
ማሕበር ባሀሊ ትግራይ 3ይ ዋዕላ ቋንቋታት ትግራይ ብዕዉት ኣገባብ ኣሳሊጣ 

ማሕበር ባህሊ ትግራይ 

ትግራይ ኦንላን March 05, 2014 

 

ማሕበር ባህሊ ትግራይ ካብ 8–9 ለካቲት 2006 ዓ.ም. ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ኣኽሱም ሳልሳይ ዋዕላ ቃንቋታት ትግራይ ብዕዉት ኣገባብ 
ኣሳሊጣ።  

ብቐዳምነት ፈፃሚ ዳይሬክተር ማባት ኣይተ ብርሃኑ ወ/ሚካኤል ብዛዕባ ኣፈፃፅማን ኣገደስቲ ውሳነታትን ሕሉፋት ክልተ ዋዕላታት ብምግላፅ 
ሳልሳይ ዋዕላ ቋንቋታት ትግራይ ኣብ ምድላው ዝተኸደ ክያዶ እንታይ ከምዝመስል መግለፂ ሂቦም።  

           

ብድሕሪ እዚ ድማ ሓላፊ ኤጄንሲ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይንን  ኣቦመንበር ቦርድ ማሕበር ባህሊ ትግራይን ዝኾኑ ኣይተ ከበደ ኣማረ ንዕዱማት 
ኣጋይሽ ናይ እንኳዕ ዳሓን መፃእኩም ዘረባ ኣስሚዖም።  

ኣይተ ከበደ ኣማረ ኣብ ዘረበኦም ከምዚ ኢሎም ነይሮም። ማሕበር ባህሊ ትግራይ ካብ እትጣየሽ ጀሚራ ክሳዕ ሐዚ ብዘይካ እቲ ሐዚ እነካይዶ 
ዘለና ዋዕላ ብዝተፈላለዩ ደረስቲ ዝተፅሓፉ ከባቢ 14 መፃሕፍቲ ኣሐቲማ ከምኡውን እቶም 
ዝተካየዱ ዝሓለፉ ልክተ ዋዕላታት ብመፅሓፍ መልክዕ ንክሕተሙ ገይራ እያ። ብተወሳኺ እውን 
ኣብ ስራሕቲ ምዕቃብ ሓድግታት ድማ እናነጠፈት ትርከብ።  

እቶም ዝተገለፁ ስራሕቲ ግና ምስቲ እትጣየሽ እንተላ ዝነበረ ዉዑይ መንፈስ እንትነፃፀር እኩል 
እዩ ምባል ኣይካኣልን። የግዳስ ብዙሕ ክትሰርሕ እናካኣለት ገና ኣብ ዓንቀፍቀፋት እያ ነይራ 
ምባል ይካኣል ክብሉ ገሊፆም። 

ሐዚ ግና ርኡይ ዝበሃል ለውጢ እናምፀአት እትርከብ ስለ ዘላ በቲ ሐዚ ዘላቶ ንክትቅፅል ናይ 
ኩላትና ደገፍን ክትትልን ኣይፈለያ እናበልኩ ኣንቱም ካብ ኩለን ከባቢታት ክልልናን ካብ ናይ 
ሃገርና ከተማታትን ዩኒቨርስቲታትን ከምኡውን ጉዳይ ቋንቋ ትግርኛ  ጉዳይ ኩላትና እዩ ብምባል 
ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፃእኹም ኣጋይሽ ዘለና ክብርን ናእዳን እናገለፅና ደጊመ እንዃዕ ደሓን 
መፃእኹም ክብል ይደሊ ብምባል ዘረበኦም ዛዚሞም።  

ኣብቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ቋንቋታት ትግራይ ተረኺቦም መኽፈቲ መደረ ዘስምዑ ናይቲ ዕለት ናይ ክብሪ ጋሻን ተወካሊ ርእሰ ምምሕዳር ትግራይን፣ 
ከምኡ’ውን ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይን ኣባል ቦርድ ማሕበር ባህሊ ትግራይን ዝኾኑ ኣይተ ጐበዛይ ወ/ኣረጋይ 
እዮም ፡፡   

ኣይተ ጎበዛይ ኣብቲ እዋን ኣብዘስምዕዎ መደረ “ሎሚ እነሳልጦ ዘለና ዋዕላ  ቋንቋታት 
ትግራይ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ ኣለዎ። ንሱ’ውን ኣብ ድሮ መበል 39 ዓመት ልደት 
ህወሓት በዓል ለካቲት 11 ኣብ እነኽብረሉ እዋን ምስቲ ምዃኑ ፍሉይ ኣጋጣሚ 
ኣለዎ፡፡  ምኽንያቱ  ዓሰርተታት ኣሽሓት ደቂ ህዝቢ ነቲ ሐዚ ተረኪቡ ዘሎ ሰላምን 
ዲሞክራስን ሂወቶምን ኣካሎምን ዝኸፈልሉ መዓልቲ ብምዃኑን እዚ መስዋእቲ 
ንምኽፋል ፈላሚት ናይ ቃልሲ ወርሕን ዕለትን ብምዃኑ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ድማ 
ካልእ ምኽንያት ኣይነበሮን፣ ህዝቢ ትግራይ ከምቶም ካልኦት ህዝብታት ብባህልና 

ብቋንቋና ንክንኮርዕ ቋንቋና መሳለጢ ልምዓት ንክኸውን በዛ ዕለት እዚኣ እቱ ቓልሲ ዝተወለዐ ክብሉ ገሊፆም። 



“ድሕሪ ምዝዝም እቱ ቓልሲ ብቋንቋናን ብባህልናን ክንጥቀምን ክንኮርዕን ሕገመንግስትና ዘጎናፀፈና መሰልና ዝተኸበረ ኾይኑ እዚ መሰል 
ብምሉእነት ኣብ ምትግባር መንግስቲ በይኑ ክፍፅሞ ስለዘይክእል ሲቪል ማሕበራት ከምእኒ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ቅድሚ 18 ዓመታት 
ብግዱሳት ተጋሩ ክጣየሽ ክኢሉ ኣሎ” ክብሉ ገሊፆም። 

እቱ ብመስዋእትን ቃልስን ዝተረኸበ መሰል ከምዘሎ ኾይኑ ኣብ ኣጠቓቕማ ግና ሕዚ’ውን ሽግር ከምዘሎ ክፍለጥ ይግባእ ኢሎም። “ኣብ ከተማ 
መቐለን ካልኦት ከተማታት ትግራይን ዘሎ ስያመ ትካላት ንግዲ በበይ ጀሚሩ ኣበይ ከምዝውዳእ ንምርዳእ ዘፀግም ውጥንቅጡ ዝወፀ እዩ፤ ኣብ 
ኣብያተ ዕዮ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዘሎ ኣጠቓቕማ ቋንቋ’ውን እንተኾነ ናይ ትግርኛ፣ ኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ሕንፋፅ ዝኾነን 
ዘይምዕሩይን እዩ” ክብሉ ገሊፆም። 

ኣብ መወዳእታ “ኣቱም ተረከብቲ ሕድሪ ነቲ ሎሚ እተካይድዎ ዘለኹም ዋዕላ ቋንቋታት ትግራይ ብዕምቆት ብምዝታይ ሰፊሕ ናይ ቋንቋ 
ስራሕቲ ከም ዝተርፈና ብምግንዛብ ርኡይ ለውጢ ከም እተምፅኡ እምነተይ እዩ” ድሕሪ ምባል “ኣብዚ ዝመሓላለፉ ውሳነታት ኣብ ምትግባር 
መንግስቲ ኣብ ጎንኹም ከምዘሎ ከረጋግፀልኹም ይፎቱ፤ ሰናይ ዋዕላ ክኮነልኩም እምነ” ክብሉ ዘረበኦም ዛዚሞም ፡፡  

ኣብቲ ዋዕላ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ባህልን ቱሪዝምን ኣይተ ሙሉጌታ ሰይድ ተረኪቦም ንቲ ሚኒስቴር ብምውካል ነቲ ዋዕላ ዘለዎም ደገፍ 
ገሊፆም እዮም። 

       

ድሕሪ እዚ ልዕሊ 15 ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዝቐረቡ እንትኾን ኣብ ሕድሕድ ዝቐረቡ ፅሑፋት ተሳተፍቲ ብዉዑይ መንፈስ ሰፊሕ ዘተ እናካየዱ 
ንኽልተ መዓልቲ ድሕሪ ምፅናሕ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ እቲ ዋዕላ ብዓወት ተዛዚሙ። በዚ ኣጋጣሚ እቱ ዝወፀ መግለፂ ቕዋም ኣብ ቀፃሊ 
ሒዝና ከምንቐርብ ክንገልፅ ንፎቱ። 

                 

 


