
ሰዋስዋዊ መግለፂ ስም ተፀውዖን ስም ዋንነትን ኣብ ቋንቋ ትግርኛ! 

መተሓሳሰቢ፡- እዚ ፅሑፍ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተናገርቲ ትግርኛ ዝምልከት ስለዝኾነ ፣ ከምኡውን ትግርኛ ኣፈላለይ ከባቢያዊ 

ላዛታት እምበር እዙይ ናይ ትግራይ እቲ ካልእ ናይ ኤርተራ ተባሂሉ ስለዘይፍለ ኵሉ ሰብ ሃናፂ ርእይትኡ ክህበሉ ትፅቢት ይግበር፡፡    

መእተዊ 

ኣብዚ ዓለም ካብ ቤተ ሰብ ጀሚሩ ክሳብ ማሕበረሰብ ብምርድዳእ ሓቢርካ ዝንበር እንትኾን ንኽትረዳዳእ ህልውና ቋንቋ ግድን 

ይኸውን፡፡ብምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተፈላለዩ ቋንቋታት እንትህልዉ ደቅሰባት ንምንባር ኢሎም በብከባቢኦም ኣብ ዝፍፅምዎ 

መስተጋብር (interaction) ዝተፈጠሩን ዝማዕበሉን እዮም፡፡ 

ኣመፃፅኣን ዕብየትን ቋንቋ ኣብ ላዕሊ ከም ዝተገለፀ ምስ ዕብየት ከባቢ ዝትኣሳሰር ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን  ናይ ሓደ ከባቢ ህዝቢ ቅድሚት ዝስራዕ 

መለለይኡ ቋንቋ ኮይኑ ይርከብ፡፡ 

ቋንቋ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ህግጋት እንትህልውዎ ነዞም ህግጋት ዘፅንዕ ሰዋስው ዝበሃል ዓውደ ልሳን ኮይኑ ኣግባብ ኣሰራርዓ ቃላት ፣ ሓረጋትን ዓረፍተ 

ነገርን ካበይ ናበይ ከም ዝኾኑ ነፂሩ ዘርኢ ሓቂ እዩ፡፡  

ናብ ቋንቋ ትግርኛ እንትንመፅእ ብዋናነት ዝስርዑ መለለዪ ተጋሩ ቋንቋ ትግርኛን ባህሊ ጎይላን እንትኾኑ ናይ ባዕልና ፊደል ፣ ቁፅርን ኣቆፃፅራ 

ዘመንን ዘረጋገፅና ምዃና ካብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም እንፍለየሉ መልዕሎና/ሓለፋና/ እንተተብሃለ ምግናን ኣይኸውንን፡፡ናይ ባዕልና ፈጠራ 

ስለዝኾነውን ክንዛረበሉ ፣ ክንፅሕፈሉ ፣ ክንመሃሩን ክንመራመረሉን ዘኽእለና ምሉእ ትሕዝቶ ኣለዎ፡፡ 

ነገር ግን ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኣንደበት ወለድና ግቡእ ቦታ ሒዙ ዝርከብኳ እንተኾነ መሰል ምጥቃም ቋንቋና ብህገ መንግስቲ ከለላ ካብ ዝረክብ 

ዓመታት ይቆፀር እምበር መሰረቱ ገዲፍና ናብ ካልእ ስለ እንቋመት ኣብ ዘረባን ስነ ፅሑፍን ዝረአዩ ዘለዉ ዘይ ምዕሩይ ኣጠቓቕማታት 

ንምስትኽኻል ገና ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ፡፡ 

ስለዝኾነ ኣብ ስርዓት አጠቓቅማ ቋንቋ ትግርኛ ክስተኻኸሉ ዝግበኦም ብዙሓት እንትኾኑ ንሎሚ ኣብ ኣፈላላይ ሰዋስዋዊ ኣቀማምጣ ስም 

ተፀውዖን መግለዒ ዋንነትን ዘሎ ክፍተት ስዒቦም ዘለዉ ርእሰ ጉዳያት መሰረት ገይርና ክንርኢ ኢና፡፡ 

እንታይነት ስም 

ኣፈላላይ ስምን ሽምን 

ስያመን ዋንነትን 

እንታይነት ስም 

ስም ካብቶም ክፍልታት ንግግር/ዘረባ/ ቋንቋ ትግርኛ ዝበሃሉ ስም ፣ ተውላጠ ስም ፣ ቅፅል ፣ ግሲ ፣ ተውሰከ ግሲ ፣ መስተፃምር ፣ መስተዋድድ 

ወዘተ ሓደ እንትኾን ንዝድህሰስን ዘይድህሰስን ዝስየምን ብዋናነት ዝስራዕን ፍሉይ መፀውዒ/ስም ተፀውዖ/ እዩ፡፡ ስም ብዙሓት ክፍልታት 

እንትህልውዎ ንሎሚ ምስ ዝሓዝክዎ ርእሰ ጉዳይ ዝተኣሳሰሩ ስም ተፀውዖን (propor noun) ስም ሓባርን (common noun) 

ጥራሕ ክንርኢ፡፡ 

ስም ብግእዝ ሰመየ ዝብል ኮይኑ ብትግርኛ ሰየመ ካብ ዝብል ሱር ግሲ ዝተረኸበ እዩ፡፡እንትግሰስ ወይ እንትረብሕ 

 ሰየመ     ስም ኣውፅአ      ሕሉፍ ፍፃመ 

 ይሰይም     ስም የውፅእ   ትእዛዝ ዓንቀፅ  

 ይስይም   ስም ከውፅእ እዩ   ትንቢት ዓንቀፅ 

 ምስያም   ምውፃእ ስም/ከይዲ ስያመ  

 ሰያሚ/ሰያሚት    መውፅኢ/ት ስም   ቅፅል  

 ስም ብነፀላ   ኣስማት ብብዙሕ ወዘተ ዝብል መዘርዝር ዝሓዘ መሰረታዊ ቋንቋ ትግርኛና እንትኾን ስም እምበር ሽም ዝብል ትግርኛ 

ከመ ዘየለውን ቀፂልና ክንርኢ ኢና ፡፡ 

ኣፈላላይ ስምን ሽምን 

 “ሽም” ዝብል ቃል ምናልባሽ ኣብ ውሱናት ከባቢታት ትግራይ ኣይዝረብን ነይሩ ኢልካ ንምድምዳም ዘፅግምኳ እንተኾነ መሰረት ሰዋስው ግና 

የብሉን፡፡ብመሰረት ርባሕታ ይርአ እንተተበሂሉውን ሸየመ ዝብል ግሲ ስለዘየለ ገና ካብ መፈለምትኡ ትኽክል ከም ዘይኮነ ምርዳእ ይከኣል፡፡ 



ከመይ ኢሉን መኣዘን ከም ዝተጀመረውን እርገፀኛ ኮይንካ ንምዝራብ እንተዘይ ተኽኣለ ኣብ ዝሓለፉ 26 ዓመታት ኣብ ኣብያተ ዕዮታት 

መንግስቲ ምኢቲ ብምኢቲ ሽም ብዝብል ዝፀሓፍ እንትኾን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ግና ተመሳሳሊ ኩነታት ሒዙ ምስ ፀንሐ ካብ ዝሓለፉ ውሑዳት 

ዓመታት ጀሚሩ መፃሕፍቲ ስም ብዝብል ተኣሪሞም ይሕተሙ ኣለዉ፡፡ 

ኣብ ዘበናዊ ሰዋስው ትግርኛ /ብዶ/ር ዳንኤል ተክሉ/ ዝብል መፅሓፍውን ስም ብዝብል ዝተፅሓፈ ከም ዘሎ ተወሳኺ መርትዖ እንትኸውን ሽም 

ከም ዘይበሃል እናተረጋገፀ ይኸይድ ምህላዉ የመላኽት፡፡ 

ይኹን እምበር ዝግበሩ ሞያዊ ምስትኽኻላት ተቅዋማዊ ዘይምዃኖም ዝወለዶ ፀገም ሰርቲፊኬት ተምሃሮ ሽም ብዝብል እናተሓተመ እንትኾን 

ከምኡውን ውሑዳት መምህራን ብመሰረት ስርዓተ ትምህርቲ “ስም” እናበሉ እንተምህሩ መብዛሕትኦም “ሽም” እናበሉ ምምሃር ጥራሕ 

እንተይኮነስ “ስም” ዝብል ኣምሓርኛ ፣ “ሽም” ግና ትግርኛ ከምዝኾነ ዓይኖም እንተይሓሰዩ እዮም ዘምህሩ፡፡ 

ስለዚ ኣብ ዕብየት ቋንቋ ትግርኛ ዘምፅኦ ዘሎ ኣሉታዊ ፅልዋ ከቢድ ስለዝኾነ ሸለል እንተዘይበሃልን እቶም ዝግበሩ ምስትኽኻላት 

ተቅዋማዊ ትሕዝቶ እንተዝህልዎምን ዝድለ ምዕባለ ብቐሊሉ ክረጋገፅ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይእመን፡፡  

ስያመን ዋንነትን 

ኣብ ስም ዝረአዩ ፀገማት ኣብ ላዒሊ ዝተሓበሩ ኮይኖም ናብ ኣፈላለይ ኣጠቓቕማ ስም ተፀውዖን መግለፂ ዋንነትን እንትንአቱ ብስያመን ዋንነትን 

ኣደጊፍካ ስለዝርአ ዝስዕብ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና፡፡ 

ስያመ /ስም ተፀውዖ/ 

ስያመ ማለት ንሰብ ፣ ንእንስሳ ፣ ንቦታ ፣ ንእምባታት ወዘተ ብኣጠቓላሊ ንዝድህሰስን ዘይድህሰስን ክስተት ዝወሃብ መፀውዒ ስም ወይ 

ስም ተፀውዖ (proper noun) እዩ፡፡ ስያመ ዝኾነ ይኹን ኣካል ማለት ካብ ሰብ ጀሚሩ ከሳብ ተቅዋም መን ምዃኑ ብፍሉይ 

ዝፅወዐሉ ኣግባብ እንትኾን ብሓፂሩ ሕድሕድ ክስተት ነናይ ባዕሉ ሰመ ክርስተና ወፂእሉ ሓደ ካብቲ ካልእ ንምፍላይ ዝወሃብ ስም 

እዩ፡፡ 

ስለዚ ስያመ እዙይ መን እዩ ወይ መን ይበሃል ወይ እዚ ሰብ ወይ እዚ ተቅዋም ብመን ተሰይሙ ወይ መን ይበሃል? ንዝብል 

ጥያቐ/ሕቶ/ ዝምልስ ኣግባብ ሰዋስው ትግርኛ እንትኾን ስም ቅድሚት በዓል ቤት ብመወዳእታ ይስርዑ፡፡ 

ኣብነት፡- ርእሰ ጉዳይና ብዛዕባ ስሚንቶ እንተኾይኑ ስሚንቶ በዓል ቤት ይኸውንሞ እንታይ እዩ ንዝብል ፋብረካ ፣ ናይ ምንታይ 

ንዝብል ናይ ስሚንቶ ብምባል ፋብሪከ ስሚንቶ ይበሃልሞ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ስሚንቶ ስለዘለዉ በብስሞም እንትፅውዑ መሰቦ 

ፋብሪካ ስሚንቶ ፣ ሙገር ፋብረካ ስሚንቶ ፡ ዳንጎቴ ፋብሪካ ስሚንቶ ተባሂሎም ይፍለጡ፡፡ እዙይ መን (መሰቦ)+ እንታይ (ፋብሪካ) 

+ ናይ ምንታይ (ስሚንቶ) ዝብል ቅጥዒ ሰዋስው ሒዙ ዝርከብ እዩ፡፡ 

ቅጥዒ ዋንነት/ስም ሓባር/ 

ዋንነት ማለት ሓደ ነገር ኣበይ ፣ ናበይ ፣ ናይ መን ፣ ካብ ምንታይ ፣ ናይ ምንታይ ወዘተ ዝብሉ ዝገልፅ ቅጥዒ ሰዋስው ትግርኛ 

እንትኾን ኣብ ቅጥዒ ዋንነት ስም ሓባር ቅድሚት ፍሉይ ስም ስዒቡ ዝስራዕ ኣግባብ ሰዋስው እዩ፡፡ 

ኣብነት 1፡- ስም ሓባር መይዳ ዝብል ብምውሳድ መይዳ ሓመዶ ፣ መይዳ እንደርታ ፣ መይዳ ሓፀቦ እናበልና እቶም መይዳታት ኣበይ 

ከም ዝርከቡን ዋንነቶም ናይዞም ዝተጠቐሱ ካበቢታት ምዃኖምን ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ፡፡ኣብዙይ መይዳ ስም ሓባር እንትኾን ሓመዶ 

፣ ሓፀቦን እንደርታን ፍሉይ መፀውዒ እቶም ከባቢታት እዮም፡፡ 

ኣብነት 2፡- መንገዲ ስም ሓባር ኮይኑ መንገዲ ዓድግራት ፣ መንገዲ ሳምረ ፣ መንገዲ ማይጨው ፣ መንገዲ ተምቤን እናበልና 

ናበይናይ ኣንፈት ዝወስዱ ምዃኖም ብምሕባር ብኣግባብ ቅጥዒ ሰዋስው ዋንነት ተገሊፆም፡፡ 

ኣብነት 3፡- ሓባር ስም ፋብሪካ ብምውሳድ ናይ ምንታይ ምዃኖምውን ፋብሪካ ስሚንቶ ፣ ፋበሪካ ቢራ ፣ ፋብሪካ ዓለባ እናተብሃለ 

እቶም ፋብሪካታት ስሚንቶ ፡ ቢራን ዓለባን ዘምርቱ ምዃኖም ብቅጥዒ ሰዋስው ዋንነት ተገሊፆም ኣለዉ፡፡  

ኣብነት 4፡- ስም ሓባር ቢሮ ኮይኑ ቢሮ ትምህርቲ ፣ ቢሮ ሓለዋ ጥዒና ፣ ቢሮ ሕርሻ ብዝብል ኣግባብ ሰዋስው እንታይነቶምን ብዓል 

ዋና መን ምዃኑን ይግለፅ ኣሎ፡፡  

 ኣብነት 5፡- ስዋ ዝብል ስም ሓባር እንትንወስድ ስዋ ዳጉሻ ፣ ስዋ ለይቛ ፣ ስዋ ስገም ወዘተ ብዝብል ኣግባብ ፍልፍላዊ ዋንነቶም 

ካብ ምንታይ ከም ዝርከብ ተቐሚጡ ኣሎ፡፡ 

ስለዚ መን ንዝብልን እንታይ ንዝብልን ሓደ ዓይነት ቅጥዒ ሰዋስው ክህልዎ ዝፈቅድ ህገ ሰዋስው ትግርኛ ከም ዘየለ ኣብ ላዕሊ 

ብዝተዘርዘሩ ኣቀራርባታት ስያመን ዋንነትን ግልፂ ከምዝኸውን ተስፋ ይገብር፡፡ 



ብተወሳኺ ብዙሓት ሰባት ገላፂ ቅድሚት ፍሉይ መፀውዒ ስምን በዓል ቤትን ስዒቦም ይመፁ እናበሉ እንትካትዑ ዘይተርአዮም ሓቂ ከም 

ዘሎ ስለዘመላኽት ዝስዕብ ተወሳኺ ኣብነት ምርኣይ ይከኣል፡፡ 

ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝብል ፅሑፍ በዓል ቤት ትምህርቲ እንትኾን ኣቐዲምካ ደረጅኡ ብምግላፅን እንታይ ከምዝሰርሕ 

ብምሕባርን ብሓፂሩ ቀዳማይ ደረጃ ቅፅል/ገላፂ/ ፣ ቤት ትምህርቲ በዓል ቤት ይኸውን ኣሎ፡፡ ኣብዙይ ኣፈላላይ ኣይህልወናን፡፡ 

ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ደረጃ ዘምህሩ ኣብያተ ትምህርቲ ብዙሓት እንትኾኑ ሕድሕዶም ዝፅውዕሉ ስም ክነብሮም ግድን ስለዝኾነ ዒላላ ፡ 

ሃፀይ ዮሃንስ ፣ ገረብፀዶ ወዘተ ብዝብል ዝተሰየሙ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መቐለ ኣለዉና፡፡ 

ከምቲ እከለ ዝበሃል ሰብኣይ ወዘተ አናተብሃለ ዝፅዋዕ ንሳቶምውን 

ዒላላ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ 

ሃፀይ ዮሃንስ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ 

ገረብፀዶ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እናተብሃሉ በብስሞም ይፅውዑ ኣለዉ፡፡  

ከምቲ ሓድሓደ ዝብልዎን ኣብያተ ትምህርቲ ፅሒፈነኦ ዘለዋን ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ እንተይልና ከምቲ ቤት 

ፅሕፈት እቶት ኢልና ናይ እቶት እዩ ዝበልናዮ እዚ ቤት ትምህርትውን ዋንነቱ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ እዩ ኢና እንብል ዘለና እምበር ስያመ 

ምዃኑ ኣይገልፅን፡፡  

ኣብዙይ ብዕምቆት ክርአ ዘለዎ ፍሉይ መፀውዒ ስምን (propor noun) መግለፂ ዋንነትን (ownership or 

possession form) ብሓደ ዓይነት ቅጥዒ ሰዋስው ክተኣናገዱ ዝፈቅድ ሰዋስው ላቲን እምበር ሰዋስው ትግርኛ 

የብልናን፡፡ድርጅታት ናይ መን ምዃኖም ብዝገልፅ ኣግባብ ሓባሪ ፅሑፍ ሒዞም ይቐፅሉ እንተተባሂሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ የኽይድ 

እዩ፡፡ብፍሉይ ስም ይፀውዑ እንተተባሂሉ ግና ኣየኽይደናን፡፡ 

ኣብነት ባንኪ ዓለም ፣ ህዝቢ ትግራይ ፣ ሕርሻ ትግራይ እንትንብል እቲ ባንኪ ናይ ዓለም እቶም ህዝብን ሕርሻን ናይ ትግራይ ከም ዝኾኑ 

ዝሕብር መግለፂ ዋንነት እዩ፡፡ኣኹስም ሆቴል ፣ ዳሽን ቢራ ዝነበረ ሆቴል ኣኹስም ቢራ ዳሽን እንትንብልውን እቲ ሆቴል ናይ ኣኹስም 

እቲ ቢራ ናይ ዳሽን እናበልና ኢና፡፡ ነገር ግን እቲ ሆቴል ናይ ኣይተ ገ/ስላሴ እምበር ናይ ኣኹስም ስለዘይኮነ ዋንነቱ ብዝገልፅ ተፃሒፉ 

ይቐፅል ስያመ ኣየድልዮን እንተዝበሃል ሆቴል ገ/ስላሴ ክበሃል ይግባእ ነይሩ፡፡ 

ኣብሲንያ መሸጢ ስጋ ፣ መድሃኔኣለም መሸጢ ስጋ ፣ ወጋገን ባንኪ ፣ ሃፀይ ዮሃንስ ሆቴል ፣ ራህዋ ቤት መደቀሲ ፣ ተመስገን ቤት 

መድሓኒት ዝነበሩ ብሰዋስው ላቲን እንተዘይፂሕፍኩም ክትቅፅዑ ኢኹም ተባሂሎም ብቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ተገዲዶም 

ብዝስዕብ ኣግባብ እንትፅሕፍዎ መሸጢ ስጋ ኣብሲንያ ፣ መሸጢ ስጋ መድሃኔኣለም ፣ ባንኪ ወጋገን ፣ ሆቴል ሃፀይ ዮሃንስ ፣ ቤት 

መደቀሲ ራህዋ ፣ ቤት መድሓኒት ተመስገን ብዝብል ስያመ እንተይኮነስ ብቕጥዒ ዋንነት ተቐሚጦም ኣለዉ፡፡ 

ኣብዙይ ድሕሪ ስጋ ዝብል በዓል ቤት ኣብሲንያ ወይ መድሃኔኣለም ብምምፅኡ ቅጥዒ ዋንነት ብምሓዝ ናይ መድሃኔኣለምን ናይ 

ኣብሲንያን ስጋ ዝሽጠሉ ዝብል ትርጉም ሒዙ እንትርከብ እቶም ካልኦትውን ዋንነቶም ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ፣ እቲ ባንከ ናይ ወጋገን ፣ 

ራህዋ ጥራህ እትድቅሰሉ ገዘ ፣ ናይ ተመስገን መድሓኒት ጥራሕ ምዃኖም ይሕብሩልና ኣለዉ፡፡ 

ኵሉ ጊዜ ድሕሪ በዓል ቤት ዝመፅእ ነገር ቅጥዒ ዋንነት ሒዙ ከም ዝመፅእ ንምርግጋፅ ተወሳኺ ኣብነት ንርአ 

ቢሮ ትምህርቲ      ትምህርቲ በዓል ቤት 

ኮሚሽን ፖሊስ            ፖሊስ በዓል ቤት 

ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ  

ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ 

ኣብዙይ ትምህርትን ፖሊስን በዓል ቤት ኮይኖም ምስ ተቐመጡ ትግራይ ዝብል ካልእ በዓል ቤት ቀፂሉ ስለዝመፀ እቲ ትምህርቲ ይኹን 

እቲ ፖሊስ ዋንነቱ ናይ ትግራይ ምዃኑ ብምግላፅ ትኽክል ተቐሚጡ ኣሎ፡፡  

ስለዚ ክዝለሉ ዘይግበኦም መርገፅታት (Pilars)  

1. ዝኾነ ሓሳብ ወይ ዓረፍተ ነገር እንትግለፅ ብበዓል ቤት ክውድእ ግድን ይኸውን  

2. ካብ በዓል ቤት ቀፂሉ ዝመፅእ እንተሃልዩ ስያመ እንተይኮነስ ቅጥዒ ዋንነት ስለዝሕዝ ስያመ /ስም ተፀውዖ ወይ ፍሉይ ስም መፀውዒ/ 

proper noun/ ቅድሚት እንተዘይ መፂኡ ቅጥዒ ዋንነት ክሕዝ ግድን ይኸውን፡፡ 

3. መግለፂ ስያመ /መን/ ፣ ዋንነትን /ናይ መን/ እንታይነትን /እንታይ/ ብሓደ ዓይነት ቅጥዒ ሰዋስው ክተኣናገዱ እዮም ማለት ሞያዊ 

ኣሰራርዓ ዝተላበሰ ኣቀራርባ ክኸውን ኣይኽእልን፡፡  

ብኻልእ ገላልፃ ስያመ እንተኾይኑ ፍሉይ ስም ቅድሚት ስም ሓባር  ቀፂሉ ይስራዕ ፣ ዋንነት ንምግላፅ እንተኾይኑ ግና ስም ሓባር ቅድሚት ፍሉይ 

ስም   ቀፂሉ ይስራዕ፡፡ ብዝበለፀ ግልፂ ንምግባር ስም ሓባር ዩኒቨርሲቲ ፣ ቢራ ፣ ሆቴል ንውሰድ! 



ዩኒቨርሲቲ፡-ኣብ መላእ ኢትዮጰያ ናይ ዝርከቡ ዩኒቨርሲትታ ስም ሓባር ኮይኑ በብስሞም ፍቓድ ስራሕ እንትወሃቦም መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፣ ዓድግራት ዩኒቨርሲቲ 

፣ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ይበሃሉ፡፡መቐለ ፣ ዓድግራትን ኣክሱምን ስም ተፀውዖ (proper noun) ዩኒቨርሲቲ ስም ሓባር (common noun) ይኾኑ 

ኣለዉ፡፡ 

ቢራ፡- ኣብ ኢትዮጰያ ዝርከብ ስም ሓባር ኮይኑ ራያ ቢራ ፣ ዋልያ ቢራ ፣ ዳሽን ቢራ ወዘተ 

ሆቴል፡- ኣብ ኢትዮጰያ ዝርከብ ስም ሓባር ኮይኑ ሚላኖ ሆቴል ፣ ኣክሱም ሆቴል ፣ ፕላኔት ሆቴል ወዘተ 

ኣብዙይ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ፣ ቢራን ሆቴልን ነውግዕ ስለዘለና በዓል ቤት /ስም ሓባር/ ስለዝኾኑ ብመወዳእታ ክስርዑ ግድን ይኸውን፡፡በምዃኑ ህዝቢ መቐለ 

ኢልና ናይ መቐለ ህዝቢ እንተይልና  ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኢልናውን እቲ ዩንቨርሲቲ ብሕታዊ ሃፍቲ መቐለ እዩ ኢና እንብል ዘለና፡፡ከምኡ ግና ኣይኮናን፣፣ 

መንቀሊ እዚ ፀገም 

1. ዝምድና ግእዝ ፣ ትግርኛን ኣምሓርኛን ዘይምርዳእ ኮይኑ ትግርኛ እነሃለወ ኣምሓርኛ እናተብሃለ ናብ ዘይኮነ ስያመ ስለ 

ዝኽይድ፡፡ብፍላይ ኣብ 1970ታት ኣብ ግራ ዘምም ርእዮተ ዓለም ሶሻሊዝም ዝነጥፉ ብዝነበሩ ፖለቲከኛታት ግእዝ 

ቋንቋ ኢትዮጵያ እንተይኮነስ ሃይማኖታዊ ተገይሩ ብሰፊሑ ይዝመተሉ ስለዝነበረ እዚ ዓይነት በሰላ ምሉእ ብምሉእ 

ስለዘይሓወየ ዝፈጠሮ ፅልዋ እዩ ተባሂሉ ይእመን፡፡ 

2. እዚ ኣግባብ ሰዋስው መግለፂ ስያመን ዋንነትን ብሓደ ዓይነት ኣቀማምጣ ዝጥቀሙ ሃገራት ፊደላት/ ሰዋስው/ ላቲንን 

ጣልያንን ቅቡል ዝገበሩ እንትኾኑ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ንብዙሕ ዓመታት ብምፅንሑ ኤርትራውያን ብፍላጥ ይኹን 

ብዘይፍላጥ እዚ ዓይነት ሰዋስው ላቲን ስለዝጥቀሙ መናእሰይ ተጋሩውን ብሞያዊ ትንታነ እንተይኮነ ብተለምዶ 

ስለዝተቐበልዎ፡፡ 

3. ካብ ተዛረብቲ ትግርኛ ኤርትራውያን እንወስዶም ብሉፃት ተሞክሮታት ብዙሓትኳ እንተኾኑ እዚ ዓይነት ቅጥዒ ሰዋስው 

ግና ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ካባና ቅድም ኣቢሉ ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ብምፅንሑ መብዛሕትኡ መንእሰይ ወለዶ ትግራይ 

ብኡ ዝመፀ ከምትኽክል ብምውሳድን ብዘይ ምስትውዓልን ዝተፈጠረ ፀገም እዩ፡፡ 

ኣብ መወዳአታ እዙ ቀፂሉ ዘሎ ስእላዊ መግለፂ እቶም ኣንፈት ቀስትታት ስዒብና ንርአ 

                                መቐለ 

 

ክ/ከተማ   ክ/ከተማ    ክ/ከተማ   ክ/ከተማ   ክ/ከተማ    ክ/ከተማ    ክ/ከተማ 

ሓድነት     ዓ/ሓቂ     ቀ/ወያነ    ሓወልቲ     ዓይደር     ሰሜን    ኲሓ 

መቐለ ዓባይ ከተማ ስለዝኾነት ኣብ ሸውዓተ ምምሕዳራት ተኸፊላ ኣላ፡፡ወይ ሓድነት ፣ ዓ/ሓቂ ፣ ቀ/ወያነ ፣ ሓወልቲ ፣ 

ዓይደር ፣ ሰሜንን  ኲሓ ዝበሃሉ ሸወዓተ ውላዳት /ክፈላተ ከተማ/ ኣለውዋ፡፡ ስለዚ ብነዊሕን ብሓፂርን እንትፀሓፍ 

ንርአ፡- 

  ብነዊሕ እንትፀሓፍ                           ብሓፂር እንትፀሓፍ 

ሓድነት ምምሕዳር ክፍለ ከተማ መቐለ       ሓድነት ምምሕዳር ክፍለ ከተማ  

ዓ/ሓቂ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ መቐለ        ዓ/ሓቂ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ  

ቀ/ወያነ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ መቐለ       ቀ/ወያነ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ  

ሓወልቲ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ መቐለ      ሓወልቲ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ  

ዓይደር ምምሕዳር ክፍለ ከተማ መቐለ       ዓይደር ምምሕዳር ክፍለ ከተማ  

ሰሜን ምምሕዳር ክፍለ ከተማ መቐለ        ሰሜን ምምሕዳር ክፍለ ከተማ  

ኲሓ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ መቐለ         ኲሓ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ  

ንኣብነት ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት እናተብሃለ እንትፀሓፍ ግና ሓድነት እትበሃል ዝተኸፈለት ከተማ ኣላትና እዩ 

ዝበሃል ዘሎ፡፡ ነገር ግን ኣብ ሸውዓተ ምምሕዳራት ዝተኸፈለት መቐለ እምበር ካልእ እተኸፈለት ከተማ ስለዘይብልና ክፍለ 

ከተማ መቐለ ንብልሞ ስም ክርስትነአን ወይ ስያመአን ድማ እተን ኣብ ላዕሊ ተነፂረን ዘለዋ ይኾና፡፡  

 

 



ክኸውን ዝግበኦ 

1. ኣብ 2009 ዓ.ም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ኣብ ማይጨው ኣኼባ ኣካይዱ ቋንቋ ሞያ ምዃኑ 

ብምዝንጋዕ ብርእይቶን ደገፍን ኣቢሉ ሓበርቲ ፅሑፋት ብቕጥዒ ሰዋስው ላቲን ክፀሓፉ ዘወሰኖ ውሰነ ደጊሙ ክሪኦ 

ይግባእ፡፡ 

2. በዓል ዋና ቋንቋ ትግርኛ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ጉዳያት ቋንቋ ከማእኽሉ ዝተጣየሹ ተቅዋማት ከተሓባብሩ እምበር 

መድረኽ ኣብ ኢዶም ስለዝኾነ ብውልቂ ድልየቶም ዝፅሎ ኣግባብ አፈፃፅማ እንተዘይህሉ፡፡ 

3. ዘተ ቋንቋ ብዝኾነ ኣካል እንትዳሎ እቶም ብደረጃ ዩንቨርሲቲ ዘፈር ትምህርቲ ቋንቋ ኣምኛርኛን ትግርኛን ክፍጠር 

ዝገበሩ ሊቃውንት ቋንቋ ግእዝ ሰብ ጉዳይን መዳርግቲ ኣካላትን ምዃኖም ቅቡል ገይርካ ፍልጠቶም ዘብርክትሉ ባይታ 

ምምችቻው፡፡  

4. ካብ ኣዳም ክሳብ ሕዚ ዘሎ ታሪኽናን መንነትናን ብቋንቋ ግእዝ ተፃሒፉ መፃሕፍቲ ሰኣን ዘንብቦም ተዓፂፎም ዝነብሩ 

ዘለዉ ምዃኖም ብምርዳእ እንተኾነ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ክካተት ምግባር እንተዘይ ኮይኑ ንተመራመርቲ ዝሕግዝ 

ማእኸላት ስልጠና ግእዝ ክነብሩ ብምግባር ምዕሩይ ዕብየት ቋንቋ ትግርኛ ምርግጋፅ፡፡ 

መጠቓለሊ፡- ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለፅክዎ ክረአዩ ዝግበኦም ብዙሓት እንትኾነ ንሎሚ ኣብዙይ ብምጥቕላል ካልኦት 

ክፍተት ሰዋስው ኣለዎም ዝበልክዎም ሒዘ ካልእ ጊዜ ክቐርብ እየ፡፡   

ተክለሚካኤል ኪ/ማርያም 

ቁ.ሞባይል 0914 72 75 85 

Email tekle855@yahoo.com 
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