
እራስን ማስ ዋወቅ

ምዕራፍ 2
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“我/wǒ/ዎ” ማለ  “እኔ” ማለ  ነው። እስ  በቻይንኛ “እኛ” ለማለ  

ሞክሩ። ከላይ እንደ ማርነው “们/men/መን” የሚለውን ቅፅል የምናስከ ለው 

ብዛ ን ለመግለፅ ነው። ስለዚህ “እኛ” ለማለ  ስንፈልግ “我们/wǒ men/ዎ 

መን” እንላለን። 

ስማችንን ለመግለፅ እንዴ  እንደምንችል አሁን እንማራለን። “ስሜ አበበ ነው” 

ለማለ  我叫Abebe/wǒ jiào Abebe/ዎ ጂያው አበበ” እንላለን። “叫/

እራስን ማስ ዋወቅ

አዳዲስ ቃላ

የቻይንኛ ካራክ ር የፒንይን አነባብ የአማርኛ አነባብ ርጉም

我 wǒ [ዎ] እኔ

叫 jiào [ጂያው]
መጠራ / 

መሰየም

什么? shén me? [ሸን መ?] ምን?

名字 míng zi [ሚንግ  ዝ] ስም

先生 xiān sheng [ሲየን ሸንግ] አ

女士 nǚ shì [ኑ ሽ]
ወ/ሮ ( ለቅ 

ላለች ሴ )

小姐 xiǎo jie [ሲያው ጂዬ] ወ/  (ለወጣ ) 

认识 rèn shi [ረን ሽ] መ ዋወቅ 

很 hěn [ኸን] በጣም

高兴 gāo xìng [ጋው ሲንግ] ደስ ኛ
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jiào/ጂያው” ማለ  “መሰየም ወይም መጠራ  ማለ  ነው። ስለዚህ “የእኔ ስም 

አበበ ነው” እንደማለ  ነው።  በነገራችን ላይ አንድን ሰው “ጠራሁ ” ለማለ  

የምንጠቀምበ  ቃልም “叫/jiào/ጂያው/” ነው።

“ስምህ ወይም ስምሽ ማን ነው?” ለማለ  ደግሞ የምንጠቀምበ  አረፍ ነገር 

“你叫什么名字/nǐ jiào shén me míng zi/ ኒ ጂያው ሸን መ ሚንግ 

ዝ” ነው። “什么/shén me/ሸን መ”  “ምን?” የሚለውን ጥያቄ 

የምንጠይቅበ  ቃል ነው። በነገራችን ላይ አንድ ሰው የሆነ ነገር ናግሮ በደንብ 

ሳይሰማዎ  ቢቀር በአማርኛ “ምን?” ብለን እንደምንጠይቅ ሁሉ በቻይንኛም 

“什么?/shén me?/ሸን መ?” እንላለን።  “名字/míng zi/ ሚንግ ዝ” 

ማለ  ደግሞ “ስም” ማለ  ነው። ስለዚህ “ስምህ ወይም ስምሽ ማን ነው?” 

ለማለ   “你叫什么名字/nǐ jiào shén me míng zi/ ኒ ጂያው ሸን 

መ ሚንግ ዝ” እንላለን።

አሁን ደግሞ ወንድን “አ ” ሴ ን ደግሞ “ወ/ሮ” ወይም “ወ/ ” ማለ ን 

እንልመድ። ኢ ዮጵያ ውስጥ ያሉ ን የውጪ ሀገር ዜጎች “ሚስ ር እና ማዳም” 

እያልን መጥራ  የለመድን ቢሆንም ከአሁን ጀምሮ ግን ቻይናውያንን 

በሀገራቸው ውስጥ የሚጠሩበ ን የአክብሮ  አጠራር መልመድ አለብን።  

ለምሳሌ“አ  ዋንግ” ለማለ  “王先生/wáng xiān sheng/ ዋንግ ሲየን 

ሸንግ” እንላለን። በአማርኛ “አ ” የሚለው ቃል ከሰውየው ስም በፊ  ሲሆን 

በቻይንኛ ግን ከስሙ በኋላ ነው።

እራስን ማስ ዋወቅ
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አሁን ደግሞ ወደ ሴ ቹ እንለፍ። “ወ/ሮ ሊ” ለማለ  李女士/Lǐ nǚ shì/ 

ሊ ኑ ሽ” እንላለን። በአማርኛ “女/nǚ/ የም ለዋን ቃል “ኑ” ብለን 

ብንፅፋ ም ድምፃችን ግን ከ “ኑ” ንሽ ይለያል። እንዲያውም “ኒው” ያልን 

እስኪመስል ድረስ ነው “女/nǚ/ኑ/” የም ለዋን ቃል በድምፅ የምንገልፃ ። 

ለዛም ነው ፒንይኑ ላይ ከ “u” በላይ ሁለ  ነጥቦች ያሉ ። ይህ ግልፅ 

እራስን ማስ ዋወቅ

እንዲሆንሎ  የድምፅ ቅጂውን ያዳምጡ። 

አሁን ደግሞ “ወ/ ” ማለ ን እንማር። “ወ/  መንግ” ብለን አንድ ወጣ  

ሴ ን ለመጥራ  ብንፈልግ “梦小姐/Mèng xiǎo jie/መንግ ሲያው ጂዬ” 

እንላለን። “小姐/xiǎo jie/ሲያው ጂዬ/” ማለ  ያው “ወ/ ” ማለ  ነው። 

አሁንም ልብ ብላችሁ ከሆነ ያቺ “女” የም ባለዋ ካራክ ር “姐/jiě/ጂዬ” 

ውስጥ አለች። ስለዚህ ቃሉ የሴ  መጠሪያ እንደሆነ ያመላክ ል።

ሌላ መገንዘብ ያለብን ነገር አለ። “女/nǚ /ኑ”ማለ  “ሴ ” ማለ  

ነው። ለምሳሌ የሴ ች መፀዳጃ ቤ ች በር ላይ “女” የም ባለዋ 

ካራክ ር ለጠፋለች።

  ማሳሰቢያ
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አሁን የ ማርነውን ከመለማመዳችን በፊ  እስ  አንድን ነገር 

ላስ ውሳችሁ። ባለፈው እንደ ማርነው “好/hǎo/ሀው/” ማለ  

“ጥሩ ወይም ደህና” ማለ  ነው። ይህ ካራክ ር ሁለ  ክፍሎች 

አሉ ። እነዚህም “女” እና “子” ናቸው። ያው ከላይ 

እንደገለፅነው 女 ማለ  ሴ  ማለ  ነው። 子 ማለ  ደግሞ “ህፃን” 

ማለ  ነው። ስለዚህ “好/hǎo/ሀው/” ሴ  እና ልጅ ወይም እና ና 

ልጅ አንድ ላይ ሲሆኑ “ጥሩ፥ ደግ፥ ደህና፥ በጎ” ነው እንደማለ  

ነው። አይገርምም?

በቻይንኛ “መ ዋወቅ” ለማለ  “认识/ rèn shi/ረን  ሽ” ማለ  

ይችላሉ። ለምሳሌ “እኔ አን ን አውቅሀለሁ” ለማለ  “我认识你/wǒ 

rèn shi nǐ/ዎ ረን ሽ ኒ/” ማለ  ይችላሉ።

በቻይና ባህል ከአንድ አዲስ ሰው ጋር ሲ ዋወቁ ከሰውየው ጋር በመ ዋወቅዎ  

በጣም መደሰ ዎ ን መግለፅ አለብዎ ። “很/hěn/ኸን/” ማለ  “በጣም” 

ማለ  ነው። “በጣም ቆንጆ” ወይም “በጣም ከባድ” ወዘ  ለማለ ም 

እንጠቀምበ ለን። 

“高兴/gāo xìng/ጋው ሲንግ/” ማለ  ደግሞ ደስ ኛ ማለ  ነው። 

በነገራችን ላይ “高/gāo/ጋው” ማለ  “ረዥም” ማለ  ነው። “ያ ሰው ረዥም 

  ማሳሰቢያ
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ነው” ለማለ ም የምንጠቀምበ  ያው ይሄንን ቃል ነው። “兴/xìng/ሲንግ” 

ማለ  ደግሞ “መፈንጠዝ” ማለ  ነው። ይህች 兴 ካራክ ር በሁሉም አቅጣጫ 

የም ንፀባርቅ አ መስልም? ስለዚህ “በረዥሙ መፈንጠዝ/ማንፀባረቅ” ማለ  

“ደስ ” ማለ  ነው። ስለዚህም “አን ን በመ ዋወቄ ደስ ብሎኛል” ለማለ  

“认识你很高兴/rèn shi ní hěn gāo xìng/ረን ሽ ኒ ኸን ጋው ሲንግ” 

ማለ  ይችላሉ።  

እራስን ማስ ዋወቅ
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ልምምድ

እራስን ማስ ዋወቅ

የቻይንኛ ንግግር ርጉም

A: 你叫什么名字? ስምህ/ስምሽ ማን ነው?
[ኒ ጂያው ሸን መ ሚንግ ዝ?] 

nǐ jiào shén me míng zi?

B: 我叫 Abebe。 አበበ እባላለሁ።
[ዎ ጂያው አበበ።] 

wǒ jiào Abebe.

A: Abebe 先生您好! አ  አበበ ደህና ኖ !
[አበበ ሲየን ሸንግ ኒን ሀው!] 

Abebe xiān sheng nín hǎo!

B: 李小姐你好! ወ/  ሊ ደህና ነሽ!
[ሊ ሲያው ጂዬ ኒ ሀው!] 

Lǐ xiǎo jie ní hǎo!
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A: 认识您 很高兴。 እርሶን በመ ዋወቄ ደስ 

ብሎኛል።[ረን ሽ ኒ ኸን  ጋው ሲንግ።] 

rèn shi nǐ hěn gāo xìng.

B: 认识你 很高兴。 አን ን/አንቺን በመ ዋወቄ ደስ 

ብሎኛል።[ረን ሽ ኒ ኸን  ጋው ሲንግ።] 

rèn shi nǐ hěn gāo xìng.

እራስን ማስ ዋወቅ



ሊና ጌ ቸው አየነው 

በአዲስ አበባ ከ ማ ነው ወልጄ ያደግኩ ። በ18 አመ  እድሜዬ በ ወቀውና 
በአሜሪካ በሚገኘው ዬል ዩኒቨርሲ /Yale University/የ ምህር  ዕድል 
ሰጥ ኝ የመጀመሪያ እና ሁለ ኛ ዲግሪዬን (የማስ ርስ ዲግሪዬን) ለማግኘ  

በቅቻለሁ። ለቋንቋዎችና አለምን  ለማየ  ባለኝ ፍላጎ  ምክንያ   የዬል 
ዩኒቨርሲ  ማሪ እያለሁ የፈረንሳይኛ እና የስፓኒሽ ቋንቋዎችን በጥልቅ ሁኔ  
ምሬያለሁ። በፈረንሳይ ሀገር በፓሪስ ከ ማም ቆይ  በማድረግ የፈረንሳይኛ 

ችሎ ዬን ለማዳበር ችያለሁ። ምህር ን ከጨረስኩ በኋላ ከሌሎች የዬል ዩኒቨርሲ  ማሪዎች ጋር 
ወዳድሬ በማሸነፍ ቻንግሻ የሚባል የቻይና ከ ማ ውስጥ በሚገኝ  የ ወቀ  ዩኒቨርሲ  ውስጥ (Xiangya 

Medical School 湘雅医学院) ሌክቸረር ሆኜ በማገልገሌ ምህር ን እንዴ  በቀላሉ ወደ ማሪዎች 
ማስ ላለፍ እንደሚቻል ለመገንዘብም በቅቻለሁ። በቻይና ሀገር መኖር ከጀመርኩ በኋላ ነው ቻይንኛ 
መማር የጀመርኩ ። ከሌላ ሀገር ከመጡ ዜጎች ይልቅ ምህር  በቀላሉ ይገባኝ ነበር። ይህም የሆነው 
ቻይንኛ ለአማርኛ ናጋሪዎች ስለሚቀል ነው። ቻይና እና ኢ ዮጵያ ግንኙነ ቸው እየጠነከረ በመምጣ   
ኢ ዮጵያውያን በቀላሉ ቻይንኛ መማር እንዲችሉ ብዬ ነው ይህንን መፅሐፍ ለመፃፍ የወሰንኩ ። በአሁኑ 
ሰዓ  በቻይና እና በአፍሪካ ማህል ያለውን ግንኙነ  እያጠናሁ ሲሆን ጥና ቼም በ ለያዩ የጥና ና ምርምር 
ቋሞች መዋል። በዚህ አጋጣሚ እና   ወ/ሮ ፀዳሉ በላይ እና አባ  አ  ጌ ቸው አየነው በ ምህር  

እንድገፋ ላደረጉል ገደብ የሌለው ድጋፍ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናቸዋለሁ።      


