
ከሊመት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ 

እብ መናሰበት 28
ይ 

ዒድ እስትቅላል 
 

 

 
 

ምን 15 ማዮ ለአንበተ በራምጅ ገማል 28ይ ዒድ እስትቅላል ማሌ ረስሚ ዲብ 

ስታድዩም አስመረ እበ ገብአ ናይር መዳሊት ካቲመ ገአት እሉ። ክሉ ለአጅወእ 

ሰላም ወገማል ለበሽር ዐለ። ዕፌ ለቀድሞ ፈናንያም ዐባዪ ወነኣይሽ ወለበዜሕ እተ 

ስታድዩም ሓድር ለዐለ ሸዐብ ዝላም ዲብ ተአጠብሶ ሸቄ ወልትፈረጅ ዐለ።  

ዝላም ዶል እት ትቃጠር ወዶልመ እት ተሀርር መፈወድ መፈወድየት ዓዳት 

ወርያደት ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ እግለ ዒድ ረስሚ ሐቆለ ከስተዩ፡ ርኢስ ኢሰያስ 

አፈወርቂ ከሊመት አስመዐ። ከዲብለ ዱሉይ ዐለ ዕፌ ፈን ተዐዴነ።  

ለመዳሊት ክል ኖዕ፡ ብዙሕ ወፍቱይቱ። ምን ክሉ እግል መተቅብለት ለአትዐጀበ 

ላኪን 3,400 ለገብኦ ደረሰ መዳርስ 2ይት ደረጀት አስመረ ወዝያድ 50 ማርሐት 

ሽቅል ወመደርሲን ለሻረከው እቱ ሰላም፡ ዐማር፡ ምስንዮት ገባይል ቀር አፍሪቀ፡ 

መንጠቀት በሐር ቀየሕ ወክለ አፍሪቀ ምስል ዐለመ ለሸሬሕ እብ ሐረከት፡ ሙሲቀት 

ወስወር እብ ደረሰ ለትዳለ ዐለ። ታምም ጽበጥ ናይለ ዲብ እስታድዩም አስመረ እተ 

ረስሚ ዒድ 24 ማዮ 2019 ለትቀደመ ከሊማት እሊ ተሌቱ፦  

 

ሓይሳት ወሓይሳም ምሽተርከት ወዕዙማም  

እሰልፍ እግል ኩሉ እት ቀበት ዐድ ወኻርጅ ለነብር ሸዐብ ኤረትርየ አሰናዩ! እግል 

ኩሎም እት መጦር ሸዐብ ኤረትርየ ወእት መጦር አማን ወዐዳለት ለበጥረው ህዬ፡ 



እት ፈድለ ምስንዮቶም ሐምዴ ትብጽሖም! እለ ናይረት መናሰበት እግል አገራም 

ለከድመት መፈውድየት ዓዳት ወርያደት፡ ምስለ ዶር ለቀደመው፡ ውላድ ዐድ 

ወምን ካርጅ ለአግመለው ጀሃት ሐምዴ እቀድም።  

ሓይሳት ወሓይሳም፡  

ስቅራት ዒድ ሕርየት 2019፡ “ሰባት እት ስሙድ እግል ዐማር!” ቱ። ናይ ሸዐብ 

ኤረትርየ መስትንክር ሰባት እንዴ ደምቀት ለትረኤት እተ ታሪካይት መርሐለት 

ሰበት ገብአት።  

ሐቆ 2ይ ሐርብ ዐለም፡ ሸዐብ ኤረትርየ ክምለ ብዕዳም ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ቀደም 

ለገብአ ብዕድ ሕርየቱ እግል ልንሰእ ወጅቡ ለዐለ ሸዐብ እት እንቱ፡ እበ ናይለ 

መደት ለሀ ድቁባት፡ “ኤረትርየ እግል እስትራተጅያይ መሳሌሕነ ኢትከድም” እንዴ 

ትበሀለ፡ ለመብደኣይ ሐቁ ሰበት ትከለአ፡ እግል 50 ሰነት ኩሉ ዋይዲባት ስያሰት 

ካፋል ወመትዐካራር እንዴ ፈናጠረ፡ ናይ ጨሚር ሓባል እንዴ ባተከ፡ እግል 30 

ሰኖታት መትጃግራይ እብለ አለበን ፈራሰት ወእስትሽሃድ ጋብሀ፡ … እስትቅላሉ 

ህዬ እብ ሕሽመት ቃኑን ነዝዐ። እት ቀበትለ ናይ ሰር ዘመን ጻብኢታት አባይ ሌጠ 

ቀልበ እንዴ ኢገብእ፡ ናይ ቀበቱ ናይ ክፍለ (መሸዕትራይ) ትፍል-ስያሰት እት ሰዬሕ፡ 

ሐርብ ኖስ-ኖስ ተዐደ፡ እንክሩ እት ለአትናድፍ ቱ ሕርየቱ ወእስትቅላሉ ለአድመነ።  

 

ሑዳይ ምነ አግደ ናይ ስሙድ ዐዋዲ ፍርስኖታት ሰባት እግል አትፋቃድ፡ … እብ 

ሒለት ወተህዲዳት ይእርዕብ ወይአበርክ! … አትባዳይ ወዕምጽ ይእትከበት! እግል 

ለሻላሽ ወመትገባር ሕሽመቼ ወሰዋልፍዬ ይአዘቤ!... ምን ጨብብ ይእትሻቀል! 

…ወምን ልትደቀብ ይእትሐለል!... ምን ሽቅል ይእትዕብ!... ለሀበቼ፡ ደምዬ 

ወአርወሐቼ ይእጠሜዕ!... አስክ ሀደፍዬ ልትበጸሕ፡ በታተን ይእትሐለል! ... ምን 

ኬን እምነት ወቆል እብ ፍዕል እት አርደት እት ልትደጋገም ለትረአ ዐላይም ሸዐብ 

ኤረትርያ ቱ።  

እትሊ ለሐልፈ፡ 28 ሰነት ሕርየት ወእስትቅላል ዘበን ህዬ?...  

ሸዐብ ኤረትርየ እግለ እስትሽሃድ ክቡድ እንዴ ደፍዐ ለሐረረየ ድምርት ዐዱ እግል 

ልብኔ እተ ትበገሰ እቱ ወክድ፡ ዕርፍ እብለ ኢለሀይብ ጻብኢታት ዝሆ እንዴ 

ጸበጥካሁ እግል አጅግሖቱ ወአጅገሮቱ፡ መዕነት ለአለቡ ደግሽ ሕዱድ! መኔዕ 

ሰልበጠት! ርኡይ ህጁማት ዐስከሪ! ከይናት ስያሰት! እቅትሳድያይ ከይናት! ሐርብ 

ጨሚም ቅወት! ናይ ከሪም ወአትቃሃር ወራራት ነፍስያት! እቱ ለገብአ ጀራይም፡ 

“እምበል ስሙድ ሸዐብ ኤረትርየ ምን ገብእ ወአተጽሀዩ?” ለልአተብል ቱ።  
 

አዜ ህዬ?  

“ለአምሀልየ አክተመት” ምነ ትበሀለ እቱ፡ አስክለ ኢቃኑናይ መኔዕ ለትረፈዐ እቱ 

ለት’ተበዐናሀ ስለል፡ ለህሌነ እቱ ወቅት ወተየልል፡ ልሰዕ እንቡተት መርሐለት ሐዳስ 

ቱ። ምነ ጠቢዐቱ ናይ ርይሐት ወጸብሬ ወቅት ቱ። ርይሐት ወሰእዮብ ላኪን፡ 

ተሐድያት ናይ እለ መርሐለት ዘበን ሐዲስ ለሃስስ ኢወጅብ። ቀደምለ ርሒብ ናይ 

ዲመ ናይ መርሀዮ (sustainable) በራምጅ ሰተቶት ወሸፊግ፡ እግለ ሓድር ተየልል 



እብ ዕምቅ እግል ኣመሮት ወቀየሞት፡ ርሒብ ናይ ስያሰት፡ እቅትሳድ ወመንገፎ 

ሐሲስ ጠልብ፡ ለትከፌ ሐብሬ እንዴ ሐየብነ፡ እብ ፍክር ወህዱእ እንዴ ረሰምነ፡ 

ሱረት ዋድሐት እንዴ ኢነስአነ ምኑ፡ እት ክላሳት ሐሳስ ወሻፍግ እንዴ ትሸመምነ 

እግል ንቀርር ሰበት ኢልትቀደር፡ እንትበህነ እት ሳብር አኬላል እግል ልግበእ 

ወጅቡ። ናይ አዜ ወቅሩብ አውካድ አውለውያት ወቀይ ህዬ፡ እግል ዘበን ሐዲስ፡ 

ውጢት አርድየት ወአዋይን አድመኖት ቱ፡ ለልብል ለለአመርቤነ ምን ክእሉል 

ቅየምነ ለልትበገስ ልባብ ቱ።  
 

ምስል ኢተት ናይ እሊ ዘበን ሐዲስ፡ ምን አሳስያይ ናይ ብነእ ወጠን ስታት እንዴ 

ይእንፈግር፡ በህለት እብ ወቀይ ድቁብ ወእንታጅ ዛይድ፡ ርዝቅ ወጠን እንዴ ከለቅነ 

ወወፈርነ፡ አብካት ወአርዛቅ፡ እብ ራትዐት ገበይ እንዴ አትመቃረሐነ፡ ምን ናይ 

መአንበት ሸርፍ (subsistence) እቕትሳድ እንዴ ፈገርነ፡ ኑዕየት ሐያት ለፈይሐት 

ወዳይመት ገበይ (sustainably) ዲብ እንባድል፡ ዲብ ዘበናይ /ጥውርት ስናዐት 

ናይ ሰነዖት ወአንተጆት እቅትሳድ ፈጊርቱ ለአግደ መሃም። ናይ ብነእ ወጠን 

ሄራርነ እብ መልሃይ (steady) ሄራር እግል አተላላይ ህዬ፡ እግል አንተጆት 

ወእንታጅ ለለአደቀቡ፡ ናይ አማን ዐቦት እቅትሳድ ለዋሉ አሳስያም 

(fundamental) በራምጅ እብ መትአያስ እንዴ አርተዕነ ወካፊ መትቀዳም አርዛቅ 

እንዴ ወዴነ፡ እብ ዕጹፋት ወሸፋግ እግል ንትሀርበብ ዲብ እሊ ለተሌ አሳሳት ዐማር 

ንረትቦም፦  

• ወጀዶት ክድመት ማይ፡ ክምሰል አውለውየት ናይ አውለውያት፡ ማይ ሲቶ፡ 

ነዳፈት፡ ሐርስ፡ ንዋይ ወስናዐት ለወስክ ዲኢኮን ለኢገምም፡ እብ ጥዉር ብስር 

ወቴክኖለጂ ዲብ መዓል ለነውዕል እቡ በራምጅነ አትሓያስ።  

• ሸበከት ጽርግያታት፡ ወባቡር፡ ገበይ ሐብል ወዐነድር ቢትሮል፦ ዲብ ሰለስ 

መራሕል፡ በህለት ሐደሶት ናይለ ቀደም እለ ለዐለ፡ አትሓያስ እግል ሰርገል፡ ሐዲስ፡ 

መጥ-መጦር በቃዐት ፍዕል፡ እብ ኑዕየት ወሸፋግ ክምሰል ለሐይስ ዊደት።  

• ሚናት ወግንራሪብ በሐር፦ ክሮዕ ወእትኩሩም ለዐለ መሻሬዕ፡ እንዴ አትሐሶሴከ፡ 

እበ ሔሰ ስታቲባት ዲብ ከርስ ፋዬሕ ናይ ሸራከት መዓወነት አታይ።  

• ዔማት ክድመት ከህረበት ዲብ ደማር ቃርብ ሰበት ህለ እግለ ደማን ለአለበ 

ሒለት ከሀረበት ዲብ መጽንሒ መርሐለት እንዴ ዐዴካሁ፡ ፋዬሕ እምበል መሐገዝ 

ለለአተግኔዕ ንዛም እብ ሐዲስ እንዴ ኤተንከ እት ፍዕል አውዐሎት።  

• ብቆዕ ወሻፍግ ዘበናይ መዋሰላት፡ ምድር፡ በሐር ጀው ወእትሳላት እበ ሔሰት 

ገበይ ምስል ናይ መንጠቀት ሸበካት አሲር።  

• አብያት ሰከን፡ ክምሰል ዎሮ ምን አሳስያይ መቀዪሲ ሐያት፡ አስክ እለ እግለ 

ኢትሰርገልነ እቶም መሻሬዕ፡ እበ ሔሰ ስታቲባት፡ ለሔሰ ቴክኖለጂ መትነፈዕ፡  

• ከደማት ዓፍየት ወተዕሊም፡ ብንየት ትሕትየት ዓፍየት፡ እት ፋይሐት ክድመት 

ጠወሮቱ፡ ዲናሞ ዐማር ወብንየት ወጠን ላቱ ርዝቅ አዳምነ እግል ረሸዶት ንዛም 

ወጀዶት ለለአደቅብ ለለአደሜዕ ክሉ እስትስማራት ክምሰል ለሀሌ ዊደት፡  



• መጃላት ስናዐት፡ በርናምጅ እብ በርናምጅ፡ እንዴ ኤተንከ ወአትሓየስከ 

እስትስማር አዳለዮት፡  

• ፈጽም፡ ለለአደሜዕ እበ ገበይ እግል አከዶት ዲብ ክሉ ጀብሃት ስሙድ ዐማር 

ለህለ መካኒዝም እብ ፍንቱይ ናይለ ዲብ ካርጅ ለህለው ምዋጥኒን ምህም ዶር 

ለልትመጣወር በራምጅ ወግቡይ አትሓያስ አትሻፋግ።  

• ነዳፈት ወፍገሪቱ እግል አከዶት፡ ለኢለአመሽግ ሐርብ ድድ ክስሔ አደቀቦት።  

• ናይ መንጠቀት ሸራከት ወመስኩበት፡ እግል ናይ ከርስ ወራታት ዐማር ጣፌሕ 

አግቡይ ሕሽመት ሕድ ወሸራከት እግል ክልቀት አዳላይ።  

 

ሓይሳት ወሓይሳም  

ናይ እሊ ክሉ እት ለዐል ብህሉ ለህሌኮ ሐዲስ ለኢኮን ቅደይ፣ ናይ ተፋሲል 

ወሳይቅ እንዴ አትመምከ ምስ ተጠውራት መራሕል ሐዲስ እት ተትረኤ እት ፍዕል 

ክምሰል ልውዕል ዊደት፡ ተቃርቦታት ወሕሉል ቀሊል ሰበት አለቦም ክምሰል ዲመ 

ዲብ ፋይሐት መሻረከት ሸዐብ፡ ለኢልትሐለል ሽቅል ወስሙድ እንዴ አተንከብከ 

እግል ልግበእ። “ሰባት እብ ስሙድ” እት አካኑ ሰበት ህለ ህዬ ምሽክለት ኢተሀሌ 

እሉ።  

ክምሰል እት ክሉ ታሪክነ ዲብ ናይ እሊ መራሕል እሊመ እብ ዝያደት፡ ክምሰል 

መሰል፡ ደሚርነ ለቀስቅሱነ ለትገመጸው፡ ለተአስትህሎም ክድመት ለኢረክበው፡ 

ዝያደት ለሸቁ ወለልክህሎ ምዋጥኒን፡ ምስል አንፋር ወሜርሐት ቅዋት ድፈዕ 

ሐምዴ ወሐበን እግልኩም ልግበእ።  

ሰባት እብ ስሙድ ዐማርነ ምስል ከረም ጥልት እግል ልገንድልቱ ዝያደት ክሉ 

ላኪን ሕሽመት እግል ሹሀዳነ!  

ዐውቴ እግል ገቢል! 

 


