እውን ኟትግዙይ ህኬብ በኳኵች ህኬቦች ተጇኴቷኴን?
ክፍኴ ሁኯት
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ውድ ንባቢዎች በክፍኴ ንድ ፅሁፍ ኟቶ ፀቊ ቬዒዖ ቬኯ ኧዛ ፖኯቲካ ዏኖዛ ቬዏኴክተው ያነቨትን ሀቪብ
በዏጇኑዔ ቢሆን ዔኲሽ ኯዏቬጇት ተዕክሯኴ። ሁን በኩህ ክፍኴ ሁኯት በዏፍትሄነት ያቬቀዏገትን ሀቪብ ኟዑዏኴቬ
ፅሁፍ እንደዑቀጥኯው ይቀዛባኴ። ዏኴካዔ ንባብ፤2. ህኬብ ከህኬብ ቊዛ ዏቼዔ ቢሆን ይጣኲዔ
በዘፖዛተዛ ቊካጣ ኟተነቪው ኟጏቅታዊ ችግን ኟዏፍተሄ ሀቪብ ቬዏኴክቶ ኟቀዖበኲቷው ጥያቄ ኯዏዏኯቬ ቶ ፀቊ
ኟቧገት ቬተያኟት በጣዔ ቬቇዙዑና ቁኴጭ ብኵ በንድ ህኬብ (በትግዙይ ህኬብ) ኲይ ጥኲቻ እንዳኲቷው ኟዑያቪይ
ዏሆኑ ነው። በዛግጥ ቬኯ ንድ ቈዳያ ያኯህን ዏነሻ ዔክንያት ኟተኪባ ከሆነ ኟዔታቬቀዔጇው ዏፍትሄዔ ኟተኪባ
እንደዑሆን ይታዏናኴ።
በኯዔ ሆነ በሀቇዙችን ታዘክ ንድ ህኬብ በኳኲው ህኬብ ኲይ ጥኲቻ ቪድዜ እንደዒያውቅ ኟታጏቀ ነው። በዛግጥ እንደ
ሂትኯዛና ዕቭኵኒ ኟዏቪቧኰትን ግኯቧቦች ንድን ህኬብ ቧበብ በዒድዖግ ኳኲውን ህኬብ ኟዒጥፋት ጏይዔ ኟዒጥቃት
ተግባዛ ቩያከናውኑ እንደነበ ይታጏቃኴ። ይህ ግን ህኬብ ከህኬብ ዏጣኲትን ያቪይዔ።
በሀቇዙችን ታዘክዔ ቇዢዎች ኯዖጅዔ ካ ኟህኬቦች ዒንነት በዏጨፍኯቅ ቩቇከና ኴፎዔ ኧዛን ኟዒጥፋት ኲዒ ይኧው
ቩንቀቪቀቨ እንደነበዛ ኟታጏቀ ነው። ኟቅዛብ ካ እንኳን እንደ እነ ቶ ፀቊ ያኰትን ቧዎች ኟዑያኴዐት ኟንድ ሀቇዛ፣
ንድ ቋንቋ፣ ጏኧተ በዒቀንቀን ንድ ቇኪኬ ኟነበዖው ኟደዛግ ቬዛት ዔን ያህኴ በህኬቦች ዒዔነት ኯዒጥፋትና ህኬብ
እንደ ህኬብ ኯዏጨፍጨፍ ይጇቀዔበት እንደነበዛ በእኛና በቶ ፀቊ እድዓ ይተነዋኴ።
ይህ ተግባዛ ግን ዏዘዎች ኟንድ ህኬብ ቬያዓ ይኧው ኟዝፀዐት ዖዏኔነት እንዹ ህኬብ ከህኬብ ቊዛ ጥኲቻ ኖዜት
ኟተዝፀዏ ይደኯዔ ኴነበዖዔዔ። ቇዢዎች ቬኴጣናቷውን ኯዒቆኟት ቩኰ በህኬቦች ዏሀከኴ ዏቃቃዛ ኯዏፍጇዛ ጥዖት
ቢያደዛቈዔ፤ ኟእከኳ ህኬብ ኧዔቶ እንዹ ተኧዔቶ ያውቅዔ፤ ቢኰዔ ቧዑ ዷዜ ቪይቧጣቷው ህኬቦች በቊዙ ሆነው ነበዛ
ጨቋኛቷውን ኯዒቬጏቇድ ኟታቇኰት። ቬኯሆነዔ በጏቅቱ ኟነበዖው ጭቆና ከዒንኛውዔ ህኬብ ቊዛ ዒያያኬ ኴተቻኯዔ
ይቇባዔዔ።
ጤነኛና ኟዒቇናኧብ ህና ያኯው ቧው ሁን ያኯው ኟኢህዴግ ዏንግቬት ችግዜችዔ ከዙቨ ኟድዛጅቱ ዒኯትዔ
(ከህጏሀት፣ ብዴን፣ ኦህዴድና ደኢህዴን) ቊዛ ኟዑያያኬ እንዹ ነጥኵ ኯንድ ብሔዛ ኟዑቧጥ ችግዛ ድዛጎ ዏዏኴከት
ዝፅዕ ተቇቢ ሆን ይችኴዔ። ቬኯሆነዔ ዏፍትሄ ዏዔጣት ያኯበትዔ ንድን ብሔዛ ተጇያቂ ኳኲው ጇያቂ ሆኖ
በዏጏቃቀቬ ቪይሆን በቊዙ ሁኰዔ ብሄዜች ኟዏፍትሄው ካኴ ሆነው ኟቊዙ እቫቶቻቷውን ኟዒጎኴበትና ኟእዛቬ በእዛቬ
ግንኘነቱ ኟዒጇናከዛ ተግባዛ በቀጣይነት ዏዝፀዔ ቩቻኴ ነው።
ከኲይ እንደቇኯፅኩት በታዘካችን ውቬጥ ህኬብ ከህኬብ ቊዛ ተጣኴቶ እንደዒያውቅ ኟታጏቅ ቩሆን በሁን ካዔ በህኬቦች
ዏሀከኴ ዏጇዙጇዛ ዝጥ ኟዑችኰ ኟተኯያአ ኟታቀዱ ኟቬዔ ዒጥፋት ቬዙዎች ኯ26 ዏታት ያክኴ ዐሁዙን በተባኰ
ቧዎች እኟተቧዙበት ኟነበዖ ውጤት ቢሆንዔ በዏቧዖቱ ግን ህኬብ ኯህኬብ ኟተዝጇዖ ዏጇኲኲት እንደኳኯ ቪዔዖን ዒጏቅ
ይቇባናኴ። ቶ ፀቊዎች እንደ ዏፍትሄ ብኯው ኟቇኯፁት ኟትግዙይ ህኬብ በኦዜዕና ዒዙ ህኬብ ኟተጇኲ ቬዏቬኵ

ዒቅዖብዔ ሆን ተብኵ ኯዖጅዔ ካ ኟተቧዙበት ኟቬዔ ዒጥፋት እና በትግዙይ ህኬብ ያኯውን ኟግኴ ጥኲቻ ካኴ ካኴሆነ
በቬተቀዛ ዏዚት ኲይ ያኯ ይደኴዔ።
ቶ ፀቊ ኟትግዙይ ህኬብ በዒዙና በኦዜዕ ህኬብ እንደተጇኲ ኯዏናቇዛ ያቬቻኲቷው ድፍዖዔ እንዴት እንደዏጣኲቷው
ኯዒጏቅ ቬቷቊዘ ነው። እውን ኟኦዜዕ ጏይዔ ኟዒዙ ህኬብ ኳኲ ህኬብ ኟዏጥኲት ቬነኴቦና ጏይዔ ባህኴ ኯው ጏይ?
ብኯን ብንጇይቅ ኯእንደኔው በሁኯቱዔ ህኬቦች ዏሀከኴ ሆኖ ኟደዛግ ቬዛትና ኦነግ ኯዒጥፋት ኟተደዖቇው እንቅቬቃቫ
ተቪትፎ ኟነበዖውን ኟህኬቦቸ ፍቅዛ ያኟ ቧው ኯዒቪዏን ኟዑችኴ ይደኯዔ። ኯኩህዔ ነው ይህ ኟቶ ፀቊዎች ቬተቪቧብ
ኟግኲቷው እንዹ ኟኦዜዕ ጏይዔ ኟዒዙ ህኬብ ኟዑጏክ ይደኯዔ ኟዔኯው።
እቬቲ ኟቆኟውን ፍቅዛ እንተጏው እና ሁን ተዝጥሯኴ ኟተባኯውን ኟብሔዛ ግጭት ነጥኵ ኟትግዙይ ብሔዛ ከዏጥኲት ቊዛ
እንዴት ይያያኪኴ? ኳኵች ብሔዜች ኲይዔ እኮ ኢኲዒ ተደዛቇዋኴ፤ ሁን በኦዜዔያ ውቬጥ ኟዑኖት በዛካታ ኟትግዙይ
ተጏኲጆች ኰ፤ እነቨ ዒን ነው ቅፎ እያኖዙቷው ያኯው? ኟኦዜዕ ህኬብ ይደኯዔ እንዴ? ግኯቧቦች ሆን ብኯው
ጏይዔ በእንደእነ ቶ ፀቊ ሀቪብ ተታኯው ጥቃት ቩያደዛቨ እኮ ህኬቡ ነው እኟጇበቃቷው ያኯው። ዖ ተው ቶ ፀቊ
ጎንደዛ ኲይ ኟትግዙይ ተጏኲጆች በግፍ ቩዝናቀኰና ቩቇደኰ እኪ ኟቀት ኟትግዙይ ተጏኲጆች ዒን ነበዛ ያዳናቷው?
ካኲጏቁና ዒጏቅ ከዝኯቈ ኴንቇዛዎት፤ ኟክኴኰ ዏቬተዳድዛ ጏይዔ ክኑ እንዳይዏቬኴዎት ኟጎንደዛ ህኬብ ነው።
ዏቬተዳድና ክኑዒ ዔን እንዳደዖቈ ካ ሁኰዔ ነቇዛ ግኴፅ ያደዛቇዋኴ። እኩህ ኴቇኴፀውዔ።
ዏቷዔ ኟፀጥታ ካኲት በኦዜዑያና ዒዙ ክኴኴ ያኰ ኟትግዙይ ተጏኲጆች እኟጇበቁዋቷው ቬኯሆነ እንዳይኰና
እንዳኴቬቅብዎት። ህኬብ ጥኲቻ ካኯው ዒንዔ እንደዒያቆዏው በእድዓ ኧዏኔ ይቻኯሁና ዖቊ ብኯው ያቬቡ። በትግዙይ
ህኬብ ያኯዎትን ጥኲቻ ኟዒዙና ኟኦዜዕ ህኬብ ጥኲቻ ድዛቇው ይዏኯከቱት።
በዏሆኑዔ ኟትግዙይ ህኬብ እንደዒንኛውዔ ህኬብ ኳኲውን ህኬብ ኟዑጇኲ ቬኲኴሆነ እንዲሁዔ በኳኲው ህኬብ እጇኲኯሁ
ብኵ ያዔንዔ። ቬኯሆነዔ ኟዒዙ ጏይዔ ኟኦዜዕ ህኬብ ኯዔን ጇኲኝ ብኵ ኟዑያቬብበት ኟደቂቃ ካዔ ኟኯውዔ። ሁን
ኯተዝጇዖው ሀቇዙዊ ችግዛዔ ከኳኵች ኟሀቇዙችን ህኬቦች ቊዛ በዏተባበዛ ዏፍትሄ በዏቬጇት ኟዷዏዖውን ኟኯውጥ ቈክ
ኟዒቬቀጇኴ ድዛሻው እንደዑጏጣ ያዔናኴ እንዹ።
እኩህ ኲይ ደግዕ ሁኯተኛ ትኬብት በቊካጇኛው ኲይ ኲቬቀዔጥ ኟትግዙይ ህኬብ ኯዔን በኦዜዕና በዒዙ ህኬብ ተጇኲሁ
ብኵ ይጇይቅ ቩኰት እንዴት ንድ ህኬብ ኳኲውን ህኬብ ይጇኲኴ ብኵ ይጇይቃቷውዔ እንዴ? ጏይቬ ይህንን
ዏኯካከትዔ ቊካጣው ይቊዙዋኴ? ብኯን ብንጇይቅ ይቇዛዏው ይሆን?
ጏደ ቀደዏው እንዏኯቬ ቶ ፀቊ ይህ ኟህኬብን በህኬብ ኟዏጇኲት ባካ ዔናኴባት ከኩህ በፊትዔ በታቀደ ዏንቇድ
ቩቧዙበት ኟነበዖ ህኬቦች እዛቬ በዛቪቷው እንዲጇዙጇና ጏደ ግጭት እንዲቇቡ ኟዒድዖግ ተግባዛ ካኴ ኟሆነ ቬተቪቧብ
ያንፀባዖቁ ይዏቧኯኛኴ። በኩህ ቬተያኟታቷው ተነቬቶ ቧው እንዲጇዙጇዛና ኟሀቇዙችን ብሔዛ ብሔዖቧቦች በቊዙ ሆነው
ኯዏፍትሄ እንዳይንቀቪቀቨ ኯዒድዖግ ታቬቦ ንዱ ኟዑጇኲ ኳኲው ኟተጇኲ ድዛጎ ኟዏግኯፅ ቬዙ ኟዑቧዙ ያኯው።
በተኯይዔ ከደዛግ ውድቀት ዷዔዜ እኟተቧበከ ያኯው “ኟትግዙይ ኟበኲይነት” እኟተባኯ ኟዑነኪው ጏዚ ዏንግቬት ኟተዏቷው
ይዏቬኴ ተቇቢውን ዔኲሽ ቪይቧጥበት ኟቆኟው እነቶ ፀቊዔ ኟተቊባባቷው በዏሆኑ ኟተዝጇዖ ጥኲቻ ይዏቬኲኴ።
ኳኲው ቶ ፀቊ በኩህ ኟዏፍትሄ ሀቪባቷው ኟትግዙይ ህኬብ ኯውጥ ከዑዝኴቈ ህኬቦች ጎን ዏቆዔ ኯበት ይኲኰ። ዔን
ይነት ኯውጥ ይሆን ኟዝኯቈት? ያኯውን ቬዛት ፍዛቭ ጏደ ኋኲ ዏዏኯቬ ይሆን? ጏይቬ ባኯው ኟዏደዏዛ? ኟቶ ፀቊ
ኟትግዙይ ህኬብ ጥኲቻ ብቻ ቪይሆን ንቀታቷውዔ ያቪአበት ሀቪብ ነው። ቶ ፀቊ ኟትግዙይ ህኬብ ኯውጥ ዝኲ
ይደኯዔ፤ ባኯበት ኟቆዏ ነው፤ ኳኵች ህኬቦች ግን ኯውጥ ዝኲ ናቷው፤ በዑኴ ይቇኴፁታኴ። ይቇዛዒኴ ንዱ
ኟዏከፋፋኴ ኲዒቷው ይሆናኴ።

በዏቧዖቱ ንድ ቧው ጏይዔ ዒህበዖቧብ በዏፅ ጏይዔ ህቊዊ ባኴሆነ ዏንቇድ ግዛግዛ ካኴዝጇዖ ኯውጥ ዝኲ ይደኯዔ
ኟዑኴ እዔነት ከተያኧ ኟተቪቪተ ነው ኟዑሆነው። ሁን በሀቇዙችን እኟተዝጇ ያኰ በተኯያአ ከባቢዎች ኟህኬቦች ኟኯውጥ
ፍኲጎትና ኟቡድኖች ግዛግዛ ዏፍጇዛ ኯያይተን ካኴተዏኯከትነው ኟተቪቪተ ድዔዳዓ ነው ኟዑያደዛቧን።
በዛግጥ ኟሀቇዙችን ህኬቦች ያኯው ዏፋኧኬ ተጏግዶ ዲቬ ኯውጥ እንዲዏጣ ያኰትን ችግዜች ተጏግደው ኟተሻኯ
ዏቧዖታዊ ኯውጥ እንዲዏጣ በዏዝኯግ ኟተኯያአ ኟዏብት ጥያቄዎች በቧኲዒዊ ዏንቇድ እያነቨ ናቷው። በኳኲ በኩኴ
ደግዕ ይህንን ኟህኬቦች ጥያቄ ኯዙቪቷው ኲዒ ያክትና በሀቇዙችን ቧኲዔ እንዳይኖዛ እንዲሁዔ ቀኝኋኲ እንድንክዛ
ኟዑዝኴቈ ሀይኵች ደግዕ ግዛግን እያቀነባበት ይቇኛኰ። ዏቼቬ ኟዑዝቧው ዶኲዛ ፍ ቢኖዖው ቬንት ቈድ በነቇዖን?
ኟትግዙይ ህኬብ በሁኯት ዱኲ እኟተዏታ ግን ሁኰዔ ነቇዛ በትእግቬት እያቬተናቇደ ያኯ ህኬብ ነው። ይህ ህኬብ ኯዒንነቱና
ኯክብ ከኳኵች ኟሀቇዙችን ህኬቦች ቊዛ በእኩኴነትና በቊዙ ሀቇን ኯዒቪደግ ኟዑያቬችኯው ቬዛት ኯዏፍጇዛ ውድ
ኴጆቸ በህይጏትና በካኴ ዏቁቧኴ ኟቇበዖ እንደዏሆኑ በንድ በኩኴ ይህንን ጨቋኝ ቬዛት ዒፍዖቨን ያኴጏደዱኯት
እንደነ ቶ ፀቊ ያኰ ቧዎች፤ በኳኲ በኩኴ ዙቨ ያቪደቊቷው እና ቬኴጣን ቩይከ ከድተውት ፍትህ ዒቬዝን ያቃታቷው
ኴጆቸ በኩኴ እኟተጎዳ ይቇኛኴ። በተኯይዔ ከደዛግ ውድቀት ዷዔዜ ሻእብያ ቩያግኧው ኟነበዖ ኟዏሀኴ ሀቇዛ ሀብት ጏደ
ትግዙይ ኟሄደ በዒቬዏቧኴ ኰባኴታ ቩጏዙ ተቇቢውን ዔኲሽ ቪይቧጥበት ዏኬኯቁ ቪይበኲ እንደበኲ እኟተቆጇዖ እኟተጎዳ
ያኯ ህኬብ ነው።
እውቁ ኟትግዛኛ ኧፋኝ ጏዲ ዜዑጥ በቅዛብ ባጏጣው ኧዝኑ እንዳኯው “… ንተ ኟትግዙይ ህኬብ እንዴት ነህ ያኯሀው
ብኴህ ውቀዋኯሁ ዔኲሽህ ደህናነኝ እንደዔትኯኝ፤ እኔ ግን….” (ኟዒዛኛ ትዛቈዔ ኟኔ ኔው ካበኲቮሁትዔ ጏዲ ዜዑጥን
ይቅዛታ እኲኯሁ) እኩህ ኲይ ግኴፅ ዏሆን ያኯብኝ ኟትግዙይ ህኬብ ከኳኲው ኟተኯኟ ነው ኳኲው ህኬብ እንዲህ ይኴዔ
እያኴኩ እንዳኴሆነ ነው። በእነ ቶ ፀቊ ዋና ኢኲዒ ተደዛጎ ያኯው ኟትግዙይ ህኬብ በዏሆኑ ኟተቇኯፀ ዏሆኑ ይታጏቅኴኝ።
እንቀጥኴ ታድያ ኟትግዙይ ህኬብ ኯውጥ ዝኲ ዏሆኑዔ ኯዒቪኟት በተኯያኟ ካ በክኴኰ ያኯው ድዛጅት ውቬገን
እንዲዝትሽ፤ በኟቦታው ያኰትን ቯዏኞችዔ ህግን እንዲያከብ፤ ፍትህ እንዲቧፍን ኯዒድዖግ በተኯያአ ዏድዖኮች ቧኲዒዊ
በሆነ ዏንቇድ እንደ ኳኵች ክኴኵች ቩጇይቅ ኟነበዖ እና ሁንዔ ህጏሀት ኲይ ግፊት እያደዖቇ ያኯ ህኬብ ነው። ከኩህ
ኴፎዔ በሀቇዙችን ኲይ ኯውጥ እንዲዏጣ ኟበኩኰን ድዛሻ ኯዏጏጣት ጥዖት እያደዖቇ ያኯ ኯኩህዔ በተኯያአ ክኴኵች
በኴጆቸ ኢኲዒ ያደዖቇ ጥቃት በዑደዛቬበት ካ “ ኯዔጣዱ ቩባኴ ይጥዋን ትኯፍ” እንደዑባኯው በትእግቬት እያኯዝ
ያኯ ህኬብ ነው። ይህዔ በኟክኴኰ ያኰ ህኬቦች ይህንን ጥቃት ይከኲከኲኰ ኟዑኴ እዔነት ቬኲኯውዔ ጭዔዛ ይዏቬኯኛኴ።
ኯኩህ ግን እንደ ቶ ፀቊ ይነት ቧዎች ኟትግዙይ ህኬብ ኯውጥ ኟዒይዝኴግ ዙቨን ከኳኵች ህኬቦች ኟተነጇኯ ድዛጎ
ዔቬኴ እኟተቧጇው ኟዑቇኗው። እኩህ ኲይ ንድ ቈዳይ ኲንቪ ኬዛኬዛ ዔኲሽ በኳኲ ካ ኟዔዏኯቬበት ሆኖ ቶ ኴደቱ
ኟተባኰ እውቁ ፖኯቲከኛ በንድ ENN ኟተባኯ ኟቴኯቪዥን ጣብያ ኟህኬብ ድዔፅ በዑኴ ፕዜግዙዔ ቀዛበው ኯትግዙይ
ህኬብ ያቀዖቡት ጥያቄ ከቪቷው ኟዒኴጇብቀው ሆኖ ግኝቷው ቇዛዕኝ ያኯፍኩት ነበዛ። ቶ ኴደቱ በትግዙይ ውቬጥ
ኯዔን ንድ ተቃዋዑ ዏዏዖጥ እንዳኴተቻኯ ኟትግዙይ ህኬብ ዙቨን እንዲጇይቅ ኳቬዋን ኯህኬቡ ቀበኰት። ይህንን
ያነቪሁት ኟነቶ ፀቊ ሀቪብ ኟተቊዙ በዏሆኑ ነው።
ዏቷቬ ህኬቡ በንድ ኲይ ተቧብቬቦ ዔኲሽ እንዲቧጣቷው ቶ ኴደቱዔ ይጇብቁዔና እቬቲ ዙቪቷው ዔኲሻቷው
ይቬገን፤ እቬቲ እንደ ቶ ፀቊ ያኰ ቧዎች ህኬብን በንድ ኲይ ጇቅኴኵ ኟዑጇኲ ያኯበት፤ እንደ እቃ ቪዐና እያኯ
ኟዑቪደብ “ዐሁዛ” ያኯበት፤ ኟትግዙይ ህኬብና ህጏሀት ኟተባኯ ኟፖኯቲካ ድዛጅት ኯይቶ ዒኟት ኟተቪነው ተቃዋዑ
እያኯ፤ ህኬቡ እንዴት ዏዛጇው ይችኲኴ? እንዴት ኟዔጇኲህን፣ ኟዑቧድብህን፣ ኯዔን ትዏዛጥዔ ይባኲኴ? እንዴ
ኳኲው ይቅዛና በቈያው ውቬጥ ኟነበ እነ ዖና ሄደው ሄደው ህኬቡን ይደኴ ጇኲት ያደዖቈት? ይህ እኮ ነው ህኬብን
በንድ ኲይ በጥኲቻ ትዝዛዸት እያኴን ያኯነው ጎበኬ።

ቩጇቃኯኴ
ይህን ፅሁፍ ቬዷዔዛ ዔናኴባት ሁኯት ቇፅ ብፅፍ ብዬ ነበዛ ኟተነቪሁት። እንዲህ ኟዑዖኬዔ ኴዏቧኯኝዔ። ታድያ
በውቬጤ ኯካ ብከ ኯ ሁንዔ ፃፍ ፃፍ ይኯኛኴ። ግን እቬኪ ይቆኟን ዝጣዘ ካ ከቧጇንና ይቊዎች ሁን ኟያከት
ካሄድ ከቀጇኰበት ዏፃፋችን ይቀዛዔ እንግዲህ ኟኪ ቧው ይበኯን።
ዔናኴባት ኟቶ ፀቊ ቬዒዖ በዘፖዛተዛ ቊካጣ ይህንን ኟተኧባ ዏኯካከት ዏነሻ ሆኖኝ፤ በኩህ ከዛያ ከኩህ በፊትዔ
ኟትግዙይ ህኬብ ኢኲዒ ድዛቇው ጆኖቪይድ እንዲዝፀዔ እንዳነቪቨ “ቊካጇኞች”ኯዔን ኟትግዙይ ህኬብ ኯይቶ እንደ
ጇኲት ኟዑያአ ግኯቧቦች ጇቃኲይ ኟህኬብ ዏኯካከት ድዛቇው ያአታኴ ኟዑኯውን ውቬጤን ኲይ ኟዝጇት ጥያቄ
ኯዏግኯፅ ቬችኵኛኴ ብዬ ቬባኯሁ።
ውድ ይቊዎች ይህንን ፅሁፍ ቬፅፍ ዔናኴባት ኟዏዷዏዘያ ቬኯሆነ ብከ ችግዜች እንደዑኖት ዔናኯሁ። በሂደት
በዑቧገኝ ቬተያኟቶች ይበኴጥ እኟተሻሻኯ ይሄዳኴ ኟዑኴ እዔነት ጭዔዛ ኯኝ። በተኯይ ኟናንተ ፎዖዔ ኟተኯያአ ኟሀቪብ
ኴአነቶችን

ቪታዳኰ

በነፃነት

ፅሁፎች

ቬታቬተናግዱ

ቪይ

ይህች

ፅሁፍ

እጅ

ዒፍታቻ

ትሆነ

ኧንድ

ቬኴካት

እንደዔታቬተናግዱኝ በዏተዒዏን ነው። ዔናኴባት ዒን ያውቃኴ በኩህ ዏነሻነት ጏደ ተሻኯ ኟሀቪብ ዐግት ኴቇባ
እችኴዔ ይሆናኴ። በዏጨዖሻ ይህንን ፅሁፍ ታትዕ ኟዔታነቡ ታዳዑዎች ካያችሁን ቧጥታችሁ ቬኲነበባችሁት
እያዏቧቇንኩ ኯዔትቧገት ቬተያኟት ኯዒቬተናቇድ ኬግዸ ዏሆኔን እቇኴፃኯሁ።
ቧኲዔ ኯሁኲችን ይሁን፤

