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ብሊን፡ በጐስ፡ ሰንሒት - ለጝንቲሳ ውሪና ሻው እሙራን ስⶖⶖ 
(Blin, Bogos and Senhit: Established names with dubious meaning) 

 

ፍጹም ኣስፍሃ (June 2019) 

  
ንኪር ሁመትሊ ብሊን ይስቶ ሽጝስተው እን ኣገው ስሔሩ (Northern Agaw) ይስቶ አርእስተው ከው 

ኤርትርዪል መንደርተው ግን። እን አሪውኻ፣ ኣገው ብርክስጚው (ሕምራ/ኻሚር/ኻምጣ ይስተው ኣገው 

ዋግ-ላስቲል መንደርተው)፣ ኣገው ኳራለቡ (ቕማጥ ዲ ቛራ ዲ ጐንደር ምንጂዊል መንደርተው)፣ ኣገው 

ጉሊው (ኣዊዲ ኩሊሲዲ ኣገው-ምድር ሊ መንደርተው) ይስትኖ አረእስተነኵ። እማ እና ኣገው ስሔሩ 

ይስቶ አርእስተው ኣገው-ለንካ አውንትልድ ብሊን ይስትድኖ ተርሲኒዅን? ውሪዃ ኣገው ያዅ ከብተ 

ብሊን ይስትንዅን ድወው ኣክትበት ድኳ ዋነገን፣ እና ከዋ/ገቢለት ነድ ህጃም ከተብስና ተርሰንትል ደአም 

ብሊን ወሪ ብሊን ጋበው ይስትኖ እንድብርሰክ ህምበኵ። በጐስ ዲ ሰንሒት ዲ የው ቆላትኽር ናትክ 

ብሊን ጋበው ከውሲ ወሪ ብሊና ብረስ ዓመመገው ድኳ ኣከን፡ ሀደግሰክ አረርሰኵ። እማ እና ሴዃ ቆል 

ነን ውረኒ ግን ናውሪና? ኣዋኺነኻ እና ከው ነን እና ስⶖⶖ ነድ ሽጝስትድኖ ገረስንዅን?   

እና ብሊን ያዅ ቆልሲ ቛልግኒር ጃብ ግናዪ ሻንፍርትናዲ(migration) ሓደርናዲ (settlement) ብሊና 

ከዋዅድ ሀደግና፣ እና ቆላት ነስ ትክሰ በርህድኒል ካቢሮ ገረሰኵ። ናውክ ደለይድነሰና ኽር፡ ታሪኽ 

ኤርትርዪዅል መሀርስናሰና ኽር ብሊን ዋግ-ላስቲልድ እንተው ግን ይስተኵ። እና እንደዋያዅ ታሪኽ 

ደአም አምንቶሉ ታቓዅ ግን። እና ንኪ ብሊን ጋበው ከው ናውክ ዋግ-ላስቲልድኽር ብርፍ ይኒ፣ 

ላወክትልኽር እና ንኪ ህምበና ኣካንሊ ሓደርኒ። ዋግ-ላስቲልድ ብርፍ የው ዋነንኽር፡ ጥያረትድ ላስቲልድ 

ጉኖ እና ንኪ ህምበና ኣካንሊ ገምኒ። ናማልዲ ፈሩኑኽር ሓደሩኑኽር አመታት ደምቢ ግን ናው ገእይናዅ። 

ብሊን ዋግ-ላስቲልድ ግን  ናው እንትናዅ የክ ከተበው፣ ጋብ ብሊነውዲ ላስቲል ጋብስተውዲ ተከውዲ 

ስኵርስጘውዲ ኣኾ ኣከገን አሰል ወሪ ሞላድ ሺብኖ ተከለለ።  

ህምቡንትክ፣ ላስቲልድ ብርፍ የው ግን ይስቶ ገሪ ኣክትበተል ከተብሰክ ህምበው ተርቐ-ቝር ግን። 

ኣድገመ-ምልጋዕ፣ ሊባን፣ ዓዲ ሓርቦይ፣ ተርቐ . . .ዲር  አን (ancestor) ጊምናር ዛግወሩዅ ለቦሰና ኒገሽ 

ስሔ ኣኽራሲክ ጐውልድ ኣኽት ሀደግሰኵ። ሙዚንገር ተርቐ-ቝር እና ንኪ ህምበና ብሪል ሓደርነንትልድ 

12 አሰል/ወለዶ ሺቦ፣ ኣሕመድ ግራጝ (Ahmed Ibrahim Ghazi 1527 - 1543 CE) ወክትሊ ኣኽራ 

ናው እንትናዅ የኵ [1, p. 7]። ኮንቶ ሮሲኒ ደአም 15 ዳለት (1400 CE)  ጃብ ግን ናው እንትናዅ የኵ 

[2]። ኒንኻ እን በጐስ ያዅ ቆል 15 ዳለትል ላ ቫቲካንዲ ክቱቡል1 ሀደግሶ ዋኒነዲን፣ እና ከው ኒ ጃብ 

ሓደሮ ሰጘው ኣኽድኖ ሻኽንዅ ያዅልድ ጐ ግን።  ደአም እን ክቱብ ኮንቶ ሮሲኒ ድኩርታዅ “ምድረ 

በጐስ” ዮ ሀደገኵ  ግን ግራ፣ እን ከው ኒል መንደርተው አወን ኣኽነት ላሪ ሓበረላ። ብርሃነመስቀል 

ተስፋማርያም ኒገፍድ ተርቐ-ቝር ሃጸይ ዘርኣ-ያቆብር (1434 - 1468 CE) ወክትሊ ግን ናው እንትናዅ 

የኵ ( [3, p. 345]። እና አመታት ነንኻ እን ኒክቱብሊ ህምባ አሰልዲ ብጅኽዲ ላት ፈረላ። ውረድ 

ብርሃነመስቀል ተስፋማርያም ሪ ክቱብሊ ህምበሰና ኣከን  ተርቐር አን (ancestor) ጃን-ስዩም ይስታዅ፣ 

እን ዛግወር ደንጎባ ጊም እርጋዅ ነኣኵቶ-ለኣብሪ ዳን ግን። ጃን-ስዩምትልድ ተርቐትል ኣኽራሲክ ላ 15- 

16 አሰል ህምበኵ። ተርቐ ትልድ ንኪ ኣኽራሲክ ህምባ አሰል ኰዶ 16 -17 ደውሊ ግን። እና አሰል ሺብ 

ነን ፍደል መኰነንዲ ክቱብሊኽር  ህምበኵ [4, p. 63]። ላአሰልክ 25 አመራ እስነ አድነንሉ፣ ተርቐ 

ኒከውዲክ ጭንድቕ ኒ ሓደራዅ 16-ዳለት ገፍ (1550) ደምብክ ኣከኵ። ኒንኻ ኣሕመድ ግራኝ ወራር 

ሁመትሊ፣ እን ሙዚንገር ከተቦ ህምበሰና ኣከኵ።  ዛግወር ጊምናር ለበንትልድ (1270) ኣሕመድ ግራኝሊ 

ዳለት ኣኽራሲክ ላ 300 አመራ ኣከው ህምበኵ።  እማ 300 አመረስ፣ ኣገው-ላስተስ ባርኖ እሮት 

 
1 Gedle Ewostatewos, C. S. C.O. Scr. Aeth. ser.ii, Vol. xxi, p37 as referred by Conti Rossini (1897). 
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ኢትይጵውዲ ኤርትሪዪውዲትል (Ethio-Eritrean plateau) ሓደሩኑኽር ነከሱንኽር ሰጚነ ግን፣ እና ንኪ 

ህምበና ብሪል ናው ገእይናዅ። እን አሪው ተርቐ-ቝርድ ደምቢ እንተውኽር ኒሰና ብጅኻነክ እሮት 

ኢትይጵዪውዲ ኤርትርዪውዲትልድ ግን ናው ገምናዅ።   

እና ንኪ ብሊን ጋበው ብጅኻነክ እሮት ኣብሲንዩውልድ ገመው ኣኽኖ ደምቢ፣ እንተሩኑ ብሊን (ኣገው) 

ማ ጋቡኑ ሰጘናዅን፣ እማ ብሊንሲ እና ናው ሓደርናዅል እንትኖሰና ክንቲኒዅን? ውረድ ኣክሱምር 

ጊምናር ዳለትሊ እሮት ኢትይጵዪውዲ ኤርትርዪውዲትልድ ግእዝ ነፍዕስቱኑ ሰጘነኵ። 13-ዳለትልድ ተርሰ 

ኰዶ ደሽክሊ/ ትግርኛ እና እሮት ነል ትክሰ ጋብስቱ ሰጘት ህጃም ሓበረኵ። እማ ደአም እና ንኪ ብሊን 

ጋበው እና ነስካ አመታት እሮት ነል መንድርቱኑ ሰጚነ ጠለብ ዩ ገመው ኣዋሃቢነ ናቱ ብሊና ጋብሲ 

እንኵርኖ ሰጘናዅን? ብሊና ብሪል ሓደርኖሰና ብሊን ክንቲኒዅ ይስተንኻ አውትልድ ክንቲኒዅን? ኒን 

ኒላውድ ገሪ ባሓስና ጀርባዅ ግን።    

ላሪ ትክስነ አርእኖ ሻኽነሪ ደአም እና ንኪ ብሊን ሓደርኖ ህምበናዅ ብሪል፡ እና ሻንፍርቱ እንተውድ 

ጃብ እማንክ ኒል መንደርቱ ሰጘው በጃዲ፡ ባርዲ፡ ኣገውዲ ትልድ ከብተው ዋኒነተኽር ደለይድና 

ጀረብደኵ። አሪገፍድ ኰዶ እና እሮት ኢትይጵዪውዲ- ኤርትርዪውዲ እማና ዳለትሊ ኣገው ጋበው ሰጘነት 

ታሪኽሊ ህምባዅ ግን። ህምቡንትክ ዮውሃንስ ኮልሞዲን እን ኒ ክቱብ `ዛንታ ሃዘጋን ጸዓዘጋን` ያዅሊ 

ነወዮ ከተቦ ህምበኵ። 

“እቶም ኣብዚ ዝርከቡ ደቂ ለዊ ኸኣ ናብ ካርነሽምኒ ድምበዛንኒ ኣለዉ። እዚኣቶም ኩሎም ቅድሚ ደቂ ሚናብ እዮም 
ኣብዚ ዝመጹ። ካብኦም ኸኣ ብፍላይ እቲ ንገርሚ ዝፈረየ ግሩም እተብህለ እዩ ፈለማ ዝኣቶ። ድሕሪ ግሩም ከኣ ጸጋይ 
ዝበሃል  . . . ናብ በለዛ ዋልታ ሰቐለ። ንሱ ዝፈረዮም ኳዜን ይበሃሉ። . . . ሃም ከም እኒ ገዛ ሃም ኣብ እምባደርሆ ኣሕዋቶም 
እዮም። . . . ጀንገረን እተባህሉ ኣብ መንገዲ ሓልሓል። ባርገለ ዝበሃል . . . ናብ ዓዲተከልዛን . . ሽንድዋ፣ ዓዲ ኣቤቶ . . 
ኣለዉ። እዚኣቶም  ፈለማ ኣቦታቶም ካብ ኣባርገለ ዝበሃል ምድረ ኣገው ኣዮም ኣብዚ ዝመጽኡ፣ እሞ ቀደም ዘበን ብዘረባ 

ኣገው ጥራይ ይዛረቡ ነበሩ።” [5, p. 30] 

እና ንኪ ብሊን ጋበው ብጅኻነክ 16-ር ዳለት ደምብክ፡ ናው ህምበና ኣካናትሊ እንተው ኣኽነት ተሀምሊ 

ትውስኖ፡ እና ብሊን ዲ በጐስ ዲ ሰንሒትዲ የው ቆላትድ ውራ ከትብሶ ዋነትኽር፡ ውራ ይስተትኽር  

ቛልንን።  

ብሊን/ብለን/ቢለን 

ብሊን/ብለን/ቢለን ወሪ ናት ተከው ቆላት ህጃም ኢትዮ-ኤርትዪዅል፡ ገሪ ወክት ሀደግሰክ አረርሰኵ።  

1322 አመትል፡ ጊም ዓምደጽዮን ዲ ዳለትሊ ላእዂና ብለን-ሰባ ይስትረሪ እና ንኪር ኤርትርያ ሸከክሲ 

ሓከምሩ ሰጘቲ ይስቶ ሀደግሰኵ። ብለን-ሰባር ሕክም 10 አመራ ደምቢ ኰዶ አሪዅ ብለን-ሰገድ ይስታዅ 

ሰጘኵ። ላ 100 አመራ ንድ ደምቢ ኰዶ ሊጘር ብለን-ሰገድ ይስታዅ ሓከሙ ሰጘት ከተቦ ህምበኵ ኣልበርቶ 

ፖለራ [6, p. 172]። ኮንቶ ሮሲኒ ኒክቱብሊ ኰዶ፣ ኣንቶኒ (Antoine Thomson d'Abbadie) ይስታዅ 

ፈረንሲራ፣ እና ሸክክ ንድ 19 ዳለት ገፍ አመታትሊ ታወሩ ሰጛዅር፣ ሰራየር2 ክሰንታ/መርሓዅ፣ ጊም 

ቢኢደ ማርያምሪ († 1478 CE) ዳለትሊ ሰጛዅ ቢለን-ሰገድ ይስተኵ ዮ ሀደገት ሓበረኵ [2]። ኮንቶ ሮሲኒ 

ሮም-ሰገድ፡ መሲሕ-ሰገድ ይስተው ኽር ሰጘነት ሀደገኵ። እና ስጝጝ ነን ከው ወሪ ገቢለት ቢለን፡ ሮም፡ 

መሲሕ ይስተውሲ ፍግምሲሰው/ አብረክደው ኣኽንነዲን፣ እን ከው ናው ለታቕነወድ ሓበንሰና 

እውስቱሎም ሰጘው ስⶖⶖ ተከኵ። ኒሰና ኣከን ይኸ ብለን፡ ሮም፡ መሲሕ ይስተው ገባይል/ከው 14-ዳለት 

 
2  ኮንቶ ሮሲኒ “Saràwè” ዮ ከቶቦሉ ህምበኵ። 
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ጃብ ሰጘነኵ ይስትሮ ገረስተኵ።  አሪ ገፍድ ኰዶ፡ ዎልበርት ስሚት (Wolbert Smidt) እና ብለን ያዅ 

`ብለን-ሰገድ` የው ስⶖⶖሊ ሀደግሶ አረርሳዅ፣ መርሐዅ ገንዳ (leading group) ኣኽራ ዮ ሀደገኵ [7]።  

ብርሃነመስቀል ተስፋማርያም [3] ዲ ፍደል መኮነንዲ [4]  ኽር እና ብለን-ሰባ፡ ብለን-ሰገድ ሰራየር 

ሸክክሊ፣ ምናዳኻ ኣድገመ-ምልጋዕ ነበክል ገሪዅ ሽጝስቱ ሰጘት ሀደገነኵ። እና ብለን ያዅ ደአም ጊም 

ምራር ቢለኒኳ ይስታዅ፣ እማና ዳለትሊ እና ንኪ ምራራ ይስታዅ ኣካንሊ (ሓማሴን) ሰጛዅ 

አልብዲሰናዲ ኒ ታና ጉድናዲ ኣኩ ግን የነኵ። ናው ዩኑ ጊም ምራራ ብለኒኳ፡ ምራራ ተኽለሃይማኖትር 

(ሰልፋ ዛግወር ጊም) አን (ancestor) ግን የነኵ። ምራራ ተኽለሃይማኖትኻ ኣድገመ-ምልጋዕ፡ ዓዲ-

ሓርቦይ፡ ሊባን፡ ተርቐ . . .አሪውዲር አን ግን። ብጅኻነክ ጊም ብለኒኳ-ቝር፡ ንኪ ደሽከልስኖ እና ስⶖ 

ብሊን/ብለን ያዅ ድድዅ። ደአም ተርቐ-ቝርዲ ካያ ከብተ አረርስኵ የነኵ። ኣኽሮ ገረሰኵ ደአም እና 

ኣክትበት ነን እንደወይሮ ሀደግና ኣኽጋዅ፡ አምኒሳዅ ደርብ ስኵሰላ።  

ሰልፍ እን ምራራ ተኽለሃይማኖት ምራሪልድ ፈሮ፡ ኣክሱምር ጊምሲ ለብዶ፣ ዛግወር ጊምናር ተከልዅ 

ያዅ ገሪዅ አምንሳዅ ተከላ። ውረድ ምራሪልድ ፈሮ ኣክሱምር ጊምሲ ለብዶ ወሪ ኣክሱምትል ወሪ ይኸ 

ምራራ ወንተሮ ኒከው ኒት የው ህምበናዅል ተከላዅ ኣከን አምንስሮ ገረስርድ። ደአም ኒከውኽር 

ዋኒግናዅ፡ ኒመገለይኽር ኣኽጋዅ ድገትል (ላስቲል) ፈሮ ጊምናር ተከልዅ ይረሪኻ ገሪዅ አምንስረሪ ጋባ 

ኣኽላ።  

እና ለጛ ክቱብ ነን ናሒል አሰል ከዋዅ (ኤርትርዪውድዅ) ከተብኒል ግን። ኒልኽር እን ናዋሻ ፣ ኢትዮጵያ 

ታሪኽሊ፡ እና ከው ብጅካነክ እስራኤልትልድ እንተው ግን ያዅ እምነትሲ፡ ጠዓምብኒል ግን ግራ፣ 

አምኒሳዅ ባሓስና ደርብ ገሪዅ ቛሊሰላ። ኒዳግልኽር ብርሃነመቀልዲ ክቱብ ኒዀርስክ ዒን ኣክትበት 

(Bibliography) ኣኽን፣ ኒ ቆል-ወንቐራ ወሪ ጂጛ እሲሰው ሻኽላኽር ሓበረላኽር። እን ክቱብል ህምበሰና 

ብርሃነመስቀል ኒክቱብሲ ተመምድጊ ግን ኒክራዅ። ፍደል መኮነንድዅ ዒን (sources) ሻኵ፣ ደአም እን 

ዒን ገምድና ኒዅ ቀምበልዶ እን ኒ ከተብሰውሲ ውሪ ይስተውሲ፡ ቃብሊስሮ አርቶኽር/ ኣከዲስቶኽር 

(cross-reference) ገርስራ መገለይ ሻኽላ።  

ላሪ ነት ሀደግስቶ ሻኽረሪ መራ ተኽለሃይማኖት ኣክትበት አሪውሊ፣ ህምቡ ሁንቲንግፎርድ 

(Huntingford) [8]  ዲ ኣያለው ሲሳይዲ [9, pp. 101 - 103]፡ ቡግና (Bugna) ይስተው ጪዋ/ፈራዕ 

ኣገው-ላስቲል መንደርተውልድ ኣኸት ሓበረነኵ። ኣያለው ሲሳይ ኒክቱብሊ፡ መራ ያዅ ስጝ ኒ አዳዃ 

ደንጎቢዅ ኣክሱምር ጊምሲ (ጊም ድልናኦድ)፣ ገሪ ዋኻ ደምቢ፡ ጊራ መራ ይስታዅ ላስቲል አረርሳዅል 

ለታቆሰነሉ አዳዅ ሓበን-ስጝ  ግን የኵ። ምራራ ተኽለሃይማኖት ኣኽጊ ይኸ መራ ተኽለሃይማኖት ግን ኒ 

ይስታዅ። መራ ተኽለሃይማኖት፡ ጊም ካሌብር ፈደና ግን ይስቶ ደገምሰት ኽር  ኣያሌው ሲሳይ ሀደገኵ። 

(ጊም ካሌብ፡ 510 – 540 CE፡ እን እሙራን ኣክሱምር ጊምመልድ ሰጛዅ ኒ ኣሳስ/ ኒከው ኣገው 

ላስቲውልድ ኣኸት ሀደገው ኣክትበት ዋነትኽር ኣያለው ሓበረኵ [9, p. 103])።   

ኣያለው ሲሳይኽር ኒገፍድ፡ እና ብሊን ያዅ `በላ’ ይስትረሪ ድገ ላስቲል አረርስረሪትልድ ፈዅ ስⶖ ግን 

የኵሉ። ኒቛለድ እና ንኪ ብሊን ጋበው ከው `በላ` ይስትረሪ ድገትል ብርፍ የው ኣኽንነዲን ናኣካን 

አልብዲሰና ኣኩ ግን ብሊን ያዅ ስጝሲ ናው ሻኽኖ ህምበናዅ የኵ። እማ ደአም እና ብሊን ያዅ ኣዋኸ 

እና እሮት ኢትዮ-ኤርትዪውል መንደርተውልኻ ድድዅን፣ ብሊን ጋበውድኻ ከብቲዅን?  በላ ዲ ብሊን 

ዲ የው ቆላት ተክና ኣኽሮ ገረሰኵ። ደአም ብሊን `በላ’ ያዅልድ እንታዅ ግን ይና ገሪዅ አምንሳዅ 

ተከላ። 

ሉዊሳ ራይንሽ (Luisa Reinisch፣ wife of Leo Reinisch) ለጛ አመራ ጥልያን ከረንሲ ሻኽኖ ደምቢ፣ 

1890 ደውሊ፡ እና ብሊን ብሪል ጅልውረሪ፡ ከተብራዅ ድርጛዅ ክቱብሊ ብሊን ያዅ ክስታን 
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(Christian) ይና ግን የቲ [10]። እና ክቱብ ኒን ዳበሪ ሰቐር-ሓብረርዅል (www.daberi.org) ኽር 

ከርከርሶ ህምበኵ። እና ሉዊሳ  ብሊና ቆል ውሪነስ ሳዅሳዅ ተካዅ ኰዶ ኣልበሮቶ ፖለራ (Alberto 

Pollera) ይስታዅ፣ ዓሳውርታ እን እሮት ኤርትርዪውዲ ኤትዮጵዪውዲትል መንደርተው ሓበሻ ከውሲ 

ናትክ ቢለን/በለን የነትሎም ሀደገኵ [6, p. 172]። ዓሳውርታ ክስታን ይድኖ በለን/ በለኒ የነኵ [11, p. 5]። 

ደአም ውሪዅ እና ቢለን/በለን ያዅ ስⶖ ንኪ ብሊነል ካያ ከብተት፡ ሉዊሳ  ኣኽርን ኣልበርቶ ላሪ ሰበብ 

ስኵሰኒ። ንኪ ብሊን ካያ ጋበው ማ ኣኽኖ ክስታን። እሮት ኢትዮ-ኤርትርዪውል ህምበው ክስታን 

በጃኸንማ? ውሪዅ ናውኻ ብለን/ብሊን ይስተኒ?  እን በለን ያዅ ዓሳውርታ ጋብድ ብሊን ያዅ ቆልሲ 

ተካዅ ኣኽነዲን የው ኣኽድኖ ገረሰነኵ። ኒን ኽር ገሪዅ አምኒሳዅ ኣኽላ። 

ጋምስት ይስታዅ ኢንሳይክሎፐዲ ኢትዮጵዪካ (Encyclopaedia Aethiopica) ያዅ ክቱብሊ ብሊን 

ያዅ ቆልሲ ሒለቱዅ ዲ ተሻፈፋንታ (strong and warrior) ዮ ውሪና እውኵሉ [12]። ውሪልድ ጐ 

እንደዋ የት ደአም ላሪ ሓበረላ። 

አሪዅ ኰዶ ኣብርሃም ጳውሎስ ‘ሰረት ታሪኽ ኤርትርያ’ ያዅ ኒክቱብሊ፣ ብሊን ያዅ  ቆልሲ ብሊን 

ይስትረሪ ፍልስጥኤም ትል ህምብራ ድገዲ ሻኺስሮሉ ወጠነኵ። ኒክቱብሊ ነዋ ዮ ከተቦ ህምበኵ።  

”ቢለን ዝብል ካብቲ ጥንታዊ ኣስማት ናይተን ኣብ ፓላስታይንንን እስራኤልን ዝርከባ ዓድታት ዝነቐለ ኦሪታዊ ስም ዝሓዘ 
ኢዩ ዝመስል። ……. ጥንታዊ ቢሊን ትብሃል ዓዲ ኣብ መሬት ፍልስጥኤም  ኰይና ኣብ ጥቓ ራማላሕን ኣብ ዶብ እስራኤልን 
ትርከብ ዓዲ ኢያ። ከምኡውን ኣብ ግዜ ሮማን ኢምፓየር ቢለኒ ትብሃል ወረዳ ኣብ ትሕቲ ሹመኛ ሊስንያስ ትመሓደር 
ነበረት። ሎሚ እታ ጥንታዊት ቢሊን ኣብ ሃገር ፍልስጥኤም  ትርከብ ኣላ።” [13, pp. 164- 165] 

ኣብርሃም ደአም እን ቢለን ይስትረሪ ድገ፣ እና ንኪ ብሊን ጋበው ከውዲ ውረድ ሻክስትጝረት ላሪ 

ሓበረላ። ኒንኽር ቆላት ተክና ካያ ተከኵ። 

ነልድ ከለለድ ሲር ያዅ ደአም ኣንቶኒ ዲ-ኣባዲ (Antonie d’Abbadie)፣ 19-ዳለት ገፍ ኤመትል እና 

ብሊና ኣካንሲ ታወሩ ከተባዅ ክቱብሊ፣ ብሊን ይስተው ፈራዕ (clan) በጐስትልድ ስሐሲ ዓንሰበር 

ወርቢልድኻ ኳራ-ለብድ ህምባ  ኣካንሊ መንደርተው ከው ግን ዮ ሀደገኵ [14, p. 272]። ኒንኻ ብሊንዲ 

በጐስዲት ለጛ ናትናቱሩ ከው እሰ ስኵሰኵሎም። እማ ብሊን ይስተው ፈራዕ ወሪ ታንጓ ሰጘው ማ 

ኣኽድና?  በጐስኻ ውረንኒ? ከዋ ስⶖማ እማ ኣካን ስⶖ? 

በጐስ/ብጓስ 

በጐስ ህጃም ኣክትበተል ላዶንኻ ከዋ ስⶖሰና ላዶንኻ ኣካን ስⶖሰና ኣከክ ስኵሩ አረርሰኵ። በጐስ/ቡጓስ 

ያዅ ቆል ሰልፍ ኣክሱም ጊምናር ዳለትሊ ሀደግሰኵ። ኒልኻ እን ጊም ኤዛና ሸረቦ ባረው ክርጘል፡ ጊም 

ኤዛና (320 - 360 CE) `በጋ` ቲ ኒምልክ ዓንቐይሊ ትውስዅላ ዮ ከኸርሶ አርሰት ሀደግሰኵ [15]3። 

ደአም እና ቡጓስ/በጐስ ያዅ ከውማ እማ ብራ፣ መገለይ ኒዃ አውድ ኣኸት ሓበረው ላሪ እላ። እና በጐስ 

ንኪ ብሊና ነበክል ይስታዅ ድኻ ላዅ ማ ኣኽራ እማ ተማሰለው ቆላት ካያ ናው? ኣከንኽር እና በጐስ 

ሁመት እንዲል ሀደግሶ ህምባዅ ንኪር ብሊንሲ ቛላዅ ኣኽላ፣ ውረድ እና አወት ሀደግሶ ህምበሰና፣ 

ብጅኻነክ ንኪ ብሊን ጋበው 16-ዳለት ገፍ ደምብክ (1550) ግን ናው እንትናዅ። 

በጐስ፡ ዋድሕድ ትከር ንኪር ብሊና ኣካንሲ ሓበረት ኒ ሀደግሳዅ 14-ዳለትሊ ግን። እና ክቱብ ግእዝድ 

ከተብሳዅ ኣኾ፣ ፈለዳ ቅ. ኤውስታቴዎስ (ዓምደጽዪን ሰልፋ፡†1343 CE) 14-ዳለትሊ ሰጛዅ፣ 

ኣለክሳንድርያዲ ኢዮርሳሌም ዲ ፈርዶ ዩ፡ በጐስ ብረድ (ምድረ በጐስ) ዮ፣ ለጛ ማርያድ (ሀገረ ክሌኤ 

 
3 Chapter 12: The Aksumite inscription. እና ፊዃ ኒል እን ክረጘል ከኸርሰክ አርሰው ክቱባንሲ (inscriptions) ተልተለኵ። ኤዛና ሩዅሊ 
ካያ በጋ ይስቶ ከተብሶ ህምበኵ። አሪውልክ በጃ የክ ከተብሶ  ህምበኵ።   
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ማርያ)፡ ማርያ ሰረው ዲ ማርያ አረፍዲሲ፡ ስሔ ኣኽራሲክ ደኰት ከተብሶ አረርሰኵ [2]። ምድረ በጐስ 

ይስቱ ብረስ ወሪ ከውሲ ሓበራዅ ኣኽሮ ገረሰኵ። ኒል ደአም በጐስ ብራ የኵ ግን እን ከው ኒል 

መንደርተው ሰበትድ ላሪ ሀደግሰላ። እና በጐስ ያዅ ነት ሀደግሶ ህምባዅር፡ ብጅኻነክ እና ንኪ ብሊን 

ጋበው እንትግኒ ዋንቱኑ ግን። እማ አወን ቶክ ኣኽድና እን በጐስ ይስተክ ሀደግሰው ወሪ በጐስ ይስታዅ 

ብሪል መንደርቱ ሰጘው?  

ኒድ ደምቢ በጐስ ያዅ ቆልሲ ነፍዕስታዅ ወርነር ሙዚንገር ግን [1]። ሙዚንገር 1850 ዳለት ላ 30 

አመራ እና ሸከክ ኒል ከፍ ያዅ ስዊዘርላንዲራ ግን። ሙዚንገር በጐስ ያዅ ቆልሲ ከውሲ ማ ብራስ 

(ኣክንሲ)  ነፍዕስተትላ ባሪህ ኣኽላ። በጐስር ከው (Bogos people)፡ በጐስ ብራ (Bogos land) የክ 

ከተበኵ። ሙዚንገር በጐስ ያዅ ቆል ስርሲ ሓበሩ ይኸ፣ ቦኣስ (Boas) ያዅልድ እንታዅ ግን የኵ። ቦኣስ 

ኻ ክታብ ሻትክሊ (Bible) ኢየሱስር አንሰና (ancestor) ሀደግሶ ህምባዅ ግን። ኒልድ ጐዃ በኣስ -ቝር 

ይስተነኵ የኵ። እና ቦኣስ-ቝር ያዅስኻ ናኣግዋር በጐስ ይኖ ቀይርንዅሉ የኵ። ሙዚንገር በጐስ ያዅ 

ቆልሲ  ብሊን ጋበው ተርቐ-ቝርሲ ተኪን ካያ ግን ኒ ነፍዕስተዅሉ። 

እና ሙዚንገርዲ ድግም፡ ተርቐ-ቝርድ አሰልሊ ደገምሳዅ በጐስ-ቝር ያዅዲ ተከኵ። ደአም 

ብርሃነመስቀልዲ [3] ፍደልዲ [4] ከተብና/ሸፍሸፍና አክትበተል በጐስ ያዅ ስⶖ ተርቐር አሰልሊ  እላ። 

ናው ማ ከተብገውሉ ኣኽድና እማ እና በጐስ ያዅ ድግም (legend) ስⶖ ካያ ኒ? ላስታ-ኣገው ጋብድ 

በጐስ ይና ባኽር ዋሲሰኵ። እማ ስⶖ ኰሲሰና ማ በጐስ ይስታዅ አን ሰጛዅ ኣኽራ? እና በጐስ (ባኽር) 

ያዃ እና አወት ሀደግሶ ህምባዅ በጐስ ዲ ውረድ ሻክስትጛዅ ኣኽራ? 

ሊዮ ራይንሽኽር በጐስ ያዅ ቆልሲ ነፍዕስተውሉ፣ ሽሊ ብሊና ኣግዋር ግን የኵ። ንኻ ብሊን ጋበውሲ 

በጐስ የነትሎም ሀደገኵ [16]። ደአም ራይንሽ ኽር፣ ሙዚንገርድሰና ብረስ ማ እማ ከውሲ ቛላዅን ገሪዅ 

በርህደላ። ኣድሓና መንግስተኣብ ደአም በጐስ የውሎም ደሽክሊ ግን የኵ [17]። 

ልዊሳ በጐስ ያዅሲ `ገበተንትዲ ተሓረበንትዲ’ (conquerors and belligerents) ይና ግን የቲ [10]። 

ውሪዅ እንደዋይሮ ውሪና እውረት ደአም ላሪ ሀደገላ። ኮንቶ ሮዚኒ ኒገፍድ ኰዶ ቦጉሻ  “Bogosha/ 

Bogoscia” ይስታዅ ላስታ አረርሳዅ ፣ ብሊን ኒልድ እንትናዅ ኣካን ልድ ፈዅ ስⶖ ግን የኩሉ [18, p. 

333]።  

ኣልበርቶ ፖለራር ክቱብል፣ ኣባ ይስሓቅ ገብረየሱስ ደሽክሊትል ጀረራዅሊ/ገለበዳዅሊ፣ በጐስ ሲ ተከን 

እና ተለየሰና ከተቦ ህምበኵ። 

”ገለ ክፋል ካብ ኣታቶም (ገብረ ተርቐ) `በዓስ ጎር` (ደቂ በጐስ) ኢሎም ንነብሶም ይጽውዑ። ካብቲ ኣብሓጎኦም ብኸመይ 
ከም ዝውለዱ ግን ዝፈልጥዎ ሓበረታ የብሎምን። ካብ ብዓስ ጎር ከኣ እቶም ጎረባብቶም ኣታዓራርይ ኣቢሎም ያኢ ቦጐስ 
ኢሎምዎም።”   

ኒን እን ሙዚንገር ክቱብልድ አስታዅ ተከኵ። ኒልድ ተለይዶ ኰዶ ነወዮ ከተቦ ህምበኵ። 

”ብኻልእ ከኣ፡ በጎስ ዚብል ስም ካብ `ቦኩስተ ወይ ቦኩሳ` ዚብል ንሓደ ካብቶም ናይ ሓማሴን ዛውል ክልተ ኣሕዋት፡ 
ብዝምታ ዉሩይ ስለ ዝኾነ `ቢለን ጋውላ` ብምባል ዚሃብዎም ሳጓ እዩ ይበሃል። ቦኩሳ ወይ ቦኩስተ ከኣ ካብቲ ቦኩስ 
(ምዝማት ምርሳይ) ዚብል ዓንቐጽ ዝመንጨወ ግሲ ኪኸውን ይኽእል እዩ”። [6, p. 160]  

ኒስ ተከኻ ሊዮ ራይንሽኽር 1883 ከተባዅ ክቱብሊ ሀደጎ  ህምበኵ። ደአም ራይንሽ እን ብሊንድ 

ከተባዅልኻ Båqusa (በቝሻ) ዮ ከተብኵ፣ እን ጀርመን ጋብድ ከተባዅልኻ Bogos (በጐስ) ዮ ከተቦሉ 

ህምበኵ [16, p. 11]። ኣልበርቶ እና ሊዮ ራይንሽ  ከተባዅልድ ጐዅ ኣኽሮ ገረሰኵ።  
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አሪ ገፍ ኩዶ፡ ስፐንሰር ትሪምንግሃም (Spencer Trimingham) ይስታዅ ኒክቱብሉ እና በጐስ ያዅ 

ታሪኽሊ ከተብሰክ ህምባዅ፣ ኣካን/ ሸከክ ስⶖ ኣኾ፣ እና ንኪ ብሊን ጋበው ኒል ሻንፍርትኖ እንትናዅ 

ኣኽራ ያዅ ቛላ ስኵሰኵ [19, p. 164]። ኒልኻ በጐስ ኣካን ስⶖ ግራ ከዋ ስⶖ ኣኽላ ያዅሲ ዓከክደኵ። 

ምካኤል [20]፡ ኣድሓና [17]፡ ክፍለማርያምዲ [11] ኽር እና በጐስ ያዅ ስⶖሲ፡ ብሊን ኒል መንደርተና 

ኣካንሲ ሓበርኒ መታን ነፍዕስተኵሉ።   

በጐስ ያዅ ቆል ጃቢታ ዳለትሊ ከተብሱ ብሊን ጉሊውሲ (ከረንዲ ንርምጅዋዲትል ህምበውሲ)፡ 

ሲረዅድኻ ተርቐ-ቝርሲ ቛለት ካያ ግን ንከተብሱ ሰጛዅ። ብሊን ስሐሩ (ሓልሓልዲ ጀንገርኑዲት ወሪ 

ጣ-ቝር) በጐስ ያዅዲ ሻክስትጘት ሓበረው ኣክትበት እላ።   ህምቡንትክ እማኒ ዳለትሊ ደሽክሊ ብሊን 

ናትክ ሀደግድኖ ጀረበነን  ሓልሓል-በጐስ ዪነክ ሀደጉኑ ሰጘነኵ [5, p. 157]። በጐስ ያዅ ናትክ ብሊንሲ 

ኰምተታዅ ሰጘገት ቛሊሰኵ።  

በጐስ ያዅ ስⶖ ኒትክ ብሊና ብረስ ኰምተቶ ከተብስሮ/ሸፍሰፍስሮ ኒ ተርያዅ 19-ዳለት ደምቢ፣ እን 

ኤውርጲልድ እንተረክ ብርትስ ታውሩ ሰጘውድ ግን፡ የኵ ዎልበርት ስሚት (Wolbert Smidt) [7]። 

ናደምቢ ብሊና ህጃምሲ ከተበውኻ፣ በጐስ ያዅሲ ናትክ ብሊንሲ ተኪን ነፍዕስቱኑሉ አረርሰነኵ የኵ።   

1995 – 2010 ህምባ ኤመታትሊ ታፍላ ባይሩ ይስታዅ፣ እና በጐስ ያዅ ቆል ተኪን ከረንሊ ቆል-ወንቐራ 

እሲሰውልድ ብጅኻነክ በጐስ ያዅ ቆል ብሊንሲ ቛላዅ ኣኽላ ይነትሉኽር፣ በጐስ ሰበትድ ላሪ 

አርእገውሰና ኣኽኖ ስኵርነትሉኽር ሓብረኵ። ከለለውኻ  አሪው/ በሪው (outsiders) ግን በጐስ የውና 

ይነትሉ ኒክቱብሉ ገምዶ ህምበኵ [21, p. 18፣ 63]። ናንዲ ሁመትሊ ብሊን ከው በጐስ ወሪ ቦኣስ ያዅሲ 

እንከለውሉ ተከኒ የኵ ባይሩ። (ታፍላ ባይሩ ሃምቦርግ ዩኒቨርሲትትል (Hamburg University) ታሪኽ 

ባሓሰንታዲ መምህር፣ ከረን ዅራ ግን።)  

ሰንሒት 

ብሊንሲ ኣኽን በጐስ ቲ ተኪን ሀደግሳዅ አሪ ስⶖ ኰዶ ሰንሒት ያዅ ህምበኵ። ሰንሒት የውሎምኻ ና 

ኣግዋር ሽሊ ግን የቲ ሉዊሳ [10] ። ኣድሓናኽር ሰንሒት የውሎም ሽሊ ግን የኵ [17]። አሪ ገፍድ ኰዶ 

ቢንዓምር ብሊን ጉሊውሲኻ ሰንሒት የነኵ፡ እን ብሊን ያዅ ስⶖሲ ደአም ብሊን ስሔርውድ (ጣ-

ቑርድውድ) ካያ ነፍዕስተነኵሉ4። ቤጁክ ኽር ሰንሒት ያዅሲ ብሊን ጉሊውድ ካያ ነፍዕስተነኵሉ። 

ዓድትማርያም ዲ መንሳዕዲ ደአም ናትክ ብለን የነኵ5። ብሊን ይናሹትልኽር  ሰንሒት ያዅሲ  ብሊን 

ጉሊውድ ካያ ነፍዕስትነኵንሉ። እን ብሊን ስሐሩኻ ዕባብድ  ብሊን ጣ-ቑርዱ ይስትኖ አርእስተነኵ። 

ሉዊሳ  ሰንሒት  በራሕ (bald) ይና ግና የቲ። ንኻ እን ብራ መንጭሖታ ኣኽነዲ (denuded 

environment) ይስታዅ ግን የቲ [10]። አሪ ገፍድ ኰዶ፣ ክፍለማርያም ሓምደ ሰንሒት ያዅ ቆል 

ሰንሕና ወሪ ደፋእ ይሮ ፈርና ያዅልድ ፈዅ ግን የኵ [11, p. 8]።  ኒስ ተካዅ ኰዶ ወልደየሱስ ዓማር4 ፣ 

እን ንኪር ፎርቶ ከረንዅ ካን ደላያን ሰጘኵሉ እማ፣ እን ካን ውልዋልድ ውልቕ ዩ፣ ገንደልኒሰና ተኩ ሰጘው 

ኣኽነዲን፣ ፎርቶዲ ኒ ምጅዋዲ ሽሊሲ ሰንሒት ይስቱ ሰጘት ሀደግሰኵ የኵ። 

ጥልያን ደአም ሰንሒት ያዅ ቆልሲ ላኣውራጃ ስⶖሰና ነፍዕትንዅሉ። ሰንሒት ዓንሰባ ስቛዅ (ዐላ-በርዕድ 

ምንጅዊልድ) ማርያብራ ኣኽራሲክ፣ መንሳዕ ብሪልድ ቢናዓምር ግንድል ኣኽራሲክ ኰምተታዅ ኣካን 

ስⶖ ግን። ጥልያን ውሪኸ እና ሰንሒት ያዅ ስⶖሲ ፍሪርንዅን ኻ ባሓስና ጀረባዅ ግን። 

 
4 ጂጛ ወልደየሱስ ዓማርዲ 04 አርባ 06፡ 2019    
5 ጂጛ ክፍለማርያም ሓምደዲ 04 አርባ 06፡ 2019 
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ይ-ቛላዲ ፊናዲ 

ንጃብ ከተብሰውዲ ይስተውዲት ገረስተሰነክ ኒልዋኑ-ዋነት ስኵስየሎም ወጠንዅ። ነትድ ተለይዶኻ 

ይገፍድ እና ብሊን ዲ በጐስ ዲ የው ቆላት አወትድ ብርፍ የው ኣኽራ ያዅል፡ ኣኽሮ ገረሳኵ ያዅ ይ-

ቛላስ ስኵስያ ግን።  

 

እማኒ ዳለትሊ እና  ወረባ ናይልድዅዲ (Nile valley) በሓር-ሰራዅዲር (Red Sea) ነበክል ህምባ ኣካንሊ 

መንደርቱ ሰጘው ብለምይስ (Blemmyes) ይስትኖ አርእስተው፣ ካሊኮብ (ሰበኽ-ሳግም፡ nomads) 

ሰጘነት ህጃም ሓበረኵ። እና ከው ነን ስሐሲ፣ እና ንኪር ጉላ ምስርድዅዲ (Southern Egypt)፡ 

ኳራለብድኻ ወረባ ናይልዲ፣ ጉላድኻ እና ንኪር ስሔ ኤርትዪዅዲ፣ (ወረባ ጋሽዅድ፡ ሓማሴንዲ 

ኳራለብሊ ህምባ ቃሽሽዲ (ታሕታይ ዓንሰባ) ይሮ ባጽዕ ኣኽራሲክ)፣ ብርክስጘድኻ በሓር-ሰራዅዲ 

ግንዲቱኑ ሰጘነት ህጃምሊ ህምበኵ [1, p. 5, 6, p. ምዕ.12, 17]6። እና ሸከክ ኒል ናው መንደርቱኑ ሰጘና 

ዳለትኻ 600 BC – 3 CE ር-ዳለት ኣኽራሲክ ተሀምሰኵ። ኒደምብክ ደአም ገሪ አፍርዓት ኣኽነት፣ እማ 

እና ንኪ ዕባብድ በጃ ይስቶ አርእስተው ናውክ ናፈደን ግን ይስተኵ [22]።  

 

እና ግሪኽዲ ሮሚውዲር ኣክትበተል ብለምይስ (Blemmyes, Greek: Bλέμμυες/Bλέμυες)) ይስተክ 

አርእስተው፣ ኩሽዲ ምስርዲር ኣክትበተል ብርህም/ብልህም (Brhm/Blhm)፣ ቕብጥ (Coptic) ጋብድኻ 

ብለሞስ (Blēmous) ይስቲነክ ሀደግሰነኵ [23]። ዳሞትር ጊምናርልካ ኰዶ ብሊን ወሪ ብሊንቶ (“Blin 

or Blinto) ይስቱኑ ሰጘነትኽር ሓበረው ህምበኵ [24]። 12-ዳለትሊ ከተብሰው አክትበት ዓረቡሊ፣ እና 

ከው ነን ብሊን ወሪ ባልዮን (Blin or Balion) ይስቲነክ ሀደግሱኑ ሰጘነት ሓበረኵ፡ እድሪስ ኣቡበከር። 

እድሪስ ኣቡበከር ደአም እና ዓረቡ ኣክትበተል ብሊን ይስቶ ሀደግሰው ብለምይስ-ሲ ኣኽላ የኵ [25]7። 

ደአም ናው ኣኽግነት ገሪዅ አምኒሰው ደርፍፍ ስኵሰላ፣ ስⶖሲ ኣኽገትክ። እና ከው ነን ናሹት `ሮም` 

የነትኽር እና ዓረቡ ኣክትበት ነን ሀደጎ ዋነት ሓበረኵ፣ አድሪስ።  

 

እና ብለምይስ/ብለሞስ/ብሊን ናዲ ናተከውዲ ሽጝስተው ከው፣ ኣክሱምር ኣክትበተል ደአም በጋ (Bǝgā፣ 

Greek፥ Bεγὰ/Boυγαειτῶν) ይስቱኑ ሰጘነት ሓበርሰኵ [6, 23]። 4-ዳለትል ኣክሱምር ጊም ሰጛዅ፡ 

ጊም ኤዛና (320 - 360 CE) ̀ ቡጓስ` ቲ ኒምልክ ዓንቐይሊ ትውሰትላ ሓበረው ክርጝል ከኸርሶ አረርሰው 

(inscriptions) [15]፣ እና ከው ነስ ተኪን ኣኽራ ። ኢትዮጵያዲ-ኤርትርትያዲር ድግምሊኽር እና ንኪ 

በጃ ይስተው፣ ሮም ይስትኖ አርእስቱኑ ሰጘነት ሓበርሰኵ [17]። አሪ ኣክበትልኽር አሮም (Arom)፡ 

ኣሩም(Arum)፡ ሩሞስ (Rumos) ይስቲነክ ሀደግሰነኵ [6]። ባይሩ ኒክቱብሊ፡ ኮንቶ ሮሲኒ እና ሮም 

ይስቱ ሰጘውሲ ሀደንድዋ (Hadendowa) ግን የኵሎም ዮ ሀደገኵ [21, p. 60]። ምኬኤል ጋብር ኰዶ 

ኒገፍድ እና ንኪ ከለውዲ በለውዲ ይስቶ ኤርትርዪልክ ፋሕ ዮ ህምበው ፣ እና ሮም ይስተውልድ ከብተው 

ግን የኵ [20, p. 7]።  

 

ሮም ይስተክ ሀደግሰው ላፈራዕ/ነሰብ እና ብለሚ ይስተክ አርእስቱ ሰጘውልድ ግን ይስተኵ። እና ሮም 

ከው መራ ሒልቱዲ ተሻፈፈንትዲ ሰጘነት ታሪኽ ሓበረኵ። ከዋ አወይሲ (super human) ሰና እሲነክ 

 
6 See also B. Tafla and E. Schmidt  (2016), footnote p.60. 
7 Idris Abubeker (2017) www.daberi.org. Accessed 10 May 2019. 

http://www.daberi.org/
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ቛለውሎምር ሰጘነኵ። ኒድ ኣኽራ ሮሚው ኣክትበተል ናው ኣዀር-እንገው (headless) ሰና ናው 

ሀደግሰናዅ። ብሊን ያዅሲ `ሒለቱዅዲ ተሻፈፈንተዲ` (strong and warrior) [12]፣ በጐስ ያዅስኻ 

`ገበተንትዲ ተሓረበንትዲ (conquerors and belligerents) [10]፣ የክ ውሪና እወክ ህምበውኽር፣ እና 

ከው ነድውድ ህጃምዲ ሻኪሲነክ ኣኽሮ ገረሰኵ። ነድዳግልኽር፣ እና ክቱብሊ አወት ሀድግሶ ህምበው 

`ብለን-ሰገድ` ፣ `ሮም-ሰገድ` ይስተው መርሓት፡ እና ንኪር ሰራየር ሸከክሊ ሰጘው፡ እና ከው ብለሚ ወሪ 

ሮም ይስቱ ሰጘውሲ ለታቐው ወሪ አብረክደው ኣኽንነዲን፣ ኣድነው ፋሻት ስⶖⶖ ኣኽሮ ገረሰኵ። 

 

ኣክሱምር ጊምናር ክስታን ኢዮርሳሌም ነገድሮ ፈረው፣ ኣክሱምትልድ ጉኖ እና ንኪር ብሊና ብረስ ዳድኖ፡ 

ማርያ-ብረድ ሰዋኪንድ ይኖ ደኩኑ ሰጘነት ህጃምሊ ህምባዅ ግን። እን ዳለት እንዲል እና ብለምይስ 

ፈደን ኣኸው ገርትዱኑሎም ሰጘነኵ። ገርትና በጃኾሰና ጊም ካሌብ፡ (510 – 540 CE)፡ ነገደውሲ እና 

ሽፍታ/ክራው ነልድ ተከውድኖ ዮ እን ንኪር ብሊና-ብራ ኣካናትሊ፡ ዓንሰበር ኩራ ፈረንድ፣ እና ንኪ 

ዓንሰባ ታሕታይ (ዐላበርዕድ አወይሲ) ተርስረ ሰረዋ ኣኽታሲክ፣ ኣገው-ላስቲል ዓስከር ደርብሲ ተከወው 

ፈሰት ሀደግሰኵ [9]። ውሪዅ ላስቲልድ ፈስዅን ያዅሊ፣ ካሌብ ኒኣሳስ ላስቲልድ ኣኸት ሓበረው 

ኣክትበተ ዋነት አወት ሀደግሶ እርግዅ። እማ እንሰከር ዳለትሊ ኣኽላ ንኪኽር እንቲ አምንዳዅዲ 

ኩኮኽረዲ ለ። እማ ኒ ኮቝር ኣኽንነዲን ፈሳዅ ኣኽራ። እና ብላቓ/ ብላኻዲ፡ ሙሲ-ከው ይስተው የምክን 

ናልድ ከብተው ኣኽድና። ውረድ እና ከው ነን ኣገው ኣኽነትኽር፣ ብሊን ጋብሲ እን ደምቢረድ እን 

ኣካናት ነል እንተው ናልድ ክንቲነት/መህርሰነት ሀደገው ህምበኵ [1, p. 6, 26, p. 100]።  

 

እማ እና ንኪ ብሊንዲ በጐስዲ ይስተው ቆላት እና ከለው (ሮም ፈደን ኣኸው) ይስተውድማ ከብተው 

ኣኽራ? እና ነስካ በለሚ ፈደን ይስተው በጃትልድኻ፡ ኣዋኸ እና ከለለው ብሊና ነበክል ህምበው ፈራዕ 

ከለዉዲ ከብቲዅን? ውሪዃ እና አሪራ ህምበው በለሚ ወሪ ብሊን ይስተኒ?  

 

ሙሲ-ከው ከው ሒለቱዲ ታሻፈፈንትዲ ሰጘነት ግን ኒ አርእስታዅ። እማ እና ብለሚ ዲ በጋ/ብጓስ የው 

ቆላትሲ፣ ሒለቲ ሰጚኒነዲን አሪውማ ናል ተከንደውሎም ኣኽድና? እማ ኒድ ዮኻ ንኪ ብሊን ጋበው 

ከወል ካረው ኣኽራ? እና ኪድጝ ኒን ጠቕዕና ኣኽገት፣ ጐስተ እላ እማ አረስ ጀረበኵ። 

 

እና አወት ቛልነሰና፣ ብሊን/ብለን ያዅ ኣኽን በጐስ ያዅ ቆሊሲ፣ ንኪ ኣኽራሲክ ከተበው ናትናቱር ውሪና 

እወንኵሎም። ናውሪና ንሰና ግን፡ ወሪ ኒልድ እንተው ግን ዮ ሀልሰ ቛሊሰው አክትበት እላ። ኒንኻ ገሪ 

ሰበብድ ኣኽሮ ገረሰኵ።  

 

1. እና ሸከክ ኒን ዲማ ተሻፈፍናዲ ዋኸዲትል መንደርታዅ ኣኽንዲን፣ ጀረብደሰና ልውርደርብድ 

ባሓስና (archaeological, historical, linguistic, genealogical, demographic ....) እስተው 

ገሪው ሻኽላ። ከለለው እስተው ዋነንኽር ብጅኻነክ እብንድ (foreigners) እስተው ግን።  

 

2. ይና ሸከክሊ (ኢትዮጵያዲ ኤርትያርዲትል) ህጃምሲ፣ ኩድ ተከሰናካዲ ታሚተሰናካዲ ሃብረክ 

ደገምናዲ ከተብናዲ ክንትሰተዅ ግን። እማ ታሪኽ እና ሸከክ ንድዅሲ ኣኽን ከው ኒል 

መንደርተውዱሲ ከተበውኽር፣ እን ላዅ-ለጛ ከው ናው ወንቀርነውልድ  አርና ሓብረዲ፣ ና 

ተሀምዲሲ ከተቡኑ አረርሰነኵ።   

 
3. እና ሸከክሲ ተኪን ኣኽን፡ ከው ኒል መንደርተውድ ሰልፍ ከተብው እብን ግን። ናውኻ እና ከዋ 

ዓደትዲ መናብረትዲትል መንደርተገው ኣኽነውድ፣ ከለለውልድ አርና ሓብረትልድ ብርፍ ዪነክ 
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ናው ከተቡኑ ሰጘናዅ። ኒደክስጝ እና 19-ዳለት እብንድ ከተቡ ሰጘውሲ ቛልነን፣ መርሓው ወሪ 

ናድ ጎፍ የው ፈራዕ/ነስብ ክኒት ኣኽን ዳንተስ ገቢልትዅሰና ወሪ በለድዅሰና ሃብረ ከተብና 

ክንትስተኵ ሰጘኵ። ኒንኻ ስእሊራ በሀር (holistic picture/ view) ገቢልትዅ ብኒልድ ኣኽሮ 

ገረሰኵ። ናደምቢ ከተበውኻ፣ እብን ከተብናዅሲ መመይግንኽር ቀምበልግንኽር ኒል ዋኒዋነት 

ድሙኑሉ አረርሰነኵ። እና ነወያ ኣክትበትኻ ገባይል ይና ሸከኩሲ፣ ብሊንስኽር ሓበርደ፣ ዲማ 

ህጃም ሓማረጉስጘ ህምባዅል መንደርተነሰና ሃበሎም አረርሰኵ።  

 
4. ለጛ ዲን/ሃይማኖት በህሊን (ክስታንዲ እስላምዲ) ናተርልድ እና ሸከክ ኒል ትዉዅ። መርሓት 

ዲኑዲ፣ ጊምምድኻ/ መድ አርደትኻ፣ ከውሲ ሻኽድኖኽር ናመድሊ እንትስትግኒንኽር ዩኑ፣ ከዋ 

ድግምሲ ኣኽን፡ ህጃም ብሪዅሲ ስግንግሪረድ ፈስንዅሉ። ክስታንኻ ኢየሱስ እዃርሳ ብራ፣ 

ኣስላምኻ መሓመድ እዃርሳ ብረስ፣ ኮቝር አወይሲ ናድ ስኵራዅ ኣኾ ዋስስተውሎም እቝቱ 

ኣኽኒ። ኒስ ተኪን ውሪከው ናአሰል/ሞላድ ለወቶ፣ በልጝኻ ጊም ሰለሙንትልድ እዃርሰነኵን፣ 

በልጝኻ መሓመድትልድ የው ህምበናዅን። ህምቡ ኣኽሮና ገረሳዅ `ክብረ ነገስት` ይስታዅ 

ክቱብ ንኪ ኣኽራሲክ ደሽክሊዲ ኣምሓርዲሲ ገረት’ሳዅሲ ቛልኖ ገረስነኵን።  

 

ነዲ ናት ተከውዲ ዋኒነዲንኻ እና ሸከክ ንድ ህጃም ኣኽን ድግም፣ ንኪ ኣኽራሲክ አምንሳ ደርብድ ከተብሶ 

እላ የን ብን ኣኽላ። ብሊንኽር ኒል መንደርትናኽር ኣኽነውድ፡ ንኪ ኣኽራሲክ ይና ህጃምሲ ነዋያዅ ግን 

ይኖ ኒደርደርብድ አርእናዅ ሻኽኒ። ዲማ ሀውረርዲ፣ ኣኽራዲ፡ ተከኵዲ ይኑ፣ ላዅክ ይና ወደንልድ 

አድኖ እንትነውሲ ደገምነኵን።  

 

ላዅክ ይን አርእነሪት ካያ ሰደድግኒ፣ አሪው ውራ የነት፣ ውራኻ ይስተት፣ ትክስነ ደለይድንንኽር 

አርእንኽር። ደለይድናዲ አርእናድኻ ዲመር ትቝርዲ ሒልዲ ግን። ውራ ይስተት ደለይድራኽር 

አርእራኽርር ኣክረን፣ ኩሽንክረስ ዓውቲስቶ ገረስረኵ። ደአም ላሪ ነት ትክስነ ኣትዋየንድኖ ሻኽነሪ፣ ናውክ 

ከተብሰውኻ ራትዓን ኣኽላ፣ ናውክ ጋብስተውኻ/ድውስተውኻ ከታ። ናዀርክ ናራትዓትዲ ከታዲ ሻኵ። 

ሽንክራ ጉድግኒር ጃብ፡ ትክስነ ኮከይና ጀረብደኵና። ይሽንክራ ካያ ግን ራትዕ ይሮ ገመር ሰደድና ደአም 

ገመር ከተብስና ኣኽጋዅ ገሪዅ ዓውቲሳ ደርብ ኣኽላ። ገመትሲ ላዅክ ይናገፍድ ሰደድግኒ ላት 

ወጨልነንሎም። ናዀርክ ላት ከደምነንኻ እና ሓማረጉስጘክ ህምባዅ ህጃምዲ ድግምዲት ተልሲኖሉ 

ገረስነኵን።  
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