
ኣቐዲምና ብምድንጓይና ይቕረታ ንሓትት 

ብስዉእ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ብዝምልከት: 

ብሞያውያን (professionals) ክነ-ሕትመት ክኢላን (graphic designer) መነጻጸሪት ስነ-ሕትመትን 

(proofreader) ዝተኻየደ ጭብጥን መልስታትን ነስዕብ:: ናይዞም ሰብ ሞያ ዕማም ነቲ ካብ 

ኮምቲዩተር ናይ ኣሕመድ ዝተወስደ ጽሑፍ: ምስቲ ዝተሓትመ መጽሓፍ ምንጽጻር እዩ::  

ዘጉህይ’ዩ: እታ ዝተሓትመት መጽሓፍ ከምቲ ስክፍታና ዝነበረ ኮይኑ ተረኺቡ: ነቲ ምርመራ 

ክተሓልፎ ኣይከኣለትን:: እታ ዝተሓትመት መጽሓፍ ብሞያውያን ቅብልቲ ከትኸውን ኣይበቐዐትን:: 

ንሕና ሕይሽ ዝበለ መልሲ ንምነ ኔርና! እዚ ብሓቂ ሕመቅ ትዕድልቲ እዩ:: 

ህዝቢ ኤርትራ እዚ ጾር ኣብ ምስካሙ ከተሓባበርና ብትሕትና ንሓትት:: ዘሕዝን’ዩ: መስርሕ ናይ 

ሕትመት: ስዒቡ ነቲ ዝሕተም ምስቲ ቀንዲ ጽሑፍ ምንጽጻር: ብድሕሪ እዚ ኩሉ ድማ: ናብ 

ቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝን ናይ ምትርጓሙ መስርሕ: ከምበሓድሽ ክጅመር እዩ:: ናይቲ መጽሓፍ 

ሽፋን´ውን ክቅየር´ዩ:: ዝጠልቦ ህልዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው: ገለ ግዜ ክወስድ ምዃኑ 

ንሕብር::   

ነቲ ዝተሓትመ መጽሓፍ ዝገዘአ አንተሎ:  ፈጺሙ ክጉሕፎ  ብትሕትና ንሓትት:: ምሕጽንታና ዕሽሽ 

ብምባል: ነቲ መጽሓፍ ዝሸይጥ ሰብ እንተተረኺቡ: ሕጋዊ ስጉምቲ ክንኽተል ክንግደድ ምዃና 

ንሕብር:: ነቲ ዘይሕጋዊ መጽሓፍ ዝሸይጥ ወይ ድማ ዝሸመት ሰብ እንተተዓዚብኩም: በዚ ዝስዕብ 

ኢ-መይል (e-mail )ንክትሕቡርና ብትሕትና ንላቦ:: ዝመጻና ሓበሬታ ምሉእ ብምሉአ ምስጢራዊ 

ክኸውን ምዃኑ ነተኣማምን::   

FamilyAhmedN2020@gmail.com 

ምስጋናና ብምቕዳም ንትዕግስትኹም ክብረት ይሃበልና 

ምስ ሰላምታ 

ስድራቤት ኣሕመድ 

እስቶክሆልም ዓርቢ 15 ሚያዝያ 2020 

 

 

 

 

 

 

mailto:FamilyAhmedN2020@gmail.com


ኣነ ናይ ክነ-ሕትመት ኪኢላን (typographer) ናይ ስነ ጥበብ ዳይረክተርን እየ::  ካብ 1988 ዓም ጀሚረ ኣብ 

ኢንዱስትሪ ኪነ ሕትመት ይሰርሕ:: ኣብ 1998  ብኣህጉራዊ ደርጃ ይኹን ብተመሃሮ ሽወደን ወጻእተኛታትን 

(international) ፍሉጣት ዝኾና ቤት ትምህርታት ከምህር ጀሚረ:: 

ንገዘፍቲ ትካላት ካብ ንግዳዊ ካርድታት ጀሚርካ ክሳብ ናይ ጎስጓስ (campaigns) ስእላዊ መግለጺታት (graphic 

profiles) ሰሪሐ እየ::                              

ምስ ኩለን ናይ ጋዜጣታትን ቤት ማሕተማት ኣብ ሃገረ ሽወደን ሰሪሐ አየ:: 

እቲ ገዚፍ ኣህጉራዊ ትካል ኣዶበ (Adobe): ብ 1999 ናብ ዕዳጋ ቅድሚ ምውራዱ: ኣነ ሓደ ካብቶም ብዓለም 

ደርጃ 5 (ሓሙሽተ) ወልቀ ሰባት ናይ ዲዛይን ትምህርቲ ንከምህሩ ዝተመርጹ ኣካል እየ:: 

ብተወሳኺ ንኣዶበ (Adobe) ንምስልነተን ኣቕርቦ ስእሊ ብዘርኢ (Illustrator and Photoshop) ብኣህጉራዊ ደርጃ 

ናይ ሞያ ምስክረነት ፕሮግራም ኣብ ምዝግጃው ሓጊዘ እየ::  

ብዘይካዚ ንቤት ትምህርቲ ግራፊክ ሽወደን: ኣብ ምዝግጃው ምስክር ወረቓቕቲ ናይቶም ኣብዚ ስራሕ ዝነጥፊ ሰባት 

ሓጊዘ እየ:: 

ኣብ ልዕሊ እቲ ብነፍስሄር ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ዝተደርሰ መጽሓፍ ዝተዳለወ ስራሕ ተመልኪተን: ኣብ 

ምሕታም አታ መጽሓፍ ገለ ገዘፍቲ ጌጋታት ከምተፈጸመ ከለልይ ክኢለ:  

1. መሰል ቅዳሕ ኣበይ ኣሎ? ዓይነትን ሓቀኝነትን ከም ኡውን ሕጋዊ ምኽንያታትን ንምርግጋጽ መሰል 

ቅዳሕ ኣብ ሽፋንን ኣብቲ ወሽጢ መጽሓፍ ብርኡይ ክሰፍር ግድን እዩ 

2. እቲ ቤት ማሕተም? ስም ቤት ማሕተም ኣብ ሽፋን እታ መጽሓፍ ክሰፍር ኣለዎ: ኣቲ ምኽንያት 

ድማ ንሕጋውነት ዝምልከት እዩ 

3. እቲ ኣህጉራዊ ተኸታታሊ ቁጽሪ መጽሓፍ (ISBN)? እቲ መለለዪ ሕንጻታት (bar code) ኣብይ 

ኣሎ? እዚ ኣብቲ ሽፋን ናይታ መጽሓፍ ክህልውን: ክምኡውን ኣቲ ቁጽሪ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ 

ዝኹነ መጽሓፍ ምስቲ ናይ መሰል ቅዳሕን መንነት ቤት ማሕተምን ክሰፍር ይግበኦ:: እዚውን ምስ 

ሕጋውነት ዝተኣሳሰረ እዩ 

4. እቲ ኣታሓታትማ ናይ ጽሑፍ ትኽ ዝበለ ዘይኮነስ ካብ መስመር ወጻኢ (ሓላፍ ዘላፍ) እዩ 

5. ናይቲ መጽሓፍ ሓጽሪ ሕማቕ አዩ: እዚ ምናልባት ጠንቂ ናይቲ ኣብ ቁ.4 ሰፊሩ ዘሎ ጉድለት 

ይኸውን  

6. ሽፋን ናይቲ መጽሓፍ ብእኹል መጣበቒ ኣይተለመጸን_: እዚ ጠንቂ ናይቲ ምንቃዕን ምቅልቓል 

ጻዕዳ መስመር ኣኸቲሉ: እቲ ስራሕ ብዝግባእ መንገዲ ኣይተሰርሐን 

7. ኣተኣሳስራ አቲ መጽሓፍ ዘስካሕክሕ እዩ:: ገጻት ክኸፍት እንከለኹ ይፈላለ: ምንባብ ምስ ዝጅምር 

ፈጺሙ ይወድቕ 

8. እቲ ገጻት ነንሕድሕዱ ይላገብ: ናይዚ ምኽንያት ዓይነት እቲ ወረቐትን ኣገባብ ኣታሓታትማን እዩ:: 

እዚ በቲ ዝገባእ ናይ ኣሰራርሓ መንገዲ ኣይተፈጸመን 

ጽማቕ 

እዚ መጽሓፍ እዚ ናባይ ካብ ቤት ማሕተም እንተዝለኣኽ: ንኽጎሓፍ (destruction) መሊሰ ምስ ሰደድክዎ። 

እዚ መጽሓፍ እዚ: ብኣይ ይኹን ብኻልእ ኣብዚ ሞያ ዝነጥፍ ሰብ: ኣብ ከብሒ መሸጣ መጻሕፍቲ ክድርደር 

ዘበቕዖ ዓይነታዊ ትሕዝቶ የብሉን:: 

ምስ ሰላምታ 

የንስ 



ሓፈሻዊ ፍተሻን ሚዛንን ናይ መጽሓፍ ``ተዘክሮታተይ`` 

 

ትሕዝቶ መጽሓፍ ነፍስሄር ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር: ኣብ ዝሓለፈን ህልውን ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኤርትራ 

ዝተጓነፈ መድርኽ ንምግንዛብ ዝተኻየደ ፈተነ:: 

ብደረጃ ቅርጽን ተክኒክን 

እዚ መጽሓፍ እዚ: ሓፈሻዊ ዓይነታዊ መዐቀኒ ሓደ መጽሓፍ ክህልዎ ዝግባእ ዝተሓተ መዐቀኒ ዘየማለአ እዩ:: ምኽንያቱ 

ብደገ ገበር ሕታሙ ኣዚዩ ድኹም: መልክዕ ዓይነት መጽሓፍን: ወረቐትን: ዓቐን ክነ-ሕትመትን ብዝምልከት: እቲ 

ብኣህጉራዊ ደርጃ ቅቡል ዝኹነ መምዘኒ ኣይሓለወን ። 

ትሕዝቶ ብዝምልክት 

 አቲ ቀንዲ ጽሑፍን ዝተሓትመ መጽሓፍን ብምንጽጻር ካብ መጀመሪያ ገለ ለውጥታት ክርኢ ጀሚረ: 

እቲ ለውጢ ካብ ኣርእስቲ! ጀሚሩ ገለ ምሕጻርን ምልጋስን ናይ ገለ ኣገላልጻ ተፈጺሙ! ”ተዘክሮታተይ” 

ሱሩ ንምፍላጥ ፈተነ…….. ኣንከሎ: ዘይነበረ ተወሳኺብደርጃ መእትዊ እቲ መጽሓፍ ክርአ  
እዚ ድማ  ዘይነበረ  ምውሳኽ :ኣስማት: ዕለታትን  ከምኡውን ናይ ቤተ ሰብ ቃላትን ተወሲኹ ኣሎ 

ይቑጸር  

ዓንቀጻት ናይቲ መጽሓፍ ብምትሕውዋሱ (ዘይምፍላዩ): ብተወሳኺ ብሰንኪ ንውሓት ዓንቀጻትን 

ድኽመት ዓይነት ጽሑፍን: ሕብርን: ንምንባቡ ኣሰልቻውን ኣድካሚን ይገብሮ: ብኣንጻሩ እቲ ቀንዲ 

ጽሑፍ: ዓንቀጻቱ ዝተፈላለይን: ሕብሩ ብሩህን: ንኽንበብ ቀሊልን እዩ:: 

ኣብቲ ቀንዲ ጽሑፍ ዘየለ: ኣብቲ ዝተሓትመ መጽሓፍ: ብክፋላት ተመቓቒሉ ይርከብ:: ብተወሳኺ ገለ 

ኣርእስትታት ለውጢ ክግበሮ እንከሎ: ገሊኡ ቃላት ተደምሲሱ:: ገለ ቃላት ኣስማትን ዕለታትን ተወሲኹ 

ኣሎ:: ኣብ ገሊኡውን  ምሉእ ሓሳባት ካብ ዓንቀጻትን ገጻትን ተደምሲሱ ይርከብ:: 

 

ኣብነት 

ኣብ ትሕቲ ኣርእስቲ ዝምድና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስ ሊብያ ዝብለ ጽሑፍ: ገጻት 

92+93+94+95+96+97 ካብቲ ጽሑፍ ከም ዝድምሰስ ተገይሩ: ቀጺሉ ብጭራሽ ኣብቲ መጽሓፍ 

ኣይተጠቅሰን:: 

ትሕዝቶ ገጻት 137+138+139+140+141 ካብቲ ጽሑፍ ከም ዝድምሰስ ተገይሩ:: ቀጺሉውን ብጭራሽ 

ኣብቲ መጽሓፍ ኣይተጠቅሰን:: 

ብተወሳኺ ዝተዓዝብክዎ እንተሎ: ገል ኣገላልጻን ቃላትን ብምልጋስ: ናብ ተመሳሳሊ ትርጉም ክህብ 

ተባሂሉ: ብኻልእ ቃላትን ኣገላልጻን ተተኪኡ ይርከብ:: እዚ ዳርጋ ኣብ ምሉእ ናይቲ ሕትመት ተፈጺሙ 

ኣሎ:: ምናልባት ቋንቋዊ መአረምታ ዝሃቀነ ይኸውን: የግዳስ ሓሓንሳብ እቲ ኣብቲ ቀንዲ ጽሑፍ ሰፊሩ 

ዘሎ ካብቲ መአረምታ ተባሂሉ ዝተገብረ ዝሓሸ ነይሩ:: 



እቲ ዳርጋ ኣብ ምሉእ ትሕዝቶ: ናይቲ ቀንዲ ጽሑፍ ዝተተግበረ ምድምሳስ: ምዝንባዕ: ናይ ምስክርነት 

ዓብይ ጥምዘዛ: ምእንቲ ናጽነት ሃገሩ ዝተወፈየን ዋጋ ዝኸፈለን ስዉእ ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ 

ናስር: ኣብ ልዕሊኡን: ኣብ ልዕሊ ዝደረሶ ጽሑፍን መሰል ሓቅነትን ተኣማንነትን ምጉዳል እዩ:: 

ከባቢ 100 ገጻት ዝኸውን: ብምኽንያት መስዋአቲ አሕመድ መሓመድ ናስር ዝተላአከ ጽሑፋትን: 

ናይ ሓዝን መግለጽታትን: ወሽጣዊ ፖለቲካዊ ውሳነታትን: ዝሓዘለ ተወሳኺ ኮይኑ ሰፊሩ ኣሎ:: 

ከምኡውን ምስ ገለ ሰባት ዝተወስደን ናይ ኣባላት ስድሩኡ ኣሳእልን (ከምተሓበረኒ ብዘይ ኣፍልጠኦም) 

ሰፊሩ ይርከብ:: እዚ ኣቐዲሙ ፍቃድ ዘይተጠልቦ  መወሰኽታ ይቑጸር:: እዚ ተግባር እዚ ናይ ህዝቢ 

ርእይቶን: ቤተሰብ ጽሓፋይን ዘየኸብር ፍጻመ ተገይሩውን ክቁጸር ይከኣል:: 

ተርታ ዝርዝር ትሕዝቶ መጽሓፍ ምስ ገጻቱ (list of index and contents) ኣብቲ መጽሓፍ የሎን 

እቲ ቀንዲ ጽሑፍ ግን ኣብ መጀመርታን መወዳእታን ጠቂስዎ ይርከብ :: 

እዚ ነቲ ኣንበብቲ ቅድሚ ምንባብ ትሕዝቶ መጽሓፍ ንምርዳእ ኣጸጋሚ ይገብሮ:: 

ኣብቲ መወዳእታ ሽፋን ናይቲ መጽሓፍ ተውሳኺ መለለዪ ብዛዕባቲ መጽሓፍ ኣሎ: እዚ ግን ኣብቲ 

ቀንዲ ጽሑፍ የሎን:: 

 

መደምደምታ ፣  

ናይዚ መጽሓፍ ምርምርን ግምገማን ዕማም ብስድራ ነፍስሄር ተጋዳላይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር 

ተወሂቡኒ:: ካብኦም ከምዝተረዳእክዎ: ነዚ መጽሓፍ ንክሕተም ዳርጋ ሓሙሽተ ዓምታትን ፈረቓን 

ከምዝወሰደ ክርዳእ ክኢለ:: እዚ ብርእይቶም ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ እዩ: ምኽንያቱ ድማ: ንዓይ ነቲ 

ዝተሓትመ መጽሓፍ ምስቲ ቀንዲ ጽሑፍ ብምንጽጻር ንምምርማሩን ምግምጋሙን ምድቓቑን ምስቲ 

ዘሎኒ ቀንዲ ናይ መምህርነትን ምምርማርን ምድቓቕን ናይ ቋንቋ ሞያዊ ስረሐይ ተደሚሩ: ከባቢ 

ሰለስተ ኣዋርሕ ወሲዱለይ:: 

እናሕዘነኒ: እዚ መጽሓፍ ክዝርጋሕ የብሉን ዝብል ርእይቶ ኣሎኒ:: ከምበሓድሽ ምሕታሙ ተመራጺ 

ይኸውን:: ምኽንያቱ እቲ ቀንዲ ጽሑፍ ንዝንባዐ ተጋሊጹ እዩ:: 

ምስ ምሉእ ኣኽብሮት 

ዱዓእ ሙሳልም 
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