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ክብላ 8 ቅሬን ኡሰዉዱ ግርጋ  (08/03/2020) 

March 8, International Woman’s Day (08/03/2020)  

8 ክብላ ዕሙጫን ኡስውድ ግርጋ፡ ረአስ-ማልየት ዳበሮ ስናዓት ክብ ያኽ ቀሓት ገእ ዮ ሰና፡ ሸቃላ አሰው 

ናዳግሊ ገሙ እርገው ወቀጨው ዓዋዲ ዲ  ጎላሉኽ ደየን ዕምጭዲ (class) ካያ ዓቅትጊ፡ ና ሰና የው 
ነሰኾው ሸቃላ እኩላ ከደሙኑ  ና ስድቅ አረኻ ኡክላ ሶልዲራ ዔሱኑ እርግኒ፡፡ እና መረራኽ ሻቃኑኽ 

ዕምጭ ገእ ዩለን እርገ ዳለትሊ፡ (እክላ ክድመትሊ እክላ ስድቅ አረኻ) ያኽ ረኤይል ጉኖ፡ ና ናይ መታን 
ደበልትኖ ለመለም ይነስ ተር ሲኒኽ። እን ና ዳግሊ ገሙሎም እርጋኽ ዕምጭ ዓቅትጊ ጊኢትኖ ና አብ 
ሻኽድኖ ትም ይድኖ ጠዓንባዲ እንሸውስነዲ ክድመትልድ ሓቅ እንገት ዳገንስነዲ ገእ ዩሎም እርጉኽ፡ እን 

ናው ደክስናኽ መረራኽ ለመለምዲ፡ ፍዳታት አኩኑ ደክስናኽ ወክትዲት፡ አመሪ ሺባ 8 ክብላ ግርጋ ካብሪ 
ኒሂትል፡ ሸቃላ እሰውዱ ለመለም ህጃም በሄር ክመት ቃሊሳኽ ታናዲ ምህሮዲ አኽሮር መታን ዲመሲ 
ባሓርስሩ መንደርተቲ እንኩቲ።   

እነ 109 አመሪ ጃብ ተር ይሮ ባሓርስረሪ ግርጋ አዳሚንድ-ቅር ህጃምሊ አካን በሄር ሻኽረሪ ንር አክን 
ዳግሊ፡ ኒዕባብድኻ  ዕሙጫን እከክ እዲኒው  ኩሱሰንኻ እን ና ናይ መታን ለመለምዩ እርገው ዕሙጫን 
እሰው ና ለመለም ዓውቲትሮ ና ርሕሲ መርወይነድ አረኻ በሄር ደፍዕነሪ ግርጋ ድካ አክረን፡ ሸቃላ ኡሰው 
ናው ደፍዕናኽ አረኻ ለመሉኽዲ ምኽርኖ ደክናኽ ጂባዲ ንሽወዲ ክሪል መርወይስነዲት ቃልዶ፡ ናን 
አኽራሲክ ሸቃላ ኡሰው ታምም አኽጋኽ ሰርግል ግን ናው አርኖ ህንበናኽ።  ነስ ይኑ ላኪን እን ዳበሮ 
ህንበው ቅረናትል መንደርተው ኡሰው ና ጨር ኤሪ ቅረናትሊ መንደርተውልድ ኪድ ያኽ ፍትሕዲ ናይዲ 

ኤርድኖ ገረስኖ ህንበኖክ። ደአም አነ ኡሰው ኔን አከነንኽር፡ ና ዓደድ(ሺይብ) ዑቅቱ እርገው ናአክኒ 
ሰበትድ፡ ና ጨገምሲ ትክሰ እንክሮ ገረሰው ናይ ኤረሩኑ እርግኒ ደከክ ደኬክ ቃልስተው አጭጉምሊ ተን 
ሰኽዲ እንሲንቲ ነየትደው ትላ ካያ ግን ኤረሩኑ ናው አርናኽ። ንድ ሰበትድ ናን አኽራሲክ ቅረናትል 
መንደርተው ኡሰው ነቢርሲ  ዕቡብድ ቃልነን  ዕምጭኽዲ ጎላልኽ ዲ ጨቐጣው ዓዋዲ ዲ ሃሽከበውሎም 
አፈታሓት ዓንቀይ ሻሓጉኑ ናው መንደርተናኽ። 

እነ ንኪ 8 ክብላ ኡሰውድ ግርጋ በሓርድኑ፡ ኤርትርይ ቅራ ኡሰሪ ውራ ሓለትሊ ኤረርሰቲን ይኖ 
ወንቀርነን። እነ ነት አዋኽል ሃደግኑ ጝጅነው ዳግሊ፡ ዕባብድ ንር ናይዲ ክብርዲ ሕሽምዲ ብሮ፣ ሸቃኑኽ 
ዓቅም፣ ዓዋዲ ደንቢራ አኽራሲክ ጨቀጠው ዲ፣ ንር ዓቅም አወይሲ ዕምጭዲ ምኽርቶ ገረሰግረው 
ግፍዕዲ ገማኽላ፡ ገንጂናር መናብረትል  ዋንትረት ናውክ እክላ ቃልናኽዲ ከለብርናኽ እምን ግን።  ኡሰው 
ኤርትርይ ቅር  ኒውክ ዕዳፊ ሰና ና ዳግሊ ጫዓንሶ እርገው ዕምጭልድ ሕር አኽድኖዲ ና በለዲት አባይ 

ኢትዮጵያኽ ሕክምልድ ጀበረቲት(ናጽነት) ናቅስድኖ ና ገሽ ከድንሲ ፍኑኽ፡፡    ና ሻን ነሰኸው ኤርትርይ 
ቅር ለመለም የንቲትዲ ኡኩላ ደበልትኖ፡ ና ከውዲ በለዲር መታን ፍዳታት ደክኑኽ። እን ንርመታን 
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ለመለም ዩኑ እርግነሪ በለዲ፡ ና ስድቅ አረኻ ሕሽምዲ፣ ፍትሕዲ ኤርድኖላ ገረስኒ። ንኪ ኒውክ ኤርትሪይ-
ኽራ ርሂት ኤሮ እላ። ኒልድ ኒል ላኪን እሰውሊ ገሞ ዮ ህንባኽ ዕምጭ ላኪን ደገምቶሉ ድካ ቆላት ሽጎክ፡ 

ኤርትርያ ንኪ ዕቅቱ ማዓኛ ህ.ግ.ደ.ፍ አፍይቲር ብሕቶ አኽሮ ከብቲቲ። ና ሓለት ኒን አኩ ኤርትርይ ቅራ 
ኡሰሪ ጂባኽ ዕምጭዲ ነሳኽሪልድ ሽጝ ሰ ቃላኽ ጎላሉኽ ምሽተማዕልድ ገእ ያኽሎም ግፍዕ ምኽርኖ፡ ናን 
አኽራሲክ  ፍኽ ይስታኽ ቃልግኒ ለመለምሊ ህንበኖክ።   

ኒ ዕቡብድ ቃልነን ኡሰው ኤርትርይ ቅር አባይ ህ.ግ.ደ.ፍ ዳለትሊ፡ ኒውክ እዲኒል ቃልስተኽ ዕምጭ 
ፖሎቲክኽ፣ ሺቃኑኽ፣ዓዋዲ ጃብራ ፈሰገውድ፣ ንድ ዳግሊ ነሳኽሪ ናዳንልድ ና ዳግሊ ከብተጊ ገሞለን 
ህንቦክ። እነ ሕክም ጨንጋል ሰበትድ ኡሰሪ እነ ይን ህንብና ዳለትሊ፡ ሓዳር እስረ ገና አኽቶ ጀረብረን 
ጅካ፡ እነ በኽት ኒስ ኤርግሪ ወክት ደኮላ ሓደርእ እሰግሪ ንር እኻርና ወክት ደኮ ውላድ እንገት ከብትረ 
ዳለትሊ ግን ይን ኤረርስናኽ። ና በልን ኻ ኮዶ ስጝድ ሓዳር እሲነ ውላድ እኻርኖ ዋኑኑ፡ ድጝስተጋኽ 

ቀስቡኽ ዕስክርነት ሰበትድ (ሃገራዊ አገልግለት) ና ውላዲ ና ሓዳርዲት ሓቆፍኖ ክድኖ ገረስግነ ወክትሊ 
ግን ናው ህንበናኽ፡፡ ኒውክ መረሮለን ናበለዲት እኻታ ማልኖ ዓፈጅ ዩኑ ኒል ዳደናኽ ኤርእግኒ ስደትሊ 
አኽራሲክ ካተርሰኖክ እንኩኑኽ። ኤርትርይ ቅራ ኡሰሪ ንሰና መረሮላ ድካ አርላ፡ እዲናይክ ንርድ ዋዕበሪ 

ገንጂና አኽሮ ህንበቲ። ጀነራላት ህ.ግ.ደ.ፍ ሩ ና እራኪ ዋዕቢሰና እሲነላ ህንበኖክ፡ ኒን ደኮላ ሕዱድ 
ኤርትርይኽሲ ካርዶ ሶዳን ዔርዶሰና  ተርዮ በኽት እስረ ደክራሲክላ ንሪ  ፈርዳኽልክ ንር ክብርሲ 

ደፍርጋኽ ፍጡር እላ። ኒን ግን ኤርትርይ ቅራ መናብረት ህ.ግ.ደ.ፍ ሪ ዳለትሊ። 

ንኪ 8 ክብላ ባሓርድኑ ኤርትርያ በለድ ሰና ንር ዋንትና ሊጝንትል አኮ ህንበውክት ግን፡ ላገፍድኻ 

ህ.ግ.ደ.ፍ ሓዋን ይከው የጋኽ ሜሪ  ገፍርድ ደክሶ እወክላ እንኩኽ፡ ኤር ገፍድ ኮዶ እን እዲኒል ህንበው 

ሒል ሻው አመርካ መርሕረው ድወል/ቅረናት፡ ና መንፍዒት ጃቢሶ ቃሎው ና አክና ሰበትድ ኤሪው 
በደርግኒንሎም ኒትክ ናሹሺ በሓቲሳኽ ደርብ ካያ ግን ናው ከደመናኽ። ኤሪ ገፍድ ኮዶ ይነ ጎሪ ኢትዮጵያ 
ንርሹር ጨገምሊ ሸመምስሮ ህንብረሪ ደካ እና ንሪ ቱሮ ህንብራኽ ሽብውልድ ፍቶ ፖለቲካዲ ክራውዲት 
መርሓው ኤሊት በሓር ጀረብደክና እንከሊሲ አኽን ሒልድ ዓሰብ ይነሪ አኽቶ ሻኽቲ ይኖ ጀመረና 

ውክትሊ ግን ይን ህንብናኽ። እማ እነ ነወያኽ ወክት ተባኽሊ ኤርትርያ እከክ/ሸዓብ ንሩ ና ግፍ አወይሲ 

ና በለድሊ ህንባኽ መሪ ሓዋን ከፍ ደውሲ ገቦሎም ስደደስኖ/ሰቦትሊ ህንበኖክ፡ እነ ሓለት ኒስ ኤለለይኖ፡ 
ህንባኽና ዓቅም ለመለሙኽሲ ላድ እስነ እኺርኺር ሽግድኖ ቃልግኒ እኺርኺር ሸኑርኖ ከደምኖ 
ወንቀርስነ ወክት ግን። ንድ አወይሲ ውራ እንትሮና ዓቅትራ ይኖ ላድ ጉንን።   

እማ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ ባሕሮ ቅሬን ኡሰውድ ግርጋ 8 ክብላ 2020 ባሓርድሩ፡ ናይ ኡሰዉኹሲ 
ንር መድ ሰና እስረ ቋልዱ፡ ይነ ሻን ኡሰዊሲ ናትክ ክብርዲ ሕሽምዲ ተምኔተቲ።                                                     

8 ክብላክብላክብላክብላ ቅሬንቅሬንቅሬንቅሬን ኡሰውኡሰውኡሰውኡሰውድድድድ ግርጋግርጋግርጋግርጋ ዲማሲዲማሲዲማሲዲማሲ ከበርድኒሪከበርድኒሪከበርድኒሪከበርድኒሪ!!  

ዕዕዕዕሙሙሙሙጫጫጫጫንንንን    ፍፍፍፍትትትትሕሕሕሕድድድድ    ረረረረሄሄሄሄይይይይናናናናዉዉዉዉ!!!!!!!!                               

 ፊናፊናፊናፊና ዪናዪናዪናዪና ፍዳታትፍዳታትፍዳታትፍዳታትዂዂዂዂ ዲመሲዲመሲዲመሲዲመሲ ሚኺርስጚኒሚኺርስጚኒሚኺርስጚኒሚኺርስጚኒ!!                                              

 ህህህህ.ግግግግ.ደደደደ.ፍፍፍፍ ሪሪሪሪ ማዓኛማዓኛማዓኛማዓኛ ዲመሲዲመሲዲመሲዲመሲ ሃገግናውሃገግናውሃገግናውሃገግናው!! 

ፋርዕፋርዕፋርዕፋርዕ እክባእክባእክባእክባ ምርቛምርቛምርቛምርቛ ብሊብሊብሊብሊናኽናኽናኽናኽ ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ/ ሆደሆደሆደሆደ  8 March, 2020  

ንድንድንድንድ ኢርትኖናኢርትኖናኢርትኖናኢርትኖና ሳድነኩን።ሳድነኩን።ሳድነኩን።ሳድነኩን።  bilineritrea@gmail.com   


