
 

ኣጋዓዝያንን ሸሪዓን 
ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ 

ሸሪዓ ………… ሓንቲ ካብተን “ኣጋዓዝያን” ማሕበራዊ ሓድነት ኤርትራ ንሙቁሳል ዘዘውትርወን 

ቃላት`ያ። ሸሪዓ ክብሉ እንኮሎዉ ልክዕ ከምቲ ንህጻን ሕንጉጉ እናበልካ ተፈራርሖ`ሞ ፤ ሕንጉጉ 

ዘየለ ነገር ምዃኑ ምስዓበየ ዝርደኦ ብዝመስል መንገዲ`ዩ።  

ዝኾነ ኾይኑ እዛ ቃል “ ሸሪዓ ” ዓረበኛ`ያ። ዓረበኛን ትግርኛን ከኣ ናይ ዘርእን ጉርብትናን ዝምድና 

ዘለወን ቋንቋታት ስለ ዝኾና ፤ትኩር እንተኾንካ ቶርጓሚ ዘይትደልየሉ ብዙሕ ቃላት 

ከጋጥመካ`ዩ። 

ብሓጺሩ፡ ስም = ሽም  （ ክልትኡ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ቃላት ትግርኛ`ዩ） 

ስርዓት = （ስርዓት ክንብል እንኮለና ትርጉሙ ሕጊ፤ ደንቢ`ዩ）መሪ/ ግርማጽዮን - ልሳነ 
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ሸሪዓ  شريعة （ ሸሪዓ ዝበሃል ዓረበኛ ቃል ትርጉሙ ብትግርኛ ሕጊ፤ ደንቢ`ዩ）ሸሪዓ ብዓረበኛ 

ክጸሓፍ እንኮሎ ብ ”ሽ“ ግዕዝ ፤ ብ “ሪ” ሳልስ ፤ ብ ”ዓ“ ራብዕ ፤  ዳርጋ ብ ”ቱ“ ካዕብ ብዝመስል 

ብ4 ቃላት ኮይኑ እቲ ”ተ“ ዝድመጽሉን ዘይድመጸሉም ኩነታት ኣሎ። 

ስለዚ ን ” ስም“ ን ”ሽም“ ን （ብ“ሸ”ን ብ“ሰ” ዝጅምር ሓደ  ትርጉም ዘለዎ ቃል ትግርኛ ） 

ብተወሳኺ ነቲ ”ተ“ ዝድመጽሉን ዘይድመጸሉም ኩነታት ኣብ ግምት ኣእትኻ ን“ሸሪዓ” እንተ 

ኣንቢብካዮ እዚ ዝስዕብ ድምጺ ክትረክብ ኢኻ = ሰሪዓተ/ቱ ። ሸሪዓ ማለት እምበኣር ሕጊ 

ማለት`ዩ። ስርዓት ። 

ክሳድ ንምሓዝ ግና “ኣጋዓዝያን”  እስላማዊ ሕጊ ኣየድልየናን`ዩ ኢልኩም ብንጹር ክትዛረቡ`ዩ 

ዘለኩም እምበር፤ ኣብ ሸሪዓ ትብል ቃል ተሓቢእካ ኮለል እንትርፊ ዕንወት ትጽበዩዎ ህንጸት 

ከምዘየለ`ዩ ዘርኢ። ንህንጸትን ምክብባርን ብዝምልከት ግና፤እቲ ኣብ ክርስትያናውን እስላማውን 

（ሞራላዊ፤ ቁጦባዊ፤ ማሕበራዊ）ሕግታት ዘሎ  ንኽልትኡ ሸነኽ （ነስላምን ክስታንን） 

ዘራኽብ`ዶ ዘራሕቅ ይበዝሕ መዚና ነቲ ዘራኽብ ኣጽድቅና ነቲ ዘረሓሕቅ ወጊና ዘይንኸደሉ 

መንገዲ የለን፤ ነዕነውቲ ንቅርቅረሉ ሃጓፍ የለን ！ ሰብ 40ታት ዝኸኣልዎ ምኽኣል ንስእን 

ኣይመስለንን ። 

ብዝተረፈ  ንምንቅስቃስ ኣጋዓዝያን ግዜ  ዘምጸኦ ሓድሽ ምንቅስቃስ መስሉ ዝረኣዮም ሰባት 

ኣለዉ እዚ ኸኣ ንእትዋሳኣሉ ዘለኻ ፖለትካ ታሪኻዊ ድሕረ ባይትኡ ከየጽናዕካ ምውሳእ ዝፈጥሮ 

ሽግር`ዩ፤  እዚ ኸኣ ዝድገም ዘሎ ጌጋ`ዩ።ምኽንያቱ ቀደም  ክንስለፍ እንኮለና ንሕሉፍ ኤርትራዊ 

ፓለትካዊ ቃልስን መራግጽን፤ ጉዳይ ደምበ ነጻነትን ደምበ ኣንድነትን እንተላይ መራሕቱን 

ኣዳቂቅና  ከየጽናዕና ብሓፈሻዊ ሰውራዊ ክለሳ ሓሳብ ጥራሕ ተመልሚልና ንሃገራዊ ደሞ 

ክራስያዊ ውድብ ምስላፍና  ጎዲኡና`ዩ። 

ስለዚ “ ምንቅስቃስ ኣጋዓዝያን“ ግዜ ዘምጸኦ ምስ ኣስላም ኤርትራ  ጥራሕ ባእሲ ዘለዎ መሲሉ 

ክረኤ ዘይብሉ  ካብ ግዜ  ዓደይ ዓደይ ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ ስሙን ስልቱን  እናቀያየረ ሓንሳእ 



ዝድጎል ሓንሳእ ቃልቃል ዝብል ሓንሳእ ዝቅህም ፤ነዛ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 1/2 ክፍለ ዘመን ቃልስን 

መስዋእት ነጻ ዝወጸት ሃገረ ኤርትራ ዘይትዋሓጠሉ ጸረ ነጻ ኤርትራ ዝኾነ ምንቅስቃስ`ዩ። 
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