
ንሕና ተጋሩ ካብ እስራኤላውያን እንታይ ንመሃር?  

 

ከም ናተይ እምነት ንሕና ተጋሩ ምስ እስራኤላውያን እንመሳሰለሎም ብዙሓት ነጥብታት 
ኣለዉና፡፡ ክልቴና ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ዝበፅሑና ህልውናና 
ዝተፈታተኑ፣ ከም ህዝቢ ምቕፃልና ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትዉ ግዳማዊን ውሽጣዊን 
ፈተናታት ሓሊፍና ኢና፡፡ መጠን ዝበፅሑና ፈተናታት ይፈላለዩ እምበር ክልቴና ህዝቢ 
ከም ህዝቢ ቀሲንና ዝነበርናሉ ግዜ ኣዝዩ ውሑድ እዩ፡፡ ሐዚ ዘለናሉ ኩነታት ዋላ ዓብዪ 
ፍልልይ ይሃልዎ፣ ክልቴና ህዝብታት ብተጋድሎ ኣቦታትና ህልውናና ሓሊና ከም ህዝቢ 
ምቕፃልና ንባዕሉ ዓብዪ ታሪኽ እዩ፡፡ 

ካብ ታሪኽ ኣይሁዳውያን ግን ክንቀስሞ ዝግባእ ዓብዪ ቁምነገር ኣሎ፤ 

ካብ ቅድሚ 2000 ዓመታት ጀሚሩ ኣይሁዳውያን መረበቶም ገዲፎም ናብ ምሉእ ዓለም 
ክበታተኑ ኩነታት ኣገዲዱዎም፡፡ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ናብ ዓለም ድማ ፋሕ ኢሎም፡፡ 
ይኹን እምበር ንልዕሊ 2000 ዓመታት ታሪኾም፣ ባህሎም፣ መንነቶም ወ.ዘ.ተ ንውልድ 
ወለዶ እናሰጋገሩ ዓቂቦም ዘሊቖም፡፡ ብንውሓት ግዘን ንምርድዳእ ዝጥቀሞ ሰብ ስለዘይነበረ 
ቋንቆኦም እብራይስጥ ግን ዳርጋ ናብ ምጥፋእ ገፁ ነይሩ፡፡ ካሊእ ኩሉ መንነቶም ግን 
ኣይሁዳዊነቱ ዓቂቡ ቀፂሉ፡፡ ወለዶ ሓሊፉ ወለዶ እንትትካእ እስራኤላውያን ግን ንልዕሊ 
ክልተ ሽሕ ዓመታት እስራኤላውያን ነይሮም፡፡ ሓደ መዓልቲ ናብታ ቅድስቲ ዝብልዎ ናይ 
ተስፋ ምድሪ ከምዝምለሱ ድማ ከይሓለሙ ዝሐደሩ ግዘ የለን፡፡ 

ኣብ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመን ግን እታ ንዘመናት ዝሓልሙዋ ናይ ተስፈኦም ምድሪ 
እስራኤል ንምፍጣር ሓደ ሰብ ቆሪፁ ተላዒሉ፡፡ቴዎዶር ሄርዝል (Theodor Herzel) 
ዝተብሃለ ኣይሁዳዊ ጋዜጠኛ እቲ ዘይመስል ዝነበረ ክዉን ክገብር ወሲኑ፡፡ መጀመርያ 
እታ ክሪኣ ዝብህጋ እስራኤል ብልብወለድ መልክዕ ነፂሩዋ፣ ናይ ብዙሓት ቀልቢ ክትስሕብ 
ዝገበረትን ሓይል ፅየናዊ ዋዒ ዝፈጠረትን ልብ-ወለድ ነይራ፤ ቀፂሉ ቴዎዶር ኣብ መላእ 
ዓለም ንዘለዉ ኣይሁዳውያን “ተዳለዉ፤ ናብታ ብልብኹም እትብህጉዋ፣ እትምነዩዋ ርስቲ 
ኣቦታትና ዝኾነት ቅድስቲ ምድሪ እስራኤል ክንምለስ ኢና” እናበለ ናብ መላእ ኣይሁድ 
ናይ ፃውዒት መልንኽቱ ከተሓላልፍ ጀመረ፤  መላእ ኣይሁዳውያን ድማ ብዚ “ቅዱስ 
ዓላማ” ኣብ ጎኑ ከሰልፍ ጀመረ፡፡ ንዚ ንምትሕብባር ድማ ምስ ካልኦት ውሩያት 
ኣይሁዳውያን ብምዃን World Zionist Organization ዝተብሃለ ከም think-tankን 
መተሓባበሪ ኮሚቴን ኮይኑ ዘገልግል ማሕበር መስሪቱ፡፡ በብቦትኡ ድማ ንዚ ሓገዝቲ 
ዝኾና ከም Jewish National Fund፣ Jews Agency ወ.ዘተ ዝበላ ትካላትን ማሕበራትን 
ክጣየሻ ጀመራ፡፡ እቲ ዘይመስል ዝነበረ ብዘይተገመተ ፍጥነት ጉዕዝኡ ቀፂሉ፡፡ ካብ 
መላእ ዓለም ድማ ኣይሁዳውያን ምትእኽኻብ ጀመሩ፡፡ ሓዳሽ ሃገር ምፍጣራ ድማ 
ዘይተርፍ ኮነ፡፡ኣይሁዳዊነት ከም ብሓዱሽ ተነቓቒሑ፣ 



ብሕልሚ ሓደ ቆራፅን በሊሕን ኣይሁዳዊ ዝተጀመረ ጉዕዞ ምስረታ ሃገር ብ1948 David 
Ben-Gurion ፈላማይ ቀዳማይ ሚ/ር ሃገረ-እስራኤል ኮይኑ እስራኤል እውን ምስ ኩሉ 
ተፃብኦታት ከም ሃገር ደው ኢላ፡፡ 

ካብ ቴዎዶር ጀሚሩ ክሳብ ቤንጉርዮንን ቀፂሎም ዝሰዓቡ መራሕቲን እቲ ኣይሁዳዊ ያታን 
ክብርታትን መንነትን ንምምላስ ናይ መጀመርያ ዝገበሩዎ ጎስጓስ ኣይሁዳዊ ዝኾነ ኩሉ 
ኣይሁዳዊ ስም ክህልዎን ካሊእ ስም ዘለዎ ኩሉ ናብ ኣይሁዳዊ ስም ክቕይር እዩ፤ እኒ 
ሜሪ ድማ ናብ ጎልዳሜየር ተቐየራ፡፡ ቀፂሉ ድማ እቲ መቓብር ኣቲዩ ዝነበረን ዋላ ሓደ 
ተዛራቢ ዘነበሮን ዝሞተ ቋንቋ እብራይስጥ ብፃዕሪ ተመራመርቲን ምሁራትን ህይወት 
ክሰርዕ፣ ኩሉ ሰብ ክመሃርን በሄራዊ ቋንቋ ሃገረ እስራኤል ክኸውንን ምግባር እዩ፡፡ ኣብ 
መቓብር ኣቲዉ ዝነበረ እብራይስጥ ህይወት ሰሪዑ፣ ቋንቋ ሃገረ-እስራኤልን ኩሉ እስራኤላዊ 
ኣይሁዳዊን ኮይኑ፡፡ 

እዚ ዘርእየና ዓለም ዝቕሩዋ ግለሰባት ምዃኖምን ሓደ በዓል ራኢን ብቑዕ መራሒን 
ክንደይ ልኣክል ታሪኽ ክሰርሕ ልኽእል ምዃኑን እዩ፡፡ ብተወሳኺ ድማ ኣይሁዳውያን 
ኣብ መንነቶም፣ ባህሎም፣ ቋንቆኦምን ዘለዎም ነቕ ዘይብል መትከልን ሞይቱ ዝነበረ 
ቋንቆኦም ካብ መቓብር ኣውፂኦም ኣጠጢዖም ብሄራዊ ቋንቋ ንምግባር ዝወሰዱዎ ዝገርም 
ውሳነን ክያዶን ንዓና ብዙሕ ከምህረና እኽእል እዩ፡፡ 

 

ንሕና ተጋሩ ምኽነት ብቑዓት፣ በላሕትን ንመንነቶምን ኩርዓቶምን ዝሕለቑ መራሕቲ 
ኣጋጢሙና ኣሎ፡፡ መናእሰይና ድማ ኣዝዩ ዘፍርሕ ስልበት መንነት የጋጥሞም ኣሎ፡፡ 
ውፅእ ኢልኩም ጎዳናታት ከተማታትና፣ መናእሰየን፣ ትካላተን ምስትሪኡ እዚ ዝብሎ ዘለኹ 
ሓቅነቱ ትረኽቡዎ፡፡ መፅሓፍ “ራኢ ዘይብሉ ህዝቢ ይጠፍእ” ይብል፣ ራኢ ዘለዎን ነዊሕ 
ዝእምትን መራሒ ዘይብሉ ህዝቢ ድማ ራኢ ኣይህልዎን፣ ጠፋኢ ድማ እዩ፡፡ 

 

ንሕና ኣግኣዝያን ወነንቲ ቋንቋ ግእዝ ኣግኣዝያዊ/ ትግራዋይ መንነትናን ክብርናን 
ንምምላስ ሎሚ ቋንቋና ቋንቋ ግእዝ ምጥጣዕ፣ ናብ ዋና መረዳድኢ ቋንቋ ምምፃእ ግዲ 
ዝብለና ኮይኑ ይስምዐኒ፡፡ ኣይሁዳውያን እኳ ካብ መቓብር ኣውፂኦም እብራይስጥ ቋንቋ 
ምግባር ዘይከበዶምስ እዚ ኣሻሓት ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ምሁራት ዘለዉዎ ግእዝ 
ክኸብደና ኣይኽእልን፡፡  

 

ብዚ መዳይ ኣብ ኣኽሱም ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምር ክፍሊ ትምህርቲ ሓደ 
ስድሪ ንቕድሚት እኳ እንተኾነ እቲ ትምህርቲ ግን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 
ማሕበራዊ ሚድያታት ዝገለፅናዮ ከምቲ ሐዚ ብቲ ዩኒቨርሲቲ ተሓሲቡ ዘሎ ብስነ-ቋንቋ 
(philology) ጨብራሕራሕ ኢሎም ወረቐት ዝሓዙን ብዛዕባ ግእዝ መባእታዊ ፍልጠት እኳ 



ዘይብሎምን መማህራን ኣይኮነን ክወሃብ ዝግበኦ፡፡ ከመይ ድኣ- ስሩዕ ካሪከለም ተቐሪፁሉ፣ 
ግቡእ ሙያዊ ክትትልን ሓገዝን እናተገበረሎም፣ ኣብ መሰረተ-ሓሳብ እቲ ብቋንቋ ጥራሕ 
ከድህቡ ብምግባር፣ በብኸባቢኡ ዝርከቡ፣ ብቋንቋ ግእዝ ልዑል ፍልጠት ዘለዎም 
ሊቃውንቲ ግእዝን ቅኔ ግእዝን ዝኾኑ ዓበይቲ መማህራን፣ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ከምህሩ 
ክግበሩ ይግባእ፡፡  እቲ ቀፂሉ ክስዕብ ዘለዎን፣ ቋንቋ ግእዝ ኣብ ምዕባይ ዝዓዘዘ ትርጉም 
ዝልዎን ግን እቲ ቋንቋ ካብ ቀዳማይ ብርኪ ጀሚሩ፣ ስሩዕ ካሪከለም ተቐሪፁሉ፣ ልክዕ ከም 
ካሊእ ዓይነት ትምህርቲ፣ ኣብ ሕድሕድ ቀዳማይን ካልኣይን ቤት-ትምህርቲ ክልልና 
ክወሃብ ይግባእ፡፡ 

 

ናይ እስራኤላውያን ምሽጥር ዓወት መንነትካ፣ ክብርታትካ፣ ባህልኻን ምዕቃብን ምምላስን 
ጥራሕ ኣይነበረን፡፡ እስራኤላውያን መዋእሎም ኩሉ ብፈተናታት ዝተኸበበ ስለዝነበረ 
ክድልድሉ፣ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ በሊፆም ክርከቡ ፃዕራማት ክኾኑ ገይሩዎም እዩ፡፡ በዓል 
ሀርዝልን ኩሎም እታ ቅድስቲ ዝብሉዋ ሃገሮም እስራኤል ንምምስራት ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ 
ዝነበሩ ሰብ-ራኢ ኣይሁዳውያን ኤሊታት ሕልሞም ግሁድ ክኸውን ብፍላይ ሴክተራት 
ኢኮኖሚ (ብፍላይ ፋይናንሳዊ ትካላት)፣ ሚድያን ትምህርቲ (academia)ን ክቆፃፀሩ፣ 
ሓደሽቲ ከኸፍቱ ከምዘለዎም ልዑል ምርድዳእ ዝገበሩሉ ነይሩ፡፡ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም 
ሚድያ፣ ኢኮኖሚን ሳይንሳዊ ዕጥቂን ከይሓዝካ ስድሪ ምጉዓዝ ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ 
ፋይናንሳዊ ትካላትን ጥንኩራት ዓለም ለኻዊ ሚድያታት ምቁፅፃሮምን ሓደሽቲ 
ምጥያሾምን ብቐጻሊ ዝገብሩዎ ምስረታ ሃገረ-እስራኤል ቀሊል ገይሩሎም እዩ፡፡ ንሕና 
ተጋሩ እውን ሰሪቖም ዘይኮኑስ ሰሪሖም ሃፍቲ ዝፈጥሩ ሰባት የድልዩና፤ መሃዝቲ፣ 
ኢንተርፕርነርስ የድልዩና፣ ኢኮኖሚና ክድልድል ኣለዎ፣ ኩለመዳያዊ ናብራ ህዝቢ 
ክመሓየሽ ኣለዎ፡፡ ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ድማ ጥንኩራት ዝኾነ፣ ህይወት ዘለወን፣ ምዕቡል 
ሓሳባት ብነፃ ዝንሸራሸረለን፣ ባህልና ቋንቋናን እነማዕብለለን፣ ትውልዲ እንሃንፀለን፣ ናይ 
ሓሳብ ተጻብኦታት እንምክተለን ሚድያታት የድልያና፡፡ ሚድያ ንዝተጠቐመሉ ልዕሊ 
ኒኩልየር ዓረር እዩ፡፡ ካብኡ ድማ ኣብ ትምህርቲ፣ ብፍላይ ኣብ ፊዚክስ፣ ኢንጅነሪንግ 
ወ.ዘ.ተ በሊፅካ ምርካብ ግዚኡ ዝጠልቦ ጉዳይ ህልውና እዩ፡፡ ትምህርቲ ንዒቅካ፣ ፅሬት 
ትምህርቲ ቀቲልካ፣ ብድንቁርናን ድፍረትን ንምንባር ምፍታን ዓርሰ-ቕትለት ዳርጋ 
ምፍፃም እዩ፡፡ Education made us what we are!  ተጋሩ ሰለስተኦም ዕጥቅታት 
የድልዩና! 

 

እቲ ኩሉ ዝበልናዮ ንኽሳኻዕ ግን፣ ፈለማ ኣጓኑፉና ዘሎ ምኽነት ዓቕሚ፣ ራኢን ሓልዮትን 
ዘዋደደ መሪሕነትና ንሓክም፤  መፅሓፍ ከምዝልፆ ራኢ ዘይብሉ ህዝቢ ጠፋኢ እዩ፡፡ ናይ 
ሓደ ህዝቢ ራኢ ድማ  ብኣውሩኡ ብራኢ መራሕቱ ዝውሰን እዩ፡፡ ራኢ ዘሎ መራሒ 
ዘይብሉ ህዝቢ ጓሳዪ ከምዘይብለን ከፍቲ እዩ፤ ሓበራዊ ዛዕባ ኣይህልዎን፣ ራኢ 
ኣይህልዎን፣ ጠፋኢ እዩ፡፡ ምኽንያት ዓወት ህዝቢ እስራኤል ብኣውሩኡ ራኢ፣ ብልሕን 



ቅንዕናን መራሕቱ እዩ፡፡ ንሕና ተጋሩ ሓደ ሙሴ፣ ሓደ ሄርዝል ምስ እንረክብ፣ ንቲ ባሕሪ 
ኩሉ ከሳግረና እዩ፣ እቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለፅናዮ ኩሉ እውን ክሳኻዕ እዩ፡፡  

 

ሐዚ ፍልጠት፣ ዓቕሚ፣ ቅንዕና፣ ሓልዮት ዘጣመረ መራሒ፣ ሓንፃፂ፣ ስትራቴጂስት ናይ 
ግድን የድልየና፡፡ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብዚ ዝነጥፍ ብዘይሰኸፈት ሓሳባት ዘመንጩ፣ 
ስትራቴጂታት ዝንፅር፣ ነፃነቱ ዝሓለወ ናይ ልህቀት ማእኸል (Think-Tank) 
የድልየና፡፡መጠንን ስፍሓትን ሕመቕናን ፈተናታትናን ኣብ ግምት ምስ እነእትዎ፣ 
ምስረታ እዚ ናይ ልህቀት ማእኸል ግዘ ዘይህብ፣ ህፁፅ መልሲ ዘድልዮ፣ ናይ ግድን 
ክሕሰበሉ ዘለዎ፣ ንፅባሕ ዘይብሃል ዋኒን ኮይኑ ይረኽቦ፡፡  

 

ዘፅአት- መቐለ 
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