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ሙሏመዴ ኢቅባሌ
(የህንዲዊ ማንነት እና የሑጃዚዊ ሌቦና ስሪት ባሇቤት)

ፈ

ሊስፋው ኢብኑ ሲና - “አሊህ ሆይ በውጤት የታጀበ
ዕዴሜን ሇምንሃሇሁ።” ይሌ ነበር። የፈሊስፋውና ገጣሚው

ሙሏመዴ ኢቅባሌ ሕይወት ይህ ደዒ የተሳካበት ነው ማሇት
ይቻሊሌ። ኢቅባሌ በ1877 ህንዴ ፑንጃብ መቋረጫ “ሲያሌኮት”
የምትባሌ ከተማ ውስጥ እስሌምናን በመቀበሌ አዱስ ከነበረ የሂንደ
ከበርቴ ቤተሰብ ተወሇዯ። ከኢስሊማቸው በኋሊ አባቱ ጥሌቅ
ኃይማኖተኛ እና ሱፊ ነበሩ።
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ኢቅባሌ በእንግሉዜ ት/ት ቤት አንዯኛና ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቱን
ተማረ። ቀጥልም በወቅቱ የፑንጃብ ዋና ከተማ በነበረቺው ሊሆር
በመንግስት ኮላጅ ውስጥ ተማረ። በእንግሉዜኛ እና የዏረብኛ ቋንቋ
ችልታ መጠቀ። በፍሌስፍና ዱግሪውንና ማስተርሱን ጨረሰ።
ምስራቅ ሊሆር በነበረ ኮላጅ ውስጥ የታሪክና የፖሇቲካ ፍሌስፍና
መምህር ሆኖ ሰራ። ያኔ ነበር ህንዴ ውስጥ የስነ-ፅሁፍና
አስተሳሰብን ሕይወት ያንቀጠቀጡ የንጋት የግጥም ስራዎቹን
ማሠራጨት የጀመረው። ወዯ አውሮፓ በ1905 ተጓ። በእንግሉዘ
ኬምብሪጅና

በጀርመኑ

ሙኒክ

ዩኒቨርሲቲዎች

ትምህርቱን

ተከታተሇ። በፍሌስፍና ድክትሬቱን ጨረሰ። በህግ ዯግሞ
የጠበቃነት ሰርተፊኬት አገኘ። በአጭር ጊዛ የዕውቀት ስንቅን ይዝ
ወዯ ህንዴ በ1908 ተመሇሰ።
ኢቅባሌ ወዯ ህንዴ እንዯተመሇሰ ጠበቃ ሆኖ መስራት ጀመረ።
ሆኖም ግን በፍሌስፍና እና ግጥም ሊይ ያሇው ተሰጥዖ ከጠበቃነት
ስራው እየጎተተው መጣ። ህንዴ ውስጥ የኢስሊምን ህሌውና
ሇመታዯግ ከሚሰሩ ስብስቦችና ዴርጅቶች ጋር ተቀሊቀሇ። ይህም
የሆነው የህንዴን ቀጣይ ጉዝና የብሪታኒያ ቅኝ አገዚዜ ከአገሪቱ
የመውጣት ዛና በወሬ አዴማስ ውስጥ መናፈስ በጀመረበት ወቅት
ነበር።
ኢቅባሌ በህንዴ ክፍሇ አህጉር ሊይ ህሌውና እና ማንነታቸውን
የምትጠብቅ፣ ኢስሊማዊ ቅርሳቸውንና ስሌጣኔያቸውን ከመጥፋት
የምትከሊከሌ ሌዩ የሙስሉሞች ግዚት የመመስረትን ሏሳብ

2

ሙሏመዴ ኢቅባሌ

ሇመጀመሪያ ጊዛ ያቀረበ ሰው ነበር። ሙሏመዴ ዒሉ ጂናህ
የሚባሇውን እውቅ ፖሇቲከኛ በሚሇዋወጧቸው መሌዕክቶች ይህን
ሏሳብ ያሳመነውም እርሱ ነው። ጂናህ ሏሳቡን ወዯ ተግባራዊ
ፕሮግራምነት ቀየረው።
በውጤት ከተሞሊ ረጅም ዕዴሜ በኋሊ ኢቅባሌ አፕሪሌ 21፣ 1938
ንጋት ሊይ ከዙህች ምዴራዊ ሕይወት ተሰናበተ። በህንዴ ክፍሇ
አህጉር ሊይ ያሰባት ኢስሊማዊ ግዚት ከሞተ ጥቂት ዒመታት በኋሊ
በፓኪስታን መወሇዴ ተሳካ።

ከአስተሳሰብ እና ግጥም ባህር
የግጥም መዴብልቹ እና የመፅሏፍት ዴርሳናቱ እንዯሚያሳዩት
ኢቅባሌ

የአስተሳሰብ

እንዱሁም

እጅግ

ውብ

ሏሳቦችን

(ውሌብታዎች) ትቶ ማሇፉን ነው።
ጠኝ የግጥም መዴብልችን ያጋጀ ሲሆን 12 ሺህ የስንኝ ቤቶችን
ይዋሌ። ከነዙህ ውስጥ ሰባት ሺው በፔርሺያ ቋንቋ ሲሆን አምስት
ሺው ዯግሞ በኡርደኛ ናቸው። ከመዴብሊቱ ውስጥ “ጂናሐ
ጂብሪሌ (የጂብሪሌ ክንፍ)፣ ሪሳሇቱሌ መሽሪቅ (የምስራቅ
መሌዕክት)፣ ዯርቡሌ ከሉም፣ ሃዱየቱሌ ሑጃዜ (የሑጃዜ ስጦታ)
እና አሌ - አስራር ወሩሙዜ“ ይገኙበታሌ።
በምስራቁ እና ምዕራቡ ዒሇማት ፍሌስፍና ሊይም ነቢብ እንዯሆነ
የሚገሌፁ የተወሰኑ ዴርሳናት አጋጅቷሌ። ከነዙህ ዴርሳናት ውስጥ
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ወሳኙ

“ኢዒዯቱ

ቢናኢ

ፊክረሌ

ኢስሊሚ”

ወይም

“Reconstruction of Islamic Thought” የተሰኘው ነው። ወዯ
አገርኛ ስንመሌሰው “የኢስሊማዊው አስተሳሰብ ዲግም ግንባታ”
ይሆናሌ። ላሊኛው ዯግሞ “ተጦውሩሌ ሜታፊዙያ ፊ ቢሊዱ ፋሪስ”
“The Development of Metaphysiscs in Persia” የተሰኘው
“ተጦውሩሌ ፊክሪሌ ፊሌሰፊይ ፊ ኢራን” ተብል ወዯ ዒረብኛም
ተመሌሷሌ። የኢቅባሌ ሁለም የግጥም መዴበልች ወዯ ዒረብኛ
ተመሌሰዋሌ። ቁጥራቸውም ጠኝ ነው።
ከኢቅባሌ የትርጉም ስራዎች ውስጥ ምርጡ በ50ዎቹ በፓኪሰታን
የግብፅ አምባሳዯር በነበሩት ፀሏፊ ዒብደሌወሃብ ዒዚም የተሠራው
ይጠቀሳሌ። በተጨማሪም የአዜሃር ሸይኽ የሷዊ ሸዕሊን ይገኛሌ።
“ጀናሁ ጂብሪሌ”ን ዯግሞ ሶሪያዊው ፀሃፊ ዘሃይር ዞዞ በሚገርም
የግጥም ሇዚ ተርጉሞታሌ። እዙህ ሊይ የተወሠኑ ቤቶችን
እንጠቅሳሇን።

ህንዲዊ ማንነት እና ሑጃዚዊ የሌቦና ስሪት
አንዴ ህንዲዊ ፀሃፊ ኢቅባሌን እንዯ ሞኝ ቆጥሮ እና አሹፎበት
“ኢቅባሌ ማሇት በጋንጀስ ፈሳሽ ወንዜ (ህንዴ ውስጥ ያሇ ወንዜ
ነው) ዲርቻ ሊይ ሆኖ ውሃ የጠማው ሲሆን፤ ግን ዯግሞ በበረሃው
ዒረቢያ ምዴር ውሃን ፈሊጊ ሰው ነው” ብል ፅፎበት ነበር። ይህ
ፀሃፊ ያሌተገነበው ነገር ቢኖር የዒረቢያ በረሃ ማሇት ኢቅባሌ
ንዴ የሰው ሌጅ በሙለ ምሪትን የቀዲበት ምንጭ፣ የኢስሊምን
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ውሃ ጠጥቶ የረካበት እንዯሆነ ነው። ያበረሃ ሇኢቅባሌ የወንዴነት፣
ጀግንነት እና የሞገስ አይነተኛ ምሌክት መሆኑንም መርሳቱ ነው።
ኢቅባሌ “ማንነትን ማፅዯቅ” ሲሌ የተጣራበትን የፍሌስፍና ብሌጫ
አመሊካች ነው። ኢቅባሌ “ሻሂይን” በተሠኘ የግጥም ቤቱ በበረሃው
ሲኮራ ስማውማ፡ሇምዴር ንዋይ ግዳሇሽ ነኝ የበረሃ ፍሬ፤
ሁሇቱ አንዴ ሊይ ናቸው በምግባር ዯምስሬ።
በናፍቆት ሌቡ እንዯተሠሇበ ንስር፤
ያስረሳኛሌ አፀዴ መዒዚውን በቀትር።
ያፀዴ ውበቱ ቢሠርቅም ሌቡና፤
የበቀለበት አፈር ምንጩ እንዳት ይረሳና።
በማንነት እጦት ከተራብኩኝ፤
ስሇላሊው ሇዴሇቢስነት ከተጣዴኩኝ።
ክብሬን አጥቼ አውሊሊ ሜዲ ሊይ
ሇጠኔ ካመፅኩ ሞገሴ የት ሉታይ !።
ኢቅባሌ በህንዴ የአስተሳሰብ አዴማስ ያዯገ ሰብዕና ቢሆንም፤
የምዕራቡን ዕውቀት በጥሌቀት አዴቅቆ የሚያውቅ ሙስሉም ቁጥሩ
አናሳ በነበረበት በዙያ ጊዛ የምዕራቡንም ዕውቀት ከምንጩ
ግኗሌ። ወተቱንም ጠጥቷሌ። በምዕራቡ ዕውቀት መምጠቁ ታዱያ
የኢስሊምን መሌዕክት ከፍታ አይቶበታሌ። ላሊ አስተሳሰብ
ሉወስዯው እምነቱን ከፍ አዴርጎሇታሌ። ኢስሊማዊውን ቅሊፄ ላሊ
ቅሊፄ ሊይበሌጠው እርግጠኛ አዴርጎታሌ። እንዱህም ይሊሌ።

5

የ20ኛው ክ/መን ሙስሉም ነቢባን

“ከተዯበሊሇቀው ዴምፅ መሃሌ ቅሊፄው ያማረ፣
ከሙስሉሙ አዚን ውጪ የሇም የተሻሇ።”
ብሪታኒያ ተማሪ፣ ጀርመን ተመራማሪ በነበረበት አሉያ ዯግሞ
ጣሉያን ቱሪስት በሆነበት ወቅት እንኳ የኢቅባሌ ሌቦና ሁላም
በሑጃዜ በረሃ እና ተራሮቿ ናፍቆት የተንጠሇጠሇ ነበር።
በምስራቁም ይሁን ምዕራቡ አገራት ውስጥ ሌቡን የሚሰርቅ ወይም
ነቢብ የሆነውን ህሉናውን የሚሰሌብ አንዴም ነገር አሊገኘም።
የሑጃዜ መሬት ግን ሠርቃዋሇች።
በእውነቱ ኢቅባሌ የፍቅር ሰው ነበር። ኢስሊምን አፍቅሯሌ፣ ዒረብን
ከኢስሊም ታሪክና ባህሌ ጋር ባሇው ቁርኝት የተነሳ ወዶሌ።
ነገር ግን ጥሌቅ የሆነ ፍቅሩ የተገሇጠው ከነብይነት መሬትና የራዕይ
መንዯርዯሪያዋ ሑጃዜ ጋር ባሇው ስበት ነው። እናም እርሱ ህንዲዊ
ማንነትና ሑጃዚዊ ስሜት የነበረው ሰው ነበር።
ባሊውሇው ኖሮ ሌሳኔን ሇክቡሩ ሏረም
በፍቅር ነው እንጂ እኔስ ነበርኩ ዒጀም።
በላሊ ስንኝ ሊይ እንዱህ ይሊሌ፡የሰሙት ዴምፄ በክራሩ
የኔ ዒጀሙ ነው በሑጃዜ ክሩ።
ኢቅባሌ በዙህች ሕይወት ውስጥ እስካሇ ከተከበረው የሏረም አንዴ
ጧፍ መሆን ህሌምና ምኞቱ ነበር።
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ከቀሌብ አጢነህ በይን፣
ከሸይኽ አትጠይቅ ጉዲዩን፣
የአሊህ ሏረም ወና ሲሆን ከቤተሰቡ፣
ካስማ ሁነው ጧፉ አንተ ሊንዴ ግንቡ።
አፕሪሌ 21፣ 1938 ከጠፊዋ ዒሇም ወዯ ውታሪዋ አኼራ ሲጓዜ
የረዥም ጊዛ የሑጃዜን ፍቅር እንዱያ ነበር። ሞት አፋፍ ሊይ ሆኖ
እንኳ የሚከተለትን ስንኞች እያሇ ነበር ያሇፈው፡ቅሊፄ ውበቱ ያዛምኩት መዜሙሩ
ይመሇስ ይሆን ወይ ከሑጃዜ ንስሩ?
ሕይወት አሳወቀች የጉዝውን መቅረብ
ሇሚስጥሩስ ዒሇም ይኖር ወይ አዱስ ቀሌብ?

በአሊህ ባርነት ውስጥ ያሇ ከፍታ
ኢቅባሌ ሇሕይወት ያሇውን ዕይታና ፍሌስፍና በሶስት ቃሊት
መሠብሠብ ይቻሊሌ። “በአሊህ ባርነት ውስጥ ያሇ ከፍታ”
በሚለት። ኢቅባሌ አንዲንዴ ጊዛ ይህን እሳቤውን “የንጉሳን
ግዳሇሽነት” ወይም “የቻዮች ግዳሇሽነት” ሲሌ ይገሌፀዋሌ።“
የኢቅባሌ በአሊህ ባርነት ውስጥ ያሇ ከፍታ ፍሌስፍና በሁሇት
ክፋዮች የተጣጣመ ነው። በኢቅባሌ አጠራር የመጀመሪያው “ራስን
ማቅሇጥ” ሁሇተኛው ዯግሞ “ማንነትን ማፅዯቅ”
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“ራስን ማቅሇጥ” ሲባሌ የተፈሇገው፡- ፈጣሪ ጋር ባሇ ትስስር ውስጥ
መተናነስ እና ያሌተገዯበ ተገዢነት ሇማሇት ነው።
“ራስን ማፅዯቅ” ሲባሌ የተፈሇገው ዯግሞ ከፍጡራን ጋር በሚኖር
ትስስር በራስ መተማመንንና ሇራስ ጥሩ ግምት መቸርን ጠቋሚ
ነው። “ከፍታ” የምትሇው ቃሌ ኢቅባሌ ንዴ ላልች ሊይ
የመኩራትንና የመኮፈስን የተጋነነ እሳቤ ያሇች ወይም ዯግሞ በራስ
የመገረምን ስሜት የያች አይዯሇችም።
ከ “ፈጣሪ” እና “ተፈጣሪ” መኃሌ ያሇን ትስስር ገሊጭ ሏረግ ናት።
ሙስሉም ሆኖ በእምነቱ “የመተማመን ኩራት” ያሇው ግሇሰብ
በጣም ባነሰበት በዙያን ወቅት ኢቅባሌ በሕይወት ፍኖቱ ኢስሊም
የሚኮራ ምሳላያዊ “ሰው” ነበር።
ይህም የሆነው ኢቅባሌ ከአሊህ ውጪ ያሇን ባርነት እንዯ ውርዯትና
የበታችነት ስሇቆጠረው ነው።
አንተ የአሊህ ባሪያ ቀጥ በሌ፣
ሇነፃ ኩሩ ሰው አያምርም መንበሌ፤
ሇአሊህ ከማዯር ውጪ ከፍታን አትከጅሌ።

ከሌብ በመነጨ የፍቅር መንገዴ ሊይ
ኢቅባሌ እንዯ ባህር የሰፋ የዕውቀት ባሇቤትና የአዋዊዎች ናሙና
ነበር። ሰባት ቋንቋዎችን ተምሯሌ። በብዘ ሇየት ያለ ችልታዎችም
የተካነ ነበር።
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የኢቅባሌ መንፈስና ንፁህ የአስተሳሰብ ነፀብራቅ ከዴርሰት ይሌቅ
በግጥም ስራዎቹ ጎሌተው ይታያለ። ሁሇቱንም በሚገባ ቢችሌም
የሌቡናን ቋንቋ ከሕሉና ቋንቋ አስበሌጧሌ። ግጥም የእሳቤው ፈረስ
ነበር። ምክንያቱም ግጥም ሌብን ሳያስፈቅዴ ወዯ ሌቡና ኩሌሌ
ብል ሰርጎ የመግባት ሌዩ ተሰጥዖ አሇው። አስተሳሰብ ግን ወዯ
ሕሉና ሲገባ ቀስ ብልና ቀዜቀዜ ባሇ መሌኩ ነው። “የልጂክ
ዴርቀት ከግጥም ውብ ቁርቆራ አይበረታም።” ይሌም ነበር።
ኢቅባሌ ኢስሊምን አጥብቆ የመያዜ መሰረቱ ቀዜቃዚው የአዕምሮ
ዕውቀት ሳይሆን ከሌብ የሆነ ፍቅር እንዯሆነ ያምናሌ። የፍቅር
ተፅዕኖ ከዕውቀት የጠሇቀ ነው። ሌቡና ከሕሉና የበረታ ኃይሌም
አሇው። አንዴ ሙስሉም “በአሊህ ባርነት ውስጥ ወዲሇው ከፍታ”
ሇመዴረስ ኢስሊምን በአዕምሮ ከማወቅ ወይም ያሇፈውን
የሙስሉሞች ብርሃናማ ቀናት ከማመንዟክ ባሇፈ የሚያስፈሌገው
ነውም ይሊሌ። የኢስሊምን ምርጥ አስተምህሮቶችና እውነታዎች
ከነስጋ-ወ-ዯሙ በሌቡና ውስጥ መቅበር እንጂ በአዕምሮ ብቻ
ማወቁ በቂ አይዯሇም። ኢቅባሌ አንዴም ቀን በዏቅሌና ቀሌብ
መኃሌ ሇመሇየት ሽቶ አያውቅም። ይሌቁንም ሁላም ወዯ ቀሌብ
ያነበሇ ነው።
ይህን አስመሌክቶ ግሇሰባዊ የሕይወት ሌምደን እንዱህ ያካፍሇናሌ:
በእሳቤው ፍኖት በቀሊለ ኢቅባሌ
ተጓ እስኪበቃው እስኪበስሌ
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በፍቅር ጎዲና ሲመጣ
ሌብ ተነበሇ ምንም ሳያጣ።
የሚስጥራትና እውነታዎች ሙዲ የሆነውን ሌብን እና ሇውጫዊ
ገፅታ መረጃ አፍሊቂውን ህሉናን በሌዩ ሁኔታ ባነፃፀረበት ቦታ ዚሬ
ሊይ

ሙስሉም

“ሇዏይን

በሽታው”

የሚያስፈሌገው

“አርቆ

የማስተዋሌ መዴሃኒት” ነው ይሊሌ። በአሊህ ፍቅር የዯመቀ
የሙእሚን ሌቡና የመመራት እና ቅን መንገዴ ምንጭ ነው።
ይህን አስመሌክቶም እነዙህን ቤቶች ብሎሌ፡መዴህን ከከጀሌክ ሇዒይንህ በሽታ፣
ፍቱን ታገኛሇህ የጥሌቀት ዕይታ።
ያዋቂ ንትርክ ማዕከሌ ነው ህሉና፣
የጦርነት ማዕበሌ በሏሳብ ጎዲና።
አትቁም ተጓዜ ወዯ መዴረሻህ፣
በጉዝ ዴካም ውስጥ ትርጉም ታገኛሇህ።
ኢቅባሌ ንዴ የሌብ እና ፍቅር ቋንቋ የሰው ሌጅ ሇምዴራዊ ስሜቱ
ከመተናነሱ ጋር ምንም ትስስር የሇውም። እንዯውም ፍቅር እርሱ
ንዴ የመከበር መንትያ እና የከፍታ እኩያ ነው። ኢቅባሌ ጋር
የነበረው ፍቅር ያ በኢብራሂም (ዏሰ) ውስጥ ጣዖታትን ወዯ
መሠባበር የወሠዲቸው አካሊቸውን የሇበሰው ፍቅር ነው።
መጠጥ አይዯሇም የነፃ ሰው ሽሌማቱ
የዯመቀ ዴንኳንም በቆንጃጅቱ
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ጠፊ የሆነም ጣዕም የምግቢቱ
ከዯመና በሊይ የማይበረው ውጤቱ።
ፍቅር ያስረሳሌ ቁስሌ
የሚስጥር ፋናን ይገሌጣሌ

በሞገስ ካሌሞትክ የቱ ነው ፍቅሩ
ነውር የሸፈነው መኖርስ ምኑ ክብሩ?
አሊህ ዒረብ ባሌሆነው ግን ሌቡ በነብያዊቱ ሑጃዜ ምዴር ፍቅር
በተያው ሇሙሏመዴ ኢቅባሌ ይንሇት።
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2
ሙሏመዴ ዏብዯሊህ ዱራዜ
(የክቡሩ ቁርአን አፍቃሪ)

ታ

ሊቁ ዒሉም ድ/ር ሙሏመዴ ዒብዯሊህ ዱራዜ በ1894 ዒ.ሌ
ግብፅ ውስጥ ከፍሩ ሸይኽ የተሠኘ አውራጃ ውስጥ

ተወሇደ። የዕውቀትና መንፈሳዊ ጥብቅነት ባሇቤት ከሆነ ቤተሠብ
ውስጥ አዯጉ። አባታቸው ሸይኽ ዒብዯሊህ ዱራዜ ከአዜሃር ጉምቱ
ሉቆች አንደ እና የኢማሙ አሽ- ሻጢቢን “ሙዋፈቃት” የተሠኘ
መፅሏፍ ማብራሪያ የሰሩ ናቸው።
ዱራዜ ገና በሇጋ ዕዴሜያቸው ቁርአንን ሏፍዋሌ። ከዙያም የት/ት
ጉዞቸውን አጠናቀው ዒሇማቀፍ የምስክር ወረቀትን በ1916
13
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አግኝተዋሌ። በ1928 በአዜሃር ዩኒቨርሲቲ መምህር ሆነው
አገሌግሇዋሌ። በ1936 ሇሏጅ ክዋኔ ወዯ ሑጃዜ ተጉዋሌ። በዙያው
ዒመት ወዯ ፈረንሳይ ሰርቦን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ዕዴሌ
አግኝተው ተጓዘ። ፈረንሳይ ውስጥ 12 ዒመታትን ኖሩ።
እነዙህ ሁለ ዒመታት ያሇፉት ታዱያ የምዕራቡ ዒሇም ዕውቀትና
ባህሌ ምን እንዯሆነ ከስረ-መሠረቱ ከማወቅ ጋር ነበር። ያን ባህሌ
ታዱያ ከቁርአን የስነ- ምግባር ዕውቀትና መርሆች ጋር በተመስጦ
ንፅፅር ውስጥ ያስገቡት ነበር። የጥናት ፅሁፋቸውን “አኽሊቁሌ
ቁርአን” (የቁርዒን ስነ-ምግባር) ወይም በፈረንሳይኛ “La Morale
Du Koran” በሚሌ ሰርተው ከሰርቦን ዩኒቨርስቲ ድክትሬታቸውን
ይዋሌ። ሉዮ ማሲኒዩንና ላፈ ብሮፌንሳሌ የተሠኙ እውቅ
ኦሬንታሉስቶችን ያስገረመ የጥናት ስራ ነበር። በ1947/ 12/15 ነበር
ዱፌንስ ያዯረጉት።
ከረዥም ጊዛ የዕውቀት ጉዞቸው ሲመሇሡ ዱራዜ ግብፅ ውስጥ
የጉምቱ ዐሇሞች ህብረት ውስጥ በ1949 አባሌ ሆኑ። በግብፅ ብዘ
ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሃይማኖቶች ታሪክ፣ የቁርአን ተፍሲር እና
የስነ-ምግባር ፍሌስፍናን ተጋባዥ መምህር ሆነው አስተምረዋሌ።
በ1958 በፓኪስታኗ ሊሆር ከተማ ኢስሊማዊ ባህሌና ዕውቀትን
በተመሇከተ በተጋጀ ኮንፈረንስ ተጋባዥ ሆነው ሇመሳተፍ
በተጓዘበት ነበር ታሊቁ ዒሉም ወዯ ጌታቸው አሊህ የሁደት።
በህሌፈታቸው ግብጽና ሙስሉሙ ዒሇም እጅጉኑ አዜኗሌ።
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ሞሮኳዊ ስረ-ማንነት
የዱራዜ ቤተሠብ በህሉናዊ አስተሳሰብ በተሇይ ከዒረባዊቷ ሞሮኮ
ጋር ሌዩ ትስስር ያሇው ይመስሊሌ። ምናሌባትም ቤተሰቡ በተሇምድ
ወዯ ማሉኪ መዜሃብ ስሇተጠጋ ይሆናሌ። የድ/ር ሙሏመዴ ወሊጅ
አባት ሸይኽ ዒብዯሊህ ዱራዜ ሇስፔናዊው የፊቅህ ሰው አቢ
ኢስሏቅ አሽ-ሻጢቢ መፅሏፍ “አሌ ሙዋፈቃት” ማብራሪያ
ሰርተውሇታሌ። ሌጃቸው ዱራዜ ዯግሞ መፅሏፉን በሚገባ
ፈትሸውታሌ። ቀጥሇውም ከሻጢቢ “አሌ-ኢዕቲሷም” መፅሏፍ
የአስተምህሮቶች (ጥናትን) ስርተውበታሌ።
ሳይቋጩት ባሇፉት “አሌ ሚዚን በይነ ሱነቲ ወሌ ቢዴዒቲ” ብሇው
በሰየሙት መፅሏፋቸው የአሌ-ኢዕቲሳምን አስተሳሰቦች እንዯ አዱስ
ሉያሻሽለት ሞክረዋሌ።
ዱራዜ በ20ኛው ክ/መን አጋማሽ አካባቢ ፈረንሳይ ውስጥ
ት/ታቸውን ሲከታተለ ከአሌጄሪያዊው ፈሊስፋ ማሉክ ቢን ነቢ ጋር
ጠንካራ ግንኙነት ነበራቸው። በሁሇቱ ሰዎች መኃሌ የአስተሳሰብ
መክብብ መመሳሰሌም ነበር። በተሇይ ዯግሞ በቁርአን ጥናት መስክ
ተሏዴሶ በማዴረጉ ረገዴ የዯረሡበት ውጤትም ተመሳሳይ ነው።
“አዜ - ዞሂረቱሌ - ቁርአንያ” በተሰኘው የማሉክ ቢን ነቢ መፅሏፍ
መግቢያ ሊይ ስሇዙህ መመሳሰሌ ዱራዜ በግሌፅ አስቀምጠዋሌ።
የማሉክ ቢን ነቢን እና የዱራዜን “አን- ነበኡሌ ዏዙም ወ መዴኸሌ
ኢሇሌ ቁርአኒሌ ከሪም” የሚለ ዴርሳናትን ያስተያየች አይን ይህን
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በ20ኛው ክ/መን የተከሰቱ የሁሇት ጉምቱ ነቢባንን አስተሳሰባዊ
ቀረቤታ አትስትም።
የአስተሳሰብና የማሰሊሰለ ረቂቅ ተመሳስልሽ ትስስሩ በርትቶ
ወንዴማዊ ትብብርን አመጣ። የጋራ ትግሌንም ወሇዯሊቸው።
ሁኔታቸውን ሇአዯጋ አጋሇጠው። በወቅቱ ፈረንሳይ ውስጥ ተማሪና
ስዯተኛ ቢሆኑም ዱራዜ ዏረባዊቷ ሞሮኮ ከፈረንሳይ ቅኝ አገዚዜ ነፃ
ትወጣ ንዴ ከሚታገለት ጋር አብረው በብርቱ ታገለ።

ኩሩ ነፍስ
የዱራዜ ነፍስ ኩሩ እና እምቢተኛ እንዱሁም ጥብቅ ነበረች።
የተወሠኑ

ባህሪያቸውን

ሸይኽ

ዒብዯሊህ

አንሷሪ

እንዱህ

ይረዜሯቸዋሌ፡- “በጣም ፈጣን፣ በሳሌ፣ ቻይ፣ የተረጋጉ፣ ሇላልች
ተናናሽ፣ አዯራ ጠባቂ፣ ውሇታን መሊሽ፣ ዯፋር፣ ሇዒሊማ መቅዯም፣
እውነት ሊይ የማይዯራዯሩ፣ ሌዜብ ተናጋሪ ባሇጥሩ ባህሪ እና
ሇባሌዯረባ ምቹ ሰው ነበሩ።” ይሊለ።
ቁርአን አምቆ የያውን ተሌዕኮ ተረዴተዋሌ። በሚጓዘበትም ይሁን
ባረፉበት ሁኔታ ሁለ የኡማ ጭንቀት ተሸክመው ነበር።
ተማሪያቸው ፕሮፌሰር ኢማም ዩሱፍ አሌ-ቀረዶዊ ይህን
አስመሌክተው የሚከተሇውን ፅፈዋሌ፡- “እርሳቸው ንዴ ተቀምጠን
ስንመሇከታቸው ሁላም በኢስሊም ጉዲይ እና በሙስሉሞች
ጭንቀት ውስጥ ሆነው ነው ሲብከነከኑ የምናገኛቸው።”
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የርሳቸውን የነፍስ ከፍታ ሇማየት አንደ ናሙና በወቅቱ ፈረንሳይ
በቅኝ ግዚቷ ስር የነበረችውን የዏረባዊቷን የሞሮኮ የነጻነት
እንቅስቃሴ እዚው ወራሪዋ አገር ባለበት በግሌፅ መዯገፋቸው ነው።
የግብፅ አብዮት ሰዎች የአዜሃር ሸይኽ ሆነው ያገሇግለ ንዴ
ሲጠይቋቸው እሳቸው “አዜሃር ከፖሇቲካ ባሇስሌጣናት ጥምዚ
አካዲሚያዊ ነፃነቱን ከተሠጠ” የሚሌ መስፈርት አስቀመጡ።
የአብዮቱ ሰዎች መስፈርቱን ውዴቅ ሲያዯርጉት ዱራዜም ያንን
ዘፋን በተዯጋጋሚ ቢሇመኑበትም አሌቀበሌም አለ።

ዯርዜ ጠበቅ አስተሳሰብ
ኢማም ዩሡፍ አሌ-ቀረዶዊ ዱራዜን እንዯሰየሟቸው” የአዜሃር እና
ሰርቦን ፍሬ” ናቸው። ኢስሊማዊውንም ይሁን ምዕራባዊውን
ዕውቀት በጥሌቀት ከመሠረታዊ ምንጮቻቸው ማጥናታቸው
ዯርዜ-ጠበቅ ዕይታ እና የሌዩ የትንታኔ ሠው ይሆኑ ንዴ
አስችሎቸዋሌ። ሇየት የሚያዯርጋቸው ዯግሞ በወቅቱ የብዘዎችን
ህሉና በመጥፎ ሲያወዴም ከነበረው ከተወረሰ ባህሌ እና ከወራሪው
ምዕራባዊ እሳቤ ዴንበር መሃሌ ሊይ ከፀጉር ስንጠቃ የራቁ
መሆናቸው ነው።
በገዚሉ በሏኪም ቲርሚዙ እና አቢ ጣሉብ አሌ መኪ መንሳዊነት
የተዋቡ፤ በዳካርት፣ ካንት እና በርድሶን ፍሌስፍናም የታመቁ
ነበሩ። ዱራዜ ከቁርአን በተማሩት ምጡቅ አገሊሇጽ ሊይ
ተመርኩው

ዯርዜን

በጠበቀ

እሳቤ

አዴማሳቸው

ከፍ፣

17

የ20ኛው ክ/መን ሙስሉም ነቢባን

ትንታኔያቸው ጥሌቅ፣ መረጃ አቀራረባቸው አርኪና ረቂቅ መሆኑ
ሌዩ አዴርጓቸዋሌ።

የቁርአን አፍቃሪ
ከዱራዜ ስብዕና መገሇጫዎች፣ የዕውቀትና ተግባር ፋናቸው
መፍሇቂያው ዋና ምንጩ በቁርአን ፍቅር መክነፋቸው ነው።
የቁርአን ውዳታ ሌባቸውን ተቆጣጥሮ ያብከነክናቸው ነበር።
ሲያነቡት እና ሲያስተነትኑት አሉያ ዯግሞ ቆመው እየሰገደበት
እንጂ እስከማይታዩ

ዴረስ እውነተኛ የቁርአን ሰው ነበሩ።

የዕውቀትና ጥናት ራዕያቸውን በቁርአን ብቻ ገዴበውታሌ።
ምሁራዊ ስራ ካበረከቱ እንኳ መሽከርከሪያና አስኳለ ቁርአን ነው።
ዱራዜ ሇአሊህ መፅሏፍ የነበራቸው ፍቅር እና በርሱም የሌባቸው
መንጠሌጠሌ አብሯቸው ኑሯሌ። የቁርአንን ሏረጎች ሌክ ሌቡ
እንዯጠፋ አፍቃሪ ክትትሌን ይከታተሎቸዋሌ። “የዕውቀት ፍሬዎች”
በማሇትም ይገጧቸዋሌ።
ዱራዜ በየቀኑ ያሇምንም ዴካምና መሰሊቸት በትጋት ስዴስት ጁዜእ
ቁርአን ያነቡ ነበር። ቁርአንን እጅግ ያሌቃለ። የቁርአን ተፍሲር
እያስተማሩ ሱጁዯ-ቲሊዋ ሲያጋጥማቸው ትምህርታቸውን ቆም
አዴርገው ሱጁዴ ይወርደ ነበር። ተማሪዎቻቸውን ትምህርት
ከመጀመራቸው በፊት ውደእ ያስዯርጋለ። ወዯ ሊሆር ህንዴ
ሇኢስሊማዊ ኮንፈረንስ የጉዝ ባሌዯረባቸው የነበሩት ሸይኽ
ሙሏመዴ አቡ ህራ ስሇርሳቸው እንዱህ ፅፈዋሌ፡-”የዑሻን ሶሊት
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ያሰግደንና ሁሊችንም ወዯ ፍራሻችን ስንሄዴ እርሳቸው ግን ወዯ
ሶሊትና ቁርአናቸው ያቀናለ። ቁርአን ሲቀሩ ወይም ሲሰግደ እንጂ
አታያቸውም።”

ሚዚናዊ አቋም
ሸይኽ ዱራዜ ከሚዚናዊ ኢስሊም አስተሳሰብ መሪዎች አንደ
ናቸው። አቋማቸው በኢስሊማዊው አስተሳሰብ መክብብ ውስጥ
ንዜረት በፈጠሩ አሻሚና መንታነት ያጠሊባቸውን ጉዲዮች
ባስተናገደበት አጋጣሚ ታይቷሌ። እነርሱም ዏቅሌ እና ነቅሌ፣ ሱና
እና ቢዴዏ፣ መገዯዴና ምርጫ፣ ሰሊምና ጦርነት፣ እውቀትና ዱን፣
ስነ-ምግባርና ህግ ወተ። ሁለንም እዙህ መርር ባሌችሌም
ዏቅሌን (አዕምሮን) እና ነቅሌን (አንቀጽ ገዯብ መሆንን) በተመሇከተ
ያስቀመጡትን ሇማሳየት እሞክራሇሁ።
“በመሌካም እና እኩይ ተግባራት መኃሌ መሇየት መቻሌ ሰማያዊ
ዴንጋጌ ከመሆኑ በፊት የሰውን ሌጅ ነፍስ ማዕከሌ ያዯረገ ውስጣዊ
ራዕይ ሲሆን መሇኮታዊው ዴንጋጌ ዯግሞ ተፈጥሯዊ ስነ-ምግባርን
ምለዕ ያዯርገዋሌ።” ብሇው ያስቡ ነበር። ይህ ምለዕነት ሇሰው ሌጅ
ተፈጥሮ ግዳታ መሟሊት ያሇበት ነው። ምክንያቱም ከእውነትና
ሰናይ ከባቢ አጋጅ ዴሮች እንዱሁም ወዯ አሇመረጋጋትና መንገዴ
መሳት የሚወስዴ ጨሇማን ሇመከሊከሌ ይበጃሌ።

19

የ20ኛው ክ/መን ሙስሉም ነቢባን

ከመሇኮታዊ ምሪት ውጪ የሰው ሌጅ ሰናይ እና እኩይን ሇማወቅ
ብቻ ሇረዥም ጊዛ ትንቅንቅ ውስጥ ይቆያሌ። “ስሜትን በስሜት
እንዯምትገዲዯረው አዕምሮንም በአዕምሮ ትገዲዯረዋሇህ።”
የሰው ሌጅ ረዥም ታሪክ ይህን ማብቂያ የሇሽ መንገሊታት
አሳይቶናሌ። ከቡዱሂዜም ዴልትን የመራቅ ሌማዴ ኒርቫና እስከ
ግሪክ ስዴና ምግባረ ብሌሹ ዴርጊት ዴረስ ታዜበናሌ። እነዙህ ሁለ
የራዕይና በተፈጥሮ ውስጥ ያሇው እኩይን ከሰናይ የመሇየት ወጋገን፤
ሇፍጡራኑ ተፈጥሯዊ ዴንጋጌን የሰራውና ሰማያዊ ዴንጋጌን
ያወረዯው አሊህ እንዯሻው መሆን እንዲሇባቸው ምስክሮች ናቸው።

መሪነት እና ተሏዴሶ
ዱራዜ የሰሯቸው ማንኛውም አስተሳሰባዊ ስራዎች ከአንፀባራቂ
የተሏዴሶ ዕይታ የራቁ አይዯሇም። ተሏዴሷቸው ግን እጅግ ጎሌቶ
የታየው በቁርአን ጥናታቸው ሊይ ነው።
በዙህ ርፍ ያሇምንም ማጋነን ዱራዜ የሁሇት አዱስ እውቀቶችን
መሰረት አኑረዋሌ። እነርሱም “አኽሊቁሌ ቁርአን” እና “መስዯሩሌ
ቁርአን” ናቸው። በመጀመሪያው ዘሪያ “ደስቱሩሌ አኽሊቂ ፊሌ
ቁርአን” በሁሇተኛው ዯግሞ “አን-ነበኡሌ ዏዙም ወ መዴኸሌ ኢሇሌ
ቁርአኒሌ ከሪም” የተሰኙ መፅሏፍትን ፅፈዋሌ። ዱራዜ ከዙህ በፊት
ያሌተሞከረ መንገዴ እየሄደ መሆኑን ያውቁ ስሇነበር

በሁሇቱ

ዕውቀቶች ሊይ መሰረታዊ ስራን በመስራት መጀመር ነበረባቸው።
በእውነቱ በርፉ ያበረከቱት ስራ እጅግ ዋጋ ያሇው ነው። የጥሌቅ
20

ሙሏመዴ ዏብዯሊህ ዱራዜ

እሳቤ እና ትጋት ውጤት ስሇሆኑ መፅሏፍቱን ፈትሾ ካነበበ ሰው
ውጪ ሉረዲ አይችሌም።
በቁርአን ጥናት ሊይ የዱራዜ ተሏዴሶ ጎሌቶ የሚታየው በተከተለት
መንገዴ ነው። የኢስሊም ሉቃውንት የቁርአንን መሰረታዊ
አስተምህሮ የገሇፁት በሌሳነ-ዏረብ አገባብና ገሇፃ ብቻ ነበር። ዱራዜ
ግን የቁርአንን ተሌዕኮ ከአመክንዮ እና ታሪክ ትንታኔያዊ ጥናት ነበር
የጀመሩት። ይህ መንገዴ ውርስ ከሆነው አካሄዴ የተሇየና አዱስ
ነበር። ከትሊሌቅ ፍሬዎቹ ውስጥ ቁርአንን ከዏረባዊ አረዲዴ ወዯ
ዒሇማዊ አውዴ አሸጋግሮታሌ።
የቁርአን ናፋቂና አፍቃሪውን ድክተር ሙሏመዴ ዏብዯሊህ ዱራዜን
አሊህ ይንሊቸው።
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3
ማሉክ ቢን ነቢ
(የኢስሊማዊው ስሌጣኔ ፈሊስፋ)

ሙ

ስሉሙ አብሰሌሳይ ማሉክ ቢን ነቢ አሌጄሪያ
ቁስነጢና ከተማ ውስጥ በ1905 በኑሮው መካከሇኛ

ከሚባሌ ቤተሰብ ተወሇደ። አባታቸው በተበሳ (አሌጀሪያ ውስጥ
ያሇች ከተማ ናት) ከተማ አስተዲዯር ውስጥ ተቀጥረው ሲሰሩ
እናታቸው ዘሀይራ ዯግሞ የቤት እመቤትና ሹራብ የሚሰሩ ሸማኔ
ነበሩ። ቤተሰቡ ታዱያ ኃይማኖተኝነቱ ጥሌቅ፣ የተብቃቃና የኩሩ
ነፍሶች ስበስብ ነበር።
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ማሉክ ቢን ነቢ “ሻሂደሌ ቀርን” በተሰኘ ዱያሪያቸው ሊይ
የፈረንሳይ ቅኝ አገዚዜ ወረራ በጀመረበት ወቅት በእብሪተኞቹ
የፈረንሳይ ወታዯሮች የሴት ሌጆቻቸው ክብር እንዲይዯፈር ሲለ
አያቶቻቸው እናታቸውን ይው ወዯ ቱኒዙያ እንዯተሰዯደ
ፅፈዋሌ።
ማሉክ ቢን ነቢ ስሇ ፈረንሳይ ቀኝ አገዚዜ ጭቆና፣ ስሇ ኢስሊማዊ
ዏቂዲና ዏረብኛ ቋንቋ ሊይ ሌዩ ትኩረት መዯረግ እንዲሇበትና
አስፈሊጊነቱን የተረደት ሴት አያታቸው ከምትነግራቸው ታሪክ
ነበር።
ማሉክ ቢን ነቢ የቤተሰቡ ሁኔታ በተሇይ ከ”ዚውየቱ አሌ-ዑሰዊያ”
የሱፊያ መንገዴ እንቅስቃሴ ጋር የነበረው የጠበቀ ግንኙነት መኖር
እንዯ ኡማ ዲግም የማንሰራራት፣ የመሻሻሌ እና የተሏዴሶ ሏሳቦች
ሊይ እጅግ እንዱጠበቡበት አዯረጋቸው።
የማሉክ እናት ገና ሌጅ ሳለ ቁርአን እንዱማሩ ጉጉት ስሇነበራት
እጅግ ሇፍታሇች። ጉጉቷ ሇአስተማሪ የምትከፍሇው አጥታ መተኛ
አሌጋዋን በዋስትና አስከማስያዜ አዴርሷታሌ። ይህ የእናት ትጋት
ታዱያ በማሉክ ነፍስ ውስጥ የቁርአንን ፍቅር ሊይነቀሌ ተከሇው።
“አዜ-ዞሂረቱሌ

ቁርአኒያ”

የተሰኘውን

ዴርሳናቸውንም

በማጋጀትም ክቡሩን ቁርአን ከኦሬንታሉስቶች ትችትና ቅጥፈት
ሉከሊከለበት ባንዴራውን ተሸከሙ።
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ማሉክ ቢን ነቢ

ማሉክ ቢን ነቢ የመዴረሳንና በአሌጄሪያ ፈረንሳይ ትምህርት ቤቶች
አካዲሚ ትምህርታቸውን ጎን ሇጎን በአንዴ ሊይ ይማሩ ነበር።
አሌጄሪያ ከሰይዱ አሌ-ጀሉስ ኢስሊማዊ ኮላጅ ተመረቁ።
በፈረንሳይም የከፍተኛ ትምህርታቸውን ተከታትሇው

በ1935

በኢንጂነሪንግ ተመረቀ። በእውነቱ ማሉክ ቢን ነቢ በነበራቸው
የጠና ንባብ ፍቅር እና ራስን የማስተማር ጥንካሬ ራሳቸውን
አስተምረው ያበቁ ሰው ነበሩ። እርሳቸው ንዴ ትሌቁ የዕውቀት
ምንጭ ይህም ነበር።

በምስራቅ እና ምዕራብ መኃሌ
ፈሊስፋችን ሰሊሳ ዒመታትን ፈረንሳይ ውስጥ ከኖሩ በኋሊ በ1956
ወዯ ግብፅ አቀኑ። የንግግርና የብዕራቸው ቋንቋ ፈረንሳይኛ ስሇነበር
የዏረብኛ ቋንቋን በሚገባ አጠኑ። እዚ እያለም ድክተር ዏብደሶቡር
ሻሂን እጅግ ጠቃሚ የሆኑ መፅሀፍቶቻቸውን በጥሩ ዏረብኛ
ተረጎሙሊቸው። ግብፅ እና ሻም የነበሩ ዒይናዎች ንዴ ታወቁ።
ማሉክ ቢን ነቢ ከጀማሌ ዏብደናስር ጋር ጥሩ ግንኙነት
ስሇነበራቸው አስተዲዯሩ ወርሃዊ ክፍያ መዴቦሊቸው ሇሰባት
ዒመታት ሇፅሁፍና ላክቸር ስራዎቻቸው ምቹ ጊዛን አግንኝተው
ነበር።
ካይሮ በነበሩበት ወቅት የአሌጄሪያ አብዮት ፈነዲ። ማሉክ
ብዕራቸውን ሇአብዮቱ ነጥሇው ብዘ ፃፉሇት። ማሉክ በ1963 ወዯ
አሌጀሪያ ተመሇሱ። በብዘ አካዲሚያዊ ስሌጣኖች ሊይም ሰሩ።
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ከነዙህም ውስጥ የከፍተኛ ትምህርት አማካሪ፣ የአሌጀሪያ
ዩኒቨርሲቲ ፕሬዜዲንት እና የትምህርት ሚኒስትር ሆነው አገሇገለ።
በ1967 ግን የአስተሳሰብ ስራዎቻቸውን ሇመስራት በማሰብ ሙለ
በሙለ ከመንግስት ስራ ራሳቸውን አገሇለ።
በ1973 ወዯ ሊይኛው ዒሇም እስከሄደበት ጊዛ ዴረስ አንፀባራቂ
የሆኑ ወዯ ሰሊሳ የሚጠጉ የአስተሳሰብ መፅሏፍት ስራዎችን ትተው
ሰሩ። ሃያ የሚጠጉት የሕትመት ብርሃን አግኝቷቸዋሌ። ላልች
ስራዎቻቸው ግን እስካሁን ሳይሰራጩ አለ። ከእውቅና አስፈሊጊ
ስራዎቻቸው ውስጥ “አዜ-ዞሂረቱሌ ቁርአኒያ”፣ “ወዊጅሏቱሌ
ዒሇመሌ ኢስሊሚ” ተጠቃሽ ናቸው።

ሞገዯኛ እና አዚኝ
ግብፅ ውስጥ ከማሉክ ቢን ነቢ ጋር አንዴ ቤት አንዴ ሊይ አብረው
የኖሩት ድክተር ዏብደሰሊም አሌ-ሂራስ ስሇ ማሉክ ሲናገሩ
በሕይወቱ እና ከሰዎች ጋር ባሇው ግንኙነት እጅግ ተናናሽ
እንዱሁም ቀሇሌ ያሇ ሰው ነው እንዯሆኑ ይመሰክራለ።
“ማሉክ ቢን ነቢ ከእኛ ጋር እጅግ ቀሇሌ ብል ነበር የሚኖረው።
ከመፅሏፍቱ ስራ ክፍያ ሲያገኝ የቤት ወጪ ክፍያ ዴርሻውን
ይከፍሊሌ። ከፊሊችን ከፊለን እንዯሚንተሳሰበው እርሱንም
እንተሳሰበዋሇን። ምንም የበታችነትና ማነስ ሳይሰማው እኛኑ
ይመሳሰሌ ነበር” ብሇዋሌ።
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እንዱህም ሆኖ ማሉክ ቢን ነቢ ሇተሸከሙት ዕውቀትና አስተሳሰብ
ዋጋ የሚሰጡ የእምቢተኛ እንዱሁም ኩሩ ነፍስ ባሇቤት ነበሩ።
አሌፎ አሌፎ ጓዯኞቻቸው እስኪበርዴሊቸው የሚጠነቀቁሊቸው
ከባዴ ንዳትም ነበረባቸው። ቁጣ ሊይ ካሌሆኑ ግን ክንፋቸውን ዜቅ
አዴራጊ፣ የሌብ ወዲጅ እና የባሌዯረቦቻቸውን ውሇታ መሊሽ ነበሩ።
ሂራስ እንዱህ ይሊለ፡-”ካይሮ ውስጥ ትምህርቴን እንዯጨረስኩና
ወዯ ሞሮኮ ሇመመሇስ የወሰንኩ ጊዛ ማሉክ ኢብኑ ነቢ ቤት ውስጥ
ብሰናበተውም አምቢ አሇኝ። በጣም የምኮራው ታዱያ ማሉክ
እስከ ፖርት ሰዑዴ በር ዴረስ ነበር ሸኝቶ የተሰናበተኝ።”ይሊለ።

የተሏዴሶ መንገዴ አብሪ
የማሉክ ቢን ነቢን የተሏዴሶ ጥረቶች በሁሇት ርፎች አጠቃል
ማየት ይቻሊሌ።
1)

የቁርአን ጥናት ርፍ እና

2) የተሏዴሶ አስተሳሰብ ርፍ
በቁርአን ጥናት ርፍ ማሉክ በ”አዜ-ዞሂረቱሌ ቁርአኒያ” ሇቁርአን
ከቋንቋዊ ትንታኔና ገሇፃ ብቻ ይሌቅ የአመክንዮአዊና የታሪካዊ
ትንታኔን መሰረት ያዯረገ አዱስ መንገዴ አኑረዋሌ። ከድክተር ዱራዜ
ጋር ጎን ሇጎን ስሇሰሩትም መቅዴሙን ጽፈውሊቸዋሌ። እዙህ ሊይ
ሌዩ ትኩረት የምንሰጠው አብዚሃኛው ስራቸው በተሏዴሶ ርፍ
መሆኑን ነው።
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ማሉክ ቢን ነቢ መናዊውን ኢስሊማዊ አስተሳሰብ በማዯሱ ዘሪያ
የከበረ አስተዋፅዖ አዴርገዋሌ። በ19ኛው ክፍሇመን መቋጫ
አካባቢ የተነሱ የተሏዴሶ አንቅስቃሴዎች እንዯመነሻ ያዯረጉትን
የአስተሳሰብ

ምንጭም

ሲያፀደ ነበር።

ማሉክ

ቢን

ነቢ

የቀረፁዋቸው የገሇፃ ቃሊት በሁለም ሌሳን ሊይ የተሇመደ ሆነዋሌ።
ሇምሳላ “ቅኝ አገዚዜ” እና “የቅኝ አገዚዜ ትይዩ”፤ በ “ሙት
አስተሳሰብ” እና “ገዲይ አስተሳሰብ” መኃሌ ያሇውን ትስስር፣
የኢስሊማዊውን ስሌጣኔ የዕዴገት እርከኖች “የመንፈስ/ ከፍታ፣
ቀጥል የሕሉና/ የመስፋት እና ስሜት/ ውዴቀት በማሇት የገሇፁበት
መንገዴ አዱስ ነበር ።
ማሉክ ቢን ነቢ የሙስሉሙ ማህበረሰብ መሰረታዊ ችግርና
ተግዲሮት የ“ስርዒት ጠበቅ” አሰራር አሇመኖር እንዱሁም የተሏዴሶ
ተግዲሮት እንዯሆኑ ዯርሰውበታሌ። ማህበረሰብ ተኮር ሇውጥ
ይመጣ ንዴ በመሊ ምት ተግባራዊ መርሆችን በግሌፅ ተናግረዋሌ።
ማሉክ ቢን ነቢ በሙስሉሙ ዒሇም በ20ኛው ክፍሇመን መባቻ
የተነሱ የተሏዴሶ እንቅስቃሴዎች በዏቂዲ ርዕስ ሊይ እንዲሇፈው
መን ምሁራዊ ትንታኔ ውስጥ ብቻ መፈቃቸውን አስተውሇዋሌ።
ማሉክ እንዯሚለት እነዙህ እንቅስቀሴዎች ተሌዕኳቸውንና ታሪካዊ
ሚናቸውን አጥተዋሌ።
ምክንያቱም “አንዴ ሙስሉም ዏቂዲውን በፈቀዯ አይሇቅም፣
ምክንያቱም አማኝ ሆኖ ቆይቷሌ። ግን ዏቂዲው ከሁነኛ ኃይሎ
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ተራቁታሇች። ምክንያቱም ማህበረሰባዊ ብርሃኗን አጥታሇች። ችግሩ
ታዱያ እርሱ ስሇሚይዚት ሳይሆን ማስተማር ያሇብን እጅግ
አስፈሊጊው ነገር እርሱ ንዴ ያሇቺውን ዏቂዲ ማንቀሳቀስና
አዎንታዊ ኃይሎን እንዱሁም ማህበራዊ ተፅዕኖዋን መመሇስ ነው
የሚኖርብን። በአንዱት አገሊሇፅ ችግራችን ሇሙስሉም ስሇአሊህ
መኖር በምንገሌጠው ሌክ መኖሩን በጥሌቅ ስሜት ውስጥ
እንዱኖረው ማስቻሌ አሇመቻሊችን ነው።” ይሊለ።

የሰውን ሌጅ ውስጥ መቀየር
ማሉክ ቢን ነቢ የሸይኽ ሙሏመዴ ዒብድን እና የሙሏመዴ
ኢቅባሌን የአስተሳሰብ ትምህርት ቤቶች አነፃፅረው ሌዩነታቸው ሊይ
ዯርሰዋሌ። የመጀመሪያው ኢስሊማዊ ተግዲሮቶችን አዕምሮን
በመጠቀምና ፅንሰ-ሏሳብ ተኮር በሆነ መሌኩ ብቻ ሇማስተካከሌ
የሚጥር፣ ሲሆን ላሊኛው ዯግሞ የሰውን ሌጅ ውስጥ እንዱሁም
ማህበራዊ ከባቢውን መቀየር ግብ አዴርጎ የሚሰራ የተግባር
መዜሏብ ሆነው አግኝተዋቸዋሌ። ማሉክ ይህን አስመሌክተው
“በሸይኽ ሙሏመዴ ዒብድ የሚመራው የተሏዴሶ ትምህርት ቤት
ንዴፈ-ሏሳቦች ሊይ ብቻ ያተኮረ ስርዒት ነው። ኢቅባሌ ዯግሞ ስሇ
አሊህ ማወቅ ብቻ ሳይሆን የሚፈሇገው ሰፊና ረቂቅ በሆነ ትርጉሙ
ከአሊህ ጋር ያሇንን ቅርበት በመግሇፅ መገናኘት ነው። የሚፈሇገው
ቋንቋዊ ግንዚቤ ብቻ ሳይሆን ሇውታሪው እውነታ መገሇጥ ነው።”
ሲሌ ፅፈዋሌ።
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በማሉክ አገሊሇፅ ታዱያ በሸይኽ ሙሏመዴ ዒብድ የሚመራው
የተሏዴሶ ትምህርት ቤት “ከትጉኃን ተጣሪዎች ይሌቅ አስዯማሚ
ባሇሙያዎችን

(ተናጋሪዎችን)

ሲያስመርቅ

ነው

የቆየው።”

አስዯማሚው ባሇሙያ ምንም ጭንቀትና ተሌዕኮ ሳይሸከም
ከተግባር ይሌቅ የክርክር ማገድን አቀባይ ነው።
ማሉክ ቢን ነቢ የተሏዴሶ አስተሳሰብ ከነስፋቱ የሙስሉሙ
ማህበረሰብ ሊይ ግዘፍ አዎንታዊ ተፅዕኖ ማሳዯር ይችሌ ነበር ባይ
ናቸው። “ሸይኽ ሙሏመዴ ዒብድ የተጓዘበትን የ”ኡሱሌ” እሳቤ እና
ጀማለዱን አሌ አፍጋኒ ያስቀመጡትን ፖሇቲካዊና ማህበረሰባዊ
እይታዎች አንዴ ሊይ ማስኬዴ፣ ንዴፈ-ሏሳባዊ እሳቤዋን ማዯርጀት
ብትችሌ ኖሮ ጉዲዩ ዏቂዲን ከማዯስ ወዯ ተሻገረ መንገዴ አዴራሽ
ነበር።” ይሊለ።
ኢቅባሌ “ያመነች ነፍስ ቁርአንን አስተንትኖ ማንበብና ወዯ
ተግባራዊነቱ ካሌወሰዲት፣ ጣዕሙን ካሌቀመሰችው ማነብነቡ
እንዱሁም በርሱ መከራከሩ አይጠቅማትም” በሚሇው ሏሳቡ
ማሉክ ቢን ነቢን ቀዴሞታሌ።
ኢቅባሌና ማሉክ በተጨማሪም ላልች የሙስሉሙ ዒሇም ነቢባን
የተስማሙበትን በሽታን የመሇየት ስራ (ዑሌመሌ-ከሊምን ሇማሇት
ነው) የኢስሊማዊውን ችግር ከመሰረቱ ፎርጂዴ ያዯርገዋሌ።
ማሉክ

እንዯሚለት

የሙስሉሞች

ታሪካዊ

ተጨባጭ

እንዯሚያሳየው “ተከራካሪዎች የሚፈሌጉት ማስረጃ እንጂ እውነታን
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ማሉክ ቢን ነቢ

አይዯሇም።” ሇዙያም ነው “ዑሌመሌ ከሊም የዱንን ማህበሰባዊ
ችግር የመፍታት ሁነኛ ሚና አይወጣም።” ያለት።
ዚሬ ሊይ የሙስሉሙ ማህበረሰብ እንዯሚታወቀው የኪሳራ ማዕከሌ
ነው።

ይባስ

ታዱያ

ያንኑ ሇመመሇስ

መናዊ

የተሏዴሶ

እንቅስቃሴዎች እዙያም እዙህም ተወሌዯዋሌ። በዕውቀት ርፍ
መቋጫ በሇሊቸውና የስራ ውጤት በማይጠበቅባቸው የሩቅ
ሚስጥራት ዘሪያ ሰዎችን በክርክር ጊዛያቸውን የሚይዘ ናቸው።
የኢስሊማዊውን ስሌጣኔ ፈሊስፋ ማሉክ ቢን ነቢን አሊህ
ይሊቸውሇት።

31

4
ኢስማዑሌ አሌ-ፋሩቂ
(በምዕራቡ ዒሇም የምስራቁ ጭንቀት ተሸካሚ)

ድ

ክተር ኢስማዑሌ ራጂ አሌ-ፋሩቂ በፍሌስጤሟ ያፋ ከተማ
ውስጥ በ1921 ዒ.ሌ ተወሇደ። ኢስሊማዊ ትምህርታቸውን

በመስጂዴ መዴረሳና ቤት ውስጥ የሸሪዒ ዲኛ ከነበሩት አባታቸው
ሊይ

በመማር

ጀመሩ።

የመጀመሪያና

ሁሇተኛ

ዯረጃ

ትምህርታቸውን በዱሞኒሺያን ፍራንስ ትምህርት ቤት ተከታተለ።
እኤአ በ1941 በቤሩት ከሚገኝ የአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ በፍሌስፍና
ዱፓርትመንት ዱግሪያቸውን ያዘ።
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ወራሪዋ ፅዮናዊት አገር እስከተወሇዯችበትና እርሳቸውም ወዯ
ተቃውሞ እስከገቡበት ጊዛ ዴረስ በእንግሉዜ ውክሌና ስር በጀሉሌ
አውራጃ ከንቲባ ሆነው አገሌግሇዋሌ። ወዯ አሜሪካ ተጉውም
በኃይማኖቶች

ፍሌስፍና

ሊይ ሁሇት

የማስተርስ ጥናቶችን

ሰርተዋሌ። የመጀመሪያው በ1949 ከኢንዱያና ዩኒቨርሲቲ ሲሆን
ሁሇተኛው ዯግሞ በ1951 ከሃርቫርዴ ዩኒቨርሲቲ ነበር። በ1952
ከኢንዱያና ዩኒቨርሲቲ ድክትሬታቸውንም ጨርሰዋሌ።
በምዕራቡ ዒሇም ሳለ ፍሌስፍናን፣ የአይሁዴን እና ክርስትና
እምነቶችን ታሪክና አስተምህሮ አሜሪካ ውስጥ በብቃት ከተማሩ
በኋሊ ፋሩቂ እምነታቸው ኢስሊምን ዯግሞ በጥሌቀት የማወቅን
ሏሳብ ይው ወዯ ግብፅ ተጓዘ።
ከ1954-1958 ዴረስ አዜሃር ዩኒቨርሲቲ ሇ4 ዒመታት ተማሩ።
ጥሌቅ ኢስሊማዊ ዕውቀትንም ገነቡ።
ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋሊ ዲግም ወዯ ምዕራቡ ዒሇም
በመመሇስ በካናዲ ማክጄሌ ዩኒቨርሲቲ የማስተማር እና የምርምር
ስራቸውን ጀመሩ።
ፋሩቂ በ1961 ወዯ ፓኪስታን ካራቺ ኢስሊማዊ የጥናት ማዕከሌን
ሇመመስረት ተጉዋሌ። ከዙያም ከ1963-64 በቺካጎ ዩኒቨርሲቲ
ከ1964-68 ሲራኪዮዜ ዩኒቨርሲቲ መመህር ሆነው ዲግም ወዯ
አሜሪካ ተመሇሱ። ቀጥሇው ከ1968 ጀምሮ ሰማዕት እስከሆኑበት
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ዒመት 1986 ዴረስ ሇ18 ዒመታት በቴምፕሌ ዩኒቨርሲቲ ነበር
ያሳሇፉት።

የሴራ ሰሇባው አምባሳዯር
ከቀዯምት ንጉሳን ሌማዴ ውስጥ በመካከሊቸው መሌዕክት አመሊሊሽ
የሆኑ አምባሳዯሮቻቸውን አሇመግዯሌ አንደ ነበር። ይህን ፖሇቲካዊ
ባህሌ የክብርና ሞገስ ምሌክት አዴርገው ይቆጥሩታሌ። ነገርግን ወዯ
ክርስትያኑ ምዕራቡ ዒሇም የምስራቁ ኢስሊማዊ ዒሇም አምባሳዯር
የነበሩት ኢስማዑሌ አሌ-ፋሩቂ በክህዯትና ሴራ ተገዯለ። ፋሩቂ
ከምስራቅ ወዯ ምዕራብ የበዯሌ ክስ ይው ነበር የመጡት። ሆኖም
ምዕራቡ በክርስትና ቦታ የእስራኤሌን አምሌኮ ተክቶና በዯሌን
መሽጎ እየጠበቃቸው ነበር። በሑጅራ አቆጣጠር 1406 ረመዶን
18ኛው ሇሉት ወይም እኤአ 1986 ሜይ 27 ኢስማዑሌ አሌ-ፋሩቂ
እና ባሇቤታቸው ድክተር ሉሚያእ አሌ-ፋሩቂ በስሇት ተወጋግተው
ተገዯለ። ባሇቤታቸው ሉሚያእም የስነ-ጥበብና ስነ-ሕንፃ ሌምዴ
ያሊቸው ባሇሙያና አዋቂ ነበሩ።
ይህ ሁለ የዯረሰባቸው ታዱያ የፍሌስጤም ምዴርንና የሕዜባቸውን
ጉዲይ ነክሰው ስሇያዘ፣ በያዘት ጠንካራ አቋም እና በአሜሪካ
ማህበረሰብ ውስጥ ኢስሊምንና ባህለን ሇማስፋፋት ምንም
ሳይዯክሙ በዲዕዋ ስራ መጠመዲቸው እንዱሁም የሰው ሌጅ ፀር
የሆነውንና ረኛውን የፅዮኒዜም አስተሳሰብ በመረጃ ከስር መሰረቱ
ራቁቱን በማስቀረታቸው የተነሳ ነበር። የፋሩቂ አስተሳሰብ
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አሌሞተም። እንዱያውም እርሳቸው የተጓዘበት እውነትን አምባገነን
ፊት የመናገር መንገዴ ሇትውሌዴ ስንቅን አስቋጠረ።

አውዯ ጥበባዊ አዋቂ
ፋሩቂ በፍሌስፍና፣ ታሪክ እና በላልች የተሇያዩ የዕውቀት ርፎች
የታጨቀ ተምሳላታዊ ሙስሉም ሌሂቅ ነበሩ። ዏረብኛ፣ ፈረንሳይኛ
እና እንግሉዜኛ ቋንቋዎች እንዯ አፍ መፍቻ ይቀሊቸው ስሇነበር
በሶስቱም ይጽፋለ ይናገራለም።
ድክተር ጀማሌ በርንጂ በ1972 አንዴ ምሽት ቤታቸው ፋሩቂን
ራት ጋብዋቸው ነበር። እንግዲው ሇአንዴ ሰዏት ያህሌ በተሇያዩ
እምነት ተከታዮች ፊት ንግግር አቀረቡ። በንግግሩ መጨረሻ ሊይ
አንዴ ቄስ አስተያየት ሇመስጠት እጃቸውን አወጡና “በርግጥ
በዙህች ምሽት ብቻ ስሇ ክርስትና ሊሇፉት ሰሊሳ ዒመታት
ያሌተማርኩትን ተምሬያሇሁ።” አለ።
ፋሩቂ ሇየት ያለ የአስተሳሰብ ዴሌቦችን ትተው አሌፈዋሌ። ከዙያም
ውስጥ 25 መጽሏፍትን፣ ከመቶ በሊይ ጥናቶችንና የአካዲሚ
አርቲክልች ይገኙበታሌ። አብዚሃኛው ስራዎቻቸው በእንግሉዜኛ
ቋንቋ ናቸው። በእውነቱ ፋሩቂ የሙስሉሙን ሕሉና ነጻ
ሇማውጣትና ኢስሊማዊውን አስተሳሰብ ሇማዯስ ሌዩ አስተዋፅዖ
ነው ያበረከቱት። በኃይማኖቶች ጥናት አስተምህሮታቸው ብዘ
የዕውቀት
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መፅሏፍቶቻቸውም ወዯ ዏረብኛ ተተርጉመዋሌ። ከነዙያም ውስጥ
አንደ “የኢስሊማዊው ስሌጣኔ አትሊስ” ተጠቃሽ ነው።
ፋሩቂ ያበረከቷቸውን የተሏዴሶ አስተዋፅዖዎች በአራት ማዕከሊት
ማጠቃሇሌ ይቻሊሌ።
1)

ኢስሊማዊ ስሌጣኔ

2) ኃይማኖታዊ ንፅፅር
3) ዕውቀትን ማስሇም እና
4) የፅዮናዊነት ዕውነታ

ኢስሊማዊ ስሌጣኔ
በዙህ ርፍ ፋሩቂ እና ባሇቤታቸው ሉሚያእ የፃፉት አንፀባራቂና
ግዘፍ አስተዋፅዖ አሊቸው። እርሱም “የኢስሊማዊው ስሌጣኔ
አትሊስ” ነው። መቅዴሙን እንዯሰሩት ድክተር ሑሻም አጥ-ጣሉብ
አገሊሇፅ ይህ መጽሏፍ “የቲም ሆኖ የተወሇዯ” መፅሏፍ ነው።
ምክንያቱም በሕትመት እርከን ሊይ እያሇ ነበር ድክተር ፋሩቂ እና
ባሇቤታቸው ሉሚያእ ሰማዕት የሆኑት። የአሊህ (ሱወ) ፀጋ ሆነና
መፅሃፉ ሇነርሱ ምስክር፣ ሇትግሌና ጥረታቸው መስካሪ ሆኖ ወጣ።
በሕይወታቸው የብስሇትና ስክነት እርከን ሊይ በዯረሱበት የሰሩት
የእሳቤያቸው ውጤት ነው። ምናሌባትም የዙህ መፅሃፍ መውጣት
ይሆናሌ ብሩወይዜ መንሱር ዛና እረፍታቸውን አስመሌክቶ
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በገበበት “የአዋቂ ብዕር ከሴረኛና ከሃዱ ስሇት ይጠነክራሌ።” ብል
እንዱጽፍ ያዯረገው።
ይህ መፅሏፍ በዕይታ አዴማሱ ከጊዛና ቦታ አናት በሊይ መርሙ
ይሇየዋሌ። ፋሩቂ በኃይማኖቶች ታሪክ ጥናት በተሇይ አይሁዴና
ክርስትና ሊይ የነበራቸው የሰፋ ዕውቀት፤ ሉሚያእ ዯግሞ
በኢስሊማዊ ስነ-ጥበብና ስነ-ህንፃ ያካበተቺው የጠሇቀ ሌምዴ በዙህ
ርፍ ከተሰሩ መፅሃፍት የኢስሊማዊውን ስሌጣኔ ገፅታ በተሇየ
መሌኩ እንዱያቀርቡት አዴርጓቸዋሌ። ፀሏፊያኑ አዱስ የአፃፃፍ
ዬንም ተከትሇዋሌ።
የመፅሀፉን ይትም በተመሇከተ የስሌጣኔውን ውሌዯት የወቅቱን
ተጨባጭ፣ በዘሪያው የሚሽከረከርበት አስኳለን ተውሑዴ፣ ራሱን
የገሇፀበትን ቅርፅ እና ጎሌቶ መታያ መሌኩን አብራርተውበታሌ።

ኃይማኖታዊ ንፅፅር
ፋሩቂ በኃይማኖት ንፅፅር ጥናት ርፍ “የዒሇም እምነቶች ታሪካዊ
አትሊስ” በሚሌ ርዕስ ዴርሰት ሲኖራቸው በዙሁ ዴርሳን ውስጥ
ሇኢስሊም ሌዩ ክፍሌ ሰጥተው ገሇፃው የሚስብ መግቢያ
አጋጅተውሇታሌ።

የኢስሊምን

የተሌዕኮ

ሌዕሌና፣

ከላልች

እምነቶች አንፃር ያሇውን ከፍታ፣ የቀዯሙ ሰማያዊ መሌዕክቶችን
ጠቅል የያ እንዱሁም አዕምሮና አምክንዮ ሊይ የተመረኮ
መሆኑን አብራርተዋሌ።
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በተጨማሪም “አኽሊቁሌ መሲሑያ” በሚሌ ባጋጁት ዴርሳን
ዯግሞ ክርስትናን ከመጀመሪያ ምንጩ አንፃር በንዴፈ-ሏሳብና
ታሪክ መሰረት ተችተውበታሌ። መፅሏፉን ያጋጁበት ማክጄሌ
ዩኒቨርሲቲ የነበሩ ብዘ ቀሳውስት የአንባቢ ክርስትያኖችን እምነት
ያርዲሌ በሚሌ መፅሏፉ እንዲይሰራጭ ሇመከሊከሌ ሞክረው ነበር።
ፋሩቂ በዙህ ርፍ አያላ ዴርሳን አሊቸው።

ዕውቀትን ማስሇም
በሙስሉሞች የዕውቀትና ባህሌ ጉዝ ውስጥ መናዊ፣ ሰብዏዊና
ማህበራዊ ሳይንስ ዕውቀት ርፎች ኢስሊማዊ ቅርፅ እንዱይዘ
መሰረታዊ አስተያየቶችን አኑረዋሌ። ፋሩቂ ይህን ያለበት ምክንያት
እነዙህን

ሳይንሶች

የሚጠቀምበት

ሙስሉም

አጋዥ

እንጂ

አዋቂ
ማንነቱን፣

በአዎንታዊ

መንገዴ

እምነቱንና

በራስ

መተማመኑን የሚሰሌበው ማዕበሌ መሆን የሇበትም ከሚሌ
መከራከሪያ ነው።
ፋሩቂ የመኑን ሙስሉም የአስተሳሰብና ትምህርት ስርዏት
ህመሙን ሇይተውታሌ። እንዱሁም በባህለ ውስጥ የአንቀሳቃሽ
ኃይለን አሇመኖር አውቀዋሌ። የሌማዲዊ እምነት አስተምህሮት እና
የመናዊ ትምህርት መቀሊቀሌን ኮንነዋሌ።
ይህ አካሄዴ

በቅዴመ አያቶች መንገዴ ብቻ የታወረ ወይም

በእምነትና ባህሌ ስርዒቱ ኋሊ ቀር በሆነው የምዕራቡን ዒሇም
ጭፍን ተከታይ የሚያፈራ እና ያሌረጋ ስብዕናን ወሊጅ ነው።
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በኢስሊማዊ ጥናት ራሳቸውን ያበቁ ሌሂቃን ዯግሞ ማንነታቸውን
ያበሇፅጉ፣ የእይታ ችልታቸውን ይገነቡ እና ጊዛው በዯረሰበት ቋንቋ
ያወሩ ንዴ በሂውማን ሳይነስም ጥሌቅ እውቀት ይኖራቸው ንዴ
ይከጀሊሌ። ፋሩቂ ከድክተር ዒብደሌሏሚዴ አቡ ሱሇይማን ጋር
በመሆን ዚሬ ዴረስ ሙስሉሞች የሚያስፈሌጋቸውን የተዯራጀ
International Institute of Islamic Thought (IIIT) ወይም
ዒሇማቀፍ የኢስሊማዊ አስተሳሰብ ማዕከሌ መስርተዋሌ።

የፅዮናዊነት ዕውነታ
ፋሩቂ የፅዮኒዜምን አውነታ በማሳወቁ ርፍ ሶስት መፅሏፍትን
አበርክተዋሌ።
-

ኢስሊምና የአስራኤሌ ችግር

-

በአይሁዴ እምነት የፅዮኒዜም ስረ-መሰረት እና

-

የአይሁዴ እምነት ሴክታሪያን ናቸው።

ስራቸው በጥሌቅ ይቱና በትኩረት አቅጣጫው የተሇየ ከመሆኑ
ጋር አንባቢ የበዯሌ ህመምም ይሰማዋሌ። ፋሩቂ በአይሁዴ
እምነትና የምዕራቡ ዒሇም ስሌጣኔ ዕዴገት የጠሇቀ እውቀት
ነበራቸው። ፅዮኒዜምን በሚገባ ከገሇፁ በኋሊ ዚሬ ሊይ ሙስሉሞች
በዋነኛ ጠሊታቸው ሊይ የግንዚቤ እጥረት እንዲሇባቸውም ፅፈዋሌ።
እስራኤሌን

እንዯ

የምዕራቡ

ዒሇም

ቅኝ

አገዚዜ

ወይም

የተዯጋጋሚው መስቀሌ ጦረኞች አንዴ መገሇጫ አዴርገው
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እንዯሚያስቡና ያም ስህተት አንዯሆነ አበክረው ተናግረዋሌ። እርሷ
ግን ከዙህ የሊቀችና ጠንቃቸው ናት።
የእስራኤሌ መወሇዴ ሶስት የአስተሳሰብ እርከኖችን አሌፎ የመጣ
እንዯሆነ አብራርተዋሌ።
1)

በክርስትና የኃጢአት ውርስ ከትውሌዴ ትውሌዴ
መተሊሇፍ ቲዎሪ

2) የአይሁድች እኩሌነትን ያሌተቀበሇውና ቃለን ያጠፈው
የአውሮፓ ብርሃናማ ወቅትና
3) በአይሁዴ እምነት የር ማዕከሌ ናቸው
ሇዙህ ነው አይሁዴ ይህን ሁለ (በአውሮፓውያኑ) የመገፋትን
ቁስሌ ተሸክሞ ስሩን ከአውሮፓ ነቅል በፍሌስጤም ምዴር
የተራው። እውነታው ግን ይህን ያዯረገው ግይቶና የግብር
ይውጣ፣ የአጣብቂኝ ጊዛያዊ እንጂ የመጨረሻ መፍትሄ አይዯሇም።
የምዕራቡ ክርስትና ስር ጠሇቅ ችግር ወዯ ታሪክ መዴረክ ዲግም
እየመጣ ባሇ ግዘፍ ሙስሉም ኡማ ሑሳብ ውስጥ የማይጣጣ
የራሱ እዲ ነው።
በምዕራቡ ዒሇም የምስራቁን ሏሳብ ተሸካሚ ኢስማዑሌ ፋሩቂን
አሊህ ይንሊቸው።
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5
ዒሉ ዑት ቢጎቪች
(በሰብዒዊነት አዴማስ ውስጥ ያሇፈ ኢስሊሚስት)

ፖ

ሇቲከኛውና አሰሊሳዩ ዒሉ ዑት ቢጎቪች በ1925 ሰሜን
ምዕራብ ቦስኒያ ቡሳና ክሩባ በምትሰኝ አውራጃ ባሌካን

ውስጥ በኢስሊም ታሪክ ስር ካሇው ቤተሰብ ተወሇደ። እናታቸው
እጅግ ሲበዚ ጥንቁቅና ጥብቅ ስሇነበሩ በሌጃቸው ሌብ ውስጥ
የኢስሊምን ፍቅር ተከለ። ዒሉ ገና በሌጅነታቸው የቁርአን በተሇይ
ዯግሞ የሱረቱ-ረህማን አፍቃሪ ሆኑ።
ወጣት ሆነው ሁሇተኛ ዯረጃ ተማሪ ሳለ “የሙስሉም ወጣቶች
ሕብረትን” መሰረቱ። ሕብረቱ ከዙህ በኋሊ ሰፍቶ ወዯ እውቀትና
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በጎ አዴራጎት ዴርጅትነት አዯገ። በዴርጅቱ ዒሉ ዑት ሕግ
ካጠኑበት የሳራጄቮ ዩኒቨርሲቲ አያላ ተማሪዎች ተሳቡበት።
ዴርጅቱ በ2ኛው ዒሇም ጦርነት ጊዛ ግዘፍ ማህበራዊ ግሌጋልት
አበርክቷሌ።
የጀርመን ፋሺስት ስርዒት የዩጎዜሊቪያን ግዚት በወረረበት ጊዛ
ይህቺን የወጣቶች ማህበር ህጋዊ አካሌነትን ነጠቃት። ዒሉ ዑት
ጠበቃ ሆነው ተመረቁ። መሰረታዊ የአውሮፓ ቋንቋዎችን በተሇይ
ጀርመንኛ፣ ፈረንሳይኛ እና እንግሉዜኛን በተሟሊ መንገዴ ሇማወቅ
ጥረት አዯረጉ። በተመሳሳይ በግሌ ጥረታቸው በማሕበራዊ፣ ስነፅሁፍ እና ኢስሊማዊ አስተሳሰብ ዕውቀት የጠሇቀ ኃብት
አካብተዋሌ።
በነዙህ ርፎች ምጡቅ ሇመሆናቸው በተሇይ “ኢስሊም በምስራቅ
እና ምዕራብ መኃሌ (Islam between East and West)” እና
“ወዯ ነፃነት ሽሽቴ” የተሰኙት መፅሏፎቻቸው ምስክር ናቸው።

የነጭ ሞገዯኞች ተገዲዲሪ
ከሁሇተኛው ዒሇም ጦርነት በኋሊ በጆሴፍ ቲቶ የሚመራው
የኮሚኒስት ፓርቲ ወዯ ስሌጣን ሲመጣ የዩጎዜሊቪያ ሙስሉሞች
ፈተና ስር እየሰዯዯ ሄዯ። ሇኢስሊም ጨቋኝ እና ተቃራኒ ስርዒት
ስሇነበር ብዚት ያሊቸውን ሙስሉም መሪዎች ሇእስር ዲረገ፣
ከነርሱም ብዘዎቹን ገዯሇ። አብዮታዊ መንገዴን የሚከተሇውና
ግሌፅ ፖሇቲካዊ ቋንቋ የነበረው የሙስሉም ወጣቶች ሕብረት ሊይ
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የኮሚኒስቱ ስርዒት ብትር በረታበት። ስርዒቱ ዒሉ ዑትን ጨምሮ
ሁሇት ሺ የሚሆኑትን ሇእስር ዲረጋቸው። ዒሉ ከ1949-1954 ዴረስ
ሇአምስት ዒመታት በእስር ቆዩ።
ዒሉ ከእስር ከተፈቱ በኋሊ በ1962 የጠበቃነት ስራቸውን ጀመሩ።
የኢስሊማዊ አስተሳሰብ ስራቸውን ወጥ በሆነ የፅሁፍ ስራ
በዩጎዜሊቪያ ሙስሉም ሌሂቃን ስር ይታተም በነበረ ታክፊን በተሰኘ
ጋዛጣም መስራት ቀጠለ። በ1981 የፅሁፋቸው ስብስብ ስራ “አሌበያኑሌ ኢስሊሚ” በተሰኘ ጥራዜ ወጥቷሌ። የመፅሏፉ ርዕስ “አሌበያኑሌ ሹዩዑ” (የኮሚዪኒዜም ምንነት) ከተሰኘው የካርሌ ማርክስና
ፈሬዴሪክ ኢንግሌዜ በ1848 ከፃፉት የኮሚዩኒዜም ወንጌሌ ብሇው
ከሚያስቡት መፅሏፍ ጋር ትከሻ የሚሇካካ ስሇመሰሊቸው
በኮሚኒስቱ ባሇስሌጣናት ካምፕ ከፍተኛ ንዜረትን ቀሰቀሰ።
ዒሉ ዑት በ1983 የአስራ አራት ዒመታት ፅኑ እስራት
ተፈረዯባቸው። ሇሁሇተኛ ጊዛ በኮሚኒዜም እስር ቤት ውስጥ
አሰቃቂ አምስት ዒመታትን አሳሇፉ። በ1989 የኮሚኒዜምን ስርዒት
መንኮታኮት ተከትል ፍርዲቸው ዲግም ታይቶ በነፃ ወጥተዋሌ።
እንዯ አዱስ በተከፈተው የሇውጥ አዴማስ ውስጥ ፖሇቲካዊ
ስራቸውን ጀመሩ። የፖሇቲካ ፓርቲ መስርተውና ምርጫ
ተወዲዴረው አሸንፈው የቦስኒያን ሪፐብሉክ ከ1990 አስከ 2000
ዴረስ አስተዲዴረዋሌ። ሲታወስ የሚኖር አሻራ አኑረው በ 2003
ዒሇማችንን ተሰናብተዋሌ።
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የአረመኔያዊው ስሌጣኔ አሸናፊ
የቦስኒያ ሙስሉሞች በኮሚዩኒዜም ስርዒት መውዯቅ መሌካም ነገር
አንዯሚመጣ አስበው ነበር። ወዯሚታሰበው የነፃነት ፀዯይ የገቡም
መስሎቸዋሌ። ነገርግን ላሊ አዱስ ጠሊት ተተካባቸው። ከኮሚኒዜም
የባሰ አስቀያሚና እና ዯም አፍሳሽ ነበር። እርሱም በባሌካን የቱርክ
ሙስሉሞችና ቦስናክ ክርስትያኖች መኃሌ ተከስቶ ያሇፈን የግጭት
ታሪክ ቁርሾ የወረሰና እርሱኑ መነሻ አዴርጎ ኢስሊምን ከዩጎዜሊቪያ
ከስሩ ነቅል የማጥፋት ከንቱ ምኞት የነበረው የሰርብ ፋሺዜም
ነበር። አውሮፓውያኑ ሇሰርብ ሽፍቶች በማበር ሙስሉሞች
የተወረረች አገራቸውን ሇመከሊከሌ የሚያስችሊቸውን መሳሪያ
ሽያጭ አንኳ ከሇከለ። ሙስሉሞች ስር የማጥፋት መቻ
እየተካሄዯባቸው ጥቂት የአውሮፓ መሪዎች አውሮፓ ውስጥ
ኢስሊማዊት አገር የመገኘቷን አዯገኝነትና ስጋት ይናገሩ ነበር !
ዒሉ ዑት ታዱያ ህዜባቸውን ይው በሞትና ሕይወት መኃሌ
መቻውን መሩ። የር ማጥፋቱ ተግባር ከአሳማሚ መስዋዕትነት፣
ሰበርኔስታና መሰሌ ቦታዎች ሊይ የዯም ባህር ከጎረፈ በኋሊ በቦስንያ
ነፃነት ተጠናቀቀ።
ዒሉ ዑት የበታችነትን የምትጠሊ እና የጥበብ ውዴ የዯፋች ነፍስ
ባሇቤት ነበሩ። እስር ቤት ውስጥ ሇማታሇያዎች እና ማስፈራሪያዎች
እንዲሌታሇለት፤ ከእስር ውጪም ችግርና መከራን ታግሰዋሌ።
በዕውቀትና ተግባር፣ በአስተሳሰብና ግብን አጥብቆ በመያዜ የተካኑ
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ሰው ናቸው። ብሌህና አስተዋይ ሲሆኑ ጀግነነትም መሇያቸው
ነበር። ጀግንነታቸው ግን ከብሌህነታቸው እንዯሚበሌጥ እንዱህ
ሲለ ጽፈዋሌ፡“ጀግንነት በጣም የጠፋና ብርቅ ስሇሆነ ሕዜብ ከብሌህነት ይሌቅ
ሇርሱ ያዛማሌ።”
የግዘፍ ሌቦና ባሇቤቱ ዒሉዑት ሲፋሇሙ የነበሩት ፈተና
ሲጠናቀቅ

እጅግ

የሚጠሎቸውን

አካሊት

እንኳ

ቂም

አሌያዘባቸውም። “እኔ ንዴ ጥሊቻ ሳይሆን ምሬት ነው ያሇው።”
እና “አንዴንም ሰው አሳንሼ ያየሁበትን አጋጣሚ አሊስታውስም።”
ሲለ ስሇራሳቸው ፅፈዋሌ። ፍትሕን እንዯ በቀሌ ሳይሆን የነገራትን
ወዯ ቦታቸው መመሇስ አዴርገው ነበር የሚያዩት። ከይቅርታና
ማሇፍ ጋር በዯሌን ከተበዲዮች ያስወግዲለ። ይህን አስመሌክተው
“በዯሌ ሊይ ዴሌን የመቀዲጀት ብቸኛው መንገዴ ይቅርታ ነው።
የፍትህ እርምጃስ ላሊ አዱስ በዯሌ አይዯሇምን? “ ይሊለ።
ዒሉ ዑት በዙህ ሰፊ አስተሳሰብና ግዘፍ ሌቦና ህዜባቸውን
ከዒሇም ዕይታና ጆሮ ስር ነቅል ሇመጣሌ አሰፍስፎ የነበረውን
አረመኔ ስሌጣኔ አሸንፈውታሌ።

ነፃነት ናፋቂው እስረኛ
ዒሉ ዑት ሇሰው ሌጅ የሰብዒዊነት አስኳሌ ነው ብሇው
የሚያስቡትን እና ዯግሞም የሆነውን ነፃነት ናፋቂ ነበሩ።
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በተመሳሳይ አምባገነንነትን የሰው ሌጅ ጠንካራው

ጠሊቱ

እንዯሆነም ያምናለ። ቁሳዊ ሃይሌ ሉቀማው የማይችሇው የሰው
ሌጅ የማሰብ መብት የነጻነት ምንጩና የሰውነት ስሪቱ ኃይሌ
መነሻው ነው ብሇው ያስባለ። በኮሚኒዜም አስር ቤት ሳለ
ስሇራሳቸው አንዱህ ሲለ ፅፈዋሌ፡-”ንግግር ባሌችሌም ማሰብ ግን
ችያሇሁ። ይህን ችልታዬን ፍሬ እስኪፈራ ዴረስ አስከመጨረሻው
ሇመጠቀም ወሰንኩ።” ይሊለ።
የኮሚኒዜም ስርዒት ባሇስሌጣናት ዒሉ ዑት ከኢስሊም መርሆችና
ከነፃነት ትግሌ አቋማቸው በተወሰነ መሌኩ በዴርዴር መኃሌ
መንገዴ እንዱመጡሊቸው የማባበሌ ስራን ሰርተዋሌ። ከዒሉ ዑት
ግን እምቢተኝነትና መናቅን እንጂ አሊገኙም። እስር ቤት ሳለ
በሚዯብቁት የዱያሪ ዯብተር የሚከተሇውን አስፍረዋሌ፡- “1987
ፌብሯሪ 27 ቀሇሌ ያሇ እንቅስቃሴ ያሇበት ቀን ነበር። በጠዋቱ ወዯ
እስር ቤቱ አስተዲዯር አስጠሩኝ። እስረኛን የመጠየቂያ ሰዒት
ስሊሌነበር

ትንሽ

ጨነቀኝ።

ግሇሰቦች

የግሌ

ጉዲያቸውን

በሚወያዩበት ክፍሌ ሇይሊንና ሳቢናን (ሴት ሌጆቻቸው መሆናቸው
ሌብ ይሎሌ) ፈገግ ብሇው እየጠበቁኝ አገኘኋቸው።
በዯስታ ፊት የተቀበለብኝ ምክንያቱ የመጡት ምንም ክፉ ነገር
እንዲሌተፈጠረ ሇመሳየት ነበር። በቦስኒያ ሪፐብሉክ አስተዲዯር
የምህረት አዴራጊ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሇሆነው ኒኮሊ ሰቶያኖቪች
የምህረት ይግባኝ ተብል እኔ እንዴፈታ ሏሳብ መቅረቡን ነገሩኝ።
ይህን ሂዯት ያሳሇጠውና ይግባኙን የፃፈው ዯግሞ በወቅቱ
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የኮሚቴው ፀሏፊ የሇይሊ የትምህርት ቤት ጓዯኛ የነበረው ዴራፍኮ
ነበር። ሙለ ፅሁፉን አነበብኩት። አሌፈረምኩበትም። እስሩም
ቀጠሇ።” ይሊለ።
በይግባኙ ዯብዲቤ እነርሱ የፈሇጉት ዒሉ ዑት አሳሪያቸውን
ይቅርታ እንዱጠይቁ፣ ፖሇቲካዊና ሕዜባዊ ጉዲዮችን ትተው
ቤታቸው እንዱቀመጡ የሚጠይቅ ነበር። ዒሉ በእምቢተኝነታቸው
ቀጠለ። ከዙህ ክስተት በኋሊ በእስር ሁሇት ዒመታትን አሳሇፉ።
የእስር ቤት ፈተና ብዘ አስተምሯቸዋሌ። አስረኛ ሆነው
የሚመጡሊቸውን ወርቃማ የውሌብታ እሳቤዎች ይፅፉ ነበር።
ፅሁፋቸውን ከአሳሪዎቻቸውም እይታ ይሰውሩታሌ።
ከዙያ በኋሊ እነዙህ የውሌብታ ሏሳቦች ተሰብስበው “ሁሩቢ ኢሇሌ
ሐሪያ” (ወዯ ነፃነት ሽሽቴ) በተሰኘ መፅሏፍ ተሰዴሮ ተሰራጨ።
ይህ ዴርሳን ስር ሰዯዴ ኢማንን፣ ስሌ እሳቤን፣ ሇሕይወት እና
ፈተናዎቿ የጠሇቀ ግንዚቤን አመሊካች ነው። በዙህ መዴብሌ
ከተቀመጠ ውሌብታ ውስጥ “እስር ቤት እጅግ አሳማሚ ነው
አስኪባሌ ዴረስ እውቀትን ይቸራሌ።” “የሰው ሌጅ በእስር ቤት
በቦታ አሇመመቸት ቢሰቃይም በጊዛ ኃብት ግን ይትረፈረፋሌ።”
የሚሌ ይገኝበታሌ።
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የሰብዒዊነት ተሌዕኮ ተሸካሚ
ዒሉ ዑት ቢጎቪች በሰብዒዊነት አዴማስ ሌክ በተሰፋ መሌኩ
ጥሌቅ ኢስሊሚስት ነበሩ። የሰውን ሌጅ ባህሌና ዕውቀት በሙለ
ሇማወቅ ንባባቸው ሰፊና ጥሌቅ ነበር። በፍሌስፍና፣ኃይማኖቶች፣
ሕግ፣

ታሪክና

ስነ-ጽሁፍ

እና

ስዕሌ

የተካኑ

ነበሩ።

የመፅሏፍቶቻቸውን ግርጌ፣ እይታና ውሌብታዎቻቸውን ሊጤነ
አንባቢ በምስራቁና ምዕራቡ ዒሇም ንባብ የዲበረ፣ ያነበበውን
የሚተች የሌከኛ መንገዴ ህሉና ባሇቤት መሆናቸውን አመሊካች
እንዯሆኑ ይረዲሌ። መስመር ያሌያዘ የመረጃዎች ጥርቅም
ሇተሸካሚው ኃሊፊነት እንጂ የማዕረግ ስም ነው ብሇው አያስቡም።
ይህን አስመሌክተው “ግነት የበዚበት የእውቀት ስያሜ የፈጠራ
ችልታን ይገዴሊሌ። … የሰው ሌጅ በብዘ ርፎች ያሇምንም
ስርዒትና ራዕይ የዕውቀት ባሇቤት ሉሆን ይችሊሌ። ብዘዎቹ
ሌሂቃን የእውነተኛ እውቀትን ምንነት ሳያውቁ ኖረው አሌፈዋሌ።”
ይሊሌ።
ዒሉ

ዑት

በኢስሊማዊና

ሰብዒዊ

አስተሳሰብ

ረገዴ

በመፅሏፍቶቻቸው ግዘፍ አስተዋፅዖን አበርክተዋሌ። እጅግ
ጎሌተው ከሚታወቁት ውስጥ “ኢስሊም በምስራቅ እና ምዕራብ
መኃሌ” “ወዯ ነጻነት ሽሽቴ” እና “የኢስሊም ምንነት” ይጠቀሳለ።
ኢስሊም ዚሬ ሊይ በሕመም እየተሰቃየ ሊሇው የሰው ሌጅ እጅግ
አስፈሊጊ ሰብዒዊ ተሌዕኮ ህክምና እንዯሆነ ጥሌቅ እምነታቸው
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ነው። ኢስሊም በባህሪው የሰውን ሌጅ የዕይታ አዴማስ በሸፈነው
የታወረ ቁሳዊነትና ከሕይወት ፍሌሚያ ተሸንፎ በሚያፈገፍገው
መንፈሳዊነት መኃሌ ሚዚናዊ መንገዴን አስቀምጧሌ። ኢስሊም
የሰውን ሌጅ ምንነት ሇሁሇት የሚገምስ ሳይሆን ማብቂያ ያሇውን
ተጨባጩን እና የላሇውን አዴማሱን አጣጥሞ የሚወስዴሇት
“ሶስተኛው መንገዴ” ነው። ተጨባጭ መንፈሳዊነት ዋነኛው
የኢስሊም ምሌክት ነው። ዒሉ ዑት እንዯሚያስቡት በኢስሊም
ውስጥ ምለዕ የሚሰኘው ሰው ቅደስ አይዯሌም።
እንዯውም ጠንካራና ተጨባጭ አማኝ ማህበራዊ ተሌዕኮውንና
የሕይወት ሚናውን በሚገባ የሚወጣ ነው። ዒሉ ዑት
እንዯሚለት ሇኢስሊም ያሇን ግንዚቤ የተስተካከሇ ቢሆን ኖሮ
ተግባራዊና በተጨባጩ ዒሇም የሚጓዜ ሰው ከቅደስ የበሇጠ ነው።
ጥብቅ የሆኑት መሊዕክት ሇተሳሳቹ አዯም ይሰግደ ንዴ የታዘበት
ሚስጥርም ይኸው ነው።
የስሌጣኔን አረመኔነት ሇኢስሊም ባሊቸው ፅኑ ኢማን እና ሰብዒዊ
እሳቤ አሸናፊ ሇሆኑት ዒሉ ዑት ቢጎቪች አሊህ ይንሊቸው።
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6
ሙሏመዴ አሰዴ
(የኢብራሑምን ፍኖት አሳሹ)

በ

ረዥሙ የሙሏመዴ አሰዴ የሕይወት ሌምዴና የበሇፀገ
መንፈሳዊ ጉዝ ውስጥ እጅግ ወሳኙ የኢብራሑምን (ዏሰ)

ፍኖት በመፈሇግ ሂዯት ሳሇ፤ በኢስሊም ጠሇሌ ሊይ ታሪክ
ሳይሸፍነው እንዱሁም የጊዛ እጅ ሳይጫወትበት ማግኘት መቻለ
ጉሌሁ ነው። ቀጥልም በቁም ነገር የተሞሊውን ረዥሙን
ዕዴሜውን የኢስሊምን ተሌዕኮ ተሸክሞ ሇኡማው የገባውን ቃለን
ሞሌቶ ማሇፉ ነው።
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ሙሏመዴ አሰዴ በወቅቱ የኦስትሪያ ኢምፓየር ግዚት አንዴ ክፍሌ
በነበረችው ዩክሬን ውስጥ በለምበርግ አውራጃ በ1900 ተወሇዯ።
ወሊጆቹ

ሉዮፖሌዴ

ዋይስ

ብሇው

ሰየሙት።

ኢስሊምን

እስከተቀበሇበት ጊዛ ዴረስ በዙሁ ስም ነበር የሚጠራው። ቤተሰቡ
በኦሪትና ተሌሙዴ አስተምህሮ የታወቀ አይሁዲዊ ር ሲሆን
ከቅዴመ አያቶቹም ውስጥ በአይሁዴ እምነት ጥሌቅ ዕውቀት
የነበራቸው መነኮሳት ነበሩ። አሰዴ በሌጅነቱ ከኃይማኖተኛ ቤተሰቡ
የጠበቀ ሌምዴ መሰረት የአይሁዴ እምነትን፣ የሑብሪውና
አረማይክ ቋንቋዎችን በጥሌቀት ተማረ። ታዲጊ እያሇ ወዯ ቪየና
ተዋውሮ ስነ-ፅሁፍና ፍሌስፍናን ተማረ። ዕዴሜው ሃያዎቹ
እንዯሆነ ወዯ በርሉን በማቅናት በጀርመን አንደ ጋዛጣ ሊይ
በጋዛጠኝነት ሙያ ተቀጥሮ መስራት ጀመረ።
በ1922 አሰዴ ፍሌስጤም ያሇ አጎቱን ሇመጎብኘት ተጓ። እዙያው
እያሇም ሰፊ ሽፋንና ስርጭት ሊሇው የፍራንክፈርተር ዙቶንግ ጋዛጣ
ሪፖርተር ሆኖ መፃፍ ጀመረ። ይህ ስራ በምስራቁ ዒረብ ውስጥ
የመንቀሳቀስ ዕዴሌን ሰጠው። ሇምዕራቡ የምስራቅን ማሕበራዊ
ሕይወትና የባህሌ ዴሌብ ማሳየት ጀመረ። በ1924 ከፊሌ ፅሁፎቹ
በአንዴ ሊይ ተሰብስበው “ሮማንቲክ ያሌሆነው ምስራቁ” በሚሌ
መዴብሌ ወጥቷሌ። ይህ መዴብሌ እኔ እስከማውቀው ዴረስ ወዯ
ዒረብኛ አሌተተረጎመም።
ሙሏመዴ ፍሌስጤም ውስጥ እያሇ የኢብራሑምን (ዏሰ) ፍኖት
እና የውርስ ቅሪት መፈሇግ ጀመረ። አውሮፓዊ አይሁዴ ከመሆኑ
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ጋር ወዯ ፍሌስጤም በተሰዯደት የአውሮፓ አይሁድች እና በአገር
ባሇቤቶቹ በቁዴስ ዒረብ ነዋሪያን መኃሌ ያሇውን የሊቀ ሌዩነት
አስተውሎሌ። በጥንታዊቷ የቁዴስ ጎዲናዎች የሰዎቹን ፊት
በማንበብና እና ሕይወታቸውን በማጤን የኢብራሑምን (ዏሰ)
ስብዕና በዒረቦቹ ፊት፣ ባህሪና ቁመና ሊይ አካሌ ሇብሶ እንዲገኘው
ፅፏሌ። እውነተኛ የኢብራሑም ሌጆች ናቸው። ወራሪዎቹ
የአውሮፓ አይሁዴ ሮቹን ግን ሇአገሪቱ አዱስ እንግዲ ሆነው
አይቷቸዋሌ። በእርግጥ በእነርሱና በኢብራሑም (ዏሰ) መኃሌ
የነበረው ግንኙነት ከረዥም ክፍሇመናት በፊት ነትቧሌ። አሰዴ
ፍሌስጤም እና ግብፅ የቆየባቸው እነዙያ ዒመታት ስሇ ምስራቁ
ዒረቢያ ዕውቀትንና እስከ መጨረሻው አብሮት የነበረውን ዒረብን
መውዯዴ ባህሪ ችሮታሌ።

ጉዝ ወዯ መካ
በአይሁዲዊ ቤተሰቡ ውስጥ ስር የሰዯዯ ኃይማኖታዊ ውርስ
ከመኖሩ ጋር የሙሏመዴ አሰዴ ሰብዒዊና ፈጣን መንፈስ ከጠባቡ
የአይሁዴ እምነት ጋር ተጣጥሞ ሉሄዴሇት አሌቻሇም። አይሁድች
የበሰበሱበትን የራቸውን የበሊይነት ሇማሳሇጥ ኃይማኖትን ከፊት
ሆነው እየመሩት እንዯሆነ አስተዋሇ። ላሊው ቀርቶ (ከእሳቤያቸው
የሊቀው) የፍጥረተ ዒሇሙ አስገኚ ህሊዌ ፅንሰ-ሏሳብ በባህሊቸው
ወዯ ሙለ ረኛ አምሊክነት ተቀየረ።
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በአይሁድች እምነትና እውቀት መሰረት አምሊክ “ከሰው ሌጅ
ውስጥ የዕብራውያን ሕዜቦች ጉዲይ ብቻ ነው የሚያሳስበው።”
የሚሌ ይገኝበታሌ። እንዯውም በሙሏመዴ አሰዴ እይታ የፍጥረተ
ዒሇሙ አምሊክ እነርሱ ንዴ “ላልች ፍጥረታትን ያስገኘው
የአንዴን የተመረጠ ሕዜብ ፍሊጎት ሇማሳሇጥ ስሇሆነ ጎሰኛ ነበር።”
በአይሁዴ እምነት ውስጥ በነገሰው ጠባብ የረኛ አስተሳሰብ
አሇመርካቱ አሰዴን ኢስሊም ውስጥ ስሊሇው የሕይወት ትርጉምና
በፍጥረተ-ዒሇሙ ውስጥ ሰብዒዊ መርሆችን ወዯ ማጥናት የወሰደት
መግፍኤዎች የሆኑት።
1926 አሰዴ በርሉን ሳሇ የሱረቱ ተካሱርን ትርጉም አነበበ።
ኢስሊም ሌቡ ውስጥ ገባ። ምዕራፏን ካነበበ በኋሊ አግራሞቱን
እንዱህ አስፍሮታሌ፡-”ይህ ባሇፉት ምዕተ ዒመታት በዒረቢያ ባህረገብ የኖረ ሰው ጥበብ አይዯሇም። የቁርአን ዴምፀት የሙሏመዴ
ዴምፀት ከመሆን የሊቀ ነው።” ብሎሌ። አሰዴ ኢስሊምን
እንዯተቀበሇ አብራው ኢስሊምን ከተቀበሇቺው የመጀመሪያ ሚስቱ
ኤሌሳ ጋር ወዯ ሏጅ ተጓ። ኤሌሳ የሏጅ ስርዒትን መጠናቀቅ
ተከትል ከጥቂት ቀናት በኋሊ ወዯ አኼራ ሄዯች። አሰዴ ግን
በእምነት ወንዴሞቹ መኃሌ መቆየትንና ሌቡን የወሰዯውን እምነት
ሇመርዲት፣ መርጦ የመጣበትን ኡማ ዲግም ከፍ ሇማዴረግ ሉታገሌ
አስቦ እዚው መቆየትን ወሰነ።

56

ሙሏመዴ አሰዴ

የሙሏመዴ አሰዴ ኢስሊምን መቀበሌ በጭፍን ተከታይነት ወይም
በምስራቁ ሮማንሲ በመሳብ የምዕራቡ ታሪክ ዴንገት ጭሌም
ስሊሇበት አሌነበረም። ሲጀምር አሰዴ ሮማንቲክ ሰው አሌነበረም።
ሇዙህ ነው ስሇ ምስራቁ የፃፈው የመጀመሪያ ዴርሳኑ “ሮማንቲክ
ያሌሆነው ምስራቁ” በሚሌ ርዕስ የሆነው። ይሌቁንም አሰዴ
የሕይወትን ትርጉም እና ተፈጥሯዊ ትሩፋቷን የሚያስስ ብሌህ ሰው
ነበር። ይህንንም በኢስሊም ፍኖት ውስጥ አገኘው። በጥሌቀትም
አመነበት። የርሱ ኢስሊምን መቀበሌ የሕይወትን ትርጉምና
ውስጣዊ ይት በማወቅ ሊይ የተመሰረተ የብሌህ ሰው ሕሉና ውሳኔ
ነበር።
ይህን አስመሌክቶ አሰዴ “እኔ ኢስሊምን የተቀበሌኩት በሙስሉሞች
መኃሌ ረዥም ጊዛ ስሇኖርኩ አይዯሇም። ጉዲዩ ከዙህ ተቃራኒ
ነው። በመኃሊቸው ሇመኖር የወሰንኩት ኢስሊምን ስሇተቀበሌኩ
ነው።” ሲሌ ጽፏሌ። (The Road to Mecca ገፅ 20)
ሙሏመዴ አሰዴ በዙህ መሌኩ በዒረቢያ ባህረ-ገብ ሇስዴስት
ዒመታት ኖሮ የዒረብኛ ቋንቋ ችልታውን አበሇፀገ። በኢስሊማዊ
ባህሌ ውስጥ ሰመጠ። The Road to Mecca (ጉዝ ወዯ መካ)
በተሰኘ መፅሏፉ መስህብ ባሇው ብዕሩ የበረሃ ጉዝ ማስታወሻውን
አስፍሯሌ። አሰዴ ከንጉስ ሱዐዴ ቢን ዒብደሌዏዙዜ እና በወቅቱ
ሌዐሌ ከነበረው ንጉስ ፈይሰሌ ጋር ተዋወቀ። ሙኒራ የተሰኘችውን
ሳዐዱያዊቷን ባሇቤቱንም አገባ። ዚሬ ሊይ በኒዮርክ ዩኒቨርሲቲ
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ታዋቂውን

የአንትሮፖልጂ

ምሁር

ጠሊሌ

ቢን

አሰዴንም

ወሇዯችሇት።

አሰዴ ከበረሃው አንበሳ ጋር
የሙሏመዴ አሰዴን ጠንካራና ጥሌቅ እምነት እንዱሁም ስብዕና
ከሚያሳዩ፤ ሌብን ሰቅው ከሚይዘ ህያው ምስክርነቶች መኃሌ
በመናችን የሙጃሂድችን ቁንጮ ሸይኽ ዐመር አሌ-ሙኽታርን
ሇማግኘት ከሑጃዜ (መካ) ወዯ ሉቢያ ያዯረገው አስቸጋሪ፣ ስጋት
እና አዯጋ የተሞሊበትን ጉዝ ማዴረጉ አንደ ነበር። አሰዴ ሑጃዜ
በነበረበት ወቅት ከስዯተኛው የሰይኑሲ ሸይኽ አሕመዴ ሸሪፍ ጋር
ተዋወቀ። የአሰዴ ቀሌብ የሸይኹ እስረኛ ሆነ። አሰዴ ስሇ ሰኑሲ
እንዱህ ሲሌ ፅፏሌ፡- “በዒረቢያን ፔኒንዘሊ ሙለ እንዯ ሰይዴ
አሕመዴ የወዯዴኩት ስብዕና የሇም። ምክንያቱም እንዯሳቸው ሇሊቀ
ግብ ሲሌ ነፍሱን ሙለ በሙለ መስዋዕት ያዯረገ አንዴ ሰው
ስሇላሇ ነው። ከአገር የተባረሩ ስሇሆኑ ከሰሊሳ ዒመታት ፍሌሚያ
በኋሊ ወዯ አገራቸው የመመሇስ ጉጉት ፊታቸው ሊይ ይታያሌ።
በሰሜን አፍሪካ የወራሪዎቹን ገዢዎች እንቅሌፍ ያሳጣ ስም ነው….”
ይሊሌ። (The Road to Mecca ገፅ 253-254)
ሸይኽ ሸሪፍ አህመዴ ሰኑሲ ሙሏመዴ አሰዴ ወዯ ሉቢያ ተጉዝ
ሸይኽ ዐመር አሌ-ሙኽታርን እና የጂሃዴ እንቅስቃሴያቸውን
በቅርበት ዴባቡን አይቶ፣ እንቅስቀሴው የሚጠናከርበትን ዕቅዴና
ዕይታ ሰጥቶ ይመጣ ንዴ ፈሇጉ።
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አሰዴ የዙህን ግብዣ የሊቀ ዒሊማ አስቦ ሳያቅማማ ተቀበሇ። የሸይኽ
ዐመር አሌ-ሙኽታር ወታዯሮች ሌክ እንዯ መጀመሪያው የሶሏባ
ትውሌዴ ሇነፃነትና ኢስሊማዊ ሕይወት እንዯሚጋዯለ ፅፏሌ፡“ውጤቱ ምንም ይሁን በመሪር ትግሌ ውስጥ ሇነበረቺው ሇዙያች
ቡዴን እኔ የሏሳብ እገዚ ማዴረጌ ሌክ እንዯ ሶሊት ግዳታዬ
የምቆጥረው ነበር።” ይሊሌ።(The Road to Mecca ገፅ 268)
ቀይ ባህርን ከእንጨት በተሰራች ጀሌባ ስጋት ከተሞሊበት፣ የግብፅና
ሉቢያን አቃጣይ የበረሃ ጉዝ ካቋረጠ በኋሊ ከሸይኽ ዐመር አሌሙኽታ ጋር ታሪካዊ ግንኙነታቸው እውን ሆነ። አሰዴ እንዱህ
ይስሇዋሌ፡- “ብዘም ሳይቆይ ዐመር አሌ-ሙኽታር ኮቴው በጨርቅ
የተጠቀሇሇ አነስ ያሇ ፈረስ ጋሌበው መጡ። በሁለም አቅጣጫ
ሁሇት ሁሇት ሰዎች ያጀቧቸው ሲሆን ላልች ዯግሞ ከኋሊቸው
ተከትሇዋቸዋሌ። የምንጠብቅባቸው ቋጥኝ ንዴ ሲዯርሱ አንደ
ባሌዯረባቸው ከፈረሱ ይወርደ ንዴ አገዚቸው። ስሇሚያነክሱ
በግዴ እንዯሚራመደ አስተዋሌኩ። ሳንገናኝ በግምት ከአስር ቀናት
በፊት በነበረ አንዴ ፍሌሚያ ሊይ ቆስሇው እንዯሆነ አወቅኩኝ።
በምታንፀባርቀው የጨረቃ ብርሃን ታግዤ በግሌፅ አያቸው ጀመር።
መካከሇኛ ቁመት ከጠንካራ አቋም ጋር ያሊቸው ሰው ናቸው።
ፂማቸው ሌክ እንዯበረድ ነጭ ሆኖ አጭር ነው። ሏሳብ የሰፈረበት
ፊታቸው ጥሌቅ መስመሮች አለት። ዒይኖቻቸው ወዯ ውስጥ የገቡ
ሲሆኑ ስርጉዲቸውን ያስተዋሇ ማንም ሰው ከዙህ ከባዴ የትግሌ
ሕይወት ውጪ ቢሆኑ ኖሮ ዒይኖቻቸው ሳቂታና እና ተንቀሌቃይ
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ውበት እንዲሊቸው በቀሊለ ያውቃሌ። አሁን ግን የበዯሌ ህመም
የወሇዯውን የጀግንነት ቁጥርት የያዘ ናቸው።” (The Road to
Mecca ገፅ 275)
የሰኑሲና የአሰዴ ሏሳብ ሉቢያ ውስጥ ከፍራ የተሰኘ ክሌሌ ውስጥ
ብቻ መሰረቱን ያዯረገውን የጂሃዴ እንቅስቀሴ ወዯ ላሊውም
ማስፋትና ከግብፅ የገንብና መሳሪያ እርዲታ ምንጭ ማዴረግ
ነበር። ሆኖም አሰዴ ሉቢያ ሲዯርስ ከፍራ ክሌሌ በፋሺስቶቹ እጅ
ስር ወዴቃሇች። በግብጽና ሉቢያ ዴንበር ሊይም ከፍተኛ የቁጥጥር
ኬሊ አዴርገዋሌ። ውይይታቸው ፍሬ ባያፈራም ሙሏመዴ አሰዴ
ከሸይኽ ዐመር አሌ-ሙኽታር ጋር ሁሇት ቀናት የፈጀ የጂሃዴ
እንቅስቀሴውን የመታዯግ እስትራቴጂዎች ሲሇዋወጡ ቆዩ። ሸይኹ
ጥንካሬያቸውን ባይፈታተነውም፣ ቆራጥነታቸውን ባያሸረሽረውም
ቅለ የጂሃዴ እንቅስቃሴያቸው እያበቃሇት እንዯሆነ የተረደ
ይመስለ ነበር።

ሸይኹ ሇጎብኚያቸው አሰዴ “ሌጄ ሆይ እኛ

የሕይወት ቆይታችን ማብቂያ ዴንበር ሊይ ነን። ወራሪዎቹን
እስክናስወጣ ወይም እስክንሞት እየተጋዯሌን ያሇነው ስሇ
እምነታችን እና ነፃነታችን ነው። ከዙህ ውጪ ላሊ አማራጭ
የሇንም። እኛ ሇአሊህ ነን ወዯርሱም ተመሊሾች ነን።” አለት።(The
Road to Mecca ገፅ 277)
አሰዴ ሉቢያ ውስጥ ያሇው ወታዯራዊ ፍሌሚያ በርሱ እይታ አክሳሪ
መሆኑን ሲገነብ ሸይኽ ዐመር አሌ-ሙኽታር ከርሱ ጋር ሆነው
ወዯ ግብፅ እንዱያፈገፍጉና ሕይወታቸውን እንዱታዯጉ፣ እዚም
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ሆነው የሉቢያውን ወታዯራዊ እንቅስቃሴ አብረው ዲግም
ሇመገንባት፣ በወቅቱ ግብፅን የወረሩት እንግሉዝች ጣሉያን ጋር
ያሊቸውን የሻከረ ግንኙነት እንዯ እዴሌ ተጠቅመው የመስራት
ሏሳብ አቀረበሊቸው። ሸይኽ ዐመር ግን ከሙጃሂዴ ተከታዮቻቸው
ጋር ሉቢያ ውስጥ ሆነው ጉዲያቸው ዴሌ እስኪያዯርግ ወይም
ሇርሷ መሞት አሇብኝ በሚሇው ሏሳባቸው ሊይ ፀኑ።
አሰዴ በመጣበት መንገዴ መመሇስ ግዳታ ሆነበት። የመሌስ ጉዝው
ግን በአበባ የተነጠፈ አሌነበረም። እጅግ ፈታኝ፣ በጣሉያን ጥበቃና
የፍተሻ እሾሃማ አጥር ስር ማቋረጥ ነበረበት። የጣሉያን የፍተሻ
ቡዴን ከዐመር አሌ-ሙኽታር ሙጃሂድች ጋር አገኙት። የተኩስ
ሌውውጥና ፍሌሚያም ተካሄዯ። በፍሌሚያው ሜዲ አምስቱ
ሰማዕት ከሆኑ በኋሊ ያንን መንገዴ ማቋረጥ ቻለ። ከዙህ ትግሌ
ከሞሊው ጉብኝት ስምንት ወራት በኋሊ ዐመር አሌ-ሙኽታር
በፋሽስት ጣሉያን ስርዒት ስቅሊት ሰማዕት ሉሆኑ ተማረኩ።

ወዯ ኢስሊማዊው ምዕራብ ምሌሰት
አሰዴ በጀዙረተሌ ዒረብ እና ሰሜን አፍሪካ ኢስሊምን ሇመርዲት
ውዴ ዋጋ ከከፈሇ በኋሊ ሙስሉሞችን ሇማገዜ በሚሌ ወዯ ህንዴ
ክፍሇ አህጉር ፊቱን አዝረ። ኢስሊማዊውን ምስራቅ ክፍሌ ጎበኘ።
ኢራንን፣ ከመሇያየታቸው በፊት አፍጋኒስታንን እና ህንዴንም
ጎበኛቸው። ገጣሚና ፈሊስፋውን፣ የኢስሊምን ጉዲይ አጥብቆ
የያውንና የአስተሳሰብ ምጥቀቱን ከተረዲው ሙሏመዴ ኢቅባሌ
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ጋር

በአካሌ

ተገናኙ።

ኢቅባሌ

ሇወዯፊት

የምትመጣውን

የኢስሊማዊት ግዚት (ፓኪስታን ሪፐብሉክ) አስተሳሰባዊ መሰረት
በማስቀመጡ ሊይ አጋዥ እንዱሆነው እዚው እንዱቆይ አሳመነው።
(The Road to Mecca ገፅ 14)
ሙሏመዴ ኢቅባሌ ከሞተ እና ፓኪስታን ከተመሰረተች በኋሊ
አሰዴ ዛግነቷን አገኘ። በኢስሊማዊ መነቃቃት አስተዲዯር ውስጥም
ሰራ። ሇአገሪቱ መጪ ጊዛ ኢስሊማዊ መተዲዯሪያዋ ምን መሆን
እንዲሇበት እሳቤውን አኖረ። እነዙህ እሳቤዎች “ሚንሃጁሌ ሁክም
ፊሌ ኢስሊም” በተሰኘው መጽሏፉ ወስጥ የሰፈሩ ፅንሰ-ሏሳቦች
ናቸው።
አሰዴ ከዙህ ቀጥል በፓኪስታን የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር ውስጥ
የፓኪስታን የዒረቡ ዒሇም ግንኙነት ሃሊፊ ሆኖ ሰራ። ቀጥል ዯግሞ
ኒዮርክ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ውስጥ ሌዩ
አምባሳዯሯ ሆነ። ከጥቂት ዒመታት በፊት ቀናት ሚስጥራቸውን
እንዯተናገሩት ከሆነ እስራኤሊውያን አሰዴ ኒዮርክ ውስጥ
በሃምሳዎቹ

መጀመሪያ

ሊይ

የፓኪስታን

አምባሳዯር

ሆኖ

በሚያገሌግሌበት ወቅት ክፉ ጥርጣሬን ጠርጥረውትና አይሁዲዊ
ዲራውን በመጠቀም ሇረከሰ ጉዲያቸው ሉጠቀሙት አስበው
የማማሇሌ ሙከራ አዴርገው ነበር። በመጨረሻ ግን ያገኙት መሌስ
ሰውየው የማንነቱን ገመዴ ከነርሱ ቆርጦ ሇኢስሊም መግመደን
ነበር። ሇመታሇሌና እርሱን ሇመጠቀም ምቹ ስብዕናም አሌነበረም።
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በ1952 ሙሏመዴ አሰዴ “ ሮዴ ቱ መካ” የተሰኘው መፅሏፉን
ሇመፃፍና ሰፋ ያሇ ጊዛ ሇማግኘት ሲሌ በተባበሩት መንግስታት
የፓኪስታን አምባሳዯርነቱን በገዚ ፍቃደ ሇቀቀ። ያንን መፅሏፍ
ያበረከተችሌን ስራ መሌቀቅ ምንኛ የተባረከች ናት!
ሙሏመዴ አሰዴ የቀረው ዕዴሜውን በሕይወቱ ትሌቅ የሚባሇውን
ፕሮጀክት አንገቱን ዯፍቶ ሇመስራትና ሇመኖር ከአሜሪካዊት
ባሇቤቱ ቦሊ/ሏሚዲ ጋር በ1955 ወዯ አገረ-ስፔን አቀና። ያ
ፕሮጀክት የሊቀውን ቅደሱን ቁርአን ወዯ እንግሉዜኛ መተርጎም
ነበር። The Message of The Qura’n “የቁርአን መሌዕክት”
በተሰኘው ዴርሳኑ ያሳካው ትርጉም ነው። የፀሏፊውን የዕውቀት
ስፋት በሚያሳዩ የግርጌ ማስታወሻዎች፣የቁርአንን ውስጠ-ትርጉም፣
የዒረብኛን ቋንቋ ሚስጥር በጥሌቀት በመረዲት የተሰራ ነው።
በዋሺንግተን የአሜሪካ ኢስሊማዊ ግንኙነት ኮሚቴ (Council on
American-Islamic Relations /CAIR/) ይህን የትርጉም ስራ
እንዯ እስታንዲርዴ ተቀብልና መሰረት አዴርጎ ሚሉዮን የቁርአንን
ትርጉም በማዲረስ መቻው ውስጥ ዚሬም ዴረስ ያከፋፍሇዋሌ።
አሰዴ ጠናዎችን ከተሻገረ እና ረዥም ዕዴሜን ከኖረ በኋሊ በ1992
ወዯ ሊይኛው ዒሇም ሄዯ። የዕዴሜውን ፀዯይ የተገኘበት አህጉር
አውሮፓ ውስጥ ኖሮ አስክሬኑም በአንዯለስ የኢስሊማዊ ስሌጣኔ
ቅሪት ባሇባት ግራናዲ ነበር የተቀበረው። በ2008 የቪየና ክፍሇ
ከተማ ከተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ሕንፃ ትይዩ ያሇውን ዋና
አውራ ጎዲናዋን “ሙሏመዴ አሰዴ” ስትሌ ሰይማሇች። በምስራቁና
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ምዕራቡ መኃሌ ዴሌዴይ ሇመገንባት የሇፋ፣ የዒሇም ዛጋ እና የቁርጥ
ቀን ሌጇ አዴርጋ ወስዲዋሇች።

ተሊምዯው ባንዴ የኖሩ
ሙሏመዴ አሰዴ በአውሮፓውያን ስሌጣኔና ዕውቀት ውስጥ የሰው
ሌጅ ማንነት በመንፈስና ቁስ ይከፈሊሌ የሚሌ እሳቤ አሇ ብል
አያምንም። ሁኔታው በጀሊሇዱን አር-ሩሚ ስንኞች የሚገሇፅ
ይመስሊሌ፡በመንፈስ ገሊዬ የሇም ግርድ
ባንዴ ሊይ ኖሩ በተሊምድ።
በ20ኛው ክፍሇመን መጀመሪያ አካባቢ አውሮፓ ውስጥ ሰፍኖ
የነበረው የረኝነትና ጥሊቻ መንፈስ በጀርመን ናዙ እንቅስቃሴ
ተቋጭቷሌ ብልም አያምንም። ሇነዙህ ሁሇት በሽታዎች ታዱያ
መዴሃኒት መፈሇግ ጀመረ። ኢስሊምን ሇሰው ሌጅ “የሁሇት
ማንነቶች አንዴነት” እና “የሰብዒውያን ወንዴማማችነት” መንገዴ
ሆኖ አገኘው። ወዯ እምነቱ የመሳቡ ሚስጥርም ይኸው ነበር።
በ20ኛው ክፍሇመን መግቢያ አካባቢ አሰዴ ኢስሊማዊውን
መንፈስ በተዯራጀ መሌኩ ማግኘት የጀመረው በምስራቁ የኢስሊም
አገራት ጋቢ ሆኖ በሚሰራበት ወቅት ነበር። በምስራቁ ክፍሌ
ሲኖር ያዯረበትን ተፅዕኖ እንዱህ ከትቦታሌ፡- “አውሮፓ ውስጥ
ከቁሳዊው የውክቢያ ሕይወት አንፃር፤መጀመሪያ አካባቢ ነፍሴ
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ውስጥ እጅግ የተረጋጋ ሕይወትን የማግኘት ፍሊጎትና ጉጉት
ተፈጠረ። ይህ ዜንባላ የሌዩነቱን መነሻዎች ወዯ መመሌከት
መራኝ። በዙህ መሌኩ በኢስሊም አስተምህሮት ሊይ በሌዩ ሁኔታ
ትኩረት የማዯርግ ሰው ሆንኩኝ። በወቅቱ ዜንባላዬ ወዯ ኢስሊም
ማህዯር መሳቤን በበቂ ሁኔታ የሚያናግር ግን አሌነበረም። ሆኖም
ፊትሇፊቴ በተቻሇ አቅም የሰው ሌጅ ሕይወቱን ከውስጣዊ ግጭት
በፀዲ መሌኩ ስርዒት ሇማስያዜ፣ ሇማዯራጀት፣ የሊቀ ወንዴማዊ
ስሜትን ሇማስፈን አዱስ ዕይታን ግን ይዣሇሁ።” (Islam at the
Cross Road ገፅ 16)
አሰዴ በዒመታት ንጉዯትና በምስራቁ ዕውቀት ስር ከሰዯዯ በኋሊ
በኢስሊም ውስጥ እስከዚሬ የሚያስሰውን የፈጣሪን አንዴነትና የሰው
ሌጅን እኩሌነት አገኘ። “ኢስሊም የሰውን ሌጅ ወዯ ሁለም
የሕይወት አቅጣጫዎች በአንዴነት ይዝት ይነጉዲሌ።” (Islam at
the Cross Road ገፅ 102)

“ኢስሊም የስነ-ምግባርና ተግባር፣

ግሇሰባዊና ማሕበራዊ ስርዒት ነው።” (Islam at the Cross Road
ገፅ 97) የሚሇውንም ተረዲ።
የኢስሊማዊ አምሌኮ ተግባራትን አስኳሌ ይት ሲያስተነትን
ሙሏመዴ አሰዴ ከመንፈሳዊ ጥራትና ማህበራዊ ስርዒት እሳቤዎች
በሌዩ ሁኔታ የተሰሩ ሆነው አግኝቷቸዋሌ። “አምሌኮን በተመሇከተ
ኢስሊማዊው እሳቤ ሶሊትን ብቻ ያጠቃሇሇ አይዯሇም። ይሌቁንም
ሕይወት የተባሇን በሙለ ያካተተ ፅንሰ ሏሳብ ነው። ዋና ግቡም
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በእያንዲንደ ሰው ሊይ መንፈሳዊ እና ቁሳዊ ማንነቶችን ማስገኘት
ነው።” (Islam at the Cross Road ገፅ 106)
ከኢስሊም ሌዩ ባህሪያት፣ ከጥንካሬው ምንጭ እና ከሌ ዒሇማዊነቱ
ሚስጥር ውስጥ ይህ አንደ ነው ፡-”ይህ በሰው ሌጅ ሕይወት የስነምግባር እና ቁሳዊ ማንነቶች ምለዕነት ነው። ኢስሊም የትም ይሁን
መች የተቆጣጣሪነት ኃይለ ምክንያትም ነው። የሰው ሌጆችን
ሇመምራት በእጃቸው ምሪትን የያዘት ነብያችን ሇሰው ሌጅ
ሕይወት የሚጠበቡት በመንፈስና ቁስ በሚገሇፁት ሁሇቱም
አቅጣጫዎች ነበር።” (Islam at the Cross Road ገፅ 90)
ሙሏመዴ አሰዴ አውሮፓ ውስጥ በብሄርተኞች ሲጣስ ያየው
ሰብዒዊ ወንዴማማችነት በኢስሊም ውስጥ ተከብሮ አይቶታሌ።
“በኢስሊሙ ዒሇም ያሇው ውስጣዊ ጥንካሬና ማህበራዊ ትስስር
ዒሇም ሇማህበረሰብ ስርዒት ከሞከረው ማንኛውም ስርዒት የተሻሇ
ነው።” ይሊሌ። (Islam at the Cross Road ገፅ 39)
የትኛውም ጥንታዊ ስሌጣኔ እንዯ ኢስሊም ሕብረ-ብሔራዊነትን
ያወቀም ይሁን ያፀዯቀ የሇም።
ይህ ዯግሞ እንዯ አሰዴ ሊሇው የሮማውያንና ግሪክ ስሌጣኔዎች
ታሪክ ትጉ የጥናት ሰው የሚዯበቅ ጉዲይ አሌነበረም።
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የሙስሉሙ ዒሇም ንቃት
ሙሏመዴ አሰዴ በውስጡ ከተሸከመው ሁነኛ እሳቤ አንደ
በሙስሉሙ ዒሇም የመንፈስ እና አስተሳሰብ ተሏዴሶ ነው።
ሇዙህም ሁሇት መፅሏፍቱን መዴቧሌ። Islam at the Coss Road
(ኢስሊም በመንታ መንገዴ ሊይ) እና ሚንሃጁሌ ኢስሊም ፊሌ
ሁክም የሚለት ናቸው። በመፅሏፍቱ “ ከሸሪዒ ሊይ ሇመናት
የተጠራቀሙና የተከመሩ ሌማዲዊ የአተረጓጎም ትብታብ ክምሮችን
ማራገፍ ይኖርብናሌ።” ይሊሌ (Islam at the Cross Road ገፅ
118)።
አሰዴ በኢስሊማዊው ማዕከሌ የሰፈነውን ጭፍን ተከታይነት፣
የህሉና መሳነፍ እና ሇዲግም መነቃቃት እንዱሁም ተሏዴሶ ምንም
አስተዋፅኦ አሇማዴረጉን ይኮንናሌ። ምክንያቱም “በእውነታው
የአዕምሮ መስነፍ ከአካሌ ስንፍና አያንስም።” ይሊሌ። (Islam at
the Cross Road ገፅ 107)
በተጨማሪም አሰዴ የምዕራቡን ዒሇም ትምህርት የተማሩ እና
ያሌበሰለ፣ ጊዛንና ቦታን ባሊማከሇ መሌኩ የምዕራባውያኑን
አስተምህሮ ዩኒቨርሳሌ መመኛ ያዯረጉ ክሱራንንም ይኮንናሌ።
በእርግጥ አሰዴ “የየህዜቡ ባህሊዊ ሌዩነትና የአቀባበሌ እይታ
መሇያየት፣ እውነታዎች የሚቀርቡበት መንገዴ እንጂ ዕውቀት በራሱ
ምዕራባዊና ምስራቃዊ አይዯሇም።” ሲሌ ያስጠነቅቃሌ።
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ራሳቸውን ምዕራባዊ ሇማዴረግ የሚውተረተሩትን ሰዎች ወጥሮ
የያበት አንደ መንገዴ እነርሱ የኢስሊምን ምጡቅ ተሌዕኮና
ውታሪነቱን አሇመረዲታቸውን ነው። “ከፊሌ የቁርአን አናቅፅ
ወሕይ ሲወርዴ የነበሩ ህዜቦች ሊይ ያተኮረ እንጂ በዙህ በ20ኛው
ክፍሇ መን ሇሚኖሩ መናዊ ሰዎች አይዯለም የሚሇው
አስተሳሰብ ሙስጠፋ (ሰዏወ) የቆሙበትን ነብያዊ ብርሃን ማሳነስ
ነው።” ይሊሌ። (Islam at the Cross Road ገፅ 90-91)
በአሰዴ ዕይታ እነዙህ ሰዎች ወዯዙህ ዯካማ አቋም ያዯረሳቸው
ምስጢር በራስ አሇመተማመን እና ራስን ካሇማክበር ጉዴሇት
የመጣ ነው። ይሌቁንም “ሙስሉም ራሱን ቀጥ፣ኢስሊምን ሕያው
አዴርጎ መኖር ይችሊሌ።” ይሊሌ። (Islam at the Cross Road ገፅ
85) በተጨማሪም “አንዴ ስሌጣኔ ወይም ባህሌ ከኪሳራዋ በኋሊ
ዲግም ሌታብብና ወዯ መኖር ሌትመጣ የምትችሇው በራሷ
ስትገረምና ካሇፈ ታሪኳ ጋር ባሊት መሌካም ግንኙነት ነው።”
ብልም ያስባሌ። (Islam at the Cross Road ገፅ 86)
በምስራቁም ይሁን ምዕራቡ አስተሳሰብ የመጠቀው አሰዴ የሰው
ሌጅ ምን ያህሌ በስሌጣኔ ማማ ሊይ ቢሰቀሌ አንኳ ኢስሊም ውስጥ
በቂ መሌስ እና ሁነኛውን ህክምና ያገኛሌ ይሊሌ፡- “ስሇዙህ የሰው
ሌጅ አሁን ያሇበት መሻሻሌና ዕዴገት ከኢስሊም ተብቃቅቶ
የሚቆምበት ሁኔታ ሊይ ሇመሆኑ የሚያሳይ ምሌክት አይዯሇም።
ይሌቁንም ኢስሊም ካመጣው ስነ-ምግባራዊ ስርዒት የተሻሇ

68

ሙሏመዴ አሰዴ

መፍጠር አይችሌም።” ይሊሌ። (Islam at the Cross Road ገፅ
114)
በኢብራሂም ፍኖት አሳሹ ሙሏመዴ አሰዴ ሊይ የአሊህ እዜነት
ይስፈን !
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7
ሙሏመዴ ሏሚዯሊህ
(ሇዕውቀት የመነኑ መኖክሴ)

ድ

ክተር ሙሏመዴ ሏሚዯሊህ በኩሩ ነፍስ፣ በጥሌቅ ዕውቀት
በትጉና ረቂቅ ሌቦና ረዥም ዕዴሜን ኖረዋሌ። የምዴራዊ

ኑሮን ብሌጭሌጭ ትተው፣ በመማርና ማስተማር ተጠምዯውና
ኢስሊምን በማገሌገሌ አሌፈዋሌ። ሌኬት የሇሇው፣ ከባህር የሰፋ
የሁሇንተናዊ ዕውቀት ባሇቤት፤ ደንያ ምንም የማታጓጓቸው ዚሂዴና
አሊህን የማምሇክ ተምሳላት ሰው ነበሩ።
ዯቡብ ሕንዴ ሃይዯራባዴ ከተማ በ1908 ተወሇደ። የቤተሰባቸው
ስረ-መሰረት ወዯ ቁረይሽ የሇቀ ነው። ቤተሰቡ በቀዴሞው ጊዛ

ሙሏመዴ ሏሚዯሊህ

ከሑጃዜ የሏጃጅ ቢን ዩሱፍን ጭቆና ሸሽቶ የተሰዯዯ ሲሆን
ከስምንተኛው ዒ.ሂ ጀምሮ ሩ እዚው ተተከሇ። ከዙህ ምርጥ ዚፍ
ሊይ ትሊሌቅ ዲኞች፣ የአገር መሪዎች እና ሕንዴ ኢስሊማዊ ስርዒት
በነበራት ወቅት ከተራራ የገፉ ዜናቸው የናኘ የሌሂቃን
ቅርንጫፎች ተግኝተውበታሌ። ከመጨረሻዎቹ ታዱያ የድክተር
ሏሚዯሊህ ታሊቅ ወንዴም እና ወዯ ኡርደኛ ቋንቋ የበሊሪን
“አንሳቡሌ አሽራፍ” የተረጎሙት ሸይኽ ሏቢበሎህ እንዱሁም
“የነወዊን ሶሂህ ሙስሉም ሸርሕ” ወዯ ኡርደኛ የተረጎሙት ታሊቅ
እህታቸው ሸይኻ አመተሌ ዒዙዜ ይጠቀሳለ።

የማይረካ የዕውቀት ጥማት
የሙሏመዴ ሏሚዯሊህ የዕውቀት ጥምና ፍሊጎት ዴንበርን
አያውቅም ነበር። ሁሇት ሰርተፊኬት፣ ሁሇት ማስተርስ፣ ሁሇት
ድክትሬት ያሊቸው ሲሆን በአጠቃሊይ 20 ቋንቋዎችን ተምረዋሌ።
ከነዙህ ውስጥ ዏረብኛ፣ ኡርደኛ፣ ፔሪሺያኛ፣ ቱርከኛ፣ ሊቲን፣
ፈረንሳይኛ፣

እንግሉዜኛ፣

ጀርመንኛ፣

ጣሌያንኛ፣

ሩሲያኛ፣

ዳንማርክኛ፣ ስዊዴንኛ እና ፊንሊንዴኛ ይገኙበታሌ። ዕዴሜያቸው
ሰማንያን እንዯተሻገረ የተማሩት የመጨረሻ ቋንቋ ታይሊንዴኛ
ነበር። የሁሇተኛው ዒሇም ጦርነት እንቅፋት ባይሆንባቸው ኖሮ
ከዙህ ሁለ ድክትሬት በኋሊም ተጨማሪ ፒኤችዱ ያገኙበት
የነበረው ከሞስኮ ዩኒቨርሲቲ የሩሲያኛ ቋንቋ ነበር።
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ወዯ መዱነቱሌ ሙነወራ በማቅናት የቁራኦች ሸይኽ ከሆኑት ሏሰን
ቢን ኢብራሑም ንዴ በመማር ሏሚዯሊህ ንዴ ውዴና ሌባቸው
ሊይ ሌዩ ቦታ ያሇውን የቁርአን አሌ-ከሪምን ኢጃዚ ወሰደ።
ሸይኽ

ሙሏመዴ

ሏሚዯሊህ

የመጀመሪያውን

ኢስሊማዊ

ትምህርታቸውን በዲረሌ ዐለም ሸርቂያ በኡርደ ቋንቋ ነበር
የተከታተለት። ዒረብኛ፣ እንግሉዜኛ እና ፋርስኛን እዚው ነው
በዯንብ የተማሩት። በ1919 ህንዴ ውስጥ በኢስሊማዊ ዕውቀት ስሩ
የጠሇቀ ታሪክ ባሇው መዴረሰቱ ኒዞሚያ ተቋም በመግባት 1923
ሊይ ተመረቁ። ከዒመት በኋሊ ዯግሞ አሚር ዐስማን ዒሉ ኻን
ሑያዴርባር ውስጥ በ1918 ባቋቋመው ዩኒቨርሲቲ ገብተው ሁሇተኛ
ሊይሰንሳቸውን ዕዴሜያቸው ገና ሃያዎቹ ሳሇ በ1928 አግኝተዋሌ።
ከዙሁ

ዩኒቨርሲቲ

የመጀመሪያው

ሁሇት

በኢስሊማዊ

ማስተርሶችን

የተጎናፀፉ

ሲሆን

ጥናት

ሁሇተኛው

ዯግሞ

እና

በዒሇማቀፍ ህግ ነበር። በ1932 የዐስማን ዩኒቨርሲቲ ቀሇም
ተማሪዋን ወዯ ቱርክ፣ ግብፅ፣ ሶሪያና ሳዐዱ በመሊክ የጥንት
ኢስሊማዊ መዚግብትን ያገሊብጥ ንዴ አዯረገች።
ኢስታንቡሌ በነበሩበት ወቅት ጀርመናዊው ኦሬንታሉስት ፍሬዜ
ኮርኒኮ ቦን ዩኒቨርሲቲ ገብተው ከፍተኛ ትምህርታቸውን ያጠናቅቁ
ንዴ ሁኔታዎችን አመቻቸሊቸው። ድክትሬታቸውን ጨረሱ።
ሇሁሇት ዒመታትም እዚው ዏረብኛ እና ኡርደኛ ቋንቋዎችን
አስተማሩ። በ1934 ፈረንሳይ ሰርቦን ዩኒቨርሲቲ ገብተው ሁሇተኛ
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ድክትሬታቸውን “በነብያዊው እና ኹሇፋኡ አር-ራሺዱን ወቅት
የነበረ ኢስሊማዊ ዱፕልማሲ” በሚሌ ርዕስ የጥናት ፅሁፍ አቅርበው
አጠናቀቁ።
ሙሏመዴ ሏሚዯሊህ በ1935 ሰፊ ዕውቀት፣ ዒሇማቀፍ ግንዚቤና
የሕይወት ሌምዴ ይው ወዯ ሃይዴራባዴ ተመሇሱ። በዐስማን
ዩኒቨርሲቲ በኢስሊማዊ ጥናት ፋካሌቲ መምህር እና አስከ 1948
መግቢያ ዴረስ የህግ ዱፓርትመንት ኃሊፊ ሆነው ሰሩ።

ኩሩ እና አምቢተኛ ነፍስ
ሙሏመዴ ሏሚዯሎህ ኢስሊማዊቷ የሃይዴራባዴ ኤሚሬት ከሕንዴ
አገር ተገንጥሊ ራሷን የቻሇች ግዚት እንዴትሆን ሏሳቡን በዯንብ
ከሚዯግፉት ውስጥ አንደ ነበሩ። ምክንያቱም ይህቺ ግዚት
በሙስሉሞች ታሪክ ውስጥ የሊቀ ታሪካዊ ሚና ስሊሊት ነው።
በሕንዴ ክፍሇ አህጉር ሊይ በኢስሊማዊ ስሌጣኔ ከፈኩ ማዕከሊት
አንዶ ስሇነበረች እና በዙያው ኢስሊማዊ ማማ ሊይ ሆና እንዴትቆይ
አጥብቀው ይፈሌጉ ስሇነበርም ጭምር ነው።
በ1948 ሕንዴ ከብሪታኒያ ቅኝ አገዚዜ ነፃ ከወጣች በኋሊ የዙህችን
ኤምሬት ነፃነትና መገንጠሌ ዕውቅና ከሚሰጠው ዱፕልማሲያዊ
የሌዐካን ቡዴን ጋር አብረው ወዯ ተባበሩት መንግስታት ዴርጅት
አቅንተዋሌ። የሕንዴ ጦር ግዚቲቱን ሲያወዴምና የዱፕልማሲ
ቡዴኑ የነፃነት ዕውቅናው ጥያቄ ሳይሳካሇት ሲቀር ሙሏመዴ
ሏሚዯሎህ ከዙያች ጊዛ ጀምሮ እግራቸው የሕንዴን ምዴር
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ሊትረግጥ እምቢኝ አለ። ዒሇም ሊይ እንዯዚ እየዝሩ እንኳ
ውሳኔያቸውን ዕዴሜ ሌካቸውን ጠብቀው አሌፈዋሌ።
ሏሚዯሎህ ፈረንሳይ ውስጥ ሆነው ሃይዯራባዱያዊ ዛግነታቸውን
እንዯጠበቁ ግማሽ ምዕተ-ዒመት ያህሌ የሚሆን (1948-1996)
ኖረዋሌ። ከፈረንሳይ መንግሰት እና ከብዘ ኢስሊማዊ አገራት
የዛግነት ግብዣ ቀርቦሊቸው ከፍ ባሇ የነፍስ ክብር እና ዯባ
የተፈፀመባትን አገራቸውን ሃይዯራባዴን በፍፁም ታምነዋት ውዴቅ
አዴርገዋሌ።
ፈረንሳይ ውስጥ ሇግማሽ ምዕተ ዒመት ያህሌ በመኖሪያ ፍቃዴ ብቻ
ነበር የኖሩት።
ሏሚዯሎህ ፈረንሳይን ትተው የሄደት ዕዴሜ ካዯከማቸው፣ሁላም
ኢስሊምን ሇማገሌገሌ ቀጣይነት ባሇው ምርምር እና ስራ
ዕዴሜያቸውን አሟጠው ከጨረሱ በኋሊ ነበር።
አሜሪካ የምትኖር የወንዴማቸው ሌጅ የሆነቺው ሰዱዲ ዒጣኡሎህ
ሇጤናቸው ክትትሌ ስትሌ፣ ስሇዯከሙና ዕዴሜያቸው ስሇሄዯ
በቅርበት እንዴተከታተሊቸው በማሰብ ወዯርሷ እንዱመጡ አጥብቃ
ሇመነቻቸው። በ1996 የአክብሮት ጥያቄዋን ተቀበሎት። ከኋሊቸው
ሉረሱና ሉጠፉ የማይችለ ትዜታዎችን እንዱሁም ፋናቸውን
አኑረው በ2002 ከዙህች ደንያ የተረጋጋች ነፍስን ይው
እስከወጡበት

ጊዛ፤

በፍልሪዲ

ግዚት

ጃክሶንቪሌ

የዕዴሜያቸውን የመጨረሻ ዒመታት ከርሷ ጋር አሳሇፉ።
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አዚኟና ትሁቷ የወንዴማቸው ሌጅ ሰዱዲ ዒጣኡሊህ Impact
International ሊይ ባሰፈረቺው የሏን መግሇጫ ፅሁፏ ሇርሷ
ካሊቸው እዜነት የተነሳ እንዯሚከተሇው ይቀሌዶት እንዯነበር ይህን
አስፍራሇች፡- “የሞት መሊዕክን በቻሌኩት አቅም አንቺ ባሇሺበት
ነፍሴን አንዲያወጣት

እዯራዯረዋሇሁ።”

አሊህ ምኞታቸውን

አሳካሇቸው። ረፋዴ ሊይ እርሷ ቤት በላሇችበት ወዯ አኼራ ሄደ።

በዚሂድች ጎዲና
ሙሏመዴ ሏሚዯሎህ አሊህን አምሊኪ፣ ተናናሽ፣ ትሁት እና
የእዜነት ክንፋቸውን ዜቅ አዴራጊ ነበሩ።
ፈረንሳይ በሰርቦን ዩኒቨርሲቲ መምህር ሆነው ከሙስሉም ወጣቶች
ጋር ትምህርታዊ የካምፕ ጉዝ ወጥተው በእጆቻቸው የምግብ ሳህን
ያጥቡ፣ ዒዋቂና ታዋቂ ከመሆናቸው ጋር መሬት ሊይ አብረውም
ይቀመጡ ነበር። በሕንዴ ክፍሇ አህጉር ከታዋቂ የትምህርት
ማዕከሊት አንደ ወዯሆነው “ዲረሌ-ሙሶኒፊን” ሁላም ሲገቡ ባድ
እግራቸውን ሁነው ነበር። ይህን ሲያብራሩ የመሌዕክተኛው (ሰዏወ)
ሲራ ወዯተፃፈበት ክፍሌ ጫማ ሇብሶ መግባትን ይጠየፉ ስሇነበር
ነው። ሇማሇት የፈሇጉት በሰባት ጥራዜ የተጋጀውን የሱሇይማን
አን-ነዯዊን የሲራ ዴርሳን ነው። ሲበዚ ዚሂዴ እና ራሳቸውን ፈታሽ
ነበሩ። ላሊው ቀርቶ ሇንጉስ ፈይሰሌ ሽሌማት ሲታጩ “እኔ
የፃፍኩት ሇአሊህ ስሌ ብቻ ነው። ዱኔን አታበሊሹብኝ።” ሲለ
ውዴቅ አዴርገውታሌ።
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በዕውቀት ምኩራብ ውስጥ መቋረጥ
ድክተር ሙሏመዴ ሏሚዯሊህ መፅሏፍትን በብዚት በማጋጀት
ከሚቆጠሩ ጥቂት ዐሇሞች ተርታ የሚሰሇፉ ናቸው። ሇነገሩ ረዥም
ዕዴሜያቸውን በዕውቀትና በፅሁፍ ምርምር ነው ያሳሇፉት። ላሊው
ቀርቶ አሊገቡም ነበር። ሏሚዯሊህ ብዘ አስርት ጥራዝችን ፅፈዋሌ፣
አርትኦትም ሰርተዋሌ።
-

በቁርአን ፕሮጀክታቸው ውስጥ ወዯ ፈረንሳይኛ ታሪኩንና
አስተምህሮቱን በተመሇከተ ሰፋ ያሇ ሏተታ ካሰፈሩበት በኋሊ
ተርጉመዋሌ። ወዯዙህ ቋንቋ ከተተረጎሙ ቅጂዎች የዙህኛውን
ያህሌ ከፍ ያሇ ዋጋ የሚሰጠው የሇም።
የሏሚዯሊህ ትርጉም ታዋቂ እና ፈረንሳይ፣ ካናዲና ምዕራብ
አፍሪካ በሚገኙ የቋንቋው ተናጋሪዎች ንዴ ተመራጭ መሆን
ቻሇ። የፈህዴ የቁርአን ህትመት ህብረትም እርሱን ተመርኩዝ
በብዚት አትሞ አሰራጭቶታሌ።

-

በክቡሩ የሏዱስ ሳይንስ ርፍ ዯግሞ በ101 ሂ ያሇፈውን
የኃማም ቢን ሙነቢህ አስ-ሶንዒኒን ዴርሳን ከአቡ ሁረይራ
(ረዏ) ከገበው የነብዩ (ሰዏወ) ሏዱስ ሊይ ሏሚዯሊህ
ግርድሽን ገፈዋሌ። ሏሚዯሊህ በዙህ ስራቸው ሊይ በሶሏቦች
መን የነብዩ (ሰዏወ) ሏዱስ መሰነዴ አሌጀመረም ከሚሇው
የተሰራጨ ዕይታ በተቃራኒ በሱና እና ሰነዴ ታሪክ ሊይ እምነት
የሚጨምር ስራን አበርክተዋሌ። ኦሬንታሉስቶች ሇሶሂሕ አሌ
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ቡኻሪ በሰሩት ትርጉም ዘሪያ ክፍተቶችን ከማዲሊት በፀዲ
አዕምሮ እና በተጋ ሌብ መፅሏፍ አጋጅተውበታሌ።
-

በነብያዊው ሲራ ርፍ ሙሏመዴ ሏሚዯሊህ የኢብኑ
ኢስሏቅን (151ሂ ያሇፉ) ስራ ማረጋገጫ ሰርተውሇታሌ። ሰዎች
ከርሱ በኋሊ የተፃፈውን የኢብኑ ሑሻምን (213 ሂ ያሇፉ)
የሲራ መፅሏፍ ብቻ በመጠቀም ችሊ ብሇውት የነበረ ሲሆን
ይህን የጥንት ዴርሳን ወዯ ኢስሊማዊ አካዲሚ ማህዯር
አጠቃሇውታሌ።

-

በኢስሊማዊ ፖሇቲካ ህገ-ፍሌስፍና ርፍ ውስጥ ብዚት
ያሊቸው መፅሃፍትን ያበረከቱ ሲሆን ጎሌተው የሚታወቁት ግን
3 ናቸው።
እነዙህ መፅሏፍት በነብያዊው እና ቅን ምትኮቻቸው መነአስተዲዯር የነበሩ የፖሇቲካዊ ሰነዴ ስበስቦች ናቸው። ሰነድቹ
ማንኛውም የኢስሊማዊ ፖሇቲካ ተመራማሪ፣ በሙስሉሞችና
ሙስሉም ባሌሆኑ አካሊት መኃሌ ፖሇቲካዊ ትስስርን መሰረት
ማስያዜ የሚሻ አካሌ ሉጠቀማቸው የሚችለ ውዴ ዴሌብና
ኦሪጂናሌ ሰነድች ናቸው። የሏሚዯሊህ ሁሇተኛ መፅሏፋቸው
The First Written-Constitution in the World የሚሌ
ሲሆን በመሌክተኛው (ሰዏወ) መን በመዱና ሇመጀመሪያ ጊዛ
የተፃፈውን ህገ መንግስት፣ የገዢ ተገዢ ግንኙነት በውዳታና
መፃፃፍ ሊይ የተመሰረተ መሆን እንዲሇበት እና ስሇ
መንግስታዊ ግንባታ ሂዯት ኢስሊም ማህበራዊ ውሌን እንዳት

77

የ20ኛው ክ/መን ሙስሉም ነቢባን

ያየዋሌ የሚሇውን ዲጎስ ካሇ መቅዴም ጋር ወዯ እንግሉዜኛ
መተርጎምና ማቅረብ ነበር። ሶስተኛ ሌዩ የጥናት ስራቸው
ርዕሱ “የሮማውያን ህግ በኢስሊማዊ ፊቅህ ሊይ ተፅዕኖ
ነበረውን?” የሚሌ ነበር። በዙህ ጥናታቸው የኢስሊማዊውን
ፊቅህ ኦሪጂናሉቲ አብራተዋሌ። ስረ-መሰረቱ የሮማውያን ህግ
ነው ብሇው ግምታዊ ሏሳብ ሇሚሰጡት ኦሬንታሉስቶች አፍ
የሚያስይዜ መሌስ ሰጥተውበታሌ።
-

የዏረብኛ ጥንታዊ መዚግብትን በመፈተሸ ርፍ ሏሚዯሊህ
ብዘ የሰሩ ሲሆን ከነርሱ ውስጥ የሙሏመዴ አሽ-ሸይባኒን
“አስ-ሲየሩሌ ከቢር”፣ የዋቂዱን “ኪታቡ አር-ሪዲ”፣ የበሊዙሪን
“አንሳቡሌ አሽራፍ”፣ የቁተይቢን “ኪታቡሌ አንዋእ”….ወተ
እና ላልችንም ሰርተዋሌ።

የአሊህ እዜነት በዕውቀቱ መነኩሴ ሙሏመዴ ሏሚዯሊህ ሊይ
ይስፈን።

ዯግ ነገሮች በመሌካም ፀጋዎቹ ሇሚሟለት አሊህ ምስጋና የተገባው
ነው።
*** ተፈጸመ ***
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