
ው  

ዜጎች እምነታቸውን በነጻነት የማራመድ መብታቸው በሕገመንግስቱ የተጠበቀ 

ነው 

መዝገቡ ዋኘው 09-26-17 

 

ወደዋናው ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ስለወርሀ መስከረም አንዳንድ መለያ ባህርያቶቹን በማንሳት ጥቂት እናውሳ።  

በሀገራችን ክረምቱ አልፎ መስከረም ሲጠባ ብዙ ባሕላዊና መንፈሳዊ በአላት የሚከበሩ ሲሆን የመስቀልና የኢሬቻ በአሎች 

ዋናዎቹ ናቸው፡፡ መስከረም ጨለማ ከሞላበት ክረምት ወደብርሀን ተሸጋገርን እዮሀ አበባዬ፤ መስከርም ጠባዬ የሚባልበት 

ነው፡፡ ክረምቱ አለፈ እነሆ የበጋው መግቢያ ወደሆነው መስከረም ደረስን የሚል ምስጋና ሕዝቦች እንደየባሕላቸው 

ለፈጣሪያቸው የሚያቀርቡበት፤ መጪውን ዘመን የሰላም፣ የጤና . . . አድርግልን ብለው መልካም ምኞት የሚለዋወጡበት ልዩ 

ወቅት ነው - መስከረም፤ በአላቱም እንደዛው፡፡ 

የአዲሱ አመት የመጀመሪያ በሆነው የመስከረም ወር በሀገር ደረጃ በአዲስ ስሜት በአዲስ መንፈስ በአዲስ ጉልበት ለበለጠ 

ልማትና ኢኮኖሚያዊ እድገት ሕዝቡ በሕብረትና በጋራ በጋለ የስራ ወኔ የሚነሳበትም ነው፡፡  

በመስከረም ወር የመስቀል የኢሬቻ የአለም ቱሪዝም ቀን በብሔራዊ ደረጃ ይከበራሉ፡፡ 

የመስቀል በአል በተለይ በአማራውና በትግራይ በኦሮሞው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች በከፍተኛ ድምቀት ይከበራል፡፡ አመቱን 

ሙሉ በስራ ተጠምደው ያሳለፉት ወጣቶች ወደቤተሰብ የሚቀላቀሉት በመስቀል በአል ነው፡፡ ያላገቡ ሚስት ያጫሉ፤ ወይንም 

ያገባሉ፡፡ ሕብረተሰቡ በጋራም በተናጠልም ሁኖ ችቦ ያበራል፤ እርድ ይታረዳል፤ ምግብ በየአይነቱ ይቀርባል፤ እንደየባሕሉ 

ይጨፈራል፤ ሁሉም ምስጋናቸውን ለአምላካቸው ያቀርባሉ፡፡ እንዲህ ነች የእኛ ኢትዮጵያ፡፡ 

ሀገራችንን አማን ሰላም ገበያውን ጥጋብ ልጆቻችንን የዘራነውን ባርክልን ብለው በአመቱ መጀመሪያ በወርሀ መስከረም 

እንደየእምነታቸው ጸሎት ያደርሳሉ፡፡ አያት ቅድመ አያቶቻችን አባቶቻችንና እናቶቻችንም እንደዚሁ ነበሩ፡፡ እኛም ልጆቻቸው 

ለእናት ሀገራችን ሰላም ብልጽግና ክብረት እንሰራለን፡፡ 

ሀገር ማለት ሜዳና ሸንተረሩ ብቻ ሳይሆን ዋናው ሰው ነውና ዜጎችዋ በፍቅር በሰላም በመከባበር በመቻቻል እንደ ጥንቱ እንደ 

ጠዋቱ እንደ አባቶቻቸው ዘመን ተዋደው በመኖር ሀገራቸውን ከጥፋት ከውድመት እንዲጠብቁ እርስ በእርስ ሊያባሉዋቸው 

የሚነሱትን እያሳፈሩ የሀገራቸውን ሰላም የሕዝቦችዋን በብዙ ድርና ማግ በደምና በአጥንት የተሳሰረ የተገመደ የማይበጠስ 

የማይለያይ አንድነት ጠብቀው እንደሚዘልቁ ጥርጥር የለውም፡፡ 

የበአላቱ አከባበር እንደየባሕሉና እንደየእምነቱ ይለያያል፡፡ የመስቀል ችቦ ከተደመረና በጋራ ከበራ በኋላ የክረምቱ መሰናበት 

የበጋው መግባት በአደባባይ ይበሰራል፡፡ የከርሞ ሰው ይበለን ለመጪው አመት አድርሰን ሀገራችን ሕዝባችንን ሰላም ገበያውን 

ጥጋብ አድርግልን እንዳለን አይለየን ብሎ የሚመራረቅበት መንፈሳዊ በአልም ነው የመስቀል በአል፡፡ የእሬቻም በአል እንዲሁ፡፡ 

የኢሬቻ በአል በወርሀ መስከረም 21 ቀን በታላቅ ድምቀት ነው የሚከበረው፡፡ ሕዝቡ ቄጠማ ይዞ ወንዝ ዳር በመውረድ 

ለፈጣሪ ምስጋና የሚያቀርብበት ለዛሬው እንዳደረስከን የመጪውም ዘመን ሰው በለን በሚል በገዳ አባቶች መሪነት ምርቃት 



ው  

የሚሰጥበት ዘመኑን ባርከው ልጆቻችንን ከብቶቻችንን ሀገራችንን ሕዝባችን ጠብቅልን በሰላም ለሚቀጥለው አመት አድርሰን 

ተብሎ የሚለመንበት ጥንታዊነትና ዘመናትን ያስቆጠረ ባሕላዊና መንፈሳዊ ስርአት የሚከናወንበት ነው፡፡ ሀገሬ ፍቅር ናት፤ 

ሀገሬ ውበት ናት አይተው የማይጠግቧት እንዲል ባለቅኔው፡፡ 

እሬቻ ለብዙ ሺህ ዘመናት በቅድመአያቶች በአባቶችና እናቶች ሲከበር የኖረና ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገረ በየአመቱ 

የሚዘከር ታላቅ በአል ነው፡፡ የመስቀልም ሆነ የኢሬቻ በአል በአይነታቸው ልዩ በመሆናቸው በኢትዮጵያ ብቻ የሚከበሩ 

በመሆኑ በመንፈሳዊ በአልነታቸው በአለም ቅርስነት በዩኔስኮ ተመዝግበዋል፡፡ ኢትዮጵያ በአለም ቅርስነት የተመዘገቡ ከ12 

በላይ ቅርሶች ያሏት ሲሆን ገና ወደፊት የሚመዘገቡ በርካታ መንፈሳዊና ቁሳዊ ቅርሶችም አሏት፤ በዚህ ረገድም ብዙ እየተሰራ 

ይገኛል፡፡ 

እነዚህ ባህላዊ ሀብቶች ከፍተኛ የውጭ የቱሪስት ገበያን በመሳብ ረገድ ያላቸው ድርሻ  ከፍተኛ ነው፡፡ ቀድሞ በነበሩት ዘመናት 

እንደዚህ እንደዛሬ በቱሪዝም ላይ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶ ሀገርን ለመስተዋወቅና የቱሪዝም ገበያንም ለማስፋት ተሰርቶ 

አያውቅም፡፡ በዚህ ረገድ ብዙ መስራት ብዙ መድከም ይጠይቃል፡፡ 

ሀገራችን የአለም አቀፍ ቱሪስቶች መዳረሻ ከመሆንዋ አንጻር ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎችን መዝናኛ ስፍራዎችን በብዛትና 

በጥራት መገንባት ግድ ይላል፡፡ በዚህ ደረጃም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪን ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት እንችላለን፡፡ ለዜጎችም 

ከፍተኛ የስራ እድል ይፈጥራል፡፡ መስሕቦቻችንን የበለጠ ትኩረት ሰጥተን ማስፋፋት ማደራጀት ገበያ የሚስቡ ማድረግ ለነገ 

የማይባል ቀዳሚ ስራ መሆን አለበት፡፡ 

በየአካባቢው ጅምር ስራዎች ቢኖሩም ይሄንኑ አጠናክሮ መቀጠል ትኩረት ሰጥቶ መስራት    ብሔራዊ ገቢያችንን በእጥፍ 

ለማሳደግ ያስችለናል፡፡ በዚሁ በመስከረም ወር በተለያየ መልኩ በተለያዩ ክልሎችና በመዲናችን ጭምር የሚከበሩት በአላት 

በሀገራችን የእምነት ነጻነት በእኩልነት የተከበረ ለመሆኑ ዜጎች እምነታቸውን በነጻነት የማራመድ መብታቸው ሕገመንግስታዊ 

ዋስትናና ጥበቃ ያለው መሆኑን በገሀድ የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በሀገራችን ለዘመናት የዘለቀው የመከባበር ተቻችሎ የመኖር 

የአንዱን በአል ሌላው በፍቅር ማክበሩ የደስታው ተካፋይ መሆኑ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው፡፡ ከሌላው አለም የሚለየን  

አንዱና የተለየ ብሔራዊ ጸጋችንም ይሄው ነው፡፡ 

የሀገሪቱን ሰላም መጠበቅ ልማትና እድገትዋን ለማፋጠን መስራት መከባበርን መቻቻልን አንድነትና ፍቅርን ማጎለበት ችግሮችን 

በሰላም የመፍታት ባሕልን እያሳደጉ መሄድ የአመቱ ቀዳሚ ስራ ነው የሚሆነው፡፡ በእንዳንድ ቀዳዳዎች ውስጥ በመሹለክ 

የሀገርና የሕዝብን ሰላም ለማወክ የሚደረጉትን የጸረ ሰላምና የአሸባሪ ኃይሎች ሴራ ማምከንና ማጋለጥ ለሀገራችን ሰላምና 

ደሕንነት ጸንቶ መቆም ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ኃላፊነትና ግዴታም ነው፡፡ 

እርስ በእርስ ሊያናቁሩን ሊያፋጁን በዚህም ክፍተት ተጠቅመው ሀገራችንን ወደ ትርምስ ማእከልነት ለመለወጥ እየተንቀሳቀሱ 

ያሉትን የውጭ ኃይሎች ቅጥረኞች ጸንቶ በመታገል እኩይ አላማቸውን ማክሸፍ ቀዳሚ ስራ ሊሆን ይገባዋል፡፡ አምና በእሬቻ  

በአል በግብጽ የደሕንነት ኃይሎች ተነድፎ ሰላም ለማደፍረስ የተካሄደው ኦፕሬሽን የንጹሀን ዜጎችን ሕይወት ቀጥፎአል፡፡ 

ያልታሰበ አደጋም አስከትሎአል፡፡ በሀዘኑ ዋይታው ለቅሶው ደረት መደቃቱና ጸጸቱ የተጎዳነው እኛውና እኛ ብቻ ነን፡፡ 

እንዲህ አይነቱ አጥፊና አውዳሚ የጠላቶቻችን ሴራ እንዳይደገም ነቅቶ መከታተልና መጠበቅ ያለበት ሕዝብ ነው፡፡ ሰላሙን 

መጠበቅ ማስከበር ያለበት ሕዝቡ ነው፡፡ ተጎጂው የችግሩ ሰለባ የሚሆነው እራሱ ሕዝቡ ስለሆነ፡፡ ለዚህ ነው ሁሌም ሰላሙንና 

ደሕንነቱን ነቅቶ ማስከበር መጠበቅ የሚገባው፡፡ 



ው  

ለሀገር ከሰላም በላይ ክቡር ዋጋ ያለው ምንም ነገር የለም፡፡ ሰላም ካለ ሰላም ከተከበረ ሀገር አማን ከሆነ ሰርቶ ማደግ መለወጥ 

ከፍ ወዳለ ደረጃ ማደግ መረመማመድ ይቻላል፡፡ የሀገር ልማትና እድገት መሰረቱ ሰላም ነው፡፡ 

ሰላም ከሌለ ምንም የለም፡፡ ለዚህ ነው በበአላቶቻችን ሁሉ ለሀገር ሰላም የሚጸለየው፡፡ አሁንም ሰላም ፍቅር ለውዲትዋ 

ኢትዮጵያ ይሁን፡፡ አገራችን የልዩ ልዩ ሕዝቦች፣ እምነቶችና ባሕሎች ያሉዋት የሰው ልጅ መገኛ አገርም ነች፡፡ ሕዝቦችዋን 

ከሌላው ዓለም ሁሉ ልዩ የሚያደርጉዋቸው የጎለበተ የዳበረ የማይናድና የማይፈርስ የመቻቻልና የመከባበር እሴቶች 

ባለቤቶችም በመሆናቸው ነው፡፡ 

በቅርብ አመታት እየታየ ያለው በሕዝቦች መካከል መቃቃርና ግጭት ለመፍጠር የተሞከረው የእኩይ ኃይሎች ሴራ የመከነው 

አሁንም በመምከን ላይ ያለው በሕዝቡ ነው፡፡ በሕዝቡና በሀገር ሽማግሌዎች መሆኑ ሲታይ በመቻቻል ተከባብሮ የመኖሩን 

ጥንታዊ ባሕል የበለጠ ጎልቶ እንዲወጣ ያደርገዋል፡፡  

ባጠቃላይ፣ ዜጎች እምነታቸውን በነጻነት የማራመድ መብታቸው በሕገመንግስቱ የተጠበቀ መሆኑም በደማቁ ሊሰመርበትና 

ሁላችንም የዚሁ መርህ ተገዥ በመሆን መርሁን ማክበርና ማስከበር ይገባናል። ሰላም ለኢትዮጵያ፤ ሰላም ለሕዝቦችዋ  ይሁን፡፡ 

 


