
ጌጋ ብመርከብ ተፃዒኑ 
 

ብስቡሕ 
 

ሓውና አብርያም ላእከ ማርያም፣ "መቐለ ወይስ መቀሌ ይሐይሽ?" ብዝብል ርእሲ ዘልዓሎ ሕቶ፣ 

ይሐይሽ'ዶ ወይ'ስ እንታይ'ባ...እንታይ ብዝብል ምስ-ምስ ዝሕለፍ ዘይኮነ'ስ ክእረም ዘለዎ ሓደ ዓብዪ 

መርከብ ምሉእ ጌጋ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ፤ ዝምልከቶ ኣካል ክኣ ክእርሞ ይግባእ።  
 

 በመሠረቱ ናይ ሓደ ሕዝቢ (ናይ ዝኾነ ይኹን ሕዝቢ) ቋንቋ ወይ ልሳን ማኅበረ-ሰብ (ሽማዊ ኣፀዋውዓ፣ 

ኣጸሓሕፋን ልሙድ ባህላዊ እሴትን ካሊእን) ምብልሻው ንባዕሉ ግቡእ ኣይኮነን፤ ነውሪ እዩ። ንሕና 

ተጋሩ'ኳ ብእኡ ግዲ ላዲና'ስ ለሚድናዮ፤ ሪእና ከምዘይ ረአና፣ ሰሚዕና'ውን ከምዘይ ሰማዕና ድኣ'ይና 

እናሕለፍናዮ እምበር መርአያ ብሔራዊ ወፅዓን በደልን'ስ ፀብፂብካ፣ ቈፂርካ ኣይውዳእን፤ ኣዝዩ 

ብዙኅ...ብዙኅ ነገራት እዩ ዘሎ። 
 

 እዛ መቐለ ክንዲ ምባል "መቀሌ" ብዝብል ተተኪኣ ዘላ ቃል ግና ትግሪኛ ስለ ዝኾነት'ሞ ቋንቋና ተበላሽዩ 

ብዝብል አረኣእያ ወይ ብትግራያዊነት ብሔራዊ ስምዒት (...to defend Tigrigna) እውን ኣይኮነትን ጌጋ 

እትኸውን። ብሥነ-ቋንቋ ሰዋስዋዊ ሕገ-ደንብ መሠረት ኣግባብ ኣጸሓሕፍኣ ኣይከምኡን፤ ተበላሽያ እያ፣ 

ትተኣረም እየ ዝብል ኣነ ብወገነይ። እወ! ምእራም፣ ምትእርራም እዩ ግርም። ይዕበ ይንኣስ፣ ዝኾነ ይኹን 

ጽሑፍ እርማት (Edit) ክግበረሉ እዩ ዝግብእ'ሞ እዚኣ'ውን ትተኣረም ድኣ። 
 

እወ፣ "መቐለ" መፀውዒ ስም ርእሰ ከተማ ክልልና እያ። ስም ክኣ ኣይልወጥን፤ ከምዘለዎ እዩ ክውሰድ 

ዝግብኦ። አረ ንመን ክጥዕሞ? ምእንቲ-ምንታይ? ንሥነ-ልሳነ አማርኛ ከይሕርፍፍ ድዩ ወይ'ስ ካሊእ 

ትርጉም ኣለዎ? ዝገርም ነገር'ኮ እዩ!!! 
 

እዚ ሓውና ኣብርሃም ላእከ ማርያም ዝተዓዘባ ዓባይ ግግይቲ ነገር ኵላትና ሪእናያ ኢና። ንሱ ግና ተዓዚቡ 

ኣይተረፈን። ሕቶ ሓቲቱ፣ ዝመሰሎ ርኢቶ'ውን ኣካፊሉና ኣሎ። ስለ'ዚ ክምስገን ይግብኦ። ካልኦትና ድኣ 

ንምንታይ ኢና ኣፅቂጥና? ከይብሉና ብዝብል ድዩ ወይስ፣ ዳሕና!! ...ልሙድ'ዩ ብዝብል'ዶ ይኸውን? 
 

ብወገነ'ሞ፣ ብመንፅር'ዚ ክሪኦ ከለኹ፣ ኵሉ ነገር ፀቒጥካ፣ ጨፍልቕካ አማርኛ ኩን ዝብሃል ዘሎ እዩ 

ዝመስል። ብሓቂ ንኣይ ከምኡ ተሰሚዑኒ። ከመ ሓቂ'ማ፥ "መቐለ" ኣብ መስርዕ ዓዕማደ ግሲ ሠዂዕና ከም 

ግሲ እንተ ሪአናያ'ውን ኣድራጊ ግሲ እያ። ዝኾነ ግሲ ክኣ ብግዕዝ ፊዴል ድኣ'ምበር ብሓምሥ (ብሓምሻይ) 

ፊዴል ኣይወድእን።  
 

ንኣብነት፡-  ሰዋስው መሀረ ድኣ ይብል እምበር መሀሬ ኣይብልን፤ 

  አምሐረ (አምሓራ) ድኣ ይብል እምበር አምሐሬ/ኣምሓሬ ኣይብልን፤ 

  መከረ/መኸረ ድኣ ይብል እምበር መከሬ/መኸሬ ኣይብልን፤ 

  ፈጠረ/ገብረ ድኣ ይብል እምበር ፈጠሬ/ገብሬ ኣይብልን፤ 

  ዘመረ ድኣ ይብል እምበር ዘመሬ ኣይብልን፤ 

  ሖረ/ከደ ድኣ ይብል እምበር ሖሬ/ከዴ ኣይብልን፤ 

  አእመረ/ፈለጠ ድኣ ይብል እምበር አእመሬ/ፈለጤ ኣይብልን፤ 

  ቀደሰ/ወደሰ ድኣ ይብል እምበር ቀደሴ/ወደሴ ኣይብልን፤ 

  በርሀ ድኣ ይብል እምበር በርሄ ኣይብልን፤ 

  ደመረ/ወሰኸ ድኣ ይብል እምበር ደመሬ/ወሰኼ ኣይብልን፤ 

  መቐለ/ከፈለ ድኣ ይብል እምበር መቀሌ/ከፈሌ ክብል ኣይግብኦን። 
 

ብዚ ዘይዓገበ፣ ኣይተበላሸወትን ብዝብል ክካታዕ ዝደሊ ሰብ እንተሎ፣ ግርም፤ ናብ ፈላጣት ናይ ሥነ-ቋንቋ 

ሰዋስውን ሕገ-ደንብን ሊቃውንቲ ንኺድ፤ ይግባይ (ይግብአኒ) ይስምዑና። ...ብሥነ-ፍለጠት ንኣርም ወይ 

ንተኣረም። 
 

እዚ እንተ ዘይተኣሪሙ ግና ዳርጋ ሓደ ዘስክፍን ዝሕፍርን ግጉይ (wrong, intimidating, shameful) ነገር 

ብመርከብ ጽዒንካ ኣብ ዓለም እናዞርካ ከም ምፍላጥ እዩ ዝሕሰብ። ንኣይ ትርጉሙ ከምኡ ኮይኑ ይረኣየኒ።  


