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ዕለት፡05-10-2017 

ኣመዓባብላ ቋንቋ ትግርኛ 
================================== 

ብመምህር ኤልሳ  
 

   ኣብ ዓለም ዘለዉ ቋንቋታት ንወዲ-ሰብ ዝህብዎ ጥቕሚ ዓቢ፡ዓቢ ኢዩ።ቋንቋ ሓሳባትናን ስምዒትናን ብቐሊሉ እንገልፀሉ መሳርሒ 
ኢዩ።ኩሎም ቋንቋታት ሓደ ዓይነት ዕድመ፣በዝሒ ተዛራቢ፣ዓለምለካዊ ኣፍልጦን መስርሕ ምዕባለን እኳ እንተዘይብሎም ንኩሎም ማዕረ 
ዝገብሮም ነገር ግን እንተሃለወ ቋንቋ ናይ ምውላድ፣ ናይ ምዕባይ፣ ናይ ምሟትን ናይ ምሕማምን ባህሪ ከምዘለዎም ሙሁራትን 
ተመራመርትን ቋንቋታት ይገልፁ ኢዮም። 
 
   ቋንቋ ትግርኛ፡ ኣብ ግዜ ንግስነት ኣክሱም ቅ.ል.ክ ሓደ ሚእቲ ዓመት ድ.ል.ክ ድማ ሸውዓተ ሚእትን ሓምሳን ዓመት ቀፂሉ፡እዚ ንግስነት 
ን850 ዓመታት ዝነበረ ኮይኑ ክሳብ 2010 ዓ.ም.ኢ፡ ኣብ ዝኮነ ይኹን ድማ 2117 ዕድመ ዘለዎ ምዃኑ ኢዩ ዝእመነሉ፣ይኹን እምበር እዚ 
ቋንቋ ኣብቲ ሽዑ እዋን ፅሑፍ ክሰፍር ብዘይምኽኣሉ ንኣሻሓት ዓመታት ኣፋዊ ቋንቋ ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ብምሁራት ይንገረሉ ኢዩ።ነዚ’ዩውን 
ምዕባለታቱ ሕፁሩን ድሩትን ኪኸውን ኣገዲድዎ’ዩ ዝብል እምነት ብዙሓት ኢዩ። 
  
   ይኹንእምበር ሓደ ቋንቋ ከም ቋንቋ ኮይኑ ንክቕፅል ብፅሑፍ ዝቐርብ ስርሓውቲ ክህልዉ ግድን ዘይተርፍ ሮቛሒ ኢዩ።ብ1484 ዓ.ም.ፈ 
ሕጊ ሎጎ ጭዋ ተሓጊጉ ክሳብ ሎሚ እዋን ኣገልግሎት የበርኽት ምህላዉ ኰነ ሕጊ ሎጎ ሳርዳ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ብትግርኛ ተፃሒፉ 
ከገልግል ምኽኣሉ፡ መርጌታ ግርማፅዮን መብራህቶም ኣብ ፅሑፋቶም ገሊጾሞ ኢዮም። 
 
   መምህር ኣማኑኤል ሳህለ፣ፀሓፊ ተከኣ ተስፋይ፣መምህር ገብረዝጋብሄር ቢሆን፣መምህር ተስፋይ፣መምህር ብርሃነ ኣቻሜን ካልኦትን ኣብ 
ዝተፈላለየ እዋናት ክፅሕፉን ክጥየቑን ነዚ ሓሳብ ብተመሳሳሊ ከልዕልዎ ተሰሚዖም ወይ ፅሒፎም ኢዮም።  
 
   ኣብዚ እዋን ሓንቲ መፅሓፍ ብብራና ንምፅሓፍ ናይ ብዙሓት ጤለ-በጊዕን ቆርበት ከም ዘድሊ’ዩ ዝንገር።ስለዚ፡ቋንቋ ትግርኛ ብፅሑፍ 
ምቅራብ ካብ ዝጅምር 533 ዓመታት ኣቢሉ ይገብር ኢልና ኽንግምት ንኽእል ኢና። 
 
   ቋንቋ ትግርኛ መሰረቱ ካብ ቋንቋ ግእዝ ኮይኑ፣ቋንቋ ግእዝ ኣብ ገዳማት፣ ኣብያተ ክርስትያንን ተመሳሳሊ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝህቡ 
ትካላትን ይጥቐምሉ ኔሮም ኢዮም።እዚ ማለት ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ምዕባይ ዓቢ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ፡ ኣብቲ ቐፅሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዝርከቡ 
ዲያቆናት፣ካህናትን ደብተራታትን ከም ዝነበሩ ዘይከሓድ ሓቂ ኢዩ። 
  
   በዚ ከምዚ ኣመፃፅኣ ዝመፀ ቋንቋ ትግርኛ ቐስ ብቐስ ኣብዚ ሎሚ እንርእዮ ዘለና ደረጃ ኢዩ በፂሑ። 
 
   ቋንቋ ትግርኛ ማዕቢሉ’ዩ ንምባል እኳ እንተዘይደፈርና ግን ከኣ ብዝተፈላለዩ ግዱሳት ተዛረብቲ እቲ ቋንቋ ብዙሕ ከም ዝተሰርሓሉ 
ይእመን ኢዩ።ምኽኒያቱ፡ ሎሚ ብቋንቋ ትግርኛ ዝተፃሓፉ መፅሓፍቲ፣ ምዕቡል መዝገበ ቃላት፣መራኸብቲ ሓፋሽ ክንረክብ ምክኣልና ቋንቋ 
ትግርኛ ኣብ ሓደ ደረጃ ንቕድሚት ምኻዱ ይፍለጥ።እዚ’ውን ኣብዚ ቋንቋ ብተገዳስነት ለይትን ቀትርን ኣብ ምስራሕ ዝርከቡ ግዱሳት ሰባት 
ክምስገኑ ዝግባእ ኢዩ።  
 
   “ብወገን ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ዘኩርዕ ዝተዓቐበ ታሪኽ ኣሎ ኢዩ።ኣብ ትግራይ ኰነ ኣብ ኤርትራ ኣብዝሓ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ዘለዉ 
ቦታ ኢዩ።ብፍላይ እቶም ተጋሩ ኣብ ትግራይ፡ብሄረ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ተባሂሎም ዘለዉ ሕዝብታት ናይ ባዕሎም ዝኮነ ፊደልን 
ሃይማኖታዊ ስነ ፅሑፍን ዘለዎም ጥንታዊ መሰረት ቋንቋናን ስነ ጽሑፍናን ዘመላኽቱ፡ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ኣብ ኢትዮጵያ፡ኣብዚ መዳይ’ዚ 
ንዝነብሩ ስልጣነታት ምስኽር ዝኮኑ፡ ኣብ ኣእማን ዝተወቐሩ ቅርስታትን ኣብ ብራና ዝሰፈሩ ፁሑፋትን ዘለዎ ሕዝቢ ኢዩ።” ነዚ ሓሳብ 
ዝድግፉ ዝብልዎ ሞጎት ኢዩ። 
 
   ብካልእ ሸነኽ ቋንቋ ትግርኛ፡ከምቲ ዝድለ ዘይምዕባሉ’ውን ዘዘራርብ ጉዳይ ኢዩ።ምኽኒያቱ፡ ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቐሰ ቋንቋ ትግርኛ 
ኣሽሓት ዓመት ዘቁፀረ ከም ምዃኑ መጠን፡እዚ ቋንቋ ከምቶም ካልኦት ቋንቋታት ሃፍታም ዘይምዃኑ ንምንታይ ክብል ግዲ ይኮነካ 
ኢዩ።ቋንቋ ትግርኛ ሃብታም ድዩ ኣይኮነን ዝከራከሩ ከም ዘለዉ ኣይስሕቶን ኢየ።  
 
   ኣነ ከም ኣነ ግን ቋንቋ ትግርኛ፡ሃፍታም ቋንቋ ኢዩ ክብል ኣይኽእል ኢየ።ነዚ መበልየይ ገለ ነጥብታት ክገልፅ ክፍትን ኢየ። 
 
   ሓደ ቋንቋ ትግርኛ ብመንፅር ካልኦት ቋንቋታት ክትሪኦ ከለካ፡ድኻ ኢዩ ዝብል ርድኢት ኢዩ ዘለኒ። ምኽንያቱ፡ኣብቲ ቋንቋ ዝነጥፉ 
ብዙሓት ተመራመርቲ ኮኑ ምሁራት ኣለዉ ክትብል የፀግመልካ ኢዩ።እቶም ኣብ ምርምር ዝቀላቐሉ ዘለዉ ሒደት ምሁራት ድማ ኣብ ባይታ 
ወሪዶም ዝሰርሕዎ ስርሓውቲ ናብ ህዝቢ ወሪዱ እንታይ ለውጢ ኣምፂኡ ዝብል ሕቶ ዝዕግብ ምላሽ ዝህብ ኮይኑ ኣይትረኽቦን ኢካ። 
 
   ኣብ መዳይ ቋንቋ ትግርኛ ኣድሂቡ ዝተወሰነ መድረኻት ከም መስቐል ገልገለ ዝቀላቐል ከም ዘሎ ብወግዒ ወይ ድማ ሲምፖዚየም ተወዲኡ 
ዝብል ዜና ብሬድዮ ወይ ቲቪ ሳሕቲ  ትስምዖ ኢዩ፣ግና ከመይ፡ ከመይ ኢዩ? እኒ መን ብከመይ መገዲ ይሳተፍሉ? ኣብቲ ሲምፖዚየም 
ዝቐርቡ መፅናዕታት ናብ ህዝቢ ይወርዱ’ዶ፧ እዚ ዝበሃል ሓበሬታ የብለይን።እንታይ ዝጭበጥ ለውጢ ኣምፂኡ ግን ኣብ መዓልታዊ 
ህይወትናን ስራሕናን እንዕዘቦ ነገር ኢዩ። 
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  ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣድሂበ ክሓስብ ወይ ክዛረብ እንተለኩ፡ እቲ ናይ መጀመርታ ዝመፀለይ ሓሳብ በዛ ትስዕብ ምሳለ ክሕብረልኹም፡ 
“ኣዲኣ ገዲፋስ ሓትናኣ ትናፍቅ” ዝብል ምሳለ ኣዘካኪሩኒ፡እዚ ማለተይ፡ሕብተረሰብና ነቲ ናቱ ዝኮነ ቋንቋ ዘይምቅባሉ እቲ ዝዓበየ ሽግር ኢዩ 
ኢልየ ዝኣምን።መብዛሕትኡ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ብቋንቁኡ ካብ ምዝራብ ይኩን ምፅሓፍ፡ንላዕሊ ብካልኦት ቋንቋታት ምዝራብን ምፅሓፍን 
ይመርፅ።እዚ ሓደ ካብቲ ዓቢይ ዕንቕፋት ተባሂሉ ክግለፅ ዝኽእል ኢዩ። 
 
   እዚ’ውን ንምታይ ኢልካ ኣብ ትሓትት፡ሓደ ሓደ ሰባት ዝምልሱልካ መልሲ ክጠቕስ እኳ እንተዘይደለኩ ግን ዘየእምን ሓሳብ ሽው 
የብሉልካ ኢዮም።በዚ ጥራሕ ከይኣክል ዝበዝሓ ናይ ዓለምና ሃገራት ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝወሃብ ብናይ መኽፈቲ ቋንቋኦም ክከውን 
ከሎ፡ናይ ሃገርና ኢትዮጵያን ኤርትራን መፂካ’ውን እቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ትምህርታት ብቋንቋ እንግሊሽ ወይ ብኣምሓርኛ ብምፅንሑ ናይ 
ባዕሉ ፀቕጢ ከምዘለዎ ፍሉጥ ኢዩ። 
 
   ኣብዚ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ድማ እቲ ፅልዋታት ገና መሊኡ ኣይተቐረፍን ክበሃል ይኽእል ኢዩ።ብተነፃፃሪ ኣብ ኤርትራ ይሓይሽ ኢዩ 
ዝብል ትዕዝብትን ሓበሬታን ብዙሓት ኢዩ።ኣብ ገለ ክፍልታት ተዘይኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ማህደረ ትምህርቲ ብቋንቋ ኢንግሊሽ ዝወሃብ 
ብምዃኑ ካልእ ነቲ ናይ ባዕልና ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዘይምዕባይ ዓብይ ተራ ሒዙ ይርከብ ኢዩ።  
 
   ካልእ ቋንቋ ትግርኛ ዝዝረበሉ ቦታታት፡ ኣብ ቐርኒ ኣፍሪቓ፡ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ብምዃኑ ድሩትነቱ ይረኣየካ 
ኢዩ።ኣብ ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ቦታታትን ብብዙሕ ዝቁፅሩ ህዝብን ዝዝረብ ቋንቋ ትግርኛ ኢዩ። ከም ወግዓዊ ቋንቋ መጠን ድማ ቋንቋ ትግርኛ 
ዓቢ ባይታን ምዕባለን ከም ዝረኽብ ጥርጥር የብሉን ኢዩ።ናብ ኢትዮጵያ እንትንመፅእ ድማ ኣብ ትግራይ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ይዝረብ 
ኢዩ።ይኹን እምበር ኣብዘን ዝተቐስናየን ክልተ ሃገራት ቋንቋ ትግርኛ ይዝረብ እኳ እንተኮነ ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ኣብ ኤርትራ እዚ ቋንቋ 
ከም ዝተሰርሓሉን ከም ዝተፅሓፈሉን ይሕበር ኢዩ። 
 
   ነዚ ምኽንያቱ ድማ ኣብ ግዜ ኢንግሊዝን ድሕሪኡን ብቋንቋ ትግርኛ ዝዳለዉ መፅሔታት ይኩን ጋዜጣታትን ምንባሮም ይዝንተው 
ኢዩ።ሬድዮ ጣብያ ተኮነ ካብ ግዜ ሃይለስላሴ ኣትሒዙ ምንባሩ፣ከም’ውን ዋላ ሕጂ ክንዕዘብ ከለና ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለዩ 
መፅሓፍቲ፣ምዕቡላት መዝገበ ቃላት፣ ኮሜዲታት፣ነዊሕን ሓፀርትን ድራማታትን ደርፍታትን ይፈርዩ ኢዮም።እዚኦም ዝህብዎ ዘለዉ 
ጥቕምታት ኮነ ኣብቲ ስርሓውቲ ሓደሽቲ ቃላትን ኣጠቓቕማ ቋንቋን እወንታዊ ጎንታቱ ተዓዚብካ፡እዚ ዘይበሃል ስራሕ ከም ዝተስርሐ ቀሊል 
ኣብነት ኢዩ። 
 
   ብኣንፃሩ፡ኣብ ትግራይ ብኣይ ወገን፡እዚ ዝበሃል ስራሕ ተሰሪሑ’ዩ ምባል ይከብደኒ ኢዩ።ካልእ ይትረፍ እታ ናይ ተለቪዥን ቻኔል ከማን 
ክሳብ ቀረባ እዋን ንሓደ ሰዓት ጥራሕ ኢያ ተመሓላልፍ ኔራ።ድራማ፣ፊልም ይኩን ቋንቋ ንምዕባይ ዝሕግዙ ስርሓውቲ ብዙሕ ኣይትርእይን 
ኢካ።ቕሩብ እኳ ኣብ ደርፍታት ይሓይሽ ኢዩ ዝብል ግምት ኣለኒ።ኣብ 10 ዓመት ክልተ ወይ ሰለስተ ድራማ ተሰሪሑ ዝዕገበሉ ወይ ትንየተሉ 
ባይታ ምህላውና፡ንትርጉም ባህልን ቋንቋን ግቡእ ቆላሕታ ዘይምህላዉ ወይ ዘይምንባሩ ብዙሕ ምርምር ኣየድልዮን ኢዩ።መድረኻት ኣብ 
ትግራይ ምርካቡ ኣዚዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ትሰምዖ ኢዩ።ኣብ ሕትመት ዘሎ ፀገማት ካብ ምክባር ዋጋ ኣትሒዙን ኣብ 
ብቕዓቱን ኣብ ግምት ኣእቲካ ንዕንቕፋት ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ ገለ ካብቶም ርኡያት ማሕለኻታት ምዃኖም ዝፅርሑ ነጥብታት ኢዮም። 
 
 
   እቲ ካልእ ሽግር’ውን ሕብረተሰብ ናይ ምንባብን ምፅሓፍን ባህሊ ዳርጋ የብሉን ምባል ይከኣል ኢዩ።ካልእ ይትረፍ ክሳብ ሕጂ መፅሓፍ 
ቁዱስ ብትግርኛ ከምዘተፅሓፈ ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ።ምኽኒያቱ፡ ኣብ ኦርቶደክሳዊት ቤት ክርስትያን ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ብቋንቋ ግእዝ’ዩ 
ዝፅለ፣ዝስበክን ኣስተምህሮ ዝወሃብን ዘሎ።እዚ ዋላዃ ሽግር የብሉን እንተበልና ኣብቲ ዝዛረበሉ ቋንቋ ፍልጠት ንከይህልዎ ካልእ ማሕለካ’ዩ 
ዝብል እምንቶ ኣለኒ።ዕብለላ ቋንቋ ኣምሓርኛ ገና ስጋብ ሎሚ ብብዙሕ መገድታት ኣብ ትግራይ ፅዕንትኡ መመሊሱ ይግውድ ምህላዉ ኢዩ። 
 
   እዚ ጥራሕ እዉን ከይከውን፡ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ባዕሉ ዓቢ ኣፈላልይ ከም ዘሎ ተገይሩ ምሕሳብን ምውራዩን ልሙድ ኮይኑ ኣሎ።ብዙሕ   
ግዜ ከም እንዕዘቦ እዚ ናይ ኤርትራ ትግርኛ፣ እዚባ ናይ ትግራይ ትግርኛ እናተብሃለ፡ ኣብ ክንዲ ቋንቋካ ክትዕቢ ምፅዓር ብኣንፃሩ እቲ ቋንቋ 
ክልተ ገይርካ ናተይ ናትካ ብምባል ነቲ ቋንቋ ምቅታል ካልእ ዝረኣ ዕንወት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ኢዩ።ኮይኑ ግን እዞም ኣነ ጠቂሰዮም ዘለኩ ካብ 
ባሕሪ ብጭልፋ እምበር ብዙሕ ሽግር ከምዘሎ፡ኩሉ ኣብ በቤቱ ኮይኑ ዝዕዘቦ ነገር ኢዩ።  
 
    “ ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ንምዕባይ ብዙሕ ስዳሮ ከም ዝተካየደ ብዙሕ መርኣያታት ትረኽብ ኢካ።ኣብ ትግራይ ግን ስነ-ፅሑፍ እዉን 
እንተኾነ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ገለ እወንታዊ ስዳሮታት ዝተፈተነ ክዝረብ ተዘይኮይኑ፡እዚ ዝበሃል ስነ ፅሑፍ ኣሎ ኢልካ እትዛረበሉ 
ኣይኮነን።ሎሚ ብቋንቋናን ብስነ ፅሑፍናን ክንጥቀም መሰል ኣብ ዝተረጋገፀሉ እዋን እኳ ሃሰስ ኢልካ ዓጊብካ ከተንብቦ እትኽእል እዙይ 
ዝበሃል ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ስነ ፅሑፍ ዳርጋ ኣይትረክብን ኢካ።” 
 
- ቕድሚ 20 ዓመት ሓደ ምሁር ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣድሂቡ ዝፀሓፎ ኢዩ።ካብዚ ንዕዘቦ ወይ ንመሃሮ ገና ቋንቋ ትግርኛ ኣሽንባይ’ዶ ምስ እኒ 
ቋንቋ ኢንግልዝ፣ዓረብ፣ፈረንሳይን ኣምሓርኛን ክወዳደር ይትረፍሲ ምስ ቋንቋ ኦሮሚፊያ ከ ክወዳደር ይኽእል ዲዩ ዝብል ሕቶ ምላሽ ዘድልዮ 
ኮይኑ ይስመዓኒ ኢዩ። 
 
   ቋንቋ እንተዓቢዩ ባህሊ ይዓብይ ኣሎ ማለት ኢዩ።ባህልን ቋንቋን ዓሚዩቕ ምትእስሳር ከምዘለዎም ብተደጋጋሚ ዝተዘርበን ዝፍለጥን ጉዳይ 
ኢዩ።ባህሊ ሓደ ህዝቢ ንምምዕባል መፅናዕትን ምርምርን የድልይ ኢዩ።ነቲ መፅናዕትን ምርምርን መሰረት ዝገበረ ዉፅኢታት ናብ ህዝቢ 
ብስፍሓትን ብዕምቆትን ንምብፃሕን መንእሰይ ወለዶ ክፈልጦ ምግባርን ንፅባሕ ፍጹም ይፅናሓለይ ክበሃል የብሉን ኢዩ።ብጽፁይ ዝተፀንዐ 
ባህሊ መሰረት ዝገበረ ምዕባለ ኩሉንትናዊ ባህሊ ክዓኹኽ፡ ኣብያተ ትምህርትን ማእከላት ስልጠናን ባህሊ ብቕኑዕ መገዲ ክጣየሳን ኣብ 
ባይታ ወሪድካ ስርሓውተን ምምዛን የድልይ ኢዩ። 
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   እንተዘይኮይኑ ክሰርሑ ዘይኽእሉ ይኩን ንስለ ምስታፍን ኣበል ክጥቐሙን ተባሂሉ ናይ ቋንቋን ባህልን ኣፈፍኖት ዘይብሎም ዓመት ዓመት 
ካብ ምእካብ፡ነቲ ክሰርሕ ዝኽእልን ኮነ ከድምዕን ክልውጥን ዓቕሚ ዘለዎ ምሕጋዝ ምተገብኣ ኔሩ ግና ኣብ ባይታ እቲ ሓቂ ካልእ ኢዩ ኮይኑ 
ትረክቦ።ልዕሊ 20 ዓመት ዝገበራ ትካላት ባህልን ቋንቋን እንታይ ሰሪሐን ዝብል ኣካል የለን ምባል ይከኣል ኢዩ።ኩሉ ነገር ብዓይኒ ዉልቓዊ 
ረብሓን ኣንፈት ፖለቲካ ምርኣይ ልሙድ ካብ ዚከውን ግዜ ኣይቀለሎን ኢዩ። 
 
   ሎሚ ግን ምልስ ኢልና ንሕሰብ እስኪ ንቋንቋና ባዕልና እንተዘይተገዲስናሉ መን መፂኡ’ዩ ክግደሰሉ፧ ከምቲ ንባዕልካ ምስ እተኽብር ኢዩ 
ሰብ ዘኽብረካ ዝበሃል ንቋንቋ ትግርኛ ድማ፡ ኣብቲ ዝድለ ንክበፅሕ ኩሉ ኣእጃሙ ከወፊ ይምሕፀን።ንምዕባይን ምዕንባብን ቋንቋና ሎሚ 
ፅባሕ ከይበልና ከይተሓለልናን ከይተፈላለናን ንስራሕ ኽብል እፈቱ። 
 
  ብተወሳኺ፡ቋንቋ ኣብ ምምዕባል ግደ ድራማ፣ግጥሚ፣ደርፊ፣ማሰ፣ሕንቕልሕንቅሊተይ፣ፅንፅዋይን ወዘተን ኣቃሊልካ ዝረኣይ ኣይኮነን። 
እቲ ቐደም ትምህርትን ስልጣኔን ብዙሕ ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ፡ብዙሕ ግጥምታት፣ማሰ ወይ ኣውሎታት፣ባህላዊ ደርፍታትን ጽንፅዋያትን ከም 
ሕሱም ዚውቱር ምንባሩ ማህደራት ታሪኽን ዓበይትን ከውግዑ ትሰምዖ ኢዩ።ሎሚ ግና ኣብያተ ትምህርቲ ሰሲነን ክነሰን ብዙሕ ከምዚ 
ዓይነት ኣይትርእይን ኢካ።እቲ መድረኽ ትማሊ ብዙሕ ከፍርይ ምኽእሉ ይገርመካ ኢዩ። 
 
   ሓደ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዝግደሱ፡ኣቦ ቕድሚ ገለ ዓመታት ብዛዕባ ትግርኛን ምስትሕንፋፁን ኣብ’ቲ፡ 

 “ ቋንቋ ትግርኛ ናበይ ገጹ፧ ምህብታምዶ ህውተታ፧ ”  
  ዝብል ፅሑፎም ኣብ መዳይ ኣሃዛት ካብ ዝፀሓፍዎ ቆንጢረ ክወስድ ኢየ።እዚ ድማ ነቲ ኣተኩሮ ዝስእን ዘሎ ኣሃዛት ግእዝ እቶም 
ዝምልከቶም ተጠመትዎ ካብ ዝብል ኢየ። 
 

   “ኣጠቓቕማ ኣሃዛት፡ ቁጽሪ፡ 

ካልእ ኣገዳሲ ዝብሎ ናይ ቁጽሪ ኣሃዛትና ዘይምጥቃም ዓቢ ጌጋ ንፍጽም ከምዘሎና እስምዓኒ፡ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ከኣ 

እዩ። እቲ ርዱእ ጸገማት ናይ ኣሃዛትና ኣብ ቦትኡ ከሎ፡ ኣሃዛትና ክንጥቀመሎም እንኽእለሉ ኣጋጣሚታት ግን ኣሎ። 

ንኣብነት “ገጽ” ናይ መጻሕፍትን ጥራዛውትን፡ ጋዜጣታትን። ምዕራፋትን ሕጡባትን ናይ መጻሕፍቲ፡ ከምኡ’ውን 

ተኸታተልቲ ቁጽርታት (Serial numbers) ክንጥቀመሎም ንኽእል። እቲ ጸገም “ባዶ” ስለ ዘይብሉ፡ እቶም ንቡራት 

ናይ ቁጽሪ ሕግታት (ማለት ምድማር፡ ሙግዳል፡ ምምቃልን ምርባሕን ወዘተ) ክትግበሩ ስለ ዘይከኣል እዩ። ከም 

ዝፍለጥ፡ እቲ ብናይ ሮማውያን ኣሃዝ (Roman numeral) I, II…X, IV,XL C, M etc) ዝፍለጥ ስርዓተ ቁጽሪ 

እንተኾነ’ውን ከም ናይ ግእዝ (ትግርኛ/ትግረ) ጸገም ኣለዎ። “ባዶ” ዘመልክት ቁጽሪ የብሉን። ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ግን 

ኣይኮነን። ስለ’ዚ፡ ኣሃዛት ቁጽርታትና ብግቡእ ክንፈልጦምን ክንጥቀመሎምን፡ ምስክር ሕቡን ባህልናንን ታሪኽና’ውን 

ስለ ዝኾኑ ክንዕቅቦም ይግባእ። ፩ ፪ ፫ ፬ ፭ ፮ ፯ ፰ ፱ ፲ ፲፩ ፲፪…፳ ፴ ፵ ፶ ፷ ፸ ፹ ፺ ፻…፼…ዝገርም’ዩ ገለ 

መናእሰያትናስ ወረ “እዚ ናይ ኣምሓርኛ እዩ” ዝብሉ ኣይተሳእኑን! 

ንእግረ መገደይ “፳” “ዕስራ” ድኣ’ምበር “ዒስራ” ኣይኮነን እቲ እሩም ትግርኛ።” 
 
 
   እስከ ኣብዚ ናይ ሎሚ ፅሑፈይ ገለ ሓፀርቲ ግጥምታት ኮነ ማሰታት፡ ኣብ ዕቤትን ምዕባለን ቋንቋ ትግርኛ ዕዙዝ ግደ ስለዘለዎም፡ ገለ 
ከንብብ ዝረከብኽዎም ከቕርብ ክፍትን ኢየ።ብኡኡ ድማ ክፍለየኩም ኢየ። 
 
 
ኣንታ ሰታይ ሜስየ፣ 
መህደሚካ ሂበካ ፈረስየ። 
 
ኣንታ ሰታይ ማየ፣ 
ኣንታ ሰታይ ማየ፣ 
ንስካ’ውን ጨኪንካ ከማየ። 
 
ሃፀይ ዮሃንስ ዝገጠምዎ ምዃኑ ብዓበይቲ ትሰምዖ ኢዩ። 
 
መኮምብያ ለይለይ፣ 
መኮንቢያ ለይለይ፣ 
ጓል ሰብ እያ’ሞ፡ 
ንየው ትዓብየለይ፣ 
ኢለየ ክትዓብየለይ። 
 
መልኣከ ታቦር መዝገበ ስላሴ ሊበርታ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ቕድሚ ፍርቒ ዘመን ዝገጠምዎ ኢዩ። 
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ሳላ ልኡል መንገሻ ጎይታና፣ 
 መፂኣ ማይ ሻና። 
 
ሳላ ልኡል መንገሻ፣ 
ስገም ቦቂላ ኣብ ዋሻ። 
 
 
ሳላ ልእልቲ ኣይዳ፣ 
ስገም ቦቂላ ኣብ ሜዳ። 

 
 ገብረፃድቕ ዋጣ፡ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ዝገጠሞ ኢዩ። 
 

ማሰ! ማሰ! ማሰ! 

 
ኣንቱም ወዲ ወልዱ ዘብልዕ ሰደዳ፣ 
ኣንቱም ወዲ ሰባጋድስ ዘብልዕ ምንጉዳ፣ 
ኣንቱም ወዲ ሰባጋድስ ዘብልዕ ዚያዳ፣ 
ኣንቱም ወዲ ስብሓት ሰብ ወርቂ መኼዳ፣ 
ንኣኹምዶ ይሰኣን ናእዳ፣ 
ወዮ ሃብቱያ ከይዱ ሎጎ ሳርዳ፣ 
ሃብቱ ሓወይ ከዳዕ እዩ ከም ይሁዳ፣ 
ዓጋመዶ ትከሓድ ዓጋመ ጻዕዳ፣ 
ንዓጋመዶ ይጠፍኣ ኢዳ፧ 

 
እንታይ ኣእተዎ ኣብዛ ዓባይ ዕዳ፣ 
ኣይ ምስ ስመጃና ኣይምስ ጉለ ማኽዳ፣ 
ጻሓይ ዝዓረበኒ ኣብ ማእከል ሜዳ፣ 
ንኣይ እንዶ ግበሩለይ ሒንዳ፣ 
ሃብቱ ዝኣበያ ጽብቕቲ ዋርዳ፣ 
ክትጸድቁስ ዘይትህቡኒ ግዳ፣ 
ንልግስኹም ኣየድልያን ማዕዳ፣ 
ካብ ጥንቲ ሃቦ ሰዶ ዝልማዳ፣ 
ብማርያም ቢለኩም ክትብሉኒ ውሰዳ። 
 
ኣብ ጊዜ ደጀዝማች ሰባጋድስ ወልዱ፡ብማሰኛታት ካብ ዝቐረቡ ሓደ ማሰ ኢዩ። 
 
ማሳዋ ዓሰም ማሳዋ ዓሰም፣ 
ጥልያን ተራኣየት ትዉሸም፣ 
እንግሊዝ ተራኣየት ትዉሸም፣ 
ደርጊ ተራኣየት ትዉሸም፣ 
ህዝባዊ ግንባር ተራኣየት ትዉሸም፣ 
ተካላ ሃገር ወደባት ትሕሰም፣ 
ነብሳ ዘይትጸውር ዓረም፣ 
ኣንታ ሃቡኒ እንዶ ካላሽን ከብላ ሓሸምሸም። 
 
 ታደሰ ሃይለ ወዲ ስሄል ቆሓይን ማሰኛ ዘማሰዎ ኢዩ።  

 
 


