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ጋባ  ስታት 
 

ተኪኤ ዓልበኪት 2019 
 

 

Language Planning   by Tekie Alibekit 
 

      ጋባ ስታት ወሪ ጋባ ይማም (Language planning or policy) 

ይስቱንሲክ፣ ላ በለድል ጋብስተው ጋብሲ ዳበርድኒል ደ’ለማዅ 
ስታት፣ ኒሰናኽር እን በለድል ጋብስታ ጋበልድ፡  አዊ ኣካንዲ፡ 
አወያ አዋይንዲትል  ጋብ አወን ጋብስቲሮ  ወሪ  ተበትስሮ 
(ነፍዕስትሮ)  ዋኔት ሓ’በራዅ ወሪ መርሓዅ ስታት ወሪ ይማም 
ግን።  ሲሪዅድ ላ በለድ ናትናቱር ጋብ ገሪው ጋብስታዅሉ 

(maltilingual) ኣከን፣ እና ጋብ  ኔን እን ናት ጋበው ከዋ 
ብጅኽሰነክር፣ እን ደወልወል ወሪ ዞና ናው ጋብስታዅሰነክር፣  
እን ይማም/ምምሕዳር በለዱዅሊ አወያ ደርብድ ተበትስሮ  
ዋነትሎም ሓ’በረኵ። ጋባ ስታት እን ሜሪ ላ በለዱዅድ 
መቅሪሕሶ ደ’ለማዅዲ፣ እን ፍትሕ በለዱዅ ወሪ ቅዋምል 
(constitution)  ከተብሶ   ስኵራዅዲ ስታት ግን። እና ጂጛ ኒል 
እን እዲኒል እዳናዅድ ተበትሰነው፡ ናትናቱር ጋባ ስታታት 
አወየው ኣኸት በርህድኒ ደንቢ፣ ይና በለድ ኤርትርየር ጋባ 
ስታት አወያዅ ግን?  ኤርትርዪል ጋብስተው ጋብ ናውክ፣ እን 
ናው አረርሳ ደወልወሊ ውቃም ክሚሮኽር፡ ኤርትዩን ናውክ 
ጋብሲ ቋላዅድ እኵሊታዅ ዓቅም ክሚድኖኽር፡ ኣኻ 
ክደምትልክ ባቅዓን ኣኽኖ አርስድኖኽር ካባዅ ጋባ ስታት 
ህምበኵማ? የው ወንቀራታትሲ ጕድኖ ጂጝስቲኖ ግን። 
ደንጎቢልኻ ብሊና ጋባ ክታበት ግእዝ ፍደላትማ ኪዳዅን  እማ 
ላቲንድ? ያዅ ጂጘስ ጕድነድ፡ ብሊንሲ ላቲንድ ከተብና እና ግም 
ናንዱውድ ኣወያ እጭጉም ናዕስዅንሎም ዋነት እዳናዅድ 
ጂጝስቲኖ ግን።   
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     ጋባ ስታት ውሪና ኒዅ እዳናዅዲ፡ ገሪ ደርፍፍድ በርህሮ 
ገረሳዅዲ ድኳ ኣከን፣  እና ጂጛ ኒል እን እዲኒል እዳናዅድ 
ተብትስስተው ወሪ ናትካሩ ይስተው፡ ለጛ ደርፍፍ፡ ወሪ ዓገላት  
ጋባ ስታቱ፣ እስታቱስዲ፡ ኮርፑስዲ (Status Planning and Corpus 

Planning)  ይስተው፡ አወየው ኣኸት ሲድነ ናት ቋላዅድ 
ጂጝስቲኖ ግን። 

     እስታቱስ  ይስታዅ ጋባ  ስታት፡  ላቅረን ወሪ ላ በለድሊ፣ 
ይማም ወሪ ምምሕዳር ሜሪሩዅሊ፣  ላ ኣካንልድ አሪ  ኣካንሊ፣ 
እን ጋብ ገሪው ላ በለድል ጋብስተውልድ፣ አዊን ወሪ አወን 
ናልድ በለድቍር ናውክ  ናድ ፈሀምስጘነው ትከር-ጋብ (official 

language)  ይስቶ አርእስትሮ ሻዅን? አወን ናልድኻ እን 
ደወልወል ናው ጋብስታዅል፡ ጋብ አሪውዲ ሕበርሰ ኣኽን ናቱሲ  
ገርዳ በሀር ክመሰና ኣካዅን?  የው ወንቀራታትሲ  ወንተሳዅ ላ 
ለንካ ጋባ ስታቱዅ ግን። እና ስታት ነወያዅሲኻ  እን ሜሪ ላ 
በለዱዅ ግን ኒት ደ’ለምዳዅ  ።   

     እን ሊጘር ስታት ጋቡዅ እን  ኮርፑስ  (corpus planning) 
ይስታዅ ስታት ግን። እና ስታት ኒል፡ ላ ጋባ ክታበትሲ 
ጠፍሕድናዲ ዳበርድናዲ፣ ቆላት ላ ጋቡ ኣዋኸ ከተብስሮ ክሜት 
(spelling) በርህድና፣ ኒሰናኽር ቆላታ እንድባ (dictionary) እን 
ጋቡዅሲ ደ’ለምድና፣ እማ እን ጋበል አረርሳ ቆላት (lexicon)  

እዳኑ ፈረሰና ሃብና፣ ኔን ናውክ እና ኮርፑስ  ይስታዅ ጋባ ስታት 
ንድ ደርብድ ወራትሊ እርግሮ ሻው ክደም ግን። እና ክደም 
ነወየውሲ ወራትሊ እርግስኒል፡ ላ በለድል እን ሚኒስትሪ 
ዓዳቱዅድ  (ministry of culture) ወሪ አሪ ሚኒስትሪሲ፡ ላ ሽማገለ እና 
ክድመት ኒስ ወራትሊ እርግሰው ‘’ጋባ ሽማገለ’’ (Language Council 

or Language Board) ይስተው የ’መምሰነኵ።  
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     እና ጂጛ ኒል፡ እን  እስታቱስ  (Status planing) ይስታዅ 
ሰልፍድ ሀደግሳዅ፣  እን  ስታታት ጋቡውል ኣካን በሀር ሻዅዲ፡ 
እዳናዅዲ  ኒኣክነድ፡  ጂጛ ይናዅ ሲረዅድ እና ስታት ኒል 
ተጝሰዅ ኣኽሮ ግን። እስታቱስ ይስታዅ ጋባ ስታት ሰዃትል 
በንሰኵ። እና ሰዃ ኔልድ እን ሰልፉዅ፡ ላ ጋብድ ፈራዅ ወሪ 
ላጋብናር (Monolingualism) ይስታዅ ስታት ኣኩ፣ እን ሊጘር 
ኡክሊትና ወሪ ኡኵልናር ጋቡዅ (Equal Lingualism) ይስታዅ 
ግን። እን ሲዀር  በናኻ፡ ኣኻ ደወልወልክ ወሪ ዞነክ  እን ኒድ 
ጀረብዳ ጋብሲ ነፍዕስታዅ  (National  or Regional Language 

System) ይስታዅ ደርብ ወሪ ዓገል ሻዅ ስታት ግን። 
 
     እማ ናን እና ሰዃ  በን እስታቱስ ይስታዅ ጋባ ስታቱ አወየው 
ኣኽነት ላዅላዅድ በርበርኖ ቋልኖሎም ግን። እን ሰልፋ ስታት 
ጋቡዅ፡  ላጋብናር (Monolingualism) ይስታዅ ግን።  ውሪና ኒዃ፡ 
ላ በለድሊ እን ይማም ወሪ ምምሕዳርሊ፡ ኒሰናኽር ምህሮትል፡ 
ኒዳግልር እን ሸቃን በለዱዅዲ፡ እካ-ወጨም ነቢርዲትል፡ 
(economic and social life)፡ እን በለድል ጋብስተው ጋብ ገሪውልድ፡ 
ላ ጋብሲ ናቱሲ ፍሪርዶ  ከው ናውክ ላት ተበትሰነው ትከር-ጋብ  
(official language)  ይሮ፣ ናት ካያ ተበትራዅ ደርብ ወሪ ዓገል 
ግን።  
     
      እና አወት ሀደግሳዅ፡  ላ ጋብድ ካያ ፈራዅ  ወሪ ላጋብናር 
(Monolingualism) ይስታዅ  ዓገል ኣወያዅድ ከደማዅን? ወሪ 
አወያ ደርብድ ወራትሊ እርጋዅን? ይኖ ወንቀርነን፣ እና 
ተለየው ሰዃ ደርፍፍድ ወራትሊ እርግሮ ገረሰት ቋልኖ ግን። 
ኔልድ እን ሰልፉዅ ላ በለድል  መንደርተው ከወልድ፣ እን ከው 
ናብጅኻነክ ጋበነው ጋብሲ ተበትና ግን።  ህምቡንትክ ናን  እን 
 በለድቍርልድ  80% ወሪ 90%  (ሊኽልድ)፡ ወሪ ናስጝ በጀኸው 
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ጋበነው ጋብ ዋነን፣ ብጅኻነስክ  እና ጋብ ነወየው ወንቀራ እንገት 
እን በለድል ትከር-ጋብ (official language)   ይስቶ ከደመኵ። 
ንድኻ  እና ላ ጋብ ኔን፡ እን በለድ ኒድከል ገርዳ በሀር ሻው ኣኾ 
ከለብርሰኵ። እን ከው ዑቍቱሲ ጋብስታ ጋብ አሪውኻ  ወግምሊ 
ወሪ ሰሀምሊ ትወገው ኣኾ  ሸሊቶ  ከብተኵ ይና ግን።  

     
     እና ላ በለድ ይማም ወሪ ምምሕዳር ኒድከል፡ ላ ጋብ ከው 
ገሪውድ ጋብስተውሲ ካያ ነፍዕስትኒ ስታት፡ ላጋብናር  
(Monolingualism)  ይስታዅሲ ፈሀሚስሮና፡ ወሪ ህምቡርሰና 
ኣኽሮልና ገረሰው፡ ኤውሮጲ ቅረናትልድ  ፈረንሳዲ፡ 
ፖርቱጋልዲ፡ ስዊድንዲት  ሀደግኖ ገረስነኵን።  እና ቅረናት ኔል፡ 
እን ላ ጋብ ጋበው በለድቍር ብጅኽ ናዅ 80% ወሪ ናአወይሲ 
ገእየው ናኣክነድ፣   እን  ፍትሕ በለዱዅል (constitution)፡ እና 
ጋብ ኔን፡ እን በለድቍር ናውክ ላገሽ ኒልክ ነፍዕስተነው በለድ 
ጋብ ይስቶ ከተብሰኵ።  ወሪ ይኸ  ከተብስጊኽር፡ ሀደግስጊኽር (de 

facto)   እን ከው ገሪውድ ጋብስታ ጋብ፣ እን በለድል 
መንደርተው ከው ናድካ ጋብሰና ኣኾ ከለብርሰኵ ይና ግን።  
  
     እና አወት ሀደግሳዅድ ዳግል፡ እን ሊጘር ደርብ ወሪ ዓገል 
ላጋብሲ ካያ ተበትኒዅ፡ ላጋብናር  (Monolingualism) ኒድ 
መሀድስሮ ገረሳዅ፡ እድንዪትና “Internationalization” 

ይስታዅ ግን። እና ዓገል ኒል፡ እን ይማም በለዱዅሊ ከው ናውክ 
ላት  ነፍዕስተና  ትከር-ጋብ  “official language”   ይስቶ   ሜሪር 
ክድመት ኒድከል መዓሊል እርገው፣ እን ጋብ በለድቍር ጋበነው 
ኣኽጊ፡ አሪ ጋብ በሪልድ እንተው ኣከን ግን። ገሪ ቅረናት 
ኣፍሪቂውዲ፡ ኣስዪውዲትል፣ እን በለድል ገርዳ በሀር ሻው 
ትከር-ጋብ (official language) ይስተው፣ እን ኮቍር ጋበና ጋብ 
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ኣኽጊ፡ እን እማና ሺራዅልድ እንትኖ፡ እን በለድሲ መለኩ 
ሰጘውድ ጋብ፣ እንግሊስ ጋብደው፡ ፈረንሲ ጋብደው፡ ፖርቱጊስ 
ጋብደው አሪውደው ኣኾ አረርሰኵ።  ህምቡርትክ ናን፡ ኣፍሪቂል 
22 ቅረናት እንግሊስ ጋብሲ እን ይማም በለዱዅ ኒድከል  ትከር-
ጋብ (official language) ይኖ ተበተነኵሎም። ኒሰናኽር 21 
ቅረናት ፈረንሲ ጋብሲ ተበተነኵ፡፡ 5 ቅረናትኻ ፖርቱጊስ ጋብሲ 
ተበተው አረርሰነኵ። እና ቅረናት ነወየው ኣፍሪቂውልድ 
እንግሊስ ጋብሲ ናበለድል ትከር-ጋብ (official language)  ሀቢነ 
ነፍዕስተው ናይጀርያዲ፡ ኡጋንዳዲት ሀደግኖ ገረስነኵን።  
   
     እን ሲዀር ደርብ ወሪ ዓገል፡ እን ይማም ወሪ ምምሕዳር 
በለዱዅሊ ላ ጋብሲ ካያ ነፍዕስትና ላጋብናር (Monolingualism) 

ይስታዅ ኒድ መሀድስሮ ገረሳዅ፣  እን በለድል ከው ኡቍቱ፡ 
ደአም  እን ብሪል ናድካ ጃብ መንደርቱ ሰጘው ብሪቍር 
(Indiginous) ይስተው ጋበና ጋብሲ፣  ከው ናውክ ክንተሰነሎም 
ሀብረ  ናት ተበትና፤ ወሪ ይኸ ጋብ እማና ክረውሲ ሊጘር 
ሓሶሰይድሮኽር ጕድሮኽር ከው ክንታሰነሎም ሀብረ ናት 
ተበትና፣ ቨርናኩላይዘይሽን (Vernaculization)  ይስታዅ ግን።  
እና  ቨርናኩላይዘይሽን ይስታዅሊ  ህምቡርሰና ሀደግስሮ 
ገረስተው፣ እስራኤልትል  እብራይስጥ ይስተው ጋብ፣ እማና 
ድዶ እርገው፡ ሊጘር ሪሕ ወንተሶ ክንትስተ፡ እን በለድቍር ናውክ 
ጋበና ጋብ ኣኾ ህምበኵ። ኒዳግልር ፍሊፒንሊ ታጋሎግ 
(Tagalog) ይስተው ከው እቍቱሲ ጋብስተው ጋብ፡ እንግሊስ 
ጋብዲ መጢቶ በለድ-ጋብ  (National Language)   ይስቶ ከደመኵ 
እንኩዅ። እና ዓገል ኒን፡ እን ጋብ ላ በለድል ጋብስተው ገሪውድ 
ነበክል ሕርሳ አርስጊን፣ ላ ጋብ ናውክ ሕርሲተግነው  ነበኩሲ 
ነፍዕስትና  ኪደኵ ይስቶ ፍሪርሳዅ ኣኸት ደገምሰኵ። 
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     እን ሊጘር በና  ጋባ ስታቱዅ፡ ጃቢቶ ሀደግሰሰና  ኡኵልናር 
ጋቡዅ (Equal Lingualism) ይስተኵ።  እና ኡኵልናር ጋቡዅ 
ይስታዅ ጋባ ስታት፡ ላ ጋብ ካያ ኣኽጊ፡ ጋብ ገሪው  ላት ኣኾ፡ 
እኵል-እኵላ እን ይማም ወሪ ምምሕዳር በለዱዅሊ ገርዳ 
ክመሰና ሀባዅ ስታት ግን። እኵልናር ጋቡዅ፡ እን ላ በለድል 
አረርሰው ጋብ ገሪው ይማም በለዱዅል ከው ናውክ ላት 
ነፍዕስተነው  ትከር-ጋብ   (official languages)  ይስቶ ከደመሰና 
ሃባዅ ዓገል ግን። እና ኡኵልናር ጋቡዅሲ ተበትሶ  ከደመው  
ቅረናትልድ ሁምቡርሰና ስዊዘርላንድዲ፡ በልጅዩምዲ፡ ካናዳዲ  
ሀደግስድኖ ገረሰነኵ። ስዊዘርላንድትል ኣመራ 1848ትልድ 
ተርዮ እን ፍትሕ በለዱዅሊ ጀርመን ጋብዲ፡ ጥልያን ጋብዲ፡ 
ፈረንሲ ጋብዲ  እኵል-እኵላ  ትከር-ጋብ (national or official 

languages) ይስቶ ከደመኵ። ኒሰና በልጂዩምትል ፈረንሲ ጋብዲ 
ፍለሚሽ ይስተው ጋብዲ፣ ካናዲልኻ ፈረንሲ ጋብዲ፡ እንግሊስ  
ጋብዲ  ኡኵልናርድ  ከደመኵ። 
  
     እን ሲዀር በና እና እስታቱስ ይስታዅ ጋባ ስታቱዅ፣ ኣኻ 
ቆምየትክ፡ ወሪ ይኸ ኣኻ ደወልወልክ ወሪ ዞነክ እን ኒድ ጀረብዳ 
ጋብሲ ትከር-ጋብ (official language)  ይስተው ሀበ ተበታዅ  
(National/ Regional Language System) ይስታዅ ደርብ ወሪ 
ዓገል ግን። እና ስታት ነወያዅል ላ በለድ ገሪ ጋብ ናትናቱሩ 
ጋብስታዅሉ (multilingual nation) ይስታዅል፣ ላ ኣካንሊ 
ሲረዅድ ላ ጋብ፡ ወሪ ይኸ ላ ደወልወል ወሪ ዞኒል ላ ጋባ አወይሲ 
ጋብስተው ኣከን፡ እና ጋብ ኔን ላት መጢቶ እን ዞኒል  ከው ናውክ 
ላት  ተበተነው ትከር-ጋብ  (official languages)   ይስቶ ከደመኵ። 
ናኸኻ  እን በለድል ጋብስተው ጋብ ናውክ፣ እን ናው ጋብስታ 
ኣካንሊ ውቃም ሻው ኣኾ  ከ’ደመክ። ኒን ንሰና ኣኾ ዋኑ ደአም፣ 
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ላ ጋብ ወሪ ላዶንትክ ላ ጋባ አወይሲ ናድከልድ  ሲረ ፍሪርሶ፡ 
በለድ-ጋብ (National Language)  ወሪ ትከር-ጋብ (official 

language) ይስቶ፣ እን በለድቍር ናዀርክ ክንተነሰነሎም 
ኣከኵ። ንድኻ እን ዞኒልኻ ኣኻ ጋብክ ናገርዳ ሻኵ።  እን ይማም 
በለዱዅ ኒትክሲ ቋላዅልኻ ላ ጋብ ናድካ አወይሲ ገርዳ በሀር 
ሻው ኣከኵ ይና ግን። እና ስታት ነወያዅ ህንዲትል፡ 
ናይጀርዪል፡ ጕላ (south) ኣፍሪቂል ከ’ደመኵ። ኒሰናኽር ናን 
ደንቢረድ ኢትዮጵዪል ተበትሰኵ ወሪ ወራትሊ እርገኵ 
እንኩዅ።  
 
     እና ስታት ኒን እን ላ በልድል ጋብ ገሪውድ ዋንትና 
(Linguistic Pluralism) ይስታዅሲ ከለብራዅዲ፡ ኒት ወግምሊ 
ቱሶ ከ’ደማዅዲ ግን። ንድኻ እና ስታት ነወያዅ እን ጋብ በለዱ 
ናዀርክ  ከደምሮኽር፡ ዳበርዶኽር በኽት ክመሰና   ሃባዅ፡ 
ኒሰናኽር  እን ይማም/ምምሕዳር በለዱዅሊ፣ እን በለድል 
ጋብስታ ጋብ ናውክ ገርዳ ወሪ  ውቃም  ክመሰና  ሀባዅ ይማም   
ግን።  ኤርትሪዪል   ፍሪስርድ  ሻዅ  ጋባ  ስታትኻ፣ እና ስታት 
ነወያዅ ግን።     
  

ይና በለድ ኤርትርየር ጋባ ስታት ኣወያዅ ግን 
 

     ሰልፍድ  እን ኣን ደለይዳዅድ ዋዲሕድ እዳንዶ ኤርትርዪል 
ጋባ ስታት (Language planning or policy) ይስታዅሲ  ሓ’በራዅ 

ክቱብ  ገሪዅ ቋልስትላ። እን ላዅ ናንሱክ ቋልስታዅ፡
“«ተምቢህ ወሪ ኣዋጅ ስታት ምህሮሩዅ ኤርትሪል» 
ይስታዅ፣ ሜሪ ኤርትርዪዅ ወክቱዅ ግርጋ  2 አርባ 
ሽከሪትል   1991ሲ   ፍዳዅ  እና  ተለያዅ  ተምቢህ ግን፥- 
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 (Declaration of Policies on Education in Eritrea by the 

Provisional Government, which was issued on October 2, 1991) 

። እና ተምቢህ ወሪ ኣዋጅ ኒን  “ኤርትዪል ጅርምቢ ምህሮር 
ዕምርሊ ገእየው ናውክ፡ ናገነር ጋብድ መሀርስድኖ ሻኽኑዅ”  (all 

children of school age to be educated in their mother 

tongue) የኵ። ኒሰናኽር እን ፍትሕ በለዱዅ (constitution)  

1997ትል ከተብሳዅል ትልማ 4ርሊ፡ (Article 4)  እኵልናር 

ኤርትሪ ጋብ ናድካዅ እብርሳዅ  ወሪ guaranteed ግን፡ (The 

equality of all Eritrean languages is guaranteed. )  ያዅ 
ህምበኵሉ። ኒዳግልር ደኰክ-ደኰክ ኤርትሪ ጋብ ናውክ እኵላ 
ግን፤ ትርግርኛዲ፡ ዓረብዲኻ  ጋብ ክድመቱ (working 

languages) ግን ይስቶ ሀደግሰኵ። 
 
     እማ እና አወት ሀደግሳዅድ “ጅርምቢ ምህሮር ዕምርሊ 
ገእየው ናውክ፡ ናገነር ጋብድ መሀርስድኖ ሻኽኑዅ” ያዅ ሜሪር 
ተምብህድ፣ ኣመራ 1997ዲትል ተርዮ፡ ምህሮ ሰልፋ ቀሓቱዅሲ  
(elementary school) ኤርትራ  ኒድከል ጅርምቢ ናገነር ጋብድ 
መሀርሰነት አልብርሳዅ ግን። የዋ እምን ግን፡ ጅርምቢ ምህሮ 
ሰልፋ ቀሓቱዅሲ ናገነር ጋብድ መሀርሱኑ፡ ላገፍድኻ ምህሮት 
ተርሱኑ፡ ጋብ ናው አርእግነውድ ተርስኒልድ፡ ናገነር ጋብድ  
ስዳወኵሎም። ሊጘር ገፍድኻ እን ጅርምቢ ናጋብ ውቃም ሻው 
ኣኸት አለለይነድ፣ ናሹትል እምነነሰና ሀበትሎም፡ ጅርምቢ 
ልግድሲ ተብደው ምሁራን ሓ’በረነኵ። ሲዀር ገፍድኻ ኰዶ እን 
ጋብሲ ዳበርድኒል ገርዳ በሀር ክሜት አርእስታዅ ግን።  
 
     ላ በለድል አረርሰው ጋባ እኵልናርሲ ቋላዅድ ደአም፡ እን 
ጅርምቢ   በለዱ፡  ምህሮ   ሰልፋ   ቀሓቱዅሲ  ናገነር    ጋብድ 
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መሀርስድኖ ገረሰው ናኣክነድ ካያ፣ ኤርትሪል ጋባ እኵልናር 
ህምበኵ ይስትሮ ገረስተላ።  ጃቢቶ ጋባ ስታትሊ ሀደግሶ እርገሰና፡ 
ጋብ ላበለዱ ናውክ  እኵላ ግን ይስትሮ ኣከን፣ እን እኵልናር 
ጋቡዅ ይስታዅ፡ እን ላበለድል አረርሰው ጋብ ናውክ  እኵል-
እኵላ፡ እን ይማም በለዱዅል  ትከር-ጋብ (official languages)  

ይስቶ ከደመሰና ሃባዅ ዓገል ግን የኵ። ይና በለድ ኤርትርያትል 
ንኪ እን ወራትድ ቋልስታዅድ ደአም፣ እን ላጋብ ናቱሲ ገርዳ 
በሀር አሮ ይማም በለዱዅ ኒድከል ከደመው ትግሪኚ ጋብ ካያ 
ግን። ኒንኻ እን ፍትሕ በለዱዅ (constitution)  1997ትል 
ከተብሳዅል፡ እኵልናር ኤርትሪ ጋብ ናድካዅ እብርሳዅ  
(guaranteed) ግን ያዅሲ ወራትድ ቋሊሳዅ ኣኽላ።  
 
     ኤርትርዪል 9 ናትናቱር ጋብ ጋብስተው ናኣክነድ፡ እና ጋብ 
ኔስ  እኵል-እኵላ እስረ፡ እና ስዊትዘርላንድደውል ኣከሰና ናትክ 
እን በለድል ትከር-ጋብ (official languages)  ይሮ  
ከደሚስቶሎም ድኳ፣ እና ናን ዳበርኒል ህምበው ኤርትርየርሰና 
የው በለዳትሊ አሸሻዅድ ወራትሊ እርግስቶሉ ስዳዋዅ ኣከላ።  
ይና በለድ ኤርትርዪል እን ስዳዋዅድ ከደምሮ ገረሳዅዲ፡ 
ኤርትርየር ጋብ ናውክ  ውቃም  ክመሰና  ሀቢሮ ገረሳዅዲ፣ እን 
ሲዀር በና ስታት ጋቡዅ ይኖ ሀደግናዅ፣ ኣኻ ደወልወልክ ወሪ 
ዞነክ፡ እን ኒድ ጀረብዳ ጋብሲ ትከር-ጋብ (official language)  
ይስተው  ሀበ ነፍዕስታዅ  (National/ Regional Language 

System) ይስታዅ ደርብ ወሪ ዓገል ፍሪርሳዅዲ ናትክሲ 
ገንዕዳዅዲ ኣኽርድ።        
 

     እን ጃቢቶ ሀደግሶ እርገሰና፡ እና ስታት ነወያዅል፡ ላ በለድ 
ገሪ ጋብ ናትናቱሩ ጋብስታዅሉ (multilingual nation) 

ይስታዅል፣ ኣኻ ጋብክ እን ዞና  ወሪ ወረባ ናው ጋብስታዅል፣ 
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እን ይማም/ምምሕዳር በለዱዅል ገርዳ ክሚሮ ሻኵ ያዅ ግን። 
እን  ዞኒል አረርሰው ጋብ፡ ናዞኒል  ኣካን በሀር አረሩ፡  በለድ 
ቀሓትድ ደአም ላ ጋብ ወሪ ለጛ ጋብ ፍሪርሶ ትከር-ጋብ በለዱ 
(official languages)  ይስቶ፡ በለድቍር ናውክ ክንተነሰነሎም 
ኣከኵ።  እና ዓገል ነወያዅል፡ ኣኻ  ጋብክ ሲረዅድ፡ እን 
ደወልወል ወሪ ዞና ናው ጋብስታዅል አረርሰው መካትብ 
ሜሪሩሊ፡ ኒድክስጛ እን እካ ይማምሊ ገርዳ በሀር ሻው ፍርድ 
ልጝንትደው፡ እስብዳልያትደው፡ አሪ መካትብ ሜሪሩ እክሲ 
ዓወነውዲትል፡ ገርዳ በሀር አሮ ከደመሰና ኣከኵ። ኒዳግልር 
ባሕሮታትዲ፡ ዕግሎታትዲትል እን ጋብ ናውክ አኵልናርድ ገርዳ  
ክመሰና ኣከኵ። ህምቡንትክ ናን፡ እና ስታት ነወያዅድ ደርብድ፡ 
ብሊና ጋብ እን ዕርዲሪልድ በሪል አረርሰው ደገጊትል ካያ 
ግንዲቶ ከብተጊ፣ እን ብሊና ብሪል አረርሰው ዕርዲራት፡ 
ዔላበርዕድዲ፡ ከረንዲ ሓጋዝዲ አሪውዲትል፡ እን ይማም ወሪ 
ምምሕዳራት እና ኣካናት ኔዱሊ፡ ትግርኚ ጋብዲ መጢቶ፡ ብሊን 
ኒሰናኽር ትግረ፡  ገርዳ ክሚሮ ዋጅብዲ ናይዲ እርጉዅ ይና 
ግን። 
  
     ኤርትሪል እን ስታት ጋቡዅሲ ቋላዅድ እና አወት 
ሀደግሰሰና፣ እን ጋብ በለዱ ናውክ፡ ሲረዅድ እን ናው ጋብስታ 
ደወልወሊ  ገርዳ ክመሰና ሀባዅ (National/ Regional Language 

System) ይስታዅ ጋባ ስታት ዋኒጋዅ ኒኣክና ካያ ኣኽጊ፣ 
ዕባብድ በለድቍር ናዀርክ ላት እኺሪርሊ ናድ ፈሀምስጘነው 
ትከር-ጋብ በለዱ (official language) ኔን ግን ይስቶ  ዋድሕድ 
ናሓ’በርስና ብና ኰዶ፣ ጨገም በሀርኮት  ናዕሶ  ዋኔት ከስተዅ 
ኣኽላ።  
 
     የዋ  እምን  ግን  ትርግርኛዲ፡  ዓረቢራዲ   ክድመት   ጋብ  
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(working languages) ይስቶ ሜሪሲ ሀደግሱዅ።  እና ጋብ ኔን 
ኤርትርዪል ክድመት ጋብ  ግን ይስቶ ደንቢ፣ ኤርትርዩን ናውክ 
ክንቲድኖሎም ወሪ መሀርስድኖሎም ጀረብዳዅዲ፡  ዋጅብዲ 
እርጉዅ። ውረድ በለድቍር ክድመትሊ ኣኽን በለድ ይማም 
አሪዅ ኒድከል፡ እኵል እኵላ ዳበርድኖኽር፡ በኽት ክድመቱዅ 
አርድኖኽር ኣከነን፡ ጋብሲ ቋላዅድ እኵል-እኵላ ዓቅም ወሪ 
ግርስ ክሚድኖ ሻኽኑዅ። ናን ቋልስታዅድ ደአም፡ እን ትግርኛ 
ጋበው ካያ ግን እና ጋብ ኔስ ናገነር ጋብሰና መሀርሰውሎም።  
ንድኻ እና ጋብ ኔን እን ይማም/ምምሕዳር በለዱዅል ኒድከል 
ተበትስስተው ናው ካያ ኣኽነዲን፡ እና ጋብ ኔስ ጠፍሕዶ 
ጋበጋዅዲ፡ ከተበጋዅዲ ክድመትል  ዋርዲቶ በኽት አርዶ 
ገረሰገት ዋዲሕ ግን። ንድኻ እና ጨገም ኒን በለድቍራ  ነበክል 
ጋባ ዓቅምሲ ቋላዅድ  እኵልናር ብና መሀዶ  ኒዋንትና  ከስተዅ 
ኣኽላ።  
    
     የዋ እምን ግን፡  እን እኵልናር ጋቡዅ ያዅ ሊጘር ስታት፡ 
እን ኒስⶖ  ሓ’በረሰና  ኤርትርዪል ሰልፍድ ፍሪርስርድ ሻዅ ኒ 
ተከኵ። ደአም እን ጃቢቶ ሀደግሰሰና፡ እና ኣፍሪቃዲ ኣስያዲትል 
አረርሰው በለዳትል ጋብ ገሪው ፡ ናበልጛ ከው እቍቱሲ 
ጋብስተው፡ ናበለጛ ከው ገሪውድ ጋብስተው  ሻው በለዳትሊ፣  
እኵልናር ጋቡዅ ይስታዅሲ፡ እና ስዊዘርላንድደው፡ 
ካናዳደውል ኣከሰና  ወራትሊ እርግስቶሉ ስዳዋዅ ኣኽገት ኰዶ 
ወድሖ  ቋልስተኵ። ንድኻ  ግን እና ህኑድ ብሪል፡ ጕላ ኣፍሪቂል፡ 
ናይጀርዪል ኒሰናኽር ኢትዮጵዪል ተበትሰናዅ፡ ኣኻ ዞነክ እን 
ኒድ ጀረብዳ ጋብሲ ነፍዕስትሮ  በኽት እዋዅ  (National/ 

Regional Language System) ይስታዅ ጋባ ስታት፡ 
ኤርትርዪልኽር ልሶ ከደምርድ  ያዅ ቋላ  ንስኵራዅ። 
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     እማ ናን እን ሰዃ ስታታት ጋቡልድ፡ ይና በለድ ኤርትርዪል 
ስዳዋዅድ ከደምሮ ገረሳዅዲ፡ ኣኻ ጋብክ ውቃምዲ ገርዳዲ 
ክመሰና ሀቢሮ ገረሳዅዲ፡ እን ኣኻ ዞነክ እን ኒድ ጀረብዳ ጋብሲ 
ገርዳ በሀር እዎ ተበትስሮ በኽት እዋዅ፡ (National/ Regional 

Language System) ይስታዅ ጋባ ስታት ኪድርድ ያዅ ቋለስ 
ወድሕድኒ ደንቢ፣ ይና በለድ ኤርትሪል ላጋብ ወሪ ለጛ ጋብ 
ትከር-ጋብ  (official languages) ይስቶ ሲረዅድ አርእስትሮኽር፡ 
ወድሕስትሮር ጀረብደኵማ?  እማ ጀረብደላ ያዅ ጂጚል ካርኖ 
ግን። 
 
     እና ወንቀራ ኒስ ወንተስኒል ካቢሮልና መታን፡ እን ጋባ ስታት 
ያዅ ይና ጂጚል፡  ሰዃ ስታታት ጋቡ ሀደግሰውል፡ እን ሰልፉዅ 
ላጋብሲ ካያ ገርዳ በሀር እዋዅል ኣኽን፣  እን ሊጘር እኵልናር 
ጋቡዅ ይስታዅል  ኣኽን፡  እን ሲዀር  ኣኻ ዞነክ ኒድ ጀረብዳ 
ጋብሲ  ካያ ነፍዕስታዅል፡ እና ስታታት ኔል ናድከል፡ ላጋብ ወሪ 
ላጋባ አወይሲ  ትከር-ጋብ (official languages) ይስቶ፣ እን በለድ 
ኒድከል ከደመው ዋነትሎም  ቋልንዅን። በጋ ኒልድ ጕኖ፡ ይን 
ፈሀምኖ ገረስናዅ ላበለድል እን በለድቍር ይማም በለድዅል 
ዕባብድ ኣኽን፡ አሪ ክድመትል ናውክ  ላት ናድ ፈሀምስጘነው 
ትከር-ጋብ  (official language) ጀረብደት ሊጝንትል እስታዅ  
ጋር ኣኽላ።  ንድኻ ይና በለድ ኤርትርያትልር፡ እን በለድል 
ጋብስታ ጋብ ናውክ፡ እን ናው ጋብስታ ዞኒል ገርዳ ክመሰና ሀብና 
ኒኣካንሊ ዋኑ፣ ላዅ ለጛ ጋብ ኤርትርዩን ናውክ  ላት ናድ 
ፈሀምስጚድኖ ገረሰነውሲ ፍሪርዶ፡ ኔን ኤርትርየር ትከር-ጋብ  
(official language) ግን ይሮ ዋድሕድ ሓ’በርና ከብተጋዅዲ 
ጀረብዳዅዲ ኣኾ ቋልስተኵ። እን ጃቢቶ ሀደግሰሰና፡ እን ትከር-
ጋብ ”official language” ይኒ አብልክ፡ ክድመት ጋብ (working  

languages) ይስቶ ሽጝስትሮኽር ገረስተኵ። እን ሓሰርዳዅ እና 
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ጋብ ነወየውሲ እን በለድቍር ናውክ፣ እን ናድ ጀረብደሰነሎም 
ክንቲድንሎም ወሪ መሀርስድኖሎም በኽት አረርሰሰና  ሀብና  
ግን። ውረድ እን ጃቢቶ ይና ጂጚ ተርሊ ሀደግሶ እርገሰና፡ 
በለድቍር እና ጋብ ነወየው፡ እን ይማም በለዱዅሊ ዕባብድ 
ናድክድ ጀረብደውሲ ናውክ እኵለድ ናድ ከተብድኖኽር 
ጋቢድኖኽር  ግርስ ክመግነን፣  ኣኻ ይማም ወሪ ክድመት 
ናበለዱዅሊ እኵለድ በኽት አርድኖኽር ሕበርሲድኖኽር ገረሰኒ 
ይና ግን። እን ኤርትርየር ትከር-ጋብ (official language) አወን 
ኣኽሮ ሻዅን? ያዅ ወንቀረስ ወንተስኒል፡ ኤርትርየር  
ህጃም/ታሪኽ ደኳዅሊ ውንትር ይኖ፡ ጋብሲ ቋላዅድ ጃቢቶ 
አወያ ይማም ሰጛዅን?  ይሮ ባሓስና ካቢሮልና ገረሰኵ።   
 
     ኤርትራ ጅብናር ወሪ ምልክ ጥልያኑዅድ ዓንቀይል ሰጝራ 
ዳለትል፡ ንር ጋብ ናውክ ዳበርዶ ኣኽን፡ ይማም በለዱዅሊ ገርዳ 
ክሚሮ  ነዀርስክ በኽት ሰጘለሎም። ጥልያን ዳለትል እን ኮቍር 
ኤርትርዩንድ ኡውስቱ ሰጛዅ ምህሮ ሰጀር ምእብ (4th grade)ሲ  

ደኳዅ ሰጘላ። እና ሰጀር ምእብ ገእያዅ ምህሮ ኒንኽር፡ በደሮኻ 
ኤርትራ ኒድከል ኣኽጊ፡ ከለላ ኣካናትሊ ኣኾ፡ ጥልያን ጋብድ ካያ 
እውስታዅ ምህሮ እርጉዅ። ኒዳግልኻ  ጥልያን ኤሪትርዩንሲ 
መሀርድድኖ ይኖ ኣኽግኒ፡  ገለ ምህሮ ከለላዅ ክንቲነ፡ 
ናክድመትል ካቢድኖሎም፡ ሲረዅድኻ መካትብል 
እንሻቅስድኖሎም ያዅድ እርጉዅ። ሊጘር እንሽክ  እዲኒዅድ 
ሁመትሊ፡ ጥልያን አመራ 1941ዲትል ለተቅስኖ፣ ኤርትርያ 
ይማም/ምምሕዳር እንግሊሱዅድ ዓንቀይል ቱሮሰና፣ ኮቍር 
እንሲን ትግርኛዲ ዓረቢራዲሲ መሀርስድኖ በኽት አርኑዅ። 
ምምሕዳር እንግሊስዅድ ደንቢ፣ አመራ 1952ዲሲ ኤርትራ ንር 
ሹር  ባይቶ  ወሪ  ፓርለማ  ተከልዶ፡  ኢትዮጵያዲ  ፈደረሽንድ 
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ቀረንስራ ሁመትሊ፣  ባይቶ ኤርትርዪዅ ኤርትርየር ትከር- ጋብ 
(official languages) ትግርኛዲ ዓረቢራዲ  ግን ዮ በየኑዅ። 
ንድኻ እና ለጛ ጋብ ኔን ፈደርሽን ሁመትል ኤርትርየር 
ይማም/ምምሕዳርሊ ትከር-ጋብሰና (official languages) ኣኾ 
ከደሙ ሰጘኵ። አመራ 1962ዲሲ ኢትዮጵያ ፈደረሽን ውዑልሲ 
ሓንፈስሮ፡ ኤርትርየት ቀስብድ ንር ዓንቀይል ቱስሮሰና፣ እን 
ትግርኛዲ ዓትረቢራዲኽር ከብተ፡  ኤርትርያ ኒድከል ምህሮ 
ሰልፋ ቀሓቱዅ ኒድ እውስታ ጋብዲ፡ ይማም ወሪ ምምሕዳር 
በለድዅድ ጋብዲ ኒውክ  ኣምሓር ጋብድ  ኣኹዅ።  
 
     ኤርትርየር ሰውረት ሁመትሊ እን ለጛ ወጨማት ኤርትርየር 
ሕርየትሊ ለመለም ዩ እርገው፣ እን ይማም/ምምሕዳራት 
ሰውረቱዅሊ ናው  ነውዕስቱኑ እርግና ጋብ አወን እርግዅን? 
ይኖ ወቀርነን፡  ጀብሀት  ታሕሪር ሰልፍድ ድኳ ዓረቢራ ካያ 
ነፍዕስትሩ እርግረን፣ ደንቢረድ ደአም  ዓረቢራዲ፡ ትግርኛዲት 
ነፍዕስትሩ እርግረት፤ ሸዓብየትኻ ብጅኻንሰክ ትግርኛ 
ነፍዕስትሩ እርግረት ደገምሰኵ። እማ ኒልድ ጕኖ፡ እና ለጛ ጋብ 
ትግርኛዲ ዓረቢራዲ ኔን፡ ኤርትርዪል ፈደረሽን ሁመትሊ ኣኽን፡ 
ሰውረት ሁመትሊ ዋድሕድ ኤርትርየር ትከር- ጋብ (official 

languages) ይስቶ   ኣኽን ይስትጊ፡ እና ኣካን ኒስ ወከሎ ከደሙ 
እርገው ናኣክና  ትብታዅ ኣኽላ። 
 
     ኣኾ ደአም እን ፈደርሽን ሁመትሊ ኣኽን ሰውረት ሁመትሊ 
ሰጛ ይማም ጋቡዅ፡  እን ኤርትርዪል ጋብስተው ጋብ ናውክ 
ዳበርዶኽር፣ ሓወኑ እርገን እን ናው ጋብስታ ዞኒ ምምሕዳራት 
ናድከል ገርዳ አሮ  ከደምሮ፡ ወሪ መዓሊል  እርግሮ  በኽት  እዋዅ 
ኣዋይን   ሰጘላ።   ንድኻ   ሕርየት   ደንቢ   በደሮኻ   ሓዲስድ 
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ኤርትርየር ጋባ ስታት ደለምድነድ፡ እክ ኤርትርዪው ውራ 
ጀረበነት ተብድሮ አለለይነድ፡  እን  እክ ኤርትርዪውሲ ገንዕዶ 
ላት ክስሮ ገረሳዅ ጋባ ስታት ደለምድና ፍሪርሳዅ እርጉዅ። 
እን ፈደርሽን ሁመትሊ እርጋዅ ኤርትርየር ጋባ ይማም፡ ወላ 
ድኳ ዕባብድ ኤርትርየር ጋብ ናትክ ዳበርድናዲ፣ እን ጋብ ናውክ 
በለድ ይማምሊ ገርዳ ክማሰና ሀብነዲትል ነቃስ እርገንሉ፣ 
ትግርኛዲ፡ ዓረቢራዲ ኤርትርየር ትከር-ጋብ (official 

languages)  ዮ ዋዲሕድ ኒበየንና ደአም፡ እን እንሰከር ዳለትል 
ጋብሲ ቋላዅድ እንትሮ ገረሱ እርገው ኣጭጉም በህሊነልድ 
ናላዅሲ እንኮ እርገት ትብታዅ ኣኽላ።    
 
     ሕርየት ደንቢ ኤርትርየር ጋባ ይማምሲ ቋላዅድ ለዶት ወሪ 
ንጃብክ ሰጘዅሲ ክሱሰንኻ ፈደረሽን ሁመቱዅሲ ወግምሊ 
ቱስነድ፡ ኒድክስጝ ደአም ኤርትሪዪል ሓዲስድ ጋባ ስታት 
ደለምድነድ፣ እክ ኤርትርዪው ውራ ጀረበነት ተብድሮ 
አለለይነድ፣ እን  እክ ኤርትሪውሲ ገንዕዶ ላት ክስሮ ገረሳዅ ጋባ 
ስታት ደለምድና ጀረብዳዅ እርጉዅ። ኒንኻ በደሮኻ 
ኤርትርየር ጋብሲ ዳበርድኒል መድ ምዅርኖ ከደመው ጋባ 
ሽማገለ (language board or council) ይስተው ኣምራን ጋቡ 
የመምና፡ ኒደንብኻ እና ስታታት ጋቡ ጃቢቶ ሀደግሰውልድ፡ 
ኤርትርየር ጋብ ኒድ የመምሳዅ ጋባ ስታት ዋዲሕ ደለምድና 
ጀረብደኵ። እና ጂጛ ኒስ ከምከምኒ መታን ናንኽር እን ጃቢቶ 
ወንተተረክ ሀደግሰሰና፡ እን ስታት ጋቡ እና ጂጛ ኒል 
ስኵረውልድ፡ እን ኣኻ ጋብክ ውቃምዲ ገርዳዲ ክመሰና ሀቢሮ 
ገረሳዅዲ፡ ኣኻ ዞነክ እን ኒድ ጀረብዳ ጋብሲ ገርዳ በሀር እዎ 
ነፍዕስትሮ በኽት እዋዅዲ፡ (National/ Regional Language 

System) ይስታዅ ጋባ ስታት ኪድርድ ያዅ ይቋሊል 
ጨቀጠኵን።   እን  ኤርትርዪል   ዕባብድ   ትከር-ጋብ (official 
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languages) ይስቶ ኤርትዩን ናውክ ናድ ፈሀምስጘነው ጋብ አወን 
ኣኽን ያዅሊኻ፡ ይቋላ እን ፈደረሽን ህሙትሊ ከውሲ ላት ክስራ 
ያዅድ፡ ባይቶ ኤርትርዪው በየንናዅሰና፡ ትግርኛዲ ዓረቢራዲ 
ኣከን ኪደኵ ያዅ ግን። ኒድካ ጃብ ደአም ጋብሲ ቋላዅ ጋር ከዋ 
አወናርዲ እንሸሸውሶ ፈራዅ ኒኣክነድ፡ እክ ኤርትርዪው  ውራ 
ጀረበነት ወንቀርነድር ተብድነድር፡ እን በለድል አረርሰው ጋብ 
ናትክ ዳበርዳዅዲ፡ ከዋ ናይሲ ተከዋዅዲ፡ በልድቍርሲ ላት 
ክሳዅዲ ጋባ ስታት ደለምድና ግን እን ጀረብዳዅ።   

ብሊና ጋብ  ግእዝ ፍደላትድማ 

  እማ  ላቲንድ ከተብሰን  ኪዳዅን   
 

     ብሊና ጋብ ግእዝ ፍደላት ከተብሰንማ  ኪድርድ፡ እማ ላቲን 
ሓለጋትድ? ያዅ ወንቀራ፡ በላይን ናትክሲ ጋብሳዅዲ 
ሓሰርዳዅዲ ወንቀራ ግን። እና ወንቀራ ኒን ኰዶ ናን ደንቢረድ 
ተርያዅ ኣኽጊ፡ ጃቢቶ ኤርትራ 1991ዲሲ ንር ሕርየት አርዶሰና፡ 
እማ “ኤርትርዪል ጅርምቢ ምህሮር ዕምርሊ ገእየው ናውክ፡ 
ናገነር ጋብድ መሀርስድኖ ሻኽኑዅ” ይስቶ ተምብህሶሰና፣ ብሊና 
ጋባ ክታበት፡ ወሪ ምህሮ ብሊናዅ ፍደላት ግእዙውድማ፡ እማ 
ሓለጋት ላቲኑውድ  ኣኽሮ ሻዅን? ያዅ ቋላ እዳናዅድ ድኳ 
ጂጚል ገሞ በላይን ኮራዲ በራዲትል መንደርተው 
ጂጝስተግነንሉ፡ እን ሓሳብ 1991ደውልድ ተር ዮ፡ ወሪ ይኸ 
ኒጃብኽር ከው ገሪውሲ ሓሰርዳዅዲ ተርህዳዅዲ ጋር እርገት 
ከስተዅ ኣኽላ። ውረድ ላጋብ ንጃብክ ክታበትሊ ቱጊ አብድ ካያ 
ጋብስቱ ዲወውድ ክታበትሲ  ተርስሩ፣ እን በለድዲ ደወልወልዲ 
ላእካ ወጨም ኒል አረርሳዅሲ፡  ኒሰናኽር  እን ክኒ (tradition)  
ንጃብክ  እርጋዅሲ ወግምሊ ቱስነድ፡ አወያ ፍደላት ነፍዕስትረን፡ 
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እን እካ ወጨም ኒድክድ ትክሰ ነፍዕስትሮ  ገረሳዅን ያዅድ 
ጂጛዲ ተብድናዲ ጀረብዳዅ ጋር ኣኸውድ ግን።  

ብሊን ግእዝድ ከተብሰን  

ኪደኵ ያዅ ቋላ 
     ምህሮ ብሊናዅ ክኒር ልጝንትተል ኣመራ 1997ዲሲ ተር 
ይጊር ጃብ፡ ሽጉን በጃኽን ብሊንድ ፍደላት ግእዙውድ ከተብሰው 
ክቱባን ሰጘት ከስተዅ ኣኽላ። እና ክቱባን ኔን ናብጅኻነክ 
በላይንድ ኣኽጊ በሪቍርድ ከተብሰው እርጉዅ። እን ሰልፍ 
ሰልፋይ ፍደላት ግእዙውድ ከተብሳዅ ቆላት ብሊነውሲ ጥልያን 
ጋበል ተርጀሞ ቋሊሳዅ  ክቱብ፡ አመራ 1857ዲሲ ጁሰፐ ሳፐቶ  
ከተባዅ ግን። ኒደንቢ ለዮ ራይኒሽ አመራ 1882ትልድ ተርሰ 
1887 ኣኽራሲክ ከተበው 4 አክትበት ኰዶ ናገለኻ ፍደላት 
ግእዙውድ ካያ ከተብሰው፣ ናገለኻ ግእዝዲ ላቲንዲት ሕበርነድ 
ከተብሰው እርጉዅ። ራይኒሽሪ ደንቢ ኮንቲ ሮሲኒ አመራ 1907 
ብሊና ገወሊትዲ ሆይዲ ድግምዲት እክክቦ ፍደላት ግእዙውድ 
ከተቡዅ። ኮንቲ ሮሲንር ደንቢኽር ኢላርዮ ካፖሞሳ ይስታዅ 
ጥልያና እን ኮንቲ ሮሲነ ከተበውሊ ጨግዕስቶ አመራ 
1911/12ዲሲ ከተቡዅ። እን ሰልፍ ሰልፋይ ኮዅራ ብሊና፡  ብሊና 
ጋብድ ከተባዅ አመራ 1940ዲሲ «አውኒ ምድዅንና » ያዅ 
ክቱብሲ ብሊና ጋበል ተርጀማዅ እኽር ወልደዮሓንስ 
ሃብተማርያም  ግን። አመራ 1970ዲር ደንቢ እርጋዅ ሁመት፡ 
እኽር ክፍለማርያም ፋደጋ እሰዅ ጐዳጕድነድ በላይን ናላውድ 
ናጋብድ ከተብኒል እምንድክ ሓሰርስድኖ ተርሲነዅ ሁመት 
እርጉዅ። ሲረዅድ አመራ 1990ርዲር ተርሊ ብሊና ክታበትድ 
ሳዳ እወው ክቱባን ሓወጩዅ። ኔልድ ህምቡርሰና ሀደግኖ 
ኣክነን፡   አመራ  1992ዲትል   3   አክበት   ከተብሱዅ።    እን 
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ሰልፉዅ፡ ብሊና ጋብሲ ተብደውድ ዲቢ ስⶖድ፡ ክፍለማርያም 
ሓምደዲ፡ ጳውሎስ ዘርእማርያዲ ደለምድናዅ፡ ብሊና ቆላታ 
እንድባ ኣኩ፣ እን  ሊጘር ተኽለገርጊስ ዮሓንስ ደለምዳዅ ብሊና 
ጋባ ጉግ  ግን።  እን ሲዀርኻ  ኣን (ተኪኤ ዓልበኪት) ደለምዳዅ 
ብሊና ክታበትዲ፡ ግብራ ጋቡዅዲ ይስታዅ ክቱብ እርጉዅ። 
ኒደንብኽር ብሊንድ ፍደላት ግእዙሲ ነፍዕስትኖ አክትበት 
ደለምደው በላይን እቍቱ ኣኽኒ።  
 
     እማ እና አወት ሀደግሳዅልድ ይን ፈሀምኖ ገረስናዅ አመራ 
1997ዲሲ ብሊና ክታበት ክኒር ልጝንተል ሓለጋት ላቲኑውድ 
ተር ይጊር ጃብ፡ ብሊና ጋብ ሽጕን በጅኽን 100 አመሪ አወይሲ 
ኣካዅ ሁመትሲ ፍደላት ግእዙውድ ከተብሶ ሰጘው ናኣክና ግን። 
ንድኻ ብሊና ጋብሲ ፍደላት ግእዙውድ ከተብኒ ክኒ (tradition)  

ጃቢቶ ተር ዮ እርጋዅ ኒኣክነድ፡ ሕርየት ደንቢ ኤርትርዪል 
ጅርምቢ ምህሮር ዕምርሊ ገእየው ናውክ ናገነር ጋብድ 
መሀርስድኖ ኣኽነት አመራ 1991ዲትል ሜሪ ወክቱዅድ 
ተምቢህሶሰና፡ በላይን ገሪው፡ ሲረዅድኻ እን ብሊና ክታበትሲ 
ኮሪል ኣኽን በሪል ዳበርድኒል ናኣቅምስክ እሱ እርገው፡ ብሊና 
ጋብ ፍደላት ግእዙውድ ክተብስሮ ሻኵ ያዅ ቋላ እርግዅሎምር 
ናንሱክ ህምበኵሎምር። 
  
     እማ ናን ይና ጂጘስ ተለለይድነድ፡ ኤርትርያ ንር ሕርየት 
አርዶ፡ ብሊና ጋብ እን በለድል ጋብስተው ጋብ አሪውሰነክ ክኒር 
ልጝንተል ምህሮ ናድ እውስታ ሁመትሊ ገእይስቶሰና፡ ክታበት 
ብሊና ጋቡዅ፡  ላቲንድ ኣኽጊ፡ ፍደላት ግእዙውድ ኣኽሮ ወጀቡ 
እርጉዅ ያዅ ቋላ ንኒድ  እንተራዅ፤ እና አወት ሀደግሰሰና፡ 
ጃቢቶ  ተርዮ  ብሊና  ጋብሲ  ፍደላት  ግእዙውድ   ከተብኒ ክኒ 
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 እርጉዅ ያዅድ ዳግል፣ አሪ ጋራትኻ  ላቲን ሓለጋት አብልክ 
ብሊና ምህሮትል ግእዝ ፍደላት ኣከን ፍሪርስርድ ሲሰው ውራ 
ህምባዅን ይኖ ታወርኖ ግን። 

     ሰልፍ-ሰልፋይ ብሊና ክታበት ላቲን ሓለጋትስጝ፡ ግእዝ 
ፍደላትድ ኣከን ኪድርድ ይስቱ ከቲነድ ፈሀምስግኒን፡ ብሊንሲ 
ላቲን ሓለጋትድ ከተብና ጨገም ሻኵ ያዅልድ ጕነድ ኣኽላ። 
ንኪ ህምብና ዳላትል እን እዲኒል አረርሰው ፍደላት ናብጅኻነክ፡ 
ሲረዅድኻ ላቲን ሓለጋት፡ እና  «International Phonetic 

Association» ይስታዅ፣  እዲና ኒድከል አረርሰው ጋባ 
አድሁይሲ ተብድነድ፡ እና አድሁይ ኔስ ክታበት ወ’ከለው 
እሻራት ኰስተክሎም፡ ኣኻ ጋብስክ ሓለጋት ላቲኑውድ  
ከተብቶሎም ላሪ ጨገም ሻኽላ። ንድኻ ብሊና ጋብሲ ላቲን 
ሓለጋትድ ከተብናኽር ላሪ ጨገም ሻኽላ ይና ግን።  

     ብሊና ጋብሲ ፍደላት ግእዙውድ ከተብና ኣከንኽር ኰዶ፡ እን 
ትግርኛዲ፡ ኣምሓርኛዲ፡ ትግረዲ አሪውዲ ግእዝድ ከተብሰሰና፡  
ብሊንኽር ግእዝድ ከተብስሮ  ናቱር ጨገም ሻኽላ። እን ጨገም 
ሰጛዅ ሰልፍ ሁመትል ፍደላት ግእዙውድ ኮምፕዩተርድ 
ከተብና ተርዮሰና፡ ላዅ ለጛ ፍደላት ብሊና ጋባ ደሀይ ፍሩግ  ሻው 
ጘዲ፡ⶓዲ ይስተው ናት ተለየውዲክ (12 ፍደላት) ትክሰ 
ኮምፕዩተርድ ሰአልሶ ጠፍሖ እርግገው ናእርግና፡ ኒሰናኽር 
ግእዝ  ሶፍትወያራትሊ ጉርድ ቱገው ናኣክና፣  ኒዳግልር እና 
ፍደላት ኔን እን «Unicode Standard»  ይስታዅ፡ ንኪር ዳለትል 
ሓለጋት እዲኒል አረርሰውስክ ላት ሰጀልነድ፡ ኮምፕዩተር 
ክታበትዲ፡ ኢንተርነድ ክቱብድ አረርስጝነዲትል ስዳዋዅድ 
ከደመሰና ሀባዅ ዓገልሊ ቱጊ እርገው ናኣክና እርጉዅ። እና 
ጨገም  ኒን  ደአም  አመራ  2001ዲር  ደምብክ  እንክስትነዲን፡  
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ንኪር ሁመትሊ ብሊና ጋብሲ ግእዝ ፍደላትድ ኮምፕዩተርድ 
ከተብኒል ኣኽን ኢንተርነድ አረርስጝኒል ጨገም የናዅ እላ።  

     ብሊና ጋብ ደሀይ ናዅ እን ኤርትርየር ጋብ አሪው ናላው 
ሸንገብሊ ኣኽን ናነብክል ጋብስተው ትግርኛዲ ትግረዲሩልድ 
ሲረዅ ኣኽላ። ብሊና ጋብሲ ትክሰ ተብደው ኣምራን ጋቡ 
(linguists) ይስተውልድ፡ እን ብሊና ጋብሲ ተኪን እዳንዶ 
ከተባዅ F.R. Pamler ይስታዅ፡ እን 1960ዲሲ ከተባዅ «An 

Outline of Blin Phonology»  ይስታዅ ክቱብ ኒዅል፡ “ብሊና ጋብ 
እን ደሀይ ናዅ (phonology) ይስታዅ ገሪዅዲክ  እን  ሴምኮ  
ጋብ ወሪ Semitic Languages  ኒኣግዋር ትግርኛዲ ትግረዲሪዅድ 
ጋባ ደሀይሲ ተከኵ፤ ዝያዳኻ ትግርኚ ጋባ ደሀይሲ ተካዅ ግን ” 
ዮ ከተቡዅ። ኒስ ይስቱ ደአም እን ትግርኛዲ፡ ኣምሓርኛዲት 
ግእዝልድ ኣኽን እኺሪልድ ሲደውሎም ገለ አድሁይ ወሪ ፍደላት 
ህምበሰና፡ ብሊና ጋብኽር እና ጋብ ኒኣግዋሩልድ ሲደውሎም 
ላዅ ለጛ አድሁይ ክሜት አርእስታዅ ግን። ዕባብድ ደአም እን 
ጋብ እና ደወልወል ይናዅል አረርሰውልድ እን ኩሽኮ ጋብዲ፡ 
ሴምኮ ጋብዲ ይስተው፡ ብጅኻነሲክ እን ናደሀይ ጋቡዅ  
«language sound» ይስታዅ ላዅ ግን ይና ግን።   

     ኤድዋርድ ኡለንዶርፍ (Edward Ullendorff 1955) እን ሴምኮ 
ጋብ ኢትዮጵዪው፡ «The Semitic Languages of Ethiopia» 

ይስታዅ ክቱብ ኒዅል፡ ግእዝ ጋብ እን ኩሽኮ ጋበልድ 
እንታዅሉ ጭልዋኒ ሰበትድ፡  13ር ደበን ደንብክ መንደርትሮ 
ገረስላ፤ ንድኻ ስሔር ጀሀትድኻ ትግርኚል፡ ጕሊ ጀሀትድኻ 
ኣምሓርኚል ለወትሱዅ ዮ ደገመኵ። እን ለወትስና ደሀይሊ ካያ 
ግንዲቶ ከብተጊ፡ ቆላትዲ ግብራ ጋቡዅ ወሪ  Grammarሊኽር 
ኣኸት  ዋድሕድ  ቋልስተኵ።  ንድኻ  ሴምኮ ጋብ ኢትዮጵያዲ፡ 
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ኤርትርያዲትል ጋብስተው (ኣምሓርኛዲ ትግርኛዲ፡ትግረዲ 
አሪውዲ ይና ግን)፡ እን ሰረት ወሪ ፍንድስዮኒ ናዅ ኩሽኮ ጋበለድ 
ኣኸት፡ ሲረዅድኻ ኣገው ጋበልድ ኣኸት ደገመኵ። ጠፍሓት 
ብሊና ክታበቱዅ (Some Standardization of Blin of Blin Writing) 

ይስታዅ 1994ዲሲ ሰዃ በላይን ይዲ  (ተኪኤ ዓልበኪት)  
ክፍለማርያም ሓምደዲ፡ ፍስሃጸን ዘሚካኤልዲ፡ ደለምድናዅ 
ክቱብል ከተብሶ ህምበስና፣ ግእዝ ጋበል ሰጘገው ኣድሁይ ወሪ 
ፍደላት ኣምሓርኛዲ፡ ትግርኛዲ ብሊንዲትል ዋነት ቋሊሰኵ። 
እና አድሁይ ጋቡ ወሪ ፍደላት ነለድ ኸ፡ ጨ፡ ዀ ይስተውዲ 
አሪውዲ ህምበኵሎም። እና አድሁይ ኔን ግእዝሊ ዋኒገው ኣኾ 
ደንቢ፡ ኣምሓርኛዲ፡ ትግርኛዲትል አዊልድ እንትዅንሎም 
ይነን፡ እን ኩሽኮ ጋብ ብሊነሰና ኣገው ጋብደው አሪውደውልድ 
እንተውሎም ኣኸት ፈሀምኖ ገረስነኵን። ንድኻ ግን ብሊና ጋብ፡ 
እን ጋብ አሪው ናኣግዋር ትግርኛደው፡ ትግረደውሰና፡ ግእዝ 
ፍደላት ከተብስሮ ላሪ ጨገም ሻኽላ ንይስታዅ።   
 
     ላዶንትክ ግእዝ ክታበትል ለጛ ፍደላት ካረገውሲ (double 

konsenants) እኺሪር ጉርበትል ገምድሮ፣ ላቆል ደሀይ ኒዅ ሺሮ 
ወሪ መጠጥሶ ነበብሰሰና ሀባዅ (gemination) ይስታዅ፡ 
ጨገምሰና ኣኾ ሀደግሰኵ። ኒንኻ  ለጛ ቆላት ናክታበትድ 
እኺሪር ተከው ኣኩ፣ ናደሀይዲ ውሪነዲሲ ሲረውሲ ግእዝ 
ፍደላትድ  ከተብኒል ጨገምደኵ ይና ግን። ህምቡርትክ ናን 
“”ሓበርናዲ”፡ ”ሓ’በርና”” ይስተው ቆላትሲ ከተብኒል፡ ላቲን 
ሓለጋትድ ከተብሩ፡   እን ሰልፍሪት ነበክል ላሓለገት “b” እን 
ሊጘሪትልኻ ለጛ ሓለጋት “double b” ከተብነድ፣ ናደሀይሲ 
ሲዲቶሎም ስዳወኵ። ክታበት ግእዙዅል ደአም ላቆል ነበክል 
ላሸክል ኣኸው ለጛ ፍደላት ካረገው konsenants ሲ  ከተብና፡  እን 
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ደሀይ ላቆሉዅ ትካትል ነበብሰገሰና ወሪ አግመግሰሰና ሀባዅ 
ኣኸውድ ፍሪርሰላ። እና ጨገም  ኒን ደአም  በደሮኻ ብሊና ጋበል 
ካያ ኣኽጊ፡  እን ግእዝ ፍደላትድ ከተብሰው ትግርኛደው፡ 
ኣምሓርኛደው ትግረደው ናድከል ህምባዅ ግን። ኒዳግልኻ 
ላቆል ኒክታበትድ ላዅ ተኩ፡  ለጛ-ሰዃ ውሪና ሻዅሲ፡ ኒትከር 
ውሪነስ አርእኒል፣ እን ቆላት ኒጃብል ወሪ ኒጕርበትል ከተብሶ 
ህምበውሲ መኸልትነድ (from its context) ኒውሪነስ  ሲድረ 
አርእቶ ጨገም ኣኽላ። ንድኻ እና ነወያዅ ጨገምሰና 
ንቋልስታዅ ብጅኻነሰክ እን ጋብሲ አርአው ኮቍርድ ኣኽጊ፣ 
እን ጋብሲ አርእገው እማ ክንቲድኖ ጀረበው ገፍርድ ወሪ 
በሪቍርድ ግን። ኒዳግል ኰዶ ኣኻ ሓለጋትክ ናድ ከተብሩ፡ እና 
ኔስ ተከው ናሹር ጨገማት ግናቲት ዋነትሎም አርእስታዅ ግን። 
ላቲን ሓለጋትድ ከተብናኽር ላዶንትክ እን ቆልሲ ከተብሩኻ 
ህምበው ደሀይድሩኻ ደሀይሊ ዋኒገው ሓለጋት ከተብሰክ 
ዲወኵሉ። ኒዳግልኽር ግእዝድ ላፍደልድ ከተብሳዅ ላደሀይሲ 
ወሪ ላቆልሲ፡ ላቲንድ 2-3 ሓለጋትድ ከተብና ጀረብዳዅ ኣኸት 
ከስተዅ ኣኽላ። 
 
     እና ጨገም ነወያዅሲ እንክኒል ግእዝ ክታበትል ኒትኒቱር 
ሁመትሊ ገለ እን ደሀይሲ ሺሽድኒል ነፍዕራ ይስቶ ስኵረው 
እሻራት ዋነት አርእስተኵ። ኣንኽር ይገፍድ  እን ይሰልፋ ክቱብ 
«ብሊና ክታበትዲ ግብራ ጋቡዅዲ» 1992ዲሲ ከተብሳዅል 
ኣፖስትሮፍ (apostroph)  ይስታዅ እሻራት ኰድነድ፣ እን 
ደሀይሲ ሺሽድና ፈረግስሮ ገረሰት ይቋለስ ስኵሶ እርግዅን። 
ደአም እን ጃቢቶ ሀደግሰሰና፡ እን ውሪና ላቆሉዅሲ፡ ኒጃብል 
ኣኽን ኒጕርበትል ከተብሶ ህምበው ቆላተልድ (from its context) 

አርእቶሉ  ስዳዋዅ  ኣኸውድ፡  እን  ግእዝ  ፍደላትድ ከተብሰው 
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ጋብ ናድከል፡ ላሪ እሻረት ኰድግሪ ከተብና ንኪር ሁመትሊ 
ከለብርሳዅዲ፡ ፍሪርሳዅዲ  ኣኾ ህምበኵ። 
 
     5000 ኣመራ ኣካዅ ሁመትልድ ተርሰ ኣዳሚንድዅራ እን 
አብድ ጋብነድ ኒንሽቀስ እኺሪርሊ ደኵስነስ ደኮ፡ እሻራትድ 
ኒንሽቀስ ደኵስሮኽር አረርስጚሮኽር ዮ ልውር ክታበቱዅሲ 
መሀድነዲን፣ እዲኒል ናትናቱር ፍደላት ውሪ ሓለጋት መሀድስሮ 
ገረሱዅ። ግእዝ ፍደላት 3000 አመሪ ጃብ ጕላ ዓረብ ብራ፡ ወሪ 
እና ናንዲ የመን ብሪ ኣካናትልድ ጕኖ ባሓር ሰራዅሲ ካርኖ፡ 
ናንዲ ኤርትራዲ፡ ስሔር ጀሀት ኢትዮጵዪዅዲትል ሓደረው 
ኣግኣዝያን ይስተው ከውዲ እንተው ኣኽት ደገምሰኵ። 
ኤድዋርድ ኡለንዶርፍ (Edward Ullendorff) ኒክቱብል እና 
ኣጋዝያን ይስተው ዓሌት ከወው ኔድ ዳግልር ሓባሻት ይስተው 
አሪ ከውር በሓር ሰራዅሲ ካርኖ እንትነት፣ እና ለጛ ገቢለት 
ኔንኻ፡ እን ብሪል ዲወውሎም ኮቍርድ ዳግል ናጋብዲ፡ ግእዝ 
ክቱብዲ፡ ዓዳትዲት ካስድኖሎም ገረስኑዅ የኵ።  ንድኻ እን 
ኣጋዝያን ይስተውኻ እን ግእዝ ይስተው ናጋብሲ ካስነት፡ እን 
ሓበሻት ይስተውኻ ሓበሻ ያዅ ስⶖሲ እን ኮቍርድ ዳግል ካስነት 
ደገመኵ። ኡለንዶርፍ ኒጂጘስ ተለለይዱ፡ እና ነከሶ እንተው 
ሴምከው ይስተው ከውዲ፡ እን ብሪል ዲወውሎም ሓማከው ወሪ 
ኩሽከው ይስተውድ  ሕበበርስጝኒ ሰበትድ፡ ወላ ድኳ ጋብሲ 
ቋላዅድ እን ነከሶ እንተውድ ጋብ (ግእዝ ጋብ ይና ግን) እን 
ኮቍርድ ጋባ ዳግል ጭልዋ በሀር እሰ ሒለቲተን፣ እን ጅንስ ወሪ 
ዓሌት ከዋዅሲ  ቋላዅድ ደአም እን ሓማኮ ዓሌት በሀር ኣኾ 
ቋልስተት ሀደገኵ። ሓመከው ወሪ Hamitic ይስታዅ ስⶖ እን 
ጃቢትየው አክትበትል እና ናንዲ ኩሽከው (Cushitic)  ይስተው፡ 
ኣፍሪቀር ጊኽ ኒድከል ብጅኽድ ቋልስተው ከዋ ጅንስ ይና ግን።  
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     እና አወት ሀደግሳዅልድ ይን ፈሀምኖ ገረስናዅ፣ ግእዝ ጋብ  
እና ናንዲ ኤርትርያዲ፡ ጕላ ኢትዮጵያዲትል ኣግኣዝያን 
ይስተው ሴምኮ ጋብ ጋበውዲ እንተሩ፣ እን ግእዝ ጋብሲ ጋቡ 
እንተውልድ ትክሰ በጀኸው ኩሽኮ ጋብ ኣገውደው አሪውደውሲ 
ጋበው ከው ዲዊነትሎም ዋዲሕ ግን። ወላ ድኳ እን ነከስኖ 
እንተው ሴምከው ናጋብሲ እን ብሪል ዲወውሎም ኩሽከው 
ይስተው ከዋ ዳግል ካሰነን ወሪ ጨዓነን፡ እን ጅንስ ወሪ ዓሌት 
ከዋዅ ደአም እና ሕበበርስጝና ከዋዅ ንድ ገሪዅ ለወትስሮ 
ገረስላ ይና ግን። ንድኻ እና ንኪ ይን ኣግኣዝያን ግን ይኖ ደርብ 
እንገት ፋሺተው፡ ወላ ድኳ ግእዝ ጋብዲ ኩሽኮ ጋብ 
ኣገውደውዲር ሕበበርስጝነድ ናጋብ እማኒውሲ ዲሂስኖ ሴምኮ 
ጋብ ትግርኛደውሲ ጋበነን፣ ናዓሌት ወሪ ጅንስ ከዋዅሲ 
ቋላዅድ ደአም፣ ናውኽር አርእገው ወሪ አርእድኖ ጀረበገው 
ኣኽኖ ግራ ኩሽከው ኣኽነት ዋዲሕ ግን።   
 
     እማ ናን ብሊና ጋብሲ ግእዝ ፍደላትድ ኣኽን ላቲን 
ሓለጋትድ ከተብና ኒውክር ገረስታዅዲ ጨገም እንጋዅዲ ኣኾ 
ደንቢ፡ ብሊና ጋባ ክታበት  ላቲን ሓለጋትስጝ፡  ግእዝ ፍደላትድ 
ኣኻዅ ኣከን ኪድርድ ሲሰው አሪ አስባብ ውራ ህምባዅን ያዅ 
ጂጚል ቱኖ ግን። ሰልፍድ ደአም እን ንኪር እዲኒል አረርሰው 
ዓገላት ክታበቱሲ (writing systems) ህድግስነ ደኵኖ ግን። 
 
    ንኪር እዲኒል ገሪው ናትናቱር ሓለጋት፡  ወሪ ፍደላት ይስተው 
ዓገላት ክታበቱ  (writing systems) አረርሰኵ። እና ዓገላት 
ክታበቱ ኔን ሎጎግራም፡ ሲላባሪ፡ ኒሰናኽር ኣልፋበት (logogram, 

syllabary and alphabet) ይስቶ ሰዃትል በንሰኵ። ሎጎግራም 
ይስታዅ  ዓገል  ክታበቱዅል  ላሓለገት  ወሪ  እሻረት  ላቆልሲ  
 

24 



ኒተማምድ ወ’ከለኵ። ህምቡንትክ እና ክታበት ነወያዅ ቻይኒል 
ወሪ ቻይኒ ጋብሲ ከተብኒል ነፍዕስትስታዅ ክታበት ግን። እን 
ሊጘር ሲላባሪ ይስታዅ ዓገል ክታበቱዅ ግን። እና ሲላባሪ 
ይስታዅ ዓገል ክታበቱዅ ኒል፡ ላእሻረትክ ወሪ ሓለገትክ ላ 
ደሀይ ካራዅዲ ካረጋዅዲት (consonant and vowel) ላት ሻኾ 
ህምባዅ ግን። ፍደላት ግእዙ ሲላባሪ ይስታዅ ዓገል 
ክታበቱዅሊ ግን ናው ትዋዅ። ህምቡንትክ ናን፡ ፍደል “ሀ” 

ይኑንሱክ እና ፍደል ኒን ላደሀይ ካራጋዅ (consonant) « ህ/h» 
ያዅዲ፡ ሊጘር ደሀይ ካራዅ (vowel) “”ä“  ያዅዲ ላት ሻኾ  
ህምባዅ ፍደል ግን።  እን ሲዀር ዓገል ክታበትዃ ኣልፋበት 
(alphabet) ይስተኵ። እና ዓገል ክታበቱዅ ኒል እን ላቆልሊ 
አረርሰው ናትናቱር አድሁይሲ ሲደ ናትናቱሲ ወ’ከላዅ ዓገል 
ክታበቱዅ ግን። እና ዓገል ክታበቱዅ ኒልድ ህምቡርሰና፡ ላቲን 
ሓለጋት (Latin alphabet) ሀደግስሮ ገረስተኵ። እና ዓገል 
ክታበቱዅ ኒን፡ እን እድንዪል ጋብ ገሪውድ ነፍዕስትስታዅ 
ዓገል ክታበቱዅ ግን። ላቲን ሓለጋት ደንቢ ከው ገሪውድ 
ነፍዕስትስታዅ አሪ ክታበት፡ ቻይኒ ጋባ ዓገል ክታበቱዅ ግን።   
 
     እና አወት ሀደግሰሰና ናትናቱር ዓገላት ክታበቱ ናዋንትነድ፡ 
ኣኻ በለድክ፡ ወሪ ይኸ ላዶንትክ ኣኻ ደወልወል እድንዪዅክ፡ እን 
ጃቢቶ ተርዮ ክኒሲ ነፍዕስቱ ዲየው፡ ወሪ ይኸ «እና ዓገል 
ክታበቱዅ ኒንታ ይህጃምዲ ወሪ ይታሪኽዲ እንሸውሳዅ ግን» 
ያዅ ዓገል ክታበቱዅሲ ነፍዕስተኵ። ንድኻ ግን ወላ ድኳ እና 
ቻይኒ ክታበትሰና 4000 ኣከው እሻራት ሻዅ፣ ገሪዅ ተባዅ 
ዓገል ክታበቱዅ ኣከን፡  ቻይኒቍር ኒን ተባዅ ግን ይኖ ናሹር 
ክታበት ዲወዅሲሎም ባርግኒ ኒት ነፍዕስተነኵ እንኵኑዅ።  
 
    እና  ናንዲ   ኤርትርያዲ  ኢትዮጵያዲር  ኣካናትሊ፡   እማኒ  
 

25 



ዳለትል ከተብናዲ፡ ነበብድናዲር በኽት ገሪዅ ሰጘጋዅ 
ኣኸውድ፣ እን ግናዪሲ ከተብድኖኽር፡ ነበብድድኖኽር በኽት 
እርገውሎም ናብጅኻነክ፡ ወሪ ናውክ እን በክስታን ደርብድ፡ 
በክስታንሊ፡ ክቱብ ሻትክሲ ግእዝ ፍደላት ነበብድኖ ገረሱ 
እርገው፣ ወሪ ይኸ እን ምስግድ ደርብድ መኣሕድሊ ቍርዓንሲ 
ዓረቢረድ   ነበብድነስ ክንቱ ሰጘው ካያ ግን ይስትሮ ገረስተኵ። 
ንድኻ እና ለጛ ዓገል ክታበቱ ግእዝዲ ዓረቢራዲ ኔን፡ እና ናንዲ 
ኤርትርያዲ ኢትዮጵያዲር ኣካናትል ክስትናዲ እስልምናዲ 
ትወንትልድ ተርዮ ሰጘውዲ ክንትስተውዲ ዓገል ክታበቱ ግን 
ይና ግን። ወላ ድኳ ሰልፍ ሁመትሊ ክታበትሲ ከው ኒል 
መሀርሱሉ ሰጛዅ ኣካን፡ ዲን ኣካን ኣከን፡ ክታበት ወሪ ፍደላት 
ወሪ ሓለጋት ደአም ዲን መታን መሀድሰው ኣኽላ። እን አብድ 
ጋብስታዅ ደሀይሲ ክታበትድ ወ’ከለው እሻራት ወሪ ኣላት 
(instruments)  ኣክነስ ደኮ አሪ ውሪና ሻኽላ።  
 
     እን ይና ጂጛ ጃቢታዅሊ ሀደግሶ እርገሰና፡ ይና በለድ 
ኤርትርያትል ጥልያን ምልክ ለቦ፡ ኤርትርያ ይማም/ምምሕዳር 
እንግሊሱዅል ካርዶ፡ እንግሊስ በለድቍርድ ምህሮር በኽትሲ 
ብድኖሰና፡ ኤርትርዩን እና ሀደግሰው ለጛ ዓገላት ክታበቱ፡ 
ትግርኛዲ ዓረቢረዲሲ መሀርስኒ በኽት ብስትዅሎም። ንድኻ  
ግእዝ ክታበት እን ጃቢቶ 2000 አመሪ አወይሲ ኣካዅ ሁመትል፡ 
እና ናንዲ ኤርትርያዲ ኢትዮጵያዲትል ኣካናትል እንታዅ፡ 
በክስታንሊ ካያ ኬለብሶ ከብተጊ፡ እን እዲንዪ ዓገላት ክታበቱ 
አሪውዲ መጢቶ ምህሮ ኒድ እውስታዅ፡ እማ ኰዶ እን አሪ 
ዓገላት ክታበቱውሰና፡ ኮምፕዩተርድ ከተብናዲ፡ ኢንተርነድ 
አረርስጝኒ ተክኖሎጂዲትል ጠፍሖ ከደማዅ ኒኣክነድ፡ ንኪ 
ኣኽን ጃቢቶ እና ክታበት ኒን ኤርትርያዲ ኢትዮጵያዲትል ገርዳ  
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በሀር ሻዅዲ፡ «ይድ ጀረብደለለ» ይሮ ሸሊትሮ ደኵራዅ 
ክታበትዲ ኣኽላ። ንኪር ኤርትርያትል እና ክታበት ኒስ ጠፍሕዶ 
ከተብሮኽር፡ ነበብድሮኽር ገረሰጋዅ፡ ኒበለድል ክታበትሲ 
ቋላዅድ ገብራዲ ጋሻይዲርሰና ኣኾ ግን ኒ አረርሳዅ። እና 
ክታበት ኒን ኰዶ እን ትግርኛዲ ኣምሓርኛዲ ትግረዲ ጋበውድ 
ውጅውሶ  ከብታዅ ኣኽጊ፡ እና ዞና ኒል እን ኒት ናጋባ 
ክታበትሰና  እሲነ ነፍዕስትሮ ጀረበው እክ ናድካ ርድቅሰና ግን ኒ 
አርእስታዅዲ አርእስትሮ ሻዅዲ። ወላ ድኳ እን ኒስⶖ ግእዝ 
ወሪ ሴምኮዅ ይስታዅ ኣከን፡ እና ክታበት ኒስ ሜረስኖ 
ነፍዕስቱሉ ዲወው ከው ደአም፡ ሴምኮ ዳግል፣ ኩሽከው 
ኣገውደው አሪውደው እርግነትር ዋኒነትር ምኺርስሮ ሻዅ 
ኣኽላ። 
 
     ሕርየት ደንቢ ግእዝ ክታበትሲ ትግርኛዲ ትግረዲር ውጅዋ 
እስረ፣ እን ትግርኛዲ ትግረዲ ጋበውድ ክልውስኖኽር ናነበክል 
ሕበርሲነኽር መንደርተው በላይና ምህሮ ሰልፋ ቀሓቱዅሲ ላቲን 
ሓለጋትድ መሀርስድኖ የመምና ከቲና እርጉዅ የንታ ግን።  
ውረድ ብሊና ጋብሲ ግእዝ ፍደላትድ ከተብና ጨገም እንጋዅ 
ኣኾ ደንቢ፡ ጅርምቢ ብሊነው ናሽጕል ፍደላት ግእዙሲ 
መሀርሰው ኣከነን፡ ላገፍድኻ ናጋብሲ ግእዝድ ከተብድኖኽር 
ነበብድኖኽር ገረስድንድ፡ ሊጘር ገፍድኻ ኮዶ እን ኤርትርየር 
በለድ ይማምሊ እዳናዅድ ገርዳ በሀር ሻው ትግርኚ ጋብድ 
ከተብድኖኽር ነበብድኖኽር በኽት አርድነድ። ንድኻ  
ላሁመትሊ ለጛ ጨገምሲ እንክድኖ በኽት አርድንድ ይና ግን። 
ኤርትርያ ንር ብራ ገሪዅ እዳናዅ ኣኽላ። ንር ከውር እቍቱዲ፡ 
ገሪ ኣካናትሊ ሕበበርሰ ላት መንደርተውዲ ናኣክነድ፡ እና በለድ 
ነወያዅል ኣኻ ገቢለትክ ኒቱር ፍደል ነፍዕስተሰና ሀብና ካባዅ 
ኣኽላ። 
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     እን ሊጘር ከቲና ኰዶ ወላ ድኳ ብሊን ላቲንድ ከተብስሮ 
የመምሰን፣ ውረድኻ  በላይን ኒሰናኽር ገባይል ኤርትርዪው 
አሪው ናምራድ ኣከን፡ እና ላዶንኻ ክድመት ጋብ፡ ላዶንኻ ትከር-
ጋብ (official languages) ይስቶ ሽጝስተው ትግርኛዲ ዓረቢረዲት 
መሀርስድኖ በኽት እውስትለሎም? ያዅ ወንቀራ እንተረኵ። 
ውረድ በለድቍር ክድመትሊ ኣኽን ይማም በለዱዅ ኒድከል 
እኵሊታዅ በኽት አርድኖ ኣከነን፡ እን በለድል ክድመት ጋብ 
ወሪ ትከር-ጋብ ይስተውሲ ናውክ ላት እኵለድ ክንቲድኖሎም 
ናይ ሻኽኑዅ ይና ግን።   
 

     ኤርትርዪል ምህሮ ሰልፋ ቀሓቱዅሲ ጅርምብዲ ሻሎትዲ 
ናበልጛ ላቲንድ ናበልጛ ግእዝድ መሀርሰነሰና ሀብና፣ ላ 
በለድቍርሲ ሲድድጝረ፣ እን እክ ኤርትሪውልድ  80% ሊኽልድ 
ኣኽድና ይስትኖ ወገምሰው፡ ትግርንያዲ ትግረዲ ጋበውሲኻ 
ግእዝ ፍደላትድ መሀርሰነሰና ሀብና፣ እን ከው እቍቱሲ 
ጋብስተው ጋብሲ ጋበው፡ እማ ላ ኣካንሊ ኣኽግኒ፣ ናትናቱር 
ኣካናት ኤርትሪውሊ መንደርተው ኤርትርዩንሲኻ፡ ላቲን 
ሓለጋትድ መሀርሰነሰና ሀብና፣ ውሪዅ ጀረብዲዅን? ወሪ 
ውሪዅ ኤርትዩን ናዀርክ ምህሮ ሰልፋ ቀሓቱዅሲ ግእዝ 
ፍደላትድ መሀርሰናስና ኣኽሮ ገረስላ? ወሪ ይኸ ኤርትርዪል 
ግእዝ ፍደላትስጝ ላቲን ፍደላትድ መሀርድና ኪደኵ ይስታዅ 
ኣከንኻ ውሪዅ ኤርትርዩን ናውክ ሸልድ ላቲን ፍደላትድ 
መሀርሰነሰና ኣኽሮ ገረስላ?  የው ወንቀራታት ናኣካንሊ 
ህምበውዲ፡ ውንተሳ ጀረበውዲ ናኣክነድ፡  ይና ጂጛ ተለያዅ፡ 
እና ወንቀራታት  ኔል ተጝሰዅ ኣኽሮ ግን።  
 
     ጅርምብዲ ሻሎትዲ ኤርትሪቍር ምህሮ ሰልፋ ቀሓቱዅሲ 
ናበልጛ   ፍደላት   ግእዙውድ፡  ናበልጛ   ላቲኑውድ  መሀርሰና 
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ዓገልሲ (system) ሜሪ ኤርትርዪዅ አወያዅድ ወሪ ውሪዅ 
ፍሪርዅንሉ? ያዅ ወንቀረስ ወላ ድኳ ዋዲሕ ወንተሳ 
አረርሰገንሉ እና ተለየው ጋራትሲ ወገምኖ ገረስነኵን። 
 
     ሕርየት ጃብ 1983 ደውልድ ተርዮ ሰውረትል ሸዓብየት ጋብ 
ኤርትርዪው ናዀርክ ሓለጋት ላቲኑውድ ከተብስሮ ሻኵ ያዅ 
ቋላ እርገትሎም ደገምሰኵ። ደአም ትግርኚ ጋብሲ ላቲን 
ፍደላትድ ከተብና እን ትግርኛ ጋበውድ ከለብርሰገት ዋዲሕ 
ኣኽነዲን ሕርየት ጃብ ኣኽን ሕርየት ደንቢ እና ቋላ ነወያዅሲ  
ወራትሊ እርግስኒ ውጣን ቋልስትላ። ኣኾ ደአም ሕርየት ደንቢ 
እና ስታት ወሪ (plan) ኒስ ሜሪ ኤርትርዪዅ ወክቱዅ እን ከው 
ዕቍቱሲ ጋብስተው ብሊና ጋብደው አሪውደውሊ ወራትሊ 
እርግስሮሎ ደንቢራ ይላ።  

 
     ኤርትርያዲ ኢትዮጵያዲ ኣፍሪቂል ናሹር ዓገል ክታበቱዅ 
(writing systems) ግእዝ ፍደላታዅ  ናክምነድ፡ እዲኒል 
ሓ’በንሰው በለዳትልድ ግን። እና ዳበሮ ህምበው በለዳትሊ  ወላ 
100 አመራ እሰዅ ልጝን ድኳ ዲማ አልብርስሮኽር ዋንቲሮኽር 
ይስቶ፣ ሜሪር ቀሓትድ እንድብርሶ መንደርትሮ ገሪ ተከውናዲ 
ሓደስናዲር ምሕልል እስተትሉ ዋዲሕ ግን።   ኩሹር ዓገል 
ክታበቱኻ ኰዶ ንድ አወይሲ ሓሸምድሮ እንኵርዳዅዲ፡ 
ዳበርድራዅዲ ኣኽሮ ወጀበኵሉ ይና ግን። ንድ ሰበትድ በደሮኻ 
እና ኣሳሓት አመታትልድ ተርዮ ይና በለድል ነፍዕስትኑ 
ዲውነዅዲ፡ ኒድ ሓበንስናዅዲ ይናሹሩዅ ግእዝ ዓገል 
ክታበቱዅሲ ባርዶ፣ ላቲን ሓለጋትሲ ነፍዕስትቶ ሓሰብና  
ኒሹትልድ ከቲና በሀር እርገት ቋሊሰኵ። እን ሊጘር ከቲናኻ ኰዶ 
ሕርየት ደንቢ ላ በለድቍርሲ ሲድድጝረ፣  እን ከው ገሪው ጋበና  
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ጋብ ትግርኛዲ፡ ትግረዲትኻ ግእዝ ፍደላትድ፡ እን ከው ዑቍቱሲ 
ጋብስተው ብሊና ጋብደውሲኻ ላቲን ሓለጋትድ  ከተብሰሰና 
እስና ከቲና እርጉዅ። ኒንኻ ላጋር ነወያዅ ምህሮት ቋላዅ 
በሀርሲ፡ ገሪዅ ተብድና እሰግሪኽር፡ እን ኒደንቢ  ተለዮ  እካ 
ዳበርኒል ናዕስሮ  ገረሳዅ ጐተስ ወግምሊ ቱስግሪኽር፣ እን እክ 
እና ጋር ንድ ተመድሰውድ ቋለስ እዳናዅድ ወንቀርዶ 
ሸኑርግሪኽር  ኣኽንሲ ካያ ወራትሊ እርጋዅ ጋር ተከኵ። ውረድ  
እን ወራትድ ቋልስታዅድ ትግርኚ ጋብዲ ግእዝ ክታበትዲ 
ኤርትራ ኒድከል ይማም በለዱዅሊ ኣኽን አሪዅል ናቱሲ ገርዳ 
በሀር ሻው ናው ኣኾ ደንቢ፡ እን ላቲን ፍደላተል አጐይሶ ከብተው 
በለድቍር አውስኮ ጨገምሊ ገመነት ጉርድ ሓሰብስሮሉ 
እርጋዅ ጋር ግን። 

 
     እን ድጟና (ውሳኔ) ሲረዅድ ብሊና ጋብ   ግእዝ ፍደላት 
ኣኽጊ ላቲን ሓለጋትድ ከተብሰሰና ሀበዅ ደአም ዋዲሕድ ድኳ 
ጋብስተገን፣ እና ጋብ ኔን ግእዝ ፍደላት ናው ኣኽላ፣ ወሪ ናዲ 
ወንድናር ሻኽላ ያዅ ፈሀምልድ ብርፍ ያዅ ኣኽሮ ገረሰኵ። 
ከው ገሪው ግእዝ ፍደላትሲ እን ሴምኮ ጋብ (Semitic Languages) 

ይስተው ትግርኛዲ፡ ትግረዲር ጋባ ፍደላትሰና ካያ ሀቢነ 
ቋለውሎም፡  እማ እን ኩሽኮ ጋብ  (Cushitic Languages) ይስተው 
ብሊንደው አሪውደውኻ ግእዝ ፍደላት ናው ኣኽገውዲ፡ 
ናደሀይዲ ፈረገውዲ ናኣክነድ፡ ላቲን ፍደላት ግን ናዲ ፈረው 
ያዅ ፈሀም ሻው ዋንቲነት ከስተዅ ኣኽላ። እና ፈሀም ኒን ደአም 
ከቲኒ ፈሀምዲ፡ ኤርትሪዪል ጋብስተው ጋብዲ ናስርዲት ቋላዅድ 
አርእጝ ወሪ አምር ኣቅታዅ ብናዲትልድ ብርፍ ያዅ ግን 
ይስትሮ ገረሰኵ። ኣምራን ጋቡ መስከረናዅድ ሴምኮ ጋብዲ፡ 
ኩሽኮ ጋብዲ ኤርትርዪው፡ ናውክ ናስር ኣፍሪቃዲ-ኣስያዲር ጋብ 
(Afro-Asiatic Languages)  ይስተኵ።  ንድኻ  እና  ጋብ  ኔን   እን 
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 ደሀይ ጋቡዅ ናዅድ ኣኽን አሪዅድ ወንዲተው ናኣክነድ 
ብጅኻነስክ ቆላትድ ግን ናው ሲራዅ ግራ፡ እን ቆላት ናድ 
ገበርሳዅ ደሀይ phoneme ይስታዅድ ገሪዅዲክ እኺሪርሊ 
ስኵረውዲ፡ ላ ዓገል ክታበቱዅ፡ ወሪ ላፍደላትድ ከተብስሮ 
ገረሰውዲ ግን። እን ጃቢቶ ሀደግሰሰና፣  ግእዝ ጋብ እና ናንዲ 
ኤርትራዲ፡ ኢትዮጵያዲትል እንትጊር ጃብ፣ እና ኣካናት ኔል 
ሰጘው ኩሽኮ ጋብ ኣገው ጋብደው፡ አሪውደው ግን። አለመርትክ 
ግእዝ ጋብ ናው ክርዶ ገረሳዅ ኩሽኮ ጋብ፡ ሲረዅድኻ ኣገው 
ጋብ ሒለቲትነድሉ ኣኸት ደገምሰኵ። ከበሳ ኤርትሪዅሊ ንኪ 
ትግርኛ ጋበው ከው ይና ዓሌት ኣገው ግን የው ኡቍቱ ኣኽኒ። 
እና ከው ኔድ አሰል ጃበር ኣገው ጋብ፡ ሲረዅድኻ ብሊን ጋቡ 
ሰጘው ኣኽድኖ ገረሰነኵ። ንኪ ደአም ኣገው ወሪ ብሊን 
ይስቱንሲክ እን ትግርኛ ጋበውድ ፈሀምድ፡ እና ጋብ ኔን 
ሺራዅልድ እንተውዲ፡ ገፍርዲርሰና ኣኾ ግን ናው ቋልስታዅ። 
ኒልድ ጕነድኻ ወላ ድኳ ዋድሕድ ጋብስተገን፡ ጋብ ብሊነው 
ፍደላት ግእዙውድ ከተብስሮ ገረስተላ፡ ላቲን ተኽቲተኵሎም 
ያዅ ድጟኒል ገእይስይተን ፈከርዳዅ ኣኽላ። ብሊና ጋብ ደአም 
ትከትል እን ትግርኚ ጋብሰና ግእዝ ፍደላትድ ጨገም እንገት 
ከተብሱ ሊኽ አመሪ አወይሲ እሰ ህምበው ጋብ ግን።    
 
     ብሊና ጋብ ትካትል ትግረዲ ትግርኛዲርሰና፡ ግእዝ 
ፍደላትድ ጨገም እንገት ከተብሰት፡ እን ጃበር 1857ትልድ ተርዮ 
በሪቍርዲ፡ በላይንዲሲ  ደኰክ-ደኰ ከተብሱ ሰጘውሲ ባርኖ፡ እና 
28 አመታት ደኰውሊ ካያ 1992ትልድ ተርዮ ኮምፕዩተርድ 
ፍደላት ግእዙውድ ከተብሰው ገሪ አክትበት ብሊነው ናዋንትና፣ 
እና ናንዲ እንተርነት ዳለትል ኰዶ ብሊና ሓብረር ሕርበት ወሪ 
ወብሳይት፡ ዳበሪ ዳት ኦርግ፣ ገሪውድ አረሪሰን  ወሪ ማስ መድያ፡ 
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ራድዮ ብሊናዲ፡ ራድዮ ጃህራይዲ፡ ራድዮ ጨበሪዲ ኒሰናኽር 
አሪው፣ ኔን ናውክ ናስታትሲ ግእዝ ፍደላትድ ከተቢነክ ስኵሰው 
ናኣክና፣ ኔድ ዳግልር እካ አረሪሰን ወሪ ማስ መድያዲ፡ ሶሻል 
መድያዲ አሪውዲትል ዩቱብድ ግእዝ ፍደላት ከተብሰክ ብሊንድ 
ስኵረው ስታታት ዑቍቱ ኣኽላ። ንድ ሰበትድ እን ኮምፕዩተርዲ 
ኢንተርነትዲር ዳለትል ላቲን ሓለጋት ካያ ግን ተሪ ክሚሮ 
ገረሰው ይስቶ 30 አመሪ ጃብ ጋብስቱ ሰጛ ጋብ፡ ንኪር 
ኮምፕዩተር ተክኖሎጂሲ አርሳዅ በኽትድ፡ ኣኻ ፍደላት ወሪ 
ክቱብሊ ነፍዕስትስተው እሻራትድ ኢንተርነትድ አረርስጝና 
ጨገም እንጋዅ ኒኣክና ኒድክድ  ዋዲሕ ኣኾ አርሶ ህምበኵ። 

 

 

ላ ጋባ ክታበትሲ ተኪን 

ዩነስኮሲ ስኵራዅ ቋላ 
 
 
 

     ዩነስኮ (UNESCO) ይስታዅ ላ ለንካ ሕበርሰው ቅረናቱዅ 
(United Nations)፡  ክኒዲ፡ ሳይንስዲ፡ ዓዳትዲር ወጨም  ግን። 
ዶክቶር ፓውል ፋሎን፡ ሕርየት ደንቢ ኢርትርዪል ፈሮ ብሊና 
ጋብሲ ተብዳዅ፡ እን  ብሊና ክታበት (Blin Orthography)  ያዅ 
ስⶖድ 2006ዲሲ ከተባዅ ክቱብ ኒዅል፣ እና ለንካ ሕበርሰው 
ቅረናቱዅ ወሪ ዩነስኮ 1972ዲሲ ደለምድናዅ ክቱብል፡ 
«ገረስተን ክታበት ላ ኣካን ሲረዅል አረርሰው ጋቡዅ (Local 

language)- እክ እቍቱሲ ጋብስታ ጋብ ወሪ minority language  
ይና ግን)፡  እን ዞኒል ወሪ ቅረንሊ  ወሪ ይኸ እን ትከር-ጋብ በለዱ 
official language ናድ ከተብሳ ጋባ ክታበትዲ ለአማዅ ወሪ 
ዋፈጋዅ ኣኽሮ  ሻኵ። ኒንኻ እን ላዅልድ አሪዅል (ወሪ ላ 
ጋበልድ አሪ ጋበል) ካርኒል ደርብ ብድሮር መታን «to facilitate 

transition from one to the other»  የኵ። ዶክቶር ፓውል ኒጂጘስ 
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ተለለይዱ፡ “ ትግርኚ ጋብ ዳህርድ-ኣከገንኽር ሜሪ ኤርትሪዅድ 
ጋብ ናው ግን። እክ ኤርትርዪውልድ 50% ኣከውድ ጋብስተኵ። 
ኢትዮጵዪ ኣቡጊዳ (Ethiopic Abugida - ግእዝ ፍደላት ይና ግን) 
ይስተውድኻ ከተብሰኵ። ንድኻ ብሊና ክታበትል ኣቡጊዳ ወሪ 
ግእዝ ፍደላትሲ  ነፍዕስትና ዕባብድ እን UNESCOር ስታትሲ 
ተለዮ ፈራዅ ግን”  የኵ ዶር ፓውል። 
 
     እና ጂጛ አወት ሀደግሳዅ ዩነስኮሲ ከተብሳዅልድ ይን 
ፈሀምኖ ገረስናዅ፡ ከው እቍቱሲ ጋብስታ ጋብ (minority 

language) ክታበት ናዅ ገረስተሰነክ እን በለድል እክ ገሪውድ 
ጋብስተውዲ፡ እን በለድል ትከር-ጋብሰና (official language) ኣኾ 
ከደመው ጋባ ክታብትዲ ላዅ ኣኽሮ ሻኵ። ውረድ ሊጘና ጋብስክ 
ላ ዓገል ክታበቱዅድ (writing system) ከተብና ስዳዋዅድ እን  
ሊጘና ጋብዲ ናክታበትዲት ገሪ ሒል  ድሂስግሪ መለክኒል ካበኵ 
ያዅ ግን። እና ዩነስኮር ቋላ ኒስ ኤርትርዪል እን  ኣዋይን ብሊና 
ክታበቱዅሊ ተርጀምኖሉ ኣክነን፡ ብሊና ጋብ ግእዝ ፍደላትድ 
ከተብስሮ ሻኵ ወሪ ወጀቡ እርጉዅ ያዅ ዋሲሰኵ። እና ቋላ ኒን 
ኰዶ ዩነስኮር ቀሓትድ እድንዪል አረርሳ ጋብዲ ናክታበትዲት 
ተብድነድ ንጃብ አርሳዅ ለዶትልድ ብርፍ ይነድ ጋብስታዅ 
ቋላ ጣፊሕ ኣኸት ሸክ እንጋዅ ግን።  
             

ብሊን ግእዝድ ከተብስሮ  

እስተዅ ምሕልል 
      
ብሊና ጋብ ግእዝ ፍደላትድ ጨገም  እንገት ከተብስሮ ገረስተት 
አርእሲስድኖ፣ በላይን ገሪው ኮል ኣኽን በሪል፣ 1991ደውልድ 
ተርሲነ  ለመለም ዩኑ እርግነት፡ ዶ/ር ክፍለማርያም ሓምደ  «ይና 
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ፈለኻ ውራ ተካዅን?» ያዅ ጂጚል ራድዮ ጃህራይትል 2018 
እዳናዅድ ስኵሶ እርገት አልብርሳዅ ግን። ኣንኽር  ህምቡርሰና 
ኣኽሮልና እና ተለየውሲ  ሀደጊያ ፍሪረኵን። 
 

1. አመራ 1991ዲትል ሜሪ ውክቱዅ «ኤርትዪል ጅርምቢ 
ምህሮር ዕምርሊ ገእየው ናውክ፡ ናገነር ጋብድ 
መሀርስድኖ ሻኽኑዅ» ዮ ተምብሆ ደንቢ፣ ብሊና ጋብ 
እና ስታት ኒል ትዎ እላ  ይስቶሰና፣ እን ይና ኮል ብሊና 
ጋብሲ ዳበርድኒል ሕሱራን እርገው በላይን፣ እኽር 
ክፍለማአያም ፋደገር ይማምዲ ኰድጛዲሲ፣ ብሊና ጋባ 
ዲባ ያዅ ገንዳ ተከልኖ፣ ሰልፋ ምእብልድ ኣንኰር 
ምእብ ኣኽራሲክ ጅርምቢ ናድ መሀርሰነው ኣክትበትሲ 
ትግርኚልድ  ግእዝ ፍ ደላትድ ብሊና ጋበል ተርጀምኖ 
ደለምድኖ ሚኒስትሪ ምምህሮርዅድ ላምስነት 
አልብርሰኵ። ኔን ደአም ወራትሊ እርግጊ ከብተ ላቲንድ 
ሓለጋትድ ከተብሰው አሪ አክትበት ብሊና ምህሮር 
መዱውድ ደለመት ኰዶ አልብርሳዅ ግን። 
 

2. በሪል መንደርተው በላይን፡ ሲረዅድኻ እን 
እስካንዲናቪዪል መንደርተው፣ ብሊና ጋብዲ ዓዳትዲር 
ወጨማት ተከልነድ ኣኽን አክትበት ደልምድነድ 
ለመለም ዩ እርገውልድ፣ ግርጋ 17.01.1992 እና ኮል 
ተከልሶ እርጋዅ ብሊና ጋባ ዲባ ይስታዅ ገንዲል 
ሽወደንትልድ ጀዋብ ከተብሱዅ። ክማና እን ጀዋቡዅ 
ድርጛዅድ ብሊና ጋብ ፍደላት ግእዙውድ ከተብስሮ 
ሻኵ ያዅ ኣኾ፣  እን ናንሱክ ግእዝ ፍደላትድ በሪል 
ከተብሰው  ብሊና  አክትበትሲ  ተለልተሎ ሓበራዅዲ፡  
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ግእዝ ፍደላትሲ ፍሪርኒል ትንክበው ጋራተልድ ድርጛዅድ  እና 
ተለየው ጋራትሲ ሀደጋዅዲ እርጉዅ።     
 

               ሀ.   ይና  ኮል ብሊንሲ ሸፍሸፈውዲ ነበብደውዲ ናን ኣኽራሲክ   
        ግእዝድ ግን።  
   ለ.   ኣፍሪቂ ቕረናትልድክ ይና ሻኽ  ይነው  ፍደላት ሻኽናኽር 
       ይን ካያ ኣኽንነዲን፣ ናኣክብናዲ ናድ  ከደምናዲ  ሰልፍኻ 
       ይና ሓበን ግን፣ ሊጘርኻ ኣፍሪቂ ሓበን ግን። ናውኻ  እና 
       ፍደላት ግእዙ ግን።  
  ሐ.  እን ንኪር ሃድል ኣኽራሲክ ብሊና ጋብሲ ግእዝድ ደለምደ 
       ውሊ  ዋላ  ድኳ  ሓዲስ  ውጣን  ኣከጝር፡ ላሪ ጨገም ጌባዅ  
       ኣርኒ፣ የውዲ አሪውዲ እርጉዅ።  
      እና አወት  ሀደግሳዅ  ብሊና ዲቢል ከተብሳዅ ጀዋብ ዳግል  
     ብሊና ጋብ ፍደላት ግእዙውድ ጨገም እንገት ከተብሰት  
      ፈሀሚስኒ መታን ሚኒስትሪ ክኒሩዅ ኤርትርዪዅሊ  እና 
     ተለየው አክትበት እንሻቅሱዅ። 
   

1. ብሊና ቆላታ እንድባ - 1992ዲሲ ክፍለማርያም 
ሓምደዲ፡ ጳውሎስ ዘርእማርያምዲ ብሊና ጋብሲ 
ተብደውድ ስⶖድ ጠፍሕድናዅ። 

2. ብሊና ጋባ ጉግ  - 1992ዲሲ ተኽለ ገርጊስ ኣፍታይ 
ደለምዳዅ። 

3. ብሊና ክታበትዲ ግብራ ጋቡዅዲ - 1992ዲሲ  ተኪኤ 
ዓልበኪት ደለምዳዅ። እና ይክቱብ ነት 
ሀደግሳዅልድ 10 ሓበት ሚኒስትሪ ክኒሩዅሊ 
ኣስመራ ገእዮሰና - እን እንሰካ ሚኒስትሪ ኪኒሩዅድ  

4. ገሻዅ እርጋዅ፣ በራኺ ገብረስላሴ ግርጋ 17.07.1992  
ከተባዅ፣ “እንቲ እንሻቅረውልና 10 አክትበት ግብራ 
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5. ጋቡዅዱ ወሪ ሰዋሱዉ ገእይዅና። እንቲ እስረዅ 
ክድመትድ ሓመድድነኵንካ። እንቲ ተርስረ 
ህምብራዅ ስታትሲ ተለለይድቶሉ ተዓየብነኵን”  
ያዅ ጀዋብ እንተትለ፣ ኒንኽር እንሰካ ኣኩ እርጋ 
ክድመትዲ ፈራዅ ጋር ኒእርግነድ እና ክቱብ ኒል 
ሀደጊየሉ ፍሪረኵን። 

 
እና አወት ሀደግሰው በላይን ኮሪውዲ በሪውዲሲ ኣኩ እርጋ 
ምሕልል ኒውክ፡ እን UNESCOሲ፡ « ከው እቍቱሲ ጋብስታ ጋብ 
(minority language) ክታበት ናዅ ገረስተሰነክ እን በለድል እክ 
ገሪውድ ጋብስተውዲ፡ እን በለድል ትከር-ጋብሰና (official 

language)   ኣኾ  ከደመው  ጋባ  ክታብትዲ  ላዅ  ኣኽሮ   ሻኵ» 

ያዅሲ፡  ብሊና  ጋበል   ወራትሊ  እርገሰና ሀብናዲ፣ ብሊና ጋብ 
ጨገም እንገት ፍደላት ግእዙውድ ከተብስሮ ገረስተት 
አከዲስናዲር መታን ኣኩ እርጋዅ ለመለም ግን። ኣኾ ደአም እና 
ኰድጛ ሓሰርሶ ከደሙ እርገው በላይናዅ ሸኑረውዲ ዋሰውዲ 
ብነዲን፡ ብሊና ጋብሲ ግእዝ ፍደላትድ ከተብና ደንቢራ ከብተ፡ 
ላቲን ሓለጋትድ  ከተብና ፍሪርሰት ናውክ ደለይድናዅ ጋር 
ግን።   

 
     እና አወት ሀደግሰሰና፡ ብሊና ጋብ  ግእዝ ፍደላትድ ከተብስሮ 
ኣኩ እርጋ ምሕልል 1996 ኣኽታሲክ ተለለያዅ ኒኣክነድ፣  እን 
ኣኩ እርጋ ክደምሲ ተለለይድኖ ቋልኖ ግን።  
 
     1996ዲሲ  ሰልፋ  ኮንፈረንስ  በለዱዅ፡ ኤርትርየር ጋቡዅ፡  
 (The First National Conference on Eritrean Languages) 

ይስታዅ ዲባ ኣስመሪል እስተ እርገት አልብርሳዅ ግን። እና 
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ኮንፈረንስ እንዲል በላይንኽር ኮሪልድ ኣኽን በሪልድ 
ሕበርሲነሉ እርግኑዅ። እን በሪልድ ሕበርሰው በላይነልድ 
ዶ/ር ክፍለማርያም ሓምደ ሽወደንልድ፡ ይና ዳንዲ እኽርዲ 
ኣድሓና መንግስተኣብ፡ እንሰከር ሁመትሊ ኣዲስ ኣበባ 
ዩኒቨርስቲትል አክትበታ ልጝን መድ አደራ (Librarian) ኣኾ 
ከደሙ ሰጛዃ ኣዲስ ኣበቢልድ እንተርነድ፣ እና ለጛ ኔን 
በሪልድ እን ዲቢል ሕበርሲነ እርግኑዅ።  እን ኮሪልድ 
ሕበርሰውልድ እስታዝ መሓመድኑር ፋይድ፡ ኒሰናኽር አሪው 
ናውክ ላት 30 ኣከው ሰንሒት ብራዲ፡ ጣቍርድ ብራዲትልድ 
እንተው በላይን ሕበርሲነ  እርግነት ዶ/ር ክፍለማርያም 
ደገመኵ። ዶ/ር ክፍለማርያም ኒገፍድ እን ኮንፈረንስሊ  “ጋባ 
ገርዳ  እካ  ማሕበር  ዳበርኒል (The role of language in societal  

development) ይስታዅ ክቱብ ትግርኘድ ስኵሶ እርጉዅ። 
 
     ዶ/ር ክፍለማርያም ሓምደ፡ እን «Blin Language 

Maintenance, Shift and Revitalization» ይስታዅ 2005ዲሲ 
ከተባዅ ክቱብ ኒዅል፣ እና ኮንፈረንስ አወት ሀደግሳዅሲ ተኪን 
እዳንዶ ከተቦ ዋኒነዲን፡ እና ጂጛ ተለያዅ እን ክቱብ ኒዅሊ 
ጨግዕስታዅ ኣኽሮ ግን። እን 1996ዲሲ ኤርትየር ጋብሲ 
ቋላዅድ ኣስመሪል ኣኻዅ ኮንፈረንስሊ ሕበርሰው በላይን፡ ገነር 
ጋብድ መሀርድኒ ስታት ሜሪሩዅሲ ናውክ ካቢነትሉ ዶ/ር 
ክ.ማርያም ደገመኵ።  ደአም ብሊና ጋብሲ ቋላዅድ እንሰከር 
ሁመትሊ  ብሊንድ መሀርድኒ ስታት ሚኒስትሪ ምህሮሩዅድ 
ደለሞ እርግጋዅ ኒኣክነድ፣ እን ኮንፈረንስሊ አርሰው በላይን እን 
ፊዃ እርጋዅሎም ወክትሊ አሸሻዅድ ዕግሎ እሲነ፡ «ሚኒስትሪ  
ምህሮሩዅ ውሪዅ እን ስታት ብሊና ጋብድ መሀርድኒዅሲ  
ወራትሊ   እርግስኒልድ   ደንቢራ  ሻኾሉ  ህምባዅን? »     ያዅ  
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ወንቀራ ስኵስነት ሀደገኵ። ኒዳግልር እን  ዶ/ር ክፍለማርያምዲ፡ 
ኣድሓና መንግስተኣብዲ ኮንፈረንስሊ ስኵስነው ክቱባነል፡ ብሊና 
ጋብ ላቲንድ ከተብስጊን ያዅ ናቋለስ ወድሕድኖ ስኵስነት፣ እን 
ጃቢትኖ 1992ዲሲ እስቶክሆልምልድ ሰጃ ብሊንድ ከተበው 
ስኵስኖ እርግነሰና ናውኽር ግእዝ ክታበት ብሊና ጋብሲ ትክሰ 
ወከላዅ ኣኸት፡ እና ተለየው ጋራትሲ ተልተልኖ ስኵስነት 
ሀደገኵ። ናውኻ፡ - 
 

1. ሰልፍ፡ ገለ ኣድሁይ ጋቡ ብሊነውድ ስፈት (Certain 

phonetic features in Blin) ፡ ህምቡርትክ ናን ቀ፡ ጨ፡ ጘ 
የውዲ አሪውዲ  ደሀይ ናዅ ግእዝ ክታበትል ትክሰ 
ወከልሶ ወሪ ጠፍሖ አረርሰኵ። 

2. ሊጘር፡ ብሊን ሊኽ አመራ ኣካዅ፡ ለዮ ራይኒሽሪ 
ክድመት 1880ደውልድ ተርዮ ግእዝድ ከተብስኒ ክኒ 
ሻኵ። 

3. ግእዝ ክታበት እን ላቲን ክታበትል ስዳዋዅድ 
አረርሰገው ኣድሁይሲ ከተብኒል ዓቅተው ፍደላት ሻኵ። 
ንድኻ ብሊና ጋብ ፍደላት ግእዙውድ ከተብሰን ትክሰ 
ዳበርዶ ገረሰኵ።   

4. ብሊና እካ ማሕበርዲ ኒህጃምዲት ወግምሊ ቱስነድ፡ 
ብሊንሲ ግእዝድ ከተብነስ ተለለይድና ስዳዋዅ ኣኾ 
አረርሰኵ። ውረድ ብሊና እካ ማሕበር ትግረዲ 
ትግርኛዲ ጋበውዲ ሰላምድ መንደርታዅ ኒኣክነድ፣ 
ላቲንሲ ነፍዕስትና ጀረብደጋ ጋራትድ በንስስጝና 
መሀዳዅዲ፡ “ይናዲ ናዲ” ያዅ ፈሀምሊ ኣኽራሲክ   

5. ዋለያዅዲ ኒኣክነድ ግን። ንድ ዳግልር ከው  ላ 
ኣውራጂል ወሪ ላ ዞቢል መንደርተውድ ግእዝ ክታበትሲ  
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6. ፍሪርና፡ እን ዞቢል ልውር ክቱቡዅዲ (Literary)፡ ይማም 
ወሪ ምምሕዳርዲ አሸሾ ዳበረሰና ሀብኒል ካቢሮ ገረሰኵ። 
ኒንኻ  ኒገፍድ እን ሰዃ ገባይል እና ዞና ኒል 
መንደርተውድ ነበክል ላናር በሀር አረርሰሰና ሀብኒል 
ገእሲሮ ገረሰኵ።  

7. ብሊንድ ከተብው (Blin authors) ናብጅኻነክ ግእዝ 
ፍደላትድ ከተበው ናኣክነድ፣ እና ከው ኔን በኽት 
እውስተንሎም  ናክድመትሲ ትክሲነ ዳበርድድኖሉ 
ገረስድንድ ።   ግእዝልድ  ላቲንሊ   ለወትና ደአም እና  
ከው ኔስ ብሊና ጋብሲ ዳበርድኒልድ ደንቢራ  ከብተነሰና 
ሀቢሮሎም ገረሰኵ። 

8. ደንጎቢል ጅርምቢ፣ እን ናው ጀረብናዅሊክ ለወትድኖ 
ወሪ ቀየርድኖ ገረስድንድ የው እርጉዅ። 
 
ዶ/ር ክፍለማርያም ኒጂጘስ ተለለይዱ፡ እና ኣስመሪል 
እስተዅ ሰልፋ ኮንፈረንስ በለዱዅ፡ ኤርትርየር ጋቡዅ 
ይስታዅል፣ እን ብሊና ጋባ ክታበትሲ ተኪን ናቋለስ 
ስኵሰውልድ ናብጅኻነክ፡ ብሊና ጋብ ፍደላት ግእዙውድ 
ከተብስሮ ሻኵ ያዅ ቋለስ ካቢኒዅሉ የኵ። ንድ ዳግልር 
እን ኮንፈረንሲ መርሑ እርገው እና ብሊና ጋብ ላቲንድ 
ከተብስሮ ይስታዅ ስታት ሜሪሩዅሲ ሊጘር ድምኖ 
ቋልድኖሉ ቆል ቱኑዅ የኵ፡፡  
 
ይና ጂጛ ጃበሪል ሀደግሰስና፡ በላይን ኮል ኣኽን በሪል 
መንደርተው፣  ብሊና  ጋብ  እን  ናት  ክልዎ   ህምበው 

           ትግርኛዲ፡ ትግረዲ ናድ ከተብሳዅ ግእዝ ክታበትልድ 
           ዓደግሶ ኒቱሲ ላቲንድ ከተብሰን፡ እን ገሪ ደርፍፍድ እክ 
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ብሊነውሊ እንትሮ ገረሳዅ ጓተስ ጉርድ አለልይነድ ገሪ ምሕልል 
እሲነት ፈሀምኖ ገረስነኵን። ኣኾ ደአም ላገቢለት እን ኒት 
ፍዳዅዲ ፍደጋዅዲት አለለዮ ኒን ግን ይነድ ጀረብዳዅ ዮ፡ እን 
ኒምሁራንዲ ገሸውዲሲ አብሲ ብዶ ጋቡንሲክ፡ እን ሜሪሲ ወሪ 
ሚኒስትሪ ምህሮሩዅድ ሸኑራዅ እንቍዋ አርዶ ገረስላ።     
 
          እና  አወት  ሀደግሳ   ደርብድ   ብሊና  ብሪል  ገነር ጋብድ 
መሀርድና ኒሰልፍ  1997ዲሲ ላቲን ፍደላት ተርዮ ደንቢ 
ኣከንኽር፣ እን ብሊና ጋብ ግእዝ ፍደላትድ ከተብስሮ ሻኵ ያዅ      
ጂጛ ደኰክ-ደኰክ ተለለዩ እርጋዅ ኒኣክና ከስተዅ ኣኽላ። እን 
ደንቢረድ ኣኩ አርጋ ክደምልድ፡ አመራ 2005ዲሲ ሎንደንትል 
እስተዅ ሰልፋ ኮንፈረንስ ብሊና ጋብዲ ዓዳትዲሩዅሊ ፣ ዶ/ር 
ክፍለማርያም ሓምደ «Blin Language Maintenance, Shift and 

Revitalization» ይስታዅ ክቱብ ስኵስነድ፡ እን አዋይን ብሊና 
ክታበት ኣዋኸ ግእዝ ፍደላትድ ከተብስሮ ጀረብሱኽር 
ሳድስቱኽር ላቲንድ ከተብስኒል ጀወለት እዳንዶ በርህዱዅ። 
ኣንኽር  ይገፍድ (ተኪኤ ዓልበኪት) እና ኮንፈረንስ 
ሎንዶንዅል፣ ብሊና ጋብ ግእዝ ፍደላትድ ከተብስሮ ሻኵ ሲሰው 
ኣስባብሲ ተልተሎ ስኵሶ እርግዅን። ኒደንብኽር ኮልድ   
2010ዲሲ ሓዳስ ኤርትራትል ብሊና ጋብ ግእዝ ፍደላትድ 
ከተብሰን ኪደለማ ያዅ ክቱብ ፈላሶሩዅ ስኵሮ እርገት 
አልብርሳዅ ግን።  ናንዲ ሁመትሊ  ኰዶ እን ግም ጃበር ሻኽኖ 
እርግናዅ ብትርሲ፡ ግም ደንበር ለውንነዲንሉ፡ ዳበሪር ፌስ 
ቡክሊ፡  ኒሰናኽር ብሊና ረዋዲትል እና ወዓድ ኒን  ሲረዅድኻ 
ሻሎት  ኒድ ጂጝስተናዅ ወዓድ በሀር ኣኾ አረርሰኵ እንኩዅ። 
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ብሊን ላቲንድ ከተብሰን  

ኪደኵ ያዅ ቋላ 
      
     ብሊና ጋብ ፍደላት ግእዙውድ ከተብስሮ ሻኵ ያዅ ቋላ ሻው 
በላይን ኮሪል ኣኽን በሪል ገሪው እርገነንኽር ዋነነንኽር፣ አሪ 
ገፍድ ብሊና ጋብ ላቲንድ ከተብሰን ኪደኵ የው በላይንኽር 
ዋንቲኒነዲን፡  እን ላዅ ለጛ ክቱባን ይና ሻን በላይን ከተብነው፡ 
እማ ብሊና ጋብድ ወሪ ይኸ ዕባብድ ኤርትርዪ ጋብድ ላቲን 
ክታበት ኪደኵ ያዅ ቋላ ሻውሊ ጨግዕስቶ፣  ናቋላዲ ናው 
እሲነዅ ክደምዲት ሀደጊያ  ጀረብዳዅ ኣኾ ቋልስተኵለ። ውረድ  
ላ ጋርሲ እን እንቲ ቋልዳዅድ ካያ ኣኽጊ፡ ኒቃብሎሲ፡ አሪው 
አወያ ደርብድ ቋለነትሉ ሀደግና ዋጅብ  ኣኸውድ ግን።  
 
     እን ብሊና ጋብ ላቲን ሓለጋትድ ከተብስሮ ሻኵ ያዅ 
ቋሊልድ ብርፍ ዮ ናኣቅምስክ  ከደመው በላይነልድ ላዅ ዳን 
ጎይትኦም ክፍሎም ግን። እን ኒ ከተበው ክቱባንልድ  “ ብሊና 
ጋብ ሰልፋ ምእብድ፡ ሕታም ሰልፉዅ” ይስታዅ ክቱብ ኒዅ 
ሚኒስትሪ ክኒርዅድ ኒሰልፍ ወክት 1997 ሓተምሳዅ ግን። 
ጎይትኦም ደአም እና ክድመት ኒስ ጃቢቶ 1990 ተርሰትሉ፡ 
1995ዲሲኻ ብሊና ሓለገት ላቲንድ ያዅ ስⶖድ ስኵሰትሉ 
ሀደገኵ። ጎይትኦም እን ሕርበት ያዅ እና ክቱብ ንድ ቱሲሰኒል፡ 
ብሊንሲ ላቲንድ ከተብና ይና ሰልፋ ኣኸውድ እን እንትሮ 
ገረሰው ወንቀራታትሲ ጃቢሶ ወንተሲያ ያዅ ሕላንድ፡ ላቲን 
ብሊንድ ውሪዅ ፍሪርሰት ኒቋለስ እና ስቆት ከተብሶ ህምበሰና  
ሀበ  ስኵሶ ህምበኵ፡ - 
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1. ብሊና ላናርሲ (ላሕማ 
እስላም ዲክስትታንዲ) 
ተረድደው።  

4. ይና አኮኖሚዲ ፈረው። 
 
 
 

2. አሸሻዅድ ክድመትል 
ትወው። 

5.ዳበርና እያሙዅዲ 
   ሰደረው። 

 
3. ዓዳት ብሊነውሲ 

በደለገው። 
 

6. ኤርትሪ ስርዓት  
   ትምህርቲርዅዲ  
    ለሓመው  ኣኸውድ፡   

ላቲንድ ከተብነን፡ ይናቍርድ በሀር ከሸራ ባርና የንታ ግን”  የኵ 
ዳን ጎይትኦም ክፍሎም። 
     እና አወት ሺብ ላዅሊ ሀደግሶ ህምባዅ፡ ብሊና ጋብ ላቲንድ 
ከተብሰን ብሊና ላናርሲ ተረድደኵ ያዅ ግን። ኣኾ ደአም ብሊና 
ላናር ንተረዳዅ፡ ይና ከው ብሊን ናክስታንዲ  እስላምዲ ናጋብዲ፡ 
ዓዳትዲት ተብድኖ፡ ላ ወሪቢል እኺሪር ተክሊብዲ ሕሽምዲሲ 
መንደርተው ላ ከው ናኣክነድ  ግን። ፍደላት ናህምቡሲ ጋብ ናድ 
ከተብሰው እሻራት ኣኽነዲን፡ ኣኻ መድሀብዲ (ዲን)  ጨግዕስቶ 
ቋልስትሮ ሻኽላ።  ንድኻ እን ይና በለድል  ነፍዕስትስተው 
ፍደላት  ግእዙዲ፡ ዓረቢሪውዲ፡ ላቲኑዲት ይና ከው ከቲነድ ኣኻ 
መድሀብዲ ጨግዕኖ ቋልነድ፣ እን ናድ ጀረብዳዅሎም 
ምህሮትልድ ሸሊትኖ ከብተግኒን ፈሀሚስናዲ መሀርድናዲ 
ጀረብደኵ። ኤርትርዪል እን ትግረ ጋበው ናእስላምዲ፡ ክስታንዲ 
ፍደላት ግእዙውድ መሀርሰው ኣኽኖ ደንቢ፣ ብሊንኽር 
ናእስላምዲ ክስታንዲ ፍደላት ግእዝውድ መሀርስድኖ 
ጨገምዳዅሎም ኣኽላ። ውረድ ሻሎት ብሊነው፡ እን በለድቍር 
በጃኸውክ ናድ ከተበና ክታበትሲ ክንተግነን፡  ክድመትል ኣኽን 
ይማም በለድዅል ዓቅም እንገው ኣኽኖ ከብቲድኖ ገረሰነኵ።  
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     እን ሊጘር ክቱብ ላቲን ዓገል  ክታበቱዅድ ጂጝስታዅ፡ ጃር 
ኒረድ  እውኒት፡  ይና  ዳን  ዳንኤል  ተኽለማርያም  ተኵሩራይ፡  

 

1996ዲሲ  ትግርኘድ   ከተባዅ “”ላቲን ዓገልድ ከተብሰው ይና  
ፍደላትዲ ናአዋይንዲ- ላቲናዊ ኣገባብ ኣጻሓሕፋ ፊደላትናን 
ኩነታቱን”  ያዅ ግን። ዳንኤል እና ክቱብ ኒስ ስኵሱ እን  እንሰካ 
ንኒል ከደሙ ሰጛዅ ኤርትርዪ ሚኒስትሪ ምህሮርዅል ገንዳ 
ፐዳጎጂ በለዱዅ፡ ለንካ ካሪክሉሙዅድ ስⶖድ ኣኾ፡  ኒ ክቱብ 
እን 1996ዲሲ ኣስመሪል እስተዅ፡ ሰልፋ ኮንፈረንስ በለዱዅ፡ 
ኤርትርየር ጋቡዅ፡ (The First National Conference on Eritrean 

Languages) ይስታዅል ስኵራዅ ግን። ዳንኤል እን ኒክቱብ 
ቱሲሰኒል፡ “ሰውረት ሁመትሊ  ህ.ግ.ሓ.ኤ. ዲ ገንዳ ምህሮትሪ 
እስረው ክደም ህምቡርሰና ሀደግስሮ ገረስተውልድ፡  እን ናን 
ተኸት ኣኽራሲክ ክቱብ ሜራስ (ቅርሲ) እርግገውለን ኤርትርየር 
ጋብ ናድክድ ላገሽ ከደምሮ ገረሳዅ ላዅ ነበካ ላቲን ፍደል 
ቱስናዲ ዳበርድናዲ ግን”  የኵ።       

     ዳንኤል ኒጂጘስ ተለለይዱ፡ ኣባ ይስሓቅ ገብረኢየሱስ 
ሰውረትሊ ለመለ ዩ ሰጛዅ፡  ላቲንድ ከተብኒ ስታት አወያዅ 
ኣኸት በርህዱንሲክ፡ “ እን ይን ጀረብናዅ ይና እክ ፋሕ ይሮኽር 
ሺርዶኽር ኣኽጊ፡ እክብስሮኽር ሓቈስጚሮኽር ግን። ይን 
ጀረብናዅ ሰሳ ፍደል ላበለዲሲ ኣኽጊ፡ ላ ፍደል እን ሰሳ 
ቆምያትድ ወሪ በሄራትድ ግን” የት ሀደገኵ።  እና ጋብ ኔልድ 
ሰውረት ወክትሊ ኤርትርየር ጋብ ናውክ ላቲን ፍደላትድ 
ከተብስሮ ግን ይስቱ እርገት ቋሊሰኵ። እማ ንሰና እርጋዅ ኣከን 
ውሪዅ ኤርትርየር ጋብ ናውክ ላቲንድ ከተብሰሰና ኣኽጊ? 
ሕርየት ደንቢ ውሪዅ ላቲን ፍደላት እን ከው እቍቱሲ 
ጋብስተው ጋባ  ከሽራ ኣኾ ከብተ?   እና አዋይን ንኪ ህምባዅ 
ኤርትርየር  ጋብ  ናበልጛ  ግእዝድ፡ ናበልጛ ላቲንድ ከተብሰሰና 
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ሀበ ህምባዅ እክ ኤርትሪውሲ እክባዅዲ እኺሪር ሓቈፈነሰና 
ሃባዅዲማኒ? የው ወንቀራታት እንትሮ ገረሰኵ። ዳንኤል 
ኒገፍድ ፍደላት ላቲንውድ  ከተብና አወያ ከሸራ ወሪ መኽሰብ 
ክሜት በርህዱንሲክ እና ተለየውሲ ሀደገኵ፡ - 
 
 

 ፍደላት እቍቱሲ ነፍዕስትሮ ጋብሲ ክቱብል ገምድና 
 ሁመት ድርጛዅል ነበብድናዲ፡ ከተብናዲት ክንትና 
 ስዳውድሮኽር፡ ታቅድሮኽር ደሀይድስተው ፍደላትሲ 

ሲድረ ሓበርና 
 ወተር እሻረት (tone markers) ነፍዕስትኒል 
 ወክቱ ኣላትሲ ነፍዕስትኒል 
 ኩጋብሲ አሪውድ አርእሲስቶኽር፡ ናውሲ ፈሀምቶኽር 

በኽት ኡኒል 
 ላጋብ ናትናቱር በላዳትሊ ጋብስተው ኣከን፡ ላዅዲ 

ናድካዅዲ ምህሮሩዅዲ አሪው ኰስ ነበብሰውዲት 
ነፍዕስትኒል” የኵ።  
 

     እማ ናን ኮሪል ኣኽን በሪል ብሊና ጋብሲ ግእዝ ፍደላትድ 
ከተብናዲ፡ ላቲንድ ከተብናዲትል እርጋ ጂጘስ እዳንድኖ ቋልኒ 
ደንቢ፡   ይናኮል ክንሱት ወሪ መምሃራን ኣኽኖ ከደሙ ሰጘው፣ 
ናንኻ  ስወደን  መንደርተው፣ ኣብራሃም ዮሓንስዲ፡ 
ተስፋሂይወት ዮሴፍዲ፡  2015ዲሲ እስቶክሆልምሊ እስተዅ 
ብሊና ጋብዲ ዓዳትዲር  ኮንፈረንስሊ፡ ላቲን ፍደላትድ ካያ 
መሀርስና አወያ ኣጭጉም ተለይደት እዃሩርዲ፡ ክትንቱትዲ 
ክንሱትዲ  ደገመናዅ ድግምሲ እን  ናው ከተብናዅ “ብሊና 
ምህሮ ሓለጋት ላቲኑውድ ናከተብስና ተለይዳ ኣጭጉም”  

የው እና ተለየውሲ ቋልኖ ግን።  
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ብሊና ምህሮ ሓለጋት ላቲንውድ  
ናከተብስና ተለይዳ ኣጭጉም 

 
1. ዋልደንዲ ናቝርዲ ክታበትድ እኺሪረለድ 

ሲዲዅሎም፣  
2. እን 5 ኣመራ ላቲን ሓለጋትድ መሀርስና እንግሊዝ 

ክታበትዲ ነበብድነዲት ባርኖ ላቲንሊኖነየኩሎም፣  
3. አረእጝ ዕባብዅሊ ዋርዲትድኖ ገርሰኒ፣ ላቲንሊ ካያ 

ከለብስኖ ከብቲኒዅ፣  
4. ኰሳ ዳበርድሮለም ገርሰው ወሪ ጂጝዲስሮሎም ገረሰው 

ክቱባን ነበብድድኖ ገርስኒኽር እላኽር፣  
5. በለድሊ ህንባ እካ ማሕበር ወራትልድ ደንቢሶሎም 

አረርሰኵ፣  
6. ፊሾትል ትውኖ ና ጨገም ክቱብዲ ጋብዲሲ በርህድኖ 

ገረስኒ፣  
7. በሀሊን ዓወድናር ድሂስና መታን እውስቱ እርጋዅ 

ምህሮ በሀሊንሲ ጃቢስጊ ደንቢሱሎም አረርሱ እርጉዅ።  
 

ለመለም ሓለጋት ግእዙሲ አረርኒል 
 

1. እዃሩር  
 

1. ላቲን አብልክ ምህሮ ብሊናዅ ሓለጋት ግእዙውድ 
ከተብስሮሎም ገሪ ወክትዲ ገሪ ከውዲ ተዓየብኑዅ።  

2. ኣከጋዅ ቛልኖሰናኻ እን ሓለጋት ግእዙሲ አለለይኒ 
መታን ወላ ትግርኛ ላ ወክትበና እውስትሮሎም 
ፋነይኑዅ።  
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3. ኒን ኒውክ ኣከጋዅ ኣከት ደለይድኖሰና፣ ዋልደን 
ናቑርሲ ሓለጋት ግእዙሲ መሀርድኒ መገለይሊ 
ሰገርኑዅ። ህንቡ፣ ምህሮር ልጝንቲ ትግርኚውዲ 
ትግረሩዲትል ነከስና።  

4. እን ፍሪር እንገው ደኣም ሕርበት ሓለጋት ግእዝ ሓለጋት 
ሻዅሲ ነፍዕስተነኵ። 

2. ክንቱት  
1. መስከብሊ ክቱብ ግእዙዅ ነበብደና ይስትኖ፣ ግርስ 

ቢነክ እን ኣዋይን ናው ህንበናዅሲ እንተሪነክ ክንሱትት 
ደገሙኑ አረርሱኑ አርግኑዅ፣  

2. እማ እን ና ዋልደን የነሰና «ውራ ላ ወከት በና ትግርኛ 
እስደኒና” ዪነክ ጋቡኑ እርግኑዅ።  

3. ኒዳግሊ ኮዶ ገንደድ ኣኽን ናቱሲ ሓለጋት ግእዙሲ 
ከተበና ዪነክ ወንቀሩኑ እርግኑዅ።  

4. ኒሰናኽር ፖስተራት ዓፍየቱዲ ሓብረሩዲ ትግርኛዲ፡ 
ትግረዲ፡ ዓረብዲሲ ከተብሰውሲ ና ነበብድና ብነድ «ወሪ 
መሀርደና ነስ ወሪ መሀርሰግነውዲ ነብብደግነውዲት 
ከርከርድገና” ዩኑ እርግኑዅ።  

6. ክንሱት 
1. ብጅኽሲክ ዕግሎታተል እን ዋልደንልድ ድያዳ 

አርርሰው   ኣኽንነዲን፣  ናው   ኒዲ   ጋቢግናዅዲ 
ይግናዅዲ ሻኽኒ ግእዝ ጀረብሊ።  
 

2. ኒን ሰርገልና ብነድ ደአም ክንቱትሲ ሓለጋት 
ግእዙሲ አለለይስኒ መታን ናድ ገረሰተሰና 
ለመለምልድ ህንብኒ።  የነኵ ክንሱት ኣብራሃምዲ 
ተስፋህይወትዲ። 
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     ክንሱራ አሪዅ፡ ዛይድ መስቀል፡ 1999ትልድ 2013  ኣኽራሲክ 
ሓልሓል ደወልወሊ አረርሳዅ፡ ፈንሻ በኩ ይስታዅ ድገዲ፡ 
ሓልሓልዲ ፈለዳርብዲትል ክንሱራ ኣኾ፡ ኒሰናኽር ፈለዳርብሊ 
ክኒር ልጝን መድ አደራ ወሪ ዳይረክቶር ኣኾ ከደሙ ሰጛዅ፣ 
እን ላቲንድ እውስታዅ ብሊና ምህሮት ወገምኒ መታን 
2001ደውሊ፡ ከረንሊ ሆተል ኮስቲናትል እስተዅ ዕግሎትል 
ሕበርሰ እርገት ደገመኵ። እና ዕግሎ እንሰከሩዅል ሜሪር መድ 
አርደትዲ፡ ክንሱትዲ እዃሩርዲ ናውክ እክብስኖ፡ ብሊና ምህሮ 
ላቲንድ ኣዋኸ ዋኔት ወንቀራዅ ክቱብኽር (Questionnaire)  
ስኵሮ እርገት ሀደገኵ፤ እማ ኒጂጘስ ንሰነድ ተለለይደኵ። 

 
1. እን ዕግሎትል ሓደረው ሜሪር መድ አርደትዲ: 

እዃሩርዲ፡ ክንሱትዲትልድ 90% አወይሲ ላቲንድ 
መሀርስና ጐትዅና ይኑዅ።  

2. እና ግም ናንዱ ግእዝ ከተበገው ናኣክነድ፡ ሜሪር 
ክድመትሊ ከደምድኖ ገረሰኒ ይኑዅ። 

3. እን ክንቱት/ተመሃሮ ሜሪ የውሲ ዋሰኒ። ጆርናል ወሪ 
ጋዜጣ ነበብድድኖ ገረሰኒ። ብሊን ናቱ ዓደግስኖ 
መንደርተነኵ እንኵኑዅ፣ ይኖ  ከው ዕግሎትል 
አብሲ ብድኖ ድድነኵን እንኵንዅን ይኖ ዋዕ ይኑዅ። 

4. ዕግሎትል ገርጊስ ግርማይ እርጋዅ ኒኣክነድ፡ 
ኤርትርየር ካሪክሎም መድ አደራ ሙሳ ናይብቲ፡ “እና 
ላቲንድ መሀርድና ብሊና እካ-መሓበርሲ 12 ኣመራ 
ደንቢራ ወንተስዅሉ። ንድኻ እና ጋር ኒስ ትክሰሉ” ዮ 
ጋቢዅሉ” የኵ። 

5. እን ዕግሎትል እርገው መድ አርደት ወሪ ሜሪር ወካይል 
6. ኰድኖ ናገፍድ እና ጋር ኒን ቋልስትሮ ሻኵ ይኖ 

ጋቢኒዅ።   
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7. ክንሱራ ዛይድ ኒጅጘስ ተለለይዱ፡ «ኒጃብኽር ላዶን 
ክንሱት በላይን እና ጋር ንድ ሓራቅርኖ እና ክንቱት 
ይነው ግእዝ መሀርስና ብነድ  ጎስተነኵ እንኵኑዅ። 
ንድኻ ላወክትበና ወሪ ፐርዮድ ግእዝ መሀርድኖሎም 
ግን ይኖ፡ እን ክኒር መድ አርደትሊ ወንቀራ ስኵስኑዅ»  

8. እን ክኒር መድ አርደት ደአም  «ላቲን ዳግል ክንቱትድ 
ግእዝሲ መሀርድና ታቅሮሎም ግን ይኖ፣  ግእዝሲ 
መሀርድነስ ገብንዅሎም። ንድኻ እን ክንሱት ትብትኖ 
እስፖርት ሁመትሊ ናክንሱትድ ግእዝሲ መሀርዱኑሎም 
እርግኑዅ” የኵ። 

9. ዛይድ መስቀል እን ጨገም አውስኮት በሀር ዋኔት 
ወድሕዳዅ ኒጂጘስ ተለለይዱ፡ “”ላዶን ፋናትል ላቲንድ 
መሀርሱ እርገው ክንቱት፡ ሓጋት መሀርስድኖ 
እንትኖሰና፡ እን ክኒር ልጝሊ ትግርኘድ ከተብሳዅ 
ሓብረት ናፈሀምና ብነድ ጨገም አረሩኑ እርግኑዅ። 
ህምቡርትክ ናን ላወክት እን ክኒር ልጝሊ “አመሪ ክኒ ወሪ 
ምህሮ እላ” ያዅ ሓብረ ትግርኘድ ከተብሶ እርጉዅ። 
እን ክንቱት ብሊነው ደአም እና ሓብረ ትግርኘድ 
ከተብሶ እርጋዅ ኒስ ነበብድድኖሉ ገረሰገው ናኣክነድ፡ 
እን ክኒ ወሪ ምህሮ እርግጋ ግርጊል ናእማኒሰና ምህሮ 
ህምበኵ ሀቢነ ክኒር ልጝሊ  እንትኑዅ። ክኒር ልጝን 
ደአም አበስቶ ዲዊዅሎም” የኵ።  

 
     እና ከረንሊ ኮስቲና ሆተልትል እስተዅ ዕግሎር ዳግል አሪ 
ወክት ከረንሊ ምህሮር ልጝን ሻትክ ዮሴፍርዅ ወሪ 
ፍራተሊኮዅል እስተዅ ዕግሎትልኽር እና ወዓድ ብሊና ጋብሲ 
ላቲንድ ከተብኒዅ ጐ እርገት፣ ደአም እን ሚኒስትሪ ክኒርዅድ  
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መድ  አርደት፡  “ኒን ሜሪር  ይማም  (policy)    ኣኸውድ፡  ላቲን 
ቀየርሰላ” ይነት ደገመኵ ክንሱራ ዛይድ።       
 
 
 

     ንድኻ  እን ኮል መሀርዱ ሰጘው ክንሱት  ሰምዕድነሰና፡ ብሊና 
ጋብሲ ላቲንድ ከተብሰሰና ሀብና፡ ኒዳግልኻ ወላ ብሊን ላቲንድ 
ከተብስን ግራ፡ እን «ክድመት ጋብ (working language)» ይስተው 
ትግርኘስ በላይን ግም ናንዱ መሀርሰነሰና ሀብና ብና፡ እና ግም 
ናንዱውል ትብትሮ ገረሰጋዅ ጨገም ናቅሶሎም ዋኔት ዋዲሕ 
ኣኾ ህምበኵ   ይስትሮ ገረስተኵ። እን ኒድክስጝ  ፈከርዳዅ  ኰዶ 
እን ላቲንድ መሀርስነስ ወገምኒል ኣከው ዕግሎታተል በላይን 
ናላውድ ይናቍር ጐስተነኵ እንኵኑዅ ይኖ ጠርዑኑ ናጥርዓን 
ዋስስትና ብና ግን።   

ጭ’መም  (Summary) 
      
 

     እማ ናን እና “ጋባ ስታት ”  ያዅ ስⶖድ ስኵራ  ጂጘስ  ከፈፎ 
ድⶖኒ መታን፡ በደሮኻ እን ንጃብ ስኵራዅ ጂጘስ ድርጝያዅድ  
ጭምምሰ ስኵሲያ ግን። ኒደንብኻ ይን  በላይን ይና ጋባ 
ክታበትሲ ቋላዅድ ለጛትል በንስነ፣ እን 1997ዲር ጃብ 
መሀርሰውኻ ናጋብሲ ግእዝድ ከተበው፡ እን 1997ዲር ደንቢ 
መሀርሰውኻ ላቲንድ ከተበው ኣኽኖ ይና ዋንትነድ፣ ሲረዅድኻ 
እና ግም ደንበር ግእዝድ ከተብድኖ ገረሰገው ገሪ ኣጭጉም ጎፍ 
የውሎም ናኣክነድ፣ እና  ጨገም ብሊና ክታበቱዅ አወያዅድ 
እንክስትሮ ገረስትርድ? ያዅ ይቋለስ ደንጎቢል ገምዲያ 
ወጠንድያ ግን።  

 
     ጋባ ስታት ወሪ ጋባ ይማም (Language planning or policy) 

ይስቱንሲክ፣ ላበለድል ጋብስተው ጋብሲ ዳበርድናዲ፡ እን ጋብ 
በለዱልድ   አዊ  ኣካንዲ፡   አወያ   አዋይንዲትል፡     ጋብ አወን 
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ጋብስቲሮ  ወሪ   ነፍዕስትስትሮ  ዋኔት  ሓ’በራዅ ወሪ መርሓዅ  
ስታት ወሪ ይማም ጋቡዅ ግን። ጋባ ስታት ላ ሜሪ በለዱዅድ 
መቅሪሕሶ ደለማዅዲ፣ እን ፍትሕ በለዱዅሊ  (constitutionሊ)  

ከተብሶ   ስኵራዅዲ ስታት ግን። ንኪር እዲኒል እዳናዅድ 
ነፍዕስትስተው ለጛ ጋባ ስታታት፣ ኮርፑስዲ፡ እስታቱስዲ   
(Corpus and Status planning)  ይስተው አረርሰኵ።  

 
     ኮርፑስ  ወሪ (corpus planning) ይስታዅ፡ እን ጋብ ላ¨በለዱዲ 
ናክታበትዲት ዳበርድኒል ተጝሰዅ ስታት ኣኩ፣ እን እስታቱስ 
ይስታዃ፡  እን  ላበለድል ጋብስተው ጋብ፡  እን ይማም/ምምሕዳር 
በለዱዅሊ ኣዋኸ ነፍዕስትስትሮ፣ አዊን ወሪ አወን ናልድ ትከር 
ጋብ  (official language)  ይስቶ በለድ ኒድከል ከደምሮ ሻዅን፣ 
አወን ናልድኻ እን ዞና ናው ጋብስታዅል፡  ናቱሲ ኣኽን ጋብ 
አሪውዲ መጢቶ  ገርዳ በሀር ክመሰና ኣካዅን? የው 
ወንቀራታትሲ  ወንተሳዅ ስታት ግን።  
 
     እና ላ በለድል አረርሰው ጋብ፡ ኣዋኸ የመምስሮ፡ ወሪ 
መዓሊል እርግሮ ክመት መሀርዳዅዲ፡ መርሓዅዲ እስታቱስ 
ይስታዅ ጋባ ስታት፡ ሰዃ በንሊ በንሰኵ። እን ሰልፉዅ ላጋብናር 
(Monolingualism) ይስታዅ፡ እን ይማም ላ በለዱዅ ኒድከል ላ 
ጋብ ናቱሲ ከደመሰና ሀባዅ ግን። እና ጋብ ነወየው፡ ወሪ እን 
በለድል ከው ገሪው 80% አወይሲ ጋበነው ጋብ፡ ህምቡንትክ ናን፡ 
ፈረንሲ ጋብዲ ስዊድን ጋብዲርሰና ኣከን፣ ወሪ እን  በለድቍር 
ናገነር ጋብሰና ጋበግነው፡ ደአም ጋብ ነበኩ ኣኾ ከደምሮ 
ፍሪርሰው እንግሊስ ጋብደውሰና፡ ወሪ ይኸ ላ ጋብ ከው እቍቱሲ  
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ጋብስተው  ኣኩ፣  እና  ጋብ  ነወየውሲ  በለድቍር  ናውክ  
ክንቲነሎም ትከር-ጋብ (official language) ይኖ ናት ነፍዕስተናዅ 
ስታት ግን። እን ሊጘር ጋባ ስታት እኵልናር ጋቡዅ (Equal 

Lingualism) ይስታዅ፡ ላበለድል ጋብስታ ጋብ፡ እን በለድ ኒድከል 
እኵለድ ከደመሰና ሀባዅ፣ እና ስዊዘርላንድዲ፡ ካናዳዲትል 
ነፍዕስተናዅ ጋባ ስታትሲ ተካዅ ኣኩ፣ እን ሲዀር በና ጋባ 
ስታቱዅ፣ ኣኻ ደወልወልክ ወሪ ዞነክ እን ኒድ ጀረብዳ ጋብሲ 
ላትሪ-ጋብ (official language)  ይስተው ሀበ ነፍዕስታዅ  
(National/ Regional Language System) ይስታዅ ደርብ ወሪ 
ዓገል ግን። እና ስታት ነወያዅል ላ በለድ ገሪ ጋብ ናትናቱሩ 
ጋብስታዅሉ (multilingual nation) ይስታዅል፣ ላ ዞኒል ላጋባ 
አወይሲ ጋብስተው ኣከን፣ እና ጋብ ኔን ላት መጢቶ እን ዞኒል  
ከው ናውክ ላት  ነፍዕስተነው ትከር-ጋብ ይስቶ ከደመኵ። እና 
ስታት ነወያዅ በለዳት ናትናቱር ጋብ ገሪው ጋብስተውሊሎም 
ትክሰ ፍሪርሰኵ። ህምቡንትክ ናን፡ ህንዲዲ፡ ናይጀርያዲ፡ ጕላ 
ኣፍሪቃዲ፡ ኢትዮጵያዲትል እና ስታት ጋቡዅ ኒስ ነፍዕስተነኵ። 
ይና በለድ ኤርትርዪልኽር እና ስታት ነወያዅ ግን እን 
ፍሪርስርድ ሻዅ ያዅ ቋላ ህምበኵ። ውረድ እና ስታት 
ነወያዅል፡ እን ጋብ በለድል ጋብስተው ናውክ፣ ሓወኑ እርገን 
እን ዞና ናው ጋብስታዅል ውቃም ክመሰናኽር፡ መዓሊል 
እርገሰናኽር ሃባዅ ኒኣክነድ ግን።  
 
     ጃቢቶ ስታት ጋቡዅ ያዅ ይና ጂጚል፡ “ይና በለድ 
ኤርትርያትል ጋባ ስታት ህምባዅንማ? ዋነንኻ አወያዅኒ?”  
ያዅ ወንቀረስ ጕድኖ ጂጝስትኑ፡ ኤርትርዪል ጋባ ስታት 
(Language planning or policy) ይስታዅሲ እዳናዅድ  ሓበራዅ 

ክቱብ   ድኳ    ቋልስተገን፣“ተምቢህ   ወሪ   ኣዋጅ    ስታት   
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ምህሮሩዅ ኤርትርዪል” ይስታዅ፣ ሜሪ ወክቱዅ ግርጋ 2 
አርባ ሽከሪትል 1991ሲ ፍዳዅ እርገት፣ እና ተምቢህ 
እንሰካሩዅሊኻ  «ኤርትሪል ጅርምቢ ምህሮር ዕምርሊ ገእየው 
ናውክ፡ ናገነር ጋብድ መሀርስድኖ ሻኽኑዅ» ያዅ እርገትሉ፣ 
ኒዳግልኻ ፍትሕ በለዱዅ (constitution)  1997ትል ከተብሳዅል 
«እኵልናር ኤርትየር ጋብ ናድካዅ እብርሳዅ (guaranteed) 

ግን፡ ያዅ እርገትሉ፣ ኒሰናኽር ደኰክ-ደኰክ፡ ኤርትየር ጋብ 
ናውክ እኵላ ግን፤ ትርግርኛዲ፡ ዓረቢራዲኻ  ጋብ ክድመቱ 
(working languages) ግን» ይስተት ሀደግሱዅ ። 
 
    እማ እና አወት ሀደግሳዅድ ደርብድ ኤርትርዪል ጅርምቢ 
ናውክ ናገነር ጋብድ መሀርሲኒን ያዅ ሜሪር ተምቢህ 
1997ደውልድ ተርዮ ወራትሊ ኒእርግና፡ ጅርምቢ ናገነር ጋብ 
ናው ገረሰነውድ ምህሮት ናተርስና  ካባዅዲ፡ ጅርምቢ ናሹዲ 
ናጋብዲትል እምነነሰና ሀባዅዲ፣ እን ጋብሲኽር ዳበርዳዅ 
ኒኣክነድ፣ እን ኮርፑስ ይስታዅ ጋብሲ ዳበርድኒ ስታትዲ 
ፈረውልድ ላዅ ግን።  ኣኾ ደአም እን ሊጘር በና ጋባ ስታቱዅ፡  
እስታቱስ ይስታዅ፣  ላበለድል ጋብስተው ጋብ ይማም 
በለዱዅሊ ኣዋኸ ነፍዕስትስትሮ ሻዅን፣ አዊን ወሪ አወን ናልድ 
ትከር-ጋብ (official language)  ይስቶ አርእስትሮ ሻዅን፣ አወን 
ናልድኻ እን ዞና ናው ጋብስታዅል ካያ ናቱሲ ኣኽን ጋብ 
አሪውዲ ገርዳ በሀር ክመሰና ኣካዅን? የው ወንቀራታትሲ  
ወንተሳዅ ጋባ ስታት፣ ይና በለድ ኤርትርያትል ዋኒጋዅ ኒኣክና 
ገሪዅዲክ ሓሰቢሳዅ ግን።  
 
     ኤርትርየር ጋብ ናውክ እኵላ ግን ይስታዅ ኣኾ ደንቢ፡ እን 
እኵልናር ጋቡዅሲ ቋሊሳዅ፡ ላዅክ ኒገነር ጋብድ መሀርስና ካያ  
 

52 



ኣኽጊ፡ እን ጋብ ናውክ፡ እን ይማም/ምምሕዳር በለዱዅሊ ገርዳ 
ክመሰና ሀብና ግን። ህምቡርትክ ናን ብሊና ጋብ ሓወኑ እርገን፡ 
እን ይማማት ብሊና ብሪው ናድከል ከደምሮ ናዋጅብዲ ናይዲ 
እርጉዅ። ደአም እን ይማማት ወሪ ምምሕዳራት ብሊና ብሪ 
ነበክል አረርሰው ዔላ በርዕደው፡ ከረንደው፡ ሓጋትረውሊ ብሊና 
ጋብ ናንሱክ ላሪ ገርዳ ሻኽላ። ንኪር ሁመትሊ እን ኤርትርየር 
ምምሕዳራት ናድከል ወሪ ዕባብድ በለድ ኒድከል ናቱሲ ገርዳ 
ሻው ትግርኚ ጋብ ካያ ግን። ኒንኻ እን እርትርየር ጋብ ናውክ 
እኵላ ግን ያዅሲ ወራትድ ቋሊሰላ። ኒዳግል ትግርኛዲ፡ 
ዓረቢራዲ  እማና ፈደረሽን ወክትሊኻ ትከር-ጋብ (official 

languages) ይስቱ ሰጘው፡  ሕርየት ደንቢኻ ክድመት ጋብ 
(working languages)  ይስቶ ሽጝስተው ናኣክነድ፣ ኤርትርዩን 
ናውክ፡ በለድ ቀሓትድ እኺሪር ናድ ፈሀምስጚድኖኽር፡ ናድ 
ከደምድኖኽር፣ እና ጋብ ኔዲ ናክታበትዲት ምህሮ ሰልፋ 
ቀሓቱዅሊ መሀርስድኖሎም ወጀቡ እርጉዅ። ንሰና ኒኣክና 
ብነድ፡ እን ትግርኛ ጋበው ካያ ትግርኘስ ግእዝድ ከተበው 
ናኣክነድ፡  እን በለድል አረርሰው ክደመል፡ ሲረዅድኻ መካትባ 
ክደመል ናቱሲ ዓቅም ሻው ኣኩኑ፣ እን ገባይል አሪውክ 
ትግርኛዲ፡ ናክታበት ግእዙዅዲት አርእገው ናኣክነድ፡ 
ክድመትሊ ጎለልስኖኽር ሸሊትኖኽር ከብተነት ዋዲሕ ግን።  
 
     ክታበት ብሊና ጋቡሲ ቋላዅድ ይና ጂጛ ሰልፍዅል 
ተልተልሶ ሀደግሶ ህምበሰና፡ ብሊና ጋብ እን ኤርትርያትል 
እዳናዅድ ነፍዕስትስታዅ፡ ግእዝ ክታበትልድ ሺሮ፡ ናክታበት 
ላቲንድ ኒኣክና፣ እና ግም ናንዱሊ ጨገም በሀር ናዕሶሎም 
ኒዋንትና  ዋዲሕ ኒኣክኒ ዳግል፡ በላይን 1997ር ጃብ ናምህሮ 
ሰልፋ  ቀሓትዅሲ  ግእዝ  ክታበትድ  መሀርሰው ግም ጃበርዲ፣  
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ናምህሮት ኒደንቢ ተርሰው ግም ደንበርዲ፣ ናጋባ ክታበትሲ 
ቋላዅድ ለጛትል በንሲኒ፡ ናበልጝኻ ግእዝድ፡ ናበልጛ ላቲንድ 
ከተበው ኣኽኖ ህምበነኵ። ጅርምቢ ብሊነው ሰልፋ ምእብሊ ሀሁ 
ይኖ፡ ፍደላት ግእዙሲ መሀርሰው ኣከነን፡ ላጋፍድኻ ብሊንሲ 
ላገፍድኻ ትግርኘስ ከተብድኖ በኽት አርድንድ። ላቲንሲ እን 
ግም ጃበርሰና ሊጘር ምእብልድ ተርሲነ፡ ናኤርትርዪን 
አሪውሰነክ እንግሊስ ጋብሲ መሀርስድኖ ዩኑ ክንቲድንድሎም። 
ትግርኚ ጋብዲ፡ ትግረር ጋብዲ ግእዝድ ከተብሰሰና፡ ብሊንሲ 
ግእዝድ ከተብና ጨገም እንጋዅ ኣኸት፡ እና 30 አመታት 
ደኰውሊ ብሊና አክትበት ገሪው ግእዝድ ከተብሰው ናዋንትና፣ 
ኒዳግል ናንዲ ሁመትሊ እን ገሪውድ አረርስጚሰን/ማስ መድያ፡ 
ሲረዅድኻ ብሊና ረዋዲዲ፡ ሓብረር ሕርበት ወሪ ወብሳይትስዲ 
አሪውዲትል ስኵረው ስታታት ናውኵ ግእዝድ ከተብሰክ 
ደለመው ናኣክና ኒን ኒላውድ ሰማዕ ግን።  
 
     ኣኾ ደአም ጨገም አርሶሰና እን ጨገም ንሰና ግን ይሮ ኒድ 
ጋብና ካያ ኣቅታዅ ኣኽላ። ኒት ደኵሮ እን ጨገም አወያዅድ 
እንክስትሮ ገረሳዅን ያዅድ ሓሰብናዲ ሰተትናዲ ጀረብደኵ። 
ንድ ሰበትድ በላይን ናጋባ ክታበትሲ ቋላዅድ ዋዲሕድ ፍዲ ጕዲ 
ይድኖኽር፡ “ኒን ግን እን ደርብ ይነት ካባዅ ያዅ ድጟኒል 
ገእይድኖኽር”  ጀረብደኵ የንታ ግን። ሕርየት ጃብ ኣኽን ኒደንቢ 
በላይን ይና ጋባ ክታበትሲ ቋላዅድ ይና ነበክል ጂጛ እዳናዅ 
ሰጘጋዅና ኣኸውድ፡ ይና ጋብሲ አወያ ፍደላትድ ከተብኖ 
ጀረብነት ወንቀርስግኒ፡ ሜሪር ይማም (policy)  ግን ይስቶ፡  አሪው 
ይና አብልክ ኣኽኖ ናላውድ ድⶖኖ፡ “ኒን ግን ናድ ኪዳዅሎም” 
ይስትንዅን።  ንደንቢ   ደአም  ይነት   ቋላ  ጋርሊ  ይና ላውድ 
ሓሶሰይኖ፡ ይነድ ጀረብዳዅሲ ይና ላውድ ፍሪርኖኽር፡ ይና ናይ 
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ኣኸት አርእኖ  ከደምኖኽር ጀረብደኵና።  
 
     የዋ እምን ግን፡  ላዶንትክ እና ይና በለድል ናን ህምባ 
እጭጉምሲ ወግምሊ ቱስነድ፡  “ይና በለድል ነስኮ ኣጭጉም ዋኑ፡ 
ብሊና ክታበትድ ጋብና ንስኮት ጀረብደኵማ?” ያዅ ቋላ ደኰክ-
ደኰክ ሓወጨት ከስተዅ ኣኽላ። ደአም እና ቋላ ነወያዅ፡ እን 
ይና ዋጅብሲ ጉርድ እሰግኒን ሀመልድሮና ገረሳዅ ቋላ ተከኵ። 
ጨገም ይና በለዱዅ ኤርትርዩን ይናኮቍር ናድክዲ ላት ኣኽኖ፡ 
ኒእንክኒል ከደምኖ ሻኽናዅ ጨገም ግን። እን ሲረዅድ ይና 
ጋብሲ ቋላዅ ጨገም ደአም ኒት እንክኒል ሓሰብኖኽር 
ደበልትኖኽር ሻኽናኽር ይን ብሊን ይና ላውድ ግን። ይና ጋብዲ 
ናክታበትዲት ቋላዅድ እን ናን እሲኖ ሻኽነውልድ እና 
ተለየውሲ ሀደግስሮ ገረስተኵ። 
 

1. ብሊን ይና ጋባ ክታበትሲ ቋላዅድ ጂጝስትና 
ጀረብደኵና። ብሊና ክታበት ግእዝድማ እማ ላቲንድ 
ኪዳዅን ያዅድ ደፋእ ይኖ ጂጝስቲኖኽር፡ ብጅኻነክ 
ጀረበናዅ ቋላ/ረአይሲ አርእኖኽር ጀረብደኵ። ብሊን 
እና ጋር ኒስ ተኪን ይና ቋለስ ለጭሕድኖ ዲውነን፡ ይና 
ጋር አርደት ይናላውድ ኣኽኖ ገረሰነኵን። እን ይነድ 
ታሚታ ሁመትዲ አዋይንዲ እንቶሰናኻ፡ እን ይን 
ጀረብናዅሲ ወራትሊ እርግስኖ ጨገመለና። እና 
አወካት ኒል ብሊና ረዋዲትል ኣኽን ፈይስቡክሊ፡ እና 
ጂጛ ነወያዅ ተር ዮ ኒዋንትና ፈርሕዳዅዲ፡ ተለለይሮ 
ሻዅዲ ግን። 
 

2. እና  ናን  ህምብና  አዋይንሊ፡  ክታበት  ብሊናዅ  ለጛ  
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ደርብድ ፍደላት ግእዙውድ ኣኽን ላቲኑውድ ዳበረሰና ሀብና 
ገሪዅዲክ ጀረብዳዅ ኣኾ ቋልስተኵ።  
 
     ወላ ድኳ ግእዝ ክታበት ይና በለድል እዳናዅድ 
ነፍዕስትስታዅዲ፡ ይናዅ ግን ይናዅ ክታበትዲ ኒኣክነድ ኒት 
መለክናኽርዲ፡ ፍሪርናኽርዲ ገሪው ኣክነን፡ እን 1997ር ደንብክ 
ላቲንድ ናምህሮት ተርሰው ይናቍር፡ ብሊና ጋብሲ ከተብኒል 
ናው አርእናዅዲ ገረሰናዅዲ ላቲን ክታበት ግን። ግእዝ 
ክታበትሲ አርእኒሉ። ንድኻ እና ሻሎት ይነውሲ እን ናው 
ገረሰናዅ ላቲን ክታበትድ ከተብድኖኽር ብሊና ክቱብሲ 
ዳበርድድኖኽር፡ ካቢኖሎኽር ሓየምስጋ ይኖሎምኽር 
ሻኽንዅን።  ባሕሮ ብሊናዅ 2019ዲሩዅድ ግርጊል ብሊና 
ሻሎት ላቲንድ መሀርሰውልድ ሻሎታ፡ ዮሴፍ ዳዊት፡ ስዊድን 
መንደርታዅ፣ ኒሰልፍ ክታብ፡ “ስርበብ ወክቱዅ” ያዅ ደለምዶ 
ባሕሮር ዲቢል  ስኵረሰና ኒሃብና ገሪዅዲክ ፈርሕዳዅ ግን። እን 
ብሊና ክታበት ላቲኑዅ ደአም ኒተርልድ እን ፍደላት ወሪ 
ሓለጋት ናገለክ  እን እዲና ኒድከል ከለብርሳዅ IPA ደለምዳዅ 
ደርብዲ ፈርጋዅ ኒኣክና ገለ ኣጭጉም ህምበኵሉ፣ እማ ኔስ 
ትክስና ጀረብዲርሉ። ህምቡንትክ ናን፡ ላቲን ፍደል Cት ደሀይ 
ብሊናዅ “ ዐ “  ያዅሲ ወከላዅሰና ሀብረ ከተብና ከቲሳዅ ግን። 
ኒሰናኽር እን 7 ፍደላት ካረው (vowels) ብሊና ጋበል አረርሰው 
ናውክ እን ላቲንድ ከተበውዲ፡ ነበብደውዲ ከው አሪው ፈሀመና 
ደርብድ ስኵሮ እላ። ኒዳግልር እን ጨቀጥነድ ነበብስስተውዲ 
አሪውዲ  ቀ፡ ጠ፡ ጨ፡ኸ ይስተውድ አድሁይ  እን ስዳዋዅድ 
IPAር ደርብድ  (ä አ, u ኡ, i ኢ, a ኣ, e ኤ, ə እ, o ኦ.) ኣኾ  
ስኵርድድ ሻዅ ግን። ኒሰናኽር እን ጘ ያዅ ደሀይሲ ወከላዅ 

ሓለገት (ŋ) ኣኽርድ ሻዅ፣ ከቲነድ  እን ላቲን ክታበትሊ ኘ (ñ)  
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ያዅ ደሀይሲ ወከላዅስና  ኣኾ ከተብሶ ህምበኵ።  ንድኻ እን 
ላቲን ክታበት ብሊናዅ፡ ብሊንድ ካያ ኣኽጊ ብሊንሲ ክንቲድኖ 
ጀረበው ናውክ ፈሀምነሰሉ ኣኾ  ኪድሮ ሻኵ ይና ግን።  

 
3. ብሊና ክታበት ግእዝ ፍደላትታዅሲ ቋላዅድ እን ፍደላት 

ብሊነው ፍሩጋን ጘ፡ⶓ ያዅ ደሀይ ሻው 2003 ደውሊብሊና 
ጋባ ስⶖድ ዩኑኮድ እስታንዳርድል (Unicode Standard) 
ከለብርሶ ትዎ ደንብክ፡ ብሊና ጋብሲ ፍደላት ግእዙውድ 
ኮምፕዩተርድ ከተብና ኒጨገም እንክስቱዅ ይስትሮ 
ገረሰተኵ። ንድኻ ኣኻ ኣዳም ግእዝ ሶፍትወይር ኣራዅክ፡ 
ብሊና ጋብሲ ግእዝ ፍደላት ከተብኒል ላሪ ጨገም ሻኽላ ይና 
ግን። እን ግእዝ ክታበትሲ መሀርስገው ግም ደንበር ደአም፡ 
እና ክታበት ይና በለድል ገሪዅዲክ ጀረብዳዅ ኒስ ኒድ 
መሀርሰናዅ በኽት  onlineድ ኣኽን አሪ ደርብ ብስቶሎም 
ናሹ መሀርድድኖ ገረሰነን ገሪዅዲክ ጀረብዳዅ እርጉዅ። 
ውረድ ሲረዅድ እን በሪል ብሊንድ ከተበው ናብጅኻነክ 
ግእዝድ ከተበው ናኣክነድ፡ እን ግም ደንበር ናዲ ሕበርሲነ 
ላት ከደምድኖ በኽት አርድንድ ይና ግን። 

 
      እክ ብሊነው እን ልላ ኣኽኖ ናጋባ ክታበትሲ እን ናው ጀረበና 
ደርብድ ፍሪርናዅ አዋይንሊ ገእይስትራሲክ፡ በላይን ግእዝድ 
ኣኽን ላቲንድ ከተብነድ፡ ናቋለስ ክቱብድ ስኵስድኖኽር  ብሊና 
ጋባ ክቱብሲ ዳበርድኒል ናገርዳ መዓቢድኖኽር ሻኽኑዅ የንታ 
ግን። 
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