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ዕሇት፡2-10-2017    
                                           

ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘሎ ድኽምታት 
 

ብሰመረ ብር.በር.  
 

ንቋ፡ኣብ ዓሇም ንዘሇዉ ኣህዛብ መረዲድኢ ማዕከን ማሇት ኢዩ።ቋንቋ እንተዘይህለ ኔሩ፡ኣብዚ በጺሕናዮ ዘሇና ምዕባሇ ኣምበ 
ኣይምበፃሕና ኔርና።እዚ ክብል ኸሇኩ’ውን ብምፍልሊይ ቋንቋታት ዝመፀ ናይ ምድብሊቕ ናይዚ ኣብ ዓሇም ዘሎ ቋንቋታት ምብዛሕ 

ምኽኒያት’ዩ ዝብል ኢዩ።እዚ ማሇት ከኣ፡መፅሓፍ ቅደስን ዝተፈሊሇዩ መፅሓፍትን ከም ዝዘንተዎ እቲ ቀዯም፡ ካብ ጥንቲ ጥቕምቲ፡ዯቂ ሰባት 
እናማዕበለ ኣብ ዝኸድለ ዝነበሩ እዋን፡ኣብቲ ግዜ ናብ እግዝኣብሔር ዝበፅሕ ነዊሕ ህንፃ፡ኣብ ዝሰርሕለ ኣብ ዝነበርለ እዋን፡እግዝኣብሔር በቲ 
ስርሖም ብምቕጥዑ፡ ኣብ ልዕሉ እቶም ህዝቢ ናይ ቋንቋታት ምድብሊቕ ከም ዚህለ ገበረ። 
 
   በዚ ድማ፡ሑፃ ዝተብሃሇ ማይ፣እምኒ ዝተብሃሇ ሑፃ እናምፅኡ ክረዲድኡ ከቶ ስሇዘይከኣለ፡ ኣብ ሞንጎኦም ባእሲ ስሇዝተልዓሇ፡እቲ ህንፃ 
ጠጠው ክብል ኪኢለ ኢዩ።ካብዚ ዝተልዓሇ ድማ’ዩ፡ኣብ ዓሇም ንዘሎ ቋንቋታት ንክፍጠር ዝገበረ ዝብል ዛንታ ታሪኽ ወሇድና ሓዯ ኣብነት 
ኢዩ።እዚ ዛንታ ግንቢ ባቢሎን ምድብሊቕ ቋንቋን ብከፊለ ካብ በልና፡ ሓዯ ካብ ጥንታዊ ካብ ዝበሃለ ቋንቋታት፡ሓዯ ካብ ዝኮነ ቋንቋ ግእዝ 
ካብ ዝወሇዶም ቋንቋታት እኒ ኣምሓርኛ፣ትግረ፣ትግርኛን ካልእን ሓዯ ዝኯነ ቋንቋ ትግርኛ፡ ካብ ትዕዝብተይ ዘሇዎ ድኽመታት ብሕፅር ዝበሇ 
መገዱ ክገልፅ ክፍትን ኢየ። 
 
   ቋንቋ ትርግኛ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቓ ዝርከባ ማሇት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝዝረብ ቋንቋ ኮይኑ፡እዚ’ውን ኣብተን ሃገራት ካብ ዝዝረብ ቋንቋ 
ኣምሓርኛ ኮነ ኦሮሚኛ ብምንፅፃር እቲ ዝወሓዯ’ውን ኢዩ።ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብግምት ኣስታት 7 ሚሉዮን ተዛራቢ ከምዘሇዎ ይእምነ 
ኢዩ።ኣብ ዯገ ድማ ነዚ ቋንቋ ዝዛረብ ወይ ዝፈልጥ ዲርጋ ሓዯ ሚሉዮን ዝኸውን ከም ዘሎ ትግምቶ ነገር ኢዩ።እዚ ቋንቋ ኣብ ትምህርቲ  
ዘይወሃብ ብምንባሩ፣ግቡእ ቆሊሕታ ኣይረኽብን ብምንባሩ፣ኣብ ምርምርን መፅናዕትን ዘይውዕል ብምንባሩ፣እዚ ዝበሃል መፅሓፍቲ 
ብዘይምሕታሞምን እቲ ሕዝቢ’ውን ባዕለ ብ’ኣምሓርኛ ብምዕብሊለን ገሇ ካብቶም ዕንቕፋታት ክግሇፁ ዝኽእለ ዝነበሩ ኢዮም። 
 
   ኣብ መዓልታዊ ምዝርራብ ናይ ካልኦት ቋንቋታት ሓዋዊስካ ምዝራብ፡ ንፅዕንቶ እቲ ቋንቋ ኣብ ምድካም ከም ሓዯ መበገሲ ድኽመት 
እንትከውን፡ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ተዛረቢ ቋንቋ ትግርኛ ዝሓሸ ምስቲ ቋንቋ ርኽብን ንዝሓሸ ዕብየትን ዝስርሓለ እኳ ተኮነ፡ ኣብ ትግራይ 
ዝርከብ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ዝተሓተ ብርኺ ኣጠቓቕማ ብምግባር፡ ኣብ ናይ ባዕለ ቋንቋ ክንድቲ ዝድሇ ክዕብይ ኣይከኣሇ ዝብል እምንቶ 
ኣሇኒ። 
 
   ነቲ ኣብ ኤርትራ ዚነበረን ዘሎን ተነፃፃሪ ዕድልን ባይታን ብመጠኑ ብቐሉለ ትርድኦን ትዕዘቦን ኢካ።እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገማትን 
ዕንቅፋታትን ብነዊሕን ዓሚዩቕን መፅናዕቲ ክረኣይ ዝግብኦ እኳ ተኮነ ብዓቕመይ ዝዕዘቦ ብእኩብ ድምር ከቐምጦ ኢየ።ነዚ መጠናከሪ ተኮነኒ 
ብሓፈሻ፡ገሇ ነጥባታት ክገልፅ ክፍትን’የ። 
 
   1. ንቋንቋ ትግርኛ እቲ ዓቢ ኣብ ምድዃሙ ኣስተዋፅኦ ካብ ዝገበሩ ምኽንያት፡ካብ ዝተፈሊሇዩ ዝመፁ መግዛእታት ፅዕንቶ 
እንትከውን።ንኣብነት፡ ኣብ ኤርትራ ጣልያን ዝገዯፎ ቋኑቋ እቲ ህዝቢ ዲርጋ ርብዒ ካብቲ ኣብ ዕሇታዊ ህይወቱ ዝዛረበን ካብ ጥልያን ወይ ካብ 
ዓረብ ዝመፃ ቋንቋታት ኢዩ።ኣብ ኢትዮጵያ’ውን፡ ብትግርኛ ናይ ምፅሃፍ ምዝራብን ዲርጋ ኣይነበረን ክበሃል ይኽእል ኢዩ።ነዚ’ውን እቲ ህዝቢ 
ናብ ኣምሓርኛ ክዝንምል ዓቢይ ፅዕንቶ ክገበር ኪኢለ ኢዩ። 
 
  2. ሓዯ ሓዯ ቃሊት ወይ ሓሳባት ብትግርኛ ትርጉም ዲርጋ ከም ዘይብሎም ዝመስል ወይ ብእንግሉሽ ወይ ብጥልያን ወይ ብዓረብኛ ጥራሕ 
ምዝራብ ምዝውታሩ ከም ቕዱ ሕይወት ተወሲደ፡ዝገንሕን ዘስተምህርን ብዘይምርካቡ ከም ልምዱ ክውሰድ ባይታ ኮይንዎ ኢዩ። 
 
  3. ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሜድያታት ናይ ኣቀራርባን ኣዘራርባን ቃሊት ነቲ ተመልካቲ ስሇዘይስሕብ ዝበዝሕ ናብ ካልእ ጣብያ ብምቕያር እቲ 
ናቱ ዝኮነ ቋንቋ ንከይምዕብል ከም ሓዯ ምኽኒያት ይጥቐስ ኢዩ። 
 
  4. ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ኢንተርኔት ወይ ኣብ ካልእ መርበብ ሓበሬታ/ድሕረ-ገፅ ብእንግልዝኛ ወይ ብኣምሓርኛ ንክፅሕፍ’ዩ ዝመርፅ።እዚ’ውን 
ካብቲ ቋንቋ ናይ ምርሓቕ ተርእዮታት ናይ ባዕለ ዝኮነ ዓቢ ፅልዋ ኣሇዎ ኢዩ።ማራኽን ንኩለ ዘሳትፍ መራኽቦ ተፈጢሩ ብቋንቁኡ ክፅሕፍን 
ኪመራመርን ዝገብር ዕድሊት ኪፈጠር ኣሎዎ ኢዩ። 
 
  5. ዲርጋ ኣብ ምለእ ትግራይ ዘሇዋ ከተማታት፡ኣብ ናይ ንግዱ ትካሊት ናይ መፋሇጢ ኣድራሽን ስምን ስጋብ እዚ ቀረባ እዋን ብቋንቋ 
ኣምሓርኛ’ዩ ዝፀሓፍ ኔሩ።ኣብዚ ግዜ ተኮነ ብዙሕ ድኽመታት ከም ዘሇዎ ብቐሉለ ትዕዘቦ ጉዲይ ኢዩ።ከም ጅማሮ ኣቲ ክውሰድ ተጀመኢሩ 
ዘሎ ፅቡቕ ኢዩ ግና ጅምር ኩልፍ ከይከውን ጥንቃቐ የድልይ ኢዩ። ብተወሳኺ ነቲ ዘሎ ድኽመታት ብቐፃሉ መፅናዕትን ምይይጥን ክምዕብልን 
ክእረምን ኣብ ምግባር ዝምልከቶ ኣካል ከይተሓሇሇ ክሰርሓለ ይግባእ ኢዩ። 
 
  6. ኣብ ዓበይቲ ይኹን ኣብ ናኣሽቱ ከተማታት፡ ናይ ዯቂ ሹቕ ብዝብል ቋንቋታት ኽዕምፀፁን ክዲከምን ምርኣይ ዚውቱር ኢዩ።እዚ ማሇት ናይ 
ከተማ ቁንቁነ ኣዚዩ ገኒኑ ነቲ ዚነበረ ዝርካቡ ቋንቋ እናህሰሰ፣ ካብ ዓቢ ስጋብ ንእሽተይ ነቲ ቁንቁነኣዊ ኣዘራርባ ከም ሕርፍና ካብ ማንም ግዜ 
ንሊዕሉ ብምቁፃሩ ተራ ገይሩ ኢዩ።እዚ ቁንቁነኣዊ ኣዘራርባ ምስ ምዕባሇ ሙዚቃ፣ድራማን መራኸብሪ ብዙሓንን ማሕበራዊ መራኽቦታት 
ብቕልጡፍ ይስፋሕፋሕን ዚውቱር ኣብ ምግባር ዕዙዝ ኣበርኽቶ ይገበር ምህሊዉ ሓዯ ነጥቢ ኢዩ። 
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  7. ኣብዚ ግዜ እዚ ገሇ ተመሃሮ ናብ ዝተፈሊሇዩ ዩኒቨርስታት ኣብ ዝኸድለ ካብቲ ዝኸድዎ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተመልሱ ብኣምሓርኛ ጥራሕ 
ምዝራብ ከም ምዕባሇን ስልጣነን ስሇዝውሰድ፡ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝዛረብ መንእሰይ ኣብ መገዛእ ዓደን ወድዓደን ብፍሊይ 
ብምዝራቡ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ክዲከም ይኽእል ኣሎ ዝብል ትዕዝብቲ ኣሇኒ ኢዩ። 
 
  8. ብፍሊይ ኣብ ትግራይ፡ ብቋንቋ ትግርኛ ዝተፅሓፉ መፅሓፍቲ ይኩን ድርሰታት ድራማ ብሓፈሻ ባይታ ስነ ፅሑፍ ብመንግስቲ ይኩን 
ብዝምልከቶ ኣካል ትኩረት ስሇዘይግበረለ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ምድካም ግዯ ይገብር ኣሎ ኢዩ ዝብል እምነት ኣሇኒ።ኣብዚ ሎሚ ዓመት 
ጅማሮታት ኣሇዉ ግና እዚ እኩል ኢዩ ዝብል ግምት የብሇይን።እቲ ዝግበር ዘሎ ዯገፍን ምወሊን፡ዕምቆቱን ስፍሓቱን ማዕረ ክንዯይ ኢዩ ንዝብል 
ሕቶ ብቐሉለ ክምልስ ዝኽእል ኢዩ። 
 
   እዚ ብዉሑደ እኳ እንተገሇፅኹ ካልኦት’ውን ናይ ባዕሎም ፅዕንቶ ዝገብሩ ምኽኒያታት ኣሇዉ ኢዮም።ስሇዚ፡ነዚ ናይ ኩለ ተዛራባይን ንቋንቋ 
ትግርኛ ክዓቢ ዝገዯስ ዘበሇ እጃሙ ክዋፃእ፡በዚ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ከመሓሊልፍ እፈቱ። 
 
   ኣብ ሊዕሉ ዘሎ ቋንቋ ባዕዱ ወይ ናይ ካልኦት ምሕዋስ ከም ሕመቕ ዝገሇፅኹ ከይመስል ምእንታን ኣብ ኣድሊይን ኣገዲስን ቋንቋ ምጥቃም 
ጥሙሕ ንዕቤት ቋንቋ ምዃኑ፡ ሓዯ እዋን ኣባ ማትዮስ ሓጎስ ካብ ዝጸሓፍዎ ምንባብ እኹል ኣብነት ኢዩ ዝብል ርድኢት ኣሇኒ ኢዩ።እንሆ ድማ 
እቶም ዘየንበብኽምዋ ናባኹም ሓንቲ ሓፃር ጽሕፍቶም የብሊ ኣሇኩ። 
 

 
    
    ኣባ ማትዮስ ዘይዲህሰስዎ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ቃሊት ኣሇዉ ኢዮም።ኣብነት ገሇ ንምጥቓስ ዝኣኽል፡ 
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 ‚…እንድያዉም፣ታድያስ፣መቸም፣ወድያው፣ዲቦ፣ማዯያ፣ ግቢ፣ማራ፣ማራስኪ፣ከልየና፣ንጃሳ፣ኣቡ ከሊም፣ሰሉም 
ዱዩ፣መሃበት፣መረጃ፣ድህረ-ገፅ፣እዝታስ፣ማስትሮ፣ከልየና፣ተፈዯል፣ኣድዮ፣ረምዮ፣ሻዓር፣ልዕብ፣ንሸርብ፣ኣዶሪመያ፣ከሉመያን 
ወዘተን‛ ፡ካብቶም ብዙሓት እቶም ሒዯት ንቋንቋ ትግርኛ ሓንፈፅ ክከውን ካብ ዝገበርለን ይገብሩን ካብ ዘሇዉ ኢዮም። 
 
   ነዚ ሓሳብ ዘይድግፉ ከምዘሇዉ ፍለጥ ኢዩ።ምሁር ቋንቋ ኣቶ መሇስ ወልዯስሊሴ ኣብ ሓዯ እዋን ኣብ ቲቪ ክዛረቡ ሰሚዔ ኔረ ኢየ።ኣብ ኩለ 
ቋንቋታት ሓዋዊስካ ናይ ዯቂ ሹቕ ኣዘራርባ ከምዘሎ ሓቢሮም ኢዮም እንተኮነ ነቲ ናትና እናዯቆሰ ዝግበር ከይከውን ነቲ ቋንቋና ከነዕብዮን 
ክንፅሕፈለን ኪንመራመረለን ወሲኮም ተዛሪቦም ኢዮም። 
 
   ኣብዚ ሕጂ እዋን ብገሇ ወገኑ ቁሩብ ቋንቋ ትግርኛ፡ ኣብ ምዕባይ ይርከብ ከም ዘሎ ካብ ዝረኣኽዎን ዝሰማዕክዎን ክገልፅ ይኽእል ኢየ ግና 
እኹል ኢዩ ዝበሃል ፍፁም ኣይኮነን ንምባል ኢዩ።እዚ’ውን ኣብዚ ጠጠው ከይበሇ ናብቲ ዝሇዓሇ ብርኺ ንክበፅሕ ተስፋይ ወሰን የብለን። 
 
   ሓንቲ ሓሳብ ናባኩም ክውስከልኩም ኢየ።ንሱ ድማ ታሪኽ ንሓዯ ሕብረተሰብ ማዕረ ኽንዯይ ኣገዲሲ ኢዩ ንዓኩም ይሓድጎ፣ቋንቋን ታሪኽን 
ምትእስሳሮም ካብ ማንም ኣይኽወልን ኢዩ።ቋንቋን ጥበብን ድማ ዯምን ሱርን ኢዮም።ነዚ’ዩውን ከምዚ ክብለ ፀሓፍቲ ብሓጺሩ ዝገልጽዎ 
ዘሇዉ። 
 

   ‚ታሪኽ ሓዯ ነዊሕ ዛንታ ዘሇዎ ሕብረተሰብ ከኣ ቅያታቱ ኣብ ትሕቲ እቲ ጥንታዊ ቋንቋ ተሓዚኦም ከም ዘሇዉ እሙን 
ኢዩ። ሕብረተሰብ ሓበሻ እውን ተዀነ ዜዯንቑ ታሪኻት ከም ዘሇዉዎ ህዝቢ መጠን፡ ባህለን ታሪኹን ተኸዚኑለ ዘሎ፡ ኣብ 

ቋንቋ ግእዝ ኢዩ።ቋንቋ ግእዝን ትግርኛን ድማ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገፃት ኢዮም። ኣብ ባህሊዊ ሕክምና ፣ ስነ-
ከዋኽብቲ ፣ ቕርጻ ቕርጽን፣ ቅብኣ ፣ ስነ-ጥበብ ፣ኢዯ-ጥበብ፣ ፍልስፍና፣ ስነ-ጽሑፍ፣ ባህሉ፣ያታ፣ ሃይማኖት፣ ሕብረተሰብ 

ትግርኛ ብቐንደ፡ ኣብ ቋንቋ ግእዝ ሰፊሩ ከም ዘሎ ዘየካትዕ ኢዩ። ክንዱ ዝዀነ ኸኣ፡ንቛንቛ ግእዝ ክንምርምሮ ኣሎና 
ክንብል ከሇና ስልጣኔ ሕለፍ ዘመንና ኣብኡ ስሇ ዘሎ ክንምርምሮ ኣሇና ንምባል ኢዩ። ኣቶ ወልዯ ኣብ ወልዯ ማርያም ‚ 

ከምቲ እስራኤሊውያን ምጽኣተ ጽዮን ዚጽበዩ ህዝቢ ትግሪኛ እውን ምጽኣተ ኣክሱም ከም ዚጽበይ እሙን ኢዩ።  
 

   እቲ ምንታይሲ፡ ‚ታሪኽ፣ ፓሇቲካ፣ ስልጣነ ህዝብና ኣብኣ ኢያ ተዓቍቡ ዘሎ ዚበለዎ ነዚ ዘነጽረልና ኢዩ።‛ ኢሎም 
ጽሒፎም ነይሮም። እቲ ምንታይሲ ሃይማኖት፣ ታሪኽ፣ ስልጣነ ህዝብና ኣብኣ ኢዩ ተኸዚኑ ዘሎ።‛  

 
   እምበኣር ኣብ መወዲእታ፡ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ዝገዯሱ ሓዯ ዝኮነ፡ ብሽም ‘የርህዎ ኣምሊኽ’ ዝፍሇጥ ኣብ ገፅ ፌይዝቡኩ ሇጢፍዎ 
ዚነበረ፡ናብ ኣንበብቲ ብምኽፋል ኢየ። 
 

 
ንባህለን ቋኑቁኡን ዘየኽብር ሰብ፡ንባዕለ የኽብር ኣሎ ማሇት ፍፁም ዘይሕሰብ ኢዩ። 
 


