
ሰሞኑን በፓልቶክ ቁጥር ዘጠኝ 
የፓል ቶክ Eንግሊዘኛ 

ከበልጅግ Aሊ  
 

  
 
Aንድ ግዜ ወደ ፓልቶክ ገባ ይበሉና ይህ Aሁን ከዚህ በታች የማሰፍረውን ለመታዘብ ይሞክሩ። 

Eውነቱን ነው ለካ በልጅግ ብላችሁ ብዙዎቹን ተናጋሪዎች ሳትታዘቡ Aትቀሩም።በዛሬው ፅሁፌ  
ለAተኩርበት የምፈልገው ቅጥ ያጣውን የAንዳንድ ፖለቲከኛ ዲስኩረኞች ጉራማይሌ ቋንቋ ነው። የድሮ 
Aራዳ Aትበሉኝ Eንጂ ድሮ ልጅAገረድ ስንተዋወቅ የምንፅፈውን ደብዳቤ ሳስታውሰው Aሁን በፓልቶክ 
የምሰማውን Eንግሊዘኛ ያስታውሰኛል። 

 
Aትሁኝ Aኒማል  
Aትሁኝ Eስቶን  
ፕሊስ Aንደርስታንድ 
የነገርኩሽን።   
  

ብሎ ለፃፈላት ወዳጅዋ ጉብሏ ስትምልስ 
 
ነገ ፍሪ ከሆንክ ከሌለብህ ወርክ  
Eንጫወታለን ዴይ Eስኪሆን ዳርክ።   
 
በማለት ትመልስለት ነበር።  
 

ይህ ታዲያ Eንግሊዘኛ መናገር ዘናጭና ተወዳጅ በሚያስደርግበት ወቅት ነው። 
 
የፓኪስታኑ መሪ ጀነራል ሙሻረፍ ለህዝብ የሚሰሙትን ንግግር Eንደኔ ልብ ብላችሁ  

ከAዳመጣችሁት Aንድ የፓሽቱን ያልተማረ የፓኪስታን ተወላጅና Eኔ ንግግራቸውን ስንሰማ Eኩል ነው 
የምንረዳቸው። ምክንያቱም ፕሬዘዳንቱ ሃምሳ በመቶ የተጠቀሙበት ቋንቋ የEንግሊዘኛ በመሆኑ ነው። 
ፓሽቱኑ Eንግሊዘኛ Eኔ ድግሞ ፓሽቱነኛ ባለማወቄ ሊያሰተላልፉት የሚፈልጉት መልEክት ሳንረዳቸው 
Eንቀራለን ብዬ Aምናለሁ። Eሳቸው ይህንን ቋንቋ ቢጠቀሙ Aያስደንቀኝም። ምህንያቱም ፓኪስታን 
የEንግሊዝ ቅኝ ግዛት ሆና በመቆየትዋ  ነው ሊባል ይቻላል።ብዙውም የፓኪስታን ህዝብ Eንግሊዘኛ 
ይችላል ይባልም ይሆናል።  

 
ታዲያ Eኛ በማንም ቅኝ ግዛት Aልተያዝንም ብለን Aባቶቻችንና Eናቶቻችን ባደረጉት ገድል 

የምንኮራ፣ በሃገራችን Eንኳን ያልተማሩት የተማሩትም Eንግሊዘኛን ጥርት Aድርገን በማያውቅበት ሁኔታ 
ለምን Eንደሆነ Aልገባኝም Aማርኛ ላይ Eንግሊሊዘኛ ወይም ደግሞ Eንግሊዘኛ ላይ Aማርኛ Eየደባለቅን 
ችክ የምንለው። Aንዳንዴማ Eንግሊዘኛ ብቻ ሳይሆን በምንኖርበት ሀገር ቋንቋም Eንናገራለን። የጀርመኑ 
ስደተኛ በጀርመነኛ፣የስዊድኑ በስዊድነኛ፣የፈረንሳዩ በፈረሳይኛ፣ ስንደናቆር ልንናገር ያሰብነውን ሳናስረዳና 
ስንተባተብ ግዜያችንን Eንገላልን። ይባስ ተብሎ የEንግሊዘኛ ቋንቋ ነፍስ ገዳይ የሆኑ ግለሰቦች 
በማያውቁት ቋንቋ የጓረቤት ሞትን Eንደሚያሟርት ውሻ ሲያላዝኑ ስው ይታዘበናል የማይሉበት 
ምክንያት ምንድነው። ይህ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ፓለቲካው ስምምነት ጠፍቶ 
በሚታመስበት በAሁኑ ወቅት ደግሞ የቋንቋ መግባባት ታጥቶ Eንዴት ሊኮን ነው።    

 
የAዋቂነት መለኪያው Eንግሊዘኛ ማወቅ Eየሆን  Eየመጣ Eንደሆንና ግብዝ ፖለቲከኞች ደግሞ 

Aዋቂ ለመባል ድንብር ጭፍናቸውን Eንግሊዘኛ መጠቀም መጀመራቸውን ከተረዳሁት Eኔ በበኩሌ 
ቆይቻለሁ። Eንግሊዘኛ Aለመናገር ወይም Aለማወቅ Aላዋቂነትን መስሎ የሚታያቸው የፖለቲካ ድርጅት 
መሪዎች የሚመሩትን ህዝብ Aለማወቃቸው ደግሞ በሌላ በኩል ይገርመኛል። በተለይ በAሁኑ ግዜ 
የሰለጠነ ፖለቲካን የሚኪያሂዱ የፓለቲካ ድርጅት መሪዎች Eንግሊዘኛ መናገር የሰለጠነ ፖለቲካ ዋነኛ 
መልኩ መሆኑን ለማሳየት Aንዳንዶቹ ከስር ቤት በወጡ ግዜ Eንኳን ደስ Aላችሁ Aኛም ደስ ብሎናል 
ለማለት በፓልቶክ የተሰበሰበውን ህዝብ በEንግሊዘኛ ሲዘባነኑበት Eንደነበር የቅርብ ትዝታችን ነው። 
Eስቲ Aንድ ግዜ ልብ ብላችሁ የዘመኑ ፖለቲከኞች ሁሉም ባይሆኑ ብዙዎቹ የሚናገሩትን Eንግሊዘኛውን 
ትታችሁ Aማርኛውን ብቻ Aስቡት። Aማርኛ ከግEዝና ከEንግሊዘኛ የመጣ ነው የሚል መደምደሚያ ላይ 
ነው Eንደኔ የምትደርሱት።     

 



� �  በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ላይ በተክለ ማርያም ፋንታዬ ተደርሶ በትምህርት 
ሚኒስተር የታተመው ኆኀተ ጥበብ � � �   ዘስነ ጽሁፍ የሚባለው መጻህፍ ላይ Eንዲህ ተብሎ በገድ ላይ  
ተፅፎ ነበር። 

 
„ ሀሳብ Aካፋይ ሰው ንግግር ሲሰጥ Aዋቂ ነው Eንዲሉት ከባድ የሆኑ ቃላት ባረፍተ ነገር ውስጥ 

Aስገብቶ ምን ማለቱ ነው ከሚሉት ይልቅ በመጠነኞቹ ቃላት ሃሳቡን ቢገልጥና ለሁሉም ጉልሕ 
ቢሆንላቸው Eጅግ በጣም የተሻለ ነው። የሰው Eውቀት የሚገመተው AርEስቱን በቀላል Aማርኛ Aሳክቶ 
በመግለጡ መጠን ነው Eንጂ በንግግሩ ውስጥ ከባድ የሆኑትን ፣(ያልተለመዱትን) ቋንቋዎች ፣(ቃላት) 
በማስገባቱ Aደለም።“  

 
Aቶ ተክለማርያም ፋንታዬ የህንን ችግር በ1964 A.ም. ያዩትን ችግር Aሁን Eኛ ደግሞ በጉልህ 

ለሃገራችን ወሳኝ በሆኑ ቦታዋች ላይ Eንመለከተዋለን። Aንዳንድ የፓለቲካ ድርጅቶች ሳይቀሩ 
መግለጫቸውን በEንግሊዘኛ ማዘውተር ጀምረዋል። በተለይም በግለሰብ ደረጃ የሚፃፉት ፅሁፎች 
በEንግሊዘኛ ካለሆነ የማይገባን ይመስል ቁጥራቸው ከAማርኛው በEጥፍ Eየሆነ ነው። የሚፃፉበትን 
የEንግሊዘኛ Aይነት ለማየት ከተፈለገ ደግሞ Aውቆ ለማክበድ ጥረት Eየተደረገ Eንደሆነ ለማንም ግልጽ 
ነው። ዛሬ ኮምፒውተር በመላበት Aለም ከባድ ቃላትን ማግኘት ቀላል በሆነበት ግዜ Aውቆ ከባድ ቃላት 
መጠቀም Aዋቂነት Aለመሆኑን የማይረዳ ካለ ይገርማኛል። 

 
Eስቲ ስንቶቻችንን ነን ዶለዝ መዝገበ ቃላት ይዘን Aንድ ፅሁፍን ለማንበብ የምንነሳው? ፀሃፊውስ 

ለስንት ሰው ነው ይህንን የፃፈው? በAማርኛ ሃሳቡን ቢገልፅ ስንት ሰው ይረዳዋል? Eንግዲህ ይህንን 
በተመለከተ የተፃፉት ፅሁፎቹም ሆነ የሚደረጉ ዲስኩሮች Eነዚህ ጥያቄዎች ድስኩሩም ቢሆን ከመደስኮሩ 
ፅሁፉም ቢሆን ከመፃፉ በፊት ሊስተዋሉ ይገባል። 

 
Eዚህ ላይ በEንግሊዘኛ መፃፍ Aይገባም ማለቴ Eንዳልሆነ ልትረዱልኝ ይገባል።ታሪካችንን 

ወይም Aላማችንን ለውጭ ዜጎች ልናስረዳ የምንችልበት መንገድ ነውና ያንን መቃወም Aይቻልም። ግን 
የትኛው ንግግር ወይም ፅሁፍ ለማን የሚለውን ጥያቄ በሚዛን ላይ ልንጥል ይገባል። Aንዳንድ ቃላቶችም 
ትገርጉም በAማርኛም ላይገኝላቸው ይቻላል ። ይህንን ታዲያ ቃላቶቹን መጠቀምና ማብራሪያ መስጠት 
ያስፍልጋል Eንጂ ጠቅላላውን በEንግሊዘኛ መፃፍ ወይም ማናገር Aንድም Aድማጭን ያሰለቻል በሌላም 
ደግሞ Aላመግባባትን ይፈጥራል።  

 
ከዚሁ ጋር ደግሞ የAማርኛ ቋንቋ ሊቃውንታት ከስልጣኔው ጋር Aብሮ መሄድ የሚችል ቋንቋ 

Eንዲሆን መጣር ይገባቸዋል። ብዙ ሳይንስ የፈጠራቸው Aዲስ ክስተቶች Aዲስ ቃላት መፍጠር 
ያስፈልጋቸዋል። Aለበለዚያ ግን ዲስኩረኛው በቃላት Eጥረት ምክንያት የEንግሊዘኛውን መጠቀሙ 
የማይቀር ነው። ይህ ደግሞ በቋሚነት ሊታሰብበት የሚገባ ነው።   

 
የም ሆነ ይህ በብዛት የሚገርመው ግን የEንግሊዘኛ ቋንቋ ነፍስ ገዳይ የሆኑ የፓልቶክ Eንግሊዘኛ 

ተጠቃሚዎችን ያላያችሁ ካላችሁ ሰሞኑን ወደ ፓልቶክ ብቅ በሉና ተዝናኑ። ለሚደርስቦት የAለመግባባት 
ችግር Eኔ በልጅግ Aላፊነቱን Aልወስድም ።  

 
ስለኛ የሚስብ በሰላም ይክረም!!! 
በልጅግ Aሊ  
 
  
 
 
 


