ኣጠቓቕማ
ናይዚ መጽሓፍ

ኣ

ዕርኹትኻን ቀረብትኻን
ከምኡ’ዉን ንካልኦት ሰባት ንምሕጋዝ ትደሊ ትኸዉን።
ኣብ ሂወትካ ወይ ኣብ መነባብሮኻ ብሓፈሻ ተግባራቱ
ጽልዋ ዝገብረልካ ሰብ ምረጽ።
ስም ናይ’ቲ ሰብ ኣብ ሸፋን ናይ’ዚ መጽሓፍ “ናብ”
ብዝብል ተመልኪቱ ናብ ዘሎ ክፉት ቦታ ጽሓፎ።
ከምኡ’ ድማ “ካብ” ኣብ ዝብል ቦታ ስምካ ወይ
ክታምካ ከም ሓደ ውልቀሰብ ኣንብረሉ።
ነዛ ንእሽቶይ መጽሓፍ ናብቲ ዘመልከትካዮ ሰብ ከም
ህያብ ኣወፍያ።
ንኸንብባ ድማ ሕተቶ0። ብድሕሪኡ ንሱ/ንሳ ብኣሉታዊ
ባህርያትን ጠባያትን ካልኦት ሰባት፡ ብተመሳሳሊ መገዲ
ከምዝተተንከፈ/ት ክትርዳእ ኢኻ።
ተወሳኺ ቅዳሓት እዚ መጽሓፍ እዚ፡ ስምካ ከይጻሓፍካ
ነቲ ሰብ መሊስካ ሃቦ። እቲ ካባኻ ዝተቐበለ ሰብ ድማ
ብተመሳሳሊ መገዲ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሉ ስሙ
እናጻሓፈ ናብቶም ኣብ ሂወቱ ጽልዋ ንዘለዎም ሰባት
ከወፍያ ኣዘኻኽሮ።
ቀጻሊ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ምሰ እትገብር
ድማ ብዓቢኡ ናትካን ናይ ካልኦትን ናይ ምንባር ዓቕሚ
ከተደልብ ተኽእሎ ኣሎ።

እዚ መንገዲ እዚ ንዓኻን ንኻልኦትን ናብ ዝበለጸ
ውሑስን ሕጉስን ዘብጻሓኹም እዩ።

d
0. ሓደ ሓደ እዋን፡ ሓያለ ቃላት ብዙሕ ዝተፈላለየ ትርጉማት ይህልዎ እዩ። ኣብዚ መጽሓፍ
ተዋሂቦም ዘለው ትርጉም እግረ-ጽሑፋት፡ ኣብዚ ጽሑፍ ዝተጠቕመሉ ቃል ትርጉሙ ንምሃብ ጥራሕ
እዩ። ዘይትፈልጦም ቃላት ኣብዚ መጽሓፍ እንተረኺብካ፡ ኣብ ጽቡቕ መዝገበ ቃላት ርኣዮም።
እንተዘይገበርካ ግን፡ ዘይምርዳኣትን ክትዓትን ክልዓል ይኽኣል እዩ።

®

ነዛ መጽሓፍ’ዚኣ ንምንታይ
አወፍየልካ

ህላወ

ናትካ የገድሰኒ’ዩ።

d
ሓጐስ

ሓቀኛ

ፍስሃን ሓጐስን ክቡር እዩ!
ዝኾነ ሰብ ክነብር ምስ ዘይክእል ፍስሃን ሓጐስን
ክብጽሑ ኣይክእሉን’ዮም።
ሕንፍሽፍሽ ኣብ ዘለዎ፡ እምነት ኣብ ዝጐደሎ
ብሓፈሽኡ ምስ ዘይሞራላዊ ማሕበረሰብ ክትነብር ኣጸጋሚ
እዩ።
ዝኾነ ውልቀሰብ ይኹን ጉጅለ ኣብ ህይወት ራህዋ፡
ካብ ስቓይ ድማ ናጽነት ክረክብ ይምነ እዩ።
ህላወኻ፡ ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት ብዝገብርዎ እኩይ
ተግባራት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ።
ሓጐስካ ብሰንኪ እምነት ዝጐደሎምን ኣሉታዊ
ባህርያት ዘለዎምን ሰባት ናብ ሓዘንን ጓህን ክልወጥ
ይኽእል እዩ።
ብዛዕባ እዚ ተግህዶ ናትካ ኣብነታት ክትህበሉ
ከምእትኽእል ርግጸኛ እየ። ከምኡ ዝኣመሰሉ ጌጋታት
ህላዌኻ የሕጽሩን ከምኡ ድማ ንሓጐስካ የባልሽውን
እዮም።
. ህላወ (Survival)፡ ብህይወት ክትህሉ ምስራሕ፡ ህልውና ምቕጻል፡ ብህይወት ምህላው።
. ሓጐስ፡ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምህላው፡ ዕጋበት፡ ፍስሃ፣ ሓጐስ፡ ባህታ፡ ሽግር ዘይብሉ ህላወ፣ ሰናይ
ነገር ከጋጥመካ ዝህልወካ ግብረ መልሲ።
. ሕንፍሽፍሽ፡ ምልኣት ዘይምቅዳው ወይ ዕግርግር ዘለዎ ጠባይ ወይ ባህሪ ምህላው።
. ዘይሞራላዊ (Immoral)፡ ሞራላዊ ዘይኮነ፣ ጽቡቕ ልምድታት ዘለዎ ባህሪ ዘይምክታል፣ ቅኑዕ
ዘይምግባር፣ ግቡእ ባህሪ ክህልዎ ዘይሓስብ።

ንኻልኦት ሰባት ኣገዳሲ ኢኻ፡ ተሰማዒ ኢኻ፡
ንካልኦትውን ክትጸሉ እትኽእል ኢኻ።
ምሕጓስን ዘይምሕጓስን ናይ ካልኦት ሰባት የገድሰካ
እዩ።
ብዙሕ ከይተጸገምካ ነዛ መጽሓፍ’ዚኣ ጥራይ
ብምጥቃም፡ ካልኦት ቀጻሊ ክህልውን ሕጉሰ ሂወት
ከሕልፉን ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ።
ዝኾነ ሰብ፡ ካልኦት ሰባት ሕጉሳት ንኽኾኑ ናይ
ምንባር ዕድሎምን ሕጉሳት ናይ ምዃን ተኽእሎኦምን
ክብ ንምባል ውሕስነት ክህብ ኣይኽእልን እዩ። ከምቲ
ናቶም ከምኡ ኸኣ ናትካ።

ውሑድ ሓደጋን ሕጉስ ህይወትን ዘለዎ መንገዲ
ክትሕብር ኣብ ስልጣንካ እዩ።

d

. ገዛእ ርእስኻ
ሓብሕብ/ተኸናኸን
- .

ኣብ ትሓመሉ እዋን ጥንቃቐ ግበር።

- .

ጽሬት ኣካላትካ ሓሉ።

- .

ኣስናንካ ዓቅብ።

- .

ብግቡእ ተመገብ።

ደቂ ሰባት ምስዝሓሙ ዋላውን ተላጋቢ ሕማም
ምስዝኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ከባቢኦም ኣይንጸሉን
ወይ ግቡእ ሕክምና ኣይገብሩን እዮም። እዚ ኸኣ
ብቐሊሉ ከምእትዕዘቦ ኣብ ሓደጋ ዘውድቐካ እዩ።
ሓደ ሰብ ምስዝሓምም ግቡእ ቅድመ-ጥንቃቀን ግቡእ
ምክንኻንን ክገብሩ ደፋፍኣዮም ኢኻ።
ሰውነቶምን ኣእዳዎምን ዘይሕጸቡ ሰባት ተሰከምቲ
ተሃዋስያን ስለዝኾኑ ኣብ ሓደጋ ከዉደቁኻ ይኽእሉ
እዮም። ሰባት ብቐጻሊ ሰውነቶምን ኣእዳዎምን ክሕጸቡ
ንኽትደፋፍኦም ሓደ ካብ መሰልካ እዩ። ኣብ ስራሕ
ዝወፍርን ምንቅስቓስ ኣካላት ዝገብርን ኹሉ ክረስሕ ናይ
ግድን እዩ፡ ምስወድኡ ግን ክሕጸቡ ግበሮም።
ሓደ ሰብ ድሕሪ መግቢ ኣስናኑ ብብራሽ ዘጽሪ እንተ
ድኣ ኾይኑ ብምሕሳኽ ኣስናን ኣይሳቐን እዩ ይብሃል
እዩ። ብተወሳኺ ድሕሪ ምብላዕኻ ማስቲካ ምሕያኽ፡ ካብ
ሕማም ትንፋስን ክፉእ ጨና ኣፍን ይከላኸል እዩ። ስለዚ
ካልኦት ሰባት ኣስናኖም ክዕቅቡ ምኸሮም ኢኻ።
ብግቡእ ዘይምገቡ ሰባት ክሕግዙኻን ገዛእ-ርእሶም
ክሕግዙን ዓቕሚ የብሎምን። ሓደ ሓደ እዋን ብሕማም

ስኑፋት ይኾኑ። ብቐሊሉ ዝሓሙ ይኾኑ። ብግቡእ
ምምጋብ፡ ሓድሽ መግቢ ምምጋብ ማለት ዘይኮነስ
ተመጣጣኒ መግቢ ብቐጻሊ ምምጋብ እዩ።
- .

ዕረፍቲ ይሃልውካ።

ኣብ ሂወትና መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ድቃስ ግዜ
ከይተረፈ ብምስዋእ ኣብ ስራሕ ነሕልፈሉ እዋናት ብዙሕ
ግዜ እዩ። ይኹን እምበር ብግቡእ ዘይምድቃስ ንካልኦት
ይሃሲ እዩ። ዝደኸሙ ሰባት ንቑሓት ስለዘይኮኑ ጌጋታት
ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም። ሓደጋታትውን የጓንፎም
እዩ። ስራሕ ክዓሙልካ ምስ እትህቦም ንኻልኦት ሰባት
ኣሕሊፎም ስለ ዝህብዎ ንኻልኦት ኣብ ሓደጋ የውድቑ።
ስለዚ ሰባት ብግቡእ ከዕርፉ ደፋፍኣዮም ኢኻ።

d

. ርጉእ ኩን

ጐ

ዳእቲ ሓሽሽ ዘይምጥቃም።
ሓሽሽ ዝወስዱ ሰባት፡ እቲ ክውንነት ናብራ ዓለም
ኣብ ቅድሚኦም ንኽርእዩ ኣይክእሉን እዮም። ብሓቂ ግን
ህልዋት ኣይኮኑን። ኣብ መንገዲ፡ ኣብ ዘይልሙድ ርክባት፡
ውሽጢ ገዛ፡ ንዓኻ ኣዝዮም ሓደገኛታት ክኾኑ ይኽእሉ
እዮም። ሰባት ሓሽሽ ምስ ዝወስዱ “ጽቡቕ ዝስምዖምን”
ወይ “ጽቡቕ ዝዓዩን” ወይ “ሽዑ ጥራሕ ከምዝሕጐሱን
ብጌጋ ክኣምኑ ይኽእሉ እዮም፡ ግን ከኣ እቲ ሓቂ
ካልእ እዩ። ይንዋሕ ይሕጸር ሂወቶም ብሰንኪ እቲ ሓሽሽ
ምብራሱ ዘይተርፍ እዩ። ስለዚ ንደቂሰባት ሓሽሽ ከይወስዱ
ኣተባብዓዮም። ክጥቀሙ እንተኣጋጢሞሙኻ ካብቲ ወልፊ
ንኽገላገሉ ሓገዝ ክረኽብሉ ናብ ዝኽእልሉ ቦታ ክኸዱ
ሓብሮም።
- .
ልኮላዊ መስተ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዘይምውሳድ።
ኣልኮላዊ መስተ ዝወስዱ ሰባት ንቑሓት ኣይኮኑን።
ዋላውን ብሰንኪ እቲ መስተ ንቑሓት ዝኾኑ ዋላውን
እንተመሰሎም፡ ግብረ-መልሲ ንኽመልሱ ዓቕሚ ይስእኑ።
ኣልኮላዊ መስተ ሓደ ሓደ ሕክምናዊ ጥቕሚ ኣለዎ።
ክጋነን’ውን ይኽእል’ዩ። ኣልኮላዊ መስተ ንዝወሰደ ሰብ ናብ
ገለ ቦታ ብመኪኒኡ ወይ ብኣይሮፕላን ብምብራር ከብጽሓካ
ኣይትሕተት፡ ምኽንያቱ ብሰንኪ መስተ ክስዕብ ዝኽእል
ሓደጋታት ብዓይነቱ ብዙሕ እዩ። ዉሑድ ኣልኮላዊ መስተ
ንነዊሕ ግዜ ኣስኪሩካ ስለ ዝጸንሕ፡ ኣብ ሕማቕ ከይትወድቕ
ወይ’ውን ሂወትካ ከይትቐዝፍ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣይትስተ።
ከምኡ ድማ ሰባት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ
ከይወስዱ ምግታእ ።
- .

ኣ

ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ብምሕላው፡ ንህይወት ክትሕጐሰሉ
ዝበለጸ ኣካላዊ ዓቕሚ ይህልወካ።

d
. ርጉእ፡ ኣብ ጫፋት ዘይምህላው፣ ልዕሊ ግብኡ ንነገራት ዘይምግባር፣ ዊንታኻ ምቁጽጻር።
. ምግታእ፡ ምክልኻል ወይ ተስፋ ምቁራጽ።

. ካብ ግብረ-ፍንው ተጠንቀቕ

ደ

ቂ ሰባት ናይ መጻኢ ህላዌኦም ኣብ ምምስራት
ስድራ-ቤት ዝተመረኮሰ ኮይኑ ዉላድ ብፍላይ ቀጻልነት
ክህልዎም ዝገብር ርክብ እዩ። ካብ ስጋዊ ርክብ ብብዝሒ
ባህታን ሓጐስን ተፈጥሮ ዘለገሰቶ እዩ። ብኣንጻሩ ድማ
ግጉይ ኣጠቃቕማ ወይ ምዕማጽ ምስዝህሉ፡ ከቢድ
መቕጻዕትን ሃስያን ክህልዎውን ተፈጥሮ ዝወሰነቶ እዩ።
- .

ንዓርክኻ/ንበዓልቲ ቤትካ እሙን ኩን።

ምስ መጻምድትኻ ኣብ ስጋዊ ርክብ ዘይምትእምማን
ዕምሪ ህላወኻ ብኸቢድ ከጉድል ይኽእል እዩ። ታሪኽን
ጋዜጣታትን ካብ ዘይምትእምማን ዝተላዕለ ዓመጽ ሰብኣዊ
ስሚዒታት፡ ማእለያ ዘይብሉ ኣብነታት የቕርባ እየን።
“ገበን”፡ ውጽኢት ክፍኣት እዩ። ቅንኢን ኣብ ልዕሊ
ሰባት ሕማቕ ምእላምን ኣዝዩ ክፉእ እዩ። ድቃስ መዓስ
ደው ከምዝብል ዝፈልጥ የለን። ብዛዕባ ስልጡን ሰብ
ምዃን፡ “ዘይተተንካፍነት”ን “ምርድዳእን” ምዝራብ ኣዝዩ
ጽቡቕ እዩ፡ ንዝበረሰ ህይወት ግን ዘረባ ኣየዐርዮን እዩ።
“ስምዒት ገበን”፡ ከም ብዝባንካ ዝወግአ በሊሕ ካራ
ወይ ከኣ ኣብ ዉሽጢ ፈሳሲ ከም ዝጸንሕ ሰባር በልሕ
ጥርሙዝ ንላዕሊ ዝገልጾ የለን።
ብተወሳኺ ሕቶ ናይ ጥዕና ኣሎ። ምስ ፈታዊትካ
ብትኣማምነት ክትጉዓዝ ምስ ዘይትኽእል ንሕማም
የቃልዓካ። ክሳብ ቀረባ እዋን ብሰንኪ ስጋዊ ርክብ
ዝመጽእ ሕማማት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ደቂ ሰባት ከም
ዝኾነ ክዝረብ ጸኒሑ’ዩ። ከምኡ ኔሩ፡ ሕጂ ግን ከምኡ
ኣይኮነን። መድሃኒት ዘይተረኽቦ ሕማም ኣብ ዓለምና
ኣሎ። ኣብ ስጋዊ ርክብ ዝረአ ዘይንቡር ጠባያት ሓዲሽ
. ግብረ-ፍንው (Promiscuous)፡ ዘይልሙድ፡ ዘይቅቡል ስጋዊ ርክባት ምህላው ወይ ምግባር።

ኣይኮነን። ኣብ ሃገረ ህንዲ ቡድሂዝም እናተባህለ ዝፍለጥ
ሃይማኖት ኣብ መበል ይ ክፍለ ዘመን ከም ዝጠፍአ
ይፍለጥ። ናይቲ ሃይማኖት ተመራመርቲ ታሪኽ ከም
ዝሕብርዎ፡ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ዉሽጢ ገዳማት
ይርአ ብዝነበረ ግብሪ-ፍንው እዩ። ኣብ ዘበና’ዉን
እንተኾነ ኣብ ውሸጢ ትካላት፡ ንግዳዊ ወይ ካልኦት
ቦታታት፡ ግብረ-ፍንው ምስዝርአ፡ እተን ትካላት ክበረሳ
ይጅምራ። ብዛዕብኡ ብዝማዕበለ መንገዲ ዝርርብ ምክያድ
ብዘየገድስ፡ ስድራቤታት ብሰንኪ ዘይምትእምማን ፋሕ
ብትን ይኣትወን እዩ።
ድፍኢት እዚ ግዜ እዚ፡ ናይ ምሉእ ህይወትካ ጓሂ
ክትከውን ትኽእል እያ፡ ብእሙንነትን ንገዛእ ጥዕናኻን
ባህታኻን ብምሕላው ንከባቢኻ ዘለው ኣገርሞም።

ስጋዊ ረክብ ናብ ሓጐስን ፍስሃን ዝወስድ መንገዲ፡ ዓቢ
ስጉምቲ እዩ። ብእሙንነትን ብሕንክን ምስዝስነ ወለሓደ
ዘምጽኦ ጸገም የለን።

d

. ንህጻናት ኣፍቅርን
ሓብሕብን/ሓግዝን

ና

ይ ሎሚ ህጻናት ናይ ጽባሕ ምዕባለ እዮም። ኣብዚ
ግዜ’ዚ ውላድ ናብ ዓለም ምምጻእ ማለት ንውላድካ ኣብ
መዳጐኒ ኣራዊት (ዘዳግም እንስሳ) ምድርባይ ይመሳሰል።
ቆልዑ ምስ ከባቢኦም ክቃለሱ ክእለትን ዓቕምን
ስለዘይብሎም ፍቕርን ሓገዝን የድልዮም።
ነዚ ጸገም’ዚ ክትዛረበሉ ዘሰክፍ እዩ። ወለዲ ብኸመይ
ንቆልዓ የዕብዩ ወይ ድማ ኣየዕብዩን ማእለያ ዘይብሉ
ስነ-ሓሳባት ኣለው። ግን ከኣ ነዚ ስነ-ሓሳብ ብዘይ ኣገባብ
እነተተጠቒምካሉ ኣብ ልዕሊ መጻኢ እቲ/ታ ቆልዓ
ከባላሽውን ብዙሕ ጓህን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ገለ ሰባት
ንቆልዑ ከምቲ ንሳቶም ዝዓበይዎ ኣተዓባብያ ገይሮም
ከዕብይዎም ይፍትኑ፡ ገሊኦም ከአ ኣንጻር ናቱ ይፍትኑ፡
መብዛሕትኦም ድማ ቆልዑ ብነብሶም ጻዕሪ ክዓብዩ
ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ኣለዎም። ዋላሓደ ካብዚኣቶም
ዓወት ኣየውሕስን እዩ። እዚ ናይ መወዳእታ ኣገባብ፡ ኣብ
ስነ-ነገራት (materialism) ስነ-ሓሳብ ዝተሞርኮሰ ኮይኑ፡
ኣታዓባብያ ቆልዓ ምስ ፍልቀታዊ (ኣፈጣጥራ) ታሪኽ
ደቂ ሰብ ኣመዓራርዮም ስለ ዝሓስቡ ክግለጽ ዘይክኣል
ከም ጥንቆላዊ ነገራት እናልዓሉ መትንታት (nerves)
ናይ ቆልዑ እናዓበየ ምስ ዝኸይድ እናማዕበለን እቲ ቆልዓ
ናብ ሞራል ዘለዎ ሰብን ጽቡቕ ባህሪ ዘለዎ ሰብን ከም
ዝቕየር ይዛረብ። ይኹን ደኣ እምበር እዚ ኣታሓሳስባ’ዚ
. ከባቢ፡ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ግኡዝ ነገራት፣ እትነብረሉ ቦታ፣ ህይወት ዘለዎም ነገራት፣ ንብረት፡
ክፉት ቦታታት፡ ምሳኻ ዝነብሩ ኣብ ቀረባኻ ይኹን ኣብ ርሑቕ ዘለው ህዋን ሓይልታትን።
. ስነ-ነገራት (Materialistic)፡ ግኡዛዊ ነገር ጥራሕ ኣለው ዝብል ሓሳብ።
. ፍልቀታዊ (Evolutionary)፡ ኩሎም ኣትክልትን እንስሳታትን ካብ ዝነኣሱ ቅርጽታትት
ከምዝማዕበሉን ከምቲ ዘለውዎ ዝተወጠኑ ወይ ዝተፈጥሩ ዘይኮኑስ ብኸባቢኦም ቅርጺ ዝሓዙ እዮም
ዝብል ጥንታዊ ክልሰ-ሓሳብ ዝመሳሰል።
. ሞራል (Moral)፡ ቅኑዕ ባህሪ ካብ ጌጋ ባህሪ እትፈልጠሉ ክእለት፣ ካብቲ ርዲኢት እቲ
ምውሳንን ምፍጻምን።

ብቐሊሉ ክንጸግ ይከኣል፡ - ከም ኣብነት እቲ ዝዓበየ
ገበነኛ ህዝቢ መትንታቶም ከምዘይማዕበለ ብምርኣይ - ገለ
ተፈላጥነት መታን ክረክብ ኢልካ ቆልዓ ምዕባይ ስኑፍ
ኣገባብ እዩ ዝኸውን። ናይ መጻኢ ምዕባሌኻ ወይ እቲ
ናይ እርጋን ዓመታትካ ኣየገድስን ይኸውን።
ቆልዓ ከምዘይተጻሕፎ ጽላት ክምሰል ይከኣል፡ ጌጋ
ነገራት እንተጽሒፍካሉ፡ ጌጋ ነገራት ከኣ ይዛረብ። ቆልዓ
ግን ከም ጽላት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ደጊሙ
ክጽሕፍ ብምድላይ ምጽሓፍ ክጅምር ይኽእል እዩ። እቲ
ጸገም ዝተሓላለኸ’ዩ፡ መብዛሕትኦም ቆልዑ ጽቡቕ ዉጺኢት
የርእዩ እኳ እንተኾኑ ዉሑዳት ድማ ዘይማዕበለ ሓንጎል
ሒዞም ይዉለዱ፡ እዚ ግና ሓሓሊፉ ዝረአ ተርእዮታት’ዩ።
ንቆልዓ ብብዝሒ ዘገርሙ ባንቡላታትን ንብረትን
“ገዚእካ” ንቆልዓ ምሃብ ወይ ድማ ንቆልዓ ምኽልካልን
ጽቡቕ ኣይኮነን። ውጽኢቱ ኣዝዩ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል
እዩ።
ወላዲ፡ ዉላዱ እንታይ ክኾነሉ ከምዝደሊ ክሓስብ
ክኸእል ኣለዎ። ነዚ ሓሳብ’ዚ ብዝተፈላለየ መገዲ
መቓቒልካ ክረአ ይክኣል’ዩ (ሀ) ካብ ስድርኡ ብዝወረሶ
ክውንነትን ክእለትን እቲ ቆልዓ እንታይ ክመስል
ይኽእል። (ለ) እቲ ቆልዓ ድልየቱ እንታይ’ዩ። (ሐ)
እቶም ዘዕብይዎ’ኸ እንታይ ክኾነሎም’ዮም ዝደልዩ።
(መ) ህልዉ ጸጋታት፡ ዝኣመሰሉ እዮም። እዘን ነጥብታት
ኩለን ተጠርኒፈን ኣብ መጨረሽታ እቲ ቆልዓ ነብሱ
ክኸእልን ኣዝዩ ሞራላዊ ክኸውን እንተዘይበቒዑ ብጽቡቕ
ክነብር ከጸግሞ’ዩ። እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ መወዳእታ
ዉጺኢት፡ ናይቲ ቆልዓን ናይ ነፍስወከፍን ሓላፍነት ከይኮነ
ኣይተርፍን እዩ።
ዋላ’ኳ ንውላድካ ግቡእ ፍቕሪ እንተወፈኻሉ፡
ኣብ መጻኢ ሂወቱ ነብሱ ክኢሉ ብእግሩ ደው ክብል
እንተዘይኪኢሉ ኣብ ነዊሕ ግዜ ጽቡቕ ሂወት ከሐልፍ

ከምዘይክእል ዘክር። ናይ ሎሚ ሕብረተሰብ ንውድቀት
ቆልዓ ዝቖመ ስለዝኾነ፡ ቆልዓ ምስ ዝጋገ ሓድሽ ነገር
ኣይኮነን።
ነዞም ኣብዚ መጽሓፍ ዝተገልጹ ናይ ሞራል
መምርሒታት ውላደካ ዝሰማምዓሉ ወይ ዝረዳድኣሉ
ምዃኑን ዘይምዃኑን ምፍላጥ ኣዝዩ ሓጋዚ’ዩ።
ዓርኪ ናይ ቆልዓ ክትከውን ምፍታን እቲ ዘስርሕ
ቀሊል ነገር እዩ። ስለዚ ብርግጽ ጸገማት ናይቲ ቆልዓ
እንታይ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ፈትን፡፡ ናይ ባዕሉ ፍታሕ
ከየናኣኣስካ፡ ንኽፈትሖም ክትሕግዞ ፈትን። አስተብህል!
ነዚ ሜላ’ዚ ኣብ ንኣሽቱ ዕሸላት ከይተረፈ ክትጥቀመሉ
ትኽእል ኢኻ። ቆልዑ ብዛዕባ ህይወቶም ምስ ዘዕልሉካ
ጽን ኢልካ ስምዓዮም። ነብሶም ክሕግዙ ዕድል ሃቦም።
ከምኡ እንተዘይገይርካ ግዴታ ኦም ጥራይ ዝፍጽሙ
ዘለዉ ስለዝመስሎም ሕምቀት የሕድሩ።
ነቲ ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ ምርዳእን
ምስምማዕን እንተሎካ፡ እቲ ቆልዓ ክኽተሎ ድማ
እንተነይርካ ነቲ ቆልዓ ዓቢ ሓጐስ ክኾኖ ይኽእል። ኣብ
ህልውና እቲ ቆልዓን ህልውናኻን ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ
ይኽእል እዩ።
ብሓቂ ቆልዓ ፍቕሪ እንተዘይሃልይዎ ጽቡቕ ነገር
ኣይገብርን እዩ። መብዛሕትኦም ጽቡቕ ነገር ክመልሱ
ብዙሕ ዓቕሚ ኣለዎም።

ቆልዓ፡ ካብ ዕሸሉ ኣትሒዝካ ክሳብ ነብሱ ዝኽእል
ምፍቃርን ምሕጋዝን ኣብ ጉዕዞ ናይ ሓጐስ ዝወስድ
መንገዲ ኣሎ።

d
. ናይ ሞራል መምርሒ (Precepts)፡ ናይ ምኽሪ መምርሒታት ዝኾኑ ሕግታት ወይ
መግለጺታት ወይ ምትከል ወይ መትከላት ምቛም ወይ ንባህሪ ዝምልከት መምርሒ ባይታ፣ ከም
ሕጊ ወይ ሕግታት ባህሪ ዝጠቕሙ መምርሒታት።
. ግዴታ (Obligation)፡ ካብ ካልእ ሰብ ዝተቐበልካዮ ነገራት ሓገዝ ወይ ኣገልግሎታት ከም
ኣምሳየኡ ዘለካ ዕዳ ዘርኢ ኩነታት ወይ ክውንነት።

. ወላዲኻ ክብሪ
ሃብን ሓግዝን

ብኣጠማምታ

ቆልዓ፡ ገለ እዋን ወላዲ ክርድእዎም
ኣይክእሉን እዮም። ኣብ ወለዶታት ፍልልያት ኣሎ። እዚ
ግን ብሓቂ መሓንቖ ኣይኮነን። ሓደ፡ ድኹም ምስዝኸውን፡
ኣብ ምኽንያታትን ሓሶታትን ዕቑባ ንኽወስድ ይፍትን
እዩ፡ እዚ ድማ ኣብ መንጐ ቀጽሪ ይፈጥር።
ቆልዑ ንዘለዎም ፍልልያት ምስ ወለዶም ክረዳድኡ
ይኽእሉ’ዮም። ቅድሚ ናብ ቆዮቓ ምእታው ብዝተኻእለ
መጠን ርግእ ኢልካ ምልዛብ የድሊ። ብፍላይ እቲ ቆልዓ
ዘይሓብእን ቅኑዕን እንተድኣ ኮይኑ ኣብ ክትዕ የብጽሕ
ስለዝኾነ ዝሕግዝ ኣይኮነን። ስለዚ ክልቲኡ ወገን ኣብ
ምርድዳእን ምስምማዕን ንምብጻሕ ኣብ ምልዛብ
ክኣትው ኣለዎም። ምስ ካልኦት ንኽትሰማማዕ ቀሊል እኳ
እንተዘይኮነ፡ ክትፍትን ግን ይግባእ።
ወለዲ እቲ ንቆልዓ ዝበለጸ ኢሎም ዝኣምንዎ መታን
ክገብሩ ኣዝዩ ሓያል ድሌት ካብ ምህላው ከም ዝሰርሑ
እቲ ቆልዓ ኣይርድኦን እዩ።
ቆልዑ ክዓብዩ ከለው ከምቲ ወለዶም ዝገበርዎ
ንወለዶም ዕዳ ኣለዎም። ገለ ወለዲ፡ ንግብኦም ግብረመልሲ ዘይቕበሉ ሓያላት ውልቃውያን ኣለው ፣
ብኣምሳያኡ እቲ ንኡስ ወለዶ ንወለዱ ዝሕብሕብሉ ግዜ
ከምዝመጽእ ዘየጠራጥር ሓቂ እዩ።
. ክብሪ፡ ክብረት ምርኣይ ብኽብርን ምቑልልነት ንሰባት ምሓዝ።
. ምልዛብ፡ ነቲ ካልእ ንምርካብ ኣብ ገለ ወገን ዘሎ ውሑድ ነጥብታት ምሃብ፡ እዚ ድማ ናብ
ሓደ ሓበራዊ ስምምዕ ንምብጻሕ እትገብሮ ምውርራድ ፍልልያት እዩ።

ዘጋጠመ ብዘየገድስ፡ ዝኾነ ሰብ ወለዱ ንሶም ጥራሕ
ምዃኖም ክዝክር ይግባእ። ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ
ማንም ሰብ ንወለዱ ከኽብርን ክሕግዝን ይግባእ።

ስለዚ ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ፡ ምስ ወለድኻ ወይ
ምስቶም ዘዕብዩኻ ብጽቡቕ ምንባር ዘጠቓለለ’ዩ።

d

. ኣብነት ኩን

ኣ

ብ ልዕሊ ካልእ ጽልዋታት ዘሕድሩ ብዙሓት
ሰባት ኣለዉ። እቲ ጽልዋ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ክኸዉን
ይኽእል።
ነዞም ለበዋታት ክሕሉ ህይወቱ ዝመርሕ ሰብ ድማ
ኣብነት ክኸዉን ይኽእል።
ዝዛረብዎ ብዘየገድስ ኣብ ከባቢኻ ዘለው ክትሕግዞም
እኳ እንተዘይከኣልካ ክትጸልዎም ግን ትኽእል ኢኻ።
ተሰፋ ከቑርጸካ ዝፍትን ዝኾነ ሰብ፡ ክትጐድኦ
ስለዝመስልሎ ወይ ንናይ ገዛእ ርእሱ ዕላማ ንምግልጋል
ዝደልይ ስለዝኾነ ነዚ ይገብር። ብውሽጡ ግን የድንቐካ
እዩ።
ዕድላት ገዛእ-ህላዌኻ ኣብ ነዊሕ እዋን፡ - እቶም
እትጸልዎም ሰባት ስለዘይጓድኡኻ - ይመሓየሽ እዩ። ካልእ
ረብሓታትውን ኣለዎ።
ብርእስኻ ኣብነት ብምዃንን እዚ ነገራት ብምጥቃስን
ጥራሕ ኣብ ካልኦት እተብጽሖ ጽልዋ ከተቃልሎ የብልካን።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ፡ ንኻልኦት ሰባት
ጽቡቕ ኣብነት ክትከውን የድልየካ እዩ።

d

. ኣብነት፡ ክድገም ወይ ክባዛሕ ዝኽእል ዝኾነ ሰብ ወይ ነገር፡ ሓደ ቅርጺ፡ ሓደ ቅዲ።
. ጽልዋታት (Influences)፡ ሳዕቤን ምህላው።
. ጽልዋ (Influence)፡ ውጽኢት ዘለዎ ሳዕቤን።

. ብሓቂ

ንምንባር ድለ

ጌ

ጋ ሓበሬታ ኣብ ዝኸፍአ ጌጋታት የብጽሓካ።
ከምኡውን ንሓቀኛ ሓበሬታ ከይትረክብ ይኽልክለካ።
ሓቀኛ ሓበሬታ ምስዝህልወካ ጥራሕ ኢኻ ህልው
ጸገማት ክትፈትሕ እትኽእል።
ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ሓሶት ዝዛረቡ እንተድአ
ኾይኖም፡ ጌጋታት ትፍጽምን ዓቕሚ ህላዌኻ ድማ
የጉድልን።
ግጉይ ሓበሬታ፡ ምንጭታቱ ብዙሕ እዩ፡ ንኣብነት
ትምህርታዊ፡ ማሕበራዊ፡ ሞያውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ብዙሓት ገዛእ ድልየቶም ንኸማልኡ፡ ንነገራት
ክትኣምነሎም ይደልዩኻ።
እቲ ሓቂ ግና እቲ ንዓኻ ሓቂ ዝኾነ’ዩ።
ማንም ሰብ ጌጋ ክትቅበል ክግድደካን ክትኣምኖ ወይ
ካልእ ክእዝዘካ መሰል የብሉን። ንዓኻ ሓቂ እንተዘይኮይኑ
ሓቂ ኣይኮነን።
ንዝኾነ ነገራት ብመንገድኻ ሕሰብ፡ ንዓኻ ሓቂ መሲሉ
ዝተሰምዓካ ተቐበሎ ዝተረፈ ግን ንጸጎ። ኣብ ቅልውላው
ናይ ሓሶት ምንባር መወዳድርቲ ዘይርከቦ ዝኸፍኤ
ህይወት እዩ።
- .

ሃሳይ ሓሶት ኣይትዛረብ።

ሃሳይ ሓሶት፡ ውጽኢት ፍርሒ፡ ክፍኣትን ጽልእን እዩ።
ንሰባት ኣብ ተግባራት ተስፋ ቁርጸት ድማ ይድርኽ።
ህይወት ሰብ ድማ የብርስ። እቲ ሓሳውን እቲ ኣብ
. ሓቂ፡ ምስ ክውንነትን ትዕዝብታትን ዝሰማማዕ፣ ንኩሉ ክውንነትን ሓበሬታትን ሓፈሻዊ
ትዕዝብቲ ብምክያድ ዝህልወካ ስነ-መጐታዊ መልስታት፣ ብኣድላይነት፡ ስልጣን ወይ ቅድመ ፍርዲ
ዘይተጸልወ መረጋገጺ ዝተመስረተ መደምደምታ፣ ከመይ ኢሉ ከምዝመጸ ብዘየገድስ ክርሕቕ
ዘይክእል ክውንነት።
. ሓሶት፡ ሓቂ ዘይኮነ ክነሱ፡ ብፍላጥ ሓሶት ዝኾነ መግለጺታት ወይ ሓበሬታ፣ ንምሕባል ወይ
ጌጋ ዝኾነ ርዲኢት ንምሃብ ኢሉ ዝግበር ነገር።

ልዕሊኡ ሓሶት ዝዝረበሉ ዘሎ ሰብን ድማ ዝወድቅሉ
መፈንጥራ ይፈጥር። ውጽኢቱ ድማ ውልቃውን
ማሕበራውን ቅልውላው እዩ። ብሰንኪ ሓሶት ብዙሕ ኩናት
ተላዒሉ’ዩ።
ዝኾነ ሰብ ንሓሶት ፈልዩ ምንጻግ ክምሃር ይግባእ።
- .

ብሓሶት አይትመስክር።

ኣብ ክንዲ ዘይቅኑዕ “ክውንነታት” ምምሓል ወይ
ምምስካር ዝተተሓሓዘ ሓያል መቕጻዕቲ ኣለዎ። ከቢድ
መቕጻዕቲ ኣለዎ፡ “ብሓሶት ምምስካር” ድማ ይብሃል።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ፡ ምስ
ጐደና ሓቂ ዝሳነ እዩ።
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. ኣይትቕተል

ካ

ብ ጥንቲ ክሳብ ሎሚ መብዛሕትኡ ዓሌት ነብሰቅትለት ይቃወምን ብኸቢድ መቕጻዕቲ ይቕጻዕን እዩ።
ድሒሩ ዝመጸ ትርጉም ግብሪ ምቕታል፡ “ፈሊጥካ
ኣይትቕተል” ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ፡ ኣብ ገለ እዋን ግን
ብሓፈሻ “ኣይትቕተል” ይብሃል።
ኣብ መንጐ እዞም ክልተ ቃላት ማለት “ብሓፈሻ
ምቕታል” ን “ፈሊጥካ ምቕታል” ን ርኡይ ፍልልይ
ኣሎ። ካብ ኩሉ ዓይነት ቅትለት ምኽልካል፡ ርእስኻ
ከምዘይትከላኸል ይገብር። ተመን ንሓደ ህጻን ክቐትሎ
ኢሉ ምስዝጥቕለሎ ንዕኡ ንምድሓን ገለ ምግባር ሕጋዊ
ከምዘይኮነ ይሕሰብ፤ ካብ ኩሉ ዓይነት ቅትለት ምክልኻል
ዘምጽኦ ብዙሕ መረዳእታት ከምትረክብ ግን ርግጸኛ እየ።
“ፈሊጥካ ምቕታል” ብሓፈሻ ካልእ ነገር እዩ፡ ትርጉሙ
ድማ “ንሓደ (ወይ ብዙሓት) ሰብ (ሰባት) ብፍላይ ካብ
ተንኮል ዝተላዕለ ካልእ ሰብ ዝፍጽሞ ዘይሕጋዊ ቅትለት”
ይትርጐም። ኣብዚ ዝኸፍአ ኣጽዋር ፈሪሉ ዘሎ ዘመን፡
ንሰብ ክትቀትል ኣዝዩ ከምዝቐለለ ብቐሊሉ ክትርእዮ
ትኽእል ኢኻ። ማንም ሰብ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ህይወት
ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ስድራ ወይ ኣዕሩኽ ኣጥፊኡ፡ ምሕረት
ረኺቡ ክነብር ኣይክእልን እዩ።
ቅትለት፡ ንምክልኻል ሕብረተሰብን ሕነ ምፍዳይን እቲ
ዝለዓለ ቀዳምነት ዘለዎ እዩ።
ሓቀኛ ወይ ሓሳባዊ ጸገማቶም ንምፍታሕ ኢሎም ካብ
ድንቁርና፡ ክፍኣትን ጽላለን ዝተበገሰ ክቐትሉ ድሌት
ይህልዎም። ብዘይ ምንም ምኽንያት ነዚ ከምዝገብሩ
ፍሉጣት እዮም።
. ቅትለት፡ ንሓደ (ወይ ብዙሓት) ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብፍላይ ብተንኮል ኣቀዲምካ
ብምሕሳብ (ቅድሚ ምግባር፡ ክትገብሮ ብሓሳብ ምውሳን) ብኻልእ ሰብ ጌርካ ምቕታል።

ነዚ ንህዝቢ ሓደገኛ ዝኾነ ንምውጋድን ንምጥፋእን
ዝግበር ዝኾነ ዝሰርሕ ውጺኢታዊ ፕሮግራም ደግፍ።
ምኽንያቱ ገዛእ-ህላዌኻ ኣብኡ ክድገፍ ስለዝኽእል።
ንነፍሰ-ቅትለት ንምውጋድ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተዋሳእ፡
ምኽንያቱ ህላዌኻ ስለዝኾነ።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ: ንፈተውትኻን ስድራቤትካን
ምቕታል ወይ ነፍሰ-ቅትለት ኣየጠቓልልን እዩ፡

d

. ዘይሕጋዊ
ነገር ኣይትፈጽም

ዘ

ይሕጋዊ ተግባራት ማለት ብሕጊ ወይ መምርሒታት
ዘይተፈቕዱ ማለት እዮም።
እዚኦም ድማ ውጽኢታት መራሕቲ፡ ሓገግቲ ኣካላትን
ፈራዶን እዮም። መብዛሕቱ ግዜ ኣብ ስርዓተ-ሕግታት
ይጽሓፉ እዮም። ኣብ ውሕሉል ስርዓት ዘለዎ ሕብረተሰብ፡
እዞም ነገራት ኣብ ጽሑፋት ይሕተሙን ኩሉ ሰብ ከም
ዝፈልጦም ይግበር እዩ። ኣብ ዝተዓፈነን ብቐጻሊ ዓመጽ
ዝርኣየሉን ሕብረተሰብ፡ ንኣኽባር ሕጊ ምውካስ ወይ ድማ
ንዕኦም ብፍላይ ንምፍላጥ ክትስልጥን ይግባእ። ከምዚ
ዓይነት ሕብረተሰብ ድማ፡ “ዘይምፋላጥ፡ ሕጊ ንኽትጥሕስ
ምኽንያት ኣይኮነን” ይብል።
ዝኾነ መንእሰይ ወይ ኣረጊት ኣባል ሕብረተሰብ፡ እቲ
ሕብረተሰብ “ዘይሕጋዊ ስራሕ” ዝብሎ ንምፍላጥ ሓላፍነት
ኣለዎ። ክትርእየሎም እትኽእል ቤት ንባባት ኣለው፡
ሰባት’ውን ክሕተቱ ይኽእሉ።
“ዘይሕጋዊ ስራሕ” ከም ዕላዊ ዘይኮነ ትእዛዝ ምንጻግ፡
ንኣብነት “ደቅስ ተባሂልካ ዘይምድቃስ” ጌርካ ዝዉሰድ
ኣይኮነን። ዘይሕጋዊ ግብሪ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ
ብናይ መንግስቲ ፕሮፖጋንዳ መሳርሒ ኣብ መስገደል
ብምእታው ብገንዘብ ወይ ብማእሰርቲ ትቕጽዓሉ’ዩ።
ዘይሕጋዊ ዝኾነ ነገር ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ይንኣስ
ይዕበ ብመንግስቲ ንኽትጥቃዕ ዝተዳለኻ ኢኻ። እቲ
ጉዳይ፡ ሓደ ሰብ ምእሳሩን ዘይምእሳሩን ዘይኮነስ፡ እቲ
. ፕሮፖጋንዳ፡ ምኽንያት ሓደ ሰብ ንምስፋሕ ዝግበር ምዝርጋሕ ሓሳባት፡ ሓበሬታ ወይ ወረ
ወይ ከኣ መብዛሕቱ ግዜ ሓቂ ብዘይምሓዝ ንሰብ ምጉዳእ፣ ኣብ ፕረስ ወይ ረዲዮን ተለቪዥንን
ሓሶት ምዝርጋሕ ስለዚ ድማ እቲ ሰብ ምስዝምርመር በደለኛ ኮይኑ ይርከብ፣ ሓደ ሰብ መታን
ከይስማዕ ኢልካ ንኽብሩ ብሓሶት ምዕናው። ዘርጋሒ ፕሮፖጋንዳ፡ ፕርፖጋንዳ ዝገብር ዘዳሉ ወይ
ዝፍጽም ሰብ ወይ ጉጅለ።
. መስገደል፡ ንባጫ፡ ኣብ ንዕቐት ሰብ ወይ ዓመጽ ምቅላዕ።

ሰብ ዘይሕጋዊ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ፡ ርእሰ-ምክልኻል ካልእ
ሰብ የድክም ምዃኑ እዩ።
ሓደ ሰብ ክገብሮ ዝደሊ ዝኾነ ዝጠቅም ነገር፡
ብመንገድታት ሕጊ ክሳለጥ ይኽእል እዩ። “ዘይሕጋዊ”
መንገዲ ግን ሓደገኛን፡ ግዜ ዘጥፍእ ኣቋራጭ መንገድን
እዩ። ብግምት “ብልጫታት” ኣለዎ ኢልካ ዘይሕጋዊ ስራሕ
ምስራሕ፡ ግቡእ ኣይኮነን።
ሃገርን መንግስትን፡ ናብዝን ናብትን ዘይብል
መገባበርያ ክኾኑ ይደልዩ። እዚ ድማ ኣብ ሕግታትን
ስርዓተ-ሕግታትን ይሰፍርን ይስርሓሉን፡ ብመንግድታቱ
ኣቢሉ ዘይሕጋውነት ንምርሓቕ ዝተሰማምዐ እዩ። እዚ
ድማ ዘይዓግብ ጸላኢ፤ ኣብ “ዘይሕጋዊ ስራሕ” ጽኑዕ
ክኸውን ይኽእል እዩ። ቅኑዕነትን ግጉይነት ናይ ነገራት፡
ኣብ ቅድሚ ሕግን ስርዓተ-ሕግታትን ኣብ ግምት ክኣትው
ኣይክእሉን እዮም። እቶም ሕግታት ጥራሕ እዮም
ዝነብሩ።
“ዘይሕጋዊ ተግባራት” ትፍጽም ከምዘለኻ እንተፈሊጥካ
ወይ ተረዲኡካ፡ ንኸምኡ ንኸይትተባባዕ ዘኽእለካ ነገር
ክትገብር ይግባእ። እቲ ዘይሕጋዊ ነገር ንዓኻ ብቀጥታ
ዘይትንክፈካ’ኳ እንተኾነ ብሰንኪ’ቲ ዘይሕጋዊ ስነ ምግባር
ክትጉዳእ ስለትኽእል ተኸላኸሎ። ኣብ ትሰርሓሉ ትካል
እቲ ናይ ሕሳብ ሰራሕተኛ ናይ ሕሳብ ሰነዳት እንተ ደኣ
ሰኒዑ፡ እሞ ኸአ ብሰንኩ እታ ትካል ኣብ ክሳራ እንተ
ወዲቓ፡ ካብ ስራሕካ ክትሰናበት ትኽእል ኢኻ። እዚ
ኩነታት ድማ ኣብ ገዛእ-ህይወትካ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ።
ከም ኣባል ንሕጊ ዝምእዘዝ ጉጅለ፡ ሰነዳት ናይ
ሕጊ ብንጹር ክፍለጡ ከተተባብዕ ይግብኣካ። ነታ ጉጅለ
ዝኸውን ሕግታት ንምድላው፡ ንምብራህን ምሕጋግን
. ዘይዓግብ (Implacable)፡ ስቕ ንኽትብል፡ ክትሃድእ ወይ ክትዓግብ ፍቓደኛ ዘይምዃን
ዘይምጥዓስ፣ ዘይምጽዓድ።
. ጽኑዕ፡ ሓያል፣ ኢድካ ዘይምሃብ፣ ዘይምውፋይ፣ ዘይስበር ነገር፣ ጽኑዕ ምዃን፣ ናይ ካልእ ሓሳብ
ምንጻግ፣ ንወለሓደ ዘይምእዛዝ።

ዝግበር ሕጋዊ ፖለቲካዊ ጻዕርታት ደግፍ። ኩሎም ሰባት
ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማዕረ ዝብል መትከል ምኽታል፡ እዚ
መትከል ድማ ኣብ ግዚኡን ቦትኡን እዋናት ውልቀመላኽነት ናይ ምልከ-ልዑላን ስርዓት፡ ሱቕ ኢልካ
ክሕለፍ ዘይብሉ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ካብቶም ሓደ
ዓበይቲ ሰብኣዊ ምዕባለታት እዩ።
ቆልዑን ዓበይቲ ሰባትን ኣየናይ “ሕጋዊ” ኣየናይ
ድማ ‘ዘይሕጋዊ” መታን ክፈልጡ ከምዝሕበሩ ግበሮም፡
ን“ዘይሕጋዊ ስርሓት” ዘይምቕባልካ ድማ እንተወሓደ
ብናይ ገጽ ጽግውታ ኣፍልጦ።
እቶም ዝፍጽምዎ ዋላውን “ካብኡ እንተሃደሙ”፡ ኣብ
ቅድሚ ብርትዕቲ ሃገር ድኹማት እዮም።

ንኸይትርከብ ኢልካ ምፍራህ፡ ናብ ሓጐስ ዝወስድ
መንገዲ ኣየጣቓልልን እዩ።

d

. ውልቀ-መላኽነት፡ ጨካን፡ ዘይፍትሓውን ምሉእ ሓይሊን ምጥቃም፣ ምዕናው፣ ምጽቃጥ፣
ጨካን፣ ክፉእ ሰብ ምዃን።
. ምልከ-ልዑላን፡ ንውሑዳት ሰባት ጥራሕ ፍሉይ ሓለፋታት፡ ስልጣን ወይ ሓላፍነት ዝህብ
መንግስቲ፣ ብልዕሊ ሓፈሻዊ ሕጊ ዝኾኑ ውሑዳት ትምክሕተኛታት ዝምራሕ፡ ንዕኦም ሕጊ
ከምዘይምልከቶም ቆጺሮም ንኻልኦት ግን ሕግታት ዘቑሙ ወይ ዘተግብሩ ብወሊድ ወይ ሓላፍነት
“ልዕለ ኩሉ ሰብ” ኢና ዝብሉ ጉጅለ።

. ንኹሉ ህዝቢ ዝቖመን
ዝነብርን መንግስቲ ኣተባብዕ

ክ

ፉኣት ሰባትን ጉጅለታትን ንስልጣን መንግስቲ
ብምዕላው ንገዛእ ረብሓኦም ክጥቀምሉ እዮም።
ንገዛእ ርእሶም ጥራሕ ዝግደሱ ውልቀሰባትን
ጉጅለታትን ዝቖመን ዝምራሕን መንግስቲ ንዕድመ ሓደ
ሕብረተሰብ ዘሐጽር እዩ። ህላወ ነፍስወከፍ ኣብዛ ምድሪ
ኣብ ሓደጋ የውድቕ፤ ነቶም ዝፍትኑዎውን ኣብ ሓደጋ
የውድቕ እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መንግስታት በብግዚኡ
ተራእዮም ከም ዝጠፍኡ ታሪኽ ይሕብር እዩ።
ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ መንግስታት ምቅዋም
መብዛሕትኡ ግዜ ናዕቢ የምጽእ።
እቲ ዓመጽ ኣብ ካልእ ሃገር ምስ ዝኸዉን ግን፡ ሰብ
ናይ መጠንቀቕታ ድምጹ ከልዕል ይኽእል እዩ። ዝኾነ
ሰብ ንኸምዚ ዝኣመሰለ መንግሰቲ ብንጥፈት ክድግፍ
ኣይግባእን። ንመንግስቲ ዘሎካ ደገፍ ዘይሕጋዊ ነገር
ብዘይምግባር ኢድካ ብምስሓብ ጥራሕ ኩነታዊ ለውጢ/
ምሕዳስ ከተምጽእ ይከኣል እዩ። እዚ ኣብ ዝጽሓፈሉ ዘሎ
እዋን’ውን ኣብ ዓለም ዘለው ብዙሓት መንግስታት ህዝቦም
ምስኦም ብዘይምሕባሮምን እቲ ድምጾም ብዘይምስማዕን
ጥራሕ ይወድቑ ኣለው። ከምዚኦም ዓይነት መንግስታት
ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘለዉ ገለ ዘይእዋናዊ ንፋስ
ክፉእ ዕድል ብምልኣት ክብቁሶም ይኽእል እዩ።
ብኻልእ መንገዲ ድማ ሓደ መንግስቲ ካብ ንድሌት
ገለ ፍሉያት ጉጅለ ወይ ክፉእ ዓማጺ/ውልቀመላኺ
ዘይኮነስ ንኹሉ ህዝቡ ብምልኣትን ብሓቅን ዝሰርሕ
መንግስቲ ክሳዕ እቲ ዝግባእ ዓቐን ደገፍ ክትህብ ይግባእ።
እዚ “መንግስቲ” እናተባህለ ዝጽዋዕ ኣብ ቤት ትምህርቲ
“ሲቪክስ” ዝብሃል’ዩ። መንግሰቲ ብኸመይ ከም ዝቆመ

ድማ ይምህረካ፡ መንግስቲ ድማ ዝተፈላለየ መጸውዒ ሽም
ከም ፖለቲካዊ ቁጠባ፡ ፖለቲካዊ ፍልስፍና፡ ፖለቲካዊ
ስልጣን ወዘተ ይውሃቦ እዩ። “መንግስቲ” ዝብል ሓፈሻዊ
መጸውዒን ከመይ ከምእተመሓድር፡ ብሓፈሻ ተክኒካዊ
ስነ-ፍልጠት ኮይኑ ዝረጠበ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዝሓሸ
መንግስቲ ክህልወካ ትግደስ እንተዄንካ፡ ጸገም እተምጽእ
ክትከውን የብልካን። ኣብ መባእታዊ ዕድመ ዘለው ዘምህር
ቤት ትምህርታት ክመሃርዎ ናይ ግድን ክምከር ኣለዎ።
ብዛዕብኡውን ከበድቲ ቃላት ብምርካብካ እቲ ኣዝዩ
ዝኸፍአ ኣርእስቲ ይገብሮ ስለዝኾነ ከተንብብ ኣሎካ።
ንሃገሮም ዝርህጹን ዝቃለሱን ዝደምዩን ህዝብን ናይ
ሓሳብ ገዛእ መራሕቱን እዮም እምበር መንግስቲ ክደምን
ፍሽኽ ክብልን ኣይክእልን’ዩ፡ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ።
ንሱ ድማ እቲ ብህይወት ዘሎ ውልቃዊ ሰብ ማለት ንዓኻ
እዩ።

ብዉልቀ-መለኸቲ ጸቕጢ ምስ ዘጋጥም ናይ
ሓጎስ መንገዲ ክትጉዓዝ ኣጸጋሚ’ዩ፡ ንህዝቢ ዝሓልይን
ንኹሉ ህዝቢ ዝቖመን ዝመርሕን መንግስቲ ነቲ ዝኸዶ
መንገዲ ብምትዕርራይ ይፍለጥ ምስ ዝህሉ
ድማ ደገፍ የድልዮ’ዩ።

d

. ጽቡቕ ፍቓድ ዘለዎ
ሰብ ኣይትጉዳእ

ክ

ፉኣት ሰባት ስለ ዝረኸብካ፡ ኩሉ ሰብ ክፉእ
ኣይኮነን። ጥዑያት ሰባት እንኮላይ ደቀንስትዮ ኣብ ከባቢና
ብዙሓት ኣለዉ። ገለውን ክትፈልጦም ዕድለኛ ኴንካ
ትኸውን ኢኻ።
ሕብረተሰብ ብሓቂ ድድሕሪ ጽቡቕ ድሌት ዘለዎም
ደቀተባዕትዮን ደቀንስትዮን ይኸይድ እዩ። እቶም
ህዝባውያን ሰራሕተኛታት፡ ናይ ሓሳብ መራሕትን
እቶም ስርሖም ኣብ ውልቃዊ ጽላት ዝፍጽሙ ሰባትን፡
መብዛሕትኦም ጽቡቕ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት እዮም።
እንተዘይከውን ነይሩ፡ ንሰባት ምግልጋል ደው ንምባል
ምናፈቑ ነይሮም።
ንኸምዚኦም ዝመሰሉ ሰባት እቲ ቅንዕንኦም ንርእሶም
ብልዕልና ከይከላኸሉ ስለዝገብሮም፡ ንኽተጥቕዖም
ቀሊል እዩ። ምኽንያቱ እቲ ጥዑይ ባህርይኦም ነፍሶም
ንምክልኻል ስለ ዘየኽእሎም፡ ህላወ መብዛሕቶም
ውልቀሰባት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ድማ ኣብኦም
ዝተመስረተ እዩ።
ገበነኛታት፡ ዘርጋሕቲ ፕሮፖጋንዳን ስምዒታት
ዜና ዘልዕሉ ማዕከናትን መብዛሕትኡ ግዜ ኣቓልቦ ሰባት
እቲ ጽኑዕ ሓቂ ንኸይረክብ ዕንቅፋት ስለ ዝኾኑ፡ እቲ
ሕብረተሰብ ደድሕሪ እቲ ጽቡቕ ድሌት ናይ ዉልቀ
ሰባት ኣይስዕብን እዩ። ጽርግያታት ካብ ሓደጋ ዝሕለው፡
. ፍቓድ፡ ናብ ካልኦት ዘንቀደ ኣርኣእያ ወይ ሓሳብ፣ ጠባይ፣ ብልምዲ፡ ንብጸቶም ናይ ብሓቂ
ጥዑማት ክኾኑን ንዕኦም ክሕግዙ ድማ ዝሰርሑን ሰባት፡ “ሰባት ጽቡቕ ፍቓድ” ይብሃሉ።
. ዘርጋሒ ፕሮፖጋንዳ፡ ፕርፖጋንዳ ዝገብር ዘዳሉ ወይ ዝፍጽም ሰብ ወይ ጉጅለ። ምኽንያት
ሓደ ሰብ ንምስፋሕ ዝግበር ምዝርጋሕ ሓሳባት፡ ሓበሬታ ወይ ወረ ወይ ከኣ መብዛሕቱ ግዜ ሓቂ
ብዘይምሓዝ ንሰብ ምጉዳእ፣ ኣብ ፕረስ ወይ ረዲዮን ተለቪዥንን ሓሶት ምዝርጋሕ ስለዚ ድማ
እቲ ሰብ ምስዝምርመር በደለኛ ኮይኑ ይርከብ፣ ሓደ ሰብ መታን ከይስማዕ ኢልካ ንኽብሩ ብሓሶት
ምዕናው።

ንቆልዑ ዝመኽሩ፡ ምቖት ዝዕቕኑ፡ ሓዊ ዘጥፍኡን ጽቡቕ
ነገር ብህዱእ ድምጺ ዘስምዑ፡ ጥዑያት ሰባት፡ ንዓለም
ክትቕጽል ዝገብሩን ኣብ ምድሪ ሰብ ብህይወት ክነብርን
ዝገብሩን ምኳኖም ኣይስትብሀልን እዩ።
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጥዑያት ሰባት ክጥቅዑ ከለው፡
ናትካን ናይ ቤተሰብካን ኣዕሩኽትኻን ህላወ ኣብኦም ስለ
ዝድገፍ፡ ካብ ጉድኣት ክትሕልዎምን ክትከላኸለሎምን
ኣብ ክንድኦም ብግዲ መታን ክትጣበቐሎም ሓያላት
ስጉምታት ውሰድ።

ጽቡቕ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት እንተደገፍካ፡ እቲ ናብ
ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ ኣዝዩ ይቐለካ እዩ።

d

. ከባቢኻ
ዓቅብን ኣመሓይሽን
- .

ጸቢቕካክትርአፈትን።

ኣብ ገዛእ ርእሶም ክግደሱ ግዚኦም ከሕልፉ ዘይደልዩ
ገለ ውልቀሰባት - ሓደ ሓደ ኣብ ገሊኦም እኳ ሓቂ
እንተዘይኮነ - መርኣያን ኣቃውማ ካልኦትን ከም
ናይ ርእሶም ገይሮም ይወስዱ። ገለ ሰባት ብመሰረት
ኣቃውምኦም፡ ብኻልኦት ሰባት ከምዝፍረዱ ኣይፈልጡን
እዮም።
ክዳዉንቲ ቁሩብ ይኸብር ይኸዉን፡ ሳሙናን ካልእ
መጽረይ ናዉቲ ግን ንኽርከብ ከቢድ ኣይኮነን። ነቲ
ተክኒክ ባዕልኻ ፊሒርካ ክትረኽቦ ሓደ ሓደ እዋን
ዝብርትዕ እንተኾነ ባዕሉ ግን ክምዕብል ይኽእል እዩ።
ኣብ ገለ ሕብረተሰባት፡ ባርባርያውያን ወይ ኣዝዮም
ንዑቓት ብምዃኖም፡ ንሓፋሽ ህዝቢ ቁስሊ ዓይኒ ምዃን
ከም ፋሽን እዩ። እዚ ድማ መርኣያ ርእሰ-ምኻባር
ዘይምህላው እዩ።
ምንቅስቓስን ስራሕን ርእስኻ ከይተልዕል ክገብረካ
ይኽእል እዩ። እዚ ግን ንኸይትጸሪ ኣይክልክለካን
እዩ። ንኣብነት፡ ገለ ኤውሮጳውያንን እንግሊዛውያንን
ሰራሕተኛታት፡ ዋላውን ኣብ ስራሕ እንተሃለው ሓደ ኣገባብ
ኣከዳድናን ኣቃውማን ክህልዎም ይገብሩ። ገለ ብሉጻት
ተወዳደርቲ ኣትለቲክስ ቅድሚ ናብ ዉድድር ኣትዮም
ብርሃጽ ዝጥልቅዩ ማዕሪጎም’ዮም ዝረኣዩ።
ብግዕዙያት ሰባት ዝተጸየቐ ኣከባቢ፡ ንፍናን ሓደ ሰብ
ዘሕርቕ ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ።
. ምዕቓብ፡ ካብ ምጉዳእ ምሕላው፣ ምክልኻል።
. ንፍናን፡ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ጉጅለ ኣእምሮኣውን ስሚዒታውን ኣርኣእያ፣ ስሚዒት ጽቡቕ
ምህላው፣ ክትሰማማዕ ፍቓድ ምህላው፣ ስሚዒት ሓበራዊ ዕላማ ምህላው።

ገለ ነገር ክገብሩ ከለው ንዕዖም ንኽንእዱ ወይ
ክገብርዎ ዘይከኣሉ ድማ ንጸገማቶም ክፈትሑ ብለውሃት
ንኽሕግዙ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት ኣተባብዕ። እዚ
ርእሰ-ምኽባርን ፍናንን ከማዕብል ይኽእል እዩ።
- .

ንከባቢኻተገደስ።

ሰባት ንንብረቶምን ንከባቢኦምን ከብርሱ ምስ
ዝጅምሩ ንገዛእ ናትካውን ክትንክፍ ይኽእል’ዩ።
ሰባት ንብረቶምን ከባቢኦምን ብግቡእ ክከናኸኑ
ዘይክእሉ እንተኾይኖም፡ ካብቲ ቦታ ዘይምዃኖም ነቲ
ንብረታትውን ከምዘይውንንዎን ስሚዒት ከምዘለዎም
ዘርኢ እዩ። መንእሰያት፡ እቲ “ዝተዋህቦም” ነገራት፡
ኣሕዋቶም፡ ኣሓቶም ወይ ወለዶም ከይሓደጉ ብዙሕ
ጥንቃቐን ጥቡቕ ኣተሓሕዛን ይገብሩ። ነዚውን ክቕበሉ
ዝኽእሉ ኣይኮነን።
ንብረታት፡ ኣባይቲ፡ ቦታታት ስራሕን መካይን ናይ
ከምዚኦም ሰባት፡ ናይ ዝኾነ ሰብ ዋንነት ኣይኮኑን
ተባሂሉ ይቃላሕ። ኣንጻር ንብረታት ገለ ምልዕዓል ክርአ
ከሎ ድማ እቲ ዝበኣሰ እዩ። ኣዕናውነት ፡ “ማንም ሰብ
ዘይውንኖ” ገዛ ወይ መኪና ክዓኑ ክርአ ከሎ፡ መርኣያ
ናቱ እዩ።
እቶም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ዝሰርሕዎ መንበሪ
ገዛ ክሰርሑ ዝፍትኑ፡ ቅልጡፍ ምዕናው ከጋጥም
ስለዝኽእል ብእኡ ይጉህዩ እዮም። ድኻ፡ ንእሽቶ ዝውንን
ወይ ምንም ዘይብሉ ተባሂሉ ይትርጐም። ብዝተፈላለየ
መንገዲ ይዕመጹ፡ ናይ ገለ ዘይምዃኖም ድማ ይስምዖም።
ብዝኾነ ሃብታም ይኹን ድኻ፡ ምኽንያት ብዘየገድስ
ንንብረቶምን ከባቢኦምን ዘይግደሱ እንተኾይኖም ኣብ
ልዕሊ ካልኦት ጸገም ይኾኑ’ዮም። ከምዚ ኣብነታት
ክትሓስብ ከምእትኽእል ርግጸኛ እየ።
. ኣዕናውነት፡ ብሓይልን ተንኮልን ንሓደ ህዝባዊ ወይ ውልቃዊ ንብረት፡ ብፍላይ ምልኩዕ ወይ
ስነጥበባዊ ስርሓት ምዕናው።

ከምዚኦም ሰባት ኣብ ህይወት እንታይ ከምዝውንኑ
ሕተት፡ እቲ ዘለውዎ ቦታ ዝብጽሖም እንተኾይኑ ድማ
ገለ ዘደንቑ መልስታት ክትቕበል ኢኻ፡ ስለዚ ብዝክኣለካ
ሓግዞም።
ንከባቢኻን ንብርትካን ምእላይ ክእለት ዝሓትት
ጉዳይ’ዩ። ሓደ ኣቕሓ ምስዝለዓልን ምስዘገልግልን
እንደገና መታን ክርከብ ናብቲ ናይ ቀደሙ ቦታ ክምለስ
ኣለዎ ምባል ንሓደ ሰብ ሓዲሽ ሓሳብ ክኾኖ ይኽእል
እዩ፤ ስለምንታይሲ ገሊኦም ንነገራት ንምድላይ ፍርቂ
ግዚያቶም ከጥፍኡ ይገብሮም። ስለዚ ዉሑድ ሰዓታት
ሰዊእካ ንብረትና ምትዕርራይ ብጽቡቕ ከተሳልጥን ግዜ
ክትቁጥብን ይሕግዘካ።
ናትካ ንብረትን ቦታታትን ንምሕላው፡ ካልኦት ናቶም
ከምዝኣልዩ ግበር።
- .

ነዛእንነብረላዓለምተገደሰላ።

ዝኾነ ሰብ፡ ኣብዛ ፕላኔት ብጽሒት ኣለዎ፡ ንዓኣ
ንምክንኻን ክሕግዝ ይኽእልን ይግብኦን ዝብል ሓሳብ
ኣዝዩ ዓቢ ነገር ክመስልን ንገለውን ወጻኢ ካብ ክውንነት
ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልእ ወገን
ናይ ዓለም፡ ዋላውን ኣዝዩ ርሑቕ እንተኾነ፡ ዝኸውን
ነገር፡ ኣብ ገዛኻ ንዝኸውን ነገር ይጸልዎ እዩ።
ብናይ ህዋ መርመራታት ናይ ቨኑስ ናይ ቀረባ እዋን
ርኽበታት፡ ዓለምና ህይወት ክነብረላ ክሳዕ ዘይክእል
ክትዓኑ ከምትኽእል ኣርእዩ ኣሎ። እዚውን ኣብ ናታ
ህይወት ከጋጥም ይኽእል እዩ።
ብብዝሒ ኣግራብ ምብራስ፡ ምጉዳል ኣፍላጋትን
ባሕርታትን ንኹነታትና ዘብርሱ ዘለዉ እዮም፡
የጋጥሙናውን ኣለው። ናይ ገጸ ምድሪ ሙቐት፡ ናብ
ዘሐርር ሙቐት ክልወጥ፡ ዝናብ ድማ ናብ ሳልፈሪካዊ

ኣሲድ ክቕየር ስለዝኽእል፡ ኩሎም ህይወት ዘለዎም
ፍጡራት ድማ ክሞቱ ይኽእሉ እዮም።
“ዋላውን እዚ ሓቂ እንተኾነ፡ ኣነ እሞ እንታይ
ክገብር እኽእል፧” ኢልካ ትሓትት ትኸዉን። ጽቡቕ፡
ዝኾነ ሰብ፡ ሰባት ንፕላኔት ክጽይቑ ኢሎም ገለ ነገራት
ክገብሩ ከለው፡ ገጹ ከጸልምው ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብዛዕብኡ
ገለ ነገር ክገብር ይግብኦ። ነዛ ፕላኔት ምዕናው ጽቡቕ
ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ዋላውን እንተሃለወካ፡ ከምኡ ምባል
ጥራሕ ዘይኮነ ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ።
ንፕላኔት ምግዳስ ካብቲ እትነብረሉ ከባቢ’ዩ
ዝጅመር። ከምኡ ድማ ናብ ቤት ትምህርትኻን ስራሕካን
እትጓዓዘሉ ቦታታት ድማ ይቕጽል። ካብኡ ሓሊፍካ’ዉን
ንእትዘናጋዓሉን እትናፈሰሉን ቦታታት ይሽፍን። ማይን
ወሓይዝን ዝዓግት ረስሓት፡ ሓዊ ዘለዓዕል ውዳእ ሽጋራን
ንምእላይ ዝገበረ ሓደ ሰብ ስለየለ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ገለ
ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ገረብ ምትካል፡ ንእሽተይ
ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ክግበር ዘለዎ ሓደ ነገር ግን እዩ።
ኣብ ገለ ሃገራት፡ ኣረጋዉያንን ስራሕ ዘይወፍሩ ሰባትን
ብዘይስራሕ ኮፍ ኢሎም ኣይዉዕሉን እዮም። ጀራዲን
መናፈሲ ቦታታትን ኣግራብን ይከናኸኑ። ረስሓት ይኣልዩ፡
ነዛ ዓለም’ውን ገለ ጽባቐ ይህቡ። ንፕላኔት ክትግደስ፡
ሕጽረት ጸጋታት የለን። ብጠቕላላ ግን ሸለል ስለዝተባህለ
እዩ። ኣብ ኣመሪካ፡ ጉጅለ ሲቪላዊ ዕቃበ (Civilian
Conservation Corps) ኣብ
ታት፡ ዋላውን ኣብቲ
ናይ ጸገም እዋን ካብቲ ዝወጸ ገንዘብ ንላዕሊ ብብዝሒ
ሃብቲ ንመንግስቲ ዝፈጠረ ንበይኑ እዚ ፕሮጀክት
ጥራሕ እንተዘይነበረ፡ ንዓቕምታት ዘይሰርሑ መኮንናትን
መንእሰያትን ንምዕቃብ ዝቆመ ሓደ ካብቶም ውሑዳት
እዩ ዝብል ርእይቶ ኣሎ። ኣዝዩ ገፊሕ መሬት ብኣግራብ
ከም ዝሸፈን ገይሩ፡ ካልእ ብዙሕ ክቡር ነገራት ድማ
ንኽፋል ዓለምና ዝኾነት ኣመሪካ ገይሩ እዩ። እዚ ትካል

እዚ ግን ሕጂ የለን። ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ዝንኣሰ
ነገር፡ ኣብ ኣከባቢያዊ ስራሕ ዝነጥፉ መራሕትን ትካላትን
ኣድለይቲ ምዃኖምን ንሓሳባቶም ንምድጋፍ ርእይቶ
ምሃብን እዩ።
ሕጽረት ተክኖሎጂ የለን። ተክኖሎጂን ኣጠቓቕምኡን
ግን ገንዘብ ይሓትት እዩ። ግብራውነት ዘለዎ ቁጠባዊ
ፖሊሲታትን ንነፍስወከፍ ዘይጐድእ ፖሊሲታትን
ምስዝኽተል፡ ገንዘብ ይርከብ እዩ፡ ከምዚ ዓይነት
ፖሊሲታት ድማ ኣለው።
ስለዚ ነዛ ዓለምና ንምሕጋዝ፡ ደቂ ሰባት ክገብርዎ
ዝኽእሉ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ። ክትገብር ከምዘለካ ሓሳብ
ብምህላው ትጅምር፡ ካልኦት ክገብሩውን ምስኦም
ብምምይያጥ እንዳዓበየ ይኸይድ።
ወዲ ሰብ ነዛ ፕላኔት ከጥፍኣሉ ዝኽእል ሓያል ዓቕሚ
ኣጥርዩ ኣሎ። ስለዚ ንዓለምና ንምዕቃብ ዘኽእል ክእለትን
ግብርን ክባራታዕ ኣለዎ፡ ልዕሊ ኩሉውን ነዚ ኢና ደው
ኢልና ዘለና።

ካልኦት ሰባት ንኣከባቢ ምሕላውን ምምዕባልን
ዘይሕግዙ እንተኾይኖም፤ ብሓፈሻ ናብ ሓጐስ
ዝወስድ መንገዲ ክጉዓዝሉ ዝኽእልሉ
ሰረት-መንገዲ ክህልው ኣይክእልን እዩ።

d

. ኣይትስረቕ

ሃ

ብቲ ናይ ካልኦት ዘየኽብር ሰብ ንብረቱን ጥሪቱን
ኣብ ሓደጋ የዉድቕ።
በዚ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት፡ ብቕንዕና ንብረት
ክትእክብ እንተዘይክኢልካ፤ ወለሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር
ክውንን ኣይክእልን ኢዩ ኢልካ ከተመኻንይ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ንብረት ካልእ ሰብ ድማ ኣይትስረቕ።
ሰራቒ ሰብ ንከባቢኡ ኣብ ጥርጥር የእቱ፡ እዚ እንታይ
ኣጋጢምዎ፡ እቲ’ኸ፡ ብምባል ግዚኡ የጥፍእ። ሰራቒ ካብቲ
ዝሰርቆ ንብረት ዋጋ ንላዕሊ ዝፈጥሮ ጸገማት ይበዝሕ።
ኣብ ምውዕዋዕ ዝርኣዩ ዝብሃጉ ነገራት ምስዘጋጥም፡
ክውንኖም ዘኽእሎ ገለ ክቡር ነገር ክገብር ዘይምኽኣሉ
ወይ ብውሑድ ወጻኢ ሰረቕቲ ገለ ነገር ይውንኑ ኣለው
ብዝብል ስሚዒት ብቐሊሉ ስለዝድፋእ፡ ብውሽጡ ኣዝዩ
እዩ ዝሳቐ፡ እቲ ዝኽፈል ነገር ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ሰራቒ ዝኸፍሎ ዋጋ ግን ክትኣምኖ ዘይትኽእል ኣዝዩ
ላዕሊ እዩ። ኣብ ታሪኽ፡ እቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ሰረቕቲ
ዓስቢ ናይቲ ዝገበትዎ ኩነታት “ጽቡቕ ህይወት” ፍጹም
ዘይረኽብሉ ምግዱር ዝኾነ መቐየድን ቤት ማእሰርትን
ዘበን ህይወቶም የሕልፉ። ዓቐን ዝተሰርቐ ክቡር ነገር
ንኸምዚ ክፉእ ዕድል ዓስቢ ኣይህብን እዩ።
ዋጋ ዝተሰርቁ ኣቑሑት፡ ስለዝሕብኡ፡ ኣዝዩ ይጐድል
እዩ፡ ክቕልዑ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እዮም። ሰራቒ፡
ዋላውን ኣብ ዴሳዊ መንግስታት፡ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ
ይድጐን እዩ።

ብቕንዕና ክትገብሮ ዘይከኣለካ፡ ነገራት ክትሰርቕ ፍቓድ
ይኾነካ፡ ወይ ከኣ ኣታሓሳስባኻ ዝደሓረ ክኸዉን ኣለዎ።
ካብዞም ክልተ፡ ምኽንያቱ ኣየናይ ምዃኑ ንሰራቒ ሕተት።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ፡ ነገራት
ሰሪቕካ እትጉዓዘሉ ኣይኮነን።

d

. ተኣማኒ ኩን

ት

ኣማኖም ሰባት ኣብ ከባቢኻ እንተዘየሎም ኣብ
ሓደጋ ከም ዘሎኻ ተረዳእ። እቶም ክወድቕ ኣልዎ
ኢሎም ዝሓስቡ እንተኾይኖም፡ ገዛእ ህይወትካ ይዛባዕ
ዋላ’ውን ህልውናኻ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ይኽእል ኣዩ።
ሓበራዊ ምትእምማን፡ ኣብ መንጐ ሰባት ንዘሎ
ዝምድና እቲ ዝጠንከረ እምኒ ኩርናዕ እዩ፡ ምትእምማን
እንተዘየለ ግን ኩሉ መዋቕር ይበርስ እዩ።
እሙንነት እቲ ኣዝዩ ዝኸበረ ነገር እዩ። ንሱ ዘለዎ
ሰብ፡ እቲ ዝኸበረ ሰብ እዩ ዝቑጸር። ንሱ ዘጥፍአ ሰብ
ድማ ዘይብቑዕ ይቑጸር።
ንኣብ ከባቢኡ ዘለው ካልኦት ሰባት ንኸርኢ ኢሉ
ነገራት ይውንን። ንርእሶም ኣዝዮም ዝበለጹ ክቡራት
ሰባት ይኾኑ፡ ንኻልኦትውን ከምኡ።
- .
ቲ ዝበልካዮ ቃል ሓሉ።
መብጽዓ እንተሂብካ ወይ ማሕላ እንተገበርካ፡ ናይ
ግድን ክትሕልዎ ኣለካ። ገለ ነገር ክገብር እየ እንተ
ኢልካ ግድን ግበሮ። ኣይገብሮን እየ እንተ ኢልካ ድማ
ኣይትግበሮ።
ብዓቢኡ እቲ ሰብ፡ ኣብ ሓደ ካልእ ሰብ ዘለዎ
ኣርኣእያ፡ ኣብ ንቃሉ ምሕላውን ዘይምሕላውን ዝተመስረተ
እዩ። ንኣብነት ወለዲ ብደቆም ቃሎም ከኽብሩ ክንገሮም
ከሎ ይግረሙ እዮም።
ቃሎም ዝሕልዉ ሰባት ተኣመንትን ተደነቕትን እዮም።
ብኣንጻሩ ቃሎም ዘይሕልዉ ድማ ከም ጓሓፍ ይሕሰቡ።
ቃሎም ዝዓጽፉ ድማ ካልእ ዕድላት ኣየጋጥሞምን እዩ።
ቃሉ ዘይሕሉ ሰብ ብኹሉ ዓይነት ዉሕስነታትን
“ዕቃበታትን” ዝተጠናነገን ዝተፈንጠረን ይኸውን፡ ምስ
ካልኦት ሰባት ንቡር ዝምድና ከይገብርውን ይኽልክሎ።

ነ

ካብቲ ሓንሳእ ዝገበርካዮ መብጽዓታት ዘይምግባር ንላዕሊ
እቲ ካብ ቀረብትኻ እትንጸሎ ኣዝዩ ይኸፍእ።
ነቲ ዝበሎ ቃል ኣቕሊሉ ክርእዮ ከተፍቅደሉ
ኣይግብኣን። ሓደ መብጽዓ ምስዝግበር፡ እቲ ሰብ መታን
ክሕልዎ ድፍኢት ክግበረሉ ይግባእ። መብጽዓታቱ
ዘይፍጽም ሰብ ምስ ሰባት ክውሃሃድ ምስዝፍትን፡ ህይወቱ
ዘይስሩዕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ነገር ብቀጻሊ
ዝኸውን እዩ።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ፡ ምስእትኣምኖም ሰባት
ክትጐዓዞ ኣዝዩ፡ ኣዝዩ ቀሊል እዩ።

d

. ግቡእካ

ፈጽም

ኣ

ብ ሕይወትካ ዘይተርፍ ግቡኣት ኣሎካ። ወዲ
ሰብ ምስ ግቡኣቱ’ዩ ተፈጢሩ፡ ተወሊዱ ከሳብ ዝዓቢ
ድማ ግቡኣቱ እናወሰኸ’ዩ ዝኸይድ። ወለዲ ናብዛ ዓለም
ስለዘምጽኡኻን ስለዘዕበዩኻን፡ እትዕደዮ ዕዳ ከምዘሎ፡
ሓዲሽ ወይ ዘይልሙድ ሓሳብ ኣይኮነን። ካብቲ ዝግብኦም
ንላዕሊ ስለዘይሓቱ፡ ወለዲ ምስጋና ክወስዱ ይግባእ። እቲ
ቆልዓ ስለዝተሰምዖ ጥራሕ ዘይኮንስ ግቡኡ እዩ። ብህይወት
እናነበርካ ከለኻ ንኻልኦት ኣዕሩኽቲ፡ ሕብረተሰብ፡ ዋላውን
ንዓለም ካልእ እኩብ ግቡኡታት ኣለውኻ።
ግቡኣቱ ክመልእ ወይ ክፍጽም ዘይምፍቃድ፡ ነቲ ሰብ
ኣጸቢቑ ዝጐድእ እዩ። “ሚዛን ግቡኡነት” መታን ከቕርቡ
እቲ እንኮ ናይ ህጻን ወይ ቆልዓ ወይ መንእሰይ ነገራት
ማለት ፍሽኽታ ቆልዓ ንኽሕግዝ ኢሉ ዝገብሮ ደምበርበር፡
ዘድሊ ምኽሪ መንእሰይ ወይ ብቐጻሊ ብዘይተፈላጥነትን
ዘይምቕባልን ዝሓሙን ዘለውን ቀልጢፉ ዝጠፍእ ድኹም
ዕላማን መደብን ዘለዎን ንፉዕ ወዲ ወይ ጓል ንምዃን
ዝግበር ጻዕሪ እንተዘይኮይኑ፡ ካብ ምቕባል ብካልኦት
ምስዝንጸግ ዋላውን ንእሽቶ ክፋል ናይ “ምልዕዓል
ቆልዑነት” ምኽንያት ክኸውን የብሉን። ነቲ ክትገብሮ
ዝተዓደኻ ዕዳ ዘይምፍጻም፡ ነቲ ግቡእካ ብዝኾነ ዓቐን
ኣገባባት ወይ መርትዖታት ክትክእ መታን ክኸኣል ዝግበር
ጻዕርታት ኣሎ፤ ገለ ውሑድ ንምጥቃስ፡ “ብሓቂ ዝኾነ
ሰብ ዝዕደዮ ዝኾነ ነገር የብሉን”፡ “ፈለማ ኣነ ዝዕደዮ
ነገር ነይሩ እዩ”፡ “ክውለድ ኣይሓተትኩን”፡ “ወለደይ ወይ
ኣዕበይተይ ጥዑማት ኣይኮኑን” ን “ብህይወት ምንባር
. ግቡእ (Obligation)፡ ንዝተቐበልካዮ ፍሉይ ኣገልግሎት ወይ ጽቡቕ ነገር ብዓል ዕዳ ናይ
ምኳን ኩነት፡ ክውንነት ወይ ኩነታት፣ ገለ ነገር ክገብርን ካብ ምግባር ዝቕይዶን፡ ግቡእ፡
ኩንትራት፡ መብጽዓ ወይ ዝኾነ ዓይነት ማሕበራዊ ሞራላዊ ወይ ሕጋዊ ጠለብ፣ ስሚዒት ብዓል ዕዳ
ምዃን።

ግቡእ ኣይኮነን” ን እዮም። ሕጂውን ግቡኡታት ብቐጻሊ
ክድርደር ይከኣል እዩ፡
ክገብሮ ዝኽእለሉ ዝኾነ መንገዲ እንተዘየሎ፡ “ሚዛን
ግብኡነት” ኣዕናዊ ጾር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ
ዓይነታት በይናዊ ወይ ሰብኣዊ ቅልውላው ከምጽእ ይኽእል
እዩ። ክትግበር እንተዘይተኻእለ፡ መብዛሕቱ ግዜ እቶም
ሰብ ዕዳ ብዘይፍላጥ፡ ርእሶም ናይቶም ዘይርኣዩ ግብረመልስታት “ዒላማ” (ታርጌት) ይኾኑ።
ኩሉ ዝገብሮ ወይ እትገብሮን ዝገበርዎን - ሞራላዊ፡
ሰብኣውን ፋይናንሳውን - ብገለ መንገዲ ድማ ንኹሉ እቲ
ሰብ ከምዝተዓደዮ ዝስምዖ ሱቕ ኢልካ ብምርኣይ፡ እቲ
ዘይገበሮ ግቡኣትን ዕዳን እሞ ክገብሮ የብለይንን ኣብ
ዝብል ጥርጥር ንርእሱ ከእቱ ክሕግዞ ይኽእል እዩ።
ሓደ ቆልዓ ወይ ዓቢ ሰብ፡ ዝተዓደዮ ዘይፋይናንሳዊ
ግቡኣታት ክኸፍሎ ዝገብሮ ጻዕርታት ክንቅበሎ ይግባእ።
ነቲ ፋይናንሳዊ ነገር ንምግባር ድማ ገለ መሰማምዒ
ሓበራዊ ፍታሕ ከመጽእ ክንሕግዞ ይግባእ።
ካብቲ ሓደ ሰብ ክገብሮ ወይ ክኸፍሎ ዝኽእል ንላዕሊ
ግቡኣት ክገብር ዘገድድ ሰብ ኣይተተባብዕ።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ፡ ብዝትዓድዮ
እሞ ዘይገበሮ ሚዛን ግቡኣታት ዝጽዓር ሰብ
ክጉዓዝ ኣዝዩ ዝሓየለ እዩ፡።

d

. ጻዕረኛ

ኩን

ስራሕ፡

ኩሉ ግዜ ዘሐጉስ ጥራሕ ኣይኮነን።
ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ፡ ካብቶም ዕላማ ዘይብሎም
ቦዞኔን ዝሰልከየ ናብራ ዝመርሑ ማለት ቆልዑ ዝገብርዎ
ገለ ነገር እንተዘይብሎም ባህ ኣይብሎምን ነዲኦም
ድማ ይንዕቑን ፣ ዋላውን “ረዲኤት ” ወይ “ምጽዋት ”
እናተቐበሉ ከም ታሪኽ ዝወስድዎ ዝተዋረደ ሓሳባት
ዘለዎም ስራሕ-ኣልቦ ሰባት፡ ኣብ ህይወት ገለ ነገር ክገብር
ዘይክእል ጡረተኛ፡ ስኣን ገለ ነገር ዘይምግባር ዕንወት
ዘጋጥሞም ንላዕሊ ገለ ውሑዳት ሰባት ዘይሕጉሳት ይኾኑ
እዮም።
እቲ ብጻውዒት ወኪል ጉዕዞ ተሳሒቡ ክዛወር ዝደሊ
ቱሪስት፡ ክግበረሉ ዝደልዮ ነገር እንተዘየለ፡ እቲ መራሒ
ጉዕዝኡ ምስኡ ጽቡቕ ግዜ ከሐልፍ ኣይክእልን እዩ።
ኣብ ገለ ስራሕ ጽሙድ ምዃን ንጭንቀት ብኸምኡ
ዘቃልል እዩ።
ፍናን ብዓወታት ብዝለዓለ መንገዲ ይሕይል እዩ።
ውጽኢታት፡ መሰረት ናይ ፍናን ምዃኑ ብሓቂ ክርአ
ይከኣል እዩ።
ጻዕረናታት ዘይኮኑ ሰባት ጻዕቒ ስራሕ ኣብ ልዕሊ
ካልኦት ሰባት ከም ዝዉንዘፍ ይገብርዎ። ንኻልኦት ሰባት
ሰኸም ድማ ይኸውን።
ስራሕ ምስ ዘይፈትዉ ሰባት ምዉሳእ አጸጋሚ’ዩ።
ኣብ ልዕሌኻ ጸቕጢ ካብ ምግባር ሓሊፎም ብመጠኑ
ሓደገኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
. ጻዕረኛ (Industrious)፡ ንመጽናዕቲ ወይ ስራሕ ሓይልኻ ምጥቃም፣ ብንቕሓትን ብዕላማን
ነገራት ክስርሑ ምግባር፣ ኣንጻር ሃካይን ምንም ዘይገብርን ሰብ ምዃን።
. ረዲኤት (Relief)፡ ብምኽንያት ስእነት ወይ ድኽነት፡ ወኪል መንግስቲ ንህዝቢ ዝህቦ ናይ
ንብረት ወይ ገንዘብ ሓገዝ።
. ምጽዋት (Dole)፡ ንመንግስታዊ ረዲኤት ዝገልጽ ናይ እንግሊዛውያን ቃል።
. ውጽኢታት (Production)፡ ንሓደ ነገር ምፍጻም፣ ኣድላዪ ወይ ክቡር ወይ ብቀሊሉ ክስራሕ
ወይ ክህሉ ዘድሊ ገለ ዕዮ፡ ፕሮጀክት ወይ ዕላማ ምፍጻም።

ኣብ ገለ ንጥፈታት ተጸሚዶም ክሰርሑ ንኽውስኑ
ምእማኖም፡ ዘስርሕ ኣገባብ እዩ። እቲ ናይ ሓዋሩ ዝበለጸ
ረብሓ፡ ናብቲ ናይ ብሓቂ ውጽኢታት ዘምርሕ ስራሕ
ክመጽእ ከሎ እዩ።

ናብ ክጭበጥ ዝኽእል ውጽኢታት ዘምርሕ
ጻዕረኛነት ምስዘጠቓልል፡ ናብ ሓጐስ ዝወስድ
መንገዲ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ይኸውን።

d

. ብቑዕ

ኩን

ኣብ

ዘመን ዝተሓላለኸ መሳርሒታትን ኣዝዩ ቅልጣፈ
ዘለዎ ማሽናትን ተሽከርከርትን፡ ህላወ ናትካ፡ ስድራቤትካን
ቀረብትካን፡ ኣብ ሓፈሻዊ ክኣልነት ካልኦት ሰባት፡
ብንእሽቶ ዓቐን ጥራሕ ኣይኮነን ተሞርኪሱ ዘሎ።
ኣብ ዕዳጋ፡ ስነ-ፍልጠት፡ ሰብኣውያንን መንግስታትን
ዘይብቑዕነት ናይ ውሑዳት ወይ ብዙሓት ህይወትን
መጻእን ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ይኽእል እዩ።
ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ኣብነታት ክትሓስብ ከምእትኽእል
ርግጸኛ እየ።
ሰብ፡ ኩሉ ግዜ ንዕድሉ መታን ክቆጻጸር ድሪኺት
ይህልዎ እዩ። ማሬታዊ እምነት ምስዓብ፡ ጸወታ ዘለዎ
ስርዓታዊ ሳዕስዒት ምግባር ኩሉ፡ ዘይጠቅም ወይ ከንቱ
ይኹን ብዘየገድስ መፈጸምታኡ ንምቁጽጻር ዝግበር ጻዕሪ
እዩ ክብሃል ይከኣል።
ንከባቢኡ ክመልኽ ንኽጅምር፡ ብብቑዕ ክእለት
ምሕሳብ፡ ፍልጠት ምኽባርን ምግባርን ክሳዕ ዝምሃር
ኣይኮነን ዝጸንሕ። እቲ ናይ ብሓቂ “ህያብ ሰማይ”፡ ብቑዕ
መታን ክትከውን ዘድልየካ ዓቕሚ እዩ።
ሓበራዊ ዕማማትን ንጥፈታትን ዘለዎ ሰብ፡ ንክእለትን
ዓቕምን የኽብር እዩ። እዚኦም ድማ ብጅግና (hero)
ወይ ጐያዪ (athlete) ዳርጋ ይውነኑ እዮም።
እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢት፡ እቲ ሓቀኛ ብቕዓት
ክፍተን ከሎ እዩ።
. ብቑዕ (Competent)፡ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ጽቡቕ ጌርካ ክትገብር ምኽኣል፣ ክኣልነት፡
ንእትገብሮ ነገር ብኽኣልነት ምግባር፣ ጠለባት ንጥፈታትካ ምዕቃን።
. ዘይብቑዕ (Incompetent)፡ እኹል ፍልጠት፡ ክእለት ወይ ዓቕሚ ዘይምህላው፣ ክእለት
ዘይምህላው፣ ዓቕሚ ዘይምህላው፣ ዓበይቲ ጌጋታት ወይ ስሕተታት ምግባር፣ ምጽያቕ።

ሰብ ብመጠን ክእለቱ ይነብር፡ ብመጠን ክእለት
ዘይብሉ ድማ ይጠፍእ።
ብብቑዕ ዕማም ዝብጻሕ ክእለት ኣተባብዕ። ከምዚ
ክትረክብ ከለኻ ደግፎን ጻምኡ ሃቦን።
ልዑል ዝኾነ ደረጃታት ውጽኢት ስራሕ ድለ። ንስኻ፡
ቤተሰብካን ኣዕሩኽትኻን ብድሓን ክትነብሩ ምኽኣልኩምን
ወይ ዘይምኽኣልኩምን እዩ እቲ ናይ ሕብረተሰብ
መፈተኒ።
ባእታታት ብቕዓት፡ ምዕዛብ፡ ምምሃርን ልምምድን
የጠቓልል።
- .

ተመልከት።

እቲ እትርእዮ ርአ እምበር፡ ክትርእዮ ዘለካ ካልእ ሰብ
ክነግረካ የብሉን።
እቲ እትዕዘቦ ኢኻ፡ ንስኻ ትዕዘቦ። ኣብ ትሕቲ ቅድመፍርዲ፡ መጋረጃ ፍርሂ ወይ ናብ ካልእ ብምትርጓምን
ዘይኮነስ፡ ንነገራትን ህይወትን ካልእን ብቐጥታ ርኤ።
ምስኦም ካብ ምክታዕ፡ ከምዝርእዩ ግበር። ንሓደ ሰብ
ብህድኣት ክርኢ ብምድፍፋእ፡ እቲ ዝኸፍአ ነውራም
ሓሶት ክፈሽል ይከኣል፡ እቲ ዝዓበየ ምኽንያት ድማ
ክቕላዕ ይከኣል፡ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ግድል ድማ ክፍታሕ
ይኽእልን እቲ ዝበለጸ ዝርአ ምግላጻት ክህሉ ይኽእልን።
ኣዝዩ ዘደናግርን ክትጾሮ ዝኸብድን ነገራት ንሓደ ሰብ
ምስዘጋጥሞ፡ ኣተኩሮኡ ድማ ናብትን ናብዝን ምስዝብል፡
መበገሲ ናይቲ ጸገም መሊሱ ክርኢ ጥራሕ ግበሮ።
እዚ ነገር ሓቂ ክብሉ እንተኾይኖም ምስዘርእይዎ
እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ጉዳይ ይኣልይዎ። ባዕላቶም
እንተዘይርእየሞን እንተዘይኣስተውዒሎምሉን፡ ንኣታቶም
. ልምምድ (Practice)፡ ንሓደ ክእለት ክትበጽሖ ወይ ከተጽርዮ ኢልካ ደጋጊምካ ምፍታን ወይ
ምዕያይ።

እቲ ሓቅነት ስለዘይርኣዮም ዓለም እትህቦም መምርሒታት፡
ትእዛዛት ይኹን መቕጻዕቲ ጸገሞም ኣይፈትሑን እዮም።
ናበየናይ ሸነኽ ክርእዩ ክትሕብሮምን እንታይ
ከምዝርእዩ ሓሳብ ክትህቦምን ትኽእል ኢኻ፡ መደምደምታ
ምውሳድ ግን ናቶም እዩ።
ሓደ ቆልዓ ወይ ዓቢ ሰብ፡ እቲ ዝርኣዮ እዩ ዝርኢ፡
ንሱ ድማ ንዕኡ ክውን ነገር እዩ።
እቲ ናይ ብሓቂ ብቕዓት፡ ኣብ ናይ ምዕዛብ ክእለትካ
ዝተመስረተ እዩ። እዚ ክውን ስለዝኾነ፡ ኪኢላን ርግጸኛ
ክትከውን እትኽእልን ሽዑ ጥራሕ እዩ።
- .

ተመሃር።

ሓደ ሰብ ብዛዕባኻ ግጉይ ዝኾነ ገለ ሓበሬታ ዝሃለወሉ
ኩነታት ኣጋጢምካ’ዶ ይፈልጥ። ሽግር’ከ ኣምጺኡልካ
ይፈልጥ’ዶ።
ዝልዓለ ኣዕናዊ ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ገለ ሓሳብ ክህበካ
ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ካልእ ድማ ጌጋ ዝኾነ ገለ ሓበሬታ
ክህልወካ ይኽእል እዩ።
ንጌጋን ሓቅን ምፍላይ ድማ፡ ኣብ ቅኑዕ መረዳእታ
የብጽሓካ።
ኣብ ከባቢኻ ብዙሕ ግጉይ ሓበሬታ ኣሎ። ክፉእ ዕላማ
ዘለዎም ውልቀሰባት ንዕላምኦም መታን ከገልግሉ ኢሎም
ዝፈጥርዎ እዩ። ገሊኡ፡ ብቑዕ ክውንነት ካብ ዘይምፍላጥ
ዝመጸ እዩ። ነቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ድማ ካብ ምቕባል
ክኽልክል ይኽእል እዩ።
እቲ ቀንዲ መስርሕ ምምሃር፡ ንህልው ሓበሬታ
ምክትታል፡ ንሓቂ ካብ ጌጋ፡ ኣድላዪ ድማ ምስ ብላሽ
ምፍላይን ሓደ ክገብሮን ክፍጽሞን ዝኽእል መደምደምታ
ኣብ መወዳእታ ምብጻሕ ዘጠቓልል እዩ።

ንዝኾነ “ሓቂ” ክትፍትኖ እትኽእል ንዓኻ ሓቂ ኮይኑ
እንተድኣ ረኺብካዮ ጥራይ እዩ። ሓደ ሰብ ትሕዝቶ ሓደ
ሓበሬታ ኣምጺኡ፡ ነቲ ዘሎ ቃላት ዋላውን እንተኣብርሀ፡
ንስኻ ግን ብምልኣት ክትርድኦን እቲ ጉዳይ ድማ
ክትርእዮን እንተዘይኺኢልካ፡ ቅኑዕ ኣይመስልን፡ ብዛዕባኻ
ዝምልከት ድማ ሓቂ ኣይኮነን ማለት እዩ፡ ስለዚ ንጸጐ።
እንተደሊኻውን እቲ ንዓኻ ኣየናይ ሓቂ ምዃኑ ንምፍላጥ
ሰፊሕ መጽናዕቲ ኣካይድ። ምኽንያቱ ክትጥቀመሉ ዲኻ
ከይትጥቀመሉ ኣብ ግምት ከተእትዎ ዲኻ ክትገድፎ
ንዓኻ’ዩ ዝምልከት። ንዓኻ ሓቂ ዘይመስል ዋላውን ጌጋ
ዝኾነ “ክውንነት” ወይ “ሓቅታት” ናይ ግድን ክትቅበሎ
ስለዝተገደድካ ዓይንኻ ዓሚትካ ትቕበሎ እንተዄንካ፡ ኣብ
መወዳእታ ከምውጽኢቱ ዝጉሃኻ ሰብ ኢኻ ትኸውን። እዚ
ድማ ንዘይብቑዑነት ደረት መጉሃፊ እዩ።
እቲ ካልእ ክፋል ናይ ትምህርቲ ድማ ምዝካር እዩ ፣
ንኣብነት ኣቃውማ ቃላት ፣ ሰደቃ ናይ ቁጽርን ኣታኣላልያ
ግድላትን ዝጥወቑ ነገራትን ዝኣመሰሉ ኣብ ሓንጎልካ
ምሓዝ እዮም። ኣብ እትዝክረሉ እዋን፡ ንምንታይን
ብኸመይን መኣስን ከም እትጥቀማሎም ምፍላጥ የድሊ።
ኣገባብ ትምህረቲ ኣብ ልዕሊ ሓበሬታ ተወሳኺ
ሓበሬታ ምጽፍጻፍ ዘይኮነስ፡ ሓድሽ መረዳእታን ንነገራት
እትገብረሉ ስሉጥ ኣገባብን ምርካብ’ዩ።
ብህይወት ዝነብሩ ዘለው፡ መጽናዕትን ትምህርትን
ፍጹም ደው ኣየብሉን እዮም። ብቑዕ መሃንድስ ሓደሽቲ
መንገድታት ይጥቀም ፣ ጐያዪ ምዕባለ ናይ ውድድሩ
ብቐጻሊ ይግምግም ፣ ምሁር ኣብ ኢዱ ዘሎ ኩምራ
ጽሑፋቱ ይፍትሾም።
ሓዲሽ ዝትኣታተወ መሕጸቢ ክዳዉንቲ፡ ሓዳሽ ዝዓይነታ
መኪናን ካልእን ቅድሚ ብብቕዓት ምጥቃምካ፡ ገለ

መጽናዕቲ ምግባርን ምምሃርን የድሊ። ነዚ እንተዘይጌርካ፡
ኣብ ክሽነ ሓደጋታትን ኣብ መንገድታት ድማ ብዝሒ
ምፍሳስ ደምን የጋጥም።
ኣብ ህይወት ተወሳኺ ዝምሃሮ የለን ኢሉ ዝሓስብ፡
ኣዝዩ ትዕቢተኛ ዝኾነ ሰብ እዩ። ንቕድመ-ፍርድን ጌጋ
ሓበሬታን ክቐልዖም ዘይክእል፡ ንገዛእ ህይወቱን ንኻልእን
ዝሕግዝ ብኣዝዮም ቅኑዕ ኽኾኑ ዝኽእሉ ክውንነትን
ሓቅታትን ክትክኦም ዘይክእል፡ ሓደገኛ ዝኾነ ዓይኒ
ዘይብሉ ውልቀሰብ እዩ።
ብሓቂ እትምሃረሉን፡ ዝተማሃርካዮ ክትጥቀመሉ
እትኽእልን ናይ መጽንዓቲ መንገድታት ኣለው። ብሓጺሩ፡
ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከምዘሎ ዝፈልጥ መምህር ወይ
ጽሑፋት፡ ብምልኣት ዘይትርድኦ ነፍስወከፍ ቃል ምግላጽ፡
ካልእ መወከሲታት ወይ መግለጺ ሓደ ኣርእስትን ምውካስ፡
ዘለካ ጌጋ ሓሳባት ምዕራይን በቲ ሕጂ ዘለካ ሓቂ ንቅኑዕ
ካብ ጌጋ ምፍላይን የጠቓልል። እቲ ናይ መወዳእታ
ውጽኢት፡ ርግጽነትን ዓቕምን ዘለዎ ብቕዓት ድማ
ይኸውን። ናይ ብሓቂ እቲ ብሩህን ጻማ ዘለዎን ተሞክሮ
ክኸውን ይኽእል። ብብራምብል ንዘይጽኑዕ ጐቦ ምሕዃር
ዘይኮነስ፡ ንምልኣትን ሰፊሕን ዓለም ብሓድሽ ኣርኣእያ
ናብ ላዕሊ ምውጻእ እዩ።
እዚ እትነብረሉ ዘለኻ ምዕባለ ኣብ ቤት ትምህርታት
እትምሃሮ ልምድታትን ክእለትን ዘሐይል ክኸውን ኣለዎ።
ቤት ትምህርቲ ንመዓልቲ ካብ ገዛ ኣውጺኡ ዘቐምጠሉ
ቦታ ኣይኮነን። ነዚ ጥራሕ እንተኾይኑ እሞ እዝዩ ክቡር
ክኸውን እዩ። “ፓሮት” እተመስርሓሉ ቦታ ኣይኮነን።
ቤት ትምህርቲ ንኸትጽንዕ እትምሃረሉን ቆልዑ ድማ
ምስ ሓቅነት ምትሕሓዝ መታን ክህልዎም ዝዳለውሉ ቦታ

እዩ። ብብቕዓት ንዕኡ ምሓዝ ምምሃርን እዞም ናይ ሕጂ
መንእሰያት ናይ መጻኢ ማእከላይ ወይ ኣረጊት ዓመታት
ዕድሚኦም ዝህልውላ ናይ ጽባሕ ዓለም ንኽረኽቡ ዘዳልው
እዩ።
ጨካን ገበነኛ፡ ክፈልጥ ኣይመሃርን እዩ። ኣብ ቅድሚ
ቤት ፍርዲ ምስቀረበ፡ ኣብ ካልእ ገበን ከይዉዕል
ብመጠንቀቕታ ተሰናቢቱ፡ መሊሱ ገበን ፈጺሙ ይእሰር።
መብዛሕትኦም ድማ ብተደጋገሚ ሓደ ዓይነት’ዮም
ዝፍጽሙ። ብሰንኪ ገበነኛታት፡ ብብዝሒ ሕግታት ይወጽእ
እዩ። እቲ ቅኑዕ ዜጋ፡ እቲ ሕጊ ዘኽብር እዩ፡ ገበነኛታት
ግን ኣየኽብሩን፡ ኣይምሃሩን ድማ እዮም። ኩሎም
ስርዓታትን መምርሒታትን መቕጻዕታትን ማእሰርትን
ንኸመይ ገይሩ ከምዝምሃርን ዘይፈልጥን ክምሃር
ዘይክእልን ፍጡር ዝሰርሑ ኣይኮኑን።
ከምቲ ኣብ ታሪኽ ገለ እዋን ዘጋጥም፡ ገበነኛ ዝባህርኡ
መንግስቲ፡ መራሕቱ ክምሃሩ ኣይክእሉን እዮም፤ ኩሉ
መዛግብትን ሰናይ ስሚዒቶምን ዕንወት ውጽኢት ጭንቀት
ምዃኑ ይዛረቡ፤ ስለዝኾነ ኸኣ ነዚ ንምጥፋእ ድማ ሓያል
ሰውራታት ይልዓል፡ ንኣብነት ንሂትለርን ነቶም ንደቂሰብ
ኣዝዮም ዘጉህዩ ፍጻሜታትን ንምእላይ ዝተገብረ ካልኣይ
ውግእ ዓለም። ካብዚ ግን ኣይተማህሩን። ጌጋ ሓበሬታ
ድማ ሃቡ። ንኩሉ ክውንነትን ሓቅን ድማ ነጺጎም፡ ንሶም
ግን ጠፊኦም እዮም።
ክፉእ ሰብ ኣይምሃርን እዩ። ብሕቡእ ክፉእ ሓሳብ
ምስዝድረኹ ወይ ክሳዕ ክሓስቡ ዘይክእሉ ጸቕጢ
ምስዝህልዎምን፡ ህልውን ክውንነትን ሓቅን ካብኦም ኣዝዩ
ርሑቕ እዩ። ግጉይ ሓበሬታ ናቶም ይገብርዎ። ክርድኡ
ወይ ክምሃሩ ዘይክእሉ ይኾኑ።

ብዙሕ ውልቃውን ማሕበራውን ሽግራት ካብ ንኽትምሃር
ዘይምኽኣል ወይ ዘይምድላይ ዝልዓል እዩ።
ናብራ ኣብ ከባቢኻ ዘለው ገለ ሰባት፡ ከመይ ጌርካ
ከምዝጽናዕ ስለዘይፈልጡን ዘይምሃሩን ካብቲ መስመር
ይወጹ ኣለው። ገለ ኣብነታት ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ።
ሓደ ሰብ፡ ነቶም ኣብ ከባቢዩ ዘለው ከጽንዑን
ክምሃሩን ክገብሮም እንተዘይኪኢሉ፡ ስራሕካ ኣዝዩ ከቢድ
ይኸውንን ዋላውን ይጽዕቀካን፡ ዓቕሚ ህላዌኻውን ብዓቢ
ክጐድል ይኽእል እዩ።
ነቲ ክህልዎም ዘለዎም ሓበሬታ እንተምጺእኻሎም
ጥራሕ’ዩ ንሳቶም ከጽንዑን ክምሃሩን ክትሕግዞም
ትኽእል። እቲ እተማህርዎ ሓቂ ምዃኑ ብምርግጋጽ ጥራሕ
ኢኻ ክትሕግዞም ትኽእል። ኣብ ክእለቶም ዘምጽእዎ ገለ
ዝርአ ምዕባለ እንተኣድኒቕካሎም ክትሕግዞም ትኽእል
ኢኻ። እንተፈቲኻ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ክትገብር ትኽእል
ኢኻ። ብዘይግርጭት ነቲ ጌጋ ሓበሬታ ክእርምዎ መታን
ክኽእሉ ብምሕጋዝ፤ ንዘይተረድእዎ ቃላት ንኽፈልጡን
ንኽበርሃሎምን ብምሕጋዝ፤ ምኽንያት ዘይምጽንዖምን
ዘይምምሃሮምን ንኽፈልጥዎን ክፈትሕዎን ብምሕጋዝ፤
ክትድግፍ ይከኣል እዩ።
ብዓቢኡ፡ ህይወት ናይ ፈተነን ጌጋን መድረኽ
ስለዝኾነ፡ ሓደ ሰብ ጌጋ ክገብር ከሎ ካብ ምውራድ፡
ብኸመይ እዚ ጌጋ ተገይሩ ብምፍላጥ፡ ካብኡ ድማ ገለ
ክምሃር እንተዘይከኣለ ርአ። ነቲ ሰብ ከጽንዕን ክምሃርን
ብምግባር፡ ንህይወት ናይቲ ሰብ ሓርነት ብምውጻእ፡
ኩሉ ግዜ እተድንቕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ
መንገድታት ክትሓስብ ከምትኽእል ርግጸኛ እየ። እቶም
ዝነፍዑ፡ ብሉጽ ስራሕ ከምዝሰርሑ ክትፈልጥ ኢኻ። ነቶም

ክምሃሩ ዘይክእሉ ሰባት ግን ድሮ ዓለም ኣዝያ
ጨካን እያ።
- .

ተለማመድ።

ትምህርቲ፡ ፍረ ክህልዎ እንተኾይኑ፡ ኣብ ግብሪ
ክውዕል ኣለዎ። ኣብ ጥበብ ጽባቐ ስለዘሎ፡ ንርእስኻ
ኢልካ ደድሕሪኡ ክትስዕብ ትኽእል ኢኻ። ክገብር ይፍትን
ከምዘሎ ውጽኢቱ ዘይርኢ ዘሎ ሰብ፡ ጥበበኛ ምዃኑን
ዘይምዃኑን ብሓቂ ከምዘይፈልጥ ባዕላ ሓቂ ትዛረብ እያ።
ዝኾነ ምንቅስቓስ፡ ዕዮ ወይ ሞያዊ ስርሓት - ከም
ምኹዓት፡ ሕጊ፡ ምህንድስና፡ ኣሰራርሓ መግብን ካልእን
- ንትምህርቲ ኣብ ዝልዓለ ደረጃ’ዉን እንተብጻሕካ፡ ኣብ
መወዳእታ መሪር ፈተና ኣለዎ፡ ክትገብሮ ትኽእል’ዶ፧ ነቲ
እትገብሮ ነገር ምልምማድ የድሊ እዩ።
ከም ተዋሳኣይ ኮይኑ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ፡
እንተዘይተለማሚዱ ይጉዳእ እዩ፡ ከምኡውን ብዓል ቤት
ንምዃን።
ጥንቃቐ፡ ፍሉጥ ኣርእስቲ ኣይኮነን። ስለምታይሲ፡
መብዛሕቱ ግዜ “ተጠንቀቕ” ከምኡውን “ህድእ በል”
ዝተሰነየ ስለዝኾነ፡ ሰባት ድማ ንዕዖም መዕገቲ
ከምዝተገበረሎም ክስምዖም ይኽእል እዩ። ካልእ ኣገባብ
ግን ኣሎ፡ ንሓደ ነገር ከምዝተገብረ እንተተለማሚድዎ፡
ክእለቱን ዓቕሙን፡ “ተጠንቀቕ” ወይ “ህድእ በል” ክብሃል
ኣየድልዮን እዩ። ብጥንቃቐ ብናህሪ ምጉዓዝ ክትክእል፡
ብምልምማድ ጥራሕ እዩ።
ክእለትካን ዓቕምኻን ምስ ፍጥነት ናይቲ እትነብረሉ
ግዜ ክጓየ ይግባእ። እዚ ድማ ብምልምማድ እዩ
ዝኸውን።

ንኣካልካ፡ ኣዒንትኻ፡ ኣእዳውካን ኣእጋርካን ክሳዕ
ከመይ ጌርካ ከምዝግበር “ዝፈልጡ” ከተለማምዶም ኣለካ፡
ንምድጃ ብኸመይ ከምትውልዕ ወይ ንመኪና ኣበይ
ከምትዕሽጋ “ክትሓስብ” ከየድለየካ፡ ሱቕ ኢልካ ትገብሮ።
ገለ “ክእለት” ዘድልዮ ንጥፈት፡ ብሓቂ ምልምማድ ግበር።
ገለ ነገር ክትሰርሖ ኢልካ እትገብሮ ነፍስወከፍ
ምንቅስቓስ፡ ክሳዕ ብዛዕብኡ ከይሓሰብካን ብቕልጣፈን
ልክዕነትን እትገብሮ፡ ደጋጊምካ ብምግባር ንኸጋጥመካ
ዝኽእል ሓደጋታት ዝተዳለወ ደረጃ ህይወት ምህላው።
መዛግብቲ ከም ዝሕብርዎ፡ እቲ ዝተሓተ ምልምማድ
ዝተገብረሉ ነገር ዝበዝሐ ሓደጋታት ኣለዎ።
ብሓፈሻ፡ ሓንጐልካ ተጠቒምካ እትገብሮ ስርሓትን
ሞያን ተመሳሳሊ ኣገባብ የድልዮ እዩ። ኣብ ቤት
ፍርዲ ዝውሰድ ኣገባባት ዘይተለማመደ ጠበቓ፡ ሓዲሽ
ጉዳያት ምስዝልዓሉ ንዕኡ ንምቅዋም ከመይ ገይሩ
ብቕልጣፈ ሓሳቡ ክቐያይር ዘይተማህረ ስለዝኸውን፡
ይስዓር ድማ። እቲ ዘይተለማመደ ሓዲሽ ሸቃጣይ ድማ
ኣብ ደቓይቕ ዕድላት ከጥፍእ ይኽእል እዩ። ኣሕምልቲ
ዝሸይጥ ሰብ፡ ሸቐጥ ዘይተለማመደ እንተኾይኑ፡ ከይሸጠ
ክውዕል ይኽእል እዩ። እቲ ቅኑዕ መልሲ፡ ምልምማድ፡
ምልምማድ፡ ምልምማድ ጥራይ’ዩ!
ኣብ ገለ እዋናት፡ ዝተመሃርካዮ ኣብ ግብሪ ዘይተዉዕሎ
ኣጋጣሚ ኣሎ። ከምዚ እንተኣጋጢሙ፡ እቲ ጸገም
ዘይብቑዕ ትምህርቲ ስለዘይወሰድካ ወይ’ውን ብሰንኪ
ዘይብቑዓት መማህራንን መጻሕፍትን ክኸዉን ይኽእል።
መምርሒታት ምንባብ ሓደ ነገር እዩ፡ ዘንበብካዮ ኣብ
ግብሪ ምውዓል ድማ ካልእ ነገር እዩ።

መመሊስካ ብምልምማድ፡ ናብ ሓደ ነገር ዘይትበጽሕ
እንተሊኻ፡ እቲ መጽሓፍ ብምድርባይ ከም ብሓድሽ
ክትጅምር ይግባእ። ኣብ ፊልም ዝምላእ ድምጺውን
ከምኡ ልክዕ እዩ። እቲ ዝመልእ ሰብ ነቲ ዘሎ ንምምላእ
ዘገልግል ጽሑፋት እንተተኸቲሉ፡ ዘየድሊ ድምጺ ካብቲ
ዝግባእ ድምጺ ይሓይሽ እዩ ኣይብልን እዩ፡ ከምዚ
ስለዝኾነ ኸኣ እዩ ኣብ ገለ ፊልምታት ተዋሳእቲ እንታይ
ይብሉ ከምዘለው ዘይትፈልጥ። ንፉዕ መላኢ ድምጺ
ስርሑ መታን ክሰርሕ ንርእሱ ኢሉ ኩሉ ይሰርሖ። ኣብ
ተመሳሳሊ ናይ ሲነማ ዓውዲ ግን ብጠቕላላ ኣንጻር ናቱ
እዩ፡ መብዛሕቱ ጽሑፋት ኣብ ናይ ሲናማ ብርሃን ጽቡቕ
ገይሮም ይርኣዩ። ብልክዕ እንተተኸቲልካዮ ድማ ዝጸበቐ
ምርኢት ክህልወካ ይኽእል እዩ።
ኩሎም ንጥፈታት ከምዝግባእ ብዝርዳእ ጽሑፋት
እንተዘይተገሊጾም፡ ብፍላይ ኣብ ኣዝዩ ፍጡን ተክኒካዊ
ሕብረተሰብ ዘጠዓስ እዩ። እዚ ግን ደው ከብለካ የብሉን።
ንጹር ጽሑፋት ክህሉ ከሎ፡ ጽቡቕ ገይርካ ኣኽብሮምን
ኣጽንዓዮምን። ኣብዘየለወሉ እዋን ድማ ነቲ ዘሎ ሓበሬታ
ብምእካብ ኣጽንዕ፡ ነቲ ዝተረፈ ድማ ስርሓዮ።
ክልሰ-ሓሳብን ሓበሬታን ክዕምብቡ እንተኾይኖም
ግን ብምልምማድ ክትግበሩን ክትግበሩን ከለው ጥራሕ
እዮም።
ክሳዕ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንክእለቶም ዘይለማመድዎ
ሰባት ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለው። ኣብ መንጐ “ጽቡቕ”ን
ሞያዊ ክእለትን ዓቕምን ዓቢ ፍልልይ ኣለዎ። እቲ ጋግ
ብምልምማድ እዩ ዝሽፈን።
ሰባት ክርእይዎን፡ ከጽንዕዎን ክሰርሕዎን ድሓር ድማ
ክፍጽምዎን ግበር። ቅኑዕ እንተሃልዮም ድማ ክሳዕ ከም

በዓል ሞያ ክገብርዎ ዝኽእሉ፡ ክለማመድዎ፡ ክለማመድዎ፡
ክለማመድዎ ግበሮም።
ኣብ ክእለት፡ ዓቕምን ቀልጢፋካ ምጉዓዝን ዘሎ ሓጐስ
ዓቢ እዩ፤ እዚ ግን ብምልምማድ ጥራሕ እዩ ብጥንቃቐ
ክግበር ዝከኣል። ኣብ ኣዝዩ ፍጥነት ዘለዎ ሕብረተሰብ
ትሑት ፍጥነት ዘለዎ ህዝቢ ንምንባር ምፍታን ጉድኣት
ኣለዎ።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ ምስ ብቑዓት
ሰባት ብዝበለጸ ትጉዓዞ።

d

. ናይ ካልኦት ሰባት
ሃይማኖታዊ እምነታት ኣኽብር

ም

ስ ደቂ ሰባት ዘሎካ ዝምድና ንምምዕባል እቲ
ቀንዲ እምኒ ኩርናዕ ተጻዋርነት እዩ።
ኣብ ኩሉ ታሪኽ ሰብን ኣብዚ ምዕቡል እዋን’ውን ዘሎ
ብሃይማኖታዊ ዘይተጻዋርነት ዝግበር ማሕረድትን መከራን
ክትርእዮ ከለኻ፡ ዘይተጻዋርነት ንዘይምህላው ዝግበር
ንጥፈት ከምዝኾነ ትዕዘብ።
ብዛዕባ ሃይማኖታዊ ተጻዋርነት ማለት ገዛእ-እምነትካ
ኣይትገልጽን ማለት ኣይኮነን። ሃይማኖታዊ እምነታት
ካልኦት ኣትሒትካ ክትርእይን ከተጥቅዕን ምድላይ፡ ኩሉ
ግዜ ናብ ሽግር ዘእትወካ እቲ ዝሓጸረ መንገዲ ጥራሕ እዩ
ማለት ድማ ኣይኮነን።
ፈላስፋታት ካብ ጥንቲ ግሪኽ ጀሚሮም ብዛዕባ
ኣምላኽ፡ ወዲ-ሰብን አፈጣጥራ ዓለምን ተኻቲዖም’ዮም።
ርእይቶ ሰብ-ስልጣን ይወርድን ይዛርይን፡ ሕጂውን
እቶም ኣብ ግዜ ግብጽን ግሪኽን ዝነበሩ ናይ ቀደም ናይ
“ኣገባባትን ” “ነገርነትን ” ፈልስፋታት ድሮ ሓሊፎም
እዮም፤ ኩሉ፡ ነገር (matter) እዩ ኢሎም ከረጋግጹ
ይደልዩ፡ ነዚ ዘይምግዳስ ድማ ነቲ መግለጺታት ፍልቀት
ብላሽ ክገብሮ ይኽእል እዩ። ኣብ ስራሕ ክህልዉ
. ኣገባብ (Mechanism)፡ ኩሉ ህይወት ኣብ ምንቅስቓስ ዘሎ ነገር (matter) እዩ፡ ብሓፈሻ
ብግኡዛዊ ሕግታት ድማ ይግለጽ ዝብል ኣርኣእያ። ካብ ናይ ግብጺ ትምህርቲ/ሓሳብ ዘምጽእዎ
ብሊዮሲፕስን ብደሞክራትስን (
ክሳዕ
ቅ.ል.ክ) ዝማዕበለ እዩ። ነዚ ፍልስፍና ዝሓዙ
ሰባት ከም ሕሳብ (mathematics) ንሃይማኖት ክገማጥልዎ ስለይከኣሉ፡ ሃይማኖት ክርስዕዎ
ከምዘለዎም ተሰመዖም። ብሃይማኖታዊ ድሌታት ተጠቕዑ፡ ከም ግብረ-መልሲ ድማ ንሃይማኖት
ኣጥቕዕዎ። ንቦይል ሕጊ ፊዝክስ ዘማዕበለ ሮበርት ቦይል (
) ተፈጥሮ፡ ከም ኣብ
ምንቅስቓስ ዘሎ ነገር (matter) ቅድታት ኣለዎዶ ወይስ የብሉን ዝብል ሕቶ ብምልዓል ንሃይማኖት
ግጉይ ምዃኑ ኣረጋገጾ።
. ነገርነት (Materialism)፡ ኣድማስ፡ ተረርቲ ነገራት ከም ኣዝዮም ዓበይቲ ወይ ኣዝዮም ንኣሽቱ
ዝኾኑ ኣእማን ዝሓዘ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ኣባል ናይ ሜታፊዚካዊ ክልሰ ሓሳባት። ናይ ኣእምሮ ነገራት
ናብ ግኡዛዊ ነገራትን ምንቅስቓሳቶምን ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ብምባል ክገልጹ ይደልዩ። ነገርነት፡
ጥንታዊ ሓሳብ እዩ። ካልኦት ሓሳባትውን ኣለው።

ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ምኽንያታት ድማ ኣይነጽጉን እዮም።
ከምዚ ነገራት ብምጥቃም ጥራሕ ድማ ከም ፍልቀት
ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም። ሎሚውን እንተኾነ “ወግዓዊ”
ፍልስፍናታት ኣብ ቤት ትምህርታት ይምሃር ኣሎ።
ንኻልእ እምነታትን ሃይማኖታትን ከጥቅዑ ዝኽእሉ ናቶም
ናይ እምነት ተኸተልቲ ኣለውዎም። እቲ ውጽኢት ድማ
ዘይምጽውዋርን ምግርጫውን ክኸውን ይኽእል።
ካብ ሓምሻይ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ወይ
ቅድሚኡውን ኣብ ኣርእስቲ ሃይማኖት ወይ ኣንጻር
ሃይማኖት ክሰማምዑ ኣይክእሉን ከምዝነበሩ ብሩህ
ኣተሓሳስባ እንተነይሩ፡ ካብኡ ወጺእካ ጽቡቕ ክትህሉ ኣብ
መንጐ ሰባት ዝህሉ ቦታ መከላኸሊ እዩ።
ኣብዚ ናይ ባሕሪ ግርጭት፡ ሓደ ብሩህ መትከል
ይልዓል፡ ንሱ ድማ ዝኾነ ሰብ ድላዩ ክኣምን መሰል
ከምዘለዎ እዩ።
እምነት፡ ኣብ ስነ-መጐት (logic) ኣይምርኮስን’ዩ፡
ዘይስነ-መጐታዊ (non-logically) እዉን ክትብሎ
ኣይክኣልን’ዩ። ካብዚ ዝተፈልየ ነገር ክኸውን ይኽእል
እዩ፡
እቲ ዝበለጸ ንስኻ ንኻልእ ሰብ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ
ክትህቦ እትኽእል ምኽሪ፡ ዝመረጾ እምነት ክኣምን
መሰል ከምዘለዎ ምርግጋጽ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሃይማኖት፡
ሰብ ዝመረጾ ናይ ምስዓብ መሰል ከም ዘለዎ፡ ምቕባል
ጥራይ’ዩ ዘዋጽእ። ሰብ፡ ብምኽንያት ሃይማኖታዊ
እምነቶም፡ ነቲ ካልእ እምነቶም ከጥፍኡ፡ ብዝኸፍአ ድማ
ከጥዖምን ንኽጐድኦምን ዝደሊ እንተኾይኑ ኣብ ሓደጋ
እዩ ዘሎ።
ደቂ ሰባት ካብ ፍጥረት ጀሚሩ በቲ ዝኣመንዎ
ሃይማኖት ዓቢ ሓጐስን ባህታን ይህልዎም እዩ። እዞም
ናይዚ ግዜ “ኣውጸእቲ ኣገባባት” ከምኡውን “ወነንቲ

ነገራት” ልክዕ ከምቶም ቀደም ሃሜን ዝዝርግሑ ዝነበሩ
ካህናት ኣዝዮም ይመሳሰሉ እዮም።
እምነት ዘይብሎም ሰባት ኣዝዮም ዘሕዝኑ እዮም።
ክኣምንዎ ዘለዎም ገለ ነገር ክውሃቦምውን ኣለዎ።
ሃይማኖታዊ እምነታት እንተለዎም ግን ኣኽብሮም።

ናይ ካልኦት ሃይማኖታዊ እምነት
እንተዘየኽበርካ፡ ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ
ዘባእስ ክኸውን ይኽእል እዩ።

d

. ኣብ ልዕሊ ነብስኻ
ክፍጸም ዘይትደለዮ ኣብ ልዕሊ
ካልኦት ኣይትፈጽም

ኣብ

መንጐ ንብዙሕ እዋናት ኣብ ብዙሕ ቦታ ዝነብር
ዝነበረ ብዙሕ ህዝቢ፡ ን“ወርቃዊ ሕጊ” ብዝተፈላለየ
መግለጺታት ይህብ’ዩ። እቲ ኣበሃህላ ንግበረ እከይ ዘወግዝ
እዩ።
ቅዱስ ሰብ ጥራሕ እዩ ንኻልኦት ብዘይምጉዳእ ኣብ
ህይወት ክነብር ዝኽእል፡ ገበነኛ ግን ክልተ-ሳዕ ከይሓስበ
ኣብ ከባቢኡ ንዘለው ሰባት ይጐድእ።
ካብ ስምዒታት “ገበን” ወይ “ሕፍረት” ወይ “ሕልና”
ብፍጹም ምውጻእ፡ ኣዝዩ ዘየማትእ ክፉእ ክኸውን ይኽእል
እዩ፡ እዚ ድማ ንኻልኦት ዝግበር ዝጐድእ ነገር ናብኡ
ከምዝምለስ ሓቂ ነገር እዩ።
ናብ ንቡር ክመልሶ ዘይክአል ግበረ-እከይ ኣሎ፡ ኣብ
ልዕሊ ካልኦት ሰባት ዝፍጸም ገበናት እሞ ከኣ ክእለ ወይ
ክርሳዕ ዘይክአል ኣሎ። ንኣብነት፡ ነብሰ-ቅትለት። ኣብዚ
መጽሓፍ ካብ ዝተጠቕሰ ዝኾነ ናይ ሞራል መምርሒ
ብኽፍኣት ምግሃስ ክሳዕ ክንደይ ክምለስ ዘይክእል ኣንጻር
ካልእ ሰብ ዝግበር ጐዳኢ ክኸውን ከምዝኽእል ክትሓስብ
ኣለካ።
ናይ ካልእ ሰብ ዕንወት፡ ንገዛእ ርእስኻ ከዕንው
ይኽእል እዩ፡ ማሕበረ-ሰባት፡ ቤት ማእሰርትታትን መዕቆቢ
ስደተኛታትን፡ ንኻልኦት ሰባት ብዝጐድኡ ሰባት ዝመልኣ
. “ወርቃዊ ሕጊ”፡ ሽሕ እኳ ብክርስትያናት እዚ ክርስትያን እዩ ኢሎም ዝርእይዎ እንተኾኑ፡
ዋላውን ኣብ ሓዲሽን ኦሪት ኪዳንን ዘሎ እንተኾነ፡ ካልኦት ብዙሓት ዓሌታትን ህዝብታትን
ድማ ተዛሪቦምሉ ኣለው። ካብ ጥንታዊ ስርሓት ዘምጽኦ ባዕሉ ኮንፊሽዮስ ( ይን ይን ዘበናት
ቅ.ል.ክ) ኣብ ጽሑፋቱ ይርከብ እዩ። ኣብ “ጥንታዊ” ዓሌታትውን ይርከብ እዩ። ብሓደ መልክዕ
ይኹን ብኻልእ፡ ኣብ ጥንታዊ ስርሓት ፕላቶ፡ ኣሪስቶቲል፡ ሶቕራጥስን ስኔካን ኣሎ። ንኣሽሓት
ዓመታት፡ ከም ምልክት መምርሒ ሞራል ብሰብ ይውሰድ ነይሩ። ኣብዚ ሕታማት ናይዛ መጽሓፍ
ብሓዲሽ ቃላት ተጻሒፉ ኣሎ፡ እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ቀደም ኣጠቓቕማ ቃላት ፍጹም ክትግብሮ
ከምዘይትኽእል ይሕሰብ ነይሩ። እዚ ኣብዚ ሕታም ዘሎ ግን ክትገብሮ ይከኣል እዩ።

እየን ኢሎም ይኸሱ እዮም። ካልእ ዓይነት መቕጻዒታት
ኣሎ፡ ሓደ ሰብ ኣንጻር ካልኦት ገለ ፈጺሙ ብፍላይ
ምስዝሕባእ፡ ይተሓዝ ኣይተሓዝ፡ እቲ ዝተግበረ ዘየሐጉስ
ኩሉ ድማ ኣብ ካልኦትን ርእሱን ዘለዎ ኣርኣእያ ኣዝዩ
ክፉእ ዝኾነ ለውጢ ክምኮር ይገብሮ። ኣብ ህይወት ዘሎ
ሓጐስን ባህታን ድማ ይጠፍእ።
እዚ “ወርቃዊ ሕጊ” ዝብሃል ሓሳብ፡ ከም ፈተና ጠቓሚ
እዩ። ኣብ ግብሪ ንክዉዕል ንሰባት ኣብ እትሕብረሉ እዋን
ግብረ እከይ ንደቂ ሰባት ክሳብ ክንደይ ሃሳዪ ከምዝኾነ
ይግሃደልካ። እዚ ድማ እከይ እንታይ ምዃኑ ክምልሰልካ
እዩ። ብዛዕባ ግጉይ ግብሪ ፍልፍስናዊ ሕቶ፡ ጌጋ
እንታይ’ይ ዝብል ክትዕ ብውልቃዊ መንገዲ ማለት እዚ
ከጋጥመካ ትደልዮ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ኣለዎ። መልሱ
ድማ ኣይኮነን እዩ። ስለዚ ጐዳኢ ግብሪ ምዃኑ እዩ።
ብኣርኣእያ ሕብረተሰብ ድማ ግጉይ ግብሪ እዩ። እዚ ድማ
ማሕበራዊ ንቕሓት የበርትዕ። ሰብ ኣየናይ ክገብር ኣለዎ፡
ኣየናይ ድማ ክገብር የብሉን፡ ንኽፈልጥ የኽእሎ። ሰባት
ንዝፍጽምዎ ገበን ዘይስምዖም እንተኾይኑ፡ ናይ ምንባር
ህላዌኦም ኣንቆልቂሉ ማለት እዩ።
ሰባት ነዚ ክገብርዎ ከተእምኖም ትኽእል እንተዄንካ፡
ንገዛእ ህይወቶምን ንገለን ክግምግሙ መታን ክኽእሉን፡
ንገሊኦም ድማ ምስ ወድ ሰብ’ውን እንደገና መታን
ክጽንበሩን ናይ ሞራል መምርሒ ክትህቦም ኣለካ።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ ንካብ ዝጐድእ
ስርሓት ምፍጻም ርእሶም ዘይክልክሉ
ዓይነት ሰባት ዝተዓጽወ እዩ።

d

. ከምቲ ንስኻ ካብ ካልኦት
እትደልዮ ኣተሓሕዛ፡ ንኻልኦት
ድማ ከምኡ ጌርካ ሓዝ

እዚ

ኣወንታዊ ኣበሃህላ፡ “ወርቃዊ ሕጊ” እዩ።
“ጥዑም” ሰብ እንዳተባህለ ዝሓርቕ ሰብ እንተረኺብካ፡
ኣይትገረም። ብሓፈሻ ግን ኣብ “ጥዑም ንምዃን
ምሕሳብ” ዘርሕቕ ኣይኮነን። እዚ ግን፡ እቲ ሰብ ብሓቂ
እንታይ ማለት ምዃኑ ካብ ዘይምርዳእ ክኸውን ይኽእል
እዩ።
ብዛዕባ እንታይነት “ጽቡቕ ባህሪ” ብዙሕ ተገራጫዊ
ርእይቶታትን ዘይምርድእኣትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
እቲ መምህር ዋላ’ውን እንተገበሮ፡ ንሳ ወይ ንሱ
ንምንታይ “ንጠባይ” ነጥቢ ይወስድ ግን ከይርድኦ
ይኽእል እዩ። “ቆልዑ ክርኣዩ እምበር ክስምዑ
ይብሎምን”፡ “ጥዑም ምዃን ማለት ድንዙዝ ምዃን
ማለት እዩ” ዝብል ጌጋ ሓበሬታ ክውሃብ ወይ ክግመት
ይኽእል እዩ።
እንተኾነ ግን፡ ብምልኣት መታን ክትዓግብ፡ ንነገራት
ከተመዓራርየሉ እትኽእል መንገዲ ኣሎ።
ኣብ ኩሉ ግዜን ዝበዝሐ ቦታን ደቂ ሰባት ንገለ
ኣድለይቲ ነገራት፡ ዝተፈላለየ ኣገላልጻን ክብርን ኣለዎም።
ክብርታት ድማ ተባሂሎም ይጽውዑ። በላሕቲ፡ ቅዱሳት
ጻድቓንን ሰባት ዝጽውዕሎም እዮም። ኣብ መን
ንጐ
ደንቆሮን ምሁር ሰብን፡ ኣብ መንጐ ረባሽን ህዱኡን
ሕብረተሰብ፡ ፍልልያት ገይሮም ኣለው።
“ጽቡቕ” እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ፡ ሰማያዊ ሓላፍነት
ወይ ተፈላሰፍቲ ዝገብርዎ ከቢድ ስርሓት፡ ኣድካሚ
. ክብርታት (Virtues)፡ ኣብ ጥዑይ ሰብኣዊ ጠባይ ዘሎ ቅኑዕ ክብርታት።

መጽናዕቲ ምግባር ኣየድልን እዩ። ኣብዚ ኣርእስቲ፡ ርእሰምግላጽ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል እዩ። ብኻልኦት ሰባት
ከመይ ዝበለ ኣተሓሕዛ ክትሓዝ ዝሓስብ እንተኾይኑ፡ ነቶም
ሰብኣዊ ክብርታት ከማዕብሎም እዩ። ሰባት ከመይ ገይሮም
ንዓኻ ክሕዙኻ ከምዘለዎም ጥራሕ ፍለጥ።
ቅድሚ ኩሉ፡ ብፍትሒ ክትትሓዝ ትደሊ ኢኻ። ሰባት
ድማ ብዛዕባኻ ክሕስው ወይ ብጌጋ ወይ ብኽፍኣት
ክጥግኑኻ ኣይትደልን ኢኻ፡ ሓቂ’ዶ፧
ቀረብትኻን ፈተውትኻን እሙናት ክኾኑልካ ትደሊ፡
ክኽሕዱኻውን ኣይትደልን።
ብጽቡቕ ሕውነት እምበር ብምሕባል ወይ ብምትላል
ክሕዙኻ ኣይትደልን።
ምሳኻ ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ፍትሓውያን ክኾኑ
ትደልዮም።
ዘጠፋፉኡኻ ዘይኮኑስ ምሳኻ ቅኑዓት ክኾኑ ትደሊ
ኢኻ፡ ሓቂ’ዶ፧
ብለውሃት እምበር ብጭካነ ክትተሓዝ ኣይትደልን
ኢኻ።
ሰባት ንመሰልካን ስሚዒትካን ዝግደሱልካ ክኾኑውን
ትደሊ ኢኻ።
ምስትጉሂ፡ ካልኦት ክድንግጹልካ ትደሊ ኢኻ።
ሰባት ኣብ ክንዲ ዘዕገርግሩኻ፡ ርእሶም ክገትኡልካ
ትደሊ ኢኻ፡ ቅኑዕ’ዶ፧
ገለ ጐደሎ ወይ ሕጽረት እንተሃልዩካ፡ ጌጋውን
እንተገበርካ፡ ሰባት ክነቕፉኻ ዘይኮኑስ ክጻወሩኻ
ትደልዮም።
ኣብ ክንዲ ኣብ ወቐሳን መቕጻዕትን ዝግደሱ፡ ይቕረ
ክብሉልካ ትደሊ፡ ሓቂ’ዶ፧
ሰባት ሕያዎት እምበር በቃቓት ወይ ጠማዓት ክኾኑልካ
ኣይትደልን ኢኻ።

ኣብ ኩለንትናኻ፡ ካልኦት ክኣምኑኻ እምበር ብኣኻ
ክጠራጠሩ ድልየት የብልካን።
ክብሪ ክወሃበካ እምበር ክትጽረፍ ፍጹም ኣይትደልን
ኢኻ።
ካልኦት እሩማትን ብኽብሪ ድማ ክሕዙኻን ትደሊውን
ኢኻ፡ ቅኑዕ’ዶ፧
ሰባት ከድንቑካ’ውን ትደሊ ኢኻ።
ንሰባት ገለ ምስትገብር፡ ከመስግኑካ ድማ ትደሊ ኢኻ፡
ሓቂ’ዶ፧
ካልኦት ምሳኻ መሓዙት ክኾኑ ትደሊ ኢኻ።
ካብ ገለ ሰባትውን ፍቕሪ ተደሊ ኢኻ።
ነዞም ዝተዘርዘሩ ነጥብታት ንምምሳል ወይ ንረአዩለይ
ዘይኮነ፡ ብሓቂ ካብ ዉሸጢ ልቦም ብዝነቐለ ስምዒትን
ቅንዕናን ክገብርዎ ትደሊ።
ብዛዕባ ካልኦት’ዉን ትሓስብ ትኸዉን። እዚ መጽሓፍ
ዝሓዞም ናይ ሞራል መምርሒታት ኣለው። ጽሟቕ
ናይቶም ክብርታት ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣዳሊኻ ትኸውን
ኢኻ።
ብኸምዚ መንገዲ ብቐጻሊ ኣብ ከባቢኻ ብዘለው
ሰባት ክትሓዝ እንተተኻኢሉ፡ ህይወቱ ኣብ ቦታ ሓጐስ
ከምትኸውን ንምፍላጡ ዓብን ሰፊሒን መረዳእታ
ኣየድልዮን እዩ። ነቶም ብኸምዚ ዓይነት ኣተሓሕዛ
ዝሕዝዎ ሰባት ጽልኢ ክፈጥር ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ።
ኣብ ስራሕ ምስ ሰባት ኣብ እትገብሮ ዝምድናታት
ዘጓንፍ ሓደ ዘገርም ተርእዮ ኣሎ። ንስኻ ኣብ ልዕሊ
ሓደ ሰብ እንተጨዲርካ፡ እቲ ካልእ’ዉን ብተመሳሳሊ
ይጭድር። ስለዚ ከምቲ ንስኻ ክኾኑልካ እትምነዮም፡
ንስኻ’ዉን ንኻልኦት ከምኡ ግበር ፣ ከመይ ገይሮም
ክሕዙኻ ከምዘለዎም ንስኻ ኣብነት ኩን። “ሀ” ን“ለ”
በቃቕ ምስዝኸውን፡ “ለ” ድማ ን”ሀ” በቃቕ ይኸውን።
. ተርእዮ (Phenomenon)፡ ርኡይ ክውንነት ወይ ኩነት።

“ሀ” ን”ለ” ድማ መሓዛ ምስዝኸውን፡ “ለ” ን”ሀ” መሓዝኡ
ይኸውን። ኣብ ስራሕውን ብቐጻሊ ከምዘጋጥመካ
ርግጸኛ እየ። “ጆርጅ” ንኹለን ደቂንስትዮ ዝጸልእ
እንተድኣ ኮይኑ፡ ኩለን ድማ ክጸልእኦ’የን ፣ “ካርሎስ”
ተራር እንተድኣ ኮይና ካልኦት ሰባትዉን ክሳዕ ብቓልዕ
ዘይተዛረብሉ፡ ዕድል ኣብ ዝረኸብሉ እዋን፡ ኣንጻር
ካርሎስ ተረርቲ ኮይኖም ክቐርቡ ንበይኖም ንሕቡእ
ድሪኺቶም የጥብው ኢዮም።
ኣብ ዘይሓቀኛ ናይ ልብወለድን ፊልምን ዓለም፡ ነቶም
ጥዑማት ተዋሳእቲ ምስ ክኢላታት ጉጅለ ገበነኛታትን
ኣዝዮም ጠገለ-ኣልቦ ዝኾኑ ውልቃውያንን ሓቢሮም
ትርኢ ኢኻ።፡ ህይወት ግን ልክዕ ከምኡ ኣይኮነትን።
መብዛሕቱ ግዜ ግን ሓቐኛታት ተዋሳእቲ ናይ ብሓቂ
ጽዩፋት፡ እቶም ደገፍቶም’ውን ኣዝዮም ዝጸየፉ እዮም።
ናፖሊዮንን ሂትለርን ብገዛእ ህዝቦም ተኻሒዶምን
ተሓዲጐምን እዮም። እቶም ናይ ብሓቂ ጀጋኑ፡ ኣብ
ትረኽቦም እዋን ብዓውታ ዘይዛረቡ ብጾት እዮም።
ንቐረብቶም ድማ ጥዑማት እዮም።
ምስ ኣብ ዝለዓለ ሞያ ዘለው ሰባት ተራኺብኻ
ክትዘራረብ ዕድል እንተድኣ ረኺብካ፡ ካብ ትረኽቦም
ሰባት ኩሎም፡ እቶም ኣዝዮም ዝጠዓሙ ከምዝኾኑ
ትዕዘብ ኢኻ። እዚ ድማ ኣብ ዝልዓለ ቦታ ምህላዎም
ሓደ ምኽንያት ስለዝኾነ፡ መብዛሕቶም ንኻልኦት ጽቡቕ
ገይሮም ክሕዙ ይፍትኑ እዮም። እቶም ኣብ ከባቢኦም
ዘለው ድማ ንዕኦም ብጽቡቕ ክሕዙን ዋላውን ነቲ ንኡስ
ሕጽረቶም ይቕረ ይብሉን እዮም።
ስለዚ፡ ርእሱ ብኸመይ መንገዲ ክትሓዝ ከምዘለዎ
ብምፍላጥ፡ እቶም ሰብኣዊ ክብርታት እንታይ ምዃኖም
ክርዳእ ይኽእል እዩ። “ጽቡቕ ባህሪ” እንታይ ምዃኑ
ዘይምርዳእ ንምብራህ፡ ካብዚ ብምብጋስ ክትሰማማዕ
. ጠገለ-ኣልቦ፡ ስነ-ስርዓትን ጠገለን ዘይብሎምን ክፍኣት ዝበዝሖም ሰባትን።

ትኽእል ኢኻ። እትብሎ ነገር ዘይብልካ ኣእዳውካ ኣብ
ሕቕፎኻ ብምሕላኽ ኮፍ ምባል፡ ዕንዙዝ ምዃንካ ኣዝዩ
ዘሐዝን እዩ። “ጥዑም ምዃን”፡ ኣዝዩ ንቑሕን ሓያልን
ዕማም ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ ሓጐስ ዝተነፍጐ ትካዘ፡ ገለ ቅሩብ ሃብቲ ይርከቦ
እዩ። ኩሉ ደስታ ካብ ክፉእ ሰብ ምዃን ይመጽእ እዩ
ኢሎም ይሓስቡ፡ ካብ ክውንነት ግን ኣዝዩ ርሑቕ እዩ።
ካብ ዘይሞራላውነት፡ ባህታን ደስታን ኣይመጽእን እዩ!
ብኣንጻሩ ድኣ! ባህታን ደስታን ካብ ቅኑዕ ልቢ ጥራሕ’ዩ
ዝመጽእ። ዘይሞራላዊ ምዃን ግን ናብ መከራን ስቓይን
ዝመልኦ ዘሐዝን ህይወት የምርሕ። ሰብኣዊ ክብርታት ምስ
ትካዘ ዘራኽብ የብሎምን። ንሶም ባዕሎም ብሩሃት ናይ
ህይወት ገጻት እዮም።
ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት፡ ብፍትሓውነት፡

እሙንነት፡ ሕውስ ምዃን፡ እሩም ምዃን፡ ቅኑዕ ምዃን፡
ለዋህ ምዃን፡ ተገዳስነት፡ ድንጋጸ፡ ርእስኻ-ምግታእ፡
ተጻዋርነት፡ ይቕረ ምባል፡ ሕያውነት፡ እምነት፡ ክብሪ፡
ትሕትና፡ መጐስ፡ ናእዳ፡ ሕውነት፡ ፍቕርን ብቕንዕናን
ምሓዝ እንታይ ከምዘምጽኣልካ ክትግምት’ዶ ትኽእል፧
እወ፡ ቁሩብ ግዜ ይወስድ ይኸዉን እምበር ብዙሓት
ሰባት ብኸምዚ ዓይነት ንሰብ ንምሓዝ ምፍታን
ከምዝጅምሩ፡ ኣይትግምትን’ዶ፧
ዋላውን ሓደ ሓደ ምዝንባላት እንተተፈቕደ፡ - ናይ
ሓደ ሰብ ብልሓቱ ዘሰንብድ ዜና፡ ዘራፊ ንርእሲ ሰብ
ምህራሙ፡ ንሓደ ንስራሕ ዝተሃወኸ ሓደ ደንቆሮ ቀስ
ኢሉ ኣብ ናይ ፍጥነት መስመር ምዝዋሩ - ናብ ሓድሽ
ዓይነት ሰብኣዊ ዝምድናታት ርእሱ ክብ ከብል ኣዝዩ
ጉልሕ ይገብሮ፡ ናይ ህላወኻ ዓቕሚ ድማ ኣዝዩ ይልዕል፡
ብዘየወላውል ህይወትካ ድማ ሕጉስ ይኸውን፡

ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሰባት ባህሪኦም ክትጸልው

ትኽእል ኢኻ። ክሳዕ ሕጂ ገለ ዘይገብርካዮ እንተለኻ፡

ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ካብ ክብርታት እንዳወሰድካ በታ
መዓልቲ ብእኣ ክእለት ከተጥሪ ዝቕለለ ክኸውን ይኽእል
እዩ። ንሱ ምዝትገብሮ፡ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ነገር
ክትርከብ ኢኻ።
ኣብ ልዕሊ እቲ ውልቃዊ ረብሓ ኣብ ሰብኣዊ
ዝምድናታት፡ ክሳዕ ክንደይ ንእሽተይ እዩ ብዘየገድስ፡
ሓድሽ መዋእል ክኸፍት ገለ ኢድ ክህልዎ ይኽእል እዩ።
ኣብ ዕቛር ማይ ዝተደርበየት ጸጸር፡ ንገምገም ክሳዕ
ክመጽእ ዝኽእል ጨብረቕረቕ ክትገብር ትኽእል እያ።

ናብ ሓጐስ ዝወስድ መንገዲ፡ “ከምቲ ንሶም
ክሕዙኻ እትደልዮም ኣተሓሕዛ፡ ንኻልእ ድማ ከምኡ
ኣተሓሕዛ ሓዝ” ዝብል ናይ ሞራል መምርሒ ብምግባር
ኣዝዩ ብሩህ ክኸውን ይኽእል እዩ።

d

. ምስሳንን
ብልጽግናን

ገ

ለ እዋን፡ ሓደ ሰብ ናብ ዝደልዮ ተስፋን ሕልምን
መጻእን ባዕሉ መታን ከይበጽሕ፡ ተስፋ ዘቑርጹ ሰባት
ኣለዉ።
ብመልክዕ ጭርቃንን ጸወታን ኣምሲሉ መታን
ከውድቕካ ኢሉ ሰይጣናዊ ግብሩ የተግብር።
ንነብስኻ ከተማዕብልን ሕጉስ ህይወት ክህልወካን ኣብ
እትገብሮ ጻዕርታት፡ ምኽንያቱ ብዘየገድስ ንመጥቃዕቲ
ካልኦት ግዳይ ትኸውን።
ኣብ ገሊኡ እዋናት ቀጥታዊ ብዝኾነ መንገዲ
ክትኣልዮም ይግብኣካ። ሓደ ሓደ ግዜ ዘይትዕወተሉ፡
ንነዊሕ ግዜ ዝኸይድ ኣተሓሕዛ ግን ኣሎካ።
ብሓቂ፡ እዞም ሰባት እንታይ ኮይኖም እዮም ከምዚ
ክገብሩ ዝፍትኑ፧ ሓደ ሰብ እንተተዓዊቱ ልዕሊኦም
ገይሮም ስለዝቆጽርዎ፡ ስለዚ እቲ ሰብ ብገለ መንገዲ
ንዕኦም ሓደገኛ ምዃኑ ይሓስቡ። ንታሕቲ ከንቆልቁል
መታን ድማ ይፍትኑ። ብዝተፈላለየ ሜላ ድማ ክእለቱን
ዓቕሙን ክድርትዎ ይቃለሱ።
ገለ ዕቡዳት ከምዚ ዝስዕብ ሓፈሻዊ መደብ ኣለዎም።
“ሀ” ኣዝዩ እንተተዓዊቱ፡ ንዓይ ዘስግእ ክኸውን እዩ።
ስለዚ “ሀ” መታን ከይዕወት ዝክኣለኒ ኩሉ ክገብር ኣሎኒ”
እዩ። እዚ ከጋጥሞም ኢልካ ዘይሕሰብ እንተኾነ፡ እቲ
ስርሖም ግን፡ ዋላውን “ሀ”፡ ጸላኢኦም እንተዘይነበረ፡
ጸላኢኦም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ንሰብ ኣብ ሽግር
ምእታው ቅኑዕ መንገዲ ናይቶም ዕቡዳት ሰባት ኮይኑ
. ምስሳን፡ ኣብ ንጥፈታትን ፍርያትን ኩነታት ምህላው፣ ጸላዊ እንዳኾንካ ምምጻእ፣ ምስስሳን፣
ርኡይ ጽቡቕ ስራሕ።
. ምብልጻግ፡ ቁጠባዊ ዓወት ምጭባጥ፣ ሓደ ሰብ ዝሰርሖ ስራሕ ተኪእካ ምቕጻል።

ክምደብ ይከኣል። ገሊኦም ግን ካብ ቅድመ-ፍርዲ ወይ
“ንሓደ ሰብ ካብ ዘይምፍታው” ይገብሩ እዮም።
ዕላምኦም ነቲ ክጋደል ዝጽዕር ሰብ ምዉዳቕ’ዩ።
ምስ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ትጥቀሞ ኣገባብ ድማ
ብዝያዳ ዉጽኢታዉን ተዓዋትን ንምዃን ብምጽዓር’ዩ።
እወ፡ ሰብ ክዕወት ርእዮም ዓይኖም ደም ዝመልኦም
ሰባት፡ ክጎድኡኻ ድሕር ኣይብሉን’ዮም። ከየቛረጽካ እቲ
ክትገብሮ ዝግብኣካ ግና ጥንቃቀ ጌርካ ብዝተዓጻጸፈ
መንገዲ ክትዕወት ጻዕሪ ምግባር’ዩ። ኣዚኻ እንዳሰሰንካን
እንዳበልጸግካን ምስ እትኸይድ፡ ከምዚኦም ሰባት ተስፋ
ቆሪጾም ይገድፍዎ እዮም።
ኣብ ህይወት እትዕልሞ ነገር ብቑዕ እንተኾይኑ፡ ኣብዚ
መጽሓፍ ተጠቒሶም ምስዘለው ናይ ሞራል መምርሒታት
ምስትገብሮም፡ እንዳሰሰንካን እንዳበልጸግካን ምስትኸይድ
ከኣ ብሓቂ ተዓዋቲ ክትከውን ኢኻ። እዚ’ውን ሓንቲ ጸጉሪ
ናይ ርእሶም ከይጎዳእካ ከምዝኸውን ተስፋ ኣሎ።

እቲ ዝምነየልካ ድማ ክትስስንን
ክትብልጽግን እዩ!
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ጎስ፡ ኣብ ብቑዕ ዝኾነ ንጥፈታት ምንጣፍ
ዝተመስረተ እዩ። እንታይ ከምዘሐጉሶ ባዕሉ እቲ ሰብ እዩ
ርግጸኛ ኮይኑ ክዛረብ ዝኽእል።
እዞም ኣብዚ መጽሓፍ ተዋሂቦም ዘለው ናይ ሞራል
መምርሒታት፡ ጥርዝታት ናይ ጐደና እዮም። ንዕዖም
ምጥሓስ፡ ናብ ጥርዚ ዝድርጐም ዘዋር ሞቶር ሳይክል
እዩ ዝመስል፤ ውጽኢቱ ድማ ዕንወት ንግዜኻ፡ ዝምድናን
ህይወትካን እዩ።
ንሰዓቱ፡ ንዝምድናን ንመድረኽ ህይወቱን ሸቶታት
ዝሓንጸጸ ጥራሕ እዩ በቲ መንገዲ ዝጉዓዝ ክብሃል
ይከኣል።
ከም ኣብ ረሳሕ ጽርግያ በልበል ዝብል ድምጺ ቆጽሊ
ዝስምዖ ግዜውን ኣሎ፡ ኣብ ሓደ ቦታ ዝእከብ ሑጻ
ሕጽጽታ ድማ ክስምዖ ይኽእል እዩ። ህይወት ህዱእን
ስሩዕን ነገር እዩ ክብል ዝኽእል ሰብ የለን። ኣይኮነን
ድማ፡ ከም ብጥስጣስ ቆጽሊ ወይ ሑጻ ኣይኮነን፤ ብዝዓበየ
ወይ ብዝንኣሰ ደረጃ መንገዲ ዝሕብር ካርታ ብምስኣል
ክትክተሎ ትኽእል ኢኻ።
ዝኾነ ነገር ንምግባር ግዚኡ ስለዝሓለፈ፡ እቲ ናይ
ቀደም መንገዲ ስለዝተባላሸወ፡ ዝተፈልየ ካልእ ናይ መጻኢ
መንገዲ ክትስእል ዕድል የለን ዝብል ስሚዒት ክህልወካ
ይኽእል እዩ። ኩሉ ግዜ ሓድሽ ክትስእለሉ እትኽእል
ካርታ ኣብ መንገዲ ሓደ ነጥቢ ኣሎ። ክትክተሎ ፈትን።
ሓዲሽ ምጅማር ክገብር ዘይክእል ብህይወት ዝነብር ሰብ
የለን።
ካልኦት ክጸርፉኻን፡ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ጠርዚ
ክደፍኡኻን፡ ዘይሞራላዊ ህይወት ንኽትመርሕ ብዝተፈላለየ
መንገዲ ምፍታን ዘሎ ረቂቕ ናይ ምግርጫው ፍርሃት

ክብሃል ይከኣል። እዞም ሰባት እዚኦም ኩሎም፡ ናቶም
ናይ ውልቂ መወዳእታ ክፍጽሙን ካልኦት ድማ ተስፋ
መታን ቆሪጾም ብዘሐዝንን ጓህን ክሓልፉ ዝገብሩ እዮም።
ኣብዚ መጽሓፍ ዝተገልጹ ናይ ሞራል መምርሒታት
ንምትግባር፡ ሓሓሊፉ እትኸስሮ ነገር ከጋጥመካ
ከምዝኽእል ርዱእ’ዩ። ካብ ድኽመትካ እናተመሃርካ ግን
ንቅድሚት ምቕጻል የድልየካ። እዚ መንገዲ ሓባጥ ጐባጥ
የብሉን ማለት ኣይኮነን፡ ሕጂውን ክትጉዓዞ ግን ትኽእል
ኢኻ። ሰባት ድማ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም፡ እንደገና
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