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“ትግራዋይ ታሪኽ ይሰርሕ እምበር ታሪኽ ኣይዛረብን” ክሳብ መዓዝ? 

ዳንኤል ግ.  

ጥሪ 12, 2009 ዓም 

ጥሪ 1, 2009 ዓ/ም “ሚድያታትና” ብዝብል ርእሲ ሓፈሻዊ ኩነታት ሚድያ ሃገርና ብፍላይ ከዓ ማሕበራዊ 

ሚድያ ኣመልኪተ ሓፃር ፅሕፍቲ ሰዲደ ንመንበብቲ ንክትበፅሕ ስለዝገበርኩሙለይ ንወነንቲ ዓይጋ ፎረም 

የቐንየለይ ክብል እፎቱ፡፡ ሐዚ እውን ካብ ናይ ሚድያ ዛዕባ ከይወፃኩ ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ 

ትግራይን ኤፍ ኤም ራዲዮ ጣብያታትን ኣብ ምዕቃብ ታሪኽ ተጋሩ ዝሰርሕኡ ዘለዋ ስራሕን ኻልኦት 

ዝገብሩዎ ዘለዉ ስራሕትን ኣመልኪተ ንእሽተይ ነገር ክብል ስለዝደለኩ እዚኣ ሰዲደ ኣለኹ እሞ 

ንመንበብቲ ከም እተብቅዑለይ እምነተይ እዩ፡፡ 

ሚድያ ንሓንቲ ሃገር ምዕባለ ኩለ መዳያዊ ወሳኒ ምኳኑ ኩላትና እንስማዕመዐሉ ጉዳይ ይመስለኒ፡፡ ኣብ 

ዝሓለፈ ፅሑፈይ እውን ብዝርዝር ገሊፀዮ እየ፡፡ እዚ ዝኾን ግን ብኣግባቡ እንተተጠቂምናሉ ጥራሕ 

እዩ፡፡ ንረብሓ ህዝብናን ኽልልናን እንተውዒልናዮ ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ቁጠባዊ መሰረትናን 

ንክድልድል ከምኡ እውን ታሪኽና ንክንዕቅብ ዕዙዝ ተራ ዝፃወት እዩ - ሚድያ፡፡ 

ታሪኽ እንትለዓለል ዋላኳ ታሪኽ ፀሓፍትን ተመራመርትን እንተጠቐስና ሚድያ ግን እቲ ታሪኽ 

ፀሓፍትን ተመራመርትን ዝፀሓፉዎን ዝተመራመሩሉን ጉዳይ ህዝቢ ታሪኹ ክፈልጦን ፈሊጡ ድማ 

ክውንኖን ክዕቅቦን ዝገብር ከምኡ እውን ህዝቢ ንታሪኹ ተቖርቋሪ ንክኸውንን ዘንቅሕ ትካል እዩ፡፡ ሽሙ 

እኳ ባዕሉስ “መራኸብቲ ሓፋሽ”፡፡ 

ታሪኽ ሰራሒ ህዝቢ ሒዝካ ታሪኽ ዝፅሕፍን ዝምርምርን ሙሁር ምስኣን ኣዚዩ ዘሕዝን እዩ፡፡ እዚ ከምዚ 

እንከሎ ከዓ እቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ታሪኽ እውን ናብቲ ሐዚ ዘሎ ወለዶ ንምሕላፍን እቲ መንእሰይ ቅያ 

ኣቦታቱ ፈሊጡ ታሪኹ ክዕቅብን ናይ ባዕሉ ሓዱሽ ታሪኽ ከመዝግብን ንምግባር ዝነጥፍ ሚድያ 

ዘይምህላዉ ድማ ኣዚዩ የጉህየካ፡፡ ሚድያ እንተጎልቢቱ ግን ነቶም ታሪኽ ፀሓፍትን ተመራመርትን 

እውን ብምንቅቓሕ ዓብዪ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ፡፡ እሞ በዚ መንፅር እዚ እየ ኤጀንሲ መራኸብቲ 

ሓፍሽ ትግራይ ብዓብዩ ከምኡ እውን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኤፍ ኤም ራዲዮ ጣብያታት እንታይ ይሰርሓ 

ኣለዋ? ካልኦት ጎረባብትና ኸ ታሪኽ ኣመልኪቱ እንታይ ይሰርሓ ኣለዋ? ካብ ሐዚ ንደሓር ከ እንታይ 

ንግበር? ዝብላ ነጥብታት ኣልዒለ ንእሽተይ ክብል፡፡  

1ሚድያታት ትግራይ እንታይ ይሰርሓ ኣለዋ? 

ትግራይ ናይ ታሪኽ ሙዝየም ምኳና ማንም ዘይኽሕዶ ሓቂ እዩ፡፡ ኣብዚ ፅሑፍ ታሪኽ እንትንብል 

ፖለቲካዊ ፣ ማሕበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ ፣ ሃይማኖታውን ባህላውን መሰረት ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪትና 

እንሰርሖም ስራሕቲ ማለት ይኸውን፡፡ ኣብዚ ጉዳይ ግን ብዓይኒ ዕሙተይ ዘይኾነስ ብዓይኒ ሓቂ ኣብ 

ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ክሳብ ሐዚ እዙይ ዝበሃል ዘድሚ ስራሕ ሰሪሐን እየን ምባል ኣይከኣልን፡፡ 

ሚድያታትና ታሪኽ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ኣመልኪተን ናይ ቴሌቪዥን ኾነ ናይ ራዲዮ ፕሮግራም 

ቀሪፀን ፣ በጀት ሰሊዐንን ጊዜ ሂበንን ክሰርሓ ኣይረኣናን ኣይሰማዕናን፡፡ “ተሰሪሑ” እንቴልና እውን ኣብ 

ናይ ቀረባ ጊዜ ፖለቲካዊ ታሪኽና ዘድሃበን (ንሱ እውን ብጣዕሚ ንእሽተይን ብዝተወደበን ዝተቐናጀወ 

መልክዑ ዘይተኸደሉን 'ዩ) ዕለቱ እንትቐርብ ዝንገረሉን ጥራሕ እዩ፡፡ ታሪኽ ትግራይ ዕምቆት ዘለዎ ፣ 

                                                           
1 ሚድያታት ትግራይ (ንኤመሓት ፣ ንኤፍ ኤም ራዲዮ ጣቢያታትን ዝውክል እዩ) 



2 
 

ሰፊሕን ነዊሕ መዋእል ዘቑፀረን እዩ፡፡ ስለዚ ካብ ኣብታ መዓልታ እናቖፀርና ንእሽተይ ነዘንትወላ ናይ 

ቐረባ እዋን ፖለቲካዊ ታሪኽና ሓሊፉ ኣብ ማሕበራዊ ፣ ኢኮኖሚያዊ ፣ ሃይማኖታውን ባህላውን 

መሰረትናን በዓላትናን ክንድቲ ዘለና ሃፍቲ ታሪኽን ነቲ ዘለናዮ ጊዜ ዝምጥንን ምኳኑ ይትረፍሞ ትርጉም 

ዘለዎ ስራሕ ኣይሰርሓን ዘለዋ፡፡ ንምንታይ? ናይ ትግራይ ሚድያታት ኾይነን ትግርኛ ሙዚቃ ንምግባዝ 

እኳ ዝስከፋ ኤፍ ኤማት ራዲዮ ጣቢያ ኣለዋና፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ናይ ሃይማኖታውን ባህላውን 

በዓላትና ፖለቲካዊ መደባት ዘመሓላልፋ ከምኡ እውን ብናይ ስግር ዶብ ሙዚቓታት እዝንና ክንፀምም 

ኢና ንውዕል፡፡ ሓደ እዋን ሓደ ፀሓፊ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ዝጥቀምኡ ሙዚቃ ኣመልኪቱ 

ንመቐለ እንትገልፃ “ብስግር ዶብ ሙዚቓ እትዕንድር ከተማ” ኢሉዋ ነይሩ፡፡ ዋላኳ ንሱ ክገልፅ ዝደለዮ 

ናይ ኤርትራ ሙዚቓ ብበዝሒ ይድመፀላ ክብል ደልዩ እንተኾነ ብኻሊእ ኣባህላ ግን ናይ ባዕላ ናይ ደቃ 

ሙዚቓ ዘይተተባብዕ ንምባል እዩ፡፡ 

ኣብዚ ሓንቲ ነገር ከይጠቀስኩ ክሓልፍ ኣይደልን፡፡ ብዛዕባ ታሪኽ ምፅሓፍን ምዝራብን ኣመልኪቱ ተጋሩ 

ድኽመትና ንምሽፋን እንጥቀመላ ኣባህላ ኣላ፡፡ “ትግራዋይ ታሪኽ ይሰርሕ እምበር ፤ ታሪኽ ኣይዛረብን” 

ትብል ብሂል፡፡ እዛ ብሂል እዚኣ ግን ንዓይ ታሪኽ መርሚርናን እቲ ሓቂ ኣውፂእናን ንቲ ሐዚ ዘሎ 

መንእሰይ ኣብ ምትሕልላፍ ዘለና ድኹምነት መሸፈኒት እያ፡፡ ብዛዕባ ታሪኽ ምዝራብን ምምርማርን ከም 

ስንፍና ፣ ስራሕ ዘይምፍታው ገይሩ ዝርዳእ ትግራዋይ ብዙሕ እዩ፡፡ ዝመፀሉ መንገዲ ዘይፈልጥ ህዝቢ 

ናበይ ከም ዝኸይድ ክፈልጥ ኣይኽእልን፡፡ ታሪኽ ማለት ትማሊ ዝነበረካ ፍፀመ ኣውንትኡን ኣሉታኡን 

ነፂርካ ካብቲ ኣውንታ ኾነ ኣሉታ ትምህርቲ ቀሲምካ ንቐፃሊ ንክትሰርሕ ዝገብር መነቓቕሒ እዩ፡፡ 

ታሪኹ ዘይፈልጥ ግን ኻልኦት “ንስኻ ከምዙይ ኢኻ” ዝበሉዎ ተቐቢሉ እዩ ዝኸይድ፡፡ ፍልይ ዝበለ ነገር 

እንትገጥሞ “ኣነ መን እየ ፤ ካበይ እየ መፂአ ፤ ወለደይ እንመን እዮም ፤ እንታይ ሰሪሖም ሓሊፎም” 

ዝብል ሕቶ እንተልዕል መፅገቢ መልሲ ስለዘይረክብ ቀውሲ መንነት ይገጥሞ፡፡ ቀውሲ መንነት ድማ 

ብቐሊሉ ዝረአ ጉዳይ ኣይኾነን፡፡ 

ኣብዚ ሐዚ እዋን ተጋሩ ዘለና ሕዱር ታሪኽ ናይ ምምርማርን ንወለዶ ምትሕልላፍን ድኽመት ተረዲኡ 

ብዕቱብ ናይ ቐደም ታሪኽና ጥራሕ ዘይኾነስ ናይ ትማሊ ታሪኽና (እቶም እቲ ታሪኽ ዝሰርሑ ወለድና 

ኣብ ልዕሊ መሬት ብህይወት እናሃለዉ) እውን “ናትና ታሪኽ” ኢሉ ዘዘንትወልና ትካል ንርኢ ኣለና፡፡ 

“ባለቤቱ ያቀለለው አሞሌ…” ይብሉ ኣምሓሩ ክምዚ ዝበለ እንተገጥሞም ይመስለኒ፡፡ ባዕልና ታሪኽና 

ክንፈልጥን ክንዕቅብን ስለዘይከኣልና ድኽመትና ተጠቒሞም ካልኦት ይሰርሑሉ ኣለዉ፡፡ እስኪ ካልኦት 

እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ? ዝብል ቀፂልና ንርአ፡፡ 

ኻልኦት ናትና ድኽመት ተጠቂሞም እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ? 

ተጋሩ ኣብ ታሪኽ ምፅሓፍ ፣ ምምርማር ፣ ምዕቃብን ናብ ወለዶ ምትሕልላፍን ዘለና ድኽመት 

ተጠቂሞም ናይ ጎረባብትና ሚድያታት ብፍላይ ከዓ ትኩረተይ ዝሰሓበ 2ኤመሓኣ እንታይ ይሰርሑ 

ኣለዉ ዝብል እዩ፡፡ እስኪ ሓድ ሓደ ነገር እናልዐልና ንርአ፡፡ 

እቲ ናይቲ ኽልል መንግስቲ እተን ህዝባዊ ሚድያታት ዝበሃላ ብፍላይ ከዓ ልዕል ኢሉ ሽሙ ዝፀራሕኩዎ 

ትካል ሚድያ ኣብ ጉዳይ ታሪኽ ንነዊሕ ጊዜ ንክነጥፍ ዕዮ ገዛ ዝተውሃቦ እዩ ዝመስል፡፡ ናይ ኽልሎም 

ጥቅሚ ምዕቃብ ጥራሕ ዘይኾነስ ዘይሰርሑዎን ዘይወዓሉዎን እውን ንዕኦም ብዝጠቅም መልክዑ ከም 

ዝሰርሑዎን ከም ዝወዓሉዎን ገይሮም ንህዝቦም የምህሩን ንኻልኦትና እውን እቲ ሓቂ ገልቢጦም “እዙይ 

ወሓጡ” ይብሉና ኣለዉ፡፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከባእስ ዝኽእል ሓበሬታ ብምስርጫው እውን ኣይሕመዩን፡፡ 

ብደንቢ እዮም ተጊሆሙሉ ዘለዉ፡፡ ብፍላይ ከዓ ምስ ኽልል ትግራይ ዝተሓሓዝ እንትኸውን፡፡ ኣብ 
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ቐረባ እዋን ዘመሓለለፉዎ ምርኣይ እኹል እዩ፡፡ ኤመሓኣ ብማሕበራዊ ድሕረ ገፁ ዘመሓላለፎ ናይ 

ሓሶት ፀብፃብ እዚ ይመስል፡፡ “ነበርቲ ከተማ ቆቦ ናይ ሓይሊ መብራህቲ ምቁርራፅ ይገጥሞም ከምዘሎን 

ናይዚ ቐንዲ ምኽንያት ድማ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መከፋፈሊ ካብ ትግራይ ኣላማጣ ዝብገስ ብምኳኑ 

እዩ” ክብል ገሊፁ፡፡ ሓይሊ ኤሌክትሪካ ሃገርና ዝኸፋፈል ካብ ማእኸል ሃገር (አዲስ አበባ) ምኳኑ 

እናተፈለጠ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫው ዝግበር ተንኮል ዝተመልኦ ተግባር እዩ፡፡ እዚኣ ኣብዚ 

ዝጠቐስኩዋ ዋላ ምስቲ ዝተልዓልኩሉ ርእሰ ጉዳይ ቀጥታ ዘይትኸድ እንተኾነት እቱ ትካል ታሪኽ ኣብ 

ምዝራፍ ጥራሕ ዘይኾነስ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከጋራጭዉ ዝኽእሉ ዛዕባታት እውን ካብ ምፅብፃብ 

ኣይተዓቀበን ንምባል ደልየ እየ፡፡ ናብቲ ታሪኽ ምዝናፍ ንኺድ፡፡ 

1. ኣብዘን ሰለስተ መዓልትታት ኣኸባብራ በዓል ጥምቀት ኣመልኪቱ ኤመሓኣ “ጥምቀት ንፈለማ 

እዋን ኣብ ጎንደር ምኽባር ጀሚሩ” ክብል ነጊሩና፡፡ እቲ ሓቂ ግን ኩሎ ዝፈልጦ እምነት ክርስትና 

ፈለማ ናብ ትግራይ ኣኽሱም ኣብ መበል 4ይ ክ/ዘመን ዝኣተወ ምኳኑ እናተፈለጠ ጥምቀት ኣብ 

ጎንደር ተጀሚሩ ኢሎምናቲ፡፡ ኣይፋል! እቲ እምነት ብኣኸሱም ገይሩ ጎንደር እንትበፅሕ እቲ ናይ 

ጥምቀት ኣኸባብራ በበይ ገይሩ እዩ ኣኽሱም ከይረገፀ ጎንደር በፂሑ? ናይ ታሪኽ መፃሕፍቲ 

ዝነግሩና ግን በዓል ጥምቀት ብዘበነ ንግስነት ሃፀይ ገብረመስቀል ብኢፋ ምኽባር ከም ዝተጀመረን 

ቐፂሉ ድማ ብሃፀይ ናኦድ እቲ ምእመን ህዝቢ ታቦት ካብ ቤተክርስትያን ናብቲ ስርዓተ ጥምቀት 

ዝፍፀመሉ ቦታ እንትወርድን እቲ ስርዓት ምስ ተፈፀመ ድማ ናብ መንበሩ እንትምለስን ካብ ገዝኡ 

ወፂኡ ክዕጅቦ ከም ዝግባእ ብኣዋጅ ከም ዝኣወጁን እዩ፡፡ ካብዚ ጊዜ እዚ ጀመሩ በዓል ጥምቀት 

ምኽባር ከም ዝጀመረ ናይ ታሪኽ መፃሕፍቲ ይገልፁ፡፡ ናብዚ ተወሳኺ በዓል ጥምቀት ኣብ ትግራይ 

ካብ ደቡብ ጫፍ ክሳብ ሰሜን ጫፍ ከምኡ እውን ካብ ምብራቅ ጫፍ ክሳብ ምዕራብ ጫፍ ሙሉእ 

ህዝቢ ትግራይ ዘኽብሮ ሃይማኖታዊ በዓል እዩ፡፡ ኣብ ሓንቲ ወይ ኽልተ ቦታ ጎንደር ፣ ላሊበላ ወይ 

እውን ኣዲሳባ ኢልካ ዝውሰን ዘይኾነስ ኣብ መላእ ትግራይ ዝኽበር ድሙቕ በዓልና እዩ፡፡ እዙይ 

ታሪኽ ንምዝባዕ ኤመሓኣ እንትሰርሕ ሚድያታትና ኸ እዚ ሓቂ ንህዝበን ቐዲመን ኣብ ምምሃር 

እንታይ ገይረን? 

2. ሓደ እዋን ብዛዕባ ሃፀይ ሚኒሊክ ኣብ ቴሌቪዥኖም ፕሮግራም ሰሪሖም ነይሮም፡፡ “ሃፀይ 

ምልሊኽ ገና ናይ ሸዋ ጥራሕ ንጉስ እናሃለዉ መንገዲ ባቡር ንምስራሕ ደልዮም ሃፀይ የውሃንስ 

ከልኪሎሙዎም” በሉና፡፡ ምልሊኽ በዓል ራኢን ዓላማ ዝነበሮም ብምግባር ነዚ ዕላመኦም ግን 

የውሃንስ ከም ዘሰናኸሉዎም እዩ ገሊፁ፡፡ እሺ! ከምቲ ዝበሉዎ ብሃፀይ የውሃንስ “ተኸልኪሎም” 

ንበልሞ ንጉሰ ነገስት ምስ ኮኑ ኸ ንምንታይ እቲ “ነይሩዎም” ዝተብሃለ “ራኢን ዓላማን” ቶሎ 

ተግባራዊ ዘይገበሩዎ? እተን ወግሐ ፀብሐ ዝንገራሎም ዘበናዊነት ንምስፋን “ሰሪሖሙወን” ዝበሃላ ኣብ 

ኣፍ ሞት ኾይኖም ዶ ኣይኾነን ክስርሓ ዝተጀመራ? ናይ ዶ/ር ገብረህይወት ባይከዳኝ መፅሓፍ 

ክጠቅስ ይፈቐደለይ፡፡ ዶ/ር (ኣስታውሱ ዶ/ር ኣብ ቤተመንግስቲ ሃፀይ ምልሊኽ ንሰላስተ ዓመት 

ዝኣክል ሓቢሮም ከም ዝተቐመጡን ብደንቢ ይፈልጡዎምን እዮም) ኣብ መፅሓፎም ሃፀይ ምልሊኽ 

በዓል ራዕይን ኢትዮጵያ ንምምዕባል ዝገበሩዎ ፃዕሪ ከምዘየለን ይሙግቱ፡፡ 3“ሃፀይ ምልሊኽ ብሓቂ 

ናይ ሽዋ ሰብን ኣፈወርቂ ገ/ኢየሱስን ከምዝብሉዎ ሓደሽቲ ሕግታት ኣውፂኦም ድዮም? ትምህርትስ 

ገሊፆም ድዮም? ሓቂ ኣይኾነን፡፡ ከምዚ 'ማ እንተዝገብሩ ትግራዋይ ሓለቃ ተወልደ መድህን ከም 

ዝብሎ ‹መብራህቲ ከይነደደ ኣየብርህን› እዩ፡፡ ስለዚ ናይ ዓለምና ታሪኽ እንትንምርምር ሓዱሽ 

ለውጢ ዘምፅእ ንጉስ ኩሉ ብህይወት እናሃለወ መከራ ኣይፍለዮን፡፡ እቲ ህዝቢ ከም ዋና ፀላኢኡ 

ስለዝሪኦ፡፡ እቲ ፃዕሩ ዝፍለጠሉ ምስ ሞተ ድሕሪ ብዙሕ ዓመት እዩ፡፡ ነዚ ሓቂ ግልፂ ዝገብረልና 

ናይ ሃፀይ ቴደሮስ ታሪኽ እዩ፡፡ ተበታቲኑ ዝነበረ ግዝኣት ሓደ ክገብር ፈቲኑ ፣ ህዝቡ ካብ ናይ 

ካህናት ኣርዑት ጭቆና ሓርነት ከውፅኦ ፈቲኑ ፣ ትምህርቲ እውን ክከፍት ደልዩ ኣዋጅ ኣዊጁ፡፡ ግን 

                                                           
3
 ዶ/ር ገብረህይወት ባይከዳኝ - ሃፀይ ምልሊኽን ኢትዮጵያ ገፅ 10ን 11ን 
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ህዝቢ ተቓዊሙዎ፡፡ ኣባ ታጠቅ (ምልሊኽ) ግን ንህዝቢ ‹ናቦታቱ ልማድ መርቑሉ› እናበሉ እዮም 

ሓሊፎም፡፡ ሓደ ልቡ ብሩህ ዝኾነ ሓበሻ ‹መሬት ትዞር እያ› ኢሉ እንተምህር ብናይ ሃረርጌ ዳኛ ዶ 

ተታሒዙ ኣይነበረን?” ኢሎም ይሙግቱ ዶ/ር ገብረህይወት፡፡ 

እዙይ ጥራሕ ኣይኾነን፡፡ በምልሊኽ ጊዜ ሃገርና ለውጢ ንክተምፅእ ፃዕሪ ዝገበሩ እኒ “ከንቲባ ገብሩን 

ሓለቃ ታየን” ዝበሃሉ ሰባት ግን ታሪኽ ከም ዝዝክሮም ዶ/ር ይገልፁ፡፡ እዞም ክልተ ሙሁራት ጃንሆይ 

ከም ዘይተጠቐሙሎም ኣምሪሮም ይገልፁ፡፡ “ምስኪን ኢትዮጵያ ናይ ዕድልኪ መዓልቲ መኣዝ እዩ 

ዝወግሐልኪ? ጃንሆይ 20 ዓመት ሙሉእ ደቂሶም ፀኒሖም ኣብ ኣፍ ሞት ምስኮኑ ልምዓትኪ ከምፅኡ 

እንትለዓሉ ሓሚሞም፡፡ 20 ዓመት ሙሉእ እንትገዝኡ እዚ ንምንታይ ኣይተርኣዮም?” ብምባል 

ይገልፁዎ፡፡ 

ስለዚ ሃፀይ ምልሊኽ ኣሽንኳይ ብሃፀይ የውሃንስ ጊዜ ተሪፉ ኣብ ጊዜ ንግስነቶም 20 ዓመት ሙሉእ 

እውን ኢትዮጵያ ንምምዕባል ኣይሓሰቡዎን፡፡ “ለውጢ የድልየና” ዝበሉዎም ኽልተ ሙሁራት እውን 

ሰለስተ ዓመት ሙሉእ ከም ዘይሰምዑዎም ይፍለጥ፡፡ ደሓር ግን ምስ ደኸሙ እቲ ምዕባለ ተረዲኡዎም፡፡ 

ስለዚ “ሃፀይ የውሃንስ ከልኪሉዎም” ዝብል ማይ ዘየዕቁር ፃዕዳ ሓሶት እዩ፡፡ እዚ ሚድያ ግን ከም ሓቂ 

ኣምሲሉ ምልሊኽ በዓል ራኢ ሃፀይ የውሃንስ ድማ ራኢ ምልሊኽ ዓፃዊ ገይሩ ደጋጊሙ ነጊሩና፡፡ 

ሚድያታትና ስራሕቲ እቲ ሃርኳትን ፈታዊ ዓዱን ዝነበረ እንኮ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ የውሃንስ ፣ ዕላማን 

ራኢን ንህዝቢ ኣብ ምፍላጥ እንታይ ገበራ? 

3. ኤመሓኣ ብዙይ ኣየብቀዐን፡፡ ቅድም ኢሉ “ዘበናዊ ትምህርቲ ኣብ ኣዲሳባ ብዘበነ ምልሊኽ 

ተጀሚሩ” ክብል ተደሚፁ ነይሩ፡፡ ብሓቂ መሕዘኒ እዩ፡፡ ዓይነ ብርኪ ዘለዎ ሰብ ናብ ምብራቅ 

ትግራይ ኢሮብ ከተማ ደውሃን ከይዱ ብኣካል ተጓዒዙ ክሪኦ ዝኽእል ሓቂ ኣብ መሬት ኣሎ፡፡ 

ዘበናዊ ትምህርቲ ሃገርና ብ1838-9 ዓ/ም ኣብ ከተማ ደውሃን ካብ ሃገረ ኢጣልያ ብዝመፁ ሙስየናዊ 

እዩ ዝተጀመረ፡፡ ብሃገር መዳይ እውን ካብዚ ቤት ትምህርቲ ተላዒሎም ናብ ኢጣልያ ብሙስየን 

ተላኢኾም ናይ ኢትዮጵያ ፈለምቲ ክሳብ ዶካትሬት ዝተምሃሩ ሙሁራት ካብዚ ቤት ትምህርቲ 

ዝወፁ ከም ዝኾኑ እውን ይግለፅ፡፡ ሚንስትሪ ትምህርቲ ሃገርና ድማ ፈላማይ ዘበናዊ ትምህርቲ ኣብ 

ትግራይ ከም ዝተጀመረ ኣፍልጦ ምሃቡ ዝዝኸር እዩ፡፡ እዚ ሚድያ ግን ሚንስትሪ ትምህርቲ ሃገርና 

ድሕሪ ኣፍልጦ ምሃቡ እዩ ብዘበን ምልሊኽ ኣብ ኣዲሳባ ተጀሚሩ ኢሉና፡፡ ሚድያታት ትግራይ 

ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ገበራ? ኤፍ ኤማትና ከ? የስታውስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ብዙሕ 

ተባሂሉሉ ነይሩ፡፡ 

4. ኤመሓኣ ከምቲ ኩልና ንዝክሮ “ኣሸንዳ/ሻደይ ናትና በዓል እዩ” እውን ኢሉና ነይሩ እዩ፡፡ ኣብ 

መላእ ትግራይ ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ኣድያቦ ብድምቀት ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ትግራይ ምስ 

ትግራይ ዝዳበዉ ብዘርኢ እውን ምስ ተጋሩ ሓድነት ዘለዎም ህዝብታት ዋግ ኽምራን ሶቖጣን 

“ሻደይ” ኢሎም ስለዘኽበሩዎ መሪሕነት እቲ ኽልል ናብ ዩኔስኮ ብምኻድ “ናትና ናይ ኽልልና በዓል 

እዩ” በምባል ካብ ዘይድህሱሱ ቅርስታት ዓለም ሓደ ኾይኑ ዋንነቱ ድማ ብክልል ኣምሓራ ክምዝገብ 

ፃዕሪ ገይሩ እዩ፡፡ ሐዚ እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሽዑ ብዙሕ ተባሂሉ 

ነይሩ፡፡ ሚድያታት ትግራይ ኸ እንታይ ገይረን? እቲ ሽዑ ብኽልል ትግራይ ዝተገበረ ፈጣን መልሲ 

ዋላኳ ፅቡቅ እንተነበረ መሰረት ዘለዎ ስራሕ ግን ብሚድያታትና ተሰሪሑ ዶ? 

5. ኤመሓኣ እኮ ኣይሓፍርን፡፡ ከምዚ እውን ኢሉና ነይሩ እዩ፡፡ “ኣምሓርኛ ካብ ግእዝ ዝመፀ 

ዘይኾነስ ቅድሚ ግእዝ ዝነበረን ፈላማይን ቋንቋ እዩ” ተባሂልና፡፡ እቲ ጉዶምስ ዘይውዳእ፡፡ ብዛዕባ 

እዙይ “ግእዝን መሳፈጥ ዋጋ ያስከፍላል” ዝብል ርእሲ ዘለዎ ብሰፊሑ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፈ ነይረ፡፡ 

ካብኡ ቆንጢረ ንእሽተይ ክብል፡፡ ሓለቃ ታየ ዝተብሃሉ ታሪኽ ፀሓፊ “የኢትዮጵያ ታሪክ” ኣብ 

ዝብል መፅሓፎም ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ኣምሕርኛ ከምዚ ይብሉ፡፡ “…ኣምሕርኛ ካብ ኣቦታቱ ካብ 
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ኢትዮጵያ ማለት እውን ካብ ዕብራይስጥ ፣ ትግርኛ ፣ ዓረብ ዝመፀ እምበር ብምንም ዓይነት ነገር 

ምስ ካሊእ ቋንቋ ዝራኸበሉ ቃል የለን፡፡” ይብሉ፡፡ እዞም ፀሓፊ ካብ ግእዝ እውን ኣይበሉን ፤ ካብ 

ትግርኛ ድኣ በሉ እምበር፡፡ ስለዚ ኣምሕርኛ ኣሽንኳይ ብዕድመ ንግእዝ ክበልፅስ ንትግርኛ እውን 

ክመጣጠሮ ኣይኽእልን፡፡ ሚድያታትና ንህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ግእዝ ቅድሚ ሐዚ እንታይ 

ኣምሂረንኡ? ህዝቢ ኮነ እቲ መንእሰይ ወለዶ ታሪኹ ብጊዜ እንተምሂርናዮ ብዝቐርቡሉ ናይ ሓሶት 

ሓበሬታታት ኣይደናገርን፡፡ ዕቱብ ሓበሬታ ሒዙ ግብረመልሱ ብፍጥነት ክህብ ስለዝገብሮ፡፡ 

6. ናብቲ ብጣዕሚ ዘገርም ዘረፋ ታሪኽ ‹ትማሊ› ንምፃእ፡፡ እቶም ሰራሕቲ ታሪኽ ብሂወት ኣብ 

ልዕሊ መሬት ኣለዉ፡፡ ካብ 25 - 42 ዓመታት ዘሎ ታሪኽና እዩ ታሪኽ ህወሓት - ኢህወዴግ፡፡ 

መበል 35 ዓመት ምስረታ ኢህዴን/ብኣዴን ኣብ ባህርዳር እንትኽበር ዝነበረ ናይ ታሪኽ ዘረፋ ግን 

ኩልና ንዝኽሮ ኢና፡፡ በዚ ጉዳይ ኣባላት ህወሓት ዝኾኑ ነባራት ተጋደልቲ እንትገለፁዎ በጣዕሚ 

ኣዝዩ መሕዘናይ፡፡ ብግልፂ ቁጥዐ  “ሓሲዮም እምበር ሽዑ ኣበይ ነይሮም” ክብሉ ከዓ ይደመፁ፡፡ 

ብሓቂ ኣበይ ነይሮም? ኣብቲ ኤመሓኣ ዘመሓላልፎም ዝነበረ ናይ ዕጥቃዊ ቓልሲ ቪድዮታት ናይ 

ትግርኛ ቋንቋ ዘረባታት እናሰማዕና “ኣይሰማዕኹምን” ተባሂልና ተጋደልቲ ብኣዴን ከም ዝሰርሑዎ 

ድማ ብድፍረት ተነጊሩና፡፡ ሱቅ ኢልና፡፡ ንምንታይ? ስኽፋት ወይስ ኣበይ ከይበፅሑ ብዝብል ኣጉል 

ትዕቢት? ኽልቲአን ኣይጠቅማናን፡፡ ነቶም ኣብ ዘይነበርሉ “ታሪኽ ሰሪሕና” ዝበሉ ሰባት ወይ ከዓ 

መራሕቲ ናይ ባዕሎም ህዝቢ “ኣይተሓስዉ” ክብሎም እንተሎ መራሕትና ግን እንታይ ገበሩ? 

ሚድያታት ትግራይ እንታይ ገበራ? እዝንና ክሳብ ዝድንቁር ናይ ገ(ድ)ሊ ደርፍታት ካብ ምግባዝ 

ወፃኢ መሬት ዝነኽአ ስራሕ እንታይ ሰሪሐን? 

እንታይ ንግበር? 

ሓንቲ ጠብታ ማይ ድሕሪ ብዙሕ ጊዜ እምኒ ከም ትሰብር ወለድና ብምስላ እናነገሩና ኢና ዓቢና፡፡ 

ንሕና ግን ካብዚ ናይ ወለድና ዓብዪ ምኽሪ ምንም ክንመሃር ኣይኸኣልናን፡፡ ንብዙሕ ዓመታት ከምታ 

ጠብታ ማይ ናይ ሓሶት ታሪኽ እናንጠብጠቡልና መፂም ሐዚ እውን የንጠብጥቡልና ኣለዉ፡፡ ሽዑ እቲ 

ሓቂ እናተደፈነ እቲ ሕሾት እናገነነ ይመፅእ፡፡ ኻልኦት ብሳልሳይ ወገን ኾይኖም እቲ ተደጋጋሚ ሕሾት 

ዝሰምዑ ድማ ከም ሓቂ ገይሮም ይወስዱዎ፡፡ ኣብ ቐረባ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነበረ ሙግት 

ዛዕባ ወልቃይት ፣ ፀገዴን ካልኦት ከባብታትን ብገለልተኝነት ዝዕዘቡ ዝነበሩ ኣሓት ተጋሩ ብዞም ናይ 

ሓሶት ታሪኽ ዝነዝሑ ዝነበሩ ሓቂ ገይሮም ተቐቢሎም ንሕና ግን እቲ ሓቂ ሒዝና ግን ክነእምን 

ስለዘይከኣልና “ከም ዝተሸነፍና” ገሊፆምልና ነይሮም፡፡ ንምንታይ? ብዛዕባ ታሪኹ ዝዛረብ ኮነ ዝፅሕፍ 

ትግራዋይ ኣዚዩ ውሑድ ስለዝኾነ፡፡ ስለዚ ነዚ ሰይርና ክንወፅእ እንተዘይክኢልና ሐዚ እውን “ታሪኽ 

ሰሪቖም” እናበልና ምቁዛም ስራሕና ከይንገብር ስግኣት ኣለኒ፡፡ ብሓቒ ሚድያታትና ብታሪኽ ክውቃሳ 

እየን፡፡ ኽልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን እዘን ትካላት ንፁር ፕሮግራም ፣ ዕላማን ሽቶን ኣቐሚጠን 

ንክሰርሓ ኣንፈት ከውርድን ንከሰርሓ ክድግፈንን ከተባብዐንን ኣለዎ፡፡ እዚ እንተዘይገይሩን 

እንተዘይመሪሑን ድማ ዓብዪ ወቐሳ ንዑኡ እዩ ክኸውን፡፡ 

ድኽመትካ ምፍላጥ ናይ መፍትሒ 50 ሚእታዊ እዩ ይበሃል፡፡ እታ ዝሓመመት ክፍሊ እንተፈሊጥካያ 

ንዓኣ መድሓኒት ትገብረላ እሞ ትሓዊ፡፡ ኣብ ታሪኽ ምፅሓፍን ምምርማርን እዚ ሐዚ ዘሎ ትግራዋይ 

ወለዶ ብዕቱብ ጀሚሩዎ ኣሎ፡፡ በርትዕ! ብታሪኾም ዝግደሱ ወለድና ድማ ብኣፈ ታሪኽ እቲ ዝተሰርሐ 

ቅያን መስተንክርን እናመሓላለፉልና መፂኦም እዮም፡፡ ስለዚ እቲ “ትግራዋይ ታሪኽ ይሰርሕ እምበር 

ታሪኽ ኣይዛረብን” ዝብል ኣጉል ምኽኒት ሰሪዝና “ትግራዋይ ታሪኽ ይሰርሕ ፤ ታሪኹ ከዓ ይፅሕፍን 

ይዛረብን ከምኡ እውን ንመፃኢ ወለዶ የመሓላልፍን” ብዝብል ክትካእ ኣለዎ፡፡ እዙይ ናብ ተግባር 

ዝልውጦ ድማ እቲ በዓል ፍልጦን ታሪኽ ክፈልጥ ዝግበኦ ህዝብን መራኸቢ መሳልል ዝኾነ ሚድያ እዩ፡፡ 

ከምቶም ኻልኦት ዝገብሩዎ ዘለዉ እናገበረ ማለት እዩ፡፡ ግን እቲ ሓቂ ናይ ተጋሩ ታሪኽ ጥራሕ 
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ብምፍልፋል ክኸውን ኣለዎ፡፡ ስለዚ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ምዕቓብ ታሪኽን ትውልዲ ኣብ 

ምምሃርን ክነጥፋ ኣለወን፡፡  

መንግስቲ ኽልል ትግራይ እውን ዝምስገንን ዝንቐፍን ኣብ ትግራይ ብዝሰርሖ ፅቡቅን ሕማቅን ተግባርን 

ተግባርን ጥራሕ እዩ፡፡ ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ከም ሃገርና ተራና ንፃወት እምበር ንሕና በይንና ንኻልኦት 

ንቁርቆረሉ ምኽንያት የለን፡፡ እዚ እንትብል ግን ናይ ኻልኦት ሞራልን ሓቢርካ ንምንባር ዝግበር ስራሕ 

ዘተዓናቅፍ ንስራሕ ማለት ኣይኾነን፡፡ እቲ ሓቂ ግን ብግልፂ ክንገር ክኽእል ኣለዎ፡፡ ሚድያታት 

ትግራይ ኣብዙይ ዕዙዝ ተራ ኣለወን፡፡ መጀመርያ ናይ ባዕልኻ ኣፅፊፍካ እዩ ናብ ካሊእ ዝኽየድ፡፡ 

መጠቓለሊ 

እዞም ልዕል ኢለ ዝጠቐስኩዎም 6 ነገራት ከም መርኣያ እምበር እቲ ጉሕለት ታሪኽ ብዚኦም ጥራሕ 

ዘብቅዕ ኣይኾነን፡፡ ግን እዚ ኩሉ ክገብሩ ዝገበሮም ናቶም ጥንካረ ዘይኾነስ ናትና ድኽመት እዩ ዝብል 

ነጥቢ ምውሳድ ይግባእ፡፡ ስለዚ ሚድያታት ትግራይ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣድሂበን ክሰርሓ ክኽእላ 

ኣለወን፡፡ ምምሕዳር ክልል ትግራይ እውን እዘን ሚድያታት ረብሓን ጥቅምን ከምኡ እውን ናይ ህዝቢ 

ትግራይ መሰረታዊ ዓንድታቱን መግለፂታቱን ብዘረጋግፅ መልክዑ ንክኸዳ ኣንፈት ከቐምጥ ኣለዎ፡፡ 

እዙይ እንተዘይገይሩ ግን እታ ናይ ትማሊ ሕማምና ሐዚ እውን ክትቕፅል እያ፡፡ በዚ ማንም ናይ ታሪኽ 

ተወቓሲ ንከይኸውን ክሰርሕ ይግባእ፡፡ “ትግራዋይ ታሪኽ ይሰርሕ እምበር ኣይዛረብን” ዝብል ብሂል 

ግዚኡ ዝሓለፎ ምኳኑ ተረዲእና ታሪኽ ክንሰርሕ ፣ ክንዛረብ ፣ ክንፅሕፍን ንወለዶ ክነመሓላልፍን ኣብ 

ዝሓትት ጊዜ ኢና ዘለናሞ ብሓንሳብ ንልዓል፡፡ 

ኣብ መወዳእታ እዚኣ ኢለ ፅሑፈይ ክዛዝም፡፡ ንሕና ታሪኽና እንተንፅሕፍ ፣ ታሪኽና ንወለዶ 

እንተነመሓላልፍን ኻልኦት ህዝብታት እውን ክፈልጡዎ እንተንገብርን መን እዩ ደፊሩ “እዚ ናተይ 

ታሪኽ እዩ” ኢሉ ኣብ ቅድመና ደው ክብል ዝኽእል? ህወሓት እኳ ታሪኽ ምፅሓፍ ዝጀመረት እቶም ካብ 

ህወሓት ኣዝዩ ኣዝዩ ዝተሓተ ተራ ዝነበሮም ‹መቓልስታ› ምስ ፀሓፉ ዶ ኣይኾነን? ንምንታይ ኢና 

ተጋሩ ሓደ ነገር ንምስራሕ ኻልኦት ዝኾነ ነገር ሰሪሖም ክሳብ ዘርእዩና ንፅበ? ንምንታይ ዝብል ከም 

መመያየጢ ኣጀንዳ ጌርና እንተንዝትየሉ ደስ ይብለኒ፡፡  

የቐንየለይ! 

i 

                                                           
i “ጥምቀት ኣብ ጎንደር ተጀሚሩ” ዝብል ናይ ኤመሓኣ ምስ ሰማዕኩ ዝፀሓፍኩዋ ስለዝኾነት ናይ ህፁፅ 
ገይረያ ከይከውን ጌጋ እንተሃልዩ ንምቅባል ድሉዊ እየ፡፡ 




