
 
 



እንጂኛ ኣን ስኲስያ ፈራዂድ ስፈት፡ ይስትኝና መታንኽር ጂኛስ ብርፍሲሰና ኣኽሮኽሮ ግራ እዳናዂድ መጽናዕቲ 

እስተ ድኙስቶ ህምባዂ ኣኽገት ሓበርያ እንከለኩን። ንኻ እና ተለያዂሲ ተተከኲ።  

1. ወቀይ እከማሕበሩዂ፡ ዲያስፖሪል   

2. ውሪኽ እከማሕበር ጀረብዳኹንና፦  

i. ገርዳ እከማሕበሩዂ ከደን ህብናኽርድ 

ii. ኮል ህምብናኽርድር  

iii. ዕባብድ በለድድር  

3. እከማሕበር ተከልኒል ቋልስተው ጨገማት’ዲ ሰፉፈዲ 

4. እከማሕበር ጀረብዳዂመና ኣኾደምቢ ኣወያዂድ ተርስኒን    

እና ሓሳብ ኣን ስኲስያ ፈራዂድ ዕልኻ ተመክሮ ይክድመቱዂ ግን። 

ቆላዲ ረአይድ ካብረሪለኻ ሓይሲ ሻኒ ኣሚና ገብረመድህን መልቦርን ኣውስትራልያ መንደርትረሪ ግን።  

 

 



• እና ሓሳብ ኣን ስኲስያ ፈራዂድ ዕልኻ ተመክሮ 

ይክድመቱዂ ግን። 

 

• ቆላዲ ረአይድ ካብረሪለኻ ሓይሲ ሻኒ ኣሚና ገብረመድህን 

መልቦርን ኣውስትራልያ መንደርትረሪ ግን።  

 

Continued 



• ዲያስፖራ ይስታዂ ከው እከማሕበሩ ስር ናዂ ላዂ ኣኸው፡ ናኮልድ 

ከደን መንደርተው ናዓዳዲ፡ ናዲንዲ ናወረባ ወጂህዲት ሰፍለልቱኑ 

እኺሪር እምባልውዱ መንደርተውድ ሓለትሲ ቋላዂ ግን።  

• እና ከው ነስ ስቛነዲ ስርበብዲ ናአዊኒናሩዂ እኺሪለል 

ገበልዳዂሎምር፡ ናከውድ ሓሰቢሳዂሎምዲ ኣኾ አረርሰኲ።  

• ይንኽር እና ዲያስፖራ መንደርትናኽር ይናኣክነድ፡ ይና ሰፈላልዲ 

ስርበብዲ ይነብረድ ትክ ሸንህስትናዂዲ እናሀደግናዂልድ ሲረላ።  

 



• ገንዳ ከወው ላኣካንሊ መንደርተው ላንየዲ ላአውንናርዲ 

ሻው የነወረበስ ተኪን ኒል ገድገድና ቂሾት ግን።  



 

 
 

• ሻንሲ እኺሪርሲ አለለይድኖ ነየደኩሎም 

• ስኚት ህምብውዲ በልድ ኮሪል ህምበውዲ እኺሪር ደሀይ አረርነዲ እኺሪር 

አመት እስነዲትል ካበኲ።  

 ጀረብዳ ካበነዲ ኲድኛዲ ኒደርብድ አርስሮ ቀደረኲ 

• ልሽክክ  (ፈጎልዲ ዓግራንዲ) ናስርሲ እርእድኖኽር መሀርስድኖኽር ካበኲ 

• ኣጭጉም እከማሕበር ቁሩሲ እንክኒልር፡ ረሀይድነዲትል ገርዳ ኒዂ ሻኲ  

• ይንብሪል ይነከውሲ ዳበርና መገለይሲ ሻኪሰኲ  

 



እከማሕበር ዲይስፖሪዂ እናወክት’ኒል፡ ርዝቕ ናከውዲ ንወረበዲ ናበለዲሩ 
ኣኽነት አርእስተነኲ 

•ናከውድ ሰወልዲራ እንሻቅነድ 

•ትካላዲ ማሕበራዲ ኮልህምበውሲ ናድ ጀረብዳ እራኲዲ ወሪ ማልዲሲ ካበና 

•ላዂክ ብሕቶሲ ኣኽን ማሕበርድ ኒሰርቢሶሲ ወሪ ኒተመክሮሲ ጀረብዳ  

ኣካናትል ከደምነድ ወሪ ጠፍሕድኒል ገረዳ ሻኲ  

•ሚህሮሲ ወሪ ኮድኛድ ኣጭጉም ኮል ህምበውሲ እንክቶኽር አረኪቶኽር 

ገረስትኲ  



• ይነል ተለየው፡ ይነከውዲ ይነወረበዲት ትክዲ ዳበርድነዲ፡ ዕባብድ ኤርትራዲክ 

በንሳዂ ግን። 

• ኪሰሪር ዋርዶ፡ (ዋርዶ ሻትክ) አርቆምየት ኤርትሪውድ ነበክል ናቅሰኲ። 

• ኩወቀይድ ዋስስትቶኽር አርእስትቶኽር መራ ብደኲ።   

• ይናወረበድ ኪድራ ይስታዂ ፖሊቲክስ ስድወክ   

• እንበሪል ህምባ ቅዋምዲ (መሱና ፍቲሑዂ) ሕጊዲር ደርብድ ሳዳ ሻው ኮቊርሲ 

ፓርቲታሲ ማልዲ ሓሳብዲሲ ካቢሮ ቀደረኲ።  

• አመሪ ክሰራሲ ናኮል ወንተርኖ ዋርዲትሮ ቀደረው መሀድሮ/ፍሪስሮ ቀደረኲ። 



ላ ከውዲ ላ ወረቢቁርዲር ኣኽንንግራ ላሓሳብድ ሻኽናኽርዲ ላደርብድ ተለይናኽርዲ ኣኽኖ ቀደርነሊ። 

እኺሪረልድ ሲዲሮና ቀደረውልድ ናበልኝ፦ 

•ጋራተል ይነትነቱር ቋላ፡ 

•ይና ኣጭጉምሲ እኲለትል እለለይኖ ብና 

•ላት ከድምሮ ዓውቲትረድ አርእምብና  

•ጃቢትኖ (ሕርየት ጃብ) ብራ ባረውዲ ሓዳይስ ወክት ደምበሪል ፈውዲ 

•ሚህሮሲ ጃቢተውዲ ደምቢተውዲ 

•ቅሰውዲ ሽጎውዲል ነበክል ህምባ ሲርስትኝና / ፈርግ ሓሳቡዂ  

•ይነከዋ ዓንቀይል ቋልስተው ሲርስትኝና፡ ይና ላናርሊ ህምባ ሳዕበንዲ  



……… ናዳክ ኮዶ 

• ኪደት ያዂ ኣዋይን/ሓለት ፖሊቲኪዂ ዋንትና   ብናዲ ኒድ 

ስድውሳዂ መናብረት ይናዂዲ  

• ይነትነቱር ፈሀም ፖሊቲኪዂ  

• ሚህሮዲ ማልዲር ዓቕም ብና፡ 

• መርሐውዲ ጉድጉደውዲ ቢስትና 

 



• ይና ጨገም እለለይና (ውረኒኒ፡ አዊል ህምባዂን)  

• ኣጭጉም ኣካንልድ ኣካን ሲርስትኘኲ፡ ኒኣካንሰነክ አዊልድ ጓት 

እለለይና 

• ኒሰፈፍኒል ሰተትና 

• እከማሕበር ጀረብደት እምንድክ ከለብርና  

• ወረባ ጨገም ወረቢቁርሲ ቋለኲ፡ ይናጨገምሲ ወረብ ቀሓትድ ቋልና፡ 

(Critical Thinking)  

 



ላት ክሰው ፍሪርና፡ ንሽቃስ ገእሰው 

• ናሹር እንደረድ መርኪሰው 

• ኒወክትዲ ኒኣካንዲርሰነክ ከደምሮ ዓቕም ሻውሊ አሻ  ገምድና    

• ገረስተሰንክ ናወክዲ ናማልዲት ኡድኖ ምርወት ሻውዲ  

• ናስሓን  

• ናከውድ ከለብርሰው  

 


