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ብሊን በራ መንደርትናኽር ይና ጋብሲ 

ይና እቍርሊ ካስናዅንማ እንኵንዅን? 

 
ገርበሻ ፓልቶክ ልጝንሊ  

ተኪኤ ዓልበኪት ስኵሳዅ ጂጛ 
ግርጋ 28.09.2018     

 
 
ጃቢሶ ሰላም የኵንኩም፡፡ ናውክ ከቲግነሰና፡ ንኪር ይና ጂጚ ወዓድ፡ “ብሊን በራ ወሪ ዳያስፖራ 
መንደርትናኽር፡ ይና ጋብሲ ይና እቍርሊ ካስናዅንማ እንኵንዅን? ያዅ ግን። ይና ጋብሲ ይና እቍርሊ 
ካስናዅንማ ይስቱ፡ አሪ ደርብድ “ይና ብሊናርሲ ይና እቍርሊ ካስናዅንማ እንኵንዅን?  ያዅር ኣኽሮ 
ገረሰኵ። 
 

እና ወዓድ ነወያዅድ ጂጛ ተርሱንሲክ፡ ሲረዅድ ኒት ተኪን እዳንዶ ተብድና፡ ወሪ research እሰ ኣኽላ 
ኣን ስኵሮ ህምባዅ። ደአም ወዓድ ነወያዅ ናውክ አርእናዅዲ፡ ናትክ ሓሰርዳዅዲ ኒኣክነድ፡ እኺሪርልድ 
መሀርስኖ ገረስና ያዅ ሳዳ ህምበኵለ። 
 
እማ ሰልፍድ እና ጂጛ ኒን፡  ጋብሲ ቋላዅ ኒኣክነድ፡ ቱሲሰና ኣኽሮልና መታን፡ ጋብ ውረኒ ግን?  ኒሰናኽር 
ጋብ ኣዳሚንድዅሪ ዳበርኒል አወያ ገርዳ ሻዅን? እዲኒ ጋብ ዕባብድ፡ ብሊና ጋብኻ ሲረዅድ አወያ 
ኣዋይንሊ አረርሳዅን? የው ወንቀራታትሲ ጕዶ ጂጝስትያ ፍሪረኩን። 

 
ጋብ ይስቱንሲክ ኣዳሚንድዅራ ኒደሀይሲ ነፍዕስቶ፡ እን ሓሳብ ኒሓሳብሲ፡ ወሪ እን ኮረድ ዋስስታዅሲሉ 
ኒድ በርህዳዅ፡  ንድኻ እኺሪርሊ ኒድ አረርስጚሮ ገረሳዅ፡ አረርሽጚሰና ኣላት ግን ይስትሮ ገረስተኵ።   

 
ጋብ ኰዶ ወላ ድኳ ሰልፋ ሁመትሊ አብድ ካያ ጋብስቱ ሰጘው ኣከን፡ 5000 ኣከው አመታት ጃብ ደአም 
ኣዳሚንድዅራ ክታበትሲ መሀድነዲን፡ ኒጋብሲ ክቱብሊ ገምዶ ክቱብድ ኒንሽቀስ ደኵስሮ፡ ኒሰናኽር  
ኒድግምዲ ኒዓዳትዲት ክቱብድ እንኵሮ ግም ደንበርሊ ደኵስሮ ገረሱዅ። ናን ደንቢረድ ኮዶ ኩጋብሲ 
ናደሀይድ እንዳኸ ዋኑ፡ ጋብሩንሲክ ሰጀልዶ ገምድራ ዕደት ወሪ ኣላት መሀድስነዲን፡ እናሓን እን 
ኣዳሚንድዅራ ኒሓሳብድ እኺሪርሊ ኒድ አረርስጛ ደርፍፍ እምንድክ እዳኑ ፈሮ ዋኔት ናውክ ደለይድናዅ 
ግን።  

 
ኣዳሚንድዅራ አውንትልድ ተርሰ ኣኽራ ንጋቢሮ ገረሳዅ? ያዅ ወንቀረስ ቋላዅድ፡ ዲን ድኳ ኒቱር 
ወንተሳ ክመን፡ ምሁራን ጋቡ ወሪ ሳይንቲስትስ ደአም ናንሱክ ራቲዕ ወንተሳ ኡድኖሉ ገረስኖ እልኒ። 
ውረድ፡ ጋብ ናፈላኻ ባርዶ ገረሳዅ፡  ክታበት ተርዮ ደንቢ ካያ ግን። ክታበትኻ እና ይስቱ ግጀሰና ናን 
ተኸት 5000 አመሪ ጃብ ግን ንመሀድሳዅ። ንድኻ 2-3 ሚልዮን እሰው ናሽሽ ኣዳምሩ ድኳ አረርሰን፡ 
እን ከው እና 2-3 ሚልዮን አመታት ጃብ መንደርቱ ሰጘው ጋቡኑማ ሰጘናዅን? እማ ጋቡኑ ሰጘኒ 
አርእስታዅ እላ ይስተኵ።  
 
ደአም ላሪ ሳይንቲስትስ ናውክ ኒል ፈሀምስጘነሪ፡ ጋብ ኣዳሚንድዅሪ ዳበርኒል፡ እን ገርዳ በሀር ሻው ዕደት 
ወሪ ኣላት ግን ያዅ ግን። ንድኻ ኣዳሚንድዅራ ጋብሲ ኒመሀዳ ሁመት፣ እን ክርጚልድ ወሪ ካኒልድ 
ሸረብሰው ዕደት ንናድ ቃዩ ሰጘውዲ፡ ዋኺል ነፍዕስቱ ሰጘውዲት መርመርነድ፡ ጋብኽር እና ዳለት 
እንዲል፡ 2,500 000 (ለጛ ሚልዮንዲ ገፍዲ) ኣካዅ ሁመትሊ ተርየው ኣኽራ ይስቶ ወገምሰኵ።  

 
ንሰና ኒይስትናኻ፡ ኣዳሚንድዅራ እና ኣላት ነወየው ኒመናብረትሊ ነፍዕስተውሲ መሀድሮ፣ ላድም 
እሻራትድ ኣኽን አሪ ደርብድ እኺሪር ፈሀምሮ ጅረብዲነዲንሉ፡ ጋብሲ መሀድሮ ቀሰብሱዅ። ውረድ 
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ላእራኰስ እንቲ መሀድራዅሉ ጀረብዶሰናካ ግን።  እን እንግሊስ ጋብድ “nececity is the mother 
of invention” ይስተሰና የነኵ።  

 
ንድኻ ጋብ እና አወት ሀደግሰሰና ኣዳሚንድዅሪ ዳበርኒል ገርዳ በሀር ሻው ናኣክነድ፡ ኣዳሚንድዅራ 
ጋብሲ እንገት፡ እና ናን ኒ ገርእዮ ህምባ ዳበርኒል ገእይሮ ገረሰጊድ። ኣዳሚንድዅራ ጋብሲ እንገት ዓጀማ 
ኣኾ መንደርትርድ ይስተኵ። አለመርትክ እን ኣዳሚንድዅሪ ነቢርሲ ትክሰ ሽኻርደው ዓዳት ኒው 
ኣከንኽር፡ ጋብሲ እንገት ዋነጊድ ይስተኵ። ውረድ ዓዳትሲ ምዅረው ጋብ ግን። ይና ኣፍትሓትሲ ጋብድ 
ፍድነኵንኽር ደገምነኵንኽር፡ ይና ጋብድ መደርነኵንጝር፡ ሀርከክነዅር፡ ጎሊትነኵጝር፤ ኒሰናኽር ይና 
ዓዳትዲ ድግምዲት ጋብድ አሰል ደንበርሊ ካስነኵን ይና ግን። 

 
ንኪ ህምብና እዲኒል፡ 7000 (ለጘታ ሲሕ) ኣከው ናትናቱር ጋብ ህምበኵ ወሪ ጋብስተኵ ይስተኵ። ደአም 
እና ጋብ ኔልድ ናገፍ፡ እና እንተራ ሊኽ አመሪ ዓንቀይል  ናክራ ወሪ ጨነትና ከብተላ ይስቶኽር ወገምሶ 
ህምበኵ።  

 
እን ክራ ጋቡዅ ላዶንትል እንተራዅ ኣኽጊ፡ ደፋእዮ ቋልስቱ ፈራዅ ግን፡፡ ሰልፍድ እን ጋብ ክርጚን 
ጕኢትሰው፡ አሪ ጋብ ከው ገሪውድ ጋብስተውድ ነበክል ጨቀጥሶ ገርዳ ባን፣ አዋይን ናዅ “ጋብ ውልኢል 

ኣኽራሲክ ናፈርና” ወሪ “potancial endangerment of language” ይስተኵ። እና ቀሓት ኒል እን 
ጋብሲ ጋበውዲ፡ ናእቍርሊ ካሰውዲ ከው ድኳ ዋነነን፡ እን ጋብ አሪ ጋባ ነበክል ጨቀጥሶ ተሪ በ፡ 
ጨገምሊ ገሙ ናፈርና ቋልስተኵ ይና ግን። እን ሊጘር ቀሓት “ጋብ ውልኢል ናገምና” ወሪ  

“Endangerment of language” ይስታዅ ግን። እና ቀሓት ኒል እን ጋብሲ ጋበው ከው ከለለው 
ናኣክና፡ ኒሰናኽር እን ጋብሲ ክንተው ጅርምቢ ዋኒገው ናኣክና ቋልስተኵ። እን ሲዀር ቀሓት “ጋብ 

ገሪዅዲክ ውልኢል ገሞ ህምበው “seriously endangered language” ይስታዅ ግን። እና ቀሓት 
ወሪ ስድ ኒል፡ እን ጋብ ግም ደንበርሊ ካርዶ ገረሰገት ዋዲሕ ኣኾ ቋልስተኵ። እን ኒደንቢ እንተራዅ ፡እን 

ላጋብሲ ጋበው ከው ላዅ-ለጛ  ካያ ኣኽኖ ናከብትና፡ ወሪ morbid ይስታዅ ኣኩ፣ እን ሰጀርዲ 
ደንጎቢዅዲኻ፡ እን ከው ላጋብሲ ጋቡ ሰጘው ናውክ ክርኖሰና፡ እን ናጋብኽር ናዲ ክረው ናኣክነድ “ላጋባ 

ጨነትና ወሪ ክራ” “language extinction” ይስታዅ ግን።  
 

እማ ናን ብሊና ጋበል ወንተርኖ ኣክነን፡ ብሊና ጋብ እና አወት ሀደግሳ አዋይን ጋቡዅዲ መጢስኖ 
ቋልነንሎም፡ አወያ ኣዋይንሊ ዋኒራ ይናዅን? ይገፍድ ቋልስታዅድለ ብሊና ጋብ እና 20 አመታት 
ደኰውሊ ኣኽራሲክ፡ ገሪዅ ጒኢሳዅዲ፡ ውልኢል ገምዳዅዲ ኣዋይን እርጉዅሎም ይስትጊድ። የዋ እምን 
ግን፡ በላይን እማነንሱክ እን ናደገጊት ወረ በርሲ ባሪነክ፡ ዕርዲኒል ቱዉኑ ሰጘው ናኣክነድ፡ ናጋብሲ 
ምኺሩኑ ወሪ ድሂሱኑ ሰጘነት ከስተዅ ኣኽላ። ደአም እን ከው ዕርዲሪል ትዉ ሰጘው፡ እን በላይን በራ 
መንደርቱ ሰጘውዲ መጢስሮ ቋልዱሎም እቍቱ ሰጘው ናኣክነድ፡ ገሪዅዲክ ሻቀልዳዅ ኣዋይን ሰጘላ። 
ኒዳግል እና 30 አመታት ደኰውሊ፡ ብሊናቍር ገሪው ናጋብድ አክትበት ደለምድድኖ ናገረስና፤ ሕርየት 
ደንቢ ኰዶ ምህሮ ሰልፋ ቀሓቱዅሲ ላዅክ ኒጋብድ መሀርስን ይስቶሰና፡ ብሊና-ጋብ ከተብሰውዲ 
ነበብሰውዲ ኣኾ ክቱብል ናቱና፤ ብሊና ዓዳት ጎልያዲ፡ሕላይዲ፡ ስስዒትዲ ከብተውዲ፣  ሓኑን ወሪ 
ሙዚቀት፡ ገመሎ ናዳበርና፣ ብሊና ሽንግርው ጎሊተንቲ ብጅኽድ ናአረርስና፣ ናን ደንጎቢልኻ ኮዶ ብሊን 

እን ገሪውድ-አረርስጚሰንዲ፡ እካ-አረርስጚሰንዲ፡ Mass media and social media ይስተውሊ 
እዳናዅድ ነፍዕስትሮ ናተርይና፡ ኔን ናውክ ብሊና ጋባ ዋንትናዲ ልግድዲት ቋሊሰው እሻራት እርጉዅ። 

 
እና አወት ሀደግሰው ኣዋይን ብሊና ጋባ ልግዲ ዋንትናዲትል ሳዳ እወው ድኳ ኣከን፣ ናዲ መጢቶ እና 
20 አመታት ደኰውሊ ብሊና ጋብሲ ውልኢል ገምዳዅ አሪ አዋይን ህምበኵ ይስትሮ ገረስተኵ። ኒኻ እን 
ይና በለድል ህምባ ኣዋይንድ ብሊና ሻሎት ብጅኽድ ህረብርኖ በለድሲ ናባርና ግን። እና አዋይን ኒን ናን 
ህምብና ሁመትሊ ብሊና ጋባ ዋንትነስ ውልኢል ገምድጊን ገሪዅዲክ ጒኢሳዅ ኣኾ ቋልስተኵ እንኩዅ። 
ናውክ ደለይድነሰና እን ኮል ከብተ ህምበው በህሊን ካያ ናኣክነድ፡ ገሪዅዲክ ሓሰቢሳዅ ግን። ናን ህምብና 
ሁመትሊ ሻሎት ኮል ከብተ ህምበውልድ፡ በራ ፈ ህምበው በጀኸው ኣኽግኒን ጒኢሳዅ ግን። 
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እማ ናን እን ይትከር ወዓድሊ ወንተርዲያ ኣከን፡ በላይን ብጅኽድ በሪል ወሪ ዳያስፖሪል እንተረው ኣኽኖ 
ደንቢ፡ እን በራ መንደርትናኽርኻ ይና ጋብሲ ይና እቍርሊ ካስናዅንማ እንኵንዅን? ያዅ ወንቀራ ግን። 

 
እና ወንቀራ ኒስ ወንተስኒል እን ዳያስፖሪል ኣኻ ቅረንልክ መንደርተው በላይንዲ አረርስጝና፡ እማ 
ናጅርምቢ ብሊን ጋበነትር ጋበግነትር ተብድና ጀረብዳዅ እርጉዅ። ዎ ሁመት እንተራዅሊ ኒሰና ኣኽሮ 
ሳደኵን።  

 
ኣን ይገፍድ እና ጂጛ ንኪሩዅሊ ካበና ኣኽሮለ ዮ ፡ ገለ እና በለድ ኣን ኒል መንደርታዅ  ኖርወይትል፡ 
ሲረዅድኻ  ኦስሎትል መንደርተው 23 ጪው በላይነውዲ ተለፎንድ አረርስጝነድ ገለ “እንታ ጅርምቢ 
ብሊን ጋበነኵማ?” ያዅ ቆል ወንቀራ ድርጝ ያዅ እሲነዲን፡ ኒንኽር ይና ጂጚል ካቢሮልና ገረስራ የንታ 
ግን፡፡  

 
እና ጪው ኔልድ ናገለ ናእቍር ለግድኖ እካኮት ገእዮ ህምበው ኣኩኑ፣ ናገለ ደአም ናእቍር ናንሱክ 

ጅርምቢ ግናቲት ግን። እና ጂጛ ጪው ኔዲ እስተዅ ኣቅታዅ ተብድና ወሪ research ድኳ ኣከገን፣  ገለ 
እና ጋር ኒስ ቋላዅድ ሓብረ ኣኽሮልና ሳደኵን። 

 
እማ ሰልፍድ እና 23 ኣከው ጪው በላይነው ኦስሎ መንደርተው፡  እን ናእቍራ  ሺብ ናውክ ላት 64 
ኣከነኵ። እን ብሊና ጋብሲ ናጋብናዲ፡ ጋብናብናዲትልድ አርሳዅ ሓብረኻ ኒስ ተከኵ።  

 
1. እን 64 ጅርምቢትልድ፡ 10 ጅርምቢ ወሪ 15.6% ብሊን ጣፍሓን ጋበነኵ።    
2. እን 64 ጅርምቢትልድ፡ 5  ጅርምቢ ወሪ 7.8%   ከለላ ብሊን ጋበነኵ። 
3. እን 64 ጅርምቢትልድ፡ 11  ጅርምቢ ወሪ 17%     ብሊንሲ ወሰነኵ ደአም ጋበኒ። 

 
ንድኻ እን ብሊን ጣፍሓን ጋበውዲ፡ ከለላ ብሊን ጋበውዲ፡ ጋቢድኖ ገረሰገው፡ ደአም ብሊንሲ ዋሰውዲ 
ናውክ ላት 26 ጅርምቢ፡  ወሪ 41% ኣከነኵ ይና ግን። እን ነዀርስክ ብሊን ጋበገውዲ ዋሰገውዲኻ 38 
ጅርምቢ፡ ወሪ 59% ኣከነኵ።  
 
እና 59% ኣከው ብሊን ጋበገውዲ፡ ዋሰገውዲ ኔን ኰድኖ፡ ናከለለውሲ ኣኽግነትክ፡ ናብጅኻነክ ትግርኛ 
ጋበነኵ ወሪ ወሰነኵ። ንሰና ኒኣክናኻ፡ ናእዃሩት ወሪ ዋልደን ክሱሰንኻ  ናገን፡ ብሊን ኣኩኑ ትግርኛ ጋቡኑ 
ለገደው ናኣክነድ፤ ወሪ ይኸ እኽርዲ ገናዲ ለጘርክ ብሊን ኣኩኑ ትግርኛ ጋቡኑ ለገደው ናኣክነድ፣ እን 
ጅርምቢ ብሊና አብልክ ትግርኛ ጋበው፡ ወሪ ይኸ ትግርኛ ዋሰው ኣኽድኖ ገረስኑዅ ይና ግን። 
  
እና ኦስሎትል ብሊና ጋብሲ ይናቍርሊ ካስነትር ካሰግነትር መንገድኒል እስተዅ ተብድና ኣቅታዅ ድኳ 
ኣከገን፣ ገለ ሓብረ ግናይ ኡሮልና ገረሰኵ የንታ ግን። እንደ እማ ናን፡  እን ዳያስፖራ መንደርተው በላይና 
ጅርምቢትልድ፡ 15% ብሊን ጋቢድኖ ገረሰነኵ ይነን፤ እን ናልድ በጀኸው 85% ብሊን ጠፍሕድኖ 
ጋበገው፡ ወሪ ነዀርስክ ጋበገውዲ ዋሰገውዲ ኣኽኖ ደንቢ፣ ዳያስፖሪል መንደርትናኽር ብሊን ይና ጋብሲ 
ይና እቍርሊ ካስነኵን ይኖ ገረስነሊ። 
 
ኣኻዅስክ ኣኾ፡ እን ናቍር ብሊን ጋቢድኖ ቂርዲ ገርክዲ ለመለም የው፡ ኦስሎ መንደርተው በላይንሲ 
ዓገነት! ዋዲክ ጃር ካበትኩም የኵንሎም። እን ናበልጝዲ እሰዅ ጂጚል፡ ኣዋሃቢነ ዓውቲትድኖ ገረስነት 
ወንቀሮሰና፡ መስከብሊ ይናዅ ግን ይኖ ኖርወጃን ጋብኒልድ ደጐጕስኖ፡ ብሊን ካያ ጋቡኑሎም እርግነት፣ 
ኒዳግልኽር ናወንዲ አሪ በለድል መንደርተው ገእይድኖሎም እንተሩ እርገውዲ፡ ብሊንድ ካያ ጋቡኑ 
ናእርግና ካቢሮሎም ገረሰት ደገመነኵ። 
 



4 
 

እማ እና ኦስሎትል እስተዅ ተብድና ግናይ ኒስ ባርኖ፡ ዕባብድ እን እዲና እዳናዅል እዃሩት አወያ ደርብድ 

ናጋብሲ ናቍርሊ ካስድኖ ገረሰናዅን? ኒስ ቋላዅድ ደገምስሮ ገረሳዅ አወያ ለዶት ወሪ experience  
ህምባዅን? ያዅ ወዓድሲኽር ደንጎቢል ትምድሲያ ፍሪረኵን። 
 
ላበለድ ኩጋብ ወሪ ኩገነር ጋብ እዳናዅድ ጋብስተጋዅሊ፣ እን  ጅርምቢ ናልጝንሊ ድኳ ናገነር ጋብሲ 
ጋቢድኖ ምሕልል እስተን፣ እና ምሕልል ኒን ተምኔት ካያ ኣኽጊ፡ እምንድክ ምሕልል ተባዅ ኣኽሮ ዋነትሉ 
እና ለዶት ንድ ደኵኖ፡ ናእቍርሲ ናጋብሲ መሀርድድኖ ገረሰው ደገመነኵ። 
 
ህምቡርትክ ናን ኮሪ ሀለር  ይስትረሪ እዂና፡ እና ክድመት ኒል ለዶት በሀር ሻኽረሪ ደገምሩ፣ “ኩጅርምብስ 
ኩጋብሲ ክንሲቱሎም ኣክረን፡ ሰልፍድ ምርግዳ ወሪ ዓቅል ክሚቶ ሻኽሩዅ፡፡ ቀስብድ ኣኽሮለ ይሮ 
አሸሽሮ ደረክግሪ፡  ወክት ኡቶሉ ሽእኽሩዅ። ውረድ ቀስብድ ደረክረን፡ እን ጅርምባ ኒጋብሲ እንጠርዶ 
ገረሰኵ። እን ጅርምበስ ኮዳ ኮጃብል ከትሪዅ ይሮ ስማስግሪንሉ ደጐጕሲ። ኩመስከብሊ ኒድ ታሚታ 
ኣካንዲ ሁመትዲት ፍሪርዶ መሀርዲሉ። እን ጅርምባ ኩዅ፡ ኒዕምርዲ ፈረሰና ሀብረ መሀርዲሉ። ኒዓቅም 
አወይሲ ደረክግ። አሪ ክደም ኒምህሮሩውድ  ሻኽስቶ ዋኑ፡ ኩጋብሲ መሀርድቶሉ ዓመጭግሉ።  
 
ኒዳግል ኩጅርምባ ኩጋብሲ ክንቲሮ ኣከን፡ ኒት ነየትደውሉ እራኵ፡ ወሪ ኣላት ጀረብደኵሉ። ኔንኻ 
አክትበት፡ ቪድዮ፡ ዲቪድ፡ ኒዳግልር ኮምፕዮተርሊ እን ኩጋብሲ ነፍዕስቶ ናድ መዓበው ፕሮግራማት 
ጀረብደኵ።  
 
ኒድካ አወይሲ ኩጅርምባ ኩጋብሲ መሀርስሮ ይረን፡ እንቲ ኩላውድ ኩጋብሲ ጋብራኽር ኣኽቶ ሻኽሩዅ። 
እንቲ ኩጋብሲ ጋብሩ ግጅሮ፡ አሪ ጋብ ጋብራኽር ኣክረን፡ ኒን እን ጅርምበስ ካቢሮሉ ገረሰላ። ጋብ እንቲ 
ነፍዕስተግረውሲ፡ ኒኽር ነፍዕስትሮሎም ጨበርግ። እን ኩጅርምበስ ኪዳ መርሓይ ኣኽቶሉ ሻኽሩዅ። 
ኩጋብሲ ኩጅርምቢል ካስና ንኣካዅ  መሀርድነድ ኣኽጊ፡ እንቲ ኩሹሺ እን ኩጋብሲ ኩመናረትል 
ነፍዕስትነድሎም ግን።፡ ህምቡ ኩጋብድ መዓብና፡ ሀርከክና፡ አሪ ጪዊል ጅልውሮ ኩጋብድ ካያ ጋብና። 
ውረድ እን ጅርምባ ኩጋብሲ ኒክንታዅሎም፡ ገለ መንፍዒት ሻው ኣኸት አለለየን ካያ ግን። አሪ ገፍድ 
ቀስብድ ኩጋብሲ ኩጅርምቢ ኣዀርሊ ለወሽቶ ጀረብረን፡ እን ጅርምባ እና ጋብ ኔስ እንጠረኵሎም። 
ንድኻ  ክንቲሮሎም ጨገመኵሉ። ደንጎቢል እን ትክሰ ጀረብዳዅሉ፡ እን ኩጋብሲ ጋበው ከው ገሪውዲ 
አረርስጘኽር፡ ሕበርሰኽር ናዲ ጋበሰና ሀቢቶ ሻኽሩዅ። ኣከገን ወላ እን ጋብሲ ክንተንሎም ምኺርዶሎም 
ገረሰኵ” የቲ። 
 
ኮሪ ሀለር፡ ንር ጂጘስ ተለለይድሩ፡ “ኒድካ አወይሲ ኩጅርምባ ኩጋብሲ መሀርስሮ ይረን፣ እንቲ ኵላውድ 
ኩጋብሲ ጋብራኽር ኣኽቶ ሻኽሩዅ። እንቲ ኩጋብሲ ጋብሩ ግጅሮ አሪ ጋብ ጋብራኽር ኣክረን፡ ኒን እን 
ጅርምበስ ካቢሮሉ ገረሰላ። ጋብ እንቲ ነፍዕስተግረውሲ ኒኽር ነፍዕስትሮሎም ጨበርግ። እን ኩጅርምበስ 
ኪዳ መርሓይ ኣኽቶሉ ሻኽሩዅ። ኩጋብሲ ኩጅርምቢል ካስና ንገረስታዅ  መሀርድነድ ኣኽጊ፡ እንቲ 
ኩሹሺ እን ኩጋብሲ ኩመናረትል ነፍዕስትነድሎም ግን።፡ ህምቡ ኩጋብድ መዓብና፡ ሀርከክና፡ አሪ ጪዊል 
ጅልውሮ ኩጋብድ ካያ ጋብና። ውረድ እን ጅርምባ ኩጋብሲ ኒክንታዅሎም፡ ገለ መንፍዒት ሻው ኣኸት 
አለለየን ካያ ግን። አሪ ገፍድ፡  ቀስብድ ኩጋብሲ ኩጅርምቢ ኣዀርሊ ለወሽቶ ጀረብረን፡ እን ጅርምባ 
እና ጋብ ኔስ እንጠረኵሎም፤ ዎ ክንቲሮሎም ጨገመኵሉ። ደንጎቢል እን ጅርምበድ ትክሰ ጀረብዳዅሉ፡ 
እን ኩጋብሲ ጋበው ከው ገሪውዲ ሕበርሰ  ናዲ ጋበሰና ሀቢቶ ሻኽሩዅ። ኣከገን ወላ እን ጋብሲ 
ክንተንሎም ምኺርዶሎም ገረሰኵ” የቲ። 
 
እማ እና አወት ሀደግሶ ህምባዅ ኩጅርምበስ ኣዋሃብረ ኒጋብሲ መሀርድረት ሓበራዅ ኮድጛ ትክያዅ ድኳ 
ኣከን፣ ብሊና ጋብ ልሳዕ ክቱብ ናዅ ትክሰ ዳበርጊ ህምባዅዲ፡ እን ኣላት ይና ቈሊዕሲ ብሊንድ መሀርድኒል 
ነፍዕርድና ሻው፡ አክትበት ግናቲትሲ ነየትደውዲ፡ ዲቪዲትል ደለሞ ህምበው ፕሮግራማት ቈሊዕሲ 
መዓብዲሰንዲ እና ናንዲ ሁመትሊ እዳናዅድ ብሊና ጋብድ ደለምጊ ህምበው ናኣክነድ፣ ንደምቢሲ ይና 
ቈሊዕሲ ናጋብሲ መሀርድኒል ጀረብደውዲ፡ መሀድስሮ ሻውዲ ናኣክና ከስተዅ ኣኽላ። 
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ደንጎቢል ዳያስፖራ መንደርተው በላይና ጅርምቢ ናገነር ጋብሲ መሀርስድኖኽር፡ እኺሪርሊ አለለይስጚነ 
ናአውናርሲ ተብድኖኽር ኣከነን፡ ኣኻ በለድልክ ወሪ ይኸ በላይን ብጅኽድ አረስጘና ኣካናትሊ ካብስትጚነ 
ላኣካን ነበካ ብሊን ኒል እክብሰናዅዲ፡ አረርስጘናዅዲ፡ Blin Community Center ይስታዅ መሀድና 
ገሪዅዲክ ጀረብዳዅ ኣኾ ቋልስተኵለ።  
 
እማ ገድም ከብተዅሲክ ናውክ ላት ሕበርስነ ጂጝስቲነድ እና ወዓድ ኒስ ትክስነ ቆሪስኖ ጂጝስቲኖሉ 
ሳዱንሲክ ይጂጘስ ነት ድⶓኵን። ሸኑርድናኽርለ ገሪዅዲክ ሓመድደኵንኩም። 
 
 

____________ 

 

 


