ዑመር እብን ዓ/ዓዚዝ
ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን፤ ከም በዓል ስልጣን ይኹን ወይ ከም ተራ ሰብ፤ ካብ ንኻለኦት ምብዳል /
ሙግዳእ ንኹቁጠብ፤ ክፈርሕ ኣለዎ። （ካብ መቅጻዕቲ） ናይ ምፍራሕ ምንጪ ኸኣ ክልተ እየን።
1- ካብ መንግስቲ ወይ ህዝቢ ዘጽደቆ ሕጊ ምፍራሕ ።
እዚ ሕጊ`ዚ ብዙሕ ስንኩፍ ሸነኽ ስለ ዘለዎ፤ ዋላ ምስ ምህላው ፖሊስ፤ሰለይቲ፤ ኣኽበርቲ ሕጊ፤ ፈራዶ
ይጣሓስ`ዩ፤ በቶም ገበነኛታት ጥራሕ ኣይኮነን ዝጠሓስ፤ በቶም ሓለውቱ`ውን ይጠሓስ`ዩ።
2- ካብ ፈጣሪ ምፍራሕ ።
እዚ`ዩ እቲ ውሕስነት ዘለዎ፤ ኣማን ክስማዓካን ሰላም ክነግስን ዝገብር፤ ካብ ዕርቃን ካብ ጥምየት ዘድሕን ፤
ብቦታን ኩነታትን ዘይውሰን፤ ፖሊስ፤ ሰለይቲ ፤ ካመራ መሰኻኽር ከተማላኣሉ ዘይትግደድ ምፍራሕ ።
እቲ ካብ`ቲ መንግስቲ ወይ ህዝቢ ዘጽደቆ ሕጊ ፈሪሑ ዝእርነብ ሰብ ፤ ሃጓፍ እንተሪእዩ፤ ዘሕልፎ ጨዳድ
እንተተኸፊቱሉ ሞሊቁ ገበን ክፍጽም ቁሩብ`ዩ ፤
ናይተን ናይ ምድርን ሰማይን ሕጊ ዝተነፍገን ፤ ጸገማተን ቆጺርካ ዘይውዳእ ሃገራት ይጽናሓልና ኢልና ነተን
ብ ዘጽደቅናዮ “ ብህዝቢ ዘጽደቆ ” ሕጊ ኢና ንኸይድ ዝብላ ስልጡናት ሃብታማት ሃገራት ንመልከት እስከ ！
እንተልና፡-

ንሕብርን እምነትን መንቀሊ ዝገበረ ገበን
ኣብ ማርሻበዲ ዝድቅሱ ደቂ ሰብ …… ክረኣዩና`ዮም
• ጽጋብ ህዝበን ዝበዝሕ ግዜ ንኻልእ ህዝቢ ብምጥማይ`ዩ
• ሰብኣዊ መሰል እቲ ንስልጣነኤን ደው ዘብል መሰረት `ዩ ክብላ እንኮለዋ ፤ እቲ ስልጣነኤን ዘግሱዖ
ሓደገኛ ጓሓፍ ካብ ህዝበን ብምርሓቅ ናብ ካልእ ድኻ ህዝቢ ብምቅራብ`የን ዝጉሕፎኦ！

ብሕጽር ዝበለ እቲ ጭር`ጭር ዓበደ ክትጻወተሉ ዘይትኽል ፤ ኣብ ሕቡእ ይኹን ኣብ ቃልዕ፤ ካብ ዓመጽ
ምዝውታር ዝእርንበካ ኣውሓሲ ፍርሒ እቲ ካብ መቅጻዕቲ ፈጣሪ ትፈርሖ`ዩ፤
ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ብ ንፈጣሪ ንፈርሕ ኢና ዝብሉ ዝተፈጸመ ብዙሕ ገበን ስለ ዘሎ፤ ዘይተግባራዊ ነገር እብል
ከምዘለኹ ከምስለኒ ይኽእል ይኸውን፤ ነዚ ብ2 ምኽንያታት ክከላኸሎ`የ፡-

-

ዓመጽቲ ፡ ናብቲ ዝደልዩዎ የብጻሓና`ዩ ዝብልዎ ዝኾነ ይኹን መንገዲ`ዮም ዝወስዱ፤ ናይቲ ዝስረቅ
ማዕጾ ዝኸፍት ኣማኒ ምምሳል እንተኾይኑ ኣማኒ ይመስሉ ፤ ካሓዲ ምምሳል እንተኾይኑ`ውን ከሓደ
ይመስሉ። ምምሳል ምጭራሕ ዘጸግሞም ስለ ዘይኮነ ( ንፈጣሪ ዘይምፍራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ምህላው
ፈጣሪ`ውን ዘይኣምን ሰራቂ ፤እንተደኣ ፈራሕ ፈጣሪ ምምሳል ንምስራቅ ዝሕግዞ ኮይኑ ንምምሳል
ድሕር ኣይክብልን`ዩ）
ካብ ፈጣሪ ምፍራሕ （እምነት） ዝላዓለን ዝተሓተን ደረጃ ስለ ዘለዎ፤ ብዘይምፍላጥ ማለት ክእልናዮ
ኢልካ ዝፍጸም ጌጋ `ውን ስለ ዘሎ።

ዝኾነ ኾይኑ ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ካብ ብ ፈጣሪ ምፍራሕ ነቂሉ ዝተረጋገጸን ዝተስተማቀረን ፍትሒ ዝሰፈኖ
ምሕደራ ከም ዝነበረ፤ ፍትሒ ሮቋሒታቱ እንተ ተማሊኡሉ ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ክነግስ ከምዝኽእ
ኣረጋጊጹልና ዝሓለፈ፤ ፍትሓዊ ምሕደራ ዘገድሶ ሰብ ከም መወከሲ ክጥቀመሉ ዝግባእ ፍትሓዊ ዘመን ከዘንቱ`የ።
ብዑምቀት ክርእዮ ዝደሊ ኸኣ ኣብ ማዕከናት ሓበረታ ክውከስ ስለ ዝኽእል ብወገነይ ጾሚቀ`የ ከቅርቦ ።
-

ስም፡ ኸሊፋ / ንጉስ ዑመር ዓ/ዓዚዝ （8ይ ኸሊፋ/ንጉስ ብኒ ኡመያ）682-720 ዓ / ም
ስፍሓት ግዝኣቱ፡ 11 ሚልዮን ኪሜ2 （ ሰሜን ኣፍሪቃ፤ ማእከላይ ምብራቅ፤ ማእከላይ ኣስያ፤
እስፓንያ፤ ቆብሮስ ……. ኮታ ብናይ ሕጂ ኣቀማምጣ ካብ 30 ሃገራት ንላዕሊ ዝኸውን）
ዕድመ ኽላፍኡ /ንግስነቱ፡ 2 ዓመትን 5 ወርሕን 5 ማዓልትን
ኣማውትኡ፤ ብኢድ ናይ ውሽጢ ጸላእቲ （ብስሚ）

ንዑመር ክሳብ ሕጂ ዝወዳደሮ ዘይተራእየ ኣርኣያ ፍትሒ ዝተባህለ እንታይ ምስ ገበረ`ዩ ？！
-

• ኣብ`ዘን ናይ ቁንጣሮ ቁንጣሮ ዕደመ ግዝኣቱ ፡ጠምዩ ዝሓድር
ተበዲሉ ዝነብር ሰብ ዘይትርእየሉ ምሕደራ ብተግባር ስለ ዘርኣየ።

እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፡-

-

ንእንስሳ ልጓም ከይግበር ፤ ብሃሳዪ ነገር ከይ ኩብኮብ / ከይኩርመጅ ፤ ዘይ ዓቅሙ ከይጸዓን ዝኣዘዘ
ለዋህ ፤
ብሓለፋ ኣብ ኢድ ካለኦት ዝነበረ ንብረት እንተላይ ናይ በተ-ሰቡ ንበተልማል / ናይ ህዝቢ ንብረት`ዩ
ዝበለ / ዝገበረ ደፋር፤
ብዘካት / ምጽወታ ይኹን ብኻልእ ኣብ በተልማል /ኣብ ሳንዱቅ ንብረት ህዝቢ ብዝነበረ ገንዘብ ገይሩ
ንባራዩ ነጻ ዘውጸኤ፤ ስእነት ካብ መርዓ ንዝገተኦም መንእስያት ዘመርዓወ፤ ካብ ዝባን ተዓደይቲ ጾር
ዒዳ ዘራገፈ ሓላዪ፤
ህዝቢ ብሓይሊ`ዩ ሰጥ ዝብል ！ ዝብል እምነት ንዝነበሮም ብልሽዋት መራሕቲ ዞናታት ዝኾሳተረ
ትኩር`ዩ ነይሩ።

ነቲ ዑመር ኣብ 2 ሰለስተ ዓመት ዘረጋገጾ ፍትሓዊ ስርዓት ንኽትርዳእን ንክትማሃረሉን ፤ ንዑመር ቅድሚ ኺላፋ
/ ንግስነት ምሓዙን ክሕዝ እንኮሎን እንታይ ይመስል ምርኣይ ከድሊ`ዩ ። ምኽንያቱ ብኸመይ መራሕትና
ንመርጽ / ነለሊ ክንማሃረሉ ስለ ዝሕግዝ ፡-

ዘይተኣደነ ፍቅሪ ትምህርቲ
ዓቢ ክብረት ንፈላጣት
ናይ ሓደ ዞና ኣማሓዳሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናይቲ ደሓር ምስ ነገሰ ዝተራእየ ፍትሒ ይረኣዮ ከምዝነበረ
ኣንጻር ዓመጽትን ዓመጽን ይወስዶ ብዝነበረ መርገጽ ክሳብ መዝነቱ ዝኸሰረሉ ግዜ ከም ዝነበረ
ንኺላፋ / ንንግስነት ምስ ተሮቅሔ ከም ዝነጸገ፤ ህዝቢ ከምዘገደዶ
ኣብ በተ መንግስቲ ዝጸነሖ ንብረት በጀካ`ቲ ብቀጥታ ዝጥቀመሉ ብምልኡ ንበተልማል / ንብረት ህዝቢ
ከም ዝገበሮ
እቲ ኣዚዩ ዘገርም፤ ስልጣን ማለት ንዑመር ጾር ማለት ምንባሩ፤ምምራሕ ማለት ከኣ ሓለፋ ዘውህብ
ዘይኮነስ ዝገትእ ገይሩ ዝርዳእ ምንባሩ ካብ ዘረድኡ ተግባራት ሓደ ኣገዳሲ ነገር ክንዝክር ፡-

ባዓልቲ ቤቱ ፋጢማ ጓል ዓብደልመልክ ትበሃል፤ ኣቦኣ 5ይ ኸሊፋ / ንጉስ እሞዊ`ዩ፤ ኣቦ ሓጎኣ 4ይ ኸሊፋ /
ንጉስ እሞዊ፤ ኣሕዋታ 6ይ 7ይ 9ይ ኸሊፋታት / ነገስታት እሞዊ`ዮም ፤ ሰብኣያ 8ይ ኸሊፋ / ንጉስ እሞዊ`ዩ፤
ነዛ ብነጋውስቲ ዝተኸበት ጓል ሄዋን እዚኣ ክህልዋ ዝኽእል ሽልማት ክንዲ ምንታይ `ዩ ？ ዝኾነ ኾይኑ በዓል
ቤታ ምስ ነገሰ ፤ ሽልማትኪ`ዶ ንዓይ ትመርጺ ምስ በላ “ ንዓኻ ” ኢላ ከምቲ ዝደለዮ ሽልማታ ንበተልማል /
ንቤት ማል ህዝቢ ኣወፈየቶ ！！
ካብዚ ንላዕሊ ደስ ዘብል ከኣ ሰብኣያ ሞይቱ ብድሕሪኡ ዝነገሰ ሓዋ ሽልማታ ክመልሰላ ምስ ደለየ “ ንዑመር
ኣብ ሂወቱ ዝሃብኩዎ ምስ ሞተ ኣይወስዶን`የ ” ብምባል ተሓሰመት ！……….. ካብ ሰይቲ ዑመር እንታይ ትጽበ
！！！
AAHafiz

