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Abstract— This paper presents a manually annotated spelling 

error corpus for Amharic, lingua franca in Ethiopia.  The corpus 
is designed to be used for evaluation of spelling error detection 
and correction. The misspellings are tagged as non-word and 
real-word errors. In addition, the contextual information 
available in the corpus makes it useful in dealing with both types 
of spelling errors. 

Keywords—spelling error, corpus, Amharic 

I. INTRODUCTION 
Amharic, the official working language of the Federal 

Government of Ethiopia, is the second-most widely spoken 
Semitic language next to Arabic. It is also spoken by hundred 
thousands of Ethiopian immigrants in North America and 
Ethiopian Jews in Israel [1] [2]. In spite of its great number of 
speakers and being a written language for more than five 
centuries, Amharic is still a scarce resource language as far as 
computational resources are concerned.  

For researchers who are concerned about the development 
of Amharic spelling error correctors, there is no standard error 
corpus to evaluate their approach. Spelling error corpora can 
be collected automatically from keystroke logs or word-typing 
games. Baba and Suzuki [3] extracted pairs of misspellings 
and corrections from input logs by using Amazon’s 
Mechanical Turk. Researchers also attempt to collect such 
corpora from word-typing games [4] [5]. However, the former 
study is limited to languages supported by the crowdsourcing, 
and in the latter studies, subjects may behave differently than 
writing a regular text. Thus, we have developed a manually 
annotated spelling error corpus for Amharic. 

II. RELATED WORK 
Grudin [6] offers a detailed study of the general pattern of 

errors made by novice and expert typists, where the subjects 
are asked to transcribe a text without correcting the errors they 
made. The author compiled letter confusion matrices in which 
typographical errors are categorized according to the letter 
intended and the letter actually struck. Even though it might be 
used in analyzing and modeling sources of misspellings, its 
lack of contextual information limits its scope of usage 
particularly for real-word errors. A manually tagged spelling 
error corpus with contextual information is available from the 
book “English for the Rejected” [7] in the Oxford Text 
Archive [8]. Despite it was originally handwritten by poor 
spellers, its contextual information makes it still useful for 
evaluation purposes. Furthermore, Mitton [9] argues that 
misspellings produced by poor spellers are worse than those 
caused by typing slips; and a spelling corrector that can deal 
with poor spellings has a good chance of handling typos, but 
the reverse might not be true. 

III. TYPES OF SPELLING ERRORS 
The spelling errors in Amharic can be grouped as non-

word and real-word errors. When typographical or cognitive 
errors accidently produce valid Amharic words we get real-
word errors, otherwise, we get non-word errors. Typographical 
errors include insertion, deletion, transposition, substitution of 
letters. Missed out spaces are also sources of typos. 

The cognitive errors in Amharic mainly result from the 
inconsistency of its writing system, Ethiopic. Though Ethiopic 
shares most feature of abugida, it is considered as syllabary 
[10] [11] [12]. Amharic has 27 consonant phonemes and seven 
vowels. Four of these phonemes have one or more 
homophonic character representations. The homophonic 
characters are the source of many cognates —some scholars 
consider them as homonyms— (e.g., ጸሀይ, ፀሀይ, ጸሃይ, ጸሐይ, 
ጸሓይ, ፀሃይ, ፀሐይ and ፀሓይ; pronounced as [s'əhaj]1  meaning 
“sun”). The general practice for strict Amharic writing style is 
that spellings of Amharic words inherited from Ge’ez, a parent 
language of Amharic, should follow Ge’ez features as much as 
possible, and loan words that use homophonic characters 
should be written only with ሀ [ha], ሰ [sə], ጸ [s'ə] and አ [a] not 
with their variants [13]. As such, real-word errors might occur 
from wrongly typed homonyms. For example, ስእል [sɨ’ɨl] is a 
real-word error for ሥዕል [sɨ’ɨl] meaning “paint” as its origin is 
the Ge’ez word ሥዒል. However, in modern Amharic writings 
such as newspapers and magazines, the homophonic characters 
are commonly observed to be used interchangeably. Since our 
source data are from such sources we designed our guidelines 
in a way to reflect the misspellings and their intended 
spellings. 

IV. GUIDELINES 
We set guidelines to properly annotate misspellings 

collected from different sources with their contextual 
information. The guidelines are as follows: 

 If a misspelling is not a valid Amharic word, tag it as a 
non-word error; 

 If a valid Amharic word is determined to be a 
misspelling based on its neighboring words context, tag 
it as a real-word error; 

 When deriving corrections of misspellings, adhere to 
intended spellings of the original authors rather than the 
strict Amharic writing style; 

 Tag all words that result from informal Amharic 
dialects as non-word errors; and 

                                                           
1 We used the International Phonetic Alphabet (IPA) for Amharic 
pronunciation [17] [18] 



 

 Follow this format to tag misspellings:  
<ERR target=word type=type] misspelling </ERR>. 
Where target is the correction of the misspelling and 
type is the type for the misspelling, either non-word or 
real-word. 

V. DATA SOURCES 
The data sources are textual documents obtained from 

random samples of Amharic news articles of Deutsche Welle 
and Voice of America in the period of June 6 up to November 
29, 2016; a retyped document of Aklilu [14]; and errata list of 
an Amharic novel by Alemayehu [15]. Totally 367 sentences 
are annotated with guidelines presented in the previous section. 
The annotated corpus constitutes the appendix of this paper. 

VI. RESULTS 
This section presents the number of misspellings by their 

types, the Damerau-Levenshtein edit distance [16] of the 
misspellings from their corrections, and the correlation 
between the misspellings and their string lengths.  

Among the 372 misspellings, 287 (77.15%) are found to be 
non-word and 85 (22.85%) are real-word spelling errors. Two 
of the real-word and 34 of the non-word misspellings occur 
twice in the documents.  

TABLE I.  THE DAMERAU-LEVENSHTEIN EDIT DISTANCE OF THE 
MISSPELLINGS AND THEIR CORRECTIONS 

Edit Distance Count Percentage 
1 290 77.96% 
2 59 15.86% 
3 18 4.84% 
4 5 1.34% 

Total 372 100% 
 

Amharic being a syllabic writing system, in order to 
analyze the Damerau-Levenshtein edit distance of the 
misspellings from their corrections, there is a need to 
transliterate Amharic characters into Latin-based alphabets. 
The transliteration is done by following the phonetic mappings 
of the popular keyboard input methods, Google and Keyman. 
After the transliteration process, the Damerau-Levenshtein edit 
distance of the misspellings was computed against their 
corrections as shown in Table 1. About 78% and 16% of the 
misspellings are one and two edit distance from their 
corrections, respectively. That means about 94% of the 
misspellings have two or fewer edit distances from their 
corrections. 

The Pearson Correlation Coefficient computed between the 
misspellings and their string lengths is 0.061. This indicates 
that there is no significant linear correlation between the 
misspellings and their string lengths. 

VII. CONCLUSION 
We have developed a manually annotated corpus for 

Amharic misspellings that can be used to evaluate spelling 
error detection and correction. The misspellings are 
categorized as non-word and real-word errors. Besides, the 
availability of contextual information in the corpus makes it 

useful in dealing with both types of spelling errors. Moreover, 
the great majorities of the misspellings are two or fewer 
Damerau-Levenshtein edit distance away from their 
corrections; and there is no significant linear correlation 
between the misspellings and their string lengths. 
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APPENDIX 
የአማርኛን ሞክሼ ሆሄያት ጠንቅቆ ያለመጻፍ ችግርና መፍትሔ 
ከ አምሳሉ አክሊሉ 
<ERR target=ምሕጻረ type=non-word> ምሐጻረ </ERR> ቃላት 
ብ ብዙ 
ነ ነጠላ 
እ እንስት 
ዐ <ERR target=ዐረብኛ type=real-word> ዐረብና </ERR> 
ግ ግዕዝ 
ምልክቶች 
ይህ ምልክት (*) ቃላት ፣ ሥርወ ቃላት ቢሆኑም ፣ በቁማቸው እንዳሉ የማይሠራባቸው መሆናቸውንና ከነዚህ የሚወጡ ውልድ ቃላት ግን (በምሳሌነት እንደቀረቡት ያሉት) 
የሚሠራባቸው መሆናቸውን የሚጠቁም ነው። 
ለዚህም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን *ደረገ የሚለው ቃል ነው። 
ይህ ቃል አሁን በተሰጠው መልኩ በጽሑፍም ሆነ በንግግር የማንሠራበት ቃል ሆኖ ሳለ ከርሱ የሚወጡት እንደ <ERR target=ድርጊት type=non-word> ደርጊት </ERR> ፣ 
አድራጊ ፣ አድራጎት ፣ ተደራጊ ፣ ወዘተ. ያሉት ቃላት ግን በዐረፍተ ነገርም ሆነ በንግግር ይሠራባቸዋል። 
እንደነዚህ ያሉት እላይ የተመለከትናቸው ዓይነት የኮከብ (*) ምልክት ያለባቸው ሥርወ ቃላት በእንግሊዝኛ “Theoretical roots” ተብለው ይጠራሉ። 
ቅንፎች ( ) 
የቅንፎች አገልግሎት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ <ERR target=የተቀመጡትን type=non-word> ተቀመጡትን </ERR> ቃላት ማብራራትና የቃላቱን <ERR target=ሥራ 
type=non-word> ሥ </ERR> ማሳየት ነው። 
ለምሳሌ በገጽ 37 ላይ ሐዘን የሚል ቃል አለ። 
ከ<ERR target=ቃል type=non-word> ቃ </ERR>ሉም ቀጥሎ በቅንፍ ውስጥ «ግ.» የሚለው ምሕጻረ ቃል ግዕዝ የሚለውን ሲያመለክት ከዚያ ቀጥሎ ያለው ቃል የግዕዙ ሥርወ 
ቃ እንዴት <ERR target=እንደሚጻፍ type=real-word> እንደሚጻፈው </ERR> የሚያመለክት ነው። 
ይህም ማለት ይህ <ERR target=ቃል type=non-word> ቃ </ERR> በግዕዝ ቋንቋ በሐመሩ «ሐ» እንጂ በሌሎቹ «ሀ»ዎች እንደማይጻፍ ለማመላከት ታስቦ የተደረገ መሆኑ ነው። 
የዚህ መድበለ ቃላት አዘጋጅ አንዳንድ ቃላት ትርጉማቸው ለአንዳንድ ሰዎች ላይገባ ይችላል ብሎ በገመተበት ጊዜ አልፎ አልፎ የነዚህን ቃላት ትርጉም በቅንፍ እንዲታዩ አድርጓል። 
ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በገጽ 32 ላይ በ «ሁለት» ሥር የሚገኘው ሆለተ የሚለው ቃል ነው። 
ይህ ቃል ሁለት አደረገ ተብሎ ተፈቶ በቅንፍ ውስጥ (መድበለ ቃላቱ ውስጥ) ተቀምጦ ይገኛል። 
ከዚህም በላይ ፣ እንዳንድ ቃላት እንግዳ ሊሆኑ ስለሚችሉ የመጽሐፉን ተጠቃሚ ለመርዳት፣ ፍቻቸው በቅንፍ ውስጥ ተቀምጧል። 
መግቢያ 
ይህን ጉዳይ በሚመለከት ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ስነጋገር <ERR target=አቋማቸው type=non-word> ቋማቸው </ERR> ለሦስት ተከፍሎ አግኝቼዋለሁ። 
አንደኛው ለፊደላችን ሥርዓትና ወግ ሊበጅለት ይገባል። 
በዘፈቀደ መጻፍ እንደ ግዴለሽነትና ሥርዓት አልበኝነት የሚቆጠር ነው። 
ያለ ሥርዓት <ERR target=የሚሠራ type=non-word> ሚሠራ </ERR> ምንም ዓይነት የሰውን ማኅበረሰብ የሚጠቅም ሕግ ከቶ የለም ይላል። 
ሁለተኛው እስካሁን ስንሠራበት የነበረውን የበዘፈቀደ አሠራር ብንሠራበት ምን ችግር ይፈጥራል? ብሎ ሊከራከር ይሻል። 
ሥስተኛው ለጽሕፈታችን <ERR target=ሥርዓት type=real-word> ሥዓት </ERR> ቢወጣለት ጥሩ ነው ፣ ሆኖም ግን እስከ ዛሬ እንደምንጽፈው እያደረግን ብንጽፍ ምን ችግር 
ያመጣል? 
እንዲያው ሥርዓት እንከተል ስንል ራሳችንን ለፈጠርነው <ERR target=ሕግ type=non-word> ረሕግ </ERR> ተገዥ እንዲሆን ለምን እናስጨንቀዋለን? ይላል። 
እዚህ ላይ መታየት ያለበት ዋናው ነገር በየትኛውም ዓለም የጽሕፈት ጥበብ ሲመሠረት ሥርዓትን ተከትሎ እንጂ ያለ ሥርዓት የተፈጠረ የጽሕፈት ጥበብ አለመኖሩ ነው። 
የሰው ልጅ ከፈጠራቸው የዕውቀት ዘርፎች አንዱና ከሌሎችም ፍጡራን <ERR target=የሚለየው type=real-word> ሚለየው </ERR> ይህ ጥበቡ ነው።  
ይህ <ERR target=የአእምሮው type=real-word> አእምሮው </ERR> ውጤት ደግሞ ሥርዓትን ተከትሎ የፈጠረው እንጂ እንዲያው በዘፈቀደ <ERR target=የሚሠራበት 
type=real-word> ሚሠራበት </ERR> ጥበብ አይደለም። 
ወደ ታሪካዊ አመጣጡ ብንሄድ <ERR target=የሚከተለውን type=non-word> የሚከተሰውን </ERR> እውነታ እናገኛለን። 
<ERR target=ምንም type=real-word> ምን </ERR> እንኳ ኢትዮጵያ የጽሕፈት ጥበብ ባለቤት <ERR target=የሆነችው type=non-word> ሆነቸው </ERR> 
ከክርስቶስ ልደት ከ 1000 ዓመት ገደማ በፊት ቢሆንም ፣ <ERR target=ከእሷ type=real-word> ከሷ </ERR> በኋላ የዚህ ጥበብ ባለቤት የሆኑ ብዙ አገሮች ለቋንቋቸውና 
ለፊደላቸው <ERR target=የማያወላውል type=non-word> የማወላውል </ERR> ድንጋጌ ስላወጡለት ያወጡትን ድንጋጌ አክብረው <ERR target=ይሠሩበታል type=non-
word> ይሠሩበታ </ERR> ፣ 
እኛ ግን እስካሁን ፣ እስከ ሃያኛው ምዕተ ዓመት መጨረሻ ድረስ እንዲህ ያለውን ሥርዓት ለመደንገግ ሳናስብበት ስለቀረን በዘፈቀደ<ERR target= እንጽፋለን type=non-word> 
እንጽፋልን </ERR> ሌሎችም እንደኛው በዘፈቀደ የጻፉት ቅር ሳይለን እናነባለን።  
ከዚህ በፊት ለዚህ ጉዳይ አትኩሮት የሰጠ አካል ባለመኖሩና <ERR target=እንዲሁም type=non-word> እነዲሁም </ERR> መመሪያም ስለሌለ ማንም እንዳሻው አድርጎ ቢጽፍም 
የሚወቅሰውና የሚከሰው የለም።  
ይህ ሁኔታ በአማርኛ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን በግዕዝም ቋንቋ እየተለመደ መሄዱን እንገነዘባለን። 
በየጊዜው የታተሙትን የግዕዝ መጻሕፍት መመልከቱ ይህን እውነታ ማረጋገጥ ያስችላል። 
እነዚህን የግዕዝ መጻሕፍት የሚያሳትሟቸው <ERR target=ሰዎች type=non-word> ሰዎ </ERR> አፍ መፍቻ ቋንቋቸው <ERR target=አማርኛ type=non-word> አማርና 
</ERR> ሊሆን <ERR target=ስለሚችል type=non-word> ስለሚቸወል </ERR> አንዱን ቃል አንድ ጊዜ በሀሌታው «ሀ» ሌላ ጊዜ በሐመሩ «ሐ» ሌላ ጊዜ ደግሞ በብዙኃኑ 
«ኀ» ቢጽፉ እነዚህ ፊደላት ይወክላሉ ተብለው የተፈጠሩበትን ልዩነት ስላማያውቁ ደንታ ላይኖራቸው ይችላል።  
ምናልባትም የግዕዝን ቋንቋ ጥሩ አድርገው <ERR target=የሚያውቁ type=non-word> ሚያውቀ </ERR> ምሁራን ለዚህ ጉዳይ ተገቢውን ትኩረት ይሰጡት ይሆናል። 
በአገራችን ደግሞ ከጥንት <ERR target=ጀምሮ type=real-word> ጀምር </ERR> <ERR target=ጸሓፊዎች type=non-word> ጻሓፊዎችን </ERR> ምሁራን የ<ERR 
target=የተለያየ type=real-word> ተለያየ </ERR> ደረጃ ስለነበራቸው፣ ማለትም ብዕር ቀርጾ ፣ ብራና ፍቆ ፣ ቀለም በጥብጦ የሚጽፈው ባለሞያና ምሁራን ተለያየ ደረጃ 
ስለነበራቸውና ጽሕፈት እንደ እጅ ሞያ ስለሚቆጠር ፣ ተግባረ እድም ጨዋ የሚባለው የሚሠራው ሳይሆን የተራ ሰው ተግባር ስለነበረና ምሁራንም እንደ ቁም ጸሃፊዎቹ ቢጽፉ እንደ 
ውርደት ስለሚቆጠርባቸው በጽሕፈት ሞያ አይሰማሩም ነበር። 
አሁንም በዘመኑ እንዳለነው ሰዎች እንዳሻቸው ይጽፋሉ። 
ከዚህም የተነሣ ነው በግዕዝ መጻሕፍት ሳይቀር የፊደል መዘበራረቅ የሚታየው። 
ለዚህ ጉዳይ ተጨባጭ ማስረጃ ለመስጠት <ERR target=የሚከተሉትን type=non-word> የሚከተሉተን </ERR> ከግዕዝ መጻሕፍት የተወሰዱትን ምሳሌዎች እንመልከት። 
አንድ ቦታ በአንዱ ሞክሼ ሆሄ የተጻፈው ቃል በሌላው ቦታ በሌላ ሞክሼ ሆሄ ተጽፎ እናገኛለን። 
ለምሳሌ መልክአ ራጉኤል ውስጥ ፣ አንድ ቦታ ላይ እንዲህ <ERR target=የሚል type=non-word> ሚል </ERR> እናገኛለን፤ “…አሰሰሎሙ በጸሎትከ ለአጽራርየ (ገጽ15) ፣ 
በሌላ ቦታ በዚያው መጽሐፍ ውስጥ [1] ድርሳነ ሚካኤል (ገጽ 22) …” ከመ ይኩኖ ለሕይወት ወለመድኃኒት ወመግረሬ ፀር” ተብሎ ተጽፎ እናገኛለን።  



 

የፀር ብዙ ቁጥር አፅራር መሆኑን በማያውቅ ቁም ጸሓፊ የተጻፈ (የተገለበጠ) መሆኑ አያጠራጥርም። 
ሌላ አንድ ምሳሌ <ERR target=ልጨምርበት type=real-word> ልጨመርበት </ERR>፤ የመጽሐፉ ስም መድበል ዘማኀሌት (1958፡ መቅድም) ነው።  
በዚህም መድበል ውስጥ የተካተቱት መጻህፍት የሚከተሉት እንደሆኑ ይዘረዝራል፤ መልክዐ ማርያም ፣ መልክዐ ኢየሱስ ፣ መልክዐ ሚካኤል ፣ መልክዐ ሥላሴ ፣ ማኀሌተ ጽጌ ፣ ሰቆቃወ 
ድንግል ወዘተ. ብሎ ሲያስቀምጣቸው እዚሁ መጽሐፍ ውስጥ እላይ መልክዐ የተባለው ቃል መልክአ ተብሎ ተጽፎ እናገኛለን። 
እንዲሁም ማሕሌት «ሐለየ» ከሚለው ግስ <ERR target=የወጣ type=real-word> ወጣ </ERR> መሆኑ ሲታወቅ እላይ እንደተመለከተው መድበል ዘማኀሌት ተብሎ ተጽፎ 
ይገኛል። 
በዚህና በሌሎች የግዕዝ መጻሕፍት ውስጥ እንደዚህ ዓይነቶቹ ሞክሼ <ERR target=ሆሄያትን type=non-word> ሆሄትን </ERR> ጠንቅቆ <ERR target=ያለመጻፍ 
type=real-word> ለመጻፍ </ERR> ችግር በብዛት ያጋጥማል። 
በአማርኛ መጻሕፍትና ጋዜጦች የሚጻፉትን ሞክሼ ሆሄያት ጠንቅቆ ያለመጻፍ ጉዳይ እዚህ ላይ መጥቀሱ ብዙም ፋይዳ ያለው ስለማይመስለኝ ከአንድ መጽሔትና ከሌላ አንድ ጋዜጣ 
ያገኘኋቸውን አንድ ሁለት ምሳሌዎች ብቻ እጠቅሳለሁ። 
እዚህ ላይ ችግር ያለባቸውን ጽሑፎች የምጠቅሳቸው አዘጋጆቹ ስሕተት ፈጽመዋል ብዬ ለመውቀስ ሳይሆን አማርኛ በምንጽፍበት ጊዜ በአንድ መጣጥፍ ወይንም አንቀጽ እንኳን ቢሆን 
አንዱን ቃል እንደፈለግን ብንጽፈው ወቃሽም ፣ ከሳሽም እንደሌለን ለማሳየት ብዬ ነው። 
ከዚህም <ERR target=በላይ type=non-word> በላያ </ERR> ተያቢዎቹም (በጽሕፈት መኪና የሚጽፉ) ደራሲው ጠንቅቆ የጻፈውንም ቃል እንደፈቀዳቸው ለውጠው እፊታቸው 
ያለው የመተየቢያ መሣሪያ ውስጥ ቀድሞ የታያቸውን ሞክሼ ሆሄ እንደሚጽፉ አልጠራጠርም። 
ይህን ካልኩ ዘንድ <ERR target=የሚከተሉትን type=non-word> ሚከተሉትን </ERR> ሁለት ጽሑፎች ፊደል አለመጠንቀቅ ጉዳይ አቀርባለሁ። 
የመጀመሪያው አንድ አንቀጽ ብቻ ሲሆን ሁለተኛው ሰፋ ያለ ጽሑፍ ነው። 
የመጀመሪያው የግንዛቤ ችግር የምንለው ሕዝቡ ስለቴአትር ጥበብ ያለውን አነስተኛ እውቀት ወይንም ግምት ነው። 
ስለአንድ ነገር አስቀድመን እውቀት ከሌለን ወይ እንጠላዋለን አለያም በጭፍን እንዋሰዋለን። 
እውቀት ኃይል ነው። 
ለሁሉም ነገር መሠረትም ነው። 
እውቀት <ERR target=የማያስፈልገው type=non-word> ማስያፈልገው </ERR> ምናልባት እግዚአብሔር ብቻ ሊሆን ይችላል 
እውቀት ሁለት ዓይነት ነው… ወዘተ. 
በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉ ጽሑፎች በልዩ ልዩ ማተሚያ ቤት ከታተሙ መጻሕፍት የተውጣጡ ስለሆነ ገጾቹ ተከታታይ <ERR target=ላይሆኑ type=non-word> ላሆኑ </ERR> 
ይችላሉ፡፡ 
ከዚህ በላይ በጠቀስኩት የመጽሄት ጥቅስ ውስጥ ዕውቀት አንድ ጊዜ በ «ዕ» አራት ጊዜ በ «እ» እንደተጻፈ አይተናል። 
የዚህች መጽሐፍም ጥረት ይህን ለመከላከልና አንድ ቃል በየትኛው ሞክሼ ሆሄ ቢጻፍ ትክክል ይሆናል የሚለውን አበክረው <ERR target=የሚያስቡትን type=real-word> 
የሚያስቡበትን </ERR> ሰዎች ለመርዳት ነው። 
ሁለተኛው ቦታ ለመቆጠብ ያህል አሁን ከምጠቅሰው ጽሑፍ ውስጥ የተገኙትን ቃላት በማሳየት ብቻ ሁናቴውን ለማስገንዘብ እሞክራለሁ። 
እላይ የጠቀስኳቸው ሁለት ምሳሌዎች የችግሩን አሳሳቢነት ለመረዳት የሚበቁ <ERR target=ይመስለኛል type=non-word> ይመስላኛል </ERR>። 
ማንም ሰው መጻሕፍትን ፣ <ERR target=መጽሔቶችንና type=real-word> መጽሔቶንና </ERR> ጋዜጦችን ሲያነብ <ERR target=እነዚህን type=non-word> እኒህን 
</ERR> ጉዳዮች እያስተዋለ ቢያነብ ፣ እንዴት ባለ ምስቅልቅሉ በወጣ ሥርዓት እንደምንጽፍ ፈጥኖ ሊገነዘብ ስለሚችል ችግሩን ለማስወገድ <ERR target=ያደረኩትን type=non-
word> ደረኩትን </ERR> የኔን መጠነኛ ሙከራ ይበል ሳይል የሚቀር አይመስለኝም። 
መጽሐፉ አነስ ባለ ቅጽና በኪስ ለመያዝ በሚያመች አኳኋን ተዘጋጅቷል። 
ይህም የሆነበት ዋናው ምክንያት አንድ ሰው በአማርኛ ሲጽፍ አንዱን ቃል በየትኛው ሞክሼ ሆሄ መጻፍ እንዳለበት ለመረዳትና ቀስ በቀስም ያንን ቃል ደጋግሞ በተገቢው ፊደል ሲጽፈው 
የቃሉ ሥዕል በአእምሮው ውስጥ ስለሚቀረጽ ሌላ ጊዜ ሲጽፍ መድበለ ቃላቱን መመልከት ላያስፈልገው ይችላል ከሚል እምነት የተነሣ ነው። 
በዚህች ትንሽ መጽሐፍ ውስጥ ሞክሼ ሆሄያት ችግር ያለባቸው ቃላት ሁሉ ገብተዋል ለማለት ደፍሬ መናገር አልችልም። 
ሆኖም ግን እስካሁን የለቀምኳቸው ቃላት ተጠቃሚውን በብዙ እንደሚረዱትና ይህን ቃል በየትኛው ሞክሼ ሆሄ ብጽፈው ይሻላል ከሚል ጥርጣሬ ያድኑታል። 
ወደፊት ግን በጉዳዩ ያሰቡበት የመጽሐፏ ተጠቃሚዎች <ERR target=በሚያደርጉልኝ type=real-word> በሚያደርጉልን </ERR> ጥቆማና እኔም በየጊዜው መጻሕፍት ሳነብ ይህ 
ቃል አልገባምና መግባት ይገባዋል እያልኩ በምሰጠው ውሳኔ መሠረት በሁለተኛውና በሦስተኛው እንዲሁም በሌሎች የመጽሐፏ እትሞች ሊጨመር ስለሚችል መጽሐፏ የሞክሼ ሆሄያት 
ችግር ያለባቸውን ቃላት ይዛ ትወጣለች። 
የኢትዮጵያ ቋንቋዎች መርሐ ልሳን በ 1973 ዓ.ም ካወጣው የአጻጻፍ ሥርዓት ውሳኔ በስተቀር ሌላ ወሳኝ ጥናት ባለመደረጉ ፣ ለዚህ ጉዳይ ተጠያቂ ሊሆኑ የሚችሉ መምህራንንም ስለዚህ 
ጉዳይ ሆን ብሎ ያስተማራቸው ሰው ባለመኖሩ እነሱ እራሳቸው በዘፈቀደ ስለሚጽፉ ተማሪዎቻቸውም የነሱን ፈለግ በመከተል በዘፈቀደ ይጽፋሉ። 
እላይ ስሙን የጠቀስኩት የኢትዮጵያ ቋንቋዎች መርሐ ልሳን ይህን ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ ረጅም ጊዜ የፈጀ ጥናት አካሂዶ ውሳኔም አስተላልፎ ነበር። 
ይህ ውሳኔ የተላለፈበትም ወቅት <ERR target=ደርግ type=real-word> የደርግ </ERR> የሥልጠን ዘመን ስለነበረ ወሳኞቹ ደርግ ብዙ ቆራጥና ሥር ነቀል ውሳኔዎችን ያሳለፈ 
መንግሥት ስለሆነ ፣ ይህንንም ውሳኔ ደግፎ ያወጣዋል የሚል እምነት <ERR target=ነበራቸው type=non-word> ነበነራቸው </ERR>፤ ሆኖም ግን የመርሐ ልሳኑ ውሳኔ ለኢሠፓ 
ቢሮ ከሸኚ ደብዳቤ ጋር ቢላክለትም፣ እንደሰማነው ፣ በአንዱ ጓድ ቢሮ የጠረጴዛ መሳቢያ ውስጥ ተቆልፎበት ቆይቷል። 
ደርግ ከወደቀ በኋላ የት እንደደረሰ የሚታወቅ ነገር የለም። 
ሆኖም ግን የቀረበው የቋንቋዎች መርሐ ልሳኑ ራሱ እንዲሁም አንዳንድ <ERR target=አስተዋይ type=non-word> አስተዋዪ </ERR> ድርጅቶችና ጸሐፊዎች ውሳኔውን በማክበር 
እስካሁን ይሠሩበታል።  
ለዚህም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን መርሐ ልሳኑ <ERR target=ያወጣው type=real-word> ወጣው </ERR> የአማርኛ-አማርኛ መዝገበ ቃላት ነው። 
ይህን ካልን ዘንድ በአማርኛ ጠንቅቆ <ERR target=የመጻፍ type=non-word> የመጻ </ERR> ችግር <ERR target=እምኑ type=non-word> ረእምኑ </ERR> ላይ ነው 
በሚለው <ERR target=ጉዳይ type=non-word> ጉዳ </ERR> ላይ እንነጋገር። 
<ERR target=የኢትዮጵያ type=non-word> የኢትዮጲያ </ERR> ፊደል <ERR target=ሰባ type=non-word> ሰሌካ </ERR> ሶስት ሞክሼ ሆሄያት አሉት። 
<ERR target=ማለትም type=non-word> ማትም </ERR> ለላቲኑ H ሐ ሐ ኀ እና ኸ፤ ለS ሰ እና ሠ፤ ለA አ እና ዐ፤ ለŞ ጸ እና ፀ። 
እነዚህ ሞክሼ ሆሄያት የጥንት ድምፃቸው ጠፍቶ ሁሉም <ERR target=አንዳንድ type=real-word> እንዳንድ </ERR> ድምፅ ብቻ ወክለው እስከ ጊዜችን ድረስ ስንሠራባቸው 
ቆይተናል። 
ይህንንም ስናደርግ በዘፈቀደ እንጂ ምንም ሕግ ተከትለን አይደለም። 
ስለዚህ ነው አንዱን ቃል አንድ ጊዜ በአንዱ ሞክሼ ሆሄ ፣ ሌላ ጊዜ በሌላው እያፈራረቅን <ERR target=የምንጽፈው type=non-word> ምንጽፈው </ERR>። 
የኢትዮጵያ ቋንቋዎች መርሐ ልሳን ግን «ለአንድ ድምፅ አንድ ምልክት» የሚለውን የሥነ ልሳን መርሕ በመከተል <ERR target=ያወጣልንን type=real-word> የወጣልንን 
</ERR> ሕግ አክብረን ብንሠራበት ኖሮ አማርኛ ሕግን በመከተል አንድ ቃል በአንድ መንገድ ብቻ ይጻፍ ነበር። 
ልጆቻችንም <ERR target=ያለችግር type=non-word> ያለችግ </ERR> የአማርኛን ፊደል ያጠኑ ነበር። 
ቀላሉና አመችውም መንገድ <ERR target=ይህ type=non-word> ይው </ERR> ነበር። 
የሞክሼ ሆሄያት ችግር የተነሣው በሚከተለው ታሪካዊ እውነታ መሠረት እንጂ በሌላ እንዳልሆነ መገንዘብ ተገቢ ነው። 
ይህን ጉዳይ ይበልጥ ለማብራራት የሚከተለውን ታሪካዊ እውነታ እንይ። 
ግዕዝ <ERR target=የሳባውያንን type=real-word> ሳባውያንን </ERR> ፊደል ሲወርስ በጅምላ ሁሉንም አልወረሰም ፤ ለድምፀ ልሳኑ የሚያገለግሉትን ብቻ ነው የወሰደው። 
በሳብኛ ቋንቋ የነበሩ ግን ለግዕዝ ምንም አገልግሎት <ERR target=የማይሰጡትን type=real-word> የማይሰጡት </ERR> 5 ፊደሎች ጥሏቸዋል። 
አማርኛ ግን የግዕዙን ፊደል ሲወስድ ለድምፀ ልሳኑ የሚያገለግሉትን ብቻ መርጦ በመውሰድ ፋንታ ሁሉንም በጅምላ ወስዷቸዋል። 
በአማርኛ ሞክሼ ሆሄያት ጠንቅቆ ያለመጻፍ ችግር የተነሣው ከዚህ ጋር በመያያዙ ነው ለማለት ይቻላል። 



 

ምንም እንኳ በአሁኑ ጊዜ በግዕዝ ቋንቋ የሚሠሩ የቤተ ክህነት ሰዎች ፊደላትን ከሞላ ጎደል ጠንቅቀው ለመጻፍ ቢሞክሩም የብዙዎቹ ሰዎች የአፍ መፍቻ ቋንቋ የሞክሼ ሆሄያትን ልዩነት 
ያለመጻፍ ችግር አለባቸው። 
ለዚህም ጥሩ ማስረጃ የሚሆነን ካላይ የጠቀስኩት ከግዕዝ መጽሐፍ የወሰድኩት ማስረጃ ነው። 
የቋንቋዎች መርሐ ልሳን (አካዴሚ) ውሳኔ ምን የሚል ነበር? 
“ስለ ሞክሼ ፊደላት ተጨማሪ ውይይት ሳያስፈልግ ሞክሼ ፊደላት ያስፈልጋሉ ወይስ አያስፈልጉም?” በሚለው ላይ ድምፅ ተሰጥቶ አያስፈልጉም የሚለው ደጋፊ 10፣ ተቃዋሚ 5 
በመሆኑ፣ <ERR target=ይቀነስ type=non-word> የቀነስ </ERR> የሚለው ሐሳብ አለፈ። 
ሞክሼ ፊደላት <ERR target=ይቀነሱ type=real-word> የቀነሱ </ERR> በሚለው ውይይት ከተደረገ በኋላ ድምፅ ተሰጥቶበት <ERR target=ከአማርኛ type=real-word> 
አማርኛ </ERR> ፊደል ሰለዳ፣ 
ሠ እንዲወጣ በ10 ለ2 
ኀ እንዲወጣ በ10 ለ2 
ሐ እንዲወጣ በ10 ለ2 
ዐ እንዲወጣ በ10 ለ2 
ጸ እንዲወጣ በ9 ለ2 
ኸ እንዲወጣ በ8 ለ2 
ሀ እንደ ኸ እንዲነበብ በ11 ለ1 
አ እንደ ኧ እንዲነበብ በ11 ለ1 
ድምፅ ስለጸደቀ በዚሁ መሠረት እንዲሠራ ተወሰነ። 
መርሐ ልሳኑ እላይ የሰጠውን ውሳኔ ሲያደርግ <ERR target=ማለት type=non-word> ማት </ERR> አንዳንድ ፊደላት ከአማርኛው የፊደል ገበታ እንዲወጡ ሲወስንና ከሞክሼ 
ሆሄያት ውስጥ አንዱን መርጦ ሌላውን ሲያስቀር ያለ በቂ ምክንያት <ERR target=አልነበረም type=real-word> አልነበር </ERR>። 
ለምሳሌ ሠ መሠረዙ ይህ ፊደል ጥንት <ERR target=ይወክለው type=non-word> የወክለው </ERR> የነበረው ድምፅ በአማርኛ የለም በማለት ነው። 
እንዲሁም ፀን አስቀርቶ ጸን የሠረዘበት ምክንያት ጸ በአጻጻፍ (በእጅ ጽሕፈት) ከደ ጋር ስለሚመሳሰል የማደናገሩን ችግር ለመፍታት ነው። 
ከሀሌታው ሀ በስተቀር ሌሎች “ሀ”ዎች <ERR target=እንዲሁም type=non-word> እንዱሁም </ERR> ዐ መወገዳቸው እነዚህን <ERR target=ምልክቶች type=non-
word> ምልቶች </ERR> የሚወክሏቸው ድምፆች በአማርኛ ባለመኖራቸው ነው። 
ከዚህ ቀጥሎ ሌላው ውሳኔ የተላለፈበት የፊደል ጉዳይ የፍንፅቅ (በእንግሊዝኛ labiovelars በመባል <ERR target=የሚታወቁት type=real-word> የተወቁት </ERR>) ፊደላት 
ጉዳይ ነበር። 
ይህም እንደሚከተለው ተወስኗል፤ ፍንፅቅ ፊደል ሁለት ድምፆችን በአንድ ምልክት የመግለጫ መንገድ ነው። 
ይህ ሆኖ ሳለ ግን በየጊዜው እንደነዚህ ያሉትን ፊደላት መፍጠር የፊደሉን ገበታ መጠን <ERR target=ስለሚያበዛው type=real-word> ስለሚበዛው </ERR> ፍንፅቅ ፊደላት 
ከአማርኛ ፊደል ገበታ እንዲወገዱ በአንድ ድምፅ መርሐ ልሳኑ ሲወስን፣ በሕዝብ ግፊት የገቡት አንደነ ሏ፣ሷ፣ቧ፣ ወዘተ ያሉት ግን <ERR target=እንዲሠራባቸው type=non-word> 
እዲሠራባቸው </ERR> <ERR target=በወሰነበት type=non-word> በተነሠበት </ERR> ጊዜ እነዚህን ፊደላት የሚወክሉ ድምፆች በአማርኛ ቋንቋ ለመኖራቸው አጠራጣሪ 
መሆኑም ተወስቷል። 
<ERR target=ለምሳሌ type=non-word> ሳምሳሌ </ERR>፣ <ERR target=ቆላ type=non-word> ቄላ </ERR> <ERR target=ተብሎ type=non-word> ተብ 
</ERR> በመጻፍ ፈንታ ቆላ፣ <ERR target=ቈጠረ type=non-word> ቄጠረ </ERR> ተብሎ በመጻፍ ፈንታ ቆጠረ ተብሎ ቢጻፍ ምንም ችግር እንደማይፈጥር በምሳሌነት 
<ERR target=ተጠቅሷል type=non-word> ተጠሷል </ERR>። 
እላይ የተጠቀሰው የ1973ቱ የኢትዮጵያ <ERR target=ቋንቋዎች type=non-word> ቋንቋዎ </ERR> መርሐ <ERR target=ልሳን type=real-word> ልሳ </ERR> ውሳኔ 
በኔ አመለካከት ቀላሉና ተማሪዎችንም <ERR target=ለማስተማርና type=non-word> ለማስተማና </ERR> ለሕዝብም አስተዋውቆ በተግባር ለማዋል ቀናው መንገድ ነበር 
ሆኖም ግን ቀደም ተብሎ እንደተጠቀሰው፣ እስካሁን ድረስ ከመርሐ ልሳኑና <ERR target=አንዳንድ type=non-word> ካዳንድ </ERR> ሲጽፉ ሥርዓትን ለማክበር ከሚሞክሩ 
ወገኖች በስተቀር በተግባር ያዋለው ወገን የለም። 
እንደዚህ ያለው ውሳኔ ግን ቀደም ብሎ እንደታየው ፍጹም ድጋፍ ሊያገኝ የሚችል ውሳኔ <ERR target=ባለመሆኑ type=non-word> ባመሆኑ </ERR> ሁለተኛ አማራጭና 
ሁሉንም ወገን የሚያስማማው መንገድ የሚከተለው ሊሆን ይችላል የሚል ሌላ አማራጭ ከዚህ ቀጥዬ <ERR target=አቀርባለሁ type=non-word> አቀርባለሀ </ERR>። 
ምንም እንኳ አማርኛ ብዙ ሴማዊያን የኢትዮጵያ ቋንቋዎች (እንደ ጉራግኛ ቋንቋዎች) በሞክሼ ሆሄያት የሚወከሉትን ድምፆች ከአንዱ በስተቀር ሌሎችን የጣሏቸው ቢሆንም፣ አንዳንድ 
ወገኖች<ERR target=እነዚህ type=non-word> አነዚህ </ERR>ሞክሼ ሆሄያት ከፊደል ገበታው እንዳይወገዱ አጥብቀው ይከራከራሉ።  
ዋናው አቋማቸው “ከአባቶቻችን ተያይዞ <ERR target=የመጣልንን type=real-word> የመጣልን </ERR> ፊደል <ERR target=አክብረን type=non-word> አክቭረን 
</ERR> እንደ ታሪካዊ ቅርሳችን በማቆየት ፋንታ ይህን እንጣል፣ ያኛውን እናቆይ ማለት በረጅሙ የሥልጣኔ ታሪካችን ላይ ይቅርታ የማይደረግለት ትልቅ በደል እንደ መሥራት 
የሚቆጠር ነው” የሚል ነው። 
እንግዲህ የሁለቱንም ወገን ፍላጎት ለማመቻቸት <ERR target=የሚከተለውን type=real-word> የሚከተለው </ERR> መንገድ መያዝና አማራጭ <ERR target=የሌለው 
type=non-word> የሎለው </ERR> መንገድ መከተል ይኖርብናል። 
ከሞክሼ ሆሄያት ውስጥ በአንዱ ብቻ መጻፍ ያለበት አንድ ቃል በአንድ ዓይነት የአጻጻፍ መንገድ ብቻ መጻፍ አለበት የሚለውን በሌሎች አገሮች በተግባር ላይ እየዋለ ያለውን መንገድ 
መከተል አለብን ማለት ነው። 
በእንግሊዝኛ Spelling ወይም orthography (እኔ ጠንቅቆ መጻፍ ብዬ እንደ ሰየምኩት) ዓይነት ያለው ነው። 
ይህን ለማድረግ ደግሞ ዕውቀቱ ያላቸው ሰዎች አንድ ቃል <ERR target=በእነዚህ type=non-word> በእንዚህ </ERR> ፊደላት ብቻ መጻፍ አለበት ብለው አንድ የቃላት 
መድብል ሲያዘጋጁልን ያንን ተከትለን መጻፍ እንችላለን። 
ከዚያ ውጭ ከጻፍን ግን ስሕተት እንደሠራን ስለሚቆጠርብን ጠንቅቀን ቃል ባህር፣ ባኅር ወይንም ባኽር ብሎ እንደ መጻፍ ማለት ነው። 
እንዲሁም ብርሀን፣ ብርሐን፣ ብርኃን ወይም ብርሓን ተብሎ አይጻፍም ማለት ነው። 
አባቶቻችን ሲሠሩበት እንደነበረው እኛም እንደዚያው ለመሥራት መሞከራችን አግባብነት ያለው አይመስለኝም። 
ቋንቋ በየጊዜው ተለዋዋጭ ነው፤ በየዘመናቱ የአንድ ቋንቋ ሥርዓት <ERR target=ሰዋሰው type=non-word> ስዋሰው </ERR> እንደሚለውጥ ሁሉ ሥርዓተ ድምፁም 
ይለወጣል። 
ስለዚህም ነው ብዙ ቋንቋዎች በየጊዜው የቋንቋቸውን ያጻጻፍ መንገድ <ERR target=የሚያሻሽሉት type=real-word> የሚያሻሽሉ </ERR>። 
በእንግሊዝኛ ይህን Spelling reform ብለው ይጠሩታል። 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ (በተለይ በአሜሪካ እንግሊዝኛ) እንዲህ የመሰለው ያጻጻፍ መሻሻል ብዙ ጊዜ <ERR target=ተካሂዷል type=non-word> የካሂዷል </ERR>። 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ቋንቋዎች ተመሳሳይ የአጻጻፍ መሻሻል ሥራ ተደርጓል። 
በቅርቡ የጀርመንኛ ቋንቋ አዲስ ጠንቅቆ የመጻፍ ድንጋጌ <ERR target=ወጥቶለት type=non-word> ወቶለት </ERR> በትምህርት ቤቶችና በመገናኛ ብዙኃን እንዲሰራጭ ተደርጎ 
እየተሠራበት ነው። 
ለዚህ ጉዳይ ጥሩ <ERR target=መረጃ type=non-word> መረዳ </ERR> የሚሆነን የሌሎችን ቋንቋዎች የቃላትና የአጻጻፍ ሥርዓት ምን <ERR target=እንደሚመስል 
type=real-word> እንደሚከስል </ERR> ከሁለትና <ERR target=ከሦስት type=non-word> ከሠስት </ERR> መቶ ዓመት <ERR target=በፊት type=non-word> 
በፈት </ERR> <ERR target=የተጻፉትን type=non-word> የተጻፊትን </ERR> መጻሕፍት ማየት ነው። 
የዚያን ጊዜው ከዛሬው ለየት ያለ እንደሆነ እናስተውላለን። 
ስለዚህም በአማርኛም ተመሳሳይ እርምጃ ብንወስድና አንድ ቃል በአንድ መንገድ ብቻ እንዲጻፍ ብናደርግ ቋንቋውን ሥርዓት አስያዝነው ማለት ነው። 



 

ይህ ሁኔታ አስቸጋሪ ሊመስለን ይችል ይሆናል፤ ነገር ግን ቃላትን ስናነብ የምናነበው ሥዕል እንጂ ፊደላትን በመቁጠር አለመሆኑን ከተረዳን የዚህን ጉዳይ ቀላልነት ልንረዳ እንችላለን። 
አንድ ጥሩ ምሳሌ ባሳይ ሁኔታው የበለጠ ሊብራራ የሚችል ይመስለኛል። 
በአማርኛም ቢሆን በተለምዶ አንዳንድ ቃላትን የምንጽፍበት አንድ መንገድ ብቻ አለን። 
ለምሳሌ ብዙ <ERR target=ሰው type=non-word> ስው </ERR> እግዚአብሔር የሚለውን ቃል የሚጽፈው በዚህ መንገድ እንጂ እግዚአብሄር፣ እግዚአብኄር፣ ዕግዚአብሔር 
ዕግዚአብኄር ወይንም እግዚዐብሔር ብሎ <ERR target=ቢጽፍ type=real-word> ብጽፍ </ERR> ለአንባቢው በቀላሉ እንደተለመደው እንደ እግዚአብሔር ቀና ሆኖ 
አይነበብለትም። 
ሲያነበው ግራ ይጋባል። 
ሎሎችም ቃላት በተጨማሪነት ማስቀመጥ ይቻላል፤ አባት እናት አዲስ አበባ፤ ሰማይ መንግሥት አገር፣ ሥራ ወ.ዘ.ተ። 
ለምሳሌ፣ ከነዚህ ቃላት ውስጥ የመጀመሪያው አራቱን ወስደን በሌሎቹ ሞክሼ ሆሄያት ብንጽፋቸው ለማንበብ <ERR target=እንደማይመራን type=real-word> እንደማይገራን 
</ERR> ማንም <ERR target=አስተዋይ type=non-word> አስተዋዪ </ERR> ሰው ሊገነዘበው ይችላል፤ እነሱንም ዐባት፣ ዕናት፣ ዐዲስ ዐበባ፣ <ERR target=ሠማይ 
type=real-word> ሠማ </ERR> ብሎ እንደ መጻፍ ዓይነት ነው። 
ከውጭ አገር ቋንቋ ሌላ ምሳሌ ወስደን ለዕይታችን የተለመደውን የእንግሊዝኛ Civil የሚለውን ቃል Sivil ተብሎ ተጽፎ <ERR target=ብናገኘው type=non-word> ብናበኘው 
</ERR> <ERR target=ለማንበብ type=real-word> ለማበብ </ERR> ግር <ERR target=ይለናል type=non-word> ይለና </ERR>። 
ቃሉ በእንደዚህ ባለ ሁኔታ ሲጻፍ ለማንበብ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሚሆንብንም እንግዳና የማናውቀው ቃል ሊሆን ስለሚችል ትርጉሙ ምን ይሆን? በማለት በመዝገበ ቃላት ውስጥ 
ልንፈልገው እንሞክራለን። 
በመዝገበ ቃላት ውስጥ አለመኖሩን ስናረጋግጥም ተሳስቶ <ERR target=የተጻፈ type=real-word> ተጻፈ </ERR> የእንግሊዝኛ ቃል መሆኑን እንገነዘባለን። 
ይህም የሚያመለክተን ስናነብ የምናነበው ስዕል እንጂ ፊደላትን በመቁጠር አለመሆኑን ነው፤ ስለዚህ አንድ ቃል በሚጻፍበት ጊዜ በዚህ በአንዱ መንገድ ብቻ ነው ተብሎ ከተወሰነልን ያንን 
መንገድ ተከትልን ስለምንጽፍ የዚያ ቃል ያጻጻፍ ስእል እንደ እግዚአብሔር ያጻጻፍ ስዕል <ERR target=ፈጥኖ type=non-word> በጥኖ </ERR> በአእምሮአችን ውስጥ ይቀረጻል 
ከዚህ የበለጠ መረጃ ማግኘት አንችልም ማለት ነው። 
እንግዲህ ከዚህ አስተሳሰብ በመነሳት ለአማርኛ አጻጻፍ ስርዓትና ህግ ካበጀንለት እና አንድ ቃል መጻፍ <ERR target=ያለበት type=real-word> ያለበትን </ERR> በዚህ በአንዱ 
መንገድ ብቻ ነው <ERR target=ብለን type=real-word> በለን </ERR> ከወሰንን በዚህ ውሳኔ መሠረት ተማሪዎቻችን ሊማሩበት እና <ERR target=ሊመሩበት type=real-
word> ለመሩበት </ERR> ከመቻላቸውም በላይ እኛም እራሳችን ስንጽፍ ይህንኑ አንድ መንገድ ብቻ ተከትለን እንጽፋለን። 
በአሁኑ ጊዜ እንደሚደረገው ግን <ERR target=አንዱን type=real-word> አንዱም </ERR> ቃል አንድ ጊዜ በአንዱ ሞክሼ ሆሄ፤ ሌላ ጊዜ ደግሞ በዚያው ጽሑፍ ውስጥ በሌላው 
መጻፍ አስተዋይ አእምሮ የማይቀበለው ስለሆነ ይህንን ቃል ጥያቄ የምናስተካክልበት ጊዜ ነው የሚል አስተሳሰብ ስላለኝ ይህችን ትንሽ በአማርኛ ሞክሼ ሆሄያትን ጠንቅቆ ያለመጻፍ ችግር 
እና መፍትሄ ብዬ የሰየምኳትን መድብለ ቃላት አዘጋጅቻለሁ። 
በዚህ መጽሐፍ የአማርኛ ፊደል ጠንቅቀን ለመጻፍ የምንከተለውን መመሪያ ለማመላከት የታቀደ ሲሆን ስለዚህ እንደ ማንኛውም ቋንቋ አማርኛም <ERR target=በመጀመሪያ 
type=non-word> በመጀመሪ </ERR> ደረጃ ከኢትዮጵያ ቋንቋዎች የተዋሳቸውና የሚሠራባቸው ቃላት ብዙዎች እንደሆኑ ማመልከት ያሻል። 
እነዚህ ቃላት <ERR target=ከኩሻውያን type=non-word> ከኩሻውያ </ERR> ቋንቋዎች የተወረሱ ከሆኑ (ለምሳሌ፤ ከኦሮምኛ፣ ከአገውኛ ወ.ዘ.ተ.) ቃላቱ መጻፍ ያለባቸው 
ከዚህ በታች እንደምናያቸው ቃላት ዓይነት በአንዱ ሞክሼ ሆሄ ብቻ፣ ማለትም በ “ሀ” “ሰ” “አ” “ጸ” ብቻ ነው።  
ይህም የሚሆነው በነዚህ ቋንቋዎች ሌሎችን ሞክሼ ሆሄያት የሚወክሉ ድምፆች ባለመኖራቸው ነው። 
ለዚህ ጉዳይ አንዳንድ ምሳሌዎችን መስጠት አስፈላጊ ይመስለኛ። 
ለምሳሌ እንደ መገርሳ፣ ፈይሳ፣ ሀርቡ፣ አዳሚ ቱሉ፣ አሌልቱ፣ ሀርጌሳ፣ ሱማሌ፣ አፋር፣ ሲዳማ፣ አውንጂ ወ.ዘ.ተ. ያሉት ቃላት ዓይነት ሲሆኑ፣ እንዲሁም በታሪካዊ ምክንያቶች ኢትዮጵያ 
ከብዙ <ERR target=አገሮች type=non-word> አገሮ </ERR>ች ጋር ግንኙነት ከማድረጓ የተነሣ ብዙ ቃላትን ከነዚህ አገሮ ወስዳለች 
ይህም ያለና ወደፊትም የሚኖር ጉዳይ ነው። 
ለምሳሌ ከክርስትና ሃይማኖት የተነሣ ከግሪክ፣ ከሶርያ፣ ከዐረብያ፣ ከዚያ በኋላ በልዩ ልዩ ታሪካዊ አጋጣሚዎች <ERR target=ከፖረቱጋል type=non-word> ከዎረቱጋል </ERR>፣ 
ከፈረንሳይ፣ ከኢጣሊያና ከእንግሊዝ ሥልጣኔ ጋር ግንኙነት ስላደረገች ከነዚህ <ERR target=አገሮች type=non-word> አገሮ </ERR> ቃላት ወስዳለች። 
በሃይማኖት ምክንያት የተዋሰቻቸውን <ERR target=ቋሚ type=non-word> ቀዋሚ </ERR> የሆነ ያጻጻፍ <ERR target= ሥርዓት type=non-word> ሠርዓት </ERR> 
<ERR target=ስላበጀንላቸው type=non-word> ስለበጀንላቸው </ERR> ያንኑ ሥርዓት ተከትሎ ከመጻፍ በስተቀር ሌላ አማራጭ የለንም ማለት ይቻላል። 
ለምሳሌ በጰ የምንጽፋቸው ቃላት ሁሉ <ERR target=በግሪክ type=real-word> በግሪክና </ERR> በ (ፐ) <ERR target=የሚጻፉ type=real-word> የሚጻፉት </ERR> 
ነበሩ። 
እንደነዚህ ያሉት ቃላት ከክርስትና ሃይማኖት ጋር የተያያዙ ስለነበሩ በዚያን ጊዜ <ERR target=ከእኛ type=non-word> ከኛ </ERR> ቋንቋ ጋር እንዲጻፉ አድርገናቸዋል።  
ከዐረብኛ ደግሞ በንግድና <ERR target=በሃይማኖት type=non-word> በሃይኖት </ERR> ግንኙነት የተነሣ አያሌ ቃላት ተውሰናል። 
ስለዚህም <ERR target=በዐረብኛ type=non-word> በዐብኛ </ERR> ቋንቋ አሁንም ሞክሼ ሆሄያት ሳይጠፉ የሚሠራባቸው (በተለይ የተጽውዖ ስሞችን) ስንጽፍ በተገቢዎቹ 
ሞክሼ ሆሄያት መጻፍ አለብን ማለት ነው። 
በብዛት በአማርኛ ውስጥ ገብተው የሚገኙ የዐረብኛ ቃላት ስላሉ ስለነሱ በአማርኛ ትክክለኛ አጻጻፍ ብንነጋገር ጥሩ ይመስለኛል። 
ሁኔታውን የበለጠ ለማብራራት የግዕዙንና የዐረብኛውን የሞክሼ ሆሄያት ቅርጽ እስቲ እናስተያይ፤ 
የግዕዝና የዐረብኛ ተመሳሳይ ፊደላት ንጽጽር 
እዚህ ላይ <ERR target=መብራራት type=non-word> ሙብራራት </ERR> ያለበት ጉዳይ አለ። 
<ERR target=ይኸው type=real-word> ይኸውም </ERR> ከአማርኛ ፊደላት <ERR target=ውስጥ type=non-word> ውስ </ERR> “ን” የሚወክለው “ጸ” ቢሆንም 
ብዙዎቹ ወደ አማርኛ የገቡ በዚህ ፊደል <ERR target= የሚጻፉ type=real-word> በሚጻፉ </ERR> የዐረብኛ ቃላት በተለምዶ በ “ሰ” ስለሚጻፉ በዚህም መድብል ውስጥ 
ይኸውም የተለምዶ አጻጻፍ እንዲጠበቅ ሆኗል። 
ይህን የፊደላት ንጽጽር <ERR target=ካየን type=real-word> ካየር </ERR> በኋላ <ERR target=ከዐረብኛ type=real-word> የዐረብኛ </ERR> የተዋስናቸው ቃላት 
እንዴት መጻፍ እንዳለባቸው ጥቂት ናሙናዊ ምሳሌዎች ከዚህ በታች እሰጣለሁ። 
<ERR target=በብዛት type=non-word> ባብዛት </ERR> የሚሠራባቸው መሠረታቸው ዐረብኛ የሆነ የኢትዮጵያ ስሞች በመድብለ ቃላቱ ውስጥ እንዲካተቱ ተደርጓል። 
<ERR target=የአማርኛ type=real-word> ለአማርኛ </ERR> ቃላት የተገኙበት ሥር እንደተሰጠው ሁሉ <ERR target=ለእነሱም type=non-word> ለነሱም </ERR> 
የዐረብኛ ሥርወ ቃል ተሰጥቷል። 
ስለ መድብለ ቃላቱ ትንሽ መግለጫ 
በዚህ በአማርኛ ሞክሼ ሆሄያትን ጠንቅቆ <ERR target=ያለመጻፍ type=non-word> ያመጻፍ </ERR> ችግርና መፍትሔ ተብሎ <ERR target=በተሰየመው type=non-
word> በተሰየወመው </ERR> የቃላት መድብል ውስጥ፣ ቃላት በፊደል ቅድመ ተከተል ተቀምጠዋል። 
ይህም ሲሆን በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ ያሉት ቃላት ሁሉ ተካተዋል ማለት ሳይሆን ጠንቅቆ <ERR target=በመጻፍ ረገድ type=non-word> በመጻፍረገድ </ERR> ችግር የሚፈጥሩ 
ሞክሼ ሆሄያት ያሉባቸው ቃላት ብቻ ናቸው ተለቅመው የተቀመጡት። 
ሆኖም ግን <ERR target=እንደመግቢያ type=non-word> እደመግቢያ </ERR> ቃላት <ERR target=ከተለቀሙት type=real-word> ከተለቀሙ </ERR> ውስጥ ሞክሼ 
ሆሄያት የሌሉባቸውም ጥቂት ቃላት እንደመግቢያ ቃላት ገብተው ይገኛሉ። 
ይህም የተደረገበት ምክንያት እነዚህን የመሳሰሉት ቃላት ሞክሼ ሆሄያት ካለባቸው ቃላት ጋር በተጣማሪነት <ERR target=ስለሚሠራባቸው type=non-word> ስሚሠራባቸው 
</ERR> የግዴታ እሱን <ERR target=ማስገባቱ type=non-word> ማሰገባቱ </ERR> አስፈላጊ ስለሆነ ነው። 
ለምሳሌ ገ ሥር “ገዛ” የሚል <ERR target=ድርብ type=real-word> ደርብ </ERR> ቃል ብንጠቀምበት ሞክሼ ሆሄ ስለሌለበት ምንም የአጻጻፍ ችግር <ERR 
target=አይፈጥርብንም type=real-word> አይፈጥርብን </ERR> ነበር 



 

ነገር ግን <ERR target=በመድብሉ type=non-word> በመድበሉ </ERR> እንደሚታየው ከሌሎች ሞክሼ ሆሄያት ካለባቸው ቃላት ጋር ሲጣመር የነዚህን ቃላት ሞክሼ ሆሄያት 
ለማሳየት ሲባል እንደመነሻ ቃል ሆኖ <ERR target=ስለገባ type=real-word> ስገባ </ERR> እንደነዚህ ያሉትን በዚሁ መንገድ ማየቱ ጥሩ ነው። 
ለምሳሌ ከዚህ ቃል ጋር ተጣምረው የሚገኙ ቃላት የሚከተሉት ናቸው፤ 
በገዛ ራሴ 
በገዛ እጄ 
ነፍስ ገዛ 
አደብ ገዛ 
አገር ገዛ 
ዐቅል ገዛ ወዘተ። 
አንድ ቃል በአንዱ ሞክሼ ሆሄ እንጂ በሌላው አለመጻፉን ለማስረዳት፣ ሥርወ ቃሉ በቅንፍ ተቀምጧል። 
ብዙዎቹ እንደነዚህ ያሉት ቃላት ከግዕዝ የተወረሱ ወይንም ከግዕዝ ጋር ዝምድና ያላቸው ቃላት ስለሆኑ ማስረጃው ቃል በቅንፍ ውስጥ ሥርወ ቃሉን <ERR target=የሚያመለክተው 
type=non-word> የሚያክተው </ERR> <ERR target=ተመልክቷል type=non-word> በምሕክቷል </ERR>። 
ለምሳሌ ግዕዝ ከሆነ በ “ግ” ተመልክቷል <ERR target=ማለት type=non-word> መለት </ERR> ነው። 
በተጨማሪም <ERR target=የዚህ መድበለ ቃላት type=non-word> የዚህመድበለቃላት </ERR> ተጠቃሚ ማስተዋል ያለበት የሚከተለውን ዐቢይ ጉዳይ ነው። 
በዚህ <ERR target=መድብል type=non-word> መድበል </ERR> ውስጥ የተካተቱት ቃላት <ERR target=የሞክሼ type=non-word> የሞኪሼ </ERR> ሆሄያት ችግር 
ያለባቸው ብቻ ናቸው። 
<ERR target=ማለትም type=non-word> መለትም </ERR> አንድ ሥርወ ቃል ተቀምጦ የሱ ጓዞች የሆኑት ውልድ ቃላት በርሱ ሥር ተካተዋል፤ ሆኖም ግን በአንድ ውልድ ቃል 
ሥር ሊኖሩ <ERR target=የሚችሉት ቃላት type=non-word> የሚችትቃላት </ERR> በሙሉ ገብተዋል ለማለትም <ERR target=አልደፍርም type=non-word> 
የልደፍርም </ERR>። 
ስለዚህ መጽሐፉ ውስጥ ያልታየ ውልድ ቃል ከየትኛውም ሥርወ ቃል ሥር እንደሚመደብ አገናዝቦ መጻፉ የተጠቃሚው ፈንታ ይሆናል። 
በየቃላቱ ሥር የሚመደቡትን ውልድ ቃላት ሁሉ <ERR target=እናስገባ type=non-word> እስገበ </ERR> ካልንማ <ERR target=መጽሐፉ type=non-word> መጽሐሩ 
</ERR> <ERR target=እንደዚህ type=non-word> እደዚህ </ERR> በመሰለው ትንሽ ቅጽ ሊወጣ አይችልም ነበር። 
ይህም ማለት መድበሉ ጠቋሚ እንጂ ሁሉንም ቃላት ያካተተ እንዳይደለ መረዳቱ አስፈላጊ ይመስለኛል። 
ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ነገሠ በሚለው ቃል ሥር፣ ንኡስ አንቀጹ መንገሥና ቦዝ አንቀጹ ነግሦ፣ ተነጋገሠ፣ ነጋሢነት፣ ንጉሡ፣ መንግሥቱ፣ መንግሥቴ፣ ሞኝ አንግሥ ላይኖሩ ይችላሉ። 
ስለዚህም የነገሠን አጻጻፍ ያወቀ ሰው <ERR target=እነዚህ type=non-word> እንዚህ </ERR> ሁሉ ቃላት የዚህ ዋና ወይንም ሥርወ ቃል፣ ውልድ ቃላት መሆናቸውን አጢኖ 
በማገናዘብ በየትኛው ሞክሼ ሆሄ እንደሚጻፉ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። 
ይህን ካሳየን ዘንድ ወደ <ERR target=ሌሎቹ type=non-word> ሌሎቸ </ERR> ኢትዮጵያ <ERR target=ቃላትን ወደ type=non-word> ቃላትንወደ </ERR> 
ተዋሰቻቸው ቋንቋዎች እንሂድና እነሱን እንዴት አድርገን እንጻፋቸው <ERR target=የሚለውን type=real-word> የሚለው </ERR> ጥያቄ እንመልስ። 
ከአውሮጳውያን ቋንቋዎች የተዋስናቸው ቃላት እንደ ዐረብኛው ዓይነት ያለ ችግር የለባቸውም። 
ስለዚህም በ“ሀ” በ“ሰ”  በ“አ” ብቻ መጻፍ እንችላለን ሊሆን የማይችለው ግን በሌሎቹ ሞክሼ ሆሄያት እነዚህን ቃላት መጻፉ ነው። 
እነዚህን እላይ የተጠቀሱት <ERR target=የአውሮፓ type=non-word> የእሮፓ </ERR> <ERR target=ቋንቋዎች type=non-word> ቋንቋቆች </ERR> ቃላት 
ለምሳሌነት የሚበቁ ይመስለኛል። 
ይህ ከሆነ ዘንድ እላይ ያየናቸው ቃላት በምንም ሁኔታ ሣይንስ፤ ሣይንሥ <ERR target=ወይንም type=real-word> ወይን </ERR>ም ሳይንስ፤ <ERR target=ሦሻሊዝም 
type=non-word> ሦሻለዝም </ERR>፤ <ERR target=አርምሥትሮንግ type=non-word> አርም ሥትሮንግ </ERR> ወይንም ዐርምሥትሮንግ፤ <ERR target=ሤኮንዶ 
type=non-word> ሠየኮንዶ </ERR> <ERR target=ሚስቶ type=non-word> ሚቶ </ERR> ወይንም ሴኮንዶ ሚቶ፤ ሖቴል ወይንም <ERR target=ኆቴል 
type=non-word> ኖቴል </ERR>፤ ሖስፒታል ወይን <ERR target=ኆስፒታል type=non-word> ኖስፒታል </ERR>፤ ፓስታ ተብለው አይጻፉም ማለት ነው። 
<ERR target=ለሁኔታው type=real-word> ለሁኔታ </ERR> እንደገና አጽንኦት ለመስጠት በአጻጻፍ ረገድ ጥንቃቄ <ERR target=ማድረግ type=non-word> ማድረገ 
</ERR> ያለብን፤ ቃላቱ የተውሶ ሳይሆኑ የአማረኛ ወይንም <ERR target=የግዕዝ type=non-word> የገዕዝ </ERR> ቃላት ወይንም የተውሶ <ERR target=ቃላት 
type=non-word> ቃለት </ERR> ሆነው፤ <ERR target=ዐረብኛ  type=non-word> ዐረበኛ </ERR> ከሆኑት በስተቀር፤ መሰረታቸው ከኢትዮጵያ ቋንቋዎች ከኩሻዊ 
ወይንም ከአውሮጳ ቋንቋዎች ማለትም ከፖርቱጋል፤ ከኢጣሊያንኛ፤ ከፈረሳይኛ፤ ወይንም <ERR target=ከእንግሊዝኛ type=non-word> ከእንገሊዝኛ </ERR> የተወረሱ ቃላት 
ከሆኑ እላይ በጠቀስነው መሠረት ቢጻፉ ትክክለኛውን ድምፅ ተከትለው ተጽፈዋል ማለት ስለሆነ ይህን ትንሽ ጥንቃቄ ማድረግ ብቻ ስለሆነ <ERR target=ከመጠራጠርና type=non-
word> ከመጠራጥረና </ERR> በየትኛው ሞክሼ ሆሄ ልጻፍ ከሚል ችግር እንድናለን። 
ዋቢ መጻሕፍት 
አምሳሉ አክሊሉ (1996. ዓ.ም)። <ERR target=አማርኛ type=non-word> አማርና </ERR>-እንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት (<ERR target=ተሻሽሎ type=non-word> 
ተሸሽሎ </ERR> የወጣው) ሦስተኛ እትም አ.አ ንግድ ማተሚያ ቤት፣ ሜጋ አሳታሚ ድርጅት። 
የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አካዳሚ (1973 ዓ.ም.) ስለአማርኛ ፊደል መሻሻል ጥናትና ውሳኔ አዲስ አበባ ገጽ 42 (ያልታተመ)። 
ኪዳነ ወልድ ክፍሌ (1948)። መጽሐፈ ሰዋስው ወግስ ወመዝገበ ቃላት ሐዲስ። አ.አ ንግድ ማተሚያ ቤት። 
 
Source: http://dw.com/p/1J09K 
Date: 03.06.2016 
በጀርመን የሽብር ጥቃት መክሸፍ 
ዱስልዶርፍ ከተማ ጀርመን <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> ጥቃት ሊያደርሱ ነበር በሚል የተጠረጠሩ ሦስት የሶርያ ዜጎች ትናንት <ERR 
target=መያዛቸው type=non-word> መያዛቸዉ </ERR> ተሰምቷል። 
<ERR target=ባለፈው type=non-word> ባለፈዉ </ERR> ዓመት በርካታ ስደተኞች ወደ ጀርመን ሲገቡ <ERR target=አብረው type=non-word> አብረዉ </ERR> 
እንደመጡ <ERR target=የተገለጸው type=non-word> የተገለጸዉ </ERR> <ERR target=ሶርያውያን type=non-word> ሶርያዉያን </ERR> ተገን ጠያቂዎች ራሱን 
የኢራቅ እና ሶርያ እስላማዊ መንግሥት <ERR target=የሚለው type=non-word> የሚለዉ </ERR> ፅንፈኛ ቡድን ISIS <ERR target=ሳይልካቸው type=non-word> 
ሳይልካቸዉ </ERR> እንዳልቀረ አቃቤ ሕግ አመልክቷል። 
አቃቤ ሕግ ተጠርጣሪዎቹ ሁለቱ አጥፍቶ በመጥፋት <ERR target=ሌሎች type=non-word> ሌሎቼ </ERR> ደግሞ በእሩምታ ተኩስ በርካቶችን ለመግደል <ERR 
target=ማቀዳቸውን type=non-word> ማቀዳቸዉን </ERR> ቢገልጽም፤ ዕቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ <ERR target=ተቃርበው type=non-word> ተቃርበዉ </ERR> 
እንደሆን የሚጠቁም መረጃ አለመኖሩም ተገልጿል። 
ባለፉት አምስት ዓመታት ጀርመን <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> ሊደርሱ የታቀዱ የሽብር ጥቃቶች አንድም <ERR target=መክሸፋቸውን 
type=non-word> መክሸፋቸዉን </ERR> አንድም ሳይሳኩ <ERR target=መደናቀፋቸውን type=non-word> መደናቀፋቸዉን </ERR> ዘገባዎች ያመለክታሉ። 
<ERR target=በጎርጎሪዮሳዊው type=non-word> በጎርጎሪዮሳዊዉ </ERR> 2011 ዓ,ም መጋቢት ወር ግን አንድ የኮሶቮ አልባንያ ዜጋ ፍራንክፈር <ERR target=አውሮፕላን 
type=non-word> አዉሮፕላን </ERR> ማረፊያ ላይ ሁለት የዩናይትድ ስቴትስ ወታደሮችን ገድሎ ሌሎች ሁለት አቁስሏል። 
በቁጥጥር ሥር <ERR target=የዋለው type=non-word> የዋለዉ </ERR> ጥቃት አድራሽ የዕድሜ ልክ እሥራት ተፈርዶበታል። 
<ERR target=ባለፈው type=non-word> ባለፈዉ </ERR> የካቲት ወር የጀርመን ፖሊስ በመላ ሀገሪቱ በተለያዩ ግዛቶች የሽብርተኞች ሠንሰለት እና ቡድን መኖሩን እንደደረሰበት 
<ERR target=አሳውቆ type=non-word> አሳዉቆ </ERR> በርሊን፣ ኖርድ ራይን ቬስትፋለን፤ እንዲሁም ኒደር ዛክሰን በፈጣን ርምጃ መረቡን <ERR target=በጣጥሰው 



 

type=non-word> በጣጥሰዉ </ERR> አራት ተጠርጣሪ <ERR target=አልጀርያውያን type=non-word> አልጀርያዉያን </ERR> <ERR target=ተይዘው type=non-
word> ተይዘዉ </ERR> የጥቃት <ERR target=ሴራው type=non-word> ሴራዉ </ERR> በእንጭጩ ተቀጨ። 
በተመሳሳይም በጀርመን የኖርድ ራይን ቬስት ፋለን ፌደራል ግዛት ዋና ከተማ <ERR target=በሆነችው type=non-word> በሆነችዉ </ERR> ዱስልዶርፍ ሊጣል <ERR 
target=የታቀደው type=non-word> የታቀደዉ </ERR> ጥቃት ከወዲሁ መክሸፉ ተገልጿል። 
ቀድሞ <ERR target=የከተማው type=non-word> የከተማዉ </ERR> ዋና ጎዳና <ERR target=የነበረው type=non-word> የነበረዉ </ERR> በርካቶች በእግር 
የሚንሸራሸሩበት ተወዳጅ ጎዳና ሃይንሪሽ ሃይን አለ ነበር የሽብር ጥቃቱ ዒላማ። 
ጥቃቱን በማቀነባበር የተጠረጠሩት ሐምዛ ሲ፤ ማሆድ ቢ፤ እንዲሁም አብድ አራህማን ኤኬ የተባሉት ሦስት የሶርያ ዜጎች ከጀርመን የተለያዩ ከተሞች ተይዘዋል። 
<ERR target=አራተኛው type=non-word> አራተኛዉ </ERR> ተጠርጣሪ ሳላህ ኤ ፓሪስ ፈረንሳይ <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> በፖሊስ 
ቁጥጥር ሥር እንደሚገኝ እና ወደ ጀርመን የሚላክበት ሂደት መጀመሩም ተሰምቷል። 
ይህ ተጠርጣሪ <ERR target=የተያዘው type=non-word> የተያዘዉ </ERR> <ERR target=ባለፈው type=non-word> ባለፈዉ </ERR> የካቲት ወር <ERR 
target=ቀደም type=real-word> ቀ ደም </ERR> ብሎ ሲሆን የጥቃት ዕቅዱን ለፖሊስ <ERR target=የዘረዘረው type=non-word> የዘረዘረዉ </ERR> እሱ መሆኑም 
ተገልጿል። 
የኖርድራይን ቬስትፋለን ፌደራል ግዛት የሀገር <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> ሚኒስትር ራልፍ ያንገር በሃገራቱ መካከል <ERR target=ያለው 
type=non-word> ያለዉ </ERR> የመረጃ <ERR target=ልውውጥ type=non-word> ልዉዉጥ </ERR> ለጥቃት ዕቅዱ መክሸፍ ትልቅ ሚና መጫወቱን አመልክተዋል። 
«<ERR target=ይህ type=real-word> ይህን </ERR> የፀጥታ አስከባሪ ኃይሎች በትብብር <ERR target=ለመሥራታቸው type=non-word> ለመሥራታቸዉ </ERR> 
ጥሩ ምሳሌ <ERR target=ነው type=non-word> ነዉ </ERR>። 
ጀርመን <ERR target=ውስጥም type=non-word> ዉስጥም </ERR> ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ <ERR target=ያለው type=non-word> ያለዉ </ERR> የጥቆማ እና 
መረጃ <ERR target=ልውውጥ type=non-word> ልዉዉጥ </ERR> ይደረጋል። 
ለዚህም <ERR target=ነው type=non-word> ነዉ </ERR> <ERR target=ሴራውን type=non-word> ሴራዉን </ERR> ገና በእንጭጩ ፖሊስ ለማክሸፍ <ERR 
target=የቻለው type=non-word> የቻለዉ </ERR>።» 
ተጠርጣሪዎቹ ወደ ጀርመን የገቡት መራሂተ መንግሥት አንጌላ ሜርክል ሀገሪቱ ድንበሯን ለስደተኞች ክፍት እንድታደርግ ባሳለፉት አወዛጋቢ <ERR target=ውሳኔ type=non-
word> ዉሳኔ </ERR> መሆኑን <ERR target=የጠቆመው type=non-word> የጠቆመዉ </ERR> የጀርመን የዜና ወኪል DPA ዘገባ፤ ሶርያዉያኑ የISIS አባላት ሳይሆኑ 
እንዳልቀሩ ያመለክታል። 
በተለይም አብድ አራህማን ኤኬ በሽብርተኝነት <ERR target=የተፈረጀው type=non-word> የተፈረጀዉ </ERR> የሶርያ ተቃዋሚ ቡድን አል ኑሥራ ግንባር ጋር አብሮ ሳይሰራ 
እንዳልቀረም ዘርዝሯል። 
ከተያዙት ተጠርጣሪዎች መካከል <ERR target=አንደኛው type=non-word> አንደኛዉ </ERR> ካልርልስሩኸ ፍርድ ቤት ቀርቧል። 
ሃይድልበርግ ከተማ በሚገኝ የስደተኞች መኖሪያ <ERR target=የቆየው type=non-word> የቆየዉ </ERR> የ31 ዓመቱ ተጠርጣሪ የፈንጂ ቀበቶ ለማዘጋጀት ኃላፊነት ተሰጥቶት 
እንደነበርም ተገልጿል። 
ያም ሆኖ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ቃል አቀባይ ፍራዉከ ከኽለር የጥቃት ዕቅዱን ተግባራዊነት የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዳልተገኘ ተናግረዋል። 
«ባለን መረጃ መሠረት ተጠርጣሪዎቹ የጥቃት <ERR target=ዕቅዳቸውን type=non-word> ዕቅዳቸዉን </ERR> በተጨባጭ ተግባራዊ ለማድረግ መዘጋጀታቸዉን 
አያመለክትም። 
ፈረንሳይ <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> ከሚካሄደዉ የአዉሮጳ የእግርኳስ ሻምፒዮና ጋርም የተያያዘ አይደለም።» 
ምንም እንኳን አቃቤ ሕግ ተጠርጣሪዎቹ ጥቃቱን ለማድረስ <ERR target=ተቃርበው type=non-word> ተቃርበዉ </ERR> እንደነበር የሚያሳይ መረጃ የለም ቢልም የጀርመን 
የሀገር <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> ሚኒስትር የሽብርተኞች ጥቃት ስጋት በሀገሪቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን አመልክቷል። 
 
Source: http://dw.com/p/1J0Fu 
Date: 04.06.2016 
የናይጀር ደለል ይዞታ 
የናይጀሪያ መንግሥት በኒዠር ደለል በሚገኘው የኦጎኒ ግዛት በነዳጅ ዘይት ፍሳሽ የተከሰተውን ያካባቢ ብክለት ለማስወገድ ያስችላል ያለውን ግዙፍ የማፅዳት ፕሮዤ ጀመረ። 
ርምጃውን ለተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃ የሚሟገቱት በደስታ ተቀብለውታል። 
« መርሀ ግብሩ መነቃቃቱ ለኛ የአካባቢ ተቆርቋሪዎች ጥሩ ጅምር ነው። 
ምክንያቱም፣ አንደኛ፣ ከመርሀ-ግብሩ በስተጀርባ ፕሬዚደንታዊው ጽሕፈት ቤት እና <ERR target=ፌደራላዊው type=non-word> ፌዴራዊው </ERR> መንግሥት ስላሉበት 
ቀጣይነቱ የተረጋጋገጠ ነው። 
ሁለተኛ ደግሞ፣ ከብዙ ጊዜ ወዲህ አካባቢ ጥበቃን በተመለከተ ፍትሕ ተነፍጓቸው ለቆዩት የኦጎኒ ላንድ ነዋሪዎች በመጨረሻ ፍትሕ የሚያስገኝላቸው ነው።» 
ይኸው አንድ ቢልዮን ዶላር የሚጠይቀው መርሀ-ግብር፣ በተመድ ግምት መሰረት፣ እስከ 30 ዓመታት ድረስ ሊወስድ ይችላል። 
ይህንኑ ከአምስት ዓመት መዘግየት በኋላ የተነቃቃውን ፕሮዤ የናይጀሪያ ፕሬዚደንት መሀመዱ ቡሀሪ መርቀው እንዲከፍቱት ታቅዶ ነበር። 
ይሁንና፣ ፕሬዚደንቱ በአካባቢው በሚታየው የፀጥታ ስጋት ምክንያት ይህንኑ ዕቅዳቸውን በመሰረዝ በምክትላቸው የሚ ኦሲንባዦ ተወክለዋል። 
ላለፉት ሰባት ዓመታት መረጋጋት ታይቶበት በነበረው በዚሁ አካባቢ አሁን እንደገና በዚሁ አካባቢ ነዳጅ ዘይት እና ጋዝ በማውጣቱ ስራ የተሰማሩ የውጭ ተቋማትን ዒላማ <ERR 
target=አድርጎ type=real-word> ያደረጉ </ERR> የሚታገል ራሱን የ«ናይጀር ዴልታ አቬንጀርስ» ብሎ የሚጠራ ቡድን ፕሬዚደንት ቡሀሪ መርሀግብሩን ለመመረቅ ወዳካባቢው 
ከሄዱ እንደሚገድላቸው ዛቻ እንዳሰማ ነው የሀገሪቱ መንግሥት ያስታወቀው። 
ቡድኑ ከአካባቢው የሚመረተው ነዳጅ ዘይት እና ጋዝ የሚገኘው ገቢ ተጠቃሚ ለመሆን፣ ብሎም፣ ለአካባቢው ጥበቃ እና ልማት ድርሻ እንዲያበረክት የሚታገለው ቡድን ሚሊሺያዎች 
ካለፉት ጥቂት ሳምንታት ወዲህ በዚሁ በነዳጅ ዘይት እና ጋዝ በታደለው ግዛት የነዳጅ እና የጋዝ ማስተላለፊያ ቧንቧዎችን በተደጋጋሚ በማፈንዳት ጥቃታቸውን አጠናክረዋል። 
እና ቡሀሪ ወዳካባቢው አለመሄዳቸው፣ ኡኮቹ ኩቺሜዜን የመሳሰሉ የናይጀሪያ ዜጎች እንደሚሉት፣ የግድያውን ዛቻ እንደዋዛ አለማየታቸውን ጠቁሞዋል። 
« እርግጥ ነው፣ የፀጥታው ጉዳይ አሳሳቢ ሆኖ <ERR target=አግኝተውታል type=non-word> አግንተውታል </ERR>። 
ምክንያቱም፣ እነዚህ ራሳቸውን «ናይጀር ዴልታ አቬንጀርስ» ብለው የሚጠሩት ቡድን ሚሊሺያዎች መንቀሳቀስ ከጀመሩ ወዲህ ያሰሙትን ዛቻ ተግባራዊ ያላደረጉበት አንድም ጊዜ የለም። 
ከጥቂት ጊዜ በፊት የጥቃታቸው ዒላማ የ«ሼብሮን» ተቋም ነበር። 
እና ፕሬዚደንቱ በፀጥታ ምክንያት መሰረዛቸው አያስገርምም። » 
ፕሬዚደንቱ ወደ ኦጎኒላንድ በመሄድ መንግሥታቸው ለዚያ አካባቢ ሕዝብ ደህንነት እና ልማት እንደሚሰራ ሊያሳዩ ይገባ እንደነበረ የማህበራዊ ጉዳዮች ተንታኝ ዋሌ ፋታዴ ነው ያስረዱት። 
« ፕሬዚደንቱ ወደዚሁ አካባቢ በመሄድ እንደ አንድ ናይጀሪያዊ ለሕዝቡ መቆማቸውን ማሳየት የሚያስችላቸውን አጋጣሚ ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል <ERR target=ብዬ type=non-
word> ብየ </ERR> አስባለሁ።  
አለሁላችሁ ማለት በቻሉ ነበር። ግን አላደረጉትም። 
በምረቃው ሥነ- ስርዓት እንዲገኙ መጨረሻ ደቂቃ ላይ <ERR target=ምክትላቸውን type=non-word> ምክታላቸውን </ERR> መላካቸው መጥፎ ነው። » 
«ሮያል ዳች ሼል ን እና «ሼቭሮን»ን የመሳሰሉ የውጭ ተቋማት የሚሰሩበት የናይጀር ደለል ነዋሪዎች ከተቋማቱ የሚለቀቀው ፍሳሽ አካባቢያቸውን በመበከል በጤና ላይ እክል እያደረሱ 
ነው በሚል እና የናይጀሪያ መንግሥትም ከነዳጅ ዘይቱና ጋዝ ሽያጭ ከሚያገኘው ገቢ አካባቢውን ተጠቃሚ አላደረገም ሲሉ ለብዙ ዓመታት ቅሬታቸውን ማሰማታቸው የሚታወቅ ሲሆን፣ 
ለአካባቢው ሰፊ ራስ ገዝ አስተዳደር ይሰጥ በሚል አንዳንዶች የብረት ትግል መጀመራቸው ይታወቃል። 
የ«ናይጀር ዴልታ አቬንጀርስ » ሚሊሺያዎች በኦጎኒላንድ ጥቃታቸውን የቀጠሉበት ርምጃቸው በነዳጅ ዘይቱ ምርት ላይ ጥገኛ የሆነውን የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ 
መሆኑን በሌጎስ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ሲልቬስተር ኦዲዮን አኬይን አስታውቀዋል። 



 

የ«ናይጀር ዴልታ አቬንጀርስ» ባጭር ጊዜ ውስጥ ሀገሪቱ በንግድ በየቀኑ ወደ ውጭ የምትልከውን 2,2 ሚልዮን በርሜል ነዳጅ ዘይትን ወደ 1,4 ሚልዮን በርሜል እንዲቀንስ አድርጎዋል። 
» 
ሲልቬስተር ኦዲዮን አኬይን አክለው እንዳስረዱት፣ የ«ናይጀር ዴልታ አቬንጀርስ» በጀመረው ጥቃት <ERR target=የናይጀሪያን type=real-word> ናይጀሪያን </ERR> ምጣኔ 
ሀብት ብቻ ሳይሆን ተቀባይ ሀገራትንም ዒላማ አድርጓል። 
« የ«ናይጀር ዴልታ አቬንጀርስ» ትግል <ERR target=አካባቢያዊ type=non-word> አካባቢዋቸው </ERR> እና ነዋሪው ለብዙ ዓመት ደርሶበታል በሚለው ድርጊት አንፃር 
ያ<ERR target=ያተኮረ ነው type=non-word> ተኮረነው </ERR>። 
ምክንያታቸው ተዓማኒ ነው አይደለም ሌላ ጥያቄ ነው። 
በዚያም ሆነ በዚህ ግን ናይጀሪያን ከዓለም አቀፉ ኤኮኖሚ ጋር የሚያገናኘው የነዳጅ ዘይቱ እንዱስትሪ እየተዘጋ ነው። 
የናይጀሪያ መንግሥት ደግሞ ለዚሁ ችግር መፍትሔ ያገኘለት አይመስልም። » 
 
Source: http://dw.com/p/2Qu82 
Date: 05.10.2016 
<ERR target=ተቃውሞ type=non-word> ተቃዉሞ </ERR> በአዲስ አበባና <ERR target=አካባቢዋ type=non-word> አከባቢዋ </ERR> 
በኦሮሚያ ልዩ ዞን <ERR target=አንዷ type=real-word> አንዱ </ERR> ከተማ <ERR target=የሆነችው type=non-word> የሆነችዉ </ERR> በቡራዩ ከተማ <ERR 
target=የተካሄደው type=non-word> የተካሄደዉ </ERR> <ERR target=ተቃውሞ type=non-word> ተቃዉሞ </ERR> እንደነበር <ERR target=በተለምዶው 
type=non-word> በተለምዶዉ </ERR> <ERR target=ወለጋ type=non-word> ዋላጋ </ERR> ሰፈር ተብሎ <ERR target=በሚጠራው type=non-word> 
በሚጠራዉ </ERR> አካባቢ ነዋሪ የሆኑት ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። 
ከትላንት ጀምሮ በአዲስ አበባ <ERR target=አካባቢ type=non-word> አከባቢ </ERR> በተለይም፤ ወደ ቡራዩ፤ ሰበታ፣ <ERR target=ጀሞ type=non-word> ጃሞ 
</ERR>፣ በአዲስ ዓለምና ሌሎች አከባቢዎች ሁሉ <ERR target=ተቃውሞ type=non-word> ተቃዉሞ </ERR> መታየቱንና በከተማይቱ <ERR target=ውስጥ 
type=non-word> ዉስጥ </ERR> አንድ አንድ ቦታዎች የፀጥታ ስጋት መኖሩ ለመረዳት ተችሎአል። 
ይሁን <ERR target=እንጂ type=non-word> እንጅ </ERR> የመንግስት ባለስልጣናት ይህ ሁሉ «የፀረ ሰላም ኃይሎች <ERR target=የሚያናፍሱት type=real-word> 
ከሚያናፍሱት </ERR> ወሬ» <ERR target=ነው type=non-word> ነዉ </ERR> ሲሉ ለጉዳዩ መልስ ሰጥተዋል። 
አንድ <ERR target=ስማቸው type=non-word> ስማቸዉ </ERR> እንዳይጠቀስ የጠየቁን የአዲስ አበባ ነዋሪ ቢሾፍቱ ከአዲስ አበባ 40 ኪ.ሜ ባነሰ ርቀት ላይ <ERR 
target=የምትገኝ type=non-word> የምትገኘዉ </ERR> በመሆኗ አሁን <ERR target=በአዲስ type=non-word> በአድስ </ERR> አበባና <ERR target=አካባቢዋ 
type=non-word> አከባብዉ </ERR> የተፈጠሩት <ERR target=ውጥረቶች type=non-word> ዉጥረት </ERR> ይጠበቅ ነበር ሲሉ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል። 
በአዲስ አበባ <ERR target=አካባቢ type=non-word> አከባቢ </ERR> ያሉት ከተሞችም፣ <ERR target=እንደነ type=non-word> እንድነ </ERR> ቡራዩ፣ አየር ጤና፣ 
<ERR target=ጀሞ type=non-word> ጃሞ </ERR>ና ሌሎች ቦታዎች ላይ ችግሮች እንደነበሩ <ERR target=ተናግረው type=non-word> ተናግረዉ </ERR> በአዲስ 
አበባ <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> ያሉትንም <ERR target=ውጥረቶች type=non-word> ዉጥረቶች </ERR> <ERR target=ያባባሰው 
type=non-word> ያባባሰዉ </ERR> ያ <ERR target=ነው type=non-word> ነዉ </ERR> ሲሉ ተናግረዋል። 
«እኔ ያየሁት <ERR target=በአካባቢው type=non-word> በአከባቢዉ </ERR> ላይ ትልቅ <ERR target=ረብሻ type=non-word> ርብሻ </ERR> እንደነበረ <ERR 
target=ነው type=non-word> ነዉ </ERR>። 
መንገድ <ERR target=ዘግተው type=non-word> ዘግተዉ </ERR> መፈክራቸዉን ሲያሰሙ ነበር። 
ግን የፀጥታ ኃይል አስለቃሽ ጢስና <ERR target=መሳርያ type=real-word> መሳርያን </ERR> <ERR target=በመተኮስ type=non-word> በመቶከስ </ERR> 
ሰልፈኞቹን በትነዋል። 
ከእሁድ ከቀትር በኋላ ጀምሮ እስከ ዛሬ ሰዎች <ERR target=ሱቆቻቸውን type=non-word> ሱቆቻቸዉን </ERR> ሙሉ በሙሉ ዘግተዋል። 
<ERR target=የሻይና type=non-word> የሻዬና </ERR> ቡና ቤቶችም ሆነ ሆቴሎች ዝግ <ERR target=ናቸው type=non-word> ናቸዉ </ERR>። 
በሰበታ፣ በዓለምገና አሸዋ ሜዳ <ERR target=አካባቢዎች type=non-word> አከባቢዎች </ERR> <ERR target=ደውዬ type=non-word> ደዉዬ </ERR> ነበር። 
በእነዛም አካባቢዎች ፋብሪካዎችና መኪናዎችን <ERR target=እንዳቃጠሉና type=non-word> እንዳቀጠሉና </ERR> <ERR target=እስከ type=non-word> እስካ 
</ERR> ዛሬ መንገዶች <ERR target=መዘጋታቸውን type=non-word> መዘጋታቸዉን </ERR> <ERR target=ነው type=non-word> ነዉ </ERR> የሰማሁት።» 
የፀጥታ ኃይሉ <ERR target=በወሰደው type=non-word> በወሰደዉ </ERR> ርምጃ የተጎዱ ሰዎች መኖር <ERR target=አለመኖራቸውን type=non-word> 
አለመኖራቸዉ </ERR> ርግጠኛ ባይሆኑም፣ አንድ የከታ ነዋሪ፣ በርካታ ወጣቶች በመኪና <ERR target=ተጭነው type=non-word> ተጭነዉ </ERR> <ERR 
target=መወሰዳቸውንና type=non-word> መወሰዳቸዉንና </ERR> በየቤቱ እየሄዱ ወጣቶችን ከቤት <ERR target=ሲያወጡ type=non-word> ስያወጡ </ERR> 
<ERR target=አይቻለው type=non-word> አይቻለዉ </ERR> ብለዋል። 
ሰዎች ለአራት፣ ለአምስት መንገድ ላይ <ERR target=ተሰብስበው type=non-word> ተሰብስበዉ </ERR> ከቆሙም <ERR target=አስፈራርተው type=non-word> 
አስፈራርተዉ </ERR> <ERR target=እንደሚበትኗቸውም type=non-word> እንደሚበትኗቸዉም </ERR> ጠቅሰዋል። 
በመንግስት በኩል ጉዳዩን በተመለከተ የተቀናጀ መረጃ <ERR target=ለማግኘት type=non-word> ለማገኘት </ERR> ስንል <ERR target=ያደረግነው type=non-word> 
ያደረግነዉ </ERR> ሙከራ አልተሳካም። 
ይሁን <ERR target=እንጂ type=non-word> እንጅ </ERR> የሃገር <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> መገናኛ ብዙኃን <ERR 
target=የአገሪቱን type=non-word> የአገርቱን </ERR> የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊ ጄኔራል አሰፋ አብዩ ጠቅሶ <ERR target=እንደዘገበው type=non-word> 
እንደዘገበዉ </ERR> “በአዲስ አበባ ፀረ ሰላም ሀይሎች ከሚያናፍሱት ወሬ ውጪ ከተማዋ በሰላማዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ትገኛለች” ሲሉ መናገራቸዉን ዘግበዋል። 
ስለ አዲስ አበባ የዛሬ ውሎ የአዲስ አበባውን ዘጋቢያችንን ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔርን በስልክ አነጋግረናል ። 
 
ፍቅር እስከመቃብር 
ገጽ 45 መስመር 15 
ትንሽ ከፍ እያለ ሲሄድ <ERR target=የሚያደንቁትና type=non-word> የሚያድንቁትና </ERR>በልዩ አስተያየት የሚያዩትም ልጃገረዶች ይበዙ ጀመር። 
ገጽ 68 መስመር 29 
“አሁን ወደ ሀገርህ ለመመለስ ነው ያሰብኸው?” “የለም ወደ ሸዋ ሄጄ አቋቋም ለመቀጸል ነው ያሰብሁት” <ERR target=አለ type=real-word> አሉ </ERR>። 
ገጽ 86 መስመር 3 
ይላሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት እንባ <ERR target=እየተናነቃቸው type=non-word> እየተናነቃ </ERR>። 
ገጽ 92 መስመር 14 
የሰው ህይወትም በእድሜው ደረጃ እንዲሁ መሆኑ ነው! ህጻንነት፣ ውርዝውና፣ <ERR target=ሙሉ type=real-word> በሙሉ </ERR> ሰውነት፣ እርጅና ከዛ ሞት! 
ገጽ 94 መስመር 5 
ያች የውበት አራያ የሚሏት ሰብለወንጌል ለማስፈራሪያና ለማስጸየፊያ ያስቀመጧት ትመስል ነበር። ይገርማል! ለካስ ደም ግባትና ለዛ <ERR target=ስሜትን type=real-word> 
ስሜቴን </ERR> የሚከተሉ የስሜት ጥላዎች ናቸው። 
ገጽ 114 መስመር 11 



 

ድሮውንም ወይዘሮ ጥሩ አይነት እንዲያ ከት ብለው የሳቁት ባላቸው ወገባቸውን ጠምዝዘው ፊታቸውን አዙረው አላያቸው ስላሉ አሳባቸውን ለመማረክ ነው <ERR target=እንጂ 
type=non-word> እንጀ </ERR> ፊታውራሪ የተናገሩት የሚያስቅ ሆኖ አልነበረም። 
ገጽ 142 መስመር 17 
ከዚያ አንገታቸውን ታቦት እንደተሸከሙ ሁሉ <ERR target=ቀስ type=non-word> ቀልስስ </ERR> ብለው ቀና አድርገው አይኖቻቸውን እፊታቸው በቆሙት ሰዎች ላይ ተክለው 
ሳያረግቡ ብዙ ቆዩ። 
ገጽ 184 መስመር 27 
ስለዚህ <ERR target=ለናቶችዋ type=non-word> ባትችዋ </ERR> ታላቅነትና ሀብት ወራሽ ለመሆን እግዚአብሄር ባይቀባት እንኩዋ ለሙያቸው ወራሽ መሆንዋ ትልቅ ነገር 
አይመስልህም? 
ገጽ 206 መስመር 6 
የሆኖ ሆኖ ዋሸራ ዙራምባ እያለ <ERR target=የሚያወራው type=real-word> የሚያወራ </ERR> እንዳይቀርብን፣ እንዳይሄድብን እንጠልያለን። 
ገጽ 226 መስመር 12 
በናሞራ፣ <ERR target=በጉሊትና type=non-word> በጊሊትና </ERR> በጎርጎር ህዝብ የጎበዝ አለቃ ሆኖ የተሾመ አሽከሮዎ አበጀ በለው። 
ገጽ 228 መስመር 20 
ፊታውራሪ ፊታቸው ትንሽ ፈገግ ብሎ ቆይተው "ግብራችን <ERR target=ካልጎደለ type=real-word> ካልገደለ </ERR> ድሮውንስ ምን ያጣላን ኖሯል? በል ደግ ነው እንደ 
መሰለህ ጨርሰው። … አሉ" 
ገጽ 233 መስመር 13 
ወደማንቀርበት ወደ ሙታን ስፍራ / መሄዳችን ላይቀር ነገ ስንጠራ / የበሉትን ቀጥቶ <ERR target=የግዜርን type=non-word> የግዜን </ERR> አደራ / የማይቀረውን ሞት 
መሞት ከሱ ጋራ / የሚያጸድቅ ነበር ወዲያው የሚያኮራ 
ገጽ 249 መስመር 15 
<ERR target=ምናባቴ type=non-word> ማናባቴን </ERR> ላድርግ? 
ገጽ 270 መስመር 88 
<ERR target=የሚባለው type=non-word> የማባለው </ERR> ተረት ነው 
ገጽ 316 መስመር 18 
ዝም ብሎ አፉን ከፍቶ <ERR target=ሲመለከት type=real-word> ስመለከት </ERR> ቆይቶ 
ገጽ 321 መስመር 23 
አንቺ <ERR target=ፊትሽ type=real-word> ፈትሽ </ERR> እንዲህ ደም የሚመስለውና ከንፈርሽ እንዲህ የሚያብጠው ስታለቅሽ ነው! 
ገጽ 362 መስመር 11 
“ስራ እስክትይዝ የሚያቆያችሁ ገንዘብ እኔ ከብት ሸጬ እሰጣችኋለሁ” ብለውኝ ነበርና ስለሱ <ERR target=ነግረውሽ type=real-word> ነግረሽው </ERR> እንደ ሆነ ብዬ ነው። 
ገጽ 373 መስመር 25 
ለምን ይሆን? አለች ሰብለ አንገትዋን ትንሽ ሰበር አድርጋ አጎቷን <ERR target=እየተመለከተች type=real-word> እየተመከተች </ERR> 
ገጽ 375 መስመር 31 
እዚህ እሄዳለሁ ያላለ ሰው ቢጠፋስ ወዴት ተብሎ <ERR target=ይፈለጋል type=non-word> ይፋለጋል </ERR> 
ገጽ 400 መስመር 26 
ስለዚህ ጋብቻው የሚሆን ከሆነ ቢሹት <ERR target=የማይገኝ type=real-word> የማይገን </ERR> ነው! 
ገጽ 428 መስመር 31 
ታዲያኮ እንደስዎ ያለ <ERR target=ሰው type=real-word> ነው </ERR> በካህናቱ ክፉ ስራ ተቀይሞ ከመሸሽ እመሀላቸው ሆ<ERR target=ሰው type=real-word> ነው 
</ERR> ለነሱም ለሚያታልሉት ህዝብም ቢሰብኩ በጠቅላላው ለቤተ ክርስቲያን መልካም ነበር! 
ገጽ 443 መስመር 25 
ያ ሁሉ ቁጥሩ ይህን ያክል ነው ተብሎ ሊገመት <ERR target=የማይችል type=non-word> የማችል </ERR> እጅግ ብዙ ህዝብ የመጀመሪያውን በር አንድ ላይ እዬገባ … ለግብር 
መኮልኮል ተጀመረ። 
ገጽ 448 መስመር 9 
አንድ የለበሰው ልብስ እንደ ጸሀይ ጮራ አይን <ERR target=የሚለግጥ type=non-word> የሚለጣጥ </ERR> ሰው ተቀምጧል 
ገጽ 449 መስመር 24 
በጎኑ የተቀመጠው ሰው <ERR target=በክርኑ type=non-word> በክርነ </ERR> ጎሰም አደረገና ወደ ጆሮው ቀረብ ብሎ "ሰማህ? ወንድሜ እንግዲህኮ ጠጅ ከታደለ ያስወጡናል! 
… "አለው። 
ገጽ 454 መስመር 27 
ማስረጃውም ከንጉስና ከትልልቅ መኳንንት <ERR target=ቤት type=real-word> ቤተ </ERR> በቀር በተራ ሰው ቤት ግብር የሚባል ነገር የለም። 
ገጽ 458 መስመር 4 
<ERR target=ያውም type=non-word> የውም </ERR> ከየቤቱ ተመላልሶ ከሚማረው ሌላ ነው። 
ገጽ 468 መስመር 19 
ካቆዬሁዋቸው <ERR target=ለማጫረት type=non-word> በማጨረት </ERR> ጊዜ ያጥራቸውና በርካሽ ዋጋ ጥለውልኝ ይሄዳሉ ብሎ ነው እንጂ! 
ገጽ 502 መስመር 20 
ያልተራበ ሆድ የተራበ ሆድ እመም <ERR target=ስለማይሰማው type=real-word> ስለማይሰማ </ERR> እንዲሁ ሰምተው ዝም ያሉኝ እንደሆነ ምን እሆናለሁ? 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/ethiopian-education-ministry-official-speaks-to-voa-on-exam-cancellation-date/3364824.html 
Date: ሰኔ 07, 2016 
በትምሕርት ሚኒስቴር የኮሙዩኒኬሽንስ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተወካይና <ERR target=ከፍተኛ type=non-word> ከፍትኛ </ERR> ባለሞያ አቶ አህሕመድ ሲራጅ 
እያወዛገበ በሚገኘው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና ጉዳይ በትምሕርት ሚኒስቴር የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች <ERR target=ዳይሬክቶሬት type=non-word> 
ዳይሮክቶሬት </ERR> ዳይሬክተር ተወካይና <ERR target=ከፍተኛ type=non-word> ከፍትኛ </ERR> ባለሞያ አቶ <ERR target=አህመድ ሲራጅ type=non-word> 
አህሕምድሲራጅ </ERR> ሚስባሕን አነጋግረናል። 
ጽዮን ግርማ ነች ያነጋገረቻቸው። (ክፍል አንድ) 
ዋሽንግተን ዲሲ — 
የዘንድሮው ዓመት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት <ERR target=መግቢያ ፈተና type=non-word> መግቢያፈተና </ERR> ሾልኮ በመውጣቱና የሁለት ፈተና ጥያቄዎች 
ከእነመልሳቸው በማኅበራዊ ሚዲያ በመሰራጨቱ ምክንያት የትምህርት <ERR target=ሚኒስቴር type=real-word> ሚኒስቴርን </ERR> ሊሰጥ የነበርው ፈተናው ተሰርዞ ከሰኔ27 



 

እስከ ሰኔ 30 እንዲሰጥ መወሰኑን ካስታወቀ በኋላ  በውጭ አገር የሚገኙ የኦሮሞ ተቃውሞ አስተባባሪዎችና <ERR target=የድምጻችን ይሰማ type=non-word> የድምጻችንይሰማ 
</ERR> የድጋፍ ግብረሃይል አባላት ተቃውመውታል። 
እነዚህን ተቃውሞዎች በተመለከተ በትምሕርት ሚኒስቴር የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች <ERR target=ዳይሬክቶሬት type=non-word> ዳይሮክቶሬት </ERR> ዳይሬክተር ተወካይና 
ከፍትኛ ባለሞያ አቶ <ERR target=አህምድ ሲራጅ type=non-word> አህሕምድሲራጅ </ERR> ሚስባሕን ጽዮን ግርማ አነጋግራቸዋለች። 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/ethiopian-university-entrance-exams-leaked-and-postponed/3363995.html 
Date: ሰኔ 06, 2016 
“የብሔራዊ ፈተና መጥፋት ስለሥርዓቱ የሚነግረን ነገር አለ” ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ 
የከፍተኛ ትምሕርት ተቋማት መግቢያ ፈተና ሾልኮ በመውጣቱና የሁለት ፈተና ጥያቄዎች <ERR target=ከእነመልሳቸው type=real-word> ከእነ መልሳቸው </ERR> በማኅበራዊ 
ሚዲያ በመሰራጨቱ ምክንያት፤ የትምህርት ሚኒስቴር ሊሰጥ <ERR target=የነበረውን type=non-word> የነበርውን </ERR> <ERR target=ፈተና type=real-word> 
ፈተናው </ERR> ማዛወሩ ይታወሳል። 
በውጭ ሀገር የሚገኙ የኦሮሞ ተቃውሞ አስተባባሪዎች እና የድምጻችን ይሰማ የድጋፍ ግብረሃይል አባላት ይህን ውሳኔ ተቃውመውታል። 
በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የቀድሞው የፍልስፍና <ERR target=መምሕር type=real-word> መምሕሩ </ERR> ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ በበኩላቸው የብሔራዊ ፈተና መጥፋት 
ስለሥርዓቱ የሚናገረው አለ ይላሉ። 
ዋሽንግተን ዲሲ — 
የዘንድሮው ዓመት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ፈተና ሾልኮ በመውጣቱና የሁለት ፈተና ጥያቄዎች ከእነ መልሳቸው በማኅበራዊ ሚዲያ በመሰራጨቱ ምክንያት፤ የትምህርት 
ሚኒስቴር ሊሰጥ <ERR target=የነበረውን type=non-word> የነበርውን </ERR> <ERR target=ፈተና type=real-word> ፈተናው </ERR>  ሰርዞ ከሰኔ 27 እስከ ሰኔ 
30 እንዲሰጥ መወሰኑ ይታወቃል። 
በውጭ ሀገር የሚገኙ የኦሮሞ ተቃውሞ አስተባባሪዎች ፈተናው እንዲሾልክ የተደረገው በኦሮሚያ ለስድስት ወራት ከዘለቀው ተቃውሞ ጋራ በተያያዘ ተማሪዎች በአግባቡ ትምሕርታቸውን 
ባለመከታተላቸው ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል በሚል እንደሆነ ይናገራሉ። 
ስለዚህ አሁንም አዲስ የወጣው የጊዜ ሰሌዳ ለዝግጅት በቂ አይደለም ይላሉ። 
እንዲሁም በእስልምና እምነት ተከታዮች ፆምና በዓል ላይ በመሆኑ ፈተናው ለሁለት ወር ሊራዘም ይገባል ይህ የማይደረግ ከሆነና እንደተባለው ፈተናው በሰኔ መጨረሻ የሚሰጥ ከኾነ ግን 
በሚወስዱት ተጨማሪ እርምጃ ለሚደርሰው ኪሳራ መንግሥት ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲሉ ለትምህርት ሚኒስቴር በግልጽ ደብዳቤ ምክረ ሐሳብ አቅርበዋል። 
በተጨማሪም በውጭ ሀገር የሚገኙ የድምጻችን ይሰማ የድጋፍ ግብረሃይል አባላት የትምሕርት ሚኒስቴርን ውሳኔ ተቃውመውታል። 
እቅዱ የሙስሊም <ERR target=ተማሪዎችን type=real-word> ተማሪዎች </ERR> እና በአጠቃላይ የሙስሊሙን ህብረተሰብ ያላገናዘበ በመሆኑ በምንም መልኩ ተቀባይነት 
አይኖረውም። ሲሉም መግለጫ አውጥተዋል። 
ይህንኑ በተመለከት ሞያዊ ትንታኔ እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የቀድሞ የፍልስፍና መምሕር የነበሩት ዶክተር ዳኛቸው <ERR target=አሰፋን type=real-word> አስፋን 
</ERR> ጠይቀናቸዋል። 
ጽዮን ግርማ ይህንኑ በተመለከተ አቶ ጃዋር መሐመድን፣ አቶ ሳዲቅ አሕመድንና ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋን አነጋግራቸዋለች። 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/amnesty-international-held-a-human-rights-conference-about-ethiopia-in-kenya/3361014.html 
Date: ሰኔ 03, 2016 
በኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብት ረገጣ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል አለ አምነስቲ 
ትላንት በኬንያ ናይሮቢ ድርጀቱ <ERR target=ባደረገው type=non-word> ባደረገዉ </ERR>  ስብሰባ ከደርግ መንግስት <ERR target=ውድቀት type=non-word> 
ዉድቀት </ERR> በኋላ በኢትዮጵያ <ERR target=ያለው type=non-word> ያለዉ </ERR> የሰብዓዊ መብት ረገጣ እስካሁን ቀጥሎ ለብዙ የኢትዮጵያ ዜጎች መታሰርና 
መሰደድ ምክንያት ሆኗል ብሏል። 
ናይሮቢ — 
 
ዓለምአቀፉ የሰብዓዊ መብቶች ተከራካሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ <ERR target=ውስጥ type=non-word> ዉስጥ </ERR> እየተፈጸመ 
<ERR target=ያለው የሰብዓዊ type=non-word> ያለዉየሰብዓዊ </ERR> መብት ረገጣ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ሲል ገለጸ። 
<ERR target=በውይይቱ type=non-word> በዉይይቱ </ERR> ላይ በኢትዮጵያ መንግስት የሰብዓዊ መብት ረገጣ <ERR target=የተፈጸመባቸው ሰዎች type=non-
word> የተፈጸመባቸዉሰዎች </ERR> <ERR target=ቀርበው type=non-word> ቀርበዉ </ERR> የምስክርነት <ERR target=ቃላቸውን type=non-word> ቃላቸዉን 
</ERR> ሰጥተዋል። 
በኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ውስጥ <ERR target=ባሉት የስደተኞች type=non-word> ባሉትየስደተኞች </ERR> ሰፈር የሚኖሩ የኢትዮጵያ ስደተኞችም <ERR 
target=በስብሰባው type=non-word> በስብሰባዉ </ERR> ተካፍለዋል። 
<ERR target=ስደተኞቹ የተባበሩት type=non-word> ስደተኞቹየተባበሩት </ERR> መንግስታት የስደተኞች ድርጅት በአግባቡ <ERR target=መብታችንን እያስጠበቀልን 
type=non-word> መብታችንንእያስጠበቀልን </ERR> አይደለም በማለት ቅሬታቸውን <ERR target=በስብሰባው type=non-word> በስብሰባዉ </ERR> ላይ <ERR 
target=ለተገኙ ለስደተኞች type=non-word> ለተገኙለስደተኞች </ERR> ድርጅቱ ተወካይ አቅርበዋል። 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/un-migrant-death-toll-spikes-in-mediterranean/3359358.html 
Date: ሰኔ 02, 2016 
እ.አ.አ. በ2016 ዓ.ም ሜዲቴራኒያን ባህርን ሊያቋርጡ ሲሞክሩ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከ2500 በልጧል 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ዊልያም ስፒንድለር በአጠቃላይ በሜደቴራኒያን ባህር በአሁኑ ጊዜ ባህሩን ለማቋረጥ ከሚሞክሩ ሰዎች ከሰማኒያ 
አንድ ሰው አንዱ <ERR target=ህይወቱ type=real-word> ህይወቱን </ERR> ባህሩ ላይ <ERR target=የመቅረት type=non-word> የመቀረት </ERR> ዕጣ ሊገጥመው 
እንደሚችል ገልጿል። 
ዋሽንግተን ዲሲ — 
በዚህ በያዝነው የአውሮፓውያን 2016 ዓመተ ምህረት እስካሁን ባለው ጊዜ አውሮፓ ለመግባት ሜዲቴራኒያን ባህርን ሊያቋርጡ ሲሞክሩ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከ2500 በልጧል። 
ለማነጻጸር፣ ባለፈው 2015 በመጀመሪያዎቹ አምስት ወራት የሞቱት ቁጥር 1855 እንደነበር ተገልጿል። 
የአሜሪካ ድምጽ የፍልሰተኞችና ስደተኞች ጉዞን በዝርዝር የሚዳስስ "ከርታታ ሥውሩ የአፍሪካ ዳያስፖራ" የተሰኘ ዘገባ አዘጋጅቷል። 
ፋይሉን በመጫን ይጎብኙ። 
ከሰሜን አፍሪካ ወደ ጣሊያን የሚወስደው የባህሩ መስመር የባሰ አደገኛ መሆኑን በዚህ ዓመት ከሞቱት መካከል 2119ኙ በዚህ መስመር ለማቋረጥ የሞከሩ መሆናቸውን አክለዋል። 
በዚያ መስመር ከሃያ ሶስት ሰው አንዱ የመስጠም ዕጣ ሊገጥመው እንደሚችል ተጠቁሟል። 
በዚህ መስመር የሚጓዙት አብዛኞቹ ፍልሰተኞች ናይጄሪያውያንና ጋምቢያውያን ሲሆኑ በቱርክና ግሪክ መስመር ደግሞ የሚበዙት ሶሪያውያን ፡ ኣፍጋኖች፡ እና ኢራቃውያን መሆናቸውን 
የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት ገልጿል። 
ባለፈው ሳምንት ብቻ ቁጥራቸው ስምንት መቶ ሰማኒያ የሚገመት ፍልሰተኞችና ስደተኞች ባህሩን ለማቋረጥ ሲሞክሩ አልቀዋል። 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/ethiopian-education-eslce/3359286.html 



 

Date: ሰኔ 08, 2016 
ሀገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናና የኦሮሚያ ክልል ተማሪዎች ውዝግብ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የዘንድሮ ተፈታኝ ተማሪዎች አስተያየት የሰጡን ለምሽቱ 
ተካቷል። 
ዋሽንግተን ዲሲ — 
“በኦሮሚያ <ERR target=ክልሎች type=non-word> ክልልሎች </ERR> በነበረው ተቃውሞ ሳቢያ ለ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሄራዊ ፈተና አልተዘጋጁምና የፈተናው ጊዜ 
ሊራዘም ይገባል፤” በሚል ፈተናው ከነመልሱ በማኅበረሰብ መገናኛ ብዙኃን በመሰራጨቱ የትምህርት ሚንስቴር ሃገር አቀፉን ፈተና መሰረዙን አስመልክቶ የተማሪዎችን አስተያየት 
አሰባስበናል። 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/sewasew-johannessen-on-current-issues-in-ethiopia/3359287.html 
Date: ሰኔ 02, 2016 
በኢትዮጵያ የሕዝብ ለሕዝብ ውይይት ያስፈልጋል 
መንግሥት በሃገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል፥ እድገት ተመዝግቧል ይላል። 
እውን በሕዝብ መካከል ውይይትና እርቅ ያስፈልጋል? 
ዋሽንግተን ዲሲ — 
በኢትዮጵያ ከመንግሥትና ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይልቅ በሕዝብ መካከል ውይይት፥ እርቅ ብሎም ፈውስ ያስፈልጋል ይላሉ የጥያቄዎ መልስ እንግዳችን ወይዘሮ ሰዋስው ስለሺ ጆሐንሰን። 
እንግዳችን ወይዘሮ ሰዋስው ስለሺ ጆሐንሰን ከፕሮግራሙ አዘጋጅ ትዝታ በላቸው ጋር ባደረጉት ቆይታ ያብራራሉ። 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/ethiopia-drought-11-28-2016/3615014.html 
Date: ህዳር 29, 2016 
ኢትዮጵያ በድርቅ ምክንያት ከሚከሠት አደጋ ነፃ መሆን አልቻለችም ተባለ 
ለድርቅ ተጋላጭ በሆነችዋ ኢትዮጵያ ትኩረት ሊሠጠው የሚገባው ሥራ ለአደጋ የማይበገር ህብረተሠብን <ERR target=መፍጠር type=real-word> መፍጠርን </ERR> እንደሆነ 
የብሔራዊ አደጋ ቅነሳ ሥራ አመራር ኮሚሽነር አስታወቁ፡፡ 
አዲስ አበባ — 
በዚህ ረገድ የተከናወኑ ሥራዎች በቂ አይደሉም ብለዋል፡፡ 
መንግሥት ለምግብ ዋስትና ማስፈፀሚያ መርሃ ግብር ብቻ በየዓመቱ 2 ቢሊዮን ብር እንደሚመድብም ገለፁ፡፡ 
በሶማሌ ክልል የተከሠተው የአተት በሽታ ከቁጥጥር የወጣ ችግር አይደለም ተባለ፡፡ 
ለተጨማሪ የተያያዘውን የድምፅ ፋይል ያዳምጡ፡፡ 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/gondar-university-students-arrested/3613582.html 
Date: ህዳር 27, 2016 
“የሥራ ዕድሉ በጣም ጠባብ ስለሆነ ዲፓርትመንት ይቀየርልን” 
ብለው የጠየቁ 
102 የጎንደር ዩኒቨርስቲ <ERR target=የእንስሳት type=non-word> የእንሳት </ERR> <ERR target=ፋርማሲ type=non-word> ፈርማሲ </ERR> ተማሪዎች ከትናንት 
በስቲያ አርብ መታሰራቸውን የዩኒቨርስቲው ተማሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ገለጹ። 
ዋሽንግተን ዲሲ — 
የጎንደር ዩኒቨርስቲ ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ዓመት ያሉ የእንስሳት ሕክምና <ERR target=ፋርማሲ type=non-word> ፈርማሲ </ERR> ትምሕርት ክፍል ተማሪዎች ከእነርሱ 
ቀድመው የተመረቁ ተማሪዎች ሥራ ማግኘት ስላልቻሉ የትምህርት ክፍላቸው እንዲቀየር መጠየቅ ከጀመሩ ሦስት ሳምንት እንዳለፋቸው ለአሜሪካ ድምጽ የገለጸ ስሙን መናገር ያልፈለገ 
ተማሪ ይናገራል። 
በዩኒቨርስቲው ውስጥ ጉዳዩን በቅርብ ሲከታተል እንደነበር የገለፀው ይኸው ተማሪ ተማሪዎቹ መማር ካልፈለጉ ክሊራንስ ሞልተው ግቢውን ለቀው እንዲወጡ ማስታወቂያ መለጠፉንና 
በዚህ መሰረት ክሊራንስ ሊሞሉ ሲሄዱ ተሰብስበው እንደታሰሩ ተማሪው ተናግሯል። 
በዚህ ጉዳይ ላይ የዩኒቨርስቲውን ፕሬዝዳንት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። 
 
Source: http://amharic.voanews.com/a/3615021.html 
Date: ህዳር 29, 2016 
በዩናይትድ ስቴትስ ኦሃዮ ግዛት ዋና ከተማ ኮሎምበስ በሚገኝው የኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርስቲ ሶማሊያዊ ወጣት ጉዳት አደረሰ፡፡ 
ስሙ አብዱልራዛቅ መሆኑ የተነገረው የ18 ዓመት ወጣት ያሽከረክር የነበረውን መኪና ቆመው በነበሩ ሰዎች ላይ እየነዳ ከወጣ በኋላ፣ ከመኪና <ERR target=ወጥቶ type=non-
word> ውጥቶ </ERR> በስለት መውጋት መጀመሩ ተዘግቧል፡፡ 
በጥቂቱ ዘጠኝ ሰዎች ተጎድተው ሆስፒታል የገቡ ሲሆን አጥቂው ግን መገደሉ ታውቋል፡፡ 
አድራጎቱ “የሽብር ጥቃት” ሊሆን እንደሚችል የኮሎምበስ ፖሊስ አዛዥ ኪም ጄከብስ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል፡፡ 
ዩኒቨርስቲው ነገ መደበኛ ትምህርት እንደሚቀጥል የኦሃዮ አገረ ገዥ ኛን ኬሲች ለጋዜጠኞች መግለጫ በሰጡበት ወቅት ተናግረዋል፡፡ 


