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በአላህ ሰም እጅግ በጣም አዛኝ ርህሩህ በሆነው፡፡ 
  

መቅደም 
 

   ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ 
የአክብሮት እዝነትና የአክብሮት ሰላምታ የአላህ ነብያትና 
መልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰዪድና ሙሐመድ ኢብን 
አብዲላህ፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና አስከ እለተ ቂያማ 
ድረስ ቅን መንገዳቸውን በተከተሉ ምእምናን ላይ ይውረድ፡፡ 
 
ከዚህም በመቀጠል፡ 
   በሀገር ላይ ለተደቀኑ ችግሮችና ለሀገር ደህንነት መከላከያ 
መገልገያዎች ሙሉ ግንዛቤ ከአለው፣ እንድሁም ሀገርን 
የመከላከል፣ ክብርና ቅርሶቹዋን የመጠበቅና በዚህም መስክ 
መስዋእት የመክፈልን ክብርና ደንቦችን እንድሁም ግዴታዎችን 
ጠንቅቆ ከሚያወቀው የመንግስታት ህግና በአብዛኛው መንግስትን 
ለማዳክም ሀገርን ወደማውደም ወይም መበታትን ወይም ሌሎች 
ባእድ አገራት እንድቀራመቷትና ከዚያም አልፎ ከምድር ገጽ 
ወደማስወገድ ቢያደርስም እንኳ በመንግስት ስርአት ፋንታ የራሱን 
አስተዳደር ለመመስረት ኢላማ ካደረገው ጥቅማዊ የቡድኖች ህግ 
መካከል ሰፊ ልዩነት አለ፡፡ 
   ጸንፈኛ ቡድኖች ማንኛውም ሀገርን የሚያጠናከር ነገር ሁሉ 
ከጥቅማቸው ጋር የሚጻረር ነገር በአንፃሩም ደግም ሀገርን 
የሚያዳክም ነገር ሁሉ ጥቅማቸውን የሚያጠናከርና ወደአላማቸው 
መሳካት የሚያቀርብ ነገር መስሎ ይታያቸዋል፡፡ እንደሚታወቀው 
አንድ ጸንፈኛ ቡድን ወደስልጣን ሊወጣ ወይም አንድን መንግስት 
ሊገለብጥ የሚችለው ያ ሀገር ሲዳከምና ለመበታትን አደጋም 
ሲዳረግ ብቻ ነው፡፡  
   እነዚህ ብድኖች ይህን መሰል ፍላጎታቸውን ለማሳከት ከህዝብና 
መንግስት መካከል ያለውን መልካም ግንኙነት ለማበላሸት 
የተቀናጀ ስትራቲጅክ ነድፈው ይንቀሳቀሳሉ፡፡ ወይም በሌላ አባባል 
ፍትሃዊነቱ በተመሰከረለት በዑመር ኢብን አልኸጣብ ሰርአት 



ዓይነት የሚያስተዳድርም እንኳ ቢሆን ማንኛንም አስተዳደር 
ሰይጣናዊ አስተዳደር እንደሆነ ህዝቡን ለማሳመን ያለሰለሰ ጥረት 
ያደርጋሉ፡፡ የሃይማኖት ጠባቂም መስለው ለመታየት ይሞክራሉ፡፡ 
በዚህም ጥረታቸው ንግግሮችን ከቦታቸው ፈቀቅ ያደርጋሉ ወደሌላ 
አቅጣጫም ያጣማሉ፡፡ የቃላትንም አንገት ይጠመዝዛሉ፡፡ ይህ 
ተግባራቸውም ነያብችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድንቋቋመውና ጠማማነቱን 
እንድንብራራ ያዘዙን አንድሁም እንድህ በማለት ያስጠነቀቁን 
ተግባር ነው፡ ( ይህን እውቀት ከየትኛውም ተተኪ ትውልድ 
ፍትሃዊው ወገን ይረከበዋል፡፡ የአጋናኞችን ማጣመም፣ የአበላሾችን 
ጥፋትና የማሃይማንን የጭፍን አንድምታ እያጸዱም ወደቀጣዩ 
ትውልድ ያስተላልፉታል፡፡) በይሀቂ ዘግበውታል፡፡ 
   የዚህ ዓይነት እንቅስቃሲያቸውን የሚያራምዱትም ከከንቱ ወደ 
አውነት አዘንባዩ እምናችን ፍትሃዊ ገዥን እንድናከብር፣ ከጎኑ 
እንድንሰልፍና እንድናግዘውም የሚገፋፋን መሆኑ በግልጽ ታውቆ 
ሳለ ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( የሽበት ባለቤት 
ሙስሊምን፣ በሱ የማያጋንና እሱንም ቸል የማይል ቁርኣን 
ተሸካሚን (አዋቂን)ና ፍትሃዊ የስልጣን ባለቤትን ማክበር አላህን 
ከማላቅ ይካተታል፡፡) (ሱነኑ አቡ ዳውድ)፡፡  
   እነዚህ ጸንፈኛ ቡድኖች ንግግሮችን ከቦታቸው ሌላ 
ከማጣመማቸውም ሌላ የበርካታ አመራሮቻቸው እእመሮና 
አስተሳሰብ ከመስመር ከመውጣቱም በአሻገር ድርቅናና ጠጣርነት 
ያጠቃው ሆኗል፡፡ ከዚያም አልፎ የቡድኖቹ አባላትና 
ደጋፊዎቻቸው የአስተሳሰብ አድማስ እጅግ የጠበበ፣ በአንዳንድ 
የህግ ቃላት ውጫዊ ገጽታ ብቻ ሙጭኝ ያለ መሆኑ በግልጽ 
ይስተዋላል፡፡ ይልቁንም ከጥንት ምሁራንና የህግ ባለሞያዎች 
አባባል፣ አስተሳሰብና ያልተጣሩ አስተያየቶችን እንደተቀደሰ 
የሃይማኖት መሰረት በመቁጠር ለአዳድስ ክስተቶችና ለተለዋዋጭ 
ነገሮች የምርምር ጥረት በርን ይዘጋሉ፡፡ የነሱን አስተሳሰብ ብቻም 
ንጹህ ሃይማኖትና የተጣራ እውነተኛ የህግጋት ምንጭ አድርገው 
ያቀርባሉ፡፡  
   ይህ ተግባር ከጭፍን ድንቁርናና ጥሜት የመነጨ መሆኑ መረጃ 
አያስፈለገውም፡፡ በተለይም አመራሮቻቸው በድንቁርናቸውና 
በድርቅናቸው ግላዊ ጥቅም የሚያገኙ እንድሁም ይህን የጥቅም 
አሳዳጅ የሆነውን አመለካከት ባለሞት ባይ ተጋዳይነት ሲከላከሉት 



ስንመለከት መሰረቱ የት እንደሆነ መገንዘብ አያዳግተንም፡፡ ይህን 
ሁኔታ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ በማለት ጠቁመውናል፡ (አላህ 
(ዐ.ወ.) እውቀተን ከሰዎች ልብ በመፋቅ አይደለም የሚያነሳው፡፡ 
ነገር ግን ምሁራንን ከምድር ያነሳል፡፡ በምድርም አንድም ምሁር 
በማይኖር ጊዜ ሰዎች መሃይማንን መሪዎቻቸው አድርገው ይይዛሉ፡
፡ በሚጠይቋቸውም ወቅት ያለ እውቀት ብያኔ ይሰጣሉ፡፡ በዚህም 
ተግባራቸውም ራሳቸው ጠመው ሰውን ያጠማሉ፡፡ (ቡኻሪ 
ዘግበውታል)፡፡  
  የሃይማኖታዊ ጸንፈኛ ብድኖች መዋቀር በዓረብ ክልልና በበርካታ 
የሙስሊም አገሮች ላይ ወሰን የለሽ ውድመት እያስከተለ ይገኛል፡፡ 
በተለይም ደግሞ በሃይማኖት አማካይነት ገንዘብ ማግኘት ወይም 
በሃይማኖት የመነገድ ገጽታ በይፋ መታየት ከጀመረ በኋላ ይህ 
ጉዳይ እየተባባሰ መጥቷል፡፡ በርካታ ቡድኖች ሃይማኖትን በአንድ 
በኩል የተቀናቃኞቻቸውን ስም ለማጉደፍ በሌላ በኩል ደግሞ 
የስልጣን ጥማቸውን ለማርካት ይጠቀሙበታል፡፡ በመሆኑም 
እነዚህ ጸንፈኛ ቡድኖች ማንኛውም የፖለተካ ተቀናቃኛቸው 
እስልምናን የሚዋጋ ወገን እንደሆነ ህዝቡን ለማሳመን የማያቋርጥ 
ጥረት ያደርጋሉ፡፡ 
   እንዳውም ከዚያም አልፎ ማንኛውም የነሱ ተቀናቃኝ ወገን 
በሀገር ላይ ክህደት ፈፃሚና የሃይማኖት ከሃዲዎች ከሙስሊሙ 
ህበረተሰብ የማይካተቱ ከዚያም ርቀው በመጓዝ የጀነት ጠረኗን 
እንኳ የማያገኙ መሆናቸውን በይነው ደማቸውን ደመ ከልብ 
አድርገው ገንዘባቸውና ሴቶቻቸውን በሰለባነት መውሰድ ይፈቀዳል 
አስከማለትም ይደርሳሉ፡፡  
   በርካታ ብድኖች በዚህ ዓይነት መልኩ በገሃድ ነገሮችን 
ወደተምታታ አመለካከት የሚከቱት በሰህተትና በአለማወቅ 
ሳይሆን ጥቅምን ኢላማ በማድረግ ሆን ብለው መሆኑ በይፋ 
ተረጋግጧል፡፡ ይልቁንም ነገሮችን ከዚህም ወደራቀ ደረጃ 
በማሸጋገር እነዚህ ቡድኖች ራሳቸውን የሃይማኖት ጠባቂና 
ተጠሪም አድርገው ሹመዋል፡፡ የነዚህ ቡድኖች አመራር 
ስለትክክለኛው ሃይማኖት ህግ በቂ እውቀት ሳይኖራቸው 
እንዲያውም ስለህግጋት መሰረትና አላማ ይህ ነው የማይባል 
ትምህርት ሳይኖራቸው ጥቅምን፣ የመንፈስ ፍላጎትንና ልታይ 



ማለት ብቻ መሰረት በማድረግ አላህ (ሱ.ወ.) ያለዘዘውን ብያኔ 
በድፍረት ሲሰጡ ይስተዋላሉ፡፡  
   እነዚያ ቡድኖች በእስልምና ሃይማኖት ስም ሲነግዱ በሀሰትም 
የእምነቱ ተከታይ በመመሰል በተለያዩ አጋጣሚዎች ጠላቶች 
ጣልቃ እንድገቡ በሮችን እየከፈቱ ይገኛሉ፡፡ የእስልምና እምነት 
ጠላቶች በነዚህ ቡድኖች ተግባር ምክኒያት በገሃድ አሸባሪዎችን 
እንዋጋለን የሚል መፈክር በማንገብ በምስጢር ደግሞ 
የሙስሊሞችን ሀገር ለማዳከም፣ ወይም ለመበታተን፣ ወይም 
የኢኮኖሚ ብቃቱን ለማዛባት ወይም የፖሊቲካና የብሄራዊ 
ውሳኔውን በቁጥጥር ስር ለማድረግ የጣልቃ ገብነት ተግባራቸውን 
ያከናውናሉ፡፡ 
   ከዚህ ሁሉም በኋላ ከነዚህ ፓርቲዎች፣ ቡድኖችና ንቅናቄዎች 
ጉያ ህውከት፣ ሽብርና ሌላውን ወገን ከሃዲ ማድረግን መሰረት 
አድርጎ ፍንዳታና አጥፍቶ ማጥፋትን ቋሚ ተግባርና መመሪያ 
ስርኣት ያደረጉ ተስፋ ቢስ እጅጉን ጸንፈኛ የሆኑ አካላት ተፈጠሩ፡፡ 
የባርነት ተግባር የናፈቃቸው ሃይሎች በነዚህ ዓይነት ተስፋ ቢስ 
ቡድኖች አማካይነት አድሱን የቅኝ ግዛት ስርኣት ለመዘርጋት ከዚህ 
በፊት ጠፍቶባቸው የነበረውን የቅኝ ግዛት ውል እንደገና አግኝተው 
በመደሰት እየተንከባክቡ፣ እያገዙና በስንቅም ሆነ በትጥቅ ሙሉ 
ድጋፋቸው ሲቸሯቸው በግልጽ ይስተዋላል፡፡  
   እነዚህ ሃይሎች በተጠቀሱት ቡድኖች አማካይነት የዓረብ 
አገሮችን የበለጠ በመበታተን በአንድ በኩል እምቅ ሀብቱን 
ለመቆጣጠር በሌላ በኩል ደግም የእስልምናን ሃይማኖት 
ለማጉደፍና ከሸብር ጋር የተያያዘ አድረገው ለዓለም ለማቅረብ 
የማያቋርጥ ጥረታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል፡፡ 
   ለዘመናት በዓለም የሰላም መልክተኞች ሆነው ይኖሩ የነበሩት 
ሙስሊሞች በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ ገጽታቸው ከሽብር፣ 
ከግድያና ከውድመት ጋር ተቆራኝቶ እንጂ የማይታይ ሆኗል፡፡ 
በዚህ ምክኒያት የ‹‹እስላሞፊያ›› ገጽታ ተስፋፍቷል፡፡ የእስልምና 
እመነትና የሙስሊሞች ምቀኛ ሃይሎችና ድርጅቶች ይህን ሁኔታ 
በማስፋፋትና በማሳደግ ቃጠሎውም መጥፋት ሲጀምር ረመጡን 
በወናፍ በማቀጣጠል እንደተፋፋመ እንድቆይና በሙስሊሞች 
አንገት የተደቀነ ጎራዴ ሆኖ ለዘላለም እንድኖር ያለመዘንጋት 
ይሰራሉ፡፡ 



  ማንኛውም ልበኛ ወይም ሀገር ወዳድ ወይም ትክክለኛ 
የሃይማኖት እውቀት ያለው ሰው በከንቱ በሃይማኖት ሸማ 
የተሸፈነው የነዚህ ጸንፈኛ ቡድኖች ተግባርና ሰበካ ውጤቱ እጅጉን 
መራራና ምሬቱ የማይቻል ውጤት መሆኑን ሊክደው አይችልም፡፡ 
እነሱ እሾክና ክርንችት ዘረተው መላ ሙስሊሞች እንቧይና አረንገባ 
ይሰበስባሉ፡፡ በመሆኑም እነዚህ አመጸኛና አፈንጋጭ ቡድኖች 
ያበላሹትን ሁሉ ለማበጀት የምንችለውን ሁሉ ማድረግ ግድ 
ሆኖብናል፡፡ 
   እንድሁም በተለያዩ መስኮች ልዩ ሞያ ያላቸው ሙሁሮችና ሀገር 
ወዳድ ወገኖች  የአበላሾችን ጥፋት፣ የአጋናኞችን ማጠመምና 
የማሃይማንን የጭፍን አንድምታ ለመቋቋም የማንኛውንም ወገን 
ትችት ያለመፍራት ጥረታቸውን እጥፍ ድርብ የማድረግ ሃላፊነትና 
ግዴታ ያለባቸው መሆኑን ሊገነዘቡ ይገባል፡፡   
   በዚህ መጽሐፍ በተካተቱ ጥራዞች አማካይነት በሀገር ግንባታ 
ዙሪያ የሚከሰቱ በርካታ የተሳሳቱ ግንዛቢዎችን ለማስተካከል ጥረት 
አድርጊያለሁ፡፡ ስለሀገር  መጠበቅ አስፈላጊነት መጠነኛ ማብራሪያ 
አስፍሪያለሁ፡፡  
   በዚህም ወቅት የሀገር ጥቅም ከሃይማኖት አላማ የማይለይ 
መሆኑን ስገልጽና ሳረጋግጥ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 
የመንግስትን ስልጣንና ሀላፊነቱን የሚጋፉ ተቀናቃኝ ወገኖች ለሀገር 
አስጊ አደጋ መሆናቸውን አስጠንቅቂያለሁ፡፡ እንድሁም አስፈለጊ 
ከሆነው የመድበለ ፓርቲና ከአደገኞች የመንግስት ተቀናቃኝ 
ወገኖች መካከል ከፍተኛ ልዩነት ያለ መሆኑን ጠቁሚያለሁ፡፡  
    አሁንም ከመንግሰት ከሚሰነዘረው የህዝብን ጥቅም መሰረት 
ካደረገውና ቡድኖች ከሚራምዱት ስርኣት አልባነት ተግባራት 
መካከል ያለውን ልዩነት አብራርቻለሁ፡፡  
    እንድሁም ሀገራት በኢኮኖሚ ዘርፍ የሚደርስባቸው ውድቀት 
በሀገር ደህንነት ላይ ያለውን ከፍተኛ አደጋ ጠቁሚያለሁ፡፡ ሀገራት 
ደንበሮቻቸውን ማስከበር፣ ብሄራዊ አንድነታቸውን ማጠናከር፣ 
ከነዋሪዎች መካከል በሃይማኖት፣ በቀለም፣ በጾታና በጎሳ ልዩነት 
የሌለበት ተመጣጣኝ እኩለነትን እውን ማድረግ እጅጉን አስፈላጊ 
መሆኑን አስገንዝቢያለሁ፡፡  
  ሀሳብን የሚያሳካው አላህ ብቻ ነው እላለሁ፡፡ እሱም በቂያችን 
ነው ምን ያምር መመኪያም እላለሁ፡፡ 



 
ፕሮፌሶር ሙሐመድ ሙኽታር ጉምዓ   
የአውቃፍ ሚኒስተር 
የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ሊቀመንበር 
የእስላማዊ ምርምር አካዳሚ አባል 
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ሀገርን በማስተዳደር ዘርፍ የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ተግባራት 
 
    ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ነብይ ብቻ አልነበሩም፡፡ እሳቸው ነብይ፣ 
መልክተኛ፣ ሀገረ ገዥና የጦር አዛዥም ነበሩ፡፡ ነብይና መልክተኛ 
እንደመሆናቸው የፈጸሟቸው ተግባራት መሰረተ እምነትን፣ 
አምልኮን፣ መልካም እሴቶችንና ስነ ምግባራትን የሚመለከቱ 
ከሆኑና በትክክል ከሳቸው የመነጩ መሆናቸው ከተረጋገጠ 
ለባልደረቦቻቸው በአብራሩት ሁኔታ መሰረት ህግነቱ የተረጋገጠና 
ተፈጻሚነቱም አስገዳጅ ይሆናል፡፡ በዚህ መልኩ ያብራሩት ነገር 
የማይለወጥ ቋሚ ህግ በመሆኑ ጊዜና ቦታ በመለወጡ በማንኛውም 
መልኩ ሊቀየር ከቶ አይችልም፡፡ በዚህ ዓይነቱ ማብራሪያ 
እንደሮመዳን ጾም፣ ስግደት፣ ዘካና ሐጅ ያሉ ግዴታዎችን 
የሚመለከት ወይም ደግሞ አንደ ዐረፋና የዓሹራእ ቀናት ጾም ያሉ 
ቋሚ ፈለጎችን የሚመለከት መሆኑ ልዩነት አያስከትልም፡፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ነብይና አገረ ገዢ ወይም ነብይና የጦር መሪ 
ወይም ደግሞ ነብይና ዳኛ እንደመሆናቸው የፈጸሟቸው ነገሮች 
ደግሞ ሁለት ነገሮችን መሰረት ያደረጉ ተግባራት ናቸው፡፡ 
የአንደኛው መሰረት ነብይነታቸው ሲሆን የሁለተኛው መሰረት 
ደግሞ ሀገረ ገዢነታቸው ወይም የጦር መሪነታቸው አለዚያም 
ዳኛነታቸው ነው፡፡ የነብይነትና መልክተኝነት ጉዳዮች በነብያችን 
የተደመደሙ መሆናቸውን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ በማለት 
ገልጾታል፡ 
 

یِّیَن ۗ َما َكاَن ُمَحمَّ  ِ ب ِ َوَخاَتَم النَّ ِكْن َرُسوَل هللاَّ َٰ َحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َول َ َبا أ َ ٌد أ
ُكلِّ َشْيٍء َعلِیًما ِ ُ ب  َوَكاَن هللاَّ

 
ትርጉሙም (ሙሐመድ ከወንዶቻችሁ የአንዱም ሰው አባት 
አይደለም፡፡ ግን የአላህ መልክተኛ የነብዮች መደምደሚያ ነው፡፡ 
አላህም በነገሩ ሁሉ ዐዋቂ ነው፡፡) 1 ማለት ነው፡፡ ይህን ጉዳይ 
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ሲያረጋግጡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ከነብያት 
በስድስት ነገሮች በላጭ ሆኛለሁ (አላህ የበለጥሁ አድርጎኛል)፡ 
በምጥን ቃል ሰፊ ፍች ማካተትን ተሰጥቻለሁ፡፡ በታላቅ ድንጋጤ 
(በጠላት ልብ በሚረጭ) ድል ነሽ አድርጎኛል፡፡ ግዳይ 
ተፈቅዶለኛል፡፡ ምድር ንጹህና መስገጃ ተደርጋልኛለች፡፡ 
ለፍጥረታት ሁሉ ተልኪያለሁ፡፡ በኔ ነብያት ተደምድመዋል፡፡) 2  
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንደሀገረ ገዢነታቸው፣ ጦር መሪነታቸውና 
ዳኛነታቸው የፈጸሟቸው ተግባራት ቀሪዎቹ ባህርዮች መሟላት 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ ማለትም ፈጻሚው ሁኔታውን መሰረት 
በማድረግ ሀገረ ገዥ ወይም ጦር መሪ ወይም ደግሞ ዳኛ 
መሆናቸው ማለታችን ነው፡፡ ከነዚህ ባሕርዮች ለያንዳንዳቸው 
ለናሙና ያህል የሚከተሉትን እንጠቅሳለን፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በአንድ ላይ መለክተኛና ሀገረ ገዥ 
እነንደመሆናቸው ከፈጸሟቸው ተግባራት እንድህ የሚለው 
ቃላቸው ይካተታል፡ (ጠፍን መሬት ያለማ ሰው ያ ያለማው መሬት 
የራሱ ይሆናል፡፡) ኢማሙ አቡ ሐኒፋ እንድህ ይላሉ፡ ‹ይህ ተግባር 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንደ ሀገረ ገዥነታቸው የፈጸሙት ተግባር ነው 
ካሉ በኋላ ሲያብራሩ ምክኒያቱም የባለ ንብረትነት ፈቃድ 
የመስጠት ገጽታ ስላለበት ማነም ሰው ጠፍን መሬት ያለ ሀገረ 
ገዥው ፈቃድ ማልማት ፈጽሞ አይችልም፡፡ በዚህ መልኩ ሲታይ 
ጉዳዩ መሬት እንደማይከፋፈል ሆኗል፡፡ መሬት ማከፋፍልም ታድያ 
ቀድሞ የሀገረ ገዥውን ፈቃድ ይጠይቃል፡፡ ጠፍን መሬት 
ማልማትም እንደዚሁ ተመሳሳይ ሂደትን ግድ ይላሉ፡፡  
   በመሆኑም ማነም ሰው የተወሰነን መሬት በመቆጣጠር እኔ 
አልምቸዋለሁና የኔ መሬት ነው የተጠቀሰው የንብያችን ሐዲስ 
ማስረጃዬ ነው የማለት መብት የለውም፡፡ ምክኒያቱም ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) የዚያ ዓይነት ተግባር የፈጸሙት ሀገረ ገዥ 
እንደመሆናቸው ነውና፡፡ የዚህ ዓይነቱን የሁሉም መብት፣ የህዝብ 
ገንዘብና አጠቃላይ የህዝብ ንብረትነት ያለበትን ነገር አስመልክቶ 
ሀገረ ገዥው ካልሆነ በስተቀር ማነም ሰው ውሳኔ መስጠት 
አይችልም፡፡ አለበለዚያ ነገሮች ወደስርአተ አልባነት ይለወጣሉ፣ 
በቀላሉ በህዝብ ንብረት ላይ ጥቃት ማድረስ የሚስችሉና ፈታኝ 
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የሆኑ ሊዘጉ የማይችሉ በሮችም ይከፈታሉ፡፡ ከዚያም አልፎ 
ከሰዎች መካከል ፍልሚያና ጦርነት ሊያስነሳም ይችላል፡፡ ስለዚህ 
በነዚህ ዓይነት ነገሮች የሀገርና የህዝብ ጉዳዮችን ስርአት ለማስያዝ 
የተቀመጡ ህጎችንና ደንቦችን ማክበር የሁሉም ወገን ግዴታ 
ይሆናል፡፡  
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንደጦር አዘዥነታቸው ከፈጸሟቸው 
ተግባራት እንድህ የሚለው ቃላቸው ይካተታል፡ (አንድን ሟች 
የገደለ ሰው እሱን ለመግደሉም በቂ ምስክር ያለው ከሆነ ግዳዩ 
(ሰለባው) የሱ ነው፡፡)3 በአሁኑ ወቀት አንድ ሰው በሽብር ፍጥጫ 
አንድን አሸበሪ ቢገድል ጦር መሳሪያው፣ መኪናው፣ ሞባይሉና ከሱ 
ጋር የተገኘው ማንኛውም ነገር ሁሉ የኔ ነው ማለት አይችልም፡፡ 
ምክኒያቱም ከፍ ሲል በተጠቀሰው ሐዲስ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
የፈጸሙት ተግባር ሀገረ ገዥና የጦር አዛዥ መሆናቸውን መሰረት 
በማድረግ ነውና፡፡ በመሆኑም የሀገሪቱ መንግስትና የመከለከያ 
ኃይል ያስቀመጧቸውን ህግጋትና ደንቦች ማክበር ተገቢ ይሆናል፡፡ 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ዳኛ እንደመሆናቸው ከፈጸሟቸው ተግባራት 
አንዲት ሴት ከባሏ በገንዘብ የመፈታት ጉዳይን አስመልክቶ 
የሰጡት ፍርድ ይካተታል፡፡ አንድ ቀን የሳቢት ኢብን ቀይስ ሚስት 
ወደነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) መጣችና አንድህ አለች፡ ‹የአላህ መልክተኛ 
ሆይ! ባሌ ሳቢት ኢብን ቀይስ በጠባይም ሆነ በሃይማኖት 
የማነውረው ነገር የለበትም፡፡ ነገር ግን በእስልምና ሆኜ ክህደትን 
እጠላለሁ(በፉንጋነቱ ስለምጠላው የትዳር ከህደት እንዳይደርስብኝ 
እፈራለሁ)፡፡› ያን ጊዜ ያላህ መልክተኛ (ሶ.ዐ.ወ.) (አትክልቱን 
ትመልሽለታለሽ?) አሏት፡፡ አሷም አዎን አለች፡፡ የአላህ 
መልክተኛም (ሶ.ዐ.ወ.) (አትክልቱን ተቀበልና አንድ ፍች ፍታት) 4 
አሉት፡፡ ይህን ጉዳይ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ነብይና ዳኛ 
እንደመሆናቸው ነው የፈጸሙት፡፡ ይህን መሰሉ ጉዳይ በዘመናችን 
የሚፈጸመው በዘርፉ የተቀመጡ ህግጋትንና ደንቦችን መሰረት 
በማድረግ መሆን ይኖርበታል፡፡ ህጋዊ መስፈርቶች የተቀመጡለት 
ይህ ጉዳይ በእስላማዊ ህግ ዘንድ የዳኛ ፍች በመባል ይታወቃል፡፡ 
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4 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (4990) 



   (አላህ ይዘንላቸውና) ኢማሙል ቀራፊ እንድህ ይላሉ፡ ‹‹ይህ 
በመሪነት ደረጃ የፈጸሙት የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ተግባር ከነብይነት፣ 
ከአላህ መልክተኝነት፣ ከሃይማኖታዊ ብያኔና ከዳኝነት ተግባራቸው 
የተለየ ተግባር ነው፡፡ እሱም የጥቅምን መሰረት ለማመቻቸት፣ 
ብልሹነትን ለመከላከል፣ ወንጀለኞችን ለማፈን፣ ወሰን አላፊዎችን 
ለመግደል፣ ለአላህ ባሮች በሀገር ወስጥ ተገቢውን ቦታ ለመስጠትና 
ለመሳሰሉት የአጠቃላይ ጥቅም እውን መሆን በህዝቡ ዘንድ ያለው 
አጠቃላይ የፖሊቲካ ሁኔታ ግድ ያደረገው የመሪነት ተግባራቸው 
ነው፡፡›› 
    ከዚያም እንድህ ይላሉ፡ ‹‹እንደመርኮን ማካፈል፣ የግምጃ ቤት 
ገንዘብን ለህዝብ ጥቅም ማዋለቸውና እሱን በተወሰነ መጠን 
ማከፋፈላቸው፣ የወንጀል ቅጣትን መፈጸማቸው፣ ጦሩን 
ማቀናጀታቸው፣ አመጸኞችን መዋጋታቸው፣ የገጠርና የማዕድን 
ቦታዎችን ማከፋፈለቸው እንድሁም እነዚህን የመሳሰሉት የነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ተግባራት በወቅቱ መሪ ከሆነው አካል ፍቃድ 
ያለማግኘት ሊያከናውኗቸው የማይቻሉ ተግባራት ናቸው፡፡ 
በመሆኑም እነዚህን ተግባራት የፈጸሙት በዚያን ጊዜ በነበራቸው 
የመሪነት ስልጣን ሲሆን ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በነዚህ ተግባራት 
የተሰማሩት በዚህ ስልጣናቸው በመሆኑ አንድህ በማለት አላህ 
(ዐ.ወ.) ከደነገገው ህግ ጋር የሚጣጣም ይሆኗል፡  

َُّكۡم َتۡھَتُدونَ  ََعل ُعوهُ ل ِ ب   5َوٱتَّ
  

ትርጉሙም (ቅንንም መንገድ ትመሩ ዘንድ ተከተሉት፡፡)›› 
 

 *       *       *  
 

ከመንግስት ህግና ከቡድኖች ህግ መካከል 
 

 
   አሁን በአለንበት ወቅት አንድን አገር የመገንባት ጉዳይ ዓለምን 
ከማልማት ወይም የነዋሪዎችን ጥቅም ከማስከበር ወይም ቸል 
ሊባል ከማይችል ሃይማኖታዊ ግዴታ አንዱ ከመሆኑ አንፃር እጅግ 
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አስፈላጊ ጉዳይ ሆኗል፡፡ የጥንት አበው እንድህ ይላሉ፡ ‹‹በአንድ 
የበለጸገ ጠንካራና ብርቱ ሀገር የሚኖር ድሃ ሰው በአንድ ኋላ ቀርና 
ደካማ አገር ከሚኖር ከበርቴ ሰው ይበልጣል፡፡›› ይሀውም 
የመጀመሪያው ድሃም እንኳ ቢሆን የሚጠበቀው ጠንካራ አገር 
ያለው ሁለተኛው ደግሞ ሃብታም እኳ ቢሆንም ከውጭም ሆነ 
ከውስጥ አደጋ የሚጠበቀውና የሚደግፈው ሀገር የሌለው በመሆኑ 
ነው፡፡ ኢንቬሰተርም ይሁን የቀን ሠራተኛ ከጎኑ የሚሰለፍ፣ 
የሚደግፈውና ጥቅሙን የሚያስከብረለት ጠንካራ ሀገር የሌለው 
ሰው ዋጋ የለውም፡፡ ማንኛውም ሀገር ጠንካራ ሀገር ለአለው ዜጋ 
ወሰን የሌለው ጥንቃቄ ሲያደርግ ይስተዋላል፡፡ እጅጉን የሚያሳዝን 
ቢሆንም ሀገራት ለአንድ ከደከማ ሀገር የመጣ ዜጋ ለሱም ሆነ 
ለተለያዩ ጥቅሞቹ ወይም ለሀገሩ ጥቅም ምንም ዓይነት ክብደት 
አይሰጡትም፡፡ 
   በመሆኑም ከመንግስት ህግና ከቡድኖች ህግ መካከል ሰፊ 
ልዩነት አለ ማለት ነው፡፡ የቡድኖች ህግ በቡድኖች ጥቅም ብቻ 
የታሰረ ዝግ ህግ ነው፡፡ የቡድኖች ህግ የቡድኖችን ጥቅም መሰረት 
ያደረገ ከመሆኑም በአሻገር ብያኔ የሚሰጡት የቡድኖች ሙሁራን 
በአጠቃላይ አውቀት፣ በሃይማኖታዊ ህግና በስልጣኔ ዘርፍ ያላቸው 
ግንዛቤ ከመልካም እሴቶችና አእምሮ ከሚቀበለው ግንዛቤ ጋር 
የሚፃረር ሆኖ አናገኘዋልን፡፡ ይልቁንም እነዚህ ቡድኖች 
የሚመሩበት ህግ የዓረብና የሙስሊም ህብረተሰብ ጠላት ወገኖች 
ህልውናቸውንና ማንነታቸውን አደጋ ላይ ለመጣልና እምቅ 
ሀብታቸውንም ለመቆጣጠር ሆን ብለው ያስቀመጡት ህግ መሆኑ 
አያጠራጥርም፡፡ ከዚያም በላይ የሙስሊሙን ህብረተሰብ ገጽታ 
ለማጉደፍ እንድሁም ከደምና ከግድያ ጋር የተያያዘ እምነት 
አስመሰሎ ለማሳየት እንዲያመቻቸው ያስቀመጡት ደንብ ነው፡፡  
በመጨረሻም ይህ የቡድኖች ህግ ጠላቶች እነሱ ያሉበትን 
የመጨውን ዓለም ህይወት ክህደታቸውን ለማገበስበስና 
የአማኞችን ህልውና፣ ምድር፣ ክብርና የሕይወት መዋቅራቸውን 
ለአደጋ ለማጋለጥ ለሚያደርጉት ጥረት እንዲያመቻቸው 
ያስቀመጡት ህግ ነው፡፡ 
   በርካታ ጸንፈኛ ቡድኖች ራሳቸውን የሃይማኖት ተከላካይ ዋና 
ዓላመቸውም አላህ (ዐ.ወ.) ያወረደውን ህግ ተግባራዊ ማድረግ 
እንደሆነ ይሰብካሉ፡፡ እዚህ ላይ የምናነሳው ጥያቄ ታድያ እነዚህ 



ቡድኖች የሚፈጽሙት የግድያ፣ የፍንዳታ፣ የውድመት፣ የክብር 
መዳፈር፣ የገንዘብ ዘረፋና በሰላማዊያን ዘንድ ሸብር መንዛታቸው 
ከአላህ ሃይማኖትና ከሱም ህግጋት ጥበብ ጋር ይጣጣማልን? 
የሚለው ጥያቄ ይሆናል፡፡ 
   በዚህ መልኩ እነዚህ ጸንፈኛ ቡድኖች የሚፈጽሙት ተግባር 
በእስልምና ላይ የሚፈጸም አስከፊ ወንጀል ነው፡፡ በነዚህ ቡድኖች 
ድንቁርናና አጸያፊ ተግባር ምክኒያት በእስልምና እምነት ላይ 
የደረሰው የስም መጉደፍ በእምነቱ ታሪክ ከማንኛውም የጥላት 
ወገን ደርሶበት የማያውቅ የገጽታ መበላሸትና የስም መጉደፍ 
ዓይነት ነው፡፡ 
   ሀገር ማለት ስርኣት ማለት ነው፡፡ መንግስት አለመኖር ማለት 
ደግሞ ስርኣት አልባ ማለት ነው፡፡ ሀገር ሲባል ያለነሱ ሊዋቀር 
የማይቻል የሆኑ መሰረታዊ መዋቅሮች አሉት፡፡ ከነዚህ መዋቅሮች 
አንዱ ከተጓደለ አንድ ሀገር ሀገር ሊባል አይችልም፡፡ አነሱም 
መሬት፣ ህዝብ፣ መንግስትና ስርኣት የሚሉት ናቸው፡፡ 
ሀገር ስንል የብሄራዊ ድርጅቶች ሥራ መከበር፣ የህግ የበላነት 
መረጋገጥና ሁሉንም የሀገሪቱን ዜጎች የሚያካትት ህግ ገቢራዊ 
መሆኑን ማለታችን ነው፡፡ እንሆ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ 
በክር አሲዲቅ እንድህ ይላሉ፡ ‹‹አናንተ ሰዎች ሆይ እኔ የናንተ 
ተጠሪ ሆኜ ተሰየምኩኝ፡፡ ይህም የሆነው ከናንተ የተሸልኩ ሆኜ 
ዓይደለም፡፡ ስደክም ካያችሁኝ ቀና አደርጉኝ መልካም ስሠራ 
ካያችሁኝ እገዙኝ፡፡ እውነተኛነት አደራ ነው፡፡ ሀሰተኛነት ደግሞ 
ክህደት ነው፡፡ ከናንተ ደካማው ከኔ ዘንድ ብርቱው ወገን ነው፡፡ 
በአላህ ፈቃድ ያጣውን መብቱን አስመልስለታለሁና፡፡  ከናንት 
በርቱው ወገን ደግሞ እኔ ዘንድ ደካማው ነው፡፡ በአላህ ፈቃድ 
ያላግባብ የወሰደውን የሰዎችን መብት ከሱ እወስዳለሁና፡፡››  
   ይህን ተግባር (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ስልጣን በያዙ ጊዜ 
ዑመር ኢብን አልኸጣብም በራሳቸው ላይ ግድ በማድረግ እንደገና 
ተግብረውታል፡፡ ከዚያም አልፎ ወኪሎቻውም እንድተገብሩት 
ትእዛዝ አስተላልፈዋል፡፡ ለ‹‹ኩፋ›› ክልል አስተዳዳሪ ተወካያቸው 
ለአቡ ሙሳ አልአሸዓሪ በጻፉት ደብዳቤ እንድህ ብለዋል፡ 
‹‹...ሰዎችን በቦታ ስታስቀምጥና ሰዎችን ስትመለከት በመሳሳይ 
መልኩ ይሁን፡፡ ፍትህን እውን ለማድረግ በምትሰራበት ጊዜ 
ሰዎችን በተመሳሳይ መልኩ አስታርቅ፡፡ ይሀውም ባለጸጋ ለአድሎህ 



ተስፋ እንዳያደርግና ደካማም በደለህን እንዳይፈራ ነው፡፡...››   
ዑመር ኢብንል ኻጣብ በዚህ መለክታቸው አቡ ሙሳ አል አሽዓሪ 
ሰዎችን በእይታና በሚያስቅምጡበትም ቦታ እንኳ ሳይቀር 
በእኩልነት እንዲመለከቱና እንዲያስቀምጡ እዘዋቸዋል፡፡ ይህውም 
አንዱን ከሌላው በመቀመጫ ቦታ መለየትና በልዩ መልኩ 
መመልከቱ እዳኛው ዘንድ የተለየ ደረጃ ያላው እንዳይመስል 
ለማስጠንቀቅ ነው፡፡ 
   መንግስት ማለት የማሀበረሰብን ጥቅም ከግል ጥቅም፣ አጠቃላይ 
ጥቅምን ከውስን ጥቅም እንድሁም የህዝብን ጥቅም ከተወሰነ ወገን 
ጥቅም የሚያስቀድም ማለት ነው፡፡ ከዚህም አንፃር መንግስት 
መንገድን ለመዘርጋትና ለመሳሰሉ የህዝብ ጥቅምን ለማሳካት 
የአንድ ግለሰብ መሬት ወደሁለት መከፈሉን ላይከላከል ይችላል፡፡ 
አንዳውም ለዚህ መሰሉ የህዝብ አገልግሎት መዋቀር ሲባል 
የግለሰብን ቤት ተገቢውን ካሳ ከፍሎ ሊያፈርስም ይችላል ማለት 
ነው፡፡ የመንግስት ህግ ማለት የሀገርን ሁኔታ፣ የመዋቀሩን 
ህጋዊነት፣ ሀገርን የመጠበቅ ግዴታንና የዚህ ዓይነቱ የሀገር ጥበቃ 
ሃይማኖት ያዘዘው ጥበቃ መሆኑንና ጥበቃውም ምን እንደሆነ 
መገንዘብ ማለት ነው፡፡   
   ብሄራዊ መንግስት ከመንግስትና ከህዝብ መካከል ያለውን 
የዜግነት ግዴታ ያከብራል፡፡ ይህን ማለትም በሃይማኖት፣ በቀለም፣ 
በጎሳ፣ በጾታና በቋንቋ ልዩነት ሳያደርግ የሁሉንም የሀገሪቱን ልጆች 
መብትና ግዴታ እውን እንድሆን ሃላፊነቱን ይወጣል ማለት ነው፡፡ 
ይሁን እንጂ እነዚያ በሃይማኖት የሚነግዱና ለብሄራዊ ሀገር ምንም 
ዓይነት ትኩረት የማይሰጡ ጸንፈኛና መስመር የለቀቁ ቡድኖች 
በብሄራዊ ሀገር ፈንታ የቡድናዊ አይዲየሎጂዎችን ከሁሉም በላይ 
ያደርጋሉ፡፡ በነሱ አመለካከት የብድናዊ አድማስ ከብሄራዊ ሀገር 
ህልውናና አድማስ የሰፋ ነው፡፡  
   የቡድኖችን ሃይማኖታዊ ህግጋት ብንመለከት ደግሞ ይህ 
ተግባራቸው ከሃይማኖትና ከሀገር ጥቅም ጋር የሚፃረር ቢሆንም 
እንኳ ለቡድኖች አመራር  ሰማን ታዘዝንም ከማለት ያላለፈ ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡ የቡድኖች ጥቅም ሀገርን አፍርሶ በፍርስራሹም ቢሆን 
የሚዋቀር መስሎ ከታያቸው ወደፊት ከማለት አይናቸውን 
አያሹም፡፡ ይልቁንም በርካታ ርእዮተአለማቸው ሀገርን 
በማፈራረስና ህዝብን በመከፋፈል ለአደጋ በማጋለጥ የተመሰረተ 



ነው፡፡ አመራሮቻቸውም የሃይማኖታዊ ህግጋት ምንጭ የሆኑ 
ቃላትን ፍች በማጣመም ወይም በመቆራረጥ ወይም ጠሞ 
አጥማሚ ለሆነው አይዲየሎጂያቸው የሚስማማ አንድምታ 
በመስጠት ብያኔዎችን ይሰጣሉ፡፡  
   ማንኛውም ልበኛ ወይም ሀገር ወዳድ ወይም ትክክለኛ 
የሃይማኖት እውቀት ያለው ሰው በከንቱ በሃይማኖት ሸማ 
የተሸፈነው የነዚህ ጸንፈኛ ቡድኖች ተግባርና ሰብከት ውጤቱ 
እጅጉን መራራና ምሬቱ የማይቻል ውጤት መሆኑን ሊክደው 
አይችልም፡፡ እነሱ እሾክና ክርንችት ዘረተው መላ ሙስሊሞች 
እንቧይና አረንገባ ይሰበስባሉ፡፡ በመሆኑም እነዚህ አመጸኛና 
አፈንጋጭ ቡድኖች ያበላሹትን ሁሉ ለማበጀት የምንችለውን ሁሉ 
ማድረግ ግድ ሆኖብናል፡፡ 
   ይህን ማድረግ የሚቻለው ደግሞ ጠባብ ከሆነው የእውቀትና 
የአስተሳብ አድማስ ከሃይማኖት፣ ከአስተተሳሰብ፣ ከስልጣኔና 
ከእውቀት አንፃር እጅግ ሰፊ ወደሆነ አድማስ በመውጣት ብቻ 
ነው፡፡ ይህን ስናደርግም ቋሚ መሰረቶችን መጠበቅና 
የተለዋዋጮችን ሁኔታ በተገቢው መልኩ መገንዘብ እጅጉን 
ያስፈልጋል፡፡ የማይለወጡ መሰረታዊ ደንቦችንና በአንፃሩም 
ተለዋዋጭ ደንቦችን እጅግ በረቀቀ ሚዘን በመለካት ቦታቸውን 
ማስያዝና የታዳሽ ነገሮችን ተጨባጭ ጠባይንም በሚገባ ማጣራትና 
መረዳት ወሳኝ ይሆናል፡፡ 
 

 *       *       * 
 

 
ሀገርን ማሰረተዳደር ከልምድና ከዝንባሌ አንፃር 

 
   ብዙ ሰዎች ስለሀገር መምራት ቀርቶ ስለሀገር ግንባታ ወይም 
ስለሀገር አስተዳደር ወይም ስለሀገር ፖሊቲካ ያለቸው ግንዛቤ 
እጅጉን ውስን ነው፡፡ ከፊሎቹ ደግሞ ይህ ጉዳይ በጣም ቀላልና 
ተራ ነገር መስሎ ይታያቸዋል፡፡ ነገር ግን ጉዳዩ ፈጽሞ እንደዚህ 
አይደለም፡፡ ጉዳዩ የዝንባሌዎችን በርካታ ደረጃዎች በሰፊው 
ተሸግሮ ርቆ የሄደ ጉዳይ ነው፡፡ ጉዳዩ ለረዢም ጊዜ የተከማቹ 
ልመዶች የፈጠሩት የተወሳሰበና የተሳሰረ ሰንሰለታዊ ተግባር ነው፡፡ 



እሱ ተጨባጭን በማንበብ፣ የተደቀኑ ተግዳሮቶችን በመረዳት፣ 
የችግሮችን ምስጢራዊ ኮድ ለመፍታት በፍጥነት እርምጃ 
የመውሰድ ብቃት ነው፡፡ ከዚያም አልፎ ይህን ተግባር ከተካመቹ 
የረዢም ጊዜ ልምዶች አንፃር ሳይንሳዊና አመክኖዋዊ በሆኑ 
መሰረቶች አማይካነት ማከናወንን ይጠይቃል፡፡ 
   ልምድ ግማሽ ጎኑ የእውቀትና የጥናት ፍሬ ሌላው ጎኑም 
በልምምድ፣ አዘውትሮ በመሥራት፣ በተሰጥኦ፣ በብሩህ አእምሮ፣ 
በጥልቅ ብልህነትና በከፍተኛ ጥረት የሚገኝ የድካም ፍሬ የሆነ 
ለረዢም ጊዜ የተከናወነ ሂደት ውጤት ነው፡፡ 
   የጥንት ሂሰኞች የልምድንና የተሞክሮ ውጤትን ጥቅም ፈጥነው 
ተረድተውታል፡፡ ልምድና ተሞክሮ በአብዛኛው ቁጥርን 
በማወራረድ ሳይሆን በህዋሳት አማካይነት ነው የሚካበተው 
ሲሉም ያብራሩታል፡፡ ይልቁንም በቃል ሊገለጽ ይቻላል እንጂ 
መሰረቱን መረዳት አይቻልም ይላሉ፡፡ ‹‹ኣሚዲ›› የተባሉት ሊቅ 
‹ሙዋዘናህ› በተበላው መጽሀፋቸው ስለልምድ፣ ተሞክሮና 
ለረዢም ጊዜ የሚሠራ ነገር ስለሚያስገኘው ጥቅም ሲያብራሩ 
እንድህ ይላሉ፡ ‹እስኪ ጠለቅ ብለህ እሰበው! ለምሳሌ ሁለት እጅግ 
ብልጣብልጥ የሆኑ ፈረሶች ቢኖሩና ሁለቱም በጨዋነትና 
በብልጣብልጥነት አንድ ዓይነት ገጽታ ቢኖራቸውም ነገር ግን ከነሱ 
በእርግጥ አንደኛው ከሌላው በአንድ ነገር እንኳን ቢሆን መለየቱ 
አይቀርም፡፡ ይህን ልዩነት የሚያውቀው ታድያ በዘርፉ የረዢም 
ጊዜ ልምድ ያለው ሰው ብቻ ነው፡፡ ግመልን፣ ዘምባባን፣ የቴምር 
ዓይነቶችንና ሌሎችንም የሥራ ውጤቶች ለመለየት ተመሳሳይ 
ልምድ ይጠይቃል፡፡› 
   በአለነበትም ዘመን ነገሩ ከዚህ አይለይም እንላለን፡፡ በሙሉ 
ክህሎት የተመረቱ ኢንዳስትሪዎችንና የእደጥበብ ውጤቶችን 
ለመለየት በዘርፉ የረዢም ጊዜ ልምድን ይጠይቃል፡፡ ለምሳሌ 
የእንጨት ጠራቢዎችን፣ የሽንት ቤት መገልገያ ባለሞያዎችን፣ 
የመረጋና ልሰና ባለሞያዎችን እንድሁም የሌሎችን የፈጠራ ሥራ 
ክህለቶች በተመሳሳይ መልኩ የተካኑ ቢመስሉም ከነሱ ከፊሎቹ 
ወይም አንደኛው በሥራው ጥራትና በሥራው ረቂቅነት መለየቱ 
አይቀርም፡፡ ይህን መለየት የሚችለው ታድያ አሁንም በዘርፉ 
ለዓመታት ልምድ ያካበተ ባለሞያ ብቻ ነው፡፡ 



   በእደ ጥብና ቀላል በሚባሉ የቴክኒክ ውጤቶች ነገሩ በዚህ 
መልኩ ከሆነ ታላላቅ ድርጅቶችን በማስተዳደር ዘርፍ የበለጠና 
የጠለቀ ይሆናል፡፡ የተነደቀኑ የደህንነት፣ የፖለቲካ፣ ወታደራዊ፣ 
ኢኮኖሚያዊና የቴክኒክ ውስብስብ ችግሮችን የመቋቋም ግዴታ 
ያለባችውን ሀገረራት የማስተዳደር ልምድ ደግሞ ያለጥርጥር ከዚያ 
በላይ ነው፡ 
   በዚህ ዘርፍ ያለው ጉዳይ በተራ አማተር የሚፈጸም ሳይሆን 
እውቀት፣ ልምድና ልዩ ሞያ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው፡፡ ቅዱስ 
ቁርኣንና ንጹሃን የነብያችንን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች ስንመለከት ይህ 
ጉዳይ ብቃት፣ ችሎታና ታማኝነት የሚጠይቅ መሆኑን ሲያረጋግጡ 
እናገኛልን፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) በሰይዲና ዩሱፍልሳን እንድህ ይላል፡  

 
نِّي َحفِیٌظ َعلِیمٞ  ِ ۡرِضۖ إ ٓئِِن ٱۡألَ َٰى َخَزا نِي َعل  ٱۡجَعلۡ

 
«በምድር ግምጃ ቤቶች ላይ (ሹም) አድርገኝ፡፡ እኔ ጠባቂ አዋቂ 
ነኝና»6 
በሰይዲና ሙሳ ጉዳይ በሹዓይብ ልጅ ልሳንም እንድህ ይላል፡ 

 
ِمینُ  َقِويُّ ٱۡألَ َجۡرَت ٱلۡ ۡٔ ِنَّ َخۡیَر َمِن ٱۡسَتـ ِجۡرهُۖ إ ۡٔ َبِت ٱۡسَتـ َ ٓأ ـٰ  َی

 
«አባቴ ሆይ ቅጠረው፡፡ ከቀጠርከው ሰው ሁሉ በላጩ 

ብርቱው ታማኙ ነውና» አለችው፡፡ 7 (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) 
ሰይዲና አቡ ዘር ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በአንድ አካባቢ ሹመት 
እንዲሰጧቸው በጠየቁ ጊዜ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የሰጡት መልስ 
እንድህ የሚል ነበር፡ (አቡ ዘር ሆይ አንተ ደካማ ነህ፡፡ ይህ ጉዳይ 
ደግሞ ታላቅ አደራ ነው፡፡ እሱም በሚገባ ያከናወነው በሱም 
ያለበትን ግዴታ በሚገባ የተወጣ ካልሆነ በስተቀር በተንሳኤ ቀን 
ውርደትና ጸጸትን ያስከትላል)፡፡8 እንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ 

                                                             
6  ዩሱፍ 55 

7  እልቀሰስ  26 

8 ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (4823) 



ይላሉ፡ (ነገሮች ብቃት ለሌለው ወገን በሚሰጡ ጊዜ በማንኛውም 
ሣዓት የትንሳኤን ቀን ጠብቅ)፡፡9 ብቃት ያላቸው ወገኖች 
የሚባሉት ችሎታ ያላቸውና ተማኞች ማለት ነው፡፡  

ነገሩን ጠለቅ ብለን ስንመለከት ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከመካ 
በስደት ለመውጣት ባሰቡበት ወቅት የእስልምና እምነት ያልተቀበለ 
መንገድ መሪ የቀጠሩ መሆኑን እናገኛለን፡፡ በርካታ ታማኝ 
ባልደረቦች ከነሱም ስለበረሃ መንገድ እውቀት ያለው የማይጠፋ 
ቢሆንም ይህን የእምነት ተከታይ ያልሆነን ሰውዬ የመረጡት 
በልምድ ከማነም የበለጠ በመሆኑ ነው፡፡ (ከርሳቸው አላህ 
ይውደድና) ዑመር ኢብን አልኸጣብም የግምጃ ቤትና የቤተ 
መንግስት ጽህፈት ቤቶች ከእምነት ተከታዮች ውጭ ይቀጥሩ 
የነበረውም ለዚሁ ለለምድ ጉዳይ ነበር፡፡ 

እዚህ ላይ ኃላፊነት አክብሮት ከመሆኑ በፊት በትከሻ ላይ 
የተጣለ ግዴታ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ከክብር አንፃር 
የሚመለከተውና በጉጉት የሚጠባበቀው ሰው በአብዛኛው ከዳጡ 
አይድንም፡፡ መብቱን ሳይተላለፍ የያዛውና እንደግዴታና 
እንደመልክት የሚመለከተው ሰው ደግሞ የአላህ እግዛ 
አይለየውም፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) አብደራሕማን ኢብን ሰሙራ 
ለተሰኘው ባልደረባቸው እንድህ ይላሉ፡ (ስልጣንን አትጠይቅ 
ሳትጠይቅ ከመጣልህ አጋዥህ ይበዛል፡፡ ጠይቀህ ካገኘሀው ግን 
ብቻህን እንድትጋፈጠው ትገደዳለህ)፡፡10 

የኃላፊነት ጉዳይ ከሚጣለው ግዴታ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 
የኃላፊነቱ አድማስ በሰፋ ቁጥር ለዚህ ኃላፊነት የሚያስፈልገው 
ብቃት፣ ችሎታ፣ ልምድ፣ ታማኝነት እንድሁም ግዴታ የመወጣት 
ችሎታ መኖር ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም ማንኛውም ኃላፊነት 
የተጣለበት ሰው ኃላፊነቱን በመወጣቱም ሆነ ባለመወጣቱ 
የህሌናው ተጠያቂ እንድሁም ከሰዎችና ከአላህም ዘንድ ተጠያቂ 
ይሆናል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ሁላችሁም 
ጠባቂዎች ናችሁ፡፡ ሁላችሁም ስለምትጠብቁት ነገር ተጠያቂዎች 
ናችሁ፡፡ እንድ መሪ ጠባቂ ነው፡፡ ስለሚያስተዳድረውም ህዝብ 
ተጠያቂ ነው፡፡ አንድምሰው የቤተሰቡ ጠባቂ ነው፡፡ 
                                                             
9  ቡኻሪ ዘግበውታል  ቁጥር (59) 

10  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጽር (6722) 



ስለሚጠበቀውም ቤተሰብ ተጠያቂ ነው፡፡ አንድትም ሴት የባሏ 
ቤት ጠባቂ ናት፡፡ ስለመጥጠበቀውም የባሏ ቤት ተጠያቂ ናት፡፡ 
አገልጋይም የጌታው ገንዘብ ጠባቂ ነው፡፡ ስለሚጠበቀውም 
የጌታው ገንዘብ ተጠያቂ ነው)፡፡ -ሐዲሱን የሚያሩት ባልደረባ- 
እንድህ አሉ፡ እንድህም ያሉ ይመስለኛል፡  (አንድም ሰው የአባቱ 
ገንዘብ ጠባቂ ነው፡፡ ስለሚጠብቀውም የአባቱ ገንዘብ ተጠያቂ 
ነው፡፡ ሁላችሁም ጠባቂዎች ናችሁ፡፡ ስለምትጠብቁትም ነገር 
ተጠያቂዎች ናችሁ)፡፡11 እንድሁም በሌላ ሐዲስ እንድህ ብለዋል፡ 
(አላህ ማንኛውንም ጠባቂ እንዲጠብቅ ሰለሰጠው ነገር ሁሉ 
በሚገባ አንደጠበቀ ወይም በቸልተኝነት እንዳጠፋ መጠየቁ 
አይቀርም፡፡ አንድን ሰው ስለቤተሰቡም ሳይቀር ይጠይቀዋል፡፡)12  

ማንኛውም ሙሉ አእምሮ ያለው ሰው ሁሉ በማሀበረሰቡ 
ያለው ደረጃ ምንም ይሁን ምን ስለአንድ ነገር ተጠያቂ ከመሆን 
አይወጣም፡፡ ሁሉም ሰው በችሎታውና በብቃቱ መጠን ኃላፊነት 
ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም አንድ ሰው ቀላል ነገር መስሎ የሚታየው 
ችልታ ሊያደርሰው የሚችለው ችግር ከባድ ሊሆን ይችላል፡፡ የዚህ 
ዓይነት ነገር እንዳይከሰት ማንኛውም ኃላፊነት የተጣለበት ወገን 
ችልተኛ ወይም የተጣለበትን ኃላፊነት በዝርዝር የማያውቅ ሊሆን 
አይገባም፡፡ ሁላችንም እምነት መጣል ማለት ክትትልን 
አያስከትልም ማለት አለመሆኑን ልንገነዘብ ግድ ይሆንብናል፡፡ 
እንድሁም ክትትል ማለት እምነት ማጣት ማለት አይደለም 
የሚለውን አባባል ልንረዳ ይገባል፡፡  

እንድሁም ማንኛውም ኃላፊነት የተጠላበት ሰው ይህን ግዴት 
ለመወጣት ተባባሪ ሲየስፈልገው በጥንቃቄ ጠንካራና ታማኝ የሆነን 
ረዳት መምረጥ ይጠበቅበታል፡፡ አንድ ሰው በማሀበረሰቡ ከሱ 
የተሻለ ባለሞያ እያለ ብቃት ለሌለው ሰው ኃላፊነት ከሰጠ አላህንና 
መልክተኛውን እንድሁም ሀገርና የተሰጠውን እምነትን የካደ 
ይሆናል፡፡ ነብያችን (ሶ›ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (ማንኛውም ከዐሥር 
በላይ የሆኑ ሰዎች ኃላፊነት የተጣለበት ሰው በትንሳኤ ቀን እጁ 
በአንገቱ የተጠፈረ ሆኖ እንጂ አይቀርብም ከዚያም መልካም 

                                                             
11  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (893) 

12  ነሳኢ በሱነኑል ኩብራ ዘግበውታል ቁጥር (8833) 



ሥራው ይፈተዋል ወይም መጥፎ ተግባሩ ያጠፋዋል)፡፡13 
ሁላችንም ሁሉም ሰው እንድህ የሚባለበት ጊዜ አይቀሬ መሆኑን 
መገንዘብ አለብን፡፡ 

ُونَ  ُول ٔ ۡسـ ُھم مَّ نَّ ِ ُوُھۡمۖ إ  َوقِف
 

«አቁሟቸውም፡፡ እነርሱ ተጠያቂዎች ናቸውና» (ይባላል)፡፡ 14 
እንድሁም አላህ (ዐ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

  
 َیۡوَمئِٖذ ُتۡعَرُضوَن َال َتۡخَفٰى ِمنُكۡم َخافَِیٞة 

 
(በዚያ ቀን ከእናንተ ተደባቂ (ነገሮች) የማይደበቁ ሲኾኑ 
ትቅቀረባላችሁ፡፡)15 ይነሱም ይደጉም ነገሮች በግልጽ ይታያሉ፡፡ 
አላህ (ሱ..ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
ۡو فِي  َ ۡن َخۡرَدٖل َفَتُكن فِي َصۡخَرٍة أ َقاَل َحبَّٖة مِّ ِن َتُك ِمثۡ ٓ إ َھا نَّ ِ ُبَنيَّ إ َیٰ

یرٞ  ِ َِطیٌف َخب َ ل َّ ِنَّ ٱ ُۚ إ َّ َھا ٱ ِ ِت ب ۡرِض َیأۡ ۡو فِي ٱۡألَ َ ِت أ َوٰ َمٰ  ٱلسَّ
 

(እርሷ የሰናፍጭ ቅንጣት ክብደት ያህል ብትሆንና በቋጥኝ ውስጥ 
ወይም በሰማያት ውስጥ ወይም በምድር ውስጥ ብትሆን አላህ 
ያመጣታል፡፡ አላህ ሩኅሩኅ ውስጥ ዐዋቂ ነውና፡፡)16 
 

 *       *       * 
 

 
 
 

                                                             
13 ኢማሙ አሕመድ በሙስነዳቸው ዘግበውታል ቁጥር (22960) 

14  አሷፋት 24 

15  አልሓቃህ  18  

16 ሉቅማን  16  



 
 

የሀገራት መዋቀርና ውድቀት 
 

በሀገራት ግንባታ ታሪክ የሰውን ልጅ ከሚያጋጥሙ ችግሮች 
በሽግግር ወቅት ከሚያጋጥሙት አደጋዎች የበረታ ችግር የለም፡፡ 
በመሆኑም በርካታ ተመራማሪዎች ስለሀጋራት መዋቀር እንድሁም 
ስሌሎች ሀገራት ወድቀትና እስከነመሰረቱ መሰወር ከርእዮተ 
ዓለምና ከተጨባጭ ሁኔታ አንፃር አንቱ የሚባሉ ጥናቶችን 
አዘጋጅተዋል፡፡ በነዚህ ጥናቶች እንደተጠቆመው ለሀገራት 
ውድቀት ከሀገር ውስጥ በከፊል የሀገሪቱ ልጆች በሚፈጸም 
ከህደት፣ እነሱን ጠላት ለሀገራቸው ውድቀት እንደመሳሪያ 
የተጠቀሙባቸው በመሆን ወይም ከፊል የሀገር ልጆች 
ከትክክለኛው መስመር ወደጥሜትና ብልሹነት በመውጣታቸውና 
የትእቢትና የመንበጣረር ገጽታ በማሳየታቸው የደረሰባቸው ዓይነት 
አደጋና እውነተኛው ችግር ከውጭ አልመጣባቸውም፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
 

َقۡوُل و ۡیَھا ٱلۡ َ ُوْا فِیَھا َفَحقَّ َعل َرفِیَھا َفَفَسق َمۡرَنا ُمتۡ َ ۡھلَِك َقۡرَیًة أ َن نُّ ٓ أ َرۡدَنا َ ٓ أ َذا ِ إ
َھا َتۡدِمیٗراَفدَ  ۡرَنٰ   مَّ
  

(ከተማንም ለማጥፋት በፈለግን ጊዜ ባለ ጸጋዎችዋን እናዛለን፡፡ 
በውስጧም ያምጻሉ፡፡ በእርሷም ላይ ቃሉ (ቅጣቱ) ይፈጸምባታል፡
፡ ማጥፋትንም እናጠፋታለን፡፡) 17 እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 
ًةۖ  ُوَّ ا ق ََشدُّ ِمنَّ ُوْا َمۡن أ َحقِّ َوَقال َغۡیِر ٱلۡ ِ ۡرِض ب ْ فِي ٱۡألَ ا َعاٞد َفٱۡسَتۡكَبُروا َمَّ َفأ

ۡم  َ َول َ تَِنا أ َاَیٰ ٔ ـ ِ ۖ َوَكاُنوْا ب ٗة ُوَّ ُھۡم ق ََشدُّ ِمنۡ َقُھۡم ُھَو أ َ َِّذي َخل َ ٱل َّ َنَّ ٱ َیَرۡوْا أ
  َیۡجَحُدونَ 

  
(ዓድም በምድር ላይ ያለ አግባብ ኮሩ፡፡ «ከእኛ ይበልጥ በኀይል 
ብርቱ ማን ነው?» አሉም፡፡ ያ የፈጠራቸው አላህ እርሱ በኀይል 
                                                             
17 ኢስራእ  16  



ከእነርሱ ይበልጥ የበረታ መኾኑን አያዩምን? በተዓምራታችንም 
ይክዱ ነበሩ፡፡) 18 አላህ (ሱ.ወ.) ስለሰይዲና ሷሊሕ ህዝቦች 
እንድህ ይላል፡ 
 
ِعَقُة  ُھۡم َصٰ ََخَذتۡ ُھَدٰى َفأ َى ٱلۡ َعَمٰى َعل ْ ٱلۡ ُھۡم َفٱۡسَتَحبُّوا ا َثُموُد َفَھَدۡیَنٰ مَّ َ َوأ

َما َكاُنوْا َیۡكِسُبونَ  ِ ُھوِن ب َعَذاِب ٱلۡ   ٱلۡ
  

(ሰሙዶችማ መራናቸው ዕውርነትንም በቅንነት ላይ መረጡ፡፡ 
ይሠሩትም በነበሩት ኃጢኣት አሳናሽ የኾነችው የመብረቅ ቅጣት 
ያዘቻቸው፡፡) 19 አሁንም ስለሰይዲና ሉጥ ህዝቦች እንድህ ይላል፡ 
 
َحٖد مَِّن  َ َھا ِمۡن أ ِ ِحَشَة َما َسَبَقُكم ب َفٰ ُتوَن ٱلۡ َتأۡ َ ذۡ َقاَل لَِقۡوِمِھۦٓ أ ِ ُوًطا إ َول

َِمینَ  ل َعٰ نُتۡم َقۡوٞم .  ٱلۡ َ َسآِءۚ َبۡل أ َجاَل َشۡھَوٗة مِّن ُدوِن ٱلنِّ ُتوَن ٱلرِّ َتأۡ َ ُكۡم ل نَّ ِ إ
ُونَ  ۡسِرف َۡخِرُجوُھم مِّن َقۡرَیتُِكۡمۖ .  مُّ ُٓوْا أ َن َقال ٓ أ ِالَّ َوَما َكاَن َجَواَب َقۡوِمِھۦٓ إ

َناٞس َیَتَطھَُّرونَ  ُ ُھۡم أ نَّ ِ ِرینَ .  إ ِ ب َغٰ َتُھۥ َكاَنۡت ِمَن ٱلۡ َ ِالَّ ٱۡمَرأ ُھۥٓ إ َ ۡھل َ ُھ َوأ نَجۡیَنٰ َ .  َفأ
َطٗراۖ َفٱنُظۡر كَ  ۡیِھم مَّ َ ۡمَطۡرَنا َعل َ ُمۡجِرِمینَ َوأ قَِبُة ٱلۡ   . ۡیَف َكاَن َعٰ

  
(ሉጥንም ለሕዝቦቹ ባለ ጊዜ (አስታውስ)፡፡ «አስቀያሚን ሥራ 
ትሠራላችሁን በእርሷ ከዓለማት አንድም አልቀደማችሁም፡፡» 
«እናንተ ከሴቶች ሌላ ወንዶችን በመከጀል በእርግጥ 
ትመጡባቸዋላችሁ፡፡ በእውነቱ እናንተ ወሰንን አላፊዎች ሕዝቦች 
ናችሁ፡፡» የሕዝቦቹም መልስ « (ሎጥንና ተከታዮቹን) 
ከከተማችሁ አውጧቸው፡፡ እነሱ የሚጥራሩ ሰዎች ናቸውና» 
ማለት እንጂ ሌላ አልነበረም፡፡ እርሱንና ቤተሰቦቹንም አዳንናቸው 
ሚስቱ ብቻ ስትቀር፡፡ እርሷ (ለጥፋት) ከቀሩት ኾነች፡፡ በእነሱም 
ላይ (የእሳት) ዝናብን አዘነብንባቸው፡፡ የኃጢአተኞችም መጨረሻ 
እንዴት እንደነበረ ተመልከት፡፡) 20 

                                                             
18  ፉሲለት 15 

19  ፉሲለት 17 

20  አዕራፍ  80 – 84  



   ቅን አስተዳደር የሚባለው ፍትህን መሰረት ያደረገ አስተዳድ 
ሲሆን ነው፡፡ አላህ (ዐ.ወ.) አንድ ሀገር ፍትህን መሰረት ያደረገ 
ከሆን ነዋሪዎቹ እምነት ቢስ ቢሆንም እንኳ ይረደዋል፡፡ በዳይን 
ሀገር ደግሞ የምእምናን አገር ቢሆንም እንኳ አይረዳውም፡፡ የቅን 
አስተዳደር ዋና መሰረቱ መልካም እሴቶችና ስነ ምግባሮች 
ይሆናሉ፡፡ ይሀውም በመልካም ምግባርና ደግ ስነ ምግባር 
ያልተመሰረተ ሀገር ህዝቦችና ስልጣኔዎች የመውደቂያና መፍረሻ 
ምክኒያቶችን በመዋቅራቸው ውስጥ ያካተቱ ይሆናሉና ነው፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
 َّ ِ ٱل َّ َة ٱ ِ َتۡبِدیٗال ُسنَّ َّ ِة ٱ َن َتِجَد لُِسنَّ َۡت ِمن َقۡبلُۖ َول  تِي َقۡد َخل

 
(አላህ ያችን ከዚህ በፊት በእርግጥ ያለፈችውን ልማድ ደነገገ፡፡ 
ለአላህም ልማድ ለውጥን አታገኝም፡፡) 21  
   አንዳንድ ስለሀገራት ድርሰት ያሰቀመጡ ተመራማሪዎች የነዚያን 
ሀገራት የመዋቀር መሰረቶችና የውድመታቸውን መንስኤዎች 
ለይተው ለማስቀመጥ ሞክረዋል፡፡ የሀገራትን የውድቀት 
ምክኒያቶች እንደሚከተለው አስቀምጠዋል፡ 
   አንደኛ፡ በአድር ባይነት፣ በጉቦና ከብቃት ይልቅ ለአስተዳደር 
ታማኝነትን በማስቀደም ሙስና በያይነቱ መስፋፋት የሚለው 
ጉዳይ ነው ይላሉ፡፡ ምክኒያቱም ሰዎች በሕይወታቸው በሙስናና 
በባለስልጣን በመታለላቸው የሚበሳጩትን ያህል በምንም ነገር 
አይበሳጩምና ነው በማለት ያብራራሉ፡፡ በመሆኑም ማንኛውም 
ቅን አስተዳደር ህልውናው ይዘልቅ ዘንድ ማንኛውንም የሙስና 
ዓይነት ለመዋጋት ቅድሚያ መስጠት ይኖርበታል፡፡ በዚህ ዘርፍ 
እኛ በተረጋጋ እርምጃ እንዳውም ወደር በሌለው መልኩ ወደፊት 
እየተራመድን መሆኑን የወቅቱ የግብጽ ተጨባጭ ሁኔታ በግልጽ 
የሚያሳይ ይመስለኛል፡፡ በአሁኑ ወቅት ግብጽ ሙስናን በመዋጋትና 
ግልጽነትን እውን በማድረግ ዘርፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ቦታ 
አሻሽላለች፡፡ 
  ሁለተኛ፡ በግለሰብ ደረጃ ጸጥታ፣ ፍትሃዊ ፍርድና ምንም ዓይነት 
እንኳ ቢሆን ተመጣጣኝ እድል የማግኘት ተስፋ በመሰወር 
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እንድሁም በመደብ ደረጃ ደግሞ ድሆችንና ደካሞችን በማግለል 
እነሱንም በማንኳሰስ በደል መስፋፋቱ ነው፡፡  
    ይህን ጉዳይ ለማረጋገጥና ድሆችንና እርዳታ 
የሚያስፈልጋቸውን ወገኖች ለመታደግ ሃይማኖታዊና ብሄራዊ 
ደንቦችን መሰረት ያደረገ የተሟላ የእርዳታና የትብብር ብሄራዊ 
ድርጅትና ማሀበራዊ የግል ማሀበር ተቋቁምና ተደጋግፈው 
እንድሰሩ ማድረግ ይገባል፡፡ ሁላችንም ማነም ሰው ለብቻው 
ከአደጋው ሊድንበት በማይችል መርከብ ውስጥ ነን፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( የአላህን ሀግ በሚገባ የሚጠብቁና 
የማይጠብቁ ሰዎች ምሳሌ በአንድት መርከብ እጣ ተጣጥለው 
ለከፊላቸው የመርከቧ የላይኛው ከፍል ለከፊሎቹ ደግሞ የመርከቧ 
የታችኛው ክፍል እንደደረሳቸው ሰዎች ዓይነት ነው፡፡ እነዚያ 
በታችኛው ክፍል የነበሩት ሰዎች ውሃ ለማግኘት በፈለጉ ጊዜ 
ከበላያቸው በአሉት ሰዎች ላይ በቀጥታ መተላለፍ ነበረባቸው፡፡ 
በኋላ ላይ እንድህ አሉ፡ እኛ በዚህ በአለነበት በርድሻችን ቀዳዳ 
ብንቀድ ውሃ ስንፈልግ ከበላያችን ያሉትን ሰዎች አናስቸግርም 
ነበር፡፡ እነዚያ ከበላያቸው ያሉት ሰዎች ከታች በኩል ያሉት ሰዎች 
ያሰቡትን እንዲፈጸሙ ከተዋቸው ሁላቸውም ያልቃሉ፡፡ ተዉ 
አይሆንም ብለው እጃቸውን ከያዟቸው ደግሞ እነሱ ይተርፋሉ 
ሁላቸውም ከጥፋት ይድናሉ፡፡)22 
ሦስተኛ፡ ጸጥታ አለመኖር፣ የመንግስት ስልጣን መዳከምና 
በአንፃሩም ቡድኖች፣ ወንበደዎችና የታጠቁ ሚሊሻዎች መላ 
ማሀበረሰቡን ወይም ከፊል የማሀበረሰቡን  ከፍል መቆጣጠራቸው 
ነው፡፡ ነገሮች እንደዚህ ሲሆኑ ተበዳዮችና ጭቆና የሚደርስባቸው 
ወገኖች ለመንግስት ያላቸው ድጋፍና አመኔታ ሙሉ በሙሉ 
ይወገዳል፡፡ በመሆኑም ከውስጥም ሆነ ከውጭ በሀገር ደህንነት 
ላይ የሚሰነዘሩና ጥቃቶችንና የተደቀኑ ተግዳሮቶችን ለመቋቋም 
ይቻል ዘንድ የደህንነትና ወታደራዊ ድርጅቶችን መደገፍና 
ማጠናከር ሃይማኖታዊና ብሄራዊ ግዴታ ይሆናል፡፡ ማንኛውም 
መረጋጋትንና የህዝቡ ለሀገር ታምኝነትን እውን ለማድረግ 
የሚፈለግ አስተዳደር ለዜጎች ደህንነትና ክብራቸውን ለማስጠበቅ 
ቅድሚያ መስጠት ይጠበቀበታል፡፡ 

                                                             
22 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጽር  (2493) 



   አረተኛ፡ የመልካም እሴቶች ሁኔታ መዳከም የሚለው ጉዳይ 
ነው፡፡ መልካም እሴቶችንና መልካም ስነ ምግባሮችን መሰረት 
ሳያደርግ የተመሰረተ ማንኛውም ማሀበረሰብ በመሰረተ መዋቅሩ 
ውስጥ የመፍረሻ መንሰኤዎን እንዳቀፈ ይገመታል፡፡ 
እንደሚታወቀው ስልጣኔ ሊዳከም፣ ሊደበዝዝ ወይም ሊታመም 
ይችላል፡፡ እንደገና እንዳገግም ጠቢብ የሚሆኑት የመልካም 
እሴቶች ጠባቂ ሙሁራን፣ ተመራማሪዎችና ፈላስፋ ናቸው፡፡ 
በመሆኑም ሙሁራንን፣ ተመራማሪዎችንና ፈላስፋን በሚገባ 
ማጠናከር፣ መከንከባከብና በጥንቃቄ  መምረጥ ግድ ይሆናል፡፡ ያን 
ጊዜም የሚጣልባቸውን ሃላፊነት በሙሉ ብቃት የመወጣት 
አቅማቸው ይጎለብታል፡፡እኛ በአሁኑ ወቅት ይህን ተግባር እውን 
ለማድረግ ጥረት እያደርግንና ያለመሰልቸትም እየሰራን እንገኛለን፡፡ 
የግብጽ ወቅታዊ ተጨባጭም ይህን እውነት በግልጽ ያሳያል፡፡ 
  አምስተኛ፡ መሰረታዊ ጉዳዮችን በሚነካ መልኩ የግልሰቦች የኑሮ 
ደረጃ መወዛገብ የሚለው ጉዳይ ነው፡፡ ግለሰቦች ሀገሮቻቸው 
ያለባቸውን ችግር የሚገነዘቡ፣ አስፈላጊውን ግምት የሚሰጡና 
እኛም የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ባልደረቦች ከረሃብ ጥናት የተነሳ የዛፍ 
ቅጠል ለመብላት እስከተገደዱበት ደረጃ ደረስ የታገሱ መሆኑን 
በየጊዜው ከማስገንዘብ የማንቆጠብ ቢሆንም ማንኛውንም 
የተጣለባቸውን አስጨናቂ ማእቀብ ለማሰወገድ በሥራ፣ 
በተጨማሪ ምርት፣ በጠንከራ ትብብር፣ ደካሞችንና የተገለሉ 
ወገኖችን ማገዝ በአንፃሩም የተጋነነ የዋጋ ንረትን የሚፈጥሩና 
የሸቀጥ አከማቾችን በጠንካራ ክርን መምታት እጅጉን ያስፈልጋል፡፡ 
የዚህ ዓይነት ሚዛናዊ ኑሮ እውን ይሆን ዘንድ ያለ ድካም መስራት፣ 
በመጠኑ ማውጣት እንድሁም የተብብርና የመረዳዳት ሥራዎች 
ማከናወን ይጠበቅብናል፡፡ የንግዱ ማሀበረሰብና የሲቪል 
ማሀበረሰብ ድርጅቶች ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች መሰረታዊ 
ነገሮችን ለማሟላት እጅ በመዘርጋት ሚዛናዊ የኑሮ ደረጃን እውን 
በማድረግ ረገድ የሚጠበቅባቸው ሚና በጣም ከፍተኛ መሆኑ 
አያጠራጥርም፡፡ 
 

 *              ** 
 
 



 
ለሀገራት የኢኮናሚያዊ ውድቀት የሚያስከትላቸው 

አደጋዎች 
 

የሀገራት ውድቀት ከውጭ በተሰነዘረ ጥቃት ወይም ከውስጥ 
በተጠነሰሰ ሴራ ሊሆን ይችላል፡፡ ከውስጥ የሚጠነሰስ ሴራ ለሀገር 
ውድቀት ያለው አደጋ ከውጭ ከሚሰነዘር ጥቃት አይተናነስም፡፡ 
ይልቁንም ሀገራት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ካላደረጉ የውስጥ ሴራ 
የሚያደርሰው ችግር እጅጉን የከፋ ሊሆን ይችላል፡፡ 

የውጭ ጥላት በአብዛኛው ማሀበረሰቡ በጋራ የሚቋቋመው 
ግልጽ ጠላት ነው፡፡ እሱም ትውልድ አራትና ትውልድ አምስት 
የቴክኖሎጂ የጦርነት ዘዴ በተስፋፋበትና የዘመናዊ ጦር አስተዳደር 
ስልት እጅግ በተሻሻለበት በአሁነ ወቅት ቀላል ግምት የማይሰጠው 
አደጋ መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ ሆኖም መሰረቱ ከውጭ በሚመጣ 
ድጋፍም ይሁን ሀገር በቀል ድጋፍ ወይም ከሁለቱም በኩል 
የተቀናጀ ፍጋፍ የሚቸረው ቢሆንም ከውስጥ የሚጠነሰስ የሀገር 
ውድቀት አደጋ ጠንቅ ከሁሉም አደጋዎች በላይ ነው፡፡ ጥቃቱ 
በሃይማኖትና በጎሳ መከፋፈል በኩል የሚሰርጽ ሊሆን ይችላል፡፡ 
ይሁንና ይህ ጉዳይ በርካታ ሀገራት እየተገነዘቡት በመምጣቱ ገና 
በጽንሱ የሚያመክኑት ግልጽ ጉዳይ ሆኗል፡፡ 

ከዚህ ዓይነቱ ሴራ ብዙ ሳይርቅም አሉ ባልታ በማናፈስ፣ 
የብሄራዊ ገጽታ አንጸባራቂ የሆኑ ባለዝና ወገኖችን ስም ለማጉደፍ 
ሀሰትን በማስፋፋት፣ በመንግስት የሚከናወኑ ስኬቶችን 
በማንኳሰስ፣ የሚፈጠሩ ጥቃቅን ችገሮችን በማጋነን፣ በማሀበረሰቡ 
መንፈስ ተስፋ መቁረጥ እንደሰርግና በሱም ምክኒያት በመንግስት 
ላይ አመጽ እንዲያደርጉ በማነሳሳትና በመሳሰሉ የሀሰት ወሬዎችን 
በማስፋፋት መንግስትን ለማዳከም የሚሞክሩ የውስጥ ጠላቶች 
ጥቂቶች አይደሉም፡፡ 

ይሁንና መንግሰት የውጭና የሀገር ውስጥ ግዴታውን 
ያለምንም ችግር መወጣትና ለነዋሪዎች ክብር ያለው የኖሮ 
ዘደዎችን ማሟላት የሚያስችል ጠንካራና የተራጋጋ ኢኮኖሚ ካለ 
ይህን ሁሉ ግንባር በቀላሉ መቋቋም ይቻላል፡፡ ነግር ግን የአንድ 
ሀገር ኢኮኖሚ ከተዳከመ ያን ሀገር ለመጣልና መጨረሻ ወደሌለው 



ስርኣት አልበኝነት ለመክተት አድፍጠው ለሚጠባበቁ የጠላቶች 
ጥቃት የመሳካት እድል እጅጉን ይሰፋል፡፡  

በመሆኑም ምርትን በማስፋትና ፍጆታን በመመጠን በኢኮኖሚ 
ራስን ለመቻል መጣር አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑ የሃይምኖት 
መመሪያዎች የሚገፋፉበት ጉዳይ ከመሆኑም በላይ የምጣኔ ሀብት 
ባለሞያቸውም ያረጋገጡት ጉዳይ ሆኗል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) በሰይዲና 
የሱፍ ልሳን እንድህ ይላል፡ 

 
ِالَّ َقلِیٗال  ُبلِِھۦٓ إ ۡم َفَذُروهُ فِي ُسنۢ ٗبا َفَما َحَصدتُّ َ َقاَل َتۡزَرُعوَن َسۡبَع ِسنِیَن َدأ

ُونَ  ُكل ا َتأۡ مَّ  مِّ
 

(እርሱም) አለ፡- «ሰባትን የተከታተሉ ዓመታት ትዘራላችሁ፡፡ 
ያጨዳችሁትንም ሁሉ ከምትበሉት ጥቂት በስተቀር በዘለላው 
ውስጥ ተዉት፡፡)23 እዚህ ላህ  

ُونَ   ُكل ا َتأۡ مَّ ِالَّ َقلِیٗال مِّ  إ
 
(ከምትበሉት ጥቂት በስተቀር በዘለላው ውስጥ ተዉት፡፡)24 
የሚለው 
  ሀረግ (እምትበሉት ትቂት ሲቀር) ከሚለው የሚለይ ሲሆን 
ይህም ታድያ በጠንካራ ሥራና ፍጆታን በመመጠን አማካይነት 
ራስን ለመቻል ጥረት ማድረግ ግድ መሆኑን የሚያንጸባርቅ 
መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡  
   ለምርት ጥረት እንዲናደርግ ሲገፋፉን ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
እንድህ ይላሉ፡ ( አንዳችሁ በእጁ የሚተከል የዘምባባ ቀንዘል እያለ 
የትንሳኤ ቀን ቢደርስ  የሚችል ከሆነ ይትከላት)፡፡25 
   የሀገራት ኢኮኖሚ መሻሻልና ከኢኮኖሚ ውድቀት ለመዳን 
በርካታ መሰረቶች አሉት፡  
   አንደኛ፡ የሀገሪቱን የምርት ጭማሬ እውን ለማድረግ ጥረት 
ማድረግ እንድሁም አስተማማኝ የኢኮኖሚ እድገት ያስገኝ ዘንድ 
                                                             
23 ዩሱፍ     (47) 

24  ዩሱፍ   (47) 

25 ኢማሙ አሕመድ በሙስነድ ዘግበውታል ቁጽር (273) 



የምርቱ ጥራት በፈጠራ የተደገፈና ለተወዳዳሪነት ብቃት ያለው 
እንድሆን ማድረግ ነው፡፡  
   ሁለተኛ፡ የፍጆታ ምጠናን እውን ለማድረግ ቀጣይነት ያለው 
ጥረት ማድረግ ነው፡፡ የፍጆታ ምጠና ሲባል በምግብና መጠጥ 
ዘርፍ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ውሃ፣ ኤሌክትሪክ፣ ጋዝና የተለያዩ 
የእለት ተእለት አገልግሎት ሰጪ ዘርፎችን እንድሁም 
መድሃኒቶችንም ያከተተ መሆን አለበት፡፡ 
   ሦስተኛ፡ ዋናው የዘርፉ ነጥብ ሲሆን እሱም የማሀበረሰቡ 
አባላት ስለሀገራቸው ያለባቸውን ግዴታ በታማኝነት 
መወጣታቸው፣ ካሉበት ምንም ዓይነት ሥራ ሳይፈጽሙ 
የአገልግሎት ዋጋን ለማግኘት የከንቱ ምኞትና በሌላው ትከሻ 
ለሞኖር ከመሞከር መራቅ  የሚለው ጉዳይ ነው፡፡ 
   የማሀበራዊ መድህን ፕሮግራም መጠናከር በጣም አስፈላጊ 
መሆኑን ስናረጋገጥ እንክብካቤ ለሚያስፈልጋቸው እውነተኛ 
ተረጆዎች የመድረሱ ግዴታነት ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል 
እንላለን፡፡ እርዳታ የማይገባቸው ወገኖች ከዚህ ከእርዳታ መብት 
ራሳቸውን በማራቅ በሃይማኖታዊ እስቴቶችና በሰብኣዊ ስነ 
ምግባሮች የታነጹ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ 
    አራተኛ፡ አገልግሎቶችን በተመጣጣኝ ዋጋቸው ማሟላት ራሱ 
መንግስት ለህዝብ የሚያበረክተው አገልግሎት መሆኑን መገንዘብ 
ነው፡፡ ሀገራት ለማሀበረሰቡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማሟላት 
አለመቻላቸውና መንግስት አገልግሎቶችን ያለወሰን በማስፋፋት 
ምክኒያት ነዋሪዎች የአገልግሎት ዋጋን ከፍለው ለዘላቂነቱ ዋስትና 
እንዲኖር ሁኔታዎች አለመመቻቸት ራሱ ታላቅ ችግር ነው፡፡  
   ለምሳሌ እዚህ ግብጽ አገር የኤሌክትሪክ አገልግሎትን 
እንደምሳሌ ብንወስድ በአንድ በኩል በመንግስት የኢኮኖሚ እድገት 
ላይ ከፍተኛ ጫና ያደረሰ በሌላ በኩልም በማሀበረሰቡ መንፈስ 
ጭንቀት ያስከተለ የመብራት መቋረጥና የኤሌክትሪክ አገልግሎት 
መወዛገብ የሰፈነበት ጊዜን አሳልፈናል፡፡ በዚያን ጊዜ ናዋሪዎች 
የመብራት አገልግሎት ዋጋን በወቅቱ መክፈል ባለመቻላቸው 
የኤሌክትሪክ ሚኒስተር ለማሀበረሰቡ ተገቢውን አገልግሎት 
ለማሟላት ተቋሙን ማሻሻል ቀርቶ የሚያስፈለገውን የኤሌክትሪክ 
አቅርቦትት  ማሟላት አቅቶት ነበር፡፡ አሁንም ተቋሙ መሰረታዊ 
ግንባታውን ማደስ ቀርቶ የመገልገያዎችን ወጪ መሸፍን አልቻለም 



ነበር፡፡ ለአገልግሎቱ የሚገባውን ዋጋ ማሀበረሰቡ መክፈል 
በቻለበት ወቅት ግን ሚኒስተሩ አገልግሎቱን ዘላቂ ከማድረግም 
በላይ የማሻሻል ሥራ እንዲያከናውን ያስችለዋል፡፡ በባቡር ሐዲድ፣ 
በምድር ውስጥ ባቡርና በሌሎችም አገልግሎቶች እንደዚሁ ሊባል 
ይቻላል፡፡ 
    አንዳንድ ሰዎች የአገልግሎቶችን ዋጋ ከመክፈል ወደኋላ 
ማለታቸውና የሃይማኖት መርሆችንና የፍትሃዊ ኢኮኖሚ ደንቦችን 
ቸል በማለትና የአጠቃላይ ህዝቡን ጥቅም ከምንም ባለመቁጠር 
የግል ጥቅማቻውን ለማሟላት ብቻ የሚጥሩ ወገኖች ተግባር 
የሀገርን ኢኮኖሚ ከማደከምም አልፎ የኢኮኖሚ ውድቀትም 
ሊያስከትል ይችላል፡፡ 
   ይሁንና መስመር የለቀቁ በርካታ ቡድኖች መንግስት ተገቢውን 
አገልግሎት ማቅረብ አልቻለም መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶችን 
ማሟላት ካልቻለም ማስተዳደር አቅቶታል ማለት ነው የሚል 
ሀሳብ በማሀበረሰቡ ዘንድ ለመንዛት ደጋፊዎቻቸው የአገልግሎት 
ዋጋን በወቅቱ እንዳይከፍሉ ይገፋፋሉ፡፡ ይህን የሚያደርጉትም 
የሀገር ውድቀት ወይም መበታተንን ቢያስከትልም እንኳ ሁኔታወች 
በሚመቻቹበት ወቅት ወደስልጣን ለመውጣት ተስፋ በማድረግ 
ነው፡፡ እነሱ በመሰረቱ በሀገርና በብሄራዊ መንግስት እምነት 
የላቸውም፡፡ የነዚህ ቡድኖች ሀገር ጥቅማቸው ወይም 
የወገኖቻቸው ጥቅም የሚሟላበት ቦታ ብቻ ነው፡፡ 
 

 *       *       * 
 

 
የሀገር ጥበቃ ለሰው ልጅ ግዴታ ከሆኑ የሃይማኖት 

አላማዎች አንዱ ነው  
 

የሀገር ፍቅርና ሀገርን የመጠበቅ ፍላጎት ቅኑ ሃይማኖታችን 
ያረጋገጠው ሰብኣዊ ተፈጥሮ ነው፡፡ እነሆ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ጉዞ 
በጀመሩበት ወቅት ሀገራቸውን መካን ዞር ብለው በማናገር እንድህ 
ይላሉ፡ ( በአላህ ይሁንብኝ በእርግጥ ከኣለህ ምድሮች የበለጥሽ 
ነሽ፡፡ ከአላህ ምድሮችም የበለጠ አላህ ዘንድ ተወዳጅ ምድር ነሽ፡፡ 



ሰዎች ከአንቸች ባያጡኝ ኖሮ ካንች ባልወጣሁ ነበር)፡፡26 ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) ወደመዲና ከተሰደቱና ለርሳቸውና ለባልደረቦቻቸው 
መኖሪያ ሀገር ካደረጓት በኋላ ደግሞ ያደጉባትን ሀገር አልረሱም 
እንድሁም የሚኖሩባትን ሀገርም አልዘነጉም፡፡ እንድህ በማለትም 
ጸልየዋል፡ (ጌታችን ሆይ መካን እንደምንወድ ሁሉ ወይም ከዚያ 
የበለጠ መድናን አንዲንወድ አድርገን፡፡ ጌታችን ሆይ! በሷ ቁናችንና 
እፍኛችን ባርክልን፡፡ እሷንም ጤናማ አድርግልን፡፡ ወባዋንም 
ወደጁሕፋ ክልል አርቅልን)፡፡27 
   (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አነስ ኢብን ማሊክ እንድህ ይላሉ፡ 
‹ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከውጭ ጉዞ ወደመዲና በሚመለሱ ጊዜ 
የከተማዋን መዳረሻ አጥር ባዩ ጊዜ ለከተማዋ ካላቸው ፍቅር የተነሳ 
በፍጥነት ይራመዱና በከብት ላይ ከሆኑ ይኮለኩሉ ነበር፡፡› 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በስግደት ፊታቸውን መካ ወደሚገኘው 
ወደካዕባ ማዞር እንድፈቅድላቸው አላህን ሲለምኑ ቆይተው 
በመጨረሻ አላህ (ዐ.ወ.) ጸሎታቸውን የተቀበለ መሆኑን እንድህ 
በማለት ገልጹዋል፡ 
 
َٗة َتۡرَضٰىَھاۚ َفَولِّ َوۡجَھَك  َك قِۡبل َینَّ ِّ ُنَول َ َمآِءۖ َفل َُّب َوۡجِھَك فِي ٱلسَّ ۡد َنَرٰى َتَقل َ ق
ِنَّ  ْ ُوُجوَھُكۡم َشۡطَرهُۥۗ َوإ ُّوا َحَراِمۚ َوَحۡیُث َما ُكنُتۡم َفَول َمۡسِجِد ٱلۡ َشۡطَر ٱلۡ
ا  فٍِل َعمَّ َغٰ ِ ُ ب َّ بِِّھۡمۗ َوَما ٱ َحقُّ ِمن رَّ ُھ ٱلۡ نَّ َ َُموَن أ َیۡعل َ َب ل ِكَتٰ وُتوْا ٱلۡ ُ ِذیَن أ َّ ٱل

ُونَ   َیۡعَمل
 

(የፊትህን ወደ ሰማይ መገላበጥ በእርግጥ እናያለን፡፡ 
ወደምትወዳትም ቂብላ እናዞርሃለን፡፡ ስለዚህ ፊትህን ወደ 
ተከበረው መስጊድ (ወደ ካዕባ) አግጣጫ አዙር፡፡ የትም ስፍራ 
ብትኾኑም (ስትሰግዱ) ፊቶቻችሁን ወደርሱ አግጣጫ አዙሩ፡፡ 
እነዚያም መጽሐፉን የተሰጡት እርሱ ከጌታቸው ሲኾን እውነት 
መሆኑን ያውቃሉ፡፡ አላህም ከምትሠሩት ሥራ ዘንጊ አይደለም፡፡
)28 
                                                             
26 ተርሚዚ  ዘግበውታል ቁጽር (4304) 

27 ቡኻሪ ዘግበውታል  ቁጥር ( 1889) 
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   በዚህ መልኩ አላህ ነበያችንን (ሶ.ዐ.ወ.) በማክበር ጸሎታቸውን 
ተቅብሎ በስግደታቸው በአደጉበትና እጅጉን ልባቸው በሚወደው 
አገር በሚገኘው በምድር ላይ ለመጀመሪያ በተሠራው ቤተጸሎት 
ወደበይቱላሂ አልሐራም እንዲያዞሩ ፈቅዶላቸዋል፡፡  
   ዘሀቢ የተበላት ሊቅ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የሚዎዷቸውን ነገሮች 
ሲቆጣጥሩ እንድህ ብለዋል፡ ‹ዓኢሻን ይወዱ ነበር፡፡ አባቷንም 
ይወዱ ነበር፡፡ ኡሳማንም ይወዱ ነበር፡፡ ሁለት የልጅ ልጆቸወንም 
ይወዱ ነበር፡፡ ጠፋጭ ነጎሮችንና ማርንም ይወዱ ነበር፡፡ የኡሑድ 
ተራንም ይወዱ ነበር፡፡ ሀገራቸውንም ይወዱ ነበር፡፡..› 
ዓብዱል መሊክ ኢብን ቁረይብ አል አስመዒይ የተባሉት ሊቅ 
ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ ‹የአንድን ሰው ቃል አክባሪነት ለማወቅ 
የምትፈልግ ከሆነ ስለሀገሩ ያለውን ናፍቆት፣ ከቤተሰቡ ጋር 
ለመገናኘት ያለውን ጉጉትና ስለአለፈው ዘመን የሚያሰማውን ሮሮ 
በጥሞና ተመልከት፡፡› የዚህ ዓይነት ወሬ ከአንድ የዐረብ ዘላንም 
ተወርቷል፡፡› 
   ከቋሚና ታዳሽ ደንቦች መካከል ያለውን ልዩነት፣ ከሰዎችም ሆነ 
አስተሳሰባቸው ቅዱሱ የሆነውን ቅዱስ ካልሆነው መለየትን፣ 
ቅዱስነትን ለፈጣሪ፣ ለአላህ መጽሀፍና በዘመናዊ ንባብና ግንዛቤ 
አማካነት ለነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች ብቻ መወሰንን መሰረት 
ከአደረገው የእድሳት ፕሮጄክታችን አንፃር ስለሁሉም ነገር ያለን 
ግነዛቤ በጥልቅ ንባብና ግንዛቤ የተደገፈ ይሆናል፡፡ በመሆኑም 
ቅዱሳዊ ቃላትን ስናነብ ቃላትን ከመሸምደድና ከጭፍን መከተል 
ጠባብ ክልል ወጥተን ወቅታዊ ተጨባጮችንና ታዳሽ ነገሮችን 
ግንዛቤ ወስጥ በማስገባት ወደግንዛቤ፣ ምርምር፣ ማሰላሰልና 
ማሰብ ሰፊ አድማስ ለመግባት በሚያስችል መልኩ እጅግ ጠለቅ 
ያለ መሆን አለበት፡፡ እንድሁም በጥልቅ ንባብ መስክ 
በምንሰማራበት ጊዜ አስፈላጊና መላ ማሀበረሰቡን የሚመለከቱ 
አጠቃላይ ሃሳቦችን ያቀፉ ቃላትን መምረጥ ይኖርብናል፡፡ 
   ይህ ሃሳብ የመነጨለኝ ለብሄራዊ መንግስት ካለኝ ጽኑ እምነትና 
ህጋዊነትን ለማብራራት ካደረበኝ ጽኑ ፍላጎት አንፃር ነው፡፡ የሀገርን 
ትሩፋት የዘነጉ አንዳንድ አሸባሪ ቡድኖች የደረሱበት የክደት ደረጃ፣ 
በተሳሳተ መልኩ ከሃይማኖትና መንግስት መካከል ፍጥጫ ያለ 
ለማስመሰል የሚያደርጉት ሙከራ፣ አንዱ ሌላውን ተፃራሪ 
በማስመሰል ከሃይማኖት ጎን ወይም ከመንግስት ጎን መሰለፍ 



አለብህ የሚል አድስ ርእዮተ አለም መፍጠራቸው በዚህ ጉዳይ 
እንድንቀሳቀስ አድርጎናል፡፡ እወነቱን ጠለቅ ብለን ስንመለከት 
ሃይማኖት እንድሁ በሜዳ እውን የማይይሆንና ጠባቂም ሆነ 
ተንከባካቢ የማያገኝ መሆኑን እንገነዘባለን፡፡ በመሆኑም ሃይማኖት 
ስለሱ የሚከላከልና ሰንደቅ አላመውን ከፍ አድርጎ የሚያውለበልብ 
መንገስት ያስፈልገዋል፡፡  
   ከዚህም አኳያ የሃይማኖት ህግ ባለሞያዎች እንዳረጋገጡት 
ጠላት በአንድ የሙስሊም አገር ወረራ ካካሄደ ማንኛውም 
የማሀበረሰቡ አባል የዚህን ጠላት ወረራ ለመግታትና የሀገርን ክብር 
ለማስጠበቅ ሴትም ይሁን ወንድ፣ ትልቅም ይሁን ትንሽ፣ 
ጠንካራም ይሁን ደካማ፣ መሳሪ ያለውም ይሁን የሌለው 
ሁላቸውም ለእልቂት የሚጋለጡ ቢሆንም አንኳ ሁሉም 
እንደያቅሙ ለጦርነት የመነሳት ግዴታ አለበት፡፡ ሀገርን መከላከል 
ሃይማኖታዊ ግዴታ ባይሆን ኖሮ ሀገራቸው የተወረረ ሰዎች 
አቅማቸው የማይፈቅድ ከሆነ ሸሽተውም እንኳ ቢሆን ራሳቸውን 
እንዲያድኑ በተፈቀደላቸው ነበር፡፡  
   እነዚህን አጠቃላይ ነገሮች አስመልክቶ የሰፈሩ በርካታ ነገሮችን 
ምንነት፣ ብዛትና ቅደም ተከተላቸውን ጠለቅ ብዬ ስመራመር 
በቁርኣንም ሆነ በነብዩ ሐዲሶች በግልጽ የተጠቀሱ ሳይሆኑ 
መጠበቅ ያለባቸውን አስፈላጊ ነገሮች አስመልክቶ የተሰጡ 
አስተያየቶችና የሙሁራን የጥናት ወጤትን መሰረት ያደረጉ 
አመለካከቶች መሆናቸውን ለመረዳት ችያለሁ፡፡ 
   ሀገርንና የመንግስትን መዋቅር እንድሁም የመንግስትን ህልውና 
መጠበቅ ማለት እንድጠበቅ የሃይማኖት ሙሁሮች 
ከአስቀመጧቸው አጠቃላይ የሰው ልጅ ጥቅሞች አንደኛው ነው፡፡ 
አንድም የሀገር ፍቅርና ሙሉ አእምሮ ያለው ሆኖ ለሀገሩ ራሱንና 
ንብረቱን አሳልፎ ለመስጠት ዝግጁ የማይሆን ሰው የለም፡፡ 
በመሆኑም  መጠበቁ ግዴታ ከሆኑ አጠቃላይ የሰው ልጅ 
ጥቅሙች አንዱ ሆኖ እንዲካተት ጥሪ እናቀርባለን፡፡ በተለይም 
በዚህ ባለንበት ዘመን፡፡ በአሁኑ ወቅት ሀገራችንን ለመበታተን 
ከተለያዩ አቅጣቸው እየተሞከሩ ነው፡፡ የሃይማኖት ህግ ሊቃውንት 
ካስቀመጧቸው አምስት አጠቃላይ የሰው ልጅ ጠቅሞች የሀገር 
ጥበቃ ተካቶ ለሰው ልጅ ህልውና መሟላታቸውና በግዴታ መልኩ 
መጠበቃቸው የሚያስፍግ የሆኑ ገሮች ስድስት ተብለው 



እንዲሰየሙ በተረጋጋ መንፈስ እንወስናለን፡፡ እነሱም ሃይማኖት፣ 
ሀገር፣ ሕይወት፣ አእምሮ፣ ንብረት፣ ዘርና ክብር የሚሉት ናቸው፡፡  
ሀገርን መጠበቅ የሚለው የሰው ልጅ ጥቅም የሚጠብቀውና 
የሚያስከብረው መንግሰት የግድ የሚያስፈልገው በመሆኑ ከላይ 
በተጠቀሰው መጠበቃቸው ግዴታ በሆኑት አጠቃላይ የህዝብ 
ጥቅሞች ተካቶ የመንግስትን መዋቅር የመጠበቅ ግዴታ ሊሆን 
ይገባል፡፡ ይሀውም ‹‹በሱ አማካነት እንጂ አንድ ግዴታ ሊፈጸም 
የማይችል ነገር ሁሉ ግዴታ ነው›› ከሚለው አመለካከት በመነሳት 
ነው፡፡ ከዚህ ሁሉ አንፃር የሀገረን ማፈራረስና መበታተን አላማ 
ከነዚህ መጠበቃቸው ግዴታ ከሆኑ ነገሮች አላማ ጋር የሚፃረር 
መሆኑ ግልጽ ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ 

    

 *       *       * 
 

ስልጣን ከአሸባሪ ቡድኖች እይታ አንፃር  
 

ስልጣን ከአሸባሪ ቡድኖች እይታና አይዲየሎጂ አንፃር አላማ 
እንጂ ወደአላማ መዳረሻ ዘዴ አይደለም፡፡ በስልጣን አንፃር ያለው 
የነዚህ ቡድኖች አመለካከት አንድን ፍች ብቻ ያዘለ ነው፡፡ እሱም 
ስልጣን መጨበጥ ካልሆነም ያለውን አስተዳደር በተቻለው 
መንገድ ማስወገድ የሚል ነው፡፡ ከነሱ ዘንድ ይህን አላማ ለማሳካት 
ሁሉም ነገር የተፈቀደ ነው፡፡ ይህውም ማሳካቱ ግድ ነው ከሚሉት 
ከማስመቻቸት አይዲየሎጂ አኳያ ነው፡፡ በነሱ አመለካከት ለዚህ 
አላማ ደም ማፍሰስ፣ ሸብር መንዛት፣ ሀገረን ማዳከም ወይም 
ማፈራስ ለአደጋ ማጋለጥም  ሳይቀር የተፈቀደ ነው፡፡ በመሆኑም 
ከነዚህ ቡድኖች ለሀገር ደግ ነገር አይጠበቅም፡፡ ይልቁንም እነሱ 
ባሉበትና በሄዱበት ቦታ ተንኮል አይጠፋም፡፡ ምክኒያቱም ተንኮል 
ከነሱ ጋር ይጓዛልና፡፡ እነሱ በደምሩ በራሳቸው እንጂ በሌላ 
አያምኑም፡፡ በሀገርም ሆነ በብሄራዊ መንግስት እምነት የሚባል 
ነገር የላቸውም፡፡ እነሱ አላማቸውን ለማሳካት ከዓለም አቀፍ 
ጽዮናዊያን እንዳውም ከራሱ ከሰይጣን ጋር ለመተባበር ዝግጁ 
ናቸው፡፡ እነሱ ይህን ሁሉ አጸያፊ ተግባር ቅጥረኝነት ወይም ክደት 
አድርገው አይቆጥሩትም፡፡ ስልምነነቱ በቂ ግንዛቤ ለሌላቸው 
ለስልጣን ወይም ለአላማቸው መሳካት የሚረዳቸውን የዚህ 



ዓይነቱን አሳፋሪ ተግባር ጊዚያዊ ወይም እስትራቲጃዊ ትብብር 
የሚል ስያሜ ይሰጡታል፡፡ የዚህ አይነት ዓለማዊ ፍላጎታቸውን 
ለመሳካት የሚያደረጉት ማንኛውንም ተግባራቸውን ለህዝቡና 
ለሃይማኖታቸው ያሰቡ አስመስለው ለማከናውን ይጥራሉ፡፡ ከዚህ 
ዓይነቱ የክህደትና የቅጥረኝነት ተግባር እንድሁም ከዚህ መሰል 
መስመር ከለቀቀ አስተሳሰብ ሃይማኖት እጅጉን የራቀ ነው፡፡  

እነዚህ ቡድኖች ወደአላማቸው ለመድረስ የተለያዩ 
ምክኒያቶችን ይደረድራሉ፡፡ ከነሱም መካከል የአንዳንድ ሀገራት 
አስተዳደሮች በእስልምና ህግ መሰረት አይመሩም የሚለው 
አንደኛውና ዋነኛው ነው፡፡ ነገር ግን የነዚህ ቡድኖች አመራር 
ስለእስልምና ህግጋት ሲጠየቁ ባዶ ኮረጆ ሁነው ይገኛሉ፡፡ ይህን 
ጉዳይ በኔ አስተባባሪነት የግብጹ አውቃፍ ሚኒስተር በአሳተማቸው 
‹መስተካከል ያለባቸው ግንዛቢዎች› ‹የአሸበሪዎች ከንቱ አባባልና 
የውድቅነቱ ማብራሪ› በተሰኙት መጽሐፎቼ በበለጠ 
አብራርቸዋለሁ፡፡ በነሱም አላህ (ዐ.ወ.) ለአወረደው ህግ መገዛት 
መሰረታዊ በአጠቃላይ መልኩ የወረደውን የፈጣሪን ህግጋት 
ሳይለቁ የዘመንና የቦታ መለወጥ የሚያስከትለውን አዲስ ክስተት 
መነሻ በማድረግ ሰዎች ራሳቸው የሚያስቀምጡትን ደንብና 
መመሪያ የማይከለክል መሆኑን አረጋግጠናል፡፡ እርምን የማይዳፈሩ 
የተፈቀደን ነገር የማይከለክሉ ቋሚ የህግ መሰረትን የማይጋፉ 
እስከሆኑ ድረስ በዚህ ዓይነት በተቀመጡ ሰው ሰራሽ ህጎችና 
ደንቦች ተጠቅሞ የሀገራት፣ የህዝቦችና ግለሰቦችን አጠቃላይ 
ጥቅምን ማስከበር የአላህን ህግ መዳፈር እንደማይሆንም 
አብራርተናል፡፡  

የእስልምና እምነት ከሱ መውጣት የማይቻል የሆነ ግትርና 
ደረቅ የማይንቀሳቀስ የአስተዳደር ማእቀፍ ያላስቀመጠ መሆኑን 
በእርግጠኝነት እንገልፃለን፡፡ ነገር ግን እሱ እውን በሚሆንበት 
ወቅት አስተዳደሩ የእስልምና እምነት የሚደግፈው ቅን አስተዳደር 
እነሱ ከተጓደሉ ድግሞ አስተዳደሩ የተወዛገበ የሚሆንባቸው 
መሰረቶችና መለኪያዎችን ነው ያስቀመጠው፡፡ 

የማንኛውም አስተዳደር ቅንነት መለኪያ ሊሆን የሚገባው ዋና 
አርእስት ለሀገራትና ለህዝቦች ጥቅም የሚያስመዘግበው ስኬት 
መሆን አለበት፡፡ ወይም ቢያንስ ይህን ጥቅም ለማሳካት 
የሚያደርገው እውነተኛ ጥረት ሊሆን ይገባል፡፡ ፍትሕ፣ እኩልነትና 



ነጻነትን መሰረት አድርጎ ከስርኣት አልባነትና ለሃላፊነት ሰው 
ሲመርጥ ከብቃት ታማኝነት ከማስቀደም የራቀ ሆኖ የህዝብና 
የሀገርን ጥቅም ለማስከበር ጥረት የሚያደረግ ማንኛውም 
አስተዳደር ታላቅ ግምት የሚሰጠው ቅን አስተዳደር ሊባል 
ይገበዋል፡፡ 

በዚህ ዋና አርእስት ስር በርካታ ዝርዝሮች ይገኛሉ፡፡ በድምሩ 
ሲታዩ በተለያዩ የፖለቲካ፣ የማሀበራዊና የፍርድ ዘርፎች ከሰዎች 
መካከል ምንም ዓይነት የቀለም፣ የጎሳና የወገን ልዩነትና የእምነት 
ማስገደድም ሳይኖር ፍትህን እውን ማድረግን አላማ ያደረጉ 
ናቸው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) የመካ ከሃዲዎችን ባናገሩበት በነብያችን 
ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ.) ልሳን እንድህ ይላል፡    

 
َِي ِدینِ  ُُكۡم َول َُكۡم ِدین  ل
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   ማንኛውም ይህን ጉዳይ ለማረጋጥና እንደምግብ፣ መጠጥ፣ 
ልብስ፣ መጠለያ፣ መሰረታዊ ግንባታና ጤና ያሉ የማሀበረሰቡን 
ፍላጎት ለማሟላት ጥረት የሚያደርግ አስተዳደር ሁሉ አላህ 
የሚቀበለው አስተዳደር ሲሆን የሱ ምቀኛ፣ ትእቢተኛ፣ ቅጥረኛ 
ወይም ከሀዲ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ህዝብ የሚወደው 
የተሳካለት ቅን አስተዳደር ይባላል፡፡  
   ስለኺላፋ ‹የስልጣን መተካካት›ና ስለሹመት ቃል መግባት 
የሚያጠነጥኑ በርካታ የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሐዲሶችን ጠለቅ ብለን 
ስንመለከት ከዘመኑ ተጨባጭ ገጽታ አንፃር ሲታይ ያቀፉት ዋና 
አላማ የህዝብና የሀገር ጥቅምን ለማሳካት የሚጥር መሪና የተለያዩ 
ድርጅቶች ያሉት ፍትሃዊና ቅን አስተዳደር ማዋቀር ግድ መሆኑን 
የሚያንጸባርቁ ናቸው ማለት ይቻላል፡፡ ይህ መሪም የተጠቀሰውን 
ዋና ጥቅም ለማሳካት በጋራ ምክክር የተደገፈ፣ ለሀላፊነት ሰው 
ሲመርጥ እውቀትና ልምድን ማስቀደም ይጠበቅበታል፡፡ እንድሁም 
ህዝቡ አሳሪ የሌለው የተበታተነና ስርኣት አልባ ህዝብ እንዳሆን 
ደንብን ማስከበር ይኖርበታል፡፡ ይህን ሁሉ ካደረገ የእስልምና 
እምነት መሚያዘው መልኩ የህዝቡን የዚህች ዓለምና የመጭውን 
                                                             
29 አል ካፊሩን  (6) 



ዓለም ፍላጎት የሚያሳካ ከሆነ የሚሰጠው የስያሜ ግጽታ ምንም 
ይሁን ምን ችግር አይፈጥርም፡፡  
   እዚህ ላይ በከፍተኛ ደረጃ የምናስጠነቅቀው የነዚህ ጸንፈኛ 
ቡድኖች ምቀኝነት፣ በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ መንገድ እቅንቅፋትን 
በመፍተር፣ ነገሮችን በማወዛገብና እውነታዎችን በመቀልበስ 
ህዝቡን ለአደጋ ለመጋለጥ የሚያደርጉት ጥረት ሊያስከትል 
የሚችለውን አደገኛ ችግር ነው፡፡ እነዚህ ቡድኖች እንደነሱ ያሉ 
አፍራሽ ቡድኖችና ከሀገር ፍቅር የተራቆቱ ወገኖች እንጂ 
ሊያስቡባቸው የማይችሉ በርካታ የሴራ ስልቶች አሏቸው፡፡ 
ለምሳሌ አንድ የነዚህ ቡድኖች አባል በገበያ ላይ የሀገር ውስጥና 
የውጭ ተመሳሳይ ምርቶች ሲያገኝ መንግሰትን ለማዳከም ወይም 
ለማስወገድ ያግዛል በማለት ከሀገር ውስጥ ምርት ይልቅ የውጭን 
ምርት ይገዛል፡፡ እነሱ የሚያሳድዱት በሀገር ፍርስራሽ ላይም እንኳ 
ቢሆንም ስልጣንን መጨበጥ ብቻ ነው፡፡ እነሆ ሀፍረት ይጎናጸፉ 
ኪሳራም ይዋጣቸው እንላለን፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) ስለእንደነዚህ ዓይነት 
ሴረኞች ሲገልጽ እንድህ ይላል፡ 

ِكِرینَ   َمٰ ُ َخۡیُر ٱلۡ َّ ُۖ َوٱ َّ  َوَیۡمُكُروَن َوَیۡمُكُر ٱ
 

(ይመክራሉም አላህም ተንኮላቸውን ይመልስባቸዋል፡፡ አላህም 
ከመካሪዎቹ ሁሉ በላይ ነው፡፡)30 
 

 *       *       * 
 

 
ከመንግሰትአመለካከትና ከቡድኖች አመለካከት እንፃር 

የህዝብ ጥቅም ግንዛቤ  
 

 
በመንግሰት አመለካከት አጠቃላይ የህዝብ ጥቅም ማለት 

የማሀበረሰቡን ብሎም የሀገርን ጥቅም በሚፃረር መልኩ የጥቂት 
ግለሰቦችን ጥቅም ማስከበር ሳይሆን የሀገርንና የመላ ዜጎችን ጥቅም 

                                                             
30  አል አንፋል   30 



መሰረት ያደረገ ሁሉም ወገን ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ሁሉን 
አቀፍ ጥቅም ነው፡፡ 

በቡድኖች አመለካከት የጥቅም ግንዛቤ ደግሞ የቡድኖችን 
ወይም የፓርቲያቸውን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ጥቅም ነው፡፡ 
ይልቁንም አንዳንድ ጊዜ በነሱ አመለካከት ጥቅም ማለት 
የቡድኖችና የፓርቲዎችን አባላት ጥቅም በመዘንጋት በጠባብ 
መልኩ የቡድኖችን አመራርና የፓርቲ ሃላፊዎችን ጥቅም ብቻ 
የሚያስቀድም ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ብዙውን ጊዜ የቡድኖች አመራር 
የቡድኑን ህልውና ለማስከበር ሲባል በርካታ አባላትን ለአደጋ 
ሲያጋልጡም ይስተዋላሉ፡፡ ይሁንና ከበድኖች መካከል ፍጥጫ 
ሲፈጠር ወይም የአንድ ቡድን አመራራ ወደ ሁለት ተከፍለው 
በስልጣን ሽኩቻ ፍልሚያ ሲጀምሩና ሁሉም ወገን የበላይነትን 
ለማግኘት ሲጥር ብቻ ነው የነሱ አመራር  መስዋእትነት ሲከፍሉ 
የሚስተዋለው፡፡ ከዚህ ሌላ ግን ምንጊዜም መስዋእትነት 
የሚከፍሉት ተራ የቡድን አባላት ብቻ ናቸው፡፡ 

የቡድኖች አመራር ብዙውን ጊዜ ከቡድኑ ጥቅም ጋር የሚፃረር 
መስሎ ከታያቸው የብሄራዊ ከፍተኛ ጥቅምን ሳይቀር ያለማወላወል 
ለጠላት አሳልፈው ይሰጣሉ፡፡ እንዳውም አንዳንድ ቡድኖች 
መንግስት የሚያጠናክር ነገር ሁሉ የቡድኖችን ጥቅም የሚፃረር 
ተግባር አድርገው ይወስዱታል፡፡ በመሆኑም በአንድ ጠንካራ 
መንግስት በአለበት ሀገር ቡድኖች ምንም ዓይነት ቦታ የላቸውም፡፡ 
ይህንም ስለሚያውቁ ቡድኖች በሀገር አመራር ቦታ እንድኖራቸው 
ሲባል መንግስትን ለማዳከም ያለሰለሰ ጥረት ያደርጋሉ፡፡ 

በርካታ ቡድኖች በተለይም ሽብር የሚያራምዱ ቡድኖች 
የቡድን አመራሮች የማህበራዊና የኢኮኖሚ ጥቅም ከሁሉም በላይ 
መሆኑንና ይህን ጥቅም ማስከበር የሞት ወይም የሽረት ጉዳይ 
መሆኑን ለአባላት ለማስገንዘብ ይሞክራሉ፡፡ ከዚህም የተነሳ 
ማንኛውም የቡድኑ አባል ሕይወት ከቡድኑ ጥቅም ውጭ ለሌላ 
ወገን አገልግሎት መስጠት የለበትም ባይ ናቸው፡፡ የአንድ ቡድን 
አባል ከዚህ ቡድን ለመውጣት ወይም ለማፈንገጥ ቢያስብ የኑሮው 
ሁኔታ ይወዛገባል ወይም ያሽቆለቁላል ከዚያም አልፎ ሕይወቱ 
ለአደጋ የተጋለጠች ትሆናልች፡፡ 

ከዚህ አንፃር ማንኛውም የሃይማኖታዊ የገሀድ ብያኔ ሀገራዊ 
ገጽታን መሰረት ያደረገ መሆን እንዳለበት እናረጋግጣለን፡፡ ለምሳሌ 



አሁን በአለበት ሁኔታ የአቅሷን መስጊድ የመጎብኘት ብያኔን 
ብንመለከት በዚህ ጉዳይ ብያኔ መስጠት የሚገባው ጉዳዩ 
የሚመለከተው ክፍል ብቻ መሆኑን እናረጋግጣለን፡፡ የውጭ ጉዳይ 
መስሪያቤተም ሆነ ሌላ የውጭ ግንኙነት ተጠሪ ክፍል የአቅሷን 
መስጊድ ለመጎብኘት የሚደረገው ጉዞ ከሀገርና ከማሀበራዊ ጥቅም 
አንፃር በሚሰጠው ብያኔ መሰረት መፈቀዱ ወይም ተፈላጊ መሆኑ 
ይወሰናል እንላለን፡፡ 

የተጠቀሰው ወገን ጉብኝቱ አደገኛ ችግር አለበት እንድሁም 
የሚያስከትለው ችግር ይልቅ ከሚያስገኘው ጥቅም ይበልጣል 
የሚል ውሳኔም ከሰጠ የተከለከለ መሆኑን እንጠቁማለን፡፡ 
ሃማኖታዊ ብያኔዎች ከተጨባጩ ሁኔታና ከአጠቃላይ ጥቅም 
ተለይተው ሊታዩ አይገባም፡፡ በዚህ ዓይነቱ ከሀገር ጥቅም ጋር 
በተያያዘ ጉዳይ ከሃይማኖት ሊቅ ይልቅ የገዢው ግምትና ውሳኔ 
ይቀደማል፡፡ ለዚህም ነው የጥንት አበው ‹የተለያየ አቋም 
የተፈጠረበትን ጉዳይ የገዢው አስተያየት አንድ አቋም 
እንድወሰድበት ያደርጋል› ያሉት፡፡ ይሀውም የአጠቃላይ ጥቅምን 
አስመልክቶ ያለው የገዢው ልምድና ተሞክሮ ሰፊ በመሆኑና 
ሊያስከትል የሚችለውንም ችግር ጠለቅ ብሎ ሰለሚያውቅ ነው፡፡ 
 

 *       *       * 
 
 

የመድበለ ፓርቲ ስርኣትና የተቀናቃኝ ሃይሎች ስልጣን   
 

 
ይህ ሁለት ተቃራኒ ፍቾች ያዘሉ ቃላት በመስተፃመር 

የተዋሀዱበት አርእስት ሆን ተብሎ የተዋቀረ አንጂ በሰህተት 
የተፈጸመ አይደለም፡፡ ሁለቱ ቃላት ያዘሏቸው ፍችዎች ተቀባይነት 
ያላቸውና ተቀባይነት የሌላቸው ከመሆን አንፃር የተራራቁ ናቸው፡፡ 
አንድኛው ቃል ያዘለው ፍች የድሞክራሲን ሂደት አደማስ 
ለማስፋት አማራጭ የሌለው ሲሆን ሁለተኛው ቃል ያዘለው ፍች 
ደግሞ ለሀገር ህልውና ከፍተኛ አደጋ፣ ለመውደቅ ወይም  
ለመዳከም አለዚያም ለመበታተን የሚዳርግ ነው፡፡ መድበለ ፓርቲ 
የማንኛውም ህዝብ ፍትሃዊ ድሞክራሲያዊ ጥያቄ ነው፡፡ ባለአንድ 



ዋልታ ዓለምና የባለአንድ ፓርቲ ሀገራት የፈላጭ ቆራጭነት ስርኣት 
ጎልቶ ይታይባቸዋል፡፡ በአንድ ሀገር ተወዳዳሪዎች የሚሰጣቸውን 
ሃላፊነትና ግዴታ ለመወጣት የሚችሉትን ያህል እንዲጥሩ 
የሚያደረገው የመድበለ ፓርቲ ስርኣት ሲጠፋ እነዚያ ሀገራት 
የመዳከምና ወደኋላ የመቅረት አደጋ ይደቀንባቸዋል፡፡  

ነገር ግን በማንኛውም ሀገር አሉታዊ ተጽእኖ ብቻ የሚያሳድር 
ተቀናቃኝ ሃይል ወይም ለግል ጥቅም የሚስገበገቡ ጫና ፈጣሪ 
ብድኖች መኖር በሀገራት መዋቅርና ለህልውናቸው ዋስትና ለሆነው 
አንድነት ከፍተኛ አደጋ ይፈጥራል፡፡ በዚህን ጊዜ ለምሳሌ እነዚያ 
የሃይማኖት ሸማ በመጎናጸፍ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች ሃይልና 
ተጽእኗቸውን ለማጠናከር ሲሉ የሃይመኖት ንግዳቸውን 
ያጧጡፋሉ፡፡ 

በየትኛውም ሀገርና ማህበረሰብ አሉታዊ ተጽእኖ አሳዳሪ ስልጣን 
ያለው ሃይል መኖርና አለመኖሩ የሚመዝንበት ብቸኛ መለኪያ 
መንግስት ያለምንም ልዩነት፣ አድርባይነት፣ መዳዳትና ጥርጣሬ 
ባመንኛውም ወገን ላይ የህግን የበላይንት እውን ማድረግ መቻሉና 
በግብጽ አገር ‹በጥቁሩ የወገንና ዘመድ አዝማድ ዘመን ይደረግ 
እንደነበረው ሁሉ› ለማንኛውም ቡድንና ወገን በአንድ ወቅት ህግን 
ለማደናቀፍ የወገኖችን ሃይል አሰባስቦ መሰናክል እንዲፈጥር 
አለመፍቀዱ ነው፡፡ በመመሆኑም ማንኛውም ወገን ስለአለው 
አመለካከት ለመግለጽ ህጋዊ መስመሮችን መከተልና በማንኛወም 
መስክ በሚያደርገው እንቅስቃሴ በዘርፉ የተቀመጡ ህግጋትና 
ደንቦችን ማክበር ይኖርበታል፡፡ በህግ አንፃር ማምታታት 
እንደማይፈቀድ አርግጠኞች ሆነን የፖለቲካዊ እስልምና አጀንዳ 
አራማጅ ቡድኖች የሚመኩበት ‹ወደ አላማ ለመድረስ ሁሉም 
መድረሻ መንገዶች ይፈቀዳሉ› የሚለው ከንቱ አባባል ማሀበረሰቡ 
ከቀጥተኛው መስመር እንዲለቅ ያደረገው መሆኑን ማመን 
ይኖርብናል፡፡ ይህ አባባልና የነዚህ ቡድኖች ተግባር አላህ 
በእዝነቱና በድጋፉ ለክብሪቷ ግብጽ ወደሰላም አደባባይ 
የሚያደርሳት ወገን ባያቆምላት ኖሮ ህልውናዋን ለአደጋ 
ወደሚዳርግ የገደል አፋፍ አዝልቋት ነበር፡፡ በመሆኑም 
ወደአሸባሪው የወንድም ተማማቾች ስርኣት ለመመለስ አንድጭራቅ 
የሆነውና ከመንግስት ስልጣን ጋር ጎን ለጎን የመጓዝ አቅም ያለው 
ሃይል ለማዋቀር የሚደረገው ሙከራ አጅግ አበሳጭ በመሆኑ 



የብሄራዊ ሀገር ክብርን ለመጠበቅ ሲባል በቆራጥነትና በአለው ሃል 
ሁሉ ሊቋቋሙት ይገባል፡፡ 

በሃማኖት ግዴታ የለም የሚለውን ሀቅ የምንቀበል፣ የሃይማኖት 
መሪዎች ሚና ህግጋትን በግልጽ ማብራራት በመሆኑ፣ እነሱ ሰባኪና 
መንገድን መሪ አንጂ ገዢና ዳኞች በአለመሆናቸው የምናምን ከሆነ 
ጉዳዩን ጠለቅ ብለን ለመገንዘብ መጣር ይጠበቅብናል፡፡ አንድንድ 
ቡድኖች ሊያዋቅሩ የሚፈልጉት ተቀናቃኝ ሃይል ሃይመናታዊ፣ 
አይዲዬሎጃዊና ባህላዊ ሊሆን ይችላል፡፡ እንድሁም ኢኮናሚያዊ 
ወይም በማሀበር ወይም በሌላ ስያሜ የሚንቀሳቀስ ማህበራዊ 
ድርጅት ሊሆን ይችላል፡፡  

ፍሬ ነገሩ ማንኛውም ከሀግ በላይ መሆኑን የሚገምት፣ 
በመንግስት ላይ የስልላ ተግባር የሚፈጽምና በተግባሩ የሚጠየቅ 
በመሆኑ የሚሰጋ ሃይል ሁሉ በሀገርና በህጋዊው መንግስት ላይ 
የተደቀነ አደጋ ነው፡፡ ማንኛውንም ችገር ለመፍታትና ህጋዊ 
አስተዳደሩን ለመከላከል ወሳኙ ጉዳይ ያለምንም ልዩነት የህግን 
የበላይነት ማስከበር ነው፡፡ የአላህ መልክትኛ (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ 
ይላሉ፡ ( ከናንተ በፊት የነበሩን ህዝቦች ያጠፋቸውኮ ከነሱ ባላባት 
ሰው ሲሰርቅ የሚተውት ከነሱም ደካመው ሲሰርቅ ቅጣትን 
የሚፈጽሙበት መሆናቸው ነው፡፡ አኔ መንፈሴ በእጁ በሆነችው 
ጌታዬ እምላለሁ የሙሐመድ ልጅ ፋጢማ ብትሰርቅ ኖሮ እጇን 
በቆረጥኋት ነበር)፡፡31 

እነሆ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ በክር አሲዲቅ 
የምእምናን መሪ ሆነው በተመረጡበት ወቅት እንድህ ብለዋል፡ 
‹እናንተ ሰዎች ሆይ! እነሆ እኔ የናንተ ተጠሪ ሆኜ ተሾምኩኝ ይህም 
የሆነው እኔ ከናንተ የተሻልኩ ሆኜ አይደለም፡፡ ከደከምሁኝ 
እግዛችሁ ቀና አድርጉኝ፡፡ መልካም ነገር በምሠራ ጊዜም እገዙኝ፡፡ 
እውነት አደራ ናት፡፡ ውሸት ደግሞ ከህደት ነው፡፡ ከናንተ መካከል 
ደካማው ሰው እኔ ዘንድ ብርቱ የሆነው ሰው ነው፡፡ በአላህ ፈቃድ 
የተወሰደበት መብቱን እስከማስመልስልት ድረስ፡፡ ከናንተም 
ጠንከራው እኔ ዘንድ ደካማ የሆነው ሰው ነው በአላህ ፈቃድ እሱ 
የወሰደውን የሌሎችን መብት እስከምወስድ ድረስ፡፡ ለአላህና 
ለመለክተኛው ታዛዥ አስከሆንኩ ድረስ ለኔ ታዘዙ፡፡ በአላህና 

                                                             
31   ቡኻሪ ዘግበውታል ቁትር ( 4304) 



በመልክተኛው ትእዛዝ  የማምጽ ከሆነ በናንተ ላይ ለኔ የመታዘዝ 
መብት የለኝም..) 

(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሰይዲና ዑመር ኢብን 
አልኸጣበም ለአቡ ሙሳ አል አሽዓሪ በላኩላቸው ታሪካዊ ደብዳቤ 
እንድህ ብለዋል፡ ‹ከዚህም በመቀጠል ዳኝነት በጥበብ የተሞላ 
ግዴታና የ-ነብዩን ፈለግ) የምንከተልበት ተግባር ነው፡፡ ወዳንት 
ተካሳሾች በመጡ ጊዜ ነገሮችን በጥሞና ለመረዳት ሞክር ገቢራዊ 
የማይሆን ከሆነ በእውነት ቃል መናገር ፋይዳ የለውም፡፡ ደካማ 
ከፍትህህ ተስፋ እንዳይቆርጥና ባለጸጋም ለአድሎህ ተስፋ 
እንዳያደርግ በምታሳየው ፊትህ፣ በምትሰጠው ቦታና 
በምታሳልፈው ውሳኔ ሰዎችን እኩል አድርግ፡፡› 

ሰይዲና ዑመር ኢብን አልኸጣብ የ‹‹ኩፋ›› አስተዳደር ለሆኑት 
ለሰይዲና አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ በላኩት ደብዳቤ በፍደር ሰዎች 
በሚሰባሰቡበት ወቅት ባመንኛውም ነገር ተካሳሾችን በአንድ ዓይን 
እንዲመለከቱ አዘዋል፡፡ ለአንዱ የሚያሳዩትን የአክብሮት አቀባበል 
ለሌላው እንዳይነፍጉ ወይም አንዱን በአክብሮት ቅጽል ስም 
ጠርተው ሌላውን በነጠላ ስሙ እንዳይጠሩ ያስጠነቀቁት ጠንካራ 
ነኝ የሚል ሰው ስለጥንካሬው ያደሉልኛል ብሎ ተስፋ 
እንዳያደርግና ደካማ ነኝ ባዩም ፍትሃዊ መብቱን በበደል አጣላሁ 
ብሎ እንዳይፈራ ነው፡፡ 

በአጠቃላይ ፍትህ፣ የህግ የበላይነትን በሁሉም የማሀበረሰቡ 
አባላት  በመትገበርና የፍርድን ገቢራዊነት እውን በማድረግ 
የመንፈስ እርካታና የማህበራዊ መረጋጋት ይሰፍናሉ፡፡ የጥንት 
ሙሁራን ‹አላህ (ዐ.ወ.) ፍትህ አክባሪን ሀገር ነዋሪዎቿ ከሃዲዎችም 
እንኳ ቢሆኑ ይረዳዋል፡፡ በዳይ ሀገረን ነዋሪዎቿ ምእምናን 
ቢሆኑም እንኳ ፈጽሞ አይረዳውም› ይላሉ፡፡ 

ከተቀናቃኝ ሃሎች እጅግ በጣም አደገኛው ሃይማኖትና ጎሳን 
መሰረት በማድረገረ ከሌላ ሀገር ድጋፍና የኃይል መንጭ ለማግኘት 
የሚሞክሩ ቡድኖች የሚያዋቅሩት ሃይል ነው፡፡ የእነዙህ ቡድኖች 
አደገኛነት መሰረቱ ለነዚያ ድጋፍ ለሚሰጡዋቸው ባእድ ወገኖች 
ጥቅም የሚሠሩና የግል ጥቅማቸውንም ለማስከበር እነሱን መከታ 
አድርገው የሚንቀሳቀሱ መሆናቸው ነው፡፡ 
 

 *       *       * 



 
የህግ ዘርፍ ልዩነትና የፖለቲካ ዘርፍ ልዩነት 

 
ከዚህ በፊት ከሃይማኖትና ፖለቲካ ስለአለው ግንኙነት 

ገልጸናል፡፡  የብሄራዊ መንግስት መጠናከር እንድሁም ብሄራዊ 
መብትና ግዴታን መሰረት ያደረገና በሃይማኖት ከመነገድ፣ 
ሃይማኖትን ለፖለቲካም ሆነ ለፓርቲ አጀንዳ ከማዋል የራቀ 
ሁሉንም ያቀፈ ጠንካራ አገር መገንባት እጅጉን አስፈላጊ መሆኑን 
በተደጋጋሚ ገልጸናል፡፡ 

አእመሮ የሚቀበለው፣ መሆን ያለበትና የሚጠበቀውም 
የሃይማኖት ሙሁራን በግንባታ እንጂ በማፍረስ፣ በማዋሀድ እንጂ 
በመበታተን የማይሰማሩ መሆናቸው ነው፡፡ እንድሁም በቁርጥ 
መረጃ የተረጋገጠ ከሆነው የሃይማኖታዊ ህግና የተለያየ አቋም 
ሊወሰድበት ከሚችለው መረጃው አጠራጣሪ ከሆነው ደንብ 
መካከል ልዩነት መኖሩን፣ በሱም ያለው ልዩነት ለማሀበረሰቡ 
እዝነት መሆኑን ሊገንዘቡ ይገባል፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) 
ሰይዲና ዑመር ኢብን አብደል አዚዝ እንድህ ይላሉ፡ ‹የነብያችን 
ባልደረቦች (ሶ.ዐ.ወ.) በምንም ነገር በአቋም አለመለያየታቸው 
አያስደስተኝም፡፡› ይህን ማለትም በአስተያየትና የህግጋት ቃላቶችን 
በመገንዘብ አለመጋጨታቸው አያስደስተኝም ማለታቸው ነው፡፡ 
ምክኒያቱም እነሱ የተለያየ አቋም ባይወስዱ ኖሮ ነገሮች በሰዎች 
ላይ እጅግ አስቸጋሪ ይሆኑ ነበርና ነው፡፡ በተለያዩ እንቅስቃሴዎች፣ 
በሰዎች ጉዳዮችና በእለት ተእለት ሕይወታቸው እንድሁም 
በሚመሩበት ስርኣት የነበራቸው የተለያየ አቋም ለህዝቡ ሰፊ እድል 
ፈጥሯል፡፡ በነዚህ መስኮች የሚሰጡ ብያኔዎች ዘመን፣ ቦታና ሁኔታ 
በመለወጥ ሊለወጡ ይቻላል፡፡ በአንድ ዘመን የተለየ ሁኔታን 
አስመልክቶ የተመረጠ ብያኔ ግዜ በመለወጡ ያልተመረጠ ሊሆን 
ይችላል፡፡ እንድሁም በአንድ ቦታ አንድን ሁኔታ መሰረት አድርጎ 
የተመረጠ ብያኔም ቦታና ሁኔታ በመቀየሩ ያልተመረጠ ሊሆን 
ይችላል፡፡ ለውጥን መሰረት አድርገው በአድስ መልኩ የሚደረጉ 
ጥናቶች የተመረጠ የነበረውን ያልተመረጠ እንድሁም ያልተመረጠ 
የነበረውን የተመረጠ ሊያደርጉ ይቻላል፡፡ 

በየትኛውም ዘመንና ቦታ የሚኖሩ ልባም ከሆኑ የሃይማኖት 
ሊቃውንት፣ የህግ ባለሞያዎችና ተመራማሪዎች የሚጠበቀው 



የምርምር፣ የአእምሮ፣ ታመኝና እውነተኛ የሰላምና የጸጥታ 
ሰባኪዎች መሆናቸው ነው፡፡ ሰበካቸውም በእስላማዊ ስርኣት 
መሰረት ከራሳቸው ጥቅም ይልቅ ለህዝብ ጥቅም በማዘንበል 
ለማሀበረሰቡ መቻቻል፣ መልካም ጉርብትናና በሰላም አብሮ 
ለመኖር የሚገፋፋ መሆን ይጠበቅበታል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
የመድና ነዋሪዎች በሃይማኖት፣ በጎሳና በወገን ቢለያዩም በሰላም 
አብረው እንድኖሩ ያስቀመጡት ደንብ ልንከተለው የሚገባ 
መልካም አርኣያነት ያለው ደንብ ነው፡፡  

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) የተለያዩ ወገኖችን ያከተቱት አይሁዳዊያን 
ከመላ የመዲናዋ ነዋሪዎች ጋር አንድ ህብረተሰብ ሆኖው መኖር 
የሚያስችል ደንብ በአስቀነጡበት ወቅት እንድህ ብለው ነበር፡ 
(አይሁዳዊያን በራሳቸው ሃይማኖት ይመሩ ሙስሊሞችም 
በራሳቸው በሃይማኖት ይመሩ፡፡) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በዚያን ወቅት 
ከ‹‹አውስ››ና ከ‹‹ኸዝረጅ›› ነገዶች መካከል ታሪካዊ ጠንካራ 
ጠላትነት የነበረ ቢሆንም ከተለያዩ ጎሳዎችና ነገዶች የተውጣጡትን 
ባልደረቦቻቸውን በእምነት ወንድም ተማማችነት አስተሳስረው 
ነበር፡፡ ይህን ጉዳይ አላህ (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ሲል ገልጾታል፡ 

 
 ُ ل ُ َت َبۡیَن ق فۡ َّ ل َ ٓ أ ا ۡرِض َجِمیٗعا مَّ َت َما فِي ٱۡألَ نَفقۡ َ َۡو أ ۚ ل ِھۡم ِ ُوب ل ُ ََّف َبۡیَن ق ل َ ِھۡم َوأ ِ وب

ُھۥ َعِزیٌز َحِكیمٞ  نَّ ِ ۚ إ ََّف َبۡیَنُھۡم ل َ َ أ َّ ِكنَّ ٱ َٰ  َول
 

(በልቦቻቸውም መካከል ያስማማ ነው፡፡ በምድር ያለውን ሁሉ 
(ሀብት) በለገስክ ኖሮ በልቦቻቸው መካከል ባላስማማህ ነበር፡፡ ግን 
አላህ በመካከላቸው አስማማ፡፡ እርሱ አሸናፊ ጥበበኛ ነውና፡፡)32 
    በመሰረቱ የሃይማኖት ሊቃውንት ሰበካ ወደመለያየት ሳይሆን 
ወደስምምነት መምራት ሲሆን የመለያትና የመበታተንን ረመጥ 
ማቀጣጠል አይጠበቀባቸውም፡፡ ነገር ግን አንዳንድ የሃማኖት 
ሙሁራንና ተመራማሪዎች በሞያቸው ዘርፍ ወደአጥናፍ 
መገስገሳቸው ጸንፈኝትን እንድመርጡ ያደርጋቸዋል፡፡ ከፊላቸው 
ልታይ በማለት ከፊላቸው ደግሞ የባለስልጣናትን ፍላጎት 
ለማሟላት ሲሉ በህግ ደንቦች እጅግ አፈንጋጭ የሆኑትን እያሰደዱ 
አገልግሎት ላይ እንድውሉ ለማድረግ ይሞክራሉ፡፡ ይህን 
                                                             
32 አል አንፋል   (63) 



ተግባራቸውን ሃይማኖታዊ ሸማ በማልበስ ለመስፋፋት 
ለሚስገበገቡ የወጭ ሃይሎች በር ከመክፈቱም ባሻገር ለዓለም 
ሰለሰምና ለህዝቡ ብሎም ለአካባቢው እጅግ አስፈላጊ የሆነውን 
እንድነት አዳክሞ ለመለያየት አደጋ ያጋልጣል፡፡ የዓለምን ሰላም 
እውን ለማድረግ፣ የሃይማኖትና ፖለቲካ ግጭትን ለማስወገድና 
ፖለቲካን ከሃማኖታዊ አጀንዳ እንድርቅ ለማድረግ እውነትኛ 
ፍላጎት ያለን ከሆነ ይህን ጉዳይ በሚገባ ጠለቅ ብለን መገንዘብ 
ይኖርብናል፡፡ 
   የሃይማኖት ሊቃውንት ድምጽ የጥበብ፣ የልበኝነት፣ የአንድነትና 
ሁሌም የግጭት የማስወገድ ድምጽ የመሆን ግዴታ ያለበት ሲሆን 
አንዳንዴ በርካታ የወቅታዊ ተጨባጭን ህግ የዘነጉ ለሆኑ የአክራሪ 
ሃማኖት ቅርንጫፍ አራማጅ ቡድኖችና በሌላ ጊዜም የመበታተን 
ድመጽ ሲሆኑ ይስተዋላል፡፡ በአብዛኛው የሃማኖት ህግ ባለሞያዎች 
የአንዳንድ መሪዎችን ፍላጎት ለማሟላት፣ ጎሳዎችን፣ ወገኖችን 
ለመደጎም ሲሉ የተለየ አቋም ይወስዳሉ እንድሁም ያፈነገጠ ብያኔ 
ይሰጣሉ፡፡ ይሀውም የዚህ ዓይነቱ ለእምሮ፣ ምርምርና አመክንዮ 
አስፈላጊውን እድል ያለመሰጠት የሚገመድለው አፈንጋጭ ፍርድ 
ሌያስከትለው የሚችለውን ችግር ዞር ብሎ ያለማየት ነው፡፡ 
እኛ ሁላችንም አንድን ተቃዋሚ ወገን ከምደረ ገጽ ማስወገድና 
የአቋም መለያየትን ከሰብእ አእምሮ መሰረዝ እብለት መሆኑንና 
ሰዎችን በተለያዩ ገጽታዎች የፈጠረው አለህ (ዐ.ወ.) በዓለማት 
ካስቀመጠው ደንብ ጋር የሚፃረር መሆኑን መገንዘብ አለብን፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
 

ُوَن ُمۡخَتلِفِینَ  ۖ َوَال َیَزال ِحَدٗة ٗة َوٰ مَّ ُ اَس أ ََجَعَل ٱلنَّ َۡو َشآَء َربَُّك ل  َول
َقُھۡمۗ  َ لَِك َخل ِحَم َربَُّكۚ َولَِذٰ ِالَّ َمن رَّ   إ

 
(ጌታህም በሻ ኖሮ ሰዎችን ሁሉ አንድ ሕዝብ ባደረጋቸው ነበር፡፡ 
የተለያዩም ከመሆን አይወገዱም፡፡ ጌታህ ያዘነለት ብቻ ሲቀር፤ 
(ከመለያየት አይወገዱም)፡፡ ለዚሁም ፈጠራቸው፡፡..)33  
    ሌላውን ወገን ከምደረ ገጽ ለማስወገድ ወይም ሚናውን ዝቅ 
ለማድረግ የሚወሰድ ማንኛውም እርምጃ ተመሳሳይ እርምጃን 
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ያስከትላል፡፡ በመሆኑም ዓለም ወድቀት፣ ውድመትና ብልሹነት 
እንጂ የማያሰከትል ወደሆነ ማነም ሊተርፍበት ወደማይችልና 
ምንንም ወደማይተው አጠቃላይ የሃይማኖት ግጭት ትገባለች፡፡ 
በተፈጥሮ አእመሮ የሚቀበለው የሃይማኖት ሊቃውንት የእውቀት፣
የሰላም፣ የውይይት፣ የመቀራረብና የስምምነት ሰንደቅ አላማ 
መሆናቸው እንጂ የመከፋፈልና የመበታተን አርእስት መሆናቸው 
አይደለም፡፡ ከነሱ መበታተን ሳይሆን ማዋሀድ፣ ማፍረስ ሳይሆን 
መገንባት ነው የሚጠበቀው፡፡ ይህ ነው እኛ ሁላችንም 
የችሎታችንን ያህል ጥረት እንድናደርግና እውን እንድሆን 
ልንታገለው የሚገባ ተግባር ነው፡፡  
 

 *       *       * 
 

እውቀት ከመንግስትና ከቡድኖች እይታ አንፃር 
 

መንግሰት ማለት አጠቃላይ የህዝብ ጥቅም፤ አጠቃላይ ርእይ፣ 
አጠቃላይ ግንባታ እንድሁም የተሟላ ስትራቲጂ ማለት ሲሆን 
በአንፃሩ በቡድኖች እይታ ጠባብና የዚያን ቡድን ጥቅም የማያልፍ 
ነው፡፡ 

እውቀት በቡድኖች አመለካከት እጅጉን ጠባብና በሃይማኖታዊ 
ህግጋትና በአምልኮዊ ደንቦች ብቻ የተወሰነ ይመስላል፡፡ እነሱም 
የዘመን፣ የቦታና የሁኔታ መለወጥን ከግንዛቤ ሳያስገቡ ከጥንት 
የሃይማኖት የህግ ባለሞያዎች የተገኘውን አስተያየት ብቻ መሰረት 
በማድረግ ክብርና ግምት የሚሰጣቸው ሙሁራን የሚያደርጉትን 
የጥናት ጠረት ያለማገናዘብ ውሳኔ ይሰጣሉ፡፡ 

ከነሱም ከፊሉ የማይታወቅና ከአላህ ዘንድ በሚሉት እውቀት 
እንጂ አያምኑም፡፡ እነዚህ ወገኖች አንዳንዴ ወሰንን በመተላለፍ 
ከአላህ በቅጥታ የተሰጣቸው አውቀት እንዲያላቸው በከንቱ 
ይገልፃሉ፡፡ እኛ ከአላህ ዘንድ የሚመጣ እውቀት መኖሩን አንክድም 
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

ٗما ا ِعلۡ ُدنَّ َّ ُھ ِمن ل ۡمَنٰ َّ  َوَعل
(ከእኛ ዘንድ ችሮታን የሰጠነውን -ባሪያ- አገኘ፡፡)34 

                                                             
34 አል ከህፍ  (56) 



 
ይሁንና ከአላህ ዘንድ የሚመጣ እውቀት ማለት አላህ ለአንድ 

ባሪያው የሚቸረው የአስተያየት ቅንነት፣ ትክክለኛ ቃልና ሙሉ 
ስኬት እንጂ ይህ አውቀት አለኝ እተነብያለሁ የሚሉ ቃላትን ያቀፈ 
ከንቱ አባባል አይደለም እንላለን፡፡ 

ሌላው ወገን ደግሞ በዘመናዊ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንድሁም 
በጠፈር ሳይንስ ዘመናዊ ከስተት በሚፈጠርበት ጊዜ እነዚህን 
አዳድስ ክስቶች ቃላቱ ከሚችሉት በላይ ፍችን በማስያዝ በአላህ 
መጽሐፍ ቁርኣንና በነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎት ከአሉት ደንቦች ጋር 
ለማመዛዘን ይጥራሉ፡፡ እንደሁም በቶሪዝምና ኢዳስትሪ በሌሎችም 
መስኮች ተመሳሳይ ጥረት ያደርጋሉ፡፡ ከስተቱን ከነባር የህግ ደንብ 
ጋር በጭፍኑ ለማስተሳሰር የሚያደርጉት የዚህ ዓይነት ተግባር 
አእምሮ የማይቀበለው ድርቅና መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ 

ሌላው ወገን ደግሞ እውቀትን ከቡድኑ ጥቅም ለቡድኑ 
ከሚሰጥ የጭፍን ድጋፍ  አንፃር እንጂ አይመለከተውም፡፡ 

የእውቀትን ጥቅም ያለውን ከፍተኛ ቦታና ሀገራትን በመገንባት 
የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ማነም ሊክደው አይችልም፡፡ የግጥም 
ደራሲ እንድህ ይላል፡ 

ሰዎች መንግስታቸውን በእውቀትና በገንዘብ ያዋቅራሉ፡፡  
መንግስት በድንቁርናና በእጦት ሊገነባ አይችልም፡፡ 
ሌላው ደግሞ አንድህ ይላል፡  
እስኪ ንገሩኝ ያለ እውቀትና ደንቅ ጎራዴ ምኞቱን ያገኘ ህዝብ 

የትኛው ነው፡፡ 
ይሁን አንጂ ሀገርን የሚገነባው እውቀት ቃላቱን በሚገባ 

በመረዳት፣ ደንቡን በመገንዘብ፣ በሙሉ መረጃ የተረጋገጡ ያልሆኑ 
ቃላትን በመተንተንና በማብራራት የአእምሮን  ሚና ውድቅ 
የማያደርግ እውቀት ነው፡፡ እነዚህ በሙሉ መረጃ የተረጋገጡት 
ቃላት ያን ያህል ብዙም አይደሉም፡፡ የአላህ መጽሐፍ ቁርኣንና 
የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ፈለጎች አጠቃላይ ህጎችን፣ አጠቃላይ 
መሰረቶችንና አጠቃላይ አለማዎችን ያቀፉ እንድሆን የአላህ (ዐ.ወ.) 
ጥበብ አካቷል፡፡ እንድሁም የሚተገበሩበትን ዘመን፣ ቦታ፣ ሁኔታ፣ 
ልምድና ባህል ጠባይና ሁኔታ ዝርዝርን ክብርና ግምት 
ለሚሰጣቸው ተመራማሪዎችና የጥናት ተጋድሎ ለሚያደርጉ 



ወገኖች እንዲሰሩበት ትቶላቸዋል፡፡ ይህም ከእስልምና ህግጋት 
ስፋትና ልዝብነት ምስጢሮች አንደኛው ዋነኛው ምስጢር ነው፡፡ 

ከዚህም አንፃር እውቀትን ከፍ በማድረግ የተከሰተ ነገር ሁሉ 
አጠቃላይ እውቀት የሚያካትተው መሆኑን ስነገነዘብ በህግ 
እቀውቀት፣ በቅዱስ ቁርኣን ትንተና፣ በነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ሐዲሶችና በቋንቋ ትምህርት የማይወሰን መሆኑን እናረጋግጣለን፡፡ 
በመሆኑም እወቀት ማለት በዓለማዊም ሆነ በሃይማኖታዊ መስክ 
ለሰዎች ጥቅም የሚያሰገኝ የበላይነት ማለት ነው፡፡ 

የእውቀትን የማዘመን  ግንዛቤ በአስደናቂ መልኩ በየጊዜው 
በማሻሻል ላይ ይገኛል፡፡ በመሆኑም ቅዱስ ቁርኣን ልዩ ትኩረት 
እንዲንሰጠው ያዘዘንን እውቀት በሃይማታዊ እውቀት ብቻ መወሰኑ 
ግልጽ ስህተት ነው፡፡  ይልቁንም እውቀት በዚህችም ዓለም ሆነ 
በመጭው ዓለም ሰዎችን የሚጠቅም የሆኑ እንደሃይማታዊ 
እውቀትን የዓረበኛ ቋንቋን፣ የሀክምና፣ የመድሃኒት ቅመማ፣ 
የፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ የሥነ ፈለክ እንዲሁም የምህንዲስና፣ 
የመካኒክነት፣ የኃይል ምንጭ ያሉና በድጂታል ዓለም ታላቅ ቦታ 
እየያዙ የመጡንም ሌሎች ትመህርቶችና እውቀቶችን ያካትታል፡፡ 
እኔ እንደሚመስለኝ  

 
ََّما یَ   ن ِ َُموَنۗ إ َۡعل ِذیَن َال ی َّ َُموَن َوٱل َۡعل ِذیَن ی َّ َۡستَِوي ٱل ُۡل ھَۡل ی ُواْ ق ْول ُ ُر أ تََذكَّ

بِ  َٰ ب لۡ  ٱۡألَ
«እነዚያ የሚያውቁና እነዚያ የማያውቁ ይስተካከላሉን?» 
በላቸው፡፡ የሚገነዘቡት ባለ አእምሮዎቹ ብቻ ናቸው፡፡)35 የሚለው 
አላህ ቃል፡ እንድሁም 
 

َُمونَ  ِن ُكنُتۡم َال َتۡعل ۡكِر إ ۡھَل ٱلذِّ َ ُٓوْا أ َل ٔ  َفۡسـ
(የማታውቁም ብትኾኑ የመጽሐፉን ባለቤቶች ጠይቁ፡፡)36 
የሚለው ሌላው የአላህ ቃል እውቀትን በተወሰነ መስክ በጠባብ 
መልኩ እንዳንወሰን ግድ ያደርጉብናል፡፡ 

                                                             
35  አዙመር   (9) 

36   አል አንቢያእ  (7) 



ነገሩ ለጠቃሚ እውቀት ሁሉ በሩ ክፍት ነሆኑን በግልጽ ያሳያል፡፡ 
በመሆኑም በማንኛውም ዘርፍ ባለሞያን በዘርፉ ስለአለው እውቀት 
እንጠይቃለን፡፡ በጤና ዘርፍ የህክምና ባለሞያን፣ በግንባታ መስክ 
የምህንድስና ባለሞያን፣ በፍርድ ዘርፍም የህግ ባለሞያን 
በሃይማኖት ደንብም የሃይማኖት ህግ ባለሞያን የቴክነሎጂ 
ጉዳይንም የዘርፉን ባለሞያ እንጠይቃለን፡፡ እንጠይቃለን ማለት 
ነው፡፡ 
የእውቀት ከፍተኛ ቦታውና እሴቱ ሰዎችን በዓለማዊና ሃይማኖታዊ 
ዘርፎች በሚተቅም ማንኛውም መስክ በአለው እውቀት 
የበላይነትን ያካትታል፡፡ በመሆኑም፡  
 

ُورٌ   َ َعِزیٌز َغف َّ ِنَّ ٱ ْۗ إ ُٓؤا ـٰ َم َ ُعل َ ِمۡن ِعَباِدِه ٱلۡ َّ َما َیۡخَشى ٱ نَّ ِ  إ
 

(አላህን ከባሮቹ ውስጥ የሚፈሩት ዐዋቂዎቹ ብቻ ናቸው፡፡ አላህ 
አሸናፊ መሓሪ ነው፡፡)37 የሚለው የአላህ ቃል ስለዓለማት ሁኔታ 
ዝርዝር ተካቶ እናገኘዋለን፡፡ እሱም እንድህ የሚለው ዝርዝር ነው፡ 
 
ُنَھاۚ  َوٰ لۡ َ ۡخَتلًِفا أ ٖت مُّ ِھۦ َثَمَرٰ ِ َۡخَرۡجَنا ب َمآِء َماٗٓء َفأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ َ َ أ َّ َنَّ ٱ َۡم َتَر أ ل َ أ

ُنَھا َوَغَرا َوٰ لۡ َ ۡخَتلٌِف أ یٞض َوُحۡمٞر مُّ ِ ِجَباِل ُجَدُدۢ ب یُب ُسودٞ َوِمَن ٱلۡ ِ َوِمَن  .ب
َ ِمۡن ِعَباِدِه  َّ َما َیۡخَشى ٱ نَّ ِ لَِكۗ إ ُنُھۥ َكَذٰ َوٰ لۡ َ ِم ُمۡخَتلٌِف أ َعٰ نۡ ٓبِّ َوٱۡألَ َوا اسِ َوٱلدَّ ٱلنَّ

ُورٌ  َ َعِزیٌز َغف َّ ِنَّ ٱ ُٓؤْاۗ إ ـٰ َم َ ُعل  ٱلۡ
 
(አላህ ከሰማይ ውሃን ማውረዱን አላየህምን? በእርሱም 
ዓይነቶቻቸው የተለያዩ ፍሬዎችን አወጣን፡፡ ከጋራዎችም 
መልኮቻቸው የተለያዩ ነጮች፣ ቀዮችም፣ በጣም ጥቁሮችም የኾኑ 
መንገዶች አልሉ፡፡ ከሰዎችም፣ ከተንቀሳቃሾችም፣ ከቤት 
እንሰሳዎችም እንደዚሁ መልኮቻቸው የተለያዩ አልሉ፡፡ አላህን 
ከባሮቹ ውስጥ የሚፈሩት ዐዋቂዎቹ ብቻ ናቸው፡፡ አላህ አሸናፊ 
መሓሪ ነው፡፡)38 እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

 
                                                             
37 ፋጢር  (28) 

38 ፋጢር (27 – 28) 



َھاِر  ۡیِل َوٱلنَّ َّ ِف ٱل َٰ ۡرِض َوٱۡختِل ِت َوٱۡألَ َوٰ َمٰ ِق ٱلسَّ ِنَّ فِي َخلۡ ْولِي إ ُ ٖت ألِّ َیٰ َألٓ
بِ  َبٰ لۡ ُروَن فِي   .ٱۡألَ ِھۡم َوَیَتَفكَّ ِ ُوب َٰى ُجن ُُعوٗدا َوَعل ٗما َوق َ قَِیٰ َّ ُكُروَن ٱ ِذیَن َیذۡ َّ ٱل

ۡرِض  ِت َوٱۡألَ َوٰ َمٰ ِق ٱلسَّ  َخلۡ
 

(ሰማያትንና ምድርን በመፍጠር ሌሊትና ቀንንም በመተካካት ለባለ 
አእምሮዎች በእርግጥ ምልክቶች አሉ፡፡ (እነርሱም) እነዚያ 
ቆመው፣ ተቀምጠውም፣ በጎኖቻቸው ተጋድመውም አላህን 
የሚያወሱ በሰማያትና በምድር አፈጣጠርም የሚያስተነትኑ፡-)39 
እንድሁም እንድህ ይላል፡ 
 
ِت  َوٰ َمٰ َطاِر ٱلسَّ قۡ َ ْ ِمۡن أ ُذوا ُ َن َتنف ِِن ٱۡسَتَطۡعُتۡم أ نِس إ ِ ِجنِّ َوٱۡإل َمۡعَشَر ٱلۡ َیٰ

ٖن  َطٰ ُسلۡ ِ ِالَّ ب ُُذوَن إ ُُذوْاۚ َال َتنف ۡرِض َفٱنف  َوٱۡألَ
 

(የጋኔንና የሰው ጭፍሮች ሆይ! ከሰማያትና ከምድር ቀበሌዎች 
መውጣትን ብትችሉ ውጡ፡፡ በስልጣን እንጅ አትወጡም፡፡ (ግን 
ስልጣን የላችሁም))40  
  በርከታ የቅዱስ ቁርኣን ተንታኞች እዚህ ላይ ስልጣን የሚለው 
ቃል እውቀት ማለት ነው ሲሉ አብራርተዋል፡፡ 
   ወደኋላ መልስ ብለን ስለእስላማዊና ዓረባዊ ታሪክ ብንመለከት 
በሃይማኖታዊ ህግጋትና በሰብአዊ ጥናት ከፍተኛ ጥረት በአደረጉና 
በልዩልዩ ድርሰቶቻቸው ዝናን ያተረፉ በሆኑ ተላላቅ ሙሁራን 
ስሞች የተጨናነቀ ሆኖ እናገነዋለን፡፡ ከነዚህም መካከል (በ150 ሂ. 
የሞቱት) ኢማሙ አቡ ሐኒፋ አኑዕማን፣ (በ179 ሂ. የሞቱት) 
ኢማሙ ማሊክ ኢብን አነስ፣ (በ204 ሂ. የሞቱት) ኢማሙ 
አሻፊዒ፣ (በ242 ሂ. የሞቱት) ኢማሙ አሐመድ ኢብን ሐንበል፣ 
(በ256 ሂ. የሞቱት) ኢማሙ አልቡኻሪ፣ (በ310 ሂ. የሞቱት) 
አጠበሪ፣ (በ339 ሂ. የሞቱት) አል ፋራቢ፣ (በ 590 ሂ. የሞቱት) 
ኢማሙ አሻጢቢ፣ (በ595 የሞቱት) ኢብን ሩሽድ፣ (በ774 ሂ. 
የሞቱት) አልሃፊዝ ኢብን ከሲር፣ (በ808 ሂ. የሞቱት) ኢብን 
ኸልዱን፣ (በ852 ሂ. የሞቱት) አልሃፊዝ ኢብን ሀጀር አል 

                                                             
39  አለ ዒምራን  (190 – 191) 

40  አል ራሕማን (33) 



አስቀላኒ፣ (በ911 ሂ. የሞቱት) ኢማሙ አል ሱዩጢ፣ (በ1367 ሂ. 
የሞቱት) ኢማሙ አል ዙርቃኒና እንድሁም ሌሎችም ብዙዎች 
ይጠቀሳሉ፡፡ 
    የረዢም ጊዜ ታሪካችን በሳይንስ ዘርፎችም ዝናን ያተረፉ 
ተመራማሪዎችን አካቷል፡ ከነሱም መካከል (በ235 ሂ. የሞቱት) 
አልኸዋሪዝም፣ (በ256 ሂ. የሞቱት) አልኪንዲ፣ (በ430 ሂ. 
የሞቱት) ኢብን አል ሀይሰም፣ (440 ሂ. የሞቱት) አል በይሩኒ፣ 
(በ593 ሂ. የሞቱት) ኢብን አል ቢጧር፣ (በ606 ሂ. የሞቱት) አቡ 
በክር አል ራዚ፣ (በ687 ሂ. የሞቱት) ኢብን አነፊስ፣ (በ687 ሂ. 
የሞቱት) ኢብን ሲና፣ እንድሁም ሌሎች በጣም ብዙዎች 
ይጠቀሳሉ፡፡ 
    እኛ በአሁኑ ወቅት ከነዚያ ተላላቅ ሊቃውንት ክብረ ዝክር ብቻ 
መቆም የለብንም፡፡ የታላቅና የድንቅ ታሪክ ባለቤት ነን ለሚለው 
ጉዳይ ትኩረት በመስጠት መወሰን የለብንም፡፡ ይልቁንም በአዲሱ 
የሰብኣዊ ታሪክ የግንብ ድንጋይና ጥሩ አሻራ ለማስቀመጥ ጥረት 
ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡ ዲጂታል እየሆነ በመጣው በአዲሱ 
የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጎዳና መግባት እንድሁም የዘመኑ ሳይንስ ዋና 
ገጽታ የሆነውን የጠፈር ዓለምንም ሰብረን መግባት ይኖርብናል፡፡ 

 
 *       *       *  

 
  

ስርኣት አልበኝነት ሳይሆን መንግስት   
 

ይህ አርእስት በርካታ ጠቃሚ ፍችዎችን አቅፏል፡፡ ከነሱም 
በመጀመሪያ የሚጠቀሰው ከመንግስትና ከስርአት አልበኝነት 
መካከል ሰፊ ልዩነት ያለ መሆኑ ነው፡፡ መንግስት ማለት ጥበቃ፣ 
ደህንነት፣ እመኔታ፣ መረጋጋት፣ ስርኣት፣ ድርጅቶችና ተቋማት 
ማለት ነው፡፡ መንግስት ማለት የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ስርኣትና ህግ 
ሀሳባዊ ተቋም ማለት ነው፡፡ ስርኣት አልበኝነት ደግሞ የነዚህ 
ነገሮች ሁሉ ተቃራኒ ነው፡፡ ማለትም ስርኣት፣ ደህንነት፣ 
መረጋጋትና ጸጥታ አልባ ነው ማለት ነው፡፡ በመሆኑም የአወንታዊ 
ሳይሆን የአሉታዊ ሰንሰለት ነው ማለት ይቻላል፡፡ 



 
የህዝብ ጠላቶች የዚህ ዓይነቱ ስርኣት አልባነት በሀገራችን 

እንድሰፍን በርካታ ይህን ነገር ውብ ነገር የሚያስመስሉ ነቀርሳ 
አምጪ መኳኳያዎችን መጠቀም ጀምረው ነበር፡፡ ከዚህም አንፃር 
ፈጣሪ ስርኣት አልበኝነት፣ ገንቢ ስርኣት አልበኝነትና ከዋኝ ስርኣት 
አልበኝነት የሚሉ የህዝቡን ሀሳብ አምታች ቃላትን 
ማሰራጨታቸውን ቀጠሉ፡፡ ይህም ሀገሮቻችንን ለመበታተንና 
ዘወትር የሚጋጩ ትንንሽ ሀገራት አድርጎ ለመለወጥ ወይም በሌላ 
አባባል በአንዳንድ ክልሎች እንደተከሰተው ሁሉ ሀገሮቻችን 
መንግስት አልባ ለማድረግ የተጠቀሙበት እርኩስ የሴራ ጽንስ 
ነው፡፡  

ይህ ሁሉ እነዚህን ሀገራት በቁጥትር ስር ለማዋልና እምቅ 
ሀብታቸውን ለመቀራመት እንድሁም የግል ውሳኒያቸውንና 
አመለካከታቸውን እንድያጡ ለማድረግ ከዚያም አልፎ ከተቻለ 
ህልውናቸው አንዲያከትምለት አድርጎ ለነሱ ተገዢ የሆነ ያለፈ 
ታሪኩን የዘነጋ በወቅቱ ባለው ሁኔታ ግራ የተጋባና ስለወደፊት 
እጣፋንታው ተስፋ ያጣና ምንጊዜም በስጋት የሚኖር  አዲስ ህዝብ 
ለማዋቀር በማሰብ መሆኑ የተደበቀ ጉዳይ አልሆነም፡፡ 

እነዚህ ወገኖች በማንኛውም የዓለማችን ከፍል ሰው 
የሚበደልና በግለሰብም ሆነ በህዝበ ደረጃ በሰዎች ላይ የባርነት 
ቀንበር የሚጭን ወገን በሰላም ተረጋግተቶ ለረዢም ጊዜ መኖር 
የማይችል መሆኑን አስመልክቶ የተመዘገበውን የታሪክ ትምህረት 
የዘነጉ ወይም ሆን ብለው ለመዘንጋት ያሰቡ ይመስላል፡፡ 
በዓለማችን ምስራቃዊ ክፍል የሚከሰተው ነገር በምእራብ የገደል 
ማሚቴ ያሰማል፡፡ በሰሜን የሚከናወነውም እንደዚሁ በደቡብ 
ተመሳሳይ የገደል ማሚቴ ድምጽ ያሰማል፡፡ ይልቁንም ዓለምን 
እንደ አንድ መንደር ያደረጓት ዘመናዊ የመገናኛ ዘዴዎች 
በተስፋፉበት በአሁን ወቅት አራቱም አቅጣጫዎች የተወሳሰቡና 
የተጠላለፉ ይመስላል፡፡ ይሁንና ሸብር አገር አቋራጭና ድንበር 
የማይገታው አደጋ መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡ በተደጋጋሚ 
ለመግለጽና ለማረጋገጥ እንደሞከርነው ሁሉ የሽብር ዓይነት 
ሃይማኖት. ሀገርም ሆነ አእምሮ የለውም፡፡ የጥንት አበው 
እንደሚሉት ‹የሞኞች ጠባይ ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል›፡፡ 



በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ዙሪያ የተከሰቱ ስርኣት አልበኝነቶች 
ከረዢም ጊዜ በፊት እቅድ የተነደፈለት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 
ይሁንና ጀግናው የመከላከያና የፖሊስ ኃይላችን እንድሁም ክቡር 
የሀገር ልጆች ያለመሰላችት ያደረጉት ጥረት እንዲከሽፍ አድርጎታል 
ወደፊትም በአላህ ፈቃድ የጠላት እቅድ ሁሉ እንዲከሽፍ የተሳካ 
ጥረት በማድረግ ላይ ይፈኛሉ፡፡ 

ይሁን እንጅ የተለያዩ ፍንዳታዎችን በማድረስ፣ በሰላማዊው 
ህዝብ ላይ ጭንቀትን በማስፋፋትና አሉባልታዎችን በማናፈስ 
አሸባሪ ቡድኖች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለመግታተ ሙሉ 
ኃይልና ቆራጥነትን መሰረት አድርጎ መታገል ግድ ነው እንላለን፡፡   
እነዚህን አደጋኛ ወንጀለኞችን በብሄራዊ የሀገር ክህደት ወንጀል 
ለፍርድ መቅረባቸው ወሳኝ መሆኑን ከዚህ በፊት አረጋግጠናል 
ወደፊትም ማረጋገጣችንን አናቆምም፡፡ ከተለያዩ አቅጣጫዎች 
በርካታ አደጋዎች እያካበቡን በአለበት በአሁኑ ወቅት ከውስጥ ያሉ 
የቅኝ ገዢዎችና ተባባሪዎቻቸው ርዝራዥ የሆኑ የክህደትና 
የቅጥረኛ ግንባሮችን መንጥሮ ማጽዳት እንገብጋቢ ጉዳይ ነው 
እንላለን፡፡ ኢራቃዊው የግጥም ደራሲ ሙሐመድ ማህዲ 
አልጀዋሂሪ እንድህ ይላል፡ 

‹ቅኝ ገዢዎች ከኛ አላስቸጋሪ አደን መኖሩን በተገነዘቡና 
ባለቤት አልባ የአደን ውሻም በአገኙ ጊዜ 
ተንከባከቡት እሱም በጣት ቅሰራ ብቻ የሚታዘዝ ሆነ እነሱም 
ክራንቻውን ያሾሉለትና ጥፍሩንም ያሳድጉለት ጀመር፡፡ እነዚህ 
ቅጥረኞችም ሀገራቸውን እያፈራረሱ ለዚህ ማፍረሳቸውም 
ደመወዝ መውሰዳቸውን ቀጠሉ፡፡› 
 
    እኛ በአሁኑ ወቅት በሀገር፣ በህዝብና በቀጠና ደረጃ በታሪካችን 
እጅግ ውስብስብና ወሳኝ ደረጃ ላይ መሆናችንን ሁሉም ሊገነዘብ 
ይገባል፡፡ እንድሁም እነሱን ማጋለጥ ሃይማኖታዊና ብሄራዊ ግዴታ 
የሆነውን የሀገር ከሃድዎችና ቅጥረኞችን ለማጋለጥ ሁላችን በትጋት 
የመስራት ግዴታ አለብን፡፡  
   እኛ እያንዳንዳችን የማሀበራዊም ሆነ የድርጅታዊ ኃላፊነቱን 
ሀገርን በመጠበቅ፣ ህለዋናውንና አንዲነቷን በማስከበር ረገድና 
ምንም ወደማያስቀር ስርኣት አልባነት እንዳትገባ በመከላከል 



ያለበትን ግዴታ ለመወጣት በራሱ መጀመር ያለበት መሆኑንም 
እናረጋግጣለን፡፡ 

 *       *       * 
 

ድርጂታዊ መንግስት   
 

ታላቅ ሀገር ወይም መንግስት የሚባለው መዋቅሩ ጠንካራ 
ድርጂቶች የሆኑና ብሄራዊ ድርጅቶችን ለማጠናከር አስፋለጊውን 
ጥረት የሚያደርግ መንግስት ነው፡፡ በዚህ መልኩ የሚዋቅር 
መንግስትም በአንድ በኩል ብሄራዊ ድርጅቶችን ለመቆጣጠር 
ወይም ለማዳከም የሚሞክሩ አሸባሪ ሃይይሎችን ለመዋጋት በሌላ 
በኩል ደግሞ አፋኝ የማእከላዊ አስተዳደርንና የግል አስተያት 
አራማጅ መሪን ለማስተካከል በትጋት ይሰራል፡፡ የጥንት አበው 
እንደሚሉት ‹ሀገር በብዙሃን አስተያየት እርምጃ አትጠፋም ነገር 
ግን በአንድ ሰው አስተያየት እርምጃ ልትጠፋ ትችላለች›  

በአብዛኛው በአንድ ሰው ሀሳብ የሚመራ ሀገር ህልውናውን 
ያጣል፡፡ ይህ ነው ተብሎ የማይወስን ትእቢትን የሚያሳይ ፈላጭ 
ቆራጭ መሪም እንደዚሁ ይደመሰሳል፡፡ አሕመድ ሸውቂ የተባለው 
የግብጽ ግጥም ደራሲ እንድህ በማለቱ እጅጉን ይደነቃል፡  

የአንድ ሰው ዘመን አልፏል ያፈሮን ሆይ! የፈላጭ ቆራጮችም 
ሀገራት ወድመዋል፡፡  

በያአካባቢው ነዋሪዎችን የሚጠብቁ የህዝብ አስተዳደር 
እረኞች ሰፍረውበታል፡፡ 

 
የድርጂታዊ አስተዳደር አወቃቀር ለብሄራዊ ድርጅቶች 

ቅድሚያ በመስጠት ነው የሚዋቀረው፡፡ በዚህ ዓይነቱ አስተዳደር 
የስልጣን ምንጭ የሚሆነው ህዝብ ነው፡፡ ተወካዮቻቸውን 
የሚመርጡት ህዝቦች አየደሉን? እነዚህ የህዝብ ተወካዮችና 
የፓርላማ አባላት የህጋዊ ደሞክራሲያዊ መንግስት ተቆጣጣሪና 
ድጋፍ ሰጭዎች ናቸው፡፡ አንድ መንግስት ብሄራዊ ድርጅቶችን 
ለማጠናከር ጠንካራ ፍላጎት ያለው ከሆነ፣ ድርጅቶችም 
የተዋቀሩበትን አላማ እንዲያሳኩ ሁኔታዎችን የሚያመቻች ከሆነ፣ 
እንድሁም የባለስልጣናት ድርሻዎች እንዳይጋጩ መለየትና 



ትክክለኛውን አቅጣጫ ማስያዝ የሚችለል ብልህ መሪ ያለው ከሆነ 
የመዋቅር መሰረቶች፣ የእድገትና ብልጽግና ግብኣቶች የተሳኩለት 
አስተዳደር ነው ሊባል ይገባል፡፡ 

እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ድርጅቶች የጊዜን ሁኔታና በሀገር 
ህልውና ዙሪያ የተደቀኑ ተግዳሮቶችን በመገንዘብ በቅንጅትና 
በመተጋገዝ የሚሰሩ፣ ቸል ያለማለት ሁሉም ወገን ግዴታውን 
ለመወጣት የሚሠራ ከሆነ፣ ማንኛውም ወገን ሀገር የሁሉም ዜጋ 
ንብረት መሆኑን ተገንዝቦ ሀገርን በማገልገል ከሚወደሰው ፉክክርና 
እርኩስ ከሆነው የሀብት ቅርምት ፍጥጫ መካከል ሰፊ ልዩነት 
መኖሩን የሚያመን ከሆነ በግንባታ ጉዞ ስፊ ርምጃዎችን ማሳጠርና 
የውድመት፣ የማዳከምና የማፍረስ ምክኒያቶች ማራቅ ይቻላል፡፡ 

ጥርጥርና ውልውል የሌለበት ጉዳይ እኛ በአሁኑ ወቅት 
በውድ ሀገራችን ግብጽ ውስጥ የተከበረ ለብሄራዊ ድርጅቶች ታላቅ 
ክብር የሚሰጥ ሀገርም ብሄራዊ መስፈርትን መሰረት አድርጋ ራሷን 
በራሷ እንደገና እንድትገነባ እድል የሚሰጥና በሃይማኖት፣ በቀለምና 
በጎሳ ምክኒያት ምንም ዓይነት ልዩነት የማያደርግ ከትውልዳችን 
አንፃር ያልተለመደ ጠንካራ መንግስት አዋቅረን እሱንም 
ለማጠናከር እየሰራን መሆኑ ነው፡፡ ይህን ማለትም እኛ በአሁኑ 
ወቅት ከአለፉት ጊዚያት የተለየ ጥልቅ እይታ ያለው አስተዳደር 
አዋቅረናል ማለት ነው፡፡ ሆኖም ሁሉመም ወገን ሊገነዘበው 
የሚገባው ነገር ይህን አድስ አስተዳደር በሚገባ የመጠቀም ፍላጎት 
ቢኖረን ኖሮ  ሕይወታችን ወደተሻለ ደረጃ በተሸጋገረ ነበር፡፡ 
እንድሁም ይህ ህዝብ በነባር ስልጣኔው እንዲጸና የሚያደርግ 
ጠንካራ ድሞክራሲያዊ ሀገር ለመገንባትም በቻልን ነበር፡፡ አሁንም 
ከተላላቅ ባለስልጣናት አደጋ የማይተናነሰውን የትናንሽ 
ባለስልጣናት ዘረፋን መግታት በቻልን ነበር፡፡ በግብጽ የስልጣን 
ፒራሚዱ ቁንጮ የድርጆቶችን ሚና ለማጠናከር ከፍተኛ ጥረት 
በሚያደርግበት ወቅት ሁላችንም ይህን ሀሳብ የመደገፍና ከሱም 
የሚያጋድሉ ወገኖችን የመገሰጽ ሃላፊነት አለብን፡፡ እንድሁም 
ተላላቅ የፖለቲካ አመራሮች ፍትሃዊ አስተዳደርንና ድርጅታዊ 
ስርኣትን ለማጠናከር ከፍተኛ ጥረት በሚያደርጉበት ጊዜ በአንዳንድ 
ትናንሽ ባለስልጣናት ነገሮች እንዳይኮላሹ በሙሉ ኃይላችን 
የመታገል ግዴታ ይኖርብናል፡፡  



በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱ የፖለቲካ አመራር ድርጅቶችን 
ለማጠናከር ቅድሚያ ሰጥቶ እሱም ዘመናዊ ጠንካራ ድሞክራሲያዊ 
መንግስት ለማዋቀር ግብኣት እንድሆንና መመሪያ አይዲየሎጅም 
በማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ ከዚህ ሁሉም በላይ አሳሳቢው 
ሌላው ጉዳይ ደግሞ እኛ ሁላችንም አፍራሽ የሆነ የውስጥ 
ተቀናቃኝ ሃይል እንዳይዋቀር በተለይም ጸንፈኛ አሸባሪ ቡድኖች 
በህዝብ ላይ ይህን ጉዳይ በግዴታ ለመጣል የሚያደርጉትን ሙከራ 
የማምከን ግዴታ አለብን የሚለው ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ጉዳይ ልብ 
ልንለውና ልንዋጋው ግድ የሚል ፋታ የማይስጥ አደጋ ነው፡፡ 

 

 *       *       * 
 

 
ፍትሃዊ መሪ  

 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( ሰባት ሰዎች የሱ ጥላ 

እንጂ ሌላ ጥላ በሌለበት ቀን አላህ ይጠልላቸውል፡፡ ፍትሃዊ መሪ፣ 
ለጌታው ተገዥ ሆኖ ያደገ ወጣት፣ ልቡ ከመስጊድ ጋር የተሳሰረ 
ሰው፣ ስለአላህ የተዋደዱ በዚህ ውዴታቸው ተገናኝተው በሱም 
የሚለያዩ ሁለት ሰዎች፣ አንዲት ባለጸጋና ውብ ሴት ለዝሙት 
ጋብዛው እኔ አላህን እፈራለሁ ብሎ ራሱን የጠበቀ ሰው፣ በቀኙ 
የሚቸረውን ግራው እስከማታውቅ ድረስ በምስጢር ምጽዋት 
የሚሰጥ ሰውና በገለልታ ቦታ አላህን አስታውሶ ዓይኖቹ ያነቡ 
ሰው፡፡)41  

ፍትሃዊ መሪ የሚለው ቃል በዚህች ዓለም ጉዳዮችም ሆነ 
በመጭው ዓለም ጉዳዮች ከሰዎች የተወሰኑ ቡዶንች መሪ ወይም 
ሃላፊ የሆነን ሰው ሁሉ ያካትታል፡፡ ምክኒያቱም እሱ የነሱ 
ትንከባከቢና ከአላህ ዘንድም ስለነሱ ተጠያቂ ነውና፡፡ ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ሁላችሁም ጠባቂዎች ናችሁ፡፡ በሰዎች 
ላይ አዛዥ ሆኖ የተሸመ ሰው የነሱ ጠባቂ ነው፡፡ እሱም ስለነሱ 
ተጠያቂ ነው፡፡ አንድም ሰው የቤተሰቡ ጠባቂ ነው፡፡  ስለነሱም 
ተጠያቂ ነው፡፡ አንዲትም ሴት የባሏ ቤትና የልጆቹ ጠባቂ ናት፡፡ 
ስለነሱም ተጠያቂ ናት፡፡ አንድ አገልጋይም የጌታው ንብረት ጠባቂ 
                                                             
41  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (660) 



ነው፡፡ ስለሱም ተጠያቂ ነው፡፡ ሰዎች ሆይ! ንቁ ሁላችሁም 
ጠባቂዎች ናችሁ፡፡ እያንዳንዳችሁም ስለሚጠበቀው ነገር ተጠያቂ 
ነው፡፡)42 አንድሁም እንድህ ይላሉ፡ (አንድ ሰው የዐሥር ወይም 
ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች ሃላፊ አይሆንም በትንሳኤ ቀን አጁ 
በአንገቱ ተጠፍሮ የሚመጣ ቢሆን እንጂ፡፡ ከዚያም መልካም 
ሥራው ይፈታዋል ወይም ወንጀሉ ያጠፋዋል፡፡)43 

 በሌላ ሀዲስ ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ (አላህ (ዐ.ወ.) ጠባቂን 
ሁሉ እንድጠብቅ ስለአዘዘው ነገር ሁሉ በሚገባ የጠበቀ ወይም 
ደግሞ በችልታ ያጠፋው እንደሆነ ይጠይቀዋል፡፡ አንድን ሰው 
ስለቤተሰቡም ሳይቀር ይጠይቀዋል፡፡)44 

ከዚህ ሁሉ እጅጉን የሚከብደው ደግሞ የህዝብ ሥራ 
ታማንነት ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) አቡ ዘር ለተባሉት ባልደረባ 
እንድህ ብለዋል፡ (አቡ ዘር ሆይ! አንተ ደካማ ነህ፡፡ ሀላፊነት ደግሞ 
በአንድ ሰው ላይ የሚጣል አደራ ነው፡፡ እሱም ደግሞ በትንሳኤ 
ቀን አደራውንና በሱም ያለበትን ግዴታ በሚገባ የተወጣ ካልሆነ 
በስተቅር ውርደትና ጸጸትን ያስከትላል፡፡)45 ይህን ማለትም 
ሀላፊነቱን ለመወጣት አስፈላጊውን ጥረት ካለደረገና ከአላህ ዘንድ 
የተጣለበትን ግዴታም ለመወጣት ያልሰነፈ በስተቀር ውርደትን 
ይከናነባል ማለት ነው፡፡ ይህን ሃላፊነት ከመወጣት የሰነፈና 
ተገቢውን እንቅስቃሴ ያለደረገ ሰው የትንሳኤ ቀን ምንዳው 
ውርደትና ጸጸት ነው ስንል ሀላፊነቱን በሚገባና የተጣለበተን አደራ 
በጥንቃቄ የተወጣ ሰው ደግሞ በትንሳኤ ቀን የእሱ ጥላ እንጂ ሌላ 
ጥላ በሌለበት ጊዜ በጥላው እንዲጠለል በማድረግ አላህ (ሱ.ወ.) 
ያከብረዋል፡፡ ይልቁንም በዚህ ዓይነት መልኩ አላህ (ዐ.ወ.) 
ከሚያከብራቸውና ትሩፋቱን ከሚቸራቸው ባሮቹ ግንባር ቀደም 
ይሆናል፡፡ ከዚህም አንፃር ነው የሚከተለውን የነብያችንን (ሶ.ዐ.ወ.) 
ሐዲስ እዚህ ላይ ልንገነበዘበው ይገባል የምንለው፡፡ እሱም ( ሦስት 
ወገኖች ጸሎታቸው ተመላሽ አይሆንም፡፡ ፍትሃዊ መሪ፣ ጾመኛ 
                                                             
42 ቡኻሪ ዘግበውታል ቁትር (2554) 

43  ኢማሙ አሕመድ ዘግበውታል ( 22300) 

44  ነሳኢ በሱነኑል ኩብራ ዘግበውታል  ቁጥር (8833) 

45  ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር (4823) 



በሚያፈጥርበት ሣዓትና የተበዳይ ጸሎትን አላህ ከደመና በላይ ከፍ 
ያደርጋትና የሰማይ በሮችም ይከፈቱላታል፡፡ የዓለማቱ ጌታም 
(ዐ.ወ.) እንድህ ይላል፡ በአሸናፊነቴ ይሁንብኝ ቀን ቢረዝምምንኳ 
በአርግጥ እረዳሻለሁ፡፡) 46 

እዚህ ላይ መገለጽ ያለበት ነገር ፍትሃዊ ገዢ እንደሃማኖት 
ሊቃውንትና የህግ ባለሞያዎች ሁሉ በአንድ ጉዳይ ትክክለኛ ውሳኔ 
ለማሳለፍ ምርምርና ጥረት አድርጎ ቢሳሳት አንድ ምንዳ ጥረት 
አድርጎ ቢሳካለት ደግሞ ሁለት ምንዳ ያለው መሆኑ ነው፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ ( አንድ ገዢ ተመራምሮና ጥረት 
አድረጎ ብያኔ ሰጥቶ ትክክል ከሆነ ሁለት ምንዳ አለው፡፡ 
ተመራምሮና ትናት አድርጎ በሰጠው ብያኔ ቢሳሳት ደግሞ አንድ 
ምንዳ አለው፡፡)47 

የእስልምና እምነት በህዝቡ ጉዳዮች ላይ አላህን (ዐ.ወ.) 
የሚፈራ ሀቀኛና ፍትሃዊ የሆነን ባለስልጣን እንድናከብር አዞናል፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ብለዋል፡ ( የሸበተ አረጋዊ ሙስሊምን፣ 
በሱ የማያጋንና እሱንም ቸል የማይል ቁርኣንን በቃሉ የያዘን 
ሰወዬንና ፍትሃዊ ባለስልጣንን ማክበር አላህን (ዐ.ወ.) እንደማክበር 
ነው፡፡)48 ይህን የነብያችንን ሓዲስ ሲያብራሩ ሊቃውንት፣ ፍትሃዊ 
በማለት ወደ አማርኛ የመለስነው ‹ሙቅሲጥ› የሚለው የዓረበኛው 
ቃል ‹አቅሰጠ› የሚለው ግስ ገቢር ግሳዊ ቅጽል ነው፡፡ በመነሻው 
ያለው ‹አ› የሚለው ቅጥያ አሻጋሪ ቅጥያ ነው፡፡ ‹ቀሰጠ› ከሚለው 
ግስ ላይ በመነሻ ተቅጥሎ ቃሉ አዲስ ፍች እንኖረው አድርጓል 
ይላሉ፡፡ ሰፋ አድርገው ሲያብራሩም ‹ቀሰጠ› የሚለው ግስ ፍቺው 
በደለ የሚል ነበር ‹አ› በመነሻው ሲቀጠል በደልን አስወገደ የሚል 
አድስ ፍች ይዟል፡፡ ከዚህ ግስ ሙቅሲጥ የሚለው ገቢር ግሳዊ 
ቅጽል ተመስርቷል፡፡ በመሆኑም የቃሉ ትርጉም በደል አስወጋች 
የስልጣን ባለቤት ማለት ነው ይላሉ፡፡  

ከዚህም አንፃር ይህ ባለስልጣን ፍትህን ከማረጋገጥም አልፎ 
በደልን ከሰዎች ላይ ለማስወገድ ይጥራል ማለት ነው፡፡ ከዚያም 

                                                             
46 ቲርሚዚ ዘግበውታል ቁጥር (2717) 

47  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር 96805) 

48  አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (4845) 



በላይ የሰዎችን ጉዳይ ለማውጣት ይተጋል፡፡ እነሱም የተመቻቸ 
ኑሮ ይኖሩ ዘንድ እንቅልፍ በማጣት ይሠራል፡፡ ለዚህች ዓለምም 
ሆነ ለምጭው ዓለም ጠቃሚ ነገሮችን ለማሟላት ይንቀሳቀሳል፡፡ 
የዚህ ዓይነቱ ሃላፊ ታድያ ሊጸለይለትና ሊደገፍም ይገባዋል፡፡ እነሆ 
(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) አቡ በከር አሲዲቅ እንድህ ይላሉ፡ 
‹ለአላህና ለመልክተኛው ታዛዥ እስከሆንኩ ድረስ ለኔ ታዘዙኝ፡፡ 
በአላህና በመልክተኛው ላይ የማምጽ ከሆነ ለኔ የናንተ የመታዘዝ 
መብት የለኝም፡፡› 

ከጥንት አበው እንድህ የሚል አባባል ተዘግቧል፡ ‹አላህ 
(ዐ.ወ.)በባለስልጣን እጅ በቁርአን የማያግደውን ያግዳል፡፡› አላህ 
(ዐ.ወ.) በምትከተለው አንቀጽ እንድህ ቢልም፡ 

 
ُھۥ  نَّ َ َما َقَتَل أ نَّ َ ۡرِض َفَكأ ۡو َفَساٖد فِي ٱۡألَ َ ٍس أ َغۡیِر َنفۡ ِ ا ب َسۢ َمن َقَتَل َنفۡ

ُھۡم  َٓءتۡ َقۡد َجا َ اَس َجِمیٗعاۚ َول ۡحَیا ٱلنَّ َ ٓ أ َما نَّ َ ۡحَیاَھا َفَكأ َ اَس َجِمیٗعا َوَمۡن أ ٱلنَّ
لَِك فِي ُھم َبۡعَد َذٰ نۡ ِنَّ َكثِیٗرا مِّ ِت ُثمَّ إ َنٰ َبیِّ ٱلۡ ِ َنا ب ُ ُونَ  ُرُسل َُمۡسِرف ۡرِض ل  ٱۡألَ

(ያለ ነፍስ (መግደል) ወይም በምድር ላይ ያለማጥፋት 
(ካልሆነ በስተቀር) ነፍስን የገደለ ሰው ሰዎቹን ሁሉ እንደገደለ 
ነው፤ ሕያው ያደረጋትም ሰው ሰዎቹን ሁሉ ሕያው እንዳደረገ ነው 
ማለትን ጻፍን፡፡ መልክተኞቻችንም በግልጽ ተዓምራት በእርግጥ 
መጡዋቸው፡፡ ከዚያም ከዚህ በኋላ ከእነሱ ብዙዎቹ በምድር ላይ 
ወሰንን አላፊዎች ናቸው፡፡)49 በአንቀጹዋ ውስጥ እንድህ የሚለውን 
ዐረፍተ ነገር እናገኛለን፡፡ 

 
اَس َجِمیٗعاۚ  ۡحَیا ٱلنَّ َ ٓ أ َما نَّ َ ۡحَیاَھا َفَكأ َ  َوَمۡن أ

 
(ሕያው ያደረጋትም ሰው ሰዎቹን ሁሉ ሕያው እንዳደረገ ነው 
ማለትን ጻፍን፡፡ ) እዚህ ላይ ህያው ማድረግ ሲባል ቀጥተኛ 
የቃሉን ፍች ማለታችን ሳይሆን በዘይቢያዊ አነጋገር ለሷ የተከበረ 
የኑሮ ዘዴ በማመቻቸት ህያው ሆና እንድትኖር ጥረት ማድረግ 
ማለት ነው፡፡ ከአንድት ነፍስ ረሀብን ያስወገደ፣ ከእርዛት ያዳነና 
ከሷም ተንኮልን የተከላከለ ሰው ሁሉ ነፍስን ህያው አድርጓል 

                                                             
49  አል ማኢዳ  (32) 



ይባላል፡፡ ይህም ያሸባሪዎችን ሽብር በሰላም ከሚኖሩ ምእምናን 
እንዳደርስ በመከላከል ወይም በተዛዋሪ መልኩ ንጹህ የመጠጥ 
ውሃን በማቅረብ፣ የአደጋንና የሞትን መጠን የሚቀንሰውን 
የተመቻቸ መንገድን በመዘርጋት ሊረጋገጥ ይችላል፡፡ 

እዚህ ላይ አንድ ገዢ ነገሮችን ለማሟላት የሚያስችሉ ሌሎች 
እንደሃይል፣ ብቃት፣ ብልህነትና ተማኝነት ከሌሉት ፍትሃዊነት ብቻ 
በቂ ሊሆን እንደማይችል እነረጋግጣለን፡፡ በተለይም የተወሳሰበና 
ውሉ የጠፋበት በሆነው በዚህ ዘመናችን የአንድን ሀገር አደራ 
ወይም የአንድን ድርጅት ሀላፊነት ለመወጣት ተራ ያልሆነ ልምድ 
ያስፈልጋል፡፡ የሚሰጠውን ሃላፊነት መጠንና ዓይነት መሰረት 
በማድረግ ለተፈላጊው ስኬት ልዩ ልዩ ባህሪዎችና ዝርዝራዊ 
መዋቅሮች ያስፈልጋሉ፡፡ ከነሱም መካከል በሥራ ያለገብ 
መጠመድና አመኔታ፣ ጫናዎችን የመጋፈጥ ሃይል፣ ለቀወሶች 
ትክክለኛ ግምት የመስጠትና እነሱንም ለመፍታት ብቃት፣ 
ፖለቲካዊ ርእይ፣ ስለብሄራዊ ደህንነት አስፈላጊ ነገሮች መጠነኛ 
ግንዛቤ፣ በቡድን መንፈስ የመስራት ችሎታ፣ በእውቀትና 
በአጠቃላይ ስልጣኔ እንድሁም በተልእኮ አፈጻጸም ረገድ የተለየ 
ችሎታ  የሚሉት በቅድሚያ ይጠቀሳሉ፡፡ 

ይሁንና ለማንኛውም ሃለፊ መሟላት ያለበት ብቃትና ሃይል 
እንደየመስኩ ይለያያል፡፡ በመከላከያ ዘርፍ ጀግና፣ የግንባሩን 
መግቢያ መውጫ፣ የማታለል ዘዴና ስትራቲጂኩን ጠንቅቆ የሚያቅ 
ተቀዳሚ ይሆናል፡፡ ለታላቁ የሀገር አመራር ደግሞ የግለሰቡን፣ 
የማሀበረሰቡንና የህዝቡን አጠቃላይ ጥቅም አስመልክቶ ጠለቅ ያለ 
እውቀት ያለው፣ ለማሀበረሰቡ ጥቅምን ለማምጣትና ከማሀበረሰቡ 
ጉዳትን ለመከላከል ብቃት ያለው ተቀዳሚ ይሆናል፡፡ 

በፋይናንስ ዘርፍ ደግሞ በወጭና ገቢ፣ በቁጠባ፣ በልማት፣ 
በንድፍና በዘመናዊ የፋይናንስ እውቀት የተካነው ተቀዳሚ 
ይሆናል፡፡ እንድሁም ሌሎች ዘርፎች በዚሁ መልኩ የሚታዩ ሊሆን 
ይገባል፡፡ 

አጠቃላይ የሀገር መሪነት ደግሞ በፖለቲካ፣ በጦር፣ በደህንነት፣ 
በኢኮኖሚ፣ በአስተሳሰብና በባህል መስኮች ስለአለው አለም አቀፍ 
ሁኔታ በሀገር አስተዳደር የረዢም ጊዜ ልምድን ይጠይቃል፡፡ 
እነዚህ ጉዳዮች ከተሟሉ ታማኝ ጠንካራና አዋቂ ጠባቂነትን 
ያረጋግጣሉ ማለት ነው፡፡ ይህን ጉዳይ አላህ (ሱ.ወ.) ስለሰይዲና 



ሙሳ የተባለውን በነብዩ ሹዓይብ ሴት ልጅ ልሳን እንድህ በማለት 
ገልጾታል፡ 
َقِويُّ  َجۡرَت ٱلۡ ۡٔ ِنَّ َخۡیَر َمِن ٱۡسَتـ ِجۡرهُۖ إ ۡٔ َبِت ٱۡسَتـ َ ٓأ ـٰ ِۡحَدٰىُھَما َی َۡت إ َقال

ِمینُ   ٱۡألَ
 

(ከሁለቱ አንደኛይቱም «አባቴ ሆይ ቅጠረው፡፡ ከቀጠርከው 
ሰው ሁሉ በላጩ ብርቱው ታማኙ ነውና» አለችው፡፡)50 
እንድሁም ነብዩ ዩሲፍ የግብጹን ገዢ ባናገሩበት ወቅት የሰነዘሩት 
ቀል አላህ (ሱ..ወ.) እንድህ በማለት ገልጹዋል፡ 

 
نِّي َحفِیٌظ َعلِیمٞ  ِ ۡرِضۖ إ ٓئِِن ٱۡألَ َٰى َخَزا نِي َعل  ٱۡجَعلۡ

 
(በምድር ግምጃ ቤቶች ላይ (ሹም) አድርገኝ፡፡ እኔ ጠባቂ አዋቂ 
ነኝና»)51 ታማኝነት ብቻውን በቂ አይሆንም፡፡ ብቃትም 
ያለታምኝነት ወጤት አይኖረውም፡፡ አል ማወርዲ የተባሉት ሊቅ 
‹አል አሕካም አሱልጧንያ› በተባለው መጽሐፋቸው በማንኛውም 
ዘርፍ ገዢውን በመተካት የሚሠራ ሃላፊ በርከታ ቅድመ 
መስፈርቶች ግድ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡ ከነሱም 
የመጀመሪያው፡ የተጣለበትን አደራ እንዳይከዳና ምክርም ሲጠየቅ 
እንዳያታልል ታማኝ መሆን፡፡ 
   ሁለተኛ፡ የሚፈጸመውን ሁሉ አስመልክቶ መግለጫ ሲሰጥ 
ተሰሚነት ያገኝ ዘንድና  የሚከለክለው ነገር ተቀባይነት እንዲኖረው 
አንደበተ እውነተኛ መሆን የሚለው ነው፡፡ 
   ሦስተኛ፡ ሃላፊው በግዛቱ ለጉቦ እንዳይዳረግ የፍላጎቱን መጠን 
ዝቅ ማድረግ የሚለው ነው፡፡ 
    አራተኛ፡ ከሱና ከሰዎች መካከል ጥላቻና ንትርክን ማስወገድ 
የሚለው ነው፡፡ ምክኒያቱም ጠላቻ ግልጽነትን ያግዳል እንድሁም 
መተዛዘንንም ይከለክላልና፡፡ 
   አምስተኛ፡ የሚፈጽመውን ነገር ለጠቅላይ ገዢው ማሳወቅና 
እሱም ያዘዘውን ነገር የማስታወስ ችሎታው ከፍተኛ መሆን 
                                                             
50 ቀሶስ  (26) 

51  ዩሱፍ  (55) 



የሚለው ነው፡፡ ምክኒያቱም እሱ በትንሳኤ ቀን ለሱ እማኝ ወይም 
በሱ ላይ ምስክር ይሆናልና ነው፡፡ 
   ስድስተኛ፡ ነገሮች እንዳይምታቱበትና እንዳይመሳሰሉበት 
ብልህነትና ንቃት ያለው መሆን የሚለው ነው፡፡ ምክኒያም ነገሮች 
የተምታቱና የተቀላቀሉ ከሆነ ቁርጥ ውሳኔ መስጠት ያቅታልና፡፡ 
‹‹ማእሙን›› የተባለው ገዢ ሚኒስተር የነበሩት ሙሐመድ ኢብን 
የዝዳድ ይህን ጉዳይ በሚከተለው ግጥም ጠቅሰውታል፡ 
አንድ ሰው የሚናገረውን ቃል ፍች መገንዘቡ የትክክለኛነቱ መንፈስ 
ነው፡፡ 
የሚናገረውን ቀል ፍች ካላወቀ ደግሞ ትክክለኛነቱ መንፈስ አልባ 
ይሆናል፡፡ 
የአንድ ሰው ልብ ቃሉን የሚናገረውን ቃል የሚዘነጋ ከሆነ   
የሱ ንቃት ለዓለማቱ ሁሉ እንደውድቅት አንቅልፍ ነው፡፡ 
 
   ሰባተኛ፡ ለፍላጎት ተገዢነቱ ከእውነት ወደከንቱ ይከተውና 
እውነተኛውና ሀሰተኛው እንዳይመሳሰሉበት ለፍላጎቱ ተገዢ 
አለመሆን የሚለው ነው፡፡ የጭፍን ፍላጎት ልብ አታላይና እሱንም 
ከቅኑ መስመር የሚያወጣ ባሕርይ ነውና፡፡ ለዚህም ነው ነብያችን 
(ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ያሉት፡ (ለአንድ ነገር ያለህ ፍቅር ሊያውርና 
ሊያደነቁር ይችላል፡፡)52 
   ይህ ነው እንግድህ ስለፍትሃዊ ገዢ ያለው የሊቃውንት እይታ፡፡ 
ጸንፈኛ ቡድኖች በመጭው ዓለምም ሆነ በዚህች ዓለም ባአሉት 
ጉዳዮች ይህ ነው የሚባል ልምድም ሆነ ጥልቅ እይታ የላቸውም፡፡ 
እነሱ መገንባትን አያውቁም ከነሱ አንዳቸውም የመገንባት ብቃት 
የለውም፡፡ ነገር ግን እነሱ አፍራሽ ወገኖች ናቸው፡፡ የነሱ ተግባር 
ለሀገር ውድቀት ምክኒያት ቢሆንምንኳ ከገዢዎችና ከህዝብ 
መካከል ግጭት የሚፈጥር ክፉ አይዲየሎጂ መገንባት ነው፡፡ 
ምንጊዜም ህዝቡን በማሳመጽ አስተዳደሩን ለመገርሰስ 
ይፍጨረጨራሉ፡፡  
   ይህን የሚያደርጉትም በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ወገንነት 
የተሞለበትን ስርአት በምትኩ ለመገንባት ነው፡፡ በነሱ ጠባብ 
አመለካከት ለመንግስት መጠናከርና መረጋጋት የሚያግዝ ተግባር 

                                                             
52  አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁትር (4530) 



ሁሉ የቡድኑን ጥቅም ይፃረራል፡፡ በአንፃሩም መንገስትን 
የሚያዳክምና ሀገረን የሚያውክ ሁሉ ለቡድኑ አላማ መሳካት 
አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል እምነት አላቸው፡፡ በመሆኑም እኛ 
ሁላችንም እነዚህ ቡድኖች ለመንግሰትና ለሀገር በአንድ ዓይነት 
መልኩ አደጋ በመሆናቸው እናምናለን፡፡ 
 

 *       *       * 
 

አጠቃላይ ስርኣትን ማስከበር 
  

   የአጠቃላይ ስርአት መከበር ሃይማታዊ፣ ብሄራዊና ሰብኣዊ 
ግዴታ ነው፡፡ ሃይማኖትን ብንመለከት የእስልምና እምነት ቃሉ 
በያዘው ፍች ሙሉ ሰርኣተዊ ሃይማኖት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡ ስግደት 
ስርኣት ነው፡፡ ጸሎት ስርኣት ነው፡፡ የሐጅ ሥራ ስርኣት ነው፡፡ 
ይህን ማለትም እነዚህ አምልኮዎች በዘ ልምድ የሚፈጸሙ 
ተግባራት ሳይሆኑ ደንብና ስርኣት አላቸው ማለት ነው፡፡ አላህ 
(ዐ.ወ.) በዚህ ዓለም የፈጠራቸው ነገሮች ሁሉ የራሳቸው የሆነ 
ሰርኣት ያላቸው ሲሆን አላህ (ሱ.ዐ.) እሱ ብቻ ለሚያውቀው 
ጠበብ በጥበቡ ያስቀመጣቸው ስርኣቶች ናቸው፡፡ አላህ (ሱ.ዐ.) 
እንድህ ይላል፡ 

 
ا  ُكۡم َعَبثٗ َنٰ قۡ َ َما َخل نَّ َ َفَحِسۡبُتۡم أ َ ۡیَنا َال ُتۡرَجُعونَ أ َ ل ِ ُكۡم إ نَّ َ  َوأ

 
(«የፈጠርናችሁ ለከንቱ መኾኑን እናንተም ወደኛ የማትመለሱ 
መኾናችሁን ጠረጠራችሁን» (ለከንቱ የፈጠርናችሁ 
መሰላችሁን)53 እንድሁም እንድህ ይላል፡ 

َقَدٖر  ِ ُھ ب َنٰ قۡ َ ا ُكلَّ َشۡيٍء َخل نَّ ِ  إ
(እኛ ሁሉን ነገር በልክ ፈጠርነው፡፡)54 
 

                                                             
53  አል ሙእሚኑን  (115) 

54 አል ቀመር  949) 



   እንድሁም ማንኛውም በዚህች ዓለም ያለ ነገር ሁሉ እሱን 
እንዲያከናውን አላህ (ሱ.ወ.) የፈጠረውን ተግባር በስርኣት፣ 
በጥራትና በጥበብ ይፈጽማል፡፡ በመሆኑም ተከታይ ቀዳሚውን 
አያልፍም፡፡ እንድሁም ቀዳሚ ከተከታዩ አይዘገይም፡፡ ይህን ገዳይ 
ሲገልጽልን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡፡  
 

َعلِیِم  َعِزیِز ٱلۡ ِدیُر ٱلۡ لَِك َتقۡ ََّھاۚ َذٰ ۡمُس َتۡجِري لُِمۡسَتَقّرٖ ل ُھ . َوٱلشَّ ۡرَنٰ َقَمَر َقدَّ َوٱلۡ
َقِدیِم مَ  ُعۡرُجوِن ٱلۡ ۡدِرَك ال.  َناِزَل َحتَّٰى َعاَد َكٱلۡ ُ َن ت ٓ أ ََھا َبِغي ل ۡمُس َینۢ  ٱلشَّ

َٖك َیۡسَبُحونَ  َھاِرۚ َوُكّلٞ فِي َفل ُِق ٱلنَّ ۡیلُ َساب َّ َقَمَر َوَال ٱل  .ٱلۡ
  

(ፀሐይም ለእርሷ ወደ ሆነው መርጊያ ትሮጣለች፡፡ ይህ የአሸናፊው 
የዐዋቂው አምላክ ውሳኔ ነው፡፡ ጨረቃንም የመስፈሪያዎች ባለቤት 
ሲኾን እንደ ዘንባባ አሮጌ ቀንዘል እስኪኾን ድረስ (መኼዱን) 
ለካነው፡፡ ፀሐይ ጨረቃን ልትደርስበት አይገባትም፡፡ ሌሊትም 
ቀንን (ያለ ጊዜው) ቀዳሚ አይኾንም፡፡ ሁሉም በመዞሪያቸው 
ውስጥ ይዋኛሉ፡፡)55 ፍጥረታት ሁሉም በስርኣት የተሰደሩ 
መሆኑንም እንድህ በማለት አውስቷል፡ 
 

َاٖن  ُِحۡسب ََمُر ب ق ۡمُس َوٱلۡ  ٱلشَّ
 

(ፀሐይና ጨረቃ በተወሰነ ልክ (ይኼዳሉ)፡፡) 56 
 
ሁሉም ነገር አላህ ዘንድ በሂሳብ፣ በስርኣትና በመጠን የተቀመጠ 
ነው፡፡ በዚህም ጉዳይ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላ፡ 

 
ِھۦ  ِ َٰى َذَھاِبۭ ب ا َعل نَّ ِ ۡرِضۖ َوإ ُھ فِي ٱۡألَ ـٰ َۡسَكنَّ َقَدٖر َفأ ِ َٓءۢ ب ِٓء َما َما َنا ِمَن ٱلسَّ نَزلۡ َ َوأ

ِدُرونَ  َقٰ َ  ل
 

                                                             
55 ያሲን  (38 – 40) 

56 አል ራሕማን (5) 



(ከሰማይም ውሃን በልክ አወረድን፡፡ በምድርም ውስጥ 
አስቀመጥነው፡፡ እኛም እርሱን በማስወገድ ላይ በእርግጥ ቻዮች 
ነን፡፡)57 እንዱሀም እንድህ ይላል፡ 
 

َٖة مِّن ِطیٖن  ل َٰ َن ِمن ُسل نَسٰ ِ َنا ٱۡإل قۡ َ َقۡد َخل َ ِكیٖن  . َول ُۡطَفٗة فِي َقَراٖر مَّ ُھ ن َنٰ  ُثمَّ َجَعلۡ
ٗما .  ُمۡضَغَة ِعَظٰ َنا ٱلۡ قۡ َ َقَة ُمۡضَغٗة َفَخل َ َعل َنا ٱلۡ قۡ َ َقٗة َفَخل َ ۡطَفَة َعل َنا ٱلنُّ قۡ َ مَّ َخل ُ ث

لِقِینَ  َخٰ َۡحَسُن ٱلۡ ُ أ َّ ًقا َءاَخَرۚ َفَتَباَرَك ٱ ُھ َخلۡ َنٰ نَشأۡ َ َۡحٗما ُثمَّ أ َم ل ِعَظٰ ۡوَنا ٱلۡ   َفَكَس
  

(በእርግጥም ሰውን ከነጠረ ጭቃ ፈጠርነው፡፡ ከዚያም በተጠበቀ 
መርጊያ ውስጥ የፍትወት ጠብታ አደረግነው፡፡ ከዚያም ጠብታዋን 
(በአርባ ቀን) የረጋ ደም አድርገን ፈጠርን፡፡ የረጋውንም ደም 
ቁራጭ ሥጋ አድርገን ፈጠርን፡፡ ቁራጯንም ሥጋ አጥንቶች 
አድርገን ፈጠርን፡፡ አጥንቶቹንም ሥጋን አለበስናቸው፡፡ ከዚያም 
(ነፍስን በመዝራት) ሌላ ፍጥረትን አድርገን አስገኘነው፡፡ 
ከሰዓሊዎችም ሁሉ በላጭ የሆነው አላህ ላቀ፡፡)58 እንድም እንድህ 
ይላል፡  
 

ۡرُصوصٞ إ ٞن مَّ َیٰ ُھم بُنۡ نَّ َ ا َكأ یلِِھۦ َصّفٗ ِ ُوَن فِي َسب تِل ِذیَن ُیَقٰ َّ َ یُِحبُّ ٱل َّ  نَّ ٱ
 

(አላህ እነዚያን እነርሱ ልክ እንደ ተናሰ ግንብ የተሰለፉ ኾነው 
በመንገዱ (በሃይማኖቱ) የሚጋደሉትን ይወዳል፡፡)59  
 
    ስርኣት ሃይማኖታዊ፣ ብሄራዊና ሰብኣዊ ግዴታ ነው፡፡ የሰዎች 
ሕይወት በስርኣት አልበኝነት አይበጅም፡፡ መንግስትም ያለ ስርኣት 
መንግስት አይሆንም፡፡ ከሀገር መዋቅሮች በመጀመሪያ የሚጠቀሱት 
ህዝብ፣ ምድርና የመንግስት ስርኣት ነው፡፡ ይህ ስርኣት በዘመናዊ 
ደንብ ህገ መንግስት በመባል የሚታወቀው ነው፡፡ ህገ መንግስት 
ሲብራራ የተለያዩ ደንቦች፣ መመሪያዎችና ማዘዢያዎች ተካተው 
ይገኛሉ፡፡ እንድሁም በተለያዩ ዘርፎች የሰዎችን የኑሮ ሄደት ስርኣት 
                                                             
57  አልሙእሚኑን  (18) 

58  አል ሙእሚኑን  (12 – 14) 

59 አል ሶፍ (4) 



ለማስያዝ አንዳንድ ድርጂቶች የሚያስቀምጡት ቅደመመስፈርትም 
እንደዚሁ በህገ መንግስት ስር ተካቶ ይገኛል፡፡ እነዚህ ነገሮች ሁሉ 
ታዲያ ምድርን ለማልማትና ግንባታውም ዘላቂ አንዲሆን ወሳኝ 
ቅድመ መስፈርቶች ናቸው፡፡ 
   የሰለጠኑ ሀገራት ህዝቦች አጠቃላይ ስርኣትንና ደንቦችን 
በመጠበቅ እንድሁም የሌላውን መብት በማክበር፣ ከትእቢት 
በመራቅና የሌሎችን ክብር ባለመዳፈር ዘርፍ ቀዳሚውን ቦታ 
ይዘው ይገኛሉ፡፡ ማንኛውም ማሀበረሰብ ህዝቡ ስርኣት አልባ 
እንዳይሆን የሚመራበት ስርኣት ያስፈልገዋል፡፡ የዚህ ዓይነቱ 
ስርኣት እንደ የተራፊክ መብራትን ማክበርና አጠቃላይ ደንቦችን 
ማክበርና ለነሱም መገዛትን ያካትታል፡፡ ለምሳሌ በአንድ ቦታ 
ወረፋ ያለበት ቦታ ስንቆም ወረፋውን ሰብረን ለመግባት 
መሞከራችን ህገ መጣስ መሆኑን መገንዘብ አለብን፡፡ መንግስት 
የሚያሰቀምጠውን ደንብና አጠቃላይ ስርኣቱ እንዲጠናከር 
የሚሰጡ መመሪያዊችን ማከበርና የማሀበረሰቡን ስርኣት 
ለማስከበር አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ መሰረታዊ ህገመንግስትን 
እንደማክበር ነው፡፡  
   የበለጸጉ ሀገራትንና የሰለጠኑ ማሀበራትን ሁኔታ ጠለቅ ብሎ 
የሚመራመር ሰው ከዚህ ከአሉበት ውብ ደረጃ የደረሱት 
ያስቀመጡትን ህገ መንግስት በመክበር እንጂ በሌላ ነገር 
አለመሆኑን በቀላሉ ሊገነዘብ ይችላል፡፡ የመብትና ግዴታን መርህ 
ማክበር ለህገ መንግስት መገዛት ታላቅ አስተዋሰጽኦ አለው፡፡ ይህን 
ማለትም አንድ ሰው መብቱን ለማግኘት እንደሚፈልግ ሁሉ 
ማሀበረሰቡ ከሱ የሚጠብቀውን ግዴታ መወጣት አለበት፡፡ ይህም 
የተጣለበትን ሃለፊነት መወጣትን፣ አምታትቶ ለማምለጥ 
ያለመሞከርንና የሚቀርብለትን አገልግሎት ዋጋ በወቅቱ መክፈልን 
ያካትታል፡፡ 

 *       *       * 
 
 
 
 
 



 
ከመለኮታዊ ህግጋት መካከል ያሉ ሰብአዊ አገናኝ ነገሮችን 

መረዳትና ለሀገራት ግንባታ ያለው አስተዋጽኦ   
 

 
በአሁኑ ወቅት በበርካታ አገራት የሚከሰቱ ህወከቶች 

በአብዛኛው መንስኤያቸው የስብኣዊ ስሜት አለመኖር ወይም 
መዳከም እንድሁም በመልካም እሴቶች ምንነት ያለው መለያየት 
እንደሆነ ይነገራል፡፡ ለዚህም ነው በአሁኑ ወቅት ለሰብኣዊ 
መልካም እሴቶች አንድነት፣ ለብዝሃ ስልጣኔና ለባህል ልዩነት 
ከፍተኛ ትኩረት መስጥ ያስፈልጋል የምንለው፡፡ ከዚያም አልፎ 
ከመላ የሰው ልጅ መካከል በአለው ሰብኣዊ አገናኝ እሴት 
አማካይነት የጋራ ጉዞ በማድረግ መልካም ውጤት ላይ መድረስ 
ይቻላል፡፡ 

አላህ (ሱ.ወ.) የሰውን ልጅ ያከበረው ያለ ምንም ልዩነት 
በስብእነቱ ብቻ ነው፡፡ አላህ (ዐ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
ۡمَنا َبنِٓي َءاَدمَ  َقۡد َكرَّ َ  َول

 
(የአደምንም ልጆች በእርግጥ (ከሌላው ፍጡር) አከበርናቸው...)60  

 
የሰው ልጅ ሲባል የአላህ ግንብ ነው፡፡ ይህን ግንብ ያፈረሰ 

የአላህን ግንብ አፈረሰ ማለት ነው፡፡ 
በርካታ መለኮታዊ ህግጋት ብዛት ባላቸው ሰብኣዊ መርሆችና 

እሴቶች አንድ ዓይነት አቋም አላቸው፡፡ ከነሱም በመጀመሪያ 
የሚጠቀሰው የሰውን ልጅ ህይወት ማክበርና መጠበቅ የሚለው 
ነው፡፡ በዚህ ጉዳይ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
ا  َسۢ ُھۥ َمن َقَتَل َنفۡ نَّ َ اَس أ َما َقَتَل ٱلنَّ نَّ َ ۡرِض َفَكأ ۡو َفَساٖد فِي ٱۡألَ َ ٍس أ َغۡیِر َنفۡ ِ ب

اَس َجِمیٗعاۚ  ۡحَیا ٱلنَّ َ ٓ أ َما نَّ َ ۡحَیاَھا َفَكأ َ  َجِمیٗعا َوَمۡن أ
 

                                                             
60 አል ኢስራእ  



(እነሆ ያለ ነፍስ (መግደል) ወይም በምድር ላይ ያለማጥፋት 
(ካልሆነ በስተቀር) ነፍስን የገደለ ሰው ሰዎቹን ሁሉ እንደገደለ 
ነው፤ ሕያው ያደረጋትም ሰው ሰዎቹን ሁሉ ሕያው እንዳደረገ 
ነው..፡፡)61 

ለዚህም ነው ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለሰው ልጅ ነፍስ ታላቅ ክብር 
ይሰጡ የነበረው፡፡ ከእለታት አንድ ቀን የአይሁድ አስክሪን 
በአጠገባቸው ባለፈ ጊዜ በአክብሮት ተነስተው ቆሙ፡፡ ሰዎችም 
የአይሁድ አስከሪን ነውኮ በማለት መገረማቸውን አሳወቁ፡፡ 
እሳቸውም የሰጡት መልስ (ቢሆንስ ነፍስ አይደለችም እንዴ?)62 
የሚል ነበር፡፡ 

ሁሉም መለኮታዊ ህግጋት በአጠቃላይ እንድ አቋም 
የወሰዱባቸው ሌሎቹ እሴቶች ደግሞ ፍትህ፣ መቻቻል፣ ቃልን 
ማክበር፣ አደራን መመለስ፣ በቃልም ሆነ በተግባር እውነተኛነት፣ 
ወላጆችን ማክበር፣ የሙት ልጅ ገንዘብ እርምነት፣ የጎረቤትን 
መብት ማስከበርና መልካም ቃል መነናገር የሚሉት ናቸው፡፡ 
ይሀም የሆነው የመለኮታዊ ህግ ምንጩ አንድ በመሆኑ ነው፡፡ 
ለዚህም ነው ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ያሉት፡፡ ( ነብያት 
አናቶቻቸው የተለያዩ የሆኑ የአባት ልጅ ወንድም አማቾች ሲሆኑ 
ሃይማኖታቸው አንድ ነው)፡፡63 

ህግጋቶች ዘመንና ቦታን መሰረት ያደረገ የአምለኮና የስርኣተ 
አምልኮ ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ነገር ግን አብሮ ለመኖር 
መሰረት የሆኑት ስነ ምግባራትና ሰብኣዊ እሴቶች በማንኛውም 
መለኮታዊ ህግ አይለዩም፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) አንድህ ብለዋል፡ 
(ሰዎች ከቀደምት ነብያት ከወረሱት አባባል አንዱ፣ ይሉኝታ 
ከሌለህ የፈለግሀውን ነገር አድርግ የሚለው ነው)፡፡64 እስኪ ንገሩኝ 
የተኛው ሃይማኖት ነው በመብት ካልሆነ በስተቀር ነፍስ 
ማጥፋትን፣ ለወላጆች አለመታዘዝን፣ በሀሰት መብላትን፣ የሙትን 

                                                             
61 አል ማኢዳ  (32) 

62 ቡኻሪ ዘግበውታል  ቁጥር (1313) 

63 ኢማሙ አሕመድ ዘግበውታል ቁጥር (9508) 

64  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር  (5769) 



ልጅ ገንዘብ መውሰድንና የቅጥረኛውን የላብ ዋጋ መካድን 
የሚፈቀደው? 

እስኪ ንገሩኝ የትኛው ሃይማኖት ነው ሀሰትን፣ ክደትን፣
ክህደትን፣ ቃል ማፍረስንና ለመልካም መጥፎ መልስ መስጠትን 
የፈቀደው? 

ይልቁንም በአንፃሩ ሁሉም መለኮታዊ ሃይማቶች እነዚህን 
ድንቅና ውብ እሴቶችን አስመልክቶ ተመሳሳይ አቋም አላቸው፡፡ 
በመሆኑም ከነሱ ውጭ የሆነን ተግባር የሚፈጽም ሰው ሁሉ 
ከሃይማኖት ማእቀፍ ብቻ ሳይሆን ከሰብኣዊነት ማእቀፍና አላህ 
(ዐ.ወ.) ሰዎችን ከፈጠረበት ከቅኑ የሰው ልጅ ተፍጥሮም የወጣ 
ይሆናል፡፡ 

ስለዚህ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ኢብን ዓባስ የተባሉት 
ባልደረባ የሚከተለውን የአላህን ቃል ሲያብራሩ እንድህ ብለዋል፡ 

 
اۖ  ٗٔ ِھۦ َشۡیـ ِ ُۡشِرُكوْا ب َالَّ ت ۡیُكۡمۖ أ َ َم َربُُّكۡم َعل ُل َما َحرَّ تۡ َ َۡوْا أ ُۡل َتَعال ق
ۖ َوَال  یَّاُھۡم ِ ُُكۡم َوإ ۡحُن َنۡرُزق ٖق نَّ َٰ ۡمل ِ ۡن إ َدُكم مِّ َٰ ۡول َ ُٓوْا أ ُتل اۖ َوَال َتقۡ نٗ ِۡحَسٰ ِن إ لَِدیۡ َوٰ ٱلۡ ِ َوب

َھا ِحَش َما َظَھَر ِمنۡ َفَوٰ ْ ٱلۡ َرُبوا َم  َتقۡ تِي َحرَّ َّ َس ٱل فۡ ُوْا ٱلنَّ ُتل َوَما َبَطَنۖ َوَال َتقۡ
ُونَ  َُّكۡم َتۡعقِل ََعل ِھۦ ل ِ ٰىُكم ب لُِكۡم َوصَّ َحقِّۚ َذٰ ٱلۡ ِ ِالَّ ب ُ إ َّ َیتِیِم . ٱ َرُبوْا َماَل ٱلۡ َوَال َتقۡ

َكۡیَل وَ  ُوْا ٱلۡ ۡوف َ هُۥۚ َوأ دَّ ُ َش َُغ أ ٰى َیۡبل َۡحَسُن َحتَّ تِي ِھَي أ َّ ٱل ِ ِالَّ ب قِۡسِطۖ إ ٱلۡ ِ ِمیَزاَن ب ٱلۡ
َعۡھِد  ِ ۖ َوب ُۡرَبٰى َۡو َكاَن َذا ق ُوْا َول ُتۡم َفٱۡعِدل لۡ ُ َذا ق ِ ِالَّ ُوۡسَعَھاۖ َوإ ًسا إ ُِّف َنفۡ َكل َال نُ

ُرونَ  َُّكۡم َتَذكَّ ََعل ِھۦ ل ِ ٰىُكم ب لُِكۡم َوصَّ ُوْاۚ َذٰ ۡوف َ ِ أ َّ ِطي . زٱ َذا ِصَرٰ َنَّ َھٰ َوأ
ُعوهُۖ  ِ ب ٰىُكم  ُمۡسَتقِیٗما َفٱتَّ لُِكۡم َوصَّ یلِِھۦۚ َذٰ ِ ُكۡم َعن َسب ِ َق ب ُبَل َفَتَفرَّ ُعوْا ٱلسُّ ِ ب َوَال َتتَّ
ُونَ  ق َُّكۡم َتتَّ ََعل ِھۦ ل ِ   ب

  
(«ኑ፤ ጌታችሁ በእናንተ ላይ እርም ያደርገውን ነገር (በእርሱም 

ያዘዛችሁን) ላንብብላችሁ» በላቸው፡፡ «በእርሱ (በአላህ) ምንንም 
ነገር አታጋሩ፡፡ ለወላጆችም በጎን ሥራ (ሥሩ)፡፡ ልጆቻችሁንም 
ከድህንት (ፍራቻ) አትግደሉ፡፡ እኛ እናንተንም እነርሱንም 
እንመግባችኋለንና፡፡ መጥፎ ሥራዎችንም ከእርሷ የተገለጸውንም 
የተደበቀውንም ሁሉ አትቅረቡ፡፡ ያችንም አላህ እርም ያደረጋትን 
ነፍስ በሕግ ቢኾን እንጅ አትግደሉ፡፡ ይህን ታውቁ ዘንድ (አላህ) 
በእርሱ አዘዛችሁ፡፡» «የየቲምንም ገንዘብ ብርታቱን (አካለ መጠን) 



እስኪደርስ ድረስ በዚያች እርሷ መልካም በኾነች ኹኔታ እንጅ 
አትቅረቡ፡፡ ስፍርንና ሚዛንንም በትክክሉ ሙሉ፡፡ ነፍስን 
ችሎታዋን እንጂ አናስገድድም፡፡ በተናገራችሁም ጊዜ 
በዘመዶቻችሁ ላይ ቢኾንም እንኳ (እውነትን በመናገር) 
አስተካክሉ፡፡ በአላህም ቃል ኪዳን ሙሉ፡፡ እነሆ ትገሰጹ ዘንድ 
በርሱ አዘዛችሁ፡፡» «ይህም ቀጥተኛ ሲኾን መንገዴ ነው፤ 
ተከተሉትም፡፡ (የጥመት) መንገዶችንም አትከተሉ፡፡ ከ(ቀጥተኛው) 
መንገዱ እናንተን ይለያዩዋችኋልና፡፡እነሆ ትጠነቀቁ ዘንድ በርሱ 
አዘዛችሁ፡፡»)65 

 እነዚህ አንቀጾች በሁሉም መጽሐፍት ምንም ነገር 
ያልሰረዛቸው በሰው ልጅ እርም የተደረጉ ነገሮችን ያካተቱ ጥብቅ 
ትእዛዛት ናቸው፡፡ እነሱም የመጽሐፉ መሰረቶች ናቸው፡፡ በነሱ 
የተመራ ገነትን ይገባል፡፡ እነሱንም ቸል ብሎ የተወ ገሀነም ይገባል 
ብለዋል፡፡ 

ሃይማኖታችን ምንም ነገር ልዩነት ሳናደርግ ለሰዎች ሁሉ 
መልካም ቃልን እንድንናገር አዞናል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
 ْ ُوا ُول اَوق اِس ُحۡسنٗ   لِلنَّ

(ለሰዎችም መልካምን ተናገሩ፤…) 66 
 
ይልቁንም እኛ ሁላችንም ያችን እርሷመልካም የሆነችውን ቃል 

እንዲንናገር ታዘናል፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
 

َۡحَسُنۚ  تِي ِھَي أ َّ ُوْا ٱل ُول ِِّعَباِدي َیق ُل ل  َوق
 
) ቃል( የኾነችውን መልካም እርሷ ያችን -በላቸው፡ ለባሮቼም(

67)ይናገሩ፡፡ 

                                                             
65  አል አንዓም (151 – 153) 

66 አል በቀራ  (83) 

67  አል ኢስራእ  (53) 



የጥንት አበው ‹መልካም ምግባር ሲበዛ ቀላል ነው፡፡ እሱም 
ሰዎችን ፈካ ባለ ፊት መቀበልና ልዝብ ቃልን መናገር ነው፡፡ ይላሉ፡
፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
َِّذي  َذا ٱل ِ َۡحَسُن َفإ تِي ِھَي أ َّ ٱل ِ َئُةۚ ٱۡدَفۡع ب یِّ َحَسَنُة َوَال ٱلسَّ َوَال َتۡسَتِوي ٱلۡ

ُھۥ َولِيٌّ َحِمیمٞ  نَّ َ َوٞة َكأ ِذینَ  .َبۡیَنَك َوَبۡیَنُھۥ َعَدٰ َّ ِالَّ ٱل ٓ إ ٰىَھا قَّ َ َصَبُروْا َوَما  َوَما ُیل
ِالَّ ُذو َحظٍّ َعِظیمٖ  ٓ إ ٰىَھا قَّ َ  ُیل

 
(መልካሚቱና ክፉይቱም (ጸባይ) አይተካከሉም፡፡ በዚያች 

እርሷ መልካም በኾነችው ጸባይ (መጥፎይቱን) ገፍትር፡፡ ያን ጊዜ 
ያ ባንተና በእርሱ መካከል ጠብ ያለው ሰው እርሱ ልክ እንደ አዛኝ 
ዘመድ ይኾናል፡፡ (ይህችንም ጠባይ) እነዚያ የታገሱት እንጅ ሌላው 
አያገኛትም፡፡ የትልቅም ዕድል ባለቤት እንጅ ማንም 
አይገጠማትም፡፡) 68 

በሰይዲና ኢሳ መመሪያ እንድህ የሚለውን ደንብ እናገኛለን፡ 
‹‹ቀኝ ጉንጭህን ለሚመታህ ግራ ጉንጭህን አዙርለት›› ይህም ቂም 
በቀል ከመያዝ ይልቅ መቻቻልን ማስቀደም የሁሉም መለኮታዊ 
ሃይማኖች ደንብ መሆኑን በግልጽ ያሳያል፡፡ እሱም መላ የሰው 
ልጆች ፍጥጫ፣ ንትርክ፣ ህውከትና ሽበር በሌለበት በሰላምና 
በደስታ እንድኖሩ መሰረት መሆኑ አያጠራጥርም፡፡ 
 

 *       *       * 
 

 
ስለእምነት ግድያ የለም 

 
   የእስልምና እምነት የትክክለኛ ተፈጥሮ እምነት ነው፡፡ 
በመሆኑም የሕይወት ሥራ ጥበብ እንጂ የሞት ሥራ ሴራ ከቶ 
አይደለም፡፡ አላህ (ዐ.ወ.) እንድህ በማለት ‹ገዳይን መግደልን 
በደነገገ ጊዜም አንኳ፡ 

 
ُونَ  ق َُّكۡم َتتَّ ََعل ِب ل َبٰ لۡ ْولِي ٱۡألَ ُ ٓأ ـٰ قَِصاِص َحَیٰوٞة َی َُكۡم فِي ٱلۡ  َول

                                                             
68  ፉሲለት  (34 – 35) 



 
(ለእናንተም ባለ አእምሮዎች ሆይ! በማመሳሰል (ሕግ) ውስጥ 
ሕይወት አላችሁ፡፡ ትጠነቀቁ ዘንድ (ገዳይን መግደል 
ተደነገገላችሁ)፡፡ 69 
   ሕይወትን ለመጠበቅ ነው የደነገገው፡፡ ይህም ተግባር 
በእስልምና እመነት ብቻ የተፈጠረ ሳይሆን በኦሪትም የነበረ 
መሆኑን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ በማለት ገልጾአል፡፡ 
 

َعۡیِن  ٱلۡ ِ َعۡیَن ب ِس َوٱلۡ فۡ ٱلنَّ ِ َس ب فۡ َنَّ ٱلنَّ ٓ أ ۡیِھۡم فِیَھا َ نِف َوَكَتۡبَنا َعل ٱۡألَ ِ نَف ب َوٱۡألَ
ِھۦ َفُھَو  ِ َق ب ُجُروَح قَِصاٞصۚ َفَمن َتَصدَّ نِّ َوٱلۡ ٱلسِّ ِ نَّ ب ُذِن َوٱلسِّ ٱۡألُ ِ ُذَن ب َوٱۡألُ

اَرٞة ل   ھَكفَّ
 
በእነርሱም ላይ በውስጧ «ነፍስ በነፍስ ዓይንም በዓይን አፍንጫም 
በአፍንጫ ጆሮም በጆሮ ጥርስም በጥርስ (ይያዛል)፡፡» ቁስሎችንም 
ማመሳሰል አለባቸው ማለትን ጻፍን፡፡ በእርሱም የመጸወተ (የማረ) 
ሰው እርሱ ለርሱ (ለሠራው ኃጢአት) ማስተሰሪያ ነው፡፡) 70  
   አረቦች በድንቁርና ዘመናቸው ‹ግዲያ ግዲያን ይከላከላል› ይሉ 
ነበር፡፡ ይህን ማለትም ገዳይ በተመሳሳይ መልኩ የሚገደል መሆኑን 
ቢያውቅ ኖሮ ሰው ለመግደል ከመራመዱ በፊት እልፍ አላፍ ጊዜ 
ባሰብበት ነበር ማለት ነው፡፡ ይህ ደንብ በአሁኑ ወቅት መገሰጫ 
ወይም የቀድሞ ጥንቃቄ ተግሳጽ ሃይል እያተባለ የሚጠራው ደንብ 
ነው፡፡ 
   ውጊያ ደግሞ ህጋዊ የሚሆነው ራስን ወይም ሀገርን ለመከላከል 
ወይም ሴራን ለማከሸፍ ወይም የጠላትን ጥቃት ለመግታት ብቻ   
ነው፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በአንድ ወቅት ከጠላት ጋር ጦርነት 
ሲያካሂዱ ከከሃዲዎች ወገን የሆነች አንዲት አሮጊት ሴት ተግድላ 
ባዩ ጊዜ አንድህ አሉ፡ (ይህች ልትዋጋ የወጣች ሴት አይደለችም)፡፡ 
አሉና አንድን ሰውዬ ጠርተው ወደኻሊድ ሄድና እንድህ ብለህ 

                                                             
69  አል በቀራህ  (179) 

70  አል ማኢዳህ  (45) 



ነገርልኝ፡ (ሴቶችንና ህፃናትን አንድሁም አገልጋዮችን አደራ 
አትግደሉ)፡፡71 
  ሃይማኖታችን በጦሩ የተሰለፈች ካልሆነ በስተቀር ሴትን 
አንዳንገድል፣ አንድሁም ተዋጊ ካልሆነ በስተቀር አረጋዊን 
እንዳንገድል ከልክሏል፡፡ አንድሁም ህፃናት መገደልን፣ አዝመራ 
ማቃጠልን፣ ጠላት የተደበቀበትና ማስወገዱ አማራጭ የሌለው 
ካልሆነ በስተቀር ዛፍን እንዳንቆርጥ፣ ገበሬዎችን በርሻቸው ውስጥ፣ 
ባህታዊያንን በገዳማቸው ውስጥ እንዳንገድል ከልክሏል፡፡ ውጊያው 
እምነትን መሰረት ያደረገ ቢሆን ኖሮ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከሳቸውም 
በኋላ ቅን ተተኪዎች የእስልምና እምነትን ያልተቀበሉ መሆናቸው 
ታውቆ እያለ እነዚህን ወገኖች እንዳንገድል ባልከለከሉን ነበር፡፡ 
የእስልምና እምነት ሰዎችን ለመግደል ሳይሆን ቅኑን መንገድ 
ሊመራቸው ነው የመጣው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 
 

ُغۗ  َٰ َبل ِالَّ ٱلۡ ۡیَك إ َ ِۡن َعل   إ
 

(ባንተ ላይ ማድረስ እንጅ ሌላ የለብህም፡፡)72 እንድሁም እንድህ 
ይላል፡ 
اَس  نَت ُتۡكِرهُ ٱلنَّ َ َفأ َ ُُّھۡم َجِمیًعاۚ أ ۡرِض ُكل َمَن َمن فِي ٱۡألَ َۡو َشآَء َربَُّك َألٓ َول

ٰى   َیُكوُنوْا ُمۡؤِمنِینَ َحتَّ
 

(ጌታህም በሻ ኖሮ በምድር ያሉት ሰዎች ሁሉም የተሰበሰቡ ሆነው 
ባመኑ ነበር፡፡ ታዲያ አንተ ሰዎችን አማኞች እንዲኾኑ 
ታስገድዳለህን)፡፡73 አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 

ُغوِت ال ـٰ ٱلطَّ ِ ُۡر ب َغيِّۚ َفَمن َیۡكف ۡشُد ِمَن ٱلۡ َبیََّن ٱلرُّ یِنۖ َقد تَّ ۡكَراَه فِي ٱلدِّ ِ إ
ِ َفَقِد  َّ ٱ ِ ُ َسِمیٌع َوُیۡؤِمۢن ب َّ ََھاۗ َوٱ َقٰى َال ٱنفَِصاَم ل ُوثۡ ُعۡرَوِة ٱلۡ ٱلۡ ِ ٱۡسَتۡمَسَك ب

 َعلِیمٌ 

                                                             
71  ኢማሙ አሕመድ ዘግበውታል ቁጥር (17610) 

72  አል ሹራ  (48) 

73  ዩኑስ  (99) 



 
(በሃይማኖት ማስገደድ የለም፡፡ ቅኑ መንገድ ከጠማማው በእርግጥ 
ተገለጠ፡፡ በጣዖትም የሚክድና በአላህ የሚያምን ሰው ለርሷ 
መበጠስ የሌላትን ጠንካራ ዘለበት በእርግጥ ጨበጠ፡፡ አላህም 
ሰሚ ዐዋቂ ነው፡፡) 74 አንድህም ይላል፡ 
 

یِل َربِّكَ  ِ َٰى َسب ل ِ تِي ِھَي  ٱۡدُع إ َّ ٱل ِ ُھم ب ِدلۡ َحَسَنِةۖ َوَجٰ َمۡوِعَظِة ٱلۡ ِحۡكَمِة َوٱلۡ ٱلۡ ِ ب
ُمۡھَتِدینَ  ٱلۡ ِ َُم ب ۡعل َ یلِِھۦ َوُھَو أ ِ َمن َضلَّ َعن َسب ِ َُم ب ۡعل َ ِنَّ َربََّك ُھَو أ ۡحَسُنۚ إ َ  أ

 
(ወደ ጌታህ መንገድ በብልሃትና በመልካም ግሳጼ (በለዘብታ ቃል) 
ጥራ፡፡ በዚያችም እርሷ መልካም በኾነችው (ዘዴ) ተከራከራቸው፡፡ 
ጌታህ እርሱ ከመንገዱ የተሳሳተውን ሰው ዐዋቂ ነው፡፡ እርሱም ቅን 
የኾኑትን ሰዎች ዐዋቂ ነው፡፡)75 አሁንም እንድህ ይላል፡ 
 
َُم  ۡعل َ َ َیۡھِدي َمن َیَشآُءۚ َوُھَو أ َّ ِكنَّ ٱ َٰ ۡحَبۡبَت َول َ َك َال َتۡھِدي َمۡن أ نَّ ِ إ

ُمۡھَتِدینَ  ٱلۡ ِ  ب
 

(አንተ የወደድከውን ሰው ፈጽሞ አታቀናም፡፡ ግን አላህ የሚሻውን 
ሰው ያቀናል እርሱም ቅኖቹን ዐዋቂ ነው፡፡)76 
    የሃይማት ሊቃውንትና የሰባኪዎች ግዴታ ህግጋትን በመልካም 
ተግሳጽና በጥበብ አብራርቶ ማድረስ ነው፡፡ የአስልምና እምነት 
የማፍረስ ሳይሆን የግንባታ፣ የማበላሸት ሳይሆን የማበጀት 
እንድሁም የህውከት ሳይሆን የርህራሄ ሃይማኖት ነው፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

 
َیا َوُیۡشِھُد  نۡ َحَیٰوِة ٱلدُّ ُُھۥ فِي ٱلۡ اِس َمن ُیۡعِجُبَك َقۡول َٰى َما فِي َوِمَن ٱلنَّ َ َعل َّ ٱ

ِخَصاِم  َدُّ ٱلۡ ل َ ِھۦ َوُھَو أ ِ ب ِسَد فِیَھا  .َقلۡ ۡرِض لُِیفۡ َّٰى َسَعٰى فِي ٱۡألَ َذا َتَول ِ َوإ
َفَسادَ  ُ َال یُِحبُّ ٱلۡ َّ ۡسَلۚ َوٱ َحۡرَث َوٱلنَّ  .َوُیۡھلَِك ٱلۡ

                                                             
74  አል በቀራህ (256) 

75 አል ነሕል  (125) 

76  አል ቀሶስ  (56) 



 
ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲኾን በቅርቢቱ ሕይወት 
ንግግሩ የሚደንቅህና በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ላይ አላህን 
የሚያስመሰክር ሰው አልለ፡፡ (ካንተ) በዞረም ጊዜ በምድር ላይ 
በውስጧ ሊያበላሽና አዝመራንና እንስሳዎችን ሊያጠፋ ይሮጣል፡፡ 
አላህም ማበላሸትን አይወድም፡፡)77 
 
   ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ደግሞ እንድህ ይላሉ፡ (እዝነት በአንድ ነገር 
ላይ አይፈጠርም የሚያውበው ቢሆን እንጂ፡፡ ከአንድ ነገርም ላይ 
አይሰወርም የሚያነውረው ቢሆን እንጂ፡፡)78 እንድሁም በሌላ 
ሐዲስ እንድህ ይላሉ፡ (ከእዝነት ሙሉ እጣ ፋንታውን የተሰጠ 
ሰው ከደግ ነገር ገምደል ያል እጣ ተስጥቷል፡፡ ከእዝነት ሙሉ 
እጣውን ያልተሰጠ ደግሞ ከደግ ነገር ሁሉ ተነፍጓል፡፡) 
 

 *       *       * 
 

 
መናገሻ ከተሞች፣ ድንበሮችና የሀገራት ግንባታ 

 
   ከሀገራት መናገሻ ከተሞችና ከድንበሮቻቻው መካከል ያለው 
ግንኙነት የአንድ አካል መዋቅሮች ግንኙነት እንጂ የግጭን ግንኙነት 
አይደለም ሊሆንም አይገባም፡፡ ማንኛውም አገር የሀገሪቱ 
እንብርትና ማእከል የሚሆን መናገሻ መዲና የግድ ያስፈልጋታል፡፡ 
ሀገራት በነሱ አንጅ ከፍ ብለው ሊታዩ የማይችሉባቸው የሆኑ 
አጥናፎችና ደንበሮችም የግድ ይኖራሉ፡፡ ይሁንጂ በበርካታ ሀገራት 
የአስተዳደር ስርኣት መናገሻ ከተሞች ከመንግስት ትኩረት ሰፊውን 
ቦታ ይዘው ይገኛሉ፡፡ በሀገራት የረዢም ጊዜ ታሪክም መናገሻ 
መዲናዎች ከትኩረት አንፃር ታላቁን ደረጃ የተጎናጸፉ መሆኑን 
ተጨባጩና ወቅታዊ ሁኔታዎችም ጭምር ይመሰክራሉ፡፡ ነገር ግን 
የዚህ ዓይነቱ የልዩነት ደረጃ በአደጉ ሀገራት ያለው ከኋላ ቀር 
ሀገራት ከሚገኘው የልዩነት ደረጃ የተለየ ነው፡፡ የሰለጠኑ ሀገራት 
                                                             
77  አል በቀራህ  (204 – 205) 

78  ሙስሊም ዘግበውታል ቁጥር  (6767) 



በአጥናፍ ያለውን የሀገረ ክፍልና ነዋሪዎቹን ቸል በማለት 
አይተውም፡፡ በዚህ ዓይነቱ ችልታም ውድመት እንዲያጋጥመው 
ወይም ጠላት እንዲቀራመተው ወይም ነዋሪዎቹ ስርኣት አልባ 
እንዲሆኑ ወይም ለመገንጠል እንዲያስቡ አይፈቅዱም፡፡ 
   ከእለታት አንድ ቀን አንድ የግጥም ደራሲ (ከርሳቸው አላህ 
ይውደድና) ዑመር ኢብን አብደል አዚዝ ጋ ሄደና የሚከተለውን 
ግጥም አሰማቸው፡ 
ከአጠገብህ ያለውን የምትጠበቅ ብትሆንም በየክልልህ ያሉ 
ሃላፊዎች ተኩላዎች ናቸው፡፡ 
የምትሰብክለትን ነገር በጎራዴ አንገት የሚቆረጥ ካልሆነ በስተቀር 
አቤት ብለው አይቀበሉም፡፡ 
   ይሁንና የድንበር ክልሎችን የማልማትና የማሻሻል ሃላፊነት 
በመንግስትና በፖለቲካ አመራሮች ተከሻ ላይ ብቻ የሚጣል 
ሃላፊነት ኣይደለም፡፡ እነዚህን ክልሎች የማልማትና ለነሱም 
ጉዳዮች እስፈላጊውን ትኩረት የመስጠት ሃላፊነት የመንግሰት 
ድርጂቶችን የሲቪል ማሀበራትና የንግዱንም ማሀበረሰብ 
የሚያካትት ትብብራዊ የገራ ሃላፊነት ሊሆን ይገባል፡፡ 
የኢንቨስትመንት፣ የትምህርት፣ የጤና፣ የቤቶች፣ የባህል፣ 
የአውቃፍና የቅርሳቅርስ ሚኒስተሮችና ሌሎችም ሚኒስተሮችና 
ባለስላጣን ተቋማት፣ በማሀበራዊ አገልግሎት ዘርፍ የሚሰሩ 
ማሀበራትና ሀገር ወዳድ የግል ባለሀብቶችም በሀገር ድንበር 
ለሚገኘው ክልልና ነዋሪዎች አስፈላጊውን ድጋፍ የመለገስ ግዴታ 
አለባቸው፡፡  
   ይህንም ሲያደርጉ በአንድ በኩል የብሄራዊ ደህንነት አካል 
መሆኑን በሌላ በኩልም የሀገር ልማት ከፍል መሆኑን በመገንዘብ 
ሊሆን ይገባል፡፡ ሁሉም የሀገሪቱ ነዋሪ እነዚያ በአጥናፍ አካባቢ 
ያሉ ቦታዎች ነዋሪን የሚያደንብሩ ሳይሆን የመስህብ ብቃት 
ያላቸው እንድሆኑ የመጣር ግዴታ አለበት፡፡ 
   አንድ ሀገር ለአጥናፍ ክልሎቹና ለድንበር አካባቢው ትኩረት 
የማይሰጥ ከሆነ የዚያ አካባቢ ነዋሪዎች ስፊ ትኩረት ወደሚቸረው 
ወደመናገሻ መዲና አየሄዱ ይከማቻሉ፡፡ ይህም በመዲናዋና 
አካባቢዋ ያልተለመደ ከፍተኛ መጨናነቅን ይፈጥራል፡፡ 
በዙሪያውም ስርኣት አልባ መኖሪያዎች በሰፊው ይዋቀራሉ፡፡ በጊዜ 
ብዛት የነዋሪዎች ዝቅተኛ መደብ እንድፈጥር ከማድረጉም ባሻገር 



እልባት ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቁ የበሽታዎችና 
የማህበራዊ ችግሮች ማእከልም ይሆናሉ፡፡ 
   በአጥናፍና ደንበር አካባቢ ለአሉ ቦታዎችና ነዋሪዎች 
መዋእለነዋትን በማፈስና አስፈላጊውን ትኩረት በመስጠት፣ 
እንደቤቶች ግንባታ፣ ጤና፣ ትምህርት፣ ባህልና ሌሎችንም በክልሉ 
ለተረጋጋ ሕይወት አስፈላጊ የሆኑ ዘርፎችን ያካተት አገልግሎት 
ለማሟላት ጥረት የሚያደርጉ ሀገራት በነዚህ ክልሎች የሚኖሩ 
ዜጎች ታማኝነት በጣም ጠንካራ ይሆናል፡፡ የሥራ እድል 
በመፍጠርና መርትን በማስፋት ሲታገዙም ለምድራቸው ያላቸው 
ፍቅር ይጠነክራል፡፡ በመሆኑም የምድራቸውን ቅንጣት አፈርም 
ሳይቀር ለማስከበር ይዋደቃሉ፡፡ ለሀገራቸውም ያላቸው ታማኝነት 
እጅጉን ጠንካራ ይሆናል፡፡ 
   በደንበር አካባቢ በአሁነ ወቅት የግብጽ መንግስት በሲናይ፣ 
በመጥሩሕ፣ በአዲሷ ኢስማኢሊያ፣ በሐላይብና ሸላቲን 
እንደሚያደረገው ሁሉ የመስህብ ግብኣቶችና ለሥራ የሚያነሳሱ 
ሁኔታዎች የሚሟሉ ሲሆን የእነዚያ ክልሎች ነዋሪዎች በክልሉ 
እንዲረጋጉ ያደርጋሉ፡፡ ይህም በሀገሪቱ የመልከአ ምድርና 
የነዋሪዎች ሚዛናዊነት እውን እንዲሆን ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ 
ይሆናል፡፡ በዚያው በአጥናፍ አካባቢ ክብር ያለው ሕይወት መኖር 
ሲቻል በማእከላዊው የመናገሻ መዲና መጨናነቅ የሚፈጥሩና 
ለአገልግሎት መጓደል ምክኒያት የሚሆኑ ስደተኞች ይሰወራሉ፡፡ 
ከዚያም በአለም አቀፍ ደረጃ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ክብደት 
ያለባትን የመናገሻ መዲናዋን የቶሪዝም መስህብ የተሟላባት 
ዓለምን የምታስደንቅ የህዝብ ስልጣኔና ብልጽግና መስታውት 
እንዲትሆን የሚደረገው ማንኛውም ጥረት ይሳካል፡፡ 
 

 *       *       * 
 

ውሸት አዳማጮች… የቡድኖች ጥቅም አሳዳጅነት 
 

 
ቅዱስ ቁርኣን ስለውሸት አዳማጮች ባዎሳበት ወቅት ይን 

ባሕሪያቸውንና እርም በላተኛ መሆናቸውን አቆራኝቶ ገልጾታል፡፡ 
አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 



 
ۡحِتۚ  ( ُوَن لِلسُّ ل ـٰ كَّ َ َكِذِب أ ُعوَن لِلۡ ـٰ   )…َسمَّ

 
(ውሸትን አዳማጮች እርምን በላተኞች ናቸው….)  79 

 
   ከነዚህ ሁለት ባህርዮች መካከል ጠንካራ ግንኙነት አለ፡፡ የሀሰት  
መለከት ነዢዎች ውሸት ከእርም በላተኝነታቸው ጋር ያለው 
ግንኙነት በጣም ጠንካራ ነው፡፡ እነዚህን የሀሰት መለከት ነዢዎች 
ጸረ ሃማኖትና የሀገር ክህደት እንድፈጽሙና ብሄራዊ ጥቅምን አደጋ 
ላይ እንዲጥሉ በማሰልጠንና በማጠነካር ሥራ የጀመሩት ትውልድ 
አራትና ትውልድ አምስት ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀሙ የሀገር 
ጠላቶች ዋና መሳሪያ እያደረጓቸው መጥቷል፡፡ 
   ቅዱስ ቁርኣንም የዚህ ዓይነት ባህሪ ያላቸውን ሰዎች ሀሰት 
አዳማጮች የሚል ስያሜ ሰጥቷቸዋል፡፡ ተመራማሪዎች 
እንደሚገልጹት ሰሚዎች በሦስት ደረጃ ይከፈላሉ፡፡ አንደኛው 
ምንም ያለማሰብ በተፈጥሮ ስለአንድ ነገር የሚሰማ ሲሆን 
ሁለተኛው ሆን ብሎ አንድን ነገር በጥሞና የሚሰማ ነው፡፡ 
አዳማጭ ማለት ደግሞ የአሻባሪው የወንድም ተማማቾች ቡድን 
የሜዲያ ሠራተኞች፣ የቡድኑ ቅጥረኞችና የገንዘብ ተገዢ 
ደጋፊዎቻቸው እንደሚያደርጉት ውሸትን በአጋጣሚ የሚሰማ 
ሳይሆን አሳዶ የሚያዳምጠው ሰው ነው፡፡ የዚህ ዓይነት ባህርይ 
ያላቸው ሰዎች ናቸው እንግድህ ውሸት አዳማጮች የተባሉት፡፡
ይህንም የሚያደርጉት ተራውንና የዋሁን ህዝብ በዚህ ሀሰት 
እንዲታለል ለማድረግ እንደመሳሪያ ሊጠቀሙበት ነው፡፡ 
   እዚህ ላይ ወደ ቅን መሰመር አዘንባዩ ሃይመኖታችን ወሸትን 
ከማዳማጥ መከልከል ብቻ ሳይሆን ስለማንኛውም የምንሰማው 
ወሬ ወደሌላ ወገን ከማስተላፋችን ወይም ከሰዎች መካከል 
ከማሰራጨታችን በፊት በትክክል እንዲናጣራ ያዘናል፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡  
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ا  ْ َقۡوَمۢ َن ُتِصیُبوا ْ أ ُنٓوا َنَبإٖ َفَتَبیَّ ِ ِن َجآَءُكۡم َفاِسُقۢ ب ْ إ ِذیَن َءاَمُنٓوا َّ یَُّھا ٱل ٓأَ ـٰ َی
ِدِمینَ  ُتۡم َنٰ َٰى َما َفَعلۡ ْ َعل ُحوا ِ َٖة َفُتۡصب ل َجَھٰ ِ  ب

 
(እላንተ ያመናችሁ ሆይ! ነገረኛ ወሬን ቢያመጣላችሁ በስህተት 
ላይ ኾናችሁ ሕዝቦችን እንዳትጎዱና በሠራችሁት ነገር ላይ 
ተጸጸቾች እንዳትኾኑ አረጋግጡ፡፡)80 
 አላህ (ሱ.ወ.) በሀሰቱ ወሬ ስለተሳተፉ ሰዎች ደግሞ እንድህ 
ይላል፡  

 
ٞم َوَتۡحَسُبوَنُھۥ  ِھۦ ِعلۡ ِ َُكم ب ۡیَس ل َ ا ل َواِھُكم مَّ فۡ َ أ ِ ُوَن ب ُول ِسَنتُِكۡم َوَتق لۡ َ أ ِ قَّۡوَنُھۥ ب َ ذۡ َتل ِ إ

ِ َعِظیمٞ  َّ ا َوُھَو ِعنَد ٱ ا   .َھیِّنٗ ُتم مَّ لۡ ُ ذۡ َسِمۡعُتُموهُ ق ِ َۡوَالٓ إ َن َول ٓ أ َنا َ َیُكوُن ل
ٌن َعِظیمٞ  َذا ُبۡھَتٰ َنَك َھٰ َذا ُسۡبَحٰ َھٰ ِ َم ب َّ َتَكل  .نَّ

 
(በምላሶቻችሁ በምትቅበባሉት ጊዜ ለእናንተም በእርሱ ዕውቀት 
በሌላችሁ ነገር በአፎቻችሁ በተናገራችሁና እርሱ አላህ ዘንድ ከባድ 
ኀጢአት ኾኖ ሳለ ቀላል አድርጋችሁ ባሰባችሁት ጊዜ (ከባድ ቅጣት 
በነካችሁ ነበር)፡፡በሰማችሁትም ጊዜ በዚህ ልንናገር ለእኛ 
አይገባንም፡፡ ጥራት ይገባህ፡፡ ይህ ከባድ ቅጥፈት ነው፤ አትሉም 
ነበርን…)81 
   ቅኑ ሃማኖታችን አጠቃላ ሀሰትን ያረከሰና የከለከለ ከመሆኑም 
ባሻገር ከምናፍቅነት መለያ ምልክቶች አንዱ መሆኑን ገልጹዋል፡፡ 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (የምናፍቅ ምልከቶች ሦስት 
ናቸው፡፡ በሚያወራ ጊዜ ይዋሻል፡፡ ቃል በሚገባም ጊዜ ቃሉን 
አያከብርም፡፡ አደራ በሚሰጠበትም ጊዜ ይክዳል)፡፡82 እንድሁም 
በሌላ ሐዲስ እንድህ ይላሉ፡ (አደራ እውነተኝነትን አጥብቃችሁ 
ያዙ፡፡ ምክኒያቱም እውነት ወደመልካም ሥራ መልካም ሥራ 
ደግሞ ወደጀነት ይመራልና፡፡ አንድ ሰው ዘወትር እውነትን 
ሲናገር፣ እውነትንም ሁልጊዜ አጣርቶ ሲናገር ይኖርና በመጨረሻ 

                                                             
80 አል ሑጁራት  (6) 

81 አል ኑር  (15 – 16) 

82 አቡ ዳውድ ዘግበውታል ቁጥር (4994) 



አላህ ዘንድ እጅግ እውነተኛ ተብሎ ይመዘገባል፡፡ አደራ ውሸትን 
አጥብቃችሁ ራቁ፡፡ ውሸት ወደኃጢአት ኃጢአት ደግሞ ወደገሀነም 
ይመራልና፡፡አንድ ሰው ዘወትር ውሸት ሲናገር፣ ውሸትንም ሁልጊዜ 
ተከታትሎ ሲናገር ይኖርና በመጨረሻ አላህ ዘንድ እጅግ ሀሰተኛ 
ተብሎ ይመዘገባል)፡፡83 ይህ ተግባር ደግሞ በከንቱ ጻዲቅ ነን 
የሚሉ ወገኖች ሲፈጽሙት አጸያፊነቱ ይከፋል፡፡ እነዚህ ወገኖች 
ባሕርያቸው ውሸት ከመሆኑም በላይ ምናፍቃንና ቀጣፊዎች፣ 
የማይሰሩትን የሚናገሩ መሆናቸውን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ በማት 
ገልጾታል፡ 
 

ُونَ  ُول ِذیَن َءاَمُنوْا لَِم َتق َّ یَُّھا ٱل َ ٓأ ـٰ ُونَ  َی َعل َن   .َما َال َتفۡ ِ أ َّ ًتا ِعنَد ٱ َكُبَر َمقۡ
ُونَ  َعل ُوْا َما َال َتفۡ ُول    .َتق

 
(እላንተ ያመናችሁ ሆይ! የማትሠሩትን ነገር ለምን ትናገራላችሁ? 
የማትሠሩን ነገር መናገራችሁ አላህ ዘንድ መጠላቱ ተለቀ፡፡) 84 
   እነዚህ ወገኖች የሚፈጽሙት ተግባር በምድር ላይ ማበላሸት 
እንጂ ሌላ ስያሜ ሊሰጠው አይችልም፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) ስለአበላሽ 
ምናፍቃን ሲያብራራ እንድህ ይላል፡  
 
َٰى َما فِي  َ َعل َّ َیا َوُیۡشِھُد ٱ نۡ َحَیٰوِة ٱلدُّ ُُھۥ فِي ٱلۡ اِس َمن ُیۡعِجُبَك َقۡول َوِمَن ٱلنَّ

ِخَصاِم  َدُّ ٱلۡ ل َ ِھۦ َوُھَو أ ِ ب ِسَد فِیَھا   .َقلۡ ۡرِض لُِیفۡ َّٰى َسَعٰى فِي ٱۡألَ َذا َتَول ِ َوإ
حَ  َفَسادَ َوُیۡھلَِك ٱلۡ ُ َال یُِحبُّ ٱلۡ َّ ۡسَلۚ َوٱ    .ۡرَث َوٱلنَّ

 
(ከሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲኾን በቅርቢቱ ሕይወት 
ንግግሩ የሚደንቅህና በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ላይ አላህን 
የሚያስመሰክር ሰው አልለ፡፡ (ካንተ) በዞረም ጊዜ በምድር ላይ 
በውስጧ ሊያበላሽና አዝመራንና እንስሳዎችን ሊያጠፋ ይሮጣል፡፡ 
አላህም ማበላሸትን አይወድም፡፡)85 

                                                             
83  ቡኻሪ ዘግበውታል ቁጥር (33) 

84  አል ሶፍ 2-3 

85 አልበቀራህ 204-205 



   አሁን በአለንበት ዘመን ደግሞ በርካታ ነገሮች ተለዋውጠዋል፡፡ 
በተለይም በጦር ዘርፍና ዘዴ ያለው ለውጥ አጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ 
በአሁኑ ወቅት ጦርነት ሲባል ባለአንድ አቅጣጫ አይደለም፡፡ ይህን 
ማለትም ጦርነት በተለምዶ የሚታወቀውን ወታደራዊ ደህንነትና 
መረጃ ነክ ብቻ አልሆነም ማት ነው፡፡ የትውልድ አራት ቴክኖሎጂ 
የጦርነት ዘዴ እጅግ የተሸሻለ ሲሆን ብዙዎቻችን በቂ ግንዛቤ 
ሳይኖርን ዘዴው በሰው ልጅ ታሪክ አጅግ አጸያፊ ተግባር 
ወደሚፈጸምበት ውደ ትውልድ አምስት የጦርነት ዘዴ 
ተሸጋግሯል፡፡  
   በዚህ በአዲሱ የጦርነት ዘዴ አሸባሪዎችን በመደገፍና በግንባር 
በማሰለፍ፣ የከህደትን ሁኔታ ማግዘፍ፣ ታማኝነትን በገንዘብ 
መግዛት እንድሁም በተለያዩ ወታደራዊ ማእከላት ስልጠና 
መሰጠት የተጀመረውን የተቀናጀ የአሉባልታ ዘዴን ማሻሻልና 
በተለየ የኤሌክትሮኒክስ የጦር ክፍል መክተትና የመሳሰሉ ኢ 
ሰብአዊ ተግባራትን መፈጸም፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና መንፈሳዊ 
ጫናዎችን መጠቀም፣ ህዝብ በመንግስት ላይ እንዲያመጽ 
ማነሳሳት፣ ብሄራዊ ገጽታ የሚያንጸባርቁ አርኣያ ወገኖችን ስም 
ማጉደፍ፣ ማንኛውንም የመንግስት ስኬት ዋጋ ቢስ ማድረግና 
ማራከስ፣ በሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ የሽብር ኃይልና ቡድኖች 
ጋር የህቡእ ግንኙነት ማድረግ፣ በተለያዩ የመንግስት ድርጂቶች 
ሰርጎ መግባት፣ ከማሀበረሰቡ አባላት መካከል ልዩነት እንዲፈጠር 
ዘመናዊ የተቀናጁ መካኒዝሞችን ማዋቀር፣ በርካታ ዘመናዊ 
የማህበራዊ ግንኙነት ድረ ገጾችን በመጠቀም ለጊዜው ፋታ 
የማይሰጡ ፍላጎቶችና ጥቅሞች መጓደልን አጉልቶ ማሳየት፣ 
የህዝቡን ጽኑ ሃሳብ ማዳከም፣ የመንግሰት አመራርን ሞገስ 
ማራከስ፣ የሀገር በቀል ሳይንቲስቶች፣ ተመራማሪዎችና ሙሁራንን 
ብቃት የሚነኩ አጠራጣሪ ጥያቄዎችን ማንሳት፣ ለሀገር ታማኝና 
የግል መርሆዋቸውን አክባሪ ለሆኑ ዜጎች በገሀድና በምስጢር የዛቻ 
መልእክት ማስተላፍ፣ ለሀገር ታማኝ በመሆን ለወንጀል ንድፍ 
አንሳተፉም ያሉ ወገኖች የደረሰባቸውን መከራ በማውሳት 
ብሶታቸውን ማጉላት፣ የሚሉት ዘመናዊ የውጊያ ስልቶች እጅግ 
የተወሳሰቡና አደጋቸውም ከፍተኛ በመሆኑ ይህን ዓይነት 
የሚያማታ ማእበል መቋቋም ጠንካራ የሀገር ታማኝነት፣ ጥልቅ 



እመነትና የፈጣሪ እርዳታ እንደማይለይ እርግጠኛ በመሆን ወሰን 
የለሽ እምነትን ይጠይቃል፡፡    
   ጦር ሰራዊቱም ሆነ የደህንነት ኃይሎች በዚህ ዓይነቱ በተልምዶ 
ባልታወቀውና ጀግንነትን መሰረት ባላደረገው የጦር ስልት ፊት 
ብቻቻውን እንዲጋፈጡ መተው ጥበብ፣ የኃላፊነት ስሜት፣ የግልና 
የአጠቃላይ ጥቅም ሁኔታወች የሚቀበሉት ጉዳይ አይደለም፡፡ 
ይልቁንም የፖለቲካ መሪዎቻችንን፣ የህግ ጠባቂና የሀገር 
መከላከያችንና ደህነነት አስከባሪ የፖሊስ ኃይላችንን መደገፍና 
ከጎናቸው መሰለፍ ሃይማኖታዊና ብሄራዊ ግዴታ ይሆኗል፡፡ 
እንድሁም ከሃድና ቅጥረኛ ቡድኖች በአላህ (ዐ.ወ.) ሃይማኖት 
በመነገድ ከሀገራት መካከል ድንበር ሊኖር አይገባም እያሉ 
በሚያነፍሱት ተፃራሪ የብሄራዊና ህጋዊ መንግስት የሚወሰደው 
እርምጃ ትክከለኛ መሆኑን መቀበልም ይኖርብናል፡፡  
   እነዚህ ቡድኖች የሀገራት ድንበሮች መሰረት የሌላቸው ናቸው 
ከማለታቸውም በአሻገር ሀገር በአፍኝ የሚታፈስ አፍር እንጂ ሌላ 
ነገር አይደልም እያሉ የሚያናፍሱት ሀሳብ አድፍጠው ጥቃት 
ለመዘንዘር ለሚጠባበቁ የሀገር ጠላቶች በሀገራችን ህውከት 
ለመፍጠርና በመጨረሻም ለማፈራረስ ለሚያደርጉት ጥረት እገዛ 
ከማድረግ ያለፈ ውጤት የለውም፡፡ 
   እኛ ደግሞ ነገሮች ሁሉ እነዚህ ቡድኖች የሚፈጽሙት ተግባርና 
የሚያናፍሱት ወሬ ተቃራኒ መሆናቸውን እናረጋግጣለን፡፡ 
የብሄራዊ መንገስትን ጥንካሬና መዋቅር የሚያበረታ ነገር ሁሉ 
የሃይማኖት አላማ ነው፡፡ ለህልውናው አደጋ የሆነና ብልሹነትን 
ለማስፋፋት በር የሚከፍት ነገር ሁሉ ደግሞ ከሃይማኖት፣ 
ከመልካም እሴቶችና ከብሄራዊ ጥቅም መርሆች ጋር ይፃረራል፡፡ 
ከዚያም አልፎ የሃይማኖትና የሀገር ክህደት እንድሁም የጠላት 
ቅጥረኝትን በግልጽ ያመለክታል፡፡ 
   ይህን አደጋ ለመቋቋም በሚደረገው ትግል በሃይማኖት አባቶች፣ 
በተመራማሪዎች፣ በሚዲያ ባለሞያዎችና በደራሲያን ትከሻ 
የተጣለው ኃላፊነት እጅጉን ከፍተኛ ነው፡፡ ምክኒያቱም እነዚህ 
ወገኖች ግንዛቤን በማጥለቅ፣ ችግሮችን በመቋቋም፣ አሉባልታን 
በማጋላጥ፣ እውነትን በማጉላት፣ የሚጠነሰሱ ሴራዎችን በማክሸፍ 
ያላቸው ተጽእኖ እጅጉን ከፍተኛ በመሆኑ ነው፡፡ በርካታ 
ደራሲያን፣ ተመራማሪዎችና የሜዲያ ባለሙያዎች ይህን ኡነታ 



ጠንቅቀው ሰለሚያውቁ የተቻላቸውን ያህል ህዝቡን ለማንቃት 
ጥረት ያደርጋሉ፡፡ 
   እኛ ሁላችንም የዚህ ዓይነቱን አዎንታዊ ገጽታ ወደአጠቃላይ 
ግንዛቤና ጥልቅ እውቀት ለማሸጋገርና ልባምም ይሁን ተራ ሰው 
ሊዘነጋው የማይችለውን በሀገራችን ላይ ጉዳት ለማድረስ 
የሚጠነሰሱ ሴራዎችን መቋቋም እንድንችል አጠቃላይ የጥንቃቄ 
ክተት ጥሪ የሚቀበል ህዝብ ለመፍጠር ጠጨማሪ ጥረትና ንቃት 
ያስፈልገናል እንላለን፡፡ 
 

 *       *       * 
 
 

ሃይማኖትና መንግስት 
 
   ቅን መንግስት ለቅን ሃይማኖት የደህንነት ክፍክድ (አስተማማኝ 
መቆጣጠሪያ) ነው፡፡ ከመንግስትና ከሃይማኖት መካከል ያለው 
ግንኙነት የጠላትነት ግንኙነት አይደለም ሊሆንም አይገባም፡፡ 
ትክክለኛና ቅን ሃይማኖት የሚከተል ማንኛውም ወገን ጠንካራ፣ 
ዘመናዊና ድሞክራሲያዊ ሀገር ለማዋቀር ድርሻ ይኖረዋል፡፡ ቅን 
መንግስትም እንደዚሁ ትክክለኛውን እምነት ከሚከተለው ሰብኣዊ 
ተፈጥሮ ጋር ሊጋጭ አይችልም፡፡ ከመሆኑም ጋር ከጸንፈኝነትና 
ከሃይማኖተኝነት መካከል ያለውን ልዩነት በግልጽ ማብራራት 
ይኖርብናል፡፡ ጠንካራ ሃይማኖተኝነት ባለቤቱን ወደመቻቻልና 
ከራስ ጋር ወደመታረቅና ወደሰላማዊ ኑሮ ይመራል፡፡ እዝነት፣ 
እውነትና መልካም ምግባር እንድኖረው ያደርጋል፡፡ የዚህ ዓይነቱን 
ሃይማኖተኝነት ሁላችንም እንደግፈዋለን፡፡ ሽብርና ጸንፈኝነት 
ደግሞ ባለቤቱን ወደብልሹነት፣ ማፍረስ፣ ዘረፋና ግድያ ይመራል፡፡ 
የዚህ ዓይነቱ ባሕርይ መድሃኒት ያልተገኘለት ድዌ በመሆኑ 
ሁላችንም ልንቃወመው፣ ልንዋጋውና እሱን ከስር መሰረት ገርስሶ 
ለመጣል ያለንን ኃይል አሰባስበን ልንታገለው ይገባል፡፡  
   በዚይህ ውስብስብ ነው ሊባል በማይችለው የሂሳብ ውርርድ 
የማንኛውም ሰው የግል መበት ከሆነው ሃይማኖትና ከንቱ ከሆነው 
የሽብር አስተሳሰብ መካከል ያለውን ልዩነት ስናብራራ አላህ 
ምድርንና ሰማያትን እንድሁም በነሱ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ 



እስከሚወርስበት ጊዜ ድረስ ከእውነትና ከንቱ መካከል የማያቋርጥ 
ትግል ያለ መሆኑን እንዘነጋም፡፡ ይሁንና ጊዜው ቢያጥርም 
ቢረዝምም ድሉ የእውነት ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡  
 
ا  َوۡیُل ِممَّ َُكُم ٱلۡ َذا ُھَو َزاِھٞقۚ َول ِ ِطِل َفَیۡدَمُغُھۥ َفإ َبٰ َى ٱلۡ َحقِّ َعل ٱلۡ ِ ِذُف ب بَۡل َنقۡ

ُونَ     .َتِصف
 

በእርግጥ እውነትን በውሸት ላይ እንጥላለን፡፡ አንጎሉን 
ያፈርሰዋልም፡፡ ወዲያውም እርሱ ጠፊ ነው፡፡ ለእናንተም ከዚያ 
(ሚስትና ልጅ አለው በማለት) ከምትመጥኑት ነገር ብርቱ ቅጣት 
አላችሁ፤ (ወዮላችሁ)፡፡86 
   እውነትና ከንቱ ሲባል፣ እውነት እንደእወነተኛ መልካም ቃል 
ሲሆን ከንቱም እንደከንቱ እርኩስ ቃል ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) 
እንድህ ይላል፡ 

 
َُھا  َۡصل ُ َمَثٗال َكلَِمٗة َطیَِّبٗة َكَشَجَرٖة َطیَِّبٍة أ َّ َۡم َتَر َكۡیَف َضَرَب ٱ ل َ ِٞت أ َثاب

َمآءِ  ُ   .َوَفۡرُعَھا فِي ٱلسَّ َّ ِن َربَِّھاۗ َوَیۡضِرُب ٱ ذۡ ِ إ ِ ََھا ُكلَّ ِحیِنۭ ب ُكل ُ ُتۡؤتِٓي أ
ُرونَ  َُّھۡم َیَتَذكَّ ََعل اِس ل ۡمَثاَل لِلنَّ یَثٍة   .ٱۡألَ ِ یَثٖة َكَشَجَرٍة َخب ِ َوَمَثُل َكلَِمٍة َخب

ََھا ِمن قَ  ۡرِض َما ل ۡت ِمن َفۡوِق ٱۡألَ  .َراٖر ٱۡجُتثَّ
  

(አላህ መልካምን ቃል ሥርዋ (በምድር ውስጥ) የተደላደለች 
ቅርንጫፍዋም ወደ ሰማይ (የረዘመች) እንደሆነች መልካም ዛፍ 
አድርጎ ምሳሌን እንዴት እንደገለጸ አላየኽምን፡፡ ምግቧን (ፍሬዋን) 
በጌታዋ ፈቃድ በየጊዜው ትሰጣለች፡፡ አላህም ለሰዎች ይገሰጹ 
ዘንድ ምሳሌዎችን ይገልጻል፡፡ የመጥፎም ቃል ምሳሌ ከምድር 
በላይ የተጎለሰሰች ለእርሷ ምንም መደላደል የሌላት እንደኾነች 
መጥፎ ዛፍ ነው፡፡)87 
   ይሁን እንጂ ድል በመጨረሻ ለእውነት መሆኑ የማይቀር ጉዳይ 
ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

                                                             
86  አል አንቢያእ  

87 ኢብራሂም  24 - 26 



 
ُمۡرَسلِینَ  َقۡد َسَبَقۡت َكلَِمُتَنا لِِعَباِدَنا ٱلۡ َ َمنُصوُرونَ   .َول ُ ٱلۡ َُھم ُھۡم ل نَّ ِ ِنَّ  .إ َوإ

لُِبونَ  َغٰ ُ ٱلۡ َُھم   . ُجنَدَنا ل
 
(የእርዳታ) ቃላችንም መልክተኞች ለሆኑት ባሮቻችን በእውነት 
አልፋለች፡፡ እነርሱ ተረጂዎቹ እነርሱ ናቸው፡፡) 88 እንድሁም 
እንድህ ይላል፡  

َداَمُكمۡ  قۡ َ ۡت أ َ َینُصۡرُكۡم َوُیَثبِّ َّ ِن َتنُصُروْا ٱ  إ
 

(አላህን (ሃይማኖቱን) ብትረዱ፤ ይረዳችኋል፡፡ ጫማዎቻችሁንም 
ያደላድላል፡፡) 89 አሁንም እንድህ ይላል፡  
 

ُمۡؤِمنِینَ  ۡیَنا َنۡصُر ٱلۡ َ ا َعل  َوَكاَن َحّقً
 

( ምእመኖቹንም መርዳት በእኛ ላይ ተገቢ ሆነ፡፡”) 90 
 

እኛ በሃይማኖትና በሀገር ዙሪያ ባለፍትሃዊ ጉዳዮች ነን፡፡ 
ማንኛውም ለግንባታና ልማት፣ ለሥራና ምርት፣ ለሰዎች ደስታ፣ 
ደህንነትና መረጋግት የሚሠራ ወገን ትክክለኛውን ሃይማኖት 
የሚከተልና እውነተኛ ሰብእነት አለው ሊባል ይገባል፡፡ በአናፃሩም 
ማንኛውም በብልሹነትና በማበላሸት፣ በማፍረስና በግድያ 
የተሰማራ ወገን ሁሉ ጸረ ሃይማኖት የሚፈጽምና ቅን ሰብእነት 
የሚያከብረውን ሁሉ መልካም እሴት አፍራሽ ይሆናል፡፡ 

መንግስትና ሃይማኖት ተፃራሪዎች አይደሉም፡፡  ሃይማኖትና 
መንግስት በአንድ ላይ በመብትና ግዴታ የተመጣጠነ ዜግነትን 
ደንብና ህግ ይመሰርታሉ፡፡ ለሰዎችና ለሀገር ጠቃሚውን ሁሉ 
በጋራ ለመስራት የምንችለውም በዚህ ዓይነት መልኩ የሀገር 
ማስተዳደሪያ ህግና ደንብ ሲመሰረት ብቻ ነው፡፡ መልካሙን ነገር 
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ለራሳችን እንደምንመኘው ሁሉ ሌሎችም ልንመኝላቸው ይገባል፡፡ 
ሃይማኖት ማለት አዝነት፣ ደግነት፣ ሰብእነትና ስጦታ ማለት ነው፡፡ 
ሃይማኖትና መንግስት ከኛ ከሁላችንም የማሀበረሰባዊ ትብብር 
እንዲኖር፣ ከመካከላችን ረሀብተኛ፣ ችግረኛ፣ ታራዥ፣ መጠለያ 
ያጣና እርዳታ የሚያስፈልገው እንዳይኖር ጠንካራ ጥረት 
ያደርጋሉ፡፡  

ሃይማኖትና መንግስት ሰዎች እንድሰሩና እንዲያመርቱ 
እንድሁም ምርታቸውም የተለየና በጥራት የተሠራ እንዲሆን 
ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ፡፡ በአንፃሩም ቦዘኔነትንና መሰላቸትን፣ 
ሽብርና ችልተኝነትን፣ ብልሹነትና ሙስናን፣ ማወደምና ማፍረስን፣ 
ህውከትና ብጥብጥ ማነሳሳትን እንድሁም ቅጥረኛነትና የሀገር 
ክህደትን አጥብቀው ይቃወማሉ፡፡  

በመጨረሻም ከሃይማኖትና መንግስት መካከል ፍጥጫ እንዳለ 
የሚገምቱ ወገኖች ሃይማኖትን በትክክል የተረዱ ወይም ስለ 
መንግሰትና መዋቅሩ ያለችው ግንዛቤ እጅጉን በጣም ጠባብ ነው 
ማለት ይቻላል፡፡  ከሁለቱም በኩል ያለውን አላማ የተገነዘቡ 
አይደሉም፡፡ በህዝብ ወይም በማሀበረሰቡ መካከል የሚፈጠረው 
ውዝግብ መነሻው ግዴታ መንግስት ወይም ሃይማኖት መሆን 
የለበትም፡፡ መንስኤው በአብዛኛው የሃይማኖትን ምንነትና 
የመንግስትን የመዋቅር ደንብ አለመገንዘብ ወይም የሁለቱን ወገኖች 
አጠቃላ ሁኔታ አለመረዳት ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ይሁንና ሁላችንም የሀገርን ህግና መመሪያ ደንብ ማክበር 
እንድሁም ለህግ የበላይነት የመገዛት ግዴታ አለብን፡፡ አንድሁም 
የመንግስት ተቀናቃኝ አፍራሽ ሃይል ከማዋቀር መታቀብ አለብን፡፡ 
በአንድ ሀገር ውስጥ ሁሉም የሚመካበት አንድ ሰንደቅ አላማና 
አንድ መንግስት ሊኖር ይገባል፡፡ የተላያዩ ቡድኖችና የተላያዩ 
ወገኖች የግል ስንደቅ ኣላማቸውን የሚያነግቡ ከሆነ ሃይማኖትም 
ሆነ የመንግሰት ህልውና ለአደጋ ይዳረጋል፡፡ 
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