
 1 

ንምንታይ ኢና ንጽሕፍ እባ፧፧፧ 
=======//////======== 

       ኣብራሃም ብርሃነ ዕለት፡09/12/2017 ዓ.ም.ፈ 
===================================//////////////////////////////==================================== 
 
   ወድ ሰብ፡ኣብዛ ዓለም ካብ ዝመጽእ ክዛረብ፣ክሰምዕን ክርዳእን ከም ዝጀመረ ብዙሕ ጥርጥር ኣይህልዎን ኢዩ።ኣብነት፡ኣዳም 
ንበይኑ ተፈጢሩ ምስ’ቶም ፍጡራት እንስሳ ርኽብ ኔርዎ ኢንተ ኢልና ግድን ብዝኰነ ክርዳድእሉ ዝኽእሉ ቋንቋ ኔይሩ ዝብል 
ሙጉት ከም ቕቡል ክንወስዶ ንኽእል ኢና። 
 
   ደሓር ግን ሔዋን፡ ካብ መሰንገሉ ተወሲዳ ናብ ናብራ ምድሪ ከም ሓንቲ ፍንጫሕ መሰንገሉ ብዝመጸት ግን ፊት ንፊት ምስ ጓል-
ሰብ ዝኰነት ብጸይቱን ካልኣይቱን ርኽብ ቋንቋ ከም ዝነበሮም ርዱእ እመስለኒ። 
 
   ቋንቋ ጽሑፍ ግን ደሓር ስዒቡ ዝመጸ ምዃኑ ኣየጠራጥን ኢዩ።ኣብ ገሊኡ ሃገራት፡ናይ ጽሑፍ ታሪኽ 5 ሽሕ ዓመት ምዃኑ 
ይዝረብ ኢዩ።ኣብ ገሊኡ ድማ ናይ 3 ሽሕ ዓመት ታሪኽ ጽሑፍ ከም ዘለወን ይግለጽ ኢዩ።ኣብ ገለ-ገለ ከኣ፡2 ሽሕ ዓመት ከም 
ዝገበረ ይዝንተው ኢዩ።በዚ ኰነ በቲ፡ካብ ጥንቲ ጥቕምቲ ኔይሩ እምበር ካብ ዘፍጥረት ኔሩ ኢዩ ዝብሉ ብዙሕ ኣይትረኽብን ኢካ። 
 
   ኣብ ዓለም ዘሉ ኩሉንትናዊ ለውጥን ዕቤትን ብዘይ ቋንቋን ጽሑፍን ከመይ ኰን ምዃነ ኔይሩ ትብሉ ወይ ትብላ፧ ስነ ጽሑፍ 
ተዘይህሉ፡ዓለም ከመይ ምዀነት ኔራ ኢሉ ዝሓስብ ክንደይ ኰን ይከውን፧ ስነ-ጽሑፍ ተዘይህሉ፡ሓኪም ብቓሉ ዝጽወየና ማዕረ 
ክንደይ ምስተረደኣና ኔሩ፧ ሳላ ጽሑፍን ስነ ጽሑፍን ግን ዋላ ጽሑፋቶም እቶም ተራ ሰባት ኣይንረዳኣዮ፡እቶም ዝምልከቶም ሰብ 
ሞያ ግን ይርድኦምን ይስወጠሞን ኢዩ። 
 
  ምዕባለ ኮምፒተርን ቴክሎኖጅን ከ፡ ብዘይ ጽሑፍን ስነ ጽሑፍን ከመይ ምዀነ ኔሩ፧ ከምቲ ቕድሚ 20 ዓመት ኣቢሉ፡ንኮምፒተር 
ሊቃውንቲ፣መሃንድሳት፣ወትሃደራውያን ሰብ ሞያ ኰታ ልዕል ዝበለ ትምህርቲ ዝቐሰመ ጥራይ ዝመልካን ዝጥቐመላን ዝነበረ፡ጽሑፍ 
ተዘይህሉ ስጋብ ሎሚ ኮምፒተር ዓለምና ከመይ ኰን ምኰነት ኔራ ትብላ ወይ ትብሉ፧ 
 
   ብሓፈሻ ፖለቲካ፣ዓውዲ ቁጠባ፣ስነ ልቦና፣ስነ ሰብ፣ጥዕና፣ምህንድስና፣ ጥበብን ስነ ምድርን ወዘተ ይኹን መስርሕ ምምሃር 
ምስትምሃር ብዘይ ጽሑፍን ስነ ጽሑፍን ከመይ ዝበለ መልኽዕን ኩነታትን ምኰነ ኔሩ፧ ይሕርብተካ ኢዩ’ዶ ትብሉ ኣለኩም፧ 
 
   ብዘይ ጽሑፍን ስነ ጽሑፍን ድማ፡ጋዜጣታት፣መጽሔታት ኰነ መጽሓፍቲ ኣይሕሰብ ኢዩ።ስለዚ፡መጽሓፍትን ጋዜጣታትን ኣብ 
ምዕባለ ወድ ሰብ ዘምጽኦኦ ለውጥን ዕቤትን ፍሉጥ ነገር ኢዩ።እሞ ደኣ፡ግደን ዕማምን ጽሑፍን ስነ ጽሑፍን ኣብ ሕይወት ወድ 
ሰብ፡ወሳንን ቐላስን ምዃኑ ብቐሊሉ ይስወጠካ ኢዩ። 
 
   ግን ከምቲ ወድ ሰብ፡ከምቲ ንምዝራብ ዚገብሮ ፈተነን ልምምድን ኣብ ጽሑፍ ብዙሕ ኣይኰነን ኢዩ።ወድ ሰብ፡ከምቲ ቋንቋ 
ኣዲኡ ንክፈልጥን ንክዛረብን ብዘለዎ ብርቱዕ ባህግን ርድየትን እግሪ እንከይተከለ፡ንኽዛረብ ሒለት ክብል ይረኣይ ኢዩ።ብመሰረት 
ብዙሕ ዝዓይነቱ ጻዕርታት ድማ ብቕልጡፍ ምዝራብን ምስማዕን ይኽእል ኢዩ።ኣብ ምጽሓፍ ግን ከምኡ ኢዩ ዝበሃል ኣይኰነን። 
 
    ስጋብ ቕድሚ ሓደ ዘመን፡ ኣብ ምድሪ ኤውሮጳ ዝነበሩ መጽሓፍቲ ካብ 30 ሽሕ ከም ዘይበልጽ ይዝረብ ኢዩ።ኣብዚ ሎሚ እዋን 

ድማ፡ስጋብ ክልተ ሚልዮን ዝከውን መጽሓፍቲ ዘለወን ኣብያተ ንባብ ብዙሓት ኰይነን ኣለዋ 
ኢየን።ኣብ ምድረ ሓበሻ፡ጽልዋ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣብ ምንባብን ምጽሓፍን ዝነዓቕ 
ኣይኰነን ኢዩ።ቤተክህነት ንባዕላ ዝፅሕፉ ኣባላታ ሒደት ኢዮም ዝነበሩ። 
 
    ምኽኒያቱ፡ኩሎም ከንብቡ ዳርጋ ይኽእሉ ኢዮም እኳ ተተብሃለ፡ኣብ መስርሕ ምጽሓፍ ግን 
ኣዚዮም ሒደት ኢዮም ኣብ ብራና ክጽሕፉ ዝኽእሉ ዝነበሩ።ኣብዚ ሎሚ እዋን ከይተረፈ፡እቶም ሰብ 
ዕድመ ጸጋ ዝኰኑ፡ከንብቡ እምበር ብዙሕ ክጽሕፉ ከም ዘይኽእሉ ካብ ዳህሳሳዊ ትዕዝብተይን 
መጠይቐይ ክፈልጥ ኪኢለ ኣለኩ።ምጽሓፍ ኣብ ምድረ ሓበሻ ኣብ 20 ክፍለዘመን ባብ ተራሕዩሉ 
ኢዩ።እዚ ከኣ ሳላቶም ደኪሙና እንከይበሉ ለይትን ቐትርን ሒለት ዝበሉ ደቂ ሕዝቢ ኢዩ። 
 
   ቻይናውያን፡ “ካብ ክዛረብ ዝኽእል፡ክጽሕፍ ዝኽእል እምነትካ ኣንብረሉ”፡ ክብሉ ብሁላት 

ወላዶም ሪዒሞም ይብሉ ኢዮም።ካብዚ ኣበሃህላ እዚ ብዙሕ ኢካ ትመሃርን ትግንዘብ ምኽኒያቱ እቲ ክጽሕፍ ዝኽእል ካብቲ ክዛረብ 
ዝኽእል እምንቶ ክወሃቦ ዝጠልብ ምዃኑ ኢዩ።ብዙሓት ንፉዓት ተዛረብቲ፡ናይ ምጽሓፍ ዕሊ የብሎምን ኢዮም።እቶም ዝጽሕፉ ግን 
ኣብዝሓ ንፉዓት ተዛረብቲ ኢዮም።ግን ሒደት ከኣ ኣለዉ ክጽሕፉ እምበር ክዛረቡ ዳርጋ ዘይኽእሉ። 
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   ኣብ ግዜ እንግሊዝ፡እቶም ዝርካቦም ሒደት መምህራን፡ኣብ ጋዜጣ፡ ‘ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ’ ክጽሕፉ ብዝተነግሮም 
ደጋጊሞም ብምጽሓፍ፡ንሕዝቢ ብምስትምሃር ታሪኽ ሰሪሖም ሓሊፎም ኢዮም።እቲ ዕላማኦም ንሰፊሕ ሕዝቢ ጻምእ ትምህርቱ 
ንምምላእን ነቶም ዝመሃሩ ተመሃሮ’ውን ከም መመላእታ ፍልጠትን ናይ ምንባብ ልምዶም ዘካዕብትሉን ፍኖተ መገዲ ብምንባሩ 
ኣዚዩ ዕዙዝ ግደ ገቢሮም ኢዮም።ስለዚ፡ንሶም ዝጽሕፍዎ ዝነበሩ፡ንሕዝቢ ምምሃርን ብሰፊሑ ብምጻሕን ሸቶ ዝገበረ ኔይሩ ክንብል 
ንኽእል ኢና። 
 
    መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ቅዱስ ቑርኣን ድማ ብተመሳሳሊ መገዲ ንመእመኖም ብርሃን ንምርካብን ብምንባብ ሕዝቦም ኣዕይንቲ 
ልቦንኦም ንምዕሟቕን ኣድማስ ሕልንኦም ንምስፋሕን ተሓሊኑ ከም ዝጸሓፍን ዝትርጎምን ፍሉጥ ጉዳይ እመስለኒ።ነዚ ኣብነት 
ዝኰነልና ነታ ኣብ 2007 ዓ.ም.ሓ ወይ ድማ ኣብ 2015 ዓ.ም.ፈ ዳግማይ ተመሓይሻ ከም ዝተተርጎመት ትሕብር መፅሓፍ ቅዱስ፡ኣብ 
መእተዊ ሰፊሩ ብዘሎ፡ ኣንቢብና ከም እንርድኦ፡ ‘መንፈሳዊ ዕላማ ማሕበር ውዱስ ኢትዮጵያ፡ቃለ እግዝብሄር ንኹሉ ብዝርድኦ 
ቋንቋ ኣተርጉሙ ምቕራብ ከም ዝኰነ ዝፍለጥ ኢዩ።’-ከም ዝኰነ ኢዩ ዝገልጽ ዘሎ። 
 

 
 
   ገለ ገለ ኣዝዮም ፍሉጣት ጸሓፍቲ፡ “ንምንታይ ኢኹም ትጽሕፉ፧” ተባሂሎም ክሕተቱ ከለዉ፡ገሊኦም ‘ክንጽሕፍ ስለዘለና ኢና 
ንጽሕፍ’ ዝብሉ ክዀኑ ከለዉ፣ገሊኦም ድማ ‘ንምምሃርን ንምዝንጋዕን ኢና ንጽሕፍ ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም።ገለ-ገለ ድማ ‘ኣረኣእያናን 
ኣተሓሳስባናን ንምብጻሕን ሰባት ንምጽላውን ኢና ንፅሕፍ’ ዝብሉ ከ ኣይሰኣኑን ኢዮም። ‘ልምዲ ኰይኑኒ ኢየ ዝጽሕፍ እምበር 
ይምህር ድዩ የዘናግዕ ዝፈልጦ የብለይን ኢየ’ ዝብሉ’ውን ስሕት ኢልካ ትረኽብ ኢካ። 
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   ብዝኰነ ጸሓፍቲ ዝጽሕፉ ነናይ ባዕሎም ዝኰነ ዕላማ ኣለዎም ኢዩ።ዋላእኳ ገሊኦም ዕላማ የብላናን ዝብሉ ተኰኑ ብምስርሕ ግዜ 
ግን እንተስ ብግብረ መልሲ ኣንበብቶም ይኹን ብመቕርብን ቤተሰብን ብዝህብዎም ርእይቶን ሓሳብን እናተጸለዉ፣ብምጽሓፎም 
ንብዙሓት ይጸልዉን ይምህሩን ኢዮም። 
 
   ስለዚ፡እቶም ከነምህር ኰነ ከነዘናግዕ ኢልና ኣይንጽሕፍን ኢና ዝብሉ ከይተረፈ ንኣንበብቶም በዚ ኰነ በቲ የምህሩን የዘናግዑን 
ኢዮም።ደረጃ እቲ ዘስተምህርዎ ይኹን ዘዘናግዕዎ ግን ካብ ቦታ ናብ ቦታ፣ ካብ ኣንባቢ ናብ ኣንባቢ ይፈላለ ኢዩ።ጸሓፍቲ ተኰነ 
ብዕድመን ተመኽሮን ይኹን ብብስለትን ብመጠን እቲ ዝገብርዎ ልምምድን ባህሊ ምጽሓፍን ሓደ ካብ ሓደ ሰፊሕ ኣፈላላይ ኣለዎም 
ኢዮም። 
 
   ከምቲ፡ “ዘይበልዐ ነይመንዐ”፡ዝብል ኣበሃህላ ሕብረተሰብና ዘሎ፡ሓንቲ ጥዑይ ገቢራ ንባዕላ ትምግብ ኣደ፡ ንዉላዳ ጽቡቕ ገቢራ 
ከም ተጡቡው መጠን፡ሓደ ጽቡቕ ገቢሩ ዘይንብብ ሰብ ድማ ጽቡቕ ጽሑፍ ክጽሕፍ ኣይኽእል ኢዩ ይበሃል ኢዩ።ግን እቶም ቤተ 
መጽሓፍቲ ኣይነበሮም፣ጋዜጣን መጽሔትን ብዙሕ ኣብ ዘይፍለጠሉ እዋን ጽሑፋትን መጽሓፍትን ዝጸሓፉ ሰባት ኣብ ሕልናካ 
ኣምጺእካ ክትሓስብ ከለካ ይእርምመካ ኢዩ። 
 
   መስዋእቶም ማዕረ ክንደይ ምንባሩ ብቐሊሉ ትርድኦ ነገር ኢዩ።ሎሚ ደሓን ዝኰነ ኣብያተ መጽሓፍቲ ትረኽበሉ መንጽራዊ ደሓን 
ዝኰነ ባይታ ኣሎ ኢዩ።ተዘይኰይኑ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት ኣቲካ፡ከተንብበሉን ክትዕንብበሉን እትኽለሉ ዕድል 
ኣዚዩ ሰፊሕ ኢዩ።ግን ኣብ ምድረ ሓበሻ ባህሊ ምንባብ ካብቲ ዝነበሮ፡ከም ናጻ ዉድቐት ንመሬት ይንቖት ምህላዉ ኣብ ግምት 
ኣእቲካ ደሃይ ምንባብ ሕጣሙ ይጠፍእ ምህላዉ፡ኣዚዩ ዘስግእን መጻኢ ዕድል እዚ ሕብረተሰብ ይሕርበተካ ኢዩ ዝብሉ ብዙሓት 
ኢዮም። 
 

   ኣብ ዓለምና ብዙሓት ንጡፋት ኣንበብቲ ተፈጢሮም ኢዮም። ካብዚኦም ኣብራሃም ሊንኮን ብዙሕ 
ዝተዘርበሉ ኢዩ።ዊንተን ቸርችል ንፉዕ ኣንባቢ ምንባሩ ዝሕብሩ መጽሓፍቲ ኣለዉ ኢዮም።ማህተማ 
ጋንዲ’ውን ኣብ ምንባብ ልሉይ ምንባሮም ይዝንተው ኢዩ። 
 
   ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቓ’ውን ከም እኒ ኔልሶን ማንዴላን መለስ ዜናዊን ካብቶም ኣንበብቲ ምኳኖም 
ዝፍለጡ ገለ ኣብነት ኢዮም።ኣብ ምጽሓፍ’ውን ኣዚዮም ንፉዓት ጸሓፍቲ ምንባሮም ይፍለጥ ኢዩ። 
 
  ጸዓዱ ኣዚዮም ጸለውቲ ጸሓፍቲ ቢሎም ካብ ዝገልጽዎም ኣብዝሃ ሰብ ካብ ዝኣምነሎም፡ እኒ 
ዊሊያም ሼክስፒር፣ጄን ኦስተን፣ኢምሊ ብሮንተን፣ጆኦፍረይ ቻውሰር፣ቻርለስ ዲንከን፣ኢድጋር 
ኣላን፣ዊሊያም ፋውክነር፣ጆሴፍ ኮንራንድን ሄርማን መለቪለን ተጠቐስቲ ኢዮም። 
 
   ኣብ ምድረ ሓበሻ ድማ ኣዝዮም ኣንበብትን ጸልውቲ ጸሓፍትን ኔሮም ኢዮም፣ኣልው’ውን።ገለ 

ካብዚኦም ወልደኣብ ወልደማርያም፣ይስሓቅ ተወልደመድሕን፣በኣሉ ግርማ፣ስብሓት ገብረዝጋብሔር፣ ኣቤ ጉበኛ፣ኣለምሰገድ 
ተስፋይ፣ገብረሕይወት ባይከዳኝ፣በርሀ ኣርኣያ፣ጳውሎስ ኞኞ፣ዘውደ ረታ፣ኣባ ጋስፓሪ፣ገ ግርሙ ዘበራቒቶ፣ሃብተ ዘርኣ፣ ሎሬንዞ 
ታእዛዝ፣ተክለጻድቅ መኩርያን ተክኣ ተስፋይን ወዘተን ዝርከቡዎ ገለ ኣብነት ኢዮም። 
 
   ኣብ ሓደ መርበብ ሓበሬታ፡ኣብ ሸውሃት ምጽሓፍ ዝብል ዓምዲ፡ብዛዕባ ዝተፈላለዩ 
ጸሓፍትን ደረስትን ኣብ ጉዳይ ጽሕፈት ኣድሂቦም ዝተዛረብዎ ከም ጥቕሲ ኣስፊርዎ ካብ 
ዝርከብ ቆንጪበ ናባኩም ከቕርብ ኢየ። 
 
  “ምጽሓፍ፡ናብራ ከልቢ ኢዩ።ግን እታ እንኰ ብቕዕቲ ሕይወት ንሳ ኢያ።”- ጉስታፍ 
ፍላውበርት። 
  
  “እንተድኣ ኣእምሮይ ናጻ ክገብሮ ተዘይጽሒፈ፡ ይዓብድ ኢየ።” - ሎርድ ቢሮን። 
    
   “ፍጹም ኣንነት።ባግሂ ንፉዕነት፣ክዝረበልካ ምድላይ፣ድሕሪ ሞትካ ክትዝከርን ይኩን 
ንባዕልካ ምስ ዓበካ ተመሊስካ ንምሕሳብን፡ኣብ ግዜ ቁልዑነትካ መን ገጽ ይከልኣካ ምንባሩ ንምግላጽ ኢካ ትጽሕፍ።”- ጆርጅ 
ኦርዌል። 
 
    “ኣነ ዝጽሕፍ፡እንታይ ይሓስብ ምህላወይ፣እንታይ ይርእይ ምህላወይ፣እንታይ ይርእይን እንታይ ማለት ኢዩ፣እንታይ ይደልይን 
እንታይ ይፈርሕን…እዚኦምን ከምዚኦምን ኣብ ኣእምሮ ሕልናይ ዘለዎም ስእሊ እንታይ ይዀኑ ኢለ ንምፍላጥ ዝዓለመ ኢዩ 
መጽሓፊየይ።”- ጆን ድዮን። 
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   ኣብ ገለ-ገለ ጽሑፋት፡ “ንምንታይ ኢና ንጽሕፍ፧” ዝብል ሕቶ ኣልዒሎም፡ምላሽ ክህብሉ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ድማ፡ እቲ ቀዳማይ 
ምኽኒያት ትጽሕፈሉ፡ምስ ካልኦት ሰባት ርኽባት ንምፍጣርን ካብ ኣንበብቲካ ግብረመልሲ ክትረክብ ወይ ተገዳስነቶም ንምልዕዓልን 
ዝብል ኢዩ።ምጽሓፍ’ውን ብገለ ሸነኹ ተመኽሮታትካ ንምጽብራቕን ተመሊስካ ካብኡ ክትምሃረሉን የኽእል ኢዩ ዝብል ትረኽበሉ 
ኢካ። 
 
   ንገዛእ ርእስካ ሓሊንካ ትጽሕፎ ጽሑፋት፡ክትሓስብ፣ክትመሃርን ክትርዳእን ይሕግዘካ ኢዩ።ዋላእኳ ንብሕትካ ትገብሮ ተኰነ ኣብ 

መስርሕ ግዜ ምስ ካልኦት ትካፈሎ ጽሑፋት ይኸውን ኢዩ። 
 
   ጆርጆ ኦርዌል፡ ‘ኣነ ንምታይ ይጽሕፍ’፡ ኣብ ዝብል ጽሑፉ፡ “ካብ ኣዚዩ ንኡስ 
ዕድመይ፡ማለት ወድ 5 ወይ 6 ዓመት ከለኩ፡ምስ ዓበኩ ጸሓፋይ ከምዝኽውን ፈሊጠ ኢየ 
ዝጽሕፍ ኔረ።” ክብል ጽሑፉ ጽሒፉ ምንባሩ ይፍለጥ ኢዩ። 
 
  ካልኦት ከንብቡልካ ሓሊንካ ትጽሕፎ ጽሑፋት ድማ፡ኣብዝሓ ግዜ ንግምገማን ወይ ድማ 
ንሰፊሕ ተነባብነት ዝዓለመ ምኳኑ ተመኽሮ ዝሕብሮ ኢዩ።ጥቕሚ ምጽሓፍ ብዙሕ 
ኢዩ።ኣንቢብኩም ዝተተቐምኩም ኣካላት ገለ ክትብሉና ሰብ ተስፋ ኢና።ኣብዚ ጎኒ ዘሎ 

ስእሊ ናይ ኣቶ ገብረሕይወት ኢዩ።ንሶም ካብቶም ምንባብ ኣዚዮም ዝፈትዉን ጽሑፋትን ንታሪኽ ቢሎም ጽሕፉ ዝነበሩ ሓደ 
ኢዮም። 
 
   “ማንበብ ሕይወቴ ነው” ወይድማ ምንባብ ሕይወተይ ኢዩ ዝብል ኣገላልጻ፡ንብዙሓት መንእሰያት ኣብ ምንባብ ዘለዎም 
ኣመለካኽታ ክልውጡን ከመሓይሹን ከም ዝሓገዞ ኣብ ማሕበራዊ መረኽቦን ኣብ ማዕኸናት ዜና ትሰምዖ ምስኽርነት ኢዩ።ኣብ ገሊኡ 
ቦታትት ድማ ‘ምንባብ ሙሉእ ሰብ ይገብር’ ዝብል ኣበሃህላን ኣገላልጻን ብዙሕ ዕዮ ክዓይይ ትዕዘቦ ጉዳይ ኢዩ። 
 
  “ዘንብብ ይዕንብብ”፡ከም ዝበሃል፡እንሆ ወድ 93 ዓመት ብላታ ኣጽብሃ ገብረሕይወት እናንበቡ ጽሑፋት እናደለዩ ከለዉ ኣብዚ 
ሰሙን ዝተሳእልዎ ቕላዕ ስእሊ ኢዩ። 
 
   ማርኽ ትወይን፡መጽሓፍቲ ምንባብን ንሕይወት ምንባብ ኣመና ይፈቱ ምንባሩ ማህደራት 
ሕይወቱ ይሕብሩ ኢዮም።ቕድሚ ርብዒ ዘመን ዝነበሩ ጠቢባን ምንባብ ብዙሕ ዝፈትዉ 
ምንባሮም ብዙሕ ምስኽርነት ሰሚዕናን ኣንቢብናን ኢና። 
 
  ኣብዚ ሎሚ ዘለዉ ከ፧ እንታይ ይብሉና ይኰኑ ክንጽበይ ኢና።ሓደ መዓልቲ ንወድ ትኳቦ፡ 
“እዚ ግጥምታትካ ካበይ ኢካ ተምጽኦ ማለት እቲ ሓሳባትን ምውሳብ ቓላትን፧” ተባሂሉ ኣብ 
ዝተሓተተሉ፡ንብዙሓት መነቓቕሒ ኰይኑ ኢዩ። 
 
  ንሱ ድማ፡ “ኣነ ንሕይወት ኢየ ዘንብባ!” ዝበሎ ኢዩ።ብሓቂ ድማ ክኒዮ መጽሓፍቲ 
ምንባብ፡ንሕይወት ምንባብ እቲ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ኢዩ።ኣይዛክ ኒውተን ኰነ ኣልበርት 
ኣነስታይን ንሕይወት ብምንባብ ብዙሕ ካብ ዝተረብሑ ታእላው ዘይብሎም ሊቃውንቲ ሒደት 
ኣብነት ኢዮም። 
 
   ብዛዕባ ምጽሓፍ ብዙሕ ዝበሃል እመስለኒ ኢዩ፣ካብቲ ገለ ጥቕምታቱ ኣብ ዝቕጽል ጽሑፍ ሒዘልኩም ክቐርብ ኢየ።ንሎሚ ግን 
ጽሑፈይ ክዛዝም ከለኩ፡ምጽሓፍ ዘየማትእ ኩልንትናዊ ረብሓ ከምዘለዎ ክንስሕቶ የብላን ብምባልን እቶም ትጽሕፉ ሰባት ንምንታይ 
ትጽሕፉ ምህላውኹም ክትሕብሩና፣እንቶም ዘይትጽሕፉ ድማ ንምንታይ ከም ዘይትጽሕፉ ከተውጉዕና ለበዋ ብምሕላፍ ኢዩ። 
 
 
 
    ገለ ካብቶም ካብ ቕድሚ 70 ዓመት 
ኣትሒዞም ብዙሕ ኣንቢቦም፡ብዙሕ 
ዝጽሕፉን ዘስተምህሩን ዝነበሩ ኢዮም 
እዚኣቶም። 


