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ታተ ሰንበት ንልዕሊ ዒስራ ዓመት 

ካብ  ገዳሙ ድምፁ  

ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ወይውን ብናይ ሕዚ ስሙ ቴሌቪዥን ትግራይ ቅድሚ 

ዒስራን ሰለስተን ዓመት ስርሑ እንትጅምር ኩሉ ትግራዋይ ልዑል ሓጎሰ ተሰሚዑዎ ነይሩ፡፡ 

ስለምንታይ ከም ሓደ ውጽኢት ቃልሲ ሕዝቢ ትግራይ  ቋንቋና ቋንቋ  ትግርኛ ብ ካልኦት ቋንቋ ዒፍ 

እናተብሃለ ካብ ምጽዋዕ ሓሊፉ ናብ ሚዲያ በቒዑ አብ ዕብየት ቋንቋን ባህልን ትግራይ ዓቢይ ተራ  

ክጻወት ምጅማሩ ኢዩ፡፡ እወ ቴሌቪዥን ከም ሓደ መሳለጢያ ሚዲያ አብ ምዕባይ ቋንቋ፤ ምዝርጋሕ 

ሓበሬታ፤ ምምሃርን ምዝንጋዕን ህዝቢ ከምኡውን ዕብየት ባህሊ ሓደ ማሕበረሰብ ካብተን ካልኦት 

ሚዲያታት ዘሐሸ ተኽእሎ አለዎ፤ በዚ መስረት ቴሌቪዥን ትግራይውን ኣብዘን ዝጠቐስኩወን ዘፈራት 

ርኡይ ተራ ክህልዎ ናይ ግድን ኢዩ፤ እንተኾነ ግና ብጭቡጥ እንትንርኢ እቲ ጣቢያ ኣብ ክንዲ ካብ ጊዜ 

ናብ ጊዜ እናተመሓየሸ ብዙሓት ተዓዘብቲ እናፍረየን ምቕጻል ከም ሽንቲ ጊመል ንድሕሪት ምኻድ 

ቀጺሉ ኣሎ፡፡ እምበአርከስ እዛ ወረቐት ክጽሕፍ ዘንቀለኒ  ምኽንያትውን ብዘዕባ ረብሓ ሚዲያ 

መብርሂ ንምሃብ ዘይኮነስ ብዛዕባ ጸገማትን ዘይሰሓብነትን ቴሌተቪዥን ትግራይ ቁሩብ ንምባል እሞ 

ሰማዒ እንተልዩ ነዚ ተረዲኡ አድላይ ምትዕርራይ ክገብር ብዝብል ኢዩ፡፡ 

 ከምቱ ኩላትና ንፈልጦ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ከም ኩለን ትካላት ወይ 

ጅማሮታት ብዙሕ ምድላዋት ወይ ከዓ አድላይ መሳለጢያታትን ሓይሊሰብን አብዘይነበረሉ እዋን 

ምጅማሩ ሓቂ ኢዩ፤ ይኹንምበር ሓደ ከምቱ ልዕል ኢለ ዝገለጽኩዎ ፈላሚ ተርኢዮ ወይ ዘይሕሰብ 

ዝመስል ዝነበረ ነገር ናይ እማን ብምዃኑ ካልአይውን ብኸይዲ እናበለጸን እናጸፈፈን ክኸይድ ኢዩ 

ብዝብል እምነት ጸገማት እኳ እንተነበሩ ብዙሕ ሰብ ዝሪኦ ጣቢያ ምንባሩ ሓቂ ኢዩ እንተኾነ ግና 

ሕዚውን እዙ ጣበያ እዙይ አብ ክንዲ ንተመልከትቱ ዝበለጸ አዕጋብን፤ ሰሓብን፤  ንምዃን ምጽዓር፤ 

ጽቡቕ አለኹም ብዝብሉዎም ውሑዳት ተዓዘብቲ ነብሶም ብምድዕዓስ ክዕርዩ ስለዘይከአሉ  

መብዛሐትኡ ተመልካቲ ዳርጋ ጠቕሊሉ ገዲፉዎም አዩ፡፡ እሰኪ ካብቶም ጸገማት ንገሊኦም ንርአ፡- 

1) ዋሕዲ ክእለት ጋዜጠኛታትን ጸገም አጣቓቕማ ቋንቋ ትግርኛን፡- ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ 

ክእለት ጋዜጠኝነት የብሎምን ጥራሕ ዘይኮነስ እምበርከ ትግርኛ አጸቢቖም ይመልኩ ዶ ክሳዕ ዝብሃል 

አካዳሚያዊ ክእለቶም ብዘየገድስ ብወገነይ ከም ተኸታታሊ እታ ቴሌቪዥን ናይ ብሓቂ ንጽሑፍ ይኹን 

ን ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ዝምጥን ክእለት ቋንቋ ትግርኛ አለዎም ኢለ አይግምትን፤ እዚ ክብል እተለኹ 

አልዒለ ወይ ቦቕ አቢለ ዘይኮነስ ጭቡጥ መረዳእታት ስለዘለኒ ኢዩ፤ ቁሩብ አብነት ንምጥቃስ አብ 

ቀረባ እዋን ዝተገብረ ጽምብል በዓል ፋሲካ ዓመተ 2006 እንትንወስድ እቲ ቴሌቪዥን ምድላዋቱ አብ 

ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ (እንተተጋግየ አርሙኒ) አኽቢሩ ነይሩ፤ አብዙ በዓል እዙይ 

ብዙሓት መዘናግዒ ፕሮግራማት ቀሪቦም ካብአቶም ሓደውን ዝተወሰኑ አባላት እቱ ማሕበረሰብ ናብ 
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መድረኽ ወጺኦም ንከተማ መቐለ ዝምልከት ሕቶታት ይቐርቡ፤ ተሓተትቲውን ማዕረ ዝኸአሉዎ 

ይምልሱ ነይሮም፤ አብ መንጎእዙይ ካብቶም ክልተ ወዲተባዕታይን ጓልአንስተይትን ጋዜጠኛታት እቱ 

ወዲተባዕታይ (ሽም ምጽሓፍ አየድለየንን) ንሓደ ተሓታቲ ስብአይ "ደርሆ ክንደይ ብልዕቲ አለዋ"? 

ኢሉ ሓቲቱዎም አንበብቲ አብዚኣ ልቢ በሉለይ ብትግርኛ ብልዕቲ ማለት እንታይ ማለት ኢዩ? ልክዕ 

ብልት  ካብ ዝብሃል ናይ አምሓርኛ ቃል ከምዝተወሰደ ምግማት ይካአል ኢዩ ንሱ እንተኾይኑው ግን 

ናብ ትግርኛ ክተርጎም እንተሎ አካል መራብሒ ወዲሰብ ወይውን እንስሳ ማለት ኢዩ፡፡ እሞኸደአ እቲ 

ጋዜጠኛ ደርሆ ክንደይ መራብሒ አካል አለዋ ድዩ ክብል ደልዩ ወይሰ ስጋ ደርሆ አብ ክንደይ ይምደብ 

አነ አዚ ወዲ ዝተዛረቦ ቃል ክንደየናይ ትርጉሙ ይፈልጦ ዝብል ሕቶ ኢዩ ዘልዕል፡፡  ደርሆስ ይትረፍ 

12 (ዓሰርተ ክልተ) መራብሒ አካል (ብልዕቲ ብናቱ አባሃህላ) ሓደውን ዘይምህላዋ ስነፍጥረታዊ ሓቂ 

ኢዩ፡፡ 

ካሊእ አብነት ንጥቀስ እዙይ ጋዜጠኛ ብሄራዊ ሬዲዮ ቋንቋ ትግርኛ ኢዩ ዘይሩዘይሩ ግና ስለ 

ጋዜጠኛታት ሚዲያ ትግርኛ ኢና ንዛረብ ዘለናሞ እንታይ ኢሉ ይመስለኩም አብዙ ዝሓለፈ ዓመት 8ይ 

(ሻምናይ) መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ አብ ከተማ ጅጅጋ ክኽበር እንተሎ አብ ድሩኡ ዝነበረ 

ምድላዋት ናብዙይ ናብ ዋና ስቱዲዮ ስለድምቀት ድሮ  እቲ በዓል ይጽብጽብ ነይሩ ከመይ ይኽበር 

ከምዝነበረ እታ ከተማ አጋይሻ ከመይ ከምዝተቐበለት ዕዱማት ስለቱ ጽምብል እንታይ በሉ ኩሉ 

ምስበለ………፣ መንደኾን ስም አብ ስቱዲዮ ዝነበረ ተቐባሊ ጸብጻብ ጸዊዑ " ብሓፈሻ  አብዙይ አብ 

ከተማ ጅጅጋ ፅቡቕ ውቃበ ኢዩ  ዝኒሀ" ኢሉዎ፡፡ ፅቡቕ ውቃበ እንታይ ማለት ኢዩ? አነ ዝፈልጦ 

ውቃበ ዝባሃል መንፈስ ወይ ሳይንሳዊ ተቐባልነት ዘይብሉ ግን አብ ርእሲ ሰባት ሓዲሩ ዘሕምም ወይ  

ምስ ዛር ወይ ተሓዚ ዝባሃል ነገር ዝተሓሓዝ ኢዩ፡፡ እሞ እንታይ ክብል ደልዩ ደአ ኢዩ እዙ ትግራዋይ 

ጋዜጠኛ ሓውና እዛ ቃል  አብዙይ ዘእተያ ምናልባት ውቅብ ኩነታት ንምባል ደልዩ ኢዩ ኢልና 

ንረዳኣያ ምበር ቅንዕቲ ወይ ነቲ ጉዳይ ትገልጽ ቃል አይኮነትን፡፡ 

ሳልሳይ ክውስኽሞ ናብ ካሊእ ድኽመት ንሕለፍ ሕዚውን ጓል አንስተይቲ ጋዜጠኛ ካብ ብሄራዊ ሬድዮ 

መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኢያ፤ ሓደ እዋን ዜና አብ እተንብበሉ ጊዘ በጀት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት 

ሪፐብሊክ  ኢትዮጵያ ዓመተ 2006 ብር  159.4 ቢሊዮን ኮይኑ ተሰሊሑ (አብ ትኽክለኛነት እቱ 

መጠን ይቕረታ ይሓትት) ኢላ ነይራ እንታይ ማለት ኢዩ ተሰሊሑ?  ናብ አምሓርኛ ወሲድና 

"ተስልቷል" ካብ ዝብል ተወሲዱ ከይንብል እቱ ጉዳይ ናይ ምምዳብ እምበር ናይ ምግባጥ ጉዳይ 

አይኮነን ንዓይ ተሰሊሑ ማለት ምንም  ትርጉም ዘይብሉ ቃል ጥራሕ ዘይኮነስ ዘሕልፎ መልእኽቲ ውን 

የለን፡፡ ካልኦት ብዝተፋላለዩ ጋዜጠኛታት አብዝተፋላለየ እዋን ዝበሃሉ ግጉያት (ትግርኛ ዘይኮኑ ቃላት 

ብዙሓት ኢዮም ቁሩብ ንምልዓል፡- መንደኾን እዙ ቦታ ዙይ ጎብኒዮም፤ ዑደት ገይሮም ንምባል፤ ዳይና 

አብ ክንዲ ዳኛ፤ ደኒ አብ ክንዲ ሕዛእቲ፤ ኦም፤አእዋም፤ወይ አግራብ( ብ ኤርትራኛ)፤ ዝተኸበራ 
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(ዝተኸበሩ) አባላት ቤት ምኽሪ ንምፅዋዕ አብ ክንዲ ኽብርቲ ወ/ሮ ( …….. ) ካልእ መዓርግ እንተልዩ፡ 

ከምኡውን ኽቡር አይተ፤ ዶ/ር   ወይ ካልእ አብዚ እኳ ናይቲ ቤት ምኽሪ ዘይተገዳስነትውን ዘርኢ 

ኢዩ፡፡ ብተወሳኺ ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ ግና ደጋጊምካ ከም መደበኛ ቃላት ዝግለፅ አሕፅሮተ ቃል 

(Abbreviation) ደአንት  ደቀቕትን አናእሽተይን ንግዲ ትካላት ንምግላፅ፤ …….. ዝተብሃለ ኮንፈረንስ 

እናተኻየደ ኢዩ፤ እናተቓላጠፈ ኢዩ፤ እናተጸነዐ ኢዩ፤ እናተገበረ ኢዩ፤ ብሓፈሻ "እና" ትብሃል ቃል 

ትግርኛ ዘይኮነት ብግዲ ትግርኛ ምግባር …….. እየተካሄደ ነው  እየተደረገ ነው፤ ወይውን እየተቀላጠፈ 

ነው ካብ ዝብል  ኣምሓርኛ ዝተወሰዱ አባሃህላታት ደጋጊምካ ምጥቃም፡፡   

አፃዋውዓ ዓመተ ምህረት እንትንወስድ ንአብነት፤ 1980 ዓ/ም ወይ 1983 ዓ/ም ንምባል ዐሰርተ 

ትሽዓንተ ሰማኒያ፤ ዐስርተ ትሽዓንተ ሰማኒያን ሰለስተን እዙይ ምናልባት ብወታሀደራዊ አባሃህላ ማለት 

ብራኸ ቦታ ንምግላፅ ክበሃል ይኽእል ኢዩ፤ እንተ አጋላልጻ ዓ/ምህረት ግን አብ/ብ ሽሕን ትሽዓንተ 

ምኢትን ሰማኒያን ወይ ሽሕን ትሽዓንተ ምኢትን ሰማኒያን ሰለስተን ዓ/ም ክበሃል ይግባእ፡፡ ምስ እዙይ 

ተታሒዙ ከም ጸገም ዝረአ አብ ሰፖርታዊ ጸብጻባት ኢዩ፤ አብ ዙ ጉዳይ እዙይ ከምቱ አብ ካልእ 

ፕሮግራማት እንሪኦ አብ ሰፖርታዊ ጉዳያት ጥራሕ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ንዕዘብ አብ ቴሌቪዥን 

ትግርኛ ግና ከም ተረኛ ሓኪም ኩሎም ጋዜጠኛታት ዘቐርብሉ ተርኢዮ አሎ፡፡ አብ ክእለት 

ጋዜጠኛታት ብዙሕ ምባል ምተኽአለ ግና አብዙይ ሓደ ነገር ክውስኽሞ ናብ ካሊእ ንሕለፍ፤ እዞም 

ጋዝጠኛታት እዚኦም አይተምሃሩን ወይ ክሰርሑ የብሎምን ይብል  የለኹን ልክዕ ኢዩ ዲፕሎማ ወይ 

ዲግሪ ሕልፍ ኢሉውን ካልኣይ ዲግሪ (Masters Degree) ክህልዎም ይኽእል ኢዩ ግና ሓደ ክስሓት 

ዘይብሉ ጉዳይ ሞያ ጋዜጠኝነት ዲፕሎማን ዲግሪን ዘለዎ ኩሉ ይመልኮ ኢዩ ማለት አይኮነን ትምህርቲ 

ምህላው ሓደ ነገር ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ዝንባለ ስነጥበብ ዘለዎም፤ አብ ስነ-ፅሑፍ ዝነጥፉ፤ 

ከምኡውን ተሞክሮ ናይ ሚዲያ ዘለዎም እንተትኾኑ ዝበለፀ ውጽኢታዊ ምኾኑ እቱ ንብሎ ዘለና 

ጸገምውን አይምነበረን ወይውን ምነከየ ነይሩ ኢለ ይአምን ሰለዚ ንቐጻሊ ይኹን  ሐዚ ኤጀንሲ 

መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ አብ አማዳድባ ሓይሊ ሰብ (ጋዜጠኛታት) ዳግመ ምትዕርራይ ገይሩ ግቡእ 

ሰብ አብ ግቡእ ቦታ እንተትምድብ ብተወሳኺውን በብእዋኑ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት ብፍላይ አብ 

አጣቓቕማ ቋንቋ እንተትህብ ይብል ምኽንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ተራ አዲስ አበባውያን ዝጥቀምሉ 

ዓይነት አምሕረ-ትግርኛ ወይ ሓንፈጽ ትግርኛ ክዛረቡ አይንጽበን፡፡ 

2) ዘይእዋናውነትን ምዝባዕ ቅደም ሰዓብን፡-  ዘይእዋናውነት ክብል እንተለኹ ምድላዋቶም ምስቲ 

ምኽንያት ወይውን ዕለት ዘይቃደ ማለትኢዩ፤ ንአብነት አብ እዋን በዓል ፋሲካ ወይ ዒድ-አልፈጥር ገለ 

ሰባት ናብ መድረኽ ዓዲምካ እንታይነት እቱ በዓል ፤ታሪኻዊ አማጻጽኡ፤ አካባብራ ቀደምን ሎምን፤ 

እንታይ ይወሰኽ እንታይ ይገደፍ ወይ ይመሃየሽ  ኢልካ አብክንዲ ምዝታይ (ምሕላፍ) ስለ ተሳትፎ 

ብረታዊ ቃልሲ  ህዘቢ  ሐደ ኸባቢ ምቕራብ፤ እዚ አብ ዕለተ ሃይማኖታዊ በዓላት ዘይኮነስ አብ እዋን 

ፖለቲካዊ ጽምብል ከም እኒ ቅነ የካቲት 11፤  ግንቦት 20፤ ከምኡውን ዝኽሪ ጭፍጨፋ ሓውዜን 
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ክቐርብ እናተገብኦ ብሰንኪ  ዋሕዲ ክእለት ይኹን ስምዒታውነት ወይ ካዓ ትእዛዝ ሓለፍቲ 

ምትሕምዛቕ፤ ካልእ  ናብ ምድላው በዓል  ቅድሚ ምእታው  ገለ ምልላይ ወይ ባርኾት ዓበይቲ ይኹን 

መንፈሳዊ መራሕቲ  ዘይምቕዳም እኳደአስ ዘሊልካ ናብ ከበሮን ጓይላን ምእታው ዘአመሰሉ 

ዘብሮቕሮቕ ማለት ኢዩ፡፡ 

3) ጸገም አጣቓቕማ  ሠዓትን ዘይሰሓብነትን፡- አብ ጉዳይ አጣቓቕማ ሰዓት እንተርኢና ልክዕ አብ 

ሰዓት ዘይምጅማር ምስጀመሩውን እታ ዘላቶም ሓንቲ ሠዓት ብግቡእ አብ ክንዲ ምጥቃም አብ 

4(አርባዕተ) ወይ ሰለስተ ቦታ ማለት አርእስተ ዜና፤ጽንሕ ኢሎም ሓደ ምድላው ን አብነት ጉዳይ ደቂ 

አንስትዮ፤ ድሕሪ 30 ደቒቓ ዝርዝር ዜና፤ ስዒቡ ብዘዕባ ሓደ ዝኾነ እዋናዊ ነገር፤ አብ መወዳእታ 

ንኽዛዘም ሓደ 10(ዐሰርተ)ወይ 5 (ሓሙሽተ) ደቒቓ ምስተረፈ ብዘይገለ መብርህን መልእኽትን ምስሊ 

ከተማ መቐለ፤ ገቦ ገርዓልታ፤ ጸጋታት ምዕራብ ትግራይ ወይ ሕዛእቲ ሕጉምብርዳ(አላማጣ) ገቲርካ 

ደሓን ሕደሩ ወይ አይተሕደሩ የለ አንጠልጢልካ ምግዳፍ ስዒቡ ካልኦት ብትኽክል ዝጅምሩ 

ጣቢያታት ይርከቡዎ በቃ ብወገነይ እዛ ሓንቲ ሠዓት ብኸመይ ከምዝውድኡዋ ጭንቀት ዘለዎም  ኢዩ 

ዝመስለኒ፤ ብሰንኪ ከምዙይ ዝአመሰለ ምቁርራጽን ዘይምዕሩይ አቃራርባን፤ አብርእሲኡ እቲ ቅድም 

ኢልና ዘልዓለናዮ ጸገም አማራርጻ ቃላትን ስምዒታውነትን ተወሲኹዎ ጠቕሊሉ ሰሓብነት ዝጎደሎ 

ጣቢያ ክኾን ገይሩዎ አሎ፡፡ 

4) ውስንነት(ዋሕዲ)ፕሮግራማት፡-ቴሌቪዥን ትግራይ ከሳብ ሕዚ ካብ ዜና፤ ሪፖርታዥ(ዝተበታተኸን 

ዝደጋገምን) ከም መደብ ደቂ አንስትዮ፤መደብ መናእሰይ ከምኡውን አብ ቀረባ እዋን ብዘዕባ ሰናይ 

መምምሕዳር ዝተጀመረ ፕሮግራም  ወጻኢ ካልኦት ከም መዘናግዒ መደባት፤ ቃለ-ምሕትት፤ መደብ 

ልምዓት፤መደብ ተሞክሮ ብሓፈሻ ካብቲዝተለመደ ወጺእኻ ምስራዕ መደባት ኣይስትውዓልን፡፡ መደብ 

መዘናግዒ እንተርኢና ዝተፋላለዩ ሃጸርቲ ይኹን ንውሕ ዝበለ መምሃሪ ዝኸውን ተዋስኦታት ዓዲግካ 

ንተመልከትቲ ምቕራብ ጋዶ ኢዩ ክባሃል ይክኣል፡፡ እታ ሓንቲ ቅድም ኢላ ዝተጀመረት መደብ ቀዳም 

ምሳና እኳ ስለ ፍቕሪ ይትረፍ ዕለታዊ ናብርኦም ዘይመለኹ ሰባት እናአለሽካ መቕረጸ ድምጺ 

ብምቕራብ ፍቕሪ ንዓኽን/ንዓኹም እንታይ ኢዩ? ደቂ አንስትዮዶ ደቂ ተባዕትዮ የፍቅሩ፤ መኒኦም ከ 

ይእመኑ ደርሆ ጠኒሳ አብ ክንደይ ጊዘ ትወልድ ዝዓይነቱ ዒባራ ወይ ዓዘርቆዘር ጉዳያት አልዒሎም 

ዘየምህር፤ ዘየገርም ወይ ዘየዘናግዕ፤  ሰዓትን ሀፍቲ ህዝብን ብኸንቱ አጥፊኦም የሕልፉዋ፡፡  አብዙ 

ጉዳይ እዙይ ካልእ  ብዓብዩ ቴሌቪዥን ትግራይ ክሰርሐሉ ዝነበሮ ግና ምንም ዘይተንከፎ ነገር 

እንተሃልዩ መደብ ዛንታ( ታሪኽ) ዘይምሰርዑ ኢዩ፡፡  

ኩላትና ከምእንፈልጦ  ትግራይ መቦቆል ብዙሓት ታሪኻት ኢያ፡፡ ቁሩብ ንምጥቃስ፤ ታሪኽ ቅድመ 

ክርስትና ከም ዘመነ ይሓ፤ስልጣነ አኹሱም፤ ታሪኽ ተጋድሎ ሃጸይ ዮሃንስ፤ ራእሲ አሉላን ካልኦት 

ሓረበኛታትን አንጻር  ወራር ባዕዳውያን፤ ታሪኽ ተጋድሎ ድርብ ወጸዓ ቀዳማይ ወያነ፤  ቀጺሉ 
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ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመታት ዝተገበረ ብረታዊ  ተጋድሎ አንጻር ብሄራዊ ዕብለላ ዳሕረዋይ ወያነ 

ከምኡውን ብዙሓት ማሕበራውን ባህላውን ቅያታት ወዘተ ይትረፍ ንፕሮግራም ቴሌቪዥን ብዙሓት 

ፊልምታት ንምስራሕ እኹል ዕድላት ነይሮምን አለውን፤ አብዙ እኒሀናሉ መድረኽ ክብጻሕ ብዙሕ 

መስዋእቲ ተኸፊሉ ብዙሕ ቅያታትውን ተሰሪሑ ኢዩ ብወገነይ እዙ ታሪኽ እዙይ ብግቡእ ተሰኒዱ ኢዩ 

ዝብል እምነት የብለይን እሞ ድማ ከም ሰባት መጠን እቶም ነዚ ቅያ እዙይ ዝሰርሑ ብዙሓትን 

ብሉጻት አያታትናን መራሕትናን ባህሪያዊ ኮይኑ ብመስዋእቲ ተፈልዮም ኢዮም ይፍለዩናውን አለው፡፡ 

 ስለዝኾነ እቲ ዳሕረዋይ ወለዶ ብዛዕባ ሕሉፍን፤ ህልውን፤ ኩነታት ከባቢናን፤ ሃገርናን ፤ዝፈልጦ 

ብዙሕ ስለዘይኮነ ሕዚውን አብ ገድሊ ዝነበሩ ይኹኑ፤ ካልኦት ብዙሓት ወታሃደራዊ ክኢላታት፤ ስነ-

ጥበባውያን፤ ፈላጣት ስነ-ቑጠባ፤ ተንተንቲ ፖለቲካ ፤ክኢላታት ምሕደራ ከምኡውን ተመሳሳሊ 

ሞያውያን ብጉርድርድ ወይ ብምቁርራፅ ዘይኮነስ  ነዊሕ (እኹል) ጊዘ ተመዲቡሉ ዘመሓላለፍ መደብ 

ተሞክሮ ንበሎ መደብ እሂን ምሂን ወይ መደብ አብነታውያን ስሙ ብዘየገድስ እንተትዳሎ፤ ንአብነት 

ዘአክል አብ ወታሃደራዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ደቂ አንስትዮ ብዙሕ ከምዘይነበረ ኩላትና 

ንሰማመዐሉ ኮይኑ አብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ግና ብዙሓት ተጋደልቲ ደቂአንስትዮ አብ 

መሪሕነት ይኹን አብ ተራ ተዋጋእነት መስተንክር ሰሪሐን ኢየን፤ እዙይ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚውን አብ 

ዘመናዊ ታሪኽ ውትድርና እዛ ሃገር ከሳብ መዓርግ ጀነራልነት ዝበፀሓ ክልተ አሕዋትና ተጋደልቲ 

ከምዘለዋ ብመራኸቢ ሓፋሽ ተዘርጊሑ ኢዩ፤ እሞ ንከምዚአን ዝአመሰለ አብነታውያን ጀነራላት ደቂ 

አንስትዮ ኳ ቃለ-ምሕትት ምግባር ን ቴሌቪዥን ትግራይ ከመይ ኢሉ ዓቐብ ይኾኖ? ብተመሳሳሊ 

ዝርዝር ጸጋታት ዓድናን፤ ልመዓታዊ ምንቅስቓስን ብዕምቆት ዘይምልላይ፤ ንአብነት አብዙ እዋን እዙይ 

ፕሮጀክት ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ሓዊሱ ዐበይቲ ቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎም ስራሕቲ ይስርሑ ምህላዎም 

አብ ዝተፋላለየ እዋን ብመልክዕ ዜና ይኹን ሪፖርት ብፕሮግራም ቴሌቪዥን አምሓርኛ ተዘርጊሑ 

ኢዩ፤ ቴሌቪዥን ትግርኛ ግና ካብ ብትኽታኽ ዜና ወጻኢ እዚኣ ትበሃል ዝርዝር ሪፖርት ከሕልፉ 

አይተርአዩን፡፡  

 

5) ምድግጋም ዝተወሰነ ምድላውን ዘይመሀዝነትን፡-ቴሌቪዥን ትግራይ ሓንቲ ነገር እንተሒዞም አብ 

ክንዲ አግፍሕ አቢሎም ሓደ ወይ ክልተ ጊዘ ምቕራብ በታቲኽካ ቅደም ስዓቡ ብዝተፋለሰ መልክዕ 

ንብርክት ዝበለ እዋን ምድግጋም መግለጺኦም ኢዩ፡፡ ካሊእ አብ ጉዳይ ምልላይ  (ምውዕዋዕ) አቕሓ 

ይኹን  አገልግሎት ካብ አምሓርኛ ከምዘሎ ወሲድካ ምንም ተይወሰኽካ ብትግርኛ ምድጋም ወይ 

ምባል ወዘተ፤ ወዘተ፤ አብዚኣ ምናልባት ዕብለላ ናይቶም ሰብትካላት ምውዕዋዕ እንተሃልዩ አይፈልጥን 

እቲ ኮነ እቲ ጌጋታት ይስትውዓል ኢዩ፡፡  ስለዘኾነ መደብ ቴሌቪዥን ቋንቋ ትግርኛ አብ ምዕባይ 

ቋንቋን ባህልን ትግራይ ይኹን አብ ምዝርጋሕ እዋናዊ ሓበሬታ ከምኡውን ምዝንጋዕ ክንድቱ ክከኾን 



6 
 

ዝግበኦ ተራ አይተጻወተን እኳደኣስ ዝሓለፈ ልዕሊ ዒስራ ዓመት ብታተ ሰንበት አሕሊፉዎ አሎ፤ 

ከምኡ ምዃኑውን ዓርሱ ዝፈልጥ አይመስለንን ካብዙይ ብተወሳኺ ነዚ ጣቢያ አዙይ ዘመሓድሩ  

ይኹኑ ዝምልከቶም ሰባት ወይ ሓለፍቲ ስምዒት ተዓዝበቲ ዘከታተልሉ አሳራርሓ የለን እንተትህሉ እቲ 

እንብሎዘለና ጸገም አይምሃለወን፡፡ ድኽመት ቴሌቪዥን ትግርኛ ንምርአይ በተመሳሳሊ እዋን ስርሑ 

ዘጀመረን አብዙ እዋን ዙይ አብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጸሐን ምናልባትውን ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዘቑጸረ 

መደብ ቋንቋ አምሓርኛውን ዝበለጸ ቴሌቪዝን ኦሮምኛ (ቲቪ ኦሮሚያ) ምርአይ እኹል ኢዩ፤አድላይ 

እንተኾይኑውን  ካብኦም ተሞክሮ ምውሳድ ነውሪ አይኮነን፡፡  ስለዚ ቴሌቪዥን ትግራይ ውሽጡ 

እንተትርእን ባህግን ድሌትን ህዝቢ እንተትምርምር፤ ከምኡውን ጸገማቱ አልዩ ሰሓብን ተብሃግን 

ክኸውን ይግባእ ንዚ ናይ ምግባር ግቡእውን አለዎ ስለምንታይ ህዘቢ ብዝኸፍሎ ግበሪ ተጣይሱ  

ዝንቀሳቐስ ትካል ድሌት   ህዘቢ እንተዘይአዕጊቡ ስርሑ ኩሉ ድኻም ጥራሕ ኢዩ ወይውን ብሃፍቲ 

ህዝቢ ምልጋጽ ኢዩሞ ዝምልከቶ አካል ኩሉ ዝግበር ይግበር፡፡ 

ቋንቋና  ነዕቢ፤ ብቛንቋና ንጽሓፍ፤ብቛንቋና ንዘናጋዕ፤ ብቛንቋና ንኹራዕ! ሰናይ ቅነ፡፡ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


