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የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት ትክክለኛነትን ያመላከተው 
የግብፅ ትዕይንት 

                                         

       ቶሎሳ ኡርጌሳ 

                                         Utolosa@yahoo.com 

በዓለማችን ረጅምና ውስብስብ ታሪክ ውስጥ የህዝብን ጥያቄ አንግበው በህዝባዊ ትግልም 

ይሁን በህዝባዊ ምርጫ የመንግስትነት በትረ ስልጣን ከጨበጡ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል 

ከፊሎቹ ስኬታማ ሲሆኑ፤ ቀሪዎቹ ደግሞ ለውድቀት ሲዳረጉ ተስተውለዋል፡፡ ለህዝባቸው የገቡትን 

ቃል በማክበር ሀገራቸውን ወደ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ለማሸጋገር የበቁትን ያህል፣ ቃላቸውን 

መጠበቅ ተስኗቸው የሥልጣን ጊዜያቸውን ለማራዘም ይረዳል ብለው ያሰቡትን ዘዴዎች ሁሉ 

ለመጠቀም ሲሞክሩ “የጉልቻ መለዋወጥ ወጥ አያጣፍጥም” በሚል ህዝባዊ ምላሽ ከሥልጣን 

የሚወገዱትም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም፡፡  

ህዝብ ዳኛ ነው። የሠራለትን ያሞግሳል፣ ቃሉን ጠብቆ የቆየንም ‘ያሰንብትህ’ በማለት 

በነቂስ ወጥቶም ድጋፉን ይሰጣል፤ በካርዱም ይመርቃል፡፡ የሥልጣን ምንጭ ነውና የስልጣን 

ባለቤትነቱን በድምፁ ያረጋግጣል። እናም ፍላጎቱን የሚያሟላ ፖሊሲና የፖለቲካ አቅጣጫ 

የሚከተልን ፖለቲካዊ ድርጅት ወደ ስልጣን ያመጣል፡፡ በትረ ስልጣንን ለመጨበጥ ሲባል 

የህዝብን ፍላጎትን እንደሚያሟሉ ቃል የገቡ፣ ነገር ግን  ያሉትን መተግበር ለሚሳናቸው የፖለቲካ 

ድርጅቶችም  በህዝቡ ምላሽ ይሰጣቸዋል፡፡ 

እርግጥ “ቃል የእምነት ዕዳ ነው” ይላሉ አበው። አዎ! የገቡትን ቃል ጠብቆ ከመኖር በላይ 

ከቶ ምን የሚያስደስትና የሚያረካ ነገር ይኖራል?— ምንም። ታዲያ የገቡትን ቃል ጠብቀው 

ተዓማኒነታቸውን እያስመሰከሩ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚዘልቁ እንዳሉ ሁሉ፤ ቃላቸውን 

አጥፈው የውድቀት ፅዋቸውን የሚጎነጩና የሃፍረት ሸማን የሚለብሱ መኖራቸው አይታበይም፡፡ 

ምክንያቱም እንዲህ ዓይነቱ ጉዳይ የዓለማችን ታሪክ አካል መሆን ከጀመረ ሰነባብቷልና፡፡ ታዲያ 

ይህ ተግባር በግለሰቦች ብቻ የተወሰነ አይደለም— የመንግስት በትረ-ሥልጣንን በጨበጡ የፖለቲካ 

ድርጅቶች ላይም የሚከከሰት እንጂ ፡፡  

 እዚህ ላይ አንድ ተጠቃሽ ዕውነታን ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል— የቀድሞውን የአሜሪካ 

ፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከለን አባባል። ሊንከን “አንድን ግለሰብ ብዙ ጊዜ ማታለል ይቻል 

ይሆናል፣ ህዝብን ግን ከአንድ ጊዜ በላይ ለማታለል መሞከር ውጤቱ ውድቀት ነው” ይላል። ታዲያ 

ይህን አባባል ስናወሳ ህዝብን ማታለል ፈጽሞ የማይቻል መሆኑን ለመገንዘብ አይከብደንም። እናም 
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ህዝብን ማማለል የሚቻለው ፍላጎቱን የሚያሟላ ትክክለኛ ፖሊሲ በመቅረጽና በተግባር በማሳየት 

እንጂ፣ በዘፈቀደ በየመድረኩና በየአደባባዩ በሚካሄድ የአንደበተ ርቱዓውያን ባዶ ተስፋን የሰነቀ 

ንግግር ያለመሆኑንም እንረዳለን፡፡  

ውድ አንባቢዎቼ በእርግጥም ህዝብን ማታለል እንደማይቻል ታሪክ ያስተምረናል፡፡ 

የህዝብን የስልጣን ምንጭነትንም እንዲሁ፡፡ ለዚህ ደግሞ የሀገራችንን መንግስታት የውድቀትና 

የስኬት ምስጢር ለማወቅ የታሪክ መዛግብትን ማገላበጥ ግድ አይለንም፤ እኛው ራሳችን ምስክሮች 

ነንና፡፡ ሀገራችን በታሪኳ በርካታ መንግስታትን አስተናግዳለች፡፡ በአንድ ክፍለ ዘመን ውስጥ 

ያስተናገደቻቸውን መንግስታት ታሪክ በደምሳሳው ብንቃኝ እንኳን፣ የሀገሪቱን ሁኔታ በቀላሉ 

መገንዘብ የምንችልበት ዕድል ይፈጥርልናል፡፡ በዚህም የኢትዮጵያ ታሪክ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 

ከድህነት ጋር እጅጉን የተቆራኘ መሆኑን ለመረዳት አይከብደንም፡፡ ከጦርነትና ከግጭት ጋር 

የተያያዘ ጋርም ጭምር፡፡ ታዲያ የድህነታችን ምንጭ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ካለፉት 

መንግስታት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዲሁም ከተከተሉት ፖለቲካዊ አቅጣጫ ጋር ጥብቅ 

ቁርጭት ያለው ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ከድህነት አረንቋ የመውጣት ጅምራችንን ደግሞ የኢፌዴሪ 

መንግስት ፖሊሲዎች ውጤት መሆኑም እንዲሁ፡፡  

እንደሚታወቀው የዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት መከበር የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የዘመናት ጥያቄ ሆኖ መቆየቱ ይታወሳል፡፡ ታዲያ ይህ  የህዝቦች የሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች ጥያቄ ከፍተኛ ህዝባዊ ማዕበልን ፈጥሮ የኃይለስላሴ መንግስትን መገርሰስ 

ችሏል፡፡ ይሁን እንጂ በወቅቱ በትረ ስልጣኑን የጨበጠው ደርግ ለህዝባዊ ጥያቄው ምላሽ 

ከመስጠት ይልቅ “ከድጡ ወደ ማጡ” እንዲሉ የህዝቡን መብት በማፈን ወደ ከፋ ድህነት 

ከማሸጋገር ውጭ አንድም የፈየደው ነገር አልነበረም፡፡  

በዚህም እየተጠናከረ የሄደው ህዝባዊ ንቅናቄ የአያሌ የህዝብ ልጆች ህይወት ተከፍሎበት 

የደርግን የሥልጣን ዘመን እንዲያከትም በማስቻሉ በምትኩ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች የሥልጣን ባለቤትነትታቸውን ያረጋገጡበት የኢፌዴሪ መንግስትን ሊመሰረት ችሏል፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራ የመኖር ዋስትናቸው የሆነውን የኢፌዴሪ ህገ -መንግስት ካጸደቁ ወዲህ 

ለዘመናት ከሚታወቁበት የድህነት ታሪክ መውጣት መጀመራቸው የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ 

የዘላቂ ልማት፣ የአስተማማኝ ሠላምና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደቱም በጠንካራ መሠረት 

ላይ ይገኛል። ታዲያ ለዚህ ውጤት መመዝገብ ዓይነተኛው ምክንያት የኢፌዴሪ መንግስት 

የሚመራበት ህገ-መንግስት እንዲሁም የቀረጻቸው ትክክለኛነታቸውን በተግባር ያስመሰከሩ 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች መሆናቸው ከማንም የተሰወረ አይመስለኝም፡፡  
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ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው ለአንድ ሀገር ሠላምና መረጋጋት  ሀገሪቱ 

የቀረፀችው ህገ - መንግስት ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ ምክንያቱም የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታና የህዝቦቿን 

ፍላጎት መሰረት ያላደረገ ህገ- መንግስት ለከፍተኛ ቀውስ መዳረጉ ስለማየቀር ነው፡፡ ከዚህ አኳያ  

የኢፌዴሪ ህገ - መንግስትን ስንመለከተው ቀደም ሲል ከነበሩ ህገ- መንግስታት ሁሉ በመሰረታዊ 

ይዘቶቹ የተለየ ነው። ይኸውም በውስጡ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብቶችን ያቀፈና 

መሰረታዊ መብቶችን ያካተተ መሆኑ ነው፡፡ ከእዚህ ውስጥ ደግሞ የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት 

ነጻነት ተጠቃሾች ናቸው፡፡  

  እርግጥ የኢትዮጵያ መንግስታት ታሪክ እንደሚያመለክተው ሃይማኖት የሥልጣን ዕድሜ 

ማራዘሚያ ሆኖ ቆይቷል፡፡ በቅርብ ዓመታት የነበሩት ገዥ መንግስታትን ብንመለከት የአጼ 

ምኒሊክም ይሁኑ አጼ ኃይለስላሴ መንግስት የክርስትና ሃይማኖትን ከመንግስት ጋር በማራቆራኘት 

የአንድ ሃይማኖት የበላይነትን ሲያስተጋቡ ነበሩ፡፡ ገዥዎቹ የስልጣናቸው ምንጭ መለኮታዊ 

መሆኑን ለማሳየትም “ስዩመ እግዚአብሔር” የሚል አጠራርን በመጠቀም የአንድ ሃይማኖት 

የበላይነትን ለማመላከት ጥረዋል፡፡ መንግስታዊ ሃይማኖት እንዲኖር በመደንገግ፣ ሃይማኖትና 

ትምህርትን በማዋሃድ፣ መሪዎቹ የሚከተለሉትን ሃይማኖት በህግ የተደገፈ ልዕልና በመስጠት 

ሌሎች ሃይማኖቶችን በጭቆና ስር ማስገባት የቻሉበት ሁኔታ እንደነበር የትናንት ትውስታችን ሆኖ 

አልፏል፡፡ ሀገሪቱ የበርካታ ሃይማኖት ተከታዮች ሀገር ሆና ሳለ፤ “የክርስቲያን ደሴት” የሚል 

ተቀጽላ በመስጠት ሃይማኖቱን ለስልጣን ሽፋንና ለዕድሜ ማራዘሚያ አገልግሎት ላይ ሲያውሉት 

ተስተውለዋል፡፡  

እነርሱን ተከትሎ ወደ ሥልጣን የመጣው ደርግም ቢሆን  ዜጎች በመረጡት ሃይማኖት 

እንዳያምኑ ነጻነታቸውን ማሳጣቱ አይዘነጋም፡፡ የፓርቲው አባል ለመሆን ከተቀመጡት 

መስፈርቶች መካከልም የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ወደ ቤተክርስቲያን መሄድን፣ የሙስሊሙ 

እምነት ተከታዮችንም ስግደትን የሚከለክል ደንብ ስለነበረው ዜጎች እምነታቸውን በነጻነት 

ማራመድ ተስኗቸው ቆይቷል፡፡ ይሁንና እነዚህ ገዥዎች አንዱን ሃይማኖት የበላይ ሌላውን የበታች 

በማድረግ እንደ አንድ የሥልጣን መከታ መሣሪያ ሲጠቀሙበት መቆየታቸው ታዲያ በተለያዩ 

እምነት ተከታዮች መካከል ቅሬታና መቃቃርን እንዲሁም ግጭቶችን ማስከተሉ አልቀረም፡፡ ይህ 

ሁኔታም ለከፍተኛ ሰብዓዊና ቁሳዊ ሀብት ውድመት መንስኤ ሆኖ መቆየቱና በዚህም ሳቢያ 

ለሀገራዊው ድህነት መስፋፋት ያበረከተው አስተዋጽኦ ምን ያህል ከፍተኛ እንደነበር ለመገንዘብ 

አዳጋች አይሆንም፡፡  

በመሆኑም ይህን መሰሉ በሃይማኖቶች መካከል የማበላለጥና እኩልነትን የመንፈግ ሥርዓት 

ማንንም እንደማይጠቅም የተገነዘበው የኢፌዴሪ መንግስት በሀገራችን የሃይማኖት እኩልነት 
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እንዲሰፍን እንዲሁም የመንግስትና የሃይማኖት መለያየትን በህግ እንዲደገፍ አድርጓል፡፡ 

የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት ካስቀመጣቸው ድንጋጌዎች መካከል የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት 

የሚያረጋግጠውን አንቀጽ እናገኛለን፡፡ በዚህም የኢፌዴሪ ህገ - መንግስት ሃይማኖት የግል 

እንደሆነና በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት እንዲታዩ ደንግጓል፡፡ የመንግስትና 

የሃይማኖት መለያየትን በተመለከተም በኢፌዴሪ ህገ - መንግስት አንቀጽ 11 ስር ፤መንግስትና 

ሃይማኖት መለያየታቸውን፣ መንግስታዊ ሃይማኖት እንደማይኖር እንዲሁም መንግስትም ሆነ 

ሃይማኖት አንዱ በሌላኛው ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እንደማይገባ ደንግጓል።  

መንግስት ዜጎች በምንም ተዓምር ይህኛውን ወይም ያኛውን ሃይማኖት በኃይል መጋት 

አለባቸው የሚል እምነት የለውም፡፡ ኃይማኖት የግል ነው በመሆኑም እምነቱ ለእያንዳንዱ ግለሰብ 

መተው ያለበት ምርጫ እንደሆነና መንግስትም ሆኑ ዜጎች ለግለሰቦች መተው ባለበት ምርጫ 

ጣልቃ መግባት እንደሌለባቸው በጥብቅ ያምናል፡፡ ለዚህ ተግባራዊነትም ያላሰለሰ ጥረት 

አድርጓል፤ በማድረግ ላይም ይገኛል፡፡ በዚህም ቀደምት መንግስታት ይከተሉት ከነበረው አካሄድ 

ፍጹም የተለየ፤ ለዜጎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር የዘመናት ጥያቄ ምላሽ የሰጠ፤ 

ለሁከትና ብጥብጥ ፈጽም ክፍተት የማይሰጥና ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለው ግንኙነትም ከጥርጣሬ 

የጸዳ ሁኔታን መፍጠር ችሏል፡፡ በዚህም የሃይማኖት ነጻነት የተከበረባት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች የተረጋግጡባት የተረጋጋችና ሰላም የሰፍነባት ሃገር በመሆኗ የሁሉንም ትኩረት በመሳብ 

ላይ ትገኛለች፡፡ በመሆኑም በሀገሪቱ የተጀመረው የጸረ - ድህነት ትግልና ሀገራዊው የዘላቂ ልማት 

የአስተማማኝ ሠላም መስፈንና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታው ውጤታማነት መንግስት 

የሚከተለው ፖሊሲና ስትራቴጂ ትክክለኛነትን የሚያረጋግጥ መሆኑን መገንዘብ አዳጋች 

አይሆንም፡፡  

ውድ አንባቢዎቼ ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ለድህነታችን መስፋፋት አይነተኛ 

ምክንያት የሆነውን የአደጋ ተጋላጭነታችን ለመቀነስ ብሎም ለማድረቅ ከተወሰዱት እርምጃዎች 

መካከል የመንግሥትና ሃይማኖት መለያየት አንዱ ነው፡፡ እርግጥ ሃይማኖትና መንግስት 

ካልተለያዩ የሚመጣው ጦስ አደገኛ ነው። ታዲያ ሃቅ ለመረዳት አንድ ሰሞነኛ ሁነኛ አስረጅን 

አንስተን መመልከት እንችላለን— ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ሰላሟ እየተናጋ የምትገኘው አፍሪካዊቷ 

ሀገር ግብፅን የፖለቲካ ትኩሳት። እርግጥ ይህን ዕውነታ መመልከት የኢትዮጵያ መንግስት 

የሚከተለው የሃይማኖትና የመንግስት መለያየት ትክክለኛነት የሚያመላክት በመሆኑ ወደዚያው 

ማለፍ ተገቢ ነው፡፡ 

በቅድሚያ ግን ምንም እንኳን የግብጽ ገዥ መደቦችና ፅንፈኞች ስለ ኢትዮጵያ መንግስትና 

ህዝብ የተዛባና ኋላቀር አስተሳሰቦች ያሏቸው ቢሆኑም፤ የግብፅ ህዝብና መንግስት ወዳጆቻችን 
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መሆናቸውን ገልፆ ማለፍ ተገቢ ይመስለኛል፡፡ እናም የግብፅ ህዝብ ልክ እንደ ኢትዮያውያን 

ወንድሞቹ ሁሉ የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርአት ተጠቃሚ እንዲሆን ይሆን ዘንድ ልባዊ 

ምኞቴን ለመግለፅ እወዳለሁ፡፡ አፍሪካዊቷ ግብጽ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ የረጅም ጊዜ ታሪክ 

ያላት ሀገር ናት፡፡  ሁለቱ ሀገሮች የሚመሳሰሉባቸው በርካታ ጉዳዮች አሏቸው፡፡ የተለያዩ 

ሃይማኖት ተከታዮች የሚኖሩባቸው፣ መንግስትና ሃይማኖትን የቀላቀለ አካሄድን ለዘመናት 

መከተላቸው ፣ የሶሻሊዝም ሥርዓትን ሲያራምዱ መቆየታቸውና የናይል ተፋሰስ አባል ሀገራት 

መሆናቸው ከሚያመሳስሏቸው ባህሪያቶች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው፡፡  

እንደሚታወቀው ግብፅ ነጻነቷን ከተቀዳጀች በኋላ በርካታ መንግስታትን አስተናግዳለች፡፡ 

ከጋማል አብዱልናስር እስከ መሓመድ ሙርሲ አሁን ደግሞ የጊዚያዊ መንግስትነቱን በትረ 

ስልጣን እስከ ጨበጡት አድሊ መንሱር ድረስ ተፈራርቀውባታል፡፡ ታዲያ እነዚህ መንግስታት 

ሀገሪቱን ለማስተዳደር የተለያዩ የፖለቲካ አቅጣጫዎችን ሲከተሉ እንደቆዩ ነው መረጃዎች 

የሚጠቁሙት፡፡ እናም በጋማል አብድልናስር አመራር የተጀመረው የግብጽ ፖለቲካዊ ሥርዓት 

የአረብ ብሔርተኝነትንና የዓረብ ሶሻሊዝምን በመፈክርነት ከፍ አድርጎ በማንሳት እኩል 

ተጠቃሚነትን የማረጋገጥ ራዕይን የሰነቀ አስመስሎ የቀረበ ነበር፡፡ እርግጥ ይህ ተግባር በአረቡ 

አለም የግብጽን ተቀባይነት ከፍ ማድረግ ያስቻለ ቢሆንም፤ ከእስራኤል ጋር በተካሄደው ጦርነት 

ሳቢያ ለሽንፈት በመዳረጉ ሁኔታው ሊቀጥል አልቻለም፡፡ በናስር እግር የተተካው የአንዋር አል 

ሳዳት መንግስትም ሀገሪቱ በእስራኤል አማካኝነት ለዳግም ሽንፈት መዳረጓ ተከትሎ የሠላም 

ስምምነት ከተፈራረመ በኋላ የዓረብ ብሔርተኝነት ራዕይ ሊከስም ችሏል፡፡ ያም ሆኖ ግን ሥርዓቱ 

ከህዝብ ጋር የሚያስተሳስረው ፖለቲካዊና ርዕዮተ ዓላማዊ ገመድን ለማጥበቅ የህዝብን ስሜት ሊገዙ 

ይችላሉ ብሎ ያመነባቸውን መፈክሮች ለማራገብ መባዘኑ አልቀረም፡፡  

ሥርዓቱ ከእስራኤል ጋር የተሰለፈና እጅና ጓንት ሆኖ የሚሰራ ሆኖ ሳለ በህዝቡ ዘንድ ጸረ 

- እስራል አስተሳሰብን ሲያሰፍን ታይቷል፡፡ ለዚህ ደግሞ የሃይማኖት ጭምብልን የማጥለቅ ተግባር 

ዋነኛው ዘዴ እንደነበር መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደተሞከረው ምንም 

እንኳን በግብጽ የተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች የሚገኙ ቢሆንም የህዝቡን እኩል ተጠቃሚነት 

ከማረጋገጥ ይልቅ ሙስሊሙ በክርስቲያኑ ላይ ከፍተኛ ጥላቻ እንዲኖረው የሚያስችሉ 

አመለካከቶች የማስረጽ ተግባር ላይ ተሰማርቶ እንደነበር መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ በተለይም 

ክርስቲያኑ ዜጋ የእስራኤል ሰላይ እንደሆነ በማስመሰል ጥላቻን የማንገስ ተግባር እንደ ዕድሜ 

ማራዘሚያ ሲጠቀሙበት ቆይተዋል፡፡  

የግብጽ መንግስታት በክርስትና ተከታይ ግብጾች ላይ ከፍተኛ በደልና አድልዎ ሲያደርሱ 

እንደነበር ድርሳነ ታሪካቸው ይናገራል፡፡ የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶቻቸውን በመርገጥም 
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በማንኛውም የመንግስትና የሠራዊቱ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ እንዳይቀመጡ ማድረግ ችለዋል፡፡ 

በዚህም በሀገሪቱ የመንግስት ሥልጣን ታሪክ ከአንድ ክርስቲያን እምነት ተከታይ በስተቀር ከፍተኛ 

ባለስልጣን ማግኘት አይቻልም፡፡ ከዚህም ባሻገር የክርስትና እምነት ተከታዮች ቤተክርስቲያን 

መገንባትና እንዲሁም የነበረውንም መጠገንና ማደስ እንዳይችሉ ተደርገዋል፡፡  

ከዚህ የሃይማኖት ጭቆና የምንገነዘበው ዋነኛ ጉዳይ ቢኖር፤ የግብጽ መንግስታት 

እንደቀደምት የኢትዮጵያ መንግስታት ሁሉ መንግስትና ሃይማኖትን ለማዋሃድ ከፍተኛ ጥረት 

ሲያደርጉ መቆየታቸውን ነው፡፡ ታዲያ ይህ ተግባር ምንም እንኳን የመንግስታቱን ዕድሜ ማራዘም 

ያስቻለ ዘዴ ቢሆንም፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ግን ሊያዘልቃቸው አልቻለም፡፡ እናም የሀገሪቱ 

መንግስታት የሥልጣን ዕድሜያቸውን ለማራዘም የተጠቀሙበት ሃይማኖት- ተኮር ፖለቲካ ውጤት 

ከማስመዝገብ ይልቅ ለሰላማቸው መናጋት ትልቁን ድርሻ ሊይዝ ችሏል ማለት ይቻላል፡፡  

እንደሚታወቀው እ.ኤ.አ. በ1928 በሐሰን አል ባናህ መሪነት እንደተመሰረተ የሚነገርለት 

ሙስሊም ብራዘርሁድ በግብጽ መንግስታት በኩል እንደ ዕድሜ ማራዘሚያ መሣሪያነት ሲያገለግል 

በቆየው የእስልምና ሃይማኖት የበላይነትን የማስረጽ ተግባር ላይ ተጠምዶ ዘመናትን ተሻግሯል፡፡ 

የእስልምና ወንድማቾች ፖለቲካን ከሃይማኖት ጋር በማስተሳሰር የህዝቡን ቀልብ ለመሳብ ምቹ 

ሁኔታ መፍጠር የጀመረው ገና ከማለዳው ነበር፡፡ በተለይ የአንዋር አል ሳዳትን ወደ ስልጣን 

መምጣት ተከትሎ የእስልምና የበላይነት ላይ በማተኮር የሳዳት ስልጣንን የመደገፍ ተግባር 

ሲያከናውን ቢቆይም፤  ከእስራኤል ጋር የተካሄደው የሠላም ስምምነት ተከትሎ በወቅቱ 

ፕሬዚዳንት አንዋር አል ሳዳትን እስከመግደል መድረሱን ድርሳናት ያወሳሉ፡፡ በእርሳቸው ስር 

የተተኩት ሆስኒ ሙባረክ ላይም የመግደል ሙከራ ማካሄዱንም እንዲሁ፡፡  

ይህን ተከትሎም የሆስኒ ሙባረክ መንግስት አክራሪነትና ሽብርተኝነትን ለማጥፋት ከፍተኛ 

ጥረት በማድረግ በቁጥጥር ሥር ማዋል የቻለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር፡፡ ከዚህ ባሻገርም 

የአክራሪዎች ድርጅት በህግ እንዲታገድ ተደርጓል፡፡ ያም ሆኖ ግን አክራሪዎች ድርጅት በህዝቡ 

ውስጥ ሰፊ የሆነ ቦታ በማግኘቱ መንግስትን ዕረፍት ከመንሳት አልተቆጠበም፡፡ በመጨረሻም 

የግብፅ ህዝብ ባካሄደው አብዮት የሙባረክ መንግሰትን ከስልጣን ማስወገድ ችሏል፡፡ ታዲያ በወቅቱ 

የሙባረክ መንግስት መገርሰስን ተከትሎ በተካሄደው ምርጫ መንበረ ስልጣኑን የተረከበው 

የመሐመድ ሙርሲ መንግስት የለውጥ ፈላጊውን የግብጽ ህዝብ ቀልብ መግዛት ችሎ ነበር፡፡ 

የግብፅን ህዝብ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብት ለማስከበር እንደሚሰራ ቃል የገባው የሙርሲ 

መንግስት፤ መንበረ ሥልጣኑን ከጨበጠ በኋላ ግን ወደ ተግባር መሸጋገር አልቻለም፡፡ ለህዝቡ 

መሠረታዊ ጥያቄዎች ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በሃይማኖት ላይ ተጠምዶ መቆየትን ሲመርጥ 

ተስተውሏል፡፡ 
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በሀገሪቱ የሰፈነውን የሥራ አጥነት ችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ እልባት እንደሚሰጥ፣ ሙስናን 

እንደሚዋጋና የሀገሪቱን ተቀባይነት ወደ ቀድሞ ስፍራው እንደሚመልስ በየአደባባዩ በመገኘት 

የህዝብን ቀልብ መሳብ የቻለው የሙስሊም ወንድማማቾች ህብረት፤ በተቃራኒው የተለያዩ 

ሃይማኖት ተከታዮች የሚገኙባት ሀገርን የአንድ ሃይማኖት የበላይነት የሚያንጸባርቅ ህገ - 

መንግስት በመቅረጽ ወደ ተግባር ተሸጋገረ፡፡ እንግዲህ ልብ በሉ! የሙርሲ አስተዳደርም ቀደምት 

የግብጽ መንግስታት ይከተሉት የነበረውን አካሄድ እንደገና አደሰው ማለት ነው፡፡ ይህ ብቻ 

አይደለም። የተቀረጸው ሃይማኖት- ተኮር ህገ - መንግስት በህዝቡ ዘንድ ተቃውሞ ሲገጥመው 

በዴሞክራሲያዊ መንገድ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ “ጆሮ ዳባ ልበስ” ማለትን መረጧል፡፡ ታዲያ 

የህዝቡ ተቃውሞ እየሰፋና እያደገ መሄዱን የተገነዘበው የመሐመድ ሙርሲ መንግስት የታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን ለፖለቲካ ቀውሱ ማዳፈኛነት ከመጠቀምም አልቦዘነም፡፡ 

ነገርዬው “ታሪክ ራሱን ይደግማል” እንዲሉ ዓይነት ነው መሰል የፀረ - እስራኤሉ ዓላማው ወደ 

ኢትዮጵያ እንዲዘዋወር ተደረገ ማለት ነው፡፡  

እርግጥም ህዝብ ፍትሐዊና ሚዛናዊ ዳኛ ነው— የሚጠቅመውንና የማይጠቅመውን ጠንቅቆ 

ያውቃል፡፡ እናም የግብፅ ህዝብ በሥልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት ፖሊሲ የተሳሳተ ስለመሆኑና 

የገባውን ቃል በተግባር ማሳየት እየተሳነው መምጣቱን ለመግለጽ አልዘገየም። አዎ! ለአንድ ዓመት 

ያህል በሥልጣን ላይ የቆየው የመሐመድ ሙርሲ መንግስት ከህዝቡ ጋር ሆድና ጀርባ ከመሆን 

አላመለጠም፡፡ በመሆኑም የሙባረክ መንግስትን ከሥልጣን በማስወገድ የመሃመድ ሙርሲ 

መንግስትን ሥልጣን ያስጨበጠው ህዝባዊ ማዕበል፤ ዳግም ወደ አደባባይ ከመውጣትና ጩኸቱን 

ከማሰማትም ሊያግደው የቻለ አንዳች ኃይል አልነበረም፡፡  

አዎ! የግብጽ ህዝብን ያማለለው ከእውነታ የራቀውና የባዶ ተስፋን የሰነቀው የሙስሊም 

ወንድማማቾች ፕሮፓጋንዳ ተቀባይነት እንደሌለው ተረጋገጠ፡፡ ህዝብን ከአንዴ በላይ ማታለል 

እንደማይቻል የሚያስገነዝበው የፕሬዚዳንት አብረሃም ሊንከን አባባል ደግሞ ነፍስ ዘራ፡፡ የግብጽ 

ህዝብ ፍላጎትና ጥያቄን የሚመልስ ፖሊሲን ከመከተል ይልቅ ሃይማኖትን እንደ ዕድሜ ማራዘሚያ 

የተጠቀመው የሙርሲ መንግስት ውድቀቱን ማፋጠን ቻለ፤ እናም ወደ ሥልጣን እንደመጣ ሁሉ 

በመጣበት እግሩ ተመልሶ ሊሄድ ችሏል። ታዲያ የሙስሊም ወንድማማቾች ሃይማኖታዊ መንግስት 

የተከተለው የተሳሳተ ፖሊሲ መዘዙ የመንግስትነት ሥልጣንን በመቀማት ብቻ አልተገደበም፡፡ 

ከዚህ ባሻገርም የአንድ ሀገር ዜጎች በሁለት ጎራ ተሰልፈው እርስ በርስ እንዲተላለቁ አስገድዷል፡፡ 

ሁኔታው በሀገራዊው ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ላይ ከፍተኛ አደጋ 

እንዲያንዣብብ አድርጓል፡፡  
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ውድ አንባቢዎቼ ቀደም ሲል የኢፌዴሪ መንግስት የሚከተላቸው ፖሊሲዎች ለሀገራዊው 

ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ስኬታማነት ያበረከቱትን አስተዋጽኦ 

ተመልክተናል፡፡ ቀደምት የኢትዮጵያ መንግስታት  ሲከተሉት የቆዩት የአንድ ሀገር፣ አንድ 

ሃይማኖት፣ አንድ ቋንቋ መፈክርና ተግባራዊ አካሄድ ያስከተለውን የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች ጥሰት አስከትሏል። ታዲያ ይህ ችግር የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች 

ለመብታቸው መከበር መራራ ትግል አካሂደው በስኬት እንዲቋጭ አድርጓል። እናም የኢፌዴሪ 

መንግስት የተከተለው ሃይማኖትንና መንግስትን የመለያየት ህጋዊ ድንጋጌ ሠላም የሰፈነባት፣ 

ፈጣን ልማት የተረጋገጠባት እንዲሁም የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እየተገነባባት የምትገኝ 

ኢትዮጵያን መፍጠር ተችሏል፡፡  

በአንፃሩ ደግሞ የእስልምና ወንድማማቾች ህብረት የግብጽ ህዝብ የሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች መከበርና የእኩል ተጠቃሚነት መረጋገጥ መሠረታዊ ጥያቄን ሚመልስ ፖሊሲ ከመከተል 

ይልቅ፤ ሃይማኖታዊ መንግስትን መመስረት ዓላማን አንግቦ የአንድ ሃይማኖት የበላይነትን 

ለማረጋገጥ በመንቀሳቀሱ የስልጣን ዕድሜው በአንድ ዓመት ብቻ እንዲገደብ ተደርጓል፡፡  

በመሆኑም ከነዚህ ሁለት መንግስታት አካሄድ በመነሳት የውድቀታቸውንና 

የስኬታማነታቸው ምስጢርን በአጭሩ ማስቀመጥ እንችላለን፡፡ ይኸውም የኢፌዴሪ መንግስት 

የሚከተለው የሃይማኖት እኩልነትንና የእምነት ነፃነትን በጥብቅ በመከተል መንግስትና ሃይማኖት 

እንዲለያዩ ማድረጉ ትክክለኛ ፖሊሲነትን ከማረጋገጥ አልፎ፤ ለሀገሪቱ ሠላም፣ ልማትና 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባህል ግንባታ ስኬታማነትም ጉልህ ድርሻ በመጫወት ላይ የሚገኝ መሆኑን 

ነው። ከዚህ በተቃራኒው ይጓዝ የነበረው በሙርሲ የሚመራው መንግስት አንዱ የውድቀት መንስዔ 

ይኸው መሆኑን ድምዳሜ ላይ ያደርሰናል፡፡ በጥቅሉ የግብፁ ትዕይንት የሀገራችንን መንግስት 

የመንግስትና የሃይማኖት መለያየት ፖሊሲ ትክክለኛነት ያመላከተ ሁነኛ አስረጅና ትዕይንት ነው 

ማለት ይቻላል፡፡ አበቃሁ፡፡    


