
 
 

 

 

ናይ ቋንቋ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ 1 ይ ክፋል 

MAHDER PRODUCTION 13/5/2021 Y.T. 

ንሓደ ቋንቋ  ክትፈልጦ እንተዘይደሊኻ ዘገድደካ የለን፤ -  እንተደኣ ዕላዊ ቋንቋ ሃገርካ ክኸውን`ዩ 
ተባሂሉ ኸኣ፡ -  ናይ ድምጺ ምሃብ መሰል እንተለካ ትነጽጎ ፤ - ብሓይሊ እንተኾይኑ ኸኣ  ወይ 
ትሽፍት ወይ ተጽቅጥ። -  ኪኖ እዚ ምግጋይ ግና ዘተዓዛዝብ`ዩ። 

MAHDER PRODUCTION    በዚ ኣርእስቲ ዘልዓሎ ንቋንቋ ዓረብ`ዩ።  ንጉዳይ ቋንቋ ዓረብ 

ምንጻግ ብዝምልከት እቲ እንኮ ብድፍረት  ዝቀረበ ገይሩ  ንነፍሱ ኣቅሪቡ`ሎ ！ ብድፍረት 

ከምዘይቀረቦን ብዙሕ ከምዝተጋጌየን  ዘርኢ ገለ ካብቲ ዝበሎ  ከቅርብ እየ።   

 -  እንተ`ቲ  ንምንታይ ንሱ ንቋንቋ ዓረብ ዘይደሊ፤ -  እቶም ዝደልዩ  ኸኣ ንምንታይ ከም 
ዝደልዩ  ኣብ መጨርሽታ ናይዚ ጽሑፍ ክገልጾ እየ። 

መተሓሳሰቢ ፡ እቲ ብወገነይ ዘቅርቦ ሓሳብ ብምሉኡ ነቲ MAHDER PRODUCTION    ንቋንቋ 
ዓረብ ዕላውነት ዘየውህብ ዝበሎ ሓሳብ ኣብ ቦትኡ ከምዘየለን ጉጉይ ሓበረታ ንኸይመሓላለፍን 
ንምግጣሙ ማለት እንተዘይኮይኑ፤ ንቋንቋ ዓረብ ዕላውነት ዘውህብ ወይ ዘየውህብ ኢለ  
ዘቅረብኩዎ ከምዘይኮነ ከብርህ እፈቱ። ብ ርእይቶይ እቲ ጉዳይ ካብዚ ኹሉ ዕብይ ዝብልን 
ብዓበይቲ ክረኤ ዘለዎ ጉዳይን`ዩ። 

************************************************************************ 

ካብቲ ዝበሎ 1/6 

"。。。。。 ግብጽን ቱርክን  ኣብ  16  --  19  ክፍለ ዘመን ኣብ ባጽዕን ከባቢ ሕርጊጎን 

ክንቀሳቀሱ ምስ ጀመሩ ቋንቋ ዓረብ`ውን ምስኦም ክቀላቀል ከም ዝጀመረ`ዩ ዝፍለጥ  ግና  በጀካ 

ኣብ መስጊድ ኣብ ፖለትካውን ንግዳውን ማዓላ ዝጥቀመሉ ሰብ ኣይረኸበን     。。。。。 

***************************************************************************" 

 

1- ክቡር MAHDER PRODUCTION ቅድም ቀዳድም ኣብ እስልምና ናይ መስጊድ ቋንቋ 
ዝበሃል የለን። 

2- ኣብ መስጊድ ሓደ ካብቲ ቆጺርካ ዘይውዳእ ክትፍጽሞ ዘለካ ንፈጣሪ ተገዛእነት/ ሰናይ 
ስራሕ ዝፍጽመሉ ቦታ`ዩ ። እዚ`ውን ካብ መስጊድ ወጻኢ ኣብ ገዛኻ ፤ ኣብ ቦታ  ማሕረስ 
- ሞጋሰ - ቤት ዕዮ- ኣብ ነፋሪት- ኣብ ዘሃለኻ ሃሊኻ ……. ክትፍጽሞ ትኽእል ኢኻ ።  
ዝድህሰስ ወይ ዝሽተት ርስሓት ዘይብሉ ቦታ  ኩሉ መስጊድ`ዩ  

3- ቁርኣን ዓረብ`ዩ （ብዉዱእ ታእዛዝ ናይ ፈጣሪ）ብኻልእ ቋንቋታት ይትንተን ይግለጽ 

እምበር ኣይጻሓፍን`ዩ 
4- ስለዚ ካብ ቅድሚ 14 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ኣብ ሃገርና ህጻናት ኣብ ዝተጸርበ ሉሕ ጻዕዳ 

ጂር ለኽዮም ኣብ ገዛ ብዝተሰርሔ ቀለም ብዝተጸርበ  ብርዒ ሻምብቆ  ገይሮም ካብ -



 ክሳብ ዝተወሰነ ዕድመን ዓቅምን መጽሓፍ ሒዞም ክሳብ  ከንብቡ ዝጅምሩ ..……ا ب ت 
ኣብ ሉሕ እናጸሓፉ፤ ብውሽጦም ብዘይምርኣይ ምስ ኣጽንዑዎ፤ ነቲ ሉሕ ሓጺቦም ሓድሽ 
እናጸሓፉ ይመሃሩ ነይሮም ። ኣብቲ ዘመናዊ ትምህርቲ ዝተዘውተረሉ ዘመናት ከኣ ስድራ 
ንውላዶም ቅድሚ ነዚ ብዓረበኛ ክመሃሮ ዘለዎ ናይ ቁርኣን ትምህርቲ ምውድኡ ኣብቲ 
ዘመናዊ ትምህርቲ ክሳተፍ የፍቅዱ ኣይነበሩን፤ ስለዚ እቲ ንዓረበኛ  ግብጸ `ዶ ቱርኪ 
ኣብ  16 – 19 ክፍለ ዘመን ኣቀላቂሎሞ ዝበልካዮ  ፋልሶ`ዩ። 

5- ኢራን`ዶ ኣፍጋንስታን ኢልካ ከም መዕገቢ ዘልዓልካየን፤ ኣየሕዊ ኣይቀትል`ዩ ። ንሓበረታ 
ግና እዘን ሃገራት እዚኣተን  ኣብ ዘመን ኽላፋ ንኣማኢት ዓመታት ዕላዊ ቋንቀኤን ዓረበኛ 
`ዩ ነይሩ። ሕጂ ኸኣ በዚ ምኽንያት ቋንቀኤን ብዙሕ ዓረበኛ ዝተሓወሶ`ዩ ። ክሳብ ሕጂ 
ኸኣ ዓረበኛ ፊደላት እየን ዝጥቀማ ። ሓደ ኣፊቱ ኸኣ SPAIN ካብ 756 ዓም ክሳብ 1031 
ዓም ዕላዊ ቋንቋኣ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ኡሞውይን ዓረበኛ`ዩ ነይሩ።  

6- ደሓር ከኣ ዕላዊ ቋንቋኣ ዓረበኛ ዝኾነት ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቋንቋታት ዝበዝሕ ቋንቋታ 

ዘለዋ ሱዳን ከም ኣብነት ምምጻእ ኣይምቀረበልካን`ዶ ？ 

7- ብዛዕባ`ቲ ካብ ደቡባዊ ሓውሲ ደሴት ዓረብ  ናይ ሎሚ የመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 

ናብ ምድረ ሓበሻ ዝሰገራ 2 ዓሌት ሓንቲ ካብኤን（ኣጅዓዚ）ባህላን ፍደላታን እቲ 

ጥንታዊ ዓረባዊ  ላህጃኣ （ሴማዊ ጸኒሑ ምስ ሓማዊ ዝተዳቀለ ） ሒዛ`ያ መጺኣ፤ 

እዚ ሎሚ )ج/ጀ） ኢልና ብዓረብ ነድምጾ ፊደል ሹኡ ናይ （ገ）መልክዕ`ዩ ነይሩዎ፤ 

ከም ኣሰር ናይዚ  ብዓረብ （ጀመል） ክበሃል እንኮሎ ብትግርኛ ኸኣ （ገመል） ፤ 

ብዓረብ （ኣጅዓዚ） ብትግርኛ （ኣግዓዚ） ……. 

8-  ባዕዳዊ ትብል ቃል ትጸቅጠላ ኔርካ፤ ቁሩብ ዝምድና ኸ ኣይተራእየካን ？ ዋላ ናይ 

ሩሑቅ ዝምድና ？！ ንግዝኡ እዛ ዝምድና እተርእይ ንእሽቶ ኣብነት  ከቅርበልካ፡- 

9-  

ቃላት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ትግሪኛ በስመ ኣብ ወ ወልደ መንፈስ ቁዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን 
ዓረበኛ ብስም ኣብ ወ ወለድ ？ ቁዱስ ኣሓድ ማልክ ኣሚን 

5 ኣብ ዓረበኛ （ነፍስ）  ዝበሃል （ሩሕ） ዝበሃል ኣሎ  ክልትኤን ካብ ስጋና ዝተፈልያ 

ዘይጭበጣ እየን፤ስለዚ እታ መንፈስ ንነፍሲ ትገጥም ድያ ኣይትገጥማን እንድዒ እታ ሩሕ 
ግና ክትገጥማ`ያ ንsprit ከም መዔቀኒ እንተደኣ ወሲድና። 

 
10- ደሓር ከኣ እንታይ ቋንቋ  ዕላዊ ቋንቋ ትገብር ዝብል ነጥቢ/ጉዳይ እዚ ኹሉ ሃተው 

ተው፤ ዓዲ እገለ`ዶ ገለ`ዶ ……….. እዚ ኹሉ ዝደኸምካዮ  ዘድልዮ ኣይኮነን። ህዝቢ 
እንታይ ይደሊ`ሎ `ዩ ወሳኒ ። ዝኾነ ሃገር ዝኻርጆ `ዩ ዝገብር ፤ ትለቃቀሖ ኣይኮነን ።  



************************************************************************** 
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- “ ስምዕዎም ！ ባዕድነት ቋንቋ ዓረብ ዘመስከሩ ………… ！！ 

1ይ ወዲ ሓጃጅ 

2ይ ኣቶ ሃብተማርያም 

3ይ መምህር ኣልኣሚን “ 

 

******************************************************************** 

 

MAHDER PRODUCTION  ነቲ  ንሱ ዕላዊ ቋንቋ ክኸውን ዘይደልዮ  ቋንቋ ዓረበኛ ንጹግ 
ንምግባር ፤ ነዛ ሰብ ኣመንጊጉ ከስትያ ዘይፈተኖ ስልቲ የለን።  ንኣብነት ንሓሳቡ ሞራጎዲ ክኾንዎ 
ኢሉ  ካብ ገለ ምኽንያት መልዓሊኡ ዘይፍለጥ ቪድዮታት ቆንጪሉ ዘቅረቦ ዘይተዓወተሉ ናይ 
3 ሰባት ጭራም ቪድዮ ነይሩ።    

1- ወዲ ሓጃጅ ዝተባህለ ሰብ ብዙሕ ንMAHDER PRODUCTION ደስ ዘብል ተዛሪቡ ፤ 
ን MAHDER PRODUCTION  ደስ ዘየብል`ውን ተዛሪቡ`ዩ ። ግና ትግርኝኡ 

ንMAHDER PRODUCTION ዝከበዶ`ዩ ዝመስል ！ ምኽንያቱ ወዲ ሓጃጅ  “በዓል 
ኣቦና ኢብራሂም ሱልጣን ንዓና ነስላም ከስማምዑ ኢሎም`ዮም ዓረበኛ  መሪጾም ግና 

ተሰማምዕና`ሉ ዲና ？！" ብምባል ሰኒፍና ኢና ዘስምዕ  ዘረባ`ውን ተዛሪቡ`ዩ！
ብተወሳኺ ወዲ ሓጃጅን MAHDER PRODUCTION ክፈልጥዎ ዘለዎም ዓረበኛ  

ነስላም መሰማሚዒ ኣይኮነን ተመሪጹ ！ንሓበረታ ዝኣክል። 
2- ኣብ 2ይ ሰሪዑ  ዘምጸኦም ሰብኣይ  ናይ ዕድመን ሓሶትን በዓል ጸጋ ኣቶ ሃብተማርያም 

ኣብራሃ `ዮም 
3- ኣብ 3ይ ዝሰረዖም መምህር ኣልኣሚን ዓ/ለጢፍ`ዮም ። ኣብዚኣ`ውን MAHDER 

PRODUCTION ኣይግድን ！ 

* መምህር ኣልኣሚን  ናይ ዓረበኛ መምህር ኣብ ኣስመራ`ዮም ነይሮም （ ንዓይ 

ዝዝከረኒ ኣብ መፈለምታ 70ታት`ዩ ቅድሚኡ ኣብ 60ታት ውን ይምህሩ ነይሮም ክኾኑ 

ይኽእሉ`ዮም）፤ ንሓበረታ ዝኣክል። ምኽንያቱ ዝበዝሕ ሰብ ከም ደራፋይ ጥራሕ ስለ 

ዝፈልጦም ። 

* ግራዝማች ገ/መድህን ዝበሃሉ ንመምህር ኣልኣሚን 。。。。。“ ኣብ ሓንቲ ሃገር 

2 ቋንቋን 2 ባንደራን ጌጋ ምዃኑ`ዮም ገሊጸሙሎም ።（እዚኣ`ያ እታ መልእኽቲ ）  

ብተወሳኺ እቲ ንሕና ዝተጋገናዮ ክትእርምዎ ዝብል`ዩ ። MAHDER PRODUCTION 

ከመይሉ`ዩ ከም ደጋፊት ሓሳብ ርእዩዋ እንድዒ！！？  

ንጉዳይ ባንደራ ብዝምልከት 2 ባንደራ ኣብ ዓለም ምሉእ የለን ። （ድሕሪኣ ጎጭ）
እንተ ጉዳይ 2 ቋንቋ ፤ ንኣብነት ሰወሰራ / SWITZERLAND ሓንቲ ባንደራ 3 ዕላዊ 
ቋንቋ ኣለዋ ፤ ደሓር ከኣ እንተደኣ ግራዝማች ገ/መድህን ተጋግናዮ ዝበሉዎ ጉዳይ 2 
ቋንቋ  ዓረበኛን ትግርኛን ኮይኑ ፤ ምስቲ ኣብ ቁ 2 ተሰሪዖም ዘለዉ ኣቶ ሃብተማርያም 
ኣብራሃ ዝበልዎ ኣይሰማማዕን`ዩ ፤ ብተወሳኺ እቲ ካብ ቃል መም ኣልኣሚን ዝሰማዕናዮ 



ግራዝማች ገ/መድህን እቲ ክኸውን ዘይነበሮ 2ይ ቋንቋ ትግርኛ ድዩ ዓረበኛ ንጹር 
ኣይኮነን። ንባዕሉ  MAHDER PRODUCTION ኣብ ገለ ዘረብኡ  ትግርኛን ትግረን 
ዕላዊ ቋንቋ ክኸውን ተኸእሎ  ከምዘሎ ገሊጹ ዩ  ዋላስ ትግርኛን ትግረን  ሓደ ይኾና 
ክልተ ይኾና` ዩ  ነገሩ ! 

ካብቲ ዝበሎ 3/6 

"。。。。。 ብዓብዩ ግና እቲ 1885 ኣንጻር ማህዲ ዝተኻየደ ውግእ እቲ ናይ ዓረብ 

ምስፍሕፋሕ ጡሙሕ（ኣብ ኤርትራ） ንሕዋሩ ከም ዝበንን ገይርዎ ክንብል ንኽእል ！" 。

。ይብል MAHDER PRODUCTION  

****************************************************************************** 

እዚ ዘረባ`ዚ እንታይ ኣምጸኦ  ？！ እቲ ኣጼ ዮውሃንስ ምስ ማህዳውያን ዘካየዶ ውግእ ማለቱ`ዩ 

እመስለኒ ። ኣጸ ዮውሃንስ ጸሬ ኣስላም - ጸሬ የሁድ - ጸሬ ካቶልክ  ኮታ ጸሬ ኩሉ ዘይ 
ኦርቶዶክስ`ዩ ነይሩ ። ማህዳውያን  ከኣ በቶም ኣብ ሱዳን ዓጢቆም ዝነበሩ ኣስላም ሓበሻ 
ተመሪሖም `ዮም ናብ ርእሱ ዝበጽሑ ።  ዮውሃንስ ቋንቋዊ ጸገም ኣይኮነን ሃይማኖታዊ ጸገም`ዩ  
ነይርዎ ። 

ደሓር ከኣ ፖርቱጋላዊ ቀሺ ኣልቫሬዝን  ብጾቱን  ንናይ 1520 ዓም ዕዶቶም ብዝምልከት ኣብ 
ዝጸሓፍዎ መዘክር NAREATIVE OF THE PORTUGUESE EMBASSY TO ABYSSINIA.  ኣብ ባጽዕ ምስ 

በጽሑ   ኣብቲ ግዙእ/ልኡኽ ናይ ሃጸይ ኣቢሲንያ  ዘማሓድሮ ዝበሎ （ሕርጊጎ） ዘካየድዎ 

ኣኼባ ንዓና ብፖርቱጋል እናተቶርጎመ ብዓረበኛ `ዩ ዝካየድ ነይሩ ይብል ። ኣቶ MAHDER 

PRODUCTION እዛ ጉዳይ ቁሩብ ምርምር ተድልያ`ዶ ትመስል ሓቀይ？！  እዚ ምምጽኡ 

ከም ፍጻመ ትንቢት ምጥፋእ ኣስላም ኢሉ ዝኣምን ንዮውሃንስ ዘማስል ፖርትጋላዊ ቀሺ ብዓረበ 
ኣኼባ ክካየደሉ ኣይተቃወመን ። ።……… እንግሊዝን ጥልያንን ዓረብ ዘፍቀዱ ነስላም 

ክጥብሩ`ዮም ኢልካ ኔርካ`ሞ፤ እዞም ፖርቱጋላዊ ቀሺ ኸ ንመን ክጥብሩ እሎም ይመስለካ ！። 

ብዝተረፈ 

MAHDER PRODUCTION ጥራሕሲ  ንዓረበኛ ዝነጽግ ይኹን እምበር ዋላ ምስ ነፍሱ 
እናተገራጨወ  ወይ ምስ ነፍሶም ዝገራጨዉ እናምጸኤ ክምድር ዓጢቁ ከም ዝመጸ ዝኾነ  ነታ  
ቪድዮ ዝረኣየ ፤  ከስተባህለሉ ዝኽእል ቁሉዕ ነገር`ዩ  ነይሩ። ነዚ ዝምልከት ብመጠኑ  ነቲ 
ምግርጫው  ዘርኢ ነጥብታት`ውን ቅድም ኢለ ኣቅሪበ  ነይረ ፤ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይተን ዝሓለፋ 
3 ነጥቢ፤  MAHDER PRODUCTION ከምቲ ዝተጃህሮ እቲ እንኮ ንጉዳይ ቋንቋ ዓረብ 

ብድፍረት ዝቀረቦ  ኣምሲሉ ፤ ንኻለኦት ከኣ  ከም ፈራሃት （ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ግዜ 

ሱዳናውያን ዓረብ ዝጽሕፍሎም ……..） እናበለ ከቅርብ  ዝፈተነ ፤ ንሱ`ውን  ብድፍረት ከም 

ዘይቀረቦ፤ እቲ ዝነጽግ ንምንታይ ይነጽግ ፤ እቲ ዝጠልብ ከኣ ስለምንታይ ከም ዝጠልብ ክገልጾ`የ 
ዝበልክዎ  መሰረት እምበኣር፡- 

- እቶም ዝነጽጉ መሰረት መበገሲኦም ሃይማኖት`ዩ ፤ እቶም ዝጠልቡ`ውን መበገሲኦም 
ሃይማኖት`ዩ 

እታ ቁጻር እዚኣ`ያ ！ 

መን ይፍታሓ`ያ ？！ 



ኤርትራ ድኻ ኣይኮነትን ገና ግዝእቲ ጣልያን እንኮላ ንሃገራት ዝሽምገሉ ለባማት ነይሮማ`ዮም 
ሓድጎም ከኣ ኣለዉ ፤ ዋላ ሃላያት / ተንኮለኛታት እንተ ጠናነግዋ እታ ቁጻር ክትፍታሕ`ያ። ……. 

ሰላም ደቂ ዓበይቲ ！ 

AAHafiz 

……………… ይቅጽል 
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