
 የሴኩላሪዝም ድንጋጌዎች

  ቶማስ ገብረማርያም 04-05-16

               ኢትዮጵያ በርካታ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በሰላምና በአኩልነት የሚኖሩባት ሀገር ናት። ህዝቦች በሰላም አብሮ እንዲኖሮ ደግሞ

             ነፃነትና እኩልነት ማስፈን የሚችል እንዲሁም አንድነት የሚያጠናከር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር አለበት።

በኢ.ፌ.ዴ.  ሪ ህገ-           መንግሥት የቀደሙት መልካም እሴቶቻችንን በመቀበልና እንደመልካም ግብዓት በመጠቀም በታሪክ አጋጣሚና

             ህዝባዊ ባልሆኑ ስርዓቶች አማካይነት የተከሰቱት የተዛቡ ግንኙነቶችን በማስተካከል ሁሉም ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት

            የሚስተናገዱባት አዲሲቷን ኢትዮጵያ እውን ማድረግ ተችሏል። የህዝቦችን የዴሞክራሲና የልማት ተጠቃሚነት መብቶች በማስከበር

         መካከለኛ ገቢ ያለው ብሎም የበለፀገ ማህበረሰብ ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ነው።

              ሀገራችን ወደ ዕድገት በምታደርገው ግስጋሴ እንደ ስጋት የሚቆጠሩ ጉዳዮች አሉ። ከእነዚህ መካከል የሃይማኖት አክራሪነት አንዱ

          ነው። የኢትዮጵያ መንግሥት ሃይማኖታዊ መንግሥት እንዲሁም መንግሥታዊ ሃይማኖት እንደማይኖር በመደንገግ የሴኩላሪዝም

               መርህ ለልማት ፣ ለዴሞክራሲና ለሰላም የሚኖረውን ፋይዳ በመረዳት በህገ መንግሥቱ አካቶታል። መንግሥት እና ኃይማኖት

      ባልተለያየበት ሁኔታ አንዱ በሌላው ላይ የራሱን ፍላጎት(አስተሳሰብ)       በመጫን ሊንቀሳቀስና የሌላውን መብት ሊጋፋ የዴሞክራሲ

     ስርዓቱ ላይ አደጋ ሊጋርጥ ይችላል።

የኢ.ፌ.ዴ.  ሪ ህገ-      መንግሥት ሴኩላሪዝምን በተመለከተ በህገ -   መንግሥቱ አንቀፅ 11   ንዑስ አንቀፅ 1፣2  እና 3  በዝርዝር ተንትኖ

           አስቅምጧል። መንግሥትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸው፣ መግሥታዊ ሃይማኖት እንደማይኖር እንዲሁም መንግሥት በኃይማኖት

              ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገባ፣ኃይማኖትም በመንግሥት ጉዳይ ላይ ጣልቃ እንደማይገባ በግልጽ ተደንግጓል። ድንጋጌው የእምነት



         ነፃነትና እኩልነት የተከበረበት ሀገር በመገንባት በኩል አስተዋፅኦ እያደረገ ይገኛል።

 በህገ -   መንግሥታችን አንቀፅ 3           እንደ ተመለከተው በሰንደቅ ዓላማችን ላይ ያለው ብሔራዊ ዓርማ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦች

             ህዝቦች እና ሃይማኖቶች በእኩልነትና በአንድነት ለመኖር ያላቸውን ተስፋ ያነጸባርቃል። ግንጋጌው የአድልዎ ተግባራት በአዲስቷ

            ኢትዮጵያ ያበቃ መሆኑ አመላካች ነው። በህገ መንግሥቱ የሕዝብ ልዐላዊነት፣ የሕገመንግሥት የበላይነት፣ ሰብዓዊነትና ዴሞክራሳዊ

         መብቶች የመንግሥትና የኃይማኖት መለያየት፣የመንግሥት አሠራር ግልጸኝነት ተጠያቂነት አስተሳሰቦችና ተግባር በግልጽ

 ተቀምጧል።

 በህገ -   መንግሥታችን በአንቀፅ 27           ማንኛውም ሰው የመረጠውን ሃይማኖት ዕምነት የመያዝ ለብቻ ወይም ከሌሎች ጋር በመሆን

            የማምለክ፣ የመከተል፣ የማስተማርና የመተግበር መብት ተረጋግጧል። ማንኛውም ዜጋ የሌላውን ዜጋ የአመለካከት ነፃነት መብትን

           መድፈር ወይም ማፈን አይችልም። ትምህርትም ከኃይማኖት ነፃ መሆን አለበት። በህግ -   መንግሥታችን አንቀፅ 90   ንዑስ አንቀፅ 2

        ትምህርት ከኃይማኖት፣ ከፖለቲካና ከባህላዊ ተዕፅኖ ነፃ መሆኑን በግልጽ ተደንግጓል።

           ትምህርት ፖለቲካዊ ኃይማኖታዊ ባህላዊ ተፅእኖ የሚያርፍበት ከሆነ የዜጎች ዴሞክራሲያዊ እና ልማታዊ ተጠቃሚነትን

           ይደፈጥጣል። በትምህርት ተቋማት ኃይማኖትን ማስተማር ከተፈቀደ ሴኩላሪዝም ይጣሳል። ዴሞክራሲ ጥያቄ ውስጥ ይገባል።

        ስለሆነም የሴኩላሪዝም መርሆችን በጥብቅ ዲሲፒሊን መተግበር ለሰላማችን ዋስትና ነው።

            የሴኩላሪዝምን ድንጋጌዎች ተግባራዊ ማድረግ ለሰላም፣ ለልማት ለዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር መስፈን ያለው ሚና የማይተካ

             ነው። በመሆኑም መላው ህዝባችን በተሟላ ሥነልቦና በእውቀቱ በጉልበቱና በገንዘቡ የተጀመረውን የሕዳሴ ጉዞ አካል የማድረግ

       ሥራና እንቅስቃሴ የሴኩላሪዝም መርሆችን ከማክበር ውጪ ማሰብ የለበትም።



           የሴኩላሪዝም መርሆች የኃይማኖት ነፃነትና እኩልነት የሚያሰፍን እንደመሆኑ የመንግሥት አገልግሎት ፍትሐዊ ገለልተኛና እኩል

            ተደራሽ መሆን አለበት። ስለሆነም የመንግሥት ተቋማት አመራሮች እና ፈፃሚዎች ከኃይማኖታቸው የተነሱ የማይገቡ ኢፍትሐዊ

             አገልግሎት ቢሰጡ የመልካም አስተዳደር መጉደል ያስከትላል። የመንግሥት ተቋማት የሥራ ቅጥር ዝውውር፣ ዕድገትና ጥቅማ ጥቅም

ወ.ዘ.             ተ የራስን ኃይማኖት ማዕከል ያደረገ ከሆነ መሠረታዊ የሆነ የሴኩላሪዝም ድንጋጌዎች ጥሰት ይፈጸማል።

            በከፍተኛ ትምህርት ተቋም የተማሪዎች አቀባበል፣ የተማሪዎች የመኝታ ክፍል ድልድል፣ የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት፣ የቲቶሪያል

              አሰጣጥ፣ የነጥብ አሰጣጥ እና የሌሎች በሴኩላሪዝም መርህ መምራት ከተቻለ ተቋማቱ በመልካም አስተዳደር የጎለበቱ ይሆናሉ።

         በአንፃሩ የሴኩላሪዝም መርሆ የማይከተሉ ተቋማት መልካም አስተዳደርን ማስፈን አይችሉም።

              ሕግ አውጪ፣ ሕግ ተርጓሚ እና ሕግ አስፈፃሚ አካለት የተሰጣቸው ኃላፊነት በየትኛውም ወቅት የሴኩላሪዝም መርሆችና ድንጋጌዎች

   መከተል ፣ መፈፀም ህገ-         መንግሥት ግዴታ አለባቸው። በመሆኑም የሴኩላሪዝምን መርህ አለማክበር ህገ-  መንግሥታችንን መሸርሸር

   ከመሆኑም በላይ አደገኛ ፀረ-           ዴሞክራሲ ተግባር መሆኑም ሊሰመርበት ይገባል። የፀረ ሴኩላሪዝም ዝንባሌዎችና ተግባራት ሕጋዊ

           ዕርምጃ የሚወሰድባቸውን አሠራሮችና አደረጃጀቶች ሁሉም ተቋም መከተል አለባቸው። የሕግ የበላይነትና ተጠያቂነት ማረጋገጥና

 ማስፈን ይገባል።

            የመገናኛ ብዙሃን በሰላም፣ በልማትና በዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በመልካም አስተዳደር ጉዟችን ሀገራዊ መግባባት በመፍጠር

          ያላቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑ ግልጽ ነው። ሁሉም የመገናኛ ብዙሃን የሴኩላሪዝምን ህገ-     መንግሥታዊ መርሆች በውስጣ ቸው ማስፈን

            ይጠበቅባችዋል። ራሳቸውን ከፀረ ሴኩላሪዝም አስተሳሰብ ካጸዱ ሌላው ሕብረተሰብ የተስተካከለ አቋም እንዲይዝ ማድረግ

             ያስችላቸዋል። ስለሆነም የሴኩላሪዝም መርሆዎች በህዝቡ ዘንድ ለማስረፅ ትልቅ አቅም ይኖራቸዋል። ህዝባችን በሰላም አብሮ



              እንዲኖር ተጨባጭ የሆኑ ማሳያዎችን በማቅረብ የጋራ መግባባት እንዲገነባ ማድረግ ይችላሉ። ስለሆነም ይህንን መሠረት ያደረገ

   ሥራ ይሠሩ ዘንድ ይጠበቃል።

            የሴኩላሪዝም መርሆችን የሚቃረኑ አስተሳሰ ቦችና ድርጊቶች ለሁሉም ዜጋ የማይበጁ ስለሆኑ በእንጭጩ መቀጨት አለባቸው።

        በሀገራችን የሴኩላሪዝም መርህን የማስፈፀም እና የመከተል ጉዳይ ማለት የህገ-     መንግሥታችንን የበላይነት የማስጠበቅ ጉዳይ ተደርጎ

         መወሰድ አለበት። ይህንን በማክበርና በማስከበር ረገድ ለአፍታም መዘናጋት የለብንም።

(     ይህ የፀሐፊው የግል አስተያየት ነው)


