
 

የአፄ የውሀንስ የፀረ-ሙስሊምነት የ100 ዐመት 
ትርክት ሲታይ፡ መቐለን እንደ አብነት: 
 

እውነት ነው አፄ የውሀንስ ከልጅነታቸው ጀምረው በክርስትና ሐይማኖት ያደጉ፣ ለሐይማኖታቸው 
ቀናኢ የሆኑ የኦርቶዶክስ ሐይማኖት ተከታይ ነበሩ፡፡ እንደማንኛውም ሐይማኖቱን አጥብቆ 
የሚወድና ትክክለኛ የሕይወት መንገድ ነው ብሎ የሚያምን የሐይማኖት ቀናኢ እርሳቸውም ዐለም 
ሁሉ ኦሮቶዶክስ ክርስትያን ቢሆን ይመኙ ነበር ይሆናል፡፡ ታድያ ጊዜ፣ ታሪክ፣ አጋጣሚና ጥረትና 
የሰጣቸውን ኢትዮጵያን የማስተዳደር ዕድል በጥበብና በቅንነት ለማገልገል ተጠቀሙበት እንጂ 
እምነታቸውን በሐይል በመጫን ወይም የሰውን አንገት በመቅላት አላሳለፉትም፡፡  ያ ባለፉት 100 
ዐመታት የተበረከ፣ በተለይም ደግሞ ባለፉት 40 ዐመታት ተጠናክሮ የቀጠለ የተጋነነ፣ የተንሸዋረረ 
ትርክት ነው፡፡ በኦርቶዶክስ ሐይማኖት አማንያን መካከል የተፈጠረ የአስተሳሰብ ልዩነት 
ለመፍታት እንኳ ጉልበትና አዋጅ ሳይሆን እጅግ በሚገርምና በሰለጠነ ሁኔታ የሁለቱን ፅንፎች 
የሐይማኖት ሊቃውንት በቦሩ ሜዳ ጉባኤ ፊት ለፊት በማገናኘት መፃሕፍት፣ መረጃዎችን መሰረት 
በማድረግ እንዲከራከሩና አሸንፎ የወጣው አስተሳሰብና እምነት እንዲፀና ነው ያደረጉት፡፡ ይህ 
መቸም አንድ የሚጠቁመው ነገር አለ፡፡ 
 
ለዛሬ በተለይም በአፄ የውሐንስ-4ተኛና በትግራይ ሙስሊሞች መካከል ስለነበረው ግንኙነት 
ላውራ፤ ከወላጆቼና ታላላቅ አባቶች የሰማሁትን ፣ የመቐለ ታላላቅ ዐሊሞች፣ ሼኾች የነገሩኝን፣ 
ታሪክ ያስተማረኝን እውነታ ልመስክር፡፡ 
 
1. ቅስስናቸው ሳይበግራቸው አንዲት የተዋበች የዐፋር ሙስሊም ሚስት አገቡ፡፡ ኃላ ሚስታቸው 
በፍቃዷ ክርስትናን ተቀብላል፡፡ አፄ የውሐንስና ውቧ የዐፋር ኮረዳ በትዳር ተጣምረው ኖረው ኃላ 
እርሷ በሕመም ህይወቷ አለፈ፡፡ አፄ የውሀንስ ከርሷ ህልፈት በኃላ ሌላ ሚስት ለማግባት እንኳ 
አልፈቀዱም፡፡ ቀሪውን ሕይወታቸው ቃላቻውን እንዳፀኑ ያለሩካቤ ስጋ ኖረው ሰማእት ሆነው 
አለፉ፡፡ እንዴት ያለ ፍቅር ነው! እንዴት ያለ ፅናት ነው! 
 
2. የመቐለ ሙስሊሞችን (በተለይም በእድሜ ጠና ያሉትን) ብትጠይቋቸው ስለአፄ የውሀንስ 
የሚነግሯችሁ ፍቅርን፣ ልግስናን፣ ርህራሄን፣ ፍትሓዊነትና የሕዝቦች ጠበቃነትን ነው፡፡ 
የትግራይ/ኢትዮጵያና እስልምና ግንኙነት ረጅምና ደማቅ ታሪክ ያለው እንደሆነ ታውቃላችሁ፡፡አፄ 
የውሀንስ ንጉስ በነበሩ ጊዜ በትግራይ ሙስሊሞች ቁጥር በጣም አናሳና የተበታተነ ነበር፡፡ የአምልኮ 
ስርዐታቸውን ለማካሄድም ይቸገሩ ነበር፡፡ አልፎአልፎም የሚደርሱባቸው ጥቃቅን በደሎች ነበሩ፡፡ 
አፄ የውሀንስ መቐለ ላይ ባሰሩት ቤተ-መንግስት ዙርያ አንድ ትልቅ መኖርያ ሰፈር አበጁ፡፡ 
ሙስሊሞች በጣም ተበታትነውና በችግር ከነበሩባቸው አንዳንድ ቦታዎች መጥተው ተሰባስበው 
በነፃነት እንዲኖሩበት ያዘጋጁት ነበር፡፡ የትግራይ ሙስሊሞች ከውቕሮ ማራይ፣ ከሽረ፣ ከውቕሮ፣ 
ከጨርጨር፣ ከቖቦ፣ ከሑመራ፣ ከዐዲግራትና ወ.ዘ.ተ ወደ መቐለ መጥተው በቤተ-መንግስቱ ዙርያ 
በተዘጋጁ መንደሮች ተሰባስበው በነፃነት መኖር፣ የአምልኮ ስርዐትም ሳይሸራረፍ ማስኬድ ቻሉ፡፡ 
የሙስሊሞች መቐለ ላይ መሰባስብ የከተማዋን ዕድገት ፈጣን እንዲሆን ትልቅ ሚና ነበረው፡፡ 
 
3. ትግራይ ላይ በአፄ የውሀንስ ዘመን ላይ ሙስሊሞች ላይ የደረሰ አንዳች ተፅዕኖም ማስገደድም 
አልነበረም፡፡ ሙስሊሞች በሐይማኖታቸው እንኳን ሊገለሉ፣ እንኳን ተፅዕኖና መድልዎ 
ሊደርስባቸው “እናንተ እኮ ቅመሞቻችን ናችሁ” ይሏቸው፣ ይወዷቸውና ይንከባከቧቸው ነበር፡፡ 
በቤተ-መንግስት ማንኛውም ድግስ ባለ ቀንም ለሙስሊሞች በተለየ እርድ ይካሄድ፣ የተለየ ዝግጅት 
ይዘጋጅ ነበር፡፡ በቤተ-መንግስቱ ውስጥም ሙስሊሞች የመብል ዝግጅት፣ የፀሎት ስነ-ስርዐት 



የሚያደርጉበት የተለየ ክፍል ተለይቶላቸው ነበር፡፡ ከቤተ-መንግስታቸው ፊት ለፊት መስጊድ 
እንዲሰሩ ያገዟቸውና አብዛኛው ወጪም ከግምጃ-ቤታቸው የወጣው ሙስሊሞችን ይወዱ እንደሆነ 
እንጂ ስለማይጠሉ ነው፡፡ 
 
የመቐለ ሙስሊሞች ይህንን ነው የሚሉት፡፡ የመቐለ ሙስሊሞች አፄ የውሀንስን በታላቅ ፍቅርና 
በታላቅ ከበሬታ የሚያስቧቸው አባታቸው፣ አለኝታቸው እንጂ ጠላታቸው እንዳልነበሩ አስረግጠው 
ይነግሯችኃል፡፡ 
አፄ የውሀንስ በወሎና በከፊል በራያ ሙስሊሞች ላይ ጠጠር ያሉበት ምክንያት ንጉሱ ለእስልምና 
ከነበራቸው አመለካከት ጋር አንዳች ግንኙነት የለውም፡፡ ይልቅስ እውነቱ በተለይም የወሎ 
ሙስሊሞች ቱርኮች ኢትዮጵያን ወረው ሐረር ሲይዙ፣ ዱርቡሾችም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ላይ 
ጥቃት ሲሰነዝሩ በስመ-ሐይማኖት ከቱርኮች ጋር አብረው ሐገራቸውን ወግተዋል፣ ለድርቡሾችም 
ድጋፋቸው አሳይተዋል፤ በጊዜው ውሑዳን በነበሩ ክርስትያችም ጭፍጨፋዎች ፈፅመው ስለነበር፤ 
ንጉሱም ይህን ለሐገሪቱና ለንግስናው የደቀነው አደጋ ከግምት ውስጥ ከማስገባት፣ ደግሞም ከጥቂት 
መቶ ዐመታት በፊት ክርስትያን የነበሩና በወራሪው ግራኝ አሕመድ ወረራ በግድ የሰለሙ 
ወሎዎች ወደ ቀደመው ሐይማኖታቸው ቢመለሱለት ምኞታቸው ስለነበረ ነው፡፡ በቦሩ ሜዳ 
ጉባኤም ሚኒሊክና የውሐንስ የመከሩት ይህንን መሆኑን ነው ታሪክ የሚያወሳው፡፡ እርግጥ ነው፣ 
አፄ የውሐንስ ወሎ ላይ ክርስትናን ካወጁ በኃላ ይህንን አዋጅ በተቀበሉና ባልተቀበሉ መካከል 
ግጭቶች ተከስተው ብዙ የሰው ነፍስም ጠፍቷል፡፡ ስህተት መሰራቱ እርግጥ ቢሆንም ሐቁን 
ማጣመምና ያልሆነ ምስል መስጠት ግን በእውነት የሚወገዝ ነው፡፡ 
ያም ሆነ ይህ፡ እኔ እርግጠኛ ሁኘ ማውራት የምችለው፣ የመቐለ ሙስሊሞች፣ ዐፋሮች ያንዳንዶች 
መሰረተ-ቢስ የንጉሰ ነገስት አፄ የውሐንስ ፀረ-እስልምና ትርክት አንዳች መሰረት የሌለው መሆኑን 
ነው የሚነግሯችሁ፡፡ 
 
አፄ የውሀንስ እንደማንኛው ፊውዳል፣ ፊውዳል የነበሩ መሆኑን ባውቅም፣ አፌን ሞልቼ 
በሀይማኖቶችና በሰው ልጆች እኩልነት ያምኑ ነበር ባልልም፣ በነ አፈወርቅ ገብረየሱስ የተጀመሩት፣ 
በነ ፕሮፌሰር መስፍንና ግብረ-አበሮቻቸው ተጠናክረው የቀጠሉት ያለፉት የ100 ዐመታት የጥላሸት 
መቀባት፣ መሰረተ-ቢስ ውንጀላዎች፣ የፈጠራ ማጥላላት ፕሮጀክት አጥብቄ እቃወማለሁ፡፡ 
 

ደግሞም የአፄ የውሀንስ የሰማእትነት ቀን እያከበርን ባለበት ሰዐት ክፉ ተናግረው የሚያናግሩንን 
ግን አንድ ልላቸው ወደድኩ፡ 

እስቲ ይህንን ልጠይቃችሁ፤  ያለ ምንም በቂ ምክንያት የታሰሩባቸውን የመንግስት ወኪልና 
በሚሽነሪ ስራ ላይ የነበሩ ዜጎቻቸው አስፈትተውው ለመውጣት የመጡ እንግሊዞችን መተላለፍያ 
መፍቀድና ንጉሰ-ነገስት በሕይወት እያለ “ጣልያኖች ንጉሱን ገደሉልኝ እንጂ ኢትዮጵያ የጋራችን 
ናት፣ የባህሩንም የየብሱን መሬት እስጣቸኃለሁ” ብሎ በጎን መዋዋል፣ ንጉስ ከሆኑም በደቡብ 
እየተስፋፋ በዚያ በኩል ደግሞ የፊተኛይቱ ኢትዮጵያ እምብርት ቆርሶ መስጠት…የትኛው ነው 
የበለጠ ሚዛን የሚደፋ ባንዳነት? 

በባንዳው ራስ ሐይሉ ስም ስታድየም በሚሰየምባት ሐገር፣ በባንዳው ፀላኢ-ሰናይ በአፈ-ቄሳር 
አፈወርቅ ገብረየሱስ ስም ቴምብር በሚታተምበት ሐገር አፄ የውሐንስ ለሐገራቸው ዳር ድንበር 
አንገታቸው ለሰይፍ በሰጡ በምስጋ፣ በሐወልት ፈንታ እውነትን ማዛባት፣ መልካሙን ታሪካቸው 
ጥላሸት መቀባት፣ የውሸት ትርክቶች..- በእውነት፣ ልናፍርበት ይገባል፡፡ 

አፄ የውሐንስ በንግስና በቆዩባቸው ዐመታት ሁሉ በጀግናው የጦር ኮማንደራቸው ጀነራል ራስ 
አሉላ እየታገዙ በጉንደት፣ በጉራዕ ፣በዓይለት፣ በስሓጢ፣ በዶጋሊ፣ በኩፊት፣ በመተማ እና ወ.ዘ.ተ 



የግብፅ፣ የጣላያን፣ የቱርክና ሌሎች ወራሪ ሀይሎችን ድል መተው የሐገራቸው ዳር-ድንበር፣ ክብር፣ 
አንድነት የስጠበቁና ያስከበሩ ናቸው፡፡ 

ለኔ አፄ የውሀንስ ከነ ወግ-አጥባቂነታቸውና ለሐይማኖታቸው ቀናኢነታቸው ምንግዜም በሀገራችን 
ታሪክ ለሀገራቸው አንገታቸውን ለሰይፍ የሰጡ ብቸኛው ሰማእት ናቸው- ልክ የዛሬ 127 ዐመት- 
መተማ፡ 

ዛሬ ለክብራቸው መቐለ አክሱም ሆቴል ላይ ታላቅ ዝግጅት ይደረጋል- 11፡00 ሰዐት፤ 

ክብር ለሰማእቱ አፄ የውሀንስና በነዚያ ዐመታት ሁሉ ከጎናቸው ሳይለዩ ሐገራቸውን ያገለገሉና 
ከብረው ያስከበሩ ለቆራጡ ጀነራል አሉላ አባነጋ! 

 

ኣጼ የሓንስ ሞኝ ናቸው: 

እኛም ሁላችን ናቅናቸው፣ 

 

ንጉሥ ቢልዋቸው በመኻሉ 

ወሰን ጠባቂ ልሁን ኣሉ፣ 

 

ኣጼ የሓንስ በጣም ይዋሻሉ 

መጠጥ ኣልጠጣም እያሉ: 

ሲጠጡ ኣይተናል በርግጥ 

ራስ የምያዞር መጠጥ፣ 

 

በጎንደር መተኰስ 

በደንብያ መታረድ ኣዝኖ የሓንስ 

ደሙን ኣፈሰሰ እንደ ክርስቶስ፣ 

 

እንዳያምረው ብሎ ድሃ ወዳጁን 

መተማ ኣፈሰሰው የሓንስ ጠጁን፣ 

 



የጐንደር ኃይማኖት ቆማ ስታለቅስ 

ኣንገቱን ሰጠላት ዳግማይ የሓንስ። 

 

በዚህ አጋጣሚ እኛ ኢትዮጵያውያን የሐገራቸውን ዳር ድንበር ሲያስከብሩ ሰማእት የሆኑትን 
ንጉሳችን የራስ ቅል ለ127 ዐመታት በባዕድ ሐገር ሆኖ መኖሩ ሊያንገበግበን ይገባል፡፡ ከአሑኗ 
ሰዐት ጀምሮም የንጉሳችን የራስ ቅል ወደ ሐገሩ እንዲመለስ በየፊናችን እንቅስቃሴ እንጀምር፡፡ 
በልቦቻችን የተተከሉ ሐወልቶቻቸው ደግሞ በእውኑ፣ መሬት የሰማእትነት ፀጋ በተቀበሉባት 
መተማ፣ በታላላቅ የሐገራችን ከተሞች አደባባዮች ላይ የሚታዩበት ቀን ሩቅ አይሆንም፡፡ 

 

ዘፅአት- ከመቐለ 03-10-16 

 


