ውቅያኖስ
OCEAN
ታርኻዊ መስመር
StoryLine

ቶም ምስ ኢበን ሓደ ምስጥራዊ ርክብ ነበሮም ፣ ሕጂ ግና ርኽብ ምሳኣ ኣቛረጸ ፣ እንተዘይይ ኮነ ስሚዕተይ
ክብርትዓኒ እዩ ኢሉ ንነብሱ እወቕስ ፣

ኢበን እርድኣኒ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን ድዝሙ ዘሎ ፣ እሱ ግና ጌጋኡ

እነጽጎ ፣ እቲ ርክብ ሃንደበት እቛረጽ ፣ ሓደ ከቢድ ነገር ኣጋጢሙ ኣብ ጓል ቶም በኪ ።

ሓንቲ ኣሳሳይት እንቛዕ ብሰላም መጻኹም ናብ ውቅያኖስ ትብል ።

መንእሰይ በኪ ኣብ ማራኸቢ ብዙሓን ኢንተርነት ምስ ሓደ ብእምነት ትጸሓሓፍ ነበርት ፣ ሓደ ኣብ ሂወታ ክትርስዖ
ዘይትኽእል ሕቶ ትሓትት ፣ መዓስ ኣብቲ ጥቓ ባሕሪ ምስ ዓባያ ደው ኢላ ከምዝነበረት ትዛረብ

ዓባያ ካብ ካልኣይ

ውግእ ዓለም ኣብ ኣውሲቪሽ ካብ ሞት ዝደሓንተ እያ ፣ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ጽንጽዋይ ብዛዕባ ኣብቲ ትሕቲ ማይ
ዓለም ኣባጎብዬ ትነግራ ፣ ሓደ ዘይትፈልጦ ጓና ቃለ ምሕተት ተሃንጥዩ እገብር ።

መንእሰይ

ፊሩስ ብዛዕባ እቶም ህዝቢ ካብ ፖሊስ ዝመጹ ድዮም ኢሉ እሓትት ።

ሮንዳ ፣ ኤሪክሶን ፣ ሌናርት ፣ ከምኡውን ማርታ ኣብቲ ብሓባር ዝነብራሉ ገዛ መንበሪኦም ኣኼባ ገበሩ ፣ ሮንዳ ምስ
ኤሪክሶን ብዛዕባ ርክባቶም እዛረቡ ፣ ሌናርት ምስ ሎቲ ናይ ሌላ ቆጸራ ኣለዎም ፣ ቶም ምስ ማርታ ኣብ ናይ
ስንክልና ዓረቢያ ኮፍ ኢላ ብሓባር ኣተዉ ፣ ንሕና ውን ናይ በኪ ዓባያ ምኳና እርድኣና ፣ ከምኡውን ክትመውት
ቀሪባ እያ ፣ ናይ መጨረሻ ድማ ሓንሳብ ንሓዋሩ ሓንቲ ነገር ንበኪ ከተርእያ ትመነ ፣ እቶም ካላኦት ድማ ንኽሕግዝዋ
መብጸዓ ኣተዉ ከም ናይ ዘቤታዊ ውሽጢ ሓገዝ ክገብሩ ፣ ቶም ምስ ማርታ ኣብ መንግኦም ጸገማት ፣ ብናይ
ምቅርራቦም ኣለዎም ።

ሎቲ ፣ ከም ናይ 8 ሲ ክፍሊ መምህር ከምዝኮነት ትነግሮም ፣ ኣብቲ ክፍሊ ውን ሽግር ከምዘሎ ትሕብር ፣ ሐደ
መጽሓፍ ብዛዕባ ስጋዊ ርክባት ብሓባር ናይ ምንባር ፣ ንሳውን ብዛዕባ ብትሕዝቶኡ ከምዝሰንበደት ፣ ንሳ ሓደ ነገር
ከምዘጋጠመ ግን ክትነግሮ ዘይትድሊ ምክንያት ብናይ ሞያዊ ምስጢ ራውነት ትዕቕቦ ፣ ንሳ ነቲ ኣኼባ ህዝቢ
ገዲፋቶም ምስ ክፍሊ ንኽዛረቡ ትገድፎ ።

እቶም መንእሰያት ፣ ሚጐኤል ፣ ምስ ሃና ድሕሪ ፌስታ ነንገዛኦም እኸዱ ነበሩ ፣ እሱ የርእያ ሓደ ስእሊ ካብ ናይ
ኢዱ ተለፎን የርእያ እሞ ምስ ረኣዬቶ

ብጣዕሚ ሕማቅ እስመዓ ተምላስ እመጻ ።

ተመሃሮ ናይ 8 ሲ ክፍሊ ። ዮን ፣ ሚጉኤል ፣ ሃና ፣ ፊሩስ ፣ ከማኡ ውን

ኪሰር ፣ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ናይ

ቅርርብነት ዕርክነት ርክብ ፣ እቲ ዝርርብ ድማ ኣብ መንጎ ነድሪ መሰልቸውን ከምኡ ቁምነገር , ካብ ናይ ብልዕቶም
ስእሊ ምስ መዓልታዊ ስጋዊ ዓምጽ ምቅርራብ ከም ኡውን ጽቡቅ ፣ ሃና ሓደ ብጣዕሚ ዘጨንቅ ነገር ትራኢ ፣ እሳ
ድማ እንታይ ምዃኑ ክትዛረብ ድልዬት የብላን ፣ በኪ ድማ ናብ ክፍሊ ትኣቱ ግን ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ካብ ክፍሊ
ጠፊኣ ወይ ኣብኪራ እያ ቀኒያ ኔራ ፣ ኣብ መንጎ ሃናን ሚጉኤልን ኣብቲ ዝነበረ ፌስታ ሓደ ነገር ኣጋጢሙ ኔሩ ፣ ዮን
ብጣዕሚ ቐኒኡ ፣ ግና ናይ ጽዩፍ ስራሕ ምርኣይ ዝተለኸፈ ፣ ሚጉኤል እብል ብርእይቶ ናቱ እሳቶም ብጭቡጥ
ሓገዝ ምኽሪ ምልጋስ ኣብ ክንዲ ሕቶታት እብል ።

ካትያ ፣ ነቶም ዕውራት ብዛዕባ ጽዩፍ ስርሓት ፊልም ተንብበሎም ።

እቶም ናይለቲ ዝወጹ ስድራቤታት ኣብ እቲ ክፍሊ ፣ ኢበ (ኣደ ኪሰር ) ፣ የሚ (ኣቦ ሚጉኤል) ፣ ሮባን (ኣቦ ዮን)
ዳኒኤላ (ኣደ በኪን) ፣ ነንሕድሕዶም ተላለዩ ፣

የሚ ፍሉይ ስራሕ ናይ በኪ ብዛዕባ ናይ

ሂትለር ዝተፈጸመ ግፍዒ

ኣብ ሆሎኮስ የድንቕ ፣ ንሱን ዳኒኤላን ብዛዕባ ዓሌትነት ምትላልን ናይ ምስክር ሓላፍነት ፣ ካትያ ( ኣደ ሃና) ድንጉያ
ትምጽእ ፣ ሕጂ እቲ ዝርርብ ኣብ ናይ ሎቲ መጽሓፍ ዝገበረቶ ኣብቲ ክፍሊ እኸይድ ፣

ሎቲ ፣ ንሓደ ተመሃራይ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣጋጢምዎ ከዝነበረ ኣብቲ መጽሓፋ ከም ንስሔ ኢላ ትነግር
ዳኒኤላ ፣ ኣደ በኪ እንታይ ከምዘጋጠመ ምናልባሽ ኣነ

እፈልጥ እኽውን ትብል ።

ዳኒኤላ ትብል ኣብቲ ጸጥ ዝበለ ገዛ ምስ መጻኹ ፣ ናብቲ ናይ ክፍሊ በኪ መንደሪን ክህባ ኢለ ምስ ኣትኹ ኣብቲ
ክፍሊ ናይ በኪ ሓደ ሽኮራዊ መጺጽ ዝኮነ ሽታ ሸተተኒ ።

በኪ ምስ መሓዛኣ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ትጽሓሓፍ ነበረት ፣ እቲ መሓዝኣ ሰብ ክኣምን ብጣዕሚ እሽግር ነበረ
ምክንያቱ ሓድ ሰብ ሰለ ዝጠለሞ ፣ እሱ ይሓታ ሓደ ሰብ ሓስዩ እንተዝ ነግረኪ ይቅረዶ ምበልኩሉ እብላ ፣ በኪ
ንዓይ ውን ኣብ ትምህርቲ ክፍእቲ ምስ ሰብ ዘይትሰማማዕ ዘይትርዳእ እብሉኑ ኔሮም ፣ እቶም መሓዙታ ግና ጽብቅትን
ምሰተውዓሊት

እብሉኒ ኔሮም ትብል ።

ኣብቲ ብሓባር ዝነብሩሉ ገዛ ፣ እቶም ናይ ስጋዊ ርክብ ውልፊ ሽግር ዘለዎም ኣብ ሓደ ክፍሊ እቶም ሓገዝህቡ ኣብ
ሓንቲ ኣከብዎ ፣ ብሓሳብ ኮይኖም ናይ ስነኣእምራዊ ዕርፍቲ ጸሎት የንብቡ ፣
፣ ቶም ኣብዚ ጋሻ እዩ ፣ ኢበ ፣ ክርስቲና ፣ ከማኡ ውን ሌናርት ቅድሚ ሕጂ ኣባኡ ኔሮም ፣ ስቲቨን ከአ ናይ ስነኣ
እምራዊ ኪኢላ ሰራሕተኛ እዩ ፣ ክርስቲና ትብል ፈኹስኒ ብድሕሪ ንስሓ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ኣኼባ ፣ ግና
ብድሕሪኡ ናብቲ ዝንበርቶ ናይ ጾታዊ ርክብ ወልፊ ቀልጢፋ ተመልሰት ፣ ሌናርት ንነብሱ ናይ ጽዩፍ ስራሕ እገብር
ከምዝነበረ ነብሱ የላሊ ፣ ካብ ዝገደፎ ክልተ ዓመት ከምዝገበረ ነብሱ የፋልጣ ፣ እቲ ኮምኡ ዝገበሮ ምክንያት ድማ

ብሰንኪ ፍትሕ ናይ ሰበይቱ ከምዝነበረ እገልጽ ፣ በዚ ምክንያት ድማ ካብ ስርሑ ከም ርእሰ መምህራን ጥሮታ
ብዘይድልዩቱ ክወጽእ ከም ተገደደ ፣ ቶም ከኣ እብል ናብቲ ጉጅለ ዝሕተቶ ምኽንያት ድማ ብዛዕባ ናይ ጓሉ ዘጋጠመ
ከቢድ ሽግር ኣዲኡውን ብሕማም ተጠቂዓ ከም ዝነበረት ፣ ኣቀራርብኡ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ፣ ግና እሱ ውን እብል
ብዛዕባ ባህርያቱ ብኸመይ ከምዘመሓይሾ ሓገዝ እደሊ ፣ ግን ምስ ኢበ ኣብ ሓደ ጉጅለ ክኾኑ ብቑዕ ዶ እብል ? ግና
እቲ መምህር ምስ ነብስኻ ቅድም ሓቐኛ ኩን እብሎ ፣ መቐጸልታ መደረኽ ቁጽሪ ሐደ ፣ ቶም ክኸይድ ከሎ ኢበ
ኣብቲ ቤት መግቢ ኮፍ ኢሉ ተረፈ ፣ ካትያ ትመጽእ ፣ እሳ ከኣኒ ንኢበ ካብ ቶም ተጠንቅቖ ፣ ኢበ ምስ ስተቨን ናይ
ስነ ኣእምራዊ ሰራሕተኛ ብዓይኖም እዛረቡ ፣ ንሳ ክትወጽእ ከላ ኢበ ደድሕሪኣ እወጽእ።

ዕርፍቲ
ቶም ናይ ስጋዊ ርክብ ወልፊ ዘለዎ ሰብ እዩ ፣ እሱ ደልዬቱ ኣብ ርእሲ ሰበይቱ ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ዝኸወን
ዝምድና ክህልወኒ ኣብ ርእሲ ሰበይተይ እደሊ ፣ ንናተይ ቅሳነት ቑጽጽርን ድልዬት ምርዋይ ፣

ኢበ ከም ናይ ፍቅሪ

ወልፈኛ እሪኦ ፣ መዓስ ቕሳነት ክህቦ ኢለ ኣይኣምንን ትብል ፣ ብርእይቶኣ ዋጋ ከምዘይ ብላ ትዛረብ ፣ እሳ ኸኣ
ጭብጢ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ ርክብ ንምህላ ወይ ንምርካብ ከይተሓለለት ትቓለስ ።

ስቲቨን ፣ ንቶም ካብ ዘረባኡ ብምቁራጽ ክዛረብ እጅምር ፣ ብዛዕባ ናይ ነብስኻ ዛንታ ፣ ኣብ ቁልዕነትካ ደይ
ኣንጸባርቀካ ኣብ ዳሕራይ ሂወትካ ከንጻባረቐኻ ዝደሊ ፣ ኢበን እብል ብዛዕባ እንድሕሪ ዋላ ሓደ ሰብ ካምዘፍቕረ
ዘይተዛረበ ፣ ቶም ንኢበ ኣብ እዝኑ ገለ ነገር ሕሹኽ እብሎ ።

ሌናርት ከማኡ ውን ሎቲ ቆጸራ ናይ ዝምድና ነበሮም ፣ ሎቲ ክትሪኦ ትደሊ ነበረት ግና ብቅጥታ ዝምድና ናይ
ምግባር ቅርብቲ ኣይነበርትን ፣ እሳ ድማ ካብ ናይ ቀደም መሓዝኣ ርእሰ መማህራን ዝነበረ ሌናርት ብዙሕ ምክሪ
ከምትደሊ ፣ ንሳ በቲ በኪ ሂወት ናይ ምሕላፍ ፈተነ ከምዝገበርት ትዛረብ ፣ ከመይ ገራ ሓገዝ ከም ትረክብ ብኸምይ
ገራ ምስቶም ካላኦት ክፍሊ ስድራቤታት ከምትቀርብ ፣ ካብቲ መጽሓፉ መወዳእታ ብድሕሪ ዘሎ ናይ ንስሓ ዓይነት
ድማ ንሌናርት ተርእዮ ፣ ወዲ ወዱ ንሌናርት ዮን ኣብኡ ኣይተጠቕሰን ፣ ሌናርት ምስ ዮን ክዛረብ መብጽዓ ይኣቱ ፣
ነታ መጽሓፍ ውን ብጽቡቕ ገሩ ክሕዛ

ሃና ከማኡውን ኪስር ብዛዕባ ናይ ቀደም ዝነበሮም ባኣሲ እዛረቡ ፣ ኣብ ሓደ ፌስታ ኣቃልቦ ክትረክብ ካብቶም
ኣወዳት ከም ሓንቲ ሳክራም ኮይና ቀረበት ፣ ከም ኡ ከኣኒ ንኪሰር ድማ ኣላጊጻትሉ በዚ ምክንያት ድማ ጓዲኣቶ ፣
ዮን ሃናን ኣብ ምጅማር ደሎ ዝምድና ነብሮም ፣ ሃና ንዮን ከተቅንእ ኢላ ምስ ሚጎኤል ናይ ብዕልግና ስራሕ ትገብር
ነበረት ፣ ዮን ነዚ ምስ ረኣዬ ብጣዕሚ ይሓርቅ ፣ ብዕልግና ክትገብር ምስ ረኣያ ድማ ንሚጎኤል ገዲፍሉ ፣ ካብዚ
ተበጊሳ ድማ ሃና ብሓቂ ትጉዳእ ፣ ኣብቲ ዘረቦኦም ትብል ሃና ድማ ምስ ኪሰር ብዛዕባ ናይ ሚጎኤል ዘርኣያ ስእሊ
ንዓኣ ፣ እሶም ድማ ኣብ ርእሲ በኪ እዮም ዘለዉ ፣ ኣብ መጨረሻ መደረክ ፊሩስ ናብ ውሽጢ ትኣቱ ፣ እተን
ኣዋልድ ግና ምናልባሽ ብላግጺ ንበኪ እድውለላ ይኸውን ኢለን ይሓስባ ፣ ዮን ምስ ኣትወ እቲ ዘረባ ዬቓርጽ ፣ ዮን
ንፊሩስ ምስተን ኣዋልድ ከይትዛረብ እብሎ ።

ዮን ኣብቲ ብሓር ዝነብርሉ ገዛ ነባሕጉኡ ሌናርት እጽበ ነበረ ፣ እንዳተጸበዬ ከሎ ድማ ኣብ ናይ ኢድ ተለፎኑ ናይ
ጽያፍ ይርኢ ነበረ ፣ ሮንዳ ቕርብ ኢላ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ኢላ ትሓቶ ፣ ምስኡ ኮይና
ክትርኢ ትልምኖ ፣ ሓቢሮም ድማ ብዝዕባ ናይ እቲ ጽዩፍ ስእሊ ይዛረቡ ፣ ብዛዕባ ቅርርባት ፣ እቲ ፊልም ድማ
ብናይ ካይሳ ርእይቶ ዝተተርጎመ እዩ ።

እቶም ናይ ለይቲ ዝወጹ ስድራቤታት ን ኣኼባ ተጸውዑ ፣ ሮባን ፣ ካትያ ፣ እንተላይ

ያዒመ ኣቐዲሞም

ኣብቲ

ኣኼባ ተረኸቡ ፣ ሮባን ከም ገበነኛ ኮይኑ ተሰመዖ ንምንታይ እሳቶም ኣብኡ ንምንታይ አለዉ ምስ ናይ በኪ
ነብሰቕትለት ፈተነ ዘራኽብ የብሎምን ፣ እሶቶም እብሉ ዳኒኤላን ቶምን ኣቀዲሞም እቲ ኩነታት ወይ ምልክት
ከስተባህልሉ ኔርዎም ፣ ኢበን ዳኒኤላን ብሓብር እመጹ ፣ ምስ መጹ ብዛዕባ ፍቅርን ቅርበት ዝምድናን ስጋዊ ርክባትን
ብዛዕባ ደቆምን እዛረቡ ነበሩ ፣ ሮባ ንዓይውን እምልከተኒ እዩ እብል ፣ እዚ ክልተ ትፋላለዬ ነገር እዩ በሃሊት እያ
ዳኒኣኤላ ፣ ብዛዕባ ኣዎንታዊ ቅርርብ ሕቶ ክሓቱ ከለዉ ኣዎንታዊ ኣረዳድኣ ክህልወካ ጽቡቕ እዩ ፣ ኩሉ ግዜ
ዝተፈላለዬ ኣረኣእያ ኣለዎም ፣ ዳኒኤላን ካትያን ማለትን ብዛዕባ በዳሊ ምስ ተበዳሊ ጎዳኢ ርክብ ክትዛረብ ጽቡቕ
ኣይኮነን ፣ ጎዳኢ ዝምድና ወ.ዘ. ተ ፣ ብኸመይ ምስ ደቖኹም ብዛዕባ ዝምድናዊ ርክባት ክሓቱን ክዛረቡን ከምዘለዎም
እዛረቡ ፣ ኢበን ትብል ንኪሰር ኩሉ ትነግራ ከምተፍቅራን ሞራል ድማ ከምትህባ ትነግራ ፣ ያዒመ ከኣ እብል ኩሉ
ግዜ ምስ ሚጎኤል ብዛዕባ ክብድት ናይ ሰባውነት ምትሕልላይ ኣብ ነንሕድሕድካ እብል ፣ ሮባን ብዛዕባ ኮንዶም ምስ
ዮን ይዘራሪቡ ፣ ካትያ ድማ ምስ ሃና በዚ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ክትራኸባ ብናይ ኢድ ተለፎን ምጽሕሓፍ ክትረኽባ
ብጣዕሚ ከምትሽገር ትዛረብ ። ሮባን ከኣ እብል ካብ ጸወታ ኮነ ወይ ምርኣይ እንተ ኣቓሪጽዎ ብጣዕሚ ይሓርቕ ፣
ኩሎም ብሓደ ይስሕቑ ፣ ዳኒኤላ ብምቁራጽ እዚ ድዩ እቲ ናይ ብሕቂ ምምጺኢኦም ኢላ ትሓትት ? መርትዖ ናይቲ
መጽሕፍ ክትፈልጥ ድማ ትደሊ ፣ እቶም ካላኦት ስድራቤታት ድማ ናብ ነብሰ ምክልኻል ክሲ ንሎቲ ሓላፍነት
ዘይምውሳድ ብዛዕባ እቲ መጽሕፍ ከንብብዎ ስለ ዘይተዋህቦም ብዛዕባኡ ዋላ ሓንት ክብሉ ኣይከኣሉን ስለዚ እቲ
ዝልዓለ ሓላፍነት ክወስዶ ዝግብኦ ድማ እቲ ቤትምህርቲ እዩ ብዛዕዚ ነገራት ክወስዶ ዝነበሮ እብሉ ፣ ሮባን እብል
ናይ ነብሲ ወከፍ ስድራቤት ሓላፍነት እዩ ፍቕሪን ቕሳነትን ምሃብ ንደቅኻ ፣
ክሲ ንሎቲ ሓላፍነት ዘይምውሳድ ብዛዕባ እቲ መጽሕፍ ከንብብዎ ስለ ዘይተዋህቦም ብዛዕባኡ ዋላ ሓንት ክብሉ
ኣይከኣሉን ስለዚ እቲ ዝልዓለ ሓላፍነት ክወስዶ ዝግብኦ ድማ እቲ ቤትምህርቲ እዩ ብዛዕዚ ነፈልንራት ክወስዶ ዝነበሮ
እብሉ ፣ ሮባን እብል ናይ ነብሲ ወከፍ ስድራቤት ሓላፍነት እዩ ፍቕሪን ቕሳነትን ምሃብ ፣
ኢብ እብል ምስ ደቕኻ ናይ ግድን ክትዛረብ ኣለካ ፣ ምእንቲ ገደብ ወይ ወሰን ምግባር ክመሃሩ ፣ ምእንቲ ከም
በኪ ከይ ኮኑ ፣ ዳኒኤላ ክትበኪ ትጅምር ፣ ከመይ ጌራ ንበኪ ኸምዝረኸበታ ከማኡ ውን ከምይ ጌራ ሂወታ
ከምዘድሓነታን ናይ ሂወት መድሕን ሓገዝ ከምዝገበረትላን ፣ በኪ ከኣኒ ብዛዕባ ናይ ሂወታ ምሕላፍ ፈተነ ምፍታና
ክትዛረብ ድልዬተኛ ኣይነበርትን ፣ እቶም ካላኦት ስድራቤታት ድማ ደገፎም ሰብኣውነታዊ ምጽንንናዕ ኣብነት ኮኑ ፣
ንዳኒኤላ ምስተ ሳናበቱዋ ናብ መዘናግዒ ቦታ ኸዱ ።

ሚጎኤል ናብ ሎቲ ምስ መጸ ሎቲ ኮፍ ኢላ መርመራታት ትእርም ነበርት ፣ እሱ ንዓኣ ብዝዕባ ኣብ መንጎ ዓምጽን
ደይ ዓምጽ ዘይኮነ ገደብ ይሓታ ፣ ካልእ ክጋፋዕ ከሎ ጠጠው ኣልካ ምርይ ብሓላፍነት የሕትት ድዩ ኢሉ ይሓታ ፣
ዓምጽ ክነሱስ ብጸወታ መልክዕ ካልእ ከምዝተንከፋ ተመሲሉ ምቅራብ ከኒ።

በኪ ኣብ ማረኸቢ ብዙሓ ኢንተር ነት ምስ ዘይትፈጦ ሰብ ብምጽሓፍ ትዛረብ ነበረት ፣ ከምት ንሪኦ ደለና ግና ፊሩስ
እዩ ፣ ፊሩስ ንበኪ ብጣዕሚ የፍቕረኪ እየ እብላ ፣ እሳ ድማ ናይ ብሓቂ ትሕጎስ ፣ እሱ ድማ ናይ ጥራሕ ነብሳ
ስእሊ ክትሰደሉ እደሊ ፣ እሳ ክትጠራጥር ምስ ጀመረት ትጻወቲ ዲኺ ደለኺ ምሳይ ግደፍዮ እብላ ፣ ኣነ ናይ ጥራይ
ነብሰይ

ስእሊ ኣይሰደልካን እዬ ትብሎ በኪ ።

ቶም ብዛዕባ ኣዲኡ ማርታ እዛረብ ፣ ሓደ ሓደ ግዜ ንሰሙናት ዝኣክል ከይፈለጥኩ ኣበይ ከምዘላ ወይ ከምዝኸድት
ትጠፍእ ፣ ሓደ ሐደ ግዜ ኣብ ቀረባ ፣ ካልእ ግዜ ኣጸቢቁ ዝርሒቓ ኣብ ደገ መሕድሪ ገዛ እሓድር ነበርኩ ፣ ብዛዕባ
ውግእ ውን ፈጺማ ተዛሪብ ኣይትፈልጥን ፣ ወይ ከኣኒ ኣበይ ከምዝ ነበርት ብጀካ ጽንጽዋይ ኣብ ትሕቲ ማይ ዘሎ
ዓለም ውሑዳት ኣባ ጎባጎዬታት ተዘይ ኮይኑ ፣ እሱ ግና ፈጹሙ ክኣምን ኣይከኣ ለን ፣ ኣደይ በጃኺ ኣበይ
ከምዝነበርኪ ንገርኒ ኢሉ ይልምና ።

ፊሩስ ፣ በኪ ፣ ከማኡውን ኪስር ብሓንሳብ ኮይኖም ናይ ስነ ኣእምሮ የጽንዑ ነበሩ

፣ ትሕዝቶ ናይ እቲ መጽናዕቲ

ድማ ብዛዕባ ናይ ፍሮይ ነብሰ ስእሊ መርዳእታ ከማኡ ውን ብዛዕባ ባዕልኻ ነብስኻ ምጉድእ ነበር ፣ ኣብ መጨረሻ
ፊሩስ ንበኪ ከምይ ከምዘላ ይሓታ ፣ እሱ ድማ የጋልጻ ብዘይ ድልዬቱ ንዓባያ ከምዝፈልጣ።

ካትያ ንበይና ኣብ ቤት መግቢ ኮፍ ኢላ ነብረት ፣ ሃና ተለፎን ትድውል ፣ ካትያ ንሲሞን ወዲ ሓትንኣ ከተደቕሶ
ትልምና ፣ ሲሞን ምስ ኣቶም ይነብር ስለ ዝነበረ ፣ ፊሩስ ሚጎኤል ከማኡ ውን ዮን ይመጹ

እሳቶም ኣብቲ ልዕሊ

ስእልታት ናይ በኪ ኢድ ተለፎን ምስ ረኣዩ ሰንቢዶም ተራሲኖም ኣገሪምዎምን ፣ በቲ ስእሊ ዝሰደደን ዝጸሓፈን
ሰብ ፣ እሱ ነብሰይ ክቐትል ዲኻ ትድሊ ? ካትያ ከኣ ሃና ኢድ ኣለዋ ኣብቲ ስእሊ ትብል ፣ ብጣዕሚ ትንድር ወይ
ትሓርቕ እሳ ውን ንዮን ብጣዕሚ ትቑጥዖ ፣ እሳ ኡውን ብኣኻ ደኺማ ኣላ ኢላ ትወቕሶ ፣ ኣብ ልዕሌኻ ፍሉይ
ኣቓልቦ ክገብር እዬ ትብሎ ፣ ዮን ድማ ብጥዕሚ ይሓዝን ከምኡ ውን ጎዩ ይወጽእ ።

ዮን ንሃና ነቲ ናይ ስጋዊ ርክብ መጽሕፍ የሪኣ ፣ እሱ ኣብቲ ዝገበሮ ዕሽነት ይኣምን ፣
ብዛዕባ ኣብቲ ቖይሙ ዘሎ ኣብኡ ፣ እሱ ጎስጎስ ኣብ ፊሩስ ናይ ጥራሕ ነብሳ ስእሊ ናይ በኪ ብደይ ብዘይድየልታ ናይ
ፊሩስ ፣ ደሓር ድማ ኣብቲ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ንበኪ እደፋፍኣ ካብኡ ንላዕሊ ነገራት ከምትሰድድ እግድዳ ፣ እሱ
ድማ እብል ንዕኡ ዓባዩ ከኣ ፣ በኪ ነብሳ ከተጥፍእ ፈተነ ከምዝገበረት ነጊራትኒ እብል ፣ ሃና ትብል ኣዲኣ ንዓኣ
ከምዝነገረታ እዚ ድማ ዮን ከምዝኾነ ነዚ ነገር እዚ ብድሕሪኡ ዘሎ ኩሉ ግዜ ፣ እሱ ለሚንዋ ንዓኣ ሕማቕ ነገር
ክትገብር ፣ ዮሃን ንሃና የፍቕራ እዬ እብል ፣ ግና ስሚዓቶ ኣይስሚዓቶን ኤጠራጠር እዩ ፣ እሱ ነቲ ናታ ሳዕሲዒት
የድንቖ እዩ ፣ እሳ ንፍዕቲ ሳዕሳዒት ከምዝኾነት ይፈልጥ እዬ ትብል ።

ኣብቲ ብሓር ዝነብርሉ ገዛ እቶም ዓበይቲ ብዛዕባ ናይ ቀረባ ዕርክነት ግዝያዊ ዕድላት ምክፋል ይዛረቡ ፣ ሮንዳ
ከማኡውን ኤሪክሶን ናይ ሓባር ተዝክሮ ብዛዕባ (ክላውን ቻርሊ ሪቨር ) ፊሩስ ድማ መጺኡ ይኣቱ ፣

በኪ ኣብይ ኣላ ኢሉ ይሓትት ፣ በኪ ትመጽእ ፣ እሳ ድማ ትብል እቲ መጽሓፍ ካብ ዮን ብድልየቱ ሂቡኒ ፣ ትብል
እሱ ድማ ከም ሓደ ናይ ሓጺን ሳጹን እዩ ኣብ መንጎኦም ፣ በኪ ድማ ትብል ኣብኡ ይጽናሕ ደሕን ንግዜኡ ፣
ዝኰነ ኮይኑ ንፊሩስ ብዛዕባ ክትርስዖ ዘይትደሊ ተዘክሮ ክሓስብ ትልምኖ ፣ ልክዕ ክምታ ምስቲ ዘይትፈልጦ ዝገበረቶ
ኣብቲ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኢንተር ነት ።

በኪ , ቶም ከማኡ ውን ማርታ ናብ ገምገም ባሕሪ ይኸዱ ፣ በኪ ትዛረብ ብዛዕባ ሓደ ዝተፈጸ ነገር ማርታ ዝነገረቶ
ንቶም ፣ ከምኡውን ቶም ዳሕራይ ንዓኣ ዝነገራ ፣ ብዛዕባ ሓደ እዋን ኣብ ናይ ሰብ ዘይብሉ ገምገም ባሕሪ ምስ
ጥዑም ንፍስ ነኣሽቱ ናይ ኣባ ጎብዬ እንቓቑሖ ፣ ከምይ ኢላ ጥዑም ድቓስ ከምዝደቀሰት ኣብኡ ፣ ከመይ ኣላ ሓድ
ንጉሆ ካብ ጥዑም ድቓሳ ክምዝትንስኤት ፣ በቲ ድምጺ ናይ

ዝጫጭሑ

ናይ ኣባ ጎቢዬ ጨቓዊት ከምዝተንሰኤት

እቶም ዝተጫጭሑ ኣባ ጎቢዬ ጨቓዊት ካብቲ እንቓቕሖ ወጺኦም እንዳ ተፋሓኹ ናብቲ ባሕሪ ክኣትዉ ከለዉ ።

