
አበርክቶ ስነልቦና ሳይንስ ንራህዋን ዕብየትን ሃገር 

ካልኣይ ክፋል 

ትግራይ ኦንላን   Oct. 13, 2014 

ሙሉብርሃን ዳኘው 

ብዝሓለፈ ፅሑፈይ ብዛዕባ ስነልቦና ሳይንስ ፡ ብፍላይ ድማ ስራሕቲ ናፖልየን ሂልን ዴል ካርኒጌ ማእኸል 

ዝገበረ ጽሑፍ እዩ ኔይሩ፡ አብቲ ጽሑፍ መርሕ ቓላት ብዝብል ናይታ ፅሑፍ ከም መዛዘምን ነቲ ዝቕፅል 

ጽሑፍ አንፈት ዘትሕዝን ኮይኑ እዩ ኔሩ ዝተዳለወ። ሕዚ አብዚ ጽሑፍ ዘርዚረ ከቕርቦ ዝፍትን ጉዳይ 

አሎ፡፡ 

ቕድሚ ናብቲ ጽሑፍ ዝርዝር ምኻደይ ግን እተን መሪሕ ቓላት 

ናይዞም ዓበይቲ ምሁራትን ፈላስፋታን ተደሪኸ እንትሓስብ፡ እዚ 

ብጣዕሚ እንፈትዎን እነኽብሮን ህዝቢ ትግራይ ፡ ባህሉን ታሪኹን 

እንትቃነይ አፍተን ፈለምቲ መሪሕ ቓላት ዝዛመድ ባህርታት አለዎ 

ኮይኑ ግን ናብ ዝለዓለ ደረጃን ብሓፈሻ ህዝብን ሀገርን ከላዓዕል 

ክልውጥን ብዘኽአል ተቓነየ ግን አይመስልን። ባህሊን ስነልቦና 

ህዝብና ሳይንሳዊ ብዝኾን መልክዕ ተዝመዕራረ ድማ ዝበለጸ 

ውጽኢ ከነመዝግብን ናብ ዝማዕበለ ማሕረሰብ ብዝቐለለን 

ዝቐልጠፈን ምብጻሕ መኽአለን ዝብል አምነት ኣሎ፤፤ ስለዝኹና 

ድማ ካብ ልምድታት፥ ሳይንሳዊ ትንታአን ናፖልየን ሂል ዝተወስዱ 

መሰርሕታት ንመንበብቲ ክድግፍ ብዘኽአል መንገዲ ንምቕራብ ፈቲነ አለኹ። 

አብቲ መሰርሖም ከምመበገሲ ከምዚ ክብሉ ይህትቱ “ ሓደ ሰብ ንውልቀ ሂወቱ ወይድማ ውልቃዊ ከስቢ 

ንኽረክብ ኢሉ ናብ ሰራሕ ዝወፍር እንተኾይኑ መብዛሕቱ ጊዜ ወሱን አብዝኾነ ኣእምሮዊ ብሰለት 

ይበጽሕ፥ ኮይኑ ግን በወሰንትን ዕበይቲ ዕላማታት ተለዓዒሉ እንተኾይኑ ግን ማእለያ ዘይብሉ ዕብየትን 

ኣእምሮዊ ብስለትን ከኻዕብት ንኽኽእል ይሕግዞ” ናብሰርሕ መወፈሪኻ ዕላማ ኽኸውን ዝግባኦ ካብውልቀ 

ረብሓኻ ንዕቐብ ማሕበረሰባዊ ሰብኣዊ ወይንድማ መንፈሳዊ ጻምእ ክተርዊ ኢልካ ክትብገስ ክትክእል አለካ 

ይብሉ።  

አብከምዙይ ዝበለ አተሓሳባ ተደርኸ ምንቅስቓስ ዘለዎ ሰብ አብፍሉይ ዕለም ዓወትን ናይምናብር 

ርውየትን ይረክብ ብጣዕሚ ፍሉይ ዕለም እውን የስተማቕር ይብልዎ ናፖልየን ሂል። ብኻላኦት ሰባት ኣብ 

ጥቕሚ ዘይዋዓሉ ክፍልታት ሓንጎል አውን ብፍሉይ ስለዝዕብዩን ዝጉልብቱን ፍሉይ ናይምሕሳብን 

ምምሃዝ ክእለት ብፍሉይ ይዕብዩ ፍሉይ ፈጣራይ መሃዛይን ወሃለን ሰብ ንኽትኮን አውን ይሕግዙ። 

ዓበይቲ ሰባት ናብዝብሃሉ መደብ ንኽትምደብ እውን የኽእል ኢሎም ይውስኹሉ። 

ሰባት በፈጣጥራኦም ኩሎም ሓደ አዮም ዕውታት ካብ ቐንፈዘው ዝብሉ ሰባት ዝፈልዮን ነገር እንተሃለወ 

እውን እዚ ጉዳይ እዩ ብቐዳምነት ኽጥቀስ ዝኽእል፥ ከዚ ዘበለ ጅምር አተሓሳስባ ምስ ንጹር ትግበራን ፥ 

ጠቢቕካ አብ ዕላማኻ ናይ ምስራሕ ዓላማ ተደሚሩ ከምሓዊ ዘቃጽል ናይ ምትግባር ድልየት ተደፊኡ 



ማእለያ ዘይብሉ ዓውት ንምሓፋ የብቅዕ ብዝርከብ ዓወታት ድማ ህጉስን ሙሉእ ብሙሉእ ዘወየ ሂወት 

ንምምራህ የኽእል፤ ናይ ሂወት ትርጉሙ ብሓጺሩ፥ ብትገብሮ ስራሕ ዕግበትን ርውየትን ምርካብ አዩ። 

ንዓብይ ዓላማ ዘይግስግሱን ንውልቀረብሓ ጥራሕ ዝብህጉ ፥ ኦብይ ተግባር ንዘይምፍጻም ዝዕግቶም ነገር 

እንተሃለው ትዋና ጉዳይን ፥ ኣይከኣልን ዝብል ኣውሽጥኻ ዝፍጠር ግጉይ አተሓሳስባ አዩ። ብሓፈሻ 

ኣይከኣልን ዝብል ስንስልቦና ናይመብዛሕቱ ሰብ ደካማ ጎኒ እዩ ከምሰብ ክትትግሮም ዝከኣሉ ገና ካብ 

ጥንሰሶም ሰባቢሩ ይድብርዮም አብ ደቀቕቲን ናብ ብዙህ ዘየብጽሑ ሀርኮትኮትን ስልኩይ ናብራ ደፋአፋእ 

ክትብል ይገድደካ ፥ ኣይከኣልን ኢልካ ዝጅመር ዝኾነ ይኹን ነገርድማ ገና አብጅም 50% ወዲቑ አለኦ 

ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ ኽገብሮ ይኽእል እየ ይካል አዩ ምባል ኣድላይ ሰነልቦናኣን ክትገብሮ ትደልዩ 

ነገርውን 50% ዕውት ጌሩ እዩ ዘጀምረካ ።  ዘይከኣል ምዃኑ ካብስተንታንን ምሕሳብን ዝከአለለኡ መንገዲ 

ምሕሳብ ይግባእ ፥ ዜሩ ዜሩ ኩሉ ምሕሳብ አዩ ። 

ዓወት ዝሓፍሱ ሰባት ይካል እዩ ኢሎም ዝብህጉን ናይ ዓውት መቐረት ዝርዷኡን እዮም።  

ካብኩሉ ነገር ቐሊልን ሓለፍነት ክንወስደሉ እንኽእል ጉዳይ እንተሃለወ ናይባዕልና ኣተሓሳስባ እዩ 

አተሓስስባና እንተተቆጻጺርናን ዝከኣለለኡ መንገዲ ጥራ ብምሓስብ ጊዜናና ጉልበትናን አንተወፊናሉ 

ብወድሰብ ዘይግበርን ዘይሕለፍን ነገር ዳርጋ የለን ምባል ይካኣል እዩ። ብዛዕባ ድኽነትን ጥምየትን 

ደጋጊምካ ተሕሲብካን ጸገም አይስገርን ቴልካ ካብ ጸገም ናብ ጸገም ትኸይድ አምበር ናብ ጽጋብ 

አይትኸይድን፥ ጽጋብን ራህዋን ተሓሲብካ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ዝስገርን ዕውት ምዃን ከምትኽእል 

ተሓሲብካ ይሕጸር ይንዋሕ ዕውት ክትከውን የኽእለካ። 

 ይካል እዩ ብዝብል ዕላማ ምስሓንጸጽካ ቐጺሉ ዝመጽእ ዝርዝር መስርሕ እዩ ፥ ናፖሊየን ሂል 

ካብዝኽተልወን ምሰርሓት ድማ ዘሰዕባ እየን ናይዚ ጽሑፍ ዕላማን ናይመወዳታ መዛዘሚ ጉያን እዩ፥ 

ከዝስዕብ ይቐርብ። 

1) ክትበጽሖ ትደልዮ ደረጃን ፥ ክተሳኽዖ ትደልዮ ተግባር ብቐዳምነት ከምጽጨበጥካዮ ጌርካ ውሰዶ 

አብሕሊናኻ ሰኣሎ። 

2) ናብ ዓወት ንምብጻሕ ንኽትክእል ከተወፍዮ እትኽእል ዝግበአካን ነጺርካ ፍለጦ። 

3) አቲትደልዮ ነገር መዓዝ ከምትደልዮ ነጺርካ ፍለዮ። 

4)   ንጹርን ዓሚቕ ፕላን ይሃልውካ ፥ ተግባርካ ሕዚ ወድያውኑ ጀምሮ ንጽባሕ አየተሕድር። 

5)  እዘን ብጽሑፍ ዘቐምጥካይን ሕንጻጻት ደጋጊምካ ዕው ኢልካ ንባዕልኻ ክልተ ሰለስተ ጊዜ አንብበን። 

6) ንባዕልኻ ከተንበበን ከትሰምዕን ከለኻ ናይ ባዕልኻ ድልየትን ባህግን ስለዝኾነ ኣወንታዊ ስምዒት 

ክሰመዐካ ኽኽእል ኣለዎ።  

ካብዚ ብተወሳኺ በዚስዕብ መሰረት ዓላማታትካን ባህግኻን ብጽሑፍ ከተቐምጥ ፈትን፥ ብቢእዋኑ 

ከምመጽሓፍ ቕዱስ ደጋጊምካ አንብቦ። 



1.  ብንጹር ክረኽቦ ወይም ኽሰርሖ ዝደሊ ስራሕ  _________ ኣብ (2/3/4/5 ወርሒ/ ዕመት ) ከስኽዖ 

ይደሊ። 

2.   ዓላማይ ንከሳኾዖ፥ ክኸፈል ወይድማ ክገብሮ ዝግባእ ሰራሕ 

_____________________________. 

3.  ዕውት ስርሐይ ዝዛዘመሉ ዕለት : _____/_____/_____ 

4.  ስርሐይ ንምትግባር ዝተለምክዎ ፕላን ዝርዝር ዝስዕብ ይመስል፡ 

5.  ኣዚ ዕላማይ ተሳኺዑ ብዕየነ ሕሊናይ ይቓንዮ ኣለኹ፥ ስሚዕተይ እውን ሕጉስ እዩ ብዝብል ይዕጸው። 

እዚ ጽሑፍ ምስወድእኻ ዏል ሕደር ዘብል ስምዕት ወድያዉኑ ከተወግዶ ይግባእ ናብ ተገባር ወዲያውኑ 

ተሰጋገር፥ ዕይኒ ምሕሳይ ኣይድሊን ቐንፈዘው ናይሰነፍ ወይድማ ክገብሮ ዝደልዮ ነገር ነጺሩ ዘይሓስብ ሰብ 

ባህሪ አዩ ክኸውን ዝኽእል።  

 

ሙሉብርሃን ዳኘው 


