
የሰላም  ድንጋጌ 

ከመንፈሳዊ ስር መሰረታችን ፣ ከጥንት ጀምሮ እኛ  የሃይማኖታዊ ወዳጆች ማህበር (ኴከርስ) አባላት  
ሰላማዊ የትግል ዘዴዎችን ግጭቶችን ለማስወገድና ሰላምን ለማምጣት  መርጠናቸዋል። በእያንዳንዱ 
ግለሰብ ውስጥ እግዚአብሔርን ስለምናይ ማናቸውንም ግድያዎች አንደግፍም ፤ አንገድልምም። 

የመፍጠር ብቃታችንንና ሃብቶቻችንን ሰላማዊ መፍትሔዎችን ለመፈለግ ስንጠቀምባቸው  ማንኛውንም 
ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንችላልን ብለን እናምናለን። በአምልኮ ስራታችን 
እንደተለማምድነው መለኮታዊ ምሪትን ስንቀበል እጅግ በጣም አከራካሪና ከፋፋይ የሆኑ ጉዳይዎች እንኳ 
ሳይቀር  መፍትሔ ያገኛሉ። በፀጥታ ውስጥ ቀድሞ ልናያቸው ያልቻልናቸው አዳዲስ መንገዶች በፊታችን 
ይከፈታሉ።  

እኛ ጠላቶች የሉንም ። እያንዳንዱ ግለሰብ ለመለወጥ የሚያስችለው እምቅ ሀይል አለው ብለን 
እናምናለን። ሰላምን ማስፈን ፍርሃቶቻችንን ማሸነፍን ፣ ድንበር መሻገርንና ራስን መሰዋትን  ይጠይቃል።  
“ ፀረ\ሽብር ጦርነት” ና “ ቅድሚያ ችግር አስወጋጅ ጦርነት” በይፋ በታወጀበት በእዚህ  ዘመን የምንኖር 
ቢሆንም እንኳ ራሳችንን ጦርነት ውስጥ እንዳለን አንቆጥርም ።    

ሰላማዊ ትግል ንቁ ተሳትፎን የሚጠይቅ ሂደት ነው። ክተቃራኒ ወገን ጋር መወያየትን፣ ኢ\ፍትሀዊ የሆኑ 
መንግስታት ላይ ሰላማዊ ተቃውሞ ማሰማትን፣ ወይንም ደግሞ የፍትሕ ስርዐት ውስጥ የሚደረግ እልህ 
አስጨራሽ ስራን ሊጠይቅ ይችላል። ሰላማዊ የትግል ስልቶች የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ቅድሚያ 
ጣልቃ ገብነት አስፈላጊ ነው። ሌላውን ወገን አሳንሶ ማየትና ጠባብነት ፣ የምጣኔ ሀብት ልዩነቶች፣ የሀብት 
የበላይነትና ሌሎች ተያያዥ ኢ\ፍትሐዊ ድርጊቶች ወደ ለየለት ጠላትነት ከማደጋቸው በፊት ከስራቸው 
መነቀል አለባቸው።  ግጭቶች ካበቁ በኋላ ደግሞ በግጭቱ ሳቢያ የፈራረሱ መሰረተልማቶችን መልሶ 
ለመጠገንና  ግንኝነቶችን ለማደስ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። ይህም የወደፊት ግጭቶችን ለማስቀረት 
ይጠቅማል።  

ሰላማዊ ትግል ሁልጊዜ ፍትሕን በአጭር ጊዜ አያመጣም። እንደ ጦርነት ሁሉ ንፁአን ሰዎች ሊጎዱ 
ይችላሉ። ሰላማዊ የትግል ስልቶች አመርቂ ውጤቶችን ቢያስመዘግቡ እንኳ ውጤቶቻቸው ሳይታወቁ  
ይታለፋሉ። ግጭቶቹ ተከልክለዋልና። ለምሳሌ የአፍሪካ ታላላቅ ሀይቆች ኢኒሺዬቲቭ በመባል 
የሚታወቀውን ድርጅት እንውሰድ። ይህ ድርጅት ለአያሌ ጊዜያት ባዘጋጃቸውና የዘር ማጥፋት ፈፃሚዎችና 
ተጠቂዎች በአንድ ላይ በተሳታፊነት በተካፈሉባቸው ኮንፍራንሶች የተነሳ በሩዋንዳና ብሩንዲ የዘር 
ማጥፋት ድርጊቶች እንዳያገረሹ ማድረግ ችሏል። ይሁን እንጂ አብዛኞቻችን ይህንን አናውቅም።  እኛ ግን 
ይህ ኢኒሺዬቲቭ ብዙዎችን እንደለወጠ እናውቃለን።  

ዘመናዊ ጦርነት ንፁአን ሰዎች ላይ በርካታ ጉዳቶችን ያመጣል፦ ሰዎች የሚጠቀሙባቸውን የመሰረተ 
ልማት አውታሮችን ያወድማል፤ አካባቢን ይመርዛል ( የቀድሞ የጦርነት አውድማዎች የነበሩና ግጭቶች 
ካከተሙ በኋላ ወደ እርሻ መሬትነት የተቀየሩ ቦታዎች  በጦርነቱ ወቅት ከተቀበሩ ፈንጂዎች የተነሳና 
በመሬት ውስጥ ከቀሩ ጎጂ ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮች የተነሳ የሚገባቸውን አገልግሎት ሳይሰጡ ይቀራሉ።) 
በተጨማሪም ጦርነት ሰዎችን ገዳዮች እንዲሆኑ ያሰለጥናቸዋል በመሆኑም በጦርነት ውስጥ ያለፉ የጦርነት 
ገፈት ቀማሾችና የግፍ ድርጊት ፈፃሚዎቻቸው ላይ በቀላሉ የማይድን የስነ ልቦና ጠባሳ ትቶ ያልፋል። 



ጦርነት እምነትን ያፈርሳል። ስለሆነም የርስበርስ ግንኙነቶች መልሶ ለመጠገን እስኪያዳግት ድረስ 
ይሰነጣጠቃሉ። 

ጦርነቶች ሙሉ ለሙሉ መወገድ አለባቸው ብሎ መሟገት ቂልነት አልያም አርቆ ማሰብ ሊሆን ይችላል። 
የባሪያ አገዛዝ እንዲያከትም ሲታገሉ የነበሩ የቀደሙት አባቶቻችን በጊዜው ሰዎች ይሳለቁባቸው ነበር። 
ይሁን እንጂ የባሪያ አገዛዝ ሥርዐትን በመጀመሪያ ከማሕበረሰባቸው በመቀጠልም ከሀገራቸውና ከዓለም 
እንዲወገድ ማድረግ ችለዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ እኛም ከህይወታችን በሙሉ ጦረኝነትን መንግለን 
ለማውጣት ቆርጠናል፦ በቤተሰባችን ውስጥ ባለን ግንኙነት ፣ ለወንጀል ድርጊቶች እንደማሕበረሰብ 
በምንሰጣቸው ምላሾች፣ ለምንኖርባት መሬት በምናደርገው እንክብካቤና የውጪ ጉዳይ ፖሊሲዎቻችን 
ጭምር። ዓላማችን ሰላማዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን መንግስት በምድር ላይ ማስፈን ነው።    

 

 

 


