ሔቶ ንሙሁራን ቋንቋ ግእዜ/ትግርኛ (ንህዜቢ ትግራይ-ትግርኚ)
============================================================

ብፇሇማ ዜኸበረ ሰሊምታይ ይብፃሔኩም!! ሰሊምን፣ ፌቕርን ፅቡቕ ናይ ስራሔ ጊዛን ንኹልም እንዲ “ዒይጋ ፍረም ”
እምነየሌኩም፡፡ ቅዴሚ ሏዙ ክሌተ/ሰሇስተ ሒፀርቲ ፅሐፊት ብዜተፇሊሇዩ ኣርእስቲ ኣብፂሏኩም ናብ ኣንበብቲ
ስሇብፃሔኩምሇይን ኣብ ውሽጠይ ዜስመዒኒ ክትንፌስ ስሇዜሒገዜኩምንን ሌዐሌ ምስጋና ምቕራበይ ዜዜከር እዩ፡፡ ልሚ
እውን እዚ ዜሰዯሌኩም ሇኹ ፅሔፌተይ ኣብ መስከረም 2010 ዒ/ም ዜፀሒፌኩዋ ኮይና ብዜተፇሊሇየ ናይ ባዕሇይ ምክንያት
እንተይ ኣብፃሔኩኩም ንጊዏ ጊዛኡ በፂሐ ልሚ ክሰዯሌኩም ስሇዜኸኣሌኩ ብሌዐሌ ዯስታ ኮይኑ ከምቲ ንቡር ተቐባሌነት
ጋሻኹም ንበር ክበር ኢሌኩም ክተታኣናግደኒ እሊወበኩም፡፡ ንቐፅሌ፡ፉዯሌ “ቐ” Vs ንኣምሒርኛ ካብ ሇዎም ፅሌኢት (መቐላ Vs መቐሇ)
ፉዯሌ “ቐ” ናይ መን እያ?
ፉዯሌ “ቐ” ክዚረብ ዜግብኦ ኸ መን እዩ?
ዴምፂ ፉዯሌ “ቐ” ንምውፃእ ዜኽእሌ ጎሮሮ ዜተዒዯሇ መን እዩ?
ንምኳኑ ፉዯሌ “ቐ” ነባር ትግራወይቲ ወይስ ኣብ ቐረባ ብሌቓሔ ዜተረኸበት ፉዯሌ?
ፉዯሌ “ቐ” ምስ ወሊዱታ ቋንቋ ግእዜ ርክብ ኣሇዋ ዋሊስ የብሊን?
ፉዯሌ “ቐ” ምስ ኣሔዋታ ፉዯሊት ግእዜ/ትግርኛ ካብ ጥንቲ ሒቢራ ዜተፇጠረት ወይስ ትግራዋይ ኣብ መበሌ 21 ክፌሇ መን
ዜፇጠራ ፉዯሌ ግእዜ/ትግርኛ?
ብግሌፂ ቋንቋ ፉዯሌ “ቐ” ምስ ግእዜ ኣግኣዙያን ሒቢራ ዜተፇጥረት ፉዯሌ ዋሊስ ኣብዙ መን ሇና በነወት ተጋሩ ንኻሉእ
ዒሊማ ዜፇጠርናያ ፉዯሌ? ብስሩ ኸ ፉዯሌ “ቐ” ዋሊ ኣብ ግእዜ የሊን እንተኢሌና ትግራዋይ ኮነይ ኢለ ንኣምሒራ/ንኣምሒርኛ
ፅሌኢት ስሇሇዎ ዜፇጠራ ፉዯሌ ዴያ? መን እዩ ፉዯሌ “ቐ” ካብ ማህፀን ቋንቋ ግእዜ/ትግርኛ ተወሉዲ ምስ ኣሔዋታ ታተ
እናበሇት ዒብያ ኣብዙ ሇናዮ መን ከም ዜበፅሏት በስረኒ፡፡ ፉዯሌ “ቐ”

ጓሌ ግእዜ/ትግርኛ ምኳና ተጠራጢረ ይኮነስ

ነቶም ነዙ ሒሳብ ኣሌዑልም ሒቀኛ ናይ ህዜቢ መንነት ከጥፌኡን ክብክለን ናብ ናይ ባዕልም መንነት ከጥለቑናን ሃሇኽሇኽ
ዜብለ ሇው ኣፍም ንምትሒዜ ዕሙቕ መፅናዕትን ምርምርን ብምግባር ብመረዲእታ ኣዯጊፈ ብሙሁራዊ ኣንዯበት መሌሲ
ክህበሇይ ስሇዜዯሇኹ ጥራሔ እዩ፡፡
ኣብ ኢትዮጵያ ሪፖርተር ናይ ኣምሒርኛ ቨርሽን ጋዛጣ 19 Nov, 2016 “የክሌልቹ ህግጋት መንግስታት ኣንዴ የፖሇቲካ
ማህበረሰብ ከመፌጠር ኣንፃር” ዜብሌ ርእሲ ተዋሂብዎ ኣብ ዜቐረበ ፅሐፌ ናይ ክሌሊት ሔግጋት መንግስታት ምስ ናይ
ፋዳራሌ መንግስቲ ሔጊ-መንግስቲ ሇዎ ሒዴነትን ተፃብኦን ከምኡ እውን ኣዴሊዪነት ናይ ክሌሊት ሔግጋት መንግስታት ኣብ
ሌዕሉ ፋዳራሌ ሔጊ መንግስቲ ምዴራብ ኣብ ዜብሌ ዚዕባ ኣዴሂቡ ዜምጉት ፅሐፌ ቀሪቡ ነይሩ፡፡ ናይቲ ፅሐፌ ከም ዋና
ትኹረት ተባሂለ ዜተቐመጠ ናይ ኽሌሊት ህግጋት መንግስቲ “መእተዊ ትሔዜቶ” እንትኸውን ናይ ስሌጣን ሊዕሊዊ በዒሌ ዋና
ዜኮነ ሔብረተሰብን ናይ ኽሌሊት ናይ ስራሔ ቋንቋን ብምፌታሽ ሒዯ ናይ ፖሇቲካ ሔብረተሰብ ኣብ ምፌጣር ሇዎ ሃገራዊ
ሳንካን ኪሳራን ንምምጓት እዩ፡፡
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ፉዯሌ “ቐ” Vs ንኣምሒርኛ ካብ ሇዎም ፅሌኢት (መቐላ Vs መቐሇ)

ኣብ መእተዊ እቲ ፅሐፌ ናይ ኽሌሊት ሔግጋት መንግስቲ “መእተዊ ትሔዜቶ” ብዜምሌከት ክሌተ ቁም-ነገራት ቀሌቢ
ኽግበረልም ከም ዜግባእ ይሔብር እቲ ፅሐፌ፡፡ እዙአቶም እውን፡1) ናይ ዜሒሇፇ ታሪኽ ምውቃስን
2) ንቐፃሉ ዜህለ ብሩህ ሃገራዊ ተስፊን እዮም እንትብሌ የቐምጥ፡፡
እንተኾነ ግን እዙ ፅሐፌ ከምዙ እናበሇ ፀኒሐ ብዚዕባ ሔለፌ በዯሌ ንምግሊፅ ዜተቐመጠ ሒሳብ ምንባሩ እምበር ስሇ እቲ
ቐፃሉ ተስፊ ዜተብሃሇ ሃገራውን ክሌሊውን ዚዕባ ዋሊ ብጌጋ ሒንቲ ቃሌ ኣይትንፌስን፡፡ እቲ ፅሐፌ ብምቕፃሌ ዲርጋ
መብዚሔትአን ኽሌሊት ነቲ ሔለፌ መግዚእትን መሪር በዯሌን ከመይ ከምዜገሌፃኦ ከምዙ ዜስዕብ እናጋነነ የቕርብ፡፡ ንኣብነት
“ናይ ሃረር ክሌሊዊ መንግስቲ ዒ/ምቱ እንተይቀረየ ብምጥቃስ ዜበፅሕ በዯሌን ግፌዕን ዜኸፇል መስዋእትነትን ይዜክር”፣
እንትብሌ ይገሌፅ እሞ ንቐፃሉ ቐመጥዎ ተስፊን ኣንፇትን እንተይገሇፀ ይል፡፡ “ናይ ኦሮሚያን ኢትዮጵያ ሶማሉያን ዴማ
ብጠንካራ ዴምፀት ናይ ዜሒሇፇ በዯሌ ይኹንን”፣ ይብሌ፡፡ “ዜተወሰኑ ዴማ ስሇዜገበርዎ ጅግንነትን ቓሌስን ኣረጊጾም
ይዚረቡ ናይ ኽሌልም መዜሙር እዙ ከንፀባርቕ ከምሇዎ ዯንጊጎም” (ስሇትግራይ እንትዚረብ ማሇት እዩ) እናበሇ ከክፌኡ
ይዚረብ፡፡ ብተወሳኺ እውን እን ኽሌሊት እንትርፍ ናይ ቀዯም ዜነበረ በዯሌን ጭቆናን ካብ ምግሊፅ ዜሒሊፇ ንኢትዮጵያ
ሒዴነት ዜሰብኽ ወይ ተስፈ ካብቶም ዜሒሇፈ ብለፃት ታሪኽ ኢትዮጵያ ከምይገሌፃ ይዴምዴም፡፡ እቲ ብጣዕሚ
ገረመኒ ነገር ከም ውሌቀ ሰብ ኣብ ሔገ መንግስቲ ዜተርአዩዎ ጉዴሇታትን ፀገማትን ኣሌዑለ ምምጓቱ ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ
ኣብ ሔጊ-መንግስቲ ኮነ ኣብ ካሌኦት ሔግታትናን ኣሰራርሒናን ኣሌዑሌካ ናይ ምክርኻርን መስመር ንኽሔዘ ናይ ምቅሊስን
ካብ ዜኾነ ኢትዮጵያዊ ዛጋ ትፅቢት ዜግበር ሰናይ ሒሳብ ስሇዜኾነን ባዕለ እቲ ሔገ-መንግስቲ ቐመጦን ዜፇቐድን መሰሌ
ኩሊትናን ስሇዜኾነ ማሇተይ እየ፡፡ እንተኾነ ግን እቲ ፅሐፌ ዋና ዒሊማኡ እሱ ይምኳኑ እዩ፡፡ ስሇምንታይ ሲ ስም ትግራይ
ንምፅዋዕ ኣንዯበቱ ተዒፅዩ ወይ እውን እታ ቢሮ ሑዚ እትፅሔፌ ኢደ ስም ትግራይ ንምፅሒፌ ዴፌረት ስኢና ተኣሳሲራ
እንተሊ ብዘርያ ጥምጥም መንገዱ ተጓዑዘ ብስውር ሔሇፍ መሌእኽቲ እዩ ዜገርም፡፡ ብናተይ ኣረዲዴኣ “ስሇዜገበርዎ
ጅግንነትን ቓሌስን ኣረጊፆም ይገሌፁ” እናበሇ እንትገሌፅ እቲ ምእንተ ሰሊም እዚ ሃገር ዜተኸፇሇ ኣእሊፌ መስዋእቲ ዯቂ
ህዜቢ ምንም እንተይቆፀረ ንኻሌኦት ኣሔዋት ኢትዮጵያውያን፣ ተጋሩ ብይ ንሔና ጅግና የሇን ይብሌኹም ኣሇው ንምንታይ
ስቕ ኢሌኩም ትሰምዐ ዜዒይነቱ መሌእኽቲ እዩ መሒሊሌፌ ኢሇ ይወስዴ፡፡ እንተተጋግየ ዴማ ይእረም፡፡
እቲ ኣብ ሊዕሉ ሌዒሌክዎ እቲ ፀሒፉ ስሇሔገ-መንግስቲ ኣሌዑለ ዜሙጉቶ ነገር እግረ መገዯይ እንትሒሌፌ ስሇዏንቀፇኒ እቲ
ጉድም ኽትዕብዋቶ ዯኣ ብዜተረዯኣኒ ንኡሽተይ ከካፌሇኩም ስሇዜዯሇኹ እምበር እቲ ቐንዱ ናይ ፅሐፇይ ዒሊማስ ኣብ
መእተዊ እዚ ሒፃር ፅሐፇይ ንሌዒሌኩን ሔቶታት መሌሲ ምትእሌሊሽ እዩ፡፡ እሞ ኣሔዋተይ እቲ ፀሒፉ ኣብ ሔገ መንግስቲ
እታ ሃገር ዜተውሃበ ስሇ አጠቓቕማ ቋንቋን መሰሌን ሌዒል ዚዕባ እንሆ ኣንብቡታ፡፡ መጀመርታ እቲ ፀሒፉ ካብ ዜፀሒፍ
ፅሐፌ ዜተወሰነ ቓሌ ብቓሌ ብኣምሒርኛ እንሆ ኣንቢብኩም እቲ ሒቂ ፌረደ፡፡
“ስሇ ቋንቋ አጠቃቀም ሲነሳ አብሮ የሚነሳው አጨቃጫቂ የመብት ጉዲይ የፉዯሌ/የሆሄያት መረጣን የሚመሇከት ነው፡፡
ምንም እንኳን ማንኛውም ብሓር በራሱ ቋንቋ የመናገርና የመጻፌ መብት እንዲሊቸው የተሇያዩ ዒሇም አቀፌ ስምምነቶችና
ሰነድች ዕውቅና ቢሰጡም፣ እንዯ ሩሲያ ያለት ግን ማንኛውም ብሓር ከሩሲያኛ ቋንቋ ፉዯሊት ውጭ መጠቀም እንዯማይቻሌ
የፋዳራለ ጠቅሊይ ፌርዴ ቤታቸው ውሳኔ ሰጥቷሌ፡፡ ዒሊማውም የአገር አንዴነትን ሇማጠናከር ነው፡፡
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በኢትዮጵያ ያሇውን ሁኔታ ስንቃኝ ቋንቋን የማሳዯግ መብት እስከምን ዴረስ ነው? የሚሇው ጉዲይ ወሳኝ ነው፡፡ ብዘ ብሓር፣
ብሓረሰቦችና ሔዜቦች የሊቲንኛ ፉዯሊትን መጠቀምን መርጠዋሌ፡፡ የግዕዜ ፉዯሊት በበቂ ሁኔታ የቋንቋዎቹን ዴምፅ መወከሌ
ስሊሌቻለ፣ ሊቲንኛ ከሳይንስና ቴክኖልጂ በረከት ሇመቋዯስ ቀሊሌ ስሇሆነ፣ የግዕዘ ሆሄያት ዴምጽን ወዯ ንባብ በትክክሌ
ሇመቀየር ስሇማያስችለ ነው የሚለ ናቸው መከራከሪያዎቹ፡፡ በእርግጥ ላልች ዯግሞ አንዲንዴ የግዕዜ ፉዯሊትን ሇዴምጾቹ
ወካይ እንዱሆኑ ማዴረግ ሲቻሌ (ሇምሳላ “መቀላ”- “መቐላ” እንዯሆነው ማሇት ነው፡፡ ‹‹ቐ›› በግዕዜ ውስጥ የላሇች
መሆኗን ሌብ ይሎሌ፡፡) ሇአማርኛ ካሊቸው ጥሊቻ የመነጨ ብቻ ነው ይሊለ፡፡ ‹‹ከሌብ ካኑ እንባ አይገዴም›› ነበር ነው
የክርክሩ ማጠንጠኛ፡፡ በተጨማሪም የአማርኛ ፉዯሌን አንዳ ካወቁ ሇመጻፌ መቅሇለ፣ እንዱሁም አናባቢ ፉዯሌ መጻፌን
ስሇማይፇሌግ ኢኮኖሚያዊ መሆኑም ላሊው ፊይዲው ነው፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች የተሇያዩ ፉዯሊትን በማጥናት እንዱቸገሩ
ያዯርጋሌ፡፡ ሇአማርኛ የሚኖረውን ጥሊቻ እንዱጨምር ማበረታቻ ይሆናሌ፤ ስሇዙህ የአገር አንዴነት ሊይ ጥሊውን ማጥሊቱ
አይቀሬ ነው፣ እንዯማንኛውም መብት ገዯብ ቢኖረው ጥሩ ነው የሚለም ምሁራን አለ፡፡” በውብሸት ሙሊት ተፅፍ
በሪፖርተር ጋዛጣ የቀረበ፣
ኩቡራት ዯቂ ዒዯይ እቲ ብሃገር ዯረጃ ተቓወምትን ዯገፌትን እዙ ስርዒት፣ ቐሉሌ ይበሃሌ በቢኸባቢኡ ዜርከብ ህዜቢ
ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ሙለእ ህዜቢ ኢትዮጵያ ብተወከሌቶም ኣቢልም ፅዯቑዎ ሔጊ-መንግስቲ እዚ ሃገር እቶም ፀሊእቲ
እዙ ስርዒት “ሔጊ ኣራዊት” ኢልም ስሇዜሰየምዎ ብዚዕባ እዙ ሔገ-መንግስቲ ሇኣሇሞም ሏሔማቑ እናፀሒፈን እናተዚረቡን
ዋሊ እንተነበሩ ካብዙ ቓሌ እዙ ብሊዕሉ ብዜኸፌአ ኽገሌፅዎ ስሇይኽእለ ዯኺምዎም እንተገዱፇምዎ እንበር “ፇሉጡያ
ዜሃረሰስ እንተቐስቀስዎ ነይሰምዕ” ስሇዜኾነ ንዒዒቶም ንምእማን ምፅዒር ስራሔ ምፌታሔ እዩ ትርፈ፡፡ ካብዙ ብዜሇሇ ግን
ብመንነትናን ብቋንቋናን ኽመፁና ግን ፇፂምና ክንፇቕዯልም ኣይግባእን ዜብሌ መርገፂ ኣሇኒ፡፡ ከምቲ ፀሒፉ ዜብል ል
ቋንቋኻን መንነትካ ሸይጥካ ዜመፅእ ኢኮኖሚያዊ ሇውጢ ገዯሌ ይእቶ እምበር ንትግራይን ትግራዋይን ኣይጠቅምን፣ ሰሊብን
ወራርን ኩለ ጊዛ ይብዜብዜ እምበር ንህዜቢ ኢኮኖሚያዊ ረብሒ እንትሰርሔ ርኢና ኮነ ሰሚዕና ኣይንፇሌጥን፡፡ እዙ
እንተኾይኑ ንምንታይ ኢትዮጵያ መንነታን ባህሊን ካብ ወረርቲ ዒቂባ ዜነበረት ሃገር እናበሌና በብዒመቱ ንጀሃር፡፡ ጥሌያን
ኮነት ዯርጋውያን መንነትናን ቋንቋናን ንኸሔዴጉና እንተዯኣኾይኑ ንዒና ናይ ስም ኣፇሊሊይ እምበር ሇውጢ የብለን፡፡ እስቲ
እቲ ብኣምሒርኛ ዜተፅሒፇ ኣብ ሊዕሉ ል ፅሐፌ ዯጋጊምና ኣንቢብና ነስተውዕል፡፡ ብመጀመሪታ ስሇአጠቓቕማ ቋንቋ
እንትሇዒሌ ሒቢሩ ኽሌዒሌ ዜግብኦ ኣጨቓጨቒ ጉዲይ ብዚዕባ ፉዯሊት እዩ ኢለ ይጅምር ኣል፡፡እንተብራህርሆ ዴማ እዙ
ማሇት ብኣምሒርኛ ይጥቀምልም ብግእዜ/ትግርኛ እንጥቀመልም ቃሊትን ፉዯሊትን ካብ ፉዯሌ ተራ ንምውፃእ ዜዒሇመ
ትሌሚ ከም ማሇት እዩ፡፡ ብተዯጋጋሚ ብዜተፇሊሇዩ ናይ ሚዴያ ማዕኸናት ከም ዜከራኸሩና ሏ፣ዏ፣ኸ፣ ቐ ወተ ዜአመሰለ
ፉዯሊትና ንናታቶም ጎሮሮ ስሇይተመቸውዎም ጥራሔ ፉዯሊትኩም ፉዯሊት ኣይኮኑን ብምባሌ ቋንቋና ጎዯል ቋንቋ
ንምግባርን ብዜተፇሊሇየ መንገዴን መሉሶም ኣብ ትሔቲ ኣዯራዕ መግዚእቶም ከእትውና ባይታ የጣጥሐ ኣሇው፡፡ ጨሪስካ
እቲ ትግራዋይነት ኣጋኣዚዊነት መንነት ንምጥፊ መጀመሪያ ቋንቋ ናይ ምዴኻም ስሇቶም ብቑሌዐ እንትርአ ማሇት እዩ፡፡ እቲ
ፅሐፌ ንኸምስሌ ብጎኒ ብናይ ባዕሌካ ቋንቋ ምዜራብ መሰሌ ከም ዜኾነ ከም ዜኣምን እናመሰሇ ፅንሔ ኢለ ናይ ሩስያ ሌምዱ
ብምስናዕ ማንም ብሄር ካብ ሩሲያኛ ቋንቋ ፉዯሊት ወፃኢ ምጥቃም ከምይከኣሌ ናይ ሩስያ ፋዳራሌ ጠቅሊሊ ፌ/ቤት ብይን
ኣመሒሊሉፈ፣ ዕሊሙኡ እውን ናይ ሃገር ሒዴነት ንምጉሌባት እዩ እንትብሌ እቲ ኩቱር ዴሌየቶም ብግሌፂ የቐምጦ፡፡ ጥረ
ትርጉሙ ሒዴነት ኢትዮጵያ ዜዒቢ ኩለን ብሄራት ኢትዮጵያ ካብ ፉዯሊትን ቃሊትን ኣምሒርኛ ወፃኢ ምጥቃም ንኸይኽእሊ
ፋዳራሌ መንግስቲ ውሳነ ከሔሌፌ ኣሇዎ እዩ ዜብሌ ል፡፡ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣምሒርኛ ቋንቋን ፉዯሊትን ወፃኢ ዜጥቀም
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ኣካሌ እንተሃሌዩ ሒዴነት እዚ ሃገር ዋሊ ሒንቲ ስዴሪ ንቕዴሚት ኽንቀሳቐስ ኣይኽእሌን እናበሇ ይሰብኽ ኣል፡፡ እንትርፉ
ናተይ ናይ ኩሊትና እንትርፉ ኣነ ንሔና ይፇሌጡ ዒሇም እንትሌወጥ እሳቶም ግን ከም ሽንቲ ጊመሌ ንዴሔሪት እና ኸደ ኣብ
ክንዱ ስራሔ ወረን ሒዊ ምስዋርን ዜቐንዖም ሒሳቦም ክስወጠናን ኽኹርኩሒናን ይግባእ፡፡ (ፉዯሊት ኣምሒርኛ እናበሊ
ዜፅውዖ ል ይናትካ ካብ ምዴሊይ ዜፌሌፌሌ እምበር እንትርፉ ፉዯሊት ግእዜ ፉዯሊት ኣምሒርኛ ዜብሃሌ የሇ ምኳኑ
ነስተውዕሌ)
ውርዴ ኢለ እዙ ፀሒፉ ኣብ ኢትዮጵያ ቋንቋኻ ናይ ምዕባይ መሰሌ ክሳብ ክንዯይ እዩ? እናበሇ ይሒትት ኣል፣ እዙ ሔቶ
ኩልም ብሄርን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ኽሰምዕዎን ኽፇሌጥዎን እዩ ዜግባእ፡፡ ብርግፅ ይብሌ አል እዙ ሰብኣይ፣ ብርግፅ
ካሌኦቶም ከዒ (ንትግራይ ማሇቱ እዩ) “ሒዴሒዯ ናይ ግእዜ ፉዯሊት ንዴምፂ ወኪሌ ንኽኮኑ ምግባር እናተኽኣሇ ንኣብነት
“መቀላ” “መቐላ” ከምዜኾነ ማሇት እዩ” እንትብሌ ጌጋ ኣብ ሌዕሉ ጌጋ ይጋገ ኣል ዯጊምና ዒገብ ንበል፡፡ ቀፂለ “ቐ” ኣብ
ግእዜ ፉዯሊት ውሽጢ የሊ ፉዯሌ ምኳና ሌቢ ይብል ዴማ ይብሌ፣ ግእዜ ንመን ቐሪቡ ንመን ይርሔቆ ኣይተረዲኣንን፣
መንነትካ ኣሌሽ ግእዜ ናይ ወሇዴና እዩ፡፡ ወሇዴና ብብራናን ባዕልም ብዜመሃዜዎ ቐሇምን ቐሪፆምን ፅሑፍምን ረከቡና
ፌፁም መግሇፂ መንነት ኣግዚዜያን ትግራይ ትግርኚ እዩ ኽንብል መሰሌና ጥራሔ ይኮነስ ናይዙ ወሇድ ግዳታ እውን እዩ፡፡
ሀዙ እውን ንኡሽተይ እንተይሒፇረ ”ንኣምሒርኛ ካብ ሇዎም ፅሌኢት ዜፇሌፇሇ ጥራሔ እዩ፣ ንኣምሒርኛ ንሇዎ ፅሌኢት
ንኽውስኽ መበረታትዑ ይኸውን፣ ስሇዙ ዴማ ኣብ ሃገር ሒዴነት ናይ ባዕለ አለታዊ ፅሌዋ ምሔዲሩ ኣይተርፌን፡፡” ኢለ
ይዴምዴም ኣል፣ ንሔና ግን ዒገብ ትገብር ኣሇኻ ኢና ንብል እንተምንታይ ሲ ተጋሩ ንኣምሒርኛ ፅሌኣት እንተዜህሌዎም
ቋንቋ ኣምሒርኛ ኣብ ትግራይ ካብ ታሔተዋይ ክፌሉ ጀሚሩ ኽሳብ ሊዕሇዋይ መሰናዴኦን ዩኒቨርስቲን ንምንታይ ንወስድ
ኣሇና፣ ቦቕታ ኢና ንብል ካሉእ መግሇፂ የብልን፡፡ እቲ ብዘሒት ቀያሔትን ፀሇምትን ነዋሔትን ሒፃርትን ኮታስ ንምግሊፁ
ዜኸብዴ መስዋእቲ ዯቂ ህዜቢ ተኸፉለ ዜመፀ ሔጊ-መንግስቲ እዚ ሃገር እንትፀዴቕ ንምንታይ ተጋሩ ኣምሒርኛ ብሄራዊ ቋንቋ
ኮይኑ ኸገሌግሌ ሒንጎፊይ ኢልም ተቐቢልም? ስሇዙ እዙ ፀሒፉ ናይ ፇጠራ ሒሶት ዲኣ ይፅሔፌ ኣል እምበር ትግራዋይስ
እንትርፍ ኣብ ዯርጋውያንን ተሒባበርቶምን ኣብ ህዜቢ ኣምሒራ ይኹን ኣብ ቋንቋ ኣምሒርኛ ትማሉ ፅሌኢት ኣይነበሮን፣
ልሚ የብለን፣ ፅባሔ እውን ኣይህሌዎን፡፡ እንተኾነ ግን በቲ ዜወረዯ ኣተሒሳስባኹምን ትምክሔትኹምን ብግዱ ናብኡ ገፁ
ትዯፌእዎ ኸይትህሌዉ ይሰግእ ኣሇኹ ኣቱም ኩቡር ፀሒፉን ተሒባበርቱን፡፡ ኣብ መጨረሻ ናብ ናይ ገዚእቲ መዯብ ስርዒት
ናብታ ዜሇመዴዋ መነ መግዚእቲ እንትመሌሰና “ስሇዜኾነ ዴማ ከም ዜኾነ ዒይነት መሰሌ ገዯብ ኽግበረለ ኣሇዎ” ኢለ ዕርፌ
ኢሌሌኩም ኣል እቲ ቕጥዑ የብለ ስሇ ናይ ባዕለ ክብሪ እምበር ስሇናይ ካሌእ ህዜቢ መሰሌ ይግዲደ ናይ ሔጊ ሙሁር እየ
በሃሉ፡፡ እዙ ፀሒፉ ኣብ ኢዮጵያ ሪፖርተር (በህግ-ኣምሊክ) ኣብ ዜብሌ ክፌሉ ኣብ ሔገ-መንግስቲ ኣዴሂቡ ንዜፅሔፍም
ፅሐፊት ናይ ህጊ ሙሁራት ተጋሩ ከንብብዎም እሞ ብትኽክሌ እቲ ሔጊ-መንግስቲ ሽግር እንተሇዎ እሶም እውን መንግስቲ
መስተኻኸሉ ንኽገብር ንኽጽውዐ እንተይ ኮይኑ ግን መሌሲ ንዜግብኦ ግቡእ መሌሲ ንኽህብዎ ይምሔፀን፡፡ ምክንያቱ እቲ
ሔጊ መንግስቲ ንምምፃእ ዜተኸፇሇ መስዋእቲ ካባና ንሊዕሉ ሔምሞ ስሇየሇ፡፡
ግን ንዝም ሰባት ብኸመይ መንገዱ ኸ ኽነረዴኦም ንኽእሌ? እዙ ብዯመ-ነብሲ ተጓዑዘ ንህዜቢ ትግራይን ሃገር ከም ሃገር
ንሃገረ ኤርትራን ኤርትራውያን ኣሔዋትናን የፀሌመና ኣል፡፡ ኤርትራውያን ኣሔዋትና ተዚረብቲ ትግርኛ ምኳኖም ከይዜንግዕ
ኣፀቢቕኩም ንገርዎ እሞ “መቐሇ” ዜበሃሌ ቦታ ኣብ ምዴሪ ኤርትራ ከምየሇ ነጊርኩም እስቲ ኤርትራውያን ንምንታይ ፉዯሌ
“ቐ” ከም ዜጥቀሙ ጠይቑሇይ ነዙ ኸሳሲ ይነበረ ሙሁር ሔጊ እየ ባሃሉ፡፡ ኣነ ከምቲ ኣብ መእተዊ ኸባቢ ዜገሇፅኩዎ ናይ
ቋንቋ ኮነ ናይ ታሪኽ ሙሁር ኣይኮንኩን፣ እንተኾነ ግን መጀመሪታ ቋንቋና ኣጥፉኦም ንዒና ከጥፌኡና ዜገብርዎ ሇው ሽርሑ
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ርኢኻ ከም ይረኣኻ ምሔሊፌ ዲርጋ ዒርሰ ቕትሇት ምፌፃምን ዒዴኻ ንዒዒቶም ኣረኪብካ ብይ ሰዲዱ ወረ ምጥፊእ ኮይኑ
ስሇዜተሰመዏኒ ንሙሁራት ተጋሩ ኣበይ ኣሇኹም ትውረሩ ኣሇኹም ናይ ታሪኽ ተሒተቲ ኢኹም ጊዛ እናሃሇወኩም ጊዛ
ኣይትፀበዩ ክብሌ ዯሌየ እምበር ብናተይ ዒቕሚ ዜወሃብ መሌሲ የሌቦን እሞ ሃየ ሙሁራት ትግራይ ከምታ ኣሸንዲና ወይ
ማሪያና ወይ ዒይኒ ወሪና ክወስዯና ኢለ “ታሪኸይ ኣይህበካን” ኢሌኩም ኣፈ ዜሇጎምኩምዎ ነዙኣ እውን ሒዯራ መሌሲ
ሃቡሇይ እብሌ ኣሇኹ ብዒደ፣ ብቋንቁኡ፣ ብመንነቱ፣ ባህሉ ዒደን ወሇደን ዜግዯስ ሒውኹም፡፡
እንተ ኣነ እሞ ነቲ ጅግና ይሔሇሌ ህዜቢ ሔቶይ ክሳዕ ዜምሌሰሇይ ሔቶይ ካብ ምቕራብ ዒዱ ኣይውዕሌን፣ ኣይዒርፌን
እምብሇይ ስቕኣይብሌን ይብሌ ኣሇኹ፡፡ እሞ ኣንታ ዕባይ እንዯርታ ወዴታ ዒይኒ ትግራይና ዕባይ መቐሇ ወሇዴኻ ንመቐሇ
እንታይ ኢሌካ ፀዋዒያ ኢልም አውሪሶምኻ? ነታ መቓብር ናይ ቑሌዕነት መዲሔንትካ ዜኮነት ዒዴኻ በቲ ኣንዯበት ፀሒፉ
“መቐላ” በሊ ድ ኢልምኻ ዋሊ በቲ ኑቡርን ክቡርን ሽማ “መቐሇ” በሊ ተባሂለ ሒዯራ ተዋሂብካ? እስቲ እባ ኻሌእ ሔቶ
ክሒተካ ብዚዕባ ትርጉም “መቐላ” እትፇሌጦ ድ ኣሇኻ? ትርጉም “መቐላ” ብዒሇም ዯረጃ ተዯሌዩ መሌሲ ኣሌቦ ካብ ኮነካ፣
እሞ ካበይ ከ ፇጠርዎ መን ነገሮም እንተኢሌና ብይኸውን ተጓዑዝም ድ ኢሌካ ዋሊስ እትፇሌጦ ኣሇካ? ትርጉም እታ
ባዕዲዊት ቃሌ ወይ “መቐላ” ካብ ኮነትካ ይትበሃሌ ኣብዙ እቶ ኣይትዴከም ከቕርበሇካ እየ ኣሇትኒ ካሌአይቲ ሔቶ ንዒሇም
ሙለእ ንገሮም ኣበስሮም ትርጉም እታ ሰሜናዊት ኮኾብ ዒይኒ ትግራይና ትርጉም “መቐሇ”፣ እንታይ ኢለ ኣውሪሱካ ኣቦኻ
እቲ ኣንበሳ በረኻ እንታይከ በሇትኪ ኣዳኺ እታ ሒራስ ነብሪ?

ኣንታ ተማቒሌካ ምብሊዕ ምስታይ ዜሌማደ ከምታ ናይ

ወሇደ፣ ንኹሊትና እምበር ንበይነይ እትብሌ ሒሳብ የሊ ኣብ ውሽጡ፣ ኣንታ ንሔና እምበር ኣነ እትብሌ ቓሌ ይትርከብ ኣብ
ሒሳቡ፣ ተጠየቕ ልሚ ኣምፅእ ትውፉት ናይ ወሇዴኻ እቲ ዕበየካ ትርጉም መቐሇኻ፡፡ ተማቒሌካ ምብሊዕ ምስታይ፣
ንየብለ ምክፊሌ፣ ሇካ ብሒባር ምጥቃም፣ ንፅጉማት ምጥዋርን ምሔብሒብን፣ ፌቕርን ሌግስን ማሇት ምኳኑ ንገሮም እቲ
ሒቀኛ ትውፉት እዙ እዩ በልም፡፡ካብ እንዯርታ መቐሇ ምስወፃእና፡ኣንታ ከያኒ፣ዯራሲ ሃያሲ መን ነጊሩካ ኢሌካ ፅሑፌካ ፌቕሪ፤
ኣንታ መረዋሔ ዴምፁ ዜስማዕ ኣብ ዒሇም እንትትሰብኽ ፌቕሪ፤
ሒረስታይ በዒሌ ከፌቲ፣ ጥየሇ በጊዕ፣ በዒሌ ሙለእ ዒቕሉ
መን እዩ ዜፀወዏ መጀመሪታ ነታ እትመስሌ ፇረስ ኢለ ሽማ በቕሉ፤
ኣንታ ተምሃራይ መምህር ተመራማራይ እትምርምር ዒብዪ ምስ ዯቂቕ
ብከመይ ሇሚዴካዮ ምትሊም ከፊፉሌካ ነቲ ጊዛ ብሰዒት ብዯቒቕ
ኣንታ መንእሰይ ኣንቲ ጎርዝ ኣንቱም ህፃናት ውሊዴ ናይ ትግራይ
“ቐ” እትበሃሌ ፉዯሌ የሊን ይብሌኹም ኣሇው ሰሚዕኹም ድ ወረ፣
እሞ ኣንታ ገጣሚ እትገጥም ስሇፌቕሪ፣
ሒወይ ዯራሲ ሃያሲ እትፅሔ ስሇፌቕሪ፣
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እወ ኣንታ እተዜይም ብርሐቕ ንዒሇም እትሰብኽ ፌቕሪ፣
ኣንቲ ወሊዴ ትግራይ እትሔብሔቢ ዯቅኺ ከይጠምዩ ከይወቕዖም ቑሪ
ኣቱም ኩለኹም ዜተፇጠርኩም ካብ ማህፀን ትግራይ ውሽጣ ወርቂ ምስ ብሪ
ካበይ ዲኣ ኣምፃእኹምዋ እታ ሻዴሻይ መትል ጓሌ“ቐ” “ቕ” መግሇፂት ፌቕሪ፡፡

ስሇ ትሔዜቶ እቲ ግጥሚ ይቅርታ፡፡ ምኽንያቱ ናይ ግጥሚ ክእሇትን ባህግን ስሇሇኒ ይኮነስ ሒሳበይ ከመይ ገይረ
እንተቕረብኩዎ እዩ እቲ ኣገዲሲ ዚዕባ ኣብ እዜንን ሌቦናን ህዜብና ኽበፅሔ ዜኽእሌ ዜብሌ ስሇተሒሳሰበኒ ጥራሔ እዩ፡፡
ኩቡራት ኣንበብቲ ብዚዕባ እዚ ቕረብኩዋ ሒፃር ፅሔፌቲ ሇኩም ርኢቶ፣ ነቐፋታ፣ መአረምታ ሒሳብ ኮነ ሒበሬታ ብታሔጓስ
ተቐቢሇ ዜስተኻኸሌ ንምስትኽኻሌ ኣበርቲዏ ከቐፅል ዜግብኣኒ ንቕዴሚት ንምስጓም ስሇዜሔግኒ ሒሳብኩም ጀባ በለኒ፡፡
ብፌሊይ ሙሁራት ቋንቋ ግእዜ/ትግርኛ ብዚዕባ ፉዯሌ ቐ ንዜሒተትኩዎ ሔቶ ኣብ ቀረባ እዋን ግቡእ መሌሲ ከም እትህቡኒ
በዒሌ ሙለእ ተስፊ እየ ሒዯራ መሌስኹም ብሃንቀውታ ይፅበ ኣሇኹ፡፡ ሒዯ ህዜቢ ካብ መንነቱን ቋንቋኡን ወፃኢ
ህሌውናኡን መፃኢ ዕዴለን ፀሌማት እዩ፡፡ ብይ ቋንቋን መንነትን ኩርዒት የሇን፡፡ ሰሊም፣ ፌቕርን፣ ሒዴነትን ንህዜብና!!
2010 ዒ/ም ናትና ይግበረሌና፣ ኣሜን፡፡ መስከረም 2010 ዒ/ም ብ“ወዱ ፸” ተፃሑፈ!!
“ወዱ ፸” እየ
ሇካቲት 2010 ዒ/ም
ኢትዮጵያ
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