
375  
ነዋሪዎች ተሳትፈዋል።

51% 
ክርስቲያን

18% 
እስላም

17% 
የሌላቸው/እምነት አልባ/

3% 
ሌሎች

3% 
ሲክ

1% 
ሂንዱ

1% 
ጅዊሽ

1% 
ቡዲሂስቶች

5% 
ባሕላዊ የአቡርጅናል 
መንፈሳዉያን

የውድ ቡፋሎ ማሕበረሰብ የእምነት ስርጸትን በተመለክተ በበለጠ 
እንዲጠናክር ለማድረግ ኣላማውን በበላይነት በመያዝ ለነዋሪዎቹ ሁሉ 
የመንፈሳዊ እምነት እውቀትና ብቃት ማሕበረሰቡ ሁሉ ይኑረው በማለት 
የአጠቃላይ መንፈሳዊ እምነት ስብስብ (CRI) የተመቻቸ ጥናት በማካሄድ 
ላይ ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚያጋጥማቸውን ችግር ለመረዳት የሚያስፈልግ 
ግምገማ ተደርጎ ነበር። በዚሕም መሰረት የእምነት እውቀትና የ ሌላ 
እምነቶችን ማወቅ በተመለከተ የክፍለ ሃገሩ ማሕበረስብ የመንፈሳዊ እምነት 
ብቃት ለማስረዳት የሚከተልውን ዘግብአል።

76%
መካከላዊ ነጥብ የእምነት መጠይቅ 
ዋጋ ቢስ መሆን

20%
ከራሳቸው እምነት በስተቀር 
የሌላው እምነት/ሃይማኖት/ 

የእውቀት ደረጃቸው አናሳ መሆን

9%
አንድና ከዛ በላይ መንፈሳዊ እምነት 
በካናዳ ከፍና ዝቅ የማድረግ አድላዊነቱ 
ለልዩነት ስሜት ምክንያት ሆንዋል፡

62%
የመንፈሳዊ እምነት ሰነርሱ 
በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ 
መሆኑን ዘግበዋል፡

84%አንድና ከዛ በላይ እምነቶች 
/ሃይማኖቶች/ አድላዊ 

መሆኑ በካንዳ በመታየቱ 
ስሜታቸውን ገልጸዋል

46%
የውድ ቡፋሎ ሕብረተሰብ 
እምነት በጣም አጠቃላይ 
ነው ሲሉ ሌሎች ድግሞ ወደ 

አጠቃላይነት 
ይቀራረባል ብለዋል፡

49% 

88%
ከሌሎች የሃይማኖት እምነት አባላት 
የሰባዊ በጎነት ልምድ እንዳገኙ 
ምስከርነት አላቸው፡

6% እምነታቸው የጥላቻና የወንጀል ኢላማ 
እንዳደረጋቸውና 

8%
በወር አንድ ጊዜ ወይም ከዛ 
በላይ በእምነት ሳቢያ በደል 
እንደሚደርስባቸው ካላቸው 
ተመክሮ ዘግበዋል፡

ቶቹን ደግሞ 
ከእምነታቸው 4%

71%
እምነት በሰደድ እሳት ማገገሚያ ምላሽ 
ወቅት ከፍተኛ ድርሻ 

39% በሰደድ እሳት ወቅት 
ከማንነታቸው እውቅና የተነሳ 
ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደነበረው 
ዘግበዋል፡

Collaboration for 
Religious Inclusion

29% አንዳንድ ሃይማኖቶች 
የጸብ-ጫሪነት ዋንኛ ምንጮች 
ውርስ እንዲሆኑ አግዝዋል 
የሚል ስሜት አላቸው፡

45%
በእምነታቸው ሳቢያ በደል 
እንደሚደርስባቸው ተመክሮ 
እንዳላቸው ዘግበዋል፡

ሃይማኖተኛ
ማካተት
በውድ ቡፋሎ

የተነሳ የፖሊስ ጥላቻ እንዳሳደረባቸው 
ዘግበዋል፡



በሰራ ቦታና በድርጅቶች እምነት 
ማካሄድ አጉልና ጎጂ መሰናክል 

መሆኑ

ተቃራኒና የተለያዩ ስብስቦች 
በአንድ ላይ መገኘት 

የሚያስከትለው በደል፡

በሰደድ እሳት ወቅት በማገገም 
ጊዜ የእምነት ሚና መጉላት

ድንገተኛ ሂደትና የጥላቻ ወንጀል 
በትክክል ያለመዘገብ ያስከተለው 

ግልጽ ልዩነት

ቁልፍ ግኝቶች

አስተያየቶች:

ተጽ እኖዎችን ለመቀነስ የሚከተሉትን ማክናወን፡
 የተለያዩ እምነቶችን የሚጋብዝ የጸሎት ቦታዎች በመንግስትና በግል ኩባንያዎች፡ በኮለጆች፡ በመስሪያ ቦታዎች፡ በጤና 

ጣቢያ አቅርቦቶች፡ በማሕበራዊ መኖሪያ ቤቶች፡ በመዝናኛ ቦታዎችና ሕንጻዎች የተለያዩ ስፍራዎች ማዘጋጀት
 የመንፈሳዊ ስርጽት ያላቸው አቅርቦቶችን በስራ ቦታ ላይ ማቅረብ
 አናሳ ቁጥር ላላቸው የመንፈሳዊ እምነት ተከታይ ወገኖች እምነታቸውን የሚለማመዱበት ቦታ ማቅረብ

ጥላቻና ወንጀል አልባ አካባቢ በመፍጠርና በማዳበር ደህንነቱ የተጠበቀ ሕብረተስብ 
መገንባት: 
 • ቀና የሆነ ግንኙነት በመፍጠርና በማስተባበር ለችግር የተጋለጡትን ወገኖች፡ የእምነት ድርጅቶች፡ የትምሕርት 

ማደራጃዎችንና የማሕበረሰብ መሪዎችን የሚያሳትፍ ፐሮግራም መገንባት
 ጥላቻና ወንጀልን የሚያስወግድ ወርክ-ሾፐ በማዘጋጀት መብትና ግዴታን ማስረጽ
 ጥላቻና ወንጀልን በአግባቡ በመዘግብ እውቀትና ግንዛቤን በሕብረትሰቡ ውስጥ ከፍ ማድረግ

በአጠቃላይ እምነት ማስፋፋት እንዲቻል:
 • የተለያዩ እምነቶችን የማሰባጠር እድልን በመጠቅምና የተለያዩ በአላትንና ስብሰባዎችን በማዘጋጅት ግንዛቤ 

መጨመር
 የባሕልና የትምሕርት ብቃትን በእምነት ውስጥ የማስፋፋት ሃሳብ ማቅረብና፡
 ብቃትና ግንዛቤ በሕዝብ ተሳትፎ ማስፋፋት

የእምነት ተግባር ከሰደድ እሳት በሕዋላ
 • የእምነት ድርጅቶች ትብብርና ስብጥር አገጋሚ ድርጅቶችን የእርዳታ አስተማማኝ አድርግዋቸዋል
 የነዋሪዎች መንፈሳዊ እምነት ከችግራቸው እንዲወጡ አስትማማኝ ነቱና መንፈሳዊ እምነታቸው እንዲረጋገጥ ብቃት 

አስገኝቶላቸዋል።


