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ሠላም፣ መቻቻል፣ ፍቅርና መከባበር  

ተስፋዬ ለማ 

05/19/14  

የመጨረሻና ክፍል ሁለት  

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያዘጋጀው የሠላም እሴት ግንባታ ማሰልጠኛ 

ማኑዋል ለሠላም፣ ለልማት፣ ለአብሮነት፣ መልካም ዜጋ ለመቅረፅና ለሀገራዊ ገጽታ 

ግንባታ ካለው የላቀ ጠቀሜታ አንፃር በክፍል አንድ ጽሁፍ ''ሃይማኖታዊ የጋራ 

እሴቶችና ፋይዳቸው'' በሚል ርዕስ ቀርቧል። በክፍል ሁለት ደግሞ ''ህገ 

መንግስታዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሃይማኖት አንፃር'' በሚል ርዕስ እንደሚከተለው 

ይቀርባል። 

የሠላም እሴት ግንባታ ሰነዱ ህገ መንግስታዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሃይማኖት 

አንፃር የዳሰሰው የሰብአዊ ሰዎች ማህበራዊ ግንኙነት የተመሰረተበት፣ 

የሚተዳደርበት፣ የተቀበለውና አመኔታ ያተረፈበት የጋራ ህጎችን በጋራ 

ሊያከብሯቸው እንደሚገባ የሚያስገነዝብ ትምህርት ለመስጠት ነው። 

በሀገራችን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስትና ኢትዮጵያ ተቀብላ የፈረመቻቸውና 

ተቀባይነት ያገኙ ዓለም አቀፍ መሰረታዊ የሰው ልጆች መብቶችና ነፃነቶችን 

የሚያስከብሩ ሰነዶች ይዘት ከሃይማኖት መሰረታዊ የጋራ እሴቶች አንፃር ያላቸውን 

ተደጋጋፊነት ምዕመናን ሙሉ ግንዛቤ አግኝተው በፅናት እንዲያከብሯቸው 

ለማድረግ ያለመ መሆኑን ሰነዱ ያስረዳል። 

የሰውን ልጅ ከሌሎች ፍጡራን ከሚለዩት ባህሪያት መካከል አንዱ ጉልበተኛ 

ደካማውን፣ ጠበኛ ሠላማዊውን ሰው እንዳያጠቃ የህግ ስርዓት ዘርግቶ መቻሉ ነው። 

በመከባበርና በመደጋገፍ በሠላም አብሮ እንዲኖር የቻለበት ዋና ምክንያትም በህግ 

መመራትና መገዛት በመቻሉ ነው። አይበለውና ይላል ሰነዱ ''አንድን ሀገር 

የሚመራ መንግስት ህዝቡን የሚያስተዳድርባቸው ህጎችና መመሪያዎች በሙሉ 
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ለአንድ ቀን ብቻ ተግባራዊ እንዳይሆኑ አፈፃፀማቸው ተሽሮ እንዲታገዱ 

አድርጌያለሁ የሚል አዋጅ ቢያወጣ በዚያች ሀገርና ህዝብ መካከል ምን ዓይነት 

አሰቃቂ ሁኔታ ይፈጠር ይሆን?'' ብሎ ይጠይቃል። 

በዚያችው እለት መላው የሀገሩን ህዝብ የሚያየው ድርጊትና የሚሰማው ሁሉ ሽብር 

(ሁከት)፣ ዘረፋ፣ ፍርሃት፣ አለመተማመንና እልቂት፣ በአጠቃላይ ስርዓተ አልበኝነት 

የነገሰበት አስከፊ ትርኢት ነው። ከፊሉ ያቺ የተወሰነችው ህገ ወጥነት የሰፈነባት 

እለት ሳታልፍበት ሌላውን ለመዝረፍና ለመግደል ይጣደፋል። ከፊሉ ንብረቱና 

ህይወቱን ለመከላከል ጥግ ይዞ ይጠብቃል። የተቀረው ደግሞ በሽብርና በፍርሃት 

ተውጦ ሲርበደበድ እንደሚውል በዓይነ ህሊናችን ቁልጭ ብሎ ሲታየን የህግ 

አስፈላጊነት ጥያቄ ውስጥ እንደማይገባ ሰነዱ ያስረዳል። የሠላም እሴት ግንባታው 

ህገ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ መሆኑን ምዕመናን በዝርዝር እንዲገነዘቡት 

ቀጣይነት ያለው ትምህርት ለመስጠት የተነሳበት ዓቢይ ምክንያት ህብረተሰቡ 

በራሱ ተሳትፎ ላፀደቀው ህገ መንግስት ታማኝ፣ አክባሪ፣ በተጎናፀፈው መብት 

ተጠቃሚና ግዴታውን ፈፃሚ መሆን እንዳለበት ለማስገንዘብ ነው። 

ህገ መንግስታችን የጋራ መገለጫችን፣ የጋራ እሴታችንና የሉዓላዊነት ክብራችን 

መገለጫ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ለማጠናከር የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት 

ጉባኤ በሰላም እሴት ግንባታ ሰነዱ ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጥቶታል። የህገ መንግስት 

ምንነት፣ የህገ መንግስት ተግባራዊነት፣ ህገ መንግስታዊነት፣ የህግ የበላይነት፣ 

የፍርድ ቤቶች (የዳኝነት ስርዓት ) ነፃነትና የሰብአዊ መብቶች ምንነትና ፋይዳቸው 

በየእምነት ተቋማቱ መደበኛ ትምህርት ከሚሰጥባቸው ዓበይት ጉዳዮች መካከል 

ዋነኞቹ ናቸው። 

ህገ መንግስታዊ መሰረተ ሐሳቦች ከሃይማኖታዊ አስተምህሮ ጋር ያላቸው 

ተደጋጋፊነት ምዕመናን የተሟላ ግንዛቤ ጨብጠው ለሠላም፣ ለአብሮነትና 

ለሃይማኖት ብዝሃነት መስተንግዶ የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ ቅዱሳት መፃህፍትን 

በማጣቀስ ትምህርቱ እንዲሰጥ ይደረጋል። ''የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ 

ብሎ ተናግሯል። እውነተኛውን ፍርድ ፍረዱ፣ ቸርነትንና ምህረትን ሁላችሁ 
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ለወንድሞቻችሁ አድርጉ። መበለቲቱንና ደሀ አደጉን፣ መፃተኛውንና ችግረኛውን 

አትበድሉ። ከእናንተ ማንም በወንድሙ ላይ ክፉ ነገር በልቡ አያስብ''፡፡  

የሠላም እሴት ግንባታ ሰነዱ ኢትዮጵያን ጨምሮ በመላው ዓለም የሃይማኖት፣ 

የእምነትና የአመለካከት ነፃነትን በተመለከተ የተለያየ አቋም ያላቸው መንግስታት 

መታየታቸውን ሰነዱ ይገልፃል። አንዳንዶቹ ሃይማኖትን የሚጠየፉ፣ ሃይማኖትን 

እንደማደንዘዣ የሚቆጥሩ ሌሎች ደግሞ የሃይማኖት ህልውና ተቀብለው ነገር ግን 

አንድን ሃይማኖት የበላይና ሌሎችን የበታች የሚያደርጉ መንግስታት በታሪክ 

ውስጥ ታይተዋል።  ሁሉንም ሃይማኖት በእኩልነት የሚያሳትፍ ህገ መንግስት 

የነበራቸውና ያላቸው መንግስትም አሉ። 

የኢትዮጵያ ህዝቦች የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖትን ከብዙዎቹ የዓለም ህዝቦች 

ቀድመው የተቀበሉና የተለያዩ ባህላዊ እምነቶችንም የሚከተሉ ስለመሆናቸው ታሪክ 

ይመሰክራል ያለው ሰነዱ የሃይማኖት ብዝሃነትና የሀገራችን ታሪክ ተለያይተው 

የማይሔዱ መሆናቸውን ያብራራል። በኢትዮጵያ የህግ ታሪክ ውስጥ የሃይማኖት 

ነፃነት ጉዳይ ህገመንግስታዊ እውቅና ያገኘው በ1948 ዓ.ም. በተሻሻለው የአፄ 

ሃይለስላሴ አገዛዝ ዘመን ህገ መንግስት ላይ ነው። በዚህ ህገ መንግስት የህግ ጥበቃና 

ዋስትና የተሰጣቸው የሃይማኖት ነፃነቶች ተለይተውና ተብራርተው 

አልተቀመጡም። ሆኖም ግን የሃይማኖት ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ በህግ ሰነዱ 

መጠቀል በራሱ አንድ እርምጃ ወደፊት ያራመደ እንደነበር የሠላም እሴት ግንባታ 

ሰነዱ ይገልፃል። 

የደርግ ዘመን በሃይማኖት ነፃነት ላይ ጠንካራ ገደብ የተጣለበት፣ የሃይማኖት 

ተቋማትን ማዳከም እንደ አንዱ የፖለቲካ መሳሪያ የተያዘበት፣ ምዕመናን 

የተሰደዱበትና የማምለኪያ ቤቶች የተዘገቡት እንደነበር ሰነዱ ያስታውሳል። አሁን 

ግን በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት የሃይማኖት 

ነፃነትን ሲፈታተኑ የነበሩና ከፖለቲካ ስርዓቶች የመነጩ ጉድለቶችን ለመዝጋትና 

ለማስወገድ እንደተቻለ ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ያዘጋጁት የጋራ እሴቶች 

ግንባታ ሰነዱ ያስረዳል። በህገ መንግስቱ ዜጎች ማንኛውም እምነት የመከተል 
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መብታቸው ተረጋግጧል፣ በሁሉም ሃይማኖቶች መካከል እኩልነት እንዲኖር 

አድርጓል።  ሃይማኖትና መንግስት የተለያዩ መሆናቸውንም በግልፅ ተቀምጧል። 

ህገ መንግስቱ የእምነት ነጻነት፣ የሃይማኖት እኩልነት፣ የሃይማኖትና የመንግስት 

መለያየት በግልፅ መቀመጡ ሁሉም ሃይማኖቶች ያለማንም ጣልቃ ገብነት 

በነፃነትና በእኩልነት እንዲኖሩና እንዲንቀሳቀሱ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል። አስተማማኝ 

ዋስትናም ሰጥቷል። ይህንኑ ህገ መንግስት የመጠበቅ፣ የማክበርና የመንከባከብ 

ጠቀሜታ ለሁሉም እንደሆነም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በአፅንኦት 

ያስተምራል። ማንኛውም ዜጋ የመረጠውን ሃይማኖት ለመከተል ያለውን መብት 

መቀበልና ማክበር፣ በሃይማኖቶች መካከል የበላይና የበታች እንደሌለ መቀበል፣ 

የሌላውን እምነት አለማጣጣልና አለማጥላላት፣ ጤናማ ውይይት ማድረግ ፣ የራስህን 

እምነት በሌላው ላይ በሃይልና በተፅዕኖ ለመጫን አለመሞከርና የሌላውን 

የሃይማኖት መብትና ነፃነት ማክበር በሠላም አብሮ ለመኖር ሁሉንም ወገን 

የሚጠቅም በመሆኑ ዜጎች ልዩ ትኩረት እንዲሰጡበት ሰነዱ ይመክራል። ሃይማኖት 

በራሱ የግጭት ወይም የጦርነት ምክንያት አይደለም። ነገር ግን ሰዎች ለተለያየ 

ዓላማ ሃይማኖትን በሽፋንነት ይጠቀማሉ። በሃይማኖት ስም ለሚከሰቱ ግጭቶች 

ምክንያቱ ቅዱሳት መፅሃፍትን በተሳሳተ መንገድ የሚተረጉሙና የሚያስተምሩ፣ 

ለግል ወይም ለአንድ ቡድን ዓላማ ሃይማኖትን የህዝብ ስሜት መቀስቀሻ መሳሪያ 

አድርገው የሚጠቀሙ ሰዎች ናቸው። 

በሌላ በኩል የመገናኛ ዘዴዎች ሃይማኖትን የግጭት ምክንያት እንደሆነ አጋንነው 

የሚናገሩትንና የሚፅፉትን ያክል በሠላም ግንባታ ስራ ላይ ስለሚጫወተው ሚና 

ብዙ አይወራም። ስለዚህ የሃይማኖት በጎ ገፅታ ለመግለፅ የሃይማኖት መሪዎችና 

መሁራን ትልቅ ድርሻ አላቸው። ምዕመናን የመሪዎቻቸውን ቃል ይሰማሉ። 

የሃይማኖት መሪዎች የሚናገሩት ነገር የአማኒነት አለው። ስለዚህ የሃይማኖት 

አባቶች፡- በኢትዮጵያ ከግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም. ወዲህ ልማት ዋነኛ 

አጀንዳችን ብቻ ሳይሆን መገለጫችን ጭምር ሆኖ ለ23 ዓመታት ዘልቋል። የልማት 

ጉዞአችን ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያሳተፈ በመሆኑና ከግንቦት ወደ ግንቦት እየጎመራ 

በመምጣቱ ሀገራችን እውነተኛ የልማት ሀገር መሆንዋን ዓለም አቀፍ ተቋማት 

ሳይቀሩ ምስክርነታቸውን እንዲሰጡ አስገድዷቸዋል። በሀገራዊ የልማት አጀንዳችን 



 5 

ላይ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ''የሠላም እሴት ግንባታ'' ሠነድ 

አዘጋጅቶ መላው አማኞች የልማቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚያደርግ አስተምህሮ 

ለመስጠት ሙሉ ዝግጁነቱን አረጋግጧል። 

ሠነዱ ከአምስት ዓመት በፊት ሃገራችን ያከበረችውን የሚሊኒየም በዓል እንደ በጎ 

መነሻ አድርጓታል። ''የኢኮኖሚ ድህነት መገለጫችን ሳይሆን ያለፈ ታሪካችን 

እናድርግ።'' የሚል ልማታዊ መንግስት ዜጎች በተለያዩ የልማት መስኮች 

እንዲሰማሩ አድርጓል። ሁሉም ሲመኘው የነበረው የህዳሴ ጉዞ መጀመሩ ሁሉም 

የሃይማኖት ተቋማት ጠንክረው እንዲደግፉትና ለስኬታማነቱ እንዲረባረቡ 

አድርጓቸዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሀገራችን ከአስከፊ የድህነት 

አዘቅት ወጥታ የማየት ፅኑ ምኞት እንዳለው ገልጦ ሁነኛ የአስከፊ ድህነት ማስወገጃ 

መንገድ ልማት-ልማት-ልማት መሆኑን አስምሮበታል። 

የሃይማኖት ተቋማት መንግስትም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ዜጎችን 

ከረሃብና ከእርዛት ለመታደግ የሚያደርጉት የልማት ስራዎች በሙሉ የተቀደሱ 

ተግባራት አድርገው ይቀበሉታል። ሃይማኖትና ልማት በፅኑ የተቆራኙ እውነታዎች 

ናቸው ያለው ሰነዱ የእያንዳንዱ የሃይማኖት ተቋም ዓለማም ተከታዮቹ ሁለንተናዊ 

በሆነ መልኩ ከግለሰብ እስከ ሀገር ድረስ መልማት እንዲችሉ ነው ብሏል። 

 የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት አስተምህሮ በልማቱ መስክ የያዘው ዓላማ 

ሃይማኖትና ልማት ያላቸውን ትስስር በማስገንዘብ ሁሉም ዜጋ ለልማት ትኩረት 

ሰጥቶ እንዲንቀሳቀስ በማድረግ ሀገራችንን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማላቀቅ 

በሚደረገው ርብርብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት መሆኑን በግልጽ 

አስቀምጦታል። 

ከሃይማኖት አኳያ ልማት ማለት ከተመፅዋችነት (ጠባቂነት) (Paternalism) የፀዳ፣ 

ሁለንተናዊ (integral) እድገትን ለማምጣት ያለመ፣ በተጠቃሚው መሠረታዊ 

ፍላጎት(Real Needs) ላይ የተመረኮዘና ተጠቃሚዎችን የሚያሳትፍ መሆን 

እንዳለበት በሠላም እሴት ግንባታው ላይ ተገልጧል። ሁለንተናዊ የሚለውን ቃል 

በብዙ መልኩ መተንተን ቢቻልም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 

የተስማማበት ግን ''ማደግ ያለባቸውን ነገሮች ሁሉ ያካተተ ልማት'' የሚለውን ነው። 



 6 

ከሃይማኖታዊ እይታ አንፃር መንፈሳዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ አካላዊ፣ ማህበራዊና ስነ 

ምህዳራዊ እድገትን መሠረት ያደረገ የልማት አቅጣጫ ይከተላል።  ይህ ዓይነቱ 

ልማት ሠላም ያመጣል ብሎ ያምናል። ሁለንተና ሲያድግ አድሎ አይኖርም። 

በድሃና በሃብታም መካከል ያለው ልዩነት ይጠባል። ይህም ለማህበራዊ ሠላምና 

መረጋጋት ዋስትና ይሆናል። 

ለመንፈሳዊ፣ አካላዊ፣ ስነልቦናዊና ማህበራዊ እድገት ከፍተኛ የልማት ትኩረት 

የሰጠው የሠላም እሴት ግንባታ ሰነድ ለስነ ምህዳራዊ እድገት ደግሞ አፅንኦት 

ሰጥቶበታል። መንግስት ለአካባቢ ጥበቃ ልማት ልዩ ትኩረት የመስጠቱን ያክል 

በሃይማኖታዊ አስተምህሮ ላይም ለስነ ምህዳራዊ እድገት ላቅ ያለ ቦታ 

ተሰጥቶታል። ስነ ምህዳራዊ እድገት ሲባል የሰው ልጅ ከፈተጥሮ ጋር ያለውን 

ግንኙነት ጤናማና ሚዛናዊ እንዲሆን ማድረግ ነው። 

የሰው ልጅ በተፈጥሮ ላይ ባደረሰው ጉዳት መጠን ተፈጥሮም በሰው ልጅ ላይ ጉዳት 

ማምጣት ጀምሯል ያለው ሰነዱ የጎርፍ መጥለቅለቅ፣ የድርቅ መስፋፋት፣ የበረዶ 

መቅለጥ፣ የአየር ንብረት መዛባት ዋነኛ መገለጫዎች እንደሆኑ ያስረዳል። የሰው 

ልጅ የኑሮውን ሁኔታ ለማሻሻል የሚያደርጋቸው ልማታዊ እንቅስቃሴዎች ተፈጥሮን 

በመንከባከብ ሚዛናዊ በሆነ መልኩ እንዲጠቀም የልማት እቅዱ ዋነኛ አካል ተደርጎ 

ሃይማኖታዊ አስተምህሮ ይሰጥበታል። 

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት የሚያካሔደው የልማት እንቅስቃሴ በተጠቃሚዎች 

መሰረታዊ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ፣ ከተመጽዋችነትና ከጠባቂነት የፀዳና 

ተጠቃሚዎችን የሚያሳትፍ ፣ በቂ ጊዜ ሰጥቶ በእቅድ የሚመራና ተገቢ በጀት 

ያለው ለማድረግ አስፈላጊው ዝግጅት ተደርጓል። እቅዱን ለማሳካት መሠረታዊ 

ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችል የማስተማር ብቃት ያለው የሰው ሃይል ለማሰልጠን 

''የሠላም እሴት ግንባታ ማንዋል'' ማዘጋጀት እንዳስፈለገም ተጠቅሷል። በመጽሐፍ 

ቅዱስና በቅዱስ ቁርዓን ልማትና ሃይማኖት በፅኑ የተቆራኙ መሆናቸውን 

ተመልክተናል። ልማት ሁሉንም ዜጎች በየደረጃው ተሳታፊና ተጠቃሚ ማድረግ 

ይኖርበታል። በመሆኑም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የልማት እቅድ 

በግለሰብ፣ በቤተሰብ፣ በማህበረሰብ፣ በሃይማኖት ተቋማትና በሀገር አቀፍ ደረጃ 
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ትርጉም ያለው አስተዋፅኦ በሚያበረክት መልኩ ለመተግበር አቅዷል። 

ለተግባራዊነቱም ሁሉም አካላት በንቃት እንዲሳተፍበት አስፈላጊነቱን በተመለከተ 

ተከታታይነት ያለው አስተምህሮ ይሰጣል። 

ልማት ከግለሰብ እስከ ሀገር ድረስ ምን ያክል ጠቀሜታ እንዳለው ከተገነዘብን የስራ 

ክቡርነትን መረዳት፣ የመስራት ግዴታና መብትን ማወቅ፣ እውነተኛ የስራ ዋጋን 

መፈለግ፣ ግብር የመክፈል ልማድን ማዳበርና ህጋዊ በሆነ መንገድ መስራት 

አስፈላጊ ይሆናል። ከሃይማኖታዊ አመለካከት አኳያ ልማት ማለት የአንድን ሀገር 

ኢኮኖሚያዊ ብልጽግና ብቻ አይደለም። ሀገሪቷ በሁሉም ዘርፍ ያላትን የሰውና 

የተፈጥሮ ሃብት ማሳደግ፣ ባህላዊ፣ ቁሳዊና መንፈሳዊ ሃብቷን ከብክነትና ጉዳት 

በመጠበቅ ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል። 

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለልማትና ብልጽግና ያሳየው ዝግጁነት 

በሠላም እሴቶች ግንባታ ሰነዱ ላይ አስፍሯል። ለተግባዊነቱ እንደሚረባረብም 

አረጋግጧል። እኛም ሃይማኖታዊ የጋራ እሴቶችና ፋይዳቸው በክፍል አንድ፣ ህገ 

መንግስታዊ መብቶችና ነፃነቶች ከሃይማኖት አንፃር በክፍል ሁለት፣ ሃይማኖትና 

ልማት በክፍል ሶስት አቅርበናል። ''ሃይማኖትና ሰላም '' የሚለውን ደግሞ በክፍል 

አራት እናቀርበዋለን። 

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያዘጋጀው ''የሠላም እሴት ግንባታ'' 

ማሠልጠኛ ማኑዋል አራተኛው ምዕራፍ በሠላም ላይ ያጠነጥናል። የሃይማኖት 

ተቋማትና ምዕመናን ስለሠላም ሊኖራቸው የሚገባው ግንዛቤ ከቅዱሳት መጽሐፍት 

ጋር እየተመሳከረ እንዲቀርብ ተደርጓል። ስለሠላም ግንባታ በሙሁራን የተሰጡት 

ትንታኔዎችም አውዱን በጠበቀ ሁኔታ ተብራርቷል። የፅሁፉ ዋና አላማ የሠላምን 

ጽንሰ ሃሳብ፣ ፍቺና እሴቶችን በሚገባ በመረዳት የሃይማኖት ተቋማትና ቤተሰቦች 

በሰላም ግንባታ ሒደት ውስጥ የግልና የጋራ ኃላፊነታቸውን በትጋት እንዲወጡ 

ለማበረታታት ነው። 

''ሰላም'' የሚለው የአማርኛ ቃል ከጦርነትና አመፅ ነጻ መሆን ከሚለው የአንዳንድ 

መዝገበ ቃላት ፍቺ የዘለለ ትርጉም አለው። የቃሉ ምንጭ ''ሻሎም '' የሚለውን 
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የእብራይስጥ ሥርወ ቃል ሲሆን በሰዎች ህይወት ውስጥ ተሟልቶ መገኘት 

የሚገባውን ደህንነት፣ ምሉዕነት፣ ፍፁምነትና ዋስትናን የሚያመለክት ሰፊ ፅንሰ 

ሐሳብ የያዘ ነው። ''ሰላም'' (Sala'am) የሚለውን የአረብኛ ቃልም ቢሆን ከላይ 

ከተጠቀሰው ፅንሰ ሐሳብ ጋር ተመሳሳይ ትርጉም እንዳለው ሙሁራን ይናገራሉ። 

በምድራዊውም ሆነ በመጪው ዓለም ከአደጋ ነፃ የሆነ የጤናማ ህይወት ማረጋገጫ 

ነው ይሉታል። 

ከትንታኔዎቹ እንደምንረዳው ''ሠላም'' ማለት ከአደጋ ነፃ የሆነ፣ ዋስትና ያለው፣ 

ጤናማ የበለፀገ ህይወት መምራት ነው። ይህን መሰል ሠላም ማግኘት የሚቻለው 

ፍትህና ማህበራዊ መረጋጋት በሰፈነበት የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ መኖር ሲቻል 

ነው። በአጠቃላይ ሠላም ማለት ሰዎች በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊና 

መንፈሳዊ ዘርፎች ውስጥ ዋስትና ያለውን ህይወት የሚመሩበት የሰከነ ስርዓት 

እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል። 

ባህል የአንድ ህዝብ ሁለንተናዊ መገለጫ ነው። አንድ ማህበረሰብ ከሌላው ልዩ 

የሚያደርገው ዋነኛ መታወቂያው ባህሉ ነው። እንግዳ ተቀባይነታችን፣ ተካፍለን 

በጋራ መብላታችን፣ ተከባብረንና ተፈቃቅረን መኖራችን፣ ዕድርና ዕቁባችን፣ ሠርግና 

ሃዘናችን፣ አለባበሳችንና አመጋገባችን ከመገለጫ ባህሎቻችን ጥቂቶቹ ናቸው። ስለ 

ባህል ብዙ የሚነገረውን ያክል ስለ ሠላማዊ ባህል ብዙም ሲነገር አይደመጥም ይላል 

ሠነዱ። የሠላም ባህል ግለሰቦች፣ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በኢትዮጵያ 

ለዘመናት በሠላም ተከባብረውና ተፈቃቅረው አብረው የኖሩበት የአኗኗር ዘይቤ 

በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሃይማኖት ተቋማትና ተከታዮቻቸው ሊጠብቁትና 

ሊንከባከቡት እንደሚገባ ''የሠላም ግንባታ ሠነዱ ያስረዳል።'' 

በሀገራችን ጤናማ የሠላም ባህል እንዲኖር በጎ አስተዋጽኦ ካበረከቱ እሴቶቻችን 

መካከል በየብሔረሰቡ ዘንድ ተግባራዊ ሲሆን የኖረው ባህላዊ የአስተዳደር ስርዓት 

ዋነኛ ተጠቃሽ ነው። የጠቀሜታው መጠን በጥናት ያልተደገፈና ሙሉ በሙሉ 

ፍትሃዊ ነው ተብሎ የሚወሰድ ባይሆንም ፍትህ ከማስፈን አንፃር የሚጫወተው ሚና 

ግን በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በዘመናዊ የፍትህ አሰጣጥ ሒደት ውስጥ ያላለፉ 

የይቅርታ አሰጣጥና አቀባበል፣ የተናጋ ቤተሰባዊ ህብረትን መልሶ የመገንባትና 
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የግድያ ወንጀልን በመዳኘት በግለሰብ፣ በቤተሰብ፣ በብሔርና ብሔረሰቦች መካከል 

ፍትህን ከማስፈን አንፃር ባህላዊ የአስተዳደር መዋቅሮች ትልቅ ድርሻ 

አበርክተዋል። 

ባህላዊ የአስተዳደር መዋቅሮች ዘመናዊውን የዳኝነት ስርዓት በመደገፍ መደበኛ 

የፍርድ ሒደቱን ጫና በመቀነስ ፍትሃዊ፣ ቀልጣፋና ሙሉ እንዲሆን የበኩላቸውን 

እገዛ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ በሠነዱ ላይ ተገልጧል። 

ባህላዊውን የአስተዳደር መዋቅሮች በሃይማኖት ተከታዮችና በመላው ማህበረሰብ 

ህይወት ውስጥ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችን ለይቶ በመረዳት ወደ ፍትህና ይቅርታ 

በማድረስ አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን አስተምህሮው ተጠናክሮ ለማስቀጠል 

ታቅዷል። ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሀገር እንደመሆኗ መጠን 

ዜጎቿም የተለያዩ እምነቶች እንደሚከተሉ ይታወቃል። የሃይማኖት ተቋማቱ 

የየራሳቸው የሆነ አስተምህሮ ቢኖራቸውም አማኞቻቸው ግን ልዩነቱ ሳይገድባቸው 

በፍቅር፣ በመከባበር፣ በመቻቻልና በመደጋገፍ በሠላም አብሮ የመኖር ባህል 

አዳብረዋል። 

የሁሉም የሃይማኖት ተቋማት አስተምህሮ ማዕከላዊ አጀንዳ ለተከታዮቻቸው ሠላም 

ማስተማር በመሆኑ በብዝሃነትና አብሮነት ላይ መልካም ተፅዕኖ መፍጠሩን በሰነዱ 

ላይ ተጠቅሷል። የሚለው ሰነድ ምዕመናን የሠላም ባህላቸውን በመጠበቅ፣ 

በመንከባከብና በማጠናከር፣ አለመግባባቶችና ግጭቶች እንዳይከሰቱ አስቀድሞ 

በመከላከል ከተከሰቱ ደግሞ የጋራ መፍትሔ በመፈለጉ ሒደት እምነታቸው ታላቅ 

እገዛ ስለሚያደርግላቸው አስተምህሮው መደበኛ ፕሮግራም ወጥቶለት ተጠናክሮ 

እንዲቀጥል ይደረጋል። 

በሀገራችን ለዘመናት በዘለቀው ተከባብሮ የመኖር ባህል ውስጥ አልፎ አልፎ 

ግጭቶች ተመዝግበዋል። ግጭቶቹ ስር ሳይሰዱ ለመፍታት በሃይማኖት ተቋማት 

መሪዎች፣ በባህል አስተዳደር ተወካዮችና መንግስታዊ አካላት በጋራ ያደረጉት 

ጥረቶች አበረታች ውጤት አስገኝተዋል። ቀጣይነት ባለው መልኩ ዘላቂ ሠላምና 

መረጋጋት ለማስፈን የበለጠ ብዙ መሰራት አለበት የሚለው የሠላም እሴት ግንባታ 
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ሰነዱ መንግስታዊ፣ ሃይማኖታዊና ባህላዊ የአስተዳደር መዋቅሮች ተቀናጅተው 

የሚሰሩበት መድረክ እንዲመቻች ይጠይቃል። 

ጠንካራ የጋራ መድረክ በመፍጠር ዜጎች ከጠብ አጫሪነት፣ ከጎሰኝነትና ከጠባብነት 

በፀዳ መልኩ በማነፅ ሃገራቸውን በጋራ ለማልማት፣ ህዝባቸውን ለማሳደግና በጎ 

ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖዎች ለመፍጠር ሃላፊነት እንዳለባቸው ማስተማር ጠቀሜታው 

በእጅጉ የጎላ እንደሆነ ያስረዳል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሠላም 

ላይ ያለውን ቁርጠኛ አቋም በማጠናከር አስተምህሮው በቋሚነት እንዲሰጥ 

አቅዷል። የሠላም ግንባታ ሰነዱ ስለ ሰው ልጅ ክብር፣ ስለሰብአዊ መብቶች 

መከበር፣ በግለሰብና ህብረተሰብ ግንኙነት፣ በጋራ ጥቅም፣ በተግባቦት (ኮሙኒኬሽን)፣ 

የተግባቦት ጥበብ ለሠላም ግንባታ ያለው ጠቀሜታና የእርስ በርስ ግንኙነት 

በተመለከተ ሰፊ አስተምህሮ ለመስጠት የተዘጋጀ ነው ተብሏል። 

ሰላምና አብሮነት በኢትዮጵያውያን ዘንድ ያላቸውን ትልቅ  ስፍራ ለማወቅ ብዙ 

ርቀት መጓዝ አይጠይቅም። ለአብሮነት ባህልና ለሠላም ያለንን ግንዛቤ በተመለከተ 

በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የታሪክ ፀሃፍት ተወድሷል። 

በኢትዮጵያውያን የክርስትናና የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ያለውን 

በሠላምና ተቻችሎ አብሮ የመኖር ባህል ከ1 ሺህ 400 ዓመታት በላይ የዘለቀ ታሪክ 

አለው። ይህ ታሪክ በቀላሉ ለመረዳት በሃይማኖታዊ በዓላት ወቅት የክርስትናና 

የእስልምና እምነት ተከታይ ጎረቤታሞች መካከል በዘር፣ በጎሳ፣ በቀለም ሳይለዩ 

እርስ በርስ የሚለዋወጧቸው የበጎ ምኞች ሠላምታዎችና ስጦታዎችን ማየት ብቻ 

በራሱ በቂ ነው። እንደ አንድ ሀገር ህዝብ በማህበራዊ፣ በባህላዊ፣ በሃይማኖታዊና 

ፖለቲካዊ ግንኙነቶች ውስጥ ለሚከሰቱ ነባርና አዳዲስ ችግሮች መፍትሔ መስጠት 

የሚቻለው በቅድሚያ በሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ተከባብሮና ተቻችሎ በሠላም 

አብሮ ለመኖር ፈቃደኛ የሆነ አስተሳሰብና አመለካከት መፍጠር ሲቻል ብቻ 

እንደሆነ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያምናል። በዚህም መሠረት 

በቅዱሳት መፃህፍት ስለ አብሮነት በተሰጡ ትዕዛዛት መነሻነት በእስልምናና 

በክርስትና ሃይማኖቶች መካከል ለዘመናት የቆየውን ሠላማዊና በጎ ግንኙነት 
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ለማጠናከር እንዲቻል በሠላም እሴት ግንባታ ማኑዋሉ ውስጥ ለአብሮነት 

አስተምህሮ ልዩ ትኩረት ሰጥቶበታል።  

የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰላምን ለማፅናት ይረዳሉ ያላቸውን 

መሠረታዊ ሐሳቦች አስቀምጧል። ከእነዚህ ውስጥም ህግ አክባሪ፣ ሰላማዊ ህሊና 

መያዝ፣ ልዩነትን ማክበር፣ ሰው ሁሉ ወንድሜ ነው ብሎ መቀበል፣ ወርቃማውን ህግ 

መጠበቅ፣ ለሠላም ጠንቅ ከሆኑ ድርጊቶች መቆጠብ፣ ትዕግስተኛ መሆን፣ የይቅርታ 

ሰው መሆንና ፍትህን ማስፈን ለሠላም መፅናት ወሳኝ በመሆናቸው በክርስትና 

አስተምህሮ ልዩ ትኩረት ይሰጣቸዋል። 

በክርስትና የሠላም አስተምህሮ '' ወርቃማ ህግ '' የሚባለው በማቲዎስ ወንጌል 7 

*12 ላይ እየሱስ ክርስቶስ ''ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተ ደግሞ 

እንዲሁ አድርጉላቸው።'' ብሎ ያስተማረውን ነው። ሠላም ከእስልምና ሃይማኖት 

ጋር መነጠል በማይችልበት መልኩ የተቆራጨ ፅንሰ ሃሳብ ነው። አላህ (ሱብሀነሁ 

ወተአላ) ራሱ ሠላም ብሎ በቅዱስ ቁርዓን ጠርቷል። 

  '' አላህ ከእርሱ ውጭ ሌላ አምላክ የሌለ የሆነ ንጉስ፣ ከጉድለት ሁሉ የጠራ፣  

ሠላም፣ የእምነት የበላይ ጠባቂ፣ ባሮቹን ተቆጣጣሪ፣ አሸናፊ፣ ኃያልና ኩሩ      

አምላክ ነው። አላህ ከሚጋሩት ሁሉ የጠራ ነው።'' ( አል - ቁርዓን 59 *23 ) ከዚህ 

አንፃር ሠላም በእስልምና ለአላህ ከተሰጡ ባህሪያት መካከል አንዱ ነው። ከዚህ 

በተጨማሪም የሃይማኖቱ የአረብኛ ቋንቋ መጠሪያ ''ኢስላም'' የሚለው ቃል ከሠላም 

ፅንሰ ሓሳብ ጋር የተገናኘ ነው። 

ኢስላም የሚለው ቃል ሁለት ትርጉሞች አሉት። የቃል ትርጉሙን ስንመለከት 

ሲልም ከሚለው ስርወ ቃል ( Root word ) የመነጨ ሲሆን ትርጉሙ ሠላም ማለት 

ነው። ከሃይማኖታዊ ትርጉሙ አንፃር ስንመለከተው ደግሞ አንድ ሰው ለልዕልናና 

ለጥራት ባለቤት ለሆነው ለአላህ ፈጣሪነቱን አምኖ ላዘዛቸው ትዕዛዛት በሙሉ ልብ 

ማስገዛትና ለትዕዛዙ ማደር ነው - በሠነዱ ላይ እንደተገለጠው። 

በአል-ቁርአን 12 *15 ላይ እንደሰፈረው ለምርጥ ባሮቹ በወዲያኛው ዓለም 

የሚያወርሳትን ጀነትንም የሠላም ሀገር በማለት ጠርቷታል። የሠላም ተምሳሌት 
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የሆነው የእስልምና ሃይማኖት ሠላምን ለማዳበር በአስተምህሮው ካስቀመጣቸው 

መሠረታዊ ሓሳቦች መካከል የመልካም ስነምግባር ባለቤት መሆን፣ ይቅርታ ባይነት 

(አፉ ባይነት)፣ የእምነት ነፃነትን ማክበር፣ የዜጎችን የመስራት ነፃነት ማክበር፣ 

መከባበርና መረዳዳት፣ መልካም ግንኙነት መመስረትና በመልካም ግንኙነት 

መተባበር፣ መቻቻል፣ ፍትህና አብሮነት ግንባር ቀደም ተጠቃሾች ናቸው። 

ከሀገሪቷ ህዝብ 95 በመቶ የሚሆኑት በክርስትናና በእስልምና የእምነት ክፍሎች 

የታቀፉ መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ፈሪሐ አምላክን መሠረት ያደረገ 

መቻቻልን፣ መከባበርንና ሠላምን በሐይማኖቶች መካከል ለማስፈን ተባብረው 

ለመስራት የሚያስላቸው የጋራ የሆነ ''የሠላም እሴት ግንባታ'' ሠነድ አዘጋጅተው 

ወደ ተግባር ገብተዋል። 

በሠነዱ አስተምህሮ መሠረት አስተምህሮና ተግባራዊ ህይወትን ማስማማት፣ 

የውይይትና የመማማሪያ መድረኮችን ማመቻቸት፣ ልማትና የሠላም እሴት ግንባታ 

ግንኙነት ማጠናከር፣ በሠላም አብሮ ለመኖር እንቅፋት የሆኑ ነገሮች በመለየት 

መፍትሔ እንዲያገኙ ማድረግ፣ የሠላምና የአብሮነት አመለካከት ማጎልበት በሚሉ 

ሐሳቦች ዙርያ ገንቢ ሚና ለመጫወት በቁርጠኝነት ቆመዋል። 

በአጠቃላይ የግንቦት 20 ድልን ተከትሎ በሀገራችን ዘርፈ ብዙ የሠላም፣ የልማትና 

የዴሞክራሲ ባህል እየዳበረ መጥቷል። ሁሉም ዜጋና ሁሉም ሃይማኖት በእኩልነት 

የሚኖሩባት ሀገር ተፈጥራለች። ለአብሮነታችን ሙሉ ዋስትና የሚሰጥ ህገ መንግስት 

ባለቤት ሆነናል። ሀገራችንም በድህነት ሳይሆን በልማት አውራነት መጠራት 

ጀምራለች። እነዚህ የግንቦት 20 ድል ትሩፋቶች ተጠብቀው እየጎለበቱ እንዲሔዱ 

የጋራ ጥበቃና እንክንካቤ ያስፈልጋቸዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ 

ያዘጋጀው ''የሠላም እሴት ግንባታ'' ሠነድ የተጎናፀፍናቸው ድሎች ከማስቀጠል 

አንፃር ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ የሁሉም ወገን ተሳትፎና ድጋፍ 

ሊቸረው ይገባል። 


