
”ጉራማይለ ቋንቋ፣ ጉራማይለ መንነት” 

ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ (social media) መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ዝቐነየ ሓደ ሓደ ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ኣብ 

ዝሃብዎም ቃለ መሕትት/ጋዜጣዊ መግለፂ ዘርአይዎ ድኽመት ክእለት ቋንቋ እንግሊዝኛ እዩ:: እዚ ከዓ ብዝተወሰነ መልክዑ ሓቅነት አለዎ:: 

ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን ግሎባላይዜሽን ምልከት ቋንቋ እንግሊዝኛ አገዳሲ ክኸውን ይኽእል’ዩ:: እንተኾነ ግና ሓደ ሰብ ቋንቋ እንግሊዝኛ 

እንተዘይኪኢሉ ዓቕሚ የብሉን ወይ ከዓ ዓዲ ክመርሕ ኣይኽእልን ኣብ ዝብል መደምደምታ ከብፀሐና ኣይኽእልን:: ሓደ ነገር ግን ክንሓትት 

ንኽእል:: ፅቡቕ ምልከት ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘይብሎም ሰበ ስልጣናት ብኣስተርጓሚ ተሓጊዞም ሓሳቦም ሙሉእ ብሙሉእ ከሕልፉ 

እንተዝግበር እንታይ ዘሰክፍ ነገር ኣለዎ? ወየ ደኣ ድኽነት’ዩ እናፀቐጠና እምበር መራሕቲ ዝማዕበሉ ሃገራት ኩርዓት መንነቶም ካብ 

ዝገልፅሉ መንገዲታት እቲ ሓደ ንወፃእተኛታት ቃለ መሕትትን ጋዜጣዊ መግለፂን ብቋንቆኦም ብምሃብ እኮ እዩ:: መራሒ ፈላጥን ኩሉ 

ከኣሊን ፣ ቋንቋ እንግሊዝኛ ከዓ መለክዒ ፍልጠት ተገይሩ ኣብ ዝውሰደሉ ኣብ ከማና ዝኣመሰለ ማሕበረሰብ ግን መራሒ ኮይንካ ቋንቋ 

እንግሊዝኛ ኣይመልኽን ኢልካ ምዝራብ ቀላል ኣይኸውንን::  

              እዚ ሕማም እዚ ግን ኣብ መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕበረተሰብ’ውን ብሰፊሑ ዝረአ ዘሎ እዩ (ወዮ 

እቶም መራሕትናስ ካባና እንዶ ወፅዮም):: አብዚ ዘለናዮ እዋን ቃላት እንግሊዝኛ ሓዊሱ እንተዘይተዛሪቡ ፈላጥ ዝኾነ ዘይመስሎ መንእሰይ 

ይበዝሕ ኣሎ:: ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ካልኦት ቋንቋታት ሓበሬታ እተመሓላልፈሉ መሳርሒ (medium of Communication) ካብ ምኳን 

ሓሊፉ ዓርሱ ዝኸኣለ ፍልጠት ተገይሩ ተወሲዱ መለለይ ፈላጣት እናኾነ ይመፅእ ኣሎ:: ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ከተማ መቐለ ናብ 

ሓደ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣብ ዘመላኽት ታቤላ "ቋንቋ እንግሊዝኛ ዝኽእል ሰነፍ ተማሃራይ የለን" ዝብል ፅሑፍ ኣንቢበ:: በዛ ኸብደይ 

ድማ "ጥቓ ቤት ትምህርቲ በፂሖም ዘይፈልጡ ሓረስቶት ኬንያ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣቀላጢፎም ከም ዝዛረቡ እንተትፈልጡስ ታይኮን 

ምበልኩም" ኢለ ብፍሽኽታ ሓሊፈ:: ኣብ ሓደ ሓደ ርኹባት ደቆም ዘምህርሎም ናይ ውልቂ ቤት ትምህርቲታት ከዓ’ማ ቆልዑ ብመዓኮሮም 

ከይተረፈ እንግሊዝኛ ክነዛርቦም ኢና ዝዓይነቱ መፋለጢ እናሰርሑ ጅቦኦም ይመልኡ ኣለዉ:: ገዝኦም ጋሻ ብዝመፀ ቑፅሪ ደቆም እናፀውዑ 

"እስቲ እንግሊዝኛ ተዛረብ" እናበሉ ዝወራዘዩ ወለዲ’ውን ኣይተሰኣኑን:: ፕሮፌሰር ፓይ ኦባንያ ዝበሃሉ ናይጀርያዊ ናይ ስነ-ትምህርቲ ምሁር 

ነዚ ዘሕዝን ተርእዮ ከምዚ ይገልፅዎ: 

 

‘‘ምሁራት ኣፍሪቃውያን ደቆም ሃገር በቆል ቋንቋታት ዳርጋ ናብ ዘይወሃበሎም ናይ ግሊ ቤት ትምህርታት ብምልኣኽ ገና ካብ ዕሸልነቶም ምስ 

መረበቶም የቆራርፅዎም ንዓዶም ከዓ ጓኖት ይገብርዎም ኣለዉ:: መብዛሕተኦም ከዓ ደቆም ብሃገር በቆል ቋንቋታት ክረዳድኡ ዘይምኽኣሎም 

ከም ሽልማት ኒሻን ክብሪ ይኾርዕሉ::’’     

  

ኣብ ሃገርና ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብቋንቋ እግሊዝኛ ኮይኑ’ዩ:: ብዙሓት 

ቋንቋታት ምስ ምህላዎምን ፣ ግደ ሃገራዊ ቋንቋታት ኣብ ስነ-ፅሑፍ ክንዲ እቲ ዝድለ ምስ ዘይምዕባዩን ኣተሓሒዝካ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ 

ቀረባ ብኻሊእ ሃገራዊ ቋንቋ ክትካእ ይኽእል’ዩ ኢልካ ምግማት ይኸብድ’ዩ:: ኮይኑ ግና ኣጠቓቕማ ቋንቋ እንግሊዝኛና ኣብ ዕቤት ሃገራዊ 

ቋንቋታትና ኣሉታዊ ፅልዋ ከሕድር ክፍቀደሉ የብሉን:: መራሕቲ ቻይና ወይ ከዓ ጃፓን ኣብ ሃገርና ምብፃሕ ክገብሩ ከለው ንሶም 

ብቋንቆኦም ክዛረቡ እንከለዉ ንሕና ኣዐሪና ብዘይመለኽናዮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክንዛረብ እንማወተሉ እንታይ ዕዳ ኣሎና? ኣብ ክልልና 

ዝርከቡ ትካላት ብምሁራት ኣቢሎም ናብራ ህዝብና ንምምሕያሽ ዓሊሞም ዘካይድዎም መፅናዕቲታት ኣለዉ:: ውፅኢት እቲ መፅናዕቲ 

ብቋንቋ እቲ ኸባቢ ተሓቲሙ እንተዘይተበቲኑን አብ ጥቕሚ እንተዘይውዒሉን ከመይ ገይሩ’ዩ ናብቲ ሓፋሽ ክዘልቕን ግንዛበ ክውሰደሉን?   

          ኣብዛ ንትምህርቲ ዝመፃኹላ ክንዲ ግንባር ጤል ትኾን ሃገረ ዴንማርክ (ስፍሓታ አርባዕተ ምኢታዊ ናይ ሃገርና ይኸውን) ቀዳማይ 

ዲግሪ ሙሉእ ብሙሉእ ብናይ ባዓልቶም ቋንቋ ዴኒሽ ዝወሃብ እንትኾን ካብ ካልኣይ ዲግሪ ኣትሒዙ ንላዕሊ ድማ እቲ ምምሃር ምስትምሃር 

ብቋንቋ እንግሊዝኛ እዩ ዝካየድ:: ኮይኑ ግና እቶም ተማሃሮ እንተደልዮም ብቋንቆኦም ፈተና ክምልሱን መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከቕርቡን 

ይፍቀደሎም’ዩ:: አረ ሓደ ሓደ ግዘ ከማና ዝኣመሰለ ናይ ወፃኢ ዜጋ ተመሃራይ ኣብ መንጐኦም ተዘይሃልዩስ ዋላ ነቲ ከይዲ ምምሃር 

ምስትምሃር’ዮም ብቋንቆኦም ዘካይድዎ:: ከምዙይ ዝገብሩ ግና ምልከት ቋንቋ እንግሊዝኛኦም ድኹም ስለዝኾነ ከይመስለና:: እኳደኣስ ኣብ 

ቋንቋ እንግሊዝኛ ብዕቱብ ብምስረሖም ካብ ቋንቋ እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ዓድታት ወፃኢ እንግሊዝኛ ኣፀቢቖም ካብ ዝዛረቡ ሃገራት ቀዳሞት 



ተርታ ዝስርዑ’ዮም:: ዕዳጋ ዓለም ብዝበለፀ ክጉሕጉሑ ምእንታ ከኽእሎም ከዓ ተመሃሮ ካልኣይ ብርኪ ካብ ቋንቋታት ጀርመንኛን 

ፈረንሳይኛን መሪፆም ተወሳኺ ክመሃሩ ይገብርዎም:: “ፅቡቕ ምልከት ቋንቋ እንግሊዝኛ እናሃለዎም ደኣ ንምንታይ’ዮም ብቋንቋ ዴኒሽ 

ክጥቀሙ ዝፈቕዱሎም?” እንተደኣ ኢልና ተመሃሮ ናብ ቋንቋ ኣዲኦም ተርጒሞም እንተፈሊጦሞ ነቲ ትምህርቲ ኣፀቢቖም ከምዝርድእዎን 

ምስ ዕለታዊ መነባብሮኦም ኣዛሚዶም ከዓ ሽግሮም ከምዝሓርዱሉን ስለዝተገንዘቡ’ዮም:: ኣብ ሃገርና ንበል ሓደ ተመሃራይ ዩኒቨርሲቲ 

ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝቐረበሉ ሕቶ ብእንግሊዝኛ ክምልስ ይፍትን:: ቁሩብ ምስተሳለየ ግን ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ቁምጣ ስለዝሓፀሮ እቲ 

መምህር ብዝርደኦ ከባቢያዊ ቋንቋ ተጠቒሙ ብትኽክል ተዝምልሳ ካብ ክንደይ ሓደ ሕያዋይ መምህር ደኣ ተተራደኦ እምበር 

መብዛሕትኦምስ ገና ቅድሚ ምንባቦም እዛ ኤክሱ’ዩም ከሸክምዎ::   

          እንተ ኣነ ኣምላኺ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኮይነ ድሕሪ ምፅነሐይ ካብዛ ሓፃር ናይ ኣውሮፓ ተሞክሮይ ተበጊሰ "ኣዲኣ ገዲፋስ ሓትንኣ 

ትናፍቕ" ከምዝበሃል ከይኾነኒ ብግዘ ንስሃ ኣትየ ኢድንኢድ ተታሒዝና ንዕቤት ቋንቋና ንስራሕ ክብል እፎቱ:: ኣብ ቀረባ ግዘ ኣብ ዩኒቨርሲቲ 

ኣዲስ ኣበባ ቋንቋ ትግርኛ ብደረጃ ካልኣይ ዲግሪ ክወሃብ ከምዝተወሰነ ሰሚዐ ኣዝየ ተሓጒሰ:: ቋንቋና እናዓበየ እንተኸይዱ ጥራሕ’ዩ ነቲ 

ብእንግሊዝኛ 'እንፈልጦ' ኣፀቢቕና እንፈልጦ ፣ ምስ ዕለታዊ መነባብሮና ነዛምዶ/ነዋህዶ ፣ ናብቲ ዘይተመሃረ ገባር ማሕበረሰብና ሙሉእ 

ዘይጉዱል እነስርፆ ፣ ኣቢልና'ውን ዘላቒ ማሕበራዊ ፣ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ዕብየት እነረጋግፅ:: ኣብ መወዳእታ ሓደ እዋን ኣብ ኮሌጅ ኮተቤ  

ተመሃሮ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ኣብ ከናቲራኦም ኣሐቲሞም ተኸዲኖማ ካብ ዝነበሩ ዝመሰጠትኒ ኣበሃህላ ጠቒሰ ክሰናበተኩም "ጉራማይሌ 

ቋንቋ ፤ ጉራማይሌ ማንነት ይሆናል፡፡"  

  

እዚኣን ጥዕናኹምን! 

ዳዊት ሃይለ 

dawith1972@gmail.com 
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