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መግቢያ 

       ወጣትነት በሁሇት ዴክመቶች መሏሌ የሚገኝ ብርታት ነው፡፡ ስሇሆነም 

ሇብዘ ፇተናዎች የተጋሇጠ እርከን ነው፡፡ በማንኛውም ህብረተሰብ ወጣቱ 
የአፌሊ ጉሌበት፣የብሩህ አእምሮና ዕምቅ ኃይሌ ባሇቤት ነው፡፡ ወጣቶች 
በሁሇት ዒሇም  ውስጥ መኖር የሚያስችሌ አቅምና ዕዴሜ አሊቸው፡፡ ከዙህ 

አንፃር ታዱያ ዴርብና ውስብስብ ትውሌዲዊ ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡ አብረውት 
እየኖሩት ያሇው ማህበረሰብ የሚፇሌግባቸው አስተዋፅዖ አሇ፡፡ የነገውን 
ትውሌዴም የተሻሇ ሆኖ ማግኘት የሚቻሊቸው በራሳቸው ብርቱ ስራና እሳቤ 

ነው፡፡ ሇዙህም ታዱያ ራሳቸውን ማጋጀት ያሇባቸው ዚሬ ነው፡፡ ወጣቱ 
ሇውጥን ሇመቀበሌና ሇመፌጠር ዜግጁ የሆነ አዕምሮ ባሇቤት ነው፡፡ ኢስሊም 
ኣቻ የሇሽ  የህይወት ስርዒተ-መርህ አሇው፡፡ ስርዒተ-መርህ የሚገነባው 

በሰዎች ረዥም የህይወት ጉዝ ሊይ ነው፡፡ ኢስሊም ዯግሞ አስተማማኝና 
ሉሰበር የማይችሌ ምዴራዊ ህይወትን ከወዱያኛው ዒሇም የሚያገናኝ 

መንፇሳዊ ዴሌዴይ ነው፡፡  ከሰዎችም ውስጥ ስርኣቱን መኖር የጀመረውና 
ሰንዯቁን በሌቦናው ካስማ ሊይ የተከሇው ሌዩ ተሌእኮ አሇበት፡፡     

ድክተር ኢሳም በሺር በአንዴ መሌእክታቸው ሙስሉም ወጣቶችን 

አስመሌክተው እንዱህ ብሇው ነበር፡- ‹‹አሊህ መሌካም ፌቃደ ከሆነ አንተ 
የኡማህ ተስፊ ነህ፡፡ ታውቃሇህ! በአንተና መሰልችህ ውስጥ ብዘ እምቅ 
መሌካም ነገር አሇ፡፡ ሁላም ቢሆን ነፃና ክብር ያሇው ሰው ሉኖር 

የማይወዯውን የውርዯት፣የመሸማቀቅ፣አስሇቃሽና መራራ  የኡማችንን ነባራዊ 
ሁኔታ እንይ፡፡ ካሇንበት የወንጀሌ ተግባር ወዯ አሊህ በተውበት 
አሇመመሇሳችን፣ ሇእውነት ጠበቃና ብ ሆነን አሇመቆማችን፣ወዯ መሌካም 

ሇመጥራትና በጥሩ ሇማዜ እንዱሁም ሇኢስሊማዊ ተሃዴሶ ያሇንን አቅም 
አሇመጠቀማችን ሇህዜባችን ከአሊህ ሇሚመጣው ግዘፌ እርዲታ(ነስር) 

መግየት ሰበብ ሆነናሌ፡፡ ምክንያቱም አሊህ(ሱወ) የበሊይነትን ሉያጎናፅፇንና 
እርዲታውን ሉቸረን ቃሌ የገባው ትዕዚዚቱን ከፇፀምንና ዴንጋጌዎቹን 
አጥብቀን ከያዜን ብቻ እንዯሆነ ነው፡፡ 
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‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ ! አሊህን (ሃይማኖቱን) ብትረደ ይረዲችኋሌ፤
ጫማዎቻችሁንም ያዯሊዴሊሌ፡፡›› 

 ሙሏመዴ፣ 7  

አንተ የኢስሊም ወጣት ሆይ ! የቅርቢቱ ዒሇምም ይሁን የወዱያኛው ዒሇም 
ዯስታ ያሇው የፅናትን ጎዲና በመጓዜ፣ወዯ አሊህ መንገዴ በመጣራት፣ በኡማው 
ውስጥ የመሌካምነትና የብርሃን ምንጭ ከሆኑ ትጉህ ተጣሪዎችና ታማኝ 

ሌሂቃን እንዱሁም እውነተኛ ወንዴሞች ጋር ባሇ ጥብቅ የሆነና ከዒሇም ባሻገር 
ያሇ ግንኙነት ውስጥ ነው፡፡ 

አንተ ወጣት ሆይ ! በኡማህና ሀገርህ ሊይ ተፅዕኖ አሳዲሪ ስብዕና ያሇው 

መሆንህ ቅሮት የላሇው ሓሊፉነትህ ነው፡፡ አሳማሚ የሆነውን ነባራዊ ሁኔታ 
አሊህ መሌዕክተኛውና አማኞች ወዯሚወደት ሁኔታ ሇመቀየር  አዎንታዊ የሆነ 
ዴርሻ ሉኖርህ ግዴ ይሊሌ፡፡ ‹‹ወጣቶች ሆይ ! ስራ በወጣትነት እዴሜ ክሌሌ 
ሊይ ነው፡፡›› ያሇው ሰው እውነትን በእርግጥ ተናገረ፡፡  

የኡማው ወጣት ሆይ ! ዚሬ ሊይ ነፌስህን፣ስሜትህንና ክጃልትህን ካሌታገሌክ 

መቼን እየጠበቅክ ነው?  ስሇ እምነትህና አካባቢህ እንዱሁም ስሇ ኡማህ 
መጪ ጊዛ ስትሌ ዚሬን የዕዴሜህን ፅጌሬዲ ክፌሌ መስዋዕት ካሊዯረክ መች 
ሌታዯርገው ነው? 

ወጣቱ ሆይ ! በሌ አሁን አንዴ ሊይ ሆነን አዱስ ንጋትን እንፌጠር፡፡ ኡማችን 
ያጣውን ክብር ዲግም እንመሌስ፡፡›› 

እነሆ የወጣትነትን ዕዴሜ ተሰናብተው ወዯ ቀጣዩ የህይወታቸው እርከን 

የተሻገሩትን ታሊሊቆቻችንን ስሊሇፇው እንጠይቃቸው፡፡ ስሊለበት ሽምግሌና 
መሌሳቸው ሉሆን የሚችሇው  

ቢመጣ ምናሇ አንዳ ወጣትነት 

ስሇ ሽምግሌና ሁለን በነገርኩት  

ነው፡፡  
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ቁጭትና ህሉናን በፀፀት መጉዲት ምዴራዊ ቅጣት ነው፡፡ ስሇሆነም የዚሬው 

ሙስሉም ወጣት ሊይ ግዳታዎች ብዘ ናቸው፡፡ አዯራን በትከሻው ጭኗሌ፡፡ 
ሩቅ ማሰብ፣ብዘ መስራት መዲረሻን ማስመርና ሇተፇፃሚነቱም ቆርጦ መነሳት 

ከግዳታዎቻችን ነው፡፡  

ውዴ አንባቢ አስተያየትዎን ሇመቀበሌ ዜግጁ ነኝ፡፡ ይህን ፅሁፌ ሳጋጅ በብዘ 
መሌኩ የተባበሩኝን  ኡስታዝችና ወንዴሞች  በሙለ አመሰገንኩ፡፡  
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1 

ሳይመሽ በጊዛ 

የወጣትነት ዕዴሜ ክሌሌ አካሊዊ ጥንካሬ እና ትኩስነት የሚስተዋሌበት 
እርከን ነው፡፡ ወጣት የሚያምር መስህብ ያሇው አበባ ነው፡፡ ሇማህበረሰብ 

ሁሇንተናዊ ጌጥ እና ውበት ብልም የጥንካሬው ሚስጥር ነው፡፡ በማንኛውም 
ህብረተሰብ ወጣቱ የአፌሊ ጉሌበት፣የብሩህ አዕምሮና ዕምቅ ኃይሌ ባሇቤት 
ነው፡፡ ስሇሆነም ሇወጣቱ ትኩረት የማይሰጥ ስርዒት የወዯፉት ህሌውናው 

ሇአዯጋ የተጋሇጠ ነው፡፡ ማንኛውም አስተሳሰብ ብቅ ሲሌ ተሌዕኮውንና 
ዒሊማውን ከግብ ሇማዴረስ የወጣትን ዕርዲታ ይሻሌ፡፡ ሇዙህም ሲባሌ 

አስተሳሰቡ እንዱራመዴ ወጣቶችን ያስጠጋሌ፡፡ ከሰንዯቁ ስር ያስጠሌሊቸዋሌ፡
፡ 

ኢስሊም የህይወት መንገዴ ነው፡፡ ሇአማኝ ሰዎች ምቹ እና የመንፇስ 

መርጊያ አፀዴም ጭምር ነው፡፡ ነብዩ ሙሏመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ይህንን ዱን 
ሇማስተማር እና ሇማስፊፊት ከአሊህ ዕርዲታ በተጨማሪ የወጣቱ ሚና የጎሊ 
እንዯነበር ክቡር ሀዱሳቸው ይነግረናሌ፡፡ 

‹‹አባቶች አዋረደኝ (አስተባበለኝ) ወጣቶች ረደኝ፡፡›› 

አዎ! በዙያ የስቃይ እና እንግሌት የመካ መን ከዘሪያቸው ሆነው 
የረዶቸው አብዚኞቹ አዚውንቶች ሳይሆኑ ሇጋ ወጣቶች ነበሩ፡፡ የጃሂሌያን 

ጥቁር ጪስ ሸሽተውት ወዯ ብርሀናዊው ጎዲና ኢስሊም ጉያ ስር በነብያዊው 
የእዜነት ክንፌ ተጠሇለ፡፡ 

እምነት ወንጀሌ ተዯርጎ ተቆጠረ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ከትውሌዴ 
ቀያቸው ተሰዯደ፡፡ እነኚህ ረዲት ወጣቶች አብረው ነጎደ፡፡ ብሩህ ህሉናቸውን 
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ሇራዕያዊው አንዯበት ሙለ ሇሙለ አስገዘ፡፡ መያዜ የሚገባውን አምሊካዊ 

ምሪት ጨበጡ፡፡ በጊዛ ሂዯት ሇላልችም መሪ ሇመሆን በቁ፡፡ ወዯተሇያዩ 
የዒሇም ክፌልች በመጓዜ ኢስሊምን አስተማሩ፡፡ የእምነትን የበሊይነት በሁለም 

የሰው ር ንዴ አስመሰከሩ፡፡ በእርግጥ ከዙያ በፉት የዙህን ኡማ ምርጥነት 
ቁርአን መስክሯሌ፡፡ የምስክርነቱ ተግባራዊ እማኞች ሇመሆን በቁ፡፡  

َهْوَن َعِن  ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ َر أُمَّ ُكنُتْم َخي ْ
ُهُم اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمنُ  ن ْ ُم مِّ رًا َّلَّ وَن بِالّلِو َوَلْو آَمَن أَْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ

١١١آل عمران: اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُىُم اْلَفاِسُقوَن    

‹‹ሇሰዎች ከተገሇጸች ሕዜብ ሁለ በሊጭ ኾናችሁ በጽዴቅ ነገር ታዚሊችሁ፤ ከመጥፍም 
ነገር ትከሇክሊሊችሁ፤ በአሊህም (አንዴነት) ታምናሊችሁ፡፡ የመጽሏፈም ሰዎች ባመኑ 
ኖሮ ሇነርሱ የተሻሇ በኾነ ነበር፡፡ ከነርሱ አማኞች አለ፡፡ አብዚኞቻቸው ግን አመጸኞች 

ናቸው፡፡>>
1
 

ሁሇንተናዊ ባህሪና  ይት ያሇው ኢስሊም በወጣቶች ትከሻ ሊይ በመሆን 
የምዴርን ገሊ ከእዴፌ አፀዲው:: 

         

ሙዒዜ ኢብኑ ጀበሌ(ረ.ዏ) 

የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ትሌቅ ሶሀባ ነው፡፡ መሌዕክተኛው እጅግ 
ይወደታሌ፡፡ እርሱም ሇርሳቸው ከህይወቱ ይበሌጥ ቦታ ይሰጣቸዋሌ፡፡ 
ዐመር(ረ.ዏ) በአንዴ ወቅት ‹‹ሙዒዜ ሆይ! በአሊህ እምሊሇሁ እኔ እጅግ 

ወዴሀሇሁ›› ብሇውታሌ፡፡ ይህ እንቁ ሶሀባ ከነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ወዯ ሀገረ-የመን 
ተሌዕኮ ተሰጠው፡፡  

                                                           
1አል-ዒምራን 110 
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እነሆ እርሱም ሇተሌዕኮው ራሱን አጋጀ፡፡ ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) 

‹‹ሙዒዜ ሆይ! አሁን አንተ ከመጽሏፈ ባሇቤቶች የሆኑ ህዜቦች ንዴ ነው 
የምትሄዯው ከአሊህ በስተቀር የሚገዘት አካሌ እንዯላሇ፤ሙሀመዴም (ሰ.ዏ.ወ) 

መሌዕክተኛው እንዯሆኑ አስተምራቸው…›› በማሇት አዯራ አስይው ሊኩት፡፡ 
ነገር ግን አለት ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) ‹‹ምናሌባት እስከሚቀጥሇው ዒመት ሊሌቆይ 
እችሊሇሁ፡፡ ስትመሇስ ቀብሬን ብቻ ሉሆን ይችሊሌ የምታገኘው፡፡›› አለት፡፡ 

ሙዒዜ አምርሮ አሇቀሰ፡፡ የወዲጁን መርድ በህይወት እያለ ራሳቸው ነገሩት፡፡ 
እርሙን አወጣ፡፡ የወዲጁን የፌኖት አመሊካቹን ሕሌፇተ-ሕይወት ቀዴሞ 
እንዱረዲ የተፇሇገበት ምክንያት ሉኖር ይችሊሌ ምናሌባም ጽኑ መንፇስ ያሇው 

ብርቱ መሆኑ በነብዩ ታምኖ ይሆናሌ፡፡ ዋናው ነገር የርሳቸው ተሌዕኮ መሳካቱ 
ነበር፡፡ እነሆ ከዙህ መራር ሀን ጋር ሙዒዜ ተሌዕኮውን ሇማዴረስ 
ተንቀሳቀሰ፡፡ ወጣትነቱን በአግባቡና ሇታሊቅ ዒሊማ ተጠቅሞ እስሌምና 

እስከምዴር ፌጻሜ ስሙን ሲክርሇት ይኖራሌ፡፡ 

 

ሙስዒብ ኢብኑ ዐመይር(ረ.ዏ) 

ከተንዯሊቀቀ ቤተሰብ የተገኘ የቅምጥሌ ሕይወት ኗሪ ነበር፡፡ 
ኢስሊም  ሲመጣ የነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) ጎራ ተቀሊቀሇ፡፡ መሌከ-መሌካሙን 
ሙስዒቡሌ-ኸይር የማትመኝ አንዱትም መካዊት ኮረዲ አሌነበረችም፡፡ ነገር 

ግን አሊህ የመናትን የጉዝ ታሪክ ሇመቀየር ሇኢስሊማዊው ጎዲና ተፊሊሚነት 
አጨው፡፡  ሙስዒብ ኢስሊምን ከተቀሊቀሇ በኋሊ ኑሮ አሌጋ ባሌጋ፤ የሕይወት 
ጎዲና ገር በገር አሌሆነሇትም፡፡ ሲያቀማጥለት የነበሩት ቁሳዊ ነገሮች በሙለ 

በቤተሰቡ ቁጣ ምክንያት ተወገደበት፡፡ የሚበሊው እና የሚሇብሰው አጥቶ 
የተቀዯደ ሌብሶችን በእሾህ አያይዝ እስከ መሌበስ ያዯረሰ ችግር ቀመሰ፡፡ ነገር 
ግን ይህ ስጋዊ እና ቁሳዊ ኪሳራ የፇጠረው አለታዊ ተፅዕኖ አሌነበረም፡፡ ነፌሱ 

እና መንፇሱ ከጊዛ ወዯ ጊዛ በነብያዊው ፌቅር በአምሊካዊው ራዕይ ወዯ 
ከፌታ ይመጥቃለ፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ሙስዒብን ባዩት ቁጥር ያሇቅሱ ነበር፡፡ 

ነብዩ (ሰዏወ) ያሇቀሱሇት ወጣት እንዳት ያስቀናሌ !  
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ያንን የነበረበትን የዴልት ኑሮ አሁን ከዯረሰበት እንግሌት ጋር 

ሲያነፃፅሩት ዒይናቸው በእምባ ይሞሊሌ፡፡ አዎ! ሙስዒብ ከመራቡ እና 
መቸገሩ የተነሳ የሰውነቱ ቆዲ እንዯ እባብ ቆዲ ይገሇፇፌ ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ 

ስቃይ ሇእምነቱ ከመስራት የነብዩን ትዕዚዜ ከመተግበር አሊገዯውም፡፡ 
በኢስሊም ታሪክ ውስጥ ወዯ መዱና የተሾመ የመጀመሪያው አምባሳዯር  ነበር፡
፡ ሇጋና አስተዋይ ወጣት… 

ኢስሊምን ከሂጅራ በፉት ሇመዱናውያን አስተማረ፡፡ መዱናንም 
ሇመሌእክተኛውና ስዯተኞች  ምቹ አቀባበሌ ይኖራት ንዴ የተቻሇውን ያህሌ 
ጥረት አዯረገ፡፡ በስተመጨረሻም በኡሁዴ የጦር ውል የኢስሊምን ባንዱራ 

ከፌ አዴርጎ የአጋሪያንን ትኩረት ከነብዩ(ሰዏወ) ሇመውሰዴ ከፌ ባሇ ዴምፅ 
ተክቢራ እያሇ ሁሇት እጆቹ ተቆርጠውና በአንካሴ ተወግቶ ወዯቀ፡፡ ይህ ሇጋ 
ወጣት በአሊህ መንገዴ ሊይ እንዯቆመ ነው በአፌሊ እዴሜው የተቀጨው፡፡ 

ሰዕዴ ኢብኑ አቢወቃስ (ረ.ዏ) 

ጠንቃቃና ብሌህ ወጣት ነበር፡፡ ጀግንነት ባህሪው ሲሆን ቀስተኝነት 
ዯግሞ ተሰጥዖው ነበር፡፡ ሰዕዴ ከኢስሊም በፉት ሁሇንተናውን ሇሆነ ተሌዕኮ 

የሚያጋጅ የሚመስሌ አብሰሌሳይ ነበር፡፡ ጃሂሉያው ክፈኛ ያስመረረው 
ወጣት፡፡ወዱያው ግን ኢስሊማዊው ጮራ በነብያዊ ሇዚ ታጅቦ በራ፡፡ ሰዕዴ 
ሇነብዩ አጋር ሆነ፡፡ ይህን ሲወስን ዕዴሜው ገና 17 ዒመት ብቻ ነበር፡፡  

በጣም የምትወዯው እናቱ ክፈኛ ኮነነችው፡፡ ከምግብና መጠጥ 
በመታቀብ ራሷን እንዯምታጠፊ አረዲችው፡፡ ኢስሊምን የማይተው ከሆነ 
በአሰቃቂ ሞት ደንያን ሇቃ ሊሇም ሲፀፀት እንዯሚኖር ነገረችው፡፡ እሱ ግን 

ቁርጥ አቋሙን አሳወቃት፡፡ ኢስሊም ከዯሙ ተዯባሌቋሌ፡፡ ሉተወው ፇፅሞ 
አይቻሇውም፡፡ ሰዕዴ (ረ.ዏ) ያን ጀግንነትና ቀስተኝነት ሇህይወት መንገደ 
ኢሰሊም ተጠቀመበት ፡፡ በፌሌሚያ መቻ ሜዲዎች ሊይ ተገኝቷሌ፡፡ ነብዩም 

(ሰ.ዏ.ወ) በእሁዴ መቻ ዕሇት የአጋርያን ጥቃት በርትቶና የዴሌ ሚዚኑ 
ወዯነርሱ አዴሌቶ በዘሪያቸው ሆነው ከተከሊከለ የቁርጥ ቀን ጀግኖች ውስጥ 

ሲሆን መሌዕክተኛው‹‹ሰዕዴ ሆይ! ወርውር እናቴም አባቴም ፉዲ ይሁኑሌህ›› 



11 
 

ሲለ ፌቅርና ክብራቸውን ገሌፀውሇታሌ፡፡ ይህን በቀሊለ የማይገኝ ውዴ 

ስጦታ የተቸረ የመጀመሪያውና ብቸኛው ሶሃባ ነበር፡፡ የቃዱሲያን ጦርነት 
እግሩን ታሞ እያሇ እንኳ መርቷሌ፤ ሇዴሌም በቅቷሌ፡፡  

ዘበይር ኢብኑሌ-ዒዋም (ረዏ) 

  -የነብዩ(ሰዏወ) ሓዋሪያ 

  -ከኢስሊም ምርጥ ፇረሰኞች ውስጥ አንደ 

  -የጦር ግንባሮች ጀግናና  

  - የኢስሊማዊው ጥሪ ቀኝ እጅ የነበረ ዴንቅ ወጣት ነበር፡፡ 

ይህ ዴንቅ ስብዕና ኢስሊምን ሲቀበሌ ዕዴሜው ገና 15 ዒመት ብቻ 
ነበር፡፡ በመናችን ይህ ዕዴሜ የስንተኛ ክፌሌ ተማሪ ማሇት ይሆን…የ8ተኛ 

ወይም የሁሇተኛ ዯረጃ ተማሪ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ዘበይር ሲያስብና፤
ሲተገብር የነበረውን ጀብደ መፇፀም ይችሊሌ…… 

አዎ! መታሰብ አሇበት፡፡ ዘበይር ከሊይ የነበሩትን ስሞች 

የተጎናፀፇው በዙህ ዕዴሜ ነው፡፡ 

ጦሌሃ ኢብኑ ዐበይዱሊህ(ረዏ) 

-መካ ውስጥ ሇበቀሇችው ኢሊማዊ ጥሪ ዯጀን 

-ወዯ አሊህ መንገዴ ከተጣሩ ሰዎች አንጋፊው 

-ጀግና ፤ፇረሰኛና ዴንቅ የጦር ስሌት አዋቂ 

-እንዱሁም በአሊህ መንገዴ ሊይ ገንቡን በመስጠት የሚታወቅ ቸር እንቁ 

ሶሃባ ነበር፡፡ ኢስሊምን ሲቀበሌ ገና 16 ዒመቱ ነበር፡፡ 

አርቀም ኢብን አሌ-አርቀም አሌ-መኽዘሚ (ረዏ) 
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ይህ ስም ሲነሳ የሁለም ሙስሉም ህሉና ውስጥ አንዴ የታሪክ ክስተት 

ይታወሰዋሌ፡፡ የቁረይሾችን በተሇይ የበኒ መኽዘሞችን (የነ አቡ-ጀህሌን) 
ተፅዕኖ ተቋቁሞ በቤቱ ውስጥ ሇ13 ዒመታት ኢስሊማዊውን ሰማያዊ ጥሪ 

በእንግዴነት ያስተናገዯ ሁላም የሚታወስ የኡመተ-ሙሏመዴ ባሇውሇታ ነው፡
፡ ይህ ዴንቅ ሰው ኢስሊምን ሲቀበሌ ዕዴሜው ገና 16 ዒመት ብቻ ነበር፡፡ 

  በዕዴሜያቸው ትንሽ ግን በተግባራቸው ትሌቅ ሊሇማዊ ስሞችን እያወሳን 

ነው፡፡ ምዴር ከነበረችበት ፅሌመታዊ ገፅታ ወዯ ብርሃናዊ ፌካት ያወጡ ነበሩ፡
፡ በርግጥ የቆሙሇት እሴት፤የታገለሇት ዒሊማ፤የኖሩሇት ስነ-ምግባር፤
የተሰዉሇት ኢስሊም ትሌቅ ነው፡፡ 

 

ዒሉይ ኢብኑ አቢ ጧሉብ(ረዏ) 

ነብዩ(ሰዏወ) መሌዕክቱን ማስተማር ሲጀምሩ ገና የ 10 ዒመት ታዲጊ 
ነበሩ፡፡ በዙህ ሇጋ ዕዴሜ ኢስሊማዊው መሌዕክት ቀረበሊቸው፡፡ መቀበለን 
አሊህ አገራሊቸው፡፡ እናም ይህ የሌጅ አዕምሮ የአሊህን አንዴነት፤

የመሌዕክተኝነትንና ነብይነትን ፅንሰ-ሃሳብ፤ሰሇ ራዕይና ህይወትን በአሊህ 
መንገዴ ሊይ ፉዲ ስሇማዴረግ ከአዚውንት ህሉና በተሻሇ መሌኩ ተገነበ፡፡ ይህ 
ሁለ ግንዚቤ በአስር ዒመት ዕዴሜ ሊይ ተሁኖ ነው፡፡ ይህ ህፃን በዙያ ኢማን 

ወንጀሌ ተዯርጎ በሚቆጠርበት  ወቅትና ጊዛ እንዳት ተዯብቆ ወዯ አርቀም 
ቤት መግባት እንዲሇበት፤ተዯብቆ መስገዴንና፤ከሰዎች ዕይታ ራቅ ብል 

ቁርአንን ማንበብ እንዲሇበት ያወቀ ህሉና ነበረው፡፡ 

 ይዴ ኢብኑ ሳቢት(ረዏ) 

 ‹‹በአሊህ ይሁንብኝ ቁርአንን ሰብስብ ብሇው ከሚያዘኝ ተራራን 
ከቦታው አንስተህ ላሊ ቦታ አዴርግ ቢለኝ ይቀሇኝ ነበር፡፡›› 

ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሰ፤ሰውነቱ ያሌፇረጠመ ሇጋ  የ13 ዒመት ታዲጊ ነበር፡፡ 
እንዱህ ከመሆኑ ጋር ግን ሇኡመተሌ-ኢስሊም ጉዲዮችን በመፇፀም ሊይ ራሱን 
የወጠረ ሌጅ ነበር፡፡ የሙስሉሞች ሰራዊት ሙሽሪኮችን ሇመግጠም ወዯ በዴር 
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መቻ ሉወጣ እንዯሆነ ይህ ሇጋ ታዲጊ ይሰማሌ፡፡ ሌቡ ውስጥ ኢስሊምንና 

መሌዕክቱን የመርዲት ፅኑ ወኔው ተንቀሳቀሰች፡፡ እሱን በቁመት የሚበሌጥ 
ሰይፈን በማንገብ እግሩን ነቅል እየሮጠ የሙስሉሙን ሰራዊት ሇመቀሊቀሌ 

ሄዯ፡፡ ይህ ታዲጊ የጂሃዴን ሌቅና፤ጠሊትን የመጋፇጥ ምንዲ፤የአሊህን ዱን 
መታዯግ ምን ያህሌ ከፌተኛ ማዕረግ እንዯሆነ ተገንዜቧሌ፡፡ ነገር ግን ከሰራዊቱ 
መስክ ሲዯርስ ዴንገት ዯነገጠ፡፡ 

 ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) በዕዴሜም በሰውነትም በጣም ትንሽ ስሇሆነ ጉዲት 
እንዲይዯርስበት በመስጋት ከጂሃዴ መሇሱት፡፡ ወዯ እናቱ ነዋር ቢንት ማሉክ 
(ረ.ዒ) አምርሮ እያሇቀሰ ተመሇሰ፡፡ ሇእናቱም ‹‹የአሊህ መሌዕክተኛ ከጂሃዴ 

ከሇከለኝ፡፡›› ሲሌ ብሶቱን ነገራት፡፡ ዱኗን በቅጡ የተገነበችው እናቱ ግን ‹‹ 
አትን ኢስሊምን በላሊ መሌኩ ማገሌገሌ ትችሊሇህ፡፡ ጂሃዴ በሰይፌ 
ባይሆንሌህ በምሊስና ብዕርም ይሆናሌ›› በማሇት የሌጇን አስተሳሰብ በበሰሇ 

ቅኝቷ አሰፊችው፡፡ መፃፌና ማንበብ ትችሊሇህ፡፡ ሁለም ሇተፇጠረሇት የተገራ 
ነው፡፡ ከቁርአን ብዘ ሸምዴዯሃሌ ስትሌ አፅናናቸው፡፡ ቀጥሊም “በዙህ ሌዩ 

ችልታህ ኢስሊምንና ሙስሉሞችን በምን መሌኩ ማገሌገሌ እንዲሇብህ 
ከረሱሌ(ሰ.ዏ.ወ) እንማከርበት” በማሇት ከተወሰኑ የጎሳዋ አባሊት ጋር ይዚው 
ሄዯች፡፡ ሇነብዩም(ሰ.ዏ.ወ) ‹‹የአሊህ መሌዕክተኛ ሆይ! ይህ ሌጃችን ይዴ 

ከቁርአን 17 ምዕራፍችን ወዯ ሌቦናዎት እንዯወረዯ አዴርጎ ሃፌዞሌ፡፡ 
የማንበብና መፃፌ ሌዩ ችልታ ዯግሞ አሇው፡፡ በነዙህ ችልታዎቹ እርሶን 
መቅረብ ይሻሌ፡፡ ከፇሇጉም ያዴምጡት፡፡›› ብሇው ተናገሩ፡፡ ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) 

በዯንብ ሰሙት፡፡ ውስጣዊ ችልታውን አወቁ፡፡ የእርካታውን መርጊያ 
ተረደሇት፡፡ ከማንም ያሇፇሇጉትንና ማንንም ያሇዘትን ሌዩ ተሌዕኮ 
አሸከሙት፡፡ የመፅሏፌ ባሇቤቶችን ቋንቋ  መማር፡፡ ጭራሽ ዯግሞ የሰማያዊ 

አዋጅ(ወሕይ) ፀሃፉ ሆነ፡፡…….ቀናት አሇፈ፤ዒመታት ነጎደ፤ነብዩም (ሰ.ዏ.ወ) 
ሞቱ፡፡ በወቅቱ አንጋፊ ሶሃቦች ሇመጪው መን ትውሌዴ አሰቡ፡፡ ከቁርኣን 

አንዱት አንቀፅ ብትጠፊ ሉያስከትሌ የሚችሇውን ኪሳራ አሰለ፡፡ ስሇዙህም 
ቁርአን በአንዴ መፅሃፌ መሰብሰብ እንዲሇበት ታመነ፡፡ አቡበክር(ረ.ዏ) ከይዴ 
የተሻሇ ሰው ስሊሊገኙ ሙለ ኃሊፉነቱን ሰጡት፡፡ ምክንያቱም ይዴ እያንዲንዶ 

አንቀፅ መች እንዯወረዯች፤እንዳት እንዯወረዯች፤በምን ምክንያት እንዯወረዯች 
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፤የአወራረዶን ቅዯም ተከተሌ የሚያውቀው እርሱ መሆኑን ያውቁ ነበር፡፡ 

ይህን ትሌቅ አዯራና ኃሊፉነት ሲሸከም የ21 አመት ወጣት ነበር፡፡ ነገር ግን 
በሚገባ ተወጣው፡፡ ይህ ዕዴሜ በመናችን ምን ሊይ ይውሌ ይሆን?…….     

 ቢሊሌ፣ኸባብ ኢብን አሌ-አረት(ረ.ዏ) ሀቅን አጥብቀው በመያዚቸው 
የእምነትና በነፃ የማሰብ መብታቸውን ተነፌገው የስቃይ እና እንግሌትን ገፇት 
ቀምሰዋሌ፡፡ በጠራራ ፀሀይ በዒረቢያ አቃጣይ አሸዋ ሊይ ተጎትተዋሌ፡፡ በእሳት 

ተቃጥሇዋሌ፤ በጋሇ ብረት ተተኩሰዋሌ፡፡ ሁለን በፅናት ተወጥተው ግን ዴሌን 
ተጎናፅፇዋሌ፡፡ አሊህም (ሱ.ወ) መሌካም ስራቸውን ወዯዯሊቸው፡፡ 

 አቡሌ ሏሰን አንነዯዊ እንዱህ ይሊለ፡-‹‹መሌዕክተኛው (ሰዏወ) ያሇ 

መታከት ወዯ ኢስሊም ጥሪ አዯረጉ፡፡ ጣኦታውያኑ ሉያስተጓጉሎቸው ሞከሩ፡፡ 
ጥሪያቸውን የወጣትነት መረብ፣የምዴር ብሌጭሌጭ ያሊታሇሊቸው ወጣቶች 
ተቀበለ፡፡ ከአጋርያኑ ያሌተወረወረባቸው የቀስት ዒይነት አሌነበረም፡፡ ነገርግን 

ፅናትንና እምነትን እንጂ አሌጨመረሊቸውም፡፡ ጭንቀታቸው ወዱያኛው 
ዒሇም፣ትሌቁ ፌሊጎታቸው ጀነት ሆነ፡፡ ምክንያቱም መሌዕክተኛው(ሰዏወ) 

ነፌሳቸውን በቁርአን፣መንፇሳቸውን በኢማን ኮተኮቷቸው፡፡ በንፁህ ሰውነት፣
በመጠቀ መንፇስና በተቅጣጨ ህሉና በቀን አምስት ጊዛ ሇዒሇማቱ ጌታ 
ይጎነበሳለ፡፡ የሌብ ንፅህና፣የባህሪ ማማር፣ከቁስ የበሊይነት፣ ከስሜት ተነጂነት 

ወጡ፡፡ ከውስጣቸውም የሰይጣን ዴርሻ ወጣ፡፡ ከነፌሳቸው የነፌሳቸው 
ዴርሻም ተወገዯ፡፡ ማጣት የማይበግራቸው፣ችግር የማያስበረግጋቸው፣ ንግዴ 
የማያታሌሊቸውና በመሬትም ሊይ ብክሇትንና ኩራትን የማይሹ፣ምዴር ሊይ 

የሚንቀሳቀሱ የአኼራ ሰዎች ሆኑ፡፡›› 

ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ  ِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَُّو ] ۚ   رَِّضَي اللَُّو َعن ْ [٨٩٨٩ذََٰ  

‹‹አሊህ ከእነርሱ ወዯዯ፡፡ ከእርሱም ወዯደ፡፡ ይህ ጌታውን ሇፇራ ሰው ነው፡፡››
2 
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ሶሀቦች ምዴር ሊይ ሌዩ ትውሌዴ (Unique Generations) ነበሩ፡፡ ኡማው 

በተምሳላትነት ይይዚቸው ንዴ መሌዕክተኛው ከአብሪ ከዋክብት ጋር 
አመሳስሇዋቸዋሌ፡፡ 

‹‹ሶሀቦቼ (ባሌዯረቦቼ) እንዯ ከዋክብት ናቸው፡፡ በማናቸውም ብትከተለ 
ቀጥተኛ ትሆናሊችሁ፡፡ ››ብሇዋሌ፡፡ 

ኢስሊም እና ማፌራት የሚሻው ትውሌዴ 

          የሁሇት  ዒሇማትን ስኬት ሇፌጡራን ሇማበርከት በመናት ራስ ሊይ 
ተገንብቶ፤የኢስሊማዊው ብርሀን ችቦ በብዘ ነብያት እጅ ተጨብጦ እዙህ 
ዯርሷሌ:: በህይወት መንገዴነቱ በተጨባጭ ውጤትን አሳይቷሌ፡፡ የሰዎችን 

ስብዕና ቀረፃ ከምናባዊነት ወዯተጨባጭ አሳዴጓሌ፡፡ ፌጡራን ይጠቀሙበት 
ንዴ የተስተካከሇ እና ሚዚናዊ ህግጋትን ርግቷሌ፡፡ ጉዲት ይዯርስባቸውና 
ይጨናነቁ  ንዴ አሌተዯነገገም፡፡ ሇዙህ ነው አሊህ (ሱ.ወ) የቁርአንን መውረዴ 

ተሌዕኮ ሲገሌፅ እንዯህ ያሇው፡፡ 

 طو*َما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى

‹‹ጣ.ሀ ቁርኣንን ባንተ ሊይ እንዴትቸገር አሊወረዴንም፡፡›› 

 እምነትን ከስሌጣኔ እና መሻሻሌ ሇይቶ የማያየው ተፇጥሯዊው 

ሀይማኖት ኢስሊም ዕንቁ ትውሌዴን መቅረፅ ይሻሌ፡፡ በተሇይ ወጣቱን እጅግ 
ይፇሌገዋሌ፡፡ ምክንያቱም ተሌዕኮን ሇማሳካት ወጣቱ ንዴ ያሌዯከመ 
ጉሌበት፣ያሌነጠፇ ብርታት እና ያሌወየበ አስተሳሰብ ስሊሇ ነው፡፡ 

እንዲሳሇፌነው ወጣቱን በመጠቀም ብክሇትን ምዴራዊ ተኩሊዎቹ ፅዮናውያን 

                                                                                                            

2 ጣሀ፤ 1-2 
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ይሻለ፡፡ ኢስሊም ዯግሞ የወጣቱን አዕምሮ በዕውነትና ዕውቀት በማበሌፀግ 

የደንያ መሪ ሉያዯርገው  ይፇሌጋሌ፡፡ ኢስሊም የባንዱራውን ካስማ በወጣቱ 
ሌቦና ውስጥ ተክል ማውሇብሇብ እና መስቀሌ ይፇሌጋሌ፡፡ ሇንዋይ ያሊጎበዯዯ 

የአስተሳሰብ መቻ ጥቃት ሰሇባ ያሌሆነ ትውሌዴ ይሻሌ፡፡ 

 በእምነቱ የሚኮራ፣ በተግባር የሚያሳይ እና ሇላልች የሚተርፌ 
ዛጋን በስሩ ማስጠሇሌ ይሻሌ፡፡ በምዴር ሊይ ወጣትነቱን በአግባቡ ተጠቅሞ 

የሁሇት ሀገር ትርፇኛ እንዱሆን ጥረት የሚያዯርግ ስብዕና ኢስሊም እጅግ 
ይወዲሌ፡፡ 

ተጠያቂነትን የተገነበ፣ ሀሊፉነትን የሚወጣ፣ታማኝነትን የተሊበሰ እና 

ሰብዒዊነትን ያነገበ ነገ አሊህ ፉት መቆምን የሚሰጋ ወጣት የኢስሊማዊው 
መንገዴ ምርት ነው፡፡ 

ብክሇትን በሩቁ የሚኮንን፣ የፀያፌ ተግባራትን በር የሚጋ፣ሇማህበረሰብ 

ችግሮች መፌትሄ የሚያመነጭ፣ሇነፃነት እና እኩሌነት የሚታገሌ በእምነቱ 
ዴርዴር የማያውቅ ጀግና ትውሌዴ የኢስሊም ሌጅ ነው፡፡ 

ዚሬ ሊይ በሳይንስ እና ቴክኖልጂ፣ በትምህርት እና ንግዴ፣ በዕዴገትና ስሌጣኔ 
ምጡቅ ሰዎች የኢስሊም ፌሬዎች  ይሆኑ ንዴ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 

የሰዎች ከስነ-ምግባር መሸሽ፣ከዕዴገት ማፇግፇግ እንቅሌፌ የሚነሳው አሳቢ 

ሇኢሰሊም ውዴ ንብረት ነው፡፡ 

በወጣትነት እና እርጅና መሀሌ 

 ወጣትነት ሙለ ጤንነት ከጠንካራ የመስራት እና የማወቅ መንፇስ 

ጋር የተዋሀዯበት እርከን ነው፡፡  

እርጅና ጤንነት ይጎዴሌበታሌ፡፡ በአብዚኛው የሞትን መምጣት እንጂ 
የማይጠብቁበት እርከን ነው፡፡  
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 ወጣትነት ሊይ አዕምሮ በፌጥነት የሰጡትን ይቀበሊሌ፡፡ 

ያስተነትናሌ፡፡ ሌብ ዯም ይረጫሌ፡፡ ኩሊሉት ይሰራሌ፡፡ ዯም ይዋወራሌ፡፡ 
ጉበት ስራውን ያከናውናሌ፡፡ ዒይኖች በሚገባ ያያለ፡፡ ጆሮ ሁለን ይሰማሌ፡፡ 

እግሮችና እጆች  ሁለን ይፇፅማለ፡፡ 

 እርጅና ሊይ ግን አዕምሮን በቀሊለ መግራት ይከብዲሌ፡፡ አስቀዴሞ 
የያውን ሙጥኝ ይሊሌ፡፡ አዱስ ሏሳብን ተቀበሌ ቢለት በጄ አይሌም 

ያመነታሌ፡፡ ሌብ የዯም ርጭቱን እየቀነሰ ይመጣሌ፣ በዯቂቃ ከ65 ጊዛ በሊይ 
ዯሌቃ ዯም ትረጭ የነበረችው ቱቦ (Valve) ትዯክማሇች፡፡ ኩሊሉት ሇመናት 
የማስወገዴ (Excretion) ስራ ሲሰራ ስሇነበረ ጡረታ ይጠይቃሌ፡፡ ዯም 

በየጊዛው የሚቀያየረው በወጣትነት መን ነው፡፡ አሁን ግን ዯም አይቀየርም፡
፡ ሰውነት እና ቱቦዎች ውስጥ ዯም መርጋት ይጀምራሌ፡፡ ማቅጠኛ 
መዴሀኒቶች ካሌተወሰደ ወዯ ሞት ይገፊሌ፡፡  ጉበት ይዯክማሌ፡፡ ዒይኖች 

ይፇዚለ፡፡ ጆሮዎች ይሰንፊለ፡፡ እግርና እጅ እንተፇሇጉት አይሊወሱም፡፡ 
ይተሳሰራለ፡፡ በላልች ዴጋፌ እንጂ መንቀሳቀስ ከባዴ ይሆናሌ፡፡ 

ሇዙህ ነው ነብዩ(ሰዏወ) የሚከተሇውን ምክር የሇገሱት 

‹‹ከአምስት ነገሮች በፉት አምስት ነገሮችን ተጠቀም፡፡ወጣትነትህን 
ከእርጅናህ፣ጤናህን ከህመምህ፣ሰፉ ጊዛህን ከውጥረትህ፣ሏብትህን 
ከማጣትህና፣ህይወትህን ከሞትህ በፉት፡፡›› 

 በህይወትህ ተጠቀምት 

የዙህች ዒሇም ምሳላ የጠዋት ጤዚ ነው፡፡ ጤዚ ጠዋት ታይቶ ረፊዴ ሊይ 
በዯካማና ሇስሊሳ የፀሀይ ሙቀት ይወገዲሌ፡፡ ህይወት ምዴር በምትባሌ 
ሇምሇም አፇር ሊይ የተተከሇች ችግኝ ናት፡፡ ከጥቂት ጊዛ በኋሊም ዚፌ ትሆንና  

ተቆርጣ አሉያም በጣም ትሌቅ ሆና ዯርቃ ትጠፊሇች፡፡ ሇፌጡራንና የአሊህ 
ባሪያዎች ጠቃሚ ህይወት አሇች፡፡ በተቃራኒውም ጎጂ ሕይወትም አሇች፡፡ 
ይህን አስመሌክቶ እስቲ ቁርአንን እንስማው፡- 
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ْيَف َضَرَب الّلُو َمَثالً َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍة طَيَِّبٍة َأَلَْ تَ َر كَ  
َماء* تُ ْؤِت أُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي  َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَ ْرُعَها ِف السَّ

ُروَن   بِِإْذِن َرب َِّها َوَيْضِرُب الّلُو اأَلْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ
٥٢إبراهيم:   

‹‹አሊህ መሌካምን ቃሌ ሥርዋ (በምዴር ውስጥ) የተዯሊዯሇች ቅርንጫፌዋም ወዯ 
ሰማይ (የረመች) እንዯሆነች መሌካም ዚፌ አዴርጎ ምሳላን እንዳት እንዯገሇጸ 
አሊየኽምን:: ምግቧን (ፌሬዋን) በጌታዋ ፇቃዴ በየጊዛው ትሰጣሇች፡፡ አሊህም ሇሰዎች 
ይገሰጹ ንዴ ምሳላዎችን ይገሌጻሌ፡፡>>3 

በጓሮ የሚተከሌ ዚፌ ካዯገ በኋሊ ፌራፌሬ የሚሰጥ መሆን ቢችሌ ጥሩ ነው፡፡ 
የኡማው ወጣት ምሳላም ይህ ነው፡፡ በኢስሊም ጉያ ስር ተጠሌል ያዯገ 

ወጣት በማንኛውም ወቅት ሇህዜብ ግሌጋልት (service) ሇመዋሌ ዜግጁ 
የሆነ ነው፡፡ በህይወት ምሳላ ውስጥ ክፈዋና ጎጂዋ ዯግሞ  

َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجرٍَة َخِبيثٍَة اْجُتثَّْت ِمن فَ ْوِق اأَلْرِض َما ََّلَا ِمن 
 ٥٢إبراهيم:  قَ رَاٍر 

‹‹የመጥፍም ቃሌ ምሳላ ከምዴር በሊይ የተጎሇሰሰች ሇእርሷ ምንም መዯሊዯሌ የላሊት 

እንዯኾነች መጥፍ ዚፌ ነው፡፡››
4 

 

                                                           

3ኢብራሂም 24-25 

 
4ኢብራሂም 26 
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አሊህ ነፌስን ሇዙህ ዒይነት ተግባር አሌፇጠራትም፡፡ ወጣቱ ሙስሉም ከሊይ 

ያየናቸው የእርጅና ጣጣዎች ሳይመጣበት ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) ሁሇት ምክሮችን 
ሇግሰውታሌ፡፡ 

 
 
ሀ/ ወጣትነትን በሁለም ርፌ በአግባቡና ጥንቃቄ መጠቀም፡፡ 
  የምፅዒት ቀን ማንኛውም ሰው ከአራት ነገሮች ሳይጠየቅ በፉት እግሩ ከሂሳብ 

ሜዲ ወዯ ጀነትም ይሁን ጀሀነም አይንቀሳቀስም ሲለ ነብዩ በሀዱሳቸው 
ተናግረዋሌ፡፡ ‹‹ወጣትነትን ተሰጥተህ ነበር በምን አዋሌከው?›› የሚሇው ዋናው 

ነው፡፡ 
ስሇዙህ አለ ወዲጃችን (ሰ.ዏ.ወ) አምስት ነገሮች መጥተው የአምስት ነገሮችን 
ሇዚ ሳያጠፈ ተጠቀምባቸው፡፡ ከነዙህ ውስጥ ‹‹ወጣትነትህን ከእርጅናህ 
በፉት›› ብሇዋሌ፡፡ 

 
ሇ/ ወዯ መጃጃት የዕዴሜ ክሌሌ እንዲይዯርሱ አሊህን መሇመን 
ወጣቶች በወጣትነት መናቸው በታሊቅ ሞራሌ ተነሳስተው የሰሯቸው 
ትሊሌቅ ስራዎቻቸው በጎሌማሳነት እዴሜ ሊይ ትቢያ ሲሆን ይታያሌ፡፡ ከዙህ 

አሊህ እንዱጠብቃቸው ደዒ ማዴረግ አሇባቸው፡፡  ‹‹አሊህ ሆይ ! ሇዱንህ 
ግሌጋልት አውሇኝ፣አትተካብኝ….›› 
ደዒ የአማኞች መሳሪያ ነው፡፡ አሊህ ሁላም ሇማኞችን ይሰማሌ፡፡ ጥሪያቸውን 

ይቀበሊሌ፡፡ ሇነርሱ ከነርሱ በሊይ የሚያውቅሊቸው ነውና መሌካማቸውን 
ይመርጥሊቸዋሌ፡፡ 
በምዴራዊ ህይወት መሌካም የተባለ ነገራትን ሁለ አሰርተኸኝ  ከመጃጃቴ 

በፉት ሰማዕት አዴርገኝ ብል መሇመን ትሌቅ ደዒ ነው፡፡  
ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) በደዒቸው  ‹‹አሊህ ሆይ ! ከመጃጀት በአንተ እጠበቃሇሁ፡፡
›› ይለ ነበር፡፡ ስሇዙህ ወጣትነትህን በአግባቡ ተጠቀመው፡፡ በማይረባ 

የህይወት ጉዝ ባክኖ የእርጅና ቤት እንዲይገነባበት ጥረት አዴርግ፡፡  
ምክንያቱም ከወጣትነትና ሌጅነት በኋሊ እርጅና የሚባሇው እርከን ይመጣሌ፡፡ 

የዕዴሜ ርዜማኔ ከመሌካም ስራ ጋር ከሆነ እጅግ ጥሩ ነገር ነው፡፡ ነብዩ 
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(ሰ.ዏ.ወ) በሀዱሳቸው  ‹‹ከሰዎች በሊጩ ዕዴሜው ረዜሞ ስራው ያማረው 
ነው፡፡›› ብሇዋሌ፡፡ አሊህ (ሱ.ወ) በቁርአን ውስጥ እንዯፇጠረን ከዙያም 
እንዯሚገዴሇን ይገሌጽና ከኛው ውስጥ ዯግሞ ወዯ መጃጃት የዕዴሜ ክሌሌ 

የሚዯርስ እንዲሇም ይገሌፃሌ፡፡ 

َوِمنُكم مَّن يُ َردُّ ِإََلَٰ أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي ََل  ۚ   ُو َخَلَقُكْم ُُثَّ يَ تَ َوفَّاُكمْ َواللَّ 
[٧٨٦ِٓٔإنَّ اللََّو َعِليٌم َقِديٌر ] ۚ   يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلٍم َشْيًئا  

‹‹አሊህም ፇጠራችሁ፤ ከዙያም ይገዴሊችኋሌ፡፡ ከእናንተም ከዕወቅት በኋሊ ምንንም 
ነገር እንዲያውቅ ወዯ ወራዲ ዕዴሜ የሚመሇስ ሰው አሌሇ፡፡ አሊህ ዏዋቂ ቻይ ነው፡፡›› 
5 

መጃጃት በጣም ረዥምና የተንሊሇ የዕዴሜ ክሌሌ ነው፡፡ ከዕውቀትና 
የሕሉና ብስሇት በኋሊ ወዯ ህፃን ባህሪ ይመሌሳሌ፡፡ እንዯ ሌጅ ይሄ ጥሩ 
አይዯሇም ይህ ዯግሞ ይጎዲሌ የሚለ መመሪያዎችን ከላልች ያስከትሊሌ፡፡ 

በሰው እጅ ውስጥ ይጥሊሌ፡፡ አዯግንና ሰሇጠንን ባለ ሀገራት ዯግሞ የዕርጅና 
ቤት (old age home) ውስጥ ያስወረውራሌ፡፡ በእርግጥ በተወሇደ ሌጆች 
ሊይ የወሊጆች መብት የፀና ነው፡፡ እስከ ህሌፇታቸው ቀን ዴረስ 

አስፇሌጎታቸውን በሙለ ያሇ መሰሊቸት ማሟሊት ግዳታ ነው፡፡ አሊህ ሆይ 
!አንተው መሌካሙን ግጠመን፡፡ 

 
 

2 
 

ሇምጡቅ ማህበረሰብ  ግንባታ 
  

                                                           
5ነ ህል፤ 70 
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 በመንፇሳዊው ርፌ 
 
   ከተጨባጭ ዕውቀትና ብስሇት በኋሊ ማህበረሰብን መገንባት የአንዴ ህዜብ 

አብሰሌሳይ ወጣቶች ሀሊፉነት ነው፡፡ የመንፇስ እርቃናዊነትን በሌብሰ-ኢማን 
መጠቅሇሌ ሇሊቀ የስነ-ምግባር ምጥቀት ወሳኝ እርምጃ ነው፡፡ የሀይማኖቱን 
መቅኒ መሰረቶች በሚገባ በተግባር ካዋለ፤ ራስን ከገነቡና ማንነትን ሇአሊህ 

ካስገዘ በኋሊ ላልችን ማስተማር ዋጋው ጀነት ነው፡፡ 
ወጣቱ አምስት ወቅት የግዳታ ሶሊቶቹን ጊዛያቸውን ጠብቆ በህብረት ከሰገዯ 

ሰናይ ባህሪን ይሊበሳሌ፡፡ ምክንያቱም ሶሊት በባህሪዋ ከፀያፌና አሌባላ 
ተግባራት ታቅባሇች፡፡ 
 

َهىَٰ َعِن  ۚ   اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّاَلةَ  ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ
[٨٨٩٢َٕواللَُّو يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعوَن ] ۚ   َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَ رُ  ۚ   اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ   

‹‹ከመጽሏፌ ወዯ አንተ የተወረዯውን አንብብ፡፡ ሶሊትንም ዯንቡን ጠብቀህ ስገዴ፡፡ 
ሶሊት ከመጥፍና ከሚጠሊ ነገር ሁለ ትከሇክሊሇችና፡፡ አሊህንም ማውሳት ከሁለ ነገር 
በሊጭ ነው፤ አሊህም የምትሠሩትን ሁለ ያውቃሌ፡፡››6 

   በአንዴ ማህበረሰብ ውስጥ ሰሊትን በአግባቡ ጠብቀው የሚሰግደ፣ የአሊህን 
እቀባዎች የሚጠብቁና ከመጥፍ ከሌክሇው በበጎ የሚያዘ ወጣቶች ቁጥር 
ሲበረክት የመንፇስ ህንፃ በፅኑ መሰረት ሊይ ይገነባሌ፡፡ ግዘፌና አንፀባራቂም 

ይሆናሌ፡፡ ወጣቱ ዱኑን በሚገባ አውቆ በተግባር ካዋሇ በመንፇሳዊው ርፌ 
ምጡቅ ስብዕናን ሇመገንባት ወሳኝ ግብዒት ይሆናሌ፡፡ ራሳቸውን ሇአሊህ 
አስገዜተው፣መስጂድችን ተቆራኝተው መጪያቸውን ሇማሳመር የሚጥሩ 

ወጣቶች ያሎት ሀገር ከውስጥም ከውጭም ጥቃት የተጠበቀች ትሆናሇች፡፡ 
የላልችን አስተሳሰብና የህይወት ፌሌስፌና ተሊብሰው መንፇሳቸውን የተሰሇቡ 
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ወጣቶች የህይወትም የዴንበርም አስዯፊሪዎች ይሆናለ፡፡ አሳሌፇው 

ሇስሜታቸው የሰጡት ህሉናቸው እርቃኑን ነው፡፡ 

 ወጣቱና አሊህን መፌራት(ተቅዋ) 

‹‹ተቅዋን ተሰነቁ፡፡ ከመሌካም ስንቆች ሁለ በሊጩ አሊህን መፌራት ነው፡፡›› 

  ሰባት ዒይነት ሰዎች የምፅዒት ቀን የአሊህ እንጂ የማንም ጥሊ በላሇበት ቀን 
ከጥሊው ስር ይውሊለ፡፡ ወጣቱ ሰባቱንም የመሆን ሰፉ እዴሌ በእጁ ነው 

‹‹ፌትሃዊ መሪ፣አሊህን ፇርቶ ዒይኑ ያነባች፣ አሊህን በማምሇክ ያዯገ ወጣት፣
የውበትና ክብር ባሇቤት እንስት ሇሃራም ጋብዚው አሊህን እፇራሇሁ ያሇ፣ቀኝ 

እጁ ሲሰጥ ግራው እስከማያይበት የሚዯብቅ፣በአሊህ መንገዴ ተዋዯው በርሱ 
የተሇያዩ፣ሌቦናው ከመስጂዴ ጋር ጥብቅ ትስስር ያሇው ሰው፡፡›› ሲለ 
መሌዕክተኛው ተናግረዋሌ፡፡ ማህበረሰብ ውስጥ የሚከሰትን አሇመግባባት ያሇ 

አዴል መዲኘት ከቻሇ፣የመጪውን ዒሇም የጉዝ መስመሮች አስታውሶ ከሌቡ 
ወዯ አሊህ ተመሌሶ ካሇቀሰ፣አምሌኮን የህይወቱ አንዴ ክፌሌ ያዯረገ፣ጊዛያዊ 
ፌሊጎቶቹን ችሊ ካሇ ከሊይ የተጠቀሱትን ሊሇመሆን የሚይው አይኖርም፡፡ 

ንፈግነትን ጥል በእጁ ካሇው የበታቾቹን ከፇቀዯ፣የእምነት ወንዴሞቹን 
ከወዯዯ፣መስጂዴ የዒይኑ መርጊያ ከሆነሇት እዴሇኛ ነው፡፡ ወጣቱ እነዙህን 
ማዴረግ ይችሊሌ፡፡  

አሊህን መፌራት የእምነት አስኳሌ ነው፡፡ አሊህ ቀዯምት ህዜቦችንም ይሁን 
የአሁኑን ትውሌዴ አዝበታሌ፡፡ በአዯራነትም አስተሊሌፍታሌ፡፡ ቁርአን ውስጥ 

እጅግ ብዘ ቦታ ሊይ ገሌፆታሌ፡፡ ነስር (የአሊህ እርዲታ) የሚገኘው በርሱ 
እንዯሆነም አትቷሌ፡፡ 

ወጣትነት ሇስሜታዊ ጉዝ ቅርብ ነው፡፡ ሇወንጀሌ ተግባርም የተመቸ ጊዛ ነው፡

፡ ነገር ግን በዙህ አፌሊ የእዴሜ ክሌሌ ራሱን በዑባዲና ተቅዋ አጥር ስር 
ጠብቆ ያኖረ ወጣት ከሁለም በሊጭ ነው፡፡ የቂያማ ቀን ፌርሀት የሇበትም፡፡ 
ሰሊምንና መረጋጋትን አሊህ ያጎናፅፇዋሌ፡፡ በታሊቁ አሊህ ዒርሽ ስርም 

ከሚጠሇለት ይሆናሌ፡፡  



23 
 

ተቅዋ የህይወት ስንቅ ናት፡፡ አሊህ አማኞችን አዝባታሌ፡- 

ْسِلُمونَ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الّلَو َحقَّ تُ َقاتِِو َوَلَ ََتُوُتنَّ ِإَلَّ َوأَنُتم مُّ
‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን ተገቢውን መጠንቀቅ ተጠንቀቁት እናንተንም 
ሙስሉም ሆናችሁ እንጂ ኣትሙቱ፡፡›› 7 

ነብያት በሙለ ህዜቦቻቸውን በተቅዋ አዋሌ፡፡ ኑህ ፤ሁዴ፤ሷሉህ፤ለጥና 
ሹዒይብ…… 

ሇዙህም ነው አሊህ ተቅዋን ሇመጀመሪያዎቹም ሇመጨረሻዎቹም ህዜቦች አዯራ 
ያሇው፡፡ 

ተቅዋ ማሇት ሙለ በሙለ ከወንጀሌ መቆጠብ ነው፡፡ ነገር ግን የሰው ሌጅ 

ባህሪ ሆኖ መሳሳትና መርሳት አሇ፡፡ አሊህን የሚፇሩ ወጣቶች መሊዕክት 
ወይም ነብያት አይዯለም፡፡ ስህተትና መርሳት ይኖራሌ፡፡ ያኔ ታዱያ በተውበት 
ከገቡበት ውዴቀት መንቃትና አሊህን ማስታወሱ ነው ተቅዋ የሚሰኘው፡፡ 

እግራቸው አዲሌጣ ወዯ ስህተት ስታስገባቸው ፤ቶል ብሇው ወዯ ቀጥተኛው 
መንገዴ ሇመመሇስ ይፇጥናለ፡፡ አሊህ ሌክ ስሇ መሌካም ባሪያዎቹ ሲናገር 
እንዲሇው  

َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلواْ فَاِحَشًة أَْو ظََلُمواْ أَنْ ُفَسُهْم ذََكُرواْ الّلَو فَاْستَ ْغَفُرواْ 
نُوَب ِإَلَّ الّلُو وَََلْ ُيِصرُّواْ َعَلى َما فَ َعُلو  اْ َوُىْم ِلُذنُوِِبِْم َوَمن يَ ْغِفُر الذُّ

 يَ ْعَلُمونَ 
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‹‹ሇነዙያም መጥፍ ስራን በሰሩ ወይም ነፌሶቻቸውን በበዯለ ጊዛ አሊህን 
የሚያስታውሱና በኃጢያቶቻቸው ምህረትን የሚሇምኑ ሇኾኑት ከአሊህም ላሊ 
ኃጢያቶችን የሚምር ኣንዴም የሇ (በስህተት) በሰሩትም ሊይ እነርሱ 
የሚያውቁ ሲሆኑ የማይወትሩት ሇኾኑት(ተዯግሳሇች)፡፡›› 8 

ተቅዋና መሌካም ውጤቶቿ 

 ከጭንቅ መውጫና የሲሳይ ምንጭ ነው 

 ከባዴ ችግሮችን ማግራሪያ ነው 

 ከጠሊት ተንኮሌ መጠበቂያ ጋሻ ነው 

 የአሊህ እርዲታ አብሮ መሆን ነው፡፡ 

 የአሊህን ውዳታ ያስገኛሌ 

 ስራን በሙለ ተቀባይ ያዯርጋሌ 

 በአኼራ የጀነት ባሇቤት ያዯርጋሌ 

 ከጀሀነም እሳት ነፃ ያወጣሌ፡፡ 

ስሇዙህ ተቅዋ (አሊህን መፌራት) የስኬት ሁለ ቁሌፌ ነውና ወጣቱ ሉሊበሰው 

ይገባሌ፡፡ በህይወቱ ውስጥ ጉሌህ ተፅዕኖውን ያየዋሌ፡፡ የጎመራ ፌሬውን 
ይቋዯሰዋሌ፡፡ተጨባጭ ወዯ ሆነ እውነተኛ ውጤት ይመራዋሌ፡፡ 

ወጣቱና የቀን ተግባራቱ ቅኝት 

1) ግዳታ ትዕዚዚትን መፇፀም 

- አምስት ወቅት ሶሊትን በጀምዒ መስገዴ 

- ሱና (ነዋፉሌ) ተጨማሪ ሶሊቶችን በቀን 12 ረከዒዎችን በትንሹ 
ማስገኘት፡፡ 

                                                           

8አልዒምራን 135 
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- ሶሊተሌ ዊትርን መስገዴ፡፡ 

2) ዊርድች 

- በቀን ውስጥ ከቁርአን የተወሰነውን ማንበብ መሸምዯዴ፤

ማስተንተን 

- የጠዋትና ማታ፤ ከመኝታ በፉትና ከእንቅሌፌ ሲነቁ የሚባለ 
አዜካሮችን በራስ ሊይ ግዳታ ማዴረግ፡፡ 

- በሁለም ተግባርና ጉዲይ ሊይ አሊህን ማውሳት፡፡ 
3) ራስን በዑባዲ መጥመዴ 

- ዕውቀትን መፇሇግ 

- ሀሊሌ ሲሳይን ማሰስ 

- ሇኡማ ጉዲዮች መትጋት 

- ስፖርታዊና የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ ማዴረግ፡፡ 

እነዙህ ሁለ ተዯማምረው ሰውየውን ብቁ ያዯርጉታሌ፡፡ ሇጀነት ዕጩነት 
ያቀርቡታሌ፡፡ ምዴራዊ ስኬትና ምኞቱ ይፊጠኑሇታሌ፡፡ ሙስሉም ወጣት 

በሁለም አቅጣጫ ምለዕ ሇመሆን ይፇጥናሌ፡፡ 

4) በተቻሇ መጠን ከወንጀሌ መራቅ 

- ዒይንን መስበር                    

- በሱስ አሇመጠመዴ 

- ሀሜት፤ውሸትና መሰሌ ነገሮችን መራቅ፡፡ 

- ጊዛን አሇማቃጠሌ 

እነዙህ ዑባዲዎች ሊይ ሇተጠመዯ ወጣት ነብዩ(ሰዏወ) ‹‹አሊህ ግዴፇት 

በላሇበት ወጣት ይገረማሌ፡፡›› ሲለ የምስራች ይናገራለ፡፡ 

 ወጣቱና ብሩህ ተስፊው 

ቅዟትን ብቻ መረጃና ሀይሌ አዴርጎ የያው የአምባገነኖች እምነት 
አክትሞሇታሌ፡፡ ህዜብን አታልና ዯሌል ረግጦ መግዚት ከመኑ የህሉና 

ብስሇት ጋር አብሮ ችል አይራመዴም፡፡ መጪውን ጊዛ ኢስሊም ያሇማንም 
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ተቀናቃኝ ይረከበዋሌ፡፡ ሇዙህ ዯግሞ ተጨባጭ ማስረጃዎች ከታሪክ፤ከቁርአን 

እና ነብያዊ ትንቢቶች እንዱሁም ከነባራዊ ሁኔታ የምናየው ነው፡፡ 

 ከታሪክ 

     ኢስሊም በታሪክ ገፁ እንዯሚያስነብበን ከርሱ በተቃራኒ የተነሱ 

አስተሳሰቦችን፤ሀይልችንና ጠሊቶችን በሙለ አንበርክኳሌ፡፡ ከጥንት ነብያት 

ጀምሮ እስከ ሙሏመዴ (ሰዏወ) መን ዴረስ የታየ ነው፡፡ የመካ ቁረይሾች 

መሌዕክተኛውን መቆሚያ መቀመጫ አሳጡ፡፡ ከሀገር እንዱሰዯደ ሰበብ ሆኑ፡፡ 

ተሰዯው ባለበት ቦታም ሳይቦዜኑ 13 ያህሌ የግዴያ ሙከራዎችን ፇፀሙ፡፡ 

ባሌዯረቦቻቸውን ገዯለ፤አረደ፤ረገጡ፤በዯለ፤ወተ…. ነገር ግን የአሊህ እርዲታ 

ሲመጣ መካ ከአጋሪዎችና እኩይ ተግባራቸው ነፃ ወጣች፡፡ 

 ሰሊሁዱን አሌ አዩቢ 

 ይህን ስምና ስብዕና የምእራቡ ዒሇም መስቀሇኞች በሚገባ 

ያውቁታሌ፡፡ በታሪካቸው ውስጥ ሊይረሱት በጉሌህ የሚታይ ጀግና ነው፡፡ 

መስቀሇኞቹ በተዯጋጋሚ ኢስሊማዊውን የሻም ምዴር ዴንበር ይጥሳለ፡፡ 

በይተሌ መቅዱስን በእጃቸው አዴርገው ይጫወቱበታሌ፡፡ በ583 ዒ.ሂ ወይም 

እ.ኤ.አ 1187 ይህ ፇርጣማና የዒሊማ ሰው ሰሊሁዱን ታዱያ ከግብፅ ምዴር 

ተነስቶ ወዯ ቁዴስ ሲያመራ የመስቀሊውያኑ ጦር ሒጢን የተባሇ ቦታ ሊይ 

ጠበቀው፡፡ በፌሌሚያው የሰሊሁዱን ጦር ዴሌ ቀናው፡፡ ለዙናንና ሮናሌዴ 

የተሰኙ የቁዴስን ባሇስሌጣናት ማረከ፡፡ ከዙህ ፌሌሚያ በኋሊ ቁዴስ ነፃ 

ወጣች፡፡ በሙስሉሞች እጅ ዲግም ከዐመር ጊዛ በኋሊ ተመሇሰች፡፡  

 ሰው ሰውን ሳይሆን ሃያለን አምሊክ መገዚት ጀመረ፡፡ ዚሬ የስርዒት 

አሌባ ፅዮናውያን አይሁድች መጫወቻና መፇንጫ ብትሆንም በወቅቱ ግን 

በሙስሉሞች ቁጥጥር ስር ነበረች፡፡ ይህ በእንዱህ እንዲሇ ዐመርም (ረዏ) 

በመነ-ኺሊፊቸው ነፃ አውጥተዋት ነበር፡፡ ሙስሉሞች ባሇፇ ታሪካቸው 
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ሽንፇትና ውርዯትን ሇብሰው አያውቁም፡፡  ዚሬ ግን ኡማው ዱኑን ትቶ 

የላልች አጨብጫቢና አጃቢ ሲሆን መሰረታዊ ማንነቱ ኪሳራ ሊይ ወዯቀ፡፡ 

ቢሆንም ሙስሉሙ እንቅሌፌና መታሇለ ሇጥቂት ጊዛ ነው፡፡ ንቃቱና ብርታቱ 

ግን ከአንዳ በኋሊ መሸወዴ አያውቀውም፡፡ ሇዙህ ነው መሌዕክተኛው (ሰዏወ) 

‹‹ሙእሚን በአንዴ ጉዴጓዴ ሁሇቴ አይወዴቅም›› ያለት፡፡ የዙህች ኡማ ዲግም 

ውሌዯት ሩቅ አይዯሇም፡፡ ሇመወሇዴ ዯግሞ የእርግዜናውንና ምጡን ህመም 

ማስተናገዴ ይጠበቃሌ፡፡ 

    ሙስሉሙ ወጣት ታሪካዊ ማንነቱ የጀግንነት የወኔ የአሸናፉነት ነው፡፡ 

ኢስሊም  የወጣቱን ክንዴ መጠቀም ይሻሌ፡፡ በትግሌ ሜዲ አምባገነኖችንና 

ጥጋበኞችን በኢማን ስንቅነት ይረታሌ፡፡ ይህ ነባር ታሪካችን ነበር፡፡ ዚሬ ያንን 

ጀብደ ሇመፇፀምና ሇመዴገም ግንዚቤያችንን ማስተካከሌና የጉዝ አቅጣጫችንን 

አንዴ ማዴረግ ይጠበቅብናሌ፡፡   

  አዎ! ችግሩ ከዱናችን መራቃችን በኡማችን ጉዲይ አሇመጨነቃችን እና 
ኢስሊማዊውን ስሌጣኔ አሇመናፇቃችን ብቻ ነው ፡፡ ታሪክ ትሌቅ ሀብት ነው፡፡ 

ሇጉራና ፈከራ ሳይሆን ሇስራ፤ስህተትን ሇማረምና ዒሊማን ሇማረቅ ከሆነ 
ማሇት ነው፡፡ 

አዎ! የሶሀቦቹ፤የሰሇፍቹና የጀግኖቹ ጉዲይ ሲወራ ያሌነበረ ህሌም ሳይሆን 

የሆነ፤የተተገበረ ጀብደ ነው፡፡ ማንም ቀጥፍ አሊወራም፡፡ ዚሬም ታዱያ አዱስ 
ኢስሊማዊ ታሪኮች እየተመገቡ ነው፡፡ በቱኒዙያ፤ሉቢያ፤ሱሪያ ኢስሊምን ያረጀ 

ዕቃ አዴርገው ትተው በስሌጣን ዘፊናቸው ተዯሊዴሇው የፇሇጉትን ሲገዴለ፤
ሲያርደና ሲያስሩ የነበሩ አምባገነን መሪዎችን መንጭቆ ጥሎሌ፡፡ በቃችሁን፤
ሰሇቻችሁን ሲለም አዯባባዮችን በሰሌፌ አናውጠዋሌ፡፡ ከፉልች ሲቆስለ፤

ብዘዎች ሇሞት ተዲርገዋሌ፡፡ ሀገር ንብረት ወዴሟሌ፡፡ህፃናትና አዚውንት 
የህንፃ ፌርስራሽ ስር ቀብራቸው ሆኗሌ፡፡ ይህ ሁለ እየሆነ ያሇው  በምዴሪቱ 
ነቀዜ ቫይረሶች በጽዮናውያን ቅንብር ኡማውን በቁስ ብቻ በሌፅጎ መንፇሱ 

ይራቆት ንዴ በተተከለ ነፌስ ያሊቸው ጣዖታት አማካኝነት ነው፡፡ በግሌፅ 
የሚታየው ፖሇቲካዊ ሌዩነት ይመሰሌ እንጂ ቅለ ኃይማኖት ነው፡፡ 
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    ሙስሉሙ ወጣት ሆይ ! ታሪክህን ዕወቅ፡፡ ሀገራችን ሊይ ሙስሉም 

በመሆናቸው ብቻ ሇስቃይና እንግሌት ሇሞትና ስዯት ተዲርገው የነበሩ 
የአባቶቻችንና እናት ወንዴሞቻችንን ታሪክ እናውቃሇን፡፡ ዚሬም የዚ በዯሌ 

ቅሪት ራሱ መሌኩን ሳይቀይር መምጣቱን ሁለም እያየ ነው፡፡ መጠነ-ሰፉ 
የበቀሌ እርምጃዎች በኡማው ሰውነት ሊይ እያረፈ ነው፡፡ ሙስሉም በመሆኑ 
ብቻ በዳ እየተገሇሇ ነው፡፡ የኒቨርሲቲ ወስጥ ሂጃብ መሌበስ በየዒመቱ ሞት 

ሽረት ትግሌ ሆኗሌ፡፡ ሙስሉም በመሆኑ ብቻ ሶሊትና መብቶቹን ተነፌጓሌ፡፡ 
መስጂድች  መጫወት ካሇባቸው ሚና መስገጃ ብቻ ተዯርገዋሌ ፡፡  

   ይህ ታሪክ ሆኖ ብቻ ሳይሆን ማሇፌ ያሇበት፤ከፌተኛ የአስተሳሰብ ሇውጥ፣

ትግሌና መስዋዕትነትን ይጠይቃሌ፡፡ ነብዩ(ሰዏወ) ‹‹ ዴሌ ያሇው ከትዕግስት 
ጋር ነው፡፡ የአሊህ እርዲታም ከመጨናነቅ ጋር ነው›› ብሇዋሌ፡፡ 

 ከቅደስ ቁርአንና ነብያዊ ትንቢቶች 

        ቁርአን መን እያሇፇ በሄዯ ቁጥር ተዒምርነቱም ይጨምራሌ፡፡ 
ተገዲዲሪ የላሇው ብቸኛ መሇኮታዊ መፅሀፌ ነው፡፡ ሙስሉሞች በእርሱ ምርጥ 

ህዜቦች ናቸው፡፡ በርሱ ጠሊትን ያንበረክካለ፡፡ መረጃን በመጥቀስ በክፊት 
የተወጠሩ ህሉናዎችን ይረታለ፡፡ በወንጀሌ የቆሸሹ ሌቦናዎችን ያፀዲለ፡፡ 
ቁርአንን አጥብቆ የያ አይጠምም፡፡ ቁርአንን የያ አይሸነፌም፡፡ ይህ ኡማ 

ባሇዴሌ እንዯሚሆን ይህ ተዒምራዊ ቃሌ ይነግረናሌ፡፡ 

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اللََّو يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ 
‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ! አሊህን (ሀይማኖቱን) ብትረደ ይረዲችኋሌ፡፡ 
ጫማዎቻችሁንም ያዯሊዴሊሌ፡፡›› 9 

ኢስሊም የሁለንም መናት እንቅፊቶች በዴሌ ተወጥቷሌ፡፡ዚሬም ይወጣዋሌ፡፡ 
ነገም እንዱሁ ፡፡ ፇተናዎች ሁለ አይበግሩትም፡፡ የተከታዮቹ ሞት 

                                                           
9ሙሀመድ 17 
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አያጎዴሇውም፡፡ የጠሊቶቹ ብርታት አያሰጋውም፡፡ መሰረታዊ ምንጩ ቁርአን 

አይዯርቅም፡፡ እንዯ ጅረት ሊሇም ይፇሳሌ፡፡ ሁለንም ያጠጣሌ፡፡ ዋስትና 
ከአሊህ ተሰጥቶታሌ፡፡ 

ََ ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو ََلَاِفظُونِإنَّا   
‹‹እኛ ቁርዒንን እኛው ኣወረዴነው እኛው ሇርሱ ጠባቂዎች ነን›› አሌ ሂጀር 9 

አምባገነኖች የህሉናዎችን ብስሇትና ዕውቀት እጅግ ይፇሩታሌ፡፡ 

አይፇሌጉትም፡፡ ቁርአን ግን በዙህ ተቃራኒ ሆኖ ነው የወረዯው፡፡ ህሉናዎችን 
በአስተሳሰብ ሇማምጠቅ፡፡ ሌቦናዎችን በዑባዲ ሇማበሌፀግ፡፡ ቁርአን 
መጪውን ጊዛ ሉረከብ አቅሙ ያሇው የተስፊ ትውሌዴን መሌምል ያጋጃሌ፡

፡ ሇፌጡራን የተገነባ አዕምሮን ያፇራሌ፡፡ ከረኝነትና ጎሰኝነት የፀዲ 
አስተሳሰብን ወዯ ጎን በመተው አንዴነትና መተሳሰብን ግዳታ ያዯርጋሌ፡፡ 
ጠርኝነትና ሌዩነትን በማስወገዴ መሀከሇኝነትንና መግባባትን ይፇጥራሌ፡፡ 

አንዴነትን ሰብኮ፤ሰዎችን አስተሳስሮ አንዴ ህዜብን መቅረፅ ይሻሌ፡፡ 

ًة َواِحَدًة َوأَنَا َربُّ  ُتُكْم أُمَّ ُكْم فَاْعُبُدونِ ِإنَّ َىِذِه أُمَّ  
‹‹ይህች (ህግጋት) ኣንዱት መንገዴ ስትሆን በእርግጥ ሀይማኖታችሁ ናት እኔም 
ጌታችሁ ነኝና ተገዘኝ›› አሌ አንቢያዕ-92 

ምስክርነት በአሊህ በቃ፡፡ ክህዯትና ማጋራት ከአምባገነንነት ጋር ተዲብሇው 
ቢመጡ የኢስሊምን ብርሃን ማጥፊት ቀርቶ ሉያዯበዜዘት አይሞክሩም፡፡ 

ይባስ ብል ተከታዩን ህዜብ ወዯ ዱኑ እንዱመሇስ ፤እንዱዋሀዴ፤ዱኑን ተባብሮ 
እንዱጠብቅ መቀስቀሻ ዯወሌ ነው፡፡ ሇዙህ ነው ረስቱም የተባሇው ገዢ 
የሙስሉሞች ሰራዊት ዴንበራችንን ሌቆ ገብቷሌ ምን ሉበቃን ነው ሲባሌ፤ 

‹‹ተዋቸው ወዯ ሀገሬ ይግቡ ፤እናንተ ከምትበለት ይብለ፤ከምትጠጡት 
ይጠጡ ከቆነጃጅት ጋር ይቃበጡ፡፡ የዚኔ ነው እነርሱን ማሸነፌ 
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የምትችለት››ሲሌ ሇጦር አበጋዝቹና ሹማምንቱ የተናገረው፡፡ ምዕራቡ ዒሇም 

የአባቱን ስትራቴጂ ተከትል ኡማውን ቢያስተኛም ግን አሁን ነቅቷሌ፡፡  

ነብዩም(ሰዏወ) ‹‹ይህ ጉዲይ(ኢስሊም) ፀሀይ የዯረሰችበት ቦታ ሁለ ይዯርሳሌ፡፡
›› ሲለ የተናገሩት፡፡ ዒሇም አቀፌ ይት ያሇው ኢስሊማዊው ንቃት በዯሌና 
ስቃይ ያበረታዋሌ እንጂ አያዯክመውም፡፡ 

ሙሏመዴ አሌ-ፊቲህ (1451-1481 ዒ.ሌ) 

መሌእክተኛው (ሰ.ዏ.ወ) በመናቸው እንዱህ ማሇታቸው ይታወሳሌ፡- 
‹‹ኮንስታንቲኖፕሌ (ቱርክ በኢስሊም) ትከፇታሇች፣ መሪውና ወታዯሮቹ ምንኛ 

አማሩ፡፡›› (ሙስነዴ ኢማም አህመዴ)  

ዕዴሜው 22 ዒመት ሲሆን የህዜብ ኃሊፉነትን ተሸከመ፡፡ከአባቱ ሞት በኋሊ 
መሪ መሆን ቻሇ፡፡ ኃይሌንና ፌትህን አመጣጥኖ በመምራት ከላልች ሌዩ 

ያዯረገው ነበር፡፡ ኮንስታንቲኖፕሌ ከወቅቱ ከተሞች ሌዩ ነበረች፡፡ 
ቆንስጣንጢን በ330 የተቆረቆረች ሲሆን ‹‹ምዴር አንዴ ግዚት ብትሆን 
ኮንስታንቲኖፕሌ ዋና ከተማዋ ትሆን ነበር›› እስከመባሌ ዯርሳ ነበር፡፡ 

ከተመሰረተች ጀምሮ ቤዚንታናውያን መናገሻቸው አዴርገዋት ነበር፡፡ 

ከሊይ ያየነው የመሌእክተኛውን (ሰዏወ) ትንቢት ሇመሙሊት ከሙዒዊያ ኢብኑ 
አቢ ሱፌያን ስሌጣን መን ጀምሮ ከ30 በሊይ ሙስሉም መሪዎችና ኸሉፊዎች 

ጥረት አዴርገው ነበር፡፡ ነገር ግን ሁለም አሌተሳካሊቸውም፡፡ 

ይህ ወጣት ወዯ ስሌጣን ከመውጣቱ በፉት ግን አባቱ በአሉሞች እጅ ነበር 

ያሳዯገው፡፡ ኢስሊምን ይወዲሌ፣ቁርአንና የነብዩ(ሰዏወ) ፇሇግ ያፇቅራሌ፡፡ 
ዕውቀትን ከመውዯደም በሊይ ሇመስፊፊቱ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ ዐሇማዎች 
ቅርብ ሰዎቹና አማካሪዎቹ ናቸው፡፡ ከሌጅነቱ ጀምሮ በምዴራዊ ህይወትና 

ኑሮዋ አሇመሸወዲቸው ተፅዕኖን አሳዴሮበታሌ፡፡በተሇይ  በፊቲህ ህይወትና 
የትግሌ ጉዝ ሊይ  የሸይኽ አቅ ሸምሰዱን ሚና ጉሌህ ነበር፡፡ የዐስማናውያንን 
የትግሌ ገዴሌ ይተርኩሇታሌ፡፡ ከሌጅነቱ ጀምሮ ያ የነብዩ(ሰዏወ) ትንቢት 

እሱን የሚመሇከት እንዯሆነ ይነግሩታሌ፡፡ በዙህ የተነሳ ይህን ሏዱስ ተግባራዊ 
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ሇማዴረግ ሇሉትና ቀን ይጥር ጀመር፡፡ ይህችን ሀገር በኢስሊም ሇመክፇት 

ዜግጅቱን ጀመረ፡፤ ከሩብ ሚሉዮን በሊይ ወታዯር አሰሇጠነ፡፡ ይህ ቁጥር 
በወቅቱ ብዘ ነበር፡፡ ኦርባን የተባሇ ከባዴ መሳሪያ (መዴፌ) የሚሰራ 

መሀንዱስ በማስመጣትና የሚያስፇሌገውን በማሟሊት ማሰራት ቻሇ፡፡ 

 የባህር ጦር ኃይለንም በሚገባ አነጸ፡፡ ከአራት መቶ በሊይ የጦር ጀሌባዎች 
ግሌጋልት ሊይ እንዯዋለ ተግቧሌ፡፡ ወዯ ፌሌሚያው ገባ፡፡ አርባ ቀናት ከፇጀ 

ፌሌሚያ በኋሊ በ1453 ዒ.ሌ ኮንስታንቲኖፕሌ ተከፇተች፡፡ ሇነዋሪዎቿና 
ቤተክርስትያኖቿ ሙለ ነፃነትና መብትን ሰጠ፡፡ የዙህ ታሪክ አርማና አሻራው 
በቱርክ ምዴር ሊይ ቆሞ ይገኛሌ፡፡10 

  

 

ከነባራዊ ሁኔታ 

  ዚሬ ሚዱያው ሁለ ስሇ ኢስሊም ሳያወሳ አይውሌም፡፡ ምዕራቡና 

ጣዖታውያኑ ያሴራለ፡፡ ሴራው ይከሽፊሌ፡፡ ምክንያቱም ዱኑ የዒሇማቱ ጌታ 
ነውና፡፡ 

ُر اْلَماِكرِينَ   َوَمَكُرواْ َوَمَكَر الّلُو َوالّلُو َخي ْ
‹‹(አይሁድችም) ኣዯሙ አሊህም ኣዴማቸውን መሇሰባችው፡፡አሊህም 
ከኣዴመኞች ሁለ በሊጭ ነው፡፡›› ዒሇ ዑምራን 54 

የኡማውን ጥንካሬ ሇማሌፇስፇስ ምዕራቡ ዒሇም አንዳ በሽብርተኝነት ሲሇው 

በህይወት መንገዴነት በተሰኙ የውሸት ቀሇማት የዯመቁ ፌሌስፌናዎቹን 

                                                           
10ሙሀመድ አልፋቲህ ፋቲሁል ቆንስጣንጢን ዓሊ ሶላቢ 
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ሇዒሇም በመሌቀቅ ፤ሙስሉሙን ማሸማቀቅ ፤በራስ መተማመኑን ሇመሸርሸርና  

ሰሊሙን ማዯፌረስ ይዞሌ፡፡ 

በዒሇም ሊይ አለ የተባለ መጥፍ ወህኒ ቤቶች በሙስሉሞች ነው የተሞለት፡፡ 

ከባዴ የተባለ የስቃይ መሳሪያዎች (torching materials) የሚሞከሩት 
በሙስሉም እስረኞች ነው፡፡ ሀገራት ተወረው የሚያሌቁት ሙስሉሞች 
የሚበዘበት ቦታ ነው፡፡ አፌጋን፤ዑራቅ፤ቺቺኒያ፤በርማ፤ፌሌስጤም ወተ… 

 ይህ ሁለ ሇምንዴን ነው ሲባሌ ኢስሊማዊ ንቃት ተፇጠረ፡፡ ወይም በፇሪዎቹ 
ምዕራባውያን አገሊሇፅ አክራሪነት ተወሇዯ ተብል ነው፡፡ ዱኑን የተገበረ ሶሊት 
የሰገዯ፤ቁርአን የቀራ፤ዙክር ያዯረገ፤ የሴትና ወንዴ ህገ-ወጥ መዯባሇቅን 

የተቃረነ፤አስካሪ መጠጥን የከሇከሇ፤ዙናን የኮነነ ሁለ አክራሪ አሸባሪ ነው፡፡ 

    ይህን ሁለ ስጋት አሌፍ ግን ኢስሊም መጪውን መን ይረከባሌ፡፡ 
ምክንያቱም ዒሇም ዚሬ ሊሇችበት የዴረሱሌኝ ጥሪ መፌትሄ ስሊሇው ነው፡፡ 

ህግና እሴቶቹ አሳማኝ ከመሆናቸው ጋር ምክንያታዊ (logical) ሳይንሳዊ እና 
ሇአተገባበር ቀሊሌ መሆኑን የሚያውቁት የምዕራቡ ዒሇም ኦሬንታሉስቶች ፤ 

አምባገነን መሪዎችን እንዯ በግ በማስበርገግ ንፁሀንን ሇእስር፤ግዴያና ስቃይ 
የሚዲርጉት፡፡ 

 ያም ሆነ ይህ ሰዎች ህሉናቸውን እያሰሩ ነው፡፡ ባሇጌ የሀይማኖት መሪ 

ተብዬዎችንና አጥፉዎችን በመተው ወዯ ራሱ በመመሇስ ማስተንተን ጀምሯሌ፡
፡ የህይወት መንገደን በመመርመርና ማወቅ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህ ዯግሞ 
መንገድች ሁለ ወዯ ኢስሊም እያመሩ መሆናቸውን ነው የሚያሳየው፡፡ 

ሙስሉም ሆኖ አሇመሞት እዴሇ-ቢስነት ነው፡፡ 

يَن  َوَوصَّى ِِبَا ِإبْ رَاِىيُم بَِنيِو َويَ ْعُقوُب يَا َبِِنَّ ِإنَّ الّلَو اْصطََفى َلُكُم الدِّ
ْسِلُمونَ   َفالَ ََتُوُتنَّ إَلَّ َوأَنُتم مُّ
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‹‹በርሷም(በሕግጋቱ) ኢብራሂም ሌጆቹን አ ያዕቁብም(እንዯዙሁ ሌጆቹን 
አ) ሌጆቼ ሆይ አሊህ ሇናንት ሀይማኖትን መረጠ ስሇዙህ ሙስሉም 
ሆናችሁ እንጂ ኣትሙቱ(ኣሊቸው)›› 

 ዴንቅ የዴሌ ትውሌዴ 

በአሊህ መንገዴ ሊይ ሇመታገሌ የኳተነች እግር ባድዋን ያሇ ውጤት በፌፁም 
አትመሇስም፡፡ እውነተኛ አማኞች እነዙያ ነፌሳቸውን በጀነት የቀየሩ ናቸው፡፡ 

በጦር ስሌትና ይት ምጥቀት ያሊቸው እጅግ ብዘ ወታዯሮችን ጥቂት የእምነት 
ሰዎች እንዲሸነፎቸው ከዙህ በፉት ሇማየት ሞክረናሌ፡፡ 

ن ِفَئٍة قَِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن الّلِو َوالّلُو َمَع الصَّاِبرِينَ   َكم مِّ
‹‹…ከጥቂት ጭፌራ በአሊህ ፇቃዴ ብዘውን ጭፌራ ያሸነፇች ብዘ ናት አሊህም 
ከተጋሾች ጋር ነው ኣለ፡፡›› አሌ በቀራ 249 

ዚሬ ዯግሞ ምዕራቡና የኡማው ቀንዯኛ ጠሊቶች በጦር መሳሪያ መጥቀዋሌ፡፡ 

አቶሚክ ቦምብና የኬሚካሌ መሳሪያዎች ታንክና ሚሳኤሊቸው መጥቋሌ፡፡  

ይህ ሁለ መቼም ቢሆን መንፇስን ሉረብሽና ሉያሸብር አይችሌም፡፡ 

ምክንያቱም የክህዯት አቀንቃኞች በፌርሀት የራደ ናቸው፡፡ እንዯዙህ እንኳ 
ሆነው በራስ የመተማመን ስሜታቸው የሊሸቀ ነው፡፡ 

እነርሱ መናዊ የሀይዴሮጂን ቦንቦችን ተሸክመው በፌሌስጤማውያን እጅ 

የሚወረወር ዴንጋይ ያሰጋቸዋሌ፡፡ እነርሱ በታንክና ሚሳኤሌ ታጅበው ተራ 
ጋዛጣዊ መግሇጫ ያርበዯብዲቸዋሌ፡፡ 

አዎ ! በማጋራታቸው ምክንያት ፌርሀት ተሇቀቀባቸው፡፡ ይህ ነው እንግዱህ 

የዙህ ትውሌዴ ዋነኛ መሇዮ፡፡ የዴሌ ትውሌዴ ነው፡፡ ሲዋክ ይዝ ሌዕሇ-
ሀያሊንን ያሰጋሌ፡፡ በሀሳብና ጭንቀት ሇኪሳራ ይዲርጋቸዋሌ፡፡ እንጂ 
በተጨባጭ በገሀደ ዒሇም ሙስሉሞች መቼም አዯጋን አዴርሰው አያውቁም፡፡ 
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አሜሪካና አጋሮቿ ግን ሙስሉም ሀገራትን በሽብርተኝነት ቀሇም አውዴመዋሌ፡

፡ ሌቅ ወታዯሮቻቸው ሙስሉም ሴት ሌጃገረድችን አስገዴዯው ዯፌረዋሌ፡፡ 
ህፃናትን ያሇ ርህራሄ ጥይት ተኩሰው ገዴሇዋሌ፡፡ አዚውንትን ያሇምንም 

መሸማቀቅ በሳንጃቸው አጋዴመው አርዯዋሌ፡፡ ይህ ሁለ ሲሆን የዒሇማችን 
ሃያሊን ሀገራት መንግስታት ያውቁታሌ፡፡ የሰው ሌጆች እንባ ጠባቂ ተቋም 
ያውቀዋሌ፡፡ Human rights watch በዯንብ ያያሌ፡፡  

 እነዙህ ተሌካሻ ዴርጅቶች በሙለ የሚተዲዯሩት በአምባገነኖቹ መሌካም 
ፌቃዴ ስሇሆነ የውሸት ናቸው፡፡ ሙስሉሞች በየወህኒ ቤቱ ተገዯው ግብረ-
ሶድም ሲፇፀምባቸው፤ተናካሽ ውሾች ሲሇቀቁባቸው፤በኤላክትሪክ ሲቃጠለ 

(electric torch) ሁለም እያወቀ ዜምታን መርጧሌ፡፡ ፇተናና ስቃይ ሲበረታ 
፤ጭቆናና ግፌ እንዱሁም ግዴያ ሲበዚ የአሊህ ዕርዲታ መቅረቡን ነው 
የሚያሳየው፡፡ 

َثُل الَِّذيَن َخَلْواْ ِمن قَ ْبِلُكم أَْم َحِسْبُتْم َأن َتدْ  ا يَْأِتُكم مَّ ُخُلواْ اْْلَنََّة َوَلمَّ
ُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُْلزُِلواْ َحَّتَّ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنواْ َمَعُو  ت ْ سَّ مَّ

 َمََّت َنْصُر الّلِو َأَل ِإنَّ َنْصَر الّلِو َقرِيبٌ 
‹‹በእውነቱ የነዙያ ከበፉታችሁ ያሇፈት (ምእመናን መከራ) ብጤ 
ሳይመጣባችሁ ገነትን ሌትገቡ ታስባሊችሁን? መሌዕክተኛውና እነዙያ ከርሱ 
ጋር ያመኑት የአሊህ እርዲታ መቼ ነው? እስከሚለ ዴረስ መከራና ጉዲት 
ነካቻቸው ተርበዯበደም ንቁ የአሊህ እርዲታ ቅርብ ነው፡፡›› አሌ በቀራ 214 
 ማን ማንን ምን ይቀበሌ? 

      የኡማው አርአያ ታሊቁ የፌጡራን ዒይነታ ሙሀመደሌ-አሚን (ሰዏወ) 

ናቸው፡፡ የአሊህ መሌዕክተኛ (ሰ.ዏ.ወ) በአሊህ መንገዴ ሊይ እሌህ አስጨራሽ 
ትግሌ አዴርገዋሌ፡፡ በርሱ መንገዴ ተርበው፣ተዯብዴበው፣ዯምተውና 
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ተንቋሸው ዴሌን ተጎናፅፇው ኢስሊምን አቁመው አሌፇዋሌ፡፡ ባሌዯረቦቻቸው 

ተተኩ አቡበክር ነብዩ ያስረከቧቸውን ኃሊፉነት እኔ በህይወት እያሇሁ ኢስሊም 
አይጎዴሌም ብሇው ታግሇው ሇዐመር አስረከቡት፡፡ ዐመር በጀግንነትና 

በአሊህ ፌራቻ በአዚኝነት መሀሌ በመሆን ዑራቅ ሊይ አንዱት ፇረስ መንገዴ 
ሳይመቻት ቀርቶ እግሯ ቢሰበር አሊህ ንዴ እጠየቃሇሁ፤ብሇው ኢስሊማዊውን 
ኃሊፉነት ጥግ ዴረስ በመስራት ሇዐስማን ዐስማን ሇዒሉ እያሇ… ዐመር ኢብን 

ዏ/አዙዜ ንዴ ዯረሰ፡፡ ሁለም ሇኢስሊም ሲለ እንቅሌፌን ከዒይናቸው ሊይ 
እርም አዯረጉ፡፡ ዜንጋቴን ከሌቦናቸው አወጡ፡፡ 

ላት ቀን ሳይለ ረሱሌ (ሰ.ዏ.ወ) እንዯዯከሙት ታከቱ፡፡የሶሀባ ተከታይ 

ትውሌዴ (ታቢዑን) ባንዱራውን ተቀብሇው አውሇበሇቡት፡፡ ሰሇፍች 
ተቀብሇው ሇእኛ አቀበለት፡፡ ዚሬ አሉሞች የተቻሊቸውን ሁለ ጥረት እያዯረጉ 
ሇወጣቱ ሇማቀበሌ እየተሯሯጡ ነው፡፡ 

 ወጣቱ ባሇ አዯራ 

አማና በኢስሊም ግዘፌ ቦታ አሇው፡፡ ሇባሇቤቱ የመመሇስ ግዳታ በተቀባይ 

ሊይ አሇ፡፡ 

وا اْْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهلِهَا َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤدُّ  إِنَّ َّللاَّ

‹‹አሊህ አዯራዎችን ወዯ ባሇቤቶቻቸው እንዴታዯርሱ ያዚችኋሌ፡፡›› 

መሇኮታዊው አዯራ ዯግሞ በዙህ መሌኩ ተገሌጧሌ፡፡ 

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْْلَِباِل فَأَبَ نْيَ َأن ََيِْمْلنَ َها  ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ
نَسانُ  َها َوََحََلَها اْْلِ اِإنَُّو َكاَن ظَُلوًما َجُهولً  ۚ   َوَأْشَفْقَن ِمن ْ  

‹‹እኛ አዯራን በሰማያትና በምዴር፣ በተራራዎችም ሊይ አቀረብናት፡፡ 
መሸከሟንም እንቢ አለ፡፡ ከእርሷም ፇሩ፡፡ ሰውም ተሸከማት፡፡ እርሱ በጣም 
በዯሇኛ ተሳሳች ነውና፡፡›› አሌ-አህዚብ 72 
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በዙህች ሀገራችን ሇኢስሊምና ተከታዮቹ መከፇሌ ያሇበትን መስዋእትነት 

መክፇሌና ከላልች ህዜቦች በታች ሳይሆን የራሳቸው ማንነት ያሊቸው፣
ተከባብረው የሚኖሩ፣ የመብት ጠያቂ ሳይሆኑ እንዯላልች ሀገራዊ አበርክቶ 

ያሊቸው እንዱሆኑ ማዴረግ የሙስሉሙ ወጣት ኃሊፉነት ነው፡፡ 
መሌዕክተኛው(ሰዏወ) ‹‹የምፅዒት ቀን የአንዴም ባሪያ እግር አራት ነገሮችን 
ሳይጠየቅ አይንቀሳቀስም፡፡ ወጣትነቱን በምን እንዲሳሇፇው፣ዕዴሜውን በምን 
እንዯጨረሰው፣ገንቡን ከየት እንዲመጣውና ምን ሊይ እንዲዋሇው እንዱሁም 
በእውቀቱ ምን እንዯሰራበት፡፡›› ብሇዋሌ፡፡  

ኢስሊም በተዋረዴ መጥቶ ዚሬ እኛ ጋር ዯርሷሌ፡፡ ከርሱ ሉሇያዩንና ሉያፊቱን 

የሚፇሌጉ አካሊት ብዘና መሰሪዎች ስሇሆኑ ጥንቃቄ በማዴረግ አዯራችንን 
ሌናዯርስ ይገባሌ፡፡ከርሳቸው ራዕያዊ መዴረሳ ስር የፇሇቁ ባሌዯረቦቻቸው 
ሁለም ቅኖች ናቸው፡፡ እነርሱን መከተሌ መቀናት ነው፡፡‹‹ ባሌዯረቦቼ እንዯ 
ከዋክብት ናቸው፡፡ የትኛውንም ከተከተሊችሁ ተመራችሁ፡፡›› ማሇታቸው 
ተወስቷሌ፡፡ በየክፌሇ-መኑ ተነስተው ኡማውን በተሰጣቸው ሌዩ ተሰጥኦ 

ሲያገሇግለ ቆይተው ወዯ ውታሪውና ቆንጆው ዒሇም የተሻገሩ ቅኖች ሁለ 
ሲተካኩ ነበር፡፡ ዚሬም ያ መተካካት ሉቀጥሌ ግዴ ይሊሌ፡፡  

በሀገራችን የነበረው ሁኔታ እንዯሚታወቀው በየጊዛው የተነሱ አፄዎች 

ኢስሊምን ሇማጥፊት ሲያሴሩ ቆይተዋሌ፡፡ ይህ ገና ይቀጥሊሌ፡፡ ነገር ግን ያ 
ሁኔታ የሚፇጠረው ብሇው የሚያስቡት ዚሬ ዒሇማዊነት፣ አምባገነንነትና 
ዴብቅ ሴራ በኡማው ሊይ ተሸርቧሌ፡፡ ያም  

1) በአስተሳሰብ መቻ 

 ኢስሊም ኋሊ ቀር፣ ከመናዊነት ጋር የማይጣጣምና የሰውን ፌሊጎት 
ሇማሟሊት ፌቃዯኛ ያሌሆነ ፌኖተ- ህይወት ነው በማሇት ተነዜቷሌ፡፡ በዙህ 
መንገዴ የኢስሊም እሴቶች ተርፇዋሌ፤ አሉያም ተሌፇዋሌ፡፡ 

2) በመሰረት አሌባ ፕሮፓጋንዲዎች 
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 ሴቶች ተበዴሇዋሌ፤ ነፃነታቸው ተገፎሌ፤ ጂሀዴና መሰሌ ኢስሊማዊ 

እሴቶችን ትርጉም አሌባ ሇማዴረግ በማብጠሌጠሌ ብዘ ተብሎሌ፡፡ ነብዩ 
ሙሃመዴን(ሰዏወ) ሇማንቋሸሽ ሞክረዋሌ፡፡  

 እና ዯግሞ የዱኑን መምህራን፡-  

1) በዒሇማዊ መጣቀሚያዎች በማታሇሌ 

- ገንብና ንዋይን በመሇገስ ከሀቀኝነት ወዯ ሀሰተኝነት እንዱነበለ 
ማዴረግ፡፡ 

2) መዴረሳዎችንና መርከዝችን መዜጋት 

- የዕውቀት ጅረትን በመገዯብና ት/ቤቶችን ወዯ ላሊ ተቋምነት 

በመቀየር፡፡ 

3) በማሰርና ማሰቃየት 

- የዱን መምህራንን በማሰቃየት፤በማሳዯዴና ማሰር ወና 
ማህበረሰብን በመፌጠር፡፡ 

4) ኢስሊማዊ እንቅስቃሴዎችን በእኩይ በመፇረጅ 

- ሁለንም ተግባራት በአንዴ ቀሇም በማቅሇም ሞራሊዊና አካሊዊ 
ጉዲትን ማዴረስ፡፡ 

5) ኡማውን ከሁለም ርፌ በማገት 

- ወዯ ተሇያዩ መስኮች ሉተም የተጋጀውን ኡማ ከሀሳቡ 

እንዲይዯርስ እንቅፊት በመሆን  

ምሳላ፡- ተማሪውን በሂጃብና ሶሊት፤ነጋዳውን ከአቅም በሊይ ግብርና መሰሌ 
ነገሮችን በመጠቀም የሙስሉሙን ማህበረሰብ የማንሰራራት ሞራሌ፣

የኢስሊምን ፇጣን እርምጃ እንገታሇን ብሇው ያስባለ፡፡ ተተኪ ያስፇሌጋሌ፡፡ 
ዒሉሞች ከስራቸው ብዘ እነርሱን ሉተኩ የሚችለ ወጣቶችን ማስተማር 
አሇባቸው፡፡ ዲዑዎች በችልታቸው መጠን እና ዒይነት ከስራቸው 

መሰልቻቸውን ማፌራት ይኖርባቸዋሌ፡፡ የታሪክ ምሁራንም እንዱሁ 
የሚያውቋቸውን ታሪካዊ እውነታዎች (Historical facts) ሉያሳውቁና 

ሉፅፎቸው ይገባሌ፡፡ ይህ ነው ቅብብልሹ፡፡ መንን ይሻገራሌ፡፡ ትውሌዴን 
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ከሩቅ መታዯግ ይቻሊሌ፡፡ ሇስኬት ያበቃሌ፡፡ ህሌም ሁለ ቅዟት አይዯሇም፡፡ 

ሇዙህ ነው ኢማም ሀሰነሌ-በና ‹‹ የዚሬ እውነታዎች የትናንት ህሌሞች ነበሩ፤ 
የዚሬ ህሌሞችም የነገ እውነታዎች ናቸው፡፡›› ያለት፡፡ አሊህ ቀጥተኛውን 

መንገዴ ይምራን፡፡ የኡማችንን ተጨባጭ ዴሌ በቅርቡ ያሳየን፡፡ የንግግርና 
አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን የተግባርና ሇውጥ ትውሌድች ያዴርገን፡፡ አሚን 

የአቋም ፅናት እስከ ዕሇተ -ሞት 

       ስራዎች ሁለ መጨረሻቸው ነው የሚሇካው፡፡ መጨረሻው ያማረ ስራ 
ፌሬያማ ነው፡፡ በመጀመሪያ በጥሩ መጥቶ መጨረሻን ማበሊሸት ከባዴ ኪሳራ 

ነው፡፡ አሊህ ይጠብቀን፡፡ ኢስሊማዊ ተግባራትን  በቋሚነት መስራት የመዴህን 
ዴሌዴይ ነው፡፡ 

ምክንያቱም በሞት አፊፌ ሊይ ያሇን ስቃይ ሉያገራ ፤ፌርሀትን አስወጋጅ ፤

ሀንን ገርሳሽ ሁኔታዎች የሚገኙት በቋሚነት(በኢስቲቃማ) ነው፡፡ 

ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا َرب َُّنا اللَُّو ُُثَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأَلَّ ََتَاُفوا 
ْْلَنَِّة الَِِّت ُكنُتْم تُوَعُدونَ َوََل ََتَْزنُوا َوأَْبِشُروا بِا  

‹‹እነዙያ ጌታችን አሊህ ነው ያለ ከዙያም ቀጥ ያለ ኣትፌሩ ኣትኑም በዙያችም 
ተስፊ ቃሌ ትዯረግሊችሁ በነበራችሁት ገነት ተበሰሩ በማሇት በነሱ ሊይ 
መሊዕክት ይወርዲለ፡፡›› ፈሲሇት  30 

በትግሌ መስክ የተሰማራ የኡማው ወጣት ዴሌ እስኪገኝ በችግሮቹ መሀሌ 
ሆኖ ሉታገስና በአቋሙ ሉፀና ግዴ ይሇዋሌ፡፡ በተስፊ አስቆራጭና እሌህ 
አስጨራሽ ሂዯቶች ያሌተጓዘበት ትግሌ ሇፌሬ ሲበቃ አሌታየም፡፡ 

رَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ََل يُ ْفتَ ُنونَ   َأَحِسَب النَّاُس َأن يُ ت ْ
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‹‹ሰዎች ኣምነናሌ በማሇታቸው ብቻ እነሱ የሚትተዉ መኾናቸውን 
ጠረጠሩን?›› 

የመንገደ እርዜመትና አዴክምነት መሌእክተኞችን እንኳ ተስፊእስከማስቆረጥ 

አዴርሷሌ፡፡ እህሌና ገሇባው አንዴ አይዯሇም፡፡ ወርቅ በእሳት ተፇትኖ እንጂ 
ጌጥ አይሆንም፡፡ውጤት የአሊህ እርዲታ (ነስር) ከአቋም ፅናት ነው ሚገኘው፡፡ 

ሇኡማው ዯግሞ የፅናት ተምሳላቶቹ ብዘ ናቸው፡፡ ስጋቸውን በእሳት ፤

ዱንጋይና ደሊ ቢያሰቃዩትም መንፇሳቸው ግን ጠንካራ የነበሩ የኢስሊም 
ፌሬዎችን አሳሌፎሌ፡፡ 

 ቢሊሌ ኢብኑ ረባህ(ረዏ) 

 ኸባብ ኢብኑ አሌ-አረት(ረዏ) 

 ዙኒራ(ረዏ) 

 ይነበሌ-ገዚሉ (ረህምቱሎሂ ዒሇይሃ) …….ወተ 

 እነኚህ ሁለ እንግዱህ ግፌን በተሇያየ ቀሇም አይተውታሌ፡፡መራር ጣዕሙንም 

ቀምሰውታሌ፡፡ መንፇሰ-ብርቱ፤ሞራሇ-ጠንካራ ስሇነበሩ በአሸናፉነት ተወጡት፡
፡ 

ፇተና ግዴ ነው፡፡ ሁለም ይፇተናሌ፡፡በዱኑ በቁርኣኑ፤በደንያው ሁለም 

በየፉናው ይፇተናሌ፡፡ ፇተናውን የተወጣ ግን ምንኛ አማረሇት፡፡ 

 ወጣቱና ስነ-ምግባር 

           ስነ-ምግባር ሇምዴራዊ ህይወት ጌጥ፤ሇአኼራዊው ዒሇም ዯግሞ 
ከመሌዕክተኛው ቅርብ የመሆንን መሌካም ዕዴሌ ይቸራሌ፡፡ ወጣቱ በስነ-
ምግባር እሴቶች የተዋበና በነርሱም ከሰዎች ጋር ብልም ከግዐዚን አካሊት ጋር 

ያሇውን ውል ካሳመረ ነገን ሇዙህ ኡማ ያስረክባሌ፡፡ ምዴር እስከ ዚሬ ዴረስ 
በሊይዋ ሊይ ጋጠ-ወጥና አምባገነን መሪዎች ነዋሪዎቿን ገዜተውባታሌ፡፡ አፇ-
ሙዚቸውን ተገን በማዴረግ ሰዎችን አቅት ከተዋሌ፡፡ እናም በስነ-ምግባር 

ደንያን ያሸበረቀ አገዚዜ ቢኖር ኢስሊም ብቻ ነው፡፡ 
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 የስነ-ምግባር ማዕናት 

በዙህ ስር ዯግሞ የስነ-ምግባር ማዕናትን ሇማየት እንሞክራሇን፡፡ 

1) ቸርነት 

     ሙስሉሙ ወጣት የሰዎችን ሌቦና በቀሊለ አሸንፍ ወዯ ቀጥተኛው 
መንገዴ የሚመጡበትን ዳ መቀየስ ይኖርበታሌ፡፡ ቸርነት አንደ የሌቦና 

መክፇቻ ቁሌፌ ነው፡፡ ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) በህይወት በኖሩበት ጊዛ ሰዎች እርሳቸው 
ጋር የነበረን መጣቀሚያ እንዯራሳቸው ይቆጥሩት ነበር፡፡ በአንዴ ወቅት አንዴ 
የገጠር ሰው ወዯ መሌዕክተኛው በመምጣት  ‹‹ አሊህ ከሠጠህ ስጠኝ›› 
አሊቸው፡፡ በአንዴ ሸሇቆ ውስጥ የነበሩ ፌየልችን በሙለ ሰጡት፡፡ ይህ ሰው 
ወዯ ህዜቦቹ በመመሇስ ‹‹ እስሌምናን ተቀበለ፤ ሙሀመዴ ዴህነትን የማይፇራ 
ዒይነት ሰው አሰጣጥ ነው የሚሰጠው፡፡›› ሲሌ ተጣራ፡፡ስሇዙህ እኛም ካሇን 

ማንኛውም ምዴራዊ መጣቀሚያ ሇየቲሞችና ዯካሞች ብናካፌሌ ዲዕዋ ሊይ 
ነን፡፡ ሚሽነሪዎች በገጠሪቱ የሀገራችን ክፌሌ እያዯረሱት ያሇውን የአክፌሮት 

መቻ የረዲቸው የእምነታቸው ይት ሳይሆን የገንባቸው ብርታትና 
ቸርነታቸው ብቻ ነው፡፡ የቸርነት ተቃራኒው ስስት ሲሆን  መሌዕክተኛው 
(ሰዏወ) ‹‹ ስስትን ተጠንቀቁ ፤ስስት ከናንተ በፉት የነበሩ ህዜቦችን አጥፌቷሌ፡፡
›› ሲለ አስጠንቅቀዋሌ፡፡ ቸርነት በገንብ ብቻ ተቀስኖ የሚቆም ፅንሰ  ሃሳብ 
አይዯሇም፡፡ ወጣቱ ሇእምነቱ ጊዛውን ጉሌበቱንና ገንቡንም መሳሳት 
እንዯላሇበት ይጠቁማሌ፡፡ 

2) ይቅር ባይነት 

    በዯሌን ተቋቁሞ ሇዴሌ ሇመብቃትና ተፅዕኖ አሳዲሪ ሇመሆን የፇሇገ 

ሙስሉም ወጣት የበዯለትን ፤ያቆሰለትን ያስቀየሙትን አካሊት ይቅር ይበሌ፡፡ 
የዚኔ ሌባቸውን ያገኘዋሌ፡፡ በቀሊለም ያሻውን ምሪት ሉያኖርበት ይመቻሌ፡፡ 
አሊህ ይቅር ባይ ነው፡፡ ይቅር ባይ ባሪያዎቹን በጣም ይወዲቸዋሌ፡፡

ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) ከመካ አሳዯው መዱና ሊይ ከ13 ጊዛ በሊይ የግዴያ ሙከራ 
ያዯረጉባቸውን የመካ ሙሽሪኮች ‹‹ ሂደ እናንተ ነፃ ሰዎች ናችሁ፡፡›› ሲለ 
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በእንባ አጅበውታሌ፡፡ በወቅቱ መካን ሲከፌቱ ከ10 ሺ በሊይ ጦር አስከትሇው 

ነበር የገቡት፡፡ ነገር ግን መበቀሌ እየቻለ መተውን መረጡ፡፡ 

3) ቅንነት 

    ሀሳብን ቅን ማዴረግ፤ተግባርን በቅንነት ማጀብ፤ማንንም ሇመጉዲት ሳይሆን 
ሇጋራ መሻሻሌና ዕዴገት መትጋት፡፡ ምቀኝነትና ቅናትን በማስወገዴ 
የመተባበርና መፇቃቀዴ ባህልችን ማዲበር ቅንነት ይባሊሌ፡፡ 

ሙስሉም ማሇት ሙስሉሞች ከምሊሱና ከእጁ ተንኮሌ የተጠበቁሇት ነው ሲለ 
ነብያችን(ሰ.ዏ.ወ) አስተምረዋሌ፡፡ ከስነ-ምግባር ማዕናት ውስጥ ቅንነት 

የሌቡን ዴርሻ ይይዚሌ፡፡ ሇህዜብ ቅን መሆን ማሇት ምቾታቸውን ሇራስ 
ተቸግሮ ማስቀዯም ነው፡፡ ሇራስ ተርቦ ሰዎችን ማጥገብ፣ላልች ያርፈ ንዴ 
ሇራስ እንቅሌፌና እረፌትን ማጣትም ነው፡፡ 

4) ላልችን ማክበር 

   ሰዎች ስንባሌ መሌካችን፤አቋማችንና አስተሳሰባችን የተሇያየ ነው፡፡ የዕዴሜ 

ሌዩነት ፤የዕውቀት መበሊሇጥ የኑሮ ዯረጃ ከፌ ዜቅ ማሇት ወተ…. በሙለ በኛ 
መሀሌ ያለ ሚዚኖች ናቸው፡፡ ኢስሊም ሇሁለም የሚገባውን መብት ችሯሌ፡፡ 
የዕዴሜን ሌዩነት በተመሇከተ ነብያችን(ሰዏወ) ‹‹ ታሊሊቆችን የማያከብርና 
ሇታናናሾች የማያዜን ከኛ አይዯሇም፡፡›› ብሇዋሌ፡፡ 

 የእውቀትን መበሊሇጥ አስመሌክቶ ቁርአን  

ا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّو ِبَا يَ ْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُو 
 تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ 

‹‹…አሊህ ከናንተ እነዙያን ያመኑትንና እነዙያንም እውቀትን የተሰጡትን በ 
ዯረጃዎች ከፌ ያዯርጋሌ፡፡አሊህም በምትሰሩት ሁለ ውስጠ ዏዋቂ ነው፡፡›› አሌ 
ሙጃዯሊህ 11 
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የኑሮ ዯረጃን ዯግሞ ነብያችን (ሰዏወ) ‹‹ እናንተ ሲሳይ የምትሇገሱት 
በመካከሊችሁ ባለ ዯካሞችና ዴሆች ነው፡፡›› ሲለ አስተምረዋሌ፡፡ ማጣት 
ወንጀሌ አይዯሇም፡፡ ማግኘት ግን በሁሇቱም በኩሌ ስሇት ያሇው ቢሊዋ ነው፡፡ 

ሙስሉም ወጣት ሰውን በሰውነቱ ብቻ ሉያሌቅ ፤ሙስሉም ወንዴሞቹን 
ከሌብ ሉያፇቅር ዯካሞችና አዚውንትን መንከባከብ የህይወቱ ውስጥ ቤት 
ስራዎች ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

5) ላልችን ማገሌገሌ 

    ሙስሉም ወጣት የማህበረሰብ ሁለን አቀፌ አገሌግልት ሰጪ አካሌ ነው፡፡ 

ቁንጮው መሌዕክተ-ኢስሊምን ማዴረስ ነው፡፡ በየመንዯሩና ዯሳሳ ጎጆ ውስጥ 
ያሇ ጧሪ የቀሩ አዚውንት፤ያሇ አሳዲጊ ያለ ወሊጅ አጦችን፤የኢስሊም 
ሰራተኞችን ማገሌገሌ ምንኛ የመንፇስ ዯስታን ይቸራሌ፡፡ 

6) ፌትህ 

     የሰዎች ዴንበር ማሇፌና አጥር ጥሰው እኛን መበዯሌ ከፌትሃዊነት በረት 

ውስጥ እንዲያስወጣን ጥንቃቄ ያሻናሌ፡፡ እናት፤አባት ጓዯኛ ሌጅ ሉሆኑ 
ይችሊሌ፡፡ የፌትህን ሚዚን ማጓዯሌ የሇብንም፡፡ 

ደንያ ፌትህ ርቧታሌ፡፡ እንዯ ውሀ ጠምቷታሌ፡፡ ረሃቧን ሇማስታገስ ታዱያ 

ዚሬ ሊይ ሙስሉሙ ወጣት ከቤት ጀምሮ እስከ ት/ቤት ባለ የዕሇት ተዕሇት 
ተግባራት ውስጥ ፌትሃዊነትን መሊበስ አሇበት፡፡ ፌትሀዊ ሁኑ አሊህ 
ፌትሀውያንን ይወዲሌ፡፡የቁጣንናየሻህዋንጉሌበትተቋቁሞነፌስንበጥበብጎዲና 

የሚያስኬዴ ባህሪ ፌትህ ይባሊሌ፡፡ ፌትህ ከሌክ ሉያሌፌ ወይም ሉያንስ 
የሚችሌ ባህሪ አይዯሇም፡፡ በራሱ ሚዚናዊ ነው፡፡ የርሱ ተቃራኒ ባህሪ በዯሌ 
ይባሊሌ፡፡ ፌትህ ባህሪን ሚዚናዊ፣ ስነ ምግባርን ሌከኛ ያዯርጋሌ፡፡ 

7) እውነተኝነት 

ሀሰት ቤት አይገነባም፡፡ ሀገር አያሳዴግም፡፡ ስብዕናን ያረክሳሌ፡፡ ክብርን 

ያወርዲሌ፡፡ ባህሪን ያቆሽሻሌ፡፡ እውነት የሌቦና ፀዲሌ ነች፡፡ አሊህ እውነተኛ 
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ነው፡፡የሀሰት መጨረሻው እሳት ነው፡፡ እወነተኝነት ዯግሞ ከጀነት አፀዴ 

ያዯርሳሌ፡፡ 

8) የእውቀት ሏይሌ 

በርሱአማካይነትትክክሇኛውንከተሳሳተውይሇያሌ፡፡ጥበብየሚባሇውምይህነው፡
፡ሇክፈ አሊማ በመዋሌ ሲባክን ‹‹ኹብስ›› ይባሊሌ፡፡ ሲያንስ ዯግሞ ቂሌነት 
ነው፡፡ መካከሇኛው ጥበብ ይሰኛሌ፡፡ እውቀት ክፈውን ከዯጉ፣ መሌካሙን 

ከመጥፍ ሇመሇየት ያስችሊሌ፡፡ 

9) ጀግንነት 

በአእምሮሌጓምየተያየቁጣሏይሌጀግንነትይባሊሌ፡፡የቁጣጉሌበትከሌክሲያሌፌ 
ወዯ አዯጋ መማገዴ (ተሏውር)፣ ከሌክ ሲያንስ ዯግሞ ፌርሃት ይሆናሌ፡፡ 
ጀግንነት የክብር ሸማ ያሊብሳሌ፡፡ ከተግባር መሌካሙን ሇመምረጥ፣ ቁጣን 

ሇመቆጣጠርና ሇታጋሽነት ይረዲሌ፡፡  

10) ቁጥብነት 

የስጋዊስሜትን (ሻህዋን) ጉሌበት በአእምሮና በሸሪዒ ሌጓም መቆጣጠር 
ቁጥብነት (ዑፌፊህ) ይባሊሌ፡፡ የሻህዋ ጉሌበት ከሌክ ሲያሌፌ ስግብግብነት፣ 
ከሌክ ሲያንስ ዯግሞ ስንፇት ይሆናሌ፡፡ ቁጥብነት እኩይ ቃሌና ተግባር 

ከመፇጸም ያቅባሌ፡፡ የበጎ ነገሮች ሁለ ዒይነታ የሆነውን የይለኝታ (ሏያእ) 
ባህሪ ያሊብሳሌ፡፡ ሏያእ ከብሌግና፣ ከውሸት፣ ከሏሜትና ነገር ከማሳበቅ 

የሚታዯግ ስነ ምግባር ነው፡፡  

 

 በማህበራዊ ርፌ 

 ተግባቢና ላልችን የማይከብዴ፤ በቀሊለ ከሰዎች የሚኗኗር ወጣት 

መሰልቹን ሇማብዚት የምጡቅ ማህበረሰብ አባሊትን ሇማበራከት ጥረት 
ያዯርጋሌ፡፡ ሙስሉም ወጣት  የእምነት ወንዴሞቹን ከሚገባው በሊይ ሇአሊህ 
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ሲሌ ይወዲሌ፡፡ እጅግ ያዜንሊቸዋሌ፡፡ ክብራቸውን ይጠብቃሌ፡፡ ችግራቸውን 

ሇማቃሇሌ ዯፊ ቀና ይሊሌ፡፡ ጉዴሇታቸውን ሇመዴፇን ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ ሇዙህ 

ነው አሊህ (ሱ.ወ) በቁርአን የአማኞችን ሁኔታ ሲገሌፅ፡- 

ٌد رَُّسوُل اللَّوِ  اِر ُرََحَاُء  ۚ   ُّمَُّمَّ اُء َعَلى اْلُكفَّ َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ
نَ ُهمْ  َن اللَِّو  ۚ   بَ ي ْ ًدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مِّ ًعا ُسجَّ تَ رَاُىْم رُكَّ

ُجودِ  ۚ   َورِْضَوانًا ْن أَثَِر السُّ ِلَك  ۚ   ِسيَماُىْم ِف ُوُجوِىِهم مِّ ذََٰ
ْورَاةِ َمثَ ُلُهْم ِف  جِنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه  ۚ   الت َّ َوَمثَ ُلُهْم ِف اْْلِ

َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوىَٰ َعَلىَٰ ُسوِقِو يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ 
ارَ  َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاَِلَاِت  ۚ   ِِبُِم اْلُكفَّ

ْغِفرًَة َوأَ  ُهم مَّ [٩٩٨ٕ٨ْجًرا َعِظيًما ]ِمن ْ  

‹‹የአሊህ መሌክተኛ ሙሏመዴ እነዙያም ከእርሱ ጋር ያለት (ወዲጆቹ) በከሓዱዎቹ 
ሊይ ብርቱዎች በመካከሊቸው አዚኞች ናቸው፡፡ አጎንባሾች፣ ሰጋጆች ኾነው 
ታያቸዋሇህ፡፡ ከአሊህ ችሮታንና ውዳታን ይፇሌጋለ፡፡ ምሌክታቸው ከስግዯታቸው 
ፇሇግ ስትኾን በፉቶቻቸው ሊይ ናት፡፡ ይህ በተውራት (የተነገረው) ጠባያቸው ነው፡፡ 
በኢንጂሌም ውስጥ ምሳላያቸው ቀንለን አንዯአወጣ አዜመራና፣ (ቀንለ) 
እንዲበረታው፣ እንዯወፇረምና፣ ገበሬዎቹን የሚያስዯንቅ ኾኖ በአገዲዎቹ ሊይ 
ተስተካክል እንዯ ቆመ (አዜመራ) ነው፡፡ (ያበረታቸውና ያበዚቸው) ከሓዱዎችን 
በእነርሱ ሉያስቆጭ ነው፡፡ አሊህም እነዙያን ያመኑትንና ከእነርሱ በጎዎችን የሠሩትን 
ምሕረትንና ታሊቅ ምንዲን ተስፊ አዴርጎሊቸዋሌ፡፡››11 

                                                           
11አል-ፈትህ 28 
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ሙስሉም ያሌሆኑ ወገኖችን ያከብራሌ፡፡ ሀይማኖታቸውን አያንቋሽሽም፡፡ 

መንገዲቸውን በግዴ ይቀይሩ ንዴ ሀይሌ አይጠቀምም፡፡ ኢስሊምን ግን 
በጥበብ ሇማስተማር ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ ሀሰትን ከእውነታ የሚሇዩ ዴንበሮችን 

ይፊ ያወጣሌ፡፡ ምሪትና ቅናቻን ሇቀሌብ ባሇቤቱ ይተዋሌ፡፡ 
በመከባበር መንፇስ አብሮ ይኗኗራሌ፡፡ 

يِن وَلَْ  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن ََلْ يُ َقاتُِلوُكْم ِف الدِّ َلَّ يَ ن ْ
ن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُىْم  ِإنَّ اللََّو  ۚ   َوتُ ْقِسطُوا إِلَْيِهمْ ُُيْرُِجوُكم مِّ

بُّ اْلُمْقِسِطنَي ] [٧ٓ٨٩َيُِ  

‹‹ከእነዙያ በሃይማኖት ካሌተጋዯሎችሁ ከአገሮቻችሁም ካሊወጡዋችሁ (ከሓዱዎች) 
መሌካም ብትውለሊቸውና ወዯእነርሱ ብታስተካክለ አሊህ አይከሇክሊችሁም፡፡ አሊህ 

ትክክሇኞችን ይወዲሌና፡፡››አሌ-ሙምተሂናህ፤8 

ማህበረሰቡ ውስጥ የሰናይ ተምሳላት ነው፡፡ ሙስሉም ወጣት ሴቶችን 
ያከብራሌ፤ አዚውንትና የዕዴሜ ባሇፀጋዎችን ያሌቃሌ፤ ሇታናናሾቹ  ያዜናሌ፡፡ 

ሇዙህ ነው ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) ‹‹ታሊሊቆቻችንን ያሊከበረና ሇታናናሾቻችን ያሊነ ከኛ 
አይዯሇም፡፡›› ያለት፡፡ 
ሙስሉም ወጣት የአሊህ ዱን ሲዯፇርና ሲዋረዴ ማየት እንዯሚያንገሸግሸው 

ሁለ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚገኙ ወሊጅ አጦችን፣ ባልቻቸው የሞቱባቸው 
ሴቶችን በምን መሌኩ ዯስታ ያገኛለ ብል ጥናትም ይሰራሌ፡፡ ሙስሉም 
ወጣት ማህበረሰቡን ከአስተሳሰብ ወረራ ሇመከሊከሌ ሁላም ማስተማር 

ተግባሩ ነው፡፡ በዕውቀትና ተግባር የዲበሩ ስብዕናዎችን በመቅረፅ 
ስሇሚጠመዴ እንቅሌፈ ውስን ነው፡፡  

የዚን ዕንቁ ነብይ (ሰ.ዏ.ወ) ሁኔታ በማስታወስ ሁላም ሇኡማው ይጨነቃሌ፡፡
‹‹የሙስሉሞች ጉዲይ ያሊሳሰበው ከኛ አይዯሇም›› የምትሇው ሀዱስ ሇርሱ 
ከጥሌቅ ዜንጋቴ መውጫ ዲለ ናት፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ህዜባቸውን 

ከመሀይምነትና እንስሳዊነት ጥቁር ጭቃ ውስጥ መንጥቆ ሇማውጣት ብዘ 
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ዯክሟሌ፡፡ ይህን ያስተውሊሌ፡፡ ህዜቤ ብሇው ጠዋት ማታ ያሇቅሱ ነበር፡፡ 

ዴካምና ጉዲት እያሇባቸው ከምንም ሳያዩት ማህበረሰቡን ገንብተው 
አሌፇዋሌ፡፡ አማኝ ወጣት  

 
ሇቅርብ መድቹ 

- መሌካም ይውሊሌ፤ያዜንሊቸዋሌ፡፡ 
   - የሚያስከፊቸውንና የሚያስቀይማቸውን ተግባርና ንግግር ይርቃሌ፡፡ 

ሇየቲሞች 
- ሇንብረታቸው ጋሻ ነው፡፡ 

- ሇመብቶቻቸው ተሟጋች ነው፡፡ 

- ተርቢያና አዯብን ያስተምራቸዋሌ፡፡ 

- ተንኮሊቸውንና ጥፊታቸውን ይታገሳሌ፡፡ 

- ፉታቸውን ይዲብሳሌ፤ራሳቸውን ያሻሻሌ፡፡ 

ሇሚስኪኖች 
- በምግብ ረሀባቸውን ያስታግሳሌ፡፡ 

- በሌብስ ሀፌረተ-ገሊቸውን ይሸፌናሌ፡፡ 

- ላልች መብቶቻቸውን ይጠብቁ ንዴ ያነሳሳሌ፡፡ 

ሇመንገዯኛ 
- ጉዲዩን ይሞሊሇታሌ፡፡ 

- ጉዲቱን ይጠግንሇታሌ፡፡ 

- ንብረቱን ይጠብቅሇታሌ፡፡ 

- ክብሩን በአግባቡ ይይዜሇታሌ፡፡ 

- መንገዴ ከሳተ ያመሊክተዋሌ፡፡ 

- ስህተት ሊይ ሲወዴቅ ይመክረዋሌ፡፡ 

ሇሰራተኛ 
- ሊቡ ሳይዯርቅ በፉት ዋጋውን ይከፌሊሌ፡፡ 

- ከአቅሙ በሊይ እንዱሰራ አያስገዴዯውም፡፡ 

- ክብሩን ይጠብቅሇታሌ፡፡ 
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- ከሚበሊው ያበሊዋሌ፤ከሚሇብሰው ያሇብሰዋሌ፡፡ 

ሇአጠቃሊይ ሰዎች 
- በንግግሩ አያስከፊም፡፡ 

- በመሌካም ያዚሌ፤ከመጥፍ ይከሇክሊሌ፡፡ 

- መንገዴ ሇሳቱ ምሪትን ያመሊክታሌ፡፡ 

- ሇማያውቁ ያስተምራሌ፡፡ 

- ተንኮለን ይይዚሌ፡፡ 

- ከእኩይ ምግባራት ራሱን ያቅባሌ፡፡ 

ሇእንስሳት 
- ሲራቡ ያበሊቸዋሌ፤ሲታመሙ ያሳክማቸዋሌ፡፡ 

- የማይችለትን አያሸክምም፡፡ 

- ሲሰራባቸው ያዜንሊቸዋሌ፡፡ 

- ሲዯክሙ ያሳርፊቸዋሌ፡፡ 

 
በትምህርት ርፌ 

ዕውቀትን መፇሇግ ግዳታ ነው፡፡ ሙስሉም በየትኛውም ሁኔታው ከዕውቀት 
ገበታ መራቅ የሇበትም፡፡ በወጣትነት የተያ ዕውቀት የተቋጠረ ሊሇማዊ 

ስንቅ ነው፡፡ ነገር ግን ወጣትነት በአግባቡ በኢስሊማዊው መንገዴ 
ሊሇመጠቀም ከሚያቅቡ ነጥቦች አንደ መሀይምነት ነው፡፡ የመሀይምነት በሽታ 
በቀሊለ በመማር ሉዴን ይችሊሌ፡፡ መማርና ዕውቀትን ቻይና ዴረስ እንኳ 

ቢሆን ሄዯን መፇሇግ እንዲሇብን የኢስሊሙ ዒሇማቀፌ ነብይ ሙሀመዴ 
(ሰ.ዏ.ወ) አስረዴተውናሌ፡፡ አሇማወቅ ማሇት አሇማወቅን አሇማወቅ ብቻ 
ነው፡፡ አሇማወቅን አውቆ ሇማወቅ መነሳሳት የዕውቀት አንደ ክፌሌ ነው፡፡ 

መፅሀፌትን በሚገባ ማንበብ ገሇፃዎችን መስማት ተሞክሮዎችን ማየት 
ከዕውቀት ባህር ውስጥ ያስዋኛሌ፡፡  

ወጣቱ ከአዋቂዎች እግር ስር በመቀመጥ እውቀታቸውን  መቅሰም 
ይኖርበታሌ፡፡ የሚያስፇራውን ወዯጎን ትቶ ፣ጥቅሙን ተረዴቶና ሇመጪ ጊዛ 
በቂ ዜግጅት ኖሮት ይወጣሌ፡፡ 
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የዚኔ የኢስሊምን ባንዱራ ማውሇብሇብ ይችሊሌ፡፡ብቁና ሇኢስሊም ስርጭት 

የበኩለን አስተዋፅኦ ያዯርጋሌ፡፡ በነገራችን ሊይ ግን ትሌቅ ጥንቃቄ የሚሰጠው 
ጥራት ያሊቸውን አስተማሪና አዋቂዎች መምረጡ ሊይ ነው፡፡እነዙህ መምህሮች 

ጠንካራ ስነ-ምግባርን በመገንባቱ ረገዴ የዲበሩ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
በእምነት የፇረጠሙ፣ በተግባር የታጀቡ መሆን ይኖርባቸዋሌ፡፡ምክንያቱም 
ትምህርትን በመስጠት ሊይ የሚገኙ ስብዕናዎች አዱስ ትውሌዴን በመቅረፅ 

ሊይ ስሇሆኑ ነው፡፡ 
ሙስሉም ወጣት ቀሇም ነው፡፡ በትምህርት ዒሇም ጥግ ዴረስ ይሄዲሌ፡፡ 
ዕውቀትን ከመሰብሰብና ከመጨመር አይቦዜንም፡፡ አንባቢና ሰቃይ ነው፡፡ 

የታሪክ ምንጣፍቹ እንዯሚያሳዩት እነ ሒሳብ፣ ፉዙክስ፣ኬሚስትሪ ባዩልጂና 
ላልች ስነ-ፇሇክና ጆግራፉ የመሳሰለትን የትምህርት ርፍች ሙስሉሞች 
ናቸው የጀመሯቸው፡፡ ሇመናዊ ትምህርት ጉጉት ያሇው ማህበረሰብ መፌጠር 

የሙስሉም ወጣቶች  ኃሊፉነት ነው፡፡ ሙስሉሙ ማህበረሰብ ሙስሉም 
ድክተሮችና መሀንዱሶች ተመራማሪዎችና ተንታኞች ያስፇሌጉታሌ፡፡ ሇዙህም 

ታዱያ…ዕውቀትን መፇሇግ በያንዲንደ ሙስሉም ሊይ ግዳታ ነው፡፡ ሲለ 
መሌዕክተኛው አስታውሰውናሌ፡፡ ሙስሉም ሏገራት ከተማረ ኃይሌ 
መራቆታቸው የላልች ምርት ተጠቃሚ እንዱሆኑ አስገዴዶቸዋሌ፡፡ ከቁስ 

በሇሇ አስተሳሰባቸውን ተቀብሇዋሌ፡፡ ኢስሊማዊውን ባህሌ አስወርረዋሌ፡፡ 
የወጣቱንና የታዲጊውን ትውሌዴ አዕምሮ በርካሽ ሽጠውሊቸዋሌ፡፡ 
ሙስሉሙ ወጣት ቤተ- መፅሀፌትንና ቤተ-ሙከራዎችን በእጅጉ  ተቆራኝቶ 

አዱስ የምርምር ውጤቶችን ይፊ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ሀቅን አንግባ 
በእውነት የምትመራ ምዴርን ሉገነቡ የሚችለት ምዴራዊ የአሊህ ሌዐካንና 
ምትኮች ብቻ ናቸው፡፡የነፃ አስተሳሰብ ፣ ነፃነትና ምክክር፤ መቻቻሌ የሚባለት 

እሴቶች ሉዲብሩ የሚችለት በማህበረሰብ ሳይንስ ብቁና ታታሪ ሙስሉም 
ወጣቶች ሲበዘ ብቻ ነው፡፡ ሌማትና ዱሞክራሲ፣ የዛጎች ሰሊም በዙህ መሌኩ 

ይመጣሌ፡፡ 
 

በኢኮኖሚው ርፌ 
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ጠንካራ ፊይናንስ ሇውጥና መሻሻሌ፤ ወዯፉት መራመዴ ዕዴገትና ጣራ 

መንካትን ኢስሊም አይጣረስም፡፡ሙስሉም ወጣት በህይወት ውጣ ውረዴ 
ውስጥ በላልች ሊይ ጥገኝነትን ይጠሊሌ፡፡ (Self handed Personality) 

ራሱን የቻሇ ስብዕና ይወጣው ንዴ ስራውን በትጋት ይፇፅማሌ፡፡ 
አስፇሌጎቶቹን ሇማሟሊት ቤተሰቡን ሇመርዲት ይሇፊሌ፡፡ 
ወጣቱ ሙስሉም እንዯነ ዒብደራህማን ኢብኑ ዏውፌ ፣ ዐስማን ኢብኑ ዒፊን 

እና መሰሌ የመሌዕክተኛው ባሌዯረቦች የስራና ገንብ ሰው (Business Man) 
መሆን አሇበት፡፡ የላልች ተረጣቢና እጅ ጠባቂ ከመሆን ራሱን በስራ 
መወጠር ብልም አምራች መሆን አሇበት፡፡ ይህ ሲሆን በአንዴ ማህበረሰብ 

ውስጥ ያለ ወጣቶች ሲተገብሩት ራሱን የቻሇ ሇላልች የሚጠቅም 
የተመጣጣኝ ኢኮኖሚ ባሇቤት ሙስሉም ኡማ ይኖራሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ 
ካሌሆነና የስራ ዕዴልች ተመቻችተው ሁለም ወጣት ስራ ሊይ ካሌተሰማራ 

አዯጋው የከፊ ይሆናሌ፡፡  
    ዴህነት በኢስሊም የተወገ ነው፡፡ ነገር ግን ወንጀሌ አይዯሇም፡፡ ሀብት ግን 

ሁሇት ጎኑ ስሇት ያሇው ሰይፌ ነው፡፡ ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) የመሌካም ሰውን ገንብ 
ምንኛ ያማረ ሲለ አዴናቆትን ችረዋታሌ፡፡ በተቃራኒው እኩይ ሰዎች ጋር ያሇ 
ሀብት ዯግሞ ጎጂ ነው፡፡ ኢስሊም ከካፒታሉዜም ኮሚኒዜም እና ሶሻሉዜም 

በተሇየ መሌኩ ሚዚናዊ የሆነ የግሌ ባሇይዝታነትን ያፀዴቃሌ ማሇት ነው፡፡ 
ያሇፇው የመሌዕክተኛው (ሰ.ዏ.ወ) ሀዱስ የሚያሳየንይህን ነው  ፡፡ 
  ወጣቱ ሙስሉም ከወሇዴ እና ርዜራዦቹ በመራቅ በሀሊሌ ከስብ ብቻ 

ፊብሪካዎችና ግዘፌ እንደስትሪዎችን የመገንባት ሰማይ ጠቀስ ህሌም ብቻ 
ሳይሆን መሬት የያ ተግባር ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ዴሆችና ወሊጅ አጦች 
ዯካሞችና አዚውንቶችን ይረዲበታሌ፡፡ መስጂድችና መዴረሳዎችን 

ይገነባበታሌ፡፡ ውሀ ያስቆፌርበታሌ፣ መንገዴ ያሰራበታሌ፡፡ የኢስሊማዊ ዲዕዋ 
ዯጀን ይሆንበታሌ፡፡  ይህ ሁለ ሉሆን የሚችሇው ግን ተንቀሳቅሶ በመስራትና 

ፌሬያማ በመሆን ብቻ ነው፡፡  
ከማጭበርበር፣ መዜረፌና ቅሚያ ያሌመጣ ገንብ ምንኛ ይጣፌጣሌ፡፡ ሀራም 
ነገሮችን መነገዴ ሇምሳላ ኸምር ምን ያህሌ ህዜባዊ ፌሊጎቱ ያየሇ ቢሆንም 

ክሌክሌ ነው፡፡ 
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ወጣቱ አባካኝነትን መራቅ አሇበት፡፡ ንፈግነትን ከሌቦናው ማውጣትም 

እንዱሁ፡፡ በዙህ መሀሌ ግን ሚዚናዊነት ትሌቁ ቁም ነገር ነው፡፡ የዱናችንና 
ህዜባችን መሇያ መቅኒ ባህሪ ሚዚናዊነት (ወሰጥያ) ብቻ  ነው፡፡ላሊው ዯግሞ 

ሙያተኝነት ነው፡፡ ኢስሊም እጅግ ያበረታታዋሌ፡፡ የነብያትን ተምሳላትነት 
በማቅረብም ጉዲዩን ያጠናክረዋሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ  
- ኑህ (ዏ.ሰ) ጀሌባን የገነቡ ሜካኒካሌ መሃንዱስ  ነበሩ፡፡ 

- ኢብራሂምና ኢስማኤሌ (ዏ.ሰ) ካዕባን የገነቡ ግንበኞችም ሲቪሌ 
ኢንጂነሮችም ነበሩ፡፡ 
- ዲውዴ (ዏ.ሰ) በብረት ስራ (metallurgy) ሊይ ባሇሙያ ነበሩ፡፡ ኢስሊም 

ሌመናን ከጥቂት አሳማኝ ምክንያቶች ውጪ አጥብቆ ኮንኖታሌ፡፡ ነብዩ 
(ሰ.ዏ.ወ) ከሌመና ይሌቅ አንዴ ሰው ገመዴ ይዝ ተራራ ሊይ በመሄዴ እንጨት 
ሰብሮ በጀርባው ተሸክሞ ሽጦ የሊቡን መመገቡ ከሰዎች የፉት ግርፉያ 

ይሻሇዋሌ ብሇዋሌ፡፡   ኢስሊም ስራ ፇትነትና   ስንፌና ሊይ ጦርነት አውጇሌ፡፡  
ወጣቱ ሙስሉም ኢስሊም የሰጠውን የመስራት የማዯግና ማበረታታት  ዕዴሌ   

በመጠቀም ራሱን መሇወጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ ስራን መስራት በዴሀውና 
ባሇፀጋው  መሀሌ ያለ ክፌተቶችን ሇማጥበብ ይረዲሌ፡፡ 
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3 
 

በትግሌ ሜዲ ውስጥ 

“ባሪያዎችን ባሪያ ከማምሇክ ወዯ አንደና ብቸኛው አሊህ አምሌኮ እናወጣ፤ 
ከደንያ ጥበት ወዯ ስፎቷ፣ ከሀይማኖቶች በዯሌ ወዯ ኢስሊም ፌትህ እናወጣ 
ንዴ አሊህ ሌኮናሌ፡፡” 

  ረቢዕ ኢብኑ ዒሚር በቃዴሲያ መቻ እሇት ረስቱም ሇተባሇው ገዢ 

የተናገረውን ነበር ከሊይ ያየነው፡፡ ኢስሊም ራሱን ሇማስፊት ይቅርታን ጠያቂ 
አይዯሇም፡፡ ሌምጥምጥና ሰነፌ፤ ዯካማና ራስ በሌ  ሳይሆን በየክ/መናቱ 
በተዯጋጋሚያጋጠሙትን እንቅፊቶች በሙለ በዴሌ አዴራጊነት ተወጥቷሌ፡፡ 

ኢስሊም ሰዎች በነፃነት ይኖሩ ንዴ በአሊህ መንገዴ መታገሌን አንደ ዳ 
አዴርጎታሌ፡፡ ሇዙህ ነው በቃዱሲያ መቻ ጊዛ ረቢዕ ኢብኑ ዒሚር ሇረስቱም 

ሇምን ከሀገራችሁ ወጣችሁ፣ ወዯኛስ መታችሁ ብል ሇጠየቀው ጥያቄ ከሊይ 
ያየነውን የመሇሰው፡፡ አዎ! ኢስሊማዊው ዴሌ በቅርቡ ነው፡፡ ወጣቱ 
ሳይቸኩሌና ተስፊ ሳይቆርጥ፤ ወዯ ኋሊ ሳያፇገፌግ መታገሌ አሇበት፡፡ ዴሌ 

ማጎናፀፌ፣ እርዲታን መሇገሱ የጀሉለ ፊንታ ነው:: 

አሊህን የፇሩት፣ የእርሱን ሌቅና የተረደት ምዴራዊ የርሱ ምትክ(ኸሉፊ) 
መሆናቸውን የተገነቡ ታጋይ የአሊህ ወታዯሮች ተስፊቸው የነገ ኢስሊማዊ 

ሰንዯቅ  መውሇብሇብ ነው፡፡ 

በተሇይ ሙስሉሙ ወጣት ነስር(የአሊህ ግዘፌና ሁሇንተናዊ ዕርዲታ) ከትግሌ 
በኋሊ መሆኑን ከቅደስ ቁርአንና ነብያዊ ሀዱስ  ይረዲዋሌ፡፡ 

በዒሇም ዘሪያ የኢስሊማዊ መነቃቃት ሇምዕራቡና ሇዱኑ ጠሊቶች ምንም ያህሌ 
የእግር እሳት ሆኖባቸው እንቅፊቱ ሇመሆን ቢጥሩም እንኳ እያሸነፊቸው ነው፡

፡ፌሌስጤማውያን፤አፌጋናውያን በየቀኑ የቦምብ እራት የሚሆኑት ምንም 
አይነት ወንጀሌ ፇፅመው አይዯሇም፡፡ የሰው ሀገር ወረው፤የሰዎችን መብት 
ጥሰው አይዯሇም፡፡ ወንጀሊቸው ሙስሉሞች ስሇሆኑ ፤ራሳቸውን ሇአሊህ 
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ያሳዯሩ ስሇሆኑ ብቻ ነው፡፡ ይህን እውነታ ሁለም ያውቀዋሌ፡፡ ሙስሉሙ 

ዒሇም ምዕራቡን ዒሇም አይነኬ ሀይሌ አዴርጎ በመሳሌ፤ ሇወገኖቹ ዯም 
ጥብቅና መቆም አይዯሇም  በሌሳኑ እንኳ እንዲይናገር አዴርጎታሌ፡፡ 

ሙስሉሞች በዱናቸው የተነሳ ብቻ በየእስር ቤቱ ታጉረዋሌ፡፡ በየሀገሩ 
ተሰዯዋሌ፡፡ በረሀብና ጥም ህይወታቸውን እንዱያጡ ተዯርገዋሌ፡፡ በየማሰቃያ 
ቦታዎች አረመኔያዊ ተግባራት ተፇፅሞባቸዋሌ፡፡ ስንት ሙስሉሞች በውስጡ 

በኤላክትሪክ ቶርች እንዯተዯረጉ፤የኢስሊም ሌጆች ስጋቸው በቢሊ 
እንዯተተሇተሇ፤ስንት የኢስሊም ሌጆች በስሌጡን ውሾች እንዯተነከሱና 
እንዯተበለ፤ስንት የኢስሊም ሌጆች በተሰባበረ መስታወት ሊይ ባድ እግራቸውን 

እንዱሄደ እንዯተገዯደ፤ የአሊህ ባሪያዎች ጨሇማ ቤት ውስጥ ወራትን 
እንዲሳሇፈና አይናቸው ከአገሌግልት ውጭ እንዯሆነ፤…….ጓንታናሞ ይመስክር፡
፡ ታዱያ ይህን ሁለ በዯሌ የዒሇማቱ ጌታ ዜም ይሊሌን ? ዴለ ቅርብ ነው 

አዋጅ ! የአሊህ ወታዯሮች ሆይ ! ፅኑ     

 ዲዕዋን በጥበብ 

ሙስሉም ወጣት ከተሻሇ ግንዚቤና ዕውቀት በኋሊ ጥበብን በመጠቀም 
በዲዕዋው ኡማውን ይዯርሳሌ፡፡ ወዯ ኢስሊም ጥሪ ማዴረግ የረሱሌ (ሰ.ዏ.ወ)  
ህዜብ መሇያ ካባ ነው፡፡ እጅግ ያስመነዲሌ፡፡ ሙስሉም ሊሌሆኑም  ይሁን 

ሙስሉም ወገኖች ጥበብን  ያማከሇ ጥሪ ስኬትን ያጎናፅፊሌ፡፡ 

ኢስሊም ያሌዯረሰባቸው ቦታዎች አለ፡፡ እነዙህ ስፌራዎች የሙስሉሙን 

ወጣት ሌፊት ይሻለ፡፡ በአሊህ መንገዴ ሊይ የመታገሌ አንደ ርፌ ነው፡፡ 
ኃሊፉነቴና ግዳታዬ ብል ወጣቱ ሉምት ይገባሌ፡፡ 

“አሊህ በአንተ ሰበብ አንዴን ሰው ወዯ ቅኑ መንገዴ ቢመራሌህ ከቀያይ 
ግመልች ይበሌጥሌሀሌ፡፡” (ሙስሉም)  

ኡማው የወጣቱን የብዕር ቀሇም የአዕምሮ ውጤት ይጠብቃሌ፡፡ ኢስሊም 
ከተፇጥሮ ጋር ሳይጣረስ ቀስ ብልና ምቹ ሆኖ ሰዎችን እየማረከ ነው፡፡ ነገር 

ግን ይህን ሇዒሇማት የመጣ መሌእክት ሊሌዯረሳቸው ማዴረስ እያንዲንደ 
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አማኝ ሊይ ግዳታ ቢሆንም ወጣቱ ሊይ ግን ሀሊፉነቱ ይጠነክራሌ፡፡ ዲዕዋን 

በተመሇከተ ከወጣቱ ግዳታዎች መሀሌ፡- 

ማዴረስ 

   ር፤ቀሇም፤ እና የኑሮ ዯረጃን ሳይሇይ ሇሁለም የሰው ር የኢስሊምን 
ዴንበሮች፤ህግጋትና ውበት ያሇምንም ማጓዯሌና መጨማመር ያሇምንም 
ማሇባበስና ማጣመም ማመሊከት ነው፡፡ ይህን ሀሊፉነት ወጣቱ ከተወጣ 

ሁለም አካሌ ኢስሊም የሚፇሌግበትን ሁለ ይወጣሌ፡፡ በስራ  ይጠመዲሌ፡፡ 
ሇተሻሇ ዯረጃም ይዯርሳሌ፡፡ 

 መመሪያን አጥብቆ መያዜ 

     ከበስተፉቱም ይሁን ከኋሊው ጥሜት የማይመጣበትን ቁርአንን 
የመጀመሪያ መረጃ ማዴረግ፡፡ ንፁሁን የረሱሌን (ሰ.ዏ.ወ) ሱናም ማስከተሌ፡፡ 

የሰሇፍችን ተሞክሮና ታሪክ ማወቅ፡፡ ከዙህ ባሻገር ላሊውን መተው ያሻሌ፡፡ 
ጠማማና እርባና-ቢስ ፌሌስፌናዎችን መራቅ ምጡቅነት ነው፡፡ የሰው ሌጅ 

ቀጥተኛውን መንገዴ ይመራ ንዴ ነው የኢስሊም ፌሊጎት፡፡ 

 ግብንና መዲረሻን ማስመር 

ኢስሊማዊ የሆነውን አስተሳሰብ ሇማስፊትና የሁለም ሀብት ሇማዴረግ 

መታገሌ ከእንቅሌፌ ተነስቶ ዴንገት የሚፇጸም ጊዛያዊ ሩጫ ሳይሆን ግብ 
የታሇመሇት ፤ መዲረሻ የተሰመረሇት ረም ያሇ ሂዯት ነው፡፡  

ኢስሊም ሇተከታዮቹና ሠራተኞቹ ያስቀመጠው ግብ በክብርና ነፃነት መኖር 

አሉያም ዯግሞ የክብር ሞትን መጎናፀፌ ነው፡አሊህ ግባችን፤
መሌዕክተኛው(ሰ.ዏ.ወ) አርአያና ተናፊቂያችን፤ ቁርአን ዯግሞ መመሪያችን፤

ትግሌ መንገዲችን በአሊህ መንገዴ ሊይ መሞት ፌሊጎታችን ነው፡፡ 
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በአጠቃሊይ ወጣቱ እምነቱን በማዯስ ፤ ግብና መንገደን በማስመር ሇዱኑ ብ 

ይቆማሌ፡፡ የእምነት ብርታት አንዴነትን የአንዴነትን ፌሬ ዯግሞ የአሊህ 
እርዲታ (ነስር) ነው፡፡ 

 የእምነት ብርታት   

 አንዴነትና ወንዴማማችነት  ተግባር   

 የአሊህ እርዲታ 

ዒሇም በከባዴ ነውጥ ውስጥ ናት፡፡ ካሇችበት ውጥንቅጥ ያለት ዒሇማዊ 
ስርዒቶች ሉያወጧት አሌቻለም፤ሇወዯፉቱም አይችለም፡፡ ሇዙህ ጉዲትና 

ውዴቀቷ ዯግሞ ከኢስሊም ውጭ አማራጭ የሊትም፡፡ ወጣቱ በአሊህ ስም ወዯ 
ስራው በማግባት ሉያዴናት ይገባሌ፡፡  

በባህሪው ኢስሊማዊው ጥሪ ሁለን አቀፌና የምዴርን አዴማስ ያዲረሰ ነው፡፡ 

ምዴር ያሊስቸገሯት አምባገነኖች መዴሃኒት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ  

  ከንጹህ ሌቦና       ኢማን 

  ከብሩህ ዕይታ      ኢኽሊስ ሲገኙ ነው፡፡ 

ወጣቱ በረዥሙ በማስብና ነገን በማዲመጥ ብዘ በመስራት ሇኡማው ሙለ 

መብቱን ሲሰጥ ያኔ ህሌማችን ይሳካሌ፡፡ 

የጥሪያችን እርስ በርስ መጠሊሇፌ ፣የጩኸትና ማበራገግ መብዚት፣የአስተሳሰብ 
መስመሮች መጣረስና የሁኔታዎች መጨናነቅና መሰሌ እንቅፊቶች መብዚት 

በምንም መሌኩ ወዯ ግባችን ሳንዯርስ ሉጠሌፈን አይገባም፡፡  

  ወጣቶች ነበሩ 

 ኢብራሂም (ዏ.ሰ) 

   ህዜባቸው ጣዖት አምሊኪ ስሇሆነ በሌባቸው ቢኮንኑትም በተግባርና 
ንግግራቸው ግን በጥበብ ከባዴ ትግሌ አዯረጉ፡፡ይህ ሰው ተውሂዴን 
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ሇመጀመሪያ ጊዛ ነፃ ሇማውጣት  የታገለ ወጣት  ሇርሱም ሲለ ወዯ እሳት 

የተወረወሩ ወጣት ነበሩ፡፡ ሌዩ የአሊህ ወዲጅ የቁርጥ ቀን  ወጣት፤ የእውነት 
ዯጀን፤የሀሰት ጠሊትና ተዋጊ ነበሩ፡፡  ህዜባቸውንና አባታቸውን እንዱህ 

ብሇው ነበር ስሇ አምሌኮአቸው የጠየቁት፡፡ 

َىِذِه التََّماثِيُل الَِِّت أَنُتْم ََّلَا َعاِكُفونَ َما   

“እነዙህን በዘሪያቸው ተቀምጣችሁ የምታመሌኳቸው ምስልች ምንዴን 
ናቸው፡፡” አሌ አንቢያ 52 

 እነርሱም <<አባቶቻችን ሲያመሌኳቸው አገኘን፡፡ እኛም አመሇክናቸው፡፡›› 
ሲለ መሇሱ፡፡ 

ِبنيٍ   قَاَل َلَقْد ُكنُتْم أَنُتْم َوآبَاؤُُكْم ِف َضاَلٍل مُّ
‹‹እናንተም አባቶቻችሁም በእርግጥ ግሌፅ በሆነ ጥመት ውስጥ ናችሁ፡፡›› 
አንቢያ 53 

የተውሂዴን መሌዕክት አንቀበሌም አሎቸው፡፡ ይባስ አስፇራሯቸው፤ 
ኢብራሂም ቆራጥ አቋማቸውን ተናገሩ፡፡  

 َوتَاللَِّو أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم بَ ْعَد َأن تُ َولُّوا ُمْدِبرِينَ 
‹‹በአሊህ ይሁንብኝ እናንተ ስትሄደ ጣዖቶቻችሁ ሊይ ዯባ ፇፅምባቸዋሇሁ፡፡›› 
አንቢያ 57  

ኢብራሂም በወሬ ብቻ አሌቀሩም፡፡ የተናገሩትን ቃሌ በገቢር አስገኙት፡፡ 

እንዲለትም  

ُْم َلَعلَُّهْم ِإلَْيِو يَ ْرِجُعونَ   َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإَلَّ َكِبريًا َّلَّ
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‹‹ሁለን ጣዖታት ሰባበራቸው፡፡ ትሌቁ ሲቀር እሱንስ አምሊኪዎቹ ወዯርሱ 
ይመሇሱ ንዴ ተወው፡፡›› አንቢያ 58 

ህዜቡ ከክብረ በዒለ ሲመሇስ ጣዖታቱ እንዲሌነበሩ ሆነው አገኘ፡፡ እርስ በርስ 

ማን እንዯሰበረ ተጠያየቁ፡፡ 

َذا بِآَِّلَِتَنا ِإنَُّو َلِمَن الظَّاِلِمنيَ قَاُلوا َمن فَ َعَل ىَ   

‹‹ማን ነው በአምሊኮቻችን ሊይ ይህን የፇፀመው ተባባለ፡፡›› አንቢያ 59  

ከነርሱ ውስጥ ከፉለ ሰው ኢብራሂም የሚባሇው ወጣት በክፈ ሲያወሳቸው 
ነበር ሲለ መስክሩ፡፡ 

ْعَنا فَ ًَّت يَْذُكُرُىْم يُ َقاُل َلُو ِإبْ رَاِىيمُ   قَاُلوا َسَِ
‹‹ኢብራሂም የሚባሌ ወጣት በክፈ ሲያወሳቸው ሰምተናሌ አለ፡፡›› አንቢያ 60  

ወጣቱ ኢብራሂም(ዏሰ) ሸንጎ ቀረቡ፡፡ ተጠየቁም  

 قَاُلوا أَأَنَت فَ َعْلَت َىَذا بِآَِّلَِتَنا يَا ِإبْ رَاِىيمُ 
‹‹በአምሊኮቻችን ሊይ ይህን የፇፀምከው አንተ ነህን አለት፡፡›› አንቢያ 62  

ኢብራሂም ይህቺን አጋጣሚ በመጠቀም የተውሂዴን አስኳሌ ተነፇሱ፡፡ 
ከእውነተኛው አምሊክ ውጭ ያለ አማሌክትን አንቋሸሹ፡፡ 

َىَذا فَاْسأَُلوُىْم ِإن َكانُوا يَنِطُقونَ  قَاَل َبْل فَ َعَلُو َكِبريُُىمْ   

‹‹ጥቃቱን የፇፀመው ይህ ከሁለም የሚሌቀው ጣዖት ነው፡፡ መናገር የሚችለ 
ከሆነ ጠይቋቸው አሇ፡፡›› አንቢያ 63 
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ወጣቱ ኢብራሂም የሸንጎውን ታዲሚ በበሰሇ አዕምሮ መረጃ ነረተው፡፡ ሞኞች 

ሲለ አሸማቀቀው፡፡ አንገታቸውን በሀፌረት ዯፊ አዴርገው እንዱህ አለት፡፡ 

َما َىُؤََلء يَنِطُقونَ  ُُثَّ نُِكُسوا َعَلى ُرُؤوِسِهْم َلَقْد َعِلْمتَ   

‹‹እነዙህ ጣዖታት መናገር እንዯማይችለ (አሳምረህ) ታውቃሇህ፡፡›› አንቢያ 65  

ከዙህ በመነሳት ብቸኛ ጠቃሚና ጎጂ አሊህ እንዯሆነ ተናግረው 
አምሌኮታቸውን ተቹት፡፡ የሚገነቡ ህዜቦች እንዲሌሆኑ፣ አዕምሯቸው 

የሚያስተነትን አሇመሆኑን በግሌፅ ነገሯቸው፡፡ 

تَ ْعِقُلونَ ُأفٍّ لَُّكْم َوِلَما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّو أََفاَل   

‹‹ኡፌ ሇናንተም ከአሊህ ላሊ ሇምታመሌኳቸውም ጣኦታት አታስቡምን›› (ሲሌ 
በፅኑ ኮነኗቸው) አንቢያ 67 

ኢብራሂም ሊይ አይቀጡ አቀጣጥ እንዯሚፇፀምባቸው ሇአምሊኮቻቸው 
እንሚበቀለ አስታወቁ፡፡ 

 قَاُلوا َحرُِّقوُه َوانُصُروا آَِّلََتُكْم ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنيَ 
‹‹አቃጥለትና አማሌክቶቻችሁን እርደ (አንዲች ነገር የምታዯርጉ) ከሆናችሁ 
(አሁን አዴርጉ) አለ፡፡›› አንቢያ 68  

ተንኮሌን አስበው ተሰባሰበዋሌ፡፡ ኢብራሂም ብቸኛ ናቸው፡፡ ከሰው የሆነ 

ረዲትም ይሁን ተከታይ የሊቸውም፡፡ ሇብዘ ወራት በተቀጣጠሇ እሳት ውስጥ 
በወስፇንጥር ወርውረው አስገቧቸው፡፡ 

ሇባሪያዎቹ ቅርብ ረዲት የሆነው አሊህ መሊዕክትን ሊከ፡፡ ጅብሪሌ፣ሚካኢሌ፣ 
ኢስራፉሌ በየተራ መጡ፡፡ ሉረዶቸው ዜግጁና ታዚዥ እንዯሆኑ ገሇፁሊቸው፡፡ 
ባሇሙለ ሌቡ ኢብራሂም (ዏ.ሰ) ግን  
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‹‹አሊህ በቃኝ በሱ መመካት ምንኛ ያማረ ነው፡፡›› አለ  

አሊህ (ሱ.ወ) በባሪያውና ወዲጁ ኢብራሂም (ዏ.ሰ) የእምነት ፅናት ስሇተዯሰተ 
እሳትን ከአቃጣይነቷ ጋር ሇኢብራሂም ቀዜቃዚና ሰሊም ምቹ እንዴትሆን 

የማይሻረውን ትዕዚዜ አስተሊሇፇ፡፡ 

 قُ ْلَنا يَا نَاُر ُكوِن بَ ْرًدا َوَساَلًما َعَلى ِإبْ رَاِىيمَ 
‹‹እሳት ሆይ! ሇኢብራሂም ቀዜቃዚና ምቹ ሁኚሇት አሌን፡፡›› አንቢያ 69 

ወጣቱ ከኢብራሂም (ዏ.ሰ) የህይወትና፣ የዲዕዋ እንዱሁም  የትግሌና ዲዕዋን 
ህይወት አስተምህሮ ይቀስማሌ፡፡ ኢስሊማዊ ዲዕዋን ሇማዴረስ የተሇያዩ 
ዳዎችን መጠቀም ያሻሌ፡፡ ጥበብ የአማኝ የጠፊች ንብረት ናት፤ ካገኘባት 

ቦታ ሊይ ይይዚታሌ፡፡ 

የዋሻው ባሇቤቶች (አስሀቡሌ -ከህፌ) 

በተመሳሳይ ዕዴሜ ሊይ የነበሩ ሇጋ ወጣቶች ነበሩ፡፡ በሮም ዴንበር አካባቢ 

አንዴ ፌትሀዊ ንጉስ ህዜቡን ያስተዲዴር ነበር፡፡ ይህ ንጉስ ረም ሊለ ዒመታት 
በፌትህና እኩሌነት ስሇገዚ ህዜቡ ሰሊምና ምቾትን ሉያገኝ ቻሇ፡፡  

 ይህ ንጉስ ሲሞት ግን የህዜቡን የወዯፉት እርምጃ ሉገታ የሚችሌ 
ሌዩነት ተፇጠረ፡፡ ያ ሌዩነታቸው ወዯ ዕዴሇ ቢስነት መራቸው፡፡ 

 የጎረቤት ሀገር ንጉስ የነበረው ዲቁዊስ ይህችን የዴንበር ሊይ ሀገር 

በመውረር በራሱ አገዚዜ ስር እንዴትወዴቅ አዯረገ፡፡ ዲቁዊስ ሇራሱ ያሸበረቀ 
መኖሪያ (ቤተ-መንግስት) በመገንባት የተቻሇውን ያህሌ በጌጥ እንዱያምር 
ጣረ፡፡ ከተወረሩት ህዜቦች ውስጥ በጥበብና ችልታ የተካኑ ስዴስት ሰዎች 

በመምረጥ ሚኒስትሮቹ አዯረጋቸው፡፡ በመቀጠሌም የሚያስተዲዴረውን ህዜብ 
ያመሌከው ንዴ አ፡፡ መሀይምና ቂለ ህዜብ ይህን ንጉስ እንዯ አምሊክ 
በመቁጠር ከርሱ ፉት መስገዴና ማምሇክ ጀመረ፡፡ በእንዱህ መሌኩ የተወሰነ 

ጊዛ አሇፇ፡፡ ብዘም ሳይቆይ ሇዙያች ሀገር ሌዩና ግዘፌ ፋስቲቫሌ ተጋጀ፡፡ 
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በዙህ ፋስቲቫሌ እየተዜናኑ ሳሇ ሇንጉሱ አንዴ መሌዕክት ዯረሰው፡፡ 

አስዯንጋጭ፣ ንግስናውን የሚዋጋና ተመሊኪነቱን  የሚነጥቅ ነበር፡፡ ፉቱ 
ተሇዋወጠ መሌዕክቱም የፏርሺያ ገዥ የሮምን ዴንበር ጥሶ በመግባት ወዯ ዋና 

ከተማው (መናገሻው) እየገሰገሰ እንዯሆነ የሚገሌፅ ነው፡፡ 

 እነዙያ ስዴስት ሚኒስትሮቹ ከንጉሱ ንዳትና ብስጭት የተረደት 
ነገር ስሊሇ በተገናኙ ጊዛ የሆነ ታሪካዊ ክስተት እንዯሚኖር እርስ በእርስ 

ተነጋገሩ፡፡ ታዱያ የዙህ ጌታ ነኝ ብል የሚያስብና ህዜቡን  እንዯ ጋሪ የሚመራ 
ተራ ሰው አምሊክ ሉሆን እንዳት ይቻሇዋሌ ሲለ እርስ በእርስ መነጋገር 
ጀመሩ፡፡ ይህ ዯግሞ የአስተሳሰባቸውን ምህዲር አዲበረው፡፡ ፀሀይና ጨረቃን  

የፇጠረው ፣አንፀባራቂ ከዋክብትን የበተነው እኛን በእናቶቻችን ማህፀን ውስጥ 
መገኘት (existence) ያመጣ፣ የአካሌ ጥንካሬ የሰጠ፣ ሇመኖር የሚረደ 
ግብዒቶችን ያሟሊ ማን ሉሆን ይችሊሌ? በማሇት ከስዴስት አንዲቸው ጥያቄ 

አቀረበ፡፡ “ጓዯኞቼ ሆይ! ይህን የማዴረግ ብቸኛ ችልታ ያሇው ሀያለ አሊህ 
ብቻ ነው” በማሇት ጉዲዩን አጠበቀው፡፡ “ስሇዙህ ይህ ዲቁዊስ ትሌቁ ጌታ 

ሉሆን አይችሌም” ብል አስተሳሰቡን አከሰመው፡፡ “ጓዯኞቼ ሆይ! ይህ ርካሽ 
ንጉስ ህይወታችንን አዋርድታሌ፡፡ አምሌኮ የሚገባው ሇርሱ ሳይሆን ሇሀያለ 
አሊህ ሲሆን ጊዛያችንን በዜብዝታሌ፡፡ ሇምን ሇርሱ ተገዢዎችና ተጨቋኝነት 

ቀንበር መንጭቀን በማውጣት አሊህን አናመሌክም፡፡ ሇበፉቱ ሀጢአቶቻችንም 
ምህረትን እንሇምናሇን” ተባባለ፡፡ ዒሇማዊ ቅንጦትና ዯስታ ከአሊህ ቁጣና 
ቅጣት አያወጣንም ሲሌ ይህን ተሌዕኮ የጀመረው ብሌህ ወጣት መሌዕክቱን 

አሰማ፡፡ 

 ባሌዯረቦቹ እጅግ ተመስጠው አዲመጡት፡፡ “ከዙህ ጣዖት አምሊኪ 
ቦታ ሸሽተን በረሀማና    ነፃነት ያሇበት ቦታ በመሄዴ አሊህን እናመሌካሇን” 

በማሇት ወሰኑ፡፡  

 በሚቀጥሇው  ቀን ስዴስት ጓዯኛሞች በሚስጥር ከቤታቸው 

በመውጣት ራቅ ወዲሇ በረሀማ ስፌራ ነጎደ  ከመኖሪያ መንዯራቸው የተወሰኑ 
ማይልችን ከተጓዘ በኋሊ አንዴ እረኛ በጎች እያገዯ አገኙት፡፡ የሚጠጣ ውሀ 
ጠየቁት፡፡ እረኛውም “ፉታችሁ ሊይ የንግስናና ጨዋነት ምሌክት 
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ይነበብባችኋሌ እነማን ናችሁ? ወዳትስ ነው የምትሄደት?” ሲሌ ጠየቃቸው  

እነርሱም “እኛ የንጉሱ ሚኒስትሮች ነበርን፡፡ ነገር ግን ሠራተኝነታችንንና 
ባርነታችንን ሇላሊ አካሌ ሇመስጠት እየሄዴን ነው፡፡ የዒሇማቱን ጌታ አሊህን 

በነፃነት ሇማምሇክ እየሸሸን ነው” አለት፡፡ “ሇምን?” በማሇት ጥያቄውን 
አስከተሇ “ንጉስ ዲቁዊስን ማምሇክ መንፇሳዊ ማንነታችንን አሟጠጠው፡፡ 
በዙህም የተነሳ  ነፌሳችን ሊይ ክፈ ተፅዕኖ አዯረብን” አለት፡፡ 

 እረኛውም “እኔም የናንተው  ዒይነት አስተሳሰብ አሇኝ፡፡ 
ባሌዯረባችሁ ሆኜ የጉዞችሁም ተባባሪ በመሆን አሊህን ሊምሌክ” አሊቸው፡፡ 
ተስማሙ፡፡ ይጠብቃቸው የነበሩ በጎችን ሇየባሇቤታቸው በመመሇስ 

አብሯቸው ተጓ፡፡ 

 የእረኛው ውሻ ስሇነበር ተከተሊቸው፡፡ ነገር ግን የውሻው ጩኸት 
የት እንዲሇን ያሳውቅብናሌ በሚሌ ፌራቻ ወዯ ኋሊ ሇማስቀረት ከፌተኛ ጥረት 

ቢያዯርጉም ላሊ ምርጫ አጥተው ባሌዯረባነቱን የግዴ ተቀበለ፡፡ 

 እረኛውም እየመራቸው ዋሻ ውስጥ አስገባቸው፡፡ ፌራፌሬዎች 

ይመገቡ ነበር፡፡ የፀሀይ ብርሀንና ሙቀት በዋሻው ቀዲዲ ትገባሊቸው ነበር፡፡ 
ራሳቸውን ካረጋጉና ካፌታቱ በኋሊ አሊህን ወዯ ማምሇክ (ተመስጦ) ገቡ፡፡  

 ረዥሙ እንቅሌፌ 

 ከጥቂት ጊዛ በኋሊ እነዙህ ውዴ ሰዎች በአንዴ ሊይ እረፌት 

ሇማዴረግ ጋዯም አለ፡፡ ውሻቸውም በዋሻው በር ሊይ ራሱን በፉት እግሮቹ 
ሊይ በማሳረፌ ተኛ፡፡ መሌካም መዒዚ፣ የፀሀይ ሙቀትና ብርሀን በነርሱ ሊይ 
ይመጣሊቸው ነበር፡፡ በዙህ መሌኩ እነዙህ ወጣቶች ጓዯኛሞች ሇ309 

ዒመታት ተኙ፡፡ 

 እርስ በእርስ ተጠያየቁ 

 ከእንቅሌፊቸው የአሊህ ገዯበ-ቀን ሲዯርስ ነቁ፡፡ እርስ በእርስም 
ተጠያየቁ ወዯ ስምጥ እንቅሌፌ ሲገቡ የነበሩት ዕፅዋትና ፌራፌሬዎች በሙለ 
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ጠፌተዋሌ፡፡ እነርሱም ከባዴ የረሀብ ስሜት አገኛቸው፡፡ እጅግ የገረማቸው 

ግን የምንጭ ውሀውና የሚበሎቸው ዕፅዋት በአንዴ ቀን እንዳት ጠፈ ሲለ 
ተጠያየቁ፡፡ ሇዙህ ነው ዋሻው ውስጥ ስንት ጊዛ ቆየን ብሇው የተጠያየቁት፡፡ 

አሊህ ጠበቃቸው፡፡ እርሱን ወዯው ከአምባገነን አገዚዜ  ሸሽተው ዋሻ ገቡ፡፡ 
ተንከባከባቸው፡፡  

ቁርአን ይህን ታሪክ አንዴ ምዕራፌ በመሰየም ትኩረት ሰጥቶታሌ፡፡ የዋሻው 

ምዕራፌ በየሳምንቱ ጁምዒ ይነበባሌ፡፡ እነዙህ እንቁ ወጣት ታጋዮች ሁላም 
ይታወሳለ፡፡ 

የወጣትን የትግሌ ጉዝ መስመር የሚያስይዜ ሌብን ሰቅዝ የሚይዜ ታሪክ ነው፡፡ 

ወጣት ሙስሉም ከአስሀቡሌ ከህፌ ግፇኞችንና ማን አሇብኝ ባይ 
አምባገነኖችን መታገሌ፤ የተውሂዴን ስር መጠበቅና ሇአሊህ ሲለ ዴልትን ጥል 
መሰዯዴን ይማራሌ፡፡ 

ْم َوزِْدنَاُىْم ُىًدى َيٌة آَمُنوا ِبَرِبِِّ  ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُىم بِاَلَْقِّ ِإن َُّهْم ِفت ْ
‹‹እኛ ወሬያቸውን በእርግጥ በኣንተ ሊይ በእውነት እንተርካሇን፡፡ እነሱ 
በጌታቸው ያመኑ፤ጎበዝች ናቸው፡፡መመራትንም ጨመርንሊቸው፡፡›› አሌ-ከህፌ 

13 

የስነ- ምግባር አባት ነብዩ ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) 

በክብሩ ዜናብ ያመጣ ፃእዴ 

የባሌ አሌባ እንስቶች ጠበቃ 

የየቲሞች ተገን ማዕዴ፡፡ (አቡ ጧሉብ)  

ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ከማር የጣፇጠ ስም፡፡ ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) የሊቀ ስብዕና፡፡ 
ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) የሁሇት ዒሇማት ታሊቁ ሰው፡፡ ፌትሀዊ ዲኛ፡፡ ዕንቁ 
ማንነት፡፡ ተናፊቂ አባት፤ የኡማ አሇኝታ፡፡ 
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የወጣትነት ጊዛያቸውን በሚገባ ራሳቸውን በመገንባት ሇወዯፉት ሇሚቀበለት 

የነብይነት ኃሊፉነት አጋጅተው ነበር፡፡ በማህበረሰቡ ንዴ ከፌተኛ 
የሰናይነትን ምስክርነት ተጎናፅፇዋሌ፡፡ ሁላም ቢሆን ትሁትና ታታሪ፣ አዚኝና 

ርህሩህነት የርሳቸው መሇያ ነው፡፡ 

ከሀዱያንና አጋሪዎች የእምነት ነፃነትን ሇማፇን ያዯረጉትን ከፌተኛ ጥረት 
በብዘ እርከኖች በአሸናፉነት ተወጥተዋሌ፡፡ 

 እንጀራ ፌሇጋ 

የአሊህ መሌእክተኛ ሇወጣትነት እዴሜ ሲዯርሱ እንጀራ ፌሇጋ መሮጥ ጀመሩ፡

፡ ፌየሌ ጥበቃ የጥረታቸው መጀመሪያ ነበር፡፡ በኋሊ ሊይ፡- ‹‹ሇመካ ሰዎች 
በቀራሪጥ (ክፌያ)ፌየሌ እጠብቅ ነበር፡፡› ሲለ ተናግረዋሌ፡ 

ከወጣትነት አጓጉሌ ዴርጊቶችና ጨዋታዎች ሁለ አሊህ ጠብቋቸዋሌ፡፡ ስሇ 

ራሳቸው እንዱህ ሲለ ተናግረዋሌ፡- 

‹‹በመሏይምነት መን ወጣቶች ይፇጽሟቸው የነበሩ ዴርጊቶችን ሇመፇጸም 
ያሰብኩት ሁሇት ጊዛ ብቻ ነበር፡፡ በነዙህም ጊዛያት አሊህ ያሰብኩትን 

እንዲሊዯርግ አቀበኝ፡፡ ከዙያ በኋሊ በመሌእክተኛነት እስኪሌከኝ ዴረስ 
ተመሳሳይ ዴርጊት አስቤ አሊውቅም፡፡ ይኸውም አንዴ ቀን በላሉት በመካ 
ከፌታማ ቦታዎች ሊይ ፌየሌ አብሮኝ ይጠብቅ ሇነበረ ሌጅ፡- ፌየላን 

ጠብቅሌኝ፡፡ ሌክ እንዯወጣቶች መካ ውስጥ ስጫወት ሌዯር›› አሌኩት፡፡ 
‹‹ይሁን›› አሇኝ፡፡ወዯ መካ ወረዴኩ፡፡ እዙያ እንዯዯረስኩ ከአንዴ ቤት ውስጥ 

ፇን ሰማሁ፡፡ ምንዴን ነው? በማሇት ስጠይቅ፣ የሰርግ ፇን እንዯሆነ 
ተነገረኝ፡፡ ቁጭ ብዬ ማዴመጥ ስጀምር አሊህ ጆሮዬን ዯፇነው፡፡ ጥሌቅ 
እንቅሌፌም ወሰዯኝ፡፡ ከእንቅሌፌ ያነቃኝ የረፊደ ጸሏይ ግሇት ነበር፡፡ ወዯ 

ባሌንጀራየም ተመሇስኩ፡፡ ስሇ አዲሩ ጠየቀኝ፡፡ የሆነውን ነገርኩት፡፡ በላሊ 
ላሉትም ተመሳሳይ ሙከራ አዯረግኩ፡፡ ሌክ የመጀመሪያው ላሉት ዒይነት 
ሁኔታ አጋጠመኝ፡፡ ከዙያ በኋሊ ያን ዒይነት ሏሳብ አስቤ አሊውቅም፡›› 

 ከመሌዕክተኛው 
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ገና በሇጋ እዴሜያቸው እንጀራ ፌሇጋ ያሳዩት ትጋት ጠቃሚ ትምህርቶችን 

አካቷሌ፡፡ 

1) አሊህ ሇነቢዩ ሙሏመዴ ያሊበሳቸውን ውብ ባህሪና ረቂቅ ስሜት ያሳያሌ፡፡ 

አጎታቸው የተሟሊ እንክብኮቤ ያዯርጉሊቸው ነበር፡፡ ሌክ እንዯ አባት 
ያዜኑሊቸው ነበር፡፡ ይህም ሆኖ ግን መሌእክተኛው ሰርተው ማዯር 
እንዯሚችለ ሲሰማቸው ወዯ ስራ ተሰማሩ፡፡ የአጎታቸውን የገንብ ቀዲዲዎች 

ያቅማቸውን ያህሌ ሇመሸፇን ጥረት አዯረጉ፡፡ ከስራቸው የሚያገኙት ገቢ 
ምንም ያህሌ አነስተኛ ቢሆንም እንኳ ኩሩ ስብእናቸው፣ ያቅሙን ያህሌ 
ከመጣር የማይሰስተው ባህሪያቸው ወዯ ስራ መራቸው፡፡ የአጎታቸው ውሇታ 

ሇመመሇስና የተግባር ምስጋና ሇማዴረስ ይህን አዯረጉ፡፡ 

ስሇዙህም አንተም ሌክ እንዯርሳቸው ጥንቁቅና ኩሩ ሁን፡፡ ‹‹ራስህን ባንገትህ 
ተሸከም፡፡›› 

2) አሊህ ሇባሪያው በምዴር ሊይ የሚወዴሇትን የሕይወት ዒይነት የሚያብራራ 
ጌታ ነው፡፡ ይኸውም አሊህ ቢፇሌግ ኖሮ ሇነቢዩ ገና ከሕይወታቸው 

መጀመሪያ አንስቶ ኑሯቸውን ዴልታማ በማዴረግ እንጀራ ፌሇጋ ከመኳተን 
መታዯግ ይችሌ ነበር፡፡ ግና ሇሰው ሌጅ መሌካሙ ገንብ ሇሕብረተሰቡ 
በሚሰጠው አገሌግልት ወይም በጥረቱ የሚያገኘው መሆኑን፣ ሳይሰራ እና 

ሳይሇፊ፣ ሇሚኖርበት ማሕበረሰብ ቅንጣት በጎ ነገር ሳያዯርግ፣ ስራ ፇትቶና 
እጁን አጣጥፍ ተቀምጦ የሚያገኘው ገንብ ዯግሞ መጥፍ መሆኑን በጥበቡ 
ሉያስተምረን ስሇከጀሇ ነው፡፡ 

በመሆኑም ሌክ እንዯ ተወዲጁ ነብይ ሏሊሌ ስራዎችን ብቻ ሰርተህ ገንብ 
ሇማግኘት ጉጉና ትጉ ሁን፡፡ 

 

ኦክቶበር 26 ቀን 1954  

የተጠነሰሱ ዴብቅ ሴራዎች 
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ወጣት የምዴርን ሁሇንተናዊ ይትና ቅርፅ ሉቀይር የሚችሌ ሀይሌ መሆኑን 

በጥሌቅ የተገነቡት መሰሪዎቹ ጽዮናውያኑ አይሁድች ኦክቶበር 26 ቀን 1954 
ከግብፅ የወቅቱ ፕሬዜዲንት ጀማሌ ዒብደሌናስር ጋር ሚስጥራዊ ሲምፖዙየም 

አዴርገው እንዯነበር ኡስታዜ ዒባስ ሀሰን ሰይሲ በአንዴ መፅሀፊቸው ሊይ 
ርዜረውታሌ፡፡ እነዙህን ሴራዎች ከሊይ በማስቀመጥ ዚሬ በዕቅዲቸው የዯረሱ 
ነገሮችን ሇማየት እንሞክራሇን፡፡ 

1) ሙስሉም ወጣቶች ከማንኛውም ዒይነት የፖሇቲካ እንቅስቃሴ 
እንዱገሇለ ማዴረግ በዑባዲ መጠመዴንና ብህትውናን እንዯ ብቸኛ 
ኢስሊማዊ አስተምህሮ አዴርገው እንዱያዩ ማዴረግ፡፡ 

ፖሇቲካን እንዯ እሾህ ፡- ይህ ሴራ ያሳዯረው ተፅዕኖ ከባዴ ነው፡፡ ወጣቱ 
ክፌሌ በሀገር ጉዲይ መጨነቅ፤ መብት ማስከበር በመሰረተ-ሌማት አውታሮች 
ጎዲና መራመዴን አስቦት አያውቅም፡፡ ምክንያቱም የነዙህ የምዕራቡ ዒሇም 

ሴራዎች ተከታታይ ደሊዎች ከነዙህ አስተሳሰቦች አሊቆታሌ፡፡ በዙህ ረገዴ 
ታዱያ ሙስሉሙ ወጣት በተዋዋሪም ይሁን በቀጥታ ከፖሇቲካው ዒሇም 

ተገሎሌ፡፡ ይባስ ብልም ፖሇቲካ ሀራም (እርም) ነው የሚለ አንጃዎች ሁለ 
ተፇሌፌሇዋሌ፡፡ የኢስሊም ግቡ ተከታዮቹ የምዴርን የቆሸሸ ገፅታ ያፀደ  ንዴ 
በመሌካም የሚያዘ ከመጥፍ የሚከሇክለ ዕፁብ ስብዕናችን ማፌራት እንጂ 

ጋጠ-ወጥና ሌቅ ዋሌጌ ፖሇቲከኞች በሰዎች ክብር ሊይ እንዱጫወቱ 
አይዯሇም፡፡ 

‹‹ሇሰው ሌጆች ከተገሇፀች ህዜብ ሁለ በሊጭ ኾናችሁ በጽዴቅ ነገር ታዚሊችሁ 
ከመጥፍም ነገር ትከሇክሊሊችሁ በአሊህም ኣንዴነተ ታማናሊችሁ›› ›› አሌ-
ዑምራን 110 

ይህን አስኳሌ ግብ ያነገቡ ሙስሉም ወጣቶች እንዲይበዘ መስሪዎቹ ወጣቱን 

በዑባዲና ብህትውና ሊይ ብቻ እንዱያተኩርና ይተጋ ንዴ ተዋዋሪ 
(indirect) ወጥመድችን አጋጅተው ምዴር ሊይ አሰራጩት፡፡ በጣም 

የሚያሳዜነው ግን ወጣትነት ካሇፇና የስራ ሞራሌ ከሞተ በኋሊ ይባነናሌ፡፡ 
ኢስሊምን ከፖሇቲካ የመሇየት አባዛ የተጠናወታቸው አንዲንዴ አንጃዎች የዙህ 
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ሲምፖዙየም ግፉት ከበስተጀርባቸው አሇ፡፡ ኢስሊም ሀይማኖት ብቻ ሳይሆን 

የህይወት መንገዴም ጭምር ነው፡፡ ሁለም መስኮችና እሴቶች የኢስሊም ፊና 
አሇባቸው፡፡ 

2) ሙስሉም ወጣቶች በመዜሀብ ሌዩነቶቻቸው ዘሪያ የበሇጠ 
እንዱያተኩሩ ማዴረግ የኺሊፌ አጀንዲዎችም በጣም ገዜፇው 
እንዱታይዋቸው ማዴረግ 

የኺሊፌ አጀንዲዎች፡- መሰረታዊ የኢስሊም ማዕናት ሊይ የተሇያዩ የመናችን 
ዐሇሞችና ሙስሉም ደዒቶች ባይኖሩም በቅርንጫፌ ጉዲዮች ግን ቀዯምት 
ሉቃውንት ሳይቀሩ ተሇያይተዋሌ፡፡ መሇያየት ዯግሞ የሰው ባህሪ ሲሆን 

ከባህሪ ውልና ከዕውቀት መሰረት ጋር የተያያ ነው፡፡ በኢስሊማዊው ርዕዮተ-
ዒሇም ውስጥ ገብቶ መኖር ትሌቅ ትዕግስትን ይጠይቃሌ፡፡  

ًة َواِحَدةً  ُتُكْم أُمَّ  ِإنَّ َىِذِه أُمَّ
‹‹ይህ ህዜባችሁ አንዴ ህዜብ ነው” 

ኺሊፌ ያሇና የሚኖር ከመሆኑ ጋር እጅግ የሚያሳዜነው ኡማው ብናኟን 
ቋጥኝ፣ ኮረብታዋን  ትሌቅ ተራራ አሳክል ማቅረብ የተጠናወተው አካሌ 

አሇው፡፡ የራስን ገመናና ዚፌ የሚያህሌ ነውር ተሸክሞ ሰው ሊይ ያሇችን ትንሽ 
ቁጥቋጦ ሲያራግቡ የሚስተዋለ አንጃዎች የዙህ መርህ ስር ተጠሊዮች ናቸው፡

፡ ስራን አይሰሩም ግን የሚሰራን ይወርፊለ፡፡ የጥሊቻን ክር ይስባለ፡፡ 
ሌዩነቶቻችን መሰረታዊ የሌዩነት አንዴነት ማዲበር ይጠበቅብናሌ፡፡ ያ ሲሆን 
ነው የተጠነሰሱሌንን ሴራዎች የምናከሽፇው የተተበተቡ ገመድችን 

የምንበጣጥሰው፡፡ መዋዋጥና መተራረም ሀሳቦቻችንን የመጋራት ባህሌን 
መሊበስ አሇብን፡፡ 

3) ወጣቶች የነብዩ ሱና ከስሌጣኔ የተቃረነ ሆኖ እንዱታያቸው እና 
በሱናው እና ላልችም የኢስሊም ምንጮች ሊይ እንዱጠራጠሩ 
ማዴረግ፡፡ 
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ሱና ከስሌጣኔ የተቃረነ፡- ነብዩ ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) የሁሇት ዒሇማት ጌጥ 
ናቸው፡፡ ሇኡማቸው በምዴራዊ ህይወት ዯፊ ቀና ብሇው አኼራ  ሄዯዋሌ፡፡ 

በዙያኛው ዒሇምም የትዴግናን ኃሊፉነት ይወጣለ፡፡ የዙህ ኡማ ዒይን ናቸው፡፡ 
ከጨሇማ ወዯ ብርሀን አውጥተውታሌ፡፡ የአሊህ ዴንቅና ውዴ የሰው ሌጆች 
ስጦታ ናቸው፡፡ 

 َوَما أَْرَسْلَناَك ِإَلَّ َرَْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ 
‹‹ ሇአሇማት እዜነት አዴርገን እንጂ አሊክንህም፡፡›› አሌ አንቢያዕ 107 

ምዕራቡን ዒሇም ጨምሮ በርሳቸው የተፅዕኖ ጥሊ ስር ያሊረፇ የሇም፡፡ 

ሱናቸው ጣፊጭና መሰህብነት ያሇው ነው፡፡ በሩቁ የዯስታ አፀዴ በገዚ ፇቃዴ 
መግባት መሆኑን የተገነቡት ይሁዱዎች ረሱሌን (ሰ.ዏ.ወ) ሇማንቋቋሸሽ ሩጫ  
ጀመሩ፡፡ ወጣቱ በሱና  አፌሮ የምዕራቡን ቅዟት ተከተሇ፡፡ ሴት እህቶች 

ሇሂጃብ ጀርባቸውን ሰጡ፡፡ ኢስሊም ሇሴቶች መብት ግዳሇሽ ነው አለ፡፡ 
ቁርአንን ጥርጣሬ ውስጥ ሇማስገባት ዴንጋይ ፇነቀለ፤ጉዴጓዴ ማሱ ነገር ግን 
ፌሊጎታቸው አፇር ሇበሰ፡፡ 

4)  ኢስሊማዊ ተቋማትና ማህበራት እርስ በእርስም ሆነ የአንዴ ቡዴን 
አባሊት እንዱጋጩ ጠንክሮ መስራትና ክፌፌልችን መፌጠር፡፡ 

ኢስሊማዊ ተቋማት፡- በተሇያዩ የዒሇማችን ክፌልች ኢስሊማዊ ዴርጅቶች 
አንዴ ወይም ሁሇት የጥቃት ሙከራ ተዯርጎባቸዋሌ፡፡ ውጫዊው የኢስሊማዊ 
ተቋማት መጋታቸው፣ በሽብርና ፅንፇኝነት መወረፊቸው ሲሆን ከውስጥ 

ዯግሞ እርኩስ ተሌዕኮ ያሊቸው አባሊትን ማቀፊቸው ነው፡፡ ኡማው 
ሉጠቃባቸው የሚችለ ቀዲዲዎችን ሇጠሊቶች ያመሊክታለ፡፡ ሇጥቂት ጥቅማ 
ጥቅም ብሇው ኡማው ሊይ የመናት ቤት ስራን ይወዜፊለ፡፡ 

በዙህ ሲምፖዙየም የታቀደ ዒሊማዎች ታዱያ ሇስኬት በቅተዋሌ፡፡ 
የምናውቀው ስሇሆነ መጥቀሱ አስፇሊጊ መስል አሌታየኝም፡፡ ኢስሊማዊ 
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ተቋማት መቼም ሲቋቋሙ በአብዚኛው ትርፌ -አሌባ (Non-Profitable) 

ናቸው፡፡ 

ነገር ግን ዒሇም ሊይ ያለ ተቋማት  ሲጋጩና ሲሇያዩ ይታያለ፡፡ 

5)  ሇወጣት ሴቶችና ወንድች የተሇዩ ስሌጠናዎችን በእስሌምና ስም 
በመስጠት ላልች የዕውቀት ርፍችና ትምህርቶችን በመጥፍ 
ዒይን እንዱያዩዋቸው ማዴረግ ፡፡ ይህንንም ሇእስሌምና ዕውቀት 
በሚኖር ጉጉት ሽፊን መፇፀም፡፡ 

ትምህርት ሀራም ነው፡- ከመስሪዎቹ ይሁዱዎች ከተጠነሰሱት ኡማውን 
መግዯያ መንገድች አንደ ይህ ነው፡፡ ዒሇም ሊይ ካለ የስሇሊ ዴርጅቶች ሌዩ 

ጥቅም የሚያገኙ፣ የኡማውን ቆዲ የሇበሱ፣ቋንቋውን የሚናገሩ፣ ሁሇት ፉት 
ያሊቸው ጭራቆች መናዊ ትምህርት (Academy) ሀራም (እርም) ነው ሲለ 
መስተዋሊቸው(ከየዩኒቨርሲቲው ብዘዎችን አፇናቅሇዋሌ፡፡) ሙስሉሙ ኡማ 

ከተሰጠው ወርቃማ ዱን በተጨማሪ ምዴራዊ ት/ቶችን መቅሰሙ እጅግ 
እንዯሚጠቅመው የተረደት የምዴሪቱ ቫይረሶች ይህን እኩይ ዒሊማቸውን 

በተግባር አዋለት፡፡ 

ያሊወቁ አሇቁ ነውና የኢስሊምን ደንያ ከአኼራ አሇመሇየት የማያውቁ ጥቂት 
ክፌልች ይህን ከጀርባው እሾህ ያሇበት ምክር ሰሙ፡፡ በእርግጥ ሇኢስሊም 

ጠሊቶች አለት፡፡ 

6) በስራ ሊይ ያለ ኢስሊማዊ ተቋማትን ዜና ሇማዯብዜ ላልች 
ዴርጅቶችን በማቋቋም በርካታ ስራዎች ሊይ መሰማራት፣ ወጣቶች 
ጥሩ ዒሊማ ያሊቸውን ቀዯምት ዴርጅቶች ትተው ወዯ ላልች 
እንዱነበለ ማዴረግ፡፡ 

ላልች ዴርጅቶች ማቋቋም ፡- ሇዙህ ጥሩ ምሳላ የአህባሽ፣የሺዒና መሰሌ 

ዴርጅቶች ናቸው፡፡ ላልች የአስተሳሰብ ት/ቤቶችን (School of 
tought’s) አስፊሪ ቀሇም በመቀባት የሰዎችን ዏቅሌ ነጥቀዋሌ፡፡ 
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 በአጠቃሊይ ወጣቱን አምክኖ ሇማስቀረትና ጥቅም አሌባ ዛጋ ሇመፌጠር 

ታች ሊይ የሚለት የእርኩሳን ስብስብ ዒሇምን ሇአንዴ እነርሱ (New 
world order) ብሇው ሇሚጠሩት (System) ሇማጋጀት ነው፡፡ ያንን 

ጊዛ በናፌቆትና ጉጉት እየተጠባበቁት እንዯሆነ ይገሌፃለ (ይሁዱዎቹ)፡፡ 

ይህንንም እውን ሇማዴረግ ሇራሳቸው የተሇያየ ውስጠ ሚስጥር 
ያሊቸውን ማህበራት በማቋቋም ከጥንት የነበሩ ርካሽ አምሌኮዎችን 

እያስፊፈ ነው፡፡ በእርግጥ ነብዩ ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) በሀዱሳቸው ሊይ 
ይህ ህዜብ ጣዖትን ሳያመሌክ ምፅዒት አይቆምም ብሇው ነበር፡፡ እነ 
(Secret Socities) የሚስጥር ማህበራት (illumunities) ጥበብ እና 

መዜናኛ የሚለ ካባዎችን በሇበሱ የጥመት ጥሪዎች ከተሰማሩ ቆይተዋሌ፡
፡ ዒሇም ሊይ በተሇይ ምዕራቡ ዜነኛ የፉሌም ተዋናዮች ፣መሪዎች፣
ፊኞች፣አምሊክ አዴርገው የያዘት ሰይጣንን ነው፡፡ ሇዙህ ነው ቁርአን 

ስሜትን ከመከተሌና የሰይጣንን ጅራት ከማነፌነፌ አጥብቆ የከሇከሇው፡፡ 

 ይኸው ጀንበሩ 

መንገደ ሌፊት፣ ትዕግስትንና ፅናትን ይጠይቃሌ፡፡ ግን ፌሬው ጣፊጭ፣ስር 
የሰዯዯ፣ ሁለን ዯራሽ እና ሌዒሇማዊ ነው፡፡ ምዴርን የአሊህ ትጉሀን ባሪያዎች 
ይወርሷታሌ፡፡ 

َنا ِف  ِمن بَ ْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي  الزَّبُورِ َوَلَقْد َكَتب ْ
 الصَّاَِلُونَ 

‹‹ምዴርንም መሌካሞቹ ባሮቼ ይወርሷታሌ ማሇትን ከመጽሓፈ (ከተጠበቅ 

ሰላዲ) በኃሊ በመጽሓፍቹ በእርግጥ ጽፇናሌ፡፡›› አሌ አንቢያ 105 

የመንገደ ባህሪ ይኸው ነው፡፡ በየጊዛው የነበሩ የኩፌር አቀንቃኞች ነብያትና 
ንፁሀንን ተገዲዴረዋሌ፡፡ ነገር ግን አማኞች ምዴር ሊይ አንዲንዴ 



69 
 

ጠሊቶቻቸውን ረተው በዯስታና ነፃነት አሉያም ሰማዕታትና ምርጥ ሆነዋሌ፡፡ 

የፇርዖን ባሇቤት፣ አስሀበሌ-ኡኽደዴ ወተ… 

ባህሪው ሆኖ የአሊህ ዕርዲታ ከተፌ የሚሇው ተስፊ ካስቆረጠ፣ጉሌበት 

ካብረከረክ፣ መሬት ጥብብ ካሇች በኋሊ፣ነፌስ ጉሮሮ ስትዯርስ ነው፡፡ 

َثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبِلُكم  ا يَْأِتُكم مَّ أَْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء  ت ْ سَّ َٰ يَ ُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو  َوزُْلزُِلوامَّ َحَّتَّ

َقرِيبٌ  َمََّتَٰ َنْصُر اللَِّو َأََل ِإنَّ َنْصَر اللَّوِ   
‹‹በውነቱ የነዙያ ከበፉታችሁ ያሇፈት (ምዕመናን መከራ ) ብጤ 
ሳይመጣባችሁ ገነትን ሌትገቡ ታስባሊችሁን? መሌዕክተኛውና እነዙያ ከርሱ 
ጋር ያመኑት የአሊህ እርዲታ መቼ ነወ? እስከሚለ ዴረስ መከራና ጉዲት 
ነካቻቸው፣ተርበዯበደ ንቁ የአሊህ እርዲታ በእርግጥ ቅርብ ነው (ተባለም)፡፡›› 
አሌ በቀራህ 214 

ፇተና ሲበዚ ዕርዲታ መምጣቱን ነው የሚያሳየው ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ) 

አሊህ ሰዎችን ሲወዲቸው ይፇትናቸዋሌ ብሇዋሌ::  

  

ኢስሊም ውስጥ ኪሳራ የሇም፡፡ 

ሇኢስሊም በሚዯረግ ትግሌ ውስጥ ገንብ፣ህይወትና ላሊም ውዴ ነገር ቢጠፊ 

ኪሳራ ተብል ሂሳብ ስላት ውስጥ አይገባም፡፡ ህይወት ቢጠፊ ሸሂዴነት ነው፡
፡ ሸሂድች ዯግሞ ሙታን አይዯለም፡፡ 
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ስሇዙህ ጉዲዩ ምዴር ሊይ እያለ ነስር ማግኘት ወይም ዯግሞ በወዱያኛው 

ዒሇም ከምርጦቹ ጋር መቀሊቀሌ ነው፡፡ ገንብ ቢወጣና ቢፇስ ሰዯቃ ነው፡፡ 
ጊዛ ቢባክን ጂሀዴ ነው፡፡ ታዱያ ኪሳራው ምኑ ሊይ ነው? 

ْن َعَذاٍب أَلِيم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َىْل أَُدلُُّكْم َعَلىَٰ ِِتَارٍَة تُنِجيُكم مِّ

 ۚ   ُكْم َوأَنُفِسُكمْ تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوَرُسولِِو َوُِتَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اللَِّو بَِأْمَوالِ 
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ  ِلُكْم َخي ْ  ذََٰ

‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ ከአሳማሚ ቅጣት የምታዴናችሁ የሆነችን ንግዴ 
ሊመሊክታችሁን? (እርሷም) በአሊህና በመሌዕክተኛው ታምናሊችሁ፤በአሊህ 
መንገዴም በገንቦቻችሁ በነፌሶቻችሁም ትታገሊሊችሁ፣ ይህን የምታውቁ 
ብትሆኑ ሇእናንተ የተሻሇ ነው፡፡›› አሌ ሶፌ 61 

 

 

መንፇሳዊ ተክልች 

1) ትዕግስት 

 መንገደ እጅግ አሰሌቺና ረዥም እንዱሁም አዴካሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ብዘ 
እሾሆች ይኖሩታሌ፡፡ ፌርሀትን ሉያመጡ የሚችለ ሁነቶች ይከሰታለ፡፡ ሰዎች 

ሉያሴሩ፣ እንቅፊት ሉሆኑና አጥፉ ሉሆኑ ያመቻሌ፡፡ ነገር ግን ትዕግስት 
የሁለም ነገር ቁሌፌ ነው፡፡ በትግሌ ወቅት ያበረታታሌ፡፡በፇተና ጊዛ ያፅናናሌ፡
፡ የአማኝ ወጣቶች የእርስ በርስ ትውውስና የአዯራ ቃሌ መሆኑ ፌቱን ነው፡፡ 

اَِلَاِت َوتَ َواَصْوا بِاَلَْقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّ  ْبِ ِإَلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  
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‹‹በእውነትና ትዕግስት ሊይ አዯራ ይባባሊለ፡፡›› አሌ-ዏስር 

2) ፅናት 
ከትዕግስት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አሇው፡፡ ችግሮችን ታግሶ የማሇፌ ሁኔታ 

ቢኖርም የፅናቱ ጉዲይ ግን ይፇታተናሌ፡፡ነገር ግን ወሳኝ ነው፡፡ ምን ያህሌ 
ጊዛው ቢረዜምም፣ዒመታት ተሇውጠው መጨረሻቸው ቢናፇቅም አማኝ ግን 
በፅናቱ ከሁሇት አንደን ያገኛሌ፡፡ ዒሊማውን ያሳካሌ አሉያም መስዋዕት 

ይሆናሌ፡፡ 

ن َقَضى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي  ُهم مَّ رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيِو َفِمن ْ
ُلوا تَ ْبِدياًل  ن يَنَتِظُر َوَما بَدَّ ُهم مَّ  ََنَْبُو َوِمن ْ

‹‹ከአማኞች በርሱ ሊይ ሇአሊህ ቃሌ ኪዲን የገቡበትን በእውነት የፇጸሙ 
ወንድች ኣሌለ ከነሱም ስሇቱን የፇጸመ(ሇሃይማኖቱ የተገዯሇ) ኣሌሇ፡፡ከነሱም 
ገና የሚጠብቅ ኣሇ፡፡(የገቡበትን ቃሌ) መሇወጥንም ኣሌሇወጡም፡፡›› 
የፅናት ምንዲው ግዘፌ ነው፡፡ ፅናት ሊይ ግን የተዯነቀሩ እንቅፊች አለ፡፡ 
የመንፇስ ጥንካሬን ማጣት፣ስንፌናን የሚያናፌሱ ወገኖች ጫና፣ ወተ… 
ሇመሰልቻቸው ቁርአን እነዱህ ይሊሌ፡፡ 

َنَة النَّاِس   َوِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل آَمنَّا بِاللَِّو فَِإَذا أُوِذَي ِف اللَِّو َجَعَل ِفت ْ
ن رَّبَِّك لَيَ ُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم َأَولَْيَس َكَعَذاِب اللَِّو َولَِئن َجاء  َنْصٌر مِّ

 اللَُّو بَِأْعَلَم ِبَا ِف ُصُدوِر اْلَعاَلِمنيَ 
‹‹ከሰዎችም በአሊህ ኣመንን የሚሌ ሰው ኣሇ፡፡በአሊህም (በማመኑ) በተሰቃዬ 
ጊዛ የሰዎችን ማሰቃየት እንዯ አሊህ ቅጣት ያዯርጋሌ ከጌታህም እርዲታ 
ቢመጣ እኛ በእርግጥ ከናንተ ጋር ነበርን ይሊለ፡፡አሊህ በዒሇማት ሕዜብ ሌቦች 
ውስጥ ያሇውን ዏዋቂ ኣይዯሇምን፡፡›› አሌ ዏንከቡት 10 
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ችግርና ፇተናዎችን በትዕግስት ማሇፌ፣ ምዴርን ከነ አስቸጋሪነቷ የማሸነፌ 

ትሌቅ ጥበብ ነው፡፡ 

 

3) ብሩህ ተስፊ 

ተስፊ ወዯ ስኬት መዴረሻ መርከብ ናት፡፡  ኢስሊምን ከማንኛውም ምዴራዊ 

ትንኮሳዎች ነፃ የሚያወጣ ተስፊ በወጣቱ ሌቦና መኖር አሇበት፡፡ ፊሽን 
ተከታይነት ከሌቦናች ወጥቶ ቦታ ካጣ ከኡማው ሊይም ይወገዲሌ፡፡ ተስፊ-
ቢስነት ክፈና መጥፍ በሽታ ከመሆኑ ጋር ደንያን ያጨሌማታሌ፡፡ የከሀዱያንን 

እኩይ ባህሪም ያጋራሌ፡፡አስተሳሰባችን ኢስሊም ነው፡፡ ወዯ ርሱው በጥበብ 
የሰው ሌጆችን እንጠራሇን፡፡ ፌትህን ሇማስፇን፣የሰዎችን ውዳታ ከጅሇን 
ሳይሆን የአሊህን ፌቅር ሽተን ስንታገሌ ነገ ያሰብነው እንዯሚሳካ በመተማመን 

ነው፡፡ አዎ የዚሬ እውነታዎች የትሊንት ህሌሞች ነበሩ፤ የዚሬ ህሌሞችም የነገ 
እውነታዎች ናቸው፡፡ 

ወጣቱ ሙስሉም በፉት ከነበሩት  ትውሌድች የዯከመ ሉሆን አይገባም፡፡ አሊህ 
ይህን የህይወት መንገዴ በእጃቸው ምዴራዊ ትግበራን ይቸር ንዴ ሰበብ 
አዴርጓቸው አሌፇዋሌ፡፡ ሇዙህም ስሩ የሰዯዯ እምነት፣ መገታት የላሇው ቋሚ 

ስራ፣ በአሊህ ሊይ ሙለ ተስፊ፣ አሊህን በመስዋዕትነት መገናኘትን የምትመኝ 
ነፌስ ሌናጋጅ ይገባናሌ፡፡ 

4) ጥረትና ሌፊት 

ገንብ፣ጊዛንና ህይወትን ሳይሰስቱ ሇኢስሊም ማዋሌ ነው፡፡ የሙስሉሙ 
ወጣት መርህ መሆን ያሇበት ላልችን ይጠቅም ንዴ መስጠት፣ላልች ያጭደ 

ንዴ መዜራትና ላልች ያርፈ ንዴ መዴከም ነው፡፡ 

ይህ ሲሆን አሊህ የኡማውን ዕርዲታ በወጣቱ በእጅ ያዯርገዋሌ፡፡   
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4 

አውንታዊ የኋሉት ጉዝ 

ኢስሊም ህይወት ነው፡፡ሇህይወት የሚያስፇሌጓት የቀጣይነቷ ገባሮች ብዘ 
ናቸው፡፡ስሌጣኔ ማሇት በግሇሰብም ይሁን በማህበረሰብ ዯረጃ መንፇሳዊ እና 

ቁሳዊ ምጥቀት ነው፡፡ኢስሊም አንፀባራቂ ታሪካዊ የስሌጣኔ ዲራ አሇው፡፡ ነገር 
ግን ዚሬ ያሁለ የበሊይነት ተሸመዴምድ ኡመተሌ ኢስሊም የበይ ተመሌካች 
ሆኗሌ፡፡ አሌመሸም!  ያን ታሪክ ዲግም ማምጣት ይቻሊሌ፡፡ ከኡማው 

የበሊይነትን የነጠቁት ምዕራባውያን ቁስን ብቻ ነው፡፡መንፇሱን በተሇያዩ 
የአስተሳሰብ መቻ መሳሪያዎች ቢፇታተኑትም ሙለ በሙለ ግን 

አሊራቆቱትም፡፡ታዱያ ከኡመተሌ ኢስሊም ውስጥ ሁሇት ዒይነት ፅንፍች 
የሁለን አቀፌ ስሌጣኔ መሪነታችንን መመሇስ እንዯማንችሌ ተስፊ በመቁረጥ 
ይናገራለ፡፡ 

የመጀመሪያዎቹ ዒይነቶች በምዕራቡ ሰሊቢ ስሌጣኔ ስር ባሪያ የሆኑ እና በራስ 
መተማመናቸውን የተነጠቁ ናቸው፡፡እነዙህ ፅንፍች ኡማው የብዘ ችግሮች 
አረም ውስጥ አንዲሇ አዴርገው ይቆጥራለ፣ ሇዙህም መንስኤው ምዕራባውያን 

ናቸው ሲለ ይናገራለ፡፡ 

አዎ! በእርግጥ የምዕራቡ ሞራሌ ገዲይ ስሌጣኔ ዒሇምን አዯናቁሯሌ፡፡ ቢሆንም 
ግን ምስጋና ሇአሊህ ይሁን እና ቀስ በቀስ የህዜብ ቁጥር ስሌቻቸው ከጊዛ ወዯ 

ጊዛ እየተኮማተረች ነው፡፡በተሇይ አምራች የሚባሇው ክፌሌ ቁጥሩ 
አሽቆሌቁልባቸዋሌ፡፡ ምዕራቡ በወጣት ብዚት 25 የኡማችን የዕውቀት 

አዴማስ እና ፖሇቲካዊ ግንዚቤ ዯግሞ ንሯሌ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ ዯግሞ 
የምዕራቡ የባህሌ ወረራም እያከተመሇት መጥቷሌ፡፡ ኡማው የነርሱን ፊና 
መከተሌ መሀይምነት በገዚ እጅ ባርነት እና ኋሊቀርነት እንዯሆነ ተገንዜቧሌ፡፡ 
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ሁሇተኛዎቹ ዒይነት ሰዎች ዯግሞ የምዕራቡ ዒሇም ስሌጣኔ ያበቃሇታሌ 

የሚሇው እምነት ያሌተዋጠሊቸው ናቸው፡፡እነኚህ ተብ ሲለ ይሞግታለ፡፡
በወቅቱ ያሇውን ምዕራባዊ ባህሌ እና ወዲቂ ስሌጣኔ በአንፀባራቂው የኢስሊም 

ስሌጣኔ የመተካት ወኔ የላሊቸው ናቸው፡፡ ነገር ግን የታሪክ ገፅ እንዯሚነግረን 
ብዘ ስሌጣኔዎች ሰማይ ጠቀስ ከሆኑ በኋሊ ሊይነሱ ወዴቀዋሌ፡፡ ሮምን፣ግሪክን 
እና ባቢልንን ማየት ይቻሊሌ፡፡ ይህን ስንሌ ግን የምዕራቡ ዒሇም ስሌጣኔ 

ወዴቆ መሪነቱን ኡማችን በአስር ወይም ሀምሳ ዒመት ውስጥ ይቆጣጠራሌ 
ማሇት ሊይሆን ይችሊሌ፡፡ 

ስሌጣኔ አራት አስፇሊጊ የሆኑ ግብአቶች ያሹታሌ:፡ 

1) የፖሇቲካ ንቃት እና ዳ 
2) የምጡቅ ስነ-ምግባራት ባህሌ መዲበር 
3) የሳይንስ እና ቴክኖልጂ ማዯግ እና 

4) ጥበብ ናቸው፡፡ በተጨማሪም ሇስሌጣኔ መፊፊት ጂኦግራፉያዊ 
አቀማመጥ የኢኮኖሚ ማዯግ ስነ- አዕምሮአዊ ገዢዎች ሇምሳላ 

ሀይማኖት፣ባህሌ ቋንቋ እና ትምህርት ይገኙበታሌ፡፡ 

እንግዱህ የኢስሊም ስሌጣኔ ከሁለም ሇየት የሚያዯርገው ዒሇማቀፊዊነቱ ነው፡
፡ መሌዕክተ-ኢስሊም ሇሰብዒዊ ፌጡራን በሙለ የተቸረ አምሊካዊ ስጦታ 

ነው፡፡ ባሇፈት ክ/መናት የተፅዕኖውን በትር አሳርፎሌ፡፡ ምናሌባት ዚሬም 
ዲግም ቢያንሰራራ ሇሰው ሌጆች ሊቅ ያሇ ጠቀሜታ አሇው፡፡ከኢስሊማዊው 
ስሌጣኔ በፉት የነበሩት እንዱሁም ከበስተኋሊው ብቅ ያለ ስሌጣኔዎች 

ቢኖሩም አይስተካከለትም፡፡12 

የኢስሊም ስሌጣኔ እጅግ አስፇሊጊ እና መስህብ የሚያዯርጉትን 

ነጥቦች እስቲ እንይ 

ሀ/ መሰረቱ አምሊክነትን ሇአንደ ፇጣሪ መስጠት ነው፡፡ 

                                                           
12ሚን ረዋኢዒ ሐዳረቲና -ዶክተር ሙስጠፋ አስ-ሲባዒ 
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አንዴን አምሊክ አምሌኩ፤ ጣዖታትና ምስልች አይጠቅሙም ያሇ ብቸኛው 

ስሌጣኔ ነው፡፡ 

أَنَُّو ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواللَُّو فَاْعَلْم 
 يَ ْعَلُم ُمتَ َقلََّبُكْم َوَمثْ َواُكمْ 

‹‹እነሆ ከአሊህ ላሊ አምሊክ አሇመኖሩንም ዕወቅ፡፡ ስሇ ስህተትህም 
ሇምእመናንም ምሕረትን ሇምን፡፡ አሊህም መዋወሪያችሁን ፣ መርጊያችሁንም 
ያውቃሌ፡፡›› ሙሀመዴ 19  

ፌጡራን ፌጡራንን ከማምሇክ ወዯ ፇጣሪ አጎብዲጅ ይሆኑ ንዴ የተጣራ 
ብቸኛ ስሌጣኔ ነው፡፡ አምሌኮን ሇአሊህ ብቻ ያዯረጉ አሀዲውያን ታዱያ 
በስሌጣኔው ህገ-ስርዒት ፣በአጠቃሊይ መርሆቻቸው በሰብዒዊነት እና 

በህይወት መንገዴ እሴቶች ሊይ አንዴነት ይታይባቸዋሌ፡፡ 

ሇ/ ዒሇማቀፊዊ (universal) እና ሰብዒዊ ፌጡርን በሙለ ያካተተ ነው፡፡ 

የኢስሊማዊው ስሌጣኔ ዋና ግብ የሠው ሌጆች የሁሇት ዒሇማት ስኬታማነት 
ነው፡፡ሰው ሰው ስሇሆነ ብቻ ክብርን የቸረ ብቸኛ ስሌጣኔ ነው፡፡ ላልች 
ስሌጣኔዎችን ስናይ በባርነት ቀንበር ከብዘ የህብረተሰብ ክፌሌ የተውጣጡ 

ሰዎችን አንገሊትተዋሌ፡፡ ላሊው ቀርቶ ሴቶችን ከስሜት ማርኪያነት እና 
ከውበት በስተጀርባ ከተዯበቀ ዒሊማ ማሳኪያነት በተጨማሪ ሚና ቢስ 
አዴርገው አሌፇዋሌ፡፡ 

ቁርአን በሰው ሌጆች መሀሌ ምን ያህሌ በቀሇም ፣ በር ሀረግ፣ እና ቋንቋ 

ሌዩነት ቢኖርም አንዴ እንዱሆኑ አውጇሌ፡፡ 
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ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل  ا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ ََ
الحجرات: لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبريٌ 

١١ 

‹‹እናንተ ሰዎች ሆይ! እኛ ከወንዴና ከሴት ፇጠርናችሁ፡፡ እንዴትተዋወቁም 
ጎሳዎችና ነገድች አዯረግናችሁ፡፡ አሊህ ንዴ በሊጫችሁ በጣም አሊህን 
ፇሪያችሁ ነው፡፡ አሊህ ግሌጽን ዏዋቂ ውስጥንም ዏዋቂ ነው፡፡>> አሌ-ሁጁራት 
13  

ኢስሊም ይህን ዒሇማቀፊዊ አንዴነት ሲያውጅ ሁለም የህሉና ምጥቀት ባሇቤት 
የሆኑ የየትኛውም ዒሇም ነዋሪዎች ሇዙህች ምዴር የአዕምሮ ፌሬ አበርክቶ 

እንዱያዯርጉ ይጋብዚሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ከሁለም ሀገር ብቅ ያለ ነፀብራቆች 
የሆኑት ሙስሉም ሉቃውንት (scholars) ሻፉዑ ፣ ማሉኪ ፣ ሀነፉ ፤ገዚሉ እና 
ላልችም ሇሰው ሌጆች በሙለ የህይወት ስንቅ ያስታጠቁ ጀግኖች ናቸው፡፡ 

የእነሱ የትውሌዴ መንዯር ህዜብ ብቻ ሳይሆን የሚኮራባቸው ዒሇማቀፊዊው 
የኡማው ስሌጣኔ አባሌ በሙለ ነው የሚኮራው፡፡ 

ሏ/ ከንፁህ ምንጭ ዕውቀትን መቅሰም ያበረታታሌ፡፡ 

ዕውቀት የስሌጣኔ መገሇጫ ብቻ ሳይሆን ሇስሌጣኔ መሰሊሌም ግብዒትም ነው፡
፡ ኢስሊማዊው ስሌጣኔ ዕውቀትን ከተግባር ያማከሇ ነው፡፡ ሴትንም ይሁን 

ወንዴን በሁለም የዒሇም አቅጣጫ ያለ አማንያን ሊይ ዕውቀት ፌሇጋን ግዳታ 
ያዯረገ ብቸኛ ሀይማኖት ኢስሊም ብቻ ነው፡፡ በታሪካዊው የኢስሊም ስሌጣኔ 
ከባግዲዴ ፣ ዯማስቆ ፣ ካይሮ እና ኮርድቫ መስጂድች ውስጥ የዕውቀት 

እንፅብራቂ ሇመሊው ዒሇም ይበራ ነበር፡፡ ኢስሊማዊው ዕውቀት ገዢን ከተገዢ 
፣ ባሪያን ከአሳዲሪ ሳይሇይ በእኩሌነት የሚሰጥ ሲሆን ፤ ሚስጥር ተብል 
መሪዎች ጋር የሚዯበቅ የሇም፡፡ኢስሊማዊው ስሌጣኔ ሇየት የሚያዯርገው 

ላሊው ገፅታ ከአንዴ ሀይማኖት ስር ያሇ ቢሆንም ሇሁለም እምነት ተከታዮች 
ጠቃሚነቱ ነው፡፡ ታዱያ ሙስሉሙ ወጣት ከውዲቂ የአምሌኮት ተግባራት 
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ርቆ ራሱን ሇበሊዩ ገዢ ካሰረከበ እና ካሳዯረ በኋሊ ይህን አቋሙን እንዲጠነከረ 

መዜሇቅ ይጠበቅበታሌ፡፡ በእምነቱ ጉዲይ ሉዯራዯር እና ሉፇራ አይገባም፡፡ 
በእምነት (ዏቂዲ) ጉዲይ ሊይ ፇሳሽ ሲያገኙ ፇሳሽ ፤ ጠጣር ሲያዩ ጠጣር ፤ 

ጋዜ ሲያጋጥም መትነን ወሊዋይነት ነው፡፡ 

ወጣት ሙስሉም በማህበራዊም ይሁን ስነ-ምግባራዊ ንቃቱ የሊቀ ሰብዒዊነትን 
፤ ለሊዊ እሳቤን ባህሪ መሇያው ካዯረገ ኢስሊማዊው ስሌጣኔ ዯግሞ 

ይመሇሳሌ፡፡ 

ወጣትነት ንፁህ ያሌተበከሇ አስተሳሰብ ፤ያሌዯከመ የአዕምሮ ብርታት ስሊሇው 
ዕውቀትን መፇሇግ ፣ማወቅ መማር እና ማንበብ ዯግሞ ሇተሻሇ መን ተሻጋሪ 

ኢስሊማዊ ስሌጣኔ አስተዋፅኦ የሊቀ ነው፡፡ 

ወጣቱ በመንፇሳዊው ስሌጣኔ ርፌ ከአለባሌታ እና ዯረቅ ክርክር 

ወዯ ታዚዥነት እና ተግባር 

ኢስሊማዊ መነቃቃት በወጣቱ ሊይ ጌጥ ነው፡፡ ነገር ግን ከችኩሌነት እና 
ከትዕግስት ማነስ የጠራ ሲሆን ብቻ ነው፡፡ ወጣትነት ሇሁለም ሁኔታ የተመቸ 

ስሇሆነ ሙስሉሙ ወጣት ያገኘውን ፇረስ ሁለ አገኘሁ ብል ከመጋሇብ 
መጠንቀቅ አሇበት፡፡ እነዙህ የአስተሳሰብ ፇረሶች በቁርአን እና ሀዱስ ሌጓም 
በስተቀር ገዯሌ ይከታለ፡፡ ከፇረሶቹ መሀሌ 

1) የምዕራቡ ዒሇም የአስተሳሰብ መቻ ሰሇባነት 
2) በሙቀት እና ግፉት የተሞለ አካሄድች 
3) አስመሳይ ስውር ዯባዎች እና 

4) በቁርአን ፣ ሱና እና በበሳሌ ሙስሉም ምሁራን ምሪት ስር ያሇው 
ፌኖት ናቸው፡ 

አለባሌታ ህንፃ አይገነባም፡፡ አዕምሮ አያነቃም፡፡ በሙስሉሞች መሀሌ 

መዴሀኒት ያሌተገኘሇት ከባዴ በሽታ ሆኗሌ፡፡ ወዯ ምዴር ወርድ ሰዎችን 
ሉጠቅም የማይችሌ ፊይዲ ቢስ ተግባር ነው፡፡ ወጣቱ ሙስሉም የኢስሊምን 

ዲግማዊ የስሌጣኔ ውዴ መዴፊት የሚመኝ ከሆነ ይህን የአስተሳሰብ መስመር  
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ዲግም ማየት ፤ ብልም በምርምርና በዕውቀት መነፅር መዲሰስ አሇበት፡፡ 

ሇአዋቂዎች እና ሇኢስሊማዊ መስክ ምሁራን ሊቅ ያሇ ክብር በመቸር ፣
የቸገረውን በመጠየቅ ሉያውቅ ይገባሌ፡፡ 

የላልችን ስህተት አፇንፌኖ በመፇሇግ ሇላልች ማሰራጨት ምዴራዊ ቅላት 
አኼራዊ እሳት ስሇሆነ ወጣቱ ከነዙህ ርካሽ ተግባራት ራሱን ማቀብ አሇበት፡፡ 
ዯግሞ ማወቅ ያሇብን ጉዲይ ስራን የሚሰራ እንጂ እጁን አጣጥፍ የተቀመጠ 

አይሳሳትም፡፡ ከተቀማጭ ጥረት አዴራጊ በብዘ እጥፌ ያሰከነዲሌ፡፡ 
በኢስሊማዊ የአስተሳሰብ ሚዚን እዙህ ግቡ የማይባለ ዯቃቅ ነገሮችን 
መሰረታዊ ጉዲዮች ይመስሌ በነርሱ ሊይ ጊዛን ሰጥቶ መነታረክ አቅት ውስጥ 

መግባት ነው፡፡ ክርክር በዯረቁ ከሆነ ፊይዲው ሌብን ማዴረቅ ፣ወቅትን 
መግዯሌ ብልም ቁርኝትን እና ቅርርብን ማቆርፇዴ ብቻ ሆኖ ይቀራሌ፡፡ አሊህ 
(ሱ.ወ)  በቁርአን ውስጥ በመሌካም ሁኔታ ካሌሆነ በስተቀር የመፅሀፌ 

ባሇቤቶችን  (አይሁድችንና ክርስቲያችን)  እንኳ ቢሆን እንዲንከራከር 
ይከሇክሇናሌ፡፡ 

٩٧َوََل ُِتَاِدُلوا أَْىَل اْلِكَتاِب ِإَلَّ بِالَِِّت ِىَي َأْحَسُن العنكبوت٨   

‹‹የመፅሀፈን ባሇቤቶችም በዙያች እርሷ መሌካም በሆነችው ክርክር እንጂ 
አትከራከሩ፡፡›› አሌ-ዏንከቡት: 46 

ነገር ግን እውነታው ይህ ሆኖ ሳሇ በሙስሉሞች መካከሌ ፌጥጫ ተፇጥሮ 
አንዲንደ ተከራካሪ ነጭን ጥቁር ፣ሀሰትን እውነት ሇማዴረግ ሲጥር 
ይስተዋሊሌ፡፡ በዙህ ዒይነት ውጥንቅጥ ውስጥ መሳተፌ ታዱያ ከሚከተሇው 

የቁርአን አንቀፅ መሌዕክት ስር ያስጠሌሊሌ፡- 

 َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِو اَلَْقَّ 
  ‹‹…… በውሸትም በርሱ እውነት ሉያጠፊ በትተከራከሩ፡፡ጋፉር 5  
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ሙስሉሙ ኡማ ቢያንስ አንዴ የሚያዯርጉት መሰረታዊ የሀይማኖቱ ክፌልች 

አለ፡፡ እነርሱ በቂ ናቸው፡፡ በማይረቡ ነገሮች ተከራክረን እና ተቃቅረን 
መዴረስ ካሇብን መስክ ሳንዯርስ በአጭር መቅረት የሇብንም፡፡ 

ቀዯምት ሙስሉሞች ኢስሊማዊ መሌዕክትን የበተኑት  በአለባሌታ አሉያም 
ዯረቅ ክርክር ሳይሆን በመሌካም ስነ-ምግባር ፣ሇሰዎች ጥሩን በመመኘት እና 
ከተንኮሊቸው በመያዜ ነበር፡፡ ይህን ሁኔታ ሲያዩ ታዱያ ሰዎች ወዯደዋቸው ፤ 

ተሻግረው በዙህ መሌኩ የቀረፃቸውን የህይወት መንገዴ ወዯደት፡፡ ወዯ 
ጎራውም ያሇማቅማማት ተቀሊቀለ፡፡ 

 ተግባር ይጣራሌ 

      ተግባር ከንግግር ይበሌጥ ይሰማሌ፡፡ በአፌ ከሚነገሩ አንዴ ሺህ ወሬዎች 
፤ በተግባር የታየች አንዱት ስራ ሇሰዎች ታሊቅ ጥሪ ናት፡፡ ንግግር ከተግባር 

ሲሇያይ ዯግሞ ከኢስሊማዊው ስሌጣኔ መሸሽያ መንገዴ ነው፡፡ 

ስሇዙህ ሇኢስሊማዊው ስሌጣኔ ወጣቱ በተግባር ሲጣራ እንጂ ስሊሇፈ አባቶች 
እጁን አጣጥፍ ዜናቸውን ብቻ እያወራ ቢቀመጥ ትርፈ የተረት አባትነት እንጂ 

ተሀዴሶ አይሆንም፡፡ ይህ ሲባሌ ግን ታሪኩን አይወቅ ፤ ከሰሇፍች አስተምሮ 
አይውሰዴ ሇማሇት አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም በሸሪዒም ቢሆን በህሉና ፌርዴ 
ታሪኩን ያሊወቀ ፤ማንኛውም ሊሇበት እና የወዯፉቱን ማቃናት አይችሌም፡፡ 

ነገር ግን ባሇፈ አባቶቹ የዜና ዴንኳን ውስጥ የተወሸቀ “የነበርን”  ተጠቂ 
ወጣት ኢስሊም አይፇሌግም፡፡አዎ ነበርን ዚሬም ነን የሚሇውን ጀግና ወጣት 

ግን ያበረታታሌ፡፡ ቀዜቅዝ ወዯ ዴንጋይነት የተቀየረ አመዴ ትሊንት ፌም 
ነበርኩ ቢሌ ምን ፊይዲ አሇው?!  

በስብሶ የተፇረፇረ አጥንት ትሊንት የሚያምር የገሊ ስጋን ተሸክሜ ነበር ቢሌ 

ምን ሉጠቅመው?! 

 ተፇሊጊው ተግባር እና ሥራ 
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ጭንቀቱ እና ሌፊቱ ስራው አይዯሇም፡፡ ነገር ግን ስራውን ምጡቅ ማዴረጉ 

ሊይ ነው፡፡ ምክንያቱም ወጣቱ በዙህ መሌኩ ሉረዲው ይገባሌ፡፡ 
ኢስሊማዊውን ስራ ሴቱም ፣ ወንደም ፣ አረጋውያኑም ፣ ወጣቱም ይሰራዋሌ፡

፡ ቢሆንም ግን ከወጣቱ የሚጠበቀው ስራውን በተሻሇ ሁኔታ መስራት ነው፡፡ 
ቅዯም ተከተልችን ተከትሇን ሁለንም የስጣኔዎቻችንን ትዕዚዜ እና ተግባራት 
ወቅታዊ አዴርገን መተግበር አሇብን፡፡ የማማራቸው የመስህብነታቸው ጉዲይ 

አጠያያቂ መሆን የሇበትም፡፡ አሊህ (ሱ.ወ)  በሁለም ነገር ምጡቅ ስራን ነው 
የሚወዯው፡፡ 

ይህም ሲባሌ ግን በሁለም መስክ ቢሆን ትእግስትን ትሌቁ የጉዝ አጋር 

ማዴረግ ግዳታ ነው፡፡ አንዲንዳ ወጣቱ ችኩሌነት ይስተዋሌበታሌ፡፡ 
ባብዚኛው ወጣት ዚሬ የራውን ከሳምንት አሉያም ወር በኋሊ ማጨዴ ያሻሌ፡
፡ በዲዕዋው ርፌ በአንዴ ጀንበር ተቀይሮ ተጠሪን ማየት ከባዴ ነው፡፡ 

የትምህርቱ ተፅዕኖ ከቀን ወዯ ቀን የወንጀሌን እና አጉሌ ትዕቢተኝነት የበረድ 
ግግር በጥበብ ሲያቀሌጠው እንጂ ምናሌባት ተውፉቅን አሊህ ካሌሰጠን ችግር 

ነው፡፡ 

 የእንቅሌፌ ጊዛ አክትሟሌ 

ተፇጥሮአዊው እንቅሌፌ የአሊህ ፀጋ ነው፡፡ ከ24 ሰዒት ውስጥ ጨሇማው 

ክፌሌ ሇሰው ሌጅ የእረፌት እና አምሌኮ ጊዛ ይሆን ንዴ አሊህ (ሱ.ወ) 
በጥበቡ ሌባስ አዴርጎታሌ፡፡ 

ٓٔ - ٨النبأ٨ َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَباتًا * َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا   

‹‹እንቅሌፊችሁንም ዕረፌት አዯረግን፡፡ ሇሉቱንም ሌባስ አዯረግን፡፡›› አን-ነበእ 
9-10 

የነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ኡማ በተሇይ ወጣቱ ክፌሌ የትሌቅ አዯራ ተሸካሚ ነው፡፡ 

ሰማያት ምዴር እና ተራሮች አሌችሌ ብሇው ያሌተቀበለትን ከባዴ አዯራ 
የሰው ሌጅ ይክበዯውም ይቅሇሇው ትከሻው ሊይ አዴርጓሌ፡፡ 
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َماَواِت َواأْلَْرِض َواْْلَِباِل فَأَبَ نْيَ َأن ََيِْمْلنَ َها  ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ
نَساُن ِإنَُّو َكاَن ظَُلوًما َجُهوًَل َوَأْشَفْقَن  َها َوََحََلَها اْْلِ ِمن ْ  

‹‹እኛ አዯራን በሰማያትና በምዴር በተራራዎችም ሊይ አቀረብናት መሸከሟንም 
እንቢ አለ ፤ ከርሷም ፇሩ ሰውም ተሸከሟት ፣ እርሱ በጣም በዯሇኛ ተሳሳች 
ነውና፡፡›› አሌአህዚብ 72 

ምዴራዊ ቆይታውን ሇአምሊኩ ፌሊጎት ያሳዯረ ወጣት የምን የዜንጋቴ 

ዜቅጠት ውስጥ ይገባሌ?! ከእምነቱ ተቃራኒዎች እና ጠሊቶቹ ጋር የምን 
መሊሊስ?! 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياء تُ ْلُقوَن ِإَلْيِهم 
َن اَلَْقِّ ُُيْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاُكْم َأن  بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَا َجاءُكم مِّ

َخَرْجُتْم ِجَهاًدا ِف َسِبيِلي َوابِْتَغاء َمْرَضاِت تُ ْؤِمُنوا بِاللَِّو َربُِّكْم ِإن ُكنُتْم 
ُتِسرُّوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة َوأَنَا َأْعَلُم ِبَا َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُتْم َوَمن يَ ْفَعْلُو 

ِبيلِ   ِمنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواء السَّ
‹‹እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ጠሊቶቼንና ጠሊቶቻችሁን ወዲጅ ኣዴርጋችሁ 
ኣትያዘ፡፡ከእውነቱ የመጣሊችሁን ሀይማኖት በእርግጥ የካደ ሲኾኑ ውዳታን 
ወዯነርሱ ታዯርሳሊችሁ መሌዕክተኛውንና እናንተን በአሊህ በጌታችሁ 
ስሊመናችሁ (ከመካ) ያወጣለ በመንገዳ ሇመታገሌና ውዳታዬን ሇመፇሇግ 
የወጣችሁ እንዯኾናችሁ (ወዲጆች ኣዴርጋችሁ ኣትያዘዋቸው) እኔ 
የምትዯብቁትንና የምትግሌጹትን ሁለ የማውቅ ሲኾን ወዯነርሱ በፌቅር 
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ትመሳጠራሊችሁ ከናንተም (ይህንን) የሚሰራው ሰው ቀጥተኛውን መንገዴ 
በእርግጥ ተሳሳተ፡፡›› አሌ ሙምተሂናህ 1 

ሇተራ እና የጤዚ ዕዴሜ ሊሊቸው አመሇካከቶች እና ዕይታዎች አያዴርም፡፡ 

ሇምዕራቡ ሰራሽ ስርዒቶች አይን በረከክም፡፡ በየቦታው ያለ የሙስሉም 
ወገኖቹ ዯም እንቅሌፌ ይነሳዋሌ፡፡ በየቀኑ የሚረግፈ ህፃናት ሁኔታ 
ያንገበግበዋሌ፡፡ 

ጠንቃቃ ፣ ብሌህ እና አሳቢ ሙስሉም ወጣት የኢስሊም ካስማ ተነቅል 
እየተሰበረ ፤ ዴልትን በመከጀሌ ከፌራሽ ጋር የሚገናኝ ጎን የሇውም፡፡ ከስምጥ 
ዜንጋቴ ውስጥ ሇላልች ንቃተ-ህሉና ይተጋሌ፡፡ በዏቂዲ የሸበረቀ ማህበረሰብ 

ይናፌቃሌ፡፡ ጥሌቅ የቅዟት ዒሇም ውስጥ ገብቶ ከመዋዟቅ ዯግሞ ተንቀሳቅሶ 
ውጤቱን ሉያገኘውም ፤ አሉያም ዯግሞ ትውሌዴ ምርቱን ይሰበስብ ንዴ 
ጥል ያሌፊሌ፡፡  

እንጂ ምርጥ ህዜብ ፣ የምርጥ ነብይ ተከታ ይሆነን እና ሌፊት የሚከጀሌ ዱን 
ይን የዜንጋቴን ምንጣፌ ማንጠፌ ከእኛ ሙስሉም ወጣቶች አይጠበቅም፡፡ 

ምክንያቱም የዒሇም የጎዯፇ እና የቆሸሸ እኩይ ገፅታ የመቀየሩ ኃሊፉነት የማንም 
ሳይሆን የኡማው ፅጌረዲዎች በሆኑት ወጣቶች ነው፡፡ ከነፌስ እና ቤተሰብ 
ጀምሮ እስከ ዒሇም ሇውጥን በማንገብ ሇስሌጣኔው መሳካት ወጣቱ ሚናው 

የጎሊ ነው፡፡ 

ወጣቱ ከዴንበር ማሇፌ እና ፅንፇኝት ወዯ ሚዚናዊ  

ዕይታ 

ኢስሊማዊ እምነትና አመሇካከት ዕንቁ አበይት ባህሪያት አለት፡፡ አንዯኛውና 

ዋነኛው ሚዚናዊነት ሲሆን ይህ ባህሪ የእምነቱም የኡማውም አብይ መገሇጫ 

አንዯሆነ ቁርአን ያስተምራሌ፡፡ 
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ًة َوَسطًا لَِّتُكونُواْ ُشَهَداء َعَلى النَّاِس  وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

‹‹እንዯዙሁ እናንተን በሰዎች ሊይ መስካሪዎች ሌትሆኑና መሌዕክተኛውም 

በናንተ ሊይ መስካሪ ይሆን ንዴ መካከሇኛና ሚዚናዊ ህዜብ አዯረግናችሁ፡፡›› 

(አሌ-በቀራ 143) 

ወሰጥያ በሁሇት ጠርዝች ወይም ጫፍች መሀሌ የሚገኝ ማዕከሊዊና ፌትሀዊ 

የአስተሳሰብ አቅጣጫ ነው፡፡ ዴንበር ማሇፌ እና ፅንፇኝነትን በተመሇከተ 

ነብያዊው አንዯበት በሀይማኖት ዴንበር ማሇፌን (እንዲትቀርቡ) አዯራ ፡፡

ከናንተ በፉት የነበሩ ህዜቦችን ዴንበር ማሇፌ ነው ያጠፊቸው፡፡ (ሷሂህ 

አሌጃሚዕ) ይሊሌ፡፡ 

ስሇዙህ ወጣቱ ከጠቆረ እና መንገዴ ካሳተ ጭፌንነት ራሱን መጠበቅ አሇበት፡፡

አንዲንዳ ከአጉሌ ችኩሌነት እና ራስን ከፌ ያሇ ግምት በመቸር ሁለም 

ጃሂሌ…… ነባራዊ የህይወት ጉዝ በሙለ   ሰዎች በሙለ ከሀዱና ሙናፉቆች 

ብልም ወንጀሇኛ ብል እስከማሰብ የሚያዯርስ ክፈ በሽታ ነው፡፡ ኢስሊም 

እንዯ ተፇጥሮ ሀይማኖትቱ ሇሰው ሌጆች የህይወት መንገዴ ሆኖ ሲዯነግግ 

ፌሊጎት እና ሚናቸውን ወዯ ተሻሇ እርከን ሊይ ሇማዴረስ ነው፡፡ መሰረታዊ 

የሆኑ ምሰሶዎች ሲኖሩት መተግበሩ ግዳታ ነው፡፡ 

ኢስሊምን እንዯ ጠባብ ጎጆ 

ኢስሊም ቅደስ ስፌራ ነው፡፡ አፀደ የፌሰሀ ምንጭ ጥሌቅ ስፊት ያሇው የዯስታ 

እሌፌኝ ፡፡ ሁለንም ዒይነት ሰዎች ምንም ያህሌ በአስተሳሰብ እና እይታ 

ቢሇያዩ በስሩ ያስጠሌሊሌ፡፡ ይህ ከሌዩ እና ዴንቅ  ባህሪያቱ ዋነኛው ነው፡፡ 

በሀይማኖቱ የአስተሳሰብ ምህዋሮች የምሌከታ መነፅሮችና የምርምር ውጤቶች 
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የተሇያዩ ናቸው፡፡ ነገሩ ሊም ከጋቷ በብዘ የጡት ጉጦች ውስጥ ወተት ነው 

የሚወጣው፡፡ አንዴን አስተሳሰብ በቁርአንና ሀዱስ ጥሊ ስር ተገምግሞ ሚዚኑ 

ከዯፊ መቀበሌ አይከፊም፡፡ መሰረታዊ ባሌሆኑ ጉዲዬች ሇማሇት ነው፡፡ ነገር 

ግን በዏቂዲ አይነኬ መሰረቶች ሊይ ግዴፇት የታየበትን ግሇሰብ፣ ማህበረሰብ 

እና ሀገር ፅንፌ ሳያሌፌ ዱኑን እንዯ ጠባብ መፇናፇኛ የላሊት ጎጆ ሳያስመስለ 

ማስተማር ቀዲሚ ተግባር ነው፡፡ 

ስሇዙህ ሙስሉም ወጣት የአስተሳሰብ መሞከሪያ የሊብራቶሪ ዕቃ ከመሆን እና 

ከጭፌን ወገንተኝነት በፀዲ መሌኩ ሀቅን ሉያውቅ ይገባሌ፡፡ ሀቅ ሰዎችን 

ይሇካሌ እንጂ ሰዎች ሀቅን አይሇኩትም፡፡ምክንያቱም  

ن اْلُمْمََتِينَ   اَلَْقُّ ِمن رَّبَِّك َفالَ َتُكن مِّ
‹‹ይህ ከጌታህ ንዴ የኾነ እውነት ነው፡፡ ከተጠራጣሪዎቹም አትኹን፡፡>> 

አሌ-ዑምራን 60 

ዒሉይ ኢብን አቡጧሉብ (ረ.ዏ) ‹‹ሀቅን ብቻ ዕወቅ፡፡ ሰዎችን በሀቅ እንጂ፤ 

በሰዎች ሀቅን አትሇካ፡፡ ሀቅን ካወቅክ ሰዎችንም ታውቃሇህ፡፡››  

ሀቅ ባሌዯረቦቿ ዴንበር አሊፉና ፅንፇኞች አይዯለም፡፡ በሀሳብ የተቃረናቸውን 

ሁለ በላሊ የሚወርፈ ወገኖች እንኳን ሇሀቅ ሉቆሙ ቀርቶ እጅግ ርቀውታሌ፡፡ 

ቁርአን በየትኛውም መሌኩ ዴንበር ማሇፌን ከሌክሎሌ፡፡ የመፅሀፌ ባሇቤቶችን 

ይርቁ ንዴ አስጠንቅቆታሌ፡፡ 

ከኢስሊም ጥሊ ስር ውጭ ያለ ወገኖችን በዙህ የገሰፀ ሙስሉሙን  ኡማስ !  

አዎ መካከሇኛ ህዜብ ናችሁ ሲሌ አሊህ አሞግሶታሌ፡፡ ነብያዊ አንዯበት ዲግም 

ሊይነሳ ቀብሮታሌ፡፡ ‹‹አጥባቂዎች እና ወገኞች ጠፈ›› ሲለ ዒብዯሊህ ኢብኑ 

መስዐዴ አስተሊሌፇዋሌ፡፡ 
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መሰረታዊ እሴቶች 

መሰረታዊ የኢስሊምና ኢማን እሴቶች በአንዴ ሊይ እንዯሚታወቁት አስራ 
አንዴ ናቸው፡፡ 

1) የምስክርነት ቃሊት (ሸሀዯተይን) 

2) ሶሊትን መስገዴ 
3) ካን መስጠት 

4) የረመዶን ወር መፆም 
5) አቅምና ችልታ ያሇው የአሊህን ቤት መጎብኘትና(ሀጅ) የሚለት 

የኢስሊም መሰረቶች ሲሆኑ እያንዲንደ ሙስሉም ሉተገብራቸውና 

በኢስሊም ዴንበር ሇመግባት የሚያሟሊቸው ናቸው፡፡ ላልቹ ዯግሞ 
የኢማን ሲሆኑ  

1) በአሊህ ማመን 

2) በመሊእክት ማመን 
3) በሰማያዊ መፅሀፌት ማመን 
4) በመሌዕክተኞች ማመን 

5) በመጨረሻው ቀነ-ቀጠሮ ማመን እና  
6) በአሊህ ውሳኔዎች ዯግሞ መሌካም ይሁኑ ክፈ አምኖ መቀበሌ 

ሲሆኑ፤ እነዙህ ዯግሞ የምለዕ ኢማን እሴቶች ናቸው፡፡ 

እነዙህ ከሊይ ያየናቸው አስራ አንዴ መሰረታዊ እሴቶች አንዴን ሰው ሙለ 
ሙስሉም ያዯርጉታሌ፡፡ 

 ታዱያ ክፌተቱ የት ነው? 

ከሊይ ያየናቸውን መሰረታዊ ነገሮች ችሊ በማሇት ጥቃቅንና እዙህ ግባ 

የማይባለ ቅርንጫፌ ነገሮች ሊይ ማተኮር አንዲንዴ ወጣቶች ሊይ ይስተዋሊሌ፡፡ 
ይህ ትሌቅ ስህተት ከመሆኑ ጋር ቅርንጫፌ ጉዲዬች ሊይ ማተኮር የሚከተለት 

መዝች አለት፡፡ 

 ቁርአንና ሀዱስን መጣረስ ነው 
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ሀያ ሦስት ዒመታትን ፇጅቶ በመሌዕክተኛው ሊይ አሊህ ያወረዯውን ተዒምራዊ 

መፅሀፌ መፃረር ነው፡፡ ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) በመካዊው መናቸው ቁርአን መሰረታዊ 
የኢስሊም መቅኒዎችን ነበር ሲያብራራ የነበረው፡፡ ዏቂዲንና አኽሊቅን፤ 

ተግባርንና ኢኽሊስን፡፡ እነዙህን እሴቶች በነፌሶችና አዕምሮዎች ሊይ 
ተከሊቸው፡፡ ነብዩም(ሰ.ዏ.ወ) ታዱያ በዙህኛው እርከን የተከተሎቸውን ሰዎች 
ርዕዮት ስነ-ምግባርና የአካሄዴ ዴክመት አርቀዋሌ፡፡ አስተሳሰብና ተግባር 

ገርተዋሌ፡፡ 

የመዱናው መናቸው ግን በአብዚኛው የህግጋት እና ዴንጋጌዎች ነበር፡፡ 
ቁርአን ያመኑ ሰዎችን እያቀማጠሇ በመጥራት ከእኩይ አቀበ፤በሰናይ አ፡፡ 

ባለበት የስዯት ሕይወት ሊይ ሆነው ምዴርን የማስተዲዯርና ማሳመር ኃሊፉነት 
እንዲሇባቸው አስገነባቸው፡፡   

ይህን ነው እንግዱህ የኢስሊም ታሪክ የሚያሳየን፡፡ ቁርአንና ሀዱስ በዙህ 

መሌኩ ከነበሩ ያንን ትውሌዴ ያስተካከለት ሇምን ዚሬ ታዱያ ከመሰረታዊ 
ነገሮች ይሌቅ ቅርንጫፍቹ ሊይ አተኮርን ተነታረክን ተራራቅን፡፡ 

ጥቃቅንና ቅርጫፌ ጉዲዮች ማብቂያ የሊቸውም፡፡ 

እጅግ በጣም ብዘ ናቸው፡፡ ማሇቂያ የሚባሌ ነገር የሊቸውም፡፡ራሱን በነርሱ 
የወጠረ በርግጥም ተሞኝቷሌ፡፡ ወቅትና ጊዛውን አውዴሟሌ፡፡ የአካሌን 

የአስተሳሰብና ነፌሱን ሀይሌ አባክኗሌ፡፡ የሰው ሌጅ ዯግሞ ያሇምንም ጥርጥር 
አቅሙ ዯካማ ነው፡፡  

በምንም ዒይነት ሚዚን ቅርንጫፌና ጥቃቅን ጉዲዮች መሰረታዊ እሴት 
አይሆኑም፡፡ ሇመሆንም አቅም የሊቸውም፡፡ስብዕናዎች በፇጠራ (ቢዴዒ) ሊይ 
ተሰማርተው በነርሱ በተነታረኩ ቁጥር የሱናዎችም ፊናነ ያጠፊለ ፡፡ 

በወጣትነት ታዱያ ሇምን ይህን የአትኩሮት አቅጣጫችን የማናስተካክሇው?  

እነዙህ ቅርንጫፌ ጉዲዮች በአብዚኛው የሌዩነት ጥሊ 
ያጠሊባቸው ናቸው፡፡ 
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አጥባቂና አግራሪ ሌዩነቶች አሎቸው፡፡ ኺሊፌ የሚስተዋሌባቸውን 

ጉዲዮች አግራርተው የሚያሌፈ ዒሉሞች እንዲለ ሁለ አጠባብቀው 
የሚሄደም አይጠፈም፡፡ በተከታይ ህዜብ መሀሌ ግን ሇምን ይሆን መራራቅ፣ 

መጠሊሊት መተቻቸትና አሇመግባባት የሚፇጠረው?ዒሉሞቹ ከተሇያየ 
የአስተሳሰብ መስመር ይውጡ፡፡ የኢስሊም ሌጆች ናቸው፡፡ በጥቃቅን ሌዩነት 
የነርሱን ብያኔ ይዝ የሚጓዜና ላልችን አፇር የሚዯባሌቅ ሰው አሇ፡፡ ይህ ሇምን 

ሆነ? ሚዚናዊነት ማንን ይጎዲሌ? የኢስሊማዊው ንቃት ሌጆች ውስጥ ከፌተኛ 
ክፌተት በመፌጠር ጥሊቻን ማትረፌ የታየ ውጤት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ዱንን 
ያጠፊሌ፡፡ 

ሙጅተሂዴ (የመስኩ ተመራማሪና አዋቂ) የተመራመረበትን ጉዲይ ካገኘ 
ሁሇት ምንዲዎች፤ካሊገኘ አንዴ ምንዲ አሇው፡፡ ተከታዩ ህዜብ ግን በተሰጠው 
የራሴ የሚሇው አዋቂ ብያኔ መስመር ያሌገባሇትን በሙለ ይጠሊሌ፡፡ ይህ 

አግባብ አይዯሇም፡፡የሌዩነትን ስርዒት ይፃረራሌ፡፡ሌዩነት ሁላም ይኖራሌ፡፡ነገር 
ግን የሌዩነት አንዴነትን መገንባት ይቻሊሌ፡፡ 

የሁለንም ሀሳብ አንዴ ማዴረግ ከባዴ ነው፡፡ በአጠቃሊይ ኡመተሌ-ኢስሊም 
እጅግ በጣም ሉያስጨንቀውና ሉያስቀዴመው የሚገባው ነገር ግዳታና 
መሰረታዊ የሆኑ እሴቶችን ነው፡፡ በአብዚኛው ዱን ቀመስ ወጣት ሊይ 

ከሚታዩት ግዴፇቶች ዋነኛው ስሇሆነ ነው ያተኮርንበት፡፡ ቀዯምት ሰሇፍች 
እንዱህ ይሊለ፡- ‹‹ሱና (ተጨማሪ) አምሌኮዎችን ሊሇመስራት ግዳታዎቹ 
ያጨናነቁት ምክንያታዊ ነው፡፡ ተጨማሪ (ሱና) ተግባራት ከግዳታው 
ያናጉት ዯግሞ ቂሌ ነው፡፡›› ሇምሳላ ያህሌ አንዴ ወጣት ሙስሉም ዙክርና፣
ተስቢህ ደዒና ተሌቢያን ጠብቆ ጠዋትና ማታ ሉሌ ይችሊሌ፡፡ ቀንቶት ዯግሞ 
ሀጅና ዐምራ ያዯርጋሌ፡፡ ነገር ግን በተመሳሳይ ሁኔታ ይህ ወጣት የወሊጆቹን 

ሀቅ ያጓዴሊሌ፡፡ ዜምዴናውን ይቆርጣሌ፡፡ጎረቤቶቹን ይጎረብጣሌ፡፡ አዯራውን 
ያጎዴሊሌ፡፡ የሚያገኘው ገንብ ከሀራም ነው፡፡ አምታች የሆኑ ጉዲዮች 

አይርቅም፡፡ሙስና ባህሪው ሆኗሌ፡፡ ሇወሇዴ ግዳሇሽ ነው፡፡ ሙስሉም 
ወንዴሞችን በመጫረት ይጎዲቸዋሌ፡፡ ይህ ነው እንግዱህ ዱንን በመረዲቱ 
ሁኔታ ሊይ ክፌተት የሚሰኘው፡፡መቅዯም የሚገባውን ወዯ ጎን ትቶ 
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የማይቀዴመውን ማሸጋሸግ ማሇት ይህ ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የተጠሊ ነው፡፡ 

ሇዙህ ነው ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) ሇአንዱት ሴት ባሎ መንገዴ ሳይወጣ የሱና ፆም 
መፆምን የጠለት፡፡ አዎ! ምክንያቱም የባሌ ሀቅ ከሱና ፆሙ እጅግ ይበሌጣሌ፡

፡ የእርሷ ምንነት ባሌን ከሀራም ስሇሚጠብቀውና ጋሻ ስሇሚሆንሇት ያሇርሱ 
ፇቃዴ መፆም አትችሌም፡፡ 

የኢስሊምን ባህሪ አሇመረዲት ነው 

ኢስሊም ከላልች እምነቶችና አስተሳሰቦች አበይት ባህሪያት አለት፡፡ ባህሪያቱ 

ከሰው ሌጅ ህሉናዊ፣ስነ-ሌቦናዊና አካሊዊ አወቃቀሩ ጋር የተሳፊ ነው፡፡ አሊህ 
(ሱወ) የሰውን ሌጅ በሚገባ ስሇሚያውቀው የሚበጀውን ፌኖት መርጦሇታሌ፡
፡  

ከነዙህም መሓሌ ሶስቱን በዋናነት እናነሳቸዋሌ 
ሀ) መሇኮታዊነት 

መሇኮታዊነት የኢስሊማዊው ጎዲና የመጀመሪያ መገሇጫ ባህሪይ ነው፡፡ 
የላልች ባህሪያቱም መነሻም ይኸው ባህሪ ነው፡፡ “ኢስሊም በዒሇም ውስጥ 
ካሌተሇወጠ እና ካሌተበረ በሰዎች ከንቱ ሃሳብ ካሌተሊበሰ ፣ ከስህተታቸው 

ጋር ካሌተቀሊቀሇ የራዕይ ምንጭ የሚፇሌቅ ብቸኛው የህይወት ስርዒት ነው፡፡ 
ምክንያቱም አሎህ ህጎቹ በሙለ መሠረት የሆነውን መፅሀፈን ቅደሱን ቁርዒን 
የመጠበቁን ሀሊፉነት እርሱ ወስዶሌ፡፡ 

     ሇ) ሁሇንተናዊነት 

“ሁሇንተናዊነት ኢስሊም ሰዎች ከሚያውቋቸው ሀይማኖቶች ፣ ፌሌስናዎች ፣ 
አመሇካከቶች . . . የሚሇይበት ባህሪው ነው፡፡ “ሁሇንተናዊ” የሚሇው ቃሌ 
ሉገሌፀው በሚችሇው ትርጉም እና በሙለ ጥሌቀቱ ሌክ ኢስሊም ሁሇንተናዊ 

ነው፡፡ ኢስሊም አጠቃሊይ ነው መንን ፣ ህይወትን  እና የሰውን ሌጅ ሁሇመና 
ያጠቃሌሊሌ፡፡ ይህንን የኢስሊም መሌእክት ውስጥ ያሇውን ሁሇንተናዊነት 
ጥሌቀት  ሸሂዴ ሏሰኑሌ በና እንዱህ አዴርገው አሳምረው ገሌፀውታሌ፡፡ 

“የኢስሊም መሌእክት የመን ርዜመትን አሻቅቦ ወጥቶ ሌዒሇምን ያካተተ 
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ነው፡፡ በአግዴመት ተጉዝ የህዜቦችን አፅያፉ ያዯረሰ ነው፡፡ በጥሌቀት ሰርጎም 

የደንያም ሆነ የአኼራን ጉዲዮች የጠቀሇሇ ነው፡፡”  

ወዯዙህ ሁሇንተናዊነት እና የኢስሊም አስተምህሮዎች ትስስር ኡስታዜ ሏሰኑሌ 
በና ወንዴሞቻቸውን ጠርተዋሌ፡፡ እንዱህ ይሊለ ፡- “ኢስሊም ሁሇንተናዊ 
ስርዒት ነው የህይወት ገፅታዎችን በሙለ ያካትታሌ፡፡ እርሱ መንግስት ነው ፤ 

ሀገርም ነው፡፡ እርሱ አስተዲዯርም ፤ ህዜብም ነው፡፡ እርሱ ስነምግባርም 
ሀይሌም ነው፡፡  እዜነትም ፌትህም ነው፡፡ እርሱ ስሌጣኔም ህግም ነው፡፡ 
እውቀትም ዲኝነትም ነው፡፡ እርሱ ንዋይም ሀብትም ነው፡፡ ሥራም ሏብት 

 ነው፡፡ እርሱ ትግሌም ጥሪም ነው፡፡ እንዱሁም ሰራዊትም ሃሳብም ነው፡፡ 
ይህም እውነተኛ እምነት ፣ ትክክሇኛ አምሌኮ ከመሆኑ ጋር በምንም 
ሳይነጣጠሌ ነው፡፡” ሪሳሇቱ ተዒሉም ፣ ሺሂዴ ሏሰኑሌ በና፡፡ 

ሏ)ሚዚናዊነት 

መካከሇኛ ስንሌ ሁሇት ተቃራኒዎን የሚያቀራርብ እና የሚያስታርቅ አንደ 

ሃሳብ ተቃራኒውን አስወግድ ብቻውን ተፅእኖ ፇጣሪ እንዲይሆን የሚያዋህዴ  
ማሇት ነው፡፡አንደ የሃሳብ ጫፌ ከሏቁ እና ከመብቱ በሊይ ላሊው ጫፌ ሊይ 
ወሰን እንዲያሌፌ የሚያዯርግ ማሇት ነው፡፡ መንፇሳዊነት እና ቁሳዊነትን፣ 

ግሇሰባዊነትና ማህበራዊነትን ፣ ተጨባጫዊነትንና ተምሳላታዊነትን፣ 
አይሇወጣዊነትንና ተሇዋዋጭነትን የመሳሰለ ተቃራኒ እና ትይዩ ሃሳቦችን 
ምሳላ ማንሳት እንችሊሇን፡፡ ሚዚናዊነት ማሇት ሇሁለም የሃሳብ ጫፌ የራሱን 

ሚና እንዱጫወት የሚያስችሌ ሥፌራን መተው ነው፡፡ ስሇዙህ የራሱ መብት 
የሆነው በሚመጥነው ያህሌ ይሰጠዋሌ፡፡ በትክክሇኛ ሚዚን ተሇክቶ ያዯረገውን 
ያገኛሌ፡፡ አይቀነስበትም፡፡  ዴንበር ታሌፍም አይጋነንም፣አይጓዯሌበትም 

ከሌኩም አያሌፌም፡፡ 

ከሊይ ያለትን የኢስሊም ባህሪያት በጥሌቀት የተረደ ወጣቶች በስዴስቱ 

የኢማንና አምስቱ የኢስሊም መሰረቶች ክቡር ስነ-ምግባራት ሊይ የግዳታ 
ተግባራት እና እቀባዎች በማተኮር ኡማውን ወዯፉት ባለ እርከኖች ማነፅ 
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እንጂ፤ምንም ሀ ሁ በማያውቀው ህብረተሰብ ውስጥ በመግባት ፣ በምንም 

መሌኩ መሰረታዊ ሉሆኑ በማይችለ ተሌካሻ ጉዲዮች 

- ጊዛን ማቃጠሌ 

- ህብረትን መበተን 

- ዐሇማ መስዯብና ማንቋሸሽ 

- ሇራስ ከፌተኛ ግምት መቸር 

- ላሊውን በክህዯትና ኒፊቅ ቀሇም ማጥቆር 

- የጠሊት መባቻ መሆን 

- የኢስሊምን የበሊይነት ስሌጣኔ መቅበር 

አግባብ ካሇመሆኑ ጋር ከበዴ ያሇ ቅጣት በሁሇቱም ዒሇማት ያስከትሊሌ፡፡
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5 
 

ሊሇመዴረስ 
 

 ዕዴሜን በአግባቡ ሊሇመጠቀም ፇተናዎቹ ብዘ ናቸው፡፡ በተሇይ 

ወጣቱን ፇሊጊው እጅግ ብዘ ነው ፡፡ እስቲ ፌሬያማ፣ ስኬታማና ጠቃሚ 
ወጣት ሊሇማፌራት የተወዯሩ እንቅፊቶች ምን እንዯሆኑ ሇማየት እንሞክር፡፡ 

ሀ/ ሱስ 
ህሉናን ሇሱስ ካስገዘና ካስጎበዯደት የማሰብ ችልታ ይቀንሳሌ፡፡

አዕምሮም ባድ ቅሌ ይሆናሌ፡፡ ዚሬ ሱስና ዒይነቶቹ ወጣቱን በመረቡ ስር 

አስገብተዋሌ፡፡ እነዙህን ከጥቅማቸው ይሌቅ ጉዲታቸው ግሌፅ የሆኑት ሱሶች 
ማንነትን ይሰሌባለ፡፡ ሀይሌን ያሟሽሻለ፤ ዕቅዴ ያወዴማለ፤ ህሌም 
ያጨናግፊለ፡፡ 

በመሊው ዒሇም ሊይ ተንሰራፌተዋሌ፡፡ በያዲንደ ኪስና ቦርሳ ውስጥ 
የሱስ ፓኬቶች አለ፡፡ ሽማግላውና አዚውንቱ ሸብተውበት ይሞቱበታሌ፡፡

ወጣቱ ጎሌምሶ ይጃጅበታሌ፡፡ አንዳ ከሇመደት ማንነትን ስሇሚቆጣጠርና 
ሇመንቀሳቀስ ስሇሚከብዴ መተው ያስቸግራሌ፡፡ ዯምን ይዋሀዲሌ፡፡ ሌቦናን 
ይቆጣጠራሌ፡፡ ነገር ግን ቆራጥ ሞራሌ ያሇው ስብዕና በቀሊለ መሊቀቅ 

ይችሊሌ፡፡ 
አስካሪ መጠጥን የሇመዯ ወጣት ሳይጠጣ መንቀሳቀስ አይችሌም፡፡ 

ቁማርን በአስካሪ መጠጥ ዯጅ ያገኘዋሌ፡፡ የዲንስና ምሽት ክሇቦች ዯንበኛ 

ይሆናሌ፡፡የሌቅ ወሲብን ሰፇፌ ይቋዯስና በበሽታ ተሇክፍ የሞትን ገፇት ቀምሶ 
ምዴራዊ ህይወቱን በዛሮ ይሰናበታሌ፡፡  

ላሊው ዯግሞ ወጣቱ ከተጠመዯበትና ከተዯፇቀበት የሱስ ባህር 

ውስጥ ከባደ ጫት መቃም ነው፡፡ ጫት መቃም ከጤናዊ ጉዲቶቹ በተጨማሪ 
ሞራሊዊ ማህበራዊና ሀይማኖታዊ ብልም ሀገራዊ ተፅዕኖን ያመጣሌ፡፡ ዛጎች 

አምራችና ጠቃሚ አይሆኑ ንዴ ጫት ሊይ በመቀመጥ የስራ ሰዒታት 
ይባክናለ፡፡ ብዘ የአዕምሮ ችልታዎች ይቃጠሊለ፡፡ የእብዯት፤ መነጫነጭና 
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ላልችን አሇማክበር፣ የቤተሰብ ሀቅን አሇመጠበቅ፣ ወሊጆችን መርሳትና 

ማህበረሰብን ማስቸገር ጫት መቃም ከሚያመጣቸው ዴክመቶች ጥቂቶቹ 
ናቸው፡፡ ወጣቱ ጫትን እስካሌተወና ከሱስ ባርነት ቀንበር ራሱን ነፃ ካሊወጣ 

ሇኢስሊም እና ሇስሌጣኔው ዲግም መሌስ ሰራሇሁ ማሇት በት ነው፡፡ ሰራ 
ቢባሌም ተቀምጦ ከሚቅምበት ቦታ የእግሩን ርዜመት ያህሌም አይሆን፡፡ 

በሀሺሽ መዯንዜና ራስን መሳት የጤንነት ዕብዯት ከመሆኑ ጋር 

ሞትንም በገዚ እጅ ማቅረብ ነው፡፡  
 ሇ/  አሇማወቅ 

መሀይምነት የጨሇማ ውስጥ ጉዝ ነው፡፡ ነባራዊ ሁኔታን 
አሇመረዲት ከመሀይምነት ክንፍች አንደ ነው፡፡ ሙስሉሞች የሚገኙበትን 
ተጨባጭ ሁኔታ ማስተንተን ያቃታቸው በአስተሳሰብ ያሌተገሩ ህሉናዎችም 

በከፉሌ ጨሇምተኞች ናቸው፡፡ ሇዙህ ዯግሞ በጀመዒ አሇመማርና አሇመስራት 
የችግሩ ምንጭ ሇመሆናቸው ተጠቃሽ መንስኤዎች ናቸው፡፡ 

 ሏ/  ስሜት (ሸህዋ) 
የሰው ሌጅ ይበሊሌ፤ ይጠጣሌ፡፡ አሊህም ሲፇጥረው ስሜታዊ 

አዴርጎታሌ፡፡ ሇሰው ሌጅ መሇያ ባህሪውም ነው፡፡ ወዯ ተቃራኒ ፆታ መንበሌ 

እና ስሜትን ማርካት ይሻሌ፡፡ ወጣትነት ዯግሞ የጉርምስና ክፌሇ-እርከን 
ስሇሆነ እጅግ ያስቸግራሌ፡፡  

ሇዙህ ነው ነብያችን (ሰ.ዏ.ወ)  

‹‹እናንተ ወጣቶች ሆይ! ከናንተ ውስጥ ማግባት የቻሇ እና የትዲርን ጣጣ 
ሇማሟሊት አቅሙ ያሇው ያግባ፡፡›› ያለት   

በተሇያዩ ችግሮች ምክንያት ወጣቱ የትዲርን ግርድሽ ከፌቶ መግባት 

አሌቻሇም፡፡ በእርግጥ ሇዙህ ጠቢቡ ወዲጃችን (ሰ.ዏ.ወ) ‹‹ያሌቻሇ ዯግሞ 
ይፁም›› ሲለ ሁሇተኛ መፌትሄያቸውን ገሌፀዋሌ፡፡ ምክንያቱም አለ 

ረሱለ(ሰ.ዏ.ወ) ‹‹እርሱ ፆም ዒይንን ይሰብራሌ፤ ስሜትን አዯብ ያስይዚሌ፡፡›› 
አዎ! ሇስሜት (ሸህዋ) ከሁሇት በአንደ ገዯብና ሌጓም ካሊበጁሇት ገዯሌ 
ይከታሌ፡፡ ስብዕናን ያጎዴፊሌ፡፡ህሉናን ያስታሌ፡፡ ብሌግናን ያስፊፊሌ፡፡ 

ማህበረሰብን ይበክሊሌ፡፡ በሽታና ዯዌ ብልም አስከፉ ወረርሽኝ ይከሰታሌ፡፡ 
ትውሌዴ ይቋረጣሌ፡፡ የስነ-ምግባራት ብርሀን ይከስማሌ፡፡ ሇዙህ ታዱያ 
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ኢስሊማዊ ግብረ-ሰናይ ማህበራትና ዴርጅቶችን በማቋቋም ሇትዲር የዯረሱ 

ወጣቶችን ማጣመር እንዯ መፌትሄ ውጤታማ ነው፡፡ የመህርን ዋጋ ጣራ 
የሚያዯርሱ ወጣቱን ከመጠየቅ የሚያበራግጉ ወሊጆች ወዯ ሴተኛ አዲሪዎች 

ሉመሇከቱ ይገባሌ፡፡ በስሜት ተነዴተው ፀያፌ ተግባር ሊይ ሇመውዯቅ 
የሚቸኩለ ወጣቶች በተግባሩ የቀዯሟቸውን ሰዎች መጨረሻ  ያስተውለ፡፡ 
ወጣት ሙስሉም ከሁሇቱ አማራጮች ውጪ ላሊ አጥፉ መንገድችን መራቅ 

ግዳታው ነው፡፡ 

መ/ ዒሊማ ቢስ እና ዕቅዴ አሌባ መሆን 
      ወጣቱ ይማራሌ ግን ሇምን ሇማንና የት ሇመዴረስ ማወቅ የተሳነው 
ይመስሊሌ፡፡ ዒሊማህ ምንዴን ነው ተብል ጥያቄ ሲቀርብሇት በቂ መሌስ 
መስጠት የማይችሌ ወጣት በኢስሊም ጉያ ስር አይዯሇም፡፡ በዕቅዴ በማይጓዜና 

ሇተፇፃሚነቱ የማይንቀሳቀስ ስብዕና ዯካማ ነው፡፡ በነዙህ ርፍች ሊይ 
ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) ጠንካራ አማኝ ከዯካማው መሌካምና የተሻሇ ነው ብሇዋሌ፡፡ 

ሠ/ ችኩሌነት 
      በሁለም ጉዲዮች መፌጠን የውዴቀት ዴሌዴይ ነው፡፡ ወጣት ትንሽ 
ካወቀ የተቀረውን አሊዋቂ፣ ከሀዱ፣አስመሳይ ሙሽሪክ ሇማሇት ሲቸኩሌ 

ይስተዋሊሌ፡፡ ይህ አንደ ዕዴሜን ማባከኛ፣ ጊዛን ማቃጠያ እንቅፊት ነው፡፡ 
ንዳትና ኩርፉያ ሰዎችን ማራቅና ማጠባበቅ ከዙህ ስር ነው፡፡ ይህ ዱን አዯም 
ከጀነት ወጥተውበታሌ፤ኑህ ሇ950 ዒመታት ሇፌተውበታሌ፡፡ ከርያ በመጋዜ 

ተገዜግውበታሌ፡፡ የህያ አንገታቸው ሇአንዱት ዜሙተኛ መህርነት ቀርቧሌ፡፡ 
ሙሳ ተሰዯውሇታሌ፡፡ ዑሳ አርገውበታሌ፡፡ የኛ ፊንታ ሙሀመዴ(ሰ.ዏ.ወ) 
ዯግሞ ተዯብዴበው ዯምተውሇታሌ፤ ታግሇው ቆስሇውሇታሌ፡፡ ላት ተቀን 

ዯፊ ቀና ብሌውሇታሌ፡፡ በሁለም ሊይ የአሊህ ሰሊምና እዜነት ይስፇን፡፡ ሁለም 
ነብያት ሇዯረሰባቸው መከራ ሁለ ታግሰዋሌ፡፡ ሳይቸኩለ ከአሊህ የሆነን 

እርዲታ ተጠባብቀዋሌ፡፡   

 ረ/ ስንፌና 
        ማሰብ፣ማስተንተን፣ማወቅ መስራት፣ማግኘትና መሇወጥ እየቻሇ ራሱን 

አሌችሌም በሚሌ ስሜት ራሱን የሸበበ ሰነፌ ነው፡፡ እንዱህ ዒይነቱ ሰው ከጎኑ 
በኩሌ ያለ የሇውጥ ፌሬዎችን ምንነትና ማንነት ማስተዋሌ ያቅተዋሌ፡፡ ትሊንት 
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በዕውቀቱ እዙህ ግባ የማይባሌ ሰው ሇማወቅ ባዯረገው ጥረት የተነሳ አዋቂ 

ሲሆን ሇምን? ሆነ እንጂ እንዳት ሆነ? የሚሌ ህሉና አሌተገጠመሇትም፡፡ ይህ 
የስንፌና ፌሬ ወዯ ምቀኝነት ያመራሌ፡፡ እንዳት አዯገ? ምንን መሠረት አዯረገ? 

ብል የማይጠይቅ አዕምሮ እውነትም ሰንፎሌ፡፡ በሇውጥ መንገዴ ሊይ ያለ 
ሰዎችን እንዯ አርአያ (Role Model) አዴርጎ አሌያም፡፡ ይሌቁን ቁጭታምና 
ስራ ፇትነትን መርጦ የማያሌቅ ጥቅም አሌባ ዯካማ የዴር ገመዴ ይፇትሊሌ፡፡ 

አዕምሮ ካሊሰቡበት እና ካሌሰሩበት ከንቱ ነው፡፡ ሰውየው ራሱን በራሱ፣ 
በሰዎች ግፉት የስንፌናን ባህሌ ሉያጎሇብት ይችሊሌ፡፡ “ አውቆ የተኛን 
ቢጠሩት አይሰማም” ይለ ንዴ ይህ ሰው ላልችን ከማዴነቅ እና መከጀሌ 

በቀር ሇራሱ ጥረት አያዯርግም፡፡ ወጣቱ ዯግሞ ከዙህ ሉርቅ ይገባሌ፡፡ 

ሰ/ ተስፊ መቁረጥ  
የሰው ሌጅ ያሇምግብና ውሃ የተወሰነ ጊዛ መቆየት ይችሊሌ፡፡ ያሇ ተስፊ 

ግን ትንሽም አይቆይም፡፡ በዴን ይሆናሌ፡፡ ብሩህ ተስፊ ከስኬት ፉትሇፉት 
የተረጋ ምንጣፌ  ነው፡፡ በጥረትና ሌፊት ከታጀበ፣ ሇውጥን ከሰነቁበት ጥሩ 

ዴሌዴይ ነው፡፡ ነገን አንዴ ሰው  ፌሬያማ አዴርጎ ይውሊት ንዴ ከፌተኛ 
አስተዋፅኦ ያዯርጋሌ፡፡ በተቃራኒው ግን የተስፊን ብርሀን በፅሌመት ብዕር 
መሳሌ ዴንቁርና ነው፡፡ ይህ ዯግሞ ሰውየውን ወዲሌተፇሇገ የውዴቀት ቦይ 

ውስጥ ይጥሇዋሌ፡፡ ጥረትን አዋህድ የሇውጥ ህሌምን ሰንቆ ጉዝ የጀመረ ጋሊቢ 
ፀሀይ ሳትጠሌቅ ከስኬት መስክ ሊይ ያርፊሌ፡፡ አንዴን ጉዲይ በተዯጋጋሚ 

ሞክሮ ስህተት ቢፇጠር ያሰበው ባይሳካ አሁንም ጥረት ያዯርጋሌ፡፡  ተስፊ 
መቁረጥ ፌፁም አሊስፇሊጊ ስሇሆነ ከያንዲንደ ሙስሉም ወጣት ሉፊቅ 
ይገባሌ፡፡ ሰናይ ማሰብና ተስፇኝነትን ባህሪ ማዴረግ ህሉና ሊይ የተገጠመ 

መብራት ነው ፡፡ ህይወት ትሰምራሇች ፡፡ መንገዴ ይቀጥሊሌ፡፡ ፌሰሀ ይገኛሌ  
ከስኬት መስክ ይዯርሳሌ፡፡ 
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6 
 

አዲኞቹ 

ክህዯት እና እምነት፤ ከሀዱ እና አማኝ፤ ሀሰት እና አቀንቃኞቹ፤ 

እውነት እና ረዲቶቹ፤ ሁለም ተቃራኒ ዕይታዎች የራሳቸው የሆነ ዯጋፉ እና 
አስፇጻሚ አሊቸው፡፡ ኢስሊም የምዴር ሊይ ውበት፤ የአሊህ (ሱ.ወ) ዕንቁ ፀጋ 
ነው፡፡ ሇሰው ሌጆች እና ጂኖች የተበረከተ አንጡራ ሀብት ሲሆን፤የያዘት 

ከፊሊጎታቸው ይገናኛለ፡፤ የተውት እና የናቁት ዯግሞ የውርዯትን ካባ ከነ 
ቆሻሻው ይሇብሳለ፡፡ 

የምዴሪቱ ቫይረሶች (ጽዮናውያን አይሁድች) የኢስሊምን የበሊይነት 
ያውቁታሌ፡፡ መጪውን መን እንዯሚረከብ፤ እነርሱ ምዴሪቱን አይመራም 
የሚሌ የማይሳካ ፕሮጀክት ነዴፇው በመንቀሳቀስ የመጀመሪያ ዯረጃ የሀሰት 

(ፇሳዴ) ወታዯር ሇመሆን በቅተዋሌ፡፡  

በአይሁድች ፇሇግ ስር የወዯቁ የላልች ዒሇማት ነዋሪዎች እና 
ኢስሊም ፌሊጎታቸው እየቅሌ ነው፡፡ እስቲ አጠር አዴርገን ኢስሊም ምንና 

ማንን እንዱሁም የክህዯት ፌሊጎት ምን እንዯሆነ ሇማየት እንሞክር፡፡ 

 

 

ክህዯት እና ፌሊጎቱ 

ሽርክ  

ፌጡራን የተፇጠሩሇትን ዒሊማ ትተው በማጋራት (ሽርክ) ገዯሌ 

ቁሌቁሌ እንዱምገጉ ይሻሌ፡፡አጋሪያን ቢቻሊቸው እነርሱ ወዲለበት ርዕዮት 
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፤ካሌቻለ ዯግሞ ከኢስሊም ጋር የተዯባሇቀ እንክርዲዴ እምነት መዯባሇቅ (ሌክ 

አህባሽን ይመስሌ)፡፡ ሇዙህ ነው የጠንቋይ እና መፅሀፌ ገሊጮችን ጊቢ 
ማዴራት አሉያም በኪነ ጥበብ ውስጥ የተዯበቀውን ሰይጣናዊ አምሌኮ 

(Satanism) ማስረፅ ነው፡፡ምዕራቡ ዒሇም በተሇይ አሜሪካና እስራኤሌ 
ኢስሊማዊውን ዏቂዲ ጦርነት ከፌተውበታሌ፡፡ በሀገራች እንኳ በሰሜኑ ክፌሌ 
የሚገኙ ቀብሮችን (ድሪሆችን) ሌዩ መስህ ይኖራቸው ንዴ ሚሉዬኖችን 

መዴበው አስገንብተዋሌ፡፡ ተንኮሊቸውን ተረዴቶ የተከሊከሊቸውን ጦር 
ያምቱበታሌ፡፡ ይህን ዕውነታ ዒሇም በዯንብ ያውቀዋሌ፡፡ አምሊኬ አሊህ ነው 
ፌፁም አሊጋራበትም የነብዩን (ሰ.ዏ.ወ) ሱና ፇፅሞ አሌተውም ያሇ ሁለ 

ሽብርተኛ ነው፡፡ 

እነዙህ እርኩሳን በመቱባቸው ሀገራት ከጦርነታቸው ጀርባ 
የሽርክን ሀውሌት ሇመትከሌ ባይሳካ ላልች የፇሳዴ ችግኞችን ተክሇው 

ይወጣለ፡፡ ፌፁም ሙስሉሞች ዯግሞ የኢብራሂምን አርአያ የተከተለ፣
የሙሀመዴን (ሰ.ዏ.ወ) አዯራ የሚወጡ ብፁዕ ትውሌዴ ስሇሆነ ፤የሽርክን 

ቲሸርት ከመሌበስ የሸሂዴነትን በዯም የተነከረ ሌብስ መሌበስን ይመርጣሌ፡፡ 

እርቃናዊነት  

ስጋንና ቆዲን መሸፇን ተፇጥሯዊ ነው ፡፡ ሙስሉም ከምዕራባዊያን 
እንስሳዊነት ፌፁም የራቀ ነው፡፡ ባህሪያቸው እንዯ አሳማ ነው፡፡ 
ሇባሇቤቶቻቸው እና ሇእናቶቻቸው እንዱሁም ሇሴት ሌጆቻቸው ፌፁም 

የማያዜኑ ሇውዴቀት መንጋጋ አሰማምረው የሚሰጡ አረመኔዎች ናቸው፡፡ 
ቅናት የሚባሌ ነገር ፌፁም የሊቸውም ታዱያ ይህን እርኩስ ምግባር የወዯቀ 
እይታ በሙስሉም ሀገራት ሇመዜራት ሩጫ ጀመሩ፡፡ አሌተሳካም፡፡ ይባስ 

የኡማው እምነት ጠነከረ፡፡ የዚኔ ታዱያ በሽብር እና አክራሪነት በመፇረጅ 
የእብሇት ወታዯሮቻቸውን አመቱ፡፡ ሙስሉም ሴቶችን ከነሂጃባቸው በዯም 
ነከሯቸው፡፡ በእናቶች ሊይ ጨክነው መዴፌ ተኮሱ፤ ከዯከመ አጥንታቸው ጋር 

በግንብ ፌርስራሽ ስር ተቀብረው ቀሩ፡፡ይህ ሁለ የዯረሰባቸው ምንም ወንጀሌ 
ስሇሰሩ አይዯሇም ሙስሉም ስሇሆኑ ብቻ ነው፡፡ ኢስሊምን ስሇኖሩ 
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እርቃናዊነትን ስሇተቃረኑ ነው፡፡ ሴት ሌጅ ራቁቷን ትሄዴ ንዴ ፌሊጎታቸው 

የሆነው ሇላሊ ዒሊማ ሳይሆን የሙስሉሙን ማንነት ከገሊው ሇመንጠቅ የፇሇጉ 
፤ስውር የጠሊት (የጽዮናውያን) መሌእክተኞች የሂጃብን ፅንስ- ሀሳብ 

በተሌከሰከሰ ምርምር ሇማበሊሸት አህባሽ መጥቶ ነበር፡፡ ሇዙህ ነው ሙስሉም 
ሴት ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው በሂጃባቸው ሊይ ጦርነት የተከፇተባቸው፡፡ 
ሇዙህ ነው በየ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤቶች ሂጃብ ሇብሶ ትምህርት የሇም እየተባሇ 

ሙስሉሙን ኋሊ ቀር ሇማዴረግ ጥረት እየተዯረገ ያሇው፡፡ 

በኪነ-ጥበብ ጥቁር ጥሊ ስር በእርቃናዊነት ዯሊሊነት በብሩ የሴት 
ሌጅ ገሊ እንዯ ሸቀጥ ይቸበቸባሌ፡፡ ሇርሷ ክብሯ ዒይናፊርነቷ ነበር፡፡ ነገር ግን 

በስሌጣኔ እና መናዊነት ስም ሇአውሬ ተሰጠች ፡፡ ይህን ነው እንግዱህ 
አውሮፓውያን ሇሙስሉም ሀገራት ሴቶች የሚመኙት፡፡ሙስሉም ሀገራት 
ውስጥ የሴት ሌጅ ነፃነት የሇም፤ ከወንዴ እኩሌ መብት የሊትም እየተባሇ 

ዕፌረት በላሊቸው ሚዱያዎቻቸው የሚነገረው፡፡ እስቲ አስቡት  

አንዱት ቆንጆ ሴት አርቲስት በእራፉ ጨርቆች ጡቶቿን እና የግሌ 

ክፌሎን ብቻ ሸፌና፤ተሌጦ ሇመብሊት የተጋጀ ብርቱካን መስሊ መዴረክ ሊይ 
ስትወዚወዜ…….. 

“....መዴረኩን በሺዎች የሚቆጠሩ ወንድች ይከታተለታሌ፡፡ ሁለም 

በሀሳቡ ይቋምጣሌ፡፡ በመንፇስ ያ ሁለ ሰው ይቋዯሳታሌ፡፡” 

“…..የብሌግና እና ህገ-ወጥ ዜሙት አፇንፊኞች ተሌጦ በተቀመጠ 
ሙዜ ሊይ ዜንቦች አርፇው እነርሱን እንዯሚመገቡትና ቆሻሻ ጥሇው 

እንዯሚሄደት፤የዙህች እንስት ዕጣ ፊንታ ያው ነው፡፡ ” 

“.... በዙህ ብቻ ቢያበቃሇት ምን ነበር! በየቲቪው መስኮት 
ትወዚወዚሇች……የሚሉየኖች ዒይን ያርፌባታሌ….” ታዱያ ይህ ስሌጣኔ ወይሰ 

ስይጣኔ አሉያም ዜና ወይስ መናዊ ዙና!፡፡ ነፃነት ወይስ ጭቆና መሌሱ ግሌፅ 
ነው፡፡ መበዜበዜ፣ መጨቆን እና የህብረተሰብ መገሌገያ ዕቃነት ነው፡፡ 

በሚሉየኖች ሚቆጠሩ ወጣቶችን ስነ-ሌቦና ከአፇር መዯባሇቅ ነው፡፡ ሇዙህ 
ነው አንዴ አሜሪካዊ አሳቢ (analyst)  በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሙሀመዲዊያን 
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ሊይ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታዯሮችን ከማዜመት አንዱት እርቃናዊ ሴት ፊኝን 

መዴረክ ሊይ መስቀሌ .ያሇው 

ኢስሊም ሇዒሇም ብሌፅና ባፇራቸው ወጣቶች አበርክቶ አይኖረው 

ንዴ ሇማሰናከሌ ይህ እና መሰሌ ዳዎችን ተጠቅመዋሌ፡፡ ይህ ህዜብ 
የሚያሻው ስነ-ምግባሩን ከእኩይ ወዯ ሰናይ የሚያወጡትን ነው፡፡ እርቃናዊነቱ 
ታዱያ አካሊዊ ብቻ ሳይሆን መንፇሳዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሆኖ እንዲይቀር፤ እነዙህ 

የውዴቀት መሳሪያዎች እርስ በእርስ የተሳሰሩ ናቸው፡፡ ሙስሉሙ ወጣት ከነዙህ 
ርካሽ ተግባራት ራሱን ማቀብ አሇበት፡፡ በተሇይ ሴት ወጣቶች ሇማንነታቸው 
ትኩረት ሰጥተው የእርቃናዊነት ቀንዯኛ ተቃዋሚ መሆን አሇባቸው፡፡ የምዕራቡ 

ፌሊጎት ርካሽ፣ ውዲቂ እና እርባና ቢስ ነው፡፡ ምን ያህሌ በስነ-ጥበብ፤ ዕዴገት 
እና ስሌጣኔ ስሞች ቢሸብቡትም፡፡ 

   የስነ-ምግባር ውዯቀትን  

አይሁድች አውቆ ጠፌ ህዜቦች ናቸው፡፡ የቁርአንን ኩሌ መሌዕክት 
ሇእውነትነቱ ጥርጣሬ የሊቸውም፡፡ ሇሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) ዒሇማቀፊዊ ነብይነት 
ተውራታቸው በዯንብ ነግሯቸዋሌ፡፡ 

ቢሆንም ግን በቅናት መንፇስ መሌዕክቱን ከመቀበሌ አፇገፇጉ፤ 
ሇደንያ ጥፊትን ሇምዴሪቱ ብክሇትን ሇአማኞች ውዴቀትን ታጥቀው ተነሱ፡፡ 

ስነ-ምግባርን የግንባታው መሰረት ያዯረገ  ብቸኛ እምነት ዯግሞ ኢስሊም  
ነው፡፡ መቼም በግሌፅ እንዯሚታወቀው ጦርነቶች ሁለ ኢስሊም ሊይ የታቀደ 
ናቸው፡፡ የኢስሊምን ሀይሌ ሇማዲከም ከተጠቀሙዋቸው ፕሮጀክቶች አንደ 

ስነ-ምግባርን ማውረዴ እና ሇውዴቀት መዲረግ ነው፡፡ 

የአስካሪ መጠጥ ዋናተኛ  

     ወንጀሌ የተባሇን ሇመስራት መነሻ ነጥብ ነው፡፡ አስካሪ መጠጥ(ኸምር) 

የኃጢአቶች ሁለ እናት ናት ሲለ ታሊቁ ሰው ገሌፀውታሌ፡፡ ቁርአን ዯግሞ 
የሰይጣን የእጅ ስራ ፤ከአምሌኮ መናጊያ ሲሌ ከገሇፀ በኋሊ ከርሱ መራቅ 
የመዴህን መንገዴነቱን አስቀምጧሌ፡፡ 
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የምዕራቡ ዒሇም እና ይሁዱዎች ግን ይህን እርኩስ ተግባር 

ሇዒሊማቸው ማሳኪያ አዴርገውታሌ፡፡ ትሊሌቅ የመጠጥ ፊብሪካዎችን 
በማስገንባት ሇእያንዲንዶ ጠጪ ነፌስ የውዴቀትን እሳት በጠርሙስ እያዲረሱ 

ነው፡፡ አስካሪ መጠጥን የሚጠጣ ማንኛውም ግሇሰብ በምንም መሌኩ ጥቅም 
የሇውም፡፡ይህን ያሌተገነቡ የሀገራችንም ይሁን የሶስተኛው ዒሇም ነዋሪዎች 
የወንዘ ውስጥ ዋናተኞች ሆነዋሌ፡፡ የሚያሳዜነው ግን ይህን ሁለ ዋናተኛ 

የዴራማው አጋጆች ከመጋረጃ ጀርባ ተዯብቀው አሳዚኙን ውጤት 
መጠባበቃቸው ነው፡፡ 

አስካሪ መጠጥን የተጎነጨ ሰው ሰማይ ፣ምዴሩ ይገሇባበጥበታሌ፡፡ 

ሀራሙ ሀሊሌ ዑባዲው ቢዴዒ ይሆንበታሌ፡፡ ነጩ ጥቁር ይሆንበታሌ፡፡ 
በሽታን ይሰርቃሌ፤ ከሰውነት ተራ ወጥቶ በውዴቀቱ መባቻ ግን ሲፀፀት 
ይስተዋሊሌ፡፡ በአስካሪ መጠጥ የተነሳ በሽታ ይመጣሌ፤ ወዯ ሞትም 

ያሸጋግራሌ፡፡ 

የቤተሰብ ህይወት ተበጥብጦ ፤ሇሴተኛ አዲሪነት ሇማጅራት መችነት 

እና ዕፅ አዋዋሪነት ይወስዲሌ፡፡ 

• ማህበረሰብ ህይወቱ አመዴ ይሇብሳሌ፤ 

• አዯጋ የበዚበት እና ሁላ ሞት ያጠሊበት ይሆናሌ፡፡ 

• ህፃናት ሴቶች ተገዯው ይዯፇራለ ፤ግብረሰድም ይንሰራፊሌ፡፡ 

• ሚስቶች ያሇ ባሌ፤ ሌጆች ያሇ አባት ይቀራለ፡፡ 

• ማህበራዊ ህይወት ይበሊሻሌ፤የግሇሰብ ክብር ይወርዲሌ፡፡ ወተ… 

ምዕራቡ ዒሇም በአስካሪ መጠጥ እና መሰሌ ዕፆች ተጥሇቅሌቋሌ፡፡ 
ላሊው ቀርቶ በሉፌት ውስጥ ሴቶች የመዯፇር ጥቃት ሰሇባ ይሆናለ፡፡ 

በሀገራችን ውስጥ የረሀብ እና የዴርቅ እንዱሁም የዴህነት መጠን 

ከፌተኛ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ የእርዲታ ዴርጅቶች ከሚያቀርቡት ምግብ እና 
መሰሌ ነገሮች እነዙህ የመጠጥ ፊብሪካዎች ሇህ/ሰቡ ፌጆታ የሚያጋጁት 
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የሆዴ ውስጥ እሳት ይበሌጣሌ፡፡ በሀገራችን ውስጥ አሁን ቀረ የሚባሇው ነገር 

የመጠጥን ፊብሪካ በየመንዯሩ ማቋቋም ነው፡፡ 

ህብረተሰብን፣ ሀገርን፣ ቤተሰብን እና ማንነትን ሇማውዯም ከፇሇግን 

ይህን መጠቀም ነው፡፡ ዕዴገት የበሊይነት ብልም ብሌፅግናን የምንሻ ሙስሉም 
ወጣቶች ከዙህ እርኩስ  ተግባር መራቃችን ሇላልች ግንዚቤን ማስጨበጣችን  
አክራሪነት ሉባሌ ይችሊሌ፡፡ ይህ ሲባሌ ግን አውቀው  ሆን ብሇው ቃሊት 

ጠምዚዥ አካት እንዯሚያስቡት ጋጠወጥነት አይዯሇም፡፡  

የአዯባባይ ዜሙት  

በመዜናኛ እና ኪነ-ጥበብ በተሰኙ ቀሇማት ተዯብቀው የሴትን ገሊ 
ሸማች ቸብቻቢ ነጋዳ አውሮፓውያን፤ ይህ ብሌግናቸውን ከዴህነት በታች 
ሇሚኖሩ ሀገራት ነዋሪዎችም አውርሰውታሌ፡፡ 

ምዕራቡ እፌረት/ሀያእ/ ከማጣቱ የተነሳ በየአዯባባዩ ዜሙትን 

መተግበር ከተያያው ሰነባብቷሌ፡፡ መንን የሚቆጥሩ ታሪካዊ ወረቀቶች 
እንኳ አሊሇፈም፡፡ አሁን ባሇንት መን ሳይቀር የዜሙት ማስታወቂያ 
በየቲቪው ቻናሌ በየሬዱየው ማሰራጫ እና ህትመት ሚዱያዎች ሊይ 

ይሇቀቃለ፡፡ ዜሙትን ስሩ ኮንድም ይኸውሊችሁ በየመንገደ እና ክበባቱ 
ይሰበካሌ፡፡ ወጣቱ ከ “ ገርሌ ፌሬንደ ”ጋር የዙህ የውዴቀት በረከት ተቋዲሽ 
ይሆናሌ፡፡ 

የሌቅ ወሲብ ፉሌሞችን በሰፉው ማሇትም በየቲቪው ዩ ቲዩብ (you 
tube) እና ላልች መሰሌ በህብረተሰቡ ንዴ ይገኛለ ተብሇው በሚታሰቡ 

መገናኛ ዳዎች ያዯርሱታሌ፡፡ህፃናት በሌጅነት ሴሰኝነትን ሇምዯው 
በህይወታቸው ያዯርሱታሌ፡፡ህፃናት በሌጅነት ሴሰኝትን ሇምዯው 
በህይወታቸው ይተገብሩት ንዴ ታቅድ በሰፉ ሲሰራ ይስተዋሊሌ፡፡ 

ዜሙት መንገዴነቱ የከፊ እና ፀያፌ ፣ ፉትን የሚያጠቁር ፣ ሲሳይን 
የሚበትን ብሌግና ተግባር ሇመሆኑ ሁለም ይስማማሌ፡፡ ነገር ግን ዜሙት 
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ይሰራ ንዴ መንገደን በአስካሪ መጠጥ፣ በአዯንዚዥ ዕፅ እንዱሁም ሰሊቢ 

ፇን የሚያግራሩት ይሁዱዎች…… 

ከዙህ ተግባር የሚጠቀሙት አንዴ ነገርን ብቻ ነው፡፡ እውነትን 

ስሇተቃረኑ ኢስሊምን ስሇወጉ ብቻ ነው፡፡ ሁለም ሀይማኖት የዜሙትን 
አስከፉነት ቢያስተምሩም ኢስሊም ግን ቆንጠጥ አዴርጎና አበክሮ ነው ከዜሙት 
መራቅን ያስተማረው፡፡ እስቲ አስቡት  

“….ሁሇት ወጣቶች ጋብቻን አስበው ሳይሆን ስሜታቸውን አዴምጠው 
ብቻ ተፊቅረው፤ በዜሙት ጀሌባ ተሳፌረው … ወዯ ላሊ ዒሇም ገብተው… 
ሇህብረተሰብ አዯጋ የሆኑ ሌጆችን ሲያበረክቱ እና ሇማ/ሰብ ችግር ሲሆኑ፡፡” 

“…በውሸት ፌቅር ክንፌ ብሇው መሀሌ መንገዴ ሊይ ሇውዴቀት 
ሲዲረጉ ትዲር ውስጥ አይገቡ አቅም የሇ፡፡”  

“….ሞራሌ ፤ዕዴገት እና ማንሰራራት በሁሇቱም በኩሌ ከታሰበው 

በታች ይሆናሌ፡፡ ይህን ተከትል ታዱያ ተስፊቢስ መሆን ፣ ስዯትን መምረጥ፣ 
ገሊን መሸጥ ይመጣሌ፡፡” 

ምዕራቡ ዒሇም ዜሙትን የገቢ ምንጭ አዴርጎ ስሇያው የዕሇት 
ተዕሇት ተግባር ነው፡፡በነገራችን ሊይ ገንብ ወሲብ እና ዜና ግቡ የሆነው 
የምዕራቡ ዒሇም ጤዚ ስሌጣኔ በቅርቡ ግብዒተ-መሬቱ ይፇፀማሌ፡፡ይህን 

የሚያመሊክቱ ብዘ ክስተቶች እየታዩ ነው፡፡ 

የሰድም መንሰራፊት  

ነገዯ-ልጥ በዙህ ፀያፌ ተግባር ከምዴረ-ገፅ ጠፌቷሌ፡፡ አሊህ እጅግ 
ከመቆጣቱ የተነሳ የእሳት ዜናብ አውርድ ከጥቂት አማኞች በስተቀር 
ፇጅቷቸዋሌ፡፡ 

ምዕራቡ ዒሇም የሴት ጣዕም ጎምዜዝት እና ሰሌችቶት ላሊ ተጨማሪ 

እርካታ እና ዯስታ ፇሌጎ ሰድምን ሇምዶሌ፡፡ ጥቂት የተወሰኑ ሀገራት ይህን 
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ምግባረ ብሌሹነት  በህገ-ሀገራቸው የከሇከለ ቢሆንም የኋሊ ኋሊ ግን 

ፇቅዯውታሌ፡፡ ሇአብነት ያህሌ ሇወዯፉት የውዴቀትን ፅዋ የምትቀምሰው 
አሜሪካ እና ዯቡብ አፌሪቃ ይገኙበታሌ፡፡ 

በአዯንዚዥ ዕፅ የዯነዯኑ፣ ፌፁም ከሰብዒዊነት የወጡ፤ከእንስሳት 
በታች የሚያስቡ፣ ተፇጥሮን የተቃረኑ፣ ከማህበረሰብ የተገሇለ፣ ሰውነትን 
የጠለ፣ፀያፌ ተመጋቢዎች እና ርህራሄ የላሊቸው ናቸው፡፡ 

ከሰማያት በሊይ ያሇውን አምሊክ ስራውን ኮነኑት፤ ሇሰው 
የሚበጀውን ፌጡር አጥሊለት፡፤ስሇ ምለዕነቱም ዕውቅና ነሱት፡፡ ሇማንነቱ 
ጀርባ ሰጥተው በቁም መትሊትን መረጡ፡፡ ተመሳሳይ ሁሇት ፆታዎች አንሶሊ 

ተጋፇፈ፡፡ በሱሱም ተጠመደ፡፡ ይባስ ብሇውም ህጋዊ ይሆንሊቸው ንዴ 
በጋብቻ ገመዴ ተሳሰሩ፡፡ አሜሪካ ውስጥ ብቻ ቆየት ባሇ መረጃ 7-8 ሚሉዮን 
ግብሰድማውያን ሲኖሩ፤በኒውዮርክ ከተማ ብቻ ዯግሞ 25 ሚሉዮን 

የሚዯርሱ ግብረሰድማውያን አለ፡፡የላልች ዒሇማት ዕጣ ፊንታም በነዙህ 
እርኩሳን ተባዮች የሚወሰን መሆኑ ምዕራቡ በላሊው ዒሇም ያሳዯረው 

አለታዊ ተፅዕኖ በቂ ነው፡፡ ላሊው ቀርቶ ሀገራችን ውስጥ በቅርቡ 
ሶድማውያን ራሳቸውን በግሌፅ ያሇ እፌረት ሇህዜብ ሲያስተዋውቁ እንዯነበር 
የሚታወቅ ነው፡፡ 

የአሊህ አርሽ የሚንቀጠቀጥበት ይህ ከባዴ ወንጀሌ ሇሙስሉም 
ሀገራት ስሙን  ቀይሮ ሲተገበር ተስተውሎሌ፡፡ የሴቶችን ህሌውና፣ ብሩህ 
ተስፊ የሚያጠፊ ብሌግና ነው፡፡ መመሪያ ተቀርፆሇት እና የትንተና ማዕከሊት 

ተጋጅተውሇት ሲሰራ መስተዋለ ምዕራቡ ዒሇም በተሇይ አይሁድች ምን 
ያህሌ የሰውን ሌጅ በውዴቀት ገዯሌ ውስጥ ሇመክተት እንዯፇሇጉ 
ያመሊክታሌ፡፡ 

የአይሁድች ፌሊጎት ከዜሙት አሌፍ ኢ-ተፇጥሯዊ ተግባር ተሰርቶ 
ማየት ነው፡፡ ምኞታቸው ተሟሊ፡፡ እንዲለትም (በታሌሙዲቸው) የተቀረው 

ፌጥረት ሇነርሱ አገሌጋይ ሆነ፡፡ 
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ወዯዙህ እርኩስ ተግባር ሲጋብዘ እነርሱ ሰሊማዊ፤ እና እንዱሁም 

ሌማታዊ ናቸው፡፡ ከዙህ ተግባር መራቅን ህዜቡን የሚያስተምሩ ደዒቶች 
ዯግሞ ፅንፇኛ፣አሸባሪ እና አክራሪ ናቸው፡፡ ይህ ነው እንግዱህ የምዕራቡ 

ውዴቀትና ፌፃሜ፡፡ ግብረ-ሰድማውያን የምዴር ሊይ በሽታዎች ናቸው፡፡ 
አዴራጊም ተዯራጊም የተባያቸው ማጥፉያ መዴሀኒታቸው ግዴያ ነው፡፡ 

ተፇሊጊው ትውሌዴ ይህ ነው  

ሇክህዯት ፣ፇሳዴ እና ውዴቀት ብ የቆሙት፤ሇዕዴገቱም ጥረት 
የሚዱርጉት ይሁዱዎች ከነ አጃግሬዎቻቸው የሚፇሌጉት ትውሌዴ የተበከለ 

ዏቂዲዎችን አንግቦ ስራ ሳይሰራ በየአዴባራቱ ንፌሮ እየቀቀሇ ያዯረ፤በየቀብሩ 
ቦታ እየሄዯ ሰንዯሌ የሚሰካ እና ዕጣን በስሇት የሚያስገባ፤ የሙታን ቀብር ሊይ 
ዯም የሚያፇስ እንዱሁም ዕርዲታውን የሚጠይቅ ፤ሰይጣንን በየመፅሀፌ 

ገሊጩ እና ጠንቋይ ቤት የሚያመሌክ ማህበረሰብ ማፌራት ነው፡፡ 

ራቁቷን በቁርጥራጭ ሌብሶች ሇጣጥፊ በየጎዲናው የምታሌፌ 
እንስትን ፤ከዙያ ወጣቱን፤ ባሇትዲሩን እና ጎሌማሳውን ሳይቀር በስሜቱ 

የምትፇታተን ጭራቅ ሴት መውሇዴ ነው፡፡ ሱሪ ሇብሳ፤ ፀጉሯን ብትን አዴርጋ 
የጤነኛ ዕብዴ መስሊ በየቡና ቤቱ እና መዜናኛ ቦታ ስጋዋን ሇበሉታዎች 
የምትቸበችብ ሴትን ምዕራቡ ይፇሌጋሌ፡፡ 

ህብረተሰቡ በአስካሪ መጠጥ ዴንዜ ብል በየታክሲው የአፈ ሽታ 
ሰውን የሚረብሽ፣ በየመንዯሩ ሌብሱ ሊይ የሚፀዲዲ አስገዴድ ዯፊሪ፣ ግብረ 

ስጋ ግንኙነት ከሌጁ ይሁን ሚስቱ አሉያ ከናቱ ጋር ያዴርግ የማያውቅ፣ ቤቱን 
በችግር እና ዴህነት ብልም በረሀብ እየቆሊ ገንቡን በየቢራ እና ጂኒ ቤቱ 
የሚራ፣ ግዳታውን በአግባቡ የማይወጣ ግሇሰብ በገፌ ማምረት እና ሇዒሇም 

ማርከት የምዕራቡ ግብ ነው፡፡ 

ዜሙት በሁለም ማህበረሰብ ንዴ ተተግብሮ የዱቃሊ ሀብትን 
ሇማካበት፣ በሽታ እና ስንፌና ተስፊፌቶ የሀገራት ከዴህነት በታች መሆን፣ 

ህፃናት ያሇ አሳዲጊ አዚውንት ያሇ ጧሪ ሜዲ ሊይ መውዯቃቸውን ምዕራቡ 
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ይፇሌገዋሌ፡፡ የተቀረው ዒሇም የእነርሱን አርአያነት መከተለን ስሇሚያውቁ 

ሌቅ የወሲብ ፉሌሞችን ሇንግዴ ያቀርባለ፡፡ 

በቅደሳን መፅሀፌት የተወገውን እንስሳዊ ተግባር ሰድምን 

የሚተገብር ትውሌዴ በምዕራቡ እጅግ ይከጀሊሌ፡፡ ዒይናፊርነት የላሊቸው 
ምግባረ ብሌሹ እና በሞራሌ፣ በአካሌ የወረደ ሰዎችን ማየት የአይሁድች ግብ 
ነው፡፡ 

በአጭሩ አሊህ በቁርአን እንዯገሇፀው አይሁድች ፌሊጎታቸው 

 َويَْسَعْىَن فِي اْْلَْرِض فََساًدا

‹‹ በምዴርም ውስጥ ሇማበሊሸት ይሮጣለ፡፡›› ማኢዲ 64 

ነገር ግን ሇብክሇት የሚራመደበትን እግር የሚያስቡበትን ህሉና 

ሉያቀጣጥለት ያሹትን የውዴቀት ችቦ አሊህ ያጠፊዋሌ፡፡ 

ُ ُكلََّما أَْوقَُدوا نَاًرا لِّلَْحْرِب أَْطفَأَهَا  َّللاَّ  

‹‹ሇጦር እሳትን ባያያዘ (ባጫሩ) ቁጥር አሊህ ያጠፊታሌ፡፡›› አሌ-ማኢዲ 64 

ያሌተኖረ ወጣትነት  

ህይወት እርከኖች አሎት፡፡ እያንዲንደ እርከን ዯግሞ የራሱ የሆነ 
መገሇጫ ውጣ ውረዴ እና ገጠመኝ አሇው፡፡ ከአንዴ ሰው የምዴራዊ ህይወቱ 

ክፌሌ ውስጥ ወጣትነት ወርቃማው ነው፡፡ ሌዩ ብርታት ይስተዋሌበታሌ፡፡ 
የመስራት፣የመማር የመሇወጥ እና ሌዩ ስሌጣኔ ውስጥ የመግባት ወኔ 
ይቋጠርበታሌ፡፡    

ሙስሉም ስብዕና በዙህ አፌሊ እርከን ሊይ ሇሀይማኖቱ ታማኝ 
መሆን አሇበት፡፡ የጊዛ ብክነትን እና አውዯሌዲይነትን ፌፁም በመራቅ 
በዕውቀት እና ተግባር፣ በትግሌና እና ውጤት እንቅስቃሴ ሊይ ንቁ ተሳታፉ 

ነው፡፡ 
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ኢስሊም የወጣትነትን ጉዲይ አበክሮ መክሯሌ፡፡ በቁርአን እና 

ነብያዊ ሀዱሶች ውስጥ ምሳላዎችን በመጥቀስ፣ተግባራቸውን በማስታወስ፣ 
ጥንካሬያቸውን በመከር ከትውሌዴ ትውሌዴ የሚያሌፌ ቀጣይ ማስታወሻ 

አስቀምጧሌ፡፡ 

የዋሻው ባሇቤቶቸ (አስሀቡሌ-ከህፌ) ከጣዖታውያን እና አምባገነን 
እንዱሁም ጋጠ-ወጥ ንጉሳን በእምነታቸው ምክንያት ዋሻ ውስጥ ገብተው 

ሇሦስት ክፌሇ-መናት ጥሌቅ እንቅሌፌ እንዯተኙ ይነግረናሌ፡፡ እነዙህ ሰዎች 
ወጣቶች እንዯነበሩ ይነግረናሌ፡፡ 

ْم َوزِْدنَاُىْم ُىًدى َيٌة آَمُنوا ِبَرِبِِّ  ِإن َُّهْم ِفت ْ
‹‹እነሱ በጌታቸው ያመኑ ጎበዝች ናቸው፡፡መመራትንም ጨመርንሊቸው፡፡›› 
አሌ-ከህፌ 13 

ነብዩ ሙሀመዴ (ሰ.ዏ.ወ) በትውፉታቸው እንዱህ ሲለ ያሌተኖረ 

ወጣትነት ምን ያህሌ እንዯሚያስጠይቅ ተናግረዋሌ፡፡  

“የአንዴም ሰው እግር የምፅዒት ቀን ከአራት ጉዲዮች ሳይጠየቅ በፉት 

ወዯ የትም አይንቀሳቀስም፡፡” 

1. ዕዴሜውን በምን እንዲሳሇፇው፣ 

2. ወጣትነቱን በምን እንዲጠፊው፣ 

3. ገንቡን ከየት እንዲመጣው እና ምን ሊይ እንዲዋሇው እና  

4. ዕውቀቱን ምን እንዯሰራበት፡፡ 

ፊይዲ-ቢስ እና ያሌተኖረ ወጣትነት በምዴረ-ዒሇም ሊይ ከሚያጋጥሙ 

ኪሳራዎች ሁለ ቁንጮው ነው፡፡ 
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ሇነፃነት ያሌታገለበት፣ ሇፌትህ ያሌቆሙበት ወጣትነት ከጃጁ በኋሊ 

የፀፀት ጉያ ነው፡፡ 

ይህች ዒሇም ወዯዙያኛው ዒሇም ማሇፉያ መንገዴ ናት፡፡ 

ያሌተኖረ ወጣትነት ስንሌ 

በየሀራሙ ቦታ ያሇፇ፣ በሱስ እና አዯንዚዥ ዕፅ የተቀጨ፣ በከንቱ 
መንገድች የበሰበሰ ወጣትነት ዕውነትም አሌተኖረም፡፡ በእምነት ነፀብራቅ 
የተሸሇመን ህይወት የማያውቁ ወጣቶች እውነትም አሌኖሩትም፡፡ ስሇዙህም 

ነው ህይወት ቁራጮች በወጣቱ ሊይ ትኩረትን የሚሰጡት፡፡ 

ሰውን ከአምሊኩ ጋር የሚያራርቁ የዴንቁርና ፌሌስፌናዎችን 
እንስሳዊነትን እና መሀይምነትን ሇመራቅ ወዯ ኢስሊማዊ የመረጃ ምንጮች 

ጠጋ ብል ኢስሊምን ያሌተማረ የወጣትነትን ዕንቁ ጊዛ አባክኗሌ፡፡ አሊህ 
ንዴም ከተጠያቂነት አያመሌጥም፡፡ 

ዚሬ ዚሬ በሙስሉሙ እና ሀገሩ ውሰጥ በተሇይ ወጣቱ ክፌሌ 

ኢስሊም መተግበር እና ማስተማር ሸክም እንዯሆነበት ቢነገርም፤ዴክመቱ ግን 
ከወጣቱ ብቻ ሳይሆን አጠቃሊይ ቤተሰብ፣መንዯር እና ማህበረሰብ ውስጥ 

የተንሰራፊ ነው፡፡ አባቱ ከአሌባላ ሱሶች ምዴጃ ሊይ ተጥድ ያየን ሌጀ አረጓዳ 
ጨፋ ሊይ ማገት ያዲግት ይሆናሌ፡፡ እናቷ ሇጎረቤት ትኩሳት፣ሇባሎ የእግር 
እሳት የሀሜት ሱሰኛ የሆነችባትን ወጣት ሴት በስነ-ምግባር ምጥቀቷ የተሻሇች 

ሆና ማግኘት ቅዟት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

በአስካሪ መጠጥ ሱስ ፅኑ አቋም ያሊቸው መንዯርተኞች መሀሌ 
የበቀለ ወጣቶችን ከሱስ ነፃ ብሇው ማሰብ ቢከብዴም አሊህ መሌካም የሻሇት 

ግን የከሰሌ ውስጥ ለሌ ይሆናሌ፡፡ 

ጤንነትን ክፈኛ የሚጎደ ጪሶች ሇምሳላ ሲጃራ፣ሀሺሽ፣ጋንጃ እና 
ሺሻ እንዯተራ የሚቆጠርበት አካባቢ ሊይ ከፌተኛ የወጣትነት ብክነት 
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የሚጠበቅ ነው፡፡ ነገር ግን ይ እምቡጥ ጊዛ በከንቱ ማሇፈ የሁሇት ዒሇማት 

ኪሳራን ያስከትሊሌ፡፡ 

እውነተኛው የኢስሊም ሌጅ ይህ ነው 

ከዙህ ቀጥል ዯግሞ ሇኢስሊም የሚበጅ እና ኢስሊም የሚበጃቸው 
ፌሬዎች እነማን እንዯሆኑ ሇማየት እንሞክራሇን፡፡ እውነተኛው የኢስሊም ሌጅ፡
-  

1)  የመፇጠሩን ዒሊማ ያውቃሌ 

ምዴር ሊይ የመገኘቱ ሚስጥር ሇርሱ አንዴ ቁም ነገር ብቻ ነው፡፡ “ 
ዑባዲ” አሊህን ማምሇክ፡፡ሇላልች ጣዖታት አያጎነብስም፡፡ምዴራዊ ነፀብራቆች 

ወዯ አምሊኩ ከመቅረብ የሚያግደት ግርድሾች አይዯለም፡፡ሁለን ዒይነት 
አምሌኮ ሇአሊህ እንጂ ሇማንም ጥቂትን አይቆርስም ::የሚከተሇው ቁርአናዊ 
አንቀጽ መሌዕክት ሰርፆታሌ፡፡ 

َوَُّمَْياَي َوََمَاِت لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  َوُنُسِكيُقْل ِإنَّ َصاَلِت   

‹‹ስግዯቴ፣ መገዚቴም፣ ሕይወቴም፣ ሞቴም ሇዒሇማት ጌታ ሇአሊህ ነው» በሌ፡፡

›› አንዒም 162 

እዙህ ዒሇም ውስጥ የተገኘው ሇዋዚ አይዯሇም፡፡ ሙለ በሙለ 

ፉቱን ወዯ አሊህ ያዝረ ነው፡፡ሶሊትን ጠብቆ ይሰግዲሌ፡፡ሇበታቾቹ ሇዴሆች እና 
ሚስኪኖች ያስባሌ፡፡በእዜነት ዒይኑም ያያቸዋሌ፡፡ ሁለም መሌካም ነገሮች 
በሙለ አምሌኮ ስሇሆኑ ከመስራት አይቦዜንም፡፡ እርቆ ሳይሄዴ አብሰሌሳይ 

አዕምሮው የአምሊኩን መኖርና ሁለነ ቻይነት በዘሪያው ያለ ፌጡራን 
ይነግሩታሌ፡፡ 

2) ነፌሱን እና ማንነቱን ሇመገንባት ጥረት ያዯርጋሌ 
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ይህን ንዐስ ርዕስ በሁሇት ከፌሇን እንየው፡፡ ሙስሉም ስብዕና 

ውስጣዊውም ይሁን ውጫዊው ገፅታ ሇተምሳላትነት ብቁ ነው፡፡ ነፌሱን እና 
ማንቱን በመገንባቱ ሂዯት ሊይ ከፌተኛ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 

ሀ. ከስነ-ምባራት ግዴፇት ራሱን ያቅባሌ 

      ውሸት አይናገርም፡፡ ፌፁም አያጭበረብርም፡፡ ንፁሀንን አይሌፌም፤ 

አያምታታም፡፡ ሇሰዎች የሚጎረብጥ እና የማይመች አይሆንም|፡፡ሇሁለም ቀሇሌ 

ያሇ እና ተግባቢ ነው፡፡ታማኝ ነው፤አይከዲም፤ስሜቱን አይከተሌም፡፡ስሜት 

እና የነፌሱን ፌሊጎት ከራዕያዊ መሌዕክቶች በተፃራሪ መንገዴ መከተሌ 

መንፇሳዊ ገዯሌ ውስጥ መግባት እንዯሆነ ይገነባሌ፡፡አሊህን በግሌፅም ይሁን 

በዴብቅ ከመወንጀሌ ይታቀባሌ፡፡ አሊህ በሰዎች ሊይ የወከሊቸው ተቆጣጣሪ 

መሊዕክት እንዲለ ያምናሌ፡፡ 

 َوِإنَّ َعَلْيُكْم ََلَاِفِظنيَ *ِكرَاًما َكاتِِبنيَ *ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلونَ 
‹‹በእናንተ ሊይ ተጠባባቂዎች ያለባችሁ፤ ስትኾኑ፤የተከበሩ ጸሏፉዎች የኾኑ፤ 
(ተጠባባቂዎች)፡፡ የምትሠሩትን ሁለ የሚያውቁ፡፡›› አሌ-ኢንፉጧር 10-11 

ጌትዬው ፉት መቆምን እጅግ ይሰጋሌ፡፡ሇዙያ አስፇሪ ዕሇትም ራሱን 

ያጋጃሌ፡፡ 

ْفَس َعِن اَّْلََوى ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّو َونَ َهى الن َّ  َوأَمَّ
‹‹በጌታው ፉት መቆምን የፇራ ሰውማ ነፌሱንም ከዜንባላዋ የከሇከሇ …..>> 
አን-ናዙዒት 40 

ፌትሀዊ ነው፡፡አምባገነኖች እና ጥጋበኞች ከሚሰሩት ግፌ ራሱን ያርቃሌ፡፡

የሰዎች ስህተት ሊይ መውዯቅ አያስዯስተውም፡፡ሇራሱ ከመኖር ይሌቅ ሇላልች 
ይኖራሌ፡፡ 
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ሇ. አካሊዊ ዯህንነቱን ይጠብቃሌ፡፡ 

የውጫዊ ገፅታ ማማር እና መስህብነት መኖር እንዯ አጉሌ ባህሌ በማየት ወዯ 
ኋሊ አያፇገፌግም ፡፡አማኝ ሰው ንቁ ነው የሚሇውን ነብያዊ ንግግር መሰረት 

በማዴረግ፤የአካሌ ብቃት ጥንካሬ ይሰራሌ፡፡ ጥሩ ይመገባሌ ፤ጥሩ ይሇብሳሌ፡፡
ይህን በማዴረጉ በዑባዲ ሊይ ንቁ(active) ይሆናሌ፡፡ በበሽታ እና ዯዌ ተረቶ 
እንዲይወዴቅ ጥንቃቄ ያዯርጋሌ፡፡ብቁ እና መስህብ (attractive)ተክሇ-ቁመና 

ይኖረዋሌ፡፡ንፅህናን የኢማን ግማሽ አዴርጎ በዯንብ ስሇሚያምንበት ሌብሱና 
ሰውነቱ ንጹህ ናቸው፡፡ በመጀመሪያ የሰውነቱና ጤናውን ምለዕነት 

ይፇሌገዋሌ፡፡ ምክንያቱም ህሉና ሰሊም የሚሆነው አካሌ ዯህንነቱ ሲጠበቅ 
ብቻ ነው፡፡ሁሇተኛ ነብዩ (ሰዏወ) ‹‹ሌጆቻችሁን ውሀ ዋና፤ቀስት ውርወራና 
ፇረስ ግሌቢያ አስተምሯቸው›› ብሇዋሌ፡፡ በዙህ ሀዱስ መሰረት ወጣት 

በአፌሊነቱ በስፖርት የዲበረ ተክሇ-ቁመና መያዘ ፊይዲ እንዲሇው ይረዲሌ፡፡ 
ምክንያቱም መዯብዯብ፤መታሰር፤መቁሰሌ፤በዲዕዋው መስመር ሊይ ያለ 
የተሇመደ ነገሮች ናቸው፡፡ ስቃይ ረሀብና እንቅሌፌ እጦትን ወይም መሰሌ 

ነገሮችን ያቃሌሊሌ፡፡   

3) አርቆ ያስባሌ፤በሳሌ መፌትሄዎችን ይፇጥራሌ 

   ኃሊፉነት ይሰማዋሌ፡፡ በተጨባጭ የሚያያቸው የኡማው ርፇ-ብዘ 

ችግሮች መፌትሄ እንዯሚያሻቸው ይረዲሌ፡፡አርቆ ያስባሌ፡፡አሁን በተጨባጭ 

ያሇበትን ሁኔታ በማጤን መጪ ችግሮች ምን ሉሆኑ እንዯሚችለ በመገመት 

በቂ ዜግጅት ያዯርጋሌ፡፡ 

ትከሻውን ርካሽ ስራዎች ሇርሱ አርቆ አሳቢነት እንቅፊት እንዲይሆኑ የራሱ 

የሆነን እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ራሱን በሱስ ጠምድ፣ከቆነጃጅት ጋር ተቃብጦ 

ጊዛውን አያባክንም፡፡ ዒሊማው ኢስሊም ነው፡፡ ግቡ የአሊህ ህግ ነው፡፡ውጤቱ 

ዯግሞ የሁሇት ዒሇም ትርፇኝነት ነው፡፡ 
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4) ጊዛውን በአግባቡ ይጠቀማሌ ውጤታማም ይሆናሌ 

ጊዛ ሰይፌ ነው፤አንተን ሳይቆርጥህ በፉት ቁረጠው፡፡ ወይም በፌጥነት 
እንዯሚጋሌብ ፇረስ ነው፡፡ ይህ ወጣት ጊዛውን በአግባቡ መጠቀም ከቻሇ 
ያሇበትን ውጥረት መቀነስ፣ በሕይወት ሩጫ ውስጥ ውጤት ማምጣት 

እንዱሁም ያሇበት ማህበረሰብ ይበሌጥ እምነት እንዱጥሌበት ዯርጋሌ፡፡ 
በፕሮግራም መመራት፣ ፕሮግራምን መተግበርና የተዯራጀ መሆን ጊዛን 
ፌሬያማ ያዯርጋሌሀሰነሌ-በስሪ እንዲለት የሰው ሌጅ የጊዛ ጥርቅም ነው፡፡ 

ጊዛን በአግባቡ አሇመጠቀም ከባዴ ኪሳራ ነው፡፡ነብዩ(ሰ.ዏ.ወ) በሀዱሳቸው 
ሊይ አብዚኛው ሰው ብዘ ግምት ያሌሰጣቸው ነገሮች ግን ትሊሌቅ ፀጋዎች 

ብሇው ትርፌ ጊዛን እና ጤንነትን ጠቅሰዋሌ፡፡ ጊዛ በምንም ሉገመት 
የማይችሌ ትሌቅ የአሊህ ፀጋ ነው፡፡ሇሁለም ሰው በእኩሌነት የተሰጠ ስጦታ 
ነው፡፡ውጤታማ የመሆን ያሇመሆን ግን በሰውየው ይወሰናሌ፡፡ጥቅም አሌባ 

ቦታ ያሳሇፇው ሇመጥቀም ፊይዲ ሊይ ያዋሇው ዯግሞ አትራፉ ይሆናሌ፡፡ታዱያ 
ንቁ ወጣት ጊዛውን አዴኖ ይጠቀማሌ፡፡ጉዲዮቹን በሙለ በጊዛ የተወሰነ እና 
የተገዯበ (limited) ያዯርጋሌ፡፡ 

 

 

5) ሇላልች ጠቃሚ ነው 

ከሰዎች ሁለ በሊጩ ላልችን የጠቀመ ነው፡፡ሙስሉም ስብዕና 
ሇላልች ብዘ አገሌግልትን (service) ይሰጣሌ፡፡ይህ ሃይማኖታዊ ግዳታው 

ነው፡፡ሌቦናቸው ዯርቆ የታመሙ ሰዎችን በኢስሊማዊው ዲዕዋ የህክምና 
አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ ዕውቀትን በማንበብ፣በመማር እና በመስማት 
ይቀስማሌ ብሇውም አቅመ ዯካሞችን እና ወሊጅ አሌባዎች እንዱሁም 

አረጋውያንን ይንከባከባሌ፡፡የወዯፉቱን ጊዛ ተረካቢ ታዲጊዎችን ተርቢያ 
ያዯርጋሌ፡፡ ሙስሉም ሁኔታው እንዯ ዜናብ ነው፣ የትም ይዜነብ ይጠቅማሌ፡፡ 

6)  ቤቱን ይገነባሌ 
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ከስኬታማ እና ትሊሌቅ የተፅእኖ አሻራ ካሊቸው ሰዎች ጀርባ ሴት አሇች፡

፡ ከሁሇቱ መሀሌ የሚበቅለ ፌሬዎች ዯግሞ ይበሌጥ ሀገር ያሳዴጋለ፡፡ 

ነብዩ (ሰ.ዏ.ወ) ‹‹እናንተ ወጣቶች ሆይ! ከናንተ ውስጥ የትዲርን ጣጣ 

የሚችሌ ካሇ ያግባ…….. ብሇዋሌ፡፡ 

አርቆ የሚያስብ እና የኡማውን ዒሊማ ከግብ ሇማዴረስ የምታግውን 
እንስት ይፇሌጋሌ፡፡ እርሷም ቤቱን ትጠብቅሇታሇች፡፡ ሌጆቹን በኢስሊማዊ 

አዯብ ታሳዴግሇታሇች፡፡ የርሱን ኃሊፉነቶች ታግዋሇች፡፡ 

 

7)  ኡማውን ወዯ ተሻሇ አቅጣጫ ያመሊክታሌ፡፡ 

የኢስሊማዊው ስሌጣኔና ዕዴገት በምን መሌኩ ዲግም ተመሌሶ ሉመጣ 
እንዯሚችሌ ከብዘ ጥናቶች (researches) በኋሊ ሇኡማው ይፊ ያዯርጋሌ፡፡
ሁለም መማር እንዲሇበትና የተሇያዩ ርፍች የኢስሊም ፌሬዎች 

እንዯሚያስፇሌጓቸው አበክሮ ያስተምራሌ፡፡ወጣቱ ሊይ ይህን አስተሳሰብ 
ይተክሊሌ፡፡ የስሌጣኔን ውዴ ሇንጉሱ ኢስሊም ሇመዴፊት፤ የዕዴገትን ጎዲና 
በኢስሊም ምንጣፌ ሊይ ሇማዴረግ የሚታትር፡፡ ዴንቅ ወጣት፤ዯግ አሳቢ ይህ 

ነው፡፡ 
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ዋቢ መጽሏፌት 
1. ቅደስ ቁርአን 
2. ሀዱሰ-ነበዊ 

3. ዯውሩ ሸባብ ፉ ሃምሉ ሪሳሇቲሌ ኢስሊም 
4. ሚን ረዋኢዑ ሏዲረቲና- ድ/ር ሙስጠፊ ሲባዑ 
5. ሏታ ያዕሇመ-ሸባብ  ድ/ር ጣሃ ናስር ዐሌዋን 

6. አስ-ሰህወቱሌ ኢስሊሚያ ሚነሌ ሙራሀቀቲ ኢሇ ሩሽዴ-ድ/ር ዩሱፌ 
አሌ ቀርዶዊ 

7. ተርቢየቱሌ ኢስሊም ወመዴረሰተሌ-ሏሰነሌ በና-ድ/ር ዩሱፌ አሌ 

ቀርዶዊ 
8. ኢሇ ሸባብ ኢማም ሏሰን አሌ-በና 
9. ሰው፣ ግብረገብና ሥነ-ምግባር የመናችን ቁሌፌ ጉዲዮች- ጠና ዯዎ 

አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

 

 

 


