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ዘተ ቋንቋ ትግርኛ፡መሳልል ዕቤት’ዩ። 
====================================== 

 
     ኣብራሃም ብርሃነ 07-16-17 
 
 ቋንቋ፡ንሓደ ሕብረተሰብ ትንፋሱ ኢዩ።ከም ኦክሲጅን ኣዚዩ ኣድላይን ወሳንን ባእታ ኢዩ።ቋንቋ፡መግልጺ መንነቱ ኢዩ።ንባህሉን መንነቱን 
ዚገልጽ መሳርሒ ቋንቋ ኢዩ።ኰታ ቋንቋ ካብ መሰረታዊ ቐመማት ሕይወት ወዲ ሰብ ኢዩ ዝብል ሓሳባትን ሞጎተታትን ካብ ነዊሕ ጀመሩ 
ዚነበረን ዘሎን ሞተር ጉዳይ ኢዩ። 
 
       ኣብዚ ምድሪ ‘ዚ፡ኣብ ጥንቲ ሓንቲ ቋንቋ፡ደቂ ሰባት ምንባራ ዚኸራኸሩ ምሁራት ኣለዉ ኢዮም።ነዚ ከኣ፡ድሕሪ ምፍራስ ግንቢ-ባቢሎን 
ቋንቋ ደቂ ሰባት ተደባሊቁ ዚብል ከም ሓደ መርትዖ የቕርቡ ኢዮም።በዚ ኸኣ፡ርእይቶታትን መርትዖታት ዚብልዎ  ብጽሑፍ ኰነ ብምስሊ 
ዚተደገፈ ኪህቡ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኢዮም። 
 
      ኣብዚ ቐረባ ዓመታት፡ናይ መጀመርታ ቋንቋ ወዲ ሰብ፡ ግእዝ ኢዩ ቢሎም ዝማጎቱ ደብተራታት ኰነ ምሁራት ኣለዉ ኢዮም።እዚ 
ሓሳባትን ሞጎተን ኣብ ቐረባ ግዜ ዚጀመረ ምዃኑ ትግምቶ ነገር ኢዩ። 
 
     ብኣንጻሩ፡ቋንቋ ዓረብ ፈላሚ ቋንቋ ከም ዚነበረ ዚኸራከሩ ኣይሰኣኑን ኢዮም።ኣብ ሕንዲ፡ኣዚዩ ጥንታዊ ጽሑፋዊ ምስኽር ብምርካቡ ድማ 
ቋንቋ ሂንዱ ካብቶም ፈለምቲ ሓደ ኢዩ ዝብል ገለ-ገለ ጽሑፋት ተዘርጊሑ ይርኸብ ኢዩ። 
 
     ምስ ምፍጣር ኣዳምን ምስ ታሪኽ እስራኤልን፡ ኣዛሚዶም ድማ፡እብራይስጥል ቦኽሪ ቋንቋ ፍጥረታት ምንባሩ ሽሾ ሰባት እምነት ወ 
ርድኢት ኣለዉ አዮም።ፍሉጣት ምሁራ ተኰነ ኣብ ዚተፈላለየ ግዜ ሓሳቦም ሂቦሙሉ ኢዮም። 
 
      ቻርለስ ኤ ሲልቫን፡ታሪኽ ቋንቋ እብራይስጥል፡ ከም መጀመርታ ቋንቋ፡ኣዚዩ ማራኺ ዛንታ ኢዩ።ኣብዚ ክፉት መድረኽ ክርክር፡ እዚ ቋንቋ 
እዚ ን1,500 ዚከውን ዓመታት፡ኣብ መዓላ ስራሕ ከም ዚወዓለ ይምጉት ኢዩ። 
 
      ኣብ 88-89 ዓመተ ምሕረት፡ በቆጻጽራ ጎርጎሳውያን፡መበል 4ይ ኣቡን ሮማ ዚነበሩ፡እብራይስጥል ናይ ፈለማ ቋንቋ ወዲ ሰብ’ዩ ይብሉ 
ነበሩ።”እብራይስጥል ስጋብ ዚተወሰነ ግዜ፡ እንኾ ዝኸበረ ቋንቋ ፈጣሪ ኢዩ ነይሩ።” ክብሉ ሓሳቦም ገሊጾም ኢዮም። 
 
      ሃይማኖተኛ ፈላስፋ ቶማስ ኣኪናስ ድማ፡ “ስነ መለኮት ጌጋ’ውን ተዚነበር፡ኣብ መበል 4ይ ክፍለዘመን ዚነበረት ቤተክርስትያን፡ብቋንቋ 
እብራይስጥል ትውኸል ምንባራ ዘሎ ርድ’ኢት ስጋብ ሎሚ ኣብ ባይታ ምህላዉ’ዩ።” ብምባል ብዛዕባ እብራይስጥል ዘለዎ ሓሳባት ጽሒፉ 
ሓሊፉ ኢዩ። 
 
      ብሓፈሻ፡ እብራይስጥል ፈላሚ ቋንቋ ወዲ ሰብ ኢዩ ዚብል ኣምር ኣሎ።ኣብ መበል 19 ክፍለዘመን በዓል ሞያ ታሪኽን ሃይማኖተኛን 
ዚነበረ፡በደ ዚተብሃለ ሊቅ’ውን፡ “እብራይስጥል ስጋብ ዉሕጅ ምድብላቕ ዚኽሰት፡ፈላሚ ቋንቋ’ዩ።” ዝብል እምንቶን ርድ’ኢትን ነበሮ። 
 
       ወዲ ሰብ ንመጀመርታ ግዜ ዚተፈጥረሉ ቦታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ዓፋር ከባቢ ደንካሊያ ምኳኑ ተደጋጊሙ ይግለጽ ኢዩ።እዚ 
ኺውንነት እዚ ከኣ፡እቶም ሕዝቢ ዚዛረብዎ ዘለዉ ጥንታዊ ወይ ዘይተለወጠ ቋንቋ ተኮይኑ፡እቲ ፈላሚ ቋንቋ ወዲ ሰብ፡ቋንቋ ዓፋር ኢዩ ነይሩ 
ዚብል ሞጎተ ኪለዓል ባህሪያዊ ነገር ይገብሮ ኢዩ። 
      
      ሊቃውንትን ተመራመርትን ከኣ፡ኣማኢት ኣሽሓት ዓመት ይገብር ቋንቋ፡ ኣብ ተግባር ምዝርራብ መዓላ ካብ ዚውዕል ዚብሉን 
ብሚሊዮናት ዝቑጸረ ኢዩ ቢሎም ዚምጉቱ ጉጅለታት ኣሎው ኢዮም።እዚ ኣብ ፈላምነትን ዕቤትን ቋንቋ ኣድሂቡ ዚግበር፡ዚተፈላለዩ ግምታት 
ነናይ ባዕሎም ቐመር ሒሳብ፡ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ርዱእ ነገር ኢዩ። 
 
      ምዕቡል ቋንቋ መግለጺ ምዕቡል ባህሊ ኢዩ።ምዕባለ ቋንቋ ድማ፡ ምስ ስልጣነ ሓደ ህዝብን ሃገረን ዚዛመድ ከም ዚኮነ እናሻዕ ይግለጽ 
ኢዩ።ቋንቋ ሕላገት ሕብተረሰብ ካብ ኰነ ምስ ደረጃ ስልጣነ እቲ ሕብረተሰብ ብቐጥታ ዚሳነ መስርሕ ምዃኑ ርዱእ ኢዩ። 
 
      ስልጣነ፡ከም ቃል ትርግሙ ኪዝርዘር ከሎ፡ ስልጣነ ማለት ብተዛማዲ ክብ ዝበለ ባህላውን ቴክሎኖጅካን ምዕባለ ዘሎዎ ደረጃ ወይ ድማ 
ጭውነት፣ጸብለል ዝበለ ናይ ኣተሓሳስባ፣ናይ ፍልጠት፣ ናይ ስነ ስርዓት ናይ ኣስተምቕሮ ደረጃ ን’ኣብነት ናይ ሙዚቃ ምህላው ኰነ ናይ ከተማ 
ናብራ ወ ምሾት ምዃኑ ኣብ መዝገበ ቓላት ዘርዚሩ ይገልጾ ኢዩ። 
 
       እሞ ብመሰረት ኣገላልጻ ትርጉም ስልጣነ፡ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ወይ ሕዝቢ ኣግ’ኣዚያን፡ ኣብ ምንታይ ብርኺ ስልጣነ ይርኸቡ ኣሎዉ፧ 
ስልጣነ፡ምስ ኣብ 21 ክፍለ-ዘመን ዘሎ ይዛመድ’ዶ ኣሎ፧ ቋንቋ ከ ዓቢዩ’ዶ፧ ወይ ድማ መስርሑ ሓሊዩ ብግቡእ ይዓብይ ኣሎ’ዶ፧ ንቋንቋ ትግርኛ 
ዚዕብይን ዝኹስኩስን፡ኣብ ባይታ ትካል ኣሎ'ዶ፧ 
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      ኣብ መልኻዓ ምድራዊ ኣፈላላይ ዘሎ ናይ ዕቤት ደራጃ ሰፊሕ ዲዩ ወይ ከኣ ተዛመዲ ኢዩ፧ ንዕቤትን ምዕባለን ቋንቋ እንታይ ኣብ ባይታ 
ተሰሪሑ፧ ከም ሕዝቢ ቋንቋ ኣዲኡ ኣብ ምስሳን ኰነ ምሕብሓብ እንታይ ግደ ኣሎዎ፧ ዚምኸቶ ኣካል ወይ ትካላት ከኣ፡ ንዕቤት ባህሊ ኰነ ቋንቋ 
ትግርኛ እንታይ፡እንታይ ዕማም ተዓሚሙ፧ 
 
       ትግርኛ፡ ኣብ መዳይ ምዝራብ ዘለዎ ዕቤት ወይ ለውጢ ምስ ግዜ ኣብ ከመይ ብርኺ ይርኸብ፧ ኣብ መዳይ ጽሑፍ ከ፧ቋንቋ ብጽሑፍ 
ኪዓብይ፡ልዑል ተራ ከምዘለዎ ዝገልጹ ሙሁራት ኣሎዉ ኢዮም።ትግርኛ፡ ናይ ጽሑፍ ቋንቋ መዓስ ኮይኑ፧ ምዝራብ ከ ብዕሊ መዓስ ጀሚሩ 
ይኸውን ትብሉ፧ ትግርኛ ምስ እኒ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኰነ ቋንቋ ትግረ ኪነጻጸር ከሎ፡ ኣብ ምንታይ ደረጃ ይህሉ፧ 
 
      ቋንቋ ትግርኛ፡ካብ ቋንቋ ግእዝ ዚመጸ ወይ ወዲ ግእዝ ምዃኑ ካብ ሓያሎ ግዜ ኣትሒዙ ዚዝረብን ዚጸሓፍ ገለ ጽሑፋትን ምርኻብ 
ዚውቱር ጉዳይ ኢዩ።ቋንቋ፡ትግርኛ ብፍሉይ ካብ ካል’ኦት ቋንቋታት ምድረ-ሓበሻ ጸቕጥን ምንሻውን ይግበረሉ ነይሩ’ዶ፧ ወይ ኸኣ ከም ሃገሩ’ዶ 
ጽዕንቶ ይወርዶ ነይሩ፧ድኽመት ተዛረብቱን ዝምልኸቶ ኣካልን ከ ኣይነበረን’ዶ፧ ንገዛእቲ ደርብታት ጥራይ ምክሳስ ኰነ ምንቓፍ ከኣ እኹል’ዶ 
ኪበሃል ይኽእል፧ 
 
     ቋንቋ ትግርኛ፡ጥንታዊ ቋንቋ ተኮይኑ፡ኣብተን ጸቕጥታት ዚነበራ ሒደት ዓመታት፡ንምንታይ እምብዛ ንድሕሪት ተጎቲቱ፧ብመሰረቱ፡ካልኦት 
ጸገማት ተነጺሮም ዚወጹ ኣሎዉ’ዶ፧ ኣብዚ ግዜ ከ፡ ሕብረተሰባት ብቋንቋ ኣዲኦም ብምምሃሮም ኰነ ኣብ ዝለዓሉ ብርኺ ዚርኸቡ ኣብያተ 
ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ከም ሓደ ዓውዲ ትምህርቲ፡ ኣብ መስርሕ ምምሃር-ምስትምሃር ምህላዉ፡ብጭቡጥ ዚመጸ ለውጢ እንታይ ኢዩ፧ 
 
     ንዕቤት ቋንቋ ትግርኛ ኣድሂቡ ክንደይ ግዜ፡ዓውደ መጽናዕቲ ተገይሩ፧ ዋዕላታት ከም ዚተካየዱ ስነዳት ማህደር ታሪኽ ይሕብሩ 
ኢዮም።እንተኮነ፡ ኣብ ተዛራቢ ሕብረተሰብ ወሪዶም፡እንታይ ጽልዋ ፈጢሮም፧ ማዕረ ኽንደይ ከ፡ኣብ ባይታ ወሪዱ፧ ቕድሚ 70 ዓመት፡ኣብ 
ከተማ ኣሥመራ፡ኣብ ቤት ጽሕፈት ምኒስትሪ ዜና ኢንግሊዝ ዚተገብረ፡ዋዕላ ቋንቋ ትግርኛ እንታይ ፈይዱ፧ 
 
       ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዚተሳተፉ እኒ ኣቶ ተድላ ባይሩ፣ኣቶ ወልደኣብ ወልደማሪያም፣ዶክተር ኤድዋርድ ኡለንዶርፍ፣ቐሺ ዑቕባ-እዝጊኦ 
ሚኪኤል፣መምህር ይስሓቅ ተወልደመድሕንን ኣባ ያቆብ ገብረየሱስን ነበሩ። 
 
      ኣብ ግዜ ምምሕዳር መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ቕድሚ 35 ዓመት ዚጀመረ ከኣ፡4 ግዜ ዓውደ መጽናዕቲ ቋንቋ ትግርኛ ተካይዱ፡ካብ ኩሉ 
ኣውራጃታት ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዚተዓደምሉ ምንባሩ ዚግለጽ፡እዚ እንታይ ለውጢ ኰን ኣምጺኡ ይኸውን፧ ዋና ተዋሳእቲ ካብ ዚነብሩ 
ድማ፡ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ዶክተር ተወልደመድሕን ገብረዝጋብሔር ኣብ ኣሥመራ ዩኒቨርሲቲ፡መምህር ኣማኑኤል ሳህለ ሓደ ካብቶም  ልዑል 
ሱታፌ ዚገበሩ ኢዩ። 
 
     ጋዜጠኛን መምህርን ኣማኑኤል ሣህለ፡እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሥመራ ዚተገብረ ዓውደ መጽናዕቲ፡ብዓይነቱ ማሕለፊያ ዚኮነ ስርሓውቲ 
ከምዚተሰርሐ ይኣምን ኢዩ። 
 
    ግና ዚተወሰ ግዜ ጥራይ ዚተካየደ ዓውደ መጽናዕቲ ብምዃኑ፡ቐጻልነት ስለዘይነበሮ ንኣድማዕነቱ ኣብ ግምት ኣእትዩ፡እቲ ዕግበት ምሉእ ከም 
ኣይኮነን ዚብል እምንቶ ኣብ ወግዕታቱ ትዕዘቦ ኢካ።ካልኦት ከ ተሳተፍትን ብማዕዶ ዝዕዘቡ ዚነበሩ ኰነ ብማዕከናት ዜና ዚተኸታተሉ እንታይ 
ይብሉ፧ 
 
    ኣብ ግዜ ለውጢ ማለት ቕድሚ 25 ድማ፡ካብ ኤርትራን ትግራይን ዚተወጻጽኡ ምሁራትን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ተገዳስነትን ዘለዎም 
ዉልቐሰባትን ኣካላትን ኣብ ከተማ መቐለ ተሳቲፎሙሉ ዚነበሩ፡ዓውደ መጽናዕቲ ተካይዱ ነይሩ ኢዩ።እዚ ከ፡እንታይ ኣፍሪዩ ዚብል ሕቶ ግደን 
ክሕተት ዘለዎ ኢዩ። 
 
     ዳግማይ ዓውደ መጽናዕቲ ከም ዚተገብረ ብሰፊሑ ይዝረብ ኢዩ።ኣብዚ’ውን፡ ንውጽ’ኢቱ ብቕርዑይን ፍትሓውን መገዲ መን ኢዩ 
ዚመዝኖ፧ ነቲ ዚተገብረ ዓውደ መጽናዕታትን ዋዕላን መን ኢዩ ዚመዝኖ፧ መን ኢዩ ጽልዉኡን እወንታዊ ለውጡ ዚብይኖ፧  
 
     ጥቕምታት ቋንቋ እምብዛ ዕዙዝ ምዃኑ ኣየጠራጥርን ኢዩ።ገለ ካብ ጥቕምታት ቋንቋ ድማ፡ ርኽባት ይፈጥርን የደርዕን፣መግለጺ 
መንነት፣ጸወታ ወግዕታት ይፈጥር፣ሓሳባዊ መግለጺታትን ምልቓቅ ስምዒትን ምዃኑ መጽናዕቲ ሮቤርት ሄንሪ ሮቢንስን ዴቪድ ጊስታልን 
ይሕብር ኢዩ። 
 
     ኣብዚ ምድሪ፡ካብ 5,000 -7,000 ዚኾኑ ቋንቋታት ከምዘለዉ ይግመት ኢዩ።ብዙሓት ቋንቋታት ከም ዚጠፍኡ መጠን ብዙሓት ከኣ ልዕሊ 
ንቡር ደርማስ ዕቤት ተጓናጺፎም ኢዮም።ቋንቋ ትግርኛ፡ ከይጠፍእ ስግ’ኣት ትማሊ፡ትማሊ ነይሩ፣ ሎሚ’ውን ኣሎ’ዩ። ኣብ ገለ-ገለ ምሑራት 
ቋንቋ ከም ማንም ቋንቋ ትግርኛ ናይ ምጥፋእ ድባብ ኪህልዎ ግድን ኢዩ ይብሉ። 
 
     ነዚ ጭራስ ዘይቕበሉን ብኣንጻሩ ግና ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ ጽቡቕ ከምዘሎ ዝምጉቱ ኣይሰኣኑን ኢዮም።ብባህሪኡን ካብ ጥንትን ቋንቋ 
ትግርይና ምዕብሉ ምንባሩ ዚዛረቡን ዚጽሕፉን ይረ’ኣዩ ኢዮም።ቕድሚ ክልተ ዓመት፡መምህር ኣማኑኤል ሳህለ፡ ኣብ ሓደ መድረኽ፡ብዛዕባ 
ቋንቋ ትግርኛ ስልጠና እናሃበ፡ ካብ ሰልጠንቲ ጋዜጠኛታት ዘጋጠሞ ብድሆ ተነይሩ፡ቋንቋ ትግርኛ ሃብታም ቋንቋ ምዃኑ ዚገልጽ ሓተታ 
ምውሓዙ ኢዩ። 
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     ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሕቶን መልስን መድረኽ፡ ትግርኛ ሃብታም ኣይኮነን ዚብል መርገጺ ሒዙ ዚነበረ መምህር ኣማኑኤል፡ “እሞ ሃብታም 
ቋንቋ ተኮይኑ፡ናይ ፍልስፍና መጽሓፍ ወይ ናይ ቴክኖሎጂ ጽሑፋት፡ እስከ ናብ ትግርኛ ተርጉምኩም ኣምጹኡለይ፡ብዉሕዱ ኪንሰማማዕ።” 
ክብል ንኽርኽሮም ካብ ሕይወቱ ዚቐሰሞ ተመኽሮ ገቢሩ ሓውሲ መዕለቢ ገበረሉ። 
 
     “ትግርኛ በኹሪ ጓላ ንግእዝ” ዚብል ዓንቐጽ ቕድሚ 70 ዓመት፡ ኣብ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ብ ፍ.ጽ.መ ዚተብሃለ ብዚተጽሓፈ፡ ናይ 
ኢሂን ምሂን መድረኽ ምፍጣሩ፡ተድላ ባይሩ ግብረ-መልሲ ብምሃብን መብርሂ ብምሕታትን ነቲ ዘተ የደርዕዎ ምንባሮም የተንበሃልካ ኢዩ። 
 
    ኢንግሊዛዊ ዶክተር ኤድዋርድ ኡለንደዶርፍ፡ ኣብ ቋንቋታት ሴማውያን ሰፊሕ መጽናዕትን ምርምርን ዚገበሩ ድማ፡ኣብቲ “ቋንቋና” ዚብል 
ተኸታተሊ ጽሑፎም፡ ብዛዕባ ቋንቋታት ሴም ብሓፈሻ፡ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ኣስተምህሮን ኰነ መድረኽ ክትዕን ስልጠናን 
እናፈጠሩ፡ዕቤት ቋንቋ ትግርና ብመዳይ ዘተ ከጉላዕልዕ ልሉይ ተራ ገይሮም ኢዮም። 
     
    ሓንቲ ቁንጫብ ካብ ትሕዝት’ኦም ድማ እዛ ትስዕብ ነንብባ። 
 

 
 
 
      ቋንቋ ትግርኛ ኪዓብይን ኪምዕብል ተኮይኑ ቐጻሊ መጽናዕትን ምርምርን ዘየማትእ ኪግብረሩ ዘለዎም ሮቋሒታት ወሳኑ ግደ ኣሎዎ። 
።ብተወሳኺ’ውን፡ ኣብ መኣዲ-ዘተ ኢሂን ምሂን ተኮነ እዙዝ ተራ ዕቤት ከም ዚኮነ እሙን ኢዩ።መጽሓፍትን ጋዜጣታትን ኪብርኽቱን፡ ኣብ 
ብቕዓትን ዚርግሐን ድማ ኣድማዒ ስርሓውቲ ኪዕመሙ ካብ ዘለዎም ተግባራት ገሊኦም ነጥብታት ኢዮም። 
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      ኣብዛ ካልኣይቲ ጥብቆ ሓጻር ቁንጫብ ጽሑፋዊ ትሕዝቶ ዘለዋ ድማ፡’ብዛዕባ ቋንቋና’ ኣብ ዚብል ሕመረት፡ ‘”እኖኣ ገዲፋስ ሓትኖኣ 
ትናፍቕ” ኣብ ዝብል ርእሲ፡ቋንቋና ማዕረ ኽንደይ ኣገዳሲ ብምኳኑ፡ሓንፊጽካ ምጥቃሙ ሃሲያ ዚፈጥርን ንመንነትካ ካብ ግቡእ ዘይምግንዛብን 
ዚሕብር ጽሑፍ ዚተወስደ ኢዩ። 
  
   ስለዚ፡ንዕቤትን ምዕባላን ቋንቋ ትግርኛ፡ሃየ ኩሉ ዚምልኸቶ ዘበለ ኢደይ ኢድካ ብምባል፡መድረኽ ከፊትና፡ ንዛተይ ክብል እፈቱ። 
 
ኣብ ዝቕጽል 2ይ ኽፋል የራኽበና… 
    
 
   
 
     


