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ሙሉብርሃን ዳኘው 

ደቂ ሰባት አብዚ ዓለም እንትነብሩ ዘጋጥሞም ጸገማት አሰኒፎም ንኽወፁ ካብዘኸአልዎም ነገራት ዋና 

ምህዞ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ፡ እንተተብሃል ግጉይ አይኾንን። ምህዞ ብሓንቲ መዓልቲ ብሃንደበት ካብ 

ሰማይ ብተአምር ዝወርድ ከይኮነ ፡ ናይ ነዊሕ እዋን ድምር ጻዕሪን ናይ 

ካልኦት ተመሳሳሊ ፃዕሪ ዝገበሩ ሰባት ልምድን ክእለትን ተደማሚሩ 

ንወዲሰብ ብዘገልግል መልክዕ አብ ጥቕሚ ናይ ምትግባር ክእለት እዩ፡ 

በዝሒ ጊዜ ድማ አብሳይንስን ቴክኖሎጂን ጎሊሁ ይንጸባረቕ።  

አብዝኾነ ይኹን ዕማም ናብራ ወይድማ ክትትግብሮ እትደሊ ነገር 

ክትጭብጥ ንምኸአል ድማ ባህግን ጻዕርን እትትደልዮ ነገር ክህልወካ 

የድሊዮ፡ እትደልዮ ነገር እንታይ ምኹዋኑ ድማ አዳቒቕካ። ባዕልኻ 

ክትፈልጦን ክትርደኦን ይግባ ዝብል አተሓሳስባ አሎ። 

እዚ ከም መእተዊ ዘቕረብክዎ ዋና ምኽንያት አብ ናይ ወዲ ሰብ ዕብይትን ለውጥን ዓብይ አበርክቶ 

አምጺኦም ካብዝብሎም ምህዞታት፡ ሓደ ናይ ስነልቦና ሳይንስ እዩ ዝብል እምነት ስለዘለኒ እዩ፡ ሳይንስ 

ስነልቦና አዚዩ ክዓቢ ካብ ዘበርከቱ ሰባት ብበዝሒ አብ ሃገረ አሜሪካ ዝነብሩ ዝነበሩ ጠበብቲ ሳይንስ 

ስነስልቦና ኢዮም እተተብሃለ ምግናን አይኽውንን።  

አብ ሓደ እዋን ፡ አሜሪካውያን ብዝበዝሕ መልክዕ አንትምዘኑ ንነዊሕ እዋን አብዙሓት መዳያት አሰነፍቲ 

ኮይኖም ንረኽቦም፡ ስለምናታይ እዩ? ዝብል ከም ሕቶ ከም መዋግዒ ቐሪቡ ነይሩ፡ አብ መንጎ መሓዙት 

ማለት እዩ። ካብ ዝቐረቡ ሓሳባት እንትዝክሮም፡ እምነቶም ክርስትያን ስለዝኾኑ እግዚሄር እናሓገዞም እዮ፡ 

ብዝሒ ስደተኛ ዐለም አብኣሜሪካ ስለዝእከብ እተፈላለየ ልምዲን ኽእለትን ስለዝእከብ እዩ፡ ሳይንስ 

ምህዞን ብሰፊሑ ስለዝሰራሕን ስለዝእመነሉን እዩ ፡ ወዘተ ዝብሉ ኔሮም። እቶም ዝተብሃሉ መካራኸርቲ 

ነጥብታት ብዘይካ ክርስትያን ስለዝኾኑ እግዚሄር ሓጊዝዎም ዝብል፡ በመዛኒ ዘእምኑ መከራኸርቲ 

ነጥብታት ይመስሉ።  

ክርስትያን ስለዝኾኑ ፡ እግዚሄር ሓጊዝዎም ዝብል ብወገነይ ውድቂ ይገብሮ፡ ውድቂ ዝኾነሉ ምኽንያት 

ድማ ብቐዳምነት ሳይንሳዊ መርትዖ ስለዘይኮነ እንትኾን፡ እግዚሄር አሎ ኢሉ ንዝኣምን ድማ ንምንታይ እዩ 

እግዚሄር መዳለዊ ኾይኑ፡ ነመሪካውያን ፈትዩ ንኻልእ ጸሌኡ ዝብል ሕቶ ክልዓል የግድድ። ብተውኺ 

ድማ አባ ናይ አሜሪካ ታሪኽ ውሽጢ መብዛሕተኦም ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ስራሕ ዘበረከቱ አመንቲ 

እግዚሄር አይነበሩን፡ ሕደሓደ አመንቲ ዝመስሉ ድማ ምስቲ ሕብረተሰብ ተሰማሚዖም ክነብሩ ስለዝደልዩ 

እምበር አመንቲ አይነብሩን ዝብሉ ሰባት አለዉ። በትይ በለ በትይ ከም መከራኸሪ ነጥቢ ምውሳድ ዝከአል 

መርትዖ አየኮነን።  

እዙይ እንክብል ግን ሰባት ናይ ባዕሎ እምነት ክህሎውም የብሎምን ፡ ክርስትስና ጌጋ እዩ ዝብል መከራኸሪ 

ነጥቢን ንምቕራብ ከምዘይኮነ ተረደአኡለይን። 
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ብወገነይ ብፍላይ ድማ ካብዘምበብክዎም እተፈላለዩ ናይ ስነሰልቦና መፅሓፍቲ ብምብጋስ፡ ንሜሪካውያን 

ዕውት ንክኾኑ ዘኸአልዎም መሰረታዊ ምኽንያታት ፡ ስነስልቦናዊ ተመራመርቲ አሜሪካ ዘበረከትዎ 

አስተዋጸኦ ዝለዓል ቦታ አለዎ ዝብል እምነት አለኒ። አብ ታሪኽ ዓለም ይኹን አሜሪካ ጥራሕ ወሲድካ 

ብዙሓት ሳይንሳዊ ምህዞታት ዝተገብሩ እንትኾን እቶም መሃዝቲ ብድፍረት አብ መድረኽ ህዝቢ ቐሪቦም 

ክግለጹ ዘኸሎም፡ ነቲ ዝረኸብዎ ምህዞ ብዘይምቁራፅ፡ ብፅንዓት ንነዊሕ ግዜ ክሰርሑን ክፅዕሩን ዝገበሮም 

ብቐዳምነት ናይ ስነልቦና ብርተዐ  ስለዘለዎም አዩ፡ ናይ ስነልቦና ብርትዐ ክህልዎም ካብዝሓገዞም ድማ ናይ 

ስነልቦና ሳይንስ ጠበብቲ እዮም፡ ዘበሪከትዎም አተሓሳስባታት እዮም፡ ንምባል ይደፍር። 

አብ አሜሪካ ብናይ ስነልቦና ፍልጠጥ፡ መሰረታዊ ለውጢ ከምፅኡ ካብ ዘኽአሉ ጠበብቲ ስነልቦና ሳይንስ፡ 

ጎሊሆም ዝወጹ፡ መስረታዊ መፅናዕቲን ብዝሂ ዘለዎም መፀሓፍቲ ዝነበሮም፡ ካብ ጸልማት ናይ ድኽነት 

ናብራ : ናብ ራሃዋን ጽጋብን ተሰጋጊሮም ንብዙሓት ብርሃን ዘብርሁ ብፍላይ ድማ አሜሪካውያን አብ 

መድረኻት ዓለም አሸነፍቲ ኮይኖም ክወፁ ዘኽአሉ ፡ ዴል ካርኒጌን ናፖልየን ሂል ዝተብሃሉ ጠበብቲ 

ሳይንስ ስንስልቦና ከምዝኾኑ ብበዝሒ ይንገረሎም እዮ።  

ካብ ዝጸሕፍዋቶም መጻሓፍቲ ናፖልዮን ሂል “(ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች)“ ንሃብትን ራህዋን አዚኻ ሕሰብ 

ዝብል ትርጉም ዝዋሃቦ ዝአል እንትኾን ዴል ካርኒጌ ዝተብሃለ ድማ፡ “ (ሃው ቱ ስቶፕ ዎሪንግ ኤንድ 

ስታርት ሊቪንግ)፡“ (ዘ ሊደር ኢን ዩ) “( ሃው ቱ ዊን ፍሬንድስ ኤንድ ኢንፍልወንስ አዘርስ)” እንትትርጎም 

ድማ “ ምጭናቕ ደው አቢልካ ምንባር ከመይ ትጅምር፡“አብ ተፈጥሮኻ ዘሎ ናይ መሪሕነት ኽእለት፡” 

“ምሕዝነት ከመይ ትምስርት በተሓሳስባ ንካአኦት ከመይ ትፀሉ፡ ዝብላ መጻሃፍቲ እየን ንምባል ይከአል። 

እዞም ክልተ ጠበብቲ ድሕሪ ሲግመን ፍሩድ ዝተብሃለ ናይ ስነልቦና ጠቢብ ዝመፁ  እንትኾን ፡ ብገፊሑን 

ብዕምቆት ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቐየረ ፡ ካለኦት መፃሓፍቲ  ጺሒፎም እዮም።  

ናፖልየን ሂል ካብዝበሎም ንምጥቃስ ዘአክል ፡ ከምዚ ኢሉ ይሓትት“(ዋይ ኣር ሜን ፑር?) እንትምልስ 

ድማ“(ሜን ካንት ሲምፕሊ ቲንክ)” ይብል። እዚ ማለት ድማ ስለምንታይ እዩም ሰባት ዝደኽዩ ይብል፡-

ሰባት ዝደኽዩ ምሕሳብ ስለዘይኽእሉ ወይድማ ምሕሳብ ስለዘይደልዩ ከማለት እዩ። ደቂ ሰባት 

ከሓልፈሎም፡ ክጸግቡን ክሕፍትሙን እንተድኣ ኮይኖም፡ አዚዮም ክሓስቡን ካብ ልቢ ክፅዕሩን ይግባእ 

ኢሉ የስምረሉ። ካብዚ ብተወሳኺ ዝብህግዎ ክረኽቡ እንተኾይኖም ፡ ከሳኽዕዎ ዝደልዩ ነገር፡ ከስኽዕዎ 

ከምዝኽእሉን ብዛዕባ ዕላመኦምን ንዝገብርዎ ጻዕሪ አወንታዊ ስምዒት ክህልዎም ይግባእ፡ አወንታዊ 

ስምዒት፡ ብባዕልኻ ንኽትተአማመንን ክትገብሮ ዝደለኻ ወይድማ ዝመረፅካዮ መገዲ ሂወት ክትፈትዎን 

ክተሰተማቕሮን ስለዝህግዝ እዩ ይብሉ እሞ፡ አዚ እንድሕር ጌርካ ጥራሕ እዩ ክትሓፍሶ እትደልዮ ዓወት 

ክትሓፍስ ትኽእል።  

አብታ ጽብቕትን ፍልይቲ እትብሃል መፅሓፎም፡ ናፖልየን ሂል “(ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች)” ብዝርዝር 

ዘቐመጥወን  መሪሕ አተሓሳስባታት ድማ ከምዚ ዝቕፅል የቕርብወን። ንዓውት ዘብፅሓ ስለዝኾና ድማ 

ብባህግን ድልየትን ናይ ሂወት መሪሕ ሕግጋት እየን ኢልካ ብምሕሳብ ተኸተለን። አብተግባር አውዕለን 

ኢሎም ይመኽሩ። እተን መሪሕ ሓሳባት ተዘይተቐቢልካየን አብተግባር ተዘይአውዒልካየን ግን፡ ዝኾነ 

ይኹን ፃዕሪኻ ፡ አብ ሽቶ ክበጽሕ አይኸእልን ይብሉ፡ ዕውታት ሰባት ካብ ዘይ-ዕውታት ዝፍለዩ እውን 

በዚ ጥራሕ እዩ ይብሉ። ምናልባት እኩዋ ብብዙሕ ፃዕሪ ተደፊእኻ ክትዕወት እንተኻአልካ ፡ በቲ 

ዝሓፈስካዮ ዓወት አይትሕጎስን፡ ሓደ ሓደ እዋን ድማ ሽቶኻ ምስኽዑን ዘይምስኽዑን ዘይክትርድኦ 



ትኽእል ኢኻ፡ ይብሉ፡ አብ ዕንክሊል እውን ትነብር። እዙይ ከይኸውን ሕዚ ሎምዓንቲ ባህግኻን 

ድልየትካን ብግልጺ ፈሊጥካ ንኽትነብር ውሳነ ግበር ይብሉ። 

ናይ ዓወትን ራህዋን መሪሕ ቓላት ናፖልየን ሂል ከምዚ ይዝርዝርዎም፡- 

1. ቅንዕናን፡ አወንታ ዝሓስብ ሕልና ይሃልኻ  

2. በዓል ጥዕና ክትከውን ይግባእ  

3. ምስ ሰባታ ትሰማማዕ ትረዳዳእን ኹን  

4. አይትፍራሕ  

5. ተስፋ ግበር፡  ተዓዋታይ እየ በል 

6. እምነትካ ክተተግብር ዓቕሚ ይሃልውካ 

7. ዓወትካ ንካልኦት አካፍል 

8. መፍቀራይ ኹን 

9. ኩሉ ዕይነት ክትሰምዕ ወይ ክትፈልጥ ክፉት ሓንጎል ይሃልኻ  

10. እተገርሐን ስርዓት ዘለዎ ባህሪ ይሃልኻ 

11. ካልኦት ክትርዳእ ከአል፡ ናይ ምርዳእ ሃፍቲ ይሃልኻ 

12. ቖጥብ  

ገንዘብ ካብቶም መሪሕ ዝርዝራት መወዳእታ እዩ ዝመፅእ ይብሉ ናፖልዮን ሂል። ናፖልየን ሂል ዝብልዎ 

ከመይ ጌርካ አብ ተግባር ይውዕል ዝብል፡ መለማመዲ አብዝቕፅል እዋን ሒዘ እስካብ ጽመጸኩም ደሓን 

ቀንዩ።  


