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ምሥጋና፡ንሓደ በዓል ዉዕለት፡ቋንቋ ትግርኛ 

   እወ፡ም ሥጋና ንዝግብኦ ምሃብ፡ሓደ ካብቶም ሕላገት ክብርታትና ባህልናን ኢዩ። ነዚ እዩ 

እውን "ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ!"፡ዚበልዎ ኣበዋት።እምበኣር ንሎሚ 

ምሥጋናይ፡ንክቡር ሓው ሰሎሞን ገብረኽርስቶስ፤ንስለ ዕቱብ መጽናዕትን ኣበርኽቶን፡ኣብ መዳይ 

ቋንቋ ትግርኛ ወሳንን ቐላስን ግደን ዉጅን ብምዃኑ ተጎሲዩ ፍጹም ዘይሕለፍ ሰፍ ዘይብል 

ዕማም ተጠቀምቱ እዩ። 

  ደሃይን ሃለዋትን፡ክቡር ሓው ሰሎሞን ገብረኽርስቶስ፡ኣብ ምሕታት ስለዘለኹ፡ኣብ ምዕራፉ 

ብዝበጽሐ፡ገለ ክብል ኢየ።ንሎሚ ግን ኣብታ ክቡር ሓውናን ኣያናን፡ኣቶ ሓጎስ ፍስሃ 

ካሕሳይ፡ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዓውደ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ናብ ኣንበብትን 

ግዱሳትን፡ዚለጠፎ ጽሑፍ ዘድሃበ ክገብሮ ህርድግ ክብል ኢየ። 

   እዛ መጽሓፍ እዚኣ ቅድሚ ብርክት ዚበሉ ዓመታት፡ኣብ ከተማ ኣሥመራ፡ ማእከል ፓቮኒ 

ዝርከብ፡ቤተ መጽሓፍትን ንባብን፡ተሰላፊ ኣንባቢ (ወይ ድማ ዓሚል) ከለኹ፡ ኣንቢበያ ምንባረይ 

ትዝ እብለኒ ኢዩ።እንተዀነ ድሕሪ ኣስታት 20 ዓመት፡ካብ ኢድ ሓጎስ ፍስሃ ተረኺባ-

ሲ፡እንሆዃ ብፎቶ ኮፒ ማሺን ኣራቢሑ፣ብናጻ ሕያብ ብምሃቡ መሊሰ ረኺበያ ኣለኹ 

ኢየ።እምብዛ ድማ ኤመሥግን። 

   ንሎሚ ናብታ ጽሕፍቲ ሓጎስ ፍስሃ ከብለኹም፡እሞ ኣብ ካልኣይ ክፋሉ ድማ 

ርእይቶይ፣ሓሳባተይን ስምዒታተይ ናባኹም ከብል እየ። 

 

"8 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም.ፈ 

                           ዝኽሪ ስነ ጽሑፍ ትግርይና 

                    ==========================  

ሓው ሰለሞን ገብረኽርስቶስ ግንቦት 1985 ዓ.ም.ኣብ ዘሕተምዋ "ሓረጋት ትግርይና"፡ብ 

ዘርእስታ መጽሓፎም ፣ታሪኽ ስነ ጽሑፍ ትግርይና ካብ መበል 13 ክ/ ዘ ድሕሪ ል/ ክ. 

ከምዝጅምርን ኣብ ታሪኽ ሕዝብን ያታ ኣበውን ተመርኲስካ፡ኣብ ሓሙሽተ ምዕራፋት ክኽፈል 

ከም ዝኽእልን ይሕብሩ። 

 

            1 ይ ዘመን ቋንቋ ትግርይና ፥ 

          እንካብ 1397 ዓ.ም.---1872 ዓ.ም.  
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     ትግርይና ምስ ኣምሓርይና ሓቢሩ ብፊደላት ግእዝ ኣብ ብራናታት እንዳባ መጣዕ ን  

(ጎሎመኸዳ ን ሽመዛናን) ኣብ ብራናታት ኣባ ይስሓቕ መነኮስን ዝተጽሓፉሉ እዋን (ካብ 

1397-1443 ዓ.ም.)። 

    ብትውፊት ስርዓታት እንዳባ ፣(ኣድከመ ምልጋእ፣ሎጎጭዋ ወዘተርፈ) እተጽሓፈሉ እዋን። 

ትርጉም ወንጌል ዬሃንስ ብኣቡነ ሳሙኤል።  

ዘኢዮርሳሌም ን ብደብተራ ማቴዎስ ዘዓድዋን እተጽሓፈሉ እዋን (1792-1872ዓ.ም.)። 

 

    ቤት ማሕተም ካቶሊካውያንን ስዊድናውያንን ኣብ ምጽዋዕ (ባጽዕ) ዝተተኽለሉ እዋን 

(1863 -1885 ዓ.ም.)። 

ቀዳመይቲ መጽሓፈ ሰዋስው ትግርይና ብጀርመናዊ ፕሪቶሪያስ፣ከምኡውን መጽሓፈ ጸሎት ወ 

ፊደል ዝተጽሓፈሉ እዋን (1873 ዓ.ም.)። 

መልቀስ ደጊያት ስባጋድስ፣ ራእሲ ስብሓት፣ ሓጸይ ዮሃንስ፣ደጊያት ዳንግሽ ን ውግእ ዓዲ ቐለት 

ን እተጽሓፈሉ እዋን። ( 1852 ዓ.ም.) 

 

   2ይ ዘመን፣ዘመነ ፍስሓጊዬርጊስ ዘ-የሓን ዘመነ ድኻምነትን።ብሓፈሻ ዘመነ ጣልያን።  

       እንካብ 1878ዓ.ም. --1934 ዓ.ም 

ደብተራ ፍስሓጊዮርጊስ ፣ጦብላሕታ ዘርእስታ ፈላሚት ልበ ወለድ ትግርይና (1888 

ዓ.ም.)ታሪኽ ኢትዮጵያ (1889ዓ.ም)" ታሪኽ ኣግባጽ ( 1890ዓ.ም.) ዝጸሓፉሉ እዋን። 

ዶ/ር ኣባ ገረየሱስ ሃይሉ "ሓደ ዛንታ" ዝጸሓፍሉ እዋን ።( 1937 ዓ.ም.)። 

ብዙሓት መንፈሳውን ዓለማውን መጻሕፍትን መጽሔታትን ዝተሓትመሉ እዋን። ( ኩትዲያኖ 

ኤሪትሬያን ተሓደሰት ኢትዮጽያን ዝብሃሉ ጋዜጣታት)። 

 

  3ይ ዘመን ፣ዘመነ እንግሊዝ 

      እንካብ 1934 ዓ.ም.--1945ዓ.ም. 

  ስነ ጽሑፍ ትግርይና ካብቲ ብዘበን ጣልያን፡ዝነበሮ ቅሩብ ንቕድሚት ዝሰጎመሉን፡ኣቶ 

ወልደኣብ ወ/ ማሪያም ዘዳልውዋ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ ክትሕተም ዝጀመረትሉ 

እዋን። 
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  ዘመን፣ ኅብረት፣ ኣንድነት፣ሓንቲ ኤርትራ ፣ ኣንድነትን ምዕብልናን፣ሓቅን ሕይወትን፣ ፍኖተ-

ብርሃንን ሓዳስ ኤርትራ ንዝብላ ጋዜጣታት ዝጠጥዓሉ እዋን (1937 ዓ.ም.-1945 ዓ.ም.)። 

 

  ብሓፈሻ፣ ዘመን እንግሊዝ በብዓይነቶም ጽሑፋት ሃይማኖት፣ሕክምና፣ሳይንስ፣ ትምህርትን 

ባህልን ዝተሓተሙሉ እዋን ኔሩ ክብሃል ይከኣል። 

 

      4ይ ዘመን፣ዘመን ዓደይ ዓድኻ 

       እንካብ 1945 ዓ.ም.--1955 ዓ.ም. 

      

  ሓደስቲ ጽሑፋትን መጽሔታትን ምስ ዓብዪ መዝገበ ቃላት ትግርይና ከምኡውን ኣገደስቲ 

መጻሕፍቲ መጽናዕቲ ዝተሓትመሉ እዋንዩ ኔሩ እኳ እንተተብሃለ ፣ ምስ ቋንቋ ኣምሓርይና 

ብዝነበረ ንሕንሕ ፡ፖለቲካዊ ተጽዕኖ ከምዝነበሮ ክጥቀስ ይከኣል። 

 

  ብሓፈሻ ብዘመን ዓደይ ዓድኻ ዝነበረ ስነ ጽሑፍ ትግርይና ካብ ዘመን እንግሊዝ ብመጠኑ 

ዝማዕበለዩ ኔሩ። 

  ይስሓቕ ተ/መድህን፣ሙሳ ኣሮን፣ተኽላይ ዘወልዲ፣ትካቦ ኣረስዕ፣በየነ ሃይለ፣ይስሓቕ 

ዮሴፍ፣ተስፋዝጊ ገረዝግሄር፣በርሀ ኣርኣያ፣ ጆ/ራ ገረየሱስ ኣባይን ካልኦት ንጡፋት መሓዙቶምን 

ዝደረስዎምን ዝተርጎምዎምን መጻሕፍቲ ልዑል ስነ ጽሑፋዊ ኣበርክቶ ዝገበርሉ እዋን ዩ ኔሩ። 

 

       5ይ ዘመን፣ ዘመነ ተጋድሎ ስነ ጽሑፍ፣ እንካብ 1955 ዓ.ም.--1967 ዓ.ም.  

       

  ኣብዚ ዘመን እዚ ብቑጽሪ ካብ 50 ንላዕሊዝኾኑ ልበ ወለድ መጻሕፍትን ብዓይነቶም እውን 

ብሉጻት ዝኾኑ መጻሕፍቲ ዝተጽሓፉሉ እዋን እንክኸውን፥ 

 

  መም ኣስረስ ተሰማ፣ መጋረጃ ፣ ክልተ መፋትሕ፣ንስኻን መሬትን፣ ልብን ሳዕርን እናሓደረ 

ይቦቅል፣ዝብሉን መጻሕፍቲ ዘበርከቱሉ እዋንዩ ኔሩ። 

 

(መም ኣስረስ መብዛሕትኦም ግጥምታት ማ.ት.ኣ.ዝደረሱን፣ልዑል ደራስን ስነ ጥበባዊ ዝነበሩ 

እሞ ኣብ ታሪኽ ትግርይና ዘይርስዑ ኣቦናዮም) 



 

4 

 

  እዚ ዘመን እቲ ፍሉጥ ኣላይ መድረኽ ማ.ት.ኣን፣ጋዜጠይናን ነበር ደራሲ ኣርኣያ በላይ 

እውን፣መንዩ በደለኛ ን ኣይነበርኩን ዝብላ መጻሕፍቲ ዝደረሰሉ ዘመንዩ። 

 

  ግራዝማች ኣለማየሁ ካሕሳይ (ወትሩ ሕጉስ) እውን ኣደ ዝብል ትርጉም ዝጸሓፉሉ እዋንን 

ማ.ት.ኣ. ዝመስረትሉ እዋን ምንባሩውን ይዝከር። 

 

  ኣብርሃ ገብረህይወት እውን፣ምሸት ምሸት መርዓ እትብል ልበወለድ ዝጸሓፉሉን ኢትዮጵያ 

እትብሃል ሰሙናዊ ጋዜጣ ዘዳልውሉ ዝነበረ ዘመን እውን'ዩ። 

 

   እዚ ንዝኽሪ ምዕባለ ስነ ጽሑፍ ትግርይና ዝጠቃዕክዎ ጥቃዕ ኮነ ንጊዚኡ ኣብ ቀረባይ 

ብምጽንሑ ዘቕረብክዎ ሒደት ስእልታት ዓበይቲ፣ንመዘከርታን ንዕላልን ኽኾነና ደኣምበር 

ብዙሕ ትሕዝቶ ከምዝጎድሎን ፣ብዙሓት ዘይጠቐስክዎም ኣርካናት (ደረስትን) ከምዘለዎ 

ርዱእዩሞ ብኻልእ ዝኽሪ ስጋብ ንራኸብ ንኸይንረሳሳዕ ዝጠቃዕኩዎ ጽሑፍ ምኳኑ 

ክትፈልጡለይ እፈቱ። 

 

  ዝጎደለ ዝኽሪ ከም እትምሉኡለይ እውን እተኣማመን 
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ምንጪ ስእልታት=ናይ 1957 ዓ.ም. ሕታም መጽሔት 

"ኣስመራ" (ደራስን መምህር ንግርማይ ገ/ጻድቕ፡ ካብ ዘበርከተለይ ክቡር ሰነዳት)።" ኣብ 

መስኰት ማሕበራዊ መራኸብታት፡ 'Facebook' ድማ ብርክት ዚበለ ርእይቶ ተዋሂብዎ ነይሩ 

ኢዩ፡ንገለ መሪጸ ከቐምጥ ኢየ። 

Dawit Kebede Araya ሓጉሻ ብጣዕሚ ዝገርም መረዳእታ ምዕባለ ቋንቋ ትግርኛ እንታይ 

ከምዝመስል ኣርኢኻና።እቲ ሲምፖዝየም መፅናዕታ ቋንቋታት ትግርኛ ተባሂሉ ቅድሚ ክንደይ 

ዓመታት ዝተጣየሸ ትካል ነዚኦም ይፈልጦምዶ ይጠራጠእየ።ብሓፈሻ ካብዚ ሓበሬታ 

ዝተረዳእኽዎ ክልቲኦም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ተዛረንቲ ትግርኛ ህዝብታት 

ንምዕባለ ቋንቆኦም ማዕረ ኣበርክቶ ምግባሮም እዩ።የቐንየልና ሓጉሻ። 

Abraham Berhane ሓጉሻ፡ገለ-ገለ ክጽናዕን ክፍተሽን ዘለዎ ነጥብታት ዘሎ እመስለኒ 

ኣሎ።ኣብነት ሙሣ ኣሮን ኰነ በየነ ኃይለ ድሕሪ ፈደረሽን ዶ ኣይኰኑን ጽሑፋቶም ዘበርከቱ? 

ብተወሳ

ኺ 

እዉን 

ወንጌል 

ዮሐንስ 

ብኣባ 

ሳሚኤል 

መዓስ 

ድዩ 

ተዳልዩ? ኣባ ማትዮስ ሃበሲናስ ኣይቅድምዎምን ድዮም? ብዝኰነ ሓፈሻዊ ርእይቶ ዝህበሉ ሓደ 

https://www.facebook.com/dawit.kebedearaya
https://www.facebook.com/abraham.b.berhane
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ወይ ክልተ ገምገምቲ ግበረሉ እምበር ደቀቕቲ ጌጋታት ዘለዎ እመስለኒ ኣሎ።መምህር ይስሓቅ 

ተወልደመድህን ኰነ ኣቶ ተክላይ ዘወልዲ ኣብ ዘመነ ኢንግሊዝ ኣብ ትግርኛ ወሳኒ ግደ 

ገይሮም ኢዮም እኮ! ካልእ ሕቶ ብምሁራት ዘመነ ወያነ-ሻዕብያ ድሕሪ ምፍራስ ፈደረሽን 

ቋንቋ ትግርኛ ምሉእ ብሙሉእ ሞይቱ ኢዩ ወይ ድማ ተዓፊኑ ኢዩ ዝብል ገምጋማትን 

ነቐፌታትን ከም ዉሑጅ ዉሒዙ ኢዩ፥ግን ኣብዚ ጽሑፍ ይኩን ሻራ ዘይብሎም ግዱሳትን 

ፈላጣትን ዋላ እኳ ምስ ኣምሓርኛ ማዕረ ዕድል ኣይንበሮ ይኹን መጠናዊ ጭቆና ይንበሮ 

እምበር ምዕባለ ኔርዎ ኢዩ።እስከ ተመሊስና ንተዓዘቦ ክብል እፈቱ። 

Gebrehiwot Berhan Gebremedihn ዝኾነ ወርክሾፕ እንተተዳሉሞ ፤ ቀዳማይ ናይ ታሪኽ 

ማህደር ብዝዓበየ ክንግንጽሎ ዕድል ምረኸብና፤ ካልአይ መተኣኻኸቢ ዝኾነ መድረኽ ዝስረተሉ 

ሀዋሁ ምስተፈጠረ ፤ ኣብ መወዳእታ እቲ ሀብታም ፍልጠትን ተዘክሮ ንባብካ ምተወረሰ እዚ 

ወደሓንካ፡፡ 

Hadush Gebremariam ክሳብ ሎሚ ኣበይ ኢኻ ተሓቢእኻኒ ነይርካ ወደ ሞይ። ናይ ስነ 

ጥበብ እምበር ናይ ስነ ፅሑፍ ሊቅ ምዃንካ እንተዝፈልጥ ነይረ ብዙሕ ሓገዝ ክትገብረለይ 

ምሓተትኩኻ ነይረ ። ቅድሚ ሀዚ ተንከርከር እናበልኩ ዝደረስዋ ቦኽሪ መፅሓፈይ "ጓል በይዛኖ 

" ዘርእስታ ኣለም መንነተይ ከይፈለጠ ንቱ ብሽልማት ዝረኸበቶ ገንዘብ ዓቂቡ ሒዙ ንቱ 

ዝወከልኩዎ ሰብ ከም ዝበፅሖ ምግባሩ እናነኣድኩ ሎሚ ኸዓ ንስኻ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ 

ኮይንካ ምቕራብካ ሓበን ይስመዓኒ ኣሎ ። ቀፅለሉ በርትዕ ። ኣብ ቀረባ እዋን ክትሕተም 

ትከውን ኢለ ተስፋ ዝገብረላ ቀፃሊት መፅሓፈይ " ፈዳይ ሕነ " ዘርእስታ ንኽተንብብ ተዳሎ። 

    

https://www.facebook.com/gebrehiwot.berhane.73
https://www.facebook.com/abraham.leakemariam.9

