ብሊና ጋብ ጬለይና አወያ ጉግድ?
(Linguistic purism in Blin)

ጋብ ጬለይና ውረኒ ግን?
ጬለይና ይኑ ውረኒ ኒ? አር ዳንዲልድ ወረኒል ኳሪል ጨለውሲ እርጎ ደምቢ ከትከትሰኵ። ዓቕተሰና
ከትከትሶ ደምቢኻ ወረውሰኵ። ወረውነድኻ አርዲ ብሊራዲ/ ጉርዲ ሲረኵ። ውልዋልድ ሲርጊ አርዲ
ሓበርሰ ከብተው ብሊራ ወሪ ጉርድኻ መጬለይድ ጬለይሰኵ። እና ወራት ኒንኻ ጬለይና ይስተኵ።
ጬለይነድኻ አር ጫርያን ብሊራ/ጉርድ ሕበር እንገው ጀቐፍሰኵ። ጋብ ጬለይናኽር እን ክድመት ድኳ
አር ጬለይኒሰና ኣከገን፡ እን አመምሳዅዲ ጨርበርሳዅዲ ወራት ደአም አር ጬለይኒሰና ግን። ጋብ
ጬለይና ይስቱ ጋብ ገፍርሲ ያዕይሮ፣ ገረስተሰነክ ሹር ጋብሲ ጀልሕግሪኽር፡ አሪ ጋብድ መንከልግሪኽር
ተበትና ወሪ ጋብና ዋሲሰኵ። ኒንኻ ቆላት አሪ ጋበልድ እንተረውሲ ነከርነድ፣ ሹር ቆላትሲ ገሪ ደርፍፍድ
ተበትና ግን። ጋብ ጬለይና ብጅኻነስክ ቆላትሲ ጨረይድኒል ግን ኒሒል። ደአም ፍደላታ-እሻረትሊ
(orthography)፡ ወተርሊ (phonology)፡ ጋባ-ግብሪል (syntax)፡ ጋባ-ስፈትሊ (morphology)፡ ጋባውሪኒል (semantics) ኽር ጋብ ጬለይና ቛልስተኵር ህምበኵር (Brunstad 2003)።
ጋባ ዕልድ መኸልስስቱ ደአም ጋብ ጫርያን ይስተው እላ። ሽጉን በጃኽን ናውክ ጋብ ቆላት ኣኽን፡ ጋባጉግ አሪ ጋበልድ ጐርበበኵ። ገሪ ጋብ ኰዶ ጋብ ሓበበርስናዲ፡ እኺርኺር ጨለውናዲሲ መሀድሰው ግን
(Brunstad 2003)። ብሩንስታድ (Brunstad)፡ ጋብ ጬለይና ሙዅ/ሓሳብ ለቶት (mental concept)
ግን የኵሉ ። ጋብ ጫርያን ያዅ ይና ሙዅሊ ግን ኒህምባዅ ግራ፡ ጋብ ጫርያን ወሪ ጋብ ዓማቓን/
መንከልሰው ይስተው እላ የኵ። ውረድ ጋብ እኺርኺረልድ ጐርበቡ ግን ናው ዳበራዅር ቐጨራዅር።
ጋብ ጬለይና ወረና ፋይሕ ግን። ላቑጭንድ ኒዀርስክ ስዊር-ቆላት ሓበሪሲሮ ሻኽላ ያዅ ቛላ ሻው
አረርሰነኵ። ነን ኒዀርስክ ቆል አሪ ጋበልድ ሓበርሲሮ ሻኽላ የው ግን። እና ጋብ ጪለየና ኒንኻ
Ultrapurism ይስተኵ። እና ነወያዅ ቛላ ሻው ስⶖⶖ ከወውሊ ኣኽታሲክ ናጋበል ለወተንኵሎም።
ብጅኻነስክ ናጋብድ ቆል ድኳ ባነን፡ ስዊር-ቆል አድኒስክ፡ እን ና ጋብ-ፈራዕሲ (dialects) ገሪ ደርብድ
ናትናቱር ውሪኒል ተብተነኩ ወሪ ሓዲስ ቆል መሀደነኵ (word coinage)። ህምቡንትክ፥ ኢስላንድርጋብ
(Icelandic) እና ነወያ ጋብ ጬለይነድ ሀደግሰውልድ ላዅ ግን። ደአም ኢስላንድርጋብ ኽር ናዓቕምሰናክ
ጐርበበኵ።
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ነድ ዓዶ ኰዶ፡ አሪ ቑጭንድ ጀረብደጋ ሓበበርነስ ካያ ተከወው ህምበነኵ። እና ጀረብድጋ ቆላት
ጐርብብኒልድ ናጋብሲ ተከወውኻ፣ ናጋብድ ቆል ባነን ጐርበብነስ ጋብሲ ጀልሓዅዲ ክያውዳዅዲ ሃቢነ
ቛለኒሉ። እማ ክመነንኻ ናው ተበተነኵ፣ ክመግነንኻ አሪውልድ ጐርበበነኵ። ነድ እንደረድ ኰዶ፡ ጋብ
ኒዀርስክ ጬለይስሮ ሻኽላ፡ እክ/ ከው ናምራድሰና ጋቢኒን ጋብሲ ተብደውኻ ናት ተለዪንን ያዅ ቛላ
ሻውኽር ህምበነኵ (Langer and Nesse 2012)።
ጋብ ጬለይና ሞመይናዲ ስዳዋዅ ኣኽላ። ጋብሲ ጋብናዲ አርእናዲ ካያ ኣኽጊ እን ጋብሲ ጋባ-ልውርድ
(linguistic) ደርብድ ትክስረ ተብድነሎም ጀረብደኵ። እን ጋብ ጬለይስሮ ጀረብሰውሲ ናቱ ተብድና ካያ
ኣኽጊ ኰዶ፣ እን ጋብ ጬለይስሮ ጀርብደውድ ስርዲ፡ ጋብ ናት ተከውዲ፡ ጋብ ናምጅዊል (surrounding)
ጋብስተውዲት ናትክ ትክስረ ወንወንናዲ ባሓስናዲኽር ጀረብደኵ። እና ነወያ ደርብድኻ ላቆሊር ስርዲ
ወንድናርዲት አሪ ጋብዲ ዋርዲስነድ፡ ቆላታ ወንድናርሲ(cognate word) አለለይኒል ካበኵ፣ ስዊር-ቆሊ
(loanword) ማ እማ ኣኽላ ይሮኽር ትክስረ ጨረይድቶ ገረስተኵ። ጋብ ጬለይና ላዅ ለጛ እኺርድ
ኣከን ገሪዅ ደምዕደላ። ደአም ሜሪር ደርብድ፣ ወሪ ጋብ ተብደውድ ዲባ (language institution)
ደርብድ ኣከን ገሪዅ ደምዕድሮ ገረሰኵ።
ውሪዅዃ ጋብ ጬለይሳዅን?
ቆላትዲ ጋብዲር ጬለይና ሰበብዲ መሰምስዲ ገሪው ኣኽሮ ገረሰኵ። መሰምስ ጋብሲ ጬለይኒል ደረከው
ይስቶውልድ ጅብናር ፈለኻስ ድሂስና፡ ገደቢትና (ቅረናት ወሪ ጋባይል ነበክል)፡ ዓብለልስና/ ተርክኒ ጓቚ፡
ጋብሲ ሪሕ እውና/ ጋብ ዳበርድና እን ከለለው ሀደግሰውልድ ላው ግን1።
አሪ ቅረንድ ወሪ አሪ ገቢልተድ ሒልድ ቀርንስኖ ሰጚነ ልላ ፍኖሰና፣ ፈለኻ ጅብናርዅሲ ወሪ ቀረንስኒዅሲ
ሓከክድኖ ገሪው ገባይል ጋብ ናውሲ ጬለይኒል ትወነኵ። እና ነወያ ደርብድኻ፡ ስዊር-ጋብ ጅብናሩሲ
ዲሂስድኖ ሕንግር የነኵ። ህምቡርሰና፡ ስዋሂሊዲ (Swahili) ሃውሳዲ (Hausa)፣ እን ጅባኒ/ ቀረንስኒ
ገመርሲ ከተብኒ መታን ጋብሲ ጬለየውል ይስቶ ሀደግሰውልድ ላው ግን።
እንሽኽ (battle) / ሸፈ (war) ጋብ ጬለይኒል መስምስ ይስቶ ሀድግሰውልድ ግን። እንሽኽ ወሪ ሸፈ
ወክትሊ ጋብ ጬለይና እን ምህም ክድመት ኣኾ ቛልስተኵ። ኒል ለጛ እኺርኺር ተከው ጋብ ጋበው ከው
ወሪ ቅረናት ዋኺትኖሰና/ ገደቢትኖሰና፣ ሲረው ኣኪነት ቛሊስድኖ፡ ግንዲኽር እሲድኖር መታን ጋብ
ጬለይኒል ትወነኵ። ንድኻ እን ጋብ ናስር ላዅ ድኳ ኣከን፣ ፍደላትድ (scripts) ወሪ ከተብኒ-ትልተል

1

http://www.gutenberg.us/articles/language_purification Accessed on 01 December 2017.

2 | Page

(spelling) እኺርኺረልድ ሲረሰና ሃበነኵሎም። ኒድ ዮኻ ዲማ እኺርኺረልድ ሺሩ ፈረኵ። ስዊርቆላትሲኽር እኺርኺረልድ አድነስ ባሮ ሳንኪቲነክ አሪረድ አደነኵ። ህምቡንትክ፣
1. Hindu፡ ህንዲር ጋብዲ Urdu፡ ፓኪስታን ጋብዲ እኺርኺር ተከው ኣኩ ሂንዱኻ ደቫንጋሪ
(Devangari) ሓለጋት (script)፡ ኡርዱኻ ዓረብ (Arabic) ሓለጋት ተበተኵ። ኒዳግልኽር
ህንዱኻ እንግሊዝ ቆላትልድ ጐርበበኵ፣ ኡርዱኻ ዓረብ ጋብልድ። ኒንኻ እን ጋብ ናስር ላዅ ኣኩ
እኺርኺረልድ ሺሪ ፈረኵ።
2. ሰርብያን (Serbian) ዲ ክሮኣሽያን (Croatian) ጋብ ላዅ ግን። እን ከው ጋብሲ ጋበውኽር
እኺርኺር ትክሲነ ፈሀመነኵ። እን ናው ኒድ ሲራዅ ከተብኒ ሓለጋትድ ካያ ግን። ሰርብያንኻ
ስይርሊክ (Cyrillic) ሓለጋት፡ ክሮኣሽያንኻ ላቲን (Latin) ሓለጋት ተበተነኵ።
አሪዅ ምስምሳ ይስቶ ሀደግሳዅ ኰዶ፡ ከለለውድ ጋብስተው ጋብ (minority languages) ተረክጊን፣ እን
ገሪውድ ጋብስተው ጋብድ ዓምጨጭስጊን/ ዓብለልስጊን፣ እን ጋብ ገሪውድውድ እንተራዅሎም ጭልወስ
ገብሮ፣ ናሹ ገረሰው ኣኸት ቛሊስሮኽር ግንዲ እሲሮኽር፣ ጋብ ጬለይኒል ትወኵ። ህምቡንትክ፣
ኢስላንዲክ (Icelandic) ከለለውድ ጋብስተው ጋብ፣ ናጋበል ስዊር-ቆላት ተበትኒልድ ገሪዅ
ተከወነኵሎም። ብሊና ጋብኽር እና ነወያ ሰበብድ ማ ቶክ ኣኽራ ናው ጬለይስሮ ጀርብሳዅ?
አሪዅር ጋብ ድድሮ ፈረውሲ ጉድኒ መታንኽር፡ ቆላትሲ ጬለይነድ ጋብሲ ሪሕ እውና ደርብሰና ኣኾ
ቛልስተኵ። እማ ኒንኽር ጋብ ጬለይና ምስምሲሰና ኣኾ ሀደግሳኵ። ህምቡንትክ፣ ዕብራይስጢ (Hebrew)
ጋብሲ ቛልነን፡ ና ጋብሲ ቆላት ገዳይም ዕብራይጢሩሲ ቀምበልናዲ ጬለይናዲሲ ንኪ ሪሕ አሮ
እስራኤልትልክ ጋብስተኵ።
ነን እን ሴጃ መሰምስ ዋጥ ዮ ቛልስተው ኣኾ፣ አሪውኽር ገሪ መሰምስ ዋኒሮ ገረሰኵ፣ ጋብ ጬለይኒ ሰበብ
ኣከው። እና መሰምስ ነልድ ጐዃ ገሪ መገለይ/ ደርፍፍ ጋብ ዳበርድኒል ተበትሰው ጋብ ጬለይና
ቛልስተኵ (Brunstad 2003)።
1. Archaising purism፡ ጋብ እማኒውዲ ገዳይምዲ እንኩርስሮ ሻኵ ያዅ መኸላ ሻዅ፡ ደርብ ጋብ
ጬለይኒዅ ግን። እና ነወያ ጋብ ጬለይኒል ሓዳይስ ጋብ መሀድና ከለብርሰላ። ጋብ እማኒውዲ
ገዳይምዲ ካያ ግን ከለብርሰው።
2. Ethnographic purism፡ እና ጋብ ጬለይና ደርብ ኒን እን ዕርዲሪ (urban) ጋብስጝ፡ በር
(rural) ጋብ ግን ጫርያንዲ መንከልስገውዲ ያዅ መኸላ ሻዅ ግን። በር ጋብ ጫርያንዲ
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ጣፍሓንዲርሰና ኣኾ ቛልስተኵ። እን ዕርዲሪል/ ታንታርዊል ጋብስተው ጋብ ደአም ጀልሕስተውዲ
ስውር-ጋብ በጃኸውሎምዲ ኣኾ ገሪዅ ከለብርሰላ።
3. Elitist purism፡ ጋብ መሀርሰውዲ ዕርዲሪል ጋብስተውዲ ግና ጫርያን ያዅ መኸላ ሻዅ ጋብ
ጬለይና ደርብ ግን። ነድ እንደረድ በርሊ ጋብስተው ናትናቱር ጋባ-ፈራዕ (dialects)
ከለበርሰላ። በር ጋብ አረስ ጋብዲ፡ ጋብ መሀርስገውዱዲርሰና ኣኾ ቛልስተኵ።
4. Reformist purism፡ ሓዲስ ከዋዲባዲ ሓዳይስ ቆላትዲ ጋብዲ መሀድኒል ደረካዅ መኸላ ሻዅ
ደርብ ጋብ ጬለይኒዅ ግን። እና ነወያ ደርብ ጋብ ጬለይኒዅ ደኳ ጅብናርዲ ጂባዲዲ
እንሸሸውሰው ቆላትሲ ጬለይኒል ተጝ ሰዅ ግን።
5. Playful purism፡ እና ነወያ ጋብ ጬለይና ደርብ ኒን ጋብሲ ሽኻርድናዲ ሻክስትጘዅ ግን። ጋብሲ
ሽኻርዲ ታሚትዲር መታን ጋብሲ ጬለይና ግን። ቆላት ሺረውዲ ታቐውዲት፡ ድርጘውዲ
ስዳወውዲሲ ለወትናዲ መሀድናዲሲ፡ ጋብሲ ጬለይና ግን።
6. Xenophobic purism፡ እና ጋብ ጬለይና ደርብ ኒን እግዳ ኣኻዅ ጋብ ጬለይኒዅ መኸላ ግን።
ጋበልድ ገፍር ቆላትሲ ጉርጉርደክ ያዕይነድ፡ ሹር ቆላት ካያ ተበትኒል ተጝ ሰዅ ጋብ ጬለይና
ደርብ ግን። ብጅኻን ጋባ ጬለይና ምስምሳ ኣኻዅ ኰዶ እና ደርብ ጬለይኒዅ ኒን ግን።
እና ጋብ ጬለይና ደርፍፍ ነንኻ፡ ላዅላዅድ ወሪ ሕበበርሰ ጋብ ጬለይኒል ተበትሰኵ። ናኸኸ ኣኻ ጋብክ
ኒሹር ምስምሳዲ ኒሹር መኸላዲ ደርብዲሲ ጋብሲ ጬለየኵ።
ቆላትሲ ጬለይናኻ ጋብሲ ዳበርዳዅ ማ እማ ሓየምዳዅን?
እን አወት ሀደግሰሰና፡ ጋብ ጬለይና ሽጉን በጃኽን፡ ጀላቕይን ተብን ኣኻ ጋበልክ ህምበኵ። ደአም ቆላት
ጬለይሶ እንድብርሰውዲ፣ እክ ብጅኽድ ጋበነውዲ ላት ፈራዅማ? ጋብሲ ጬለይሮ ነን ግን ይና ጋብ፡
ይናማ ኪዳዅን እማ እን እክ ብጅኽድ ጋበነሰና ና ፈላኸስ ተለይሮ ፈርና? እን እክ ጋብሲ ጋበን’ትኻ፡ ጋብ
ጬለይሰውሲ ናግርጊ ክድመትል ኣኽን ጂጚል ተበተናዅመሎም፡ እማ እን ጋብ እንድብርሶ ካያ
ከብታዅን? ጋብሲ ጬለይሮ እንድብሮዶሎም፣ እክኻ ተበተግውሎምኽር፡ ናጂጝል እርግሰገውሎምኽር
ኣከንን፣ ኣዋኸ ዳበርዶ ገረሳዅን?
ጋብ ጬለይና ኒትክያዅዲ ኒክያዋዅዲ ገሽ ሻኵ። እን ኒትክያዅ ጋብ ጬለይና ጋብሲ ዳበርድኒል ኣኽን
ጠፍሕድኒል ገሪ ገርዳ ሻኵ። ጋብ ጬለይና ደርብድ ጋብሲ ከተብና ኣኽን ቆላት ተበትና ጠፍሕሮኽር
ዳበርዶኽር ገረሰኵ። አሪዅ ኰዶ እን ጋብሲ ጋበው እክሲ ናጋበል ሓሰርሰነሰና ሃቢሮ ገረሰኵ። ጋብ ኽር
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ክብር/ ሕሽም አርዶ ገረሰኵ። ነድዳግል ኽር እን አሪ ጋብዲ ህምባዅሎም ሲርስትጝነስ ግንዲ እስነድ፡
ሲረትኽር ናሹ ገረሳ ጋብ ኣኸትር ሀልሰ ቛሊሰኵ።
ክያዋዅ ገሽ ጋብ ጬለይኒዅ፡ እክሲ ዓደጊሮ (discriminate) ገረሰኵ። ውረድ እክ ጋብሲ ጋበው
ጫርያንዲ መንከልሰውዲር ጋብሲ ሲድና ታቕሮሎም ገረሰኵ። ንድኻ እን ጋብሲ ጋብኒልድ ኣኽን ቆላት
ሓዳይስ መሀድኒልድ ሓረጥሰነኵ። ናኸኻ ጋብ ጣፍሓን ይስተውልድ፡ ናሹ ገረሰው አሪ ጋብ መሀድሰኵ።
ህምቡርሰና ለጛ ጋብ ሒል ሰጘውሎም፡ ንክኻ ተረኮ ኣክተበተል ካያ ከብተ ህምበው፣ ግእዝዲ ላቲንዲት
ቛልንን። ጋብ ላቲኑዲ ግእዙዲርሰና ጬለይሰው ሰናኽር ክቱብድ እንድብርሰው ሰናኽር ሰጘላ። ደአም ለጛ
ጋብክ ሸርሽርሶ አሪ ጋበል ለወትስዅ። ጋብስተው ዋነንኻ ክስታን-ልጝንተል ከድዲ ፈለድዲር ላንቕቐል ካያ
ከብተ አረርሰኵ። እማ ደአም ንስኮት ጋብስቱኽር ከተብሱኽር ሰጘ ውሪዅ እና ጋብ ነን ተርክዅን? እና ለጛ
ጋብ ነስ ተርክኒል ገእሰውሎም መሰምስ ገሪው ሀደግሰኵ። ነልድ እን ላ ሰበብ ኣኾ ሀደግሳዅ፣ ጋብሲ
ጬለየውዲ ከተብውዲ፣ እን ጋብሲ ጋበው እክዲ ላት ፈሩኑ ሰጘኒ። ጋብሲ ጬለየውኻ ነንግን ጋብ
ጫርያን፡ ናኸኻ ከተብስሮ ሻዅ ዩኑ፣ እክኻ ናድ ታሚተሰናኽር፡ ናድ ስዳዋ ደርብድኽር ጋብኑ፣ እና ንኪር
ሁመትሊ ቛልነሰና ቆምክ፡ ገርደድሰክ ናቱር ጋብ መሀድዅ። ግእዝ ጋብ ሽሊ ደሽክሊ ኣምሓር ጋበል
ሸርሸርስዅ። ላቲን ጋብሲ ቛልነንኽር ኒሰና ሮማን፣ ጥልያን፣ ስፓንሽ፣ ፈረንሳ ጋበል ሸርሸርሶ ላዅክ ኒቱር
ጋብ መሀድዅ። እን ጋብ ጬለይሰውዲ ከተብሰውድኻ አክትበተል እንድብርሶ ከብቲዅ። እማ ጋብ
ጬለይሰን፡ ጋብኻ ሽካዶል ከተብሰጝኽር እንድብርሰጝኽር፡ እካ ጂጚል ትወገው ኣከን፣ ክድመትልኻ
ተበትሰገው ኣከን፡ ጬለይራዅስክ ጬለይሰን፣ እንድብርሳዅስክ እንድብረሰን ፈልዓሽሮኽር ለገድሮኽር
ገረሰላ። እማ ቆላትሲ ጬለይኖ ጋብሲ ዳበርድኖ ይኑ፡ ናደአም ሃበግኒን ትክስነ ኣትዋየንድና ጀረብደኵ።
ቆላትሲ አውኒ ግን ጐርበባዅ?
ጋብሲ ሓበበርናዲ፡ ቆላት ጐርበብናዲ እዲና ጋበልክ ህንባዅ ግን። ጐርበብሳዃ ዪቆላት አስትዅለ ዮ
ሸከየላ፡ ጐርበባዃ ኰዶ ቆላት ይጨርዱ አድዅን ዮ ገንጃ ባላ። ጋብ ላገፍድኻ ቆላት ጐርበበኵ፡ አሪ
ገፍድኻ ኰዶ ኒቆላት ጐርበብሰኵ። ጋብ ኣግዋርዲ እኺርኺረል ትወውዲ ኣኾ ደንቢ ኰዶ ዲማ ላዅ
ላዅልድ ጐርበቡ መንደርተኵ። ኒልኻ እን አወት ሀድግሶ ህንበሰና ሸኪዪሳዅር ሸከይስራዅር ጋር ኣኽላ።
ስዊር-ቆላት ተበትና ጋብሲ ጀልሕና ኣኽጊ፡ አለመርትክ ዳበርድሮሎም ገረሰኵ። ህምቡንትክ እንግሊዝ
ጋብሲ ቛልነን ናገፍክ አሪ ጋበልድ ጐርበብሰው ግን። Max Planck Institute’s loanword Database2,
41 ጋብ እዲንውድ ስዊር-ቆላት ተብድና እስተዅል፥ እንግሊዝ ጋብ 42% ስዊር-ቆላት ክመት፣ እማ እዲኒል
2

Available online at http://wold.clld.org/vocabulary
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ጋብስተው ጋበልድ እን ብጅኽ ስዊር-ቆላት ሻው ጋበልድ ላዅ ኣኸት ሓበረኵ። ንኪር ሁመትሊ ቛልነን
እንግሊዝ እዲና ጋብ ኣኾ አረርሰኵ። እን ገሪው ስዊር-ቆላት እንገው ይስተውልድ ላዅ ማንዳሪን (ቻይኒ
ጋብዲ) ኣኾ፣ ስዊር-ቆላት ኒው 2% ኣከኵ። እማ ቆላት አሪ ጋበልድ ጐርበብና ጋብሲ ዳበርድኒል ካቢሮኽር
ገረሰኵ።
ገሪ ምስምሰድ ደአም፣ እክ ላዅክ ናገፍድ ናጋብ ድድጊንኽር፡ ናሹ ተከውኒ መታንኽር፡ ቆላትሲ ጬለይናዲ
ናጋብሲ ተከውነዲትል ትውነኵ። ሽካዶል ቆላት ጬለይናዲ፣ ጋብሲ ሜመይናዲ ዋነንኽር፣ ኣኻ ጋበልክ
ስዊር-ቆላት ከብተላ። ኒድከስጝኻ ንኪር ሁመትሊ፣ እዲና ላአንገብሊ/ ቂሾትሊ ለወትሰሮ ህምብራ
ዳለትሊ።
ብሊና ጋበልኻ ውሪከር አብ ኣኽራ ስዊር-ቆላት? ብሊና ጋብ ካያማ ጐርበባዅን እማ ደሽክሊዲ ሽሊድር
ጋብኽር ብሊነልድ ጐርበባዅን? ገሪ ወክት እን ቆሊ ኒሂኒ ደሽክልያ ግን ወሪ ሽልያ ግን ይኑ አርርሰነኵን።
ውሪልድ ጉኖ ግን ይን እንደወይናዅ። ይቛሊሰና ኣከን ብጅኻነስክ ይን እንደወይናዅ ናው ይናጃብ
ክታበትሊ ኣኽን አሪ ቆም-ድሪርሊ (massmedia) ተበትንነዲንላ ግን ግራ፣ እን ቆሊር ስርሲ ትክስነ
ባሓስኖኽር ደልይድኖኽር ተከለለ።
ብሊና ጋብ ደሽክልየውልድ ኣኽን ሽልየውልድ ጐርበበት ከስተኵ ኣኽላ፣ ኣግዋርዲ ላ ሸክክሊ
መንደርተውዲ ኣኸውድ። ኒሰናኽር ሽሊዲ ደሽክሊዲ ናገፍድ ብሊነልድ ጐርበበው ቆላት ገሪው ሻኵ።
ህምቡንትክ እና ተለያ ቆላት ብሊንዲ ሽሊዲ ደሽክሊዲር ነበክል ተበትሰውሲ ቛልንን። እና ቆላት ነን
አፕልያርር (Appleyard) ይስታዅ ኩሽኮ ጋብሲ፡ ሲረዅድኻ ብሊና ጋብሲ ትክሰ ተብዳዅ ደለምደው
ኣክትበትልድ አስተው ግን።
1. ስኻ፣ ብሊንድ ስኻ፡ በጃር (Beja) ጋብድ ሻኣ ፣ ብርክስጚ ኩሽኮጋብ (ሳሆ፡ ዓፋር) ሳኣ ይስተኵ።
ኢትዮሴማቲክ (ግእዝ፡ ሽሊ፡ ደሽክሊ፡ ኣምሓር) ጋብድኻ ስጋ ይስተኵ። እና ቆል ኒሂኒ እን ከለላ
ደሀይ ለወትኒ ኣኽገትክ ንርስር ላዅ ኣኸት ሀል ዮ ቛልስተኵ። እማ እና ስኻ/ ስጋ ያዅሲ ብሊና
ጋብማ ጐርበበው እማ ኢትዮሰማቲክ ጋብ? አፕልያርድ ከተበሰና እና ቆሊ ንርስር ኩሽኮ ጋበልድ
ኣኸት፣ እና ኢትዮሴማቲክ ጋብኻ ኣገው ጋበልድ ጐርበብነትላ ሓበረኵ።
2. ጫዕዳዅ፥ ብሊንድ ጫዕዳዅ፣ ብርክስጚ ኩሽኮ (ሳሆ፣ ዓፋር) ጋብድኻ ዓድ ይስተኵ።
ኢትዮሴምኮ ጋብድኻ ጻዕዳ ይስተኵ። እና ቆል ንኒኽር ኣገው ጋበልድ ጐርበብስረት አፕልያርድ
ሓበረኵ።
3. ዓራት፥ ብሊንዲ ኢትዮሴምኮ ጋብዲሲ ዓራት ይሰተኵ። እና ዓራት ይረሪ ቆሊ ኣገው ጋበልድ
ጐርበብስረት ሓበርሰኵ። አሪ ክቱብሊ ኰዶ ዓራት የምክን ’አረትና’ ይረሪ ቆሊትል ሸርሸርስሮ
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ፍረሪ ተከቲ ዮ ሀደጋዅ ህምበኵ። ብሊና ጋብድ አረትና ይስቱ ማላ ፊዅነስ ዋሲስሳዅ። ዓራትኽር
ኰዶ ኒል ፊዅራዅ ግን።
4. ዕምቦባ፥ ዕምቦባ ይረሪ ቆሊት ተኪን ሀደጉ አበውና ይረሪ ቆሊትልድ ሸርሰርስረሪ ተከቲ ዮ
ሓበራዅ ክቱብ ህምበኵ። እና ቆሊ ኒሂር ስር ኩሽኮ ጋብ ኣኸትኽር ሓበረኵ።
እና ሰጃ ቆላት ነን እን ብሊንዲ ናምንጅዊል ጋብስተው ጋብዲ ላት ተበተነውልድ ህምቡርሰና ሀደገኒ
መታን ግን ግራ፣ ገሪው ቆላት ህምበኵ። ጋብሲ ተብደውኽር እና ነወያ ቆላትሲ ናገፍገፍድክ ከተቢነክሎም
አረርሰነኵ። እኺርኺር ተከው ብሊንዲ ግእዝዲር ቆላት ተኪን፡ ናስር ነልድ ግን ድኳ ዮ ሀደገገን፡ ቅብል
ቅብላ እሰ ዋርዲስነድ እኽር ሃይለማርያም ገብረ 2005 ዲ 2013 ዲ ከተበው ኒኣክትበትሊ ገምዶሎም
ህምበኵ።
ብሊነል ክንሲ፡ እና ነወያ ቆላት ነን ብሊን ቆላትስጝ ሽሊዲ ደሽክሊዲር ቆላት ኣኾ ግን ናው ዋስስታዅና።
ብጅኻነስክ እን ከለለውድ (minority) ጋብስተው ጋብ እን ቆላት ጐርበብሰክ፡ ጋብ ገሪውድ (majority)
ጋብስተውሊ ትዎ ህንበውሲ ናው ኣከት እን ጋብሲ ጋባ-ልውር ደርብድ ተብደው ኣክገነን፣ አሪውክ ገሪዅ
ደለይደኒ። ውረድ እን ገሪውድ ጋብስተው ጋብ፡ ወሪ ክታበትድ ዳበረው ጋብ፡ ቆላት አሪ ጋብልድ ድኳ
ጐረበብነው ኣከነን ናውሰና እሲነ ተበተውሎም ኣኽንነዲን። እማ እን ከለለው ጋብ ጋበው እክ፡ እና ቆሊ
ኒሂንታ ይና ጋብ ኣኽላ ዩኑ አረርሰንኵ። ከው አሪው ጋቢነሪትክ ይነሪ ኣኽላ ይሮ፣ አሪው ቆላት
ሓንፍልናዲ፣ ቆቀልናዲ፣ መሀድናዲኻ ጋብሲ ናስርልድ ሺሽድሮሎምኽር ናደርብልድ ፍድሮሎምኽር
ገረሰኵ።
ጋባ-ልውሩ ላቆሊር ስርሲ ተብዱኑ፣ አወ-አወይሲ ኣኽጊ፡ ስምጢስኖኻ አሪ ጋብ ናት ተከውሊ ህምባዅማ
ወሪ ጋብስታዅማ፣ ትክለድኻ እን ላቆሊር ስርሲ ትክሲነ ወንወኖ ግን ናው ቛለናዅር ባሓሰናዅር። እማ
እና ቆሊ ኒሂኒ ስዊትሪ ግን ወሪ ብሊነሪ ኣኽላ ይግኒር ጃብ ትክስረ ኣትዋየንድና ጀረብደኵ። ደአም ላዶንትክ
ቆላት ብልብል ብሊነው ዋኑ ስዊር-ቆላት ተበትኒ ደርብኽር ቛልስተኵ። ህምቡንትክ እና ተለያ ቆላትሲ
ቛልንን። ቆሊ ኣውሂ ተበትናዅንኻ ላዅክ ይነሹ መንገድንን።
1. Deflate: ሀፈልና ማ ይናዅን ነፈስና
2. Swallow: ስⶖና ማ ይናዅን ወሓጥና
3. wicked/ immoral: ሻኽዳ (ደርብ) ማ ይናዅን አከይ (ደርብ)
4. Sink: ተራቕና ማ ይናዅን ጠሓልና
5. Mischieveous: ቲዳ ማ ይናዅን እከያ
6. Foam: ፈንሻ ማ ይናዅን ዓፍራ
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ሀፈልና፡ ስⶖና፡ ሻኽዳ፡ ተራቕና፡ ቲዳ፡ ፈንሻ የው ብሊና ቆላት በለብል ዋኑ፣ ነፈስና፡ ወሓጥና፡ አከይ፡
ጠሓልና፡ እከያ፡ ዓፍራ ይናኽር ውሪከው ኣኽና።
አሪው ንኪር ሁመትሊ ረዋዲ ብሊነውሊ ገሪዅ ሀለሎ ዋስስተው፣ ስኵስናዅ ዋንትነዅ፡ ስኵራዅ
ዋንተዅ፥ ተለለያዅ ዋነዅ . . . የው ጋባ-ስፈት (morphology) ግን። እና ጋባ-ስፈት ነን፡ ኒል ዋኒዋነት እን
ደሽክልየውዲ ሽልየውዲትልድ አስተው ኣኸት ቛልስተኵ። ውረድ እና ነወያ ጋባ-ስፈት ሴምኮ ጋባ ደርብ
ግን። ኩሽኮ ጋበል እን ስኵስናዅ፡ ስኵራዅ፡ ተለለያዅ የው ቆላት እን ዋንትነዅ፡ ዋንተዅ፡ ዋነዅ የውሲ
ናዲ ምዅሮሎም ግን ናው ህምባዅ። ደሽክሊዲ ሽሊዲትል ደአም ቀስብ ግን እን ዋንትነዅ፡ ዋንተዅ፡
ዋነዅ የውሲ ኰድሮ፡ ተለለየት ሓበርዶ ኣከን። ህምቡንትክ ደሽክሊሲ፡ “ነቕርቦ ዘለና” ወሪ ሽሊስኻ
“ነዳልዩ ለሀለና” የውሲ ቛልነን። እን “ነቕርቦ” ዲ “ነዳልዩ” የው ቆላት ናቱ ላሪ ድወላ። ቀስብ ኣከኵ ‘ዘለና’
ወሪ ‘ሀለና’ የው ቆላትሲ ጨመርዶ። ብሊነል ደአም ስኵስናዅ፡ ስኵራዅ፡ ተለለያዅ የው ናሹ ገረሶ፡
ስኵረትኽር ተለለየትኽር በርህደኵ።

ብሊና ቆላትኻ አወያ ጉግድ ጬለይሰን ኪዳዅን?
ብሊና ጋብ እን ኩሽኮ ጋበልድ ትክሰ ባሓስተውዲ ተብድሰውዲ ኣኸት ፓውል ፋሎን (Paul Fallon)
ይስታዅ ኩሽኮ ጋብሲ ተብዳዅ ”The best is not good enough” ያዅ 2004 ደለምዳዅ ኒ ወረቐትሊ
ሓበረኵ። ፋሎን (Fallon) ብሊና ጋብ ሰበትድ ከተብሮ ወንቐራ ስኵሶሰና፣ እን ወንቀሪ-ክቱብሲ
ሜመየውልድ ላዅ እና ተለይሰና የትሉ ሀደገኵ።
“I wince when I hear that yet another doctoral dissertation has been devoted to
well-studied languages like Bilin, while at the same time most Cushitic and Omotic
languages could really benefit from being brought up to the level that Bilin
reached in the 1880s! Bilin hardly needs more descriptive work and hardly faces
extinction with thousands of speakers.
ጅራ/ Translation፡
እን ትክዮ ተብድሶ ህንበው ጋብ ብሊንሰነስ ተብድያ ግን ዮ፡ ላዅ ዶክተርየት ክቱብ ስኵሱለ
ይገሮብ ጨደድ ሰኵለ። ውረድ እን አሪው ኩሽኮውዲ ኦሞቲክ ጋብዲ እና ብሊና ጋብ 1880
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ዳለትል ገእዮ ሰጛ ስድሊ ገእየን ገሪዅ ዓውቲትርድ። ብሊና ጋብ ገሪ ክድመት ጀረብደለሎም፡
ላሊኽ ሲሕሊ ስኵረው ጋበንቲዲኽር ጨነትኒልድ ሺራዅ ህምበኵ።”
ፋሎን (Fallon) ኒስዩ ኰዶ፡ ጋብ ብሊነው ጨነትሮ ገረስትኽር ኒጉኢት ትብስላ። ደአም እማ ውሪዅ ኒ
ንኪ ኣኽራሲክ፡ ብሊና ጋብ ገሪዅ ተብድስገውሰናኽር፡ ገሪዅ ከተብስጋዅሰነሎምኽር ተከክ ሓደሰክ ናው
ስኵራዅ። ይና ነበብድና ብና ማ ቶክ ኣኽራ እማ እን ከተብሰክ ህምበው ደምዕደገው ኣኾ?
ብሊና ጋብሲ ቛለት፡ ብሊናቝር ኣኽገው ጋብ-ልውሩውድ (linguists)፡ ገሪው ውራቕዲ (articles)
ኣክትበትዲ ከተብስዅ። ነልድ Leo Reinisch፣ F.R.Palmer፣ Robert Hetzron፣ David Appleyard፣
Paul Fallon ሀደግስድኖ ገረሰነኵ። እና ለጛ ደጝጎቢል ከተብሶ ህምበው፣ Appleyard ዲ Fallon ዲ፣
ንኪ ኣኽራሲክኽር ብሊና ጋብሲ ባሓስናዲ ተብድናዲትልድ ደውይኖ እልኒ። 1992 ተርሰ ይኸ፡
ምህሮርልውር (academic) ደርብድ ድኳ አከገን ብሊና ቑርድ፣ ብሊና ጋብሲ ቛለው ኣክትበት ገሪው
ከተብሰክ ህምበኵ፣ ከተብሰኵር እንኵዅ።
እና ብሊና ጋብሲ ቛለት ከተብሰው ኣክትበትልድ ናንሲ እንደ ብሊና ጋባ-ግጉሲ (grammar) ቛለት
ከተብሰው ኣክትበትሲ ቛልንን። ብሊና ጋባ-ጉግ ቛለት፣ ንኪ ኣኽራሲክ ሰጃ ክቱብ ከተብሶ ህምበኵ።
ነልድ እን ሰልፋ Leo Reinisch 1882 ከተባዅ ግን። 1992 ኰዶ ለጛ ክቱብ ጋባ-ግጉሲ ቛለው ብሊና
ቝርድ ከተብስዅ። ላዃ ተኪኤ ዓሊበኪትሲ እን ሊጘርኻ ተኽለገርጊስ ዮውሃንስ ኣፍታይሲ። 2005
ትልኽር እኽር ሃይለማርያም ገብረ ብሊና ጋባ-ጉግሲ ግእዝ ጋባ-ጉግዲ ዋርዲስነድ ከተብዅ።
ሴጃ ነስ ኣን ሀድግየሎም ጀረበዅ፡ ናግርስዲ ናአምርዲሲ ብሊና ጋባ-ጉግሲ ኒትክ ክቱብሰና (book)
ደለምደውዲ ጠፍሕደውዲ ናኣክነድ ግን ግራ፣ አሪው ጋባ-ጉግሲ ቛለት ከተብሰው ውራቕ ገሪው ህምበኵ።
ሰልፋ፥ Leo Reinisch (ሊዮ ራይንሽ) 1882 ትል “Die bilin-sprache in Nokdost-Afrika (ብሊና ጋብ
ስሔ-ብርክስጛ ኣፍሪቒዅል)” ያዅ ብሊና ጋባ-ጉግ ጀርመን ጋብድ: ላቲን ፍደላትድ ደለምድዅ። እና
ክቱብ ኒን ሰልፍ ብሊና ጋብሲ ቛለት ከተብስና ካያ ኣኽጊ፡ ብሊና ጋባ-ጉግሲ ትክሰ ጋብ-ልውር ደርብድ
ተልተሎ ህምባዅ ግን። ኒዳግኽር ብሊን ጋብሲ አሪው ጋብ ኣገዉዲ፡ ብሊና ጋብ ምንጅዊል ጋብስተው
ጋብዲዲ፡ ዋርዲሰነድ እን ትከር ኩሽኮ ብሊና ጋብ-ጉግሲ ሀልሳዅ ክቱብ ግን። ብሊና ቆላት ኣዋኸ
ከተብስሮ ዋነትኽር ትክሰ ወንወንኵ። ነዳግልኽር ሰልፍ እና “ጘ” ዲ “ⶓ” የው ደሀይ ፍደላት ብሊነውሲ
ግእዝድ ከተቦ ስኵስዅ። ንኪር ወክትሊ ኣኽታሲክኸር እና ክቱብ ኒስ ዋርዲተው ብሊና ጋባ-ጉግ ኣክትበት
ከተብስገትኽር ደ’ለምገትኽር፡ እና ናንዲ ሁመትሊ ጋብ ኩሽከውሲ ኣኽን፡ ጋብ ብሊነውሲ ተብደው
ባሓሰንቲ ሀደገነኵ።
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ጨገም እና ክቱብ ንዱዅ ጀርመንድ ጋብድ ከተብሳኽው ኒኣክና ግን። ገሪዅድክ ብሊና ቑር ጋብ
ብሊነውሊ ሓሰርሰውዲ፣ ጋብሲ ተብድሮ ጀረበውዲር ተብትሊ እርገላ። ብሊና ጋባ-ጉግ 1882 ከተብሳዅ
ዋነት ደለይደገውኽር ገሪው ግን። እና ክቱብ ኒን ብሊና ጋብል ወሪ እንግሊዝ ጋበል ጀረርሰን
(translated)፡ ንደምቢሲ ብሊንሲ ተብደሮ ጀረበውድ ኣኽን፡ ብሊንድ ከተብሮ ወጠነውድ ገሪዅ ወስታ
ኣኽርድ።
ሊጘር፥ ተኪኤ ዓሊበኪት 1992 “ብሊና ክታበትዲ ግብራ ጋብዅዲ” ያዅ፣ ኦስሎ፡ ኖርወይትል፡
ደ’ለምድዅ። እና ክቱብ ኒን ብሊንድ ግእዝ ፍደላትድ ከተብሶ ህምባዅ ግን። ሰልፋ በና ኒዅሊ፡ ፍደላት
ብሊነው ግእዝድ ኣዋኸ ከተብስሮ ዋንትሎም በርህደኵ። ፍደላታ ደሀይዲ ወተርዲትኽር ትክሰ በርበረኵ።
እን ሊጘር በና ክቱቡዅ ግብራ ጋብዅ ያዅ ግን። ኒል ብሊና ጋብ ኣዋሃበ ገበርሰትኽር፡ ኣዋኸ ተታቕሰትኽር
በርበሮ ስኵሶ ህምበኵ። እና ብሊና ጋባ-ጉግ ደአም እንግሊዝ ጋባ-ጉግ ዲ ዋርዲስነድ ከተብሳዅ ግን።
ሲዀር፥ ተኽለገርጊስ ዮውሃንስ ኣፍታይ 1992 “ብሊን’ና ጋባ ጉግ” ያዅ፣ ስቶክሆልም፡ ስዊድንሊ
ደ’ለምድዅ። እና ክቱብ ኒንኽር ተኪኤር ክቱብሰና ብሊንድ ግእዝ ፍደላትድ ከተብሶ ህምባዅ ግን። ብሊና
ጋባ-ጉግሲ ቆሪሶ፣ ገሪው ህምቡ እውነድ ትክሰ በርበረኵ። ጋብ ብሊነው ኣዋኸ ከተብስሮ ዋነት ስኵስና
ደርብድኽር አሪውልድ ሲረዅ ግን። ብሊና ቆላት በለብል ተበትኒልኽር (originality) እና ክቱብ ኒስ
ዋርዲታዅ እላ። እና ክቱብ ኒን፣ እን ተኪኤር ክቱብሰና፣ እንግሊዝ ጋብዲ ዋርዲስነድ ከተብሳዅ ግን።
ሰጀር፥ እኽር ሃይለማርያም ገብረ (2005) “አሰልል ጋብ ግእዙ ብሊና ጋብድ”፣ ኣስመራ፡ ኤርትርዪል
ደ’ለምድዅ። ኒንኽር ተኪኤ ዲ ተኽለገርጊስዲር ክቱብሰና ብሊንድ ግእዝ ፍደላትድ ከተብሶ ህምባዅ ግን።
እና ክቱብ ኒን ኒሒል ጋባ-ጉግ ግእዙዅሲ ብሊና ጋበል ጀረርና ግን። ደአም ብሊና ጋባ-ጉግሲ ኽር ግእዝሊ
ጀረረኵ። ቆላት ብሊነውዲ ግእዙዲትኽር ዋርዲሰኵ፣ እማ ብሊንዲ ግእዝዲር ቆላት ወንድናርሲ ሀልሰ
ቛሊሰኵ።
እና ሰጃ ክቱብ ነስ ቛልነን፣ ብሊና ጋባ-ጉግሲ ላዅክ ናደርብድ ተልተሎ ስኵሰኵ አረርሰኵ። ናከተብኒ
ኣታቲን ኣኽን፣ ቆላት ተብትኒ ደርብ እኺርኺረልድ ሲረው ግን። እንደ ከለለው ህምቡርሰና ኣከው፣
ፍደላትዲ፡ ቆላትዲ፡ ጋባጉግ፡ ከተብና ደርብዲ እና ኣክትበተል ህምበውሲ ዋርዲስነድ ወንወንንሎም።
1. ፍደላትዲ ደሀይዲ
➢ ራይንሽ ”ኰ፡ ዀ፡ ጐ፡ ⶓ፡ ቈ፡ ቘ” የው አንኳ ፍደልሲ ለጘታ ደሀዩሰና እና ተለየሰና ሃበ
ከተበኵሎም።
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እን ሊጘር ደሀይ ደአም እን “ከ፡ ኸ፡ ገ፡ ጘ፡ ቀ፡ ቘ” የው ፍደላት ደሀይልድ ሲረው ኣኾ ቛልስተላ።
ተኽለገርጊስ ኰዶ እና አንኳ ፍደል ነልድ፣ እን ‘ⶓ’ ር ፍደልሲ ካያ ለጘታ ደሀይድ ከተበኵሉ። እን
አሪውስክኻ አንኳ ደሀይድ ከተብኵሎም። ደአም ተኽለግረጊስርዅል እን ‘ⶓ’ ር ፍደል ሓለገት
ራይንሽሩዅልድ ሲረዅ ግን። ተኽለገርጊስ ለጘታ ደሀይ ‘ⶓ’ ፍደሉሲ በርህድሮ እና ተለየሰና ህንቡ
እወኵ።
ⶓ - ስⶓራ ( kind of tree)
ጙ - ቡጙ (you liar)
ⶔ - ነⶔ (this year)
ጟ - ትጟና (springtime)
ⶕ - ቡⶕስ (liar)
ⶖ - እሩⶖ (tear)
-ሱ

(swallowed)

ተኪኤዲ እ.ሃይለማርያም ደአም ናትክ ሊጘርዲ ለጘተርዲር ደሀይ እንገት፣ አንኳ ደሀይድ ካያ
ከተበንኵሎም።
➢ ተኽለገርጊስ ግንቢ፣ ቑንባ፣ ባንባ፣ ሰንቢ ዮ ከተበኵ። ተኪኤዲ እ.ሃይለማርያም ድኻ ግምቢ፣
ቑምባ፣ ባምባ፣ ሰምቢ ዩኑ ከተበነኵ።
➢ እ. ሃይለማርያም እና ሴዃ ኣክትበተል ዋኒጋዅ ደሀይ ‘ኘ’ ሩዅ ኰዶ ከተበኵ። ህምቡንትክ፥
ሺኝሻ፡ ቘኝሸላ፡ ለኝሸጝ
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2. ቆላት
➢ ተኽለገርጊስ ሸፍሸፋና (write)፣ ጀለልና3 (translate)፣ ገፍተር (book)፣ እንተልስና
(understand) ዮ ከተበኵ። ተኪኤዲ እ.ሃይለማርያም ድኻ፡ እና ቆላት ነስ ከተብና፣ ተርጀምና፣
ክቱብ፣ ፈሀምና፣ ዩኑ ከተበነኵሎም።
➢ እና grammar ያዅ ቆል ሴዃ ክቱብልክ ናትናቱር ቆል ብሊናዅል ጀረርሶ አረርሰኵ። ተኪኤር
ክቱብሊ ‘ግብራ ጋብዅ፣ ተኽልገርጊስር ክቱብሊ ‘ጋባ ጉግ’፣ እ. ሃይለማርያምር ክቱብሊ ‘ኣሰልል’
ከተብሶ አረርሰኵ። ነዳግልኽር ብሊና ቆላታ እንድባ ክፍለማርያምዲ ጳውሎስዲሲ (1992)
ጠፍሓዅል ‘ለተይና ጋብዅ’ ይስቶ ከተብሶ ህምበኵ።
3. ጋባ-ጉግ
➢ ራይንሽ ዲ ተኪኤዲ ‘ጃና’ ያዅ ቆልሲ በጃኽዱኑ ‘ጃን’ የነኵ። እ. ሃይለማርያም ደአም ‘ጃንትት’ ዮ
በጃኽደኵሉ። ራይንሽ እና ‘ትት’ ኰድሮ በጃኽድና ሽሊር ጋበልድ አስታዅ ግን ዮ ሓበረኵ።
➢ ራይንሽዲ ተኽለገርጊስዲ ‘ካላ’ ያዅ ቆልሲ በጃኽዱኑ ‘ካል’ ይኖ ከተበነኵ። ተኪኤ ዲ
እ.ሃይለማርያምድኻ ‘ካልትት’ የነኵ።
➢ ራይንሽ ‘አመራ’ ያዅ ቆልሲ ‘አመር’ ዮ በጃኽደኵሉ። ንኪር ሁመትሊ ብጅኻነክ ‘አመታት’ ግን ይና
ይናዅ።
4. ከተብኒ ደርብ
➢ ተኽለገርጊስ ”ዲ (and)’`፡ ‘ልድ (from)’፡ ‘ትል (to)” የውሲ፣ አሪ ቆላትልድ ናቱ ሲደክ
ከተብኵሉም። ህምቡ፥ ፍንጢራ ዲ በግጋ ዲ፣ እሮሪ ልድ፣ ዓንሰባ ትል የክ ከተበኵ። ተኪኤ ዲ
እ.ሃይለማርያምድኻ ቆል ኒጃብዅዲ ተከንዲነክ ከተበነኵሎም።
እና ቛልነስና እና ሴጃ ኣክትበት ገሪ ቆላትዲ ከተብና ደርፍፍዲ እኺርኺረልድ ሲረው ሻኵ። ኒንኻ ቆላትሲ
ጬለይኒል ኣኽን ጋብሲ ጠፍሕድኒል ገሪ ፍሪር ዋነትና ቛሊሰኵ። አዊን ጣፊሕ ኣኸት፡ አዊስ ፍሪርኖ
ዋነትናኻ ናድካ፣ እግዳኻ ጋብ-ልውሩውድ ለመለምዲ ምሕልልዲ ጀረበኵ። ንጃብኽር እና ገፋትር/
ኣክትበት ነስ ተከውሲ ዋርዲስነድ ተኪኤዲ ክፍለማርያምዲ ፍስሃጽዮንዲ 1994 ዲትል ላክቱብ ፍድኖ
እርግኑዅ። እና ክቱብ ኒን www.daberi.org አርስሮ ገረሰኵ።

3

እና ጀለልና ይስትሮ ከትብስሮ ህምብረሪ ጀረርና ይስትቶ ሻኽቲ ተከኵለ። ውረድ እና ቆሊ ኒልድ ሸርሸርስራዅ ሽንግለት ይስታዅ ወዓብልድ ግን።
እና ወዓብ ኒል ማላ አርደት ሚጥጝሊ ወርድኖሰና ትጕራትሊ/ ሀወትሊ ሸብ እንሳኽኖ ክብ ያዅል ከርከርደነኵሉ። ገመር ሕንጣናዅሲ ላቑጭንድኻ
እን ሸበል ላቑጭንድኻ አብድ ሻክነድ፡ ሸብሲ ሽሪብ ይረክ ጅአነኵ። ኒልኻ ሸበልድ ብሪል ጥርቕሰጊ ጀኣዅክ ለታቐኵ፣ ሽንግለት ኽር የኵ። ሸብሲ
አብል ገእሰጊ ብሪል ጥርቕሰዅክ ለታቕሰኵ። እና ሸብሲ ናሃብረ ገመርድ ሽሪብ ይሮ ጅእናኻ ጀረርና ይስተኵ። እና ወዓብኻ ሽንግለት ይስተኵ። ንድኻ
ብሊና ጋበል ’ጀረርና’ ላጋብድ ህምባ ክቱብሲ ኣኽን ቆላትሲ፡ ላሪ ባርጊርኽር ውሪና ለወትግሪኽር አሪ ጋበል ለወትናስ ዋሲስሮ ገረሰኵ።
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እና ኣክትበት ነን ከተብስሮ ውሪካ ምሕልልዲ ወክትዲ አደው ኣኸት ላዅድ ድዳዅ ኣኽላ። እማ ብሊና
ቆላት፡ ጋባ-ስፈት፡ ጋባ-ግብራ፡ ጋባ-ጉግ ብሊናዅሲ ጬለይኒልር፣ እና ኣክትበት ነን ከተብስሮ ደኵሳ
ወክትዲ ሕንግዲ ድምስትጊ፣ ናት መትረግስ እስተ ብርፍ ይስትሮ ሻኵ። ኒንኻ ናንስኻ ቆላትዲ ጋብዲት
ጬለይኒል፣ ንደምቢስኻ ጋብሲ ጠፍሕድኒል (standard) ኣኽን ዳበርድኒል ገሪዅድክ ካቢሮ ገረሰኵ።
ንኪር ሁመትሊ ብሊና ጋብ ቆም-ድሪር (massmedia) ደርብድ ኣኽን፡ ክኒር ልጝንተል ገሪዅ ተበትሰኵ
እንኵዅ። ደአም ጋብ ዳበርዶኽር ዲማሲ መንደርትሮኽር ኣከን ጋብስትናዲ መሀርስና ናቱ ዓቕተላ። ጋብ
ዲመሲ ተከልሶ መንደርትሮ ኣከን ለጛ መሱን ጋበው፣ ቆላታ-እንድባዲ ጋባ-ጉግ ዲ ጠፍሖ ደለምሮ ሻኵ።
እና ኣክትበት ነን ንኪር ሁመትዲ ፈረው፡ ብሊን ናውክ ፍንጌሪተው (agree) ኣኽሮ ሻኵ። ደለምድና
ነድዱዃ ንኪ አመሪ ይስታዅ ኣኽጊ፡ ጋብ-ልውሩዲ ብሊና ጋብሊ ሓሰርሰውዲ፣ ንኪትልድ ደበልትኖ ኪዋ
ሰገርድኖ ሻኽና ክደም ግን።
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