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                                 =====================/////////////////====================  
                 ኣብራሃም ብርሃነ                                            ዕለት፡23/10/2017 ዓ/ም/ፈ 
              ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
   ኣብ ታሪኽ ዝኰነ ሕብረተ-ሰብ ቋንቋ ናይ ባዕሉ ዝኰነ ምዕባለ ኣለዎ ኢዩ።ወዲ ሰብ፡ብመስርሕ ግዜ እናዓበየን እናማዕባለን 
ብምምጽኡ፡ቋንቋ’ውን ምስ ግዜ እናማዕበለ ከም-ዝመጸ ፍሉጥ ኢዩ።ከምቲ ብዝተፈላለየ ምኽኒያታት ዝተፈላለዩ ሕዝብታት 
ዝጠፍ’ኡን ዝበረሱን፡ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተኰነ ተመሳሳሊ ዕጫ ኣጓኒፍዎ ኢዩ። 
 
   ከም ባህሪ ቋንቋ ዝገልጾ፡ቋንቋ ይጥነስ፣ይውለድ፣ይዓብይ፣ይሓምም፣ይመውትን ኢዩ።ቋንቋ ብዝሞተ ድማ ከምቲ ሰብ ብዝሞተ፡ 
ሓመድ ድበ ዝለብስ፡ቋንቋ’ውን ሓመድ ድበ ይለብስ ኢዩ፣ይቅበርን ኢዩ።ብዙሓት ቋንቋታት ሞይቶም፣ተቐቢሮም ኢዮም።እቶም 
ተዛረብቲ ግና ግድን ይጠፍ’ኡ ማለት ኣይኮነን።ቋንቋ ሓደ መግለጺ ባህሊ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ ተዘሪቡን ተጻሒፉን ኢዩ።ቋንቋ 
ሚእቲ ብሚእቲ መግለጺ ሓደ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ኣይኰነን ኢሎም ዝካትዑ ምሁራት ኣለዉ ኢዮም። 
 
    ኣብነት፡ትግራዋይ ኰይኑ ኣምሓርኛ ጥራሕ ዝፈልጥን ዝዛረብን ክኸውን ይኽእል ኢዩ።ሳሆ ኰይኑ ትግርኛ ወይ ቋንቋ ዓረብ ጥራሕ 
ዝዛረብ ኣሎ ኢዩ።ወይ ድማ ወላይተኛ ኮይኑ ትግርኛ ጥራሕ ዝፈልጥ ይኸውን ኢዩ።ግና ነቲ ትግራዋይ ኣይኮንካን ክንብሎ 
ኣይንኽእልን ኢና።ነቲ ሳሆታይ፡ወዲ ሳሆ ኣይኰንካን ኣይንብሎን ኢና።ነቲ’ውን ወላይታዊ ኣይኮንካን ክንብሎ ፍጹም ኣይንኽእልን 
ኢና።ብዙሓት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዚነበሩ ኣፍሪቃውያን፡ቋንቋ ኢንግሊሽ ጥራሕ ዝፈልጡ ኢዮም።ግና መንነቶም ነንዝመጽሉ ሕዝቢ 
ወይ ብሔር ይውኽሉ ኢዮም።ስለዚ፡ቋንቋ ግድን መግለጺ መንነት ኢዩ ክበሃል ኣይኽእል ኢዩ ዝብሉ ምሁራት ከምዘለዉ ክንስሕቶ 
የብልናን።ኣብዚ ቐረባ እዋን፡ “ቋንቋና ብሔርተኝነትን” ቢሉ መጽሓፍ ዝጸሐፈ፡ዶ/ር ሑሴን ኣዳል ሓደ ኢዩ። 
 
   ካልእ ኣብነት ተወሲድና እዉን፡ኣምሓሩ ኮይኖም ትግርኛ ቋንቋና ኢሎም ዝዓበዩ ብዙሓት ኣለዉ ኢዮም።ኣምሓርኛ ምስ ዓበዩ ወይ 
ስራሕ ምስ ሓዙ ዝከኣሉ ግና ምስ ቋንቋ ትግርኛ ዝዓበዩን ናትና ኢዩ ዝበሉን ብርኽት ዝበሉ ኣለዉ ኢዮም።ተስፋይ መንገሻ፣ኣሌክስ 
ካሕሳይ፣ትካቦ ወልደማሪያም፣ከራሪት ቢሻት ገብረስላሴ፣ከራሪት ኣበባ ኣጽብሃን ካልኦትን ብብሔሮም ኣምሓሩ ኢዮም፣ግና ምስ ቋንቋ 
ትግርኛ ዝዓበዩ፣ንዕቤት ትግርኛ ብጥበብ ዓቢ ዕማም ዝዓመሙ ኢዮም።ብካልእ ሸነኽ፡እቲ ኣዚዩ ህቡብ ኮመዲያን ዓሊ ዓረባዊ ኢዩ 
ኔሩ ግና ምስ ትግርኛ ኢዩ ሕይወቱ ሓሊፍዎ። 
 

   ኣባ ጋስፓሪ ንባዕሎም ጣልያናዊ ክነሶም ብቋንቋ ኣምሓርኛን ትግርኛን 
ብዙሕ ጽሑፋት ንብርኽት ዝበሉ ዓመታት ዝጸሓፉ ኢዮም።እኒ ወዲ 
መዓር፡ትውልዶም ዓፋር ክነሶም፡ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ ዝፈልጡን 
ትግርኛ ቋንቋ ዝብሉን ኣለዉ ኢዮም።እዚ ከም መርኣያ እምበር ኣብ ኩሉ 
ሕዝብታት ኰነ ብሔራት ከምዚ ዝበሉ፡ተርእዮታት ማእለያ ዘይብሎም 
ኢዮም። 
 
   ቋንቋ ትግርኛ ከም ዝኰነ ቋንቋ ባህርን ታሪኽን ቋንቋ ዝውንን 
ኢዩ።ኣብ’ዚ ግዜ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ዝብል መልሲ ዝህብ ተዝሕሉ 

ማሕረ ኔሩ።እዚ ግን ብመጽናዕትን ብምምርምን እምበር ጨቆንቲ ስርዓታት ብምስዓርና፡ቋንቋናን ባህልና ተዋሒሱ ኢዩ ዝብል ህላለን 
ከንቱ ሃልኺን ገዲፍና፣ብጭቡጥ ኣብ ባይታ ቋንቋ ትግርኛ፡ ኣብ ምንታይ ብርኺ ይርከብ ኣሎ፧ንዝብል ምላሽ ዝህብ ክኸውን ኣለዎ። 
 
    እስከ ናብ ሓደ ምሑር ቋንቋ ዝኰኑ፡ኣብ መዳይ ቋንቋ ትግርኛ ኣድሂቦም ካብ ዝጸሓፍዎ፡ንገሊኡ ቆንጪበ ብምውሳድ ናብ 
ኣንባብቢ ከቕርብ ኢየ።ካብ’ኡ ተበጊሰ ድማ ገለ ሕቶታት ሰው ከብል ክፍትን ኢየ። 
 
  “ትግርኛ ንምምሕያሽ ብዝተገብረን ዝግበረ ዘሎን ጻዕርን እሞ እቲ መግዛእታዊ መስገድላት ሓሊፉ’ዩ።ሎሚ እዚ ቋንቋ ኣብ ምስጓም 
ይርከብ።እዚ ድማ እቶም ግጥምታት እነስተማቕርን ፅሑፋት እነንብብን እንፈልጦ ሓቂ’ዩ።ትግርኛ ካብቲ ዘለዎ ክስጉም፡ሃናጽን ኣራምን 
ርእይቶታት ንክልገስ እላቦ። 
 
   ኣብዛ ፅሕፍቲ፡ብዛዕባ ቋንቋታት ግእዝን ትግርኛን ብዙሕ ስለ ዝቐርብ ትርጉሞም ብሓጺሩ እንሀ። 
 
1. ኣግኣዝያን (ሴማውያን) ማለት ስምቶም ካብ ደቡብ ዓረብ (ናይ ሎሚ የመን) ዝመጹ ህዝቢ ኰይኑ ቋንቋ ግእዝ ድማ ቋንቋኦም 
ምስ’ኣቶም ምምጽኡን ፅሑፋት ይሕብሩ። 
2. ግእዝ ማለት ከም ቋንቋ እሞ በዚ ሎሚ፡ኣብ ኣገልግሎት ጸሎትን ካልእ ስነ ስርዓት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ 
(ኦ.ተ.ቤ.ኤ) ዝርከብ ቋንቋ’ዩ። 
3. ግእዝ ድማ ስም ናይ መጀመርታ ፌደል ግእዝ’ዩ።       ንኣብነት፡ ሀ፡ለ፡ሐ… ኢዩ። 



ተጻሕፈ ብዕለት፡23/10/2017 2 

 
   ትግርኛ፦ (1) ትግርኛ፡ቋንቋ ብሄረ ትግርኛ ኮይኑ፡ (2) ብሄረ ትግርኛ ሓደ ካብቶም ትሽዓተ ብሄራት ሃገረ ኤርትራ ኢዩ። 
(መብዛሕትኡ ኣብዚ ፅሑፍ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ፡ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝመጽእ ካብ ዝሕተም መጽሓፈይ ዝተወሰአ ኢዩ።)…” 
ክብሉ ፕሮፌሠር የማነብርሃን ግርማፅዮን ኣብ ሓደ ጽሑፎም ኣስፊሮም ኔሮም ኢዮም። 
 
    ኣብዚ ገለ ሕቶ ከተልዕል ዝገበር ጽሑፍ ኰይኑ ትረኽቦ ኢካ።ፕሮፌሥር የማነብርሃን ግርማፅዮን ከም ሓደ ምሁርን ኣብ ቋንቋ 
ትግርኛ ተመራመርን መጠን፡ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘሎ ኣምሲሎሞ ኣለዉ።እዚ ካብ ምንታይ ዝተልዓለ ኢዩ፣ባዕሎም መልሲ 
ክህብሉ ተስፋ እገብር። 
 
   ብተወሳኺ’ውን፡ከም ቐጻሊ ኣብ ምርምርን መጽናዕትን ዘለዉ ወኸፍ መጠን፡ግእዝን ኣግኣዝያን ካብ ደቡብ የመን ዝመጹ ኢዮም፣ 
ዝብል፡ካልእ ኣንጻሩ ዝኰነ ሓበሬታን መርትዖታትን ተረኪቡ ከምዘሎ፡እኒ ፕሮፌሠር ኤፍሬም ይስሓቕ፣ፕሮፌሠር ሚልኪያስን ሊቐ 
ሊቃውንቲ ያሬድ ካሣን ካልኦትን ዝገበርዎ ርኽበታት ወይ ምንጭታት ኣይተወኸስዎን ዲዮም ኰይኖም ወይ ድማ 
ኣይተውሓጠሎን፧ብዝዀነ ባዕሎም ምላሽ ክህቡና ምጽባይ ይሓይሽ ዝብል እምነት ኣለኒ። 
 
    ካልእ ቋንቋ ግእዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ይወሃብ ምህላዉ ከ እንታይ ኰን ይብሉ ይዀኑ፧ማለት-ሲ ኣብ 
ቤተክርስትያን ጥራሕ ተሓጺሩ ከምዘሎ ዝመስል ጽሑፎም መስረት ብምግባር ኢየ፡ነዚ ሓሳብ ዘልዕሎ ዘለኩ።(ጽሑፍ ፕሮፈሠር 
ሒደት ዓመታት ዝገበረ ምዃኑ ብምግማት ኢየ።) 
 
   መዝገበ ቓላት ግእዝ፡ ኣብዚ ቐረባ ዓመታት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሕዝቢ ቐሪቡ ኣሎ ኢዩ።እቲ መዝገበ ቃላት ግእዝ-
ኣምሓርኛ ከምዘለዎ ኰይኑ፡መዝገበ ቃላት ግእዝ ትግርኛን ከ፧ ገሊኡ ሕቶታት ምናልባሽ ምስቲ ጽሑፍ ዘዳለኽምዎ መቓን ግዜ 
ኣይከይድን ይኸውን ኢዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢዩ።ኣብነት፡ግእዝ ኣብ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ኤርትራ ከም ዓውዲ ትምህርቲ 
ክውሰድ ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ማለተ ኢየ። 
 
   ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ግና ግእዝ ከም ሓደ ዓውዲ ትምህርቲ ክወሃብ ካብ ዝጅምር መሸም ግዜ በሊዑ ሓውሲ 
ክበሃል ዝኽእል ተርእዮ ምኳኑ፡ ብዙሕ ሰብ ዘስተውዕሎ ዘሎ እመስለኒ ኢዩ።ብዝዀነ፡መልሲ ከይረከብካ እትን-እትን ምባል ስልጡን 
ባህሊ ኣይኰነን እሞ፡መልስኹም ምጽባይ ዘየማትእን ግድን ኢዩ።ንእግረመገደይ ድማ፡መግዛእቲ ንቋንቋ ትግርኛ እንተስ በቲ ናትኩም 
ጠመተ፣እንተስ ብሰፊሑ ማዕረ ኽንደይ ሳዕቤን ኣውሪዱ ትብሉ ትዀኑ፧ 
 
   ዘመናዊ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ መዓስ ድዩ ጀሚሩ፧ መን ከ ጀሚርዎ፧ ኣብ ትግርኛ ከ ቐጥታዊ ጽዕንቶ 
ኔርዎ’ዶ፧ ኣብ ኤርትራ ምስ ምእታው ጥልያን ዝብሉ ብዙሓት ኢዮም።ኣብ ትግራይ/ኢትዮጵያ ግና ኣብዚ ቐረባ እዋን፡ ኣብ ምድሪ 
ዓጋመ ኣብ 1837 ዓ.ም.ሓ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ ኣንቢበ ኣለኩ።ኣብ ዓድዋ’ውን ኣብ መጽሔት ንግስተ 
ሳባ ከም ዝነበብኽዎ፡ኣብ 1850 ዓ.ም.ሓ ብወርቁ ምርጫን ገብሩ ምርጫን ዝተብሃለ ኣሕዋት፡ ኣብ ሕንዲ ን12 ዓመት ተማሂሮም፡ቤት 
ትምህርቲ ከፊቶም ምንባሮም ይገልጽ ኢዩ። 
  
   ኣብነት፡ቕድሚ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ምእታው፡ትግርኛ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኔሩ’ዶ፧ ዘመናዊ ትምህርቲ ከ ኔሩ’ዶ፧ግእዝ፡ብዘይካ ኣብ 
ቤተክርስትያን ኣብ ካልእ ዓውዲ ወይ ትካል ኣብ ተግባር ዉዒሉ’ዶ ይኸውን፧ ናብ ሕዝቢ ከ ወሪዱ ከም መዛራረቢ ቋንቋ 
ኔሩ’ዶ፧ትግርኛ ምስ ምምጻእ መልእኽተኛታት ‘ሚሲዮናውያን’ ኩነ ምትእትታው ሕትመት ዝተበርበረ ቋንቋ ዝመስለና ብዙሓት 
ኢና፣እሞ እዚ ሓቅነት ኣለዎ’ዶ ትብሉ፧ምትርጓም መጽሓፍ ቅዱስ፡እንተስ ብኸፊሉ እንተስ ብጥማሩ፡ ኣብ ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ ግደ 
ገቢሩ’ዶ ትብሉ፧ 
 
   መሸም፡ ከምቲ ካብ ታሪኽ እንርድኦ፡ ቋንቋ ትግርኛ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ክዕብለል ተገቢሩ ኢዩ።መጽሓፍቲ ክነዱን ክጠፍኡን ተገቢሩ 
ኢዩ ዝብል ደጊምና ደጋጊምና፡ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ሰሚዕና ኢና።ግን ድማ ብቋንቋ ትግርኛ ዝሕተማ ጋዜጣታት ከም ዚነበራን 
ሬድዮ ጣብያ ብትግርኛ ትፍኖ ምስ ምንባሩን ኣብ ግምት ኣእቲካ ሕቶ ዝኰነካ ኣሎ ኢዩ።እዚ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ዕብለላ ወይ 
ዕንወት ኣይነበረን ማለት ኢዩ ክትብል ይገብርካ ኢዩ። 
 
   ብመሰረቱ ከ ኽንደይ ዝከውን ኢዩ ብቋንቋ ትግርኛ ዘንብብን ዝጽሕፍን ኔሩ፧መንግስቲ ጥልያን ንረብሕ’ኡ ክብል ኣምሂሩ ይበሃል 
ኢዩ፣ግና ቕድሚኡ ዝመሃር ኔሩ’ዶ፧ ክንደይ ይኸውን? ንትምህርቲ ቆላሕታ ዘይህቡ፡መራሕቲ ሃይማኖት ከ፡ዘመናዊ ትምህርቲ፡ናይ 
ሰይጣን ኢዩ ዝብልን ድሑር ፖለቲካን ኣተሓሳስባን ኣብ ምድካኽን ምድካምን ቋንቋን ማሕብረቑጠባውን ግደ ኣይገበረን ድዩ፧ 
 
    ኣብ ግዜ ቃልሲ፡ቋንቋካ ተዓፊኑ፣ተረጊጽካ፣መግለጺ ህላወካ ባህልካ በሪሱን ካልእን ዝብሉ፡ሕዝቢ ክለዓዓልን ናብ ገድሊ ክወርድ 
ዕዙዝ ግደ ከም ዚገበረ እልቢ ዘይብሉ ምስኽርነት ትረኽበሉ ኢዩ።ኣብ ማዕከናት ዜና ዝቓልሑ ዝነበሩ ምውካስ’ውን ሓደ መወኸሲ 
ኢዩ።ምዕቡል ቁጠባን ፖለቲካዊ ምሕደራን ዘይብሉ ሕዝቢ ከ፡ቋንቋን ባህልን ከም ልቡ ከማዕብልን ከጠጥዕን ይኽእል ድዩ፧ ቋንቋካ 
ይጠፍእ ኣሎ ዝብል ጎስጓን ንተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ልዕሊ ንቡር ንቃልሲ ኣጎሃሂርዎም ኢዩ። 
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   ትግርኛ፡ይስጉምም ምህላዉ ኣየጠራጥር ኢዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዝብል እምንቶ ብዙሓት ኢዩ፣ግና እኩል ዲዩ፧ ነዚ ሓሳብ 
ዝድግፉ፡ኣብ ስነ-ፅሑፍ ትግርኛን ቋንቋ ትግርኛን ዝዓዩን ዝነጥፉን ብዙሓት ኢዮም። 
 
    መምህርን ጋዜጠኛን ኣማኑኤል ሳህለ፡ ሓደ መዓልቲ ቕድሚ ገለ ዓመታት፡ኣብ መቐለ ኣብ ሓደ መድረኽ ዝተካየደ ዋዕላ ቋንቋታት፡ 
“ቋንቋ ትግርኛ ናይ መን ኢዩ፧መን ኢዩ ዋን’ኡ፧” ዝብል ሕቶታት ተደጋጊሙ ይውሕዝ ነበረ።ንዑዑ’ውን ነቲ መድረኽ ብዝተረኸቦ 

ሓተትዎ።ኣማኑኤል ሳህለ ድማ፡ “ትግርኛ ናይ ተዛራቢኡ ኢዩ።ዝኰነ ነቲ ቋንቋ 
ዝዛረብ ሰብ፡እቲ ቋንቋ ናቱ ኢዩ።ንግደ ሓቂ ድማ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ይስርሓሉ 
ኢዩ።ልዕሊ ዝኰነ ድማ ህዝባዊ ግንባር ወይ ሻዕብያ ንዕቤት ትግርኛ ሰሪሑ 
ኢዩ።” ክብል መልሲ ሂቡሉ ኢዩ። 
 
   ገለ ዝቋወምዎ ተረከበ እዃ ብዙሓት ነዚ ሓሳብ ዝረዓምዎ ኩነታት ኢዩ 
ኔሩ።እዛ ኣብ ጎኒ ዘላ ብሓው ሓርበኛ ዘርኣይ ደርስ፡ኣቶ ተስፋጽዮን ደረስ ቕድሚ 
70 ዓመት ዝተጽሓፈት ማይ ዘይሓለፋ ኮይና ትረኽባ ኢካ። 
 
   ቋንቋ ትግርኛ ዉላድ ግእዝ ምዃኑ ብዝበዝሕ ዝእመነሉ፣ዝዝረበሉን 
ዝጸሓፈሉን ኢዩ።እሞ ደኣ ከምቲ ተድላ ዑቕቢት ዝበልዎ፡እዚ ናይ ኣደን ጓልን 
ዝምድና እዚ፡ብሕታዊ ዲዩ ወይ ድማ ካል’ኦት ደቂ ግእዝ ኣለዉ ኢዮም ዝብል 
ሕቶ ሎሚ ሎሚ፡እኒ ኣምሓርኛ፣ትግራይትን ‘ትግረ’፣ኣርጎብኛን ተተቐስቲ 
ኢዮም።ስለዚ፡ብዛዕባ ግእዝ ገለ ምባሉ ኣድላይነቱ ንጹር ኢዩ። 
 
   በዚ ድማ፡ንምሁር ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ዝኰነ ተስፋሥላሴ ገ/ኣኔንያ (ጋዜጠኛን 
ጸሓፍን)፡ብዛዕባ ቋንቋ ግእዝ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ወኸፍ፡ብዛዕባ ቋንቋ ግእዝን 
ምስ’ኡ ዝርዕሙን፡ገለ ክብለኒ ተወኺሰዮ ኔረ።ነዚ ዝስዕብ ሓሳብ ሂቡኒ’ዩ። 

 
   “ግእዝ ካብ ልሳን ህዝብታት ኣፍሪቃ ናይ ገዛእ ርእሱ ፊደል እተቐርጸሉ ብሕታዊ ቋንቋ ኢዩ። ግእዝ ከም ቋንቋ ብሕታዊ ናይ ባዕሉ 
ፊደላትን ድምጽን ዚወነነ ኢዩ ክንብል እንከለና ሕዝቢ ሓበሻ ማለት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጱያን ናይ ዚነብሩ ህዝቢ ኣግኣዝያን ምዕባለ 
ንገልጽ ኣሎና ማለት ኢዩ። 
  
   ኣግኣዝያን ፊደላት ግእዝ ኪቀርጹ ከለዉ ድማ ካብ ጽሑፋት እምኒ ክሳዕ ብራና ንዝበሃል ካብ ቈርበት ከብቲ ዚስራሕ ወረቐት እውን 
ንኽመሃዝ ኣኽኢሉዎም። ቋንቋ  ግእዝ ኣቦ ልሳናት ትግረ፣ ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ ኣርጎብኛ፣ ጉራግኛን ካልኦትን መሰረት ዘንጸፈ ምዃኑ 
መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጹ። 
 
   ታሪኽ ሓደ ነዊሕ ዛንታ ዘለዎ ሕብረተሰብ ከኣ ቅያታቱ፡ ኣብ ትሕቲ እቲ ጥንታዊ ቋንቋ ተሓዚኦም ከም ዘለዉ እሙን ኢዩ። 
ሕብረተሰብ ሓበሻ እውን ተዀነ ዜደንቑ ታሪኻት ከም ዘለዉዎ ህዝቢ መጠን ባህሉን ታሪኹን ተኸዚኑሉ ዘሎ ኣብ ቋንቋ ግእዝ ኢዩ። 
ኣብ ባህላዊ ሕክምና፣ ስነ- ከዋኽብቲ፣ ቅርጻ፣ ቅብኣ፣ ስነ-ጥበብ፣ ኪነ-ጥበብ፣ ኢደ-ጥበብ፣ ፍልስፍና፣ ስነ-ጽሑፍ፣ ባህሊ፣ያታ፣ 
ሃይማኖት፣ ሕብረተሰብና፡ ኣብ ቋንቋ ግእዝ ተዓቍቡ ከም ዘሎ ዘየማትእ ኢዩ። ክንዲ ዝዀነ ንግእዝ ክንምርምሮ ኣሎና ክንብል ከለና 
ስልጣኔ ሕሉፍ ዘመንና ኣብኡ ስለ ዘሎ ክንምርምሮ ኣለና ንምባል ኢዩ።  
 
   ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም “ከምቲ እስራኤላውያን ምጽኣተ ጽዮን ዚጽበዩ ህዝቢ ትግሪና እውን ምጽኣተ ኣኵሱም ከም ዚጽበይ 
እሙን ኢዩ። እቲ ምንታይሲ ታሪኽ፣ ፓለቲካ፣ ስልጣነ ህዝብና ኣብኣ ኢያ ተዓቍቡ ዘሎ”፡ ዚበሉዎ ነዚ ዘነጽረልና ኢዩ ኢሎም 
ጽሒፎም ነይሮም።እቲ ምንታይሲ ሃይማኖት፣ታሪኽ ፣ስልጣነ ህዝብና ኣብኣ ኢዩ ተኸዚኑ ዘሎ።  
 

   ግእዝ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብሕልፊ ኸኣ ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርስታት ጀርመን ኣተኩሮ ተዋሂብዎ 
ኣስተምህሮ ከም ዚወሃበሉን ኣብ ስነ ቅመማታት እታ ሃገር ውጽኢታዊ መጽናዕታት ከም 
ዚተገብረሉ ብስርዓት ከም ዚጽናዕን ይግለጽ ኢዩ። ጀርመናውያን ቅድሚ ህዝቢ ሓበሻ ንግእዝ ብስነ 
ፍልጠታዊ መገዲ ዜጽንዑ ከም ምዃኖም መጠን ድማ ግእዝ ሃብታም ክነሱ፣ ኣብ ብዙሕ 
ዓውድታት ፍልጠት ከም ዚምእርርሉ ጋህዲ ስለ ዝዀነ ደቂ ወጻኢ ክንድዚ ግዳሰ ዘርእይሉ ቋንቋ 
ካብ ኰነ ሰብ ዋናታቱ ኸኣ ብዝያዳ ዓቢ ዕማም ከም ዚጽበየና ኪስቆረና ኣለዎ። 
 
    እቲ ምንታይ መን ምዃንና ካልእ ብዝበጽሖ መገዲ ካብ ክነግረና እቲ ታሪኽ ኣብ ባይታኡ ስለ 
ዘለናን ንዓና ስለ ዝምልከተናን ንሕና ብዛዕባና ንኻልኦት ክነንግር የምሕረልና ጥራይ ዘይኰነስ 
ምርጫ እውን የብልናን። ከም ህዝቢ ኸኣ ባህልና፣ያታናን ባህልናን ብዝግባእ ክንምርምር ስለ 

ዚግበኣና። ሓደ ህዝቢ ንባህሉ ስለ ዚመስል ባህሉ እንታይ ከም ዚመስል ኪምርምር ከም ዘለዎ ዘየማትእ ሓላፍነት ኢዩ።  
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   ንሕና ቅያ ኣቦታትን ክንሰርሕ ንቡር እንከሎ ክንሰርሖ ካብ ዘይከኣልና፣ ኣቦታትና ንዝሰርሕዎ ዛንታ ምድጋሙ ተሳኢኑና፣ እንተላይ 
ምዝራቡ ተተሳኢኑና ኣብ ደንደስ ሓደጋ ስለ ዘሎና ኪጥንቀቕ ኣለና። ነዚ ንምግባር ከኣ ንድሕሪት ግልጽ ኢልና ክንምርምርን ኣበየ 
ገዳማቱ ዘለዉ መጻሐፍቲ ብራና ብስርዓት ክንምርምር ኣገዳሲ ይኸውን።  
   ግእዝ ምፍላጥ ቋንቋ ምጽናዕ ዘይኰነ ቅያታት ኣቦታትካ መርሚርካ ትንሳኤ ክትገብረሉ ምጽዓት ኢዩ። ብዛዕባና ንግደስ እንተለና 
ብዛዕባ ግእዝ ምግዳስ ግድን ከድልየና ኢዩ። ብዛዕባ ግእዝ ከም ሓደ ዝሞተ ወይስ ኣብ ጻዕረ ሞት ዘሎ ቋንቋ ክንሓስብ ተጀሚርና 
ጉዳይ መንነትና ኣብ ምልክት ሕቶ ከም ነእቱ ዘለና ይቑጸር።” 
 
   ኣብ ዕቤት ቋንቋ፡ግደ ምሁራት፣ጋዜጠኛታት፣ጸሓፍቲ፣ገጠምቲ፣ደረስቲ፣ኣብያተ ትምህርትን ማዕከናት ዜናን እዙዝ ግደ ካብ ዝገብሩ 
ሰብ ሞያን ትካላን ገሊኦም ኢዮም።ቋንቋ ኣምሓርኛ፡ኣብዚ ዝሓለፈ ሓደ ዘመን፡ ከም ወግዓዊ ቋንቋ፣ከም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም 
መምሃሪ ቋንቋ ምኳኑ፣ጋዜጣን መጽሓፍትን ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተጽሓፉ ብመንጽር ቋንቋ ትግርኛ፣ቋንቋ ኦሮሞን ቋንቋ ትግራይትን 
‘ትግረ’ ዝሓሸን ዝበለጸን ዕድል ዝተጓናጸፈ ምዃኑ ካብ ማንም ዝኽወል ኣይኮነን። 
 
   ኣብ መዳይ ሬድዮን ተለቪዝንን ተኰነ፡ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣዚዩ፡ኣዚዩ ባይታ ከም ዚረኸበ መጽናዕታትን ምርምራትን ዝሕብርዎ 
ኢዮም።ኣብ ኪነት መጺእካ’ውን፡ንቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተውሃቦ ዕድል መጠነ ገዚፍን ሰፊሕን ኢዩ።ኣብያተ ፍርዲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ 
ዝጋብ’ኡን ዝዳንዩን ምንባሮም ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኢዩ።ዋላዃ፡ከምቲ ዝጋነን ንዘንተእለት ወይ ንዘመናት ዚነበረ ዕብለላን ጭቆናን 
ተዘይነበረ ማለት ኢዩ። 
 
   ኣብዚ ርብዒ ዘመን ኩሉ ነገር ብዓይኒ ፖለቲካ ዝለእረኣይን ዝምዘንን፡ዘይኰነ ቃለ ኣጋኖን ዘየለ ገለ-ገለ ሓበሬታን ናብ ሕዝቢ 
ተሰራጪዩ ኢዩ።ኣብነት፡እቲ ናይ ቋንቋ ጭቆናን ምንሻውን ይኹን ዕብለላ ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ጥንቲ ጥቕምቲ ከም ዚነበረ ተይሩ 
ዝውረይን ዝጋዋሕን፡ብሓቂ እዚ ኽውን እንተ ኔሩ፣ኣብ ዘመነ መሳፍንትን ሃጸይ ዮሓንስ’ውን ኔሩ ማለት ኢዩ።ቅድሚኡ ዚነበሩ’ውን 
ኣብዚ ተጠቐስቲ ኢዮም።ምኽኒያቱ፡ወጽዓ ንዘመናት ወይ ንሰለስተ ሽሕ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ሎሚ ዝበሃሉ 
ዘለዉ እንተኔሩ፡ኩሎም እቶም ኣስታት 500 ምንባሮም ዝግለጹ መራሕትን ነጋውስን ተሓተቲ ኢዮም ማለት ኢዩ። 
 
   ብዝኰነ፡እዚ ብዙሕ ሕቶታት ዘላዕል ጉዳይ ኢዩ።ከም ርድኢትን እምነትን ገለ ሒደት ሰባት ግና እቲ ናይ ቋንቋን ብሔር ጭቆናን 
ኣብ 20 ክፍለዘመን ጥራሕ ምንባሩ ኢዩ ዝእመነሉ።እዚ’ውን ዕምቆቱን ስፍሓቱን ብመጽናዕትን ምርምርን መደምደምታ ክግበረሉ 
ኣለዎ እምበር ፖለቲካዊ መድረኽ፡ፖለቲካዊ ዉሳነ ዘስፋሕፍሖ ሓበሬታን መረዳእታንን ኩሉ ሓቂ ኢዩ ኢልካ ምቕባሉ፡ሳዕቤናት 
ይፈጥር ምህላዉ ብቐሊሉ ትዕዘቦ ጉዳይ ኢዩ። 
 
   ቋንቋ ትግርኛ፡ኣብ ስራሕ መዓስ ዉዒሉ፧ ቋንቋ ኣምሓርኛ ከ፧ ቋንቋ ግእዝ መበቆሉ ኣበይ ኢዩ፧ ብከመይ ማዕቢሉ፧ ብከመይ 
ተዳኪሙን ኣብ ቐጽሪ ቤተ ኽርስትያንን ኣብ ገለ-ገለ ኣብያተ ትምህርትን ጥራሕ ተሓጺሩ ተሪፉ፧ ስነ ጽሑፍን ኪነ ጽሑፍን ከይዓብን 
ከይምዕብልን እቶ ማሕለካታት ብንጹርን ብዘይማትእን እንታይ፡ እንታይ ኢዮም፧ ዝተፈላለዩ ምሁራት ቋንቋ ግእዝ ካብ ስግር ባሕሪ 
ዝመጸ ቋንቋ ኢዩ ይብሉ።ገሊኦም’ውን ኣብዚ ኢዩ መበቆሉ ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም።ነዚ መተዓረቒ ሓሳብን ስነድን ይህሉ’ዶ፧ 
 
    ኣቶ ይትባረክ ገሠሠ ዝተብሃለሉ ደራሲ፡ ኣብታ “በኪነ ጽሕፈት ጊዜ፡የፊደላት ኣቀማመጥ ኪነ ጥበብ ሥነ ጥበብ ዘጠነኛ” ትብል 
መጽሓፎም፡ኣብ ትሕቲ፡ “ነባር ሀገራዊ ጥበብ” ኣስፊሮሞ ካብ ዘለዉ ምስ እንጅምሮ፡ከምዚ ይብል። 
 
   “ኣብቲ ቀደም እዋን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኪነ ጽሑፍ ኣብ ወረቐት ይኩን ኣብ ካልእ ናይ ጽሐፈት 
መሳርሒታት ብዘይምንባሮም፡ዝተምሃረ ዘብለ ኩሉ፡ጸሓፊ ብዘይምንባሩ እቲ ሽግር ከም ሎሚ ጎሊሑ ኣይፍለጥን ነበረ።ብራና ፊሑቑን 
ኣልስሊሱን፣ብርዒ ቀሪፁ ክጽሕፍ ዝነበረ ተራ ቀሺ ወይ ምሁር ክኸውን ይኽእል ኢዩ። 
 
   ናብራ ንምድፋእ ቢሎም ስራሕ ጽሑፍ ኣብ ዘከናውንሉ ግዜ፡ንእግረ መንገዱ ሙያ ኪነ ጽሑፍ ይጎልሕ ነበረ።ከምዚ ሎሚ ዘለዉ 
ምእመናን፡ብዙሓት ምሁራት ብ’ኢዶም ኽታሞም ዝኽትሙ ነበሩ።ይኹን እምበር ኣሳካኹዓ ቃላትን ኣቀማምጣ ፊደላትን ብምንባብ 
ይኹን ብምልኽት ዜማ ወይ ድማ ብቐመር ኰኰብ፡ኣብዝሓ ናይቲ ፊደላት መልኽዕን ቦታን ፈልዮም ይፍለጥዎ ኢዮም። 
 
   ኣብዚ ዘመን እዚ ግና ኩሉ ዝተምሃረ ግደን ክጽሕፍ ስለዘለዎ፣ኣየናይ ፊደላት፡ምስ ኣየናይ ቃል ክጽሕፍ ከምዘለዎ፡ፈልዩን መምዩን 
ዘምህር ብዘይምርካቡ መምህርን ተምሃራይን ኣብ ሃለውሳ ‘ጽልግልግ’ ኣተወ።ኣበየናይ ክፍሊ ትምህርቲ ይኹን እንድዒ እምበር፡ኣዲስ 
ኣበባ ዩኒቨርሲትይ ወሲንዎ ዝብል ዝሰማዕክዎ እመስለኒ፡ 
 

ሀ፣ ሰ፣አ፣ፀ  
 

   እዚኦም ጥራሕ ኣብ ስነ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ካባ ለቢሶም ዝተረፉ ኢዮም። 
 
                                                                     ሐ፣ሠ፣ኀ፣ዐ፣ጸ 
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    ሓቒ እንተኰይኑ ከም ዘየድልዩ ተወሲኑ ዝብል ሰሚዕና ኔርና።በዚ ስርዓት እዚ ዝተጽሓፉ ጽሑፋትን ተኰነ ተመልኺትና 
ኢና።ብፍላይ ብሃገራውነቱን ታሪካዊ ልበወልድነቱን ተወዳዳሪ ኣልቦ ዝኰነ ‘ፍቅር እስከ መቃብር፡ ዝተብሃለ መጽሓፍ፡ብፍርቂ ፊደላት 
ስርዓተ ኪነ ጽሑፍ ዝተጽሓፈ ምዃኑ እፍለጥ ኢዩ። 
 
   ፈላሚ ኣፍራሲ ናይ ፊደል ስነ ሥርዓት ባዕላ እታ መጽሓፍ ምኳና ይእመነላ ኢዩ።ኣብቲ ዉሽጢ እቲ መጽሓፍ፡ ‘ኃይለ ሥላሴ’ 
ዝብል ቃል ጥራሕ ብመስረት ሕጊ ተጻሂፉ ይርከብ።ምኽኒያቱ ድማ፡ኣበ ዘመነ ንጉሰ ነገስት ኃይለ ሥላሴ ብምንባሩ፡ኢድ ዘቁርጽ 
ተግባር ብምንባሩ ኢዩ። 

 
   ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋን ኪነ ጽሑፍን ክጸሓፍ ከሎ፡እንታይ ኣለዎ ከይሃለዎ ምኽኒያቱ 
ብዘይምፍላጥ ዘጋጥም ኣሎ እሞ፡ብዝተ’ኣረሙ ፊደላት ክጸሓፍ ይግባእ ኢዩ።ንዕቤት ኪነ ጽሑፍ 
ዕንቕፋት ከም ዚነበረ ዝኸሓድ እኳ ተዘይኰነ፡ኣብ ንግሥነት ኣክሱም፡ ኣብ ዘመነ ሃጸይ 
ገብረመስቐል፡ፊደላት ኣዛቢዑ ዝጸሓፈ፡ተከሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ይቕጻዕ ነበረ።ኣብ ዘመነ በከፋ ናይ 
ጎንደር ድማ፡ፊደል ኣዛቢዑ ዝጸሓፈ፡ኢዱ ይቁረጽ ነበረ።በዚ ድማ ጸሓፍቲ ቁጽሮም ከምዝቀነሰ 
ኣይጠራጥርን ኢዩ። 
 
   ምናልባሽ፡ ንምንጪ ናይ ኣክሱም ስነ-ፍልጠትን  ኪነ-ጥበብን፡ምድምሳስ ታሪካዊ ጽሑፋት 
ብጽሒት ከይሃለዎ ኣይተረፍን ኢዩ።እቶም ፊደላት ይቐነሱ ዝብል ኣመለካኽታ ብብዙሕ ኣንፈታት 
ምርኣይ የድልይ።በቲ ሕሉፍ ስነ ስሮኣት ኪነ ጽሑፍ ዝተጽሓፉ መጽሓፍቲ ታሪኽን፡ንምምርማርን 
ንምርዱኡን ንሽግር ዘጋልጽ ምዃኑ ኣይከሓድን ኢዩ፣ምሁራት ተተሰማሚዖሙሉ ግና ዘይኰነሉ 
ኣጋጣሚ የለን ኢዩ። 
 

   ፊደልን ቋንቋን መረዳድኢ እምበር ሃይማኖት ኣይኰኑን፣ብምቕናይ ይኹን ብምውሳኽ ፊደላት፡ነዚ ዘሎ ፍኖት ምቕልጣፍ ዝበለጸ 
ተቐሜታ ኣለዎ ኢዩ።እንተኰነ፡ብዙሕ ትርጉምን ብዙሕ ሃገራዊ ምሥጢራትን ምዕናዉ ግና ዘይተርፍ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ።ኣብነት፡ 
(ሠዐለ፣ሰአለ) ከተንብቦም ወይ ድማ ልሳኖም ሓደ ኢዩ።ከም ኣበሃህላ እቲ ዩኒቨርሲቲ እቲ መበል ካልኣይ ቃል (ሰአለ) ከምዚ ኢና 
ንጥቐመሉ ማለት ኢዩ።ጋ ዝተፈላለዩ ትርጉም ብምሓዞም ዝተማልኣ መልሲ ኣይህብን ኢዩ። 
 
(ሠዐለ)፡ሲኢሉ ፈጢሩ፡ ሥእሊ ሥራሕ ኢዩ። እቲ መበል ካልኣይ ቃል ድማ፡ ሥዕሊ ሠዐሊ ዝብል ካብዚ ይወጽእ ኢዩ። 
 
(ሰአለ)፡ ጸለየ ለሚኑ ኢዩ። ከምዚ’ውን፡ ስእለት ካብዚ ይወጽእ ኢዩ።ወዘተ” 
 
   ኣብ ገጽ 50 እቲ መጽሓፍ፡ደራሲ “በወያኔ ፊደልና የታሪክ ክስተት” ዝብል ሰፊሩ ኣሎ።እዚ ካልእ ግዜ ወይ ኣብ ዝቕጽል ኽፋል 
ከቕርቦ ክፍትን ኢየ። 
 
   ኣብዛ ኽፋል እዚኣ፡ከምቲ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳይ፣ቋንቋ ሕንዲ፣ቋንቋ ኢንግሊዝ፣ቋንቋ ቻይና፣ቋንቋ ጥልያንን ቋንቋ ሩስያን ናይ ባኦሉ 
ዝኰነ መሳልል ዕቤት ዘለዎ፣ቋንቋ ትግርኛ’ውን ክህልዎ ግደን ኢዩ።ግን ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝዝረብ ቋንቋ ከም 
ምዃኑ መጠንን፡ እቲ ዝተሓልፈ መስርሕ ፖለቲካ ሕልኽልኽ ዝበለ ብምዃኑ ብንጹር እዚ ኢዩ ኢልካ ከምቶም ካልኦት ቋንቋታት 
ቐመር ከተውጽኣሉ ዝእግም ኰይኑ ትረኽቦ ኢካ። 
 
   ኣብነት፡ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ዝኰነ ኣመጻጽኣን ታሪኽን ኣለዎ ኢዩ።ብፍላይ ድሕሪ ምትእትታው ጥልያን፡ምስ 
ሎሚ ዘላ ትግራይ ይኹን ብሓፈሻ ምሲ ኢትዮጵያ መልኽዑ ቕይር ዝበለ ኰይኑ ትረኽቦ ኢካ።ኣብ ኤርትራ፡ምዕባለ ቋንቋ ትግርኛ፡ 
 
## ቕድሚ ጥልያን ሃጸይ ዮሓንስ፣ቕድሚኡ ድማ ሃጸይ ቴድሮስ ኰነ ዘመነ መሳፍንቲ ምስ ትግራይ ኣጠቓሊሎም ይገዝእዎ ወይ 
የማሓድርዎ ምንባሮም ብዙሓት ምሁራት ይገልጹ ኢዮም።በዚ መሰረት እንተኬድና ድማ፡ 
# ቕድሚ ዘመነ መሳፍንቲ፡ካብ 13 ክፍለዘመን ክሳዕ ዘመነ መሳፍንቲ (ገሊኦም ካብ 15 ክ/ዘመን ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም)፣ 
# ዘመነ መሳፍንቲ፣  
# ትግርኛ ኣብ ዘመነ ሃጸይ ቴድሮስን ኣብ ዘመነ ሃጸይ ዮሓንስ ዳርጋ ማዕረ ኔሩ ክበሃል ይኽእል ኢዩ።እቲ 
ምትእትታው ኣብያተ ሕትመት ዝህልዎ ጽልዋ ከምዘለዎ ኰይኑ ኢዩ። 
# ብሕድሪ’ዚ ዘመነ ጥልያን ኣሎ፣ 
# ዘመነ ምምሕዳር ኢንግሊዝ ኣሎ፣ 
# ዘመነ መንግስቲ ኃይለ ሥላሴ፣ 
# ዘመነ ምምሕዳር ደርጊ፣ 
# ድሕሪ ደርጊ ወይ ድማ ኣብ ዘመነ ሻዕብያ/ሕግደፍ ተባሂሉ ክኽፈል ዝኽእል እመስለኒ። 
 
## ኣብ ትግራይ ድማ፡ቕድሚ ዘመነ መሳፍንቲ ከም መወኸሲ ወይ ከም መጀመሪ ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ኢልና እንተወሲድና ድማ፡ 
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# ካብ 13 ኽፍለዘመን ክሳዕ ዘመነ መሳፍንቲ፣ (ገለ ጸሓፍቲ ካብ 15 ክ/ዘመን ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም)፣ 
# ዘመነ መሳፍንቲ፣ 
# ኣብ ዘመነ ሃጸይ ቴድሮስ፣ 
# ኣብ ዘመነ ሃጸይ ዮሓንስ፣ 
# ዘመነ ንጉሥ ምኒሊክ፣ 
# ዘመነ ልጅ ኢያሱ፣ 
# ዘመነ ኃይለ ሥላሴ፣ 
# ዘመነ ምምሕዳር ደርጊ፣ 
# ድሕሪ ደርጊ ወይ ድማ ዘመነ ወያነ/ኢህወደግ ብዝብል ክንኸፍሎ ንኽእል እመስለኒ ኢዩ። 
 

   ካልእ ቐመር ሰሌዳ ግዜ ተሃሊዩ ድማ ቕቡል ይኸውን።እዚ ቐሪቡ ዘሎ ከም ኣብነት ኢዩ እምበር 
ተጸኒዑን ተዳቒቑን ዝግበር ዘሎ ኣይኰነን።ብዝኹነ ዕቤት ትግርኛ መሳልል ድሕረ ባይት’ኡ ክግበረሉ 
ኣለዎ።ምኽኒያቱ፡ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝነበሩ፣ዝህልዉ ለውጥታት ንምምዝጋብን ኣብ ግዜን ኩነታትን 
ዘሎ ዕቤትን ዕንቕፋታትን ንምፍላዩ ኣድላይ ዘበለ መስርዕ ግዜ ቋንቋ ተገቢሩ ክውሰድ ምከኣለ ኔሩ 
ዝብል ትዕዝብቲ ኣለኒ። 
 
   ኣብዚ ዝተገልጸ ዘመናት፡ኣብ ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ ደርማስ ኣበርኽቶ ዝገበሩ ዉልቐሰባትን ትካላትን 
ኣለዉ ኢዮም።ኣብነት፡ኣብ ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ፡እኒ ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማሪያም፣መምህር ኣስረስ 
ተሰማ፣ጋዜጠኛ ኣርኣያ በላይ፣ሃለቃ ተወልደመድሕን ገብሩ፣ኣቦይ ጎበዜ ጎሹ፣መምህር ይስሓቕ 

ተወልደመድሕን፣ተወልደመድሕን ገብረመድሕን፣ኣፓ ጋስፓሪ፣ርእሰ ደብሪ ዑቕባ እንድርያስ ዓስቡ፣ኣባ ማትዮስ፣ደፍተራ ፍስሃ 
ጊዮርግስ፣ሙሣ ኣሮን፣መርጌታ ግርማጽዮን መብራህቱ፣ኣማኑኤል ሳህለ፣ኣቶ ሃብተ፣መምህር ተስፋይ ‘ንግስተ ሳባ’፣ተከኣ 
ተስፋይ፣መምህር ገብረእዝጋብሔር ቢሆን፣በርሀ ኣርኣያ፣ሰሎሞን ጸሃየ፣ኢይያስ ጸጋይ፣ደበሳይ 
ወልዱ፣ጸጋይ ሓድሽ፣ሃይለሚካኤል ኃይለ ሥላሴ፣በየነ ሃይለ፣ተኽላይ ዘወልዲ ዝርኸብዎም 
ይኹን፣ 
 
   ብዙሓት ገዳይም ስነ ጥበባኛትት፣ ገጠምትን ጸሓፍትን ወዘተን ስሞም ብግቡእ ክስነድን 
ስርሖም ንዉልድ ወለዶ ክሓልፍ ይግባእ እምበር ነተን ሒደት ዓመታትን ብሒደት ሰባት 
ዝተጸወያ ጽያፉ ዘይኸተት ኩነታት ምቑንጻብን፣ ዝነበረ ጸቕቲ ገዛእቲ ደርብታት፡ከም ተመን 
ርእሲ-ርእሶም እናሻዕ ምባል ጣቛ ዘለዎ ኣይመስለንን ኢዩ። 
 
   እወ፡ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን፡ ወግሐጸብሐ መግዛእቲ ንቋንቋናን ባህልናን 
ደቒስዎ፣እናበልና ሎሚን ኣብ ሎሚን ብዝተፈላለየ ባዕላትና እንተስ ብዕብለላ ዓውሎማ 
‘ሙሉኣለም’፣እንተስ ግቡእ ቆላሕታን ጠመተን ብዝግብኦ ኣካል ዘይምርካቡ፣ ዘይዉሑስ ቁጠባዊ ሕይወት ዓምጺጽዎ ወይ ድማ 
ማዕከናት ዜና፣ኣብያተ ትምህርትን ጸሓፍትን ዘይብቑዓት ኰይኖም ቋንቋ ትግርኛን ባህልን ኣብ ከመይ ብርኺ ኣሎ፧  
 
   ትማሊ ቋንቋና ይበርስ ኣሎ፣መንነትና ይጠፍእ ኣሎ ቢሎም ተቓሊሶም፡ዘቃልሱ ዚነበሩ፣ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ብዝደየቡ፡ብዘይካ ኣብ 
ሕጊ ምስፋርን ሒደት ዕዮ ምዕያይን ኣየናይ ዘነይትን ዘሕብንን ዝጭበጥ ዕማማት ኰን ተሰሪሑ ይኸውን ትብሉ፧ ገና’ውን ገለ-ገለ 
ዝበሉ ሰበ ስልጣን ይኹኑ ምሁራት፣ ካብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝተጽሓፉ ጽሑፋት ምንባብ ብኣምሓርኛ ዝተጽሓፈ ከም ዘንብቡን ከም 
ዝምእሞምን ትዕዝብቲ ብርኽት ዝበሉ ጸሓፍቲ፣ደርስትን ጋዜጠኛታትን ኢዩ። 
 
   ብተወሳኺ፡ሃጸይ ዮሓንስ፡ኣምሓርኛ ወግዓዊ ቋንቋ ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ምድረ-ኣግኣዚ ዝገበሩ ምዃኑም ዝገልጹ ምሁራት 
ኣይሰኣኑን ኢዮም።ንሶም ዝገበርዎ ከም እወንታዊ ስጉምቲ’ዩ ተወሲዱ ዝጸሓፍ ዘሎ። 
 
   “ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማሪያም፡ ኣብ ጉዳይ ቋንቋ ኣልዒሎም፡ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ልዕሊ ዘይፈልጥ ሕዝቢ ነቲ ቋንቋ ‘ቲ ከም 
መማሓደርን መፍረድን፡ብጸቕጢ ምንጋሱ ቕኑዕ ስለ ዘይኸውን፡ዉሽጣዊ ናጽነት ሕዝባታት ትግራይ ኤርትራን ድማ መታን 
ክሕሎ፡ኤርትራን ትግራይን (ትግራይ-ትግሪኚ) በዚ ዝስዕብ ቕድመ ኩነታት ጥራሕ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክመሓደራ ኣመሙ፡ 
 
# ቋንቋ ትግርኛ፡ ኣብ ‘ኣብ ውሽጣዊ ምምሕዳር ትግራይ-ትግርኚ’ መተዓየዪ ኣብያተ ፍርድን ምምሕዳራትን ክኸውን፡ 
# ቋንቋ ትግርኛን ዓረብን ከም ግእዝን ኣምሓርኛን፡ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ-ትግሪኚ… ኣብ ፕሮግራም ክ’ኣትዋ፡ 
# ንሕዝቢ ትግራይ-ትግሪኚ…ናይ ፖለቲካ ማሕበራት ንምቛም ሓርነት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኪወሃቦ… 
# ሕዝቢ ኤርትራ፡ከምኡ’ውን ሕዝቢ ትግራይ፡ረብሓኡን መሰሉን ዚሕልዉሉ፡ብሕዝቢ እተመርጹ ልኡኻቱ ናብ ባይቶ መንግስቲ 
ኢትዮጵያ ንምላኽ ኪፍቐድሉ…” 
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    ነዚ ኣቶ ወልወል ብዝጸሓፉ፡ በተን በትን ተዘርበሎም፡ብዙሕ ፍላጸታትን ቐስታትን ከም ዚተወረወረሎም ታሪኽ ይሕብረላ 
ኢዩ።እቲ ፖለቲካዊ ትሕዝቱን ኣብ መቓን ግዜን ኣእቲን፡ንግዚኡ ንጎኒ ገዲፍና፡ ኣብ መዳይ ቋንቋ ትግርኛ ግን ሓደ ካብቶም ዝግበሩ 
ዚነበሩ ተቃውሞታትን ሕቶ መስልን ኣብ ግምት ኣእቲካ፡ኣብነታዊ ዝበሃል ዕዮ ኰይኑ ትረኽቦ ኢካ። 
 
   ንምዃኑ ቋንቋ ትግርኛ ክንደይ ሰብ፡ ይጽሕፈሉ ኔሩ፧ትምህርትን ዘመናውነትን ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ከ ክንደየናይ ሰብ ኢዩ አቲ 
ቋንቋ ብኣግባቡ ፈሊጡ ዝጽሕፍን ዝስነድ ኔሩ፧ ብግልጺ ክንሓስበሉን ክንዛተየሉን ዘለና ነጥቢ ኢዩ።ግእዝ፡ከምቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ 
20 ክ/ዘመን፡ ከም ቋንቋ ኣብ ጥንትን ስጋብ ቐረባ እዋን ኩንትናዊ ሓለፋ ዝነበሮ ቋንቋ ኢዩ። 
 
   ንሱ’ውን ኣብ ቐጽሪ ቤተክርስትያን ሊቃውንትን ተዘይኰይኑ መን ይጽሕፈሉ፧ መን ይመራመረሉ ኔይሩ ድዩ፧ መን ከ የስተምህረሉን 
ይገጥመሉን ኔሩ፧ ቋንቋ ትግርኛ ዝበዝሕ ታሪኹ፡እንትርፊ ኣፋዊ ቋንቋ ከም ግጥሚ፣ማሰ፣ጽንጽዋይ፣ሕንቕልሕንቕሊተይን ነበረያ ነበረን 
ተዘይኰይኑ ካእል እዚ ዝበሃል ኔሩ’ዶ፧  
 
   ብማዕበል ተጸፊዑ ይጋማዳሕ’ዶ ኣሎ ወይ ድማ ኣብ ፍኖተ ምዕባለ ይኮብዕ ኣሎ፧ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ለውጥን ኣፈላላይን ከምዘሎ 
ርእሰ ርጉጽ ኢዩ፣ግና ብሓፈሻ ቋንቋ ትግርኛ ሰዊዱን ኣጉላዕሊዕን ኢዩ ዝበሃለሉ ደረጃ በጺሑ ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዃ ተዀኑ ብኣንጻሩ 
ገና-ገና ኢዩ ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም።ንስኹም ከ እንታይ ትብሉ፧ እቲ ንህቦ ርእይቶን ሓሳብን ንስለ እገለ-ንኣይተት እንገሊት ኢልና 
ዘይኰና ኣድማስ ሕልናና ኣስፊሕና ህሉው ኩነታት ቋንቋ ትግርኛ ባይትኡ ወሪድኹም ገምጊምኹም ክትጽሕፉ እላቦ። 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ፊተውራሪ መድሕን ዝበልዎ ኢዩ። 

 


