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The Blin Language
The Blin language is one of the nine languages spoken in Eritrea. The
languages of Eritrea belong to the Semitic, Cushitic and Nilotic language
groups. Blin is a Cushitic language, which is a branch of the Agaw language
family. It is spoken in the province of Senhit. All the nine language of Eritrea
are briefly described in the introduction of this book. Previous works done
regarding the Blin language are also mentioned. In these works, we read either
Bilen or Bilin. The former is common among Tigre or Tigrinya speakers,
whereas the latter is the usual transliteration among European or North America
writers. However, as used by the native speakers, the correct transliteration is
Blin.
Although until now Blin has been an unwritten language, laudable efforts were
made by some enterprising European linguists, such as Leo Reinisch in the 19th
century, and Conti Rossini, F.R. Palmer, Tucker A.N., M.A. Byrian, Zobarski
A., Robert Hezron and David L. Appleyard in the present century. Today,
among the educated young generation of the Blin community, there is a
growing lively interest in developing written Blin. In this connection, the works
by foreign linguists, as just mentioned bear significant utility. Already
pioneering attempts by members of this generation are in progress; some in
translation of works in other languages, others preparing Blin dictionaries, and
still others in producing grammar manuals, similar to my attempt here. The
situation in Eritrea today is greatly conducive to such efforts. It is Apparent that
Blin will soon be used in school instruction within the Blin community. And
this will further lead to the rise of its own reading public.
The main body of this book is divided into two parts. After making brief
introductory remarks on linguistics and phonetics, the first part deals with the
methods of writing in Blin. The Blin alphabet, which is the Geez alphabet, with
a few additional letters, is described and discussed. The discussion includes a
consideration of the syllabic writing of the Ge’ez alphabet, as well as a
suggestion of some symbols for identifying syllabic length in that alphabet. The
relevance of these symbols to writing in the Blin language will be evident on
the of this book. For the benefit of Latin alphabet users, an indication of how
each of the Ge’ez letters is pronounced is given in Latin.
The second part of the book presents the grammar of the Blin Language, with
some supplementary Blin idioms and proverbs at the end.
The main aim of this book is to contribute to the alphabetical, phonological and
grammatical study of the Blin language, which has been up to now a spoken

language only. In its present form, the book is written only in Blin. But, it is my
hope to translate at least some parts of it into Tigrinya and English in the future.
At the moment, presenting an exhaustive study of the Blin language is beyond
my capacity. I merely intend here, to set out an introductory contribution to the
study of the language.
Finally, I would like to express my gratitude to Mr. Amine Kidane, who very
kindly supplied me with a computer software of the Ge’ez alphabet, which
greatly facilitated my preparation of this book. Heart felt gratitude is also due to
Mr. Kiflemariam Hamde, who kindly read the manuscript and made some
valuable terminological suggestions. I would also like to express my deep
gratitude to Senior Lecturer Rolf T. Enderson of The Department of Linguistics
and Philosophy at the University of Oslo for his kind assistance in providing me
with some very helpful reference books. At last, but not least, my gratitude goes
to all friends who gave me their valuable pieces of advice, which greatly
contributed to the final production of this book.
Tekie Alibekit
Oslo, April 1992
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ብዲሰና
ኣ’ዳሚንድዅራ አሪ ሕያይትልድ ኪዳዅ ኣኾ ንቋልስታዅ ክብያዅ ሓሰብኒ
ግርስ ክሚነዲን ካያ ኣኽጊ፣ እን ኒ ሓሰባዅሲ ጋብነድ እኺሪርሲ ፈሀሚስሮ
ገረሳዅ፣ ኒሰናኽር ይኸ ዲማ ዳይም ኒነቢርዲ፡ ኒአርእጝዲት ኪዲስሮኽር፡
ዳበርድሮኽር ለመለም ዩ መንደርታዅ ኒኣክነድ ግን። ኣ’ዳም አሪ ሕያይልድ
ሲረ ላገሽ ከ’ደሞ መንደርትሮ ተርሰሰነክ፣ እኺሪራ ሓሳብሲ ፈሀምና
ጀረብዲነዲንሉ ጋብሲ ክንቲዅ። ሁመትልድ ሁመትኻ ኒክድመትልድ መሀርሱ
ፈርነዲን፣ ጋብ ኒውዲ፡ አርእጝ ኒዅዲ ግጀክ ሺባ ትክሰ ዳበርዶ ገረሱዅ።
እ’ማና እና ናንድሰና ኣዳምር አርእጝዲ፡ ነቢርዲ ትክሰ ዳበርጊ ዋኑ፣
ኣ’ዳሚንድቍር እን ናው መንደርተና ኣካናትልድ ገሪዅ ሺሽድኖ ጋይቱኑ
ሰጘኒ። ንድ ተኪንኻ ጀድ ኣ’ዳምሩዅ ላዅክ እን ኒአረርሳ ኣካንሊ በንስስጘ
መንደርቱ ሰጛዅ ኒኣክነድ፣ ኒትኒቱር ጋብዲ፡ ዓዋዲዲ መሀድሮኽር፡
ዳበርድሮኽር ገረሱዅ። ኒአርእጝ ትክሰ ዳበሮሰነክ ኰዶ፡ አብድ ጋብና ካያ
ኣቕትጊሉ አሪ ደርፍፍድኽር ፈሀምስጝና ቋልስትዅሉ፤ እማ ክታበትሲ መሀድሮ
ተርሲዅ። ክታበት መሀድሶ ደንቢ ኣ’ዳም እን ኒ ሓሰባዅሲ ወረቀትል ገምዶ
ክቱብድ ፈሀምስጚሮ ገረሱዅ። ኒሰናኽር ኰዶ ኒአርእጝዲ፡ ኒዓዋዲዲ፡
ኒድግምዲት ክቱብድ ሻኾ ተብድሮኽር ግም ደንበርሊ ደኵስሮኽር ገረሱዅ።
ክታበት ኒሰልፍ ወክትሊ እና ናንድሰና ትክሰ ዳበሮ ህምባዅ ሰጘላ። ኣ’ዳምር
አርእጝ ትክሰ ዳበሮሰና እና እማና መሶፕታምያ ይስቶ ሽጝስቱ እርጋ ኣካናትሊ፣
ሰአልናዲ አሪ እሻራትዲሲ ክታባት ሰልፉዅ ኒል ተርዩዅ። እና ሁመት እንዲል
ምስርቍር ኰድኖ ናገፍድ ክታበት ሰአልኒዅ፡ ሂሮግሊፊክስ (Hierogliphics)
ይስታዅ ተርሲነ እርግኑዅ። እና ምስርሊ መሀድሳዅ ክታበት ኒስ ከው ገሪው
ኣ’ዳኻርድኖሉ ተርሲኒዅ። ኔልድ እን ትክሰ እና ክታበት ኒስ ኣ’ዳኽርኖ
ዳበርድድኖሉ ገረሰው ፎኒስያንስ (Phoenicians) ይስተው ሴምቍር (Semetics)።
እና ምስርቍርድ መሀድሶ ፎኒስያንስ ኪዲስናዅ ክታበትሲ ግሪኽቍር (Greeks)
ለውኖሉ ናጋባ ደሀይዲ ፈረሰና እሲነ ኪዲስንነዲንሉ፣ እና ንኪ ላቲን ፍደላት
(Latin Alphabet) ይስቶ ሽጝስተው መሀድሱዅ። ኒልድ ይን ፈሀምኖ ገረስናዅ፣
ፍደላት ናንዲ ሁመቱ ናቋላ ድኳ ናበልጝክ እኺሪር ተከገን፣ እማና ናስር ናው
ኒልድ መሀድሳዅ ላዅ ኒኣክና ግን። ይና በለድ ኤርትሪል፡ ኒሰናኽር ይና ጎር
ኢትዮጵዪል አረርሰው ፍደላት ግእዙኽር ላቅሽን እና ፎኒስያንስ ይስተው ከውድ
መሀድሰው ፍደላተው ግን።

I

ፍደላት ግእዙ ኣግኣዝያን ወሪ ሳባውያን ይስተው፣ ግእዝ ጋቡ ሰጘው ከውዲ እና
ናን የመን ብራ ይስቶ ሽግስታ ኣካናትልድ ባሓር ሰራዅሲ ካሮ ይና በለድል
እንተው ኣኸት ደገምሰኵ።
ይና በለድ ኤርትሪል ጋብስታ ጋብ ናጅንስ ሴዃትል በንሰኵ። ናውኻ፣ 1. ሴምር
ጋብ (Semetic Languages) ይስተው ግእዝልድ እዃርሰው ጋብ ግን። ናውኻ
ትግርንያዲ፡ ትግረዲ፡ ግን። 2. ኩሽር ጋብ (Cushitic Languages) ብሊንዲ፡ ሳሆዲ፡
ዓፋርዲ፡ ሃረንድዋ ወሪ ሕዳረብዲ ግን። እና ጋብ ኔን እማና ሓምር ጋብ
(Hamitic Languages) ይስቶ ሽግስቱ ሰጘኵ። እን ናት ትክሰ ወከላዅ ስⶖ ደአም
እን ሰልፉዅ ግን። 3. ኒልር ጋብ (Nilotic Languages) ይስተውኻ ኩናማዲ፡ ናራዲ
(ባር) ግን። ሴምር ጋብዲ ኩሽር ጋብዲ ናውክ ኣፍሪቃዲ-ኣስያዲር ጋብ (AfroAsiatic Languages) ይስቶ ሽጝስተኵ። እና ጋብ ኔን ኣፍሪቂልኽር፡ ኣስዪልኽር
ጋብስታ ጋብ ግን። ንድኻ ሺራዅልድ እኺሪርሊ ወንዲተው ጋብ ግን። ይና
በለድ ኤርትሪል እና አወት ሀደግሶ ህምበው ጅንስ ጋቡልድ እዃርሳ ጋብ ጋበው
ሰ’ሳ ገባይል ወሪ ቆምያት አረርሰነኵ። እና ገባይል ኔን ስⶖⶖ ናው ላዅክ
ኒጋባሰነክ እና ስቆት ተለያዅል ከተብሶ ህምበው ግን።
1. ትግርንያ
2. ትግረ
3. ብሊን

4. ሳሆ
5. ዓፋር
6. ኩናማ

7. ናራ
(ባር)
8. ሃረንድዋ (ሕዳረብ)
9. ራሻይዳ

እና ሰ’ሳ ጋብ ኔድ ዳግልር ኤርትሪል ከው እቍቱሲ ጋብስተው ኤሊት ይስተውዲ፡
ሃውሳ (ተኵሩር) ይስተውዲ ጋብ አረርሰኵ።
ይና በለድ ኤርትሪል ጋብስታ ጋብልድ ንኪ ኣኽራሲክ ናሹር ክታበት እንገው፣
ወሪ ይኸ ናክታበት ዳበርድገው ገሪው ግን። ንሰና ኒኣክናኻ ኤርትራ ገሪ
አመታት ሕክም ግፍራዅድ ኣንቀይሊ ለብሮ ሰጝረሪ ንር ኣክነድ፣ ከው ንሩ
ናጋብሲ ኣኽን ዓዋዲ ናውሲ ጀረብደሰነክ ዳበርድድኖ ገረስኒ። እና ሁመት ናን
ህምብናዅሊ ኤርትሪ እክ ናሕርየት አርድኖ ሰዀረጝን አመራ ሹር ምኽውርኖ
ለመለም ይኒ ደንቢ ፣ እናሓን አመራ ደኳዅሊ ምልክ ገብሪዅሲ ለብድኖ
ናሕርየት ተምቢህኒል ኣኽርሲክ ገእ ይኖ ህምበነኵ። እማ ናን ይን ኤርትሪቍር
ይና ናይ አርኖ፣ ኒሰናኽር ይና ጋር አርደት ይና ላውድ ኣክኒል ገእ ይኖ ደንቢ፣
እን ናን ንኪ-አመሪ ይስትጊ አሸሻዅድ ከደምስሮ ጀረብዳ ክደምልድ ላዅ እክ
ኤርትሪው ናጋብሲ ትክሲነ ዳበርደና ደርፍፍ ብድናዲ፡ ምህሮ እክ ኤርትሪው
ናድከል ገእየሰና ሃብናዲ ግን።
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ምህሮ ኣ’ዳሚንድዅሪ ዳበርነስ አሸሻዅድ ኒገሽ ጃብራ ደ’ረካዅ ሒል ግን። እክ
ኤርትሪው ምህሮር ብኒ ጭልምልድ ፋነን ካያ ግን ናው እርው-እርዋ ዳበርድኖ፣
እማ ናነቢርሲ ኪዲስድኖ ገረሰናዅ። ንድ መታን እና ጋራት ኔስ ዓውቲስኒል፡
ኤርትሪል ጋብስታ ጋብ ኣዋኸ ከተብሰት ተብድናዲ፣ እን ጋብ ኔስ ናድ
መሀርደነው አክትበት ደ’ለምድናዲ እን አሸሻኽውድ ኣኽሮ ጀረብዳ ክደም ግን።
እማ እና ኣን “ብሊና ክታበትዲ ግብራ ጋቡዅዲ” ያዅ ስⶖድ ደለምዳዅ
ይሰልፍ ክቱብኽር፣ እና አወት ሀደግሶ ህምባ ስታትሊ ጨግዕስቶ፣ ኣጝር ይነኮ
ጋባ ክታበትሲ ዳበርድኒል፣ ይዓቕምሰነክ እሲያ ያዅ ሓሳብድ ተርሰዅ ግን።
ብሊና ጋብ እን እማና ጃቢትዩ ሀደግሶ እርገሰና ናጅንስ ኩሽር ጋብ ኣኩ፣ እን
ኣገው ጋብ ይስቶ ሽጝስታ ጋበል ትወኵ። ግእዝ ጋብ እና ናንዲ ኤርትራዲ፡
ኢትዮጵያዲትል ናቱኒ ጃብ፣ ኣገው ጋብዲ፡ ኩሽር ጋብ አሪውዲ እና ኣካናት ኔል
ከው ገሪውድ ጋብስቱ ሰጛ ጋብ እርገት ደገምሰኵ። ደምብርጝ ደአም ሴምር ጋብ
ግእዝ ትዎሰና፡ እን አገው ጋብዲ፡ ኩሽር ጋብ አሪውዲት ጋቡ ሰጘው ከውልድ
ናገሪው ሴምር ጋብ ግእዙሲ ከለብርንነዲን፣ ይና በለድ ኤርትሪል ኒክር ሁመትል
እን አገውዲ አሪውዲ ኩሽር ጋብሲ ጋቡ ሰጘው ከው ሽጉኑ ፈርኑዅ። አሪ
ኣካናትሊ ደአም ኩሽር ጋብ ናንሱክ ከው ገሪውድ ጋብስተኵ። ህምቡንትክ ናን፣
ሶማል ብሪል ጋብስተው ሶማል ጋብ፡ ኒሰናኽር ኢትዮጵዪል ከው ገሪውድ
ጋብስተው ኦሮሞ ይስተው ጋብ ኔን ናዀርክ ኩሽር ጋብ ይስቶ ግን ናው
ሽግስታዅ።
ብሊና ጋብ ናልድ እዃርሰው ኣገው ጋብ ሰጃትል በንሰኵ። ኔልድ እን ላዅ ብሊን
ግን። እን ከብቴው ኢትዮጵዪል አረርሰውኻ እና ተለየው፣ ኻሚር፡ ኣውንኚ፡
ቅማንጥ ይስቶ ሽጝስተው ግን። ናዳግልር ኢትዮጵዪል ኻምጣ፡ ኩንፋል፡ ቋራ
ይስቶ ሽጝስተው ኣቕሹን ኣገው ጋቡ አረርሰኵ።
ብሊና ጋብ ኤርትሪል ኒድካ ገፍድ ሴምር ጋብ ትግርንያዲ፡ ትግረዲሲ ክልውሶ
ህምበው ናኣክኒ ዳግል፣ ዓርብ ጋብኽር ደኰክ-ደኰክ ሕበርሰውሎም ናኣክነድ፣
እና ሴዃ ጋብ ኔልድ ገለ ቆላት ኣኽን ደሀይ ስዊረክ ህምበው ድኳ ኣከን፣ ንኪ
ኣኽራሲክ ናተቋ ድሂስገው፣ እማ ናሹ ገረሶ ህምበው ጋብ ግን። ጋብ ብሊነው
ብሊን ሰንሒቱዲ፡ ብሊን ጣቍርዱዲ ይስቶ ለጛ ኣቕሹን ጋቡሊ (dialects)
በንሲሮ ገረሰኵ። እና ለጛ ኣቕሹን ብሊና ጋቡ ኔን ገለ ከለላ ቆላትድ ኣከገን
እኺሪርልድ ገሪዅ ሲረገው ላጋብ ግን።
ላጋብ ንጃክ ክታበት ናዅ እዳናዅድ ዳበርጋዅድ ኩሰልፍ ክቱብ ደለምድና
ስዳዋዅ ክድመት ኣኽላ። ንሰና ኒኣክናኻ እን ጋብ ናሹትልድ ጨገም ክሚነዲን
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ኣኽጊ፣ ክታበት ናዅ ክንትስቲጋዅ ኣኽነዲን ግን። ኒዳግልር ቆላት ምኺርሶ፣
ድዲል ሸአጎ እርገውሲ አልብድረክ ናድ ነፍዕስትናዲ፡ እን ክቱብል ገምጊ አብድ
ካያ ይስቱ እርጋ ደሀይሲ ክታበትድ ወ’ከላዅዲ፡ ፈሀሚሳዅዲ ሓብረ ጀረብዳዅ
ኣኽነዲን ግን።
እማ እና ክቱብ ኣን ይሰልፍ ብሊና ጋብድ ደ’ለምዳዅሊ ገሪ ከቲና አረርሰትሉ
ትብታዅ ኣኽላ። ደአም እና ከቲና ሰልፉዅ ኒልድ፣ ኣጝር እን ንድ ደምቢ
ብሊና ጋብድ ከተብድኖ ሰ’ተተው ይሻንኽር ምህሮ አርና፡ እን ሁመት ደንበሪል
ከተብሰው ብሊና አክትበት ጠፍሖ ከተብስራ፣ ብሊና ጋባ ክታበትኻ ነወያዅድ
ዳበርዳ ያዅ ቋላ ሻኽዅን። ንድ መታን እና ክቱብ ኒስ ነበብደው ናዀርክ እን
ናው ቋለና ከቲነስ ናላውድ ትክሲነ ነበብድድኖ፣ ናኰድጛዲ፡ ናምዃዲትኻ
በቐቕግኒ ስኵስድኖለ ሳደኩን።
ከተበንታ
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ቱሲሰና
እና ክቱብ ኒን ስታት ኒዅ እና ናን ኒሰልፍ ተርሊ ህምባዅ ብሊና ጋባ ክታበትሲ
ዳበርድኒል፣ እን ሰልፍድ ጀረብዳ ዕደትልድ ላዅ ኣኾ ካበና ኣኽራ ያዅ ግን።
የዋ እምን ግን፡ ብሊና ጋባ ክታበትሲ ናሰልፍ ተርሰውድ መሀርድኒል ንስጝ
ስዳዋዅዲ፡ ግናቲት ፈሀመነሰና ኣኾ አሪ ደርብድ ከተብሶ ህምባዅዲ ክቱብ
ጀረብደት ትብታዅ ኣኽላ። ደአም ሰልፍድ እን አክትበት ብሊና ጋቡ ሁመት
እንተራዅል ጀረብደውሲ ደ’ለምድኒል ኰድጛዲ ሓብረዲትል ካቢሮና ገረሰው
እራኵ ምህሮሩ ክምና ኰዶ ገሪ ኣጭጉም እንክሮ ገረሰት አርእስታዅ ግን።
ክቱብ ኒን ብሊና ጋብዲ ክታበትዲት ተብደውድ ሓብረርሰና ኣኾ ካቢሮ ገረሰኵ።
ኒሰናኽር ምህሮ ብሊና ግብራ ጋቡዅዱዅሲ ናድ መሀርደነው አክትበት ትክሰ
ደ’ለምራሲክ መሀርድኒል ካበና ኣክና ባላ። ደአም ላዅስክ ኒዓቕምሰነክ
መርኪስነድ እን በለድል ህምባዅ ይማም ምህሮሩዅዲ ፈረሰና ኣኽሮር መታን
እን ጀረብደውሲክ ፍድድጝረ ስኵስና ጀረብደኵ።
ክቱብ ኒን ለጛትል በንሰ ህምባዅ ግን። እን በና ሰልፉዅ ዕባባበትድ ጋብ ውረኒ
ኣኸት፡ ኒሰናኽር ባህርያት ጋቡዅ አወያዅ ኣኸት፣ እማ እን ደሀይ ኣ’ዳምር
ጋቡዅ ኣዋኸ መሀድሰት በርህደኵ። ኒደንቢኻ ክታበት ኣዋኸ ተርየት ሀደገኵ፤
እማ ጅንስ ፍደላታዅሲ ቋሊስኒ መታን ፍደላት ግእዙሲ ስኵሰኵ። እና በና ኒን
እን ንድ ጃብ ብሊና ጋብሲ ቋላዅድ ገፍር ከተብና አክበትሲ ፈሀምኒል ካቢሮና፣
ኒሰናኽር ይና ጋብሲ እን አሪ እዲኒ ጋባሰነክ እዳናዅድ ዳበርድኖ ሓብረ ኣኽሮና
ያዅ ስታትድ ስኵሮ ህምባዅ ግን። ንድኻ እን ምህሮ ተሩዅዲ፡ ነበኩዅዲር
አወይሲ ኣኽነዲን ኒውክ ሰሀርዶሉ ጀረብዳዅ ኣኽላ። ደአም እን ምህሮ ጋቡዅሲ
እዳናዅድ ተብደውዲ፡ አክትበት ምህሮሩ ደ’ለምደውዲሲ ነፍዕሮ ገረሰኵ። እን
ኒድ ደንቢ ተለዮ ህምባዅ ክታበት ብሊናዅሲ ቋላዅ ግን። ሰልፍድ ብሊና
ጋብሲ እን ናጅልዋኒል ህምበው አሪ ጋበልድ ሲደውሎም ደሀይ ጋቡ አወን ኣኸት
ሀደግኒ ደንቢ፣ እና ደሀይ ኔን ኣዋኸ ከተብሰት ሓ’በረኵ። ተለይዶኻ ጋብ
ብሊነውሲ ከተብኒል ጀረብደውና ፍደላት ግእዙዲ፡ ላቲኑዲት ላት መጢሶ
ቋሊሰኵ። ኒሰናኽር ቆላት አሪ ጋበልድ ስዊርሰውሲ ከተብኒል ጀረብደውና
ፍደላትሲ ናገፍድ ስኵሰኵ። እን ኒልድ ተለዮ ዲዋዅ ፍደላት ናደሀይሰነክ ኣዋኸ
ሽጝስተት ቋሊሳዅ ግን። ኒደምቡዃ ደሀይ ሺርጝዲ፡ ድርጝንትዲት ኒሰናኽር
ተረርናዲ፡ ወተር ደሀይዅድ ቅያስዲት ቋላዅ ግን። እና ደንቢሪዅል ይድ
ቋልስታዅድለ ብሊና ቆላትሲ ስዳዋዅድ ነበብድናዲ፡ ናውሪነስ ፈ’ረግነዲትል
ካቢሮና ዮ ገለ እሻራት ደሀይ ፈረጊሰው ስኵሶ ህምበኵን።
እን በና ሊጘር እና ኩቱብ ንዱዅ ብሊና ግብራ ጋቡዅ (grammar) ግን። እና ገፍ
ሊጘር ኒን ብሊና ጋብሲ እን ናሹር ግብራዲ ባህርያትዲት መኸልትነድ፣ እማ
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ግብራ ጋብ እንግሊሱዲ፡ ትግርንዪውዲ አሪ ጋቡዲዲ መጢስሮ ቋልነድ
ከተብሳዅ ግን። ንድኻ እን አሪ እዲኒ ጋብል ዲዋዅና ግብራ ጋቡዅዲ ፈራዅ
ኣኽነዲን ገሪዅ ሓ’በርና ጀረብዳዅ ኣኽላ። እና ገፍ ኒል ደንቢረድ ጋባት
ብሊነው (idioms) ኒሰናኽር መሰል ብሊነው (proverbs) ገለ እን ኣን አልብደውስክ
ስኵሶ ህምበኵን። እና ጋብ ነወየው እን ብሊና ጋብል ህምባ ታሚትዲ፡ ኩሓሳብሲ
ገሪ ደርፍፍድ ኒድ ዋሲስራዅ ቆላታ እዳናርዲት ቋሊሰኵ።
እና ክቱብ ኒል ኣን ነፍዕስተክ ህምበው ቆላትምህሮር ክድመቱዲ፡ ክታበቱዲ እን
ይድ ቋልስታዅድለ ወሪ ይኸ ከው አሪውሲ ወንቀሮ ዋሲስራ ዮ ፍሪሮ ከተቦ
ህምበው ግን። ናትኻ በርህጋዅድክሉ ካበና ኣኽሮ ዮ ናገልትልክ ናውሪነስ
እንግሊስድ ከተቦሎም ህምበኵን። ኒሰናርኽር ደንቢረድ ቆላታ ውሪነስ በርህዳዅ
(vocabulary) ከተቦ፣ ቆላት እንግሊሱዲ መጢሶ እን ብሊና ቆላታ ውሪነስ
ገረስተሰነክ በርህዶ ህምበኵን። እና ቆላት ነወየው ሁመት እንተራዅሊ ናስጝ
ዋሲስሮ ገረሰውዲ፡ ታሚተውዲ አሪ ቆላት አረርሰክ ሺባ ለወትስሮ ገረሰኵ የንታ
ግን።
እማ ናን እና ክታብ ኒን ሻኾ ህምባ ክድመሲ ሓ’በርኒ ደንቢ፣ እና ተለያዅል እን
ንጃብክ ብሊና ጋብሲ ቋላዅድ ከተብሰው አክትበት፣ ወሪ ይኸ አሪ ክደም አ’ወን
ኣኸት ሀደግና ጀረብዳዅ ኣኾ ቋልስተኵለ። ውረድኻ እና ጃቢቶ ከተብሰው
አክበት፣ እና ናን ብሊና ጋብድ ከተበውድ ሓብረዲ፡ ፈለኻዲ ኣኽነዲን፣ ኒሰናኽር
ቆላት ብሊና ጋቡ ናንዲ ሁመትሊ ምኺርሶ ህምበውሲ እክቦ ዲወው ናኣክነድ
ኒውክ አርእሮሎም ጀረብዳዅ ግን። ጫዕተው ወሪ በሓርቍር ይና በለድሲ
ዳድድኖ ተርሲነንትልድ ንኪ ኣኽራሲክ ብሊና ጋብሲ ቋላዅድ ናው ከተብነው
ኡቝቱ ኣኽላ። ኒሰናኽር እና ሁመት ናን ህምብናዅ ብሊን ናላውድ ናጋብድ
ከተብድኖ ደበልተናዅ ሁመት ግን። ንድኻ እን ንጃብ ብሊና ጋብድ ከተበው
ገፍርዲ፡ ኮቍርዲት እን ናው እሲነ ከድመትሲ ክ’ሺሮ ደኵጊ ናስⶖሲ ጕዲያ
ይእሱል ኣኾ ዋስስተኵለ። ውረድ ኩጃብ እስተው ክደምሲ ሀደግሪ ደኵና፣ ኒውክ
ኩድ ተርየት ቋሊስቶ ጀረብኒ መግፈውዲ፡ አማነት ብናዲ ኣኾ ቋልስተኵለ።
እን ብሊና ጋብድ ከተብሰው አክትበት ድክን ይስተውልድ እን ትክሰ አርእስተው
አመራ 1882ትልድ፡ 1887 ኣኽራሲክ እርጋዅ ሁመትሊ ለዮ ራይኒሽ (Leo
Reinisch) ይስታዅ ጀርመንዅራ ከተበው እና ተለየው ሰ’ጃ አክትበት ግን።
1. ብሊና ጋብ ኣፍሪቃ ስሔ ብሪክስጚ ገፉዅሊ፡ (Die Bilin- Sprache inNordost
Afrika, Vien 1882)፡ እና ክቱብ ኒን አመራ 1882 ቬና ሓተምሳዅ ግን። ብሊና
ዳንታዲ፡ ድግምዲ ግብራ-ጋቡዅዲት (grammar) ናትክ ላት ሻኾ ህምባዅ ግን።
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2. ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ከተበሰና፡ ብሊን ወሪ በጐስ ጋብድ፡ (The Gospel of St.
Mark in the Bilin or Bogos Language, printed in Vienna 1882)፡ እና ክቱብ
ኒንኽር እን ጃበሪሰና አመራ 1882ትል ቬና ሓተምሳዅ ግን። ለዮ ራይኒሽ እና
ክቱብ ኒስ ኒከተብና British Bible Society ይስታዅ ማሕበርቍር ብሊነል
ተርጀሚልና ያዅ ወንቀራ ስኵሶሰነሉ ግን።
3. ክቱብ ምህሮ ብሊና ጋቡዅ ፡ (Text Der Bilin-Sprache, Leipzig 1883)፡ ክቱብ
ኒን አመራ 1883 ላይፕዚግ ይስታዅ ዕርዲራ ጀርመን ብሪዅሊ ሓተምሳዅ ግን።
እና ክቱብ ኒልድ እን ገፍ ሰልፉዅ ጋብ ብሊነውዲ፡ ጀርመኑዲሲ ፍደላት
ላቲኑውድ ከተብሶ ህምባዅ ግን። እና ገፍ ኒን ኒብጅኻነክ ድግም ብሊነው
እማኒው ሻዅ ግን። እን ገፍ ደንቢሪዃ ዮሲፍር ጂጛ ያዅ ድግምዲ አሪውዲ
ሻዅ፣ እማ ፍደላት ግእዙውድ ከተብሶ ህምባዅ ግን።
4. እንድባ ብሊና ቆላታዅ፡ (Wörterbuch Der Bilin-Sprache in Wien 1887) ፡ እና
ክቱብ ኒን አመራ 1887 ቬና ከተብሱዅ። ክታበት ኒዅ ፍደላት ላቲንውድ ኣኩ፡
ፍደላት ግእዙኽር እን ቆላትሲ ፈረጊስኒል ከተቦሎም ህምበኵ። ክቱብ ኒን 3500
ኣከው ቆላት ብሊነውሲ ናደሀይዲ ውሪነዲት ሓየቦ ሻኾ ህምባዅ ግን። እን ቆላት
ብሊነውድ ውሪነስ ጀርመንዲ፡ ትግረዲ፡ ትግርንያዲ፡ ኣምሓርንያዲ አሪ ጋብዲሲ
በርህደክሎም ህምበኵ።
ለዮ ራይኒሽ ብሊና ጋብድ ካያ ኣኽጊ፣ ጋብ አሪውድር ገሪ አክትበት ደለምዳዅ፣
እን እንሰከር ሁመትሊ ምህሮ ጋቡዅሲ ቋላዅድ አርእጝ በሀር ሰጛዅሉ
ዩኒቨርሲቲ ቬኒዅሊ ፕርሮፈሶር ያዅ መዓርግድ መምህር እርጋዅ ግን። ብሊና
ጋብሲ ንክንቲሮ ገረሳዅ፡ ብሊና ብራ በጐስትል አመራ 1875 ኒሰልፍ እንቶ
ጋብሲ ተብድኒ ዳግል፣ ዮሓንስ ሙሳ ይስታዅ ቍራ ብሊነስ ኒዲ ኤውሮጳ አዶ
እንቶ ኒልድ ትክሰ መሀርሰት ደ’ገመኵ።
ለዮ ራይኒሽሪ ጃብኽር ብሊና ጋብሲ ቋላዅድ ገለ ከተበው ከው ሰጘነኵ። ኔልድ
እን ሰልፍ-ሰልፋይ ብሊና ጋብድ ከተባዅ ጁሰፐ ሳፐቶ ይስታዅ ካቶሊክ
ምስዮንዅራ ግን። እና ግርዋ ኒን አመራ 1857ዲትል እን ክቱብ ኒዅ “Viagio e
Missione Cattolica fra i Mensa, i Bogos e gli Habab ” ይስታዅድ ዓንቀይሊ፣ ላ
ብሊና ቆላታ እንድባ ግናይ (Un Brevvo Dizonario Bileno) ይስታዅ ከተቡዅ።
ወርነር ሙንዚንገር (Werner Munzinger) ይስታዅር ብሊንዲ፡ ብሊና ብራ በጐስ
ዲት ቋላዅድ እዳንዶ ከተቡዅ።ደአም ብሊና ጋብድ ኣኽጊ ጀርመን ጋብድ ግን
ንከተባዅ። ለዮ ራይኒሽሪ ደንቢ እን ብሊና ጋብድ ከተብነድ ትክሰ አልብርሳዅ
ካርሎ ኮንቲ ሮሲኒ (Carlo Conti Rossini 1907) ይስታዅ ጥልያና ግን።
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ኮንቲ ሮሲኒ፡ ብሊና ዳንታዲ፡ ድግምዲ፡ ጎልያዲ ሆይዲት እክቦ አመራ 1907ትል
እዳንዶ ክተቡዅ። ኢላርዮ ካፖማዛ (I. Cappomaza) ይስታዅ ጥልያና ኰዶ እን
ኮንቲ ሮሲኒ ከተበውሲ ሊጘር ድሞ አመራ 1911 ከተብዅሎም።
ኮንቲ ሮሲኒር ደንቢ ብሊና ጋብሲ ቋላዅድ ትክሰ እዳንዶ ከተባዅ ኤፍ. ኣር.
ፓልመር (F.R. Palmer) ይስታዅ እንግሊሳ ግን። እና ግርዋ ኒን ፈደራስዮን
ሁመትል አመራ 1957ትልድ ተርሰ፡ 1966 ኣኽራሲክ አመሪ ሺባ ብሊና ግብራጋቡዅሲ (grammar) ቋላዅድ ገሪ ውራቕ ከተቡዅ።
ብሊና ጋብሲ ጋብ አሪው ኩሽር ጋብዲ ሴምር ጋብዲዲ ላት መጢሶ ከተበው
ገሪው ግን። እን ኣገው ጋብሲ ካያ ቋላዅድ እዳንዶ ከተበውልድ አመራ 1976
ከተበው ሮበርት ሄዝሮን (Robrt Hetzron) ይስታዅዲ፡ ዛቦርስኪ ኣንድርዘጅ
(Zobarski Andrzej) ይስታዅዲ አረርሰነኵ። ናደንቢኽር አመራ 1984ትል
ዳቪድ ኤል. ኣፕለያርድ (David L. Appleyard) ይስታዅ ህምበኵ።
እና አወት ሀደግሶ ህምበውዲ፣ አሪውዲ ብሊና ጋብሲ ተኪን ከተብሰው አክትበት
ኣን መኸልተውሲ፡ እና ክቱብ ንድ ደንጎቢል ከተቦሎም ህምበኩን፤ ንድኻ ኒት
መኸልትና ሓብረ አረርኒል ካቢሮ ገረሰኵ።
ብሊናቍርድ ከተብሰው አክትበት ድክን ይስትሮ ገረስተው እላ፤ እን ሰልፍ
ሰልፋይ ብሊንድ ከተበው እኽር (ኣባ) ወልደዮሓንስ ሃብተማርያም ግን። ናው
ከተብናዅ ክቱብ “አውኒ መሀድዅንና” ይስታዅ ግን። እና ክቱብ ኒስ አመራ
1940ድትል ትግርንዪልድ ብሊነል ተርጀምንዅሉ። ክቱብ ናዅ ስዳዋዅድ
ፈሀምሳዅ ግን። ኒሰናኽር ብሊና ክታበትል ካበው ገለ እሻራት ኰስቶሉ
ህምበልኵ። ንድኻ ብሊና ክታበትሲ ተብደውድ ካበና በሀር ግን።
ናን ህምብና ሁመትል ብሊና ክታበት ትክሰ እዳኑኽር ዳበሩኽር ፈረኵ
እንኩዅ።እና አመራ ነⶔሩዅሊ ካያ (1992) እና ክቱብ ንዲክ ሴዃ ኣከው
አክትበት ከተብሶ ህምበኵ። ኒሰናኽር ብሊና ጋብል ተርጀምሰው አክትበት
ምህሮሩዲ፡ ዲኑዲ ህምበኵ። እን ንጃብ ኣኾ ህምባ ክደምልድ እን ኣን ቋለው፡ ወሪ
ይኸ ናዋንትነስ ደለይደው አክትበትዲ፡ ሓተምስገው ውራቅዲትልድ እና ተለየው
ኔን ሀደግስሮ ገርተስተኵ።
1. ቅዳሴ ብሊንድ፡ ይስታዅ ክቱብ አመራ 1976 ብሊና ጋብል ተርጀምሳዅዲ፣
ወረና ጃር ሙሲዅ ይስታዅ አመራ 1978 ከተብሳዅዲ ለጘርክ እኽር
ክፍለማርያም ፋደጋ ደ’ለምድነው አክትበት ግን። ኒሰናኽር እኽር ክፍለማርያም
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አመራ 1984፡ “The Blin Language - Long Struggle for Survival” ይስታዅ
ክቱብ ደ’ለምድንዅ። ኔድ ዳግልር ውራቅ አሪው ሓተምስገው ብሊና ጋብድ
ጠፍሕድኖ ዋኒነት ሀደግሰኵ።
2. እንድባ ብሊና ቆላታዅ ፡ 5000 ቆላት ብሊነው እክቦ ህምባዅ አመራ 1978ትል
ብሊና ጋብሲ ተብደውድ ዲባ ኣስመሪል ደ’ለምድናዅ ክቱብ ህምበኵ። እና
ክቱብ ኒን አመራ ነⶔሩዅሊ (1992) ስዊድንሊ ኮምፕዩተርድ ከተብሶ ናን
ሓተምሶ ፍሮ ደ’ለሞ ህምባዅ ግን።
3. ብሊና ጋባ ስርዲ ዳበርናዲ፡ (The Origin and Development of Blin)ይስታዅ
ክቱብ ክፍለማርያም ሓምደ አመራ 1986 ደለምዳዅ ግን። እና ክቱብ ኒን ብሊና
ጋብሲ ቋላዅድ እዳንዶ በርህዳዅዲ፡ ብሊና ጋብ ንኪር ሁመትሊ ውሪ አዋይንሊ
ዋኔት ሓ’በራዅዲ ኣኽነዲን፣ ጋብ ብሊነውሲ ተብደውድ ካበና በሀር ኣኽሮ
ገረሳዅ ግን።
4. ብሊና ጋብ ክንቲሰና ፡ (መላመዲ ቋንቋ ብለን)፥ ይስታዅ ክቱብ፡ መኰነን
ኣማኑኤል አመራ 1983ትል ደ’ለምዳዅ ዋኔትኽር አርእስቶ ህምበኵ። እና
ክቱብ ኒን እን ትግርንያ ጋበውሲ ብሊና ጋብሲ ክንቲድኖ ካቢሮሎም ያዅ
ስታትድ ደ’ለማዅ ግን። (እኽር (ኣባ) መኰነን ኣማኑኤል እንሰከር ሁመትሊ ክንቱራ ዋንቱኑ
ከተብናዅ ግን።)

እን ደንቢረድ ከተብሰውልድ ፍደል ሺቢሰና ብሊንድ ይስታዅ፡ እኽር ኪዳነ
የዕብዮ፡ (ናን ኣቡነ ኪዳነ የብዮ) አመራ 1989ትል ደ’ለምድናዅ ክቱብ ግን። እና
ሀደግሰው ኔድ ዳግልኽር ገለ አክትበት ዲኑ እና ሁመት ኒል ብሊና ጋብል
ተርጀምሶ ዋኔት አርእስቶ ህምበኵ። እና አመራ ነⶔሩዅሊ ኰዶ ተኽለገርጊስ
ዮሓንስ ኣፍታይ፡ ብሊና ጋባ ጉግ፡ ይስታዅ ክቱብ ደለምዶ ህምበኵ።
እና አወት ሀደግሶ ህምበውድ ዳግል ኰዶ እን እዳናዅድ ብሊና ጋብድ
መሀርድነስ ደ’ለምድድኖ አክትበት ተርጀምናዲ፡ አሪ ክደምዲትል ለመለም የው
ኮቍር እሰና ክደም እን ኒልድ ኩጟዅ መድ ኣኸት አልብድና ጀረብዳዅ ግን።
ኒሰናኽር ብሊና ጋብሲ ዳበርድና ኒውክ ተምኔታዅ ኣኽነዲን፣ እዳናዅል ድኳ
ቋልስተገን ላዅክ ኒኣካንሊ ዋኑ እና ጋር ኒስ ዓውቲስኒል ሰሀራዅዲ፡ ከደማዅዲ
ኣኸት ትብታዅ ኣኽላ። ንድኻ ብሊና ጋባ ክታበት እን እማኒሰና ሳደድ ኣኽሮ
ይስቶ ተምኔትሳዅ ካያ ኣኽጊ፡ ሁመት ኒል ወራትሊ እርጋዅ ኣኽነዲን ናትክ
ፈርሕዳዅ ብሽራት ግን። ደአም እን ንጃብ ቋልስቶ ህምበው ናተርሊ ህምባ
ክደም ኣኽነዲን ጊስናዲ፡ እዳንድናዲር ማታን ላዅክ ኒዓቕምሰነክ ለመለም ይና
ጀረብዳዅ ግን።
ከተበንታ
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ሰልፋ በና
ምህሮ ጋቡዅዲ ብሊና ክታበቱዅዲ
Part 1
Introductory Linguistics
And
Blin Writing

ውሪና ጋቡዅ
ጋብ ውረኒ ግን? ድርጛዅድ ጋብ ኣ’ዳሚንድቍር እኺሪራ ሓሳብሲ ፈሀምድ
ኖር መታን ነፍዕስተናዅ፣ ውሪና (meaning) ሻዅ ደሀይ ግን። ደሀይ ጋቡዅ አሪ
ደሀይ ኣ’ዳምሩዅልድ፣ ወሪ ሕያይቱዅልድ ንሲራዅ፣ እን አሪ ኣ’ዳም ኒት
ሸኑራዅሊ ንሽቃ ገእሲሮ ገረሳዅ፣ ወሪ ይኸ ሓብረ ኡሮ ገረሳዅ ኒኣክነድ
ግን።
ጋብ ኣ’ዳሚንድቍር እኺሪራ ሓሳብሲ ኒድ ፈሀምድኖኽር፡ አረርስጚድ
ኖኽር ነፍዕስተናዅ ዕ’ደት (instrument) ግን።
ህምቡንትክ ናን፡ ብሊና ጋብድ ላ’ኣዳም ኵት መኸልቶ “ፈሪ” ያዅ ደሀይ ፍደን፣
እማ እን ሸኑርዳኽርኻ ብሊና ጋብሲ ፈሀምራኽር ኣክረን፣ እን እንቲ ህምብራ
ኣካንሲ ባርዶ ፈርቶ ድውስትረት ፈሀምረኵ። ብሊና ጋብሲ አርእግራኽር ኣክረን
ደአም፣ እና “ፈሪ” ያዅ ደሀይ ውሪ ንሽቃ፣ ወሪ ውሪና ክሜት አርእላ። ንድኻ
እን ኣዳም ኵዲ ጋባዅ ውራ የትካ ፈሀመላ።
ላኣዳም እና ጋብ ኔስ አርኡዅ፣ ወሪ ይኸ ፈሀመኵ ይስቱንሲክ፣ እና አወት
ሀደግሰሰና፣ ደሀይ እን ጋብል አረርሳዅዲ፣ ውሪና እን ደሀዩዅዲት እና ለጛ ኔስ
ላገሽ ሕበረ አርኡዅ ይና ግን። እን ደሀይዲ ኒውሪናዲት አርእኒ ዳግል ኰዶ
ኒቋለስ፡ ወሪ ኒድ ዋስስታዅሲሉ እዳንዶ ፈሀሚስሮር መታን ቆላትሲ እኺሪራ
ጕርበትል ተሪሶ ገምድነድ፣ ኒሓሳብሲ ተመምዶ ጋብና ጀረብደኵሉ። ኒስ
እሲሮኻ እን ቆላት ኒጋብል ነፍዕስተውልድ አወንኻ ጃብረድ፡ አወንኻ ነበክል፡
አወንኻ ደንቢረድ ኣሰረሮ ገምሮ ዋኔትሎም አርእሮ ሻኵ። ኒሰናኽር እን ሓሳብ
ታምም ንጋቢሮ ጀረባዅ፣ ድውኒዅማ፡ ወንቀርኒዅማ፡ እማ አደድኒዅ፣ ኔስ
ናትክ ኣወያ ደርብድ ስኵስሮ ክሜት እርእሮ ሻኵ። እና አወት ሀደግሶ ህምባዅ፣
ላኣዳም ጋብ ላውሲ ጋቢሮር መታን አርእሮ ጀረብዳዅሉ አርእጝ ኒን ግብራ
ጋቡዅ (grammar) ይስቶ ሽጝስተኵ።
ላጅና ግናይ እዃርሶ ላአመራ እሰሰና፣ ኒገነር ጋብሲ፣ ወሪ ይኸ እን ኒት ለገ’ደው
ከዋ ጋብሲ ክንቲሮ ተርሰኵ። ግንግናዪሲኻ ጋብ ኒው ብራ ክሳዅስክ ኪዱ
ፈረኵ፤ እማ ከለላ አመታትሊ ጋብ ኒከወውሲ በህሊነሰና ጠፍሕዶ ጋቢሮ
ገረሰኵ። ኒስ ኒሃብና ኰዶ ደ’ለሞ ጋብ መሀርዳዅሉ ኣ’ዳም ክመ ኣኽጊ፣
ኣ’ዳሚንድዅራ ኒባህርያትድ ጋብሲ ክንትኒ ሉውርዲ እዃርሳዅ ኣኽነዲን ግን።
ጅና ግናይ ጋብ ኒከወውሲ ክንትኒ ዳግልኽር፣እን ዓዋዲ ኒከወውሲኽር ክንተኵ።
ዓዋዲ ይስተው ኣዳሚንድቍር እዃርሰነንትልድ ተርሲነ ክርድናሲክ ናነቢርሊ
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ነፍዕስተነውዲ፡ ተከወነውዲ ኣፍትሓት ክኒሩዲ ኣዋይን ወሪ ይኸ ደርፍፍ ነቢሩዲ
ግን። ላጅና ግናይ እን ዓዳት ከዋዲባ (society) ንኒል እዃርሳዅዲ፡ ለገዳዅዲሩሲ
ናት መኸልቱኽር፡ ናድ መርሕስቱኽር፡ ሓ’በንሱኽር ለገዳዅ ኒኣክነድ፣ እን አሪ
እ’ዲኒል ህምባ ኣዋይንሲ ንኒድ ቀየስሮኽር መደንዶኽር ገረሳዅ ኰዶ እዳናዅል
ፈ ቋልዳሲክ እን ኒከዋዲቢ ዓንቀይሊ ደው ዮ መኸልትናዲ ኣትዋየንድናዲሲ
ኣኽሮ ገረሰኵ። ኒሰናኽር እና ኣ’ዳም ኒን ኒከዋ ጋብዲ፡ ዓዋዲዲሲ ስዱውሱኹር፡
ዓገልሱኽር ለገዳዅ ኒኣክነድ እን ኒት አሪ ኣ’ዳምትልድ ሲደሉ ዓባበትድ አውናር
ኒዅሲ ሓ’በረው እሻራትኽር እን ኒጋብዲ፡ ዓዋዲዲ ግን ይስትሮ ገረስተኵ።
ንድ መታን ላኣ’ዳም ዳበርዶኽር፡ ጃብራ ፈርዶኽር፣ ሰልፍድ ኒሹትል እምንዶ
እሞ ተ’ቦ ደው ይሮ፣ ኒጋብዲ፡ ዓዋዲዲት ተ’ብዶ ሻክናዲ፡ ተከውናዲ ናድ
ሓበንስናዲ ጀረብደኵሉ።
እና ሁመት ናን ህምብናዅል ኣ’ዳሚንድቍር፣ እና አወት ሀደግሶ ህምባ ጋብ
እምን ኣኸት ከለብርኖ፣ ናጋብዲ ዓዋዲዲት ተከድኖኽር፡ ዳበርድድኖኽር
ለመለም የናኽው ሁመት ግን። እ’ማ ይን ኤርትሪቍርኽር፣ እን ይናበለድል
አረርሳ ጋብሲ ናትክ ዳበርድኖሎም፣ ይና ዓዋዲኽር እን ናልድ ጃብራ
መርሓውዲ ትክየውዲትኻ ጊስኖኽር፡ ዳበርድኖኽር፣ እን ክኒሲ ካያ ፈሩ ዲወው፣
እማ ጐተውዲ ደንቢራ ወ’ተረውዲትኻ ጎለልነክ ህይኖሎም ይና ዋጅብ ግን።
ደሀይ ጋቡዅ
ጂጛ ጃበሪል ጋብ ውሪና ሻዅ ደሀይ ኣኸት ሀደግሶ እርጉዅ። እ’ማ ናን እና
ደሀይ ኒን ኣዋኸ መሀድሳዅን? ወሪ ይኸ ውረድ ጋብናዅን? ያዅ ወንቀረስ
ወንተሳዅ ጂጚል ቱኖ ግን። እና ወንቀራ ኒስ ከው ናብጅኻነክ “ይና አብድ
ጋብነኩንዋ!” ይኖ ወንተስድንድሉ። እና ወንተስና ኒን ከቲና ኣኽላ፤ ደአም ኒስጝ
እዳን ያዅ ደርብድ እን ኒትኒቱር ደሀይ ይና አብድ ፋዅ ኣዋኸ መሀድሰት
አርእኖ፣ ኒሰናኽር እን ይን ጋብኑ ናድ ነፍዕስትነው፡ በን ገሮቡሲ (body parts)
ላዅላዅድ ፋከርኖሎም ጀረብዳዅ ግን።
ደሀይድኑ፡ ወሪ ጋብኑ እን ይና አብዲ፡ ዓንቀርዲ፡ ጕርጉማዲትል አረርሰው በን
ገሮቡሲ ናትክ ነፍዕስትነኵንሎም። ናዳግልኽር ይና ሰንብዲ፡ እን ፊዅት ይን
ፊዅትናዅዲት ነፍዕስትነኵን። እን በን ይና ገሮቡ፣ ደሀይ ይና ጋቡዅሲ
እስኒል ነፍዕስትነውሲ ናትክ ላዅላዅድ ቋልነንሎም እና ተለየው ኔን ግን፥ 1. ከነፉት
2. እርኩኵ

3. ላንቂ
4. ተዓንጊ

5. ዓንቐር
6. ጕርጕማ
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7. ቍምባ
8. ሰምቢ

ደሀይ ጋቡዅ ንተርያዅ እን ፊዅት ይን ፊዅትናዅሲ ይና ሰንብልድ ተር ዮ፣
ጕርጕመድ ዮ፣ አብድ ኒገሽ ጃብራ ፋዅሲ፣ እን ይና ጕርጕሚል ወሪ ይና
አብል አረሳ በን ገሮቡሲ ውልቅድነድ ካረምነድሉ፣ ወሪ ይኸ ካረምግኒ ይና
ላንቅስ ግናዪሲ ውልቅድነድ ኣኽሮ ገረሰኵ።
እንደ ናን ህምቡንትክ እና “ም” ያዅ ወልተር ፍደል ደሀይ ኣዋኸ ፋት፣ ወሪ
ኣዋኸ መሀድሰት ኣትዋየንድንን። “ም” ይኖ ደሀይድኑ፣ ክንፉር ይናዅ
ኣዋዅዲ፡ ስቋዅዲት እኺሪርሊ ትክንስነ ግጅኖ ጠላቅነኵን ወሪ ባርነኵን። እማ
ንድኻ እን ፊዅት ይናዅሲ ላዶን ከነፉትድ ደውስነ ግጅኖ ባርነድ “ም” ይስታዅ
ደሀይ መሀድሰኵ።። ንሰና እስኑ እን ፊዅት ይን ፊዅትናዅልድ ኒበልጛ
ቁምበድ ፋኵ። ውረድኻ ቁምባ ይናዅሲ አ’በድነን እና ደሀይ ነወያዅሲ ፍድኖ
ገረስነሊ። እና ደሀይ ንሰና ለጛ ከነፉትድ መሀድሳዅ ኣኽነዲን፡ “ደሀይ ከነፉታዅ ”
ይስቶ ሽጝስተኵ።
ሊጘር ኰዶ እንደ እና “ድ” ይስታዅ ወልተር ፍደል ደሀይ ኣዋኸ ፋት
ኣትዋየንድንን። “ድ” ይኖ ደሀይድኑ፣ እን ፊዅት ይና አብድ ፋዅሲ ላንቒ
ይናዅድ ሸልድ፣ እርኵኵ አወውድ ጉርበትል ትምድ ስነድ ካረምነኵንሉ። እና
ደሀይ ነውያዅ እርኵኳ ጉርበትሲ ተመድነድ ኣኽነዲን ንፋዅ፣ “ደሀይ እርኵኳ
ጉርበቱዅ” ይስቶ ሽጝስተኵ። እንዳሃብነ ደሀይ ፍደላት አሪውዱሲኽር እን
እኺሪር ተከውስክ ላገሽ እስነ “ስⶖⶖ ፍደላተው” ያዅድ ስቈይሲ ቋልኖ ግን።
እማ ናን እና አወት ቋልናሰና፣ ለጛ ናትናቱር ደሀይ ኣዋኸ መሀድሰት
ፈሀምንዅን። እና ናትናቱር ደሀይ ነወየው ፎን (phone) ይስቶ ሽጝስተኵ።
ናክታበትዲ ናቋላዲ ላዅ ኣኩ፣ ወሪ እኺሪር ተከው ኣኩ ናደሀይ ግናዪሲ ሲሬዅ
ኣካንኻ ፎነም (phoneme) ይስቶ ሽጝስተኵ። ፎን ወሪ ፎነም ይናኻ እን ኒድልድ
ሽጓዅ ቅያስ ደሀይ ጋቡዅድዅ ይና ግን። ደሀይ ጋቡዅ ኣዋኸ መሀድሰት
መሀርዳዅና ምህሮ ፎነቲክስ (phonetics) ይስቶ ሽጝስተኵ።
ላ’ኣዳም ጋብድ እን ኒሓሰባዅሲ ፈሀሚስሮ ኣካን እና አ’ወት ሀደግሰው ደሀይ
ግናቲትሲ እኺሪርሊ ወ’ጨሎ ውሪና ሻኽው፣ እ’ማ ንሽቃ ደኵስሮ ገረሳዅ ቆል
ገበርና ጀረብደኵሉ።
ህምቡንትክ ናን “ም” ያዅዲ፡ “ድ” ያዅዲ ደሀይ ናትናቱሲ ላሪ ውሪና ሻኽላ። እና
ለጛ ደሀይ ኔስ ላገሽ ሕበርነ ይነንሎም ደአም፡ “ምድ” ያዅ ቆል ገበርኖ
ገረስነኵን። ወሪ ይኸ ኣካናት እና ፍደላት ኔዱሲ ለወትኖ ገምድነን አሪ ቆል፡
“ድም” ያዅ ገበርኖ ገረስነኵን።
ደሀይሲ መመይነክ ኣዋሃብነ ቆላት መሀድነት
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እ’ማ ይና ጋብል ነፍዕስትነትሉ መሀርዳዅና ምህሮ፡ ፎኖሎጂ (phonology) ይስቶ
ሽግስተኵ።
ቆላት ላጋቡ ናው ገበርሳዅ ወሪ ካረምስጊ ላት ፋዅ ደሀይድ፣ ወሪ ይኸ ግንዲ
ሻዅ እማ ጋብኑንሲክ ይና ፊዅትነድ ገሪ ኣካናትሊ በንሲሮ ገረሳዅ ደሀይድ
ኣኽሮ ገረሰኵ። ካረምስጊ ላት ፋዅ ደሀይ ቆሉዅ፡ ሲላብል (syllable) ይስቶ
ሽጝስተኵ።
ህምቡንትክ፡
ላ ሲላብል ቆል
ለጛ ሲላብል ቆል
ሴዃ ሲላብል ቆል

ከስ
ከስ/ሊ
ከስ/ከስ/ቲ

-

እና አወት ቋልነሰነ ቆላት ኣዋኸ ገበርሰት፣ ኒሰናኽር ናውሪና ውረኒ ኣኸት
መሀርዳዅና ምህሮ፡ ሞርፎሎጂ (morphology) ይስተኵ። ቆላትሲ እኺሪር
ጉርበትል አሰረርድኖ ገምድነድ ኣዋሃብነ ይና ሓሳብሲ እዳንድኖ ጋብነት
መሀርዳዅና ምህሮኻ፡ ሲንታክስ (syntax) ይስተኵ። ሲንታክስ አሪ ደርብድ፡
ግብራ ጋቡዅ፡ (grammar) ወሪ ትግርንየድ ሰውሱው ይስታዅ ግን። እና “ግብራ
ጋቡዅ” ያዅ ቆል፡ ብሊና ጋባ ዲባ ሰረትሶ ኪዳዅሲክ ፍሪርዳሲክ “ጋባ ግብራ”
ወሪ “ጋባ ጉግ” ይስተክር ከተብስኵ እንኵዅ።
ባህርያትዲ ዳበርናዲ ጋቡዅ
ልውር ጋቡዅ ኣ’ዳሚንድቍር ናዀርክ እርው እርዋ በንሰናዅ ልውር ግን።
ኣ’ዳሚንድቍር መናብረት ናዅ እርው እርዋ ኣኽላ፤ ውረድኻ መሀርስኖ
ናመናብረት ዳበርዶ ህምበው፣ እማ መናብረት ትክያዅል መንደርተውዲ፣
ምህሮ ብነድ ናመናብረት ዳበርድድኖ ገረስገው፣ እማ አዋይን ተባዅል
መንደርተውዲትል
በንስስጚነ
አረርሰነኵ።
ደአም
ጋብሲ
ቋላዅድ
ኣ’ዳሚንድቍር ናዀርክ እርው እርዋ ግን። ኒስ ይናኻ፡ እን ተክኖሎጂ ናዅ
ክብዮ ህምባዅ፣ እማ ገሪዅዲክ ዳበሮ ህምባዅ መናብረት መንደርተው ይስተው
ከው ጋበና ጋብ ፣ እን ናንሱክ ዳበርገው፡ እማ ወላ ድኳ ናገሮብሊ ሰረና እሰገው
ከው ጋበና ጋብልድ ኪደላኽር ሓወነላኽር።
ደአም ተክኖሎጂር ሰበትድ ኣ’ዳሚንድቍርድ ጋባ ነበክል ቋልስታዅ ፍርጋ
ህምበኵ። ተክኖሎጂ ክብ ዮ ኣ’ዳምር መናብረት ዳበረክ ሺባ፣ኣ’ዳሚንድዅራ ኒ
መናብረትሊ ነፍዕስተው ዕደት ወሪ እራኵ ሓዳይስ መሀደኵ። ንድኻ እና እራኵ
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ኒ መሀደው ሓዳይስ ኔስ ናት ሽጘውዲ፡ አለለየውዲ ጋብ ወሪ ቆላት ሓዳይስ
ጀረብደኵሉ። ኒሰናኽር መናብረት ኒዅ እን እ’ማና እርጋዅልድ ዳበራዅ
ኣኽነዲን ለወትሱ ፈረኵ። ንድ መታንኻ እን ኣዋይን ሓዲስ ኒመናብረቱዅሲ
ናድ በርህደውዲ፣ ዋሲሰውዲ ቆላት ጀረብደውሉ ኣኽነዲን፣ ጋብ ኒው ብራ
ክሳዅስክ እዳኑኽር፡ ዳበሩኽር ፈረኵ። እና ተክኖሎጂ ክብ ይናዲ፡ ኣ’ዳምር ጋባ
ዳበርናዲ ኰዶ ናዀርክ ምህሮሲ ዮ ግን ናው እንተራዅ። ላ ኣ’ዳም መሀርሰን፣
እን ንድ ጃብ ኣ’ዳሚንድቍር ናመናብረትሲ ኪዲስድኖ እክብናዅ አርእጝዲ፣
እን እዲኒል ኣኻ ድግምዲት ስዳዋዅድ ክንተኵ። እና አርእጝ ንድ ነፍዕስቶኻ
ኒመናብረት ኪዲስሮ፣ ኒሰናኽር ይኸ ጋብ ኒውሲ እን አሪ እዲኒ ጋብሰነክ ሀበ
ወለይዶ ዳበርድሮ ገረሰኵ።
ኣ’ዳሚንድቍር ናመናብረት ናንዱዅዲ እ’ማኒዅዲ፣ ላሪ ፍርጋ እንጋዅ ኣከን፣
ኒስ ይናኻ መሀርሰግነን፣ እ’ማ ናመናብረት ዳበረገን፣ ጋብ ናው ናቱ ዳበርዶ
ገረሰላ። አለመርትክ ዳበርኒ አብልክ ድዱ ግን ናው ፈራዅ። ህምቡንትክ ናን
ለጛ ወሪ ናስጝ በጀኸው ናትናቱር ጋብ ላኣክንሊ ጋብስተው ኣከን፣ እና ጋብ
ኔልድ ናበልጝ ነበክል ሓ’ወነኵ፤ እ’ማ ድደኵ። እን ጋብ ሰልፍድ ድደውኻ
ብጅኻነስክ እን ክታበትል ቱገው፣ ወሪ ይኸ ጋብ ከው እቍቱሲ ጋብስተው ኣኽሮ
ገረሰኵ። ውረድኻ እና ጋብ ነወየው፣ ምህሮትል ነፍዕስተግነው፣ ኒሰናኽር ዕስሊ
ወሪ ክዳዲ ልውታዲትል ገሪዅ ነፍዕስተግነው ናኣክነድ፣ እን ናው ኒል ጀረብዳ
ኣካናት ሽብዉ ፈረኵ፤ እማ ኒድ ዮ ግም ደንበርሊ ካርጊ ሚኽርሰኵ ይና ግን።
እና ሁመት ኒል ኤርትሪቍር ይና ናይ አርኖ ደንቢ፣ እን ይና በለድል ጋብስታ
ጋብሲ ናትክ ዳበርድኖ፣ ኣኻ ገቢለትክኻ ይኸ ሽጉ እርገን ምህሮ ሰልፉዅሲ
ኒጋብድ መሀርስሮ ሳድስታ ዳለትል ቱነኵን እንኵንዅን። ምህሮ፡ ኒድክስጛ ኰዶ
እን ጋብ እንቲ ጋብረውድ መሀርስና፣ ላጋብሲ ዳበርድኒል እን ሰልፍድ
ጀረብዳዅ ክድመት ግን። ኒሰናኽር ላ’ኣዳም ኒጋብድ መሀርሰን፣ ስዳዋዅድ
ፈሀምሳዅሉ ኣኽነዲን፣ ኒምህሮትል ጃብራ ፈርኒል ገሪ ካበና አረረኵ። ንድ
መታን ጋብ ብሊነውኽር እና ናንዲ ሁመትል ናዳበርድኒል ኣካ ለመ’ለም
ክቱቡዅዲ፡ ምህሮሩዅዲ ጃብራ ሰ’ደረን፣ ዳበርና ናዅ ወንቀራ እንጋዅ፣ ወሪ
ሊጝንትል ኣከግራዅ ጋር ግን። እ’ማ ናን ዕባበትድ ዳበርና ጋቡዅሲ ቋላዅድ
ጂጝስትኒ ደንቢ፣ እና ተለያዅል ብሊና ጋብሲ ዳበርድኒል ካበና ኣኽርድ ያዅ
ቋለድ ጂጝስትያ ፍሪረኵን።
እን እ’ማና ሀደግሶ እርገሰና፣ ጋብ ላውሲ ዳበርድኒል እን ሰልፍድ ኣኽሮ ሻዅ
ክድመት፣ እን ጋብ እንቲ እንቲ ዳበርድቶ ሰማተትረውድ ከተብና ግን። ክቱብ
እን ጋቡዅዲ፡ ናድ መሀርስናዲ ተርዮ ደንቢ ከብተዅክ ደፋእ ዮ ኒት ተለይሮ
ገረሳዅ ክድመት ግን። ደአም እን ሰልፍ ሁመትል ንጃብ ክታበት ናዅ ኒተርሊ
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ህምባ ጋብድ ከተብቶ ይሩ፣ ተብድናዲ ኩጋብል እምንናዲ ጀረብደኵ። ውረድኻ
ላዶንትክ እን አብድ ካያ ጋብስቱ እርጋ ጋባ ክታበትሲ ተርስሩ፣ ኩሓሳብሲ
ዋሲሰገው ወሪ ኣቕተው ቅዕላት እንገው ኣኾ ቋልስተካ ሁመት ህምበኵ። ንሰና
ኒኣክናኻ ክንትስቲጋ ክድመት ኣኽነዲን ሳብል ቱታሲክ ሓመጥመጥና ካያ ኣኽሮ
ገረሰኵ።
የዋ እምን ግን ጋብ ብሊነው ንኪ ኣኽራሲክ እን ናደወልወሊ ህምበው ሴምር ጋብ
ትግርንዪውዲ፡ ትግረሩዲ፡ ዓረቡዲር ነበክል ወሓጥሶ ትምብል ዩ ዲወው ኣኽነዲን
እና ጋብ ኔልድ ገለ ቆላትዲ፡ ደሀይዲ ስዊሮ ህምባ ጋብ ግን። ደአም እዲኒል ህምባ
ጋብ ናዀርክ አሪ ጋባ ቆላት ሕበረጊ፣ ናሹትል ካያ ጨረዮ ናሹ ገረሶ ዳበረው
እላ። ህምቡንትክ ናን እን ንኪር ሁመትል ጋብ እዳነው ይስተው እንግሊስ
ጋብኽር፣ ብጅኻነስክ ናእዳ’ናር አሪ ጋባ ቆላትሲ አደክ ናሹትል ሕበረው ኣኸት
ከስተዅ ኣኽላ። ኒሰናኽር ሴምር ጋብ ትግርንዪውዲ፡ ኣምሓርንዪውዲ፡፣ እን
ኣገው ጋብ ይስተውልድ ገሪ ቆላትዲ ናሹትል ሜረሶ ወሪ ለዎ ዋኔት እና ጋብ ኔስ
ተብደው ደ’ገመነኵ። ኩጋብድ ስዳዋዅድ ሽጝቶሉ ታሚተጋዅሲ፣ ቆል አሪ
ጋቡዅሲ ነፍዕስትሮ ሽጝና፣ ኩጋብሲ ዓበስና ኣኽጊ፡ ኩጋባ እንድበስ ዓመርድና
ኣኽሮ ገረሰኵ።
ሰልፍ ሰልፋይ ኩጋብል እድኹር ቆላት ሕበርኒ ጃብ ደአም፣ እን ኩጋብሲ ትክስረ
መንገድና፣ እማ ገረስተሰነክ ኩጋባ ቆላትዲ ደሀይዲት ነፍዕስትና ጀረብደኵ።
ኒደምቢኽር ኣኻ ጋብክ ናው ኒልድ እዃርሳዅ ስር፣ ወሪ ተኸትልድ ናዲ
ወንዲተው አሪ ጋብ ክሚነዲን፣ እን ኩጋብል ዋኒጋዅ ቆልሲ፣ እን ታኸትልድ
ናዲ ወንዲታ ጋብል ዋነን መንገድና ካቢሮ ገረሰኵ። ህምቡንትክ ናን ጋብ
ትግርንዪውሲ ብጅኻነስክ እን ናድ የው ኣኾ ቆላት ናውሲ ዓመርደውሎም፣ ጋብ
ግእዙ ግን። ጋብ ብሊነው ናልድ እዃርሰው ኣገው ጋብ ክታበት ናዅ ዳበርጋዅ
ኒኣክነድ፣ ብሊና ጋብሲ ዓመርድኒል ካበና ታኽእቱዅ ኡሮ ገረሰው ተከላ።
ዋነዅ-ዋነንኽር ደፋእ ይሮ አክትበት ድክን አረርሰን ቋናዲ፡ ተብድናዲር
ክድመት ጀረብዳዅ ግን። ደአም ኣቅሹን ብሊና ጋቡ ለጘርክ፡ ብሊን ሰንሒቱዲ፡
ብሊን ጣቍርዱዲ ናደሀይዲ፡ ቆላትዲ ትክሰ ወንወንሰንኽር፡ ተብስተንኽር
እኺሪርሊ ካብስትጘ ብሊና ጋባ እንድበስ እዳንድሮ ገረሰው ግን። ንድኻ ሰልፍድ
እና ክድመት ኒስ ተብድናዲ፡ ጊስናዲ ጀረብደኵ።
ጋብ ናባህርያትድ ዲ’ማ ዳይም ለወትስጊ ላ ኣካንሊ ደው ዮ መንደርተላ። ሁምት
ሺባ ለወትሱኽር፡ ሓደሱኽር ግን ናው ፈረኵ። ኒስ ይናኻ ወላ ድኳ ላጋብ ናገሽ
ጃብራ ዳበረገን፡ ወሪ እዳነገን፣ እን እ’ማና እርጋ ደሀይዲ ቆላትዲ ድደኵ፤
አሪውኻ ናደንቢ እዃርሰኵ። ኒሰናኽር እን ደርብ ላ ኣ’ዳም ቆላትሲ ተሪሶ ሓሳብ
ታምም ኒድ ገበራዅ ልውታ ቋሊስሮ ገረሰኵ።
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ብሊና ጋብሲ ቋላዅድ እና አወት ሀደግሶ ህምበው ባህርያት ጋቡሲ ለበኪል
ገምድኖ፣ እ’ማ እን ኒሁመት ተከዎ እንተራዅ ለወትስና ጋቡዅስና ጋቡዅሲ
ከለብርኖ፤ ደአም ይና ጋብል ኣቕተውና ቆላት ክምኑኽእ፣ አሪ ጋባ ደሀይዲ
ቆላትዲት ነፍዕስትነስ ገረስተሰነክ ሽጕድኖ ጀረብደኵ የንታ ግን። ኔስ ዩንሲክ
ደአም እን፡ “ለጭሕእት ጋቡዅ ተከወው - language purists” ይስተውሰና ከቲና
አርስጊን፣ ወሪ ይና ጋብ ኣማቕርጊን ይሮ ገሪዅ ተርህና ጀረብደኵ የንታ
ኣኽሊ። ከቲነስ ጕኢትኖ ይና ጋብድ ጋብናዲ፡ ከተብናዲትልድ ደንቢራ ይና
ጀረብዳዅ ኣኽላ።
ክታበት
ክታበት ኒሰልፍ ሁመትሊ ኣዋኸ መሀድሰት፣ እና ክቱብ ንድ ሰልፍል ሀደግሶ
ዋኒነዲን፣ ነት እዳናዅድ ጂጝስትነሉ ጀረብዳዅ ኣኽላ። ድርጛዅድ ደአም
ምስርቍር መሀድናዅ፡ ሂሮግሊፊክስ ይስቶ ሽጝስቱ እርጋዅ እርጋዅ ስእሊሪ
ክታበትሲ፣ ከው አሪው ፉኒስዪከው ይስተው ኣዳኽርኖሉ፣ ስእሊሪ ክታበትልድ
ደሀይሲ ከትብኒል ኣኽራሲክ ዳበርድኖሉ ደንቢ፣ እዲና ከብተዅሊክ ፋሕ ይዅ፤
እ’ማ እና ንኪ ህምባ ፍደላት እዲነው ናኸ መሀድሱዅ። እና አወት ሀደግሳ
ደርብድ መሀድሳ ፍደላትድ ኣኽጊ፣ አሪ ደርብድ ከተብሳዅ ክታበት ቻይኒዅዲ፡
ጃፓኑዅዲ ካያ ግን። ቻይኒ ክታበት ፍደላትድ ኣኽጊ ቆላታዅ ግን። ላቆልክ
ኒሹር እሻረት ሻኵ፤ እና እሻረት ኒስ ከተብነድኻ አርእስተኵ። ክታበት
ጃፓኑዅር ቻይኒዅሲ ተካዅ ኣኩ፣ ቆል ክታበትልድ ደሀይ ክታበትሊ ስኵራዅ
ግን።
ናን ህምብና ሁመትል እዲና ኒድከል አረርሰው ፍደላት ናትናቱሩ ብጅኽ ናዅ
ኣንኵረጝን (50) ገእየኵ። ኔልድ ሓ’በርኒ መታን እና ሴዃ ይና በለድልክ
አርእስተው ፍደላት ኔስ ሽግነን በርህሮል ገረሰኵ። ፍደላት ግእዙ፡ ዓረቡ፡ ላቲኑ።
ፍደላት ጅንስ ናዅ ናደሀይሰነክ ለጛትል በንሰኵ። ናውኻ እና ተለየው ኔን ግን፡

ካረምሳ ፍደል

እና ፍደል ወሪ ደሀይ ነወያዅሲ ደሀይድኑ፣ እን
ፊዅት ይና አብድ ፋዅሲ ካረምነኵንሉ። እን ካረምና ወሪ ዓንቀፍና ፊዅትኒዅ
ንኣኽሮ ገረሳዅ፣ ወሪ ከነፉትሲ ላዶን አ’በድነድ፣ ወሪ እርኩኵዲ ከነፉትዲት
እኺሪርሲ ተመዲስነድ፣ ወሪ ላንቕስ ተዓንግል ኣኽራሲክ ክብ ስነድ፣ ወሪ ይኸ
ስቆት ዓንቀርዲ ጕርጕማዲትል ኣኽሮ ገረሰኵ። ፍደላት ግእዙ ካረምሳ ደሀይዲ፡
ካረምሰጋ ደሀይዲት ላገሽ እስነድ፣ እማ ላሲላብልድ ገበርሶ ህምበው ግን። ደአም
እና ፍደላት ኔልድ ፈ’ረግሶ ካረምሳ ፍደላት (consonants) ይስተው፣ እን ኣኻ
ፍደልልድክ ወልተር ፍደ’ሊ አረርሳ ደሀይ ግን። ፍደላት ግእዙ ይስቱ እና
ፍደላት ኔል ጨግዕስቶ መሀድሰው ፍደላት ትግርንዪውዲ፡ ኣምሓርንዪውዲ፡
(consonant )፡
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ኒሰናኽር ናን ደንቢረድ መሀድሰው ብሊነውዲ አሪው ከብተውዲት ወ’ከላዅ ስⶖ
ግን ይና ግን።

ካረምሳ ፍደላት ግእዙ ፡ ይስትሮ ገረስተው እና ተለየው ኔን ግን። እን ካረምሳ
ፍደልሲ ትክሰ ዋሲሳዅ ወልተር ፍደል ኒቱሲ ከተብሶ ዋኑ ግን። ደአም ነት
ፈሀሚስኒ መታን ፍደል ሰልፉዅ ካያ ስኵሮ ህምበኵ።
ሀ
ለ
ሐ
መ
ሰ
ረ

ቀ
ቐ
በ
ተ
ቸ
ነ

ከ
ኸ
ወ
ዐ
ዘ
ዠ

ደ
ጀ
ገ
ጘ
ጠ
ጨ

ጸ
ፈ
ፐ
ቨ
ፐ
ኰ

ጐ
ⶓ
ቈ
ቘ
-

ሸ

ኘ

የ

ጰ

ዀ

-

(ክቱብ ይዅ ጃበሪል ፍደላት ካረምሰው፡ ኒሰናኽር ፍደላት ካረምሰገው፡ ያዅ ስⶖ ነፍዕስቱ እርግዅን።
ነትኻ ድርጝሮር መታን ግናዪሲ ልውታ እሰ ህምበኵን። ደፋእዮ ብጅኻነክ ፍሪርናዅክ ኣኽሮ ገረሰኵ።)

ካረምሰጋ ፍደል (vowel) ፡ ይስታዅ እን ደሀይድኑሉ ፊዅት ይና አብልድ
ፋዅሲ ካረምግኒ፣ ወሪ ደውሰግኒ ደሀይድናዅ ፍደል ደሀይ ግን። እና ፍደል ወሪ
ደሀይ ነወያዅሲ ደሀይድኑ፣ እን ፊዅት ይን ፊዅትናዅ፣ እን በን ይና ገሮቡ
ይና አቡዲ፡ ጕርጕሚውዲሲ ካረምስጊ፣ ትክዮ ኒገሽ ጃብራ ፋኵ። ደሀይ
ካረምሰጋ ፍደላታዅ እኺሪርልድ ናው ሲራዅ፣ ናት ደሀይድኑ ላንቒ ይናዅሲ
ክብስናዲ፡ ለጥስናዲሲ፣ ኒሰናኽር ከነፉት ይነውድ ትክዮ ብስትናዲ፡ ሓየብስናዲሲ
ግን። ካረምሰጋ ደሀይ እን ቆላት ይና ጋቡውድ መሱና ግን ይስትሮ ገረስተኵ።
ክብስነ ጋብኑ ወሪ ጎሊትኑ፣ እን ደሀይ ይናዅሲ ኵⶖዳዅዲ፡ ወ’ተራዅዲ እና
ካረምሰጋ ፍደል ወሪ ደሀይ ይስታዅ ግን።

ካረምሰጋ ፍደላት ግእዙ ፡ ይስተው እና ተለየው ወልታ ፍደላት ኔን ግን።

(እን

ለጘተር ፍደል (እ) እን ካረምሳ ፍደላት ይስተውዲ ሺብስተኵ።

አ

ኡ

ኢ

ኣ

ኤ

እ

ኦ

እማ ናን ፍደላት ግእዙልድ እን ካረምሰጋ ፍደላት እና አወት ቋልነው ኣኩ፣ እን
ካረምሳ ፍደላትኻ ኣኻ ፍደልልድክ ወልተር ፍደል ካያ ኣኾ ደንቢ፣ እን ከብቴው
ፍደላት ናዀርክ፣ ካረምሳ ደሀይሊ፡ ካረምሰጋ ደሀይሲ ኰድነድ፣ እማ ላደሀይ
“ሲላብል” ይስታዅ መሀድነድ ደ’ለሞ ህምበው ፍደላት ግን።
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ህምቡንትክ ናን፡ “መ” ይስታዅ ፍደል ሰልፉዅ ንመሀድሳዅ “ም” ያዅ ካረምሳ
ደሀይዲ፣ “አ” ያዅ ካረምሰጋ ደሀይዲት ላት ወጨልነድ ገበርሶ ህምባ ፍደል
ግን። ኒስ ስዳዋዅድ ፈሀምኒ መታን፣ እና ስቋዅል ፍደላት ግእዙውድ ደሀይሲ፣
ፍደላት ላቲኑውድ ደሀይሊ ገለበድኖ ቋልኖ ገረስነኵን። እዳናዅድ ፍደላት
ግእዙ ናዀርክ ገሽ ደንቢሪዅል ከተብሶ ህምበኵ።
መ
ሙ
ሚ
ማ
ሜ
ም
ሞ

mä
mu
mi
ma
me (mie)
m
mo

ምአ
ምኡ
ምኢ
ምኣ
ምኢአ
ም
ምኦ

ክታበት ብሊና ጋቡዅ
ብሊና ጋብ ኣዋኸ ከተብሳዅን? ያዅ ወንቀራ ከው ገሪው ስኵሰናዅ ወንቀራ
ኣኸት ትብታዅ ኣኽላ። እና ወንቀራ ነወያዅ ንስኵራዅ አሪዅድ ኣኽጊ፣
ብሊና ጋብ እን ናት ክልዎ ህምበው ሴምር ጋብ ይስተው ትግርንያዲ፡
ትግረዲትልድ ገሪ ፍርጋ ሻው ኩሽር ጋብ ናኣክነድ ግን። ኒልድ ጐኻ እና ንጃብ
ናሹር ክታበት ሰጘገውሎም ጋብ ኔን፣ ፍደላት ግእዙውድ ከተብስሮ ስዳዋዅማ
ኣኽራ? ያዅ ሓሳብ እንተራዅ ኣኽነዲን ግን።
ጃቢሶ ንኪ ህምብና ሁመትል፣ ኣኻ ጋብ እዲኒል አረርሰውስክ ከተብኒል ላሪ
ጨገም እ’ላ። ውረድኻ ክታበት እና ሁመት ናን ህምብናዅል ትክሰ ዳበርነዲን፣
እን ኣ’ዳሚንዱዅሪ ጋብል አረርሳ ደሀይሲ ተብድነድ፣ ኒት ክታበትድ ወ’ከለው
ፍደላት ወሪ እሻራት መሀድሶ ዋኒነዲን ግን። ኒሰናኽር ኰዶ እና ፍደላት ንጃብ
መሀድሶ ህምበው ጋብ ላውድ ክታበትሲ አ’በደገው ኣከን፣ ናል ጨግዕስትሮ
ኩጋባ ደሀይሲ ወ’ከለው ፍደላት ኰድና፣ እማ ኩጋባ ክታበትሲ ደለምድና
ስዳዋዅ ግን።
እማ እና አ’ወት ሀደግሶ ህምበሰና፣ ኣኻ ጋብክ ናድ ከተብስሮ ገረሰው ፍደላት
ቢስተገው ኣኾ ደንቢ፣ ብሊና ጋባ ክታበትሲ ቋላዅድ፣ እን ወንቀራ ስኵርዶ
ጀረብዳዅ፣ ብሊና ጋብሲ ከተብኒል እን ፍደላት መሀድሶ ህምበውልድ አ’ወስ
ናልድ ነፍዕስትና ክድራኽር ስዳውራኽር ያዅ ግን። እና ወንቀራ ኒስ ወንተስኖ
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ጀረብነን ኰዶ፣ ጃቢስኖ እን ብሊና ጋብል አረርሳ ደሀይ ታኻትልድ ኣኽን
ሺራዅልድ፣ ጋብ አወዲ ወንዲተት አርእና፣ እማ እን ክታበት እና ጋብ ኔዱዃ
ብሊና ጋባ ደሀይሲ ኒትክ ተመምዶ ከተቢስራማ ይሮ ታወርዶ ቋልና
ጀረብደኵ።
እማና ጃቢት ዩ፡ ሴምር ጋብዲ፡ ኩሽር ጋብዲ ናውክ እን ኣፍሪቃዲ-ኣስያዲር
ጋብ (Afro-Asiatic Languages) ይስቶ ሽግስታ ጋብል ቱወው ኣኽነዲን፣ እና
ጋብ ኔን እኺሪርሊ ወንድናር ሻው ኣኸት ሀደግሶ እርጉዅ። ብሊና ጋብል
አረርሳዅ ስፈት ደሀዩዅ (phonology) ፣ ኒሰናኽር ስፈት ሓሳብ ታምሙዅ
(sentence structure)፣ ትግርንዪ ጋብዲ፡ ትግረር ጋብዲሩዅልድ ገሪዅ ሲረዅ
ኣኽላ። እና ጋብ ኔስ ናትክ ቋልነን፣ እን ናብጅኻኒልክ ዓንቐርሊ፡ ወሪ ጕርጕሚል
ደሀይድስተውዲ፣ ተዓንግል ላንቕስ ጨቀጥነድ ደሀይድስተውዲ ደሀይ
አረርሰኵሎም።
ህምቡንትክ ናን፡ እና ደሀይ ኔልድ ጋብ ብሊነውዲ፡ ትግርንዪውዲ፡ ትግረሩዲትል
ናልክ ድዊሮ ገረሰው ፍደላት “ሐ፡ ቀ፡ ኸ፡ ዐ፡ ጠ፡ ጨ...” ይስተው እና ደሀይ አ’ወት
ሀደግሶ ህምበውሲ ቋሊሰው ግን። የዋ እምን ግን፣ ኣኻ ጋብክ አሪ ጋበልድ
ሲደውሎም ናሹር ደሀይ ሻኵ። ህምቡንትክ ናን ትግርንዪ ጋብዲ፡ ትግረር
ጋብዲ፡ ኣምሓርንዪ ጋብዲ እን ናት እዃራዅ ግእዝ ጋብልድ ሲደውሎም ናሹር
ደሀይ ህምበኵሎም። ኒሰናኽር ብሊና ጋብ እና አ’ወት ሀደግሶ ህምባ ጋበልድ
ሲደውሎም ላዅ-ለጛ ናሹር ደሀይ ህምበኵሎም።
እን ሲርና ብሊና ጋብዲ፣ እና አወት ሀደግሶ ህምባ ጋብዲሩዅ ብጅኻነስክ
ንዲዋዅ እን ስፈት ቆላታዅ (morphology) ይስታዅል ኣኽሮ ገረሰኵ።
እማ እና አ’ወት ሀደግሶ ህምባ ሓሳባትልድ ይን ፈሀምኖ ገረስናዅ፣ ብሊና ጋብ
እን ሴምር ጋብ ይስተው ትግርንያዲ፡ ትግረዲ፡ ኣምሓርንያዲ ናድ ከተብሰው
ኣኻ ፍደላትድክ ከተብስሮ ገረስተኵ ይና ግን። ደአም እን እ’ማና ሀደግሶ
እርጋሰና፣ ብሊና ጋባ ደሀይሲ ካያ እን ጋብ አሪውልድ ሲድረ ከተብኒል ላዅ-ለጛ
ፍደላት ኰድና፣ ወሪ ነቀስድና ጀረብደኵ።
እ’ማ ናን ብሊና ጋብ ፍደላት አ’ወድ ከተብሰን ኪዳዅን ያዅ ጂጚል ቱኖ
ኣክነን፣ይድ ቋልስታዅድለ ናን ህምብና ሁመትሊ ፍደላት ግእዙውድ ከተብና
ስዳወኵር ፍሪርሰኵር የንታ ግን። ኒስ ዩንሲክ፡ ፍደላት ግእዙ ጃቢትዩ ተርሰ እን
ብሊና ጋብሲ ጋበውልድ ምህሮር በኽት ኣራዅክ፣ ናድ ነበብዳዅዲ፡ ከተባዅዲ
ኣኽነዲን፣ እና ፍደላት ኔን እን ብሊን ጋበውድ ነበክል ትዎኽር ክንትስተኽር
ህምበው ግን። ንኪ ኣኽራሲክኽር እን ብሊና ወረቢል እውስታ ምህሮ ሽጕን
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ኵⶖን፣ እና ፍደላት ኔድ ግን ንእውስታዅ። ኒሰናኽር ብሊና ጋባ ክታበትሲ
ቋላዅድ እን ላዅ-ለጛ ደ’ለመክ ህምበውዲ፡ ደ’ለምሮ ይስተውዲ፣ አክትበት
ፍደላት ግእዙውድ ግን ናው ከተብሴክ ህምባዅ። ንድኻ እና ፍደላት ኔድ
ክታበት ብሊና ነክል ስብዳ ዳዶ ህምባኽው ኒኣክነድ፣ ብሊና ጋባ ክታበትሲ
አሸሻዅድ ዳበርድኒል ስዳዋዅዲ ካባዅዲ ግን የንታ ግን።
የዋ እምን ግን ፍደላት ግእዙ ክታበት ብሊናዅሲ ቋላዅድ ካያ ኣኽጊ፣ እን
ፍደላት ግእዙውድ ከተብሰው ጋብ ናትክ ቋላዅድ ገለ ደኰ-ደኰክ ጨገምሰና
ሀደግሰው ህምበኵሎም። ኔልድ እን ላዅ ፍደላት ግእዙ ገሪው ግን፤ ንድኻ ናትክ
ተብኒል ሁመት ሺራዅ አደኵ ያዅ ግን። ደአም ፍደላት ናበጃኽና ላፍደልስክ
ለጘታ ፍደላት ካረምሰውዲ፡ ካረምሰገውዲት ላት ገምድሮ ላሲላብል ገበርነድ
ኣኸውድ፣ እና ደርብ ኒን ክታበትሲ አሸሽሮ ክንትኒል ካበገን ጨገምሰና ኣኾ
ቋልስታዅ ኣኽላ። ፍደላት ግእዙሲ ላዶን ክንትረሰና፣ ቆል-ፍደል ወሪ
እንግሊስድ (spelling) ይስታዅሲ ከትኒ ጨገም እላ። እና ፍደላት ኔድ እቍቱ
መሀርሳዅቲ ገሪው መሀርሳዅዲ ናውክ እኵል-እኵላ ከቲና እንገት ጠፍሕድኖ
ከተበነኵር ነበብደነኵር።
እን ሊጘር ጨገምሰና ኣኾ ሀደግሳዅ፣ ፍደላት ግእዙ ኮምፕዩተር ክታበትሊ
ስዳዋዅድ ፈረላ ያዅ ግን። ኒን ኰዶ እማና ኮምፕዩተር ኒተርሊ ዋኑ
እርእምብነድ ጋብስቱ እርጋዅ ግን። ንኪር ሁመትሊ ፍደላት ግእዙ ኣኽን
ዓረቡ፣ ወሪ ኣኻ ፍደላት ላቲኑ ኣኽገው፣ ጨገም እንገት ኮምፕዩተርድ ከተብሰኵ
እንኩዅ።
ድርጛዅድ፡ እና አወት ፍደላት ግእዙውድ ጨገምሰና ኣኾ ሀደግሰውሲ፣ ምህሮር
መድ ሻው ተብድኖሎም እምንድክ ጨገምሰና ሀቢነ ቋለነንሎም፣ እማ ፍደላት
ግእዙውድ አብስክ ኤርትራ ኒድክል ፍደላት ላቲኑ ኪደኵ ይስተን፣ጋብ
ብሊነውር ናአሪውሰንክ ፍደላት ላቲኑውድ ከተብስሮ ገረሰኵ። ንድ ተኪን
ክታበት ብሊናዅሲ ቋላዅድ፣ ንኪር ሁመትሊ እን ይና በለድል ትክሰ
ክንትስተኽር፣ ስር ተከሎኽር ህምበው ፍደላት ግእዙውድ ከተብና ፍሪርሳዅ ኣኾ
ቋልስተኵለ። ኒዳግል ፍደላት ግእዙ ትግርንያ ናድ ከተብሰው ናኣክነድ፣ እና
ፍደላት ኔድ ክታበትሲ ክንትና፣ ብሊንዲ ትግርንያዲት ናትክ ላገሽ ጠፍሕድሮ
ከተብኒል ካበው ናኣክነድ ትክሰ ረቀብሰው ግን። ላቲን ፍደላትሲ ኤርትሪቍር
ናውክ እንግሊስ ጋብሲ ክንትኒ መታን መሀርሰነኵሎም። ንድኻ ላቲን ፍደላት
ብሊንድ ነቀሰለሎም። ግእዝ ክታበት እን በለድል እዳናዅድ ነፍዕስትስታዅሲ
ክንትና ብና ደአም ጐታ በሀር ግን።
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አሪ ደርብድ ደአም ጋብ ብሊነው እዳናዅል ፍሮኽር ትክሰተብስትሮኽር
መታን፣ ፍደላት ግእዙውድ ዳግል፣ እን ፍደላት ላቲኑውድር ኣዋኸ ከተብሰት
አርእና ገሪዅዲክ ጀረብዳዅ ግን። ንድ መታን እና ክቱብ ኒል ደንቢረድ
ፍደላት ግእዙዲ መጢሶ፣ ፍደላት ላቲኑሲኽር ሱኵሶ ህምበኵን።
ብሊና ጋባ ደሀይ ተዓንጉዅዲ ኒክታበትዲ
ብሊና ጋብ እን ኒደወልወ’ሊ አረርሰው፣ሴምር ጋብ ይስቶ ሽግስተው ትግርንያዲ፡
ትግረዲ አሪውዲትልድ ሲደውሉ ለጛ ደሀይ ሻኵ። እና ጋባ ደሀይ ኔልድ እን
ጃበራ፣ ተዓንጊዲ ቍምበዲሩዅ፡ ወሪ እንግሊስድ (velar nasal stop) ይስቶ
ሽግስታዅ ግን። እና ደሀይ ነወያዅሲ ደሀይድኑ፣ ላንቒ ነበክሲ ተዓንጊ
ጕርበትል ኣኽራሲክ ክብስነ ተመድነድ ደሀይድነኵን። እና ደሀይ ኒን ብሊና
ጋበል ካያ ኣኽጊ አሪ ጋበልኽር ገሪዅዲክ አርእስታዅ ግን። ህምቡንትክ ናን፡
እንግሊስ ጋብድ “sing” ያዅ ቆልሲ ፋከርነን፣ እን ደንቢረድ ህምባዅ “ng”
ያዅ ደሀይ እን ብሊና ጋብል ህምባዅ ግን። ላቲን ክታበትድ እና ደሀይ ኒስ
ወ’ከለው እና ከተብሶ ህምበሰና ለጛ ፍደላት ላገሽ ከተብሶ ህምበው ግን። እዲኒ
ፎነቲክ ፍደል (International Phonetic Alphabet - IPA) ይስታዅል፣ እና ደሀይ
ኒስ ፈ’ረጊሳዅ እሻረት ኒን 〈ŋ〉 ግን።
ግእዝ ክታበትል እን እ’ማና ብሊንዲ፡ ኣገው ጋብ አሪውዲሲ ከተበው፣ እና ደሀይ
ኒስ ወ’ከላዅ እና ፍደል “ጘ” ኒስ ደለምድኑዅ። እን ሊጘር ደሀይ ብሊና ጋቡዅ
ፍሩግ ይስታዅ፣ እን ሰልፉዅሰና ኣኩ፣ ከነፉትሲ ከሸምነድ ደሀይድስታዅ፣ ወሪ እንግሊስድ
(labialized) ይስታዅ ግን። ፍደላት ላቲኑውድ እና ደሀይ ኒን እና ሴዃ ፍደላትሲ ላት
ገምድነድ “ngw” ናኸ ከተብሰኵ። ፍደላት ግእዙውድኻ እና ፍደል ንድ “ⶓ”
ከተብሰኵ።
እማ ናን እና አ’ወት ቋልነው ፍደላት ፍደላት ብሊና ጋቡሲ እን ፍደላት ግእዙ
አሪውሰና፣ ፍደል ሰልፉዅልድ ወልተርሊ ኣኽራሲክ ተሪስኖ ከተብነንሎም እና
ተለያሰና ግን።
ጘ

ጙ

ጚ

ጛ

ጜ

ጝ

ጞ

ⶓ

-

ⶔ

ጟ

ⶕ

ⶖ

-

እና ፍደላት አወት ቋልነው ኔን ብሊና ቆላተል ጃብረድ ዲወላ። ናው ዲዋዅ
ነበክል፡ ወሪ ደንቢረድ ግን። ፍደላት ኔስ ቆላት ብሊና ጋቡሲ ከተብኒል ኣዋሃብነ
ነፍዕስትነትሎም እዳናዅድ ገሽ ደንበሪል ከተብሶ ህምበኵ።
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ብሊና ጋባ ደሀይ ተዓንጉዅድ ፍደላት ናተማምድ
ጘ

ሰጘ

ለጘታ

ለጘቲ

ለጘረጝን

ጙ

ብጙ

ልጙ

ስጙ

ሽጙ

ጚ

ሽጚ

ሰጚ

ጛ

ለጛ

ሽጛ

ሰጛ

ይጛ

ጝ

ልጝን

ኪድጝ

ግድጝ

ኵንጝ

ጞ

ሽጞ

ድጞ

ኳጞ

ስጞ

ⶓ

ስⶓራ

ⶔ

ድⶔ

ስⶔ

ነⶔ

እንቍⶔ

ጟ

ብጟ

ድጟ

ስጟ

ትጟን

ስⶖ

ስⶖት

ድⶖዅን

ኵⶖንቲ

ጜ

ⶕ
ⶖ

እና አወት ቋልነው ፍደላት፣ አክትበት ብሊነው ድክንሊ ካያ
ከተብሶ አረርሱ እርጉዅ። አመራ 2005ዲትል ዳንኤል ያዕቆብ
ይስታዅ፣ ፍደላት ግእዙሲ ኮምፕዩተርድ ሰአላዅ ኣመሪካናዲ፡
ይዲ ላት ካብስትጝነ፣ እና ቋልስተሰና ኮምፕዩተርድ ጠፍሖ
ስኵረሰና እስኒዅንሎም። ወልተር ፍደል “ጞ” አክትበት ድክንሊ
ዲዊላ። ኣን ይገፍድ፣ እን ናንድ ከተብሱ እርጋዅዲ፡ ለዮ
ራይኒሽ ከተበውዲት ወግምሊ ቱስነድ፣ ዳንኤል ያዕቆብ ሓዲስድ
ሰአልዶሉ ወንቀሮ ደንቢ፣ ላገሽ ካብስትጝነ ደለምድናዅ ግን።
እና ፍደላት ኔን፣ ሰልፍድ 2005ዲሲ፡ “ብሊን ከተቢሰና ግእዝ
ሶፍትዌር” ይስትረሪ፣ ግእዝ
ፍደላትሲ ናተማምድ ሻኽሮ
ህምብረሪ CDትል ጠፍሖ ስኵሩዅ። አመራ 2010ዲትልኻ፡ እን
GeezWord ይስታዅ፣ ፍደላት ግእዙሲ ደለምዳዅ ማሕበርዲ
ካብስትጝነድ፣ ንኪር ሁመትሊ ፍደላት ብሊና ጋቡሲ ናተማምድ
ከተቢሳዅ፣ እን ፍደላት ግእዙ አሪውዲ ሕበርሰ፣ እና ግእዝ-ዎርድ
ይስታዅ ማሕበርድ ደ’ለመኵ፣ እማ ኒልድ አርስሮ ገረስተኵ።
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ፍደላት ብሊና ጋባ ደሀዩ
ብሊና ጋብል አረርሳ ደሀይሲ ካያ ኒቱ ሲድነ ከተብኒል ጀረብደውና ፍደላት
ግእዙ፣ እና ስቆት ተለያዅል ከተብሶ ህምበው 31 ፍደላት ግን። ናዲ መጢቶ እን
ደሀይ ፍደላት ግእዙዱሲ ቋሊሰው ፍደላት ላቲኑኽር፣ ናጀረብድኒሰነክ
ነፍስዕስትኖሎም ስኵሮ ህምበኵ።
ሀ hä
ለ lä

ነ nä
አä

ጠ t’ä

ሐ h’ä

ከ kä

መ mä
ሰ sä
ረ rä
ሸ shä
ቀ k’ä
ቐ qä
በ bä
ተ tä

ኸ xä
ወ wä
ዐ ‘ä
የ yä
ደ dä
ጀ jä
ገ gä

ፈ fä
ጐ gwä

ጨ c’ä

(khä)

ⶓ ngwä
ቈ k’wä
ቘ qwä (qhwä)
ኰ kwä
ዀ xwä (khwä)
-

ጘ ngä

-

እና አወት ቋልናዅል ፍደል ላቲኑዅ (ä) እን ፍደል ግእዙዅሊ ኰስቶሰና፣ ፍደል
ግእዙዅ ሰልፉዅድ ደሀይሲ ዋሲሳዅ ወሪ ወ’ከላዅ ኒ ግን። ፍደል ላቲኑዅ (e)፣
ፍደል ግእዙዅሊ ኰስተን፣ ፍደል ወልተር ደሀይሲ ግን ንዋሲሳዅ (ሄ = he) ። ደሀይ
ብሊና ጋቡዅል አረርሰው ካረምሰጋ ፍደላት (vowels) ለጘታ ግን። ንድ ሰበትድ እና
ብጅኻነስክ እስካንዲናቭዪል፣ ኒድክስጛ ጋብ ስዊድኑሊ ነፍዕስተናዅ ፍደል ላቲኑዅ
ንሰና (ä) ደሀይ ኒዅ ብሊና ጋበልኽር አረርሳዅ ኒኣክነድ፣ ጠፍሕድኖ ነፍዕስትኖሉ
ሻኽንዅን የንታ ግን።
አልብዲሰና፣ ፍደላት “ሐ፡ ቀ፡ ጠ፡ ጸ፡ ጰ” ደሀይ ናዅ ላቲን ፍደላትድ ከተብሱ፣

እን አክትበት ጃቢተውሊ፣ ላንቍጠት አወይሲ ኰድነድ፣ ወሪ አሪ ደርብድ
ከተብሴክ ህምበኵ። እና አወት ቋልስተሰና እን ፍደል ላውል ላብጣሕ (‘)
(apostrophe) ኰድሮ ከተብና፣ እን ናንዲ ሁመትል International phonetic
Association ፍሪራዅ ደርብ ግን። ናትክ ላደርብ ሻኪሳዅዲ፣ ስዳዋዅዲ
ኒኣክነድ ፍሪርሳዅ ግን። ፍደላት “አ፡ ኣ፡ ዐ፡ ዓ” ኰዶ ደሀይ ናዅ ፍደላት
ላቲኑውድ ንሰና “አ = ä - ኣ = ’a - ዐ = ‘ä - ዓ = ‘a ” ኣኾ ከተብሰኵ።
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ፍደላት ብሊና ጋባ ደሀዩ ኣኽገው
እና ናን ቋልኖ ፈርነው ፍደላት ደሀይ ናዅ ብሊና ጋበል አረርሰላ፤ ደአም
ናበልጝክ ትግርንያዲ፡ ትግረዲ፡ ኣምሓርንያዲል አረርሰው፣ ናበልጛ ኰዶ አሪ
እዲኒ ጋበል አረርሳዅ ደሀይሲ ወ’ከለው ፍደላት ግን። እማ ብሊና ጋብ
እዳንዶኽር፡ ዳበርዶኽር ኣከን፣ እን አሪ እዲኒ ጋበል አረርሳ ደሀይዲ፡
ቆላትዲትኽር ኣዳኽርዶ፡ ወሪ ስዊርዶ ነፍዕስትና ከብተጋዅ ኣኽነዲን፣ እና
ፍደላት ኔስ እን አሪ ፍደላት ብሊና ጋባ ደሀዩዲ መጢስኖ ክንቲኖሎም ጀረብዳዅ
ግን። ናውኻ እና ተለየው ኔን ግን።
ቸ chä

ዘ zä

ጸ tsä

ፐ pä

ኘ nyä

ዠ zhä

ጰ p’ä

ቨ vä

እና አወት ቋልነው ፍደላትልድ እና ተለየው ሴዃ ፍደላት፣ “ዘ፡ ጸ፡ ጰ” ደሀይ
ናዅ ብሊና ስⶖⶖ ከወውሊ ነፍዕስትነኵንሎም። ብሊን ደአም እና ደሀይ ንሰና
ናጋብል ዋኒጋዅ ኣኸውድ፣ እና ደሀይ ኒስ ናጋባ ደሀይሊ ለ’ወቲነክ ጋበነኵ። እና
ንሰና እስረ ደሀይ ጋብ አሪውዱዅሲ፣ ኩጋባ ደሀይሊ ለወት’ና እዲኒ ጋብ
ናድከል ቋልስታዅ ግን። ውረድኻ እን ደሀይ አሪ ጋቡዅ ግን ኩጋብል
ለ’ወትሳዅ ሻዅ ግራ፣ ኩጋባ ደሀይ ኣኽላ እን ደሀይ አሪ ጋቡዅል ለ’ወትሳዅ።
ደሀይ አሪ ጋቡዅሲ ኩጋበል ለ’ወትኒ ደርብሲ ፈሀሚስኒ መታን፣ እንደ ናን እና
ተለያዅል ከተብሶ ህምበው ስⶖⶖ ብሊነው ደሀይ ናዅ ኣዋኸ ለ’ወትሰት
ቋልንን።
ህምቢንትክ፡
ፍደል ጋብ አሪውዱዅ

ፍደል ብሊና ጋቡዅ

ዘ

ደ/ጀ

ዘርእዝጊ
ዘርኣይ
ዘርእማርያም
ዘሚካኤል
ዘርይነብ
ዛይድ
ዛህራ
ዘውዲ

ደርእድጊ
ደርኣይ
ደርእማርያም
ድምክኤል
ደነብ
ዳይድ
ዳህራ
ጀውዲ
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ፍደል ጋብ አሪውዱዅ

ፍደል ብሊና ጋቡዅ

ጸ

ጠ/ጨ

ጽዮን
ፍስሃጸን
ጻድቅ

ጥዮን
ፍስሃጠን
ጫድቅ

ጰ

በ/ጠ

ጰጥሮስ
ጳውሎስ
ኢትዮጵያ

በጥሮስ
ጣውሎስ
ኢትዮብያ

ኤውሮጳ

ኤውሮባ

ላድልዶንትክ እና አወት ቋልነሰና ኣኻ ቆልስክ፣ ደሀይ ብሊና ጋቡዅል ለ’ወትኖሉ
ታሚተላ። ህምቡንትክ ናን፡ “ጳጳስ” ያዅ ቆል አሪ አውሮጲ ጋብድ፡ “ፖፕ” ወሪ “ፓፓ”
ይስቶ ሽግስተኵ። ደአም እና ደሀይ ፍደል “ጰ” ዲ “ፐ” ዲሩዅ፣ ብሊና ጋባ
ደሀይሊ ለጘርክ አረርሰላ። ኒሰናኽር “ቫቲካን” ወሪ “ቨትናም” ይስተው ቆላትሲ
ከተብኒል ጀረብዳዅና፣ ፍደል “ቨ” ደሀይ ኒዅ ብሊና ጋበል አረርሰላ። ንድ

መታን እና ደሀይ አሪ ጋቡዅሲ ከተብኒል ጀረብደውና ገሽ ጃበሪል ከተብሶ
ህምበው ሰዀታ ፍደላትሲ ከለብርኖ ክንቲኖሎም፣ እማ ይና ጋባ ክታበትሲ ኒትክ
ተመምደሰና እስነ እን ቆላትሲ ናደሀይሰነክ እና ሸንገብል ከተብሶ ህምባ ደርብድ
ጠፍሕድኖ ከተብኖ ሻኽንዅን የንታ ግን።
ኰሲ ፍደላት ግእዙ
ግእዝ ክታበትሊ ሊጘር ደሀይ ላፍደሉዅሰና፣ ኰሳ ኣኩ ከተብሰው ፍደላት
ህምበኵ። እና ፍደላት ኔድ ደሀይ እን ፍደላት “ሀ፡ ሰ፡ ጸ” ይስተውድ ደሀይልድ
ገሪዅ ሲረ ቋልስታዅ ተከላ። ደአም ጋብ ግእዙሊ፣ኒሰናኽር ትግርንያዲ፡
ኣምሓርንያዲትል፣ ቆላት ናደሀይ ላዅ ተኩ ናትናቱር ውሪና ሻውሲ ከተብኒል
ጀረብደው ኣኸት፣ እና ጋብ ኔስ ተብደው ሓበረነኵ። ናውኻ “ኀ፡ ሠ፡ ፀ” ይስተው
ግን። እና ፍደላት ኔን ክታበት ብሊናዅሊ፣ እን ኣን ፈሀማዅድ ጀረብደኵ ያዅ
ቋላ ሻኽሊ። ደአም ግእዝዲ፡ ትግርንያዲ፡ ኣምሓርንያዲር ክታበትሊ ናዋንትነድ፣
እና ጋብ ኔስ ከተብኒል ነፍዕስትኖሎም ክንቲኖሎም ሻኽንዅን የንታ ግን።
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ስⶖⶖ ፍደላተው
ፍደላት እን ናት ደሀይድኑ ነፍዕስትነው፣ ደሀይዲስኒ ኣካናት (places of
articulation) ይስተውድ ሽጝስተኵ። እማ ናን እን ካረምሳ ፍደላትዲ
(consonants)፣ ካረምሰጋ ፍደላትዲት (vowels)፣ለጛትል በንነ ኣዋኸ ሽጝስተት
ቋልኖ ግን። (ሰልፍድ ህምበው ከረምሳ ፍደላት፣ ናደምቡኻ ገሽ 20 ካረምሰጋ ፍደላት ግን።)
ደሀይዲስኒ ኣካናት places of articulation

ፍደላት ከነፉተው - Bilabials
ፍደላት ክንፉሩ ይስተው፣ እን ናት ደሀይድኑ ክንፉር ስቋዅዲ፡ አዋዅዲት
ላገሽ ተከንድኖ ወሪ ስኵስኖ፣ እን ፊዅት ይና አብድ ፋዅሲኻ ላዶን ከነፉትድ
ደውስነ ወሪ ካረምኖ ግጅኖ ጠለቕነድ ደሀይድነው ግን። ናውኻ እና ተለየው ኔን
ግን።
መm

በb

ወw

ጰ p’
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ፐp

ክንፉርዲ እርኩኵዲሩ - Labiodentals
እና ፍደላት ኔን፣ ክንፉር ስቋዅሲ፡ እርኩኵ አወውድ ተመድነድ ደሀይድስተው
ግን። ናውኻ እና ተለየው ኔን ግን።
ፈf

ቨv

እርኩኳ ጕርበቱ - Alveolars
ፍደላት እርኵኳ ጕርበቱ ይስተው፣ እርኩኵ አወውድ ጕርበትል አረርሳዅ
ኣካንሲ ላንቒ ይናዅድ ሸልድ ተመድነድ ደሀይድስተው ግን። ናውኻ እና
ተለየው ኔን ግን።
ለl

ረr

ተt

ዘz

ጠ t’

ሰs

ነn

ደd

ጸ s’

-

ተዓንጊ ጃቡ - Postalveolars
ፍደላት ኔን ተዓንጊ ጃብ ህምባዅ ኣካንሲ ላንቕድ ጨቀጥነድ ደሀይድስተው
ግን። ናውኻ እና ተለየው ኔን ግን። (እርኩካ ጕርበቱውድ ደንቡኽር ይስትሮ ገረስተኵ)።
ሸ sh

ቸ ch

ዠ dz

ጀj

ጨ c’
-

ተዓንጉ - Palatals
ፍደላት ኔንን ተዓንጊ ነበክሲ ላንቕድ ተመድነድ ደሀይድስተው ግን። ግእዝ
ፍደላተል እና ደሀይ ኒን ላፍደሊ ካያ አረርሰኵ። ኒኻ እና ተለያዅ ኒን ግን።
የy

ኘ ny
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ተዓንጊ ጕርበቱ - Velars
ፍደላት ኔን ላንቒ ስርሲ ተዓንጊ ጕርበትል ኣኽራሲክ ክብስረ ተመድነድ
ደሀይድስተው ግን። ናውኻ እና ተለየው ኔን ግን።
ቀ k’

ከk

ኸ x (kh)

ገg

ጘ ng 〈ŋ〉

ተዓንጊ ስሩ - Uvelars
ፍደላት ተዓንጊ ስሩ ይስተው፣ ላንቒ ስርሲ ተዓንጊ ስርሊ ኣኽራሲክ ክብስነድ
ደሀይድስተው ግን። ፍደላት ግእዙሊ ተዓንጊ ስሩዅ ይስታዅ ላፍደል ካያ። ኒኻ
እና ተለያዅ ኒን ግብ።
ቐq

ደሀይ ሰንዱቁ - Glotals
ፍደላት ኔን ጕርጕሚል፡ እን ደሀይ ሰንዱቍ (voice box) ይስታዅ ኣካንሊ
ደሀይድስተው ግን። ናውኻ እና ተለየው ኔን ግን።

ሀh

እ ’〈ʔ, ə 〉

እና አወት ቋልነው ፍደላተልድ ፍደል «እ» ደሀይ ኒዅ፣ ደሀይ ሰንዱቍል ደው
ያዅ ኣኸውድ፣ እንግሊስ ጋብድ (glotal stop) ይስተኵ። ኤፍ. ኣር. ፓልመር
1960 ከተባዅ፡ “An Outline of Blin Phonology ” ይስታዅ ክቱብሊ፣ ፍደል «እ»
ላዶንትክ ካረምሳ ፍደል (consonant=glottal stop) ፣ ላዶንትክኻ ካረምሰጋ
ፍደል፡
(vowel- central vowel) ይስቶ ሽጝስተት በርህደኵ። እና ለጛ ኔልድ አውሰና ኣኾ
ከ’ደመት ጨለወውሉ፣ እን ላቆል ደሀይሊ ኒጃብል፣ ወሪ ኒጕርበትል አረርሰው
ፍደላት ግን የኵ።
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ዓንቀሩ - Pharingeals
ፍደላት ኔን ዓንቐርሊ ህምባ ድንክክሲ ክብስረ
ደሀይድስተው ግን። ናውኻ እና ተለየው ኔን ግን።
ሐ h’

ወሪድሲ ላዶን እብድስነድ

ዐ ‘ 〈ʕ〉

ክንፉርዲ ተዓንጊ ጕርበትዲሩ - Labiovelars
እና ፍደላት ኔን ደሀይ ናዅ እና ተዓንጊ ጕርበቱውሰና ኣኩ፣ ኒዳግል ከነፉትሲ
እኺሪርሊ ሓየብነድ ወሪ ከሸምነድ ደሀይድስተው ግን። ናውኻ እና ተለየው ኔን
ግን።
ቈ k’we

ቘ qwe

ኰ kwe

ዀ xwe

(uvelar)

ጐ gwe

ⶓ ngwe

(khwe)

ካረምሰጋ ፍደላት - Vowels
ካረምሰጋ ፍደላት እን ይና አብዲ ጕርጕማዲትል አረርሰው ገሮብ በንሲ
ተመድነድ፣ እን
ፊዅት ይና አብድ ፋዅሲ ካረምግኒ፣ ወሪ ደውሰግኒ
ደሀይድስተው ግን። እን ንጃብ ብሊና ጋብሲ ተብደው፣ ጋብሲ ተኪን አርእጝ
በሀር ሻው፣ ብሊና ጋብ ለጘታ ካረምሰጋ ደሀይ ክሜት ሓ’በረነኵ። እና ከው
ኔልድ ሰልፉዅ ለዮ ራይኒሽ (Leo Reinisch)፡ አመራ 1882ትልድ፡ 1887 ኣኽራሲክ
እዳንዶ ከተባዅ ግን። እን ሊጘርኻ ኤፍ. ኣር. ፓልመር (F.R. Palmer)፡ አመራ
1957ትልድ፡ 1965 ኣኽርሲክ ብሊና ጋብሲ ቋላዅድ አዳንዶ ከተባዅ ግን። እና
ብሊና ጋብሲ ተብደው ከው ኔን ሓበረናዅድ ዳግል፣ እን ብሊና ጋብሲ ጋብናኽር
ይናላውድ እርእናዅድ፣ እን ለገታ ካረምሰጋ ፍደላት ብሊነው ግእዝዲ ላቲንዲሲ
እና ተለየው ኔን ግን። (ፍደል«እ» ካረምሳዅዲ፡ ካረምሰጋዅዲ ደሀይሲ ወ’ከለኵ።)

አä

ኡu

ኢi

ኣa
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ኤe

እ ʔ (ə)

ኦo

ደሀይ ፈ’ረጊሳ እሻራት
ክታበት ዲመክ እን ደሀይ ይና ጋቡዅሲ ንህበሰና ጠፍሕዶ ዋሲስሮ ወሪ ወ’ከልዶ
ገረሰላ። ላቆልሲ ደሀይድኑ እን ደሀይ ይናዅሲ ክብስነ፡ ወሪ ነበኪትስነ፡ ወሪ ይኸ
ለጥስነ ደሀይድነኵን። ኒሰናኽር እን ወተር ይና ደሀዩዅ ሕንጣናዅ፡ ወሪ ይኸ
ዓኪክ ኣኽሮ ገረሰኵ። ቆላት ላውስክ ናደሀይ ሰልፉዅሲ ክብስነ፣ ደንቢሪዅሲኻ
ለጥስነ ደሀይድነኵን። ናሃብነኻ ይና ደሀይሲ ለወወትነክ ጋብነድ፣ ውሪና እን ቆል
ይን ፍድናዅዱዅሲ፣ አሪ ቆላት ኒት ተከውልድ ሲድነ እን ይነት ሸኑራዅድ
ፈረጊስኖ ገረስነኵን።
ፈደላትድ ከተብኑ እና አ’ወት ሀደግሶ ህምባ ደርፍፍሲ ናትክ ጀረብደሰነክ እን
ኣ’ዳም ይን ኒል ከተብናዅድ አርእሲስኖ ጨ’ገመኵና። ንድ መታን ላዶንትክ
ደሀይ ይና ቆላቱሲ ፈ’ረጊሰው፣ ፍደላተል ኰስተው እሻራት ጀረብደኵና። እና
እሻራት ነወየውኻ፡ ደሀይ ፈረጊሳ እሻራት (diacritical marks) ይስቶ ሽጝስተኵ።
ፍደላት ላቲኑ ላቆል ደሀይሲ ፈረጊሰው፣ ፍደል አወይሲ፡ ስቈይሲ ወሪ ስምጥድ
ኰስተው ገሪው (phonetic symbols) ይስተው እሻራት ሻኵ። ኒሰናኽር ኰዶ
እዲኒል አረርሳ ጋባ ደሀይ ኒትክሲ ፈረጊስኒል “International Phonetic
Association” ይስታዅ ወጨም፣ እሻራት ወተሩ፡ ወሪ እሻራት ደሀይ ጋቡዅዱ
ይስተው ደ’ለምዶ ህምበኵ።
ክታበት ፍደላት ግእዙዱዅሊ እና አ’ወት ሀደግሶ ህምባ እሻራትልድ ገሪዅዲክ
ነፍዕስትንን ያዅ ቋላ ሻኽሊ። ውረድኻ ሰልፍድ ፍደላት ግእዙ ገሪው ናኣክነድ
ናብጅኽ ዳግል ብጅኽ ኰድና ኣከኵ። ሊጘርኻ እን ፍደላት ግእዙውድ ከተብሳ
ጋብል ናን ኣኽራሲክ እና ሀደግሰሰና ላፍደል ዳግ አሪ እሻራት ኰድረክ ከተብኒ
ክኒ ዲዊላ። እን ሲዀርኻ ኰዶ ፍደላት ግእዙውድ ከተብሰው ጋብ እቍቱ
ናኣክነድ ላቆል ኣዋኸ ደሀይድስተት ክኒሲ አርእና፣ እን ውሪና ቆሉዅሲኻ እን
ኒጃብ ወሪ ኒደንቢ ከተብሶ ህምበው ቆላትሲ መርኪስነድ አለለይና ገሪዅ ጨገም
ኣኽላ።
ደአም ቆላት ላውክ እን ክታበት ናዅ ላዅ ኣኩ፣ ናውሪና ለጛ፡ ወሪ ይኸ ለጘር
አ’ወይሲ ኣኽነዲን፣ አርእጋዅሲክ ከቲሲሮ ገረሰኵ። ንድኻ እና ቆላት ነወየው
ኣዋኸ ደሀይድስተት ፈረጊሰው ላዅ-ለጛ እሻራት ክምና፣ እማ ጀረብደሰነክ
ነፍዕስትነሎም፣ ነበብድኑ አግ-መግ ይኒልድ ካቢሮና ገረሰኵ የንታ ግን።
ቆል ደሀይ ሺርጝ
ቆላትሲ ነበብድኑ እን ደሀይ ፍደላታዅሲ ወሪ፣ ድርጝድኖ ተረርድኖ ነበብድነኵን፣
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ወሪ ይኸ ደሀይ ፍደላታዅሲ ሺሺድኖ ወሪ ስዳውድኖ ነበብድነኵን። እና ለጛ
ደርፍፍ ደሀይድኒዅ ኒን እን ላቆሊ ህምባዅ ውሪና አወያዅ ኣኸት ፈረጊስሮ
ገረሰኵ። ላቆል ኒክታበት ላዅ ኣኩ፣ድርጝድሮ ወሪ ታቅድሮ ነበብድሩሉ
ላውሪና፣ ሺሽድሮ ወሪ ስዳውድሮ ነበብድሩሉኻ ኰዶ አሪ ውሪና ክሚሮ
ገረሰኵ። ላቆልሲ ሺሺድሮ ነበብድና፣ ቆል ደሀይ ሺርጝ ይስቶ ሽግስተኵ።
እንግሊስ ጋብድ እና ላቆልሲ ሺሽድሮ ደሀይድና “gemination” ይስተኵ።
ቆል ደሀይ ሺርጝ፡ ካረምሳ ፍደላትዲ “consonants” ካረምሰጋ ፍደላትዲል
“vowels” ናድከል አረርሰኵኵ።
ካረምሳ ፍደል ሺርጝ
ፍደላት ግእዙ ናብጅኻነክ ደሀይ ካረምሳዅዲ፣ ካረምሰጋዅዲት “consonant +
vowel” ላት ሻኾ ህምባዅ ሲላብል “syllable” ይስታዅ ደሀይ መሀድነድ ደ’ለሞ
ህምበው ግን። ንድ ሰበትድ ፍደላት ላቲኑውሰና ስዳዋዅድ ለጛትል በንደ
ካረምሰውዲ፡ ካረምሰገውዲ ይቶሎም ስዳዋዅ ኣኽላ። አልብዲስኒ መተን
ደአም፣ እና ፍደላት ኔን “ አ፡ ኡ፡ ኢ፡ ኣ፡ ኤ፡ እ፡ ኦ” ካረምሰጋ ፍደላት “vowels”
ይስቶ ሽግስተኵ። እን ከብቴው ፍደላትኻ እን ካረምሳ ፍደላት “consonants”
ይስተውዲ ሺብስትሮ ገረሰኵ።
ላቲን ክታበትል ካረምሳ ፍደል ሺርጝ “consonant length” እሽባ ፍደላት፡ ወሪ
ለጛ ፍደላትሲ ላት ገምድነድ ከተብሰኵ።
ህምቡንትክ፡ - “shipping”,
“regretted” ።
ፍደላት ግእዙውድ ከተብኑ ደአም ካረምሰጋ ፍደል ሺርጝሲ ቋሊስኖ ይኖ፣ ላቆል
ነበክል ለጛ ፍደላት ላጅንስ፣ (ፍደል ወልተርዲ ሰልፉዅዲ) ላት ከተብና ንባብሊ
አግ-መግሳዅ ኒኣክነድ ከለብርሳዅ ኣኽላ። ህምቡርትክ ናን “ሓብበርና፡
ጨብበርና፡ ለክከምና” ይሮ ከተብና ንባብሊ ጨገም ክሚነዲን ፍሪርሳዅ ኣኽላ።
እን እማና ሀደግሶ እርገሰና፣ ፍደላት ግእዙሊ፡ እን ፍደላት ላቲኑውሰና ደሀይ
ፈረጊሰን እሻራት ኰድና ክንትስተዅ ኣኽላ። እና አወት ቋልነሰና፣ቆላት
ናክታበት ላዅ ኣኩ ለጛ፣ ወሪ ይኸ ኒስጝ በጃኸው ውሪና (ትርጉም) ሻውሲ
ፈረግኒል ደአም ላዅ ለጛ እሻራት ኰድሮ እና ጨገም ነወያዅሲ እንክኒል
ኒጀረብድኒሰነክ ነፍዕስትኖ ገረስናዅ ደሀይ ፈረጊሳ እሻረት ክምና ጀረብደኵ
የንታ ግን።
ይድ ቋልስታዅድለ ብሊና ክታበትል፣ እና አወት ሀደግሶ ህምባ ጨገምሲ
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እንክኒል እና ተለያዅ፣ ስዳዋዅድ ኮምፕዩተር ክታበትዲ ፈራዅ፣ ሕንጥብ
ንሰነስ ( ’ ) እን ወሓጥሶ ከብቲሮ ሻዅ፣ ፍደል ወልተር ደሀይ አብልክ ነፍዕስትኖ
ገረስነኵን የንታ ግን። እና ሕንጥብ ኒን ትግርንዪ ክታበትልኽር ላቆልሲ አሪ ቆሊ
ተከንድሮ፣ ላፍደል ነቀስድሮ ከተብኒል ክንትስተ ህምባዅ ግን። ህምቡንትክ
ናን፣ “ እዚ እውን ” ይሮ ከተብኒ አብልክ፣ ድርጝድሮ “ እዚ’ውን ” ይስቶ
ከተብሰኵ።
እና አወት ሀደግሶ ህምባዅ እሻረት ( ’ ) እን ሺሽድኖ ነበብድኑ፣ ይና አብድ
ደሀይድናዅ፣ ደአም ክታበትል ቋልስትሮ ጀረበግናዅ፣ ፍደል አብልክ
ከተብሳዅ ኣኾ፣ ደሀይ ሺርጝ እሻረት ይስትሮ ገረስተኵ። ኒትኻ ላገፍድኻ
ላክታበት ክሙ፣ ለጛ ውሪና ሻው ቆላትሲ ፋከርኒል፣ ሊጘር ገፍድኻ፣ ላውሪና
ሻው ኣኩ ሺሽድኖ ነበብድኖ ሻኽነው ቆላትሲ ከተብኒል፣ እና ተለያ ቆላትዲ ናት
ተከውዲትል ነፍዕስትኖሉ ገረስነኵን።
ለጛ ውሪና ሻው ቆላት
ድርጛዅ

ውሪና

ሺራዅ

ውሪና

ሓበርና

ላገሽ እስና

ሓ’በርና

(ሓብበርና)

ቋሊስና

ጨበርና

ቀበጭና

ጨ’በርና

(ጨብበርና)

ግጅና፡ ዲውና

ለከምና

ሲፍና፡ አበብና

ለ’ከምና

(ለክከምና)

ኩጃብል አድና

ላውሪና ሻው ኣኩ ሺራዅድ ነበብሰው ቆላት
ድርጛዅ

ሺራዅ

ድርጛዅ

ወተርና

ወ’ተርና (ወትተርና)

ገወድና

ገ’ወድና (ገውወድና)

ገበርና

ገ’በርና

(ገብበርና)

አደግና

አ’ደግና

(ሰጅጃ)

ገጨብና

ገ’ጨብና (ገጭጨብና)

ደረክና

ደ’ረክና

ሰጃ
መከርና
ኣዳም

ሰ’ጃ

መ’ከርና (መክከርና)
ኣ’ዳም

(ኣድዳም)

ገዶና
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ሺራዅ

ገ’ዶና

(አድደግና)

(ደርረክና)
(ገድዶና)

እን ጃቢቶ ብሊና ጋብድ ከተበውልድ፣ እኽር ወልደዮሓንስ ሃብተማርያም፡ አመራ
1940ሲ ከተብናዅ፡ “አውኒ መሀድዅንና ” ይስታዅ ክቱብ ናዅል፣ ሺሽድሮ
ነበብድነስ ፈ’ረጊስድኖ ይኖ እና ተለየው ለጛ ንቍጠትሲ ( ¨ ) እን ፍደል ደሀይ

ሺርጝ ቋሊሳዅድ አወይሲ ከተብኑዅ። ደአም እን ፍደላት ግእዙውድ
ከተብሰውልድ ንጃብ ፣ ለጛ ቆልሲ ላት ሕበርደ ድርጝሮ ከተብኒል ትግርንዪ
ክታበትሊ ክንትስተዅ ኒኣክነድ እና እሻረት ( ’ ) ኒን ኪድራ የንታ ግን።

አልብዲሰና፡ እና አወት ቋልነሰና ላቆል ሺራዅድ ኣዋኸ ነበብሰት አርእሲስኒ
መታን ኰስትሮ ገረስተኵ ይስቶ ስኵራዅ እሻረት ( ’ ) ፣ ጀረብደኵ ይስተን፣ ኒት
ነፍዕስትና ስዳወኵ ያዅድ ስኵራዅ ግን። ከብቴዅዲክ እን ክታበት ግእዙዅዲ፡
ትግርንዪዅዲ፡ ትግረሩዅዲትል ህምበሰና፣ እን ክንትስተ ደርብድ እሻረት
ኰድግሪ
ከተብና፣ ብሊና ጋባ ክታበትሊኽር ከለብርሳዅዲ፡ ላሪ ጨገም
እንጋዅዲ ኣኸት ሀደጊያ እንከለኵን።
ትግርንዪ ጋብልኽር ቆላት ናክታበት ላዅ ኣኩ፣ ለጛ ውሪና ሻው ገሪው
ህምበኵ። ህምቡንትክ፡ እና ተለየው ቆላት ኔስ ቆልኖ ገረስነኵን።
ድርጛዅ

ውሪና

መበል

መብልዳና

ድማ

ዲራ

ሺራዅ

ውሪና

መ’በል

(መብበል)

ተሪ ወሪ ቶካ

ድ’ማ

(ድምማ)

ናንኻ / ኒሰናኽር

ክታበት ትግርንዪ ጋቡዅሊ ሺሽድሮ ነበብድነስ ቋሊሳዅ እሻረት፣ ንጃብክ እን ኣን
ደለይዳዅድ ገሪዅ ነፍዕስትስተላ። ደአም ኒስ ዩ ወጠንስላ ይና ኣኽላ። ዶር. ኪሮስ ፍረ
ወልዱ ይስታዅ፡ እን ዮሓንስ ኮልሞዲን 1912ሲ ከተባዅ፡ “ዛንታ ጻዓዘጋን፡ ሃዘጋን ”
ይስታዅ ክቱብሲ፣ ሊጘር 1989 ከተቦሰነሉ፣ እና እሻረት ወሪ ፍደል (ሠ) ኒስ እን ፍደል
ደሀይ ኒዅ ሺራዅድ አወይሲ ከተቦ ህምበኵ። ደአም ኒደምቢ እዳናዅድ ነፍዕስተውሉ
ከው ህምበነኵ ተከለለ።

ካረምሰጋ ፍደል ሺርጝ

ካረምሰጋ ፍደል ሺርጝ “vowel length” ብጅኻነሰክ ቆል ሰልፍል ከተብሰው
ካረምሰጋ ፍደላተል ግን ንዲዋዅ። ሰልፋ ሕትም እና ክቱብ ንዱዅል፣ እና
ደሀይ ሺርጝ ነወያዅሲ ፍደላት ግእዙሊ ፈረጊሳዅ እና ምዃዅ ነበክል ህምባዅ
( `) እሻረትሲ፣ እን ፍደል ሺራዅድ አወይሲ ነፍዕስትንን ያዅ ቋላ እርግዅለ።
ደአም እን ሁመት እንሰከሩዅልድ ናን 22 አመሪ ደምቢ፣ እና አወት ህምባዅ
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እሻረትሲ ነፍዕስትንን ያዅ ቋላ ሻኽሊ። ውረድ እና ጨገም ኒን እን ደሀይ
ድርጛዅል ፍደል ሰልፉዅሲ ከተብነድ፣ እን ደሀይ ሺራዅሊኻ
ፍደል
ወልተርሲ ከተብነድ ስዳዋዅድ እንክስትሮ ገረሳዅ ግን።
ህምቡንትክ፡
ድርጛዅ

ውሪና

ሺራዅ

ሸረብና
shäräbna

1. ካነስ ሸረብና
2. ወሓጥና፡ ድሂስና

ሼረብና
sheräbna

ገብና
gäbna

ኡና ብና፡ እወሊ ይና

ጌብና
gebna

ውሪና
እኺሪርሊ ሻኪስና
ሓንደከስ ሼረብና
ቱጊን ወሪ ደኵጊን
ደውስና

ተረርድኒ እሻራት
ተረርድኒ እሻራት “stress marks” ይስታው ቆል ሰልፍል፡ ነበክል ወሪ ደንቢረድ፡
ደሀይሲ ተረርድኑ፣ እን ደሀይ ተረራ ኣካንሲ፣ ወሪ ክብያ ኣካንሲ ቋሊስኒ መታን
ኰስታዅ እሻረት ግን። (እሻራት ተረርድኒውዲ፡ ወተር ቅያሱዲ መዝሙርሊ፡ ወሪ ዜሚል ኣኽገት ክታበት
ግእዙዅሊ ገሪዅ ነፍዕስትስተላ)

1. ሰልፋ ተረርድኒ እሻረት፡ (primary stress) ይስታዅ፣ ኒገሽ ደንቢራ ቋላዅ
ሕንጥብ ንሰና ( ´ ) ግን።
2. ሊጘር ተረርድኒ እሻረት (secondary stress) ይስታዅ፣ ኒገሽ ጃብራ ቋላዅ
ሕንጥብ ንሰና ( ` ) ግን።

ወተር ወሪ ቃነይኒ እሻራት
ወተር ወሪ ቃነይኒ እሻራት (tone or pitch level marks) ይስተው፣ አን ወተር
ይና ደሀዩዅድ ክብይናዲ፡ ለጥይናዲት ሓበረውና ግን። ናውኻ ቆላተል ወሪ
ሓሳብ ታምምሊ አወይረድ ከተብሰኵ። ብሊና ጋብ እን እንግሊስድ “tone
languages” ወሪ ወተር ጋብ፣ ይስቶ ሽጝስተውሰና፣ ቆላት ገሪው፡ ናክታት ላዅ
ኣኩ ናትናቱር ውሪና ሻው ህምበኵሎም። እና ተለየው ቆላትሲ አትዋየንድንን።
ቆል

ውሪና

1. ብታ

ክርጝ እትሱ፡ ቁሻ እትሱራ

2. ብታ

ቅሻ ኣዳምዲ እንሱስዲር ብርሲ ምሻዅ

3. ብታ

ነብሪልድ ኣቕትራሲክ ቋ፡ ጠብ ያ
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ወተር እሻራት እና አወት ከተብሶ ህምበው ቆላትሰነስ፣ ኒሰናኽር ወተር ብሊና
ጎወሊታዅሲ ፈረጊስኒል ካቢሮና ገረሰኵ። ናውኻ እና ተለየው ነን ግን።

1.

ወተር ነበኪ እሻረት፡ - እን ወተር ላቆሉዅ ክብያዅዲ፡
ለጥያዅዲ፣ ወር ሕንጣናዅዲ ዓኪክዲ ኣኽጊ፣ አርው-እርዋ
ኣከን እና በጥዮ ህምባዅ ሕንጣጥ ኒአወይሲ ከተብሰኵ።

2.

ወተር ክብ ዩ ፈራዅድ እሻረት፡ - ስቆይሲ ተርዮ ኒገሽ ላውል
ቂሉ ክብያዅ ሕንጣጥ ግን።

3.

ወተር ለጥ ዩ ፈራዅድ እሻረት፡ - አወይሲ ተርዮ ኒገሽ ላውል
ቂሉ ገማዅ ሕንጣጥ ግን።

4.

ወተር ለጥ ዮ ተር ዮ ክብ ዩ ፈራዅ፡ - ሰልፍ ሸንገብልድ
ኒገሽ ስቆት ላውል ገሞ፣ ኒገሽ አወት ላውል ክብ ያዅ
ሕንጣጥ ግን።
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ሊጘር በና
ብሊና ግብራ ጋቡዅ
Part 2
Blin Grammar

(ከብተዅ ተለይሮ ግን)

