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የጋራ ሥራ መንፈስና መስፈርቶቹ 

ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ  

َادَ { ھ َغْیِب َوالشَّ ِِم الْ َى َعال ل ِ وَن إ َُردُّ ُوَن َوَست ُمْؤِمن ُھُ َوالْ َُكْم َوَرُسول ُ َعَمل ََرى هللاَّ َسَی ُوا ف ُِل اْعَمل َما َوق ِ ُُكْم ب َبِّئ َیُن ِة ف
ُونَ  ُْم تَْعَمل   } ُكْنت

  
ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ ትርጉሙም (በላቸውም ሥሩ አላህ ሥራችሁን በእርግጥ ያያልና 
መልክተኛውና መእምናንም (እንደዚሁ ያያሉ) ሩቁንና ቅርቡን ሁሉ ዐዋቂ ወደሆነው (አላህ) 
በርግጥ ትመለሳላችሁ፡፡ ትሰሩትም የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል፡፡) ማለት ነው 
 
ብቸኛ ከሆነው ለሱም ተጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ 
እመሰክራለሁ፡፡ እንዲሁም ነብያችን ሰይዲና ሙሐመድም (ሶ.ዐ.ወ.) የሱ ባሪያና መልእክተኛ 
በመሆናቸውም እመሰክራለሁ፡፡ ጌታዬ ሆይ! በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና 
አስከ እለተ ቂያማ ድረስ በመልካም ምግባር በተከተሏቸው ምእምናን እዝነትህን፣ ሰላምህንና 
በረከትህን አውርድ፡፡  
 
ከዚህም በመቀጠል፡፡  
እንድ ማሀበረሰብ የሚገነባው በቃላትና በመፈክሮች ሳይሆን በእውቀት፣ በስጦታና መስዋእትነት 
በመክፈል ነው፡፡ ለአንድን ህብረተሰብ ግንባታና ብልጽግና መሰረቱ ጥንቃቄ ያልጎደለው የሥራ 
ታታሪነት ነው፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َادَ { ھ َغْیِب َوالشَّ ِِم الْ َى َعال ل ِ وَن إ َُردُّ ُوَن َوَست ُمْؤِمن ُھُ َوالْ َُكْم َوَرُسول ُ َعَمل ََرى هللاَّ َسَی ُوا ف ُِل اْعَمل َما َوق ِ ُُكْم ب َبِّئ َیُن ِة ف
ُونَ  ُْم تَْعَمل  }ُكْنت

ትርጉሙም ((በላቸውም ሥሩ አላህ ሥራችሁን በእርግጥ ያያልና መልክተኛውና መእምናንም 
(እንደዚሁ ያያሉ) ሩቁንና ቅርቡን ሁሉ ዐዋቂ ወደሆነው (አላህ) በርግጥ ትመለሳላችሁ፡፡ 
ትሰሩትም የነበራችሁትን ሁሉ ይነግራችኋል፡፡) ማለት ነው 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አላህ (አ.ወ.) አንዳችሁ ሥራን በሚያከናውን ጊዜ አሳምሮ 
እንድሰራው ይወዳል፡፡) ሃይማኖትና ሀገር ወዳድነት በአንድ ላይ ታታሪነትን፣ ላብአደርነትን፣ 
ሥራንና ምርትን ከኛ ይጠብቃሉ፡፡ በተለይም የሥራና አጣርቶ የመስራት ሃይማኖት የሆነው 
እምነታችን በተለየ መልኩ የተጠቀሱትን ተግባራት እንዲናከናውን በጥብቅ ያዘናል፡፡ 

አንድ ግለሰብ በማሀበረሰቡ መዋቅር መሰረታዊ አካል ነው ስንል በዚህ ግንባታ ያለው እውነተኛ 
ሚና ምሉእ ሊሆን የሚችለው ከሌሎች የማሀበረሰቡ አባላት ጋር በሚፈጸመው ተግባሩ ብቻ 
መሆን ይኖርበታል፡፡  አንድ ሰው ብቻውን አንዳንድ ነገሮችን ማከናወን ቢችልም ሀሳቡ ከሌላው 



ሀሳብ፣ ጥረቱም ከሌካው ሰው ጥረት ጋር ሲዋሀድ ደግሞ ስኬቱ የበለጠ፣ ታላቅና ጥቅሙም 
እጅጉን የሰፋ መሆኖ ጥርጥር የለበትም፡፡ በመሆኑም የእስልምና እምነት ለገራ ሥራ ልዩ ክብር 
የሰጠው ከመሆኑም በላይ ኃይልን ለማጠንከር፣ ወኔዎችን ለማዋሀድና ለመላ ሰው ልጅ ደግ ነገር 
ያዘሉ የጋራ አላማዎችን እውን ለማድረግ ያለውን ትብብር ለማሻሻል የሚጫወተውን ሚና 
መሰረት በማድረግ ሀገሮችንና ስልጣኔዎችን ለመገንባት ዋና ዋልታ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ አላህ 
(ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

ُعْدَوانِ { ْثِم َوالْ ِ َى اْإل ُوا َعل َّْقَوى َوَال تََعاَون ِرِّ َوالت ب َى الْ ُوا َعل  .{َوتََعاَون

ትርጉሙም( በበጎ ነገርና አላህን በመፍራትም ተረዳዱ፡፡ ግን በኃጢአትና ወሰንን በማለፍ 
አትረዳዱ አላህንም ፍሩ፡፡ አላህ ቅጣተ ብርቱ ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

የቁርኣንን አንቀጾች የሚመራመር ሰው የገራ ሥራ መንፈስን እንድናሰራጭና ሥራዎችን እንደ አንድ 
ቡድን ሆነን እንድናከናውን የሚያዙት አንቀጾች የተለያዩና በጣም በርካታ መሆናቸውን ሊገነዘብ 
ይችላል፡፡ ከነሱም መካከል አላህ (ሱ.ወ.) እምልኮቱን እንዴት እንደምንፈጽም የሚያዝባት 
የምትከትለዋ አንቀጽ እንዷ ነች፡፡ 

َُّكمْ { ََعل ُِكْم ل َْبل ِذیَن ِمْن ق َّ َُكْم َوال َق ِذي َخل َّ َّاُس اْعبُُدوا َربَُّكُم ال َا الن یُّھ َ َا أ ُونَ  ی َّق  }تَت

ትርጉም (እናንተ ሰዎች ሆይ የፈጠራችሁን እነዚያንም ከናንተ በፊት የነበሩትን (የፈጠረውን) 
ጌታችሁን ተገዙ፡፡ (ቅጣትን) ልትጠነቀቁ ይከጀላልና፡፡) ማለት ነው፡፡ ከሃይማኖቱ ስርአተ 
አምልኮት እጅጉን ታላቅ ስለሆነው ስለስግደት ሲያዝም አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َالةَ { ِیُموا الصَّ ق َ َْن أ  }َوأ

ትርጉሙም ( ሶላትንም በደንቡ ስገዱ..) ማለት ነው፡፡ ስገዱ የሚለው ቀል ትእዛዙን ፈጻሚዎቹ 
በገራ የሚሰሩ ብዙዎች መሆናቸውን ይጠቁማል፡፡ እንድሁም በሌላ አንቀጽ እንድህ ይላል፡ 

ُِحونَ { ُْفل ُكْم ت َّ ََعل َخْیَر ل ُوا الْ ُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفَعل ِذیَن آَمن َّ َا ال یُّھ َ َا أ  }ی

ትርጉሙም ( እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ! (በስግደታችሁ) አጎንብሱ በግንባራችሁም ተደፉ፡፡ 
ጌታችሁንም ተገዙ፡፡ በጎንም ነገር ሥሩ፡፡ ልትድኑ ይከጀልላችኋልና፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም 
ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ተነጋሪ በማድረግ አላህ (አ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َھُ َوَال تَْعُد َعْینَاَك عَ { َعِشيِّ یُِریُدوَن َوْجھ َغَداِة َوالْ الْ ِ َْدُعوَن َربَّھُْم ب ِذیَن ی َّ َ ال ِْر نَْفَسَك َمع َ َواْصب ُِریُد ِزینَة ْنھُْم ت
نْ  َاِة الدُّ َحی االْ ً ُُرط ُ ف ْمُره َ ُ َوَكاَن أ ََع ھََواه َّب َھُ َعْن ِذْكِرنَا َوات ب َلْ نَا ق َلْ َْغف ُِطْع َمْن أ َا َوَال ت  }ی

ትርጉሙም (ነፍስህንም ከነዚያ ጌታቸውን ፊቱን (ውዴታውን) የሚሹ ከሆነው፣ በጧትና በማታ 
ከሚገዙት ጋር አስታግስ፡፡ የቅርቢቱንም ሕይወት ሽልማት የምትሻ ሆነህ ዓይኖችህ ከነሱ 
(ወደሌላ) አይለፉ፡፡ ልቡንም እኛን ከማስታወስ ያዘነጋነውን፣ ፍላጎቱንም የተከተለውን፣ ነገሩም 
ሁሉ ወሰን ማለፍ የሆነውን ሰው አትታዘዝ፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም በሌላ አንቀጽ እንድህ 
ይላል፡ 



  

ُوا{ ق َرَّ ِ َجِمیًعا َوَال تَف َحْبِل هللاَّ ِ  }َواْعتَِصُموا ب

ትርጉሙም (የአላህንም (የማመን) ገመድ ሁላችሁም ያዙ አትለያዩም…) ማለት ነው፡፡ መለያየት 
የሚያደርሰውን አደጋ ሲያስጠነቅቀን አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

َِطی{ ِِرینَ َوأ اب َ َمَع الصَّ ِنَّ هللاَّ ُِروا إ ُوا َوتَْذَھَب ِریُحُكْم َواْصب َتَْفَشل َھُ َوَال تَنَاَزُعوا ف َ وََرُسول  . {ُعوا هللاَّ

ትርጉሙም (አላህንና መልክተኛውን ታዘዙ፡፡ አትጨቃጨቁም ትፈራላችሁና ኃይላችሁም 
ትሄዳለችና፡፡ ታገሱም አላህ ከትግስተኞች ጋር ነውና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

ሥራዎችን ማከናወን በዚህ ዓይነት የጋራ መንፈስ ኃላፊነትን መወጣት ከአንድ ማሀበረስብ ልጆች 
መካከል ያለውን የመዋደድ፣ መፋቀር፣ የወንድም ተማማችነት፣ የአንድነት ትስስር የሚያጠናክር 
መሆኑ ጥርጥር የለበትም፡፡ በመሆኑም በማሀበረሰቡ እንድህ ሲል አላህ (ሱ.ወ.) የሰጠው 
ማብራሪያ እውን ይሆንበታል፡ 

ً َواِحَدةً { ة مَّ ُ ُُكْم أ ت مَّ ُ ِنَّ ھَِذِه أ  }َوإ

ትርጉሙም (ይህችም (በአንድ አምላክ የማመን ህግጋት) አንድ መንገድ ስትሆን ሃይማኖታችሁ 
ናት፡፡) ማለት ነው፡፡ እንድሁም እንድህ የሚለው የነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ቃልም እውነትነት 
ይረጋገጥበታል፡ (የምእምናን መዋደድ፣ መተዛዘንና መተሳሰብ ምሳሌ አንድ የሰውነት ክፍል 
ሲታመም ሌሎችም የሰውነቱ አካላት እንቅልፍ በማጣትና በመሰቃየት እንደሚጠራሩለት አካል 
ነው፡፡)  አንድ አስተማሪ ስለአንድነት አስፈላጊነትና አሱም የኃይል ምንጭ ስለመሆኑ፣ በአንፃሩም 
መለያየት አደገኛ መሆኑን፣ እሱም የመበታተንና የጥፋት መነሻ መሆኑን ለልጆች ማስተማር 
በአሰበበት ወቅት አቅፍ አንጨት አመጠና ከናንተ ይህን እቅፍ እንጨት በአንድ ምት ወይም 
በሁለት ጊዜ መት መስበር የሚቸለው ማነው ሲል ጠየቀ፡፡ ሁሉም አያንዳነንዱ መከሩ ነገር ግን 
ለማነም አልተሳካም፡፡ ከዚያ በኋላ እቅፍ እንጨቱን በተነና ለልጆቹ አከፋፈላቸው፡፡ እያንዳንዱም 
ልጅ የተሰጠውን እንድ እንጨት በአንድ ምት ብቻ ሰበረ፡፡ ያንግዜ እንድህ የሚለውን ግጥም 
አነበበላቸው፡ 

የጦር ዛቢያዎች በተሰባሰቡ ጊዜ ከመሰበር አሻፈረኝ ይላሉ፡፡ በሚለያዩ ጊዜ ግን ለያንዳንዷ በቀላል 
ትሰበራለች፡፡ 

ቁርኣን ለጋራ ሥራ እንድንነሳሳ የሚገፋፉና ታላላቅ አላማዎችን ለማሳካት ከፍተኛ ሚና 
እንደነበረው የሚጠቁሙ በርካታ አስደናቂ ምሳሌዎችን አስፍሮ አናገኛለን፡፡ እነሆ ኢብራሂም አላህ 
(ሱ.ወ.) የተከበረውን ካዕባን እንዲገነቡ አላህ በአዘዛቸው ጊዜ ወደ ልጃቸው ወደኢስማኤል ሄደው 
እንድህ አሏቸው፡ ‹አላህ አንድ ነገር እንድሰራ አዘዘኝ፡፡ ኢስማኢልም ጌታህ ያዘዘህን ነገር ሥራ 
እንጂ አሉ፡፡ ኢብራሂምም ታግዘኛለህ አሉ፡፡ ኢስማኢልም አግዝሃለሁ አሉ፡፡ ኢብራሂምም አላህ 
እዚህ ቦታ ላይ ቤተ ጸሎት እንድሰራ አዞኛል አሉ፡፡ ከዚያም በኋላ ሁለታቸውም የቤቱን መሰረቶች 
ከፍ ማድረግ ጀመሩ፡፡ ኢስማኢል ከያቅጣጫው ድንጋይ ሲያቀርቡ ኢብራሂም ግንባታውን ተያያዙ 
ሁለቱም ተባብረው በምድር የመጀመሪያውን ቤተጸሎት አነጹ፡፡ ይህን ታላቅ አቋም አላህ በቁርአን 
እንድህ ሲል ለዘላለም እንዲታወስ አድርጎታል፡ 



ِمیُع ا{  ْنَت السَّ َ ََّك أ ن ِ َّا إ بَّْل ِمن َ ِْسَماِعیُل َربََّنا تَق َْیِت َوإ ب ََواِعَد ِمَن الْ ق بَْراِھیُم الْ ِ َُع إ َْرف ْذ ی ِ ِیمُ َوإ َعل   .{لْ

ትርጉሙም ( ኢብራሂምና ኢስማኢልም ጌታችን ሆይ ከኛ ተቀበል፡፡ አንተ ሰሚውና ዐዋቂው 
አንተ ነህና የሚሉ ሲሆን ከቤቱ መሰረቶቹን ካፍ ባደረጉ ጊዜ (አስታውስ)፡፡) ማለት ነው፡፡ በካህፍ 
ምዕራፍ አላህ (ሱ.ወ.) በዙልቀርነይን ታሪክ አማካይነት ስለትብብር፣ መተጋገዝና ስለጋራ ሥራ 
መንፈስ የላቀ አርኣያነት ያለው ምሳሌ አስፍሮ እናገኛለን፡፡ ታሪኩ ስለአንድ ንጉስ ሲሆን በአንድ 
ወቅት በጉዞ ላይ ሳለ አሱ በማያውቃቸው እነሱም በማያውቁት ሰዎች አካባቢ ደረሰ፡፡ አነሱ 
እርዳታ በጠየቁት ጊዜ እርዳታ ለማድረግ ተስማማ፡፡ ይሁንጂ እነሱም እንዲያግዙት መስፈርት 
አስቀመጠ፡፡ ሁላቸውም እጅና ጓንት ሆነው በመስራታቸው ከያእጁጅና ማእጁጅ አደጋ 
የሚጠብቃቸውን ያነን ታላቅና ግዙፍ ግንብ ለማቆም ቻሉ፡፡ አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡ 

ِِھَما { ْیِن َوَجَد ِمْن ُدون دَّ َْیَن السَّ ََغ ب َل َذا ب ِ َّى إ َْوًال َحت َھُوَن ق َْفق ََكاُدوَن ی َْوًما َال ی ُجوَج * ق ْ َأ ِنَّ ی َقْرنَْیِن إ َا َذا الْ ُوا ی َال ق
ا  ً ْینَھُْم َسّد َ َْینََنا َوب ْن تَْجَعَل ب َ َى أ َْل نَْجَعُل َلَك َخْرًجا َعل َھ ِي اْألَْرِض ف ُجوَج ُمْفِسُدوَن ف ْ ِیِھ * َوَمأ نِّي ف قاَل َما َمكَّ

َِعی َأ ْینَھُْم َرْدًما َربِّي َخْیٌر ف َ َْجَعْل َبْینَُكْم َوب ٍة أ ُوَّ ق ِ ُوِني ب َْیِن * ن َدف َذا َساَوى َبْیَن الصَّ ِ َّى إ َحِدیِد َحت ُوِني ُزَبَر الْ آت
ِْطًرا  ِ ق َْیھ ْفِرْغ َعل ُ ِي أ ُون َاَل آت َھُ نَاًرا ق َذا َجَعل ِ َّى إ ُُخوا َحت َاَل اْنف ُ َوَما اسْ * ق َُروه َْظھ َْن ی َاُعوا أ ََما اْسط َاُعوا ف تَط

َھُ نَْقبًا   . {ل

ትርጉሙም ( ወደጸሐይ መግቢያም በደረሰ ጊዜ ጥቁር ጭቃ ባላት ምንጭ ውስጥ ስትጠልቅ 
አገኛት፡፡ ባጠገቧም ህዝቦችን አገኘ፡፡ ዙልቀርነይን ሆይ! ወይም (በመግደል) ትቀጣለህ ወይም 
በነርሱ መልካም ነገርን (መማረክን) ትሰራለህ አልነው፡፡ የበደለን ሰውማ ወደፊት እንቀጣዋለን፡፡ 
ከዚያም ወደጌታው ይመለሳል፡፡ ብርቱንም ቅጣት ይቀጠዋል አለ፡፡ ያመነም ሰውማ መልካምንም 
የሰራ ለርሱ ከምንዳ በኩል መልካሚቱ (ገነት) አለችው፡፡ ለርሱም ከትእዛዛችን ገርን ነገር 
እናዘዋለን (አለ)፡፡ ከዚያም መንገዱን (ወደምስራቅ) ቀጠለ፡፡ ወደጸሐይ መውጫ በደረስም ጊዜ 
ለነሱ ከበታቹዋ መከለያን ባላደረግንላቸው ሰዎች ላይ ስትወጣ አገኛት፡፡ (ነገሩ) እንደዚሁ ነው 
እርሱም ዘንድ ባለው ነገር ሁሉ በእርግጥ በእውቀት ከበብን፡፡ ከዚያም (ወደሰሜን አቅጣጫ) 
መንገድን ቀጠለ፡፡ በሁለቱ ጋራዎችም መካከል በደረሰ ጊዜ በአቅራቢያቸው ንግግርን ለማወቅ 
የማይቀርቡ ህዝቦች አገኘ፡፡ ዙልቀርነይን ሆይ! የእጁጅና ማእጁጅ በምድር ላይ አበላሽዎች 
ናቸውና በኛና በነሱ መካከል ግድብን ታደርግልን ዘንድ ግብርን እናድርግልህን? አሉ፡፡ አለ ጌታዬ 
በርሱ ያስመቸኝ ሀብት (ከናንተ ግብር) በላጭ ነው፡፡ ስለዚህ በጉልበት እገዙኝ፡፡ በናንተና በነርሱ 
መካከል ብርቱን ግድብ አደርጋለሁና፡፡ የበረቱን ተላላቅ ቁራጮች ስጡኝ (አላቸው)፡፡ በሁለቱ 
ኮረብታዎች (ጫፍ) መካከልም ባስተካከለ ጊዜ አናፉ አላቸው፡፡ (ብረቱን) እሳት ባደረገው ጊዜ 
የቀለጠውን ነሐስ ስጡኝ በርሱ ላይ አፈስበታለሁና አላቸው፡፡ (የእጁጅና ማእጁጅ) ሊወጡትም 
አልቻሉም ለርሱ መሸንቆርንም አልቻሉም፡፡) ማለት ነው፡፡ 

ከሊሙላህ ሙሳ ደግሞ አላህ (አ.ወ.) በወንድማቸው በሃሩን አንዲያግዛቸውና የአላህን ትእዛዝ 
ለማድረስ ትከሻና አጋዥ እንዲሆኑላቸው አላህን ለምነዋል፡፡ ይህንም ጉዳይ አላህ (አ.ወ.) እንድህ 
በማለት ገልጾታል፡ 

ِي َصْدِري { َاَل َربِّ اْشَرْح ل َْمِري * ق ْر ِلي أ َسِّ ِي * َوی َِسان ً ِمْن ل ُْل ُعْقَدة ِي * َواْحل َْول َھُوا ق ْفق َ َواْجَعْل ِلي * ی
ِي  َْھل َِخي * َوِزیًرا ِمْن أ َْزِري * َھاُروَن أ ِھ أ ِ َمْ * اْشُدْد ب ِي أ َْشِرْكھُ ف َُسبَِّحَك َكِثیًرا * ِري َوأ * َكْي ن

ِیًرا َِصیًرا*َونَْذُكَرَك َكث َنا ب ِ ََّك ُكْنَت ب ن ِ   . {إ



ትርጉሙም (ሙሳም አለ ጌታዬ ሆይ! ልቤን አስፋልኝ፡፡ ነገሬንም ለኔ አግራልኝ፡፡ ከምላሴም 
መኮላተፍን ፍታልኝ፡፡ ንግግሬን ያውቀሉና፡፡ ከቤተሰቦችም ለኔ ረዳትን አድርግልኝ፡፡ ሃሩን 
ወንድሜን፡፡ ኃይሌን በሱ አበርታልኝ፡፡ በነገሬም አጋራው፡፡ በብዙ እናጠራህ ዘንድ፡፡ በብዙም 
አንድናወሳህ፡፡ አንተ በኛ ነገር ዐዋቂ ነህና፡፡) ማለት ነው፡፡ 

እንድሁም ባለጥሩ መዐዛውን ነብያዊ የሕይወት ታሪክ የሚመራመር ሰው በነብያቸን (ሶ.ዐ.ወ.)ና 
በባልደረቦቻቸው የእለት ተእለት ኑሮ ስለትብብር፣ መተጋገዝና ስለጋራ ስራ አንጸባራቂ መዕራፎችን 
በሰፊው ያገኛል፡፡ (ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ዑስማን ኢብን አፋን እንድህ ይላሉ፡ ‹እኛ በአላህ 
ይሁንብኝ በከተማም ሆነ በጉዞ የነብያችን ባልደረቦቸረ ነበርን፡፡ እሳቸውም በጥቂቱም በብዙውም 
ያዝናኑን ነበር፡፡) 

ባልደረቦቻቸው እንደሚሉት ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በሥራና በግንባታ ይጋሯቸው ነበር፡፡ በገራ 
እንደሰሩም ያዟቸው ነበር፡፡ በራእ ኢብን ዓዚብ የተባሉት ባልደረባ ስለኸንደቅ ጦርነት ሲያብራሩ 
እንድህ ይላሉ፡ ‹በአሕዛብ ቀን የአላህ መልክተኛ አፈር ሲያመላልሱ አፈር የሆዳቸውን ነጭነት 
ሸፍኖት አይቻለሁ፡፡ እንድህም ሲሉ ሰምቻለሁ (ጌታችን ሆይ! ያለአንት ቅንን መንገድ ልንመራ 
አንችልም ነበር፡፡ ምጽዋትም አንሰጥ ስግደትንም አናደርስ ነበር፡፡ በኛ ላይ እርጋትን አውርድ፡፡ 
ጠላትን በምንገናኝበት ወቅትም ግንባራችንን አጠንክር፡፡ እነዚያ የበደሉን ጥቃት አደረሱብን፡፡ 
አነሱም በሃይማኖታችን ፈተና ሊፈጥሩብን በተነሱ ጊዜ እኛ አሻፈረኝ አልን፡፡) 

(ከርሳቸው አላህ ይውደድና) ሰይድና ሰልማን ኢልፋርሲ ከባርነት ነፍሳቸውን ለመታደግ ሦስት 
መቶ የትምር ዛፍ እንድተክሉ በተጠየቁ ጊዜ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለባልደረቦቻቸው (ወንድማችሁን 
እገዙ) አሉ፡፡ ሰልማንም እንድህ አሉ ‹ ተምሩን በመትከል አገዙኝ፡ አንዱ ሰለሳ እንቡጥ 
ያመጣልኛል፣ ሌላውም ሃያ ያመጣልኛል እንድሁም ሌላው ደግሞ ዐሥራ አምስት ያመጣል 
ሌላውም የቻለውን ያህል ሲያመጣልኝ በመጨረሻ ሙሉ ሦስት መቶ የተምር እንቡጦችን 
አሰባሰበኩ፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) (ለያንዳንዱ እንቡጥ ጉድጓድ ቆፍር፡፡ በጨረስክም ጊዜ ናና ንገረኝ 
እኔ በራሴ እትክላቸዋለሁ) አሉኝ፡፡ ባልደረቦችም እያገዙኝ ሦስት መቶ ጉድጓዶችን ቆፍሬ 
ጨረስኩ፡፡ ወደነብያችንም ሄጀ ነገርኳቸው፡፡ አሳቸውም ከኔጋር መጡና እኛ እየሰጠናቸው 
ሁሉንም እንቡጦች በጆቻቸው ተከለዋቸው፡፡› 

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በተለያዩ አቋሞች በተለይም ደግሞ በችግር ጊዜ የሚያከናውኑትን የአሽዓሪዎችን 
የገራ ሥራ መንፈስ እንድህ በማለት በከፍተኛ ደረጃ አድንቀዋል፡ (አሽዓሪያዊያን በጦርነት ጊዜ 
ስንቃቸው ሲጓደል ወይም በመከተማ ቀለባቸው ሲመናመን ያለቸውን ሁሉ በአንድ ጭርቅ 
ያከማቹና እንደገና በየእቃቸው እኩል ይካፈሉታል እነሱ ከኔ ወገን ናቸው እኔም ከነሱ ወገን ነኝ፡፡) 

ይህን ቃሌን ተናገርሁ፡፡ ለኔና ለናንትም ከአላህ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ፡፡ 

* * * 

ምስጋና ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የአላህ እዝነትና ሰላምም በነብያትን በአላህ መላክተኞች 
መደምደሜያ በስዲና ሙሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 

ሙስሊም ወንድሞች 



  

እኛ እውን እንዲሆን ጥረት የምናደርገው የጋራ ሥራ የሚገነባውን አንጂ የሚያፈርሰውን 
አይደለም፡፡ የሚያዋህደውን እንጂ የሚለያየውን አይደለም፡፡ እሱም ህግጋትን መሰረት ያደረገው 
የአንድ ማሀበረሰብ ለጆች ትብብር ነው፡፡ ይሀውም ከመካከለቸው ረሀብተኛና ድሃ እንደይኖር 
የሚያደርጉት ትብብር ነው፡፡ ወይም አውቀትንና ትምህርትን መሰረት ያደረገው ሲሆን 
ሳይንቲስቶች በቤተ ሙከራቸው የሚያደርጉት ትብብርና ተማሪዎች በጥናታቸው የሚያደርጉት 
ትብብር ነው፡፡ ወይም ደግሞ ሀገራዊነትን መሰረት ያደረገው ሲሆን ለሀገር ተሃድሶና በተለያዩ 
ዘርፎች ማሀበረሰቡን ለባልጸግ የሚደረገው ትብብር ነው፡፡ 

በአንፃሩም ግድያን፣ ማፍረስን፣ ደም ማፍሰስን፣ ሀገር ማውደምንና ሀገር ማዳከምን አላማ አደርጎ 
ከሃማኖት፣ ከብሄራዊነትና ከህሌና የተራቆተ በሆነ መልኩ በውሸት፣ በቅጥፈትና እውነትን 
በማጣመም የሚሰበክለትን አፍራሽ የጋራ ሥራ አይደለም፡፡  

እውን አንዲሆን ጥረት የምናደርገው የጋራ ሥራ የሃይማኖት፣ የሀገርና የሰብኣዊ ጥቅሞችን 
ለማጎልበት የሚደረገውን የጋራ ሥራ ነው፡፡ እነዚህን አላመዎች መሰረት ያደረገውን የጋራ ሥራ 
መንፈስ ለልጆቻችን ማስተማርና በመንፈሳቸው ተቀርጸው ከአንድ ማሀበረሰብ ልጆች መካከል 
ሰላምና ፍቅርን የሚያስፋፋ እንድሁም ውህደት እንድፈጠር የሚያደርግ የሕይወት ስርኣት 
እንድሆን ከፍተኛ ምኞታችን ነው፡፡ ያን ጊዜ ህዝባችን በተለያዩ መስኮች ወደተገቢው የእድገት 
ደረጃ ከፍ ይላል፡፡ 

እዚህ ላይ ልናረጋጠው የምንፈለገው ነገር ቢኖር የግብጽ ህዝብ ከልጆቹ መካከል የጋራ ሥራ 
መንፈስ በሚጠናከርበት ጊዜ ሌላው ህብረተሰብ ሊሳካ የማችል ብሎ የሚገምተውን ነገር በቀላሉ 
ሊፈጸመው የሚችል መሆኑን ነው፡፡ ይህን እውነት በጥንትም ሆነ በአሁኑ ዘመን የተከናወኑ 
ተጨባጭ ተግባራት ያረጋግጡታል፡፡ 

ኬታችን ሆይ! በአገራችን በአማን አኑረን፡፡ ለመሪዎቻችን ስኬትን ስጥ፡፡ ሀገራችንን ከተንኮለኞች 
ተንኮልና ከአበላሾች ብልሽት ጠብቅልን፡፡ አሜን፡፡ 

 


