
ስለምንታይ 
ኩሉ ሰብ 
ኣብ ገዙኡ 
ኮፍ ክብል 
ኣለዎ፧

ናይ ቖልዑ መጽሓፍ ንዚኣ ሽግር



ሎሚ ጹቡቅ መዓልቲ ኤዩ ትብል።

ግን ገለስ ካልእ እዩ ሎሚ ኢላ ትግረም…

ኪም ብፈኒስትራ ኮይና ትሪኢ`ሞ።



ወላ ኣብቲ ካንሸሎ ቤት ትምህርቲ ስብ ዘየለ ኩሉ ነገር በቃ ርግእ ኢሉ።
ኤቲ  ኣብ ሞንጎ ገዛውቲ ዘሎ መጻወቲ ናይ ቖልዑ 

ኩሉ ጥሩሑ ኣሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ጽርግያ ክኣ መከላኸሊ 

ናይ ኣፍ ገሩ ይዛወር ኣሎ።
ንማክስ ጞሮበይተይ ኣዲኡ ካብ ትሓምም ክንደይ 

ገራ ኣላ ስለዚ እዩ ክኣ ናብ ደገ ክጻወት ኢሉ 

ዘይመጽእ ዘሎ።



ኣዲኣ ንኪም ከሞዚ ኢላ ገለጸትላ፡ ሓድሽ ቫይረስ መጹ ኣሎ ስለዚ 

እዮም ክኣ ኩሎም ዝጥንቀቁ ዘለዉ ብፍላይ ብፍላይ ደገ ክወጹ ከለዉ።

እዚኦም ቫይረስ ኣዝዮም ደቀቅቲ እዮም 

ካብ ሑጻ ይደቁ ስለዚ ኢዮም ክኣ ዘይ 

ስሙዑና ክኣትዉና ከለው።

ወላ ይድቀቁ እምበር ከምገለ ኢሎም ክኣትዉናን 

ክሕሙናን ይኽእሉ ኢዮም።



ስለዚ ገጽና ኣብ ዕጻፍ ኢድና የእቲና ክንህንጥስን ክንስዕልን ዘለና።

እቶም ቫይረስ ክኣ ኣብ ኣየር ኣይዝጉሑን እዮም።

እቲ መከላኸሊ ናይ ኣፍን ኣፍንቃን ነቶም 

ቫይረስ ከይ ላቡዑ ዩ ዝሕግዘና።

ክንህንጥስን ክንስዕልን ከለና ኣብ  ኣየር 

ይዝርጉሑሞ ኖቶም ጥቃና ዘለዉ ሰባት 

ብምስትንፋስ ይሓልፍዎም። 

ኮሙኡ እንዳበለ ክኣ ኣዝዩ ቀልጢፊ 

ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይዝርጋሕ። 



እቶም ቫይረስ  ከርኩቡኻ ስለ ዘይክእሉ።

ማራ ኢዩ ከቢድ ግንክኣ ሓድሽ ዓይነት 

ሰላምታ ምፍጣር ማራ ኢዩ ዘዛናጋዓካ።

ኣዚዩ ሓጋዚ ኣብ ጥቃ ሰብ ዘይ ምጽጋዕ እዩ። 

ብኢድ ሰላም ምባልን 

ምሕቓፍን ኩልኩል እዩ።



ኪም ሕስብ ተብል  እሞ ከምዚ ትብል፡ ኣብ ደገስ´ኳ ቀሊል 

ክትራሓሐቅ ኣብ ገዛ ደኣ´ኸ ከመይ ኢልካ ክትራሓሐቅ፧ 

እንቓዕ ከማን እቲ ዳህጻናት ዓጸውዎ እምበር 

ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ሓደ ጸቢብ ክፍሊስ 

ከቢድ እዩ ንኽትራሓሐቅ።



ስለዚዩ ኽኣ ዳምሕምበሲ፡ ስነማ፡… ብሓባር ኩሉ ቦታታት ብዝሒ ሰብ ዝርከበሉ ተዓጺዩ ዞሎ።

ዕድል ገርና ከማን እስበዛ ንገዝኣሉ 

ቦታታት ዘይምዕጻዉ።



ኪምን ኣዲኣን እስበዛኣ ክገዝኣ ኢለን ይኸዳ።

ግን ከመይ ኢለን እስበዚአን ገዚአን ይኸዳ ጥቃ ሰብ ከይለገባ፧



ገዛ ምስመጻ ኢደን ክልቲአን ይሕጸባ። ሳምና ነቶም ቫይረስ  

ይቀትሎም እዩ። 

ኪም እንዳደረፈት  

ትሓጸበት።



ኪምን ኣዲኣን ኢደን መሰጽረያ 

መግቢ ክሰርሓ ጀመሪ።

ምስሰልቸወካ ዝኾነ ነገር እንተ 

ገርካ መዛናግዒዩ ዝኾነካ።

እቲ ዝሰረሐኦ መግቢ 

ክኣ ኣዚዩ መቀረን።



ምሸት ምስኮነ ኪም ደኸመት  

ክትድቅስ ኢላ ከኣ ኣብ ዓራታ ደየበት። 

ኣዲኣ ክኣ መጽሓፍ ኣምበበትላ  

ምእንታን ጛላ ጽቡቅ ክትድቅሰላ። 

ጹቡቅ ሕደሪ እላ ኽኣ ተፋነወታ።
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