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ሱር ቦቆስ ለውጢ!! 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ/ 03-19-16 

ካብ መቃለሲ ዕላማታትና ሓዲኡ ቋንቋና መሳርሒ ቋንቋ ትምህርቲ፣ፍትሒ፣ማዕኸን ሓበሬታን ቴክኖሎጂን 

ካሊእን ክኸዉን ሕጋዊ ዉሕስና ዝረኽበሉ ባይታ ምጥጣሕ እዩ፡፡ ኮይኑ እውን፡፡ 

ንደርግ ብጥሙር ቃልስና ብ1983 ዓ.ም ካብ ፋሽሽታዊ መንበሩ ኣልዒልናዮ ፡፡ ፍትሓውን ርትዓውን 

ዕላማና ሒዝና በብወቕቱ እናተስሓልናን መምስወቕቱ እናተመሳሰልናን ቋንቋና ብኣግባቡ ብምንፅብራቕ 

ንፋሽሽታዊ ስርዓት ደርግ ንምዕላው ተጠቒምናሉ፡፡ ቋንቋና ኣብ በረኻታት ትግራይ ቋንቋ 

ትምህርቲ፣ፍትሒ፣ማዕኸን ሓበሬታ፣ኪነ-ጥበብን ቴክኖሎጂን ካሊእን ነይሩ፡፡ 

ድሕሪ ምዕላው ፋሽሽት ደርግ ብ1987 ዓ.ም ንኹሎም ቋንቋታት፣ባህልታትን ክብርታትን ብሄር 

ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ብማዕረ ዘኽብርን መንነቶም ክዕቅቡ ሓለዋ ዝህብን ሕገ-መንግስቲ ፀዲቑ፡፡ 

በቲ ዝፀደቐ ሕገ-መንግስቲ ተጠቒሞም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ንልዕልና ቋንቁኦም ባህሎም 

ክብሮምን መንነቶምን ሰሪሖምን ይሰርሑ ኣለውን፡፡ 

ነዚ መልዓሊ ብምግባር ካብ መጋቢት 9-10/2008 ዓ.ም  ንኽልተ መዓልታት ብቢሮ ባህልን ቱሪዝምን 

ተዳልዩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ምዕቡል ኣጠቓቕማ ቋንቋታት ትግራይ ዓሊሙ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ንዘተ 

ዝቐረበ መምርሒ “…ሕገ-መንግስቲ ሃገርናን ክልልናን መሰል ብቋንቋና ምዝራብ፣ምፅሓፍ፣ቋንቋና 

ምምዕባል፣ባህልና ምግላፅ፣ምጉልባትን ምስፋሕን ከምኡ እውን ታሪኽና ምክንኻን ሂቦምና እዮም፡፡ ብምዃኑ 

እውን እቲ ንብዙሕ ዘበናት ብሰንኪ ፀረ-ዲሞክራሲያዊ ኣገዛዝኣ ስኢንናዮ ዝነበርና መሰል ብምርካብና 

ብቋንቋና ክንጥቀም፣ቋንቋና ክነማዕብል፣ብቋንቋና ክንኮርዕ ክኢልና ኢና፡፡ ዛጊድ ድማ  ብፍላይ ኣብ 

ምጥቃም መፍትሒ ኣፍ ኣዶን ኣብ መዳይ ኣጠቓቕማ ቋንቋን ብዙሕ ምዕባለታት ኣመዝጊብና ኢና፡፡…” 

ይብል፡፡ 
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ትኽክል እዩ ትግራዎት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቋንቋና ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ትምህርቲ፣ፍትሒ፣ማዕኸን 

ሓበሬታ፣ቴክኖሎጂን ካሊእን ክኸዉን ዝተዓመመ ስራሕ ኣሎ፡፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ንቋንቋ ዘዕብዮ 

ትምህርቲ መፅናዕትን ምርምርን እዩ’ሞ ካብ ታሕቲ ክሳብ ብብርኪ ላዕለዎት ትምህርቲ ንመሃሮ ኣለና፡፡ 

ካብ’ዞም ትካላት ትምህርቲ ዝፈረዩ ድማ ብግደኦም መምህራን ኮይኖም ንኻልኦት ብኣሻሓት ዝቑፀሩ የምህሩ 

ኣለው፡፡ 

እዚ ከምዘሎ ኾይኑ ኣብ ምዕባለ ቋንቋና ልዕሊ እቲ ዝኸድናዮ ክንስጉም እናተገበአና ኣይሰጎምናን፡፡ 

ኣይዓገብናን፡፡ ንኣብነት ቋንቋና ቋንቋ ትግርኛ ካብ ናብ ጫፋት ትግራይ ክንደይ ቃላት ኣለዉዎ? 

ኣይተመዝገበን፡፡ንኹልና ብማዕረ ዘረዳድእን ከም መወከሲ እንጥቀመሉን መዝገበ ቃላት ትግርኛ ምስ ፍትሑ 

የብልናን (ከም እኒ ልሳነ ኣግኣዚ፣መፅሓፍ መዝገበ ቃላት ኣምባሳደር ካሳ ገ/ሂወትን ካልኦት 

ዘይጠቐስኩዎምን ኣብ ግምት ይእተው)፡፡ ኣብ ሃብትታትን ፀጋታትን ቋንቋና ወርትግ መፅናዕትን ምርምርን 

ዘካይድ ትካል ልምዓት ቋንቋታት የብልናን (ትካል ልምዓት ቋንቋታት ትግራይ ድሕሪ ምህልላ 25 ዓመታት 

ሎምዘበን ብኣዋጅ ዝተጣየሸን ገና ሓይሊ ሰብን መስርሒ ቦታን ተማሊኡሉ ደልዲሉ ደው ዘይበለን ምዃኑ 

ኣብ ግምት ይእቶ)፡፡ 

ቋንቋና ካብ ጥቕዓትን ሓደጋ ወራርን ካልኦት ቋንቋታት እንከላኸለሉ ኣዋጅ ደንብን፣መምርሕን የብልናን 

(ድሕሪ 24 ዓመታት ደንቢ ኣጠቓቕማ ቋንቋታት ትግራይ ብኣዋጅ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ ትግራይ 

ወፅዩ’ሎ)፡፡ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሕፅረታት እውን ምጥቃስ ይከኣል፡፡ ቋንቋና ብኣግባቡ ከይምዕብል 

ንዘፀገሙና ሽግራት ክንፈትሕ ብዙሓት ዋዕላታት ኣካይድና፡፡ ወይከ ሱር ቦቆስ ለውጢ ኣየምፃእናን፡፡ 
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ንምንታይ ግን ኣብ ጉዳይ ምዕቃብን ምምዕባልን ቋንቋና፣ክብርናን መንነትናን ክሳብ ክንድ’ዚ ዘይተገደስቲ 

ኮይንና? ነዚ መን እዩ ዝሕተተሉ ዉድብ? መንግስቲ? ወይ ድማ ዉድብን መንግስትን ቋንቋ፣ክብርን 

መንነትናን ክሕሉ፣ክዕቅብን ከማዕብልን ሕድሪ ዘንበርሉ ቤት ዕዮ መንግስቲ? ነዚታት በብዘለናዮ  ሚዛናውን 

የእምንን ዝበልናዮ መልሲ ንሃበሉ፡፡ 

እንተ ሎምታት ናብ ሱርቦቆስ ለውጢ ነምርሕ ዘለና ንመስል፡፡ ክነምፅኦ ናብ ዝዓለምናዮ ሱር ቦቆስ ለውጢ 

ዘሰጋግረና ዋዕላ ኣጠቓቕማ ምዕሩይ ቋንቋታት ትግራይ (ትግርኛ፣ኩናምኛን፣ሳሆኛን ዘጠቓለለ) ንኽልተ 

መዓልታት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ተሳሊጡ፡፡ ብትግራዋይነትካ እትሕበነሉ ዋዕላ እዩ፡፡ ካብ ዘረባ ናብ ተግባር 

ዘሰጋግር ዋዕላ፡፡ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርንዓት ትግራይ ዝተኣኻኸቡ ምሁራን ቋንቋ፣ታሪኽ፣ስነ-ፅሑፍን ካልኦት 

ዓውድታትን ኣብ ምድሓን፣ምዕቃብን ምምዕባልን ቋንቋና ታሪኽን መንነትናን ክመፅእ ዝደልዩዎ ለውጢ ካብ 

ማዓሙቕ ልቦም እንትዛረቡ ውሽጥኻ ብሃሴት የዕለቕልቕ፣ትሕበን፡፡ ንስኻ እውን ብዓቕምኻ ዝርካብካ 

ንዕቀባን ምዕባለን ቋንቋ ካብ ቃል ዝሓለፈ ተግባራዊ ምላሽ ክትህብ ዘለዓዕል ውፅኢታዊ ዋዕላ እዩ ( ን20 

ዓመታት ብተሳትፎን ብሓበሬታን ካብ ዝፈልጦም ዋዕላታት ዕቀባን ምዕባለን ቋንቋን ትግርኛ ንዓይ ናብ 

ተግባር ዘሸጋግር ዋዕላ ብምዃኑ ቅድሚት ይሰርዖ)፡፡ 

 

ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን አቶ ዳዊት ሃይሉን፣ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት አቶ ተስፋልደት ደስታን ኣብ’ቲ 
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ዋዕላ 

 

ኣብ’ቲ ናብ ተግባር ዘሸጋግር ዋዕላ ደጊም ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ትካላት ንግድን ኣብ ኣወሃህባ ስያመ 

ብኣስገዳድ ቅድምና ንቋንቁአን ዝህባሉ ሕጋዊ መስርሕ ተግባራዊ ምዃን ክጅምር እዩ፡፡ ኣብ ኣወሃህባ ስያመ 

ከይፅገማ ድማ ንመልዓሊ ዝኾኑ ስያመታት ብምሁራን ቋንቋ፣ታሪኽን ስነ-ፅሑፍን ካልኦት ዓውድታትን 

ተዳልዮም ኣለው፡፡ ብሓፈሻ ኣብ’ዚ ርእሰ ጉዳይ ዋላ እውን ድሕሪ 25 ዓመታት እንተተበራበርና ናብ ከምዚ 

ዝኣመሰለ ብርኪ ምብፃሕና የሐጉሰናን የሐብነናን፡፡ 

 

ተሳተፍቲ ዋዕላ ምዕሩይ ኣጠቓቕማ ቋንቋታት ትግራይ 
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ነዚ ዕውት ዋዕላ ኣጠቓቕማ ምዕሩይ ቋንቋታት ትግራይ ዘሰናድአ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ገዚፍ ምስጋናን 

ምትብባዕን ይብፃሓዮን ዝጀመሮ የፈፅሞን ብምባል እዞም ዝስዕቡ ሓሳባት ጠመተ ክዋሃቦም እሓትት፡፡ 

 ካብ ናብ ጫፍ ትግራይ ዝዝረቡ ቋላት ብእርይ ቁፅር ምስ ፍትሖም ክስነዱ ኣለዎም፣ 

 ብብርኪ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንኹልና ዘማእኽልን ዘረዳድእን መዘገበ ቃላት ቋንቋታት 

ትግራይ ብህፁፅ ክዳሎ ይግባእ፣ 

 ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ዝርከቡ ምሁራን ኣብ ዕቀባን ምዕባለን ቋንቆኦም ዓቕሞም ዝፈቐዶ 

ዘበርክትሉ ብስርዓት ዝምእኸል መራኸቢ ሓበሬታ (ድሕረ ገፅ ድዩ ማሕበራዊ ድሕረ ገፅ ) ብህፁፅ 

ተኸፊቱ ናብ ተግባር እንተዝእቶ፣ 

 ብኣውርኡ ድማ ሃብትን ፀጋታትን ቋንቋና ኣብ መፅናዕትን ምርምርን ኣድሂቡ ንምዕቃብን 

ንምምዕባልን ብኣዋጅ ዝተጣየሸ “ትካል ልምዓት ቋንቋታት ትግራይ” ዘድሊ ሓይሊ ሰብን መስርሒ 

ቦታን ተማሊኡሉ ናብ ተግባር ይሰጋገር፡፡   

//// 


