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Introduction 
 
This paper is a summary of my first book, called “Blin

1
 Language, Introductory 

Phonetics and grammar, 1
st
 edition 1992”. The aim of this paper is to make a 

quick look at Ge’ez letters needed for writing Blin, and to the grammatical terms 
used in the above mentioned book. After receiving some feed-back from the 
readers of my book, and taking into consideration the ideas of other Blin writers, I 
felt such a paper could help in collecting more views which can be helpful on the 
standardization of Blin writing. The paper avoids details and focuses only to 
issues which seem needing attention. 
 
The letters of the Ge’ez Alphabet, needed for writing Blin are introduced more 
clearly in this paper. A simple attempt is made on how to treat the writing of some 
propositions, (post-positions in Blin) and conjunctions, which are mostly 
pronounced in combination with other word forms. A glossary of grammatical and 
other terms is provided, with alternative words for choice. Readers are humbly 
requested to write their alternative choices. 
 
 
 

 
Tekie Alibekit 
18.04.1993 

 
 
 

Note: 
 
This paper, which was originally written in 1993, (A Summary of Blin Phonetics and Grammatical terms), was revised and rewritten in 
2012. It is written entirely in Blin, (in Geez Script), except its title and introduction, which are also written in English, to inform about the 
content of this paper, to those who don’t understand Blin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
1
Blin is one of the nine languages spoken in Eritrea. It is a Cushitic language, which is a branch of the Agaw languages. 

 

 

 

 



ብዲሰና 
 
እና አመራ ደኳዅል (1992) ብሊና ክታበትሲ ቋላዅድ ሳዳ ኡራ ገረሰው ክደም 
ተለምሱዅ ይስትሮ ገረስተኵ። ኔልድ ብሊና ግብራ ጋቡዅሲ (grammar) ቋለው 
አክትበትዲ፡ ብሊና ቆላታ እንድባዲ (dictionary) አሪው ከብተውዲ ናሰልፍ-ሰልፋይ 
ብሊንድ ከተብሶ ናስኵርና ናትክ ፈርሕዳዅዲ ሓበንዳዅዲ ግን። 
 
ብሊና ክታበትሲ ቋላዅድ እን ናን ተለዮ ኣኽሮ ጀረብደው፣ ገሪውድ ክድመትዲ 
ኰድጛዲት ላገሽ ሕበርና፣ እማ ናድክድ ከለብርሳዅዲ ናትክ ገንዕዳዅዲ (standard) 

ብሊና ክታበት ጠፍሕድና ግን። ኒስ ወራትሊ እርግስኒል እን ከው እና ክደም 
ነወየውሊ ደበልትሮ ንየት ሻውድ አረርስጝና ጀረብዳዅ እርጉዅ። ደአም ከው 
ናብጅኻነክ ናትናቱር ኣካናትሊ መንደርተው ኣኽንነዲን ጀረብረሰንክ ገሽድ ገሽ 
አረርስጝና ስዳዋዅ ኣኽላ። እማ ገሽድ ገሽ ከፍ ይሮ ላገሽ ከደምኒ ደርፍፍ 
ብስትራሲክ፣ ክታበትድ አረርስጝረ ብሊና ክታበትሲ ጊስሩ ፈርናዲ፡ ጂጝስትጝናዲኽር 
ካቢረና ይነድ ግን እና ወረቀት ኒስ ኣን ከተባዅ። ወረቀር ኒን እን እማና አመራ 
ደኳዅል “ብሊና ክታበትዲ፡ ግብራ ጋቡዅዲ” ያዅ ስⶖድ ከተባዅድ ደጉም ኣኩ 
ስኵሮ ህምባዅ ግን። ኒኻ ድርጛዅድ፥ 
 
            (ሀ) ብሊና ክታበትሲ ተመምዶ ከተቢሰው ፍደላትዲ 
            (ለ) ቆላት ላውላውክ ኣዋኸ ከተብሰን ኪድርድ ያዅዲ 

    (ሐ) ቆላት ግብራ ጋቡዅል ነፍዕስትነውዲ (grammatical terms) 

        (መ) ቆላት ምህሮር ክድመትሊ ነፍዕስትነውዲት ሻኾ ህምባዅ ግን። 
 

እና ቆላት አወት ሀደግሶ ህምበው ይቋለድ ፍሪረው ካያ ኣኽጊ፣ እን ይክታብሲ 
ኣንበብድኖ ናኰድጘስ እወውለ ከወውኽር (feed-back) ገለ ህምበኵ። ኒሰናኽር እን 
ክታብ ይዅድ ጃብ ወሪ ኒደምቢ ከተብሰው ብሊና አክትበትሲኽር መኸልትነድ 
ይቋለድ ኪድራ የውልድ ገለ ቱሶ ህምበኵን። ብሊነውድ ደምቢኻ ወንወንኒል ካቢራ 
ይነድ ቆላት እንግሊሱዲ ደሽክልየውዲ ከተብሶ ህምበኵ። ጕርበትልኻ እን ኣዳም እና 
ወረቀት ኒስ ኣንበብዳዅ ኒቋለድ ትክሰ ዋሲሰኵ ያዅ ቆልሲ ከተብሮር መታን ኣካን 
ካዪዅ ደለሞ ህምበኵ። ላቆል አወይሲ ፍሪርዶ ጀረባዅክ ኰዶ ቆላትሲ ናፍሪርስኒ 
ሰና ጃብራ-ደምቢራ እሰ ከተበን ኪደኵ። 
 
እና ወረቀት ኒስ አንበብዳዅክ ኒቋለስ ከተቦ ይል ወንተስሮ ተዓየበኵን። ኒደምቢ እን 
ገሪውልድ እክብሳ ቋሊል ሰረትሶ አሪ ወረቀት ብሊና ክታበትሲ ቋላዅድ መርሓይ 
ኣኽሮ ገረሳዅ ደለመን ገሪ ካበና ኣኽሮ ገረሰኵ። ኒሰናኽር ይነትነቱር ደርብድ 
ከተብኒልድ “ንሰና ሀብነን ካቢርድና” ያዅ ቋላ ሻዅክ እና ኣን ሀበ ህምበሰና፣ ወሪ 
አሪ ደርብድ ከተቦ ኒሓሳብሲ ኒጨርድ በኒነዲክ ትክያዅ ኣኽርድ የንታ ግን። 
 

ተኪኤ ዓልበኪት 
                                                                 18.04.93 

 
 

አልብዲሰና፥ 
 
እና ጂቡዅ-ትክዩዅ ያዅ ኰድጛ አረርኒ መታን 1993 አ.ደ. ከተብሳዅ ክቱብ ኒን፣ እንሰከር ሁመትሊ 
ፍደላት ብሊነው ናዀርክ ኮምፕዩተር ክታበትሊ ጠፍሖ እርግገው ናኣክነድ፣ ናን ሊጘር አመራ 2012ዲትል 
ሓዲስድ ከተብሶ ስኵራዅ ግን። እን ክቱብ ጃበራ “ብሊና ክታበትዲ ግብራ ጋባዅዲር ደጉም ድርጛዅድ” 
ያዅ ስⶖድ ስኵሮ እርጉዅ። ናን ደአም እን ስⶖ ክቱቡዅ፣ እን ኒል ህምባ ክድመትሲ ትክሰ በርህዳ 
ደርብድ፣ እን ጃበሪልድ እና ናን ህምባዅል ለወትሶ ህምበኵ። ኒዳግልር እዳናዅዲ ሺራዅዲሲ ከተብሶ 
እርገው ድርጛዅድ ስኵሮ ህምበኵ። እና ክቱብ ኒን ናን ሓዲስድ ኰድጛ አረርኒ መታን ዮ ኣኽጊ፣ እን 
ናንዲ ንድ ደምቢዲሲ ከተበውድ ሓብረዲ ካበናዲ ኣኽራ ያዅ ስታትድ ስኵሳዅ ግን። እን 1993ዲሲ 
እንታ ቋለስ ከተብድናኽርለ ሻንሲኻ ናትክ ላት ዕባበትድ ገሪዅዲክ ሓመድደኵንኩም። ኒዳግል እና ክቱብ 
ንድ ደምቢ 1994 አ.ደ. ገሪው ላት ስቶክሆልምሊ ዲቢትኖ “ጠፍሓት ብሊና ክታበቱዅ” ያዅ ስⶖድ 
ከተብናዅ ክቱብ፣  ብሊና ክታበትሲ ቋላዅድ ኒትክሲ እዳንዶ ስኵሳዅ ኒኣክነድ፣ እና ክቱብ ኒስ ነበብድና 
ገሪዅዲክ ካቢሮ ገረሳዅ ኣኸት አልብዲሰኵን።  
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ፍደላት ግእዙ ብሊና ጋባ ክታበትል ጀረብደው 

      ሀ.      ፍደላት ግእዙ ብሊና ጋባ ደሀይሊ አረርሰው 

ሀ  ለ  ሐ  መ  ሰ  ረ  ሸ  ቀ  ቐ  በ  ተ  ነ 

አ  ከ  ኸ  ወ  ዐ  የ  ደ  ጀ  ገ  ጠ  ጨ  ፈ 

ጐ  ቈ  ቘ  ኰ  ዀ 

አልብዲሰና፣ እና አወት ቋልነውልድ ፍደላት ቐዲ፡ ቘዲ ደሀይ ናዅ ብሊና 
ጋበል ገሪዅዲክ ኒዋንትና በርሆ ህምበኵ። ለዮ ራይኒሽ (Leo Reinish)ብሊን 
እማኒውድ አመራ 1882 ከተባዅሊ “ጋቓ ፡ ድቕና ፡ ድቛራ ፡ ሳቛ” ዮ ደሀይ 
ንድ እርግነስ ቋሊሰኵ። እማና “ጋኻ ” ይኒ አብልክ “ጋቓ ” ይስቱ አርገትኻ 
እና ናንሱክ “ሀብረም ጋቓ” ይስቶ ሽጝስታዅ ኣካን ሓበረኵ። ኒደምቢኽር ኤ. 
ኤፍ. ፓልመር (A.F.Palmer) ይስታዅ አመራ 1960 ከተባዅል ደሀይ ኒስ ብሊና 
ጋባ ፍደላትዲ ሕበረ ከተብዅሉ። ናን ደምቢረድ ኰዶ አመራ 1992 
ከተብሳዅ “ብሊና ጋባ ጉግ” ይስታዅ ክታብሊ ተኽለገርጊስ ዮሓንስ እና 
ፍደል ንድ ከተብሰው ቆላተልድ “ኣንቒ ፡ ጨቐምና ፡ ስድቕ..” የውሲ ከተቦ” 
፣ ደሀይ ንድ ዋንትነስ ትክሰ አከዲሰኵ። ደአም ፍደላት “ቀዲ ቘ ዲሲ” 
ከተብሰው ብሊና ቆላት ሁመት እንተራዅሊ ትክሰ ፈረግሶ ስኵርዳሲክ፣ እና 
ፍደላት ኔልድ ፍሪርናዅዲክ ከተብነን ኪድራ የንታ ግን። 

     ለ. ፍደላት ግእዙ ብሊና ጋባ ደሀይሊ አረርሰገው፣ ደአም ቆላት 
               አሪ ጋበልድ ኣዳኽርሰውሲ ከተብኒል ጀረብደው 
 
               ቸ   ዘ    ጸ   ፐ   ኘ   ዠ   ጰ    ቨ 

    ሐ.  ፍደላት ብሊና ጋባ ደሀይ ፍሩግ ኣገው ጋቡዅሲ ከተብኒል ጀረብደው 
                  (እና ደሀይ ፍደላት ኔዱዅ ጋብ ግእዙሊ ኒሰናኽር ግእዝዲ ወንዲተው አሪ ጋበል አረርሰላ) 

                  

  (1)    ጘ        ጙ      ጚ      ጛ      ጜ      ጝ       ጞ 

        ለጘታ    ብጙ    ሽጚ     ለጛ      -     ልጝን    ድጞ  
        ለጘቲ    ልጙ   ግድጚ    ሽጛ      -     ኪድጝ    ሽጞ 
 
  (2)    ⶓ      -        ⶔ      ጟ      ⶕ       ⶖ 
 
        ስⶓራ    -       ነⶔ    ትጟን     -      ስⶖⶖ 
       ብⶓል    -        ስⶔ    ብጟ      -     ድⶖዅን 
 
 
አልብዲሰና፣ እና ፍደላት አወት ቋልነው ኔን ኮምፕዩተርሊ እማና ጠፍሖ 
ከተብሶ ሰጘላ። ናን ደአም ግእዝ ወርድ ይስታዅ ሶፍትወይርሊ፣ ኒሰናኽር አሪ  
ፕሮግራማት ላውላውሊ ጠፍሖ ከተብሶ ህምበኵ። ንድኻ ብሊንድ ጠፍሕዶ 
ከተብሮ ጀረባዅ ሶፍትወይር ግእዝ ወርድ ይስታዅሲ፣ ወሪ አሪውሲ አርዶ 
ገረሰኵ።  
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ቆላትሲ ስዳዋዅድ ከተብኒል ካባዅ ሓብረ 

ሀ.           አደሪ ስⶖ-አብዲ ፡ በርህድኒ ቆል አደሪዅዲ 

አደሪ ስⶖ-ኣብ (possessive pronoun) ኒቱሲ ከተብስሮ ገረሳዅ ቆል ታምም ግን። 
ላዶንትክ ስⶖ ጕርበትልኽር ዲወኵ። 

ህምቡ.       ይዅ        ይናዅ 
            ኩዅ     እንታዅ 

 
          ኒን ይዅ ግን። 

ይሪ       ይነሪ 
ኩሪ      እንተሪ 

 
እንጫዲን ይናዅ ግን። 

                 

ደአም ላዶንትክ በርህድኒ ቆላት አደሪው (possessive adjectives) ስⶖ ጃብል 
ከተብሱ ላውላውክ ናክታበት ሊጝንትል እሲሰኵ። 

ህምቡ.      * ይ        ይና 
       *  ኩ       እንታ              

*  ኒ        *   ና 
ንር      *     ና 

 
እና አወት ቋልነውልድ እን ክታበት ናዅ ናቱሲ ኣከንማ ኪዳዅን? እማ እን 
ናጃብል ህምባዅ ስⶖዲ ሕበርሰ ከተብሰን ኪድራ? ይስተው እና ናጃብል 
እሻረት ሽንግርዊዅ ኣኾሎም ህምበው ግን። 
 
ይድ ቋልስታዅድለ እና ላ ፍደልድ ካያ ከተብሰው በርህድኒ ቆላት አደሪው 
ኔን፣ ደሀይ ናዅ እን ናጕርበትል ዲዋዅ ቆልዲ ትክን ዮ እንተራዅ 
ኒኣክነድ፣ ሲደግኒ እን ናጃብል ህምባዅ ስⶖዲ ሕበርነ ከተብነንሎም ኪደኵ 
የንታ ግን።                      
 
      ህምቡ. 

 

ለ.          ንሽዋ ስⶖዲ፡ ስⶖ-አብዲር ጕርበትል ከተብሱ   
 

ንሽዊ ቆላት (prepositions or postpositions in Blin) ናብጅኻነክ እን ናጃብል 
ህምባዅ ስⶖዲ ወሪ ስⶖ-አብዲ ሕበርነ ደሀይድናኽርሎም ኣኽነውድ፣ 
ክታበትልር ስⶖዲ ሕበርሰ ከተብሰን ኪደኵ።   ህምቡ.                 

ኒስ ኩእኽርድ እዊ።           ድ     to 

ኒስ ሙሴሲ እዊ።             ሲ     to 

ኒን ይሻኒትል ፈራዅ ግን።    ትል    to 

ኒን ኣሸራትልድ እንታዅ ግን። ትልድ  from 

ኒኒ ከረንልድ እንትረሪ ግን።   ልድ    from 

ኣን ዓሊዲ ፈሪያ ግን።         ዲ    with               
 

ኒን ይዳንድ ከተብሳዅ ግን።    ድ by 

ኒን ሙሴሲ ገበርሳዅ ግን።      ሲ by 

ኒስ ካኒል ሰቀሊ።              ል on  
ይዅሲ ዓራትሊ ገምዲ።        ሊ on 
ኒስ ሸንጠትል ቱሲ።           ል in 

እንቲ ወደንሊ ትዊ።           ሊ in 
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ይ ግሚላ 
ኩ ኪድጝ 
ኒ ጀማ 
ና ልጝን                                        

ይግሚላ 
ኩኪድጝ 
ኒጀማ 
ናልጝን 



ሐ.           ውጨላ አሪ ቆላተል ጐርበትሶ ከተብሱ 

ውጨላ (conjunction) ብጅኻነስክ ናሹ ገረሶ ከተብሰው ቆላት ክሚነዲን ክታበት 
ኒዅ ጨግም ሸኽላ። ደአም ላዅ-ለጛ እና ተለያዅል ከተብሶ ህምበው ሰና 
አሪ ቆልሊ ጐርበትሰው ወሪ ከተርሰው ህምበኵ፤ ንድኻ ናክታበት ለበካ 
ገምድና ጀረብደው ግን። 

ህምቡ. 

ወረቅትዲ ላቢስዲ ናኽለ። 
መሀርስጋኽር ኣኽነዲን ነበብደሊ። 
*ይዳን ከረንኽር ኣስመራኽር 
ወንተተረኵ። 

ዲ-ዲ 
ዲን 
ኽር/ኽር 

and 

because 

and 

 

እና አወት ቋልናዅል እን ጃብረድ እሻረት እስተሉ ህምብዅ (ኽር) ፣ እን 
ንጃብ ከተብሰክ ህምበው ብሊና አክትበተል ላዶንትክ ኒቱሲ፣ ላዶንትክኻ እን 
ኒጃብል ዲዋዅ ቆልዲ ሕበርሰ ከተብሰክ ዲወኵ። ደሀይ እና ቆል ንዱዅ እን 
ኒጃብል ዲዋዅ ቆሊ ልሕም ዮ እንተራዅ ኣኽነዲን፣ ኒዲ ሕበርሰ ከተብሰን 
ኪደኵ የንታ ግን። 

መ.           አሪ ቆላት መኸልትና ጀረብደው 

         1. እና ወሸቃ ኒን እንታ ገንጂሰና ግን። 

         2. ኣን ክድመትልድ እንቶ ሰና ወለይዶ ገንጅዅን። 

         3. ሳራ ንር ገነር ሰና በኪቲ ግን። 

እና ቆላት ስቆይረድ ሕንጣጥ ኣኾሎም ህምበውልድ እን ሰልፉዅ “ሰና” ያዅ 
ኣክኒ ቆልሲ (verb) ስⶖሊ ለወታዅ ኣኸውድ፣ እን ቆል ኒጃብል ህምባዅልድ 
ሲድነ ቋልናዅ ኣኽላ። ንድኻ እን ኒጃብል ህምባዅ ቆልዲ ለሓሞ ከተብሰን 
ኪደኵ የንታ ግን። እን ሺብ ሊጘርሊ ከተብሶ ህምባዅ ቆላት ኒጃቡዲክ ኣክኒ 
ቆል ኰሶ ወክቱዅ ግን። ንድኻ እን ኒጃብል ህምባዅ “እንቶ” ያዅ ቆልልድ 
ሲድነ ከተብነንሉ ኪድርድ። እን ሲዀር ሺብሊ ህምባዅ “ሰና” ያዅር፣ 
ላወራትሲ አሪዅዲ መጢሶ ቍሊሳዅ ኣክኒ ቆል ኰሳ ኣኽነዲን፣ ቆል 
ኒጃቡዅልድ ሲረ ከተብሰን ኪደኵ የንታ ግን። 

 

ሰ.             4. ደሪን እሲዅሎም።         ደሪን እስና 

               5. ውሕጥሲዅሎም           ውሕጥስና 

               6. በደድስና።                በደድስና 

እና አወት ቋልና ሰና እን “እስና” ያዅ ቆል ኒቱሲ ከተብሱንሲክ፣ እን “ስና” 
ያዅ ደአም ክታበት ኒዅ ቆል ኒጃቡዅዲ ሕበርሰ ከተብሰን ኪደኵ የንታ ግን። 
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ረ.           7. ኣዳሚንድ እዅራ        =      ኣዳሚንዱዅራ 

             8. እንዳ ኣኸ               =      እንዳኸ 

             9. ኣንኽር                 =      ኣጝር 

እና አወት ቋልና ሰና ቆላትሲ ናተማምድ ከተብናዲ፣ ድርጝድሮ ከተብናዲ 
ኒውክ ከለብርሳዅ ኣኾ ነፍዕስትነንሉ ኪድርድ። 

                          

ደሀይ ፈረጊሳ እሻራት 

ይክቱብ ብሊና ክታበትዲ ግብራ ጋቡዅዲትል፣ “ደሀይ ፈረጊሳ እሻራት” ያዅ 
ስⶖድ ስዳዋዅድ ነበብድኒል ካበና ኣኽራ ዮ፣ እና ተለየው እሻራት ኔስ ከተቦ 
እርግዅን። 

ሀ.      ፍደል ካረምሳዅድ ሺርጝ እሻረት  =  ( ’ ) 
          (consonant length) 

ህምቡ.     ድርጟዅ   -   ሓበርና     =    ላገሽ እስና 

          ሺራዅ    -   ሓበርና      =    ቋሊስና  (ሓብ-በርና)  (ሓ’በርና)  

ለ.      ፍደል ካረምሰጋዅድ እሻረት   =     ( ´ ) 
            (vowel length) 

 

 ህምቡ.     ድርጟዅ   -   ሸረብና  =  1. ወሓጥና ፡ ድሂስና 2. ካነስ ሸረብና 

              ሺራዅ    -   ሸረብና  =  ትድቀስ ላት ሻኪስና  =  ሸ´ረብና 
 
እን ንጃብ ክቱብ ይዅሲ ነበብድኖ ናኰድጘስ ስኵሰውልድለ፣ ናበልጝ እና 
እሻራት አወት ቋልነው ሺሽድሮ ነበብድኒል ሓብረ እወው ናኣክነድ፣ 
ነፍዕስትነንሎም ኪደኵ የነኵ። ናበልኻ ኰዶ እሻራት እንገት ከተብነስ 
ፍሪረነኵ። ውረድኻ ላቆል ውራ ዋሲሰት እን ኒጃብል ወሪ ኒጕርበትል ህምባ 
ጋብድ ፈረግስሮ ገረሰኵ ይነድ ግን። ኒሰናኽር እን ፍደላት ግእዙሲ ነፍዕስተው 
አሪ ጋብ፣ ህምቡንትክ ናን፣ ግእዝ፡ ትግርኛ፡ ትግረ፡ ኣምሓርኛ ንጃብክ 
ሺሽድሮ ወሪ ይኸ ድርጝድሮ ነበብድኒ እሻራት ነፍዕስተኒ።  
 
እማ እና አወት ገሞ ህምባ ቋለስ ፋከርኒ ደምቢ፣ ኣኸት ኣኽራሲክ ብሊንሲ 
ግእዝድ ከተብኑ እሻረት እንገት ከተብና ፍሪሳዅ ተከኵ። ደአም ፍደል 
ካረምሰጋዅድ ሺርጝ፣ (vowel length) ፍደል ሰልፍዅድ አብልክ፣ ፍደል 
ኣንኰርሲ ነፍዕስትነድ እንክስትሮ ገረሰት እና ስቈት ከተብሶ ህምበውሲ 
ቋልኖ፣ ኒሰነድ እን ጨገምሲ እንክኖ ገረስነኵን። 
 
ህምቡ.    ድርጛዅ    -    ሸረብና  =  1. ወሓጥና ፡ ድሂስና 2. ካነስ ሸረብና  
                          ጀለጥስና =  ገሽሲ ዓቍድ እንቃርና 
 

          ሺራዅ     -    ሼረብና  =  ትድቀስ ላት ሻኪስና 
                            ጄለጥስና  =  ጎረስና፡ ደነክስና (ኰደክ እንተርና)  
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ናትክ ገንዕደው ብሊና ቆላት ጣፍሓን ፍሪርና 
CHOOSING SOME STANDARD BLIN TERMS 

 

ብሊን 
Blin 

እንግሊስ 
English 

ትግርኛ 
Tigrigna 

ብሊንድ ኩፍሪርሲ ከተቢ 
Your choice in Blin 

ክታበት፡ ሽፍሻፈት writing ጽሕፈት  

ከተብና፡ ሸፍሸፍና to write ምጽሓፍ  

ክታብ፡ ክቱብ፡ ገፍተር book መጽሓፍ  

ክቱብ    literature ጽሑፍ፡ ስነ ጽሑፍ  

ከተበንታ፡ ከታባ፡ ከትባይ፡ ሸፍሸፋዅ writer, editor ጸሓፋይ ፡ ደራሲ  

ጠፍሕዳዅ፡ ደለምዳዅ presenter/editor ኣሰናዳዊ፡ ኣዳላዊ  

ስጅል፡ ስጅለት፡ ሕትም፡ ሕታም edition ሕታም  

ኣንበብድና፡ ነበብድና reading ምንባብ፣ ንባብ  

ወረቀት በጃኽድና  copy, duplicate ምብዛሕ ወረቀት  

ተርጀምና(ለወትና) translate ምትርጓም  

ብዲሰና  preface መቅድም፣ መኽፈቲ  

ቱሲሰና introduction መእተዊ  

ዋዓድ ፡ ህድግ ፡ ወዲዕ topic ኣርእስቲ፣ ዛዕባ  

ክማና፡ ሚምታ ፡ገሽ ሓበሪሰና፡ ርካብ content ትሕዝቶ  

ሳብ፡  ሳብ ክቱቡዅ፡    ሪጋ line መስርዕ  

ትልማ ፣ ትልማ ክቱቡዅ paragraph ሕጡብ ጽሑፍ  

ፊዃ   (በና) chapter ምዕራፍ  

ፍደል letter, alphabet ፊደል  

ፍደላት letters, 
alphabets 

ፊደላት  

ፍደል ካረጋዅ  (ነበብሳ ፍደል) 
(ፍደል ካረምሳዅ) 

consonant ተደማጺ ፊደል 
(ተነባቢ ፊደል) 

 

ፍደል ካራዅ (ነበብዲሳ ፍደል) (ፍደል 
ካረምሰጋዅ) 

vowel ኣድማጺ ፊደል 
(ኣናባቢ ፊደል) 

 

ቆል word ቃል  

ቆላት words ቃላት  

ጋባ statement, word ዘረባ፣ ቃል  

ጋብ language ቋንቋ፣ ዘረባ  

ጋባት (ጋባ ስቱሪ፣ ስቱር ጋብ) idioms ውስጠ ፈሊጥ ዘራርባ  

ቋላ  (ረአይ) opinion, view, 
suggestion 

ርእይቶ  

መሀርስና ፣ ቀርዕና፣ ክንትና learning ምምሃር  

ተብድና studying, 
learning 

ምጽናዕ  

መምህር፣ መሀርዳዅ፣ቀርዕዳዅ 
ክንሳዅ፣ ክንሱራ 

teacher መምህር  

መሀርሳዅ፣ ቀርዓዅ፣ ክንታዅ፣ 
ክንቱራ  

student ተመሃራይ  

እስኮላ፣ ምህሮር ልጝን፣ክኒር ልጝን school ቤት ትምህርቲ  

ምእብ፣ በን class, grade ክፍሊ  

ገፍተር፣ ጥራድ exercise book ጥራዝ  

ላቢስ pencil ርሳስ  

ቢሮራ pen ሰሌዳ  

ሰለዳ፣ ሉሕ blackboard, 
board 

ናይ ሓበሪታ ጣውላ 
ወይ ሰሌዳ 

 

ፖለቲካ፣ ቦሎቲካ፣ ስያሰት politics ፖለቲካ  

ግዕዝ ፣ ግእድ  Ge’ez ግዕዝ  

ዳንታ፣ ታሪኽ፣ ድግም history ዛንታ፣ ታሪኽ  

ጀኦግራፍ geography ጀኦግራፍ  

ካርታ፣ ብሪ ስእሊራ  map ካርታ  

ሳይንስ science ስነ ፍልጠት፣ ሳይንስ  

ሺብ፣ ሕሳብ፣ ምህሮ ሺቡዅ mathematics ቍጽሪ፣ ሕሳብ  

እዲና፣ እድንያ፣ ዓለም world ዓለም  

ብሪጃር (ብርጃር) universe ኣድማስ፣ ዓለም  

ምህዶ፣ተፈጥሮ፣  ክልቀት nature ባህርይ፣ ባህሪያት  

መሀድሳዅ፣ ፍጥረት creature ፍጥረት፣ ፍጡር  

ዓስተር፣ ሰማ sky, 
atmosphere 

ሰማይ፣ ሃዋህው  

ፊሾ፣ መክተብ  office ቤት ጽሕፈት  

መገለይ address ኣድራሻ  

ብስጠት፣ ቡስጠት፣ ሰታሪት  envelope ቡስጣ፣ ሰታሪት  

ብስጠት ልጝን post office ቡስጣ ቤት  

ሓብረ፣ ሕብረ  information ሓበሬታ  

ድሪር፣ ከበር news, information ወረ/ዜና  
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ብሊን 
Blin 

እንግሊስ 
English 

ትግርኛ 
Tigrigna 

ብሊንድ ኩፍሪርሲ ከተቢ 
Your choice in Blin 

ጆርናል  newspaper, 
journal 

ጋዜጣ/መጽሔት  

ጂጛ፣ መባልስ conversation, 
discussion 

ዕላል/ወግዒ/ዘተ  

መደርና፣ ምዳር፣ ጋብ speech, holding 
speech 

መደረ/ንግግር  

ሓምደ፣ ሓምዳ፣ ሙሳ thanking, 
gratitude, 
acknowledgement 

ምስጋና  

ግብራ ጋቡዅ፣ጋባ ግብራ፣ ጋባ ጉግ 
ለተይና ጋቡዅ  

grammar,   ሰዋሱው  

በን ጋቡ   parts of speech ናይ ዘረባ 
ክፍልታት 

 

ስⶖ፣ሱ ⶖ noun ስም  

ስⶖ አብ  (ስⶖ አብስክ) pronoun ክንዲ ስም  

ስⶖ ኰሳ፣በርህድኒ ቆል፣ በርህዳዅ፣  adjective ቅጽል  

ኣክኒ ቆል፣ እድ፣ ቆል ምሻ verb ግሲ/ኣንቀጽ  

ኣክኒ ቆል ኰሳ፣ እድ ኰሳ adverb ተውሳኸ ግሲ  

ንሽዋ፣ ውሳል (ጉርበታ)  preposition post 
p. 

መስተዋድድ  

ውጨላ፣ መወጨል፣ ክሽርታ (ንሽዋ) conjunction መስተጻምር  

ሃምገም ቆል፣ ፍክር ጋባ interjection ቃል ኣጋንኖ  

በን ስጙ   (ስⶖ በን) parts of noun ናይ ስም 
ክፍልታት 

 

ሽጛኒ  ስⶖ፣ (ጕልቲ ስⶖ) (ስⶖ ጕልቱዅ) proper noun ናይ ተጸውዖ ስም  

ዕባቢ ስⶖ common noun ናይ ሓባር ስም  

ሕዩብ ስⶖ፣ ስⶖ ሕዩቡዅ collective noun ናይ እኩብ ስም  

ሓሳብ ስⶖ፣ ስⶖ ሓሳቡዅ ፣ስላብ ስⶖ 
ኣግም ስⶖ 

abstract noun ናይ ረቒቕ ስም  

እራኲ ስⶖ፣ ስንዓታ ስⶖ material noun ናይ ግዙፍ ስም  

ስⶖጟ ብጅኽ number ቍጽሪ/ ናይ ስም 
ምርባሕ 

 

ኢነት፣ ጅንስ፣ ክልቀት  gender ጾታ  

ነሳዅ male ተብዓታይ  

ኡሳዅ female ኣንስታይ  

ዕባቢዅ፣ ኒድካዅ  common ናይ ሓባር  

ነብነበክ፣ ብትብትክ neuter ኣጓጕል  

ምእክር፣ ምያ፣ ብትር፣ case ሞያ  

ቀሪም፣ ብዕል ፣አደራ subject በዓል ቤት  

ከለብራዅ object ተሰሓቢ  

አደሪዅ፣ ክማኒዅ possessive ናይ ዋንነት  

ጥሉቕ ከለብራዅ direct object ቅኑዕ ተሰሓቢ  

ስቱር ከለብራዅ indirect object ዘይቅኑዕ ተሳሓቢ  

ስⶖ አብ pronoun ክንዲ ስም  

እኺር ስⶖ አብ  (ኢነት ስⶖ አብ) personal pronoun ናይ ኣካል ክንዲ 
ስም 

 

እኺር ሰልፉዅ  (ኢነት ሰልፉዅ) first person ቀዳማይ ኣካል  

እኺር ሊጘር      (ኢነት ሊጘር) second person ካልኣይ ኣካል  

እኺር ሲዀር    (ኢነት ሲዀር) third person ሳልሳይ ኣካል  

አደሪ ስⶖ አብ possessive 
pronoun 

ናይ ዋንነት ክንዲ 
ስም 

 

ጉርበታ ስⶖ አብ verb suffix 
pronoun 

ደቒቕ ክንዲ ስም  

ሐበርኒ ስⶖ አብ demonstrative 
p.n. 

ኣመልካቲ ክ. ስ.  

ወንቀሪ ስⶖ አብ interrogative p.n. ናይ ሕቶ ክ. ስ.  

በርህድኒ ቆል፣ ኰሲ ጋባ፣   በርህዳዅ፡  
ስⶖ ኰሳ 

adjective ቅጽል  

በርህድኒ ቆል ሸክሉዅ ፡  ጅንስ ስⶖ 
ኰሳ 

adjective of 
quality 

ናይ ዓይነት ቅጽል  

በ. ቆል ቅያሱዅ፣ (ቅያስ ወሪ ብጅኽ 
ስⶖ ኰሳ) (ዓደድ ስⶖ ኰሳ) 

adjective of 
quantity 

ለካዒ ቅጽል  

ሺብ ፍሩግ   definite number ዝተወሰነ ኣሃዝ  

ሺብ ሺቡዅ፣ ሺብ ድምረቱዅ cardinal number ቍጽራዊ ኣሃዝ  

ሺብ ቶኪዅ  ordinal number ተርታዊ ኣሃዝ  

ሺብ ፍሩግ ኣኽጋዅ (ፈረግሰጋ ሺብ) indefinite number ዘይተወሰነ ኣሃዝ  

በርህድኒ ቆል ሓበርኒዅ (ሓበርኒ ስⶖ 
ኰሳ) 

demonstrative 
adj. 

ኣመልካቲ ቅጽል  

 

6 



ብሊን 
Blin 

እንግሊስ 
English 

ትግርኛ 
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በርህድኒ  ቆል አደሪዅ    
 (ክምኒ ስⶖ ኰሳ) 

possessive adj. ናይ ዋንነት ቅጽል  

በ. ቆል ወንቀሪዅ   
(ወንቀርኒ ስⶖ ኰሳ) (ወንቀሪ ስⶖ ኰሳ) 

adjective of 
question  

ናይ ሕቶ ቅጽል  

ኣክኒ ቆል፣ እድ verb ግሲ  

ኣክኒ ቆል ካራዅ      (ካራ እድ) transitive verb ተሳጋሪ ግሲ  

ኣክኒ ቆል ካረጋዅ   (ካረጋ እድ)  intransitive verb ዘይሰጋገር ግሲ  

መሱን ኣክኒ ቆሉ ( እድ መሱን) voice ናይ ግሲ ዓምድታት  

           -------   

ኣዋይን ኣክኒ ቆሉ ( እድ ኣዋይን) the mood of verb ናይ ግሲ ኩነታት  

ካበን ኣክኒ ቆሉ  (ካበ እድ) auxiliary verb ሓገዝቲ ግሲ  

ኣውካት ኣክኒ ቆሉ ( እድ ሁመት) 
(እድ ኣውካት) 

tense ናይ ግሲ ግዜታት  

ኣክኒ ቆል ኰሳ፣ እድ ኰሳ adverb ተውሳኸ ግሲ  

ኣ. ቆል ኰሳ ኣዋይኑዅ 
(እድ ኰሳ ኣዋይኑዅ) 

adverb of 
condition 

ናይ ኣገባብ ተ.ግሲ  

ኣ. ቆል ኰሳ ኣካኑዅ (እድ ኰሳ 
ኣካኑዅ) (ኣካን እድ ኰሳ) 

adverb of place ናይ ቦታ ተ.ግሲ  

ኣ. ቆል ኰሳ ወክቱዅ (እድ ኰሳ 
ወክቱዅ) (ወክት ወሪ ሁመት እድ ኰሳ) 

adv. of time ናይ ግዜ ተ.ግሲ  

ኣ. ቆል ኰሳ ሰበቱዅ (ሰበብ እድ 
ኰሳ) (እድ ኰሳ ሰበቡዅ) 

adv. of reason ናይ ምኽንያት ተ.ግሲ  

ኣ. ቆል ኰሳ ወንቀሪዅ (ወንቀሪ 
እድ ኰሳ) 

adv. of question ናይ ሕቶ ተውሳኸ ግሲ  

 --------   

ንሽዋ  (ጉርበታ) (ክሽርታ) preposition መስተዋድድ  

ውጨላ፣ መወጨል፣ ውሳል 
(ንሽዋ) 

conjunction መስተጻምር  

ሃምገም ቆል  (ፍክር ጋባ) interjection ቃል ኣጋንኖ  

 -------   

ድቀማ phrase ንኡስ ሓረግ  

ጭግዓ clause ዓቢ ሓረግ  

ጭጋዓ በሀር     (እምንዱዅ) independent or 
main clause 

ቀንዲ ሓረግ  

ጭጋዓ ግናይ dependent clause ጽግዕተኛ ሓረግ  

ሓሳብ ታምም፣ ፊዃ ጋቡዅ፣ 
ጋባ ታምሚ፣ ስተታ 

sentence ምሉእ ሓሳብ  

ብርበራ ሓሳብ ታምም simple sentence ንጽል ምሉእ ሓሳብ  

ኰስስጛ ሓሳብ ታምም multiple sentence ተደራራቢ ምሉእ ሓ.  

ድብለቃ ሓሳብ ታምም complex sentence ሕውስዋስ ምሉእ ሓ.  

እሽባ ሓሳብ ታምም double sentence ግርብ ምሉእ ሓሳብ  

እሽሽባ ሓሳብ ታምም compound 
sentence 

ድርብርብ ምሉእ ሓ.  

 -------   

ተከው (ተማሲል) synonyms ተመሳሳሊ  

ቄር antonyms ኣንጻር  

ህምቡንትክ (ህምቡ.) for example ንኣብነት  

ንቈጥ ክታበቱ punctuation marks ስርዓተ ነጥብታት  

ላ ንቍጠት . ሓደ ነጥቢ  

ለጛ ንቍጠት ፡ ክልተ ነጥቢ  

ንቍጠት ግናይ ፣ ነጸላ ስረዝ  

ንቍጠት በሀር ፤ ድርብ ሰረዝ  

ሰጃ ንቍጠት ። ኣርባዕተ ነጥቢ  

ወንቀሪ እሻረት (ወንቀርኒ ሓለገት)      ፧  ? ምልክት ሕቶ  

ፈከርስኒ  እሻረት  (ፍክራ) (ፍክር 
እሻረት) 

! ትእምርተ ኣንክሮ  

ብልጣሓ    (ኮማ) , ኮማ/ጭሕጋር  

ድምኒ እሻረት፣  (ህድግ እሻረት) 
(ድምኒ ሓለገት)  “ ” ምልክት ጥቅሲ  

ምዃዅ  (ኬለብ) ( ) ሓጹር  

መስመር፡    ሕንጣጥ ስቋዅ / 
ሸሪዕ 

_ መስመር  

ሕንጣጥ ድርጛዅ (ሕንጣጥ ነበካ) - -  

ኣከኵ፣  እኵሊተኵ = ይኸውን  

ሕገራ/ በኒ  ሕገራ/ ስንጤር  “  /     
ቄናን ሕንጻጽ  
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ሺብሊ ነፍዕስትነው ቆላት 
Blin terms used in mathematics 

 
ብሊን 
Blin 

እንግሊስ 
English 

ትግርኛ 
Tigrigna 

ብሊንድ ኩፍሪርሲ ከተቢ 
Your choice in Blin 

ኰድና                        (+ ) addition ምድማር  

ነቀስድና (ሽጕድና)             ( - ) subtraction ምጕዳል  

በጃኽድና (ዶል)            ( x )         multiplication ምብዛሕ  

በንና                                  ( ፥ ) division ምምቃል  

እኵሊተኵ (ኣከኵ)             ( = ) equal ይኸውን  

ሺብ እሻረት (ድምረት)      ( # ) number  (symbol) ቍጽሪ (ምልክት)  

ባሕ zero =       0 ዜሮ  

ስሕ  thousand=1000   ሺሕ  

ፍላሳ  (ሚልዮን) million =  1000 000 ሚልዮን  

ፍላሲ-ፍላሳ     (ፍላሲልድ ፍላሳ)  
(ቢልዮን)  

billion=  

1000 000 000 000 
 

ቢልዮን  

 
                         ስⶖⶖ አርፍፈው ብሊንድ 

Names of months in Blin 

 
ብሊን 
Blin 

 

እንግሊስ 
English 

ትግርኛ 
Tigrigna 

ብሊንድ ኩፍሪርሲ ከተቢ 
Your choice in Blin 

 
1. ልደትሪ 

ልደት አርባ / ፈጋይረሪ 

 
January 

 
ጥሪ 

 

 
2. ከባኽብቲትሪ 

ከባኽብቲር አርባ / ከባኽብቲ 

 
February 

 
የካቲት 

 

 
3. ክብሊሪ 

ክብሊ አርባ / ክብላ 

 
March 

መጋቢት  

 
4. ፋጅኺሪ 

ፋጅኺ አርባ / ፋጅኻ 

 
April 

 
ምያዝያ 

 

 
5. ግምቦትሪ 

ግምቦት አርባ / ግምቦት 

 
May 

 
ግምቦት 

 

 
6. ትጟኒሪ 

ሚካኤል ትጟኒዅድሪ / ትጟን 

 
June 

 
ሰነ 

 

 
7. ኰርኩትሪ 

ኰርኩር አርባ / ኰርኩ 

 
July 

 
ሓምለ 

 

 
8. ማርያማተሪ 

ማርያምር አርባ / ማርያማት 

 
August 

 
ነሓሰ 

 

 
9. ያኸኒትሪ 
 

ያኸኒር አርባ / ያኸኒ መሳቅለሪ 

 
September 

 
መስከረም 

 

 
10. መተሉትሪ 

መተሉር አርባ / መተሉ 

 
October 

 
ጥቅምቲ 

 

 
11. መሽወሪ 
     ሚካኤል መሽዋዅድሪ / መሽዋ አርባ 

 
November 

 
ሕዳር 

 

 
12. ትሕሳስሪ  

ትሕሳስ /  ትሕሳስ አርባ 

 
December 

 
ትሕሳስ 

 

 

 ብሊና ቆላታ እንድባ ለዮ ራይኒሽ 1887 አ.ደ. ከተባዅል ገሽ 48፣ ኒሰናኽር ብሊና ቆላታ 
እንድባ ሓዲስ 1992 አ.ደ. ከተብሳዅል ገሽ 387 መኸልቲ። 
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