
"Man is the only creature that consumes
without producing. He does not give milk,

he does not lay eggs, he is too weak to pull
the plough, he cannot run fast enough to

catch rabbits. Yet he is lord of all the
animals. He sets them to work, he gives

back to them the bare minimum that will
prevent them from starving, and the rest he

keeps for himself."
- George Orwell, Animal Farm

« ... ተርጓሚ መስፍን ማሞ እንደወትሮው ሁሉ፣ ዓይነ ግቡ ብዕርተኛ መሆኑን በዚህ የትርጉም
ሥራውም ላይ አሳይቷል። ይህንን ዘመን ጠገብ ሥራ ውብ በሆነ አማርኛ ታድጎናል። ፈረንጅኛ
ስም የያዙት ገጸ ባሕሪያት ብቅ እያሉ ባያነቁን ኑሮ፣ ልክ አዲስ ያማርኛ ወጥ ሥራ እየተደረስን
ያለን ያህል ይሰማናል። ይህ ደሞ ከመገኛ ቋንቋው የጠለፈበት አማርኛው የሸገነ መሆኑን

የምናስተውለው፣ ያለ እረፍት ከገጽ ገጽ ስንፈተለክ እራሳችንን ማግኘታችን ነው። ».....
ጋዜጠኛና ደራሲ

አበራ ለማ

« ... ከ65 ዓመታት በፊት ለንባብ የበቃው የጆርጅ ኦርዌል 'Animal Farm' መጽሀፍ በመስፍን
ማሞ 'የእንስሳት አብዮት' በሚል ወደ አማርኛ ተመልሶ ደረሰኝና አነበብኩት።
ፀሀፊው ኤሪክ አርተር (ጆርጅ ኦርዌል) ይህችን ዓለም የተሰናበተው ከዛሬ 60 ዓመት በፊት
ቢሆንም፤ የዛሬውን የሚነግረን እንጂ የትናንቱን የሚያስታውሰን አይመስልም። የሁልጊዜም
ተወዳጅ እና ተነባቢ መፅሀፍ ቢሆንም፤ ከምን ጊዜውም በላይ ይበልጥ ወቅታዊ ሆኖ
አግኝቼዋለሁ። መስፍን ደግሞ ወደ አማርኛ ሲመልሰው ለተነባቢነቱ ብዙ እንደተጨነቀበት
ያስታውቃል፤ ተሳክቶለታልም። »……

ጋዜጠኛ
ሲሳይ አጌና

......ከ 'በትርጉሙ ሥራ ዙሪያ' ላይ የተቀነጨበ

የእንስሳት አብዮት መፅሀፍ ከአፕሪል 17 2011 ጀምሮ ገበያ ላይ ይውላል። በአውስትራሊያ
የምትገኙ ኢትዮጵያውያን መፅሀፉን ለማግኘት በሚከተለው አድራሻዎች ማግኘት
ትችላላችሁ።

ሜልበርን፦ Aby's Cosmetics ;
Mob:  0423728595/0421147406 / (03) 96879005

አደላይድ፦ Mob:  0412 103 440
ብሪዝበን፦ 'Made in Africa CAFE' ;      Mob: 0421 481 934
ፐርዝ፦ Mob: 0412 158 819 / (08) 9248 1997

ሲድኒ፦ Mob: 0414 196 617 / 0411 882 098
ታስማኒያ፦ Mob: 0431 530 079

ካንቤራ፦ Mob: 0404 607 960

ከአውስትራሊያ ውጪ ለሆናችሁና መጽሀፉን ለመግዛት ለምትሹ ሙሉ አድራሻችሁን
ከመኒ ኦርደር ጋር (payable to Mesfin Mamo Tessema) በሚከተለው አድራሻ
ብትልኩ በአድራሻችሁ ይደርሳችኋል።
Mesfin Mamo Tessema
P. O. Box 174
Doonside NSW 2767
Australia
ወይንም msfntessema@yahoo.com.au ; Mob: 0414 196 617
እንደ አማራጭ ሊጠቀሙ ይችላሉ

ከአውስትራሊያ ውጪ ዋጋው $20 USD (ከነመላኪያው)
አውስትራሊያ ውስጥ ዋጋው $15 AUD

"Man is the only creature that consumes
without producing. He does not give milk,

he does not lay eggs, he is too weak to pull
the plough, he cannot run fast enough to

catch rabbits. Yet he is lord of all the
animals. He sets them to work, he gives

back to them the bare minimum that will
prevent them from starving, and the rest he

keeps for himself."
- George Orwell, Animal Farm

« ... ተርጓሚ መስፍን ማሞ እንደወትሮው ሁሉ፣ ዓይነ ግቡ ብዕርተኛ መሆኑን በዚህ የትርጉም
ሥራውም ላይ አሳይቷል። ይህንን ዘመን ጠገብ ሥራ ውብ በሆነ አማርኛ ታድጎናል። ፈረንጅኛ
ስም የያዙት ገጸ ባሕሪያት ብቅ እያሉ ባያነቁን ኑሮ፣ ልክ አዲስ ያማርኛ ወጥ ሥራ እየተደረስን
ያለን ያህል ይሰማናል። ይህ ደሞ ከመገኛ ቋንቋው የጠለፈበት አማርኛው የሸገነ መሆኑን

የምናስተውለው፣ ያለ እረፍት ከገጽ ገጽ ስንፈተለክ እራሳችንን ማግኘታችን ነው። ».....
ጋዜጠኛና ደራሲ

አበራ ለማ

« ... ከ65 ዓመታት በፊት ለንባብ የበቃው የጆርጅ ኦርዌል 'Animal Farm' መጽሀፍ በመስፍን
ማሞ 'የእንስሳት አብዮት' በሚል ወደ አማርኛ ተመልሶ ደረሰኝና አነበብኩት።
ፀሀፊው ኤሪክ አርተር (ጆርጅ ኦርዌል) ይህችን ዓለም የተሰናበተው ከዛሬ 60 ዓመት በፊት
ቢሆንም፤ የዛሬውን የሚነግረን እንጂ የትናንቱን የሚያስታውሰን አይመስልም። የሁልጊዜም
ተወዳጅ እና ተነባቢ መፅሀፍ ቢሆንም፤ ከምን ጊዜውም በላይ ይበልጥ ወቅታዊ ሆኖ
አግኝቼዋለሁ። መስፍን ደግሞ ወደ አማርኛ ሲመልሰው ለተነባቢነቱ ብዙ እንደተጨነቀበት
ያስታውቃል፤ ተሳክቶለታልም። »……

ጋዜጠኛ
ሲሳይ አጌና

......ከ 'በትርጉሙ ሥራ ዙሪያ' ላይ የተቀነጨበ

የእንስሳት አብዮት መፅሀፍ ከአፕሪል 17 2011 ጀምሮ ገበያ ላይ ይውላል። በአውስትራሊያ
የምትገኙ ኢትዮጵያውያን መፅሀፉን ለማግኘት በሚከተለው አድራሻዎች ማግኘት
ትችላላችሁ።

ሜልበርን፦ Aby's Cosmetics ;
Mob:  0423728595/0421147406 / (03) 96879005

አደላይድ፦ Mob:  0412 103 440
ብሪዝበን፦ 'Made in Africa CAFE' ;      Mob: 0421 481 934
ፐርዝ፦ Mob: 0412 158 819 / (08) 9248 1997

ሲድኒ፦ Mob: 0414 196 617 / 0411 882 098
ታስማኒያ፦ Mob: 0431 530 079

ካንቤራ፦ Mob: 0404 607 960

ከአውስትራሊያ ውጪ ለሆናችሁና መጽሀፉን ለመግዛት ለምትሹ ሙሉ አድራሻችሁን
ከመኒ ኦርደር ጋር (payable to Mesfin Mamo Tessema) በሚከተለው አድራሻ
ብትልኩ በአድራሻችሁ ይደርሳችኋል።
Mesfin Mamo Tessema
P. O. Box 174
Doonside NSW 2767
Australia
ወይንም msfntessema@yahoo.com.au ; Mob: 0414 196 617
እንደ አማራጭ ሊጠቀሙ ይችላሉ

ከአውስትራሊያ ውጪ ዋጋው $20 USD (ከነመላኪያው)
አውስትራሊያ ውስጥ ዋጋው $15 AUD

"Man is the only creature that consumes
without producing. He does not give milk,

he does not lay eggs, he is too weak to pull
the plough, he cannot run fast enough to

catch rabbits. Yet he is lord of all the
animals. He sets them to work, he gives

back to them the bare minimum that will
prevent them from starving, and the rest he

keeps for himself."
- George Orwell, Animal Farm

« ... ተርጓሚ መስፍን ማሞ እንደወትሮው ሁሉ፣ ዓይነ ግቡ ብዕርተኛ መሆኑን በዚህ የትርጉም
ሥራውም ላይ አሳይቷል። ይህንን ዘመን ጠገብ ሥራ ውብ በሆነ አማርኛ ታድጎናል። ፈረንጅኛ
ስም የያዙት ገጸ ባሕሪያት ብቅ እያሉ ባያነቁን ኑሮ፣ ልክ አዲስ ያማርኛ ወጥ ሥራ እየተደረስን
ያለን ያህል ይሰማናል። ይህ ደሞ ከመገኛ ቋንቋው የጠለፈበት አማርኛው የሸገነ መሆኑን

የምናስተውለው፣ ያለ እረፍት ከገጽ ገጽ ስንፈተለክ እራሳችንን ማግኘታችን ነው። ».....
ጋዜጠኛና ደራሲ

አበራ ለማ

« ... ከ65 ዓመታት በፊት ለንባብ የበቃው የጆርጅ ኦርዌል 'Animal Farm' መጽሀፍ በመስፍን
ማሞ 'የእንስሳት አብዮት' በሚል ወደ አማርኛ ተመልሶ ደረሰኝና አነበብኩት።
ፀሀፊው ኤሪክ አርተር (ጆርጅ ኦርዌል) ይህችን ዓለም የተሰናበተው ከዛሬ 60 ዓመት በፊት
ቢሆንም፤ የዛሬውን የሚነግረን እንጂ የትናንቱን የሚያስታውሰን አይመስልም። የሁልጊዜም
ተወዳጅ እና ተነባቢ መፅሀፍ ቢሆንም፤ ከምን ጊዜውም በላይ ይበልጥ ወቅታዊ ሆኖ
አግኝቼዋለሁ። መስፍን ደግሞ ወደ አማርኛ ሲመልሰው ለተነባቢነቱ ብዙ እንደተጨነቀበት
ያስታውቃል፤ ተሳክቶለታልም። »……

ጋዜጠኛ
ሲሳይ አጌና

......ከ 'በትርጉሙ ሥራ ዙሪያ' ላይ የተቀነጨበ

የእንስሳት አብዮት መፅሀፍ ከአፕሪል 17 2011 ጀምሮ ገበያ ላይ ይውላል። በአውስትራሊያ
የምትገኙ ኢትዮጵያውያን መፅሀፉን ለማግኘት በሚከተለው አድራሻዎች ማግኘት
ትችላላችሁ።

ሜልበርን፦ Aby's Cosmetics ;
Mob:  0423728595/0421147406 / (03) 96879005

አደላይድ፦ Mob:  0412 103 440
ብሪዝበን፦ 'Made in Africa CAFE' ;      Mob: 0421 481 934
ፐርዝ፦ Mob: 0412 158 819 / (08) 9248 1997

ሲድኒ፦ Mob: 0414 196 617 / 0411 882 098
ታስማኒያ፦ Mob: 0431 530 079

ካንቤራ፦ Mob: 0404 607 960

ከአውስትራሊያ ውጪ ለሆናችሁና መጽሀፉን ለመግዛት ለምትሹ ሙሉ አድራሻችሁን
ከመኒ ኦርደር ጋር (payable to Mesfin Mamo Tessema) በሚከተለው አድራሻ
ብትልኩ በአድራሻችሁ ይደርሳችኋል።
Mesfin Mamo Tessema
P. O. Box 174
Doonside NSW 2767
Australia
ወይንም msfntessema@yahoo.com.au ; Mob: 0414 196 617
እንደ አማራጭ ሊጠቀሙ ይችላሉ

ከአውስትራሊያ ውጪ ዋጋው $20 USD (ከነመላኪያው)
አውስትራሊያ ውስጥ ዋጋው $15 AUD


