
 

 

ጸላኢና መን`ዩ ？！ 
2/2 

ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ  

ኣብ 1ይ ክፋል፤ ቀዳማይ ጸላኢ ወዲ ሰብ ድንቁርና ምዃኑ፤ ድንቁርና ዘውርዶ ጉድኣት ሓፍ ዘይብል ከምዝኾነን  ብለባማት 

ሕብረተ ሰብ/elite ዝመሓደር ጉዳይ ምዃኑ፤ እቲ elite ክህልዎ ዘለዎ ባህሪ እንታይ ከም ዝመስል፤ ብተወሳኺ ሓደ ካብ ኣርኣያ 

elite 40ታት ንስዉእ ከቢረ ……….. ዘክርና ነርና፤ 

………………. ቀደም`ሲ ሓደ ውልቀ ሰብ ዓሺዩ  ለቢሙ ኣብ ሑቅፊ ገዛ - እንዳ - ማይቤት- ስለ ዝነብር ዝነበረ ዝተሓለወ`ዩ ነይሩ። 

ናይ ምድንጋር ስልቲ ኸኣ ክንዲዚ ናይ ሎሚ ዝተሓላለኸ ኣይነበረን። ኣብዚ ዘመና  ግና ኣነባብራ ደቂ ሰባት ግላዊ እናኾነ  ኣብ 

ርእሲ ምኻዱ ፤ እቲ ናይ ምድንጋር ስልቲታት ከኣ ዝተሓላለኸን ብቀሊል ዘይተራኽበሉን ቅልጡፉን`ዩ።ንኣብነት፡ እቲ ትርእዮ 

ስእሊ ሓቂ ድዩ ሓሶት፤ እቲ ትሰምዖ ዘለኻ ድምጺ ናይቲ ትርእዮ ዘሎኻ ሰብ ድዩ ኣይኮነን ንምርግጋጽ ዘሸግር ፤ ንምርግጋጹ 

ፍሉይ ክእለትን መሳርሕን ዝጠልብ፤ ኩሉ ዘይክእሎ ወይ ዘየራኽበሉ`ዩ። እዚ ንተክኖሎጂ ብዝምልከት ኮይኑ፤ንታሪኽን 

ተረክቦታትን ብዝምልከት ከኣ ምስቲ ኹሉ ምንጭታት ሓበረታ ምብዘሖምን ቅልጣፈን፤ ነቲ ብትህኪቱ ወይ ስለ  ዘይተማህረ 

ዘየንብብ፡ ብፈጠራን ብምጥዋይን  ኣእምርኡ  መሊእካ መሳሪሒኻ ምግባር፤ ክሳብ ኣንጻር ነፍሱ ከምዝሰርሕ ምግባር ዝስረሖ 

ዘሎ`ዩ። እዚ እከይ ተግባር`ዚ ንረብሓ ገበቲ ዘገልግል ብዙሓት ሕልና ዘይብሎም ባህርያት ወዲ ሰብ ዘጽንዑ ሙሁራት ዝሳተፍዎ 

ወፍሪ ስለ ዝኾነ ምግጣሙ ናይ ትርፍ ግዜ ስራሕ ኣይኮነን፡ ዕጥቂ ዘድልዮ`ዩ  ። ስለዚ`ዩ ኸኣ ለባማት ሕብረተ ሰብ/elite 

ንምግጣሙ ዝኣክል ዕጥቂ ክዕጠቁ ዘለዎም። ስለዚ`ዩ ኸኣ ንጉዳይ ጥርናፈ ከተኩሩሉ ዝግባእ ።ስለዚ`ዩ ኸኣ ነቲ መስሎኺ ጸላኢ 

ዝኾነ ድንቁርና ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ ዘለዎ።  

ጸሬ ህዝቢ ዕላመኦም ድሕሪ ምንጻር ንምዕዋቱ ግዜን ኩነታትን ዝሕልውሉ ኮይኑ፤ ናብቲ ዕላማ ዘብጽሖም ስልቲ ኸኣ 

ኣቀዲሞም`ዮም ዝትልሙ። 

 ኣብ ሓደ ግዜ ካብ ሓደ  ንላዕሊ ጸላእቲ ክህልዉኻ ይኽእሉ`ዮም። ክትሰርዖም ከኣ ኣለካ።ሎሚ ምስቲ ትሑዝ ዝኾነ ቀዳማይ 

ጸላኢና ድንቁርና ኣብ ቅድሚት ክንሰርዖ  ዘለና ጸላኢ መን`ዩ ？ 

- ንሓድነትና ዝጻባእ 

- ንመስዋእትና ዝኾነ ሚዛን ዘይህብ 

- ንሓደ ንጹር ጂኦ ፖለትካዊ መንነትና ኢልና ንዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ዘቆናጽብ 

- ብሉኡላውነት ሃገረ ኤርትራ ዘይኣምን 

- ንኤርትራዊ መንነት ንምልሕላሕ ልቢ ወለድ ታሪኽ ዝደርስ 

- ሓሶት ዘሪኡ ንኽሓፍስ ንድንቁርና ከም ዱኽዒ ዝጥቀም 

- ኣብ 40ታት ሕብረት`ዶ ትግራይ ትግሪኚ`ዶ  እናበለ ደሓር ምስ ስርዓት ኣምሓራ ዝወገነ 

- ድሕሪ ነጻነት ብገበኑ ዘይተሓተ 

- ሎሚ ኣጋዓዝያን ዝብል መጸዊዒ ሽም ዘለዎ ምንቅስቃስ`ዩ 

መለለይኡ ፡- 

- ንህዝቢ“ ትግርኛ” ናይ ልዕልና ስሚዒት ክሓድሮ ይጉስጉስ 

- ንትግረ ምስ ኣስላም ክጓሓፉ ከም ዝፈረዶም ረሲዑ ፤ ንግዕዝ ዝቀረቡ ምዃኖም ትዝ ክብሎ እንኮሎ ሕፍር 

ከይበለ ኣሕዋትና ዝብሎም ። እዚ`ውን እቲ መጋጥምቶም ግምባር ትግረ ዝጎደሎ ክኾነሎም ክሓስቡ 

እንኮለዉ`ዮም እሉ ዝግምግም ሸነኽ ኣሎ  

- ካብ ጥንቲ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ናይ ዘሎ ህዝቢ መጸዊዒ ዝኾነ ትግራዋይ ዝብል ቃል ኣብዚ እዋን`ዚ  

እንተላይ ኤርትራ ዘጠቃልል ደቡብ ሰሜን ተባሂሉ`ዩ ዝፍለጥ ዝብል  

- ትግርኛ ወይ ተጋሩ ልዕል ዝበሉ፤ ሰብ ታሪኽ ምዃኖም፤ ዝኾነ ኣብ ትሕቲኦም ክመሓደር ከምዘለዎ ይገልጽ 

- ተጋሩ ፍደላት ዝፈጠሩ`ዮም እናበለ ዝጀሃር ። ከም መለዓዓሊ። 



ፊደላት ግዕዝ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብዘይ ትግራይ ዋላ ኣብ ቻይና ክፍጠር ዘገርም ኣይኮነን ፤ ኣመዓዓብላ ፍደላት /ቋንቋታት ኩሉ 

ታሪኽ ወዲ ሰብ`ዩ ። ንመጃሃሪ ዘገልግል ኣይኮነን ። ብመጠን ኣእምሮ ኣጋዓዝያን ክንርኦ እንተኾና ግና ፍደላት ግዕዝ ኣብ 

ትግራይ ዝተማህዘ ዘይኮነ ምስቶም መስረቲ ስልጣነ ኣክሱም ዝኾነ ካብ ደቡባዊ ደሴት ዓረብ ካብ የመን ዝፈለሱ ህዝቢ ዝመጸ 

ፊደላት`ዩ ！ 

መወከሲ፡-  ልሳነ  ኣግዓዚ ዘእም ግርማ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ብ መሪ/ግርማጽዮን መብራህቱ ፤ ኣብ መእተዊ  ገጽ 18 ከምዚ 

ይብል  ……… ብየመን ኣቢሎም ምስ ነገደ የቁጣን ኣብ ሃገርና  ዝኣተዉ ጥንታውያን ናይ ግዕዝ ፊደላትና ምስ ”ኀ“  ምስ “ሐ”  “ 

ፀ“ ምስ ”ጸ“ ደሪብካ ቁጽሮም 22 ….. ። ብሩህ`ዩ እመስለኒ። 

ነዝን ወዲ`ዝን ሓቁ ዘትሕዝ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ተካይዶ ዝነበረት ብዙሕ መጽናዕታት ከም ዝነበረ ኸኣ ይግለጽ`ዩ።  

ብተወሳኺ ነዚ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ብሓያለ ክፍለ ዘመናት ፈሊሱ ፤ ምስ ዝጸንሕዎን ዝሰዓብዎን ነገድ ዝተሓዋወሰ ነገደ 

ኣጋዓዝያን ሎሚ ደቆም ንሕና ኢና ምባል ንምርግጋጹ ዘሸግር`ዩ። ወዮ ደኣ “ንትምክሕቲ ንሕና” ዘየገልግል ኮይኑ እምበር ኩልና 

ዘርኢ ኣዳም ኢና ምኣኸለ / ኣሕዋት ኢና። 

ዝኾነ ኾይኑ “ኣጋዓዝያን” ዝምህዝዎ ናይ ሓሶት ልቢ ወለድ ታሪኽ ፤ጽውጽዋይ ነበረ`ያ ነበረ ፍሕኛታት ብኡ ብኡ ክነፍስ ኣለዎ።  

ህዝቢ ኸኣ ሰብኣዊ ተረድኦ ክህልዎ/ንቅሓቱ ሓፍ ክብል ምግባር ኣገዳሲ`ዩ። ንኣብነት፡- 

- ኩልና  ደቂ ሰብ ንውለዳ ስድራ ፤ ንውለዳ ኣውራጃ፤ ቆርበትና ዝሕዞ ሕብሪ፤ ንውለዳ ሃገር ኣይንመርጽን`ና፤ 

ኣብዚ እንታይ ዘባእስ ኣሎ ？！ ኣብዚ ጉዳይ ምብኣስ ድንቁርና`ዩ፤ ነዚ ድንቁርና ዝምዝምዝ ከም በዓል 

ኣጋዓዝያን ከኣ ኩሉ ግዜ ኣለዉ። ስለዚ ህዝቢ ነዚ ዝምልከት ንቅሓት ከጢሪ ክገብሩ ዘለዎም  ኸኣ ለባማት 

ሕብረተ ሰብ/elite`ዮም። ኣብ ዓለምና ብፍላይ ከኣ ኣብ ኣፍሪቃ፤ ምስ ቋንቋኻ ዝዛረብ፤ ምስ እምነትካ ዝኣምን 

፤ ምስ ዝመስለካ ተጸጊዕካ ኣይኮነን ክብረትካ  መስልካ ሰብኣውነትካ ዝሕሎ ፤ ብፍትሒ ጥራሕ`ዩ። ፍትሒ ኣብ 

ዝነገሰሉ ሃዋሁ ምስ መናብርትኻ ክህሉ ዝኽእል ፍልልያት ኣይረኣየካን`ዩ። ህዝቢ ንፍትሒ ብጉቡእ ክርደኣ 

ምግባር ኣብዚ ጉዳይና ወሳኒ ተራ ዝጻወት ሮቋሒ`ዩ። 

 

- ባህልን ሃይማኖትን ካብ ጉዳይ ትውልዲ ስድራ - ኣውራጃ  ……….. ፍልይ ዝብል ክትቅበሎ ክትነጽጎ ክትቅይሮ 

ዝከኣል ኮይኑ፤ ዘዛርብ ዘካትዕ መልክዓት ኣለዎ፤ ዘባእስ ግና ኣይኮነን ！ከባእስ እንተሪኢኻዮ ፤ ኣብቲ እምባጋሮ 

ንድንቁርናን ተንኮልን ሃሰስ በለን ። 

ሃይማኖት ዘባእስ ኣይኮነን ዘብለና እንታይ`ዩ  ？ 

- ፈጣሪ እንተዝደሊ ንኹሉ ወዲ ሰብ ናይ ሃይማኖት ፍልልይ ዘይብሉ ገሩ ክፈጥሮ ይኽእል ምንባሩ 

- ፈጣሪ ዘይደለዮ ብኣና ክፍጸም ማለት ከኣ ዘበት`ዩ 

- ንእምነትና ክንጽውዕ/ ክንሰብኽ ጉቡእና`ዩ ፤ኩልና ክንርደኦ ዘሎና መሰል`ዩ 

- ዘራኽበና ነጥብታት ካብቲ ዝፈላልየና ስለ ዝበዝሕ 

- ናብ ቁኑዕ እምነት ንዑ`ሉ ዝጽውዕ/ዝሰብኽ ፤ ነቲ ኣብ ጌጋ`ሎ ኢሉ ዝጽወዖ ዘሎ ስለ ዝፈትዎን ንኸድሕኖን 

እምበር ዝጸልኦ ክኸውን ኣይትዋሓጥን`ያ። 

- እናተጻረፍካ ምጽዋዕ /ምስባኽ ዕብዳን`ዩ ፤ ሃይማኖት`ዩ ምባል ዝከኣል ኣይኮነን።  

- ፈጣሪ ንዝተማእዘዝናዮ ፤ ንዝነጸግናዮ፤ ንህላወኡ ዘይንኣምን ……. ንኹልና ተዋሲብና ክንፋረ፤ ሓሪስና ሰሪሕና 

ክንበልዕ፤ኮታ ብኹሉ ሸነኻት ብማዕረ ክኽብክበና እንኮሎ ፤ ንሕና መን ኮና ኢና ፈጣሪ ዘይገበሮ ኣብ ልዕሊ 

ካልእ ሰብ ክንገብር ！ 

- ይኣምኖ`የ እትብሎ ሃይማኖት እተረዳእካዮ ክኸውን ኣለዎ ፤ ናይ ወገን ጥራሕ እንተገርካዮ ኣንጻር`ቲ ይኣምኖ`የ 

ትብሎ ሃይማኖት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። 

- ኣስላምን ክስታንን ዝጸረት ሃገርን መርከብን ሓደ ኢየን ፤ ድሕነተን ድሕነት ናይ ኩሉ ኾይኑ ዕንወተን ከኣ ዕንወት 

ናይ ኩሉ`ዩ። እቶም ኣብ ደንደስ ኮይኖም ዘሳውሩ እታ መርከብ ፈቲኻ ከምዘይትህቦም ፈሊጦም ክትጥሕል 

ዝጽበዩ ዘለዉ`ዮም።  

- ነዛ ኣብ ዝናባን ጸሓያን ኣብ ማያን እኽላን ኣብ ኣየራን  ዝኣመነንን ዝኸሓደንን ከይበለ ብማዕረ ዝዕድለና መሬቱ 

፤ ተኸኣእልና ተሳኒና ኣይንነብራን ምባል ናይ ጥዕና ክኸውን ኣይክእልን`ዩ፤ሃይማኖት ከኣ ኣይኮነን። 

ብዝተረፈ ለባማት ሕብረተ ሰብ/elite ንሃይማኖታት ሃገሮም ኣፍልጦ ዘለዎም እንተወሓደ ኸኣ ነንሃይማኖቶም ብልክዕ ክርድኡ 

ኣገዳሲ`ዩ። ንሕብረተ ሰቦም ብልክዕ ክመርሑ ስለ ዘብቅዖም። 

AAHafiz 28/4/2020 



 

 


