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እንተሃለዩ ብኸመይ ኣገባብ ይመሳሰል?

ቋንቋታት ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ብሔር ብሔረሰባት ዝነብሩላ፣ ካብ ዝተፈላለዩ
ቦታታት ዝተፈላለዩ ዓሌታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ዘተኣናገደት ሃገር እያ፡፡
በዚ ምኽንያት ድማ ኣብዛ ሃገር ብርክት ዝበሉ ቋንቋታት ይዝረቡ፡፡ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ
ዝዝረቡ ልዕሊ ሰማንያን ሓሙሽተን ዝኾኑ ቋንቋታት ኣለዉ፡፡ እዚኦም ካብ ኣርባዕተ
ዓሌታት ቋንቋ ጥራሕ ዝፈልፈሉ ኮይኖም ይርከቡ፡፡ ንሳቶም’ውን ዓሌት ቋንቋ ኩሻዊ፣
ኣባይ-ሰሃራዊ፣ ኦማውን ሴማውን እዮም፡፡ መብዛሕትኡ ተዛራቢ ዓሌት ቋንቋ ኦማዊ ኣብ
ከባቢ ቀላይ ኦሞ ተወሲኑ ካብ ዝርከብ ዓሌት ኦሞቲክ ይርከብ፡፡ እቶም ካልኦት ዓሌታት
ቋንቋ ካብ ጫፍ ሰሜን ተሲኦም ክሳብ ማእኸል፣ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኢትዮጵያ
ተዘርጊሖም ኣብ ዘለዉ ቦታታት ይዝረቡ፡፡
ኢትዮጵያ ብኣብዝሓ ሃገረ ኩሽ እያ ምባል ይካኣል፡፡ ስሙ ከይተረፈ ግሪካውያን “ኢትዮጵያ”
ኢሎም ዝሰየምዎ ኣብ ጥንቲ እብራይስጥ ኩሽ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ማእኸላይ ቀይሕ
ባሕርን ወሽመጥ ኣባይን ካብ ግብፂ ቀፂሉ ንዘሎ ሕዝብን ከባብን እዩ፡፡ ክሳብ ሎሚ
መብዛሕትኦም ተዛረብቲ ቋንቋ ኩሽ፣ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ዝነብሩ፡፡ መድረኽ ነዊሕ
ታሪኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ ኣብዚ ከባቢ እዚ፣ ካብ ዝዝረቡ ኩሻዊ ቋንቋታት እቶም
ቀንዲ ኣገው፣ ኦሮሞ፣ ሶማሌ፣ ሲዳማ፣ ሃድያ፣ ዓፋር፣ ከምባታ፣ ጌዴዎ ዝመሳሰሉ
እንትኾኑ፣ ጠቕላላ በዝሖም ክሳብ 25 ይበፅሕ፡፡ ጥንታዊ መሰረቶም እውን ሰሜን
ምብራቕ ኣፍሪካ፣ ቀርኒ ኣፍሪካን ምድሪ ኢትዮጵያን ምዃኑ ትውፊት እቲ ህዝብን
ሊቃውንቲ ታሪኽን ቋንቋን ይገልፁ፡፡
ኣባይ ሰሃራዊ ዝበሃል ዓሌት ንወሰና ወሰን ሱዳን ሒዙ ካብ ሰሜን ክሳብ ባሕሪ ቱርካና
ኣብ ዘለዉ ቦታታት ዝርከብ እዩ፡፡ ኣብዚ ዓሌት ቋንቋ ዝምደቡ ኣኝዋክ፣ ጉሙዝ፣ ኩናማ፣
በርታ፣ ኑዌር፣ መዠንገር፣ ሚኤን ዝኣመሰሉ እንትኾኑ፣ ሓፈሻዊ በዝሖም ክሳብ 28
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ምዕራፍ ሓደ - ቋንቋን ሕብረተሰብን
ከምዝበፅሕ ይዝረብ፡፡ ተዛረብቲ እቶም ቋንቋታት እውን ብጣዕሚ ጥንታውነት ዘለዎም
ህዝብታት ምዃኖም ዝተረጋገፀ እዩ፡፡
ኣብዚ ሐዚ እዋን መብዛሕትኦም ተዛረብቲ ኦሞቲክ ኣብ ወሽመጥ ኦሞን ከባቢኡን ይርከቡ።
ጥንቲ ዝነበሮም ትሕዝቶ ግን፣ካብዚ ናይ ሎሚ ብጣዕሚ ዝሰፍሐ ከምዝነበረ ዘርእዩ
ምልክታት ኣለዉ፡፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ጋሞጎፋ፣ ከፋ፣ ኢሉባቦር፣ ወለጋን ቦታታት ዶግዓ
ምዕራብ ሽዋን፣ኩሎም ተዛረብቲ ቋንቋ ኦሞቲክ ዝነበሩ ይመስል፡፡ ክሳብ ሐዚ ሓደሓደ
ተዛረብቲ ቋንቋ ኦሞቲክ ኣብ ኢሉባቡር /ሼኮ/፣ ኣብ ወለጋ /ማኦኣንፊሎ/፣ ከምኡ እውን
ኣብ ጎጃም /ሺናሻ/ ካብ ወሽመጥ ኦሞ ርሕቕ ኢሎም ምርካቦም ነቲ ኣበሃህላ የራጉዶ፡፡
ካብ ወሽመጥ ኣባይ ክሳብ ወሽመጥ ኦሞ ዘሎ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብኣብዝሓ
ጥንታዊ ትሕዝቶ ተዛረብቲ ኦሞቲክ ከምዝነበረ ዝሕብሩ ብዙሓት ምልክት ታሪኽ ኣለዉ።
ኣብ ማእኽላይ ዘመን ታሪኽ ኢትዮጵያ ዳሞት እናተብሃለ ይፅዋዕ ዝነበረ ብሓፈሽኡ ዓዲ
ናይ ተዛረብቲ ኦሞቲክ ዝነበረ ይመስል፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ቀንዲ ቋንቋታት ኦሞቲክ
ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ከፊቾ፣ ኩሉኮንታ፣ ጊሚራ፣ ኣሪ፣ ሼኰ፣ ማጂ፣ ሺናሻ እንትኾኑ
ሓፈሻዊ ቁፅሮም ከባቢ 26 ይኸውን፡፡
ዓሌት

ሴም

ኣብ

ዝተፈላለዩ

እዋናት

ናብ

ዝተፈላለዩ

ቦታታት

ስለዝተሰደዱን

ስለዝተወሃሃዱን ሎሚ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሴም ተፈጢሮም ኣለዉ፡፡ ትግርኛ፣ ግእዝ፣
ኣምሓርኛ፣ ኣደርኛ፣ ካልኦትን ኣብዚ ዓሌት እዚ ዝምደቡ እንትኾኑ በዝሖም ክሳብ 14
ከምዝበፅሕ ካብ ትንታነ ሊቃውንቲ ቋንቋ ምርዳእ ይካኣል፡፡ ካብ እዚኣቶም ቋንቋ ግእዝ
ብስነ ፅሑፍ ዝማዕበለ እዩ፤ ይኹን እምበር ብዓል ዋና ዝኾነ ብሔር ወይ ብሔረሰብ
የብሉን፡፡ ቋንቋታት ሴምን ተዛረብቶምን ኣብ ኢትዮጵያ ጥንታውነት ኣለዎም፡፡ ቅድሚ
ልደተ ክርስቶስ ብዙሕ ዓመታት ካብ ደቡብ ዓረብ ተላዒሎም በባብኤል መንደብ ኣቢሎም
ንቀይሕ ባሕሪ ሸጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ዓሌት ደቡብ ሴም ከምዘለዉ ታሪኽን
ብርክት ዝበሉ ምሁራንን የዘንትው፡፡ “እዞም ካብ ደቡብ ዓረብ ዝመፁ ዓሌት ሴማውያን
ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተውሉ ግዘ ብጥሉል ንምፍላጥ እንተዘይተኽኣለ እኳ፣ከባቢ 1000 ዓ/
ዓለም ከይኮነ ኣይተርፍን” ክብሉ ሌስላው ዝተብሃሉ ምሁር ቋንቋ ይገልፁ፡፡
/ትርጉም፡- ካብ መፅሔት ማሕበር መምህራን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ/
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት አንቢብካ ምርዳእ
ሀ
1

2

3

4

4

ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ስዒቦም ዘለዉ ሕቶታት ቅኑዕ መልሲ ሓሪኹም
መልሱ፡፡
ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ቋንቋታት ዝዝረቡላ ሃገር ንክትኾን ዘብቅዓ ኣጋጣሚ እንታይ
እዩ?
ሀ

ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ስለእትርከብ

ለ

ሃገረ ኩሽ ስለዝኾነት

ሐ

ጥንታዊት ሃገር ስለዝኾነት

መ

ዝተፈላለዩ ህዝብታት ስለዘተኣናገደት

ጥንታዊ መሰረት ተዛረብቲ ቋንቋ ኩሽ
ሀ

ሰሜን ምብራቕ ኣፍሪካ

ለ

ወሽመጥ ኦሞን ከባቢኡን

ሐ

ቀርኒ ኣፍሪካ

መ

ሰሜን ምብራቕ ኢትዮጵያ

እዩ፡፡

ትሕዝቶ ተዛረብቲ ቋንቋታት ኦሞቲክ ሰፊሕ ከምዝነበረ ብኸመይ ንርዳእ?
ሀ

ካብ ወሽመጥ ኦሞ ርሕቕ ኢሎም ዝርከቡ ህዝብታት ስለዘለዉ

ለ

ብዙሓት ቋንቋታት ዝሓዘ ዓሌት ስለዝኾነ

ሐ

ኣብ ወሽመጥ ኦሞን ከባቢኡን ስለዝርከቡ

መ

ጥንታውነት ዘለዎም ህዝብታት ዝሓዘ ስለዝኾነ

ቋንቋ ግእዝ ዝነበሮ ቦታ ንኻልኦት ቋንቋታት ዝለቐቐ ንምንታይ እዩ?
ሀ

ተዛረብቱ ስለዝወሓዱ

ለ

ብተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ስለዝተዓብለለ

ሐ

ብተዛረብቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ስለዝተዓብለለ

መ

ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ስለዝተዳኸመ

ምዕራፍ ሓደ - ቋንቋን ሕብረተሰብን
ቋንቋ ትግርኛ ካብ ቋንቋ ግእዝ ዝወረሶ ነገር እንታይ እዩ?
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ሀ

ሓበራዊ ቋንቋ ናይ ምዃን ቦታ

ለ

ቦታ ቋንቋን ስነ-ፅሑፍን

ሐ

ስልጣን ቋንቋ መንግስቲ

መ

ቋንቋ መተኣታተዊ ናይ ምዃን ቦታ

ንዓሌት ቋንቋ ኦሞቲክ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንታይ እዩ?

6

ሀ

እቶም ተዛረብቲ ኣብ ከባቢ ቀላይ ኦሞ ዝርከቡ ምዃኖም

ለ

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተዘርጊሖም ዝርከቡ ምዃኖም

ሐ

ኣብ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተወሰኑ ምዃኖም

መ

ካብ ጫፍ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝመፁ ምዃኖም

ውሑዳት ቋንቋታት ዝሓቖፈ ዓሌት ቋንቋ መን እዩ?

7

ሀ

ኩሻዊ

ሐ

ሴማዊ

ለ

ኦሞቲክ

መ

ኣባይ-ሰሃራ

ሓበራዊ መግለፂ ናይዞም ኣርባዕተ ዓሌት ቋንቋ እንታይ እዩ?

8

ለ

ሀ

ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ጥንታውነት ዘለዎም እዮም፡፡

ለ

ኩሎም ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ስግር ባሕሪ ዝመፁ እዮም፡፡

ሐ

ኩሎም ዓሌት ቋንቋ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢትዮጵያ ዝተዘርግሑ እዮም፡፡

መ

ተዛረብቲ ኩሎም ዓሌት ቋንቋ ኢትዮጵያዊ መቦቆል ኣለዎም፡፡

ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብቃልኩም መልሱ፡፡

1

ኢትዮጵያ ሃገረ ኩሽ እያ ዝተብሃለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ?

2

ኣመፃፅኣ ተዛረብቲ ቋንቋ ሴም ከመይ ይመስል?

3

ቋንቋታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣርባዕተ ዓሌት ንምንታይ ተመቒሎም?

5

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሰዋስው
ትርጉም ዝስዕቡ መካነ - ንባባትን ባህርየ- ንባባትን ምስገለፅኩም ክልተ ክልተ ኣብነት ሃቡ።

ባህርየ-ንባበ ወይ መካነ-ንባብ

ትርጉም ኣብነት

ነዛሪ
ጉሮሮ ሓራጅ
ነታጕ
ሶርኖት
ከናፍሮት
ፈሰስቲ
ትንሓግ
ግርፃን
1

ኣብ ስነ ድምፃዊ ኣፀሓሕፋ ቃላት ዝጠብቕ ድምፂ እንተሃልዩ ነቲ ዝጠብቕ ድምፂ
ብሳድስ ፊደል ክልተ ግዘ ንፅሕፎ፡፡

ኣብነት
ልቢ

/ልእብብኢ/

ኣብዚ ቃል /ልቢ/ እቲ ዝጠብቕ ድምፂ “ብ” ሳድስ እዩ፡፡
2

ክልተ ተነበብቲ ድምፅታት ኣብ መጀመርያ ቃል ተኸታቲሎም ስለዘይመፁ ኣብ
መንጎኦም /እ/ መናበቢ ይኣትው፡፡

ኣብነት
ልቢ
/ልብብኢ/
/ልእብብኢ/
3

6

ኣብ ስነ-ድምፃዊ ኣፀሓሕፋ ሰለስተ ተነበብቲ ኣብ ማእኸል ቃል ተኸታቲሎም ስለዘይመፁ
ኣብ መንጎ እቶም ካልኣይን ሳልሳይን ተነበብቲ /እ/ መናበቢ ይኣትው፡፡

ምዕራፍ ሓደ - ቋንቋን ሕብረተሰብን

ኣብነት
ድንሽ

ሀ

/ድንንሽ/

/ድእንንእሽ/

ብመሰረት ዝተውሃበኩም ሓበሬታን ኣብነትን ድምፀ ልሳናዊ ኣፀሓሕፋ እዞም
ዝስዕቡ ቃላት ኣርእዩ፡፡

ኣብነት
1

ልቢ /ልእብብኢ/

2

ድንሽ /ድእንንእሽ/

3

ነባር /ንአብብኣር/

1

ኣፍ

6

ጨለጠ

2

ሰዓት

7

ቡኽራ

3

ኳኽ

8

መተረ

4

ቋንጣ

9

ሕሳር

5

ኣልሽ

10

ትንግርቲ

ለ

ነዞም ዝስዕቡ ቃላት ብሜላ ኣፀሓሕፋ ቀለም ተንቲንኩም ፅሓፍዎም፡፡

ኣብነት
1

ኩትቻ

ክኡ - ትእ - ችኣ

2

መኸረ

ምአ - ኽአ - ርአ

1

ማሰ

6

ኣሰረ

2

ልሒሙ

7

ዓይኒ

3

ጉያ

8

ሸመተ

4

እድኒ

9

ሰልጢኑ

5

ቀምሽ

10

ሃዲሙ

7
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ሐ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

ስዒቦም ንዘለው ቃላት ካብ መዝገበ ቃላት ብፍትሒት ዝስማማዕ ቃል ሕረዩ፡፡
ቀዝሒ
ሀ

መልክዕ

ሐ

ሾልቂ

ለ

ዛሕሊ

መ

ክምስታ

ሀ

አፍደገ

ሐ

ብራንዳ

ለ

ውሻጠ

መ

ሓፁር

ሀ

ገንገነ

ሐ

ሃድአ

ለ

ኰርዐ

መ

መርሐ

ገበላ

ኳዕነነ

ዓረበይታ
ሀ

ሃዳናይ

ሐ

ርሻን

ለ

መጋርያ

መ

ገፊሕ ግራት

ሀ

ፍፃመ

ሐ

ፀልማት

ለ

እዋን

መ

ቀትሪ

ህኖት

ሰልሚቱ
ሀ

ጠፊኡ

ሐ

ኣሳዊሩ

ለ

ተሰዊሩ

መ

ጉሂሩ

ሀ

ስኒት

ሐ

ጎንፂ

ለ

ምልኣት

መ

ጎደሎ

ሀ

ሕዋይ

ሐ

መከራ

ለ

ስኽፍታ

መ

ታሕጓስ

ሀ

ርጋፅ

ሐ

ባይታ

ለ

ጭርሖ

መ

መሬት

ህፀፅ

ዓፀባ

ኣሰር

ምዕራፍ ሓደ - ቋንቋን ሕብረተሰብን
ጋብላ

10

ሀ

መሕደሪ ከፍቲ

ሐ

መስተይ ሓተላ(ማይ)

ለ

መንገዲ ውሕጅ

መ

ሰውጢ

መ
1

2

3

4

5

6

7

8

ተፃራሪ ፍታሕ ሕድሕድ ቃል ሕረዩ፡፡
ለዚቡ
ሀ

ጥዒሙ

ሐ

ሓዲኡ

ለ

ርሒሱ

መ

ሓንጊዱ

ሀ

ጋሻ

ሐ

ጓና

ለ

ሓው

መ

ጎረቤት

ሀ

ሓፋር

ሐ

ዕቡይ

ለ

ደፋር

መ

ቁጡዕ

ሀ

ሓደ ፍረ

ሐ

ብቱን

ለ

ንፅል

መ

ኩሎም መልሲ እዮም

ባዕዲ

ሓናኽ

ጃምላ

ዓለማዊ
ሀ

መንፈሳዊ

ሐ

ውሽጣዊ

ለ

ምትሃታዊ

መ

ግዳማዊ

ሀ

ፅዑቕ

ሐ

ሰርኪ

ለ

ወትሩ

መ

ለ ን ሐ ን መልሲ እዮም

ሀ

ተራ

ሐ

ፈላሚ

ለ

ፍሉጥ

መ

ፈራሕ

ሳሕቲ

ዉሩይ

ወግዓዊ
ሀ

መንግስታዊ

ሐ

ኣፍኣዊ

ለ

ሓፈሻዊ

መ

ውልቃዊ

9
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ጎርዞ

9

ሀ

ኣረጋዊ

ሐ

ጎበዝ

ለ

ዕሸል

መ

ሓያም

ሀ

ቦሲራ

ሐ

ፈዚዛ

ለ

ዓቢራ

መ

ዋሕሊላ

ጠቂዋ

10

ምድማፅ

ብመምህርኩም ዝንበበልኩም “ቋንቋን ተግባራቱን” ዝብል ፅሑፍ ብውነ እናዳመፅኩም
ነቶም ቀንዲ ሓሳባት ኣብ መዘክርኩም ሓዙ፡፡

ፅሕፈትን ንባብን
ሀ

ነዚ ዝስዕብ ፅሑፍ ናብ ትግርኛ ተርጉሙ፡፡
ድርሰት አንድ በአእምሮ ውስጥ ያለህን ሐሳብ ለሌላ ወገን በጽሑፍ
የማስተላለፍን ሂደት የሚመለከት በመሆኑ፣ዓላማን መሠረት ያደርጋል፡፡
ፀሐፊው አርዕስት የሚመርጠው በግምት ሳይሆን፣ ከዓላማው አንጻር ነው።
ደጋግሞ ርእስ የሚመርጠው ወደ ዓላማው እንዲያተኩር ለማድረግ ነው፡፡
ሐሳቡን በቢጋር የሚያደራጀው፣ የሚያርመው፣ የሚጨምረው፣ የሚቀንሰው
ይህንኑ ዓለማውን ከግብ ለማድረስ ነው፡፡

ለ

ነዚ ዝስዕብ ፅሑፍ ናብ ኣምሓርኛ ተርጉሙ፡፡
ቋንቋ ንፁህ ሰብኣዊ ባህሪ እዩ፡፡ ቋንቋ ሰብኣዊ ባህሪ ኣለዎ እንትብሃል ሰብ
ምስ ኣምሳሉ ሓሳብ ንሓሳብ ዝለዋወጠሉ /ዝረዳደኣሉ/ ምዃኑ ንምግላፅ
እንተይኮነስ፣ ብሰብ ዝተፈጠረ፣ ሃብቲ ሰብ ጥራሕ ዝኾነ፣ ከከም ኩነታቱ
ዝለዋወጥ፣ ዝውለድን ዝመውትን መለለይ ባህሪ ወዲ ሰብ ምዃኑ እውን
ንምምልካት እዩ፡፡

10

ምዕራፍ ሓደ - ቋንቋን ሕብረተሰብን

ሐ

ብዛዕባ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ካብ ዝተኻየዱ መፅናዕትን ምርምርን ዝተረኸቡ ውፅኢታት
ነቶም ኣገደስቲ ሓሳባት ፅሒፍኩም ብምምፃእ ንመማህርትኹም ኣንብቡሎም፡፡

መ

ብመሰረት ተዋሂብኩም ዘሎ ኣብነት ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለው ምስላታት ዝተፈጠርሉ
ዓውዲ ተንቲንኩም ፅሓፉ፡፡

ኣብነት
“ዘመን ፀበቐ ንኣድጊ ከፍኦ፣ ዘመን ሓመቐ ንኣድጊ ከፍኦ”


ዘመን እንተፀቢቑ ኣዝመራ ስለዝበዝሕ ኣድጊ ብዘይገለ ዕረፍቲ ቀትርን ለይትን
ስለዝፅዓን ይኽፍኦ እዩ፡፡ ብኣንፃሩ ድማ ዘመን እንተሓሚቑ ድርቂ፣ ጥምየት
ስለዝህልው እኽለ ማይ ኣብ ቀረባ ስለዘይርከብ ኣብ ርእሲ ጥምየቱ ካብ ርሑቕ ቦታ
እኽለ ማይ ስለዘመላልስ ይኸፍኦ እዩ፡፡ ስለዚ ናይ ዘመን ምሕማቕን ምፅባቕን
ንኣድጊ ዝህቦ ለውጢ ስለዘየለ “ዘመን ፀበቐ ንኣድጊ ከፍኦ፣ ዘመን ሓመቐ ንኣድጊ
ከፍኦ” ክበሃል በቒዑ፡፡ በዚ ዝተልዓለ ፅቡቕ ይኹን ሕማቕ ነገር ኣጓኒፉ እትረኽቦ
ነገር ወይም ለውጢ እንድሕር ዘየለ ብተመሳሳሊ መንገዲ እዚ ምሰላ ይምስል፡፡

1

ተሓሳማያ ጓሳስ ምስሑ ዝነበረስ ድራሩ

2

ኣቦይን እነይን ፀሎቶም ነንበይኑ፡፡

3

ብተመንያ ዝሃደመስ ብልሕፂ ተዳሃለ

4

ሞይትካ ዝቐብረካ ሓሚምካ ተዓዘቦ

5

ሰበይትኻ እትብሎን ይግበረልካ፤ኣዴኻ እትብለካንከ ኣይግበረልካ፡፡

ረ

ኣብ ትሕቲ “ሀ” ንዘለዉ ሓረጋት ኣብ ትሕቲ “ለ” ምስዝርከቡ ሓረጋት ብምዝማድ
ነቶም ምስላታት ምሉእ ግበርዎም፡፡

		

“ሀ”

1

ሌቛንያ ዓቀይታየንስ

2

		
		

“ለ”

ሀ.

እግሪ ሓማተይ ቀጠነ በለ

ትሕዝያ ገዲፋስ

ለ.

መዓንጥኡ ኣይወፅእን

3

ሕለያ ዘይበልዎ

ሐ.

ዑና ዓዲ ኣርእዮ

4

ኣያያ ዘለዎስ

መ.

መስቀል ኣብሪቅካ ረኣዮ

5

ሰብኡትያ ዘይብሉስ

ረ.

መቃተሊ

6

ሕልፈትያ ዘይፈልጥስ

ሰ.

ስቑል የመዓዱ

7

ሰብስ ይወልድ እምበር

ሸ.

ኣርፊዱ ይመውት

		

11

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
8

ስዋ ኣሎ ኢልካስ

ቀ.

ጎራምፅ ይረኣይሉ

9

ዝኸርምን ዘይኸርምን

በ.

ማይ ኣይትተሓሰም

10

ሕማቕያ ገልጋልስ

ተ.

ማይ ለመነ

ዝርርብ
ሀ

እንታይነት እዞም ዝስዕቡ መሰረታዊ ባህርያት ቋንቋ ኣመልኪትኩም ተዛተዩ፡፡

;;

ቋንቋ ብኣጋጣሚ /ሃንደበት/ ናይ ዝተፈጥሩ ቃላት እኽብካብ እዩ፡፡

;;

;;

;;

ቋንቋ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ናይ ዝተሰርዑ ትእምርትታት እኽብካብ እዩ፡፡
ኩሉ ቋንቋ ምሉእ እዩ፡፡
ቋንቋ ረቂቕ እዩ፤ መልእኽቲ እውን የመሓላልፍ፡፡
ቋንቋ ብልምዲ /ብትምህርቲ/ ጥራሕ ይርከብ፡፡

;;

ቋንቋ ይውለድ፤ ይዓቢ፤

ለ

ኣብዞም ዝስዕቡ ባህሪያት ቋንቋ ተመያየጡ

;;

ይመውት ይልወጥ፡፡

1

ኩሎም ቋንቋ ስርዓቶም ሓልዮም ናይ ዝተዋቐሩ ድምፅታት ውህደት እዮም።

2

ኩሎም ቋንቋ ብሃንደበት ናይ ዝተፈጠሩ ትእምርትታት ውህደት እዮም።

3

ኩሎም ቋንቋታት ምሉኣት እዮም።

4

ቋንቋ ረቂቕ እዩ።

5

ኩሎም ቋንቋ ብትምህርቲ እዮም ዝርከቡ።

6

ኩሎም ቋንቋታት ይዓብዩ፤ ይልወጡ።

ሐ

ኣብዞም ዝስዕቡ ነጥቢታት ብጉጅለ ተመያየጡ።
“ቋንቋ ሰብኣዊ እዩ”

መ

12

ብመሰረት ባህርያት ቋንቋ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት በብጉጅለኹም ተዘራረቡሎም፡፡

ምዕራፍ ሓደ - ቋንቋን ሕብረተሰብን
1

ቋንቋ እንታይ ማለት እዩ?

2

ግልጋሎት ቋንቋ እንታይ እዩ?

ረ

ሕድሕድ ብሔር ብሔረሰብ ሃገርና ብናይ ባዕሉ ቋንቋ መንነቱን ባህሉን ምግላፅ
ምኽኣሉን ትምህርቲ ክረክብ ምኽኣሉን ዝህልዎ ረብሓ ብፅሑፍ ብምድላው ነቶም
ቀንዲ ቁምነገራት ብዘረባ ኣቕርቡ፡፡

ሰ

ተዋሂብኩም ዘሎ መርበብ ፅሑፍ ብምንባብን ሰብ ሙያ ብምሕታትን ዓሌት
ቋንቋታት ሴም ኢትዮጵያ ብምድላው በብጉጀለኹም መብርሂ ሃቡ፡፡

ጥንታዊ ሴም
ምብራቓዊ ሴም

ደቡባዊ ሴም
ሴማዊ ቋንቋታት
ኢትዮጵያ

ሸ

ማእኸላዊ ሴም

ሴማዊ ቋንቋታት
ደቡብ ዓረብ

ሕድሕድ ቃል ክንደይ ቀለም ከምዘለዎ ተዛረቡ፡፡

1

ጭዋዳ

4

ረብረበ

2

ስዳሮ

5

ለባም

3

ዕጣቕ

6

ተኣነነ

13

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርኸቡ ዓሌታት ቋንቋ መነመን ይበሃሉ?

3

ኣብ መንጎ ድምፀ ልሳናውን ቀለማውን ዘሎ ኣፀሓሕፋ እንታይ ይመስል? ብኣብነት
ኣደጊፍኩም መግለፂኩም ኣቕርቡ፡፡

2

ቋንቋ ትግርኛ ኣበየናይ ዓሌት ቋንቋ ይርከብ?

4

ቀጥታዊ ፍታሕ ቃል ካብ ዓውዳዊ ፍታሕ ቃል ብምንታይ ይፍለ?

5

ግልጋላትን ባህርያትን ቋንቋ እንታይ እዩ ትብሉ?

ሕቶታት ዓርስ ገምጋም

ትሕዝቶ ትምህርቲ’ዚ ምዕራፍ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹም ዝፍትሹ መጥለሊ ነጥብታት
ቀሪቦም ኣለው፡፡ ንሕድ ሕድ ሓሳብ እትህብዎ መልሲ #እወ; እንተኾይኑ፣ ምልክት ()
#ኣይፋል; እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ #እንድዒኸ; እንተኾይኑ ድማ ምልክት (?) ኣብቶም
ባዶ ቦታታት ኣቐምጡ፡፡

ቁፅሪ መጥለሊ ነጥብታት
1

ቋንቋታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣርባዕተ ዓሌት ከምዝምደቡ
ስሞም ምግላፅ እኽእል፡፡

2

ንዝተወሃቡኒ ቃላት ብስነ ድምፀ ልሳናዊ ኣፀሓሕፋ
ክፅሕፍ እኽእል፡፡

3

ንዝንበበለይ ፅሑፍ ኣዳሚፀ መዘክር ክሕዝ እኽእል፡፡

4

ንዝተውሃቡኒ ቃላት ቀጥታዊ ፍታሕ ምሃብ እኽእል፡፡

5

ብኣምሓርኛ ንዝተውሃበኒ ፅሑፍ ናብ ትግርኛ ክትርጉም
እኽእል፡፡

6

ንሓረጋት እናዛመድኩ ዝተማልአ ምስላ ክምስርት እኽእል፡፡

7

ብዛዕባ እንታይነት፣ ግልጋሎትን ባህርን ቋንቋ ምግላፅ
እኽእል፡፡

8

ንዝወሃቡኒ ቃላት ክንደይ ቀለም ከምዘለዎም ምግላፅ
እኽእል

Ö

?

X

ኣብ ላዕሊ ንዝቐረቡ ሓሳባት መልስኹም #ኣይፋል; ወይድማ #እንድዒኸ; ኢልኩም
እንተመሊስኩም ነቲ ትሕዝቶ ትምህርቲ እንደገና ኪድሉ (ኣይምዎ)፡፡

14

ምዕራፍ ክልተ
ቋንቋን ሕብረተሰብን

ዝርዝር ዕላማታት
ተምሃሮ ነዚ ምዕራፍ’ዚ ምስተምሃርኩም፡-

 ትሕዝቶ ብዛዕባ ምውርራስ ቋንቋ ዝቐረበ ምንባብ ትትንትኑ፡፡
 ብሕቶታት ድሕሪ ንባብ አቢልኩም ንእንታይነት ምውርራስ ቃላት ትገልፁ፡፡
 ንዝውሃብኩም ቃላት ብስነ-ድምፀ ልሳናዊ ኣፀሓሕፋ ትትንትኑ፡፡
 ንዝውሃብኩም ቃላት ብኣፀሓሕፋ ቀለም ትፅሕፉ፡፡
 ንዝውሃብኩም ቃላት ቀጥታዊ (መዝገበ ቃላዊ) ፍታሕ ትደልዩ፡፡
 ካብ ዝተውሃብኩም ስርወ - ቃል ግስን ገለፅትን ትምስርቱ፡፡
 ብዛዕባ ኣጀማምራን ዕቤትን ቋንቋ ትግርኛ ትገልፁ፡፡
 ዓይነት ምሉእ ሓሳብ ብኣንፃር ስዋስዋዊ ቅርፂ፣ ስነ ፅሑፋዊ ቅርፅን ግልጋሎትን
ትገልፁ፡፡

 ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ ዝመሓላፉ ዘዳመፅኩምዎ ፍሉይ ስራሕቲ ስነ - ፅሑፍ
ንመማህርትኹም ትገልፁ፡፡

 ስርዓት ድርሰት ብምሕላው ድርሰት ትፅሕፉ፡፡
 ብሂላት ኣብ ድርሰት ተጠቒምኩም ትፅሕፉ፡፡

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ቅድመ ንባብ
ትግርኛ ከይፀገሞ ካብ ካልኦት ቋንቋታት ዝተለቐሖም ቃላት ኣለውዶ?

1

ትግርኛን ኣምሓርኛን ብሓባር ዝጥቀሙሎም ቃላት ኣለውዶ?

2

ምውርራስ ቃላት (ቋንቋ)
ሰኣን ምፍላጥና ወይ ድማ ሰኣን ምስትውዓልና እምበር ቋንቋ ትግርኛ ንሓሳብና ክገልፁ
ዝኽእሉ ብዙሓት ቃላት ኣለዉዎ፡፡
ንኣብነት ኣብ እንገብሮ ዘለና ልምዓታዊ
ምንቅስቓስ ቃላት ትግርኛ እናሃለዉ
ብቃላት ኻሊእ ቋንቋ እንስምዮም ኣለዉ።
“ዱር”፣ “ጫካ” “ምግራብ” ዝብሉ ቃላት
ትግርኛ እዮም። “ደኒ” እውን ቃል
ትግርኛ ክኸውን ይኸእል እዩ፡፡ ስራሕቲ
ዳግመ

ግረባ

ንምግላፅ

ብተደጋጋሚ

ስራሕቲ ደኒ፣ ተኸላ ደኒ እንትበሃል
ንሰምዕ፡፡ ደን ዝብል ቃል ብኣምሓርኛ
ዱር ወይ እውን ጫካ ንዝብል ይውክል
ይኾን፡፡ ነዙይ ናብ ትግርኛ ኣምፂእኻ
ነቲ /ን/ ናብ /ኒ/ እንተለዊጥናዮ ደነነ
ካብ ዝብል ግሲ ዝመፀ ተግባር ይኾን
እምበር ንስራሕቲ ዳግመ ግረባ ወይ
ምዕባለ ዱርን ጫካን’ስ ኣይውክልን፡፡
በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ጫካ ኣምሓርኛ እምበር ትግርኛ ዘይመስሎም እውን ኣለዉ።
ትግራዋይ ጫካ ንዝብል ቃል ዝጥቀመሉ ምሕላፍ ወይ ምጥሓሱ ንዘፀግም ሓያል ዱር እዩ።
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ምዕራፍ ክልተ - ቋንቋን ሕብረተሰብን
ምናልባሽ ሕዚ ብዘለናዮ ኩነታት ከምኡ ዝበለ ዱር ስለዘየለ፣ ዘይምህላዉ እቱ ቃል
ይርሕቕ ስለዘሎ ይኾን እምበር፣ ትግርኛ ምዃኑስ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ
ወሪድካ ንምሕላፍ ዘፀግም ዱር እኮ ኢዩ ከመይ ኢልካ ክሕለፍ፤ ጫካ ኮ እዩ እንትበሃል
ኢና እንሰምዕ፡፡
ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ትግርኛ እናሃለዉ ኣምሓርኛ እዮም እናተብሃሉ ዝግለሉ ቃላት
የጋጥሙ እዮም፡፡ መብዛሕትኦም እዞም ቃላት ምስቶም ድሓር ተወሲኾም ዝበሃሉ
ፊደላት ዝተተሓሓዙ እዮም፡፡ ከም መፅዓኛ፣ ፈረሰኛ፣ ወዘተ ዝብሉ እዮም፡፡ ካብዚኦም
ወፃኢ እውን የለን ማለት ግን ኣይኮነን፡፡ ገለገለ ሰባት ዘይፈልጡዎ ቃል ትግርኛ
እናሃለወ ምናልባሽ ኣብ ከባቢኦም ስለዘይሰምዑዎ ወይ ከዓ ምስ ኣምሓርኛ ዝሰምዑዎ
እንተኾይኑ ናብ ትግርኛ ክቐርብ ዘይደልዩ ኣለዉ፡፡ ንኣብነት ካብ ዘጋጠመኒ ፈልሲ
ቅድሚ ፈልሲ

ምኹዋኑ ኣብ መደቡ እንተሎ ዘሎ ምንቅስቓስ ፈልሲ ምፍላሕ እዩ

ዝበሃል “ችግኝ ኣፍልተዋል” ካብ ዝብል ኣምሓርኛ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ሰሚዐ፡፡ ፈልሲ
ምፍላሕ ግን እቱ ትግራዋይ ጨሪሱ ኣምሓርኛ ከይጠብቀና ዝብል ኣረኣእያ ዝወለዶ ፀቢብ
ኣረዳድኣ ክንጥንቀቐሉ እዩ ዘለና፡፡ ኣምሓርኛን ትግርኛን ከም ኣምሓሩን ተጋሩን ዘለዎም
ምትእስሳር ዝተተሓዘ ቤተሰባዊ ቋንቋ ምዃኑ እውን ክርሳዕ የብሉን፡፡ እቱ ጥንቃቐ
ዘድልዮ ድማ ምውርራስ ከይጎልህ ከይኮነ፣ እቱ ሓደ ነቲ ካሊእ እናፀቐጠ ላዛ ከየስእኖ
ዝምልከት ክኸውን ይግባእ፡፡
ምውርራስ ቃላት ብዝምልከት ክፍለጥ ዝግበኦ ዓብዩ ነጥቢ፣ ሓደ ቋንቋ ታሪኽን ምዕባለን
ሓደ ሕብረተሰብ፤ ማለት እቲ ተጠቃሚኡ ህዝቢ ስለዝኾነ፣እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባልኡ
ዝረኽቦን ንምዕባልኡ ዝገልፁን ቃላት እናሃለዉዎ፣ ኣማዕበልኩ ኢልካ ካሊእ ቃላት
ምውሳኽ ታሪኹ ምህሳስ ከምዝኾነን ዘይመንነቱ መንነት ምሃብ ምዃኑ ምርድኡ ኣገዳሲ
እዩ፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ኣብቱ ቋንቋ ቃል ዘይብሉ ኣምር ግድን ናይቱ ዘምፅኦ ቋንቋ ቃል
ምቕባል የድሊ፡፡ ቅድሚ ምቕባል ግን ንቐደም ካብ መን? ብድሕሪኡ ብኸመይ? ዝብል
ሕቶ ብግቡእ ምምላስ ዘድሊ ይኸውን፡፡
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ሓደ ምሁር ኣብ ሓደ ኣኼባ ከምዝበልዎ “ሓደ ምዕቡልን ሰፊሕን ቋንቋ ዝበሃል ፅቡቕ
ተለቃሓይ እንተኾይኑ እዩ” ይብሉ፡፡ ሱቕ ኢሉ ዝገፋፍጥ ማለቶም ከምዘይኾኑ ርግፀኛ
እየ፡፡ ነቶም ዘይብሉ ለሊዩ፣ ካብ መን ከምዝልቃሕ ሪኡን ምስ ባህሪኡ ኣዛሚዱን ዝቕበል
ማለቶም ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል፡፡ ንሕና እውን ዘይብልና ቃል ነቐድም፤ መጀመርታ
ካብ ግእዝ፣ ድሕሪኡ ካብ ኣምሓርኛ፣ ዓረብኛ እናበልና ናብቶም ካባና ፈንተት ኢሎም
ዘለው ቋንቋታት፣ ብፍላይ ድማ ካብቲ ባዕሉ ነቲ ቃል መሰረት ዝኾነ ቋንቋ ምልቃሕን፣
ንባህሪ ትግርኛ ብዝጥዕም ምትእትታውን ክንኽተሎ ዘለና ኣገባብ እዩ፡፡
ብዘይፍላጥ ፅቡቕ ዘለዉ እናመሰሎም ነቲ ዝደልዪዎ ሓሳብ ዝገልፅ ቃል ኣብ ትግርኛ
ይሃሉ ኣይሃሉ እንተይሓሰቡ፣ኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ዝድብልሑ ሰባት ኣለው፡፡
ብፍላይ ቴክኒካዊ ነገራት ብብዙሕ መግለፅታት ይገልፁዎም፡፡ እዚ'ውን ኣብ ሕርሻ፣
ሕክምና፣ እደጥበብ፣ ወዘተ ይርአ፡፡ ንኣብነት “ትካል መምረቲ ሓፂነ መፂን” ዝብል
ንረክብ፡፡ “ምምራት” ብትግርኛ ምዝዓግ፣ ምእራግ፣ ምብልሻው ማለት ምዃኑን መፍረዪ
ምባል ከምዝከኣልን እንተዝሓስቡዎ ትካሎም ውፅኢት ሓፂን መፂን ንዝኾኑ ንብረት
መመረቲ፣ መበላሸዊ ማለት ምዃኑ ምተርኣዮም’ሞ ኣይኮነንዶ ክጥቀሙሉስ ምሕሳቡ
እውን መሰከፎም፡፡ እዙይ ብዙሓት ክኢላታት ኣምሪቱ እናበሉ እንትትጥቀሙ ካብ
ዝለመዱዎ ቋንቋ ኣምሓርኛ እዩ እናበልካ ምርዳእ ይከኣል ይኾን፡፡ ብወገን ትግርኛ ግን
ፀይቂ ይገብሩ ከምዘለዉ እንተዝርዱኡዎ ምጠዓመ፡፡ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዝፍልፍል
ዝተሰናድአ መፅሓፍ ሰዋስውን መዝገበ ቃላትን ብዘይምህላው እዩ፡፡
ትግርኛ ግን ዝፅዕረሉ ደኣ ስኢኑ እምበር ብዙሕ ሃፍቲ ኣለዎ፡፡ ንኣብነት መካኒካት
ህወሓት “ፒስቶኒ” ንዝብል ኣካል ሞተር ተግባሩ ሪኦም “እቶን” ኢሎም ሰይሞምዎ።
እዙይ ኣብ ባህልና ዘይነበሩ ቃላት ብተግባሮምን ብባህሪኦምን ቃል ትግርኛ ክወሃቦም
ከምዝከኣል ዓብዪ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል እዩ፡፡ እቱ ቁምነገር ትግርኛ ልክዕ ከም ሓደ
ቋንቋ ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ምፍላይ እዩ፤“እንተይተበላሸወ” ምስ ምዕባለ ክተኣታተው
ኣለዎ ዝብል ቁርፅ ዝበለ እምነት ምሓዝ እዩ፡፡
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/ኣታኽልቲ ሓጎስ፣ ዳግም ልደት ቋንቋ ትግርኛ፣ 1990 ዓ.ም/

ምዕራፍ ክልተ - ቋንቋን ሕብረተሰብን

ሕቶታት ኣንቢብካ ምርዳእ
ሀ
1

2

3

4

ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ፡፡
በዚ ምንባብ ኣቢሉ ዝተገለፀ መሰረታዊ ባህሪ ቋንቋ ኣየናይ እዩ?
ሀ

ቋንቋ ብኣጋጣሚ ናይ ዝተፈጠሩ ቃላት እካብ እዩ፡፡

ለ

ቋንቋ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ናይ ዝተሰርዑ ቃላት እካብ እዩ፡፡

ሐ

ቋንቋ ይልወጥ፣ ይዓቢ፣ ይመውት፡፡

መ

ቋንቋ ኮይኑ ዘይልቃሕ የለን፡፡

ሓድ ሐደ ሰባት ንገለገለ ቃላት ትግርኛ ዘግልሉዎም ንምንታይ ይኾን?
ሀ

ቃል ኣምሓርኛ እናመሰሎም

ለ

ትርጉሙ ስለዘይፈልጥዎ

ሐ

መልእኽቲ ስለዘህስሱ

መ

ኣብ ትግርኛን ኣምሓርኛን ስለዘገልግሉ

እቲ ፀሓፊ ዘይቕበሎ ነገር ኣየናይ እዩ?
ሀ

ቋንቋ ካብ ካሊእ ቋንቋ ቃላት ክልቃሕ ኣለዎ፡፡

ለ

ከይፀገመና ቃል ኣምሓርኛን ትግርኛን ምድብላሕ፡፡

ሐ

ትግርኛን ኣምሓርኛን ዝምድና ዘለዎም ቋንቋታት እዮም፡፡

መ

ትግርኛ ሃፍታም ቋንቋ እዩ፡፡

“ሓደ ምዕቡልን ሰፊሕን ቋንቋ ዝበሃል ፅቡቕ ተለቃሓይ እንተኾይኑ እዩ” ዝብል ሓሳብ
ቅቡል ዝኾን መዓዝ እዩ?
ሀ

ንዝረኸቦም ቃላት ዘየግልል እንተኾይኑ፡፡

ለ

ካብ ካሊእ ቋንቋ ክልቃሕ ዝኽእል እንተኾይኑ፡፡

ሐ

ንዝረኸቦ ዝገፋፍጥ እንተዘይኮይኑ፡፡

መ

ካብ መን ክልቃሕ ከምዘለዎ ዘይጭነቕ እንተኾይኑ፡፡
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ቃላት ትግርኛ እናሃለዉ ብቃላት ኻሊእ ቋንቋ እንስይሞም ንምንታይ ይኾን?

5

ሀ

ንቃላት ትግርኛ ብኣግባቡ ብዘይምፍላጥና፡፡

ለ

ቋንቋ ተለዋጥን ዓባይን ስለዝኾነ፡፡

ሐ

ንልምዓታዊ ምንቅስቃሳትና ስለዘሳልጡልና፡፡

መ

ቃላት ካብ ካሊእ ቋንቋ ንኽልቃሕ ግዴታ ስለዘለዎ፡፡

“ትግርኛ ሰኣን ምፍላጥና ወይ ድማ ስኣን ምስትውዓልና እምበር ንሓሳባትና እንገልፀሎም
ብዙሓት ቃላት ኣለዉዎ” ዝብል እንታይ ማለት እዩ?

6

ሀ

ቃላት ትግርኛ ንምጥቃም ቁሩብ ምሕሳብ ይሓትት፡፡

ለ

ቃላት ትግርኛ ብኣጋጣሚ ዝተረኸቡ እዮም፡፡

ሐ

ትግርኛ ከባቢና ንምግላፅ ብቕዓት ኣለዎ፡፡

መ

ሓሳባት ኣብ ምግላፅ ትግርኛ ካብ ኣምሓርኛ ይደክም፡፡

“ኣምሓርኛ ከይጠብቀና ዝብል ኣረኣእያ ክንጥንቀቐሉ ኣለና” ዝብል ሓሳብ ምስኣየናይ
ሓሳብ ይሰማማዕ?

7

ሀ

ኩሉ ቋንቋ ማዕረ እዩ፡፡

ለ

ቋንቋ ኩሉ ርእሱ ክኢሉ ክነብር ይኽእል፡፡

ሐ

ምልቃሕ ቃላት ስርዓት ቋንቋን ማሕበራዊ ናብራን ዝፍፅሞ ግዴታ እዩ፡፡

መ

ሓደ ቋንቋ ፅሬቱ ሓልዩ ኣብ ዓለምና ንዘሎ ነገር ክሉ ክገልፅ ይኽእል እዩ፡፡

“ካባና ፈንተት ኢሎም ዘለው ቋንቋታት” ዝብል ሓሳብ ነየናይ ቋንቋ ይሕብረልና?

8

ለ

ሀ

ኣምሓርኛ

ሐ

ዓረብኛ

ለ

ግእዝ

መ

ሴማዊ ዘይኮነ

ነዞም ዝስዕቡ ሓሳባት ብናታትኩም ኣበሃህላ ብቓልኩም ግለፅዎም፡፡

1

ትግርኛ እናሃለዉ ኣምሓርኛ እዮም እናተብሃሉ ዝግለሉ ቃላት ኣለዉ፡፡

2

ሓደ ምዕቡልን ሰፊሕን ቋንቋ ዝበሃል ፅቡቕ ተለቃሓይ እንተኾይኑ እዩ፡፡

3

ምናልባሽ ሕዚ ብዘለናዮ ኩነታት ከምኡ ዝበለ ዱር ስለዘየለ ዱር ዝበሃል ቃል ይርሕቕ
ኣሎ፡፡

4

ኣብ ትግርኛ ይሃልው ኣይሃልው ከይፈለጡ ቃል እንግሊዝኛ ወይ ኣምሓርኛ ዝድብልሑ
ሰባት ኣለዉ፡፡
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5

ቃል እንትንልቃሕ መጀመርታ ካብ ግእዝ፣ ድሕሪኡ ካብ ኣምሓርኛ፣ ዓረብኛ ክኸውን
ኣለዎ፡፡

6

ኣምሓርኛ ክጠብቀና የብሉን ዝብል ኣረኣእያ ንጥንቀቐሉ ኣለና፡፡

ሐ

ነዞም ዝስዕቡ ቃላት ቃል፣ብቃል ፍትሑዎም፡፡

1

ምፍንፋን

6

መንነት

2

ለሊዩ

7

ስኽፍታ

3

ምድብላሕ

8

ዝተሰናድአ

4

እንሰምዮም

9

ኣምር

5

ምትእትታው

10

ፀይቂ

ሰዋስው
ሀ

ድምፀ ልሳናዊ ኣፀሓሕፋ እዞም ዝስዕቡ ቃላት ኣርእዩ፡፡

1

ከውሊ

5

ጐስዐ

2

ድኳን

6

ውቁብ

3

ዘግሒ

7

ጨለ

4

መፅብዓ

8

ሽንጥሮ

ለ

ቀለማዊ ኣፀሓሕፋ እዞም ዝስዕቡ ቃላት ኣርእዩ፡፡

1

ጐርዞ

3

ወስኽ

5

ድንሽ

7

ጨና

2

ዝብጦ

4

መትልሕ

6

ሻሕረመ

8

ከውሒ

ሐ
1

ንሕድሕድ ቃል ብፍታሕ ዝሰማማዕ ቃል ምረፁ፡፡
ተፀናቲዉ
ሀ

ተፀቢዩ

ሐ

ተሓንዩ

ለ

ተሓቢኡ

መ

ተገሪሁ
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ሳንዳ

2

ሀ

ኣያ

ሐ

መንቀኛ

ለ

መሓዛ

መ

ኣኮ

ሀ

ተሰርኒቑ

ሐ

ጎሲዑ

ለ

ጥዒሙ

መ

ኣሽቲቱ

ሀ

በልዐ

ሐ

ረሓሰ

ለ

ሓየኸ

መ

ሓነቐ

ነሲዑ

3

ኳሰየ

4

መቓልሕ

5

ሀ

ደሃይ

ሐ

ባና

ለ

ኣውያት

መ

ቅዳሕ

መበለት

6

ሀ

ሓያም

ሐ

ጓል

ለ

ጎርዞ

መ

ብፅሕቲ

ሀ

ላዛ

ሐ

ብርሃን

ለ

ክባር

መ

መዓዛ

ሀ

ዱር

ሐ

ግራት

ለ

ሰውሒ

ሐ

ዓይኒ

ፀዳል

7

ሻኻ

8

መ

ተዋሂቦምኹም ካብ ዘለዉ ኣርባዕተ ኣርባዕተ ቃላት ነቶም ሰለስተ ብፍታሕ ዝጠምር
ቃል ሕረዩ፡፡

1
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ሀ

ነገደ

ሐ

ለወጠ

ለ

ቸርቸረ

መ

ሸቀጠ
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2

ሀ

ሓሰረ

ሐ

ነከየ

ለ

ለፍዐ

መ

ተዋረደ

ሀ

ስቓይ

ሐ

ፀልማት

ለ

ደልሃመት

መ

ፀድፊ

ሀ

ምንቃሕ

ሐ

ምልዓል

ለ

ምትሳእ

መ

ምብርባር

ሀ

ለጎመ

ሐ

ኣቀባበለ

ለ

ኣሰረ

መ

ዓፀወ

ሀ

ምእሳር

ሐ

ምጥቕላል

ለ

ምሽብላል

መ

ምቑናን

ሀ

ቆሰለ

ሐ

ተኣፈፈ

ለ

በሽረቐ

መ

ተኳሰሐ

3

4

5

6

7

ረ

ነዞም ዝስዕቡ ቃላት ተፃራሪ ፍታሕ ድለዩሎም፡፡

1

ዝባን

6

ዓፍተወ

2

ላሸወ

7

ገሃድ

3

ሰሲኑ

8

ፅዒቑ

4

መናፍቕ

9

ህፁፅ

5

ጥጡሕ

10

ጥልመት

ስርወ ቃል
;;

ኣብ ትግርኛ መሰረት ዝኾነ ግስ ተናበብቲ ድምፅታት እዮም፡፡ ቁፅሪ ተናበብቲ ካብ
ክልተ ክሳብ ኣርባዕተን ሓሙሽተን ክበፅሕ ይኽእል፡፡ ሕድሕድ ተናባቢ እግሪ ይባሃል፡፡
እቶም ተነበብቲ ብሓባር ዝፈጥርዎ ምውዳድ ድማ ስርወ ቃል ይባሃል፡፡
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ኣብነት
/ጅ-ም-ር/
/ስ-ብ-ር/
/ብ-ል-ዕ/
;;

ካብ ስርወ-ቃል ዝፍጠሩ ቃላት ውላድ ግስ፣ ቅፅል፣ ስም፣ ወዘተ ንብሎም፡፡

ኣብነት
/ጅ-ም-ር/

= ጀመረ = ግስ
= ጅማሮ= ስም
= ጀማሪ = ገላፂ

ሰ

ኣብ ታሕቲ ካብ ዘለዉ ስርወ-ቃላት ግስን ገለፅትን መስርቱ፡፡

ኣብነት
ስርወ-ቃል

ግስ

ገላፂ

ሕ - ብ - ር

ሓበረ

ሓባሪ

ል - እ - ኽ

ለኣኸ

ልኡኽ

ብ - ል - ፅ

በልዐ

በላዒ

1

ጥ - ሙ -ር

6

ሕ - ው - ስ

2

ቅ - ድ - ሕ

7

ጅ - ም - ር

3

እ - ስ - ር

8

ቁ - ፅ - ር

4

ሕ - ው - ር

9

ው - ል - ድ

5

ስ - ዕ - ም

10

ቅ - ፅ - ዕ

ሸ
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ብመሰረት ዝተውሃበኩም ኣብነት ነቲ ሰደቓ ኣብ ደብተርኩም ብምፅሓፉ ባዶ
ቦታታት ብግቡእ ቃላት ምልእዎም፡፡

ምዕራፍ ክልተ - ቋንቋን ሕብረተሰብን

ኣብነት
ግ-ይ-ይ

ጎየየ

1

ስ-ድ-ድ

2

ህ-ክ-ይ

3

ጉያ

ጉያዪ

ኣጓያዪ

ጉየይ

ስደት

ሓረሰ

4

ነዳቒ

5

ኣሳብራ
ልቢ በሉ፡- ኣብቶም ባዶ ቦታታት ዘይኣትዉ ቃላት ክህልው ይኽእሉ እዮም፡፡

ቋንቋ ትግርኛ “ኣብዚ እዋን፣ ኣብዚ ቦታ ክዝረብ ጀሚሩ” ኢልካ ብርግፀኝነት ምዝራብ
ኣይከኣልን፡፡ ካብ 6ይ ክፍለ ዘመን ክሳብ 13 ክፍለ ዘመን ዘሎ ግዘ ኣብ ኢትዮጵያ ዘመነ
ኲናትን ብርሰትን፣ጥቕልል ብዝበለ፤ ዘመነ መከራ ነይሩ ምባል ይከኣል፡፡ እዚ እዋን እዚ
መንግስቲ ኣኽሱም እናተዳኸመ ዝመፀሉን፣ ህውከት ዝነገሰሉን እዋን ነበረ፡፡ ብምኽንያት
እዚ ኩነታት ሓዱሽ መንግስቲ ይትካእ፤ ቋንቋ ግእዝ እውን እናተዳኸመ መፂኡ ቦትኡ
ንኻልኦት ቋንቋታት ኢትዮጵያ ይለቅቕ፡፡
ይኹን እምበር ኣብቲ እዋን እቲ ንቋንቋ ግእዝ ዝተከአ ቋንቋ ኢትዮጵያ እዚ ኢዩ ኢልካ
ኣጥሊልካ ንምፍላጥ ኣይተኽኣለን፡፡ ኢ.ኤል. ቤንደር ዝተብሃለ ምሁር “ኣብዚ ዘመን
ብዛዕባ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ዝነግረና ናይ ፅሑፍ ኮነ ካልእ ሰፊሕ መረዳእታ የብልናን።
ብፍላይ ኣብቲ እዋን እቲ ንግእዝ ተኪኦም ብዛዕባ ዝመፁ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ምዕባለ፣
ዝርግሐን ክፍፍልን ዝነግረና ወይ ዝሕብረልና መረዳእታ የብልናን” ይብል፡፡
ኤድዋርድ ኣለን ዶርፍ ዝተብሃለ ድማ “ኣብዚ ዘመን ዝነበረ ኩነት እዚ ይኹን እምበር፣
ሽዑ ኣብ ኣኽሱምን ከባቢ ሰሜንን ሐዚ ካብ ዝዝረብ ዘሎ ትግርኛ የመና ዘይፍለ ወይ
ዘይርሕቕ ቋንቋ ይዝረብ ነይሩ” ይብል፡፡

25

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ቋንቋ ትግርኛ ድሕሪ ምድኻም ቋንቋ ግእዝ ከምዝመፀ ምርዳእ ይከኣል፡፡ ብመሰረት እዚ
ቋንቋ ኣምሓርኛ፣ቦታ ቋንቋ መንግስትን ስነ ፅሑፍን እንትረክብ፣ ቋንቋ ትግርኛ ድማ ኣብ
ትግራይን ከባቢኡን ቋንቋ ዘረባ ኮይኑ፡፡ ስለዚ ኣብቲ ዘመን እቲ ንቋንቋ ግእዝ ተኪኦም
ካብ ዝመፁ ቋንቋታት ቋንቋ ትግርኛ ሓደ ምዃኑ ምግንዛብ ይከኣል፡፡
ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ዝዛረበሎም ወይ ብዙሕ
ተዛራቢ ሕብረተሰብ ካብ ዘለዎም ቋንቋታት ሓደ እንትኾን፤ ኣብቲ ዝዝረበሉ ከባቢ እውን
ሓባራዊ ቋንቋ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ቋንቋ እዩ፡፡

ቀ

ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብቃልኩም መልሱ፡፡

1

ትግርኛ ሓባራዊ ቋንቋ ኮይኑ ዘገልግለሉ ቦታ ብዝርዝር ግለፁ፡፡

2

ንቋንቋ ግእዝ ዝትክኡ ቋንቋታት መንን መንን እዮም?

3

ቋንቋ ትግርኛ መኣዝ ክዝረብ ጀሚሩ?

4

ንቋንቋ ግእዝ ዝተከአ ቋንቋ ብጥሉል ምፍላጥ ዘይተኸኣለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ?

5

“ትግርኛ ይዝረብ ኔይሩ” ናብ ዝብል መደምደምታ ንምብፃሕ መበገሲ ዝኾነ መረዳእታ
እንታይ ኔይሩ?

በ

ብዛዕባ ቋንቋ ትግርኛ ኣጃማምራን ዕብየትን ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምንባብ
ኮነ በዓል ሙያ ብምሕታት፣ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዝኹም ብምምፃእ ኣብ ክፍሊ
ንመማህርትኹም ኣንብቡሎም፡፡

ፅሕፈትን ንባብን
1

ንፅል ምሉእ ሓሳብ፡- ሓደ ግስ ጥራሕ ዘለዎ ምሉእ ሓሳብ እዩ፡፡

ኣብነት
መፅሓፍ ፍልፍል ፍልጠት እዩ፡፡
2
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ድርብ ምሉእ ሓሳብ፡- ክልተ ርክብ ዘለዎም ንፅል ምሉእ ሓሳብ ዝሓዘ ምሉእ ሓሳብ
እዩ፡፡

ምዕራፍ ክልተ - ቋንቋን ሕብረተሰብን

ኣብነት
ቋንቋ ይውለድ፤ ይመውት፡፡
ሕውስዋስ ምሉእ ሓሳብ፡- እዚ ምሉእ ሓሳብ ኣብ ውሽጡ ሓደ መደበኛ ሓረግን፣ ሓደን
ልዕሊ ሓደን ፅግዕተኛ ሓረግን ዝሓዘ እዩ፡፡

3

ኣብነት
ኣፍ ይሃልዎ እምበር ብቕዓትስ የብሉን፡፡
ድርብ ሕውስዋስ ምሉእ ሓሳብ፡- እዚ ምሉእ ሓሳብ ሕውስዋስ ምሉእ ሓሳብን ድርብ
ምሉእ ሓሳብን ዝሓዘ እዩ፡፡

4

ኣብነት
ሓጐስ ዋኒኑ ብፅፈት ስለ ዝወድአ ፅቡቕ ውፅኢት ኣምፂኡ፤ ሓርበኛ ስራሕ
ተባሂሉ ተሸሊሙ፡፡

ሀ

ብኣንፃር ሰዋስዋዊ ቅርፂ ዓይነት እዞም ዝስዕቡ ምሉእ ሓሳብ ግለፁ፡፡

1

ቋንቋ መሳርሒ ማሕበራዊ ርክብ እዩ፡፡

2

እንስሳት ይረዳድኡ እዮም፤ ይኹን እምበር ቋንቋ የብሎምን፡፡

3

ሓረስቶት፣ ሸቃሎ፣ ተምሃሮ፣መምህራን ኩሎም ንልምዓት ተለዓዓሉ፡፡

4

ምእንቲ ካልኦት ከይሰምዕዎ ቀስ ኢሉን፣ተመን መሲሉን ንሄዋን ዘስሓታ ረኺብናዮ ኔይርና፡፡

5

ፈለምትን ኣናእሽቱን ለውጥታት ብእዋኑ ምስትውዓል፣ድሓር ንዝመፁ ዓበይቲ ለውጥታት
ኣመዓራሪኻ ንምቕባል ይኽእል፡፡

ዓይነት ምሉእ ሓሳብ ብመዳይ ስነ-ፅሑፋዊ ቅርፂ
1

ነፃ ምሉእ ሓሳብ፣



ደባል ሓረግ ወይ ንኡስ ሓረግ ዘኸትል ምሉእ ሓሳብ እዩ፡፡



እቲ ተደላዪ ሓሳብ ኣብ መጀመሪያ ይርከብ፡፡ ድሕሪ እቲ ናይ መጀመሪያ ሙሉእ



በዚ እውን ብ”ፈረስን ጋሪን” ይምሰል፡፡
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ሓሳብ ዝርከብ ሓረግ ዝሓዞ ሓሳብ ግን፣ ከም ተወሳኺ ሓበሬታ የገልግል፡፡

ኣብነት
1

ፅቡቕ ስራሕ ረኺቡ - ድሕሪ ብዙሕ ከርተት፡፡

2

እቲ ጎቦ ለምሊሙ - ሳላ ዕቀባ ማይን ሓመድን፡፡
2

ዕፁው ምሉእ ሓሳብ፡-



ኣብ ከምዚ ዓይነት ምሉእ ሓሳብ ደባል፤ኮነ ንኡስ ሓረግ መጀመሪያ እንትመፅእ፣እቲ
ቀንዲ ሓሳብ ዝሓዘ ሓረግ ድማ፣ኣብ መወዳእታ ይመፅእ፡፡



ካብዚ ዝነቐለ ምሉእ መልእኽቲ ዕፁው ምሉእ ሓሳብ ንምጭባጥ /ንምርካብ/ እቲ
ምሉእ ሓሳብ ክሳብ ዝውዳእ ምንባብ ናይ ግድን እዩ፡፡



ዕፁው ምሉእ ሓሳብ ትዕግስቲ ዝሓትት እዩ፡፡



ዕፁው ምሉእ ሓሳብ ቀልቢ የንጠልጥል እዩ፡፡

ኣብነት
1

ድሕሪ ብዙሕ ከርተት ፅቡቕ ስራሕ ረኺቡ፡፡

2

ህይወት ወዲሰብ ንምርግጋፅን ዓቂብካ ንምፅናሕን፣ከምኡ እውን መሰረታዊ ድሌት
ንምምላእ መሰረት ዝኸውን ስራሕ እዩ፡፡
3

ምጡን ምሉእ ሓሳብ



ተመጣጣኒ ወይ ተመሳሳሊ ቅርፂ ዘለዎም ቃላት፣ ሓረጋት ወይ ከዓ ምሉእ ሓሳባት
ዝሓዘ ምሉእ ሓሳብ እዩ፡፡



በዚ እውን ግጥማዊ ባህሪ ይህልዎ፡፡

ኣብነት
1

ሰሪሕኻ ንምብላዕ፣ ወፂእካ ንምእታው፣ ወሊድካ ንምስዓም ሰላም የድሊ፡፡

2

ቋንቋ ይውለድ፣ ይዓቢ፣ ይልወጥ፣ ይመውት፡፡

ለ

ብኣንፃር ስነ-ፅሑፋዊ ቅርፂ፣ዓይነት እዞም ዝስዕቡ ምሉእ ሓሳባት ግለፁ፡፡

1

ናፍቖት ዘሕለምልም፣ ዘፍዝዝ፣ ዘቕዝዝ፣ አረ ዘዐሹ እዩ፡፡

2

ናፍቖት መሪር እዩ፣ከምዕረ ዝጥዕም፡፡
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3

ናፍቖት ኢድ እግሪ ዝጠምር ስምዒት እዩ፡፡

4

ስራሕ ዘይብሉ፣ ሰብ ዘይብሉ፣ ገንዘብ ዘይብሉ፣ ፍልጠት ዘይብሉ እዩ፡፡

5

ቋንቋ ትግርኛ ዘይገልፆ ነገር የለን፡፡

ሐ

ብመንፅር ዓይነት ግልጋሎት እዞም ዝስዕቡ ምሉእ ሓሳባት ግለፁ፡፡

1

ነዚ ዝስዕብ ውጥን ግጥሚ ዛዝሙ፡፡

2

ቋንቋ ንፁህ ሰብኣዊ ባህሪ እዩ፡፡

3

ቋንቋ ትግርኛ ምስ ቋንቋ ጉራግኛ ይመሳሰል እዩ፡፡

4

ዋይ ኣነ ወዲ! ተበላሽየዶ ኣታ!

5

ኩል ግዘ ናብራኹም ንምምሕያሽ ድልዋት ኩኑ፡፡

6

ቋንቋ ደመነፍሳዊ ኣይኮነን፡፡

መ

ንሕድሕድ ዓይነት ምሉእ ሓሳብ፣ሓደ ሓደ ናይ በዓልኹም ኣብነት ፅሓፉ፡፡

1

ንፅል ምሉእ ሓሳብ፡-

5

ናፃ ምሉእ ሓሳብ፡-

2

ድርብ ምሉእ ሓሳብ፡-

6

ምጡን ምሉእ ሓሳብ፡-

3

ሕውስዋስ ምሉእ ሓሳብ፡-

7

ሓባሪ ምሉእ ሓሳብ፡-

4

ዕፁው ምሉእ ሓሳብ፡-

8

ግነታዊ ምሉእ ሓሳብ፡-

ረ

ተመሳሳሊ ፍታሕ ዝስዕቡ ብሂላዊ ኣዘራርባታት ድለዩ፡፡

1

ኣርሓ ኣናፁ

7

ሸው ከብለኒ ኢሉ

2

ዕዳጋ ኣዋቒዑ

8

ዝነኣሰ ዝዓበየ

3

ዳር ትርኢት

9

ኣፍን ከንፈርን

4

መሕብኢ ዝንቢ ዘይብሉ

10

ማይ ድራሩ

5

ልበይ ናብ ዝባነይ ተሰቒሉ

11

ሎሚ ኮነ ሓምለ ኮነ

6

ልቓሕ ሰኑይ ሰሉስ

12

ንዓኻ ዝበልዐ ዝብእስ ኣይንቅውን ድዩ?

29
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ሰ

ፍልልይ እዞም ጥማር ብሂላት ግለፁ፡፡
ስኒ ብተይ

1

4

ስኒ ኣንጭዋ
ስኒ ከልቢ

ሕቑኡን መዓኮሩን ተላጊቡ
5

ነብሰይ ሸይጠ

2

ጉልበተይ ሸይጠ

ማይ ማይ ኢሉ
ማይ ማይ ጥዒሙ

6

ኢዱ ስሒቡ

3

ከብዱን ሕቑኡን ተላጊቡ

ላዕልን ታሕትን ኢሉ
ላዕልን ታሕትን ርእዩ

እግሩ ስሒቡ

ፅሕፈት
ፍታሕ ዝስዕቡ ዓይነት ምሉእ ሓሳብ ምስ ፀሓፍኩም ሓደ ሓደ ኣብነት ፀሓፉ።
ፍታሕ ሓባሪ ምሉእ ሓሳብ ሓደ ዝተፈፀመ ትግባር ብኣሉታ ወይ ብኣዎንታ ዝገልፅ
ዓይነት ምሉእ ሐሳብ’ዩ፡፡

ኣብነት
		

ሀ

በርሀ ብመኪና ናብ መቐለ መፂኡ፡፡

ብመንፅር ግልጋሎት
ዓይነታት ምሉእ ሓሳብ

ፍታሕ

ኣብነት

ፍታሕ

ኣብነት

ሓባሪ ምሉእ ሓሳብ
ሕቶኣዊ ሙሉእ ሓሳብ
ግነታዊ ምሉእ ሓሳብ

ለ

ብመንፅር ሰዋስዋዊ ቅርፂ
ዓይነታት ምሉእ ሓሳብ
ነፀላ ምሉእ ሓሳብ
ድርብ
ሕውስዋስ
ድርብ ሕውስዋስ
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ዝርርብ
እዞም ዝስዕቡ ምስላታት ዝበሃልሉ ኩነት ግለፁ።
1

መንገዲ ጥዕናኻ ዓመት ኪዳ።

2

ኣቦይን እነይን ነንበይኖም ፀሎቶም።

3

ክንዲ ዘኾለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ።

4

ካብ በዓል ጣፍ በዓል ኣፍ።

5

ወዲ ሓዊ ሓሙኽሽቲ።

6

ነገርያ ዝደለየስ ኣብ ሕንባሻ ፀብሒ ደለየ።

7

ለባም ቀራሚትስ ዘዝቐደመ ናብ ቀምሽ።

8

ሕማቕያ ገልጋልስ መቃተሊ።

ምድማፅ

ካብ መራኸብቲ ሓፋሽ ዝመሓላለፍ ፍሉይ ስራሕቲ ስነ-ፅሑፍ ብምድማፅ ነቲ ዘዳመፅኩምዎ
ንመማህርትኹም ኣካፍልዎም፡፡

ድርሰት
ቅርፂ /ኣካላት/ን ከይዲ ፅሕፈትን ድርሰት ስዒብኩም ብዛዕባ ቋንቋ ድርሰት ፀሓፉ፡፡
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ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

ምውርራስ ቋንቋ ማለት እንታይ ማለት’ዩ?

3

ካብ ዝወሃበና ቃል ግስን ገለፅትን ከመይ ክንምስርት ንኽእል?

2
4

ሓደ ሓደ ቃላት ኣብ ከባቢና ስለዘይፍለጡ፣ ቃላት ትግርኛ ኣይኮኑን ምባል ይከኣልዶ
ኣይክኣልን? ንምንታዩ?

ድርሰት ምፅሓፍ እንትትንደሊዩ እንታይ እንታይ ነጥብታት ኣብ ግምት ክኣትው
ኣለዎም ትብሉ?

ሕቶታት ዓርስ ገምጋም
ትሕዝቶ ትምህርቲ’ዚ ምዕራፍ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹም ዝፍትሹ መጥለሊ ነጥብታት
ቀሪቦም ኣለው፡፡ ንሕድ ሕድ ሓሳብ እትህብዎ መልሲ #እወ; እንተኾይኑ፣ ምልክት ()
#ኣይፋል; እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ #እንድዒኸ; እንተኾይኑ ድማ ምልክት (?) ኣብቶም
ባዶ ቦታታት ኣቐምጡ፡፡

ቁፅሪ

መጥለሊ ነጥብታት

1

ቋንቋታት ክወራረሱ ከምዝኽእሉ ኣብነት ብምቕራብ ሓሳበይ ክገልፅ
እኽእል፡፡

2

ንዝወሃቡኒ ቃላት ብኣፀሓሕፋ ቀለም ምፅሓፍ እኽእል፡፡

3

ካብ ዝወሃቡኒ ቃላት (ሱር ቃል) ግስን ገላፅን ምምስራት እኽእል፡፡

4

ብዛዕባ ኣጀማምራን ሰብየትን ቋንቋ ትግርኛ ክገልፅ እኽእል፡፡

5

ንዓይነታት ምሉእ ሓሳብ ብመንፅር ስዋስዋዊ ቅርፂ፣ ስነ ፅሑፋዊ
ቅርፅን ግልጋሎትን ክገልፅ እኽእል፡፡

6

ስርዓት ድርሰት ሓሊየ ድርሰት ምፅሓፍ እኽእል፡፡

Ö

?

X

መልስኹም #ኣይፋል; ወይ ድማ #እንድዒኸ; እንታኾይኑ ተመሊስኩም ነቲ ትሕዝቶ
ትምህርቲ አይሙ፡፡
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ምዕራፍ ሰለስተ
ነቐፌታ

ዝርዝር ዕላማታት
ተምሃሮነዚ ምዕራፍ’ዚ ምስተምሃርኩም















ኣንቢብኩም ዝተረዳእኽሙዎ ብቓልን ብፅሑፍን ትገልፁ።
እንታይነት ነቐፌታ ተረድኡ።
ንቓላት ኣገባብያዊ ፍታሕ ትህቡ።
ኣገባባዊ ፍታሕ ቃላት ኣብ ምሉእ ሓሳብ ተርእዩ።
ኣብ ዝቐረቡ ሓሳባት ወድዓዊ ሓቅን ውልቀ ርእይቶን ፈሊኹም ትዛረቡ።
ኣብ ዝቐርበልኩም ዛዕባ መምርሕታት ተኸቲልኩም ክትዕ ተካይዱ።
ስራሕቲ ስነ-ፅሑፍ ኣዳሚፅኩም ርእይቶ ትህቡ።
ካብ ዘዳመፅክሙዎ ስራሕ ሓሳብ ፀሚቝኩም ተቕርቡ።
ስርዓት ሓሊውኩም መዘክር ትሕዙ።
ዝቐረቡልኩም ስራሕቲ ብነቐፌታዊ

ሜላ ኣናብባ ተንብቡ።

ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ስነ-ፅሑፍ ብሜላ ነቐፌታዊ ንባብ ኣንቢብኩም ትግምግሙ።
ኣብ ዝቐረበ ነቐፌታ ርእይቶ ትህቡ።
ሰዋስዋዊ ስሕተት ዘለዎም ምሉእ ሓሳባት ተመዓራርዩ።

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ቅድመ ንባብ
1

ኣብ ስራሕቲ ፈጠራ ዝግበር ነቐፌታ ከመይ ዝበለ ይመስለኩም?

3

ሓደ ዝኾነ ፅሑፍ ወይ ፊልሚ ሪእኹም ምስወዳእኹም፤ ብዛዕብኡ ኣብ ጥንኩር ወይ
ድኹም ጎድንታቱ ዶ ተዘራሪብኩም ትፈልጡ? እስኪ ካብ እትዝክርዎም ነጥብታት ከም
ኣብነት ግለፁ።

2

ረብሓታት ነቐፌታ እንታይ ይኸውን ትብሉ?

ነቐፌታ ፈጠራዊ ስራሕቲ
ንባብ መዓልታዊ ተግባር ደቂ ሰባት እዩ። ገሊኦም ካብ ምድቃሶም ተሲኦም ትልሚ
ዕለታዊ ንጥፈታቶም የንብቡ። ገሊኦም መፅሓፍ ፀሎቶም የንብቡ። ኣብ ትርኣሶም ዝፀነሐ
ዘይወድእዎ ፈጠራዊ ስራሕ ከም መራፈዲ የንብቡ። ኣብ ስራሕ ዝፀንሖም ዕማም
ንምፍፃም የንብቡ። ዝተፈላለየ ጋዜጣን መፅሄትን የንብቡ ወዘተ.። በዚ ድማ ንባብ ምስ
ህይወት ደቂ ሰባት ድልዱል ምትእስሳር ይህልዎ።
ሰባት ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሶም ዘንብብሉ ምኽንያታት እኳ እንተተፈላለየ፣ ካብ ምንባብ
ኣይርሕቑን። እንታይ ተባህለ ንዝብል፣ ሓበሬታ ንምርካብ የንብቡ። ዘላቶም ግዘ ዕረፍቲ
ብምስጋል ንምሕላፍን ንምፍሳህን የንብቡ። ዝተፈላለየ ፍልጠት ንምርካብ የንብቡ።
ሰባት ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ ሞያዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ክብሉ እውን የንብቡ።
ሰባት ከከም ዕላማ ምንባቦም ድማ፣ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣነባብባ ይትግብሩ። ገሊኦም
ብስፍሓት ዘንብብዎ ፅሑፍ ይፍለዩ። ገሊኦም ንምንባብ ብዝህብዎ ግዘን ናህሪ ንባብን
ይግለፁ። ገሊኦም ድማ ብጥልቀትን ዕምቈትን ኣናብባ ናይ ባዕሉ መልክዕ ዘለዎ ከይዲ
ምንባብ ይትግብሩ።

ንጥፈት
ንስኻትኩም ከ ልምዲ ዝተፈላለዩ ኣነባብባታት ፅሑፍ ኣለኩም ዶ? ከመይ ዝበለ ኣናብባ፣
ንኸመይ ዝበለ ፅሑፍ ትጥቀሙ? ንምንታይ?
ካብቶም ዝተፈላለዩ ዓይነታት ንባብ፣ ሓደ ነቐፌታዊ እዩ። ነቐፌታዊ ንባብ ስራሕቲ
ፈጠራ ጥልቀት ዘለዎን ስሙርን ንባብ ዘድልዮ፤ ምምርማር፣ ምትርጓም፣ ምምዛንን
ዘተን ብሓባር ዝሓቁፍ ሜላ ንባብ እዩ። ነቐፌታዊ ንባብ፣ ናይ ባዕሉ

ዕላማ ንባብ

ሒዙ ዝለዓል እዩ። በዚ ድማ፣ እዚ ዓይነት ንባብ ርእሱ ዝኸኣለ ዝትግበረሉ መንገዲ
ዝሓቘፈን፣ ናይ ባዕሉ ረብሓ ዘለዎን ሜላ ንባብ እዩ።
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ብዛዕባ ነቐፌታዊ ንባብ ንምብርህራህ፣ ካብ ቃሉ ምጅማር ዝሓሸ እዩ። ነቐፌታ “ሂስ”
ብዝብል ቃል እውን ይፍለጥ እዩ። እቲ ቓል “ነቐፈ” ካብ ዝብል ስርወ ግስ ዝተወሰደ
እዩ። ኣብዚ ፅሑፍ እንትኣትው ድማ፣ ሚዛናዊ ገምጋም ዝብል ፍታሕ ክሕዝ ብዝኽእለሉ
ኣገባብ እዩ። በዚ ድማ “ነቐፌታዊ ንባብ” ኣብ ሓደ ፅሑፍ ዝርከቡ እወንታውን ኣሉታውን
ነጥብታት ዝምመየሉ፤ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ክህልዉ ዝኽእሉ ጥንኩራትን ድኹማትን
ጎንታት ንምፍላይ ዝትግበር፤ ... ሚዛናዊ ገምጋም ዝወሃበሉ ዓይነት ንባብ እዩ ክበሃል
ይኽእል። ብሓፂሩ ንምግላፅ፣ ነቐፌታዊ ንባብ ኣብ ሓደ ስራሕ ዝወሃብ ሚዛናዊ ርእይቶ
እዩ። እቲ

ነቐፌታ ዘካይድ ኣካል ድማ፣ ነቓፊ ወይ ሃያሲ ክንብሎ ንኽእል።

ኣብ ነቐፌታዊ ንባብ፣ ሚዛኑ ዝሓለወ ገምጋም ምሃብ ወሳኒ እዩ። ፀባ ዘፀልም፣ ካብ ርኡይ
ዝረሓቐ ነቐፌታ ክህልው ኣይግባእን። ነዚ ድማ ነቐፌታዊ ንባብ ዝትግበረሉ፣ ርእሱ
ዝኸኣለ ሳይንስ ኣለዎ። ሚዛን ገምጋም ንምሕላው፣ ፈለማ ዝርዝር ሓበሬታ እቲ ፅሑፍ
ብዕምቈት ምርዳእ ይግባእ። ዝርዝር ሓበሬታ እቲ ፅሑፍ ብዕምቈት ንምርዳእ ድማ፣
ነገራት ነጥቢ ብነጥቢ ምፍታሽ። “እቲ ፅሑፍ ዓሊምዎ ዝተለዓለ ዕላማ እንታይ እዩ?”
ኢልካ ምፍላይ። ንኣብነት፣ ፅሑፋት ንምሕባር፣ ንምሕባልን ንምዝንጋዕን እንትቐርቡ፣
ከከም ዕላመኦም ምፍልላዮም ኣይተርፍን። በዚ ድማ እቲ ፅሑፍ ኣቀራርብኡ እንታይ
ከምዝመስል ምንፃር። “እቲ ፅሑፍ ሒዝዎ ዝተበገሰ ጭብጢ እንታይ እዩ?” ኢልካ
ብዝግባእ ምርዳእ የድልይ። ኣብ ውሽጢ እቲ ፅሑፍ ዝርከቡ ፍፃመታትን ርክቦምን
ምምርማር። እቶም ፍፃመታት ኣብ ነበራዊ ዓለም ዘለዎም ተቐባልነት ክንደየናይ ምኳኑ
ምምዛን። “ሓፈሻዊ ኣወቓቕራ እቲ ስራሕ እንታይ ይመስል?” እናበልካ፣ ሰፊሕ ፈተሸ
ምክያድ ግቡእ እዩ። እዚ እንትግበር ሚዛናዊ ዝኾነ ገምጋም ይህልው። ቅቡል ነቐፌታዊ
ንባብ ይትግበር።

ንጥፈት
ሓደ ልቢ ወለድ (ሓፂር ይኹን ነዊሕ) ወሲድኩም፤ ነዚ ፅሑፍ ብነቐፌታዊ
ንባብ ንምንባብ፣ እንታይ ከም ረቋሒ ምልዓል ይከኣል ትብሉ?
ልቢ ወለድ ከም ኣብነት እንተወሲድና፣ ነዚ ስራሕ ብነቐፌታዊ ንባብ ንምንባብ ዕላማ
ምፅሓፍ ምልዓል ይከኣል። ከምዚ ዝበሉ ስራሕቲ ብነቐፌታዊ ንባብ ንምንባብ ካብ
ዕላማ ምጅማር ሓደ መንገዲ እዩ። እዞም ስራሕቲ ዝፀሓፈሉ ዕላማ ንምዝንጋዕ ወይ
እናዘናጋዕኻ ምስትምሃር ክኸውን ይኽእል። ቀንዲ ዕላማ እዚ ዓይነት ፅሑፋት ግና፣
መንበብቲ ንምዝንጋዕ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ። ነዚ ዕላማ ተሓሲቦም እንትፀሓፉ እዞም
ፅሑፋት ኣብ ውሽጦም ብዝሕዝዎ ታሪኽ፣ ብዝህልዉ ፍፃመታት ወዘተ. መንበብቲ
ንምዝንጋዕን፣ ብኡ ኣቢሎም ድማ ሓበሬታ ክምእርሩ፣ ተሞኩሮ ከጥርዩ፣ ብዝብል እዩ።
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እዚ ፈሊኻ ምፍላጥ ድማ ኣብ ሚዛናውነት ገምጋም ናይ ባዕሉ ተራ ኣለዎ።
ኣብ ነቐፌታዊ ንባብ ክለዓል ካብ ዝኽእል ካልእ ነጥቢ፣ ጭብጢ ፅሑፍ እዩ። ጭብጢ እቲ
ፅሑፍ እንታይ ምዃኑ ብኣግባብ ምርዳእ፣ ሚዛናዊ ገምጋም ኣብ ምሃብ ዋግኡ ልዑል
እዩ። ጭብጢ ሓደ ፅሑፍ ንምፍላይ፣ ግቡእ ፍትሒት ደራሲ ዝተጠቐመሎም ቃላት
ምፍላይ የድልይ። ኣብቲ ስራሕ ዝርከቡ ምስላዊ ኣጠቓቕማታት ዝሓዙዎ መልእኽቲ
ምርዳእ ወሳኒ እዩ። ትኹረት ፀሓፊ ዝዓረፈሎም ሓሳባት እንታይ እንታይ ምዃኖምን
ንምንታይ ዝብልን ብውሕሉል መንገዲ ምፍታሽ ኣድላዪ እዩ። እዚ እንትግበር ጭብጢ
ሓደ ስራሕ ብግቡእ ፈሊኻ ሚዛናዊ ርእይቶ ንምሃብ ይከኣል።
ኣብ ነቐፌታዊ ንባብ ክለዓሉ ካብ ዝኽእሉ ነጥብታት፣ ፈተሸ ኣወቓቕራ ካልእ ዓብዪ
ነጥቢ እዩ። ሓፈሻዊ ምውቓር ድምፅታት፣ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ኣብ ምግምጋም ሓደ
ስራሕ ልዑል ግደ ኣለዎም። ነዚ ድማ ኣብ ነቐፌታዊ ንባብ እቲ ፀሓፋይ ሕድሕድ ቋንቋዊ
ሃፍትታት ንምንታይ ተጠቒሙሎም?፣ ከመይ ገይሩ?፣ ብሓፈሻ ፍሰትን ውህደትን እቲ
ፅሑፍ እንታይ ይመስል? ዝብሉ ሕቶታት ምምላስ ይግባእ።
ቃላት ዓንዲ ሑቘ መልእኽቲ ፅሑፍ እዮም። ፀሓፊ ክብሎ ዝደለዮ ኹሉ ብቓላት
የመሓላልፍ። እንተደልዩ ምሽጥር የፅውሮም። እንትደልይ ድማ ቀጥታዊ መልእኽቲ
ክሕዙ ይገብር። በዚ ድማ ቃላት ከከም ዝኣተውሉ ዓውድን ቅድን ዝተፈላለየ ፍታሕ
ይሕዙ። ቃላት ወትሩ ሓደ ዓይነት ፍታሕ ኣይህልዎምን። በዚ ድማ ከከም ዓውድን
ኣጠቓቕማ ተገልጋሊኦምን ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ተለዋዋጢ መልእኽቲ ክፍተሽ ይግባእ።
ፀሓፋይ፣ ሓደ ቃል ኣብ ሓደ ፅሑፍ ከመይ ተጠቒሙሉ? ብእማርያዊ ድዩስ ብፍካርያዊ
ፍታሕ ኣእትዩዎ? እዚ ቃል ኣብዚ ዓውዲ ጠቢቑ ድዩስ ላሕሊሑ እንትንበብ እዩ፣
ትኽክለኛ ፍትሕት ዝሕዝ?፣ … ዝብሉ ኣብ ነቐፌታዊ ንባብ ምምርማር ኣድላዪ እዩ።
ብመዳይ ምስላዊ ኣዘራርባኣዊ ኣዘራርባታት እንተኾነ እውን፣ ፀሓፊ ከመይ ዝበሉ ምስላዊ
ኣዘራርባታት ተጠቒሙ? ምፍላይ ይግባእ። እቶም ዝተፈላለዩ ምስላዊ ኣዘራርባታት
ተገላፂ፣ ምስ ካልኦት ኣካላት ዘለዎ ኣፈላላይ ድዩስ ተመሳሳልነት ንምርኣይ ኣትዮም?
ፀሓፊ ኣግዚፎም ንምርኣይ ድዩስ ኣንኢሶም ንምግላፅ ተጠቒሙሎም? ምርዳእ ኣድላዪ
እዩ።
ኣብ ኣወቓቕራ ምሉእ ሓሳብ እውን፣ ፀሓፊ ከመይ ዝበሉ ምሉእ ሓሳባት ኣዘውቲሩ
ከምዝጥቀም ምፍታሽ። እቶም ምሉእ ሓሳባት ሓፀርቲ ድዮም ነዋሕቲ? መዓዝ ሓፀርቲ
ምሉእ ሓሳባት ይጥቀም? መዓዝ ከ ነዋሕቲ ምሉእ ሓሳባት ይጥቀም? ንምንታይ?
ምምርማር ጠቓሚ እዩ። እቶም ምሉእ ሓሳባት ተዋቒሮም ዘምፅኡዎም ዓንቀፃት
እውን፣ ምስቲ ፅሑፍ ምግንዛብ፣ ሚዛናዊ ገምጋም ንምሃብ ወሰንቲ ቁም ነገራት እዮም።
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እዚ ከይዲ ድማ፣ ኣብ ነቐፌታዊ ንባብ ሚዛናዊ ንምዃንን ግቡእ ገምጋም ንምትግባርን
የኽእል። በዚ ድማ ንነቐፌታ ዝቐርብ ፅሑፍ በቲ ዝተገለፀ መንገዲ ምርዳእ፣ ኣድላዪን
ወሳንን ይኸውን።
ኣተገባብራ ነቐፌታዊ ንባብ ከምዚ እንተኾይኑ፤ መን የተግብሮ ዝብል ምልዓል ወሳኒ
እዩ። ዝኾነ መንበቢ ነቐፌታዊ ብዝኾነ ከይዲ ንባብ ምንባብ ዝኽልክሎ የብሉን። ዓቕሚ
እንተሃልዩዎ፣ በዚ መንገዲ እንተንበበ ዝበለፀ ተጠቃሚ ከምዝኸውን እውን ርዱእ እዩ።
እንተኾነ ግና ናብ ህዝቢ ዝቐርብ፤ ሞያዊ ገምጋም ዝጠልብ እንትኸውን፣ በቲ ሞያ
ዝሰልጠነ ሰብ ክኸውን እቲ ዘፈር ሞያ የግድድ። እዚ ዝኾነሉ ዓብላሊ ምኽንያት ነቐፌታ
ፅሑፍ ግምታዊ ወይ ብይመስለኒ ዝትግበር ብዘይምዃኑ እዩ። ነቐፌታ ኣብ ስምዒት
ክንጥልጠል የብሉን። እቲ ዝቐርብ ነቐፌታ ብመርትዒ ክረጋገፅ ወይ ክድገፍ ዝኽእል
ክኸውን ኣለዎ። ከምዚ እንትኸውን፣ ነቐፌታ ተቐባልነቱ ዝያዳ ልዑል ይኸውን።
ነዚ ድማ ነቐፌታ ዝህብ ኣካል ዕላማ፣ ጭብጢ፣ ከምኡ እውን ኣወቓቕራን ኣቀራርባን
ፅሑፍ ፈልዩ ምርዳእ ዝኽእልን፣ ካብ ይመስለኒ ዝረሓቐን ክኸውን ይግባእ። እንተኾነ
ግና ኣብ ምቕራብ ነቐፌታ ፀሓፋይ ዘልዐሎ ዛዕባ ብግቡእ ተረዲኡ ገምጋሚ ኣብ ዝህቦም
ትንተናታት ምስ ፀሓፋይ ምሉእ ብምሉእ ይስማዕማዕ ማለት ከምዘይኮነ ምግናዛብ ወሳኒ
እዩ። መመዘኒ ነቐፌታ ምስ ፀሓፊ ምስምዕማዕ ወይ ዘይምስምዕማዕ ኣይኮነን። ወሰንቲ
ነጥብታት ነቐፌታ እቶም ዝቐርቡ መርትዖታት እዮም።
ብሓፈሻ እንትረአ፣ ብፍላይ ኣብ ፈጠራዊ ፅሑፋት ዝቐርብ ነቐፌታ ከከም ትኹረት
ነቓፊ ክፈላለይ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና ጠመተ ነቓፊ ኣብ ዝኾነ ይኹን፤ ኣድህቦ
ዘድልዮም ቀንዲ ነጥብታት ኣለው። ኣብ በብዓይነት ፈጠራዊ ስርሑ ዝለዓሉ ባእታታት
እቶም ዘይተርፉ እዮም። ንኣብነት፣ ኣብ ልቢ-ወለድ ነቐፌታ ንምሃብ ምስ ገፀ-ባህርያት
ተዛሚዶም ዝለዓሉ ነጥብታት ኣለዉ። ኣመራርፃ፣ ባህሪያት ኣተሓሳስባ፣ እምነት፣
ኣነባብራ… እቶም ገፀ ባህሪያት ምስቲ ስራሕ ዘለዎም ምትእስሳርን ርክብን ክረአይ
ይግባእ። ኣብቲ ፅሑፍ ዝለዓል ታሪኽ ምስቶም ኣብቲ ስራሕ ዝንቀሳቐሱ ገፀባህሪያት ዘለዎ
ምትእስሳር ክፍተሽ ኣለዎ። እቶም ገፀ ባህሪያት ነፀብራቕ እቲ ገሃዳዊ ዓለም ብምዃኖም፤
ምስቲ ገሃዳዊ ዓለም ዘሎ ህይወት ዘለዎም ዝምድና ክነፃፀር ግድን ይኸውን። ካብዚ
ብተወሳኺ ኣብቲ ፈጠራዊ ስራሕ ዝፍጠር ጎንፂ ምኽንያታዊ ምኳኑን ክህልዎ ዝኽእል
ተቐባልነትን ክፍተሽ ይግባእ። እዞም ልዕል ክብል ዝተለዓሉ ነጥብታት፣ ብፍልጠት
ብዝተደገፈ መንገዲ እንተተፈቲሾም ድማ ነቐፌታ ዝህቦ ረብሓ ልዑል ይኸውን።
ሚዛናውን ግቡእን ነቐፌታ ድማ ረብሕኡ ብዙሕ እዩ። ዕላማ ነቐፌታዊ ንባብ ሓደ ስራሕ
ክንደይ ዝኣክል ማሕበራዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ምንፅብራቕ እዩ። እዚ እንትኸውን ድማ፣
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
በቶም ዝቐርቡ ሞያዊ ነቐፌታታት እቲ ሞያ ይዓብይ። ነቲ ተጠቃማይ ማሕበረሰብ
ጥንኩራትን ድኹማትን ጎንታት ነፂሩ የርእይ። እዚ ድማ ኣብቲ ማሕበረሰብ ግቡእ
ግንዛበን ርድኢትን እቲ ስራሕ ይፈጥር። ንፀሓፍቲ ኣንፈት ግቡእ ኣፀሓሕፋ ይሕብር።
ኣብ ሓደ ስራሕ ዝቐርብ ነቐፌታ ኣብ ማሕበራዊ ረብሓ እታዎት እንተበርክት ድማ
ፅቡቕ ነቐፌታ ተባሂሉ ይውደስ።
(ፍልፍል፡ ኣታክልቲ፣ ካብ ውልቀ መዘክር)

ሕቶታት ድሕረ ንባብ
ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት “ሓቂ” ወይ “ጌጋ” እናበልኩም ብቓል
መልሱ።

1

2

3

ሀ

ኣብቲ ዝቐረበ ፅሑፍ ነቐፌታ ኣሉታዊ ፍታሕ ኣለዎ።

ለ

ኩሉ መንበቢ ዝህቦ ነቐፌታ፣ ሳይንሳዊ መንገዲ ዝኽተል እዩ ምባል ይከኣል።

ሐ

ነቐፌታዊ ንባብ ንበዓል ሞያ ዘይኮነ መንበቢ እውን ግደ ኣለዎ።

መ

ፀሓፍን ነቐፌታ ዘቕርብ ኣካልን ዘይምስምዕመዖም፣ ኣብቲ ነቐፌታ ዘብፀሖ ፅልዋ
የብሉን።

ረ

ኣብ ሓደ ፅሑፍ ነቐፌታ ዘቕርብ ኣካል ካብ ሞያዊ ፍልጠቱ ዝያዳ ብቕዓት
ቋንቁኡ ልዕል ምኳኑ ዘምፀኦ ለውጢ የብሉን።
ብመሰረት እቲ ምንባብ ዝስዕቡ ሕቶታት ብቓል መልሱ።

ሀ

ሚዛኑ ዝሓለወ ዝበሃል ነቐፌታ ከመይ ዝበለ እዩ?

ለ

ኣብ ሓደ ፈጠራዊ ስራሕ ነቐፌታ ንባብ ኣካይዱ እንተዝበሃል ኣቐዲምኩም እንታይ
እንታይ ትነጥፉ?

ሐ

ኣብ ሓደ ስራሕ ዝቐርብ ነቐፌታ፣ ሰብ ሞያ ንዘይኮኑ ኣካላት፣ እንታይ ዓይነት
ረብሓ ይህብ?

መ

ነቐፌታ ማሕበራዊ ረብሓ ኣለዎ ዝበሃል መዓዝ እዩ?

ረ

ተራን ነቐፌታዊ ንባብን ፈልዮም ከርእዩ ዝኽእሉ ክልተ ዓይነት ኣናብባታት
ብምግላፅ ኣፈላላዮም ኣረድኡ።
ቀንዲ ዛዕባ እቲ ምንባብ እንታይ ከምዝኾነ ብሓደ ዓንቀፅ ግለፁ።

ቃላት

ኣገባባዊ ፍታሕ ቃላት
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ሓፂር መዘክር
ኣገባባዊ ወይ ዓውዳዊ ፍታሕ ቃላት እንታይ ማለት እዩ?
ብዛዕባ ፍታሕ ቃላት ኣብቶም ቅዱማት ክፍልታት ካብ 9ይ ክፍሊ ጀሚሩ ክሳብ 11
ዝሓዝክሙዎ ፍልጠት ኣሎ። ኣብዚ ድማ ብፍላይ ምስ ስነፅሑፋዊ ስራሕቲ ብዝተዛመደ
መልክዑ ንኽትግናዘቡዎምን ክትጥቀሙሉን ኣብ ኣገባባዊ ፍታሕ ወይ ዓውዳዊ ፍታሕ
ቃላት ዝጥምት ሓፂር መብርሂ ቀሪቡልኩም ኣሎ። ነዚ ሓዱሽ መብርሂ ምስ ሕዱር
ፍልጠትኩም እናዛመድኩም ኣጠናኽርዎ።
ቅድሚ ናብ ዓውዳዊ ፍታሕ ቃላት ምእታውና፣
ቃል እንታይ ይገልፅ?

1

ፍታሕ ቃላት ብኸመይ ይርከብ?

2

1
2

ዝብሉ ብሓፂሩ ምርኣይ ዝበለፀ እዩ። ቃል፣ ብምውዳድ ድምፅታት ዝርርብ
ዝፍጠር ትርጉም ዘለዎ ባእታ እዩ። ቃል ኣብ ጥቕሚ እንትውዕል ዝኣትወሉ ቦታ
ወሳኒ እዩ። ምኽንያቱ ፍታሕ ሓደ ቃል ዝሰፍሐሉ ኣጋጣምታት ስለ ዘሎ ከከም
ኩነታት ዝርከበሉ ቦታ ዝተፈላለዩ ትርጉም ክሓዝል ስለዝኽእል እዩ። በዚ ድማ
ሓደ ቃል ቀጥታውን ዓውዳውን ፍታሕ ክህልዎ ይኽእል። ቀጥታዊ ፍታሕ መዝገበ
ቃላዊ ፍታሕ እንትኾን፤ ዓውዳዊ ፍታሕ ድማ ቃላት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት
እንትኣትዉ፣ ከከም ዓውዱ ክሕዝዎ ዝኽእሉ ፍታሕ ዝጥቁም እዩ። ውሱን መዝገበ
ቃላዊ ፍታሕ ዝነበሮም ቃላት፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እንትኣትዉ፤ ከከም
ምዕባለ ቋንቋ እቲ ማሕበረሰብ ምስቲ ዓውዲ ተተሓሒዞም ዝመፁ ብርክት ዝበሉ
ፍታሓት ምህላዎም የርእይ። ንኣብነት፣ በጊዕ ንውሰድ፤
ሀ

ቀጥታዊ ፍታሕ እዛ ቃል ጨጓር እንስሳ ዘቤት፣ ተሓሪዱ ዝብላዕ ዝብል እዩ።

ለ

ዓውዳዊ ፍታሕ እዛ ቃል ንምርዳእ ግና፣ ዝኣተወትሉ ቦታ ምፍታሽ ግድን ይብል።
ብርሃነ ንመፍረ እትኸውን ፅብቕቲ በጊዕ ዓዲጉ።
ዓውዳዊ ፍታሕ በጊዕ ፣ ስም እንስሳ
ሃይላይ ወደይ እኮ በጊዕ እዩ።
ዓውዳዊ ፍታሕ ፣ ኣብዚ ዓውዲ ዘሎ ፍታሕ ድማ በጊዕ ለዋህ፣ ዘይጓዳእ ወዘተ.
ዝብል እዩ።
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1

ስዒቦም ንዝቐርቡ ቃላትን ሓረጋትን ኣብቲ ምንባብ ብዘለዎም ዓውዳዊ ፍታሕ
ገሊፅኩም፤ ካብቲ ዓውዲ ወፃኢ ዝሽከምዎ ፍታሕ ኣብ ምሉእ ሓሳብ ኣእቲውኩም
ኣርእዩ።
1

2

I

II

2

መራፈዲ
ዝለዓል

3

4

ነቐፈ

5

ጎድኒ

ዓሊምዎ

ኣብዞም ስዒቦም ዝቐርቡ፣ ካብቲ ምንባብ ዝተወሰዱ ሓረጋትን ምሉእ ሓሳባትን ዘለዉ
ዝተሰመረሎም ቃላት፣ ኣብቲ ምንባብ ዘለዎም ዓውዳዊ ፍታሕ ምስገለፅኩም፤ ካልእ
ተመሳሳሊ ቃል ድለዩሎም።
1

ገሊኦም ብስፍሓት ዘንብብዎ ፅሑፍ ይፍለዩ።

3

ነቐፌታዊ ንባብ ኣብ ሓደ ስራሕ ዝወሃብ ሚዛናዊ

5

ዋግኡ ልዑል እዩ።

2

ናይ ባዕሉ መልክዕ ዘለዎ ከይዲ ምንባብ ይትግብሩ።

4

ሰፊሕ ፈተሸ ምክያድ ግቡእ እዩ።

ርእይቶ እዩ።

ዝርርብ

ስዒቦም ዝቐረቡ ምሉእ ሓሳባት ኣስተብሂልኩም ብምንባብ “ ወድዓዊ ሓቂ” ፤
ወይድማ “ ውልቀ ርእይቶ” እናበልኩም ብምፍላይ መርትፆኹም ምስ መፃምድኹም
ተዛረቡ።
1

ፈጠራዊ ስራሕ ተውህቦ የድልዮ።

2

ነቐፌታ ኣድላዪ ኣይኮነን።

3

ምሁር ዘቕርቦ ነቐፌታ ኹሉ፣ ቅቡል እዩ።

4

ፀሓይ ብኣንፈት ምብራቕ ትወፅእ።

5

ሰብ መዋቲ እዩ።

6

ካብ ዓይነታት ልቢ ወለዳት፣ ሓፂር ልቢወለድ ኣዝዩ ተመራፂ እዩ።

ካብዞም ዝስዕቡ ክልተ ነጥብታት፣ ንሓዲኡ ደጊፍኩም ነቲ ሓደ ብምቅዋም ብመርትዖ
ዝተደገፈ ክትዕ ኣካይዱ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ብቋንቋ ትግርኛ ብዙሓት ፅሑፋት ይሕተሙ ኣለዉ። እንተኾነ ግና፣
ኣብቶም ስራሕቲ ኣሉታዊ ሚዛን ዝደፍኡ ነቐፌታታት ጐሊሆም ይስምዑ። በዚ ድማ
ኣብ ማሕበረሰብ ተዛራባይ ቋንቋ ትግርኛ፣
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1

‘‘ኣብ ጅማሮ ስለዘለና ፅርየቱ ዝሓለወ ይኹን ጉድለታት ዘለውዎ ኩሉ ክሕተም
ኣለዎ’’ ፤

2

‘‘ኣይፋል! እዚ ንዕብየት እቲ ጥበብን ቋንቋን ዕንቅፋት ስለዝኾነ ፅርየቱ ዝሓለወ
ጥራሕ ክሕተም ኣለዎ፡፡’’
ዝብሉ ክልተ መካታዕቲ ነጥብታት ኣለዉ።

መምርሕታት ክትዕ
ክትዕ ኣብ ዝቐርበሉ ግዘ እዞም ዝስዕቡ ቁም ነገራት ጠመተ ዘድልዮም እዮም፤
;;

;;

;;

;;

;;

III

ፈለማ ብዛዕባ መካትዒ ሓሳብ ግቡእ ፍልጠት ምሓዝ፤
ብዛዕባ እቲ መካትዒ ሓሳብ ተወሰኽቲ ነጥብታት ምእካብ፤
ነቶም ነጥብታት ከከም ዘልዕልዎ ነጥቢ ምውቓር፤
ነቶም መካትዒ ነጥብታት ብቅደም ሰዓብ ምቕማጥ፤
መራጎድቲ መርትዖታት ምሓዝ፤

;;

ብወገን ተኻታዕቲ ከልዕልዎ ዝኽእሉ መርትዖ ብምግማት ንዕኡ ዝዕብልል
ሓሳብ ምሓዝ፤

;;

ግቡእ ልምምድ ምግባር፤

;;

ኣብ መድረኽ ዓርሰ እምነት ብዝተመልኦ መንገዲ ንሓሳብ ብሓሳብ
ምውቃዕ፤

;;

ንተኻታዕቲ ኣካላት ብኽብሪ ሓሳቦም ብሓሳብ ንምርታዕ ምፅዓር፤
ኣብዚ ዝስዕብ ሓሳብ ዘለኩም ርእይቶ፣ ብምኽንያት ኣደጊፍኩም ናብ ጉጅለኹም
ኣቕርቡ። ኣብ መወዳእታ ዝበፃሕኹምዎ መደምደምታ ኣብ ክፍሊ ኣቕርቡ።

ሰባት ኣብ ድርሰትን ደራስን ካብ ዘልዕሉዎም ጉዳያት ሓደ፣ “ ሓደ ሰብ ንፉዕ ደራሲ
ንምዃን ዘድልዮ ብዛዕባ ድርሰት ዝወሃብ ትምህርቲ እንተይኮነስ፤ ብተፈጥሮ ዝዕደሎ
ተውህቦ እዩ፤” ዝብል እዩ።

ምድማፅ
ብሉፅ ኣንባቢ
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ሕቶታት ቅድመ ምድማፅ
ብመምህርኩም ዝንበበልኩም ፅሑፍ ቅድሚ ምድማፅኩም ኣብዞም ሕቶታት ተዘራረቡ።

I

1
2

ፅቡቕ መንበቢ ከመይ ዝበለ እዩ?
ንምንታይ ነንብብ?

ሕቶታት እዋን ምድማፅ

እናዳመፅኩም ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።

II

1

ሓደ ሰብ ክእለት ምንባቡ እንትጉልብት ንዝገልፆ ሓሳብ _________የቕርብ።

3

ኣብ ምንባብ

2

ኣብዚ ዓለም ክንበቡ ዝኽእሉ _________ ኣለዉ።
_________ ክርሳዕ ዘይብሉ ከይዲ እዩ።

ሕቶታት ድሕረ ምድማፅ
ብመሰረት ዘዳመፅኩምዎ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።

III

1

ምንባብ ዝለዓለ ግደ ኣለዎ ዝተበሃለ እንታይ ንምጉልባት እዩ?

3

“ሓደ መፅሓፍ ዘንብብ ሰብ ብዙሓት መፃሕፍቲ ከምዘንበበ ይቑፀር”
ዝበሃል ንምንታይ እዩ?

2

ኣብዚ ፅሑፍ ፅቡቕ መንበቢ ዝህልዎ ዝኽእል ዓቕሚ ብኸመይ ተገሊፁ?

4

ግጥምታት ክነኣዱ ዝገብሮም እንታይ እዩ?

5

ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ (ኣብነት፣ ኤፍ ኤም ድምፂ ወያነ ትግራይ፣
104.4ን ሬድዮ ፋናን ዝበሉ) ካብ ዝቐርቡ ትረኻታት መፃሕፍቲ ትግርኛ
ኣዳሚፅኩም፤ ዘዳመፅክሙዎ ሓሳብ ብኽልተ ዓንቀፃት ፀሚቝኩም ኣብ
ክፍሊ ኣቕርቡ።

6

ኣብቲ ዘዳመፅክምዎ ትረኻ ክተቕርቡዎ እትኽእሉ ነቐፌታ እንታይ
እንታይ ኣሎ? ብዛዕባ እቲ ስራሕ እትህቡዎ ገምጋም ኣብ ደፍተርኩም
መዘክር ብምሓዝ ንኻልኦት ኣንብቡሎም።

ፅሕፈት
ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብፅሑፍ መልሱ።
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1

ቅድሚ ሎሚ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ይኹን ብኻልኦት መንገድታት ኣብ መፃሕፍቲ
ዝቐረቡ ነቐፌታታት ዶ ገጢምኩም ይፈልጥ? መልስኹም እወ እንተኾይኑ፤ ኣብ

ምዕራፍ ሰለስተ - ነቐፌታ
ከመይ ዝበሉ መፃሕፍቲ? ካብቲ ዝቐረበ ነቐፌታ እንታይ ተገንዚብኩም? ንዝብሉ
ሕቶታት ብፅሑፍ መልሲ ሃቡ።
2

ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ዘሎ ዕብየት ስነፅሑፍ እንታይ ከም ዝመስል ሰባት ሓቲትኩም
ወይ ፅሑፋት ኣንቢብኩም መዘክር ሓዙ። ዝረኸብክሙዎ መረዳእታ ናብ ስሩዕ
ፅሑፍ ብምምላስ ኣብ ክፍሊ ኣቕርቡ።

ኣተሓሕዛ መዘክር
ቀዳማይ ክፋል

ሀ

ኣተሓሕዛ መዘክር ካብ ዝንበቡ ፅሑፋት

ዝኾነ ዝንበብ ፅሑፍ ኣብ ውሽጡ ዝሕዞም ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ነጥብታት ኣይሰኣኑዎን።
በዚ ድማ ነዊሕ ይኹን ሓፂር ፅሑፍ ኣብ ምንባብ መዘክር ናይ ምሓዝ ልምዲ ምምዕባል
የድልይ። እንተኾነ ግና፣ ኩሉ ዝተነበበ ኹሉ ብመዘክር ክተሓዝ ስለዘይብሉ፣ መዘክር
ንምሓዝ ዘገድድ ኩነት ምህላዉ ኣቐዲምካ ምፍታሽ ግቡእ ይኸውን።
በዚ ድማ ንስኻትኩም ተምሃሮ ብምኳንኩም፤ ኣብ እተንብቡሉ እዋን መዘክር ምሓዝ
ክትርስዑ የብልኩምን። ካብቲ እተንብቡዎ ፅሑፍ ተረባሕቲ ክትኮኑ ድማ ነዞም ዝስዕቡ
ንጥፈታት ብግቡእ ክተተግብሩ ይግባእ።
1

ፋልማይ ንባብ (ዳህሳስ)

ሓደ ምሉእ ፅሑፍ ቅድሚ ምንባብኩም፣ ነቲ ክተንብቡዎ ዝሓዝክሙዎ ፅሑፍ ሕልፍ
ሕልፍ እናበልኩም ካብታ ቀዳመይቲ ዓንቀፅ ወይ ምዕራፍ ጀሚርኩም ናብታ ናይ
መወዳእታ ክፋል ክትሓልፉ ይግባእ። ኣብዚ ወሰንቲ ኣብ ዝኾኑ ነጥብታት ሓደ ሓደ
ነጥብታት ምፍላይ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብዚ ከይዲ፣ ኣብቲ ፅሑፍ ዝተውሃቡ ርእስታት ፈትሹ። ከምዚ እንትትገብሩ ንባዕልኹም
ምስ ትሕዝቶ እቲ ፅሑፍ ከትላለዩን ኣየናይ ከም ዝጠቕመኩምን ንምውሳን ይሕግዘኩም።
2

ምሕታት

ዝኾነ ፅሑፍ እንትተንብቡ ኣብ ኣእምሮኹም እትሕዝዎ ሕቶ ክህሉ ይግባእ። እቲ
ሒዝክሙዎ ዘለኹም ፅሑፍ ዘድልየኩም ምዃኑ ምእንቲ ክተረጋግፁ ነዚ ፅሑፍ
ንምንታይ እየ ዘንብቦ? እንታይ ይረኽበሉ? ወዘተ. ዝብሉ ዝምለሱ ሕቶታት ክህልውኹም
ይግባእ። ከምዚ እንትገብሩ ዕላማ ምንባብኩም ትፈልጡ፤ እቲ ፅሑፍ ዘድልየኩም ምኳኑ
ንምርግጋፅ ትኽእሉ።
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
3

ምንባብ

ነቲ ፅሑፍ ብንቕሓትን ብናህርን ብምንባብ ቀንዲ ቁም ነገራት እቲ ፅሑፍ ፈትሹ። ኣብዚ
እዋን ሰፊሕ ዝኾነ መዘክር ምሓዝ ኣየድልይን። ቀንዲ ቀንዲ ዝኾኑ ነጥብታት ብምሓዝ
ነቲ ፅሑፍ ደጊምካ ምንባብ ይከኣል እዩ። ኣድላዪ እንተኾይኑ፤ብሰፊሑ ንምርኣይ ዝግባእ
ርእሲ ወይ ዛዕባ ኣብ መዘክር ምኽታብ።
4

ምዝካር

5

ምእያም

በቶም ከም መበገሲ ከገልግሉ ዝሓዝክሙዎም ቀንዲ ሓሳባት፤ እቲ ዘንበብክምዎ
ፅሑፍ እናዘከርኩም ፀሓፉ። ነቶም ቀንዲ ቁምነገራት ንምዝካር ዝሕግዙ ናይ
ባዕልኹም ተወሰኽቲ መብራህርህታት ወሲኽኩም ምፅሓፍ ተመራፂ እዩ።

ነቶም ዝፀሓፍክሙዎም ሓሳባት ዝኾነ ዝቐርዮም ጠቓሚ ሓሳብ ከይህልው ምፍታሽ
ኣድላዪ እዩ። ኣብዚ ብርኪ፣ መዘክርኩም እትዛዝምሉ ብምዃኑ እቶም ዝነበርኹም
ሕቶታት ኩሎም ከም ዝተመለሱ ከተረጋግፁ ይግባእ።
3

ሓደ ምስ እትመሃርዎ ትሕዝቶ ዝዛመድ መፅሓፍ ብምውሳድ፣ ኣብ ዝተወሰነ ክፋሉ
እናንበብኩም መዘክር ሓዙ። ዝሓዝክሙዎ መዘክር ኣብ ጐንኹም ምስ ዘለዉ ተምሃሮ
ተላዊጥኩም ተናበቡ።

ስነ-ፅሑፍ
ሓፂር መብርሂ ፈተሻ መፃሕፍቲ
ኣብ መፃሕፍቲ ዝግበሩ ተፍታሻት ኣብ ነቐፌታ ወይ ዳህሳስ መፅሓፍ ይምደቡ።
ብዛዕባ ነቐፌታ ብሰፊሑ ኣንቢብኩም ኢኹም። ኣብዚ ብዛዕባ ዳህሳስ መፅሓፍ
ዝተወሰኑ ነጥብታት ንርአይ። ዳህሳስ መፅሓፍ ብዛዕባ ሓደ ዝተሓተመ መፅሓፍ
ዝወሃብ ገምጋማዊ ሓበሬታ ኾይኑ፤ ደራሲ፣ ርእሲ መፅሓፍ፣ ብዝሓት ገፅ፣ ዋጋ፣ ቤት
ሕትመት ብምግላፅ እቲ መፅሓፍ ሒዝዎ ዝተለዓለ መልእኽቲ ወይ ትሕዝቶ እንታይ
ከምዝመስል፣ ሞያዊ ብዝኾነ መልክዑ ዝቐርበሉ ዘፈር ሞያ እዩ። እንተኾነ ግና፣ እቲ
ፍርዲ ወገናዊነት ብዘይብሉ መልክዑ ክኸውን ኣለዎ። ዳህሳስ መፅሓፍ ሞያዊ ኣብ
ርእሲ ምኳኑ ንቴክኒካዊ ኣፀሓሕፋ ደራሲውን የጠቓልል እዩ። ዳህሳስ ኣብ መፅሓፍ፣
ኣብ ጋዜጣ፣ መፅሄትን ካልኦትን እውን ይካየድ እዩ።
ዳህሳስ መፅሓፍ እንታይ ረብሓ ኣለዎ እንተይልና ድማ መንበብቲ ናብ ዝንበቡ
ነገራት ካብ ምስሓብ ጀሚሩ፣ ብፍላይ ግዜ ዘይብሎም መንበብቲ ኣብታ ዘለቶም
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ምዕራፍ ሰለስተ - ነቐፌታ
ሓፃር ግዜ ድሌት ንባቦም ንኸዕግቡ፣ ከመይ ዝበሉ መፃሕፍቲ ከምዝተሓተሙ፣
እንታይ ዓይነት ቴክኒካትን ቅድን ዘለዎም መፃሕፍቲ ምሕታሞምን ንኽፈልጡ
የኽእሎም። ንዕብየት ስነ-ፅሑፍ ድማ ሓደ ሓደ ርኢቶታት ስለዝቐርቦ ናይ ባዕሉ
ግደ ኣለዎ። ንደረስቲ እንተኾነውን ስራሕቶም ኣብ ምፍላጥ ዝህልዎ ረብሓ ብቐሊሉ
ዝረአ ኣይኾንን።
I

ነዚ ስዒቡ ዝቐርብ ነቐፌታዊ ፅሑፍ ብጉጅለ ኰይንኩም ብምንባብ፤ ኣብቲ
ፅሐፍ ዝተለዓሉ ነጥብታት ፈሊኹም፣ ብዛዕባ እቲ መፅሓፍ ዝሓደረኩም
ስምዒት ተዘራረቡ።
ምሸት ምሸት መርዓ
ድርሰት ፡-ብኣብርሃ ገብረህይወት

እዛ ብኣብርሃ ገብረህይወት ብቋንቋ ትግርኛ ዝተደረሰት መፅሓፍ ካብቶም ቅድሚ ኣብዮት
ዝተሓተሙ ብርክት ዝበሉ ገስገስቲ መፃሕፍቲ ልቢ-ወለዳት ሓንቲ እያ። እዛ ፅሕፍቲ
ተሓቲማ ኣብ ኢድ መንበብቲ ዝበፅሐት፣ ኣብ 1960 ዓ.ም እዩ። እቲ ጊዜ ስርዓት
መድሐርሐርቲ፣ ምሕረት ዘይብሉ ጭቆናን መግዛእትን ኣዝዮም ዘጠናኸሩሉ እዋን
እንትኸውን ህዝቢ እውን ብኡ ዝኣክል በቢኣንፈቱ ተቓውምኡ ኣዕዚዙ ከርኢ ዝጀመረሉ
እዋን እቶ እቶ ሓዱሽ ታሪኽ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ዝኣክል ናይ ሓደ ሓደ ሰራሕተኛታት
ፋብሪካ ዓመፅ ምቁራፅ ስራሕ ዝገብሩሉ ዝነበሩ፣ ገባር ስሪት መሬትን ኣከፋፍላ ግብርን
ኣመልኪቱ በቢክፍለ ሃገሩ ተቓውሞታቱ ዘስመዐሉ ዝነበረ ጊዜ ነይሩ። …ተምሃሮ’ውን
በቢኣደባባዩ “መሬት ንሓራሲኡ” እናበሉ ዝስለፍዎ ዝነበሩ ምጥቃስ ይኣክል እዩ። ብወገን
“መለዮ ለባሽ”እቲ ስርዓት እንተኾነ’ውን ብፍላይ ድሕሪ ምኽሻፍ ምፍንቃል መንግስቲ
ታሕሳስ 1953ዓ.ም ዝነበረ መድሐርሐሪ ስርዓት ዝበፅሖ ዝነበረ ተቓውሞ፣ ብቐሊሉ
ዝረአ ኣይኮነን። ብሓፈሻ እንትርአ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወፅዕኡ ብደንቢ ዝተረደአሉን ውሽጢ
ውሽጢ ቃልሱ ዘጠናኸረሉን ግዘ ምስ ምዃኑ፣ ምሸት ምሸት መርዓ ነቲ ውሽጢ
ውሽጢ ዝጎሃሃር ዝነበረ ህዝባዊ ዓመፅን ተቓውሞን ብፅሒታ ዘበርከተትን፣ ነቲ በላዒ
ሰብ ፊውዳላዊ ስርዓት ንምቅላዕ ቅልቅል ዝበለት ጠቋሚት መሳርሒት ወይ ድማ ኣብ
ግምባር እቲ መድሐርሐሪ መደብ (ደርቢ) ዝዓለመት ጥይት እያ ማለት ይከኣል። ምሸት
ምሸት መርዓ ብጥምየት፣ ዕርቃን፣ ድንቁርና፣ መሃይምነት፣ ሕማም፣ ስደትን ሞትን
ህዝቢ ዝዓምበበ ፊዳላዊ ስርዓት እንታይ ከም ዝመስል ብስእልን ስእላዊ ድርሰትን
ዘቕረበት መስተዋት ተግባራት ጭካነ ምድሕርሓር ጥራሕ ዘይኮነትስ፣ ነቲ ውድቀቶም
እውን ነጋሪት መርድእን ብተዋስኦ ምውታት መቓብር ህያዋን ፍሒራ ዘርኣየት ልቢወለድ መፅሓፍ እያ። ምሸት ምሸት መርዓ ነቲ ብእብነ-በረድ ዝተሃነፀ ናይ መን ከማይ
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በሃሊ ፊውዳላዊ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መቓብር ምውታት ዝተሰርሐ ዳስ ኣምሲላ
እንትተቅርብ፣ ነቶም መሻረኽቲ እቲ ስርዓት ድማ፣ ኣብ ልዕሊ መቓብር ድኻታት
ዝጭፍሩ ኩሉ ሻብ መርዑት ገይራ ንምርኣይ ፈቲና እያ። ምሸት ምሸት መርዓ ብሓፈሻ
ብ14 ንኡሳት ኣርእስቲ ተኸፋፊላ፣ ገደብ ዘይብሉ ሕንቃቐ ስርዓት ፊውዳል ብሓሙሽተ
ስእላዊ መግለፅታት ኣሰንያ፣ በቲ መከራን መረረትን ህዝቢ ድማ ናይቲ እዋን ፖለቲካዊ፣
ማሕበራዊ ናብራን ምጣነ ሃፍቲ እቲ ስርዓትን ምስቲ መስኻሕኽሒ ስርዓት ፊውዳል
ኣዋሂዳ ንምርኣይ ዝፀዓረት በዓልቲ 48 ገፅ ልቢ-ወለድ ድርሰት እያ። ካብቶም ኣብታ
መፅሓፍ መልእኽቲ ንምጉልባት ዝቐረቡ ስእልታት ሓደ ንርአ፤

ስእሊ 1 ካብቲ መፅሓፍ ዝተወሰደ መረዳእታ

እዞም

ደራሲ፣ ኣይተ ኣብርሃ ገብረህይወት ቅድሚ ምቅላዕ ገፀ-ባህሪታት ስርዓት

መድሐርሐርቲን መከራ ህዝብን

ኣነ ከም ዝመስለኒ ኢሎም ኣብ

ዘቕረብዎ

መቕድም፤ “ሰብ ብተፈጥሩኡ ክቡርን ካብ ኩሉ እንስሳ ንላዕሊ እዩ። ሰብ ከብሎ
ዝኽእል ባህሪ እንተዘይ ኣርእዩ ግና ካብ ተናኻሲ፣ ተዋጋኢን መርዛም እንስሳን
ኣይሕሽን” ብምባል ንሰብ ሰብ ከብልዎ ዘኽእሉ ሰብኣዊ ባህሪታትን ተግባራትን
ምዃኖም ድሕሪ ምጥቋም “ኩሉ ነገር ንሰብ፤ ልዕሊ ኹሉ ሰብ” ዝብል ሳይንሳዊ ፅንሰ
ሓሳብ ድርብይ ኣቢሎም ይሓልፉ። ኣይተ ኣብርሃ ከምቶም ንስገኦም ዝሓድሩ ደረስቲ
ቦኽሪ መፅሓፎም መዘከርትኡን ገፀ-በረከትነቱን ነቲ ገዛኢ መደብ ኣየቕረቡን።
በቲ መፅሓፍ ኣቢሎም ምስ መኳንንትን መሳፍንትን ንምፍላጥ ወይ ድማ ብህዝቢ
እናተወቐሰ ዝነብር ውዳሰ-ኸንቱ ንምቕራብን ምስቲ ስርዓት ዝሓልፍ ተፈታውነትን
ንምርካብ ኣይደለዩን።…
ደራሲ እዛ መፅሓፍ ኣብቲ እዋን ዘርአይዎ ተቓውሞ ተዳሚሩ እዚ መፅሓፍ
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ምዕራፍ ሰለስተ - ነቐፌታ
ንመግረፍቲ፣ እስራትን ሞትን ከምዘብፀሖም እኳ እንተፈለጡ “ኣነ እንተሞትኩኳ
እቲ ስርሐይ በታ መፅሓፍ ኣቢሉ ስርዓት መድሐርሐርቲ ከም ዝቃለስ እምነት
ኣለኒ” ዝብል ፅኑዕ ኣቋም ሒዞም ከም ዝተለዓሉ ካብ ፅሑፎም ምርዳእ ይከኣል።
ነዚ’ውን እዩ እዛ መፅሓፍ “መዘከርተኣ ንዕለተ ሞተይ” ዝበልዋ።

ስእሊ 2 ካብቲ መፅሓፍ ዝተወሰደ መረዳእታ

ካብዚ ልዕል ክብል ዝቐረበ ስእሊ ምርዳእ ከም ዝከኣል ብፅሑፍ ኮነ ብስእሊ
ዝቐረቡ ሓሳባት ደራሲ፣ ኣብቲ እዋን ዄንካ እንትረአ ሞት ኣይኮነን ካልእ የፅቢ
እዩ። እንተኾነ ግና ኣይተ ኣብርሃ ገብረህይወት፣ እንተስ ብዕድል ወይ ብኣጋጣሚ
ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ሓደጋ ኣይበፅሖምን። ኣብዚ ሐዚ ሰዓት ዘለውሉ ኩነታት እኳ
እንተዘይፈለጥኩ፤ ካብ ምውዳቕ ደርጊ ጀሚሩ ክሳብ 1990ታት መወዳእታ ኣብ
ኣዲስ ኣበባ ከም ዝነበሩ እፈልጠ እየ።
(ግርማይ ገብረፃድቅ “ልትረሳን የተቃረበች መፅሃፍ” ብዝብል ርእሲ ኣብ 14/02/1975 ዓ.ም ካብ ዝፀሓፎ
ተመሓይሹ ዝተወሰደ።)

II

ኣብ “ምሸት ምሸት መርዓ” ዝቐረበ ነቐፌታ ከም መበገሲ ወሲድኩም፤
ኣብ ሓደ ብትግርኛ ዝተፀሓፈ ፈጠራዊ ስራሕ ተመሳሳሊ ነቐፌታ ብምግባር
ንኻልኦት ኣንብቡሎም።

ስነ-ልሳን
				

ረባሕታ ምእላዳት

ዝተፈላለዩ ፅግዕተኛ ምእላዳት ኣብ ቃላት እናተሰኩዑ ነቲ ቃል ክፍሊ ቃሉ
እንተይለወጡ፤ ካብ ነፀላ ናብ ብዙሕ ቁፅሪ፣ ካብ ሓዲኡ ኣካል ናብ ቀዳማይ፣
ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ኣካል፣ ካብ ተባዕታይ ናብ ኣንስታይ ፆታ ወይ ብግልባጡ፣
ካብ ሕሉፍ ናብ ህልዊ ወይ መፃኢ ግዘ ወዘተ. ለውጢ ከርእይ ይገብሩ።እዚ
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ተግባር ዝፍፅሙ ምእላዳት መርባሕቲ ወይ ዘርዘርቲ ብዝብል ይፍለጡ። ኣብ
ሓደ ምሉእ ሓሳብ፣ ኣብቲ ዝኣተዉሉ ዓውዲ ብግቡእ እንተዘይተሰኲዖም ድማ
ዘይምስምዕማዕ የጋጥም ።በዚ ድማ እዞም ምእላዳት ኣብ ሓደ ምሉእ ሓሳብ ግቡእ
ምስምዕማዕ ቁፅሪ፥ መደብ ፥ ፆታን ግዘን ብዘርእዩሉ መንገዲ ምጥቃም ኣድላዪ
ይኸውን።
ንኣብነት፣“ኣነ ከደ።” ኣብ ዝብል ምሉእ ሓሳብ “ኣነን ከደን” ብሓባር ኣይኸዱን። ኣነ
ቀዳማይ ኣካል፣ ነፀላ ቁፅሪ ተባዕታይ ወይ ኣንስታይ እዩ። “ከደ” ሳልሳይ መደብ፣
ነፀላ ቁፅሪ፣ ተባዕታይ እዩ። በዚ ድማ ሓዲኦም ምስ ሓዲኦም ከምዝስማዕምዑ
ምግባር የድሊ። ነቲ “ከደ” ዝብል ግሲ ምስ “ኣነ” ከምዝኸይድ ጌርካ ንምጥቃም
እንተተደልዩ፤ ናይ ምእላድ ለውጢ ክግበር ግድን እዩ። በዚ ድማ “ከደ” ዝብል
“ከይደ” ናብ ዝብል ብምምዕርራይ “ኣነ ከይደ” ተባሂሉ ክስማዕማዕ ይግባእ። እዞም
ከምዚ ዝበለ ረባሕታ ዘምፅኡ ምእላዳት ድማ፣ ኣብ ምጥቃም ቋንቋ ብዙሕ ፅልዋ
ስለዝፈጥሩ ብትኹረት ክረአዩ ይግባእ።
I

ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ፡፡
1

ብመሰረት ዝተውሃበ ኣብነት ንዝስዕቡ ቃላት ጥብቆታት ረባሕታ ብምውሳኽ
ብዙሕ ቁፅሪ ቀይሩ።

ናብ

ኣብነት

መፅሓፍ = መፃሕፍቲ

2

ሀ

ቃል

ሐ

ነቓፊ

ለ

ደራሲ

መ

ፅሑፍ

ስዒቦም ንዝቐረቡ ቃላት ጥብቆታት ረባሕታ ብምውሳኽን ብምንካይን ናብ ሕሉፍ
ቀይሩ።

ኣብነት

ክፈልይ = ፈልዩ

ሀ
ለ
3

ክመርፅ
ኣንብብ

ሐ
መ

ክተድንቑ
እናመራሕኻ

ኣብዞም ዝስዕቡ ቃላት ጥብቆታት ረባሕታ ብምውሳኽ ፆትኦም ቀይሩዎም።

ኣብነት

ስሉጥ = ስልጥቲ
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ሀ

ቀይሕ

ሐ

ብሉፅ

ለ

ንፉዕ

መ

ውሩይ

ምዕራፍ ሰለስተ - ነቐፌታ

ኣብዞም ዝስዕቡ ቃላት ጥብቆታት ረባሕታ ብምንካይን ብምውሳኽን ናብ ሳልሳይ
ኣካል ነፀላ ቁፅሪ ቀይሩ።

4

ኣብነት
ተገምጊምና = ተገምጊሙ፣ ተገምጊማ

5

ሀ

ወሲድካ

ሐ

ሰጕምና

ለ

ረኺበን

መ

ወዲአ

ኣብዞም ቃላት ዘለዉ ጥብቆታት ረባሕታ ፍለዩ።

ኣብነት

ፈተሹ = ኡ

ሀ

ገምጋሚት

ሐ

ፀሓፈ

ለ

ደረስቲ

መ

ቀደሙ

መዋቕር ቋንቋ
ቋንቋታት ዋላኳ ምምስሳል እንተሃለዎም፤ ሕድሕድ ቋንቋታት ነናይ ባዕሎም ስርዓት
ኣወቓቕራ ኣለዎም። ነዚ ስርዓት ብግቡእ ምፍላጥ ድማ ኣብ ምጥቃም እቲ ቋንቋ
ዘጋጥም ምትሕውዋስ ቅደም ሰዓብ ንምቕራፍ (ንምውጋድ) ይሕግዝ። ሓሳባት ትኽክል
ዝኾነ

ስርዓት ኣሰኳኹዓ

ብምስዓብ

ብዘረዳድእ መልክዑ ንምግላፅ የኽእል እዩ። እዚ

ብቕዓት እዚ ንምምፃእ፣ ኣብዚ ዝስዕብ ሓፂር መብርሂ፣ ኣብ መዋቕር ቋንቋ ትግርኛ
ሞያ ክፍልታት ቃል እንታይ ከምዝመስል ረአዩ።
ቅድሚ ብዛዕባ ሞያ ክፍልታት ቃል ምልዓልና ግና፣ ብሓፈሻ ኣብ ሓደ ምሉእ ሓሳብ
ቋንቋ ትግርኛ ብዛዕባ ዘለዉ ተዋቐርቲ ኣካላት ንእሽተይ ምባል (ምዝራብ) ኣድላዪ እዩ።
ኣብ ዝስዕቡ ኣብነታት ምርዳእ ከምዝከኣል፤ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ስማዊ ሓረግን ግሳዊ
ሓረግን ዝምስረት ምሉእ ሓሳብ ኣለዎ። እዚ ድማ ዝኾነሉ ምኽንያት ብትምህርቲ ቋንቋ
ዝሓለፈ ሰብ ዝርደኦ ጉዳይ እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ፀገም ኣብ መስርዕ እዞም ክልተ
ሓረጋት ዝረአ ምትሕውዋስ ቦታ ተዋቐርቲ ኣካላት እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ምትሕውዋስ
መዋቕር ቋንቋ ድማ፣ ኣብ ምምሕልላፍ ግቡእ መልእኽቲ ናይ ባዕሉ ፅልዋ ኣለዎ።
ነዚ መፍትሒ እንተኾነ እቲ ስርዓት ኣሰላልፋ ተወቐርቲ ኣካላት ምሉእ ሓሳብ ትግርኛ
ከምዝስዕብ ንርአዮ፡-
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ኣሰላልፋ ተዋቐርቲ ኣብ ስማዊ ሓረግ ትግርኛ
ሓደ ስማዊ ሓረግ መዋቕር ሓሊዩ እንትፀሓፍ ብመሰረት እዚ ዝስዕብ ኣሰላልፋ እዩ።
ጥቆማ ዝህቡ፣ ዋንነት ዝገልፁ፣ መጠን ዘርእዩ መስተኣምራት + ብጊዜ፣ ቦታ፣ ኩነት፣
ወዘተ ዝገልፁ መጠናኸርቲ + እቲ ስም ዝተሰርሐሉ ፍልፍል ዝገልፁ መማልእታት +
እቲ መራሒ ስም

ኣብነት
እቲ ናተይ ክልተ እመት ዓሚ ዝዓደግኩዎ ናይ ምዕራብ ናይ ኣርቃይ ከዘራ እዚ ስማዊ
ሓረግ ዝሓዞም ተዋቐርቲ ፈላሊኻ እንትረአዩ፤ እቲ ጥቆማ ዝህብ፣ ናተይ ዋንነት
ዝገልፅ፣ ክልተ እመት መጠን ዘርእዪ መስተኣምራት እዮም። + ዓሚ ጊዜ፣ ናይ ምዕራብ
ቦታ፣ ዝገልፁ መጠናኸርቲ እንትኾኑ፤ + ናይ ኣርቃይ፣ እቲ ስም ዝተሰርሐሉ ፍልፍል
ዝገልፅ መማልኢ እዩ። + ከዘራ፣ እቲ ከም መራሒ ጠጠው ዝበለ ስም፣ ሓደ ዓብዪ
ስማዊ ሓረግ ይምስረት።
ኣሰላልፋ ግሳዊ ሓረግ
ኣብ መስርዕ ግሳዊ ሓረግ ድማ ብቕደም ስዓብ እዞም ዝስዕቡ ተዋቐርቲ ይቕመጥ።
እቲ ግሲ ክንደይ ግዘ ምፍፃሙ ዘርእዩ መስተኣምራት + እዋን፣ መሳርሒ፣ ኩነት ዘርእዩ
መጠናኸርቲ + ተስሓብቲ፣ ኣንፈት ገለፅቲ ዝኾኑ መማላእቲ + እቲ መራሒ ግሲ እዩ፡፡

ኣብነት
ክልተ ግዘ ትማሊ ብመኪና ብናህሪ ናብ ገዛ መፂኡ
ኣብዚ ግሳዊ ሓረግ፣ ዘለዉ ተዋቐርቲ ድማ፣ ክልተ ግዘ እቲ ግሲ ክንደይ ግዘ ምፍፃሙ
ዘርእዩ መስተኣምር እዩ። + ትማሊ እዋን፣ ብመኪና መሳርሒ፣ ብናህሪ ኩነት ዘርእዩ
መጠናኸርቲ እንትኾኑ፤ + ናብ ገዛ ኣንፈት ገለፂ መማልኢ እዩ። + መፂኡ ድማ እቲ
መራሒ ግሲ እዩ።
ሞያ ክፍሊታት ቃል ምሉእ ሓሳብ ትግርኛ
ብደረጃ መዋቕር እንትረአ፣ ምሉእ ሓሳብ ትግርኛ ካብ ስማዊ ሓረግን ግሳዊ ሓረግን
ከምዝምስረት ሪእና ኢና። ብደረጃ ክፍሊ ቃል እንትረአ ግና፣ ኣብ ዘመናዊ ሰዋስው
ኣመሰራርታ ምሉእ ሓሳብ ትግርኛ፣ ሓሙሽተ ክፍልታት ቃል ኣለውዎ። ንሳቶም
እውን፣ ስም፣ ግሲ፣ ቅፅል፣ መስተዋድድን ተወሳኺ ግስን እዮም። ኣብ መዋቕር፣ እቶም
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ምዕራፍ ሰለስተ - ነቐፌታ
ሰለስተ ክፍሊ ቃላት (ቅፅል፣ መስተዋድድን ተወሳኺ ግስን ) ኣብ ስማዊ ወይ ግሳዊ
ሓረግ ይጠቓለሉ።
ሞያ ኣብ መዋቕር ቋንቋ


ሞያ፣ ቃላት ኣብ ምሉእ ሓሳብ ዝህልዎም ሰዋስዋዊ ተግባር እዩ።

ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፣ ሕድሕድ ክፍሊ ቃላት ዝተፈላለየ ወይ ሓደ ዓይነት ሞያ ክህልዎም
ይኽእል እዩ። እስኪ ካብዚ ኣስዒብና ብዛዕባ ሞያ ሕድሕድ ክፍሊ ቃላት ትግርኛ ንርአ፤
ሞያ ስም፣



ከም በዓል ቤት



ከም ተስሓቢ

ከም ገላፂ ዋንነት

በዓል ቤት፣ ኣብ ምሉእ ሓሳብ ቋንቋ ትግርኛ ፣ እቲ ተግባር ዝፍፅም ኣካል ዝገልፅ ስም
በዓል ቤት እዩ። ኣብዚ ክንዲ ስም፣ ኣብ ትሕቲ ስም ከምዘሎ ምርዳእ የድሊ።
ንኣብነት፦ መለይ ከይዳ።

መለይ በዓል ቤት እዚ ምሉእ ሓሳብ እያ።

ተስሓቢ፣ ድማ ኣብቲ ምሉእ ሓሳብ እቲ ዝተፈፀመ ተግባር ዝቕበል ስም ማለት
እዩ። እንተኾነ ግና ቀጥተኛን ዘይቀጥተኛን ዝበሃሉ ተስሓቢታት ስለዘለዉ፤ ንኽልቲኦም
ንምፍላይ “እንታይ?” ኢልና እንረኽቦ መልሲ ቀጥተኛ ምኳኑ፤ “ንመን?” ኢልና እንረኽቦ
መልሲ ድማ፣ ዘይቀጥተኛ ተስሓቢ ከምዝኾነ ምስትብሃል የድሊ።

ኣብነት
በርሀ ንሓፍቱ ደብዳቤ ልኢኹላ።
↓

↓

ዘይቀ.ተ

ቀ.ተ

ኣብዚ ንሓፍቱ ዝብል ዘይቀጥተኛ እንትኮን፤ ልኢኹላ ዝብል ድማ ቀጥተኛ ተስሓቢ እዩ።
ገላፂ ዋንነት፦ እዚ እቲ ስም ንብረት መን ወይ በዓል ዋና መን ምኳኑ ዝግለፀሉ ሞያ
እዩ።

ኣብነት
ፅሑፈይ ተመሪፁ።
ኣብቲ ፅሑፈይ ዝብል ቃል፣ ገላፂ ዋንነት (ናተይ ዝብል የርኢ)
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
፦ ሓድጎም ተመዝጊቡ።
ሓድጎም ኣብ ዝብል እቲ ሓድጊ ናይመን ምኳኑ፣ ገላፂ ዋንነት (ናታቶም ሓድጊ)ዝብል
ይነግረና።
ሞያ ግሲ፦
ኣብ ቋንቋ ትግርኛ፣ ግሲታት ብዓይነቶም ግሲታት ግብሪ፣ ህላወን ምዃንን ተባሂሎም
ይኽፈሉ እዮም። እንተኾነ ግና፣ እዞም ግስታት ሞይኦም ዝተፈላለየ ኾይኑ፤ ከከም
ሞይኦም በዓል ቤት እንታይ ከምዝገበረ፣ ህላውኡን እንታይ ከምዝኾነን ዝገልፁ እዮም።
ኣብነት፦
1
2
3

ኣደይ ሓኪም እያ። ኣብዚ ምሉእ ሓሳብ “እያ” ዝብል ግሲ፣ እታ ኣደ እንታይ ምዃና
ይገልፅ።
ዳዊት ከይዱ። ኣብዚ ድማ ከይዱ ዝብል ግሲ፣ ዳዊት እንታይ ገይሩ ዝብል ተርእየና።
እቲ ተምሃራይ ኣብዚ ኣሎ። ኣብዚ ምሉእ ሓሳብ ድማ ኣሎ ዝብል ግሲ፣ምህላዉ
ገሊፁ።

ሞያ ቅፅላት፦ ቅፅላት ኣብ ውሽጢ ሓደ ምሉእሓሳብ ንስም ብኣንፃር ቁመት፣ ባህሪ፣
ቅርፂ፣ ሕብሪ ወዘተ. ይገልፅዎ።

ኣብነት
1

ፀፊሕ እምኒ።

2

ፃዕዳ መንዲል።

3

ፅሩይ ማይ።

ሞያ መስተዋድዳት፦ መስተዋድድ ኣብ ውሽጢ ምሉእ ሓሳብ ዝህልዎ ሞያ እቲ ሓሳብ
እንተይተተቖራረፀ ምሉእ ኾይኑ ክቐርብ ምግባር እዩ።

ኣብነት
1
2

ብመኪና ኸይዱ።
ንዓዲ ኸይዳ።

3

ከምተምሃራይ ኩን።

ሞያ ተወሳኺ ግሲ፦ ሞያ ተወሰኽቲ ግስታት ኣብ ምሉእ ሓሳብ ንግሲታት ተወሳኺ
ሓበሬታ ወይ ድጋፍ ምሃብ እዩ።
ኣብነት፦
1
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ገና ኣይከደን። ኣብዚ ምሉእ ሓሳብ ገና ዝብል ተወሳኺ ግሲ እቲ በዓል ቤት
ዘይምኻዱ ይነግረና ኣሎ።

ምዕራፍ ሰለስተ - ነቐፌታ
2
I

II

ኬርና ሓሚሙ። ኣብዚ ምሉእ ሓሳብ ድማ፣ ኬርና ዝብል ተወሳኺግሲ እቲ ሕማሙ
ክንደይ ዝኣኽል ምዃኳኑ ይገልፅ።
ስዒቦም ኣብ ዝቐረቡ ምሉእ ሓሳባት ዘለዉ ሰዋስዋዊ ጌጋታት ቁፅሪ፣ ፆታ፣ መደብ፣
ግዘ ወይ ዘይምዝማድ ሓረግ ኢልኩም ብምግላፅ፤ ኣሪምኩም ፀሓፉ።
1

መፅሓፍ ዝገምገሙ ሰባት ጐበዝ እዮም።

3

ንሕና ነቐፌታ መፅሓፍ

5

ኣነ ክልተ መፃሕፍቲ ፅቡቓት ኣንቢበ፡፡

2

እተን ዝተፈላለዩ ሓፀርቲ ልቢ ወለዳት ዝፀሓፉ ደረስቲ ተሸሊመን።

4

እዚ መፅሓፍ እንተንቢብካ ከመይ ዝበለ ልቢ ወለድ ከምዝፅሕፍ ክትርእይ ኢኻ።

ክነቕርብ ድልየት ኣለዎም።

ዝስዕቡ ምሉእ ሓሳባት ስርዓቶም ሓሊኹም ፀሓፉ።

1

ካብ ኩሎም ንላዕሊ ኣነ ተመሪፀ።

3

መምህርና ፍልይ ዝበለ ነቐፌታ ኣብ ልቢ ወለድ ወዲ ዋዕሮ ኣቕሪቦም።

5

ደራሲ ምንኩሕኳሕ ዘይፈልየሉ ማዕፆ መለስ ዜናዊ ምኳኑ ኣነ ሰሚዐ።

2

ንስኺ ብሉፅ ኣዝዩ መፅሓፍ ፅሒፍኪ።

4

ንሕና ምፅሓፍ ልቢ ወለድ

ክኢልና።
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ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

እንታይነትን ነቐፌታዊ ንባብ ብሓፂሩ ግለፁ።

3

ኣብ ምቕራብ ነቐፌታ ጠመተ ዘድልዮም ነጥብታት እንታይ እንታይ እዮም?

5

ክትዕ ንምክያድ ፈለማ እንታይ

2

ረብሓ ነቐፌታዊ ንባብ እንታይ እዩ?

4

ሚዛናዊ ዝኾነ ነቐፌታ ዝህብ ሰብ ብኸመይ ይግለፅ?

6

ሰዋስዋዊ ጌጋ ብኸመይ ይመፅእ?

I

ትሕዝቶ ትምህርቲ እዚ ምዕራፍ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹም ዝፍትሹ መጥለሊ
ነጥብታት ቀሪቦም ኣለዉ። ንሕድሕድ ሕቶ እትህብዎ መልሲ “እወ” እንተኾይኑ፣
ምልክት(√)፣ “ኣይፋል” እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ “እንድዒ ኸ” እንተኾይኑ ድማ
ምልክት (?) ኣብቶም ባዶ ቦታታት ኣቐምጡ።

ምግባር የድልይ?

ሕቶታት ዓርሰ ገምጋም

ቁፅሪ

መጥለሊ ነጥብታት

1

ብዛዕባ ነቐፌታ ብግቡእ ምግላፅ እኽእል።

2

ብሜላ ነቐፌታዊ ንባብ ርእይቶ ምሃብ እኽእል።

3

ንቓላት ኣገባብያዊ ፍታሕ ምሃብ እኽእል።

4

ኣብ ዝቐረቡ ሓሳባት ወድዓዊ ሓቅን ውልቀ ርእይቶን
ፈልየ እዛረብ።

5

ኣብ ሓደ ዛዕባ መምርሕታት ተኸቲለ ክትዕ የካይድ።

6

ሓሳባት ብናይ ባዕለይ ቋንቋ ምግላፅ እኽእል።

7

ሰዋስዋዊ ስሕተት ዘለዎም ምሉእ ሓሳባት ኣመዓራርዬ
ምቕማጥ እኽእል።
II
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መልሲ

መልስኹም “ኣይፋል” ወይ “እንድዒ ኸ” እንተኾይኑ፤ ተመሊስኩም ነቲ ትሕዝቶ
ትምህርቲ ኣይሙ።

ምዕራፍ ኣርባዕተ
ስነ-ፅሑፍ

ዝርዝር ዕላማታት
ተምሃሮ ነዚ ምዕራፍ’ዚ ምስተምሃርኩም










ኣንቢብኩም ዝተረዳእኽሙዎ ሓሳብ ብቓልን ብፅሑፍን ትገልፁ።
እንታይነት ስነፅሑፍ ብቓልን ብፅሑፍን ተረድኡ።
ዓውዳዊ ፍታሕ ቃላት ኣብ ምሉእ ሓሳብ ተርእዩ።
እማርያውን ፍካርያውን ፍታሕ ቃላት ኣብ ምሉእ ሓሳብ ተርእዩ።
ካብ ዘዳመፅክሙዎ ስራሕ፣ ሓሳብ ፀሚቝኩም ተቕርቡ።
ኣብ ሞንጎ ልቢ ወለድን ኢ-ልቢ ወለድን ዘሎ ሓድነትን ፍልልይን ተረድኡ።
ዝቐርቡልኩም ሓሳባት ብናይ ባዕልኹም ኣባሃህላ ኣብራህሪህኩም ትዛረቡ።
ዝቐረቡልኩም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ስነ-ፅሑፍ ብሜላ ነቐፌታዊ ንባብ ኣንቢብኩም
ትግምግሙ።

 እንታይነትን ባህርን ኢ-ልብ ወለድ ትገልፁ።
 ሓፂር ልቢ ወለድ ትፅሕፉ።
 ስራሕቲ ስነፅሑፍ ብፍላይ ቃል ተዋስኦ ተዳምፁ፡፡

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ቅድመ ንባብ
1
2

ካብ ዘፈራት ስነ-ፅሑፍ እንታይ እንታይ ትፈልጡ?
ኣብ ሞንጐ ልቢ ወለድን ኢ- ልቢወለድን ዘሎ ኣፈላላይ እንታይ እዩ ትብሉ?

ስነ-ፅሑፋዊ ስራሕቲ
(ትንተና)
ቀዳማይ ክፋል
ኣብዛ እንነብረላ ዓለም ህይወት፣ ፍቕሪ፣ ታሪኽ፣ ጀግናነት፣ ምዕባለ-ውድቀት፣ ሓጎስሓዘን፣ ፅባቐ-ሕመቕ፣ ጥንካረ-ድኽመት፣ ሓበሬታ፣ ምዕዶ፣ ሓቦ፣ ትብዓት፣ ቴክኖሎጂ፣
ጥበብ፣ ስራሕ ወዘተ. ነናይ ባዕሎም ሞያዊ መግለፅታት ኣለውዎም። ወዲ ሰብ ከከም
ከባቢኡ ኣብ ውዕሎ መዓልትኡ ንዘጋጥምዎ ፅቡቓት ይኹኑ ሕማቓት ተጓንፎታት ከከም
ኣመፃፅአኦም ይምክቶም።ነቶም ተጓንፎታት ንዘሐጎስዎ ትፍስህታዊ፣ ንዘሕዘንዎ ድማ
ቅሬታዊ ስምዒት ብዘንፀባርቕሉ መንገዲ ዝገልፀሉ ተውህቦ ድማ ኣለዎ። እዚ ተውህቦ
እዚ ብሓፈሻ ከከም ደረጃ ዕብየት ማሕበረሰባት ውሱን ኣፈላላይ መልክዓትን ኣገላልፃታትን
የንፀባርቕ እዩ። ብፀቢቡ እንትረአ፣ ደረጃ መነባብሮን ትምህርትን፣ ስልቲ መነባብሮ፣
ፖለቲካዊ ኩነታት፣ እምነት፣ መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣ ወዘተ.መንቀልታት ኣፈላላይ
እዮም። እንተኾነ ግና፣ እዞም መንገድታት ነፀብራቕ ስምዒትካ ኣብ ምትንፋስ ነናይ
ባዕሎም ዝኾነ ወሳናይ ግደ ኣለዎም።
እዞም መግለፅታት ስምዒት፣ ዝተፈላለዩ ስያመታት እናተዋሃቦም ኣብ ዝተፈላለዩ
ምድባትን ዘፈራትን ይምደቡ። ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ስነ-ፅሑፍ እዩ። ስነ-ፅሑፍ ብዘፈራት
ዝተፈላለየ እዩ።ብሓፈሻ እንትረአ ግና፣ ወዲ ሰብ ኣብ ወድዓዊ ህይወቱ ንዘጋጥምዎ
ተጓንፎታት ፈጠራዊ ጥበቡ ተጠቒሙ፤ ፅባቐ ብዝተመልኦ መልክዑ የንፀባርቐሉ። ከም
መሳርሒ እናተገልገለ ይሕጐሰሉ፣ ይበረታተዐሉ፣ ይለዓዕለሉ፣ ትምህርቲ-መልእኽቲ
የመሓላልፈሉ ወዘተ.።
ስነ-ፅሑፍ ኣብ ዝተምሃሩን ዘይተምሃሩን ማሕበረሰባት ማዕረ ኣይስጉምን። እንተኾነ
ግና ግና ከከም መንገዶም ፍቕሮም፣ ሓዘኖም፣ ሕራነኦም፣ ድጋፎም፣ ተቓውመኦም፣
ታሪኾም ኮታስ ተሞኩሮ ህይወቶም ይገልፅሉ። በዚ ድማ ስነ-ፅሑፍ ማሕበረሰባት ብቓል
ወይ ብፅሑፍ ኣጠዓዒሞም ዘቕርቡሉ ሓደ መልክዕ ኪነ-ጥበብ ተገይሩ ይውሰድ።
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ክሳብ ሐዚ ብዛዕባ ስነ ፅሑፍ እንታይ ተረዲእኹም?
ተጋዳላይ ኪነ-ጥበባዊ ኢያሱ በርሀ ድማ ነዚ ጥበብ እዚ ብዝግባእ ተጠቒሙሉ ንረኽቦ።
ስራሕቱ ብዓይኒ ስነ-ፅሑፍ እንትፍተሹ ድማ ኣብ ሓፂር ልቢወለድ፣ ተውኔታዊ ስራሕቲ
መድረኽ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰነ-ግጥምን ሙዚቓን ዘለዎ ዓቕሚ ዝለዓለ ምኳኑ ንዕዘብ።
ስነ-ፅሑፍ ክፀሓፍ ወይ ክዝረብ እንከሎ ንበለል ኣይኮነን። ስነ-ፅሑፍ ንኽፀሓፍ ምኽንያት
ዝኾኑ እልፊ ኣእላፍ ነጥብታት ምልዓል ይከኣል፤ ንሕና ግና ሳይንሳዊ ዝኾነ ትንተና
ንምግባር ስለዝዓለምና፣ ሳይንሳውያን ቋንቋ ዓምሪሮም ንዝቐመጥዎም ኣርባዕተ ነጥብታት
ምርኣይ ኣገዳሲ

ኰይኑ ንረኽቦ።

ስነ-ፅሑፍ ብዓይኒ ሞያ እንትረአ ዕላምኡ ንምስትምሃር፣ ንምዝንጋዕ፣ ሓበሬታ
ንምምሕልላፍ ወይ ድማ ተሞኩሮ ንምክፋል ክኽውን ከምዝኽእል ይእመን።ኣብ ቃልሲ
ግና ከም ኣገላልፃ ብዙሓት ተቓለስቲ፣ ካብቲ ተራ ህይወት (ካብ ቃልሲ ወፃኢ ዘሎ)
ንላዕሊ እዞም ቀዲሞም ዝተጠቐሱ ሸቶታት ስነ-ፅሑፍ ከም ክፋል ህይወት እቲ ቃልሲ
ኣዚዮም ጎሊሆምን መንጠልጠልትን ኮይኖም ይርከቡ ።
ኢያሱ፣ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ዓውዲ ተፈጢሩ፣ እዚ እዩ ንምባል መግለፂ ዝሰኣነሉ ከያኒ
እዩ። ኣብ ዓውዲ ቃልሲ፣ ዓውዲ ስነ-ፅሑፍ፣ ዓውዲ ርሱን ስምዒት፣ ዓውዲ ፍቕሪ
ወገን ዝሓየለሉ እዋን ዝተፈጠረ። ብስነ-ፅሑፍ መስተንክራት ህይወት ክኸትብ ከም
ዝተፈጥረ ኣረጋጊፁ ዝሓለፈ ጥበባዊ። ኪነ-ጥበባዊ።

ኪናዊ

ደራሲ። ፈጣሪ ሃሴት።

መሀደሳይ። መሃሪ። ትውፊታዊ ወዘተ. ዝብሉ ቃላት ከይተነፃፀሉ ክገልፅዎ ዘይዓግቡ
‹‹ተጋዳላይ›› ነይሩ።
ኢያሱ፣ ኣብቲ ቃልሲ ንዝነበረ መፀዋዕታ ኣድሚፁ ካብ ውልደት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ
ክሳብ እዚ ዘለናሉ እዋን ንዝነበረ ሕልኽላኽ ህይወት፣ ቃንዛ ሓፋሽ፣ መረረት፣ ብደሆ፣
ሕራነ፣ ኣልቦነት ፍትሒ፣ መቐረት ቃልሲ፣ መልክዕ ስዕረት፣ መኸተ፣ ሓቦ፣ ፅንዓት፣
ዓወት፣ መስመር ሓቂ፣ ወራር፣ ፀረ ወራር፣ ረብሓ ሰላም፣ ተፈጥራዊ ሃፍቲ፣ ባህሊ፣
ትውፊት፣ ቃልሲ ህዝቢ፣ ያታ ጀግናነት ወዘተ. ብውሕዳት ቃላት፣ ግና ድማ ኣዚዩ
መጠነ ሰፊሕ ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ሰኒዱ ዝሓለፈ፤ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ዕቀብኡ
ሓለፋ ዘለዎ፤ ታሪኽ ሰሪሑ ጥራይ ዘይኮነስ ዓቂቡውን ዝሓለፈ ሓርበኛ ቃልስን ጥበብን
እዩ።
እቶም ግጥምታቱን እዚኣቶም ብዓይኒ ሳይንስ ስነ-ፅሑፍ እንትፍተሹ እንታይ ከምዝመስሉ
ንምርኣይ ንፈትን፤
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-1ሰብ ዘልኣለማዊ ኣይኮነን፤ ሞት ድማ ዘይቐሪ እዩ። ኢያሱ ግና ከም ምውት ኣይንወስዶን፤
ብድሕሪኡ ክዛረቡ ዝኽእሉ ስራሕቲ ገዲፉ ስለዝሓለፈ። ስራሕቲ ኢያሱ ሕሉፍ ዘዘንትዉ፣
ህልዊ ዝገልፁ፣ መፃኢ ዘተንብዩ እዩም። ሕዚ ሕዚ ድማ ንኢያሱ ብስርሑ ኣቢልና
ንኽንገልፆ ኣኽኢሎሙና ኣለዉ። ሞት ተፈጥሮኣዊ ሕግጋት ንኸተማልእ ቅድሚ ንኢያሱ
ምፅዋዓ፤ ኢያሱ ቀዲሙ ‹‹ክቡር ሞት››

ምህላዉ ኣብ ስርሑ ኣርእዩ ሓሊፉ እዩ፡-

ወትሩማ ሞት እንታይሉ ይቐሪ
እቲ ወደይ ግና ወዲ ሓራስ ነብሪ
ሓመድ ኣዳም ኣትይዋ ብኽብሪ
ሞተ ኣይብሎን ዘልኣለም ነባሪ
ሓወልቲ ተኺሉ ኣብ ልዕሊ ምድሪ
				

ካብ ዜማዊ ግጥሚ ‹‹ዓስበይ›› ዝተወሰደ።

ኣብዚ ሓደ ብርኪ ግጥሚ ካብ ዘለዉ ተለላታት እንታይ ተገንዚብኩም?
እዞም ልዕል ኢሎም ዝቐረቡ ተለላታት ግጥሚ፣ ብዓይኒ ስነ-ፅሑፍ እንትረአዩ፡ተለላ 2. ‹‹እቲ ወደይ ግና ወዲ ሓራስ ነብሪ››
ኣብዛ ተለላ ግጥሚ እዚኣ፣ ብብዙሕ ዓይኒ ክረአዩ ዝኽእሉ ሜላታት ኣገላልፃ ተጠቒሙ
ኣሎ። ከም ሓረግ ‹‹ወዲ ሓራስ ነብሪ›› ንኣዶ ስውእ ለዋጢ ምስላዊ ኣዘራርባ ብምጥቃም፣
ብሓራስ ነብሪ ዝተከአ፤ ‹‹ሓራስ ነብሪ›› ምስጢራዊ ብሂል እዩ። ነዚ እቲ ሕብረተሰብ
ንምንታይ ይጥቀመሉ እንተይልና፤ ‹‹ሓራስ ነብሪ›› ብዝበፅሓ ጥቐዓት ትሕርን እምበር
ኣይትስኮንን፤ ብውላዳ ንዝመፃ እስካብ ናይ መወዳእታ ንጣር ደም እትፋለም ትጣማጠም
ንዝብል። እትወልዶ ድማ ‹‹ነብሪ›› እዩ። ነብሪ ኣብዘሓ ግዜ ድማ ድፍረት፣ ሓይሊ፣
እንተይ ተንከፍካዮ ዘይትንክፍ ባህሪ ዘለዎ እዩ፤ እዚ ባህሪ ድማ ንተጋዳላይ ኣላቢስዎ
ንረኽቦ። ኣብዙይ ተጋዳላይ መን ምዃኑ እውን የርእየና እዩ።
ተለላ 3. ‹‹ሓመድ ኣዳም ኣትይዋ ብኽብሪ››
ኣብዚ ተለላ ግጥሚ ዘሎ ‹‹ሓመድ ኣዳም›› ዝብል ያታዊ ተምሳሌት ኮይኑ ትርጉም
ሞት ዕምቆት ብዘለዎ መንገዲ ዝገልፅ ሓረግ እዩ፤ ‹‹ሓመድ ኣዳም›› ብኻልእ ገፅ ድማ
ቀጥታዊ ትርጉሙ መወዳእታ ህይወት እናሃለወ፤ ነዚ ዝፃረር ‹‹ብኽብሪ›› ዝብል ቃል
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ምዕራፍ ኣርባዕተ - ስነ-ፅሑፍ
ኣምፂኡ ድሕረ ባይታ እቲ ኹነት ሪእና ተራን ሞት ክብርን ከምዘለዉ ክንኣምን ዝገብረና
ምስላዊ ኣዘራርባ ኣይወ ተጠቒሙ እቲ ግጥሚ ክምቅር፤ መልእኽቱ ክሰፍሕ ገይርዎ
ንረክብ። ኣብ ቀፃሊ ተለላ 4.ዘሎ ‹‹ሞት ኣይብሎን ዘልኣለም ነባሪ›› ዝብልውን ከምኡ
‹‹ሞት›› ን ‹‹ዘልኣለም ምንባር›› ን ብሓደ ኣምፂኡ እዚ ምስላዊ ኣዘራርባ ተጠቒሙ
ንረኽቦ።
ተለላ 5. ‹‹ሓወልቲ ተኺሉ ኣብ ልዕሊ ምድሪ››
እንተወሲድናውን እታ ፈላሚት ‹‹ሓወልቲ›› እትብል ቃል

ነቲ ህያው ታሪኽ ስውኣት

ዝገልፅ ተምሳሌት ዝሓዘት ምዃና ንሪኢ፤ ህያው ታሪኾም (ሞቶም) ንኣደኳ ዘየናስሕ
ብምኳኑ።

-2እያሱ በርሀ ካልእ ፍልይ ዝገብሮ ባህሪ ድማ ንዘጋጥሙ ዘሐጉሱ ይኹኑ ዘሕዝኑ
ተጓንፎታት ብጥበቡ ገይሩ ቡኡብኡ ናይ ምውዛይ ተኽእሎ ምልባሱ እዩ። ንኣብነት
ኣብ ‹‹ኦፕረሽን ኣግኣዚ›› ንዝነበረ ወፍሪ ከመይ ከምዝገለፆ እንትንርኢ ‹‹ምተቐያየምና
ነይርና›› ብዝብል ዝገጠሞ ግጥሚ ቆንጢርና ብምውሳድ፣ ዝቀረበሉ ግጥማዊ ጥበብ
እናፈተሸና ነስተማቕሮ፡ሀ. ታተ ኢለ ኣንፏሒኸ … ብርኪ-ሓፂን ተባሂለ ተሪረ
		

ስነይ ሸሪፈ መንፈሳዊ ኣቦጊዳ ሀ…ለ…ቆፂረ

		

ጉብዝ ኢለ ምስ ወራውረይ በትረይ ኣያ ናቕላ

		

ጎቦ ሓርያ ኾይነ

‹‹ኣብኩዓየ ኣብኩዓየ

				

ርእስኽን ከይትኖኽዓየ

				

ሓወርያየ ሓወርያየ

				

ንዒ ትብለኪላ ቡዃርያየ

			

እናበልኩ ሕምባሻይ ሒዘ…

እዚ መእተዊ ብርኪ እቲ ግጥሚ እንትኸውን፤ ነቲ ሐዚ ክገልፆ ዝደልዮ መልእኽቲ
ሕሉፍ ዝኽሪ ቁልዕነቱ ምስ ኣብ መብዛሕቱ ኸባቢ ትግራይ 5 ሓምለ ዝውዕል በዓል
ሓዋርያ ዝሓዞ ስነ-ቃላዊ ሃፍቲ ብምጥዕዓም ነቲ ክብሎ ዝደልዮ መልእኽቲ ባይታ
እንተንፅፍ ንሪኢ። እዚ ካብ ምንፃፍ ባይታ ብተወሳኺ፤ ነቶም ስነ-ቃላዊ ግጥምታት
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ሓዋርያ ከምቅርሲ ብምቕማጡ ብዓይኒ ስነ-ፅሑፍ ዓብዪ ቦታ የውህቦ።
(ኣታኽልቲ መኮነን። 2002።“ሓፂር ትንተና ኣብ ስነ ፅሑፋዊ ስራሕቲ ኪነ ጥበባዊ ተጋዳላይ ኢያሱ
በርሀ’’ብዝብል ኣብ መፅሄት ደሃይ ካብ ዘቕረቦ ዝተወሰደ)

ሕቶታት ድሕረ ምድማፅ

ሕቶታት ኣንቢብካ ምርዳእ
ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብቓል መልሱ።

I

1

ወዲ ሰብ ኣብ ወድዓዊ ህይወቱ ንዘጋጥምዎ ተጓንፎታት ፈጠራዊ ጥበቡ ተጠቒሙ፤ ፅባቐ
ብዝተመልኦ መልክዑ ዘንፀባርቐሉ እንታይ ብዝብል ይፍለጥ?

2

ኣብዚ ምንባብ ስነ-ፅሑፍ ዝቐርበሉ ዕላማ ብኸመይ ተገሊፁ?

3

ኢያሱ፣ብፍላይ ኣብ ሰነ-ግጥምን ሙዚቓን ዘለዎ ዓቕሚ ዝለዓለ ምኳኑ ንምግላፅ
ዘገልገለ መመዘኒ እንታይ እዩ?

4

“…ከም ክፋል ህይወት እቲ ቃልሲ… ”ዝብል ሓረግ እንታይ ንምግላፅ ዝኣተወ እዩ?

5

ስነ-ፅሑፍ ከም መሳርሒ ምጥቃም ዝብል ብኸመይ ክተብራህርሁዎ ትኽእሉ? ብኣብነት
ዝተደገፈ መግለፂ ሃቡ።

6

ብስነ-ፅሑፋዊ ኣተሓሳስባ ማሕበረሰብ ምልዋጥ ይከኣል፣ ንዝብል ሓሳብ ብኣብነት ዝተደገፈ
መብርሂ ሃቡ።
ካብዚ ዝቐረበ ምንባብ ዝተረዳእኽሙዎ ቁም ነገር ካብ ፍርቂ ገፅ ብዘይበልፅ
ፀሚቚኩም ብምፅሓፍ ኣብ ክፍሊ ኣንብቡ።

II

ቃላት
ስዒቦም

I

ንዝቐርቡ ቃላት፣ ብመሰረት ኣብቲ ምንባብ

ዘለዎም

ዓውዳዊ ፍታሕ

ተመሳሳሊ ቃል ድለዩሎም።
1

ይምክቶም /ዓንቀፅ ሓደ/

3

ምትንፋስ /ዓንቀፅ ሓደ/

5

ማዕረ /ዓንቀፅ ሰለስተ/

2

ዕብየት /ዓንቀፅ ሓደ/

4

የንፀባርቑ /ዓንቀፅ ክልተ/
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6

ኣጠዓዒሞም /ዓንቀፅ ኣርባዕተ/

8

ቃልሲ /ዓንቀፅ ሽዱሽተ/

10

ፈጣሪ /ዓንቀፅ ሸውዓተ/

7

ምልዓል /ዓንቀፅ ሓሙሽተ/

9

ዓውዲ /ዓንቀፅ ሸውዓተ/

ምዕራፍ ኣርባዕተ - ስነ-ፅሑፍ
ስዒቦም ንዝቐረቡ ቃላት ኣብ መዝገበ ቃላት ዝወሃቦም እማርያዊ ፍታሕ ብምቕማጥ
ፍታሕ እዞም ቃላት ዘርኢ ምሉእ ሓሳብ ሃኒፅኩም ኣርእዩ።

II
1
III

2

ሰሪሑሉ

3

ተዳዕኒኑ

4

ፈኪሩ

5

ዓንዲሩ

ቀሪኑ

ዝስዕቡ ቃላት፣ ፈለማ ብእማርያዊ ፍታሕ ዝሓዙዎ መልእኽቲ ብምግላፅ፤ ኣስዒብኩም
ድማ ፍካርያዊ ፍተሖም ኣብ ዘርእይ ምሉእ ሓሳብ ኣእትውዎም።

ኣብነት

“ረኺበዮ” ዝብል ቃል ብእማርያዊ ፍታሕ≈ዝጠፍአኒ፣ ዝደልዮ ዝነበርኩ ነገር ፣ሰብ
ወዘተ. ብኣካል ሪአዮ፣ ኣግንየዮ ዝብል እዩ። ብፍካርያዊ ፍታሕ ኣብ ምሉእ ሓሳብ
እንትኣትው ድማ፤ ከምታ ኣሕርር ዘበለኒ ኣነ እውን ረኺበዮ።
1

ስንቂ

3

ቆልዓ

2

ቆፂረ

4

ከያዲ

6

ዓንዲ

5

ሞት

ስነ-ፅሑፋዊ ስራሕቲ

7

ኣይሞተን

9

ንቑፅ

8

ገሪፉዎ

10

ዓምቢባ

(ትንተና)
ካልኣይ ክፋል
ካልእ ድማ መቐለ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ከመይ ከምዘስተማቕራ ብምንጋር፣ ነቲ ቀፂሉ
ዝብሎ ንኽንኣምኖ እናሓበለና ይፀንሕ።
ከምዚ እናበለ እናገለፀ ድሕሪ ምፅናሕ፣ ነቲ ህልው ኩነታት ከምዚ ዝስዕብ ከርኢ
ይምኩር፡ለ. ‹‹ኣረንጓዴ፣ ብጫ ፣ቀይ›› በትሪ ረዳት ፖሊስ ፈሪሔ
		

ረብሻ እንትኾን ሽብር

		

ዕግርግር እንትኾን ዓመፅ ተምሃሮ

		

ዝሃድመሉ ዘፅልለሉ ዝነበርኩ ሰብ

		

ወዮ መፅኒዒና፣ ወዮ እንዳድላይና ወዮ እንዳስላሰ

		

ካምቦ እዩያ ኾይኑ መዋፈሪ
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ናታቶም፣ ናይቶም ሰብ ጊዜ መዐንደሪ

		

ናይ ናተይስ ይፅናሕዋ---------

		

መሬት ዋልካ ገደናና-----------

		

እንታይ ከምዘሕለፍኪ ተናገሪ

			

ስምዒስቲ መቐለ !

			

ሆሳእና'ኳ ሰላማዊት ቦታ

			

ናይ ሰብ ስድራ ስፍራ

			

ድምፂ ሰገነታ ተዋሒጡ

			

ሰለማዊነታ ተገልቢጡ

			

ማእኸል መግረፍቲ

			

ማእኸል ስቅያት

			

ማእኸል ብኽያት

			

በዓቲ ኣውያት ንብዓት

			

ኣረሜናዊት ስፍራ…

እታ ኣብ ‹‹ሀ››ክዝገልፃ ዝፀንሐ ግዜ ቁልዕነቱ ዘስተማቐረላ መረበቱ ንምንታይ ራሕሪሕዋ
ከምዝጠፍአ ኣብ ተለላታት1፣ 2፣ 3፣ 4 ን 5 ን ጥቆማታት የርእየና፡…‹‹ኣረንጓዴ፣ ብጫ፣ ቀይ›› በትሪ ረዳት ፖሊስ ፈሪሔ
			

ረብሻ እንትኾን ሽብር

			

ዕግርግር እንትኾን ዓመፅ ተምሃሮ

			

ዝሃድመሉ ዘፅልለሉ ዝነበርኩ ለሰ

			

ወዮ መፅኒዒና ወዮ እንዳድላይና ወዮ እንዳስላሰ…

ብፍላይ እዛ ኸተማ ፈለማ ቅድሚ በረኻ ምውፃእ ከም መፅለሊት ኮይና ኣብ ጓጉኣ
ትሓቁፎም፣ ከም መሕብኢት ተገልግሎም ዝነበረት ሸፋኒቶም ምንባራ ይገልፅ…
…ካምቦ እዩያ ኾይኑ መዋፈሪ
ናታቶም ናይቶም ሰብ ግዜ መዐንደሪ…
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ብዝብሉ ሓረጋት ድማ እቲ ህልዊ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስልን፣ እታ መዕበይቱ
መዐንደሪ ደርጋውያን ከምዝኾነት የርኢ። ፅንሕ ኢሉ ድማ "ኣፖስትሮፊ" ብዝበሃል ምስላዊ
ኣዘራርባ ነታ መሬት ‹‹እንታይ ከምዘሕለፍኪ ተናገሪ›› ብምባል ይሓታ፤ ‹‹ስምዒስቲ
መቐለ!›› እናበለ የዋዝያ፤ እዚ ዓይነት ኣቀራርባ ድማ ኣብ ስነ-ግጥሚ ናይ ባዕሉ ረብሓ
ኣለዎ። ፅንሕ ኢሉ ድማ ‹‹ሆሳእና'ኳ ሰላማዊት ቦታ›› እናበለ ብምንፅፃር እቲ ሰላም
ምስኣንስ ኣባኺ ጥራሕ ዝተጀመረ ኣይኮነን ነገር፣ ኢሉ ድማ ምፅንዕናዕ ይጅምር፤
ተስካሕክሕ ቦታ ኮይና ከምዘላ እውን ብተነፃፃሪ ምስላዊ ኣዘራርባ ኣቢሉ የርእየና፣ እዚ
ድማ ናይ ባዕሉ ሓለፋ ኣለዎ።
ሐ......ጋማ ሓርነት ክለብሱ
ሰዲርና እንትንመፅእ ናብ ካርሸለኺ
ንዘይእመን ሰብ ኣሚንኪ፤
ንኦፕሬሽን ኣግኣዚ ተተታዓናቕፊ ኔርኪ፤
ዓደይ ኣይምበልኩኺን መልገብ መዳሕንተይ፤
ምተቀያየምና ኔርና ክሳዕ ዕለተ መስዋእተይ፤…

እዚ ግጥሚ ምስ መን ከምዘዋግዕ ዘሎ ተረዲእኹም ዶ ?
ኣብዚ ሳልሳይ ቑራፅ ተለላታት ከ እንታይ ይረአ እንቴልና፤ ‹‹ጋማ›› ክብሪ እዩ። ክብሪ
እንታይ እንቴልና፣ ጋማ ሓርነት-ፍሉይ ገለፃ። ብሓፈሻ እተን ተለላታት እንትንርኢ ድማ
ከምቲ ልዕል ክብል ዝገለፅናዮ ምስላዊ ኣዘራርባ "ኣፖስትሮፊ" ንመቐለ ኦፕረሽን ኣግኣዚ
እንተዝፈሽል ክቕየመኪ ነይረ ኢሉ የዘንትወላ። እዚ ኣብ ውሽጡ ሰባይ ዝበሃል ምስላዊ
ኣዘራርባውን ኣለዎ፤ ምኽንያቱ ቅያመ ንሰብ ስለዝኾነ። እዚኦምን እቶም ልዕል ክብል
ዝራኣይናዮምን ምስላዊ ኣዘራርባታት ድማ ሓደ ጎበዝ ገጣማይ ዘማልኦም ክእለታት
ሒዞም ንረኽቦም። ብሓፈሻ እንትረአ ግና እቲ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ዝመፀ ፍሰት ግጥሚ፣
ንመቐለ ዝቕየማ ንምንታይ ዝብል ምኽንያታዊነት ኣዝዩ ምቑርን እዚውን ኮይኑ ንረኽቦ፤
ነዚእዩ'ውን ንኪነ-ጥበባዊ ተጋዳላይ ኢያሱ በርሀ ፍሉይ ተውህቦ ጥበብ ኣለዎ እንብሎ።

-3ብኣመራርፃ ቃላትን ኣሰኳኹዓ ቃላትን እውን ግጥምታት ኢያሱ ብዙሕ ወዛት ኣፀሓሕፋ
ዝሓቖፉ እዮም። ንኣብነት ኣብ መድብል ግጥሚ ‹‹እንተዝኾንማ›› ማዕበል ብዝብል ኣብ
ዝቐረበ ግጥሚ ዘለዉ መስመራት ቆንጢርና ንርአ፡-
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ኣጥዕዩ ዝፈልጥ ርሑቕ ተጓዓዚ
ጉስምጥ ግልፍ
ዝልል ሕልፍ
ስድር ስድር
ውርውር ዕዝር
ጉንፅ ጉንፅ
ርምፅ ንውፅ
ገልበጥ ገልበጥ ኣግፍዕፍዕ
ከም ከርዲዳ ኩርዕርዕርዕ…..
ፍስስ…ሕውስውስውስ……
ነነይ ነነይ፣ ቀምበይበይበይ….
እናበለ እናተወርወረ
.
.
.
ኣብዚ ‹‹ማዕበል›› ዝብል ርእሲ ንተጋዳላይ ዝተወሃበ ተምሳሌታዊ ኣቀራርባ እዩ። እዚ
እንድሕር ተረዲእና፣ ኣብዚ ልዕል ክብል ዝቐረበ ቁራፅ ግጥሚ ዘሎ ተግባራት ማዕበል
ከመይ ገይሩ ናብቲ ዝነበረ ወፍርታት ቃልሲን ንመስተንክራዊ ስራሕቲ ተጋዳለይን
ከምዘጠዓዓሞ ምርዳእ ይከኣል።
ጉስምጥ ግልፍ
ዝልል ሕልፍ
…
ውርውር ዕዝር
…
ርምፅ ንውፅ
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ኣብዘን ሓረጋት ዘሎ ምጥቀት ኣገላልፃ ቋንቋ እንታይ እዩ? እንቴልና፣ ኣብ ኣእምሮ
ዝቐርፅዎ ስእሊ ኣሎ፤ካልእ ተመዓዳዳውነት ኣሰራርዓ ቃላት፣ እቶም ቃላት ነቲ መልእኽቲ
ዘለዎም ፍሰት ወዘተ.

እተን ቃላት ሪእኻ ምፍራድ ይከኣል።

…
ስድር ስድር
…
ጉንፅ ጉንፅ
…
ገልበጥ ገልበጥ ኣግፍዕፍዕ
ልእል ክብል ዝቐረባ ሓረጋት እውን ብዙሕ ነገር ሓዚለን ንረኽበን፡- ደገምቲ ቃላት ኣብ
ግጥሚ ካብ ምምዓዝ እቲ ግጥሚ ሓሊፎም ንህርመትን ምጣነ ቀለማትን ረብሐኦም
ዝዓዘዘ እዩ። እዘን ሓረጋት ድማ ምስሊ እቲ ኸይዲ እናገለፃ ነቲ ግጥሚ እንተጥዕመኦ
ንሪኢ።
ከም ኮርዒዳ ኩርዕርዕርዕ…..
ፍስስ…ሕውስውስውስ……
ነነይ ነነይ፣ቀምበይበይበይ….
እናበለ እናተወርወረ
እዘን ተለላታት እንተሪእናውን፣ እቲ ከይዲ ኣብ ርእስና ከመይ ከምዝቕረፅ ምርኣይ
ቀሊል እዩ።

-4ስራሕቲ ኢያሱ ካብቲ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ንላዕሊ እቲ ኪነታዊነቶም ዓዚዙ ዝወፀሉ
ግዜውን ኣሎ። እዚ ስኢቡ ዝቐርብ ካብ ሙዚቃዊ ድራማ ‹‹ብደንጎላ ኮሮኔል ማራኺ››
ዝተወሰደ እዩ።
በዓል ወነ ሕንጊድ በዓል ኣመል
በዓል ዋልታ በዓል ድርብ ሽቶል
ፈላይ ጅማት ኣንጉዕ መምከኺ
ብደንጎላ ኮረኔል ማራኺ…
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ውህደት ስነ-ቃላዊ ሃፍቲ እቲ ማሕበረሰብን ቁሳዊ ባህልን (ጉራዴ፣ዲኖ፣ጎፎር ኣንበሳ)፣
ሳዕስዒት ወዘተ ከመይ ተዋሂዶም ከም ዝቐረቡ እንትንርኢ ይበል ዘብል ክእለት ደራሲ
ንዕዘብ።
እንድሕር ከምዚ ኾይኑ ስራሕቲ ኪነ-ጥበባዊ ተጋዳላይ ኢያሱ በርሀ ብዙሕ ጠመተ
ዘድልዮምን ተኣኪቦም ክንመሃረሎምን ክንቅርሶምን ከም ዘለና እናተላበኹ፤ ፅሑፈይ
ዓፀኹ።
(ኣታኽልቲ መኮነን።2002። “ሓፂር ትንተና ኣብ ስነ ፅሑፋዊ ስራሕቲ ኪነ ጥበባዊ ተጋዳላይ ኢያሱ
በርሀ’’ብዝብል ኣብ መፅሄት ደሃይ ካብ ዘቕረቦ ዝተወሰደ)

ዝርርብ
ኣብዚ ስዒቡ ዝቐረበ ሓፂር ትንተና ነዊሕ ልቢ ወለድ ኣድሂብኩም፤ ነዞም ዝስዕቡ
ሕቶታት ተዘራረቡሎም።

I

ሀ. ካብቲ ገምጋም ብዛዕባ ደራሲ እንታይ ተረዲእኹም?
ለ. ርእይቶ ወሃቢ ኣካል ኣብ ስምን ስም ደራስን ዝሃቦ ትርጉም ዘሰማምዕ ዶ ይመስለኩም?
ሐ. መቕረቢ እዚ ፅሑፍ ኣብ ስም ደራስን ኣወዳድኣ እቲ ልቢ ወለድን ዘሎ ዝምድና ከመይ
ኣቕሪብዎ? ከም መርትዖ እንታይ ምጥቃስ ይከኣል?

II

ስነ-ፅሑፍን ህይወት ደቂ ሰባትን ብዝብል ርእሲ ተዳሊኹም፤ ኣብ ክፍሊ ሓፂር መደረ
ኣቕርቡ።

ምድማፅ
		

መዓልቲ ኣሎ!

ሕቶታት ቅድመ ምድማፅ
ብመምህርኩም ዝንበበልኩም ፅሑፍ

I

1

ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ዝሕግዝ ንምንታይ እዩ?

3

ዘይተገመተ ሰብ ተኣምር ክሰርሕ ገጢምኩም ዶ ይፈልጥ?

2

II
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ቅድሚ ምድማፅኩም ኣብዞም ሕቶታት ተዘራረቡ።

ሓደ ሓገዝ ንምግባር ጉልቡት ምዃን ግድን ድዩ?

ሕቶታት እዋን ምድማፅ

እናዳመፅኩም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።

ምዕራፍ ኣርባዕተ - ስነ-ፅሑፍ
1

ኣንጭዋ _________ዝኾነ ባህሪ ክተርእየን ጀሚራ።

3

_________ኣብ ግጥሚ ዜማ ዝፈጥሩ እንታይ እዮም?

5

ድሕሪ ቁሩብ ግዘ ኣንበሳ

2

ኣንበሳ ነታ ኣንጭዋ ንምውሓጥ _________ግሕግሕ ኣቢሉ።

4

ኣንጭዋ _________ ክሕግዘካ እየ ኢላ።

6

ኣንጭዋ _________ ገመድ ብስና ታቲኻ ነፃ ኣውፂኣቶ።

_________ተታሒዙ።

ሕቶታት ድሕረ ምድማፅ

ብመሰረት ዘዳመፅኩምዎ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።

III

1

ካብቲ ትሕዝቶ ምድማፅ እንታይ ተረዲእኹም?

3

ምስቲ ዘዳመፅክምዎ ዛንታ ዝመሳሰል ተጓንፎ ፅሒፍኩም ንኻልኦት ኣንብቡሎም።

2

ነቲ መምህርኩም “መዓልቲ ኣሎ!” ብዝብል ርእሲ ንዘንብቡልኩም ዛንታ፣ ዝሓዞ
ሓሳብ ብናይ ባዕልኹም ቋንቋ ደጊምኩም ፀሓፉ።

4

ብመራኸብቲ ሓፋሽ ካብ ዝቐርቡ ስነ ፅሑፋዊ ስራሕቲ ብምድማፅ ነቲ ሓሳብ
ብሓፂሩ ፅሒፍኩም ንኻልኦት ኣንብቡሎም።

ፅሕፈት
I

ዝስዕቡ ሕቶታት ብፅሑፍ መልሱ።
1
2

II

ኣብቲ ምንባብ ክፋል 2 ብኣብነት ካብ ዝቐረቡ ግጥምታት ኣጠቓቕማ ቋንቋ
ገጣሚ እንታይ ከምዝመስል ብመርተዖ ኣረድኡ።
ኣብ ስነ-ፅሑፍ፣ ሓይሊ ቋንቋ ክንድምንታይ ዝኣክል ሓያሉ ከምዝዀነ ካብቲ
ምንባብ ነጥብታት ብምውሳድ፣ ብኣብነት ዝተደገፈ መብራህርሂ ሃቡ።
ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ቀፂሉ ዝቐረበ ፅሑፍ ኣንቢብኩም ብፅሑፍ መልሱ።

1

ነዚ ስዒቡ “ቆፀሮ ድኻ”ብዝብል ዝቐረበ ሓፂር ልቢ ወለድ ብሜላ ነቐፌታዊ
ንባብ ኣንቢብኩም፤ ኣብቲ ፅሐፍ ዘለዉ ፅቡቓት ነጥብታት፣ ጉድለታት፣ ፅቡቓትን
ድኹማትን ኣጠቓቕማታት ቋንቋ ፈሊኹም ብምውፃእ ነቐፊታ ኣቕርቡ።

2

ኣብቲ ሓፂር ልቢ ወለድ ዘቕረብክሙዎ ነቐፌታ ምስ ካልኣይኩም ብምንባብ፤ ኣብ
ሞንጐኹም ኣብዘሎ ሓድነትን ኣፈላላይን ተዘራረቡ።

3

ድርሰት ልቢ ወለድን ኢ ልቢ ወለድን ብዝብል ኣብ ክልተ ከምዝኽፈል ካብቶም
ዝሓለፉ ክፍልታት ዝረኸብክሙዎ ቅዱም ፍልጠት ከምዘሎ ይእመን። ሐዚ ድማ
እንታይነቶምን ኣብ ሞንጐ ልቢ ወለድን ኢ ልቢወለድን ዘሎ ሓድነትን ኣፈላላይን
ኣብቲ ዝስዕብ ሰደቓ ምስዘርዘርኩም፤ ብመሰረት እቶም ነጥብታት ሓፂር ፅሑፍ
ብምቕራብ ብጉጅለ ተዘራረቡ።
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ቆፀሮ ድኻ
እዛ ቆልዓ ዝፈልጣ ቅድሚ ኣስታት ሓሙሽተ ዓመት እዋን ክረምቲ እዩ። ሽዑ ካብ
ዩኒቨርስቲ እናመፃእና ምስ ኣዕሩኽተይ መውዓሊና ኣብ ዝነበረ እንዳስዋ፤ ኣዲኣ እናዞራ
ስዋ እንትቐድሓ ንሳ ዋንጫ እናሓፀበት ንሰተይቲ ትዕድል ነይራ።
ሎሚ ኣነ ስራሕ ሒዘ እየ፤ ንሳ ድማ ፅብቕቲ ብፅሕቲ ጓል ኮይና ኣላ። ኣብ መንገዲ
ተራኺብና ሰላም ንበሃሃል። ብሰላምታ ጥራሕ ኣይተፈላለናን። ኢደይ ሒዛ “ታይ ድኣ
ጠፊእኻ?” ኢላ እንትሻቑም፣ ብውሽጠይ “በቃ ባዕላ ትደፋፍአኒ ኣላ፣ ከርግፃ ኣለኒ ማለት
እዩ።” እናበልኩ “ስራሕ በዚሑኒ” ኢለያ ክምልሰላ ስለዘለኒ ጥራሕ።
ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ብዙሕ ነውግዕ። ፍሽኽትኣ ንጉድ እዩ። ውሽጠይ “ቑፀራ ቑፀራ”
ክብለኒ ጀመረ። ኣበይ ቦታ ኸ ይሕሸኒ ይኾን? ፅሙዋ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዶ ወይስ . . . ?
እናበልኩ ምስ ባዕለይ እንትማኸር፣
“ታይ ድኣ ተኪዝኻ?” ብለትኒ
“ኣይ እ . . . ንምንታይ ግና ካሊእ መዓልቲ ተራኺብና ብደንቢ ዘይንፃወት” በልክዋ
እናመናታእኹ።
ኽምስ እናበለት “ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ” ዘረባኣ ኣቋሪፃ ትስሕቕ እሞ፣ ቀፂላ “ናይ ገዛና
ነገር ከምእትፈልጦ እዩ፣ ቀዳምን ሰንበትን ኣይጥዕመንን። ካልእ መዓልቲ ግና ፀገም
የብለይን።” ትብለኒ።
ንቆፀራና ዝኸውን ገንዘብ ከምዘይብለይ እናፈለጥኩ እዚ ዕድል ንከየምልጠኒ ጥራሕ
ኣብታ ከተማ ኣብ ዘሎ መዘናግዒ ቆፂረያ ዓርቢ ሰዓት ትሽዓተ።
ዓሰርተ ደቒቓ ኣቐዲመ ኣብቲ ቦታ በፂሕ። ዝንጉዓት ዝኾኑ ደቓይቕ ቆፀሮ እናተሳለዩ
ኣዮም። ክሳብ ትመፅእ ኣብ ኢደይ ዝነበረ ጋዜጣ ንምንባብ እንትፍትን፣ ዓይነይ፣ ብልበይ
እናተኣዘዘ ንማዕዶ እናመዓደወ ከንብብ ኣይከኣልኩን። ሰዓት እንትርኢ ትሽዓተን ርብዕን
ይብል። ውሽጠይ ክርበሽ ጀሚሩ።
ብሓሳብ ናብ ቢሮይ ከይደ። ንጉሆ ንቆፀራይ ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ፣ ነታ ተሓዚት
ገንዘብ ዝሃብክዋ ምኽንያት ዘኪረ ስሓቕ መፂኡኒ። ሐዚ እውን እናመዓደኹ እየ።
ኣብቲ ከባቢ የላን። ሰዓተይ ንምርኣይ ድፍረት ስኢነ። ሰዓት እንተሓሊፉ ተስፋ ዝቖርፅ
እናመሰለኒ።
መብዛሕቲኡ ግዜ ምስ ደቂ ኣነስትዮ ቆፀሮ እንትሕዝ ኣይመፃን። እንተመፃ’ውን ኣዐርየን
ዘንጊዐን እዩ። እዚ ነገር ንዓይ ጥራሕ ዘጋጠመኒ ይኹን፣ ወይ ንኹሉ ወዲ ተባዕታይ
ይኹን ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ዝኾነ ኮይኑ ምስ ኣዋልድ ቆፀራ እንትሕዝ ይኸፈኣኒ
እዩ። ብተደጋጋሚ ምስኣተን ንዘይምቁፃር ምሒለ ጥሒለ ተገዚተ እየ። ኮይኑ ግና፣
ኽምስ እንትብላ ኹሉ ነገር እየ ዝርስዖ። ምኽንያት ድማ ኣይስእናን። ኣቤት ከእምናኻ
እንተለዋ! እዚ እናሓሰብኩ እንተለኹ ሞባይለይ ሓደ ግዜ ፀዊዓ ፀጥ ዝበለት። Missed
call ምዃኑ እዩ።
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ምዕራፍ ኣርባዕተ - ስነ-ፅሑፍ
ሞባይለይ ኣውፂአ ይርኢ። ዘይፈልጦ ቁፅሪ እኳ እንተኾነ፣ መሊሰ ይድውል። ሰዓት
ትሽዓተን ኣርብዓን ደቒቓ እዩ ዘሎ። እቲ ስልኪ ተላዒሉ ዝፈልጦ ቃና ዘለዎ ድምፂ
ሰሚዐ።
“ሄሎ! ዮናስ ዲኻ?”
“እወ”
“በቃ ብጣዕሚ ይቕሬታ። ዝቐረኹ ንዓኻ ሓሲበ እየ። ምእንታን ክብርኻ ክብል።
ንዝተቋፀርናዮ ቦታ ዝኸውን ክዳን ስኢነ እየ። ዘላትኒ ሓንቲ ጅንስ ስረ ተኸዲነ ክመፅእ
ሓሲበ ነይረ። ግና ንጉሆ ቀልጢፈ ክምለስ እየ ኢላ ሓፍተይ ተኸዲናቶ ከይዳ ክሳብ ሐዚ
ኣይተመልሰትን።”
(ፍልፍል፣ ብኤልያስ ሚካኤል (2000፣ 41-45) ካብ ዝተፀሓፈ መድብል ሓፀርቲ ልቢ ወለዳት
ዝተወሰደ)

ብዛዕባ ስነ-ፅሑፍ
ስነ-ፅሑፍ፣ ብፅሑፍ ኮነ ብቓል ዝቐርብን ሰፊሕ ፅንሰ ሓሳብ ዝሓዘን ሓደ ዘፈር
ኪነ ጥበብ እዩ። ስነ-ፅሑፍ ኣካል ዘፈራት ኪነጥበብ ብምዃኑ፣ ሰባት ምዕቡል ዝኾነ
ፈጠራዊ ጥበብ ተጠቒሞም፤ ብፅሑፍ ይኹን ብቓል ሓሳቦም፣ ስምዒቶም፣ ልምዶምን
ተሞኩሮኦምን ተጓንፎኦምን ብምህዞ ሓዱሽ መንገድን ብልዑል ኣጠቓቕማ ቋንቋን
የንፀባርቑሉ።
እዚ ድማ ስነ-ፅሑፍ ኣብ ሓቂ ተደሪኽካ ዝቐርብን ነፀብራቕ ጋህዳዊ ዓለም ዝኾኑ ፈጠራዊ
ስራሕቲ ዝቐርበሉን ምኳኑ የርእየና። ስነ-ፅሑፍ ብሓፈሻ እንትረአ ኣብ ከይዲ ህይወት ደቂ
ሰባት ንዝፍጠሩ ተጓንፎታት መሰረት ብምግባር ዝድረስ ወይ ዝፍጠር ጥበባዊ ስራሕ እዩ።
ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ህይወት ደቂ ሰባት ወይ ጋህዳዊ ዓለም ስለ ዘንፀባርቕ ድማ ስነ-ፅሑፍ
መስትያት ጋህዳዊ ዓለም እዩ ይበሃል። ብምኳኑ ድማ ሰባት ብስነ-ፅሑፍ ኣቢሎም ኩለመናዊ
ህይወቶም ይገልፁ፤ ታሪኾም፣ ባህሎምን መንነቶም ይዕቅቡ፤ንወለዶታት የመሓላልፉሉ፤
ሰናይ ዝብልዎ ክሰርፅ፣ እኩይ ክርሕቕ ይምዕዱ፤ይምህሩ ወዘተ∙።
ሓደ ስነ-ፅሑፍዊ ስራሕ፣ ብፅሑፋዊ መንገዲ ይቕረብ፣ ብቃላዊ፣ ኣብ ውሽጡ ፈጠራ
ከንፀባርቕ፣ ፅባቐ ክህልዎ ግድን እዩ። ስነ ፅሑፋዊ ፅባቐ ካብ ክእለት ፈጠራ ደራሲ
ዝመፅእ እንትኾን፣ ብኣጠቓቕማ ቋንቋ፣ ፍሰት ሓሳባት፣ ቅዲ ኣፀሓሕፋ፣ ሓሳባት
ዝግለፁሉ መንገዲ ወዘተ. ይምዕብል።
ነዚ ድማ ፀሓፍቲ ዝተፈላለዩ ከም ፍታሕ እማረን ፍካረን ዝፀሩ ቃላት፣ ምስላዊ
ኣዘራርባታት፣ ብሂላት፣ ምሩፃት ቃላት፣ ምስላታት፣ ብሉፃት ኣጠቓቕማ ቋንቋ ዘምፅኡ
ኩሎም እታዊታት ቋንቋ ወዘተ∙ ዝኣመሰሉ ሃፍትታት ቋንቋ ኣብ ስርሖም ይጥቀሙ።
ስነ-ፅሑፍ÷ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝገሃድ እንትኸውን፤ ብልቢ ወለድ(ነዊሕን
ሓፂርን)፣ ግጥሚ፣ ተዋስኦን ድራማን፣ ነበረያ ነበረ፣ ሕንቅልሕንቅሊተይ፣ ሓተታ
ተፈጥሮ፣ ያታ፣ ብሂል፣ ቅኔ፣ ወዘተ∙ ኣቢሉ ይግለፅ።
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

መርኣያ ሰደቓ ሓድነትን ኣፈላላይን
ኢ ልቢ ወለድን

ልቢ ወለድን
ኣፈላላይ ባህሪ
ሓድነት

ስነ-ፅሑፍ
ዝስዕቡ ሕቶታት ብፅሑፍ መልሱ።
1

ሓፂር ልቢ ወለድ ኣብ ምፅሓፍ ጠመተ ዘድልዮም ነጥብታት እንታይ እንታይ
ምኳኖም መፃሕፍቲ ብምንባብ ዝሓዝኩምዎ መዘክር ብፅሑፍ ኣዳሊኹም ኣብ ክፍሊ
ኣቕርቡ።

ድርሰት
ድርሰት ኣብ ክልተ ክምደቡ ዝኽእሉ ባህርታት ኣለውዎ። እቲ ሓደ፤ ኣብ ሓቂ ወይ
ትኽክል ዝኾነ ነገር ዝምስረትን ዝኾነ፣ዝተፈፀመ፣ዝተረኣየ ነገር ወዘተ. ብፅሑፍ ኣወሃሂዱ
ዘቕርብ እዩ። እዚ ዓይነት ድርሰት ሓቂ ምዃኑ ተመርሚሩ ክረጋገፅ ዝኽእልን ሰባት
ትኽክል እዩ ኢሎም ኣሚኖም ክቕበልዎ ዝኽእሉን እዩ። ኣብዚ ዝምደብ ድርሰት ኢልቢ
ወለድ ተባሂሉ ይፅዋዕ።
እቲ ካልኣይ ድማ ፈጠራዊ ድርሰት እንትኸውን፣ ልቢ ወለድ ብዝብል ይፅዋዕ። ልቢ
ወለድ
ደራሲ ካብ ኣእምርኡ ኣንቂሉ፤ካብ ልቡ ኣፈልፊሉ ዝፅሕፎ፣ ኣብ ምህዞን ኪናዊ ብቕዓት
ደራስን ዝምርኮስ ድርሰት እዩ።
እንተኾነ ግና፣ ልቢ ወለድ ድርሰት ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ማለት ኣይኮነን። ሓደ መለክዒ
ልቢ ወለድ እውን እዚ ካብ ሓቂ ምርሓቑን ዘይምርሓቑን እዩ። ሰባት እቲ ድርሰት ዝሓዞ
ቁም ነገር ሓቂ እዩ፤ከጓንፍ ይኽእል እዩ ኢሎም ክቕበልዎ ዝኽእሉ እንትኾን፣ ከም
ፅቡቕ ስራሕ ይውሰድ። ምኽንያቱ ድርሰት ፈጠራዊ እንተኾነ እውን እቲ ዛዕባ ነፀብራቕ
ጋህዳዊ ህይወት ብምዃኑ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን።
ልቢ ወለድ ብስፍሓት ዝሽፍኖ ዛዕባ፣ በዝሒ ገፀ ባህርታት፣ዝሕዞም ጐንፅታት ወዘተ.
ሓፂርን ነዊሕን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ይኽፈል።
ነዊሕ ልቢወለድ ሓደ ውፅኢት ፈጠራዊ ስራሕ ኰይኑ፣ ተሞክሮ ህይወት ጋህዳዊ ዓለም
ብሰፊሑ ዝንፀባረቐሉ ሓደ ዘፈር ስነፅሑፍ እዩ። ኣብዚ ልቢ ወለድ፣ ደራሲ ሓሳባቱ
ብዝተፈላለዩ ኣንፈታትን ገፀ ባህርታትን ንምስፋር ነፃነት ኣለዎ። ኣብዚ ዝዋስኡ ገፀ
ባህሪታት ሰፊሕ ዘመን ህይወትን ቦታን ክሽፍኑ፣ጐንፂ እቲ ልቢ ወለድ ብንፁር ቅደም
ሰዓብ ፍፃመታት ክቐርብ ይኽእል። በዚ ድማ እዚ ጥበባዊ ስራሕ ነዊሕ ልቢ ወለድ
ብዝብል ይፅዋዕ፡፡
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ምዕራፍ ኣርባዕተ - ስነ-ፅሑፍ
ሓፂር ልቢ ወለድ ድማ ብመንፅር ነዊሕ ልቢ ወለድ እንትረአይ፣ ሓንቲ ዘለላ
ህይወት ደቂ ሰባት ሒዙ ዝቐርብ ሓፂር ዛንታ ፈጠራ እዩ። ሓፂር ከም ምኳኑ ድማ
ገፀ ባህሪታቱ ውሱናት፣ ዝሽፍኖ ግዘ ሓፂር፣ ከም ባህሪ ነፀላ ውፅኢትን ቁጥብነትን
ሒዙ ዝጐዓዝ ውፅኢት ፈጠራዋ ስራሕ እዩ።
2

ብዝመረፅክሙዎ ርእሲ ሓፂር ልቢ ወለድ ፅሒፍኩም ኣብ ክፍሊ ኣንብቡ።

I

ነዚ ስዒቡ ዝቐረበ በዓል ሓደ ምሉእ ሓሳብ ዓንቀፅ ናብ ሓሙሽተ ምሉእ ሓሳባት
ከፋፊልኩም ፀሓፉ።

ስነ-ልሳን

ኢያሱ፣ ኣብቲ ቃልሲ ንዝነበረ መፀዋዕታ ኣድሚፁ ካብ ውልደት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ
ክሳብ እዚ ዘለናሉ እዋን ንዝነበረ ሕልኽላኽ ህይወት፣ ቃንዛ ሓፋሽ፣ መረረት፣ ብደሆ፣
ሕራነ፣ ኣልቦነት ፍትሒ፣ መቐረት ቃልሲ፣ መልክዕ ስዕረት፣ መኸተ፣ ሓቦ፣ ፅንዓት፣
ዓወት፣ መስመር ሓቂ፣ ወራር፣ ፀረ ወራር፣ ረብሓ ሰላም፣ ተፈጥራዊ ሃፍቲ፣ ባህሊ፣
ትውፊት፣ ቃልሲ ህዝቢ፣ ያታ ጀግንነት ወዘተ. ብውሕዳት ቃላት ግና ድማ ኣዚዩ መጠነ
ሰፍሕ ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ሰኒዱ ዝሓለፈ፤ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ዕቀብኡ ሓለፋ
ዘለዎ፤ ታሪኽ ሰሪሑ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ዓቂቡውን ዝሓለፈ ሓርበኛ ቃልስን ጥበብን እዩ።

II

ኣብ ፅሑፍ ኣዝዩ ነዊሕ ወይ ሓፂር ምሉእ ሓሳብ ምጥቃም ከመይ ዝበሉ ሰዋስዋዊ
ጌጋታት ከምዘስዕብ ፅሑፋት ፈቲሽኩም፤ መዘክር ብምሓዝ ኣብ ክፍሊ ኣቕርቡ።
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ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

እንታይነት ስነ-ፅሑፍ ግለፁ።

3

ዘፈራት ስነ-ፅሑፍ ዝበሃሉ ከመይ ዝበሉ እዮም?

5

ኣብ እማርያውን ፍካርያውን ፍታሕ ቃላት፣ እንታይ ዓይነት ኣፈላላይ ኣሎ?

7

ሓፂር ልቢ ወለድ ከመይ ይፀሓፍ?

I

ትሕዝቶ ትምህርቲ እዚ ምዕራፍ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹም ዝፍትሹ መጥለሊ
ነጥብታት ቀሪቦም ኣለዉ። ንሕድሕድ ሕቶ እትህብዎ መልሲ “እወ” እንተኾይኑ፣
ምልክት(√)፣ “ኣይፋል” እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ “እንድዒ ኸ” እንተኾይኑ ድማ
ምልክት (?) ኣብቶም ባዶ ቦታታት ኣቐምጡ።

2

ስነ-ፅሑፍ ዝቐርበሎም ምኽንያታት እንታይ እንታይ እዮም?

4

ቋንቋ ኣብ ስነ-ፅሑፍ ዘለዎ ሓይሊ ከመይ ይግለፅ?

6

ኣብ ልቢ ወለድን ኢ ልቢ ወለድን ዘሎ ሓድነትን ኣፈላላይን እንታይ እዩ?

ሕቶታት ዓርሰ ገምጋም

ቁፅሪ

መጥለሊ ነጥብታት

1

ብዛዕባ ስነ-ፅሑፍ ምብርህራህ እኽእል።

2

ንቃላት ዓውዳዊ ፍታሕ ምሃብ እኽእል።

3

እማርያውን ፍካርያውን ፍታሕ ቃላት ምፍላይ እኽእል።

4

ብመራኸብቲ ሓፋሽ ዝቐርቡ ፈጠራዊ ስራሕቲ ኣዳሚፀ
ብዝግባእ እዛረብ።

5

ስነ ፅሑፋዊ ስራሕቲ ምግምጋም እኽእል።

6

ፈጠራዊ ስራሕቲ ፈልየ ምግላፅ እኽእል።

7

ኣብ ሞንጎ ልቢ ወለድን ኢ-ልቢ ወለድን ዘሎ ሓድነትን
ፍልልይን ከረድእ እኽእል።

8

ሓፂር ልቢ ወለድ ምፅሓፍ እኽእል።
II
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መልሲ

መልስኹም “ኣይፋል” ወይ “እንድዒ ኸ” እንተኾይኑ፤ ተመሊስኩም ነቲ ትሕዝቶ
ትምህርቲ ኣይሙ።

ምዕራፍ ሓሙሽተ
ሰብኣዊነት

ዝርዝር ዕላማታት
ተምሃሮ ነዚ ምዕራፍ’ዚ ምስተምሃርኩም











ኣንቢብኩም ዝተረዳእኽሙዎ ብፅሑፍ ትገልፁ።
ተመሳሰልትን ተፃረርትን ፍታሕ ቃላት ትህቡ።
ኣብ ዝወሃብ ፅሑፍ ዝርከቡ ስዋስዋዊ ጌጋታት ተስተኻኽሉ።
እዋናውን ማሕበራውን ዝኾኑ ጉዳያት ኣዳሚፅኩም ርእይቶ ትህቡ።
ቀንዲ ቀንዲ ነጥብታት ሓደ ሓሳብ ፈሊኹም ብዝርርብ ተቕርቡ።
ኣብ ዝተወሰነ ዛዕባ ወግዒ ተካይዱ።
ሓሳባት ብቃለ ምሕትት ኣኪብኩም ተቕርቡ።
በብመዓልቱ ኣብ ህይወትኩም ዘጋጥምኹም ተሞኩሮታት ብመዘከርታ ትሕዙ።
ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካሊእ ቋንቋ ትትርጉሙ።

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ቅድመ ንባብ
ነዚ ስዒቡ ዝቐረበ ሰደቓ መጥለሊ ግንዛበ፣ ኣብቲ ዛዕባ ኣድሂብኩም እተን ክልተ ቀዳሞት
ዓምድታት ምልኡ። እታ ሳልሰይቲ ዓምዲ እቲ ምንባብ ምስ ዛዘምኩም እትመልኡዋ
እያ።		

መጥለሊ ነጥብታት ግንዛበ

ኣብ ሰብኣዊነት
ተ.ቁ

ዝነበረኒ ቅዱም
ፍልጠት

ካብቲ ምንባብ ንክረኽቦ ትፅቢት
ዝገበርኩሉ ፍልጠት

ድሕሪ ምንባብ
ዝረኸብኩዎ ሓድሽ
ፍልጠት

1.
2.
3.
4.
5.

ኣብነት ሰብኣዊነት
ማሕበረ ሰባት፣ብሓባር እንትነብሩ ብሕቡሮምን ብስሙሮምን፣ ከንብሮም ዝኽእል ባይታ
ይደልዩ።እዚ ባይታ ንምፍጣር ድማ ማሕበራዊ ርክቦም ንምጥንኻር ዘኽእሎም ኩነታት
የመቻችዉ። ኣብ ሞንጐኦም ውሑስ ናብራ ንህይወት ንከንግሰሎም ዝኽእል መትከል
ይስርቱ። ሰረቶም፣ ኣብ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ሰነያ፣ ሓልዮት፣ ምትሕግጋዝ ዝተመስረተ
ርክብ ንምፍጣር ዘኽእል ክኸውን ፃዕሪ ይገብሩ። ኣባላት ድማ ነቶም ዝስማዕምዑሎምን
ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሱ ከም መግለፂ እቲ ማሕበረ ሰብ ዝውሰዱን ናተይ
ኢሎም ይኣምኑሎም። በዚኣቶም ድማ ይምርሑ። ኣባላት ማሕበረ ሰብ እዚ ሰረት ኣብ
ምትግባር ሓላፍነት ከም ዘለዎምን ግቡኦም ምዃኑን ኣሚኖም ይቕበሉዎ።
ማሕበረ ሰባት ኣብ ከይዲ ህይወቶም ነዞም ከምዚ ዝበሉ ዘኽብሩዎም፣ ዝነብሩሎምን
ከም ሓፈሻዊ መለለዪኦም ዘገልግልዎምን ሃፍትታቶም ፀጋታትና ብዝብል ይፅውዑዎም።
እዞም ፀጋታት ጠቐምቲ እምነታት፣ ተግባራት፣ ልምድታትን ኣተሓሳስባታትን ወዘተ.
ዝሓቘፉ እዮም። እዞም እምነታትን ልምድታትን ኣብ ምንጋስ ተኣማንነት፣ ሚዛናውነት፣
ሰብኣውነት፣ ባህሪ ሰናይነት፣ ለዋህነት፣ ፍትሓውነት፣ ምክእኣል፣ ምትሕግጋዝ ወዘተ.
ዝበሉ የድህቡ። ኣባላት ድማ ነዞም ፀጋታት ከም መትከላት ማሕበረሰብ ከገልግሉ ዝለዓለ
ግምትን ቦታን ይህቡዎም። ሰዓብቲ ወለዶታት፣ ነዞም ቀዳሞት ንዘበናት ዓቂበሙዎም
ዝፀንሑን ዘውረሱዎምን ፀጋታት ብግዲኦም ናብ ሓዱሽ ወለዶ የውርሱ። ሓደ ኣባል
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ምዕራፍ ሓሙሽተ - ሰብኣዊነት
ማሕበረሰብ

በቶም ልዕል ክብል ዝተገለፁ ባህርታት ከፀውዖ ዝኽእል ባህሪ ብተግባር

እንተርእዩ ድማ ፀጋታት ቀዳሞት ከምዝወነነን ዝዓቀበን ይውሰድ። በዚ ድማ ይውደስ፤
ብኣባላት ማሕበረሰብ ምስጉንን ተፈታውን ይኸውን።
ማሕበረሰባት ከም መትከል ካብ ዘንበርዎም ሰብኣዊ ፀጋታት ሓደ ባህሪ ሰብኣውነት
እዩ።ሰብኣውነት

ብዝተፈላለዩ

መንገድታት

ክግለፅ

ይኽእል

እዩ።

ሓደ

መግለፂ

ሰብኣውነት፣ ሰባት ብውልቀ ኾነ ብውዳበ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰብኣውን ማሕበራውን ዝኾኑ
ጉዳያት እንትነጥፉ ዝገሃድ እዩ። ሰባት ኣብ ምድጋፍ ወገናት፣ ምፍታሕ ማሕበራውን
ኢኮነምያውን ፀገማት ወዘተ. እንተተዋፊሮም ሰብኣውነት ኣርኢዮም ይበሃል።

ካብቶም

ባህሪ ሰብኣውነት ዘርእዩ ዝርዝር ተግባራት ምንባይ ኣረጋውያን፣ ምሕብሓብ ዘኽታማት፣
ምልዓል ብሕማም ዝተጐድኡ ወገናት፣ ወዘተ ምጥቃስ ይከኣል። ዝተፈላለዩ ውልቀ
ሰባትን ዝተወደቡ ኣካላትን ድማ ኣብዞም ከምዚ ዝበሉ ሰናይ ተግባራት እናተዋፈሩ፤
ንዝተፈላለዩ ወገናት ዝለዓለ ዋጋ ዝወሃቦም ስራሕቲ ይዓሙ። ንሃገሮምን ህዝቦምን
እጃም የወፍዩ።

ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ስእሊ እንታይ ትግምቱ?

ስእሊ 1 ኣብ ማእኸል መሐብሐቢ መቄዶንያ ካብ ዝተዓቆቡ ወገናት

መቄዶንያ ብዝብል ዝፍለጥ ማሕበር መሕብሐቢ ኣረጋውያንን ሕሙማት ኣእምሮን
ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰናይ ተግባር ኣዝዮም ጐሊሆም ዝወፁ ሓደ እዩ። መቄዶንያ
መንግስታዊ ዘይኮነ ሃገር በቆል ማሕበር እንትኸውን ንትርፊ ዘይተጣየሸን ነፃ ኰይኑ
ዝሰርሕን ገባሪ ሰናይ ትካል እዩ።ኣብ ወርሒ ታህሳስ 2002 ዓ.ም ብሓደ ግዱስ መንእሰይ
ተመስሪቱ።ዕላማ እቲ ማሕበር ኣረጋውያንንጉድኣት ኣካልን፣ ከምኡ እውን ብህይወት
ንምንባር ምንም ዓይነት ኣማራፂ ዘይብሎም ሰባት ምርዳእ እዩ።
እዚ ዝገብር ድማ መፅለሊ፣ክዳን፣ምግብን ካልኦት መሰረታዊ ዝበሃሉ ነገራትን ብምቕራብ
እዩ። እዚ ማሕበር ማእኸሉ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣዲስ ኣበባ ዝገበረ ገባሪ ሰናይ እዩ። እዚ
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ገባሪ ሰናይ፣ ኣብ ትሕቲ ደንቢ መተሓዳደሪ ሕጊ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን

ማሕበራትን

ኤጀንሲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሕጋዊ ኣካል እዩ። ማሕበር መቄዶንያ
መሐብሐቢ ኣረጋውያንን ሕሙማት ኣእምሮን፤ ልዕል ክብል ዝተገለፀ ግልጋሎት ንኸባቢ
750 ዝኾኑ ሕሙማት ኣእምሮ፣ መፀግዒ ዝሰኣኑ ኣረጋውያንን ካልኦትን እናሃበ ይርከብ።
እዞም ኣብ ትሕቲ እዚ ትካል ተዓቚቦም ዝርከቡ ወገናት፣ መንበሪ ገዛ ዘይነበሮምን፣
ብሕማም፣ ቁርን ጥምየትን ዝሳቐዩ ዝነበሩ እዮም። እዚ ትካል ግልጋሎቱ ናብ ክልላት
ንምዝርጋሕ ኣብ ትልሚ ሒዙ ኣሎ። ክሳብ ሐዚ ዝኣከቦም ወገናት ድማ፣ ካብ ከም
ሃዋሳ፣ ደብረ ዘይት፣ ደብረ ሊባኖስ፣ ኣዲስ ኣበባን ጐንደር ዝበሉ ዝተፈላለዩ ክፋላት
ሃገርና ዝተኣከቡ እዮም።
መብዛሕቶም ግልጋሎት ዝረኽቡ ዘለዉ ሰባት፣ ፅርየት ኣካሎም፣ ፀጉሮምን

ስንን

ንምሕላው ሓገዝ ዝደልዩ፣ ኣከዳድነኦም፣ ኣጠቓቕማ ሽቓቕ፣ ምንቅስቓስ ኣካል ወዘተ.
ብዘይ ደጋፊ ምትግባር ዘይኽእሉ እዮም። እዚ ማሕበር ግልግሎት ንዘይረኸቡ ካልኦት
ወገናት ብሰፊሑ ንምብፃሕ ብዝብል፣ ኩሉ ዘማለአ ህንፃ መሐብሐቢ ንምስራሕ፣ ካብ
ምምሕዳር ክልል ኣዲስ ኣበባ እኹል ስፍሓት ዘለዎ መሬት ተቐቢሉ ኣብ ምንቅስቓስ
ይርከብ። መቄዶንያ፣ ምሉእ ድልየት ተሓብሐብቲ ወገናት ንምምላእ ድማ፣ ኣዝዩ ልዑል
ዝኾነ ፃዕሪ ብምግባር፣ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ተቐባልነቱ ክብ ኣቢሉ ይርከብ።

ብዛዕባ መስራቲ ማሕበር መቄዶንያ ከመይ ዝበለ ሰብ ምዃኑ ናይ
ባዕልኹም ግምት ሃቡ።
ራእይ ማሕበር መቄዶንያ፣ "ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ኩሎም ኣረጋዊያንን
ሕሙማት ኣእምሮን መሰረታዊ ዝኾኑ ድልየታት ህይወት ተማሊኡሎም ዝረአየላ
ሃገር ኰይና ምርኣይ እዩ።"

ስእሊ 2 መንእሰይ ቢንያም በለጠ መስራቲ ማእኸል መሐብሐቢ መቄዶንያ

መስራቲ እዚ ማእኸል መንእሰይ ቢኒያም በለጠ ይበሃል። ቢንያም ኣብ ኣዲስ ኣበባ
ተወሊዱ ብፅቡቕ ስነ ምግባር ዝዓበየ መንእሰይ እዩ። መንእሰይ ቢኒያም ሃይማኖታውን
ፅቡቕ ስነ ምግባርን ኣብ ዘንፀባርቑ ቤተሰብ ብምዕባዩ፤ እዚ ስራሕ ንምስራሕ ከምዘለዓዓሎ
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ይዛረብ።ኣብ ግዘ ቁልዕነቱ፣ ቤተሰቡ ፅጉማት ብምርዳእ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሰናይ ምግባር
ሰኒቑ ዓብዩ። በዚ ድማ ንፅጉማት ክፉት ዝነበረ መንበሪ ወለዱ እናዘከረ፣ ገና ኣብ እዋን
ንእስነቱ ኣብ ሰብኣዊ ተግባራት ንምውፋር ወሲኑ።
ቢንያም ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ኣሜሪካ ተማሂሩ፣ ኣብ ሃገሩ ወገናቱ ንምሕጋዝ ዝወሰነ
መንእሰይ እዩ። ቀዳማይ ድግሪኡ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ብሕጊ ምስ ዓተረ፤ ኣብ
ላዕለዋይ

ቤት ፍርዲ፣ ዓቃቢ ሕጊ ኰይኑ ኣገልጊሉ። ብድሕሪ እዚ ናብ ሃገረ ኣሜሪካ

ከይዱ፣ ካልኣይ ዲግሪኡ ኣብ ኮሌጅ ሚኔሶታ ሴንት ሜሪ ወዲኡ። መንእሰይ ቢኒያም
ካልኣይ ዲግሪኡ ምስ ወደአ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ምስ ኣሕዋቱ ብውልቂ ስራሕ እንተጀመረኳ
ርእሱ ኣይዓረፈን። ኣብ መወዳእታ፣ ኣረጋውያን ኣኪቡ ንምሕጋዝ ብምውሳን፣ ዝበዝሕ
ኣባል ቤተሰቡ ኣብ ኣሜሪካ ሓዲጉ፣ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ።
‹‹ፍቕሪ ንምሃብን፣ ካብ ፍቕሪ ብዝነቐለ ሓልዮት ንኻልኦት ክንክንን ሓገዝን ንምግባርን
ሰብ ምዃን ጥራይ እኹል እዩ።›› ብዝብል መንፈስ ዝጀመሮ ስራሕ ሐዚ ኣብነታዊ
መንእሰይ ገይሩዎ ኣሎ። ቢኒያም ኣብቲ ፈለማ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮ፤ መንበሪ ገዛ ኣቡኡን
ኣዲኡን ነዚ ቅዱስ ተግባር ንኽጥቀመሉ ፍቓድ ሓቲቱ።

ወለዱ ምስ ፈቐድሉ ድማ

ኣብ ውሽጢ ከተማ አዲስ አበባ ኮተቤ ብዝብል ኣብ ዝፍለጥ ካባቢ፣ ኣስታት 70 ዝኾኑ
ኣረጋውያንን ሕሙ ማት ኣእምሮን ኣተኣኻኺቡ ሰናይ ስርሑ ፈሊሙ። ቢንያም ንናብራ
ውልቁ ንድሕሪት ሓዲጉ፤ ካብ ኣሕዋቱን ፈተውቱን ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናሓተተ፣
ናብርኡ ምስቶም ዘተኣኻኽቦም ወገናት ገይሩ። ነዞም ወገናት ባዕሉ መጊቡ፣ ከዲኑ፣
ፅርየቶም እናሓለወ ማእኸሉ ዝዓብየሉ ስራሕቲ ኹሉ ኣብ ምትግባር ደኺሙኒ ኣይበለን።
ቢንያም ኣብዚ ሐዚ ሰዓት ብዙሓት ወገናት እናኣተኣኻኸበ እንትኸውን፤ ብ10 ኣሸሓት
ዝቑፀሩ ወገናት ንምሕብሓብ ተሊሙ ስርሑ ብፅፈትን ስፍሓትን እናዓመመ ይርከብ።
ሐዚ እውን ቢንያም “ሰብ ንምሕጋዝ ሰብ ምዃን እኹል እዩ” ዝብል እምነት ሒዙ፣
ኣርኣያ ብዙሓት ኮይኑ ኣሎ። በዚ ድማ ሰባት “ቢንያም እዚ እምነት ሒዙ፣ እዚ ዘይሕሰብ
ስራሕ ደፊሩ ብምጅማር፣ ነዚ ሐዚ በፂሑዎ ዘሎ ብርኪ ዝበፅሐ ፅኑዕ መንእሰይ እዩ፤”
ብምባል የመስግኑዎ።
Makedonia humanitarian association: www.mekedonia.net
ሐገረሰብ ኣርኣያ መፅሄት

የመጀመሪያ እትም 2007 ዓ.ም አዲስ አድማስ ጋዜጣ

Saturday 28,
december 2013

ሕቶታት ድሕረ ንባብ
I

ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብቓል መልሱ።

ሀ

ኣብ ዓንቀፅ ሓደ “ኣባላት ድማ ነቶም ዝስማዕምዑሎም…ናተይ ኢሎም
ይኣምኑሎም።” እንትብል እንታይ ክብል ደልዩ እዩ?
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II

III

ለ

ኣብ ዓንቀፅ ክልተ “ማሕበረሰባት ኣብ ከይዲ ህይወቶም ነዞም ከምዚ ዝበሉ
ዘኽብሩዎም፣ ዝነብሩሎምን…” ኣብ ዝብል ዝተሰመረሉ ሓረግ ንመን የመልክት?

ሐ

ብኣገላልፃ እዚ ምንባብ፣ እምነታትን ልምድታትን ኣብ ምንታይ የድህቡ?

መ

ሓደ ኣባል ማሕበረ ሰብ በቶም መግለፂ ሰብኣዊ ባህርታት ከፀውዖ ዝኽእል ተግባር
እንተርእዩ፤ ብኸመይ ይግለፅ?

ረ

ሰብኣውነት ብኸመይ ክገሃድ ይኽእል?

ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብፅሑፍ መልሱ።

ሀ

ኣብዚ ምንባብ “ሰብ ንምሕጋዝ ሰብ ምኳን እኹል እዩ” ዝብል ብኸመይ
ተረዲእኹምዎ?

ለ

ኣብ ከባቢኹም ከም ናይ መቄዶንያ ዝበሉ ስራሕቲ ዝሰርሑ ውልቀ ሰባት ወይ
ትካላት እንመን ትፈልጡ? እዚኣቶም ዝሰርሑዎም ስራሕቲ እንታይ እንታይ እዮም?

ሐ

ካብዚ “ኣብነት ሰብኣውነት” ዝብል ምንባብ እንታይ ተገንዚብኩም? ሓሳብኩም
ብኽልተ ዓንቀፃት ግለፁ።

ስዒቦም ንዝቐርቡ ቃላት ዓውዳዊ ፍታሕ እቲ ምንባብን ካብቲ ዓውዲ ወፃኢ ዘለዎም
ፍታሕን ብኣብነት ኣረድኡ።

ሀ

ፀጋ

ሐ

ዓቂቦም

ረ

መፀግዒ

ለ

ዝሓቘፉ

መ

ዝገሃድ

ሰ

ሰኒቑ

ቃላት
ፍልጦን ኣጠቓቕማን ቃላት
ንሓደ ብቋንቋ ዝመሓላለፍ መልእኽቲ ይኹን ሓሳብ፣ መሰረቱ ቃላት እዮም ። በዚ ድማ
ሓደ ፅሑፍ እንትነቕርብ ወይ ሓሳብና ብዝርርብ እንትንገልፅ ኣብ ቃላት ጠመተ ምግባር
ኣድላዪ ይኸውን። ቃላት እንተፀቢቖምን ብትኽክል እንተተጠቂምናሎምን ሓረጋትን
ምሉእ ሓሳባትን፣ ኢሉ እውን ዓንቀፃት ሓደ ፅሑፍ ይምዕርጉ፤ ሰሓብቲ ይኾኑ። ዘረባና
ይልዝብ፣ ተሰማዕነቱ ይውስኽ። ቃላት ተደመፅቲ፣ ሰሓብትን ምዕሩጋትን እንትኾኑ
ድማ፣ እቲ ዘረባ ይስማዕ፤ ፅሑፍ ድማ ተነባባይ ይኸውን። እንተዘይኾይኑ ግና ብሰንኪ
ኣብ ቃላት ዝፍጠር ስሕተት፣ ምሉእ ፅሑፍና ዋጋ ክስእን ይኽእል እዩ። ሓሳብናውን
ንበለል ይተርፍ።
ነዙይ እዩ ድማ፣ ሓሳብ ብቓል ኮነ ብፅሑፍ ኣብ ምምሕልላፍ፤ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ኣብ
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ምዕራፍ ሓሙሽተ - ሰብኣዊነት
ኣጠቓቕማ ቃላት ዓቕሚ ምጥራይ የድልይ። እንትንጥቀመሎም እውን ብኣንደበትና
ኾነ ብብርዕና ንእነፍስሶም ቃላት፣ ጠመተ ምግባር ወሳኒ ዝኸውን።
ንኣብነት፣ ተመሳሰልትን ተፃረርትን ቃላት ንውሰድ።

ተመሳሰልቲ ቃላት
እዚ ዘርእየና፣ ሓደ ሓሳብ ብዝተፈላለዩ ቃላት ክግለፅ ከምዝኽእል እዩ። እዞም
ቃላት ገሊኦም ኣዚዩ ተቐራራቢ ፍታሕ ዝሓዙ፣ ገሊኦም ድማ ኣብ ሓሳብ ፈንተት
ዝበለ ፍታሕ ዘለዎም ኮይኑ፣ ግና ኣብቲ ዓንኬል ሓሳብ ዘድህቡ እዮም። ሓደ ሓሳብ
ብዝተፈላለዩ ቃላት እንድሕር ዝግለፅ ድማ፣ እንተነኣሰ ኣብ መልእኽቲ ዝኾነ ውሱን
ኣፈላላይ ክህልዎም እዩ። በዚ ድማ ካብቶም ዘለዉ ቃላት እቲ ኣዝዩ መልእኽቲ
ብግቡእ ከመሓላልፈልና ዝኽእል ቃል ክንመርፅ ንግደድ።
ኣብ ቋንቋ ትግርኛ “ምድቃስ” ዝብል ቃል ዝግለፀሉ መንገዲ ንርአይ፤ ደቂሰ፣ ሃሪሰ፣
ለጥ ኢለ፣ ስልም ኣቢለ፣ ግድም ኢለ፣ ቀም ኣቢለ፣ ኣሕሊፈያ፣ ብር ኣቢለ፣ በኺቱ፣
ነቒፁ ወዘተ. ዝብሉ ኩሎም ምስ ምድቃስ ከም ዝተኣሳሰሩ ንኣባል ማሕበረሰብ
ትግራይ ርዱኣት እዮም። እንተኾነ ግና እዞም ቃላት ምድቃስ ጥራይ እንተይኮነስ
ረዝኒ፣ ጥልቀት፣ ኩነታት ድቃስውን ዝሕብሩ እዮም። እዚ ድማ ዝተወሰነ ኣፈላላይ
ከምዘሎ የርእየና። ካብዚ እንርደኦ ነገር እንተሃለወ፤ ሓደ ቃል ምስ ተመሳሰልቱ
ምፍላጥን ኣፈላላዮም ምርዳእን ኣብ ምግላፅ ሓሳብ ኣዝዩ ልዑል ዋጋ ከምዘለዎ እዩ።

ተፃረርቲ ቃላት
ተፃረርቲ ቃላት እንተወሲድና እውን፣ ሓደ ቃልን ዝሓዞ ፍታሕ ብግልባጡ ዝገልፁ ቃላት
እዮም። እዞም ቃላት እውን ከምቲ ኣብ ተመሳሰልቲ ዝረአይናዮ ምምስሳልን ምቅርራብን
ኣለዎም። በዚ ድማ፣ ኣየናይ ቃል ብቐረባ ተፃራሪ ፍታሕ ይህብ ኢልና ክንፍትሽን
ዓቕሚ ብቕዓት ቃላትና ክነጐልብትን ከምዘለና የርእየና። ንኣብነት ከይዱ ንዝብል ቃል
መፂኡን ተመሊሱን ብዝብሉ ተፃረርቲ ንፈትሖ። ብፍላይ እታ ተመሊሱ እትብል ናብ
መበገሲኡ ዝነበረ ቦታ ምምላሱ ትሕብር እያ። መፂኡ ግና ምምፃእ እምበር ንፁር መበገሲ
ኣይትገልፅን።
እቲ ሓቂ እዙይ ካብ ኮነ፣ ኣብ ምጥቃም ቃላት ተቐራራቢ ፍታሕ ምጥቃም ልሙድ
እዩ። ኮይኑ ግና፣ ብትምህርቲ ዝሓለፈ ሰብ ዝረኸቦ ተቐራራቢ ፍታሕ ዘለዎ ቃል
እንተይኮነስ ነቲ ክብሎ ዝደልዮ መልእኽቲ ብግቡእ ዘመሓላልፈሉ ቃል ክመርፅ ይግባእ።
ካብ ምምራፅ ንላዕሊ ድማ፣ ነዞም ቃላት እንትንጥቀመሎም እውን ብግቡእ ድምፆም
ክንብሎም፤ ክንፅሕፎም ይግባእ። ብፍላይ ኣብ ስራሕቲ ፈጠራ ንዝቐርቡ ፅሑፋትን
ሓሳባትን እንጥቀመሎም ቃላት፣ እዞም ዝስዕቡ ባህሪታት ዝሓቖፉ ክኾኑ ከምዝግበኦም
ሰብ ሞያ እቲ ዘፈር ይገልፁ፡-
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ


ምዕሩያትን ኣብዛሕ ኽፋል ተደረስቲ ዝረዳድኡሎምን፣



ገለፅትን ሰሓብትን፣



ኣብ ዕለታዊ ርክብ እቲ ሕብረተሰብ ዘገልግሉ፣



ብዝተኸኣለ መጠን፣ ቃላት ልቓሕ ዘይበዝሕዎም፣



ብዘይ ምጥቕላል ውሱን መደብ፣ዘፈር ሞያ …ዝገልፁ፣



ፊደላቶም ብትኽክል ዝተፀሓፉ፣ ወዘተ.



ኣብ ትኽክለኛ ዓውዲ ዝኣተዉ፣



ዘይኣረጉን እዋናውነቶም ዝሓለውን፣



ሓሳብ ፀሓፊ ብኣግባቡ ዘመሓላልፉ፣



ዘየድሊ ምድግጋም ቃላት ዘይብሎም፣



ምሉእ ፊደላት ዝሓዙ፣

ብመሰረት ዝቀረበ ኣብነት ብፍታሕ ይመሳሰሉ እትብልዎም ቃላትን ሓረጋትን ኣቕርቡ።

I

ኣብነት
ሀ

ለጋስ = ለዋህ፣ ኢዱ ቈሪፁ ዝህብ

ለ

ህሩፍ = ስሱዕ፣ ሃርጓፍ
1

ርህሩህ

2

ጠማዕ

1

ቅኑዕ

3

ሓዛን

4

ግዱስ

3

ህኩይ

5

እሩም

ነዞም ዝስዕቡ ቃላት ተፃራሪ ፍታሕ ብምሃብ፣ ኣብ ምሉእ ሓሳብ ኣእትዉ።

II

2

I
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ዓቃል

ዝርርብ

4

ክቡር

5

መስተውዐሊ

ኣብ ማሕበረሰብ ተዛራባይ ቋንቋ ትግርኛ ‘‘ወግዐኛ’’ ዝብል ቃል ኣሎ፤ እዚ እንታይ
ዘመልክት ይመስለኩም? ብዛዕባ እዚ ዓበይቲ ሓቲትኩም፤ ካብ ዝህብኹም መብርሂ፣
ቀንዲ ቀንዲ ነጥብታት ፈሊኹም ብቓል ተዛረቡ።

ምዕራፍ ሓሙሽተ - ሰብኣዊነት

ወግዒ
ካብ 9ይ ክፍሊ ጀሚሩ ብዛዕባ ወግዒ እትፈልጥዎ ነገር ኣሎ፤ኣብዚ ድማ ንእሽተይ
ንወስኽ። ወግዒ ኣብ ክሊ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዝካየድ፣ ምልውዋጥ ሓሳብ ደቂ ሰባት
እዩ። ወግዒ ኣብ መንጐ ሰባት ዝግበር ምልውዋጥ ሓሳብ ብምዃኑ፤ ወግዒ ንኽካየድ
እንተውሒዱ ክልተ መዋጋዕቲ ኣካላት ወይ ሰባት ክህልው ይግባእ። እዞም መዋግዕቲ
ኣካላት፣ ንወግዖም ክኸውን ዝኽእል ሓደ ዛዕባ የድልዮም። ኣብቲ ዝተለዓለ ዛዕባ ዘለዎም
ሓሳባት ይለዋወጡ። ኣብቲ ዝተልዓለ ዛዕባ ዘለዎም ሓሳባት የቕርቡ-ይቕበሉ። ኣብ
ወግዒ ምድምማፅ ግድን እዩ። ዘዋግዑ ሰባት ተርኦም ሓልዮም፣ ኣብቲ ዝተልዓለ ዛዕባ
ሓሳባት ይህቡ፣ ይድግፉ፣ ይነቕፉ፣ ቅዋሞም ይገልፁ፤ወይ ዘይተረድኦም ይሓቱ። ወግዒ
ብኸምዚ ይቕፅል። ብዙሓት ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ቁም ነገራት ድማ መደምደምታ
ይረኽቡ።
II

ነዚ ዝስዕብ ኣብ መንጎ ክልተ ጐረባብቲ ዝግበር ወግዒ ተኸታቲልኩም ሕቶታት መልሱ።

ኣበባን ኣዜብን ጎረባብትን መሓዙትን እየን። ክልቲአን ድማ ዓመት ዘይመልኦም ቆልዑ
ኣለውወን። እዘን ጎረባብቲ ኣብ ክሊ ብዙሓት ርእሰ ጉዳያት እንተይተሰኻኸፋ ስለ ዘውግዓ፣
በቲ ዝረኽበኦ ትምህርቲ ናብረአን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብዙሓት ለውጥታት ኣርእዩ እዩ።
ሎሚ ንግሆ፣ ኣበባ መሓዘአን ዘወለደቶ ቆልዓ ኣምሪሩ እንትበኪ ስለዝሰምዐት፣ እንታይ
ከምዝኾነ ክትርእዮ ናብቲ እንዳመሓዛኣ ቅልቅል ኢላ። መሓዝኣ፣ ኣዜብ፣ ነቲ ኣምሪሩ
ዝበኪ ዘሎ ቆልዓ ጡባ እንዳሃበት ክትእብዶ እንትትብል ትረኽባ እሞ፣
ኣበባ፥ ኣንትን መሓዛይ፣ እዚ ወድኽን ክንደይ ድዩ ገይሩ? ኣይ ሸሞንተ ወርሑ
እንድዩ?
ኣዜብ፥ ሻምናይ ወርሑ ሒዙ። ከመይ ሓቲትክናኒ?
ኣበባ፥ ዋላ! ኮይንክን እዛ ጡብክን ጥራሕ ወቲፍክናሉ ክትውዕላ? ተወሳኺ ምግቢ
እንዶ ኣይትህብኦን?
ኣዜብ፥ እዛ ጡበይ ለሚዱስ፣ ሓረስታይ ዘፍረዮ እኽሊ ነዛ ንኣፉ ልኽፍ ኣየብለለይን።
ኣበባ፥ ኣዳነይ ኣይትጋገያ። ቆልዓ ሽዱሽተ ወርሒ እንተገይሩ፣ ፀባ ጡብ በይና
ማእገር ኣይትኾኖን። በላ ድኣ ገዓት ብፀባ ኣለስልስ ኣቢልክን፣ ኣሕምልቲ
ወሲኽክን ክሽን ኣቢልክን ሃብኦ። ትፈልጣ፣ ወለድና “ዝበልዐ መንዐ” ዶ
በሉ፣ወድኽን ኣቢድክን መግባ። እዛ ከብዱ ምልእ እንትትብላሉ፣ ትርንዕ
ክብለልክን እዩ። ብኽያት እውን ክሓድጎ እዩ። ብኡ ኣቢሉ ድማ ብሩህ
ኣእምሮ ክህልዎ እዩ።
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ኣዜብ፥ እዚ ኩሉ እንታዳነይ ክገብር ሓሲበዮ? እንትበኪ፣ ስኽ ምእንቲ ክብለለይ፣
ነዛ ጡበይ እየ ዝውትፈሉ ነይረ። “ዘረባ ሓውካ ብደውካ” ዶ በሉ፣ ካብዛ
ሰዓት ጀሚረ ክሽን ኣቢለ ክህቦ’የ። እንታይ ከ’የ ኣብዛ ደገ ብደረቑ ደው
ኣብለክን? ኣይ ልበይ እንድዩ ኣጥፊኡለይ። እተዋ ቡን ከፍልሕ።
ኣበባ፥ ኣይፋለይን። ወድኽን ድኣ ኣብዳ። ደቂሱ እንተሎ እቲ ወደይ ቁርሱ 		
ይሰርሐሉ’የ ነይረ። ኣምሪሩ እንትበኪ ሰሚዐዮ ድኣ ኣይኮንኩን መፂአ።
ቡንክን ናብይ ከትኸደኒዋኢ። ደሓን ወዓላ።
ኣዜብ፥ የቐንየለይ።
ኣበባ፥ ተውሳኽክን፣ እንታይ ገይረልክን። እታ ትማሊ ዝተምሃርናያ ድኣ
ኣይኮንኩን ውን ክተብልኣ ደልየክን።
ኣዜብ፥ ለባም ይፈልጦ።
1

ካብቲ ወግዒ ዝተገንዘብኩምዎ ቁም ነገር ብቓል ግለፁ።

3

ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝቐረበ ወግዒ፣ ከም ኣብነት ኣብ ግምት ኣእቲውኩም፤ ካብዞም
ስዒቦም ዝቐረቡ ዛዕባታት ሓደ ብምምራፅ ምስ ካልኣይኩም ክተውግዕዎ እትኽእሉ
ወግዒ ፀሓፉ። ፅሒፍኩም ምስ ወዳእኹም፣ ነቲ ፅሑፍ እናንበብኩም ኣዋግዑ።

2

ቋንቋዊ ለዛ ወግዒ እዘን ክልተ ኣንስቲ እንታይ ይመስል? ብኣብነት ኣደጊፍኩም
ግለፁ።

ሀ

ብዛዕባ ካብ ትምህርቲ ኣተኣጓጒሎም ከመርዕውዋ ዝሓስቡ ወለዲ፣

ለ

ብዛዕባ ኣብ ከባቢኦም ማሕበር ምትሕግጋዝ ንምምስራት ዝዝትዩ ክልተ
ዓበይቲ ሰባት፣

ሐ

ስራሕ ንምፍጣር ብዛዕባ ዘዋግዑ ክልተ ሓደሽቲ ምሩቓት ዩኒቨርሲቲ፣

ምድማፅ
“ሰብ ንምግልጋል ምፍጣር፣ ትዕድልቲ እዩ”

ሕቶታት ቅድመ ምድማፅ
I

ብመምህርኩም ዝንበበልኩም ፅሑፍ ቅድሚ ምድማፅኩም፣ ኣብዞም ሕቶታት ምስ
መፃምድኹም ተዘራረቡ።
1
2
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መናእሰይ ኣብ ዕድመ ንእስነቶም እንታይ ክሰርሑ ትፅበዩ?
“ሰብ ንምግልጋል ምፍጣር፣ ትዕድልቲ እዩ” ዝብል ርእሲ ብዛዕባ እንታይ ዝገልፅ
ይመስለኩም?

ምዕራፍ ሓሙሽተ - ሰብኣዊነት

ሕቶታት እዋን ምድማፅ
II

III

እናዳመፅኩም ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።
1

ዶ/ር ጌታቸው ጡረታ ምስ ወፅኡ ኣብ ዓዶም መፂኦም_________ ጀሚሮም።

2

ዶ/ር ጌታቸው

4

ሜቄዶንያ ዝመረፅኩሉ ምኸንያት፣ _________ ብምኳኑ እዩ።

ክሳብ ሐዚ _________መፃሕፍቲ ፅሒፎም።

3

ዶ/ር ጌታቸው ጡረታ ምስ ወፁ ካብ ምፅሓፍ ብተወሳኺ
ይርከቡ።

_________ እናሃብኩ

5

ናይቶም ፈቓደኛታት _________ ልቢ ዶ/ር ጌታቸው ነኺኡ።

ሕቶታት ድሕረ ምድማፅ
ብመሰረት ዘዳመፅኩምዎ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።

1

“እዚ ንኡስን ፅቡቕን መንእሰይ፣ ከብድኻ ይበልዕ።” ዝብል እንታይ ንምግላፅ እዩ?

3

“ሰብ ንምግልጋል ምፍጣር ትዕድልቲ እዩ” ብዝብል ኣብ ዝቐረበ ቃለ መሕትት ኣብ
ኣቀራርባ ትሕዝትኡ፣ ሰሓባይነቱን መልእኽቱን ርእይቶ ሃቡ።

5

ሓደ ኣዝዩ ዝሰሓበኩም መደብ መራኸብቲ ሓፋሽ፣ ብውነ ኣዳሚፅኩም ነቲ ሓሳብ
ደጊምኩም በልዎ።

2

ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ዘዳመፅክሙዎ ዛዕባ፣ እንታይ ትብሉ? ቢንያም ከመይ ዝበለ
መንእሰይ ኰይኑ ረኺብክሙዎ?

4

ኣብዚ እዋን ብተደጋጋሚ እትሰምዕዎ ዛዕባ ከመይ ዝበለ እዩ? ንምንታይ
ይመስለኩም? ብጉጅለ ዘትዩ።

6

ኣብ እዋናውን ማሕበራውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ዝቐርቡ መግለፅታት ኣዳሚፅኩም፤
ሓፂር መዘክር ብምሓዝ ርእይቶኹም ሃቡ።

ፅሕፈት
ኣተሓሕዛ መዘክር
ካልኣይ ክፋል
ሀ

ኣተሓሕዛ መዘክር ካብ ገለፃ መምህር
ኣብ እዋን ገለፃ፣ መምህር እንትዛረብ ደው ምባል ስለዘይክኣል፣ ቅድም ምድላው
ምግባር የድሊ። ንፈተና ክትዳለውሎም ይኹን፣ ፍልጠት ክትውስኽሎም ኣብ እትሕዝዎ
መዘክር ዕውታት ንኽትኮኑ ቅድሚ ናብ ክፍሊ ምእታውኩም፣ ኣብ እዋን ገለፃን ድሕሪ
ገለፃን ክትክተልዎም ዝግብኣኩም መምርሒታት ኣለው።
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1

2

ቅድሚ ናብ ክፍሊ ምእታውኩም


ቅድም ኢልኩም ንዝተምሃርክምዎም ሓሳባት ብምእያም፣ ክንደየናይ ከም
ዝተምሃርኩም ኣበየናይ ክፋል ትምህርቲ ከም ትቕፅሉን ብንፁር ፈሊጥኩም ምምፃእ።



ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ጊዜ መምህርኩም ዝኣዘዝኹም መፃሓፍቲ ብዝግባእ ፈቲሽኩም
ምቕራብ።



መዘክር ንምሓዝ ዘድልይኹም ናውቲ ብሙሉኦም ሒዝኩም ናብ ክፍሊ ምምፃእኩም
ኣረጋግፁ።
ኣብ እዋን ምውሳድ መዘክር

መምህርኩም ዝብልዎም ነገራት ብውነ ምክትታል። ብፍላይ “ኣብዚ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ
. . .”፣ “ብምጥቕላል . . .”፣ “ቀንዲ ትኹረት ዝውሃቦ ነጥቢ . . .” ወዘተ ንዝበሉ
መመላኽትቲ ፍሉይ ትኹረት ሂብኩም ተኸታተልዎም። ካብዚ ብተወሳኺ፣ መምህርኩም
ደጋጊሞም ዘልዕልዎም ነጥብታት ፍሉይ ትኹረት ግበሩሎም።
ኣብ እዋን ገለፃ መምህርኩም ዝብልዎም ንከየምልጠኩም፣ ፈለማ ቀልጢፍኩም መዘክር
ክትወስዱ ይግበኣኩም። ኣብዚ ቃላት ኣሕፂርኩም ብምፅሓፍ (ንኣብነት፣ ት/ቲ ንትምህርቲ
ወ/ሮ ንወይዘሮ ብምባል)፣ ምልክታት ብምጥቃም፣ ፐርሰንት ክንዲ ምባል%፣ ከምኡ
ድማ ሓፀርቲ ምሉእ ሓሳባት ብምፅሓፍ ናህሪ ፅሕፈትኩም ምስ ናህሪ ገለፃ መምህርኩም
ኣስማምዑ።
3

I

ካብ ክፍሊ ድሕሪ ምውፃእኩም


ኣብ ክፍሊ ዝወሰድኩምዎ መዘክር ብምሕፃር ዝፀሓፍኩምዎም ምሉእ ጌርኩም
ብምፅሓፍ፣ ምልክታት ናብ ቃላት ብምቕያር፣ ዝሓፀሩ ምሉእ ሓሳባት መጠኖም
ኣስፊሕኩም ብምውሳድ፣ ሙሉኣት ጌርኩም እንደገና ፀሓፍዎም። እዚ ካብቲ መዘክር
ዝወሰድኩሙሉ እዋን ከይዘንጋዕኹም ተግብርዎ።



ነቶም ኣብ መዘክር ዝሓዝኩምዎም ነጥብታት ዘራጉዱ ሓሳባት፣ ዝተፈላለዩ
መጣቐስቲ መፃሓፍቲ ብምንባብ ኣስፍሕዎም።



ኣገደስቲ ነጥብታት ገዲፍኩም ከይትኾኑ፣ መዘክርኩም ምስ ናይ ካልኦት
ተምሃሮ መዘክር ኣነፃፂርኩም ሓሳባት ተለዋወጡ።

ስዒቦም ንዝቐረቡ ሕቶታት ብመሰረት ዝጠልብዎ መልሲ ብፅሑፍ መልሱ።
1
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ኣብዚ ዓመት እትዝክርዎም ዓበይቲ ተጓንፎታት ብፅሑፍ ኣስፊርኩም፤በብጉጅለኹም
ልምዲ ተለዋወጡሎም።

ምዕራፍ ሓሙሽተ - ሰብኣዊነት

II

2

ኣብዚ ሰሙን ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ዘጓንፉኹም ነገራት፣ በብመዓልቱ
እናፀሓፍኩም፤ዝሓዝክሙዎ መዘክር ንመምህርኩም ኣርእዩ።
ዝስዕብ መምርሒ ብውነ ኣንቢብኩም፣ ብመሰረት ትእዛዝ መልሱ።

1

ፈለማ ጉጅለ መስርቱ፤

2

ኣስዒብኩም “ቃለ መሕተት ንምግባር” ዝብል ስዒቡ ዝቐረበ ሓፂር መዘክር ኣንብቡ፤

3

ብድሕሪ እዚ፣ ኣብ እትነብርሉ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሓደ ገባሪ ሰናይ ወይ መንግስታዊ
ዘይኮነ ትካል ኪዱ፤

4

ካብኡ እዚ ትካል ዝሰርሖም ስራሕቲ፣ ካብ ዝጣየሽ ዘዕወቶም ብሉፃት ተግባራት፣
ዘጓነፉዎ ዕንቅፋታትን ንቐፃሊ ክሰርሖም ዝሓዞም ትልምታትን እንታይ እንታይ
ከምዝመስሉ ቃለ መሕትት ግበሩ፤

5

ኣብ መወዳእታ ካብ ቃለ መሕተት ዝረኸብክሙዎ መረዳእታ ኣዋዲድኩም፤ ናብ ስሩዕ
ፅሑፍ ብምቕያር ብሓፂሩ ናብ ክፍሊ ኣቕርቡ።

ቃለ መሕትት ንምግባር


ፈለማ ብጉጅለ ሕቶታትኩም ኣዳልዉ፤



መዓልቲ ቆፀሮ ሓዙ፤



ኣብ ዕለት ቆፀሮ፣ ዕላማኹምን ንዓኻትኩምን ኣፋሊጡ ቃለ መሕትት ዝገብር ተምሃራይ
ምረፁ፤



ኣብ እዋን ቃለ መሕትት መዘክር ዝሕዝ ተምሃራይ ወይ ተምሃሪት ምረፁ፤ ኮይኑ
ግና ኩላትኩም መዘክር ሓዙ፤



ዝተረኸበ መረዳእታ ብጉጅለ ኣዋቒርኩም፤ ፅሑፋዊ ፀብፃብ ኣቕርቡ።



III

ቃለ መሕትት ንእትገብርሉ ትካል ካብ ቤት ትምህርቲ ናይ ድጋፍ ደብዳበ ኣፅሕፉ፤

ዝስዕቡ ሕቶታት ከከም ትእዛዞም ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ መልሱ።
ሀ

ነዞም ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝቐረቡ ነጥብታት ናብ ትግርኛ መልሱ።

የማኅበሩ ዋና ዋና ተግባራት፤




ለጉዳት ተጋላጭ የሆኑ አካል ጉዳተኞችንና፣ ጠዋሪ ቀባሪ ያጡ አረጋዉያንን መለየት፣
በምግብ ዝግጅትና አቅርቦት፣ በንፅህናና የቤት አያያዝ፣ በመሰረታዊ የጤና ድጋፍ፣
በልብስ በንፅህና አገልግሎት፣በግል ንጽህናና በሌሎች የቤት ውስጥ ተግባራት ላይ
ተሳትፎ ማድረግ፣

85

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ


ለአካል ጉዳተኞችና ለአቅመ ደካማ አረጋውያን አገልግሎት መስጠትና አቅማቸውን
በማሳደግ የመሳሰሉትን የልማት እቅዶች ማከናወን፣



መንግስታዊ ከሆኑና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር፣ከግል የንግድ ሥራዎችና
ከግለሰቦች ጋር ወዳጅነት መፍጠር፣



በወሳኝ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ዘላቂ የሆነ እድገት የሚያመጡ ሁሉን አቀፍና
የተቀናጁ የማህበረሰብ ልማት ተግባራትን ማከናወን፣



የአቅም ደካሞችንና የአረጋውያንን ችግሮች መጋራት የሚያስችሉ የልምድ ልዉዉጦችንና
ሥልጠናዎችን ማካሔድ ናቸው።

ለ

ነዞም ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝቐረቡ ምሉእ ሓሳባት ናብ ትግርኛ መልሱ።
1

Being assertive is about being positive and confident.

3

Women must learn to assert themselves when men forced
them to have sex before they are ready.

2

It is knowing that everyone deserves respect.

4

Men must learn to respect women.

5

Providing trainings and conducting research on disabilities and
the elder people is one activity

ስነ-ፅሑፍ
ሓደ ወግዓዊ ፅሑፍ ብምድላው ንኻልኦት ተምሃሮ ኣንብቡሎም።

ስነ-ልሳን
ኣብዚ ስዒቡ “ረበሽቲ

ጠባያት” ብዝብል ዝቐረበ

ፅሑፍ ዝርከቡ ስዋስዋውን ካልኦትን

ጌጋታት ፈሊኹም ብምእራም ደጊምኩም ፀሓፉ።

ረበሽቲ ጠባያት
ሰብኣውነት ኣብ ሕልና ደቂ ሰባት ዝፍጠር ሰናይ ባህሪ እዩ። ርህሩህ፣ ሓዛን፣ ለጋስ ምኳን
ወዘተ. ካብቶም መግለፅታት ሰናይ ባህሪ እዮም። ብኻልእ ገፅ ድማ ነቲ ሰናይ ሰብኣዊ
ባህሪ ዝፃረሩ ነገራት ኣለዉ። ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ረበሽቲ ጠባያት ንምጥቃስ፤
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ምዕራፍ ሓሙሽተ - ሰብኣዊነት
;;

ካብቲ ልሙድ ምስ ዕድመ ዝተኣሳሰር ቕቡል ዝኾነን ዋዛ፣ ፀወታን ፈንጠዝያን
ሓሊፍካ ኣብ ካልእ ዓቐኑ ዝሓለፈ ዘይግባእ ተግባራት ማለት ምፅራፍን ናብ ባእሲ
ዘምርሕ ቅልስን ምውሳእ።

;;

ዘይተረጋገፀ ናይ ምፍርራሕ ቋንቋ ምጥቃም፤

;;

ብውልቅኻ ወይ ብጉጅለ ምእተዊ ማዕፆ፣ ኮረዲዮ ወይ ኣስካላታት ንክተፈራርሕ ወይ
ብመደብ መንገዲ ካልኦት ክትዕንቅፍ ኢልካ ምዕፃውን።

;;

ኮነ ኢልካ ብመደብ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ፣ ከም ቴልፎን ካልኦትን ኣብ ክፍሊ፣ ቐፅሪ
ቤት ት/ቲ ወይ ኣብ በዓላት ቤት ት/ቲ ንመረበሺ ምጥቃም።
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ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

ኣብ ተመሳሰልትን ተፃረርትን ፍታሕ ቃላት እንታይ ተገንዚብኩም?

3

ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ርኢቶ ንምሃብ እንታይ እንታይ ተተግብሩ?

5

ብወግዒ ከመይ ዝበለ ቁም ነገር ይመሓላለፍ?

7

መዓልታዊ መዘክር ምሓዝ እንታይ ረብሓ ኣለዎ?

2

ኣብ ሓደ ፅሑፍ ዝርከቡ ስዋስዋዊ ጌጋታት

ከመይ ምዕራይ ይከኣል?

4

ካብ ሓደ ፅሑፍ ወይ ዝርርብ ቀንዲ ቀንዲ ነጥብታት ዝበሃሉ ከመይ ዝበሉ እዮም?

6

ሓሳባት ብቓለ መሕትት ንምእካብ ፈለማ እንታይ ክግበር ይግባእ?

8

ፅሑፋት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ብቐሊሉ ንምምላስ (ንምተርጓም) ዘኽእል መይላ
እንታይ ረኺብኩም?

ሕቶታት ዓርሰ ገምጋም
ትሕዝቶ ትምህርቲ እዚ ምዕራፍ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹም ዝፍትሹ መጥለሊ ነጥብታት
ቀሪቦም ኣለዉ። ንሕድሕድ ሕቶ እትህብዎ መልሲ “እወ” እንተኾይኑ፣ ምልክት(√)፣
“ኣይፋል” እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ “እንድዒ ኸ” እንተኾይኑ ድማ ምልክት (?) ኣብቶም
ባዶ ቦታታት ኣቐምጡ።

I

ቁፅሪ

መጥለሊ ነጥብታት

1

ተመሳሰልትን ተፃረርትን ፍታሕ ቃላት ምሃብ እኽእል።

2

5

ኣብ ዝወሃብ ፅሑፍ ዝርከቡ ስዋስዋዊ ጌጋታት
ምስትኽኻል እኽእል።
እዋናውን ማሕበራውን ዝኾኑ ጉዳያት ኣዳሚፀ ርእይቶ
ምሃብ እኽእል።
ቀንዲ ቀንዲ ነጥብታት ሓደ ሓሳብ ፈልየ ብዝርርብ
ምቕራብ እኽእል።
ኣብ ዝተወሰነ ዛዕባ ወግዒ ምውጋዕ እኽእል።

6

ሓሳባት ብቃለ መሕተት ኣኪበ ምቕራብ እኽእል።

7

በብመዓልቱ ኣብ ህይወተይ ዘጋጥሙ ተሞኩሮታት
ብመዘከርታ ምሓዝ እኽእል።
ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካሊእ ቋንቋ
ምምላስ እኽእል።

3
4

8
II

88

መልሲ

መልስኹም “ኣይፋል” ወይ “እንድዒ ኸ” እንተኾይኑ፤ ተመሊስኩም ነቲ ትሕዝቶ ትምህርቲ
ኣይሙ።

ምዕራፍ ሽዱሽተ
መፅናዕታዊ ፅሑፍ

ዝርዝር ዕላማታት
ተምሃሮ ነዚ ምዕራፍ’ዚ ምስተምሃርኩም






ኣንቢብኩም ዝተረዳእኽሙዎ ሓሳብ ብቓልን ብፅሑፍን ትገልፁ።
እንታይነት መፅናዕታዊ

ፅሑፍ

ተብራህርሁ።

ንቃላት ቀጥታዊ ቁምነገር ተረዲኢኹም ትደልዩ።
ካብ መራኽብቲ ሓፋሸ ዘዳምፅዎም ውፅኢት ምርምርን ሳይንሳዊ ምሕዝታቶትን
ብሓፂሩ ፅሒፎም ኣብ ክፍሊ ተቕርቡ።

 ኣብ ፅሑፍኩም ስርዓተ ነጥብታት (ብፍላይ ምልክት ኣድህብ/ኣስትሪክስ/) ኣብ ግቡእ
ቦትኦም ትጥቀሙ ።






ሳይንሳዊ ምህዞታትን፣ ውፅኢታትን መፅናዕትን ብሓፂሩ ተቕርቡ።
ሓሳባት ወድዓዊ ሓቅን ውልቃዊ ሪኢቶን ኢልኩም ትፈልዩ።
መምርሕታት ኣሰራርሓ መፅናዕታዊ

ፅሑፍ ተተግብሩ።

ካብ መፃሕፍቲ፣ ቅጥዒ፣ ፅሑፋውን ቃለ መሕተትን ንመፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝኸውን
ሓሳብ ኣኪብኩም፤ ብሜላታት ውልቀ ገለፃን ብምፅማቝን ትገልፁ።

 ፍልፍል መረዳእታ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ትፅሕፉ።
 መፅናዕታዊ ፅሑፍ ተዳልዉ።

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ቅድመ ንባብ


ኣብዚ ሐዚ ዘሎ ቅልጡፍ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ካበይ መፅዩ?



ውፅኢታት መፅናዕቲ ከምዘረድእዎ ዝብል ኣገላልፃ ዶ ሰሚዕኹም
ትፈልጡ? እዚ እንታይ ማለት እዩ?



ሰባት ኣብዚ ዓለም ዘጓንፍ ፀገም ንምፍታሕ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም
ትብሉ? ንምንታይ?

ከይድታት ኣተገባብራ ምርምር
ውፅኢታት ምርምር ኣብ ምቕያር ከይዲ ህይወት ደቂ ሰባት ልዑል ዋጋ ኣብ ምብርካት
ይርከቡ። ሜላታት ርክብ ደቂ ሰባት ካብ ጦፈኛ ናብ በዓል ገመድ ስልኪ፣ ካብ በዓል
ገመድ ናብ ገመድ ኣልቦ፣ ካብ ገመድ ኣልቦ ናብ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ዝኸዶ ምዕባለ
ውፅኢት ምርምር ዘምፀኦ ለውጢ እዩ። ሬድዮ፣ ተሌቭዠን፣ ኢንተርኔት ወዘተ. ኩሎም
በረከታት ምርምር እዮም። ብመዳይ ትራንስፖርት እንተሪእና እውን ካብ ኣድገ በቕሊ
ናብ መኻይን፣ መራኽብ፣ ሂለኮፕተር፣ ዘመናዊ ኣውሮፕላን ወዘተ ዝኸዶ ሕምባበ ካብ
ምርምራት ካብ ዝርከቡ ውፅኢታት እዩ። ኣብ ሕክምና፣ ኣመጋግባ፣ ሓፈሻዊ መነባብሮ
ደቂ ሰባት ወዘተ. ዘሎ ለውጥታት ቅቡል ይኹን ኣይኹን ብዘየግድስ መሰረቱ ምርምር
እዩ። በዚ ድማ ምንቅስቓስ ህይወት ደቂ ሰባት በብእዋኑ ብዝግበሩ መፅናዕትታትን
ብውፅኢታት እዞም ምርምራትን ኣብ ለውጢ ይርከብ።

ብዛዕባ እንታይነት ምርምር እንታይ ተገንዚብኩም?
እንታይነት ምርምር ንዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈላለየ ፍታሕ ዝሓዘ እዩ። Oxford English
Dictionary (2002) “ሓደ ሓቂ መርሚርካ ንምርካብን ኣብ ሓዱሽ ዕልባት ንምብፃሕን
ዝግበር ስርዓታዊ መፅናዕቲ ናውቲ ወይ ፍልፍላት እዩ” ይብል። እዚ ጥቕሲ፣ ምርምር
ሓደ ነገር ንምምርማርን ኣብ ዕልባት ንምብፃሕን ዝካየድ መፅናዕቲ ምኳኑ የርእየና።
ብኻልእ ገፅ ድማ McMillan and Schumacher (1997) “ንዝኾነ ዝተወሰነ ዕላማ
ዝትግበር ስርዓታዊ ከይዲ ምእካብን ምትንታንን መረዳእታ እዩ”። ካብዚ ጥቕሲ እንርደኦ
ድማ ምርምር ንሓደ ዝተወሰነ ዕላማ መረዳእታታት ኣኪብካ ዝግበር ትንተና ምኳኑ
እዩ። ካልኦት ጥቕስታት እንተወሰድናውን ከከም ጠመተ ሞየኦም ዝተፈላለዩ ብይናት
ከንብሩ ምስትውዓል ልሙድ እዩ። እንተኾነ ግና ነዚ ብርኪ ትምህርቲ እዚ “ምርምር
ሳይንሳዊ ሜላ መሰረት ገይሩ ማሕበራዊ፣ ኢኮነሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ትምህርታዊ፣
ከባብያዊ ፀገማት ወዘተ. ንምፍታሕ፤ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ሞያ፣ ሓዱሽ ፅንሰ ሓሳብ
ንምምዕባል፣ ምህዞታት ንምትእትታው ዝካየድ መፅናዕቲ እዩ” ብዝብል ምብያን ይከኣል።

90

ምዕራፍ ሽዱሽተ - መፅናዕታዊ ፅሑፍ
እቶም ዝፅንዑ ድማ ህይወት ዘለዎም ነገራት ወይ ሃፍትታት ተፈጥሮ፣ ውፅኢታት
ሳይንስ ወዘተ. ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ምርምር ንኽካየድ መንቀሊ ዕላማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትብሉ?
ምርምር ዝካየድ ፃምእ ፍልጠት ወዲ ሰብ ንምርዋይ፣ ኣብ ምናብ ተመራማሪ ዕንክሊል
ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ፣ ሓደስቲ ምህዞታትን ክልሰ ሓሳባትን ንምፍጣር፣ ኣብቶም
ዝነበሩ ብርክታት ፍልጠት ዘይነበሩ ብምውሳኽ መሳልል ኣተሓሳስባ ደቂ ሰባት ክብ
ንምባል፣ ዘጓነፉ ፀገማት ንምፍታሕ፣ ኣብ ምትግባር ዝርከቡ መደባት ንምግምጋም፣
ዝበለፀ ሜላ ኣሰራርሓ ንምትእትታው፣ ኣብ ሓደ ውሳነ ንምብፃሕ ወዘተ. ተባሂሉ እዩ።
ዝተተሓዘ ዕላማ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ድማ ስርዓቱን ቅደም ሰዓቡን ሓልዩ ይትግበር።

ምርምር ንምክያድ ቀዲሙ ክመፅእ ዝግባእ ተግባር እንታይ እዩ ትብሉ?
ምርምር ሳይንሳዊ ሜላ ዝስዕብ እንትበሃል ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣተገባብራ ከም ዘለዎ
ንምግላፅ እዩ። ሓደ ምርምር ዝገብር ኣካል ድማ ቅደም ሰዓብ ስርዓት ምርምር ክስዕብ
ግድን ይኸው። እዞም ቅደም ሰዓባት ድማ፣ ርእሲ ምምራፅ፣ ብዛዕባ እቲ ርእሲ እኹል
ግንዛበ ምፍጣር፣ ትልሚ ምርምር ምድላው፣ መረዳእታ ምእካብን ምትንታንን፣ ከምኡ
እውን ፀብፃብ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ምድላውን እዮም።
ኣብ ምርምር፤ እቲ ቀዲሙ ዝመፅእ ርእሲ መፅናዕቲ ምምራፅ እዩ። ርእሲ ተመሪፁ
እንትውሰን፣ ኣቀራርብኡ ሓፂርን ገላፅን ክኸውን ይግባእ።
ርእሲ ምስተወሰነ፣ ብዛዕባ እቲ ርእሲ እኹል ግንዛበ ምፍጣር ይስዕብ። ኣዚ ሓፈሻዊ
ስእሊ ምርምር ርዱእ ዝግበረሉን መሰረት እቲ ምርምር ንምንፃፍ ዝሕግዝን ብርኪ እዩ።
ኣብዚ እቲ መፅናዕቲ ኣብ ከመይ ዝበለ ዛዕባ ከምዘድህብ፣ ንምንታይ ከምዝካየድ፣ ወዘተ.
ካብ ልምዲ ተመራመርትን ተመሳሰልቲ ፅንሰ ሓሳባትን ግንዛበ እቲ ዛዕባ ምርካብ
ይከኣል። ካብ መፃሕፍቲ፣ ጆርናላት፣ መርበብ ሓበሬታ ወዘተ. እናንበብካ እኹል ክልስ
ሓሳባዊ ፍልጠት ይርከበሉ። ኣብዚ ተመራማሪ ብዛዕባ እቲ ርእሰ ጉዳይ ዘዋህለሎ
ሓሳባትን ዝረኸቦ ፍልጠትን ኣብ መፅናዕቱ ከርእይ ትፅቢት ይግበር።
ኣብዚ ዛዕባ ዘለዉ ክፍተታት፣ እቲ ዝተሓለነ መፅናዕቲ ከመይ ኣቢሉ ክመልኦም ከም
ዝኽእል ክርዳእ ይግባእ። ኣብዚ ዛዕባ ዘተሰርሑ ተመሳሰልቲ ስራሕቲ እንተሃልዮም፤
እቶም ቅዱማት ስራሕቲ ምርኩስ ብምግባር፤ እዚ መፅናዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ክውስኾ
ዝኽእል ፍልጠት ወይ ሓዱሽ ምዕባለ እንታይ ምዃኑ ምርዳእ ግቡእ እዩ።
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ስዒቡ ዝመፅእ ተግባር ተመራማሪ ትልሚ ምርምር ምሕንፃፅ እዩ። ኣብ ትልሚ ጠመተ
ዘድልዮ ሓደ ነጥቢ፣ ሓተታ ፀገም መፅናዕቲ እዩ። ኣብዚ እቲ መፅናዕቲ ንምስራሕ
ዘለዓዓለ ዘእምን ምኽንያት ብንፁር ዝቐርበሉ እዩ። ካብዚ መፅናዕቲ እንታይ ይርከብ?
ነብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተሰርሐ እንታይ ምዕባለ የምፅእ? እንታይ ሓዱሽ መርኣዪ መንገዲ
ክረአይ እዩ? ዝብሉ ይዘተየሎም።
ኣብ ትልሚ ምርምር ዕላማ ካልእ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ኣብዚ ክፍሊ ቀንዲ ዕላማን
ዝርዝራትን ምቕራብ ይከኣል እዩ። ኣብ ብዙሓት ቅርፅታት ትልሚ ምርምር ከምዝረኣይ
ግና፣ ቀንዲ ዕላማ ክግለፅ እምበር ዝርዝር ዕላማታት ምብርህራህ ዘይጠልቡ እዮም።
ኣብ መብዛሕቶም ምርምራት ግን እዚ ኣይትግበርን። ብዋናነት እቲ ነቲ ምርምር ዝገዝእ
መፅናዕቲ ክበፅሖ ዝድለይ ቀንዲ ዕላማ ከምዘሎ ኾይኑ፤ እቲ ዝድለይ ዕላማ ኣብ
ሽትኡ ንምብፃሕ ከም መሳርሒ ዘገልግሉ ዝርዝር ዕላማታት እውን ይጠቓለሉ እዮም።
እዚኣቶም ብቑፅሪ ብዝሕ ዝበሉ ኾይኖም፤ ንፁራትን ውሱን ነጥቢ ዘልዕሉ ክኾኑ ይግባእ።
ሜላ ኣፀናንዓ፣ ካልእ ጠመተ ዘድልዮ ኣካል ትልሚ እዩ። እዚ እቲ መፅናዕቲ በየናይ
ሜላ ክስራሕ ከምዝተሓሰበ ዝግለፀሉን እቶም ዝተመረፁ ሜላታት ንምንታይ ከምዝኾነ
ረብሓታቶም ዝንፀረሉን እዩ። እዞም ዝተመረፁ ነገራት ከመይ ቢሎም ምስቲ መፅናዕቲ
ይጠዓዓሙ፤ እቶም ካልኦት ከ ዘይተመረፁሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ዝብሉ መርትዖ
ይቐርበሎም። ኣብዚ መፅናዕቲ ኣወሳስዳ ተወከልቲ ከመይ እዩ፣ በዝሖም ክንደይ? በየናይ
ሜላ ይውሰዱ? ንምንታይ? መርትዖ ይቐርበሉ። ኣየኖት መእከቢ መሳርሕታት ተግባራዊ
ይኾኑ? ንምንታይ ረብሓ? ኣየናይ ሜላ መተንተኒ መረዳእታ ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕል፣
ንምንታይ ረብሓ? ይብራህረሀሉ። ኣብዚ ብዙሕ ዘይተለመደ ሜላ ኣብ ጥቕሚ እንድሕር
ዝውዕል፣ ንምንታይ ከምዝተመረፀ መርትዖ ክቐርበሉ ግድን እዩ። ኣብዚ ዝርዝር ዝኾነን
ዝተብራህረሀን ሜላ መፅናዕቲ ተመራፂ እዩ። መብዛሕትኡ ትልሚ ዝፍትሽ ሰብ ኣብዚ
ክፍሊ ዝህቦ ጠመተ ፍሉይ እዩ።
ኣብ ትልሚ ክረአ ዝኽእል ካልእ ነጥቢ ወሰን ግዘ እዩ።

ካብ ምጅማር ክሳብ ምርካብ

ውፅኢት ምርምር ዘለዉ ሕድሕድ ንጥፈታት መፅናዕቲ፣ መዓዝ ከምዝትግበሩ ብንፁር
ግዘ ዝድልደለሉ ክፍሊ እዩ። እቲ መፅናዕቲ፣ ፅሑፋውን ቃላውን ምሕተት፣ ትዕዝብቲ፣
ወዘተ. ዝዳለዉሉ ግዘ፣ መረዳእታ ዝእከበሉ ግዘ፣ መረዳእታ ዝትንተነሉ ግዘ፣ ፀብፃብ
ዝቐርበሉ ግዘ ኩሉ ብዝርዝር ይቕመጥ። ኣብዚ መብዛሕትኡ ግዘ ምርምር ካብ ዝተሓሰበሉ
ግዘ ንላዕሊ ክወስድ ይረአ። ብምዃኑ፣ ኣብ ሕድሕድ ክፍሊ መሕለዊ ተወሳኺ ዝኸውን
ግዘ ምሓዝ ግቡእ እዩ። ቅድሚ ዝተተሓዘ ግዘ እንተተወዲኡ እዙይ እሰየ እዩ።
እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ከይዲ ምርምር፣ መረዳእታ ምእካብን ምትንታንን እዩ። ነቲ መፅናዕቲ
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ምዕራፍ ሽዱሽተ - መፅናዕታዊ ፅሑፍ
ግቡኣት ዝኾኑ መእከቢ መሳርሕታት ምድላውን መረዳእታ ምእካብን፣ ነቲ ብፅሑፋውን
ቃላውን ምሕተት፣ ትዕዝብቲ፣ ወዘተ. ዝተኣከበ መረዳእታ ብስርዓቱ ዝትንተነሉ ብርኪ
እዩ።
ፀብፃብ ምቕራብ እቲ ናይ መወዳእታ ብርኪ ምርምር ፀብፃብ ምፅሓፍን ምቕራብን
እዩ። ፀብፃብ ፣ ኣብ ሓደ ዘፈር ሞያ ዝተመዝገበ ፀብፃብ ከይዲ ስራሕ ወይ ካብ
ሓደ መፅናዕቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ምርምር መዋቕሩ ብዝሓለወ መልክዑ ተዋዲዱ፣
ግልፅን ስሩዕን ብዝኾነ ቋንቋ ተፃሒፉ ንዝምልከቶ አካል ዝቐርብ ሰነድ እዩ።
ፀብፃብ ምቕራብ ድማ፣ ናይ መወዳእታ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ፅሒፍካ ንዝምልከቶ
ምርካብ እዩ።

ኣብ ምፅሓፍ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እቲ ቀዲሙ ክመፅእ ዝግባእ፣

ብመርትዖ ዝተደገፈ ጉዳይ ሓደ ዛዕባ እንታይ ከምዝመስል ምርኣይ እዩ። ኣብዚ
መንበቢ እቲ ስራሕ ረብሓ ከምዘለዎ ርትዓዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምሕባል ዝፀዓረሉ
እዩ። ፅሑፍ ምርምር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዛዕባ ሓደ ምእኹል ክምርመር ዝኽእል
ጉዳይ ሒዙ ቀንዲ ቁም ነገር እቲ ፅሑፍ ከቕርብ ኣለዎ። በዚ ድማ ዋና ኣካል
ዝኾነ ፅሑፍ ምርምር ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣብ ግምት እናእተወ፤ ምኽንያታት
እናመርመረ፤ መብራህርህታት እናወሰኸ ወዘተ. ኣብ ክሊ እዚ ቀንዲ ቁም ነገር
ዝሽክርከር ዝኸውን ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ናብ ዝኾነ መዕለቢ ምብፃሕ። እዚ
ድማ ብመርትዖ ዝተደገፈ ትንተና ንምንታይ ከምዘድልይ ይነግረና። እንተኾነ ግና፣
ከም መጠቓለሊ ዝውሰድ መዕለቢ፣ ኣብ መርትዖ ዝተደረኸ ኮይኑ ካብዚ ዝርከብ
ምኽንያታዊ መግለፂ ዘምፀኦ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ምድላው መፅናዕታዊ ፅሑፍ
ተረጋጊእኻ ፅቡቕ ፀብፃብ ንምፅሓፍ ሰፊሕ ግዘ ምሃብ ኣዝዩ ተዳላዪን ክርሳዕ
ዘይብሉን እዩ።
ፍልፍላት፣
ኣለም እሸቱ (1997) ። መሰረታዊ የምርምርና የዘገባ ኣፃፃፍ። ኣዲስ ኣበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት።
ያለው እንዳወቀ ሙሉ (ደር) (1998) ። የምርምር መሰረታዊ መርሆዎችና ኣተገባበር።ኣዲስ ኣበባ፣
ኣልፋ ኣታሚዎች።
ታደሰ ሃይለማርያምን ካልኦትን (2003) ።“መባእታ ምርምርን ኣፀሓሕፋ ፀብፃብን”፤ ዩኒቨርሲቲ
ካብ ኣለም እሸቱ፤ ያለው እንዳወቅን

መቐለ።

ታደሰ ሃይለማርምን ንምሰትምሃር ከዝምቹ ኣገባብ

ተመሓይሹ ዝተወሰደ፡፡
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ሕቶታት ድሕረ ንባብ
ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብቓል መልሱ።

I

II

ሀ

ምርምር እንታይ እዩ? እንታይ እንታይ ረብሓታት ከ ኣለውዎ?

ለ

ምርምር ንምስራሕ ካብ ዘለዓዕሉ ምኽንያታት ክልተ ፀሪሕኹም፤ መብርሂ ሃቡሎም።

ሐ

ብዛዕባ ሓደ ርእሰ ጉዳይ መፅናዕቲ እኹል ግንዛበ ንምሓዝ እንታይ ይግበር?

መ

ምርምር ፀገም ፈቲሑ ዝበሃል መዓዝ እዩ?

ብመሰረት እቲ ምንባብ ዝስዕቡ ሕቶታት ብፅሑፍ መልሱ።

ሀ

ብመራኸብቲ ሓፋሽ ይኹን ብኻልእ መንገዲ እትፈልጥዎ/ዋን እተድንቕዎ/ዋን ተመራማሪ/ት
ብምፅራሕ፤እንታይ እንታይ ከምዝሰርሕ/እትሰርሕ ግለፁ።

ለ

ተመራማሪ ንምዃን ዘለኩም ድልየት እንታይ ይመስል? ቀልብኹም ዝስሕብ ዘፈር
ምርምር ከመይ ዝበለ እዩ?

ሐ

ሳይንሳዊ ምርምር ከመይ ዝበሉ ከይድታት ይጠልብ? ንምንታይ? ንዝብል ሕቶ ብናይ
ባዕልኹም ቋንቋ መግለፂ ሃብሉ።

መ

መሳርሕታት ምርምር ዝበሃሉ እንታይ እንታይ እዮም? ንምንታይ የገልግሉ?

ቃላት
ስዒቦም ንዝቐርቡ ቃላት ኣብቲ ምንባብ ዘለዎም ቀጥታዊ ፍታሕ ኣብራህርሁ።

I

II
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ሀ

ኣልቦ

ሐ

ሕምባበ

ረ

ተዋዲዱ

ለ

በረከታት

መ

ምርኩስ

ሰ

ርትዓዊ

ስዒቦም ንዝቐርቡ ቃላት ኣብቲ ምንባብ ካብ ዝሓዙዎ ቀጥታዊ ፍታሕ ዝተፈለየ ዓውዲ
ዘርእዩ ምሉእ ሓሳባት ሃኒፅኩም ፀሓፉ።
ሀ

ፃምእ

ሐ

ስእሊ

ለ

ምምራፅ

መ

ንፁራት

ረ

ዝፍትሽ

ምዕራፍ ሽዱሽተ - መፅናዕታዊ ፅሑፍ

ዝርርብ
ወድዓዊ ሓቅን ውልቃዊ ርኢቶን
ወድዓዊ ሓቂ ዝብሃል ብሓቂ ዘጋጠመ፣ ክርኣይን ክጭበጥን ዝኽእል፣ ከምኡ ድማ
ብዝተፈላለዩ መለክዕታት ክረጋገፅ ዝኽእልን፣ ብዓይኒ ኩሉ ሰብ ማዕረ ትርጉም
ዝወሃቦን ሓደ ርኡይ ነገር እዩ። ንኣብነት፣ ፀሓይ ብምብራቕ ትወፅእ፣ ዝብል ምሉእ
ሓሳብ እንተርኢና ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ክረጋገፅ ዝኽእልን ኩሉ ሰብ ብማዕረ
ዝረዳድአሉን ሓቂ እዩ። በዚ ድማ ወድዓዊ ሓቂ እዩ ኢልና ንወሰዶ።
ውልቃዊ ርኢቶ ድማ ዝተፈላለዩ ሰባት ከከም እምነቶም፣ ኣረኣእየኦምን ፍርዶምን
ዝተፈላለየ ትርጉም ዝህብዎ እዩ። እዚ ብሓቃዊ መረዳእታታት ክስነ ይኽእል
እዩ። እንተኾነ ግና ብኹሎም መለክዕታት ተዓቂኑ ሓቃውነቱ ክረጋገፅ ስለዘይክእል
ውልቃዊ ርኢቶ እዩ ንብሎ። ውልቃዊ ርኢቶታት መብዛሕትኡ ግዘ “ከምዝመስለኒ”፣
“ኣነ ከምዝኣምነሉ”፣ “ብናተይ ኣተሓሳስባ”፣ “መብዛሕትኡ ጊዜ”፣ “ወትሩ”፣ “ፈፂሙ”፣
“ብዕድል”፣ “ዋላ ሓደ” ወዘተ. ብዝመስሉ ውልቃውነት ዘርእዩ ቃላትን ሓረጋትን
ተሰንዮም ክቐርቡ ይኽእሉ።
ንኣብነት፣ “ሎሚ መጠን ዋዒ ከተማ መቐለ 200ሴ እዩ።” ዝብል ምሉእ ሓሳብ
ወድዓዊ ሓቂ እዩ። ምኽንያቱ እዚ ዝተገለፀ ውፅኢት ሳይንሳዊ መለክዒ መጠን ዋዒ
ከተማ መቐለ ዝነግር እዩ። ተለኪዑ ክረጋገፅ እውን ይኽእል።
እንተኾነ ግና ነዚ መሰረት ብምግባር ንኽልተ ሰባት፣ ሓደ ካብ ቆላ፣ ሓደ ድማ ካብ
ደጉዓ ዝመፀ፣ ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ርኢቶ ክህቡ እንተተሓቲቶም፤ እቲ ካብ ደጉዓ
ዝመፀ “መቐለ ሙቐት እዩ ዘሎ” እንትብል፤ እቲ ካልእ ካብ ቆላ ዝመፀ ድማ “መቐለ
ሎሚ ዝሑል ኩነታት ኣየር ኣሎ” እንተኢሉ ክልቲኦም ውልቃዊ ርኢቶኦም እምበር፣
ሓቂ ገሊፂም ክበሃል ኣይኽእልን።
(ፍልፍል፡- ፅሑፍ ኣስናዳእቲ)
I

ስዒቦም ዝቐረቡ ሓሳባት ኣንቢብኩም፤ እዚኦም “ወድዓዊ ሓቂ” እዚኦም ድማ “ውልቃዊ
ርኢቶ” እናበልኩም ተዛረቡ።
1
2
3

ተሓካማይ ንህይወቱ ሓላፍነት ይወስድ እዩ።
ኣነኳ ፈትየዮ ኣለኹ፤ ካልኦት ግና ዝቕበልዎ ኣይመስለንን።
ከምቲ ዝፍለጥ ሰባት ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንቑሕ ተሳትፎ እንተሃሊዩዎም ዝሐሸ
ፍልጠት ይረኽቡ።መፅናዕትታት ከምዝሕብሩዎን ካብ ንሰምዖም ሓበሬታታት፣ 20 ሚኢታዊ፣
ካብ ንሪኦም ነገራት ድማ 40 ሚኢታዊ ጥራሕ ኢና ክንዝከሮም ንኽእል። ይኹን እምበር ፅንሲ
ሓሳባት ብመልክዕ ምስሊ ቀሪቦም ክንርኢ እንተለና፣ ብፍላይ ድማ ብምይይጥ፣ ብምክታዕ፣
ሃንደበታዊ ተዋስኦ፣ ከምኡ እውን ንኻልኦት ዘሳትፉ ሜላታት ብምጥቃም ንቑሕ ተሳትፎ
እንተገይርና፣ ካብቲ ዝቐርበልና ሓበሬታ ልዕሊ 80 ሚኢታዊ ዝኣክል ኣብ ውሽጥና ይሓድር።

(“መስተውዓሊ” ብዝብል ብሚኒስተር ጥዕና ንመሳለጥቲ ዘተ ጥዕና ማሕበረሰብ ካብ ዝተዳለወ መምርሒ
ዝተወሰደ)
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II

4

ኣብ ኢትዮጵያ 65ን ልዕሊኡን ዓመቶም ዝኾኑ ኣረጋውያን 2.8% እንትኾኑ ኣብ
2,753,729 ከምዝኾኑ ይግመት፡፡

5

ካብቶም መፅናዕታዊ ፅሑፎም ዘቕረቡ ተመራመርቲ መብዛሕቲኦም መናእሰይ እዮም።

(ፍልፍል፡ ማእከላይ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ኢትዮጵያ)

መንግስቲ ብፍላይ ንመምህራንን ተምሃሮን ሳይንስን ሒሳብን ዝሽልመሉ ምኽንያት፤
ብሓፈሻ ድማ ኣብ ፈጠራ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝግበር ሽልማታት ዕላምኡ እንታይ እዩ
ትብሉ? ኣብዚ ዘለኩም ፍልጠት ምስ ጉጅለኹም ተዘራረብሉ።

ምድማፅ
ገብረህይወት ባይከዳኝ

ሕቶታት ቅድመ ምድማፅ
ብመምህርኩም ዝንበበልኩም ፅሑፍ ቅድሚ ምድማፅኩም፣ ኣብዞም ሕቶታት ምስ
መፃምድኹም ተዘራረቡ።

I

1

ተጓንፎ ዝብል ቃል እንታይ ይገልፅ?

3

ሰብ፣ ፍቕሪ ዓዱ ሓዲሩዎ ዝበሃል መዓዝ እዩ?

2

II

III

ዓቕምን ብቕዓትን ሰባት፣ ብምንታይ ክልካዕ ይግባእ ትብሉ?

ሕቶታት እዋን ምድማፅ
እናዳመፅኩም ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።

1

ወለዲ ገብረህይወት መነ መን ይበሃሉ?

3

ሸቃ ባይከዳኝ ኣብ ኲናት እንታይ ገጠሞም?

5

ህፃን ገብረህይወት ብመርከብ ዝተጐዓዘ ንምንታይ እዩ?

2

ኣቦ ገብረህይወት ኣብ መተማ ምስ መን ተሰሊፎም?

4

ህፃን ገብረህይወት ባይከዳኝ ወዲ ሸውዓተ ዓመት ምስ ኮነ እንታይ ገጠሞ?

ሕቶታት ድሕረ ምድማፅ
ብመሰረት ዘዳመፅኩምዎ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።

1

ህፃን ገብረህይወት ኣብ ትምህርቲ ከመይ ዝበለ ነይሩ? እንታይ ከ ኣፅኒዑ?

3

ገብረህይወት ባይከዳኝ ጉድ ዘበለሉ ዘፈር፣ እንታይ እንታይ ነይሩ?

2
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ገብረህይወት ባይከዳኝ ትምህርቱ ምስ ወደአ እንታይ ገበረ?

ምዕራፍ ሽዱሽተ - መፅናዕታዊ ፅሑፍ
4
5
6

“ገብረህይወት ኣርሒቑ ዝሓስብ መንእሰይ ነይሩ፤” ከብሉ ዝኽእሉ ነጥብታት እንታይ
እንታይ እዮም?
ቀንዲ ሓሳባት እቲ ዘዳመፅኩምዎ ፅሑፍ ብናይ ባዕልኹም ቋንቋ ኣሕፂርኩም ግለፁ።
ንሃገሮም ብዙሕ ኣበርኪቶም እትብልዎም ሰባት ፀሪሕኹም፤ እንታይ ከምዝሰርሑ
ኣብራህርሁ።

ሓሳብ ብናይ ባልኻ ቋንቋ ምግላፅ ወይ ምፅሟቕ
ሓደ ሓሳብ ብናይ ባዕልኹም ኣበሃህላ፣ብውልቀ ገለፃ ይኹን ፅማቝ ንምግላፅ እንተደሊኹም፤
ፈለማ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣብ ልብኹም ሒዝኩም ንምትግባር ፈትኑ።


ነቲ ሓሳብ ብውነ ምርዳእ፤



ቁም ነገር ፈሊኻ ምውሳድ፤



ነዋሕቲ ምሉእ ሓሳባት፣ ብሓፂሩ ንምቕማጥ ምፅዓር፤ኣዝዮም ዝሓፀሩ ምስ ካልኦት
ምፅምባር፤



ኣብቶም ቀንዲ ሓሳባት ኣድሂብካ ብኻልኦት ቃላት ንምትካእ ምፅዓር፤



ንሓደ ሓሳብ ብናይ ባዕልኻ ቋንቋ ኣብ ምግላፅ ለውጢ መልእኽቲ ከየጋጥም
ምጥንቃቕ፤

ንኣብነት፣ እዚ ዝስዕብ ዓንቀፅ፣ ከመይ ተፀሚቝ ከምዝቐረበ ረአዩ፤

ዘይተፀመቈ ዓንቀፅ
ፀብፃብ ዝዳሎ ንፀብፃብነቱ ተባሂሉ ኣይኮነን። ናይ ባዕሉ ዕላማ ኣለዎ እዩ። ልክዕ፣
ኣብዚ ክንስሕቶ ዘይግባእ ነገር ኣሎ። ዕላማታት ፀብፃብ ከከም ኣለዓዕላ ፀብፃቡ ክፈላለ
ይኽእል እዩ። በዚ በለ በቲ ግና “መሰረታዊ ዕላማ ፀብፃብ እንታይ እዩ?” ዝብል ሕቶ
እንተኣልዒልና፤ ፀብፃብ ክልተ መሰረታዊ ዕላማታት ከምዘለውዎ ንርዳእ። ናይ መጀመርያን
ቐንድን ዕላማ፣ ፀብፃብ ንኹሉ ዘማእኸለን ዘላቕን ዝኾነ ውፅኢት ምርምር ንምግዋሕ
እንትኾውን፤ እቲ ኻልኣይ ዕላማ ውሳነ ንምውሳን ወይ ንምትሕልላፍ ዘኽእሉ ዝርዝር
መረዳእታታት ኣዋዲድካ ንምቕራብ እዩ፤ አለም (1997፡5)።

ዝተፀመቈ ዓንቀፅ
ዕላማታት ፀብፃብ ከከም መንቀሊኢም ኣፈላላይ ከምዘለዎም ርዱእ ኾይኑ፤ ፀብፃብ
ብዕላማ ይዳለው። ፀብፃብ ክልተ መሰረታዊ ዕላማታት ኣለውዎ።

እቲ ቀንዲ ዕላማ

ንኹሉ ዘማዕኸለ ዘላቒ ውፅኢት ምርምር ንምግዋሕ እዩ። እቲ ኻልኣይ ድማ ውሳነ
ንምትሕልላፍ ዘኽእሉ መረዳእታታት ኣዋዲድካ ንምቕራብ እዩ።
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ኣብዚ ዓንቀፅ አለም ካብ ዘስፈሮም 68 ቃላት ዝሓዙ ነጥብታት እቶም ወሰንቲ ጥራይ
ተፈልዮምን ተፀሚቖምን ብ36 ቃላት ቀሪቦም ኣለዉ።ንስኻትኩም እውን ብናይ ባዕልኹም
ቋንቋ ሓሳባት እንትትገልፁ ወይ እንትትፀምቁ እዚ ኣተግብሩ።
1
2

ካብቲ ዘዳመፅክሙዎ ሓፂር ፅሑፍ እንታይ ከም ዝተረዳእኹምን ከም ዝሰሓበኩምን
ንመሓዙትኩም ንገሩ።
ብመራኸብቲ ሓፋሽ ዝቐርቡ ምህዞታት፣ ውፅኢታት መፅናዕቲ ኣዳሚፅኩም መዘክር
ብምሓዝ፤እቲ ዝሓዝክሙዎ መዘክር ኣብ ክፍሊ ኣንብቡ።

ፅሕፈት
1

ነዚ “መዓልቲ ሰራሒት ፀብሒ” ብዝብል ዝቐረበ ሓፂር ትዕዝብታዊ መፅናዕቲ ከም
ፍልፍል መረዳእታ ወሲድኩም፤ ነቶም ሓሳባት ፀሚቝኩም ብውልቀ ገለፃ ፀሓፉ።

መዓልቲ ስራሒት ፀብሒ
ኣብ ስርዓት ባህላዊ መውስቦ ትግራይ ድሕሪ መዓልቲ መርዓ ዘሎ ራብዓይ መዓልቲ
“መዓልቲ ስራሒት ፀብሒ” ተባሂሉ ንእስ ዝበለ ድግስ ይድገሰሉ። እዚ መዓልቲ ኣብ እዋን
መርዓ ላዕልን ታሕትን ኢለን፤ መርዓ ቀጥ ኣቢለን ዘሕለፋ ወሓላሉ ምስ ኣዶ መርዓት
ወይ መርዓዊ ኮፍ ኢለን የውግዓሉ። በዚ ድማ በዓልቲ ጉዳይ ልቓሓ ከምእትምልስ ቃል
እትኣትወሉን ዝመሰጋገናሉን መዓልቲ እዩ። ኣብዚ መዓልቲ በዓልቲ ጉዳይ ነፀላኣ ኣብ
መዓንጣኣ ሸጥ ኣቢላ እናሳሰየት፣ መተንፈሲ ግዘ እንትትረክብ ድማ ምስተን ኣጋይሽ ኮፍ
ኢላ እናተፃወተት ዝጐደለ ትመልእ።ኩሉ ምሉእ እንትኸውን ድማ “ይበላዕ ይሰተ” እናበለት
ተተኣናግድ። እተን ኣብቲ ጉዳይ ዝሰርሓን ዘሳስያን ዝነበራ ድማ ኣብቲ መርዓ ዝነበረ
ኩነታት እናልዐላ ወኻዕኻዕ ይብላ።
ኣብዚ ወግዕን ሰሓቕን ዝመልኦ ስነ ስርዓት በዓልቲ ጉዳይ ንኹለን እትመልሶ ልፍንቲ
ከምዘለዋ “ጉልበትከን ይፅናዕ፤ ብፅቡቕ ይመለስ” ብዝብል ሞሳን “ኣነ እውን ኣብናታትክን
ከምዚኣ ክዕጠቕ እየ” ኢላ ስምዒታ ትገልፀለን። ኣብ መወዳእታ ድማ በዓልቲ ጉዳይ ልፍንታ
ክትመልስ እግዚኣብሄር ዕደመ ክህባ እናተመነየት ንሰብ ውዕለታ ነንዓደን ተፋንወን።
(ፍልፍል፣ “ዕዳጋ” ካብ ዝብል መፅሓፍ ሃለቃ ፅጌ ገብረ ኪዳን ጎሹ ተመሓይሹ ዝተወሰደ)

2
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ሰባት ሓቲትኩም ወይ ኣብ ሓደ ዓውዲ ብኣካል ተረኺብኩም፤ነቲ “መዓልቲ ሰራሒት
ፀብሒ” ብዝብል ዝቐረበ ትዕዝብታዊ መፅናዕቲ ዝመስል ሓፂር ፀብፃብ ፀሓፉ።

ምዕራፍ ሽዱሽተ - መፅናዕታዊ ፅሑፍ

ኣፀሓሕፋ መዘክር ፀብፃብ
1

ምስንዳእን ምቕራብን ፀብፃብ

ፀብፃብ ዝተሰምዐ፣ ዝተረኣየ፣ ዝተሰርሐ ጉዳይ ወዘተ. ካብ ስምዒት ነፃ ብዝኾነ መልክዑ
ብፅሑፍ ወይ ብቓል ዝቐርበሉ ሜላ እዩ።
;;

2

መምርሒ ምስንዳእ ፀብፃብ


ፀብፃብ ዝቐርበሉ ጉዳይ ብግቡእ ምግንዛብ፣



ከመይ ከምዝደራጀው ኣቐዲምካ ምርዳእ፣



ግቡእ ሓበሬታ ምእካብ (ካብ ፅሑፋት፣ በዓል ሞያ፣ ዝምክቶም ኣካላት
ብምዝርራብ)



ሓበሬታ ብመልክዕ መልክዑ ምቕማጥ፣



እቶም ዝተኣከቡ ሓሳባት ምምዝዛንን ምትንታንን፣



ፀብፃብ ዝተዳለወሉ ዕለት ብኢድ የማን ምፅሓፍ፣



ፀብፃብ ዘዳለወ ሰብ ትሕቲ ርእሲ ምፅሓፍ፣

መምርሒ ኣቀራርባ ፀብፃብ



ርእሲ ፀብፃብ ኣብ ማእኸል ቀዳማይ ገፅ ምፅሓፍ፣



መእተዊ ፀብፃብ ምድላውን



እቲ ዋና ፅሑፍ ፀብፃብ ምቕራብን እዮም።

ኣተሓሕዛ መዘክር

ሓደ ሰብ መዘክር ዝሕዝ፣


ዝኾነ ገለፃ ወይ ዘረባ እንተዳምፅ፣ዑደት እንትገብር፣ብውልቀ እንተንብብ
እዩ። ኣብዚ ግዘ፤



ደብተርን ብርዕን የድልዮ፤



ዋና ዋና ነጥብታት ብናይ ባዕሉ ሓሳብ ወይ ከምዘሎ እናወሰደ ከምዘይርሳዕ
ገይሩ ምሓዝ፤



ሓሳባት ካበይ ከምዝተረኸቡ ፍልፍል ምምዝጋብ፤
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ፀብፃብ ንምቕራብ ድማ እቶም መምርሕታት ሓሊውካ ብንፁር ምቕራብ
የድልይ።

ብመሰረት ኣብነት፣ ክልተ መፃሕፍቲ ወሲድኩም ፍልፍል መረዳእታ ዝኾኑ ሓገዝቲ ፅሑፋት
ከመይ ከምዝፀሓፉ ኣርእዩ።

3

ኣብነት

አለም እሸቱ (1997)። መሰረታዊ የምርምርና የዘገባ ኣፃፃፍ።
ኣዲስ ኣበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት።
ያለው እንዳወቀ ሙሉ(ደር) (1998)። የምርምር መሰረታዊ መርሆዎችና ኣተገባበር።
ኣዲስ ኣበባ፣ ኣልፋ ኣታሚዎች።
ታደሰ ሃይለማርያምን ካልኦትን (2003)። “መባእታ ምርምርን ኣፀሓሕፋ ፀብፃብን”፤
ዩኒቨርሲቲ መቐለ።
ካብቶም ዝፀሓፍክሙዎምን ኣብነታትን መልዐሊ ጌርኩም፤ ኣብ ፍልፍል መረዳእታ ዝኾኑ
ሓገዝቲ ፅሑፋት እንታይ እንታይ ከምዝውሰዱ ግለፁ።

4

ኣቀማምጣ ፍልፍላት
ኣብ መፅናዕታዊ ፅሑፍ፣ ከም ፍልፍል ዘገልገሉ ሓገዝቲ ፅሑፋት ዝተፈላለየ ስርዓት
ወይ ቅዲ ኣደራድራ ኣለዎም። እዚ ኣቶም ድማ ከከም ድልየት ተመራማሪኡ ወይ
መስርሒ ትካል ዝውሰኑ ይኾኑ። ንኣብነት፣ ሓደ ቅዲ ኣቀማምጣ ‘APA’ እንተወሲድና፤
ብቕዲ ስርዓት ኣቀማምጣ ‘APA’ ኣብ መፅሓፍ፣ መፅሄት፣ መፅናዕታዊ መፅሄት (Journal Articles)፣ ጋዜጣ፣ ዘይተሓተሙ ፅሑፋት ዓውደ ጥበባት፣ መርበብ ሓበሬታታት
ብኸመይ ከም ዝድርደር በብሓደ እንዳልዐልና ንርአይ።

ሀ

መፅሓፍ

ኣብ ስርዓት ‘APA’ ስም ደራሲ፣ እዋን ወይ ዘመን ሕትመት፣ መፅሓፍ፣ ርእሲ፣ ቦታ
ወይ ከተማን ቤት ሕትመትን ብቕደም ሰዓብ ይቅመጡ።
1

ብሓደ ወፃእተኛ ደራሲ ዝተፀሓፈ መፅሓፍ እንትጥቀስ ስም እቲ ደራሲ ንስም ቤተሰቡ
ቀዲሙ ይቕመጥ። ኢትዮጵያዊ እንተኾይኑ ግና ከም ዘለዎ ይቕመጥ።

ደራሲት፣ Ruth Finnegan
Finnegan, R. (1970). Oral Literature in Africa. Nairobi: Oxford University
Press.

100

ምዕራፍ ሽዱሽተ - መፅናዕታዊ ፅሑፍ
ኢትዮጵያዊ ደራሲ፣ ግርማይ ገብሩ
ግርማይ ገብሩ (1993)። ውሻይ። መቐለ፣ ቤት ሕትመት ሜጋ።
ክልተ ደረስቲ ወይ ፀሓፍቲ

2

ኣዴራ ተስፋይን ፍረወይኒ ገብረሂወትን (1999)። ጓል መንገዲ።
መቐለ፣ ቤት ሕትመት ሜጋ።
Murphy, H.A and Charles, E.P. (1980). Effective Business
Communication. New York: MC Graw-Hill, Inc.
ሰለስተ ደረስቲ ወይ ፀሓፍቲ

3

Hinkle, D.E, Wiersma, W, and Jurs, S. (1994). Applied Statistics for
the Behavioral Science. (3rd ed.) Genva: Houghton Mifflin.
ልዕሊ ሰለስተ ደረስቲ ወይ ፀሓፍቲ

4

ብስለሺ ጋረድን ካልኦትን (2002)። ዶላር ትርኣሱ። መቐለ፣ ቤት ሕትመት
ሜጋ።

ለ

ፅሑፋት መፅሄት

ጎይትኦም ተገኝ።(2003 ዓ.ም፣ጥሪ/ለካቲት)። ”ባጃጅን ወራጅን።”ሕድያት ፣ ገፅ- 3።
ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቀሰ ኣደራድራ “ባጃጅን ወራጅን” ሕድያት ብዝብል ስም ካብ
ዝፅዋዕ መፅሄት ከም ዝተወሰደ ንርዳእ።ስም እቲ መፅሄት ኣብ እግሩ ይስመረሉ።ሓሳብ
ዝተወሰደሉ ርእሲ ግና ኣብ ውሽጢ ትእምርተ ጥቕሲ ይኣቱ።እቲ ተጠቂሱ ዘሎ ፀሓፊ
ድማ ብሓፈሻ ናይታ መፅሄት እንተይኮነስ ናይ “ባጃጅን ወራጅን” ዝብል ኣብ ገፅ ሰለስተ
ዝርከብ ፅሑፍ ፀሓፊ እዩ።

ሐ

ፅሑፋት መፅናዕታዊ ጆርናላት (Journal Articles )

አበበ አለሮን (1988)።”የአንደኛደረጃ የሕብረተሰብ ትምህርት የተማሪ መፅሓፍ አዘገጃጀት።”
መፅሔተ ትምህርት ።ቅፅ 2፣ቁጥር 2፣7-24።

መ

ፅሑፋት ጋዜጣ

ሰመረ ፍስሃ (2002 ዓ.ም ፣6 ነሓሰ) ።”ዓገብ! ቅልጡፍ መአረምታ ይገበረሉ።”ወይን
፣ገፅ-3።

101

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ረ

ዘይተሓተሙ ፅሑፋት (Unpublished Materials)

ጌታሁን አማረ (1999)።የስነ-ልሳን ቃላት ስያሜዎች ከመማር ማስተማር ክንውን
አንፃር።” ኮተቤ መምህራን ትምህርቲ ኮለጅ ለጥምር መስክ ሴሚናር የቀረበ የጥናት
ፅሑፍ ። ኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ።

ሰ

ፅሑፋት መመረቒ

ሃፍቶም ፀጋይ (2002)። “ኣጠቃቅማ ምስላዊ ኣዘራርባ ኣብ መድብል ግጥምታት ጓል
መንገድን ግርምቢጥ ትውልድን።” ዘይተሓተመ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ መማልኢ መፅናዕታዊ
ፅሑፍ። ዩኒቨርስቲ መቐለ።

ሸ

ደራሲኡ ዘይተጠቀሰ መፅሓፍ

Literature: The British. (1994). New Jercy: Printice Hall Inc.
ደራሲኡ ዘይተገለፀ መፅሓፍ ብፊደል ቅደም ስዓብ ርእሲ እቲ መፅሓፍ ይቅመጥ።

ቀ

ፀሓፍቲ ትካላት እንትኾና

ሚኒስትሪ ጥዕና (2004)። መምርሒ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ዓሶ ኣብ ኢትዮጵያ።
አዲስ አበባ።
ፀሓፍቲ ትካላት እንትኾና ብናይ እቲ ፅሑፍ ዘዳለወ ትካል ናይ መጀመርያ ፊደል
ይቅመጥ።

በ

ኣራሚ (Editor) ከም ደራሲ እንትሕሰብ

Taddesse Adera and Jemal ahmed. (Eds.) (1995). Silence is not Gold
Lawrence Ville: The Red Sea Press Inc.

ተ

ፅሑፋት ዓውደ ጥበብ (Encyclopedia)

ርእሲፅሑፍ “Insect” (ካብቲ ዓውደ ጥበብ ዝተወሰደ ፅሑፍ)
Insects (1967 ed.) The World Book of Encyclopedia.

ቸ
I
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ምርምራዊ ዝኾኑን ዘይኮኑን ፍልፍላት

ምዕራፍ ሽዱሽተ - መፅናዕታዊ ፅሑፍ
ብመርበብ ሓበሬታ ካብ ዝተፈነው (ዝተበተኑ) ምርምራዊ መፅሄታት (Journals)

1

Miller, R.B., Debacker T.J., and Greene, B.A. (1999). Perceived
Instrumentality and Academics: The Link to Task Valuing. Journal of
Instructional Psychology. Retrinved on January 16, 2004, from http//www.
Find articles.com (of-o) m or FGG.14-26/ 62980772(P1) article.
ምርምራዊ መፅሄታት ካብ ዘይኮኑ መርበብ ሓበሬታ እንትውስድ

2

Wright, J. (2001). Encouraging Students Academic Motivation. Retrieved
January 21, 2004, from http://www.Jimwrighto-naline.Com/pdf does/ motivation .pdf
(ፍልፍል፣ ታደሰ ሃይለማርያምን ካልኦትን (2003)። “መባእታ ምርምርን ኣፀሓሕፋ
ፀብፃብን”።ዘይተሓተመ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ንመስተምሀሪ ዝተሰናደወ ሞጁል።ዩኒቨርሲቲ
መቐለ።)
II

እዚ ስዒቡ ዝቐረበ ዓንቀፅ ግቡኣት ኣጠቓቕማ ስርዓተ ነጥቢ ኣይሓዘን። ፈለማ ነቶም
ጉድለታት ፈሊኹም፤ ግቡኣት ስርዓተ ነጥብታት ኣብ በቦትኦም ኣእቲኹም ኣርእዩ።

ፀብፃብ፣ ሓቃውነቱ ክረጋገፅ ዝኽእል፣ ዓይነት ፅሑፍ እዩ፡፡ በቲ ፀብፃብ ዝቐርብ ሓበሬታ፣
ብፈተና፣ ብምርመራ፣ ብዝምልከቶም ሰብ መዚ፣ ወይ ካልኦት ኣካላት ክረጋገፅ ወይ
ክፃረ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ፡፡ ፀብፃብ ንፅሬት ዘቕርቦም መረዳእታታትን ንሓቃውነቶምን
ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክገብር ይግባእ፡፡ ኣብ ፀብፃብ ብግምትን ብይኾን ይኾን ዝቕመጥ
መረዳእታ ምስፋር፣ ውጉዝ እዩ፡፡ ፀብፃቢ ብትህኺት ይኹን ብሸልልትነት ወይ ብኻልኦት
ምኽንያታት፣ ሓቃውነት ዘይብሎም መረዳእታታት ሒዙ እንተቐሪቡ፣ ካብ ተሓታትነት
ኣየምልጥን፡፡ ስለዝኾነ ሓደ ፀብፃብ፣ ፀብፃብ ክበሃል እንተኾይኑ፣ ሓቃውነቶም ክረጋገፅ
ብዝኽእሉ ጭቡጣት መረዳእታታት ክድገፍ ግድን እዩ።

ምልክት ኣድህብ /ኣስትሪክስ/( *)
ምልክት ኣድህብ/ኣስትሪክስ/ ካብቶም ስርዓተ ነጥብታትን ምልክታትን ሓደ እዩ። እዚ
ምልክት ኣድህብ ብፍላይ ኣብ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ንሓደ ዝቐረበ ሓሳብ ተወሳኺ መብራህርሂ
ወይ ኣብቲ ዝተገለፀ ተወሳኺ ሓበሬታ

ንዝደልይ መንበቢ ዝያዳ ጥቆማ ክህብ ዝኽእል

መነፀርታ ከምዘለዎ ንምሕባር ኣብ ግልጋሎት ይውዕል። ንኣብነት፣ተወሳኺ ዝኸውን
መብርሂ ኣበይ ከምዝረክብ፣ ሓደ ጥቕሲ ዝርከበሉ ቦታ፣ ንሓደስቲ መግለፅታት ወይ
ቃላት ዝበለፀ ዝተብራህርህሉ ቦታ፣ ወዘተ. ንምሕባር የገልግል።
እዚ ንምግባር፣ እዚ ምልክት ኣብቲ ዋና ፅሑፍ ኣንቢርካ፣ ኣብ መወዳእታ ገፅ ወይ
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እግሪ እቲ ፅሑፍ (Foot note)ኣብቲ ምልክት ዝተገበረሉ ቦታ ንዘሎ ሓሳብ ዘብራህርሁ
ዝርዝር ሓሳባት ብምስፋር፣ ንኽልቲኦም ከምድልድል ከራኽብ ይግበር። እቶም መሕበሪ
ምልክት ኣድህብ ዝግበረሎም ብዙሓትን ተኸታተልትን እንትኾኑ ድማ፣ ቁፅርታት
1፣2፣3፣

…

ኣብ ግልጋሎት ይውዕሉ።

እዚ ዝስዕብ ኣብነት ኣጠቓቕማ ምልክት ኣድህብ/ኣስትሪክስ/( *) ተመልከቱ:መዓልቲ ስራሒት ፀብሒ
ፅጌ ገብረ ኪዳን ጎሹ*
“እቱ ንዕለተ መርዓ ራብዓይ መዓልቱ ድማ “መዓልቲ ስራሒት ፀብሒ” ይበሃል።
ምኽንያቱውን፣ ኵለን ኣንስቲ እቱ ቀበሌ ብጥንቑቓት ልኡኻት ተፀዊዐን ይመፃ’ሞ፣
እታ በዓልቲ ቤት ብታሕጓስ እናተቐበለተን ናብቲ ዳስ መርዓ ኣትየን ይረፍቃ።…”
__________________________
*(ፅጌ ገብረ ኪዳን ጎሹ፣ ባህላዊ ፀወታታትን ንጥፈታትን ዝሓዘት ኣዝያ ብልፅቲ መፅሓፍ
ኣብ 1986ዓ.ም. “ዕዳጋ” ብዝብል ኣሕቲሞም። እዚ ልዕል ክብል ዝቐረበ ሓሳብ እውን
ኣብታ መፅሓፍ ገፅ 61 ካብ ዘስፈርዎ ከምዘሎ ዝተወሰደ እዩ።)
III
IV

መሰረት ኣብነት፣ ምልክት ኣድህብ /ኣስትሪክስ/ (*) ኣብ ግቡእ ቦትኡ ኣእቲኹም ኣርእዩ።
ስዒቦም ካብ ዝቐረቡ ዛዕባታት ሓደ መሪፅኩም፤ ሓደ ርእሲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብጉጅለ
ኣዳልዉ።

መልዐሊ ዛዕባታት


ባህልን መናእሰይን



ናብራ ኣብ ሃገርን ስደትን



ቴክኖሎጅን ትምህርትን




ማዕርነት ፃታን ትምህርትን

ተምሃሮን ኩነታት ትምህርትን

V

ነቲ ዝመረፅኩምዎ ርእሲ መፅናዕቲ፣ ከመይ ከም እተካይዱ፣ መረዳእታ ከም እትእክብሉ፣
እትጥቀምሉ መሳርሒ እንታይ ከምዝኾነ ወዘተ. ዝገልፅ ትልሚ ምርምር ኣዳሊኹም ኣብ
ክፍሊ ኣቕርቡ። ካብ ተምሃሮን መምህርን ዝወሃበኩም ርኢቶ ብምውሳኽ ደጊምኩም
ፀሓፉ።

VI

ነቲ ዝመረፅክሙዎ ርእሲ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት መረዳእታ ኣንቢብኩም ወይ ሰባት
ሓቲትኩም ንመፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝኾኑ ሓሳባት ብምፅሓፍ ናብ መምህርኩም ኣቕርቡ።

104

ምዕራፍ ሽዱሽተ - መፅናዕታዊ ፅሑፍ

መሳርሕታት መእከቢ መረዳእታ
ምርምር ንምክያድ ድሕሪ ርእሲ ምምራፅ ነቲ ምርምር ዝኸውን መረዳእታ ምእካብ
ኣገዳሲ እዩ። መረዳእታ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክእከብ ይኽእል። ፅሑፋዊ መሕትት፣
ቃለ መሕትት፣ ትዕዝብቲ፣ ፈተናን ዳህሳስ መዛገብትን ካብ ሜላታት መእከቢ መረዳእታ
እቶም መብዛሕትኡ ግዘ እንጥቀመሎም እዮም።
1

ፅሑፋዊ

መሕትት

ፅሑፋዊ መሕትት ብፅሑፍ ዝተዳለው ሕቶታት ዝሓዘን ንተሓተትቲ ኣብ ዘለውዎ
ቦታ ዝብተንን ሜላ መአከቢ መረዳእታ እዩ። እዚ ሜላ መአከቢ መረዳእታ ብፍላይ
ኣብ ዘፈራት ትምህርቲ ማሕበረሰባዊ ሳይንስ፣ ጥዕና፣ ፖለቲካዊ ሳይንስ፣ ስነ-ባህሪን
ዝኣመሰሉን ዘፈራት ምርምር ዝለዓለ ረብሓ ዘለዎ ሳይንሳዊ ሜላ እዩ።

ምስንዳእ ፅሑፋዊ መሕትት
ፅሑፋዊ መሕትት፣ ተመራማሪ ምርምሩ ንኸሳልጡ ዝሓረዮም ሕቶታት ብፅሑፍ ዝሓዘ
መአከቢ መረዳእታ እዩ። ብምዃኑ ድሙዕ መረዳእታ ንምእካብ ኣብ እዋን ምስንዳእ
ተመራማሪ ክኽተሎም ዝግበኦ ነጥብታት እዞም ዝስዕቡ እዮም።
ሀ

ተመራማሪ ዘዳለዎም ሕቶታት ብሙሉኦም ምስ ዋኒናትና ዕላማ ወይ ኣቀዲሙ ዝኣመቶም
ውፅኢታት ፅኑዕ ምትእስሳር ዘለዎም ክኾኑ ይግባእ።

ለ

ኣብ ፅሑፋዊ መሕትት ዝፀሓፉ ሕቶታት ግልፅን ዘየሻምዩን ከምኡ ድማ ኩሉ ሰብ ኣንቢቡ
ማዕረ ወይ ድማ ተመሳሳሊ ትርጉም ዝህቦም ክኾኑ ይግባእ።

ሐ

ኣብ ሓደ ሕቶ፣ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ሓሳባት ምትእንጋድ ግቡእ

መ

ፀለዉቲ ሕቶታት ክውገዱ ይግባእ። ፀለውቲ ሕቶታት እንብሎም፣ መለስቲ እቲ ሓታቲ
ብዝመርሖም መንገዲ ንኽምልሱ ዝፀልው ሕቶታት እዮም፡፡ እዚኦም ኣብ ፅሑፋዊ ቃለ
መሕትት ክካተቱ ኣይግበኦምን።

ረ

ኣብ ፅሑፋዊ ቃለ መሕትት ዝለዓሉ ሕቶታት ተሓተትቲ (መለስቲ) ንኽህልዎም ዝኽእል
ሓበሬታ መሰረት ዝገብሩ ክኾኑ ይግበኦም።

ሰ

ኣብ ፅሑፋዊ ቃለ መሕትት

ሸ

ኣብ ሓደ ፅሑፋዊ መሕትት ዘለው ሕቶታት ብዝተኸኣለ መጠን ብእወንታውን ብኣሉታውን
መልክዓት ተዛኒቖም ተሓንፊጾም ክቐርቡ ይግባኦም። ኩሎም ወይ ድማ እቶም ዝበዝሑ
ብሓዲኦም ዝተኸሸኑ ክኾኑ ኣይግበኦምን።

ኣይኮነን።

እንጥቀመሎም ቃላት ልዙባት ክኾኑ ይግባእ።
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2

ቃለ መሕተት

ቃለ መሕትት፣ ብመሰረቱ ንተፀናዕቲ ብቓል ዝቐርብ ሕቶ ተመራማሪ እዩ። ካብ ፅሑፋዊ
መሕትት ዝፍለየሉ ቀንዲ ምኽንያት፣ ኣብ መንጎ ሓታታይን መላሳይን ዝግበር ቃላዊ
ምልልስ ምህላው እዩ። ሓታታይ ሕቶታቱ ንመላሳይ ብቓል የቕርብ፣ የብራህርህ፣ ካብ
መላሳይ ክረኽቦ ዝደለዮ ሓበሬታ ንምእካብ ፃዕሪ ይገብር። መላሳይ ብወገኑ ንዝቐረብሉ
ሕቶታት መልሲ ብቓል የቕርብ።
3

ትዕዝብቲ

ትዕዝብቲ፣ ተመራማሪ ተፀናዕቲ ኣብ ዝርከቡሉ ዓውዲ ተረኺቡ፣ ተፀናዐቲ ዝብሉዎን
ዝገብርዎን አናተኸታተለ ኣብ መዝገብ ዝስንደሉ ከይዲ ምእካብ መረዳእታ እዩ።
እዚ መስርሕ መአከቢ መረዳእታ ከም ቃለ መሕትትን ፅሑፋዊ ምሕተትን ንተፀናዕቲ
ሕቶ ዘቕርብ ኣይኮነን። ተፀናዕቲ እናፈለጡ ይኹን ከይፈለጡ ተመራማሪ ተፀናዕቲ ኣብ
ዘለዉዎ ቦታ ተረኺቡ መረዳእታ ዝእክበሉ ከይዲ እዩ። ኣብዚ ተመራማሪ ተፀናዕቲ
እንታይ ከመዝሰርሑ፣ ከመይ ከምዝሰርሕዎ፣

ነንሕድሐዶም እንታይ ዓይነት ርክብ

ከምዘለዎም፣ ዝዛረብዎም ቃላት፣ ወዘተ. ብሓፂሩ ነቲ መፅናዕቲ ዘድልዩ ነገራት ብኣካል
ተረኺቡ ዝስንደሉ ኣገባብ እዩ።
(ፍልፍል፣ ካብ ታደሰ ሃይለማርያምን ካልኦትን። 2003። “መባእታ ምርምርን ኣፀሓሕፋ
ፀብፃብን” ዝተወሰደ።)
VII
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ዝስዕቡ መምርሕታት ተኸቲልኩም፤ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣዳልዉ።


መሳርሒ መእከቢ መረዳእታ ኣዳልዉ፤



ዝረኸብክምዎ መረዳእታ ተንትኑ፤



እቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ጠሪዝኩም ንመምህር ኣረክቡ።



ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ሓበሬታ ኣክቡ፤



ሓሳባት እናወሃሃድኩም ፀብፃብ መፅናዕትኹም ፀሓፉ፤

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

መፅናዕታዊ ፅሑፍ እንታይ እዩ?

3

ሓሳባት ብናይ ባዕልኻ ኣገላልፃ ንምስፋር፣ ፈለማ እንታይ ክግበር ኣለዎ?

5

ኣድላይነት ምርምር እንታይ እዩ?

7

ተግባር ምልክት ኣድህብ/ኣስትሪክስ/ እንታይ እዩ?

2

መፅናዕታዊ ፅሑፍ ንምድላው፣ ወሰንቲ ጉዳያት እንታይ እንታይ እዮም?

4

መሰረታዊ ከይድታት ምድላው መፅናዕታዊ ፅሑፍ እንታይ እንታይ እዮም?

6

መሳርሕታት መእከቢ መረዳእታ ዝበሃሉ እንታይ እንታይ እዮም?

ሕቶታት ዓርሰ ገምጋም
ትሕዝቶ ትምህርቲ እዚ ምዕራፍ፣ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹም ዝፍትሹ መጥለሊ
ነጥብታት ቀሪቦም ኣለዉ። ንሕድሕድ ሕቶ እትህብዎ መልሲ “እወ” እንተኾይኑ፣
ምልክት(√)፣ “ኣይፋል” እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ “እንድዒ ኸ” እንተኾይኑ ድማ ምልክት
(?) ኣብቶም ባዶ ቦታታት ኣቐምጡ።

I

ቁፅሪ መጥለሊ ነጥብታት

መልሲ

1

ኣንቢበ ዝተረዳእኽዎ ሓሳብ ብቓልን ብፅሑፍን ምግላፅ
እኽእል።

2

እንታይነት መፅናዕታዊ ፅሑፍ ምብርህራህ እኽእል።

3

ንቃላት ቀጥታዊ

4

ስርዓተ ነጥብታት (ብፍላይ ምልክት ኣድህብ/ኣስትሪክስ/) ኣብ
ግቡእ ቦትኦም ኣእቲወ የርእይ።

5

ሳይንሳዊ ምህዞታትን፣ ውፅኢታት መፅናዕትን፣ ካብ
መራኸብቲ ሓፋሽ ኣዳሚፀ ብሓፂሩ ፅሒፈ ምንባብ እኽእል።

6

ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት መረዳእታ ዝረኸብኩዎ ሃሳባት
ብሜላታት ብውልቀ ገለፃን ብምፅማቝን ምግላፅ እኽእል።

ፍታሕ ምሃብ እኽእል።
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ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

7

ካብ መራኸቢ ሓፋሸ ዘዳመፅኩዎም፣ ካብ መፅናዕታዊ
ፅሑፋት ዝረኸብኩዎም ሓሳባት ወድዓዊ ሓቅን ውልቃዊ
ሪኢቶን ኢለ እፈልይ።

8

መምርሕታት ኣሰራርሓ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ንምትግባር ዘኽእል
ምድላው ምግባር እኽእል።

9

ካብ መፃሕፍቲ፣ ቅጥዒ፣ ፅሑፋውን ቃለ መሕትትን
ንመፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝኸውን ሓሳብ ምእካብ እኽእል።

10

ፍልፍል መረዳእታ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እፅሕፍ።

11

መፅናዕታዊ ፅሑፍ የዳልዉ።

II

108

መልስኹም “ኣይፋል” ወይ “እንድዒ ኸ” እንተኾይኑ፤ ተመሊስኩም ነቲ ትሕዝቶ ትምህርቲ
ኣይሙ።

ምዕራፍ ሸውዓተ
ስነ-ግጥሚ

ዝርዝር ዕላማታት
ተምሃሮ ነዚ ምዕራፍ’ዚ ምስተምሃርኩም

 ዝቐረበልኩም ፅሑፍ ኣንቢብኩም ዝተረዳእኽሙዎ መልእኽቲ ብቓልን ብፅሑፍን
ትገልፁ።











ኣብ ግጥሚ ኣተኣታትዋ ቃላት ተረድኡ።
እማርያውን ፍካሬያውን ፍታሕ ቃላት ግጥሚ ትፈልዩ።
ብድምፂ ምጥባቕን ምፍኳስን ዝመፅእ ለውጢታት ትርጉም

ተርድኡ።

ስራሕቲ ፈጠራ ኣዳሚፅኩም ዝተረዳእኽሙዎ ሓሳብ ትገልፁ።
መልእኽትታት ግጥሚ ብናይ ባዕልኹም ኣገላልፃ ተቕርቡ።
እንታይነት ምስላዊ ኣዘራርባ ትገልፁ።
ካብ ዝቐረበ ግጥሚ ኣጠቓቕማን ዓይነትን ምስላዊ ኣዘራርባ ትፈልዩ።
ኣብ ሓደ ዛዕባ ግጥሚ ትፅሕፉ።
ምሽጥር ዝቐረበ ቅኔ ትፈትሑ።

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ቅድመ ንባብ




ግጥምታት ካብ ካልኦት ፈጠራዊ ስራሕቲ ዝያዳ ሰሓብቲ ዝኾኑ ንምንታይ እዩ?
ንሓደ ፅሑፍ፣ ግጥሚ እዩ ዘብልዎ ባህርታት ከመይ ዝበሉ እዮም?

ቋንቋ ኣብ ግጥሚ
ግጥሚ ብመልክዕ ደርፊ ከም ዝተጀመረ ዝእመነሉ ጥበብ እዩ። ቅድሚ ምፍጣር ፅሕፈት፣
ብቓል ይዋደድን ይቐርብን ነይሩ። ብመልክዕ ደርፊ ብቓል ዝዋደድን ዝቐርብን ንዝነበረ
ጥበብ ግጥሚ፣ ምፍጣር ፅሕፈትን ፅሑፍን ሓዱሽ ተመኩሮ ከተኣታትው ኣኽኢልዎ።
እዚ ተመኩሮ ድማ፣ ግጥሚ ተፃሒፉ ክርከብ ሓጊዙ። ተዓደምቲ ብቓል ጥራይ
ዝሰምዑዎም ዝነበሩ ጥበባት ግጥሚ፣ ብቋንቋ ፅሑፍ ዝረኽብሉ ኩነት ተፈጢሩሎም።
ግጥሚ ብውሕሉል ኣጠቓቕማ ቋንቋን ውህደት ድምፅታትን ይፍጠር። ድምፅታት
ነንባዕሎም እናተሰናሰሉ ሓደ ውህደትን ቅርፅን ይሕዙ። እቶም ኣብ ግጥሚ እናተቐያየሩ
ዝወሃሃዱ ድምፅታት ድማ ስምረት ይፈጥሩ። ስምረት ምውዳድ ድምፅታት ነቲ ግጥሚ
ዜማዊ ባህሪ ንኽህልዎ ይዕድሙ። ዜማዊ ባህሪ ግጥሚ ንእዝኒ ጣዕሚ፣ ንልቢ ባህታ
ይፈጥር። በዚ ድማ ባህሊ ግጥሚ ዜማዊ ባህርይ ንምፍጣር እንትፅዕር፤ ተዓዳሚ ነቲ
ዜማዊ ሓይሊ ብተመስጦ ይከታተል፤ የድንቕ።
ቋንቋ ፅሑፍ፣ ግጥሚ ብፅሑፍ ክቐርቡ ምኽኣሎም ንመፅናዕቲ ክጥዕሙ ገይርዎም
እዩ። ብዛዕባ ግጥሚ ዝካየዱ መፅናዕትታት ነዚ ሓለፋ እዚ ተበሊፆም በብእዋኑ ክበዝሑ
ክኢሎም። ብዛዕባ ግጥምታት ዘፅንዕ ዓውደ መፅናዕቲ ስነ-ግጥሚ ይበሃል። እዚ ስያመ
ኣብ ላዕለዎት ብርክታት ትምህርትን መፅናዕቲ ስነ ፅሑፍን ዝተለመደ እዩ። በዚ ድማ
ስነ-ግጥሚ ከም ሓደ ዘፈር ስነፅሑፍ ይውሰድ።

ግጥሚ ንምንታይ ይግጠም? ከመይ ዝበሉ ሰባት ይገጥምዎ ትብሉ?
ግጥሚ፣ ደቂ ሰባት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ኣብ ዝነጥፉሎም ዓውድታት ዝተሰመዖምን
ዘዋህለልዎምን ሓሳባት ካብ ዝገልፁሎም ሜላታት ኣጠቓቕማ ቋንቋ ሓደ እዩ። ግጥሚ
ከም ሜላ ኣጠቓቕማ ቋንቋ፣ ኣብ ኩሎም ቋንቋታት ዝርከብ ጥበብ እዩ። ኣብ ተጓንፎታትን
ታሪኽ ዝመዝገቦም እዋናትን ከም መሳርሒ የገልግል። ከከም ዓውዱ ክበሃል ዝተደለየ
ኩሉ ይበሃለሉ። ይሙገሰሉ። ይንቀፈሉ። ይውደሰሉ። መልእኽቲ ይመሓላፈሉ። እዚ
ጥበብ በዓል ፀጋ ዕድመ ብምዃኑ ድማ፣ ኣብ ብዙሓት ዓውድታት፣ ኣብ ረብሓ ውዒሉ
እዩ። ኣብ ታሪኽ ህይወት ደቂ ሰባት፥ ታሕጓስ፣ ሓዘን፣ መፅቀጥቲ፣ ዓወት፣ ብሕታውነት፣
ማሕበራውነትን ካልኦትን ብግጥሚ ተገሊፆም እዮም። ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ብግጥሚ
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ዝድህሰስ ፍሉይ ዛዕባ የለን። በዚ ድማ ካብ ዝደጋገም ክሳብ ሓልሓሊፉ ምስ ስምዒት
ዝተሓሓዝ ተመኩሮ፣ ምናባዊ ምጥቀታት ገጣሚ እናተሓወሶም ብግጥሚ ይዋደዱ።
ብመሰረት እዚ፣ ግጥሚ፥ ነገራት፣ ኩነታትን ሓሳባትን ዘመሳስሎምን ዝፈላልዮምን፣
ትፅቢት ዝግበረሎምን ዘይግመቱን ገለፃታት ንምፍጣር ዘኽእል ዓቕሚ ይውንን።
ግጥሚ ናይ ገጣሚ ውልቃዊ ግንዛበ፣ ስምዒትን ሓሳብን ንምትንፋስ ይፍጠር። እንተኾነ
ግና፣ ዘልዕሎ ዛዕባ ኣብ ህይወት ካልኦት ኣካላት ልዑል ረብሓ ከምዘለዎም ስለዝእመን
ከም ሓበራዊ ገለፃታት ይውሰድ። ዋላኳ ብውልቀ ሰባት እንተተፈጠረ ኣቀራርበኡ እምበር
ትሕዝቶኡ ካብ ህይወት ሰባት ኣይወፅእን። ክረት ዝፀውሮ መልእኽትን፣ ጠመተ ዘልዕሎ
ዛዕባን እንትረአ እውን፣ ውልቃዊ ጥራሕ ኣየብሎን። ከምኡ እንተዘይኸውን፣ ግጥሚ
ተሓቲሙ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ኣይምኸኣለን፤ ኣይምተገበረን እውን።

ግጥምታት ኣብ ሰባት ዘበርክትዎ ረብሓ፣ እንታይ ይኸውን ትብሉ?
ግጥሚ ንሰባት ዘበርክቶ ረብሓ ስለ ዝህልዎ ድማ፣ ትሕዝቶኡ ይፍታሕ፤ ኣቀራርብኡ
ይትንተን። ፈተሸ ፍታሕን ትንታነን ግጥሚ፣ ምስ ዘልዕልሎ ዛዕባታትን ኣዋድዳን ንምርድዳእ
ይሕግዝ። ግጥሚ ዘልዕሎ ዛዕባታት፣ ከም ዋኒንና እንትንግደሰሉ ዝብሎን ክብሎ ዝኽእልን
እንትንፈልይን፣ ምስቶም ዝተበሃሉ ዝዛመዱ ፍታሓት እንትንፈጥርን ብቐሊሉ ምርዳእና
ይምስክር።
ግጥሚ እንትነንብብ፣ ነቲ ዛዕባ ይኹን ኩነታት ኣገላልፅኡ ተረዲእና ንኽንብል፣ ዝሕዞ ቃላዊ
ገለፃን ኣዋድድኡን ኣስፊሕና እንትንፈልጦ እዩ። ሓደ ግጥሚ ዝሓዞም ቋንቋዊ ሃፍትታት
ንፈልይ። ዝቐረበሉ መንገዲ ንምርምር። ኣብቶም ዝተበሃሉ፣ ዘይተገለፁ ነገራት ከይህልዉ
ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንፍትሽ። በዚ ድማ ግጥሚ ንምርዳእ ኣብ ምንባብ ክኸውን
ይኽእል እንብሎ፣ ዝዛመዱን ዝተናኸፉን ሓሳባት ክነምፅእ ይግበኣና። እዚ ድማ ቋንቋ ኣብ
ግጥሚ ልዑል ቦታ ከም ዘለዎ የርእይ።
ቋንቋ ግጥሚ ኣጠቓቕምኡን ኣሰዃዅዕዑን እምበር፣ ንበይኑ ኣይኮነን። ቋንቋ ግጥሚ እቲ
ኩላትና ኣብ ውዕሎ መዓልትና እንትንረዳዳእ እንጥቀመሉ እዩ። ንኣብነት፣ብቋንቋ ትግርኛ
ዝተፀሓፈ ግጥሚ እንትነንብብ፤ በቶም ቃላትን ስርዓት ኣተኣታትወኦምን እቲ ቋንቋ ከም
እንፈልጦ ብቐሊሉ ንፈልዮን ነረጋግፆን እዩ። እንተኾነ ግና ገጠምቲ፣ ነቲ ኩላትና እንፈልጦ
ቋንቋ ኽእለት ፈጠረኦም ተጠቒሞም ብዝተፈለየ መንገዲ ይጥቀምሉ። ቋንቋ፣ ብኸምዚ ኣብ
ግልጋሎት እንትውዕል ድማ፣ ሓደሽቲ ቅርፅታት ይሕዝ።ብምኽንያት ፈጠራ ገጠምቲ፣
ዘይንፈልጦም ኣገባባት ይተኣታተዉ። እዚ ድማ ኣብ ግጥምታት፣ ብዙሓት ዘይተሰምዑ
ገለፃታትን ኣቀራርባታትን ክረአዩን ክስምዑን ይገብር። እቶም ዘይተለመዱ ኣጠቓቕማታትን
ገለፃታትን መንበቢ ክድመም፣ ክግረም ይዕድሙ። ከምዚውን ንክኸውን ድዩ?’ የብሉ።
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እንተኾነ ግና፣ መንገድታት ኣጠቓቕማ እምበር፣ በቶም ገጠምቲ ዝጥቀሙሎም ቃላት
ካብቲ ቋንቋ ኣይወፁን። ነቶም ሓደሽትን ዘይተለምዱን ገለፃታትን መንገድታትን ድማ
ብኣገባባት እቲ ቋንቋ ተሓጊዝና ክንርድኦም ንኽእል ኢና።
ገጠምቲ ቀልቢ መንበብቲ ካብ ዝኣስሩሎም ሜላታት ሓደ፣ ኣጠቓቕማ ዝተሓረዩ ቃላት
እዩ። ኣብ ግጥሚ ቃላት ብጣዕሚ ኣድለይቲ ባእታታት እዮም። ከምቲ ገዛ ብዘይ እምኒ
ክህነፅ ዘይኽእል፤ ግጥሚ ድማ ብዘይ ቃላት ክህነፅ ኣይኽእልን። ገጠምቲ ኣብ ቋንቋ
ዝርከቡ ቃላት ከከም ኣድላይነቶም ይጥቀሙሎም። ዝኾነ ቃል መሳርሒ ሓደ ገጣሚ
ንክኸውን፣ ኣብ ረብሓ ዝውዕለሉ ዓውዲ ወሳኒ እዩ። በዚ ምኽንያት፣ ገጣሚ ንልሙዳት
ቃላት ብዝፈጥረሎም ዓውዳዊ ምውዳድ፣ ሓደሽቲ ኣበሃህላታትን ገለፃታትን የምፅአሎም።
ብሓፂሩ ብዙሕ ንምባልን፣ ነቲ ዝበሃል ፍሉይን ንፁርን ንምግባር ከም መሳርሒ
ይግልገለሎም። በዚ ድማ ገጣሚ ነቶም ቃላት ዝጥቀምሎም መንገዲ፣ ኣገላልፃታትን
ኣቀራርባታትን ፍሉይ ይኸውን። እቶም ቃላት ኣብ ዝኣተውሉ ዓውዲ፣ ቀልቢ ዝሕዝ
ሓይሊ ይህልዎም። ብዝህልዎም ሓይሊ ድማ ነቶም ተመኩሮታት ደጋጊምና ንኽነንብቦም
ይዕድሙ።
ኣብ ግጥሚ ሓሳባት ንምውዳድ ኣብ ረብሓ ዝውዕሉ ቃላት ብዝዋደድሎም ዓውድታት
ይፅለዉ እዮም። ሓደ ቃል ናብ ዝተሰናድአ ምውዳድ እንትኣቱ፣ ውፅኢታዊነቱ ኣብ
ክሊ እንካ-ሃባ እቲ ግጥማዊ ምውዳድን ኣብ ባዕሉን ይውሰን። እዚ ከይዲ ነቲ ቃል ኣብ
ዝኣተወሎም ቦታታት እጃሙ ዘወፍይን፣ ኣብቶም ምውዳዳት ዝረብሕን ይገብሮ። ካብዚ
ዝተለዓለ፣ቃላት ኣብ ግጥሚ ዝያዳ ጠመተ ዝጠልቡ ይገብሮም።
ሓደ ገጣሚ ከበድትን ኩምሪ ቃላትን ብምፍላጡ ጥራይ፣ ኣብ ግጥምታቱ ተኣምር
ኣይፈጥርን። ገጣሚ ክንግረም ዝገብር ኣብ ምሕራይን ምውዳድን ቃላት ብዝህልዎ
ብቕዓት እዩ። ሕሩያት ቃላትን ዝወሃቦም ዓውድን፣ ኣብ ግጥሚ ኣዝዩ ክብ ዝበለ
ትንግርትን ሓባሪ ምስልን ይፈጥሩ። ብስሩ እውን ግጥሚ ብኸብድትን ዘይተለመዱ
ቃላትን ኣይህነፅን። ንግጥሚ ዝምረፁ ቃላት ዝድለይን ካብኡ ዝሓልፍን ውፅኢትን
ዝፈጥሩ፣ ሓደ ግጥማዊ ዛዕባ ንምግላፅ ብዘለዎም ዓቕሚ ዝበለፁ እንትኾኑን ኣብ ግቡእ
ቦትኦም ብትኽክል ምጥቃም እንትከኣል እዩ።
ቃላት ብግቡእ እንትምረፁ ኣብ ሕድሕድ ዓውዲ ትኽክለኛ ኣገላልፃ ይፈጥሩ። ኣብ ግጥሚ
ብወዝቢ ዝመፅእ ቃል ኣይህልውን። ኣብ መንጐ ትኽክለኛ ቃልን ኣዝዩ ዝበለፀ ቃልን፣
ኣፈላላይ ዓቕሚ ገላፅነቶም ምስ መመስታን ሓዊ ለይትን ይመሳሰል እዩ። ድምቀት
ብርሃን እዚኣቶም እርሓደ ዓይኒ ዝደጉሕ እቲ ካሊእ ዝፈዘዘን ብምዃኑ ኣፈላላዮም ርኡይ
እዩ። ዓቕሚ ገላፅነት፣ ገጠምቲ ዝጥቀምሎም ቃላት እውን፣ ከምቲ ኣብ መንጐ መስታን
ሓዊ ለይትን ዘሎ ኣፈላላይ ዘምፅኡ እዮም።
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ኣብ ግጥሚ ዝርከቡ ቃላት ዝፍተሽሎምን ዝፅንዕዓሎምን መወገንታት ኣለዉዎም።
ካብቶም ዓበይቲ መወገንታት እማርያውን ፍካርያውን ፍታሓት ቃላት ይጥቀሱ።
እማርያዊ ፍታሕ ቃላት፣ ነቶም ብኹሎም ተጠቀምቲ ቋንቋ ከም ቀዳሞት ፍታሓት
ዝውሰዱ ሓሳባት ይገልፅ። እዚ ዓይነት ፍታሕ ቃላት፣ ከምቀጥታዊ ፍታሕ ስለዝትሓዝ፣
ብተመሳሳሊ መንገዲ ንብዙሓት የረዳድእ እዩ። እማርያዊ ፍታሕ ንተጠቀምቲ ቋንቋ
ብዘይኣፈላላይ ስለዘረዳድእ መዝገበ-ቃላዊ ፍታሕ እናተበሃለ እውን ይፅዋዕ እዩ። ብኻሊእ
ገፅ፣ ፍካርያዊ ፍታሕ ቃላት ድማ ቃላት ንዝፍለጥሎም ፍታሓት መበገሲ ዝገብሩ
ሓሳባት ዝገልፅ እዩ። እዚ ዓይነት ፍታሕ ቃላት ኣብ ረብሓ ምስ ዝውዕልሎም ዓውድታት
ተተሓሒዙ ዝመፅእን ዝግለፅን እዩ። ኣብ ሓደ ዓውዲ ስውር ነገር ጋሊህኻ፣ መርሚርካ
ዝውሰኽ ፍታሕ እዩ። ፍካርያዊ ፍታሕ ቃላት፣ ምስ ባህሪ ነገራትን ኩነታትን ተዛሚዶም
ዝውሰኹ ፍታሓት ንኽፍጠሩን ንኽመሓላለፉን ይሕግዝ።
እማርያውን ፍካርያውን ፍታሕ ቃላት ኣብ ምግላፅ ዛዕባ ግጥሚ ዝህልዎ እጃም
ንምፍታሽ ነዚ ብእቴነሽ (2002፣ 75) ዝተፀሓፈ ግጥሚ ከም ኣብነት ንውሰድ።
እኽሊ ሓሪሩ
ስጉሚ ህይወት ትንፋስ ተሓፊሩ
ክፅዋዕ ብኻሊእ ስሙ ተቐይሩ
ስያመ ረኺቡ ብእኽሊ ሓሪሩ።
ነቲ ዝድለይ ሓሳብ ግጥሚ ንምርካብ፣ ፍካርያዊ ፍታሕ “እኽሊ ሓሪሩ” ዝብል ርእሲ
ምርካብ ወሳኒ አዩ። እዚ ፍታሕ ኣብቲ ግጥሚ ምስ ዝተወሃበ ቃላዊ ገለፃ እንትረአአይ
ዝሳነይ እዩ።
ቃላት ብልምድን ብስርዓት ኣጠቓቕማን ቀጥታውን ምስላውን ዝበሃል ፍታሕ ይሕዙ።
ቀጥታዊ ፍታሕ ፣ ኣብ ፅሑፍ ዝርከቡ ቃላት ልሙድ ዝኾነ ፍታሖምን ስሩዕ ሰዋስዋዊ
ሕግታትን ብምጥቃም ዝርከብ እዩ። ቀጥታዊ ፍታሕ፣ ምስ ቅዱም ስምዒት ወይ ንፁር
ትሕዝቶ ሓደ ፅሑፍ ይተሓሓዝ። ብኻሊእ ገፅ፣ ምስላዊ ኣጠቓቕማ ቋንቋ ሓደ መልክዕ
ዝርርብ ኮይኑ፣ ብምስልታት ዝድገፉ ወይ ቀጥታዊ ዘይኮኑ ገለፃታት ዝፍጠር እዩ። በዚ
ድማ ምስላዊ ኣጠቓቕማ ቋንቋ፣ ንዝተፈላለዩ ቀጥታዊ ዘይኮኑ ኣጠቓቕማታት ቋንቋን
ካብቶም ኣጠቓቕማታት ዝፍልፍሉ ዝተደረቡ ፍታሓትን ይገልፅ።
ኣብ ግጥሚ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምስላዊ ኣጠቓቕማታት ቋንቋ ይርከቡ። ካብቶም
ምስላዊ ኣጠቓቕማ ተምሳሌትን ኣይወን ይርከብዎም።
ፍልፍል ኣታኽልቲ መኮነን “ውልቀ መዘክር”
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ሕቶታት ድሕረ ንባብ
I

II

ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብቓል መልሱ።
1

ኣብ ግጥሚ ዜማ ክፈጥር ዝገብር እንታይ እዩ?

3

ዘንበብናዮ ግጥሚ ተረዲእናዮ እንብል መዓዝ እዩ?

5

“. . . ግጥሚ ኣብ ተጓንፎታትን ታሪኽ ዝመዝገቦም እዋናትን ከም መሳርሒ የገልግል።
. . .” ዝብል ኣገላልፃ እንታይ የርእየና?

7

ኣብ ግጥምታት ዘይተለመዱ ገለፃታት ከመይ ይፍጠሩ?

2

ግጥምታት ብፅሑፍ ክቐርቡ ብምጅማሮም ዝተረኸበ ሓለፋ እንታይ እዩ?

4

ግጥሚ፣ ግጥሚ ዘብሎ ሜላ ኣጠቓቕማ ቋንቁኡ እዩ፣ ክንብል ዝገብረና እንታይ
እዩ?

6

“ግጥምታት ውልቃዊ ግንዛበ፣ ስምዒትን ሓሳብን ገጣሚ ጥራሕ ዝገልፁ ኣይኮኑን”
ዝበሃሉ ንምንታይ እዩ?

8

ኣብ ግጥምታት እንረኽቦም ቃላት ክንግረም ዝገብሩና ንምንታይ እዩ?

1

ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ሓፂር ፅሑፋዊ መልሲ ሃቡ።
ብውልቀ ገጠምቲ ዝተፀሓፉ ግጥምታት ሓበራዊ ገለፃታት ዝኾንሉ ምኽንያት ብመርትዖ
ኣረድኡ።

2

ዛዕባን ኣዋድዳን ግጥምታት ንምርዳእ ካብ መንበቢ እንታይ ትፅቢት ይግበር?

4

ግጥምታት ብዘይ ቃላት ዘይህነፅሉ ምኽንያት ኣብራህርሁ።

6

“ኣብ ግጥምታት ምስላዊ ኣጠቓቕማ ቋንቋ፣ ብበዝሒ ዝርከብ ንምንታይ እዩ?”
ንዝብል መብራህርሂ ሃቡ።

3

ኣብ ግጥምታት ዘይተለመዱ ገለፃታትን ኣቀራርባታትን ከመይ ምርዳእ ይከኣል?

5

“ኣብ ግጥሚ ብወዝቢ ዝመፅእ ቃል ኣይህልውን” ንዝብል ገለፃ እንታይ ይትክኦ?

III
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ኣብዚ ዝስዕብ ሰደቓ ኣብ ከባቢኹም ልሙዳት ዝኾኑ ተምሳሌታት ምስ ፍታሖም ፀሓፉ።

ተምሳሌት
ፀሊም ክዳን

ፍታሕ
ትእምርቲ መግለፂ ሓዘን
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ቃላት
ስዒቦም ንዝቐርቡ ቃላትን ሓረጋትን፣ ብመሰረት ኣብቲ ምንባብ
ፍታሕ ተመሳሳሊ ቃል ድለዩሎም።

I

II

1

ክጥዕሙ /ዓንቀፅ ሰለስተ/		

3

ይውደሰሉ /ዓንቀፅ ኣርባዕተ/		

5

ክረት /ዓንቀፅ ሓሙሽተ/		

7

ዝኣስርሎም /ዓንቀፅ ትሽዓተ/

2

ተበሊፆም /ዓንቀፅ ሰለስተ/		

4

ንምትንፋስ /ዓንቀፅ ሓሙሽተ/

6

ንበይኑ /ዓንቀፅ ሸሞንተ/		

8

ርኡይ /ዓንቀፅ ዓሰርተ ክልተ/

1
III

2

ዘለዎም

ዓውዳዊ

ስዒቦም ንዝቐረቡ ቃላት፣ እማርያዊ ፍታሕ ብምቕማጥ ኣብ ምሉእ ሓሳብ ኣእቲውኹም
ኣርእዩ።
ሓንኳል
ማዕፂድ

3
4

ተለጕሙ

5

ሰጊዱ

ድሒሩ

በዞም ዝስዕቡ ቃላትን ሓረጋትን እማርያውን ፍካርያውን ፍታሖም ከርእዩ ዝኽእሉ ምሉእ
ሓሳባት ህነፁ፡፡

ኣብነት፣ “ንበይኑ” ዝብል ሓረግ ብእማርያዊ ፍታሕ ≈ ንብሕቱ፣ ካልእ ሰብ ዘይብሉ
ወዘተ.ዝብል ዝሓዘ እዩ። ብፍካርያዊ ፍታሕ ኣብ ምሉእ ሓሳብ እንትኣትው ድማ፤
ናይዚ ቈልዓ ባህርስ ንበይኑ እዩ፤ይኸውን። ፍትሑ ድማ፣ ፍሉይ፣ መጋጥምቲ
ዘይብሉ፣ ንምዝራቡ ዝኸብድ፣ዘይተለመደ ዝብሉ
1

ብሒቱ

3

ዕንቊ

5

ለሚፁ

2

ቀያዒ

4

ሃዳሚ

6

ዓሪፉ

ክሕዝ ይኽእል።

7

ከቢዳ

9

ዘኒቡ

8

ፎኲስ

10

ፃዕድያ
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ዝርርብ
I

ስዒቦም ኣብ ዝቐረቡ ግጥምታት ኣድሂብኩም፤ነቶም ሕቶታት ተዘራረቡሎም።
ንብል ፀገም የለን

1

ንብል ፀገም የለን እናፀገመና፤
ውሽጥና ሓሪሩ ብርህ ይብል ገፅና።
ብኸብድና እንትንሓዝን ስንና ሰሓቒ፤
ነቲ ካሊእ ወይከ፣ ንዓና መሕመቒ።
ኣዴራ (1999)

2

ሀ

ካብቲ ግጥሚ እንታይ ተረዲእኹም?

ለ

ኣብዚ ግጥሚ ከመይ ዝበለ ምስላዊ ኣዘራርባ ይርከብ? እቲ ምስላዊ ኣዘራርባ
እንታይ ይገልፅ?

ሐ

ሓፈሻዊ መልእኽቲ እዚ ግጥሚ እንታይ እዩ? ብምንታይ መርትዖ ትድግፍዎ?
መሽረፈት
ፈሓም ኮይና … ዘይትተክኽ ዘይትናኸስ
ሳዕሪ ኮይና ዘይትቃፀል … ኣይትርምተት ኣይትፍርከስ
ጥረ ኮይና ዘይትበስል …
ኣምበድቢዳ እጉድ ሓዊ …

ኣይትቑረስ ኮይና ጣይታ
ፅኑዕ ፀግዒ …ትሕዝ ባይታ።

መሽረፈት!
ክሳብ መዓዝ ክተላግፅ … ወሰን ሒዛ ክተምበድብድ
ክሳብ መዓዝ ክተባጭው … ባርዕ ሓዊ ክተጋድድ
ተደጒሉ ዝሓደረ … ምስ ፈሓመ ምስ ነደደ
ግድን’ዩ ዘይተርፍ …

ክግልበጣ ዝገደደ።
ግርማይ (1993)
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እዚ ግጥሚ ባህሪ መሽረፈት ብኸመይ ገሊፅዎ? ኣብዚ ዘሎ ምስላዊ ኣዘራርባ
እንታይ ይበሃል?

ለ

ኣብዚ ግጥሚ ምስላዊ ኣዘራርባ፣ መሽረፈት ንመን ይገልፅ ትብሉ? ብግቡእ
ከምዝተረዳእኽሙዎ መርትዖኹም እንታይ እዩ?

ሐ

ምስ ፈሓመ ምስ ነደደ፣ ዝተበሃለ እንታይ እዩ?

መ

መሽረፈት ንዝብል ምስላዊ ኣዘራርባ፣ ናይ ባዕልኹም ቃል ተክኡ እንተዝበሃል
ከመይ ዝበለ መግለፂ ትህቡ?

ኣብ በዓላትን ባህላዊ ስነ ስርዓታትን ደቂ ሰባት፣ ግጥምን ዜማን ኣዝዮም ተዘውተርቲ
እዩም፤ ነዞም ስዒቦም ብዛዕባ እዚኣቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ሓሳብ ሃቡሎም።

II
1
2
III

ሀ

3

ኣብ በዓላት ካብ ዝቐርቡ ግጥምታት እንታይ ትዝክሩ? ዝዘከርኩምዎ ምስ ዜመኦም
ንመሓዙትኩም በሉሎም።
እዞም ግጥምታት ከመይ ተፈጢሮም ትብሉ? ኣብ እተቕርብዎም ግምታት ተዘራረቡ።
እዞም ግጥምታት ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ትብሉ? ምስላዊ ኣዘራርባ
ይጥቀሙዶ?
ደቂ ሰባትን ግጥምን ብዝብል ርእሲ ተዳሊውኹም፤ ኣብ ክፍሊ ሓፂር መደረ ኣቕርቡ።

ምድማፅ
ኣይደልን ቀባሪ

ሕቶታት ቅድመ ምድማፅ
I

ብመምህርኩም ዝንበበልኩም ፅሑፍ ቅድሚ ምድማፅኩም ኣብዞም ሕቶታት ሓሳብ ሃቡ።
1
2

II

“ኣይደልን ቀባሪ” ዝብል ርእሲ ግጥሚ እንታይ ዘልዕል ይመስለኩም?
ሰባት ዝፀልኡዎ ኾነ ዝፈትውዎ እንትመውት ንምንታይ ይሓዝኑ?

ሕቶታት እዋን ምድማፅ
እቲ ግጥሚ እናዳመፅኩም ዝስዕቡ ባዶ ቦታታት መልኡ።

1

ዓሌት ዘርኢ ስጋይ _________ ከይርከብ፤

3

ይዕበ ይንኣስ ፍጡር _________ ኣይሕዘን፤

2

ኑዛዘ ጥርዓነይ _________ ንሰማዒ፤

4

ዓጂቡ ዝቐብር _________ ኣይደልን ቀባሪ።
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ሕቶታት ድሕረ ምድማፅ
III

ብመሰረት ዘዳመፅኩምዎ ግጥሚ ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።
1
2
3

“ኣይደልን ቀባሪ” ብዝብል ርእሲ ዘዳመፅክሙዎ ግጥሚ ዝሓዞ ሓሳብ፣ ብናይ ባዕልኹም
ኣገላልፃ ደጊምኩም ፀሓፉ።
ምስቲ ዘዳመፅክምዎ ዛዕባ ዝመሳሰል ሓደ ግጥሚ ፅሒፍኩም ንኻልኦት ኣንብቡሎም።
ብመራኸብቲ ሓፋሽ ካብ ዝቐርቡ ግጥምታት ብምድማፅ ነቲ ሓሳብ ብሓፂሩ ፅሒፍኩም
ንኻልኦት ኣንብቡሎም።

ፅሕፈት
I

ዝስዕቡ ሕቶታት ብፅሑፍ መልሱ።
1

“ቋንቋ ግጥሚ ከመይ ዝበለ እዩ?” ንዝብል እቶም ቀንዲ ቀንዲ ነጥብታት
ኣልዒልኩም ሓፂር ፅሑፋዊ መብርሂ ሃቡ።

ምስላዊ ኣዘራርባታት

ምስላዊ ኣዘራርባ፣ ካብቲ ልሙድ ኣበሃህላ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ክነመሓላልፎ
ንእንደልዮ መልእኽቲ ንምጉልባት፣ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ሃፍቲ ኣጠቓቕማ ቋንቋ እዩ።
እቲ መግለፂ ቋንቋ ኣብ ኣእምሮ ሰማዕቲ ወይ መንበብቲ ምእንቲ ምስሊ ክፈጥር፣
መልእኽቲ ኣድሚቑ ከውፅእን ኣግዚፉ ከርእይን ወዘተ. እንጥቀመሉ ሜላ ኣጠቓቕማ
ቋንቋ እዩ። ምስላዊ ኣዘራርባ ብምንፅፃር፣ ብምልዋጥ፣ ብተምሳሌታዊ ኣቀራርባ፣ ኣይወ
ወዘተ. ብዝብል ዝፅውዑ ብዙሓት ዓይነታት ክገሃድ ይኽእል። ንኣብነት፣ ኣይወን
ተምሳሌታውን ንርአይ፤
ኣይወ ሓደ ዓይነት ምስላዊ ኣዘራርባ እዩ። ኣይወ፣ እዚ ዓይነት ምስላዊ ኣዘራርባ ክልተ
ነንባዕሎም ዝፃረሩ ዝመስሉ ሓሳባት ግና፣ ብትኹረት እንትረአዩ ተስማዕሚዖም፤ ሓደ
ሓሳብ ዝገልፁ ቃላት ዝሓዘ እዩ።
ኣይወ ዝብል መፀውዒ፣ ስያመ እዚ ምስላዊ ኣዘራርባ ዝመፀ እውን “ኣይኮነን…እወ”
ካብ ዝብሉ ክልተ ቃላት ቆሪፅካ ብምልጋብ እዩ። ኣይወ ብቕርፂ ምሉእ ሓሳብ ይዋደድ።
ኣይወ ላዕሊ ላዕሉ መጐታዊ ተፃራርነት ስለዝሕዝ ኣብ መጀመርታ፣ “ኣይኸውንን”
የብል፤ ብትኹረት እንትፅናዕ ግና ዘረዳድእ ትሕዝቶ ስለዝሀልዎ “እወ” ዘብል ውፅኢት
ይፈጥር። ኣብነት፡- ምቁር መርዚ፣ ዘይተምሃረ ምሁር፣ ጥዑም ዕረ፣ ጥዑይ ዕቡድ
ክንወስድ ንኽእል። እዚኣቶም ብፍላይ ኣብ ስነ-ፅሑፋዊ ስራሕቲ ዕዙዝ ግደ ኣለዎም።ነዚ
ዝስዕብ ግጥሚ ከም ኣብነት ንርኣይ፦
ከም ዝብኢ በሊዐ ብርከይ ይጠልመኒ
ደኺመ ይህርስ ፅጋብ በርቲዑኒ።
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ኣብቲ ቀዳማይ ተለላ ዝተወሃበ ሓሳብ ላዕሊ ላዕሉ እንትርአይ “ከምዝብኢ እንድሕር
ዝበልዕ፣ እኽሊ ሓይሊ የፅንዕ እምበር ከመይ ኢሉ ብርኪ ይጠልም፤ ኣይኸውንን”
የብል። ምኽንያቱ እንተበሊዑ ሓይሉ ክፀንዕን ክጉልብትን ስለእንፅበዮ። ኣብቲ
ካልኣይ ተለላ ግና፣ “የመና ፅጋብ እንድሕር ሃልዩማ፣ ድኻምን ትህኺትን ስለዝፈጥር
ሓቁ እዩ፤ ምግቢ ብልክዕ እንትኾን እንደኣ ዋና” ክንብል ይገብረና። ከምዚ ዝበለ
ኣዋድዳ ኣይወ ይበሃል፤ ቀዲሙ “ኣይኸውንን” የብል፤ ፀኒሑ ግና ሓሳብካ “እወ” ናብ
ዝብል ይቐይር።
ተምሳሌት ሓደ ነገር ብኻሊእ ወኪሉ ዘቕርብ ምስላዊ ኣዘራርባ እዩ። ተምሳሌት
ምስሊ ሓደ ነገር ምስ ካሊእ ፅንሰ ሓሳብ ብዝፈጥሮ ምትእስሳር ዝፍጠር

ሓዱሽ

ፍታሕ እዩ። ንኣብነት፣ ቀይሕ ሕብሪ ተምሳሌት ቃልሲ እንትኸውን፤ ቆፃል ሕብሪ
ድማ ተምሳሌት ልምላመ እዩ። ካሊእ ኣብነት ክንውስኽ፣ ባንዴራ ተምሳሌት ሃገር
እዩ። ርግቢት ንሰላም፣ ዕምበባ ንፍቕሪ፣ ሚዛን ንፍትሒ፣ ፀሊም

ዓለባ ንሓዘን ከም

ተወሰኽቲ ኣብነታት ምውሳድ ይከኣል እዩ።
ምስላዊ ኣዘራርባ ተምሳሌታዊ፣ ከባብያዊ ወይ ውልቃዊ፣ ሃገራውን ዓለም ለኻውን
ተምሳሌታት ተባሂሎም ዝፍለጡ ዓይነታት ዝሓቖፈ እዩ። እዞም ዝተፈላለዩ
ዓይነታት ተምሳሌት ዝመፅሉ ምክንያት ድማ፣ ብደረጃ ተፈላጥነቶም እዩ። ብደረጃ
ዓለም ዝፍለጥ፣ ብደረጃ ሃገር፣ ብተወሰነ ክፍሊ ሕብረተሰብ

ወይ ውልቀ ዝፈልጦ

ተምሳሌት ወዘተ.። ንኣብነት፣ ዓለምለኻዊ ዝበሃል፣ ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎ ዓይነት
ተምሳሌት እዩ። ንኣብነት፣ ፃዕዳ ርግቢት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ተምሳሌት ሰላም
እያ። ከባብያዊ ወይ ውልቃዊ ዝበሃል ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ዝፍለጥ ተምሳሌት
እዩ። ንኣብነት፣ ፃዕዳ ፈትሊ ከም ማዕተብ ምእሳር ኣበ ገለ ከባቢታት ትግራይ
ተምሳሌት ሓዘን እዩ። ብውልቀ እንተሪእና ድማ ብደረስቲ ወይ ውልቀ ሰባት
ዝፍጠሩ ኣለዉ። ንኣብነት፣ ገሊኡ ሰብ እንትሕጐስ ወይ እንትሓዝን ዝኽደኖም
ወይ ዘርእዮም ምልክታት ኣለዉ። እዞም ተምሳሌታት ነቲ ውልቀ ሰብ ኣዝዮም
ዝቐርቡዎን ዝፈልጡዎን ሰባት ጥራይ ይርድኡሉ።
ደረስቲ እውን፣ እንተስ ትዕዝብቲ እቶም ውልቀ ሰባት፣ ወይ ኣእምሮኣዊ ፈጠራ
ተጠቒሞም፣ ውልቃዊ ተምሳሌት ይፈጥሩ እዮም። ፀሓፍቲ ነዞም ተምሳሌታት ካብ
ከባቢኦምን ተመኩርኦምን ስለዝፈጥርዎም ብቐሊሉ ንመፍትሖም ዝኸብዱ እዮም።
ኣብነት፣ ብዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ካብ ዝተኣታተው ውልቃዊ ተምሳሌት “መንገዲ” ሓደ
እዩ። እዚ “ጉዕዞ ህይወት” ይገልፅ።
2

ካብዚ ልዕል ኢሉ ዝቐረበ ሓፂር መዘክር፣ ብዛዕባ ምስላዊ ኣዘራርባ እንታይ
ተገንዚብኩም?
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3

ዓይነት ዝስዕቡ ምስላዊ ኣዘራርባታት ግለፁ።
ሀ

ኣቤት ቁመቱ! ሰማይ ይነክእ።

ለ

ብርዒ ተዛሪባ ኩሉ እቲ ናይ ልባ።

ሐ

ኪድ ዕበድ ዝለል¡ ኣይመንእሰይ እንዶ።

መ

ንሱ’ኮ

ከም ኣቦታቱ ጀግና እዩ።

ስነ-ፅሑፍ
I

ስዒቡ ዝቐረበ ግጥሚ፣ ኣብ ውሽጡ ምስላዊ ኣዘራርባታትዝሓዘ እዩ። ነዚ ግጥሚ ብውነ
ብምንባብ፤ ነቲ ግጥሚ ስዒቦም ዝመፁ ሕቶታት መልሱ።
ርሑስቀብሪ
ጨጉርኻ ነፂኻ ተኸዲንካ ፀሊም፤
ነፀላ ደፊእኻ ከም ወዮ ናይ ቀደም፤
መሰነይታ ሓዘን ከብቅዕ ካብ ደጊም፤
ኣብ ቀብሪ ዕልልታ ክንርኢ ኢና፣ ጓይላ ብስርዓት ክዝየም።
ባህሊ ክነጠጥዕ ከምቲ ዝፀንሐ ከም ንቡር ዘይኮነ፤
ሎሚ ክንፍልሞ ቀብሪ ብዕልልታ ብሁራ ክስነ፤
ነስሓ ዘስዕብ ሕሩም የለን ወይከ ንብዓት ንኣመሉ፤
ርሑስ ቀብሪ`ዩ ኩሉ ዝስንዮ ብጣቕዒት ዓሊሉ።
ኣዕዋፍ ዝበኽያሉ ዓሌት፣ ቤተዘመድ ወገን ዘይፈሊ፤
ኩዒትና ክንቀብር ፀሓይ ክወፀልና ብርሃን ንቐፃሊ፤
ዑኽቲ ሓመድ ሒዝና ነምርሕ፣ ናብቲ ጉዳይ ቀብሪ`ሎ ብዕሊ።
ኣብ መቓብር ምውት፣ መርዓና ክኸውን ክሽውት ዕምበባ፤
ቀቢርና ክንብሰር ጥዑም ክነፍሪ ኣብ ሰውሒ መረባ፤
ንዕሰል ኣብ ደምበና ዕዱም ከይቐሪ፤
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ናትና መርዓ እንድዩ ወዮ ርሑስ ቀብሪ።
ሰናይ ቀበሪ`ዩ እወ ርሑስ ቀብሪ እንኳዕ ኣብፀሐና፤
ዘመነ ምልዖ ወገግታ ክንርኢ ክረዊ ልብና።
ዝበፅሕ ዘይብሉ ዝጥብር ሓዚሉ፤
ወይከ`ውን ዝሓዝን ንብዓት ተኾልኲሉ፤
ርሑስ ቀብሪ`ዩ ፃውዒት ንኹሉ፤
ብሕፁፅ ንረኸብ ኣብቲ ሓመድ ድበ ኢድና ንምለሰሉ።
ኑዛዜ ዘይብሉ ዝበቅዕ ንውርሲ ዝፀሓፍ ኣብ ማህደር፤
ልሒኹ ዝሓልፍ መዘክር ስኢኑ ክድፈን ክስወር፤
ዘመናት ዘቑፀረ መዋቲ ክንስኒ ደጊም ንዘልኣለም፤
ትምኒትና ክሰምር ዳስና ክነፀብቖ ክትኮነልና ለምለም፤
ንዑ ሎሚ ንቕበር፣ ሃየ ንኺድ ደኣ፣ ነግህዶ ሓዱሽ ዓለም።
ኩሉ ይብፃሓዮ መርድእ መፀዋዕታ፤
ኣብቲ ርሑስ ቀብሪ ክርከብ ኣብ ፌስታ፤
ይስማዕ የማን ፀጋም የርክብ ኣዳሚፁ፤
ካልኣይ ቀብሪ የለን ሎሚ`ዩ ቁርፁ።
ርሑስ`ዩ ቀብሩ፣ ዋግዋጎ ናይ መርድእ፣ ፍሉይ`ዩ ዘመኑ፤
ነርክብ ደኣ ሃየ! ሓዘን ክኾን መርዓ ሎሚ`ዩ እዋኑ።
ኣይህሉን ፃውዒት ሓንሳብ ምስ ተነገረ፤
የለን እወ ብፅሖ ድሓር ምስ ተቐበረ፤
ቀብሪ ከይሓልፎ መርዓ ከየርከበ፤
ኩሉ ናብኡ የብል ናብቲ ሓመድ ድበ፤
ነምርሕ ናብታ ውራይ ናብኡ ናብቲ ውዕሎ፤
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ካባና ዝቐርብ ቀባሪ መን`ሎ።
ብዘይሰዳድ ወረ ክቕበር ንወትሩ፤
ነበረ ክበሃል ክመሓው ካብ ስሩ፤
ድኽነት ይሙት! ንረኸብ ኣብ ቀብሩ።
ግርማይ (1993፣ 37-40)

II

1

ኣብዚ ግጥሚ ዝርከቡ ዓይነታት ምስላዊ ኣዘራርባታት ፈሊኹም ዘርዝሩ።

3

ኣብዚ ግጥሚ “ሓመድ ድበን ኢድና ንምለሰሉን” ዝብሉ እንታይ ከምዝገልፁ
ኣብራህርሁ።

5

“ርሑስ ቀብሪ” ዝብል ኣገላልፃ ምስ ዛዕባ እዚ ግጥሚ ኣዛሚድኩም ከመይ
ትግምግምዎ? ብመርትዖ ዝተደገፈ ገለፃ ኣቕርቡ።

2

ኣብዚ ግጥሚ ብምስላዊ ኣዘራርባ ዝተወሃቡ ሓሳባት እንታይ ከምዝገልፁ ብኣብነት
ኣደጊፍኩም ኣብራህርሁ።

4

ሓፈሻዊ መልእኽቲ እዚ ግጥሚ ብሓደ ዓንቀፅ ግለፁ።

1

ንዝስዕቡ ሕቶታት ብፅሑፍ መልሱ።
ስዒቡ ኣብ ዝቐረበ ግጥሚ ብምስላዊ ኣዘራርባ ዝቐረበ ሓሳብ እንታይ ምዃኑ ግለፁ።
ማህፀን
ካብ ሓንቲ ማህፀን ከምዛ ዘይወፁ
ኣሕዋት ስኣን ፍቕሪ ብዙሕ ይፃልኡ።
ሓዲኡ ንሓደ ፍፁም ክሒድዎ
ችድ . . .! ኣበይ ትፈልጠኒ ኢሉ ነጊርዎ።
እዚ ዘደንገፃ ማህፀን ናይ ክልቲኦም
ወላድ መኻን ኮይና ስኢና ሓዲኦም።

		

ኣሰፋ (2000፣ 72)

2

ኣብዚ ስዒቡ ዝቐረበ ግጥሚ ቅኔ፣ ሕብረቃል ፈሊኹም፤ እቶም ፍታሓት ሰምን ወርቅን
ዝመፅሉ መንገዲ ግለፁ።
ኣትን ኣንስቲ፣ ንዓናይ፣ ኪዳናይ ኣይተብዘሓ
ወይናተይ’ማ ከይዳንዶ መሪሓ።
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3
III

ኣብ ዝመረፅክሙዎ ዛዕባ፣ ምስላዊ ኣዘራርባታት ኣይወን ተምሳሌትን ዝሓዘ ሓደ
ግጥሚ ፅሓፉ።
ብመሰረት ኣብነት፣ “ሕብረ ቃላት” ዝስዕቡ ቅኔታት ፈሊኹም ብምውፃእ፤“ስምዕን ወርቅን”
ግለፁ።

ኣብነት

ሐዚዶ ከይርከብ ጥዑይ መደቀሲ
ጥሪት ተወዲአን ብዘይጠቅም ተዅሲ
ሕብረ ቃል፣ ተዅሲ
ስምዒ፣ ከፍቲ ብጥይት ተወዲአን
ወርቁ፣ ሓሚመን እናተባህለ ብሓፂን እናተተኮሳ ጥዑይ ቆርበት ኣይክርከብን።

ቅኔን ኣፈታትሕኡን
ቅኔ ከም መግለፂ ኣዝዮም ዝማዕበሉ ቋንቋታት ዝውሰድ፤ ሓሳባት ሕቡእ ብዝኾነ
መንገዲ ዝቐርብሉ ኣጠቓቕማ ቋንቋ እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ድማ ካብቶም ኣዝዮም ምዕቡል
ኣጠቓቕማ ቋንቋ ዘለዎም ብምኳኑ፣ ቅኔ ሓዊሱ ካልኦት ብዙሓት ኣጠቓቕማታት
ኣለውዎ።
ወለዲ ብባህላዊ መልክዕ ኣብ እዋን መርዓ፣ ዕዮታት ማሕረስ፣ ፃህያይ፣ ዓፂድ፣ ዓውዲ፣
ዝደርፉዎም ደርፍታት፣ ኣብ ሓዘንን ቀብርን ዝገጥምዎም ግጥምታት መብዛሕትኦም
ሓውሲ ቅኔ ዝሓዘሉ ዘሎዎም እዮም።
ቅኔ ብመልክዕ ግጥሚ ተዋዲዱ ዝቐርብን፣ ኣብ ውሽጡ ስምዕን ወርቅን ዝበሃሉ ፍታሓት
ዝሕዝ እዩ። እዚ ንምምፃእ ኣብቲ ግጥሚ ክልተ ትርጉም ዘምፅኡ ቃላት ወይ ሓረጋት
ክኣትዉ ይግበር።
ስምዒ፣ እቲ ግጥሚ ዝሕዞ ላዕለዋይ ትርጉም ወይ ብቐጥታ ክበሃል ዝተደለየሓሳብ
ዝገልፅ እዩ። ወርቂ፣ዝበሃል ግና ውሽጣዊ ወይ ምስጢራዊ ፍታሕ እቲ ግጥሚ እዩ።
ኣብቲ ግጥሚ ካብ ዝቐረቡ ቃላት ወይ ሓረጋት ድምፅታት ብምጥባቕ፣ ብምልሕላሕ፣
ብምቅርራብ፣ ብምንፃል ወዘተ. ካብቲ ላዕለዋይ ፍታሕ ተወሳኺ መልእኽቲ ንምምፃእ
ብዝግበር ፃዕሪ ይርከብ። ቅኔ ዝበሃል እውን እዚ ሕቡእ ፍታሕ እቲ ግጥሚ እዩ።
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ሜላታት ኣፈታትሓ ቅኔ
ቅኔ ንምርዳእን፣ ኣብቲ ቅኔ ዝመሓላለፍ ሕቡእ ምስጢር ንምርካብን፣ ኣፈታትሕኡ
ምግንዛብ የድልይ፤ ነዚ ድማ ስዒቡ፣ ቅኔ ንምፍታሕ ዝጠቕሙ ሜላታትን ከመይ
ከምዝፍታሕን ንርአይ፤

ምጥማር ሓደ ሜላ እዩ
ኣብቲ ግጥሚ ዝርከብ ቃል ምስ ቃል ብምጥማር፣ ምስጢር ቅኔ ምፍታሕ ሓደ ሜላ
እዩ። ክልተ ጐኒ ንጐኒ ዝተወሃቡ ቃላት ብምጥማር፣ ከምሓደ ቃል ገይርካ ምንባብ
ይጠልብ።

ኣብነት
ልዕል ኢልካ ሓዝ ፀጋማይ፤
ኣብኣ ክትረክብ ኢኻ ኣላ ማይ።
ሕብረ ቃል እዚ ቅኔ “ኣላ ማይ” ዝብል ሓረግ እዩ። ናይዚ ስምዒ “ ኣብኡ ማይ
ኣላትካ” ዝብል እዩ።
ወርቁ ድማ “ክዳን ዝኣልም ኣላማይ” ክትረኽብ ኢኻ ዝብል እዩ።

ምንፃል ከም ሜላ
እዚ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ግጥሚ ዝቐረበ ቃል ወሲድካ፣

ነቲ ቃል ኣብ ክልተ ብምንፃል

ተደሪቡ ዝቐረበ ፍታሕ ቅኔ ዝርከበሉ ሜላ እዩ። ሓደ ዝነበረ ቃል ኣብ ክልተ እንትምቀል
ዝተፈላለየ ፍታሕ ይመፅእ ማለት እዩ።

ኣብነት
ሕብስ ኢሉ ኸደ ገዲፍዋ
ኢሉ ምስተዛረበ ፀዊዑዋ።
ሕብረ ቃል እዚ ቅኔ “ፀዊዑዋ” ዝብል እዩ። እዚ ቃል ሰምዒ ዝኸውን ከም ሓደ ቃል
እንትንበብ እዩ። ፍትሑ ድማ “እከሊት ኢሉ ፀውዓ” ዝብል እዩ። ወርቁ ድማ እቲ
“ፀዊዑዋ” ዝብል ቃል ናብ “ፀ”ን “ዊዑዋ”ን ዝብሉ ክልተ እንትንፀል ይርከብ። በዚ ድማ
“ፀ” ዝተበሃለ ሰብ “ዊዑዋ” ዝብል ይመፅእ።
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ምጥባቕን ምፍኳስን ቃላት
ኣብ ትግርኛ ቃላት ጠቢቖምን ፎዂሶምን እንትንበቡ፣ ዝተፈላለዩ ፍታሓት ይህቡ
እዮም። እዚ ባህሪ ድማ ኣብ ቅኔታት ትግርኛ ንረኽቦ።

ኣብነት
ጥዑም ነይሩ እኽሊ ተበለዓይ፤
ደሓን ብላዕ ፅባሕ ንዓይ።
ሕብረ ቃል “ፅባሕ” ዝብል እዩ። ሰምዑ እቲ ቃል ፎዂሱ እንትንበብ “ፅብሐለይ” ይኸውን።
ወርቁ ድማ ጠቢቑ እንትንበብ “ንፅብሒቱ ወይ ሕላፍ ዝኾነ መዓልቲ” ማለት እዩ። እዚ
ድማ ብእዋኑ ዘይፀውዑንስ፣ ንፅብሒቱ ብላዕ ይብሉኒ፣ ኢሉ ከምዝተቐየሞም ምግላፁ
እዩ።

ቃላት ብኽልተ መልክዑ ምፍታሕ
ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ክልተን ካብኡ ንላዕልን ፍታሕ ዘለዎም ቃላት ብዙሓት እዮም።
እዚኣቶም ኣብ ቅኔ እንትኣትዉ ስውር መልእኽቲ ሒዞም ንረኽቦም።

ኣብነት
እንጀራ ኮይኑኒ እንትብል ላዕላይ ታሕታይ፤
ዕዳጋ ኮይና ኣላ ክላ ኣይትሓዘለይ።
ሕብረ ቃል እዚ ቅኔ “ኣይትሓዘለይ” ዝብል ቃል እዩ። አዚ ቃል ኣብቲ ዓውዲ ቀጥታዊ
ዝህቦ ፍታሕ “ኣይትንከአለይ” ዝብል እዩ። ወርቁ ድማ “ኣይትቀየመኒ፣ ይቕረ በለለይ”
ይኸውን። ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ ቅኔታት እንተፈቲሽናዮም እቲ ዝተሓብአ ምሽጥሮም
ንምርካብ ቀሊል እዩ።
1

ቀደም ዝቐረየ ብዘመን ኢኒ ኢኒ፤
ዕረፍ ከይትውቃዕ ብፀሊም እምኒ፤
ክትጐይ ከለኻ ኢልካ መሓውር ኣለኒ።

2

ኩሉ ገዲፋ ደልያ ንፍቓዱ፤

3

ኣቦኻ’ንተሓልፍ ብወረ ብዛንታ፤

በይዛኻ ኢላቶ ከንብረላ ኢዱ።

ተፃወት ብዕሊ ናይ ኣውርስ ፀዋታ።
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4

ካብ ርሑቕ እዩ መፂኡ ንዓኹም ኣሚኑ፤

5

ትዕዝብ እንተበልኩዋ ጠባያ ልማዳ፤

6

ወይ ጉድ! እዚ ኹሉ መዓር እዚ ኹሉ ሽሻይ፤

ኣይተመላልስዎ ሃብዎ ለሚኑ።
ልባስ ኣይትህብን ናይ ሓፍታ ወሲዳ።
እህም! ኣናህብ እንካ'ለዉ ኣብ ትግራይ።

ስነ-ልሳን
ብመሰረት ኣብነት ብምጥባቕን ምፍኳስን እንትንበቡ ኣፈላላይ ፍታሕ ዘምፅኡ ቃላት
ዘርዚርኩም፤ ፍተሖም ኣቐምጡ።

ኣብነት
1

2

ዘሊሉ
እንትጠብቕ፣

ማይ ወሲኹ

እንትፈኩስ፣

ነጢሩ

				

፡-

እንትጠብቕ፣______________________
እንትፈኩስ፣______________________				

3

				

፡-

እንትጠብቕ፣______________________					
እንትፈኩስ፣______________________					

4

				

፡-

እንትጠብቕ፣_____________________					
እንትፈኩስ፣______________________					

5

				

፡-

እንትጠብቕ፣_____________________					
እንትፈኩስ፣______________________					
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6

				

፡-

እንትጠብቕ፣____________________					
እንትፈኩስ፣_____________________					

7

				

፡-

እንትጠብቕ፣____________________					
እንትፈኩስ፣_____________________					

8

				

፡-

እንትጠብቕ፣____________________					
እንትፈኩስ፣_____________________					

9

				

፡-

እንትጠብቕ፣_____________________					
እንትፈኩስ፣______________________					

10

				

፡-

እንትጠብቕ፣_____________________					
እንትፈኩስ፣______________________
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ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

ቋንቋ ግጥሚ ካብ ካልኦት ዘፈራት ስነ-ፅሑፍ ብምንታይ ይፍለይ?

3

ምስላዊ ዝርርብ ኣብ ግጥሚ ምጥቃም እንታይ ረብሓ ኣለዎ?

5

ግጥምታት ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ብኸመይ ይርከብ?

7

ብሓፈሻ ግጥምታት ምንባብ እንታይ ረብሓ ኣለዎ?

2

ካብዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ግጥሚ እንታይ ተገንዚብኩም?

4

ምፍኳስን ምጥባቕን ኣብ ፍታሕ ቃላት እንታይ የስዕብ?

6

እማርያውን ፍካርያውን ፍታሕ ቃላት ኣብ ግጥሚ ዘለዎም ግደ እንታይ እዩ?

ሕቶታት ዓርሰ ገምጋም
ትሕዝቶ ትምህርቲ እዚ ምዕራፍ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹም ዝፍትሹ መጥለሊ ነጥብታት
ቀሪቦም ኣለዉ። ንሕድሕድ ሕቶ እትህብዎ መልሲ “እወ” እንተኾይኑ፣ ምልክት(√)፣
“ኣይፋል” እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ “እንድዒኸ” እንተኾይኑድማ ምልክት (?)
ኣብቶምባዶቦታታትኣቐምጡ።

I

ቁፅሪ

መጥለሊ ነጥብታት

1

መልእኽቲ ግጥሚ ብቓልን ብፅሑፍን ብግቡእ ምግላፅ እኽእል።

2

ኣብ ግጥሚ ኣተኣታትዋ ቃላት ከብራህርህ ይኽእል።

3

እማርያውን ፍካሬያውን ፍታሕ ቃላት ግጥሚ ምፍላይ እኽእል።

4

ኣብ ዝቐረቡ ግጥምታት ብድምፂ ምጥባቕን ምፍኳስን ወይ ምንዋሕን
ምሕፃርን ዝመፅእ ለውጢታት ትርጉም የርድእ።

5

ኣብ ሓደ ዛዕባ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ዝመሓላለፉ ግጥምታትን ካልኦት
ስራሕቲ ፈጠራን ኣዳሚፀ ዝተረዳእኹዎ እገልፅ።

6

መልእኽትታት ግጥሚ ፈልየ፤ ሓሳባት ብናይ ባዕለይ ኣገላልፃ ምቕራብ
እኽእል።

7

እንታይነት ምስላዊ ኣዘራርባ ብዝግባእ እገልፅ።

8

ካብ ዝቐረበ ግጥሚ፣ ኣጠቓቕማን ዓይነትን ምስላዊ ኣዘራርባ ፈልየ
ምግላፅ እኽእል።

9

ኣብ ሓደ ዛዕባ፣ ግጥሚ ምግጣምን ምፅሓፍን እኽእል።

10

ምሽጥር ዝቐረበ ቅኔ እፈትሕ።

II
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መልሲ

መልስኹም “ኣይፋል” ወይ “እንድዒኸ” እንተኾይኑ፤ተመሊስኩምነቲት ሕዝቶት ምህርቲ
ኣይሙ።

ምዕራፍ ሸሞንተ
ኣብ ውሳነ ምብፃሕ

ዝርዝር ዕላማታት
ተምሃሮ ነዚ ምዕራፍ’ዚ ምስተምሃርኩም










ኣንቢብኩም ዝተረዳእኽሙዎ ብቓልን ብፅሑፍን ትገልፁ።
ንቃላት ቀጥታዊ፣ ተመሳሳልን ተፃራርን ፍታሕ ትህቡ።
መልእኽትታትዘዳመፅኩምዎ ፅሑፍ ተብራህርሁ።
ስርዓት ክትዕ ሓሊውኩም ትካትዑ።
ብመሰረት መምርሒታት ዝተፈላለዩ ስራሐቲ ትትግብሩ።
ካብ ቃለ መሕተትን ቅጥዕን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብምርካብ መዘክር ትሕዙ።
ካብ ዝድመፅን ዝንበብን መዘክርታ ትሕዙ።
ካብ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሽ ዘዳመፅኩሙዎም ተሞክሮ ሂወታት መዘክር
ትሕዙ፡፡

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ቅድመ ንባብ
1
2

“ኣስተውዕል!፣ ንውሳነ ኣይትህፀፅ!” ዝብሉ ኣበሃህላታት እንታይ ይነግሩና?
“እንኳዕ ደኣ እዚኣ ገበርኩምበር፣ ደጊም ዝመፀ ይምፃእ!” ዝብል ኣበሃህላ ካብ
ተዛራባይ እንታይ ክንርዳእ የኽእለና?

ብዕላማ ምውሳን
ሰብ ካብቶም ካልኦት ፍጡራት ዝፍለየሉ ቀንዲ መለለዪ ባህሪኡ፤ ዝሓስብ ምዃኑ
እዩ። ንነገራት ከከም ኣንፈት ዝመፅሉ? ኩነታት ይፍትሾም። ንምንታይ?፣ ከመይ
ኢሉ?፣ ብድሕሪ እዚኸ?፣ እዚ ናበይ የምርሕ? እናበለ ይሓትት። ንነገራት የስተንትን።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሳነ ይበፅሕ።
ውሳነ ምሃብ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ዕድመ ህፃንነት ድልየትካ ንምምላእ ንውሽጣዊ
ስምዒትካ ምግዛእ ግሁድ እዩ። እትደልዮ ንምርካብ ወይ ንምግባር ንውሽጣዊ
ድፍኢት ምግዛእ ይስትውዐል። እንተዀነ ግና እዚ ዘላቒ ባህሪ ኣይኰነን።
ምስትውዓል፣ ነገራት ምምማይ ይመፅእ። ለውጥታት ባህሪ ይረአዩ። ዕድመ
እንትደፍእ ብኸባብን ከይድታት ኣእምሮኣዊ ብስለትን ለውጥታት ባህሪ ይረአዩ።
ምኽንያታውነት እናተወሰኸ መርትዖ ውሳነ ምድላይ ይመፅእ። ንውሽጣዊ ድፍኢት
ጥራይ እንተይኮነስ፣ ንውሳነታት ኣእምሮ ምኽባር እውን ይረአይ። በዚ ድማ ሓደ
ነገር ንምትግባር ኣብ ውሳነ ምብፃሕ ዝብል ኣምር ክረአ ይጅምር። እንተኾነ ግና፣
ኣብ ውሳነ ምብፃሕ ብሓደ ፀሓይ (ብዕለቱ) ኣይመፅእን።

በዚ ድማ ኣብ ውሳነ

ምብፃሕ ምስ ምዕባለ ኣእምሮ እናጐልበተ ዝኸይድን በብግዜኡ ዝምዕብልን ኮይኑ
ንረኽቦ።
ሓደ ሰብ ኣብ ውሳነ ዘብፅሕ ዓቕሚ ንኽረክብ ድማ፣ መሰረታዊ ክህሎታት ህይወት
ከማዕብል ይግባእ። እወንታዊ ኣተሓሳስባን ዓርሰ እምነት ምሕዳርን ሓደ መግለፂ
እዩ። ህይወት ብዕላማ

ምምራሕ እቲ ካልእ እዩ። ዓርሰ እምነት ምጉልባት እውን

ከምኡ ከም ሳልሳይ ዝጥቀስ እዩ። ንድፍኢት መሓዛ ኢድካ ዘይምሃብን፣ ኣብ ውሳነ
ምብፃን እውን፣ እቶም ከም ራብዓይን ሓምሻይን ተፀራሕቲ ክህሎታት ህይወት
እዮም።ሓደ ሰብ እዚኣቶም ኣማዕቢሉ ክበሃል እንተኾይኑ ድማ፣ ብተግባር ከርእዮም
ይግባእ።
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ክሳብ ሐዚካብዚ ምንባብ እንታይ ተረዲእኹም?
ፅቡቕ ውሳነ ምሃብ ካብቶም ሓሙሽተ ክህሎታት ህይወት ሓደ እዩ። ክህሎታት
ምምዕባል ድማ፣ ሓደ ፅቡቕ ዜጋ ኣብ ምፍጣር ግደኦም ልዑል እዩ።እዚ እንታይ
ማለት እዩ? እንተይልና፣ ሓላፍነት ዝተመልኦን ክትግበር ዝኽእልን ውሳነ ምሃብ
ምኽኣል ብዝብል ክግለፅ ዝኽእል እዩ።

መስተውዐሊ፣ ስምዒቱ ዝቆፃፀር፣ ነገራት

ዝፍትሽ፣ ለባም፣ ከባቢኡ ዝፈልጥ ወዘተ. ዝብሉ ቃላት ድማ ንፅቡቕ ውሳነ ዝህብ
ሰብ ከም መግለፅታት ኮይኖም ንረኽቦም።
እዚ ካብ በልና፣ ኣስዒበ ሓንቲ ሓፃር ፅሕፍቲ ከስዕበልኩም እየ። እዛ ፅሕፍቲ ንስነ
ስርዓት ተምሃሮ ዝምልከት ሓበሬታ ንምሃብ ዝተዳለወት እያ። ማሕበራዊ ቕቡል
ባህሪያት ንምትብባዕን፣ እቲ ሕማቕ ባህሪያት ድማ ክእረም ንምግባር ትምዕድ።
ዕላምኣ ድሕንነትን ጥዕናን ተምሃሮ ምሕላውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ፅቡቕ ሃዋሕው
ትምህርቲ ምፍጣርን እዩ። መሰላትን ሓላፍነትን ተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ
እንታይ ክመስል ከምዘለዎ ተርእይ። ኣብ ህይወትኩም ክትገብርዎ ዝግባእ ነገር
ዝሕብሩ ሓበሬታታት ተቕርብ። ጠባይ፣ ስርዓት፣ መሰላትን ሓላፍነትን ተምሃሮ
ከመይ ክኸውን ከምዝግባእ ትጥቁም። ካብ ተምሃሮ ዝድለይን እንታይ ትፅቢት
ከምዝግበርን

ትገልፅ።

እሩም

ባህሊ

ተምሃራይ

ንምምዕባል

ድማ

ዝተፈላለዩ

ሓበሬታታት ብምቕራብ ተብራህርህ። እዛ መምርሒት ኣንቢብኩም ኣብ ውሳነ
ክትበፅሑ እላቦ።
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ መሰረታዊ እምነታት ንምህናፅ፣ እወንታውን ኣብ ምክብባር
ዝተመርኮሰን ዝምድና ንምፍጣርን እንታይ የድልይ?
ፅቡቕ ውፅኢት ዝህብን ዘተባብዕን ትምህርቲ ክህልው ዝኽእል ኣብ ምዕሩይ ሃዋህው
እዩ። እዚ ቅኑዕ ኣተሓሳስባን ድሕንነትን ኣብ ዘለዎ ሃዋህው ትምህርቲ ጥራሕ ይርከብ።
ተምሃሮ፣ ሰራሕተኛታትን ወለድን ወይ ኣለይትን፣ ኩሎም ከም ኣለይትን፣ መማህራንን
ብሓባር እንትሰርሑ ፅቡቕ ውፅኢት ከምዝርከብ ይእመን። ህላዌ ፅቡቕን ዘተኣማምን
ትምህርቲ ዝረጋገፅ፣ ኣብ ሞንጎና ንባህሊ፣ ድሕንነት፣ እምነት፣ ምክብባር፣ ቅንዕና፣
ተሓታቲነትን ምዕሩይነትን እንትምዕብል እዩ። እዚ ድማ ዝኸውን ኣብ መንጐና፣ ባህላዊ
ምርድዳእ እንትህልው ጥራይ እዩ።
ኣብ ክሊ ትምህርትና ዝርከብ ሕብረተሰብ ካብ ዝተፈላለዩ ዓሌታትን ማሕበረሰብን
ዝተዋፅአ ስለዝኾነ፣ እወንታዊ ሃዋህው ትምህርቲ ክህልው ድልየት ኩሉ እዩ። ከምቲ
ዝድለ እወንታዊ ሃዋህው ንኽህሉ ድማ፣ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓቀኛ ባህላዊ ኣፍልጦን
መረዳእታን ክምዕብል ይግባእ። ብዛዕባ ናይ ካልኦት ባህሊ፣ ኣካይዳን ቅርፅን ምፍላጥ፤

131

ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ፈሊጥካ ድማ በቲ ቅኑዕ መንገዲ ምትግባር ወሳኒ እዩ። ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ንምምፃእ፣ ኣብ
ቋንቋና፣ ክብርታትና፣ ራእይና፣ ዕላማና፣ ኣጠቓቕማ ፀጋታትናን፣ መስርሕ ገምጋም
ምትእትታውን ብኣግባቡ ምጥቃምን የድልይ።
ከምዚ ዝበሉ መሰረታዊ እምነታት፣ ኣብ ባህሊ ኩሉ ሕብረተሰብ ዓለም ዝርከቡን ንኹሉ
ሰብ ድማ ሰብኣዊ ዝኾነን ምዕሩይን ኣተሓሕዛ ንምርግጋፅ ዝሕግዙ እዮም። ኣብ ክሊ
ትምህርትና እወንታውን ፅቡቕን ሃዋህው ትምህርቲ ንክህልውን ኣብ ሞንጐ ተምሃሮ፣
ሰራሕተኛታትን ወለድን ፅቡቅ ርክባት ኽምዕብልን ዝተፈላለዩ ኣገባባት ከነታኣታትውን
ይግባእ። ስነ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ድህንነትናን ናይ ካልኦትን ድሕንነትን ኣብ ሓደጋ
ኣብ ዘየውድቑ ንጥፈታት ምስታፍ ካብቶም መሰረታዊ መትከላት ሓደ እዩ። ከም
ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ቕኑዓት ምዃን ይግበአና። ነንሕድሕድና ምክብባርን እሙናት
ምዃንን የድልየና።
ኽብሪ ፅቡቕ ስነምግባር፣ ወትራዊ መስርሕና ምግባር። ንፍልልያት ኣተሓሳስባ ኮነ
እምነት ብዓቕሊ ምእላይ። ንናይ ካልኦት ሰባት ርኢቶን ስምዒትን ምኽባር ይግባእ።
ንእነተግብሮ ነገር ሓላፍነት ምውሳድን፣ ተሓታትነት ምቕባልን ክነማዕብል ኣለና።
ክገብሮ እየ ዝበልናዩ ነገር ምግባር፣ ዓርስና ምቁፅፃር፣ ቕድሚ ስጉምቲ ምውሳድ
ኣቐዲምና ምሕሳብ፣ ከም መትከል ምሓዝ ግቡእ እዩ።
ኣብ ኩሉ ነገር ፍትሓውነት ክነግስ ምፅዓርን፣ ንሕጊ ተገዘኣይ ምዃንን ከም ባህሪ
ምጉልባት። ኣብ ወግዒ ኾነ ካልእ ጉዳይ “ኣነ” ዝብል ገዲፍና፣ ተራና ምሕላው የድልይ።
ኣእምሮና ክፉት ምግባርን፣ ኻልኦት ንዝህብዎ ሓሳብ ምድማፅን ኣድላይ እዩ።
እዚ እንትንገብር እቶም ካባና ትፅቢት ዝግበረሎም ክህሎታት ህይወት ብግቡእ ኣማዕቢልና
ማለት እዩ። ኣብዚ ንምብፃሕ ግና ንተግባራውነቶም ኣብ ውሳነ ምብፃሕ የድልይ። ሐዚ
እንህቦ ውሳነ ኣብ ቀፃሊ ህይወትና ዝህልዎ ፅልዋ ሓያል እዩ። ነዚ ድማ ዝኾነ ነገር
ቅድሚ ምውሳንና ምምዝዛን ወሳኒ ይኸውን።
(ፍልፍል መበገሲ ፅሑፍ፣ “መሰልን ሓላፍነትን ተምሃሮ” ብዝብል ብህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ
ሲያትል ኣብ www.seattleschools.org/area/discipline. ካብ ዝተረኸበ ፅሑፍ ዝተወሰደ እዩ።)

ሕቶታት ድሕረ ንባብ
I
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ብመሰረት እቲ ምንባብ ዝስዕቡ ሕቶታት ብቓል መልሱ።
1
2

ቀንዲ መለለዪ ባህሪ ሰባት እንታይ እዩ?
ሰባት ቅድሚ ናብ ውሳነ ምብፀሖም፣ ዝሓልፍዎ ከይዲ እንታይ እንታይ ይሓቁፍ?

ምዕራፍ ሸሞንተ - ኣብ ውሳነ ምብፃሕ
3

ኣብ ዓንቀፅ ክልተ “እንተዀነ ግና እዚ ዘላቒ ባህሪ ኣይኰነን።” ኣብ ዝብል “እዚ”
ኣየናይ ንምግላፅ ኣትዩ?

5

ሓደ ፅቡቕ ዜጋ ኣብ ምፍጣር ግደኦም ልዑል ዝተበሃሉ እንታይ እንታይ እዮም?

1

ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ባህላዊ ኣፍልጦን መረዳእታን ብምሓዝኩም፣
እንታይ ክትርብሑ ትኽእሉ?ብዘይምርዳእኹም ከጓንፍ ዝኽእል ፀገምዶ ይህልው?
እንታይ?

2

ሓደ ሰብ ብዛዕባ ቋንቁኡ፣ ክብርታቱ፣ ኣጠቓቕማ ፀጋታቱን ባህሉን ኣፀቢቑ
ብምፍላጡ እንታይ ይርባሕ?

4
II

ስዒቦም ንዝቐርቡ ሕቶታት ሓፂር ፅሑፋዊ መብርሂ ሃቡ።

3
III

1

እንትደፍእ /ዓንቀፅ ክልተ/

3

ከባቢኡ ዝፈልጥ /ዓንቀፅ ኣርባዕተ/

ምጉልባት /ዓንቀፅ ሰለስተ/

4
5

እሩም /ዓንቀፅ ሓሙሽተ/
ኣለይቲ /ዓንቀፅ ሽዱሽተ/

ቃላት

ስዒቦም ንዝቐረቡ ቃላት ኣብቲ ምንባብ ዝሓዙዎ ቀጥታዊ ፍታሕ ዘርእይ መግለፂ ሃቡ።
1

ይፍትሾም /ዓንቀፅ ሓደ/

3

ግሁድ /ዓንቀፅ ክልተ/

1

ምምማይ /ዓንቀፅ ክልተ/

3

ኢድካ ምሃብ /ዓንቀፅ ሰለስተ/

2
II

ኣብ ቤት ትምህርትኹም፣ ንደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ መሰል ማዕርነት እንታይ
ይመስል? ዝደለየኦ ናይ ምዃን ነፃነት ኣለወን ዶ? እንተዘይኮይኑ፣ ዘዕንቅፈን
እንታይ እዩ?

ስዒቦም ንዝቐርቡ ቃላትን ሓረጋትን ኣብቲ ምንባብ ብዘለዎም ዓውዳዊ ፍታሕን፤ ካብቲ
ዓውዲ ወፃኢ ዘለዎም ፍታሕን ብኣብነት ኣረድኡ።

2

I

እወንታዊ ኣተሓሳስባን ዓርሰ እምነት ምሕዳርን መግለፅታት እንታይ እዮም?

ምግዛእ /ዓንቀፅ ክልተ/

4

ዘተባብዕ /ዓንቀፅ ሽዱሽተ/

6

ክነግስ /ዓንቀፅ ዓሰርተ/

4

ስምዒቱ ዝቆፃፀር /ዓንቀፅ
ኣርባዕተ/

5

ወትራዊ /ዓንቀፅ ትሽዓተ/

ስዒቦም ንዝቐረቡ ቃላትን ሓረጋትን ተመሳሳሊ ፍታሕ ዘለዎም ቃላት ድለዩሎም።

2

ዓርሰ እምነት /ዓንቀፅ ሰለስተ/

5

ሃዋህው /ዓንቀፅ ሽዱሽተ/
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መምርሒ
III

ካብቲ ምንባብ ንዝስዕቡ ቃላት ተፃራሪ ፍታሕ ድለዩ።
1

ዘይበልሐ /ዓንቀፅ ክልተ/

3

ሓሳባዊ /ዓንቀፅ ኣርባዕተ/

2

I

5

ተስፋ ዘቑርፅ/ዓንቀፅ ሽዱሽተ/
ምንፃግ /ዓንቀፅ ዓሰርተ/		

ዝርርብ

ካብዞም ዝስዕቡ ዛዕባታት ሓደ ብምምራፅ፣ በብጉጅለኹም ስሩዕ ክትዕ ኣካይዱ።
1

ኣብያተ ትምህርቲ፣ ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ተንቀሳቓሲ ስልኪ ክሕዙ ክፈቕዳ ዶ

2

ተምሃሮ ትምህርቶም ዛዚሞም ዓርሶም ክሳብ ዝኽእሉ፣ ክዕቀቡ ዶ ይግባእ?

4

መናእሰይ ኣብ ውሳነ ምሃብ ፀገም ዝፈጥረሎም፣ ደጋዊ ድፍኢት እምበር ካብ

3

II

ምምብርካኽ /ዓንቀፅ ሰለስተ/

4

ኣለወን?

ሕማቕ ባህሪ ሰባት ብፍቕርን ሓልዮትን ክዕረይ ዶ ይኽእል?

ባዕሎም ዝነቅል ኣይኮነን መባል ይከኣል ዶ?

ነዚ ዝስዕብ ሕቶ ብመሰረት ኣብ ትሕቲኡ ዝቐረቡ መምርሕታት ብተግባር ኣርእዩ።

ምስ በዓል ሞያ ሕክምና እንትራኸብ ኣብ እዋን ዘተ እንታይ ክገብር ኣለኒ?
;;

ናብ ሓኪም ክትኸዱ እንተለኹም ዓቕሚ ብዝፈቐዶ ምሉእ ፅርየትኩም ሓሊኹም

;;

ምስ ሓኪም ከትዛተዩ ከለኹም ገፅኩም ብፍሽኽታ ኣሰንዩ፤

;;

;;

;;

;;
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ኪዱ፤

ንበዓል ሞያ ጥዕና ንምሕጓስ፤ ዘረባኹም ሓፂርን ግልፅን እንተዝኸውን ይምረፅ፤
እቲ በዓል ሞያ ጥዕና ዝነግረኩም መልእኽቲ፣ ብፅሞና ኣዳምፁ፤
ዘይተረደአኩም ሓሳብ እንተሃልዩ ሕተቱ፤
በዓልሞያጥዕና ካብ ዝነግረኩም ቁምነገራት፣ ቀንዲቀንዲ ነጥቢታት ፈሊኹም ኣብ
ዕለታዊ መዘክር ፀሓፉ፤

ምዕራፍ ሸሞንተ - ኣብ ውሳነ ምብፃሕ
;;

ኣብ ዙርያ ጉዳይ ጥዕናኹም ዝጥምት ኩሉ ንሓኪምኩም ሕተቱ፤ ንኣብነት፣


መድሓኒት ትወስዱሉ ግዘ፣



ካልኦት ጉዳያትን…



መድሓድኒት ቅድሚ ምውሳድኩም ወይ ድሕሪኡ ክትገብሩዎ ዝግባእ ነገርን

(ሚኒስተር ጥዕና “መስተውዓሊ” ብዝብል ንመሳለጥቲ ዘተ ጥዕና ማሕበረሰብ ካብ ዘዳለዎ መምርሒ
ዝተወሰደ)

መምርሕታት ኣተገባብራ ንጥፈት፤
1

ፈለማ ብፅምዲ ኮፍ ኢልኩም ነቲ ኣብ ሰደቓ ዘሎ መምርሒ ኣንብቡ፤

3

ከም ሓኪምን ተሓካምን እትዝትይሉ ዛዕባ ምረፁ፤

5

ኣብተን ነጥብታት ልምምድ ግበሩ፤

2

ሓዴኹም ከም በዓል ሞያ ሓኪም፣ ሓዴኹም ከም ተሓካሚ ግደ ሓዙ፤

4

ንመዘራረቢ ዝኾኑ ሓሳባት ብመዘክር ሓዙ፤

6

ብመሰረት እቶም ልዕል ክብል ዝተውሃቡ መምርሕታት፣ ኣብ ቅድሚት እናወፃኹም
ብቓልኩም ንምውሳእ ፈትኑ፤

ምድማፅ
ባህሊ ዘይብሉ ልምዓት ኣይዕወትን

ሕቶታት ቅድመ ምድማፅ
ብመምህርኩም ዝንበበልኩም ፅሑፍቅድሚ ምድማፅኩም ኣብዞም ሕቶታት ምስ
መፃምድኹም ተዘራረቡ።

I
1
2
II

ካብቲ ርእሲ እንታይ ምርዳእ ይከኣል?
ንባህሊ ከመይ ትገልፁዎ?

ሕቶታት እዋን ምድማፅ
እናዳመፅኩም፣ ወሰንቲ እትብልዎም ነጥብታት ብመዘክር ሓዙ።
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ድሕረ ምድማፅ
III

ብመሰረት ዘዳመፅኩምዎ ምንባብ፣ ነዞም ዝስዕቡሕቶታት መልሱ።
1

“ዝኾነ ማሕበረሰብ መንነቱ ካብ ዝገልፀሎም ሃፍትታት እቲ ገዚፍ ግደ ዝፃወት

2

ብመሰረት እቲ ፅሑፍ ባህሊ ብምኽባር እንታይ ይርከብ?

4

“ዝኾነ ሰብ ነቲ ሒዝዎ ዝመፅእን ሒዝዎ ዝዓብን ባህሊ ይመስል፤” ንዝብል ብናይ

5

ባህሊ ትግራይ ብኸመይ ክግለፅ ይኽእል? ሓፂር መግለፂ ሃቡ።

3

(ዝሕዝ) ባህሊእዩ፤” እንትብል፣ እንታይ ንማለት እዩ?

ከም ኣገላልፃ ፀሓፊ፣ መንነትካ ምድርባይ ዝመፅእ መዓዝ እዩ?

ባዕልኹም መግለፂ ኣብራህርሁ።

6

ኣብዚ ሰሙን

ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ ካብ ዝቐረቡ ዛዕባታት፣ ኣዝዩ እዋናዊ

7

ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ቦታ ካብ ዝወሃቦም ቁም ነገራት ሓደ፣ ጉዳይ መናእሰይ

እትብልዎ ኣዳሚፅኩም፤መዘክር ብምሓዝ ኣብ ክፍሊ ኣቕርቡ።

እዩ። ኣብ ዝመረፅክሙዎ መራኸቢ ሓፋሽ ሓደ መደብ መናእሰይ ብምድማፅ እቲ
መደብ ዝዳህሰሶም ነጥብታት ንኻልኦት ተምሃሮ ተርኹሎም።

ፅሕፈት
I

II
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ነዞም ዝስዕቡ ብመሰረት እቶም ሕቶታት ብፅሑፍ መልሱ።
1

ብዛዕባ ክህሎታት ህይወት፣ ንናይ ስነ-ዜጋን ስነ-ምግባርን መምህርኩም ቃለ

2

“ፅቡቕውሳነ ንምሃብ ዘኽእሉ መምርሕታት ህይወት”ንተምሃሮ ካብ ዝተዳለዉ

መሕተት ብምግባር፣ ዝሃቡኹም መብርሂ ብመዘክር ሒዝኩም ኣብ ክፍሊ ኣቕርቡ።

ሓገዝቲ መምርሕታትን ካልኦት መፃሕፍትን ኣንቢብኩም ወይ ዝምልከቶም ሰባት
ሓቲትኩም መዘክር ብምሓዝ፣ ሓፂር ፀብፃብ ፀሓፉ።

ስዒቡ ኣብ ዝቐረበ ግራፍ ካብ ዘለዉ መረዳእታታት ሓሳብ እናነፃፀርኩም ብፅሑፍ
ኣቕርቡ።

ምዕራፍ ሸሞንተ - ኣብ ውሳነ ምብፃሕ
ካብ 2004-2007 ዓ/ም ዝነበረ ሓፈሻዊ ቁፅሪ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ
1,500,000

በ
ዝ 1,200,000
ሒ
ኣ
900,000
ባ
ላ
ት
ማ 600000
ል
ት 300,000
0

በዝሒ ኣባላት ማልት 2005-2007ዓ.ም
ምስ 2004ዓ.ም እንትነፃፀር

1,041,013

1,147,118

1,209,243

769,499

2004ዓ.ም

2005ዓ.ም

2006ዓ.ም

2007ዓ.ም

(“መቓልሕ ልምዓት” ብዝብል ኣብ ፍሉይ ሕታም መፅሄት ማልት ካብ ዘቕረቦ ዝተወሰደ)
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ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

ብዕላማ ምውሳንእንታይ ረብሓ ኣለዎ?

3

ኣብ ቀጥታውን ተመሳሳሊ ፍታሕን ከመይ ዝበለ ርክብ ኣሎ?

5

መምርሒ ብግቡእ ምትግባር ረብሕኡ እንታይ እዩ?

2

መሰረታዊ ክህሎታት ህይወት ዝበሃሉ ከመይ ዝበሉ እዮም?

4

ኣብ ምቕራብ ክትዕ፣ ወሰንቲ ነገራት እንታይ እንታይ እዮም?

6

ዕለታዊ ውልቀ መዘክር ምሓዝ እንታይ ረብሓ ኣለዎ?

ሕቶታት ዓርሰ ገምጋም
ትሕዝቶ ትምህርቲ እዚ ምዕራፍ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹም ዝፍትሹ
መጥለሊ ነጥብታት ቀሪቦም ኣለዉ። ንሕድሕድ ሕቶ እትህብዎ መልሲ “እወ”
እንተኾይኑ፣ ምልክት(√)፣ “ኣይፋል” እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ “እንድዒኸ”
እንተኾይኑድማ ምልክት (?) ኣብቶምባዶቦታታትኣቐምጡ።

I

ቁፅሪ

መጥለሊ ነጥብታት

መልሲ

1

ንቃላት ቀጥታዊ፣ ተመሳሳልን ተፃራርን ፍታሕ ምሃብ
እኽእል።

2

ካብ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ እዋናውን ማሕበራውን ጉዳያት
ዝመሓላለፉ መልእኽትታት ምድማፅ እኽእል።

3

ኣብ ሓደ ዛዕባ መምርሕታት ተኸቲለ ቅቡል ክትዕ የካይድ።

4

ብመሰረት
እኽእል።

5

ካብ ቃለ መሕተትን ቅጥዕን ዝረኸብኩዎም ሓሳባት
ኣመዓራርየ ምፅሓፍ እኽእል።

6

ካብ ዝድመፅን ዝንበብን፣ ብዝግባእ መዘክር
እኽእል።

II
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መምርሕታት ዝተፈላለዩ ስራሐቲ ምስራሕ

ምሓዝ

መልስኹም “ኣይፋል” ወይ “እንድዒኸ” እንተኾይኑ፤ተመሊስኩምነቲት ሕዝቶት ምህርቲ
ኣይሙ።

ምዕራፍ ትሽዓተ
ሕብረተሰብን ጥዕናን

ዝርዝር ዕላማታት
ተምሃሮ ነዚ ምዕራፍ’ዚ ምስተምሃርኩም













ኣንቢብኩም ዝተረዳእኽሙዎ ብቓልን ብፅሑፍን ትገልፁ።
እዋናዊጉዳያትኣመልኪቶም ዝመሓላለፉ መልእኽታት ትገልፁ።
ሓድነትን ኣፈላላይን ፅምዲ ቃላትን ሓረጋትን ተረድኡ።
ወድዓዊ ሓቅን ውልቀ ርእይቶን ፈሊኹም ትዛረቡ።
ኣብ ዝቐርቡልኩም ዛዕባታት፣ ስርዓት ሓሊውኩም ምይይጥ ተካይዱ።
ካብ መፃሕፍትን ካብ ቅጥዕን ዝኣከብክሙዎ ሓሳብ ብፅሑፍ ትገልፁ።
ካብ ዕለታዊ ተሞኩሮታትኩም መዘከርታ ትሕዙ።
ሓደ ፅሑፍ ኣሕፂርኩም ትፅሕፉ።
ሓደ ፅሑፍ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ትምልሱ።
ምስላታትን ብሂላትን ተብራህርሁ።
ቅኔታት ትፈትሑ።
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ሕቶታት ቅድመ ንባብ
ነዚ ስዒቡ ዝቐረበ ሰደቓ መጥለሊ ግንዛበ፣ ኣብቲ ዛዕባ ኣድሂብኩም እተን ክልተ ቀዳሞት
ዓምድታት ምልኡ። እታ ሳልሰይቲ ዓምዲ እቲ ምንባብ ምስ ዛዘምኩም እትመልኡዋ
እያ።

መጥለሊ ነጥብታት ግናዛበ

ኣብ ሕብረተሰብን ጥዕናን
ተ.ቁ

ዝነበረኒ ቅዱም
ፍልጠት

ካብቲ ምንባብ ንክረኽቦ
ትፅቢት ዝገበርኩሉ ፍልጠት

ድሕሪ ምንባብ
ዝረኸብኩዎ ሓድሽ
ፍልጠት

1.
2.
3.
4.
5.

“ካብ ሓሚምካ ሕክምና…”
ዕብየት ኢንዱስትሪ፣ ሕርሻ፣ ወዘተ. ብሓፈሻ ስልጣነ እናወሰኸ እንትመፅእ፤ ብኽለት
ከባቢ፣ ኣየር፣ ማይ፣ ምግቢ እናወሰኸ፣ እናገደደ መፂኡ ኣሎ። ከባብታት፣ ካብ ሕድሕድ
ክፋል ሕብረተሰብ ዝደፍኦም ጐሓፋት ጀሚሩ፣ ክሳብ ዓበይቲ ትካላትን ኢንዱስትሪታትን
ዝኣልይኦ ተረፈ ምህርትን ካልእን ተደማሚሩ፣ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ፅርየቶም ክጓደል
ይረአዩ ኣለዉ። ኣየር፣ ብሰንኪ ካብ ኣናእሽተይን ዓበይትን ተሽከርከርቲ ዝወፅእ ትኪ፣
ካብ ፋብሪካታት ዝፍነዉ በዝሒ ዘለዎም በከልቲ ኬሚካላት፣ ብርሰት ኣግራብ ወዘተ.
ፅርየቱ እናንቈልቆለ መፂኡ ኣሎ። ማይ፣ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ብቐጥታ ናብ
ሩባታት፣ ሃይቅታት ወዘተ. ብዝሕወሱ መትረባት መእለዪ ፈሳሲ ርስሓት፣ ዓይነ
ምድሪ፣ ወዘተ.ን ብተዘዋዋሪ ድማ ብዝናብን ንፋስን እናተሓፀቡ ብዝኣትዉ መረዝቲ
ነገራት ወትሩ ንብኽለት ክቃላዕ ይረአይ። ከባቢ፣ ኣየር፣ ማይ እናተበከለ ብዝመፀ ቁፅሪ
ድማ፣ ንጥዕና ጠንቂ ዝኾኑ ነገራት እናተጋደዱ፤ ኩነታት ጥዕና ሕብረተሰብ ንብዙሓት
ፀለውቲ ነገራት ይቃላዕ።
ምኽንያቱ ዝኾነ ይኹን፤ ብኽለት ከባቢ እንተሃልዩ ንጥዕና ጠንቂ ምዃኑ ኣይተርፍን።
ኣብ ከባቢ ብኽለት ካብ ዘስዕቡ ምኽንያታት ሓደ፣ ካብ ሕድሕድ ስድራታት ዝወፅእ
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ርስሓት እዩ። እዚ ርስሓት ብመልክዕ ደረቕ ጎሓፍ ወይ ፈሳሲ ዝድፋእ ክኸውን
ይኽእል። ደረቕ ይኹን ፈሳሲ ጐሓፍ ብመይላ ክተሓዝ ይግባእ። ኣብ ከባቢ መንበሪ ገዛ
ወይ መእከቢ ጐሓፍ ዝህልው ውህላል ደረቕ ጎሓፍ፣ ብግቡእ እንተዘይተኣልዩ ግና፣
ከባቢ ይብክል። እዚ ጐሓፍ ክሳብ ዝብስብስን (ዝምሽምሽ) ሕማቕ ጨና ዝፈጥርን፣ ስቕ
ኢልካ እንተተራእዩ ድማ ንዝተፈላለዩ ጠንቅታት ጥዕና የቃልዕ። እዚ ድማ ሳዕብየኑ
ሕማቕ ይኸውን።

ካልኦት ጠንቂ ጥዕና ዝኾኑ በከልቲ ነገራት ክፈጥሩ ዝኽእሉ፣ እንታይ
እንታይ ኣለዉ?
ካብ ገዛውቲ ዝድፍኡ ፈሰስቲ ርስሓታት እውን መዋህለሊ እንተዘይተገይሩሎምን፣
ፈቐድኡ እንተውሒዞምን ኣብ ከባቢ ዝፈጥርዎ ብኽለት ልዑል እዩ። ሕፅብፃባት
ኣቑሑት ገዛ፣ ክዳን፣ ተረፍ መረፍ ምግብን ሕፅብፃብ መመገብታትን ፈቐዱኡ
እንተተደፊኦም፤ ዝምብታት (ሃመማታት) ይእክቡ። ኣብ ምድግጋም ሕማቕ ጨና
ይፈጥሩ። በዚ ድማ ፈሰስቲ ርስሓት ንጥዕና ጠንቂ ዝኾኑ ታህዋሳት ኣብ ምፍጣር
ግዲኦም ልዑል ይኸውን።
ሕብረተሰብ ኣብ ብኽለት ከባቢ ዝህልዎ ግንዛበ ትሑት እንትኸውን ድማ፣ እዚ ከም
ሓደ መጋደዲ

ምኽንያት ይረአይ። ኣብ ሃገርና ዘሎ ግንዛበ ብኽለት ከባቢ እውን ዋላኳ

በብግዚኡ እናተመሓየሸ ለውጥታት እንተተረኣዩ ጌና ዝተርፎ ኣሎ። እዚ ግንዛበ ምፍጣር
ድማ ንእገለ ተባሂሉ ዝግደፍ ጉዳይ ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ጥዕንኡ ንምሕላው ከባቢ
ከይብከል ክፅዕርን ካብ ብኽለት ነፃ ዝኾነ ከባቢ ክፈጥርን ይግባእ። ከባቢ እንትብከል ጥዕና
ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ ስለዝወድቕ፣ ዕማም ምክልኻል ብኽለት ግቡእን ግዴታን ኩሉ
ዜጋ ይኸውን። በዚ ድማ ኩሉ ሰብ ካብ ባዕሉ ጀሚሩ ካብ ጠንቅታት ጥዕና ነፃ ዝኾነ ከባቢ
ኣብ ምፍጣር ክዋፈር ይግባእ። ከምቲ “ዝሓበራያ ኣፃብዕትስ…” ዝበሃል ኣብ ቀረብኡ
ዝርከቡ ኩሎም ኣባላት ሕብረተሰብ እናተሓባበረ ጥሙር ብዝኾነ መልክዑ ከባቢኡ ካብ
ብኽለት ክሕልው ግቡእ እዩ።

“ዝሓበራያ ኣፃብዕትስ…” ዝብል ኣስዒቡ ከምፅኦ ዝኽእል መብራህርሂ
ከመይ ዝበለ ይኸውን ትብሉ?
ብውልቀ እንትረአ፣ ካብ ኩሎም ጠንቅታት ጥዕና ከባቢ፣ ዓርስኻ ምሕላው ክኸብድ
ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ግና እኹል ግንዛበ ሕብረተሰብ እንተተፈጢሩ፤ ሓደ ሓደ
ጥንቃቐታት ብምግባር ጠንቅታት ጥዕና ከስዕብዎ ዝኽእሉ ፀገም ምቕናስ ይከኣል
እዩ። ብውልቀ ብኽለት ከባቢ ኣብ ጥዕና ከምፅኦ ዝኽእል ፀገም እንታይ ምኳኑ ግንዛበ
እንተተፈጢሩ፣ ብኽለት ንምንካይ ዝግበር ፃዕሪ ኣይኸብድን።
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ብምኳኑ ኩላትና ካብ ቀረባ ብምጅማር ኣብ ገዛናን ኣብ ስድራናን ብኽለት ስዒቦም ብዛዕባ
ዝመፁ ጠንቅታት ጥዕና ግንዛበ ክንፈጥር ይግባእ። ኣብ ምንካይ ብኽለት ዝኸኣልናዮም
ተግባራዊ ፃዕርታት ብምግባር እጃምና ክነወፍይ ግድን እዩ። “ካብ ሓሚምካ ሕክምና፣
ተኸላኺልካ ጥዕና ከምዝበሃል” ኩላትና ጠንቅታት ጥዕና ከይፍጠሩ ብምክልኻል ብኽለት
ከባቢ ምንካይ ንኽእል ኢና።

ኣብ ምክልኻል ብኽለት ካብ መንግስታዊ ትካላት እንታይ ትፅበዩ?
ብኢንዱስትሪ፣ ብሕርሻ፣ ብኻልኦት መንግስታውን ውልቀ ትካላትን ዝመፅእ ብኽለት
ከባቢ ክቈፃፀር፣ ክዓግት ከምኡ እውን መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል መንግስቲ እዩ። እንተኾነ
ግና ደገፍ ሕድሕድ ዜጋ እንተዘይሃልዩ፣ ክንድቲ ዝድለይ ኣይኸድን። ኣብዚ ፃዕሪ ኩላትና
ኣድላዪ እዩ። ኣብ ከባቢ ዝረአይ ብኽለት ዘስዕብ ኩነታት እንትንዕዘብ ዝምልከቶም ሰብ
ክፈልጡ ጥቆማ ምሃብ፣ ስጉምቲ ንኽውሰድ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ብምግባር ጥዕናናን
ጥዕና ስድራናን ክንሕልው ንኽእል ኢና።
ብሓፈሻ፣ ብምኽንያት ብኽለት ከባቢ ወይ ብብኽለት ኣየር፣ ማይ፣ ምግቢ ወዘተ. ዝመፁ
ጉድለታት ጥዕና ብዙሓት እዮም። “ኣለርጂ” ብዝብል ዝፍለጥ ቁጠዐ ኣካላት ሰውነት፣
ካብቶም ክፅርሑ ዝኽእሉ ሳዕብየናት ብኽለት ከባቢ ሓደ እዩ።
ቁጠዐ ኣካላት ሰውነት፣ ሰውነትና ኣብ ማይ፣ ምግቢ፣ ኣየር ወይ ኣብ ውሽጢ ከባቢ
ንዝርከቡ ንጥረ ነገራት ዝገብሮ መልሲ ወይ ዘርእዮ ምልክታት ቁጠዐ እዩ። ካብቶም
ምልክታት ቁጠዐ፣ ፀገም ምትንፋስ፣ ኣብ ቆርበት ሕብጥ ሕብጥ ምባል፣ ምህንጣስ
ወዘተ. እቶም ዝተወሰኑ እዮም። እዚ ከምፅኡ ዝኽእሉ ጠንቅታት ጥዕና ብምክልኻል ካብ
ሕማም ቁጠዐ ነፃ ምኳን ወይ ከይመፅእ ምግባር ይከኣል።
እዚ ንምግባር ግና ፈለማ እቶም ጠንቅታት ፈሊኻ ምፍላጥ የድልይ። ሓደ መንቀሊ
ጠንቅታት ሕማም ቁጠዐ፣ ብኽለት እዩ። ብኽለት ከባቢ እንትህልው ኣብ ህይወት
ሰባት ሓደጋ ከብፅሑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ጥዕና ይፍጠሩ። እንትንፍሶ ኣየር
ጐዳእቲ ነገራት ሒዙ ይኣትው። ምህጣስ፣ ሰዓል፣ ትኩሳት (ረስኒ) ሕማም ርእሲ ወዘተ.
ምልክታት ኮይኖም ይረአዩ። ምስ ደጋዊ ክፍሊ ኣካላት ብዝህልው ምንኽኻእ ዝፍጠሩ
ዝተፈላለዩ ሕማማት ቈርበት ይረአዩ። ሕኸኽ፣ ዓበቕን ካልኦት ዝተፈላለየ ሕማማት
ቈርበትን ጠንቅታት ጥዕና ይኾኑ። ብምኽንያት ብኽለት ናብ ውሽጣዊ ክፍሊ ኣካላት
ክኣትዉ ዝኽእሉ ባክተርያታትን ታህዋስያንን እንትፍጠሩ እውን፣ እዚኣቶም ኣብ ጥዕና
ፍጡራት ዘብፅሕዎ (ዘውርድዎ) ቅልውላው ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
እንተኾነ ግና እዚኣቶም መንቀሊኦም ምሉእ ብምሉእ ብኽለት ከባቢ ጥራይ ከምዘይኮነ
ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እቶም ጠንቅታትን ናብ ሰውነት ዝኣትውሉ መንገድን እውን ካብ
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ምዕራፍ ትሽዓተ - ኣብ ውሳነ ምብፃሕ
ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለየ እዩ። ንኣብነት ንገሊኡ ሰብ ብኣፍንጫ ዝኣትው መኣዛ ዕምበባታት
ቁጠዐ ሰውነት የልዕለሉ። ንገሊኡ ድማ ዛሕሊ ኣየር፣ ዓይነት ምግቢ፣ ዝስተዩ ነገራት፣
ባህሪ ዝተኸደኖ ጨርቂ፣ ባህሪ ዝወሰዶ መድሓኒት ወዘተ. ከከም ሰቡ መንቀልታት ቁጠዐ
ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ቁጠዐ ሰውነት ዝፍጠር ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዝርከቡ ጐዳእቲ ነገራት ዝከላኸሉን
ዝምክቱን ህዋሳት ሰውነትና ፀላኢ ካብ ፈታዊ ምፍላይ እንትኣብዮም እዩ። ጐዳእነትን
ጠቓምነትን ካብ ደገ ናብ ሰውነትና ዝኣትዉ ጐዳእቲ ጥዕና ታህዋስያን ምፍላይ ይፅገሙ።
ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት ህዋሳት ሰውነትና ነቲ ምፍላይ ዝኣበየ ከም ፀላኢ ወሲዶም
ምክልኻልን መጥቃዕትን ይጅምሩ። በዚ ድማ ቁጠዐ ሰውነት ይፍጠር።

ከም ውፅኢት

ትንፋስ ሲርሲር ምባል፣ ምስዓል፣ ሕኸኽ፣ ሽፍታ ቈርበት፣ ሓልሓሊፉ ትንፋስ ቁርፅ
ቁርፅ ምባል፣ ተምላስ፣ ወዘተ. ዝመስሉ ጉድለታት ጥዕና ይስዕቡ። ቁጠዐ ሰውነት ኣብ
ሕማቕ ብርኪ እንተበፂሑ ድማ ድኻም፣ ምዝሓል ኣካላትን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ምኳንን፣
ምስሓት ሕልናን ሞትን ከስዕብ ይኽእል።
እዞም ምልክታት መብዛሕትኡ ግዘ ንጠንቅታት ዝወሃቡ ቅልጡፋት ግብረ መልስታት
እንትኾኑ፤ ሓልሓሊፉ ግና ምልክታት ቁጠዐ ፀኒሖም ክረአዩ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት፣
ከም ሕማም ኣዝማ ዝበሉ ሕማማት ቁጠዐ ሓደ ሰብ፣ ንጠንቅታት ካብ ዝተጋለፀሉ ክሳብ
ሽዱሽተን ካብኡ ንላዕሊ ሰዓታትን ብዘይ ምልክት ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም።
ንህይወት ዘስግእ ቁጠዐ ሰውነት ዘለዓዕል ጠንቂ ዘለዎ ሰብ፣ ካብቶም ጠንቅታት ኣዝዩ
ክርሕቅን ክጥንቀቕን ይግባእ። ከምዚ ዝበለ ቁጠዐ ዳግም እንተጓንፍ እውን፣ ብዝተኸኣለ
መጠን ብቕልጡፍ ናብ በዓል ሞያ ብምኻድ ሓገዝ ምርካብ ኣድላዪ እዩ።

መፍትሒ መይላታት ቁጠዐ ሰውነት
ሕማም ቑጠዐ ሰውነት ሰለስተ መፍትሒ መይላታት ኣለውዎ። ፈላማይ መይላ ቁጠዐ
ዘስዕቡ ጠንቅታት ምእላይ፤ እንተዘይተኻኢሉ ካብ ኣቶም ምርሓቕ እዩ። እቲ ካልኣይ
መይላ፣ ነቲ ቁጠዐ ሰውነት ዝወሃብ መድሓኒት ብምውሳድ ሕማም ምቕናስ እዩ። እቲ
ሳልሳይ፣ ነቲ ጠንቂ ቁጠዐ ቀስ ብቐስ ንምልምማድ ዘኽእል ኩነት ንምፍጣር ዝትግበር
መይላ ሕክምና እዩ። እዚ ብፍላይ ነቶም ህይወቶም ናብ ሓደጋ ዘብፅሕ ቁጠዐ ሰውነት
ዘጓንፎም ሰባት ኣዝዩ ተመራፂ መይላ እዩ። እንተኾነ ግና፣ እዚ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት
ብሰፊሑ ኣይተኣታተወን። እንተተኻኢሉ፤ እቲ ኣዝዩ ተመራፂ መይላ ሐዚ እውን “ካብ
ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና!” ዝብል እዩ። ካባቢ ካብ ብኽለት ብምክልኻል
ጥዕናኻን ጥዕና ሕብረተሰብካን ብኣግኡ ምሕላው ኣዝዩ አገዳሲ እዩ።
(ኣክሊሉ ደሳለኝ።“ፍልጠት ንጥዕና” ካብ ዝብል መፅሓፍ ንትምህርቲ ከምዝጥዕም
ተመሓይሹ ዝተወሰደ)
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ

ሕቶታት ድሕረ ንባብ
I

II

ብመሰረት እቲ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ብቓል መልሱ።

ሀ

ብሓፈሻ መንቀልታት ብኽለት እንታይ እንታይ እዮም?

ለ

ክብከሉ ዝኽእሉ ሃፍትታት እንታይ እንታይ እዮም?

ሐ

ኣየር ካብ ዝብክሉ ምኽንያታት፣ ዝያዳ ጎዳኢ ኣየናይ እዩ?ንምንታይ?

መ

ሕድሕድ ሰብ ኣብ ብኽለት ከባቢ፣ ኢዱ ኣእትዩ ከብል ዝኽእል ተግባር እንታይ
ኣሎ?

ረ

ብኽለት ከባቢ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ከብፅሖ ዝኽእል ፅልዋ ብኸመይ ምግላፅ
ይከኣል?

ሰ

ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሕላው ክግበሩ ዝኽእሉ ፃዕርታት እንታይ እንታይ ኣለዉ?

ሸ

ቁጠዐ ሰውነት ንሞት ከብፅሕ ዝኽእል መዓዝ እዩ?

ስዒቦም ንዝቐርቡ ሕቶታት ብፅሑፍ መግለፂ ሃቡሎም።

ሀ

ኣብ ከባቢኹም፣ ከባቢ ክብክሉ ዝኽእሉ ተርእዮታት ከመይ ዝበሉ እዮም?
ጥዕናሕብረተሰብ ንምሕላው እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሉ?

ለ

ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዓለም፣ ኣዝዩ ዘፍርሕ ስእሊ ዝወሃቦ ዘሎ ብኽለት ኣየናይ
እዩ? ማዕከናት ዓለም ነቲ ኩነታት ብኽለት ብኸመይ ይገልፀኦ?

ሐ

“ዝሓበራያ ኣፃብዕትስ…” ዝብል ምስላ መሊእኹም ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ግለፁ።

ቃላት
I
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ስዒቦም ኣብ ዝቐረቡ ፅምዲ ፅምዲ ቃላትን ሓረጋት ዘሎ ሓድነትን ኣፈላላይ ኣብ ምሉእ
ሓሳብ ኣእቲኹም ኣረድኡ።
1

እናወሰኸ፣ እናገደደ፣

3

ክሳብ ዝብስብስ፣ ክሳብ ሕማቕ ጨና ዝፈጥር፣

5

ንእገለ ተባሂሉ ዝግደፍ፣ ጉዳይ ኩሉ ሰብ፣

2

ፅርየቶም ክጓደል፣ ፅርየቶም እናንቈልቆለ፣

4

ሕፅብፃባት ኣቑሑት ገዛ፣ ሕፅብፃባትመመገብታት፣

6

ጠንቅታት ጥዕና፣ በከልቲ ነገራት፣

ምዕራፍ ትሽዓተ - ኣብ ውሳነ ምብፃሕ

ዝርርብ
II

ስዒቡ ‘‘ጥዑይ መነባብሮ ንምንታይ?’’ ብዝብል ዝቐረበ ስእላዊ መግለፂ ብውነ ብምርኣይ፣
ኣብዘን ነጥብታት ተዘራረቡ።
1
2

እዚ ስእላዊ መግለፂ እንታይ ዘመልክት ይመስለኩም?
‘‘ጥዑይ መነባብሮ ንምንታይ?’’ ንዝብል ምስ ጥዕና ኣዛሚድኩም ሓሳብኩም ግለፁ።

ስእሊ 1 መግለፂ ጥዑይ መነባብሮ (ሚኒስትሪ ጥዕና።2006 ።“መስተውዓሊ” ብዝብል ንመሳለጥቲ ዘተ
ጥዕና ማሕበረሰብ ካብ ዝተዳለወ መምርሒ ዝተወሰደ)

III

ስዒቦም ወድዓዊ ሓቅን ውልቀ ርእይቶን ዝሓዙ ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ።ኣበየናይ
ከምዝምደቡ ምስ ምኽንያቶም ብጉጅለ ዘቲኹም ዝበፃሕኽሙዎ ዕልባት ብመርትዖ
ኣሰኒኹም ኣብ ክፍሊ ኣቕርቡ።
1

“መንእሰይ ወለዶ ሐዚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ህይወት ኣለዎ። ብዙሕ ዝውቀስን ዝኹነንን
ኣይኮነን። ክትወቅስ እውን መሰረት ሒዝካ እዩ። ኣብዝሓ እዚ ወለዶ እዚ እናበለ
እንትወቅስ ትሰምዖ ኢኻ፤ኮይኑ ግና ደሓን እዩ።”
(ማሕበር ባህሊ ትግራይ።1998።መፅሄት ማህደር፣ገፅ17)

2

“ኣብ ሞንጐ ስድራ ዘሎ ርክብ ዝበለፀ ዲሞክራስያዊ ንኽኸውን ብፍላይ ደቂ
ኣንስትዮ ሓደ ኣገዳስን ቁልፍን መሳርሒ ክትውንና ይግበአክን። ንሱ እውን ናይ
ባዕለይ እትብለኦ ነፃ ኣታውን ምንጪ መነባብሮን ዘለክን ክትኮና ይግባእ። ”
(ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ፤ኣብ መፅሄት ሓሪና፣ፍሉይ ሕታም 2005 ዓ.ም.)

3

“ብፍላይ ኣብ እዋን ጥንስን ወሊድን ቫይረስ ኤች ኣይቪ ኤድስ ናብ ዕሸል
ከይመሓላለፍ ንምግባር 67575 ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ምርመራ
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ገይረን እተን 1295(1.9%) ኣብ ደመን ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ተረኺቡ መድሓኒት
ክወስዳ እናተገበረ እዩ። ”
(ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደባት ጥዕና ካብ ዝብል ርእሲ፤ኣብ መፅሄት ሓሪና፣ፍሉይ
ሕታም 2005 ዓ.ም.)

4
IV

“ብምኽንያት ዝገብርዎ ጫማን ብናይ እግሮም ምፍታግን እግሮም ኣብ ሓደ ሓደ
ቦታ ማይ ክምዑግ ይኽእል እዩ። ”
(ኣክሊሉ ደሳለኝ።1998 ።ፍልጠት ንጥዕና።ገፅ 76)

ኣብዞም ዝስዕቡ ሓሳባት ብጉጀለ ተመያየጡሉ ።

ሀ

መናእሰይ ኣብ ህይወቶም ንዘጓንፉዎም ፈተንቲ ተርእዮታት ስኽን ኢሎም
ክፍትሹዎምን ኣብ ውሳነ ክበፅሑን ይግባእ ዶ ትብሉ? ንምንታይ?

ለ

ኣብ ከባቢኹም ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ፀቕጢ ዝፈጥር፣ ግን ጠመተ ዘይረኸበ
ጉዳይ ኣሎ ዶ ትብሉ? እንታይ? እንተዘይሃልዩ ከምዚ ዝበለ ሃዋህው ጥዕና ክፍጠር
ዘኽአለ እንታይ እዩ ትብሉ?

ምድማፅ
ብቢሊዮን ዶላር ክሽየጥ ዝግበኦ ኩነታት ኣየር

ስእሊ 2 ዝተፈላለዩ መስሕባት ቱሪዝም ትግራይ ዘርእይ ካርታ

ሕቶታት ቅድመ ምድማፅ
I
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ብመምህር ዝንበበልኩም ፅሑፍ ቅድሚ ምድማፅኩም ኣብዞም ነጥብታት ተዘራረቡ።
1

ብቢሊዮን ዶላር ክሽየጥ ዝግበኦ ኩነታት ኣየር ዝብልር እሲ ብዛዕባ እንታይ ዝዝትይ
ይመስለኩም?

ምዕራፍ ትሽዓተ - ኣብ ውሳነ ምብፃሕ
2
II

ሕቶታት እዋን ምድማፅ

እናዳመፅኩም ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልሱ።
1
2
3
4
5

III

ከባቢና ብዝግባእ ንምሕላውን ካብኡ ተረባሕቲ ንምኻóንን ካባና እንታይትፅቢት
ይግበር?

ተፈጥሮኣዊ ሃፍትታት ትግራይ በብዓመቱ____________________ናይ ምስሓብ
ዓቕሞም ልዑል እዩ።
ኣብ ከባብታት ቆላ ተምቤንን ንሓጓፍ ሽንጥሮ ተከዘን ድማ
____________________ዝተፈጠሩ ሰሓብቲ ግድምታት ይርከቡ።
መልከኣ ምድሪ ትግራይ ኣብ እዋናት _________________ንኣጋይሽ ብዘስ
ደምሙ ብርታት ዕንበባታት፣እፅዋትንሳዕርንይሽፈኑ።
ትግራይ ብሃፍቲ _________________ እውን ዝተዓደለ ትክልል እያ።
እዞም ሃፍትታት ነዛክልል ክሪኡን ዝመፁ ቱሪስትታት ተመረፅቲ
__________________ ኮይኖም የገልግሉ።

ሕቶታት ቅድመ ምድማፅ
ብመሰረት ዘዳመፅኩምዎ ምንባብ ነዞም ዝስዕቡሕቶታት መልሱ።

1

ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሃፍትታት ተፈጥሮ እንታይ እንታይ እዮም?

3

ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተፈጥሮኣዊ መስሕባት ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ኣየኖት እዮም?

5

ኣብ ከባቢኹም ከመይ ዝበለ መስሕብ ቱርዝም ኣሎ? ካብ ሓደ ገፅ ብዘይበልፅ
ፅሒፍኩም ኣብ ክፍሊ ኣቕርቡ።

2

ተፈጥሮኣዊ ሃፍቲ ከመይ ዝበለ ረብሓ ይህብ?

4

“መዕረፊ ዓይኒ” ዝብል መግለፂ እንታይ ንምርኣይ ዝኣተወ እዩ?

6

እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ብመራኸብቲ ሓፋሽ ዝመሓላለፉ መግለፅታትን
መልእኽታትን ኣዳሚፅኩም፣ ሓፂር መዘክር ብምሓዝ ብዛዕባ እዚኣቶም ኣብ ክፍሊ
ገለፃ ሃቡ።

ፅሕፈት
I

ስዒቡ ንዝቐረበ ፅሑፍ መልእኽቱ እንተይኣዛነፍኩም ብፍርቂ ኣሕፂርኩም ብምፅሓፍ
ነንባዕልኹም ተናበቡ።

ጥዕና

ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምንካይን ውሕስ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምርግጋፅን ክስራሕ’ዩቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ፣ መምርሒ ስድራ ቤት
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምንካይ ዝተትሓዘ ሸቶ ዘላቒ ልምዓት ሃገርና ንምዕዋትን
ውሑስ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምርግጋፅን ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ ፕሮግራም መምርሒ
ስድራ ቤት ጥዕና ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ መምርሒ ብልዕሊ 350 ሽሕ ቅርሺ
ወፃኢ ዝዓደጎም ናውቲ ግልጋሎት ጥዕና ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣረኪቡ።
ፕሮግራም ዝተዋደደ ጥዕና ስድራ ቤት፣ ኣብ ጥዕና ህፃናትን ኣዴታትን ጥሙር ጥዕና
ስድራ ቤት፣ ስነ-መኣዛ፣ ስነ-ተዋልዶ፣ ኤች ኣይ ቭን ካልኦትን እናሰርሐ ከምዝመፀ
ፕሮግራም ማኔጀር ናይቲ ቢሮ ገሊፆም። እቶም ማኔጀር ብተወሳኺ ትካላት ጥዕና
ብናውቲ ክጠናኸራን ንሕብረተሰብ ዝህብኦ ግልጋሎት ዝተማልአ ክኸውንን ብቐፃሊ’ውን
ምስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕናን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ብሓባር ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም።
እቲ መምርሒ ኣብ ኣፀጋሚ ሕርሲ፣ ኣዴታት ብጥዕና ክወልዳን ፅሬት ኣወሃህባ ግልጋሎት
ሕክምና ጥዕና ጣብያታት ንኽመሓየሽን ዝሕግዙ መሳርሕታት ጥዕና ሂቡ እዩ። እቲ
መምርሒ ጥዕና ኣብ ክልልና ኣብ ዝርከባ 35 ጣብያታት ጥዕና ዘገልግሉ ቫኪዩሞ
ኤክስትራክተርን ማንዋል ኤክስትራክተርን ዝተብሃሉ መሳርሕታት ሕርስን መወገዲ
ደረቕ ጓሓፍ ንትካላት ጥዕናን ኣረኪቡ ኣሎ።
ፕሮግራም መምርሒ ስድራ ቤት ጥዕና፣

ኣብ ቐፃሊ’ውን ሃገርና ዝሓዘቶ ሸቶ ዘላቒ

ልምዓት ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ንምዕዋትን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ማሕበረሰብ
ንምፍጣርን ዝገብሮ ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ንምፍላጥ ተኻኢሉ።
(ድ.ወ.ት፤12 ጥቅምቲ፣ 2008 ዓ.ም.፤መቐለ)

II

ኣብ መንበሪ ገዛኹም ጥዕና ንምሕላው ዝትግበሩ ንጥፈታት ተኸታቲልኩም መዘክር
ብምሓዝ፤ ኣብ እትነብርሉ ስድራ ቤት ዘሎ ተሞኩሮ ኩነታት ሓለዋ ጥዕና ንኻልኦት
ተምሃሮ ኣካፍሉ።

III

ብመሰረት እቶም ሕቶታት ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት መረዳእታ ሓሳባት ወሲድኩም ብናይ
ባዕልኹም መግለፂ ሓደ ፅሑፍ ኣቕርቡ።
1

ስዒቡ ኣብ ዝቐረበ ሓበሬታን ሰደቓን ዘሎ ሓሳብ ተረዲእኹም፣ ብመሰረት እቶም
መረዳእታታት ሓደ ፅሑፍ ኣዳልዉ።

ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደባት ጥዕና
ዕላማ:- “ኣደ ህይወት እናሀበት ህይወት ክትስእን የብላን” ዝብል ቃል መራሒና ተግባራዊ
ንምግባር ብምኽንያት ወሊድ ናይ ዝሞታ ኣዴታት ቁፅሪ ናብ “0” ምውራድ።
ዝተተሓዘ መደብ:- ጡኑሳት ኣዴታት ቅድመ ወሊድ፣ እዋን ወሊድን ድሕረ ወሊድን
ክትትል በዓል ሞያ ክገብራን ብፍላይ ኣብ እዋን ጥንስን ወሊድን ቫይረስ ኤች ኣይቪ
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ኤድስ ናብ ዕሸል ከይመሓላለፍ ንምግባር ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ክምርመራን
ብዝተተሓዘ መደብ ዝስዕብ ዘተባብዕ ውፂኢት ተረኺቡ።

ተ.ቁ. እዋን መደባት
1
2004-2005
ዓ.ም.

ዝተተሓዘ ትልሚ
199,704 ኣዴታት ክትትል
ቅድመ ወሊድ ክገብራ

2

2003-2005
ዓ.ም.

206,973 ኣዴታት ኣብ ትካላት
ግልጋሎት ወሊድ ክረኽባ

2003-2005
ዓ.ም.

676,554 ኣዴታት ምርመራ
ኤች ኣይ ቪ ክገብራ

3

ዝተተግበረ ዕማም
172,621 (87%)
ክትትል ቅድመ ወሊድ ገይረን
128,112 (62%)
ኣዴታት ኣብ ትካላት
ወሊደን
512,290(76%) ኣዴታት
ተመርሚረን

(ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደባት ጥዕና ካብ ዝብል ርእሲ፤ኣብ መፅሄት
ሓሪና፣ፍሉይ ሕታም 2005 ዓ.ም. ዝተወሰደ)
2
IV

ኣብ ጉዳይ ጥዕና ሕብረተሰብ ዝተፀሓፉ መፃሕፍቲ ወይ ኣብ መፅሄታትን
ጋዜጣታትን ካብ ዝቐረበ ነገር ጥዕና ዝምልከቱ ዓምድታት ሓሳብ ወሲድኩም ሓደ
ፅሑፍ ኣቕርቡ።

ዝስዕቡ ሕቶታት ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ መልሱ።
1

ነዞም ብኢድ ፀጋም ብቋንቋ ትግርኛ ዝቐረቡ ነጥብታት ናብ እንግሊዝኛ መልሱ።

እዚ መረዳእታ ክልል ትግራይ ዝጥምት እዩ።
(English Translation ___________________________________________ )
ኣብ 2002 ዓ.ም. ዝነበረ ግንዛበ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብሚኢታዊ (%)
(English Translation_________________________________________ %)

ትግርኛ
ኣብ ሜላታት መከላኸሊ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ
ዘሎ ፍልጠት ብ(%)
ምጥቃም ኮንዶም
ምውሳን (ሓደ ምስ ሓንቲ ምፅናዕ)
ካብ ርክብ ግብረ ስጋ ምዕቃብ

English Translation
(%)
52.3
72.1
76.8

(ፍልፍል፣ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ዋና ከይዲ ስራሕ ልምዓታዊ ትልሚ ኬዝ ቲም ስነ ህዝቢ 2003ዓ.ም.፤
ናይ 2003 ዓ.ም. ኣመልካቲ ስነ ህዝብን ልምዓትን ትግራይ ዝተወሰደ)
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ቋንቋ ትግርኛ 12 ክፍሊ
2

ነዛ ብቋንቋ አምሓርኛ ዝቐረበትሓፃር ፅሕፍቲ፣ ናብ ትግርኛ መልሱ።

… አይበለውና! እናትህ፣ እህትህ ወይም ፍቅረኛህ ባላሰበችው አጋጣሚ… ብሩህ
ተስፋዋን የሚያጨልምባት አጋጣሚ ተከሰተና ተደፈረች። ይህኔ “የኔዋ!” ማለትህ
ከቶ አይቀርም። እናትህን፣ እህትህን፣ ፍቅረኛህንና የነገዋን ልጅህን እምትወድና
እምታከብር ከሆነ፣ አሁን ያለውን የአስገድዶ መድፈር ሁኔታ “ጎረቤትህ ሲታማ…”
እንደሚባለው፤ ነገሩ “ነግ በኔ ነው” በልና፤የሴቶችን ጥቃት ለማስቆም አብረን እንነሳ።

ስነ-ፅሑፍ
I

ብመሰረት ኣብነታት ዝስዕቡ ሕቶታት ስርሑ።
ሀ

ነዞም ዝስዕቡ ተጀሚሮም ዘይተመልኡ ምስላታት መሊእኹም ፀሓፉ።

ኣብነት
“ሕማም የበላሹ _______________”
መልሲ፣ሕማም የበላሹ ጥምየት የዕሹ
1

ሕማም ዘይብሉ_______________።					

3

ሕሙም ዓይኒ _______________።					

5

ጨጓርያ ከልብስ_______________።

7

2

ሓዊ ሓሚሙ _______________።

4

ልብያ ጐበዝስ_______________።

6

ሕማም ይድይን _______________።					
_______________

ወትሩ ዒሉ።

8

_______________

ኣብ ሰነ ይመውት።

9

_______________

ዓመት ኪዳ።

10

_______________

እናረአየ ቅበሮ።

ለ

ዓሰርተ ምስላታት ኣኪብኩም፤ነቶም ሓሙሽተ ዘመሓላልፉዎ መልእኽቲ ዝገልፁ
መብራህርህታት ኣብዝሓዘ ዓውዲ ኣእቲውኩም ፀሓፉ።

ኣብነት
“ ፀሊምያ ፀብሕስ እንተይጠዓምካ ኣይትፅለአኒ” በለ።
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ሓደ እዋን ሓደ ሰብኣይ ኩነታት መዋግዕቱ እንተይተረደአ፤ ዝንጥል! እናበለ ከነዓዕቖም
ጀመረ። ሓደ ዓብዪ እዚ ምስተዓዘቡ፤ “ነዓማ ዝወደይ” ኢሎም ወግዖም ብምስላ ጀመሩ።
“ወለድናሲ ‘ፀሊምያ ፀብሕስ እንተይጠዓምካ ኣይትፅለአኒ’ በለ ይበሃል” ኢሎም ዘረብኦም
መስመር ምስ ኣትሓዙ። ብኡ ቐጽሎም፣ ናይ ሓደ ሰብ ባህሪ፣ መንነትን ፍልጠትን
እንተይመርመርካ፤ ናይ ሓደ ነገር ጣዕሚ እንተይጠዓምካ፤ እንተይፈለጥካ፤ ኣፍካ ከም
ዘምፀአልካ ኣይዝረብን። ናይ ሓደ ነገር ኩነታት ውሽጡን ደጊኡን ኣዕሪና እንተይፈለጥናዮ
ክነናሽዎን ክነነኣእሶን ኣይግባእን። ነዙይ እዩ “ፀሊምያ ፀብሕስ እንተይጠዓምካ ኣይትፅለአኒ”
በለ ዝበሃል ኢሎም፣ ከመሓላልፉዎ ዝደለይዎ ቁም ነገር ኣረድእዎ።
II

ብመሰረት ዝቐረበ ኣብነት ነዞም ኣብ ብሂላት ዘድሀቡ ሕቶታት መልሱ።
ሀ

ነዞም ዝስዕቡ ብሂላት ማዕሪጐም ዝቐረቡ ምሉእ ሓሳባት ናብ ልሙድ ቋንቋ ዝርርብ
መሊስኩም ፀሓፉ።

ኣብነት
“በሉስኪ፣ ንቑፅ እግሪ ይግበሮ! ኢሎም።”
መልሲ፣ሞት ይኣኽሎም፣ ብኡ የእኽል ኢሎም።
1

ንሱ ኢዱ ቘሪፁ ይህብ።

3

ረአኽን፣ ኢድ ፀናሒት ሸናሒት ከምዚ እዩ።

5

ዘረባ ምሕያኽ፣ ምንፋይ ሓሙኽሽቲ ምዃኑ ኣይጠፍአካን።

7

ክላ ኽላ! ከልቢ ኽረምቲ ኢኻ።

9

ዓይኒ ሓሰኻ ዘይብሉ ሰብ ኣይግጠምካ።

ለ

ነዞም ብልሙድ ቋንቋ ዝርርብ ዝቐረቡ ምሉእ ሓሳባት ብብሂላት ወኪልኩም ፀሓፉ።

2

ተምሃሮና ኢድን ጓንትን ኰይኖም።

4

ዕዳጋ ምሸት ፀኒሑኒ።

6

እዚ ቈልዓ ገፁ ይሃድም ኣሎ።

8

በዓል ቀምሽ ተሳኢኑ።

10

ዓይኑ ደም መሊኡ።

ኣብነት
-“ጠኒሳ እያ ሰሚዐ። ”
መልሲ፣ዘይነብሳ ሒዛ ሰሚዐ።
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1

ሓሶት ነውሪ እዩ።

3

እዚ መእተዊኡ መውፅኢኡ ንፁር ኣይኮነን።

5

ንስኻማ መላዓሊ ባእስን ነገርን ኢኻ።

2

ንስኻስ ኣብ ቃልካ ኾነ ቆፀሮኻ ኣይትርከብን።

4

እዛ እድብቲ ጓለይ ከም መሓዙታ ኳ ዘይትዘውር።

ሐ

ኣብ ዝስዕቡ ቅኔታት ዘለዉ “ሕብረ ቃላት” ፈሊኹም ብምውፃእ፤“ስምዒን ወርቅን”
ግለፁ።

1

ኣሕዋት ኣይትፍረዱ በይዛኹም ስቕ በሉ፤

2

ርኢኻዶ! ፅባሕ እንትንምነይ፤

3

ሕልናይ ሓኺኸ ኣነስ ገዲፈልካ፤

4

ሰተት ኢለ ከድኩ ናብ ጐረቤት፤

5

ከምዚ ኣይነበረን እዚ ካብ ቀደሙ፤

6

ወጋሕ ክብል ከሎ፣ ፀሓይ ኣብ ምብራቓ፤
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ሓዉ ጠፊኡዎ ገዝኡ ዝሒሉ።

ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ንዓይ።

ዝደለኻ ግበር ብልዓዮ ሓሲኻ።

መጐጐ ኣጒደ እንጀራ ክስንክት።

ኣብ ቀረባ እዋን ንበይኑ ሃዲሙ።

ከይተፀበናዮ ከዲኑና ጣቓ።

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ

ሕቶታት መጠቓለሊ ምዕራፍ
1

ሓቅን ውልቀ ርኢቶን መፍለይኦም እንታይ እዩ?

3

ኣፈላላይ ምይይጥን ዘተን እንታይ እዩ?

5

ብሂላት ከመይ ይፍጠሩ?

7

ሓደ ፅሑፍ ናብ ካልእ ቋንቋ ንምምላስ (ንምትርጓም) ኣብ ምንታይ ምጥንቃቕ
የድሊ?

2

ሓደ ፅሑፍ ንምሕፃር ከመይ ዝበሉ ሜላታት ንጥቀም?

4

ካብ መፃሕፍትን ቅጥዕን ዝርከብ ሓሳብ ከመይ ፈሊኻ ይውሰድ?

6

ምስላታት ኣብ ምግላፅ ሓሳብ እንታይ ግደ ኣለዎም?

8

ፍታሕ ሰምን ወርቅን ቅኔታት ብትኽክል ንምርካብ ኣብ ምንታይ ተድህቡ?

II

ሕቶታት ዓርሰ ገምጋም
ትሕዝቶ ትምህርቲ እዚ ምዕራፍ ክንደየናይ ከምዝተረዳእኹምዎ ዝፍትሹ መጥለሊ
ነጥብታት ቀሪቦም ኣለዉ። ንሕድሕድ ሕቶ እትህብዎ መልሲ “እወ” እንተኾይኑ፣
ምልክት(√)፣ “ኣይፋል” እንተኾይኑ ምልክት (x)፣ “እንድዒኸ” እንተኾይኑድማ ምልክት
(?) ኣብቶም ባዶ ቦታታት ኣቐምጡ።

ቁፅሪ

መጥለሊ ነጥብታት

1

እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ዝመሓላለፉ መግለፅታትን
መልእኽታትን ብግቡእ ምግላፅ እኽእል።

2

ወድዓዊ ሓቅን ውልቀ ርእይቶን ፈልየ ምግላፅ እኽእል።

3

ኣብ ዝቐርቡ ዛዕባታት ስርዓት ሓሊወ ፅቡቕ ምይይጥ የካይድ።

4

ካብ መፃሕፍትን ካብ ቅጥዕን ዝኣከብክዎ ሓሳባት ብፅሑፍ ምስፋር
እኽእል።

5

ካብ ዕለታዊ ተሞኩሮታት መዘከርታ ብኣግባቡ እሕዝ።

6

ሓደ ፅሑፍ ኣሕፂረ ብምፅሓፍ ምግላፅ እኽእል።

7

ሓደ ፅሑፍ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካልእ ቋንቋ ምምላስ እኽእል።

8

ምስላታትን ብሂላትን ከብራህርህ እኽእል።

9

ቅኔታት ምፍታሕ እኽእል።

III

መልሲ

መልስኹም “ኣይፋል” ወይ “እንድዒኸ” እንተኾይኑ፤ተመሊስኩም ነቲ ትሕዝቶ ትምህርቲ
ኣይሙ።
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ድጋፍ ውሃብቲ ፅሑፋት
ሀ

ዝርዝር ዝንበቡ መፃሕፍቲ

መንግስቱ ለማ (1964) ።የትያትር ድርሰት የአጻጻፍ ብልሃት። አዲስ አበባ፣ የኢትዮጵያ
ድርሰት ማኅበር።
ሙሉወርቅ ኪዳነማርያም (2002) ።ምርድዳእ ጥራሕ ግጥምታት ትግርኛ። (ቦታን ቤት
ሕትመቱ ዘይተቐመጠሉ) ።
ብርሃነ ኣቻሜ (1984)። ወዲ ዋዕሮ።ኣዲስ ኣበባ፣ ቦሌ ማተሚያ ቤት።
ብርሃኑ ገበየሁ (1999)። የአማርኛ ስነግጥም። አዲስ አበባ፣ አልፋ አታሚዎች።
ቴዎድሮስ ሙላቱ (1986) ።የኖቭል ምስጢርና የልቦለድ አዘገጃጀት ዘዴ። አዲስ
አበባ፣ (ማተሚያ ቤቱ ያልተገለፀ) ።
ኤልያስ ሚኪኤል (2000) ።ቆፀሮ ድኻ። መቐለ፣ (ቤት ሕትመቱ ዘይተገልፀ) ።
ኣርኣያ ወርቅነህ (1992) ። ሐዚኸ ናበይ። ኣዲስ ኣበባ፣ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት።
ኣባዲ ኣብርሃ (2005) ።ዝባን ብርዐይ። (ቦታን ቤት ሕትመቱ ዘይተቐመጠሉ) ።
ኣብርሃ ታደሰ (2000) ።ስንቂ መድብል ግጥምታት። (ቤት ሕትመቱ ዘይተቐመጠሉ) ።
_________

(2006) ።ደገ ፅንዓት።መቐለ፣ ፐርፕል ፕሪንት።

እቴነሽ ገብረማርያም (2002) ።ክርስተያ መድብል ግጥምታት። (ቦታን ቤት ሕትመቱ
ዘይተቐመጠሉ) ።
ኣዴራ ተስፋይን ፍረወይኒ ገብሪሂወትን (1999)። ጓል መንገዲ መድብል ግጥምታት
ትግርኛ። መቐለ፣ ቤት ሕትመት ሜጋ።
ኣዴራ ተስፋይ (2000) ።ግርምቢጥ ትውልዲ መድብል ግጥምታት። መቐለ፣ ቤት
ሕትመት ሜጋ።
ዘሪሁን ኣስፋው (1992) ።የስነ ፅሑፍ መሰረታውያን። ኣዲስ ኣበባ፣ ንግድ ማተሚያ
ድርጅት።
የሻው ተሰማ (1998) ። የተውኔት አጽናፍ መነጽር። አዲስ አበባ፣ ኩራዝ ኢንተርናሽናል
አሳታሚ ድርጅት።
ያለው እንዳወቀሙሉ (ዶ/ር) (1998) ። የምርምር መሰረታዊ መርሆዎችና
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ምዕራፍ ትሽዓተ - ኣብ ውሳነ ምብፃሕ
ኣተገባበር።ኣዲስኣበባ፣ ኣልፋኣታሚዎች።
ደስታ ጨርቆስ (2000) ። ከዋኽብቲ መሬት መድብል ሓፀርቲ ግጥምታት ትግርኛ።
መቐለ፣ ቤት ሕትመት ደስታ።
_________ (2001) ።ነገስታት ህዋ። መቐለ፣ ቤት ሕትመት ደስታ።
ዳርእስከዳር መብራህቱ (2001) ።ክልተ ዳስ። ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት ሕትመት ልዋ።
ዳንኤል ተኽሉ ረዳ (1996) ። ዘበናዊ ስዋስው ቋንቋ ትግርኛ። ኣዲስ ኣበባ፣ ኢንተርፕራይዝ
ሕትመት ሜጋ።
_________ (1998) ።ቅድን ትንተናን ስነግጥሚ ትግርኛ። መቐለ፣ ኢንተርፕራይዝ
ሕትመት ሜጋ።
________ (2000) ።መባእታ ስነ-ፅሑፍ ትግርኛ። መቐለ፣ ቤት ሕትመት ሜጋ።
ዳዊት ተስፋይ (2003) ።መሳልል ጥበብ መድብል ግጥምታት። መቐለ፣ ቤተ ሕትመት
ሜጋ።
ግርማይ ገብሩ (1993) ።ውሻይ ከምኡ’ውን ካልኦት ግጥምታት። ኣዲስ ኣበባ፣ ቤት
ሕትመት ንግዲ።
_________ (1998) ።ማስቃ። መቐለ፣ ቤት ሕትመት ሜጋ።
ፀጋይ ሓጎስ (2002) ። ቅቡእ ሰማይ ምስ ካልኦት ሓፀርቲ ልበ ወለዳት። ኣዲስ ኣበባ፣
ቤት ሕትመት ኣርቲስቲክ።
ለ

ሓገዝቲ መፃሕፍቲ

መንግስቱ ለማ (1964) ።የትያትር ድርሰት የአጻጻፍ ብልሃት። አዲስ አበባ፣ የኢትዮጵያ
ድርሰት ማኅበር።
ሙሉጌታ ኣሰፋ (ዶ/ር) (2006) ። ልምዓት ቱሪዝም ትግራይ።አዲስአበባ፣ ዳዮ ማተሚያ
ቤት።
ሚኒስትሪ ጥዕና (2006) ።መስተውዓሊ፣
መምርሒንመሳለጥቲዘተጥዕናማሕበረሰብ።አዲስአበባ፣ ቤት ሕትመት ኣይተገለፀን።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ 2007። “መቓልሕ ልምዓት” ፍሉይ ሕታም መፅሄት ማልት።
ማሕበር ባህሊ ትግራይ (1991) ።መፅናዕትታት ቀዳማይ ሲምፖዝየም ቋንቋ ትግርኛ።
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ኣዲስ ኣበባ፣ቤት ሕትመት ብርሃንና ሰላም።
____ _____ (2004)። “ባህሊ ዘይብሉ ልምዓት ኣይዕወትን”፣ኣብ መፅሄት ባህልና 3ይ
ሕታም፣መቐለ።
________ (2006) ። መፅሄት ማህደር 1ይ ዓመት፣ቁፅሪ 1 ።
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ። 2005። “ተሳትፎደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደባት ጥዕና”፣
ኣብ ፍሉይ ሕታም መፅሄት ሓሪና።
ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ዋና ከይዲ ስራሕ ልምዓታዊ ትልሚ ኬዝ ቲም ስነ ህዝቢ
(2003)። “ናይ 2003 ዓ.ም. ኣመልካቲ ስነ ህዝብን ልምዓትን ትግራይ”
ብርሃኑ ገበየሁ (1999)። የአማርኛስነግጥም።ኣዲስኣበባ፣ ኣልፋኣታሚዎች።
ተስፋዮ የኋላሸት (1986) ። ምኹሕኻሕ ዘይፈልየሉ ማዕፆ። ኣዲስ ኣበባ፣ ብራና ማተሚያ
ድርጅት። ተኸስተ ተኽለን ካልኦትን። (1989)። መዝገበ ቃላት ትግርኛ ብትርግኛ። ኣዲስ
ኣበባ፣ ቤት ሕትመት ንግዲ።
ታደሰ ሃይለማርያምን ካልኦትን (2003) ።
“መባእታምርምርንኣፀሓሕፋፀብፃብን”።ዘይተሓተመ፤ ኣብ ዩኒቨርሲቲመቐለ
ንመስተምሀሪ ዝተሰናደወ ሞጁል።ዩኒቨርሲቲመቐለ።
አለምእሸቱ (1997) ። መሰረታዊየምርምርናየዘገባኣፃፃፍ።ኣዲስኣበባ፣ንግድማተሚያድር
ጅት።
አያልነህ ሙላቱ (1977) ። የሥነ ጽሑፍ ቅኝት። አዲስ አበባ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት።
ኣማረ ማሞ (1968)።የልብ ወለድ ድርሰት ኣፃፃር፤ መሰረታዊ መመሪያ። ኣዲስ አበባ፣
ንግድ ማተሚያ ቤት።
ኣስረስ ተሰማ ()። ደሃይ ባህሊ፣
ኣታኽልቲ መኮነን (2002) ። ‘‘ሓፂር ትንተና ኣብ ስነ ፅሑፋዊ ስራሕቲ ኪነ ጥበባዊ
ተጋዳላይ ኢያሱ በርሀ’’ ። “መፅሄት ደሃይ”፣2ይ ዓመት፣ ዓስራይ ሕታም።
ኣእመረ ሓጐስ (1991) ። መስኮት ጥበብ። ኣዲስ ኣበባ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት።
ኣክሊሉ ደሳለኝ (1998) ። ፍልጠት ንጥዕና፣መፅሓፍ 1 (ተርጓሚ) ። ኣዲስ ኣበባ፣ የጤና
ኤክስተንሽንና ትምህርት ማዕከል ማተሚያ ቤት ።
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እቴነሽ ገብረማርያም (2002) ።ክርስትያ (መድብል ግጥምታት) ። ኣዲስ ኣበባ፣ (ቤት
ሕትመቱ ዘይተጠቐሰ) ።
ዘሪሁን አስፋው (2000) ። የሥነጽሑፍ መሠረታውያን። አዲስ ኣበባ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት።
የሻው ተሰማ (1998) ። የተውኔት አጽናፍ መነጽር። አዲስ አበባ፣ ኩራዝ ኢንተርናሽናል
አሳታሚ ድርጅት።
ያለውእንደወቀሙሉ (ደር) (1998) ። የምርምርመሰረታዊመርሆዎችናኣተገባበር።ኣዲስኣ
በባ፣ኣልፋኣታሚዎች።
ዮሴፍ ኣለማዮሁ ክስዖይ (1995) ። ብሂልን ትርጉሙን መዝገበ ቃላት ምስ ሕቶን
መልስን። መቐለ፣ ሜጋ ሕትመት ኢንተርፕራይዝ።
ደስታ ጨርቆስ (2000) ። ከዋኽብቲ መሬት (መድብል ሓፀርቲ ግጥምታት ትግርኛ) ።
መቐለ፣ ቤት ሕትመት ደስታ።
ዳንኤል ተኽሉ ረዳ (1996) ። ዘበናዊ ስዋስው ቋንቋ ትግርኛ። ኣዲስ ኣበባ፣ ኢንተርፕራይዝ
ሕትመት ሜጋ።
_________ (1998) ። ቅድን ትንተናን ስነ ግጥሚ ትግርኛ። መቐለ፣ ኢንተርፕራይዝ
ሕትመት ሜጋ።
_______ (2000) ። መባእታ ስነ-ፅሑፍ ትግርኛ። መቐለ፣ ቤት ሕትመት ሜጋ።
ድ.ወ.ት፤12 ጥቅምቲ፣ 2008 ዓ.ም.፤መቐለ
ግርማይ ገብረፃድቅ (1975፣ ጥቅምት14) ።“ልትረሳን የተቃረበች መፅሃፍ” ( ) ።
ግርማይ ገብሩ (1993) ። ውሻይ (ከምኡ’ውን ካልኦት ግጥምታት) ። ኣዲስ ኣበባ፣ ትካል
ኣሕታሚ ሜጋ።
ፅጌ ገብረ ኪዳን ጎሹ (1986) ። ዕዳጋ። መቐለ፣ ቤት ሕትመት ሜጋ።
ፍረወይኒ ገብሪሂወትን ኣዴራ ተስፋይን (1999) ። ጓል መንገዲ (መድብል ግጥምታት
ትግርኛ) ። መቐለ፣ ኢንተርፕራይዝ ሕትመት ሜጋ።
Tigray Health Bureau. (2006). 2ndFive Year Strategic Health Plan for Tigray
(2006-2010).
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ካብ መርበብ ሓበሬታ
ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሲያትል። “መሰልን ሓላፍነትን ተምሃሮ”፣ኣብ www.seattleschools.org/area/discipline.
“ቤት ምኽሪ ቶሮንቶ ብዛዕባ ኣረጋዊያን”፣ ኣብ www.torontocouncilonaging.com
“መቄዶኒያ”፣ ኣብ ዘመቄዶኒያ ሂውማኒተሪያን አሶስየሽን
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