
የወፍ     ቋንቋ     ትግርኛ     ሳይሆን     ኣማርኛ     ነው።  

 ለትምክህተኛው ዘነበ ይልማ (ዘመንዜ ጌራ)   የተጻፈ መልስ (    ከሶሻል ሚድያ የተገኘ ጽሑፍ)  

የኣማርኛ የሚባል ፊደል ኣለ ወይ?   በጭራሽ የለም።

ኣለ ካልክ እስኪ እነዚህ ፊደላት የኣማርኛ ድምጽ ይጠቀምባቸዋል?

"ቐ ቑ ቒ ቓ ቔ ቕ ቖ ቘ ቚ ቛ ቜ ቝ
ዐ ዑ ዒ ዓ ዔ ዕ ዖ
ሐ ሑ ሒ ሓ ሔ ሕ ሖ
ኹ ኺ ኻ ኼ ኽ ኾ ዀ ዂ ዃ ዄ ዅ”

እነኚህ የላንቃ ፊደላት ኣማርኛ ሳይሆኑ ግእዝ፤ ትግርኛ እና የዋግ ኽምራ ተጋሩ (ኣገውኛ) ብቻ ናቸው በልዩ ቅላጼ 
የሚጠቀሙት።

ቀላል ምሳሌ፦

   መቐነት፤ ዓሳ፤ ሓምለ፤ ኳኽ። በኣማርኛ ግን መቀነት   አሳ፤ ሀምሌ፤ ቁራ ይሆናል።

ይህም ከላይ የተጠቀሱት ፊዳላት ኣማርኛ ቋንቋ መጠቀም እንደማይችል ያስረዳል።

      ኣማርኛ “ሀ፤ ሃ፤ ሐ፤ ሓ፤ ኀ፤ ኃ እንዲሁም    አ፤ ኣ፤ ዐ፤ ዓ”ን በተመሳሳይ ድምጽ የሚጠቀም ኣካለ ስንኩል ወይም ሽባ ቋንቋ 
 ነው። ወፎች በተመሳሳይ ድምጽ እያፏጩ ይግባባሉ። ይህም ኣማርኛም “      ሀ፤ ሃ፤ ሐ፤ ሓ፤ ኀ፤ ኃ እንዲሁም    አ፤ ኣ፤ ዐ፤ ዓ”ን 

በተመሳሳይ ድምጽ ስለሚጠቀም ትግርኛ ሳይሆን የናንተው ኣማርኛ የወፍ ቋንቋ ያሰኘዋል።

እናም ኣማርኛ የወፍ ቋንቋ ነው።

ኣሁንም ቀላል ምሳሌ፦ ከራሱ ከሽባው የኣማርኛ ቋንቋ ስም እንመልከት፦

   አማርኛ፤ ኣማርኛ፤ ዐማርኛ፤ ዓማርኛ በቃ ይሄው  ነው፤ የተውሶ ፊደል ማለት!!! ኣማራዎች በኣንድ ኣይነት ድምጽ 
4ቱንም ኣማርኛ ብለው ይጠሩታል።

 ኣጠቃቀሙ፤ ኣገባቡና የልሳን ኣወጣጡ ሳያውቁበት ከግእዝና ትግርኛ ዘርፈው ሲያበቁ ኣሁን እንዴት ኣድርገው 
ይጠቀሙበት? 

እሺ ፊደላችንስ ዘረፋችሁት የድምጽ መውጫ ላንቃችንን ግን መዝረፍ ስለማትችሉ “አማርኛ  ፤ ኣማርኛ፤ ዐማርኛ፤ 
ዓማርኛ” በኣንድ ኣይነት ድምጽ  ትጠሩታላችሁ። ተጋሩ ግን ለ 4ቱም በየራሳቸው 4 የተለያዩ ድምጾች ይጠሯቸዋል።

ትግርኛ የግእዝ ፊደላትን ከግማሽ በላይ በማብዛትና በማሳደግ ለራሱ ተርፎ ለኣማርኛ ቋንቋና ለሌሎች የሃገራችንና 
የውጭ(ኤርትራ) ሴሜቲክ ፊደል ተጠቃሚዎች ያበረከተው።

ኣማርኛ 15% ኣከባቢ ብቻ ግእዝ ሲሆን ትግርኛ ግን ከ 75% እስከ 85%ቱ ግእዝ ነው። ለዚህም ነው ትግርኛ ልክ እንደ 
ግእዝ ትግርኛ ፦

"    ኧ፤ ኣ፤ አ፤ ኧ፤  

 ዓ፤ ዐ፤     

     ሀ፤ ሃ፤ ኅ፤ ሐ፤ ሓ፤

 ሰ፤ሠ፤

 ጸ፤ ፀ” ን እና



"ቐ ቑ ቒ ቓ ቔ ቕ  ቖ፣

ቘ ቚ ቛ ቜ ቝ፣ 

ኸ ኹ ኺ ኻ ኼ ኽ ኾ

 ዀዂ ዃ ዄ ዅ; ኲ ኳ ኴ ኵ; 

ጐ ጒ ጓ ጔ ጕ”

የመሳሰሉትን በየራሳቸው የድምጽ ኣወጣጥ ሲጠቀም እሚስተዋለው። ኣማርኛ ግን እነዚህን ልሳናት 
ኣያወጣም፤ኣይጠቀምም።

ሌላ ቀላል ምሳሌ ያክል፦

በግእዝ ከ ፩ እስከ ፲ ቁጥሮችን ጥሩና ከዚያም በትግርኛ ደግማችሁ ጥሯቸው፤በመጨረሻም በኣማርኛ ጥራቸው።

፩ አሐዱ፤ ሓደ፤ ኣንድ

፪ ክልኤቱ፤ ክልተ፤ ሁለት

፫ ሠለስቱ፤ ሰለስተ፤ ሦስት

፬ አርባዕቱ፤ ኣርባዕተ፤ ኣራት

፭ ሐምስቱ፤ ሓሙሽተ፤ አምስት

፮ ስድስቱ፤ ሽዱሽተ፤ ስድስት

፯ ስብዓቱ፤ ሸውዓተ፤ ሰባት

፰ ስመንቱ፤ ሸሞንተ፤ ስምንት

፱ ተሰዓቱ፤ ትሽዓተ፤ ዘጠኝ

፲ ዓሠርቱ፤ ዓሠርተ፤ ኣስር

ምን ታዘባችሁ?

ይህ በጥቂቱ የግእዝና ትግርኛ ትስስር ለማሳየት ያህል   ነው፤ እንጂ ኣማርኛ ከግእዝና ትግርኛ እጅግ የራቀ ለመሆኑ 

   ማይ፤ ከልቢ፤ ሃረሰ፤ በከየ(በኸየ)   ፤ ጠመየ፤ ሰተየ ወዘተ የመሳሰሉት ቃላት የግእዝና የትግርኛ ሲሆኑ፤ 

ለኣማርኛው ደግሞ      ውሃ፤ ውሻ፤ ተኛ፤ ኣለቀሰ፤ ተራበ፤ ጠጣ ወዘተ 

የመሳሰሉትን የኩሽ ቃላት ስለሚጠቀም ኣማርኛ በ 13ኛው መክዘ ከሰሜን ወደ ደቡበ ኢት/ያ ኣቅጣጫ በነበረው 
የኣግኣዝያን (ሳባውያን) ፍልሰትና ከደቡብ ወደ ሰሜን ኢት/ያ ኣቅጣጫ በነበረው የኩሽ(ካም) ፍልሰት ምክንያት 
የሳባውያንና ኩሻውያን ጋብቻ ተከትሎ የተፈጠረ ቅይጥ ቋንቋ መሆኑን 

ፕ/ር ጌታቸው ሃይሌ በግእዝ ከየት ወዴት  መጽሃፋቸው፤

ፕ/ር ባየ ይማም በ ዋዜማ መጽሃፋቸው ጽፈውታል። 

ትግርኛ 80%ቱ ኣሁንም ግእዝ ነው።



ለመሆኑ ኣማርኛ ድሃና ጠባብ በመሆኑና ቅጠል እንደሌለው ጭራሮ ዛፍ የተሰባበረና የተመናመነ ቋንቋ በመሆኑ ከትግርኛና
ከኦሮምኛ እየተዋሰ የሚነገር ቋንቋ መሆኑንስ ታውቃለህ?

በግእዝና በትግርኛ ኣንድ ኣይነት  ቃላት፤ ቅላጼና ትርጉም ሲኖራቸው ኣማርኛ ግን ቃላት ሲሰርቅ ተመልከት፦

1)  በልዐ = በላ
2)  መፀ = መጣ

3)  ከደ = ሄደ
4)  ተምሃረ = ተማረ

5)  ጸለኧ = ጠላ
6)  ፀገበ = ጠገበ
7)  ጸለመ = ጨለመ

8)  ሸወነ = ሸና
9)  ደንገጸ = ደነገጠ
10)  ረገዐ = ረጋ

ከኦሮምኛ፦ጉዲፈቻ፤ከስዋሕሊ ውሻ፤ውሃ፤ እና የመሳሰሉት ቃላት ኣማርኛ የተዋሳቸው ናቸው።

ስለዚህ ትግርኛ የግእዝ በኩር ልጅ ቋንቋ እንጂ የወፍ ቋንቋ ኣይደለም።

ለዚህም ነው እኛ ተጋሩ ምንም እንኳ ታሪካችንን በኣግባቡ ባንሰበስብም ተፈጥሮኣችን ግን በራሱ እናንተን ይሞግታችኋል

እምንለው።

ዋቢ መጻህፍት ከፈለግክ፦

1) ፕሮፌሰር ባየ ይማም “የአማርኛ ሰዋስው”በሚለው መጽሐፋቸው ገጽ 4-5

2) የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ቋንቋዎቻቸው አጭር ቅኝት ገጽ 3-4

3) ብላቴን ጌታ ህሩይ  "መንከባከብና ማስወገድ ያለብን ባህሎች ገጽ 43 “ በሚለው መጽሓፋቸው


