ከፊላዊ ዝኽሪ፡ክልተ ኣርካናት ሊቃውንቲ ሥነ-ቋንቋ
=====/////====/////=====/////=====/////=====
ክቡራትን ክቡራንን፡ትማሊ ዕለት 15 ሚያዝያ 2021 ዓ/ም/ፈ፡ዕልተ ልደት ክቡር ዓቢይ ምሁር ኣቶ ኣበበ ረታ ብምንባሩ፣ኣብ ገጻት
ማሕበራዊ መራኽቦ እዛ ትስዕብ ንዖዖም ትገልጽ ሓጻር ፅሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ፡ኣብጺሐ ነይረ’የ።ቕድሚ ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ
ዓቢይ ምሁር ዝነበሩ ብጻዮም ዶ/ር ኣብራሃም ደሞዝ ኣድሂበ፡ሓጺር ጽሑፍ ኣቕሪበ ምንባረይ ዝፍለጥ ኮይኑ፣ንክልቲኡ ፅሑፋት ኸኣ፡
ኣላፊነ ናባኹም ከቕርቦ ወሲነ ኣለኹ።ከተንብብዎ ብኽብሪ ክዕድም እፈቱ።
ብዕለት 7 ሚያዝያ 1901ዓ/ም ኣቆጻጽራ ምድረ-ሓበሻ፡ኣብ ኣውራጃ እንደርታ ተወልዱ።ቕድሚ 112 ዓመት፡ናብ'ዛ ዓለም ዝመፁ፣
ክቡር ምኒስተር ነበር ኣበበ ረታ እዚኦም ይመስሉ ነበሩ።
ነዘን ኣሳእል ዝሃቡኒ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ንእስታት 40 ዓመት ዝሰርሑ፡ኣቶ ኪሮስ ወልደሚካኤል
በዓል እንደርታ ኢዮም።ንክቡር ኣቶ ኪሮስ ብልቢ ከመሥግኖም እፈቱ።
ኣቶ ኣበበ ረታ ከም ድፕሎማት፡ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም፣ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም
ዝተምሃሩ እውን ዜና-ሕይወቶም ይሕብር’ዩ።ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ጊዚው ጃንሆይ ኣብ ዝተፈላለዩ
ሚንስትርታት ከም ምኒስተር ኮይኖም ሰሪሖም‘ዮም።ከም ኣብነት ምኒስተር ምኒስትሪ ሕርሻ፣ምኒስተር ጥዕና
ሕዝቢ፣ምኒስተር ንግድን ቱሪዝምን ኰነ ኣማኻሪ ዘውዲ (የዘውድ አማካሪ) ኣብ ዘመነ ንግሥነት ኃይለሥላሴ
ተጠቃሲ’ዩ።
ኣቶ ኣበበ ረታ፡ኣብ ቋንቋ ግእዝን ኣምሓርኛን ጥልቂ ፍልጠት ከም ዝነበሮም ብርክት ዝበሉ ምሁራትን
ተመራመርትን ይገልጹ ኢዮም።ኣብ`ቲ ኣብ ቋንቋ ኣድሂቦም ዝገበርዎ መጽናዕትን ምርምርርን እውን ህያው ምስኽር ምኳኑ
ይሕበር`ዩ።
ኣቶ ኣበበ ረታ፡ኣዝዮም ፍትውን ፍቕሩን ብምንባሮም፡ኣብ ልቢ ልዕልቲ ተናኘ-ወርቅ ኃይለሥላሴ
ክወድቑ ክኢሎም እዮም።በቲ ዝነበሮም ብርቱዕ ማህገራዊ ፍቕሪ ድማ ሓንቲ ጓል ብስትሩ ክወልዱ
ክኢሎም’ዮም።ነዚ ይመስል’ውን ጃንሆይ ንኣቶ ኣበበ ረታ፡ንጓሎም ከም ልባ ከም ዝወሰደ ብዝተሰወጦም፣
ከም ሓደ እሙን ክቁጸር ገይሮሞም ምንባሮም፡ካብ ዓበይቲ ትሰምዖ ወግዒ’ዩ።

ኣብ መርሓ ልሳን ቋንቋ ኣምሓርኛ ከም ኣቦ መንበር ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም።ኣብ ማሕበር
መፅሓፍ ቅዱስ ኢትዮጵያ ድማ ከም ኣቦ መንበር ኮይኖም
ኣገልጊሎም ኢዮም።ኣብ ታሪኽ ሕይወቶም ዝድነቅሉን ዝዝከርሉን
ነጥቢ ድማ ኣብ ዓለም ዝርከባ ኣብያተ-ክርስትያን ኦርቶዶክስ፡ኣብ
ነዊሕ መዋእል መቃን ምትእክኻቦም፡ኣብ’ቲ ዝተፈጥረ መድረኽ ድማ ከም ጸሓፊ ኮይኖም
ብምስታፎም ታሪኽ መዝጊብዎ’ዩ።
ኣቶ ኣበበ ረታ፡ከም መጠን ፍልጠቶምን ኣበርክትኦምን ብዙሕ ኣይተዘርበሎምን ወ
ኣይተፅሓፈሎም እብል ነይረ'የ፣ሎም ቕነ ግን ኣብ መጋርያ ዕላል ብዘልዓልናዮ ኣጋጣሚ ኮይኑ
ወድ ሓፍቶም ዝኰኑ ክቡር ዶ/ር ሃይሉ ሃብቱ፡ኣብ ጉዳይ ታሪኽ ሕይወቶም ኣድሂቡ፡ናይ
ዶክትሬት መማልኢ መጽናዕትን ምርምርን ከም ዝተገብረ ሓቢሮሙኒ ኢዮም።
ኣብ መወዳእታ ድማ እቶም ዓቢይ ሙሁር ስነ ቋንቋ ዝነበሩ ዶ/ር ኣብራሃም ደሞዝ ብሉጽ መቕርቦም ምንባሮም ክፈልጥ ክኢለ
ኣለኹ።
*(ዶ/ር ኣብርሃም ደሞዝ፡ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ ዝተወልዱ፡በዓል ሽመዣና ምኳኖም ካብ ዕላል ኣቶ ኪሮስ ወልደሚካኤል ኣብ’ዚ
ቀረባ ጊዜ፡ ኣብ ዝገበርናዮ ታሪኻዊ ወግዕታት ሰሚዐ ኣለኹ፣ዘመድ በዓል ቤቶም ምኳኑ እውን ሓቢሮሙኒ እዮም።)*
ፕሮፌሰር ኣብራሃም ደሞዝ፡ኣብ ቋንቋታት ሰሜቲክ ዓቢይ ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ ወከፍ’ዮም።ብዛዕባ ፕሮፌሰር ኣብራሃም ደሞዝ ክፈልጥ
ብዙሕ ፅዒረ’የ።
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ተጻሕፈ፡ዕለት 16 ምያዝያ 2021 ዓ/ም/ፈ

ሎሚ ግን ሳላ ፈላስፋ ጎርፉ ኢ.- ኣብ ገለ ብርኺ በጺሐ ኣለኹ።ንደራስን ጸሓፊ ታሪኽን መምህር ግርማይ ገብረጻድቕ ድማ ብልቢ
ኤመሥግን፡ምኽንያቱ ብዛዕባ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ወይ ድማ ኣባል ብሔረ ትግርኛ ኮይኖም ንቋንቋ ኣምሓርኛ ከም ኣጻብዕቲ ኢዶም
ዝፈልጡ ዉልቀሰባት ኣድሂብና፡ክንዛረብ ወይ ከነዕልል ከለና፡ዶ/ር ኣብራሃም ደሞዝ ሓደ ካብቶም ፊተውራሪ ኢዮም።
41 ዓመት ይገብር፡ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣየድልዩን ኢዮም ብምባል፡ ክቅነሱ ዝሕሰቡ ዝነበሩ ፊደላት ግእዝ ብሳላ ተሪር ተቋውሞን
ክትዕን ዶ/ር ኣብራሃም ደሞዝ ደራሲ ኣቤ ጉበኛን ከም-ዝተሓድገን -"ንምርምርን መፅናዕትን ዕድል ክወሃብ ኣለዎ እምበር ብኢደ ወነና
ከልግሶም ኣይግባኣን ኢዩ"- ቢሎም ኣብ መድረኽ ብምምጓቶም፡ሓሳቦም ድማ ርዑም ኮይኑ፡እንሀ
እኳ ታሪኽ መዝጊብዎ ኣሎ።ንታሪኽ ድማ ምዕራፋቱ ክቕጽል ኢዩ።
ዶ/ር ኣብርሃም ኣብ ከተማ ኣስመራ ኢዮም ተወሊዶም።እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ከም
እኒ ጥልያን፣ትግርኛ፣ዓረብኛን ኢንግሊዝኛን ክኽእሉ ባይታ ተርሓወሎም ደሓር ድማ ቋንቋታት
ፈረንሳ፣ላቲን፣ግሪክን ኣምሓርኛን ጽቡቕ ገይሮም ይመልኩ ምንባሮም ሰነድ ታሪኽ ሕይወቶምን
ገለ ገለ ምሁራት ስነ ቋንቋን ሥነ ፅሑፍን ዝምስክሩ ጉዳይ ኢዩ።
ዶ/ር ኣብራሃም፡ቀድማይ ዲግሮም ካብ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ
ዩኒቨርሲቲ ብምሓዝ፡ማስተር ዲግርን ዶክትሬይትን ድማ ኣብ ኣመሪካ ኢዮም ሰሪሖም።ኣብ ከም
እኒ ሓርቫርድ ዩኒቨርስቲ ዝበላ ብሉጻት ኣብያተ ትምህርቲ ዓለምና ዝኣመስለ ተጠቃሲ ኢዩ።
ዶ/ር ኣመጻጽኣን ዕቤትን ቋንቋ-ኣምሓርኛ፣ዉርጽዉን ዓሚዩቕን መፅናዕትን መርምርን፡ ካብ
ዘካየዱ ደቂ ሓበሻ ብቀዳመት ዝግለጹ፡ብሉጽን ዉፍይን ምሁር ሥነ-ቋንቋን ዓውደ ሥነ-ጽሑፍን
ምንባሮም ስርሓውቶምን ፈለጥቶምን ዝምስክርሎም ኣርካን ምሁር ኢዮም።
ዶ/ር ኣብርሃም ኣብ 1974 ዓ.ም.ፈ ናብ ኣመሪካ ምስ ከዱ፡ክሳዕ ዕለተ ሞቶም ኣብ ዓመተ 1994 ዓ.ም.ፈ ቀዋሚ መነባብርኦም
ኣብ’ኡ ገይሮሞ ነይሮም ምንባሮም ይሕበር’ዩ።


ነዚ ሓበሬታን ካልእ መሰነይታኡ ዝዀኑ ኣሳእልን ዝሃብኩምኒ ኩልኹም
ኤመሥግን።ፍሉይ ምሥጋና ድማ ንዶ/ር ኪሮስ ሙሉ መኰነን፣ንዶ/ር ሃይሉ ሃብቱ፣ንመምህር
ግርማይ ገብረጻድቕን ንኣቶ ኪሮስ ወልደሚካኤልን ይኹነለይ እብል።



ዶ/ር ኪሮስ ሙሉን ዶ/ር ሃይሉ ሃብቱን፡ኣብ መጋርያ ታሪኻዊ ወግዒ እናካየዱ ዝገልጽ’ዩ

2

ተጻሕፈ፡ዕለት 16 ምያዝያ 2021 ዓ/ም/ፈ

