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                     ዘተ ቋንቋ ትግርኛ፣መሳልል ዕቤት’ዩ።                          ሳልሳይ ክፋል 

                      ==================================== 
               ኣብራሃም ብርሃነ                                                               ዕለት፡7/11/2017 ዓ.ም.ፈ 

 
    ክቡራትን ክቡራንን፡ኣብ ዝሓለፈ ግዜ “ዘተ ቋንቋ ትግርኛ፡መሳልል ዕቤት’ዩ”፡ኣብ ዝብል ርእሲ፡ዝተፈላለዩ ሓሳባት ተወናጪፎም 
ኢዮም።እንሆ ድማ ሳልሳይ ክፋሉ ሒዘልኩም ቐሪበ ኣለኩ።ኣብ ምዕባይን ምጉልዕላዕን ሓደ ቋንቋ፡ከምቲ ማንም ዝፈልጦን ከቶ 
ዘይስሕቶን ጥጡሕ ግደ ማዕከናት ዜና ዘይናዓቕ ኢዩ።እንተኰነ ኣብ ገለ-ገለ ማዕከናት እንተዘይኑ፡ኣብዝሓ ኣተኽሮ ኣይህባኡን 
ኢየን፣ንባዕለን ኣብ ባዕለንን ኣብ ቋንቋን ኣጠቃቕምኡን፡ሰፊሕ ሕጽረታትን ግድፈታትን ከምዘለወን ይፍለጥ ኢዩ።እዚ ከምዚ ከሎ፡ገለ 
ማዕከናት ዜና ዘለወን ድኽመታት ኣብ ግምት ኣእትየን፡ኣባላተን ከሰልጥና ትዕዘብ ኢካ።ግድን ድማ ኣብ ምዕባይ ቋንቋን ባህልን 
ስልጠናምሃብን ምውሳድን፣ኢሂን ምሂን ኰነ ስሩዕ ዘተን ምይይጥን ምግባር ወሳንን ቐላስን ምዃኑ ርእሰ ርጉጽ ኢዩ።እቲ ምርምርን 
መጽናዕትን ከም ዘለዎ ኰይኑ ማለት ኢዩ።ነዚ’ውን ሓደን ኽልተን እናበልና ምዝታይና ኰነ ምጽሕሓፍና ሓጋዚ ተራ ይገብር ኢዩ 
ዝብል እምንቶ ኣብ ቦትኡ ኢዩ። 
 
   ኣብ ምዕባይ ቋንቋ ትግርኛ፡ብዙሓት ዉልቐሰባት ልዑል እጃም ገቢሮም ኢዮም፣ገና’ውን ኣብ ምግባር ይርከቡ ኣለዉ ኢዮም።ከምቲ 
ኣብ ዝሓለፈ ኽፋል ገሊኦም ብዳህሳስ ተዘርዚሮም ዘሎ ድማ፡ደቂ ወጻኢ ኣብ ቋንቋን ባህልን ምርምርን መጽናዕትን ወግሐ ጸንሐ 
ገቢሮም ኣለዉ፣እናገበሩ’ውን ኢዮም።ሓደ ካብ’ዚኦም  ኣብ መስርሕ መፅናዕቲ ዝርከቡ ያሮዝላቭ ዝበሃል ኢዩ።ንሱ፡ ኣብ ድምጺ 
ኣመሪካ ሓደ እዋን ቓለ መጠይቕ ገቢሩ ኔሩ ኢዩ።ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ከም መእተዊ ኣብ መርበብ ሓበሬታ እቲ ትካል ከምዚ 
ዝብል ጽሑፍ ሰፊሩ ኣሎ። 
 
   “ያሮስላቩ ወይ ድማ ያሬድ ይበሃል። ካብ 2003 ኣትሒዙ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቋንቋ ትግርኛ ተማሂሩ። ብድሕሪኡ ኣብ ስነ ፅሕፈት ትግርኛ ዘለዉ 
ኣጠቓቕማ ቃላት የፅንዕ’ሎ። ኣብዚ መዳይ መጽናዕቲ ንምክያድ ኣብ ጥንታውን ዘመናውን ኣጠቓቕማ ቃላት ትግርኛ ዘሎ ፍልልይ ኣነፂሩ የውፅእ’ሎ። ኣብ 
ገሊኦም ናይ ባዕሉ ርኢቶ እውን ይህብ። 

   ያሬድ ኣብቶም ዘጊድ ዝፍለጡ ኣስታት ኣርባዕተ ላዛታት ትግርኛ እውን ናብቲ ከባብታት ብምኻድ የፅንዕ’ሎ። ብመዳይ ምዕባለ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ 
ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ ይሕተሙ ኣለዉ፤ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ኣምሓርኛ ፅዕንቶ ስለዘለዎ ውሱን ለውጢ እዩ ዘርእይ ዘሎ ይብል።ብዋናነት ኣብ ስነ 
ጽሕፈት ትግርኛ ኣድሂቡ ዘካይዶ ዘሎ መፅናዕቲ ምስ ፈፀመ ብሊቃውንቲ ቋንቋ ትግርኛ ከምዘገምግሞን ብድሕሪኡ ድማ ናብ ህዝቢ ከምዘቕርቦን ገሊፁ’ሎ።” 

   መንእሰይ ተመራማሪ ቋንቋ ዝኰነ ያሮስላቭ ሂብዎ ዘሎ ሓሳብ ምስ እንዕዘብ፡ኣብ መዳይ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት 
ዝተፈላለዩ ላዛታት ወይ ሜላ ኣዘራርባ ብምህላዎም ናብትን-ናብትን እናበለ ኣብ መስርሕ ዕቱብ መጽናዕቲ ከምዘሎ ሓብሬትኡ የነጽር 
ኢዩ።ብሰሪ ዘሎ ኩነታት፡ ኣብ ኤርትራ ጸኒሑ ናብ ሩስያ ዓዱ ከይዱ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ከም ዘጽንዕ፡እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዝተወሰነ 
መልካዓ ምድራዊ ዝርከቡ ሕዝብታት ዝግበር ይኹን እምበር ነቲ ኰለልን ድካምን በዲሁ ኣብ ምርምሩ ተጸሚዱ ኣሎ ኢዩ።ያሮስላቭ 
ኣብ መወኸሲ ጽሑፋት ሕጽረት ከምዘሎ፡ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ እዚ ዝበሃል መወኸሲ ጽሑፋት ክረክብ ዘይምኽኣሉ ደጋጊሙ 
ይገልጽ ኢዩ። 
 
   ብተወሳኺ፡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ፡ጽዕንቶ ኣምሓርኛ ስለዘለዎ ዝተወሰነ ለውጢ የርእይ ምህላዉ ካብ መጽናዕታዊ ትዕዝብቱ 
ተሞርኺሱ ሓሳቡ ገሊጹ ኢዩ።ብርግጽ፡ኣብ ትግራይ፡መጠነ ገዚፍ ጽዕንቶ ኣምሓርኛ ከም ዘሎ ብዙሓት ጸሓፍቲ፣ጋዜጠኛታትን 

ተመራመርትን ገሊጾም ኢዮም።ኣብተን ዘለዋ ማዕኸናት ዜና ይኩን ኣብያተ ትምህርቲ እዚ ጽዕንቶ 
ኣምሓርኛ ሓያል ምዃኑ ብቐሊሉ ተስተውዕሎ ነገር ኢዩ። 
 
   ያሮስላቭ፡ኣብ መዳይ ቋንቋ ኣድሂበ ዝተወሰኑ መዓልታት ከዋግዖን ግዜ ከነሕልፍን ኪኢልና 
ኔርና ኢና።ንሎሚ እቲ ኣብ ድምጺ ኣመሪካ ዝሃቦ ሓሳብ ከተኹር ኢየ፣ካልእ ግዜ ምስኡ ኣብ ቋንቋ 
ኣድሂብና ዘዋጋዕናዮ ብሰፊሑ ክገልጾ ተስፋ እገብር።ስለዚ፡ካብ ትዕዝብትን መጽናዕትን ያሮስላቭ 
ሓፈሻዊ ስእሎ ህልዉ ኰንታት ቋንቋ ትግርኛ ክትሕዝ ባብ የርሕዉ ኢዩ።ንሎሚ ያሮስላቭ ምልዓል 
እኩል ኢዩ። 
 
   መዝገበ ቃላት፡ ኣብ ምምዕባልን ዕቤትን ቋንቋ ደርማስ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበር ርእስ ርጉፅ 
ኢዩ።ከም ዝፍለጥ፡ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣድሂበን፡ካብ ዝተዳለዋ መዝገበ ቃላት፡እተን ዝበዝሓ ኣብ 
ኤርትራ ዝተሓትማ ኢየን።ኣዚየን ምዕቡላትን ሰፋሕትን ኢየ ብትሕዝቱኣን ኰነ 

ብኣቐራርብኣን።ኣብ ሕዝቢ ተኰነ ሰፊሕ ተቐባልነትን ኣገልግሎትን ሂበን ኢየን፣ገና ጥቕሚ ይህባ’ውን ኣለዎ ኢየን።እዚ ተገልገልተን 
ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ማዕከናት ዜናን ኣብ ማሕበራዉ መራኽቦታት ገሊጾሞ ኢዮም። 
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   እተን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሓትማ ክልተ መዝገበ ቃላት ድማ ብዙሕ ዝርግሐን ጥቕምን ክህባ ኣይትዕዘብ ኢካ።ሓደውን እታ ሓንትን 
ጽብቕትን ብማእከል ቋንቋታት ኢትዮጵያ ዝተሓትመት፡ብመምህር ኣስረስ ተሰማን መምህር ገብረኪዳን ደስታ ከም ዝተኣረመት 
ትሕብር መጽሓፍ ኣዚያ መሳጢትን ገላጺትን ኢያ።እንተኰነ፡ ኣብ ዕዳጋ ካብ ትጠፍእ ዓመታት ኣቁጺራ ኢያ።እተን ዝነበራ’ውን ኣዚየን 
ሒደት ምንባረን ሰብ ኣብያተ መጽሓፍትን ኣብያተ ሕትመትን ይሕብሩካ ኢዮም። 
 
   እዛ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ብትግርኛ እዚኣ፡ካብ ትሕተም 20 ዓመት ዳርጋ ኣቑጺራ ኣላ።ብድሕሪኡ ክትሕተምን ክትዝርጋሕን 
ዘይምግባሩ፡ ኣብ ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ ሃሲያ ከም ዝገበረትን ከም ትገብርን ከም ቕሉዕ ደብዳቤ፣ቕሉዕ ናይ ኣደባብይ ምስጢር ኢዩ። 
 
    እታ ብዶ/ር ካሣ ገብረሕይወትን ብዶ/ር ኣማኑኤል ጋንኪን ዝተዳልወት መዝገበ ቃላት፡ብዙሕ ዕምቆት ዘለዋ ኰይና ኣይትረክባን 
ኢካ።ጻዕርን ግዜን ኰነ ጉልበትን ከምዝፈሰሳ ርዱእ ኢዩ።ግና ብመንጽር እተን ዘለዋ መዝገበ ቓላት ዕቱብን ሰፊሕን ኣገልግሎት ይትረፍ 
ክትህብ ማራኺ ኣቀራርባን ዕምቖትን ኣለዋ ዘብል ኣይትረክበላን ኢካ።ግን ከኣ እስከ ተጠቐምታ ወይ’ውን ኣዳለውታ፡ እንታይ ይብሉ 
ምስማዕ ይሓይሽ እብል።ከም ርእይቶን ሃሳብን ብዙሓት ግን እታ ዝበለጸት መዝገበ ቓላት እታ ብኣቶ ተከኣ ተስፋይ ዝተዳለወት 
ቐዳመይትን ቕድሚ ኹሉን ኰይና ትረኽባ ኢካ። 
 
   እታ ብመሪጌታ ግርማጽዮን መብራህቱ፡ኣብ 1976 ዓ.ም.ሓ ዝተዳለወት መዝገበ ቃላት ትግርኛ ብትግርኛ ተኰነ ኣብ ግዜኣ እታ 
ዝበለጸት መዝገበ ቓላት ኢያ ኔራ።ብመንጽር ዝወጸቶ መቓን ግዜን ብዉልቖም ብዝገበርዎ ጻዕርን ኣብ ግምእ ኣእቲካ፡ዝሕብንን 
ዘኩርዕን ዕማም ከም ዝዓመሙ ብቐሊሉ ዝስወጠካ ኢዩ።እታ ብዶ/ር ኪዳነማሪያም ኣብ 2008 ዓ.ም.ፈ ናብ ሕዝቢ ዝተዘርግሐት 
መዝገበ ቃላት እዉን ናይ ባዕላ እወንታዊ ጎንታት ተሃለዋ እኳ ግን ምስተን ካልኦት ክትወዳደር ከላ ብዙሕ ዝተርፋ ኢዩ።ብዝዀነ ኣብ 
ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ፡ምድላው መዝገበ ቃላት ዕዙዝ ግደን ኣበርኽቶን ከምዘለዎ፡ካብ ማንም ዝኽወል ኣይኰነን ኢዩ። 
 
   እቶም ኩሎም ኣብ ምድላው ጽፉፍን ኣድካምን ስርሓውቲ፡ምድላው መዝገበ ቃላት ዝተሳተፉን ብድካም ዝለፍዑን ክብርን 
ምስጋናን ይግብኦም ኢዩ።ኣቶ ሃብተ ዘርኣ ተኰነ ነታ ብተከኣ ተስፋይ ዝተዛዘመት መዝገበ ቃላት እጃሞም ዘይነዓቕ ግደ ኢዩ፣እሞ 
ክነኣዱን ክምስገኑን ዘለዎም ኢዮም።እቶም ኣብ መስርሕ ምሕታም ዘለዉ ኣዳልውቲ መዝገበ ቃላት ተኰነ ምስጋና ኰነ ኣጆኹም 
ምባል ይግብኦም ኢዩ።ኣሳልጦ ክህቦም ድማ እምነይ።ካልእ ግዜ ብዛዕባ መዝገበ ቃላትን ኣዳለውቱን ጽሑፍ ከዳሉ ተስፋ እገብር። 
 
   ኽቡራት ኣንበብቲ፡ኣብ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ብትግርኛ ኣቶ ተከኣ ተስፋይ፡ብዛዕባ ቋንቋ ትርግኛን መዝገበ ቃላትን ኣዛሚዱ፡ካብ 
ዝሰፈረ ‘ቃላ ኣሕታሚ’ ኰነ መእተውን ናባኩም ከብሎ ኢየ።ኣጋጣሚ ካብተን ዘለዋ መዝገበ ቃላት ንግንዛቤ ኣንበብቲ ብዝብል ካብኣ 
ወሲደ ከቕርበልኩም እፈቱ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ብዙሓት ሰባት፡ቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ምውድዳር ካብ ዜዘውትሩ ግዜ ኣይቐለለን ኢዩ።እቶም ‘ቋንቋ ትግርኛ ሃብታም ቋንቋ 
ኢዩ፣እሞ ምስ ቋንቋ ኣምሓርኛ ፈጺሙ ኣይወዳደርን ኢዩ’ ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም።ገለ ነጥብታት መወዳደሪ የቕርቡ ኢዮም።ኣብ 
ቋንቋታት ናይ ባዕሉ መነጻጸርን መወዳደርን ከም ዘሎ ፍሉጥ ኢዩ።ካብቶም ክትዓት ገሊኦም ቋንቋ ኣምሓርኛ ንኣሞ ኰነ ሓትነ ብሓደ 
ኢዩ ዝጽውዖም ይብሉ ኢዮም።ብተወሳኺ፡ንስኽን፣ንሰን፣ንሶምን፣ ንስኹም ወዘተ ከም ትግርኛ ፈልዩ ኣየቐመጥ ኢዩ ይብሉ፣እማኖም 
ኢዮም ድማ ግን ኣምሓርኛ ዘለዎ ብልጫታት ክዝንግዕዎ ትዕዘብ ኢካ።ኣብነት፡ኣብ ኣምሓርኛ ካብ ኣቦ፣ኣባሓጎ፣እቦሓጎታት ወዘተ ነናይ 
ባዕሉ ፍሉይ መጸውዒ ከም ዘለዎ ዝከራከሩ ድማ እዝን ካልእ ይጠቕሱ ኢዮም። 
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    ካልእ ቋንቋ እንግሊዝ ኣዚዩ ሃብታም ቋንቋ ኢዩ።ግን ንሰን፣ንስኽን ኰነ ንሶም፣ንስኩም ወዘተ ከም ኣምሓርኛ ተመሳሳሊ ባህሪ ኣለዎ 
ኢዩ።ከምዚታት ገቢርካ ምንጽጻር ንባዕሉ ኣብ መድረኽ ዘተ ኣእትዩ፡ንዕቤቱን ኣፍልጦን ሓጋዚ ተራ ኣለዉ ኢዩ ዝብል እምንቶ ኣለኒ። 
 
    ቋንቋ እንግሊዝ ኣዚዩ ምዕቡል ቋንቋ ምዃኑ ይእመን፣ይፍለጥ ኢዩ።ታሪኽ መዝገበ ቃላት እንግሊዝ ኣብ 18 ክፍለዘመን ምዃኑ 

ሰነዳት ይሕብሩ ኢዮም።እታ ብሳሙኤል ጆንሶን ኣብ 15 ሚያዝያ 
1755 ዓ.ም.ፈ ዝተዳለወት ኣዚያ ጸላዊት መዝገበ ቃላት ምዃና ይንገር 
ኢዩ።እዚ መልዓሊና ገለ ስእሊ ብዛዕባ መዝገበ ቃላት ንምሓዝን ምስ 
ትግርኛን ኣምሓርኛ ንምንጽጻር ይጠቕመና ብዝብል ኢዩ። 
 
   ቋንቋ ግእዝ ንእኒ ቋንቋ ጉራጌ፣ትግርኛ፣ኣምሓርኛ፣ትግረ፣ኣርጎብኛ  
ዝወለደ ምዃኑ ብዙሓት ምሁራት ይኣምኑ ኢዮም።ከምቲ ልዕል 
ኢልና ክንገልጾ ዝፈተና ቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ምውድዳርን 
ምንጽጻርን ኣብዚ ርብዒ ዘመን ዳርጋ ልሙድ ካብ ኰነ ነቲ ኣብ 
መዝገበ ቃላት ዝተዓመመ ምፍላጡ ግርም ኢዩ።ነቲ ኣብ ኣምሓርኛ 
ዝተገብረ ስርሓውቲ ብዳህሳስ ምስ እንርእይ ከምዚ ይመስል ኢዩ። 
 
መዝገበ ቃላት፡ 
#ኣምሓርኛን ላቲንን ኣብ 1890 ዓ.ም 
#ኣምሓርኛን እንግሊዝን ኣብ 1833 ዓ.ም 
#እንግሊዝ ኡርዱ ኣምሓርኛ ኣብ 1859 ዓ.ም 
#ኣምሓርኛ ፈረንሳይኛ ኣብ 1902 ዓ.ም 
#ግእዝ ኣምሓርኛ ኰነ ኣምሓርኛ ብኣምሓርኛ ኣብ 1948 ዓ.ም 
#እንግልዝኛ ኣምሓርኛ ኣብ 1972 ዓ.ም 
#መዝገበ ቃላት ማርኪዝም ሌኒንዝም ኣብ 1978 ዓ.ም 
#ኣምሓርኛ ኦሮምኛ ቕድሚ 1850 ዓ.ም ከም ዝተዳለወ ይንገር ኢዩ። 
 

   ከም ዝተዳለወ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ይገልጹ ኢዮም።ካብዚ ምስ ትግርኛ ክወዳደር ወይ ክነጻጸር ከሎ፡ኣየናይ ኢዩ ቐዳምነት ዝረከበ፧ 
ኣየናይ ቋንቋ ተስሪሑሉ ትብሉ፧ መዝገበ ቓላት ትግርኛ፡ ኣብ 20 ክፍለዘመን ክዳለው ከም ዝጀመረ ሰነዳት ይህብሩ ኢዮም።ካልእ ኔሩ 
ትብሉ ሃየ ጽወዩና ክብል እፈቱ። 
     
  ኽቡራት ኣንበብቲ፡ኣብ መወዳእታ እስከ ቕድሚ 10 ዓመት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተገብረ ሓደ ዋዕላ መፅናዕታት 
ቋንቋታት ትግራይ፡ብዛዕባ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ገምጋም 
ቋንቋ ትግርኛ፡ኣድሂቡ ካብ ዘስፈሮ ቆንጪብና ምስ እንወስድ 
ነዚ ይመስል ኢዩ። 
 
   ኣብዚ ሎሚ እዋን ማለት ኣብ 2010 ዓ.ም.ሓ ዓመት፡ ቋንቋ 
ትግርኛ ከመይ ይህሉ፧ ኣብ ምንታይ ብርኺ ይህሉ ትብሉ፧ 
ማዕከናት ዜና በርኺተን ኣለዋ ኢየን።ኣብ ሬድዮ ብፍላይ 
ዕዙዝ ኢዩ።ኣብ ቲቪ እታ ሓንቲ ከም ሓሙስን ጥብቆ ኢትቪ 
ዝነበረትን፡ንበይና ሓዳር ፈሊያስ ብርኽት ዝበሉ ፈነወ 
ሰዓታት ወኒና ትረከብ ኣላ ኢያ። 
 
   ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፡ማለት ኣብተን ዘለዋ 3 
ዩኒቨርስታት ቋንቋ ትግርኛ፡ ኣብ መስርሕ ምምሃር 
ምስትምሃር ተዋፊረን ከምዘለዋ ይፍለጥ ኢዩ።ኣበርኽቶ ከም 
ዘለወን ኣይትስሕቶን ኢካ።ኣድማዕነቱን ዉርጽውነቱን ማዕረ 
ክንደይ ኢዩ፧ብመጽናዕትን ምርምርን እንተዝቐርብ ማሕረ 
ኔሩ።ኣብ ኣዲድ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ’ውን ትግርኛ ከም ዓውዲ 
ትምህርቲ ከምዝወሃብ እፍለጥ ኢዩ። 
 
   ኣብ መዳይ ጋዜጣን መጽሔትን እዚ ዝበሃል ክትብለሉ ኣይትኽእል ኢካ።እዚ ማለት እተን ዘለዋ ክልተ ጋዜጣታት ናብ ሕዝቢ 
ዘለወን ተበጻሕነትን ተነባብነትን ባይታ ዝወረደ ምዃኑ ምስኽርነት ክትረኽበሉ ኣይትጽገምን ኢካ።እዚ ዝበሃል ጽልዋ ይገብራ ኢየን 
ክትብል ዝእግም ኢዩ ዝመስል፣ግና መጽናዕቲ ብቕርዑይ መገዲ ተዝግበር፡ነቲ ዘለውኦ ባይታን ተነባብነት ንጹር ስእሊ ኣብ ምሃብ 



ተጻሕፈ፡ዕለት 27/2/2010 ዓ.ም.ሓ 4 

ዕዙዝ ግደ ምገበረ ኔሩ ዝብል ሰረተ እምነት ኢዩ።ኣንብብዎ፣ይነበብ ወይ ግዝእዎ እናበልካ ብዝወሃብ መምርሒ ወይ ትእዛዝ ከ፡ኣየናይ  
ጋዜጣ ኣብ ዓለም ዓንቢቡን ማዕቢሉን ይኸውን፧ኣንባቢ፡ባዕሉ ባህ ኢልዎን ብናጻ ዊንትኡን ከንብብ ከሎ ኢዩ፡እቲ ዘየማትእ ለውጢ። 
 
   ብዝኰነ ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ድሕረ-ባይታኣን ይኩን ኣብ ግብረ መልሲ ገለ-ገለ ሰባት ወሲድካን ክትብሎ ትኽእል ኣይሰኣንን 
ኢዩ።ኣብ ትሕዝቶኣን ብዙሕ ለውጢ ይህልወን ኢዩ ምባል ዝኸብድ እኳ ተዀነ ኣብ ትርኢተን ንድፈን ካብ ግዜ ናብ ግዜ 
ከምዝተለወጠን ካብ ጸሊምን ጻዕዳን ሕብሪ ከም ዝቐየራ ብዙሓት ይዛረቡ ኢዮም። 
 

      ብዛዕባ እተን ጋዜጣታት ኣድሂቡ፡ ኣብቲ 
ኣብ 1999 ዓ.ም.ሓ ዝተካየደ ዋዕላ፡ ከምዚ 
ዝብል፡ጽሑፍ ሰፊሩ ኔሩ’ዩ።  
 
      ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃዋሁ ህላዌ ቋንቋ 
ትግርኛን ዕቤቱን ዝሓሸን ዝበለጸን ምዃኑ 
እምንቶ ብዙሓት ኢዩ።እዚ ንባዕሉ ብመጽናዕቲ 
ተዝውሰን ግርም ኔሩ። 
 
      እተን ዘለዋ ጋዜጣታት ኰነ መጽሔታት፡ 
ኣብ ሰዋስው፣ኣብ ኣጠቃቕማ ቃላት፣ ስርዓተ 
ነጥብን ዝጋነን ጉድለታት ኣለወን ክትብል 
ዘጸግም ኢዩ።ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት ቋንቋ 
ትግርኛ ኣብ ምውሓስን ምስፍፋሕን ጽቡቕ ግደ 
ይገብራ ምህላወን ኣይትስሕቶን ኢካ። 
 
    ኣብ ሬድዮ ጣብያን ኣብ ቴለቪዥንን 
ተመሳሳሊ ዝምስገኑ ዕማማት ከም ዝዕመሙ 
እምነት ብዙሓት ኢዩ። 
 
   ኣብቶም ዝሕተሙ ዘለዉ መጽሓፍቲ፡ግዙፍ 
ለውጢ ምህላዉ፡እቶም እናሻዕ ዝሕተሙ 
ዘለዉ መጽሓፍቲ፡ዓይነቶምን ቑጽሮምን ካብ 

ግዜ ናብ ግዜ ይብርኽ ከምዘሎ ብብዙሓት ዝዝረበሉ ምዃኑ ትዕዘቦ ኢዩ።እቲ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታትን ሕጽረታትን ዘጽንዕዎ ኣካላት 
ሓደ መዓልቲ ናብ ሕዝቢ ክዝርግሕዎ ተስፋ ንገብር።ግን ከምዚ ኰነ ኣብ መስርሕ ዕቤት ዘሎ ቋንቋ ሕጽረታትን ዕንቕፋታትን ክህሉ 
ንቡር ኢዩ፣ብመንጽር ግን ዝሓሸ ኢዩ ዝብል እምንቶ ብዙሓት ኢዩ።ኣብቲ ዋዕላ ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘስፈሮ ከምዚ 
ዝብል ኢዩ። 
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      ካብዚ ኣብቲ ኣብ 1999 ዓ.ም.ሓ ዝተገብረ ዋዕላ ቋንቋታት፡ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ኩነታት ብመቓን እቲ ግዜ 
ዝሰፈረ ኢዩ።ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘሎ፡ኩነታት ኣይ-ሰላም፣ ኣይ-ኩናት ሃዋሁ፡ንዕቤት ቋንቋ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ 
ርዱእ ኢዩ።ሰላም መገዲ ዕቤትን ምዕባለን ከም ምዃኑ መጠን ቋንቋ ንኽዓብይን ክጥጥዕን ሰላም መዳርግቲ ኣልቦ ምዃኑ ርግጽ ኢዩ።      
ኽቡራትን ክቡራንን፡ኣብ ዝቕጽል ስጋብ ንራከብ፡ሰናይ ቕነ! 


