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ርእይቶ ኣንበብቩ
ጆኤሌ ኣብ መንጏ ኢስሊማዉን መጽሓፍ ቅደሳዉን ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ዒል ቁርኝት ማራኺ
ብነ መንገዱ ኣቕሪቡዊ ኣል። ስሇዔ ነዔ መጽሓፍ ምንባብን ከምኡ’ዉን መጻሕፍቲ ሓዱሽ ኪዲንን
ብለይ ኪዲንን ብዕዐባ ‚ናይ መዄዲእታ መዎሌታት‛ እንታይ ይብለ ምጽናዐ ነዘም ልሚ ዒልና ክርስትያን
ኣገዲሲ እዩ። እዔ መጽሓፍ መጻኢ ናይ ማሕበር ፣ መጻኢ ናይ ኢስሊም ከምኡ’ዉን መጻኢ ናይ ኩሊ ምዴሪ
ዒሇዊም መልኯታ ምትእስሳር ገሌጽ ናይ ተበራበር ዯዄሌ እዩ። ኣንባቢ’ዉን ዉሑዴ ዒይኯነ ምርዲእ
ብዕዐባ ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመንን ፣ ምዴርና ትዎዒለ ዒሊ ኣንፈት ክረክብ እዩ።

ድ/ር ቶም ይት ፣ ፈጻሚ ዲይረክተር ናይ ዴምጺ ሰማእት (The Voice of the Martyrs)
ስዄጥን ዴርኽን ስራሕ። ጆኤሌ ኣብቲ ቕጽሌ ዒል ፣ ሓዱሽ ቃዴራ ምዴና ፣ ኣብ መንጏ ኢስሊምን
ኩሊ ዎሇምን ማሕረሻ የሕሉፍለ ኣል። ኣቕሽሽትን ፣ ፓስቶራትን ተመሃሮን ፣ ተራ ሰባትን ኣብ ኩለ
ከንብብዊ ዒሇዊም ስራሕ። ብራቮ!

--ሮበርት እስፔንሰር ፣ ዲይረክተር ናይ JihadWatch ፣ ከምኡ’ዉን ዯራሲ ናይ Islam Unveiled and
Onward Muslim Soldiers (‚ጉሌባብ ኢስሊም እንክቕሊዐ‛ ከምኡ’ዉን ‚ቕጽለ ሙስሉም
ዄተሃዯራት‛)
እዔ መጽሓፍ ብብርሃን እና ፍጻሜታትን ምሌዐዎሌ ሕለፍ መርገጺ ዒሇዊ ኢስሊምን ፣ ጭበጥ ሓዱሽ
ጠመተ - ትንቢታት መጽሓፍ ቅደስ ህብ እዩ። ጆኤሌ ንኹለ እስሊማ ድክትሪንን ስርዎትን ብሌክዐ
ተንቲንዊ ጥራይ ዒይኯነስ ከምኡ’ዉን ትንቢታት መጽሓፍ ቅደስ ኣዩ ዴሌደሌ ብነ መንገዱ
ኣብሪህዊ ኣል። ንኹለ ሕግታት ‚ትርሜ ትንቢት‛ ዒይጥሕስ ዉርጹጽ ኣተረጉማ።

--ሉዴ ሾባጥ ፣ ፍሌስጤማ ኣሸባሪ ነበርን ፣ ዯራሲ ናይ Why I Left Jihad (ጂሃዴ ገዯፍኩለ
ምኽንያት)
ጆኤሌ ራይካርዴሶን ኣገዲሲ ነ መጽናዐቲ ናይ ኢስሊምን እቲ ግሇጽ እስሊማ መሲሕን ኣቕሪቡሌና
ኣል። እዔ መጽሓፍ ትንቢታት መጽሓፍ ቅደስ ኣብ መዎሌታትና ብኸመይ ይፍጸም ምእንቲ ክንርዲእን
ከምኡ’ዉን ግዯ ኢስሊም ኣብኡ እንታይ ክኸዉን እዩ ንምፍሊጥ ሕመረታ ነ ተራ ጻዄት መጽሓፍ
እዩ።

--ፓስቶር ረዕ ኤፍ. ሳፋ ፣ ኣኽራሪ ሙስሉም ነበር ፣ ከምኡ’ዉን ጸሓፊ ናይ Inside Islam (ኣብ ዉሽጢ
ኢስሊም)
ጆኤሌ ንክርስትያንን ፣ ሙስሉም ሕብረተ ሰብን ጽቡቕ ዒገሌግሌ ሰብ እዩ። ንኹለ ናይ ጥንቲ እስሊማ
ጽሑፋትን ፣ ከምኡ’ዉን ዲሕሮት ሙስሉም ሉቃዉንቲ ጸሓፍዊ ጽሑፋት ብዯቂቕ ዴሕሪ ምምማይ ነዔ
ምስ ጽሑፋት ሓዱሽ ኪዲን ብምትሕሓ ብዓሕ ናብ ቴክኒካ ነገራት ከይኣተዄ ብዒገርም ኣገባብ ጸሚቁ
ኣቕሪብዊ ኣል። እዔ መጽሓፍ ኣብ መንጏ ክርስትናን ኢስሊምን ዒል ፍሌሌይ ንጹር ይገብሮ። ኩልም
ክርስትያንን ሙስሉምን ብማዐረ ከንብብዊ ዒሇዊም መጽሓፍ።

--ጀይምስ ኤም. ኣርሊንዴሶን (PH.D.) ፣ መምህር ኣብ ዯቡባ ካሉፎርንያ ከምኡ’ዉን ስሩዐ ጸሓፊ ኣብ
AmericanThinker.com ን Answering-Islam.org
ጆኤሌ ራይካርዴሶን ኣብ መንጏ ሕለፍ መርገጺ ዒሇዊ ኢስሊምን መጽሓፍ ቅደሳ እምነትን ዒል ዒገርም
ትንቢታ ቁርኝት ፣ ምስትዉዎሌ ዒሇዊን ፣ ብርህራሄ ተመሌአን ፣ መጽሓፍ ቅደሳዉን ብነ ኣምር
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ኣቕሪብዊ ኣል። እዔ ናይ ኣጋጣሚ ነ እዩ ክትብል ዒየኽእሌ ብርቱዐ መርትዑታት ዴማ ኣሰኒይለ ኣል።
ግና ጆኤሌ ካብ ጽሌኣት ዄይ ሌቡ ዖጥፍአ ኣኽራርነት ተበጊሱ ኣይኯነን ከምዔ ገበረ። ንሱ ንርትዐታቱ
ታሪኻዉን ስነ መልኮታን ጭብጥታት ብምስናይ ናብ ኣንባቢ ዒቕረበ ብትብዎትን ፍቕርን ተመሌአ ፣
ዯሊዪን ኣፍቃርን ሓቂ እዩ። ካብዔ ንዯሓር ግና ነቲ ሓቅታት ባዐሌና ክንምርምሮን ናብ ናትና መዯምዯምታ
ክንበጽሕ ናባና ገዱፍዊ ኣል። ጆኤሌ ኣነ ብዉሌቀይ ፈሌጦ ትሑት ባርያ የሱስ ክርስቶስ እዩ።
ከምኡ’ዉን እሙንን ዉፉይን በዎሌ ቤትን ኣቦ ስዴራን! ንኹልም ኣምሊኽ ኣብ መንገደ ዒቕረበለ ሰባት
ዴማ ብዒይኣፈሊሊይ ብሕዉነታ መንገዱ ብዐርክነት መሊሇስ ሰብ! ኣምሊኽ ኣብዕ ዄዯቐት ምዴሪ ነቲ
እንዲዄሰኸ መጽእ ዒል መንፈሳ ዉግእ ምእንቲ የውንትና ክንከፍት ከምዔ በሇ ትብዎት ይሃበና።
ከምኡ’ዉን ክሳዐ ንጏይታ የሱስ ገጽ ንገጽ ንርእዮ ኣንፈትና ምእንቲ ከይንስሕት ክብሪ ክርስቶስ ኣብዕ
ምዴሪ ክንርእይ ይሃበና።

--ሚኪኤሌ ሱሉቫንት ፣ ፓስቶር ከምኡ’ዉን ዯራሲ ናይ Your Kingdom Come and Prophetic
Etiquette (‚መንግስትኻ ትምጻእ‛ ን ‚ትንቢታ ቅጥዐን‛)
ብኣእምሮ ናይ ምሁር ስነ-መሇኯትን ፣ ብሌቢ ናይ ተማህሊሉ ሰብን ኯይኑ ጆኤሌ ፣ ነቲ መጽእ ‚ረጽሚ
ናይዔ ዒመን‛ ኣጋሉጽዊ ኣል። ዐጡቓት ኢስሊማዉያን ጉጅሇታት ኣንጻሪ ሴማ (Semitic) መንፈስ
ብቑጥዎን ንዳትን ኣብ ሌዎለለ ዒሇዅ እን ፣ ስሇ ዄንጌሌ የሱስ ክርስቶስ ዴማ ክሳድም ንሴፍ
ኣሕሉፎም ህቡ ካሌእ ህቢ ክሇዎለ እዮም። ስዉጥ . . . ቕስቅስ . . . ዯዄሌ ናይ ምብርባር ንኹልም
ኣመንቲ ሓቂ።

--ጀይምስ ጏሌ ፣ ተሓጋጋዔ መስራቲ ናይ Encounters Network ከምኡ’ዉን ጸሓፊ ናይ ፣ The Seer,
The Lost Art of Intercession and Praying for Israel's Destiny ( ‚እቲ ረኣዪ‛ ፣ ‚እቲ ጠፍአ
ብሌሃት ምህሇሊ‛ ከምኡ’ዉን ‚ስሇ ጽሕፍቶ እስራኤሌ ምጽሊይ‛)
ጆኤሌ ርራን ዯቂቕን ፍሌጠት ናይ ኢስሊም ዒሇዊ ሰብ እዩ። እዔ ንሓዯ ክርስትያን ፣ እስሊማ
ድክትሪንን ሌምዴታትን ንኽፈሌጥ ሓጋዔ ነ ሓበሬታ ህብ እዩ። እዔ ዴማ ኣብ መንጏ መጽሓፍ
ቅደሳ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመንን ፣ እስሊማ ዴላት ናይ ዎሇማ ዐብሇሊን ዒል ምትእስሳር ግሁዴ
ይገብሮ። ጆኤሌ ተጠቕመለ ሚዕና ነ ኣጠቓቕማ እስሊማ ጽሑፋትን መጽሓፍ ቅደስን ዉሕለሌ
ካብ ምኑ ኣብ መዄዲእታ ነ ሰብ ነዔ ኣንቢቡ ምስ ዄዴአ እቲ መጽእ ጸረ ክርስቶስ ብዒይ
ሙስሉም ኻሉፍ ካሌእ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ ኢለ ክሓስብ ኣይክእሌን። ካብ ኩለ ዒዴነቕኩዊ ዴማ
ንመጏታቱ ብጽሌኢ ዒይኯነስ ብሓቅታትን ፍቕርን ኣሰኒዩ ስሇዒቕረቦ እዩ። ንኹልም ክርስትያን ዴማ
ንጏረቤቶም ሙስሉም ከፍቅርዊምን ናብ ክርስቶስ ከምጽእዊም ኸኣልም ክገብሩ ይምሕጸን። እዔ
መጽሓፍ ንኹልም ብዕዐባ እቲ ኣብ ዎሇም ቐሌጠፈ ዐቤት ዒርኢ ዒል ሃይማኖት ክፈሌጡ ዯሌዩን
ከምኡ’ዉን ናብ ሙስሉም ሕብረተ ሰብ ንዐዮ ዄንጌሌ ኸደን ከንብብዊ ዒሇዊም መጽሓፍ እዩ።

--እስቲቭ ኣሌት ፣ ተሓጋጋዔ ፕሮፌሰር ስነ-መሇኯት ኣብ F.I.R.E. School of Ministry, Concord, NC
ኣብዔ ብሕንፍሽፍሽ ተጏቢእናለ ዒልና እን ፣ ጆኤሌ ንጹር ፣ ጽፉፍን ሸንኯሇሌ ዒይብለን መጽሓፍ
ኣቕሪቡሌና ኣል። ክሳዐ ልሚ ሒዯት ክርስትያን እዮም ተቢዑም ብዕዐባ ሃይማኖታት ዎሇም ዒጽንዌ። ነዔ
መጽሓፍ ዉሰድ ፣ ኣንብቦ ፣ ንበረለ የዄጻኣካ እዩ። ብዒይ ብእኡ ስሇእቶም ኣብ ሚዕን ተንጠሌጢልም
ዒሇዅ ነፍሳት ሕሰብ።

--ኢርገን ካነር ፣Dean, Liberty Theological Seminary, Liberty University, Lynchburg, VA
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መሰል ናይ ደራሲ ዝተሓለወ እዩ።
ግና ደራሲ ነዚ መጽሓፍ ብዝተፈላለየ መልክዑ ብነጻ ክባዛሕ ፣ ክዝርጋሕ ፣ ከም መወከሲ ክጠቅም ፣ ኣፍቂዱ ኣሎ።
እዚ ኸኣ ለውጢ ናይ ሓሳብ ክሳብ ዘይተገብረሉን ፣ ግቡእ ስም ንደራሲ ክሳብ ዝተዋሃበን እዩ። ኦርጂናል ቅዳሕ
ናይዚ መጽሓፍ ካብ ፣ www.Answering-Islam.org/Authors/JR/Future/ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ብተወሳኺ ሙስሊምን ፣ ዘይሙስሊምን ዘሎኩም ርእይቶታትን ፣ ሕቶታትን መኣረምታታትን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ
ክትጽሕፉ ፣ ደራሲ ልባዊ ዝነ ዕድመ የቕርበልኩም ኣሎ።
ኢ-መይል ፡ menosabe@hotmail.com
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መበገሱ ሓሲብ ዯሢሱ
ነዔ መጽሓፍ ክጽሕፍ ከሇኹ ሒዯት ብዒይኯነ ምኽንያት ንርእሰይ ኣብ መጥር ረኺበያ እየ። በቲ ሓዯ
ዄገን ምሳኻ ምስ ኣንባቢ ብዕዐባ ርእሰይን ፣ ብዕዐባ እምነታ ርርባት ዒልኒ ታሪኽን ከመይ ነዔ
መጽሓፍ ከምጸሓፍኩዊን ኬካፍሇካ ምዯሇኹ። በቲ ሓዯ ዄገን ግና ከምዔ ከይገብርን ናይ ብርው ስም
ኪጥቀምን ብዕዐባ ርእሰይ እንተነ’ዉን ብዓሕ ሓበሬታ ከይህብ ግዴዯኒ ብቑዐ ምኽንያት ኣልኒ።
ኣብ ነ መዎሌቲ ፣ እንተዉሓዯ ሓዯ ዄይ ሌዐሉኡ ኢ-መይሌ ካብ መሊእ ዎሇም ዒሇዅ ሙስሉም
የዐሩኽተይ ይመጸኒ እዩ። መብዕሕቲኡ እዔ መሌእኽትታት ሕዉነታዉን ብዕዐባ ዉሌቃ ህይዄተይን ፣
ከምኡ’ዉን ናይቲ ካየዴ ዒል ቲኦልጂካ ርርባት በሇ ትሕቶ ዒሇዊ እዩ። እዔ ንዎይ ኣዩ ዎቢ
ሓጏስ እዩ ፣ እዔ ምዴናታት ናዎይ ኣዩ ክቡር እዩ። ግና ኩለ መጸኒ ኢ-መይሊት ሕዉነታ
ኣይኯነን። ሊ’ ናይ ሞት ምፍርራህ ዒሇዊ ኢ-መይሊት ይሇኣኸሇይ እንተነ ግና እዕ ትስዐብ ኢ-መይሌ
ብፍለይ ምስ ሙስሉም እምነታ ርርባት ከካይዴ ከሇኹ ጥንቁቕን መስተዉዎሌን ክኸዉን
ቀሲባትኒ።(እቲ ኣብ ዉሽጢ [ብራኬት] የእቲየዮ ዒሇኹ ንንጻሬ ኢሇ ዄሰኽኩዊ እዩ)፡

. . . ኣሊሁ ኣክባር [ኣሊህ ዎቢ እዩ]!! ያኣኣኣኣ ኣሊህ [ዊ ኣሊህ]!! ርእስኻ ክቖርጸካ እየ!
መርገም ኣሊህ ኣብ ሌዐላኻን ኣብ ሌዐሉ ኩልም ስዴራኻን ይኹን። ንስኻን ኩልም
ስዴራኻን ንዒሌኣሇም ኣብ ሲኦሌ መርቱ። ኩልም ሙስሉም ኣሊህ ናብ ሲኦሌ ክኹንነካ
እንዲጸሇዩ እዮም። ኣነ ባዐሇይ ክቐትሇካ እየ። ኣነ ባዐሇይ ንስዴራኻ ክቐትልም እየ።
ኢንሻሊህ [ብፍቓዴ ኣሊህ] መሪር ሞት ክትመዉት ኢኻ። ኣሚን ፣ ኣሚን ፣ ኣሚን [ኣሜን
፣ ኣሜን . . . ]። ኣሊሁ ኣክባር!! ኣሊሁ ኣክባር!! ያኣኣኣኣ ኣሊህ!
ነዔ መሌእኽቲ ብፍለይ ክግዯሰለ ገበረኒ ረስኒ ናይ ስምውቱ ኣይኯነን ፣ እንታይ ዯኣ ፣ ኣሰራርዎ ዎረፍተነገሩን ፣ስርዎተ ነጥቡን ኣዄዲዴቓ ቃሊቱን ፍጹም ጌጋ ዒይብለ ምኑ እዩ። እዔ እንግሉኛ ዒይመሌኽ
ካብዔ ዎዱ ዄጻኢ ቕመጥ ሰብ ክኸዉን ዒይክእሌ እዩ።
ሓቂ ክዕረብ እንተይነ ከምዔ ዎይነት ምፍርራህ መበገሲኡ እንታይ እዩ ፈሌጦ ነገር የብሇይን። እንታይ
ስሇበሌኩ እዩ ከምዔ ዎይነት ተሪር ግብረ መሌሲ ኣስውቡሇይ ክርዴኣኒ ኣይኸኣሇን። ብርግጽ ምስ
ሙስሉም እምነታ ርርባት ክገብር ከሇኹ ንኹሌና ማዐረ ክንዯይ መዴሓኒ ከምዒዴሌየና ከይሓባእኩ እየ
ዕረብ ፣ እዔ ኸኣ መብዕሕቲኦም ሙስሉም የዐሩኽተይ ዒይክሕዴዊ ነገር እዩ። ግና እዔ ዎቢ ሓጢኣት
ተቆጺሩ ንዎይን ንስዴራይን እዔ ምፍርራህ ተቐቢሇ። ሊ’ ከምዔ ዎይነቱ ምፍርራህ ኣብ ኩሊ ዎሇም
ሓዱሽ ነገር እንተዒይኯነ ግና እምነተይ ምስ ካሌኦት ስሇተኻፈሌኩ ጥራይ ከምዔ ብርቱዐ ግብረ መሌሲ
ምስዎቡ ይዯንቀኒ ኣል። በዔ ኯይኑ በቲ ግና ፣ ንዴሕነት ርእሰይን ስዴራቤተይን ክብሌ ኣብዔ መጽሓፍ
ብዕዐባ ርእሰይ ብዓሕ ሓበሬታ ክህብ ኣይዯሇኹን። ከምትርዴኡሇይ መቸም ይኣምን እየ።
የግዲስ ንተኣማንነት ኣክሌ እዔ ክብሌ ይፈቐዯሇይ። እቲ ነዔ ጽሕፈሌኩም ዒል ሰብ ፈሊጥ ናይ ምንጪ
ኢስሊም ኑ ቅደሳት ጽሑፋት ጥራይ ዒይኯነስ ፣ ምስ ሙስሉም ኣብ እምነታ ርርባት ናይ ነሕ
ዎመታት ተመኩሮ ዒሇዊ’ዉን እዩ። ኣብዔ መጽሓፍ ትረኽቡዊ ሓበሬታ ኩለ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዯቂቕ
መጽናዐቲ ተገበረለ እዩ።
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ሌዐሉ ነ ዴማ ፣ ምለእ ስእሉ ናይ እስሊማ ድክትሪንን እምነትን ምእንቲ ከምጽእ በዔ ኣርእስቲ
(ፍጻሜታትን ትንቢታትን መዄዲእታ ዒመን) ዕረብ ዲርጋ ኩለ ናይ እንግሉኛ መጻሕፍቲ ተጠቒመለ
እየ። ብዒይ እዔ ንምቁጻሩ ዒሸግር ብዓሕ ዎንቀጻት ተጠቒመ ከምኡ’ዉን ኣማኢት ኑ ሙስሉም
ብዕዐባ ናይ መዄዲእታ መዎሌታት ዒሇዊም እምነት ንኽረክብ ኣዒራሪበዮም እየ። እዔ ምግባረይ ግና
ንክርስትያናት ጽቡቕ ገይረ ከስተምህር ስሇዯሇኹ ጥራይ ኣይኯነን እንታይ ዯኣ ነ ሙስሉም ነዔ
ኣንቢቡ ምስ ዄዴአ ሊ’ ምስቲ ኣነ በጻሕኩዊ መዯምዯምታ ኣይሰማማዐ ብቕንዐና ሓቂ ምጽሓፈይን ፣
ተጠቐምኩለ መዄከሲ’ዉን ከምቲ ዒሇዊ ካብ እስሊማ ቅደስ ጽሑፋት ዒምጻእኩዊ ብምኑን
ከመስግነኒ ስሇሓስብ እየ። ሊ’ መብዕሕቲኡ ትሕቶ እዔ መጽሓፍ ብሙስሉም ቅሬታዉያን
ተግዲሮት ክበሖ ምኑ እንተፈሇጥኩ ፣ ነ ኣንባቢ ግና ንባዐለ እቲ መዄከሲታት ክርእዮ ይኽእሌ
እዩ። ጸሓፍኩዊ ኩለ ሌክዐን ምለእን ስእሉ ናይ እስሊማ ድክትሪንን እምነትን እዩ። በዔ ኣርእስቲ
መጸ’ዉን ብተኻእሇኒ መጠን ካብ ስምውታዉነት ክርሕቕ ፈቲነ እየ። ኣነ ንባዐሇይ ብዓሕ
ስምውታዉነትን ኣጋንኖን በሖ ስርሓት ኣንቢበ ኣሇኹ። እዔ ግና ብዉሌቀይ ኣይዴግፎን እየ።
እቲ ካሌእ ነዔ መጽሓፍ ክጽሕፍ ከሇኹ ዒሸገረኒ ምኽንያት ኸኣ ክርክራ ጽሑፍ ኯይኑ ከየስምዐ
ስሇሰጋእኩ እየ። እዔ ጽሑፍ ግና ክርክራ ጽሑፍ ኣይኯነን ፣ እንተኸዉንሲ ጠቕሉሇ መረጽኩዊ
ነይረ። ሊ’ ክርክራ ጽሑፍ ኣብ ዎዉዱ እምነታ ርርባት ምስ ሙስሉም ተራ ከምዒሇዊ ይኣምን
እንተንኩ ግና ፣ ካብ ሚእቲ ዉርጹጽ መርትዑታት ፍቕሪ በሐ ነፍሳት ናብ መንግስቲ ኣምሊኽ
ከምዒምጽእ ይኣምን እየ። ከምቲ ኣብ መዄዲእታ 19 ክፍሇ ዒመን ነበሩ ሓቐኛ ጀማሪ ሚስዮና ናብ
ሙስሉም ሕብረተ ሰብ ሃርያ ሳሙኤሌ ዓወመር (Apostle to Islam) በሌዊ ፣ ‚ዴሕሪ ናይ 40 ዎመት

ተመኩሮ - ከም ኣብ ከዉሒ ምራእ በሇ ሌብኻ ሰብር ተመኩሮ ይነካ። ኣዐፍ መጺአን ክሳዐ እታ
ናይ መዄዲእታ ዒርኢ ክሇቕምኦ ትርኢ። እቲ ንሌቢ ሙስሉም ትንክፍ በሇጸ መንገዱ ፣ መንገዱ ፍቕሪ
ኣምሊኽን ፣ መንገዱ መስቀሌን እዩ።‛1 ኣነ ምስ ‘ዔ ምለእ ብምለእ ይሰማማዐ እየ። ኣነ’ዉን ምስ ሙስሉም
ክምስርቶ ዯሉ ከምዔ ክሌተኣ ረብሓ ዒሇዊ ሓቃ ሕዉነታ ምዴና እዩ። ኣብ ጥቕሚ ዒይብለ ናይ
ክርክር ሓሸዉየ ክኣቱ ኣይዯሌን ፣ ምኽንያቱ ንሱ ብባህሪኡ ዒይሃንጽ ኣለታ ዴርኺት ስሇነ። ግና
እዔ መጽሓፍ ብዓሕ ኣለታ ነ ትሕቶ ናይ ኢስሊም ዒሇዊ እዩ። አረ መብዕሕቲኡስ ርብሽ እዩ።
በዔ ኯይኑ በቲ ግና ፣ እዔ መጽሓፍ ክጽሓፍ ከምዒሇዊ ካብ ጏይታ ጽኑዐ ትእዕ ተቐቢሇ እየ። ቀዲማይ
ዐሊማ ናይዔ መጽሓፍ ዴማ ካብ መናዴቕ ቤተ ክርስትያን ንዉሽጥን ፣ ዄጻእን ዒሇዅ ኩልም ሰባት
ንመጠንቀቕታ እዩ።
ነዔ ዴማ ኣየ ክጸቕጠለ ይዯሉ ፣ ማሇት ዐሊማ ናይዔ መጽሓፍ ብነ ይኹን መንገዱ ንሙስሉም
ንምባጥ ኣይኯነን። ሊ’ ጽንሰ ሓሳብ ናይዔ መጽሓፍ ኣንጻር ሃይማኖት ኢስሊም ተሪር ክስታት
እንተሃሇዊ እዔ ግና ከም መጥቃዐቲ ንሙስሉም ኯይኑ ክርአ የብለን። ከም ኩልም ካሌኦት ሃይማኖታት
ኢስሊም’ዉን ንጽሇ-ከዉሓ (monolithic) ሃይማኖት ኣይኯነን እሞ ኩልም ሙስሉም ምስ ትሕቶ
ናይዔ መጽሓፍ ዒይክሰማምዌ ይኽእለ እዮም። ግዯ ሓቅስ ብዓሓት ሙስሉም ሕያዊትን ፣ ምቕለሊትን
ሰባት እዮም። ንሰባት በቲ ዒሇዅዊ ሃይማኖት ጥራይ ከፋፊሌና ክንርእዮም ኣይግብኣናን እዩ። ግና ቀሪብና
ሓዴሕዲ ምዴና ብምምስራት ብዉሌቅና ክንፈሌጦም ይግባእ። ብምኽንያት ኣብዔ መጽሓፍ ትረኽብዊ
ዖፍርህን ኣብ ገሇ ገሉኡ’ዉን ርብሽን ትሕቶ ፣ ኻብቲ ሌቢ ዄዱ ሰብ ብቐሉለ ቃሌዑ ካብ ኩለ
1

Samuel S. Zwemer, editor Roger S. Greenway, Islam and the Cross: Selections from ‚The Apostle to
Islam‛, (Phillipsburg, P&R Publishing, 2002), p. 56
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ኣለታ ሓሳባትን ፣ ጽሌኣትን ኣምሊኽ ክሕሌዄኩምን ካብ ናቱ ሌቢ ክመቕሇኩምን ገሇ ግዖ ብጸልት
መንፈስ ኯይንኩም ከተሕሌፉ የተባብዎኩም። ምናሌባት ምስ እዘም ኣምሊኽ ክብጀዊምን ፣ ሌብሲ ናይ
ምዴሓን ክመሌሰልም ኣዩ ዯሉ ሰባት ከምዔ ናተይ በሇ ፍቕሪ ይሓዴረኩም ይኸዉን። ሙስሉም
እንተይንካ ግና ፣ በቲ ኣብዔ መጽሓፍ ትረኽቦ ቀዯም ተበሃሇ ትንቢታት እቲ ሓቂ ክግሇጸሌካን ፣
ኣምሊኽ’ዉን ናብቲ ሓቂ ክመርሓካን ምሳኻ ኯይነ እንዲጸሇኹ እየ።

6

ምዕራፍ - ሓደ
ስለምንታይ እዚ ምጽሓፍ ኣድለየ፧ ምልዕዓል ናይ እስላማዊ ሪቫይቫል

‚መዎሌቲ እግዔኣብሄር ትመጽእ ኣሊ፡ ቀሪባ ኸኣ እያ እሞ፡ ኣብ ጽዮን መሇኸት ንፍሑ፡ ኣብ ቅደስ ከረነይ
ዴማ ኣእዉዩ፡ ኣብታ ሃገር ዔነብሩ ዒሇዅ ዃሊቶም የንቀጥቅጡ። መዎሌቲ ጸሌማትን ጣቓን፡ መዎሌቲ
ዯበናን ዴቕዴቕ ጸሌማትን ከም ዄጋሕታ ኣብ ሌዐሉ ኣኽራን ይርጋሕ። ዎብይን ሓያሌን ህቢ፡ ካብ
ጥንቲ ጀሚሩ ኸምኡ በሇ ዒይነበረ፡ ዴሕሪኡዉን ክሳዐ ዎመታት ዉለዴ ዄሇድ ዔሐሌፍ ከቶ ዒይኸዉን. .
.‛ ይብሌ። (ዮኤ2፡1-2)
ኣብዒን ንነብረሇን ዒልና መዎሌታት ፣ ኣምሊኽ ክዕረቦ ዯሇየ ሕፍኖ ኸዉን ኣርእስትታት ንሃገራት
ምዐራብ ብፍሊይ ኸኣ ነታ ኣብ ምዐራብ ዒሊ ቤተ ክርስትያን ከምዒሇዊ ይኣምን እየ። እቲ ዒሕን ግና ነዔ
ካብ ሰማያት ንፋሕ ዒል መሇኸት ሰምዐዊ ሰባት ሒዯት ጥራይ ምኖም እዩ። ካብኣቶም ዴማ ቁራቦ
ጥራይ እዮም ትርጉሙ ከሇሌይዊ ኸኣለ። ምሌክታቱ ዲርጋ ብግሁዴ ኣብ ቅዴሚት ገጽ ናይ መዎሌታ
ጋዖጣታትና ክንርእዮ ንዉዐሌ ኣልና ፣ እዔ ምሌክታት እንታይ ኯን ይኸዉን ፈሌጥዊ ግና ክንዯይናይ፧
እዔ መጽሓፍ ነቲ ብፍጥነት ቐርበና ዒል ግዔያት እንታይ ምኑ ትርጉሙ ንክፈሌጡ ኣውንቲ ብዓሓት
ክኽፈት ተስፋይ እዩ። ብተዄሳኺ ፣ ነቶም ብመንፈሶም ነዔ ዒመን እዔ ኣሇሌዮም ነቕሑ ሰባት ፣ በዔ
ኣርእስቲ በሇጸ ምርዲእ ክህሌዊም ጸልተይ እዩ።
ቧኯሲኺ ናይ መኯዲእቪ ዘመን ሃጏው ቀጏው፧

ቅዴሚ ምጅማርና ፣ ብዕዐባ መጽናዐቲ ‚ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመን‛ ዒሇኩም ስምውት ከመይ ምኑ
ክፈሌጥ ይዯሉ እየ፧ እንተ ዯኣ ከምዔ ዎይነት ኣርእስቲ ክሇዎሌ ከል ምቕጫጭ ተምጽእ ኯይንካ ፣ ቅዴሚ
ምጅማርካ ሓዯ ነገር ክትገብር ክነግረካ። ኣብ ዴሕሪት እዔ መጽሓፍ ፣ በቲ Appendix ብሌ ክፍሉ
ብእኡ ምንባብ ጀምር። ኣብኡ ስሇምንታይ መጽናዐቲ ‚ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመን‛ ንሓዯ ክርስትያን
ከምዒዴሌዮ ገሉጸዮ ኣሇኹ። ብዕዐባ ኣገዲስነት እዔ መጽናዐቲ ብዓሕ እንተዒይተረዱእካ’ዉን ብኡኡ
ክትጅምር ይምዐዯካ ብዴሕሪኡ ናብዔ ተመሉስካ ምንባብካ ቀጽሌ። ትርጉምን ፣ ኣገዲስነትን መጽናዐቲ
‚ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመን‛ ትፈሌጥ እንተይንካ ግና ሱቕ ኢሌካ ምንባብካ ቀጽሌ።
ዝሲዕሟሟ ዴንቁርና
እዔ መጽሓፍ እዔ ብቀዲምነት መጽናዐቲ እስሊማ ዄይ ቁርኣና ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን እዩ።
ከምኡ’ዉን ከመይ እዔ እስሊማ ድክትሪንን ፣ ሌምዴታትን ምስ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ርከብ መግሇጽን ፣
ትንቢታትን መዄዲእታ ዒመን ብዒዯንቕ ኣግባብ ይመሳሰሌ። ብርግጽ ብዓሓት ሰባት ብዕዐባ እቲ መጽሓፍ
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ቅደስ ‚መዄዲእታ መዎሌታት‛ ብል እናት ዒሇዊም ርዴኢት ተዕባረቐን ፣ ዒይንጹርን እዩ። ብዕዐባ
እቲ ንምዴሪ ክኸዴና ነ ናይ መዎት እናት ፣ ፌራታትን ፣ ባህርያ ሓዯጋታትን ነዔ ተኸቲለ ስዐብ
ምምሊስ የሱስ ዴማ ዒል ፍሌጠት ሃሳስ እዩ። ከምዉጽኢቱ ዴማ ነዔ ብዓሓት ሰባት ዒይፈሌጥዊ ኣርእስቲ
ንኣንበብቲ ከረዴእ ንርእሰይ ኣብ ብዴሆ የእትየያ እየ። ሊ ኣብ ብዓሓት መጽሓፍ ቅደስ ብስሩዐ ዒንብቡ
ሰባት ማእከሌ ዒል ፍሌጠት ፣ ርር ‚ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመን‛ ዉስብስብ በሇ እዩ። ብሌክዐ
እንታይ ዴሕሪ እንታይ እዩ ከጋጥም ብንጹር ፍሇጥ ነገር የሌቦን። እሞ ብዕዐባ መጽሓፍ ቅደሳ ትንቢት
ናይ ‚መዄዲእታ ዒመን‛ ክንዴዔ ሳዐረረ ዴንቁርና ካብ ህለ ፣ እስኪ ሕሰብዊ ክንዯይ ሰባት ዯኣ እዮም ብፍሊይ’ ኣብ ሃገራት ምዐራብ - ብዕዐባ እስሊማ ትንቢታት ናይ መዄዲእታ ዒመን ፈሌጡ ክርከቡ።
ገሇ ክርስትያን ፣ ኣብ ኢስሊም’ዉን ‚የሱስ ዲግም ናብ ምዴሪ ክምሇስ እዩ‛ ዔብሌ ትጽቢት ከምዒል
ይፈሌጡ እዮም። እዔ ብብዓሓት ክርስትያን ምስ ሙስሉም እምነታ ርርባት ንክጅምሩ ፣ ከም ጽቡቕ
ዐዴሌ እዩ ርአ። ብሓቂ ኸኣ ‚ምምሊስ የሱስ‛ እምነታ ርርባት ንምጅማር ከም ጽቡቕ መእተ እዩ።
እቲ ቅር ዔብሌ ግና ፣ ዲርጋ ኩልም ክርስትያን ክንዮ እዔ ፣ ብዕዐባ እስሊማ እምነት መዄዲእታ ዒመንን ፣
ምምሊስ የሱስ ፣ ከምኡ’ዉን ‚እስሊማ የሱስ‛ መን እዩ ፈሌጥዊ ነገር የብልምን። ብርግጽ እቶም ኣብ
መንጏ ሙስሉም ነብሩን ፣ ዒገሌግለን ክርስትያን ብዕዐባ እዔ ነገር ሒዯት ይፈሌጡ ይኑ ግና
ብሰፍሐ መሌክዌ ፣ እዔ ስእሉ ንቤተ ክርስትያን ኣይተነግረን። እዔ ዒሰንብዴ ሓቂ ሕጂ ግና ንኩልም
ዒይሙስሉም ማሕበረ ሰብ ዎሇም ክፈሌጥዊ ግዔኡ እዩ። እዔ መጽናዐቲ ብዎይነቱ መጠነ ሰፊሕ መጽናዐቲ
ኢስሊማዉን ፣ መጽሓፍ ቅደሳዉን ‚ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመን‛ እዩ። ብዒይ እቲ ኣካዲምያዉን ፣
ቲኦልጂካዉን መጽናዐቲ ምኑ ዴማ ናይ ተበራበር ዯዄሌ’ዉን ! መጻኢ ናይ ማሕበር ፣ ናይ ኩሊ ዎሇም
ከምኡ’ዉን ፣ መጻኢ ናይ ኢስሊም መሇኯታዉን ፣ ቅጥታዉን ምትሕሓዓ ንከሊሌዩ ነግር ዯዄሌ እዩ።
እዔ መጽናዐቲ ሓፈሻ መግሇጺ ናይ መጽሓፍ ቅደሳዉን ፣ ኢስሊማዉን ‚ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመን‛
እዩ። በዔ መጽናዐቲ እዔ ዉሽጢ ዴማ ነጸረ ስእሉ ናይቲ መጽእ ዒመናት ክፍጠር እዩ። እዔ ብብዓሕ
ሸነኹ ተዯራረበን ፣ ተመሳሰሇን እምነት ናይዔ ክሌቲኡ ስርዎታትን ከምኡ’ዉን እስሊማ ፍጻሜታት
መዄዲእታ ዒመን ፣ ንክርስትያና ትንቢታት ምዄዲእታ ዒመን ዒጽንዑን ፣ ዴርዑን ዒገርምን ፣ ዖርዐዴን
መንገዱ እዩ። እዔ መጽናዐቲ እዔ ፣ ንኹልም ኣንበብቲ ብዕዐባ እተን መዄዲእታ መዎሌታት ዒሇዊም
ፍሌጠት ንጹር ንክኸዉንን ከምኡ ዴማ ዎሇምና ብፍጥነት ትምርሸለ ዒሊ ኣንፈት ንክርዴኡን
ከምሕግዘም እምነተይ እዩ። እዔ ንዎና ብዕዐባ ኢስሊም ቁሩብ ከነስተዉዐሌ ይገብረና። ምኽንያቱ
ኢስሊም ዴራማቲካዉን ፣ ቅሌጡፍ ነ መጠን ዐቤት ዒርኢ ዒልን ፣ ኣብዔ ሕጂ ዴማ ዎሇማ
ሪቫይቫሌ ዒርኢ ዒል ሃይማኖትን እዩ።
እሴላማዊ ሡቫይቫል
ኢስሊም ብፍሊይ’ እስሊማ ትንቢት ‚ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመን‛ ከነጽንዐ ፣ ሓዯ ኻብቲ ንጹርን ፣
ቅለዐን ምኽንያታት ፣ ኢስሊም መጻኢ ዎሇምና ስሇነ እዩ። እዄ ብሌክዐ ኢኻ ኣንቢብካዮ ፣ ኢስሊም
መጻኢ ዎሇምና እዩ! እዔ ሕጂ ዒል ኣጋዉሌ ብዴራማቲካ ነ መንገዱ እንተ ዯኣ ዒይተሇጡ ፣
ኢስሊም ንክርስትያን ብዐቤቱ ዴሕሪ ቁሩብ ግዖ ኣርኪቡ ክሓሌፎ እዩ። አረ ሓቅስ ፣ ብመሰረት ዲርጋ ኩለ
እስታትስቲክስ እዔ ኣብ ዐስራ ዎመታት ካብ ዒይበሕ ግዖ ክኸዉን እዩ። መብዕሕቲኦም ነዔ መጽሓፍ
ዒንበቡ ሰባት ብህይዄቶም ከሇዅ ክርእይዊ እዮም። ኢስሊም እቲ ቐሌጠፈ መጠን ዐቤት ዒርኢ ዒል
ሃይማኖት ኣብ ዎሇም እዩ። መጠን ዐቤት ኢስሊም ኣርባዐተ ዐጽፊ ናይ ክርስትና እዩ።1 ኣብዔ ሕጂ እን
ሓዯ ሕምሲት( 1/5 ) ህቢ ዎሇም ሙስሉም ሃይማኖት ተኸታሉ እዩ። ሓዯ ኣብ ዎዱ እንግሉ ቕመጥ ፣
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ሕፉር መምህር መጽሓፍ ቅደስ ፣ ነዔ እስታትስትክስ ብምግምጋም ፣ ኣብዔ ቀረባ እን ‚እዔ ሕጂ ዒል
ኣንፈት ዐቤት ከምዒሇዊ እንተዯኣ ቀጺለ ፣ ብ 2055 ዎ.ም. ኣብ ዎሇም ካብ ዉሇደ ህጻናት ፍርቆም ካብ
ሙስሉም ቤተሰብ እዮም ክኑ‛2 ኢለ ሓሳባቱ ሂቡ። ዴራማቲካዉን ፣ ሱር-በተኻዉን ነ ሇዉጢ
ኣብ ቅዴሚ ኣውንትና የጋጥም ኣል። እዔ ግና ንመብዕሕቲኦም ምዐራባዉያን ክርስትያናት ተሰዄረ ነገር
እዩ። ዐሊማ ናይዔ ምዐራፍ ፣ ኣንባቢ ቕሌጡፍ መጠን ዐቤት ናይ ኢስሊም ንክፈሌጥ እዩ። እዔ ምስ
ኣንበብኩም ትረኽብዊ ስእሉ ፣ ምናሌባት ንገላኹም ከገርመኩም ይኽእሌ ይኸዉን ፣ ንገላኹም’ዉን
ክተሓዄሰኩም ይኽእሌ ይኸዉን። ገላኹም’ዉን ክትክሕዴዊ ትኑ። ግና ሓቂ ስሇነ ክንገር ይግባእ
እዩ። ካሌእ እሞ ንግዯፎ ፣ ንባዐለ ዐቤትን ፣ ምስፍሕፋሕን ኢስሊም ብርቱዐ ዯዄሌ ናይ ብምርባር ንኹሌና
ክርስትያን ይኹነና።
ኢስሊም ኣብ ዎሇም ጥራይ ዒይኯነስ ኣብ ኣሜሪካ ፣ ካናዲ ከምኡ’ዉን ኤዉሮፓ ከይተረፈ እቲ ቐሌጠፈ
ዐቤት ዒርኢ ዒል ሃይማኖት እዩ።3 ዎመታ ገምጋም ዐቤት ኢስሊም ኣብ ኣሜሪካ 4% እዩ ግና ኣብዔ ቀረባ
ዎመታት ክሳዐ 8% በጺሑ ክኸዉን ከምኽእሌ እምት ብርቱዐ ምኽንያታት ኣል። ነፍሲ ዄከፍ ዎመት
ዎሰርተታት ኣሽሓት ኣሜርካዉያን ናብ ምስሌምና ሃይማኖቶም ይሌዉጡ። ቅዴሚ 2001 ኣብ ነበረ
ዎመታት ብሓርፋፍ ገምጋም 25,000 ሰባት ዎመታ ናብ ምስሌምና ሃይማኖቶም ይሌዉጡ ነይሮም።4
እዔ ብዓሕ ኯይኑ ዒይከስምዐ ይኽእሌ ይኸዉን ፣ ግና ዴሕሪ ስርሒት 9-11 እዔ ቁጽሪ ብኣርባዐተ ዐጽፊ
ከምዎበየ ኣብ ኣሜሪካ ነብሩ መራሕቲ ሃይማኖት ምስሌምና ይዕረቡ።5
ዴሕሪ ስርሒት 9-11 ብሒ እቶም ሃይማኖቶም ናብ ኢስሊም ሌዉጡ ሰባት ሰማይ እዩ ተሰቒለ። ሓዯ
ዄርሒ ዴሕሪ መጥቃዐቲ ‚ዎሇማ ማእከሌ ንግዱ‛ (ማናቱ ህንጻ) እዔ ጸብጻብ ናብ ኩሇን ኣብ ኣሜሪካ
ዒሇ መሳጊዴ ዉሒዓ እዩ። ዎሊ ባዩሚ ፣ ዲይረክትር ናይ ‚ዎረባ ጉዲያትን ፣ ቇንስሌ ናይ ኣሜሪካ
እስሊማ ምዴናታት (CAIR)‛ ኣብ ሕዲር-11-2001 ፣ ኣብታ ኣብ ልንዯን ትሕተም መዎሌታት ጋዖጣ
‚ኣሌ-ሓያት‛ ከምዔ ኢለ ነይሩ ፣
‚ሙስሉም ዒይነበሩ ኣሜርካዉያን ፣ ሕጂ ን ኢስሊም ክፈሌጥዊ ዴላት የሕዴሩ ኣሇዅ።
ብዓሕ ምሌክታት እዩ ዒል . . . ሊይብረሪታት ነበረ መጻሕፍቲ ኢስሊም ፣ ዲርጋ ኩለ
ተዄዱኡ . . . ። ናይ እንግሉኛ ትርጉም ቁርኣን ኣብ ርር ብለጽ ሽያጥ (Best-Seller)
መጻሕፍቲ ኣሜሪካ ኣትዩ. . . ። ዴሕሪ መስከረም 11 ብዓሓት ኣሜሪካዉያን ናብ
ምስሌምና ሃይማኖቶም ንምሌጥ ብበሇጸ ፍቓዯኛታት ይኑ ኣሇዅ. . . ። ኣሽሓት
ኣሜሪካዉያን ናብ መስጊዴ ንክመጹ ግበረልም ዐዴመ ምሊሽ ክህቡለ ጀሚሮም ኣሇዅ ፣
ሌክዐ ከምዔ ማዐበሌ ባሕሪ ሓዯ ዴሕሪ ሓዯ ናብ ገምገም ባሕሪ ራጸም ከምኡ ኯይኑ
ኣል . . . ‛6
ዴሕሪ መጥቃዐቲ 9-11 ነ ዴራማቲካ ገስጋስ ምስክርነቱ ክህብ ከል ፣ ባዩሚ ዄሲኹ ከምዔ ኢለ
ተዕሪቡ ነይሩ ፣
‚ብስም ኣሊህ ጵሮሰሉታት ምፍራይ ኣይነቃሌልን ኢና። ኣብተን ዴሕሪ መስከረም 11ነበራ
መዎሌታት ፣ እዔ ስራሕ ምፍራይ ጵሮሰሉታት 50 ዎመት ንዴሕሪት ከምምሇስ እዩ
መስሇና ነይሩ። በንጻሩ ግና ዴሕሪ መስከረም 11 ነበራ 11 መዎሌታት ከም 11 ዎመታት
ብስም ኣሊህ ጵሮሰሉታት ምፍራይ ዉጽኢታዉያን ነይረን።‛ 7
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ኣብ ሓዯ ዎንቀጽ ናይ ጋዖጣ ‚The Times of London‛ ጥሪ-7-2002 ዎ.ም. ፣ 4 ኣርሕ ዴሕሪ
መጥቓዐቲ 9-11 ማሇት እዩ ከምዔ ነንብብ ፡
‚ኣዩ ዒእምን ኣፋ ጭብጥታት ኣል ፣ እዔ ኸኣ ብዕዐባ እቲ ዴሕሪ መስከረም 11 ዒጋጠመ
ሕዔ ናይቶም ሃይማኖቶም ናብ ምስሌምና ሌዉጡ ዒሇዅ ሰባት እዩ። ኣብ ብሪጣንያ
ጥራይ ዒይኯነስ ኣብ መሊእ ኤዉሮፓን ኣሜሪካን ኸኣ። ሓዯ ኣብ ሆሊንዴ መዯበሩ
እስሊማ ማእከሌ 10 ዐጽፊ ዄሰኽ ከምርኣየ ሓቢሩ። ከምኡ’ዉን እቲ ኣብ ላሲስተር
[ዎዱ-እንግሉ] ርከብ ብ ኣየርሊንዲት ካቶሉክ ነበር ፣ በዎሌቲ ቤት ምሓዯር ሓዴሽ
እስሊማ ፕሮጀክት (The New Muslim Project) ‘ዒየርጽ ሕዔ’ ናይ ሓዯስቲ
ኣመንቲ ምስሌምና ከምርኣየ ሓቢሩ።‛8
ከምኡ’ዉን ኣብዔ እን ፣ እዔ ጽሑፍ ጸሓፍኩለ መዄዲእታ 2004 ፣ እዔ ክስተት ጽሌኡ ሃሰሰ
ኣይመስሌን። ቅዴሚ ቁሩብ ግዖ ንሓዯ ሙስሉም ፈሊጢየይ ፣ ‚ኣብዔ ሓሇፈ ዎመት ክንዯይ
ኣሜሪካዉያን ናብ ኢስሊም ሃይማኖቶም ሇዄጡ ትፈሌጥ፧‛ ኢሇ ሓቲተዮ። ንሱ ባዐለ ተረኺቡ
ተሳተፈለ ናይ ምሌጥ ጽምብሌ (ሻሃዲ) ጥራይ ሓሇፈ ዎመት እንተዉሓዯ ናብ ሚእቲ ኣቢለ
ከምበጽሕ ገሉጹሇይ። ንዯርዒን ኑ ኣመንቲ ምስሌምና ኣሜሪካዉያን ‚ዴሕሪ 9-11 ዴራማቲካ
ነ ብሒ ናብ ሃይማኖት ምስሌምና ጽንበሩ ሰባት ርኢኹም ድ፧‛ ኢሇ ሓቲተዮም። መሌሲ ናይ
ኩልም ዴማ ዒቃሌሕ ‚እዄ‛ ዔብሌ እዩ። ሓዴሽ ነ ዄግዎ ሓበሬታ ብዕዐባ እዔ ክትረክብ ብብዓሕ
ምኽንያቱ ኣጸጋሚ እዩ። ቀዲማይ ፣ዴሕሪ 9-11 ኣዩ ሒዯት ነ መጠነ ሰፊሕ መጽናዐቲታት ተገይሩ ፣
መብዕሕትኡ መጽናዐትታት ቅዴሚ 2001 ኣብ ነበረ ዎመታት እዩ ነይሩ። ዴሕሪ 9-11 ብዓሓት
ኣሜሪካዉያን ሙስሉም ፣ በዔ ኣርእስቲ ነቶም ናብ መሳጊዲቶም ሓበሬታ ክእክቡ መጹ ጸብጻብ ገብሩ
ሰባት ፣ ነ ሓበሬታ ክህቡ ኣይፈትዅን እዮም። ምኽንያቱ ‚እዘም ጸብጻብ ገብሩ ሰባት ፣ እቲ
ሓበሬታ ኣኪቦም ናብ ዒቤታ ጸጥታ (Homeland Security) ዄይ ናብ ፖሉስ (FBI) የብጽሕዊ እዮም‛
ዔብሌ ጥርጣረታት ስሇዒሇዊም። መብዕሕቲኦም ሃይማኖቶም ናብ ምስሌምና ሇዄጡ ንርእሲኦም
ክሓብኡ እዮም ዯሌዩ። ኣነ ባዐሇይ’ዉን ሒዯት ዒይኯኑ ሰባት ዴሕሪ 9-11 ናብ ሙስሉም ተሇዄጡ
ኣዒራሪበዮም እየ።
እቲ ዒሕን ካሌእ ሸነኽ ናይዔ ስእሉ ዴማ ፣ ሌዐሉ 80% ካብዘም ናብ ሙስሉም ተሇዄጡ ሰባት ኣብ
ቤተ ክርስትያን ዎበዩ ምኖም እዩ።9 እንተዯኣ እዔ ቁጽሪ እዔ ብሌክዐ እንተይኑ ዎመታ 60,000
ኣብ ክርስትያና ቤት ዎብዩ ኣሜሪካዉያን ናብ ምስሌምና እምነቶም ይሌዉጡ ማሇት እዩ። ሓዯ
ፈሊጥየይ ኣል ፣ ሽሕ’ ዄዱ ፓስተር እንተነበረን ፣ ብዎሚቈ ሃይማኖታን ፣ ስርዎታ ኣገባብ ካየደ
ስዴራ ቤት እንተዎበየን ፣ ናብ ኮላጅ ምስ ኣተዄ ግና ሙስሉም ኯይኑ። ኣነ ንባዐሇይ ምስክርነት ብዓሓት
ናብ ሙስሉም ተሇዄጡ ኣቕሽሽቲ ፣ ሚስዮናዉያን ፣ ተመሃሮ ስነ-መሇኯትን ከምኡ’ዉን ተራ
ክርስትያንን ኣንቢበ ኣሇኹ። አረ ገሉኦምስ ‚መንፈስ ቅደስ ተመሊእና ክርስትያን‛ ኔርና ዔብለ እዮም።
ገላኹም እዔ ዒይከዉን እዩ ኢሌኩም ትነጽግዊ ትኑ። እዔ ትብሇና ዒሇኻ ስታስቲስቲክስ ሓቂ
እንተይኑ ንምንታይ ዯኣ ንሕናኸ ዒይሰማዐና፧ ትብለ ትኑ። ስሇምንታይ ከ ኣነ ብዉሌቀይ ፈሌጦ
ሃይማኖቱ ናብ ኢስሊም ሇዄጠ ሰብ ዒየሇ፧ ትብለ ትኑ። ነዔ ሕቶኹም ቀሉሌ መሌሲ ክህበኩም። ሓዯ
ኻብቲ ቀንዱ ምኽንያታት እዔ ኣጋዉሌ ከይተፈሌጠ ሓሌፈለ ፣ መብዕሕቲኦም ኣሜሪካዉያን ሙስሉም
ኣብተን ጻዐቂ ሰብ ዒሇዄን ሰፋሕቲ ከተማታት ስሇቕመጡ እዩ። ንኣብነት ዎርሞሽሽ ቺካጏ መንበሪት
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350,000 ሙስሉም እያ። ዎባይ ከተማ ኒዉዮርክ ዴማ ዐጽፊ ናይዔ 700,000 ሙስሉም ይቕመጡሊ።10
እቲ ካሌእ ምኽንያት እዔ ነገር ኣብተን ናይ ጸዎደ ቤተ ክርስትያናት ከይተፈሌጠ ሓሌፈለ ዴማ 85%
ካብዔኦም ጸሇምቲ-ኣሜሪካዉያን ስሇኑ እዩ። ናይ ጸዎደ ኣብያተ ክርስትያናት በዔ ተርእዮ ዲርጋ
ከምተን ናይ ጸሇምቲ-ኣሜሪካዉያን ኣብያተ ክርስትያናት ገይረን ኣይተጸሇን። እዔ ተዄሳኺ ዒሕን ዖና
ናይ ምብትታንን ምፍሌሊይን ቤተ ክርስትያን ኣሜሪካ እዩ። ኢስሊም ኣብ ዉሽጢ ከተማታትና ከምዔ
እንዲሇሐመ እዩ ፣ ሓዯ ሙስሉም በዎሌ ስሌጣን ብ 2020 መብዕሕቲአን ዎበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ
ብብሒ ሙስሉም ክዐብሇሊ እየን ክብሌ ገምጋሙ ይህብ።11 ብሒ እቶም ሃይማኖቶም ሌዉጡ
እንዲበሐ ክኸይዴ ከል ፣ ገጽ ሙስሉም’ዉን ክሌዄጥ እዩ። ዉሑዴ መዎሌታት ዴሕሪ ስርሒት 9-11
ሃገራ ህባ ረዴዮ(NPR) ብዕዐባ ኢስሊምን ፣ ብዕዐባ እቶም ዴሕሪ 9-11 ሃይማኖቶም ናብ ኢስሊም
ሇዄጡ ሰባትን ፍለይ መዯብ ኣዲሌዩ ነይሩ ፡
ሓዯ ኻብቲ ዉዐዉዐ ኣርእስትታት ናይቲ ስርጭት ፣ ምስ እተን ብኣገሌግልት Islamic
Society of Boston ናብ ኢስሊም መጻ ፣ ተመሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ና ሓያል
ኣሌዴ ተገብረ ቃሇ ምሌሌስ እዩ ነይሩ። ንሳተን ካብ ከም በዎሌ ሃርቫርዴ መሰሇ
ዩኒቨርሲቲታት ብቐዲማይ ዱግሪ ትምህርተን ዒጠናቕቓ ነበራ እየን። ኣብቲ መዯብ ዴማ
ብዕዐባ ሓይሌን ዐቤትን ኢስሊም ፣ ብዕዐባ እቲ ክብ በሇ ስፍራ ዯቂ ኣንስትዮ ኣብ
ኢስሊም ከምኡ’ዉን ስሇምንታይ ን ኢስሊም ከምመረጻ ይዕረባ ነይረን። እቲ መዯብ
ብዓሕ ግዖ ተዯጋጊሙ ኣብ ኩሊ ኣሜሪካ ተፈኒዩ ነይሩ። . . .12
ኣብ ሓዯ ዎንቀጽ ፣ ኣብ መጽሔት ‚The New York Times‛ ጥቕምቲ 22, 2001, ክፋሌ ዕንታ ናይ ጂም
ሃኪንግ ዴማ ከምዔ ስዐብ ነንብብ ፡
ቅዴሚ 9 ዎመት ጂም ሃኪንግ ኢየሱሳ ካህን (ኣባሌ ናይ ሓዯ ካቶሉካ ማሕበር) ክኸዉን ኣብ
ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ሕጂ ንሱ ኣብ ግኣት St.Louis ከም ዲኛ ኯይኑ ይሰርሕ ኣል። ሓሇፈ ዄርሒ
መብዕሕቲኡ ግዖኡ ዴማ ኣብ እምነታ ርርባት ግበረለ ኣኼባታት እንዲኸዯ ብዕዐባ ኢስሊም
መብርሂታት ክህብ የሕሉፍዊ . . . ። ንሱ ናይ ሻሃዲ ጽምብሌ (ዄግዎ ምሌጥ ሃይማኖት ናብ ኢስሊም)
ኣብ ሰነ 6, 1998 ኣካይደ።‚ኩለ ግዖ ኣብ ዉሽጠይ ተሓትመ ነገር ነይሩ‛ ይብሌ ጂም ሃኪንግ ‚ኣምሊኽ
ሓዯ እዩ፣ ንዐኡ መዒና የብለን ፣ ግብርታቱ ንኽገብር’ዉን ዄዱ ኣየዴሌዮን እዩ፡‛።13
ሓዯ ኻብቲ ብዓሕ ሌሙዴ ምስክርነት ናይ ሓንቲ እምነታ ካብ ክርስትና ናብ ኢስሊም ሇዄጠት ከምዔ
ይመስሌ ፡
ካብ ቁሌዐነታ ጀኒፈር ሀረሌ ኣብ ቤተ ክርስትያን ትምህርተ-ሰንበት እንዲተመሃረት እያ
ዎብያ። ኣብ ሃይስኩሌ ምስ ኣተዄት ዴማ ምስ ዴሪሌ ቲም ተጸንቢራ ከምኡ’ዉን ምስ ሓዯ
ተጻታይ ኩዐሶ እግሪ ዐርክነት ጀሚራ። ኯላጅ ዴሕሪ ምዉዴኣ ኣብ ሜቶዱስት ቤተ
ክርስትያን ከም ጠርናፊት መንእሰያት ኯይና ተገሌግሌ ነይራ። ኣብ 23 ዐዴመኣ ዴማ
ከይተመርዎዄት ቇሌዎ ዄሉዲ። 26 ዎመት ምስ ገበረት ሙስሉም ኯይና። ‚ኣብቲ
ዎበኹለ ፕሊኖ ቴክሳስ ኩለ ክገብሮ ይግብኣኒ እዩ በሌኩዊ እንዲገበርኩ እየ ዎብየ‛
ትብሌ ሌ 29 ዎመት ዄይዒሮ ሀረሌ በዎሌቲ ዲሊስ። ‚ንቤተ ክርስትያን ይኸይዴ ነይረ ፣
ናብ ፓርቲታት’ዉን ይኸይዴ ነይረ። ብዕዐባ ሲኦሌን መንግስተ ሰማይን ግና ተገዱሰ
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ኣይፈሌጥን እየ ነይረ። ኩለ ከም ግቡአይ ገይረ እየ ዄስድ ነይረ‛ ትብሌ ንሳ። ጸኒሓ ናይ
መሸጣ ስራሕ ጀሚራ ፣ ኣብኡ ኸኣ ካብ መሳርሕታ ነበሩ ሙስሉም ብዕዐባ ኢስሊም
ክትፈሌጥ ጀሚራ። ሓዯ ካብኣቶም ብዕዐባ ሃይማኖት ምክታዐ ኣዩ እዩ ፈቱ ነይሩ ፣
እዔ ንዄይዒሮ ሀረሌ ኣብ እምነታ ዲግመ-ግምት ክትገብር ቀሲቡ። ብበሇጸ ንእምነታ
ክትከሊኸሌ ዴማ መጽሓፍ ቅደስን ኢስሊምን ኣገማጊማ ከተጽንዑ ጀሚራ። ግና ኣብ
መዄዲእታኡስ ሙስሉም ንመዎሌቲ 5 ሳዐ ክጽሌዩ ፣ ክጾሙን ፣ ከም ሌምዱ ዴማ ምጽት
ክህቡን ምስ ረኣየት ተገሪማ። ‚ኣነ እኮ ከም ክርስትያን መጠን ንግሆ ንግሆ ከማን ዒይጽሉ
ሰብ እየ‛ ትብሌ ንሳ። ሙስሉም ብዕዐባ የሱስ ዒሇዊም እምነትን ኣረኣእያን ማሇት የሱስ
ክቡር ነቢዪ ዯኣ’ምበር ዄዱ ኣምሊኽ ከምዒይኯነ ፣ እዔ ንዎኣ በሇጸ መቐረት ዒሇዊ ዒረባ
ምኑ ዴማ ዄሲኻ ትዕረብ። ‚ክርስትያን እንከሇኹ ፣ ስሇምንታይ እዩ የሱስ ምእንቲ
ሓጢኣተይ ክመዉት ተገቢእዊ ኣይርዴኣንን እዩ ነይሩ‛ ትብሌ ዄይዒሮ ሀረሌ። ‚ማሇተይ
ናተይ ሓጢኣት እንዱዩ፧‛። ቅዴሚ ሙስሉም ምና ናብ ሓዯ ክርስትያን ኣገሌጋሉ ከይዲ
ነይራ። ንሳ ፣ ‚ስሇምንታይ ክርስትያን ስጋ ሓሰማ ይበሌዌ፧ ስሇምንታይ ኣሌዴ ከ ኣብ
ቤተ ክርስትያን ርእሰን ብመንዱሌ ዒይሽፈና፧ ስሇምንታይ እዮም ከ ክርስትያን ምሕነት
ኣንጻር ጾታ ምስርቱ ፣ ሃየ እስኪ ሕጂ ንመጽሓፍ ቅደስ ተኸሊኸሇለ።‛ ክትብሌ
ኣጢራቶ። መሌሱ ግና ከዐግባ ኣይኸኣሇን።14
ከም ናይ ጂም ሃኪንግ ን ጂኒፈር ሀረሌን በሇ ዕንታ ማእሇያ የብለን። ኣነ ባዐሇይ ኣማኢት ኸዉን
ከምዔ ዕንታ ኣንቢበ ኣሇኹ።
ሓዱሽ አሀደ - ኣምላኻዊ ኣማሢጺ
ኣብ ሕለፍ ግዖያት ፣ መብዕሕቲኦም ኣብ ምዐራብ ቕመጡ ሰባት ፣ ህይዄቶም ንኣምሊኽ ክህቡን መንገዱ
ኣምሊኽ ክስዐቡን ምስ ዯሌዩ ዲርጋ ኩለ ግዖ እቲ ክኸደለ ግባእ ቦታ ናብ ቤተ ክርስትያን ምኑ
እዮም ፈሌጡ ነይሮም። ኢስሊም ኣብ ምዐራብ እንዲዎበየ ምስ ከዯ ግና ብዓሓት ብዒይ ክርስትና ካሌእ
ኣሀደ-ኣምሊኻ (እምነት ብሓዯ ኣምሊኽ) ኣማራጺ ከምዒሇዊም ክግንዒቡ ጀሚሮም። ዒሕን ዴማ
ብዓሓት ኣብ ክንዱ ክርስትና ንኢስሊም ምምራጾም እዩ። እቶም ሕፉር እንግሉዕ መምህር መጽሓፍ
ቅደስ ዳቪዴ ፓዉሶን ፣ ሓዯ ግዖ ንሓዯ ካብ የዐሩኽቶም ገጠሞ ከምዔ ክብለ ይጸዉይዊ ፣
ሓዯ ክርስትያን ዎርከይ ፣ ኣብ ሓዯ መንግስታ ቤት ትምህርቲ ከም ኣማኻሪ ኯይኑ ሰርሕ ኣል። ሓዯ
ግዖ ንሱ ካብቶም ዒማኽሮም ነበሩ ተመሃራይ ሓዯ ንህይዄቱ ትርጉም ከምረኸበሊን ክኣምኖን ክስዐቦን
ኽእሌ ኣምሊኽ ከምረኸበ ምስ ነገሮ ዎርከይ ተሓጐሱ። ዴሕሪ ገሇ ሳምንታት ግና እቲ ተመሃራይ
መጺኡ ሙስሉም ከምነ ነገሮ። እዔ ሓዯ ካብቶም ኣሽሓት ከምዔ ዎይነት ምርጫ መረጹ እዩ።15
ኢስሊም ብዎበየ መጠን ዴማ እዔ ጽዉጽይ ዯጋጊምና ክንሰምዑ ኢና።
መጏንቀቕቪ ንዓዱ እንግሊዝ
ኣብታ ኣብዔ ቀረባ ግዖ ዳቪዴ ፓዉሶን ዒሕተሙ መጽሓፎም Islam’s Challenge to Christians
ንዎዱ እንግሉ ጥራይ ዒይኯነስ ንኹሊ ናይ ምዐራብ ማሕበር ሓቃ ነ ትንቢታ መጠንቀቕታ
ኣመሓሊሉፎም ኣሇዅ። ፓዉሶን ኣዮም ሕፉርን ክቡርን መራሒ ናይ ዎዱ እንግሉ ማሕበር ፣ ኣብ ቀረባ
እን ንሓዯ ፍለጥ እስሊማ በዎሌ ስሌጣን ፓትሪክ ሱክህዱዮ ኣስተምህሮ እንዯሃበ ከል ሰምዐዊ እዩ ፣
ከምዔ ክብለ ኣስፊሮሞ ኣሇዅ ፡
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ኣብ መንጏ ዒረባኡ ፣ ሃንዯበት ምስቲ ኣርእስቲ ናይ ዒረባኡ’ዉን ዒይተሓሓ ክንሱ ፣
ኢስሊም ነዔ ዎዱ (እንግሉ) ክዐብሌል እዩ ዔብሌ ከም መጠንቀቕታ መስሌ ዒረባ
ኣስሚዌ። ይከረኒ ኣብቲ ዒሇኹዊ ዯሪቐ ፣ ፈጥፈጥ ክብሌ ጀሚረ። እዔ እኮ ሓዯ ዯስ
ዒብሌ ኣሰምህሮ ብዕዐባ ሃይማኖትን ፣ ሌምዴን ናይ ካሌኦት ሕብረተ ሰብ ኣይኯናን
ንሰምዐ ነይርና። እዔ እኮ ብዕዐባ መጻኢና እዩ!16
ኣብቲ ተረፈ ምዐራፋት ናይቲ መጽሓፍ ፓዉሶን ብዕዐባ እቲ ክዉሰዴ ዒሇዊ ግቡእ ክርስትያና ግብረ
መሌሲ ይዕረቡ። እዔ ግብረ - መሌሲ 3 መሰረታዉያን ነገራት ዒጠቓሇሇ እዩ ፣ ‚ክዅንነትን ፣ ምዴናን ፣
ጽዴቅን‛። ነዔ 3 ነጥብታት ሕጂ ምርዕር ብዓሕ ኣየዴሌየንን እዩ ምኽንያቱ ፓዉሶን ብርትው ገይሮሞ
ስሇኑ። ብርግጽ ናይ ፓዉሶን መጠንቀቕታ ፣ ኣብ ማሕበር ዎዱ እንግሉ ብዓሕ ክትዐ ኣሇዎውለ
እዩ። እቲ ሕቶ ብመሰረት እዘም ዯራሲ ግና ፣ መጠንቀቕትኦም ይፈጸም ኣይፈጸም ዒይኯነስ ፣ ማሕበር
ዎዱ እንግሉ ነቲ በሌዊ ግብረ መሌሲ ክትህብ ዴሌዉቲ ዱያ ኣይኯነትን እዩ። እዔ ንቕዴሚት ርአ
እዩ።
ሚዛናዊ ሓቂ
ኣብዔ ምዐራፍ ብዒርዒርኩዊ ኩለ ግና ተዕብዋ ዒይምለእ ስእሉ ክህብ ዯሌየ ኣይኯንኩን። ምኽንያቱ
ኣብ መሊእ ዎሇም ካብ ኢስሊም ናብ ክርስትና መጹ ሰባት ከምዒሇዅ’ዉን ክንገር ስሇግባእ። ብዓሓት
ሙስሉም ፣ ንኢስሊም ገዱፉ ኸዯ ሰብ የሌቦን ክብለ ይዕረቡ እዮም ፣ እዔ ኣበሃህሊ ግና ብዒይ ብዓሕ
ጻዐሪ ዉደቕ ከምነ ከርእየኩም። ኣብዔ ቀረባ እን ሓዯ ሙስሉም ሼኽ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዎመታ
6,000,000 (ሽደሽተ ሚሌዮን) ሙስሉም እምነቶም ናብ ክርስትና ከምሌዉጡ ተዕሪቡ ነይሩ። እዔ
ማሇት 667 ኣብ ሰዎት ዄይ 16,000 ኣብ መዎሌቲ ይኸዉን ማሇት እዩ። ካብ ጥሪ 2003 ክሳዐ መፋርቕ
2004 ኣብ ነበረ ግዖያት ጥራይ ብኣገሌግልት ተዄሊዱ ጀርመን ነ ዄንጌሊ ረይንሃርዴ ቦንኪ ሌዐሉ
10 ሚሌዮን ኣፍሪቃዉያን ጏይታ ተቐቢልም። ካብዔኦም እቶም በሑ ሚእታት ሙስሉም ነበሩ
እዮም። ግዯ ሓቂ ካብ መሊእ ዎሇም ሙስሉም ንየሱስ ክስዐቡ እንዲዄሰኑ እዮም።17 መብዕሕቲኦም
ካብዔኦም ዴማ ብመንፈሳ ሕሌምታትን ራእያትን ተዯሪም ዄሰኑ እዮም።18 ኣዩ ብዓሕ
ተኣምራታን ሓያሌን ነ ምስክርነት ሳህሉ ኣምሊኽ ኣብ ህይዄት ‘ቶም ናብ ክርስቶስ መጹ ሙስሉም
ኣል። ኣነ ብምለእ ሌበይ ይኣምን እየ ፣ ማእከሊይ ምብራቕ ሪቫይቫሌ ናብ ሓቃ መጽሓፍ ቅደሳ የሱስ
መጹ ሰባት ከምርኢ። ግናኸ እዔ ይኹን’ምበር ኢስሊም ሌዐሉ ክርስትና ቐሌጠፈ ዐቤት የርኢ
ከምዒል ዒይከሓዴ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ፣ ካናዲ ፣ ዎዱ እንግሉ ን ኤዉሮፓን ጥራይ ዒይኯነስ ኣብ መሊእ
ዎሇም ኸኣ እምበር! ኣብዔ ግና ሓዯ ክፍሇጥ ዒሇዊ ፣ ምኽንያት ቅሌጡፍ ዐቤት ኢስሊም ብቐዲምነት ሌዌሌ
መጠን ዄሉዴ ኣብ ሙስሉም ሕብረተ ሰብ ስሇዒል እዩ። ማሇት ሙስሉም ሌዐሉ ክርስትያን በሑ
ቇሌዌ ይዄሌደ ስሇኑ እዩ። ብቀንደ ዐቤት ኢስሊም ካብ ብሒ ሙስሉም ጵሮሰሉት ተረኽበ
ኣይኯነን። በዔ ኯይኑ በቲ ግና ፣ ኢስሊም ሌዐሉ ክርስትና ይዎብን የስፋሕፍሕን ኣል። እዔ ግሁዴ ነ
ሓቂ ግና ነታ ምዐራባት ማሕበር ዒሇዊ ዎሇም ሇኸ ጽሌ ተሰር ኣል።
ንሕጂ ግና ክጸቕጠለ ዯሌዮ እምነትን ድክትሪናትን ናይዔ ኣብ ዎሇምና 2ይ ዎበየን ብፍጥነት
ዒስፋሕፍሕ ዒልን ሃይማኖት ከገዴሰና ኣሇዊ ዔብሌ ሓሳብ እዩ። እዔ ብፍሊይ ብብርሃን ናይ ኢስሊም
ዎብየ ሃይማኖት ናይ ምን ተኽእልኡ እንተሪኢናዮ ኣዩ ቅኑዐ እዩ። ሓዯ መስሌ ግምት ክነግረኩም ፣
ኢስሊም ብዐብየቱ ንክርስትና ክጽግዑ ምስ ጀመረ ፣ ሽዌ ቅሌጣፌ ናይ ዐብየቱ ኣብ ሓጺር እን
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ብዐጽፍታት ክዉስኽ እዩ። ከም ተጏታቲ ዎረብያ ሓቅነቱ ከየጽረኻ ብይእቶ ኣል መጽእ ምሌጥ
ክበሕ እዩ ፣ ሊ ኣብቶም እሙናት ክርስትያን ምዴንጋር ናይቲ መዎሌታት ሕጊ ክኸዉን እዩ።
ሓዯ ካብ ተርእዮታት ናይተን መዄዲእታ መዎሌታት እቲ መጽሓፍ ቅደስ ፣ ‚ብርቱዐ ስሕተት‛ ብል እዩ።
እዔ ስሕተት ‘ዔ ኣብ ኩሊ ዎሇም ኸዉን ዉዴቐት ካብ እምነት ክርስትና እዩ። ኣብዔ ሕጂ እን ኢስሊም
ሊ’ ዉሕስነት ዒይብለ ሃይማኖት እንተነ ፣ ማሇት ስሇምንታይ እዩ ኣሊህ ኢስሊም ኣብ ዎሇም ትሕቲ
ክርስትና ኯይኑ ክቅጽሌ ኣፍቂደ ብዔብሌ ሓሳብ ይኺዴ። ሌክዐ ከምኡ ግዖ ኸኣ ኺመጽእ እዩ
ክርስትያናት ስሇምንታይ እዩ ኣምሊኽ ኢስሊም ንክርስትና ብዐብየትን ጽሌን ክሓሌፎ ኣፍቂደ ብዔብሌ
ሓሳብ ጭነቁለ። እዔ ምናሌባት ካብ ሕጂ ዴሕሪ 15 ዎመታት ክጅምር ኽእሌ እዩ አረ ቅዴሚኡ’ዉን።
እዔ ክኸዉን ብፍጹም ኣይምነን እየ ፣ ግና ከምዒይከዉን እምት ነገራት ኸኣ የሌቦን። እዔ ንኸይከዉን
እቲ እንኮ ተስፋ ግና ኣብ መሊእ ዎሇም ኣበየ ቦታኡ ቅዴሚ ሕጂ ተራእዩ ብዒይፈሌጥ መሌክዌ ሪቫይቫሊት
እንተተሊውለ ጥራይ እዩ። ኣብዔ ሕጂ እን ግና እዔ ኣጋዉሌ ኣብ ኣሜሪካ ይጅምር ጥራይ እዩ ዒል። ነቲ
ዎበየ ንማሕበር ገጥማ ብዴሆ ክንዲል እኑ እዩ። ከምቲ በሌኩዊ ኢስሊም መጻኢና እዩ። ቤተ
ክርስትያን ንክዉንነት የውንታ ክትከፍት እኑ እዩ። ኣብተን ናይ ሓጺን መጋረጃ ነበረሇን ሃገራት
ኮምኒስት ፣ መጽሓፍ ቅደስ ብምጽሊቈ ዉሩይ ነበረ ሓዉ ኣንዴሪዉ ፣ ኣብታ ዒመናት ክርስትያናት
ክሊሲክ መጽሓፍ God’s Smuggler ፣ ብ 1994 ዎ.ም. ከምበል ፣ ‚ከምቲ ኯምኒዩም ንዐስራ ክፍሇ
ዒመን ፣ ኢስሊም ዴማ ንቕጽሌ 100 ዎመታት ክኸዉን እዩ።‛19
መዯምዯምቪ
ሕጂ ምናሌባት ብዕዐባ ኢስሊም ገሇ ሓበሬታ ምርካብ ኣገዲሲ ከምነ ተሰማሚዐካ ትኸዉን ፣ ካብዔ
ሓሉፍካ ግና ‚እስሊማ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ምጽንዌ ኸ ንምንታይ ኣዴሇየ፧‛ ትብሌ ትኸዉን።
ጽቡቕ ሕቶ ! እስከ ብዕዐባ እዔ ስዐብ ነጥብታት ቁሩብ ሕሰብ፦ መጽሓፍ ቅደስ ከምነግረና ዐሊማ
ሰይጣን ኣብተን ናይ መዄዲእታ መዎሌታት ዄር ክሌተ ናቱ ሰባት (Agents) ምትንሳእ እዩ። ‚እቲ ጸረ
ክርስቶስን እቲ ነቢዪ ሓሶትን‛። እዔኣቶም ሰይጣን ንብዒሊ ዎሇም ንምትሊሌ ጥቐመልም ና መሳርሕቱ
እዮም። እሞ ከመይ ይመስሇካ ፣ ሰይጣን ነዘም 1.3 ቢሌዮን በጽሑ ሙስሉም ኣብቲ ናይ መጨረሽታ
ዴግስ ናይ ስሕተት ብምንታይ መንገዱ ከዴሶም እዩ፧ ሰይጣን ፣ ዎሇማ ምስፍሕፋሕ ኢስሊም ከየጸሮ
ተሪፉ ድ ይኸዉን፧ ዄይስ ሰይጣን ዴሮ ኣብ ናይ መዄዲእታ መዯቡ የእቲእዊም ኣል፧ ኢስሊም-እቲ ሳሌሳይ
ኣሀደ-ኣምሊኻ (Monotheistic) እምነት ኣብ ዎሇም - ምስ ክርስትያንን ኣይሁዴን ብሓዯ ኯይኑ ነቲ ጸረክርስቶስ ብምጽራሩ ስዯት ገጥሞ እምነት ክኸዉን ዱዩ፧ ዄይስ ኢስሊም - እቲ ኣምሌኾ ጣኦት ብነ
መሌክዌ ብምጽያፉ ርዐ ሃይማኖት - ብዒይ ነ ይኹን ቅሌስ ነቲ መጽእ ጋኒናን ሓሳን
መንፈሳ መራሒ ክቕበል እዩ፧ ብዓሕ ዎመታት በዔ ኣርእስትታት ንጏይታ ሓቲተዮ እየ። ምስ ግዖ
ብዕዐባ ኢስሊም ዒልኒ ኣፍሌጦ እንዲዎሞቐ ምስ ከዯ ግና መሌሲ ሕቶይ ኣዩ ንጹር ኯይኑ። እዔ መጽሓፍ
ምሳኻ ኩለ ተመሃርኩዊ ንኽካፈል ብምባሌ እየ ጸሓፍኩዊ። ምናሌባት ከምዔ ምባሇይ ትርር በሇ
ዒረባ ኯይኑ ከየስምዐ ይሰግእ እየ ፣ ግና ፣ ብርግጽን ሓቅን ፣ ኢስሊም ነቲ ንቕዴሚት ኸዉን መጽሓፍ
ቅደሳ ትንቢታት ንምፍጻም ማሇት ቅዴሚ ኻሌኣይ ምጽኣት ክርስቶስ ፣ ንኹሊ ዎሇም ፖሇቲካ /
ሃያማኖታ / ዄተሃዯራ ስርዎት ናይ ጸረ ክርስቶስ ንምጥቕሊሌ ቀንዱ መንኯርኯር ናይ ሰይጣን ኯይኑ
ከገሌግሌ እዩ።
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ምዕራፍ - ክልተ
ቅዱሳት ጽሑፋት ኢስላም

ከም መጀመሪ ናይዔ መጽናዐቲ ክነና ብዕዐባ ቅደሳት ጽሑፋት ኢስሊም መእተ ኸዉን ሓጺር
መብርሂ ክብሌ። ዎሊማ ናይዔ ምዐራፍ ኣንባቢ ቅደሳት ጽሑፋት ኢስሊም እንታይ ምኖምን ፣ ኣብ
መሳሌሌ ሃይማኖታ ቅርጺ ኢስሊም ከ እንታይ እዩ ተራኦም ክፈሌጥን ክሕግ እዩ። መብዕሕቲኡ ኣብዔ
መጽሓፍ ተጠቐምኩለ መዄከሲ’ዉን ካብ ተፈሊሇዩ ቅደሳት ጽሑፋት ኢስሊም መጸ እዩ።
ቁርኣን
እቲ ቀዲማይን ቀንዴን ቅደስ ጽሑፍ ኣብ ኢስሊም ቁርኣን እዩ። ቁርኣን እቲ መሰረታ ቅደስ ጽሑፍ ናይ
ኢስሊም እዩ። ብምለኡ ዴማ ብመስራትን ነቢዪን ኢስሊም - መሓመዴ እዩ ተጻሒፉ። ቁርኣን ቃሌ ብቃለ
ኪትርጏም ከል ፣ ‚ምዴጋም‛ ዄይ ‚ምንባብ‛ ማሇት እዩ። ኣብ ቁርኣን 114 ምዐራፋት ኣሇዅ። ነፍሲ ዄከፍ
ምዐራፍ ዴማ ‘ሱራ’ ይበሃሌ። ኣብዔ መጽሓፍ ዉሽጢ ነ ክፍሉ ናይ ቁርኣን ከም መዄከሲ ኣብ
ዔተጠቐምኩለ ኣየናይ ምዐራፍን ጥቕስን ምኑ ንምሕባር ‚ሱራ‛ ዔብሌ ቃሌ ተጠቒመ ኣሇኹ። ቀጺለ
ዴማ ምዐራፍን ጥቕሲን ናይቲ ክፍሉ ይነግር። ኣብ መዄዲእታ ዴማ ስም ናይቲ ተርሚ።
ቁርኣን ቀዲማ መጽሓፍ ናይ ኢስሊም ኢዩ። ብሓጺር ኣዒራርባ መጽሓፍ ቅደስ ናይ ኢስሊም ክንብል
ንኽእሌ ኢና። ግና ቁርኣን ጥራይ ኸኣ ኣይኯነን ቅደስ ጽሑፍ ናይ ኢስሊም። ሊ’ ቁርኣን ከም ዒሇዊ ቃሌ
ንቃሌ (literally) ናይ ኣሊህ ቃሊት ኢልም ይእመኑለ ፣ ካብዔ ብዒይንኣኣስ ንኩልም ሙስሉም ማዐረ
ኣገዲስነት ዒሇዊ ቅደስ ጽሑፍ’ዉን ኣል - ሱና።
ሰና
‚ሱና‛ ብን ዎረብ ‚ተጸርገ ፣ ጽቡቕ ተመዴመዯ መንገዱ‛ ማሇት እዩ። እዔ ማሇት መሓመዴ በልን
፣ ገበሮን ፣ ዖፍቀድን ፣ ነኖን ይዉክሌ። ሱና ናይ መሓመዴ ቓሊትን ፣ ሌምዴታትን ፣ ምህሮን ፣
ገዯፎ ኣብነታት ኩለ ነግር ጽሑፍ እዩ። ሙስሉም ፡ መሓመዴ ንኹልም ዯቂ ሰባት ኸዉን ፍጹም
ኣብነት ገይሮም እዮም ርእይዊ። እዔ ድክትሪን እዔ ኣብ ቁርኣን ብንጹር ተጻሒፉ ኣል።

ንኣሊህ ተፍቅሩ እንተይንኩም ፣ ንዎይ (መሓመዴ) ስዎቡኒ - ሱራ 3፡31 (ሻኪር)
ብሓቂ ነ ብኣሊህ ተስፋ ገብር ከምኡ’ዉን በታ ናይ መዄዲእታ መዎሌቲ ፣ ከመይ
ክመሊሇስ ከምግባእ ኣብ መሌእኽተኛ ኣሊህ ኣርኣያ ኣሇኩም። - ሱራ 33፡21 (ዩሱፍ ዎሉ)
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ስሇዔ ነ ይኹን መሓመዴ በልን ገበሮን ከም ሞዳሌ ናይ ህይዄትን እምነትን ኩልም ሙስሉም
ይኸዉን። ብዕዐባ ሱና ክፍሇጥ ዒሇዊ ንሱ ሌክዐ ከም ቁርኣን ብማዐረ ንሙስሉም ኣገዲሲ እዩ። ምኽንያቱ
ሱና ትርሜ/መብርሂ ናይ ቁርኣን ስሇነ። ብዒይ ሱና ቁርኣን ብትኽክሌ ክትርዴኦ ኣይኸኣሌን እዩ። ግዯ
ሓቂ እቲ በሕ ሌምዴታት ናይ ኢስሊም ኣብ ቁርኣን ኣይተጠቅሰን መብዕሕቲኡ ካብ ሱና መጸ እዩ።
ስሇዔ ቁርኣንን ሱናን ክሌቲኡ ብሓዯ ተጠሚሩ እዩ መሰረት ኩለ ሌምዴታትን ስርዎታትን እምነት
ምስሌምና ኸዉን።1 በዔ ምኽንያት ቁርኣንን ሱናን ብዴርኺት ተጻሕፈን ስሌጡን ጽሑፍን ምኑ
ይእመነለ።
መበቈል ሰና
ሱና ምንጩ ካብ ክሌተ እስሊማ ስነ - ጽሑፋት እዩ። እቲ ቀዲማይ ናይ ሓዱ ጽሑፍ እዩ። ሓዱ
ብሂሊት/ቃሊት ኣፍ መሓመዴ ትርኽ ጽሑፍ እዩ። እቲ ኻሌኣይ ዴማ ‘ሲራ’ ዄይ ‘ሲራት’ በሃሌ እዩ።
ሲራ ቃሌ ብቃለ ክትርጏም ከል ፣ ‚ታሪኽ ህይዄት‛ ማሇት እዩ። ስሇዔ ሲራት-ራሱሌ ማሇት፣ ታሪኽ
ህይዄት ‘መሌእኽተኛ/ነቢዪ’ መሓመዴ ማሇት እዩ። ብዕዐባ ታሪኽ ህይዄት መሓመዴ ዒዒንቱ ኣዩ ብዓሕ
ዒመናዉን ጥንታዉን መጻሕፍቲ (ሲራት) ኣል። ካብዔኦም እቶም ብቀንዱ ፍሇጡ ሲራት ፣ ናብ
እንግሉኛ ተተርጏም ጥንታ ‚ሲራት-ራሱሌ ብ ኢብን ኢሻቅ‛ ተጻሕፈ እዩ። ከምኡ’ዉን ‚ህይዄት
ናይ መሓመዴ‛ ፣ ትርጉም ናይ ጐሌያመ። ብዒይካ እዔ ብዕዐባ ታሪኽ ኢስሊምን መብርሂታት
(Commentary) ናይ ቁርኣን ብቀዲሞት ምሁራን ተጻሕፈ ‘ታፍሲር’ (tafsir) በሃሌ ጽሑፍ’ዉን ኣል።
ብዕዐባ እዘም ጽሑፋት ክዕረብ ከሇኹ ፣ ኣብዔ መጽሓፍ ንኹልም ዉክሌ ‚እስሊማ ጽሑፋት /
እስሊማ ቅደሳት - ጽሑፋት / ጽሑፍ‛ ዔብሌ ስያመ ሂበዮም ኣሇኹ።
ሓዱዝ
ኣብዔ መጽናዐቲ ፣ ሓዱ እቲ ቀንዱ ክንርዴኦ ዒልና ጽሑፍ ክኸዉን እዩ። ምኽንያቱ መብዕሕቲኡ
ሌምዴታትን ብፍሊይ’ እስሊማ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ካብ ጽሑፋት ሓዱ መጸ ስሇነ
እዩ።
ከምቲ ኣብ ሊዐሉ ተጠቕሰ ሓዱ ናይ መሓመዴ ብሂሊትን ግብርታትን ትርኽ ጽሑፍ እዩ። ብመሰረት
ምሁራን ሙስሉም ፣ መሓመዴ ብህይዄት ከልን ምስ ሞተ ብዴሕሪኡ’ዉን ሰዎብቱ ነቲ ብልን ገብሮን
ነበረ ኩለ ክርዊ ብኣፎም ይነግርዊ ነበሩ።
ኢሴናዴን ማትንን
ነፍሲ ዄከፍ ሓዱ ክሌተ ክፍሌታት ኣሇዊ ፥ ‚ኢስናዴ‛ ከምኡ’ዉን ‚ማትን‛ በሃለ። ኣብ መጀመርታ
ናይ ነ ሓዱ ፣ ኢስናዴ ኣል። እዔ ማሇት ሰንሰሇት ናይቲ ብሂሌ ዒመሓሊሇፉ ሰባት። ኢስናዴ
ብሓጺሩ ‚ክስቶ ከምበል ፣ ክስቶ ከምበሇቶ ዄይ ክስቶ ንክስቶ ከምነገሮ . . .‛ እንዲበሇ ካብ
መሓመዴ ኣትሒዓ ነቲ ቃሊት ተቐበሌዊ ሰንሰሇት ናይ ሰባት እዩ። ብትግርኛ ሓዯ ኢስናዴ ከምዔ ስዐብ
ምነ ፣ ‚ኢብራሂም ካብ ሚርየም ከምሰምዑ ፣ ሚርየም’ዉን ካብ መሓመዴ ከምሰምዎቶ . . .‛። ሓዯ
ሓቃ ኢስናዴ ካብ ሓዱ ናይ ‚ሙታ ማሉክ‛ ተዄስዯ እነሆ ፣
ያሕያ ካብ ማሉክ ከምሰምዑ ፣ ንሱ’ዉን ካብ ኣሚር ኢብን ያሕያ ኣሌ-ማዔኒ
ከምሰምዑ ፣ ንሱ’ዉን ካብ ኣቡሌ-ሑባብ ከምሰምዑ ፣ ንሱ’ዉን ካብ ኢብን ያሳር
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ከምሰምዑ ፣ ንሱ’ዉን ካብ ዎብደሊህ ኢብን ዌማር ከምሰምዑ እሞ ከምዒዒንተዄሇይ .
..2
ኣብ ገሇ ገሉኡ ኢስናዴ ግና ሓዯ ስም ጥራይ ተጠቕሰለ ኣል። ከምዔ እንተይኑ ነቲ ሓዱ ዒዒንተዄ
ሰብ ብቀጥታ ምስ መሓመዴ ነበረ ብጻዩ ዄይ ቤተ ሰቡ እዩ። ንኣብነት ፥
ዎይሻ ከምዒዒንተዄቶ ፣ መሓመዴ(ሰሊም ኣብ ሌዐሌኡ ይኹን) . . . . ኢለ ነይሩ።
እቲ ኻሌኣይ ክፍሉ ናይ ነ ሓዯዔ ዴማ ብመሐመዴ ተብሃሇ ዄይ ተገብረ ነገር የዒንቱ። እዔ ክፋሌ
ማትን ይበሃሌ። ስሇዔ ነፍሲ ዄከፍ ሓዱ ኢስናዴን (ሰንሰሇት ናይ ኣዒንተዉቲ) ፣ ማትን(ቃሊት ዄይ
ግብርታት መሓመዴ) የጠቃሌሌ። ኣብዔ መጽሓፍ ብቕሌሌ በሇ ምእንቲ ክርዴኣና ነ ሓዱ
ክንጠቕስ ከሇና እቲ ማትን በሃሌ ክፍሉ ጥራይ ኢና ክንጥቀም። ኣብ መጨረሽታ ናይቲ ምዐራፍ ዒል
መሐበሪ ግና እቲ ኢስናዴ ዴማ ከም መዄከሲ ጽሒፈዮ ኣሇኹ።

መሐበሪ
1.

ግና ኣዝዮም ሒደት ጉጅለ ኣለዉ ቁርኣን ጥራይ ከም ምንጪ ኩሉ እምነቶምን ልምድታቶምን ተቀቢሎም ዝኸዱ። እዞም
ጉጅለ “THE SUBMITTERS” (ተንበርከኽቲ) ይበሃሉ።
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ምዕራፍ - ሰለስተ
እስላማዊ ትንቢታትን ፍጻሜታትን መወዳእታ ዘመን

እስሊማ ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ፣ በዔ ኣርእስቲ ‘ዔ ዕረቡ መብዕሕቲኦም መጻሕፍቲ
ናይቲ ጸሓፊ ካብ ፍለጣት ሓዱ ናይ መዄዲእታ ዒመን ካብ ካሌእ ብዓሕ ምንጭታት ኣኪብካ ፣ ሰሪዐካ
ናይ ምቕራብ ብዓሕ ጻዐሪ ርኣየለ ስራሕ እዩ። ብዒይካ እዔ ካሌኦት ብዓሓት ዴማ ካብ ናይቲ ጸሓፊ
ፍሌጠት ተበገሰ ተዄሳኺ ትምህርትን መዯምዯምታን ሓዓ እዮም። ኣነ ግና ናይ ሓዱ ምሁር
ስሇዒይኯንኩ (ክኸዉን’ዉን ኣይብህግን) ኣብዔ ኣርእስቲ ናተይ ርዴኢትን ኣረኣእያን ዄይ ኣተረጉማ
ክዉስኽ ኣይዯሌን። ብጽኑዐ እስሊማ ጽሑፋት ዔብሌዊ ፣ ዄይ ዴማ ሉቃዉንቲ ናይ ሓዱ ጸሓፍዊ
ዄይ በዔ ኣርእስት ብሰፊሑ ጸሓፉ ዯረስቲ ዒዲሇዅዊ ማተሪያሌ እየ ተጠቂመ። ስሇነ ዴማ እዔ
መጽሓፍ ብብሒ ጥቕስታትን መዄከሲታትን ተመሌአ እዩ።
ኣብ መብዕሕትኡ እስሊማ መጽናዐቲ ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ናብ ክሌተ ይምቀሌ ፣
ናእሽቱ ትእምርትታትን ፣ ዎበይቲ ትእምርታትን ዴማ ይበሃለ። እቶም ናእሽቱ ትእምርትታት በሃለ ሌክዐ
ከምቲ የሱስ ‚መጀመርታ ቅሌዉሊዉ‛ በልም መስለ እዮም። እዔኣቶም ምምጻእ እቶም ዎበይቲ
ትእምርትታት ነግሩ ክስተታት እዮም። ብገሇ መጠኑ እዔ ሓቂ እዩ። ግና መብዕሕቲኦም ካብዘም ናእሽቱ
ትእምርታት ኣብ ሓዯ እን ምስ እዘም ዎበይቲ ትእምርትታት ዒጋጥሙ እዮም። ስሇዔ እዘም ናእሽቱ
ትእምርትታት ካብቶም ዎበይቲ ትእምርትታት ብዯረጃ ጥራይ እዮም ትሕቱ’ምበር ፣ ከም መጀመርታ
ናይቶም ዎበይቲ ትእምርትታት ጌርና ክንሓስቦም ኣይግባእን። ሓያል ካብዘም ናእሽቱ ትእምርታት ኣዮም
ዯንቁ እዮም። ንሕጂ ግና ካብ ኣርእስትና ከይንዄጽእ ብጥሌቀት ናብኣቶም ኣይክንኣቱን ኢና።
ዓበይቩ ትእምርቪት
ብርግጽ እዘም ዎበይቲ ትእምርትታት በሃለ ካብቶም ናእሽቱ ትእምርትታት ሇዎሇ ኣገዲስነት ኣሇዊም።
እዘም ትእምርታት ፣ ብዕዐባ ምምጻእ እስሊማ ጸረ-ክርስቶስ (ኣዲጃሌ) ፣ ዲግም ምጽኣት ናይ እስሊማ
የሱስ (ውሳ ኣሌ-መሲሕ) ሌዐሉ ኩለ ዴማ ምግሊጽ እቲ ትጽቢት ግበረለ እስሊማ መሲሕ/መዴሕን
(ኣሌ-ማህዱ) ፣ በሇ ትሕቶ ኣሇዊም። ብዕዐባ እቲ ኣብ ዎሇም እንዲገነነ ክኸይዴ ነ ርኽሰትን ፣
እምነታ ዴንቁርናን ዄይ ካሌኦት ሓፈሻ ናይ ምዴሪ ነገራት ግና ኣይዒንትዅን እዮም። እዘም ናእሽቱ
ትእምርትታት በሌናዮም ገሇ ካብኣቶም ዒይንጹራት ኯይኖም ፣ ብዕዐባ ተቐባሌነቶም’ዉን ብዓሕ ክርክር
ኣል። ይኹን’ምበር ኣብዘም ዎበይቲ ትእምርታት ምስ እንመጽእ ግና ፣ ንነ ሙስሉም ዉጹኣትን
ዒየማትኡን እዮም። ነ ሰብ ንሙስሉም ክሳዐ ክንዯይ እዘም ዎበይቲ ትእምርትታት በሃለ የገዴስዊም
ክፈሌጥ ፣ እምነት መዄዲእታ ዒመን ኣብ መንጏ ሙስሉም ክሳዐ ክንዯይ ኣገዲሲ እዩ ክፈሌጥ ይግብኦ።
ኣገዲሴነት ናይቧን ዲሕሮት መዓልቪት ኣብ እምነት ኢሴላም
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ሓዯ ሰብ ሙስሉም ክኸዉን ብሓሙሽተ ነገራት ክኣምን ከምዒሇዊ ፣ ቁርኣን ይዕረብ። እዘም ሓሙሽተ
ነገራት ከም ዉጽኢቱ ከም ኣዐኑዴ ናይ እምነት ኢስሊም ኯይኖም እዮም ርኣዩ። ካብ ቁርኣን ከምዔ
ዔብሌ ነንብብ ፡

‚ገጽኩም ናብ ምብራቕን ምዐራብን ምምሊስኩም ጽዴቂ ኣይኯነን። ጽዴቂ ግና ብኣሊህ
ምእማን ፣ በታ ዲሕረይቲ መዎሌቲ ምእማን ፣ ብመሊእኽቲ ምእማን ፣ ብጽሑፍ ምእማን
፣ ብነብያት ምእማን እዩ . . .‛
--ሱራ2፡177(ፒክትሆሌ)
እዘም ሓሙሽተ መትከሊት እምነት ኢስሊም ከምዔ ተሰሪዑም ኣሇዅ
1. ብኣሊህ ምእማን
2. በታ ዲሕረይቲ መዎሌቲ ምእማን
3. ብመሊእኽቲ ምእማን
4. ብጽሑፍ ምእማን
5. ብነብያት ምእማን
እዔ ብብዓሕ መሇክውታቱ ካብ ናይ ክርስትና እምነት ተፈሌየ እዩ። ሽሕ’ ናይ ዲሕሮት መዎሌታት
እምነት ኣብ ሓዱሽ ኪዲንን ኣብታ ቀዲመይቲ ማሕበርን ኣዩ ዎቢ ተራ ተህቦ ኣርእስቲ ይኹን ፣ ኣብዕ
ሕጂ ዒሊ ቤተ ክርስትያን ግና ናይ ዲሕሮት መዎሌታት እምነት ከም ኣማራጺያ ዄይ’ዉን ጠቕሉለ ፍረ
ዒይብለ ተረስዋ ነገር ኯይኑ ኣል። ኣብ ኢስሊም ግና ከምኡ ኣይኯነን። በታ ዲሕረይቲ መዎሌቲን ፣ እቲ
ስዐብ ፍጻሜታትን ዒይኣምን ሓቃ ሙስሉም የሌቦን። ናይ 1.3 ቢሌዮን ሙስሉም ሃይማኖታ ትጽቢት
እንታይ እዩ ክንፈሌጥ እምበኣር ፣ እስሊማ ኣረኣእያ መዄዲእታ መዎሌታትን ብፍሊይ’ ናይቶም ዎበይቲ
ትእምርትታትን እንታይ ‘ዩ ክንፈሌጥ ኣዩ የገዴሰና እዩ። እስኪ ሕጂ ነዔ ሕመረታ እምነታትት ክንርእዮ
ክንጅምር ፡
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ምዕራፍ - ኣርባዕተ
ማህዲ ፣ እቲ ዝግለጽ እስላማዊ መሲሕ

ኣብ ማእከሌ እቶም ዎበይቲ ትእምርታት ናይተን ዲሕሮት መዎሌታት፣ ሙስሉም ጽበይዊ እቲ ቀንዱን
ዎበየን ትእምርቲ ምግሊጽ ናይቲ ‚ኣሌ-ማህዱ‛ በሃሌ ሰብ እዩ። ‚ኣሌ-ማህዱ‛ ብን ዎረብ ‚እቲ
ዒምርሕ (The Guided)‛1 ማሇት እዩ። ተኸተሌቲ እምነት ሺዎ ኑ ሙስሉም ሳሒብ ኣሌ-ዕማን ዄይ
ኣሌ-ማህዱ ኣሌ-ሙንታዴሃር ኢልም’ዉን ይጽዉዐዊ እዮም። እዔ ማሇት ፣ ‚ጏይታ ናይቲ ዒመን‛
ከምኡ’ዉን ፣ ‚እቲ ዒምርሕ/እቲ ግሇጽ‛ ዔብሌ ትርጉም ኣሇዊ። ኣሌ-ማህዱ እቲ ቀዲማይ ምሌክት
ናይቶም ዎበይቲ ትእምርታት እዩ። ነዔ ዒጽንዑ ፣ እቲ ኣብ 8ይ ክፍሇ ዒመን ነብር ነበረ ዉሩይ
ሙስሉም ሉቕ ኢብን ካቲር ከምዔ ኢለ እዩ ፡

ናይታ ሰዎት ናእሽቱ ትእምርትታት እንዲዄሰኹ ዴሕሪ ምኽያድም ፣ ሰባት ኣብ ዎቢ ስቓይ
ክኣትዅ እዮም። ሽዌ ኣሌ-ማህዱ ክግሇጽ እዩ። ንሱ ቀዲማይ ምሌክት ናይቶም ዎበይቲ
ትእምርትታት ናይታ ሰዎት እዩ።2
ምግሊጽ ናይ ኣሌ-ማህዱ ንኹለ እስሊማ ትጽቢት መዄዲእታ ዒመን ኣኽሉሌ ዯፍእ ፍጻሜ እዩ። ስሇዔ
ማእከሌ ኩለ እስሊማ ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ፣ ምምጻእ ናይ ማህዱ እዩ። ብዕዐባ
እዔ ገሇገሇ ሙስሉም ምሁራት ክዕረቡ ከሇዅ ፣ ‚ናእሽቱ ትእምርትታት‛ በሃለ ከምዒየሇዅን ፣ ኣብ
ክንዲኡ ግና ፣ ‚ን ኣሌ-ማህዱ ተኸቲልም መጹ ትእምርትታት‛ ከምኑ ይዕረቡ እዮም።3 ሊ’ ኣብ
መንጏ ተኸተሌቲ እምነት ሱኒን ሺዎን ብዕዐባ እዔ ገሇ ምፍሌሊያት እንተሃሇዄን ፣ ገሇ ርባዐ ሱኒ ይነጽግዊ
እንተኑን። ኣብ ኢስሊም ግና ፣ ሓፈሻ እምነት ኣሌ-ማህዱ ናይ ጉጅሇታት ጉዲይ ኣይኯነን። እዔ ኣብ
መብዕሕቲኦም ሙስሉም እመን ኣዴማሳ ሓቂ እዩ። ብመሰረት ፣ ሼኽ ሙሓመዴ ሒሻም ካባኒ ፣ ሉቀዄንበር ናይ እስሊማ ሊዐሇይ ቤት-ምኽሪ ኣሜሪካ ፡

ምምጻእ ናይ ኣሌ-ማህዱ ኣብ ሺዎን ፣ ሱኒን ጸንዋ ድክትሪን እዩ። ግዯ ሓቅስ ንኹለ
ፍጥረት ሰብ’ዉን 4
ኣያቶሊህ ባኪር ኣሌ-ሳዴር ከምኡ’ዉን ኣያቶሊህ ሙርታዲ ሙታሃሪ ፣ ክሌተ ሺዎ ሙስሉም ምሁራት ‚እቲ
መጽእ መዴሕን‛ ኣብታ ትብሌ መጽሓፎም ፣ን ኣሌ-ማህዱ ከምዔ ስዐብ ይገሌጽዊ ፣

ኣብ ታሪኽ ዄዱ ሰብ ከም ኣሌ-ማህዱ - እቲ መጽእ መዴሕን - ገይሩ ዯመቐ ሰብ
ኣይተረኽበን። ናይዕ ዎሇም ኣፋትሌ ፍጻሜታት ፣ ኣብ ህይዄት ሰባት ግሩም ንዴፊ ሰሪሖም
እዮም ፣ ናይ ኣሌ-ማህዱ ንዴፊ ግና ሌዐሉ ናይ ኩልም ሌዐሌ በሇ እዩ። ኣብ ታሪኽ ኩለ
፣ ንሱ ናይቶም ረኣይቲ ራእይ እዩ። ኣብ ዎሇም ኩለ ፣ ንሱ ናይቶም ሓሇምቲ ሕሌሚ እዩ።
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ነቲ ናይ መጨረሽታ ምዴሓን ፣ ዯቂ ሰባት የውንቶም ተኽለለ፣ ኯብ ሰሜን ናይ
ተስፋ እዩ ንሱ. . .። ኣብዔ ተሌእኾ ሓቂ ናይ ኣሌ-ማህዱ ነ ፍሌሌይ ናይ ቀቢሊ ፣
መትከሌ ፣ ሃገር የሌቦን። እቲ ተሌእኾ ኣዴማሳ እዩ ፣ ሌክዐ ከምቲ ኣሌ-ማህዱ ንባዐለ
ኣዴማሳ ነ። ንሱ ኣብ ሌዐሉ ኩለ እቲ ንዯቂ ሰብ ፈሊሇየ ጸበብቲ መናዴቕ
እንዲንጸባረቐ ዯዉ ዔብሌ እዩ። ንሱ ንኹለ ሰብ ይብጽሖ እዩ። በዔን ፣ ካሌእ ብዓሕን ፣
ብሌክዐ ኣሌ-ማህዱ መን እዩ፧ ብርግጽ እዔ ነ ይኹን ኣእምሮ ዒሇዊ ሰብ ክሓቶ ዯሉ
ሕቶ እዩ፧5
ናይ ብሓቂ ፣ መን እዩ እዔ እስሊማት ዎሇም ትናፍቖ ‚እቲ መጽእ‛ ፧ እንታይ ስሇገብር እዩ ከ ከምዔ
በሇ ትጽቢት ግበረለ፧ ኣብዔ ምዐራፍ ነዔ ሕቶ ንምምሊስ ተፈሊሇዩ እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት
ብምርኣይን ፣ ሙስሉም ምሁራን በዔ ኣርእስቲ ጸሓፍዊ መብርሂታትን(commentaries) ክንጥቀም
ኢና። ኣብዔ ምዐራፍ ንነፍሲ ዄከፍ ጥቕሲ ግዖ ዄሲዴኩም ከተንብብዊም ከተባባዎኩም ይፈቱ። ኣብዔ
መዄከሲታት ዉሽጢ ኢና ፣ መትከሊ እምነታትን ናፍቖትን ናይቶም ኣብ ምዴሪ ምሳና ዒሇዅ 1.3 ቢሌዮን
ሙስሉም ኻበይ መጸ ምኑ ክንፈሌጥ። እቶም ገፍሐ ምርዲእ ናይቲ ልሚ ንዎሇምና ጸሌ ዒል
መንፈሳ ረሒ ክንረክብ ንዯሉ ፣ ብምለእ ኣቃሌቦ ከነንብቦ ኣዩ የዴሌየና እዩ . . .
መሱሕ ኢሴላም
ብሕጽር በሇ ኣሌ-ማህዱ፣ መሲሕ ዄይ መዴሕን ናይ ኢስሊም እዩ። ሊ’ ፣ ‚መሲሕ‛ ዄይ
‚መሲሓነት‛ ዔብሌ ኣምር መበቇለ ኣብ ኣይሁዯ-ክርስትና እንተነ ፣ ዎብደሌዎዔ ዎብደሌሑሴን
ሳኬዱና ፣ ፕሮፈሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ፣ እዘም ቃሊት ብሌክዐ ን ኣሌ-ማህዱ ንምግሊጽ ኣብ
እስሊማ ዎንኬሌ ከምጠቕሙ ይሰማማዐ። ንሱ ኣብዔ ኣርእስቲ ኣብ ገበሮ Islamic Messianism
ዔብሌ መጽናዐታ ስርሑ ፣ ከምዔ ገይሩ ይገሌጾ ፣

‚መሲሓዉነት‛ ዔብሌ ቃሌ ኣብ እስሊማ ጽሑፋት ብዓሕ ሳዐ ነቲ መጽእ ትንቢታ
ሰብ ፣ ኣሌ-ማህዱ ዄኪለ እዩ ርከብ። ኣሌ-ማህዱ ፣ እቲ ኣቀዱሙ ተነግረለ መራሒ
ክትንስእን ፣ ንኹለ ነገራት ብመልኯታ ምርሒት ፣ ናብ ቦትኡ መሌስን ዒዐርን ዎቢ
ማሕበራ ሇዉጢ ከበግስ እዩ። እዔ እስሊማ መሲሕ ፣ ንንጽህና እምነት ኢስሊም ናብ
ቦታኡ ብምምሊስ ሓቀኛን ዒይጠፍእን ምርሒት ንኹልም ዯቂ ሰብ ዒምጽእ ፣ ዉሑስ
ማሕበራ ጸጥታን ካብ ጭቆና ነጻ ነት ዎሇምን ብምፍጣር እስሊማ ምግሊጻት
ንኹሇን ሃገራት ከም ናይ ህይዄት መምርሒ ፍቓዴ ብምግባር ንባህጊ ሰዎብቱ ስጋ ከሌብሶ
እዩ።6
ስሇዔ ‚ምትንሳእ‛ ናይ ኣሌ-ማህዱ ንመብዕሕቲኦም ሙስሉም ፣ ሌክዐ ከም ንክርስትያን ዲግም ምምሊስ
የሱስ እዩ ሕሰብ እንተበሌና ካብ ሓቂ ረሓቐ ኣይኯነን። ክርስትያን ዲግም ምምሊስ ናይ የሱስ ጽበይዊ
፣ ኣምሊኽ ንህቡ ሃቦ ትንቢታ ተስፋታት ንክፍጽመልም እዩ ፣ ሙስሉም’ዉን ከምኡ ንመሰሇ ዐሊማ
እዮም ንኣሌ-ማህዱ ጽበይዊ። ሌክዐ ከምኡ ፣ ሼኽ ካባኒ ፣ ኣሌ-ማህዱ እቲ ብቀዲምነት ጥቀስ መሲሕ
ናይ ኢስሊም ምኑ ይዕረብ ፣

ኣይሁዴ ነቲ መጽእ መሲሕ ይጽበዩ ፣ ክርስትያን የሱስ ክመጾም ይጽበዩ ፣ ሙስሉም ኸኣ
ክሌቲኦም ኣሌ-ማህዱን የሱስን ክመጽዊም ይጽበዩ።7
ኪብ ቤት መሓመዴ ዝትንሴእ ሯብኣይ
ብዕዐባ ኣሌ-ማህዱ ምሌከት እቲ ቀንዴን ፣ ብዓሕ ሳዐን ጥቀስ እምነት እንተሃሌዩ ፣ ኣሌ-ማህዱ ካብ
ቤት መሓመዴ ከምትንስእን ፣ ንስም መሓመዴ ከምዒጸዉዐን እዩ።
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ካብ መንጏ ቤተይ ፣ ስመይ ስሙ ሰብኣይ ፣ ንኹልም ኣዐራብ ክሳዐ ዒይገአ እዕ ዎሇም
እዔኣ ኣይክትሓሌፍን እያ። 8
ነቢዪ (መሐመዴ) በሇ ፡ ‚ኣሌ-ማህዱ ካብ ቤተይ ፣ ካብ ዒርኢ ፋጥማ (ሌ መሓመዴ)
ክኸዉን እዩ።‛ 9
ኣዴማሲዊ መሢሒ ንኹሎም ሙሴሊም
ልሚ ዲርጋ ኣብ ኩሊ እስሊማት ዎሇም ጽዉዎ ምሕዲስ/ምትካሌ ናይ እስሊማ ኻሉፍ ኣል። ኻሉፍ
(ኻሉፋ) ኣብ ኢስሊም ፣ ሌክዐ ጳጳስ ናይ ሙስሉም ከም ማሇት እዩ። ኻሉፍ ማሇት ምክትሌ-ዄኪሌ ናይ
ኣሊህ ኣብዕ ምዴሪ ማሇት እዩ። ኣብዔ ክንፈሌጦ ዒልና ኣገዲሲ ነገር ፣ ሙስሉም ጻዉውቶም ዲግም
ምትካሌ ናይ ኻሉፋ ስርዎት መዄዲእታኡ ናይ ማህዱ ጻዉውት እዩ። ምኽንያቱ ማህዱ እቲ ግሇጽ ናይ
መዄዲእታ ኻሉፍ ናይ ኢስሊም ስሇነ። ስሇዔ ዴማ ነፍሲ ዄከፍ ሙስሉም ኣብ ነ ቦታ ንዐኡ
ክስዐቦ ግዳታ ኣሇዊ።

እንተርኢኻዮ ፣ ኬዴካ የማናይ ኢዴካ ሃቦ ፣ እንተዴሇየ ሊ’ ብበረዴ ኣንፋሒኹካ
ምኽንያቱ ንሱ ምክትሌ-ዄኪሌ (ኻሉፋ) ናይ ኣሊህ እዩ - ኣሌ - ማህዱ። 10
ንሱ ብመንገደ ክኸይዴን ግኣት ቤት (ዄይ ማሕበረ ሰብ) መሓመዴ ከጽንዐን እዩ . . .
ነ ኣማኒ ንኽሕግዘ ግዳታ ኣሇዊ።11
ገዛኢ እዛ ዓለም
ኣሌ-ማህዱ መራሒ ናይ መጻኢ እስሊማ ዎሇም ከምነ ይእመነለ። ግና ግኣቱ ኣብ ናይ ሙስሉም
ዎሇም ጥራይ ዒይኯነስ ኣብ ኩሊ ምዴሪ እዩ ክኸዉን። ኣሌ-ማህዱ ዎሇማ ሰዉራ ብምሌዐዎሌ ኣብ ኩሊ
ዎሇም ሓዱሽ እስሊማ ስርዎት ከምተክሌ ይንገረለ።

ኣሌ-ማህዱ ንኹለ ክፍኣትን ፣ ብሌሽዉናን ካብዕ ዎሇም ጸሪጉ ቅንዐናን ፣ ፍትሕን ከስፍን
እዩ። ንኹልም ጸሊእቲ ሙስሉም ክግኦምን፣ ክስዐሮምን እዩ።12
ንሱ ኣብታ ምዴብቲ መዎሌቲ ክግሇጽን ፣ ምስ ክፉኣት ሓይሌታት ክጋእን ፣ ዎሇማ
ሰዉራ ከሇዎዐሌን ፣ ኣብ ፍትሒ ፣ ጽዴቂ ፣ ዯግነት . . . ዄዒተ ተሰረተ ሓዴሽ ዎሇማ
ስርዎት ክተክሌን እዩ። ኣብ መዄዲእታ/ መፈጸምታ ዴማ እቶም ጻዴቃን ናይዕ ዎሇም
ምሕዯራ ኣብ ኢድም ክርከብዊ እዮም። ኢስሊም ዴማ ኣብ ሌዐሉ ኩለ ሃይማኖታት
ክዐዄት እዩ።13
ንሱ ዎዄት ናይ ሓቅን ፣ ዉዴቀት ናይ ጨቇንትን ፣ ዒበስር ኣበሳሪ እዩ። ምቅናን ፍትሕን
ምስርጣይን ፣ ከም ዒብቅዋን ፣ ተዴሊን ሌዐሌና ዯቂ ሰብ . . . ተዉሕስ ጸሓይ ኢስሊም ከም
በረቐትን ዯጊማ’ዉን ከምዒይትዎርብ ነግር ኣጅ ነጋሪ እዩ። 14
ኣሌ-ማህዱ ፣ ዎሇማ ሰዉራ ንምሌዐዎሌ ጥቀመለ ሜሊ ዄይ ኣግባብ ፣ ተዯጋጋሚ ዄተሃዯራ ዄፍርን ፣
ቅደስ ኰናትን (ጂሃዴ) ዒጠቓሇሇ እዩ። ሊ’ ገሉኦም ሙስሉም ፣ ኣብ ግኣት ኣሌ-ማህዱ በሕ ሰብ
ብሰሊም ሃይማኖቱ ናብ ኢስሊም ክሌዉጥ እዩ ኢልም ይእመኑ ፣ መብዕሕቲኦም ቅደሳት-ጽሑፋት ኢስሊም
ህብዊ ስእሉ ግና በንጻሩ ፣ ዒይእስሊማት ዎሇም ብ ኣሌ-ማህዱ ምስ ተሰዎረት እያ ኢዲ ሂባ ናብ ኢስሊም
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ክትመጽእ ዔብሌ እዩ። ዎብደሌራሕማን ኬሊኒ ፣ ጸሓፊ ናይ ፣ The Last Apocalypse (እቲ ናይ
መዄዲእታ ዄዮ) ፣ ነቲ ብዓሕ ዉግእ ናይ ኣሌ-ማህዱ ከምዔ ይገሌጾ ፣

ኣሌ-ማህዱ ከም እስሊማ ኻሉፍ ፣ ካብ ሙስሉም ናይ ተእዕነት መረጋገጺ ክቕበሌ እዩ።
ንሱ ንሙስሉም ናብ ብዓሕ ዉግኣት ናይ ጂሃዴ ክመርሖም እዩ። ግኣቱ ፣ ምርሒት ናይ
ነቢዪ[መሐመዴ] ኽተሌ ኻሉፋ ግኣት እዩ። ኣብ ዒመን ግኣቱ ፣ ኣብ መንጏ
ሙስሉምን ኣብ መንጏ ዒይኣመንትን ፣ ብዓሕ ዉግኣት ክካየዴ እዩ . . .15
ያሕያ ሃሩን ከይተረፈ ፣ ኣዩ ዉሩይ ሉበራሊ ሙስሉም ፣ ብዕዐባ እቲ ኣሌ-ማህዱ ኣብ ብዓሕ ቦታታት
ኣብ መንጏ እቶም ዒይኣመንቲ ገብሮ ዄራራት ፣ ከምዔ ኢለ ይጠቕሶ ፣

ካብ ምብራቕ ክሳዐ ምዐራብ ፣ ኣሌ-ማህዱ ኩለ ቦታታት ዄሪሩ ክሕ እዩ።16
ሯሢዊት ጸሊም ባንዳሢ
ኣሌ-ማህዱ ናብ ስሌጣን ቅዴሚ ምዴያቡ ቅዴም ኢለ ፣ ጸሉም ባንዳራታት ሓዒ ሰራት ካብ ምብራቕ
ከም ሇዎሌ ይንገር። ብዕዐባ እዔ ሼኽ ካባኒ ከምዔ ይብሌ ፡

ምምጻእ ጸሉም ባንዳራታት ካብ ኯራሳን (Khorasan)፣ ናይ ኣሌ-ማህዱ ምግሊጽ ኣብ
ኢዴ ከምበጽሐ ምሌክት ከምነ እዩ ሓዱ ነግረና። ኯራሳን ማሇት ናይ ልሚ
ኢራን ተባሂለ ፍሇጥ ሀገር እዩ። ገሉኦም ምሁራን ከምዔብሌዊ ዴማ ፣ እዔ ክፍሉ ናይ
ሓዱ ዒመሌክቶ ፣ ምምጻእ ጸሉም ባንዳራታት ካብ ማእከሊይ ኤስያ (ብኣንፈት ናይ
ኯራሳን) ማሇት ምምጻእ ኣሌ-ማህዱ ኣኺለ ማሇት እዩ።17
ኣብ ካሌእ ክፍሉ ናይ ጽሑፍ’ዉን ከምዔ ይብሌ፡
መሌእኽተኛ ኣሊህ (መሐመዴ) በሇ ፣ ‚ጸሉም ሰንዯቅ ዐሊማታት (ባንዳራታት) ሓዒ

ሰራት ካብ ምብራቕ ክሇዎሌ እዩ ፣ ሌባቶም ከም ሓጺን ጸንዋ እዩ። ነ ብዕዐባኦም
ሰምዋ ይሕበሮም ፣ የማናይ ኢደ’ዉን ይሃቦም፣ ሊ’ዉን ብዉርጪ ኣንፋሒኹ።‛18
ኣብ ኢስሊም ክሌተ ባንዳራታት ኣል። እቲ ሓዯ ጻዐዲ ፣ እቲ ሓዯ ኸኣ ጸሉም እዩ። ክሌቲኡ ባንዳራታት
ብን ዎረብ ተጻሕፈ ፣ ‚ብዒይ ኣሊህ ኣምሊኽ የሌቦን ፣ መሓመዴ ኸኣ መሌእኽተኛኡ / ነቢዪኡ እዩ።‛
ዔብሌ ቃሊት ኣሇዊ። እታ ጻዐዲ ባንዳራ ኣሌ-ሉ ትበሃሌ። ነቲ እስሊማ ሰራት መርሕ ዒል ሰብ ዴማ
ከም ምሌክት ኯይና ተገሌግሌ ከምኡ’ዉን ምሌክት ናይ እስሊማ መንግስቲ (Islamic State) እያ። እታ
ጸሊም ባንዳራ ዴማ ኣር-ራያ ትበሃሌ ፣ ነቲ እስሊማ ሰራት ዴማ ትዉክሌ። እዕ ባንዳራ ፣ ባንዳራ
ጂሃዴ’ዉን ትበሃሌ እያ። ናብ ኰናት ክኸደ ከሇዅ ዴማ ሒዘማ ይኸደ። ማሇት እቲ ሓዯ ባንዳራ
መንግስታ ክኸዉን ከል እቲ ካሌእ ግና ዄተሃዯራ እዩ።19 መሐመዴ ፣ ዴሕሪ ናይ 8 ዎመታት ስዯት
ናብ ዎደ ሜካ ክምሇስ ከል ፣ ምስኡ 10,000 (ዎሰርተ ሽሕ) ሰራት ሒዓ ፣ ከም ሰዎሪ ኯይኑ እዩ
ተመሉሱ። ነፍሲ ዄከፍ ዄተሃዯሩ ዴማ ጸሉም ባንዳራ ሒዓ ነይሩ። ኣብቲ ባንዳራታት ሓዯ ቃሌ ብዎረብ
ተጻሕፈ ነይሩ ፣ ‚መቕጻዐቲ‛።20
ሓዯ ግዖ ምስ ገሇ ሙስሉም መናእሰይ ንዒራረብ ነይርና። ገሇ ገሇ ሕቶታት’ዉን ሓቲተዮም። ዄተሃዯራ
ዎቕሚ ናይ ኣሜሪካን እስራኤሌን ፣ ምስ ዄተሃዯራ ዎቕሚ ናይ ኢስሊማዉያን ሃገራት ክነጻጸር ከል ዒሇዊ
ርኡይ ፍሌሌይ ፣ ንብዓሓት ሙስሉም ክብዯት ይፈጥረልም ድ፧ ኢሇ ሓቲተዮም። ሓዯ ካብኣቶም ሽዌ በቲ
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ሓተትኩዊ ሕቶ ኣዩ ስሇሓረቐ ፣ ኣብ መንጏ ኩሌፍ ኣቢለ ፣ ‚ኣሜሪካዉያንን ጽዮናዉያንን ፣
ግዖኹም ጥራይ ተጸበዩ ፣ ጸሉም ባንዳራታት ይመጽእ እዩ ዒል !‛ ኢለኒ። ኣብቲ ግዖ ‘ቲ ብዕዐባ እንታይ
ይዕረብ ከምነበረ ሊ ሓንቲ ኣፍሌጦ ኣይነበረንን። ዴሕሪ ግዖ እዩ ትርጉሙ ተረዱኡኒ።
ምርኮ እሴሢኤል
ቅደሳት - ጽሑፋት ኢስሊም ከምነግርዊ ፣ ኣሌ-ማህዱ ምስቶም ጸሉም ባንዳራ ሓዓ ሰራት ክሓብርን
፣ መሪሕዊም ዴማ ናብ እስራኤሌ ከቕንዐ እዩ። እስራኤሌ ዴማ እስሊማት ሀገር ክትከዉን ዲግማይ
ክማርኻ እዩ። ኣይሁዴ ኸኣ ብዒይ ሒዯት ተረፍ ገዱፍካ ፣ ክሕረደ እዮም። ዮርሳላም ዴማ ንኹሊ ዎሇም
ዒመሓዴረሊ ናይ ኣሌ-ማህዱ ዓፋን ንግስነት ትከሇሊ ቦታ ክትከዉን እያ።
ራሱለሊህ [መሓመዴ] በሇ ፡ ‚ጸሉም ባንዳራታት ሓዓ ጭፍራ ካብ ኩራሳን ክመጹ

እዮም። ጠጠዉ ከብልም ኽእሌ ሊ ሓዯ ሓይሉ የሌቦን። መዄዲእታኡ ኤሊ (ኣብ
ዮርሳላም ርከብ ባይቱሌ ማቕዲስ) ክበጽሑ እዮም። ኣብኡ ዴማ ባንዳራታቶም ክተኽለ
እዮም።‛ 21
ኣብዔ ‚ባይቱሌ ማቕዲስ‛ ዔብሌ ቃሌ ብዎረብ ‚እቲ ቅደስ ቤት‛ ማሇት እዩ። እዔ ኸኣ ኣብ ዮርሳላም
ርከብ መስጊዴ ‚Dome of the Rock‛ ማሇት እዩ።
በዔ ኣርእስቲ እዔ ፣ ግብጻዉያን ጸሓፍቲ መሓመዴ ኢብን ኢዕትን መሓመዴ ዎሪፍን ፣ ምርር ብበሇ
ቃሊት ከምዔ ይብለ ፣
ኣሌ-ማህዱ ንኹልም ሓሳሙን ኣኽሊባትን ክጸራርጏም እዩ። ስሇዔ ዴማ ከምቲ ሓዱ
ብል ከም እንዯገና ነቢዪነት ሰረቱ ኻሉፋ ግኣት ክምስርት እዩ ፣ ‚. . . ዮርሳላም

ዴማ ጠቅሊይ ግኣትን ማእከሊይ መንግስትን ናይቲ ብቕንዐና ዒምርሕ ኻሉፍ - ኢማም
ኣሌ-ማህዱ ክትከዉን እያ . . . መሪሕነት ናይ ኣይሁዴ ዴማ ከኽትም እዩ . . . ዐብሇሊ
ናይቶም ንጥፍኣት ዎሇም ምኽንያት ኑን ፣ ካብ ሸሪዎ [እስሊማ ሕጊ] - ንሱ ኸኣ ሕጊ
ጏይታ ናይ ዎሇማት እዩ - ዄጻኢ ብካሌእ ሕጊ እንዲመርሑ ንሰባት ባሮት ናይ ሓሶት
ኣማሌኽቲ ገብርዊምን፣ ኣብ ገጽ ሰባት ጡፍ ዔብለ ሰይጣዉንቲ ዴማ ከብቕዐ እዩ። ‛ 22
ኣብ መንጏ ሙስሉም ሕብረተ ሰብ ፣ ኣሌ-ማህዱ ኣንጻር እስራኤሌ ንገብሮ ዄተሃዯራ ዄፍሪ ፣ ዕረብ
ኣዩ ተፈሌጠ ጽሑፍ ኣል። እዔ ጽሑፍ ዒጽሌእን ፣ በቲ ሓዯ ዄገን ኸኣ ዒተሓሳስብ እዩ ፣
ነቢዪ (መሐመዴ) በሇ ፡ ‚. . . ሙስሉም ንኣይሁዴ ክሳዐ ዒይተግእዊምን
ዒይቀተሌዊምን እታ ናይ መዄዲእታ ሰዎት ኣይክትመጽእን እያ። ሽዌ ኣይሁዴ ብዴሕሪ
እምኒ ዄይ ገረብ ምስ ሕብኡ ፣ እቲ እምኒ ዄይ ገረብ ክብሌ እዩ ፣ ‘ ሙስሉም (ዄይ
ባርያ ኣሊህ) ንዎ ፣ ብዴሕረይ ኣይሁዲ ተሓቢኡ ኣል ፣ ንዎ ቅተል’ . . . ‛23
ብቧኣምሢት ዝምግብ ፣ ብኹሉ ሯብ ዝፍቶ
ኣሌ-ማህዱ ኣብ ሌዐሉ ንፋስን፣ ናብን ፣ ኣእካሌን ምሌኪ ከምህሌዊ ይንገረለ። ኣብ ዒመነ ግኣት ኣሌማህዱ ፣ ኣብ ምዴሪ ሃብትን ብሌጽግናን ብብሒ ኺመጽእ እዩ። እስሊማ ጽሑፋት ከምነግርዊ ፣
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መሓመዴ ሓዯ እን በሇ ፡ ‚ኣብተን መዄዲእታ መዎሌታት ናይ ኡማ (ሙስሉም ማሕበረ

ሰብ) ፣ ኣሌ-ማህዱ ኺመጽእ እዩ። ኣሊህ ዴማ ኣብ ሌዐሉ ንፋስን ናብን ክመሌኽ ስሌጣን
ክህቦ እዩ። ምዴሪ’ዉን ፍሪኣ ክትህብ እያ። ንሱ ዴማ መጠን ዒይብለ ሀብቲ ንሰባት
ክዐዴሌ እዩ፣ መሰ ኣየን ክበሓ እየን። ሙስሉም ማሕበረ ሰብ ዴማ ኣዩ ዎብን
ክቡርን ክኸዉን እዩ . . .‛ 24
በተን መዎሌታት ፣ ማሕበረ-ሰበይ ቅዴሚኡ ርእዮሞ ዒይፈሌጡ ፣ ሕጏሱለ ናይ ሓጏስ
እናት ክነልም እዩ። መሳኹቲ ሰማያት ብዓሕ ናብ ከፍስሱ እዮም ፣ ምዴሪ’ዉን
ንፍሪኣ ኣይክትከሌእን እያ። ሀብቲ ዴማ መቁጸሪ ክሰኣኖ እዩ። ሽዌ ሰብኣይ ቇይሙ ፣
‚ኣሌ-ማህዱ ሀበኒ‛ እንተበሇ ፣ ‚እንሆሌካ ዉሰዴ‛ ክብል እዩ።‛ 25
ከም ዉጽኢት ናይቲ ብዓሕ ረብሓታት ዴማ ፣ እቶም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ምስኡ ኣብ ዎሚቈ ፍቕሪ
ክኣትዅ እዮም ፣

ኣሊህ ፣ ኣብ ሌቢ ኩልም ሰባት ፍቕሩ ክዒርእ እዩ።26
ርኣዮ ዒበሇ ኩለ ሰብ ብዕዐባኡ [ኣሌ-ማህዱ] ክዕረብ እዩ ፣ ካብ ፍቕሩ ይሰቲ ፣
ብዒይካኡ’ዉን ብዕዐባ ካሌእ ኣይክዕረብን።27
ኯርሓት ግዝኣቨ
ኣሌ-ማህዱ ናብ ስሌጣን ዴይበለ እናት መዎስ ከምነ ነግር ሌዐሉ ሓዯ ጽሑፍ’ እንተሀሇዄ ፣
ሓዯ ርራ ሓዱ ግና ፣ እቲ እናት ኣብ መንጏ ኣዐራብን ሮማዉያንን (‚ሮማዉያን‛ ክትርጏም ከል
ንክርስትያን ዄይ ኸኣ ብሓፈሻ ንምዐራብ ዉክሌ ኯይኑ ኢና ንረኽቦ።) ናይ መዄዲእታ ስምምዐ ሰሊም
ኣብ ግበረለ ግዖ ምኑ ይነግረና። ሊ’ እዔ ስምምዐ ሰሊም ምስ ‚ሮማዉያን‛ ግበር እንተነ ፣
ብመንጏኝነት ናይ ሓዯ ካብ ዒርኢ ካህን ኣሮን ትንስእ ኣይሁዲ ሰብ ከምኸዉን ይንገር። እዔ ስምምዐ
ሰሊም ን 7 ዎመት ቕጽሌ እዩ።
ራሱለሊህ [መሓመዴ] በሇ ፡ ‚ኣብ መንጏኹምን ፣ ኣብ መንጏ ሮማዉያንን [ክርስትያን]

ኣርባዐተ ስምምዐ ሰሊም ክካየዴ እዩ። እቲ ራብዎይ ስምምዐ ፣ ብመንጏኝነት ሓዯ ካብ
ትዉሌዱ ሓዴራት ሓሩን [እሙን ኣሮን - ሓዉ ሙሴ] ትንስእ ሰብ ክኸዉን እዩ። ን
ሸዉዎተ ዎመት ዴማ ክጸዴቕ እዩ።‛ 28
እዒን ስምምዐ ሰሊም ግበረሇን 7 ዎመት ፣ ኣሌ ማህዱ ገኣሇን ናይ ንግስነቱ ዄርሓት ከምና’ዉን
ይንገር። ሊ’ ኣብ ገሇ ጽሑፋት ሌዐሉ ሸዉዎተ ዎመታት ምናሌባት’ዉን ሸሞንተ ዄይ ትሽዎተ ዎመት
ከምገእ ይዕረቡ ፣ መብዕሕቲኦም ጽሑፋት ግና ብሌክዐ ሸዉዎተ ዎመት ክገእ ምኑ እዮም
ነግሩና።
ነቢዪ [መሐመዴ] በሇ ‚. . . ነቲ ጥሪት ከመቕልን ፣ ነህዕብ ዴማ ብሱና ናይ ነቢዪኦም

ከመሓዴሮም እዩ። ንኢስሊም ዴማ ኣብ ምዴሪ ከጽንዑ እዩ። ብከምዔ ን ሸዉዎተ ዎመት
ምስ ቀጸሇ ዴሕሪኡ ክመዉት እዩ። ሙስሉም ዴማ ክጽሌዩለ እዮም።‛ 29
ነቢዪ [መሐመዴ] በሇ ፣‚ምዴሪ ከምቲ ሓንሳብ ብግፍዐን ዎመጽን መሉኣቶ ነበረት ኣሌ-

ማህዱ ዴማ . . . ብቅንዐናን ፍርዴን ክመሌኣ እዩ። ንሸዉዎተ ዎመት ዴማ ክነግስ እዩ።‛ 30

26

ኣብ ኣምበላይ ፈሟሴ ዝቧኯጥሔ
ኣሌ-ማህዱ ኣምበሊይ ፈረስ ከምሰርር ይእመነለ። እዔ ምሳላያ ኣዒራርባ ዱዩ ዄይስ ቃሌ ብቃለ ከምኡ
እዩ ንክትፈሌዮ ኣዩ ዒሸግር እዩ። እቲ ዯንቕ ግና እዔ ክፍሉ ናይ ሓዱ ካብ መጽሓፍ ቅደስ ተዄስዯ
ምኑ እዩ። ሽሕ ‘ ሙስሉም ፣ መጽሓፍ ቅደስ ብኢዴ ኣይሁዲዉያንን ክርስትያንን ከም ተበከሇ
ጽሑፍ ገይሮም ይርኣይዊ ፣ ገሇ ገሇ ክፍሌታት መጽሓፍ ቅደስ ግና ሕጂ’ዉን ብኢዴ ሰባት ከይተጸየቐ
ተረፈ ከምዒል ይኣምኑ እዮም። ነዔ ብምሌከት ኣብ እስሊማ ማህዯረ-ትምህርቲ ፡ እቲ
ብኣይሁዲዉያንን ክርስትያንን ተበኪለ እዩ ዔብሌዊ ክፍሌታት ኻብቲ መሰረታ ቅዲሑ ከይተሇዄጠ
ጸኒሑ ዔብሌዊ ክፍሌታት መሚኻ ናይ ምዉጻእ ሉቕነታ ስራሕ ኣል። ነዔ ምስ ኣይሁዯ-ክርስትና
ተተሓሓዒ ጽሑፋት ‚ኢስራኢሌያት‛ ይብሌዊ። ሓዯ ካብቶም ኣዮም ዒተኣማምኑ ብለጻት ተርጏምቲ
ናይ ‚ኢስራኢሌያት‛ ካዎብ ኣሌ-ኣኽባር እዩ።31 ካዎብ ኣሌ-ኣኽባር ብመሰረት መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ፣
‚ኣብ ኣምበሊይ ፈረስ ተዄጥሔ‛ ተባሂለ ዒል ንኣሌ-ማህዱ ገሌጽ ምኑ ይዕረብ። ነዔ ኣረኣእያኡ
ዴግፉ ዴማ ፣ ክሌተ ፍለጣት ግብጻዉያን ሙስሉም ዯረስቲ መሓመዴ ኢብን ኢዕትን ፣ መሓመዴ
ዎሪፍን ኣብታ ‚Al Mahdi and the End of Time‛ (ኣሌ-ማህዱን መዄዲእታ ግዖን) ትብሌ መጽሓፎም ፣
ካዎብ ኣሌ-ኣኽባር በል ከምዔ ኣስፊሮሞ ኣሇዅ ፣
ኣሌ ማህዱ ኣብ መጻሕፍቲ ናይ ነቢያት ትንቢት ተጻሒፍለ ረኺበዮ . . . ንኣብነት ፣ ኣብ መጽሓፍ
ራእይ ዮሃንስ ከምዔ ይብሌ ፣ ‚እንሆ ኣምበሊይ ፈረስ ፣ እቲ ተቐሚጥዊ ዒል ዴማ . . . እናሰዋረስ
ክስዐር ኸኣ ዄጸ።‛ 32
ኢዕትን ዎሪፍን ቀጺልም ፣
እዔ ክፍሉ ብዕዐባ ኣሌ-ማህዱ ይዕረብ ከምዒል ንጹር እዩ። ኣምበሊይ ፈረስ ሰሪሩ
ብመሰረት ቁርኣን (ብፍትሒ) ክፈርዴ እዩ። ምስኡ ዴማ ኣብ ግምባሮም ምሌክት ስግዯት
ዒሇዊም ሰባት ክስዐብዊ እዮም (ማሇት ሓሙሽተ ሳዐ ንመዎሌቲ ካብ ምጽሊይን ምስጋዴን
ተሊዐሇ ኣብ ግምባሮም ምሌክት ዄጾም ሰባት)።33
ብገሉኦም ከምንገር ዴማ ፣ በዔ ምኽንያት እዮም ሳዲም ሑሴን ኣብ ብዓሕ ክፍሌታት ናይ ከተማ
ባቕዲዴ ፣ ከም ሙስሉም ፈረሰኛ ኣብ ኣምበሊይ ፈረስ ተዄጢሖም ሴፎም መሉሖም ኣንጻር ካፊር ዯማ
ኰናት እንዲካየደ ከሇዅ ዒርኢ ስእሌታት ኣብ መናዴቕ ተሳኢልም ነበሩ። 34
ቧኣምሢቪዊ ኣርኩዮሎጂሴት
ሓዯ ካሌእ ኻብቲ ዯንቕ ጽሑፍ ብዕዐባ ኣሌ-ማህዱ ዴማ ፣ ኣሌ-ማህዱ ቅዴሚ ሕጂ ጠፊኡ ነበረ
ብራናታት ናይ መጽሓፍ ቅደስን ከምኡ’ዉን ታቦት ኪዲንን ዄሲኽካ ክረኽቦም እዩ።
ካዎብ ኣሌ-ኣኽባር ይብሌ ፡ ‚ስሙ ማህዱ ክበሃሌ እዩ ምኽንያቱ ንሱ መሪሑ (ያህዱ)

ጠፊኡ ንነበረ ክፍሌታት ቶራን [ሕጊ ሙሴ] ፣ ዄንጌሌን ፣ ኣብ ኣንጾክያ ትበሃሌ ከተማ
ክረኽቦ እዩ።‛35
ኣስ-ሱዩት ኣብ ኣሌ-ሓ ከምጠቀሶ ዴማ ፣ መሌእኽተኛ ናይ ኣሊህ (ኣሊህ ይባርኯን
ሰሊሙ ይሃቦን) ሓዯ ግዖ ኢለ ነይሩ ፣ ‚ማህዱ ክበሃሌ እዩ ምኽንያቱ ንሱ ንሰባት መሪሑ

ኣብ ሶርያ ርከብ ከረን ጠፊኡ ንነበረ ክፍሌታት ናይ ቶራ ክረኽቦ እዩ ብእኡ ዴማ
ንኣይሁዴ ከስታሕፍሮም እዩ። ከምኡ’ዉን ኣሌ-ማህዱ እቲ ጠፊኡ ነበረ ታቦት ኪዲን
ካብ ባሕሪ ናይ ጥብርያድስ ረኺቡ ፣ ኣምጺኡ ኣብ ዮርሳላም ከቐምጦ እዩ።‛36
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ኣዴ-ዲኒ ከምብል ዴማ ፣ ስሙ ማህዱ በሃሌ ፡ ንሱ ጠፊኡ ነበረ ክፍሌታት ናይ ቶራ
ኣብ ሶርያ ርከብ ሓዯ ከረን ክረኽቦ ስሇነ እዩ። ብኡኡ ገይሩ ዴማ ንኣይሁዴ
ክካትዑምን ክረትዑምን እዩ። በዔ ምኽንያት ዴማ ገሇ ጉጅሇ ኣይሁዴ ሙስሉም ክኑ
እዮም።37
ነቲ ጠፍአ ክፍሌታት ናይ ብለይን ሓዱሽን ኪዲን ከምኡ’ዉን ታቦት ኪዲን ምርካቡ ሓዯ ዐሊማ ኣሇዊ።
እዔ ኸኣ ቅዴም በዔ ረኸቦ ጽሑፋት ገይሩ ካብ ክሌቲኡ እምነታት ክርስትያንን ኣይሁዴን ናብ ሙስሉም
ሌዄጡ ሰባት ክረክብ ክፍትን እዩ። ነቶም ኣብዩ ግና ክጸራርጏም እዩ። ብዕዐባ እዔ ኣብ ኢስሊም ሓዯ
ትምህርቲ ኣል ፣ ጸኒሕና ኣብቲ ቅጽሌ ምዐራፋት ክንርእዮ ኢና።
መዯምዯምቪ
ኣብዔ ምዐራፍ ብተጠቕሰ እስሊማ ጽሑፋትን ፣ ሙስሉም ሉቃዉንትን በሌዊ ዴሕሪ ምርኣይና ፣
እስኪ ሕጂ ብዕዐባ መንነትን ተሌእኾን ኣሌ-ማህዱ ተዒርዒሩ ነጥብታት ዯጊምና ክንርእዮም።
1.
2.
3.
4.

ኣሌ-ማህዱ ብቐዲምነት ጥቐስ መሲሕ ናይ ኢስሊም እዩ።
ካብ ዒርኢ መሓመዴ ክትንስእን ፣ ስም መሓመዴ’ዉን ከጸዉዐ እዩ። (መሓመዴ ቢን ዎብደሊህ)
ቇራጽ ሙስሉም ክኸዉን እዩ።
ቅዴሚኡ ከምኡ ተራእዩ ዒይፈሌጥ ዉሃ ዒበሇ መንፈሳ ፣ ፖሇቲካን ዄተሃዯራን መራሒ
ዎሇም ክኸዉን እዩ።
5. ምዴሪ ኣብ ዎቢ ቅሌዉሊዉን ስቓይን ምስ ኣተዄት ሽዌ ክግሇጽ እዩ።
6. ንኹለ ጭቇናን ግፍዐን ጠጠዉ ኣቢለ ኣብ ምዴሪ ጽዴቅን ፍትሕን ከስፍን እዩ።
7. ዎሇም ሇኻ ኻሉፍን ኢማምን (ምክትሌ ዄኪሌ ኣሊህ) ኣብ ኩሊ ማሕበረ ሰብ ሙስሉም ክኸዉን
እዩ።
8. ዎሇማ ሰዉራ ብምሌዐዎሌ ፣ ሓዱሽ ዎሇማ ስርዎት ክተክሌ እዩ።
9. ኣብ ሌዐሉ ኩልም ተጻረርቱ ዄተሃዯራ ዄፍሪ ከካይዴ እዩ።
10. ንብዓሓት ሀገራት ዄሪሩ ክሕዒን እዩ።
11. ምስ ሓረግ ክህንነት ዒሇዊ ኣይሁዲ ሰብኣይ ን 7 ዎመት ቕጽሌ ስምምዐ ሰሊም ከካይዴ እዩ።
12. ነቶም ‚እሙናት ሙስሉም‛ መሪሑ ንእስራኤሌ ዄሪሩ ክሕዕን ፣ ንኣይሁዴ ዴማ ብዒይ ሒዯት
ተረፍ ገዱፍካ ብጅምሊ ክሓርድም እዩ።
13. ኣብ ዮርሳላም ዓፋኑ ብምትካሌ ዴማ ሓዱሽ እስሊማ ዎሇም ክምስርት እዩ።
14. ን 7 ዎመታት ክገእ እዩ (ምናሌባት’ዉን ን 8 ዄይ 9 ዎመታት)
15. ኣብ ምዴሪ ብዒይ ኢስሊም ካሌእ ሃይማኖት ኣይክህለን እዩ።
16. ኣብ ኣምበሊይ ፈረስ ክዉጣሕ እዩ። (ምናሌባት ምሳላያ ኣዒራርባ ከኸዉን ይኽእሌ እዩ።)
17. ቅዴሚ ሕጂ ጠፊኡ ነበረ መጽሓፍ ቅደሳ ብራናታት ብምርካብ ብኡኡ ምስ ኣይሁዴ ክካታዐ
እዩ። ንገሉኦም’ዉን ከእምኖም እዩ።
18. ነቲ ጠፊኡ ነበረ ታቦት ኪዲን ዴማ ዯጊሙ ኣብ ባሕሪ ናይ ገሉሊ ክረኽቦ እዩ። ሒዊ ዴማ ናብ
ዮርሳላም ኺመጽእ እዩ።
19. ንንፋስን ፣ ናብን ፣ ኣእካሌን እዒለ መልኯታ ስሌጣን ካብ ኣሊህ ክረክብ እዩ።
20. መጠን ዒይብለ ሀብቲ ክህሌዊን ንሰባት’ዉን ክዐዴልምን እዩ።
21. ብኹልም እቶም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ክፍተዉ እዩ።
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ምዕራፍ - ሓሙሽተ
መጽሓፍ ቅዱሳዊ ጸረ-ክርስቶስን ፣ እስላማዊ ኣል-ማህዲን

ጸሟ - ክርሴቶሴ
ብርግጽ ብዓሓት መጽሓፍ ቅደስ ኣንቢቦም ዒይፈሌጡ ሰባት’ዉን ነዔ ስም ሰሚዑሞ ከምዒሇዅ ርደእ
እዩ። ‚እቲ ጸረ- ክርስቶስ !‛። ብቅሌሌ በሇ ኣዒራርባ መጽሓፍ ቅደስ ነዔ ሰብ እዔ ኣብተን መዄዲእታ
መዎሌታት መጽእ ከም ቀዲማይ ዄኪሌ ሰይጣን ኣብዕ ምዴሪ ከምነ ይዕረበለ። ንምኑ ‚እቲ ጸረክርስቶስ ‛ ዔብሌ ስም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ኣብ 1ዮሃ2፡18 ጥራይ ‘ዩ ተጠቒምለ ዒል። ግና መጽሓፍ ቅደስ
ነዔ ሰብ እዔ ንምግሊጽ ብርክት በለ ኣስማት ተጠቒሙ ኣል። ገሇ ካብኡ ፣ ‚እቲ ኣራት‛ (ራኢ13፡4) ፣
‚እቲ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት‛ (ማቴ24፡15) ፣ ‚እቲ መጥፍኢ‛ (ዲን9፡27) ፣ ‚ሰብኣይ ዎመጻ‛ ‚እቲ መፍረስ
ሕጊ‛ ‚እቲ ዄዱ ጥፍኣት‛ (2ተሰ2) ፣ ‚ንእሽቶ ቀርኒ‛ (ዲን7፡8) ፣ ‚እቲ ኣሶራ‛ (ሚካ5፡5, ኢሳ10፡5 ,
14፡25) ፣ ‚ንጉስ ባቢልን‛ ‚እቲ ጨኒ‛ (ኢሳ14) ከምኡ’ዉን ምስጢራ ‚ጏግ‛ (ህ38፡1 , ራኢ20፡7)።
ብዒይካ ‘ዔ ካሌእ ሓያል ኣስማት’ዉን ኣሇዊ።
ካብዔ ኣስማት እዔ ሕሌፍ ኢሌና ግና ፣ ብሌክዐ ጸረ ክርስቶስ መን እዩ፧ ኢሌና ክንሓትት ኣልና። ኣብዔ
ምዐራፍ እዔ ኣሕጽር ኣቢሌና መጽሓፍ ቅደስ ነቲ ጸረ-ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ይገሌጾ ክንርኢ ኢና። ምስ
እዔ እንዲ ኣገማገምና ዴማ ጸረ-ክርስቶስን ኣሌ-ማህዱን እንታይ እዩ ዒመሳስልም ክንርኢ ኢና።
ብርቨዕ ፖለቩኪውን ፣ ኯቧሃዯሢውን መሢሒ
መጽሓፍ ቅደስ ከምነግረና ፣ ጸረ-ክርስቶስ ፣ ቅዴሚኡ ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ዒይፈሌጥ ፣ መዄዲዴርቲ
ዒይብለ ሓያሌን ስሌጡንን ዎሇማ ግኣት ክመርሕ እዩ። ነዔ ሓያሌ መሪሕነት ናይ ጸረ ክርስቶስ
መጀመርታ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ትንቢት ዲኒኤሌ ብንጹር ተጻሒፉ ንረኽቦ። ኣብ ትንቢት ዲንኤሌ ኣብ
7ይ ምዐራፍ ፣ ዲንኤሌ ብዕዐባ ኣዮም ዒፈንፍኑን ስግንጢር ኑን ኣርባዐተ እንስሳታት ረኣዮ ራእይ
ጽሒፉ ኣል። ነቶም ሰሇስተ ክገሌጾም ዴሕሪ ምፍታን ኣብቲ ራብዎይ ምስ በጽሐ ከምዔ ይብሌ ፣
ዴሕርዔ ብራእያት ሇይቲ ፣ እንሆ፣ መፍርህን መሰክሕን ኣዩ ብርቱዐን ነ ራብዎይ
ኣራት ርኤኹ። ዎበይቲ ኣስናን ሓጺን ነበሮ ፣ ይዉሕጥን ይጥሕንን ነቲ ተረፈ ኸኣ
በእጋሩ ይረግጾን ነበረ። ካብቶም ቅዴሚኡ ነበሩ ኹሊቶም ኣራት በይኑ ዎይነቱ እዩ
ነበረ ፣ ዎሰርተ ኣቕርንቲዉን ነበሮ። ኣነ ነቶም ኣቕርንቲ ኤስተብህሇልም ነበርኩ ፣ እንሆ
ኸኣ ፣ ኣብ ማእከልም ንእሽቶ ኻሌእ ቀርኒ ዄጸ ፣ ካብቶም ቀዲሞት ኣቕርንቲ ዴማ ሰሇስተ

31

ኣብ ቅዴሚኡ ተመንቇሱ ። እንሆዉን እዔ ቐርኒ እዔ ዎይኒ ሰብ ዔመስሌ ዎይንን ዎብዪ
ነገር ዔዕረብ ኣፍን ነበሮ።
--ዲን7፡7-8
ቀጺለ ኣብ ፍቕዱ 15-16 ዲንኤሌ ነቲ መሌኣኽ ትርሜ ናይዘም ኣርባዐተ እንስሳታት እንታይ ምኑ
ክገሌጸለ ይሓቶ። እቲ መሌኣኽ ዴማ እዔኣቶም ኣርባዐተ ዎበይቲ ነገስታት ዄይ ግኣታት ምኖም
ይነግሮ፡
ኣነ ዲንኤሌ ፣ መንፈሰይ ኣብ ዉሽጢ ስጋይ ሰምበዯ ፣ እቲ ራእያት ርእሰይ ኸኣ ኣጨነቐኒ
። ካብቶም ዯዉ በሃሌትስ ናብ ሓዯ ቐረብኩ ፣ ብዕዐባ እዔ ኹለ ኸኣ ርግጹ
ሐተትክዊ።ንሱ ተዕረበኒ ፣ ትርሜ እቲ ነገርዉን ነገረኒ። እዘም ኣርባዐተ ዎበይቲ ኣራት
እዔኣቶም ካብ ምዴሪ ዔትንስኡ ኣርባዐተ ነገስታት እዮም።
-- ዲን 7፡15-17
እዔ ንምርዴኡ ቀሉሌ እዩ። ቀጺለ ዲንኤሌ ብፍለይ ብዕዐባ እቲ ራብዎይ ኣራት ፣ ነተን ሰሇስተ ኣቕርንቲ
መንቇሰተን ‚ንእሽቶ ቀርኒ‛ ይሓትት። እቲ መሌኣኽ ዴማ ትኽ በሇ ንጹር መግሇጺ ይህቦ ፣
ንሱ ኸኣ ከምዔ ኢለ ተዕረበ ፣ እቲ ራብዎይ ኣራት ፣ ካብ ኩሇን መንግስትታት በይና
ነት ዎይነታ ፣ ራብዋይቲ መንግስቲ ኣብ ምዴሪ ኽትከዉን እያ ፣ ንኹሊ ምዴሪ
ኽትዉሕጣን ክትረግጻን ክትጥሕናን እያ። እቶም ዐሰርተ ኣቕርንቲ ኸኣ ፣ ካብዕ መንግስቲ
እዔኣ ዎሰርተ ነገስታት ኪትንስኡ እዮም ፣ ዴሕርዔኣቶም ዴማ ካብቶም ቀዲሞት በይኑ
ነ ዎይነቱ ኻሌእ ኪትንስእ ፣ ንሰሇስተ ነገስታትዉን ኬዉርድም እዩ።
--ዲን 7፡23-24
እቲ መሌኣኽ ፣ እዕ ራብዋይቲ መንግስቲ ናብ ኩሊ ምዴሪ ብዓሕ ጥፍኣት ከምተምጽእ ይገሌጸለ።
መጀመርታ እዕ መንግስቲ ብዎሰርተ ነገስታት ቖመት ክትከዉን እያ። ብዴሕሪኡ ግና ሓዯ ካሌእ ንጉስ ፣
መበሌ ዎሰርተዉ ሓዯ ፣ ተንሲኡ ካብቶም ቀዲሞት ነገስታት ንሰሇስተ ካብ ቦታኦም ከሌቅቖም እዩ። እዔ
መበሌ ዎሰርተዉ ሓዯ ንጉስ ኣቐዱሙ ‚ንእሽቶ ቀርኒ‛ ተብሂለ ዒል እቲ ጸረ ክርስቶስ እዩ። ስሇዔ
ብመሰረት ራእይ ናይ ዲንኤሌ ፣ ጸረ ክርስቶስ መጀመርታ ኣብ ሌዐሉ ሰሇስተ መንግስታት ዄይ ሀገራት
ክመሌኽ ጸኒሑ ዴማ ንዎሰርቲአን ክመሌከን እዩ። ብእኡ ዴማ ፣ እቲ ዎሰርተ ሀገራት ዒጠቃሌሌ ግኣት
ኣራት ከቕዉም እዩ። እዔ ግኣት እዔ ቅዴሚኡ ተራእዩ ዒይፈሌጥ ሓይሌን ኣረሜንነትን ዉንን ግኣት
ክኸዉን እዩ ‚ንኹሊ ምዴሪ ክትዉሕጣን ክትረግጻን ክትጥሕናን . . . ‛
ኣብ መዄዲእታ ናይዔ ምዐራፍ ፣ እቲ መሌኣኽ ብዕዐባ ግብርታትን መዄዲእታን ናይዔ ንጉስ እንታይ
ከምኸዉን ንዲንኤሌ ይገሌጸለ ፣
ኣብቲ ሌዌሌ ኸኣ ናይ ትዐቢት ቃሌ ኪዕረብ ፣ ነቶም ናይ ሌዌሌ ቅደሳን ዴማ ኬጽንቶም
፣ ዒመናትን ሕጋጋትን ኪሌዉጥ ኸኣ ኪሕሌን እዩ፣ ንሳቶምዉን ክሳዐ ዒመንን ዒመናትን
ፈረቓ ዒመንን ኣብ ኢደ ኺዄሀቡ እዮም። ግናኸ ፍርዱ ኪኸዉን ፣ ብጥራስ ኪጸንትን
ኪጠፍእን ኸኣ ፣ ግኣቱ ኻብኡ ኺዉሰዴ እዩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ኹለ ሰማይ ዒል
መንግስትን ግኣትን ዐቤት መንግስትታትን ነቲ ናይ ሌዌሌ ህቢ ቅደሳን ኪዄሀብ እዩ።
መንግስቱ ናይ ዒሇኣሇም መንግስቲ እያ ፣ ብዒሇዅ ግኣታት ዴማ ኬገሌግሌን ኪእዒን
እዮም።
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እዔ ንጉስ ንገሇ ግዔያት ንቕደሳን ኣምሊኽ ክጭቁኖም እዩ ፣ መብዕሕቲኦም መምህራን መጽሓፍ ቅደስ
ንሰሇስተ ዎመትን ፈረቓን ከምነ ይሰማምዌለ (እዔ ማሇት ዒመንን ዒመናትን ፈረቓ ዒመንን ተባሂለ
ዒል እዩ)። ዴሒሩ ግና ግኣቱ ካብኡ ክዉሰዴ ፣ ብመንግስቲ ‚እቲ ሌዌሌ‛ ኣምሊኽ’ዉን ክሌዄጥ እዩ።
ሰሇስተ ሚእቲ ዎመት ዴሕርዔ ፣ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ፣ ሃርያ ዮሃንስ ፣ ነዔ ጸረ-ክርስቶስን
ኣራታ ግኣቱን ብተመሳሳሉ ቃሊት ይገሌጾ ፣
ዎሰርተ ቐርንን ሾብዎተ ርእስን፡ ኣብቲ ኣቕርንቱ ኸኣ ዎሰርተ ዒዉዱ፡ ኣብቶም ኣራእሱዉን
ስማት ጸርፊ ዒሇዊ ኣራት ካብ ባሕሪ ኺዄጽእ ከል ርኤኹ።እቲ ርኤኽዊ ኣራት ኸኣ
ነብሪ እዩ ዔመስሌ፡ ኣእጋሩ ኸም ናይ ዴቢ፡ ኣፉዉን ከም ኣፍ ኣንበሳ እዩ። እቲ ገበሌ ዴማ
ሓይለን ፋኑን ብዓሕ ስሌጣንን ሀቦ።ሓዯ ኻብቶም ኣራእስዉን ንሞት ከም እተዄግኤ
ነ እሞ እታ ቘስሉ ሞቱ ሐዄየት፡ ብዒሊ ምዴሪ ዴማ ተገሪማ ዯዴሕሪ እቲ ኣራት
ሰዋበት።
ንሳቶም ኸኣ፡ ነቲ ኣራት ስሌጣን ስሇ ሀቦ፡ ነቲ ገበሌ ሰገደለ፡ ነቲ ኣራትዉን፡ ነዔ
ኣራት እስ መን ይመስል? መንከ ኺግኦ ይኽእሌ? እናብለ ሰገደለ።ቃሌ ትዐቢትን
ጸርፍን ዔዕረብ ኣፍ ተህቦ፡ በርብዎን ክሌተን ዄርሒ ግብሩ ኺገብርዉን ምሌኪ
ተህቦ። ንምጽራፍ ኣምሊኽን ንስሙን ንማሕዯሩን ነቶም ኣብ ሰማይ ዔነብሩዉን
ኪጸርፎም ኣፉ ኸፈተ። ምስቶም ቅደሳት ዉግእ ኪገብርን ኪስዐሮምን ኸኣ ተህቦ። ኣብ
ሌዐሉ ዃሊቶም ዎላታትን ህብን ንታትን ኣህዕብን ዴማ ምሌኪ ተህቦ።እቶም፡ ካብ
ምስራት ዎሇም ጀሚሩ፡ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሐርዯ ገንሸሌ መጽሓፍ ህይዄት
ዒይተጻሕፉ፡ ኣብ ምዴሪ ዔነብሩ ዃሊቶም ኪሰግደለ እዮም።
--ራኢ13፡1-8
ሊ’ ኣብዔ ክፍሉ ተጠቒምለ ዒል ምሳላያ ኣዒራርባ ቁሩብ ጽዐቕ በሇ እንተነ ፣ ግና መጽሓፍ
ቅደሳ ትርጉም ናይ ሓዯ ሓዯ ቃሊት እንተፈሉጥናዮ ንክንርዴኦ ቅሌሌ በሇ ይኸዉን እዩ። እቲ ‚ኣራት‛
ዔብሌ ቃሌ ኣብዔ’ዉን ነቲ ናይ ዎሰርተ ሀገራት ግኣት ዒሇዊ ጸረ ክርስቶስ ዉክሌ እዩ። እቶም ኣቕርንቲ
ዴማ ስሌጣንን ሓይሌን የመሌክቱ። ዎሰርተ ኣቕርንቲ ዴማ ኣዩ ዎብዪ ስሌጣንን ፣ ነቲ ንግኣት እቲ
ኣራት ንምም ሓበሩ ዎሰርተ ሀገራትን ነገስታቶምን የመሌክት። ካሌእ ፣ ነዔ ኣራት ስሌጣን ሀቦ
‚እቲ ገበሌ‛ ተበሂለ ዒል ሰይጣን እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ብዓሕ ሳዐ ንሰይጣን ፣ ገበሌ ዄይ ተመን ኢለ
ይምስል እዩ። ብዐቤቱ እንተርኢና ፣ ግኣት ናይዔ ኣራት ንዎሇም ምለእ ከምጸለ በዔ ቃሌ ይገሌጾ ፣
‚ኣብ ሌዐሉ ኹሊቶም ዎላታትን ህብን ንታትን ኣህዕብን ዴማ ምሌኪ ተህቦ።‛ በዔ ምኽንያት ዴማ
እቶም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ሓትዊ ሕቶ ብፍለይ ፣ ‚ነዔ ኣራት እስ መን ይመስል፧ መንከ ኺግኦ
ይኽእሌ፧‛ ዔብሌ እዩ። ነቶም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ፣ እዔ ኣራት ንምግጣሙ ክሳዐ ዒይኸኣሌ ኣዩ ብርቱዐ
ምኑ የስተብህለ። ከምኡ’ዉን ኣብዔ ግዖ እዔ ነዔ ኣራት ምስቶም ቅደሳት ዉግእ ኪገብርን
ኪስዐሮምን ኪዄሀቦ እዩ። ንዉሓት ናይዔ ግዖ ኣርባዎን ክሌተን ኣርሕ እዩ (ማሇት ሰሇስተ ዎመትን
ፈረቓን) ፣ እዔ ሌክዐ ምስቲ ኣብ ዲን7፡25 ተጠቒሱ ዒል ንዉሓት ግዖ ሓዯ እዩ።
ኣል-ማህዱ ኧም ገዛኢ እዛ ዓለም
ብመሰረት እስሊማ ቅደሳት-ጽሑፋትን ሙስሉም ሉቃዉንቲን ፣ ኣሌ-ማህዱ ዉሃ ዒበሇ ፣ ኣብ ታሪኽ
ተራእዩ ዒይፈሌጥ ፖሇቲካዉን ዄተሃዯራዉን መራሒ ኩሊ ዎሇም ክኸዉን እዩ። ኣሌ-ማህዱ ‚ምስ ኩልም

ክፉኣት ሓይሌታት ተጊኡ ዎሇማ ሰዉራ ብምሌዐዎሌ ፣ ኣብ ፍትሕን ጽዴቅን ዯግነትን ተሰረተ ሓዱሽ
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ዎሇማ ስርዎት‛ ከምተክሌ ይንገረለ። 1 እንዯገና ብመሰረት እስሊማ ቅደሳት-ጽሑፋት ፣ ኣሌ-ማህዱ
ኣብ ሌዐሉ ኩሊ ምዴሪ ከም ናይ መዄዲእታ እስሊማ ኻሉፍ ኯይኑ ክገእ እዩ። ብርግጽ ከምቲ ኣብ
ቐዯመ ምዐራፍ ርኤናዮ ፣ ሙስሉም ‚ንኹለ ምሕዯራ ናይዕ ዎሇም ኣብ ኢድም ክርከብዊ እዮም ፣
ኢስሊም ዴማ ኣብ ሌዐሉ ኩልም ሃይማኖታት ክዐዄት እዩ‛። ስሇዔ ክሌቲኦም ጸረ ክርስቶስን ማህዱን ጏኒ
ንጏኒ ገይርና እንተ ኣጋመገምናዮም ፣ ክሌቲኦም ኣብ ታሪኽ ምዴሪ ተራእዮም ዒይፈሌጡ ፖሇቲካዉያንን
ዄተሃዯራዉያን መራሕቲ ከምኑ ግሁዴ እዩ። ሊ’ ኣብ ታሪኽ ዎሇምና ኣዮም ሓየለ መራሕቲ
ተንሲኦም እንተኑ ፣ ናይ ጸረ ክርስቶስን ናይ ማህዱን ዎይነት ግና ፍሌይ በሇ እዩ። ምኽንያቱ ንሳቶም
ከም ፖሇቲካን ዄተሃዯራን መራሕቲ ጥራይ ዒይኯኑስ ካሌእ ንክሌቲኦም ዒመሳስልም ነገር ዴማ፣
ክሌቲኦም ሇዎለ መንፈሳዉያን መራሕቲ’ዉን እዮም።
ጸሟ-ክርሴቶሴ ኧም መንፈሲዊ መሢሒ እዛ ዓለም
ጸረ-ክርስቶስ መንፈሳ ስሌጣን ዒሇዊ መንፈሳ መራሒ ከምኸዉንን ፣ ስሌጣኑ ዴማ ዎሇም ብምሌእታ
ከምትእመኖ መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና። ተራ ጸረ ክርስቶስ ከም ኣዴማሳ መንፈሳ መራሒ እንታይ
ከምኸዉን ዴሕሪ ምምርማር ብዓሓት መምህራን መጽሓፍ ቅደስ ፣ ብዕዐባ እቲ ንሱ ክፈጥሮ ነ ፣
‚ሓዯ ዎሇማ ሃይማኖት (One World Religion)‛ ዄይ ‚እታ ናይ ሓሶት ማሕበር (The False
Church)‛ ተዕሪቦም እዮም። እዔ ጽሌ ኣጋንንቲ ዒሇዊ ዎሇማ ሃይማኖት ብዓሕ ሳዐ ምስ ጸረ ክርስቶስ
ተተሓሒዓ ናይ ኣምሌን ስግዯትን ተግባራት ከምህሌዊ’ዉን መጽሓፍ ቅደስ ይነግረና እዩ። መጽሓፍ
ራእይ ዮሃንስ ፣ ጸረ ክርስቶስ ብሰባት ክስገዯለ ክጠሌብን ስግዯት ሰባት ክቕበሌን ከምነ ይነግረና።
እዔ ስግዯት ዴማ ነቲ ‚ገበሌ‛ ተባሂለ ዒል ሰይጣንን ፣ ነቲ ‚ኣራት‛ ተባሂለ ዒል ጸረ ክርስቶስን ብግለጽ
ቐርብ እዩ።
ንሳቶም ኸኣ፡ ነቲ ኣራት ስሌጣን ስሇ ሀቦ፡ ነቲ ገበርሌ ሰገደለ፡ ነቲ ኣራትዉን፡ ነዔ
ኣራት እስ መን ይመስል? መንከ ኺግኦ ይኽእሌ? እናብለ ሰገደለ።
እቶም፡ ካብ ምስራት ዎሇም ጀሚሩ፡ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሐርዯ ገንሸሌ መጽሓፍ
ህይዄት ዒይተጻሕፉ፡ ኣብ ምዴሪ ዔነብሩ ዃሊቶም ኪሰግደለ እዮም።
--ራእ13፡4,8
ኪንዮ እዔ በሌናዮ ጸረ ክርስቶስ መንፈሳ መራሒ ምኑ ዒብርሀሌና ካሌእ ተዄሳኺ ምኽንያት’ዉን
ኣል። መጽሓፍ ቅደስ ፣ ጸረ-ክርስቶስ ከም ቀንዱ መዎይይቱ ኯይኑ ዴግፎ ሓዯ ሰብ ምስኡ ከምህሌዊ
ይነግረና ፣ እዔ ‚እቲ ነብዪ ሓሶት‛ እዩ። ብርግጽ ስሙ ጥራይ (ማሇት ነቢዪ ሓሶት) ፣ እዔ ሰብ እዔ
መንፈሳ ባህሪ ዒሇዊ ሰብ ምኑ የብርሃሌና። ቀንዱ ተራ ናይዔ ነቢዪ ሓሶት ፣ ኣብ ቅዴሚ እቲ ጸረ
ክርስቶስ ናይ ሓሶት ትእምርትን ተኣምራትን ብምግባር ነቶም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ነቲ ኣራት/ጸረ ክርስቶስ
ክሰግደለ ምሕባሌ እዩ።
እቲ ኣራት ተታሕዒ፡ እቲ ነቶም ማሕተም እቲ ኣራት እተቐበለን ንምስለ ሰገደን
ዖስሕቶም ትእምርቲ ኣብ ቅዴሚኡ ገበሩ ነብዪ ሓሶትዉን ምስኡ ተታሕዒ፡
--ራኢ19፡20
ኣል-ማህዱ ኧም መንፈሲዊ መሢሒ እዛ ዓለም
ሌክዐ ከምኡ ኣሌ-ማህዱ ኸኣ ሓዱሽ ዎሇማ ሃይማኖታ ምንቅስቓስ ክመርሕ እዩ።እዔ ሃይማኖታ
ምንቅስቓስ ሰባት ሃይማኖቶም ገዱፎም ንኣሊህ (ኣምሊኽ ኢስሊም) ክሰግደ ዒገዴዴ ምንቅስቓስ እዩ።
ከምቲ ኣብ ቐዯመ ምዐራፍ ርኤናዮ ዴማ ፣ ኣሌ-ማህዱ ፡ ‚ንኣህዕብ ብሱና ናይ ነቢዪኦም (ነቢዪ
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መሓመዴ) ክመርሖም እዩ። ንኹልም ሃይማኖታት ምዴሪ ዴማ ክስዐሮም እዩ።2 ኢስሊም ዴማ ኣብ ምዴሪ
እቲ እንኮ ሃይማኖት ክኸዉን እዩ።‛ 3
ክሌቲኦም ኣሌ-ማህዱን ጸረ ክርስቶስን ካብ ኣምሊኽ ሓቂን ካብ ዄደ የሱስ ክርስቶስን ዒርሕቕ ሃይማኖታ
ምንቅስቓስ ክመርሑ እዮም። ኣብ ቕጽሌ ምዐራፍ ከምንርእዮ ፣ ንኣሊህ ምምሊኽ በቲ ሓዯ ገጽ፣ ነቲ ኣብ
መጽሓፍ ቅደስ ዒል ኣምሊኽን ዄደ የሱስ ክርስቶስን ብግህድ ምኽሓዴ ዴማ በቲ ካሌእ ገጽ ዒይነጻጸለ
ገጻት ናይ ኢስሊም እዮም። በዔ ምኽንያት እዮም ሓያል ሙስሉም ኣሌ-ማህዱ ምስ መጸ ፣ ‚ንኹልም
እቶም ሃይማኖቶም ናብ ኢስሊም ምሌጥ ኣበዩ ኣኽሊባትን ሓሳሙን (ኣይሁዴን ክርስትያንን)
ክጸራርጏም እዩ‛ ኢልም ብጽኑዐ ኣምኑ። እዔ ዴማ ናብቲ ቕጽሌ ኣብ መንጏ ኣሌ-ማህዱን ጸረ
ክርስቶስን ዒል ካሌእ ዒገርም ምጽማዴ ይመርሓና።
ናብ ኣይሁዴን ክርሴትያንን ዝቐንዐ ኯቧሃዯሢዊ ኯፍሡ ጸሟ-ክርሴቶሴ
መጽሓፍ ቅደስ ብንጹር ከምነግሮ ፣ ሰይጣን ብመንገዱ ጸረ-ክርስቶስ ኣቢለ መጀመርያ ንኣይሁዴ
ዴሕሪኡ ዴማ ንክርስትያን ንምስያፎም ዎሇመ ዄፍሪ ከካይዴ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ምዐራፍ
ዎሰርተዉ ክሌተን ፣ ዎሰርተዉ ሰሇስተን ፣ሓዯ ብብሒ ምስሊ ኣዒራርባ ዐጭቕ በሇ ትንቢታ ክፍሉ
ንረክብ። ቁሩብ ንምርዲኡ ዒሸግር’ እንተነ መጽሓፍ ቅደሳ ትርጉም ናይዘም ቃሊት እንተፈሉጥናዮ
ግና እቲ ሓሳብ ንጹር ይኸዉን፡
ዎብዪ ትእምርቲ ዴማ ኣብ ሰማይ ተራእየ፡ ሰበይቲ፡ ጸሓይ ተዄንዔፋ፡ ዄርሒ ኸኣ ኣብ
ትሕቲ ኣሕጋራ፡ ኣኽሉሌ ዎሰርተዉ ክሌተ ኸኽብቲ ዴማ ኣብ ርእሳ ዒሇዉ ተራእየት።
--ራኢ12፡1
እዕ ‚ሰበይቲ‛ ተባሂሊ ዒሊ ቤት እስራኤሌ ዄይ ህቢ ኣይሁዴ ማሇት እዩ። እቶም ከሉልማ ዒሇዅ
ዎሰርተዉ ክሌተ ከኽብቲ ዴማ ፣ ነቶም ዎሰርተዉ ክሌተ ነገዲት ፈረዩ ዎሰርተዉ ክሌተ ዯቂ እስራኤሌ
እዮም።(ዒፍ35፡23-26)
ጥንስቲ ኸኣ እያ፡ ብቕሌዉሊዉ ምዉሊዴዉን ትጭርሕ፡ ክትዄሌዴ ኸኣ ትጽዐር
ነበረት።ካሌእ ትእምርቲ ኸኣ ኣብ ሰማይ ተራእየ፡ እንሆ፡ ሾብዎተ ርእስን ዎሰርተ ቐርንን፡
ኣብቲ ኣራእሱዉን ሾብዎተ ዒዉዱ ዒሇዊ ዎብዪ ቐይሕ ገበሌ፡እቲ ጭራኡ ዴማ ሲሶ
ኸኽብቲ ሰማይ ሰሐበ፡ ናብ ምዴሪዉን ዯርበዮም። እቲ ገበሌ ዴማ፡ ምስ ዄሇዯትሲ ነቲ
ዉለዲ ምእንቲ ኺዉሕጦ ኢለ፡ ኣብ ቅዴሚ እታ ኽትዄሌዴ ቐረበት ሰበይቲ ዯዉ
በሇ።ንሳ ንዃልም ኣህዕብ ብበትሪ ሓጺን ኪስዮም ዒሇዊ ዄዱ፡ ተባዐታይ፡ ዄሇዯት። እቲ
ዉለዴ ኸኣ ናብ ኣምሊኽን ናብ ፋኑን ተመንጠሇ።
--ራኢ12፡2-5
እዕ ሰበይቲ - እስራኤሌ - ‚ንኣህዕብ ብበትሪ ሓጺን ስዮም ዄዱ ተባዐታይ ዄሇዯት‛ ።
ብዕዐባ እቲ ኣይሁዲ መሲሕ የሱስ ይዕረብ ኣል (መ2፡9 ርአ)። እዔ ገበሌ ተባሂለ ዒል
‚ንብዒሊ ዎሇም ዒስሕታ ዒል ናይ ጥንቲ ተመን ዱያብልስ ዄይ ሰይጣን እዩ‛። እዔ ሰይጣን
ክቐትል ከም ዯሇየ ፣ የሱስ ግና ‚ናብ ኣምሊኽን ናብ ዓፋኑን‛ ከምተመንዏ ንርኢ።
የሱስን ዐርገቱ ናብ ሰማይን ዒመሌክት እዩ (ግብ1፡8) ዴሕርዔ ፣
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እዔ ብንጹር
ኣብ ጥቕሲ9
ዴማ ንየሱስ
እዔ ትንሳኤ

እቲ ንብዒሊ ዎሇም ዖስሕታ ዒል ዴያብልስን ሰይጣንን ዔብሀሌ ዎብዪ ገበሌ፡ እቲ ናይ
ጥንቲ ተመን ተዯርበየ፡ ናብ ምዴሪ ተዯርበየ፡ መሊእኽቱዉን ምስኡ ተዯርበዩ። . . . እቲ
ገበሌ ዴማ፡ ምስ ዄሇዯትሲ ነቲ ዉለዲ ምእንቲ ኺዉሕጦ ኢለ፡ ኣብ ቅዴሚ እታ
ኽትዄሌዴ ቐረበት ሰበይቲ ዯዉ በሇ። . . . ንሳ ንዃልም ኣህዕብ ብበትሪ ሓጺን
ኪስዮም ዒሇዊ ዄዱ፡ ተባዐታይ፡ ዄሇዯት። እቲ ዉለዴ ኸኣ ናብ ኣምሊኽን ናብ ፋኑን
ተመንጠሇ። እታ ሰበይቲ ዴማ፡ ሽሕን ክሇተ ሚእትን ስሳን መዎሌቲ ኺምግብ፡ ናብቲ
ኣምሊኽ ዒዲሇዄሊ ቦታ በረኻ ሀዯመት። ነታ ሰበይቲ ኸኣ፡ ካብ ገጽ እቲ ተመን ርሒቓስ
ዒመንን ፈረቓ ዒመንን ክትምገብ፡ ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራኣ ምእንቲ ኽትነፍር፡ ክሌተ
ኽንፊ ናይቲ ዎብዪ ንስሪ ተህባ። እቲ ገበሌ ኸኣ ነታ ሰበይቲ ተጥዎ እሞ ምስቶም
ንትእዕ ኣምሊኽ ዔሕሌዅን ምስክር የሱስ ሒዘም ዒሇዅን ተረፉ ዒርአ ኺጋእ ከዯ።
--ራኢ 12፡1-6,9,13,14,17
ኣብዔ ከምንርእዮ ፣ ሰይጣን ‚በታ ሰበይቲ ስሇተቖጥዋ ምስቶም ንትእዕ ኣምሊኽ ሕሌዅን ምስክር
የሱስ ሒዘም ዒሇዅን ተረፉ ዒርኣ ዉግእ ኪገብር እዩ‛። እዘም ‚ተረፉ ዒርኢ እስራኤሌ‛ ተበሃለ
እቶም ብሓቂ ‚ንትእዕዕት ኣምሊኽ ሕሌዅን ፣ ምስክር የሱስ ሓዓን‛ ክርስትያን እዮም። እዔ ክፍሉ እዔ
ጸረ-ክርስቶስ ኣንጻር ኣይሁዴን ክርስትያንን ቐንዋ ዄፍሪ ከምገብር ነግር ፣ እቲ እንኮ ብንጹር ዕረብ
ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ እዩ። እዔ ክፍሉ እዔ ዴማ ብዒየሻሙ ርር ብዕዐባ መዄዲእታ ዒመን ከም
ዕረብ ንፈሌጥ ኢና። ምኽንያቱ እቲ ‚ሰሇስተ ዎመትን ፈረቓን (1260 መዎሌታት ዄይ ዒመን ዒመናት
ፍርቂ ዒመንን)‛ ዔብሌ ንዉሓት ግዖ ክሌተ ሳዐ ተጠቒሱ ስሇንረኽቦ። እዔ ንዉሓት ግዖ ዴማ ኣብ ዲኒኤሌ
ከይተረፈ ጸረ-ክርስቶስ ምስ ቅደሳን ጋኣለ ግዖ ምኑ ነጊሩ ኣል ።
ኣብቲ ሌዌሌ ኸኣ ናይ ትዐቢት ቃሌ ኪዕረብ፡ ነቶም ናይ ሌዌሌ ቅደሳን ዴማ ኬጽንቶም፡
ዒመናትን ሕጋጋትን ኪሌዉጥ ኸኣ ኪሕሌን እዩ፡ ንሳቶምዉን ክሳዐ ዒመንን ዒመናትን
ፈረቓ ዒመንን ኣብ ኢደ ኺዉሀቡ እዮም።
--ዲኒ7፡25
ቃሌ ትዐቢትን ጸርፍን ዔዕረብ ኣፍ ተህቦ፡ በርብዎን ክሌተን ዄርሕሕ ግብሩ ኺገብርዉን
ምሌኪ ተህቦ። ንምጽራፍ ኣምሊኽን ንስሙን ንማሕዯሩን ነቶም ኣብ ሰማይ ዔነብሩዉን
ኪጸርፎም ኣፉ ኸፈተ። ምስቶም ቅደሳት ዉግእ ኪገብርን ኪስዐሮምን ኸኣ ተህቦ። ኣብ
ሌዐሉ ዃሊቶም ዎላታትን ህብን ንታትን ኣህዕብን ዴማ ምሌኪ ተህቦ።
--ራኢ13፡5-7
ጸረ-ክርስቶስ ሃይማኖቱ ኣብ ምዴሪ ምእንቲ ከየስፋሕፍሕ ንጻረርዊ ሰባት ዎሊማ ክገብሮም እዩ።
ብመሰረት ራእይ ዮሃንስን ትንቢት ዲንኤሌን ዴማ እቶም ቀንዱ ግዲይ ናይዔ ቁጥዎ ኑ ክሌተ ጉጅሇ ፣
ኣይሁዴን ክርስትያንን ከምኑ ንርኢ።
ናብ ኣይሁዴን ክርሴትያንን ዝዓለመ ኯቧሃዯሢዊ ኯፍሡ ኣል-ማህዱ
ኣብ እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ፣ ኣሌ-ማህዱ ንክርስትያንን ኣይሁዴን ሃይማኖቶም ናብ ኢስሊም ክሌዉጥ
ፍለይ ጽዉዎ ከምዒሇዊ ብብሒ ተዒሪብለ ኢና ንረኽቦ (እዔ ሌክዐ ከምቲ የሱስ ንዴኻታት ዄንጌሌ
ከበስር ብፍለይ ካብ ኣምሊኽ ተጸዉዋ ከምኡ መስሌ ጽዉዎ እዩ - ናተይ)። እቲ ገርም እስሊማ
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ቅደሳት ጽሑፋት ብዕዐባ እቶም ካብ ካሌእ ሃይማኖታት ናብ ኢስሊም ሃይማኖቶም ቕይሩ ሰባት ዲርጋ
ዒይዕረብ ምኑ ኢዩ። ነዔ ሓሳብ በዔ ስዐብ ጥቕሲ ኣያቶሊህ ኢብራሂም ኣሚኒ የብርሆ ፣
ኣይሁዴን ክርስትያንን ሃይማኖት ኢስሊም ክቕበለ ጥያቔ ከቕርበልም እዩ። እቶም
ተቐበለ ህይዄቶም ከትርፉ እዮም። እቶም ኣበዩ ግና ክቕተለ እዮም።4
ብርግጽ በቶም ጸረ-ሴማዉያን ሙስሉም ፍቱዉ ነ ሓዱ’ዉን ክንርስዑ ኣይንክእሌን ኢና። ንሱ’ዉን
ብዕዐባ ‚እታ ናይ መዄዲእታ ሰዎት‛ ዕረብ እዩ ፣
ነቢዪ (መሐመዴ) በሇ ፡ ‚. . . ሙስሉም ንኣይሁዴ ክሳዐ ዒይተግእዊምን ዒይቀትሌዊምን

እታ ናይ መዄዲእታ ሰዎት ኣይክትመጽእን እያ። ሽዌ ኣይሁዴ ብዴሕሪ እምኒ ዄይ ገረብ
ምስ ሕብኡ ፣ እቲ እምኒ ዄይ ገረብ ክብሌ እዩ ፣ ‘ ሙስሉም (ዄይ ባርያ ኣሊህ) ንዎ ፣
ብዴሕረይ ኣይሁዲ ተሓቢኡ ኣል ፣ ንዎ ቅተል’ ። ገረብ ርዴ ግና ከምኡ ኣይክብሌን
እዩ ምኽንያቱ ንሱ ናይ ኣይሁዴ ገረብ ስሇነ።‛ 5
ኣብዔ ሓዱ እዔ ዒሇዊም ሓሳባት ብርር ዴሕሪ ምጽሓፎም ሓያል ሙስሉም ዯረስቲ ብፍለይ ብዕዐባ
‚ገረብ ርዴ‛ ኣብዔ ሕጂ እን ብብሒ ኣብ ምዴሪ እስራኤሌ ብኣይሁዲዉያን ይራእ ስሇዒል ፣ እቲ
ናይ መዄዲእታ ህሌቂት ኣብ ዉሽጢ ምዴሪ እስራኤሌ ከምፍጸም ኣስሚሮሙለ እዮም። ብርግጽ
እዔ’ዉን ናብ ካሌእ ዒገርም ተመሳሳሌነት ኣብ መንጏ ጸረ-ክርስቶስን ኣሌ-ማህዱን የርእየና።
ኯቧሃዯሢዊ መጥቃዕቩ ኣንጻር እሴሢኤል ፣ ምትኪል ዙፋን ንግሴነት ኧሟን መቕዯሴ
መጽሓፍ ቅደስ ከምምህሮ ፣ ጸረ-ክርስቶስ ብዓሓት ሃገራት ዒጠቓሇሇ ሌፍንታ ሰራት ኣምሪሑ
ንእስራኤሌ ክዄራ እዩ ብፍለይ ዴማ ንኢዮርሳላም ክማርኻ እዩ ፣
ኣነ ኸኣ ኰሊቶም ኣህዕብ ንየሩሳላም ኪግእ ኽእክቦም እየ፡ እታ ኸተማ ኽትተሐ
እያ፡ ኣባይቲ ኺመት እዩ፡ ኣንስቲዉን ኪንዉራ እየን። ፍርቂ እታ ኸተማ ዴማ ተማሪኻ
ኽትዄጽእ እያ፡ ኻብቲ ህቢ ተረፈ ግና ካብታ ኸተማ ብጥራስ ኣይኪጠፍእን እዩ።
--ዒካ14፡2
ንስኻ ኽትዴይብ፡ ከም ህቦብሊ ንፋስ ኸኣ ክትመጽእ ኢኻ፡ ንስኻ ምስ ኰለ
ጭፍራታትካን ምስቶም ምሳኻ ዒሇዅ ብዓሓት ህብታትን ከምቲ ንምዴሪ ዖጏሌብብ
ዯበና ኽትከዉን ኢኻ። እግዔኣብሄር ኣምሊኽ ከምዔ ይብሌ ኣል፡ በዕ መዎሌቲ እዔኣ ነገር
ኣብ ሌብኻ ኺትንስእ እዩ፡ እኩይ እማመ ኽትእምም ኢኻ? እሞ፡ ናብታ ዒይተዋርዯት
ሃገር ክዴይብ፡ ናብቶም ሀዱኦም ብዯሓን ዔነብሩ፡ ኰሊቶም ብዒይ ቀጽሪ ዒሇዅ፡
መሃርሃርን መዎጹን ዖብልም ህቢ ሓዯጋ ኽዄዴቆም እየ፡ ክትብሌ ኢኻ። ክትማርኽን
ክትብብን፡ ናብቲ ዎንዩ ነይሩስ ሕጂ ሰብ ዔነብረለ ዒል፡ ናብቲ ኸብትን ሃብትን
ዒጥረየ፡ ካብ ህብታት እተኣከበ፡ ኣብ ሕምብርቲ ምዴሪ ዔነብር ህቢ ኢዴካ
ኽትርግሕ ክትዴይብ ኢኻ።
--ህ38፡9-12
ዴሕርዔ ዄራር ፣ ጸረ - ክርስቶስ ዓፋን ንግስነቱ ኣብ ዮርሳላም ኣብቲ ‚መቕዯስ ኣምሊኽ‛ ክተኽል እዩ።
ሃርያ ጳዉልስ ከምዔ ይብሌ ፣
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ቅዴም ክሕዯት ከይኯነ፡ እቲ ርእሱ ኣምሊኽ ምኑ እናርኣየ፡ ኣብ መቕዯስ ኣምሊኽ ክሳዐ
ዔቕመጥ፡ ኣምሊኽን ቅደስን ኣብ ዔብሀሌ ዒበሇ ዔትንስእን ዔዐበን ሰብኣይ ዎመጻ፡ እቲ
ዄዱ ጥፍኣት፡ ከይተገሌጸ፡ እታ መዎሌቲ እቲኣ ኣይትመጽእን እያ፡
--2ተሰ2፡3-4
ካብ መጀመርታ ኣትሒዓ ቤት መቕዯስ ናይ ኣይሁዴ ኣብ ከረን ሞርያ ኣብ ዮርሳላም እዩ ተዯኰኑ (እዔ
ማሇት ኻብቲ ሰሇሙን ሃነጾ ግዖ ኣትሒዓ ማሇት እዩ - ናተይ)። ልሚ ግና እዔ ቤት መቕዯስ ኣብ ከረን
ሞርያ የሌቦን ፣ ምኽንያቱ ከምቲ የሱስ ተነበዮ ኣብ 70ዴ.ሌ.ክ. ቲቶስ ተብሃሇ ሮማ ጀነራሌ ምለእ
ብምለእ የዐንይዊ እዩ።
የሱስ ካብ ቤተ መቕዯስ ዄጺኡ ኸዯ፡ ዯቀ መዕሙርቱ ዴማ ህንጻ ቤተ መቕዯስ ኬርእይዊ
ናብኡ ቐረቡ። ንሱ ግና መሉሱ፡ እዔ ዃለስ ትርእይዊድ ኣልኹም? ኣብዔ ዒይፈርስ እምኒ
ኣብ ሌዐሉ እምኒ ኣይኪተርፍን እዩ፡ እብሇኩም ኣልኹ፡ በልም።
--ማቴ24፡1,2
ኣብዔ ሕጂ እን ከረን ሞርያ (ከረን መቕዯስ’ዉን ይበሃሌ እዩ። ዄይ ሓራም ኣሽ-ሻሪፍ ብዎረብ።) ክሌተ
መሳጊዴ ተሃኒጽለ ይርከብ። ኣብ ሃይማኖት ኢስሊም ዴማ እዔ ስፍራ እቲ ሳሌሳይ ቅደስ ስፍራ ኣብ ዎሇም
ተባሂለ ይእመነለ። ብዕዐባ እዔ ከረን ማእሇያ ዒይብልም ክትዎት እዮም ዒሇዅ ገሇ ገሉኡ ‚ብሌክዐ ስፍራ
ናይቲ ቀዲማይ ቤት መቕዯስ በየናይ ሸነኽ ናይዔ ከረን እዩ ነይሩ፧‛ ዔብሌ ክኸዉን ከል ፣ ካሌእ ዴማ
‚ንቕዴሚት ከ ኣብዔ ከረን ቤት መቕዯስ ክስራሕ ዱዩ ዄይስ ኣይፋለን፧‛ ዔብለ እዮም። ብመሰረት ሌዐሌ
ኢለ ርኤናዮ ናይ ጳዉልስ መሌእኽቲ ግና ብርግጽ ኣብ ኢዮርሳላም ቤት መቕዯስ ኣይሁዴ ዲግም ክህነጽ
እዩ። ሃርያ ጳዉልስ ከምበል ጸረ-ክርስቶስ ‚ርእሱ ኣምሊኽ ምኑ እንዲርኣየ ኣብ መቕዯስ ኣምሊኽ
ክቕመጥ እዩ‛። ስሇዔ ጸረ ክርስቶስ ከረን ሞርያ ብሌክዐ ዴማ ኣብቲ ዲግም ህነጽ ቤት መቕዯስ ኣይሁዴ
መንበር ግኣቱ ክዴኩን እዩ። ብዕዐባ እዔ የሱስ ቅዴሚ 2000 ዎመታት ከምዔ ኢለ ተዕሪቡ ነይሩ እዩ ፣
ሽዌ ኣብ ይሁዲ ዒሇዅ ናብ ኣኽራን ይሀዴሙ። ኣብ ባን ናሕሲ ዒል ኸኣ ካብ ቤቱ ገሇ
ኺማሊእ ኣይዉረዴ። ኣብ ዄፍሪ ዒል ዴማ ክዲኑ ኺዄስዴ ንዴሕሪት ኣይመሇስ። በታ ቕነ
እቲኣ ግና ንጥኑሳትን ንዖጥብን ዄይሇኤን። ሽዌ መከራ ኪኸዉን እዩ፡ ከምኡ በሇ ኻብ
መጀመርታ ዎሇም ክሳዐ ልሚ ዒይኯነ፡ ከቶ ዴማ ዒይከዉን እዩ እሞ፡ እቲ ምህዲምኩም
ብኽረምቲ ዄይ ብሰንበት ከይከዉንሲ ሇምኑ። እተን መዎሌታት እቲኤን እንተ
ዒይሐጽራስ፡ ስጋ ሇበሰ ዃለ ኣይምዯሐነን። ምእንቲ እቶም ሕሩያት ግና እተን
መዎሌታት እቲኤን ኪሐጽራ እየን።
--ማቴ 24፡16-22
ኣብዔ የሱስ ‚እቲ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት‛ ዄይ ብሌክዐ ‚እቲ ጥፍኣት ዒስዐብ ርኽሰት‛ ብምባሌ ናይ ጸረክርስቶስ መቓምጦ ኣብ ቤት መቕዯስ እንታይ ከምመስሌ ይገሌጾ። እዔ ጥፍኣት እዔ ፣ ጸረ-ክርስቶስ
ተዯጐለ ነበረ ሓቐኛ መንነቱ ክግሇጽ ምስ ጀመረ ኣብ ሌዐሉ ኣይሁዴን ክርስትያንን ንመጽእ መሪር
ስዯት ዒመሌክት እዩ። የሩሳላም ብዄተሃዯራ ዄራር ምስ ተማረኸት መንበረ ግኣቱ ኣብ ከረን መቕዯስ
ክተኽል እዩ። ኣብዔ ግዖ እዔ ዴማ ፣ ተቐቢሩ ነበረ ንእስራኤሌ ዒሇዊ መረረ ጽሌኣት ብምሌኣት
ክገሃዴ እዩ። እዔ ነገራት እዔ ክኸዉን ምስ ጀመረ ዴማ የሱስ ነቶም ኣብ ኢየሩሳላም ነብሩ ናብ ኣኽራን
ክሃዴሙ ኣጠንቂቕዊም እዩ።
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መጥቃዕቩ ኣንጻር ዮርሲሌም ፣ ምትኪል ኻሊፋዊ ግዝኣት ኣብ ዮርሲሌም
ሌክዐ ከምኡ ኣሌ-ማህዱ ንዮርሳላም መንበረ እስሊማ ግኣት ኣብ ኩሊ ዎሇም ክትከዉን ዲግም ንኢስሊም
ክማርኻ ከምነ ይንገረለ ፣
ራሱለሊህ [መሓመዴ] በሇ ፡ ‚ጸሉም ባንዳራታት ሓዓ ጭፍራ ካብ ኩራሳን (ኢራን)

ክመጹ እዮም። ጠጠዉ ከብልም ኽእሌ ሊ ሓዯ ሓይሉ የሌቦን። መዄዲእታኡ ኤሊ
(ኣብ ዮርሳላም ርከብ መስጊዴ ‘ድም ኦፍ ዒ ሮክ’) ክበጽሑ እዮም። ኣብኡ ዴማ
ባንዳራታቶም ክተኽለ እዮም።‛ 6
ዮርሳላም ዴማ ንኹሊ ዎሇም ዒመሓዴረሊ ናይ ኣሌ-ማህዱ ዓፋን ንግስነት ትከሇሊ ቦታ
ክትከዉን እያ . . . 7
ከምኡ’ዉን ሌዐሌ ኢሌና ከምርኤናዮ ዮርሳላም ምስ ተማረኸት ፣ ዄተሃዯራ ዄፍሪ ኣሌ-ማህዱ ብሰሊም
ኣይክዉዲእን እዩ። ብመሰረት እስሊማ ጽሑፋት ኣዮም ሒዯት ኣይሁዴ ጥራይ ኢዮም ካብ ሰይፊ
ኢስሊም ከምሌጡ። ንሳቶም’ዉን ብዴሕሪ ገረብን ዴሕሪ ከዉሕን ተሓቢኦም እዮም። ኻሉፋ ግኣት
ምስ ተመስረተ’ዉን እንተነ ኣሌ-ማህዱ ንኣይሁዴ ነ ርህራሄ ኣይክህሌዊን እዩ። እዕ ሌዐሌ ኢሊ
ርኤናያ ጥቕሲ መዄዲእታኣ ከምዔ ስዐብ ኢዩ ፣

. . . ኣብኡ ዴማ መሪሕነት ናይ ኣይሁዴ ከኽትም ኢዩ . . . ናይቶም ኣብ ገጽ ሰባት ጡፍ
ዔብለ ንምዴሪ ናብ ጥፍኣት ዒምርሑ ሰይጣዉንቲ ዐብሇሊ ዴማ መዄዲእታኡ ክኸዉን
እዩ። 8
ምስ እዔ ናብ ህቢ እስራኤሌ ቐንዋ መጥቓዐትታቶም ተተሓሒዓ ኸይዴ ኣብ መንጏ ጸረ-ክርስቶስን
ኣሌ-ማህዱን ካሌእ ዒመሳስሌ ግብርታት’ዉን ኣል። ሊ’ ክሳዐ ኣብዔ ርኤናዮ ተመሳሳሌነቶም ይገርም
እንተነ ፣ እዔ ስዐብ ግና ኣዩ ገርም እዩ።
ጸሟ-ክርሴቶሴ ምሴ እሴሢኤል ዝገብሮ ናይ ሶውዓቧ ዓመት ሴምምዕ ሯላም
ናብ ስሌጣን ምስ ዯየበ ቅዴሚ ንእስራኤሌ ምዉራሩ ጸረ-ክርስቶስ ናይ ሸዉዎተ ዎመት ስምምዐ ሰሊም
ምስ ሃገር እስራኤሌ ክገብር እዩ ፣
ንሱ ንሓዯ ሰሙን ምስ ብዓሓት ጽኑዐ ኪዲን ኪኣቱ እዩ። ኣብ ፈረቓ እታ ሰሙን ኸኣ ነቲ
መስእቲ ሕሩዴን ነቲ መስእቲ ብሌዐን ኪዉግዴ እዩ። እቲ መጥፍኢ ዴማ በኽናፍ
ርኽሰት ኪመጽእ እዩ፡ እዔ ኸኣ ክሳዐ እቲ ምደብ መፈጸምታ ኣብታ መጥፍኢ ዔዄርዴ
እዩ።
--ዲን9፡27
ነዔ ጥቕሲ እዔ ምስቲ ኣብ ሌዐሉኡን ትሕቲኡን ዒል ሓሳባት ምስ እንርዴኦ ፣ ጸረ-ክርስቶስ ምስ እስራኤሌ
ንሸዉዎተ ዎመት ቕጽሌ ‚ኪዲን‛ ክትኣታቶ እዩ። ኣብዔ ‚ሰሙን‛ ተብሂለ ዒል ቃሌ ኣብቲ መበቇሊ ናይ
እብራይስጥ ጽሑፍ ‚ሻቡ‛ ዔብሌ እዩ። እዔ ማሇት ኸኣ ቃሌ ብቃለ ሰሙን ማሇት እዩ። ዄይ’ዉን እቲ
ካሌእ ትርጉሙ ‚መዎሌታት ናይ ሰሙን ፣ ሰሙናት ናይ ዎመት‛ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ። ኣብ ስነ-ሓሳብ ናይ
እብራይስጢ ናይ ሸዉዎተ ዎመት ንዉሓት ማሇት በዔ ናትና ሓዯ ዐቁዴ (10 ዎመት) ከም ማሇት እዩ
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ሕሰብ። ሌክዐ ከምዔ ንሕና 10 ከም ምለእ ቁጽሪ ንሓስቦ ፣ ናታቶም ዴማ 7 ከም ምለእ ቁጽሪ እዩ
ሕሰብ። ስሇዔ እዔ ኣብ ዲን9፡27 ‚ሸዉዎተ‛ ተባሂለ ዒል ሸዉዎተ ዎመት ማሇት እዩ። እዔ ዴማ ጸረክርስቶስ ምስ እስራኤሌ ገብሮ ስምምዐ ብሌክዐ ዒሇዊ ንዉሓት ናይ ግዖ እዩ። ግና ኣብ መንጏ እዔ
ሸዉዎተ ዎመት ነዔ ስምምዐ ኣፍሪሱ ፣ ነቲ ቐርብ ነበረ መባእን መስእትታትን ከርጾ እዩ። ንርእሲኡ
ዴማ መራሒ ናይዕ ዎሇም ጥራይ ዒይኯነስ ኣምሊኽ’ዉን ከምነ ክእዉጅ ክጅምር እዩ። ኢሳይያስ እቲ
ነቢዪ ብዕዐባ እዔ ‚ኪዲን‛ ንእስራኤሌ እንዲነቐፈ ተዕሪቡ ኣል። ‚ኪዲን ምስ ሞት‛ ብምባሌ ዴማ ይገሌጾ
(ኢሳ28፡14-15)። ኣብዔ ኪዲን ፣ እስራኤሊዉያን ሓሶት ነ ናይ ዉሕስነት ስምውት ክረኽቡ እዮም።
ኣል-ማህዱ ምሴ እሴሢኤል ዝገብሮ ናይ ሶውዓቧ ዓመት ሴምምዕ ሯላም
ኣሌ-ማህዱ ኣብ መንጏ ‚ሮማዉያንን‛ ፣ ሙስሉምን ራብዎይን ናይ መዄዲእታን ስምምዐ ሰሊም ከምገብር
ይንገረለ (ኣብዔ ‚ሮማዉያን‛ ተባሂለ ዒል ንክርስትያን ዄይ ንምዐራብ ብሓፈሻ ዉክሌ እዩ - እቶም ን
ኒኯሊስ በርግ ቐንጸሌዊ ኢስሊማዉያን ዐጡቓት ፣ ኣብ ዒተሓሊሇፍዊ መሌእኽቲ ንፕረዔዯንት ቡሽ ፣
‚ኣታ ከሌቢ ናይ ሮማዉያን‛ ኢልም ጸዑሞ ነይሮም)። ገርም ዴማ እዔ ራብዎይ ስምምዐ ብመንጏኝነት
ሓዯ ካብ ዒርኢ ካህን ኣሮን ትንስእ ሰብ እዩ ክፍጸም። እዔ ሰብ ንባዐለ ካህን እዩ። ካህናት ጥራይ ኸኣ
እዮም ዐዮ ቤት መቕዯስ ከካይደ ፍቐዯልም። በዔ እንተርኢናዮ ብዓሓት መምህራን ትንቢታት መጽሓፍ
ቅደስ እዔ ኣብ መንጏ እስራኤሌን ጸረ-ክርስቶስን ግበር ስምምዐ ንእስራኤሊዉያን ቤት መቕዯሶም
ዲግማይ ንከስርሕዊ ዖፍቅዯልም ከምኸዉን ሓሳባቶም ሂቦም ኢዮም። እቲ ኣዩ ዒገዴስ ሸነኽ ናይዔ
ስምምዐ ግና ፣ ንዉሓት ናይ ግዖኡ ኢዩ - ኣብዔ’ዉን ሸዉዎተ ዎመት ! መሓመዴ ዎሉ ኢብን ዓባኢር
ብዕዐባ እዔ ኣርእስቲ ዕረብ ሓዱ ክጠቕስ ከል ከምዔ ይብሌ ፡
እቲ ነቢዪ (መሓመዴ) በሇ ፣ ኣብ መንጏኹምን ኣብ መንጏ ሮማዉያንን ኣርባዐተ ስምምዐ
ሰሊም ክካየዴ እዩ። እቲ ራብዎይ ዴማ ብመንጏኝነት ዒርኢ ሓዴራት ሃሩን (ክቡር ኣሮን
ሓዉ ሙሴ) ክፍጸም እዩ። ን ሸዉዎት ዎመታት ዴማ ክቕጽሌ እዩ። እቶም ሰባት ዴማ ፡
ዊ ነቢዪ ፣ ኣብቲ ግዖ እቲ ኢማም (መራሒ) ናይ ህብኻ መን ኢዩ ክኸዉን፧ ኢልም
ሓተቱ። ነቢዪ መሇሰ በሇ’ዉን ፣ ንሱ ካብ ዒርአይ ክኸዉን እዩ። ዐዴሚኡ ሌክዐ 40
ዎመት እዩ ፣ ገጹ’ዉን ከም ኯብ የንጸባርቕ . . . 9
ምቕያር ሕጋጋትን ዘመናትን
ብመሰረት መጽሓፍ ናይ ዲንኤሌ ካሌእ ዎሊማ ናይ ጸረ ክርስቶስ ዴማ ‚ሕጋጋትን ዒመናትን‛ ምሌጥን እዩ
፡
ኣብቲ ሌዌሌ ኸኣ ናይ ትዐቢት ቃሌ ኪዕረብ፡ ነቶም ናይ ሌዌሌ ቅደሳን ዴማ ኬጽንቶም፡
ዒመናትን ሕጋጋትን ኪሌዉጥ ኸኣ ኪሕሌን እዩ፡ ንሳቶምዉን ክሳዐ ዒመንን ዒመናትን
ፈረቓ ዒመንን ኣብ ኢደ ኺዉሀቡ እዮም።
--ዲን7፡25
እዔ ሓዯ ንስብእና ጸረ-ክርስቶስ እንፍተሌና ዎቢ ነገር እዩ። ምኽንያቱ ብግብርታቱ ኢና መበቇለ
ክንፈሌጦ ንኽእሌ። ከምርኤናዮ ክሌተ ነገራት ክሌዉጥ ክዯሉ እዩ - ሕጋጋትን ዒመናትን። ኣቐዴም
ኣቢሌና ከምርኤናዮ ዴማ ኣሌ-ማህዱ ንኹለ ሕጋጋት ናይዕ ምዴሪ ብሕጊ ሸሪዎ ክሌዉጦ እዩ። ግና
ብዕዐባ ዒመናት ክቕይር ዱዩ ዄይስ ኣይቅይርን ነ ይኹን እስሊማ ጽሑፍ ከም መረጋገጺ የብሌናን።
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ኣብዔ ኺመጽእ ዒሇዊ ሕቶ ግና ፣ ብዒይ ሙስሉም እሞ መን ኣል ‚ግዔያትን ሕጋጋትን‛ ክሌዉጥ ዯሉ፧
ብዒይካ እቲ በሕ ዎሇም ጥቐመለ ግሪጏርያን ካሊንዯር ፣ ካሌእ’ዉን ናይ ኣይሁዴ ናይ ሂንደን ናይ
ሙስሉምን ካሊንዯራት ኣል። ኣይሁዴን ሂንደን ግና ሃይማኖታ ሕግታቶም ይኹን ካሊንዯራቶም ዎሇም
ትቀብል ኣይትቀበል ግዱ ዒሇዊም ሰባት ኣይኯኑን። ኢስሊም ግና ሕግታቱን ካሊንዯሩን ዎሇም ክትቕበል
ዯሌን ዒስገዴዴን ሃይማኖት እዩ። ካሊንዯር ኢስሊም ጀመረለ ብዒመን መሓመዴ እዩ። ብሌክዐ ምቑጻር
ጅምረለ ዴማ መሓመዴ ካብ ሜካ ናብ መዱና ካብ ፈሇሰለ (ሂጅራ) እን እዩ። ኩልም ሙስሉም ነዔ
ካሊንዯር ክስዐብዊ ዴማ ትእዕዕ ግዳታ ኣሇዊም። ድ/ር ሉዴ ማሃና ፣ ብዕዐባ ተራ ናይ ሂጅራ ካሊንዯር
ኣብ ኢስሊም ክዕረብ ከል ፣

ከምቲ ኣብ ቅደስ ቁርኣን ብብሩህ ተገሉጽዊ ዒል . . . ዎሰርተዉ ክሌተ (ጽሩያት)
ዄርሓዉያን ዎዉዯ ኣርሕ ዒሇዊ ካሊንዯር ሂጅራ ምጥቃም መልኯታ ትእዕ እዩ
ቁጸር። 10
ኢስሊም እንኮ ሃይማኖታ ካሊንዯር ምጥቃም ይእ ጥራይ ዒይኯነስ ፣ ናይ ባዐለ ሰሙን’ዉን ኣሇዊ።
ዒይከም ናይ ክርስትያንን ኣይሁዴን ሰሙን ፣ መዎሌቲ ዎርቢ ኣብ ኢስሊም ከም ቅደስ ናይ ጸልት መዎሌቲ
እዩ ሕሰብ። ኣብዔ መዎሌቲ ሙስሉም ኣብ መስጊዴ ብምትእኽኻብ ይጽሌዩን ስብከት ይሰምዌን።
ስሇዔ ‚ሕጋጋትን መናትን ክሌዉጥ‛ ኢዩ ፣ ተባህሇለ መጽሓፍ ቅደሳ ጸረ-ክርስቶስ ብዒይ ሙስሉም
መን ክኸዉን ይኽእሌ እሞ፧ እቲ ምለእ ስእሉ ምስ እንርእዮ ፣ ብዒይካ ኢስሊም ሃይማኖታ ሕግታቱን ፣
ሃይማኖታ ኣቇጻጽራ ናይ ዎዉዯ ኣርሑን ንዎሇም ክትቅበል ዒስገዴዴ ካሌእ ሃይማኖት እሞ ኣበይ
ክርከብ። ብርግጽ ከም ኣሌ-ማህዱ በሇ ሓያሌ ሙስሉም ኣብ ምዴሪ እንተተንሲኡ ብዒይጥርጥር ሕጊ
ሸሪዎን ካሊንዯር ሂጅራን ዎሇም ንኽትቅበል ከገዴዲ እዩ።
ኣምበላይ ፈሟሴ ዝሯርር
ኣብዔ ምዐራፍ ንርእዮ ናይ መዄዲእታ ተመሳሳሌነት ኣብ መንጏ ጸረ-ክርስቶስን ኣሌ-ማህዱን ዴማ
ክሌቲኦም ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ጻዐዲ ፈረስ ከምሰሩ ተነጊርልም ከምዒል እዩ። እዔ ግና ቃሌ ብቃለ
ክኸዉን ይኽእሌ ዄይ’ዉን መግሇጺያ ኣዒራርባ ክኸዉን ይኽእሌ። እቲ ገርም ነገር ግና ጸረ-ክርስቶስ
ኣምበሊይ ፈረስ ክሰርር እዩ ዔብሌ መጽሓፍ ቅደሳ መግሇጺን ፣ ኣሌ-ማህዱ’ዉን ኣምበሊይ ፈረስ
ከምሰርር ነግር ክፍሉ ናይ ሓዱን ክሌቲኡ ካብ ሓዯ ክፍሉ ናይ መጽሓፍ ቅደስ ተዄስዯ ኢዩ።
ሰረት ናይዔ ክሌቲኡ ሓሳባት ነ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ዴማ ኣብ ሻደሻይ ምዐራፍ ናይ ራእይ ዮሃንስ
ንረኽቦ። ኣብዔ ክፍሉ ሃርያ ዮሃንስ ኣብ መጀመርታ ናይቲ መዄዲእታ ግዖያት ኽሰቱ ፍጻሜታት
ርኣዮ ራእይ ይገሌጽ። እቲ ስእሉ ዴማ የሱስ ጥቕለሌ መጽሓፍ ሒዓ - ብዯገ ናይዔ ጥቕለሌ መጽሓፍ
ሸዉዎተ ማሕተም ዒሇዊ እዩ። ነፍሲ ዄከፍ ማሕተም ክኽፈት ከል ዴማ ስውቡ ፍለይ ፍጻሜ የጋጥም ፣
እቲ ገንሸሌ ኻብቲ ሾብዎተ ማሕተምሲ ሓዯ ምስ ፈትሔ ኸኣ፡ ርኤኹ፡ ሓዯ ኸም ዯሃይ
ነጐዱ በሇ ዴማ፡ ንዎ እሞ ርኤ፡ ኪብሌ ከል ሰማዐኩ።ርኤኹዉን እንሆ፡ ኣምበሊይ
ፈረስ፡ እቲ ተቐሚጥዊ ዒል ዴማ ቀስቲ ኣሇዊ ኣኽሉሌዉን ተህቦ፡ እናሰዋረስ ኪስዐር ኸኣ
ዄጸ።
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--ራኢ6፡1-2
ነፍሲ ዄከፍ ማሕተም ክፍታሕ ከል ስዐብ ፍጻሜታት ዴማ ከምዔ ስዐብ እዩ፡
1. ሰሊም ካብ ምዴሪ ምርሓቕ
2. ጥሜት
3. ፌራን ሞትን
4. ስዯትን ሞትን ህቢ ኣምሊኽ
5. ዎቢዪ ምንቅጥቃጥ ምዴሪ
6. ቁጥዎ ኣምሊኽ
ስሇዔ ከምዔ ርኤናዮ እዔ ፈረሰኛ ምስ ተገሌጸ ዎሇም ናብቲ ናይ መዄዲእታ ሰዎት ህዉከትን
ሕንፍሽፍሽን ክትኣቱ እያ። ብዓሓት መምህራን መጽሓፍ ቅደስ ነዔ ክፍሉ ከምዔ ስዐብ ይትርጉምዊ፡
እዔ ፈረሰኛ ኣብ ኣምበሊይ ፈረስ ምቅማጡ ፣ ን የሱስ ንኸመስሌ ኢለ እዩ ፣ ምኽንያቱ እቲ ሓቃ የሱስ
ኺመጽእ ከል ኣብ ራኢ19፡11 ከምንረኽቦ ኣብ ኣምበሊይ ፈረስ ተዄጢሑ እዩ ኺመጽእ። ስሇዔ እዔ
ንኣምሰለነት ግበር ናይ ምዴንጋር ስራሕ ናይ ጸረ-ክርስቶስ እዩ። እቲ ቀስቲ ዒይብለ መንትግ ዴማ (ናይ
እንግሉኛ መጽሓፍ ቅደስ ተመሌከት) እዔ ሰብ ዒምጽኦ ናይ ሓሶት ሰሊም እዩ። ማሇት እዔ ሰብ ናብ
ስሌጣን ኣብ ተቀሊቐሇለ እናት ምስኡ ዴማ ናይ ሓሶት መብጽዎ ሰሊም ሒዓ ኺመጽእ እዩ። እቲ ኣብ
ርእሱ ዒል ኣኽሉሌ ዴማ ነቲ ዄሃቦ ስሌጣንን መሪሕነትን ዒመሌክት እዩ። ቀጺለ ዴማ እቲ ሓቃ
ዴላትን ሃቀናን ናይዔ ሰብ ምስዎር ዄይ ብሓይሉ ምምራኽ (Conquer) ምኑ ይነግር። ስሇዔ ንነገራት
ብብርሃን ናይቲ ተሓብአ ማንነትን ግብርታትን ናይዔ ሰብ ምስ እንርእዮ ፣ ናቱ ናብ ስሌጣን ምዴያብ
ናብ ዎሇም ኣብ ክንዱ ዒመን ሰሊም ፣ ዒመን መዎትን ዄዮን ምምጻኡ ዒዯንቕ ኣይኯነን። እዔ ግና ነቶም ዯስ
በልም ንዐኦም ሰማማዐ ክፍሉ መጽሓፍ ቅደስ ዄሲድም እቲ ዒይሰማምዑም ኸኣ ገዴፉዊ ሙስሉም
ሉቃዉንቲ ሽግር ኣይኯነን። ምኽንያቱ እዔ ሰብ ፣ ሙስሉም ሉቃዉንቲ ንጹር ስእሉ ናይ ኣሌ-ማህዱ እዩ
ኢልም ስሇኣምኑ እዩ (ኣብቲ ምዐራፍ ስውቡ ዒል መንነት ናይዔ ሰብ ገሌጽ ሓሳባት ግና ብዓሕ
ኣየገዴሶምን - ናተይ)። ኣብ ሓሇፈ ምዐራፍ ከምርኤናዮ ዴማ ፣ ካብቶም ቀዲሞት ተርጏምቲ ናይ
ሓዱ ነበረ ካዎብ ኣሌ-ኣኽባር ከምበል ፣
ኣሌ ማህዱ ኣብ መጻሕፍቲ ናይ ነቢያት ትንቢት ተጻሒፍለ ረኺበዮ . . . ንኣብነት ፣ ኣብ
መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ከምዔ ይብሌ ፣ ‚እንሆ ኣምበሊይ ፈረስ ፣ እቲ ተቐሚጥዊ ዒል
ዴማ . . . እናሰዋረስ ክስዐር ኸኣ ዄጸ።‛ 11
ስሇዔ ኣብ መዯምዯምታ ሓያል መዲያት ናይ መጽሓፍ ቅደሳ ጸረ-ክርስቶስ ብሌዎሇ ዱግሪ ምስ
እስሊማ መግሇጺታት ናይ መዴሕን ኢስሊም - ኣሌ-ማህዱ ተዯራረቡን ተመሳሰለን እዮም።
ብተዄሳኺ’ዉን ሙስሉም ሉቃዉንቲ መጽሓፍ ቅደሳ ጥቕስታት ንመግሇጺ ኣሌ-ማህዱ ከምጥቐሙለ
ርኢና ኣልና። እዔ ሊ’ ምለእ ብምለእ ትንቢታ ነገር እዩ እንተዒይበሌናዮ ፣ ግና ሕጫጨን ሽምጠጣን
ክንብል ንኽእሌ ኢና።
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Calendar,

ምዕራፍ - ሽዱሽተ
የሱስ እቲ ሙስሊም

ዴሕሪ ምምጻእ ናይ ማህዱ ፣ ብኻሌኣይ ዯረጃ ስራዐ ዎበየ ምሌክት መዄዲእታ ዒመን ዲግማይ ምምሊስ
የሱስ ክርስቶስ እዩ። እቶም ንየሱስ ዖፍቅሩ ክርስትያን ፣ ኣብ ሙስሉም ሕብረተ ሰብ ማእከሌ ከይተረፈ
ተስፋ ዲግም ምጽኣት የሱስ ከምዒል ክሰምዌ ከሇዅ ኣዮም እዮም ሕጏሱ። የግዲስ እስሊማ እምነት
ብዕዐባ የሱስ ኻብቲ ክርስትያና እምነት ኣዩ ተፈሌየ እዩ።
ብቀዲማይ ዯረጃ ክርስትያን ክፈሌጥዊ ግባእ እስሊማ እምነት ብዕዐባ የሱስ እንተዴኣ ሀሌዩ ፣ ሙስሉም
‘የሱስ ዄዱ ኣምሊኽ’ ኢዩ ዔብሌ ሓሳብ ብፍጹም ይነጽግዊ ምኑ እዩ። ብመሰረት ኢስሊም ፣ የሱስ ከምቲ
መጽሓፍ ቅደስ ብል ብስጋ ተገሌጸ ኣምሊኽ ኣይኯነን። ብኻሌኣይ ዯረጃ ዴማ ፣ ኣብ እምነት ኢስሊም
፣ የሱስ ምእንቲ ሓጢኣት ዯቂ ሰባት ብፍጹም ኣብ መስቀሌ ኣይሞተን። ቁርኣን የሱስ ተሰቂለ እዩ ዄይ
የሱስ ሞት ጥውሙ እዩ ንዔብሌ መጽሓፍ ቅደሳ ሓሳብ ብትሪ እዩ ኹንኖ። ሙስሉም ፣ ኣሊህ
ብተኣምራት ንየሱስ ካብ ሞት ምስ ኣዴሓኖ ሌክዐ ከምዔ መጽሓፍ ቅደሳ ትረኻ ናይ ኤሌያስ ብመስሌ
የሱስ ናብ ሰማይ ተሊውለ እዩ ኢልም ይኣምኑ። ኻብቲ ግዖ እቲ ኣትሒዓ ዴማ ምስ ኣሊህ ኣብ ሰማያት
ይነብር ከምዒልን ሓዯ ግዖ ናብ ምዴሪ ተመሉሱ ዴማ ነቲ ጀመሮ ኣገሌግልቱ ክፍጽሞ ምኑ ይነግሩ።
በዔ ቅኒት-ኣእምሮ እዔ ዴማ የሱስ ብነ ይኹን መንገዴ ‚መዴሓኒ‛ ኣይኯነን። ንሱ ከም ኩልም እቶም
ቅዴሚኡ ኣሊህ ሇኣም ነብያት ፣ ኣብ ተራ ናይ ነቢያት ምዯብ ካሌእ ነቢዪ ጥራይ እዩ። ሊ’ እቲ
‚መሲሕ‛ ዔብሌ ስሙ ኣብ ቅደሳት ጽሑፋት ኢስሊም ንረኽቦ እንተንና ፣ ግና ነ ይኹን መጽሓፍ
ቅደሳ ኣምር መሲሓዉነት ዒይብለ ጥብቆ ስም ጥራይ እዩ(መሲሕ- ዔብሌ ቃሌ ከምዒሇዊ ካብ መጽሓፍ
ቅደስ ተዄስዯ ምኑ እዩ - ናተይ)። ብመሰረት ቅደሳት ጽሑፋት ኢስሊም ፣ ዲሕራይ’ዉን ክንሪኦ ኢና ፣
የሱስ ዲግም ምሇስ ንእስራኤሌ መንግስቲ ከቑመሊ ኢለ ኣይኯነን ፣ ዄይ’ዉን ነቶም ብጸበባን መከራን
ናይ ጸረ ክርስቶስ ሓሌፉ እሙናት ሰዎብቱ ከዴሕንን ከናግፍን ኢለ ኣይኯነን። የሱስ ዲግም ክምሇስ ከል

ኣኽራሪ ሙስሉም ኯይኑ እዩ ክምሇስ !
ኣብዔ ምዐራፍ ጽማ ትሕቶ ብዕዐብ ዲግም ምምሊስ የሱስ ኣብ እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ከመይ
ከምመስሌ ክንርእዮ ኢና። መብዕሕቲኦም ሓዱ ንየሱስ ከመሌክቱ ከሇዅ ጥቀሙለ ስም ‘ውሳ’ ዔብሌ
እዩ። ቁርኣን’ዉን ብተመሳሳሉ ንየሱስ ንምዉካሌ ጥቀመለ ኣስማት ውሳ ኣሌ-መሲሕ (የሱስ እቲ መሲሕ)
፣ ሓዴራት ውሳ (ክቡር የሱስ) ፡ ውሳ ቢን ሚርየም (የሱስ ዄዱ ማርያም) ከምኡ’ዉን ናቢ ውሳ (ነቢዪ
የሱስ) ዔብሌ እዩ።
ዲግም ምምላሴ የሰሴ
ብመሰረት እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ዲግም ምምሊስ የሱስ ኣብ ኣፍ ዯገ ከተማ ዯማስቆ ከጋጥም እዩ ፣
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ሽዌ ኣሊህ ንክርስቶስ ዄዱ ማርያም ክሰድ እዩ። ፍኹስ በሇ ሳፍሮን ጠምዋ ክሌተ
ቀሚስ ተኸዱኑ ኣእዲዅ ኣብ መንገብገብ ክሌተ መሊእኽቲ ኣቐሚጡ ኣብ ምብራቕ ሸነኽ
ከተማ ዯማስቆ ርከብ ጻዐዲ መአዒኒ ካብ ሰማያት ክዄርዴ እዩ። ክሰግዴ ርእሱ ከትሕት
ከል ነጠብጣብ ናይ ርሃጽ ካብ ርእሱ ክዄርዴ እዩ። ሓፍ ክብሌ ከል ዴማ ነጠብጣብ ናይ
ለሌ ኯይኑ ፋሕ ክብሌ እዩ።1
ኣፈጻሚ ትእዛዝ ኣል-ማህዱ
የሱስ ካብ ሰማያት ምስ ዄረዯ ፣ ኣብዔ ግዖ እዔ ፣ ኣሌ-ማህዱ ሰራቱ ሒዓ ንዉግእ ክኸይዴ ክቀራረብ
ክጸንሕ እዩ። የሱስ ዴማ ሌክዐ ቅዴሚ ናይ ጸልት ግዖ ከርክቦም እዩ፡
ሙስሉም ናብ ዉግእ ክኸደ መሳርዑም እንዲማዎራረዩ ከሇዅ ፣ ብርግጽ ናይ ጸልት ግዖ
ክኣክሌ እዩ። ሽዌ የሱስ ዄዱ ማርያም ክዄርዴ እዩ።2
በዔ ጉዲይ ምሌከት ዲርጋ ኩልም ምሁራት ሓዱ ሓባራ ስምምዐ ገብሩለ ነጥቢ ኣል። ንሱ ኸኣ
ኣሌ-ማህዱ ቅዴም ንየሱስ ጸልት ክመርሖም ክሓቶ እዩ። የሱስ ግና ክኣቢ እዩ። ነቲ ጸልት ኣሌ-ማህዱ
ክመርሖ ዴማ ከረክቦ እዩ።
መሌእኽተኛ ኣሊህ [መሐመዴ] በሇ ፡ ገሇ ክፋሌ ናይ ህበይ ንስሇ ሓቂ ክብለ ክሳዐ
መዎሌቲ ትንሳኤ ኰናት ኣይከርጹን እዮም። ክዐዄቱ ዴማ እዮም። የሱስ ዄዱ ማርያም
ዴማ ካብ ሰማያት ክዄርዴ እዩ። መራሒ ናይ ሙስሉም (ኣሌ-ማህዱ) ኣብ ጸልት
ክመርሖም ሕቶ ከቕርበለ እዩ። ይሱስ ግና ፣ ‚ኣይፋለን ፣ ገላኻትኩም ኣብ ሌዐሉ
ገላኻትኩም ኣዒቲ ኢኹም‛ ክብሌ እዩ።3
ኣብዔ ሌዐሌ ኢለ ዒል ጥቕሲ ዒገዴሰና ሓሳብ እንተሃሌዩ ፣ የሱስ ብዴሕሪ ማህዱ ኯይኑ ምጽሊዩ
ዒመሌክተሌና የሱስ ብስሌጣን ካብ ማህዱ ከምትሕት ኢዩ።
‚ናብ ጸልት ምርሓና‛ ዔብሌ ሕቶ ኢማም ማህዱ ፣ የሱስ ክርስቶስ ክነጽጏ እዩ። ስሇዔ
ኢማም ማህዱ ነቲ ጸልት ክመርሖ እዩ። የሱስ ዴማ ብዴሕሪ ኢማም ማህዱ ኯይኑ
ክጽሌይ ኢዩ።4
የሱስ (ሰሊም ኣብ ሌዐሉኡ ይኹን) ምስ መጸ ብዴሕሪ ኢማም ማህዱ ኯይኑ ጸልቱ ከዐርግ
እዩ። ንኢማም ማህዱ’ዉን ክስዐቦ እዩ።5
የሱስ ተኸታሉ ኣሌ-ማህዱ - ጏይታ እቲ ዒመን - ክኸዉን እዩ። ስሇዔ እዩ ዴማ
ብዴሕሪኡ ኯይኑ ጸልቱ ከቕርብ።6
የሰሴ እቩ እሙን ሙሴሊም
የሱስ ዲግም ምስ ተመሌሰ ፣ እሙን ሙስሉም ምኑ ንኹለ ሰብ ምእንቲ ክበርሃለ ናብ ሓጅ
(ሃይማኖታ ንግዯት ኢስሊም ናብ ሜካ) ክኸይዴ እዩ ፣
እቲ ነቢዪ (መሐመዴ) በሇ ፣ ብሓቂ ውሳ ኢብን ማርያም ፍትሓ ፈራዴን ግሩም መራሕን
ኯይኑ ክግሇጽ እዩ። መንገደ ናብ ሓጅ (ሃይማኖታ ንግዯት ኢስሊም ናብ ሜካ) ምስ
ኣቕንዋ ናብ መቓብረይ መጺኡ ሰሊም ክብሇኒ እዩ። ኣነ ዴማ ብርግጽ ክምሌሰለ እየ!7
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የሰሴ እሴላማዊ ሕጊ ኣጏናኺሠ ኧቑሞ እዩ
ሊ’ ኣሌ-ማህዱ ኻሉፍን (ምክትሌ ዄኪሌ ኣሊህ) ፣ ኢማምን (መራሒ) ናይ ሙስሉም ሕብረተ ሰብ
ብምኑ ካብ የሱስ ብስሌጣን ይበሌጽ እንተነ ፣ በቲ ሓዯ ሸነኽ ኸኣ የሱስ’ዉን ኣብ ሌዐሉ ሙስሉም
ሕበረተ-ሰብ ናይ መሪሕነት ስሌጣን ክህሌዊ እዩ። ብመሰረት እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ዴማ ቀንዱ ዐዮ
ናይ የሱስ ንእስሊማ ሕጊ ሸሪዎ ኣብ ኩሊ ዎሇም ከምጸንዐ ምግባር እዩ።
ኢብን ቓኢም ኣብ ማናር ኣሌ-ሙኒፍ ከምጠቕሶ መራሒ . . . ኣሌ-ማህዱ ጸልት
ክመርሕ ንየሱስ ሕቶ ከቕርበለ እዩ። የሱስ ኣብዕ ምዴሪ ከም ነቢዪ ዒይኯነስ ከም ሓዯ
ካብ ማሕበረ ሰብ ሙስሉም (ኡማ) ናይ ነቢዪ መሓመዴ ኯይኑ እዩ ክነብር። ብመሰረት
ሻሊቢ ፣ ኣሌ-ማህዱ መራሒ ጸልት ክኸዉን እዩ። የሱስ ዴማ ብመሰረት እቲ መልኯታ
ሕጊ (ሕጊ ሸሪዎ) ንሙስሉም ክመርሖም እዩ።8
የሱስ ዄዱ ማርያም ካብ ሰማያት ምስ ዄረዯ ብመሰረት ቅደስ ቁርኣን ከምኡ’ዉን ሱና
ነቢዪ መሓመዴ ኣብ መንጏኦም ክፈርዴን ክመርሖምን እዩ።9
የሰሴ እቩ ዝዓበየ ሙሴሊም ኣብሲሡ
እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ከምምህርዊ ፣ የሱስ ንባዐለ ሙስሉም ምኑ ብምእጁ ምኽንያት
ብዓሓት ክርስትያን ናብ ኢስሊም ክመጹ እዮም። ነቶም ነዔ ሰሚዑም እምነቶም ናብ ኢስሊም ምሌጥ
ኣበዩ ግና ቁርኣን ክጥንቅቕ ከል የሱስ ባዐለ በታ መዎሌቲ ፍርዱ ኣንጻሮም ምስክር ክኸዉን እዩ ይብሌ፣
ሓዯ’ ከይተረፈ ህቢ እቲ መጽሓፍ (ክርስትያንን ኣይሁዴን) ግና ቅዴሚ ምሟቱ ብእኡ
ክኣምኑ እዮም ፣ ብመዎሌቲ ትንሳኤ ዴማ ኣንጻሮም ምስክር ክኽዉን እዩ።
--ሱራ4፡159
ብዕዐባ እዔ ጥቕሲ መብርሂ ክህቡ ከሇዅ ሙፍቲ መሓመዴ ሻፊን ሙፍቲ መሓመዴ ራፊ ዌስማኒን ኣብታ

Signs of the Qiyama [the final judgement] and the Arrival of the Maseeh [the Messiah]
‚ምሌክታት ቘያማ (ናይ መዄዲእታ ፍርዱ)ን ምምጻእ ናይ መሲሕ‛ ዔብሌ መጽሓፎም ነዔ ‚ቅዴሚ
ምሟቱ ብእኡ ክኣምኑ እዮም‛ ዔብሌ ሓረግ ከምዔ ይገሌጽዊ ፣
ኣይሁዲዉያንን ክርስትያንን ፣ . . . ብህይዉቱ ከምዒልን ሞት ከምዒይጠዎመን ፣ ኣምሊኽ
ዄይስ ዄዱ ኣምሊኽ ከምዒይኯነን ፣ ንሱ ባርያ ኣሊህን መሌእኽተኛን (ጥራይ) ከምነ
ክኣምኑ እዮም ማሇት እዩ። ውሳ (የሱስ) ዴማ ኣንጻር እቶም ዄዱ ኣምሊኽ እዩ በሌዊ
ክርስትያንን ፣ ኣንጻር እቶም ንዎሇም ኣጋግዮም ገሇጽዊ ኣይሁዴን ምስክር ክኸዉን
እዩ።10
ሼኽ ካባኒ ፣ ሉቀ ዄንበር ሊዐሇይ እስሊማ ቤት-ምኽሪ ኣሜሪካ ፣ የሱስ ምስ ተመሌሰ ብዕዐባ ህሌዊ
ዄንጌሊ ተራ ዒል እስሊማ ስእሉ ከመይ ከምነ ክገሌጾ ከል ከምዔ ይብሌ ፣
ከም ኩልም ነቢያት ፣ ነቢዪ የሱስ ነቲ ሌዌሌ ኣምሊኽ ተንበርከኹ ዔብሌ መልኯታ
መሌእኽቲ ሒዓ ኺመጽእ እዩ። እዔ ኸኣ ኢስሊም ኢዩ ! እዔ ጥቕሲ ዴማ የሱስ ምስ
ተመሌሰ ነቲ ብዕዐባኡ ጸንሐ ግጉይ ርዴኢትን ኣመሇኻኽታን ባዐለ ክእርሞ ከምነ
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የርእየና። ነቲ ቀዯም ኣብ ግዖኡ ኣብ ምዴሪ ከል ከም ነቢዪ ኯይኑ ሰበ ስብከት
ከረጋግጾ እዩ - ማሇት ዄዱ ኣምሊኽ እየ ፣ ብፍጹም ከምዒይበሇ። ብተዄሳኺ ኣብ ኻሌኣይ
መጽኣቱ ከምቲ ኣብ ቀዲማይ ምጽኣቱ በል ፣ መሓመዴ እቲ ናይ መዄዲእታ ነቢዪ
ኣምሊኽ ከምነ ዯጊሙ ክምስክር እዩ። ሽዌ ዴማ ብዓሓት ካብ ሙስሉም ሕብረተ
ሰብ ዄጻኢ ዒሇዅ ሰባት ንየሱስ ከም ባርያ ኣሊህን ከም ኣባሌ ማሕበረ-ሰብ ሙስሉምን
ክቕበሌዊ እዮም።11
ኣስ-ሳዴርን ሙታሃሪን ዴማ ብተመሳሳሉ ቅኒት ከምዔ ይብለ ፣
የሱስ ካብ ሰማይ ምስ ዄረዯ ምስ ኣሌ-ማህዱን ዎሊምኡን ክዉግን እዩ። ክርስትያንን
ኣይሁዴን ምስ ረኣይዊ ዴማ ሓቃ ማንነቱ ከሊሌይዊ እዮም። ክርስትያን ዴማ ኣብ
መልኯታነቱ/ኣምሊኽነቱ ዒሇዊም እምነት ከርጽዊ እዮም።12
የሰሴ ንክርሴትና ክሴዕሮ እዩ
ብመሰረት እምነት ኢስሊም የሱስ ክምሇስ ከል ንክርስትያን ናብ ሙስሉም ክሌዉጥ ጥራይ ኣይኯነን
ኺመጽእ ፣ ካብዔ ሓሉፉ ንክርስትና’ዉን ጠሪሹ ከጥፍኦ እዩ። እዔ ሓቂ እዔ ጽቡቕ ገይሩ በርሃሌና ነቲ
ፍለጥን ብዓሕ ግዖ ጥቀስን ጽሑፍ ጽቡቕ ገይርና ምስ ኣጽናዐናዮ እዩ። እዔ ጽሑፍ እዔ የሱስ ምስ
ተመሌሰ ብዕዐባ ገብሮም ኣርባዐተ ነገራት ይዕረብ ፣
1.
2.
3.
4.

ንኹለ መስቀሊት ክሰባብሮ እዩ።
ንኹልም ሓሳሙ ክቐትልም እዩ።
ንጂያ (ሙስሉም ንዒይሙስሉም ዒኽፍሌዊ ቀረጽ) ጠጠዉ ከብል እዩ።
ጸረ-ክርስቶስን ሰዎብቱን ክቐትልም እዩ።
እቲ ነቢዪ (መሐመዴ) በሇ ፡ ኣብ መንጏይን ኣብ መንጏኡን(የሱስ) ነቢዪ የሌቦን። (ናብ

ምዴሪ) ምስ መጸ . . . ንመስቀሌ ክሰብሮ ፣ ንሓሳሙ ክቐትልም ፣ ንጂያ ዴማ ከርጾ
እዩ።
ኣሊህ ብዒይካ ኢስሊም ንኻሌእ ኩለ ሃይማኖታት ከጥፍኦ እዩ።13
ኣብዔ ጥቕሲ ርኣናዮ ሰሇስቲኡ ግብርታት (ንመስቀሌ ምስባር ፣ ሓሳሙ ምቕታሌ ፣ ንጂያ ዴማ ጠጠዉ
ምባሌ) ምስቲ የሱስ ብዒይካ ኢስሊም ንኻሌእ ኩለ ሃይማኖታት ካብ ምዴሪ ከጥፍኦ እዩ ዔብሌ ሓሳብ
ጠቓሇሌ እዩ። ሻፊን ዌስማኒን ፣ ‚መስቀሌ ምስባር‛ ማሇት ይብለ ፣ ‚ስግዯት መስቀሌ ምጥፋእ‛ እዩ።
ሓያል ሙስሉም የዐሩኽተይ ብዕዐባ እዔ ዒሇዊም ርዴኢት ክገሌጹሇይ ከሇዅ ፣ የሱስ ንኹለ ኣብ ሌዐሉ
ናሕሲ ህንጻታት ቤተ ክርስትያንን ዯዄሊትን ዒል መስቀሌ ክኣሌዮን ክሰባብሮን እዩ። እዔ ብምግባሩ
ዒመሌክቶ ዴማ ‚የሱስ ኣብ መስቀሌ ተሰቒለ እዩ‛ ንዔብሌ ነገር ብፍጹም ሓሶት ምኑ ንኹለ ጋህዱ
ክነለ ምእንቲ እዩ። ንኹልም ሓሰማታት ምቕታለ ዴማ ፣ ‚ክርስትያን ሓሰማ ክትብሊዐ ኣጋግዮም
ንሰባት ከምገሇጽዊ‛ ከብርህ ኢለ እዩ።14 ንቀረጽ ጂያ (ዒይሙስሉም ኣብ ምዴሪ ሙስሉም ክነብሩ
እንተይኖም ክኸፍለዊ ግዯዴዊ ግብሪ) ጠጠዉ ምባለ ምኽንያት ዴማ ንሱ ምስ መጸ ካብኡ ንዯሓር
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እዔ ቀረጽ ቅቡሌ ስሇዒይከዉን እዩ። እቲ እንኮ ምርጫ ንኢስሊም ምቕባሌ ዄይ ዴማ ምሟት እዩ
ክኸዉን። ከምቲ ሰዱቕ ቬሊንኯዴ ኣብ ‚Doomsday Portents and Prophecies‛ (ምሌክታትን
ትንቢታትን ምጽኣተ-ዎሇም) ዔብሌ መጽሓፉ ገሇጾ ፣
የሱስ ዄዱ ማርያም ምስ ተመሌሰ ጻዴቅ ፈራዱ ኣብ መንጏ ሙስሉም ኯይኑ ክግሇጽ እዩ .
. . ስሇዔ ዴማ የሱስ ከም ሕጊ ኢስሊም ገይሩ ክፈርዴ እዩ . . . ኩልም ሰባት ዴማ
ንኢስሊም ክቕበለ ክእዒዓ እዮም ካሌእ ምርጫ’ዉን የሌቦን።15
ሊ ሃሩን ያሕያ ፣ ብተመሳሳሉ ዴምጺ ነዔ እምነት ኣብታ Jesus Will Return (የሱስ ክምሇስ እዩ) ትብሌ
መጽሓፉ ‚የሱስ ንኹለ ዒይእምነታ ስርዎታት ክኣሌዮ እዩ‛ ይብሌ።16
ብተዄሳኺ ሙስሉም ክኢሊታት ሕጊ ከይተረፉ ነዔ ሓሳብ እዔ ይሰማምዌለ እዮም። ንኣብነት ኣሕመዴ
ኢብን ናቒብ ኣሌ-ሚስሪ (1368 ዎ.ም.) ኣብቲ ጥንታ ሻፊ ማኑሌ ናይ እስሊማ ስነ-ሕጊ ከምዔ ይብሌ፡
. . . ግዖን ቦታን ናይ ጂያ ክሳዐ የሱስ (ኣብ ሌዐሉኡ ሰሊም ይኹን) ምሇስ ጥራይ እዩ።

ዴሕሪ ምምጽኡ ግና ብዒይካ ኢስሊም ካብኣቶም ዄሌሓንቲ ምቕባሌ ክተርፍ እዩ።
ምኽንያቱ ጂያ ምቕባሌ ዒዴሉ ክሳዐ የሱስ (ኣብ ሌዐሉኡን ኣብ ሌዐሉ ነቢዪናን ሰሊም
ይኹን) ምሇስ ጥራይ ስሇነ እዩ . . .17
የሰሴ ሓሢዱ ኣይሁዴ
ኪንዮ ንክርስትና ብዎሇም ዯረጃ ምጥፋእ እቲ ካሌእ ስራሕ ናይ የሱስ ዴማ ነቲ ዲጃሌ (ሙስሉም ፣ ጸረክርስቶስ ዔብሌዊ ሰብ ዄይ ኣብ ኢስሊም ከምመጽእ ንገረለ ጸረ-ክርስቶስ) በሃሌ ሰብ ምቕታሌ
ክኸዉን እዩ። እዔ ጥራይ ከይኯነ ንኹልም ሰዎብቲ ዲጃሌ (መብዕሕቲኦም ኣይሁዴ ምኖም እዩ)’ዉን
ክቐትልም እዩ። መሓመዴ ዎሉ ኢብን ዓባኢር ‚እቲ እኩይ ዲጃሌ መን እዩ፧‛ ብዔብሌ ኣርእስቲ ኣብ
ጸሓፎ ዎንቀጽ ከምዔ ይብሌ ፣
ያሁዱ (ኣይሁዴ) ናይ ኢስፋሓን እቶም ቀንዱ ሰዎብቱ [ዲጃሌ] እዮም። ጏኒ ጏኒ እዘም
ያሁዱ ሰዎብቱ ዴማ ዎቢ ቑጽረን ኣንስቲ ክስዐብኦ እየን።18
ሓዯ ካሌእ ኻብቲ ቀንዱ ምኽንያት ምምሊስ የሱስ ናብ ምዴሪ ፣ ‚ኣይሁዴ ንየሱስ ቀቲልሞ እዮም ንዔብሌ
ኣካታው ኣርእስቲ ዉደቕ ክገብሮን ንኣይሁዴ ከስታሕፍሮምን እዩ።‛ ይብሌ ቬሊንኯዯ ፣ ዄሲኹ ዴማ ፣
‚ነ ኯይኑ ግና የሱስ እንተሊይ ንመራሒኦም [ዲጃሌ] ዄሲኽካ ክቐትልም እዩ።‛19 ፍጻሜታት ናይተን
ዲሕሮት መዎሌታት ብቀዯም ተኸተሌ ክርሮ ከል መሓመዴ ዎሉ ኢብን ዓባኢር ጸሓፊ ‚The Signs of
Qiyama‛ (መዎሌቲ ፍርዱ) ዴማ ከምዔ ኢለ ይጅምር ፣
ሰዎብቱ እቶም ያሁዱ ብቁጽሮም 70,000 ክበጽሑ እዮም . . . (ሽዌ) ሓዴራት ውሳ (ክቡር
የሱስ) ንጃዲሌ ኣብ ኣፍዯገ ሁዴ ፣ ጥቃ ኤርፖርት ኣብ እስራኤሌ ፣ኣብ ሇሰ ኢፊቕ ክቐትል
እዩ። እቲ ናይ መዄዲእታ ኰናት ኣብ መንጏ ያሁዱን ሙስሉምን ክቕጽሌ እዩ። ሙስሉም
ዴማ ክዐዄቱ እዮም።20
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ብዕዐባ እዔ ናይ መዄዲእታ ኰናት ኣብ መንጏ ሙስሉምን ኣይሁዴን ኣብ ቐጸሇ ምዐራፋት ክንርእዮ
ኢና። ንሕጂ ግና እቲ ቀንዱ ክንክሮ ዒልና ፣ እቲ ናይ መዄዲእታ ኰናት (ብሌክዐ ንምራብ ናይ
መዄዲእታ ህሌቂት) ምስ መጸ ፣ እቲ ቀንዱ ቀስቃሲን ኣፈጻምን ናይዔ ኰናት ሙስሉም የሱስ እዩ።
የሰሴ ፣ ሕያዋይ ኣቦ ሴዴሢ
ኣብ መዄዲእታ ክዕረበለ ዯሉ ሓዯ ገጽታ ናይ ሙስሉም የሱስ ኣል። ንዲጃሌ ምስ ሰዎብቱ ኯታስ
ንኹልም ዒይኣመንቲ ቀቲለ ንኹሊ ዎሇም ኣብ ትሕቲ ኢስሊም ምስ ኣምጽኣ የሱስ ተመርዐዩ ፣ ቇሌዌ
ዄሉደ ኣብ መዄዲእታ ዴማ ዒይተርፍ ክመዉት እዩ።
እቲ ነቢዪ በሇ ፣ ኣብ መንጏይን ኣብ መንጏኡን (የሱስ) ካሌእ ነቢዪ የሌቦን . . . ነቲ ጸረክርስቶስ ከጥፍኦን ፣ ኣብ ምዴሪ ዴማ ን 40 ዎመት ነቢሩ ክመዉት እዩ። ሙስሉም ዴማ
ኣብ ሌዐሉኡ ክጽሌዩለ እዮም።21
ናብ ምዴሪ ምስ ተመሌሰ የሱስ ክምርዑ እዩ። ቇሌዌት ክዄሌዴ እዩ። ዴሕሪ ምምርዎዅ
ዴማ ኣብ ምዴሪ ን 19 ዎመት ክነብር እዩ። ምስ ሞተ ዴማ ሙስሉም ኣብ ቀብሩ
ክጽሌዩለን ፣ ጏኒ ነቢዪ መሓመዴ ክቐብርዊን እዮም።22
መዯምዯምቪ
እስኪ ሕጂ ዴማ ነዔ ርኤናዮ ተፈሊሇየ ባህርያትን ግብርታትን ናይ የሱስ ኣብ ኢስሊም ዯጊምና ጽንሰሓሳቡ ክንርእዮ።
1. የሱስ ኣብተን ዲሕሮት መዎሌታት ናብ ምዴሪ ክምሇስ እዩ። (ናብ ጥቓ ዯማስቆ ትርከብ መስጊዴ)
2. ምስ መጸ መሓዱን ሰራቱን ክጽሌዩ እንዲተቓራረቡ ከሇዅ ከርክቦም እዩ።
3. ነቲ ጸልት ክመርሖ ብማህዱ ሕቶ ክቐርበለ እዩ። ግና ንሱ ነዔ ሕቶ ክነጽጏ እዩ ፣ ማሇት ብግሁዴ
ማህዱ መራሒ ናይ ሙስሉም ምኑ ንምምሌካት እዩ።
4. ከም ኣፈጻሚ/ተኣዕዔ ኯይኑ ብዴሕሪ ማህዱ ክጽሌይ ኢዩ።
5. እሙን ሙስሉም ክኸዉን እዩ።
6. ንሓጅ ናብ ሜካ ክኸይዴ እዩ።
7. ናብ መቓብር ናይ መሓመዴ ከይደ ሰሊምታ ከቕርበለ እዩ። ከም ግብረ መሌሲ መሓመዴ ዴማ
ካብ መቓብሩ ሰሊምታ ክመሌሰለ እዩ።
8. ንክርስትና ከጥፍኦ እዩ።
9. ንጂያ ጠጠዉ ከብል እዩ። ስሇዔ ዴማ እቲ ንኣይሁዴን ክርስትያንን ተርፍ እንኮ ምርጫ
ንኢስሊም ምቕባሌ ዄይ ኸኣ ምሟት ክኸዉን እዩ።
10. ንእስሊማ ሕጊ ሸሪዎ ኣብ ኩሊ ዎሇም ከጽንዑ እዩ።
11. ንጸረ-ክርስቶስን ሰዎብቱን ክቐትልም እዩ። መብዕሕቲኦም ኣይሁዴን ኣንስትን ዒጠቃሌሌ እዩ።
12. ኣብዕ ምዴሪ ብገምጋም ን40 ዎመታት ከነብር እዩ። ተመርዐዩ ቇሌዌ ዄሉደ ዴማ ክመዉት እዩ።
ከምዔ ኣብዔ ምዐራፍ ርኤናዮ ፣ ሙስሉም የሱስ ብባህሪያቱን ግብርታቱን ኻብቲ መጽሓፍ ቅደሳ የሱስ
ብዒይ መጠን ኣዩ ተፈሌየ እዩ። ሙስሉም የሱስ መጽእ ከም ርህሩህ ንጉስን መሲሕን ኯይኑ ንኹለ
ነገር ከሕዴሶ ዒይኯነስ ንዎሇም ኩሊ ናብ ኢስሊም ክሌዉጣን ነቶም ኣበዩ ዴማ ክቐትልምን እዩ
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ኺመጽእ። ኣብ ክንዱ ነቶም እሙናት ኣይሁዴን ክርስትያንን ከዴሕንን ከናግፍን መጽእ በንጻሩ
ክቐትልምን ክዄቕዑምን እዩ። ንሕጂ በዔ ይእከሌ ኣብ ቕጽሌ ምዐራፍ ግና መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ
ምምሊስ የሱስ እንታይ ከምዔብሌ ክንርኢ ኢና።
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ምዕራፍ - ሸውዓተ
እቲ ነብዪ ሓሶትን ሙስሊም የሱስን

ኣብ መንጏ መጽሓፍ ቅደሳዉን ኢስሊማዉን ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ዒል ተመሳሳሌነት ብጸረክርስቶስን ኣሌ-ማህዱን ተሓጺሩ ጥራይ ኣየብቕዐን እዩ። ከምኡ ነይሩ እንተኸዉን እዔ በጋጣሚ ነ
ነገር እዩ ኢሌካ ካብኡ ከይሓሇፍካ ክትዎጽዊ ተመርጸ ምነ። እዔ ተመሳሳሌነት ግና ካብዔ ቐጸሇ
እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ምስቲ ነቢዪ ሓሶት ኢለ ጽዉዑ ሰብኣይን ኢስሊም ዴማ ውሳ ኣሌ-መሲሕ (የሱስ
እቲ መሲሕ) ብል ሰብ ቕጽሌ እዩ።
እቲ ናይ መዄዲእታ ናይ ሰይጣን መዯብ ስሕተት ከመይ ከምኸዉን መጽሓፍ ቅደስ ብቅለዐ ይነግር
እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ከምምህሮ ፣ ሰይጣን ኣብ መዄዲእታ ካብ ‘ቲ ሓቃ ኣምሊኽ ንሰባት ኣስዱዌ ኣብ
ናቱ መፈንጥራ ከእትዊም ምእንቲ ናቱ ዄኪሌ ኑ ሰባት ከተንስእ እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ከምነግረና
ዴማ ሓዯ ሰብ ዒይኯነስ ክሌተ ሰባት እዩ ከተንስእ። እቲ ቀዲማይ ሰይጣን ዒተንስኦ ሰብ እቲ ርኤናዮ
ጸረ-ክርስቶስ እዩ። ግብርታት ጸረ-ክርስቶስ ከመይ ከምኸዉን ዴሮ ኣብ ሓምሻይ ምዐራፍ ርኢናዮ
ኣልና። እቲ ኻሌኣይ ሰብ ዴማ መጽሓፍ ቅደስ ነቢዪ ሓሶት ብል እዩ። ተራ ናይዔ ነቢዪ ሓሶት ዴማ
ቀጺሌና ንርአ . . .
ኣሟሜናዊ ዝምዴና ጸሟ-ክርሴቶሴን ነቢዪ ሓስትን
ንምኑ ነቢዪ ሓሶት ዔብሌ ስብእና መን ምኑ ብግሌጺ ኣብ መዄዲእታ መጽሓፍ ናይ መጽሓፍ ቅደስ
ኢና ንረኽቦ። ሃርያ ዮሃንስ እቲ ናይ መጀመርያን እንኯን ምግሊጽ ተቐበሇ ጸሓፊ ናይዔ ምስጢር እዩ።
ኣብ ራኢ ዮሃንስ ምዐራፍ 13 ፣ ዮሃንስ ‚ካሌእ ኣራት‛ በል ሰብ ኣል ዴሒሩ ኣብቲ ቕጽሌ ምዐራፋት
ግና እዔ ሰብ ዴማ ‚እቲ ነቢዪ ሓሶት‛ ኢዩ ይብሌ ፥
ሓዯ ኻሌእ ኣራትዉን ካብ ምዴሪ ኺዄጽእ ከል ርኤኹ። ናይ ገንሸሌ ዔመስሌ ክሌተ
ቐርኒዉን ኣሇዊ። ከም ገበሌ ኸኣ እዩ ዔዕረብ። ኣብ ቅዴሚኡ ዴማ ብዒል ስሌጣን እቲ
ቐዲማይ ኣራት ይገብር። ንሱ ነቲ እታ ቘስሉ ሞቱ ሐዄየትለ ቐዲማይ ኣራት ኸኣ
ምዴርን እቶም ኣብኣ ዔነብሩን ከም ዔሰግደለ ይገብሮም። ኣብ ቅዴሚ ሰብሲ ሓ’
ኻብ ሰማይ ናብ ምዴሪ ኽሳዐ ዖዉርዴ፡ ዎበይቲ ትእምርቲ ይገብር።ነቶም ኣብ ምዴሪ
ዔነብሩዉን፡ ነቲ ብሰይፊ ተዄቒዌ ሰሇ እሞ ሐዄየ ኣራት፡ ምስሉ ኺገብሩለ
እናበሇ፡ በቲ ኣብ ቅዴሚ እቲ ኣራት ኪገብሮ እተህቦ ትእምርትታት፡ ነቶም ኣብ ምዴሪ
ዔነብሩ የስሕቶም ኣል።
--ራኢ13፡11-14
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ካብዔ ክፍሉ እዔ ብዕዐባ ነቢዪ ሓሶት ገሇ ገሇ መዯምዯምታት ክንህብ ንኽእሌ ኢና። መጀመርታ ፣
ንሱ’ዉን ሌክዐ ከም ጸረ-ክርስቶስ ‚ኣራት‛ ተባሂለ ኣል - ማሇት ሰይጣን ተቇጻጸሮ ሰብ እዩ። ዴላት
ናይቲ ገበሌ ኣብ ምዴሪ ዒፈጽም ብለጽ መሳርሕቱ እዩ። በቲ ሓዯ ዄገን ዴማ ዒሇዊ ብሒ ኣቕርንቲ ምስ
እንርኢ ክሌተ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዴማ ቀርኒ ምሌክት ስሌጣን እዩ። ስሇዔ ነቢዪ ሓሶት ሓይሌን
ስሌጣንን ከምዒሇዊ ንጹር’ እንተነ ፣ ግና ምስ ናይ ጸረ ክርስቶስ ስሌጣን ክዄዲዯር ከል (በዎሌ ዎሰርተ
ኣቕርንቲ) ማዐረ ኣይኯነን። ብተዄሳኺ እዔ ክፍሉ ነቢዪ ሓሶት ዎበይቲ ትእምርቲ ክገብር ምኑ
ይነግረና። ኻብቲ ገብሮ ብዓሕ ትእምርቲ ፣ ሓዯ ብፍለይ ተጠቕሰ ኣል ፣ ኣብ ቅዴሚ ሰባት ካብ
ሰማይ ከይተረፈ ሓ ከዉርዴ እዩ። ቀንዱ ዎሊማ ናይዔ ትእምርትታት ዴማ ነቶም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ነቲ
ጸረ-ክርስቶስ ክስዐብዊን ክሰግደለን ንምሕብባሌ እዩ። ክሌቲኦም እዔኦም ዯቂ ሓዯ ሌቢ እዮም ፣
ዎሊማኦም’ዉን ሓዯ እዩ - ነቶም ብኣምሊኽ መጽሓፍ ቅደስ (ያህዄህ) ኣምኑ ከስሕትዊም ፣ ከስዴዐዊምን
፣ ክምንዐዊምን!
ዘይቅደሴ ዝምዴና ማህዱን ሙሴሊም የሰሴን
ብተመሳሳሉ ኣብ እስሊማ ትረኻ መዉዲእታ መዎሌታት ፣ ነዕ ዎሇም ከዴሕና መጽእ ሓዯ ሰብ ኣይኯነን
፣ ኣብ ክንዲኡ ጽምዱ እዮም። ማህዱን ሙስሉም የሱስን። ኣሌ-ማህዱ ‚ምክትሌ ዄኪሌ (ኻሉፋ)‛1 ናይ
ኣሊህ ክኸዉን ከል ፣ የሱስ ዴማ ‚ምስ ዎሊማ ኣሌ-ማህዱ ክዉግንን‛ 2፣ ‚ክስዐቦን‛3 ከምነ ጽሑፋት
ይነግሩና። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ምስ እንምሇስ’ዉን ጸረ-ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ። እቲ ሓዯ መራሒ እዩ ፣
እቲ ካሌኣዩ ግና ተሓጋጋዔኡ ኯይኑ እዩ ዎዪ። ኣብ መንጏ ማህዱን የሱስን ዒል ምዴና ናይ መራሕን
ኣፈጻሚ ትእዕን ምዴና እዩ። ከምቲ ርኤናዮ ቀጺሌና’ዉን ንርእዮ ዴማ ፣ እዔ ኣብ መንጏኦም ዒል
ምዴና ኣረሜንነታ ምዴና እዩ - ብፍሊይ ሙስሉም እንተዴኣ ዒይኯይንካ ክትከዉን’ዉን ዴላት
እንተዒይብሌካ ፣ ብግሌጺን ቅሌሌ በሇ ኣዒራርባን ፣ ንኽትቅተሌ ማሕተም ተገይሩሌካ ኣል ! ሙስሉም
የሱስ ጠይን ቄናንን ቅዲሕ ናይቲ ሓቃ መጽሓፍ ቅደሳ የሱስ እዩ። እቲ ሓቃ የሱስ ሲ ከምዔ ኢለ
ነይሩ ፣
ኣነ ፍቓዴ እቲ ሇኣኸኒ እምበር፡ ፍቓዯይ ምእንቲ ኽገብር ኣይኯንኩን ካብ ሰማይ ዄሪዯ
ዒልኹ።
--ዮሃ6፡38-40
ኣብ ክንዱ ምስ ‚ዎሊማ‛ ናይ ኣቦ ዉግን ፣ ሙስሉም የሱስ ምስ ዎሊማ ናይ ማህዱ እዩ ክዉግን። ኣብ
ክንዱ ነቶም ኣቦ ኣብ ትሕቲ ጉስነቱ ዒቐመጠን ኣባጊዐ ዒዴሕነን ፣ ሙስሉም የሱስ ነቶም ቃሌ ኣምሊኽ
ብእሙንነት ሒዘም ተረፉ ክሓርድም እዩ። ሙስሉም የሱስ እቲ ኣብ ዄንጌሊት ንረኽቦ ርህሩህ ግና ኸ
ብርቱዐ ሳ ዒይኯነስ ክዲዉንቲ ሳ ተኸዴነ እቲ ተዀሊ እዩ።
ነቢዪ ሓስት ላዕለዋይ ኣፈጻሚ ትእዛዝ ጸሟ-ክርሴቶሴ
እቶም ዔጠፍኡስ ንምዴሓኖም ዔኸዉን ፍቕሪ ሓቂ ስሇ ዒይተቐበለ፡ ንኣታቶም ናይ እዔ
ኣመጻጽኣ ብዃለ ጥበራ ዎመጻ፡ ብዃለ ሓይሌን ትእምርትን ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሉ
ሰይጣን እዩ ዔኸዉን። ስሇዔ ኸኣ እቶም ብዎመጻ ባህ ዔበልም እምበር፡ ንሓቂ ዒይኣምኑ
ዃልም ምእንቲ ኺፍረደ፡ ኣምሊኽ፡ ነቲ ሓሶት ክሳዐ ዔአምኑ፡ ብርቱዐ ስሕተት
ይሰዯልም።
--2ተሰ2፡9-12
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ሓዯ ኻሌእ ኣራትዉን ካብ ምዴሪ ኺዄጽእ ከል ርኤኹ። ናይ ገንሸሌ ዔመስሌ ክሌተ
ቐርኒዉን ኣሇዊ። . . .ንሱ ነቲ እታ ቘስሉ ሞቱ ሐዄየትለ ቐዲማይ ኣራት ኸኣ ምዴርን
እቶም ኣብኣ ዔነብሩን ከም ዔሰግደለ ይገብሮም።ኣብ ቅዴሚ ሰብሲ ሓ’ ኻብ ሰማይ
ናብ ምዴሪ ኽሳዐ ዖዉርዴ፡ ዎበይቲ ትእምርቲ ይገብር።
--ራኢ13፡11-13
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ከምርኤናዮ ነቢዪ ሓሶት ኺመጽእ ከል ፣ ‚ነቶም ጠፍኡ ንምትሊሌ ብኹለ ዎይነት
ናይ ሓሶት ትእምርትን ተኣምራትን ፣ ብኹለ ጥበራ ዎመጻን‛ እዩ ክኸዉን። ነቶም ኣብ ምዴሪ ነብሩ
ምእንቲ ከስሕቶም ዎበይቲ ትእምርትታን ምሌክታትን ክገብር እዩ። ሊ’ዉን ካብ ሰማይ ከይተረፈ ሓ
ከዉርዴ እዩ። ግና ሽዌ እቲ ገበሮ ተኣምራታቱ ኣብ ምዴሪ ነብር ንኹለ ሰብ ከየስዴዋ ምስ ተረፈ ፣
መሌክዐ ናይቲ ስርዎት ክሌዄጥ ክጅምር እዩ - ንኹልም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ሰባት ዴማ ክሌተ ምርጫ
ክዄሃቦም እዩ - ንጸረ ክርስቶስ ምስጋዴ ዄይ ምቕታሌ ! ኣብዔ ግዖ እዔ ነቢዪ ሓሶት ገሇ ‚ምስሉ‛ ከቕዉም
እዩ ፣ ምናሌባት ክዕረብ ኽእሌ ጣኦት ዄይ ሓዄሌቲ ክኸዉን ይኽእሌ። ብርግጽ እዔ ምስሉ እንታይ
ምኑ ግና ጸኒሕካ ርአ እዩ።
ምስሉ እቲ ኣራት ምእንቲ ኺዕረብን፡ ነቶም ንምስሉ እቲ ኣራት ዒይሰገደ ዒበለ
ዃሊቶም ምእንቲ ኬቕትልምን ኸኣ ንምስሉ እቲ ኣራት ትንፋስ ኪህብ ተህቦ።
--ራኢ13፡15
ሓዯ ኣዩ ዒይንቡር ነገር ብዕዐባ እዔ ምስሉ እንተዴኣሃሌዩ ግና ፣ እዔ ምስሉ ‚ዕረብን ትንፋስ ዒሇዊን
እዩ‛ ። ብገሇ መንገዱ እዔ ምስሉ ንሕጊ ናይ ነቢዪ ሓሶት ኣስገዱደ ዒፈጽም ይኸዉን ፣ ነቶም ዒይሰገደ
ዒበለ ቐትልም’ዉን እዔ ምስሉ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ።
ስሇዔ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ብሕጽር በሇ፣ ነቢዪ ሓሶት ሇዎሇ ኣፈጻሚ ናይ ጸረ ክርስቶስን ዎሇም
ሇኸ ኣምሌኾኣ ምንቅስቓሳቱን እዩ። እስኪ ንቑሩብ ሕሰቡለ ሓዯ ዎበይቲ ተኣምራት ገብር ዄንጌሊ
ግና ምለእ ብምለእ ሰይጣን ሓዯሮ ፣ ‚ኖእ‛ ዔብሌ መሌሲ ብፍጹም ዒይቅበሌ ፣ ነቶም ኖእ በለ ዴማ
ቐትሌ ከምዔ ዎይነት ሰብ እንተትረኽቡስ፧ ነቢዪ ሓሶት እኮ ሌክዐ ከምዔ በሇ ሰብ እዩ።
ሙሴሊም የሰሴ ላዕለዋይ ኣፈጻሚ ትእዛዝ ማህዱ
ከምኡ’ዉን ሙስሉም የሱስ ዎሇም ካብ ርኣየቶም እቲ ዎበየ ዄንጌሊ ከምኸዉን ኢስሊም ይነግረና።
ነቲ ርኣናዮ መግሇጺ ናይ ነቢዪ ሓሶት ኣዩ መስል ዴማ ! ሙስሉም የሱስ ሌክዐ ከም ነቢዪ ሓሶት
ንክርስትያን ናብ ሓዱሽ ሃይማኖት ክሌዉጥ እዩ ኺመጽእ። እዔ ሓዱሽ ሃይማኖት ናይ ሙስሉም የሱስ ግና
ብርግጽ ኢስሊም እዩ።
የሱስ ምስ ተመሌሰ ነቲ ብዕዐባኡ ጸንሐ ግጉይ ርዴኢትን ኣመሇኻኽታን ባዐለ ክእርሞ
ከምነ የርእየና። ነቲ ቀዯም ኣብ ግዖኡ ኣብ ምዴሪ ከል ከም ነቢዪ ኯይኑ ሰበ
ስብከት ከረጋግጾ እዩ - ማሇት ዄዱ ኣምሊኽ እየ ፣ ብፍጹም ከምዒይበሇ። ብተዄሳኺ ኣብ
ኻሌኣይ መጽኣቱ ከምቲ ኣብ ቀዲማይ ምጽኣቱ በል ፣ መሓመዴ እቲ ናይ መዄዲእታ
ነቢዪ ኣምሊኽ ከምነ ዯጊሙ ክምስክር እዩ። ሽዌ ዴማ ብዓሓት ካብ ሙስሉም
ሕብረተ ሰብ ዄጻኢ ዒሇዅ ሰባት ንየሱስ ከም ባርያ ኣሊህን ከም ኣባሌ ማሕበረ-ሰብ
ሙስሉምን ክቕበሌዊ እዮም።4
ሽሕ ‘ በዔ ኣብዔ ሊዐሉ ዒል ጥቕሲ ተመርኰስና ክንዕረብ ጽቡቕ እንተዒይኯነ ግና ፣ እዔ ጥቕሲ ዒርእየና
የሱስ ነዔ ኣበሃህሊኡ ንሰባት ዒእምነለ ፣ ማራኺ ብነ ቃሊቱን ፣ ዄስድም ስጉምትታቱን ዯኣ’ምበር
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ገብሮ ነ ይኹን ተኣምራት የሌቦን። ካሌእ ሌክዐ ከም ነቢዪ ሓሶት ፣ ሙስሉም የሱስ ዴማ ‘ኖእ’
ዔብሌ መሌሲ ክቕበሌ ፍቓዯኛ ኣይኯነን። ኣብ ሊዐሉ ከምርኤናዮ ፣ የሱስ ምስ ማህዱ ብምትሕብባር
እስሊማ ሕጊ ሸሪዎ ናብ ኩሊ ምዴሪ ከእትዉዊ እዮም። እዔ ብምግባሮም ዴማ ጂያ (ኣብ ታሪኽ
ኢስሊም ቅዴም ሙስሉም ዄሪሮም ኣብ ተጻጸርዊ ቦታታት ዒይሙስሉም ሰባት ብህይዄት ክነብሩ
እንተይኖም ክኸፍሌዊ ግዯደ ነበሩ ‚ናይ ዌቕባ/ሓሇ‛ ገንዒብ እዩ። ሌክዐ ከምዔ ልሚ ሓሊቑ
ማፍያታት ኣብ ተቖጻጸርዊ ሻዉሊት ካብ ርከቡ ሰብ ቢነስ ብምፍርራህ ዄስዴዊ ገንዒብ ካብኡ
ብዓሕ ዒይፍሇ እዩ) ጠጠዉ ከብል እዩ። ስሇዔ ጂያ ምኽፋሌ እንተዴኣ ተሪጹ ፣ ብዒይካ ንኢስሊም
ምቕባሌ ካሌእ ኣማራጺ ኣይክህለን እዩ።5 እሞ ገሇ ሰባት እምነትና ኣይንሌዉጥን እምቢ እንተበለ ኸ፧ ኣሌማህዱን ሙስሉም የሱስን ክርሽንዊም እዮም !
ነቢዪ ሓስት ኧም ሯያፊ
ካብ መጽሓፍ ቅደሳ መግሇጺ ነቢዪ ሓሶት ሓዯ ነገር ንመሃሮ ኣል። ብዴሕሪ ‚ንኽብሪ እቲ ኣራት ኢለ
ዒቖሞ ምስሉ‛ ተዯበቐ ጥጅእ ኣልዊ። ንሱ ኸኣ ነቶም ነቲ ምስሉ ምስጋዴ ኣብዩ ምእንቲ ክቐትሌ እዩ ፣
ነቶም ኣብ ምዴሪ ዔነብሩዉን፡ ነቲ ብሰይፊ ተዄቒዌ ሰሇ እሞ ሐዄየ ኣራት፡
ምስሉ ኺገብሩለ እናበሇ፡ በቲ ኣብ ቅዴሚ እቲ ኣራት ኪገብሮ እተህቦ ትእምርትታት፡
ነቶም ኣብ ምዴሪ ዔነብሩ የስሕቶም ኣል።ምስሉ እቲ ኣራት ምእንቲ ኺዕረብን፡ ነቶም
ንምስሉ እቲ ኣራት ዒይሰገደ ዒበለ ዃሊቶም ምእንቲ ኬቕትልምን ኸኣ ንምስሉ እቲ
ኣራት ትንፋስ ኪህብ ተህቦ።
--ራኢ13፡14-15
ዴሒሩ ኣብ ራኢ ዮሃንስ እዘም ቕተለ ሰባት ብኸመይ ዎይነት ኣቀታትሊ ከምሞቱ ብንጹር ይነግረና ፣
ፋናት ዴማ ርኤኹ፡ ኣባታቶም ኸኣ ተቐመጡ፡ ፍርዱዉን ተህቦም። ነፍሳት እቶም
ምእንቲ ምስክር የሱስን ምእንቲ ቃሌ ኣምሊኽን እተሰየፉ (had been beheaded) ፡ ነቲ
ኣራትን ንምስለን ኸኣ ዒይሰገደ፡ ማሕተምዉን ኣብ ግምባሮም ዄይስ ኣብ ኣእዲዊም
ዒይተቐበለ ዴማ ርኤኹ።
--ራኢ20፡4
መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ጽምብሌ ናይ ነቢዪ ሓሶትን ጸረ ክርስቶስን ምስታፍ ኣብዩ ፣ ከምቕተለ ይነግረና።
መጽሓፍ ቅደስ ነግረና ኣገባብ ኣቀታትሊ ዴማ ብፍለይ ምስያፍ (ርእሲ ምቁራጽ ዄይ ኣብ እንግሉኛ
beheading ዔብሌ) እዩ። ነዔ ሓቂ እዔ ኣብ ቅጽሌ ምዐራፍ ብጥሌቀት ክንርእዮ ኢና። ነቢዪ ሓሶት ግና
ዎሇምና ካብ ርኣየቶም እቲ ዎበየ ሰያፊ ክኸዉን እዩ።
ሙሴሊም የሰሴ ኧም ሯያፊ
ሙስሉም የሱስ ከ ካብዔ ፍሇ ድ ይመስሌ፧ ብመሰረት እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ሙስሉም የሱስ
ንጂያ ጠጠዉ ከምዒብል ዴሮ ርኢናዮ ኣልና። ስሇዔ እቲ ንክርስትያንን ኣይሁዴን ተርፍ ክሌተ ምርጫ
፣ ኢስሊም ዄይ ሞት ክኸዉን እዩ።
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የሱስ ዄዱ ማርያም ምስ ተመሌሰ ጻዴቅ ፈራዱ ኣብ መንጏ ሙስሉም ኯይኑ ክግሇጽ እዩ .
. . ስሇዔ ዴማ የሱስ ከም ሕጊ ኢስሊም ገይሩ ክፈርዴ እዩ . . . ኩልም ሰባት ዴማ
ንኢስሊም ክቕበለ ክእዒዓ እዮም ካሌእ ምርጫ’ዉን የሌቦን።6
. . . ግዖን ቦታን ናይ ጂያ ክሳዐ የሱስ (ኣብ ሌዐሉኡ ሰሊም ይኹን) ምሇስ ጥራይ እዩ።

ዴሕሪ ምምጽኡ ግና ብዒይካ ኢስሊም ካብኣቶም ዄሌሓንቲ ምቕባሌ ክተርፍ እዩ።
ምኽንያቱ ጂያ ምቕባሌ ዒዴሉ ክሳዐ የሱስ (ኣብ ሌዐሉኡን ኣብ ሌዐሉ ነቢዪናን ሰሊም
ይኹን) ምሇስ ጥራይ ስሇነ እዩ . . .7
ብተዄሳኺ ኣብ ሓሇፈ ከምርኤናዮ እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ህብዊ ካሌእ ስእሉ የሱስ ዴማ
ንዎሰርተታት ኣሽሓት ሰዎብቲ ናይ ዲጃሌ (ጸረ-ክርስቶስ) በሃለ ኣይሁዴ ምስ መራሒኦም ዄሲኽካ
ሓርዴ መራሒ ናይ ሙስሉም ሰራት ክኸዉን እዩ።
ያሁዱ (ኣይሁዴ) . . . እቶም ቀንዱ ሰዎብቱ [ዲጃሌ] እዮም።8
ውሳ (ክቡር የሱስ) ንጃዲሌ ኣብ ኣፍዯገ ሁዴ ፣ ጥቃ ኤርፖርት ኣብ እስራኤሌ ፣ኣብ ሇሰ
ኢፊቕ ክቐትል እዩ። እቲ ናይ መዄዲእታ ኰናት ኣብ መንጏ ያሁዱን ሙስሉምን ክቕጽሌ
እዩ። ሙስሉም ዴማ ክዐዄቱ እዮም።9
ኣብታ ናይ መዄዲእታ ሰዎት ሙስሉም ንኣይሁዴ ክግእዊም እዮም። ዎበየ ክፋሌ
ሰራት ናይ ዲጃሌ ኣይሁዴ እዮም ፣ ሰራት ናይ ነቢዪ የሱስ ዴማ ሙስሉም ስሇኑ
ክግኡ እዮም። ሙስሉም ዴማ ‘እምኒ ዄይ ገረብ ከይተረፈ ሙስሉም ንዎ ብዴሕረይ
ኣይሁዲ ተሓቢኡ ኣል ንዎ ቅተል’ ክሳዐ ዔብሌ ክዄቕዐዊም እዮም።10
መጽሓፍ ቅደሳ ነቢዪ ሓሶትን ሙስሉም የሱስን ክሌቲኦም ነ ይኹን ናብቲ ዒቑምዊ ሓዱሽ ዎሇማ
ሃይማኖት ምእታዉ ኣብዩ ብጃምሊ ክርሸኑ ዒስገዴዴ ሓዴሽ ስርዎተ ሕጊ ከጽዴቑ እዮም።
ቈርበት በጊዕ ዝቧኸዴነ ገበል
‚ቇርበት በጊዐ ተኸዴኑ ተለ‛ ዔብሌ ምሳላያ ኣዒራርባ መቸም ሰሚዐናዮ ንኸዉን ኢና። ብዓሓት
ሰባት ነዔ ምስሊ መጀመርያ ተዕረቦ የሱስ ምኑ ኣይፈሌጡን እዮም። ዒገርም ዴማ የሱስ ነዔ ምስሊ
ክምስሌ ከል ብፍለይ ንነቢያት ሓሶት ከመሌክት ኢለ እዩ። እቲ ምለእ ሓረግ እንተዴኣ ርኢናዮ ፣ ‚ካብ
ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ ፣ ብዉሽጦም ምንጥለ ተለ ኽነሶምሲ ፣ ክዲን ኣባጊዐ ተኸዱኖም እዮም
ዔመጹኹም‛ (ማቴ7፡15) ይብሌ። ሌክዐ ከምኡ ሃርያ ዮሃንስ ንነቢዪ ሓሶት ክገሌጾ ከል ፣ ‚ናይ ገንሸሌ
መስሌ ክሌተ ቐርኒዉን ኣሇዊ ፣ ከም ገበሌ ኸኣ እዩ ፣ ዕረብ‛ (ራኢ13፡11) ይብሌ። ኩሊቶም ነቢያት
ሓሶት ምስሌን ጽሊልትን ናይዔ ነቢዪ ሓሶት ጥራይ እዮም። እዔ ሰብ ‚ሌክዐ ከም ገንሸሌ‛ ሌዓብን
ሕያይን ሰብ እዩ መስሌ ፣ ዉሽጡ ግና ብምለእ ሰይጣን ባዐለ ሓዴሮ ሰብ እዩ። ኩለ ነገሩ ብጥበራ ፣
ቅትሇት ፣ ቁጥዎን ፣ ጽሌእን ተመሌአ እዩ። ዎሊምኡ ዴማ ክንዱ ተኻእል መጠን ሰባት ነቲ ገበሌ
ክሰግደለ ከታሌልም ምእንትን እዩ። በቲ ካሌእ ዄገን ነቢዪ ሓሶት ፣ ‚ገንሸሌ‛ ክመስሌ ምፍታኑ
ምናሌባት’ዉን ፣ ቃሌ ብቃለ ኣነ እቲ ገንሸሌ - የሱስ ክርስቶስ - እየ ክብሌ ከምነ ነግር እዔ ቅለዐ
መዄከሲ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ (ዮሃ1፡36 ፣ ራኢ5፡6,13)። እዔ ዒረባ እዔ ብበሇጸ ትርጉም ህሌዊ ግና
የሱስ ንዯቂ መዕሙርቱ ሃቦም መጠንቀቕታ ቅርብ ኢሌና ምስ እንርእዮ ኢዩ። ኣብ ማቴ24 ዯጋጊሙ የሱስ

56

ንዯቂ መዕሙርቱ በተን መዄዲእታ መዎሌታት ክመጹ ኑ ነቢያት ሓሶት የጠንቅቖም፣ ሽዌ ብዕዐባ እታ
ናይ መዄዲእታ ሰዎት ምስ ሓተትዊ ፣ እታ ቀዲመይቲ መጠንቀቕታ የሱስ ሃቦም ፣ ‚ሓዯ’ ከየስሕተኩም
ተጠንቀቑ። ኣነ ክርስቶስ እየ ፣ እናበለ ብዓሓት ብስመይ ኪመጹ እዮም እሞ ንብዓሓትዉን ኬስሕቱ
እዮም‛ (ማቴ24፡4-5) ይብሌ።
ሊ’ ኣብተን መዄዲእታ መዎሌታት መጹ ኩልም ነቢያት ሓሶት ፣ ኣነ ክርስቶስ እየ ክብለ እዮም ፣ ኢሇ
እንተዒይኣመንኩ ፣ ብመሰረት እዔ ጥቕሲ ግና ገሉኦም ክብለ እዮም። እዔ ኣብ ራኢ13 ዒል ነቢዪ ሓሶት
ዴማ እንተዴኣ ሞዳሌ ናይ ኩልም ነቢያት ሓሶት ኯይኑ ዯኣ እሞ ‚ኣነ የሱስ ክርስቶስ እየ‛ ምባለ
ምኽንያታን እመንን ዒረባ እዩ። ከምዔ ምባለ ዴማ ብርግጽ ብጣዐሚ ረቂቕ ጉርሕን ጥበብን (ሊ’
ብዒይመጠን እኩይ ይኹን) መሌኦ መዯብ እዩ። ኻብቲ ዎሇም ብምሌእታ የሱስ ክርስቶስ ኢዩ ኢሊ
ኣመነትለ ሰብ በሌጽ ተሓጋጋዔን ኣተግባሪ ፕሮፖጋንዲ ክነካ ኽእሌ እሞ መን ኣል፧
መዯምዯምቪ
ሙስሉም ክሰብኩ ከሇዅ ብፍሊይ’ ሰማዐቶም ክርስትያን እንተይኖም ንየሱስ ከም መእተ ስብከት
ክጥቀምለ ኣዮም እዮም ፈትዅ። ብዓሓት ሙስሉም ዯረስቲ ፣ ንዐብየት የሱስ ዒሞጉስን ፣ ሙስሉም
ንየሱስ ዒሇዊም ዎሚቑ ፍቕሪ ገሌጽ መጻሕፍቲ ጽሒፎም እዮም። ‚የሱስ ናብ ኢስሊም መሪሑኒ‛ ዔብሌ
ሓዯ እስሊማ መርበብ ሓበሬታ (website) ከይተረፈ ርእየ ኣሇኹ። ግና እዔ ንኣዴቨርታይመንት
ጥቀሙለ የሱስ ናይ ኢስሊም ፣ ኻብቲ ናይ ኣኽረርቲ ኩልም ሓሇፈ ኣኽራሪ ነ ሙስሉም የሱስ
ኣዩ ተፈሌየ እዩ። እቲ ኣብ ጽሑፍ ንረኽቦ ሙስሉም የሱስ ኣብ ቅዴሚኡ ኦሳማ ቢን ሊዯን ከም
ጀማሪን ተሌመዳን እዩ። እዔ ሰብ ምስ መጸ ኣብ ኩሊ ገጽ እዕ ፕሊኔት ንሕጊ ኢስሊም ከጽንዑን ነቶም ናብ
ሙስሉም ምሌጥ ኣብዩ ክርሸኑ ዴማ ሕጋ ባይታ ከጣጥሕን ከምነ እዩ እቲ እስሊማ ጽሑፋት
ህቡና ስእሉ። ዎሰርተታት ኣሽሓት ኣይሁዴ ከመዮ ሰዎብቲ ዲጃሌ በሃለ ሰራቱ ኣኽቲቱ ክሓርድም
እዩ። ብቅኑዐ ዒረባ ብዒይ ኣጋንኖ ነ ‚ኣራት‛ ክበሃሌ ግባእ ሰብ እንተዴኣ ሃሌዩ ካብ ሙስሉም
የሱስ በሌጽ እሞ ኣበይ ክርከብ ኢለ፧
በቲ ካሌእ ዄገን ፣ ሙስሉም ‚ኣነ የሱስ ክርስቶስ እየ‛ ዔብሌ ሰብ ክመጾም እዮም ጽበዩ ዒሇዅ። ከምዔ
በሇ ሰብ እንተዴኣ መጺኡ ብርግጽ ከምቲ እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ዔብሌዊ ፣ ሓሇፈ ክሌተ ሽሕ
ዎመታት ኣብ ሰማያት ይነብር ከምነበረን ፣ ተመሉሱ ነቲ ጀመሮ ህይዄቱን ተሌእኾኡን ክፍጽም
ከምመጸን ክእመን እዩ። ከምዔ ኣመሰሇ ሰብ ሓሳ እዩ። ንሱ ብምሌኣት ንመምህሩ (ነቲ ኣቦ ሓሶት)
ገሌጽ ተመሃራይ እዩ ክኸዉን። ከምቲ መጽሓፍ ቅደስ ብል ፣ ነቲ ሸኸርከር በሇ ትምኒት ሰይጣን
ክፍጽም እዩ ከመጽእ። እዔ ኸኣ ንክርስትያንን ኣይሁዴን ግዯ ሓቂ ንኹሊ ዎሇም ከስሕትን ክሓርዴን
ክቐትሌን እዩ። በዔ ምኽንያት እዔ እዩ ዴማ ሰይጣን ሓይሉ ክህቦ ከምነ መጽሓፍ ቅደስ ነግረና።
መጽሓፍ ቅደሳ መግሇጺ ነቢዪ ሓሶትን ፣ እስሊማ መግሇጺ የሱስን ብኹለ ነጥብታቱ ሓዯ እዩ።
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ምዕራፍ - ሸሞንተ
ዳጃል ፡ እስላማዊ ጸረ-ክርስቶስ

እቲ ሳሌሳይ ኣገዲሲ ሰብ ኣብ እስሊማ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ፣ ኣሌ-መሲሕ ኣዴዲጃሌ (ሓሳ /
መታሇሉ መሲሕ) ተባሂለ ፍሇጥ ሰብኣይ እዩ። ዄይ ዴማ ብኣሕጽሮተ መጸዉው ዲጃሌ ጥራይ ይበሃሌ።
ናይዔ ሰብ እዔ ማንነት ምስ ማህዱን ሙስሉም የሱስን ክርአ እንከል ብተዕማዱ ኣዩ ሓሸ ሰብኣነት
ኣሇዊ። ኣዩ ዒስዯምምን ግርምቢጥን። ብዕዐባ ኣዴጃሌ ዒዒንትዉ ብዓሕ ሓዱ’ እንተሃሇዄ ፣ ንሕጂ
ግና እቶም ብቀንዱ ፍለጣት ኑ ሓዱ ጥራይ ኢና ክንርኢ ፣ እዔ ሰብ እዔ ዒይተሇምዯ ኣዩ
ምስጢራ ነ ማንነት ዒሇዊ ሰብ ምኑ ብሩህ ክነሌና እዩ ፣
ዓቢ መሴሓቩ
ዲጃሌ እቲ መስሓቲ ፣ ተኣምራታ ሓይሉ ከምዉንን ፣ ብእኡ ገይሩ ዴማ ንኹሊ ምዴሪ ንገሇ ሓጺር
ግዖ ከምመርሓ ይንገረለ ፡
ሓዯ ግዖ ነቢዪ [መሓመዴ] ኣብተን ዲሕሮት መዎሌታት ንኹለ ዒርኢ ሰብ ዒስሕት
ሰብኣይ ከምትንስእ ኣጠንቂቑና። ዲጃሌ ነዕ ኹሊ ዎሇም ክገኣ እዩ እሞ ፣ ሙስሉም
ዴማ ብፍቕሪ ናይዕ ዎሇም ኣክሌ ሃይማኖቶም ገዱፎም ከይስዐብዊ ይጠንቀቑ። እዔ ሰብ
ሌክዐ ከምቲ የሱስ ገብሮ ነበረ ከይተረፈ ብኢደ ምሌክት ብምግባር ጥራይ
ንሕሙማት ከሕዉዮም እዩ ፣ ግና በዔ ተኣምራቱ ንሰባት ናብ መንገዱ ሲኦሌ እዩ
ክመርሖም። ስሇዔ ዲጃሌ እቲ ናይ ሓሶት መሲሕ ፣ (ጸረ-ክርስቶስ) እዩ’ምበር ካሌእ
ኣይኯነን። ንርእሱ ከም መሲሕ ኣስመሲለ ዒገርም ተኣምራት እንዲገበረ ሰባት ከስሕት
እዩ።1
ሓንቩ ዝዓይኑ
ዲጃሌ ሓንቲ ዎይኑ ዐዅር ከምኸዉን ይንገር። ምናሌባት እዔ ሓዱ እዔ ብዕዐባ ዲጃሌ እቲ ቀንዱ
ጥቀስን ፍሇጥን ሓዱ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ። ኣየነይቲ ዎይኑ ዐዅር ከምኸዉን ግና ኣካራኻሪ እዩ ፣
መሌእኽተኛ ኣሊህ ብዕዐባ ዲጃሌ ክዕረብ ከል ኣብ ቅዴሚ ህቢ ከምዔ ኢለ ነይሩ ፣ ኣሊህ
በዎሌ ሓንቲ ዎይኒ ኣይኯነን እሞ ፣ እንሆ ዲጃሌ ግና የማነይቲ ዎይኑ ዐዅር እዩ። ዎይኑ
ኣብ ማይ ጸምበሇሌ ከምትብሌ ፍረ-ዄይኒ እያ።2
መሌእኽተኛ ኣሊህ ኢለ ነይሩ ፣ ዲጃሌ ጸጋመይቲ ዎይኑ ጽዌቕ ጨጉሪ ዒሇ ዐዉርቲ እያ።
ምስኡ ግራትን ሓን ኣል ፣ እቲ ግራቱ ሓ ክቕየር እዩ ፣ እቲ ሓኡ ኸኣ ግራት።3
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ኣሟማዊ (ዘይኣማኒ)
ገሇ ገሇ ግዖ ዲጃሌ ፣ ኣብ መንጏ ክሌቲኤን የውንቱ ምናሌባት’ዉን ኣብ ቅዴሚት ግንባሩ ፣ ካፊር
(ዒይኣማኒ) ዔብሌ ጽሑፍ ከምህሌዊ ይንገር። ግና እዔ ጽሑፍ እዔ ነቶም ሓቐኛ ሙስሉም ጥራይ እዩ
ክርኣዮም ኽእሌ እምበር፣ ብዒይካኦም ካሌእ ዄሌሓዯ ክርእዮ ኽእሌ የሌቦን።
መሌእኽተኛ ኣሊህ ኢለ ነይሩ ፣ ዲጃሌ ሓንቲ ዎይኑ ዐዅር እዩ። ኣብ መንጏ ክሌተ የውንቱ
ዴማ ‚ካፊር‛ (ዒይኣማኒ) ዔብሌ ጽሑፍ ኣሇዊ። ዴሕሪኡ መሌእኽተኛ ኣሊህ ነተን ቃሊት
በብፊዯሌ ካ . . . ፊ . . . ር እየን ኢለ። ዴማ ነ ሙስሉም ዒበሇ ክንብቦ ክኽእሌ
እዩ።4
እዔ ኣዩ ዒገዴስ እዩ ፣ ነዕ ‚ካፊር‛ እትብሌ ቃሌ ተመሃረ ይኹን ዒይተመሃረ ሙስሉም
ከንብባ ይኽእሌ እዩ። ዒይኣማኒ ግና ሊ ንምንታይ ካብ ‚ኦክስፎርዴ‛ ፡ ‚ሃርቫርዴ‛
ዩኒቨርሲቲ ዒይዉዴእ ብፍጹም ከንብቦ ኽእሌ ኣይኯነን።5
ሓሲዊ ገባሡ ቧኣምሢት
ሼኽ ካባኒ ብዕዐባ እቲ ዲጃሌ ህሌዊ ተኣምራታ ሓይሉ ከምዔ ኢለ ይዕረብ ፣
ዲጃሌ ሰይጣና ሓይሉ ክህሌዊ እዩ። ሙስሉም እምነቶም ሓዱጏም ክስዐብዊ ዴማ
ኣምሪሩ ከፈራርሆም እዩ። ንሱ ንሓቂ ሓቢኡ ፣ ሓሶትን ጥበራን ከግህዴ እዩ። ነቢዪ
ከምበል ፣ ዲጃሌ ኣብ ኢደ ከይተረፈ ሌክዐ ከም ናይ ቲቪ ስክሪን ሰባት ቀዯም ንሞቱ
ኣበቶምን ኣማድምን ከርእዮም ሓይሉ ኣሇዊ። . . . እቲ ምስለ ዒርእየካ ሞተ ዒመዴ ፣
‚ኦ ዄዯይ! እዔ ሰብኣይ በዎሌ ሓቂ እዩ ፣ ኣነ ጽቡቕ ስሇገበርኩን ብእኡ ስሇኣመንኩን
ኣብ ገነት እየ ዒሇኹ።‛ እንተ ኢለካ እቲ ዒመዴ ኣብ ሲኦሌ እዩ ዒል ማሇት እዩ። እንተ ዯኣ
እቲ ዒመዴ ፣ ‚በዔ ሰብ እዔ እመን ፣ ኣነ ስሇዒይኣመንኩዊ እየ ኣብ ሲኦሌ ኣትየ ዒሇኹ‛
እንተበሇ ግና ፣ ምሌስ ኢሌካ ንዲጃሌ ፣ ‚ኖእ ፣ ሓሲኻ ኢኻ ፣ ኣብ ገነት እዩ ዒል‛ በል።6
ነቢዪ ኢለ ነይሩ ፣ ዴጃሌ ንቤዴን ዎረብ2 ‚ኣቦኻን ኣዳኻን ብህይዄቶም እንተዒርእየካስ
እንታይ ትብሌ፧ ኣነ ጏይታኻ ምነይ ምመስከርካ ድ፧‛ ክብል እዩ። እቲ ቤዴን ኸኣ
ሐራይ ኢለ ክምሌስ እዩ። ስሇዔ ክሌተ ሰይጣዉንቲ ምስሉ ናይ ኣቦኡን ኣዱኡን ሒዘም
መጺኦም ፣ ‚ዄዯየ ጏይታኻ እዩ እሞ ሰዎቦ . . . ‛ ክብሌዊ እዮም።7
ዲጃል የሰሴ ክርሴቶሴ እየ ክብል እዩ፣ መሎኰቪዊ እየ ክብል እዩ
እዔ ሌዐሌ ኢሌና ርኤናዮ ጽሑፋት ኩለ ዲጃሌ ናይ ጥበራ ተኣምራት ገብር ሰባት ጏይታ ምኑ
ክኣምኑ ኢለ እዩ። ሙስሉም ሉቃዉንቲ ዲርጋ ብሓዯ ዴምጺ ይመስሌ ፣ ዲጃሌ ‚መልኯታ እየ‛ ክብሌ
ከምነ ይሰማምዌ። ፍለጥ ሙስሉም ሉቕ ኣቡ ኣሚና ቢሊሌ ፊሉፕስ ፣ ዲጃሌ ፣ ‚ኣምሊኽ እየ‛8
ክብሌ ከምነ ይነግር።

2

ቤዴን ኣዐራብ ፣ ኣብ ምዴረ-በዲ ብሰበኽ ሳግማ ናብራ ካየደ ዎላት ናይ ኣዐራብ እዮም ።
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ብተዄሳኺ ዲርጋ ኩልም ሙስሉም ፣ ዲጃሌ ኣነ የሱስ ክርስቶስ እየ ከምዔብሌ ይሰማምዌ። ሊ’ ዲጃሌ
ከምኡ ክብሌ ከምነ ነግር ሓዱ እንተዒይሃሇዄ ፣ ግና ቅደሳት ጽሑፋት ኢስሊም ፣ ዲጃሌ ኣነ
ኣምሊኽ እየ ዔብሌ ናይ ሓሶት መሲሕ ኣይሁዴ ከምኸዉን ይነግሩና እዮም።
ዲጃልን ናይ ሴሢይ በቕሉን
ሙስሉም ሉቕ መሓመዴ ዎሉ ኢብን ዓባኢር ዎሉ በዔ ኣርእስቲ እዔ ብዕዐባ ዲጃሌ ክዕረብ ከል ከምዔ
ይብሌ ፣ ‚ካብን ናብን ብዎቢዪ ፍጥነት ክመሊሇስ እዩ። መመሊሇሲ ኸዉን ዴማ ሓዯ ኣዩ ገዔፍ በቕሉ
ኣሇዊ . . . ንዎሇም ብምሌእታ ክዘራ እዩ፡‛9 ። እዔ ዒዯንጹ ዒረባ’ እንተነ ፣ ግና ምስቲ የሱስ ክርስቶስ
ኣብታ መዄዲእታ ሰሙን ናይ ህይዄቱ ኣብ ኣዴጊ ተዄጢሑ ናብ ዮርሳላም ኣተዊ ምስኡ መሳሰሌ እዩ።
ኧቧማቪት ዑቕባ
ዴጃሌ ምስ መጸ ሰሇስተ ክኣትዄን ዒይክእሌ ከተማታት ከምዒሇ ይንገር። ሜካ ፣ መዱና ፣ ዯማስቆ።
ሙስሉም ካብ ዲጃሌ ሃዱሞም ካብዒን ሰሇስተ ከተማታት ናብ ሓንቲአን ክዐቇቡ ዴማ ይምከሩ።
ነቢዪ(መሐመዴ) ኢለ ነይሩ፡ ‚ኣዴዲጃሌ ናብ ማዱና ምስ መጸ መሊእኽቲ ክሕሌዉ
ክጸንሕዊ እዮም። ስሇዔ ብፍቓዯ ኣሊህ ኣዴዲጃሌ ነ፣ ፌራ ነ ናብ ጥቓ እታ ከተማ
ኣይክቐርብን እዩ።‛ 10
ምምጻእ ናይ ጸረ-ክርስቶስ (ዲጃሌ) ኣብተን ዲሕሮት መዎሌታት ክኸዉን እዩ። እዔ ዒርዐዴ
ክስተት እንዲቐረበ ይመጽእ ኣል እሞ፣ እቲ ግዖ ምስ ኣኸሇ ግና ሰሇስተ ከተማታት ጥራይ
እየን ዉሑሳት ክና ፣ ማካ ፣ ማዱና ፣ ሻም (ዯማስቆ)። ነ ዉሕስነት ዯሉ ሰብ
ጏዪዩ ካብዒን ሰሇስቲአን ከተማታት ኣብ ሓዱአን ይተዎቖብ።11
ካብዒን ሰሇሰተ ከተማታት ዄጻኢ ግና ና ይኹና ዎዴታትን ከተማታትን ናብ ኩሇን
ክኣቱ እዩ ፣ እንተተኻእል’ዉን ንኹልም ህይዄት ዒሇዊም ሰባት ከስሕቶም እዩ።12
ሰሢ ናይ ሓለዋ
ሙስሉም እንተዴኣ ገሇ ክፋሌ ናይ ቁርኣን ሸምዱድም ኣጽኒዑሞ ጸኒሖም ፣ ኻብቲ እኩይ ዲጃሌ ክዴሕኑ
ምኖም ይኣምኑ። እዔ ማሇት እተን ትዯግመን ቃሊት ምስጢራ ሓይሉ ስሇዒሇዄን ንዋአን ዯጊምካ
ንኽፉኣት ሓይሌታት ከም ምብራር መስሌ እዩ።
ዲጃሌ ናብ ሓዯ ሙስሉም እንተዴኣ መጺኡ እሞ ፣ እቲ ሙስሉም ኸኣ ቀዲሞት ዎሰርተ
ጥቕስታት ናይ ሱራት ኣሌ ካፍ (ምዐራፍ ናይ በዎቲ) ሸምዱዴዄን ጸኒሑ ዄሊሓንቲ ክገብሮ
ኣይክእሌን እዩ። ነ ይኹን እተን ናይ መዄዲእታ ጥቕስታት ናይ ሱራት ኣሌ ካፍ
ሸምዯዯ ሰብ ዴማ ብመዎሌቲ ፍርዱ ብርሃን ክረክብ እዩ።13
ኣይሁዲዊ እዩ ፣ ሯዓብቨ ኸኣ ኣይሁዴን ኣንሴትን እዮም
ብመሰረት እስሊማ ቅደሳት ጽሑፋት ፣ ዲጃሌ ኣይሁዲ ከምኸዉን ይእመን። ሙስሉም ጸሓፊ
ማጥለብ ቃስሚ ኣብታ Emergence of the Dajjal, the Jewish King (ምምጻእ ዲጃሌ ፣ እቲ ኣይሁዲ
ንጉስ) ትብሌ መጽሓፉ ፣ ነዔ ነጥቢ እዔ ኣዩ ተንቲኑ የብርሆ። ፍሌስጤማ በዎሌ ስሌጣን ሼኽ
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ኢብራሂም ማህዱ ብዕዐባ ትጽቢት ህቢ ኣይሁዴ ካብ እስሊማ መንጽር ከመይ ከምነ ኣብ ሓዯ
ስብከቱ ክዕረብ ከል ዴማ ከምዔ ኢለ የነጽሮ ፣
ኣይሁዴ ነቲ ናይ ሓሶት ኣይሁዲ መሲሕ እዮም ጽበዩ ዒሇዅ ንሕና ግና ብሓገ ናይ
ኣሊህ . . . ንማህዴን ንየሱስን ፣ (ሰሊም ኣብ ሌዐሉኡ ይኹን) ንጽበ ኣልና። ንጹሃት
ኣእዲዉ የሱስ ዴማ ነቲ ሓሳ ኣይሁዲ መሲሕ ክቐትሌኦ እየን። ኣበይ፧ ኣብ ከተማ ልዴ
ናይ ፍሌስጤም። ፍሌስጤም ሽዌ’ዉን ከምቲ ቐዯም ሓመዴ ዴበ ናይቶም ዄረርቲ
ክትከዉን እያ።14
ሳሙኤሌ ሻሂዴ ፣ ዎረባ ክርስትያን ሉቕ ፣ ብዕዐባ እስሊማ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ኣብ ገበሮ
መጽናዐታ ስርሑ ፣ ‚ዲጃሌ ናይ ህቢ ኣይሁዴ ናፍቖትን ትጽቢትን ጋህዱ ምን እዩ‛ ይብሌ ዄሲኹ
ዴማ፣ ‚እቶም በሑ ዄተሃዯራቱ ዴማ ኣይሁዲዉያን እዮም‛ 15 ብምባሌ ይገሌጽ።
ከምቲ ኣብ ሓሇፈ ምዐራፍ ጠቐስናዮ ፣ ሰዎብቲ ዲጃሌ ብቐዲምነት ኣይሁዴን ኣንስትን እዮም። ኣንስቲ
ኣየን ዯናቑር ስሇናን ብቐሉለ ስሇጋገያ ከምስዐብኦ ይንገር። ቬሊንኯዯ ብዕዐባ እዔ ክዕረብ ከል፡
፣ ‚እዔ ክኸዉን ከል ፣ ብዓሓት ኣንስቲ ዴማ ብሰንኪ ዒሇዅን ዉሑዴ ኣፍሌጦን ዴንቁርናን ናይ ኢስሊም
ንጸረ-ክርስቶስ [ዴጃሌ] ክስዐባኦ እየን።‛16 ይብሌ።
ብሙሴሊም የሰሴ ክቕቧል እዩ
ከምኡ’ዉን ኣብ ሓሇፈ ምዐራፍ ከምተጠቕሰ ፣ ዲጃሌ ምስ ሰዎብቱ ብሙስሉም የሱስ ክቕተለ እዮም።
መሌእኽተኛ ኣሊህ ኢለ ነይሩ ፡ . . . ናይ ጸልት ግዖ ምስ ኣኸሇ የሱስ ዄዱ ማርያም ካብ
ሰማያይ ክዄርዴ ናብ ጸልት’ዉን ክመርሖም እዩ። ጸሊኢ ኣሊህ [ዲጃሌ] ዴማ ክርእዮ እዩ .
. . ኣሊህ ብኢደ (ብኢዴ የሱስ) ክቐትል እዩ ፣ ዯሙ ኸኣ ኣብ ጭማርኡ (ጭማራ የሱስ
ክርስቶስ) ገይሩ ከርእዮም እዩ።17
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ምዕራፍ - ትሽዓተ
የሱስን ዳጃልን

እቲ ሳሌሳይን ኣገራምን ምስስሌ ኣብ ሞንጎ መጽሓፍ ቅደሳን እስሊማን ትንተና መዄዲእታ ዒመን፡ እቲ
እስሊማ ስእሉ ናይ ጸረ-ክርስቶስ ሒዓ ዒል ዲጃሌ እዩ። እቲ ኣዯናቕን ኣራታዉን ባህርያት ናይ ዲጃሌ
ሓዱግና፡ ኣመሇኻኽታ እምነት ምስሌምና ብዕዐባ ዲጃሌ ናብ ቅሌሌ በሇን ሓጸርቲ ነጥብታትን ምስ
እንጥቕሌልም፡ ዲጃሌ መልኮታን ናይ ኣይሁዴ መሲሕ ገይሩ ንርእሱ ገሌጽ ሰብ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ።
ንሱ ንእስራኤሊዉያን ካብ ማህዱን ካብ ሙስሉም የሱስን ክከሊኸሇልምን፡ ንብዓሓት ሰባት‘ዉን
ንሃይማኖት ምስሌምና ሓዱጎም ሃይማኖቶም ክቕይሩ ኪጥብሮም እዩ።
እንተኾነ ግና ዒይከምቲ ኣብ እስሊማ ጽሑፋት ተገሉጹ ዒል፡ ሓንቲ ዎይኑ ዐዅር፣ ዎቢ መታሇሉ፡ ኣብ
ዎባይ በቕሉ ተዄጢሑ ንዎሇም ብምሌእታ ዔዒዉር፡ እዔ ዎይነት ስእሉ እዔ ኣብ ዎሇም ክገሃዴ እዩ ኢሇ
ኣይኣምንን እየ። እቲ ብተፈሊሇዩ ኣገዯስቲ መንገዴታት ነቲ ሃይማኖት ምስሌምና ብዲጃሌ ክፍጸም
ጸባበይዊ ዒሇዅ ትጽቢታት ፍጽም የሱስ (እቲ ናይ ሓቂ የሱስ) ግን ብሓቂ ክገሃዴን ክመጽእን እዩ።
ምምላሴ ናይ የሰሴ ክርሴቶሴ
እንተኾነ ግና እቲ ናይ ብሓቂ የሱስ መልኮታ ተኸሊኻሉ ናይ እስራኤሌን ናይቶም ብመንፈስ ዉለዲ
ኾኑ ክርስትያናትን ኮይኑ ብሓቂ ክመጽእ እዩ። ንኢስሊማ ትንበያታት ምስቲ ግሁዴ ኾነ መጽሓፍ
ቅደሳ ትንበያታት ምስ እነተኣሳስሮም፡ እቲ ናይ ብሓቂ የሱስ ምስተመሌሰ፡ እስትራቴጂ ናይ ሰይጣን
ንርእሱ ኣነ የሱስ እየ ብምባሌ ገሌጽ ሓዯ ዎሇምሇኻ ሃይማኖታ መራሒ፡ ንሱ ዴማ እቲ ነቢዪ ሓሶት
ምኑ እዩ፡ ምም ምኻኑ ርኡይ ይኾነሌና። እቲ ጉዲይ ከምዔ እንተኾይኑ፡ ኩልም ኣብ ዎሇም ዒሇዅ
ተኸተሌቲ ምስሌምና፡ ንየሱስ እቲ ዎቢ መታሇሌን ናይ ምስሌምና ጸረ-ክርስቶስን ተባሂለ ዒል ዲጃሌ
ገይሮም ክቖጽርዊ እዮም። ብፍሊይ እቶም በቲ ግዖ'ቲ ብህይዄት ጸንሑ ኣይሁዴ ንየሱስ (እቲ ናይ ሓቂ
የሱስ) ከም መሲሕ ክቕበሌዊ ስሇኾኑ፡ እዔ ንሙስሉም ንትንበያታቶምን ትጽቢታቶምን ኣእማኒ ክኾኖም
እዩ። እንተኾነ ግና ሃይማኖት ምስሌምና ካብ ጅምር ቅዴሚ ሽደሽተ ሚእቲ ዎመታት(600)፡
ኣይሁዲዉያን ነብያትን ሃርያትን ኣከታቲልም የሱስ ናብ እስራአሌ ክምሇስ እንከል፡ ጸሊእቲ እስራኤሌ
ክስዐርን ብኣይሁዴ'ዉን ምለእ ተቐባሌነት ክረክብን ሙኑ እቐዱሞም ገሉጾም እዮም።
ኣብ ሌዐሉ ቤት ዲትን ኣብ ሌዐሉ እቶም ኣብ የሩሳላም ነብሩን መንፈስ ጸጋን ምህሇሊን
ክኽዌ እየ፡ ንሳቶም ከኣ ንኣይ፡ ነቲ ዄግእዊ ኺጥምቱ እዮም፡ ከምቲ ንሓዯ ዉለደ
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ዔበኽየለ ኺበኽይለ፡ ከምቲ ንበዀሩ መሪር ሓዒን ዔሐነለ ኣምሪሮም ኪሐኑለ
እዮም።
--ዒካ 12፡10
እንሆ፡ መዎሌቲ እግዔኣብሄር ትመጽእ ኣሊ.....ሽዌ እግዔኣብሄር ኪዄጽእ፡ ከምቲ
ብመዎሌቲ ዉግእ እተግኦ፡ ነቶም ኣህዕብ ኪግኦም እዩ። በታ መዎሌቲ እቲኣ ኣእጋሩ
ኣብቲ ኣብ ቅዴሚ የሩሳላም ኣብ ምብራቕ ዒል ኸረን ዒይቲ ኪቐዉም እዩ።
--ዒካ 14፡1,3-4
ከምቲ ጽሑፍ፡ ተበጃ ኻብ ጽዮን ኪመጽእ እዩ፡ ካብ ያእቆብ ከኣ ረሲእነት ኬርሕቕ እዩ።
--ግብ 11፡26
ነቶም ባሮት ኣምሊኽና ኣብ ገግምባሮም ክሳዐ እንሐትሞምሲ . . . ቁጽሪ እቶም ሕቱማት
ዴማ ሰማዐኩ፡ ካብ ብዒል ነገዴ ዯቂ እስራኤሌ ሚእትን ኣርብዎን ኣርባዐተን ሽሕ
ሕቱማት። . . . እንሆ ዴማ፡ እቲ ገንሸሌ(የሱስ እቲ መሲሕ) ኣብ ዯብረ ጽዮን ዯዉ ኢለ፡
ስሙን ስም ኣቦኡን ኣብ ግምባሮም እተጻሕፎም ሚእትን ኣርብዎን ኣርባዐተን ሽሕ ከኣ
ምስኡ ርኤኹ። . . . ሓዴሽ መሙር ዒመሩ . . . ።
--ራእ 7፡3-4, 14፡1,3
የሱስ ነተን ንየሩሳላም ጻረራ ሃገራት ክግኤንን ከዐንዄንን ምስተመሌሰ፡ ኣእጋሩ ብግህድ ኣብ ዯብረ
ዒይቲ ኪዎርፋ ኢየን። እዔ ዴማ የሱስ ኣብ እስራኤሌ ብኣካሌ ኪህለ እዩ ማሇት እዩ። ኣብዔ ግዖ እዔ
እቶም ኣብ እስራኤሌ ብህይዄት ጸንሑ ኣይሁዴ ክርእይዊን፡ ንሱ እቲ ዄግእዊ ምኑ ኣሇሌዮም ዴማ
ኪበኽዩለን እዮም። ስሇዔ ንየሱስ ከም ሓቀኛ ናይ ኣይሁዴ መሲሕን መልኯታ መዴሓንን ገይሮም
ብምቕባልም ሌቦም ኪዎርፍ እዩ። ኩልም እስራኤሌ’ዉን ኪዴሕኑ እዮም።
እሴላማዊ ጽሑፋት
ብርግጽ ብመሰረት እስሊማ ጽሑፋት፡ ኣይሁዴ ንዲጃሌ ከም መልኮታ ናይ ኣይሁዴ መሲሕ ገይሮም
ክቕበሌዊ ትጽቢት ናይ ኩልም ሙስሉም እዩ። ስሇዔ እቲ እስሊማ ኣተሓሳስባ ኣብዔ ዕዐባ እዔ እንታይ
እዩ እንተኢሌና፡ እቲ ናይ መጽሓፍ ቅደስ የሱስ (እቲ ናይ ብሓቂ የሱስ) ነቶም ሰሇስተ ቀንዱ ትጽቢታት
ናይ ዲጃሌ ክፍጽሞ'ዩ ብሌ እዩ። ብግሌጺ እዘም ጽሑፋት እዔኣቶም ሰይጣን ባዐለ ጥቀመልም
ስሇኾኑ፡ ንኹልም ተኸተሌቲ ምስሌምና እቲ ናይ ብሓቂ የሱስ ምስተመሌሰ ንኸይቅበሌዊ ኣቐዱሞም
ገእዊም ሓሳባት ጥራይ ዒይኮኑ፡ ንኽግእዊ ዒተባብዌ እዮም። እቲ ንዴፊ ስፍሓቱ ዯዉ ብሌ
ኣይመስሌን እዩ። ነዔ ስውቡ ተጠቒሱ ዒል ብሓዯ ፉለጥ ቅሬታ ሙስሉም ዌስማን ዎብዯሊ ተባህሇ
ንመሌከት። እቲ ንዐኡ ቐረበለ ሕቶ ከምዔ ስዐብ ብሌ እዩ ነይሩ "ብዕዐባ መዄዲእታ ዎሇምን ግዯ
የሱስ ኣብዔ ዕዐባን ሙስሉም እንታይ ኢልም ይኣምኑ፧‛። ምስ ኣርእስትና ተሓሓ ስሇኾነ እቲ ዒገርም
መሌሱ ንመሌከት፡
‚ክርስትያን፡ የሱስ ናብዔ ምዴሪ መጺኡ ንእስራኤሌ ከም ግኣሊ እዮም ኣምኑ . . .
እቶም የሱስ ክግኣልም በሃለ ዒሇዅ ኣይሁዴ ግና ንየሱስ ከም ኣምሊኽ ዄይ’ዉን
ሌኡኽ ናይ ኣምሊኽ ገይሮም ዒይምእማኖም ኣነ ከም ሕጨጫ እየ ቖጽሮ . . . የሱስ
ንኣይሁዴ ኣይፈትዊምን እዩ . . . ብዒይ ኾነ ኣዴሌዊ፡ ንሕና ሙስሉም ሕሌኽሊኻት
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ዒይብለ ትርጉም ዒሇዊ ዕንታ ብዕዐባ የሱስ ኣልና። የሱስ ኣብቲ መዄዲእታ ናይ ዎሇም
ግዔያት መጺኡ፡ ነቲ በቶም ‚ክፉኣት ኣይሁዴ‛ ዄይ ‚ጽዮናዉያን‛፡ ብዓሓት ኣማሌኽቲ
ዒምሌኹ ክርስቲያናት፡ ሂንደን ቡዴሃን ቖመ ሰራት ሰይጣን ከምግኦ ኢና
እንኣምን። ግና ገሇ ኣይሁዴን ብርክት በለ ክርስትያናትን ቅኑዎትን ብሩኻትን ብምኖም
ኣብ ጎኒ የሱስ ኮይኖም ክግኡ እዮም። እዔ ሰራት ሰይጣን እዔ በቲ ኣነ የሱስ ክርስቶስ

እየ ብሌ ሰብኣይ እዩ ምራሕ። ነዔ ሰብኣይ እዔ ሙስሉም ዲጃሌ ኢልም ክጽዉዐዊ
እዮም። ናይቲ ሓቀኛ የሱስ ሰራት ንሰራት ዲጃሌ ክግእዊን ክስዐርዊን እዮም። ናይ
እስራኤሌ ግኣት ክዄዴቕ እዩ፡ ሃይማኖት ምስሌምና ግና ክስዐርን ከስፋሕፍሕን እዩ።‛ 1
እዔ እዩ ዒገርምን ዒዯንጹን እዩ። ሌክዐ ከም ዉጽኢት ናይቲ ኢስሊማ ትንቢታ ጽሑፋት፡ ኩልም
ሙስሉም ክሌተ የሱስ ክመጹ እዮም ጽበዩ ዒሇዅ፡ እቲ ናይ ሓቅን ናይ ሓሶትን። ኣቶ ዎብዯሊ ተኣሚንዊ
ከምዒል፡ እቲ ናይ ሓቂ የሱስ ንእስራኤሌ ካብ ምጽሌኡ ተሊዐሇ ከጥቅዑምን ክሓርድምን ብሙኑ በዔ
ከምሌሇ ገሉጹ ኣል። ከምኡ’ዉን መሇሇዪ እቲ ናይ ሓሶት የሱስ ንኣይሁዴ ከሊኸሇልም ብሙኑ
ከምኾነ ተኣሚኑ ኣል። ስሇዔ ከምዔ ክንርእዮ ጸናሕና፡ ኣቶ ዎብዯሊን ኩልም ኣብ ዎሇም ዒሇዅ
ሙስሉምን፡ እቲ ናይ ሓቂ የሱስ መጺኡ ምስቲ ብማህዱ ፍሇጥ መራሒ ኮይኑ ንእስራኤሌ ከጥቅዎን፡
ምስቲ ክርስትያናት ከም ናይ ሓቂ የሱስ ፈሌጥዊ ክጋእን ትጽቢቶም እዩ። እዔ ክንሪኦ ጸናሕና ኩለ
ብዕዐባ እቲ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ተተንብዩ ዒል ‚ዉግእ ናይ ኣርማጌድን‛ ንጹር ኾነ ኣተኩሮ ንኽህሌዄና
ኣይከሸግረናን እዩ።

መሐበሪ
1. http://www.answering-c hristianity.com/que5.htm
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ምዕራፍ - ዓሰርተ
እቲ ዝተበራበረ ኢስላማዊ ግዝኣት ናይ ጸረ-ክርስቶስ

ሊ’ እቶም ክሳብ ሕጂ ክንሪኦም ጸናሕና ኣርእስታት ብሓቂ ሰሓብቲ እንተኾኑ፡ ኣብ መዄዲእታ ግና፡
እቲ ሰይጣን ናይ መዄዲእታ ዐሌዄቱ ኣንጻር ኣምሊኽ ፍጽመለ ቀንዴን ናን መንኮርኮር ብሓቂ ኢስሊም
እንተኾይኑ፡ እቲ ኣብዔ ጉዲይ እዔ ፈተነ-ሉትማስ እንገብረለ መጽሓፍ ቅደስ እዩ ክኸዉን ዒሇዊ።
መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ ባህርን ኣቃዉማን እቲ ናይ ጸረ-ክርስቶስ ግኣት እንታይ ይብሌ፧
ግኣት ናይ ጸረ-ክርስቶስ በዒን ልሚ ዒሇ ናይ ምስሌምና ሃገራት ጥራይ ተጎብአ ከምኸዉን ገሌጹ
መርትዑታት ንመጽሓፍ ቅደስ መሉኦምዊ ኣሇዅ። ብዕዐባ እቶም ብኣይሁዲዉያን ነብያት ተገሌጹ ኩልም
መርትዑታት ከጽንዐ ዯሉ ሰብ፡ እዔ ኣምር እዔ ንኽበርሃለ ጽዌቕ መጽናዐቲ እዩ ዒዴሌዮ። ንሕጂ ግና
ንኸነሕጽሮን ንጥቕምናን ኢሌና፡ ካብ መጽሓፍ ህቅኤሌን ራእይ ዮሃንስን ተዄስደ ሓጸርቲ መጏተታት
ክንርኢ ኢና። ሊ’ እሌቢ ዒይብልምን ሌሙዲትን ኾኑ መጏተታት፡ ነቲ ኣብ መጻኢ ቕሌቅሌ
ኤዉሮጳ-ሮማ ግኣት ከም ናይ ጸረ-ክርስቶስ ሰረት ሓይሉ እንተገሇጽዊ፡ ኩሇን እተን መጽሓፍ ቅደስ
ጠቕሰን ሃገራት ናይ ሙስሉም ሃገራት ምነን ቀጺሌና ክንርእየን ኢና። እዔ ጭብጢ እዔ ምስ ክሌተ
ምርጫታት ክንፋጠጥ ጥራይ እዩ ሓዴገና። እቲ ቐዲማይ ምርጫ፡ ቅዴሚ ምምጻእ ናይ ጸረ-ክርስቶስ
እዒን ሃገራት እዔኣተን ኣብ ኣካይዴአን መሰረታ ሇዉጥታት ክገብራ ብፍሊይ ነቲ ምስሌምና ሰረተን
ንዴሕሪት ከምሓዴግኦ ጌርካ ምሕሳብ እዩ። እዔ ምርጫ እዔ ጸገም ከይሃሇዊ ኣይተርፍን’ዩ። ሊ’
ብዓሓት ሙስሉም ንየሱስ ይስዐብዊ ከምዒሇዅ ገሌጽ ዖናታት እንተተቓሌሑ፡ እንተኾነ ግና እዒን ሃገራት
እዔአን ንምስሌምና ሰረተን ንዴሕሪት ከምሓዯግዊ ገሌጽ ግዓፍ ጭብጢ ግና የሇን። እዒን እንጠቕሰን
ሃገራት ኣብዔ እን’ዔ ኣብ ምዴረን ምስሌምና ምስፍሕፋሕ ገኒኑ ረኣየሇን ዒል እየን። እንተኾነ ግና
ንብዓሕ ዎመታት ብዓሓት መማህራን ናይ መጽሓፍ ቅደስ፡ ቅዴሚ መዄዲእታ ዎሇም ሃይማኖት
ምስሌምና እናተዲኸመ ከምኸይዴን ኣብ መዄዲእታ’ዉን ተቐባሌነት ሲኢኑ ከምጠፍእን ክገሌጹ እየ
ሰሚዋ። እዔ ሕጂ ዴሕሪ ነሕ ግዖ ዄሰዯ ስትስቲካ መጽናዐትታት ተረኽበ እና ሓቂ ግና ምስዔ
ሓሳብ እዔ ፈጺሙ ራኸብ ኣይኮነን።
እቲ ካሌኣይ ምርጫ ዴማ ምስ ምለእ ኾነ መርትዑታት፡ እቲ ናይ መጻኢ ግኣት ናይ ጸረ-ክርስቶስ
ብሓቂ እቲ እስሊማ ግኣት እዩ ንኽትብሌ ዒገዴዴ እዩ። እዔ ሓቂ እዔ ንበይኑ፡ ዐብሇሊ ምስሌምና ካብ
ኩሇን እተን ንግኣት ናይ ጸረ-ክርስቶስ ዒቇማ ሃገራት፡ ንመማህራን መጽሓፍ ቅደስን ንተመሃሮ ትንቢታት
መዄዲእታ ዎሇምን፡ ኣገዲስነት ናይ ኢስሊም ኣብ መዄዲእታ ዎሇም ንኸጽርዊ ከገዴድም እዩ።
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ኣብዔ ምዐራፍ እዔ እተን ኣብ መዄዲእታ መዎሌታትን ኣብ ግኣት ናይ ጸረ-ክርስቶስን ዎቢ ተራ ጻዄታ
ሃገራት ብሌክዐ ኣየኖት ምነን ክንምርምር ኢና።
ምፍላይ መንነት ጸሟ-ክርሴቶሴ ብመንጽር መጽሓፍ ህዝቅኤል
ነብዪ ህቅኤሌ ንሃገራት እዔ ናይ መዄዲእታ ግኣት ብንጹር ጠቕሰን መጥቃዐቲ ናይዔ ግዔኣት ኣንጻር
እስራኤሌ ኣብ መጻኢ ከመይ ከምፍጸም ኣብ ንበየለ ነበረ እዩ። ኣብ መበሌ ሰሊሳን ሸሞንተን ምዐራፍ
ናይ መጽሓፉ፡ ብቐጥታ ብዐባ እቲ ጎይታ ብዒይተሇምዯ ‚ጎግ‛ ብሌ ስም ጸዐዊ ዒል ጸረ-ክርስቶስ
ብምሙት እዩ ጅምር። እዔ ጎግ ብሌ ስም ፍለይ መጸዉው ኮይኑ፡ ነቲ ኣብ ምዴሪ ማጎግ ገእ
ገዕኢ ዄሃብ ስም እዩ።
ከምዔ ዔብሌ ቃሌ እግዔኣብሄር ዴማ መጸኒ፡ ኣታ ዄዱ ሰብ፡ ገጽካ ናብ ጎግ ኣብ ሃገር
ማጎግ፡ እቲ መስፍን ሮሽን ሜሴክን ቱባሌን፡ መሌስ እሞ ኣንጻሩ ተነበየለ፡ በሌዉን፡
እግዔኣብሄር ከምዔ ይብሌ ኣል፡ ኣታ ጎግ መስፍን ሮሽን ሜሴክን ቱባሌን ኣብ ክሳዴካ
ኣልኹ። ክመሌሰካ፡ ኣብ ምንጋጋኻ ዎንቃሪቦ ኽገብር እየ፡ ንኣኻ ምስ ኩለ ሰራትካ፡
ኣፍራስን ፈረሰኛታትን፡ ኯሊቶም ዴርው ሇበሱ፡ ብዓሓት ሰብ ከኣ ሌታን ገሇብን
ዒሇዊም፡ ኯሊቶም ሰይፊ ዔሓዓ፡ ምስኦም ከኣ ሰብ ፋርስን ኢትዮጵያን ፉጥን፡ ኯሊቶም
ሌታን ቈራዐ ርእስን ዒሇዊም ገይረ ኸዉጽኣካ እየ። ጎሜርን ኩለ ጭፍራኡን ቤት
ቶጋርማ ኻብ ዄሰናይ ሰሜንን ኯለ ጭፍራኡን፡ ብዓሓት ህቢ ምሳኻ እዮም። ተዲል፡
ንስኻን ኯለ እቲ ኣባኻ ተኣኪቡ ዒል ህብኻን ተሰሇፍ፡ ንስኻዉን ሓሇቓኦም ኩን።
--ህ 38፡1-7
መጽሓፍ ቅደስኩም ከፊትኩም ንህቅኤሌ ምዐራፍ ሰሊሳን ሸሞንተን(38) ብህዴኣት ከተንብብዊ
ከተባብዎኩም ዯስ ይብሇኒ። እቲ ህቅኤሌ ነዕ ልሚ ዒሊ እስራኤሌ ንምግሊጽ ተጠቕመለ ንጹር ሓሳባት
ኣዩ ዒዯንቕን ዒዯንጹን እዩ። ንሱ ንጸረ-ክርስቶስ ኣመሌኪቱ ክንበ እንከል ከምዔ ይብሌ፡ ‚ኣብተን ናይ
መዄዲእታ መዎሌታት፡ ነታ ንነሕ እን ተነጺሊ ነበረት፡ ህባ’ዉን ካብ ብዓሓት ሃገራት ናብ ኣኽራናት
እስራኤሌ ተኣከበ ካብ ዉግእ ተመሌሰት ምዴሪ ክትዄርር ኢኻ‛። እስራኤሌ ‚እታ ዲግም ቖመት
ህባዉን ካብ ብዓሓት ሃገራት ተኣኻኸበ፡ ብከብትን ኣቑሑትን ሃብታም‛ እናበሇ ገሉጽ ኣል። ኣብዔ
ህቅኤሌ ብንጹር ብዕዐባ እዕ ልሚ ዒሊ እስራኤሌ እዩ ገሌጽ ዒል።
ስሇዔ ህቅኤሌ፡ ንጹር ኾነ ኣስማት ናይተን ብጎግ ተመሪሐን ኣብ ምዉራር እስራኤሌ ዎቢ ተራ ጻዄታ
ሃገራት እዩ ነግረና። ኣስማተን ብተርታ ምስ እንምሌከት ዴማ ማጎግ፡ ሜሴክ፡ ቱባሌ፡ ፋርስ፡ ኢትዮጵያ
(ኩሽ)፡ ፋጥን ፡ ጎሜርን ቤት ቶጋርማን ከምኡ’ዉን ‚ብዓሓት ህቢ ምሳኻ እዮም‛ ብምባሌ ይርሮም።
ጎግ ብሓቂ እቩ ጸሟ-ክርሴቶሴ ዴዩ፧
ኣብ ሞንጎ መማህራን መጽሓፍ ቅደስ ፣ ዒል ግምታት መንነት ጎግን እተን ምስኡ መሓዒ ሃገራትን ኣዩ
ተፈናጨሇ እዩ። ኣብዒን ሓሇፋ ሒዯት ዎመታት እቲ ኣብ ህቅኤሌ ምዐራፍ 38-39 ተጠቒሱ ዒል
ሰራት፡ እቲ ብጸረ-ክርስቶስ ምራሕ ዒይኮነስ ብኻሌእ ናይ ዎሇም መራሒ ምራሕ ዄራሪ ሰራት
ምኑ እዩ ክግሇጽ ጸኒሑ። እንተኾነ ግና ኣነ ብዉሌቀይ ነቲ ጎግ ጸረ-ክርስቶስ ኣይኮነን ብሌ ትንተናን
ግምትን ነጺገዮ ኣሇኹ። ስሇምንታይ ከምዔ ይብሌ ከምዒሇኹ ገሌጽ ንእሽቶ መጽሓፍ እንተጸሓፍ ዯስ
ምበሇኒ። ንሕጂ ግና ስሇምንታይ ከምኡ ኢሇ ከምዄሰንኩ ዒብርሁሌና ክሌተ ና ሓሳባት ክንርኢ ኢና።
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ኪልእ ጎግ ዝበሃል የለን
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ጎግን ማጎግን ክሌተ ሳዐ ጥራይ እዮም ብንጹር ተጠቒሶም ዒሇዅ። ጎግ ብጀካ ኣብ
መጽሓፍ ህቅኤሌ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ’ዉን ተጠቒሱ ኣል። ነቲ ብዕዐብኡ ኣብ መጽሓፍ ራእይ
ተጻሒፉ ዒል ንመሌከት፡
እተን ሽሕ ዎመት ምስተፈጸማ ኸኣ፡ ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ኺፍታሕ፡ እሞ ነቶም ኣብ
ኣርባዐተ መኣን ምዴሪ ዔነብሩ ኣህዕብ፡ ንጎግን ማጎግን ኬስሕቶም፡ ንዉግእዉን ምእንቲ
ኺእክቦም፡ ኪዄጽእ እዩ፡ ቁጽሮም ዴማ ከም ሑጻ ባሕሪ እዩ። ኣብ ሌዐሉ እቲ ግፍሒ
ምዴሪ ኸኣ ዄጹ፡ ንሰፈር እቶም ቅደሳትን ነታ ፍቕርቲ ኸተማን ዴማ ከበቡ። ካብ ሰማይ
ከኣ ሓ ዄሪደ በሌዑም።እቲ ዖስሕቶም ዱያብልስዉን ናብቲ እቲ ኣራትን እቲ ነብዪ
ሓሶትን እተዯርበይዊ ቐሊይ ሓዉን ዱንን ተዯርበየ። ንዒሌኣሇመ ኣሇም ከኣ ሇይትን
መዎሌትን ኪሳቐዩ እዮም።
--ራእይ 20፡7-10
መጽሓፍ ቅደስ ከምነግረና ፣ ዴሕሪ እቲ ሽሕ ዎመት ንግስነት ክርስቶስ ከይተረፈ፣ ሓዯ ካሌእ ጭፍራ
ሰራት ንዮርሳላም ፣ ነታ ቕዴስቲ ከተማ ኬጥቅዎ ኪመጽእ እዩ። ሕጂ’ዉን እቲ መራሒ ናይዔ ጭፍራ
ጎግ እዩ ዔበሃሌ። ሰራቱ ዴማ ማጎግ። እምበኣርከስ እቶም ጎግ ማሇት ጸረ ክርስቶስ ኣይኮነን ዔብለ ሰባት
፣ እዔ ካሌኣይ ‚ጎግ‛ ካብቲ ቀዲማይ ጎግ ኣስታት ሽሕ ዎመታት ዴሒሩ ምምጻኡ ፣ ነዔ እንታይ ምሊሽ
ኪህቡለ ይኽእለ። ነቶም ከምኡ ዔብለ እዔ ግዴሌ እዩ። ብርግጽ እቲ ቀዲማይ ‚ጎግን ማጎግን‛ ምስቲ
ካሌኣይ ‚ጎግን ማጎግን‛ ኪንዮ እቲ ስግንጢር ኣስማቶም ሓሇፈ ተመሳሳሌነት ኣሇዊም። ሕጂ ግና እቶም
ጎግን ጸረ ክርስቶስን በበይኖም እዮም ዔብለ ፣ ነዔ ስዐብ ሓሳብ ከመይ ገይሮም ኪገጽሌዊ ይኽእለ ፣
ማሇት ኣብ ህቄሌ ዒል ጎግ ምስቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዒል ጎግ እንታይ ተመሳሳሌነት ስሇዒሇዊም እዩ ቃሌ
ኣምሊኽ ሓዯ ሰም ሂብዊም ዒል፧
ኾነ ሰብ ጎግ መን ምኑ ኪፈሌጥ እንተዯሌዩ ፣ ብመጀመርታ ጸረ ክርስቶስ መን ምኑ ቅርብ ኢለ
ክርእዮ ኣሇዊ። ጸረ ክርስቶስ ብቕሌሌ በሇ ኣዒራርባ ብስጋ ተገሌጸ ሰይጣን ማሇት እዩ - ዄይ ከኣ ንዐኡ
ብቀረባ ዔመሳሰሌ ነገር። መጽሓፍ ቅደስ ከይተረፈ ከማን ፣ ኣብ ሓዯ ክፍሉ ብዕዐባ ሰይጣን ኪዕረብ
ጸኒሑ ፣ ሌክዐ ብሓዯ ቃሊት ንጸረ ክርስቶስ ከኣ የመሌክተሌና እዩ። ሌክዐ ከምዔ ሓዯን ሓዯን ኾኑ ገይሩ
እዩ ዔዕረበልም (ንኣብነት ኢሳያስ 14 ርአ)። ካብዔ ሓሉፉ ‘ዉን ጸረ ክርስቶስ ምስ ሰይጣን ብሓዯ
ኪምሇኽ ምኑ መጽሓፍ ቅደስ ይነግር እዩ። ስሇዔ ብጥቕሌሌ በሇ ኣዒራርባ ጸረ ክርስቶስ ማሇት
ሰይጣን ንእስራኤሌ ንምጥፋእ ዔጥቀመለ ኣሻንጉሉት ማሇት እዩ። ብዉሑደ ‘ዔ ኣብ መጽሓፍ ራእይ
ዮሃንስ ተጻሒፉ ኣል (ጎግ ንእስራኤሌ ኬጥፍእ ኪመጽእ እዩ)። ጎግን ጸረ ክርስቶስን ኣብ መዄዲእታ ዒመን
ዔጻዄትዊ ተራ እንተርኢና ‘ዉን ናይ ክሌቲኦም ሓዯ እዩ። ሌክዐ ከምቲ ኣብቲ መጽእ መዎሌታት ሰይጣን
ግብርታቱ ንኺገብር ሰብ ከተንስእ ዔኾነ ከምኡ ዴማ ኣብቲ ምዉዲእ ሽሕ ዎመት ንግስነት ክርስቶስ ኣብቲ
ናይ መዄዲእታ ዐሌዄት ካሌእ ሰብ ከተንስእ እዩ። ኣብዔ ክሌቲኡ እናት ዴማ ኣፈጻሚ ናይቲ ዐሌ ጎግ
እዩ ዔበሃሌ ሰራቱ ዴማ ማጎግ። እሞ ከመይ ገይርና ዯኣ ነዔ ቀዲማይ ጎግ ካብቲ ካሌኣይ ብባህሪያቱ
ከምዔፍሇ ገይርና ንርእዮ፧ ከም ሓቂ ፣ ኣብ ህቄሌ ዒል ጎግ ካብ ጸረ ክርስቶስ ይፍሇ እዩ ዔብለ ግዴን
እዩ መርገጺኦም ኪገራጮ።
እንተዯኣ ርግጸኛ ዒይኮንካ ግና ነዔ ስዐብ ካሌኣይ ነጥቢ እስከ ሕሰበለ። ህቄሌ ኣብ መጽሓፉ ፣ እቶም
ቀዲሞት ነቢያት ብዕዐባ ጎግ ከምዔተነበዩ ብንጹር ይነግረና ፣
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እግዔኣብሄር ኣምሊኽ ከምዔ ይብሌ ኣል፡ እቲ ኣነ ብጥንቲ ኣብኦም ከም ዒምጽኣካ በቶም
በታ ዒመን እቲኣ ዎመት ንዎመት እተነበዩ ኣገሌገሌተይ ነብያት እስራኤሌ ገይረ ብዕዐባኻ
እተዕረብኩስ ንስኻድ ኣይኯንካን፡
--ህ38፡17
ስሇዔ እምበኣር ‘ዔ ክፍሉ ከምዔነግረና፣ እቶም ቅዴሚ ህቄሌ ነበሩ ነብያት እስራኤሌ ብዕዐባ ጎግን
ማጎግን ንብዓሕ ዎመታት ተዕሪቦም ነይሮም እዮም። እሞ እንተዯኣ ጎግ ማሇት ጸረ ክርስቶስ ማሇት
ኣይኮነን እንተኢሌና ፣ እስኪ ንገሩኒ ኣበየናይ ክፍሉ ናይ መጽሓፍ ቅደስ እዩ እዘም ነቢያት ብዕዐባ ጎግ
ዔተነበይዊ እንረኽቦ፧ ጥቕስታት ክንመጣጥጥ እንተዒይኯይንና ኣይንረክብን ኢና። ጎግ - ጸረ ክርስቶስ
እንተይኑ ግና ፣ ብዕዐባኡ ዔተጻሕፈ ትንቢት ኣብ ብዓሕ ክፍሌታት ብቀሉለ ክንረክብ ንኽእሌ ኢና።
ነዔ ዔብሇኩም ዒሇኹ ዖጽንዐ ሓያል መርትዑታት ኣል። ንሕጂ ግና ‘ዔ በሌኩዊ እኹሌ እዩ’ሞ ናብ ካሌእ
ክንሰግር። ጎግን ጸረ ክርስቶስን ሓዯ እዮም። ሕጂ እምበኣር ንሌፍንቲ ጎግ ዖማ ሀገራት በዎሌ መን እየን
ክንርኢ።
ሮሽ ማለት፧
ኣታ ዄዱ ሰብ፡ ገጽካ ናብ ጎግ ኣብ ሃገር ማጎግ፡ እቲ መስፍን ሮሽን ሜሴክን ቱባሌን፡
መሌስ እሞ ኣንጻሩ ተነበየለ፡
--ህ38፡2
እዔ ሮሽ ዔብሌ መበቆሊ ቃሌ ናይ እብራይስጢ እዩ። ትርጉሙ ዴማ ርእሲ ዄይ ሓሇቓ ዄይ መስፍን
ማሇት እዩ። ኣብ ገሇ ገሉኡ ትርጉም መጽሓፍ ቅደስ ግና (ኣብ ናይ ትግርኛ’ዉን) ነዔ ቃሌ ‘ዔ ከም ስም
(noun) እዩ ተጠቒምለ ዒል። ስሇዔ ዴማ ብዓሓት ሰባት ብዕዐባ ስም ናይ ሓዯ ቦታ እዩ ዕረብ ዒል
ይብለ። እቶም ከምኡ ዔብለ ዴማ ሮሽ ፣ ነዔ ናይ ልሚ ሀገር ሩስያ ዒመሌክት ምኑ ይዕረቡ። ከምዔ
መበሉኦም ምኽንያት ፣ ናይዔ ክሌቲኡ ቃሊት ኣዯማምጻ ሓዯ ስሇመስሌ እዩ ፡ ሮሽ - ሩስያ። ነዔ
ኣበሃህሊኦም ዄሲኹ ዔዴግፈልም ዴማ ጎግ (መስፍን ሮሽ) ካብ ሰሜን ከምዔመጽእ ህቄሌ ተነብዩ
ስሇዒል እዩ። ብርግጽ ከኣ ሩስያ ብሌክዐ ብሰሜን ናይ እስራኤሌ እያ ዒሊ። ግና ሮሽ ብሌ ቃሌ ቅኑዐ ሕጊ
ትርሜ ተኸቲለ መጸ ቃሌ ኣይኮነን። ከመይ ገይሩ እዩ ሓዯ ናይ ቀዯም ሴማ ቃሌ (ብሌክዐ ንምራብ
ዴማ እብራይስጢ) ምስ ናይ ልሚ ተፈሇየ ን ዒሇዊ ሀገር ተረኽበ ቃሌ ( ሩስያ ከኣ ካብ
ስካንዱኒቪያ መበቆሌ ዒሇዊ ቃሌ) ከተራኽቦ ምፍታን ቅኑዐ ዔኸዉን፧ ሓዯ ኣዯማምጻ ጥራይ ስሇሀሇዊ
ከመይ ገይርካ ናብ መዯምዯምታ ክትበጽሕ ትኽእሌ፧
ሮሽ ዔብሌ ቃሌ ናይ እብራይስጢ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ጥራይ ሌዐሉ ሓሙሽተ ሚእቲ ሳዐ ተጠቒምለ ኣል
፣ ኣብ ኩለ ዴማ ክትርጎም ከል ‚ርእሲ ፣ ሓሇቓ ፣ ኣዉራ ፣ ሊዐሇይ፣ ብለጽ‛ ብሌ ዄይ ከኣ ንዐኡ
መስሌ ትርጉም ዒሇዊ እዩ። ንኣብነት ሮሽ ሃሻና 3- በሃሌ ናይ ኣይሁዴ በዎሌ ኣል ትርጉሙ ከኣ ኣዉራ
መዎሌቲ ናይ ዎመት ማሇት እዩ። ከምኡ’ዉን ነዔ ስዐብ እስኪ ሕሰብዊ ፣ ካብቶም ሸሞንተ ተጠቒሶም
ዒሇዊ ሀገራት ብጀካ ሓዯ (ንሱ ኸኣ ፋርስ እዩ) ካሌኦት ኩሊቶም ዯቂ ዯቂ ኖህ ነበሩ እዮም። ፋርስ ከኣ
ብዒመን ህቄሌ ኣቐዱሙ ንኹለ ማእከሊይ ምብራቕ ዔገእ ንነበረ ናይ ንግስነት ፋርስን ሜድንን ርእሲ
ነበረት ኣያ ፍሌጥቲ ሀገር እያ ነይራ። እሞ ከመይ ማሇት እዩ ኣብ መንጏ እዒን ፍለጣት ነበራ ሀገራት
(ገሉአን ዎበይቲ ስሇነበራ ገሉአን ካብ ዒርኢ ኖህ መጻ ስሇነበራ) ሃንዯበት ኣብ ማእከሇን ሩስያ
3

ኣይሁዲዉያን ኣዉራ መዎሌቲ ናይ ዎመት ዄይ ዴማ በዎሌ መሇኸታት ብሌዊ በዎሌ እዩ።

70

ምእታዅስ እንታይ ይበሃሌ፧ ኣብቲ ሽዌ እን ሩስያ ኣይነበረትን ከማን። እዔ ከምቲ መምህር መጽሓፍ
ቅደስ ድ/ር መሪሌ ኡንገር በል ፣ ‚ሮሽ - ሩስያ ማሇት ምኑ ናይ ስነ-ን እኹሌ መርትዑ ዒይብለ
ግምት እዩ፡‛ 1
ልፍንቩ ሯይጣን
ቀጺሌና እዒን ተጠቒሰን ዒሇ ሀገራት ኣብዔ ልሚ እን በዎሌ መን እየን ክንርኢ ኢና። ካብተን ሸሞንተ
ተጠቒሰን ዒሇ ፦ ማጎግ ፣ ሜሴክ ፣ ቱባሌ ፣ ፋርስ ፣ ኩሽ ፣ ፋጥን ፣ ጎሜር ከምኡ’ዉን ቶጋርማ ፣ እተን
ሸዉዎተ ኣብ መጽሓፍ ዒፍጥረት ካብ ዒርኢ ኖህን ዯቁን መጻ ምነን ተገሉጹ ኣል። መማህራን መጽሓፍ
ቅደስን ታሪኸኛታትን፡ ኣስማት ዒርኢ ኖህ ብምኽታሌ ናብ ሓዯ ጉጅሇ ህቢ ኣብ ሓዯ ኣከባቢ ነብሩ
ነበሩ ይበጽሑ እዮም። ብእኡ ዴማ ኣብዒን ልሚ ዒሇ ሃገራት ብሌክዐ ኣበይ ይነብሩ ከምዔነበሩ
ንምፍሊጥ ተኻኢለ እዩ። ሽሕ’ ኣብ ርራ ንጻሬታቱ ብምሌከት ክትዎት እንተሀሇዄ ብሓፈሻ
ኩሊቶም መማህራን መጽሓፍ ቅደስ ዔሰማምዌለ ነጥብታት ግና ኣል።
ሜሳክን ቨባልን
ብመሰረት ገሇ ገሇ መማህራን መጽሓፍ ቅደስ ፣ ሜሴክን ቱባሌን ነዔ ናይ ልሚ ሀገር ሩስያ ዒመሌክት
ምኑ ይንገር እዩ። ብዓሓት ስሙያት መማህራን ከይተረፉ ፣ መጽናዐቲ መጽሓፍ ቅደስ ስኮፊሌዴ ከም
ቀንዱ መዄከሲ ብምዉሳዴ ፣ እዒን ክሌተ ሀገራት ኣብዕ ናይ ልሚ ሩስያ ዔርከባ ከተማታት ሞስኮን
ቶቦሌስክን ማሇት እየን ይብለ። ሕጂ ‘ዉን እቲ ሽግር ናይዔ ከመይ ኢለ እዩ ኣዯማምጻ ጥራይ ሓዯ
ስሇመሰሇ ሜሴክ ማሇት ሞስኮ ፣ ቱባሌ ከኣ ቶቦሌስክ ኸዉን፧ ምናሌባት ‘ዔ ንገላኻትኩም ዒእምን
ይኸዉን ፣ ዴኹምነት ናይዔ ትርሜ ግና ከምቲ ኣብ ሊዐሉ ዔጠቐስኩዊ እዩ። ኾነ ቃሌ ናብቲ መሰረታ
ቅዲሕ እብራይስጢ ከይዴካን ሱር ናይቲ ቃሌ ከይረኸብካዮን ፣ እተቕርቦ መጏተ ብቑዐ መረጋገጺ
የብለን።
ማሪቆስ ሂችኮክ ሕፉር መምህር መጽሓፍ ቅደስ ፣ ኣብ ህ27፡13 ተጠቒሱ ብዒል መሰረት ሜሴክን
ቱባሌን መሻርኽቲ ንግዱ ጢሮስ ከምዔነበሩ ብሌክዐ የመሊኽተና። ጢሮስ ማሇት ‘ዔ ናይ ልሚ ሉባኖስ
ማሇት እዩ። ‚ብዒይ መጠን ኣዄዕጋቢ እዩ‛ ይብሌ ሂችኮክ ፣ ‚ጢሮስ ምስ ክንዴኡ ኣክሌ ርሕቀት ንሰሜን
ምስ ነበሮም ህብታት ሞስኮን ቶቦሌስክን ንግዱ ከተካይዴ‛። ከም ሓቕስ ፣ ብዒመን ህቄሌ እቲ
ቦታታት ሰብ ይነብረለ ነይሩ ድ ኣይነበረን ከይተረፈ ኣጠራጣሪ እዩ። ኣብ መዄዲእታ ብዕዐባ ‘ዔ ሂችኮክ
ከምዔ ኢለ ይዴምዴም ፣
እዘም ኣስማት ቀሪብና እንተርኢናዮም ፣ ሜሴክን ቱባሌን በሃለ እቶም ብመዎሌታት
ህቄሌ ናይ ቀዯም ሞስኪ/ሙስኪ ከምኡ’ዉን ቱባለ/ቲባረኒ በሃለ ነበሩ ንዯቡብ
ሸነኽ ናይ ጸሉም ባሕርን ፣ ባሕሪ ካስፒያንን ቕመጡ ዔነበሩ ኣህዕብ እዮም። እዘም
ኣህዕብ ኣብዒን ልሚ ዒሇ ሀገራት ቱርኪ ፣ ምናሌባት እዉን ዯቡባ ክፍሉ ሩስያን
ሰሜና ክፍሉ ኢራንን ዔቕመጡ ዔነበሩ እዮም። 2
ሜሴክ ኣብቲ ፍርግያ ተባሂለ ፍሇጥ ኣከባቢ፡ ኣብ ማእከሊይን ምዐራባዉን ክፍሉ ናይ ንእሽቶ ኤስያ እያ
ትርከብ ከምኡ ዴማ ቱባሌ ኣብ ምብራቓ ሸነኽ ንእሽቶ ኤስያ ዔርከብ ቦታ እያ ነይራ። ስሇዔ ሜሴክን
ቱባሌን ክንብሌ ከልና ኣብ ናይ ልሚ ሀገረ ቱርኪ ዔርከባ ነበራ ክፍሌታት ኢና ንዕረብ ዒልና። ልሚ
ዴማ ቱርኪ ብዎበየ ቁጽሪ ኢስሊማት ሀገር እያ። እዕ ልሚ ዒሊ ቱርኪ ኣብ ሓሇፈ ዒመን
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ብዎዉሇማዉነት ዴራስቲካ ብኾነ መንገዱ ከይተጸሇዄት ኣይተረፈትን ፣ ኣብ ሓሇፈ ሒዯት ዎመታት
ግና ብጽኑዐ ኢስሊማት ሀገር ናይ ምን ተኽእልኣ እምት ኣጋዉሌ ግና ነይሩ እዩ። 3
ማጎግ
ንማጎግ ብምሌከት ኣብ መንጏ መማህራን መጽሓፍ ቅደስን ታሪኸኛታትን ብዓሕ ፍሌሌይ እዩ ዒል።
ብዕዐባ ማጎግ ኪዕረብ ከል Matthew Henry Complete Commentary ነቲ ዒል ናብ ሓዯ ነጥቢ
ዒይመጽእ ግምታት ከምዔ ስዐብ ብምባሌ ይገሌጽ ፣
ገሉኣቶም ጎግን ማጎግን ኣብቲ ርሑቕ ምዴርታት ስኪታን ታርታሪን ከምኡ’ዉን
(ዯቡባ) ሩስያን ናይ ነበረ ክፍሌታት ሽም እዩ ይብለ። ካሌኦት ከኣ ኣብዔ ቀረባ ኣብ
ምዴሪ እስራኤሌ ዄይ ሶርያ ዄይ ከኣ ንእሽቶ ኤስያ [ቱርኪ] 4 ነበረ እዩ ይብለ።
እቶም ማጎግ ማሇት ንሲታዉያን ዔዉክሌ እዩ ብለ ፣ ከም መረጋገጺ ዒቕርብዊ ዔበሇጸ መርትዑ ፣ እቲ
ናይ ቀዯም ኣይሁዲ ታሪኸኛ ዮሳፋስ በል ፣ ‚ማጎግ ዴማ ብዴሕሪ ስሙ ንማጎጋዉያን ኣቖመ ፣
እዔኣቶም ብግሪኻያን ሲታዉያን በሃለ ነበሩ እዮም‛ ብሌ ጽሑፍ ዴጋፍ ብምዉሳዴ እዩ። መምህር
ሂችኮክ ግና ብዕዐባ ሲታያን ከምዔ ይብሌ ፣
እቶም ቀዲሞት ሲታያን ካብ ማእከሊይ ኤስያ ኩለ ክሳብ ዯቡባ ክፋሌ ሩስያ
ዔቕመጡ ዔነበሩ ዎበይቲ ሰበኽ ሳግማዉያን ቀቢሊ እዮም ነይሮም። ምዴረ ማጎግ በዔ
ልሚ ማሇት፣ ነተን ናይ ቀዯም ሕብረት ሶቬት ነበራ ሀገራት ካዕኺስታን ፣ ኪርጊስታን
፣ ዌበኪታን ፣ ቱርክመኒስታን ፣ ታጃኪስታን ምናሌባት እዉን ሰሜና ክፍሉታት
ኣፍጋኒስታን ዖጠቓሌሌ እዩ። 5
ነዔ ብሰማማዐ ዴማ ሉዴ ከምዔ ይብሌ ፣

Schaff-Herzog ኢንሳይክልፔዴያ ታሪኽ ሃይማኖታት ፣ ናይ ቀዯም ናይ ኣሶራያን
ጽሑፋት ብምጥቃስ ምዴረ ማጎግ ብእኩብ ኣብቲ ናይ ጥንቲ ኣርሜንያን ሚዴያንን በሃሌ
ነበረ ስፍራታት ምኑ ይገሌጽ። ብሓጺሩ እዔ ማሇት ከኣ ዯቡብ ሕብረት ሶቬትን ሰሜን
እስራኤሌ ዒል ከባቢታን ኣዒርባጃን ፣ ኣፍጋኒስታን ፣ ቱርኪስታን ፣ ቼችኒያ ፣ ቱርኪ ፣
ኢራን ዲገስታንን ዖጠቓሌሌ ከባቢታት ማሇት እዩ። እዒን ሀገራት ዲርጋ ኩሊተን ሙስሉም
ሀገራት እየን። 6
ስሇዔ ሊ’ ብሌክዐ ማጎግ ዔበሃሊ ነበራ ሀገራት ፈሉና ክንፈሌጠን ኣይንኽኣሌ ግና ኣብ ሓዯ ሓፈሻ
መዯምዯምታ ክንበጽሕ ንኽእሌ ኢና። እዒን ሀገራት ኣብ ንእሽቶ ኤስያ ምናሌባት’ዉን ማእከሊይ ኤስያ ዯቡባ ኽፋሊት ናይ ሕብረት ሶቬት ነበር እየን ነይረን። እዔ ዘባ ‘ዔ ብጥሩፍ ክንርእዮ ከልና ዴማ በቲ
ዎበየ ቁጽሪ ኢስሊማ ዘባ እዩ።
ብጀካ’ዔ ግና ብገሇ ገሇ መማህራን መጽሓፍ ቅደስ ማጎግ ነዔ ናይ ልሚ ሀገር ሶርያ ዔዉክሌ ከምኾነ
ይንገር እዩ። ሕራይ ሊ’ዉን ከምኡ እንተኾነ ኸ ሕጂ ‘ዉን ብዕዐብ ኢስሊማ ሀገር ኢና ንዕረብ ዒልና
ማሇት እዩ።
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በዔ ኾይኑ በቲ ግና እቲ ሓቐኛ ማጎግ መን እዩ ክንፈሌጦ እንተኾይንና ፣ ብመጀመርታ ንሜሴክን ቱባሌን
ክንፈሌጦም ኣልና (እዔ ዴማ ዴሮ ገይርናዮ ኢና) ። ከምዔ መግበሪና ምኽንያት ኣብ ትንቢት ህቄሌ ፣ ‚ .
. . ገጽካ ናብ ጎግ ኣብ ሃገር ማጎግ፡ እቲ መስፍን ሮሽን ሜሴክን ቱባሌን፡ መሌስ እሞ . . .‛ ስሇብሌ እዩ።
ማጎግ መስፍን (ርእሲ) ናይ ሜሴክን ቱባሌን እዩ። ሜሴክን ቱባሌን ዴማ ኣብዔ ናይ ልሚ ቱርኪ ከም
ርከብ ርኢና ኢና። ስሇዔ መስፍን (ርእሲ) ማጎግ ፣ ካብዔ ኣከባቢ ርሒቑ እዩ ርከብ ነይሩ ኢሌና
ምሕሳብ ማሇት ዐሽነት እዩ። እቲ መስሌ ሓቂ ከምዔ እዩ ፣ ማጎግ ዄይ ገሇ ኽፋሌ ናይ ቱርኪ እዩ ነይሩ
ዄይ ኽፋሌ ናይ ቀዯም ሕብረት ሶቬት ነበራ ሀገራት እዩ ዄይ ከኣ ከምቲ ገሉኦም ዔብሌዊ ኣብ ሶርያ እዩ
ርከብ። ኣብ ኾነ ካብዔ ይኹን ዴማ ልሚ ንሱ ምዴሪ ኢስሊም እዩ።
እዔ ነጥቢ’ዔ ብጣዐሚ ኣገዲሲ እዩ። ምኽንያቱ ከምፍሇጥ ጎግ - ጸረ ክርስቶስ - ካብ ማጎግ በሃሌ
ምዴሪ እዩ ኪመጽእ ፣ ማጎግ ዴማ ከምርኤናዮ ርግጽ ኢስሊማ ዘባ እዩ። ስሇዔ ጎግ ሙስሉም ናይ
ዒይምኑ ተኽእልኡ እንተርኢናዮ ብጣዐሚ ዉሑዴ እዩ። ኣብዔ ንቕዴሚት መጽእ መዎሌታት ብዓሕ
ነገራት ኪሇዄጥ ከምኽእሌ ይኣምን እየ ፣ ግና እዒን ሀገራት ሙስሉም ብዒይ ኯነ መራሒ ክምርሓ
ማሇት ንኽትሪኦ ኣዩ ዖጸግም እዩ። እንተዉሓዯስ ሙስሉም መሲለ ብቐርብ ሰብ እየን ክምርሓ። ንሕጂ
ግና ናብተን ተረፋ ካሌኦት ሌፍንታያን መንግስታት ጸረ ክርስቶስ ክንሓሌፍ ፣
ፋርሴ
ፋርስ ማሇት መን ምና ንምፍሊጥ ብዓሕ ዔኸብዴ ኣይኮነን። ፋርስ ናይ ልሚ ኢራን እያ። ከም ሓቂ
ኢራን ክሳዐ 1935 ፋርስ ተባሂሊ እያ ትጽዐ ነይራ። ብዒይ ካሌእ ተዄሳኺ መብርሂ ከኣ ኢራን ኢስሊማት
ሀገር ምና ንጹር እዩ። ሊ’ ምስ እዔ መጽእ ዒል ሓዱሽ ትዉሌዱ ፣ ቅሌጡፍ ምዐባሇን ተዄሲኽዊ
ብዓሕ ሳዐ ኣብ ኢስሊም ዒል መረረን ዒይዐጉብነትን ዔግሇጽ እንተኾነ ፣ ግና ዔበሑ ኢራናዉያን
ኢስሊማ መሰረት ሀገሮም ኣብ ኾነ እን ኪገዴፍዊ እዮም ኢሌካ ምሕሳብ ዒይመስሌ እዩ።
ከሽ
‚ኩሽ‛ ብሌ ቃሌ ፣ ኣብ ገሇገሇ ትርሜታት መጽሓፍ ቅደስ (ናይ ትግርኛ’ዉን ዄሲኽካ ማሇት እዩ ናተይ) ኢትዮጵያ ተባሂለ ተተርጐሙ ኣል። እዔ ግና ቅኑዐ ኣይኮነን። ኩሽ ናይ ህቄሌ ካብዔ ናይ ልሚ
ኢትዮጵያ ንሰሜና ምዐራብ ገጹ ኣዩ ረሓቐ ቦታ እዩ ነይሩ። ኣብ ጽሑፍ ፣ ኩሽ ኩለ ግዖ ምስ ግብጺ
ተተሓሒዓ ዔጽዐ ጏዯበ ናይ ግብጺ እዩ ነይሩ።
እቲ ርባ ናተይ ኣዩ፡ ኣነ ኸኣ እየ ገበርክዊ፡ ኢለ እዩ እሞ፡ ሃገር ግብጺ በረኻን ምዴረ
በዲን ክትከዉን እያ፡ ኣነ እግዔኣብሄር ምነይ ዴማ ኪፈሌጡ እዮም። ስሇዔ እኔኹ፡
ኣባኻን ኣብ ርባታትካን ክሇዋሇካ፡ ንሃገር ግብጺ ኻብ ሚግድሌ ክሳኦ ሴኔ ኽሳዐ ድብ
ኢትዮጵያ (ኩሽ) ኸኣ ምዴረ በዲን በረኻን ክገብራ እየ
--ህ29፡9-10
ብተዄሳኺ ኩሽ ኣዩ ዔፍሇጠለ ነበረ በቲ ብእኡ ኣቢለ ሓሌፍ ዄሓይ እዩ ነይሩ (ኢሳ18፡1)። ምስ
ግብጺ መዲዉብቲ ስሇነበረት ፣ እቶም ዔስንጥቕ ዔነበሩ ዄሓይ እቶም ሓሙሽተ ንፈሇግ ኒሌ ዖቑሙ
ዄሓይ ኪኾኑ ይኽእለ እዮም። ኣብ ካርታ እንተርኢና ፣ ፈሇግ ኒሌ ብሱዲን ኣቢለ ብሸነኽ ዯቡባ ዄሰን
ናይ ግብጺ ኣቢለ እዩ ዔዉሕ። ፈሇግ ኒሌ ኣብ ግብጺ ከይኣተዄ ከል ፣ ኣብ ሱዲን ንዐኡ ዔምግቡ
ሓሙሽተ ዄሓይ ኣሇዅ። ስሇዔ ‘ቲ ሓቃ መንነት ናይ ኩሽ እዕ ልሚ ዒሊ ሀገር ሱዲን (ብዄግው ዴማ
ካብ 1989 ኣትሒዕ እስሊማ ሪፓብሉክ ሱዲን እትበሃሌ ሀገር) ጥራይ እያ ኽትከዉን ትኽእሌ። ሱዲን
ብበሔ ቁጽሪ ሙስሉም እትመሓዯር ሃገር እያ። ዴማ ሱዲን ከም ሀገር ኣብቶም ዄሓደ
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ክርስትያናዉያን ጉጅሇ ቅለዐ ጏነጽ ራኣየሊ ሀገር እያ። መንግስቲ ሱዲን ‘ዉን ብኹለ መሇክውታቱ
ኢስሊማ መንግስቲ እዩ። ስሇዔ ሱዲን ሓንቲ ካብተን ሌፍንቲ ጸረ ክርስቶስ ዒቑማ እስሊማዉያን ሀገር
ከምትኸዉን ህቄሌ ይነግረና።
ፋጥን
ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ፣ ፋጥን ንምዐራብ ግብጺ ርከብ ቦታ እዩ። እዔ ናይ ልሚ ሀገር ሉብያ ማሇት
እዩ። ኣብቲ ናይ ግሪኽ ትርጉም ሴፕቷጂንት ፋጥን ዔብሌ ቃሌ ብ ሉቡአ ብሌ ቃሌ ተተርጐሙ ኣል።
መብዕሕቲኦም ምሁራን በዔ ይሰማምዌ። ሾባጥ ግና ፋጥን ማሇት ንኣሌጀሪያ ፣ ሞሮኮ ፣ ቱኒ ከምኡ’ዉን
ሉብያ ዒጠቓሌሌ ምኑ ይዕረብ። ኣብዔ ኾይኑ ኣብቲ ብዒየገዴስ ግና ፋጥን ልሚ ኢስሊማ ቦታ ምኑ
ኣይተረፎን።
ጎሜር
ጎሜር ፣ ዲርጋ ብኹልም መማህራን መጽሓፍ ቅደስ ክበሃሌ ይከኣሌ ፣ ‚ን ሰሌቲክ ሲመራዉያን ናይ ክሪም
- ታርታርዪ ይዉክሌ‛ 8 ይበሃሌ። ጎሜር መን ምና ብምሌከት ፣ መጥመቓ ፓስቶር ፍረዴ ዕስፐሌ ፣
ከምዔ ስዐብ ብምባሌ ብሌክዐ የመሌክተሌና ፣
ጎሜር ኣብቲ ናይ ጥንቲ ዎሇም ጊማራይ በሃሌ ኣብ ማእከሌ ንእሽቶ ኤስያ [ቀጶድቅያ]
ርከብ ነበረ ቦታ እዩ። እዘም ኣብኡ ነብሩ ነበሩ ሰባት ሲመራዉያን ይበሃለ
ነይሮም። እቲ ክንበጽሖ እንኽእሌ ቐሇሇን ነጸረን መዯምዯምታ እዔ እዩ። 9
ስሇዔ ጎሜር ማሇት ጊማራ ዄይ ሲመርያ ዄይ ከኣ ቀጶድቅያ ማሇት እዩ። ቀጶድቅያ ከኣ ማእከሊይ ቱርኪ
እዩ። ሕጂ’ዉን እስሊማ ቦታ።
ቶጋርማ
ዕስፐሌ ብተዄሳኺ ፣ ብዕዐባ ማንነት ቶጋርማ ብምሌከት ከምዔ ይብሌ ፣
ቶጋርማ ዄደ ንጎሜር እዩ ፣ ጎሜር ዴማ ካብ ያፌት ተዄሌዯ ዄዱ ዄደ ንኖህ እዩ። ኣብ
መዕግብቲ ኣሶር ዴማ ቲሌጋሪሙ ተባሂለ ይፍሇጥ . . . ቲሌጋሪሙ ኣብ ምብራቕ ዎናቶሌያ
(ኣብ ንእሽቶ ኤስያ ፣ ናይ ልሚ ቱርኪ) ትርከብ ከተማ እያ። ብሌክዐ ንምራብ ዴማ
ከምቲ ራይሪ በል ፣ ‚ኣብ ዯቡባ ኽፋሌ ቱርኪ ጥቓ ድብ ሶርያ‛ እያ ትርከብ፡‛። እዔ
ሓቂ ምኑ ዲርጋ ኹልም ይቕበሌዊ። 10
ሕጂ’ዉን ኣብ ናይ ልሚ ቱርኪ ርከብ ካሌእ እስሊማ ቦታ !
ገምጋም እዘን ሶሞንቧ ሀገሢት
ስሇዔ ኣብ መዄዲእታ ከምዔ ርኣናዮ ካብተን ህቄሌ ጠቐሰን ሸሞንተ ሀገራት ፣ እተን ሓሙሽተ
ሀገራት ኣብዔ ናይ ልሚ ቱርኪ ምናሌባት ‘ዉን ክሳብ ዯቡባ ኽፋሊት ናይ ሩስያ ክሳብ ኣኽራናት
ካዉካሱስ ከምኡ ‘ዉን ክሳብ ምዐራባዉን ማእከሊይ ኤስያ ርከብ ከባቢታት ነበራ እየን። ብርግጽ
ካብዔአን ኩሇን ጎይታ ጸቒጡ ገሇጸለ ግና ቱርኪ እያ። እተን ተረፋ ሰሇስተ ሀገራት ሉብያ ሱዲን
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ከምኡ’ዉን ኢራን ዴማ ብዓርያ ኣብ እስራኤሌ ክቢ ይሰርሓ። ቱርኪ ፣ ንኹለ ሰሜና ዯረት ትርኢት
እስራኤሌ ትሽፍን ኽትከዉን ከሊ ፣ ኢራን ዴማ ብምብራቕ እስራኤሌ ኣሊ። ሱዲን ብዯቡብ ሉብያ ዴማ
ብምዐራብ ብኹለ ሸነኻት ንእስራኤሌ ይኸባኣ። ስሇዔ እስራኤሌ ብኹለ መኣና በተን ንሌፍንቲ ጸረ
ክርስቶስ ኬቑማ ዔኾና እስሊማዉያን ሀገራት ጸረ ክርስቶስ ኽትክበብ እያ ማሇት እዩ።
ስሇዔ ምንም’ ብዓሓት መምህራን መጽሓፍ ቅደስ እስራኤሌ ካብ ሩስያ ብመጽእ ጸረ ክርስቶስ
ክትዉረር ምና እንተተነበዩ ፣ መጽሓፍ ቅደሳ እምንቶ ግና ከምኡ ኣይኮነን። ከም ሓቅስ ፣ ሩስያ ከም
ቀንዯኛ ሀገር ጸረ ክርስቶስ ክትከዉን እያ ብሌ መጏተ ካብ ዴኹም ርዴኢት መጽሓፍ ቅደስን ፣ ነቲ
መሰረታ ሕጊ ን ብምጥሓስን መጸ እዩ ምባሌና ካብ ሓቂ ረሓቀ ኣይኮነን። ኣብ ክንዲኡ ግና እቲ
ሓቃ ትርሜ መጽሓፍ ቅደስ ህበና ስእሉ እንተሀሌዩ ፣ ብቱርኪ ምራሕ እስሊማ ሌፍንታ ሰራት
ብዉሕደ ሰሇስተ ዄይ ሌዐሉኡ ሀገራት ዖጠቓሌሌ ንእስራኤሌ ክዄራ እዩ። ኣብዔ ግና ጸሊእቲ እስራኤሌ
እዔኣቶም እዮም ክንብሌ ዯሉና ዒይኮንናስ ፣ ነቲ መጽሓፍ ቅደስ ዔብል ከምቲ ዒሇዊ ዯጊምናዮ ጥራይ
ኢና። ሊ’ ኣብዔ ሕጂ እን ቱርኪ ናይ መጻኢ መራሒት ዎሇማ ንግስነት ናይ ምና ኾነ ይኹን
ጭበጥ መርትዑ ኣይሃለ ፣ ግና እዔ እዩ ‘ቲ ህቄሌ ተነበዮ። ጸኒሕና ከም እንርእዮ ዴማ ኣብ ካሌእ
ክፋሊት መጽሓፍ ቅደስ ‘ዉን እዔ ሓቂ እዔ ተዯጊሙ ተረጋጊጹ ኣል።
እቩ ሻብዓይን ሻሙናይን ንግሴነት እንቪይ እዩ ፧
ቅዴሚ ምጅማርና ፣ ነዔ ስዐብ ኣርእስቲ ንኽርዴኦ ዎቢ ኣስተጽኦ ዔገበረ ሰብ ከምዒል ኪነግረኩም
ይዯሉ። ሉዴ ሾባጥ ይበሃሌ። ሉዴ why I left Jihad ብሌ መጽሓፍ ዔጸሓፈ ፍሌስጤማ ኣሸባሪ
ነበር እዩ ነይሩ። ነዕ መጽሓፍ ከተንብቡ ብጣዐሚ ይሊበዄኩም። እንተዯሉኹም ኣብ ዴረ ገጽ ናይ ሾባጥ
፣ www.shoebat.com ክትረኽብ ትኽእለ ኢኹም።
ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ፣ ብጀካ’ቲ ኣብ ህቄሌ 38 ተጻሒፉ ዒል ርር ሃገራት ብተዄሳኺ መጽሓፍ
ራእይ ዮሃንስ ‘ዉን ነዔ ዒጽንዑ ዘባ ቱርኪ ርእሲ ናይ መጻኢ ግኣት ጸረ ክርስቶስ ከምኸዉን ይነግረና።
እስኪ ነዔ ክፍሉ ክንርእዮ ፣
ብመንፈስ ዴማ ናብ በረኻ ዄሰዯኒ። ሾብዎተ ርእስን ዎሰርተ ቐርንን ኣብ ዒሇዊ ስማት
ጸርፊ መሌኦ ቐዪሕ ኣራት እተቐመጠት ሰበይቲ ርኤኹ።
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እዔ እቲ ናይ መዄዲእታ ‚ኣራት‛ ንግስነት ጸረ ክርስቶስ እዩ ብሌ ዒል። እዔ ኣራት በዎሌ ሸዉዎት
ኣራእስን ዎሰርተ ኣቕርንትን እዩ። እዔ ዎሰርተ ኣቕርንቲ ዴማ ብመሰረት መጽሓፍ ዲንኤሌ ንግኣት ጸረ
ክርስቶስ ዒቑሙ ዎሰረተ ሀገራት ምኖም ርኢና ኣልና። እቶም ሸዉዎት ኣራእስ ግና ኣብ ታሪኽ በብግዖኡ
ዔተራእዩ ሸዉዎተ ግኣታት / ንግስነታት እዮም። ምስሌን ጽሊልትን ናይቲ መጽእ ናይ መዄዲእታ ዴማ
እዮም። ሃርያ ዮሃንስ ነዔ ጥቕሲ ‘ዔ ኣብቲ ምዐራፍ ትሕት ኢለ ከምዔ ስዐብ ብምባሌ የብርሆ ፣
ጥበብ ዒሇ ኣእምሮ ኣብዔ እያ ዒሊ። እቶም ሾብዎተ ርእስስ እታ ሰበይቲ ተቐሚጣቶም
ዒሊ ሾብዎተ ኣኽራን እዮም፡ ሾብዎተ ነገስታት ከኣ እዮም፡ እቶም ሓሙሽተ ዄዱቖም፡ እቲ
ሓዯ ኣል፡ እቲ ሓዯ ገና ኣይመጸን፡ ምስ መጸ ዴማ ቅሩብ ኪነብር ይግብኦ እዩ። እቲ
ነበረን ዒየልን ኣራት፡ ንሱ ዴማ ሳምናዮም እዩ፡ ካብቶም ሾብዎተ ኸኣ እዩ፡ ናብ
ጥፍኣትዉን ይኸይዴ።
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ኣብዔ ዴማ ነቶም ሸዉዎተ ኣራእስ - ሸዉዎተ ኣኽራን ይብልም። ግና ‘ቲ ሓፈሻ መጽሓፍ ቅደሳ
ትርሜ ዄይ ኣምሳሌ ናይ ከረን፣ ግኣት ዄይ ዴማ ንግስነት ማሇት ስሇኾነ ከምኡ ዴማ ኣብዔ እዘም
ሸዉዎተ ኣኽራን - ሸዉዎተ ነገስታት ምኖም ዮሃንስ ይነግረና። እቲ ቀንዱ ዖገዴሰና ክፋሌ ናይዔ ጥቕሲ
ግና ፣ ቅዴሚ ምምሊስ የሱስ ክርስቶስ መጽእ ሓዯ ሻምናይ ንግስነት ‚ኣራት‛ ተሪፉ ምህሊዅ እዩ። እዔ
ሻምናይ ንግስነት ብጸረ ክርስቶስ ዔምራሕ እዩ። እሞ እዔ ጥቕሲ ‘ዔ ከመይ ገይሩ እዩ ነቲ ናይ መዄዲእታ
ንግስነት ጸረ ክርስቶስ ከነሊሌዮ ብርሃን ዔህበና፧ እንተበሌና። ቀዲማይ ፣ ኣብቲ ዮሃንስ ነዔ ጸሓፈለ እን
ዴሮ እቶም ሓሙሽተ ነገስታት ዄዱቖም ነይሮም እዮም። እዘም ዔዄዯቑ ነግስነታት ፣ ብኹልም መማህራን
መጽሓፍ ቅደስ እዘም ስዐቡ ምኖም ዴማ ይፍሇጥ ፣
 ንግስነት ግብጺ
 ንግስነት ኣሶር
 ንግስነት ባቢልን
 ንግስነት ፋርስ
 ንግስነት ግሪኽ
ዴሕሪ እዘም ሓሙሽተ ነገስታት ፣ እቲ መሌኣኽ ‚እቲ ሓዯ ኣል‛ ብምባሌ ኣብቲ እን ሓዯ ንግስነት
ከምነበረ ንዮሃንስ ይገሌጸለ። ንሱ ኸኣ ንግስነት ሮማ እዩ። ንመብዕሕቲኡ ኤዉሮጳ ፣ ሰሜን ኣፍሪቃን
ማእከሊይ ምብራቕን ዴማ ይገእ ነይሩ። እቲ ዴሕርዔ መጽእ ንግስነት ብርግጽ ንሱ እቲ ሻብዎይ
ንግስነት ኪኸዉን እዩ ፣ ዴሕሪኡ ዴማ እቲ ናይ መጨረሽታን ሻሙናይን ንግስነት ጸረ ክርስቶስ ኪመጽእ
እዩ። ስሇዔ እዔ ሻብዎይ ንግስነት መን ከምዔኸዉን ምፍሊጡ ከዴሌየና እዩ። ብምኽንያቱ ብመሰረት ‘ዔ
ጥቕሲ ፣ እቲ ናይ መዄዲእታ ንግስነት (ሻሙናይ) ዲግም ተሓዱሱ ተመሌሰ ቅዲሕ ናይቲ ሻብዎይ
ንግስነት ኪኸዉን ስሇኾነ። ‚እቲ ነበረን ዒየልን ኣራት፡ ንሱ ዴማ ሳምናዮም እዩ፡‛ ይብሇና። ብርህ
ኪብሌ ምእንቲ ፣ እዔ ሇዉጢ ናይ ሓረግ እንተገይርናለ ከምዔ ስዐብ ማሇት እዩ ፣ ‚እቲ ዔነብር ዔነበረ
ሻብዎይ ኣራት (ንግስነት)፣ ሕጂ ግና ዒየል ፣ ሻሙናይ ንግስነት ኯይኑ ክመጽእ እዩ።‛
ስሇዔ እምበኣር ሕጂ ነቲ ናይ መዄዲእታ ሻሙናይ ንግስነት ኪመጽእ ንጽበ እንተሃሉና ፣ እሞ እቲ ሻብዎይ
ንግስነት ዯኣ መን እዩ ነይሩ፧ ኣየናይ ንግስነት እዩ ንንግስነት ሮማ (ሻደሻይ ንግስነት) ዔተክኦ፧
ገሇ ገሇ መምህራን መጽሓፍ ቅደስ ፣ ብምኽንያት ነበሮ ኣሰቃቒን ጨካንን ጸረ-ሴማ ባህሪ ፣ እቲ ዎቢ
ሳሌሳይ ራይክ ጀርመን4 ንሱ ‘ቲ ሻብዎይ ንግስነት ምኑ ይዕረቡ። ስሇዔ ዴማ ጀርመን እታ ሻምነይቲ
ንግስነት ኮይና ክትመጽእ እያ ይብለ። 11
እቶም ዔበሑ መማህራን መጽሓፍ ቅደስ ኣምኑለ ኣዴማሳ ግምት ግና ፣ ንግስነት ጸረ ክርስቶስ
ተሓዱሱ ምጸ ንግስነት ሮማ ከምኸዉን እዩ። ምስዔ ክሌሰ-ሓሳብ ግና ገሇ ገሇ ጉለሕ ሽግራት ኣል።
እቲ ቀዲማይ ፣ ንግስነት ሮማ ሻደሻይ ንግስነት እዩ ነይሩ። እሞ ሻደሻይ እንተ ነይሩ ፣ ዴማ ሻሙናይ
ኮይኑ ኪምሇስ እንተኾይኑ ፣ ነቲ ሻብዎይ ዯኣ እንታይ ረኸቦ፧ እዔ ክሌሰ-ሓሳብ ዒይተመሌአ ነሌ ኣሇዊ።
ዄይስ ንግስነት ሮማ ፣ ሻደሻይን ሻብዎይን ሻሙናይን ንግስነት ኪኸዉን እዩ ኢና ክንብሌ፧ እዔ ግና ጽሑፍ
4

Third Reich (ሳሌሳይ ራይክ) ዄይ Nazi Germany (ናዔ ጀርመን) ፡ - ካብ 1933 – 1945 ናይ ሀገረ ጀርመን ፍለጥ መጸዉው ስም ነበረ እዩ።
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ኮነ ፣ ታሪኽ ዄይስ ርትዎ ስነ-መጏት ዔዴግፎ ኣይኮነን። እቲ ኻሌኣይ ከኣ ፣ ኩልም እቶም ቀዲሞት
ሽደሽተ ነገስታት ንኹለ ማእከሊይ ምብራቕ ፣ ዮርሳላም ዄሲኽካ ዔገኡ ነበሩ እዮም። ኩለ ግዖ
ክንክሮ ዒልና መጽሓፍ ቅደስ ካብ መጀመርታ ክሳብ መዄዲእታ ዮርሳላም ዒማእከሇ መጽሓፍ እዩ ፣ ናይ
ኣሜሪካ ኣይኮነን ዄይ ዴማ ናይ ምዐራብ ኣይኮነን። ብመሰረት መጽሓፍ ቅደሳ ኣረኣእያ ዮርሳላም ማሇት
ማእከሌ ናይ ምዴሪ ማሇት እያ። ኾነ ይኹን ክሌሰ-ሓሳብ ንኣብነት ኣብ ዓርያ ኣሜሪካ ዄይ ምዐራብ
ኣፍሪቃ ዄይ ሓባራ ንግዱ ኤዉሮጳ ዒዉር እንተኾይኑ ፣ እዔ ንመጽሓፍ ቅደስ ጋሻ እዩ። ዄይ
ምናሌባት እቲ ንግስነት ቀጥታ ምትእስሳርን ጽሌን ኣብ ሌዐሉ ዮርሳላም እንተዒይብለ ካብ ቅኒት
መጽሓፍ ቅደስ ዄጻኢ እዩ።
እቲ ሳሌሳይን ኣገዲስን ነጥቢ ዴማ ከምዔ ስዐብ እዩ። ኣብቶም ቀዲሞት ሽደሽተ ንግስነታት
እንተተመሌኪትና ፣ ነፍሲ ዄከፍ ንግስነት ክመጽእ ከል ነቲ ቅዴሚኡ ነበረ ኣጥፊኡ ዄይ ዉሒጡ እዩ
መጽእ ነይሩ። ሓያሊን ነገስታን ብኻብኣቶም ዔሕይለ ካሌእ ነገስታት ኪዴምሰሱን ኪጠፍኡን ማሇት ኣብ
ታሪኽ ተዯጋጋሚ ርአ ነገር እዩ። ስሇዔ ነፍሲ ዄከፍ እዘም ንግስነታት ምስ እንምሌከቶም ክሌተ ነገራት
ነስተዉዐሌ ፡ እቲ ቀዲማይ ንዮርሳላምን ኣከባቢኣን ገኡ ነበሩ እዮም። እቲ ኻሌኣይ ዴማ ነቲ
ቅዴሚኦም ነበረ ንግስነት ዄይ ስውሮም ዄይ ዉሒጦም መጹ እዮም። ንግስነት ግብጺ ንኹለ ግብጽን
እስራኤሌን ይገእ ነይሩ። ንግስነት ኣሶር ዴማ ንንግስነት ግብጺ ብምስዎር ንሰፍሐ ማእከሊይ ምብራቕ
እንተሊይ ዮርሳላም ዄሲኻ ይገእ ነይሩ። ዴሕርዔ ዴማ ንግነት ባቢልን መጺኡ ፣ ሌክዐ ከምኡ ንግስነት
ባቢልን ንንግስነት ኣሶር ብምስዎር ንሱ ዴማ ካብኡ ዔገፍ ኮነ። ንእስራኤሌ ኩሊ’ዉን ይገኣ ነበረ። እዔ
ተርእዮ ‘ዔ ኣብ ታሪኽ ነገስታት ምዴሪ ኩለ ግዖ ዯጋገም ነበረ እዩ። ቀጺለ ንግስነት ፋርስን ሜድንን
ንንግስነት ባቢልን ገሌቢጥዊ ፣ ንባዐለ ዴማ ብንግስነት ግሪኽ ተገሌቢጡ። ኣብ መዄዲእታ ዴማ ዮሃንስ
ነዔ መሌእኽቲ ኣብ ዔጽሕፈለ ነበረ ፣ ንግስነት ግሪኽ ብንግስነት ሮማ ተተኪኡ ነበረ። እዔ ናብቲ
ቕጽሌ ሻብዎይ ንግስነት ይመርሓና። ንንግስነት ሮማ ዔሰዎሮ መን እዩ፧ ነዔ ሕቶ ክንምሌሶ እንተዂንና
ቅዴም ብሕጽር በሇ ዉዴቀት ንግስነት ሮማ ከመይ ነይሩ ክንርኢ ከዴሌየና እዩ።
ኣብ 395 ዴ.ሌ.ክ ንግስነት ሮማ ናብ ክሌተ ክፍሌታት ተመቕሇ። ምብራቓዉን ምዐራባዉን ክፍሌታት
ዔበሃለ። እቲ ምብራቓ ክፍሉ ዲሕራይ ነቲ ንግስነት ባይዕንታይን ተባሂለ ፍሇጥ ንግስነት ኣመ። ኣብ
410 ዴ.ሌ.ክ ዴማ ናይቲ ምዐራባ ክፍሉ ከተማ ነበረት ሮማ ኣብ ኢዴ እቶም ቪዔጋኦ ዄይ ባርባራያን
ተባሂልም ዔፍሇጡ ቀቢሊታት ጀርመን ዄዯቐት። እቲ ምዐራባ / ኤዉሮጳ ኽፍሉ ምስ ከተማ ሮማ
ዄሲኽካ ዴማ ጥራሽ ዄዱቑ ነበረ ፣ ኮይኑ ግና ንግስነት ሮማ ከተማኡን ፋኑን ናብታ ኣስታት 1,600 ኪሜ
ንምብራቕ ርሒቓ ትርከብ ነበረት ከተማ ኮንስታንቲኖፕሌ ብምቕያር ጌና ይቕጽሌ ነበረ። ስሇዔ ዴማ ‘ቲ
ምዐራባ ክፍሉ ንግስነት ሮማ ፍጹም ኪዴምሰስ ከል ፣ እቲ ምብራቓ ግና ንኣስታት ሓዯ ሽሕ ዎመት ፣
ከተማኡ ኣብ ኮንስታንቲኖፕሌ ብምግባር ቀጺለ እዩ። ኣብ መዄዲእታ ንግስነት ሮማ ዔዎነዄለ ግና ፣ ኣብ
1453 ዴ.ሌ.ክ እቲ ምብራቓ ክፋሌ ኣብ ኢዴ ቱርካያን ምስ ዄዯቐ እዩ። ሌክዐ ከምኡ ኣብ 637
ንዮርሳላም ዔተቖጻጸራ ሙስሉም ኻሉፋ ዌማር ኢብን ኣሌ-ኻጣብ እዩ ነይሩ። ስሇዔ ዴማ ኣብዔ እንርእዮ
ሓዯ ነገር እንተሃሌዩ ፣ እቲ ንንግስነት ሮማ ዔተክእ ንግስነት ፣ ብተፈሊሇየ መሌክዌ ካብ ዮርሳላም
ኣትሒካ ንኹለ ማእከሊይ ምብራቕ ንኣስታት ዎሰርተ ሰሇስተ ዒመናት ዔገእ ነበረ ፣ ዔተፈሊሇየ
እስሊማ ንግስነታት ኣብ መዄዲእታኡ ዴማ ብንግስነት ዑቶማን ናብ ምሌኣት በጽሔ እዩ። 12 ንግስነት
ቱርኪ / ዑቶማን ከኣ ክሳብ 1909 ጸንሔ።
በዔ ኣክሌ ነቲ ኣቐዱምና ጠቐስናዮ ኣብ ኩልም ነገስታት ተራእየ ክሌተ ባህርያት ዖማሌአ ሻብዎይ
ንግስነት እንተሀሌዩ ንግስነት ቱርኪ / ዑቶማን ጥራይ እዩ። ብርግጽ ፣ እዔ ብሌክዐ ምስ ናይ ህቄሌ
ትንቢት ኣዩ ሰማማዐ እዩ።
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ምሕዲሴ ኻሊፋዊ ግዝኣት
ንግስነት ግብጺ መንበረ ኢስሊማ ኻሉፋ ግኣት እዩ ነይሩ። ኻሉፋ ግኣት ኣብ 1923 እዩ ብዄግው
ተሳውሩ። ልሚ እስሊማት ዎሇም ንዲግመ ምትካሌ ናይ ኻሉፋ ግኣት እያ ትጽበ ዒሊ። መጽሓፍ ቅደስ
ከምምህሮ ዴማ ፣ ሓዯ ግዖ ንግስነት ቱርኪ ህይዄት ሰዀዌ ክበራበር እዩ ፣
እቲ ርኤኻዮ ኣራት ነበረ የልን ከኣ፡ ካብ መዎሙቘ ዴማ ኪዄጽእ ናብ ጥፍኣትዉን
ኪኸይዴ እዩ። ካብ ምስራት ዎሇም ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ህይዄት ዒይተጻሕፈ ኣብ
ምዴሪ ዔነብሩ፡ እቲ ኣራት ከም ነበረን ከም ዒየልን ከም ዔመጽእን ምስ ረኣዩ፡
ኪግረሙ እዮም።
--ራኢ17፡8
ኣብቲ ግዖ እስሊማ ኻሉፍ ተሓዱሱ ክንርእዮ ኢና። ምስ ግዖ ዴማ ፣ ኢስሊማ ዎሇም ነዔ ስሌጣን
ማህዱ ኢለ ንኣመነለ ሰብ ክህቦ እዩ። ነቶም ሰብ ፍሌጠትን ምርዲእን ግና ንሱ መን ምኑ ብሩህ እዩ።
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ምዕራፍ - ዓሰርተው ሓደ
ኣጀማምራ ምግላጻት መሐመድ

ኣብዔ ምዐራፍ ፣ ኣጀማምራ ምግሊጻት መሐመዴ ከመይ ነይሩ ብምርኣይ ተዄሳኺ ምርመራ ኢስሊም
ክንገብር ኢና። ኩለ ነገር ኣብዔ እዩ ጅምር። እቲ ብዴሕሪ ኢስሊም ዒል መንፈስ ኻበይ ምኑ ክንፈሌጥ
እንተዂንና ካብ መሰረቱ ክንጅምር ኣልና። ቅዴም ነቲ ዒርኢ ክንምርምሮ ኣልና። መሐመዴ መስራቲ ናይ
ኢስሊም እዩ። ሙስሉም ኸኣ ፣ መሐመዴ እቲ እንኮ ብቐጥታ ቃሊት ናይ ቁርኣን ካብ ኣሊህ ‚ተቐበሇ‛ ሰብ
ምኑ ይኣምኑ። ኣብዔ ምዐራፍ ፣ ናይ መሐመዴ ናይ መጀመርታ መንፈሳ ምጉናፍ ከመይ ከምነበረን ፣
ናይ ‚ነቢዪነት‛ ጉዐዘ ህይዄቱ ከመይ ከምጀመረን ክንዴህስስ ኢና።
መበቈል ቁርኣን
ሙስሉም ፣ መሐመዴ ኣብ ቁርኣን ተጠርኒፉ ዒል ኩለ ምግሊጻት ካብ ኣሊህ ብቐጥታ ቃሌ ንቃሌ
ከምተቐበል ይኣምኑ። በዔ ኣክሌ ዴማ ዯራሲ ቁርኣን ኣሊህ ባዐለ ከምነ ይሕሰብ። ስሇዔ ቁርኣን
ኪንበብ ከል ኣሊህ ባዐለ ከም ቀዲማይ ኣካሌ ኯይኑ ተዕረቦ ቃሌ ከምነ ተሓሲቡ እዩ ንበብ።
ኣብዔ መሐመዴ ከም መሌእኽተኛ / ሃርያ ኣሊህ (ራሱለሊህ) ጥራይ እዩ ርአ። ከምቲ ሓዯ ሙስሉም
ሉቕ ቲኦልጂ በል ፣ ‚እቲ ነቢዪ ዉጹእ ሌኡም እዩ ነይሩ - ዄረ ኣይፍሇጦን እዩ ነይሩ ፣ እቲ መጽሓፍ
ብነ ይኹን መንገዱ ናቱ ኣይኯነን ፣ ሊ ሓሳባቱ ፣ ሊ ንኡ ፣ ሊ ቅደ ፣ ኩለ ካብ ኣምሊኽ እዩ።
እቲ ነቢዪ ጥራይ ከም መጸሓፊ ብርው እዩ ይኑ።‛ 1 እዔ ምስቲ መጽሓፍ ቅደሳ ክሌሰ-ሓሳብ ናይ
ዴርኺት (Inspiration) ቃረን እዩ። ሊ’ መጽሓፍ ቅደስ ብዴርኺት ኣምሊኽ ተጻሕፈ መጽሓፍ
ከምነ ኣብ ቃለ ተገሉጹሌና እንተሀሇዄ ፣ ግና እቶም ጸሐፍዊ ሰባት ክጽሕፍዊ ከሇዅ ብናይ ባዐልም
ቅዱ ኣጸሓሕፋን ዉሌቃ ጠባይን ተመርኰሶም እዮም። ኣምሊኽ ንዎኣቶም ከም ኣቕሓ ተጠቒምልም እዩ
፣ ግና ክሳዐ ዒይፍሇጦም ኩሇንትናኦም ተቇጻጺሩ ከምጽሕፉ ኣይገበሮምን። ጸኒሕና ከምንርእዮ ግና ፣ ናይ
መሐመዴ ምግሊጻት ከምኡ ኣይነበረን።
ካረን ኣርምስትሮንግ ፣ ዉርይቲ ጸሓፊትን ተዯናጋጺትን ኢስሊም፣ ናይ ፈሇማ ምጉናፍ መሐመዴ ኣብ በዎቲ
ናይ ሒራ ምስቲ ብሙስሉም ‚ገብሪኤሌ መሌኣኽ (ጂብሪሌ) እዩ ነይሩ‛ ተባሂለ እመነለ ፍጥረት ከመይ
ከምነበረ ብኸምዔ ትጽሕፎ ፣
መሐመዴ ኣብቲ በዎቲ ዯቂሱ ኸል ተናዄጸ ፣ ንርእሲኡ ዴማ ብሓዯ ዒፍርህ መልኯታ
ህሌዉና ተሒጣ ረኸባ። ዴሒሩ መሐመዴ ፣ ነዔ ቅደስ ነ ተመኩሮ ፣ ሓዯ ኣዩ
ዒፍርህ መሌኣኽ ከምተነፎን ትንፋሱ ካብ ኣካሊቱ ብሓይሉ ክትዉጽእ ክሳዐ ትዯሉ
ከምሓነቖን ገሉጽዊ እዩ። እቲ መሌኣኽ ‚ኢቕራእ (ዴገም)‛ ዔብሌ ቁርጺ ትእዕ ሃቦ።
መሐመዴ ግና ካሂን (ሓዯ ካብ ተመስጦኣያን ነቢያት ኣዐራብ) ስሇዒይኯነ ኪዯግም
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ከምዒይክእሌ ነገሮ። ግና ከምነገሮ ፣ እቲ መሌኣኽ ጌና ክሳዐ ‘ታ ናይ መዄዲእታ ዎቕለ
በጽሕ ኣይገዯፎን ፣ ሃንዯበት ዴማ መልኯታ ዴርኺት ዒሇዊ ቃሊት ሓዱሽ ጽሑፍ ካብ
ኣፉ ክፈስስ ጀመረ። 2
ኣብዔ ኣርምስትሮንግ ከይጠቐሰቶ ሓሇፈት እንተሀሌዩ ፣ እቲ ‚መሌኣኽ‛ ሰሇስተ ሳብ ሓኒቑ ኪዯግም ምስ
ኣዒዘ እዩ ኣብ መዄዲእታ መሐመዴ ከምኡ ገይሩ። 3 እዔ ምጉናፍ ኻብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ተገሉጹ
ንረኽቦ ሓፈሻ መልኯታን መሊእኽታን ምጉናፍ ብባህርያቱ ተፈሌየ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅደስ
መሊእኽቲ (ዄይ ጏይታ ባዐለ’ዉን) ዲርጋ ኣብ ኩለ ክንብሌ ንኽእሌ ንሰባት ኪግሇጹልም ከሇዅ ፣
‚ኣይትፍራህ‛ ብዔብሌ ናይ መጸናንው ቃሌ እዩ ‘ቲ ዒረባ ጅመር (ዒፍ15፡1 , 26፡24 , 46፡3 , ዲን8፡15-19
, 10፡12-19 , ማቴ28፡5,10 , ለቃ1፡13 , ለቃ1፡26-31 , 2፡10 , ራኢ1፡17)
እቲ ዒገርም ዴማ ዴሕርዔ ዖሰክሕ ጏነጻ ምጉናፍ ኣብ በዎቲ ናይ ሒራ ፣ መሐመዴ ባዐለ ጋኒን ሐዱሩኒ
ኢለ ምእማኑ እዩ። ዴማ መሐመዴ በዔ ኣጋጣሚ ኣዩ ስሇተዒንበ ነፍሱ ከጥፍእ’ዉን ሓሲቡ እዩ። ካብ
ናይ ኢብን ኢሻቕ ናይ ቅዴም ጽሑፍ ታሪኽ ህይዄት መሐመዴ ‚ሲራት ራሱሌ‛ ብጉሌያመ ተተርጏመ
ከምዔ ነንብብ ፣
ስሇዔ ኣነ [መሐመዴ] ዯገምኩዊ ፣ ንሱ [ገብሪኤሌ] ኸኣ ካባይ ከዯ። ካብ ዴቃሰይ ምስ
ነቓሕኩ ‘ቲ ቃሊት ከም ኣብ ሌበይ ተጻሕፈ ኯነ . . .። ሕጂ ፣ ካብ ኩልም ፍጡራት
ኣምሊኽ ከም ተቐናዪን (poet) ከም ጋኒን ሓዯሮ ሰብን ገይሩ ዖጽሌኣኒ ኣይነበረን ፣
ክርእዮም ከማን ኣይክእሌን እየ። ሽዌ ግና ‚ተቐናዪ ዄይ ኸኣ ጋኒን ሓዯሮ ሰብ ኯይነ
እየ’ሞ ዄይሇይ! ብፍጹም ቑራይሽ [ዎላት መሐመዴን ኣማደን] ከምኡ ክብለኒ
ኣይሓዴግን! ናብቲ ሊዐሉ ናይዔ ጏቦ ክዄጽእ እየ ፣ ንታሕቲ ጸዱፈ ኸኣ ርእሰይ ቀቲሇ
ሰሊም ክረክብ እየ‛ ኢሇ ሐሰብኩ። ስሇዔ ከምኡ ኪገብር ንሊዐሉ ገጸይ ክዴይብ ጀመርኩ ፣
ኣብ መንጏ ግና ካብ ሰማይ ሓዯ ዴምጺ ‚ኦ መሐመዴ ፣ ንስኻ ሃርያ ኣምሊኽ ኢኻ ኣነ
ዴማ ገብሪኤሌ እየ‛ 3 ክብሌ ሰማዐኩ።
ኣብዔ ፣ ‚ተቐናዪ ዄይ ኸኣ ጋኒን ሓዯሮ ሰብ ኯይነ እየ‛ ዔብሌ ሓሳብ ንመሐመዴ መጾ፣ በቲ ሽዌ እን
ነበሩ ኣዐራብ ፣ ተቐነይቲ ካብ ኣጋንንቲ እዮም ቅኔ ቕበለ ዔብሌ እምነት ስሇነበሮም እዩ። ኣጥ-ጣባሪ
ሓዯ ካብቶም ሕፉራት ናይ ጥንቲ ታሪኸኛ ኢስሊም ፣ ይብሌ ፣ ‚እቶም ቅዴመ-ኢስሊም ነበሩ ኣዐራብ
ብጋኔን ናይ ቅኔ ይኣምኑ ነበሩ። ከምኡ ዴማ እቶም ዎበይቲ በሃለ ተቐነይቲ ብቐጥታ ካብ ኣጋንንቲ ቅኔ
ይቕበለ እዮም፣ ዔብሌ ሓሳብ ነበሮም . . .‛ 4
ዴሕርዔ ዖጨንቕ ተመኩሮ መሐመዴ ናብ ገኡ ናብ ኻዱጃ ሰበይቱ ተመሌሰ። ክሳዐ ሽዌ’ዉን እንተነ
መሐመዴ በቲ ዒነፎ ኣዩ ተረቢሹ ነበረ ፣
ዴሕሪኡ ሃርያ ኣሊህ ምስ ‘ዔ ሓዱሽ ምግሊጽ ተመሌሰ። ጭዲታት ክሳደ እንዲንፈርፈረ
ብራዐዱ ኣክሌ ‚ሸፍንኒ ! ሸፍንኒ !‛ እንዲበሇ ናብ ኻዱጃ ሰበይቱ ኣተዄ። ክሳዐ ፍርሁ
ዔኸዯለ ዴማ ሓብእዊ። ‚ኦ ኻዱጃ ፣ እንታይ ‘የ ኖ ዒልኹ፧‛ ብማሇት ኩለ ዒጋጠሞ
ነገራ ፣ ‚ገሇ ነገር ከይረኽበኒ እፈርህ ኣልኹ‛ 5
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ዴማ ምንጪ ናይ ምግሊጻቱ ካብ ጋኔን ክኸዉን ከምኽእሌ መሐመዴ ጥራይ ኣይኯነን ጠርጢሩ።
ብዓሓት ናይቲ ግዖ መዕንኡ ከይተረፉ ‘ቲ ጏነፎ ተመኩሮ ጋኔና ከምነበረን መሐመዴ’ዉን ጋኔን
ከምሓዯሮን ይኣምኑ ነበሩ፣
ግና ካብኡ ተመሉሶም ይብለ ፣ ‚(ብኻሌኦት) ተማህረን ፣ ጋኔን ሓዯሮን ሰብኣይ !‛
--ሱራ44፡14 (ዩሱፍ ዎሉ)
ይብለ’ዉን ፣ ‚እንታይ! ምእንቲ ጋኔን ሓዯሮ ተቐናዪ ድ ኣማሌኽትና ኽንሓዴግ ኢና፧‛
--ሱራ37፡36 (ዩሱፍ ዎሉ)
ስሇዔ ዴማ ኣሊህ ኣብ ቁርኣን ከይተረፈ ንስሇ መሐመዴ ኪመጻረን ንነቐፍቱ’ዉን ምሊሽ ኪህበልምን ግዴን
ኯነ፡
ኣይፋለን ፣ ዄዱ ዎዴኹም [መሐመዴ] ኣይተጸሇሇን። ኣብ ንጹር ዯረተ ትርኢት
[ንገብሪኤሌ] ርእይዊ እዩ። ምስጢራት ናይቲ ዒይርአ ዄይስ ቃሊት ናይ ተረግመ ሰይጣን
ኣይሓዒን።
--ሱራ81፡22-25
ንሱ [ቁርኣን] ዒረባ ናይ ተቐናዪ ኣይኯነን ፣ ከመይ ጏዯል እዩ እምነትኩም ! እዔ ጥንቇሊ
ናይ ጠንሊይ ኣይኯነን ፣ ክንዯይ ንእሽተይ ‘ዩ ምስትዉዎሌኩም! እዔ ምግሊጽ ናይቲ
ጏይታ ዎሇማት እዩ።
--ሱራ69፡41,42
ነዔ ዴሕሪ ምንባብን ከምኡ ዴማ ባህሪያት ኣጀማምራ ምግሊጻት መሐመዴ ዴሕሪ ምጽናዐን ፣ ብዓሓት
ሉቃዉንቲ ፡ መሐመዴ ሕማም ባርያ ሒዊ ክኸዉን ከምኽእሌ ዄይ ኸኣ ጋኔን ሓዱርዊ ክኸዉን
ከምኽእሌ ዄይ ኸኣ እዔ ክሌቲኡ ኣጋጢምዊ ክኸዉን ከምኽእሌ ናብ ዔብሌ መዯምዯምታ ምብጽሖም
ዖገርም ኣይኯነን። 6 ጆን ጊሌክራይስ ዯቡብ ኣፍሪቃ ክርስትያን ጸሓፊ ፣ መሐመዴ እዔ ናይ መጀመርታ
ተመኩሮኡ ፈጠረለ ኣካሊ ጽሌ ፣ ዒስዎቦ ተፈሊሇየ ካሌእ ኣካሊ ተርእዮታት ብምግምጋም ፣
መጽናዐቱ ከምዔ ኢለ ይዎጹ ፡
ሰባት ብቐረባ ንሕማም ባርያ መስለ ካሌኦት ተፈሊሇዩ ዒዉዴቑ ሕማማት ኪሙኯሩ
ይኽእለ እዮም። ኣብ ግዖ የሱስ ሓዯ ንእሽቶ ዄዱ በቲ ኸፍአ ዎይነት ሕማም ባርያ
ተጠቕዋ ኣምጺኦሙለ ነይሮም (ብኡብኡ ይብህርር፡ ፈንጠርዐዉን የብል፡ እናዐፈሮ፡
እናቐጥቀጦ ብጻዐሪ ይሐዴጎ፡ ይብሌ)። ብርግጽ ብመሰረት ሰሇስቲኡ ዄንጌሊት (ማቴ17 ፡
ለቃ9 ፡ ማር9) ‘ዔ ሕማም ባህርያ ዒይኯነስ ብኣጋንንቲ ተሇዎዎሇ ከምነበረ ንርኢ።
ከምቲ ኣብ ሰሇስቲኡ ንርእዮ ዴማ የሱስ ነቲ ርኹስ መንፈስ ገሲጹ ብምዉጻእ ነቲ ዄዱ
የሕይዊ። ሕጂ እምበኣር ኣብ ሌዐሉ መሐመዴ ነ ይኹን ፍርዱ ከየሕሇፍና ፣ ግና
ነ ሰብ ብናይ ስሒራያን ጽሌታት (Occultic Influence) ንሕማም ባርያ መስሌ
ብቐጻሉ ምዉዲቕን ምንፍርፋርን ዒስዐብ ሕማም ከጋጥሞ ከምኽእሌ ንፍሇጥ። ‘ዔ
ከምዔ ዎይነት ሰብ ናይ ምካር ክእሇቱ ኣብ ክንዱ ዖጥፍእ ፣ በንጻሩ እቲ ጽሌ ካብ
ኣእምሮኡ ዒይጠፍእ ተዄቐጠ ነገር ይኸዉን። ብዓሓት ሚስዮናያን ሌክዐ ከምዔ
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ዎይነት ባህሪ ዒሇዊም ግዲያት ከምረኣዩ የዒንትዅ እዮም። እዔ ነገር ‘ዔ ክሳዐ ልሚ ኣብ
ናይ ተመስጦ ሌምዱታት ዒሇዊም ምስጢራያን ጉጅሇታት ከይተረፈ ብሰፊሑ ከምርኤ
ይረበለ እዩ። 7
ሃርያ ጴጥሮስ ነዔ ብምሌከት እቶም መጽሓፍ ቅደስ ጸሓፉ ሰባት ተመኩሮኦም ከመይ ከምነበረ
ኪገሌጽ ከል ‚ቅደሳት ሰባት ፡ ብመንፈስ ቅደስ ተመሪሖም ካብ ኣምሊኽ እተዕረብዊ‛ (2ጴጥ1፡21) እዩ
ይብሌ። ናይ መሐመዴ ተመኩሮ ግና ኣዩ ቀጥታን ዯባንን ተመኩሮ እዩ ነይሩ። ኣብዔ ክንፈሌጦ ዒልና
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዒሇዅ ነቢያት ሊሓዯ ካብኣቶም ምንጪ ናይ ምግሊጻቱ ኻበይ ምኑ ጠራጠር ሰብ
ኣይነበረን። ናይ መሐመዴ ተመኩሮ በቲ ካሌእ ካብ ናይ መጽሓፍ ቅደሳያን ነቢያት ዔረሓቐ ፣ ንናይ ሓዯ
ንመናፍስቲ ዔጥይቕ ዄይ ኸኣ መናፍስቲ ዖቃንዐ ሰብ መሳሰሌ እዩ።
ኪልእ ጋሻ ቧርእዮ
ናይ መሐመዴ ዒፍርህ መንፈሳ ምጉናፍ በዔ ርኤናዮ ኣብነት ዒብቅዐ ኣይኯነን። ኣብ ካሌእ ኣጋጣሚ
መሐመዴ ምስ ኣንስቱ ስጋ ርክብ ዒይፈጸመ ኽነሱ ፣ ከምፈጸመ ኯይኑ ክሳዐ ዔኣምን ‚ተዎዔሙ‛ ነይሩ
እዩ። እዔ ዎዔም ‘ዔ ዴማ ንሓዯ ዎመት ከምቐጸሇ ጉሌያመ ካብ ሓዯ ሙስሉም ሉቕ በል እንዲጠቐሰ
ይነግረና። እዔ ክፍሉ ኣብ ህይዄት መሐመዴ ፣ ኣብ ቅደሳት ጽሑፋት ኢስሊም ጽቡቕ ተሰኒደ ኣል ፣
ብዎይሻ (ሓንቲ ካብ ኣንስቲ መሐመዴ) ትዒንተዄ ፡ ኣብ ሌዐሉ ሃርያ ኣሊህ ዎዔም
ተገይሩ ነይሩ ፣ ምስ ኣንስቱ ርክብ ከይፈጸመ ኸል ፣ ከምተራኸበ ይመስል ነይሩ። 8
እዔ ክሳዐ ኣብዔ ርኤናዮ ፍጹም ስግንጢር ነ ክፋሌ ህይዄት ናይ መሐመዴ ነ ሰብ ፣ መሐመዴ
ሓቃ ነቢዪ ኣምሊኽ ነይሩ ኢሌካ ምሕሳብ ጠጠዉ ከብሌ እኹሌ እዩ። ንግዯፎ እሞ’ቲ ‚ዎበየ ካብ
ኩልም ነቢያት‛ ዔብሌ ናይ ሙስሉም ኣበሃህሊ። ግና መሐመዴ ናብ ከምዔ ዎይነት ናይ መሃዯሞት ኩነተ
ህሊዄ ኣተዄለ ምኽንያት ዄይ ጋኔን ሒዊ እዩ ዄይ ቀሉሌ ዒይኯነ ሕማም ሓሚሙ ነይሩ ዄይ ኸኣ
ክሌቲኡ። እዔ’ዩ እቲ ነ ሰብ ክበጽሖ ኽእሌ ቅኑዐ መዯምዯምታ። ብፍሊይ ሕጂ ብብርሃን ናይቲ
ስሒራያን ጉጅሇታት ክገብርዊ ኽእለ ነገራት እንተርኢናዮ ፣ ናይ መሐመዴ ናይ መጀመርያ ተመኩሮ
ካብኡ ከምዒይሓሌፍ ንነ ሓቃ መንፈሳ ምሌሊይ ዒሇዊ ሰብ ርደእ እዩ። ብርግጽ ኣብ ህይዄት ናይ
የሱስ ምስ እንርኢ ‘ቲ ተቓራንነት ኣዩ ጭዉ በሇ እዩ። የሱስ ንነ ዎይነት ኣጋንንታ ጽሌ
ተህበ ሰብ ኣይነበረን ፣ ኣብ ክንዲኡ ንብዓሓት ካብ ጭቇና ኣጋንንቲ እዩ ሓራ ገብር ነይሩ።
መዯምዯምቪ
እቲ ብጏነጻን ጸሌማታን ምጉናፍ ናይ ሓዯ መንፈሳ ፍጡር ኣብ በዎቲ ሒራ ጀመረ ምግሊጻት
መሐመዴ ንሱ እዩ ናብ ሃይማኖት ኢስሊም ጠጠዋ ናይ መጀመርታ ዒርኢ። ከምኡ’ዉን መሐመዴ ገሇ
ዄቕትታት ናይ ህይዄቱ ምዴንጋርን ቅለዐ መንፈሳ ጸቕጢን ዒሕሇፈ ሰብ ምኑ ርኢና ኣልና። እምበኣር
ነቲ ዎበየ ክሌሰ-ሓሳብ ናይዔ መጽሓፍ ክንርእዮ ከልና ነዔ ዄገን ናይ መሐመዴ ህይዄት እንዲሓሰብና
ይኹን። እቲ መንፈሳ ምንጪ ናይ ኢስሊም ከነሊሌዮ እንተዂንና ነዔ ናይ መጀመርታ ጸሌማታ ተመኩሮ
ኣጸቢቕና ከነቕሌበለ የዴሌየና እዩ። ግና ንሱ ጥራይ ዒይኯነስ እዔ ምግሊጻት ንመጻኢ ብምሌኣት ምስ ፈረየ
እንታይ ክኸዉን እዩ ምሕታቱ’ዉን የዴሌየና እዩ። እዔ ኣብ በዎቲ ሒራ ጀመረ ጋኔናን ጸረ-መጽሓፍ
ቅደሳን ምግሊጻት ጥርዓ ንኹልም ኣይሁዴን ክርስትያንን ዒይሙስሉምን ካብዕ ዎሇም ምቕታሌ ብዔብሌ
ሓሳብ እዩ ዕዒም።
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ምዕራፍ - ዓሰርተው ክልተ
ጸረ ክርስቶሳዊ መንፈስ ኢስላም

መንፈሴ ጸሟ ክርሴቶሴ
ብጀካቲ ኣብ ሓሇፈ ምዐራፋት ርኤናዮ ጸረ ክርስቶስ ዔበሃሌ ስብእና ፣ መጽሓፍ ቅደስ ብሓፈሻ ዴማ
ብዕዐባ መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ዔብሌ ሓሳብ’ዉን ይዕረብ እዩ። እዔ ‚ጸረ ክርስቶስ‛ ዔብሌ ቃሌ ፣ ሃርያ
ዮሃንስ ብጀካ ሓንሳብ ነቲ ጸረ ክርስቶስ - ሰብ ንምዉካሌ ዔተጠቕመለ ገዱፍና ፣ በቲ ሓፈሻ መሌክዌ
ኣርባዐተ ሳዐ ተጠቒምለ ኣል። ኣብ ነፍሲ ዄከፍ ዴማ ነዔ ቃሌ ምስ ሓዯ ፍለይ መንፈስ ብምትሕሓ እዩ
ተጠቂምለ ዒል። እዔ መንፈስ ‘ዔ ነቶም መሰረታዉያን ኑ ሓቅታት ብዕዐባ የሱስን ምስ ኣቦ ዒሇዊ
ተዕማዴነትን ብምኽሓዴ እዩ ግሇጽ። እስኪ እዘም ስዐቡ ጥቕስታት ንርኣዮም ፣
ንመንፈስ ኣምሊኽ በዔ ኢኹም እትፈሌጥዊ፡ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኸም መጸ ዔእመን
ዒበሇ ዃለ መንፈስ ካብ ኣምሊኽ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኸም መጸ ዒይእመን ዒበሇ
ዃለ መንፈስ ዴማ ካብ ኣምሊኽ ኣይኯነን። እዔ ኸኣ እቲ ኸም ዔመጽእ ሰሚዐኩምዊ
ዒልኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ፡ ሕጂዉን ዴሮ ኣብ ዎሇም ኣል።
--1ዮሃ4፡2-3
እቲ ንየሱስ፡ ንሱ ክርስቶስ ምኑ ዔኽሕድ እንተ ዒይኯይኑኸ፡ መን እዩ እቲ ሓሳ? እቲ
ነቦን ዄዴን ዔኽሕድም፡ ንሱ እዩ እቲ ጸረ ክርስቶስ። ነቲ ዄዱ ዔኽሕድ ዒበሇ ዃለ፡ ንእኡ
እቲ ኣቦ የብለን፡ ነቲ ዄዱ እተኣመነ ግና፡ ነቲ ኣቦ ኣሇዊ።
--1ዮሃ2፡22-23
የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኸም መጸ ዒይኣመኑ ብዓሓት መስሓትቲ ናብ ዎሇም ዄጺኦም
ኣሇዅ። እቲ መስሓትን እቲ ጸረ ክርስቶስን እዔ እዩ።
--2ዮሃ1፡7
ካብዔ ሌዐሉ ኢለ ዒል ጥቕስታት ፣ ጸረ ክርስቶስ ‚ብሓሶትን‛ ‚ብምስሓትን‛ ዔግሇጽ መንፈስ ምኑን ፣
ነዘም ስዐቡ ሓቅታት ዴማ ከምኽሕዴን ንርኢ ፣
1. የሱስ ንሱ ክርስቶስ / መሲሕ (መዴሕን እስራኤሌን ዎሇምን ) ምኑ።
2. ነቦን ዄዴን (ስሊሴ ዄይ ኸኣ የሱስ ዄዱ ኣምሊኽ ምኑ)
3. የሱስ ብስጋ ከምዔመጸ (ተህድነት - ኣምሊኽ ስጋ ሇቢሱ ዄይ ሰብ ኯይኑ ከምዔመጸ)
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ጸሟ ክርሴቶሲዊ መንፈሴ ኢሴላም
ሃይማኖት ኢስሊም ፣ ሓሇፋ ኹልም ካሌኦት ሃይማኖታት ፣ ፍሌስፍናታት ዄይስ ስርዎት እምነታት ነዔ
መግሇጫ ናይ ጸረ ክርስቶስ ኣዩ ሰማማዐ ሃይማኖት እዩ። ሃይማኖት ኢስሊም ነዔ ኣብ ሊዐሉ ተዒርዒረ
ሰሇስቲኡ ነጥብታት ብዒይ ነ ነግ ፈረግ እዩ ኽሕድ። ከም ሓቂ ኢስሊም ፣ ኣንጻር ‘ዘም ኣብ ሊዐሉ
ዒሇዅ መሰረታያን ድክትሪናት ክርስትና ተሰናዴኤ ናይ ክርክር መሌሰ ግብሪ እዩ እንተበሌና ካብ ሓቂ
ረሓቐ ኣይኯነን። ብዕዐባ እዘም ነጥብታት ብምሌከት ፣ ሙስሉም ብዓሕ ሳብ ‚የሱስ ንሱ መሲሕ
ምኑ‛ ኢስሊም ይምህር እዩ ኢልም ቅሌጡፍ ናይ ምጉት ምሊሽ ክህቡ እዮም። እዔ ግና ምዐሻዉ ጥራይ
እዩ። ብርግጽ ኢስሊም ፣ መሲሕ ዔብሌ ስም ኣይነፍጏን እዩ ፣ ንነ ሙስሉም ትርጉሙ እንታይ ማሇት
ምኑ እንተሓቲትካዮ ግና ዐምቇት ዒይብለ ፍጹም መጽሓፍ ቅደሳ ኣምር ናይ ሓቃ መሲሓዉነት
ዒይዉክሌ ጥብቆ ስም ጥራይ እዩ። ኣብ ኢስሊም ፣ የሱስ ማሇት ኣብ ተራ ናይቶም ቅዴሚኡ ነበሩ ነቢያት
ምዯብ ካሌእ ነቢዪ ጥራይ እዩ። ብመጽሓፍ ቅደስ መሰረት ግና መሲሕ ማሇት መልኯታን ካህናዉን
መዴሕን ፣ መናገፊ ፣ ንጉስ ኣይሁዴን ካሌእን ዔብሌ ፍረ ነገራት ዒሇዊ እዩ። ኣብ ቐዯመ ምዐራፍ ብዕዐባ
ሙስሉም የሱስ (ውሳ) ከምርኤናዮ ግና ኣብ ክንዱ ንእስራኤሌን ንኹልም እሙናት ሰዎብቱ ዖዴሕንን
ዖናግፍን ፣ ንጸሊእቲ እስራኤሌ መሪሑ ንኣይሁዴ ኪሓርዴን ንክርስትያን ኪቕትሌን እዩ መጽእ። እዔ እዩ
እቲ መሲሕ ናይ ኢስሊም። እዔ ማሇት ኸኣ ሙሴ ዒይኯነስ ፣ ኣድሌፍ ሂትሇር እዩ መዴሕን ናይ እስራኤሌ
ከም ምባሌ ማሇት እዩ። ንሕጂ ግና ነዔ ንፍሇጥ ፣ ሃርያ ዮሃንስ ፣ ቅዴሚ ‘ታ ናይ መዄዲእታ ሰዎት ሓዯ
ፍለይ ‚መንፈስ‛ ኣብ ዎሇም ኪመጽእ እዩ ይብሇና ኣል። ዴማ ‘ዔ መንፈስ ነቲ መሰረታ ነ
ድክትሪናት መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ ማንነት የሱስን ናይ ቤዕነት ስርሑን ዔኽሕዴ እዩ። ኢስሊም ኸኣ
ፍጹም ኣብነት ናይዔ እዩ።
ቪውሒዴ ፣ ሺርክ
እቲ ጸረ ክርስቶሳ መንፈስ ኢስሊም ክርኣየና እንተይኑ ፣ ብመጀመርታ ነዔ ክሌተ ድክትሪናት ኢስሊም
ክንርዴኦ ኣልና። እቲ ቀዲማይ ታዉሒዴ እዩ። ታዉሒዴ ሓዯ ካብቶም መሰረታያን ድክትሪናት ኢስሊም
እዩ። ታዉሒዴ ፣ ኣምሊኽ ፍጹም ሓዯ እዩ ዔብሌ ድክትሪን እዩ። ኢስሊም በቲ ሇዎሇ መሌክዌ ብጽኑዐ
ብሓዯ-ነት ኣምሊኽ ኣምን ሃይማኖት እዩ። ኣብ ኢስሊም ፣ ኣምሊኽ ፍጹም ሓዯን በይኑን እዩ። ድክትሪን
ናይ ታዉሒዴ ግና ኣብ ኢስሊም ፣ ድክትሪን ጥራይ ኯይኑ ተርፍ ኣይኯነን ፍጹም ትእዕ ‘ዉን እዩ።
ስሇዔ እምነት ብታዉሒዴ ኣብ ኢስሊም ሓዯ ኻብቲ በረኼን ሇዎሇን ኣገዲስነት ዒሇዊ ትእዕ ብምኑ
መጠን በንጻር ናይዔ ዴማ ‘ቲ ዎበየ ሓጢኣት ሺርክ ይበሃሌ። ሺርክ ኣንጻር ናይ ታዉሒዴ እዩ። ብሕጽር
በሇ መሌክዌ ሺርክ ማሇት ዴማ ኣምሌኾ ጣኦት / ብብዓሕ ኣማሌኽቲ ምእማን እዩ። ኻብቲ ኣብ
ቶሮንቶ ብሓዯ ሙስሉም ጉጅሇ ዔሕተም ‚Invitation to Islam‛ ዔበሃሌ ዒሪ መሌእኽቲ ፣ ሺርክ ማሇት
ብመንጏ ሙስሉም እንታይ ማሇት ምኑ ንምርዲእ ዔሕግዒና እዔ ስዐብ ነንብብ፣
ቅትሇት ፣ ዎመጽ ፣ ዴፍረት ቇሌዌ ፣ ጃምሊ ህሌቂት ፡ እዔ ገሇ ኻብቲ ኣብ ዎሇምና
ዖጋጥም ዒል ዖስካሕክሕ ገበናት እዩ። ብዓሓት ሰባት ፣ እዔ እቲ ኸፍአ ክፍጸም
ኽእሌ በዯሌ ይመስልም እዩ። ግና እዔ ኹለ ተዯሚሩ ካብኡ ዔኸብዴ ካሌእ ገበን ኣል።
ንሱ ኸኣ ሺርክ እዩ። 1
በዔ ምኽንያት ሙስሉም ፣ ብስሊሴ ምእማን ዄይ ዴማ መልኯታዉነት የሱስ ምቕባሌ ማሇት እቲ ኸፍኤ
ዄንጀሌ ኯይኑ ይስምዑም። ከም ሓቅስ ፣ ነዔ መሰረታ ድክትሪናት ክርስትና ምቕባሌ ማሇት ፣ ካብ
ሓጢኣት ሓሇፈ ፣ እቲ ኸፍኤ ናይ ኩለ ገበናት እዩ። ኣብ ኢስሊም ፣ ሺርክ ነቶም ብኣማሌኽቲ
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(ጣኦታት) ኣምኑ ኣረማያን ጥራይ ዔምሌከት ዒይኯነስ ፣ ከምኡ’ዉን ነቲ መሰረታ ድክትሪናት
ክርስትና ከይተረፈ ጥቁም ድክትሪን እዩ።
የሰሴ ኯዱ ኣምላኽ ኣይኰነን
ሃይማኖት ኢስሊም ሓዯ ኻብቲ መሰረታ እምነታቱ ፣ የሱስ ዄዱ ኣምሊኽ ምኑ ብቕለዐ ዔኽሕዴ እዩ።
እዔ ኽሕዯት ‘ዔ ኣብ ሓያል ቦታታት ኣብ ቁርኣን ተጠቒሱ ኣል ፣
ኣምሊኽ ፣ ክርስቶስ ዄዱ ማርያም እዩ ዔብለ ብሓቂ ኣብ ጸርፊ እዮም ዒሇዅ።
--ሱራ5፡17 (ዩሱፍ ዎሉ)
ይብለ’ዉን ‚ኣምሊኽ ዄዱ ዄሉደ!‛ - ክብሪ ንዐኡ ይኹን ! ንሱ ብርእሱ እኹሌ እዩ! ኣብ
ሰማይን ኣብ ምዴሪን ዒል ኩለ ነገር ናቱ እዩ ! ነዔ ምባሌ ስሌጣን የብሌኩምን ! ብዕዐባ
ኣሊህ ድ ዒይትፈሌጥዊ ትዕረቡ ኣሇኹም፧
--ሱራ10፡68 (ዩሱፍ ዎሉ)
ይብለ ኸኣ ፣ ‚እቲ መሓሪ ዄዱ ዄሉደ እዩ‛!። ብዐለግ ጸርፊ ተጻረፉ። ሰማያት
ኪተሓማሸሹ እዮም ፣ ምዴሪ ኣብ ትሕቴና ክትርተር እያ ፣ ኣኽራናት’ዉን ኪመኩ እዮም።
ምኽንያቱ ‘ቲ ምሕረተኛ ዄዱ ኣሇዊ ኢልም እዮም እሞ። እቲ መሓሪ ዄዱ ኪዄሌዴ
ኣይበቕዑን እዩ።
--ሱራ19፡88-92 (ራሻዴ ኻሉፋ)
. . . ክርስትያን ፣ ክርስቶስ ዄዱ ኣሊህ ኢልም ይጽዉዐዊ። እዔ ናይ ኣፎም ዒረባ እዩ፣ (እዔ
ብምባልም) እቶም ዒይኣመንቲ ናይ ቀዯም ዔብሌዊ ነበሩ ዯገሙ። መርገም ኣሊህ ኣብ

ሌዐሉኦም ይኹን ፣ ከመይ ከ ኻብቲ ሓቂ ስሓቱ !
--ሱራ9፡30 (ዩሱፍ ዎሉ)
ቁርኣን ኣብ ሌዐሉ እቶም የሱስ ዄዱ ኣምሊኽ እዩ ዔብለ ቅለዐ መርገም እዩ ዔእዉጅ። ከምዔ በሇ ቃሊት
‚ብዐለግ ጸርፊ‛ ምስቶም ‚ዒይኣመንቲ‛ ዄይ ኣረማያን ዒመሳስሌ እዩ። በዔ ኣርእስቲ ‘ዔ ጥራይ እምበኣር
፣ ብዒይ ነ ሕቶ ኢስሊም ጸረ ክርስቶሳ ሃይማኖት እዩ። ኣብ ምዐራፍ ሓዯ ርኤናዮ ናይ ጂም
ሃኪንግ ርእይቶ ዒክርዊ፧ ቀሺ ኪኸዉን ኣብ ስሌጠና ነበረ ሰብ ዲሕራይ ግና ሙስሉም ነ እዩ። ‚

ኣብ ዉሽጠይ ተሓትመ ነገር ነይሩ ፣ ኣምሊኽ ሓዯ እዩ፣ ንዐኡ መዒና የብለን ፣ ግብርታቱ ንኽገብር’ዉን
ዄዱ ኣየዴሌዮን እዩ፡‛። ኢስሊም ፣ ነቲ ብቐዲምነት ሰብ ምስ ኣምሊኽ ከዕምድ ዔኽእሌ ኣምር ብምሕዲግ
ጥራይ ዒይኯነስ ትኽ ብትኽ ነዔ ነገራት ቃዄምን ኸፍኤ ዎይነት ጸርፊ ዔብሌን ግና ኸኣ ቅቡሌ
ዔመስሌ ኣሃደ ኣምሊኻ ኣምሌኾ ኬቕርብ ዔፍትን ሃይማኖት እዩ። ‚ኣምሊኽ ዄዱ ኪህሌዊስ ፣ እዔ
ካብኡ የርሕቆ ! ‛ ፣ ይብሌ ፣ ኣብቲ ኣብ ዮርሳላም ዔርከብ መስጊዴ Dome of the Rock ብዓርያኡ
ብዉሽጢ ተጻሒፉ ዒል ቃሌ። እዔ ቦታ ‘ዔ እቲ ንብዓሕ ዒመናት ህቢ ኣይሁዴ ነቲ መሲሕ እንዲተጸበዩ
ዔሰግደለ ነበሩ ቦታ እዩ። ብርግጽ ‘ዉን የሱስ ዄዱ ኣምሊኽ ‘ቲ ኣይሁዲ መሲሕ ምስ ተመሌሰ ንኹሊ
ዎሇም ካብዔ ቦታ’ዔ እዩ ኸመሓዴራ። ሕጂ ግና ኢስሊም ነዔ መጽእ ክዅንነት ናይ ፍጹም እምቢትነት
ቅርሲ ተኺሌለ ኣል ፣
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ኢሴላም ፣ ሴላሳ ይኽሕዴ
ብተዄሳኺ ፣ ኢስሊም ብስሊሴ ምእማን’ዉን ጸርፊ እዩ ይብሌ ፣
እቶም ፣ ኣሊህ ሓዯ ካብቶም ሰሇስተ ኣብ ስሊሴ እዩ ዔብለ ይጻረፉ ኣሇዅ፣ ብጀካ ሓዯ
ኣሊህ ኣምሊኽ የሌቦን እሞ። (ናይ ጸርፊ) ቃሊቶም እንተዒይሓዯጉ ፣ ብሓቂ ነቶም ተጻረፍቲ
መሪር መቕጻዐቲ ክዄዴቆም እዩ።
--ሱራ5፡73 (ዩሱፍ ዎሉ)
በዔ ምኽንያት ብስሊሴ ምእማን ጸርፊ እዩ። ግና ‘ዔ ነቶም ተጻረፍቲ ኪዄዴቆም እዩ ዔብል ዒል ‚መሪር
መቕጻዐቲ‛ እንታይ እዩ፧ መቸስ ከምቲ ኣብ ሓሇፈ ምዐራፋት ርኤናዮ ፣ ብዓሓት ሙስሉም እቲ ውሳ
ምስ ተመሌሰ ንኹልም ‚ብሰሇስተ ኣማሌኽቲ ኣምኑ ስለሳን ክርስትያን‛ ኪቐትልም እዩ ዔብሌ ናይ
ሽምጠጣ ትጽቢት እዩ።
ኢሴላም መሴቀል ይኽሕዴ
ኣውንቱ ንብዎት እንዲጸረ ፣ ሃርያ ጳዉልስ ንሰብ ፊሉጲ ‚ብዓሓትሲ ጸሊእቲ መስቀሌ ክርስቶስ
ኯይኖም ይመሊሇሱ እዮም‛ (ፊሌ3፡18) ብምባሌ የጠንቅቖም። ኢስሊም በቲ ኻሌእ ነዔ ማእከሊ ፍጻሜ
ናይ ኩለ ናይ ቤዕነት ዐዮ ኣምሊኽ ኣብ ሌዐሉ ዯቂ ሰባት ነ ስቕሇት የሱስ ፣ዐዅር ክሕዯት እዩ ኽሕድ
። ቁርኣን ብዕዐባ ‘ቶም ብመዎሌታት የሱስ ነበሩ ኣይሁዴ ኪዕረብ ከል ከምዔ ይብሌ ፣
ከምኡ ዴማ (ብትምክሕቲ)፣ ‚ክርስቶስ የሱስ ዄዱ ማርያም ፣ መሌእኽተኛ ኣሊህ
ቀቲሌናዮ‛ ይብለ ፣ ግና ኣይቀተሌዊን ኣይሰቐሌዊን ኸኣ ፣ ንዎኣቶም ዯኣ እዩ ከምኡ ኯይኑ
ተራእይዊም’ምበር እቶም ኣብኡ ነበሩ ፣ ብዒይ ነ (ርግጸኛ) ፍሌጠት ዔጋራጨዅን
ዔጠራጠሩን እዮም። ጥራይ ግምት እዮም ዔስዐቡ ። ብርግጽ ኣይቀተሌዊን ፦ ያያእ ፣
ኣሊህ ዯኣ ናብኡ ኣሌዎል ፣ ኣሊህ ዴማ ብጥበብን ብሓይሉን ኽብ በሇ።
--ሱራ4፡157-8 (ዩሱፍ ዎሉ)
ኣብ መንጏ ሉቃዉንቲ ኢስሊም ፣ ንየሱስ ብሌክዐ እንታይ ከምዒጋጠሞ ብምሌከት ብዓሕ ተጋራጫ
ክሌሰ-ሓሳባት ኣል። (ኣብዔ ኣርእስቲ’ዔ ከም ሓቂ ንሳቶም እዮም እቶም ‚ግምት ዔስዐቡ‛ ዒሇዅ)።
ሙስሉም ሽሕ’ ፣ ንየሱስ እንታይ ኣጋጢምዊ ብምሌከት ዔበጽሕዊ ነ ይኹን ሓባራ ነጥበ
ስምምዐ እንተዒየሇ ፣ ኩሊቶም ግና ብሓዯ ነገር ይሰማምዌ - የሱስ ኣይተሰቕሇን! እዔ ርኤናዮ ክፋሌ ናይ
ቁርኣን ብዅሑደ ነዔ ሓቂ ‘ዔ የብርሃሌና።
ጽልዋ ናይዚ መንፈሴ ኣብ ልዕሊ ሙሴሊም ኧመይ እዩ፧
ኢስሊም ነዔ ሰሇስቲኡ ሃርያ ዮሃንስ ማንነት መንፈስ ጸረ ክርስቶስ ንምብራህ ዔተጠቕመለ ድክትሪናት
ዯይ መዯይ ኢለ ከምኽሕድ ርኢና ኣልና። ከምኡ ዴማ ቁርኣን ነዔ ድክትሪናት ይኽሕድ ጥራይ ዒይኯነስ
፣ ፍጹም ንዐቐቱ ኸኣ ይገሌጽ። ካብኡ ሓሉፉ ዴማ ነቶም ዔኣምንዊ ዒበለ ብዐለግ ጸርፊ ስሇተጻረፉ
መርገም ኣብ ሌዐሉኦም ይእዉጅ። ግና ‘ዔ ቁርኣና ኣረኣእያ ፣ ንሙስሉም እንታይ ዎይነት ጽሌ
የሕዴረልም፧ ኣብተን ኣብ ዐዮ ዄንጌሌን ፣ እምነታ ርርባት ፣ ከምኡ’ዉን ተራ ዐሊሊት ምስ
ዒይክርስትያን ኣብ ዔገበርኩሇን ኩሇን ዎመታተይ ፣ እቶም ብቐዲምነት ብሇዎሇ ዱግሪ ኣብ ዄንጌሌ
ዒሇዊም ንዐቀትን ሊግጺን ዔገሌጹሇይ ክሌተ ጉጅሇታት ሰባት ፣ ማሕበር ሰይጣንን (Satanists) ሙስሉምን
እዮም (እዄ ፣ እመኑ ኣይትእመኑ ፣ ሒዯት ምስ ዒይኯኑ ኣባሊት ማሕበር ሰይጣን ተዒራሪበ እየ)። እዔ
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ከቢዴ ቃሊት ኪኸዉን ይኽእሌ እዩ ግና ሓቂ እዩ። ኣብዔ ከፍሌጠኩም ዔዯሉ ግና ብነ ይኹን መዋቀኒ
፣ ማሕበር ሰይጣን ምስ ሙስሉም ከመሳስልም ኢሇ ኣይኯንኩን። ምኽንያቱ ምስ ብዓሓት ዯግታትን
ቅኑዎትን ሙስሉም ፣ ብዕዐባ ነ ክርስትያና ድክትሪን ሕሱርን ዯረቕን ቃሊት ዒይዕረቡ (ሊ’
ብሕቡእ ከምኡ ይሓስቡ እንተኑ) ረኺበ እየ። ብነ ይኑ ግና ‘ዔ ዔብሇኩም ዒልኹ ሓቂ እየ
ዔብሌ ዒልኹ። ኣብ ዉሌቃ ናይ ምስክርነት ተመኩሮይ በቲ ሇዎሇ መሌክዌ ኣንጻር ዄንጌሌ ኪቐንዐ
ርኤኹዊ መጥቃዐቲታት ፣ ክቱር ጽሌኣት ፣ ብርቱዐ ጽዩፍነትን ብማሕበር ሰይጣንን ሙስሉምን ጥራይ
እዮም። ሊ’ ብዓሓት ሃይማኖታትን ስርዎት እምነታትን ምስ ድክትሪናት ክርስትና ዒይሰማምዌ
እንተሃሇዅ ፣ ከማን ብኣምሊኽ ዒይኣምኑ ከሇዅ ፣ ኢስሊም ግና ‘ቲ እንኮ ሕመረታ ድክትሪናት ክርስትና
ብግሁዴ ዔኽሕዴ ሃይማኖት እዩ። ብርግጽ ዴማ መሪሕነት ቁርኣን ብምስዎብ ብዓሓት ሙስሉም
ኣንጻር’ዔ ሰሇስቲኡ ድክትሪናት (ድክትሪን ስሊሴ ፣ መልኯታ ተህድነት ፣ መስእቲ ዐርቂ / ስቕሇት
የሱስ) ብቀጻሉን ብጽኑዐን ከጥቕዐዊን ኬቇናጽብዊን ርእየ እየ። ኣብዔ ቀረባ እን ፣ ኣብ ሓዯ Internet
discussion group ብሓዯ ሙስሉም ብዴሕሪት መኪና ተሇጣፊ ጭርሖ ኪኸዉን ከም ሓሳብ ዔቕረቦ
ከምዔ ስዐብ ነይሩ ፣ ‚መልኯታ ጽሊሇ ፣ ኣምሊኽ ንናይ ባዐለ ፍጡራን ካብ ናይ ባዐለ ቁጥዎ
ንኼዴሕን ኣብ መስቀሌ ሞተ‛። ብኻሌእ ግዖ ዴማ ሓዯ ሙስሉም ዎርከይ ክርስትናያ ኣበሃህሊ የሱስ
ማሇት ፣ ‚ኣምሊከ - ሰብ እምቦቲቶ‛ ምኑ ኣትሪሩ ተዕሪቡኒ። ኣነ በቲ ታሪኻ ኣምሊኽ ክርስትያን
ብምእማነይ ፣ ካብቶም ብብዓሓት ኣማሌኽቲን ጣኦታትን ዔተኸበቡ ጣኦተኛ ኣይትሓይሽን ኢኻ ብማሇት
ማእሇያ ንዒይብለ ክሲታት ተሳጢሐ እየ። ብዓሕ እናት ፣ ድክትሪን ናይ ምትዐራቕ መስእቲ (ማሇት
የሱስ ምስ ኣምሊኽ ክዎርቀና ሞይቱ እዩ ዔብሌ) ኻብቲ ኣብ ብዓሓት ኣረማያን ርኤ ነበረ
‚ንኣማሌኽቲ እሳተ-ጏሞራ‛ ዖቕርብዊ ናይ ሰብ መስእቲ ዒይፍሇ ባጫ ምኑ ተነጊረ እየ። በቲ ‚ሕሱምን
፣ ዯፋሪ ቇሌዌን‛ ነ ኣምሊኽ ኢኻ ትኣምን ተባሂሇ ተኸሲሰ እየ። ሰባት ንሞት የሱስ ኣብ መስቀሌ
ምስቲ ግብረ ሽበራዉያን ዔገብርዊ ነፍሰ ቕትሇታ መጥቃዐቲ ቦምብ ከመሳስሌዊ ኪፍትኑ ርእየ እየ።
ብዓሕ ሳዐ ፣ ኣምሊኽ ክርስትያን ‚ዯም ዔጸምአ ቫምፓየር እዩ‛ ንዔብሌ ሊግጺ ተሳጢሐ እየ።
ክርስትያን እንተዂንካ ንኣምሊኽ ዴማ ተፍቅር እንተዂንካ ፣ እዔ ቃሊት ከምቲ ንዎይ ዖጉሃየኒ ብርግጽ
ንዎኻ ‘ዉን ከጉህየካ እዩ። ስሇዒከርኩዊ ‘ ይቕረ ግበረሇይ። እዔ ብምባሇይ ብነ መሌክዌ ኣብ
ሌዐሉ ሙስሉም ኣለታ ስምውት ከሇዎዐሇሌኩም ዯሌየ ኣይኯንኩን ፣ በጃኹም ከምዔ ዎይነት ስምውት
ኣይሰማዐኩም! ነዔ መምጺእየይ ምኽንያት ፣ ነቲ ኣብ ዉሽጢ ኢስሊም ዒል ቅለዐ ጸረ ክርስቶሳ መንፈስ
ክትፈሌጥዊ ኢሇ እየ። ብዓሓት ሙስሉም ከምዔ ቃሊት እንተተዕረቡ ዴማ ካሌእ ዒይኯነስ ጽሌ ናይቲ
መንፈስ እዩ። ብርግጽ ዴማ ፣ ሓዯ መግሇጺ ናይ ጸረ ክርስቶስ ፣ ኣንጻር ኣምሊኽ መጽሓፍ ቅደስ ዎቢዪን
ጽዩፍን ቃሊት ዖዉስእ ዯፋር ሰብ ምኑ ኣይግረመና ፣
እቲ ንጉስ ከም ፍቓደ ኺገብርን ርእሱ ኼሌዐሌን ኣብ ሌዐሉ ኣምሊኽ ዒበሇ ኺዐበን ኣብ
ሌዐሉ እቲ ኣምሊኽ ኣማሌኽቲ ዴማ መስትንክር ኪዕረብን እዩ።
--ዲን11፡36
ኣብቲ ሌዌሌ ኸኣ ናይ ትዐቢት ቃሌ ኪዕረብ . . .
--ዲን7፡25
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ቁርኣን ባዐለ ከይተረፈ ከምዔ ጸርፊ ይዕረብ እዩ። ብቐጻሉ ኣብ መሊእ ዎሇም ምስ ዔርከቡ ብዓሓት
ሙስሉም ርርብ ከም ዒካይዴ ሰብ መጠን ፣ ነዔ ኣብ ሊዐሉ ርኣናዮ ክፍሌታት ናይ ቁርኣን ተገሌጸ ጸረ
ክርስቶሳ መንፈስ ፣ ብዓሕ ሳዐ ናብ ፍጹም ንዐቀትን ምንሻዉን ኣንጻር እምነት ክርስትናን ኣንጻር
ክርስትያንን ዴማ ኪዐምብብ መስኪረ እየ። ሊ’ እዔ ኣብ ኩልም ኣይኹን’ምበር ፣ ግና ሙስሉም ኣንጻር
‘ቶም ባዐለ ቁርኣን ጣኦተኛ ኣረማያን ተጻረፍቲ ኢለ ረግሞም ሰባት ምሌዐዎልም ይዯንቀና ድ፧ ብሓቂ
ንምራብ ተይኑ ኸ ፣ መጻኢ ናይ ኢስሊም ኣብ ኢዴ መን እዩ ኪዄሃብ ፣ ኣብ ኢዴ ‘ቶም ንምርሒት
መጽሓፎም ስውቦም ንክርስትያን ዔፍንፍኑ ድ፧ ዄይስ ነቶም ቅደስ መጽሓፎም እንዲተራገመ ፣ ንሳቶም ግና
ሇዒብተኛ ኣረኣእያ ዒሇዊም እዩ፧
ኣብ መዄዲእታ ፣ ኢስሊም ‘ቲ መጽሓፍ ቅደስ ኣቐዱሙ ከምመጽእ ዔነገሮ ስርዎት ናይ ጸረ ክርስቶስ ዱዩ
ዄይስ ኣይኯነን ፣ ብምሌከት ነ ሕቶ የሌቦን። እዔ ብዐቤቱ ኣብ ኻሌኣይ ዯረጃ ዔስራዐ ፣ ዎበየ
መጠን ዐቤት ዴማ ዒርኢ ዒል ሃይማኖት ፣ ካብ እግሪ ተኽሉ ኣትሒዓ ፍጹም ኣብነት ናይ ጸረ ክርስቶስ
መንፈስ እዩ። በዔ ምኽንያት ሃርያ ዮሃንስ ኣቐዱሙ ኣጠንቂቑና ኣል።

መሐበሪ
1. http://www.troid.org/articles/islaamicinfo/Islaamingeneral/shirk/theultimatecrime.htm
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ምዕራፍ - ዓሰርተው ሰለስተ
ጥንታዊ ጽልኣት ኣይሁድ

ሓዯ ኻብቲ ኣብ መጻኢ ዒመን ኢስሊም ከም ራእይ ርእዮ ፣ እቲ መጽእ ጃምሊ ምሌጥ እምነት
ክርስትያንን ኣይሁዴን እዩ። ብመሰረት እስሊማ ትረኻ መዄዲእታ መዎሌታት፣ ዐጫ ናይዘም ክሌተ
ጉጅሇታት ብምሌከት ግና ቁሩብ ፍሌሌይ ኣል። ክርስትያን እንተይኖም በቲ ሽዌ እን ኩልም፣
ንኢስሊም ኪቕበለ እዮም ዄይ ኸኣ ኪቕተለ እዮም። ነዔ ብምርኣይ’ ኢስሊም ምስ ክርስትና ነ
ይኹን ምዴና ዄይ ቕርበት ከምዒይብለ ብሩህ ይኸዉን። ኣብ ኣይሁዴ ምስ እንመጽእ ግና ፣ ኢስሊም
ጽሑፋት ፈረዯልም ናይ መዄዲእታ ዐጫ ፍጹም ዉደእ ማሕረዱ ምኑ ንምርኣዩ ኣየሸግርን። ኣብ
እስሊማ ጽሑፋት ሓዯ ጸሌማታን ብቐጻሉ ዯጋገምን ሌክዐ ከምዔ ስርዎት ናዔነት መስሌ ኣንጻር
ኣይሁዴ ቐንዋ ናይ ጽሌኣት ስነ-ሓሳብ ኢና ንረክብ። እዔ ስነ-ሓሳብ ኣብ ቁርኣንን ካሌኦት እስሊማያን
ጽሑፋትን መሰረት ዔገብር እዩ። ንኣብነት ፣ ንኣይሁዴ ብምሌከት ቁርኣይ ይብሌ ፣
ኣብ መንጏኦም ንሕና (ኣሊህ) ክሳዐ መዎሌቲ ፍርዱ ጽሌኢን ባእሲን ኣቐሚጥና ኣልና።
ነፍሲ ዄከፍ ሓ ናይ ኰናት ዄሌዌለ እን ኣሊህ ዴማ የጥፍኦ፡ ግና ንሳቶም (ኩለ
ግዖ) ኣብ ምዴሪ ህዉከት/ክፍኣት ንምግባር እዮም ጋዯለ። ኣሊህ ዴማ ነቶም ህዉከት
ዔገብሩ ኣይፈትዊምን እዩ።
--ሱራ5፡64 (ዩሱፍ ዎሉ)
እዔ ጥቕሲ ‘ዔ ኣንጻር ኣይሁዴ ፣ ‚ጽሌኢን ባእሲን‛ ክሳዐ መዄዲእታ ዎሇም ከምዒየርጽ ይነግረና። ዴማ
ኣንጻር ኣይሁዲነት ነበረ ጽሌኣት ኣብ ናይ መሐመዴ ዒመን ብዒጋጠመ ብሒዯት ታሪኻ ፍጻሜታት
ተሓጺሩ እዩ ዔተርፍ ፣ ዔብሌ ኣበሃህሊ ሙስሉም ዉደቕ ይኸዉን። ቁርኣን ፣ ንኣይሁዴ ከም ጀመርቲ
ዉግኣትን ፣ ጠንቂ ኹለ ኣብ ምዴሪ ዒል ህዉከትን ገይሩ እዩ ዔስእልም። እዔ ጥራይ ከይኯነ ግና ፣ ኣሊህ
ብኣኣቶም ኣዩ ስሇተጸየፈ ፣ ከምረገሞምን ንገሉኣቶም ዴማ ቃሌ ብቃለ ናብ ‚ኣህባይን ሓሳሙን‛
ከምሇዄጦምን ፣ ናብቲ ተሓተ ‚መዯብ‛ ናይ ዒርኢ ሰብ ከምዖዉረድምን ቁርኣን ይዕረብ፡
ብዴርቅና ሌቦም (ንኹለ) ክሌኩሌ ነገር ምስ ኣፍረሱ ፣ ንሕና ዴማ በሌናዮም ፣ ‚ኣህባይ
ኩኑ ፣ ንዌቓትን ዴርቡያትን‛
--ሱራ7፡166 (ዩሱፍ ዎሉ)
እቶም መርገም ኣሊህን ቁጥዎኡን ዔዄረድም ፣ እቶም ናብ ኣህባይን ሓሳሙን ዔተሇዄጡ ፣
እቶም ንእከይ ዔሰገደ ፦ እዔኣቶም (ብብዓሕ ዐጽፍታት) ብምዴብ ዔሓመቑ እዮም፣
ዔገዯዯ ዴማ ኻብቲ ቅኑዐ መንገዱ በርጊጏም እዮም !
--ሱራ5፡60 (ዩሱፍ ዎሉ)
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ከምኡ’ዉን ካብቶም ኣብ መንጏኹም ዒሇዅ ብነገራት ናይ ሰንበት ዔበዯለ ከምነበሩ
ትፈሌጡ ኢኹም ፡ በሌናዮም ዴማ ‚ኣህባይ ኩኑ ፣ ንዌቓትን ዴርቡያትን‛
--ሱራ2፡65 (ዩሱፍ ዎሉ)
በቶም ጸረ ሴማዉያን ሙስሉም እዔ ጥቕሲታት ብጣዐሚ ፍቱዉ እዩ። ሉዴ ሾባጥ ጸሓፊ ‚why I left
jihad (ጂሃዴ ዔገዯፍኩለ ምኽንያት)‛፣ ኣብ ፍሌስጤም ዔዎበየ ሙስሉም እዩ ነይሩ። ብቤት ትምህርቲ
ንዓረት ናብ መካነ እንስሳታት ኣብ ዮርሳላም ኪዉሰደ ከሇዅ ዴማ መምህሮም ፣ ‚እዔ ጏሪሊ ትርእይዊ
ኣሇኹም ፣ ቀዯም ኣይሁዲ ነበረ እዩ‛ ብምባሌ የዒንትዄልም ከም ነበረ ይክር። ‚ልሚ ተመሉሰ
ኪክሮ ከሇኹ‛ ይብሌ ሉዴ ፣ ‚እዔ ምህሮ ‘ዔ ፣ ምህሮ ናዔነት - በቲ ኸፍኤ መሌክዌ እዩ። ኣብ ኩለ
ማእከሊይ ምብራቕ ዴማ ይስበኽ ኣል‛ 1 ። ሌክዐ ከምቲ ናዔ-ያያን ‚ኣይሁዴ ትሕተ-ሰብ ‘ኣራት’ ‛
እዮም ብምባሌ ገብሩልም ነበሩ ኢሰብኣ ኣተሓሕዕ ከምኡ ዴማ ሙስሉም ዎሇም ምርሒት ቁርኣን
ብምስዎብ ንዒርኢ ኣይሁዴ ሰብኣዉነቶም ኪገፎም ይፍትን ኣል።
ኣብዔ ነ ሙስሉም ቅሬተኛ ፣ ‚ቁርኣን ብዕዐባ ኣይሁዴ ዕረቦ ኣዄንታ ነገራት’ዉን ኣል‛ ዔብሌ
ቅሌጡፍ መሌሲ ከምህብ ርግጽ ነገር እዩ። እዔ ሓቂ እዩ። ግና ብጣዐሚ ዒጋጊዪ ዴማ እዩ። ድክተር
ማርክ ጋብሪኤሌ ሙስሉም ኢማም ነበርን ፕሮፌሰር ታሪኽ ኢስሊም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሌ-ኣሃር - ካይሮ
ነበርን፣ ኣብቲ ገሊጺ ነ መጽሓፉ ፣ Islam and the Jews ፣ ነዔ ኣርእስቲ ብምሌከት ጽቡቕ መግሇጺ
ይጽሕፍ። ጋብሪኤሌ ይብሌ ፣ ብመሰረት እስሊማ ቲኦልጂ እቶም ብዕዐባ ኣይሁዴ ዯሓን ዔዕረቡ
ጥቕስታት ቁርኣን ፣ በቶም ንመሐመዴ ዴሒሮም ተገሌጹለ ጥቕስታት ከምዔተሰረዓ (ማንሱኽ)
ይፍሇጥ። እዔ ዴማ ኣብ ኢስሊም ሓዯ ምግሊጽ ዄይ ጥቕሲ ዴሒሩ ብተጻሕፈ ካሌእ ጥቕሲ ኪስረ
ይኽእሌ ስሇነ እዩ። እዔ ማሇት እቶም ዴሒሮም ዔመጹ ምግሊጻት ነቶም ቀዲሞት ምግሊጻት ምስ
ዔገራጨዅዊም ፣ ‘ቲ ኣረጊት ምግሊጻት ይዴምሰስ ማሇት እዩ። እዔ ኣዩ ጸንዋ ድክትሪን እዩ - ናሲክ ዴማ ይበሃሌ። 2 ብዓሕ ሕታማት ቁርኣን ብዴሕሪቱ ፣ ኣየኖት ጥቕስታት እዮም ዔስረዓ ኣየኖት እዮም ከ
ዔግዯፉ ሕብር ናይ ሓዯስቲን ኣረጊትን ጥቕስታት መሐበሪ ቻርት ኣሇዊ። በዔ ድክትሪን መሰረት ዴማ፣
እቶም ኣንጻር ኣይሁዴ ቐንዌ ናይ ጏነጽን ቁጥዎን ጥቕስታት ሓዯስቲ ስሇኑ ነቶም ሰሊምተኛ ቃና
ነበሮም ናይ ቅዴም ጥቕስታት ሰሪዘሞም እዮም።
ኣብ ኢስሊም እዔ ቀስ ብቀስ ብመጸ ምዐባሇ ናይ ምግሊጻት እንዲተጋህዯ ዔኸዯ ጸረ-ሴማዉነት ፣ ካብ
ቁርኣን ሓሉፉ ፣ ኣብቲ ብዓሕ ዒይፍሇጥ ሓዱ’ዉን ዔርከብ እዩ። ነዔ ጽሑፍ’ዔ ሌዐሉ ሓዯ ሳብ
ጠቒስናዮ ኣልና ፣ ከምዔ ይብሌ ፣
ነቢዪ (መሐመዴ) በሇ ፡ ‚. . . ሙስሉም ንኣይሁዴ ክሳዐ ዒይተግእዊምን ዒይቀትሌዊምን

እታ ናይ መዄዲእታ ሰዎት ኣይክትመጽእን እያ። ሽዌ ኣይሁዴ ብዴሕሪ እምኒ ዄይ ገረብ
ምስ ሕብኡ ፣ እቲ እምኒ ዄይ ገረብ ክብሌ እዩ ፣ ‘ ሙስሉም (ዄይ ባርያ ኣሊህ) ንዎ ፣
ብዴሕረይ ኣይሁዲ ተሓቢኡ ኣል ፣ ንዎ ቅተል’። ገረብ ርዴ ግና ናይ ኣይሁዴ ገረብ
እዩ’ሞ ከምኡ ኣይክብሌን እዩ ፣ 3
በዔ ምኽንያት ፣ ኣብቲ መዄዲእታ ዒመን ኣንጻር ኣይሁዴ ብርቱዐ ኰናት ከምዔካየዴ ጽኑዐ እምነት
ብዓሓት ሙስሉም እዩ። ክንክሮ ዒልና ዴማ እዔ ንምግባር ሌዐሉ ሓዯ ሽሕ ዎመት ዔገበረ ጸረ-ሴማ
ትንቢታት ዴጋፍ ብምግባር እዩ ክኸዉን። ግና እዔ ቅደስ እስሊማ ጽሑፍ ሕብሮ ናይ መዄዲእታ
ማሕረዱ ፣ ነዔ ሕጂ ኣብ ሀገረ እስራኤሌ ዔካየዴ ዒል ትርምስ ዒመሌክት ዱዩ፧ ኣይኯነን፣ ከምዔ ልሚ
ይንዊ ዒል እስሊማ ጽሌኣት ኣይሁዴ መንቀሉኡ ‚ጽዮናዉነት‛ ዄይስ እስራኤሊዉያን ኣንጻር
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ፍሌስጤማዉያን ዒዉረዴዊ ግፍው ኣይኯነን። ኢስሊም ንኣይሁዴ ዒሇዊ ጽሌኣት ካብ ቀዯም ኢስሊም እግሪ
ኻብ ምትካለ ዔጅምር እዩ። እዔ ሓዱሽ ክስተት ኣይኯነን። ኣብዔ ‘ን ዴማ እስሊማ ዎሇም እቲ እንኯን
ዎበየን ጸረ-ሴማ ሓይሉ ናይዕ ምዴሪ እዩ። ፍሌስጤማዉያን ነዔ ናይ መጻኢ ጸረ-ሴማ ንዴፊ ኢስሊም
ከም መሰረት ብምዉሳዴ እዮም ፣ ንኹለ ጸረ እስራኤሊ ተጻብኦታቶም ፍጽሙ። እዔ ስዐብ ጥቕስታት
፣ ኣብዔ ቀረባ ዎመታት ብሼኽ ኢብራሂም ማህዱ - ዄግዎ ኢማም ፍሌስጤም - ካብ ተሰብከ
ስብከታት ተተርጏመ እዩ ፣
ንሕና ፍሌስጤማዉያን ክሳዐ መዎሌቲ ትንሳኤ ምዅታን ፣ ኣንጻር ኣይሁዴ ኣብ ዔግበር ዉግእ መራሕቲ
ክንከዉን ፣ ካብ ኣሊህ ዔተህበና ዐዴልት እዩ። ከምቲ ነቢዪ መሐመዴ ዔበል ፣ ‚ንኣይሁዴ ክሳዐ
ዒይተጋእኩሞምን ዒይቀተሌኩሞምን ፣ እታ መዎሌቲ ትንሳኤ ምዉታን ኣይክትመጽእን እያ . . . ‛። ንሕና
ፍሌስጤማዉያን ዴማ ኣብዔ ዐማም ዄይ ኣብዔ ዄፍሪ ንፍተዊ ኣይንፍተዊ መሪሕ ተራ ኣልና . . .
ኦ፣ ኣሕትና ኣዐራብ . . . ኦ ፣ ኣሕትና ሙስሉም . . . ንዎና ፍሌስጤማዉያን ኣንጻር ኣይሁዴ ክንጋእ
በይንና ኣይትሕዯጉና . . . ዴማ ኣብዔ ዉግእ’ዔ መሪሕ ክንከዉን እንተተኣጁሌና . . . ዮርሳላም ፣
ፍሌስጤም ፣ ኣሌ-ኣቕሳ (ከረን መቕዯስ) እታ ኣሊህ ባረኻ ምዴርን ኩለ ኣከባቢኣን ማእከሌ ዉግእ ኣብ
መንጏ ሓቅን ሓሶትን ፣ ኣብ መንጏ ኣይሁዴን ዒይኣይሁዴን ክኸዉን እዩ። ኣብዕ ቕዴስቲ ምዴሪ ሽሕ’
ብዓሕ ዄረቐት ስምምዐ እንተተፈረመን ፣ ብዓሕ ዉዐሌን ኪዲናትን እንተተገብረን ፣ ዉግእ ዒይተርፍ
እዩ። እቲ ሓቂ ኣብ ቁርኣን ከምዒልን ፣ ከምቲ ብቃሊት ነቢዪ መሐመዴ ጸንዋ ምስክር ዴማ ፣ ኣብ
ዮርሳላምን ኣብ ከባቢኣን ዕዕሚ ኰናት ኪግበር እዩ። ‚ምስ ኣይሁዴ ክሳዐ ዒይተጋእኹም እታ መዎሌቲ
ትንሳኤ ምዉታን ኣይክትመጽእን እያ . . . ‛
እቲ ነቢዪ በል ኰናት ይመጽእ ኣል . . . እቲ ዴንቂ ዎዄት ሙስሉም ብዒይጥርጥር
ይመጽእ ኣል። ኣብ ሌዐሉ ሓዯ ሓዱ ብዕዐባ ‘ዔ ነቢዪ ተዕሪቡ እዩ ፣ ኣመንቲ
[ሙስሉም] ነቶም ዒርኢ ኣህባይን ሓሳሙን [ኣይሁዲዉያን] ከይትዎዄቱልምን
ከየንሃሌዊምን ፣ መዎሌቲ ትንሳኤ ኣይትመጽእን እያ። 4
ኦ ኣሊህ ፣ ንሰማእታትና ኣብ ሊዐሊይ ሰማያት ተቐበልም . . .
ኦ ኣሊህ ፣ ነይሁዴ ጸሊም መዎሌቲ ኣርእዮም . . .
ኦ ኣሊህ ፣ ነይሁዴን ንተሓጋገቶምን ኣንህልም . . .
ኦ ኣሊህ ፣ ባንዳራ ጂሃዴ ኣብ ኩሊ ‘ታ ምዴሪ ሌዐሌ ኣብሊ . . . 5
ዎሇም ፣ ኣይሁዴን ፍሌስጤምን ብሰሊምን ተሰማሚዑም ነብሩለ ግዔያት ኺመጽእ ብሃንቀዉታ ኣብ
ትጽበየለ ዒሊ እን ህበ ፍሌስጤም ፣ ኢማማትን ፣ መራሕቲ ሃይማኖት ፍሌስጤምን፣ ብምለእ ዯገፍ
ናይ ፖሇቲካ መሪሕነት ዒየርጽ ከቦሮ ‚ናይ መዄዲእታ ዉግእ‛ (ብሌክዐ ንምራብ ዴማ ናይ መዄዲእታ
ማሕረዱ ኣይሁዴ) ይሃርሙ ኣሇዅ።
ናይ ጥንቩ ጽልኣት ሯይጣን ኣብ ልዕሊ ኣይሁዴ
ኣብ ኢስሊም ዒል መንፈስን ፣ ኣብ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ዒል መንፈስን ኣገማጊምና እንተርኢናዮ ፣
መቐጸሌታ ናይቲ ካብ ቀዯም ነበረ ካብ ሰይጣን ባዐለ መንጨዄ ኩለ ግዖ ንህቢ ኣይሁዴ ዔጸሌእ
መንፈስ እዩ። ካብታ ኣምሊኽ ንህቢ ኣይሁዴ ሞጏሱ ዒርኣየሊ መዎሌቲ ጀሚሩ ፣ ሰይጣን ዴማ ብቐጻሉ
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ክቑጥዑም እዩ ርአ። ብዓሕ ሳዐ ዴማ ሰይጣን ብምኽንያት ብዓሓት ዎበይቲ ነገስታት ምዴሪ ገይሩ
ከጥፍኦም ሓሲቡ እዩ። እዔኣቶም ኣብ ምዐራፍ ዎሰርተ ተዒራረብናልም ‚ኣራታ‛ ግኣታት እዮም።
ኣብ ታሪኽ እንተተመሌኪትና’ዉን ፣ ሰይጣን ብተዯጋጋሚ ንኣይሁዴ ከጥፍኦምን ከሳዴድምን ምፍታኑ
ሓዱሽ ነገር ኣይኯነን። እዔ ስዐብ ገሇ ኣብነታት እዩ ፣
1. ፈርኦን ፣ ገዕኢ ግብጺ ንኹልም ተባዐትዮ ህጻናት ኬቕትልም ከል። (ዒጽ1፡5-22)
2. ስሌመናስር ፣ ንጉስ ኣሶር ንሰሜና ግኣት እስራኤሌ (ሰማርያ) ማሪኹ ፣ ካብቶም ዎሰርተዉ
ክሌተ ነገዲት ነቶም ዎሰርተ ናብ ስዯት ፋሕ ከብልም ከል። (2ነገ17፡5-6)

3. ናብኩዯናጾር ፣ ገዕኢ ባቢልን ፣ ናብ ዮርሳላም ከተማ ዯቡባ ግኣት ይሁዲ ዯዪቡ ከጥቅዎ
ከልን፣ ነቶም ዔተረፉ ኣይሁዴ ናብ ስዯት ፋሕ ከብልም ከል። (2ነገ24፡10-16)
4. ሃማን ሓሇቓ ሹማምንቲ ፋርስን ሜድንን ንኹልም ኣብ ስፍሓት ናይቲ ግኣት ነበሩ
ኣይሁዲዉያን ኬቕትልም ክፍትን ከል። (ኣስ3፡9)

5. ኣንጢቖስ ኢጲፋነስ ግሪኻ ገዕኢ ሶርያ ፣ ከምቲ ኣይሁዲ ታሪኸኛ ዮሳፋስ ሓዯ ኻብቲ ዖሰክሕ
ፍጻሜ ኣብ ታሪኽ እስራኤሌ ብምባሌ ጽሒፍለ ዒል ፣ ናብ ዮርሳላም ዯዪቡ ኪኸባ ከል።
(ዲን8፡23-25 , 1መቃብያን1-6) 6
6. ቲቶስ ሮማ ጀነራሌ ፣ ንዮርሳላም ኣፍሪሱ ብምእታዉ ሌዐሉ 1.1 ሚሌዮን ኣይሁዴ ብጭካኔ
ክሓርድምን፣ ኪሰቕልምን ፣ ብሓ ኬንዴድም ከልን ከምኡ’ዉን ሌዐሉ 97,000 ካብኣቶም ባሮት
ገይሩ ኪዄስድም ከል (Wars of the Jews, VI, ix, 3)
7. ከይጠቐስናዮ ክንሓሌፍ ዒይንኽእሌ ብተፈሊሇዩ እስሊማዉያንን ክርስትያናዉያንን ግኣታት ኣብ
ሌዐሉ ኣይሁዴ ዄረዯ ግፍው። ሊ ክርስትና ከይተረፈ ( ጠይ ዎይነቱ) ካብዔ ዯማ ታሪኽ
ህበ ኣይሁዴ ንጹህ ኣይኯነን።

8. ኣድሌፍ ሂትሇር ፣ ኣብ ኻሌኣይ ኰናት ዎሇም ሌዐሉ ሽደሽተ ሚሌዮን ኣይሁዴ ኬህሌቖም ከል።
9. ኣብ መዄዲእታ ዴማ ብንጹር ዒካርያስን ህቄሌን ተነቢዮሞ ከምዒሇዅ ፣ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ
ሓሶትን ፣ ንዮርሳላም ዯይቦም ኣብታ ሀገር ንዔቕመጡ ክሌተ ሲሶ (2/3) እስራኤሊዉያን
ኪቐትሌዊም እዮም። (ዒካ13፡8-9 , ህ38)
ኣብዔ ነ ይኹን ሓስብ ሰብ ንምንታይ እዩ ከምዔ ዎይነት ዒጉህይ ዯማ ታሪኽ ኣብ ሓዯ ህቢ
ዯጋገም፧ ኢለ ክሓትት ይግብኦ እዩ። ብጀካ ካብ ሰብ ሓሇፈ ጋኔና ጽሌኢ እንተዒይኯይኑ ኸ መን
ክኸዉን ይኽእሌ ቀስቃሲ ናይዔ ዒየርጽ መጥቃዐቲ ኣንጻር ሓዯ ህቢ፧ እሞ ኸኣ ነዘም ብብሖም ሓዯ
ሚእታት ናይ ህቢ ዎሇም ዒየቑሙ ንእሽቶ ህቢ፧ ኣብ ሃሇዅ ይሃሌዅ ብዒየገዴስ መግዯራ
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ዒይንሕፎም ስሇምንታይ እዩ፧ ብዒይ ሰይጣን ባዐለ እሞ መን ኪኸዉን ይኽእሌ ነዔ ገብሮ ዒል፧ ብሓቂ
ንሓዯ ክፉት ኣእምሮ ዒሇዊ ሰብ ታሪኽ ናይ ህቢ ኣይሁዴ ፣ ሰይጣን ህያዉ ከምነ ምስክር እዩ።
ነቶም ኣምሊኽ ዖፍቀሮምን ‚መርዎት ዎይነይ‛ (ዒካ2፡8) በልምን ህቢ ሰይጣን ከምጸሌኦም ብሩህ
እዩ።
መዯምዯምቪ
ኣብ ታሪኽ ኩለ ሰይጣን ብተፈሊሇዩ ነገስታትን ሰባትን ገይሩ ንኣይሁዴ ዒሇዊ ጽሌኣት ኪገሌጽ ንርእዮ።
ካብዔ ንሊዐሉ ዒፍርህ ዴማ ኣብ ቅደስ ጽሑፋት ናይ ሰሇስቲኡ ኣሀደ ኣምሊኻ ሃይማኖታት (ኣይሁዴ ፣
ክርስትና ፣ ኢስሊም) ንመጻኢ ካሌእ መጥቃዐቲ ኪፍጸም ምኑ እዩ። እዔ መጥቃዐቲ ‘ዔ ኻብቲ ቅዴሚኡ
ነበረ ኩለ በኣሰ እዩ። ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ፣ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ፣ እዮም እቲ ናይ
መዄዲእታ መዉቃዐቲ ከፈጽምዊ። ኣብ ኢስሊም ዴማ ማህዱን ሙስሉም የሱስን እሙናት ሙስሉም
ሰዎብቶምን ነዔ ግፍው ኬተግብሩ እዮም። ብሓቂ ሕጂ ዉን ኢስሊም ብቐዲምነት ባህርያት መንፈስ ጸረ
ክርስቶስ ዔገሌጽ ዒይጠፍእ ጸረ-ሴማ መንፈስ ከምዒሇዊ ብሩህ እዩ።
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ምዕራፍ - ዓሰርተው ኣርባዕተ
ዘመነ ሰማእትነት

ኣብ ሓሇፈ ምዐራፍ ኢስሊም ንኣይሁዴ ዒሇዊ ተሰሓሇ ጽሌኣት ርኢና ኣልና። ኣብዔ ምዐራፍ እዔ ዴማ
ብሓፈሻ መሌክዌ በተን መዄዲእታ መዎሌታት ኣብ ኩሊ ዎሇም ዒሇዅ ሰዎብቲ የሱስን ሙስሉም ምን
ኣበዩ ሰባትን መጽኦም ምስዲዴን ሰማእትነትን ከመይ እዩ ክንርእይ ኢና።
ምሴያፍ በቧን መኯዲእቪ መዓልቪት
ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ፣ ምዐራፍ ዐስራ ሃርያ ዮሃንስ ብዕዐባ ሓዯ ፍለይ ሕብረት ሰባት ይርኢ።
ዮሃንስ ቀጺለ ብዕዐባ እዘም ሰባት ርኣዮ ሓጺር መግሇጺ ይህበና። ኣብዔ ክፍሉ እዔ ብፍለይ ነቶም
ብመዄዲእታ ዒመን ሰማእት ኑ ሰባት እዩ ገሌጽ ፣
ፋናት ዴማ ርኤኹ፡ ኣባታቶም ኸኣ ተቐመጡ፡ ፍርዱዉን ተህቦም። ነፍሳት እቶም
ምእንቲ ምስክር የሱስን ምእንቲ ቃሌ ኣምሊኽን እተሰየፉ፡ ነቲ ኣራትን ንምስለን ኸኣ
ዒይሰገደ፡ ማሕተምዉን ኣብ ግምባሮም ዄይስ ኣብ ኣእዲዊም ዒይተቐበለ ዴማ ርኤኹ።
እዔኣቶም ህያን ኯኑ እሞ ምስ ክርስቶስ ሽሕ ዎመት ነገሱ።
--ራኢ20፡4
ኣብዕ ጥቕሲ ንብዓሕ እን ተቐሚጠ እየ። መጽሓፍ ቅደስ ብፍለይ በተን መዄዲእታ መዎሌታት ኣብ
ግብሪ ዉዐሌ ኣገባብ ኣቀታትሊ ምስያፍ5 ምኑ ይዕረብ ኣል። መቕተሉኦም ምኽንያት ዴማ ‚ምስክርነት
የሱስን ቃሌ ኣምሊኽ‛ ስሇሓዓ ምኑ መጽሓፍ ቅደስ ይነግር። እዔ ዴንጹ ነገር እዩ። እዔ ከመይ
ማሇት እዩ ፣ መጽሓፍ ቅደስ እንታይ እዩ ዔብሌ ዒል፧ ብዎሇም ዯረጃ ኣብ ኩለ ዎዴታትን ከተማታትን
ምስያፍ ክኸዉን እዩ ማሇት ዱዩ፧ ነተን ዲሕሮት ግዖያት ብዉሽጠይ ክርእየን ምስ ጀመርኩ ፣ በዔ ጥቕሲ
እዔ ብዓሕ ተገሪመ እየ። ካሌእ ነዔ መስሌ ጥቕስታት’ዉን ኣል። ንሱ’ዉን ሌክዐ ከምዔ ብዕዐባ እቲ
ንመጻኢ ግሇጽ ስዯትን ብኣሌማማ ግበር ኣዴማሳ ምርሻን ክርስትያንን ዕረብ እዩ ፣
ሽዌ ንመከራ ኣሕሉፎም ኪህቡኹም ኪቐትለኹምን እዮም። ብዕዐባ ስመይ ኸኣ ኣብ
ኰልም ኣህዕብ ጽለኣት ክትኯኑ ኢኹም።
--ማቴ24፡9
የሱስ ኣብዔ ፣ ዯቀ መዕሙርቱ ንዐኡ ብምስዎቦም ምኽንያት ጽሌኣት ክገጥሞም ምኑ ኣብ
መዄዲእታኡ’ዉን ሞት ይገሌጸልም ኣል። ቀጺለ ግና ነዔ መጠንቀቕታ ዒረባኡ ትንቢታ መቐጸሌታ
5

ምስያፍ (Beheading) - ርእሲ ምቑራጽ ማሇት እዩ።
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ገይርለ ኣል። የሱስ ‚ብዕዐባ ስመይ ኸኣ ኣብ ኰልም ኣህዕብ ጽለኣት ክትኯኑ ኢኹም፡‛ ይብሌ። እዔ
ጽሌኣት እዔ ‚ኣብ ኩልም ኣህዕብ‛ ብምባለ ፣ ኣዴማሳ ከምነ ብንጹር የሱስ ይንበ ኣል። እዔ
ቕጽሌ ጥቕሲ ዴማ ብበሇጸ ነዔ የብርሆ ፣
ምእንቲ ኸይትዐንቀፉ ኢሇ እየ እዔ ነገርኩኹም። ካብ ቤት ጸልቶም ኬዉጽኡኹም
እዮም፡ ኤረ ቐተሇኩም ዒበሇስ ንኣምሊኽ ኣገሌግልት የቕርበለ ኸም ዒል ዔመስል ጊዖ
ኽትመጽእ እያ። ነቦን ንኣይን ስሇ ዒይፈሇጡ፡ እዔ ኺገብሩኹም፡ እዮም። ጊዖኦም ምስ
በጽሔት፡ ኣነ ኸም በሌኩኹም ምእንቲ ኽትክርዊ ግና፡ እዔ ነገርኩኹም።
ምሳኻትኩም ስሇ ነበርኩ እየ ኻብ መጀመርታ እዔ ዒይነገርኩኹም።
--ዮሃ16፡1-4
ኣብዔ ክፍሉ እዔ ፣ የሱስ መጀመርታ ብጥብቂ ናይ መዄዲእታ መዎሌታት ኣብ ዒይኯነ ኣርእስቲ እዩ
ዕረቦም ዒል። ቅዴም ካብ ቤት ጸልቶም ክሰጉኹም እዮም ኢለ የጠንቅቖም። እዔ ትንቢት እዔ
ብምሌኣት ተፈጸመለ ብዒመነ ዐሌዄት ባር ኯችባ6 ካብ 132 – 135 ዎ.ም. ኣብ ነበረ እናት እዩ።
ኣብዔ ግዔ እዔ ኣብ መንጎ ማሕበርን ኣብ መንጎ ቤት ጸልት ናይ ኣይሁዴን ናይ መዄዲእታ መፈሊሇዪ
ሕንጻጽ ተገይሩ። ባር ኯችባ ናይ ሓሶት ኣይሁዲ መሲሕ እዩ ነይሩ። በቲ ሽዌ ነበሩ ሇዎለ መምህራን
ኣይሁዴ ከም በዎሌ ፍለጥ መምህር ነበረ ረቢ ኣኪቫ ዯገፍ ነይርዊ። ከም ዉጽኢት ናይዔ ዴማ ፣ በውንቲ
ህቢ ኣይሁዴ ባር-ኯችባ መሲሕ ምኑ ተኣምነለ። ኣብ 132 ዎ.ም. ባር-ኯችባ ኣንጻር ሮማዉያን ናዐቢ
ምስ ኣሇዎዎሇ ፣ እቶም ዒይተጸንብርዊ ኣይሁዴ ከም ንሀገሮም ኸዴዌ ተሓስቡ። ኣቐዱሞም ኣብ
ኣገሌግልት ቤት ጸልት ሳተፉ ነበሩ ኣይሁዲዉያን ሰዎብቲ የሱስ ግና ፣ ሓሳ መሲሕ ምኑ ፈሇጥዊ
ሰብ ዐሌ ክዴግፉ ኣይፈተዅን። ከም ዉጽኢቱ ዴማ ብጅምሊ ካብ ቤት ጸልት ተሰጏጉ ። ከምኡ ዴማ
ትንቢት የሱስ ኣብ 2ይ ክፍሇ ዒመን መፈጸምታ ረኸበ።
ኣብቲ ቐጸሇ ኻሌኣይ ክፋሌ ናይዔ ጥቕሲ ግና የሱስ ብዕዐባ መዄዲእታ መዎሌታት እዩ ንበ ዒል። ‚ኤረ‛
ይብሌ ፣ ‚ቐተሇኩም ዒበሇስ ንኣምሊኽ ኣገሌግልት የቕርበለ ኸም ዒል ዔመስል ጊዖ ኽትመጽእ እያ፡‛ ።
እቲ ኣዩ ዒስዯምም ክፍሉ ናይዔ ጥቕሲ ‚ንኣምሊኽ ኣግሌግልት የቕርበለ ኸም ዒል‛ ዔብሌ ሓረግ እዩ።
ናይዔ ጥቕሲ ኩለ መእሰሪ እዔ ሓረግ እዔ እዩ። ልሚ ከመይ ኢለ እዩ ሓዯ ሰብ ንኻሌእ ከምኡ ሰብ
ከምቲ ናቱ እምነት ስሇዒይሃሇዊ ፣ ኣምሊኽ ክቐትል ይዯሌየኒ እዩ ኢለ ኣምን፧ ንመብዕሕትና
ምዐራባዉያን እዔ ጠቕሉለ ጋሻ ነ ነገር እዩ። ኣብ ታሪኽ ምስ ንርኢ ግና ሓዱሽ ነገር ኣይኯነን። ኣብ
ክሌቲኡ እምነታት ኢስሊምን ክርስትናን - ኣብ ክሌቲኡ ካቶሉክን ከኒሻን - ኻብቲ ሓቐኛ ሃይማኖት
መንፊቖም ብምባሌ ሰባት ብምቕታልም በዔ ነገር እዔ በዯሇኛታት እዮም። ጂሃዲዉያን (Jihadists) ፣
መስቀሊዉያን (Crusaders) ፣ ኩርኯራዉያን (Inquisitionists) - ኩልም ብስም ኣምሊኽ ገይርናዮ ይበለ
ዯኣ’ምበር ካብ ዐዲ ቅትሇት ነፍሲ ዒምሌጡ ኣይኯኑን። ብርግጽ ንኹልም እዔኦም ዒመሳስልም ሓዯ ነገር
ግና ኣል ፣ ኣብዔ ከምዔ መሰሇ ዯማ ዒመተታቶም ኣምሊኽ ምስኦም ዄገን ከምዒል ሓሲቦም ሰባት
ብምቕታልም ትእዕዓ ፍጽሙ ዒሇዅ ስሇመሰልም ጥራይ እዩ።
ኣብዔ ሕጂ እን ዴማ ብዒይካ ጸንዋ ዎሇማ ሃይማኖት ፣ ነዔ ተግባራት ክፍጽም ኽእሌ ስርዎት
መንግስታት ዄይ ፍሌስፍና ክኸዉን እዩ ኢሌካ ምሕሳብ ዒይከኣሌ እዩ። ሊ ዉሌቀ-መሊኺያን ስርዎት
6

ብኣራማይስጢ ፣ ‚ዄዱ ኯብ‛ ማሇት እዩ። እዔ መጸዉው ብመሰረት እቲ ኣብ ዒሁ24፡17 ዒል ትንቢት በሌዎም መጸ እዩ።
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መንግስታት ኸፍአ ህሌቂታት ፍጽሙ እንተሃሇዅ ንሳቶም ግና ነቲ ሰሰዋ ናይ ስሌጣን ሸዉሃቶም
ንምርይ ዯኣ’ምበር ንኣምሊኽ ከገሌግለ ብምሕሳብ ገበርዊ ኣይኯነን። ነዔ የሱስ ተዕረቦ ዒፈጽም
ስርዎት ግና ሃይማኖታ እዩ። ንርእሲኡ ከም ሓዯ ብመሇኯት ተሾመ ኣምሊኻ ማሕበር ኣብ ምዴሪ
ብምሕሳብ ፣ ንገዕእ ርእሱ ትእዕዕት ኣምሊኽ ከም ኣፈጻሚ ኣካሌ ሓስብ እዩ።
ብሕጽር በሇ ፣ እዔ ኣብ ሊዐሉ ዒል ሰሇስተ ጥቕስታት ሓዯ ፍለይ ነ ስእሉ ናይቲ ብመዄዲእታ
መዎሌታት መጽእ ምስዲዴን ሰማእትነትን ይህበና። እዔ ዴማ ቀዲማይ ኣዴማሳ እዩ። ኻሌኣይ ፣
ኣፈጻሚ ኣካሌ ንርእሲኡ ብኣምሊኽ ከምተሾመ ገይሩ ርኢ ሃይማኖታ ስርዎት እዩ። ሳሌሳይ ፣
ጥቀመለ ኣገባብ ኣቀታትሊ ብፍለይ ምስያፍ ዔብሌ እዩ። ስሇዔ ኣዴማሳ ሃይማኖት ኯይኑ . . .
ብኣምሊኽ ከምተመዒዒ ሓስብ . . . ነቶም ምቕባለ ኣበዪ ስይፍ . . . ። ትሕት ኢሌና ከም እንርእዮ
፣ በዔ ሕጂ ኣብ ዎሇም ዒል ሃይማኖታት ፣ ኢስሊም እቲ ቀዲማይ ነዔ መግሇጺ ሰማማዐ ሃይማኖት እዩ።
ምሴያፍ ኣብ ማዕኧናት ዜና
እዔ መጽሓፍ ኣብ ተጻሕፈለ እን ፣ ኣብ መዄዲእታ 2004 ኣብ ውራቕ ፣ ሱዐዱ ዎረብ ካሌኦት ሒዯት
ሀገራት’ዉን ዲርጋ ሰሙና ሓዱሽ ዖና ብኢስሊማዉያን ኣኽረርቲ ተሰየፉ ዄጻእተኛታትን ክርስትያንን
ይርአ ኣል። በዔ ኣክሌ ኣብ ብዓሓት ቦታታት ክትዐ ይሇዎሌ ኣል። እዔ ተግባራት እዔ ‚እስሊማ‛ ዱዩ ፧
ዄይስ ንኢስሊም ዒይዉክሌ ባርባራ ግብርታት ናይቶም ሌቦም ዖጥፍኡ ኣኽረርቲ እዩ፧ ኣብ ሚዴያ ናይ
ምዐራብ እዔ ከምቲ ሌሙዴ ብርእይቶ ናይ ሓፋሽ መሰረት ክኹነን ከል ምስ ሓቐኛ ኢስሊም ዄሌሓንቲ
ዒተሓሕ የብለን ፣ እዩ እቲ መዯምዯምታ። ኩለ ግዖ ዴማ ኣብ ሜዴያ ምዐራባዉያን ከምቲ ዒሇዊ
ተሒጡ ብዒይ ነ ሕቶ ኣብ መጽሔታትን ጋዖጣታትን ይሕተም። ቅርብ ኢሌና እንተመርሚርናዮ ግና
ብመሰረት እስሊማ ጽሑፋት ጥራይ ዒይኯነስ ‚ብቃሊት ናይ ጏዯና‛ ስምውት ናይቶም ርእይቶኦም
ብቀጻሉ ገሌጹ ሙስሉም ፣ ኢንተርነት ፣ ቻት ግሩፕ ፣ ዄዒተ . . .ሓዯ ካሌእ ተፈሌየ ሓቂ ኢና ንረክብ።
እዔ ኣርእስቲ ኣብ ቅዴሚት ገጽ ናይ ጋዖጣታት ክሕተም ካብ ጅምር ብዓሓት እስሊማያን Message
Boards ኣብ ኢንተርነት ተቐባሌነቱ ብምሌከት ብዓሕ ክትዎት ይገብሩ ኣሇዅ። ሓዯ ዎንቀጽ ካብ CBS
News ‚ሱዐዱ ዎረብ ባህሉ ምስያፍ‛ ሰነ-27-2004 ኣብ ዔብሌ ኣርእስቲ ብዕዐባ እዔ ጫቘ ጫቘ ናይ
ኢንተርነት ኢልም ይጽሕፉ ፣
ከምኡ ዴማ ኣብ እስሊማ ኢንተርነት ፎረም ፣ መብዕሕቲኡ ሳዐ በኣኽረርቲ ጽሓፍ
ምኑ እዩ - ምስያፍ ዔብሌ ነገር ኣብዔ ሓሇፈ ሳምንታት ዉዐዉዐ ኣርእስቲ ኯይኑ
ቀንዩ። በሑ ተሳተፍቲ ዴማ ፣ ንሓዯ ኣሜሪካ ዄይ ኰኑን ስዌዲ ‚እቲ ቐሇሇ‛
መቕተሉ ኣገባብ ፣ ይብለ። 1
ኣብዔኣ እታ ሓንቲ CBS ተጋገዪ ‚ብኣኽረርቲ ተጻሕፈ‛ ምባልም እዩ። ኣነ ባዐሇይ ኣብ ሓያል
እስሊማ ፎረማት ተሳቲፈ ብኸምኡ ኣመሰለ ጉጅሇታት ዴማ ብዓሓት ሙስሉም የዐሩኽ ገይረ እየ።
መብዕሕቲኦም እዘም ኢንተርነት ፎረማት ኣብዔ ሕጂ እን ኣብ ኣሜሪካን ካናዲን ብነብሩ ካብ ክርስትና
እምነቶም ብሇዄጡ ሰባት ጸሓፍ እዩ።
ሊ ጋዖጠኛ ናይ CBS ባርባራ ነ ትሕቶ ናይቲ ጽሑፋት ርእዩ ‚ብኣኽረርቲ ተጻሕፈ‛ እንተበሇ
፣ ኣነ ግና መብዕሕቲኦም ሌክዐ ከምዔ ኣነ ብዐቱብነት እምነተይ ሕ ፣ ከምኡ ብዐቱብነት እምነቶም
ሕዓ ሙስሉም ኯይኖም እየ ረኺበዮም። ሽሕ ገሇገሉኦም ኣባሊት ናይዔ ክትዐ በቲ እንዲሇዎሇ መጽእ
ዒል ቁጽሪ ናይ ምስያፍ ዒስገዴግደን ሓንኩን እንተኑ እቶም በሑ ግና ብዕዐባ ድክትሪና ሌክዐነት
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ናይዔ ኣሰያይፋ ኢዩ ትኹረት ናይ ክትዑም። ‚እቲ ቅኑዐ ኣገባብ ኣሰያይፋ ከመይ እዩ ፧ እቲ ስየፍ ሰብ ከ
ክሳዐ ኣበይ እዩ ከም ጸሊኢ ቑጸር ፣ ክሳዐ ኣበይ ከ ከም ንጹህ ይቑጸር ዄዒተ. . . ዔብሌ እዩ ‘ቲ ክትዐ።
ሳም ሓሙዴ ዲይረክተር እስሊማ ማእከሌ ኣብ ሽንግተን ነበር ፣ በዔ ኣርእስቲ እዔ ኣብ ጋዖጣ
Washington Times ሓሳባቱ ክገሌጽ ዐዴሌ ምስ ተሃቦ ፣ ነዔ ኣብ ውራቕን ካሌእ ቦታታትን ግበር ዒል
ምስያፍ ኣይነኖን ኣብ ክንዲኡ እቶም ኣሰየፍቲ ብጌጋ መንገዱ የፈጽምዊ ከምዒሇዅ እዩ ተዕሪቡ ፣
ከምዘም ኣብ ቲቪ ርኣዩ ሃሊያት ከምኡ ገይርካ ኣይኯነን። እቲ ክግበር ዒሇዊ ቅኑዐ ነገር
ጏሮሮ ናይቲ ሰብ ምብታኽ ጥራይ እዩ ፣ ብምሌኡ ርእሱ ምቑራጽ ኣይኯነን። 2
ምሴያፍ ኣብ ኢሴላም ፣ ኣብነት መሓመዴ
ምስያፍ ኣብ ኢስሊም ሓዱሽ ነገር ኣይኯነን። ኣብሓኦም ምዐራባዉያን ሇዒብተኛ ሙስሉም ብምኽንያት
እቲ ኣብ በዎሌ ውራቕን ካሌኦት ዎዴታትን ንኽትሪኦ ኣዩ ዒስገዴግዴ ብኣኽረርቲ ፍጸም ኣሳእሌ ምስያፍ
፡ ኣብ ኢስሊም ምስያፍ ምስ መሰረታ ኣዐኑዴ ስሇጋጮ ፣ ዄግዎዉነት ዒሇዊ ግብሪ ኣይኯነን ይብለ።
እዔ ዒረባታት ግና ኢስሊም በውንቲ ምዐራባዉያን በሇጸ ምስሉ ምእንትን ክህሌዊ ተባሂለ ረብ እዩ።
እዔ ዒረባታት ብሰንኪ ታሪኽ ኢስሊም ዒይምፍሊጥ እዩ ዄይ ኸኣ ኯነ ኢሌካ ንምትሊሌ ግበር ፈተነ እዩ።
እቲ ሓቂ ግና ትሕት ኢሌና ከምንርእዮ ፣ ምስያፍ እምብዕ ዉርሻ ኢስሊም እዩ። ምስያፍ ፣ መሐመዴ ኯነ
ሰዎብቱ እቲ መርጽዊ ኣገባብ ኣቀታትሊ እዩ ነይሩ ፣ እዔ ጥራይ ከይኯነ ምስያፍ ቁርኣና ኣገባብ
ኣቀታትሊ’ዉን እዩ።
መሓመዴ ኣብ መጀመርታ ናይ ጎነጽን ዎመጽን ተግባራቱ ክጅምር ከል ፣ ሰዎብቲ ጭፍራኡ ብቁጽሪ
ብዓሓት ኣይነበሩን። ስሇዔ ዴማ ብቀዲምነት ንመጥቃዐቲ መርጾም ነበረ ግዲያት እቶም ካብ ዯማስቆ
ናብ ሜካ መሊሇሱ ነበሩ ቃፍሊያት ነጋድ እዮም ነይሮም። መነባብሮ ሜካዉያን ብብዓሕ ነገራቱ
ኣብዘም ነጋድ ይምርኮስ ስሇነበረ ፣ ብተዯጋጋሚ መጥቃዐቲ ናይ መሓመዴን ናይ ርፍያ ጭፍራኡን
ኣዮም ተረበሹ ‘ሞ ፣ ኣብ መዄዲእታኡ ዴማ ዎላት ቑራይሽ ንመሓመዴ ከጥቅዐዊ ካብ ሜካ ተሊዐለ።
እዔ ዉግእ እዔ ፣ ኣብ ታሪኽ ኢስሊም ዉግእ ባዴር ተባሂለ ፍሇጥ እዩ። መሓመዴን ዒይዎኹ
ሰራቱን ኣብ ሌዐሉ ቑራይሻዉያን በርቃ ዎዄት ተጏናጸፉ። ኣብቲ ዉግእ’ቲ ካብ ተቐትለ ሰባት ሓዯ ፡
ኣባ ሓካም እዩ ነይሩ።
ዎብደሊህ ጊሌያ መሓመዴ ፣ ንኣባ ሓካም ክረኽቦ ከል ብኸቢዴ ተዄጊኡ ነይሩ ትንፋሱ
ግና ኣይሓሇፈትን። ዎብደሊህ ፣ ነቲ ብህቡ ‚ኣቦ ጥበብ‛ (ኣባ ሓካም ክትርጏም ከል
ከምኡ እዩ ዒስምዐ) በሃሌ ሰብኣይ ፣ ክሳደ ረጊጹ ብጭሕሙ እንዲዄጠጠ ከሊግጸለ
ጀሚሩ። ኣብ መዄዲእታኡ ዴማ ርእሱ ቇሪጹ ናብ ጎይታኡ ዄሲዴለ። ‚ርእሲ ጸሊኢ ኣሊህ‛
ኣስተንከረ መሐመዴ ብሓጎስ ኣክሌ --- ‚ኣሊህ ! ካሌእ ኣምሊኽ የሌቦን ፣ ንሱ እዩ!‛ –
‚እዄ ካሌእ የሌቦን‛ ዯገመ ዎብደሊህ ፣ ነቲ ተቇረጸ ርእሲ ናብ እግሪ ነቢዪ እንዲዯርበየ።
‚እዔ ንዎይ‛ ጨዯረ መሓመዴ ሓጏሱ ምቁጽጻር እንዲተሳእኖ ፣ ‚ካብታ ተመርጸት ገመሌ

ናይ ዎረብ ይበሌጸኒ እዩ፣‛ 3
ዒሕን ዴሕርዔ ኣብ ነበረ ግያት እንነ’ዉን ጽምኣት ዯም መሓመዴ መሉሱ እዩ ዄሲኹ። ኣብ 627
ዎ.ም. ጃምሊ ህሌቂት ጥራይ ክበሃሌ ከኣሌ ነገር ብኢዴ መሓመዴ ተፈጺሙ እዩ። መሓመዴን ሰራቱን
ኩረይዕ እትበሃሌ ናይ ኣይሁዴ ዎዱ ኣኽበብ። እቶም ዯቂ ዎዱ ዴሕሪ ዐስራን ሓሙሽተን መዎሌቲ
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ምሕረት ይገብረሌና ይኸዉን ብምባሌ ኢድም ሃቡ። መሓመዴ ግና ንዄተሃዯራቱ መጀመርታ ጏዲጉዱ
ክኹዐቱ ነጊርዊም ፣ ዴሕሪኡ ካብ ሽደሽተ ሚእቲ - ትሽዎተ ሚእቲ ኑ ሰባት ናብቲ ጉዴዴ
ከምኣትዅ ገይሩ። ብትእዕ መሐመዴ ዴማ ኩሊቶም ተሰይፎም። እቲ ጏዲጉዱ ጋህሲታት ናይ ሬሳ
ኯይኑ። ካብ ናይ ኢብን ኢሻቕ ሲራት ራሱሌ ኻብቲ ቀዲማይን ፍለጥን ታሪኽ ህይዄት መሐመዴ ገሌጽ
እስሊማ ጽሑፍ ፣ ነዔ ኣጋጣሚ ከምዔ ስዐብ ተገሉጹ ንረኽቦ ፣
ኣብ መዄዲእታ ፡ ንሳቶም (ኩረይዕዉያን) ኢድም ሃቡ። መሌእኽተኛ ኣሊህ ዴማ ኣብ
መዱና ዄሲደ ዎጸዊም . . . ዴሕርዔ መሌእኽተኛ ኣሊህ ናብ ዐዲጋ ናይ መዱና ዄጸ እሞ
(ልሚ’ዉን እዔ ዐዲጋ ኣብቲ ቦታ ኣል) ጏዲጉዱ ኹዎተ። ዄተሃዯራቱ ሌኢኹ በብጉጅሇ
እንዲኣምጽአ ኣብቲ ጏዲጉዱ ኣራእሶም ዄቕዑም . . . ብጠቕሊሊ ካብ 600 ክሳዐ 700
ነ ሰባት እዮም ነይሮም። ገሇ ገሉኦም’ዉን 800 ዄይ 900 ኣቢልም ይበጽሑ
ከምነበሩ ዕረቡ ኣሇዊ . . . መሌእኽተኛ ኣሊህ ንኹልም ክሳዐ ጥርሾም ብኸምዔ
ቀጺለ። 4
ዴሕርዔ ዎቢ መዉቃዐቲ ፣ መሐመዴ ሓዯ ነገር ተፈሇጦ። እዔ ናይ ኩረይዕዉያን ምስያፍ እኹሌ
ኣይኯነን። ጸኒሑ ዴሕርዔ ኣጋጣሚ መሐመዴ ተዄሳኺ 400 ኣይሁዲዉያን ኣሰይፍዊም። ነዔ ክገብር
መሐመዴ ምስ ክሌተ ጉጅሇ ሰባት ተሓባቢሩ ነይሩ። ኻራጅን ፣ኣዉስ በሃለ ኣብ መዱና ነበሩ
ዎላታት። ዯቂ ኻራጅ ነዘም 400 ኣይሁዴ ናይ ምስያፍ ዐዮ ንዎኣቶም ተሂቡ ነበረ ፣ ዯቂ ኣዉስ ግና
ጸግዑም ሒዘም ይርእዩ ነበሩ። መሓመዴ ምስ ጠመቶም ዴማ ዯቂ - ኻራጅ ብሓጏስ ገጾም ይበርህ ነበረ
፣ ዯቂ ኣዉስ ግና ተጸጊዑም ጠጠዉ ኢልም ነበሩ እሞ ፣ ነቶም ተረፉ 12 ሰባት ዯቂ ኣዉስ ክስይፍዊም
ኣዒዒ፡
ኣቡ ዌባይዲ ካብ ኣቡ ኣሚር መዱና ሰሚዌ ከምነገረኒ ፣ መሌእኽተኛ ኣሊህ
(መሐመዴ) ምስ ዯቂ ኩረይዕ ነገሩ ምስ ዎጸዄ፣ ምስ ዯቂ ኣዉስ ተሻሪም ኣንጻር ዯቂ
ኻራጅ ተግኡ ፣ ተዄሳኺ 400 ኣይሁዲዉያን ሓዒ ፣ ክስየፉ ዴማ ኣዒዒ። በዔ
መሰረት ዯቂ ካራጅ ብዎቢ ዯስታ ኣራእሶም ክቖርጽዊም ጀመሩ። መሌእኽተኛ ኣሊህ ገጽ
ዯቂ ኻራጅ በሪሁ ርኣዮ ፣ ኣብ ዯቂ ኣዉስ ግና ከምኡ ኣይነበረን . . . ካብኡ 12 ጥራይ
ተሪፎም ስሇነበሩ ፣ ክሌተ ዯቂ ኣዉስ ንሓዯ ኣይሁዲ ክስይፍዊ ሃቦም። ‚ክስቶን ክስቶን
ዉቕዐዊም ፣ ክስቶን ክስቶን ኸኣ ኣዲግምዊም‛ ኢለ ዴማ ኣዔዊም። 5
ጽኒሑ ፣ መሓመዴ ምስ 10 ሽሕ ሰራቱ ካብ መዱና ናብ ሜካ ምስ ተመሌሰ ፣ ሓዯ ካሌእ ናይ ምስያፍ
ዄፍሪ ኣካዪደ እዩ። ነቶም ምስኡ ነበሩ ዄተሃዯራት ጸዌ ሓቲትዊም ፣ ‚እቶም [ናይ ሜካ]
ቑራይሻዉያን ዄተሃዯራት ርኢኹሞም ድ፧ ኪደ ሕረዴዊም፣‛። ማርክ ጋብሪኤሌ ነዔ ‚ሕረዴዊም‛ ዔብሌ
መሓመዴ ተጠቕመለ ቃሌ ናይ ዎረብ ትርሜኡ ክገሌጾ እንከል ፣
እቲ ‚ሕረዴዊም‛ ዔብሌ ዎረባ ቃሌ ፣ ሌክዐ ከም ሓዯ ሓረስታይ ማዐጺደ ሰዱደ ኣእካለ ክዎጽዴ ከል
ንዒል ስእሉ ገሌጽ እዩ። ብኻሌእ ኣዒራርባ ፣ መሓመዴ ተጠቕመለ ቃሌ ፣ ‚ኣራእሶም ዐጸዴዊም‛ ዔብሌ
ትርጉም ዒሇዊ ቃሌ እዩ። 6
እምበኣር መጀመርታ ናይ መሐመዴ ነዔ ይመስሌ ፣ ብርግጽ መዄዲእታኡ ግና በዔ ኣየብቀዋን። መሐመዴ
በልን ገበሮን ኩለ ሌክዐ ከም ቁርኣን ስሌጡንን ብዴርኺት ተገብረን እዩ ቑጸር። መሐመዴ ገበሮ
ኩለ ከም ሞዳሌ ኣነባብራ ኹልም ሙስሉም ክኸዉን ኣሊህ ኣዔዓዊም እዩ እሞ ፣ በዔ ምኽንያት ቁርኣን
ይብሌ ፣
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ንኣሊህ ተፍቅሩ እንተይንኩም ፣ ንዎይ (መሓመዴ) ስዎቡኒ፣
--ሱራ 3፡31 (ሻኪር)

ብሓቂ ነ ብኣሊህ ተስፋ ገብር ከምኡ’ዉን በታ ናይ መዄዲእታ መዎሌቲ ፣ ከመይ
ክመሊሇስ ከምግባእ ኣብ መሌእኽተኛ ኣሊህ ኣርኣያ ኣሇኩም።
--ሱራ 33፡21 (ዩሱፍ ዎሉ)
ስሇዔ ዴማ ፣በዔ ኸምዔ መንገዱ ነዒን ዎዴታት ናይ ኣይሁዴ ብምስያፉ ፣ መሐመዴ ንኹልም እሙናት
ሰዎብቱ ክኽተሌዊ ግባእ ኣሊህ መዯበልም ከምኡ’ዉን ኣዒዒልም ኣብነት ኣንቢርልም ኣል።
ምሴያፍ ብሯዓብቩ መሓመዴ
ኣቡ ባክር ፣ እቲ ቀንዱ ዎርኪ መሐመዴ ነበረ ፣ ዴሕሪ ሞት መሐመዴ ናይ መጀመርታ ‚ብቕኑዐ
ተመርሐ‛ ኻሉፋ ናይ ኢስሊም ኯይኑ። ኣቡ ባክር ፣ ኻሉዴ ቢን ኣሌ-ሉዴ ኣሌ-ማኽዓሚ በሃሌ ኣብ
ትሕቲ መሪሕነት ናይ መሐመዴ’ዉን ጋእ ነበረ ጀነራሌ ነበሮ። ምስ መሐመዴ ከል ኻሉዴ ብርቱዐ
ተጋኣይ ስሇነበረ ፣ ዔተመዒዒ ሰይፊ ኣሊህ ዔብሌ ናይ መዎርግ ስም ተሂብዊ ነበረ።
ኣብ 633-634ዎ.ም. ዴማ ብትእዕ ናይ ኣቡ ባክር ፣ ኻሉዴ ንኹልም ህቢ ዎረብ ኢስሊም ክቕበለ
ዐዴመ ኣቕረበልም። እዔ ‚ዐዴመ‛ ግና ካሌእ ዒይኯነስ ምቕባሌ ንኣበዩ ብምፍርራህ ናይ ሰይፊን ሞትን
ናይ ኣስገዲዴ ዐዴመ እዩ ነይሩ። እቲ ዒቕረበልም ዐዴመ ከምዔ ዔብሌ እዩ ነይሩ ፣
ብስም ኣሊህ እቲ ርህሩህን ፣ እቲ ምሕረተኛን። ካብ ኻሉዴ ቢን ኣሌ-ሉዴ ናብ መራሕቲ
ፋርስ። ኢስሊም ተቐበለ እሞ ክትዴሕኑ ኢኹም። እንተዒይኯይኑ ኸኣ ምሳይ ኪዲን
እተዅ እሞ ቀረጽ ጂያ ዴማ ኽፈለ። እንተኣቢኹም ግና ፣ ከምቲ ንስኹም ዄይኒ
ምስታይ ተፍቅሩ ፣ ሞት ዖፍቅሩ ሰባት ሒዒሌኩም መጺአ ኣሇኹ። 7
ዴሕርዔ ‚ዐዴመ‛ ፣ መብዕሕቲኦም ኢስሊም ምቕባሌ ኣብዮም። ካብቶም ኣበዩ ገሉኦም ኣብ ኡሊይን
ከባቢ ርባ ኤፍራጥስ ነብሩ ነበሩ ጉጅሇ ናይ ፋርሳዉያንን ክርስትያንን እዮም ነይሮም። ስሇዔ ኻሌዴ
ብ633 ዎ.ም. መጥቃዐቲ ከፈተልም። እቲ ኰናት ኣዩ ጽዐጹዐ ነበረ ‘ሞ ኻሉዴ ናብ ኣሊህ ‚እንተዴኣ
ክስዐሮም ሂብካኒ ፣ ንዎድም ብዓርያ ኸበበ ናይ ማይ ካናሇ ብዯሞም ከምዉሕ ክገብሮ እየ‛ ብምባሌ
ተመባጺዌ። ስሇዔ ዴማ ንኹልም እቶም ተሳዐሩ ብህይዄቶም ከሇዅ ሒዘም ከምጽኡለ ኣዔዓ። እቶም
ምሩኻት ኣዮም ብዓሓት ስሇነበሩ ኸኣ ፣ ንኹልም ናብቲ ካናሇ ዄሲደ ንምስያፎም ኣስታት ሓዯ
መዎሌቲን ፈረቓን ዄሲዴለ። እቲ ዯሞም ግና ይረግእ ስሇነበረ ክዉሕ ኣይከኣሇን እሞ ፣ ሰራት
ኻሉዴ ፣ እቲ መብጽዎ ከይተፈጸመ ከይተርፍ ብምባሌ ማይ ፈነዅለ። ኣቡ ጃዐፋር መሐመዴ ኢብን ጃሪር
ኣሌ-ጣባሪ ፣ ናይ ቅዴም ሙስሉም ታሪኸኛን ሉቕን ፣ ነዔ ፍጻሜ ብኸምዔ ጽሒፍዊ ኣል ፣
ኻሉዴ በሇ ፣ ‚ኦ ኣሊህ ፣ መናኹቦም ኣሕሉፍካ እንተሂብካና ፣ ኣነ ዴማ ንሓዯ
ካብኣቶም’ ኣየትርፍን እየ ፣ ካናሇታቶም ብዯሞም ከምዉሕ ክገብሮ እየ‛። ኣሊህ
ዴማ ኣብ ኢዴ ሙስሉም ኣሕሉፉ ሃቦም። ዴሕሪኡ ኻሉዴ ነቲ ነጋሪ ኣጁ ጸዌ
ንኹልም ዄተሃዯራቱ ፣ ‚ሓዓዊም ! ሓዓዊም ! ነቲ ምጽራር ዒየረጸ እንተዒይኯይኑ
ዄሌሓዯ ካብኣቶም ከይትቐትለ‛ ኢለ ክእዘም ነጊርዊ። ስሇዔ ዴማ ነቶም ሓዓዊም
ኯብኰቦም ኣምጺኦሞም። ኻሉዴ ገሇ ኽፋሌ ናይ ሰራቱ ናብቲ ካናሌ ዄሲድም
ክስይፍዊም ክእ ከል ሓዯ መዎሌትን ሓዯ ሇይቲን ዄሲዴልም። ኣብቲ ቐጸሇ
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መዎሌቲን ዴሕሪኡ ነበረን ዴማ ነቶም ሃዯሙ ካብ ኡሊይ ክሳዐ ቤት ናህራይን ኸዉን
ናብ ኩለ ኣንፈት ስውቦም ኣርኪቦሞም። ኻሉዴ ዴማ ኣራእሶም ቇሪጽዊም። 8
ሽዌ ገሇ ናይ ኻሉዴ ሰባት ዴማ ከምዔ ክብለ ተዕሪቦሞ ፣
‚ንኹለ ኣብ ዎሇም ዒል ሰብ’ እንተትቐትል ፣ ዯሞም በዔ ካናሇ ኣይምዄሓዒን . . . ስሇዔ
ማይ ፈንዄለ እሞ መብጽዎኻ ፈጽም‛። ኻሉዴ ነቲ ማይ ኻብቲ ካናሇ ዎጺዊ ነበረ እሞ ፣
ሽዌ ግና ፈነዊ ፣ ምስቲ ዯም ተሓዄሰ ማይ ኸኣ ዄሓዒ። በዔ ምኽንያት እዔ ካናሇ ፣
ክሳዐ ልሚ ካናሇ ዯም ይበሃሌ ኣል። 9
ኣሚር ጣህሪ ፣ ኢራና ጋዖጠኛ ፣ ኣብ ሓዯ ዎንቀጽ ካብ ጋዖጣ the New York Post ግንቦት 14,2004
ዎ.ም. ‚ኣራእስ ምምታር‛ ብዔብሌ ኣርእስቲ ፣ ኣብ ታሪኽ ኢስሊም ፍጻሜታት ምስያፍ ብጥቕሌሌ ሓሳብ
ይገሌጾ ፣
ኣብ 680 ዎ.ም. ንነቢዪ ፍቁር ዄዱ ለ ነበረ ሑሴን ኢብን ዎሉ ፣ ኣብ ካራባሊ ማእከሊይ ውራቕ - ብዄተሃዯራት ናይ ኻሉፍ ያዔዴ ርእሱ ተመቲሩ። እቲ ተቖርጸ ርእሲ
ኣብ ብሩራ ሸሓኒ ተቐሚጡ ቅዴም ናብ ዯማስቆ - ከተማ ናይ ያዔዴ - ተሊኢኹ።
ዴሕሪኡ ዴማ ንመርመራ ምኽንያት ናብ ገዕኢ ግብጺ ናብ ካይሮ ተሊኢኹ። ብተዄሳኺ
ዄተሃዯራት ኻሉፍ ያዔዴ 71 ብጾት ሑሴን ነበሩ ተባዐትዮ (ዄዱ ሓዯ ዎመት ቇሌዎ
ዎሉ-ኣሽግሃር በሃሌ ነበሮም) ዄሲኽካ ኣራእሶም ተመቲሮም። 10
በዔ ዴማ እዔ ተርእዮ እንዲጸንዋ ከይደ ፣ መሐመዴ ባዐለ ዒቖሞ ሞዳሌ ሕጂ ተመሉሱ ንቤቱ ክጥዉቓ
ጀሚሩ። እዔ እንዲቐጸሇ ኣብ መዄዲእታኡ ታሪኽ ኢስሊም ብተግባራት ምስያፍ ተመሉኡ። ኣንዴሪዉ
ቦስቶም ኣሰናዲኢ መጽሓፍ The Legacy of Jihad (ዉርሻ ጂሃዴ) ፣ ናብ ናይ 15 ክፍሇ ዒመን ታሪኽ
ከምዔ ብምባሌ የመሌክት ፣
መስራቲ ናይ ንግስነት ሙጋሌ ነበረን ፣ ብዒመናዉያን ከሇስቲ ታሪኽ ከም ኣርኣያ
‚ሙስሉማ ትዐግስቲ‛ ሕሰብ ሕፉር መራሒ ባቡር ፣ ኣብቲ ባዐለ ጸሓፎ ‚ባቡርናማ‛
ዔብሌ ርእሰ-ታሪኹ ብዕዐባ ምሩኻት ጂሃዲ ዄፍሪ ኑ ዒይኣመንቲ ዄሰዯልም
ስጉምቲ ከምዔ ክብሌ ይዕረብ ፣ ‚እቶም ብህይዄቶም ከሇዅ ተተሓዓ [ኢድም ሃቡ
ምሩኻት] ክስየፉ ተኣዔዓ ፣ ዴሕርዔ ኣብቲ ሰፈር ሰራት ፣ ሓምሓም ርእሶም ከም
ግምቢ ተሚሩ‛ 11
ናብዔ ዯሓረ እናት ብምምጻእ ዴማ ጣህሪ ፣ ከምዔ ብምባሌ ይቕጽሌ ፣
ኣብ 1842 ዎ.ም. ኣፍጋናዉያን ሙስሉም ፣ ኣብ ካቡሌ ነበረ ዐርዴታት ሰራት ብርጣንያ ሃንዯበት
ብምጥቃዐ ፣ ሌዐሉ 2000 ሰብኡት ፣ ኣንስትን ቇሌዌትን ሰይፎሞም። ኣራእሶም ዴማ ኣብ ዓርያ እታ
ኸተማ ኣብ ተተኸሇ ኣዐጫዉ ከም ዳኯሬሽን ሰቒልሞ። 12
እዔ ተግባራት ኣብ 1980ታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ቀጺለ እዩ ፣ ኣስታት 3000 ኑ ዄተሃዯራት ሶቬት
ብኣፍጋናዉያን ዐጡቓት ተሰይፎም። ብተዄሳኺ ተግባራት ምስያፍ ኣብ ሰዉራ ናይ ኢራን’ዉን ሌሙዴ
ነገር እዩ ነይሩ።
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ኣብ 1992 ዎ.ም. ሙሊሃት ኢራን ፣ ‚ክኢሊ‛ ብምሌኣኽ ፣ ናይ መዄዲእታ ሻሃ ቀዲማይ ሚኒስተር ኢራን
ነበረ ሻፑር ባኽቲያር ኣብ ፓሪስ ከምስየፍ ገይሮም እዮም። እቲ ዖና ምስ ተሰምዋ ፣ ሃሽሚ ራፍሳንጃኒ
፣ ኣብቲ ሽዌ ፕርዔዯንት ናይ እስሊማ ሪፓብሉክ ኢራን ነበረ ፣ ኣብ ቅዴሚ ህቢ ኣሊህ ‚ርእሲ እቲ
ተመን ስሇቇረጸ‛ ብምባሌ ከመስግን ተራእዩ እዩ። 13
ከምኡ’ዉን ጣህሪ ንሓዯ ሞሞ ሉ ነይን ፣ ተበሃሇ ኣሌጀሪያ ‚ክኢሊ‛ ይጠቕሶ። ሞሞ ኣራእስ ሰባት
ንኽመትር ብGIA በሃሌ እስሊማ ጉጅሇ ተመሌመሇ እዩ ነይሩ ፣
ኣብ 1996 ዎ.ም. ኣብ ቤን-ጣሌሃ ከባቢ ርእሰ-ከተማ ኣሌጀርስ ፣ ሞሞ ብሓዯ ሇይቲ
ኣስታት ዯርዒን ኑ ቇሌዌት ርከብዊም 86 ኣራእስ ቇሪጹ። ንኽሪ እቲ ኣርኣያ
ነ ሃይማኖታ ተግባሩ ዴማ ንሓጅ ናብ ሜካ ከምሇኣኽ ተገይሩ። መዄዲእታ ግዖ
ብዕዐባኡ ሰማዐናለ ፣ ሞሞ ኣብ ኣሌጀርስ ብዯሓን ይነብር ነይሩ። 14
ከምኡ’ዉን ጣህሪ ኣብ ፓኪስታን ነበረ ኩኔታት ከዒንቱ ከል ፣
ተጻረርቲ ጉጅሇታት ሱኒን ሺዎን ተቖርጸ ኣራእስ ንሓዴሕድም ብፍለይ ምሌእኣኽ ሌምዱ
ገይሮሞ። ብሓዯ ግምት ፣ዴሕሪ 1990ዎ.ም. ጥራይ ሌዐሉ 400 ቁርጺ ኣራእስ
ተሇኣኢም ኣሇዅ። 15
ልሚ ዴማ ተርእዮ ናይ ምስያፍ ኣብ ኢንድነዢያት ዯሴት ቦርኒዮ ከጋጥም ንርኢ ኣሇና። ሙስሉም
ምስያፍ ከም መሳጏጐ ኣገባብ ብምጥቃም ነቶም በሑ ክርስትያን ተቐማጦ ናይታ ዯሴት ከሌቅቕዊም
ይፍትኑ ኣሇዅ። ብገምጋም ፍርቆም ክርስትያን ተቐማጦ እታ ዯሴት ሃዱሞም እዮም።
ኪንዮ እዔ ኣዩ ዄንጀሊ ነ ኣብነታት ዴማ ፣ ብመንግስቲ ዯረጃ ግበር ምስያፍ’ዉን ኣል። ኣብ
ሱዐዱ ዎረብ ኣብ ነፍሲ ዄከፍ ሰሙን ዎርቢ መዎሌቲ ዴሕሪ ጸልት ፣ ኣብ ኣፍ ዯገ መሳጊዴ ካየዴ
ምስያፍ ኣል፡
መንግስቲ ሱዐዱ ዎረብ ሓሇፈ ዎመት ጥራይ ብገበናት ቅትሇት ፣ ግብረ ሰድማዉነት ፣
ዐጥቃ ስርቂ ፣ ምምሌሊስ ሓሺሽ ተኸሰሱ 52 ሰብኡትን 1 ሰበይትን ሰይፉ። . . . እቲ
ተነነ ገበነኛ ኢደ ተኣሲሩ ናብቲ ቀጽሪ ይኣቱ እሞ ብሓይሉ ኣብ ቅዴሚ እቲ ሰያፊ
ይንብርከኽ። ሰያፊ ካብ ሊዐሉ ንታሕቲ ናብ ክሳዴ እቲ ኹኑን ነቲ ገዔፍ ሰይፉ ሰሇሌ
ከብል ከል ፣ ካብ ማእከሌ እቶም ተዎዒብቲ ፡ ‚ኣሊሁ ኣክባር !‛ ዔብሌ ጭዴርታ
ይስማዐ። ብዎረብ ‚ኣሊህ ዎቢ እዩ‛ ማሇት እዩ። 16
‚ኣሊሁ ኣክባር‛ ዔብሌ ሓረግ ፡ በቶም ንኣይሁዲ ኣሜሪካ ኯንትራክተር ንኒኯሊስ በርግ ከምኡ’ዉን
ሚስዮና ሕሌሙ ናብ ማሕበረ ሰብ ሙስሉም ብሓዯ መዎሌቲ ጀመረን ዒብቀዋን ኯርያ ኣስተርሚን
ዄንጌሊን ኪም-ሱን-ኢሌ ቐንጸሌዊም ሰባት ዯጋገም ነበረ ሓረግ እዩ ነይሩ።
ስሇዔ እምበኣር በዔ ኣርእስቲ እዔ ታሪኽ ኢስሊም ዒመሓሊሌፎ መሌእኽቲ ኣዩ ንጹር ይመስሌ። በቲ
ካሌእ ሸነኽ ጽሑፋትን ሉቃዉንቲ ኢስሊምን በዔ ኣርእስቲ እዔ እንታይ ይብለ ምርኣይ’ዉን የዴሌየና
እዩ።
ዋጋ ዘይኣማኒ
ኣብ ነ ግዖ ሙስሉም ‚ኣኽረርቲ‛ ዒሰንብዴ ነገር ብስም ኢስሊም ክፍጽሙ ከሇዅ ፣ መብዕሕቲኦም
ሙስሉም ፈሇጥተይ ‚እዔ ኢስሊም ኣይኯነን ! ኢስሊም ብግብሪ ሒዯት ሰባት ክፍረዴ የብለን ፣ ብሓቂ
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እንታይ ይምህር ክትፈሌጥ እንተዯሉኻ ቀሪብካ ክጽናዐ ኣሇዊ፡‛ ንምባሌ ግዖ ኣይዄስደን እዮም። ሕራይ
ጽቡቕ። እምበኣር ሕጂ እቲ ሕቶ ኢስሊም ብዕዐባ ምቕታሌ ዒይኣመንቲ እንታይ ይምህር፧ ዔብሌ እዩ
ኸዉን።
ብቀዲምነት ክፍሇጥ ዒሇዊ ፣ ብመሰረት እስሊማ ሕጊ ብነ ይኹን ግብራ ምኽንያታት ሙስሉም ፣
ንዒይሙስሉም ክቐትሌዊም ተፈቒዴልም እዩ። እዔ ዴማ ብመሰረት ሕገ ቒሳስ እዩ። ቒሳስ ፣ ሕጊ ናይ
ማዐረ መቕጻዐቲ እዩ። ሌክዐ ከምዔ ናይ ሙሴ ሕጊ ፡ ‚ዎይኒ ኣብ ክንዱ ዎይኒ ፣ ስኒ ኣብ ክንዱ ስኒ‛ ማሇት
እዩ። ንኣብነት ብሕጊ ቒሳስ መሰረት ፣ ሓዯ ሙስሉም ንኻሌእ ሙስሉም እንተዯኣ ቀቲሌዊ ፣ ንሱ ዴማ
ይቕተሌ። ሙስሉም ንዒይሙስሉም እንተቐቲሌዊ ግና እዔ ሕጊ ኣይሰርሕን እዩ። እዔ ምህሮ እዔ ኣብ ሓዯ
ሓዱ ካብ ሳሒሕ ቡኻሪ ከምዔ ስዐብ ንረኽቦ ፣
ብኣሽ-ሻዎቢ ተዒንተዄ ፦ ኣቡ ጁሓይፋ ኢለ ነይሩ ፣ ‚ንዎሉ ‘ኣብዔ ዄረቐትካ እንታይ
ተጻሒፉ ኣል፧’ ኢሇ ሓቲተዮ። ዎሉ ዴማ ፣ ብዕዐባ ዱያ (ጋር-ነፍሲ)ን ፣ ምሩኽ ካብ ኢዴ
ጸሊኢኡ ክሌቐቕ ክኽፈሇለ ዒሇዊ ገንዒብን ከምኡ’ዉን ኣብ ቒሳስ ዒይኣማኒ ብምቕታለ
(ማዎርነት መቕጻዐቲ) ዄሌሓዯ ሙስሉም ኣይቀተሌ ዔብሌ ሕጊ ምኑ ነጊሩኒ፡‛ 17
ብርግጽ ኣብ ገሇ ገሉኡ ጉዲያት ፣ ከም ማእሰርቲን ፣ ገንዒባ መቕጻዐቲን ኣመሰሇ መቕጻዐቲ ነቲ ቐታሉ
ይፍረድ እዩ። ግና ክዅንነት ከምምስክሮ ኣብ ከምዔ በሇ ህይዄት ዒይሙስሉም ማዐረ ሙስሉም ጋ
ዒይህብ ባህሉ ብዓሕ ሳዐ ቀታሉ ዐዅር ዎይኒ ተሂብዊ እዩ ሕሇፍ። ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ዴምጺ
ሰማእት (The Voice of the Martyrs) www.persecution.org ፣ ዄይ ባርናባስ ፋንዴ
www.barnabasfund.org እንተኣቲኹም ፣ ኣብ እስሊማያን ሀገራት ፣ መዎሌታ ሕዯስ ብኣማኢት
ቑጸሩ ዕንታታት ናይ ተገፍዌን ተቐትለን ክርስትያናት ክትረኽቡ ኢኹም። እቲ ቀታሉ ሙስሉም
እንተይኑ ዲርጋ ብዒይ ነ ሕጋ መቕጻዐቲ ሸሇሌ ተባሂለ ክሕሇፍ ክትርእዩ ኢኹም። እዔ ስዐብ
ጽሑፍ ፣ ንብዓሓት ሙስሉም ካብ ማእከሊይ ምብራቕ ከዒራርቦም ከሇኹ ረኸብኩዊ ቅኒት ኣእምሮ
ብሌክዐ ገሌጽ እዩ። እዔ ጽሑፍ ኣብ ሓዯ ናይ ኢንተርነት ናይ እምነታ ርርባት ጉጅሇ ተገብረ እዩ።
ኣስተብህሌለ ፣ ዒይሙስሉም (ካፊር) ኣብ ምቕታሌ ፣ እንታይ ዎይነት ኣረኣእያ ከምዒሇዊ ፡
ካፊር (ዒይኣመንቲ) ካብ ቀዯም ኣትሒዘም ንኢስሊማዉያን ሀገራት የጥቕዌን ፣ ሙስሉም
ይቐትለን ኣሇዅ . . . ዄሊሓንቲ ከይገበርናዮም ከሇና። ንኣብነት እስራኤሊዉያን ፣
ንፍሌስጤማዉያን ሙስሉም የጥቕዐዊም ኣሇዅ እዔ ኸኣ ምእንቲ መሬቶም ኢልም ጥራይ
ዒይኯነስ ፣ ንኣዐራብ/ሙስሉም’ዉን ስሇጸሌእዊም እዩ . . . ንስሇ ኣሊህ ክንከሊኸሇልም
ኢና።ኢስሊም እቲ ሓዯን ሓቐኛን ቃሌ ኣሊህ ከነስፋሕፍሖ ኢና። እንተነጺጏሞ ግና ፣
ክንቀትልም ተፈቒደሌና እዩ። ካፊር ምቕታሌ ሓራም (ክሌኩሌ/ዒይሕጋ) ኣይኯነን።
ብርግጽ ፣ ኢንሻሊህ (ብፍቓዴ ኣሊህ) ምስኣቶም ብሰሊም ክንነብር ኢና ንዯሉ፣ ኢንሻሊህ
ሕራይ እንተኢልም’ዉን ብዕዐባ እዔ ማራኺ ሃይማኖት ክንምህሮም ኢና ንዯሉ። 18
ትርኢዊ ድ ኣሇኹም ፣ እዔ ጠቕሉለ ጠይ ነ ሓሳብ ናይዔ ጽሑፍ። እቲ ንዒይናቱ ምቕታሌ ዖፍቕዴ
‚ማራኺ ሃይማኖት‛??

104

ቁርኣን ብዛዕባ ምቕቪል ዘይኣመንቩ
ምናሌባት ፣ እቲ ብዓሕ ሳዐ ብዕዐባ ጏነጻ ባህሪ ኢስሊም ክሇዎሌ ከል ብምዐራባዉያን ጥቐስ ቁርኣና
ጥቕሲ እንተሃሌዩ ፣ ‘ቲ ካብ ኢስሊም ንዉሽጥን ዄጻእን ብዒሇዅ ሰባት ‚ጥቕሲ ናይ ሴፍ‛ ተባሂለ ፍሇጥ
ጥቕሲ እዩ።
ስሇዔ እተን ቅደሳን ኣርሕ ምስ ሓሇፋ ፣ ነቶም ጣኦተኛ ኣብ ረኸብካዮም ቅተልም ፣
ማሪኽካ ዉሰድም ፣ ከርዴኖም ፣ ኣብ ኩለ ኣዴቢዪኻ ጸኒሕካ ተቓጸዮም። እሞ
እንተተናሲሖም ፣ ጸልት ምጽሊይ እንተቐጺልም ፣ እቲ ግዳታ ምጽት ዴማ
እንተኸፊልም ፣ መንገድም ክቕጽለ ነጻ ሕዯጏም። ብሓቂ ኣሊህ ይቕረ በሃሉን ፣
ምሕረተኛን እዩ።
--ሱራ9፡5 (ሻኪር)
እዔ ጥቕሲ እዔ ኣብዔ ልሚ እን ኣይሰርሕን እዩ ፣ ዔብለ ሙስሉም ኣሇዅ። ሊ ከምኡ ክኸዉን ኣነ
ዖፍቕር እንተንኩ ፣ እቲ ሕቶ ግና መማህራንን ሉቃዉንቲን ኢስሊም ነዔ ጥቕሲ ‘ዔ ብኸመይ
ይትርጉምዊ፧ ዔብሌ እዩ። ኣብዔ ሕጂ እን ይሰርሕ ድ ይብለ፧ እቶም በሑ ቁጽሪ ናይ ዒመናዉያንን ፣
ጥንታዉያንን ሙስሉም ሉቃዉንቲ ሕጂ’ዉን ይሰርሕ ከምነ ይሰማምዌ። ዒክርዊ ፣ ኩለ ሌምዴታት
ኢስሊም ካብ ቁርኣንን ሱናን (ብሂሊትን ግብርታትን መሐመዴ) መጸ እዩ። ኢብን ካቲር ፣ እቲ ዉሩይ
ናይ 8ይ ክፍሇ ዒመን ሙስሉም ሉቕ ነቲ ሓቐኛ እስሊማ ትርጉም ናይዔ ጥቕሲ መብርሂ ጽሒፍለ ኣል።
ካቲር ፣ ሓያል ንዐኡ ዴግፉ ቀዲሞት ኣዒንተዉቲ ሓዱ ብምጥቃስ መብርሂኡ ይጅምር - ሙጃሂዴ ፣
ኣሚር ቢን ሿውብ ፣ መሐመዴ ቢን ኢሻቕ ፣ ቓታዴ ፣ ኣሱዱ ፣ ከምኡ’ዉን ዎብደራሕማን። ቀጺለ ካቲር
መብርሂኡ ከምዔ ስዐብ ይጽሕፍ ፣
ኣብዔ ጥቕሲ ፣ ተጠቒሰን ዒሇ 4 ኣርሕ ፣ ነተን ኣብ ሇዎሇ ጥቕሲ ተገሉጸን ዒሇ 4
ዄርሓት ናይ ጸጋ ዒመሌክታ እየን ፡ ‚ስሇዔ ን 4 ኣርሕ ከምዴሊይካ ኣብታ ምዴሪ
ተመሊሇስ‛ ብሊ ። ኣሊህ ቀጺለ ከምዔ ኢለ ፣ ‚ስሇዔ እተን ቅደሳን ኣርሕ ምስ ሓሇፋ .
. .‛ ይብሌ። ማሇት ፣ በዒን ኣርባዐተ ዄርሓት ምስቶም ጣኦተኛ ክትጋእ ኣይተፈቐዯሌካን
፣ ኣብ መዉዲእታ እዒን ኣርሕ ግና ‚ነቶም ጣኦተኛ ኣብ ረኸብካዮም ተጋኣዮምን
ቅተልም‛ ማሇት እዩ። ‚ኣብ ረኸብካዮም‛ ክብሌ ከል ብሓፈሻ ኣብ ኩሊ ዎሇም ማሇት
እዩ. . . ኣሊህ ኣብዔ ንገሉኦም ቅተልም ንገሉኦም ኸኣ ማርኯም እዩ ዔብሌ ዒል። ‚ኣብ
ኩለ ኣዴቢዪኻ ጸኒሕካ ተቓጸዮም‛ ማሇት ኸኣ ፣ ክሳዐ ባዐሊቶም መጹኻ ኣይትጸበዮም ፣
ኣብ ክንዲኡስ ኣብቲ ርከቡለ ከባቢታትን ዐርዴታትን ከይዴካ ሓዯጋ ዉዯቆም ፣ እቲ
ገፊሕ ክሳዐ ጸቦም ኣብ ተፈሊሇየ መንገዴታትን መተሓሊሇፊታትን ብዕዐብኦም ሓበሬታ
ኣክብ። በዔ ኸምዔ ዴማ ዄይ ኢስሊም ምቕባሌ ዄይ ኸኣ ሞት እንተዒይኯይኑ ካሌእ
ምርጫ ኣይክህሌዊምን እዩ . . . ኣቡ ባክር (ቐረበ ዎርኪ መሐመዴን ፣ ምስሞተ ዴማ
ተካኢኡ ነበረን) እዔን ካሌኦት ክቡራት ጥቕስታትን ምስቶም ግዳታ ቀረጽ ምኽፋሌ
ኣበዩ ንኽጋእ ከም መረጋገጺ ተጠቒምለ እዩ። እዔ ጥቕሲ እዔ ፣ ኣህዕብ ኢስሊም ክሳዐ
ዒይተቐበለን ፣ ሕጋጋቱን ግዳታታቱን ክሳዐ ዒየፈጸሙን ምዉጋእ ፍቑዴ ገይርዊ ኣል። 19
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እዔ ሌዐሌ ኢለ ዒል ሓሳብ ንነ ዎይነት ክትዐ ቦታ ኣይገዯፈን። ኢብን ካቲር ኩለ ሰብ ክርዴኦ
ብኽእሌ ብግሌጺ እዩ ኣስፊርዊ ዒል። ሙስሉም ኣንጻር ዒይኣመንቲ (ሙሽሪኩን) ክግኡ ተፈቒዴልም
ጥራይ ዒይኯነስ ተኣዔዘም’ዉን ከምኑ ንሱ ዴማ ኣብቲ ዒሇዅዊ ከይድም ከጥቕዐዊም ብሓይሉ ናብ
ሙስሉም ክሌዉጥዊም ዄይ’ዉን ክቐትሌዊም በዔ ጥቕሲ መሰረት ዯገፍ ከምዒሇዊም ንርኢ። ሕጂ’ዉን
ክፍሇጥ ዒሇዊ ፣ ካቲር ‚ኣኽራሪ‛ ሙስሉም ኣይነበረን ፣ ካቲር ምናሌባት’ዉን ሓዯ ካብቶም ብማእከሌ
እስሊማ ማሕበረ ሰብ ኣዴማሳ ተቐባሌነት ዒሇዊም ጥንታዉያን ሉቃዉንቲ ኢስሊም ሓዯ እዩ።
ሓዯ ካሌእ ምስ መጽናዐትና ኸይዴ ብዓሕ ዒይፍለጥ ጥቕሲ ናይ ቁርኣን’ዉን ኣል። ጥቕሲ ‚ምስያፍ‛
በሃሌ ፣
ነቶም ዒይኣምኑ [ኣብ ዉግእ] ምስ ተራኸብካዮም ፣ ክሳዉድም ዉቕዎዮም።
--ሱራ47፡4 (ኻሉፋ)
ነቶም ዒይኣምኑ ምስ ረኸብካዮም ፣ ኣራእሶም ዉቕዎዮም።
--ሱራ47፡4 (ሮዴወሌ)
ካቲር ዎሊማ ናይዔ ጥቕሲ ከምዔ ስዐብ ይገሌጾ ፣
ኣመንቲ ኣንጻር እቶም ጣኦተኛ ክግኡ ከሇዅ ናብቲ ክገብርዊ ግብኦም ምርሓዮም።
ኣሊህ ኢለ ኣል ፣ ‚ነቶም ዒይኣምኑ [ኣብ ዉግእ] ምስ ተራኸብካዮም ፣ ክሳዉድም
ዉቕዎዮም‛ እዔ ማሇት ክትግኦም ከሇኻ ብሰይፊኻ ምለእ ብምለእ ቇራርጾም ማሇት
እዩ። ‚ክሳዐ ብፍጹም ትዴምስሶም‛ ማሇት ዴማ ንኹልም ቅተልምን ኣጽንቶምን ማሇት
እዩ። እዔ ነቶም ሓካዮም ምሩኻት ናይ ዉግእ ምሌከት እዩ። 20
ስሇዔ ኣብዔ ጥቕሲታት ክንርኢ ከሇና ፣ ሙስሉም ነቶም ግኦም ዒይኣመንቲ ‚ክስይፍዊም‛ (እንተዄሓዯ
ኸኣ ፣ ‚ክሳዉድም ክዄቕዐዊም‛) ተኣዔዘም ከምኑ ንዐዒብ። ሼኽ ዌማር ባክሪ መሐመዴ፣ ዲኛ ቤት
ፍርዱ ሸሪዎ (እስሊማ ሕጊ) ኣብ ዎባይ ብርጣኒያ ከምኡ’ዉን ጠቕሊይ ጸሓፊ Islamic World League ፣
ኣፈኛ International Islamic Front ፡ ቁሩብ ፍሌይ በሇ ኣረኣእያ ኣሇዊ ፣
እንታይ እዩ ‘ቲ ፍርዱ፧ መቕጻዐቲ ናይቶም ኣንጻር ኣሊህን ኣንጻር መሌእኽተኛኡን ግኡን
ኣብታ ምዴሪ ጉዴኣት/ህዉከት ዒምጽኡን እዔ እዩ ፣ ክቕተለ ዄይ ክስቀለ ዄይ ኣንጻር
ጽምዱ ኢድምን እግሮምን ክቑረጹ ዄይ ኸኣ ክእሰሩ ኣሇዊም። በዔ ኸምዔ ኣብዕ ምዴሪ
ይረደ ፣ ኣብቲ ቕጽሌ ህይዄት ኸኣ መሪር መቕጻዐቲ ክህሌዊም እዩ። 21
ገሇ ቅምሶ ኸዉን እስሊማ ጽሑፋት ዴሕሪ ምርኣይ ከምኡ’ዉን ኣረኣእያ ሙስሉም ሉቃዉንቲ ፣ ቃሌዄሃብቲ ፣ ተራ ሙስሉምን ብምምርማር ፣ ኢስሊም ምቕታሌ ዒይኣመንቲ ይእ ጥራይ ዒይኯነስ እዔ
ባህሉ እዔ ከም ቅቡሌ ነገር ተዄሲደ ክትግበር’ዉን ዒተባብዐ ምኑ ርኢና ኣሇና። ቅዴሚ ምዉዲእና ግና
ናይ መዄዲእታ ሓዯ ጽሑፍ ክንርኢ። ብርግጽ እዔ ጽሑፍ እዔ ማህዱ በሃሌ ስብእና ምምጻኡ ክዅን
እንተይኑ ከይተፈጸመ ዒይተርፍ እዩ።
ሴልጣን ናይ ኻሊፍ ዝጻሟሠ ሞት ይግብኦም
መሪሕነት ናይ ኻሉፍ ኣብ ኢስሊም ብጣዐሚ ሓያሌ ትርጉም ዒሇዊ እዩ። እቲ ኣብ መሪሕነት ዒል ኻሉፋ
ከም ተካኢ መሐመዴን ከም መራሒ ናይ ኩሊ ማሕበረ ሰብ ሙስሉምን እዩ ርአ። ብኻሌእ ን ጳጳስ
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ናይ ኢስሊም ማሇት እዩ። ሺዎን ሱኒን ክሌቲኦም ብስምምዐ ቕበሌዊ እቲ ናይ መዄዲእታ ኻሉፋ ዎሉ ሰብኣይ ለ ንመሐመዴ ነበረን እዩ። ዎሉ ኣብ 661 ሞይቱ። ብዴሕሪኡ ብዓሓት ኻሉፋታት ናብ
ስሌጣን መጺኦም እዮም ፣ ግናኸ ከምቶም ቀዲሞት ኣርባዐተ ኻሉፋታት ኣዴማሳ ጽሌ ኣይነበሮምን።
ሙስሉም ዲግመ ምትካሌን ምሕዲስን ናይ ኻሉፍ እዮም ጽበዩ ዒሇዅ። እዔ ኸኣ ዎሇም ሇኸ ሓዴነትን
መሪሕነትን ኢስሊም ንኸዉሕስ ማሇት እዩ። ከምቲ ዴሮ ርኤናዮ ዴማ ማህዱ ነዔ ትጽቢት ናብ
መፈጸምትኡ ከምዒብጽሖ ይእመን። ኣብ ሓዯ ሓዱ ካብ ሳሒሕ ሙስሉም ፣ ብዕዐባ እቶም ንስሌጣን
ኻሉፋ ጻረሩ ሰባት ዉሰዯልም ስጉምቲ ፣ ከምዔ ስዐብ ተጻሒፉ ኣል ፣
ነ ይኹን ካብ ሓ ከምሌጥ ዯሌን ናብ ገነት ክኣቱ ዯሌን ብኣሊህን በታ ናይ
መዄዲእታ መዎሌቲ ኣሚኑ ይሙት . . . እቲ ንዯገፍ ኻሉፋ ምሕሌ ሰብ ተኣማንነት
ኢደን፣ ንጽህና ሌቡን ይሃቦ (ማሇት ብዉሽጡን ብዯጌኡን ይገኣዮ)። በቲ በሇጸ ዎቕሙ
ይተኣዒዘ። ነ ሰብ ስሌጣን ኻሉፋ እንዲተጻረረ እንተመጺኡ ፣ ንሳቶም (ሙስሉም)
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ንግስነት ሱዐዱ ዎረብ በዔ ኣርእስቲ ተመሳሳሉ ርእይቶ ኣሇዊ። ኣብቲ ዄግዎ ሱዐዱ ዎረባ መርበብ
ሓበሬታ Islamic Affairs Department (IAD) ፣ ሓዯ ዎይነት ኣጅ ንረክብ ፣
እቲ ክቡር ነቢዪ ኢለ ነይሩ ፣ ‚ሙስሉም (ስሌጣን ናይ ኻሉፋ) ክሰምዐዊን ክእዒዊን
ግዳታኦም እዩ፡ ፈቲዮሞ ዄይስ ከይፈተዅዊ . . . ሓዯ መብጽዎ ዯገፍ ንመራሒ (ኢማም)
ኣተዄን ኢደን ሌቡን ሃቦን ፣ ክንዱ ተኻእል መጠን ይተኣዒዘ። እንተዯኣ ካሌእ ሰብ
ንስሌጣን መራሒ (ኢማም) ጻረርን ተሃሊሇኽን ኯይኑ ፣ እዔ ተጻራሪ ይሰየፍ‛ 23
ብመሰረት እስሊማ ሕጊ ፣ ነ ሰብ ምስ መንበረ ስሌጣን ኻሉፋ ዒይሰማማዐ ዒበሇ ምስያፉ ዔብሌ እዩ
እቲ ፍርዱ።
መዯምዯምቪ
እስኪ ሕጂ ኣሕጺርና ነቲ ርኣናዮ ነጥብታት ንመዒኻኸሪ ኣክሌ ክንዯግሞ። ብቐዲምነት ፣ ብመሰረት
መጽሓፍ ቅደሳ መግሇጺ፣ እተን ናይ መዄዲእታ መዎሌታት በሃሊ ንክርስትያን ናይ ስዯትን መቕተሌትን
እናት እየን። እቲ ብፍለይ መጽሓፍ ቅደስ ነግረና ኣገባብ ኣቀታትሊ ዴማ ምስያፍ ዔብሌ እዩ። ከምዔ
ብንጹር ርኤናዮ ዴማ ፣ ምስያፍ ከም ሌምዱ ኣብ ታሪኽ ኢስሊም ኩለ ንርእዮ ሓቂ እዩ። ጽሑፋት
ኢስሊም ባዐለ ነዔ ሓቂ እዔ ብጽኑዐ ዒጊብዊ ኣል ፣ መሐመዴን ብዴሕሪኡ ዴማ ተካእቱ ነበሩ ነዔ
ሌምዱ ምስያፍ ፣ ‚ጸሊእቲ ኢስሊም‛ ንምቕታሌ ይጥቀሙለ ነይሮም። እዔ ተግባራት እዔ ክሳዐ ልሚ ብገሇ
ርባዐ ኣመንቲ ምስሌምና ቕጽሌ ዒል እዩ። ብዒይ ብእኡ ቁርኣን ኸኣ ምስያፍ ይተባብዐ እዩ ዄይ ዴማ
እንተዉሓዯ ‚ምዉቃዐ ክሳዉዱ‛ ናይቶም ‚ጣኦተኛን‛ ‚ምሩኻት ኰናትን‛ ይእ እዩ። በዔ ምሌከት
ገሇ ገሇ ኣብነታት ምስያፍ ናይ ‚ምሩኻት ኰናት‛ በዔ ቀረባ እን ኣብ በዎሌ ውራቕን ካሌኦት ከባቢታትን
ክፍጸም ኣብ ዖና ርኢና ኣልና። ብተዄሳኺ ነቶም ስሌጣን ናይ ኻሉፋ ዒይእዒዓ ናይ ሞት ፍርዱ
ተፈሪዴዊም ኣል። በዔ ኣክሌ ብመሰረት እስሊማ ገጽታ ናይተን መዄዲእታ መዎሌትታት ኻሉፋ
ብፍሊይ’ ማህዱ እንተመጺኡ ፣ ክርስትያን ኣይሁዴ እስራኤሊያን ነ ንዐኦም ዴግፎምን
ከምኡ’ዉን ምስ ስሌጣን ኻሉፋ ጻረር ዒበሇ ከም ‚ጸሊኢ ኢስሊም‛ ብምርኣይ ፣ ‚ምስኣቶም ምዉጋእን‛
‚ክሳዉድም ምዉቃዐን‛ ኣዴማሳ ሕጋዉነት ከሌብሶ እዩ። ኤረ’ዉን እዔስ እስሊማ ግዳታ ንኹልም
ሙስሉም ክገብሮ እዩ።
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ሕጂ’ዉን ኢስሊም ከም እምነት ፣ ትምህርታቱን ሌምዴታቱን ብሌክዐ መጽሓፍ ቅደስ በተን መዄዲእታ
መዎሌታት ገእ ሓይሉ ህቦ መግሇጺ ብምለእ ሰማማዐ መግሇጺ ዒሇዊ እመነት እዩ። ነዔ ቀትሇታ
ባህሪ ዒሇዊ ጽሑፋት ኢስሊም ዴሕሪ ምርኣይን ከምኡ’ዉን እቲ ቅኑዐ ነ እስሊማ ትርሜኦምን
ዴሕሪ ምፍሊጥን ፣ እዔ ስነ-ሓሳብ እዔ ኣብ ኣእምሮ ሓዯ ሙስሉም ካብ ማእከሊይ ምብራቕ እንታይ
ዎይነት ኩዉንነት ከምቐርጽ ምርኣዩ ኣገዲሲ እዩ። እዔ ስዐብ መሌእክተ (Post) ኣብ ኢንተርነት ኣብ
ሓዯ እስሊማ / እምነታ ርርብ ግበረለ message board ተጻሕፈ እዩ። እዔ post እዔ ሓዯ ኻብቲ
ብዓሕ ኣብ ከምዔኦም ዎይነት ፎረማት ጸሓፉ ተራ post እዩ። ነዔ ምዐራፍ ዴማ በዔ ናይ ሓዯ
ሙስሉም ብዕዐባ ዲኒኤሌ ፒርሌ ፣ ተሰየፈ ኣሜሪካ ጋዖጠኛ ፣ ጸሓፎ ብምርኣይ ንዎጽዊ ፣
ብመጀመርታ ፒርሌ ኣይሁዲ እዩ ፣ ሙናፊቕ (ግቡ) ሳሊዪ ፣ ከምኡ’ዉን ካፊር
(ዒይኣማኒ)። በዘም ሰባት ኣይትታሇለ። ንኢስሊም ዒሇዊም ጽሌኣት ካብ ኣፎም ኢኻ
ትረኽቦ ፣ እቲ ሌቦም ሓብኦ ኸኣ ኸፍአ እዩ። ነዔኣቶም ምሕራድም እቲ ዒጽሌእ ነገሩ
እንታይ እዩ ኣይረኣየንን . . . ኣብ ኢስሊም . . . ከማን ክንገርፎም ኣይንኽእሌን ኢና
ጏሮሮኦም ጥራይ ኢና ንበትኯም. . . ዴማ ገሇ ኽፋሌ ናይ ክሳድም ምስ በጻሕካ ካብኡ
ንዯሓር ቃንዕ ከምዒይስምዑም ተረጋገጸ ነገር እዩ። ዒክርዊ ኸኣ ፣ ንሕና ሙስሉም
ንነ ሙናፊቕ ሙስሉም ክንሕዘ ከሇና’ዉን ሌክዐ ንዐኡ’ዉን ከምኡ ንቐትል ኢና። እሞ
ከመይ ዯኣ ንሓዯ ረሳሕ ኣይህይዲ ፣ ዯንቆሮ ሙናፊቕ ፣ ናይ ክሌተ-ግዖ ሰሊዪ ፣ ካፊር፧
ንዐኡ’ዉን ከምኡ ሌክዐ። ሌሓምደሉሊህ (ምስጋና ንኣሊህ ይኹን) ፣ ከምኡ ኸኣ ዒክርዊ
መሌእኽተኛ ኣሊህ (መሐመዴ) ኣብ ሓዯ ኰናት ብዓሓት ኣይሁዴ ሓሪደ እዩ። እቲ በሇጸ
ፍጥረት ከምዔ ገይሩ እዩ ፣ ምኽንያቱ ኣይሁዴ ተጠዉዮም ሕቖኡ ዄጊኦሞ ነይሮም እዮም
እሞ። እንተዯኣ እዔ ዒጽሌእ ነገር እዩ ኢሌኩም ሓሲብኩም ግና ፣ ኢንሻሊህ (ተስፋ ይገብር
ብፍቓዴ ኣሊህ) ማህዱ ክሳዐ መጽእ ብህይዄት ትነብሩ ትኑ ፣ ኣራእስ ብዓሓት
ኣይሁዴ/ሙናፊቒን (ግቡዕት) ኣብ መሬት ከንከራርዅ ክትርእዩ ኢኹም።
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ምዕራፍ - ዓሰርተው ሓሙሽተ
ኢስላምን እቅድ ዓለማዊ ዕብለላን

ሯይጣንን ዓለማዊ ዕብለላዊ ዴሌቨን
እቲ ናይ መዄዲእታ ጏሌ ሰይጣን ሓዯን ዒይሌዄጥን እዩ። ንሱ ኸኣ ንኹሊ ምዴሪ ጠቢሩ ንዐኡ ከም
እትሰግዯለ ምግባር። በዔ ኣክሌ ካብ ቀዯም ኣትሒዓ ሓንጸጾ መዯብ ዎሇም በቲ ንሱ ፈጥሮ ሓዱሽ
ኣምሌኾኣ እንቅስቃሴ ከምትኽዯን ንምግባር እዩ። እቶም ብመጽሓፍ ቅደስ ኣምኑ ፣ እዔ ሓቂ ምኑ
ይፈሌጡ እዮም። መጽሓፍ ቅደስ ከምምህሮ ፣ ብምኽንያት ናይቶም ክሌተ ኣገሌገሌቱ ፣ ጸረ ክርስቶስን
ነቢዪ ሓሶትን ፣ ሌክዐ ቅዴሚ የሱስ ክርስቶስ ምምሊሱ እዔ መዯብ እዔ ዲርጋ ኣብ ናይ መፈጸምታ ሕንጻጹ
ክበጽሕ እዩ።
እቲ ገበሌ (ሰይጣን) ዴማ ሓይለን ፋኑን ብዓሕ ስሌጣንን ሀቦ . . . ። ንሳቶም ከኣ፡ ነቲ

ኣራት (ጸረ ክርስቶስ) ስሌጣን ስሇ ሀቦ፡ ነቲ ገበሌ ሰገደለ፡ ነቲ ኣራትዉን፡ ነዔ
ኣራት እስ መን ይመስል? መንከ ኺግኦ ይኽእሌ? እናብለ ሰገደለ።ምስቶም ቅደሳት
ዉግእ ኪገብርን ኪስዐሮምን ኸኣ ተህቦ። ኣብ ሌዐሉ ዃሊቶም ዎላታትን ህብን
ንታትን ኣህዕብን ዴማ ምሌኪ ተህቦ። እቶም፡ ካብ ምስራት ዎሇም ጀሚሩ፡ ስሞም
ኣብቲ ናይቲ እተሐርዯ ገንሸሌ መጽሓፍ ህይዄት ዒይተጻሕፉ፡ ኣብ ምዴሪ ዔነብሩ
ዃሊቶም ኪሰግደለ እዮም።ሰብ፡ እኒ ዯኣ እንተ ኣሌያቶስ፡ ይስማዐ።
--ራኢ13፡2,4-9
በዔ መግሇጺ መሰረት ፣ እቲ ኣብ መጻኢ ግሇጽ ሓዱሽ ስግዯታ ስርዎት ብግሁዴ ፣ ‚ዃሊቶም ዎላታትን
ህብን ንታትን ኣህዕብን‛ መሌኽ ምኑ መጽሓፍ ቅደስ ይብሌ ኣል። ዄሲኹ መጽሓፍ ቅደስ ፣
ነ ይኹን በቲ ሓቃ ኣምሊኽን ብዄደ የሱስ ክርስቶስን ዒይሰግዴ ዒበሇ ፡ ንሰይጣን ፣ ነቲ ዒይርአ
ናይዔ ኹለ ስሕተት ፈጣሪ መንፈስ ናይተን መዎሌታት ንዐኡ ክሰግዯለ ምኑ ይነግረና ኣል። ከምቲ
ርኣናዮ ዴማ ፣ ነዔ ስግዯታ ምንቅስቓስ ከም መንኯርኯር ኯይኖም ዒገሌግለ ጸረ ክርስቶስን
‚ኣራታ ግኣቱን‛ እዮም። እዔ ግኣት እዔ እንተሊይ ምስቲ ዉንኖ ዄተሃዯራ ዎቕሚ ርኢኻ ኣብ
ዎሇም ካብ ተራእዩ ግኣታት እቲ ሓየሇ ክኸዉን እዩ። ነቢዪ ዲንኤሌ ፣ ነዔ ግኣት ክገሌጾ ከል
‚ንኹሊ ዎሇም ዉሕጥ‛ ፣ ‚መፍርህን መሰክሕን ኣዩ ብርቱዐን terrible, dreadful, and exceedingly
strong‛ ይብል።
ዴሕርዔ ብራእያት ሇይቲ፡ እንሆ፡ መፍርህን መሰክሕን ኣዩ ብርቱዐን ነ ራብዎይ
ኣራት ርኤኹ። ዎበይቲ ኣስናን ሓጺን ነበሮ፡ ይዉሕጥን ይጥሕንን ነቲ ተረፈ ኸኣ
በእጋሩ ይረግጾን ነበረ . . . እቲ ራብዎይ ኣራት፡ ካብ ኰሇን መንግስትታት በይና ነት
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ዎይነት፡ ራብዋይቲ መንግስቲ ኣብ ምዴሪ ኽትከዉን እያ፡ ንዃሊ ምዴሪ ኽትዉሕጣን
ክትረግጻን ክትጥሕራን እያ።
--ዲን7፡7,23
ስሇዔ መጽሓፍ ቅደስ ሰይጣንን ቅዴሚ ናብ ቀሊይ ሓ ንዒሌኣሇም ምዴርባዩ ፣ ኣብተን መዄዲእታ
መዎሌታት መዯባቱ ከምዔ ከምኸዉን ይነግረና ኣል። ብንጹር ነ መንገዱ ፣ ዐሊማ ናይቲ መጽእ
ግኣት ካሌእ ዒይብለ ንዎሇም ኩሊ ምዐብሊሌ ምኑ ይነግር ኣል። እዔ ግኣት ኪንዮ ዒቑሞ መንግስታ
ስርዎቱ ምቕባሌ ሓሉፉ ፣ ሰባት ብፍጹም ተምበርካኽነት ነቲ ጸረ ክርስቶስ ኣብ መዄዲእታኡ ኸኣ
ንሰይጣን ክሰግደ ከገዴዴ እዩ። ሕጂ’ዉን ነ ይኹን ነዔ ኣራታ ስርዎት ዒይቅበሌ ግዲይ ክኸዉን
እዩ።
ኢሴላምን ሶቶ ዓለማዊ ዕብለላን
ሓዯ ሰብ ኢስሊም እንታይ ምኑ ብትኽክሌ ክርዴኦ እንተይኑ ፣ ኢስሊም ንገዕእ ርእሱ ከመይ ይርእዮ
ክፈሌጥ ከዴሌዮ እዩ። ኢስሊም እቲ እንኮ ሓቃ ምዴራ ሃይማኖት ምኑ እዩ ንርእሲኡ ፈሌጥ። እቲ
እንኮ ክዉተር ዒሇዊ ብቑዐ ሃይማኖት ! በዔ ከምዔ ፣ ሓዯ ካብ ዎሊማታት ሃይማኖት ኢስሊም ፣ ኹለ
ሰብ ፣ ‚ብዒይ ኣሊህ ክስገዯለ ግባእ ካሌእ የሌቦን‛ ክሳዐ ዔብሌ ፣ ኹለ ሓሶትን ተዕበዋን ሃይማኖታት
ናይዕ ምዴሪ ጸራሪግካ ኢስሊም ክሳዐ ነግስ ኣንጻር እቶም ዒይኣመንቲ ኣህዕብን ሀገራትን ምቅሊስ ዔብሌ
እዩ። ብመሰረት እስሊማ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ፣ ዎሇማ ዐብሇሊ እቲ ዕዕሚ ራእይ ኢስሊም
ምኑ ዴሮ ጽቡቕ ገይርና ተንቲናዮ ኣልና ፣ ግና ኸኣ እዔ ስነ-ሓሳብ እዔ ንመጻኢ ማህዱን ሙስሉም
የሱስን ክሳዐ ዒፈጽምዊ ፣ ኢዴካ ኣጣሚርካ ርአ ኣይኯነን። ጽሑፋትን ፣ ሉቃዉንቲን ኢስሊም ፣ ዎሇማ
ዐብሇሊ ሕጂ’ዉን ኣብ ኩለ ግዖ ኣበርክቶ ኩልም ሙስሉም ዒዴሌዮ ቅሌስ ምኑ ይምህሩ። ንስሜን
ምስፍሕፋሕን ኢስሊም (ክሳዐ ንኹሊ ዎሇም ምዐብሊሌ ማሇት እዩ) ግበር ቅሌስ ጂሃዴ ይበሃሌ። ጂሃዴ
ፍጹም ግዴነታ ነ ክፋሌ ኢስሊም ከም ምኑ መጠን ኣብ ነ ቦታ ንዒሇዅ ሙስሉም ክተግሁለ
ግባእ መሰረታ እስሊማ ትእዕ እዩ።
ኣብዔ’ዉን ፣ ሙስሉም ቅሬታዉያንን ፕሮፓጋንዲዉያንን ቀሌጢፎም ጂሃዴ ንዐብሇሊ ዎሇም ግበር
ኰናት ኣይኯነን ኢልም ከምቃዄሙ ፍለጥ እዩ። ገሉኦም ሌ መገዱ ፣ ‚ጂሃዴ ንመከራ ምስዎር እዩ‛
ዔብሌ ኣጋጋዪ ርእይቶ ክህቡለ እዮም። ዄይ ኸኣ እቲ ‚ዎበየ ጂሃዴ‛ ኣንጻር ትምኒታት ገዕእ ርእስኻ
ግበር ቅሌስ እዩ ፣ ብማሇት ነቲ ምለእ ስእሉ ናይ ጂሃዴ ዒየንጸባርቕ ቃሇ መግሇጺ ከምህቡ ይፈሌጥ
እየ። ሊ’ ምስ ትምኒታትካ ግበር ቅሌስ ሓዯ ክፋሌ ናይ ጂሃዴ ምኑ ዒየማትእ እንተነ ፣ እዔ ግና
ብምንም ተኣምር ንሌዐሌና ኢስሊም ኣብ ኩሊ ምዴሪ ተባሂለ ኣንጻር ዒይኣመንቲ ንግበር ዯጋ ጂሃዴ
ሚዕኑ ኣየጉዴልን እዩ። ዯጋ ጂሃዴ ማሇት ኩለ ዎይነት ስነ ኣእምሮኣዉን ፣ ፖሇቲካዉን ዎዉዴታት
ቅሌስ ዒካተተ እዩ። ነ ሙስሉም ኣብዔ ቅሌስ ክኣቱ ከል ከምቲ ቀዲማይ ዎይነት ቅሌስ ከምዒካየዴ እዩ
ሕሰብ።
ጂሃዴ
ጂሃዴ ዔብሌ ቃሌ ካብ ጃ - ሃ - ዲ ዔብሌ መበቇሊ ዎረባ ቃሌ መጸ እዩ። ትርጉሙ ዴማ ፣ ‚ምቅሊስ ፣
ምግዲሌ ፣ ምጽዎር‛ ማሇት እዩ። ብጠቕሊሊ ሓሙሽተ ዎይነት ጂሃዴ ኣል ፣
 ጂሃዴ ኣሌ-ናፍስ (ኣንጻር ዉሽጣ ትምኒታት ነፍሲ ግበር ጂሃዴ)
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ጂሃዴ ኣሌ-ሻይጣን (ኣንጻር ሰይጣን ግበር ጂሃዴ)
ጂሃዴ ኣሌ-ኩፋር (ኣንጻር ዒይኣመንቲ ግበር ጂሃዴ)
ጂሃዴ ኣሌ-ሙናፊቒን (ኣንጻር ግቡዕት ግበር ጂሃዴ)
ጂሃዴ ኣሌ-ፋሲቒን (ኣንጻር ጽዩቓት ሙስሉም ግበር ጂሃዴ)

ከምቲ ኣቐዱምና በሌናዮ ፣ እዔ ሓሙሽቲኡ ዎይነት ጂሃዴ ንኹልም ሙስሉም ትእዕዕ ግዳታ እዩ።
ኣብ ሚዴያ ብዕዐባ ጂሃዴ ግበር ክትዐ እንተዴኣ ኣስተብሂሌኩሙለ ፣ ኯነ ኢሌካ ጌጋ ምስሉ ንምሃብ
ግበር መዄዲእታ ዒይብለ ብሙስሉም ቐርብ ዎንቀጻት ክትረኽቡ ኢኹም። ግና ሌዐሌ ኢለ
ከምተጠቕሰ ፣ነዔ ኣብ ኢስሊም ማእከሊ ኣምር ዒሇዊ ‚ዯጋ እስሊማ ጂሃዴ‛ ኽሕደ ሰባት ዄይ
ኣፍሌጦ የብልምን ዄይ ኸኣ ኯነ ኢልም እዮም ሕስዅ ዒሇዅ። ግዯ ሓቂ ፣ ነቶም ብዯገ ዒሇዅ
ዒይኣመንቲ ሓቃ ባህሪ ናይ ኢስሊም ከይፈሌጡ ምሕሳዉን ምትሊሌን ንባዐለ ክፋሌ ናይ ዯጋ ጂሃዴ
እዩ። ኣብ ቕጽሌ ምዐራፍ ብዕዐባ እዔ እስሊማ ድክትሪን ሓሶት ክንርኢ ኢና።
ብዕዐባ ጂሃዴ ቅርብ ኢሌና ክንርኢ እንተይንና ግና ፣ ሽሕ  ናይዔ ሰሊምተኛን ሌኡምን ዎይነት
ኢስሊም ኣቕረብቲ ዔብሌዊ ኣብ ቦታኡ እንዲሃሇዄ ፣ መሓመዴ ግና ነቶም ዒይኣመንቲ ክሳዐ ንኢስሊም
ምብርከኹን ንኣሊህ ሰግደን ክግኦም ብኣሊህ ከምተኣዒዒ ተዕሪቡ እዩ። ካብ ግዖ መሓመዴ ኣትሒዓ
እዔ ሸቶ እዔ ኣይተሇዄጠን ፣ ኣይተቐየረን።
መሌእኽተኛ ኣሊህ (መሐመዴ) በሇ ፣ ‚ኣህዕብ ፣ ‘ብዒይ ኣሊህ ክስገዯለ ግባእ ካሌእ
የሌቦን’ ክሳዐ ዔብለ ክግኦም ተኣዔዒ እየ።‛ 1
ነቶም ብኣሊህ ዒይኣምኑ ዄይስ በታ ናይ መዄዲእታ መዎሌቲ ዒይኣምኑ ዄይስ ኣሊህን
ነቢዪኡን ነንዊ ነገር ከምጽዩፍ ዒይርእዩ ዄይስ ነቲ ሓቃ ሃይማኖት ዒይስዐቡ ሕቢ
እቲ መጽሓፍ ተጋኣዮም ፣ ክሳዐ ተጏ ምኽፋሌ መርጹን ተምበርካኽነቶም እመኑን።
--ሱራ9፡29(ሸር ዎሉ)
ኦ ኣማኒ! ነቶም ምሳኻ ኣብ ቀረባኻ ዒሇዅ ዒይኣመንቲ ተጋኣዮም፣ ኣባኻ ምረት ይርከቡ።
ፍሇጥ ፣ ኣሊህ ምስቶም (ንዐኡ) ግቡኦም ገብሩ እዩ።
--ሱራ9፡123 (ፒክትሆሌ)
እዔ ጥቕሲ ፣ መሓመዴ እምነቱ ንምስፍሕፋሕ ጎነጽ የተባብዐ ከምነበረ የርእየና። ምናሌባት ኣብዔ
ክርስትና’ዉን መሌእኽቱ ናብ ዎሇም ኩለ ናይ ምስፍሕፋሕ ሸቶ ኣሇዊ እንዱዩ ዔብሌ ሰብ ይርከብ
ይኸዉን። ሓቂ! ክርስትና’ዉን ከምኡ እዩ። የግዲስ ክርስትና ነቶም ዒይተቐበሌዊ ተጋኣዮም ዔብሌ
ትእዕ የብለን ፣ ክርስትና ሰብ ክቕበልን ከይቅበልን ነቲ ሰምዐ ናብኡ እንዲገዯፈ ብስራት ዉህበት
ኣምሊኽን ፡ ሕዴገት ሓጢኣት ንስሓን ፡ ንኹለ ኸዉን ሓዱሽ መንገዱ ከምተኸፍተ ነግር መሌእኽቲ
ጥራይ እዩ። ከምቲ ብሂሌ ቀዯም ፣ ‚ዄንጌሊዉነት‛ ማሇት ፣ ሓዯ ሇማኒ ንኻሌእ ሇማኒ እንጌራ ኣብቲ
እንሆሌካ ከም ምባሌ ማሇት እዩ።
ኢየሱስ ነቶም ጽዉዑም ነበረ ሰባት ፣ ክስዐብዊን ንኣምሊኽ ከገሌግለ ምእንትን ከምዔ ብዔብሌ
መቀረ ቃሊት እዩ ነይሩ መሌእኽቱ ፣
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ኣቱም ኰሌኹም እትጽዐሩን ጾር ኸበዯኩምን፡ ኣነ ኸዐርፈኩም ናባይ ንዌ። ኣነ ሇህ
እየ፡ ሌበይዉን ትሑት፡ ኣርዌተይ ፈኰሽ፡ ጾረይዉን ቀሉሌ እዩ እሞ፡ ኣርዌተይ ጹሩ
ኻባይዉን ተምሀሩ፡ ንነፍስኹም ኸኣ ዐረፍቲ ኽትረኽቡ ኢኹም።
--ማቴ11፡28-30
መሐመዴ በቲ ካሌእ ዄገን ንሰዎብቱ ተዄሳኺ ሸኽሚ ፈጥር መሌእኽቲ ንከፈጸሙ ክስዐብዊ እዩ
ጸዐዊም። መሐመዴ ይብሌ ፣
ሊ’ ጽሌኣዮ ፣ ክትጋእ ተመዱቡሌካ እዩ። ግናኸ እቲ ትጸሌኦ ነገር ንሰናይካ ይኸዉን
እዩ ፣ እቲ ተፍቕሮ ነገር ኸኣ ጎዲኢኻ ይኸዉን እዩ። ኣሊህ እዩ ፈሌጥ ፣ ንስኻ
ኣይኯንካን።
--ሱራ2፡216 (ፒክትሆሌ)
ኣብ ቁርኣንን ሓዱን ጥራይ ንምስፍሕፋሕ ኢስሊም ብምሌክት ግበር ጂሃዴ ዒንጸባርቕ ሓያሇይ
ጥቕስታት ክትረክብ ዒሸግር ኣይኯነን። መብዕሕቲኡ እዔ ጥቕስታት ኻብቲ ምለእ ስእሉ ናይቲ ጽሑፍ
ኣዉጺእካ ክትዕረበለ ኣዩ ኣጸጋሚ እዩ ፣ ኯይኑ ግና ፣ ከምቲ በሌኩዊ መብዕሕቲኦም ምዐራባዉያን
ሙስሉም ፣ ቁርኣና ጥቕስታት ጂሃዴ ብዕዐባ ‘ንመከራ ምስዎር’ ዄይ ዴማ ‘ርእሰ ምክሌኻሊ ዎይነት
ኰናት’ በሇ ትርጉም እዩ ዒሇዊ ዄዒተ. . . ዔብሌ ዒጋጊዪ መግሇጺኦም ኣይገዴፉን እዮም። ከምቲ ሓዯ
ሙስሉም ዎሊቒ በል ግና ፣
ኣብ ሚዴያ ናይ ምዐራባዉያን ፣ ጂሃዴ ማሇት ‚ንመከራ ምስዎር‛ ጥራይ ማሇት እዩ
ዔብለኹም ሇዒብተኛ ሙስሉም ኣይትእመንዊም። 2
ዄይ ከምቲ ዉሩይ ሙስሉም ጸሓፊን መምህርን ፣ መሐመዴ ሳውዴ ኣሌ-ቓጣኒ በል ፣
ጂሃዴ ኣምሌኾ እዩ ፣ ሓዯ ኻብቲ ንኣሊህ ግበር ሇዎሇ ዎይነት ዉፉይነት. . . ። ጂሃዴ
ርእሰ ምክሌኻሌ ጥራይ እዩ ዔብለ ኣሇዅ ፣ እዔ ሓሶት እዔ ግና ክቃሊዐ ኣሇዊ . . . 3
ኣብዔ ኣርእስቲ እዔ ኣብ ክንዱ ኣብ ዉሽጢ ኢስሊም ግበር ዒቤታ ክርክር እንኣቱ ፣ ጥራይ ካብ ቅዴም
ጀሚሩ ኣብ ታሪኽ ኢስሊም ካብ ነበሩ ፍለጣት ሙስሉም መማህራንን ሉቃዉንቲን መራሕቲን ፣ በዔ
ኣርእስቲ እዔ መሃርዊ ትምህርትታት ምስ እዘም ሕጂ ኣብ ምዐራብ ዒሇዅ ሙስሉም ምህርዊ ዒሇዅ
ከነነጻጽሮ ኢና።
መምህሢንን ሊቃውንትን ብዛዕባ ጂሃዴ
ኢብን ካቲር ፣ ተራ ናይ መጥቃዐታ እስሊማ ጂሃዴ ፣ ኣብተን ናይ ቅዴም መዎሌታት ኢስሊም ከመይ
ከምነበረ ብጸሓፎ ታዐሉቕ መሰረት ፣ ነዔ ኣብ ሊዐሉ ርኤናዮ ጥቕሲ (ሱራ 9፡123) መብርሂ ክህበለ
ከል ከምዔ ይብሌ ፣
ኣሊህ ንኹልም ኣመንቲ ነቶም ዒይኣመንቲ ክግእዊም ኣዔዓ እዩ ፣ መጀመርታ ነቶም ኣብ
ቀረባ ኣብ ጥቓ እቲ እስሊማ መንግስቲ (Islamic State) ዒሇዅ ፣ ዲሕራይ ዴማ ነቶም
እንዲርሓቑ ዒሇዅ። ስሇዔ እዩ መሌእኽተኛ ኣሊህ በቶም ኣብ ዄሽመጥ ዎረብ ነበሩ
ጣኦተኛ ኰናት ጀመረ። ንዎኣቶም ምስ ጠረሾም . . . ብዴሕሪኡ ምስ ሕቢ እቲ
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መጽሓፍ7 (ኣይሁዴን ክርስትያንን) ዉግእ ቀጺለ። ዴሕሪ ሞት መሓመዴ ፣ ኣፈጻሚ
ትእዕዓን ፣ ቀንዱ ዎርኩን ነበረ ኣቡ ባክር መራሒ ኻሉፍ ኯይኑ። . . . ኣብ ክንዱ ነቢዪ
ዴማ ፣. . . ምስ ሮማዉያን ኣምሇኽቲ መስቀሌ ከምኡ’ዉን ምስ ፋርሳዉያን ኣምሇኽቲ
ሓ ንዀናት ተበጊሱ። ብ ቡራኬ ተሌእኾኡ ዴማ ኣሊህ ምዴሮም ከፊትለ ፣ ንቄሳርን
ንኪስራን ሰዎብቶም ኩልምን ዴማ ኣምበርኪኽዊም። ንኹለ ሃብቶምን መገቦምን
ንዐሊማ ኣሊህ ተጠቒምለ ፣ ሌክዐ ከምቲ መሌእኽተኛ ኣሊህ ኣቀዱሙ በል ተፈጺሙ።
እዔ ተሌእኾ (ንዎሇማ ዐብሇሊ) ዴሕሪ ኣቡ ባክር’ዉን ብኢዴ እቲ ኣቡ ባክር መረጾ
ተካኢ ቀጺለ . . . ዌማር ቢን ኣሌ-ኻጣብ። ብዒመን ዌማር ፣ ኣሊህ ሕሌፍ ብበሇ ነቶም
ዒይኣመንቲ ኣሪዴዊም ፣ነቶም ጨኯንትን ግቡዕትን ኣምሪሩ ዯቈስዊም። ምብራቓዉን
ምዐራባዉን ናብ ክሌቲኡ ኣንፈት ብዓሕ ክፍሌታት ናይዕ ምዴሪ ከፊትለ። ሃብቲ ብዓሓት
ሃገራት ፣ ናይ ርሑቕን ቀረባን ኣዉራጃታት ብብሒ ናብ ዌማር መጺኡ ፣ ንሱ ዴማ በቲ
ቅቡሌን ሓቃዉን መንገዱ ነዔ ሃብቲ ኣካፊሌዊ። ዴሕሪ ሞት ዌማር . . . ብጾቱ ሙስሉም
. . . ተሰማሚዑም ንዌስማን ቢን ዎፋን መሪጾሞ . . . ኣብ ቐጸሇ ዒመነ ግኣት ዌስማን ፣
ሃይማኖት ኢስሊም እቲ ተመርጸን ገፍሐን ቀሚሱ ተኸዱኑ ፣ ከምኡ’ዉን ኣብ ብዓሕ
ክፋሊት ዎሇም ኣብ ሌዐሉ ክሳዴ ብዓሓት ባሮት ዒይሻሙ ጭብጢ ኣሊህ ጸኒዌ። ኢስሊም
ናብ ምብራቓዉን ምዐራባዉን ክፋሊት ናይዕ ምዴሪ ኣስፋሕፊሑ ፣ ቃሌ ኣሊህን
ሃይማኖቱን ኣዩ ክብ ኢለ። እቲ ንጹህ ሃይማኖት ፣ ኣንጻር ኩልም ጸሊእቲ ኣሊህ ኣብቲ
ሇዎሇ ጥርዔ ዎሊማኡ በጺሑ። ሙስሉም ንሓዯ ቦታ ኣብ ሓዓለ ግዖ ንኹልም
ጨኯንትን ገበርቲ እከይን እንዲሓምሸሹ ናብቲ ካሌእ ዴማ ይሰግሩ ፣ ዴሕሪኡ ኸኣ ናብቲ
ካሌእ ። እዔ ገበሩ ዴማ ብፍርሃት ኣሊህ ተዯሪም ፣ በቲ ‚ኦ ኣማኒ ! ነቶም ምሳኻ ኣብ
ቀረባኻ ዒሇዅ ዒይኣመንቲ ተጋኣዮም፣‛ ብዔብሌ ትእዕዓ መሰረት እዩ። 4
መሓመዴ ዴሕሪኡ’ዉን ተኸቲልሞ መጹ ኻሉፋት ኣቡ ባክር ፣ ዌማር ፣ ዌስማን ኩልም ንምስፍሕፋሕ
ኢስሊም ፣ ኣብተን ኣብ ዓርያኦም ነበራ ሃገራት መጥቃዐታ ጂሃዴ የካይደ ከምነበሩ እዔ ታዐሉቕ
ብሩህ ይገብሮ። እዔ ኩለ ከምቲ ሙስሉም ከሇስቲ ታሪኽ ኣጸባቢቆም ዒቕርብዊ ንርእሰ ምክሌኻሌ ተባሂለ
ተገብረ ኰናት ኣይነበረን። መጥቃዐታ ኰናት እዩ ነይሩ! ንኢስሊም ተቐበሌ ፣ እንተዒይኯነ ግና
‚ክትሕምሸሽ‛ ኢኻ ዔብሌ ሸቶ ነበሮ መጥቃዐታ ኰናት።
ኢብን ኻሌደን ፣ እቲ ሕፉር ናይ 14 ክፍሇ ዒመን ሙስሉም ታሪኸኛን ፈሊስፋን ኣብቲ ‚ሙቓዱማ ኢብን
ኻሌደን‛ ዔብሌ ጥንታ ስርሑ ብዕዐባ ጂሃዴ ከምዔ ይብሌ ፣
ብምኽንያት እዔ (እስሊማ) ተሌእኾ ዒሇዊ ኣዴማሳዉነትን ከምኡ’ዉን ብምኽንያት እቲ
ንኹለ ሰብ ሓዯዉ ብስብከት ሓዯዉ ብሓይሉ ናብ ኢስሊም ምምጻእ ዔብሌ እስሊማ
ግዳታን ፣ ቅደስ ኰናት ኣብ ማሕበረ ሰብ ሙስሉም ሃይማኖታ ግብሪ እዩ። ስሇዔ ፣
ኣብ ኢስሊም ኻሉፋን (መንፈሳ) ከምኡ’ዉን ንጉሳን (መንግስትን ሰራትን)
ስሌጣናት ሓዯ እዮም። በዔ ዴማ እቲ ኣብ ስሌጣን ዒል ሰብ ነቲ ዒል ሓይሉ ናብዔ
ክሌቲኡ ኣብ ሓዯ እን ከዉዐል ይኽእሌ። 5
እቲ ፍለጥ ግብጻ ሉቕ ኣብ ኣሌኣሃር ዩኒቨርሲቲ ፣ ድ/ር መሐመዴ ሳውዴ ራማዲን ኣሌ-ቡቲ ፣ ‚ስነ-ሕጊ
ብታሪኽ ህይዄት መሓመዴ‛ ኣብ ዔብሌ መጽሓፉ ፣ ኣብ ኢስሊም ‚እቲ ኸበረ ዎይነት ቅደስ ኰናት‛
መጥቃዐታ ዯኣ’ምበር ምክሌኻሊ ከምዒይኯነ ይጽሕፍ።
7

ሕቢ እቲ መጽሓፍ (People of the book) ፣ ቁርኣን ፣ ንኣይሁዴን ክርስትያንን ንምዉካሌ ጥቀመለ ስም እዩ።
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ቅደስ ኰናት (ጂሃዴ) ከምቲ ኣብ እስሊማ መጻሕፍቲ ስነ-ሕጊ ንረኽቦ ፣ ብመሰረቱ
መጥቃዐታ ኰናት እዩ። እቲ ዒዴሉ ዄተሃዯራ ዎቕሚ ክርከብ ከል እዔ ኣብ ኩለ
ዐዴመ ንዒሇዅ ሙስሉም ግዳታኦም እዩ። ትርጉም ናይ ቅደስ ኰናት ናይ መዄዲእታ
መሌክዌ እዔ እዩ። በዔ ምኽንያት መሌእኽተኛ ኣሊህ ኢለ ኣል ፣ ‚ኣህዕብ ብኣሊህን
ብመሌእኽቱን ክሳዐ ኣምኑ ክግኦም ተኣዔዒ እየ . . .‛ ፣ ቅደስ ኰናት (ጂሃዴ) ኣብ

ኢስሊም ምክሌኻሊዉን መጥቃዐታዉን (defensive or offensive ) ዔብሌ ቅዴመ ኰነት
የብለን። እቲ ዎሊማ ቃሌ ኣሊህ ክኸብርን ፣ እስሊማ ማሕበረ ሰብ ክህነጽን ፣ መንግስቲ
ኣሊህ ኣብ ምዴሪ ክትጸንዐን እዩ፡ ብኸመይ መንገዱ ይፈጸም ብዒየገዴስ። እቲ መንገዱ
መጥቃዐታ ኰናት ምስ ኸዉን እዔ ከምዔ ፣ እቲ ጥርዔ ፣ እቲ ኸበረ ዎይነት ቅደስ
ኰናት እዩ ! 6
ብመሰረት ኢንሳይክልፔዴያ ኢስሊም ዴማ ፣ ‚ ዉግእ ግዳታ እዩ ፣ ሊ’ዉን እቶም ዒይኣመንቲ
ኣይጀምርዊ፡‛ 7 ይብሌ ። ስነ - ሓሳብ ጂሃዴ ኣብ ኢስሊም ቃሌ ብቃለ ክንርእዮ እንተይንና ፣ ነቶም
ዒይኣመንቲ ናብ ኢስሊም ክሌዄጡ ምጥቃዑም እዩ። ‚ሓዯዉ ብስብከት ሓዯዉ ብሓይሉ‛ ‚ሊ’ዉን
ንሳቶም ኣይጀምርዊ‛ ።
ዓለማዊ ዕብለላ
ማዉሊና ሳውዴ ኣቡሌ ዎሊ ማዉደዱ ብ 1905 ኣብ ህንዱ ተዄሌዯ ሙስሉም ሉቕ እዩ ነይሩ። ስብከታቱ
(ኹትባቱ) ጽሑፋቱን ዎሇም-ሇኸ ተፈሊጥነት ኣሇዊም። ኣብ ኩልም ሙስሉም ኣዩ ሕፉርን ክቡርን
ካብቶም ዎበዩ መምህራን ኢስሊም እዩ ርአ። ብዕዐባ ኢስሊምን ዎሇማ ዐብሇሊን ተዕረቦ ከምዔ
ስዐብ ነይሩ ፣
ኢስሊም ከም ካሌኦት ሃይማኖታት ናይዔ ምዴሪ ተራ ሃይማኖት ኣይኯነን ፣ እስሊማዉያን
ሀገራት ተራ ሃገራት ኣይኯናን። እስሊማዉያን ሃገራት ፍለያት እየን ፣ ንኹሊ ዎሇም
ከመሓዴራኣን ኣብ ሌዐሉ ነፍሲ ዄከፍ ሀገር ናይዕ ዎሇም ክገኣን ካብ ኣሊህ ትእዕ
ኣሇዄን። 8
ማዉደዱ ቀጺለ ሸቶ ናይ ኢስሊም ክገሌጾ እንከል ፡
ኢስሊም ንኹለ ብሰብ ተገብረ መንግስታት ከጥፍእ መጸ ሰዉራ እመነት እዩ።
ኢስሊም ሓንቲ ሀገር ካብታ ካሌእ ኣብ ሓሸ ኩነት ምህሊ ኣየገዴሶን እዩ። ኢስሊም
ብዕዐባ እታ ምዴርን ናኣን መን ምኑ ዒገዴሶ ኣይኯነን። ሸቶ ኢስሊም ንኹሊ ዎሇም
ምግዕእን ንኹለ ፍጥረት ሰብ ናብ ኢስሊም ምምጻእን እዩ። ነ ይኹን ሓይሉ ኣብዔ
መንገዱ እዔ ጠጠዉ ዔብሌ ኢስሊም ተጊኡ ከጥፍኦ እዩ። ኢስሊም ፣ ነዔ ዎሊማ እዔ
ንምፍጻም ፣ ረኸቦ ሓይሌን ጠዎሞ መንገዱን ብምጥቃም ዎሇማ ሰዉራ ከሇዎዐሌ
ይኽእሌ እዩ። እዔ እዩ ጂሃዴ። 9
ፍለጣትን ሕፉራትን ሙስሉም ሉቃዉንቲ ብዕዐባ ጂሃዴን ዎሇማ ዐብሇሊን በሌዊ ርኢና ኣልና።
ኣመሇኻኽታኦም ንጹር ይመስሌ። ቀጺለ ዴማ ፣ እስኪ እዘም ኣብ ምዐራብ ዒሇዅ ሙስሉም መምህራንን
መራሕቲን ኣብዔ ኣርእስቲ ዔብሌዊ ክንርኢ፧
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ምዕሢባውያን ሙሴሊም ብዛዕባ እሴላማዊ ጐል ዓለማዊ ዕብለላ
ዎደሊህ ኣሌ-ዎራቢ ኣብ መጽሓፉ ፣ The Islamization of America (ምምስሊም ኣሜሪካ) ፣ ካብ ሓዯ
ካቶሉካ ቀሺ ናብቶም ጳጳስ ናይ ቫቲካን ተሊእኸ ብዕዐባ ሓዯ ዒፍርህ ዯብዲቤ ይጠቅስ። ኣብዔ ናብቶም
ጳጳስ ተሊእኸ ቅለዐ ዯብዲቤ ፣ እቲ ቀሺ ጁሴፐ ጀርማኖ ቤርናርዱኒ በሃሌ ናይ ኢሚር (ስሚርና ናይ
ቱርኪ) ቀሺ እዩ። ብዕዐባ ሓዯ ኣብ ቀረባ እን ኣብ መንጎ ጉጅሇ ሙስሉምን ክርስትያንን ተገብረ
እምነታ ርርባት እዩ ነይሩ ትሕቶ ናይቲ ዯብዲቤ። ሓዯ ቁንጽሇ-ጽሑፍ ናይቲ ዯብዲቤ ፣ ብዕዐባ ሓዯ
ሙስሉም በዎሌ ስሌጣን ተንሲኡ ብህዴኣትን ብርግጸኝነትን ተዕረቦ ዒረባ ከምዔ ዔብሌ ነይሩ ፣
ምስጋና ንዱሞክራሲያ ሕግታትኩም ፣ ክንዄረኩም ኢና። ምስጋና ንሃይማኖታ
ሕግታትና ክንዐብሌሇኩም ኢና። 10
ከምኡ’ዉን ናብ ዴረ-ገጽ (Web site) ናይ ነት መስጊዴ ኣብ ኣሜሪካ እንተዴኣ ኣቲኻ ፣ ብዒይ
ጥርጥር ናብ ቤት ምኽሪ እስሊማ ጉዲያት ኣሜርካ (CAIR) ዄስዴ ሉንክ ክትርኢ ኢኻ። CAIR ኸምቲ
መጸዉውኡ ፣ ኣብ ሺንግቶን ተዯኯነ ጉጅሇ ኯይኑ ፣ ንርእሲኡ ከም ሇዒብተኛ እስሊማ ጉጅሇ ሰብኣ
መሰሊት ገይሩ ገሌጽ እዩ። ‚ሌክዐ ከም ሙስሉም NAACP8 ኢና‛ ይብሌ ቃሌ-ዄሃቢ CAIR ኢብራሂም
ሁፐር። ‚ኣብ 1994 ዎ.ም. ካብ ተመስረተለ ኣትሒዓ ፣ CAIR ብዒይ እቲ ኸዒኖ ገዔፍ ፋይናንሳ
ሌግሲ ፣ ቀጻሉ ዐዴመ ናይ ይት ሃዉሰ ክረክብ ከል ከምኡ’ዉን ኣብ ሚዴያ ጽቡቕ ስም ዒሇዊን፣
ብብዓሓት ትካሊት ዴማ ጽቡቕ ተሰማውን ጉጅሇ እዩ።‛ 11
እንተነ ግና ፣ ብመሰረት ዌማር ኣሕመዴ፣ ኣቦ ዄንበር ቦርዴ ናይ CAIR ፡
ኢስሊም ኣብ ኣሜሪካ ምስ ነ ሃይማኖት ክመዎራረ ኣይኯነን ዒል ፣ እባ ዯኣ
ክዐብሌሌ። ቁርኣን እቲ ሇዎሇ ስሌጣን ኣብ ኣሜሪካ ክሕ ኣሇዊ ፣ ኢስሊም ዴማ እቲ
እንኮ ቅቡሌ ሃይማኖት ኣብ ምዴሪ። 12
እዔ ኣሕመዴ ዌማር እዔ እዩ ዴማ ቀሺ ፍራንክሉን ግራሃም ‚ኢስሊም እኩይ ሃይማኖት‛ እዩ ስሇበሇ
ዒሇፎ። ኣቶ ኣሕመዴ ንግራሃም ከምዔ ክብሌ ቅለዐ ምሊሽ ሂቡለ ነይሩ ፣
ቅዴሚ እቲ ግጉይን ከፋፋሌን ርእይቶኻ ፣ ብዕዐባ ኢስሊም (ሓዯ ኻብቲ ሰሇስተ ዎበይቲ
ኣብራሃማ ሃይማኖታት) ሙስሉምን ጽቡቕ ገይርካ ተመሃር። ሃብካዮ ቃሇ-መግሇጺ
ኣብ መንጏ ኣሜሪካዉያን ጽሌእን ዒይምትእምማን ጥራይ እዩ ክዒርእ። ከም ሃይማኖታ
መራሒ ሃገራ መሰረትና ንምንዲቕ ክትሰርሕ ነይሩካ ፣ ንምፍራስ ኣይኯነን። 13
ምናሌባት ቀሺ ግራሃም ምስቲ ሓቃ ዉሌቀ-መሊኺ ድክትሪናት ኢስሊም ሌዐሉ ኣሕመዴ ኣፍሌጦ
ነይርዊም ይኸዉን። ምናሌባት ኣቶ ግራሃም ከምዔ ክብለ ከሇዅ ፣ ኣቐዱሙ ነቲ ኣቶ ኣሕመዴ ጸሓፍዊ
እስሊማ ሸቶ ዐብሇሊ ኣሜሪካን ኩሊ ዎሇምን ኣንቢብቦሞ ነይሮም ይኑ። ኣቶ ኣሕመዴን ብዓሓት
ንዐኦም መሰለን ከምኡ ክሌተ ተፈሊሇየ ቃና ዒሇዊ ዒረባ ክዕረቡ ምርኣይ ቀሉሌ እዩ። ኣብቲ ምስ
ሙስሉም ጥራይ ገብርዊ ዉሌቃ ኣኼባታት ‚ኢስሊም እቲ እንኮ ብቑዐ ሃይማኖት‛ ‚እስሊማ ሸቶ
ዐበሇሊ ኣሜሪካ‛ ብማሇት ክዕረቡ ጸኒሖም ፣ ኣብ ሚዴያ ቃሌ መግሇጫ ክህቡ ከሇዅ ግና ፡ ‚እቲ ሰሇስተ
ዎበይቲ ኣብራሃማ ሃይማኖታት‛ ዔብሌ መቀረ ቃሊት ይጥቀሙ። ቀጺልም ኸኣ ኣይተ ግራሃም
‚ገማማው‛ ሰብ እዮም ይዉስኹለ።

8

(NAACP)The National Association for the Advancement of Colored People ብ 1909ዎ.ም. ተመስረተ ኣፍሪቃ-ኣሜሪካ ማሕበር
ሰብኣ መሰሊት ኣብ ኣሜሪካ እዩ።
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ዲኒኤሌ ፓይፕስ ፣ ምሁርን ተንታኒን ናይ ዐጡቓት እስሊማዉያን ጉጅሇታትን ፡ ዲይረክተር መጋባእያ
ማእከሊይ ምብራቕ፣ ብዕዐባ ኢስማውሌ ኣሌ-ፋሩቒ ከም ኣብነት እንዲጠቐሰ ነቲ ጉለሕ ነ ባህጊ
ኣሜሪካዉያን ሙስሉም ክገሌጽ ከል ፣
ኢስማውሌ ኣሌ-ፋሩቒ ፍሌስጤማ ስዯተኛን መስራቲ International Institute of
Islamic Thought ፣ ንብዓሕ ዎመታት ኣብ Temple ዩኒቨርሲቲ ፊሊዯሌፊያ መሃረ ሰብ
እዩ። ‚ካብዔ ዎቢ እሞ ኣበይ ክርከብ፡‛ ይብሌ ፋሩቒ ኣብ 1980ታት ኣብ ጽሓፎ ሓዯ
ጽሑፍ ፣ ‚እዕ ጎበን ፣ ሓያሌን ፣ ሃብታምን ነት ክፍሇ ዎሇም [ሰሜን ኣሜሪካ]
ኻብቲ ሕለፍ ክፍኣታ ተመሉሳ ኣብ ትሕቲ ጽሊሌ ባንዳራ ኣሊሁ ኣክባር [ኣሊህ ዎቢዪ እዩ]
ክትምርሽ ምርኣይ።‛ 14
ኣብ ዎዱ እንግሉን ኩሊ ኤዉሮፓን ብርታዏ ገስጋስ ኢስሊም ሌዐሉ ናይ ኣሜሪካ እዩ። ብእኡ መጠን
ዴማ ኣብ መንጎ ሙስሉም ጎነጻ ቃሊት ብቅለዐ ይርአ። ካብ 1989 ኣትሒዓ ፣ ኣሽሓት ሙስሉም ኣብ
ጎዯናታት ዎዱ እንግሉ ፣ ፈረንሳ ፣ ጀርመን ፣ ቤሌጁም ፣ ሆሊንዴ ‚ኢስሊም - ልሚ ሃይማኖትና ፣ ጽባሕ
ሃይማኖትኩም‛ 15 ዔብሌ ቀስቃሲ ታቤሊታት ሒዘም ክስሇፉ ምስ ረኣዩ ኤዉሮፓዉያን ፣ ሰምቢድም
እዮም።
ኣብ መጽሔት The Muslim Manifesto ሰነ - 15 – 1990 ብ ነፍሰ-ሄር ድ/ር ካሉም ሲዱቒ ፣ ኣብቲ ሽዌ
ሓሊፊ ናይ Muslim Institute (ናይ ልሚ ፓርሊማ ሙስሉም ዎባይ ብሪጣንያ) ነበረ ፡ ተጻሕፈ ሓዯ
ዎንቀጽ ገጽ 16 ሕጡበ-ጽሑፍ 7 ከምዔ ይብሌ ፣
ጂሃዴ መሰረታ ትእዕ ኢስሊም እዩ። ኣብ ዎዱ እንግሉ ስሇተቐመጠ ዄይ ዖግነት
ናይ እንግሉ ስሇሓዒ ነ ሙስሉም ካብ ጂሃዴ ክቦክር የብለን። 16
ድ/ር ሲዱቒ ዎዱ እንግሉ ካብተን ካሌኦት ‚ዐጥቃ ቃሌሲ‛ ቅስቦኣ ነሇን ቦታታት ፈሌዩ
ኣይርኣያን። ጂሃዴ ኣብ ኩለ ግዴነታ እዩ። ጊዖ እንዯሓሇፈ ምስ ከዯ ጽዉዎ ንጂሃዴ ኣብ ኤዉሮፓ ክሳዐ
ኣኽረርቲ ሙስሉም ብቅለዐ ኣብ ጎዯናታት እንዲዄጹ ብዒይሕብእብእ እዩ ተኣጁ። ካብ መጽሔት the
New York Times ሚያያ 26, 2004 ከምዔ ነንብብ፣
ጽዉዎ ንጂሃዴ ኣብ ጏዯናታት ኤዉሮፓ ይሌዐሌ ኣል . . . ኣብዕ ኢንዲስትርያት ከተማ
ሰሜን ልንዯን ፣ ገሇ ጉጅሇ ናእሽቱ ብሪጣንያዉያን . . . ቀዲማይ ሚኒስተር ቶኒ ብላየር
ክመዉት ዄይ ክግሇፍ ፣ እስሊማ ባንዳራ ኸኣ ኣብ ጏዯና ዲዉኒን ቁ.10 [ቤት ጽሕፈት
ቶኒ ብላየር] ተሰቒሊ ክርእዩ ዴላቶም ይገሌጹ ኣሇዅ። ንኦሳማ ቢን ሊንዯን ዒሇዊም ዯገፍን
፣ ነቲ ዒሇዊ ናይ ምዐራብ ዱሞክራሲ ገሌቢጥካ ሸሪዎ መሰረቱ እስሊማ መንግስቲ ናይ
ምምስራት እቅዴን - ሌክዐ ከም ጣሉባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ማሇት እዩ - ብማሕሊ
ተኣዕነቶም ይገሌጹ። ነቶም ስርሒት 9-11 ዒፈጸሙ ጨዄይቲ፣ ‚እቶም ዴንቂ 19‛
ብማሇት ኣዴናቆቶም ክገሌጹ ከሇዅ ፣ ነቲ ኣብ ማዴሪዴ ተፈጸመ ናይ ባቡር መጥቃዐቲ
ቦምብ ዴማ ፣ ኤዉሮፓ ንምዉሻሊ እቲ በሇጸ መንገዱ ከምነ ይናገሩ። ሼኽ ዌማር
ባክሪ መሐመዴ ከይተረፈ ንኦሳማ ቢን ሊዯን ዒሇዊ ዯገፍ ይገሌጽ። ኤዉሮፓ ብ ቢን ሊዯን
ቐረበሊ ጻዉውት ምቁራጽ ቶኽሲ እንተዒይተቐቢሊቶ ፣ ኩልም ዯጋዉያን ሓይሌታት’ዉን
ኣብ ዉሽጢ ሰሇስተ ዄርሒ ካብ ውራቕ እንተዒይኣንሳሒቦም ፣ ሙስሉም ነተን ሓሸዉየ
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ጻዄታልም ዒሇ ሃገራት ምዐራብ ካብ ምጥቃዐ ዴሕር ኣይብለን እዮም፡ ይብሌ ሼኽ
ዌማር። ‚ኩልም ኣብ ምዐራብ ነብሩ ሙስሉም‛ ይብሌ ሼኽ ፣ ‚ኣብዔ ሓዱሽ ኰናት ፣
ሰይፉ ክኑ ክምእዒዓ እዮም፡‛ ። ‚ኤዉሮፓዉያን ሌቢ በለ‛ ይዉስኽ ፣ ‚ሞት ምስ
ትምነዩ ሰባት ምቕሊስ ዐሽነት እዩ - ሞት እዮም ዯሌዩ።‛ . . . ቀጺለ ንመራሕቲ
ምዐራብ እንዲኣጠንቀቐ ፣ ‚ቢን ሊዯን ክትቀትሌዊ ትኽእለ ኢኹም ፣ ነዔ ክስተት ግና
ክትቀትሌዊ ዄይስ ከተጥፍእዊ ኣይትኽእለን፣ ሓዯ መዎሌቲ ኣብ ዯገ ዒሇዅ ሙስሉም
ኣሕትና መጺኦም ክጽምበሩና እዮም ፣ ኣብ ትሕቲ ኢስሊም ኸኣ ብኽብረት ክንነብር
ኢና፡‛ ይብሌ። 17
ኣብዔ ጽዉዎ ኣኽራራ እስሊማ ጂሃዴ ኣብ ኤዉሮፓ ፣ ድ/ር ሲዱቒን ሼኽ ዌማርን በይኖም ኣይኯኑን
፣
ኣቡ ሓምዕ (ሪቻርዴ ረይዴ ፣ ፓሪስ - ማያሚ ትኸይዴ ንነበረት ዎባይ ናይ ገያሾ ነፋሪት
ክፍንጅራ ኣብ ትሕቲ ጫማኡ ተባራው ባእታ ሓቢኡ ክዴይብ ከምዒማኸሮ ተኸሰሰ
መራሒ ሃይማኖት) ኣብቲ ናይ ቅዴም ኣብ ፊንስበሪ ፓርክ ርከብ መስጊዴ ዄጻኢ
ንነበሩ ኣስታት 200 ሰባት ስሇ ኣሊህ ሞት ክቕበለን ፣ መንፈስ ናይ መስእትነት
ክህሌዊምን ተማሕጺኑ። 18
እምበኣር ኣብ ዉግእ ኣፍጋኒስታን ፣ ኣብ መንጏ እቶም ብዄተሃዯራት ኣሜሪካ ተታሕዓ ምሩኻት
ብዉሕደ ሰሇስተ እንግሉዕዉያን ምንባሮም ዯንቕ ኣይኯነን። ዄይ ኣብ ሚያያ 2003 ኣብ ሓዯ
ካፊተርያ ኣብ ተሌ ኣቪቭ ተኻየዴ ህይዄት ሰሇስተ ሰባት ሇከመ ነፍሰ-ቅትሇታ መጥቃዐቲ ዒካየደ
እንግሉዕዉያን ምንባሮም ኣይገርምን። ከምኡ’ዉን ጋዖጠኛ ዊሌ ስትሪት ጆርናሌ (Wall Street Journal)
ነበረ ዲኒኤሌ ፒርሌ ኣብ ፓኪስታን ክስየፍ ከል ፣ ነቲ ጭዉያ ሃንዯሰን ነቲ ኣሳእሌ ናይ ምስያፍ
ቐረጸን ፣ ኣብ ዎዱ እንግሉ ብጽቡቕ ተመሃረ ፣ ሓንሳእ’ዉን ፣ ‚ፍጹም እንግሉዕ ሰብኣይ‛ ተባሂለ
ፍሇጥ ነበረ ጸኒሑ ግና ኣኽራሪ ሙስሉም ተሇዄጠ ዌማር ሼኽ ሳውዴ ምንባሩ ፣ በዔ ድ ክንግረም
የዴሌየና፧ ጽሌ ኢስሊም ኣብ ሰባት እዔ ምኑ ይዯንቕ፧ እንተ ዯኣ ፍለጣት ሙስሉም መራሕቲ ኣብ
ኤዉሮፓ ዉሽጢ ብቅለዐ ንኦሳማ ቢን ሊዯን ካብ ኣዴነቕዊን ፣ ጂሃዴን መስእትነትን ካብ ጸዅዌ ፣
ከመይ እሞ ተጸሇዅ ናእሽቱ ሙስሉም ነዔ ጻዉውት ኣብ መሊእ ዎሇም ምሊሽ ስሇሃቡለ ዯንቀና፧
ኣብቲ ሓሇፈ ዎቢ መጥቃዐቲ (9-11) ካብቶም 19 ኣፈጸምቲ 15 ሱዐዱ ዎረባዉያን እዮም ነይሮም ፣ ነዔ
መስሌ ሽብርተኝነት ብእንግሉዕዉያን ዯቀ ኣባት ምስ ተፈጸመ ኸ ትዴነቑ ድ ትኑ፧ ንዎሇማ ማእከሌ
ንግዱ ዒሊተማኦ ነፈርቲ ፣ ኣብ ብሊክ ቦክሰን (Black Box) ብንጹር ሊህጃ ናይ እንግሉ ዄይ ኣሜሪካ ፣
‚ኣሊሁ ኣክባር!‛ ዔብሌ መሌእኽቲ እንተጸንሕስ ሀገራት ምዐራብ እንታይ ምበሊ፧
መዯምዯምቪ
ምዐራባዉያን ሙስሉም ፣ ‚ሃይማኖተ ሰሊም‛ ብዔብሌ ስያመ እዮም ጽዉዐዊ ፣ ግና እዔ ሃይማኖተ
ሰሊም እዔ ሌዐሉ 90 ሚእታት ኣብዔ ሕጂ እን ኣብ ዎሇም ዒል ዐግርግር መበገሲኡ እዩ። እስኪ
ሕሰቡለ። እቲ በሐ ግብረ ሽበራዉነት ጎነጽን ኰናትን ኣብዕ ዎሇም ብስም ሃይማኖት ኢስሊም
ተሇዎዎሇ እዩ።
ኣስታት 400 ተፈሌጡ ግብረ ሽበራዉያን ጉጅሇታት ኣሇዅ። ካብዔኣቶም እቶም 90
ሚእታት እስሊማዉያን ጉጅሇታት (ሕለፍ መርገጺ ዒሇዊም ግብረ ሽበራዉያን) እዮም።
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ሌዐሉ 90 ሚእታት ካብዔ ሕጂ ኣብዕ ዎሇም ዒል ኰናት ዴማ እስሊማዉያን ሽበራዉያን
ጉጅላታት ዒካተተ እዩ። 19
እዔ እንዲነ ፣ ብቐጻሉ ሇዒብተኛ ሙስሉም ቅሬታዉያን ፣ ‘ኣኽራርተኛ ግብረሽበራዉያን ጉጅሇታት
መንገዱ ኢስሊም ዒይክተለ ዐቡዲት እዮም’ ብማሇት መዄዲእታ ዒይብለ ዎሊማ ክሃርሙ ይፍትኑ። ሊ
ሇዒብተኛ ሙስሉም ነቲ ጭካኔ ተመሌአ ግብረ ሽበራ ተግባራት ኣዮም ከምጸሌእዊ ይፈሌጥ
እንተንኩ ፣ ግና እዘም ሽብርተኛ በሃለ ጉጅሇታት ንሳቶም እዮም ብሌክዐ ንጽሑፋት ኢስሊም
እዒዊን ኽተሌዊን። ብሓቂ ንሳቶም ሓቃዉያን ሰዎብቲ ኢስሊም እዮም። ግብርታት መሓመዴን
ሰዎብቱን እዮም ገብሩ ዒሇዅ። ግብረ ሽበራዉያን ‚ስም ኢስሊም የጸሌምዊ ኣሇዅ‛ እንተተበሃሇ’ ፣
ብመሇክው ድክትሪናት ኢስሊም ግና ፣ ንሳቶም ዒይኯኑስ እቶም ዒሇብተኛ ሙስሉም እዮም ነቲ ቅኑዐ
ትምህርቲ ኢስሊም ጠዉይዊ ዒሇዅ።
ቅሌጡፍ ዐቤት ኢስሊም ፣ ጂሃዴ ተዄሲኹዊ ምስ እንርእዮ ከምኡ’ዉን እቲ እንዲገነነ መጽእ ዒል
ኣኽራርነት ፣ ኣብ መጻኢ ኢስሊመ-ፋሽሽታ ዱክታተር መራሒ ምግሊጹ ርሑቕ ዒይኯነ ሓቂ እዩ። ኣብ
ኣጋዉሌን እስታትስቲክስን ተመርኰስካ ጥራይ’ ኣብዔ ዒመን እዔ ከምፍጸም ክትሪኦ ዒጸግም
ኣይኯነን። መጽሓፍ ቅደስ ፣ ኣብዒን ንቕዴሚት ዒሇ መዎሌትታት ብ ፖሇቲካ - ዄተሃዯራ ሃይማኖታን መንኯርኯራት ናይ ግኣቱ ገይሩ ንዎሇም ዐብሌሌ ሰብ ከምትንስእ ነጊሩ ኣል።
ኢስሊም’ዉን ብሌክዐ ካብዔ ዒይፍሇ ዎሊማ ዒምህር ድክትሪን እዩ ዒሇዊ። ልሚ ዴማ መሇኸተ ጂሃዴ
ዴምጹ እንዲዄሰኸ ኣበየ ቦታኡ ክፋሊት ናይዕ ምዴሪ ክንፋሕ እንተሰማዐና ፣ ናብቲ ዕዕሚ ጏሌ ኢስሊም
በብቑሩብ ንምርሽ ከምዒሇና ንፍሇጥ።
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ምዕራፍ - ዓሰርተው ሽዱሽተ
ሓሶትን ምትላልን ኣብ ኢስላም

እዔ ስዐብ ኣርእስቲ ብዴርብ ምኽንያታት ኣገዲሲ እዩ። ብቐዲምነት ፣ ምትሊሌ በተን መዄዲእታ
መዎሌትታት ኣዩ ክበሕ ከምነ መጽሓፍ ቅደስ ኣጸቢቑ ስሇነግረና እዩ። ብኻሌኣይ ዴማ ፣
ኢስሊም ኣብ ምዐራብ ከስፋሕፍሕ እንተይኑ ምትሊሌ እቲ በሇጸ መሳርሒ ክኸዉን ስሇነ።
ሓዯ ሰብ መጀመርታ ብዕዐባ ኢስሊም ክመሃር ክዯሉ ከል ፣ ሓሶት ኣብ ኢስሊም ይፍቀዴ ጥራይ ዒይኯነስ
ይተባባዐ ፣ ከዴሉ ከል’ዉን ትእዕ ከምነ ክፈሌጥ ኣሇዊ። ሓዯ ክርስትያን ቃሌ ኣምሊኽ ከካፍሌ ከል
፣ ብቕንዐና ነቲ ሓቂ ከምቲ ዒሇዊ ገይሩ ከፍሌጦም ከምግባእ ርደእ ነገር እዩ። ማሇት ኣብ ክርስትና ነቲ
ሓቂ ብቕንዐና ምክፋሌ ፣ እቲ ዎበየ ክፋሌ ናይ ስብከት እዩ። ኣብ ኢስሊም ግና ዎቐን ዒይብለ ኣጋንኖ ፣
ንሓቂ ምሽፋን ፣ ከዴሉ ከል ዴማ ጻዐዲ ሓሶት ምሕሳዉ ክፋሌ ናይቲ ሃይማኖት ምኑ ምፍሊጡ ግቡእ
እዩ። ግዯ ሓቂ ኣብ ኢስሊም ርእሱ ኸኣሇ ንሓሶት ዒተባብዐ ድክትሪንን ጽሑፍን ኣል። ብርግጽ ሕጂ’ዉን
ገሇ ገሇ ጥቕስታት ናይ ቁርኣን ንሓሶት ኽሌክሌ ኣል። ንኣብነት ፣
ከምኡ’ዉን ንሓቂ ብሓሶት ኣይትኽዯና ፣ ዄይስ ሓቂ [እንታይ ምና] እንዲፈሇጥካያ
ኣይትሕባኣያ።
--ሱራ2፡42 (ዩሱፍ ዎሉ)
እቲ ዒገርም ግና ጸኒሕና’ዉን ክንርእዮ ኢና ፣ ኣብ ብዓሓት ሙስሉምስ ፣ እዔ ትእዕ ዒይኯነ ሕጊ ኯይኑ
እቲ ኤክሰፕሽን ናይዔ ትእዕ እዩ ሕጊ ኯይኑ።
ምትላልን ጂሃዴን
ብመጀመርታ ፣ ሓሶት ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ኢስሊም ርትዎ ኸዉን ክንፈሌጥ ፣ ዎሊማ ናይ ኢስሊም
ከምኡ’ዉን ጂሃዴ ኣብ ኢስሊም እንታይ ምኑ ኣሕጽር ኣቢሌና ዯጊምና ክንርእዮ። ዴሮ ኣብ ሓሇፈ
ምዐራፍ ፣ ጂሃዴ ማሇት ንኹለ ነገራት ኣብ ትሕቲ ተምበርካኽነት ኣሊህ ንምምጻእ ግበር ገዴሉ ምኑ
ርኢና ኣልና። ጂሃዴ ካየዯለ ዎዉዯ ዉግእ ኣብ ገሇ ምዴባት ተመቓቐሇ እዩ። እቲ ሓዯ ምዴብ ጂሃዴ ፣
ዉሌቃ ክኸዉን ከል ሰብ ምስ ዉሽጣ ትምኒታቱ ገብሮ ዉግእ እዩ። እዔ ዉግእ እዔ ነፍሲ ዄከፍ
ዉሽጣ ዴኽመታቱ ክስዐር ዯሉ ሙስሉም ክግኦ ዒሇዊ እዩ። እቲ ካሌእ ምዴብ ናይ ጂሃዴ ዴማ ፣
ካሌኦት ሰባት ናብ ኢስሊም ንምምጻእ ግበር ዉግእ እዩ። ኣብ ክርስትና እንተመጺእና እዔ ከም
ዄንጌሊዉነት ማሇት እዩ። ኣብ ኢስሊም ዲዉዎ ይበሃሌ። ናይዔ ዎይነት ጂሃዴ መበገሲ እቲ ንኹለ
ዎዴታትን መንግስታትን ምቁጽጻር ዔብሌ እስሊማ ትእዕ እዩ። ኣብዔ እን እዔ እዩ ፣ እቲ ሓቃ ገጽ
ናይ ኢስሊም ክግሇጽ ጅምር ፣ ኣብዔ ዯረጃ እዔ ጂሃዴ ማሇት ዯም ምኽዎዉ ማሇት እዩ። እዔ ክዅንነት
ኣብ ታሪኽ ኢስሊም ኣብ ኩሊ ዎሇም ተራእየ እዩ። ስሇዔ ሊ መብዕሕቲኦም ምዐራባዉያን
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ከምመስልም ጂሃዴ ኣንጻር ዒይኢስሊማዉያን ሀገራትን መንግስታትን ግበር ኰናት ጥራይ ዒይኯነስ
ጂሃዴ ኣብ ኢስሊም ንኹለ ሸነኻት ናይ ህይዄት ትንክፍ እዩ። ዄንጌሊዉነት ኣብ ኢስሊም ፣ ‚ጽቡቕ ዖና
ምክፋሌ‛ ጥራይ ካብ ምን ሓሉፉ ኰናት እዩ። ነዔ ብተሓሓ ሓዯ መሓመዴ በል ፍለጥ ብሂሌ ኣል
- ‚ኰናት ምትሊሌ እዩ‛ 1 ። ስሇዔ ሙስሉም ምትሊሌ ዒካተተ ጎነጻ ጂሃዴ ከካይደ ብሃይማኖቶም ዯገፍ
ኣሇዊም። ሓዯ ሰብ እዔ ስነ ሓሳብ እዔ ኣብ መንጎ ሙስሉም ክሳዐ ክንዯይ ኣክሌ ይስርሓለ ዒይፈሌጥ
እንተይኑ ቅንዐና ዒሇዊ እምነታ ርርብ ምስ ሙስሉም ክገብር ዒይክኣሌ እዩ። ምስ ሓዯ ኯነ ኢለ
ብዐሊማ ዒታሌሌ ሰብ ከመይ ኣሚንካ ምርራብ ይከኣሌ፧ ልሚ ግና ብዓሓት ምዐራባዉያን ነዔ
ኣይፈሌጡን እዮም እሞ ፣ ናብ ማሕረዱ ከምኹብኯብ በጊዐ ኯይኖም ኣሇዅ።
ንሕጂ ንርእዮ ፣ ኣብ ኢስሊም ምስ ጂሃዴን ዄንጌሊዉነትን ተተሓሒዓ ኸይዴ ክሌተ ዎይነት ድክትሪን
ኣል ፣ ኪትማን ከምኡ’ዉን ታቒያ በሃሌ!
ኩትማን ፣ ንሓቂ ምሴዋር
ኪትማን ሓዯ ሰብ ኯነ ኢለ እምነቱ ክሓብእ ነግር ትእዕ እዩ። እዔ ብገሇ ክፋሌ ናይ ሺዎ ሙስሉም
ዉተር ፍሌይ በሇ ዎይነት ሓሶት እዩ። እዔ ድክትሪን እዔ ፣ በቲ ሻዴሻይ ኢማም ናይ ሺዎ ሙስሉም
ነበረ ኢማም ጃዐፋር ሳዱቕ ብጽሑፍ መሌክዐ ብርህ ኢለ ተገሉጹ ኣል። ኢማም ጃዐፋር ይብሌ ፣
እቲ ነ ይኹን ገሇ ነገር ናይ ዉሽጢ ሃይማኖትና ዒቃሌዐ ፣ ኯነ ኢለ ከምዒቕተሇና እዩ
ሕሰብ። 2
ንሰተሮ ዒበሇ ኩለ ኣሊህ ከኽብሮ እዩ። ንዒቃሌዑ ዒበሇ ኩለ ኸኣ ኣሊህ ከርድ እዩ።
እዔ ዎይነት ሃይማኖት እዩ ዒልካ። 3
ሺዎ ሙስሉም ብዕዐባ እመነቶም ብምሌከት ነቶም ብዯገ ዒሇዅ ፣ ኩለ ነገራት ቀሉዑም ከይነግርዊም
ተኣዔዘም እዮም። ገሇ ገሇ ሓቅታት ናይ እምነቶም ኯነ ኢልም ክሓብእዊ ተኣዔዘም እዮም። ነዔ ክርኢ
እንከሇኹ ቀሌጢፉ ከረኒ ፣ እቲ የሱስ ንዯቂ መዕሙርቱ ክሌእኯም ከል ኢለ ኣዒዘም እዩ ፣
ንስኻትኩም ብርሃን ዎሇም ኢኹም። ኣብ ከረን ዒሊ ኸተማ ኽትክዄሌ ኣይከኣሊን እዩ።
መብራህቲ፡ ኣብ ቤት ንዒል ዃለ ኼብርህ፡ ኣብ ቀሚ ቐንዳሌ ኪሰቕሌዊ እምበር፡ ኣብ
ትሕቲ ኸፈር ኬንብርዊ ኣየብርሁን እዮም። ከምኡ ኸኣ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም፡
ኣብ ሰማያት ንዒል ኣቦኹም ምእንቲ ኼመስግንዊ፡ ብርሃንኩም ኣብ ቅዴሚ ሰብ ይብራህ።
--ማቴ5፡14-16
ዔብሌ እዩ። በንጻሩ ኣብ ሺዎ ሙስሉም ምስ እንመጽእ ግና እቲ ተባህሇልም ትእዕ ፣ ‚ንሰተሮ ዒበሇ
ኩለ ኣሊህ ከኽብሮ እዩ። ንዒቃሌዑ ዒበሇ ኩለ ኸኣ ኣሊህ ከርድ እዩ። እዔ ዎይነት ሃይማኖት እዩ ዒልካ‛
ዔብሌ እዩ። እዔ እዩ ድክትሪን ኪትማን።
እቲ ኻሌኣይ ነዔ መስሌ ድክትሪን ዴማ ናይ ታቒያ ድክትሪን እዩ። ሓዯ ሺዎ ሙስሉም ዎሊቒ፣ ድክትሪን
ናይ ታቒያ ብከምዔ ስዐብ ይገሌጾ ፣
‚ኣሌ-ታቒያ‛ ዔብሌ ቃሌ ቀጥታ ትርሜኡ ‚እምነትካ ፣ ሓሳባትካ ፣ ስምውታትካ ፣
ርእይቶኻ ዄይ ዎሊማኻ ምሕባእ ዄይ ምኽሌ ማሇት እዩ። ኣብ እን ሓዯጋ ኣብዔ ሕጂ
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ዄይ’ዉን ነቲ መጽእ ግዖ ንርእስኻ ካብ ኣካሊዉን ኣእምሮኣዉን መጉዲእቲ ንምዴሓን
ግበር ዎይነት ምሕባእ እዩ።‛ ብሓዯ ቃሌ ክንትርጉሞ እንተይንና ፣ ‚ኣምሰለነት‛
ምበሌናዮ። 4
ኪትማንን ታቒያን ብጽኑዐ ድክትሪን ናይ ሺዎ ሙስሉም ጥራይ እዮም ይበሃሌ። ሱኒ ሙስሉም ነዔ
ክሌቲኡ ድክትሪን ብጽሑፋትና መሰረት ዯገፍ ስሇዒይብለ ንነጽጎ ኢና በሃሌቲ እዮም። እቲ ገርም ከምዔ
ምባልም ንባዐለ ምትሊሌ እዩ። ቀጺሌና ገሇ ገሇ ጽሑፋት ሱኒ ክንርኢ ኢና እሞ ፣ ታቒያ ኣዴማሳ
ድክትሪን ኢስሊም ምኑ ክንጽረሌና እዩ።
ቪቒያ ፣ መሯሟቧ ምትላል
ሙስሉም ዴሕነቶም ንኽሕሌዅ እንተዴሌዩ እምነቶም ክኽሕደ ከምኽእለ ቁርኣን ይምህር። ኣብ እን
ሓዯጋ እምነቶም ኸሓደ ሙስሉም ክሳዐ ሌቦም ካብ እምነት ዒይተነቓነቐ ሓጢኣት ኣይቁጸረልምን እዩ
(እዔ ዎይነት ክሕዯት ኣበር የብለን ፣ ንጹህ ክሕዯት እዩ) ። ኣብ መንጎ ዒይኣመንቲ ህቢ ኣብ ነብሩለ
እን ሓዯጋ ከይዄዴቆም ርእሶም ንምክሌኻሌ ግበር ዎይነት ክሕዯት እዩ እሞ፣
እቶም ዴሕሪ ምእማኖም ንኣሊህ ኽሕደ ፣ ብምኽሓድም ዴማ ጸንዌ ኣብ ሌዐሉኦም
ቁጥዎ ኣሊህ ኣል፣ መዄዲእታኡ ዴማ ዖሰክሕ ፍርዱ። ምሕረት ግበረልም እቶም ኣብ
እን ኣስገዲዴ ብኣፎም ኸሓደ ሌቦም ግና ኣብ እምነት ጸንዋ ጥራይ እዮም።
--ሱራ16፡106
እቲ ኣብ 8ይ ክፍሇ ዒመን ነብር ነበረ ሉቅ ሱኒ ሙስሉም ፣ ኢብን ካቲር ብዕዐባ እዔ ጥቕሲ ኣብቲ
ክሊሲካ ታዎሉቑ ከምዔ ኢለ መብርሂ ይህበለ ፣
እዔ ነቶም ኣብ ሜካ ጽቀጡ ነበሩ ጉጅሇ ናይ ኣመንቲ እዩ ዒመሌክት። በቲ ህቢ
መጾም ነበረ ምጽራር ክምክቱ ዎቕሚ ስሇዒይነበሮም በቶም ዒይኣመንቲ ክግዯደ ከሇዅ
ከምቲ ተበሃሌዊ ይገብሩ ነይሮም፣ ስሇዔ ኣሊህ. . . ኣብ ፈተና ምስ ዄዯቑ እንተዴኣ
ኣስተሉሞም (እምነቶም ክሒድም) ፣ በታ መዎሌቲ ትንሳኤ ሓጢኣቶም ክሓዴገልምን
ምሕረት ክገብረልምን ከምነ ነጊርዊም። 5
ስሇዔ ሙስሉም ኣብ ነ ሃገር ብንኣሰ ቁጽሪ ብህሌዅለ ፣ ዴሕነቶም ንምሕሊዅ ከታሌለ
ተፈቒዴልም እዩ። በቶም ዒይኣመንቲ ንኣሊህ ክጸርፉዊ ምስ ግዯደ ‚ከምቲ ተበሃሌዊ ክገብሩ‛ ይኽእለ
እዮም። እዔ ጥቕሲ እዔ ንመሐመዴ ክግሇጸለ ከል ፣ እቲ ኩነት ከምዔ ስዐብ እዩ ነይሩ ፡
ሓዯ ግዖ እቶም ዒይኣመንቲ ንዎማር ኢብን ያሲር ሒዘም ኣንጻር መሐመዴ ጽዩፍ ቃሊት
ክሳዐ ዒዉስእን ንኣማሌኽቶም ክሳዐ ዉዴስን ገሪፎሞ። ሽዌ ምስ ፈትሕዊ ትኽ ኢለ ናብ
ነቢዪ ከይደ። ነቢዪ ዴማ ፣ ‚ክትብሇኒ ዯሇኻዮ ነገር ኣል ዱዩ፧‛ ኢሌዊ። ዎማር ኢብን
ያሲር ፣ ‚ሕማቕ ዄረ እዩ! ክገዴፉኒ እንተይኖም ንዎኻ ከካፍኣካን ፣ ንኣምሌኽቶም
ክዉዴሶምን ነይሩኒ‛ በሇ ። ‚እሞ ሌብኻ ኸ ከመይ ነይሩ፧‛ ። ዎማር ኢለ መሇሰ ፣
‚ብእምነት ጽኑዐ‛ ። ነቢዪ ዴማ ኢለ መሉስለ ፣ ‚በሌ ኻሌኣይ ሳዐ እንተሓዓኻ’ዉን ሌክዐ
ከምኡ ግበር‛ ። ኣብዔ ግዖ እዔ ኣሊህ ነዔ ጥቕሲ እዔ ገሉጽለ። ‚. . . እቶም ኣብ እን
ኣስገዲዴ ብኣፎም ኸሓደ ሌቦም ግና ኣብ እምነት ጸንዋ . . .‛ [ሱራ16፡106] 6
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ስሇዔ መሓመዴ ባዐለ ከይተረፈ ኣብ እን ሓዯጋ ክሕስዅ ፣ ክጻረፉ ፣ እምነቶም ክኽሕደ የተባብዑም
ኣል። ክሳዐ ‚ሌቦም ኣብ እምነት ጸንዋ‛ ዴሕነቶም ክሕሌዅ እዔ ምግባሮም ክፍኣት የብለን። ኢብን ዎባስ
ብቐዲምነት ጥቐስ ዉሩይን ዒተኣማምንን ኣዒንታ ናይ እስሊማ ጽሑፋት ነበረ ፣ ሊ’ዉን ኣብ ሺዎን
ሱኒን ሙስሉም ኣዩ ሕፉር። ነዔ ሓቂ እዔ ከምዔ ብምባሌ የጽንዑ ፣ ‚ታቒያ ሌብኻ ብእምነት ጽኑዐ ከል

፣ መሌሓስካ ግና ካሌእ ክትዕረብ ከሊ እዩ‛ 7
እዔ ምስቲ እምነቶም ምእንትን ከይክሕደ ኣብ ታሪኽ ኩለ ሞትን መስእትነትን ተቐበለ ሚሌዮናት
ክርስትያን ከተነጻጽሮ ከሇኻ ዒይራኸብ ጫፋት እዩ። ብተዄሳኺ ቁርኣን ሙስሉም ምስ ዒይኣመንቲ
ከይተዎራረኹ ይእ እዩ። እጂ’ዉን ንዴሕነቶም ክብለ ግና ክተዎራረኹ ይኽእለ እዮም።
ርእስኻ ካብኦም ክትካሊኸሌ እንተዒይኯይኑ ፣ ዒይኣመንቲ ኣዐሩኽ ዄይ ረዴኤት ክኑኻ
ናብኣቶም ኣይትኺዴ፣ ነ ከምዔ ገበረ ካብ ኣሊህ ረዴኤት ክረክብ ኣይጸበ።
--ሱራ3፡28
ኢብን ካቲር ነዔ ጥቕሲ እዔ ከብርሆ ከል ከምዔ ይብሌ ፣
ኣሊህ ነቶም ኣምኑ ባሮቱ ፣ ምስቶም ዒይኣምኑ ተሓጋገቲ ከይኯኑ ከሌኪለ እዩ። ዄይስ
ምስኦም ብጻይነትን ዐርክነትን ምግባር . . . ኣሊህ ኣንጻር ከምዔ በሇ ኣካይዲ ኣጠንቂቑ
እዩ። ከምቲ ኣዒዘ ፣ ‚ ኦ ኣማኒ ! ንጸሊእተይን ንጸሊእትኻን ኣዐሩኽካ ኣይትግበሮም
ፍቕሪ’ዉን ኣይተርእዮም። ነ ይኹን ከምዔ ገብር ግና ኻብቲ ቅኑዐ መንገዱ ስሒቱ
እዩ። ኣታ ንስኻ ኣማኒ! ኣይሁዴን ክርስትያንን ኣዐሩኽካ ኣይትግበሮም ፣ ንሶም ኣዐሩኽ
ሓዴሕድም እዮም እሞ ፣ ነ ዎርከልም ብርግጽ ንሱ’ዉን ሓዯ ከምኣቶም እዩ።‛
ኣሊህ ቀጺለ ይብሌ ‚ብዒይካ ሓዯጋ ካብኣቶም ከይመጸካ እንተዒይሰጊእኻ. . .‛ ማሇት
ኣብቲ ትነብረለ ስፍራ ንዉሕስነትካ ዒስግእ ምፍርራህ ካብቶም ዒይኣመንቲ
እንተዒይመጺእካ ማሇት እዩ። ኣብዔ እን እዔ ዯጋ ነ ዐርክነት ምስ ዒይኣመንቲ
ኽግበር ይከኣሌ እዩ። ዉሽጣ ዐርክነት ግና ብፍጹም ! ንኣብነት ኣሌ-ቡኻሪ ከምዒዒንትዊ
፣ሓዯ ግዖ ኣቡ - ኣዴዲርዲ ከምዔ ኢለ ነይሩ ፣ ‚ንገሇ ሰባት ብገጽና’ እንዲስሓቕናዮም ፣
ብሌብና ግና ንረግሞም ኢና‛ 8
ኢብን ካቲር ቀጺለ ‚ታቒያ ክሳዐ መዎሌቲ ትንሳኤ ፍቑዴ እዩ‛ ብምባለ ፣ ‚ታቒያ ንሺዎ ዯኣ’ምበር ኣብ ሱኒ
ኣይፍቀዴን እዩ‛ ዔብሌ ክርክር ዉደቕ ይገብሮ። ታቒያ ብሌክዐ ንኹልም ሙስሉም ምሌከት ድክትሪን
እዩ። ንርእሶም ክከሊኸለ እንተዴሇየ ነ ክፋሌ ናይ እምነቶም ክኽሕደ ክሳዐ መዎሌቲ ትንሳኤ
ተፈቒዴልም ኣል።
ርትዓውነት ምትላል ሃብቩ ንምኽዕባት
ሽሕ’ ናይ ኢብን ካቲር መብርሂ ከምዔ እንዲነ ፣ ብዓሓት ሙስሉም ግና ታቒያ ህይዄትካ ንምዴሓን
ግበር ታክቲክ ጥራይ እዩ ይብለ እዮም። የርሕቆ። ሃብቲ ንምዉሳኽ እንተዴሇየ’ዉን ምሕሳዉ
ከምከኣሌ መሐመዴ ተዕሪቡ እዩ ፣

124

ዴሕሪ ዄራር ናይ ከተማ ኬይባር ብሙስሉም ፣ ሓጃጅ ኢብን ዎሊት ናብ ነቢዪ መጺኡ
ኢሌዊ ፣ ‚ኦ ነቢዪ ኣሊህ ፣ ኣብ ሜካ ገዯፍኩዊ ገንዒብን ቤተ ሰብን ስሇዒሇዅኒ ከይዯ
ከምጽኦም ዯሌየ እሞ ኻብቲ ዒል ስዯት ምእንቲ ከምሌጥ ብዕዐባኻ ክፉእ ነገራት ክዕረብ
ይኽእሌ ድ፧‛ ነቢዪ ዴማ ፣ ‚እቲ ክትብል ዯሇኻዮ በሌ‛ ኢለ ይቕሬታ ከምገብረለ
ነጊርዊ። 10
ብዒይካ እዔ ካሌእ ብዓሕ ኣብነታት ኣል ፣ መሓመዴ ነቶም ሰዎብቱ ክሃርምዊ ዯሇዩ እቅዴ እስሊማ
ረብሓ ዒሇዊ ክሳዐ ነ ንምስኻዌ ሓሶት ከም ኣማራጺ ክጥቀሙለ ፈቒዴልም ኣል።
ምትላል ጸላእትኻ ንምጥፋእ
መሌእኽተኛ ኣሊህ በሇ ፣ ‚ንኣሊህን ንመሌእኽተኛኡን ጎዱኡ እዩ እሞ ፣ መን ኣል ን ከዎብ
ኣሌ-ኣሽራፍ ክቐትል ኽእሌ፧‛ ። ሽዌ መሓመዴ ቢን ማስሊማ ተንሲኡ ከምዔ ኢለ ፡ ‚ኦ
መሌእኽተኛ ኣሊህ ! ኣነ ክቐትል ድ ትዯሌየኒ ኢኻ፧‛። ነቢዪ ዴማ ኣፍቂዴለ። መሓመዴ
ቢን ማስሊማ ኸኣ ፣ ‚(ምእንቲ ክጥብሮ) ክሕሱ እሞ ኣፍቅዯሇይ‛ በል። ነቢዪ ዴማ ፡
‚ሐራይ ኣፍቂዯሌካ ኣሇኹ‛ ኢሌዊ። 11
ዎብደሊህ ኣሌ-ዎራቢ ፣ ማእከሊይ ምብራቓ እስሊማ በዎሌ ስሌጣን፣ ኣብ ሓዯ Lying in Islam (ሓሶት
ኣብ ኢስሊም) ዔብሌ ዎንቀጽ ፣ መሐመዴ ጸሊእቱ ንምቕታሌ ሓሶት የፍቕዴ ከምነበረ ይትርኽ። ኣብዔ
ታሪኽ እዔ ፣ እቲ ግዲይ ነ ሰብ ሻባን ኢብን ኻሉዴ ኣሌ-ሓሉ በሃሌ እዩ ፣
ሻባን ሰራቱ ኣኪቡ ምስ መሓመዴ ክጋእ ይቀራረብ ከምዒል ዄረ ክናፈስ ጀሚሩ።
መሓመዴ ዴማ ዴንገታ መጥቃዐቲ ከካይዴ ስሇሓሰበ ፣ ዎብደሊህ ኢብን ኣኒስ ከይደ
ንሻባን ክቐትል ኣዔዓ። ዎብደሊህ፣ ክቐትል እንተይኑ ሓሶት ክዕረብ [መሓመዴ]
ከፍቅዯለ ሓቲትዊ። መሓመዴ ዴማ ካብ እንዲ ኻዕ ዎላት እየ ኢለ ክሕሱ ኣፍቂደ
ሌኢኽዊ። ሽዌ ሻባን ንዎብደሊህ ኺመጽእ ምስ ረኣዮ ፣ ‚ካበየናይ ዎላት ኢኻ፧‛ ኢለ
ሓቲትዊ። ዎብደሊህ ኸኣ ካብ እንዲ ኻዕ ምኑ ገሉጽለ። ቀጺለ ዴማ ‚ሰራት ኣኪብካ
ንመሓመዴ ክትግኦ ትኸይዴ ከምዒሇኻ ሰሚዋ እየ እሞ ፣ ምሳኻ ክኸይዴ ኢሇ እየ
መጺአ‛ ኢለ ምኽንያት መምጺኡ ነጊርዊ። ዴሕርዔ ተታሒዘም እንዲኸደ ፣ መሓመዴ
ኢስሊም በሃሌ ትምህርቲ ኑፋቔ ሒዓ ከምመጽአን ፣ ነቶም ኣበት ቀቢሊታት ኣዐራብ
ጻረፍ ፣ ተስፋ ናይ ኣዐራብ ኸንቱ ኽገብር ፍትን ሰብ ምኑ ንሻባን ክገሌጸለ ጀሚሩ።
ከምዔ እንዲዐሇለ ኸኣ ክሳዐ ዴንን ሻባን በጽሑ። ብጾት ሻባን ኻብቲ ዴንን ምስ ከደ
ዴማ ዎብደሊህ ዉሽጢ ኣትዩ ምስኡ ክሓዴር ጸዐዊ። ሇይቲ ምስ ዄዯቐ ፣ ኩለ ነገር ጸጥ
ምስ በሇ ኩለ ሰብ ከምዯቀሰ ርእዩ ዎብደሊህ ብካራ ዄጊኡ ንሻባን ቀቲለዊ። ርእሱ
ቇሪጹ ዴማ ከም ንጫ ንመሓመዴ ሒለ ከይደ። መሓመዴ ፣ ዎብደሊህ ኺመጽእ ምስ
ረኣየ ብሓጎስ ኣክሌ ‚ገጽካ ብዎዄት በሪሁ (ኣፍሊሃ ኣሌ ጅሁ)‛ ኢለ ጨዱሩ።
ዎብደሊህ ዴማ ነዔ ምዅቕ ሰሊምታ ፣ ‚ገጽካ እባ ዯኣ ብዎዄት በሪሁ መሌእኽተኛ ኣሊህ
(ኣፍሊሃ ጅሁካ ፣ ያ ራሱለሊህ)‛ ብምባሌ መሉስለ። 12
ከምዔ ርኤናዮ ብብዓሕ ምኽንያታት ሓሶት ይፍቀዴ እዩ። ንመሓመዴን ንኢስሊምን ረብሓ ክሳዐ ነ
ነቲ ዒይምሕሳዉ ዔብሌ ትእዕ ምጥሓስ ፍቑዴ እዩ። ኣብዔ ዕንታ እዔ ፣ መሓመዴ ክመዄት ንዯሇዮ
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ሰብ ንምቕንጻሌ ሓሶት ኣፍቂደ እዩ። ዄረ እንታይ ኢለ ክሕሱ ከምዒሇዊ ነገረ ባዐለ መሓመዴ እዩ። እቲ
ዒሕን ዴማ ሙስሉም ፣ እዔ መሓመዴ እዔ ፍጹም ኣብነት ናይ ዯቂ ሰባት እዩ ኢልም ምእማኖም እዩ።
በዔ ኣክሌ ዴማ ብዓሓት ሰዎብቲ መሓመዴ ከምቲ ንሱ ገበሮ ልሚ ይገብሩ ኣሇዅ።
ዓላማኻ ንምሴኻዕን ፣ ንብልጽግናን
ኢማም ኣሌ-ጋዕሉ ፣ ሓዯ ካብቶም ዉሩያት ሙስሉም ሉቕ ስነ መሇኯትን ፍሌስፍናን ናይ ኩለ ግያት ፣
ነዔ ፍቑዴነት ናይ ሓሶት ሓዯ ስጉምቲ ንቕዴሚት ይዄስድ። ብመሰረት ጋዕሉ ፣ ነ ይኹን እስሊማ
ረብሓ ዒሇዊ ዎሊማ ክሳዐ ነ ፣ ኣብ ባይታ ንምግሃደ ምሕሳዉ ፍቑዴ እዩ ፣
ዎሊማኻ ንምጭባጥ ምራብ ሓዯ መንገዱ እዩ። ሓዯ ጠቓሚ/ንኡዴ/እስሊማ ረብሓ
ዒሇዊ ዎሊማ ብክሌቲኡ መንገዱ ፣ ማሇት ብመንገዱ ሓቅን ብመንገዱ ሓሶትን ክትጭብጦ
ትኽእሌ እንተይንካ ፣ ክትሕሱ ፍቑዴ ኣይኯነን ንምንታይ እሞ የዴሉ፧ ብመንገዱ ሓሶት

ጥራይ ክጭበጥ ከኣሌ እንተይኑ ግና ምሕሳዉ ፍቑዴ እዩ። 13
እዔ ምፍሊጥ ማሇት ሓሶት ብርእሱ ሓጢኣት ኣይኯነን ፣ ጎዴኣካ እንተዴኣ ኯይኑ ግና
ክፉእ ነገር እዩ። ግና ካብ ክፉእ ንኽትዴሕን ዄይ ብሌጽግና ንኽትረክብ እንተይኑ
ክትሕሱ ትኽእሌ ኢኻ። 14
ኣብ ኢስሊም ምትሊሌ ሱር ዒሇዊ ካብ ቀዯም ነበረ ነገር ምኑ ምኽሓዴ ከኣሌ ኣይኯነን። ከም
ርኤናዮ ኢስሊም ከም ሃይማኖታ ስርዎት ንሓሶት የፍቅዴ ጥራይ ዒይኯነስ ርእሱ ኸኣሇ ሃይማኖታ
መዲይ ሓሲቡ’ዉን የተባብዐ እዩ። እዔ ዒይንቡር ነ ምትሕዉስ ናይ ሃይማኖትን ምትሊሌን ብክሌተ
ነገራት ዎቢ ጽሌ ከምዒሇዊ እየ ኣምን። እቲ ቀዲማይ ፣ ንምስፍሕፋሕ ኢስሊም ኣብ ምዐራብ ሌዐሉ
ነ ይኹን ነገር ዉጽኢታ መሳርሒ ክኸዉን ከል ፣ እቲ ኻሌኣይ ዴማ በተን ንቕዴሚት መጻ ናይ
መዄዲእታ መዎሌታት ዒሇዊ ዎቢዪ ተራ እዩ።
ጽልዋኡ ኣብ ምዕሢብ
ልሚ እዔ ነገር እንታይ ፈጠሮ ጽሌ ኣል ኢሌና ክንሓትት ግቡእ እዩ፧ ምስ እዔ ተሓሓ ዎብደሊህ
ኣሌ-ዎራቢ ከምዔ ክብሌ ርእይቶኡ ገሉጹ ነይሩ ፣
ንረብሓ ኢስሊም ኢሌካ ግበር ሓሶት ምኽሌካለ ፣ ምስ ምስፍሕፋሕ ኢስሊም ኣብ
ምዐራብ ብተሓሓ ጎዲኢ ሳዐቤን ክህሌዊ እዩ። ምኽንያቱ ሙስሉም መዯርቲ ኢስሊም
ሰባት ክስሕብ ጽቡቕ መሲለ ክሳዐ ርአ ኣመሓይሾም ኯሊሉዑም ታክቲካ ምትሊሊት
ይጥቀሙ ስሇዒሇዅ። 15
ኣነ ባዐሇይ እዔ ነገር እዔ ክሳዐ ዯክም ብተዯጋጋሚ ከጋጥም ርእየዮ እየ። ብማዐረ ናይዔ ዒበሳጭዄኒ ዴማ
፣ ብሰንኪ እቲ ዒሇዊም ዉሑዴ ፍሌጠት ዴዩ ሊስ ተጨቓጨቕቲ ምእንትን ከይበሃለ ኣይፈሌጥን ፣ ነዔ
ሓሶት እዔ ከምዒሇዊ ኯይኑ ብሸሇሌትነት ክሓሌፍዊ ኣብ ብዓሓት ክርስትያን ርእየ እየ። ብዓሓት ሌዓብመርገጺ ዒሇዊም ሙስሉም መዯርቲ ብዕዐባ ምቕለሌ ባህርያት ናይቲ ‚ሀይማኖተ ሰሊም‛ ክዕረቡ ዉዐለ
ነበሩ ዴሕሪ 9-11 ግና መብዕሕቲኦም ኯነ ኢልም ነቲ ሓቐኛ ባህሪ ናይ ኢስሊም ክሽፍንዊ እዮም
ተራእዮም። ሓያል ካብኣቶም ኣብ ገብርዊ ዉሌቃ ኣኼባታቶም ፣ ኻብቲ ብግሌጺ ኣብ ቅዴሚ ህቢ
ዒስምዐዊ መዯረ ብመረረን ጎነጽ ብተሓዄሶ ቓሊትን ክዕረቡ ተረኺቦም እዮም። ኣብ ሓሇፈ ምዐራፍ
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ኣብነት ናይ ዌመር ኣሕመዴ፣ ኣቦ ዄንበር ናይ (CAIR) ኣምጺእና ነይርና። እዘም ሰብ ‚ሌዓብ መርገጺ‛
በሃለ ሙስሉም ፣ ኩለ ዒቕርብዊ ተቓመመ ምስሉ ናይ ኢስሊም በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ንኢስሊምን
ከምኡ’ዉን ንኣሜሪካዉያን ሙስሉምን ካብ ‚ጉዴኣት‛ ንምሕሊዉ ብዔብሌ እዩ። እዔ በቲ ሓቃ ነ
መሌክዌ ‚ቁጽጽር ሓዯጋ‛ ከም ማሇት እዩ። እቲ ዒሕን ግና መብዕሕቲኦም ክርስትያን ፣ ኣሜሪካዉያን
ከምኡ’ዉን መራሕቲ ፖሇቲካ ነዔኦም ክሰምዌ ምምራጾም ፣ ኣብ እን ጥርጥር ንርእሲኦም ከጸናንዌ
ኢልም ዴዮም ዄይስ ነቲ ካብ ግዖ ናብ ግዖ እንዲ ኣንቇሌቇሇ መጽእ ዒል ሞራሊዉን ፖሇቲካዉን
ጭራሕምራሕ ከይሃሃር ፈሪሆም እዮም ኣይርዴኣካን። ዒገርም ኸኣ ፣ እቶም ሒዯት ብዕዐባ ሓቃ
ባህርያት ኢስሊም ቀሉዑም ክዕረቡ ትብዎት ዒሇዊም ሰባት ከም ዒይዐጉሳት ፣ ጸበብቲ ኣእምሮ ፣ ጽሌእተኛ
ኯይኖም ምርኣዮም እዩ። ኩለ ግዖ ሓዯ ክፉእ ነገር ብ ኢስሊም ምስ ግበር እዔ ተርእዮ እዔ እዩ
ዯጋገም። ቅርብ ኢሌኩም ተዎዒቡዊ እሞ ፣ ጸጸኒሑ ክዯጋገም ክትርእይዊ ኢኹም።
ጽልዋኡ ኣብቧን ዲሕሮት መዓልቪት
ብርግጽ እስሊማ ድክትሪን ሓሶት ምስተን ቕጽሊ ናይ መዄዲእታ መዎሌታት ህሌዊ ምዴና ኣዩ
ብሩህ እዩ። መጽሓፍ ቅደስ በቲ ህበና ስእሉ መሰረት ፣ ምትሊሌ/ምስሓት ሕጊ ናይተን መዄዲእታ
መዎሌታት ክኸዉን እዩ። ዲርጋ ብምለእ ዴምጺ ክበሃሌ ይከኣሌ መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ነፍሲ ዄከፍ ክፍሉ
፣ ብዕዐባ እተን ናይ መዄዲእታ መዎሌታት ክዕረብ ከል ምስኡ ኣተሓሒዓ ዴማ ምትሊሌ9 ክበሕ
ስሇነ ኣመንቲ ክጥንቀቑ ይምዐዴ። እዔ ስዐብ ገሇ ኣብነታት እዩ ፣
የሱስ ቅዴሚ ምስቃለ ፣ ብዕዐባ እተን መዄዲእታ መዎሌታት ብምሌከት ንዯቂ መዕሙርቱ
ኣስተምሂርዊም ነይሩ እዩ። ነዔ ብምሌከት እቲ ቀዲማይ ምዐድኡ ዴማ ከይትታሇለ ተጠንቀቑ ዔብሌ እዩ
፣
ኣብ ዯብረ ዒይቲ ተቐሚጡ ኸል፡ ዯቀ መዕሙርቱ ብሕት ኢልም፡ እዔ መኣ ኪኸዉን
እዩ? ትእምርቲ ምምጻእካን መዄዲእታ ዎሇምንከ እንታይ እዩ? እስኪ ንገረና፡ እናበለ
ናብኡ ቐረቡ።የሱስ መሉሱ በልም፡ ሓዯ’ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ።
--ማቴ24፡3-4
የሱስ ቀጺለ ክብዯት ናይቲ ዒንጸሊለ ምትሊሌ ክገሌጽ እንከል ፣
ሽዌ ብዓሓት ኪዐንቀፉ፡ ንሓዴሕድም ኣሕሉፎም ኪሃሀቡ ንሓዴሕድምዉን ኪጻሊሌኡ
እዮም። ብዓሓት ነብያት ሓሶት ኪትንስኡ፡ ንብዓሓትዉን ኬስሕቱ እዮም። . . . ናይ
ሓሶት መሲሃትን ናይ ሓሶት ነብያትን ኪመጹ እዮም እሞ፡ እንተ ተኻእልምሲ፡ ነቶም
ሕሩያት’ ኼስሕቱ፡ ዎበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ኪገብሩ እዮም። እንሆ፡ ኣቐዱመ
ነገርኩኹም።
--ማቴ24፡10-11 , 24-25
ሌክዐ ከምኡ ሃርያ ጳዉልስ ኣብታ ናብ ማሕበር ተሰልንቄ ጸሓፋ መሌእኽቱ ፣ ብዕዐባ እዔ የጠንቅቖም
፣
9

ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ትግርኛ ምስሓት ብሌ ቃሌ፣ ኣብ ናይ እንግሉኛ መጽሓፍ ቅደስ ‚Deception‛ ይብሌ ። ብትግርኛ ክኸዉን ከል ዴማ ፣
ምስሓት ፣ ምትሊሌ ፣ ምዴንጋር ፣ ምቕጣፍ ማሇት የስምዐ።
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ግናኸ ኣቱም ኣሕትና ብዕዐባ ምጽኣት ጏይታና የሱስ ክርስቶስን ናብኡ ምእካብናን . . .
እቲ ዄዱ ጥፍኣት፡ ከይተገሌጸ፡ እታ መዎሌቲ እቲኣ ኣይትመጽእን እያ እሞ፡ ብነ እንተ
ነ ሓዯ’ ኣየስሕትኩም።
--2ተሰ2፡1,4
ጳዉልስ ነቲ መጽእ ስሕተት ዒሇዊ ክብዯት ክገሌጽ ከል ንሱ’ዉን ብተመሳሳሉ ‚ብርቱዐ ስሕተት
(Powerful Delusion)‛ / ሓያሌ ሃተፍተፍ / መሃዯሞት እንዲበሇ ይጠቕሶ ፣
እቶም ዔጠፍኡስ ንምዴሓኖም ዔኸዉን ፍቕሪ ሓቂ ስሇ ዒይተቐበለ፡ ንኣታቶም ናይ እዔ
ኣመጻጽኣ ብዃለ ጥበራ ዎመጻ፡ ብዃለ ሓይሌን ትእምርትን ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሉ
ሰይጣን እዩ ዔኸዉን። ስሇዔ ኸኣ እቶም ብዎመጻ ባህ ዔበልም እምበር፡ ንሓቂ ዒይኣምኑ
ዃልም ምእንቲ ኺፍረደ፡ ኣምሊኽ፡ ነቲ ሓሶት ክሳዐ ዔአምኑ፡ ብርቱዐ ስሕተት
ይሰዯልም።
--2ተሰ 2፡9-12
መዯምዯምቪ
ንሓዯ ሰብ ሓሳ ምባሌ ማሇት ሕማቕ ዒሇፋ ምኑ ይርዴኣኒ እዩ። የግዲስ መሓመዴ ፣ ቁርኣን ፣ ሓዱ
ከምኡ’ዉን ሕፉራት መምህራን ኢስሊም ከይተረፉ ሓሶት ከም መጋበርያ ናይ ዎሊማኦም ይጥቀሙለ
ከምኑ ኣጸቢቐ ከርእየኩም ስሇዒልኒ እዩ። እዔ ሓቂ እዔ ብብዓሕ ጭብጥታት ግሌጺ ገይረ ዒጊበዮ
ኣሇኹ። ከምቲ ሙስሉም ዔብሌዊ እዔ መሰረት ዒይብለ ጠቐነ ናይቶም ‚ህበ ሓሶት (people of
falsehood)‛10 ዒይኯነስ ኣብ ዉሽጢ ኢስሊም ጸንዋ ድክትሪንን ሌምዴን እዩ። ሊ መረረ ቃሌ
ይምሰሌ’ምበር ፣ ኢስሊም ከም ሃይማኖታ ስርዎት ክንርእዮ ከሇና ሓቃ ዉለዴ ናይ ኣቦኡ እዩ።
ንመሓመዴ ኣብ በዎቲ ናይ ሒራ ዒጥቅዑ ጋኒና ፍጡር ንሱ ባዐለ እዩ ዯራሲ ናይዔ ዒይኣምሊኻ
ድክትሪን። ሊ’ እዔ ብምባሇይ ንብዓሓት ሙስሉም ከምዒዐንቅፎም ርግጸኛ እንተንኩ መሌሰይ ግና ፣
ኣነ እቲ ሓቂ እየ ተዕሪበ ስሇዔ ሕርቃንኩም ምስቶም ንሓሶትን ምትሊሌን ዖፍቀደን ዒተባብዌን ምስ
ጽሑፋት መሓመዴን ምስ ሉቃዉንቲ ኢስሊምን ይኹን እዩ። እዔ እኮ ኣብ ነ ብኣምሊኽ ኣምን ሰብ
ክርከብ ዒይግብኦ ባህሪ እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ንኹልም ሰባት ነቲ ሓቐኛ ሰማያ ኣቦኦም ክመስለ እዩ
ጽዉዐ - እዄ ነቲ ኣምሊኽ ኩለ ብርሃንን ሓቅን!
ሊ’ ብዓሓት ሃይማኖትን ምትሊሌን ተሓሱ ክኸይዴ ኣይክእሌን እዩ እንተበለ ፣ ኣብ ኢስሊም ግና
ሓዯ ነቲ ካሌእ ከም ዎንዱ ጸይርዊ ክኸይዴ ኢና ንረኽቦ። እዔ ምትሕዉስ እዔ ብገሇ ዯረጃኡ ጽሊልት
ናይቲ በተን ዲሕሮት መዎሌታት ብምሌኣት ግሇጽ ምለእ ምትሕንፋጽ ናይዔ ክሌቲኡ ኣምራት እዩ።
‚እቶም ሕሩያት‛ ከይተረፉ’ ሓቂ ኣየናይ ምኑ ምሌሊይ ክሳዐ ስእኑ ብብርትዏ ክጠሊሇፍ እዩ።
ሕጂ’ዉን ክንዴምዴሞ እንከሇና ፣ ኢስሊም ከም ሃይማኖታ ስርዎት ምስቲ በተን ዲሕሮት መዎሌታት
መጽእ ስርዎት ናይ ጸረ ክርስቶስ ኣዩ ሰማማዐ ባህርያት ኣሇዊ። ሓሶትን ፣ ምትሊሌን !
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ምዕራፍ - ዓሰርተው ሸውዓተ
ራዕድን ፣ ምኽሓድ እምነትን

ዓቢ ክሕዯት
ምናሌባት እቲ ቀንዱ ዖጉህይን ሌብኻ ዔሰብርን ክስተት ናይተን ዲሕሮት መዎሌትታት እንተሃሌዩ መጽሓፍ
ቅደስ እቲ ዎቢዪ ኽሕዯት (The Great Apostasy) ብል ፍጻሜ እዩ። መጽሓፍ ቅደስ በተን መዎሌታት
እቲኣተን ብዓሓት ስም የሱስ ክርስቶስ ጽዉዌ ነበሩ ክርስትያን ከይተረፉ ንክርስቶስ ካብ ምስዎብ
ገጾም ክመሌሱ ሊ’ዉን ንየሱስ ከምዒይፈሌጥዊ ኢልም ክኽሕደ ምኖም የስተምህር። ብዕዐባ እዔ
ዒጨንቕ ናይ ሕንፍሽፍሽ እናት ክዕረብ ከል የሱስ ከምዔ ኢለ ነይሩ ፣
ሽዌ ብዓሓት ኪዐንቀፉ11 ፡ ንሓዴሕድም ኣሕሉፎም ኪሃሀቡ ንሓዴሕድምዉን ኪጻሊሌኡ
እዮም።
-- ማቴ24፡10
ሃርያ ጳዉልስ’ዉን ኣብ ሌዐሉ ሓዯ ኣጋጣሚ ፣ እቶም ኣመንቲ ‚የሱስ ክርስቶስ ተመሉሱ‛ ኢልም
ከይጋገዩ ኣሕሚሙ ኣጠንቂቕዊም ኣል። ጳዉልስ ቀጺለ ምጽኣቱ ከመይ ከምኸዉን ከብርሃልም ከል
‚ቅዴም እቲ ዎቢዪ ክሕዯት ከይኯነን እቲ ሰብኣይ ዎመጻ (ጸረ-ክርስቶስ)’ዉን ከይመጸን እታ መዎሌቲ
ጏይታ (ምምሊስ የሱስ) ኣይክትኸዉንን እያ‛ እንዲበሇ የእ።
ቅዴም ክሕዯት ከይኯነ፡ እቲ ርእሱ ኣምሊኽ ምኑ እናርኣየ፡ ኣብ መቕዯስ ኣምሊኽ ክሳዐ
ዔቕመጥ፡ ኣምሊኽን ቅደስን ኣብ ዔብሀሌ ዒበሇ ዔትንስእን ዔዐበን ሰብኣይ ዎመጻ፡ እቲ
ዄዱ ጥፍኣት፡ ከይተገሌጸ፡ እታ መዎሌቲ እቲኣ ኣይትመጽእን እያ እሞ፡ ብነ እንተ
ነ ሓዯ’ ኣየስሕትኩም።
--2ተሰ2፡3-4
በቲ ዲሕራይ ዒመናት ግና ገሉኦም እምነቶም ክሒድም፡ ንመናፍስቲ ስሕተትን ንምህሮ
ኣጋንንትን ከም ዔስዐቡ፡ እቲ መንፈስ ብግሁዴ ይብሌ ኣል።
--1ጢሞ4፡1
ኣብዔ ምዐራፍ እዔ ፣ ቅሌጡፍ ነ ዐቤት ኢስሊም ምስቲ መጽእ ‚እቲ ዎቢዪ ክሕዯት‛ (The Great
Apostasy) እንታይ ምትእስሳር ኣሇዊ ክንርኢ ኢና። ከምኡ’ዉን ጸረ ክርስቶስ ንኽዐዄት ፣ራዐዱ (ሽበራ)
እንታይ ተራ ከምጻዄት ብሓሸ መሌክዌ ክንዴህስሶ ክንፍትን ኢና።

11

ኣብ ናይ እንግሉኛ መጽሓፍ ቅደስ ፣ ‚እምነት ሓዱጏም ንዴሕሪት ክምሇሱ‛ ይብሌ።
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ምልዕዓል ኢሴላምን ዓለማዊ ጽልዋኡን
ሓዯ ኻብቲ ሕመረታ ድክትሪን ናይ ኢስሊም ፣ኣሊህ ኩለ ኽእሌ ስሇነ በቲ ፍጹም ነ
ሌኡሊዉነቱን ስሌጣኑን ምእማን ዔብሌ እዩ። ስሇነ ዴማ ብዓሓት ሙስሉም ንምንታይ እዩ ኣሊህ
ሃይማኖቱ ንክንዴዔ ኣክሌ ብዓሕ ዒመናት ብጽሌኡ ዴሕሪ ክርስትና ክስራዐ ኣፍቂደ ኣይዄሓጠልምን
እዩ። በቲ ሓዯ ዄገን ኣሊህ ኩለ ኽእሌ ሓያሌ እንተይኑ ኢስሊም’ዉን እቲ እንኮ ንሱ ቕበል
ሃይማኖት እንተይኑ ፣ ንምንታይ እዩ ዯኣ ከም ክርስትና ጸሊ ሃይማኖት ዒይኯነ፧ እዔ ኣብቶም ሓቃ
ሙስሉም ርእሱ ኸኣሇ ቀጻሉ ኹርኩሕ ዒይተመሇሰ ሕቶ እዩ። ናተይ ኣመት ግና ከምዔ እዩ ፣ ከምዔ
ዒሇዊ እንተቐጺለ ኣብዒን ቕጽሊ ሒዯት ዐቁዲት ኢስሊም ብዐቤቱ ንክርስትና ክቀራረቦ ምስ ጀመረ ፣
ዄጥሪ ናይዔ ሕቶ ብተዕማዱ እንዲሃዯአ ክኸይዴ እዩ ፣ ከምዉጽኢቱ ኣብ ኢስሊም ፍጠር ስነ ኣእምሮኣ
ሓይሉ ኣዩ ክዎቢ እዩ ፣ ነቲ ፍጠር ናህሪ ምሌጥ ዴማ ኣብዔሑ ነዲዱ ክዉስኸለ እዩ። በንጻሩ እዔ
ስነ ኣእምሮኣ ዄጥሪ ናብ ክርስትና ገጹ ክቐንዐ እዩ። እቲ ሕቶ ፣ ኣምሊኽ ኩለ ኽእሌ እንተዴኣ ኯይኑ

ከመይ ኢለ ጽሌ ናይ ክርስትና እንዲጠፍአ ጽሌ ናይ ኢስሊም ኸኣ እንዲበርትዋ ሱቕ ኢለ ይርኢ
ክኸዉን እዩ። ከመይ ኢለ እዩ መሓመዴ ሌዐሉ የሱስ ጸሊ ኯይኑ፧ እዔ ንሙስሉም ብዓሕ ፍናን
ከስንቖም ከል ፣ ነቶም ሓቐኛ ክርስትያን ኸኣ ምሊሽ ዒይብለ ሕቶ ክኸዉን እዩ ! በዔ ኣክሌ ካብ
ምጅማር ኢስሊም ኣትሒዓ ዒይተራእየ ሓዱሽ ዉዐዉዐ መንፈስ ኣብቲ ሃይማኖት ዉሽጢ ክፍጠር እዩ።
ሰባት በቲ ሃይማኖት ክግዯሱ ክጅምሩ እዮም። ዒይጥዌም ዒረባ ክዕረብ ዯሌየ ኣይኯንኩን ግና ፣ ሓዯ
ግምት ኣሇኒ ፣ ሌክዐ ኢስሊም ንክርስትና ኣርኪቡ ቅዴሚ ምሕሊፉ ኣብቲ መዎራረዩለ ዯረጃ ምስ በጽሐ
ሽዌ ቅሌጣፌ ናይ ዐብየቱ ኣብ ሓጺር እን ብዐጽፍታት ክዉስኽ እዩ። ከም ተጏታቲ ዎረብያ ሓቅነቱ
ከየጽረኻ ብይእቶ ኣል መጽእ ምሌጥ ክበሕ እዩ። ኣብዔ ግዖ እዔ ምስክርነታት ሓዯ ኻብቲ ቀንዱ
መሳርሒ ክኸዉን እዩ። ሰባት ዴሕሪ ሰባት እምነቶም ክሌዉጡ ምስ ጀመሩ ፣ መብዕሕቲኦም
ምዐራባዉያን ኣብ ኢስሊም ነበሮም ኣረኣእያ ዲግመ ግምት ክገብሩለ ክቕሰቡ እዮም። ከምቲ ቅዴም
ኢስሊም ከም ረሒ ዒይሓስብዊ ነበሩ ኣይኯነን ክኸዉን ፣ ብፍሊይ ፍለጣት ሰባትን ቅኑዎት ሰባትን
እምነቶም ክሌዉጡ ከሇዅ ፣ ሽዌ ኢስሊም ፈጺምካ ሸሇሌ ተባሂለ ዒይሕሇፍ ሃይማኖት ክኸዉን እዩ። በቲ
ሓዯ ሸነኽ ናይዔኦም ከምዔ በለ ሰባት ምስክርነት ርእሱ ኸኣሇ ዎቢዪ ጽሌ ስሇዒሇዊ ፣ ብዓሓት ሰባት
ኢስሊም ናይቶም ዒይተማህሩ ዴሑር ሃይማኖት እዩ ዔብሌ ጉሌባብ ገጾም ክቕሊዐ እዩ። በዔ ምኽንያት
ብዓሓት ምዐራባዉያን ንሓቅነት ኢስሊም ብበሇጸ ኣተኩሮ ክህብዊ እዮም። ልሚ ኣብ ኣሜሪካ ፣
ሃይማኖት ዒይነበሮም ሰባት ናብ ኣምሊኽ ክመጹ እንተዯሌዮም ፣ እቲ ክኸደለ ግባእ ቦታ ናብ ቤተ
ክርስትያን ምኑ እዮም ኣምኑ። እቲ ሕቶ ኣበየነይተን ቤተ ክርስትያን ይኸይዴ ዔብሌ ጥራይ እዩ።
ኢስሊም ጽሌኡ እንዲዎበየ ምስ ከዯ ግና እቲ ሕቶ’ዉን ክሌዄጥ እዩ። ክርስትያን ዴየ ክኸዉን ዄይስ
ሙስሉም፧
ኣብዔ ግዖ እዔ ፣ እቲ ዎሇማ ዐብሇሊ ዔብሌ ዒይዴቅስ ዉሽጣ ፈኸምታ ናይ ኢስሊም ብብርቱዐ
ምሌዐዎሌ ክትንስእ እዩ። ኣብ ማሕበረ ሰብ ሙስሉም ነዔ ዎሊማ ናብ መፈጸምታኡ ንምብጻሕ ፍጠር ስነ
ኣእምሮኣ ነዲዱ ዎቢ ክኸዉን እዩ። ኣብዔ እን ኣሜሪካ ካብተን ርእሰ ሓያሊን ሃገራት ንታሕቲ ዒዉርዲ
ነ ነገር ምስ ዒጋጥም እቲ ፍጠር ፈንጠያ ጥርዓ ክበጽሕ እዩ። እዔ ናተይ ግምት እዩ ፣ ግና ኸኣ
ኣብቲ ናይ መዄዲእታ ዒመን ትንቢታት መጽሓፍ ቅደስ ኣሜሪካ ከም ሀገር ነ ኣገዲስነት ዒይብሊ እያ
እሞ ፣ ብዓሓት መምህራን መጽሓፍ ቅደስ ቅዴሚ እተን ናይ መዄዲእታ መዎሌታት ጽሌ ናይ ኣሜሪካ
ከም ዎብሊሉት ሃገር ዒህስስ ቀሉሌ ዒይኯነ ክስተት ከምዒጋጥማ ይዕረቡ። ሊ’ እዔ ክኸዉን ትምኒት
እንተዒይሃሇዄኒ ፣ ግና ታሪኽ ባዐለ ምትንሳእን ምዉዲቕን ነገስታት ከም ምብራቕን ምዐራብን ጸሓይ
ዯጋገም ነገር ምኑ ኣርእዩና እዩ። ሕጂ’ዉን ግምተይ እዩ ግና እዔ ክሌቲኡ ኣጋጣሚታት ማሇት
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ምሌዐዎሌ ናይ ኢስሊምን ምዉዲቕ ናይ ኣሜሪካን ኣብ ሓዯ ግዖ እንተኣጋጢሙ ብርግጽ ናይ ነሕ እን
ትጽቢት ሙስሉም ኣብ መዄዲእታኡስ ስጋ ክሇብስ እዩ። እቲ ናይ ነሕ እን ናፍቆት ሰመረ ክሳዐ
መስሌ እቲ ናይ መዕዒሚ ሕንጻጽ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ክርአ ክጅምር እዩ። ዴሕርዔ ዒጋጥም ሓዯ ነገር ኣል
...
ተመራመርቲ ታሪኽ ብቐጻሉ ከምዔብሌዊ ኣብ ታሪኽ ካብ ተራእዩ ኸፍኡ ህሌቂታት ፣ እቶም ቀንዱ
በቲ ህሌቂት ፍጽም ዒል ኣካሌ መሇኯታ ትእዕ ኣሇዊም ተባሂልም ምስ እመነልም ዄይ ኸኣ ብስም
ኣምሊኽ ተባሂልም ምስ ግበሩ እዮም። እዘም ከምዔ በለ ህሌቂታት በቲ ግፍው ፍጽም ዒል ኣካሌ
ከም ግፍው ኯይኖም ስሇዒይረኣዩ’ ዯኣ በንጻሩ መግሇጺ ጅግንነትን ንጽህናን ተሓሲቦም ክሳዐ እቲ
ኸፍአ ኣራታ ዯረጃ እዮም በጽሑ። በዔ ከምዔ ናይ ማህዱ ጭካኔ’ዉን ብቀሉለ ዐሽሽ ተባሂለ
ክሕሇፍ ምኑ ርደእ እዩ። ግዯ ሓቅስ ፣ እዔ ነገር በውንቲ ሙስሉም ፣ ነቲ መጽእ ዒመን ሰሊም
ንምዴሊዉ ምእንትን ነቶም ኣብ ምዴሪ ተረፉ መንሽሮ ሓግሒግካ ከም ምጽራይ እዩ ክርአ። ብዕዐባ
እቶም ኣብ ትሕቲ ግኣት ማህዱ እምነቶም ምሌጥ ኣበዩ ተረፍ፣ ዉሰዯልም ስጉምቲ ክዕረብ እንከል
፣ ኣያቶሊህ ኢብራሂም ኣሚኒ ኣብ Al-Imam Al-Mahdi: The Just Leader of Humanity (ኣሌ ኢማም
ኣሌ ማህዱ ፣ እቲ ፍትሓ መራሒ ፍጥረት ሰብ) ዔብሌ መጽሓፉ ፣ ከምዔ ይብሌ ፣
እዘም ጉጅሇ ሰባት እዔኦም ንነ ሕጊ ዒይግኡ ተታረኽትን ነቓጻትን እዮም።
እዔኣቶም ንዉሌቃ ረብሓኦም ንምሕሊዉ ኣንጻር ማህዱ ነ ነገር ካብ ምግባር ዴሕር
ኣይብለን እዮም። ብተዄሳኺ ፣ እዘም ሰባት ብተኻእልም መጠን ነቶም ምስ ዎሊማ
ማህዱ ዄጊኖም ግኡ ፣ ሞራልም ንምስባር ናይ ሓይሇቦኦም ጽዐሩ እዮም። ስሇዔ ናይ
እዔኣቶም ሕማቕ ጽሌ ከተጥፍኦ እንተይንካ ብዒይካ ኰናትን ዯም ምፍሳስን ካሌእ
ፍታሕ የሌቦን። 1
እቲ መፈጸምታ ፣ እቲ ናይ መዄዲእታ ዎዄት ፣ እቲ ትምኒት ብዓሕ ዒመናት ግዔኡ ኣኺለ ኣብ ኢዴ ምስ
በጽሐ ፣ እዔ ነገራት እዔ ከም ዒይፍትሓዉነት ኣይክርአን እዩ። ሊ’ዉን ቅለዐ ቅትሇት ከም ገበን
ኣይክሕሰብን እዩ ፣ ከመይ እቲ ኣብ ኣፍ ዯገ በጽሐ ዕዕሚ ሸቶ ኢስሊም ንኽብጻሕ እንተተዯሌዩ ዯኣ
ብግዱ እዩ እዔ ክኸዉን!
ሴቶኮልም ሱንዴሮም
በቲ ካሌእ ሸነኽ ፣ ብዒይ እዔ ኣብ ሞንጏ ሙስሉም ፍጠር ሞራሊ ብራኼ ፣ ሌክዐ ብማዐሪኡ ኸኣ
ኣብቶም ሙስሉም ክኑ ዴላት ዒይብልም ሰባት ራዐዱ ክፍጠር እዩ። እዔ ናብ ካሌእ በተን መዄዲእታ
መዎሌታት ፍጠር ስነ ኣእምሮኣ ረሒ ይመርሓና - ራዐዱ። ብሌክዐ ንምራብ ዴማ ሳይኯልጂስትስ ፣
‚The Stockholm Syndrome‛ (ምሌክት ስቶኮሌም) ዔብሌዊ ስነ ኣእምሮኣ ኩነት እዩ። ከመይ ማሇት
ክገሌጸሌኩም ኣፍቅደሇይ። ከምቲ ኣቐዱምና በሌናዮ ግኣት ጸረ ክርስቶስ ክሌተ ገጽታ ዒሇዊ ግኣት
እዩ። በቲ ሓዯ ኢዴ መንፈሳ ነገራት ሓዒ ሃይማኖታ ምንቅስቓስ ክኸዉን እንከል ፣ በቲ ካሌእ ኸኣ
ብምኽሪ ኣጋንንቲ ተጠጅአ ብፍረ ሲኦሌ መሌአ ‚ንኹሊ ምዴሪ‛ ረግጽን ጥሕንን ዄተሃዯራ
ምንቅስቓስ ዴማ። መጀመርያ እዔ ክሌቲኡ ነገራት ክትርእዮ ከሇኻ ሳነ ኣይመስሌን ብፍሊይ ንሕና ኣብ
ምዐራብ ንነብር ፣ ሃይማኖትን ስግዯትን ብፍቕሪ ናይቲ ትሰግዯለ ዒልኻ ተዯሪኽካ ብዒይ ኣስገዲዴ ግበር
ዄሇንታ ዐዮ ጌርና ኢና ንርእዮ። ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ግና ንሰይጣንን ነቲ ኣራትን ሰግደለ
ሰባት ዒሇዊም ቅኒት ናይ ኣእምሮ ከምኡ ኣይመስሌን። ‚ንሳቶም ከኣ፡ ነቲ ኣራት ስሌጣን ስሇ ሀቦ፡ ነቲ

ገበሌ ሰገደለ፡ ነቲ ኣራትዉን፡ ነዔ ኣራት እስ መን ይመስል? መንከ ኺግኦ ይኽእሌ? እናብለ
ሰገደለ‛ ይብሌ። ኣብዘም ሰገዴቲ ‚ክትስዐሮም እንተዒይከኣሌካስ ሕበሮም‛ ዔብሌ ብፍርህን ራዐዴን
ተዯረኸ ቅኒት ናይ ኣእምሮ ኢና ንረክብ። እዔ ጽቡቕ ኣብነት ናይ Stockholm Syndrome እዩ።
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ስቶኮሌም ሲንዴሮም ብተዯጋጋሚ ርአ ስነ ኣእምሮኣ ኩነት ኯይኑ ፣ ሰባት ንብዓሕ ግዖ ብምፍርራህ ፣
ብጭቇና ምስ ተሓዓ ዴሕሪ ግዖ ነቶም ሰቀይቶም ክሕግዊምን ስሉኦም ክሕሇቑን ይጅምሩ። ቅዴሚ
ገሇ ግዖ ዒጋጠመ ዕንታ ናይታ ዉርይቲ ጋዖጠኛን ተሳኢትን ነበረት ፓትሪሻ ሄርስት ነዔ ጽቡቕ
ኣብነትና እዩ። Symbionese Liberation Army ብብሃለ ዐጡቓት ጉጅሇ ተጨዉያ ዴሕሪ ምጥፋኣ
ዴሕሪ ገሇ ግዖ ንሳ’ዉን ሓቢራቶም ብረታ ምታ ናይ ባንክ ኣካይዲ። ኣብዘም ሰገዴቲ ምስ እንምሇስ
ዴማ ንሳቶም ብብዓሕ ምፍርራህን ምርጋጽን ምስ ሓሇፉ ‚ነዔ ኣራት እስ መን ይመስል?‛ እንዲበለ
ብኣዴናቖት ክሰግደለ ምኖም ኢና ንርኢ።
ስቶኮሌም ሲንዴሮም ፣ ኣብዔ ኣርእስቲ እዔ ተመርኰሶም ብዓሓት ሳይኯልጂስትስ ፣ ኣብ መንጏ ግዲያት
ናይ ሽበራ ዄይ ጭቇና ኑ ሰባትን ኣብ መንጏ እቶም ጨቇንቶምን ፍጠር ናይ ባህሪ ተዕማዴነት
እንታይ ከምመስሌ ኣብ ገበርዊ መጽናዐቲ ፣ ረኸብዊ ዉጽኢት ኣዩ ዒገርም እዩ። ነዔ መጽናዐቲ
ብምሌከት ፣(ምስ ኣርእስትና’ዉን ስሇተሓሓ) ኣብ ሓዯ ዎንቀጽ The Stockholm Syndrome: Not
Just For Hostages ብዔብሌ ኣርእስቲ ከምዔ ስዐብ ነንብብ ፡
ስቶኮሌም ሲንዴሮም ኣብ መንጏ ጨኒ ኣካሌን (ማራኺን)፣ ተጨኒ ኣካሌን (ምሩኽን)
ፍጠር ናይ ስምውት ምትእስሳርን ጽግዐተኝነትን እዩ። ‚ሓዯ ሰብ ንነሕ ግዖ ዒፈራርሃካን
፣ ከይቀትሇካ ዴማ ብጽኑዐ ዒስግኣካን እንተነይሩ እሞ ዴሕሪ ግዖ ግና ብነ ይኹን
ምኽንያት ከይቀተሇካ እንተተሪፉ‛ . . . እዔ ምፍርራህ እዔ ካብ ሌዐላኻ ብምእሊዩ ጥራይ
ፍጠር ናይ ሩፍታ ስምውትነት ዎቢ ካብ ምኑ መጠን ነቲ ጠንቂ ናይ ሽግርካ ነ
ኣካሌ ህሌዄካ ጽሌኣት ዲርጋ የሌቦን። ‚. . . ነ ግዲይ ብህይዄት ናይ ምንባር ዴላቱ
ኻብቲ ነቲ ሽግር ፈጠረለ ዒል ኣካሌ ናይ ጽሌኣት ስምውቱ ኣዩ ስሇዕይዴ . . .
ጨኒኡ ከም ሕያይ ሰብ ሊ’ዉን ከም መዴሓኒኡ ገይሩ ክሳዐ ጥምቶ ይኸዉን። 2
እዔ ክስተት እዔ ፣ ኣብታ ብቐጻሉ ግብረ ሽበራ ተጻብኦታት ትህዄኽ ዒሊ ሀገረ እስራኤሌ ኣብ ባይታ
ይሰርሕ ኣል። ጆርጅ ሩቢን ኣብ ግንቦት 2000 ፣ ኣብ መጽሔት Commentary ምሌክታት ስቶኮሌም
ሲንዴሮም ብብሒ ኣብ ሀገረ እስራኤሌ ይርኤ ይብሌ ፣
ዴሕሪ እቲ መዄዲእታ ዒይብለ ን50 ዎመታት ቐጸሇ ኰናት ፣ መብዕሕቲኦም
እስራኤሊዉያን ዴሕነት ሀገሮም ምሕሊዉ ክጽዄር ዒይከኣሌ ከቢዴ ሸኽሚ ኖም
ይመስሌ። እቶም ንሓያል ክፋሌ ናይ ትምህርቲ ፣ ሚዴያ ፣ ባህሌን መንግስትን ተቖጻጸሩ
፣ ምሕዯራ ኣይሁዴ ዒይዴግፉ ጸጋማዉያን ተቓዄምቲ ሰሌፊ ፣ ኣዐራብ ንእስራኤሌ
ከጥፍእ ምዴሊዮም እቲ ጠንቂ ኣይሁዴ ባዐልም ምኖም ይኸሱ። መብዕሕቲኦም
ኣይሁዲዉያን ብ ‚ስቶኮሌም ሲንዴሮም‛ ተጠቕዌ ይመስለ። ሊ’ ግዲይ ጽሌኣት
ኣዐራብ እንዲኑ ምስ ጨቇንቶም ይዉግኑ ኣሇዅ። 3
ኣብዔ ትዐብቲ እዔ ሩቢን በይኑ ጥራይ ኣይኯነን። ዉሩይ እስራኤሊ ጸሓፋይ ኣሃሮን ሜገዴ ንትዐብቲ
ሩቢን ዄሲኹ ከምዔ ብምባሌ የራጉድ ፣
ሓዯ ቅዴሚ ሕጂ መዲርግቲ ዒይተረኽቦ ትንግርቲ ንርእይ ኣልና። ብዓሓት ግኑናትን
ሕፉራትን እስራኤሊዉያን ሰብ ና ከይተረፉ ምስቶም ብቕለዐ ንምዴምሳስና ጽዐሩ
ሰባት ብስምውትን ሞራሌን ክዉግኑ ንርእዮም ኣልና። 4
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ሳይኯልጂስትስ ምሌክታት ስቶኮሌም ሲንዴሮም ኣብቶም ግዲያት እስሊማ ግብረ ሽበራ ኑ
እስራኤሊዉያንን ዖጋታት ካሌኦት ሃገራት’ዉን ከምተዎዒብዊ ይገሌጹ። ሌክዐ ከምኡ ኣራታ ግኣት
ጸረ-ክርስቶስ’ዉን ብዎሇም ዯረጃ ነዔ ተርእዮ ክሰርሓለ እዩ። ሰባት ብከቢዴ ራዐዱ ምስ ተጠቕዌ ዴሕሪ
ግዖ ነዔ ኣራት ክሰግደለ ክጅምሩ እዮም። እቲ ጨኒ መዴሕን ክኸዉን እዩ።
እሞ ሕጂ ኸ ዶሚሠ ኣሎ ድ ፧
ዴሕሪ ስርሒት 9-11 ብሒ ናይቶም እምነቶም ናብ ምስሌምና ሇዄጡ ሰባት ሰማይ ምስቃለ ፣
ምናሌባት ሓዯ ኻብቲ ምኽንያታት እዔ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ። ብርትዎዉን ምኽንያታዉን ኣተሓሳስባ ፣
ስርሒት 9-11 ሰባት ክፉእነት ኢስሊም ርእዮም ካብኡ ከምሃዴሙ ክኑ እዮም ዒብሌ ይመስሌ ይኸዉን
፣ እቲ ዉጽኢት ግና በንጻር ናይዔ እዩ ነይሩ። ብሒ ናይቶም ናብ መሳጊዴ ኸደ ነበሩ ሰባት
ብተዎጻጻፊ እዩ ዄሲኹ። ዴሕሪ 9-11 ናብ ኢስሊም እምነቶም ሇዄጡ ሓዯ ኻብቲ ብዓሕ ምስክርነታት
እዔ ክንብሌ። እቲ ዕንታ ኣብ መጽሔት The New York Times ካብ እቶም ‚በሽሓት‛ ቑጸሩ እምነቶም
ሇዄጡ ሰባት ፣ ናይ ሓንቲ ንእሽቶ ኣሜሪካት ሰበይቲ እዩ ፣
ሻኖን ስታልክ ስሇምንታይ ከምኡ ገይራ ርግጸኛ ኣይኯነትን ፣ ግና ምጭይ ናይተን
ነፈርቲ ምስ ሰምዋት ተቐሊጢፋ ከይዲ ኣብ ቦርሳኣ ተቐሚጡ ነበረ መጽሓፍ ብምዉጻእ
፣ ሻሃዲ12 (ዄግዎ ኣጅ እምነት ኢስሊም) ዯጊማ። ዴሕሪ 12 መዎሌቲ ዴማ ብዄግው
እምነታ ከምሇዄጠት ኣፍሉጣ። 5
ነዔ ዕንታ እዔ መስሌ ካሌእ ኣሽሓት ዕንታት ኣንቢበ ኣሇኹ። ናይዔ ዕንታት እቲ ገርመኒ ክፋለ ግና
ዲርጋ ኩለ መንፈሳ ዄይ’ዉን ኣእምሮኣ ርትው ዒይብለ ምኑ እዩ። መብዕሕቲኦም እምነቶም ሇዄጡ
፣ እንታይ እዩ ከምኡ መግበሪ ምኽንያቶም ንባዐሊቶም ብሌክዐ እዔ እዩ ኢልም ኢድም ከመሌክትለ
ኽእለ ነገር የብልምን። ‚ስሇምንታይ ከምኡ ገይራ ርግጸኛ ኣይኯነትን . . . ‛ ፣ ዄ/ት ስታልክ ናይ
ኣሽሓት ሞት ዖና ምስ ሰምዋት ክትቇጻጽሮ ዒይከኣሇት እምነትካ ናይ ምሌጥ ዴላት እዩ ኣብ ዉሽጣ
ተፈጢሩ ፣ እሞ ኸኣ ናብቲ ምኽንያት ሞት ናይዘም ኣሽሓት ሰባት ጠንቂ ነ ናብ ሃይማኖት ምስሌምና
እዩ። ኣብ ከም በዎሌ ዄ/ት ስታልክ ኣመሰለ ሰባት እስሊማ ‚ራዐዱ‛ እቲ ዴሇ ዉጽኢት እዩ
ኣምጺኡ። ብርግጽ ኦሳማ ቢን ሊዯን ነዔ ምስ ሰምዋ ተሓጐሱ ኣል።
እዔታት ግና መጀመርታ ጥራይ እዩ ፣ በተን መዄዲእታ መዎሌትታት ግብረ ሽበራን ራዐዴን በሽሓት
ዐጽፍታት ክዉስኽ እዩ። መጽሓፍ ቅደስ ከይተረፈ ነቶም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ከቢዴ ራዐዱ ከምዄዴቆም
ይነግረና። ‚ነዔ ኣራት እስ መን ይመስል፧ መን ከ ክግኦ ይኽእሌ፧ ምጽራር ኣየጽኣናን እዩ ፡ ካብ
መጠን ንሊዐሉ ሓያሌ እዩ እሞ!‛ ክብለ እዮም። መጽሓፍ ቅደስ ዄሲኹ ፣ ኩልም ዎላታትን ፣ ህብታትን
፣ ንታትን ሀገራትን - ኩልም ኣብ ምዴሪ ነብሩ ነዔ ኣራት ከምሰግደለ ይነግረና።
ልሚ ንርእዮ ዒልና ጠጥው ናይዔ ኣጋዉሌ ጥራይ እዩ። ጸረ-ክርስቶስ ምስ መጸ ግና ብምሌኣት ፍሪኡ
ክግሇጽ እዩ። እቲ ኣራት ምስ መጸ ንዎሇም ብምሌእታ ብስም ሃይማኖቱ ብግብረ ሽበራ ክኸዴና እዩ።

12

ኣጅ ናይ ሻሃዲ ‚ሊ ኢሊሃ ኢሊሊህ መሓምዴ ኣርራሱለሊህ‛ ይብሌ። ብትግርኛ ክትርጏም ከል ፣ ‚ብዒይ ኣሊህ ኣምሊኽ የሌቦን ፣ መሓመዴ ዴማ

መሌእኽተኛኡ/ነቢዪኡ እዩ‛ ብሌ ትርጉም ኣሇዊ።
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ሕጂ’ዉን ራዐዱ ኣብ ክሌቲኡ ስርዎታት ናይ ጸረ ክርስቶስን ኢስሊምን ናይ ባዐለ ኣገሌግልት ከምዒሇዊ
ርኢና ኣልና።
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Islam Attracts Converts by the

ምዕራፍ - ዓሰርተው ሸሞንተ
ሚዛናዊ ገምጋም እስላማዊን መጽሓፍ ቅዱሳውን ትረኻ መወዳእታ መዓልታት

ኣብ መዄዲእታ በዒን ንቕዴሚት ቕጽሊ ናይ መዄዲእታ መዎሌትታት ኣብ መንጏ ኢስሊማዉን መጽሓፍ
ቅደሳዉን ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ዒል ዒሰንብዴ ተመሳሳሌነት ጽሟቕ ትሕቶኡ ብምርኣይ ነዔ
ክፍሉ እዔ ክንዎጽዊ ፣
•
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ - ክርስቶስ ዉሃ ዒበሇ ኣብ ታሪኽ መዄዲዴርቲ ዒይተረኽቦ ፖሇቲካ ፣
ዄተሃዯራዉን ሃይማኖታዉን መራሒ ኯይኑ በተን ዲሕሮት መዎሌታት ክግሇጽ እዩ።
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ኢስሊም ፡ ማህዱ መዲርግቲ ዒይብለ ፖሇቲካ ዄተሃዴራዉን ሃይማኖታዉን መራሒ ኯይኑ በተን
መዄዲእታ መዎሌትታት ክግሇጽ እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ነቢዪ ሓሶት እቲ ብኻሌኣይ ዯረጃ ስራዐ ሰብ እዩ። ንሱ በተን ዲሕሮት
መዎሌትታት ከም ቀንዱ ተሓባባርን ኣፈጻሚ ትእዕን ናይ ጸረ ክርስቶስ ክኸዉን እዩ።
ኢስሊም ፡ ሙስሉም የሱስ (ውሳ) በተን ዲሕሮት መዎሌትታት መጽእ ኻሌኣይ ጉለሕ ሰብ እዩ።
ዴማ ንማህዱ ተሓጋጋዔኡ እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ኣዩ በሇጸ ሰራት ብምትንሳእ ንኹሇን ሀገራት
ኣብ ትሕቲ ግኣት ስሌጣኖም ከምጽኡ ክብለ ናብዕ ምዴሪ ብዓሕ ጥፍኣት ከምጽኡ እዮም።
ኢስሊም ፡ ማህዱን ሙስሉም የሱስን ንኹሇን ሃገራት ናይዕ ምዴሪ ክገእ ብገስ ብርቱዐ ሰራት
ክህሌዊም እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ነቢዪ ሓሶት ቇርበት በጊዐ ገበረ ገበሌ ከምኸዉን ተገሉጹ ኣል።
ኢስሊም ፡ ሙስሉም የሱስ ቃሌ ብቃለ ብስም እቲ ዎሇም ብምሌእታ ትፈሌጦ ‚ገንሸሌ ኣምሊኽ ፡
የሱስ ክርስቶስ‛ ኺመጽእ እዩ። ግና ኸኣ ዒይከም እቲ ንኹልም ጥፉኣት ክዯሉ መጸ የሱስ
ዒይኯነስ ፣ ንኹልም ሃይማኖት ኢስሊም ዒይተቐበለ ዒበለ ክቐትልም እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ሓዱሽ ዎሇማ ስርዎት ከቑሙ እዮም።
ኢስሊም ፡ ማህዱን ሙስሉም የሱስን ሓዱሽ ዎሇማ ስርዎት ከቑሙ እዮም። (ንሱ ኸኣ ብሕጊ
ሸሪዎ እትመሓዯር እስሊማት ዎሇም ክኸዉን እዩ)
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ኣብ ኩሊ ዎሇም ሓዱሽ ስርዎትን ሕግን ከቑሙ
እዮም።
ኢስሊም ፡ ማህዱን ሙስሉም የሱስን ኣብ ኩሊ ዎሇም እስሊማ ሕጊን ስርዎትን ክተኽለ እዮም።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስ ‚ግያትን ዒመናትን‛ ከምቐያይር ይንገረለ።
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ኢስሊም ፡ ብርግጽ ማህዱ ምስ መጸ ንኢስሊም ኣብ ኩሊ ምዴሪ እንዴሕሪ ኣጽኒዐዊ ብዴሕሪኡ
ንቀዲምን ሰንበትን ከም ናይ ዐረፍቲ መዎሌታት ከይከዉን ኣትሪፉ ኣብ ክንዲኡ ዎርቢ ከም ቅደስ
ናይ ዐረፍቲ መዎሌቲ ክገብሮ እዩ። ብተዄሳኺ ንግሪጏርያን ካሊንዯር(A.D.) ኣጥፊኡ ኣብ ክንዲኡ
በቲ ኣብ እስሊማዉያን ሀገራት ዉተር ብእስሊማ ካሊንዯር ሂጅራ (A.H.) ክትክኦ እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ክሌቲኦም ሓዯ ዎሇማ ሃይማኖት ምስርቱ ፣
ኣዮም ሓየለ መንፈሳዉያን መራሕቲ እዮም።
ኢስሊም ፡ ማህዱን ሙስሉም የሱስን ኢስሊም እቲ እንኮ ሃይማኖት ናይዕ ዎሇም ክገብርዊ እዮም።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ነ ይኹን ነቲ ዒቑምዊ ሃይማኖት ዒይተቐበሇ
ሰብ ክቐትሌዊ እዮም።
ኢስሊም ፡ ሌክዐ ከምኡ ማህዱን ሙስሉም የሱስን ነ ንሃይማኖት ኢስሊም ዒይተቐበሇ ሰብ
ክቐትሌዊ እዮም።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ጥቀሙለ ኣገባብ ኣቀታትሊ ምስያፍ / ርእሲ
ምቑራጽ (Beheading) ዔብሌ እዩ።
ኢስሊም ፡ ማህዱን ሙስሉም የሱስን ከም ሌምዱ ናይ ኢስሊም ሰብ ንምቕታሌ ናይ ምስያፍ ኣገባብ
ክጥቀሙ እዮም።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ብተኻእልም መጠንን ክንዱ ተኻእልም
መጠንን ንኣይሁዴ ምጥፋእ ዔብሌ ኣጀንዲ ኣሇዊም።
ኢስሊም ፡ ማህዱን ሙስሉም የሱስን እንትርፎ እቶም ብዴሕሪ ኣግራብን ኣኻዉሕን ተሓቢኦም
ዒምሌጡ ሒዯት ገዱፍካ ንኹልም ኣይሁዴ ክቐትሌዊም እዮም።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ንዮርሳላም መንዔዑም ምእንትን ክሕ
ዄተሃዯራ መጥቃዐቲ ከካይደ እዮም።
ኢስሊም ፡ ማህዱን ሙስሉም የሱስን ዮርሳላም ግኣት ናይ እስሊማ ኻሉፋ ክትከዉን
ብዄተሃዯራ መጥቃዐቲ ኣቢልም ዯጊሞም ክማርኽ እዮም።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ቤት መቕዯስ ናይ ኣይሁዴ ዓፋኑ ብምትካሌ ኣብኡ ክቕመጥ
እዩ።
ኢስሊም ፡ ማህዱ ኻሉፋ ዓፋኑ ኣብ ዮርሳላም ክተኽል እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ነቢዪ ሓሶት ብተኻእል መጠን ብዓሓት ሰባት ምእንቲ ኬስሕት ብዓሕ
ተኣምራት ክገብር እዩ።
ኢስሊም ፡ ማህዱ ባዐለ ኣብ ሌዐሉ ማይን ንፋስን ኣእካሌን ስሌጣን ከምህሌዊ ይንገር። ገጹ
ብዴምቀት ከምዒብርህ’ዉን ይንገር። በቲ ካሌእ ዄገን የሱስ ኣብዔ ምዴሪ ኣብ ነበረለ ዒመን ኩለ
ተኣምራት ክገብር ብኣሊህ ሓይሉ ከምተህበ ሙስሉም ይኣምኑ እዮም እሞ ፣ ኻሌኣይ ሳዐ ናብ
ምዴሪ ኺመጽእ ከል (ሙስሉም የሱስ ማሇት እዩ) ተኣምራት ምግባር ክቕጽል ከምጽበይዊ ኣዩ
ብሩህ እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ኣምበሊይ ፈረስ ከምቕመጥ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ
ተጻሒፉ ኣል።
ኢስሊም ፡ ማህዱ ጻዐዲ ፈረስ ከምሰርር ይንገር (ካብ መጽሓፍ ቅደስ ካብ ሓዯ ጥቕሲ ተዄስዯ
እዩ።)
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መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስ ንሸዉዎተ ዎመት ቕጽሌ ስምምዐ ሰሊም ምስ እስራኤሌ ክገብር
እዩ።
ኢስሊም ፡ ማህዱ ብመንጏኝነት ሓዯ ኣይሁዲ (ካብ ሓረግ ላ) ከምኡ ናይ ሸዉዎተ ዎመት
ስምምዐ ሰሊም ምስ ኣይሁዴ ክገብር እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ የሱስ ክርስቶስ ንእስራኤሌ ኻብቲ ክዴምስሳ መጽእ ዎርሞሽሽ ሌፍንታ
ሰራት ናይ ጸረ ክርስቶስን ነቢዪ ሓሶትን ከዴሕና እዩ።
ኢስሊም ፡ ዲጃሌ - እስሊማ ጸረ ክርስቶስ - ብዓሓት ኣይሁዲዉያን ሰዎብቲ ኣኪቡ ፣ ነቲ ህቢ
ኣነ የሱስ ክርስቶስ እየ ኢለ ብምትሊሌ ምስ ማህዱን ምስ ሙስሉም የሱስን ክጋእ እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ መንፈስ ናይ ጸረ ክርስቶስ ኽሕድ ሰሇስተ ቀንዱ ነገራት ከምዒል መጽሓፍ
ቅደስ ይነግር። ንሱ ኸኣ ትምህርቲ ስሊሴ ፣ የሱስ ክርስቶስ ስጋ ሇበሰ ኣምሊኽ ምኑ ፣ የሱስ
ክርስቶስ ብስጋ ተገሉጹ ኣብ መስቀሌ ዴማ ብስጋ ከምሞተ።
ኢስሊም ፡ ኢስሊም ብድክትሪናዉን ብመንፈሳዉን ነገሩ ነቲ ማእከሊ ነ ትምህርቲ ክርስትና
ይኽሕድ እዩ። እዔ ዴማ ፣ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሌጸ ኣምሊኽ ምኑን ፣ የሱስ ክርስቶስ ኣብ
መስቀሌ ከምሞተን ፣ ትምህርቲ ስሊሴን ነዔ ሰሇስቲኡ ኢስሊም ብግህድ እዩ ኽሕድ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ የሱስ ክርስቶስን ሃርያ ጳዉልስን በተን ዲሕሮት መዎሌታት ዎቢዪ ስሕተት
ኺመጽእ ስሇነ ብዓሕ መጠንቀቕታ ሂቦም እዮም።
ኢስሊም ፡ ኢስሊም ምናሌባት’ዉን ንሱ ጥራይ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ ፣ እቲ እንኮ ነቲ ዯሇዮ ዎሊማ
ንኽበጽሕ ንምትሊሌ ከም መሳርሒ ጥቀም ሃይማኖት እዩ። ኣብ ኢስሊም ርእሱ ኸኣሇ ድክትሪን
ናይ ምትሊሌ ኣል ፣ እዔ ድክትሪን እዔ ፣ ነቶም ሰዎብቱ ኣታሉልም ነቲ ዯሇይዊ ዎሊማ ክጭብጡ
ዖፍቅዴን ፣ ዒተባብዐን ድክትሪን እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ እተን ንግኣት ናይቲ ኣራት ዒቑማ ሀገራት በዎሌ መን
ምነን ህበና ስእሉ እንተሃሌዩ ዲርጋ ኩሊተን እስሊማያን ሀገራት ምነን እዩ።
ኢስሊም ፡ ኩልም ሙስሉም ንማህዱ (እቲ ናይ መዄዲእታ ኻሉፋን ኢማምን ናይ ኢስሊም)
የማናይ ኢድም ክህብዊ ተኣዔዘም እዮም።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስን ታሪኽን ፣ እቲ ናይ መዄዲእታ መንግስቲ ናይ ጸረ
ክርስቶስ ፣ ከምእንዯገና ትንፋስ ሰዀዌ ተበራበረ ንንግስነት ሮማ ተክአ ንግስነት ክኸዉን እዩ።
ኢስሊም ፡ እቲ ንንግስነት ሮማ ተክእ (ንግስነት ባይዕንታይን ማሇት እዩ) እስሊማ ንግስነት
ዑቶማን እዩ ነይሩ።
መጽሓፍ ቅደስ ፡ ጸረ ክርስቶስ ናብ ስሌጣን ክዴይብ ከል ፣ ንዐኡ ከም መዴሓኒ ገይሩ ብናይ ዯገፍ
ዴምጺ ቕበል ዴሮ ጸንሐ ሓዯ ስርዎት ክህለ እዩ።

•

ኢስሊም ኣብዔ ሕጂ እን እቲ ኻሌኣይ ዎበየ ሃይማኖት ኣብ ዎሇም እዩ። ፍጥነት ዐቤቱ ከምዔ
ዒሇዊ እንተቐጺለ ዴማ ዴሕሪ ሒዯት ዐቁዴ እቲ ቀዲማይ ዎበየ ሃይማኖት ክኸዉን እዩ። ኣብ
መዄዲእታ ዴማ እስሊማት ዎሇም ማህዱ ክግሇጽ ብኣዴማሳ ሃንቀዉታ ትጽበ ኣሊ።
ኣብ ቕጽሌ ክፍሉ ናይዔ መጽሓፍ ነዔ ረኸብናዮ ሓበሬታ መሚና ብምምርማር ፣ እቲ ክዉሰዴ ኣሇዊ
እንብል ግቡእ ግብረ መሌሲ ክንርኢ ኢና።
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ምዕራፍ - ዓሰርተው ትሽዓተ
ገለ ሽግር ናይዚ ጽሑፍ

ኣብዔ መጽሓፍ እዔ ቀሪቡ ዒል ሰረተ-ሓሳብ ዖፍርስ ሒዯት ዒይኯነ መጏተታትን ተቓዉሞታትን
ኺመጽእ ከምኽእሌ ይኣምን እየ። ስሇዔ ዴማ ኣብዔ ምዐራፍ ሓዯ ሓዯ ኣነ ባዐሇይ ዒተሓሳስቡኒ ሽግራት
ናይዔ መጽሓፍ ክተናኽፎም ክፍትን እየ። እቲ ሓቂ ግና መብዕሕቲኦም እዘም ሽግራት ብቐሉለ ፍትሑ
ምኖም እዩ። ዄረ ከማን ገሉኣቶምስ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመንን ርራቶምን ኣብ ባይታ
ኣፈጻጽማኦምን ብምሌከት ዎበየ ብርሃን ህቡ እዮም።
ጥር ኢልኪ ምዴምዲም
ኣብ ታሪኽ ክርስትና ተዯጋጋሚ ከምርአ ፣ ብዓሓት ክርስትያን ፣ ነቲ ብመዎሌታቶም መጸ ኣዉራ
ጸሊኢኦም ዄይ ጨካን መራሒ ዄይ ዴማ ፍሌይ በሇ መሳሉ ነገር ከንፍ ከል ፣ ከም ጸረ-ክርስቶስ
ገይርካ ናይ ምዉሳዴ ሌምዱ ኣል። ኣብቲ ሓሇፈ እናት ብዓሓት ከኒሻ - ሕጂ’ዉን ገሉኦም ከምኡ
ገብሩ ኣሇዅ - ጳጳስ ካቶሉክ ብቀዲምነት ኣብ ቦታ ጸረ-ክርስቶስ ሓጽይዊም ሰብ እዮም። ኣብዔ ቀረባ
እናት ዴማ ካብ ሚካሂሌ ጎርባቸቭ ኣትሒካ ናብ ሳዲም ሑሴን ከምኡ’ዉን መስፍን ቻርሇስ ናብ ሓዯ
ነጥቢ ዒይመጽእ ኣዩ ገፍሐ ግምታት ተሊውለ እዩ። ንገሇ ግዖ ብሰንኪ እቲ ዒሇዊ ኢሄራ ስነ-ሓሳብ ፣
ኯሚኒም ንቕጥዐታት ጸረ-ክርስቶስ ዒማሌእ ብቑዐ ሕጹይ ኯይኑ ዴሕሪ ምጽናሕ ፣ ሕብረት ኤዉሮጳ
ዴማ ተመስሪቱ። ኣብ ብዓሓት ክርስትያን ምግሊጽ ሕብረት ኤዉሮፓ ሓዱሽ ጠመተ ተሂብዊ ነይሩ።
ኣባሊት ሃገራት ሕብረት ኤዉሮፓ 10 ምስ መሌኣ ሽዌ እቲ ‚ተሓዯሰ ግኣት ሮማ‛ በሃሌ ግኣት ጸረ
ክርስቶስ ብርግጽ ክግሇጽ እዩ ዔብሌ ተስፋ ነይሩ። በዔ መሰረት ኣብተን ፍለጣት Left Behind ብሊ
ተኸታተሌቲ ፊሌምታት ከይተረፈ ከም ጸረ ክርስቶስ ኯይኑ ሰርሕ ኒኯልኤ ካርፓቲያ ሩማኒያ
ፖሇቲከኛ እዩ ነይሩ። ግዯ ሓቂ ፣ በብግዖኡ ብክርስትያን ተገብረ ተሰሓሓተን ኣብ ገሇ ገሉኡ ዴማ
ዒስሕቕ ግምታት እንተፍተሽ መጽሓፍ ምለእ ምተጻሕፈ ነይሩ። ዄረ ኸማን መጽሓፍ ተጻሒፉ ኣል።
ፖሌ ቦየር ፣ ፕሮፈሰር ታሪኽ ኣብ ስኯንሲን ዩኒቨርሲቲ ፣ ኣብቲ When Time Shall Be No More 1
ዔብሌ ገሊጺ መጽሓፉ ብመጠኑ ኣረገ ይኹን ዯኣ’ምበር ፣ እምነት ቅዴመ-ሚሇንያሉም ኣብ ታሪኽ
ማሕበር ከመይ ከምነበረ ርራ ብነ መንገዱ ይትንትኖ። ቦየር ፣ ብዕዐባ ምሌሊይ ጸረ ክርስቶስን
ስርዎቱን ብምሌከት ብዓሕ ሳዐ ተቓዲዱምካ ናብ መዯምዯምታ ናይ ምንጣር ናይ ክርስትያን ተዯጋጋሚ
ታህኽን ዒይምስትዉዎሌን ብጭቡጥ መንገዱ ጽሒፉ ኣል። ኣብዔ ዒሇናዮ ግዖ ዴማ ኣብ መንጏ
መማህራን መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ ጸረ ክርስቶስን ስርዎቱን ገብርዊ ግምታት ዲርጋ ናብ ስፖርትን ናብ
ኢንደስትሪን ተቐይሩ ኣል ንምባሌ እዯፍር እየ።
ምናሌባት እምበኣር ኣብዔ ነ ሰብ ‚ንስኻስ ከምኡ ድ ኣይኯንካን ትገብር ዒልኻ? ስሇመሰሇካ ድ
ኣይኯነን ንኢስሊም ኣምጺእኻ ናብ ስርዎት ጸረ ክርስቶስ ክትሌዉጦ ትፍትን ዒልኻ?‛ ዔብሌ ይህለ
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ይኸዉን። ኣይመስሇንን። ስሇምንታይ ክነግረኩም። ካብ መጀመርታኡ ፣ ኢስሊም ምስ ስርዎት ናይ ጸረ
ክርስቶስ እንታይ ምትሕሓ ኣሇዊ ኢሇ ክፍትሽ ኣይተበገስኩን። ኣጀማምራይ ምስ ሙስሉም ፍቕራ
ዐርክነት ክምስርትን ንኢስሊም ኸኣ ከም እምነት ክፈሌጦን ኢሇ ብምሕሳብ እዩ ነይሩ። ሕጂ’ዉን
ንሙስሉም የፍቅሮም እየ። ግና ኣብዔ ጉዐዘ እዔ እንከሇኹ ምስ ኢስሊም ዒልኒ ኣፍሌጦን ምርዲእን ካብ
ግዖ ናብ ግዖ እንዲዎሞቘ መጺኡ። ኣብዔ መጽሓፍ ተገሌጸ ኩለ ማተሪያሌ ኣነ ክፍሕትሮ ኢሇ ምስ
ከዴኩ ረኸብኩዊ ዒይኯነስ ባዐለ መጻኒ እዩ። ኣብዔ መጽሓፍ በጻሕኩዊ መዯምዯምታ ዴማ ካብ
ኣለታ ስምውታት ዄይስ ቐኔነ ኣጀንዲ ተቐመረ ኣይኯነን በቃ እቲ ተጠቐምኩለ ማተሪያሌ ንርእሲኡ
ይመስክር። ብተዄሳኺ እቲ ግሁዴ ሓቂ እዔ እዩ ፣ ሓዯ መዎሌቲ ስርዎት ጸረ ክርስቶስ ክቕሌቀሌ እዩ።
ሽዌኸ ዒይኯነ ኣካሌ ከም ጸረ ክርስቶስ ብጌጋ ብምጥም መቐጸሌታ ዐሽነት ክርስትና ከይንፍጽም
ብምፍራህ ገጽና ናብ ካሌእ ክንጠዉይ ዱና? እቲ ሓቐኛ ነገር ምስ መጸ ፣ ማሕበር በሃም ኯይና ንኸይትርአ
ዒሇ ፍርሃት ንምሌሊያ ከጸሌምቶ ዱዩ?
ንሕጂ ግና ነቶም ኢስሊም ስርዎት ናይ ጸረ ክርስቶስ ምኑ ንነጽጉ ሰባት ሕቶይ ፣ ‚እስኪ እሞ
ብመጽሓፍ ቅደስ መሰረት ከምዒይኯነ ኣርእዩኒ‛ እዩ። ኣየናይ መጽሓፍ ቅደሳ መግሇጺ ጸረ ክርስቶስ እዩ
ምስ መንፈስን ድክትሪንን ኢስሊም ዒይሰማማዐ፧ ኣብዔ መጽሓፍ ረኸብኩሞ መጏተታት ኣየናይ ክፋለ
እዩ ዒይብቑዐ ትብሌዊ፧ ኢስሊም እንተዯኣ ዒይኯኑኸ ፣ ንኹለ ርራት ትንቢት መጽሓፍ ቅደስ ዒማሌእ
ስርዎት መን ይመስሇኩም፧
ኣብ መዄዲእታ ዴማ ዎሊማይ ፣ ሓዯ ነጥቢ ንኸረጋግጽ ሓት ምባሌ ኣይኯነን ፣ ነዔ ሓበሬታ ንማሕበር
ምንጋር ጥራይ እዩ። ከምኡ ብምግባረይ ዴማ ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽን ኣብ ቅዴሚ ማሕበርን ብዕዐባ እዔ
ዒሰንብዴ ሓበሬታ ከጠንቅቕ ግቡአይ ከም ገበርኩ እየ ኣምን። እዔ መጽሓፍ ኣብ መዄዲእታኡ ኣንባቢ
ባዐለ ናብ መጽሓፍ ቅደስ ከይደ ብጸልት ከንብቦን ከጽንዑን ከስተንትኖን ንሓቕነቱ ብምሌከት ዴማ
ባዐለ ክዴምዴሞን ንምእንፋት እዩ። ብርግጽ ዴማ ንቕዴሚት ግሇጹ ምዐባሇታት ነዔ ክሌሰ-ሓሳብ
መርትዑ ከቕርቡ እዮም። ግና ነዔ ሓበሬታ እዔ ካብ ናይ መዄዲእታ ዒመን ዄጀሃሊይነት ገይርካ ካብ
ምርኣይ ዄይ ኸኣ ነገራት ክትፈሌጥ ናይ ምዴሊይ ባህግና ካብ ምርይ ሓሉፍና ከም ዐቱብ መጠንቀቕታ
ዄሲዴና ክንነቕሕን ክንጽሌን እዩ ምኽረይ። እዔ ዒልናዮ ግዖ ብዐምቇትን ብትግሃት ምንቃሕን ምጽሊይን
ጠሌብ ግዖ እዩ። ኩሊትና ብመንፈሳዉን ምዴራዉን ምዐባላታት ናይዕ ዎሇም ክንነቕሕ የዴሌየና እዩ።
ነ ይኹን ህዴኣት የዴሌዮ እዩ በሃሌ ግዖ እንተሃሌዩ ፣ እዔ ግዖ ብቐዲምነት ጥቀስ እዩ።
ሕጂ እምበኣር ከምቲ ኣቐዱመ በሌኩዊ ሓዯ ሓዯ ሃፋት ናይዔ መጽሓፍ ክንርኢ ፣
ጸሟ ክርሴቶሴ ሴግዯት ሯባት ይጏልብ
ሽሕ  ኣብ መንጏ ስርዎት ጸረ ክርስቶስን ኢስሊምን ዒል ተመሳሳሌነት ብዓሕ እንተነ ፣ መጽሓፍ ቅደስ
ኣብ ሓዯ ነጥቢ ግና ጸረ-ክርስቶስ ስግዯት ሰባት ክጠሌብ ምኑ ይነግረና። እዔ ኸኣ ኣብ ኢስሊም ኣዩ
ዒይፍቑዴ እዩ። እዔ እቲ ሓየሇ ኣንጻር እዔ መጽሓፍ ሇዎሌ መጏተ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ። ከማን
ሙስሉም እቲ ዎበየ ሽግር ክርስትና ገይሮም ርእይዊ እዔ ነገር እዔ እዩ። ከመይ ንሰብ (የሱስ) ትሰግደ፧
ሊ ጽሩይ ግምተይ ይኹን’ምበር ፣ ዴሕሪ ብዓሕ ምሕሳብን ጥንቁቕ ትዐብትን ናይተን መዄዲእታ
መዎሌትታት ፣ በጻሕኩዊ መስሌ መዯምዯምታ ክነግረኩም።
እቲ ብመጀመርታ መጽእ ነጥቢ እምበኣር ከምዔ ስዐብ እዩ ፣ ጸረ ክርስቶስ ኣብቲ ቀዲማይ ፈረቓ ናይ
ሸዉዎተ ዎመት ግኣቱ ብዓሕ ዎበይቲ ነገራት ክዎምም እዩ ፣ክሳዐ ሽዌ ግና እቲ ሓቐኛ ማንነቱ ብምሕባእ
እዩ። ማሇት ሰባት ክሰግደለ ኣይክጠሌብን እዩ። ዴሕርዔ ዎበይቲ ዄተሃዯራ ዎዄታት ምስ ተጏናጸፈን ፣
ዯገፍ ብዓሓት ምስ ረኸበን ንእስራኤሌ ዄሪሩ ብምሓ ዓፋን ስሌጣኑ ኣብ ዮርሳላም ኣብ ቤት መቕዯስ
ክተኽል እዩ። ጳዉልስ በል ቃሌ እምበኣር ኣብዔ ግዖ እዔ እዩ መፈጸምታ ክረክብ ፣ ‚እቲ ርእሱ
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ኣምሊኽ ምኑ እናርኣየ፡ ኣብ መቕዯስ ኣምሊኽ ዔቕመጥ‛ (2ተሰ2፡4)። ብተዄሳኺ ጳዉልስ ኣብዔ ሰዎት
እዔ ፣ ‚እቲ ሰብኣይ ዎመጻ ክግሇጽ እዩ‛ ይብሇና (2ተሰ2፡3)። ሊ ምሌሊይ ዒሇዊም ክርስትያን ካብ
መጀመርታኡ ጸረ ክርስቶስ ምኑ ክፈሌጥዊ እንተኑ ፣ መጽሓፍ ቅደስ ግና ክሳዐ እተን ናይ መጀመርያ
ፍርቂ ሰሙን ዄይ ሸዉዎተ ዎመት ‚ብምሌኣት ከምዒይግሇጽ‛ እዩ ነግረና።
ጸረ-ክርስቶስ ክሳዐ ብእስሊማ ዎሇም ኣዴማሳ ተቐባሌነት ረክብን ፣ ማህዱ ተባሂለ ክሳዐ እመነለን ፣
ነ ይኹን ዎይነት ስግዯት ክቐርበለ ከምዒይሓትት ፣ ክንፈሌጥ ኣሇና። ቅዴም ናይ ኩሊቶም ኢማማት ፣
ሙሊሃት ፣ ሼኻት ፣ ኣያቶሊሃት ከምኡ’ዉን ኩሊቶም ኢስሊማዉያን መራሕቲ ዯገፍ ክረክብ እዩ። ዴሕርዔ
ክኽሕዴዊ ምፍታን ግና እቲ ዎበየ ዉርዯት ናይ ኢስሊም ከም ማሇት እዩ ክሕሰብ። እኑ ኣርኪቡ ፣
ኢስሊም ዎበየ ምምጽራይን መፈጸምታን ኣብ ረኽበለ ሰዎት ፣ ኣብ መንጏ እዔ ክእመን ዒይከኣሌ ዎቢ
ፍናንን ፍስሃን ፣ ሃንዯበት እስሊማ ዎሇም ብሓዯ ርኹስ ኣቡፈሉጥ ተታሉለ ኢሌካ ምእጅ ሕሰብ
ኣይኯነን። ሓንሳእ እቲ ምትሊሌ ሱር ምስ ሰዯዯ ተመሉስካ ክትምሕዊ ከኣሌ ኣይኯነን። ከመይ እቲ
ዎንቃሪቦ ተሰዀዌ እዩ እሞ !
ብዒይካ እዔ ካሌእ ናብ ስእሉ መጽእ ሓዯ ተዄሳኺ ዎቢ ረሒ’ዉን ኣል ። ኣብዔ ክፍሇ-ግዖያት ፣
ነቢዪ ሓሶት ፣ እስሊማ ዎሇም ይሱስ ኢለ ተቐበል ማሇት እዩ ፣ ከምኡ’ዉን ‚ኣካያዱ - ዒመተ‛ ጸረ ክርስቶስ በቲ ንሱ ገብሮ ተኣምራታት ፍጠር ስሕታን’ዉን ቀሉሌ ኣይክኸዉን እዩ። ጳዉልስ ከምቲ
በል ፣
እቶም ዔጠፍኡስ ንምዴሓኖም ዔኸዉን ፍቕሪ ሓቂ ስሇ ዒይተቐበለ፡ ንኣታቶም ናይ እዔ
ኣመጻጽኣ ብዃለ ጥበራ ዎመጻ፡ ብዃለ ሓይሌን ትእምርትን ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሉ
ሰይጣን እዩ ዔኸዉን። ስሇዔ ኸኣ እቶም ብዎመጻ ባህ ዔበልም እምበር፡ ንሓቂ ዒይኣምኑ
ዃልም ምእንቲ ኺፍረደ፡ ኣምሊኽ፡ ነቲ ሓሶት ክሳዐ ዔአምኑ፡ ብርቱዐ ስሕተት
ይሰዯልም።
--2ተሰ2፡9-12
በዔ ኣክሌ ሰዎብቲ ናይ ማህዱ ኣብ ብርቱዐ መንፈሳ ስሕተት ርከቡ ሰባት እዮም። እዔ ስሕተት
ሒዯት ብዒይኯነ ምኽንያታት ተዄሳሰበ ኣዩ ሓያሌ ስነ-ኣእምሮኣ መንፈሳን ዴርኺት ዒሇዊ እዩ።
ብዕዐባ እዔ ጳዉልስ፣ ‚ምኽንያቱ ንኽዴሕኑ ምእንቲ ሓቂ ከየፍቕሩ ዐጭ ስሇሓንፈፉ . . . ኣምሊኽ ዴማ
ነቲ ሓሶት ክሳዐ ዔአምኑ. . . ኹለ ዎይነት ሓይሌን ትእምርትን ተኣምራት ሓሶት . . . ኩለ ዎይነት ጥበራ
ዎመጻ . . . ብርቱዐ ስሕተትን ሰዱዴልም‛ ይብሇና። ከቢዴ ቃሊት ! ኣምሊኽ ባዐለ እዩ ዴማ ብርቱዐ
ስሕተት ሰዯልም ዒል። ነጺጏሞ እዮም እሞ ፣ ኣምሊኽ ባዐለ ኣብቲ ዒዯንግጽ ምርጫኦም ከም ስሚንቶ
ክዯርቁ ሓዱግዊም። ሌክዐ ከምቲ እግዔኣብሄር ምዴሓኑ ንእስራኤሌ ክገሌጽ ከል ፣ ንሌቢ ፈርዑን ገበሮ
መስሌ ዴማ። ፈርዑን ናይ ብለይ ተምሳላትን ጽሊልትን ናይቲ ንቕዴሚት መጽእ ጸረ ክርስቶስ እዩ።
መጽሓፍ ቅደስ ነዔ ብርቱዐ ስሕተት ካሌእ ተዄሳኺ ምኽንያት ከምዒሇዊ ይነግረና ፣ ጸረ-ክርስቶስ ናብ
ሞት ዒብጽሕ ቁስሉ ርእሱ ብምሕዩ ነዕ ዎሇም ኩሊ ከስተንክራ እዩ። ዴማ ንሞትን ትንሳኤን የሱስ
ክርስቶስ መሳሰሌ ነገር ክኸዉን ከምኽእሌ ይግመት። ሃርያ ዮሃንስ ፣ ነዔ ናብ ሞት ዒብጽሕ ቁስሉ
ርእሱ ብኸምዔ ይገሌጸሌና ፣
ሓዯ ኻብቶም ኣራእስዉን ንሞት ከም እተዄግኤ ነ እሞ እታ ቘስሉ ሞቱ ሐዄየት፡
ብዒሊ ምዴሪ ዴማ ተገሪማ ዯዴሕሪ እቲ ኣራት ሰዋበት።
--ራኢ13፡3
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ብርግጽ እዔ ብለጽ ኣጋጣሚ ፣ በቲ ነቢዪ ሓሶት/ሙስሉም የሱስ ዄሲኽካ ንምትሊሌ ከም ዴንቂ ዐዴሌ እዩ
ክርአ ፣
ኣብ ቅዴሚኡ ዴማ ብዒል ስሌጣን እቲ ቐዲማይ ኣራት ይገብር። ንሱ ነቲ እታ ቘስሉ
ሞቱ ሐዄየትለ ቐዲማይ ኣራት ኸኣ ምዴርን እቶም ኣብኣ ዔነብሩን ከም ዔሰግደለ
ይገብሮም።ነቶም ኣብ ምዴሪ ዔነብሩዉን፡ ነቲ ብሰይፊ ተዄቒዌ ሰሇ እሞ ሐዄየ
ኣራት፡ ምስሉ ኺገብሩለ እናበሇ፡ በቲ ኣብ ቅዴሚ እቲ ኣራት ኪገብሮ እተህቦ
ትእምርትታት፡ ነቶም ኣብ ምዴሪ ዔነብሩ የስሕቶም ኣል።
--ራኢ13፡12,14
እዔ ‚ቁስሉ ሞት‛ ብሌክዐ እንታይ ምኑ ጸኒሕካ ርአ እዩ ፣ ግና ኣብ ክሌተ ቦታ ብክሌተ መንገዱ
ተገሉጹ ኣል ፣ ሓዯ ‚ቑስሉ ሞት መስሌ‛ ክብሌ ከል ኣብቲ ካሌእ ግና ኣብኡ እንከል ‚ቁስሉ ሞት‛
ኢሌዊ ኣል። ኣስውቡ ዴማ ጸረ ክርስቶስ ፣ ብሰይፊ ተዄቒዌ ሰሇ እሞ ሐዄየ ኣራት ብምባሌ
ብንጹር ይገሌጾ። እዔ እንታይ ምኑ እንዴው ፣ ግና ብዒይጥርጥር ማህዱን ሙስሉም የሱስን ኣቃሌቦ ናይ
ዎሇም ንምምራኽ ገብርዊ ናይ ሓሶት ተኣምራት እዩ። ከምቲ የሱስ ብኣምሊኽ ከምተሊእኸ ብቐዲምነት
ጥቀስ ማሕተም ናይ ምዴራ ኣገሌግልቱ ፣ ‚ትንሳኤኡ‛ ነበረ ፣ ከምኡ ዴማ ማህዱ ዄዎግ ናይ
ክርስቶስ ናይ ባዐለ ተሰንዏ ትንሳኤ ክፍብርኽ ከምነ ርግጽ እዩ።
ኣብዔ ግዖ ‘ዔ ኽሰት ካሌእ ከነጽሮ ዒልና ኣዩ ኣገዲሲ ተዄሳኺ ረሒ’ዉን ኣል። ንማህዱ/ጸረክርስቶስ ዒይዴግፉ ሰባትን ፣ ምስጋዴ ኣበዩ ሰባት በዔ ሓዱሽ ዎሇማ እስሊማ ሕጊ መሰረት ክቕተለ
እዮም።
ምስሉ እቲ ኣራት ምእንቲ ኺዕረብን፡ ነቶም ንምስሉ እቲ ኣራት ዒይሰገደ ዒበለ
ዃሊቶም ምእንቲ ኬቕትልምን ኸኣ ንምስሉ እቲ ኣራት ትንፋስ ኪህብ ተህቦ።
--ራኢ13፡15
ብዕዐባ እዔ ግዖ ክዕረብ ከል ፣ የሱስ ከምዔ ኢለ ኣል ፣
እቲ ብነብዪ ዲንኤሌ እተባህሇ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብታ ቅዴስቲ ስፍራ ይሙ እንተ
ርኤኹም፡ - እቲ ዖንብብ የስተዉዐሌ፡ - ሽዌ መከራ ኪኸዉን እዩ፡ ከምኡ በሇ ኻብ
መጀመርታ ዎሇም ክሳዐ ልሚ ዒይኯነ፡ ከቶ ዴማ ዒይከዉን እዩ እሞ፡ እተን መዎሌትታት
እቲኤን እንተ ዒይሐጽራስ፡ ስጋ ሇበሰ ዃለ ኣይምዯሐነን። ምእንቲ እቶም ሕሩያት ግና
እተን መዎሌትታት እቲኤን ኪሐጽራ እየን።
--ማቴ24፡16-22
ብርግጽ ብዓሓት ብግፍው ክቕተለ እዮም። ኣብዔ ግዖ ‘ዔ በቲ ኻሌእ ዄገን ብዓሓት ሙስሉም ነቲ ሓቐኛ
ማንነት ናይ ጸረ ክርስቶስ ክርእይዊ ስሇኑ ናብ ምዴሓን የሱስ ከምመጹ ይኣምን እየ። መን ይፈሌጥ፧
እምበኣር ነዔ ኹለ ሓበሬታ ኣሇጋጊብና እቲ ምለእ ስእሉ እንተርኢናዮ ፣ ጸረ ክርስቶስ ክግሇጽ እዩ።
ብምሌእታ እስሊማት ዎሇም ማህዱ ኢሊ ትቕበል። ብዓሓት ሙስሉም ምለእ ዒመነ ህይዄቶም
ብድክትሪና መንፈሳ ስነ-ኣእምሮኣን ምዴሊት ክጽበይዊ ጸንሑ ሰብ ስሇመጸ ተዯሊዱልም
ይስዐብዊን ናብ መሳርዌ ይስሇፉን። ዴሕሪ ሓያል ዄተሃዯራ ዎዄታት ናብ ሇዎሇ ጽፍሒ ናይ ስሌጣን
ይዴይብ ከምኡ’ዉን ተራእዩ ዒይፈሌጥ ዄተሃዯራ ዎቕሚ ይዉንን። ብዒሊ ምዴሪ ዴማ ተገሪማ ‚ነዔ
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ኣራት እስ መን ይመስል? መንከ ኺግኦ ይኽእሌ? ‛ ክሳዐ ትብሌ ትኸዉን። ኣብ ሌዐሉ እዔ ኻሌኣይ
ሰብኣይ ፣ እስሊማት ዎሇም የሱስ ኢሊ ትጽበዮ ነበረት ሰብ መጺኡ ብቕለዐ ማህዱ ናይ ኣሊህ ሰብ
ምኑ ይምስክረለ። ምስ’ዔ ኸኣ ጣ ዒሇዊ መዯረታትን ‚ኩለ ዎይነት ናይ ሓሶት ትእምርትን
ተኣምራትን‛ እንዲገበረ ክንዱ ተኻእል ብሒ ሰብ የስሕት። ኣብ መንጏ እዔ ዎበይቲ ተኣምራታት ፣
ሓዯ ተኣምር ንኹለ ህቢ ዎሇም ቀዔዓ ክሳዐ ተርፍ ገብር እዩ። ጸረ ክርስቶስ ናይ ሓሶት ትእምርቲ
ትንሳኤ ሞታን ክዯግም እዩ። ‚ናብ ሞት ካብ ዒብጽሕ ቁስሉ ርእሱ ሓዉዩ‛ እዔ ዴማ ከይኣክሌ ቀጺለ እቲ
ዎበየ በሃሌ ተስፋን ናፍቖትን እስሊማት ዎሇም ናብ መፈጸምታኡ ከብጽሖ እዩ። ንእስራኤሌ ፍጹም
ስውሩ ፣ ኻሉፋ ምምሕዲር ኣብ ዮርሳላም ኪዴኩን እዩ። ኣብ መዄዲእታኡስ እምበኣር ኢስሊም ናይ ሓቂ
ሃይማኖት ናይ ኣምሊኽ ምኑ ተርጋጊጹ !! ዯጊም ነቲ ዕዕሚ ዎዄት ናይ ኢስሊም ኣብ ኩሊ ዎሇም
ንምጭባጡ ተረፋ ሒዯት ስዴርታት ጥራይ እየን። ግና ኣብ መንጏ እዔ ፣ ማህዱ ጥዉዮ ኩዐሶ ይዴርቢ።
ሌክዐ ከምቲ ክርስትያን ኣብ የሱስ ዒሇዊም ኣረኣእያ። ከምኡ ዴማ ማህዱ ብስጋ ተገሌጸ ኣሊህ ምኑ
እንዲመስከረ ሰባት ክስግደለ ከገዴዴ እዩ። ኣብ ዕንታ ኸማን ተሰሚዌ ዒይፈሌጥ ዲር ትርኢት !
ብዓሕ ግዖ ሰይጣን ነቲ ሓቃ ማንነቱ ኸለ ፣ ዯጊኡ ጽቡቕ ብመስሌ ነገራት እዩ ንግዲያቱ ዎንቃሪቦ
ሰኹዎልም። እቲ ሌክዐ ባህሪኡ ምስ ግዖ እዩ ግሇጽ። ሓቐኛ ማንነት ሰይጣን ምርኣይ ግና ፣ ምሕረት
ኣምሊኽ ጥራይ እዩ። ከምኡ ዴማ ማህዱ ተሓብአ ማንነቱ ምግሊጹ ፣ ኣምሊኽ ነቶም ተታሇለ ሰባት
ዴሕሪ’ቲ ማስኬራ ዒል ሓቐኛ ገጽ ናይቲ እኩይ ክርእዩ ዐዴሌ እዩ ህቦም ዒል። ንገሉኦም ፣ እዔ ማስኬራ
ምትሊሌ ኣብዕ ህይዄት ‘ዔኣ ኣይቕሌዎልምን እዩ። ነዔኣቶም በቃ ጊዖ ኣብቂዌ እዩ። እቶም ሓቐኛ ማንነት
ናይቲ ቇሪንዊም ጸንሐ ክፋእ ክርእዩ ኸኣለ ግና ከምቲ በሌክዊ ምሕረት ኣምሊኽ ጥራይ እዩ። ጸረ
ክርስቶስ ክስገዯለ ክጠሌብ ምስ ጀመረ ፣ ተዯቢቑ ነበረ ማንነቱ ንብዓሓት ክግሇጸልም እዩ። ጉሌባብ ገጽ
ብዓሓት ክቕሊዐ እዩ ፣ ኣውንቲ ብዓሓት ክኽፈት እዩ። የግዲስ ንኻሌኦት ብዓሓት ዴማ ፣ ብፍጹም
ቇራጽነት ንኢስሊም ምስዎብ ከምኡ’ዉን ንማህዱ ምእማን ዔብሌ ትረቶም ከየስተዉዐለ ዉሒጡ
ከትርፎም እዮም። እዔኣቶም መጽእዊ መንገዱ ኩለ ጌጋ ምንባሩ ኣብ ክንዱ እመኑ ፣ ሊ ዎቢ ስሕተት
ይኹን ነቲ ሓዓዊ ከይገዴፉ ብምዴሊዮም ናብ ዎሞቐ ስሕተት ኸደ እዮም። ብርግጽ ነዘም ሰባት
እዔኣቶም ክሌተ ምርጫ ኣሇዊም - ቀዲማይ ነቲ ንርእሲኡ ብስጋ ተገሌጸ ኣሊህ ምኑ ምስክር ንጸረክርስቶስ/ማህዱ ክሰግደ ዄይ ኸኣ ናብቲ ሓቐኛ መጽሓፍ ቅደሳ የሱስ ክርስቶስ (ኣምሊኽ ብስጋ
ተገሌጸ) ምምሊስ እዩ። በዔ ኸምዔ እቲ ዄርትግ ‚እንታይ ምስ ኯነ እዩ ኣሊህ ሰብ ኯይኑ ናብ ምዴሪ
መጸ‛ ዔብሌ ኢስሊም ነጽጏ መጽሓፍ ቅደሳ መግሇጺ የሱስ ክእሇ እዩ። ማህዱ በቲ ሓቐኛ ማንነቱ
ምግሊጹ ፣ ንሙስሉም ምሕረት ኣምሊኽ ክበሃሌ ከኣሌ ነገር ጥራይ ‘ዩ፡ ከመይሲ እቲ ብመሐመዴ
ተጀመረ ኢስሊም ጉሌባብ ገጹ ምለእ ብምለእ ሽዌ ክቕሊዐ እዩ ‘ሞ። እዔ’ዉን ሓይሉ ኣምሊኽ ርኣየለ
ሰዎት ክኸዉን እዩ። ነቲ ኸፍአ እናት ስሕተት ከይተረፈ ገምጢለ ብዓሓት ናብ ንስሓ ከምመጹ
ክገብሮም ስሇነ። ኣምሊኽ ንኹሊ ዎሇም ህባ ናይ መዄዲእታ ዐዴሌ ንስሓ እዔኣ እያ። ብርግጽ ኣብዔ
ግዖ እዔ ምንሳሕ ማሇት ግና ትርጉሙ ሓዯ ነገር ጥራይ እዩ - ሰማእትነት !
መዎሌቲ እግዔኣብሄር ኣብ ሇሰ ምምዲብ ቀሪባ እያ እሞ፡ ጭፍራ፡ ጭፍራ ኣብ ሇሰ
ምምዲብ።
--ዮኤ3፡14

ሊ ጏይታ ነቶም ኣብ ትሪ ሌቦም ጸንዌ ብስሕተቶም ክቕጽለ ይሓዴጏም ከምነ ይዕረብ ፣ ኣነ ግና
ይኣምን እየ ብዓሓት ሙስሉም ነታ ሓቂ ክርእይ እዮም ፣ ብዓሓት ክዴሕኑ እዮም ብዓሓት ዴማ
ሰማእትነት ክቕበለ እዮም። ብሓቂ ምሕረት ኣምሊኽ ዎቢ እዩ!
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ሽግር ናይ ዘይቧፈጸሙ ምልክቪት
ካሌእ ክሇዎሌ ኽእሌ ሃፍ ናይዔ መጽሓፍ ዴማ ብዕዐባ እቶም መፈጸምታ ዒይረኸቡ ምሌክታት
ብምሌከት እዩ። ገሉኣቶም ሙስሉም ኩለ እቲ ናእሽቱን ዎበይቲን ምሌክታት ናይ ምጽኣተ-ኣሇም
ከይርኣዩ ተሊይ ነቲ በዎሌ ሓንቲ ዎይኒ ዲጃሌን ዄሲኽካ ማሇት እዩ ፣ ንመጾም ናይ ሓሶት ማህዱ
ኣይክቕበሌዊን እዮም። እዔ መጏተ ናይ ብሓቂ ቅኑዐ ግንዕቤ ዒሇዊ መጏተ እዩ ፣ ግና ንሱ’ዉን ብቐሉለ
ክፍታሕ ይከኣሌ እዩ።
ነዔ ብምሌከት ብመጀመርታ መጽእ ነጥቢ ተዎጻጻፍነት ናይ ጽሑፋት ሓዱ እዩ። ብዕዐባ ዲጃሌ
ዕረቡ ሓዱዕት ክንምርምሮም ከሇና ንኣብነት ሊ ሓዯ ዎይኑ ሰብ ኺመጽእ እዩ ይብለ እንተኑ
ኣየነይቲ ዎይኑ እያ ዐዉርቲ ክትከዉን ግና ኣብ መንጏ እዘም ሓዱዕት ምስምማዐ የሌቦን። ኣብቲ ሓዯ
ጸጋመይቲ ዎይኑ ይብሌ ኣብቲ ሓዯ ኸኣ የማነይቲ። ብምኽንያት ‘ቲ ጉለሕ ነ ተጋራጫዉነትን
ዒይምቕዲዉን ጽሑፋት ሓዱ ብቀሉለ ሸሇሌ ኢሌካዮም ክትሓሌፍ ትግዯዯለ ነገራት ኣሇዅ። ኣነ ባዐሇይ
ምስ ሙስሉም ክዒራረብ እንከሇኹ ንምቁጻር ክሳዐ ዒሸግር ብዓሕ ሳዐ እዔ ክዅንነት ክዯጋገም ርእየዮ እየ።
መርትዑታቱ ንምዴራዐ ሓዯ ሓዱ ከም ጭብጢ ክጠቕሰሌካ ጸኒሑ ፣ ተጠዉዩ ኣብ ካሌእ እን ዴማ ነዔ
ሓዱ ባዐለ ፣ ‚ተቐባሌነቱ ዒተኣማምን ኣይኯነን‛ ብማሇት ክኽሕድ ምርኣይ ሌሙዴ ነገር እዩ። ግዯ ሓቅስ
ብዓሓት ሙስሉም ምስ ኩነታቶም ብምስምማዐ ንሓዯ ሓዱ ቅቡሌ ክብሌዊ ነቲ ካሌእ ኸኣ ዒጠራጥር
ክብሌዊ ነጻነት ኣሇዊም። ንቕቡሌነት ሓዱ ብምሌከት ኣየኖት እዮም ፍጹም ሓቃዉያን ፣ ኣየኖት እዮም
ከ ዒማትኡ ዔብሌ ኣዴማሳ ዴንጋጌ የሌቦን። ጽሑፋት ሓዱ ብብዓሕ ሸነኻቶም ተዎጻጸፍቲ ስሇኑ ፣
ኣንጻር ኢስሊም ንሇዎሌ ዒበሇ መጏተታት ኣፉ ንምትሓ ኣይ ብሩህ ኣይ ጸሊም ፣ ጽሌግሌጋ ሃህዉ
ብምፍጣር ነዔ ናይ ሓሶት ሃይማኖት ከምዐንብብ ገይሮሞ እዮም። እዔ ሕሌሚ ናይ መታሇሌቲ ግህድ
ንምግባር - ተኸተሌቱ ኣብ ክርዴእዊ ዒይክእለ ዐንክሉሌ ናይ ስነ-ሓሳብ ኸትት ምዴራ ሓሸየ እዩ።
ሽሕ ገሇገሉኦም ሙስሉም ቅዴሚ ምምጻእ ማህዱ ተፈሊሇዩ ምሌክታት ተፈጺሞም ከምርእዩ
ይእመኑ ፣ ግና ኸኣ ቅዴሚ ምፍጻም እዘም ምሌክታት ፣ ማህዱ መጺኡ ንስሇ ኢስሊም እዔ ኹለ ኣብዔ
መጽሓፍ ተዒራረብናለ ነገራት ክገብር እንተርእዮም ካብዔ ንኔየዉ ብምኽንያት እቶም ዒይተፈጸሙ
ምሌክታት ከይተቐበሌዊ ክተርፉ እዮም ዔብሌ እምነት የብሇይን። ብቕሌሌ በሇ መግሇጺ ዮርሳላም ኣብ
ኢዴ ማህዱ ዄዱቓ እንተርእዮም ቃዄሙ ሙስሉም ርከቡ ኣይመስሇንን። እንዴው ምናሌባት ሒዯት
ይህሌዅ ይኑ።
ብሕጽር በሇ ነዔ ከረዴኣኩም ክፍትን። እስኪ ብዕዐባ ዲግም ምምሊስ የሱስ ክርስቶስ ሕሰቡ። ንበሌ የሱስ
ካብ ሰማይ ተመሉሱ ኣብ ዮርሳላም ዴማ ነጊሱ። ንበሌ ኸኣ የሱስ ክርስቶስ ካብ ጽሑፋት እንዲመሃረን
እንዲሰበኸን ዲርጋ ኩሊ ዎሇም ክትቅበል እንተትጅምር እሞ ኩለ ነገር ዴማ እንተሕዯስ። ዎበይቲ
መልኯታ ተኣምራትን ፈዉስን ምንጋፍን እንተኸዉን። ኣይሁዴ ዴማ ናብ መሲሖም እንተምሇሱ ፣
ኩለ ነገር ዴማ ፍጹም ጽቡቕ እንተኸዉን እሞ ፣ ኣብ መንጏ እዔ ግና ‚ጸረ-ክርስቶስ‛ ፣ ‚ናይ መከራ
እን‛ በሃሌ ነገር ከይመጸ ምስ ተርፍ። በሑ ክርስትያን ንየሱስ ምነጸግዊ ድ፧ ዄይስ መንኯቦም
ሰቐጥ እንዲበለ ፣ ምናሌባት ኸኣ ኣረዲዴኣይ ግጉይ ነይሩ ይኸዉን፡ ምበለ፧ እንታይ ይመስሇኩም፧
ከምመስሇኒ እቲ መሌሲ ኣነ ይፈሌጦ እየ።
እዔ ንመገማገሚ ኸዉን ጽቡቕ ኣብነት እዩ። ምኽንያቱ ብብዓሕ ሸነኻቱ ማህዱ ማሇት ንሙስሉም ፣
ከም የሱስ ንክርስትያን ስሇነ። ከምመስሇኒ ከምዔ እንተዒጋጥም መብዕሕቲኦም ክርስትያናት
ኣይምተቓዄሙን የሱስ እዩ ኢልም ምተቐበሌዊ። ከምኡ ዴማ ሙስሉም። ማህዱ ምስ መጸ ፣ ሊ
ዒይተፈጸሙ ምሌክታት እንዲሃሇዅ።
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መዯምዯምቪ
ኣብ መዄዲእታ ነዔ ምዐራፍ ክዎጽዊ ከሇኹ ፣ ኣብዔ ምዐራፍ እዔ ዒይጠቐስኩዊም ሽግራት ናይዔ
መጽሓፍ ከምዒሇዅ ይሓስብ እየ። ንሕጂ ግና እቶም ክሌተ ቀንዱ በሃለ ሃፋት ርኢናዮም ኣሇና። ኣብ
ቕጽሌ ምዐራፍ ፣ ክሳዐ ኣብዔ ረኸብናዮ ሓበሬት ዒልኒ ዉሌቃ ግንዕቤን ትንታኔታትን ከካፍሇኩም
እየ።

መሐበሪ
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ምዕራፍ - ዕስራ
ተወሳኺ ሓሳብ

ከም መቐጸሌታ ናይቲ ኣብ ሓሇፈ ምዐራፍ ርኤናዮ ሽግራት ናይዔ ጽሑፍ ፣ ኣብዔ ምዐራፍ ዴማ
መጥመሪ ኑ ሓዯ ሓዯ ናይ መዄዲእታ ሓሳባት ክንርኢ ኢና።
ኪብ ኣጋጣሚ ዘይሓልፍ፧
ኣብቲ መጀመርታ ምስ እስሊማ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ተፋሇጥኩለ ግዔያት ፣ ኣብ መንጏ ጸረ
ክርስቶስን ማህዱን ዒል ተመሳሳሌነት ምስ ረኣኹ ከይሰንበዴኩ ኣይተፈፍኩን። እዔ ተመሳሳሌነት ካብኡ
ሓሉፉ ናብ ካሌእ’ዉን ቕጽሌ ምኑ ምስ ርኤኹ ግና እዔ ኣርእስቲ ሌቢ ኢሌካ ምጽናዐ ከምዒዴሌዮ
ክስዄጠኒ ጀሚሩ። ‚እዔ ጉዴዴ ናይ ማንቲሇ ክሳዐ ኣበይ ይበጽሕ‛ ክርኢ ነይሩኒ። እዔ ተመሳስሌነት ናይ
ትንቢት ኣብ ክሌቲኡ ፣ ሓዯ ኣርእስቲ ዴሕሪ ካሌእ ኣብ ሓዯ መስርዐ ክዄዴቕ ምስ ርኤኹ ፣ ናይ ኣጋጣሚ
ከምዒይኯነ ናብ ናይ ዉሌቀይ መዯምዯምታ በጺሐ። ሓዯ ንጹር ነ ዉሱን ንዴፊ ነይርዊ። ንምካር
ኣክሌ፣ ኣብ ምዐራፍ ዎሰርተዉ ሸሞንተ ጥራይ ፣ 22 ዒስዯምሙ ተመሳሳሌነት ጸብጺበሌኩም ኣሇኹ ፣
እዔ ርር ግና ብዓሕ ክዉሰ ኽእሌ ነገራት ተሪፉ ኣል። ሓያል ካብዘም ተመሳሳሌነት ንርእሲኦም
ዒስዯምሙ እዮም። ንኣብነት ብዕዐባ እዔ ሓቂ ሕሰቡ እስኪ ፣ መምህራን መጽሓፍ ቅደስ፣ ጸረ ክርስቶስ
ምስ ተገሌጸ ምስ እስራኤሌ ናይ ሸዉዎተ ዎመት ‚ስምምዐ ሰሊም‛ ከምኽትም ዯምዱሞም እዮም። እዔ
ስምምዐ ሰሊም ኸኣ ኣይሁዲዉያን ቤት መቕዯሶም ክሰርሕዊ ዖፍቅዴ ምኑ ይእመን። ናይዔ ክስተት እዔ
ሌክዎ ነ ነጸብራቑ ኣብ ጽሑፋት ኢስሊም ንረኽቦ ፣ ማህዱ ብመንጏኝነት ሓዯ ላ ካህን ምስ
ክርስትያን ‚ስምምዐ ሰሊም‛ ክገብር እዩ። ከመይሲ ኣይሁዴ ቤት መቕዯሶም ክሰርሕዊ እንተይኖም ዯኣ
ብግዴን ዄካሉ ናይ ህቢ ኣይሁዴ ላ መንጏኛ ክኸዉን ከዴሉ እዩ እምበር። ዒገርም ዴማ ፣
ብመሰረት ኢስሊም ናይዔ ስምምዐ ገዯብ ግዖ ሌክዐ ሸዉዎተ ዎመት እዩ። ከመይ ኢለ እዔ ርራ
ተመሳሳሌነት ካብ ኣጋጣሚ ዒይሓሌፍ እዩ ክበሃሌ ይከኣሌ፧ እዔ ከማን ምናሌባት ካብቶም ርኤናዮም
ተመሳሳሌነት እቲ ነኣሰ እዩ ኸዉን።
ኣንፈት ናይ እስሊማ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን እንተሓሲብናለ ፣ ተገምጠሇ ምስሉ ትንቢታት
መጽሓፍ ቅደስ እዩ። ንኣብነት መጽሓፍ ቅደስ ነቲ ‚ኣእምበ ጸይቀ-ግኑን‛ ብል ጸረ-ክርስቶስ ፣ ከም ‘ቲ
ንመጻኢ ግሇጽ መዴሕን ሇጥዊ ይርከብ ከምኡ ዴማ ነቲ ዎበየ ሕያይ ሰብ ናይ መጽሓፍ ቅደስ
(የሱስ ማሇት እዩ) ንቕዴሚት እቲ ግሇጽ ‚ኸፍአ መስሓቲ‛ ምኑ ይነግር። ኣብዔ መጽእ ነ ሰብ
ክሓቶ ዒሇዊ እምበኣር ፣ እስሊማ ድክትሪናት መዄዲእታ ዒመን ብፍለይ ብዴርኺት ሰይጣን እዩ ተጻሒፉ
ማሇት ዱዩ፧ እዄ ብርግጽ ብምዴራ ታሪኹ እንተርኢና ፣ እዔ ድክትሪናት ‘ዔ ነዔ ልሚ ዒሇዊ መሌክዌ
ክሕ ብተፈሊሇየ መዴረኽ ምዐባሇታት ሓሉፉ እዩ ፣ ኣስተጽኦ ብዓሓት ሰባት ዴማ ተገይርለ እዩ።
ኣነ ግና ብዕዐባ እቲ ዒይርአ ነዔ ኩለ ዯረኸ መንፈሳ ኣካሌ እየ ዕረብ ዒሇኹ። ርራ ሌክዐነቱን
ተመሳሳሌነቱን ብርግጽ ሓዯ ዉሱን ንዴፊ ሒዓ መጸ ነገር ምኑ ምእማን የዴሉ። ሊ ጠይን
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ሲኒካን ባህሪ ናይዔ ‚ተገምጠሇ-ተመሳሳሌነት‛ ከይሲነት ናይቲ ከምኡ ገብር ዒል ‚ስብእና‛ ገሌጽ
ይኹን! ይርዴኣኒ እዩ ኣብ መጀመርታ እዔ ካብ ፍርሂ ተሊዐሇ ሓሳባት ኯይኑ ከስምዐ ከምኽእሌ። ግና
ብዕዐባ እዔ ሓቅታት ሕሰቡ ፣ ኣምሊኽ መጽሓፍ ራኢ ንሃርያ ዮሃንስ ክገሌጸለ ከል ፣ ሌክዐ ኣብቲ እን
ዴማ እቲ ዎበየ እቅዴ ሰይጣን የቃሌዑ እዩ ነይሩ። መዯብ ሰይጣን ኣቐዱሙ እዩ ተቓሉዌ። ንርእሲኡ
ኣብዔ ከምዔ ኩኔታት ምስ ረኸባ ፣ ከም ቀዯሙ ተንኯሇኛ ስሇነ ፣ ነቲ ዎቢ መዯቡ ከፈጽም
ብተንኯሌ ተጠጀአ ብርቱዐ ጽሑፍ ከምጽእ ነይርዊ። ብእኡ ዴማ ሊ  ኣምሊኽ ኣቐዱሙ ተዕሪቡ
እንተነበረ ፣ ብዒይ ሕንከት መዯቡ ከተግብር እዩ ፣ ከምኡ ይኑ’ዉን ብዓሓት ሰባት ከስሕት እዩ። ስሇዔ
ጸረ ክርስቶስ ምስ መጸ ፣ 1.3 ቢሌዮን ሙስሉም መን ምኑ ኣይከሇሌይዊን እዮም። ኣብ ክንዲኡ ግና
ንዎሰርተዉ ኣርባዐተ ዒመናት ጸኒዌ ጸንሐ ጽሑፋትን ትንቢታትን ምርኩስ ብምግባር ከም መዴሕን
ክቕበሌዊ እዮም። ሰይጣን ማህዱ ምስ መጸ ምቹእ ባይታ ፈጥር ጸረ ክርስቶሳ ድክትሪኑ ኣብ ሕምሲት
ህቢ ዎሇምን ኣብዔ ተነናዔ ዎሇማ ሃይማኖት ሱር ከምሰዴዴ እዩ ገይሩ ዒል። ስሇዔ ዴማ ሕምሲት
ህቢ ዎሇም ዴሮ ኣእዲዅ ዒርጊሑ ጸረ ክርስቶስ ንምቕባሌ እዩ ተዲሌዩ ዒል። እዔ ብፍጥነት ዎቢ ዒል
ሙስሉማ ዎሇም ብረቂቕ ጉርሒ ናይ ጸሊኢ ሌክዐ ኣብቲ ዴሇ መስመር ከምኣተዄ ይመስሌ። ከምዔ
እንተይኑ እቲ ጉዲይ ‚ሰይጣን ኣብ ምዴሪ ኣል‛ ጥራይ ዒይኯነስ ፣ ‚ንሓዯ ሕምሲት ህቢ ዎሇም’ዉን
ኣብ ትርግታ ሌቡ የእቲዊ ኣል‛።
ዝጸበቐ ገጽቪ ኢሴላም
ኣብዔ ግና ቅዴሚ ምቕጻሌና ሓዯ ከመሌክቶ ዯሉ ነገር ኣል። ክሳዐ ሕጂ ኣተኩሮ ጠመተና ኣብቲ ኣለታ
መዲያት ኢስሊም ጥራይ እዩ ጸኒሑ።ከም ሓቂ ግና ሃይማኖት ኢስሊም ብብዓሕ ጽቡቕ ነ
ሕያዉነታዉን ፣ ኣምሊኻዉን ኣዩ ምስጉንን ክቡርን ባህርያት ተመሌአ ምኑ ኽንገር ይግባእ። ገሇ ገሇ
ብቐሉለ ነ ሰብ ክምስክሮ ኽእሌ ፣ ምቕለሌነት ጸዎት ናይ ጸልት ዄይ ኸኣ ጥበብ ከምኡ’ዉን ስነህንጻ ንምጥቃስ ይከኣሌ። ኣነ ንባዐሇይ ኣዮም ብዓሓት ዒይጽገቡ ማረኽትን ተፈተዉቲን ሌምዱታት ኣብ
ዉሽጢ ኢስሊም ርእየ እየ። ነዔ ኹለ ክትክሕድ ምፍታን ማሇት ጻዐዲ ሓሶት ምሕሳዉ ዄይ ኸኣ ርእስኻ
ኣብ ሑጻ ምቕባር ማሇት እዩ። እዔ እንዲነ ግና ከምቲ ኦስሌዴ ቻምበርስ ኣብታ ክሊሲካት
ክርስትያናት መጽሓፎም My utmost for his Highest በሌዊ ፣ ‚ጽቡቕ ኩለ ግዖ ጸሊኢ ናይቲ ብለጽ
እዩ‛ 1 መዄዲእታኡ እዔ እዩ ቲ ሓቂ። ምኽንያቱ ሰይጣን ካብ ቀዯም ኣትሒዓ ንብዓሓት ካብ መንገድም
ከብልም ከል ጥቀመለ ዎበየ መሳርሒኡ እዔ እዩ። ኢስሊም ሓያሇይ ጽቡቕ ዉሽጣዉን ዯጋዉን
ሃይማኖታ ግብርታት ኣሇዊ ፣ ዄረ መብዕሕቲኡስ ምስ ክርስትያና ግብርታት ብጽኑዐ መሳሰሌ እዩ።
ብርግጽ ግና ብዒይ እቲ ሓቃ ዄንጌሌ የሱስ ክርስቶስ ኢስሊም ንሰባት ናብ ኣምሊኽ ኬብጽሕ ኽእሌ
ኣይኯነን። ክንዴምንታይ ኣክሌ ምስጉን ባህሌን ሌምዴታትን ይሃሌዊ ብዒየገዴስ መዄዲእታኡ ግና ኣብቲ
ቀንዱ ፍረ-ነገር ናይ ምዴሓን ከብጽሕ ኽእሌ ኣይኯነን። የሱስ ካሌእ ነቢዪ ኣይኯነን ፣ ንሱ እቲ እንኮ
‚መንገዱን ሓቂን ህይዄትን‛ እዩ (ዮሃ14፡6)። በዔ ኣክሌ ፣ ኢስሊም ጸረ ክርስቶሳ ባህሪ ዒሇዊ ሃይማኖት
እዩ። ከመይ ማሇት፧ ምኽንያቱ ‚ጸረ ክርስቶስ‛ ዔብሌ ቃሌ ‚ኣንጻር ክርስቶስ‛ ማሇት ጥራይ ኣይኯነን
‚ኣምሰለ ክርስቶስ ዄይ መተካእታ ክርስቶስ‛ ማሇት ዴማ እዩ። ኣብ ኢስሊም ብዉሕሌነት ተዯግመ
ቅዲሕ ክርስትና ርእየ እየ። ኢስሊም ብዒይ ‘ቲ ቀንዱ ፍረ-ነገር ናይ ክርስትና ሓዱግካ ንሱ ኸኣ ብየሱስ
ክርስቶስ ኣቢሌካ ናብ ኣምሊኽ ምብጻሕ ፣ ካሌእ ብኹለ ነገራቱ ኣዩ ንክርስትና መስሌ ሃይማኖት እዩ።
ግና ኸኣ ማእከሌ ናይ ክርስትና የሱስ ዯኣ’ምበር ግብርታትን ሌምዴታትን ኣይኯነን። ስሇዔ ኢስሊም ማሇት
ኣብነት ናይ ክርስቶስ ካብ ክርስትና ምስ ኣዉጻእካዮ እዩ። በዔ ምኽንያት እዔ ኢስሊም ምሳላ ናይ ‚ጽቡቕ‛
ግናኸ መዄዲእታኡ ጸሊኢ ናይቲ ‚ብለጽ‛ ይኸዉን ኣል። ስሇዔ ጥፍኣት ኢስሊም እቲ ጸሉም ዄገኑ ጥራይ
ዒይኯነስ እቲ ብሩህ ዄገኑ’ዉን እዩ። ምኽንያቱ እዔ ጽቡቕ በሃሌ ክፍሉ ናይቲ ሃይማኖት እዩ ኣብቶም
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ብዐምቇቱ ክርእይዊ ዒይከኣለ ሰባት ሓቐኛ ኣምሊኻ መንገዱ ዒምስል። ኣይገርምን ሰይጣን ጏራሕን
ተንኯሇኛን ምኑ ፣ ዒሌሰካ መርዔ ብሓሇት ተሇበጠ እዩ። ብዒይ ‘ዔ ምስሉ ሽፋን ኣምሊኻነት
ዯኣ ‘ሞ ከመይ ገይሮም ሰባት ክቕበሌዊ። ሰይጣን ሊ ብጽቡቕ ግብርታት ባህ ዒይብል እንተነ ግና
እቲ ቀንዱ ቁም ነገር ንሱ ዴማ ብየሱስ ክርስቶስ ርከብ ቤዕነት ክሳዐ ዒኽሓድም ብኢስሊምን
ብሙስሉምን ዐጉብ እዩ።
ኢሴላም ኪብ ዘይኰነ ፣ መን እዩ፧
ኣብ መዄዲእታ ናይዔ ኹለ መጽናዐቲ ፣ ሓዯ ናይ መዄዲእታ ክንምሌሶ ዒዴሌየና ሕቶ ኣል ፣ ኢስሊም
ስርዎት ናይ ጸረ-ክርስቶስ እንተዒይኯይኑ መን ዯኣለ ‘ሞ፧

ኣብዔ ሀገር ዒልና ክርስትያን ከይተረዴኣና ኣሜሪካ ዒማእከሇ ህይዄት ኢና ንነብር። መጽሓፍ ቅደስ
ከነንብቦ ከልና ኹለ ነገር ብመንጽር ኣሜሪካ ተመክሮን ኣነባብራን ትርጉም ክንህቦ ንፍትን። ኣብዔ ሕጂ
እን ኣብ ኣሜሪካን ካሌኦት ክፍሌታትን እቲ ዎበየ ጸሊኢ ክርስትና መስሇና ኣብዔ ግዖ ‘ዔ እንዲሰሰኑ
ኸደ ዒሇዅ ሰዎብቲ ጸጋማ ክንፊ ናይ ተፈሊሇየ ዎይነት ናይ ሓዱሽ ዒመን ሃይማኖታት (New Age
Religion) እዮም። ዳቪዴ ሉምባዉግ ፣ ጸሓፊ ፖሇቲካን ማሕበራን ጉዲያት ፣ ኣብታ እናት
መጽሓፉ ፣ Persecution: How Liberals Are Waging War Against Christianity ፣ ኣብ ሌዐሉ
ክርስትያን እንዲዎበየ መጽእ ዒል ኣዴሌዊን ጽሌኣትን ሉበራሊያን ብርር ገሉጹ ይጽሕፎ።
ሉምባዉግ ኣብ መጽሓፉ ፣ ኣብ ሌዐሉ ኣሜሪካያን ክርስትያን ካብ ግዖ ናብ ግዖ እንዲበረኸ መጽእ ዒል
ጽሌኣት ሌክዐ ብነን ካብ ሓቂ ብዓሕ ብዒይርሓቐን ርራት የዒንትዉ። በዔ ምኽንያት ብዓሓት
ኣሜሪካያን ክርስትያን ፣ እዔ ጽሌኣት ፈሉሑ ፈሉሑ ሃፈጽታኡ ንክርስትያን ለቑምጸለ መዎሌታት
መዎስ ከምመጽእ ክርእዩ ይፍትኑ። ብርግጽ ሓቂ እዩ ፣ ኣነ’ዉን ኣንጻር ክርስትያን መረረ ጽሌኣት ርእየ
ኣሇኹ ‘ሞ ትንተና ናይ ሉምባዉግ ምለእ ብምለእ ሓቂ እዩ። ግና ከመይ ገይሩ እዩ ሉበራሉም ዄይ
ተቓዉሞ ጸጋማ ክንፊ ነቲ መጽሓፍ ቅደስ በሇና ብዎሇም ዯረጃ ግበር መቕተሌቲን ግፍዐን ክርስትያን
ኣፈጻሚ ክኸዉን። እዔ ክኣምኖ ኣዩ የጸግመኒ። ምናሌባት ነቲ ናይ መዄዲእታ መዎሌትታት ስዯት
ብምሌከት ራኢ ኣሜሪካያን ክርስትያን ኣዩ ሓጺር እዩ። የሱስ ፣ ‚ቐተሇኩም ዒበሇ ንኣምሊኽ
ኣገሌግልት የቕርበለ ከምዒል ክመስል እዩ‛ ክብሌ ከል ፣ ‚ንኣምሊኽ ኣምኑ ክቐትሌኹም እዮም‛ ጥራይ
ዒይኯነስ እቲ ቕትሇት ባዐለ’ዉን ‚ንኣምሊኽ ኣገሌግልት‛ ስሇሓስብዊ ክገብርዊ እዮም እዩ ዔብሌ ዒል።
ኣነ ብዉሌቀይ ግና እዔ የሱስ ዒጠንቅቐለ ዒል ፣ ብሉበራሊዉያን ዄይ ሰብኣዉያን ተቓዄምቲ ዄይ
ብስሒራዉያን ጉጅሇታት ግበር ዴርጊት ኣይመስሇንን። እንዴው ምናሌባት ኸኣ ኣብዒን ቕጽሊ ገሇ
ዐቑዲት ዎመታት ሰብኣያን ጉጅሇታት ፣ ስሒራዉያንን ተፈሊሇዩ ዎይነት ናይ ሓዱሽ ዒመን ሃይማኖታት
ተሓናፊጾም ሓዯ ሓዴሽ ዎይነት ስርዎት መስሪቶም ፣ ዎቢ ዎሇማ ሪቫይቫሌ ብምሌዐዎሌ ነዔ እንብል
ዒልና ስዯት ክርስትያን ከፈጽምዊ ኽእለ እንተይኖም ኣይፈሌጥን። ሕጂ ግና ከምኡ ዎይነት ስርዎት
የሌቦን። ንሳቶም ከምኡ ክገብሩ ከምኽእለ እንፍተሌና ነ ይኹን ተጨባጢ መረጋገጺታት’ዉን
የብሌናን እንትርፎ እታ ሓንቲ ከም መበገሲ ዄሲዴና ንዕረበሊ ዒሇና ‚ጽሌኣቶም‛ እንተዒይኯይኑ።
ኢስሊም በቲ ካሌእ ሸነኽ ግና ምስ ትንቢታት የሱስ ብፍጹም ጋጠም እዩ። ከምቲ ኣብ ሓሇፈ ምዐራፋት
ተዕራረብናለ ኸኣ ኢስሊምን ድክትሪን ናይ ምስያፍ ከኣ፣ ምስ ትንቢታት ናይ ሃርያ ዮሃንስ’ዉን ጽቡቕ
ኸይዴ እዩ። ከመይ ጌርና ግና ነዔ ስሒትናዮ፧ ዴሕርዔ ኹለ ፣ ኢስሊም እቲ ኻሌኣይ ዎበየ ሃይማኖት
እዩ ኣብዔ ሕጂ ዴማ ብፍጥነት ዐቤቱ ብዴረጃ ዎሇም ቀዲማይ ይስራዐ። ክሳዐ ክንዴኡ ዐዅራት ድ ኢና፧
ብሌክዐ ንምራብ ክሳዐ ሓሇፈ ዒመን ሃይማኖት ኢስሊም ብዓሕ ንጥፈት ዒይተራእየለ ዴጉሌ ሃይማኖት
እዩ ነይሩ ፣ ኣብ ብዓሓት ኣሜሪካዉያን ክርስትያን ‘ዉን ቅዴሚ 9-11 ኣብ ነበረ ግያት ኢስሊም ከም
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ረሒ ኣይሕሰብን እዩ ንይሩ። እዔ ጏሳስ ነበረ ምዐባሇ ናይዔ ሃይማኖት ኣብዔ ዒመን ‘ዔ ግና ብፍጥነት
እዩ ኔዉ ነጀዉ ክሕቇን ጀሚሩ ፣ ምስ ምምስራት መርበባት ኣኽራርተኛ ጂሃዲ ምንቅስቓስ ኣብ በዎሌ
ኢራንን ግብጺን ተዄሲኹዊ ዴማ ምንቕቓሕ ኢስሊም ካብ ማንም ግዖ ንሊዐሉ ሕጂ ጥርዓ በጺሑ ኣል።
ብዓሓት ፣ ‚ዐስራን ሓዯን ክፍሇ ዒመን ፣ ዒመን ኢስሊም‛ 2 ምኑ ይእዉጁ ኣሇዅ። ከምቲ ብዓሓት
ኣሜሪካ ኣብ ሳሌሳይ ኰናት ዎሇም ክትኣቱ ምና እምቱ ፣ ሙስሉም ኣብ ኩሊ ዎሇም ዴማ ምብራዐ
ናይቲ ሳሌሳይ ዎቢ ጂሃዴ 3 ከምኣኸሇ ይእዉጁ ኣሇዅ። ስሇዔ ሕጂ ምናሌባት ኣብ ዯንጏየ ሰዎት ኣብ
መስሌ ኢስሊም ኣቃሌቦ ሰባት ክረክብ ጀሚሩ ኣል። እዔ ኩለ እና ኩኔታት ብብርሃን መጽሓፍ
ቅደሳ ትንቢታት ምስ እንርእዮ ሓዯ ነገር ይዕረብ። ኢስሊም ምስ ትንቢታት መጽሓፍ ቅደስ ክሳዐ እቲ
ዯቐቐ ርር ይጋጠም ጥራይ ዒይኯነስ ፣ ንሓሇፈ ዎሰርተዉ ኣርባዐተ ዒመናት ኣብ ኩለ ኩርንዎት
ዎሇም ክዐግ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ግና እቲ መዴረኽ ተዱደ ከምተዄዴአ ይኣምን እየ።

መሐበሪ
1. Oswald Chambers, My Utmost for His Highest
2. Akhbar
Ahmed,
Islam
Under
Seige
The
http://www.theglobalist.com/DBWeb/printStoryId.aspx?StoryId=3319

Globalist,

July

20,

3. An essential article in this regard is from Inside Report at: http://www.insiderreport.net/clash_1-2.html
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ምዕራፍ - ዕስራን ሓደን
ክርስትያናዊ መልሰ - ግብሪ እንታይ ይኹን፧
ብጸሎት ምምላሽ

ፈውሱ ቧሴፋ ምቑሢጽ
ነዔ መጽሓፍ ዴሕሪ ምንባብ ገላኣትና ስምውት ተስፋ ምቑራጽ ክስምዎና ከምኽእሌ ርግጸኛ እዩ።
‚እንተዴኣ ‘ዔ ሰይጣና / እስሊማ ግኣት ንዎሇም ክቇጻጸራ ይኑ ፣ ኣማኢት ሚሌዮናት ሰባት ዴማ
ከህሌቕ ኯይኑ ፣ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእሌ፧ ተስፋ ኣብዒይብለ ኩኔታት ዐጫና ኣቐዱሙ ተዄሰነ
ኣይመስሌን፧ ‛ ዔብሌ ሕቶ ክሇዎሌ ይኽእሌ ይኸዉን። ኣብዔ ምዐራፍ ፣ ኣብ ነ ተስፋ ዒይብለ
መስሌ ኩኔታት ፣ እቲ ብቐዲምነት ጥቀስ ስንቂ ኣምሊኽ እንታይ ምኑ ክንዴህስሶ ክንፍትን ኢና ጸልት።
ጸልት እቲ ብቀዲማይ ዯረጃ ስራዐ ንዯቂ ሰብ ተህበ ነገራት ክሇዉጥ ኽእሌ ዎበየ ሓይሉ እዩ።
ዒሕን ግና ኣብ ማሕበር ከይተረፈ’ዉን ክንዴቲ በሃሌ ረብሓ ዒሇዊ ነገር ኯይኑ ዒይምርኣዩ እዩ።
ምናሌባት ኣብዔ ፣ ‚መጽሓፍ ቅደስ ‘ዔ ኩለ ነገራት ከምመጽእ ካብ ነገረ ፣ ንምንታይ ሱቕ ኢሌና
ንርእስና ‚ኣብ ፍቓዴ ኣምሊኽ‛ ዒይነግኣ፧ ኢስሊም ክስዐረና እንተተሂብዊ ዯኣ እሞ (መጽሓፍ ቅደስ
ምስ ቅደሳን ኣምሊኽ ዉግእ ክገብርን ክስዐሮምን ዴማ ተህቦ ራኢ13 ይብሌ እዩ እሞ - ናተይ ) እንታይ
ክንገብሮ ንኽእሌ ነገር ኣል፧ ንምንታይ ነቲ ዒይተርፍ ነገር ከነናዉሖ ንፍትን፧‛ ዔብሌ ሕቶታት ክሇዎሌ
ይኽእሌ ይኸዉን። እዔ ናይ ብሓቂ ቅኑዐ ሕቶታት እዩ። ግና ካብ ጌጋ ነ ግምታት ተሊዐሇ እዩ።
ሓንሳእ ክገሌጸሌኩም ኣፍቅደሇይ ፡
ጽሕፍቶና ዴሮ ቧኯሱኑ ዱዩ፧
ገሇ ገሇ መምህራን መጽሓፍ ቅደስ ፣ ጸረ- ክርስቶስ ንዎሇም ኩሊ ክገኣ እዩ ክብሌ ከል ቃሌ ብቃለ ዎሇም
ብምሌእታ ሓንቲ’ ከየትረፈ ክገኣ ምኑ ይዕረቡ እዮም። ነዔ ምስክር ጥቕስታት መጽሓፍ ቅደስ
ብርግጽ ርኢና ኣሇና። እዔ ክበሃሌ ከል ግና ግኣት ጸረ ክርስቶስ ብፍጹም ኣብ ዎሇም ተረፍ ዒይገዴፍ
ንኹለ ሀገራት ገእ ክኸዉን እዩ ንምባሌ ኣይኯነን። ከመይ ምኑ ክገሌጸሌኩም ሓንሳብ። መጀመርታ
እቲ ብዕዐባ እዔ ዕረብ ጥቕስታት ክንርእዮ ፣
እንሆ፡ የሩሳላም ነቶም ኣብ ዓርያ ዒሇዅ ዃሊቶም ህብታት ጽእ ስኽራን ክገብራ እየ፡
የሩሳላም ተኸቢባ ኸሊዉን ኣብ ይሁዲ ኸምኡ ኪኸዉን እዩ።በታ መዎሌቲ እቲኣ ዴማ
ኪኸዉን እዩ፡ የሩሳላም ንዃሊቶም ህብታት ከቢዴ እምኒ ኽገብራ እየ፡ ዔስከም ዒበለ
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ዃሊቶም ኣዮም ኪስለ እዮም፡ ኰሊቶም ኣህዕብ ምዴሪዉን ንምጽራራ ኺእከቡ
እዮም።
--ዒካ12፡2-3
ኣነ ኸኣ ኰሊቶም ኣህዕብ ንየሩሳላም ኪግእ ኽእክቦም እየ፡
--ዒካ14፡2
ብዕዐባ ህበይን ብዕዐባ ርስተይ እስራኤሌን ነቶም ፋሕ ዒበሌዊም ንምዴረይ ኸኣ
እተማቐሌ ኣህዕብ፡ ኣብኡ ምሳታቶም ንፍርዱ ኽኣቱስ፡ ንዃልም ህብታት ክእክቦም፡
ናብ ሇሰ ዮሳፋጥ ኸኣ ከዉርድም እየ።
--ዮኤ3፡2
ምስቶም ቅደሳት ዉግእ ኪገብርን ኪስዐሮምን ኸኣ ተህቦ። ኣብ ሌዐሉ ዃሊቶም
ዎላታትን ህብን ንታትን ኣህዕብን ዴማ ምሌኪ ተህቦ።
--ራኢ13፡7
ኣብተን ቀዲሞት ሰሇስተ ጥቕስታት ብቀዲምነት ንመሌከት። ብመጀመርታ ‘ዔ ጥቕስታት ብዕዐባ ‘ቲ ጸረ
ክርስቶስ ኣብ መዄዲእታ ምስ ዮርሳላም ገብሮ መጽሓፍ ቅደስ ዉግኣ ኣርማጌድን ብል ዕዕሚ ኰናት
እዩ ዕረብ። ኣብ ሰሇስቲኡ ጥቕስታት ኸኣ ፣ ‚ኹሊቶም ኣህዕብ‛ ዔብሌ ሓረግ ተዯጋጊሙ ተጻሒፉ ኣል።
በዔ መሰረት ዉግእ ኣርማጌድን ሓዯ‘ ከይተረፈ ኹሊቶም ህብታት ኣንጻር ዮርሳላም ስሇፉለ ዉግእ
እዩ ፣ ኣብ ዔብሌ መዯምዯምታ መብዕሕትና ከምንበጽሕ ርግጸኛ እየ።
ምስ’ዔ መዯምዯምታ ግና እንተዉሓዯ ክሌተ ሽግራት ኣል። ቀዲማይ ፣ ኣብዔ ጥራይ ዒይኯነስ ኣብ ካሌእ
ብዓሕ ክፍሊት ናይ መጽሓፍ ቅደስ ፣ ‚ኩልም ሃገራት ዄይ ህብታት‛ ዔብሌ ን ይጥቀመለ እዩ ግና
ንኹልም ብምሌኦም ህቢ ዎሇም ተረፍ ዒይብለ ንምባሌ ማሇቱ ኣይኯነን። መጽሓፍ ቅደስ በቲ
መሰረታ ናይ እብራይስጢ ቅዲሑ ፣ ነዔ ን ‘ዔ ክጥቀመለ ከል ፣ ‘ቲ ዯሌዮ ነጥቢ ኣዩ ጸቒጡ
ከስምረለ ምስ ዯሉ እዩ። እዔ ማሇት ከምዔ ናይ ትግርኛ ናይ ኣጋንኖ ቃሌ ከም ማሇት እዩ። ንኣብነት ፣
‚ሕብስቲ ዯኣ ኩለ ሰብ ይፈቱ‛ ዄይ ‚ገዕ ኣጽርዩ ኣይፈሌጥን‛ ፣ ዄይ ዴማ ከምቲ ናይ ቅዴም ምስሊ ሰብ
ግረት ፣ ‚ሰብ ቅሬጥስ ኰለ ሳዐ ሓሰዉቲ፡ እኩያት ኣራት፡ ሀካያት ኣኽብዱ እዮም፡‛ ዔብሌ ንጥቀመለ
ኣዒራርባ እዩ። ብዓሕ ሳዐ ኣርእስትና ነቲ በሐ ክፋሌ ናይቲ ንዕረበለ ዒልና ኣካሌ ዉክሌ እንተይኑ
ኣዒራርባና ንምሕጻር ንጥቀመለ ቃሊት እዩ።’ምበር ነቶም ኣርእስትና ዒይዉክለ ኤክሰፕሽን ንምግሊጽ
ኯሇሌ ኣይንብሌን ኢና። ንኣብነት ኣብ ሓዯ ታቤሊ ናይ ጽርግያ ‚ዯረት ፍጥነት 40 ኪ.ሜ. ኣብ ሰዎት‛
ዔብሌ ተሇጠፎ እንተረኺብና ፣ እዔ ማሇት ብሓፈሻ ንኹሇን መካይን ዉክሌ ምኑ ርደእ እዩ’ምበር
ነተን ‘ዔ ታቤሊ ዒይዉክሇን መካይን ‚ብዒይካ ሕሙም ጸዎነት ኣምቡሊንስ ፣ ናይ ትራፊክ ሞቶ ፣
ንሃዯመ ተዪ ዒሊ ናይ ፖሉስ መኪና‛ ዔብሌ ክዉሰ ኣይንጽበን ኢና። ስሇዔ ‘ቲ ኤክሰፕሽን በቲ
በሐ ኣካሌ ተሒጡ እዩ ተርፍ። እዔ ኣበሃህሊ ‘ዔ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብዓሕ ሳዐ ይጥቀመለ እዩ።
ንኣብነት ዲንኤሌ ብዕዐባ ናቡካዴነጻር ክዕረብ ከል ፣
ዊ ንጉስ፡ እቲ ሌዌሌ ኣምሊኽ ነቦኻ ነቡካዴነጻር መንግስትን ዐቤትን ክብርን ግርማን ሀቦ።
ስሇ እቲ ንሱ ሀቦ ዐቤት ኰልም ኣህዕብን ዄገናትን ንታትን ኣብ ቅዴሚኡ
የንቀጥቅጡን ይፈርሁን ነበሩ።
--ዲን5፡18-19
ይብሌ። ስሇዔ ፣ እስኪ ኣብዔ ክሓተኩም ፣ ‚ኩልም‛ ክብሌ ከል ኣብ ዎሇም ነበሩ ህቢ ኩሊቶም
ብዒይተረፍ ንናቡካዴነጻር ይፈርህዊ ነይሮም ማሇት ዱዩ፧ ዄይስ እቶም ብዕዐባ ናቡካዴነጻር ሰምዌ ኣብ
ጏረባብቲ ባቢልን ነበሩ ሀገራት ማሇቱ እዩ፧ ዯቀባት ፓፑ ኒዉ ጊኒ ብፍርሃት ናቡካዴነጻር ይነብሩ

151

ነይሮም ማሇት ዱዩ፧ ኣይኯነን! ዲኒኤሌ ጥቐመለ ዒል ኣገሊሌጻ ነቲ ክዕረቦ ዯሇየ ጸቒጡ ክስምዐ በል
ዯኣ’ምበር ዎሇም ኩሊ ብዒይተረፍ ንነቡካዴነጻር ትፈርሆ ነይራ ማሇት ኣይኯነን። ካሌእ ተመሳሳሉ ኣብነት
ክህበኩም ፣
ካብ ኰልም ህብታት ዴማ፡ ካብቶም ጥበቡ ሰምዌ ዃልም ነገስታት ምዴሪ
ተሊኢም፡ ጥበብ ሰልሞን ኪሰምዌ ይመጹ ነበሩ።
--1ነገ4፡34
እዔ ኸ ፣ ጥበብ ሰልሙን ኣዩ ዎቢዪ ስሇነበረ ፣ ኩልም ነጋዉስ ናይ ምዴሪ ክሰምዐዊ ተሕጐሖም
ይመጹ ነይሮም ማሇት ዱዩ፧ ዄይስ እዔ ፣ ዎበይቲ ነገስታት ናይቲ እን ‘ቲ ጥበብ ሰልሙን ክሰምዌ
ይመጹ ነይሮም ንምባሌ ተጠቕመለ ኣገሊሌጻ እዩ፧ እስኪ ‘ዔ ስዐብ ከ፣
ንኣጋግ ንጉስ ኣማላቃዉያን ኸኣ ብህይዄቱ ሐዘ፡ ንብዒል እቲ ህቢዉን ብስሕሇት ሴፍ
ፈጺሙ ኣጥፍኦ።
--1ሳሚ15፡8
ይብሌ። ዴሕሪ ሒዯት ምዐራፋት ግና ኣብ መጽሓፍ ቀዲማይ ሳሙኤሌ ፣ እዘም ‚ብስሕሇት ሰይፊ ፈጺሙ
ኣጥፍኦም‛ ተባህልም ህቢ ሽግር ክፈጥሩለ ከሇዅ ኸኣ ንርኢ። ከምዔ ኣመሰሇ ኣብነታት ኣብ
መጽሓፍ ቅደስ ብዓሕ እዩ። ምናሌባት እቲ ክብል ዯሇኹ ነገር ተረዱእኩም ይኸዉን።
እምበኣር ኣብቲ ሌዐሉ ኢለ ዒል ጥቕሲ ናይ መጽሓፍ ዒካርያስ ምስ እንምሇስ፣ እቶም ብቐዲምነት
ንዮርሳላም ከጥቕዐ መጹ ህብታት በዎሌ መን እዮም ጸብጺብዊም ኣል ፣
እንሆ፡ የሩሳላም ነቶም ኣብ ዓርያ ዒሇዅ ዃሊቶም ህብታት ጽእ ስኽራን ክገብራ እየ፡
--ዒካ12፡2
ብርግጽ እዒን ኣብ ዓርያ ዮርሳላም ዒሇ ሃገራት ፣ ኣብዔ ሕጂ እን ኩሊተን ኢስሊማዉያን ሀገራት እየን።
ነዔ ትንቢት እዔ ዮኤሌ ከይተረፈ የጽንዑ። ብዕዐባ ‘ቲ ናይ መዄዲእታ ዄራር ኣንጻር ዮርሳላም ክገሌጽ ከል
ዮኤሌ ከምዔ ኢለ ይንበ ፣
ብዕዐባ ህበይን ብዕዐባ ርስተይ እስራኤሌን ነቶም ፋሕ ዒበሌዊም ንምዴረይ ኸኣ
እተማቐሌ ኣህዕብ፡ ኣብኡ ምሳታቶም ንፍርዱ ኽኣቱስ፡ ንዃልም ህብታት ክእክቦም፡
ናብ ሇሰ ዮሳፋጥ ኸኣ ከዉርድም እየ። . . . ኣቱም ጢሮስን ሲድናን ኰሌኻትኩም ሃገር
ፍሌስጥኤምን፡ ምሳይ እንታይ ኣልኩም? . . . እዔ ኣብ ማእከሌ ህብታት ኣዉጁ፡ ዉግእ
ኣዲሌዅ፡ ነቶም ጀጋኑ ኣንቅሕዊም፡ ኰልም ተጋእቲ ይቕረቡ፡ ይዉጽኡ። ማሕረሻኹም
ሰይፊ፡ ማዐጺዴኩም ኸኣ ኰናት ስርሕዊ። እቲ ዴኹም ዴማ፡ ኣነ ጅግና እየ፡ ይበሌ።
ኣቱም ኣብ ከባቢ ዒልኹም ኰሌኹም ህብታት፡ ቀሌጥፉ፡ ንዌ፡ ተኣከቡ። ዊ
እግዔኣብሄር፡ ኣብኡ ጀጋኑኻ ኣዉርድም። ኣነ ነቶም ኣብ ዓርያ ዒሇዅ ዃልም ህብታት
ክፈርዴሲ፡ ኣብኡ ክቕመጥ እየ እሞ፡ እቶም ህብታት ይበገሱ፡ ናብ ሇሰ ዮሳፋጥ ኸኣ
ይዉጽኡ።
--ዮኤ3፡2, 4, 9-12
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መን እዮም ‘ዘም ‚ኣብ ከባቢ ዒሇዅ ኹልም ህብታት‛ ብልም ዒል፧ ንበዎሌ ኒዉሊንዴ ካናዲን
ዒጠቃሌሌ ድ ይኸዉን፧ እንዴው ምናሌባት። እቲ ሓሳብ ናይቲ ጽሑፍ ተርኢናዮ ግና ነተን ብዓርያ
ዮርሳላም ዒሇ እስሊማዉያን ሀገራት እዩ ዔብሌ ዒል።
እቲ ኻሌኣይ ምኽንያት ጸረ - ክርስቶስ ንኹሇን ሀገራት ናይዕ ዎሇም ዒይገኣለ ዴማ ፣ መጽሓፍ ቅደስ
ባዐለ ከምኡ ስሇዔብሌ እዩ። ከም ሓቅስ ፣ ገሇ ገሇ ሀገራት ንዮርሳላም ምስ ሓዕ ክጻረርኦ እየን። ነዔ
ስዐብ ነቢዪ ዲኒኤሌ በል ጥቕሲ ንርአ ፣
ኣብ ዒመን መዄዲእታ ግና እቲ ንጉስ ዯቡብ ኪገጥመለ እዩ። እቲ ንጉስ ሰሜን ኸኣ
ብሰረገሊታትን በፍራስን ብብዓሕ መራኽብን ከም ህቦብሊ ንፋስ ኯይኑ ኺመጾ እዩ፡
ኣብተን ሃገራት ዴማ ኪኣቱን ኪዉሕን ኪሐሌፍን እዩ። ናብታ ኽብርቲ ሃገር ኸኣ ኪኣቱ
እዩ፡ ብዓሓት ሃገር ዴማ ኪዄዴቁ እዮም። ግናኸ ኤድምን ሞኣብን እቶም ኣዉራታት ዯቂ
ዎሞንን ካብ ኢደ ኼምሌጡ እዮም። ኣብ ሃገራት ዴማ ኢደ ኺርግሕ እዩ፡ ሃገር
ግብጺዉን ኣይከተምሌጥን እያ። ንሱ ኣብቲ መዕግብ ዄርቅን ብሩርን ኣብ ኰለ እቲ ኽቡር
ኣቓሑ ግብጽን ኪስሌጥን እዩ፡ ሉብያን ኢትዮጵያን ዴማ ኪስዐብዊ እዮም። ግናኸ ካብ
ምብራቕን ካብ ሰሜንን ዔመጽእ ዄረ ኼሸብሮ እዩ እሞ፡ ንብዓሓት ኬጥፍእን ኬጽንትን
ኢለ፡ ብዎብዪ ነዴሪ ኺዄጽእ እዩ። ንሱ ኣብ መንጎ ባሕርን ኣብ መንጎ እታ ኽብርቲ
ቅዴስቲ ዯብርን ዴንናት ኣዲራሹ ኺተክሌ እዩ። ግናኸ ናብ መዄዲእታኡ ኺበጽሕ እዩ፡
ዔረዴኦ ኸኣ የብለን።
--ዲኒ11፡40-45
ብዅሑደ ኣብዔ ጥራይ ኤድም ፣ ሞኣብ ከምኡ’ዉን መራሕቲ ዯቂ ዎሞን ካብ ኢዴ ጸረ ክርስቶስ
ከምዒምሌጡ ይብሌ ኣል። እዔ ብዕዐባ ናይ ልሚ ሀገረ ዮርዲኖስ እዩ ዕረብ ዒል። ስሇዔ ብዅሑደ
ዮርዲኖስ ንጸረ ክርስቶስ ከምዒይትምብርከኸለን ኣብ ግኣቱ ከምዒይትዄዴቕን ንርኢ ኣሇና። እቲ ጥቕሲ
ቀጺለ እተን ኣብ ኢዴ ጸረ ክርስቶስ ዄዴቃ ሀገራት ዴማ ይነግረና። ‚ብዓሓት ሀገራት ክዄዴቁ እዮም‛
ይብሌ ግና ኹሇን ኣይኯናን። መጽሓፍ ቅደስ ንሓዴሕደ ኣይጋጮን እዩ። ኩልም ዎላታትን ህብን
ንታትን ሀገራትን ግና ብግኣት ናይ ጸረ ክርስቶስ ክጽሇዅ እዮም። እንተዉሓዯ ኣብ ሌዐሉ ኹሇን
ሀገራት ገሇ ስፍሪ ናይ ስሌጣንን ጽሌን ከምህሌዊን ኣብ ኩሇን ሀገራት ዒቐምጦም ሰዎብቲ
ከምህሌዅዊን ግና ይኣምን እየ። ብዓሓት ሀገራት ምለእ ብምለእ ብእኡ ክዉረራ እየን ፣ ንኹሇን ሀገራት
ምለእ ብምለእ ግና ኣይከሰንፈንን እዩ። በዔ መንገዱ ‘ዔ እንተርኢናዮ ጥራይ ኢና ነዔ ጥቕስታት በቲ
ሓቃ ዒይጋጮ ትርጉሙ ክንርዴኦ ንኽእሌ።
ስሇምንታይ እየ ኣርእስቲ ናይ ምዐራፈይ ጸልት ከል ፣ ነዔ ነጥቢ ‘ዔ ግና ክጸቕጠለ ፍትን ከምዒሇኹ
ተረዱእኩም ይኸዉን፧ እቲ ምኽንያት ‘ዔ እዩ ፣ መጽሓፍ ቅደስ ፍጻሜታት መዄዲእታ ዒመን ብምሌከት
ሓፈሻ ትንቢታ ኣፈጻጽማኡ ነጊሩና ኣል ፣ ግና ‘ቲ ዯቐቐ ርራት ኣብ ባይታ ከመይ እዩ ክኸዉን
ጌና ኣይተዄሰነን ኣል። ኣምሊኽ ክሳዐ ‘ቲ ናይ መዄዲእታ ርራት ኩለ ኣይገሇጸሌናን። ብዓሕ ሳዐ ‘ዉን
ኣምሊኽ ርራት ኣይገሌጽን እዩ። ከምኡ ነይሩ እንተኸዉን ግና ብርግጽ ኩለ ነገር ተዄዱኡ እዩ ‘ሞ
ኣእዲዉና ኣጣሚርና ጸረ ክርስቶስ መጺኡ ዴላቱ ክገብር ሱቕ ምበሌና ነይርና። ዄይ ኸኣ ጏዲጉዱ ኰውትና
ነቲ ሽዌ እን ነና ምግቢ ምሕባእ ማሇት ቅኑዐ ነገር ምነ ነይሩ። ኣብ ክንዲኡ ግና ኣምሊኽ ስሇ
ነፍሳትና ጥራይ ዒይኯነስ ስሇ ነፍሳት ስዴራናን ስሇ ቤትናን ሀገርናን ብጸልት ክንገጥሞ እዩ ዯሌየና።
ኣብቲ ቐዯመ ምዐራፋት ናይ ዳቪዴ ፓዉሶን ኣብነት ኣምጺእና ነይርና። ኣምሊኽ ንፓዉሶን ኢስሊም
ንዎዱ እንግሉ ከምዐብሌል ገሇጸለ ፣ ከል ጌና ኻብቲ ዎዱ ንኸምሌጥ ኢለ ዒይኯነስ ንማሕበር ዎዱ
እንግሉ ከጠንቅቓ እሞ ሓቢሮም ብጸልት ስሇ ሀገሮም ንኽጋዯለ ብምባሌ እዩ። ኣብ ኢስሊም ምናሌባት
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ኢንሻሊህ (ብፍቓዯ ኣሊህ . . . ፍቓዴ ኣሊህ እዩ ‘ሞ) ብማሇት ናይ ኣሊህ ፍቓዴ ኣሜን ኢሌካ ምቕባሌ
እንተዒይኯይኑ ትዉስኸለ የብሌካ ፣ ተጉዴሇለ የብሌካ። ንሕና ግና ሓቢርና ምስኡ ክንዎዪዪ ነገራት
ክንሇዉጥ ህብታት ክንጸለ ዖፍቅዴ ኣምሊኽ እዩ ዒልና። ብዄንጌሌን ብጸልትን ነታ ዉቅብቲ መንግስቱ
ናብ ኩለ ዎሇም ከነስፋሕፍሓ ጽበ ኣምሊኽ እዩ ዒልና።
ነዔ መጽሓፍ ‘ዔ ብዒንበብካ ንርእሴኻ ብገሇ ዄገን ኣብ ተስፋ ምቑራጽ እንተረኺብካያ ኣይትፍራህ ፣ ኩለ
ግዖ ክትገብሮ ትኽእሌ ነገር ኣል ፣ ጸልት ጸልት ጸልት ፣ ብያዲ ጸሉ። ምስቶም ከምኡ ገብሩ ሰባት
ዴማ ክትሓብር ትኽእሌ ኢኻ። ጸልት ንክዅንነት ሇዉጥን መዄዲእታ ናይ ነገራት ዉስንን እዩ ‘ሞ
ኣነኣኢስካ ኣይትርኣዮ። ጌና እዩ ዒል ‘ዔ ዕንታ ኣይተዄዴአን። ልሚ በቲ ጸላናዮ መጠን ፣ ሽዌ ‘ቲ ግዖ
ምስ ኣኸሇ መዄዲእታ ብዓሓት ሀገራት ከመይ ከምኸዉን ክዉሰን እዩ። ነፍሲ ዄከፍ ሀገር ገሇ ዎቐን
ስፍሪ ፍርዱ ኣምሊኽ ክትቅበሌ እያ ‘ሞ ፣ ጏይታ ብሒ ናይ ምሕረቱን ብሒ ናይ ፍርደን ኣብ
ኣባይትናን ፣ ኣከባቢናን ሀገራትናን ክሳዐ ክንዯይ ክኸዉን እዩ ልሚ ብጸልትና ክንዉስኖ ብቕዎት ሂቡና
ኣል። ብርግጽ እቲ ግዖ ምስ ኣኸሇ ግና ኣብተን ዖሰክሓ ሰሇስተ ዎመትን ፈረቓን ፣ ኩለ ሰብ ብኣሸጋሪ ናይ
ምጽራይ መስርሕ ክሓሌፍ እዩ። እቲ ዖንቀጥቅጥ ዒበሇ ኹለ ኬንቀጥቅጥ እዩ። ስሇዔ ልሚ ኣምሊኽ በተን
መዎሌታት እቲኣተን ምሕረት ኪገብር ምእንትን ብብኺያት ምጽሊይ ይግባእ።
ኣብዔ ክጠቕሶ ዯሉ ካሌእ ኣገዲሲ መዲይ ናይ ጸልት’ዉን ኣል። ጸልት ንፍርዱ ኣምሊኽ ከዯንጐዮ
ይኽእሌ እዩ። ብእኡ ዴማ ሰባት ንሓሸ ክሌዄጡ ይኽእለ። ጏይታ ምጽኣቱ ዒዯንጐዮ ዒል ሰባት ንዐኡ
ክፈሌጡን ክዴሕኑን ብምባሌ ምኑ ፣ ነዔ ሓቂ ‘ዔ ኩለ ግዖ ንዒክሮ ፣
ጏይታስ፡ ኰሊቶም ናብ ንስሓ ኺበጽሑ እምበር፡ ሓዯ’ ኺጠፍእ ዒይፈቱ ስሇ ነ፡
ምእንታኻትኩም ይዐገስ ኣል እምበር፡ ከምቲ ንገሉኣቶም ዔዴንጐ ዔመስልም፡ ንተስፋኡ
ኣየዯንጐዮን እዩ።
--2ጴጥ3፡9
መዄዲእታ ሕጂ እንተኣኺለ ግና ብዴሕሪኡ ናይ ንስሓ ብዓሕ ዐዴሊት ኣይክህለን እዩ። ብዓሓት ሰባት
ከዴሕን ኽእሌ ኣብ ብዓሓት ሀገራት ክግበር ተሓስበ ሪቫይቫሊትን ክሩሴዲትን ከይጀመረ ክዉዲእ
ማሇት እዩ። ሊ ‘ቲ ዒፍርህ ትንቢታት መጽሓፍ ቅደስ ከይተፈጸመ ዒይተርፍ ኣይኹን ፣ ንጏይታ ግና
ቅዴሚ እተን ናይ ጸሊም መዎሌትታት ምምጽአን ገሇ ግዖ ክህበናን ኣብ ሀገራትና ሪቫይቫሊት ከሌዐሌን
ክንሌምኖ ንኽእሌ ኢና። ጸልት ናይ ብሓቂ ንቑጥዎ ኣምሊኽ ኣዯንጐዩ ፣ ሰባት ምእንትን ክንስሑ ናይ
ምሕረት ግዖ ክዉስኽ ይኽእሌ እዩ።
ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ነዔ ምሌከት ብዓሕ ኣብነታት ኣሇና። ሓዯ ግዖ ኣምሊኽ ንዯቂ እስራኤሌ ብቕጽበት
ዎይኒ ክዉዴኦም እየ ኢለ ንሙሴ ምስ ነገሮ ፣ ንመብዕሕትና በቃ ኣኸሇ ኣብቂዌ ኣብ ዒብሌ ኩኔታት
መስሇና ፣ ሙሴ ግና ነዔ ፍርዱ ‘ዔ ኣይተቐበልን። ንሱ ናብ እግዔኣብሄር ዯኣ ከምዔ እናበሇ ተማህሇሇ፡
እግዔኣብሄር ኸኣ ንሙሴ፡ እዔ ህቢ እዔ እርእዮ ኣልኹ፡ እንሆ ህቡ ተሪር ክሳዴ እዩ።
ሕጂ ዃራይ ኣብኦም ኪነዴዴ እሞ፡ ክዉዴኦም ሕዯገኒ። ንኣኻ ዴማ ዎብዪ ህቢ
ኽገብረካ እየ፡ በል። ሙሴ ግና ኣብ ቅዴሚ እግዔኣብሄር ኣምሊኹ ኸምዔ ኢለ ተማህሇሇ፡
ዊ እግዔኣብሄር፡ ስሇምንታይ ኰራኻ ኣብዔ ብዎብዪ ሓይሌን ብጽንዐቲ ኢዴን ካብ ምዴሪ
ግብጺ ዒዉጻእካዮ ህብኻ ይነዴዴ፡ ከመይከ ግብጻዉያን፡ ኣብ ኣኽራን ኪቐትልም፡ ኣብ
ገጽ ምዴሪ ኸኣ ኬጽንዐቶም ንመከራ ኣዉጽኦም፡ ኢልም ዔዕረቡ? ኻብቲ ነዲዱ ዃራኻ
ዯኣ ተመሇስ፡ ኻብቲ ንህብኻ ኽትገብሮ ሐሰብካዮ ኽፉእ ዴማ ተጠዋስ። ንኣብራሃምን
ንይስሃቅን ንስእስራኤሌን፡ ንኣታቶም፡ ንዒርእኹም ከም ከኽብቲ ሰማይ ኸብሖ እየ።
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እታ እተዕረብኩሊ ምዴሪ ዴማ ብዒሊ ንዒርእኹም ክህቦ እየ፡ ንዒሇኣሇም ኸኣ ኺርስተይ
እዮም፡ ኢሌካ ብርእስኻ መሐሌካልም ንባሮትካ ዒክር። እግዔኣብሄር ዴማ ኻብቲ
ንህቡ ኺገብሮ ኢለ ተዕሪብዊ ነበረ ኽፉእ ተጣዐሰ።
--ዒጽ32፡9-14
እቲ ህሞት ከመይ ከምነበረ እስኪ ክስእል ክፍትን እየ። መጀመርታ ኣምሊኽ ንሙሴ ‚ሕጂ ዃራይ
ኣብኦም ኪነዴዴ እሞ፡ ክዉዴኦም ሕዯገኒ። ንኣኻ ዴማ ዎብዪ ህቢ ኽገብረካ እየ፡‛ ይብል። ሐራይ
ሓንሳብ ጠጠዉ ነብሌ እሞ . . . እዔ ጉዲይ መዄዲእታኡ ከመይ ከምኸዉን ክትይለ ሓዯ ሓዯ
ሉቃዉንቲ ቲኦልጂ ናብዔ ዎዉዯ ፍጻሜ ነእትዊም። ኩሊቶም ብስምምዐ ፡ ‚ብርግጽ ክዉዴኦም እዩ ፣
ምኽንያቱ ‘ቲ ኣምሊኽ በል ንሱ እዩ መፈጸምታ ናይ ነ ነገር‛ ምበለ። ልሚ’ዉን ብዓሓት ሰባት
ከምኡ ኢልም ምተማጏቱ። ምናሌባት ንሀገርና ፍርዱ ዒይተርፍ ነገር ይኸዉን። ሐራይ እሞ ንስኻ ኸ
ብዕዐባ ‘ዔ እንታይ ትገብር ትኸዉን፧ ዎዉ ኢሌካ ምዐርምራም ንሱ ዱዩ ‘ቲ ፍታሕ፧ ዄይስ ከም ሙሴ
ገበሮ ምምህሊሌ እዩ ‘ቲ ፍታሕ፧ መን ይፈሌጥ እግዔኣብሄር ካብ ቁጥዎኡ እንተተጠዎሰ ኸ፡
ኣቱም ፍርደ እትገብሩ ትሑታት ምዴሪ ዃሊትኩም፡ ንእግዔኣብሄር ዴሇይዊ። ምናሌባሽ
በታ በታመዎሌቲ ቘጥዎ እግዔኣብሄር እንተ ተሐባእኩምሲ፡ ጽዴቂ ዴሇዩ፡ ትሕትና
ዴሇዩ።
--ጸፎ2፡3
እምበኣርሲ ሕጂዉን ብጾምን ብብኽያትን ብቘማን ብምለእ ሌብኹም ናባይ ተመሇሱ፡
ይብሌ እግዔኣብሄር። ንሱ ንዃራ ዯንዪ፡ ብሳህሉ ኸኣ ምለእ፡ ብእከይ ዴማ ተጠዎሳይ፡
ርሕሩሕን መሓርን እዩ እሞ፡ ክዲንኩም ኣይኯነን ሌብኹም ዯኣ ቕዯደ፡ ናብ እግዔኣብሄር
ኣምሊኽኩምዉን ተመሇሱ። ተጣውሱ ዔምሇስ እንተ ነ፡ ዴሕሪኡ ዴማ ንእግዔኣብሄር
ኣምሊኽኩም ብመስእቲ ብሌዐን ብመስእቲ መስተን በረኸት ዔሐዴግ እንተ ነ፡ መን
ይፈሌጥ?
--ዮኤ2፡12-14
ኣነ ብዉሌቀይ ፣ እዔ እን ‘ዔ ዐጫ ብዓሓት ሀገራት ኣብ ሚዕን ተንጠሌጢሌለ ዒል ግዖ ምኑ እየ
ኣምን። እዔ ግዖ ‘ዔ ንፈርሃለ ግዖ ኣይኯነን ፣ ዄይስ ነዐረምርመለ። እዔ ግዖ ‘ዔ ንጽሌየለ ግዖ እዩ።
ነዔ ምዐራፍ ‘ዔ ፍራንሲስ ፍራንጊፔን - ሕፉር መምህር መጽሓፍ ቅደስን ዯራሲን - ጸሓፎ ሓዯ ዎንቀጽ
ብምርኣይ ክዎጽዊ እየ። ኣብ ሓዯ ክፍሉ ናይቲ ጽሑፉ ፣ ብፍለይ ኣብ ዉሽጠይ ዴርኺት ፈጠረ ነይሩ ፣
ንሱ ‘ዉን ነዔ ንዕረበለ ዒልና ኣርእስቲ ብምሌከት ጸሓፎ እዩ። ኣርእስቲ ናይቲ ዎንቀጽ ፣ ‚ልሚ ግና
ንቃሇስ‛ ዔብሌ እዩ ፣
ኣብ ትዉሌዴና ግሇጽ ግጭት ብነ ይኹን መሌክዌ ካብ ናዔነትን ፣ ሃጸይነት ናይ
ሕብረት ሶቬትን ነኣኣስ ኣይኯነን። ኣኽራሪ ኢስሊም ንዎሇም ክዐብሌሌ ዯሉ ሰይጣና
ሓይሉ እዩ። ኣንጻር ግብረ ሽበራን ኣንጻር ሞራሊዉነት ግበር ዉግእ ክንስነፍ የብሌናን።
ክንጋእን ክንስዐርን ኢና ተዄሉዴና ‘ሞ ፣ ብዉግኣት ናይዔ ዒመን ንርእስና ንፍርሂ ዄይስ
ንዒይምእማን ኣሕሉፍና ኣይንሃባ። ‚ክርስቶስ ክሳዐ ምሇስ ህይዄት እንዲዄሰኸት እክይቲ
ከምትኸዉን እየ ተማሂረ‛። እዄ ፣ ከምኡ በሇት መዎሌቲ ክትመጽእ እያ ፣ ሕጂ ግና ‘ቲ
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ግዖ ከምኣኸሇ ገይርና ኣይንዉሰድ። ኣብ ኩለ ዒመናት ኣምሊኽ ከም ሰዎርቲ ኯይንና
ክንመሊሇስ እዩ ዯሌየና። ኣብዔ እን ገሉአን ሀገራት ዎቢ ናይ ዎጺዴን ናይ ምጥሓስን
ግዖ የሕሌፋ ምህሊዄን ፣ ንዎና ‘ዉን ከምኡ በሇ ግዖ ክመጻና ምኑ ንዒክር። ሓዯ ካብ
ኣንበብተይ ፣ ነዔ ስዐብ መሌእኽቲ ካብ መጽሓፍ ‚The Return of the King‛ ብ ,
J.R.R. Tolkien ፣ መራሒ ሰራት ነበረ ኣራጏን በል ከምዔ ስዐብ ጽሒፉሇይ። እቲ
መጽሓፍ ነ ትዉሌዱ ነቲ እኩይ ንኽስዐሮ ክቃሇሶ ዒሇዊ ቅሌስ ገሌጽ ምሳላያ
መጽሓፍ እዩ . . .
‚ብተዎጻጸፈ ቁጽሪ ሰራት ተበሉጹ ክነሱ ንጉስ ኣራጏን ግና ኣንጻር ‘ቲ መጾም ነበረ
ጭፍራ ሲኦሌ ንምግጣም መንፈስ ሰራቱ ከነቓቕሖ ዯሇየ። ኣብ ቅዴሚ ‘ቶም ሒዯት
ሰራቱ ፣ ፈረሱ ሰሪሩ ኔዉ ነጀዉ እንዲተዒዄረ ብዎቢ ዴምጺ ከምዔ ክብሌ ጀሚሩ ፣
‘ኣብ ናይ ኩሌኻትኩም የውንቲ ፣ ሌበይ ክሳዐ ስበር ብርቱዐ ፍርሂ ከምዒል ይርኢ
ኣሇኹ። ብርግጽ ትብዎትና ጠሌመና መዎሌቲ ይመጽእ ይኸዉን ፣ ንኹልም ኣዐሩኽትና
ዯጊምና ዒይንርእየለ መዎሌቲ ይመጽእ ይኸዉን ፣ ኩለ ኣግማዴ ብጻይነትና ብተኸለ
መዎሌቲ ይመጽእ ይኸዉን ፣ ልሚ ግና ‘ቲ መዎሌቲ ‘ቲ ኣይኯነን። ልሚ ግና ንቃሇስ . . .

ብስም ኩልም ኣብ ምዴሪ ዒሇዅ ፍቑራንኩም የምሕሇኩም ኣሇኹ ፣ ሰብ ምዐራብ ምሳይ
ጽንዌ !’‛ 1
ነዔ ክምሌኣለ ኽእሌ ነገር ኣይነበረን ፣ ብዒይካ ካብ ዉሽጢ ሌበይ ነቐሇ ‚ኣሜን‛!

መሐበሪ
1. Francis Frangipane, "This Day We Fight!"
http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=2294
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ምዕራፍ - ዕስራን ክልተን
ብግብሪ ወንጌላውነት ምምላሽ

ሊ’ ናይ ጸልት ሓይሌን ኣዴሊይነትን ዒየካትዐ ይኹን ፣ ማዐረ ማዐሪኡ ኣዩ ዖገዴሰና ግብረ መሌሲ
ኪዄሃበለ ግባእ ዄገን ኣል - ዄንጌሊዉነት። ነዔ ቃሌ ብስራት ‘ዔ ብግዱ ንሙስሉም ክነባጽሓልም
ኣሇና። ነቶም ብናይ ሓሶት እስሊማ ዄንጌሌ ፍርሂ ዔተታሕዓ ኩልም ኣዩ ዔመቀረ መሌእኽቲ ሓርነት
እዩ እሞ ! ነቶም ኣምሊኽ ኪቕበሇካን ኬፍቅረካን እንታይ ማሇት ምኑ ዒይፈሌጡ ሰባት ኣዩ ዖረስርስ
ቃሊት ናይ ፍቅርን ምሕረትን እዩ እሞ ! መሌእኽቲ ዄንጌሌ ከም ቅቡሌ ነገር ዄሲዴና ኣይንርኣዮ። ነ
ይኹን ሙስሉም ኣሊህ የፍቅረኒ እዩ ክብሌ ኽእሌ የሌቦን። ብመሰረት ቁርኣን ፣ ኣሊህ ዖፍቅሮም ነቶም
ጽዴቂ ዔገብሩ ጥራይ እዩ ፣ እንዯገና ብመሰረት ቁርኣን ነ ይኹን ሙስሉም ስሇ ምጽዲቑን ምዴሓኑን
ኣብዔ ምዴሪ ‘ዔ ከል ዔፈሌጦ ነገር የብለን ፣ ኪዴሕን ዱዩ ኪኹነን በታ መዎሌቲ ፍርዱ እዩ ኺንገሮ።
ሓጢኣቱ ኪሕዯገለ ዱዩ ዄይስ ኪጽብጸበለ በታ መዎሌቲ ፍርዱ እዩ ኺንገሮ። ክንዴምንታይ ግብሪ ጽዴቂ
ገይሩ ብዒየገዴስ ሊ መሐመዴ ‘ዉን እንተነ ጸዱቑ ዱዩ ኣይጸዯቐን ኣይፈሌጥን እዩ ነይሩ። እምበኣርከስ
ነዘም ከምዔ በለ ሰባት ኣምሊኽ ከምዖፍቀሮምን ሓጢኣቶም ከምሓዯገልምን ምንጋር ማሇት ክሳዐ
ክንዯይ ህይዄት ዒሇዊ መሌእኽቲ ዐረፍቲ ምኑ ሕሰብዊ። ሓይሉ ዄንጌሌ ኣትሒትና ኣይንገምቶ። ብሓቂ
፣ ‚ዄንጌሌ ቅዴም ንኣይሁዲ ኸምኡዉን ንጽርኣ፡ ንዔኣምን ዒበሇ ዃለ ሓይሉ ኣምሊኽ ንምዴሓን እዩ‛
(ሮሜ1፡16)
ብኯንጌል ምብጻሕ
ግናኸ ነቲ ብእኡ ዒይኣመኑ ኸመይ ኢልም ኪጽዉዐዊ እዮም? ብዕዐባኡ ኸይሰምዌኸ፡
ከመይ ገይሮም ብእኡ ኺኣምኑ፡ ብዒይ ሰባኺኸ ኸመይ ገይሮም ኪሰምዌ?
--ሮሜ10፡14
ዐሊማ ናይዔ ምዐራፍ ‘ዔ እንታይ ዎይነት ኣግባባት ተጠቒምና ዄንጌሌ ናብ ሙስሉም ነብጽሓዮ ንምታይ
ኣይኯነን ፣ ኣብ ክንዲኡ ኣምሊኽ ብኸመይ በሇ መንፈስ ክንበጽሖም እዩ ዔዯሌየና ኢና ክንዒራረብ።
ብእኡ ዴማ ንሳቶም ጥራይ ዒይኯኑስ ንሕና’ዉን ክንሌዄጥ ኢና። ይኹን’ምበር ንምብጻሕ ብምሌከት
ሒዯት ሓሳባተይ ክገሌጽ እየ። ብርግጽ ክርስትያን ንሙስሉም ክበጽሕዊም እንተይኖም ክሌተ
መንገዴታት ኣል ኣብ ቤቶም ኯይኖም ዄይ ኸኣ ብተሌእኾ ብሚስዮናዉነት ካብ ቤቶም ዄጺኦም። ሊ’
ብዓሓት ክርስትያን ፣ እኹሊት ሚስዮናያን ናብ ምዴሪ ሙስሉም ኸደ ኣሇዅ ኢልም ሓስቡ
እንተኑ ፣ ነዔ ስዐብ እስታስቲክስ ግና ተመሌከትዊ ፣ ‚ካብ ጠቕሊሊ ኬኒሻ ሚስዮና ሓይሉ ፣ ዕጊት
እቲ 2 ሚእታት ጥራይ እዩ ናብቶም ፍርቂ ናይ ዒይክርስትያናት ዎሇም ዒቑሙ ሙስሉም ተሊኢኹ‛ 1
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ኣዩ ገርም እዩ። ብዕዐባ ‘ዔ ብዓሕ ክረብ ይከኣሌ ነይሩ። ንሕጂ ግና መብዕሕቲና ነዔ መጽሓፍ ነንብቦ
ሰባት ንሕናን ስዴራናን ንዐዮ ዄንጌሊዉነት ናብ መሬት ሙስሉም ክንከይዴ ከምዒይንኽእሌ ይፈሌጥ እየ
ግና ኸኣ እዔ ማሇት ጠቕሉሌና ንሙስሉም ክንበጽሖም ኣይንኽእሌን ኢና ማሇት ኣይኯነን። ልሚ ሓያሇይ
ሚሌዮን ሙስሉም ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ ኣሇዅ። ብዓሓት ካብኣቶም ፣ ኣነን ንስኻትኩምን ዄንጌሌ
ብምስባኽና ጥራይ ክንቕተሇለ ዄይ ኸኣ ክንእሰረለ ካብ እንኽእሌ ምዴሪ መጹ ዴማ እዮም።
መብዕሕቲና ብዕዐባ ህሌዉናኦም ኣፍሌጦ ዒይብሌና ክንሱ ሕጂ ግና ኣብ ኣሜሪካ -ምዴሪ ነጻነት- ምሳና
ይነብሩ ኣሇዅ ‘ሞ ነዔኣቶም ምብጻሕ ከማን ንኽእሌ ኢና። ‘ቲ የሱስ በል ቃሊት ሌዐሉ ማንም ግዖ ልሚ
ሓቂ እዩ ፣
በልም ከኣ፡ እኽሉ ብዓሕ እዩ፡ ዎየይቲ ግና ሒዯት እዮም።
--ለቃ10፡2

ሰዎቢ የሱስ እንተዂንካ ብዕዐባ ‘ዔ ንሱ ብል ቃሌ ከተስተንትን የተባብዎካ ‚ኺደ ንዃልም ኣህዕብ

ብስም ኣቦን ዄዴን መንፈስ ቅደስን እናኣጥመቕኩም፡ ኣዒኩኹም ኰለ ኺሕሌዅ ኸኣ እናመሀርኩም፡
ዯቀ መዕሙርቲ ግበርዊም፡‛ ። ንስኻ ብዉሌቅኻ ክሳዐ ክንዯይ ነዔ ትእዕ ‘ዔ ተኣዔካዮ፧
ምናሌባት ንሙስሉም ምብጻሕ ዒይከኣሌ እዩ ኢሌካ ትሓስብ ትኸዉን። ምናሌባት ‘ዉን ነዔ መጽሓፍ ምስ
ኣንበብካ ኻብቲ ናይ ቅዴም ዎበየ ፍርሂ ኣብ ዉሽጥኻ ተሰሚዌካ ይኸዉን። ብዕዐባ ‘ዔ ስምውታት እስኪ
ሓንሳብ ንዒራረብ።
ሙሴሊም ፣ ልክዕ ኧማይ
ነዔ መጽሓፍ ‘ዔ ብዒንበብኩም ፣ ኣነ ንሙስሉም ከምዖፍቅሮም እንተነግረኩም ኣዔዪኹም
ምተገረምኩም። ንስኻ ‘ዉን ብፍቕሪ ኣምሊኽ ኣብ ክርስቶስ ተሓፍካ እንተይንካ ከምኡ ክትገብር
ይግብኣካ እዩ። ነዔ መጽሓፍ ‘ዔ ክጽሕፍ ከሇኹ ሓዯ ኻብቲ ዎበየ ፍርሀይ ኣብ ሌቢ ሰባት ኣንጻር
ሙስሉም ነ ይኹን ኣለታ ሓሳባት ኸይዒርእ ዔብሌ እዩ ነይሩ። ብርግጽ ዴሕርዔ ኩለ ዒንበብኩምዊ
ኣለታ ሓበሬታ እቲ ባህሪያ ግብረ መሌሲ ናይ ምዴራ ሰብ ብዯባን ብርሃን ንሙስሉም ክትርእዮም
ምጅማር እዩ። ኣብ ከምዔ ኩኔታት ግና ኣምሊኽ ፈሪህና ኢዴና ከነንሳሕብ ዒይኯነስ ብትብዎት ብርሃን ናይ
ፍቕሩ ከነብርህ እዩ ዯሌየና ፣ ሽሕ’ ፍርሃት ይሰምዎና። ከምቲ ጳዉልስ በል ኣነ ‘ዉን ክዯግሞ ፣ ‚እቲ

ቕሌስና ምስ ሕሌቅነትን ስሌጣናትን ምስ ናይ ጸሌማት ገዕእቲ ዎሇምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት
እዩ እምበር፡ ምስ ስጋን ዯምን ኣይኯነን‛ (ኤፌ6፡12)። ብኻሌእ ኣዒራርባ ፣ ሙስሉም ኣይኯኑን እቶም
ጸሊእቲ ! ‘ዔ መጽሓፍ ‘ዔ ብዕዐባ ሙስሉም ኣይኯነን - ብዕዐባ ኢስሊም እዩ። ብዕዐባ ‘ቲ ዒይርአ መንፈሳ
ሓይሉን ፣ ንሰባት ቀፍዱደ ሓዒ ድክትሪን ስሕተትን እዩ ኣርእስትና። ንሕና ሰዎብቲ ክርስቶስ ከም
ምንና መጠን ፣ ሙስሉም ዴማ ሰዎብቲ መንፈስ ጸረ-ክርስቶስ ዄሲዴና ክሌተ ተቓረንቲ ፍጥረታት
ከምንና ጌርና ክንሓስብ የብሌናን። ከመይሲ ኣብ ነ ሙስሉም ‘ቲ ብመሌክዐ ኣምሊኽ ተፈጥረ
ማንነት እዩ ዒል - ሌክዐ ከምዔ ኸማና !
ዄረ ሓቂ ክዕረብ እንተይነስ ፣ ንመብዕሕትና ምዐራባዉያን ፣ ብግሌና ምስቶም ሓቃያን ሙስሉም ኣብ
መጀመርታ ኣብ ተሊሇናለ ዒይተጸበናዮ ነገር እዩ ገጥመና። ኣብ ክንዱ ጸበብቲ ኣእምሮ ፣ ሓራቓትን
ጽሌእተኛን ሰባት ሌክዐ ከምዔ ኸማና ፍሌሌይ ዒይብልም ሰባት ኢና ንረክብ። ግዯ ሓቅስ ብዓሓት
ካብኣቶም ሕያዊት ምቕለሊት ኣዮም መስተዉዎሌቲ ሰባት እዮም። ኣነ ረኸብኩዊም መብዕሕቲኦም
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ከምዔ እዮም። ስሇምንታይ እዮም ሌክዐ ከምዔ ኸማና መስለ ክነግረኩም ድ፧ ምኽንያቱ ከምዔ ከማና
ስሇኑ። መብዕሕቲኦም ቀሪበ ተሊሇኹዊም ሙስሉም ቅኑዎትን ኣብ ቅዴሚ ኣምሊኽ ንዐኡ ዒሕጉስ
ሰናይ ህይዄት ክነብሩ ጽዐቱን እዮም። ስሇዔ ኣብ ሌዐሉ ሙስሉም ዒሇና ጠመተ ከምዔ ክኸዉን ይግባእ
- ሓቃያን ዯሇይቲ ኣምሊኽ።
ኪብ ንጣብ ውቅያኖሴ
ጃሊሌ ኣሌዱን መሐመዴ ሩሚ ፣ ሓዯ ካብቶም ዎበዩ ተኸታሉ ሱፊ13 ኢስሊም ነበረ ሰብ እዩ። ሩሚ
ብዓሕ ሳዐ ብዕዐባ ኣምሊኽ ክዕረብ ከል ፣ ‚እቲ ፍቁር‛ ዄይ ‚እቲ ብጻይ‛ ብምባሌ ይጽዊዑ ነይሩ። ከም
በዎሌ ሩሚ በለ ሱፊ ብዕዐባ የሱስ ክዕረቡ ከሇዅ ሌዐሉ ማንም ርእይዊ ሞዳሌ ናይ ህይዄቶም
ከምነ ይምስክሩ ነይሮም እዮም። ጽሑፋት ሩሚ ከተንብብ ከሇኻ ፣ ክሳዐ ክንዯይ ናብ ክርስትያና
እምነት ቀሪቡ ከምነበረ ብዒይመጠን ይርኣየካ። ኩለ ግዖ ኪክራ ከሇኹ ትገርመኒ ሩሚ በሊ ጥቕሲ
ኣሊ ፣ ‚ነቲ ዉቅያኖስ ኣብ ንጣብ እንተረኸብኩዊ ብምባሌ ነጸብራቕ ናይቲ ብጻይ ኣብ ሰባት ክርኢ ይፍትን
እየ‛። ሩሚ ንኣምሊኽ ኣብ ፍጥረታቱ ክረኽቦ ብዓሕ ፍትን ነበረ ሰብ እዩ። ምናሌባት ነ ይኹን
ጽቡቕ ነገር ኣብ ሃይማኖት ናይ ጸረ ክርስቶስ ኣይርከብን እዩ ትብሌ ትኸዉን። ንምእማኑ ዯኣ
ከይሽግረካ’ምበር ይርከብ እዩ። ትሕት ኢሌና ክንርእዮ ኢና . . .
ነዔ መጽሓፍ ብምንባብና ፍጠር ባህሪያ ግብረ መሌሲና ብፍርሃት ኣክሌ ኢዴና ክንስሕብ ዴርኸና
እንተነ ፣ ጏይታ ግና ብመንፈስ ትሕትናን ትብዎትን ተመሉእና ክንቀርቦም ክጽበየና እዩ። ምኽንያቱ ‘ዔ
መንፈስ ትሕትናን ትብዎትን ተኣማንነትን ኣምሊኽ ኣብ ህቡ ክርእዮ ይዯሉ እዩ። ንሕጂ ጥራይ ዒይኯነስ
ነተን ናይ መዄዲእታ መዎሌትታት እዉን። በዔ ነገራት ‘ዔ ሰዎርቲ ኽንከዉን እዩ ዯሌየና።
ሯዓርቩ
ሰዎሪ በሃሌ ሰብ እቲ ንፍርሂን ጽሌእን ፣ ብፍቕርን ሰናይ ግብርን ስዐር ሰብ እዩ። ሰዎሪ ሰብ ጽሌኢ
ክዉሕጦ ሱቕ ኢለ ኣይርእን እዩ ፣ ግና ነቲ ጽሌኢ ብዐርቂ እዩ ስዐሮ። ሓዯ ብኸምዔ በሇ ናይ ሰዎርቲ
መንፈስ ንሙስሉም በጽሐ ሰብ ነይሩ። እዔ ሰብ ‘ዔ ኣብ ታሪኽ ክርስትና ኣብቲ ጸሌመተ በሃሌ
እናት ነብር ነበረ እዩ። ኣብ መንጏ ኢስሊምን ክርስትያንን ዴማ ኸረረ ዄጥሪ ኣብ ነበረለ እናት !
ኣብ እን ‘ቲ ዎቢዪ ሳሌሳይ መስቀሊ ዒመተ (Third Crusade)14። ፍራንሲስ በዎሌ ኣሲሲ ናብ ምዴሪ
ሙስሉም ከይደ ዄንጌሌ ክሰብኽ ዄሲኑ። ‘ዔ ፍራንሲስ ተመሊሇሰለ መንፈስ እዩ ‘ቲ ዯመቐ ሞዳሌ
ናይ ክርስቶሳ መንፈስ ብፍሊይ’ ናብ ሙስሉም ብዄንጌሊዉነት ክንበጽሕ ከልና።
ዛንቪ ፍሢንሱሴ
ኣብ 1219 ዎ.ም. ፍራንሲስ በዎሌ ኣሲሲን ዎሰርተዉ ክሌተ የሕቱን ፣ ሰራት መስቀሌ ኣንጻር ሙስሉም
ዄተሃዯራት ሱሌጣን ኣሌ ካሚሌ ኣብ ግብጺ ተሰሉፎሙለ ናብ ነበሩ ናብ ቅዴሚት ግንባር ከይድም።2
ኣብቲ ሽዌ ሰራት መስቀሌ ንዄዯባት ከተማ ዲሜታ ኣብ ከበባ ኸእትዉ እንዲተቐራረቡ እዮም
ነይሮም። ፍራንሲስ ዴማ ንገሇ መዎሌትታት ኣብ ስፍራ ናይቲ ሰራት ተቐሚጡ ብዒይ ኣዴሌዊ ገጽ
ዄንጌሌ ይሰብከልም ነበረ። እቶም ብስብከቱ ተጸሌዅ ናብቲ ሽዌ ቖመ ‚መሳርዐ ፍራንሲስ‛ ተጸንበሩ።
። ብምቕጻሌ ፍራንሲስ ብቐጥታ ብምርሒት የሱስ ናብ ሰፈር ዄተሃዯራት ናይ ሱሌጣን ከዯ። ሱሌጣን ኣሌ( ال صوف ي ةኣሱፊ) ሓዯ ጨንፈር ናይ ኢስሊም እዩ። ሱፊ ካብ ሳፋ ብሌ ዎረባ ቓሌ መጸ ይኑ ትርጉሙ ‚ንጽህና‛ ማሇት እዩ። ተኸተሌቱ
ዴማ ‚ዉሽጣ ምስጢራ ሸነኽ ኢስሊም‛ ብምባሌ ይገሌጽዊ።
14
The Third Crusade ካብ (1189–1192)ዎ.ም. ብሰሇስተ ዎበይቲ ኤሮጳዉያን መራሕቲ ነታ ‚ቕዴስቲ ምዴሪ ንምምሊስ‛ ተባሂለ ኣንጻር
ሱሌጣን ሳሌሓዱን ተገብረ ዯማ ኰናት እዩ ነይሩ።
13
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ካሚሌ በቶም ሽዌ ነበሩ ክርስትያን፡ ከም ጨካን ኣራት እዩ ሕሰብ ነይሩ። ግና ፍራንሲስ ረኸቦ
ሰብ ከምኡ ኣይጸንሖን። ኣሌ-ካሚሌ ኣዩ ቅኑዐ ፣ ኣዩ ሕያይ ክፉት ሌቡ ፣ ሓቃ ዯሊዪ ኣምሊኽ እዩ
ነይሩ፡
ፍራንሲስን ዎርኩ ኢለሚናቶን ትኽ ኢልም ናብ ስፍራ ናይ ‚ጸሊኢ‛ ኣተዅ። ብኡ ንብኡ ኸኣ
ብዄተሃዯራት ሱሌጣን ካሚሌ ተታሕዓ። ኣብቲ መጀመርታ ገሇ ኣዯራዐ ዄሪዴዊም ነበረ፣ ፍራንሲስ ግና
ንሱሌጣን ክርእዮን ዄንጌሌ ክሰብኽ ከምመጸን ብትሪ ክምሕጸን ምስ ጀመረ ኣብ መዄዲእታኡ ሕቶኡ
ተቐቢልሞ። ፍራንሲስ ንሱሌጣን ክርእዮ ተፈቕዯለ። ‚ኣምሊኽ ሰሊሙ ይሃብካ‛ ብምባሌ ዴማ ንሱሌጣን
ተሰዎሞ። ዒገርም እዔ ሰሊምታ ፍራንሲስ ባዐለ መሃዘ እዩ ነይሩ ግና ኸኣ ኣብቲ እን ክሳዐ ሕጂ
ዉተር ፍለጥ ናይ ሰሊምታ ቃሊት ሙስሉም እዩ። ኣስሳሊሙ ዎሇይኩም (ሰሊም ኣብ ሌዐላኹም
ይኹን)። ክሪስቲን ማልሂ ኣብታ Waging Peace on Islam ትብሌ መጽሓፋ ፣ ኣብ መንጏ ፍራንሲስን
ካሚሌን ነበረ ርክብ ዒዒንቱ ብዓሕ ዕንታታትን ኣፈ-ታሪኽን ጽሒፋ ኣሊ። ብዕዐባ ‘ዔ ርክቦም
ብምሌከት ሊ ‘ ብተፈሊሇዩ ሰባት ተፈሊሇየ ዕንታታት ይንቶ እንተነ ፣ ብዕዐባ ‘ዔ ርክብ
ኣርጊጽና ንፈሌጦ ሓዯ ነገር ግና ኣል። ሱሌጣን ንፍራንሲስ ኣዩ ብጽቡቕ መንፈስ ከምተቐበል።
ብመሰረት መብዕሕቲኦም መጻሕፍቲ ታሪኽ ፣ ካሚሌ ብፍራንሲስ ኣዩ ስሇተገረመ ንተናዉሐ ግዖ
ምስኦም ክጸንሕ ከምሓተቶ ይፍሇጥ። ፍራንሲስ ‘ዉን ከምጸንሐ ይፍሇጥ። ከምኡ’ዉን ፍራንሲስ ኣብ
ኩለ ምዴሪ ሙስሉም እንዲኸዯ ዄንጌሌ ክሰብኽ ብሱሌጣን ፍቓዴ ከምተህቦ ይፍሇጥ።
ግና እዘም ክሌተ ሰባት ምስ ተራኸቡ ብሌክዐ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ፧ ዲሕራይ ሓዉ ኢለሚናቶ
ብዒዒንተዊ መሰረት ፣ ሱሌጣን ንፍራንሲስ ‚እምነትኩም ሰናይን ሓቅን ምኑ ይኣምን እየ‛ ከምበል
ይንገር። ኣብ መዄዲእታ ክፈሊሇዩ ከሇዅ ዴማ ‚እታ ቕንዐቲ መንገዱ‛ ምእንቲ ክረኽባ ንፍራንሲስ ክጽሌየለ
ከምሓተቶ ይፍሇጥ። ብዴሕሪኡ ሱሌጣን ተሇጡ ዱዩ ኣይተሇዄጠን ፍሇጥ ነገር የሌቦን ፣ ግና ዴሕሪ
ምርኻቦም ብፍጹም ካሌእ ሰብ ኯይኑ እዩ። እቲ ቀንዱ ዒገዴሰናን እንመሀረለን ክፍሉ ግና እዔ ስዐብ
እዩ። ፍራንሲስ ‘ዉን ተሇጡ እዩ ! ናብ ኤዉሮፓ ምስ ተመሌሰ ብኣነባብራ ሙስሉም ስሇተጸሌዄ
ንሱ’ዉን ኻብቲ ርኣዮ ሌምዴታቶም ብዓሕ ክፋሌ ናይ ሃይማኖታ ናብራኡ ኣርውምዊ እዩ። ንኣብነት
ሌክዐ ከምቲ ሙስሉም ንመዎሌቲ 5 ሳዐ ንጸልት ጽዉዌ ፣ ፍራንሲስ ዴማ ንሰዎብቱ ፣ ‚ዄንጌሌ
ንኹልም ሰባት ኣፍሌጡዊምን ስበኹዊምን. . . ነፍሲ ዄከፍ ሰዎት ዯዄሌ ቤተ ክርስትያን ከዴሂ ከል ፣
ኩለ ሰብ ኣብ ኩለ ዎሇም ነቲ ሌዌሌ ኣምሊኽ ምስጋናን ክብርን ምእንቲ ክህቦ ኸኣ . . . ብዕዐባ ‘ቲ ንዐኡ
ግባእ ክብሪ ንገርዊም‛ ይብሌ። ብተዄሳኺ ፍራንሲስ ክጽሉ እንከል ከምቲ ሙስሉም ገብርዊ ብግንባሩ
ኣብ መሬት እንዲተዯፍኤ ይሰግዴ ከምነበረ ይንተዉ። ዴማ ኣብቲ ጸሓፎ ሓዯ ምዐራፍ ፣ ‚ስሙ
ክጽዐ ከል ናብ ባይታ ዄዱቕኩም ብፍርሃትን ኣኽብሮትን ኣምሌኽዊ። ብዒል እንኹም ንዄዱ ኣምሊኽ
ስምዐዊን ተኣዒዊን። በዔ ምኽንያት እዔ እዩ ናብ ኩለ ዎሇም ሇኣኸኩም ፣ ብቓሊትኩምን
ብግብርኹምን ብዒይ ንሱ ካሌእ ሌዌሌ ኣምሊኽ ከምዒየሇ ክትምስክሩለ ምእንቲ‛ ይብሌ። ብርግጽ እታ
ናይ መዄዲእታ ክፋሌ ከም ናይ ሙስሉም ሃይማኖታ ኣጅ ትመስሌ እያ ፣ ‚ብዒይ ኣሊህ ኣምሊኽ የሌቦን‛
ስሇዔ ኣብ መዄዲእታ ናይዔ ዕንታ ንርእዮ ክሌቲኦም ሱሌጣንን ፍራንሲስን ከም ዉጽኢት ናይ ምርኻቦም
ተሇዄጡ ሰባት ኯይኖም እዮም። እቲ ምኽንያት ኸኣ ኣብ ነፍሲ ዄከፍ ርክቦም ፍራንሲስ ንሱሌጣን
ክሌዉጦ ኢለ ጥራይ ዒይኯነስ ንርእሲኡ ‘ዉን ክሌዄጥ ብምሕሳብ ይረኽቦ ስሇነበረ እዩ። ፍራንሲስ እቲ
ዎበየ ጸሊኢኡ ኣብ ሰባት ገይሩ ኣይርኣየን።
ዕንታ ናይ ፍራንሲስ ዒሌዎሌኩሌኩም ምኽንያት፡ ልም’ዉን ከምቲ ሽዌ ግዖ ክርስትያን-ሙስሉም ዄጥሪ ፣
ዒይምርዴዲእ ፣ ጽሌእን ፍርሃትን ኣብ ኸረረ ዯረጃ ስሇርከብ እዩ። ‘ቲ መዄዲእታ መዎሌታት ምስ መጸ
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ዯኣ እንታይ ክኸዉን እዩ፧ በዔ ነገር’ዔ ፍራንሲስ ጽቡቕ ኣብነትና እዩ። ናብ ሙስሉም ብትሕትና ፣ ቅንዐና
፣ ምትእምማንን ብፍጹም መንፈስ ሰሊምን እዩ ከይደ። ‚ጸረ ክርስቶስ ፣ ጸሊኢ ፣ ከሓዱ‛ ዔብሌ ቅዴመስእሉ ብዕዐብኦም ሒዓ ኣይኯነን ከይደ ፣ የሱስ ዯሌዩ ሰባት ንኽረክብ እዩ ከይደ። ብተዄሳኺ
ፍራንሲስ ብዄንጌሌ ክመጻረ ኣይኯነን ከይደ ስሇ ዄንጌሌ ክመዉት እምበር። ኣብ ቕጽሌ ምዐራፍ ብዕዐባ
‘ዔ ክንዒራረብ ኢና።
ውልቃዊ ሟብሓቪት
ብርግጽ ቀዲማይ ዐሊማ ዄንጌሊዉነት ሰባት መሌእኽቲ ምዴሓንን ህይዄትን ክሰምዌ እዩ። ይኹን’ምበር
ንሕና’ዉን ንረኽቦ ብርቱዐ ነ ረብሓታት ኣል። ኣነ ኽነግረኩም ፣ ክሳዐ ክንዯይ በጽሒ ኣማኒ ኢኻ
ብዒየገዴስ ምስ ሙስሉም ናብ ዎሞቘ እምነታ ርርብ ምስ ትኣቱ ክትብዲህ ኢኻ። ርኢኻ ኣልኻ ፣
መብዕሕቲኦም ሙስሉም ምስ ክርስትያን ጽቡቕ ምምት ክኽእለ ምእንቲ ንርእሲኦም ብዓሕ ግዖ ኣብ
ምሌምማዴ የሕሌፉ እዮም። ምስ ከምዔኦም ናብ ምጉት እንተኣቲኻ ምስ ግዖ መሰረታት እምነትካ ክብዲህ
ክትርእዮ ኢኻ። እቲ ዒሕጉስ ግና በዔ ብዴሆታት ‘ዔ ሓይሉ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ብዓሕ ሳዐ ብዉሌቀይ
ምስ ሙስሉም ገብሮ ርክብ ፣ ዉሌቃ ነ ምግሊጻትን ምርዲእን ናይ እምነተይ ክረክብ ኣኽኢለኒ
እዩ። ኣብቲ ምስ ሙስሉም ርርብ ገበርኩለ እናት ፣ ሌዐሉ ማንም ግዖ ብዕዐባ ምስጢረ ተህድ
ምስጢረ ስሊሴ ምስጢረ መስቀሌ ብዒይ መጠን ብምስትንታን ኣስተንኪረ እየ። ምኽንያቱ እዔ ሰሇስቲኡ
ድክትሪን ሙስሉም ብሓይሉ እዮም ቃዄምዊ። እሞ ዯኣ ብዓሕ ሳዐ እቶም ናብ ምዴሪ ሙስሉም ብዐዮ
ዄንጌሊዉነት ኸደ ሰባት ብዕዐባ ‘ዔ ኢስሊም ኽሕድ ድክትሪናት ዎበየ ምግሊጻት ምርካቦም ገርም
ዱዩ፧ ናይዔ ኣብነት ነና ታሪኽ ናይ ሳሙኤሌ ዓወመር እዩ። ዓወመር ኣብ መዄዲእታ 19 ክፍሇ ዒመን
ነበረ ሓቐኛ ጀማሪ ሚስዮና ናብ ምዴሪ ሙስሉም እዩ ነይሩ። ዓወመር ካብ ተመኩሮኡ ጸሓፋ The
Glory of the Cross (ክቡርነት መስቀሌ) ትብሌ መጽሓፍ ኣሊቶ። ከም ዉጽኢት ናይ ሚስዮና ስርሑ
ዓወመር ረኸቦ ዎሞቐ ምግሊጽ ክብሪ መስቀሌ ኣብዕ መጽሓፉ ብተመስጦ ይጽሕፍ። ንዎና’ዉን ከምኡ
ክነሌና እዩ። ንሙስሉም ክንቀርቦም ከልና ብዕዐባ የሱስ ክነግሮምን ክንሌዉጦምን ብምሕሳብ ጥራይ
ዒይኯነስ ንርእሴና’ዉን ኣብ ቀጻሉ ናይ ምሌጥን ናይ ምዐባይን ኩነት ንኸነስግራ ምእንትን እዩ።

መሐበሪ
1. Bruce A. Mcdowell & Anees Zaka, Muslims and Christians at the Table, (P&R Publishing,
Phillipsburg, New Jersey) p.26

2.2 Christine A. Mallouhi, Waging Peace On Islam, (Dowers Grove, Intervarsity, 2000), pp. 263-287.
Note from the author: I highly recommend this book!
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ምዕራፍ - ዕስራን ሰለስተን
ንሰማእትነት ምድላው

ኣኪል ‘ቪ ኣብ ምሴዲዴ ዘላ ማሕበር ምዃን
ንሕና ኣብ ምዐራብ እንነብር ክርስትያን ምስዲዴ ከም ረሒ ኣብ ዒይቁጸረለ ሃህዉ ኢና ንርከብ
ይኹን’ምበር ብስዯት ሓሌፉ ኣሕትን ኣሓትን ከምዒሇዅና ፈሉጥና ምስኦም ምዴና ክንፈጥር
ይግብኣና። ኣብዔ ሕጂ እን ፣ ብዓሓት ሀገራት ምስዲዴን ምቕታሌን ክርስትያን ከም ንቡር ተርእዮ
ቑጸረሇን ኣሇ እሞ ፣ ነዘም ኣብ ቅዴሚት መስመር ርከቡ ቅደሳን ግብራ ሓገዕት ክንገብር እንተዂንና
መጀመርታ ሌባትና ክተኣሳሰርን ክተሓሓን ከምዒሇዊ እየ ኣምን። ብርግጽ ኣብ ምዴሪ ዒሊ ማሕበር
ኣምሊኽ ብሓዯ ኣካሌ ክትምርሽ ምእንትን ጠንከረ ምትእስሳርን ሓዴነትን ፣ ሓዴሕዲ ምዴግጋፍ
ምትሕግጋን ንምፍጣር ክትጋዯሌ ኣሇ። ስሇዔ ኸኣ ፣ ብቀዲምነት ንሕና ኣብ ምዐራብ ፣ ኣብቲ ‚ዉሑስ
ገማግም‛ በሃሌ እንነብር ፣ በዔ ከምዔ ዎይነት ሓገዕት ብምግባርና ብዓሕ ንኸስቦ ኣል ‘ሞ ኢዴና
ንስዯዴ።
የሱስ ኣብቲ መገብና ዒሇዊ ኣብኡ ዴማ ሌብና ከምህለ ነጊሩና ኣል። መገብና ክብሌ ከል ግና ገንዒብና
ጥራይ ዒይኯነስ ግዖና ሓይሌና ፣ ኯታስ ዒልና ዒበሇ ኹለ ኒን ማሇት እዩ። ስሇዔ ምስዘም ኣብ ምዴሪ
ስዯት ዒሇዅ ሰባት ሌባ ምዴና ክንፈጥር እንተዄሲና ሓዯ ሓዯ ክንገብሮ ንኽእሌ ነገራት ኣል። ንኣብነት
፣ ከም መጀመሪ ኸዉን ብዕዐባ እንታይነቶም ክንፈሌጥ ፣ ከመይ እዩ ኣነባብራኦም ፣ መቐመጢኦም
ከነጣይቕ ንኽእሌ ብኸምኡ መሰረት ዴማ ብስሩዐ ክንጽሌየልም ንኽእሌ ኢና። መራሒ ዄይ ፓስተር ቤተ
ክርስትያን እንተዂንካ ዴማ ኣብ መዐጸ ናይ ኣኼባ ሒዯት ዯቓይቕ ስሉኦም ጸልት ከተቕርብ የተባብዎካ።
በዔ ዴማ ኩለ ጉባኤ ብመንፈስ ምስቶም ብስዯት ሓሌፉ ዒሇዅ ክርስትያን ክተኣሳሰር ክጅምር እዩ። እዔ
ንዎና ፣ ነቶም ብምቾትን ሙቐትን ኣብ ምዐራብ ንነብር ዒልና ፣ ጽቡቕ መፈተሺ ርእስና እዩ።
ብኻሌኣይ ዴረጃ ዴማ ፣ ምስዘም ኣብ ስዯት ዒሇዅ ሰባት ብዉሌቅና ይኹን ብማሕበር ዯረጃ ግብራ
ምዴናታት ክንጅምር ንኽእሌ ኢና። ዯብዲቤ ምጽሕሓፍ ፣ ኢ-መይሌ ፣ ዄይ ዴማ ምብጻሕ ‘ቲ ብቐሉለ
ክንገብሮ ንኽእሌ ሓዴሕዲ ምዴግጋፍ እዩ። ናእሽቱ ቇሌዌ ዒሇዉኹም ስዴራ ቤት እንተዂንኩም ዴማ ፣
ምስ ከማኹም ኣብ ስዯት ነብሩ ካሌኦት ስዴራ ብዯረጃ ስዴራ ምዴና ክትፈጥሩ ትኽእለ ኢኹም።
ዯቕኹም ዯብዲቤታት ክጸሓሓፉ ስእሌታት ክሰኣኣለ ዄይ ናእሽቱ ህያባት ከምሇዄጡ ዄዒተ . . .
ክትገብርዊም ትኽእለ ኢኹም። ከም ስዴራ መጠን ስሇ’ቶም ኣብ በዎሌ ፓኪስታን ፣ ውራቕ ፣ ቻይና ዒሇዅ
ከማኹም ስዴራቤታት ክትጽሌዩ ትኽእለ ኢኹም። ‘ዔ ነግረኩም ዒሇኹ ናእሽቱ ነገራት ጌርኩም
ኣይትሕሰብዊ። ንዐኦም ዎቢ ናይ ተስፋ ዴርጊት እዩ ፣ ሌዐሉ ኩለ ኸኣ ‘ታ ማሕበር ተኣሳሲራን ተዯጋጊፋን
ንኽትዎቢ ዉሑዴ ዒይኯነ ኣስተጽኦ እዩ ገብር።
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ኣብ መዄዲእታ ዴማ ፣ ብርግጽ ገንዒብ’ዉን ክትሌእኹ ትኽእለ ኢኹም። ብዓሕ መጠን ገንዒብ ክትሰደ
ከምዒሇኩም ኯይኑ ኣይሰማዐኹም ፣ ጥራይ ነፍሲ ዄከፍ ዄርሒ ‘ቲ ብሌብኹም መዯብኩሞ ፈሉኹም
ኣቐምጥዊ ሽዌ ኣብቲ መስሇኩም ግዖ ክትሰዴዊ ትኽእለ ኢኹም። ሊ’ዉን ሓሙሽተ ድሊር ትኹን ፣
ንሳ ኸማን ነቲ ዴሌዴሌ ንምህናጽ ትጠቕም ዒርኢ እያ።
ምስዔ ብሇኩም ዒሇኹ ትሰማምዌ እንተዂንኩም ፣ እምበኣር ብዕዐባ ‘ታ ኣብ ስዯት ዒሊ ማሕበር ከመይ
ጌርኩም ክትፈሌጡ ትኽእለ፧ ብቐዲምነት ፡ ተፈሊሇዩ ክርስትያናዉያን ማሕበራት ብቐጥታ ምስ ኣብ
ተፈሊሇየ ሀገራት ዒሇ ናይ ስዯት ኣብያተ ክርስትያናት ሰርሑ ስሇዒሇዅ ብመንገድም እዩ። ነፍሲ ዄከፍ
ማሕበር ናይ ባዐሊ ጸቒጣ ትሰርሓለ ዎሊማ ኣሇ። እዒን ስዐባ ‘ተን ብመጀመርታ ጥቀሳ ነዔ
ብምሌከት ዴማ ኣዩ ዉጽኢታ ስራሕ ዎያ ማሕበራት መምስ መርበብ ሓበሬታአን (Website)
እነሄ ፡
ዴምጺ ሰማእት Voice of the Martyrs www.persecution.com
ስርሒት ነህሚያ Operation Nehemiah www.operationsnehemiah.org
በርናባስ ፋንዴ The Barnabas Fund www.barnabasfund.org
ኣገሌግልት ክፉት ኣፍዯጌታት Open Doors Ministries www.opendoorsusa.org
ነፍሲ ዄከፍ ማሕበር ናይ ባዐሊ ግዖያ ነ ናይ ጸልት ኣርእስቲን ፣ ዒዴሉ ግብራ ሓገዕትን
ብምሌከት ዒሪ መሌእኽቲ ኣሇ። ኢ-መይሌ እንተሉዩካ ዴማ እና ጸብጻብ ካብ መዎሌቲ ናብ
መዎሌቲ ተፈጥረ ሓዯሽቲ ሇዉጥታትን ናይ ጸልት ኣርእስታትን ክሰደሌካ ይኽእለ እዮም።
እንተዯሉኹም በዔ ኣብ ሊዐሉ ተገሌጸ ኣዴራሻ ምስ’ዘም ዴርጅታት ተራኺብኩም ከመይ ክትገብሩ
ከምትኽእለ ክሕግዓኹም ከተዒራርብዊም ትኽእለ ኢኹም።
ንሯማእትነት ምዴላው ኣማሢጺያዊ ኣይኰነን
ሰማእትነት ‘ቶም ኣብ ርሑቕ ሀገራት ኣብ ምዴሪ ስዯት ዒሇዅ ሰባት ጥራይ ክሓስቡለ ዒሇዊም ነገር
ኣይኯነን። ነ ይኹን ‚ክርስትያን‛ እየ ዔብሌ እንተል ሌቡ ነዔ ነገር ‘ዔ ከዲለ ይግብኦ እዩ። ‘ዔ ነቶም
ኣብ ኣህጉራት ሳሌሳይ ዎሇም ነብሩ ዒሇዅ ክርስትያን ዄይ በቲ ቐዯመ ዒመናት ኣብ ናይ ጭንቂ እናት
ነበሩ መእመን ጥራይ ምሌከት ጉዲይ ኣይኯነን። ምኽንያቱ ሓዯ ኽፋሌ ናይ ሓቃ ክርስትያን ንሞት
ርእስኻ ምዴሊዉ ምኑ የሱስ ምሂሩ እዩ። ክርስትና ነቲ ኣብ ኣዯባባይ ተገሪፉ ተቐትሇ ሰብ ከም ሇዎሇ
ኣብነቱ ገይሩ ርኢ ‘ቲ እንኮ እምነት እዩ። ከም ክርስትያን መጠን ኸኣ ንሕና ሰዎብቲ ናይዔ ሰብ ኢና።
ይኹን’ምበር ንዎና ነዘም ኣብ ምዐራብ እንነብር ክርስትያን ፣ ሰማእትነት ዔብሌ ኣምር ጋሻ እዩ። ‘ቲ ሓቂ
ግና ልሚ ኣብዔ ሰዎት ‘ዔ ዉን ከይተረፈ ኣብ በዎሌ ቻይና ፣ ፓኪስታን ዄይ ማእከሊይ ምብራቕ ንየሱስ
ክስዐቡ ብምዉሳኖም ጥራይ ህይዄቶም ኣብ ሓዯጋ ዒሊ ሰባት ኣሇዅ። ሌክዐ ከምኡ ኣብተን ቀዲሞት 3ተ
ኽፍሊተ ዒመናት ናይ ማሕበር ነበሩ ኣመንቲ ከምዔ እዩ ነይሩ ‘ቲ ጉዲይ። ንዎኣቶም ምስዲዴን
ሰማእትነትን ብፍሊይ’ ነቶም ሽማግሇታት ማሕበር ነበሩ ዒይተርፎም ነገር እዩ ነይሩ።
ሯማእትነትን ቧኣምሢትን
ኣብቲ ሓሇፈ እናት ካብ ዒመን ‘ታ ቀዲመይቲ ማሕበር ኣትሒካ ክሳዐ ኣብዔ ቐረባ ናይ ኯምኒስታ
ግፍው ኣብ በዎሌ ቻይና መሰሊ ሃገራት ኣብ ዒጋጥመለ ጊዔያት ማሕበር ኸኣ ብተመጣጣኒኡ ሰሲና እያ።
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ኣብዔ ከምዔ ኣጨናቒ ናይ ግፍው እናት ብዒይካ’ቲ ፍጠር ብሒ ሕዔ ነፍሳት ጏኑ ጏኑ ዴማ
ዎበየ ስፍሪ ናይ ሓይሉ መንፈስ ቅደስ ይግሇጽ እዩ። ተኣምራት ፣ ትንቢት ፣ ምጏናፍ መሊእኽቲ ፣
ራእያት ካሌእ ተፈሊሇየ መንፈሳ ተመኩሮታት ከም ሌሙዴ ነገር እዩ ኸዉን። ስሇዔ ‘ዩ እምበኣር
መጽሓፍ ቅደስ በተን ዲሕሮት መዎሌታት (ምስዲዴ ኣብ ጥርዓ ኣብ በጽሓለ) ማሕበር ‘ቲ ዎበየ ስፍሪ
ናይ ሓይሉ ክትቕበሌ ምና ነግረና፡
በተን ዲሕሮት መዎሌትታት ኪኸዉን እዩ፡ ይብሌ ኣምሊኽ፡ ኣብ ሌዐሉ ስጋ ዒበሇ ዃለ
ኻብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ፡ ኣዄዲትኩምን ኣሌዴኩምን ኪንበዩ፡ ኣጐባኩም ኸኣ ራእይ
ኪርእዩ፡ ኣረገዉትኹምዉን ሕሌሚ ኺሐሌሙ እዮም። በተን መዎሌትታት እቲኣተን ዴማ
ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ፡ ንሳቶም ኸኣ ኪንበዩ እዮም።
ኣነ ዴማ ኣብ ሌዐሉ ኣብ ሰማይ ተኣምራት፡ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምዴሪ ኸኣ ትእምርቲ ዯምን
ሓዉን ጣቓን ክገብር እየ። እታ ዎባይን ግህዴትን መዎሌቲ ጏይታ ኸይመጸት፡ ጸሓይ ናብ
ጸሌማት ክትሌዄጥ እያ፡ ዄርሒ ኸኣ ናብ ዯም።
--ግብ2፡17-20
በዔ ኣክሌ መጽሓፍ ቅደስ እተን ዲሕሮት መዎሌታት ናይ ከቢዴ ስዯትን ሰማእትነትን ግዔያት ጥራይ
ዒይኯነስ ‘ቲ ዎበየ ቅብኢ መንፈስ ቅደስ ፣ ተኣምራትን ሓይሉ ኣምሊኽን ግሇጸሇን እናት ዴማ
ምነን ይነግር። ኣምሊኽ ኣብ ሊዐሉ ኣብ ሰማያት ጥራይ ዒይኯነስ ‚ኣብ ታሕቲ ኣብ ምዴሪ‛ ዴማ ዎበይቲ
ትእምርትን ተኣምራትን ኪገብር እዩ ይብሌ ቃሌ ኣምሊኽ። በዔ መሰረት ‘ተን ዲሕሮት መዎሌታት
ንማሕበር ‘ቲ ጸሌመተ ስዐረት ከጋጥማ ከል ፣ ብሓዯ ግዖ ዴማ ‘ቲ ዯመቐ ክብሪ ክግሇጸሊ እዩ።
ብሽንፈት ምሽናፍ
ኣብ መጽሓፍ ዲኒኤሌን መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስን ፣ ነዔ ክሌቲኡ ዒይራኸብ ግርምቢጥ ነገራት ብሓዯ
ተቐሚጡ ንረኽቦ። ጏይታ ምስሉ ናይተን ዲሕሮት መዎሌታት ንዲኒኤሌ ክገሌጸለ ምስ ጀመረ ብፍጹም
እዩ ተዒባሪቕዊ። ግዯ ሓቂ ዲኒኤሌ ነዔ ራእይ ምስ ረኣየ ፣ ‚ኣነ ዲንኤሌ ኸኣ ዋዄሌኩ፡ ሓያል መዎሌቲ ዴማ
ሐመምኩ‛ ይብሌ። ዲኒኤሌ እንታይ ‘ዩ ርእዩ፧ ኢሌና ምስ እንሓትት፣ ዔርኣዮ ግርምቢጥ ነ ምስጢረ
መስቀሌ ፡ ክዴገም እዩ ነይሩ። ብሽንፈትካ ምሽናፍ ! በተን መዄዲእታ መዎሌታት እትግሇጽ ማሕበር
ንሰይጣንን ንጭፍራኡን ስውራ ኣብ መዄዲእታ ኸኣ ነታ መንግስቲ ከመይ ገይራ ከምትቕበሊ ከምዔ ስዐብ
ተገሉጽለ ፣
እቲ ጥንታ መዎሌቱ ኽሳዐ ዔመጽእ። ፍርዱ ነቶም ናይ ሌዌሌ ቅደሳን ክሳዐ ዔዉሀብ፡
እቶም ቅደሳን ነታ መንግስቲ ዔዄርሱሊ ጊዖ ኽሳዐ እትመጽእ፡ እታ ቐርኒ [ጸረ-ክርስቶስ]
ምስቶም ቅደሳን ክትጋእን ክትስዐሮምን ከሊ ርኤኹ። ንሱ ኸኣ ከምዔ ኢለ ተዕረበ፡ እቲ
ራብዎይ ኣራት፡ ካብ ኰሇን መንግስትታት በይና ነት ዎይነት፡ ራብዋይቲ መንግስቲ
ኣብ ምዴሪ ኽትከዉን እያ፡ ንዃሊ ምዴሪ ኽትዉሕጣን ክትረግጻን ክትጥሕራን እያ።
እቶም ዎሰርተ ኣቕርንቲ ኸኣ፡ ካብዕ መንግስቲ እዔኣ ዎሰርተ ነገስታት ኪትንስኡ እዮም፡
ዴሕርዔኣቶም ዴማ ካብቶም ቀዲሞት በይኑ ኑ ዎይነቱ ኻሌእ ኪትንስእ፡ ንሰሇስተ
ነገስታትዉን ኬዉርድም እዩ። ኣብቲ ሌዌሌ ኸኣ ናይ ትዐቢት ቃሌ ኪዕረብ፡ ነቶም ናይ
ሌዌሌ ቅደሳን ዴማ ኬጽንቶም፡ ዒመናትን ሕጋጋትን ኪሌዉጥ ኸኣ ኪሕሌን እዩ፡

ንሳቶምዉን [ናይ ሌዌሌ ቅደሳን] ክሳዐ ዒመንን ዒመናትን ፈረቓ ዒመንን ኣብ ኢደ
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ኺዉሀቡ እዮም። ግናኸ ፍርዱ ኪኸዉን፡ ብጥራስ ኪጸንትን ኪጠፍእን ከኣ፡ ግኣቱ
ኻብኡ ኺዉሰዴ እዩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ዃለ ሰማይ ዒል መንግስትን ግኣትን ዐቤት
መንግስትታትን ነቲ ናይ ሌዌሌ ህቢ ቅደሳን ኪዉሀብ እዩ። መንግስቱ ናይ ዒሇኣሇም
መንግስቲ እያ፡ ብዒሇዅ ግኣታት ዴማ ኬገሌግሌን ኪእዒን እዮም። ኣብዔ እዩ
መዄዲእታ እዔ ነገር። ኣነ ዲንኤሌ ሓሳባተይ ኣዩ ኣጨነቐኒ፡ ገጸይ ተሇዄጠኒ፡ ነቲ ነገር
ኸኣ ኣብ ሌበይ ዋርክዊ።
--ዲኒ7፡21-28

እዔ ሌክዐ ክፍሉ ዴማ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ተዯጊሙ ንረኽቦ ፣
ቃሌ ትዐቢትን ጸርፍን ዔዕረብ ኣፍ ተህቦ፡ በርብዎን ክሌተን ዄርሕሕ ግብሩ ኺገብርዉን
ምሌኪ ተህቦ። ንምጽራፍ ኣምሊኽን ንስሙን ንማሕዯሩን ነቶም ኣብ ሰማይ ዔነብሩዉን
ኪጸርፎም ኣፉ ኸፈተ። ምስቶም ቅደሳት ዉግእ ኪገብርን ኪስዐሮምን ኸኣ ተህቦ። ኣብ
ሌዐሉ ዃሊቶም ዎላታትን ህብን ንታትን ኣህዕብን ዴማ ምሌኪ ተህቦ። እቶም፡
ካብ ምስራት ዎሇም ጀሚሩ፡ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሐርዯ ገንሸሌ መጽሓፍ ህይዄት
ዒይተጻሕፉ፡ ኣብ ምዴሪ ዔነብሩ ዃሊቶም ኪሰግደለ እዮም። ሰብ፡ እኒ ዯኣ እንተ

ኣሌያቶስ፡ ይስማዐ። ዔማርኽ እንተል፡ ተማሪኹ ይኸይዴ፡ ብሰይፊ ዔቐትሌ እንተል፡ ንሱ
ብሰይፊ ኪቕተሌ ይግብኦ። ናይቶም ቅደሳት ትዐግስትን እምነትን ኣብዔ እዩ ዒል።
--ራኢ13፡5-10
ኣብ መዄዲእታ ናይዕ ዒመን ቅደሳን ኣምሊኽ ፣ ‚ኪሰዎሩ‛ እዮም። ብሰይፊ ኪዄዴቁ እዮም። ብሰራት ጸረ
ክርስቶስ ተማሪም ኪዉሰደ እዮም ብዓሓት’ዉን ሰማእት ኪኑ እዮም። ዴማ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ
‘ቶም በዔ ጸበባ ‘ዔ ሓሉፎም ዄጹ ‚ሓዯ’ ኪጽሮም ዒይኽእሌ ብዓሓት‛ ምኖም ይነግረና ፣
ዴሕርዔ ዴማ ርኤኹ፡ እንሆ፡ ካብ ኰልም ኣህዕብን ዎላታትን ህብታትን ካብ ብዒል
ንታትን እተኣከቡ፡ ሓዯ’ ኪጽሮም ዒይኽእሌ ብዓሓት ሰብ፡ ጻዐዲ ኽዲዉንቲ
ተኸዱኖም፡ ጨነፍር ስየ ኣብ ኣእዲዊም ሒዘም፡ ኣብ ቅዴሚ እቲ ፋንን ኣብ ቅዴሚ እቲ
ገንሸሌን ዯዉ ኢልም ርኤኹ እሞ፡ ምዴሓን ናይቲ ኣብ ፋን ተቐሚጡ ዒል ኣምሊኽናን
ናይቲ ገንሸሌን እዩ፡ እናበለ ዎዉ ኢልም ጨዯሩ። እቶም መሊእኽቲዉን ኰሊቶም ኣብ
ዓርያ እቲ ፋንን እቶም ሽማግላታትን እቶም ኣርባዐተ እንስሳን ቇሙ። ኣብ ቅዴሚ እቲ
ፋን ፍግም ኢልም ከኣ፡ ኣሜን፡ ዉዲሴን ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስሌጣንን
ሓይሌን ንዒሇኣሇመ ኣሇም ንኣምሊኽና ይኹን፡ ኣሜን፡ እናበለ ንኣምሊኽ ሰገደ። ካብቶም
ሽማግላታት ሓዯ ዴማ፡ እዘም ጻዐዲ ኽዲዉንቲ እተኸዴኑስ እንታዊት እዮም? ኻበይከ
መጹ? ኢለ መሇሰሇይ። ኣነዉን፡ ጏይታይ፡ ንስኻ ትፈሌጥ፡ በሌክዊ። ንሱ ኸኣ፡ እዔኣቶም
ኻብቲ ብርቱዐ ጸበባ መጹ እዮም፡ ንኽዲዉንቶም ኸኣ ብዯም እቲ ገንሸሌ ሐጺቦም
ኣጻዐዯዅ፡ ስሇዔ ኣብ ቅዴሚ እቲ ፋን ኣምሊኽ እዮም፡ ኣብታ መቕዯሱዉን ሇይትን
መዎሌትን የገሌግሌዊ ኣሇዅ። እቲ ኣብቲ ፋን ተቐሚጡ ዒል ኸኣ ንዴንኑ ኣብ
ሌዐሉኦም ኪተኽል እዩ። እቲ ኣብ ማእከሌ ፋን ዒል ገንሸሌ ስሇ ዔስዮም፡ ናብ
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ዏሊታት ማይ ህይዄት ኸኣ ስሇ ዔመርሖም፡ ኣምሊኽዉን ካብ ኣውንቶም ንብዎት ዒበሇ
ኺዯርዒልም እዩ እሞ፡ ዯጊምሲ ኣይኪጠምዩን ኣይኪጸምኡን እዮም፡ ጸሓይን ሃሩርን ዴማ
ከቶ ኣይኪረኽቦምን እዩ፡ በሇኒ።
--ራኢ7፡9-17
ኣብዔ ጥቕስታት ንርእዮ ነገር እንተሃሌዩ ታሪኽ ናይ መስቀሌ ክዴገም እዩ። ሌክዐ ከም ጏይታኦም ፣ እዘም
ብሰይጣን ተሳዐሩ መስለ ሰባት ፣ ንሳቶም ‘ዮም እቶም ሓቃያን ሰዎርቲ። ሽሕ’ ሰራት ጸረ
ክርስቶስ ኹለ ዎይነት ዄተሃዯራዉን ንታዉን ዎዄት ተጏናጸፉልም እንተመሰልም ‘ቲ ሓቂ ግና
ንጥፍኣት ርእሲኦም ኸዉን መፈንጠራ እዮም ከጻዉደ። ከምቲ ኣብ መስቀሌ ተራእየ ጥበብ ኣምሊኽ ፡
እቶም ተሳዐሩን ተረደን ተባህሇልም ፣ ንሳቶም እዮም ንሰይጣን ኣብ ትሕቲ እግሮም ክጭፍሌቕዊ
(ሮሜ16፡20)። ብምንታይ ገይሮም እዮም ከ ኽስዐርዊ፧
ሳሊ ዯም እቲ ገንሸሌን ሳሊ እቲ ቃሌ ምስክሮምን ዴማ ሰዋርዊ፡ ንህይዄቶምዉን ክሳዐ ሞት
ኣየፍቀርን።
--ራኢ12፡11
እዔ ‘ዩ ግርምቢጥነት መስቀሌ ! እዘም ሰዎርቲ ኣተኩሮ ጠመተኦም ሓዯ እዩ ፣ ንሱ ኸኣ ‘ቲ ጀማሪን
ዯምዲምን እምነቶም ነ ተሰቕሇ የሱስ (እብ12፡2) ፣ ግዯ ሓቂ ንዎኣቶም ጥራይ ዒይኯነስ ንዎና’ዉን
የሱስ እዩ እቲ ኣብነት። መጻሕፍቲ ታሪኽ ቤተ ክርስትያን በዔ ብምሌከት ምስ እንርኢ’ዉን ናይቶም
ንምስክርነቶም ብዯሞም ማሕተም ገበሩ ሓቐኛታት ሰዎብቲ ናይ መምህሮም (የሱስ) ብብሒ ተመሌአ
እዩ። ኩሊቶም ሃርያት ‘ቲ ገንሸሌ ፣ ብጀካ ሓዯ ገዱፍካ ኩሊቶም በቲ መስከርዊ ቃሌ ምስክርነት
ምኽንያት ሰማእት ይኖም እዮም።
ሞት እሴጢፋኖሴን እንዴርያሴን
መጽሓፍ ግብሪ ሃርያት ኣንቢብኩሞ እንተዂንኩም ኣብኡ ዕንታ ሰማእትነት ናይ ሓዯ ካብ ዱያቆናት
ማሕበር ዔነበረ ሰብ ኣል - እስጢፋኖስ። እስጢፋኖስ ሌክዐ ከምዘም ኣብ ዲሕሮት መዎሌታት ክመጹ
እዮም ንብልም ዒልና ኣመንቲ ፣ ጸጋን ሓይሌን መሉእዊ ፣ ኣብ ማእከሌ እቲ ህቢ ዎበይቲ ትእምርትን
ተኣምራትን ይገብር ከምነበረ ቃሌ ኣምሊኽ ይነግረና። ብተዄሳኺ እስጢፋኖስ ምኽንያት መቕተሉኡ ፣
ተባዐ ምስክር ዄንጌሌ ብምንባሩ ምኽንያት ምኑ ይነግር። ሌክዐ ከም ጏይትኡ ምሕረተኛ ዴማ ፣ ነቶም
ቐተሌዊ ከምዔ ብምባሌ ጸሌዪልም ፣
ንእስጢፋኖስ ኸኣ እናተማህሇሇን፡ ጏይታይ የሱስ፡ መንፈሰይ ተቐበሌ፡ እናበሇን፡ ብዲርባ
እምኒ ቐተሌዊ። ተምበርኪኹ ኸኣ ብዎብዪ ዴምጺ፡ ጏይታይ፡ እዔ ሓጢኣት እዔ
ኣይትሐዒልም፡ ኢለ ጨዯረ። እዔ ምስ በሇዉን ዋረፈ።
--ግብ7፡59-60
እስጢፋኖስ ተራ ሰብ እዩ ነይሩ። ግና ኸኣ ሰዎሪ እዩ ነይሩ። ሊ’ የሱስ ‘ቲ ሇዎሇ ኣብነትና ይኹን ፣
እስጢፋኖስ ግና ኩሊትና ሰዎርቲ ክንከዉን ከምንኽእሌ ኣርእዩና።
እንዴርያስ ዴማ፣ ሓዉ ጴጥሮስን ሓዯ ካብቶም ዎሰርተዉ ክሌተ ሃርያትን ነበረ እዩ። ንሱ’ዉን
ብሰማእትነት እዩ ሓሉፉ። ናይ ኣማዉታኡ ፍጻሜ ብምሌከት ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስትያን ተጻሒፉ ኣል።
ክሳዐ ሕጂ ኣማዉታ እስጢፋኖስ ከንብቦ ከሇኹ ብኽያት ከይሰዎረኒ ዄዱአዮ ኣይፈሌጥን ፣
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ሓዅ ንጴጥሮስ ፡ ብኣጊያስ ሮማ ራእሲ ኣብ ከተማ ሴባስቶፖሉስ ተሰቒለ። እንዴርያስ
ንብዓሓት ናብ እምነት ክርስቶስ ኣምጺእዊም ነበረ ‘ሞ ፣ ‘ቲ ራእሲ ነዔ ብሰምዋ ናብታ
ኸተማ መጺኡ ነቶም ሓዯሽቲ ክርስትያን እመነቶም ክኽሕደን ንጣኦታት ክስዉኡን
ኣገዯድም። እንዴርያስ ግና ኣብ ቅዴሚ ገጹ ፣ ንስኻ እንተዯሉኻ ኣማሌኽትኻ ከሓዴ
ኣማሌኽትን ጣኦታትን ሮማ ካሌእ ዒይኯነስ ሰይጣዉንቲን ጸሊእቲ ዯቂ ሰብን እዮም በል።
ነዔ ብሰምዋ ‘ቲ ምስላነ ብቑጥዎ ስሇነዯዯ ዴሕሪ ሕጂ ክሰብኽ ዄይ ክምህር ምስ
ርከብ ኣብ መስቀሌ ከጣብቖ ምኑ ኣጠንቀቖ። ‚መስቀሌ ፈርህ ነይረ እንተኸዉንስ
ክብሪ መስቀሌ ኣይምሰበኽኩን‛ ኢለ እንዴርያስ መሇሰ። ብኡ ንብኡ ኸኣ ተነነ። ሽዌ
እንዴርያስ ናብቲ ሰቀሇለ ቦታ ክዉሰዴ ከል ኣማዐዱዩ መስቀለ ርኣያ ‘ሞ ፣ ‚ኦ መስቀሌ
፣ ብምለእ ህይዄተይ ዯሇኹኺ ! ተመሃራይ ናይቲ ኣባኺ ተሰቕሇ ብምነይ ኩለ ግዖ
የፍቅረክን ይምነየክን እየ ነይረ ‘ሞ ፣ ብሃረርታን ብሕጉስ ሌቢን ናባኺ እመጽእ ኣሇኹ።‛1
እንዲበሇ ከምበኸየ ይንገር።
ኩለ ግዖ ነዔ ዕንታ ኬንብብ ከሇኹ ፣ ጏይታ ‘ታ ናተይ ዐዴሌ ምስ መጸት ኸኣ ከምኡ ፍቓዯኛ መንፈስ
ክህበኒ እየ ጽሌይ። ካብዔ ዕንታ ‘ዔ ንመሀሮ ፣ እንዴርያስ ነዕ ህሞት ‘ዔኣ ንብዓሕ ግዖ እንዲተጸበያ
ምንባሩ እዩ። ሰማእትነት ብሃንዯበት መጾ ዒይኯነስ ነዔ ሓሳብ ‘ዔ ብዓሕ እን ዒስተንትኖ ከምነበረ
ይበርሃሌና። ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስትያን ከም ናይ እንዴርያስ ብጸጋ ኣምሊኽ ክቡር ሞት ሞቱ ቅደሳን
መቑጸሪ የብልምን። ኣነ ዴማ ብግዖ ረኸብኩሙለ ነዔ ታሪኽ ከተንብብዊ ፡ ንጏይታ’ዉን ብዕዐባ
ሰማእትነት ዒሇኩም ስምውት ክትነግርዊ ከተበባዐኩም ይፈቱ። መብዕሕቲኡ ‘ዔ ታሪኽ ኣብ ከም በዎሌ the
Foxes Book of Martyrs ዄይ’ዉን ናይ ቀረባ እን ብዴምጺ ሰማእት ተሓትመ Jesus Freaks ዔብሌ
መጻሕፍቲ ክትረኽብዊ ትኽእለ ኢኹም።
ሯማእትነት ዘኹርዕ ዱዩ፧ ሕሴሢን መሴቀል ምዕጋሴ
ሊ’ ዕንታታት ናይቶም ብመንፈስ ትብዎትን ጸጋን ተመሉኦም ብዒይፍርሂ ሞቱ ሰባት ኣብ ገሉኡ’ዉን
ብዒይ ቃንዕ፡ ምስማዌ ዒተባብዐ ይኹን ፣ ኣነ ግና ናይ ኩልም ኸምኡ ከምዒይነበረ ክነግረኩም ይፈቱ።
ሽሕ’ ብዓሕ ቇራጽነትን ጅግንነትን ተመሌአ ታሪኽ ናይ ሰማእት ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስትያን ነንብብ
እንተንና ናይ ኩልም ግና ክቡር ኣይነበረን። ‘ቲ ኣብ መጻሕፍቲ እንረኽቦ ኣብ ክዅንነት ግና ሳሕቲ እዩ
ዒጋጥም። ነዔ ኪሓስብ እንከሇኹ ፣ ኣእምሮይ ነቲ ኣብ ቀረባ ግዖ ብኣኽረርቲ ኢስሊማዉያን ዐጡቓት ኣብ
ውራቕ ዔተሰየፈ ኯርያ ክርስትያን ኪም-ሱን-ኢሌ ይምሇስ። ምኽንያት ኣማዉታኡ ብምሌከት ዲሕራይ
ብገሇ ገሇ መዯበር ዖናታት ከምተዒርገሐ ኪም-ሱን-ኢሌ እምነቱ ምስ ካሌኦት ዯቂ ውራቕ ከካፍሌ
ስሇተረኽበ እዩ ነይሩ።
ኪም-ሱን-ኢሌ ናብ ሀገራት ሙስሉም ሚስዮና ክኸዉን ሕሌሚ ነበሮ ዄንጌሊ ክርስትያን እዩ ነይሩ።
ነዔ ምኽንያት ክብሌ ዴማ ን ዎረብ ተማሂሩ ፣ ኣቀሊጢፉ ክዕረብ ይኽእሌ ስሇነበረ ፣ ናብ ውራቕ ከም
ኣስተርሚ ኯይኑ ክሰርሕ ከይደ። ጏኑ ጏኑ ዴማ ምስቶም ረኸቦም ነበረ ሰባት መሌእኽቲ ዄንጌሌ
የካፍሌ ነይሩ። ዴሕሪ ሞት ኪም ፣ እቶም ሓሊፍነት ዄሰደ ጉጅሇ ታዉሒዴ  ኣሌ-ጂሃዴ ነዔ ስዐብ
መሌእኽቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታኦም ዒርጊሖሞ
ክርስትና ኣብ ውራቕ ከስፋሕፍሕ ፈተነ ካፊር ቀቲሌናዮ ኣልና . . . ‘ዔ ካፊር ቲኦልጂ
ዒጽነዋን ፣ ናብ እስሊማ ዎሇም ሚስዮና ክኸዉን ዲል ነበረን እዩ። 2
ምናሌባት መብዕሕቲኦም ሰባት ፣ ሞት ናይ ኪም ፖሇቲካ ምኽኒት ዒሇዊ ገይሮም ይዉሰዴዊ ይኑ፣
እቶም ቐተሌዊ ግና ከምኡ ዒይኯነስ ፣ ብዕዐባ የሱስ ምስ ውራቓዉያን ብምራቡ ምኽንያት እዩ ነይሩ
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መቕተሉኦም። ብርግጽ ኪም ጽዉዎ ኣምሊኽ ኣብ ህይዄቱ ሰምዋን ንገሇ ዎመታት ዲል ነበረ ሰብ እዩ
ነይሩ ፣ ኯይኑ ግና ንርእሲኡ ኣብ ኢዴ ክቐትሌዊ ዯሌዩ ክፉኣት ሰባት ምስ ረኸባ ብፍርሂ መኺኹ እዩ።
ብብኽያት ስሇ ህይዄቱ ሇሚኑ እዩ። ምሊእ ካሴታት ናይዔ ዲርጋ ኣብ መብዕሕቲአን መዯበር ዖናታት
ተፈኒዪ ነይሩ። ይኹን’ምበር ዴሕሪ ሰሇስተ መዎሌቲ ግና ተሰዪፉ ፣ ‘ቲ ናይ ምስያፍ ቪዴዮ ዴማ ናብ
ኩሇን መዯበር ዖናታት ተሌኢኹ። እቶም ነዔ ቪዴዮ ርኣይዊ ሰባት ከምነግርዊ ፣ ኪም ቅዴሚ ምስያፉ
ማረኽቱ ንዎሇም መሌእኽቲ እንዲመሓሊሇፉ ንሱ ግና ይበኪ ኣይነበረን ኣይሇመንነ’ዉን ፣ ኣብ ክንዲኡ ግና
ብዒይ ተቓዉሞ ብተቇርጸ ዉሳኔ - ብትብዎት - እዩ ሞይቱ።
ስሇምንታይ እየ ነዔ ዒሰንብዴ ዕንታ ዒኪረዮ፧ ምኽንያቱ ‘ዔ ካብ ሓቂ ዒይረሓቐ ክዅንነት ስሇነ።
ምንም’ ኪም ክመዉት ከል ብጸጋ ኣምሊኽ ፣ ዐጫኡ ተቐቢለ ብተቇርጸ ትብዎት ይሙት ፣ እቲ ሓቂ
ግና ገሇ መዎሌታት ቅዴሚ ምሟቱ ንስሇ ህይዄቱ ብብርቱዐ በኽዩን ሇሚኑን እዩ። እቲ ትኽ በሇ ሓቂ ኸኣ
ንሕና’ዉን እንተንኸዉን ሌክዐ ከምኡ ምገበርና።
ሌብና ንሰማእትነት ነዲለ ክንብሌ ከልና ፣ ሰማእትነት ከምቲ ኣብ መጻሕፍቲ ታሪኽ ክርስትና እንርእዮ ፣
ዉጹእ ቇራጽነት ፣ ጅግንነት ፣ ክብሪን ናን ርኣየለ መዴረኽ እዩ ዔብሌ ናይ ሓሶት ርእይቶና ግና
እንተዯርቤናዮ ይሓይሽ። እቲ ኩለ ግዖ ክንክሮ ዒልና ኣገዲሲ ሓቂ ፣ ሰማእትነት ናትና ጅግንነት ርኣየለ
ነገር ኣይኯነን። ሰማእትነት ንዎና ንኽብሪ ግበር ኣይኯነን ፣ ንኽብሪ ኣምሊኽ እዩ።
እቲ ክብል ዯሇኹ እዔ እዩ። ሓቂ ክዕረብ እንተይነ ንሕና ክርስትያን - ብፍሊይ’ ሰብኡት - ብዕዐባ
ሰማእትነት ኣብ ርእስና ሰኣሌናዮ ሓሳባ ነ ስእሉ ኣል። መብዕሕትና ሰብኡት ኣብ ቤተ ክርስትያን
ሰማእትነት ማሇት ‚ንሕና ከቢርና‛ እንርኣየለ መዴረኽ ይመስሇና ከይህለ እፈርህ። ‚ከመይ ገይርና ኣብ
ታሪኽ ከም ሰማእት እንዲተዒከርና ንኸብር‛ ኢሌና ንሓስብ ከይንህለ። ዄይስ ብመንገዱ ሰማእትነት ፣ ምስ
‚ከኽብቲ ክርስትና‛ ርእስና ክትቁጸር ዴላት ከይህሌዄና።
ግና ሰማእትነት ምስ ሞት ጏይታና - እዄ ምስ ሞት የሱስ ኣብ መስቀሌ - ሕቡር ምን እንተይኑ
ትርጉሙ ፣ ሰማእትነት ዒሕፍር ፍጻሜ ማሇት ድ ኣይከዉንን፧ ሰማእትነት ቅሌጡፍ ሞት ጥራይ ዱዩ፧
ዄይስ ሰማእትነት ብርቱዐ ስቓይን ፣ መግረፍትን ፣ ምስሓግን ፣ ፍጹም ዉርዯትን ዴማ ኣሇዊ እዩ፧
ሕጂ’ዉን ናይ የሱስ ኣብነት ከመይ ነይሩ፧ የሱስ ቃንዕ ጥራይ ኣይኯነን ተጸሚሙ ፣ ኣብ ኩለ እን
ክግረፍን ክስቀሌን ከል ዎቢ ሕስራንን ዉርዯትን ኣይረኸቦን ዱዩ፧ ሕስራንን ዉርዯትን ጥራይ ኣይኯነን
ኸኣ ነፍሱ ፍጹም ናይ ሞት ሂ ሒ ፣ ዯሙ ከም ረሃጽ ኣየንጠብጠበን ድ ኸ፧ እዔ ክርኢ ከሇኹ ፣ ነቲ
ዴሕሪ ምዉዲእ ኰናት ኣብ ውራቕ መጹ ነበሩ ዕንታታት ይክር። ኣብ ዕንታ ናይ ገሉኦም ሰባት ፣
ንዒይዉዎሌዊ ገበን ክእመኑ ዄይ ዴማ ኣብ ቅዴሚ የውንቶም ኣባሊት ስዴራቤቶም ክዐመጹ ፣ ክግረፉ
ክቕተለን ምርጫ ናይ ቐረበልም ሰሚዋ ነይረ። እሞ ከመይ ንዎኻ ከ ፣ ዄይ ንየሱስ ክትክሕዴ ዄይ ኸኣ
እንዲርኤኻ ኣብ ቅዴሜኻ ዯቅኻ ክዐመጹን ብመግረፍቲ ክቕተለን ምርጫ እንተቐርበሌካ፧ ኣየናይ
ምመረጽካ፧ ይርዴኣኒ እዩ ፣ እዔ ንኽትሓስቦ ከማን ዒባህርር እዩ። ከምዔ ኢሇ ብምራበይ ከማን
ኣይትሓዓሇይ። ግና ‘ዔ’ዉን ክዅንነት ምኑ ክንፈሌጥ ስሇዒልና እዩ። ሰማእትነት ማሇት ሰብኣይ ምን
ማሇት ኣይኯነን። ሰማእትነት ክቡር ነገር ኣይኯነን። ሰማእትነት ነዔ ኣካሊ ስቓይ ምዐጋስ ጥራይ
ኣይኯነን። ዄይ ሰማእትነት ምዐሩግ ኣማዉታ ማሇት ኣይኯነን። ሰማእትነት ፍጹም ነ ዉርዯት ፣
ሕስራን ፣ ምዴንጋር ከምኡ’ዉን መብዕሕቲኦም ተመኰሮሞ ዒይፈሌጡ ናይ ሂን ምምካኽን ኣጋጣሚ
እዩ። እንተንዎይ ኣይኯነን ‘ዔ እቲ ዎቢ ዒይብሃሌ ተራ ሽግራት ናይዕ ህይዄት ከይተረፈ ከመይ ናብ
ምጉርምራም ከምመርሓኒን ፣ ሓጢኣታ ነ ነገራት ክገብር ከምዴርኸኒን ርእየ እየ። እሞ ከመይ
ገይርና ዯኣ ንርእስና ንሰማእትነት ነዲሌ፧ ልሚ ንጀምር ፣ ሰማእትነት ናይ ሓዯ እን ፍጻሜ ጥራይ
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ኣይኯነን ፣ ሰማእትነት ንርእሴኻ ምስ መስቀሌ የሱስ ክርስቶስ ምሕባር እዩ። መስቀሌካ ምጻር ዴማ ናይ
መዎሌታ ግብሪና እዩ።
የሱስ ኸኣ ንኹልም በልም፡ ‚ዯዴሕረይ ኪስዐብ ዔዯሉ፡ ነፍሱ ይቕበጽ፡ መስቀለ ኣብ
ጸጽባሕ የሌዐሌ እሞ ይስዋበኒ።‛
--ለቃ9፡23
ነዔ ድ ኣይኯንናን ተሰማሚዐና ኣተና፧ ክሳዐ ብህይዄት ዒልና መዎሌታ ንርእሴና እንዲሞትና ፣
ንኽብርና ዒይኯነስ ንኽብሪ ኣምሊኽ ክንነብር፧ ግና ልሚ ከም ፍቃዴ ርእስና እንዲተመሊሇስና ፣ ጽባሕ
ንስሇ ኣምሊኽ ክንመዉት ኢሌና ኣይንጸበ። ሰማእትነት ካብ ሕጂ ኣትሒና ክንነብረለ ክንጅምር ዒልና
ነገር እዩ።
ከምቲ ኣነዉን ሰዋርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ፋኑ እተቐመጥኩ፡ ነቲ ስዐር ኣብ ፋነይ
ምሳይ ኪቕመጥ ክህቦ እየ። እኒ ዒሊቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዔብሇን ዒል ይስማዐ።
--ራኢ3፡21-22

መሐበሪ
1. Rick Joyner, Shadows of Things to come, (Thomas Nelson, Nashville Tennessee, 2001), p. 116
2. Dhimmi Watch, Muslim, Christian Leaders Condemn
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/002526.php
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ወሰኽ (Appendix)
መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትንቢትን ፍጻሜታትን መወዳእታ ዘመን (Eschatology15)
ምጽናዑ ንምንታይ የድሊ፧

ኣብዔ ክፍሉ ‘ዔ ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ምጽናዐ ንምንታይ ኣዴሇየ፧ ንዔብሌ ሕቶ
ክንምሌሶ ኢና። ቅዴሚ ነዔ ሕቶ ምምሊስና ግና ፣ ስሇምንታይ እዮም ሰባት ነዔ ኣርእስቲ (መጽሓፍ
ቅደሳ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን) ዒየጽንዐዊ ክንርኢ ኢና።

ቀዲማይ ምኽንያት ፣ ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ዒጽንዌ ሰባት ስግንጢራት እዮም።
እንዴው ብዕዐባኻትኩም ኣይፈሌጥን እየ ፣ ግና ብዓሓት ሰባት ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን
ዒየጽንዌለ ሓዯ ኻብቲ ምኽንያት ፣ እቶም ዒጽንዌ ሰባት ንኽትርዴኦም ዖሸግሩ ዒይባህርያዉያን ሰባት
ኯይኖም ስሇረኽብዊም እዮም። ብዉሌቅኹም ኣስተዉውሌኩሙለ ድ ትኑ፧ ኣብ ሓሇፈ ዎመታት ፣
ኣብ ሓያል ‚ክርስትያና ናይ ኣባይቲ ጉጅሇ (Home Groups)‛ ንዎሊማ ምህናጽን ሕብረት ምዴሌዲሌን
ብምባሌ ኣብ ግበር ሰሙና ኣኼባታት ተሳቲፈ እየ። ኣብቲ ኸድ ኣኼባታት ዲርጋ ኣብ ኩለ ዴማ
ክብሌ ይኽእሌ እየ ፣ እንተዉሓዯ ሓዯ ሰብ በዔ ኣርእስቲ ‘ዔ ዐቡዴ ፍቕሪ ዒሇዊ ይረክብ እየ። እቲ
ኣርእስቲ ናይቲ ርርብ ብዕዐባ እንታይ ይኹን ብዒየገዴስ ፣ ኩለ ግዖ ኣንፈት ናይቲ ኣርእስቲ ናብ
‚ዲሕሮት ግዖያት‛ ክጠዉዩ ፍትኑ ይጸንሑኒ እዮም። መብዕሕቲኡ ግዖ ዴማ ከምዔ በለ ሰባት
ተኻታዐትን ኣሰሌቸዉቲን እዮም። ‘ዔ ብል ዒልኹ ኣጋጢምኩም እንተይኑ ክትርዴኡኒ ኢኹም፧ ከም
ሓቂ ኻብቲ ሓዯ ነዔ መጽሓፍ ክጽሕፍ ከሇኹ ነበረኒ ፍርሂ ‚ከምዘም ሰባት‛ ገይርኩም ከይትሓስቡኒ
ስሇሰጋእኩ እየ። ምናሌባት ንስኻትኩም’ዉን ስግንጢር ኲንኩም ከይትርኣዩ ብምባሌ ነዔ ኣርእስቲ
ከተጽንዐዊ ዒይትፈትዅ ትኑ። ዯሓን ‘ዔ ርደእ ነገር እዩ። ግና ሓዯ ነገር ድ ከረጋግጸሌኩም፧ ናይዘም
ሰባት ‘ዔኦም ስግንጢራ ባህሪ ምስ መጽናዐቲ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ሊሓንቲ
ዒተሓሕ ነገር የብለን። መጽናዐቲ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ንናይ ነ ሰብ ዴኹም
ማሕበራ ምዴናታት ምኽንያት ኣይኯነን። ልሚ ንስኻ ምስ ሰባት ናይ ምጽራር ባህሪ እንተዒይብሌካ ፣
ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ምስ ኣጽናዐካ’ዉን ኣይክትሌዄጥን ኢኻ። በዔ ኯይኑ በቲ ግና
ዉሳኔታትና ፣ ሰባት ኣብ ሌዐላና ህሌዊም ኣረኣእያ ምርኩስ ብምግባር ክኸዉን ኣይግብኦን እዩ
(ምሳ29፡25)። ሃርያ ጳዉልስ ነዔ ብምሌከት ኣብ (ገሊ1፡10) ከምጸሓፎ ፣ ገብሮ ነበረ ኩለ ነገራት
፣ ሰባት ኣብ ሌዐሉኡ ብዒሇዊም ኣተሓሳስባን ግብረ መሌሲን ተመርኯሰ ነይሩ እንተኸዉን ባርያ
ክርስቶስ ክኸዉን ከምዒይምበቕዋ ይነግረና። ተስፋ ይገብር በዔ ሓሳብ ‘ዔ ትሰማምዌ ከምትኑ።

15

Eschatology - ጨንፈር ናይ ቲኦልጂ ኯይኑ ፣ ብዕዐባ ናይ መዄዲእታ ዎሇም ፍጻሜታት ፣ ሞት ፣ እቲ ዎቢ ፍርዱ ፣ መንግስተ ሰማይ ፣ ሲኦሌ
ከምኡ ዴማ ናይ መዄዲእታ ጽሕፍቶ ዒርኢ ሰብ ንዔብለ ኣርእስትታት ብብርሃን መጽሓፍ ቅደሳ ትንቢታት ትንትን እዩ።
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ኻሌኣይ ምኽንያት ፣ ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ንኽትርዴኦ ዖሸግር እዩ።
ሰባት ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ዒየጽንዌለ ተዄሳኺ ምኽንያት ፣ እዔ ኣርእስቲ ‘ዔ ኣዩ
ዖዯናግርን ካብኡ ሓሉፉ’ዉን ጠቕሉለ ምርዴኡ ዒይከኣሌ ከቢዴ ኣርእስቲ ኯይኑ ስሇስምዑም እዩ።
ስሇዔ ንምንታይ ኣብ ከምዔ በሇ ኣርእስቲ ምትካር ኣዴሇየ፧ ዔብሌ እዩ ‘ቲ ምኽንያት። እዔ ግና ብዒይ
ነ ይኹን ተዄሳኺ መግሇጺ ዉጹእ ሓሶት ምኑ ይነግረኩም። ትንቢትን ፍጻሜታትን መዉዲእታ
ዒመን ምጽናዐ ብገሇ መጠኑ ኣዯናጋሪ ክኸዉን ከምኽእሌ ይሰማማዐ እየ። ከምዔ ነለ ግና ፣
ብምኽንያት ጣሌቃነት ናይቶም መጽሓፍ ቅደስ ብንጹር ኣብቲ ዲሕራይ ግዖያት ከጋጥም እዩ ንብል
ፍጻሜታት ክቕበለዊ ዒይፈትዅ ሰባት ብፈጥርዊ ጥዉይያት ትርሜታት ካብ ምብሑ ተሊዐሇ እዩ።
ናይዘም ሰባት ‘ዔኦም ጠይ ትርጉም ኸኣ ብርግጽ ነቶም ሰምዐዊም ሰባት ከዯናግሮም ግዴን እዩ።
ብዕዐባ ዲሕሮት ግዖያት ብምሌከት ሓያል ኣረኣእያ ኣል። ገሇ ገሉኡ ኣረኣእያ ፣ መጽሓፍ ቅደሳ
ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ኣብ ዕረበለ ክፍሌታት (አረ መጽሓፍ ምለእ’ዉን ! ) ኩለ ምሳላያ ዄይ
ሲምቦሊ እዩ ዔብሌ እዩ። ካሌእ ኸኣ ኣል በቲ መሰል ክርዴኦ ፍትን። ማሇተይ መጽሓፍ ቅደስ
ከነንብብ ከልና እቲ ክፍሉ ታሪኻ ክፍሉ እንተይኑ ከም ታሪኽ ገይርና ኢና ነንብቦ ፣ መሙር
እንተይኑ ኸኣ ከም መሙር ፣ ምስሊ እንተይኑ ከም ምስሊ ነንብቦ’ምበር ብዕዐባ ታሪኻ ፍጻሜ
እንዲኣዒንተዄ ከም ምሳላ ገይርና ኣይንርዴኦን ኢና። እዔ ካሌእ ዒይኯነስ ርትዎ ኣረኣእያ (commn
sense) እዩ። እዔ ኣብ ኢዴኩም ዒል መጽሓፍ ምሳላያ ኣይኯነን ፣ ንኽገሌጸሌኩም’ዉን ምሁር ቲኦልጂ
ኣየዴሌየኩምን እዩ። ኣምሊኽ ንምርዴኡ ዒይከኣሌ ነገር ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ኣየቐመጠን። እዄ ብሌክዐ ኣብ
ገሇ ገሉኡ ንምርዲኡ ዔኸብዴ ነገራት ኣል ግና ክብዯት ብነ ይኹን ተኣምር ምንባቡ ክንገዴፍ
ምኽንያት ኣይኯነን። ብመንፈስ ጸልት ኯይንና ብትግሃት እንተኣጽኒዐናዮ (ብዕዐባ ‘ዔ ዲሕራይ ክንዕረብ
ኢና) ቃለ ክኽፈተሌና እዩ ሊ ‘ቲ ተዄሳሰበ መስሌ ክፋሊት ቅሌዐሌዐ ኢለ ጋህ ክብሇሌና እዩ።

ሳሌሳይ ምኽንያት ፣ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ምጽናዐ ኣገዲስነት የብለን ፣ ካሌእ ኣቃሌቦ
ክንገብረለ ዒልና ዎበየ ጉዲያት ኣል።
ገሇ ገሉኦም ሰባት ካብ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ምጽናዐ ሓሉፍካ ፣ ኣተኩሮ ክዄሃቦም
ግብኡ ካሌኦት ጉዲያት ከምዒል እዮም ኣምኑ። ‚ኣብ ክንዱ ናይ ሕጂ ዴላት ሰባት ነማሌእ ስሇምንታይ
ንመጻኢ ግሇጽ ዯበና ፍጻሜታት ነማዐደ፧‛ ይብለ። ገሉኦም ኸኣ ፣ ዄንጌሌ ብስራት ናይ ምዴሓን
ዯኣ’ምበር ብዕዐባ ‘ቲ መጽእ ጸረ ክርስቶስ ፣ ነቢዪ ሓሶት ፣ ናይ መከራ እን ዄዒተ . . . ዔብሌ ዖፍርህ
ዖና ኣይኯነን ዔብለ’ዉን ኣሇዅ። ሕጂ’ዉን ብርግጽ ‘ዔ ስምውታት ‘ዔ ንዎይ ከማን ይርዴኣኒ እዩ። ግና
‚መጽናዐቲ ትንቢትን ፍጻሜታትን መጽሓፍ ቅደስ‛ በቲ ቅሌሌ በሇ ኣገሊሌጻኡ እንተርኢና መጽናዐቲ
ዲግም ምምሊስ የሱስ ማሇት እዩ። ብቀንደ ኣተኩሮ መጽናዐቲ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ፣
ጸረ ክርስቶስ ዄይ ነቢዪ ሓሶት ኣይኯነን ፣ ማእከሌ ናይቲ ቅኑዐን ጥዐና ዒሇዊን መጽናዐቲ መዄዲእታ ዒመን
‚ምምሊስ ናይቲ ንጉስ‛ እዩ። ኣብ ኣብነት ሃርያትን የሱስን እንተተመሌኪትና’ዉን ምንም’ ብዕዐባ
ንኣምሊኽ ምምስጋን ፣ ብንታት ምራብ ፣ ዱያቆናት ምሻም ፣ ንሓዴሕዴና ብጥዌይ ምዴናታት
ምምሌሊስ ካሌእ ድክትሪናት ተዕሪቦም ይኹኑ ፣ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ኣብ ኩለ
ስብከታቶምን ትምህርትታቶም ዎቢ ቦታ ከምነበሮ ክትክሕዴ ምፍታን ግና ኣይከኣሌን እዩ። እዘም ሰባት
ኸኣ ቅዴሜና ቅዴሚ ክሌተ ሽሕ ዎመታት ነበሩ እዮም ‘ሞ ንሳቶም ‘ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ
ዒመን ካብ ኣገዲስነቱ ካብ ሰበኹለ ንሕና ዯኣ ካብኣቶም ብምንታይ ንፍሇ፧ እንተዴኣ ነቲ ናይ ርሑቕ መጻኢ
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መስሌ ፍጻሜታት ዒይንጸሌ ኣካሌ ናይ ትምህርትታቶምን ህይዄቶምን እንተነይሩ ፣ ንዎና ኸ ከምኡ
ክኸዉን ድ ኣይግባእን፧
ትንቢትን ፍጻሜታትን መጽሓፍ ቅደስ ንምጽናዐ ቅኑዐ ምኽንያታት

ቀዲማይ ምኽንያት ፣ ትንቢት መዄዲእታ ዒመንን ፣ ስብከተ-ሲኦሌን ኣዴሒኑኒ እዩ
እታ ናይ መጀመርታ ዒንበብኩ ክርስትያናት መጽሓፍ ፣ ብስሙይ መምህር ዲሕሮት ግዖያት ጆን
ሌቩርዴ ተጻሕፈት እያ ነይራ። ነታ መጽሓፍ ንኽገኣ ዯረኸኒ ምኽንያት ሕጂ ብሌክዐ ኣይክሮን
እየ። ብብዓሕ ምኽንያታት ክርስትያን ዒይኯኑ ሰባት ትረኻታት መዄዲእታ ዒመን ንምስማዐ ከም ህንጠዩ
፣ ኣነ’ዉን ከምኡ እየ ነይረ። ዴሕሪ ሒዯት ኣርሕ ፣ ንጏይታ ርእሰይ ምስ ሃብኩ ግና ፣ ኣብ መጽሓፍ
ሌቩርዴ ረኸብኩዊ ብዕዐባ ዲሕሮት ግዔያት / ቁጥዎ ኣምሊኽ ዕረብ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅደስ ‘ዩ
ኣብ ሌበይ ኣዩ ኸብዴን ዒቃሌሕን ነበረ። ስሇዔ ዴማ ነቲ ነበረኒ ኩለ ክፉእ ኣካዪዲን ኣተሓሳስባን
ተነሲሐ ኣብ ክንዴኡ ንሓሸ ነገር ክነብር ዄሲነ። እቲ ነዔ ክገብር ዯረኸኒ ጥቕስታት ፣ ከምዔ ልሚ
መብዕሕቲኦም ክርስትያን መሌእኽቲ ምዴሓን ንኻሌኦት ከካፍለ ክፍትኑ ከሇዅ ዒምጽእዊ ሌቢ ዒረስርስ
በሃሌ ጥቕስታት ናይ ዄንጌሊት ከምኡ ኣይነበረን። ልሚ ልሚ ኣብ መብዕሕቲኡ ክርስትያና ዎንኬሊት
ነ ሰባኺ ፣ ‚ካብዔ ቔናን ዄሇድዔ ዴሐኑ ! ‛ (ግብ2፡40) ብማሇት እንተሰቢኹ ፣ ከም ኣኽራሪ
ሃይማኖተኛ ዄይ ግዖ ሓሇፎ ‚ናይ ቀሊይ ሓዉን ዱንን‛ ዎይነት ሰባኺ እዩ ቑጸር። እቲ ክብል ዯሇኹ
‘ዔ እዩ ፣ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ክፋሌ ናይ ዄንጌሌ እዩ ‘ሞ ኣይነዉጽኣዮ። ኣብ ሓዱሽ
ኪዲን ክፋሌ ናይ መሌእኽቲ ዄንጌሌ እዩ ፣ ኣብ ናይ ልሚ መሌእኽቲ ዄንጌሌ’ዉን ከምኡ ክኸዉን
ይግብኦ። በዔ ልሚ ተሰማዐነት ዒይብለ እንተነ ዴማ ይኹን። ኣብነትና ኣብ ሓዱሽ ኪዲን እዩ
ዒል’ምበር መምስ ዒመኑ ጥዐም ቃሌ ክንሰብኽ ኣይተህበናን። ብዓሓት ፓስቶራት ስሇምንታይ ካብ ናይ
ሓዱሽ ኪዲን ሞዳሌ ትሃጹ ኣሇኹም ንርእሴኹም ሕተት፧ ከም ክርስትያን መጠን ኻብቲ ዮሃንስ
መጥመቕ ዄይስ የሱስ ዄይስ ሃርያት ገበርዊ ንሊዐሉ ክንገብር ንኽእሌ ድ ይመስሇና፧ ስሇዔ ምንም’
ንተመጣጠነ ክርስትያና ህይዄት ብዓሓት ክንርዴኦም ዒልና መጽሓፍ ቅደሳዉያን ምህሮታት
እንተሃሇዅ ናይ ዲሕሮት ጊዖያት ትምህርቲ ግና ከነዄግድ ኣይግብኣናን። ትንቢታትን ፍጻሜታትን
መዄዲእታ ዒመን ካብ ሓዱሽ ኪዲን ዄይ ካብ ስብከት ዄንጌሌ ምዉጻእ ማሇት ንኹለ ትምህርቲ ሓዱሽ
ኪዲን / መሌእኽቲ ሃርያት ብማይ ምጅሊሕ ማሇት እዩ። ቀጺለ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን
ምጽናዐ ንምንታይ ከምዒዴሉ ተዄሰኽቲ ሽደሽተ መሰረታዉያን ምኽንያታት ክንርኢ ኢና።

ኻሌኣይ ምኽንያት፣ የሱስ ‘ቲ ኣብነትና ባዐለ ተዕረቦ ኣርእስቲ ስሇነ (የሱስ እንታይ ምገበረ ነይሩ
ይኸዉን፧)
የሱስ ብዕዐባ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን የጽንዐ ነይሩ እዩ። ምናሌባት ‘ዔ ርደእ ነገር ክኸዉን
ይኽእሌ እዩ ነዔ ሓቂ ግና ኣቃሉሌኩም ኣይትርኣይዊ። ብርግጽ ናይ መዄዲእታ ዒመን ጽሑፋት እቶም
እንኮ የሱስ ዒጽንዑም ነበረ ጽሑፋት ኣይኯኑን የግዲስ የጽንዑም ነይሩ እዩ። ክርስትያን እንተዂንካ ዴማ
ሰዎቢ የሱስ ኢኻ ‘ሞ ከምኡ ክትገብር ይግብኣካ እዩ (ማቴ28፡19-20)። ኣብ ዄንጌሊት ፣ ብዓሕ ግዖ የሱስ
ካብ ናይ መዄዲእታ ዒመን ጽሑፋት ብለይ ኪዲን እንዲጠቐሰ ክዕረብ ንርእዮ። የሱስ ዴማ ነዔ ክፍሌታት
‘ዔ ይፈሌጦ ጥራይ ዒይኯነስ ነቲ ሃብታም ትንቢታ ትሕቶኡ ከይተረፈ ተንቲኑ እዩ ገሌጾ ነይሩ።
ንኣብነት ፣ ኣብ ምጅማር ናይ ምዴራ ኣገሌግልቱ ፣ የሱስ ኣብ ቤት ጸልት ዒንበቦ ክፍሉ ከምዔ ነይሩ ፣
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ናብታ ዋበየሊ፡ ናብ ናሬት ዴማ መጸ፡ ብመዎሌቲ ሰንበት ኸኣ ከምቲ ሌማደ ናብ ቤት
ጸልት ኣተዄ፡ ኬንብብዉን ተንስኤ። መጽሓፍ ነብዪ ኢሳይያስ ኸኣ ሀብዊ። ነቲ መጽሓፍ
እንተ ቐሌዑ ኸኣ፡ እዔ እተጻሕፎ ኽፍሉ ረኸበ፡ ንዴኻታት ከበስሮም ስሇ ቐብኣኒ፡
መንፈስ እግዔኣብሄር ኣብ ሌዐሇይ እዩ። ንምሩኻት ከምሌስ፡ ንዐዉራት ምርኣይ፡ ንግፉዎት
ኸኣ ምዉጻእ ሓራ ኽሰብኽ፡ ሕርይቲ ዎመት እግዔኣብሄርዉን ክሰብኽ ሇኣኸኒ። ነቲ
መጽሓፍ ዋጺፉ ኸኣ፡ ነቲ ኣገሌጋሉ ሂብዊ ተቐመጠ። ኣብታ ቤት ጸልት ነበሩ ዃልም
ዴማ ኣውንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ። ሽዌ፡ እዔ ጽሑፍ እዔ ልሚ ኣብ ኣእዕንኩም
ተፈጸመ፡ ኪብልም ጀመረ።
--ለቃ4፡16-21 1
ከምኡ’ዉን ሓዯ ኻብቲ የሱስ ኣብ መዄዲእታ ንዯቂ መዕሙርቱ ተዕረቦ ብዕዐባ ‚ምዐናዉ ቤት መቕዯስን
፣ ትእምርቲ ምምጻኡን መዄዲእታ ዎሇምን‛ (ማቴ24፡3) ከመይ ከምኸዉን ሓተትዊ ሕቶ ብምሌከት
እዩ ነይሩ። ነዔ ሕቶ ‘ዔ ኪምሌሶ ኸል የሱስ ብቀጥታ ሓዯ ካብ ጥቕስታት መጽሓፍ ዲኒኤሌ (ሓዯ ካብቶም
ዎበዪ ብዕዐባ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ዕረቡ መጻሕፍቲ ሓዱሽ ኪዲን ምኑ እዩ)
ይጠቅስ ፡
እቲ ብነብዪ ዲንኤሌ እተባህሇ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት ኣብታ ቅዴስቲ ስፍራ ይሙ
እንተርኤኹም፡ - እቲ ዖንብብ የስተዉዐሌ፡ - ሽዌ ኣብ ይሁዲ ዒሇዅ ናብ ኣኽራን
ይሀዯሙ።
--ማቴ24፡15-16
ኣብ’ዔ ምዐራፍ ‘ዔ ዄሲኹ የሱስ ካብ መጽሓፍ ኢሰያስ ጥቕሲ ይጠቅስ ብዕዐባ ነቢዪ ዮናስ ዴማ
የዉስእ። ብቅሌሌ በሇ ፣ ብመሰረት ‘ዔ ምዐራፍ ‘ዔ ጥራይ የሱስ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን
የጽንዐ ነይሩ እዩ። ክዯግመሌኩም ፣ የሱስ ትንቢታትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን የጽንዐ ነይሩ እዩ።
ልሚ ግና ብዓሓት ኣመንቲ ብተፈሊሇየ ምኽንያታት ነዔ ኣርእስቲ ኣግሉልሞ ኣሇዅ። ካብ የሱስ ንሊዐሉ
ብዕዐባ ክዅንነት ኣፍሌጦ እንተሌዩና ምናሌባት እንዴው እንተዒይኯይኑ ግና ከም ሰዎብቱ መጠን ሌክዐ
ከምቲ ንሱ ገበሮ ነቲ ጸንዋ መጽሓፍ ቅደሳ ትእዕ ክንከተል ይግብኣና እዩ።

ሳሌሳይ ምኽንያት ፣ ኣምሊኽ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ስሇዒቐመጦ
ሕጂ’ዉን ጠቢብ ሰብ መሲሇ ክርአ ኣይዯሌን እየ ፣ ግና መንፈስ ቅደስ ባዐለ ኣብ ብዓሕ ክፍሌታት ናይ
መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ መዄዲእታ መዎሌታት ዕረብ ጥቕስታት ካብ ኣቐመጠ ፣ ከመይ ገይሮም እዮም
ብዓሓት ክርስትያን ነዔ ክፍሌታት ከየንበብዊ ሰጊሮሞ ሓሌፉ፧ ንኣብነት ስሇምንታይ እዮም ብዓሓት
ክርስትያን መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ዒየንብብዊ፧ ‚ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን‛ ኣንብብ ፣ ዔብሌ
መጽሓፍ ቅደሳ ትእዕ’ እንተዒየሇ የግዲስ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ክንዴኡ ኣክሌ ጉለሕ ቦታ ካብ ሃቦ
ንኽንበብ ኢለ ምኑ ርደእ እዩ። ንርእሴና ፡ ‚እዔ ነገር እዔ ኣምሊኽ ኣንቢበ ክርዴኦ እንተዒይዯሌየኒ
ስሇምንታይ ኣብኡ ኣቐሚጥዊ ኣል፧‛ ኢሌና ንሕተታ። እስኪ ብዕዐባ ‘ዔ ሓቂ ሕሰቡ ፣ ‚ዐስራን ሓሙሽተን
ሚእታት (25%) ጥቕስታት መጽሓፍ ቅደስ ትንቢታ / ንመጻኢ ዕረብ ትሕቶ ዒሇዊ እዩ። 2 ስሇዔ
ነዔ ዐስራን ሓሙሽተን ሚእታት እንተዉጺእናዮ (ብርግጽ ምስኡ ኸኣ ‘ቲ ብዓሕ ዒይፍሇጥን ዒይምስጥን
ቁጽሪ ዄሇድታት) መጽሓፍ ቅደስ ናብ ኣዩ ነኣሰ መጽሓፍ ክንጸርቦ ንኽእሌ ኢና። ከምኡ ቅዴሚ
ምግባርና ግና ብርግጽ ቅዴም ነቲ ‚መንፈስ ኣምሊኽ ነፈሶ ዒበሇ ጽሑፍ ንትምህርቲ፡ ንተግሳጽ፡ ንምቕናዐ፡
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ንጽዴቂ ዔኸዉን ምእዲብ ይጠቅም እዩ፡‛ (2ጢሞ3፡16) ዔብሌ ጥቕሲ መጽሓፍ ቅደስ ክንፍሕቆ ኣልና።
ጠቢብ ሰብ ኯይነ ይስምዎኩም ከይህለ ፣ ከምኡ ኣይኯንኩን . . . ኣይትሓዓሇይ።

ራብዎይ ምኽንያት ፣ እዔ ኣርእስቲ’ዔ ከይንጏስዮ ኣዩ ዐቱብ ኣርእስቲ እዩ
ነ ሰብ መጽሓፍ ራኢ ዮሃንስ ዒንበበ እንተል ፡ ነቲ ኣብኡ ተጠቒሱ ዒል ፍጻሜታት (ምናሌባት
ብህይዄትና ከልና ነርክበለ ንኸዉን) ረዔን ኣገዲስነት ከምዒሇዊ ይፈሌጥ እዩ። ኣብ ሓዯ ጥቕሲ ፣ ቃሌ
ብቃለ ሓዯ ስሌሲት (1/3) ህቢ ዎሇም ዒህሌቕ ፍጻሜ ተጠቕሰለ ኣል (ራኢ9፡18)። ከምኡ’ዉን ኣብ
ካሌእ ብዕዐባ ‘ቲ ንዎሇም ክኸዴና ነ ፌራ ፣ ኰናት ምንቅጥቃጥ ምዴሪ ይትርኽ (ራኢ6)። ርነት
ናይዔ ፍጻሜታት ከነስተብህሌ ግና ናብ ራኢ ዮሃንስ ምኽያዴ’ዉን ኣየዴሌየናን እዩ። ኣብ ዄንጌሌ ማቴዊስ
ምዐራፋት 24 ከምኡ ዴማ 25 ፣ የሱስ ባዐለ ሓዯ ኻብቲ ኣብ ምለእ መጽሓፍ ቅደስ ርከብ ኩለ ተራእዩ
ዒይፈሌጥ ኣዩ ዖፍርህ ትራጀዱ ይዕረብ። ናይዔ ቃሌ’ዔ ክብዯት እስኪ ንገሇ ዯቃይቕ ሕሰቡለ ፡
ሽዌ ንመከራ ኣሕሉፎም ኪህቡኹም ኪቐትለኹምን እዮም። ብዕዐባ ስመይ ኸኣ ኣብ
ኰልም ኣህዕብ ጽለኣት ክትኯኑ ኢኹም። ሽዌ ብዓሓት ኪዐንቀፉ፡ ንሓዴሕድም
ኣሕሉፎም ኪሃሀቡ ንሓዴሕድምዉን ኪጻሊሌኡ እዮም። ብዓሓት ነብያት ሓሶት
ኪትንስኡ፡ ንብዓሓትዉን ኬስሕቱ እዮም። ዎመጻ ስሇ በሔ ዴማ፡ ናይ ብዓሓት ፍቕሪ
ኽትሕሌ እያ። እቲ ኽሳዐ መዄዲእታ ዔዐገስ ግና ኪዴሕን እዩ።
--ማቴ24፡9-13
እዔ ጥቕስታት ንዎኻ ዒየጉህየካን ዒየሰንብዯካን እንተይኑ ፣ ብቅሌሌ በሇ ኣነን ንስኻን ክንረዲዲእ
ንኽእሌ ኣይኯንናን። ዉሕስነተይ ኣብ ፍቕሪ ኣምሊኽ እዩ፣ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣተይ
ከምሞተ’ዉን ኣጸቢቐ ይኣምን እየ። ኣብዔ ኣዴማስ ነ ይኹን ካብ ፍቕሪ ኣምሊኽ ክፈሌየኒ ኽእሌ
ከምዒየሌቦ ምንም ሕቶ የብሇይን። ግና ጽቡቕ ገይረ ብዕዐባ ሓጢኣተይ ኸኣ ይፈሌጥ እየ ፣ ካብዔ ዒሇኹዊ
ሸተት ክብሌ ከምኽእሌ ንርእሰይ እንዲጠበርኩ ዴማ ናብ መንፈሳ ስኽራን ክኣቱ ከምኽእሌ’ዉን
ይፈሌጥ እየ። እዔ ሌዐሌ ኢለ ዒል ክፍሉ ፣ ‚ብዓሓት ቤተ ክርስትያን ካብ ምምጻእ ኪዄዴቁ እዮም‛
ኣይኯነን ዔብሌ ዒል ፣ ‚ብዓሓት ካብ እምነት ኪዄዴቁ እዮም‛16 እዩ ዔብሌ ዒል፣ ከምኡ’ዉን ‚ናይ
ብዓሓት ፍቕሪ ኽትሕሌ እያ‛። እዔ ብጣዐሚ ዖፍርህ እዩ። እዔ ኯ ብዕዐባ ንፈሌጦም ሰባት ፣ ብዕዐባ
ምሳና ሕብረት ገብሩ ሰባት ፣ ብዕዐባ ኣሕትናን ኣሓትናን እዩ ዕረብ ዒል። እዔ ኣርእስቲ’ዔ ካብ
መጠን ንሊዐሉ ዐቱብ እዩ ፣ ሸሇሌ ምባለ ዲሕራይ ኣይከጽኣናን እዩ።

ሓሙሻይ ምኽንያት ፣ ነዔ ፍጻሜታት በውንትና ክንርእዮ ኣጸቢቕና ከነርክብ ስሇንኽእሌ
ነዔ ነጥቢ ‘ዔ ኣጸቢቐ ክጸቕጠለ ይዯሉ። እዔ መጽሓፍ ቅደስ ርሮ ፍጻሜታት ሓቂ እዩ። መብዕሕትና
ነዔ መጽሓፍ ነንብብ ዒልና ሰባት በውንትና ምምሊስ የሱስ ክንርእዮ ንኸዉን ኢና። ሕጂ’ዉን ፣ ነፍሲ
ዄከፍ መጸ ዄሇድ ፣ ንሱ እቲ ናይ መዄዲእታ ዄሇድ ምኑ እዩ ኣምን ትብለኒ ትኑ። ምንም’
ብዓሓት ሰባት ዲግም ምምሊስ የሱስ ፣ ኣብ ማሕበር ኣዴማሳ ትጽቢት ዒሇዊ ሓቂ እዩ ዔብለ እንተኑ
ኣነ ግና ነዔ ብፍጹም እየ ነጽጏ። ብርግጽ ኣብ ተፈሊሇየ ዒመናት ዲግም ምምሊስ የሱስ ጽበዩ ሰባት
ነይሮም እዮም ፣ እዔኣቶም ግና ኣዩ ብቁጽሮም ዄሓደ እዮም ነይሮም። እቶም በሑ ‚ቀሌጢፉ
16

ኣብ ትግርኛ መጽሓፍ ቅደስ ፣ ‚ሽዌ ብዓሓት ኪዐንቀፉ‛ ብሌ ፣ ኣብቲ ናይ እንግሉኛ ‚At that time many will turn away from the
faith‛ እዩ ብሌ።
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ኺመጽእ እዩ‛ ዔብሌ ትጽቢት ኣይነበሮምን። ከማን ብቕኑዐ ፍርዱ ክንፈርዴ እንተዂንና ፣ እዔ ሕጂ ዒል
ዄሇድ እዩ ዴሕሪ ናይ ሃርያት ዄሇድ ፣ እቲ ብቐዲምነት ጥቀስ ብኣዴማሳ ዯረጃ ምምጻእ ናይታ
መዄዲእታ ሰዎት ጽበ ዒል። ነ ሰብ ኣብዔ ሕጂ እን ፣ ‚ዲግም ምምሊስ የሱስ ዯኣ ዒይ እሞ ኣብቶም
ሓሇፉ ዄሇድታትሲ ነበረ ትጽቢት እንዱዩ‛ ብማሇት ዕረብ እንተይኑ ፣ ንርእሲኡን ንኻሌኦት
እንታይ ዎይነት መመኽነይታ ከምጽእ ምኑ እየ ሰምዐ። ኩለ ሳዐ ከምዔ ዎይነት ዒረባታት ክሇዎሌ ከል
፣ ‚ከምቲ ብሓቒ ዲግም ምምሊስ የሱስ ጽበ ሰብ‛ ኯይንና ብዒይምንባርና ንምዴዐዎስ መጽእ ምኽኒት
እዩ። ሕጂ’ዉን ኣብዔ ክንሓቶ ዒልና ብፍሊይ እቶም መራሕቲ ቤተ ክርስትያን ንና ፡ ኩለ ኣረኣእያና
ምስቲ ናይታ ቀዲመይቲ ማሕበር ነበረ ሓዯ ዴዩ፧ ዄይስ እቲ በሐ ክፋለ ምስ’ዔ ንነብረለ ዒልና
ዒመን ‘ዔ ሰማማዐ እቲ ዄሓዯ ክፋለ ኸኣ ምስ ሓዱሽ ኪዲን ሰማማዐ ኣረኣእያ ኢና ኣማዐቢሌና፧

ሻደሻይ ምኽንያት ፣ ምስትዉዎሌ ክህበናን ሌብና ክዲልን
ሓዯ ኻብቲ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ምጽናዐ ክፋሌ ናይ መዎሌታ መንፈሳ ምግብና
ክነለ ዒሇዊ መሰረታ ምኽያት እዔ እዩ። ንመጻኢ የዲሌዄና ስሇነ። ‘ዔ ምዴሊዉ ኣካሊ ምዴሊዉ
ኣይኯነን። ዄይስ ብዕዐባ ንሽዌ ነና ሕቡእ ምግቢ ምእካብ ፣ መህዯሚ ነና ናይ ትሕቲ ምዴሪ
ጏዲጉዱ ምኹዎት ኣይኯንናን ንዕረብ ዒልና። ብዕዐባ መንፈሳ ምዴሊዉ ኢና ንብሌ ዒልና። እዔ ምዴሊዉ
እዔ ብክሌተ ምኽንያታት ኣገዲሲ እዩ ፣
እቲ ቀዲማይን ቀንዴን ምኽንያት ፣ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ምጽናዐ ኣብ ሌብና ብፈጥሮ
ጽሌ እዩ። እዔ መንፈሳ ጽሌ ንኹለ ግብርታትናን ኣነባብራናን ትንክፍ እዩ። ሓዯ ካብዔ ጽሌታት
ዴማ ቅዴስና ዒሇዊ ህይዄት ኽትነብር ምዴሊዪ እዩ (እብ12፡14)። እዔ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ተዒርዔሩ ዒል
ፍጻሜታት ከነንብብ ከልና ፣ እቲ ኣዩ ዒፍርህን ዒርዐዴን እናት ፣ ተኸቲሌዊ መጽእ ብዎቢ ክብሪ
ተሰነየ ምምሊስ የሱስ ካብ ሰማይ ዴማ ንኹለ ብቐሉለ ጠሊሌፈና ሓጢኣት ዯርቢና ፣ ነታ ንዐኡ ገጽ
ንገጽ እንርእየለ መዎሌቲ ኢና ብበሇጸ ዴላት እንጽበያ። ብሓቂ ፡ ‚እዕ ተስፋ እዔኣ ኣብኡ ዒሊቶ ዒበሇ
ዃለ፡ ከምቲ ንሱ ንጹህ ኸነ፡ ንርእሱ የንጽህ ኣል፡‛ (1ዮሃ3፡3)። ንሕና ከም መርዎት ክርስቶስ ኣብ ቃለ
ተገሉጽና ክንርኢ ከልና ፣ ንርእሴና እንዲንጻህናን ፣ ንርእሴና እንዲቐጻዐናን ነቲ መጽእ በዎሌ ቤት
ክንጽበዮ ኢና እንንናፍቕ፡
ከምቲ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዖፍቀራ፡ ኣቱም ሰብኡት፡ ኣንስትኹም ኣፍቅሩ። ክርስቶስ
ብቓለ ገይሩ ብምሕጻብ ማይ ምስ ኣጽረያ ምእንቲ ኪቕዴሳ፡ ርስሓት ዄይስ ዐጣር ዄይስ
ገሇ ነዔ ዔመስሌ ዖብሊ፡ ብዒይ መንቅብ ቅዴስትን ክብርትን ማሕበር ገይሩ ንእኡ ምእንቲ
ኬቕዉማ ኢለ፡ ርእሱ በጃኣ ሀበ።
--ኤፌ5፡27
ብቕንኢ ኣምሊኽ እቐንኣሌኩም እየ እሞ፡ ንጽህቲ ዴንግሌ ንክርስቶስ ምእንቲ ከቕርበኩም፡
ንሓዯ ሰብኣይ ኣሕጽየኩም እየ።
--2ቇሮ11፡2
ብተዄሳኺ ዴማ ንምጽሊይ ፣ ንዄንጌሊዉነት ምናሌባት’ዉን ማሕበራት ንምትካሌ ዎሚቘ ነ ዴፍኢት
ኣብ ዉሽጥና ይፍጠር እዩ። ከምኡ’ዉን ምስ ኣሕትና ሕብረት ምግባርን እንጌራ ምቑራስን ኣዩ ሃረር
ክሳዐ ንብሌ ዎሚቘ ናይ ዴላት ስምውት ይስምዎና እዩ (እብ10፡25)። ነዔ ኣርእስቲ’ዔ ተገዱስና
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ብምጽናዐና ጥራይ ካሌእ ብዓሕ ተዉሳኺ እንረኽቦ ረብሓታት ኣል። ኩለ ‘ዔ ገሇጽናዮ ጽሌታት ክፋሌ
ናይቲ ፣ ነቲ መጽእ ዎቢዪን ዖሰክሕን መዎሌታት ከምኡ’ዉን መዎሌቲ ዲግም ምምሊስ የሱስ ምዴሊዉ
ዔብሌ ዎበየ ጽሌ ተጠቕሇሇ እዩ።
እቲ ኻሌኣይ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ምጽናዐ ጠቕመና ምኽንያት ዴማ ‘ቲ ህበና ናይ
ጥንቲ ፍሌጠትን (Foreknowledge) ምስትዉዎሌን እዩ። ብቕሌሌ በሇ ኣዒራርባ ፣ ኣቐዱምካ ክትጥንቀቕ
ማሇት ኣቐዱምካ ክትዐጠቕ ማሇት ስሇነ። እንተዯኣ ንሕና ብሓቂ ቅዴሚ ምምሊስ የሱስ ዒል ናይ
መዄዲእታ ዄሇድ ኯይንና ፣ እዔ ሓሳብ ‘ዔ ብጣዐሚ ከገዴሰና እዩ። ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ
ዒመን ምጽናዐ ንሌብና የዲሌዊ ጥራይ ዒይኯነስ ፣ ነቲ በውንትና ክንምስክሮ ንና ፍጻሜታት ከይተረፈ፣
ንኣፈጻጽማኡ ብምሌከት ጠቓሚ መግሇጺ ይህበና እዩ። ሓዯ ሓዯ ነገራት ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ
ሰፊሮሞ ዒሇዅ ከምኡ ይኖም ቃሌ ንቃለ ክፍጸሙ እዮም። ስሇዔ ካብዔኣቶም ከነምሌጥ እንተዂንና
ብጀካ’ቲ መንፈሳ ነገራት ፣ ኣእምሮኣ ፍሌጠት ዴማ የዴሌየና እዩ (ማቴ24፡15,16 ፡ ራኢ14፡9)። ሓቐኛ
ዴሌዅነት መጽእ ብዒየርጽ ጸልት ፣ ብቀጻሉ ሕብረት ምስ ኣምሊኽ ከምኡ ዴማ ነቲ ንቕዴሚት
እንዲተገንጸሇን እንዲተጋህዯን መጽእ ነገራት ኣቐዱሙ ብፍሌጠት ተዎጥቐ ኣእምሮ ብምሓን እዩ።
ብርግጽ ካብዔ ኩለ እቲ ብቐዲምነት ኣብ ክርስትና ህይዄት ዒዴሉ ፣ ‚ዒየርጽ ሕብረት ምስ ኣምሊኽ‛
ምግባር እዩ (ማር12፡29,30 ፣ መ27፡4 ፣ ለቃ10፡42)። ግና ኣምሊኽ ብዕዐባ ‘ቲ መጽእ መዎሌታት
ፍሌጠት ዒይብሌና ዯናቑርቲ ኯይንና ክንጽበ ኸኣ ኣይዯሌየናን እዩ። በዔ ምኽንያት እዔ ኣምሊኽ ነዔ ኩለ
ነገራት ገሇጸሌና። ከምቲ የሱስ በል ፣ ‚እንሆ፡ ኣቐዱመ ነገርኩኹም‛ (ማቴ24፡25) ሕጂ’ዉን ከምኡ
ቀዱሙ ምንጋርና ፈሉጥናዮ ክንጸንሕ ምእንትን እዩ።
ስሇዔ ናይ ብሓቂ ‚ዴለዉነት‛ ማሇት ከምቲ በሌናዮ ነዔ ክሌቲኡ መንፈሳ ምዴሊዉን ፣ ኣእምሮኣ
ምርዲእን ዒጣመረ እዩ። ነዔ ምዴሊዉ ብምሌከት መጽሓፍ ቅደስ ኣብ ተፈሊሇየ ቦታ ተፈሊሇየ ቃሊት
ተጠቒሙ ኣል ፣ ‚ምንቃሕ‛ ፡ ‚ምብርባር‛ ፡ ‚ምጥንቃቕ‛ ዄዒተ . . . ይብሌ። ንዎና ዴማ ብቐጻሉ በዔ
ዎይነት ናብራ ክንመሊሇስ የጠንቅቐና እዩ። ኣብ ዄንጌሌ ማቴዊስ ምዐራፍ 24 ከምኡ’ዉን ምዐራፍ 25
ጥራይ የሱስ ዯጋጊሙ ብዕዐባ ‘ዔ ነገራት ይዕረብ ‚ንቕሑ !‛ (ማቴ24፡42 , 25፡13)። ‚ሓዯ’
ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ !‛ (ማቴ24፡4)። ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ዕረብ ኣብ ነ
ይኹን ክፍሉ እዔ እዩ ተዯጋጊሙ እንረኽቦ መጠንቀቕታ / ማዐዲ ፣
ብመንፈስና ነቒሕና ክንጸንሕ ተኣዔና ኢና ፣
ኣነ ግና ናብ እግዔኣብሄር እጥምት፡ ንኣምሊኽ ምዴሓነይ ዴማ ተስፋ እገብር ኣልኹ፡
ኣምሊኸይዉን ኪሰምዎኒ እዩ።
--ሚኪ7፡7
የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ኸም መጸ ዒይኣመኑ ብዓሓት መስሓትቲ ናብ ዎሇም ዄጺኦም
ኣሇዅ። እቲ መስሓትን እቲ ጸረ ክርስቶስን እዔ እዩ። ምለእ ዎስቢ ኽትቅበለ እምበር፡ ነቲ
ጸዋርናለ ምእንቲ ኸይተጥፍእዊ፡ ርእስኹም ሐሌዅ።
--2ዮሃ1፡7-8
እቲ ብዎሌ ቤት መኣ ከም ዔመጽእ፡ ኣይትፈሌጡን ኢኹም እሞ፡ ዄይ ምሸት፡ ዄይ
ፍርቂ ሇይቲ፡ ዄይ ዯርሆ ንቆ፡ ዄይ ኸኣ ንግሆ፡ ብዴንገት መጺኡ ዯቂሰኩም
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ከይረኽበኩምሲ፡ ስሇዔ ንቕሑ። እዔ ንኣኻትኩም ብሇኩም ዒልኹ፡ ንዃለ እብል

ኣልኹ፡ ንቕሑ።
--ማር13፡35, 37
ስሇዔ ኻብዔ ዔመጽእ ኰለ ነገር ንምምሊቘን ኣብ ቅዴሚ ዄዱ ሰብ ዯዉ ንምባሌን
ሓይሉ ምእንቲ ኽትረኽቡስ፡ ኰለ ሳዐ እናጸላኹም ንቕሑ።
--ለቃ21፡36
ንዯቀ መዕሙርቲ ዯዴሕሪኦም ምእንቲ ኺስሕቡ፡ ቄናን ነገር ዔምህሩ ኻባኻትኩም
ኪትንስኡ እዮም። ስሇዔ ሰሇስተ ዎመት ምለእ ሇይትን መዎሌትን ብንብዎት ንነፍሲ
ዄከፍኩም ምምዎዴ ከም ዒየብኯርኩ፡ እናዒከርኩም ንቕሑ።
--ግብ20፡30-31
ብዃለ ጸልትን ሌማኖን ኰለ ሳዐ ብመንፈስ እናጸላኹም እሞ፡ ምስናይ እዔዉን ብዃለ
እናተጸመምኩም፡ ስሇ ዃልም ቅደሳን ብጸልት ንቕሑ፡
--ኤፌ6፡18
መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ እተን መዄዲእታ መዎሌታት ብዒይ ፍሌጠት ምን ማሇት ምስ ዴቃስ ዄይ ኸኣ
ስኽራን እዩ ዒመሳስል ፣
ዯጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን እምበር፡ ከምቶም ካሌኦት ኣይንዯቅስ።
--1ተሰ5፡6
ዴያብልስ፡ እቲ መጻርርትኹም፡ ዔዉሕጦ ዯሌዩ ኸም ዔም ኣንበሳ ይኑ ይዒዉር
ኣል እሞ፡ ተጠንቀቑ፡ ንቕሑ።
--1ጴጥ5፡8
ስኽራን ማሇት መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ብንጹር ኣቐሚጥዊ ከም ዒል ፣ ምስ ‚ባቢልን እታ ኣመንራ‛ ጋ
ዐዲጋ ምግባር እዩ ፣
ካብቶም ሾብዎተ ጽእ ሐዓ ሾብዎተ መሊእኽቲ ኸኣ ሓዯ መጺኡ፡ ፍርዱ እታ ኣብ
ብዓሕ ማያት ተቐሚጣ ዒሊ ዎባይ ኣመንራ ኸርእየካስ፡ ንዎ ነጀዉ። ነገስታት ምዴሪ
ምስኣ መንዔሮም፡ ኣብ ምዴሪ ዔነብሩዉን ብዄይኒ ምንርናኣ ሰኺሮም፡ እናበሇ
ተዕረበኒ። ብመንፈስ ዴማ ናብ በረኻ ዄሰዯኒ። ሾብዎተ ርእስን ዎሰርተ ቐርንን ኣብ ዒሇዊ
ስማት ጸርፊ መሌኦ ቐዪሕ ኣራት እተቐመጠት ሰበይቲ ርኤኹ።
--ራኢ17፡1-3
ኩለ እቲ መጽሓፍ ቅደስ ‚ንቕሑ‛ ‚ትግሁ‛ ‚ተበራበሩ‛ ‚ተጠንቀቑ‛ ብል ኩለ ሓዯ ፍለጥ መጽእ ነገር
ስሇዒል እዩ ‘ሞ ኩሌና ነዔ መጠንቀቕታታት ንስማዎዮ። ኩሊትና ንዎበየ ምዴና ምስ ኣምሊኽ ንምፍጣር
ነዔ ንስዎብ። ነቲ ኣቐዱሙ ብቃለ ገሇጸሌና ሓበሬታ ዴማ ሸሇሌ ኣይንበል።
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ሻብዎይ ምኽንያት ፣ ሰረት ናይ ትንቢታ ኣገሌግልት ስሇነ
ሓዯ ኻብቲ ኣነ ኣብ ብዓሓት ትንቢታያን ኣገሌገሌቲ ርኤኹዊ ፣ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ
ዒመን ከም መሰረት ናይ ነ ሓቃ ትንቢታ ኣገሌግልት ርእዮም ከምቲ ዴሇ ጽቡቕ ገይሮም
ኣይሕዊን እዮም። እዔ ብል ዒሇኹ ንነ ይኹን ናብ ትንቢታ ኣገሌግልት ጽዉዎ ዒሇዊ ሰብን
ከምኡ’ዉን ብዯረጃ ማሕበር ትንቢታያን ንኑ መእመን ክብሌ ኢሇ እየ። ትንቢታያን ክብሌ ከልኹ
ግና ካብ ኣምሊኽ ህያብ ናይ ምጽንናዐ ምህናጽ ዄይ ኸኣ ምርሒት ምሃብ ብሇ ነገራት ኣይኯንኩን ዕረብ
ዒልኹ ፣ ኣነ ብዕዐባ እቶም ካብ መንጽር ኣምሊኽ ብንጹር ብዕዐባ መጻኢ ፍጻሜታት ኪንበዩ ተህቦም
ትንቢታያን ኣገሌገሌትን ማሕበራትን እየ ዔብሌ ዒልኹ። ኣነ ብዕዐባ እቶም ኣብ ከተማታቶምን
ሕበረተሰቦምን ዯፋእቲ ሓይሉ ክኑ ተጸዉዌ ዉሌቀ ሰባትን ማሕበራትን እየ ዔብሌ ዒልኹ። ልሚ ፣
ብሰንኪ ኣብ ቅኑዐ ኣፍሌጦ መጽሓፍ ቅደሳ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ተሰረተ ንጹር
ራኢ መጻኢ ዒይምህሊዅ ፣ ህቢ ኣምሊኽ ከም ሓቀኛ ትንቢታ ህቢ ኯይኑ ኣይመሊሇስን እዩ ዒል።
ማሕበር’ዉን ዉጽኢታ ጽሌ ክትፈጥር ኣይከኣሇትን። እዔ ሓቂ ‘ዔ ኣብቶም ብዉሌቂ ብነቢዪነት
ኣገሌግልት ተጸዉዌ ሰባት ከማን ርአ ዒል እዩ።
ነዔ ሓሳብ ቁሩብ ከነጽሮ ክፍትን። መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ ናይ መጻኢ ፍጻሜታት እዕ ዎሇም ንጹር ነ
ርራ ሓበሬታ ይህበና እዩ። እዔ ፍጻሜታት ዴማ ብኹሇንትናኡ ቁጠባ ፣ ማሕበረ ሰባ ፣
ሃይማኖታ ሌዐሉ ኹለ ዴማ መንፈሳ ጽሌኡ ኣብዕ ዎሇም ቅዴሚ ሕጂ ተራእዩ ዒይፈሌጥ ፍለይ እዩ።
ነ ሰብ እምበኣር ብሓይሉ ኣምሊኽ ተዎጥቀን ተሊእኸን ትንቢታ ዴምጺ ኣምሊኽ ምኑ ኣምን
እንተሃሌዩ ፣ ነዕ ዎሇም ብፍሊይ’ ነታ ሌእምቲ ማሕበር ናይ ምዐራብ (ከምቲ በሑ ነቢያት ብለይ
ኪዲን ናብቶም ኣይምዅቕ ኣይሑሌ ነበሩ እስራኤሊዉያን ተሊእኹ ማሇት እዩ) ከምተሊእኸ ኣምን
እንተሃሌዩ ፣ ብምጀመርታ ግዴንት ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ተጻሒፉ ዒል ንጹር ትንቢታ ቃሌ ክርዴኦ
ኣሇዊ።
ነዔ ኸዉን ጽቡቕ ግዔያ ኣብነት ክህበኩም። ዴሕሪ ናይ ብዓሕ ዒመናት ስዯት ፣ ኣምሊኽ ልሚ ንህቢ
ኣይሁዴ ኣብ ምዴሮም ኣብ ሀገር እስራኤሌ ዲግም ተኺሌዊም ኣል። እዔ ከምገብር ዴማ ቅዴሚ ኣሽሓት
ዎመታት ነጊርዊም ነይሩ እዩ ‘ሞ ምምሊስ ህበ ኣይሁዴ ናብ ናይ ትዉሌዱ ሀገሮም ንጹር ነ
መፈጸምታ መጽሓፍ ቅደሳ ትንቢት እዩ። ዲግመ ምም እስራኤሌ ፣ ኣምሊኽ እቲ ንህቢ ኣይሁዴ ሃቦ
ኹለ ሰናይ ተስፋታትን መብጸዎታትን ንኽፍጽመልም እቲ ቀዲማይ ስጉምቲ እዩ። ኣብዔ ሕጂ እን ግና
ገዔፍ ነ ናይ ጸረ-ሴማዉነት ህደዴታ ናብ ኩለ ዎሇም ይሌሕም ኣል። ብርግጽ እዔ ምሌዐዎሌ ኣንጻር
ሴማዉነት ኣብዔ እን ስሙ ‚ጸረ-ሴማዉነት‛ ዒይኯነስ በቲ ተኸዄሇ መጸዉውኡ ፣ ‚ጸረ-ጽዮናዉነት‛3
እዩ ጽዐ። ብዓሓት ክርስትያን ዴማ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ዒል ንጹር ዎሊማ ኣምሊኽ ኣብ ሀገረ
እስራኤሌን ኣብ ህቢ ኣይሁዴን ሰኣን ምፍሊጦም (ዄይ’ዉን ፈሉጦም ከሇዅ) ነዔ ጸረ-ሴማ ቲኦልጂን
ዎሊማን ይዴግፉ ኣሇዅ። እዔ ዒሕን ጌጋ እዩ። ማሕበር ኣብ ሓሇፈ ታሪኽ ነዔ ጌጋ ‘ዔ ዯጋጊማ ፈጺማቶ
እያ። እዔ ጌጋታት እዔ ስሇምንታይ እዩ ተፈጺሙ እንተኢሌና ፣ ቤተ ክርስትያን እቲ ትንቢታ ነ ናይ
መጻኢ ምም መንግስቲ ኣምሊኽን ፡ እስራኤሌ ዴማ ኣብኡ እንታይ ተራ ኣሇን ሰኣን ምፍሊጣ ኣብ ታሪኽ
ፈጸመቶ ዎቢ ጌጋ እዩ። ኣብ ትሕቲ ግኣት ቆንስጣንጢኖስ ምምስራት መንግስታት ቤተ ክርስትያን
(Church State) ከምኡ’ዉን ዴሒሩ ምምጻእ መስቀሊ ዒመተታት (Crusades) ፣ እዔ ኩለ ኣዩ ካብ
ሃጸጸ ምርዲእ መንግስቲ ኣምሊኽን ፣ ተጋገየ ትንቢታ መፈጸምታ ሀገረ እስራኤሌን ተበገሰ እዩ።
ማሕበር ከምዔ በሇ ጌጋታት እንተዒይትፍጽም እዕ ዎሇም ልሚ ከመይ ምነት ነይራ እስኪ ሕሰቡለ።
ብርግጽ እስራኤሌ ከም ሀገር ካብ ፍጽምና ኣያ ረሓቐት እያ ፣ ነቐፋ ዒይብሊ እያ ማሇት ኣይኯነን (እዔ
ኣብ ብዓሓት ሀገራት ሓቂ እዩ) ግና ብዓሓት ክርስትያን እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ እስራኤሌ
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ተጻሒፉ ዒል ጽኑዐ ትንቢታ ቃሌ ሰኣን ምፍሊጦም ፣ ልሚ ነታ ሀገር ከቢብ ዒል ዯበና ፍጻሜታት
ጠንቅታቱን ብሌክዐ እንታይ እዩ ዄይስ ትርጉሙ ኣይፈሌጡን እዮም። ብፍሊይ’ዔ ብብርሃን ፡ እቲ ኣብታ
ሃገር ኣንጠሌጢለ ዒል ብዓሕ ተዕብዋ ሐበሬታን ፣ ንእስራኤሌ ሰይጣናት ሀገር ጌርካ ንምቕራባን
ግበር ቅለዐ ፕሮፖጋንዲታትን እንተርኢናዮ ኣዩ ሓቂ እዩ። እዔ ንሓዯ ቅኑዐን ዯግን ክርስትያን ከይተረፈ
፣ መጽሓፍ ቅደሳ ትንቢታ ሰላዲ-ግዖን ፍጻሜታት ዲሕሮት ግዖያትን ሰኣን ምፍሊጡ ብቐሉለ ጌጋ
ስእሉ ከትሕዘ ኽእሌ እዩ። ኣብ ክንዱ ኣብ ቅኒት ኣምሊኽ ኣትዩ ምስኡ ዯፋኢ ሓይሉ ኣብዕ ዎሇም
ኸዉን ፣ ብዒይምርዴኡ ነቶም ብዴርኺት ሰይጣን ዎዩ ሓጋዔ ክኸዉን ይኽእሌ እዩ። እዔ ኣርእስቲ ‘ዔ
ኣከራኻሪ ከምኸዉን ይርዴኣኒ እዩ ፣ ኣነ ግና ኣብዔ እየ ብጽኑዐ ጠጠዉ ዔብሌ።
እምበኣር ፣ ነ ነቢዪ ዒምጽኦ ምግሊጽ ኣብቲ ኣዩ ጸንዋ ትንቢታ ቃሊት መጽሓፍ ቅደስ ተሰረተ
ክኸዉን ኣሇዊ። እቶም ብመጀመርታ ነዔ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ዒጠቃሌሌ ትንቢታ
ዄንጌሌ ኣምሲዑም ሓቒቑ ኣብ ኩሇንትናኦም ክሳዐ ተሓዄስ ከየፍቀደ ኣገሌግልት ትንቢት ዔጅምሩ
ብዓሕ ዉጽኢት ዒየምጽእ ዯንከየ ኣገሌግልት ከምህሌዊም ፍለጥ እዩ። ነ ይኹን መሌእኽቲ
ዄንጌሌ ጽቡቕ ገይሩ ከይተረዴአ ፣ ሓቀኛ ትንቢታ ዴምጺ ክኸዉን ፍትን ኣብ ብዓሓት ክርስትያን ከም
ኣህተፍታፊ እዩ ክቑጸር። መሌእኽቲ ዄንጌሌ ግና ትንቢታን ንዲሕሮት መዎሌታት ዴማ ምሌከትን
መሌእኽቲ እዩ። መሌእኽቲ ዄንጌሌ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ኣብ መስቀሌ ሞይቱ ዔብሌ ጥራይ
ኣይኯነን። መስቀሌ መሰረት ናይቲ መሌእኽቲ እዩ መፈጸምታኡ ግና የሱስ ክምሇስ እዩ ዔብሌ እዩ።
ኣኽሉሌ ኩለ መጽሓፍ ቅደሳ ትንቢታት መዄዲእታ ዒመን ‚የሱስ ንጉስ ኯይኑ ክምሇስ እዩ፣ ኣብ
ዮርሳላም ኯይኑ ዴማ ንኹሊ ምዴሪ ክገኣ እዩ !‛ ኣብ ዔብሌ ሓሳብ ጥቕሇሌ እዩ። የሱስ ምእንቲ
ሓጢኣትና ሞይቱ ጥራይ ማሇት ምለእ ዄንጌሌ ኣይኯነን። ዄንጌሌ ‘ቲ ምለእ መዯምዯሚኡ ፣ ኣብ
መጽሓፍ ቅደስ ተጻሕፈ ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ምስ ተፈጸመ እዩ። ‚ምስክር የሱስ እቲ
መንፈስ ትንቢት እዩ‛ (ራኢ19፡10) ስሇዔብሌ ቃሌ ኣምሊኽ። እዔ ማሇት ብሇዉጠ ሓረግ ፣ ‚መሌእኽቲ
ዄንጌሌ መንግስትን ፣ መንፈስ ትንቢትን ክሌቲኦም ሓዯ እዮም‛ ማሇት እዩ።
ትንቢትን ፍጻሜታትን መዄዲእታ ዒመን ብኸመይ ነጽንዑ ፡ መጽሓፍ ቅደሳ ንዴፊ
ብመሰረት መጽሓፍ ቅደስ ፣ የሱስ ካብ ብንእሽቶኡ ኣትሒዓ ጽሑፋት የጽንዐ ከምነበረ ንርኢ ፣
ከምኡ’ዉን እዔ ኪገብር ከል ኩለ ግዖ ናብ ቅዴሚ ኣቦ ብቀጻሉ ብትሕትናን ብመንፈስ ጸልትን ኯይኑ ነቲ
ዖንብቦ ክገሌጸለ ይሌምኖ ከምነበረ ይኣምን እየ (ማር1፡35 , ለቃ5፡16 , ማቴ14፡23)። የሱስ ክርስቶስ
ጽዉዎኡ ኣብዕ ዎሇም ፣ እቲ ናይ መዄዲእታ ሞቱ ኣብ መስቀሌ ኩለ ፈሇጠለ ንሱ ቃሌ ኣምሊኽ ዄይ
ዄዱ ኣምሊኽ ስሇነበረ ጥራይ ዒይኯነስ ብትግሃት ጽሑፋት ብምጽናዐን ምስኡ ዴማ ርእሱ ስርዎት
እንዲትሓዒ ብመንፈስ ቅደስ ብጸልት ምስ ኣቦኡ ግዖ ብምሕሊፍን እዩ ነበረ። ሊ’ መጽሓፍ ቅደስ
ብሌክዐ ክንዯይ ኣክሌ ግዖ ብጾም የሕሌፍ ከምነበረ እንተዒይነገረና ፣ ብስሩዐ ይጸዉም ከምነበረ ግና
ፍለጥ እዩ (ዮሃ4፡32 , ማቴ17፡21 , እብ5፡7)። የሱስ ኣብዕ ናይ ምዴሪ ህይዄቱ ብሓፈሻ ኣብ መንፈስ
ቅደስ ተመርኰሱን ተጸጊዌን እዩ የሕሉፍዊ (ለቃ4፡1)። እንተዯኣ ሓቀኛታት ሰዎብቲ የሱስ ክንከዉን
ዯሉና ፣ እንተዯኣ መጽሓፍ ቅደስ ብዕዐባ መጻኢና ፣ ብዕዐባ መጻኢ ዎሇምና ፣ ብዕዐባ መጻኢ ሀገርና ፣
ብዕዐባ መጻኢ ከተማታትና ፣ ብዕዐባ መጻኢ ስዴራ ቤትና ፣ ከፍሌጠና ዯሉና ፣ ንመጽሓፍ ቅደስ
እንዲጸላና ብትግሃት ከነጽንዑ ከምኡ ዴማ ብቀጻሉ ብስሩዐ ክንጸዉም ኣልና። እቲ ምስጢር ክሳዐ ክንዴ’ዔ
ቀሉሌ እዩ። ኣራጭ መንገዱ በሃሌ የሌቦን። ኣምሊኽ ተጊህና እንተዯላናዮ ከምምሌሰሌና መብጽዎ
ኣቲዩሌና ኣል ፣
ጸዉዎኒ እሞ ክመሌሰሌካ፡ ዒይትፈሌጦ ዎብይን ስዉርን ነገር ኸኣ ክነግረካ እየ።
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--ኤር33፡3
ኣነ ኸኣ፡ ዔሌምን ዒበሇ ይቕበሌ፡ ዔዯሉ ይረክብ፡ ማዐጾ ሕሕ ንዒበሇዉን ይኽፈተለ
እዩ እሞ፡ ሇምኑ ኺዄሀበኩም፡ ዴሇዩ ኽትረኽቡ ኢኹም፡ ማዐጾዉን ሕሕ ኣብለ፡
ኪኽፈተሌኩም እዩ፡ እብሇኩም ኣልኹ።
--ለቃ11፡9
ብምለእ ሌብኹም እንተ ዯላኹምንስ፡ ክትዯሌዩኒ ክትረኽቡኒዉን ኢኹም።
--ኤር29፡13
ጸልት ጾም ምስኡ ዴማ ካብ ኩለ ነገር ቀቢጽካ ብኣምሊኽ ጥራይ ተስፋ ገይርካ ምጽባይ ፣ ንኣምሊኽ
ከምምሌሽ ይገብሮ እዩ። በተን ዲሕሮት መዎሌታት ብምሌከት በዔ ንዴፊ ‘ዔ መሰረት ንኣምሊኽ
ክንዯሌዮ ከምዒልና እየ ኣምን። እዔ ንዴፊ ‘ዔ ኣብ ህይዄት ነቢዪ ዲኒኤሌ ንረኽቦ። እንታይ ከምዔብሌ
ርኣይዊ ፣
ኣብታ ቐዲመይቲ ዎመቱ ነቲ ኻብ ዒርኢ ሜድን ነበረ፡ ኣብ መንግስቲ ከሇዲዉያን ኸኣ
ንጉስ ነ ዲርዮስ ዄዱ ኣሓሽወሮስ፡ ኣብታ ቐዲመይቲ ዎመት መንግስቱ፡ ኣነ ዲንኤሌ ነቲ
ብዕዐባኡ ቃሌ እግዔኣብሄር ንነብዪ ኤርምያስ እተዕረቦ ቘጽሪ ዒመናት ብመጻሕፍቲ
ኣስተዉዋሌክዊ፡ ማሇት ምዐናዉ የሩሳላም ብሰብዎ ዎመት ከም ዔፍጸም እዩ። ብማቕን
ብሓመዃስትን እናጾምኩ ኸኣ ብሌማኖን ብምህሇሊን ገጸይ ናብ እግዔኣብሄር ኣምሊኸይ
መሇስኩ። ኣነ ዴማ ናብ እግዔኣብሄር ኣምሊኸይ ከምዔ ኢሇ ሇመንኩን ተናዒኩን . . .
--ዲን9፡1-4
ኣብዔ ክፍሉ ፣ እዔ ንዴፊ በሌኩኹም ኣስተብህለለ። ዲንኤሌ ነቲ ብናይ ቅዴም ነቢዪ ነበረ ኤርሚያስ
ተጻሕፈ ትንቢታ ጽሑፍ የንብብ ‘ሞ ኣብቲ ተባህሇ እን ይነብር ከምዒል ዴማ ይፈሌጥ። ሽዌ ‘ቲ
ንሱ ዄሰድ ግብረ መሌሲ ነዘም ልሚ ዒልና ዴማ ከምኡ ክንገብር ትእዕና እዩ። ‚ብማቕን
ብሓመዃስትን እናጾምኩ ኸኣ ብሌማኖን ብምህሇሊን ገጸይ ናብ እግዔኣብሄር ኣምሊኸይ መሇስኩ . . . ‛
ዲኒኤሌ ጌና መሌኣኽ ገብሪኤሌ ምስ መጾ’ዉን ምጽሊይ ኣየረጸን ነበረ ፣
ክዕረብ፡ ክጽሉ፡ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ህበይ እስራኤሌን ክናዒ ከልኹ፡ ስሇ እታ
ቅዴስቲ ዯብሪ ኣምሊኸይ ኣብ ቅዴሚ እግዔኣብሄር ኣምሊኸይ ምህሇሊይ ከቕርብ ከልኹ፡
ብጸልት ገና ኽዕረብ ከልኹ፡ ገብሪኤሌ፡ እቲ ቕዴም ብራእይ ርእየዮ ነበርኩ ሰብኣይ፡
ቀሌጢፉ ነፊሩ፡ ኣጋ ጊዖ መስእቲ ምሸት ተንከየኒ። መሀረኒ፡ ተዕረበኒ፡ በሇዉን፡
ዲንኤሇየ፡ ኣነ ምስትዉዎሌ ክምህረካ ኢሇ ሕጂ ዄጻእኩ፡ ብመጀመርታ ምህሇሊኻ ቃሌ
ዄጸት። ንስኻ ኣዔኻ ፍት ኢኻ እሞ፡ ክነግረካ ኢሇ መጻእኩ። እምበኣርስ ነዔ ቃሌ እዔ
ኣቕሌበለ፡ ነዔ ራእይ ዉን ኣስተዉዐል።
--ዲን9፡20-23
ጽቡቕ ! ብሓቂ ብዕዐባ ‘ተን ዲሕሮት መዎሌታት ብምሌከት ትንቢትን ፍጻሜታትን ዖዲናግረካን
ንምርዴኡ ዖሸግረካን ፣ ተስፋ ዒቁርጸካን እንተዂንካ ኣብ ዕንታ ናይ ዲኒኤሌን ኣብ ንዴፊ ናይ ዲኒኤሌን
ሌቢ በሌ። ‘ቲ ናትና ጊዯ ፣ ብትጉህ መጽናዐቲ ብጾም ብጸልት ኣምሊኽ ዎሞቐ ርዴኢትን ምግሊጽን
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ክህበና ምሕታት እዩ ኣምሊኽ ኸኣ ጊዯኡ ክገብር እዩ ፡ ብዯገፍ መልኯታ ሓገ ኪምሌሸሌና እዩ። ከምዔ
እንተገይርና ንሱ ኺመጽእ እዩ ፣ ነዔ ጽሑፋት ክገሌጸሌና እዩ ዄረ ኸማን ብዕዐባ ግዖያዉያን ፍጻሜታት
ናይዕ ምዴሪ ብርሃን ክህበና እዩ። ብሌክዐ ንምራብ ዴማ ከምዔ ብሇ መልኯታ ብርሃን እዩ ኣብቲ
መጽእ ዒል መዎሌታት ኬዴሌየና። ኩለ ግዖ ኸኣ ንዒክሮ ፣ መጻኢ ዖፍርህ’ እንተመሰሇ በይንና
ኣይኯንናን ክንፋሇሞ ፣ የሱስ ምሳና ከምኸዉን መብጽዎ ኣቲዩሌና እዩ (ማቴ28፡19-20) ዒኽታማት
ከምዒይንኸዉን መብጽዎ ኣቲዩሌና እዩ። ምሳና ኣል ፣ ምሳና ክኸዉን እዩ ፣ ክረዴኣና ዴማ እዩ።
ኣነ ኸኣ ነቦ ኽሌምኖ እየ፡ ንሱ ዴማ ንዒሇኣሇም ምሳኻትኩም ዔነብር ካሌእ መጸናንው
ኺህበኩም እዩ፡ ነቲ መንፈስ ሓቂ፡ ዎሇም ዒይትርእዮን ዒይትፈሌጦን ስሇ ነት፡
ክትቅበል ኣይኯነሊን እዩ። ንስኻትኩም ግና፡ ምሳኻትኩም ይሐዴር ኣባኻትኩምዉን
ኪነብር እዩ እሞ፡ ትፈሌጥዊ ኢኹም። ኣነ ዒኽታማት ኲንኩም ኣይሐዴገኩምን፡
ናባኻትኩም ኺመጽእ እየ።
--ዮሃ14፡18
በተን መዄዲእታ መዎሌታት ብብርሀኑ ዒንጸባርቑን ፣ ንብዓሓት ኸኣ ብርሃንን ምርዲእን ህቡ ከምህሌዅ
በቲ ናይ ተስፋ ቃለ ተመባጺዌሌና እዩ ፣
እቶም ጠቢባን ከም ምንጽብራቕ ጠፈር፡ እቶም ንብዓሓት ናብ ጽዴቂ ዔመርሑ ኸኣ ከም
ከኽብቲ ንዒሇኣመ ኣሇም ኪበርሁ እዮም።
--ዲን12፡3
እቶም ጠቢባን ህቢ ኸኣ ንብዓሓት ኪምህሩ እዮም፡ ግናኸ ንቕሩብ ጊዖ ብሰይፍን
ብሃሌሃሌታን ብምርኮን ብበባን ኪዄዴቁ እዮም።
--ዲን11፡33
ንሱ ኸኣ በሇ፡ ዲንኤሇየ፡ እዔ ቃሊት እዔ ኽሳዐ ዒመን መዄዲእታ ሕቡእን ሕቱምን እዩ
እሞ፡ ኪዴ ዯኣ። ብዓሓት ኪጸርዩ፡ ኪጽዐዉ ኪዃሌዌዉን እዮም፡ እቶም ረሲኣን ግን
ረሲእነት ኪገብሩ እዮም። እቶም ጠቢባን እዮም ዖስተዉዐሌዊ እምበር፡ ካብቶም
ረሲኣንሲ ሓዯ’ ኣይኬስተዉዐልን እዩ።
--ዲን12፡9-10
ብርግጽ ኣብዔ ክፍሉ’ዔ’ዉን ከምቲ ኣቐዱምና ርኤናዮ ብዓሓት ብምጽራይ (purging) ከምሓሌፉ ፣
ብዓሓት ብመከራ ከምሓሌፉ ፣ ብዓሓት’ዉን ከምዔዄዴቁ ይብሌ ኣል። እቲ ኪገሌጾ ዯሇዮ ነጥቢ ግና
፣ ኣምሊኽ በተን መዎሌታት ‘ቲኣተን ‚ብዴምቀት ዖንጸባርቑ‛ ፣ ‚ንብዓሓት ዴማ ናብ ጽዴቂ ዔመርሑ‛ ፣
‚ንብዓሓት ካሌኦት ኸኣ ምስትዉዎሌ ዔምህሩ‛ ኪትንስኡ ምኖም እዩ። ናብዔኣቶም ንኽንበጽሕ ግና ‘ቲ
ኽንክተል ዒልና መጽሓፍ ቅደሳ ንዴፊ ዴሮ ‘ቲ ተዒራሪብናለ ዒልና እዩ። ሕብረት ምስ ኣምሊኽ ፣ ጸልት
፣ ጾም ከምኡ ዴማ ብትሕትናን ብትግሃትን ቃሌ ኣምሊኽ ምጽናዐ። በዔ ንዴፊ ‘ዔ መሰረት ዔኸደ ብዓሓት
፡ ኣምሊኽ ብጸሌማትን ብምዴንጋርን ከይሰዎሩ ኬዴሕኖም እዩ። ኣብ ክንዲኡ ፣ ‚ከም ጠፈር ኬንጸባርቑ ፣
ከም ከኽብቲ ዴማ ንዒሌኣሇም ኣሇም ኪበርሁ‛ ኪህቦም እዩ።
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መሐበሪ
1. ዄይ ኸኣ ከምቲ ዮሃንስ መጥመቕ በል፡ ‚ኣቱም ዉሊዴ ተመን፡ ኻብቲ ዔመጽእ ቈጥዎ ኽትመሌቁኸ፡ መን ሐበረኩም? እምብኣርስኸ
ንንስሓ ዔበቅዐ ፍረ ግበሩ። ካብዒን ኣእማን እዔኤን ንኣብርሃም ዉለዴ ኬተንስእለ ንኣምሊኽ ከም ዔከኣል፡ እብሇኩም ኣልኹ እሞ፡
ብርእስኹም፡ ኣብርሃም ኣቦ ኣልና ምባሌ ኣይትጀምሩ። ካብ ሕጂ ኸኣ ማሕጸ ኣብቲ ስሩ ኣእም ተነቢሩ ኣል። ስሇዔ ጽቡቕ ፍረ ዒይፈሪ
ዒበሇ ዃለ ኦም ይቘረጽ ናብ ሓ ኸኣ ይዴርበ እዩ።‛ ለቃ3፡7-9
2. David Pawson When Jesus Returns, page 2,3.
3. Phyllis Chesler, The New Anti-Semitism, (Jossey Bass, 2003), p. 4, 87, (and most of what is
inbetween)
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ኣቡ ሁራይራ ዘዘንተዎ ፣ መልእኽተኛ ኣላህ (ሰላም ኣብ ልዕሊኡ ይኹን)
ኢሉ ነይሩ ፣ “በቲ ንነፍሰይ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ይብል ፣ ወዲ ሚርየም ኣብ
መንጐኹም ፍትሓዊ ፈራዲ ኰይኑ ቀልጢፉ ክወርድ እዩ። ንመስቀል
ክሰብሮ ፣ ንሓሳሙ ኪቐትሎም ንጂዝያ ድማ ጠጠው ከብሎ እዩ። ሃብቲ
ድማ ክሳዕ ዝኾነ ሰብ ምቕባል ዝኣብዮን ክሳዕ ሓንቲ ስግዳን ካብ ኩላ
ዓለምን ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩሉ ነገርን ኣዝያ ዝተመርጸት እትኾነሉን ክውሕዝ
እዩ።” ኣቡ ሁራይራ ቀጺሉ ይብል ፣ “እንተደሊኹም ኣንብብዎ ፣ ‘ሓደ’ኳ
ከይተረፈ ህዝቢ እቲ መጽሓፍ (ክርስትያንን ኣይሁድን) ግና ቅድሚ ምሟቱ
ብእኡ ክኣምኑ እዮም ፣ ብመዓልቲ ትንሳኤ ድማ ኣንጻሮም ምስክር ክኽውን
እዩ።’ (ኣን-ኒሳ 159)” (ኣልቡኻሪ ከምኡ’ውን ሙስሊም)
--መጽሔት ዳቢቕ ሕታም #15
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