ሃይማኖት ሇመራመዴ መነሻ ሳይሆን ሁለንም ዜጏች በሰሊም፣ 

ሌማትና ዳሞክራሲ ዙሪያ ሇማንቀሳቀስ የተዯራጀ በመሆኑ  ከሰሊም፣ ከሌማትና ከዳሞክራሲያዊ 

አጀንዲዎቹ አንፃር ካሇው ተፅዕኖ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ ሲታይ ሃይማኖት አክራሪነት ፀረ-ሰሊም፣ ፀረ-

ሌማትና ፀረ-ዳሞክራሲ አስተሳሰብ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓታችን ሁለም ዜጏች 

የእምነት ነፃነት እንዲሊቸው ያስቀምጣሌ፡፡ ዜጏች የራሣቸውን የእምነት ነፃነት ማስከበር ይችለ 

ዘንዴ የላሊውንም ነፃነት ማክበር እንዲሇባቸው ተሰምሯሌ፡፡ አክራሪነት ግን የላሊውን የእምነት 

ነፃነት በመዴፇቅና በማፇን የራስን በላሊው ሊይ በሃይሌ የመጫን ተግባር ስሇሆነ ፀረ-ዳሞክራሲያዊ 

ተግባር ነው፡፡ ይህ የአክራሪነት አመሇካከት በሁለም የሃይማኖት ተቋማት ሉታይ የሚችሌና አሌፍ 

አሌፍም በተግባር የሚከሰት ነው፡፡ ሇምሳላ አንዲንዴ ሙስሉሞች ላሊውን ቀርቶ የተሇየ 

አመሇካከት ያሊቸውን ሙስሉሞች እንኳ ሣይቀሩ ሃቀኛ ሙስሉሞች አይዯለም ብሇው በመፇረጅ 

የእምነት ተቋሞቻቸውን ሇማፌረስና መቃብሮቻቸውን ቆፌረው ሇማውዯም ይከጅሊቸዋሌ፡፡ ላልች 

ሃይማኖቶችም ተመሣሣይ አዝማሚያ ሉታይባቸው ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም ይህ አመሇካከት 
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በሃይማኖት ሽፊን የሚካሄዴ ፀረ-ዳሞክራሲ እንቅስቃሴ ነው፡፡ ብጥብጥንም በመፌጠር የሚንቀሳቀስ 

ስሇሆነም ፀረ-ሰሊም አመሇካከትና ተግባር ነው። 

የሀገራችንን ህዝብ ሇአክራሪነት አመሇካከት ተጋሊጭ የሚያዯረገው ዴህነትና ኋሊቀርነት 

መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ አክራሪዎችም በእነዚህ የህዝብ ችግሮች ሊይ በመመርኮዝና ችግሮቹን 

በመጠቀም ነው  የሚንቀሳቀሱት ፡፡ 

በእርግጥ ሀገራችን አክራሪነትን ሇመቋቋም ትሌቅ ታሪካዊና ባህሊዊ አቅም አሊት።  

የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚያኮራና ከብዙዎቹ መሰሌ አገሮች የተሇየ የሃይማኖት መከባበርና መቻቻሌ 

እምነትና ባህሌ ያሊቸው ህዝቦች ናቸው።  

አሁንም የአገራችን ህዝቦች የቆዩ እሴቶች የሆኑትን የመከባበር፣ የመረዲዲትና የመቻቻሌ 

ባህልች ተጠናክረው እንዱቀጥለ ፤ በሃይማኖት ሽፊን የሚዯረገውን ፀረ-ሌማት፣ ፀረ-ዳሞክራሲና 

ፀረ-ሰሊም የሆነውን የአክራሪነት አመሇካከትና ተግባራት ጠንቅቆ በመረዲት  በንቃትና በተባበረ 

ክንዴ ማምከን ከሁለም ዜጋ ይጠበቃሌ።  

        ቸር ሰንብቱ    


