The Impact of Literature and Artistic
Works on the Flourishing of Blin Language
ጋባ ልውርዲ መሀድኒ ክደምዲር ፈላኻ ብሊና ጋባ ፈልዓሽኒል
ቱሲሰና
ኣዳሚንድዅራ ኒዲቢ መንብሮትል፣ ንሽቓ ደኵስሮ ኣኽን ሕብረ ኣርዶ ጋብ ነፍዕስተት ዱውና
ጀረብዳዅ ኣኽላ:: ኒጋብሲ ይኸ ጋብኒ ደርብድ ካያ ኣኽጊ ገሪ ደርፍፍድ ነፍዕስተኵሎም:: ህምቡንትክ፣
ጋብነድ: መሰልድነድ: ጨፈርነድ ወሪ ሓለይነድ: ጎሊትነድ: ዘመርነድ: እሻራትድ: ኒሰናኽር መሀድናዲ
ዓረርናዲር ደርፍፍ ነፍዕስተኵ:: እና ደርፍፍ ነዲ አሪውዲሲ እሰ ኒነፍዕስትነድኻ አዳሚንድዅራ
ኒጋብስኽር ትክሰ ረዳቕደኩር ናመንፈዓትስኻ ወስዕደኵ::
ብሊና ጋብ ኣከን ድአም ንኪር ሃድል ኣኽራሲክ፣ ጋብትኒልድ ደኮ አሪ ደርፍፍድ ነፍዕስትስትና ባኽት
ከለላዅ ግን:: አውኒ አርእኹን ውሪዅ ኣኩ፣ ብሊን እማነንሱክ ጎልያ እንከለንቲ ኣኽነውድ፣ ብሊና ጋብ
ጎልዪ ደርብድ ናነፍዕስትስትናኽር ወከታዅ ግን ያዅ ሽንክራኽር ዋንቲሮ ገረሰኵ:: ካትዕስጝና እንገት
ለአመኩን:: ድአም እን እማኒ ጎወሊ ታሚተውዲ ንሽቕ ታቀውዲ ደኵሰውዲ ኣከንኽር፣ ናብሊናራ
ጨሮትድ ወንቀርደን ትግረዲ ሓማሪጎ ኣኸት ከስተዅ ኣኽላ::
ብሊና ጋብ ውሪዅ ኣኩ ግን ድአም ናመንፈዓት ጋብትኒል ካያ ከሌብሶ ከብተ ግጅኹን ያዅ ወንቀረስ
ወንተስኒል፣ እን ምስምስ ገሪውዲ ሲርስትጘውዲ ኣኾ፣ እን ወንተሳ ኒሹ ገረሳ ወዓድ ግን:: ኒት ነት
ወንተሲያ ወጠነንኽር እን ትከር ንኪር ዲቢትኒ ዋዓድልድ ሺሽድሮለ ገረሳዅ ኣኽነዲን ኒወክትካሲ ባሮሉ
ህምበኩን:: ንኪር ህድግሊ ድአም፣ እና ናንዲር በላይን ይና ጋብ ጋብትኒልድ ደኮ አሪ ደርፍፍድኽር
ነፍዕስትስትሮ እማ ፈልዓሽሮ ውራ እስናኹን እንኩንኹን፧ ውራኻ እሲኖ ሻንኹን፧ አውር ምኹርኻኒ
የው ወንቕራታትሊ ይረአይሲክ እውያ ግን:: ይደለምነስ ኣከንኽር ሴዃትል በነ ስኵስያ ወጠያ ግን::
በና ሰልፋ Part One
1. ልውር ክቱብዅ literature
ልውር ክቱብዅ ይና ቆል ኒቆልድ፣ ክደም ክቱቡ ይና ዋሲሰኵ:: ጋብሲ ናድ ነፍዕስትነው ትከር
ደርፍፍ ሌጛ ኣኾ፣ ጋብኒ ደርብዲ ከተብኒ ደርብዲ ግን:: ኒልድ ደኮ ጋብ አሳእልዲ እሻራትዲሲ
ጋብተትኽር አርእስታዅ ግን::
1.1 ጋባ ነፍዕስትስትና ጋብኒ ደርብድ፣
ይና ግርጊ መንብሮትል መደርነኩን፣ ሀርከክነኩን፣ ወንቀርነኩን፣ ወንተስነኵን፣ መሀርድነኩን፣
መሀርስነኩን፣ ጨፈርነኩን፣ መሰልድነኩን፣ ተረብነኩን፣ ናዲ ናት ተከውዲ:: ጋብኒ ደርብ
ብጅኻነስክ እን ጋብ ጋብታ አካንሊ እዃርስራኽርኽር መንደርትራኽርኽር ኣክረን ክኒሲ
ክንትስተኵ ግራ ሲረ አካኒሊ ወሪ ክኒር ልጝንሊ ፈርዶ መሀርስራዅ ኣኽላ:: ኩልጝንልዲ
ኩሞዳይዲትልድ (environment) ዋስረክ ቐድሕሩ ክንትስታዅ ኣኾኻ፣ ኩጋብኒ ግርስዲ
ኩጋባ ጨሮትዲ እን እንቲ ናልድ መሀርስረውድዅዲ ሻክስትጘዅ ግን:: ውረድ ናፈላኸድ ካያ
ፈርዳኽር ኣኽረውድ::
ኒዳግኽር አዳሚንድቝር ጋብኑ ብጅኻናሲክ ይና ንሽቓ ደኵስኖ ኣከገን፣ ጠፍሓት ጋብዅሊ ገሪ
ቐልብ ኡነሊ:: ጋብኑ ይና ጋብ፣ ጋባ ጉጋ ዕልድ (grammatic perspective) መመይሰን፣ ገሪ
ከቲና ክሚሮ ገረሰኵ:: እን ቐድሐክ መሀርሳዅ አሰል ተክአንታ (succeeding generation)
በጋ፣ እና ጋባ ጉግዲ ሻክስትጘዅ ከቲነስ አርእጊ ወሪ ፋከርጊ ለወኩሉ እማ፣ ኒድ ዲማሲ ከቲኒ
ጋብ ጋቡ መንደርትሮ ገረሰኵ:: እና ይና ጋበሰና ናዳበርኒ ደርብል ህምባ ጋብሊ ወሪ ይኸ ክቱብ
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ደርብድ ትክሰ ዓመርጊ ህምባ ጋብሊ በጋ፣ ጠፍሕድሮ ጋብና ገሪዅዲክ ጀረብዱራ ግን:: ውረድ
እን ኩልድ ዋሶ መሀርሰው አሪሪ ባኽት እንገው ኣኽነውድ::
ነት ዳዶ ደኩያ ጀረበጓኹ፣ ንኪር በላይን ስⶖⶖሊ ኣኽራሲክር ይና ጋብሲ ነፍዕስትኖ ወጠነኩን::
ህምቡንቲ ንኪር ስⶖⶖልድ ገለ ሀደግኒ መታን፣
ታሚት፣ ሰርጎ፣ ምራድ፣ ንየት፣ ፈደን፣ ዋዲክ፣ ሲመር፣ ናደራ፣ ምእክር፣ ትቝር፣ ፈራዕ፣
ሻን፣ ሻኒ፣ ሞላድ፣ መሰና፣ ድራር፣ ምርወድ፣ የውዲ አሪውዲ ግን:: እና ስⶖⶖ ኔን ናውክ እና
ናንዲ በላይን ፍድነውዲ ነፍዕስትነውዲ ግራ እማና እርገው ኣኽላ:: ኒንኻ ይዅዲ ይጋብዲሲ
ያዅ ኪዳ ቅነአብልድ ጐዅ ግን::
1.2 ክደም ክቱቡ literature
አዳሚንድዅራ ኒንሽቐስ ጋብነድ ካያ ኣኽጊ ክቱብድ እሰኽር ደኵሰኵ:: ክቱብድ እሰ ዳንታ
ደኳዅ ሓበርዶ ገረሰኵ፡ ጋባ ጉጕ ሓበርዶ ገረሰኵ: ላሕማ ከተቦ ህምባ አዋይን ወሪ ይኸ ኒት
ቋልስታዅሲሉ አሪውሊ ደኵስሮ ገረሰኵ: ተረብሮ ገረሰኵ: ኒሰናኸር አሪው ናት ተካ ክደም
ክቱቡ ደለምድሮ ገረሰኵ:: ኔዲ አሪው ናት ተከውዲ ግንኻ ክደም ክቱቡ ይስቶ አርእስተው::
ከደም ክቱቡ ሌጛ ገንዲል ገንዲትሮ (category/categorized) ገረሰኵ:: ናውኻ ልውር
(knowledge) እዋ አክትበትዲ፡ ነየትድኒ አክትበትዲ ግን::

1.2.1 ልውር እዋ አክትበት (literary merit)
ልውር ያዅ ቆል አሪ ደርብድ አምሪ ወሪ አርእጝ ይና ዋሲሰኵ:: ልውር እዋ አክትበት ይኑ በጋ
ላሓጀተስ ተኪን አምር ወሪ አርእጝ እዋ ክደማት ክቱቡ ይና ይና ግን:: ብሊና ጋብድ ደለመው
ልውር እዋ አክትበት ይነን ህምቡንቲክ እና ተለዮ ህምባ አክትበትሲ ቛልንን::
1. ጋባ ልውርሲ ተኪን ደለመው አክትበትልድ ሀደግኒ መታን ገለ
1.1 1986ሲ ዶር ክፍለማርያም ሓምደ፣ The Origin and the Development of

Blin ብሊና ስርዲ ናዓማርዲ ይረሪ
1.2
1.3
1.4
1.5

1992ሲ ብሊና ጋብሲ ተብዳ ገንደድ ደለማዅ፣ እንድባ ቆላታዅ
1992ሲ ታኽለገርጊስ ዮውሃንስ፣ ብሊና ጋባ ጉግ
1992ሲ ተኪኤ ዓልበኪትሲ ደለማዅ፣ ብሊና ክታበትዲ ግብራ ጋብዅዲ
1993ሲ ተኪኤ ዓልበኪትሲ ደለማዅ ክታበት ብሊናዅ ግእዝ ፍደላታዅዲ፣

ቆላት ብሊና ግብራ ጋቡዅል ነፍዕስትነውዲ ድርጛዅድ

1.6 1994ሲ ተኪኤ ዓልበኪትዲ ዶር ክፍለማርያም ሓምደዲ ፍሰሃጼን ዘሚካኤልዲዲሲ
ደለማዅ፣ ጠፍሓት ብሊና ክታበትዅ
1.7 2005ትልድ ተርሰ እኽር ሃይለማርያም ገብረኽር 7ታ ዕልል ገድ ጅብረው ይረሪሲ
ተርሰ ንኪር ሃድል ኣኽራሲ 7ታ አክትበት ደለምዶ ዋንተት አርእስቶ ህምበኵ።
2. ዓፍየት ልውር፣ አረስናር ልውር፣ ዳንት ልውር፣ ሺብ ልውርሲ ተኪን ክንቱትድ ይስቶ
ምኒስትሪ ምህሮርዅድ ደርብድ እሰ ደለማ አክትበት ዋንተትኽር አርእስታዅ ግን::
እና ኔስ ተካ አክትበት ላገፍድኻ እን ጋብ ናው ኒድ ከተብሶ ህምበውሲ ፈልዓሽደኵሎም፣ አሪ
ገፍድኻ ኰዶ ጋብኒ ጉግሲ ጠፍሕዶ ወሪ ይኸ ረትዕዶ ቛሊሰኵ:: ኒት ኣኾኻ ልውር እዋ አክትበት
ናደለምኒል ኪዳ ብርፍ ካያ ኣኽጊ ዓቕታ አምርዲ ግርስዲ ወንቐረኵ ናደለምደንቲልድ::

2

1.2.2 ነየትዳ አክትበት literary fiction
ነየትዳ አክትበት ኒበሀርድ አዳሚንድዅረድ መንብሮትል ዋንተዅ ወሪ ዋንቲሮ ገረሳዅ ወሪ ይኸ
ዋንቲሮኽር እስቲሮኽር ገረስተጋ አዋይንሲ ተኪን ደለመው ክደማት ክቱቡ ኣኾ ናስታት ኒበሀርድ
አምበብደንትስ ፈየግድናዲ ፈጋዕስናዲ ግን ይስትሮ ገረስተኵ:: ኣኾኽር ደአም ፈየግድኒልድ ደኮ አሪ
ረአድ ሻኽላ ይኖ ድⶖኖ ገረስነሊ:: ውረድ ናውኽር ነየትዱ ገሪ ለበካዲ አምርዲ ኡሮ ገረሰኵ:: ነየትድኒ
አክትበት ብሊና ጋብድ ከተብሰው እን ልውር እዋ አክትበትዲ ዋርዲስሮሎም ናሺብድ ኣቕትራሲክ
እቝቱ ግን:: ናውኻ ንኪ ኣኽራሲክ ኣን አርአው እና ተለዮ ህምበው ግን::
1.
2.
3.
4.
5.

1992ሲ ሞጎስ ነታባይሲ ደለምራ ክቱቢ፣ እንከሊ ይረሪ
2007ሲ ተኪኤ ዓልበኪትሲ፣ ብሊና ድግም ሕያይቱዲ፡ እንቍርቍራዲ ይረሪ
2008ሲ መድሃኔ ሃብተዝጊሲ፣ ላኸን ኣኽራ መርወዲ ይረሪ
2009ሲ መድሃኔ ሃብተዝጊሲ እንከኤ፣ ይረሪ
2010ሲ እኽር ሃይለማርያም ገብረሲ ብሊነር ተርጀምስረሪ፣ ድግማያ-ድግም ኤሶብር ድግም

ጋብ ልሑማንድ ከተብሳ ክደምኽር ሽጕን በጃኽን እና ነየትዳ አክትበትዲ ግን ናው በንሳዅ:: ጋብ
ልሑማን ይኑ ናደሀይድ እኺሪር ተካ ቆላትሲ ላት ለሓምድረክ ንሽቓ ደኵሳ ስተት ሰርዕኒ ክድመት
ኣኾ፣ ሀይንድ ገእይስታዅ ኣኽላ:: ብጅኻናስክ ኔስ ወጠናዅ አዳም ጃርልድ ከሸርሳ ዓቅም ሻዅ ኣኽሮ
ገረሰኵ::
ጋብ ልሑማንድ ደኳ ንሽቓ ሕገ እንጋዅ ወሪ ሕገር እንደረድ ኣኽሮ ገረሰኵ::
ህምቡንትክ፣

ብሊን ናአክ አካኑ ወርክታትማ ደባኑ
እንታ ዕግሎ ዳሕኒዅማ ሕጨሩማ ክኻኑ፧

ሕገ እንጋ ንሽቓ

ዕበላ ዮ ተርሰዅድ ተለይድኹን ገበታ
መጨጫኹክ መጨጭዅ ዋጅብግራ መትሉታ
ወላ አሪውኽር ኰድርድ ኣኽቶለ ዮ ኣን ኩድታ::

ሕገር እንደረድሪ ንሽቓ

ጋብ ልሑማን በጋ መሀድቶሎም ታቐንኽር ዋስቶሎም ኣኽን አምበብድቶሎም ትክሰ ታሚተውዲ
ወተረውዲ ግን:: ኒት ኣኾኻ ነየትድናድ ፈጋዕስናዲር ሒል ሻኵ:: ብሊነል ኔስተካ አክትበት ዋንቲሮናኽር
ብጃኽሮኽር ሳድስታዅዲ ጨበርስታዅዲ ግን:: እክብስና ብናዲ ኬለልዶ ላት ገምድና ብናዲር ጨገም
ኣከገን ደአም ውራያትዲ ደሀይ ገባይላዅዲር ደርብድ አምበብሰው ላሕማ አክትበት እቝቱ ኣኽላ::
ነየትድኒ አክትበት ፈጋዕሳ ወሪ ፈከርዳ ሓሳብ ሻኾ ዋንተውድ አምበብድቶሎም ወተረኩካ:: ናት
ደለምደው አንፋርኽር ተረብኒ ግርስ እውስተው (gifted) ኣኽነውድ፣ ናው ነፍዕስተና ቆላትዲ ስተትዲ
ሽኻሩዲ ታሚተውዲ ግን:: ንድኻ እና ኔስ ተካ ደረሰንቲ፣ እን ነየትድኒ ስታትዳግ ላገፍድኻ ጋብሲ
ፈልዓሽደነኩር ዓመርደነኩር አሪ ገፍድኻ ኰዶ አምበብድኒ ግርስዲ ጋብኒ ግርስዲ መሀርደነኵ::
ፈየግድኒ አክትበት ደለምድቶ ኣከንኽር ተረብኒ ግርስ ካያ ኣኽጊ፣ እን ደለምደንታ ኒሞዳይ አዋይንሲ
(environmental situation) ተሓደብናዲ: ሻኪስጝናዲ: መሀድናዲር ግርስ ሻዅ ኣኽሮ ክመት ናውክ
ፈሀምናዅ ግን:: እና ግርስ ኒን ኣከን ይኸ ብጅኻነሲክ ምህሮሲ አረርሳዅ ኣኽጊ፣ ጃር እውን ግን ይያኽር
ገረሰኩን:: ምህሮ ክምና ደአም ዓከክድሮሉ ገረሰኵ::
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ልውር እዋ ክቱብ ኣኽን ነየትዳ ክቱብ ደለምድቶ ናው ወንቐራ አምር ዓቅም እና አወት ቛልነሰና ኣኾ፣
ናው ወንቐራ ወክትዲ፣ ጠማዕድኸር (ሰላዲ) ሀይንድ አስታዅ ኣኽላ::
በና ሊጘር Part Two
2. መሀድናዲ ዓረርናዲር ክደማት artistic works
መሀድናዲ ዓረርናዲር ክደማት ይኑ ሓኑን (music): ቁርጠና ውሪ ፍልም (dramas, theatres and
films): ስእሊት፣ ቛስና ወሪ ሓብረርና (paintings): ሸረብሰው: ካኸርሰው: ጠፍጠፍሰው: ተታቕሰው:
ሼረብሰው: ሳኽስተው: ኔዲ አሪው ናት ተከውዲት ሓበርነኩን:: እና ክደም ኔን ላጋብሲ ጋብትናዲ
ከተብስናዲር ደርብልድ ደኮ አሪ ደርብድኽር አርእስትሮኽር ነፍዕስትስትሮኽር ገሪ ግደራ ወዓበንቲ
ግን:: ኣኽን ግራ ደኣም፣ ናደለምኒል ሲረ ግርስ ወንቐረው ኣኽነዲን ናል ወስ የው ከው ዋንተነንናኽር
ገሪው ኣኽኒ::
ንኪር ብሊና ጋብሲ ተኪንዲ ይና ዕግሎትል በጋ ሲረ ደርብድ ኣን ናል ጫቐጦ ጋብያ ጀረበው
ሓኑንዲ ስእሊዲት ተኪን ግን:: ውረድ ናው ኣኸውድ እና ወክት ኒል ተርዮ ናዳበርኒ ደርብል
ህምበውዲ ቐልብ ገምድና ጀረበውዲ::
1.6 ሓኑን፣ እና ወክት ኒል ብሊነል ዕባብድ 15ትልድ በጃኸው ጎሊተንቲ ወሪ ይኸ
ሓነየንቲ ህምበነኵ:: ናልድ 10 ስድ ኣከው ነሳኻ ገል ኣኽኖ 5 ስድ ኣከው ይኸ ኡሳ
ገል ግን:: እና ጎሊተንቲ ኔን እን ሙዚቓ ወክትዅዲ ሙዚቓ ኣላትድ እሰ
አለለይስጘውዲ ገለ ፍሪሰውዲ ዮ ሺብዅንሎም ግራ: ብሊነል ጎሊተንትዲ ጎሊትና
ግርስ ሻውዲር ብጅኽ ኣልያኽድ ሺብትና ባላ::
እና 15ትልድ በጃኸው ዮ ኣን ሀደጎ ህምባ ሓነየንቲ ንኪር ሃድል ኣኽራሲክ
ሸራይጥዲ ሰደዲ (tape casets and CDs) እንታኾ ፍደውልድ ላ ጎልያትልድ 4-5
ጎወሊ ኣኽራሲክ ጎሊተውልድ ግን:: ናጎወሊ ጋብ ልሑማን መለምልዲ ሓኑን
ታሚታዅዲሲ ገበርሰው ናኣክነድ፣ ዋስኖሎምኻ ወተረው ክስክስትኖሎምኻ
ጎዳጉደው ግን:: ናዕለቲት ደኣም ነት ካያ ከሌብሶ ከብታዅ ኣኽላ:: ኒልድ ደኮኽር
ቆላት ምኺርስሮ ፈረውሲ አልብዲስናዲ እንኩርናዲር ረአድኽር ሻኵ::
ህምቡንቲክ ጎሊተንታ ሃብታት ዘርእዝጊ ንጎወሊትልድ፣
ላሪትል - መርሓባቡ ከንቲባ ዓሸል ብቝቲዅ ባኺሪው!
“ ቀጨርዳኽር ሃቢንኩት ገድዅ ኪዳ ሽንክራ!
“ ኪዳ ሔማ ኣኽርንኩት ክርርድ በሊ!
“

አሪሪትል - ይሙሳ ገእይንተት ይዋልደን!
አበ አውኒ ኩመጆብ!
አሪሪትል - ኩመረቐይ ጅልውዅ አመሩሲር አመሩ!
“ ባሕሮ ገድዅ ኣኽንተት!
“ ሕንጢት ኪዳ ጀዊራ!
“ ጢላይ ዋዲው ባሸሪ!

እና ቆላት ኔዲ ኣሪው ናት ተከውዲት ናውሪነስ እና ንኪር አሰልድ ይና ገፍክ ወሪ ይና ብጅኻነክ
አርእናኽርሎም ኣኽኖ ገረስነኩን:: አርእነንኽር ደአም ዳርጋ ናውክ ነፍዕስትነሊሎም:: ኒት ኣኾኻ
ናምኺርስኒ ፈንክል ህምበው ግን ይስትሮ ገረስተኵ:: ናኸክ ጎወሊር ደርብድ ናእንኩርስናዲ ዓሊል
ናእርግናዲ ደአም ንትኻ ናት ምኺርስኒልድ ደአንድሮ ገረሰኵ፣ እንድድኻ ኰዶ ብሊና ጋብሲ ሳዅስሮ
ገረሰኵ::
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ኒን ኣኩ ሓኑን ወሪ ሙዚቓ ዕለቲት፣ ኒግብሪል ሌጛ ግርስ ወንቐረኵ፤ ናውኻ ንሽቓ ደኵሰው ጋብ
ልሑማን ገበርቶር ግርስዲ፣ እና ጋብ ልሑማን ኔድ ደሀይ ወሪ ውተር ሓኑንዅ መሀድቶር ግርስዲ ግን::
ኒሰና ኣኽነዲንኻ ገሪ ተዓብዲ፣ ቒልስጝዲ፣ ወክትዲ፣ ሰብርዲ ወንቐራዅ ኣኸት እሙር ግን:: ኒዳግኽር
ናት ጠፍሕድቶ ፍድራ ጠማዕኽር እቍቱ ኣኽገት ከስተዅ ኣኽላ::
2.2 ስእሊዲ ቋስናዲ
ቋስና ያዅ ቆል ነት ቀለም ኡናዲ ሓብረርናዲት ዋሲሰኵ:: ስእሊዲ ቋስናዲር ክደም ቋልቶሎም
ረቐብደውዲ ዓጀብደውዲ ኣኾ፣ ጋብናዲ ከተብናዲትልድ በራ ኣኻዅ ንሽቃ ደኵስኒ ሒል ሻኵ::
ሰአልነዲ ቋስናዲር ግርስ ምህሮሲ ገእይስትሮ ገረስታዅ ድኳ ኣከን፣ ተርሲሰና ኩሹርዅ እንግግራኽር
ኣክረን ገእይስትሮ ገረስተላ:: ኒት ኣኽነዲንኻ ይና ብሊነል ኣኽን ኣሪ ገባይለል ሰኣለንቲ ኣኽን ቋሰንቲ
ብጅኽድኽር እልኒና፣ ትክሰ ዳብረውኽር ኣኽኒ ይስትሮ ገረስተኵ:: ንድጃብ ኣን አርኣዅዲክ ብሊነል
ሰአልኒል ኒናንሲ ትክሰ ጫረይዳዅዲ አርእስታዅዲ ላዅ ዋንተትና አርእኹን። ንኻ ፍጹም ወልደዝጊ
ይስተኵ:: ኒክደማተል ገለ ላኸን ኣኽራ መርወዲ ይረሪ ተራቢ ክቱብሪትል ህምባ ስእሊረስ ማኸልቲ::
ጋብ ጋብትና ደርብዲ ከተብስና ደርብዲር ዳግ እሻራትዲ ሓብረዲሲ ጋብተትኽር ተርትል ሀደጎ
ግጅኹን:: ህምቡንቲክ ደሀይድኖኽር ከተብኖኽር ጀረበግና ወክትዲ ገረሰግና ወክትዲትል፣ ሓወጅብሲ
ማልነድ: ዕልልድ: ናንድ ወሪ ኣጫብዕድ: ኣኾርሲ ንክንክነድ: ኔዲ ኣሪው ናት ተከውዲሲ እስነክ ይና
ንሽቐስ ደኵስነኩን:: ኔን ኣኽን ኣሪው እን ይና ጋባ ርድቅልድ ላው ኣኾ ተብሮኽር እንኩርስሮኽር ሻው
ግን የንታ ግን:: ናእንኩርናዲ ናተብድናዲኻ ይነት ደኳዅ ኣኽላ::
ሲዀር በና Part Three
2. ይና ግደራ Our Role
በና ሰልፋዲ ሊጘሪትል አክትበትዲ: መሀድናዲ: ዓረርናዲር ክደማትዲ ብሊና ጋባ
ፈልዓሽኒል አዊ ዓደድ ግደራ በሀርኮት ወዓበትኽር አዊ ስድሊ ዋንተትኽር ይዓቅምሰነክ
ሓበሮ ግጅኹን:: ኒዳግኽር ሕበረ እና ክደማት ኔን ይና ጋባ ፈልዓሽኒል ናዕለቲት በሀርኮት
ኣከንኽር ናደለምድና ገሪዅዲክ ታቓዅዲ: ቂልሲሳዅዲ: ከሰርዳዅዲ: ኣኸትኽር ወስዮ
ግጅኹን:: ኒልድ ጐዅ ግንኻ ተከኩለ ንኪ እና ክደማት ነንኽር እቝቱ ግን፤ ናል
ወስየውኽር እቝቱዲ ሳዳ ከበውዲ ተከነኵ:: ውሪዅ ኣኩ ኔስተካ ክደማትዲ ናት ደለምደውዲ
ናሽጕና ያዅ ወንቐራ ወንተስና ጀርብዳዅ ግን:: ገሪ ምስምስ ዋንትና ባላ፣ ናልድ ደኣም
ናሴዀት ሀደግያ ግን::
1. እን ክድመት ኒበህርያትድ ተቃዅዲ ሲረ አምር ወንቐራዅዲ ኒኣክነድ:: ገሪ ኣንፋርዲ
ብሊና ጋብሲ ዳበርድነስ ተኪን ኪዳ ብርፍ ህምበኵ ያዅ አሚነት ሻኹን:: ናብርፍሲ
ደአም ተለለይደገውዲ ኒደንጎቢል ገእሲገውዲ ኣኽድኖ ገረሰነኵ:: ውሪዅ ይነን ላሪኻ
እን ናሹር ዓቕም ብርፍሳዅ ግራ ጃቢሳዅዲ ኣተይሰኣዅዲ ኒኣክና ብነድ:: ንር ሊጘሪኻ
እን ናዓቅም ግናይሲ ወሪ ይኸ ናብርፍሲ ኒል ጨግዕስትኖ ዓከክደናዅ ፈላኻ ገዅ
ዲውና ኒብነድ:: ህምቡንትክ ዳንታ ብሊናዅ ብሊና ጋብድ ከተብቶ ይረን ኪዳ ብርፍዲ
አምር ግናይ ብርፍሲሰናዲ ክሚቶ ገረስረኵ:: ኒል ጨግዕስትሮ ከተብራዅ ክቱብ ጃበራ
ብነድ ደአም ደንከብድሮካ ገረሰኵ:: ኒሰናኽር ብሊና ጋብድ እዪ ክቱብ ደለምድቶ
ጀረብረ ላከተብኒ ጉግ ጣፍሕዲ እሙርዲ ላትርዅዲ ዋንትና ኒብነድ፣ ኒሰናኽር ቆላታ
ደሀይዲ ናከተብስና ደርብዲት ተኪን ናውክ ኒል ዳድናዅ ላደርብ ዋንትና ብነድ
ኩብርፍትል ዕንይንይ ይሮ ከብቲቶ ገረስረኵ::
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2. መንብሮ ታቑ ኒፈርናኽር ሊጘር ምስምስ ኣኽጊ ህምበላ ያዅ ረአይ ሻኹን። እን ጃቢቶ
ሓበረሰና እና ክደማት ኔን ሲረ አምር ካያ ኣኽጊ ደለምድቶሎም ሺራ ወክትኽር
ወንቀረኵ:: ከሓስተጋዅዲ ኒመንብሮ ኣበድሮ ገረሰጓዅዲ ኣኽነዲን፣ ናት ዩ ኒንብረትሊ
በጠልጊን፣ ናልድ ዓጨጭሶ ኒሳንስዓ ኣመት እሲሮ ቀሰብሰኵ::
3. እን ክድመትሲ ጥፍሕድሮ ከውድ ዓደልቶሉኽር ቂልስጝ ዳግ ከሳራ ጠማዕዅ
ወንቐራዅ ኣኽነዲን፣ እና ዓቕም ኒንኻ ስዳዋዅድ አረርሰጋዅ ኣኽነዲን ንድ
ደንከብሰውኽር እቝቱ ኣከኒ:: ውሪዅ ሳዳ ከበው ተከናዅን ያዅ ወንቐረስ
ወንተስኒልኽር፣ እን ገሪዅ ተዓቦኽር ቂልሶኽር ናክደምሲ ናደንጎቢል ገእሰው እቝቱ፣
እን ናክደም ዕዳጊል ገምሮኽር አሪ ተዓብ ኒኣክነድ፣ ዕዳጊል ገሞኽር ናስድቕዲ
ናክሳራዲት ወንተስሮ ገረስና ናብነድ። ኒን ካያ ኣኽጊ ወላ እን ናክደማትኽር
መመይናዲ መዘናዲትል ገእይጊ ኪዳ ገሽድ ከለብርስና ናብነድ::
ህምቡንትክ ሸርጥ ሕኑንዅ ኣከን ጅበግሪን ወሪ ቀድሕረኩሉ ወሪ እማና ጅበሉ
ህምበኩን ይሮ ደኵስረኩሉ፤ ወሪ ይኸ ላሓኩር መሀድረኩሉ:: ክቱብ ኣከንኽር ወሪ ብሊን
አምበብድቶ ገረሰግራኽር ኣክረኵ፣ ወሪ አምበብድግሪ ላአበራ ፍድረኩሉ::
ደንጎባዲ ተዓያብዲ
ንኪ ብሊናቑር ወሪ በላይን በለዲትል ዋንትነ ኣኽን በራ ናውክ ናጋብዲ ናዓዳትዲሲ
ሓሰርሰውዲ ተርሀውዲ ኣኽኖ ህምበነኵ:: ኒት ኣኽነዲንኻ ነፈር ደርብድ ኣኽን ገንዳ
ገንደት ወጭምሲነክ ናዓቕምሰነክ ትምብል የነኵ እንኩንዅ:: ብሊንድ ከተብሰው
አክትበትዲ ብሊና ጎውሊዲ ሽጉ እንተረኵ እንኩላ:: ብሊና ጋብዲ ብሊና ዓዳትዲት
ተከውናዲ ዳበርድናዲር ስታትድ አሰሰው በላይና መሓብርዲ ዲቢትናድኽር ሽጐኵ
እንኩላ:: ብጅኻነክ ደአም መሓብርሊ ኣኽን አንፋርሊ ተርሊ ግጃዅ ፉራ ብራ ክሰክ ሺባ
ኰዱ ፈርኒ አብሲክ በኑኽር ሀሰሱኽር ቋልስተኵ:: ንድ ሰበብ ይና ብርፍ ጃብ እን እሲኖ
ሻኽነው ጋራትሲ ዋድሕድኽር ጫርይድኽር ሲድረ ብርፍ ይና ብናዲ ኣዊ ደርብዲ
ምሕልልዲሲ እስቲሮ ክመት ቀየስና ብናዲ እን ገሪ ኣጭጉምልድ ላው ኣኽሮ ገረሰኵ::
ኒሰናኽር እስየ ግን ይራዅሊ ሰበትናዲ ነከትናዲ ብና::
ተዓያብ
እና ንኪር ወክትሊ ብሊና ጋብዲ ዓዳትዲትል ሓሰርስና በሀርኮር ኣከንኽር ናውክ ላት
ፈርና ደርብዲ ናውክ ላት ኒል ዳድና ጉጕዲ አርሶ እላ:: ይና ከተብና ደርፍፍ ኒት ኒቱ
ኣኾ ህምበኵ:: በንስስጝረ ላቲንዲ ግእዝዲ ነፍዕስትና ላጨገም ኣኾ፣ ናልኽር ልሳዕ ግእዝ
ነፍዕስቶ ከተበውዲ ከደመውዲ ላደርብ እሙርዲ ጣፍሕዲ ሻኽኒ:: ንድሰበትድ ብሊና
ዓዳትዲ ጋብዲት ተኪን ኣኻ በለድሊክ አሰስተክ ህምባ ወጨም ብሊነው እና ጨገም ኒስ
ወግምሊ ቱስኖ ደበልትድኖ ሻኽንዅ:: ኒንኻ ላትሪ ጋባ ጉግ ጠፍሕድኒል ካባዅ ናትክ
ላት ከፍሳዅ ብሊና ዋዕላ ደለምድድኖ ገረሰነን ያዅ ረአይ ሻኹን:: ብሊን ላቲንማ
ነፍዕስትንን እማ ግእዝ ያዅ ወንቀራኽር ነወያ ዋዕላ ናድካዅሊ ጋብስትጝረ ኩንድራዅ
ግን:: ብሊንድ ከተበንቲዲ ሓለየንትዲ ሓነየንቲዲ ናክደም ናስድቕሲ ኣኽን ናክሳረስ
አበድና በክሎም ሳዳ ከብኒል አረሰነኵ እማ፣ ባላይና ወጨም ኒስኽር ወግምሊ ቱስድኖ
ሻኽንዅ:: ናጅብናዲ ክድናዲትል ካብስትጘግነንሎም ፋይደት አረረግና ክድመትሊ
ወንተተሪነክ ቂልስድኖ ፍሪረኒ፤እማ ከሰርግኒንሎም ናክደምሲ ተኪን ሕስር ቋሊስኖ
ሻኽንኹን::
መድሃኔ ሃብተዝጊ - Medhanie Habtezghi
ኦስሎ 2011 Oslo
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