
ማነውማነውማነውማነው    በእርግጥምበእርግጥምበእርግጥምበእርግጥም    አረብአረብአረብአረብ    አረብአረብአረብአረብ    የሚሸተውየሚሸተውየሚሸተውየሚሸተው    ኢትዮጵያዊውኢትዮጵያዊውኢትዮጵያዊውኢትዮጵያዊው    ሙስሊምሙስሊምሙስሊምሙስሊም    ወይስወይስወይስወይስ????    

 

እርግጥም ሁሉም ነብያቶች ሙስሊሞች እንደነበሩ የታወቀ ጉዳይ ነው።  ሆኖም ሙስሊም ያልሆኑ ቡድኖች ወይም ደግሞ 

ግለሰቦች ይህን ሃቅ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እንደሚያስተባብሉት ሃገር ያወቀው ፀሃይ የሞቀው ጉዳይ ነው።  በርግጥ 

ነብያቶች ሁሉ ሙስሊሞች ነበሩ?  አዎ እንዴታ!!!  ምክንያቱም ኢስላም የሚለው ፍች ትርጉሙም እራስን ለፈጣሪ ፈቃድ 

ማስገዛት ማለት ነው በእንግሊዝኛው (submission to the will of God, Allah) ማለት ሲሆን እንግዲህ በዚህ ዩኒቨርስ 

ላይ ያለ ማንኛውም ፍጡር በአጠቃላይ ለፈጣሪው እንዲገዛ የተፈጠረ ነው፡፡  ሆኖም ግን ለፈጠራቸው ተገዢ የመሆንና 

ያለመሆን ነጻ ምርጫ ሰወችም ሆኑ ጋንኤሎች ተሰጥቷቸዋል በዚህም (free will ) ነጻ ምርጫ ተጠቅመው ማመን ወይም 

ያለማመን / ለፈጠራቸው ታዛዥ መሆን ያለመሆን መብታቸው የተጠበቀ ነው።  ስለዚህ ነብያት ደግሞ የፈጣሪያቸውን 

ፈቃድ ለመፈጸም ከህዝቦች መሃከል በአንዱና ብቸኛ በሆነው ፈጣሪ ተመርጠው ለየወገኖቻቸው ሚላኩ ንጹሃን ናቸው 

ለዚህም ንጽህናቸውና ክብራቸው ነብይ የሚል እልቅና ማዕረግ ፈጣሪ ችሯቸዋል።  ከአደም ጀምሮ፣ አብርሃም፣ ኢስማኤል፣ 

ያእቆብ፣ ዮሴፍ ፣ሰለሞን፣ ሙሴ፣ እየሱስ፣ ሙሃመድ በሁም ላይ ሰላም ይውረድና ለፈጣሪያቸው ፈቃድ የተገዙ ነብያት ነበሩ 

ለዚህም ነው ለፈጣሪው ፈቃድ ያደረ ሁሉ ሰለመ ሚባለው ወይም ሙስሊም ሚሆነው። 

  

ለማንኛውም ዛሬ በዚህ ጽሁፌ እስልምና ማለት ምን እንደሆነና የማን ሃይማኖት እንደሆነ ለማስተማር ሳይሆን በተደጋጋሚ 

በሚቀርቡ የአሉባላታ ወሬዋች ላይ ተንተርሼ  መሰረተ ቢስነታቸውን ለማሳየት እሞክራለሁ።  ይኽውም የኢትዮጵያ 

ሙስሊሞች አረብ አረብ ይሸታሉ በሚል ተደጋጋሚ መሰረት ቢስ ውንጀላዎችና ወሬዎች የኢትዮጵያውን ሙስሊም 

ለማንቋሽሽና ብሎም ሃይማኖቱን ለመዝለፍ ከሚጠቀሙባቸው መንገዶች አንዱን ዛሬ ይመልስ ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን 

ነጥብ እንደሚከተለው ላስቀምጥ እወዳለሁ። በቅድምያ የኢስላምም ይሁን የክርስትና ምንጭ የመሃከለኛው ምስራቅ 

እንደሆነ ይታወቃል ታድያ የነዚ የአብርሃማዊ እምነቶች በሚል ሚታወቁት (Abrhamic faith) የሶስቱም ሃይማኖትች 

ማለትም የይሁድ ፣ የክርስትና እንዲሁም የእስልምና ማለት ነው ምንጩ አረባዊ ሆኖ ሳለ የኢትዮጵያ ክርስትያኖች ምነው 

ዘነጉት።  በተለይም ክርስትናና እስልምና በኢትዮጵያ። ሆኖም ግን አንባብያን እንድትገነዘቡልኝ ምፈልገው አብይ ጉዳይ 

ቢኖር ከላይ እንደገለጽኩት እስልምና የሁሉም ነብያት ሃይማኖት ነው ብዬ እያልኩ ለምን እዚህ ደግሞ ቅደምተከተሉን 

ጠብቄ እስልምና የዛሬ 1431 አመት እንደተጀመረ አድርጌ ማቅረቤ ግጭት እንዳይመስልብኝ።  በርግጥም እስልምና 

የመጀመርያው ሰው ከነበረው አደም ጀምሮ የነበረ ሃይማኖት ሲሆን ነብዮ ሙሃመድም (ስ.ዋ.ወ) የመጨረሻው ነብይ እንጂ 

አዲስ ሃይማኖት ይዘው እንዳልመጡ ግልጽ ላደርግ እወዳለሁ።  ምክንያቱም የሰው ልጅ ፈጣሪ አንድ ከሆነ ይህ አንድ 

ፈጣሪ ደግሞ ለፈጠራቸው አካላት ሁለት ወይም ከዛ በላይ ህግጋቶች ወይም ደግሞ ሃይማኖትቶች አያወርድምና ልክ አንድ 

ድርጅት እንደሚያዘጋጀው አይነት መመርያ መጽሃፍ (manual, guide)ማለት ነው።  መቸም አንድ ራድዮ የሰራ አካል 2 

ማኑዋል እንደማያዘጋጀ ግልጽነው ነው! For God is not the author of confusion.  1 Corinthians 14:33 

ስለሆነም በእርግጠኝነት ፈጣሪ ከአንድ መመርያ ወይም መንገድ ውጭ ሌላ መመርያ ሊያስቀምጥ እንደማይችል እሙን 

ነው።  ይህ ሆኖ ሳለ ሞዴሉ በተቀያየረ ቁጥር ግን ይሁን ከግዜው ጋር ተስማሚነት ያላቸው መመርያ መጽሃፍቶቹ 

መለዋወጣቸው አይቀሬ ነው።    



 

የታሪክ ምሁራን እንደሚሉት ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ የገባው በ4ተኛው አመተ ልደት መገባደጃ ላይ እንደሆነ ይነገራል 

ይህውም በቻሊሦዶን ጉባኤ ወቅት በተፈጠረው መከፋፈል ተባረው በጊዜው ወደ ኢትዮጵያ በመጡት ቄስ አቡ-ሰላማ 

እንደሆነ ይታወቃል።  እንገዲህ እኝህ ሶሪያዊ ቄስ አቡ-ሰላማ ወደ ኢትዮጵያ ባመጡት ሃይማኖት እንጂ እየሱስ ጎንደር ድረስ 

መጥቶ ባስተማረው ሃይማኖት እያመንን እንዳልሆነ ልብ ልንል ይገባል።  እንግዲህ በዚህ በቻሊስዶንያው ምእላተ ጉባኤ ላይ 

ከ ኦክቶበር 8 እስከ ኖቬምበር 1  451 ዓ.ል በእየሱስ ፍጡር መሆንና መለኮታዊነት ዙርያ በተመለከተ ባደረጉት ክርክር 

እየሱስ ፈጣሪም ሰውም ነው ብለው የተስማሙበት ምእላተ ጉባኤ እንደሆነ ይነገራል።  ይህ ደግሞ ከ 325 የናቂያ ጉባኤ 

ወዲህ የተደረገ ስብስብ ነው ፡ ይህውም በንጉስ ቆንስታንቲዩ የተመራው የናቂአ ጉባኤ ክርስትያኖች እየሱስ አምላክ 

አይደለም በሚሉና አይ አምላክም ሰውም ነው በሚሉት የቤተክርስትያን አዋቂዎች መሆኑ ሲሆን ውጤቱም 

እንደሚታወቀው በነቂአው ጉባኤ ላይ የስላሴ አስተምህሮትን ቤተክርስትያን በድምጽ ያሳለፈችበት ነበር።  በእርግጥ አቡ 

ሰላማ ከሌሎች 8 ቀሳውስት ጋር እንደገቡ ይነገራል ይሀውም እነዚህ 8 ቀሳውስትና አቡ-ሰላማ ከሶሪያ የተባረሩበት ምክንያት 

መመነንን ያበረታታሉ በሚሉ ክሶችም ጭምር ነው ይህ ደግሞ ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጎልቶ ሚታይ ነው 

ምክንያቱም ውርሱ ከሶርያውያንና ግብጻውያን አረቦች በብዛት ይተገብሩት የነበረው ሃይማኖታዊ ሂደት ስለነበር በወቅቱ።  

ታድያ ይህን ታሪክ በመዘንጋት ይሁን ወይም ሆንተብሎ ኢስላም ብቻ በአረቦች እንደመጣና ክርስትና ሃገር በቀል እንደሆነ 

ለማሳየት ሚቃጣቸውም አይጠፉም።   

 

ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ጀምሮ ጳጳሳት በሙሉ ይመጡ የነበረው ከአሌክሳንድርያ ቤተ ክርስትያን መሆኑንን እንዴት 

ዘነጉት?  የግብጽ አረቦች የኢትዮጵያን ፓትርያርኮች እንደሚሾሙ እንዴት ተረሳቸው? ገና ነጻነቱን ካወጀ 50 አመት ዕድሜ 

ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ከ4 ተኛው ክፍለዘመን ጀምሮ እስከ 20 ኛው ክፍለ ዘመን የነበረን ታሪክ... 

ይህን ሁሉ ዘመን ግንኙነት አረብ አረብ ካልሸተተ የቱ ነው አረባዊነት???   በእርገጥ እስልምና በአረብ ስደተኞች ቢጀመርም 

ቅሉ አረቦች ግን ለየትኛውም ዘመን ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ሸህ ወይም ሙፍቲ አልሾሙላቸውም ታድያ የቱ ነው 

አረብ አረብ ሚሸተው?  

� 1600 ዓመታት በአረቦች  የተመራው ቤተክርስታያን ወይስ 

� 1431 ዓመታት እራሱን ያስተዳደረው ኢትዮጵያዊው ሙስሊም?  

እኔ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች አረብ አረብ ይላሉ ብዬ አልልም ሃቁ በእርግጥም በተቃራኒው ነው።  ሆኖም  ይህን የተዛባ 

ብዥታ ሰዎች ማስተካከል አለባቸው የሚል እምነት አለኝ።  በርግጥ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መጠርያ ስም ወይም 

ጀለብያ መልበስ አረባዊ ሚያሰኝ ከሆነ ሚኒ-ስከርት ወይም ሌላ የምእራብ አለባበስ ታድያ ለምን አያስወቅስም?  ነው 

ወይንስ በጭፍን ጥላቻ ተነሳስቶ የሙስሊሙን ክብር እን ዝና በሃሰት ማጠልሸት? ሌላው ስምን በተመለከተ ሲሆን በአጭሩ 

... መሃመድ ትርጉሙም (ምስጉኑ) የሚልን ውብ እና ቆንጆ ስም እያለ ማንም ቢሆን ኢትዮጵያዊነቱን ለማረጋገጥ ሲል ልጁን 

አሽብር፣ አስጨናቂ፣ አንበርብር፣ ቅጣው ወይም እረገጤ ብሎ ስም የሚሰጥ እንደሌለ ግልጽ ይሁን።  ወይንስ ታድያ እህቱ ፣ 

ሚስቱ ወይም እናቱ እራቆቱዋን በየመንገዱ እንድትታይለት የሚፈልግ ያለመኖሩን ያህል በክብር ሂጃብን መልበስና እራስን 



ማስከበር የተሻለ ለመሆኑ ምን መረጃ ያሻል? ዕንቁ የያዘ ሰው ሁሉ መቸም ከሌሎች መደበቁ አይቀሬ ነው... ሴቶች ደግሞ 

ለባሎቻቸው፣ ለወንድሞቻቸው እንቁዎች ሰለሆኑ ጥበቃ ይሻሉ።  

አንድ የጀርመን ጠበበት ያለውን ላስታውሳቹና ልሰናበት 

እውነት እውነት ከመሆኑዋ በፊት በሶስት መንገዶች ታልፋለች መጀመርያ ያጥላሉዋታል ያናንቋታል ከዛም በጉልበት ሊጥሏት 

ይሞክራሉ በመጨረሻም ያለምንም ሌላ እውነተኛ ደጋፍ ሳያሻት እራሷ ምስክር ትሆናለች!!! 

ኦተር ሾፐንሃወር ጀርመናዊ ፍሎሶፈር 1788 - 1860 

ቸር እንሰንብት !!!   


