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ወይ ሰብ ደቐይ…ወይ ጉድ ቋንቋይ! 

ቀዳማይ ክፋል 

===========///////============ 

ዕለት፡30-08-2019 ዓ.ም. 

   ኣብ ክረምቲ 1997 ዓ.ም. ወይ ድማ ኣብ 1989 ዓ.ም. ኣቆጻጽራ ምድረ-ሓበሻ፡ኣብ ማእከል ቤት-
ትምህርቲ ቋንቋ  ዝኰነ ሲ.ኤም.ሲ (CMC);፡ኣብ ንመሃረሉ ዝነበና እዋን ኢዩ፣ሓደ ምዕልቲ ኣብ ወርሒ 
ነሓሰ ኢዩ፤ብዛዕባ  ዓውደ-ሰዋስው ክፍለ-ስም እናተምሃርና፡መንእሰይ መምህርና…ዓርቢ መዓልቲ ኣብ 
መወዳእታ ክፍለ ጊዜ ከምዚ ክብል ኣስተምሃረና። 

“…ንአብነት፡በርሀ ዚብል ስም፡መብዛሕትኡ ጊዜ፡ኣብ ገጠራት ዓድታትና፡ ከም ስም ብዕራይ ኢዩ 
ዚጥቀምሉ!” ቢሉ መብርሂ ብዝሃበና።ነታ ክፍሊ ብሰሓቕ ተዋሕ ቢልና ክልተ ገበርናያ።ብፍላይ እቶም 
ኣብ ቅድሚት ኮፍ ቢልና ዚነበርና ኣወዳትናን ኣዋልድናን ነንሕድና ተረኣኣኢና ብሰሓቕ ፍንድቕድቕ 
በልና።መምህርና ብምግራም እንታይ ኢዩ ኣስሒቅዎም ክብል ንገሌየና ይጥምተና ኣሎ። 

   ኣብ’ቲ ንመሃረሉ ዚነበርና ክፍሊ፡ሓደ በርሀ ዚበሃል ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ምሳና ብምንባሩ፡ኣብ ገጹ 
ብዝረኣናዮ ምስለ-ምቅይያር ንሰሓቕና ዓብሊልዎ ኢዩ።ብፍላይ ሓደ ጎረቤት ድምጻዊ ወድ ትካቦን ኣነን 
ይኹን ክልተ ኣዋልድን ብፍሉይ ሰሓቕ ብምስሓቕና።መምህርና ጋን ኮይንዎ ተዓኒዱ ደው በለ።ኢድ 
መምህርና ይወዛወዝ ኣሎ።ኣብ ገጹ እንታይ ኢዮም ኮይኖም ዘስምዕ ስምዒት ይንበብ ኣሎ ኢዩ። 

   ሻቡ፡ኣነ ኣብ ንጥፈታት ክፍሊ ይዋሳእ ብምንባረይ፣ንመንፈስ መምህርና ንምሕላውን ንስምዒት 
መንእሰይ በርሀ ብዓንደ-ርእሱ ንዘይምትንካፍን ኢደይ ሓፍ ኣበልኹ።  

   መምህርና፡ “ሕራይ፡ቀጽል ኢኻ” በለኒ ብቋንቋ ኢንግሊሽ ገቢሩ። 

   ኣነ ድማ “እወ፡ኣብ ዓድና ድማ ‘ብርሃነ’ ዝብል ስም ድማ ንአድጊ ኢና ዚጥቀምሉ፤ ‘ረዳ’ እውን 
ዚብሉ ኣለዉ ኢዮም።ስለዚ ‘በርሀ’ን ‘ብርሃነ’ን ዚብሉ ኣስማት ናይ እንስሳ ስም እውን ኢዩ።እዚ ክብል 
ከለኹ ግን መምህር ከይትኩርዩ ኸዓ፣ኣነ ንአብነት ስም ኣቦይን ኣባሓጎይን ብርሃነን በርሀን ኢዩ፤እሞ 
ብስም ክቡር ኣቦይን ኣባሓጎይን እውን ይስሕቕ ከምዘለኹ ክርደኣኩም ኣለዎ። ምኹራይ ተኾይኑ ኣነ 
ኢየ ክኹርይ ዚግበኣኒ ነይሩ!” ብዚበልኩ ደቂ-ክፍለይ ብምሉኦም ብሰሓቕ ሞቱ፡ገጽ መማህርትና ዝኰነ 
በርሀ ሰሪቕና ተረኣና ድማ ሓውና በርሀ ድማ ብሰሓቕ ልቡ ክሳዕ ዚመሉቕ ተዋሕ-ተዋሕ በለ። 

   ብድሕሪኡ ድማ ስም መምህርና፡መምህር ብርሃነ ብምንባሩ፡ናብቲ ሕያውያን ምልኩዕን መንእሰይ 
መምህር ብርሃነ ቁሊሕ ብዚበልኩ፡ጋን ኣትዩዎ ድሕሪ ምጽናሕ ምሳና ብሓባር ብሰሓቕ ቲኽቲኽ ክብል 
ብምርአየይ ደስታይ ንሰማይ ዓረገ።ኣብ ጉዕዞ ሕይወት ትምህርተይ፡ካብ ቀዳማይ ክፍሊ 
ኣትሒዙ፡ብከምዚታትን ተረካብ ዘረባን ካልእ ንጥፈታትን ንመሃረሉ ዚነበርና ክፍልታት፡ዕምራትን 
ድሙቓትን ምንባረን፡ ብዕላልን ብሓበሬታን ዚፈልጡ ዚነበሩ ድማ፡ 
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   “እዋእ እዛ ክረምቲ ካብ መገሻ ቦኺርና፡ከምዚ ዚበለ ንፉዕ መምህርን መስሓቃትን ተዛረብትን 
ዘለዉዎ፡ቋንቋ ምምሃርና ኣዚዩ ዝሕጉስ ኢዩ።” ክብሉ ይዛረቡ ምንባሮም ንድሕሪት ተመሊሰ እዝክሮ 
ኢየ። 

  መምህር ብርሃነ ድማ ብጠባይናን ተገዳስነትናን ኰነ ኣብ ክፍሊ ብዘርኣናዮ ንጥፈታትን ፍቕርን 
ተሓጉሹ፡ኣብ ማይ-ነፍሒ መናፈሻ ወሲዱ ጋቢዙና ኢዩ።መንገስተ ሰማይ የዋርሶ!ዑንቂ ጠቢብ ይሕደጎ 
ገብረመድሕን ድማ ‘ክሊፕ’ ክሰርሕ ኣብቲ ከባቢ ብምንባሩ፡ንፋለጥ ብምንባርናን ድማ፡ኣብቲ መናፈሻ 
ዚተወሰነ ጊዜ ምስ ገሊየና ወርቃዊ ጊዜኡ ኣሕሊፉ ብምንባሩ፡ገለ ክሊፓቱ እንክርእይ እናሻዕ ኣብ 
ሕልናይ ምስሉን ተወፋይነቱን ይቕጀለኒ ኢዩ። 

   ብዛዕባ ይሕደጎ ገብረመድሕን ካልእ ጊዜ ክምለሶ ኢየ።ኣብዚ ቕነ እዚ ምስ ክቡር መምህርና ነበር፡ 
መምህር ብርሃነ ዘርኦም ድሕሪ 22 ዓመት ወዝቢ፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ጎደና ‘ሃያ-ሁለት’ (22) ኣብ 
ከባቢ ጎላጉል ጎፍ ንጎፍ ተራኸብና።መምህር ፍጹም ኣየላለየንን ዘላልየኒ እውን ኣይመስለንን ነይሩ።ኣነ 
ግን እናሻዕ ስለ መማህርተይን መምሃራነይን ዝዝክሮም ይኩን ክረኽቦም ኢየ ዚብል ጽኑዕ እምነት 
ዓትዒተ ብምሓዘይ ሎሚ ጽባሕ ክብል ብምጽንሐይ፡ኣብ ጸልማት ጽቡቕ ፍሽኽታ መምህረይ ርእየ፡ጋን 
ኮይኑኒ ተዓኒደ ደው ብምባል ኣትኹረ ብምጥማተይ፡መምህር ድማ እንታይ ደኣሉ ከምዚ ገይሩ 
ዝጥመተኒ ዘሎ ብዘስምዕ መንፈስ፡ግብረ-መልሲ ብገጹ መጠወኒ።ቁሊሕ-ምሊሕ ድማ ናብ ለሰ ዕሙር 
ዘረባን ወግዕን ከመ-ቕጽበት ሸመወና። 

   ኣነ ድማ “መምህር ብርሃነ ወይ ድማ ዶክተር ብርሃነ ኮይንኻ ትኸውን ኢኻ!፧” ብዝሓተትኹ።እቲ 
ምልኩዕን ደስ ዚብል ኣካላዊ ቋንቋ ዜዘውትርን፡ መምህር ብርሃነ ኸዓ፡ “እወ፡ብርሃነ ኢየ።ኣበይ ኢየ 
ሚሂረኻ ነይረ ደኣ፧ ወይስ ኣብ ኣሥመራ ዩኒቨርሲቲ ኢና ንፋለጥ” በለኒ። 

   ኣነ ድማ ኣብ ማእከል ቋንቋ ሲኤምሲ(CMC) ቅድሚ ዕስራ ዓመት ኣቢሉ ኣስተምሂርካኒ ነይርኻ 
ኢኻ መምህር።” በልኽዎ ብሙሉእ ልበይ።በዚ ዕላልና እንሰወደን እናሰወተን ብደውታ ኩልና ቀጸለ።ካብ 
ኣሥመራ ናብ ኣመሪካ ንምኻድ ብኣዲስ ኣበባ ‘ትራንዚት’ ኣብ መስርሕ ጉዕዞ ከምዘሎን ኣብታ ዘለቶ 
ጊዜ ድማ ምስ ቤተሰብ ጸኒሑ ናብ መዕረፊ ቦትኡ ይኸይድ ከምዘሎ፡ኣብ ዕላልና ሓቢሩኒ። 

   ኣብተን ዝተወሰና ደቃይቕ ናይ ልብና ብደውታ ኣዕለልና።ክረኽቦ ምኳነይ ሃንቓይ ደርማስ 
ምንባሩ፣፡ሎሚ ቕነ ድማ ኣብ ሕልናይ ክመላለሰኒ ከም ዝቀነየ ኣብ ወግዕና ሓበርኽዎ።ኣድራሻ 
ተለዋዊጥና ክንፋለለይ ከለና ድማ ኣብ’ቲ ኣብ ማይ-ነፍሒ ዝተዘናጋዕናሉን ከም መፋናዊ ኣጋጣሚ 
ዝገበርናዮ መድረኽ ተሓድሶን፡ኣሳእል ከምዘለዎን ዝሃብናዮ ሕያባት ድማ ኣብ ሕይወቱ ፍጹም 
ከምዘይርስዖ ብሉዑል ፍስሓን ደስታን ከም ዚዝክሮ ካብ ዕላሉ ክዕዘብ ክኢለ ኢየ።ምሳይ እውን ገለ 
ኣሳእል ኣለኒ ኢዩ። 

   ኣብ ርእሲ ጽሑፈይ ከም ዚሕብሮ ብዛዕባ ቋንቋን ጉዱን ኢዩ።ምናልባሽ እዚ መእተዊ ገይረዮ ዘለኹ 
ድማ ሓደ ኣብነት ጉድ ቋንቋን ተዘኽሮታትን ዚሓዘ እስመስለኒ ኢዩ።ኣብ መዳይ ቋንቋ ትግርኛ ብዙሕ 
ይበሃል ኢዩ።ብዙሕ ይዝረብ ኢዩ።ገሊኦም ቋንቋ ትግርኛ ሓያል ኢዩ ይብልዎ ኢዮም።ገሊኦም ድማ 
ነገረኛ ቋንቋ ዚብልዎ እውን ኣይሰኣኑን ኢዮም።ገሊኦም ድማ ቋንቋ ትግርኛ ንፍቕሪ ዝኸውን ቋንቋ 
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ኣይኮነን ኢዩ ዚብሉ ሳሕቲ ትሰምዕ ኢኻ።ገሊኦም ድማ ቋንቋ ትግርኛ ዓሚዩቕን ጥንታውን ቋንቋ ኢዩ 
ዚብሉ ኣለዉ ኢዮም።ኣረ ገሊኦም እውን ቋንቋ ትግርኛ ከቢድ ቋንቋ ኢዩ፣ኣብ ፈተናን መኣዲ 
ትምህርትን ከምዚብድሆም እናሻዕ ክዛረቡ ትሰምዕን ትዕዘብን ኢኻ። 

   ብሓፈሻ ቋንቋ ትግርኛ ገና ኣይዓበየን ኣሎ ዚብሉ ሒደት ሰባት ኣለዉ ኢዮም።ገሊኦም ድማ ኣዚዩ 
ምዕቡል ቋንቋ ምኳኑ ይሙግቱ ኢዮም። “ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ሓደጋ ኢዩ ዘሎ!!” ዝብሉ ገለ ባእታት 
እዉን ኣለዉ ኢዮም። “ትግርኛ ቋንቋ ዑፍ ኢዩ!!” ዚበልዎ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ድማ ሕዝቢ ሙሉእ 
ዝበሎ ኣምሲሎምን ኣምሰልሲሎምን ከበሮ ዚሃርሙን በገና ዚድርድሩን ኣይሰኣኑን እዮም።ግን ንቋንቋ 
ትግርኛ ደኣ መን ኢዩ ዝዕብዮ ዘሎ፧ መልሲ ብግልጺ ክወሃበሉ ዘለዎ ሕቶ ኢዩ። 

   ንቋንቋ ትግርኛ ዝሰርሕሉን ዝለፍዑልን ኣካላትን ባእታታን ነይሮም ኢዮም።ገለ እዉን ኣለዉ 
ኢዮም።ገና እዉን ዚህልዉ ኣለዉ ኢዮም።ንቋንቋ ትግርኛ ድማ ዝሽቕጥሉ ደላሎን ሕማቓት ሸቃጦን 
እውን ኣብትን ኣብትን ኣለዉ ኢዮም።ኣብ “ዓዲ-ፀ”ን ኣብ ‘ዓዲ-ጨ’ን ኣለዉ ኢዮም።ኩሉ ነገር ምስ 
ፖለቲካ ምትሕሓዝ ዚልማዶምን ዝሕላገቶምን፡ ገለ-ገለ ባእታታ ንዕቤትን ልምዓትን ቋንቋ ትግርኛ በታ 
ዝክእልዋ ኣብ ክንዲ ምዕያይን ምብርካትን፡“ኣበበ ዚገበረና፣ኣየለ ዚደገመና እባ!” ዶ ገለ እናበሉ ልዕሊ 
ርብዒ-ዘመን ዝኸውን መቓን ጊዜ ‘ሃለሉያ’ ዚብሉ ሰሲኖም ኣለዉ ኢዮም።ንባዕሎም ካብ ቋንቋ 
ትግርኛ፤ቋንቋ እኒ በዓል ከበደን ዮኃላሸትን ክዛረቡ ዘምሕረሎምን ዘነይቶምን ክነሶም፡ኣብ መድረኽ 
ሽቀጣ-መቐጥ ፖለቲካ ግን ኣብ ሃለውሳ ኣትዮም፡ኣብ ታኼላ ጽልግልግ ዝሸሙ ጉዳማት ኣለዉ ኢዮም። 

    ቋንቋ፡ቋንቋ ኢዩ።መሳርሕን መረዳድእን ድማ ኢዩ።ኪንዮ እዚ ኸዓ፡“መግለጺ ባህለይን ስምዒተይን 
ኰነ ትውፊት ክብርታተይ ኢዩ።”ዝብሉ እኳ ተሃለዉ ግን ኣብ ባይታ ካብ ዘረባን ከርከባን ዚሓልፉ 
ሒደት ባእታታት ኢዮም።ቋንቋ ንፖለቲካ ይኩን ንባህሊ መዐንበብን ልሙዕ ሸኻን እምበር ቋንቋ ከም 
ሰብ ሓሲቡ ዝጭቁን ወይ ድማ ዝገዝእ ኣመሓዳሪ ግን ፍጹም ኣይኮነን ኢዩ።ቋንቋ ኣምሓርኛ (አማርኛ) 
ምስ ቋንቋ ትግርኛ ይኹን ምስ ቋንቋ ትግረ፣ኣርጎብኛን ጉራጌን እቲ ዝቐረበን ሓውን ቋንቋ ኢዩ። 

   ንእኒ ቋንቋ ትግርኛን መሰልቱን፡ወላዲኦም ቋንቋ ግእዝ ተኮይኑ ድማ ደቂ ኣቦ ዝዀኑ ቋንቋታት 
ኢዮም።ነጥቦብቲ አዴታቶም ንፈላልየሎም ተሃሊና ድማ ኣዴታቶም ፈፈሊና ኣስማተን መበቆለንን 
ከነጽሮ ይግባእ ኢዩ።ቋንቋ ንወድ ሰብ ብዙሕ ዕዮታት ዘቅለለ ስሉጥን ምዕቡልን መሳርሒ ኢዩ፤እንተኰነ 
ሰባት ግን ሕንፍሽፍሽን ምፍልላይን ሕላገቶም ካብ ገበሩ ኣሽንኳይ ንሰባት ነቲ ትንፋስ ዘይብሉ፡ንኡድ 
መሳርሒና ዝኰነ ቋንቋ ከይተረፈ ባይታ ኣፈላላይ ክገብርዎ ክትዕዘብ ከለኻ ይገርመኻ ኢዩ፤ ኣረ 
ይእርምመኻ እውን ኢዩ። 

   ቕድሚ 50 ዓመት ኣቢሉ፡ክቡር ደጃዝማች ዶ/ር ዘውደ ገብረሥላሴ ኣብ ሃገረ-ሶማሊያ ኣምባሳደር 
ኮይኖም ንኪዕዩ ተዓሊሙ፡ኣብ መሥርሕ ድማ ሓደ መዓልቲ ተሸይሞም እናሰርሑ ከለዉ፣ፖለቲኻዊ 
ወጥሪ ኢትዮጵያን ሶማልያን፡ኣብ ሓደ ጫፍ ጥርዚ ይበጽሕ እሞ ገለ ተቐማጦ ከተማ መቓድሾ፡ብልዑል 
ነድሪ ተበጊሶም ነውጺ ኣብ ከባቢ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ከም ዚገበሩ ታሪኽ ይሕብረና ኢዩ።ኣብ መንጎ እዚ 
ኣዚዮም ዲፕሎማሰኛን ብዙሕ ቋንቋታት ዚመልኩ ዚነበሩ ደጃዝማች ዶ/ር ዘውዴ ኸዓ፡ ናብ ደገ እቲ 
ኤምባሲ ብምውጻእ፡ብሳፊ ቋንቋ ዓረብ ገይሮም ኣብ መንጎ እቲ ናዕቢ ዘበጋገሰ ሕዝቢ ሕርሕራይ ገቢሮም 
ከም ቋንቋ ኣዴኦም ብምዝራቦም፡እቲ ኣብ ቀጽሪ እቲ ኤምባሲ ዚነበረ ናዕበኛ ሕዝቢ ድማ፡ ‘ለካ ናትና 
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ኢዮም!’ ብዘስምዕ ናብ ንቡር ልቡ ከም ዚተመልሰ፡ግደ ቋንቋ ማዕረ ክንደይ እወንታዊ ሸነኹ ምኳኑ 
የነጽረልኻ ኢዩ። 

   ብአንጻሩ ድማ ሓደ ዓይነት ቋንቋ እናተዛረቡ ከቶ ዘይረዳድኡ ሰባት ሎሚ ይሕሽኽቱ ኣለዉ 
ኢዮም።ቋንቋ ትግርኛ ዚዛረቡ ድማ ናይዚ መግለጺ ኢዮም ክበሃል ይከኣል ኢዩ።ቋንቋ ትግርኛ ኣብ 
መዳይ ሥነ-ጽሑፍ ኰነ ኣብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃን ኰነ ኣብ ቴክሎኖጅን ኣብ ስነ-ፍልጠትን 
ዚግባእ ቦትኡ ብዘይምርካቡ፡ሓደ ደረጃን መዓየርን ብዘይምብጽሑ ኸዓ ሓደ ምኽንያት ዘይመረዳድኢ 
ክበሃል ዚኽእል ነጥቢ ኢዩ።ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና ብሰሪ ቋንቋ ትግርኛ ዘይሰማምዑ ተዛረብቱ ማዕረ 
ክንደይ ንዕዘብ ወይ ነስተውዕል ንኸውን እባ፧ ብኣግባቡን ብስልጡን ሜላ ኣገባብ ዝረዳድኡን 
ዚመያየጡን ከ ማዕረ ክንደይ ይዀኑ ትብሉ/ትብላ፧ ገለ ትካል ወይ ኣካል መጽናዕቲ ክገብረሉ ማዕረ 
ክንደይ ባህ ምስ በለኒ ነይሩ። 

   ቋንቋ ትግርኛ ስልጡንን ምዕቡልን ድዩ ኣይኮነን ከከም ኣረኣእያናን ኣተሓሳስባናን ዚፈላለይ ኮይኑ 
እስመዓኒ ኢዩ።ግን ዘይስልጡን ሕብረተሰብ፡ስልጡን ቋንቋ ክህልዎ ዚኽእል ፍጹም ኣይመስለንን 
ኢዩ።ተዛራቢ ቋንቋ ትርግኛ ምዕቡልን ስልጡንን ተኾይኑ፡ቋንቋኡን ባህሉን ምዕቡልን ስልጡንን ኮይኑ 
ኣሎ ማለት ኢዩ።ኣብ ቋንቋታት ፍረ-ዘርኢ ግእዝ ዝኰኑ ኣንጻራውን ንጽጽራውን ኣፈላላይ ዘሎ ኮይኑ 
እስመዓኒ ኢዩ።መሰረታውን ናይ ሰማይን ምድርን ኣፈላላይ ኣሎ ክብል ግን እምብዛ ይኸብደኒ ኢዩ። 

   ኣብ መዳይ ቋንቋ ክንዛረብ ወይ ክንላዘብ ከለና ግደ ሰዋስው ወይ መሳልል ቋንቋ ኣዚዩ ወሳንን ቐላስን 
ምኳኑ ኣይትስሕቶን ኢኻ።ኣብነት ኣብ ቋንቋ ኢንግሊዝ ሥርዓተ-ሰዋስው ብዙሕ ጊዜ ተመሓይሹን 
ማዕቢሉን ኢዩ።ምኽንያቱ ድማ ከምቲ ኣማኑኤል ሳህለ ቅድሚ 30 ዓመት ኣብ ዘንበብክሉ 
ጽሑፋቱ፡ከምዚ ክብል ብሃሳስ ዚኽረይ ገሊጹ ነይሩ ኢዩ፤ ‘ኣብ መዳይ ቋንቋ ትግርኛ እውን ሰዋስዉ 
እናሻዕ ምስ ጊዜ ክፍተሽን ኪምዕብልን ኣለዎ ኢዩ፤ነዚ እዩ እውን ቀጻሊ መጽናዕትን ምርምርን ዜድልዮ 
ወሳኒ ዕማም ኢዩ።’ ዚብል ከም ዚነበሮ ብሓፈሻ መንፈሱ ይቕጀለኒ ኢዩ።ንግደ ሓቂ ድማ ኣብ ቋንቋ 
ኢንግሊዝ ይኩን ኣብ ካልኦት ቋንቋታት፡ብዛዕባ ስርዓተ ሰዋስው ብዙሕ ጊዜ መጽናዕቲ ተገይርሉ፡እናሻዕ 
ምምሕያሽ ካብ ተገብረሉ፡ንቋንቋ ትግርኛ ድማ ከም ቋንቋ ክርእዮን ንሓስቦን ተኮይና እዚ ስርዓተ 
መጽናዕትን ምርምርን ግድን ዜድልይ ኢዩ። 

   ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ሥርዓተ-ሰዋስዉ ኪምዕብልን ኣግባብ መታን ክሕዝ ዓሊሞም እኒ ኣባ 
ያዕቆብ፣ኣማኑኤል ሳህለ፣ኣቶ ኣዲ ገብረን ካልኦትን ዓቕሞም ዘፍቕዶ ዕማማቶም ዓሚሞም 
ኢዮም።ጽሑፋት ጽሒፎም ድማ ናብ ናብበብቲ ዘርጊሖም ኢዮም።ጽሒፎም ለፊዖም ኸኣ፡ናብ ሕዝቢ 
ጽሑፋቶም ዘይዘርግሑ ድማ ነይሮም ኢዮም።ገሊኦም ድማ ኣብ ጉዳይ ሰዋስው ጽሑፋት ጽሒፎም 
ዝሕትመሎም ስኢኖም ዘለዉ ከም እኒ መምህር ተስፋይ፣መምህር ሃብተ ዘርአን ቅድሚ 50 ዓመት ክልተ 
ሊቃውንቲ ዝጸሓፍዎ ድማ ኣብ ኢድ ገለ-ሰባት ከም ዘሎ ይሕበር ኢዩ።ንበራበር!! 

  ስለዚ፡ግዱሳትን ዚምልከቶም ኣካል ብዘይ ሌላን ጉሌላን ስርሓውቶም፡ናብ ብርሃነ-ሕትመት ከብጽሕዎ 
ክላበው እረድይ።ብዛዕባ እዚ ካልእ ጊዜ ኣስፊሐ ክገልጾ ክፍትን ኢየ።ንሎሚ ግን ኣብዚ ከብቕዕ ከለኹ 
ብዛዕባ ቋንቋ ምስ ዚምዕብል ዝርከቡ ረብሓታት ገለ ኣብ ዝቕጽል ጽሑፈይ ኬቕርብ ክፍትን ኢየ። “ወይ 



5 
 

ሰብ ደቀይ…ወይ ጉድ ቋንቋይ!” ዚብል ሓሳበይ ኣብ ግምት ኣእቲኩም፡ወይ ተመኽሮታትኩም ገለ 
ክትብሉና ተስፋይ ወሰን የብሉን ኢዩ። 

 

 

                  ኣብራሃም ብርሃነ 


