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ይመፅእ ኣሎ ጠጥዕሙ…!! 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ / 

ፋሽሽት ስርዓት ደርግ ወርሒ ግንቦት 1983 ዓ.ም ምስተገተተ  ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ወርሒ 

ሕዳር 1988 ዓ.ም ኣብ ዓብዪ ውራይ ህዝቢ ትግራይ ዝጥምት ዋዕላ ተጋብአ፡፡ ህዝቢ ትግራይ 

ወናኒ  ብጂኦሎጂካዊ ኣቀማምጣኣ ሃጓፍ ሽንጥሮ፣መይዳ፣እምባታት፣ዓቐብ ቁልቁል ወኒና ድሌት 

በፃሕቲ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እተማልእ ዓዲ፣ ብርክት ዝበሉ ታሪካዊ ፍፃመታት ዘተኣናገደትን 

ዝተፈላለዩ ሓድግታት ዝወነነት፣ብታሪካዊ ሓድግታት ካብ ሃገርና ቅድሚት እትስራዕ፣ዓለምለኸ 

ኣፍልጦን ተቐባልነትን ዝረኸቡ ቤተ-መቕደስ ይሓን ሓወልታት ኣክሱምን ኣብ ከርሳ ዝሓዘት 

ክልል፣ 

ትግራዋይ ብመንፅር ምዕባለን ስልጣነን ባህልን ካብ ሃገር ቀዳማይ ብርኪ ዝሓዘት፣ንፈለማ እዋን 

ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ካብ 1000 ዓመተ-ዓለም ጀሚሩ ንፈለማ ጊዜ ስርዓት ንግስና ዝተጀመረላ 

መሬት፣ ኣብ ከርሳ እትርከብ ኣክሱም ንኣስታት 800 ዓመታት ዋና ከተማ ኢትዮጵያ  ኮይና 

ዘገልገለት፣ ካብ ቅድሚ 3000 ዓመት ጀሚሩ ብዘይምቁራፅ እናዓበየን እናማዕበለን ናይ ዝመፀ 

ሓድጊ፣ታሪኽን ባህልን በዓልቲ ዋና ምዃና ሳይንሳዊ ምርምር ዘረጋገፀላ ዓዲ ኣላቶ 

ትግራይ ናይ’ቲ ሳይንሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎን ቀዳማይ መግለፂ ስልጣነ ዓለም ጌርካ ዝውሰድ 

ሃይማኖታዊ ያሬዳዊ ዜማ ከምኡ እውን ቅኔ፣ድጓ ካብ ምምሃዝ ሓሊፉ ከም ከበሮ፣ፀናፅልን 

መቖሚያን ዝኣመሰሉ ሃይማኖታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ዝፈጠረን ዘላለየን ኣክሱመታይ ጠቢብ 

ወላዲት፣ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሕበንሉን ኩርዓት ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ዝኾነን ባዕዳዊ ወራሪ 

ዘሕፈረ ታሪኽ ኲናት ዓድዋ ዝሓቖፈት፣ባዕዳዊ ወራሪ ጣሊያን ብጀጋኑ ኣቦታትና ተዋሪዱ 

ዝተመለሰሉን ንናፅነት ኣፍሪካውያን መንገዲ ዝሓበረን ፍፃመ ዘተኣናገደት እያ፡፡ 

ትግራይ ብታሪኽን እምነትን ንቕድሚት እትስራዕ፣ዓበይቲ ሃይማኖታት ክርስትናን እስልምናን ኣብ 

መረባኣን ታሪኽ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ንዘፅንዑ ሰብ ሞያ ተመራፂት ባይታን፣ ብተፈጥሮኣዊ 

ኣቀማምጣኣ፣ብሃፍቲ እንስሳ ዘገዳምን ዘቤትን፣ብታሪኽ ህዝባን ስልጣነኣን፣ታሪኻዊ፣ባህላውን 

ፖለቲካውን ሓድግታትን ነባራዊ ባህላን ኣዝያ ተስደምም፣ብሓፈሻ ናይ ታሪኽን ሓድግን ዋልታ 

እያ፡፡ እሞ ናይ’ዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተፈጥሮኣዊ፣ ንዋታውን መንፈሳውን ውርሻታት በዓል 

ቤት ዝኾነ ህዝቢ ሓድግታቱ ዝዕቅበሉ ሓደ ማሕበር ከምዝደልዮ ተኣማሚኑ፡፡ ማሕበር ባህሊ 

ትግራይ ብዕሊ መስሪቱ፡፡ ኣብ መስራቲ ዋዕላ ዝተረኸቡ (ንዓይ ሓዊሱ) ብርክት ዝበሉ ወናማት፣
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ዓበይቲ ምሁራን፣ተመራመርቲ ታሪኽ፣ፖለቲከኛታት፣ኣቦታት ሃይማኖት ሽዕኡ ማሕበር ባህሊ 

ትግራይ እንትትጣየሽ ኣብ ገፆም ዝንበብ ዝነበረ ትፍስህት ቃላት ክገልፆ ኣይኽእልን፡፡ 

ሓቃትና ክንሕጎስ፣ሓዲኡ መንቀሊ ካልኣይን ዕውትን ቃልሲ እኮ ብመኽፈቲ ልሳንና ዝኾነ ቋንቋና 

ክንመሃር፣ክንዳነ፣ባህልናን መንነትናን ክኽበርን ክዕቀብን ኣለዎ ዝብል እዩ ዝነበረ፡፡ ነዝን ካልኦት 

ዕላማታትን ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያውያንን ጋህዲ ንምግባር ድማ ኣስታት 60 ሽሕ መላምል 

ከፊልናሉ፣ብዓሰርተታት ኣሻሓት ዝግመቱ ኣሓትን ኣሕዋትናን ሰንኪሎሙሉ፡፡ ነዚ መላምል 

ዝኸፈልናሉን ብሚሊዮናት ብር ዝግመት ጥሪትን ንብረትናን ዝኸሰርናሉን ዕላማ ብሳላ ጥሙርን 

ሕቡርን ቅልፅምና ሓቀኛ መስመርና ተዓዊቱ፡፡ ዘልዓልናዮ ሕቶ ማዕርነት ቋንቋን ባህልን መንነትን 

ብጋህዲ እንትምለስ ሪኡ ዘይሕጎስ ዳኣ መን ክኸውን? በዚ እውን ወርሒ ሕዳር 1988 ዓ.ም ኣብ 

ኣዳራሽ ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ዝተረኸቡ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተወኪሎም ህዝባዊ ትካል 

ማሕበር ባህሊ ትግራይ /ማ.ባ.ት./ ዘጣየሹ፡፡ 

“በዚ ጉዳይ ዘይተሓጎሰ 

ሰይጣን እዩ ወይ ዲያብሎሰ፣” 

ኢሎም ሓበራዊ ዜማ ምንጉሖምስ ትኽክል ነበረ፡፡ 

ሽዑኡ ቅድሚ 18 ዓመታት ወርሒ ሕዳር 1988 ዓ.ም ብዕሊ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ምስ 

ተጣየሸ…ተኣካቢ ዓብዪ ግምት ሂቡ ካብ ዝተዘራራበሎም ነጥብታት ሓዲኡ ምቛም ኣካዳሚ 

ቋንቋታት ትግራይ ዝምልከት ዝነበረ፡፡ 

ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ጥንታዊ ቋንቋ እዩ፡፡ ሓደ ሓደ ምሁራን ኣብ ቀረባ እዋናት ዘውፅእዎ ዘለው 

ፅሑፋት ከምዘመላኽትዎ ቋንቋ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ትግርኛ እኖ/ ኣቦ ቋንቋታት ግእዝን 

ኣምሓርኛን እዩ፡፡ እዚ እኖ/ኣቦ ቋንቋታት ዝኾነ ናይ ባዕሉ መለለዪ ፊደላት ዘለዉዎን ፅጋባ 

ብኣገላልፃን ኣባህላታትን ድማ ጥራሕ ‘ቋንቋ እዩ ቋንቋ ድማ ረብሕኡ ንምርድዳእ እዩ’ ብዝብል 

ቀሊል ትርጉም  እትሰግሮ ኣይኮነን፡፡ ቋንቋ ትግርኛ ‘ረብሓ ቋንቋ ንምርድዳእ ጥራሕ’ዩ’ ካብ 

ዝብል ዝተለመደ ትርጉም ዝዘልል ዓሚዩቕ ትርጉምን ጥቕምን ዘለዎ እዩ፡፡ 

ቋንቋ ትግርኛ ናይ’ዚ ወናኒ ጥንታዊ ስልጣነ ዝኾነ ህዝቢ ቋንቋ ብምዃኑ ነቲ ዝፀንሐ ጥንታዊ 

ስልጣነ ዝነበሮ ፀጋታት ቅዲ ስነ-ህንፃ፣ፍልስፍና፣ንግዲ፣ስነ-ጥበብ፣ሕክምናዊ ምርምርን ካልኦትን 

ፍልጠታት ዝፆረ ምዃኑ ተገንዚብካ ኣዕጋቢ ምርምርን ዕቀባን ሓለዋን ክካየደሉን ክረክብን ኣለዎ፡

፡ 
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ቋንቋ ትግርኛ ርግፅ ጥንታዊ ቋንቋ እዩ፡፡ ናይ’ቲ ኣብ ከባቢና ዝነበረ ስልጣነ ጋህዲ ዝገበሩ 

ቀዳሞት ወለድና ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣዝዩ ክባር ቋንቋ’ዩ፡፡ እንተኾነ ግን ኣብ ከባቢና ምስ ዝነበረን 

ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዝተውሃቦን ስልጣነ ንድሕሪት እንትምለስ ንሱ እውን ድሒሩ፡፡ ናይ ባዕሉ 

ፊደል ዝተቐረፀሉ እናሃለወ ካብ ንዘረባ ሰጊሩ ብርክት ዝበሉ መፃሕፍቲ ዘይተፅሓፍሉን ከመዮ 

‘ዝተዘርበ ይርሳዕ፣ዝተፅሓፈ ይውሳእ’ ኮይኑ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ፀኒሑ፡፡ 

እዚ ሓደጋ እዚ ንምክልኻል እዩ እምበኣር ንኹሩዕን ሃፍታምን  ብፀጋታት ተፈጥሮን ባህልን 

ንዋትን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዝወከሉ ምሁራን ኣብ ምስረታ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ኣካዳሚ 

ቋንቋታት ምጥያሽ ወዓል ሕደር ኣየድልዮን ኢሎም ሓደ መርገፅ ዝሓዙ፡፡  

ኣብ ወርሒ ሕዳር 1988 ዓ.ም ዝተዘተየሉ ምጥያሽ ኣካዳሚ ቋንቋታት ድሒሩ እውን 

ብምትሕብባር ማሕበር ባህሊ ትግራይ ይካየዱ ኣብ ዝነበሩ ሲምፖዝየማት ቋንቋን ባህልን ከም 

ዓብዪ ዛዕባ ኮይኑ ክለዓል ፀኒሑ፡፡ ብተመሳሳሊ ንኪነ-ጥበብን ቋንቋን ኣብ ዝምልከቱ መድረኽ 

ዘተን ሽልማትን ሚድያ እውን ብዛዕባ ምጥያሽ ኣካዳሚ ቋንቋ ተደጋጊሙ ይለዓል ነይሩ፡፡ 

ኣነን እማተይን ንምስረትኡ ዝተመነናዮን ዝሃለኽናሉን ጉዳይ እነሆ ጊዚኡ ኣኺሉ ብቤት ምኽሪ 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብኣዋጅ ክጣየሽ ረቂቕ ኣዋጅ ተሰናዲኡሉ ይርከብ፡፡ እቲ 

ዝምልከቶም ኣካላትን ወከልትና ዝኾኑ ዝተኸበሩ ኣባላት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይ ዘትዮሙሉ ብፊርማ ዝተኸበሩ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ክፀድቕ ተዳልዩ ዘሎ ረቂቕ 

መጣየሺ ኣዋጅ ኣካዳሚ ቋንቋታት ካብ ዝሓዞም ቁምነገራት ንገሊኦም ክጠቅስ፡፡ 

“- ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝርከቡ ቋንቋታት ግቡእ ቆላሕታ ሂቡ ከማዕብል 

ዝኽእል ዓርሱ ዝኸኣለ ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ምጥያሽ ኣድላዪ ብምዃኑ፣ 

-ንመፅናዕትን ምርምርን ቋንቋታት ትግራይ ሓላፍነት ወሲዱ ዝሰርሕ ኣካዳሚ ምጥያሽ ኣድላዪ 

ብምዃኑ፣ 

- ቋንቋታት ትግራይ ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ንምጥቃም መዝገበ-ቃላት ምድላውን ብርኪ 

ኣጠቓቕመኦም ንኸዓብን ምግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ብምርካቡ፣ 

- ቋንቋታት ትግራይ ሕዚ ምስ ዝረአ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ፣ማሕበራውን ባህላውን ዕብየት ተሳንዮም 

ንምኻድ ኣብ ምምሃር ምስትምሃርን ኣብ ካልኦት ስነ-ፅሑፋዊ ስራሕትን መስርሕ ኮይኖም 

ከገልግሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ብምርካቡ፣ 

ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ንምጥያሽ ዘኽእል ረቂቕ ኣዋጅ ወፂኡ ኣሎ፡፡” ይብል፡፡ 
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ዕላማ ምጥያሽ ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ኣመልኪቶም ድማ ዝስዕቡ ቁምነገራት ኣብቲ ረቂቕ 

ኣዋጅ ሰፊሮም ኣለው፡፡ 

 ቋንቋታትን ስነ-ፅሑፋትን ትግራይ ክፅንዑ፣ክዕቀቡን ክምዕብሉን ብብርኪ ሃገር ይኹን 

ዓለምለኸ ንኽፍለጡ፣ 

 ቋንቋታት ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ስነ-ልሳን፣ስነ-ፅሑፍ፣ስነ ክየና፣ሳይንስን ቴክኖሎጂን 

ንኽበፅሑ፣ 

 ምዕሩይ ዝኾነ ስነ-ፅሑፍ ንኽህሉ፣ 

 ኣጠቓቕማ ቋንቋታት ትግራይ ምስ ምዕባለታት ኢኮኖሚያዊ፣ፖለቲካውን ማሕበራዊ 

ሳይንስን ተሰንዮም ንክኸዱን ስዋሰዋዊ ደረጀኦም ዝተሓለወ ንክኾንን፣ 

 ብትምህርቲ፣ብስልጠና፣ብሓፀርቲ ምይይጥን እቶም ቋንቋታት ንምምዕባል እዩ፣ 

ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ምስ ተጣየሸ ብኣማኸርቲ ቦርድ ዝምራሕ ናይ ባዕሉ ኣካያዲ ስራሕን 

ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዝሓቖፈ ቤት ፅሕፈት ኣብ ከተማ መቐለ ከምዝህልዎ ኣብ’ቲ ረቂቕ 

መምስረቲ ኣዋጅ ተነፂሩ ኣሎ፡፡ ስልጣንን ተግባርን እቲ ኣካዳሚ ብዝምልከት ድማ ዝስዕቡ 

ነጥብታት ንረክብ፣- 

 ቋንቋታት ትግራይ ማዕቢሎም ሳይንሳዊ መፅናዕትን ምርምርን ክካየደሎም ትልሚ የዳሉ፣

ተግባራዊ ምዃኑ ይከታተል፣ 

 ብቋንቋታት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተፅሓፉ ፅሑፋት ወይ ሰነዳት ብምትእልላሽ 

ክዕቀቡ ይገብር፣ ብስርዓት ዝተዓቀቡ ምዃኖም ይከታተል፣ ይቆፃፅር፣ 

 ስነ-ፅሑፋትን ስነ-ልሳንን ቋንቋታት ትግራይ ምዕሩይን ብርኩ ዝሓለወ ስርዓት ኣፀሓሕፋ 

ክህልዎም ይገብር፣ 

 ቋንቋታት ትግራይ ምስ ዕብየት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሓቢሮም ዝስጉሙሉ ኩነታት 

ይፈጥር፣ 

 ዕብየትን ምንዕባለን ቋንቋታት ትግራይ ተፀኒዑ ተዓቂቡ ዝኸደሉ ኩነታት ይፈጥር፣ 

 ቤተ-መፃሕፍትን ቤተ-ንባብን ክጣየሹን ክሰፋፍሑን የካይድ፣ 

ብሓፈሻ እቲ ቋንቋታት ትግርኛ፣ኩናማን ሳሆን ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ብሰነ-ፅሑፍ ዝዓብዩሉን 

ኣብ ርክብ ህዝብታት ዝፃወቱዎ ግደ ንኽዓቢ ዓሊሙ ክጣየሽ ረቂቕ ኣዋጅ መፅዩሉ ዘሎ ኣካዳሚ 

ቋንቋታት ትግራይ ዋላ ደንጉዩ እውን እንተኾነ፣ ኣብ ድሮ ምጥያሹ ግን በፂሕና “ይመፅእ ኣሎ 

ጠጥዕሙ፣ዚታው ተፃዒኑ” ምባልናስ ነውሪ የብሉን፡፡ እዚ ድማ ናይ’ቲ ንሕሉፍ 40 ዓመታት 

ዘካየድናዮ መሪር ብረታውን ልምዓታውን ተጋድሎ ውፅኢት ዝኾነ ዓብዪ ህዝባዊ ትካል እዩ፡፡ 

ምኽንያቱ ብዘይ ቋንቋን መንነትን ንሕና ንሕና ክንከውን ስለዘይንኽእል፡፡ ስለዚ ነዚ ዓብዪ ናይ 
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ቋንቋናን መንነትናን መግለፂ ዝኾነ  ህዝባዊ ትካልና ንምጥንኻሩ ዝተሓተትናዮ ንምውፋይ ካብ 

ብሕዚና መዓንጣና ሸጥ፡፡ 

////// 

   

 

 


