
  
 
 
ካብ ሓደ ሃይማኖት ንላዕሊ ምህላው ጠንቂ ናይ ዘይምርድዳእ ክኸውን 

ይኽእል`ዶ ？ 

ብኣወልኼር  ዓ/ሓፊዝ 

ጠንቂ ናይ ዘይምርድዳእና ክኸውውን ኣይክእልን`ዩ። ብኣንጻሩ ንምርድዳእን ንተኸባቢርካ 

ምንባርን ዘውሕስ`ዩ። ምኽንያቱ እቲ ዝህቦ ውሕስነት ካብ`ቲ ሓደ ነዲቁ እቲ ሓደ ዘፍርሶ ደቂ-

ሰባት ዘጽድቁዎም ዓለማዊ ሕግታት ዝጸነዔ፤ ደቂ ሰባት ተኸባብሮምን ተረዳድኦምን ክነብሩ 

ዝገብር ምስ እምነት ዝተቆረነ መሰረት ስለ ዘለዎ። 

ማዓስ`ዩ ጠንቂ ናይ ዘይምርድዳእ ዝኸውን ？ማዓስ`ዩ ኸ ንምርድዳእን ንተኸባቢርካ 

ምንባርን ዘውሕስ ? 

 ሃይማኖት ብባህሪኡ ንደቂ ሰብ ዝፋቀሩ ዝተሓጋገዙ ዝደናገጹ ዝገብር ክነሱ፤ ከም ዘባእስን 

ዘረሓሕቅን ኮይኑ ክስረሓሉ ካብ ዝገብሩ ጠንቅታት እቲ ቀንዲ  እቶም  ኣመንቲ ንባዕሎም 

ግደፍ ናይቲ ካልእ ሃይማኖት  ንገዛእ ሃይማኖቶም ዝኣክል ኣፍልጦ ስለ ዘይብሎም`ዩ ! 

ስለ`ዚ`ዮም ከኣ እቶም  ኣብ ስኒት ክነብሩ ዘይክእሉ መዝመዝቲ ዘዝተኸልዎ መጻወዲያ 

ንህዝቢ ዝሓልኽ ፤ ዘዝጠምዘዝዎ ሓሳብ ከኣ ሰማዒ ዝረክብ። 

ሃይማኖት ንምርድዳእን ንተኸባቢርካ ምንባርን ዘውሕስ ምዃኑ ንምርኣይ ዝሕግዝ ሓደ ሰነ-

ሞጎታዊ ገለጻ ካብ ከርሲ ክልትኡ ሃይማኖት ንውሰድ፡- 

………….ንሓደ ሃይማኖት ክትስዕብ እንኮለኻ እቲ ሃይማኖት`ቲ ኣብ ፈተነ ዓለም ዕዉት ኮንካ 

ብምሕላፍ፤ ኣብታ ፈተነ ዘይብላ ናይ ፍጹም ደስታ ዝኾነት ዳሕረወይቲ ዓለም ከኣ ብሰላም 

ንኽትነብር ዝገብረካ ምዃኑ ብምእማን`ዩ።  

ንዝኣመንካዮ ዘይኣመኑ ሰባት ከኣ ናይ`ቲ ዝጽበየካ ዘሎ ደስታ መኻፍልትኻ ንኽኾኑ 

ብክርስትያናዊ ኣበሃህላ ትሰብኽ፤ ብእስላማዊ ኣበሃህላ ኸኣ ዳዕዋ ትገብር (ትጽውዕ)። ናይ 

ጽቡቅካ ተሳታፊ ንኽኸውን እትጽውዖ ኸኣ ጸላኢኻ ኣይኮነን። ኣብ ንስኻ ዘይትኣምነሉ 

ሃይማኖት ዝርከብ ሰብ ብወገንካ ኣብ ጌጋ መንገዲ ዘሎ ኢልካ ብምእማን ናባኻ ክጽንበር፤ 

ነፍሱ ከድሕን እናጸዋዕካዮ እናሓለኻሉ ከመይሉ`ዩ ጸላኢኻ ክኸውን ?!! ንጻዊዕትካ ምስ 

ዘይቅበል`ውን ካብቲ ሺሻይ ነፍሱ ስለ ዝሓረመ ትሓዝነሉን መመሊስካ ትደሃዮን እምበር 

ጸላኢኻ ክትቆጽሮ ሰነ- ሞጎታዊ ኣይኮነን፤ "ሃይማኖታዊ ጎንጺ" ሰንዓ ናይቶም ብሃይማኖት 

ዘይግደሱ መዝመዝቲ`ዩ። በዚ ኣጋጣሚ`ዚ እቶም  ኣብ በበይኑ ሃይማኖት ምእማን ጠንቂ ናይ 

ዘይምርድዳእ ምዃኑ ከእምኑናን ከባእሱናን ዝጽዕሩ ሸነኻት ምእንቲ ዕማሞም ክሰምረሎም 

ካብ መብዛሕትኡ ኣማኒ ንላዕሊ ነቲ ሃይማኖታት ከም ዘጽንዕዎ ዘይምርሳዕ። ብተወሳኺ 

ክፈላልዩኻ ክደልዩ እንከለዉ፤ መፈላለዪ ዝብልዎ ሃሰው እናበሉ`ዮም፤ ዘራኽብ ዘይምዝካሮም 

ከ ኣተሓስቡካ`ዶ ይፈልጥ ？！በል እቲ ዘራኽብ ዝበዝሔ`ዩ፤እቲ ትፈላለየሉ ኸኣ 



ንተኸባብርካን ተሳኒኻን ምንባር ዘይዕንቅጽ`ዩ። ነዚ ንምርግጋጽ ነቶም ኣብ ሓደ ካንሸሎ 

ዝተቀመጡ ብሓንቲ ታንካ ማይ ዝሰተዩ ፤ ነቶም ዝተዓራረኹ፤ነቶም ኣብ ሓደ ዓዲ ዝሰፈሩ፤

ነቶም ብሓደ ዝተጋደሉ፤ ነቶም ብሓደ ዝሰረሑ፤ ሕተት። 

ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ኣብ እስልምናን ክርስትናን ዝኣምን ህዝቢ`ዩ። ክልትኡ 

ሃይማኖታት ከኣ ብደረት ኣልቦ ሓይሊ ፈጣሪ ይኣምን።እቲ ንሰማይ ብዘይ ዓንዲ ዘቆመ፤ 

ንሙሴን ሰዓብቱን ባሕሪ ገሚዑ ዘስገረ (ከም ናይ ሓባር ተረድኦ ክልትኡ ሃይማኖት) ጎይታ 

ንፉጡራቱ (ደቂሰባት) ኣብ ክንዲ መረጽቲ መንገዶም ኣብ ሓደ መንገዲ ክድርቶም(ሓደ ዓይነት 

ሃይማኖት ዝኣምኑ ክገብሮም) ይኽእል ከም ዝነበረ ክኣምን ከኣ ግድን`ዩ።ስለዚ ንደቂ ሰባት  

ሓደ ሃይማኖት ዝኣምኑ ምግባር ናይ ደቂ ሰባት ሓላፍነት ኣይኮነን። ካብ ዘይኮነ ምስ ብእምነት 

ዝፍለየካ ዘባእስ እንታይ`ዩ ?! ስለዚ "ሃይማኖታዊ ጎንጺ" ሰንዓ ናይቶም ብሃይማኖት ዘይግደሱ 

ጸሬ ደቂ ሰብ ዝኾኑ መዝመዝቲ`ዩ 
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