
 

ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ       ረቢዕ አወል 23/1443 ሂ. 

አውቃፍ ሚኒሰቴር           ኦክቶበር 29/2021 ግ.አ. 

የህዝብ መገልገያዎች፣ ጥቅማቸውን ከማስፋትና ከውድመታቸው አደጋ 
አንፃር 

 

ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ  

َُكم ُھو{ ْنَشأ َ ْرِض  مِّنَ  أ َ  }فِیَھا َواْسَتْعَمَرُكمْ  األ

(እርሱ ከምድር ፈጠራችሁ፡፡ በውስጧ እንድታለሟትም አደረጋችሁ)፡፡  ለአለው 
ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ 

ብቸኛ አጋር የሌለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ 
እመስክራለሁ፡፡ እንድሁም  ሰይዳችንና ነብያችን ሙሐመድ የእሱ ባሪያና መልእክተኛ 
በመሆናቸው እመሰክራለሁ፡፡ ጌታዬ ሆይ! የምህረት እዝነትህን፣ ሰላምህንና በረከትህን 
በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና እስከ እለተ ቄያማ ድረስ በመልካሙ 
መንገድ ለተከተሏቸው አውርድ፡፡   

 

ከዚህም በመቀጠል 

   የእስልምና እምነት የግንባታና የእነፃ፣ የእዲሳትና ተሃዲሶ ሃማኖት ነው፡፡ ሁሉም 
መለኮታዊ መልእክቶች እነዚህ ተላላቅ መርሆዎች እንዲከበሩ በአጽንኦት ይሰብካሉ፡፡ 
ታላቁ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ይላል፡ 

ِخیھِ  ُموَسى َوَقالَ { َ ْفنِي َھاُرونَ  ِأل ُ َْصلِحْ  َقْوِمي فِي اْخل عْ  َوَال  َوأ ِ ب یلَ  َتتَّ ِ ُمْفِسِدینَ  َسب  }الْ

(ሙሳም ለወንድሙ ሃሩን «በሕዝቦቼ ላይ ተተካኝ፡፡ አሳምርም የአጥፊዎችንም 
መንገድ አትከተል» አለው፡፡) እንዲሁም በነብዩ ሹዓብ ልሳን እንዲህ ይላል፡ 

ِنْ { ِریدُ  إ ُ ِالَّ  أ ِْصَالحَ  إ ِالَّ  َتْوفِیقِي َوَما اْسَتَطْعتُ  َما اْإل ِ  إ َّ ا ِ ْیھِ  ب َ لْتُ  َعل ْیھِ  َتَوكَّ َ ل ِ نِیبُ  َوإ ُ  .)أ



(በተቻለኝ ያክል ማበጀትን እንጂ አልሻም (ለደግ ሥራ) መገጠሜም በአላህ እንጂ 
በሌላ አይደለም፡፡ በእርሱ ላይ ተመካሁ፡፡ ወደእርሱም እመለሳለሁ፤») 

   መንግስት የሚገነባቸውንና የሚያዘምናቸውን የህዝብ መገልገያዎች ጥቅሙ መላ 
ማህበረሰቡን የሚያካትት የተሀዲሶ ተግባር መሆኑ ጥርጥር የለበትም፡፡ የመጠቀም 
መብቱ በተለየ መልኩ ለአንድ ግለሰብ አይደለም እንዲሁም ለአንድ ወገን ተፈቅዶ 
ለሌላው የሚታገድ ሳይሆን  ይልቁንም ለመላ ህብረተሰቡ ነው፡፡ ሁላችንም በህዝብ 
መገልገያዎች በጋራ እንደምንጠቅመባው ሁሉ እነሱን በገራ የመጠበቅ፣ ለማውደም 
ሲሞክሩ የአበላሾችን እጅ የመግታት ግዴታ አለብን፡፡ 

   የህዝብ መገልገያዎችን የሚንከባከብ ሰራተኛ ሥራን በታማንነትን በጥራት 
የማከናወን ግዴታ አለበት፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (በእርግጥም ታላቁ 
አላህ አንዳችሁ ሠራን በሚሰራበት ጊዜ በጥራት ማከናወኑን ይወዳል)፡፡ እንዲሁም 
በህዝብ መገልገያዎች የሚጠቀም ማንኛውም ሰው ጉዳት እንዳይደርስበት፣ 
እንዳበላሽና እንዳይባክን አድርጎ መጠቀም ይኖርበታል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ 
ይላሉ፡ (መጎዳትም መጉዳትም ሊኖር አይገባም)፡፡ በዚህም ከህብረተሰቡ ልጆች 
መካከል የደግ ተግባርና የአጠቃላይ ጥቅም ትብብር ይረጋገጣል፡፡ ታላቁ አላህ እንዲህ 
ይላል፡ 

َى َوَتَعاَوُنوا{ رِّ  َعل ِ ْقَوى الب َى َتَعاَوُنوا َوَال  َوالتَّ ِم  َعل ثْ ِ  )انِ َوالُعْدوَ  اإل

(በበጎ ነገርና አላህን በመፍራትም ተረዳዱ፡፡ ግን በኃጢአትና ወሰንን በማለፍ 
አትረዳዱ፡፡) 

የህዝብ መገልገያዎችን መጠበቅ ሃማታዊ፣ ብሄራዊና ሰብኣዊ ግዴታ ሲሆን ይህ ግዴታ 
መገልገያዎችን ከመጠበቅም ወደማስፋትና ለማሻሻልም አስተዋጽኦ ወደማድረግ 
ይሸጋገራል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ላሉ፡ (ሰባት ነገሮች ለአንድ ባሪያ 
የሚኖራቸው ምንዳ እሱ ከሞተ በኋላምም በመቃብሩ ሆኖ ይጎርፋል፡፡ እወቀትን 
ያስተማ፣ የውሃ ወንዝን ያሰፋ ወይም የውሃ ጉድጓድን የቆፈረ ወይም ተምርን የተከለ 
ወይም  መስጊድን የገነባ ወይም ቅዱስ ቁርኣንን ያወረሰ ወይም ከሞተ በኋላ ከአልህ 
ዘንድ ምህረትን የሚጠይቅለት ልጅ ትቶ የሞተ)፡፡ የውሃ ወንዝን ማስፋት ስንል 
ወንዙን ማጽዳቱ፣ አደጋ ላይ አለመጣሉና አለማጥበቡም ይካተታል፡፡ እንዲሁም 
ህዝብ የሚገለገልበትን መንገድ መጠበቅ፣ ለአደጋ አለማጋለጥና አለማጥበብ በሱም 
ቆሻሻን አለመጣል በተጠቀሰው ሃዲስ ይካተታል፡፡ 



እነዚህን የህዝብ መገልገያዎች የማስፋት አቅም የሌለው ሰው ሌሎች የሚችሉ ሰዎችን 
መገፋፋት ኖርበታል፡፡ ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንዲህ ይላሉ፡ (በእርግጥም ወደ ምለካም 
ሥራ የመራ ሰው ልክ እንደፈጸመው ይቆጠራል)፡፡ ይህን ማድረግ ባይችል ደግሞ 
እነዚህን መገልገያዎች ከማበላሸት መታቀብ አለበት፡፡ ታላቁ አላህ (ዐ.ወ.) እንዲህ 
ይላል፡ 

ِنَّ {  )الُمْفِسِدینَ  یُِحبُّ  َال  هللاَ  إ

(አላህ አጥፊዎችን አይወድም) እንዲሁም እንዲህ ይላል፡ 

} ُ   }الَفَسادَ  ُیِحبُّ  َال  َوهللا

(አላህ ማጥፋትን አይወድም) 

   እንዲሁም እኛ ሁላችንም እነዚህን የህዝብ መገልገያዎች በጥብቅ የመጠበቅ፣ 
ትክለኛውን የአጠቃቀም ዘዴ የማስተማር፣ እንደመንግስት ድርጅቶች፣ ትምህርት 
ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ መንገዶችና የተራንስፖረት መኪናዎች ያሉ ሁሉም የህዝብ 
መገልገያዎች የህዝብ ንብረት መሆናቸውን፣ የነሱ ድህነነት በትከሻችን የተጣለ አደራ 
መሆኑንና በማንኛውም መልኩ በነሱ መጫዎት፣ እንሱን ማበላሸትና በነሱም ያለ 
አግባብ መጠቀም የማይፈቀድ መሆኑን የማሳወቅ ግዴታ አለብን፡፡ 

 

**** 

 

   ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው፡፡ የእዝነት መህረትና ሰላም የነብያትና 
የመልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዳችን ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ.) 
በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ፡፡ 

  

የህዝብ መገልገያዎችን መጠበቅና ለአደጋ አለማጋለጥ ከመልካም ሠራዎች አንዱና 
የስኬት በር መሆኑ አያተራጥርም፡፡ በመሆኑም ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ሰዎችን ከማስቸገር 
መታቀብ ከምጽዋት ዓይነቶች አንዱና ከጀነት መግቢያ ሰበቦች አንደኛው መሆኑን 
እንዲህ በማለት ገልጸዋል፡ (እምነት ከሰባ በላይ ወይም ከሰድሳ በላይ ክፍሎች አሉት፡
፡ እጅግ በላጩ   َھَ  َال ل ِ ِالَّ  إ ُ  إ هللاَّ   ማለት ሲሆን ዝቅተኛው ከመንገድ አደናቃፊ ነገሮችን 



ማስወገድ ነው)፡፡ እንዲሁም በሌላ ሐዲስ እንዲህ ይላሉ፡ (ሙስሊም ብሎ ማለት ያ 
ሰዎች ከምላሱና ከእጁ ተንኮል የዳኑ ሰው ነው)፡፡ አሁንም እንደዚህ ይላሉ፡  (እኔ 
በእርግጥ አንድ ሰውዬ፣ በመንገዳቸው ሙስሊሞችን ታስቸገር የነበርችን ዛፍ 
በመቁረጡ በጀነት ሲንጎራደድ እቻለሁ)፡፡ እንደገናም እንዲህ ይላሉ፡ (ተንኮልህን 
ከሰዎች ማቀብህ አንተ በራስህ ላይ የምትመጸውተው ምጽዋት ነው)፡፡  

እኛ በአሁኑ ወቅት ሃይማኖታዊና ብሄራዊ የሃላፊነት ስሜትን በማስረጽና የሀገር 
ደህንነትን ማስከበር፣ እምቅ ሃብቱን በመጠበቅና በማልማት ዘርፍ ያለውን ስሜት 
በማጠናከር ስለህዝብ መገልገያዎች አስፈላጊነት፣ እነሱን መጠበቅም ግድ ስለመሆኑ 
ጥልቅ ግንዛቤ ሊኖርን ይገባል፡፡ ታላቁ አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ይላል፡  

َقى َفَمنِ { َحَ  اتَّ َْصل ْیِھمْ  َخْوفٌ  َفَال  َوأ َ   )َیْحَزُنونَ  ُھمْ  َوَال  َعل

(ከእናንተ ክሕደትን የተጠነቀቁና መልካምንም የሠሩ በነሱ ላይ ፍርሃት የለባቸውም፡፡ 
እነሱም አያዝኑም)፡፡ 

ጌታዬ ሆይ ግብጽን ከመጥፎ ነገር ሁሉ ጠብቅልን እንዲሁም ሌሎችንም የዓለም 
ሀገራት፡፡ 

 


