
ገርዳ ራድዮሪዂ ብሊና ጋብሲ ሓሶሰይድኒል 
(The Role of  Radio in revitalization 

of Blin language) 
 
 

ዓብዱ መሓመድ 
 



 ጋብ ይስቱ ውራ ኒ ናው? 

ጋብ ኣዳሚንድቊር ና ግርጊ መንብሮትል ጀረብደውሲሎም ናድ 
ፋሀምስጘናዂ ዱመንት እንገው ኣላት ግን።  

ግርጊ መንበሮ ይስቱ ቁናዲ ጅእናዲ ሻማዲ ነዲ ከምተትሶ ፈረው 
ኣውቑይዲት ሻከኲ። ህምቡንትክ ዓዋዲ፡ ያመምና፡ ሼቓን፡ ፖለቲካ፡ 
ዕባብድ ላት መንደርትቶ ጀረብደው ናኾርክ ጋብ ፈክድ ሰርገለኲ። 

ጋብ ላ ገፍድ ኣላት ከደሚሰንሰና ቋልስተው ድኳ ኣከን እና 
ሀደግሰውሲ ሻከው ና ኣክነድ አውኒናርዲ ውሪና 
ኣዳሚንድቁሩዂዲትልድ ሲረላ። በደሮኻ እንሱስልድ ሲደኩሉ። 
ተለይዶኻ ገቢለትስኻ ገቢልተልድ፡ በልድስኻ በለድልድ ሲደኲሉ። 

ጋብ አውኒናርዲ ውሪናርዲ ሻክስትጘው ኣኽነዲን ዲመክ ሓሶሰይድናዲ 
ተከውናዲ ጀረበኲ። 
 

 

 



ሓሶሰይድና ይስቱ ውራ ዋሲሳዂን? 

 ሓሶሰይድና ትካ-ትካትል ጅሙዂሮ ህምባዂሲ ኒ ገንጂልድ ጒድና ግን። ወሪ ይኸ 
ገንጃዲ ጒነዲር ነበክል ኣኾ ጒና ቂልሶ ህምባዂሲ ጒድሮ ከደመሰና ሃብና ግን። ኒ 
ገንጂልድ ጒጋዃ ሺሾ ኣሸሾ ኒክራ ከብተለሉ። 

 ይና ጋብ ብሊንሲ ቋልነን፡ 1880ታተል 100 ኣመራ ደምቢ ድድሮ ግን ይስቶ 
ቤልእሰውልድሎም ግን። እና ተለይውሲኻ ትካር ኣሻይርሰና ኣድንዂሎም፣ 

 
1. ብጅኽ እን ጋብሲ ጋበውዱዂ 
2. እን ጋብሲ ጋበው ናጋብሲ ና ኣውኒናርዲ ሻኪሰነኩመሎም 
3. እንኩልኩስንዲ ጠፍሓትዲ እን ጋብሲ ጋበውዱኹ 
4. ኣካን ወሪ ብራ ኣርእስታኹሊ መደርትና 
5. እና ጋብ ነድ ኣርደቱ እሪ ጋብሲ ና ነፍዕስትና 
6. ኣሪው እና ጋብ ነስ ነፍዕስተውድ ብጅኽ 
 

 
  

 
 
 



7. እን ጋባ አርደትድ ስቛና ናጋባዂ  

8. እን ጋባ ኣርደትሊ ቋልስታዂ ዕምር መንደርትኒዂ 

9. ወረና እና ጋብሲ ነፍዕስትኒኹ 

10. እን በለዲትል እና ጋብ ነን ኣዊ ዕልድ ቋልስታዂን 

11. ሰለል ግም ደምበርሊ ካሲስኒዂ ውራ ተካኹን 

12. እና ጋብ ነን ሳንሰዓ ኣካንሊ ና ኣረርስና 

 

 



ብሊና ጋብሲ እና ሀደግሶ ህምበው ትልምድ ኬለብሊ ቱስኖ 

ታወርነንሎም ናብጅኻነክ እምንድክ ጎቶሎም ሰጘውዲ ህምበውዲ 

ግን። 

 ኣለመርትክ ንኪትል ኣኽታስክ ዲዊሮ ናገርስነድ ምእክርሲ ተወርኖ 
ሻኽንዂን። ትክስነ ተብድኖሉር መታን። 

 

 



ሊጘር በና 

         ጋብሲ ሓሶሰይድኒል ካበው 
ሀ.  አረርስጚሰን ገሪውዱሲ (mass media) ነፍዕስትና (ቋልስተውዲ 
ዋስስተውዲ) 
ኒት-ኒቱር ወክትሊ ጋበል ሓሰርሰውዲ ግርሱዲ ኣሲነዂ ታወርነድ 
አረርስጚሰን ገሪውዱ እንድብና ጋባኹዲ ዓዳትዂዲትል ክብ ያ ገርዳ 
ክመት ድርጝ ሲነ እና ተለየው ሰጃ ደርፍፍሲ ሀደገነኩ። 
1. ጋብ ድድኒ ቅራርሊ ህምበውሲ ሓሶሰይድኒል መጨግዕዖራ ኣከኩ 

2. እን ጋብሲ ነፍዕስትነስ ትንክበኲኽር፡ እን ጋብ ሃጎገይጊን ማእረን    
         ኣከኲኽር 

3. እን ጋብ ድድጊን ተንብሀኲኽር ሓዳይስ እን ጋብሲ ነፍዕስተው  
          ዋለየኲኽር 

4. እክ እን ጋባ አርደት ንሽቅ ናው ጀረበነውዲ ናው ጨበረነውዲት፡  
         ናው ፈሀምሰናዂ ደርብድ እወነኲኽር አደነኲኽር 

 



ለ.  ክቱባንድ ስኲረውሲ ነፍዕስትና (ነበብሰው) 

•  ግም ጃበርድ ዓዋዲ፡ ኣድጋም፡ ብጨም (ቆላት)፡ ክማና ጎወሊታዂዲ ና 

ንሽቅዲ፡ መሱን ጋበውዲ ና ስቀልዲ  አሪው ናዲ ሻክስትጘውዲ  

ቃፍርግኽር  ነተፍስግኽር ኒል ዋኒ-ዋነት ግም ደምበርሊ ካሲሳዂ ልዳት 

ግን። እና ነስ ታወረው ይኸ ክቱብ ኪዳ ሰፈት (standardarized) ሻዂ 
ስኲስና እንደረድ እና ተለየውስኽር ፍሪሰነኲ  

1. ኣሽርጠት ወሪ ካሴት እንሳኽሰኲ (Interview) 

2. ትልማ ላ ክቱብዂድ መታን ገሪ ለንክክ ታወረነኲ። 

3. ጃቢቶ ስኲረው ክቱባን  ቋልስትሮ  ና ጭንዓባ ብስተኲ። 

4. ገሪ ብጨም (ቆላት) ግም ጃበርዲ ደኲጊን ወሪ ደብተጊን እንድቢቶ 

(documented) እን ጋብ አርደትዲ አሪውዲሲ ነፍዓሰና ሃበነኲ።   

       እና ክድመት ኒንኻ በለጋዂዲ በለልሰጋኹዲ ግን። 

 

 



ደኣም ኒን ይስቱ ኣረርስጚሰን ገሪውዱ (mass media) ኒ እኲሊል 

ክያዋዂድኽር ስድውሮ ገረሰኲ። 

1. እን ጋብ ከለላ እክድ ጋብተው  እን ዳበረው ግን ይስተውድ       

       ስውስተኲ 

2. እን ከለላ እክድ ጋብተው ጋባ ዓዋዲት ና ክያወውሲክ አድሮ                   

     ስኲስንድ እን ጋብዲ ዓዋዲዲ ና አርደትዲ ገፍርዲሲ ፈንፈንሰሰናኽር       

     እንጠርሰሰናኽር ሀበኲ። 

3.  እን ከለላ እክድ ጋብተውድ አርደት ፈርናዂልክ ናው ዲዋዂሎም   

     ኣኽነዲን ናል ኣኽታስክ ጃል የነሰና ሀበኲሎም። (ሲረዂድ   

     ግናቲትዲ ሻሎትዲ) 

4. ሜድያ ጋብ ብልብል ጋበገን ግም ግናቲቱዂሲ ሻኽደት ስድወኲ 

 



ሲዀር በና 

ገርዳ ራድዮሪዂ ብሊና ጋብሲ ሓሶሰይድኒል 
ብሊና ራድዮራ ተር ይጊር ጃብ ዓዋዲዲ ጋብዲ ና አርደትዲትል 

እርጋ እጭጉም 

 ሆርያ-   ሽቦ ይበልሓል ሽቦ፣ ሓይፈራም ጎበዝ፣ ደበንያለ ዓስከር 

ደበንያለ፣ ያ ጎቦ ጎቦ፣ ምስርያ ምስርያ ሓርቢ 

 ስስዒት፡ ጎልያ፡ ወሶምያዲ ጨፈራዲ ኒሰናኽር ኮዶ ኣለለዎዲ  - 
ወያ ንጉሶም፣ ማርያም ጽላሎም፣ ሹም ገደደ፣ ኣሰና ሰና ሰነት 

ርአና፣ ኣ ላለየ ሎባ ናዲ ናት ተከውዲ ገሪው ሀደግስሮ ገረሰኲ። 

 ኣውሎ - ኒ ተርሲ ካያ ቋልነን "ቅርቅረ ቅርቅ ….. እገለ ኢላ ትሕብረ" 

ይስተኲ። ትግሬዲ ትግርኛዲሲ በዓርሰው ግን ይስተን ስዳወኲ። 

 ኮልድ ገሪ ደርፍፍድ ሺርድኖ ቀሰብሰው፣ ሲሬኹድኻ ና ግርጊ 
መንብሮትል ና ጋብሲ ጋበው አርድኖ ገረስገው ናጋብዲ 
ዓውዲዲትልድ ገመጭሰነኲ። ህምቡንትክ፣ ናብራ ገድሊ ግን 

ብዝኾነ ተስፋ ቆረጽግኒ ተቃለስነኩን። መዓየሸት ንዳል ጀረበኩ። 

 



ራድዮራ ተር ደምቢ 
ራድዮራ እርጋ እጭጉምሲ ናትክ እንክሮሎም ገረሰገት ሽንክራ ጀረባዂ 
ኣኽላ። ደኣም ገሪዂድክ ልውታ ናዕሰት እና ተለየው ሀደግስሮ ገረሰኲ። 

ሆርያ፡ ስስዒት፡ ጎልያ፡ ወሶምያዲ አሪው ፈየግዲሰንዲ ሲሬዂድ 
ኣውቁይ ድንጋሑሊ ኣከውሊ (festival) ብሊን ብልብል ስኲርዶ 
ትንክብቲ። 

 በላይን ናኮልድ ሺርኖ ናጋብሲ ስዳዋዂድ ጋቢድኖ ወሪ ሸኑርድኖ 
ገርሰገውድ ሊኳ ኣኽቲ። 

 ናትናቱር ልትያስ (dialects) ላ ግባርሊ ጨመድሮ እንድባ 
ብሊናሪ ኣኽቲ። 

ልሑማንዲ ተረብና ክቱብዂዲትል ልውታ በሀርኮት ናዕስቲ 

ሙዚቐድ ጎበርስው ጎወሊትዲ ጎሊተንትዲ ሺብዲ ክማናዲሲ 
ዳበርዶ ታተይቲ። 



 

 ራድዮራ ኣስመሪሪ ራድዮራ ኣሜሪኪሪት እዃርቲ። ኒጛ ከደን 

ህምበው ገሪዂድክ ና ጋብዲ ዓዋዲዲትል ሓስርሰነሰና 

ሃብሪነዲን ላዂክ ኒ ህምባዂል ለመለም ይሮ ደቅብ ኡቲ። እና 

ኮንፈረንስ እስቲሮ ገረስዳዂ ጋበል ሓሰርሰና ግን። ገሪው እራኲ 
ዓዋዲሩሲ ኮልድ ናዕስኖ ና ኮልድ ሺርኖ ዋኑኑ ናከውሲ ተከው 
ህምበነኲና። ህምቡንትክ ኣን መንደርታዂ ስዊስትል ፊልም 
ከደምስቶ እራኲ ዓዋዲሩ ስዳዋዂድ አርስሮ ገረሱዂ። 

 







ካፈፊሰናዲ ፊናዲ (Conclusion and 
Recommendation) 

መደት ጃበሪል ገሪ ጋብ ድደት፡ ናበልጛ ሰነጉ ዲወ ዋነት ገሪ ክቱባን 
ሓበረኲ። ደኣም ንኪር መደት ዳበራዂል ጋብ ከለላ እክድ ጋብተው 
ድድጊን ናአርደትዲ ጋብድ ሓሰርሰው ወጨም እዲኒውዲር መድ ግን። 
ውረድ እና እዲኒልድ ላጋብ ድደን ገሪ ዓዋዲዲ ኣፍትሓትዲ ዋኒገውሰና 
ኣኽሮ ግን። 

 አረርስጚሰን ገሪውዱ (mass media) ሲሬዂድኻ ራድዮራ እና ሀደግሶ 
ህምባዂ ጋርሊ ገርዳ በሀርኮት ሻኽቲ። ከለላ እክድ ጋብተውዲ ድድጊን 
ጒኢሰውዲ ጋብሲ ስዳዋዂድ እንኩርቶኽር ሓሶሰይድቶኽር ገርስረሪ 
ኣኽረት ሽንክሪሳዂ ኣኽላ። አረርስጚሰን ገሪውዱ (mass media) 
ስምጥ ክያዋዂ ድኳ ክመን እን ስምጥ ትክያዂሲ በለለጋዂ ኒ ኣክነድ 
ኣሰፍዳዂ ኣኽላ። ኣኽነዲንኻ እና ተለያ ፊና ስኲስናድ ተመምደኲን። 



1.  ንድጃብ ተር ዮ ህምበው ረዋዲ ዓቕም አሮ ጃብራ ይሮ (ኢንተርነትድ 
ካያ ኣከውስጝ ሳተላይትል ካርዶ)።  

2. ቴረብና ክቱቡዂዲ ቁርጣትዲር ዳበርና ብሊና ጋብ ና መሱን  

    ተከሎ ና ጀኸራ ጠፍሕድሮ ገረስደው  ኣኸውድ ግርስ ሻውሲ  

    ካብና። (ደርብ ወጨምሳዂድ)    

3. ሙዚቀድ ጎበርሰውዲ ከለምቡራድ ካያ ጎሊትሰውዲ ጎወሊዲ  

   ሓልየትዲ ብሊነው ክዳ-ሊውታ ኣካንሊ ደቅብ አርዶ ጅብኒል ናን     

   መቅዕና። 

4. ሓለጋት ብሊነው ላ መገለይ ሻኾ ሳብ-ጥሉቅሊ (Online)  

    ኣኻዂክ ብዶ አርዶሎም ገረሰው ስታታት ግናቲት ክንሰው (ሲረዂድ   

    ከደን መንደርተውድ እቊርሲ ካቢሮ) ኢንተርነትድ ጠላቕና። 

5. ንኪትል ኣኽታስክ ከደምሶ ህምበው ክደምድ እንኲርሰው ብሊና  

    ብጨም (words) እንድባ ሕበርዂል እንኩልኩልሰሰና ሀብና። 



ሰርገል ይና ገቢለትድ! 

 

08-09/08/2015 


