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ምሁራት ስነ-ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዝህልዉ ስም ሰባት ምስ ባህሊ፣እምነት፣ 

ኣተሓሳስባን ታሪኽን እቲ ሕብረተሰብ ቀጥታዊ ዝኾነ ዝምድና ከምዘለዎም ይሕብሩ። ከም 

ኩሉ ማሕበረሰብ፣ ተዛረብቲ ትግርኛ እውን ብቋንቋና  ዝግለፁ ባህላዊ ስማት ኣለውና።  

 ኣብ ዕሸል ዕድመ ዝወፅእ ስም ሰባት ብድልየትን ምርጫን ተሰያሚ ዕሸል እንተይኮነስ 

ብድልየት ሰየምቲ እዩ ዝውሰን። ሰየምቲ ወለዲ ፣ኣሓት፣ ኣሕዋት፣ ኣዝማድ፣ጎረቤት፣ 

ኣዕሩኽ ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ። እቲ ዝወፅእ ስም ድማ እቲ ዕሸል ንዝተወለደሉ ቤተሰባውን 

እውናዊ ኩነታት፣ እምነት፣ኣድናቆት ታሪኽ ፣ፖለቲካ ፣ሃይማኖትን ካልኦት ማሕበረሰባዊ 

ጉዳያትን መሰረት ዝገበረ ይኸውን። ድሕሪ እዋን ማለት ተሰያሚ  ምስ  ዓበየ ንትርጉም 

ስሙ ይምርምር። ገሊኡ ይሕጎስ፣ ገሊኡ ይኹን ይብል ገለ ካሊእ ድማ ስሙ ምስ ቅርፂ 

ሰብነቱን ኣከዳድንኡን  ወይ ምስ ዝስርሖ ስራሕ ኣይኸደን  ኢሉ ብምእማን ወይ ብኻልእ 

ምኽንያት ፍቓድ ሕጊ ረኺቡ ፣ኣብ ጋዜጣ ኣእዊጁ ንሃገር ብሃገራ ኣፍሊጡ ዝተወሰነ 

ድግስ ገይሩ፣ ተስካር  እቲ ሓመድ ድበ ዝኣተወ ስም ፣ ዝመረፆ ስም ይሕዝ። መሰሉ 

ኢዩ።  

ብርግፅ ትኹረት እዚ ፅሑፍ  ብኸምዚ ኣገባብ ስምዑ ልምዑ ኢሎም  ስማቶም ንዝልውጡ 

ኣይኮነን። ብስዉር ፀቅጢ ንቐንዲ ስሞም ውሱን ምምዕርራያት ገይሮም ንዝጥቀሙ ተጋሩ 

ኢዩ ዝጥምት። 

መበገሲ ፅሑፈይ  ብስራሕ ንኣዲስ ኣበባ ከይደ ካብ ዘጋጠመኒ ተጓንፎ  ዝነቀለ ኢዩ። 

መብራህቱ ንዝበሃል መዓቢተይ ክሓትት  ኣብ ካዛንቺስ ናብ  ዝርከብ ሓደ መንግስታዊ 

ቤት ዕዮ ኣምራሕኹ። ንዘብዐኛ፣ዓርከይ ኣበይና ቁፅሪ ቢሮ ከምዝርከብ ንኽነግሩኒ ምስ 

ተወከስኩዎም “አቶ ‘መብራቱ’ “ ኢሎም ኣብ ሳልሳይ ደብሪ ቢሮ ቁፅሪ 11  ከምዝርከብ 

ሓበሩለይ። ናብ ዝተበሃልክዎ ቤት ፅሕፈት ምስ ኣተኹ ፀሓፊት እውን ብተመሰሳሊ “አቶ 

መብራቱ” ኢላ ምስ ዝኣተወ በዓል ጉዳይ ይዘራረብ ስለዘሎ ክሳብ  ዝወፅእ ኮፍ ንኽብል 



ሓበረት። ድሕሪ ክልተ ደቓይቕ ኣትየ ሰላምታ ተለዋዊጥና። ምሸት ንኽንራኸብ ተቋፂርና 

ድማ ተፈላሊና።  

ንምሸቱ ሓደ ዘርኡ ዝበሃል ዓርክና ሓዊስና ኣብ ሓደ ቤት መስተን መግብን ኰይንና 

ወግዒ ጀመርና። ኣብቲ ገዛ፣ ዓርክና ዝርኡ ረጋፂ መንፀፍ ግዲ ኾይኑስ   መሳሰይቲ 

፣መተሓባበርቲ፣  ወነንቲ፣  ሰተይቲ ኮታ  ኩሎም   “ዘሩ”  ፣ “ዘሩየ” ፣ “ጋሽ ዘሩ” በሉ። ዋላ 

ሓደ ሰብ ብትኽክል “ዘርኡ” ኢሉ ዝፀወዐ ኣይነበረን። “መብራቱ “ ናብ ዝብል “ዘሩ “ 

ምስተሓዎሶ ፅቡቕ ኣይተሰመዓንን። እቲ ኣዚዩ ዝገረመኒ ድማ ፀዋዕቲ  በዚ ዘይስሩዕ 

ኣደማምፃ  እንትፅውዑ ቅንጭ ኣይመፆምን፤ ተፀዋዕቲ ድማ  በቲ ለውጢ ሕጉሳት 

ምዃኖምን  ኢዩ። ከም ሕጉን ካብ ብርክት ዝበሉ ወፃእተኛታት  ከምንዕዞቦን ስም ሰብ 

ጠቂሶም ብትኽክል ዘየድመፅዎ እንተመሲልዎም፣ ”ስምካ ብትኽክል እንተዘይኣድሚፀዮ 

ይቅሬታ “እንትብሉ ንሰምዕ። ብኣንፃሩ ስማቶም ብትኽክል ምስ ዘይድመፅ “ ኣይፋሉን 

ብኸምዚ ኣገባብ ፀወዐኒ “ ኢሎም  ስሞም ዝሕዞ ፊደላት ብእርይ ቁፅር ብምንጋር ነቲ 

ዝተጋገየ ንቐፃሊ ኣስተኻኺሉ ንኽፅውዕ ይገብርዎ።  ኣብና ግና ከምዚ ዝተገለፀ እንትግበር  

ዳርጋ ኣይረአን።   

 ናብ ኣዕሩኽተይ ክመልሰኩም፣ ኣብ መንጎ ዕላልና ንምንታይ ”መብራቱ “  “ዘሩ “ 

ተባሂሎም ከምዝፅውዑ ሓተትክዎም።  “ዘርኡ ንኽብሉ ስለዘፀግመሎምን ስለዘይክእሉን  

“ዘሩ” እንተበሉ ምንም ፀገም  የብሉን።” ዝብል  ኣዛውሮ ዝጎደሎ መልሲ መለሰለይ 

፣ዘርኡ። መብራህቱ ዓርከይ  እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣቅሪቡ “ መብራቱ “ ኢሉ ንዝፀውዖ 

“መብራህቱ” ብዝብል ኣስተኻኺልካ ፀዋዓኒ ምባል ፅበት ከምዝኾነ ተኣኒኑ ተዛረበ። ኣብ 

ከይዲ ዕላልና ናይ ክልቲኦም  ካርዲ መለለዪ መንነት ርኤ ፤ ኣብኡ እውን “መብራቱ” ን 

“ዘሩ” ን ይብል። መስደመም።   

እዚ ጉዳይ ኣብ ካልኦት እንታይ ከምዝመስል ንምፍላጥ ንኽልተ ሰሙናት ናብ ዝተፈላለዩ 

ቦታታት ብምንቅስቓስ  ሃሰውሰው ክብል ጀመረኩ።  ብርክት ዝበሉ ኣታኽልቲ ናብ 

ኣትክልት፣ፀጋይ ናብ ፀጋየ ወይ ፀጋዬ፣ ተስፋይ ናብ ተስፋዬ ወይ ተስፋየ  ፣ሓረጉ ናብ 

ሃረግ ፣ ፅገ ናብ ፅጌ፣ ኣብርሃ ናብ ኣብርሃም ፣ ብርሃነ ናብ ብርሃኑ ወይ ብርሃኔ፣ በርሀ ናብ 

በርሄ ከምዝተለወጡን እናተለወጡ ከምዘለዉን ተገንዘብኩ። ኣታኽልትን ሓጎስን ዝስሞም 

ተጋሩ ፣ምስ ከምኦም ዝበለ ትግራዋይ እንትፋለጡ “ኣትክልት እበሃል” ፣ “ሃጎስ እበሃል” 



ኢሎም  እንትፋለጡ ሰማዕኹ። ድሕሪ ዝኹሉ ትዕዝብቲ፣ ነዛ ባዕለይ ፈራሕኹ።  ስመይ 

ባዕሉ ናብ  ፈቃደ ወይ በፍቃዱ ዝብል ከይቅየር እውን  ሰጋእኹ።  

ብርግፅ ፣ እቲ ፀገም ናትና ኢዩ። ከመዮ “ አአያዙን አይተው ጭብጦውን ቀሙት “ ዝበሃል 

ምስላ ኣምሕርኛ ስምና ካልኦት ብዝደለዩዎ እንተድምፅዎን እንትፅሕፍዎን ኣስተኻኽል 

ወይ ብኸምዚ ይተኣረም  ከይበልና ይኹን ኢለና እንተተቀቢልና ካልኦት እንታይ 

ዘይገበሩ? ካብ ተራ ሰባት ብተወሳኺ፣  እቶም  ስርዓት ይፈልጡ ኢዮም ዝበሃሉ 

ጋዜጠኛታት  እንተኾኑ እውን ንበርሀ  ኣብ ቴሌቭዥን “በርሄ” እናበሉ ኢዮም 

ዘድምፅዎ።ኣብዚ እውን መአረምታ ኣይንሕበርን።  

ነስተውዕል፣ ነዞም ስማት ካብ ንቡር ባህላዊ ትሕዝትኦም ለዊጦም ዝፅውዑ ሰባት ከሎም 

ሰብ ዕላማ ኢዮም ንምባል ኣፀጋሚ እኳ እንተኾነ ኩሎቶም ግና ደቂ ገርሂ ልባ ኢዮም 

ምባል ኣይከኣልን። ገሊኣቶም ነገራት ናብ ባህሎም ንምቅያርን ባህሊ ካልኦት ንምብራዝን 

ድግድጊት ተዓጢቆም ዝሰርሑ ሰብ ዕላማ ምህላዎም ክንዝንግዕ  የብልናን። ካብ ባህሎም 

ወፃእ ንዘሎ ጉዳይ ፋዕራ (ተገዳስነት) ናይ ዘይምሃብ ዝንበለ ዘለዎም ሰባት እውን 

ኣይሰኣኑን።  

እቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቀሱ ኣዕሩኽተይን ካልኦትን  ግና ስማቶም  ተሓምዚጉ ዝድመፅ 

ዘሎ  እቶም ፀዋዕቲ ብትኽክል ንኽብልዎ ስለዘፀግመሎም  ከምዝኾነ ይገልፁ።ስለዝኾነ 

ንሶም ካብ ዝፅገሙ ስሞም ዘይመልክዑ ንኽሕዝ ይመርፁ። በዚ ኣብሎም ድማ ፀበብቲ 

ከምዘይኮኑ የመስክሩ። ኣብዚ ግና ልቢ ክንብሎም ዝግብኡና ነጥብታት ኣለዉ።  

ብኣብዝሓ፣ ንቡር ኣካላት ስነ-ልሳን ዘለዎ ሰብ ተገዲሱ እንተተለማሚዱ ክብሎም ዝኣብዩዎ 

ድምፅታት ዳርጋ የለዉን። ካሊእ ኣብ መኣዲ ፊደላቶም “ሀ” ፣ “ረ” ን “አ”ን ዝብሉ  

ድምፅታት ዘለዎ ቋንቋ እናሃለዎም  መብራህቱ ፣ ዘርኡ  ኢልካ ብትኽክል ንምድማፅ  

በይናይ መለክዒ ኢዩ ዘፀግም ?! ኣየፀግምን! እቲ ምኽንያት  ንነገራት ብምንፅር ባህልኻን 

ቋንቋኻን ናይ ምግላፅ ሓያል ዝንባለ ስለዘሎ ኢዩ። ነዚ ብኣብነት ኣደጊፍና ንርአዮ 

“ትዕግስቲ “ ንዝብል ስም ትግርኛ “ትእግስቲ “ ብዝብል ኣይኮነን ዝፅዋዕ ዘሎ ። ከምዚ 

እንተትኾውን ምናልባት ድምፂ “ዕ” ስለዘፀገመዶ ብተቀራራቢ ድምፂ “ እ” ተተኪኡ  

ምተብሃለ። እቲ ለውጢ ግና ኣብ መወዳእታ “ቲ “ ዝነበረ እውን ናብ “ት” እንትልወጥ 



ኢና ንግንዘብ። በዚ ምኽንያት፣ እቲ ቃል ካብ “ትዕግስቲ“ ዝብል ትግርኛ ጠቅሊሉ ናብ “ 

ትእግስት” ዝብል ኣምሕርኛ ኢዩ ተቀይሩ።   

ንምኽንዩነት እቶም  ስምካ ብትኽክል ንኽድመፅ ንኻልኦት ምንጋር መግለፂ ፀቢብነት 

ኢዩ ዝብሉ “ሰፊሕ” ኣተሓሳስባብ ዘለዎም ተዛረብቲ ትግርኛ ንርአ ። ብመሰረቱ መልክዕ 

ስምካ ምቅያር መግለፂ ሰፊሕ ኣተሓሳስባን ኢትዮጵያውነትን ዘይኮነስ ብመንነትካ ናይ 

ምሕፋር ተርእዮ ኢዩ። እስኪ ንሓደ “ኣያሌው” ዝስሙ ኢትዮጵያዊ ሓውና “ኣጃሌው“ 

ኢልና ንፀዋዓዮ እሞ እንታይ ከምዝስምዖ ነስተውዕል። ነታ ዳሕረወይቲ ከምዘይቅበላን ነቲ 

ጉጉይ መድመፂ ስመይ ኣስተኻኪልካ ኣድምፆ ኢሉ ከምዝቁጣዕ ግሁድ ኢዩ። ምእንቲ 

ኢትዮጵያውነት ኢሉ ነታ ብጌጋ ዝተፀርሐት ስሙ ቅብልቲ  ገይሩ ብኣኣ ይፅዋዕን።  

ናትና ነገር ድኣ ንምንታይ ?!   

ንድልየት ትምክሕተኛታት ንምምላእ ነዞም ፀገማት ከም ፀገም ከይቆፀርና ስቕ እንተኢልና 

መወዳእትኡ ከምቲ “ከሐንድያ እየን ዝጠነሳ’ ዝብልዎ ምስላ  ኮይኑ ድሕሪ እዋን ኢድና 

ሰዲድና ናብ ዘይነርክቦ ብርኪ ክሰጋገር ኢዩ። ብጌናና መጉዳእቲ ባህልናን ቋንቋናን 

ጉድኣትና ስለዝኾነ  ከሐመና ይግባእ። ገለ ዝተቀበረ ስሞም ካብ ጉድጓድ 

ኣውፂኦም፣ሓመዱ ነጊፎም ኣብ ዝጥቀምሉ እዋን ንሕና ድኣ ናይ ምንትኒትና ባህሊ 

ኣሰያይማና ናብ ዋጋ ዕዳጋ ነውርድ?!       

ንምጥቅላል ፣ ብባህልናን ቋንቋናን ኣይንጣላዕ ። ብስምና ንፀዋዕ ። ንመንነትካ “ሂና” 

ኢልካ ዝርከብ ፈፀጋ  መወዳእትኡ ኣይፅብቑን።  ባህልናን መንንነትናን ዓቂብና ባህሊ 

ካልኦት ኢትዮጵያውያን  ኣሕዋትና ኣኽቢርና እንነብረላ  ሰላማዊት ሃገር ንፍጠር።     

 

 


