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ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪል 
Blin Community Association in Diaspora 

 

 

ግርጋ 23.11.2019 

ብሊና ባሕሮ  2019 ኦፕሳላ - ስዊድን 
ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ ሽማገለሲ ስኵራዅ ጨብጫብ 

 
ሲዀር ብሊና ባሕሮ ስዊድንሊ ግርጋ 09.08.2019 ተርዮ ግርጋ 11.08.2019 ኣኽራሲክ ሰዃ ኳረስ፣ እን ኦፕሰላ 
ይስትረሪ ታንታርዋትል“ “ይና ሻሎት ይና ብሊናር መሱን ግን”“ ያዅ ጀመርኒ ኣኾር ኣዶ፡ ሻሎትሊ ተጝሰው ስታታት 
ገንዕደው ደለምድነድ፣ ሽኻርቶኽር ገመሎኽር ደኩዅ። ስቋነዲ ሸንሃትዲ ከዋዅሲ ተርእዳዅ ኒ እርግነድ፡ 
ሓበንዳዅ ባሕሮ ኣኾ እርጉዅ። ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ ሽማገለ፣ እና ባሕሮ ኒን ናኸ ሰርገሎ ደኵሮር መታን 
ቂልስንዅን ይግኒ ደበልትኖ ከደመው፡ ይና ሻን ስውድኑሲ፡ ሲረዅድኻ እን “ባሕሮር ገንዳ ክድመትሪ” ያዅ ስⶖድ 
ደበልትኖ ላናን ኣኽኖ ከደመውሲ፡ “”ዋዲክ ጃር ካበትኩም ዓገነት!” ዩኑንሲክ ይና ስⶖድር፡ ባሕሮ ኒን ሰርገልዶ 
ተምኔተው በላይን ናድካ ስⶖድር ሓምደ በሀር ስኵሰነኵንሎም። ኒዳግል እና ገንዳ ክድመሪ ኒኒ፡ እን ባሕሮ ኣዋኸ 
ደኰት ዋዲሕድ ከውድ ሓበርኒ መታን፣ ብሊና ባሕሮር ጨብጫብዲ፡ ወግምዲት እና ኡናር ደኳዅሊ ቀፍጠንዶኽር 
ወድሕድሮኽር፣ 27 ገሽ ሻዅ ክቱብ ንር ስኵስነድ፡ ድምኖ ዓገነት ይነኵንላ። ጨብጫብ እና ገንዳ ንሂሩዅ፡ እን 
ባሕሮት ሰርገልድኒል ብሕቶይሲ ኣኽን ወጨምድ፡ ናናሓርድ ኣኽን ናማልድ ናናን ሕበረው ናድከል ገእዮ ህምበኵ። 
እና ብሊና መቅሪሕ ሽማገለሲ ስኵራዅ ጨብጫብ ኒል፡ እን ሽማገለ ናቋለድ እክብናዅ ጨብጫብ ዳግል፡ እን ገንዳ 
ክድመትሪ ስኵስራዅ ጨብጫብልድር፡ ኒትክ ድኳ ኣከገን፡ እን ጀረብድራ ይስተውክ ነት ሀደግስሮ ግን።  

ግርጋ 09.08.19 እን ባሕሮ ብስታ ሁመትሊ፡ ገንዳ ባሕሮር ክድመትሪር  ቂጦሪዅዲ፣ ብሊና መቅሪሕ ዲያስፖሪዅድ 
ቂጦሪዅ እርጋዅዲ፣ “መርሓባ  ዋዲክ ዳሕነድ እንትድነት” ያዅ ቆልድ ብድንዅሉ። ባሕሮ ተርዮ ድⶖስትራሲክ 
ሰርገል ተምነትኑዅ። ገንዳ   ባሕሮር ክድመትሪር ቂጦሪዅ ዳን ሓይስ ግንቦት ኣብረሃ ኒጋብሊ፡ ስዊድንሊ ባሕሮ 
ደለምድኖ ግርጋ 21.04.2018  እስቶኮሎምሊ እስተ እክቦትል፣  ብሊና መቅሪሕ ዲያስፖሪዅድ ሽማገለትልድ  
ወንቀራ ስኵረትሎም ሓበሩዅ። እን ከው ባሕሮትል ሓደረው እና መድ ኒስ ፈርሓት ከለብርነትር ሀደጉዅ። እንሲን 
እን  እክቦትል ኣርሰውድ  ባሕሮ ደለምድኒል  ሰርገልደው፡ መድ ኣደው ሽማገለ ፍሪርስኑዅ። ኒደምቢ 6 ግናቲት 
ገንዳታትሊ በንሲነ ክድመትሲ ብርፍሲነት ሓበሩዅ። እና ባሕሮ ደለምድኒዅ ክድመት ገሪ ምሕልል ክድመትዲ፡ 
ወክትዲ፡ ማልዲ፡ ናዳርሲ ባርኖ ናግርስክ እሱኑ እርግነት ሓበሩዅ። “ላሪ እንድባ ማልዅ እንገት ይና ከውሲ ሻኽኖ 
ተርስኒዅንሉ”  ይዅ። 18 ኣርባ ቂርዲ ገርክዲ ለመለም ይስታዅ ጋር ኣኸትር ሓበሩዅ። ናትክ ፈርሕዳዅ ኣኾ 
ደኵሮኽር ተምነቱዅ። እን ገንዳ ክድመትሪት ኒስⶖድር፡ ባሕሮር ስⶖድር ሓመዱዅ። ኒዲ ሕበረኽር ብሊና 
መቅሪሕ ዲያስፖሪዅድ ሽማገለ ናዲ ደው ይነትር፡ መቅሪሕነትር ሓበሮ ሓመድዅሎም። ከው አሪው  ናማልድ 
ኣኽን ክድመትሊ ሓየምስጋ ይነድ ናን ሕበረውዲትር  ሓመዱዅ። እና ባሕሮት ገመልድድኖ እንተው ሽንግርው 
ጎሊተንትስ ኣኽን፡ ካናዲልድ እንታዅ ባሰረንታ ፍጹም ወልደዝጊ ተኽለማርያምቲኽር ሓመዱዅ። ደንጎቢልኻ 
ባሕሮር ወራትሊ ናት- ኒቱር በለዳትልድ ዔረው ካበኒ ማልሲ ሓብረ ደኵሱዅ። 

ኒደምቢ ብሊና መቅሪሕ ዲያስፖሪዅድ ሽማገለር ቂጦሪዅ፡ ዳን ሓይስ ፍሰሃ ናይር፣ ብሊና ባሕሮ  2017 ጀርመን 
ኣኾ  እርጋዅሊ  መድሲ  ከለብርነትር፣ ባሕሮትል ኣኽራሲኽ ሽማገለ እሲነው  ክደምሲ ላዅ ላዅድ ሀደጉዅ። 
ብሊና መቅሪሕ ዲያስፖሪል መቅሪሕ ተከልስኒል፡ ደርብ  ሻኪስኒል፡ ፍቲሕ ደለምዲኒል፡ ባሕሮር ኣካን መቅሪሕኒል፡ 
በለድ ሺባ መቅሪሕ ተከልስሮ ኰድጚስኒል ኣኽን ሓብረ ደኵሲኒል፣ ወክት ሺባ ኣረርስጚነክ ሽማገለ ገሪ ክድመት 
ሰለጥድነት ሓበሩዅ። 

 

(1) ገለ እን ባሕሮትል ስኵረው  ስታትልድ እና ተለየው  ሃደግስሮ ገረስተኵ። 
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1. በራ እዃርሰው ጅርምቢዲ፡ ሻሎትዲሲ ደለማዅ ስስዒትዲ፡ ጎልየዲ ፡ ቆላት እንግሊዙ ብሊንድ ውራ ይስተት 
ዋርዲትኒዅ ስታትዲ፣ ገሪዅዲክ ዓፈይሮ ብተግራዅ እርጉዅ። ገሪው ከውሲኽር ፈከርዱዅ።  

2. ኒደምዲ ሕበረ ስኵራዅ ሻሎት ኤርትራ ለገዶ እንተውድ ስኵራዅ ቁርጣ እርጉዅ። ድያስፖራ ህንባ ጪዊ 
ሓላትዲ ነቢርዲት   ታወራዅዲ፡  ገሪዅዲክ መሀርዳዅዲ እንቋሲሳዅ ቍርጣ  ስኵሩዅ። 

3. ኒደምቢ ተለለዮ ስኵራዅ  ሻሎት ጋራትሊ ተንጝሰው፣ 10 ናት ናቱር ዋዓድ ደለሞ  እርገውድ ከው 
ገንዳታተል ወሪ work shop ሊ በንሲነ  ጂጝስቲኒዅ።  እን ናትናቱር ቋላ  እክብሶሰናኻ፣ ባሕሮር ዲቢል 
ስኵሩዅ ። እና ናት-ናትቱር ቋላ ኣመሪር ብሊና መቅሪሕ ዲያስፖሪዅድ ክድመትሊ ወግምሊ ትውሮ  
ሰተትሰው ኣኸትር ሓበርሱዅ። 

4. ሻሎት በራ እዃርሰው ባሕሮር ሊጘር ኳሪል  ኮሪትራ መዓብኒ ዋርዶ እሲነ ነየትኖ እርግኑዅ፡፡ እን ኮሪትሪ 
መዓብሊ መንጎራ ኣኾ መዓብዲሰዅሎም  ዳን ሓይስ ክፍለገርጊስ ሃይለ፡ ጀርመንትልድ እንታዅ 
እርጉዅ። 
 

(2)  እን  ገንዳታት ጂጚል (workshop)  ስኵረው እና ተለየው እርጉዅ፡ - 
 

1. ሻንፍርቱ እንተው ሻሎትድ ጎፍ የውሎም ሕንግ / Challenges of Blin youth in their destiny countries. 

2. ብሊን ሻሎትዲ ናው መንደርተና በለድል ህምበሎም ባኽትዲ /Blin youth and opportunities in their 
destiny countries. 

3. ብሊን በራ እዃርሰውዲ ሻንፍርቱ እንተውዲር ነበክል ህምባ ወንድናር / Relationship between 

Diaspora-born and new-comer Blin youth. 

4. ገዳይምዲ ሻሎትዲር ነበክል ህምባ ወንድናር  / Inter-generational relationship 

5. እካ-ማሕበር በ’ሪል ተከልና፣ ኣወያ ደርብ? / Building strong Diaspora Blin 
6. ገርዳ ሻሎትዅ ብሊና ጋብዲ ዓዳትዲር እንኵርናዲ ዳበርድናዲትል / The role of the Blin youth in 

preserving and developing of the Blin culture and language. 
7. ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ ገርዳ፡ ብሊና ገቢለት ኤርትርዪዅል / Blin community Association in 

Diaspora and its role in supporting and developing Blin in Eritrea 
8. ብሊን ሻሎት ገርዳ ኤርትርዪ በለድ ኣዋይንሊ / The role of Blin youth in Eritrean national issues 

(political, economic, social ….) 

9. ብሊና ጋብሲ ክንትና/መሀርስና ደርብ  / How to learn mother tongue (Blin)? 
10.  እኺርኺር አረርስጝና ደርብ መሀድንን/ How to preserve Blin identity and networking? 

 
እና ወንቀራታት አወት ሀደግሰው  ወራትሊ እርግሮ፣ ናት ወንተስኒ ደርብድ ደለምሮ ክመት ሓበርሱዅ።  
ህምቡርትክ፡ - 1. ኣዊ ዓደድ ጀረብዳዅን?    2. ኣወያ ደርብድ ከደምስን? 3. ኣዋኸ እንክስትን፣ ትክሰ ኣሸሽደውማ፡ 
እማ  ደፋእ ዮ  ቋልስትሮ  ሻው ናው? 4. ኣውኒ መድ ኣዶ  ወራትሊ እርግስንሎም? 
 

(3)  ኒደምቢ ፍጹም ተኽለማርያም  ባሰረንተድ  ስኵራዅ ስታት  እርጉዅ። 

ፍጹም ኒጂጚል፡ ከው ሓሸምደውድ ነበክል ደውዮ ጋቢሮ  በኽት ኒኣረርነድ ፋርሕ  ኣኸት ሓበርኒ ደንቢ፣ ኒ ልውር 
ክድመትዅሲ ዓውቲትስሮ ደርብ ሺራዅዲ ገሪ ምሕልል ወንቀራዅዲ እርገት ሀደጉዅ። ኒ ክድመትሲ አርእሲስኒ 
እንደረሲ፣  እና ብሰር ክድመትዅ ኒ ዕልሲ ብደትሉ ሓበሩዅ።  ይና ገን ንጃብ ሀደግሶ  ኣርጋዅ ብሰሩዅ ክድመት 
እሰነት ሓበሩዅ። ብሊና ሕሽምዲ፡ ሽኻርዲ ተብሮኽር ተከውስሮኽር ክመት ሀደጉዅ።ብሊን ይና ዓቅምዲ ይና 
ክብርዲት ደለይድነሊሉ፤ ኣሪውልድ ሓበርስሮና ጨበርነኵን ይዅ። ግናቲታ ሸኑርድኖ፡ በሀሊጛ ትርግስ ይኖ 
ግናቲትድ  ደርብ ትክያዅ ቋሊስድኖ ክሚነት ሸኑርቶሎም ጐዳጒዳዅ ደርብድ በርህዱዅ። ገለ  ነፍዓገውዲ 
ግምሽሩዱ  ብሊና ላናርሲ በለልድኖ ወጠነው ቋልዱ ጐሀይዳዅ ግን ይዅ። ጨገም ኣኽጋዅሲ ጨገምሰና እስዲነክ 
ጋብደናኽርዲ፡ ከቲስደናኽርዲ  ኣነብሳ ዮኽር መዀዅዅ። እን ስእሊት ንከደመውድ  ሽኻር፡ ቋልስተጋዅ  ፊዅትዲ 
ስኸዲ ክመትር ሀደጉዅ።    ልውር ደርብ ኒትክ ሓቈፎ ህንበው  

ኣከትር በርህዱዅ። እማነንሱክ ባሰረንቲ በላይን እርግነትር ሀደጉዅ።  ጃንሆይሪ ደበንሊ ግርዋ ብሊና መጋሪሕዅ 
ሰላዲት  “ፎርጅድ” እሰ ከደማዅ ሰጘት ሓበሩዅ። ኒሰና ጆርግ ኣረይ ይስታዅ ሰኣለንታ በሀር እርገትር ሓበሩዅ። 
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(4)  ዶ/ር  ሳዕድያ ሓሰነን ስኵስራዅ ጂጛ፣ 

                       ኩበልድል ነከስነዲ ኒ ባረው ሙልዲ፣ 

ዶ/ር ሳዕድያር ጂጛ፡  “ህረብዲ፡ ዓዳትል ባረው ሙልዲ” ያዅ እርጉዅ። ህርብሮ መንደርተው  ብሊናርሲ፡  ወሪ ብሊና 
ዓዳት ናንዱዲ እማንዲውዲት፡ ኣዋሃቢነ ፈሀመናዅንሉ? ያዅሊ ተንጝሰዅ እርጉዅ። እን ጂጛ  እዳናዅ እርጋዅ 
ኣኸውድ ድርጝ ያዅድ ኒስ ተከኵ፥ - ብሊን እማኒው ትክየው እርግኑዅ።  “ብሊን ሕቡናንዲ፡ ናዓዳት እንከለውዲ፡ 
እምኑዲ፡ ና ዳንድ ትክ ወሪ ኼር ጀረበውዲ፡ ብን ጋበገውዲ ሰጘነኵ”  የውሲ፡  እን ንሪ ተብድረውልድ ኣድረት 
ፈሀምዲስቲ። ናንዱ ብሊን ናዓዳትልድ ሕበርድ ድዶ ወሪ ሺሮ ህንበውዲ፣ ኣዋሃቢነ ስወነትካ ሓሰበውዲ፡ ምለንቲዲ 
ኣኽነት ንሪ ጂግዲስረውል ሀደግቲ።  ኣዳም ኒበለድሲ ባሮሰና፡ ኒ ኣዋይን ለገ’ደውልድሉ ገሪ ልውታ  ቋሊሰኵ ይቲ።  
ዓዳት ይነው ስውስቱ ወሪ ወረስቱ ፈረት፣ ህረብርናኻ  ነሰኒል  ገርዳ በሀር ክመት ሀደግቲ። ይነት ጃብራ እሰውሊ 
ትጝስነ ከደምኖ ክምነትር ሓበርቲ። እውሰውድ ገንዳ  እካ ማሕበር እማነዲ ንኪዲትል  ውራ ተካዅን? ያዅሊ 
እውሰው ገርዳ ናዅ ድያዳ ኣርእስቱኽር ደቀቡኽር እንተት ሓበርቲ። እማናኽር ገን ና ኰድጛዲ፡ ነሳሓትዲሲ 
ኣርእስተው ሰጘነኵ ይቲ።  እስላም ጣቁርዱ ብሊና  ገፍ ኣኸው ሻን ወሪዅ ሕበርሰኒ? ያዅሊ፡ እና ጋር ኒን ናውክ 
ከደምኖሉ ሻኽናዅ ጋር ኣኸት ፈሀምዲስቲ። ኣዳም እንትሮ ውራ ስኵስራዅንሉ?  ያዅ ወንቀራ ውንትሳ ራትዕ 
ኣርዶ ክመት ሓበርቲ። 

(5) ዶ/ ር ክፍለማርያም ሓምደሲ  ስኵራዅ ክኒ/ምህሮ እዋዅ ጂጛ። 

                     ብሊና ኣውናርዲ፡ መጫግምዲ/ ሕንግዲ ያዅድ  ኣዳናዅድ ጂጝስቲዅ። 

ኣውናር ይስቱ ገሪ ደርፍፍ ኣርእሲሰው ክመት ሀደጉዅ። ኒጀረብዳ ኣካንዲ፡  ወክትዲርሰናኽር ነፍዕስትነኵንሎም 
ይዅ። ህንቡንትክ፡ - “ ኣን ኣን ግን፡ ኣን እኽር ግን፡ ኣን ገና ግን፡ ኣን ኤርትራይ ግን፡ ኣን ብሊና ግን፡ ኣን ኣፍሪቂልድ 
ግን፡ ኣን ክንሱራ ግን፡ ኣን ገብራ ግን፡ ኣን ክንቱራ ግን”  የው  እን አውናር ላኣዳምርዅል ሀደግስሮ ገረስተኵ ይዅ። 

ላኣዳም “ኣን ብሊና ግን”  ዩንሲክ፡  “ብሊናር  ይስⶖዲ ሓበንዲ  ግን” ይና ግን። እን  ኒኣውናርሲ ሓበረው ዓገልኻ  
(norms) እና ተለየው ግን፡ - 

1. ዔብ እስቲሮ ዋኒገው 
2. ፍትሕ                             ፍትሕድማ  መንደርትራዅን? እማ  ጋዕጋዕ ይራዅን? 
3. ሓበን                              እኺሪርማ ተክለብራዅን? እማ ገጋዕ ይራዅን? 

 

ኣውናር  ሒል ሻዅ ወሪ dynamic ግን። ኣውናር ላኣካንሊ ደው የላ። ኵሪሰና ፈራዅ ግን። ለገዱ፡  ክብዩ፡ ለጥዩ፡ 
ደንቢራ ወንተሩ፡ ለወትሱ ፈረኵ ይዅ። 

 ኣውናርሲ ባሪሰውልድ እና ተለየው ሀደግስሮ ገረስተኵ፣ 
 

1. ዕምጭዲ፡ ግምጭዲ 5.ኣቅምዲ ሒልዲ ብና 
2. መሓገድ 6. ሕበርድ ድድና 
3. ሻኽዳ ይማም/ ምሕደራ 7. ኣርእምብና 
4. ሻኽራዅድ ኣትካሃንድና ብና 8. እኺሪር ዋስና ብና 

 

 

 ከውሲ ላት ክሰገውልድ እና ተለየው ሀደግስሮ ገረስተኵ፣ 
 

1. አዊ ይኮት ይና፡ ከውሲ ዳድቶ ጀረብና 5. እኺሪር እምና ብና 
2. ዕምጭዲ፡ ሓቅ ብናዲ 6. ሒል ብና ወሪ ኣላ ብና 
3. አሪውድ ዓንቀይ ኣኽሮ እንሻቅስና  
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( 5) ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ መኸለዲ ፍቲሕዲ፡ ተኪኤ ዓልበኪትሲ ስኵራዅ። 

ተኪኤ ዓልበኪት እን መቅሪሕ ሽማገለ ናትክ ወከሎ፡ ኒዳግልር ሲረዅድ እን ብሊና መቅሪሕ ፍትሕሲ ደለምድኒል 
ላገሽ ኣኽኖ ኒዲ ከደመው ሻን ሓይሳን ሃብተዝጊ ዓውተናዲ፡ መኰነን ተኽለዲት ወከሎ፡  ብሊና መቅሪሕ  ውሪ መታን 
ተርይዅን? ብሊንድ ውሪ ሳዳ እዋዅን? የው ወንቀራታትሲ ጕዶ እዳንዶ በርህዱዅ። እን ኒሀደገውልድ፡ “ ኮልድ 
ደረክስኖ ብጅኽድ ፍነኵን እንኵንዅን ። ኣረርስጚኖ ሻኽንዅን።ጋብሲ ይነቁርሊ ካሰግነን ኣቅስንዅን። ንድ መታን 
እኺሪርሊ ሻክስትጚኖኽር፡ አረርስጚኖኽር  ሻኽንዅን ”  የው እርጉዅ። “ እና ህርብሮ እንተረውሲ፡ እካ ዲባ ወሪ 
ወጨም ሒለቱዅ ዲዊጋዅዲ፣ ደለምግናዅዲ ኣኽነውድ፣ ካቢኖሎምር የመምኖሎምር ገረስኒ”  የው እርጉዅ። 
ብሊና  እካ ማሕበርሲ በሪል ወከላዅ፡ ሒለቱዅ ወጨም/ማሕበር  እሲኒል እና ወክት ኒል  ከምከምስኖ ደብልትኖ 
ሻኽነው ጋራተልድ ኣኸት ሓበሩዅ ። 

ኒቱሲሰኒል፡  “ብሊን እን ሰሳ ገባይል ኤርትሪውልድ ላዅ ግን” ዮ ደንቢ፣ ኣወትኻ  መንደርተናዅን? ያዅ ወዓድሲ 
ጕዶ፡ 1861ደውሊ ሰጛዅ ብሊና ብሪ ካርታስ ቋሊሱ  በርህዱዅ። ህንቡንትክ ብሊና ብራ፡ ሰልፍ ቦጎስ ይስቱ ሰጘት፡ 
ኒደምቢ ሓልሓል ቦጎስ፡ ኒደምቢ አሪ ኣካናትዲክ ሰንሒት ይሱ ሰጘት፡ ናጛ አሪ ኣካናዲክ  ዞባ ዓንሰባ ይስቶ ሽግስተት 
ሀደጉዅ። 

ገለ ቅረናት ኤውሮጲውሊ፡ ሲረዅድኻ እስካንዲናቭዪል፡ 1990ትልድ  ተርዮ ወጨማት ወሪ  ማሕበራት ብሊነው 
እስቱ ድየት ሓበሩዅ። እና ናንዱዅ ሲርያዅድ፡ እዲኒ ቀሓትድ በላይንሲ እክብሮ ሓለንሳዅ መቅሪሕ ተከልስሮ 
ሓሰብሰትር በሸርዱዅ። 

ሀደፍዲ ስታትዲ እን ፍትሕ ሓቈፎ ህንበውሲ ላዅ ላዅድ በርህዱዅ። እን ቱሲሰኒል “ ብሊና መቅሪሕ ድይስፖሪዅ 
በሎቲካ ጭግዕ እንጋዅ ግን” ያዅ ገሪው ጋብሲሰትር፣ ከቲና ፈሀም እርገትር ሀደጉዅ። እና መቅሪሕ ሓሰብሳዅ 
እካ ማሕበሩዅ  ኣኸት ኣርእና ጀርብደት ሓበሩዅ። በሎቲካ ጋበላ ዋሲሰገትር ሓበሩዅ። ይና ከውሲ ናናይሊ 
ሀሽከባዅ ወሪ ጎታ ናዕሰው ጋራትሊ ዓገብ ይሮ ኣኸት ፈሀምዲሱዅ። እካ-ማሕበር ወጨም (community 

association) ኣኸውድ መድ በሎቲኪዅ  ኣዶ ከደመጋዅ መቅሪሕ ኣኸትር ሓበሩዅ። እን መቅሪሕ መሪትል 
ሰጀልስሮ ኣከን፡ እካ ማሕበርሰና ኣርእስታ ደርብድ ካያ ከደምሮ ዋነትሉ ፈሀምዲሱዅ። ህንቡንትክ እና ወክት ኒል  
ይና ኮል ክሊንካት ወረስቱዅ ይስቱንሲክ፡ መቅሪሕ ሒለቱዅ ተከልሶ ድየዅ ኣከን፡ ላ ደሃይድ ዓገብ ይስትርድ ሻዅ 
ኣኸትር ሀደጉዅ። 

ላኣዳም አወያ ደርብድ ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅል ቱሮ ገረሳዅን? ያዅሲ ቋላዅድ ሰልፍድ እንቲ መንደርትራ 
በለድል መቅሪሕ/ወጨም ዋነን ኒል ሕበርስና፡ ኒድ ይሮኻ መቅሪሕ ድያስፖሪዅል ሕበርስና ፍሪርሰት ሀደጉዅ። 
ዋነገን መቅሪሕ ተከልቶ ምሕልል እስና፣ ኣከገንኻ ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ ሽማገለዲ አረርስጝረ መቅሪሕሊ 
ቱቶ ገረስተት ሓበሩዅ።  

አውኒ ግን ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅል መቅሪሕዅራ  (member) ኣኽሮ ገረሳዅ? ያዅ ወንቀረስ ቋላዅድ፡ ኣኻ 
ኣዳም ብሊና አውናርሊ እምናዅዲ፡ እና መቅሪሕ ንድ ፍትሕሲ ሓሸምዳዅዲ፡ ኒውክ  መቅሪሕዅራ ኣኽሮ ገረሰት 
በርህዱዅ። መቅሪሕዅራ ከፈልዶ ሻው ማልሲ ቋላዅድ ልሳዕ የመምሶ ወሪ ድⶖስቶ እላ ይዅ።  

ኒደምቢ  ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ ዲባ  ወሪ ባይቶ ኣኽድኖ ኣርሶ ህንበውዲ፣ ሕበርሲድኖ ሳድስተውዲ   56 
ሽማገለ ፍሪርስኖ ዋንቲነትር  ሓበሩዅ። እና ፍሪርሰው ኔልድ ናበለድል መቅሪሕ/ወጨም ዳልው ሻው እና ተለየው  
5 በለዳት፡ -  ኖርወይ፡ ስዊድን፡ ጀርመን፡ ሆላንድ፡  ስዊዘርላንድ ኣኽነት ሀደጉዅ።  

መቅሪሕ ዲቢል ሕበርሲድኖ ሳድስተው፡ ካናዲል  ብሊና መቅሪሕ ዊኒፐግሩዅ: ኒሰናኽር ሱዳንሊ እን  ዕምድየት ወሪ 
“ብሊና ገቢለት መቅሪሕ  ሱዳንሊ” ይስታዅዱ ኣኽነት ሀደጉዅ። እን ናጉርበትል መቅሪሕ ወሪ ማሕበር  እንገው 
ኣሜሪኪልድ 6 ኣዳምዲ፡ ስዑድዪልድ 3 ኣዳምዲ ባይቶትል ፍሪርስኖ ዋኒነት  ሀደጉዅ። 

ኒዳግል እን ዳልዋን ወጨም ሻው በልድልክ ሰዅ-ሰዃ  ፍሪርስኖ፣ እን ወራትሊ እርግሰው ወሪ መርሓውዲ ዓወነውዲ 
ይስተውሊ (Excutive Committe) 14 ሽማገለ ፍሪርስኑዅ። ናዋ ስዊድን 3 ኣዳም፣ኖርወይ 3 ኣዳም፣ጀርመን 2 
ኣዳም፡ ሆላንድ 3 ኣዳም፡ ስዊዝ 3 ኣዳም ፍሪርስኑዅ። ወጨም ዊንፐግዲ ሱዳንዅዲ ና ወካይል ደኵስድኖ ደርብል 
ህንበነኵ። እን ወራትሊ እርግሰው ሽማገለትል ናበለድል  ወጨም/መቅሪሕ  ጣፍሕ ሻኸውልድ ግን ናው 
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ፍሪርስናዅ። እን ናበለድል ወጨም ጣፊሕ እንገው ባይቶትል  ሸኑረንቲሰና (audience) ሕበርሲነ ከፍ ይድኖ ኣካን 
ሻኽኑዅ። ህንቡትክ እና ይና ሻን ኣመሪኪውዲ፡ ስዑድዪውዲ  ሀደግስድኖ ገረስነኵ። ኒዳግ በለድ ሺባ እና ብሊና 
መቅሪሕ ሽማገለት ናክድመትሊ ኰድጚስረሪዲ ምቃቅርደሪዲ፣  ኰድጚስረሪ (advisory) ሽማገለ ፍሪርስኑዅ። ናዋ 
እና ተለየው ግን፡ - 

ስዊድን   ፍሰሃ ናይር   ሃብተኣብ ክፍለሱስ ዶ /ር ክፍለማርማም ሓምደ 
ኖርወይ ተኪኤ ዓልበኪት    ክብረኣብ ተስፋሚካኤል  
ጀርመን ሃብተዝጊ ዓውተና            
ሆላንድ መኰነን ተኽለ     ኪዳን ናሳሕ  
ስዊዝ ማሕረዝጊ ዓማር ጎይትኦም ክፍሎም     

 
እና ከው አወት ሀደግሰው  ኔን ናበልጛ ሽማገለ ጃበራትል ከደሙ እርገው፡ ናበልጛ ሓዲስድ  ናበለድልድ ፍሪርስኖ 
ስኵረው ግን። እና ኮድጚሰንቲ ሽማገለ ኔል ከው አሪውር በለድ ሺቢልድ ሕበርሲድኖ ኣኽነት ሳድስተኵ። 

ኒደምቢ ተኪኤ ኒጂጘስ ተለለይዱ ሽማገለ ጃበር እርገውሲ ሓመድዅ። ሓዳይስ ትወውሲ ኪዳ ትልማ ኣኽሮሎም 
ተምነትኒ ደንቢ፣  ባሕሮር ዲባዲ ኣርእሲስኒዅ በኽት እውስቱዅ። እን ሽማገለ ሓዳይስር ጣቅዒትድ ገውርስኖ 
ናመድ ከለብርኑዅ። 

እን ንጃብ እርገው ብሊና መቅሪሕ ድይስፖሪዅድ  ሽማገለ ወክቱ፡  6 ኣርባ ኣካዅ መድሲ ካሲሰኒዅ ወክት 
እውስቶሎም ህምበኵ። ንድኻ እና ሓዳይሳ ክድመትሲ ኒደምደመድ ሻኺስድናሲክ፡ እን ሓዳይስድ  ካበናዲ ኰድጘዲ 
እዉኑ ዲዊድኖ ግን። መቅሪሕ ሽማገለትልድ፡ እን ደንቢረድ ጋበው፡ ሃብተዝጊ ዓውተናዲ፡  መኰነን ተኽለዲ፡ ናገፍድ 
ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ ፍትሕሊ ጨግዕስትኖ መቅሪሕ ጠፍሕሮኽር ዳበርዶኽር ናድካ ድብላዲ ክድመትዲ 
ጀረብደት ናቋለስ ተለለይድኖ ስኵስኑዅ። እን ባሕሮር ዲቢልድ ስኵረው ወንቀራታት ናገሽገሽድ  ውንትሳ አሩዅ፡
፡  እን ዲቢልድ ስኵረው ረአያትልድ፡ እና መቅሪሕ ንድ ተከልስነስ ሳበውዲ፡ ንደምቢሲ ንእሲሮ ገረሳ ክድመትሊ 
ኰድጛ እወውዲ፣  መቅሪሕ ኒን  ብሊና ላናርሲ ጐተው ጋራትሲ እንክኒል ደበልቶ ከደምሮ ሻኵ የውዲ፣  በሎቲከስ  
ቋላዅድ  ይና ብሪል ህምባዅ አዋይንሲ  ተኪን ብሊና መቅሪሕ አብሲ ብዶ ጋቢሮ ሻኵ የውዲ፣ እን ባሕሮትል 
ስኵራዅ ክኒ ወሪ ምህሮ እዋዅ ጂጛ፣ ከው ምህሮ ክብያዅ ሻውድ ደለማዅ ኣኽጊ፡ እን ናን ክንቲኖ/መሀርስድኖ 
ጀረበውድ አርእጝዲ ዓቅምዲዲ ፈራዅዲ፡ ክድመት አርኖ ናነቢርሊ ዓውቲትድኖ ካባዅሎምዲ ኣኽሮ ሻኵ የውዲ 
አሪውዲ እርጉዅ።  

(6) ባሕሮር ደንጎቢል እና ተለየው ድጟናታት (Resolutions)  ደኩዅ፡ - 
 

1. ዲያስፖሪል ብሊና እካ ወጨም ሒለቱዅ ተከልና             
2. ብሊና ኣውርናርዲ ናይዲት ፈሀምነዲ ፈሃሚስነዲ 
3. ብሊና ጋብዲ ዓዳትዲት ተከውናዲ፡ ዳበርድናዲ               
4. ጅርምብድ ናገነር ጋብዲ ዓዳትዲት መሀርድና                                    
5. በራ እዃርሰው ግናቲት አረርስጚነክ እኺሪር አርእድኖ ካብነሎም 
6.  ሒለቱዅ ወጨም እስረ፣ ህረብሮ እንተረውሲ ሓብረዲ ኰድጛዲ እውና። 

  
7.  ሸቃን ፈሃም ፈይሕድነዲ፡ ዳብርናዲት ተብደው (Research) ክድም ታወርና። 
8. ብሊና ላናርሲ ተብድና፤ ኒድ ይሮኻ ኤርትዩን ላናርሲ ተብድና። 
9. ይና ከውዲ በለድዲት ካብኒ ደርብ ሓሰብና 
10. ብሊና ጋብዲ ዓዳትዲት ጃብራ ፈሰውዲ ሓብረዲ  ኣምርዲ እወውዲ ረዋዲዲ፡ ሓብረሪር ሕርበት (web seit) 

ሻውሲ፡ ኒሰናኽር ብሊንድ online life/paltalk ጂጝዲሰውዲ፡ ብሊና ሽንግርው ጎሊተንትዲ፡  ባሰረንቲዲት  
ሓየምስጋ የኵር ካበኵር። ሽማገለ ሓዲሲ እና ድጟናታ ባሕሮሩሲ ጨግዕስትሮ ከደምቶኽር፡ ናት ወራትሊ 
እርግስኒል ምሕልል እሲቶኽር እን መድ ንርትል ካራዅ ኣኸት ሀደግሱዅ።   

ባሕሮ ድⶖስታ ግርጊል ሰንበር ቅዳዅ ግርጋ 11.08.2019፡ እን ብሊና ጋብዲ ዓዳትዲት ገሪ ደርፍፍድ ዳበርድድኖ 
ብሕቶይሲ ኣኽን ገንዳ ወሪ ወጨም ተከልኖ ከደመውድ፡ ኒሰናኽር ሲረዅድ እን ባሕሮት ሰርገልድኒል ደበልትኖ 
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ከደመውድ ስⶖ-ጉድና ወሪ ከሸራ Aknowledgement Diplom እውስቱዅሎም። እን ባሕሮኻ ናኸ ጣቂዕትዲ 
ዕላላትዲሲ ፈርሓትድ ድⶖስቱዅ። 

ባሕሮ ድⶖስቶ ደንቢ፡ ገንዳ ክድመትሪር 
ጨብጫብልድ አርሳዅ ኰሲ ሓብረ 

እን “ ባሕሮር ገንዳ ክድመትሪ “ ያዅ ስⶖድ ስዊድንሊ ባሕሮር ክድመሊ ደበልትኖ፡  ባሕሮ 2019ዲሩዅ ኒድክድ 
ቀፍጠንሶ ደኰሰና  ሀበው ሻን፡ እና አርባ ኒህትል (Nov.2019) ናጨብጫብሲ ስኵስኑዅ። ጨብጫብ ናዅ ዋዲሕዲ 
(transparent)  27 ገሽ ሻዅ እዳናዅዲ ኒኣክነድ፣ እን ባሕሮትል ቋልስታዅ ሰርገል በሀርዲ፡ ማል አተየውዲ፡ 
ፈውዲር ጨብጫብዲ፡ ኣጭጉምሰና ቋልስተውዲት ናትክ ኰምተቶ ሻኾ ህምባዅ ጨብጫብ ፈላሶሩዅ ግን። እን 
ገንዳ ክድምትሪ ስኵስራዅ ጨብጫብልድ ድርጛዅድ እና ተለየውሲ ሀደግና  ጀረብዳዅ ግን፡ - 

1. ባሕሮትል 1000 (ሲሕ) አወይሲ ወገምሰው ከው በህሊንዲ ግናቲዲ ሕበርሲኒዅ።  
2. ባሕሮትል ዔረው ሰላዲ 226401,20  SEK -Swedish kroner) (ለጛ ሊኽዲ ለጘረጝንዲ ወልታ ስሕዲ፡ ሰጃ ሊኽዲ ላዅ 

ክሮነርዲ፡ ለጘረጝን ሰንቲምዲ) ግን።  
3. ፈው 112915,58 SEK -Swedish kroner)  (ሊኽዲ ሽካ ለጛ ሲሕዲ፣ ሰሳ ሊኽዲ ሽካ አጝኳ ክሮነርዲ 

አጝኵረጝንዲ ሰዀታ ሰንቲምዲ) ግን። 
4. እን ከብተውኻ፡ 113485,62  (ሊኽዲሽካ ሴዃ ሲሕዲ፣ ሰጃ ሊኽዲ ሰዀትርጝንዲ አጝኳ ክሮነትዲ፣ 

ወልትረጝንዲ ለጛ ሰንትምዲ) ግን። እን ከብተው ኣመሪኪ ዶላርድ US$ 11772 (ሽካ ላዅ ስሕዲ፡ ለጘታ 
ሊኽዲ ለጛ) ወገምሰኵ ይና ግን። እን ከብተው ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ ሽማገለ ስዊድን ህምበው 
ናንተል ካረትር ሀደግሶ ህምበኵ። 

5. እን ሰላዲ ዔረውልድ ገፍልድ ግናዪሲ ብጅኽ የው ባሕሮር ግርጋትል ዔረው ኣኩ፣ ከብተውኻ 6 በለዳት 
ኤውሮጲውዲ፡ ኣመሪካዲ ካናዳዲትል መንደርተው ሻን ባሕሮት ዓውቲስኒ መታን ኡነው ምርወይ 
(contributions) ግን። እና ምርወይ ኔልድ ናለጛ-ሲዅርጝ (2/3)፡ ይና ሻን ስዊድኑ ኡነው ናኣክነድ፡ ባሕሮት 
ደለምድኒል ናው እሲነዅ ክድመት ዳግል፡  ናማልድር ትክሲነ መርወይስነት ቋሊሰኵ። እን ካበና በለድ 
ሺቢልድ ዔረው፡  እን ገንዳ ክድመትሪር ጨብጫብሊ ከተብሶ ህምባዅ እና ተለየሰና ግን።  

 
በለድ ካበና ዔረው ስዊድን ክሮነትድ 
 
ስዊዘርላንድ 

 
420.00 Euro 

 
3866,93 kr 

ሆላንድ 760,00 Euro 8044,37 kr 

ኖርወይ 11500,00 NOK 13030,93 kr 

ስዊድን  70500,00 kr 
ጀርመን 50 Euro 530,00 kr 
እንግሊዝ  2000,00 kr 

ካናዳ 400 CAD 2895,82 kr 
ኣመሪካ  5733,15 kr 

 
እን ገንዳ ክድመትሪሲ ስኵራዅ ባሕሮር ወገምኒ ጂጚል፡ “ባሕሮትል ከው ገሪው ናሓደርና ገሪዅ ፈርሕዳዅዲ 
ነየትዳዅዲ እርገት፣ ኒሰናኽር እን  ባሕሮትል ሓደሮ እርገው፣ እና ንስኮ ብጅኽዲ፡ ጅእዲ ዋኑ አበር እንገት ሰላምድ 
ባሕሮት ገመልድኖ ፈርሓትድ ናደኵስና፣ ብሊና እኺኺር ተክለብናዲ፡ ሓሸምድናዲት ትክሰ ሀልሰ ቋሊሰኵ። 
ኒዳግልር ባሕሮር ዳስ ኣቅትራሲክ ፋይሕዲ በርያዅዲ፣ ይና ጅርምድብዲ ሻሎትዲ፣ ግናቲትዲ በህሊንዲት ናትክ 
ላት ትክሰ ሓየቦ እርግዅ” ይነድ እን ባሕሮ አውስኮት ገመሎኽር ሽኻርቶኽር ደኰት አከዲሰኵ። 
 
ብሊና መቅሪሕ ድያስፖሪዅድ ሽማገለ፡ ብሊና ባሕሮ  2019ዲሩዅ፡ ስዊድንሊ ዲመሲ ፈላኻ ኣከው ክደም ተለሞ፡ 
ላሪ ጨገም እንገት ገመሎ ኒደኵነድ፡ እና ባሕሮ ኒን ናኸ ሰርገልዶ ናናሕርድ ኣኽን ናማልድ ከደመውዲ ካበውዲት፡ 
ኒሰናኽር ሻሎት በራ እዃርሰውዲ፡ ኮልድ እንተውዲ፡ እን ባሕሮር ጀመራ፡ “ይና ሻሎት ይና ብሊናር መሱን ግን”“  
ያዅሲ ደበልትኖ ወራትሊ እርግሰውሉ ናኣክነድ፣ ዕባብድኻ ኰዶ እን ከው  እና ባሕሮ ኒል ሕበርሲድኖ ናትናቱር 
ቅረናት ኤውሮጲውዲ፡ ኣመሪካዲ፡ ኣውስትራያዲትልድ  እንተውሲ፣ ሲረዅድኻ እን ባሕሮት ደለምድረሪ ገንዳ 
ክድምትሪዲ፡ እን ባሕሮት ስስዒትዲ፡ ጎልያዲሲ ነየትድኖኽር ገመልድኖኽር ደኵሰውሉ ብሊና ሽንግርውሲ ድምኖ  
“እንታ ጕርብል ዓቍ እኽጊኒ ዓገነት” ዩኑ ገሪዅዲክ ሓመድነኵን። 
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ደንጎቢልኻ ብሊና ረዋዲዲ፡ ሓብረር ሕርበትዲ፡ ፈይስቡካትዲ እን ባሕሮር ድሪርሲ ጃቢስድኖ ከወል ገእየሰና እንታ 
እስነድ፣ ናንኻ ኰዶ እና ኰምተትሶ ደለማዅ  ባሕሮር ሓብረት   እንታ እማኒሰነክ  ብሊና እክሊ ገእየሰና ሀቢትኖ 
ተዓየብኑኽር ሳድኑኽር፣ እንትን እስደና ክድመትድ ገሪ ሓበን ዋስስቱና ገሪዅዲክ ሓመ’ድነኵንኩም።  
 
 
 

ብሊና መቅሪሕ ሽማገለር ስⶖድ፡  
ጨብጫብሲ ደለምዳዅ ብርሃነ ደበሳይ 

 
   መንገደው (editing) 

ተኪኤ ዓልበኪት፡ 
                                                                    ፍስሃ ናይርዲ 

______ 
 
 
  
 
 
 
 


