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06.06.2019 

ÀትንÅብ ዘለዋ ሓዳስ መጽሓፍ 

ርስቲ ጉጅለ 15 ብሳምሶን ሰለሙን 
ርስቲ ጉጅለ 15 ዘርእስታ ሳምሶን ሰለሙን ዘዳለዋ ጽብቕቲ መጽሓፍ፡ ƒብዚ ቀረባ እዋን ተሓቲማ 
ƒብ ዕዳጋ ተዘርጊሓ ƒላ። እዛ ዓቢ ቁምነገር ዚሓዘለት መጽሓፍ እዚƒ ንሕሉፍ ታሪኽ ምስ እዋናዊ 
÷ነታት ƒዛሚዳ እትገልጽ፡ ƒዝዩ ƒገዳሲ መልእኽቲ ብልዙብ ƒጸሓሕፋ እተማሓላልፍ፡ ንምንባባ 
እተህርፍ እዋናዊት መጽሓፍ ኢያ።    

ሰብ ንëጉጅለ 15í Àዝ…ር እን…ሎ፡ ገለ Ãብዚ ዚስዕብ ጥቕስታት ÀÅሃል ንሰምዕ ኢና፦ 

• ëቅዋምና ይተግÅርí ኢሎም፤ 
• ƒ›ባ ግÅረልና ኢሎም ጻውዒት ƒቕሪቦም፤ 
• ëስልጣንÃ ƒረŒብí ዚብል ጻውዒት ገይሮም፤ 
• ƒብ ዘይሰምዖም ደብሪ ተማህሊሎም፤ ወዘተ.።  

ብመሰረቱ፡ ሕቶ ናይዞም ሰባት እንታይ ኢዩ ነይሩ፧ ስለምንታይ ብጥርኑፍ ƒገባብ ተንቀሳቒሶም፧ 
እንታይ ኢዩëŸ ነይሩ እቲ ዕላምኦም፧ ƒብ መወዳእታë… Œሳራ ጥራይ ድዩ ነይሩ ወይስ ዚŸሰብዎ ነገር 
ነይሩëዩ፧ ንዝብሉ ሕቶታት ግና ብዙሕ ሰብ፡ Ãብ ምርሳዕ ወይ ንጹር ƒፍልጦ Ãብ ዘይምህላው፡ 
ብትኽŒል ዚፈልጦ ƒዝዩ ውሑድ ኢዩ።  

እዛ መጽሓፍ እዚƒëምÅƒር፡ ንÊሉ እቲ ƒብቲ እዋን ብብሕታውያን ጋዜጣታት ዚፍንውዎ ዚነÅሩ 
ሓÅሬታታትን ለÅዋን —ነ ቅሉዕ ደብዳቤታት፣ Åቲ ሓደ ወገን …ƒ፡ ገለ ጸለመታት ƒንጻሮም 
ብማእ…ላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዚፍነው ዚነÅረን ተዘŒሮታት ቃለ መሕትት ኢሰያስ ƒፈወርቂን 
ዚሓዘለት —ይና፣ ንንጽሩነትን ነቲ ምስ እዋናት ዚተላዕለ ሕቶታትን ተባሂሉ ድማ፡ ሓዲሽ ቃለ 
መሕትት ምስ ƒቶ መስፍን ሓጎስ ብዛዕባ እዚ ዛዕባ ተገይሩ ንረኽቦ።  

መሰረታዊ ጸገማት እንታይ ኢዩ ነይሩ፧ ስለምንታይ ƒብቲ እዋን፧ እንታይ ኢዩëŸ ÀŒቕየር 
ተደልዩ፧ ስለምንታይë… ተ·ሊፉ፧ ዚብሉ ሕቶታት እውን እቶም ነጸብራቕ ናይዛ እዋናዊት ንርእያ 
ዘሎና ኤርትራ ስለዚ·ኑ፡ ƒብቲ መጽሓፍ ብዝርዝር ተነጺሮም ንረኽቦምን Œንግንዘቦም 
ይግÅƒናን። ብፍላይ ነዚ ƒብዚ እዋን ተÅጺሑ ዘሎ ናይ ይƒŒል ምትእኽ‹ብ Œንዕዘብ እን…ለና፡ 
እቲ ለÅዋን ድሌትን ናይዞም ጀጋኑና ƒብ ተግባር ዚውዕለሉ ዘሎ መድረኽ —ይኑ ስለዚስመዓÃ፡ ጻማ 
ቃልሶም ዚጐናጸፉ ዘለዉ ይመስል። ምኽንያቱ፡ ምናልባሽ ጉጅለ 15 ƒብቲ እዋን ነዚ ጻውዒትን 
ተወፋይነትን እንተዘየርእዩ ነይሮም፡ ብምሉኡ ሰውራን ናጽነት ኤርትራን ሰብ ƒብ ሕቶ ምልŒት 
…እትዎëውን ግድን ስለዚ·ነ፡ ኤርትራውነቱ ቀደም መጥፎኦ ነይሩ ዚብል ግምት Àህሉ ይ…ƒል። 
ስለዚ እቲ መንገዲ ሃንዲሶሙልና ዚŸዱ ƒያታትና Œን…ዶን ƒብ መፈጸምታ …ነብጽሖን ግቡእን 
መሰልን ÷ሉ ኤርትራዊ ዜጋ ስለዚ·ነ፡ ነዛ መጽሓፍ ƒንቢብና ትሕዝቶƒ ብግቡእ Œንግንዘብን 
ƒÃይዳና ፈሊጥና Œንሰርሓሉን ƒዝዩ ጠቓሚ እመስለኒ።  

ርስቲ ጉጅለ 15 እታ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ናይዞም ብድሕሪኡ ƒብ ዒራዒሮ ተዳጒኖም ሃለዋቶም 
ዘየለ ጀጋኑ ƒቦታትናን ƒዴታትናን ስለዚ·ነት፣ እዚ ስርዓት ድማ Ãብ ታሪኽ ሰውራን ናጽነትን 
ኤርትራ Àሓœም ዘይ…ዶ መንገዲ ስለዘየሎ፣ …ም ዕቃÅ ታሪflምን መሰጋገሪ ናብ መጻኢ ወለዶታትን 
Àት…ውን እትÅቅዕ ኢያ። ታሪኽ ናይዞም ጀጋኑ፡ ታሪኽ ኤትራዊ፡ ታሪኽ ƒብ መት…ልÃ ምጽናዕ፡ 
ታሪኽ ሕድሪ ሰማእታት ኢዩ ÀÅሃል ይ…ƒል። ምናልባሽ ብዙሕ ሰብ Œሳብ ሕጂ ዚተፈላለየ ሕቶታት 
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ይሓትት ኢዩ። ƒብዚ መጽሓፍ ግን ዳርጋ ÷ሉ እቲ ሰብ ዚሓቶ ባዕላቶም መሊሰሞ ስለዘለዉ፣ ÷ሉ 
ኤርትራዊ Àርእዮን ንጹርነት Àህልዎን ይግባእ።  

Åዚ ƒጋጣሚíዚ፡ ነዛ መጽሓፍ ƒብ ተግባር ንÀትውዕል ዚተሓባÅሩኒ፡ …ም ƒይዳ Àዳነ፡ ƒማኒኤል 
ኢያሱ፡ ፈንቅል ሃይለ፡ ኤፍረም ብርሃነ፡ መስፍን ሓጎስ፡ ƒምባሳደር ƒድሓኖም ገብረማርያም ልባዊ 
ምስጋናይ ƒቕርብ። ምናልባሽ Ãልኦት ዝረሳዕŒ⁄ም እንተለ⁄ም ድማ፡ ƒእምሮይ ደƒëምÅር 
ልÅይëሲ ƒይተቀየምሉ።  

ርስቲ ጉጅለ 15 ƒብ ዚተፈላለያ …ተማታት ኤውሮጳ ንዚተወሰኑ ሰባት ተዓዲላ Àትሽየጥ ጀሚራ 
ƒላ። ƒብ ሓጺር እዋን ግና ƒብ መርÅብ ኢንተርነት www.hiyab-gifts.com ተዘርጊሓ ንረኽባ። ƒብ 
ሰሜን ƒመሪÃ ድማ ƒብ መርÅብ ኢንተርነት www.eritreanliberty.com ተዘርጊሓ ƒላ። ንዝያዳ 
ሓÅሬታ ብኢመይል samsonsolomon@gmx.de ተወ…ሱና።  

ƒብ መወዳእታ Œብሎ ዝደሊ፡ ÷ሉ ƒታዊ ናይዛ መጽሓፍ ነዚ ንገብሮ ዘሎና ቃልሲ ƒንጻር እዚ 
ስርዓት ዘደንፍዕን ዚሕግዝን ደƒëምÅር ንውልቃዊ ƒታዊ …ምዘይ—ነ Œሕብር እፈቱ። ብዓረብºን 
ብ‹ልእ ቋንቋታትን Àትትርጐም ጻውዒት እገብር።    


