ዝጊን ነው ባቡ
ቆዑ ዋቄ 03-14-18
ሿሃያ ዓዏዲዴ በዟዴ ኟነበዴ ኟሃቇዘደ ሿዯዕች ቍውዙ ዏንቇድ ይ ያቇዴ ጭዔዛ፣ ኟሽቈጌ ድዔጽ
እንደዑጇብቅ ኟጫ ዯዳዳዘ ኧዏው በቍፍጉዒዶው ቈዯሿቇ ኟዯቃዖቡ ዏደዴ ኟጭቃ ቤዴ
ኟዯደዖደባዶው ዏንደዜች ነበ። እነኩህ ዯያይኧው ኟዯደዖደ ኟቍዝዛ ቤድች ቍብኪኞዷ ኟጇና ቍዖቄ
ዏቮዲ ቤድች ናዶው፤ ደጃዠዶው ይ እንጎዴ ይ በዯቧቂ ጊቪ ጇጪያዶውን ኟዑጊ ጎቆዒ ዏቮዲ
ቤድች። ዏሃሿዶው ቍንድ ሁቆዴ ሻይ ቤድች ይኖዙቇ። በኧይዴ ኟጇቆዖ ዏቬዲዴ ባቆው ባንቅኒያዶው
ውቬጌ ጮዛናቄ ቍጭቀው፣ ባነቅኒው ይ ያደዝ ቬዱቄ ቆብቭ በዯቀዏጇ ቍዜቋ ዴዘ ኟዯሿዏዖ ድንች
ቅቅቋ ቍቬቀዔጇው ሿዯዓ ጊድችን ኟዑያቬዯናቌዱ ሻይ ቤድች። እነኩህ ሻይ ቤድች ቀኑን ዐቇ
ሿዑቧዙጎው ኟዴዔህዛዴ በዚዲአ ጊቢያ ኟዑቆቀቀውን ዐኩቃ፣ ሿቭቬዯኛ ቄፍቋ ኟእንቌቁኧኛ ቀንቋ፣
ሿቍዔቬዯኛ ቄፍቋ ቍዒዛኛ፣ ሿቬድቬዯኛ ቄፍቋ ኟህብዖዴ . . .ዴዔህዛዴ ቊዛ ቍዋህደው ኟዑኟቬቅዕቄዐ
ብዶኛ ኟጊድች “ዏኬናኛዎች” ናዶው።
ሿዯዕዷ በቍኧቦዴ ቀናዴ ሿዏቮዲ ቤዴ ውጭ ይህ ነው ኟዑባቋ ኟቅኖዑ እንቅቬቃቫ ቍይዲይባዶውዔ።
እዛቌጌ ኟቇበያ ቀን ቍዛቭ ቍደዜች፣ ቫድዷ በዷዛባዶው ቍኬቆው፣ ንዶዷ በቍህያ ጭነው በዑያቀዛቧዶው
ዔዛድች፣ እኟነዱ በዑያዏጧዶው ሿብድች ዕቅ ይቇ።

እነኩህን ቍዝዛ ኟዑዏቬቇ ሿዯዕች ኟቇበያ ቀን

እንደነቇ ኟዑያዕቋዶው ቍዛቭ ቍደዜች ቆእቌዙዶው ጫዒ ኟቊዶው፣ ኟዯጊዝ ኟቆበቨ፣ በቍጇቇባዶው
ቍቋፎ ቍቋፎ ቍቧዙ ቍቋብቧዋዶው ኟዑያቋዞዴን ዏቁኖች፤ ጽዱ ኟቆበቨ፣ ጫዒ ኟዯጫዐ ሿዯዓዎች
እንደዴንቌዛ ኟዑዏቆሿደ ዔቬቁኖች ናዶው።
ቍይነ ቌብ ሿዯዓዎች ኟዏቮዲ ቤዴ ቅዒዘድች፣ ኟቇበያ ቀን ኟዑሿዝደ ቨቆች ነቊዴዎችና ቋብቬ ቧዟዎች
ናዶው። በሁቇዔ ሿዯዕች ኟዒይጇዞዴ ኟቌብዛና ቋዒዴ ቁቋ ጽህዝዴ ቤዴ ቧዙዯኞች፣ ኟቍንደኛ ደዖጃ
ዴዔህዛዴ ቤድች ዏዔህዙን፣ ፖቈቭች ኧዯዔ ኟሿዯዕች ዝዛግች ነበ። ሿዯዕዷ ሿእህቋ ፍጮ ቤዴ
ያቆዝ ኟዕዯዛ ድዔጽ ቍይቧዒባዶውዔ። ዔንዔ ቍይነዴ ዎዛቄ ሾፕ ይዔ ዠብዘቂ ኟዶውዔ። ዞዛኖ ዳቦ
በቍውዙጃ ሿዯዕች ብቻ ነው ኟዑቇኗው። ቃቄ ደቌዕ ቍዲቬ ቍበባ ብቻ።
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ይህ በቌዛድዞ ኟቇቆጽቀዴ ሿሁቆዴ ቍቬዛዴ ዓዏዲዴ በዟዴ ኟነበዖ ኟሃቇዙዶን ሿዯዕች ቇጽዲ ቍዲቬ ቍበባ
ከዘያ ያቇዴን ቧበዲ፣ ቡዙአ፣ ቨቇቋዲ፣ ቧንዳዠ፣ ዱሿዔ ያጇቃቋቋ። ቍሁን እነኩያን ሿዯዕች
ኟዔናውቃዶው እድዓያችን ሿቧቪዎዷ ቍቊዒሽ በይ ያቆን ነን። ቍሁን ኟሃቇዘደ ሿዯዕች ቇጽዲ በእጅቈ
ዯቀይሯቋ።
በዏንቇድ ቌዙ ቀኝ ዯያይኧው ዯደዛድዖው ኟነበዴ ኟኧዏዐ ዏቮዲ ቤድች እንደኟሿዯዕዷ ሁኔዲ
በባቆሁቆዴ፣ ቭቬዴና ቍዙዴ ፎቅ ህንጻዎች እኟዯቀኟ ነው። ቁጌዙዶውና ኟጌዙዴ ደዖጃዶው ይቆያይ
እንጂ፣ በቍሁኑ ካ በሁቇዔ ኟሃቇዘደ ሿዯዕች ኟዯሟ ቈባቋ ኟዑችቋ ኟዏኝዲ፣ ኟዔቌብና ዏጇጌ
ቍቇቋቌቌዴ ኟዑቧገ ሆዳቌች ዯቇንብዯዋቋ። ድዜ ቍዲቬ ቍበባ ዔናቋባዴ ኟቄፍቆሃቇዛ ዋና ሿዯዕች ይ
ብቻ ኟዑቇኘ ቮቀግችን ኟዑቮገ ዴቋቅ ዏደብዜች በሁቇዔ ኟሃቇዘደ ሿዯዕች ቍቇ። ቍሁን እቃ
ቆዏቮዏዴ ኟክን፣ ኟቄቄቋ ሿዯዕች ዏውጊዴ ይዔ ቍዲቬ ቍበባ ዏዔጊዴ ቍያቬዝቋቌዔ። ሁቇዔ ቍይነዴ
ቮቀጌ በዑዝቆቇው ዏጇንና ጌዙዴ በሁቇዔ ሿዯዕች ይቇኛቋ።
ድዜ ቍዲቬ ቍበባና ኟቄፍቆ ሃቇዛ ዋና ሿዯዒ ብቻ ይቇኘ ኟነበ ኟቌቋ ቄቈኒቅች ቍሁን በሁቇዔ ኟሃቇዘደ
ሿዯዕች ቍቇቋቌቌዴ ይቧጊቇ። ደዜ ብዛቅ ኟነበዴ ጽዱ ቃቄ ቤድች (ቂፍዳዘያዎች) ቍሁን ኟቊቇበዴ ቦዲ
ኟቆዔ። ሁቇዔ ሿዯዕች ሁቆዯኛ ደዖጃ ዴዔህዛዴ ቤዴ ቍዶው። ሁቇዔ ሿዯዕች ኟዏንቌቬዴ ኟጋና
ቍቇቋቌቌዴ ዯቋዒዴ ቍዶው። በዛቂዲ ሿዯዕች ኟዏዷዏዘያ ደዖጃ ሆቬፒዲቋ ቍዶው። ኟዏቆዙዖጌ
ችቌዛ ዏኖ ቪይኧነቊ ሁቇዔ ኟሃቇዘደ ሿዯዕች ኟኤቊዴዘቄ ሃይቋ ዯጇቃዑዎች ናዶው። ኟውሃ ቬዛጭዴዔ
ችቌዛ ዏኖ እንደዯጇበቀ ሆኖ፣ ብከዎዷ ኟሃቇዘደ ሿዯዕች ቢያንቬ ኟውሃ ቧዔቧ ዯኧዛቌድዶዋቋ።
በዒዔዖቻ ኧዛፍዔ ድዜ ሿእህቋ ፍጮ ያቆዝ ኟዕዯዛ ድዔጽ ኟዒይቧዒባዶው ሿዯዕች ቍሁን በዛቂዲ
ኟብዖዲብዖዴና ኟእንጎዴ ቬዙ ዎዛቄሾፖች ቍቇዋዶው። ዠብዘቂዎችዔ ብዛቅ ቍይደቇዔ። በኦዜዑያ ብቻ
ባቆዞዴ ሁቆዴ ቍቬዛዴ ዓዏዲዴ ሿ1 ሺህ በይ ኟዯቆያኟ ዔዛዴ ኟዑያዏዛደ ቀቋ፣ ዏቂሿቆኛና ሿፍዯኛ
ዠብዘቂዎች ዯቇንብዯዋቋ። በቬንዴ ዔዛዴ ኟዑዲቀው ሆኖዔ ዞዛኖ ዳቦ ብዛቅ ኟነበዖባዶው ኟባቊ
ሿዯዕች ኪዚ ቆሃቇዘደ ዞዛኖ ዱቄዴ ኟዑያሿዠፍቇ በዛቂዲ ዱቄዴ ዠብዘቂዎች ዯቋቁዕባዶዋቋ። በቍዲቬ
ቍበባ ሿዯዒ ኟዲኟውን እድቇዴ በቍጭዛ ኟቊካጊ ጽሁፍ ቇቋጾ ዏጎዖቬ ቬቆዒይቻቋ እዯዋቆሁ።
በደዝናው እጅቌ ድንቅ ኟዑያቧኝ እድቇዴ ዯዏኬቌቧቋ። ቍዲቬ ቍበባ ባቆዞዴ ሃያ ዓዏዲዴ ሿኩያ በዟዴ
በነበዖው ኟዏድ ቍዏዴ እድዓዋ ቂቬዏኧቇበችው እድቇዴ በእጅቈ ኟዑበቋጌ እድቇዴ ቍቬዏኬቌባቆች።
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ይህ ኟሿዯዕች እድቇዴ ሿኟዴ ይሆን ኟዏጊው? ድንቇዴ ሿቧዒይ ቍቋዖደዔ። ይዔ በቬግዲ ኟዯቇኗ
ቍይደቆዔ። በሃቇዘደ ውቬጌ ኟዯዝጇዖ ዯጎዒዘ ሃብዴ ኟቆደው ነው።
ባቆዞዴ ሁቆዴ ቍቬዛዴ ዓዏዲዴ በቬቋጊን ይ ኟቆኟው ዏንቌቬዴ ቇጇዛና ቌብዛና ይ ያዯቅዖ ኟቅኖዑ
ቋዒዴ ፓቈቩ ነው ኟዯሿዯቆው። ይህን ያደዖቇው በዯጎባጭ ያቆው ቈቆዒና ሃቇዙዊ ኟቂፒዲቋ ቄዔችዴ
ቈዝጌዛ ኟዑችቆው ሃብዴ ቇጇዛና ቌብዛና ይ ያቆ በዏሆኑ ነው። ቊ ኟቋዒዴ ዏነሻ ቍዒዙጭ
ቍቋነበዖዔ።
ይህ ፖቈቩ፣ ኑዜው በቍነቬዯኛ ዒቪ ይ ኟዯዏቧዖዯውን ሿቍጇቃይ ኟሃቇዘደ ህኬብ ሿ80 በዏድ በይ
ኟዑቮፍነውን ቍዛቭ ቍደዛ ዔዛዲዒነዴ በዒቪደቌ በዔቌብ ዙቨን ዒቬቻቋ ኟዏዷዏዘያው ቌቡ ቍድዛቍ ነበዛ
ኟዯነቪው። ይህን በቍዏኪኘ ዒቪቂዴ ዯችሏቋ። በዯቆይ በሃቇዛ ቍቀፍ ደዖጃ ቩዲይ ሃቇዘደ በዔቌብ ዙቬዋን
ችቆች። እዛቌጌ ቍሁንዔ በቤዯቧብ ደዖጃ ኟዔቌብ ፍቍዴ ያቋዯሟበዴ ሁኔዲ ቍቆ። ይህ ቆደዟዴዔ
ቢሆን በቀቇ ቍይጇዠዔ። በቅኖዑ ኟዏጎዖሻው ኟእድቇዴ ደዖጃዔ ይ ኟደዖቨ ኟበቆፗቈ ሃቇዙዴዔ
በቤዯቧብ ደዖጃ ኟዔቌብ ዋቬዴናን ያዖቊቇገበዴ ሁኔዲ ይቬዯዋቋ። ይሁን እንጂ በቤዯቧብ ደዖጃ
ኟዔቌብ ዋቬዴና ቍቆዏዖቊቇገ ቧዎችን ቆዖሃብ ቍያቊቋጌዔ። በእዛዳዲዔ ይሁን በዔቌብ ቆቬዙ ፕዜቌዙዔ
በቋዯው ኟዑያድበዴን ሁኔዲ ዏፍጇዛ ይቻቋ።
ሿ2008 ዓ/ዔ ዷዔዜ ሃቇዘደን ኟዏዲዴና እቬቂሁንዔ ዯጽእኖው ያበቃው ሿ10 ዑቈኟን በይ ካቍችን
ቆዔቌብ እጌዖዴ ያቊቆጇውን ቍቬሿዟ ድዛቅ በቍብኪኛው በዙቬ ቍቅዔ ዏቋቋዔ ዏቻቇ ሃቇዘደ በዔቌብ
ዙሷን በዏቻቋ ኟደዖቧችበዴን ደዖጃ ቁቋጭ ቍድዛቍ ያቪያቋ። በኩህ ቍቬሿዟ ድዛቅ ዔቄንያዴ ቍንድዔ ካቊ
ቆዖሃብ ቍቋዯቊቆጇዔ፤ ሿዏኖዘያው ቍቋዯዝናቀቆዔ። ሿሁቆዴ ቍቬዛዴ ዯቀቋ ዓዏዲዴ በዟዴ ኟዯሿቧደዴ
ድዛቆች ቌን በዑቈኟን ኟዑቀጇ ካቍችን ቆችቊዛ ቍቊቋጇው ቆቁጌዛ ኟዑያዲቄደዴን እንደቅጇቋ
ቍዛቌዝዋቋ።
በዛቂዲ ቍዛቭ ቍደዜች ዔዛዲዒነዲዶው ሿዓዏዴ ዓዏዴ እያደቇ በዏዔጊደ ቍሁን በዔቌብ ዙቪዶውን
ሿዏቻቋ ቍቋዝው ሃብዴ ደዒፍዙዴ እኟዯቮቊቇ ይቇኛቇ። ቍዛቭ ቍደ ዒህበዖቧብ ሿእጅ ደ ቍፍ ብቻ
ኟነበዖው ቇቢው በዒደቈ ኑዜው ዯቀይሯቋ። ድዜ በቍዛቭ ቍደ ዏንደዛ ብዛቅ ኟነበ ኟቆዛቆዜ ቄዳን
ቤድች ቍሁን ኟዯቆዏዱ ሆነዋቋ። ቍዛቭ ቍደ ቍሁን ደዖጃውን ኟጇበቀ ዏኖዘያ ቤዴ ውቬጌ ዏኖዛ
ዷዔሯቋ። ኟሿብዴ በዖደን ሿዏኖዘያ ቤደ ቆይቷቋ። ኟጉቬ ቤደንዔ እንዲሁ። ኟዯሟ ኟቤዴ እቃ ቍቆው።
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በቂና ጽዱ ኟቊቈዴና ኟቀን ቋብቬ ቍቆው። ጫዒ ዏጫዒዴ ቍሁን ቆቍዛቭ ቍደ ብዛቅ ቍይደቆዔ። ቍሁን
በቍንድ ኟቍዛቭ ቍደዛ ቍባ ዙ ቢያንቬ ቍንድ ዯንቀቪቃሽ ቬቋቄ ቍቆ። ቍብኪኛው ኟቍዛቭ ቍደዛ ዏኖዘያ
ዏንደዜች ሿኤቊዴዘቄ ዏቬዏዛ ውጭ ቢሆኑዔ፣ ቍሁን ቍሁን ቍዛቭ ቍደ በፗሃይ ኟኤቊዴዘቄ ሃይቋ
ዏጇቀዔ እኟዯቆዒዏደ ዏጌቷቋ። ሿኤቊዴዘቄ ሃይቋ ውጭ ዏኖዛ ኟዑያዳቇዯው ሁኔዲ እኟዯዝጇዖ ነው።
ባቆዞዴ ሁቆዴ ቍቬዛዴ ዓዏዲዴ ውቬጌ ብቻ እጅቌ ሿፍዯኛ ሃብዴ ያቂበደ ቍዛቭ ቍደዜች ቁጌዛ ቀቋ
ቍይደቆዔ። ቍሁን በቍንድ ኟቍዛቭ ቍደዛ ቀበቊ ቍዙዴ ቍዔቬዴ ኟጭነዴና ኟህኬብ ዒዏቆሻ ሿባድ ዏቁና
ያዶውን ቍዛቭ ቍደዜች ዏዏቆሿዴ ኟዯቆዏደ ነው። ኟቤዴ ዏቁና ያዶውዔ ቍዛቭ ቍደዜች ቍቇ። በሿዯዒ
ኟዑሿዙአ ዯቋቅ ህንጻዎች ያቬቇነቡ፣ በቍቂባቢያዶው ኟእህቋ ፍጮ ያቆዐ በዛቂዲ ቍዛቭ ቍደዜች
ዯዝጌዖዋቋ። በዑቈኟን ኟዑቆቂ ሃብዴ ቍፍዛዯው ደሃቇዛ በቀቋ ንቨቬዯዛነዴ ኟዯቮቊቇዴዔ በዛቂድች
ናዶው።
በኩህ ሁኔዲ ሿ80 በዏድ በይ ኟዑሆነውን

ህኬብ ኟዑቮፍነው ቍዛቭ ቍደዛ ቇቢ ዒደቈ በሃቇዘደ ዴቋቅ

ኟቇበያ ቍቅዔ ዝጌሯቋ። ይህ ኟቇበያ ቍቅዔ ኟቍዔዙች፣ ኟንቌድና ኟቍቇቋቌቌዴ ቧጪ ኧዛፎችን ቍነቃቅቷቋ።
እነኩህ ኟቅኖዑ ኧዛፎች በሃቇዘደ በዯዝጇዖው ሿፍዯኛ ኟቇበያ ቍቅዔ ዔቄንያዴ ዴዛዠዶው ቍድጓቋ።
በሃቇዘደ ሿዯዕች ቀደዔ ቩቋ ያቋነበዴ ህንጻዎች፣ ሆዳቌች፣ ዴቋቅ ዏደብዜች፣ ዠብዘቂዎች . . .
ኟዯቇነቡዴ፣ በቍበቍዛቭ ቍደ ቇቢ ዒደቌ ሿዯዝጇዖው ሿፍዯኛ ቇበያ ቍዴዛዝው ሃብዴ ዒሿዒዶዴ በቻቇ
ነቊዴዎች ነው። ቇጇና ሿዯዒው በኩህ ሁኔዲ ዯደቊቌዝው ቍደቇዋቋ፤ ይህ እድቇዴ ቍሁንዔ እንደቀጇቆ
ነው። በኩህ ሁኔዲ በቇጇዛና በሿዯዒ ኟዯዝጇዖው ሿፍዯኛ ኟቇበያ ቍቅዔ ሃቇዘደ በቬዙ ይ ቂዋቆችው ዔዷ
ኟንቨቬዴዏንዴ ፖቈቩ ቊዛ ዯዳዔዜ ሿሃቇዛ ውቬጌ ባቆሃብዴ በዯጎዒዘ በዛቂዲ ኟውጭ ባቆሃብድችን
ዏቪብ ቍቬችሏቋ። በኩህ ሁኔዲ ያደቈዴ ሿዯዕች በእድቇዲዶው ቋቄ ኟቬዙ እድቋዔ ዝጌዖዋቋ።
ዏንቌቬዴ ሿፍዯኛ በዷዴ በዏዏደብ በዯቆይ በዏንቇድ፣ በሃይቋና በዳቊ ቅዑአኒቃሽን ዏቧዖዯ ቋዒዴ
ዒቬዠዠዴ ይ ያሿናነው ዯቌባዛ ደቌዕ እድቇደን ቍቀጭፎዲቋ። ሿኩህ በዯጎዒዘ ዏንቌቬዴ
በዴዔህዛዴና በጋና ኧዛፍ ቋዒዴ ሿፍዯኛ ሃብዴ ቍፍቬቭ ኟቍቇቋቌቌዴ ኧዛፎዷ በሿፍዯኛ ዏጇን
እንዲያድቈ ቍድዛጓቋ። ቍሁን በሁቇዔ ኟሃቇዘደ ቍቂባቢዎች ጊድች ኟዴዔህዛዴ እድቋ ዒቌኗዴ ችቆዋቋ።
በዏ ሃቇዘደ በሺህ ኟዑቆጇ ኟዕያና ኟዳቄኒቄ ቅቊጆች ዯቋቁዏው ቍቇቋቌቌዴ እኟቧገ ይቇኛቇ። ቍሁን
በሃቇዘደ ቍቇቋቌቌዴ በዑቧገ 40 ያህቋ አኒቨዛቩዱዎች በዏድ ሺህ ኟዑቀጇ ጊድች ዴዔህዛዲዶውን
እኟዯሿዲዯቇ ይቇኛቇ።
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ሃቇዘደ በኩህ ሁኔዲ ባቆዞ ቍንድ ዯቀቋ ቍቬዛዴ ዓዏዲዴ ዯሿዲዲይ ባቆሁቆዴ ቍሃኬ ኟቅኖዑ እድቇዴ
ዒቬዏኬቇብ ችቆች። ይህ እድቇዴ በኩህ ሿቀጇቆ ሃቇዘደ ሿ7 ዓዏዲዴ በኋ በ2017 ዓ/ዔ ኬቅዯኛ
ዏቂሿቆኛ ቇቢ ደዖጃ ይ ዴደዛቪቆች። ይህ ቇቆቋዯኛ ዓቆዔ ቍቀፍ ኟቅኖዑና ኟቇንኧብ ዯቋዒዴ
ኟዏቧሿቆዴ ዯጎባጭ እውነዴ ነው።
ይህ ኟዒያቋዛጌ ዝጊን ኟቅኖዑ እድቇዴ ባቡዛ ቀደዔ ቩቋ ሿነበዖው ኟድህነዴ ቀቆበዴ ደዴ ኧዏን
ኟዯቆኟ ሁኔዲ ዝጌሯቋ። በድህነዴ ቀቆበዴ ደዴ ውቬጌ ኟዑኖዛ ህኬብ ሿእቆዴ ቈዛቨና ሿቍዏዴ ቋብቨ
ያቆዝ ፍቍዴ ኟቆውዔ። እነኩህን ቂሟ “ዯዏቬቇን” ብቌ ሿድህነዴ ቊዛ ዯቬዒዏድ ዏኖዛ ይችቋ።
በዝጊን እድቇዴ ውቬጌ ያቆ ህኬብ ቌን ፍቍደዔ ያቆዒቋዖጌ ሿእድቇደ ቊዛ ይጎዔዙቋ። በእድቇዴ ውቬጌ
ያቆ ህኬብ ቍዔጊ ኟዑቋ ብቻ ቪይሆን ዯጎዒዘ ቍዔጊ ኟዑቋ ነው። ኟበቊ ዏንቇድ ቩኧዖቊ ኟቅኖዑና
ዒህበዙዊው እንቅቬቃቫ እድቇደ ቬቆዒይቋዖጌ ቍቬዙ ሁቆደንዔ ዙዴ ዒቇቋቇቋ ኟዑችቋ ዏንቇድ
ይዝቋቊቋ። ቍቬዙ ሁቆደንዔ ዙዴ ኟዑያዏቆቌቋ ዏንቇድ ቩያቇኝ፣ እንቅቬቃቫውን ኟበቆጇ በዒቀጇፍ
በፍጌነዴ በዒደቌ ይ ቂቆው እድቇዴ ዯጇቃዑ ቆዏሆን ኟቍቬፓቋዴ ዏንቇድ ይዝቋቊቋ።
በዝጊን እድቇዴ ውቬጌ ያቆ ህኬብ ቆዏብዙዴ ኟዑሆን ኤቊዴዘቄ ቩያቇኝ፣ በኩህ ዖቄድ ቍይቆዔዔ።
ሿፍዯኛ ቈቋበዴ ያቆው ዒሽን ኟዑያንቀቪቅቬ ኟኤቊዴዘቄ ሃይቋ ይዝቋቊቋ። ንኬ ዛዶ ያቇኝ ኟነበዖውን
ውሃ በዏንደ ሿዯዯሿቆ ኟቦኖ ውሃ ዒቌኗዴ ቩችቋ፣ ውሃ በኟቤደ እንዲቇባቆዴ ይዝቋቊቋ። በኟቤደ ውሃ
ቩቇባቆዴ እይዯሻሻቆ ሿዑሄደው ኑዜው ቊዛ ኟውሃ ፍጆዲው ቬቆዑቆጌ፣ በዒያቋዛጌ እድቇዴ ይ ያቆው
ኟዒዔዖቻ፣ ኟቅንቬዴዙቄሽንና ኟቍቇቋቌቌዴ ኧዛፍ ኟፍጆዲ ውሃውን ቬቆዑሻዒው ኟውሃ ቬዛጭዴ ዏጇኑ
እንዲያድቌ ይዝቋቊቋ።
ጋና ጊቢያ ቩያቇኝ፣ ሆቬፒዲቋ ይጇይቃቋ። ኟዏዷዏዘያ ደዖጃ ሆቬፒዲቋ ቩያቇኝ፣ ዘዝዙቋ ሆቬፒዲቋ
ይጇይቃቋ። ሁቆዯኛ ድዖጃ ዴዔህዛዴ ቤዴ ቩያቇኝ፤ ቅቊጅ ይጇይቃቋ። ቅቊጅ ቩያቇኝ፣ አኒቨዛቩዱ
እንዲኖዖው ይዝቋቊቋ . . .። ፍቍደ ቍይቋዖጌዔ። ዯቀጊጇቌ በፍጌነዴ ዏጓኬ ኟዷዏዖን ኟቅኖዑ
እድቇዴ ዒንዔ ቈቇዲው ቍይችቋዔ። ባቋዲቧበ ሁኔዲ ኟዑዝጇዛ ኟእዛቬ በዛቬ ቌጭዴ ይዔ ግዛነዴ
ቂቋሆነ በቬዯቀዛ። በፍጌነዴ እያደቇ ያቆን ኟእድቇዴ ቈክው እንዲቀጌቋ ኟዑቇዠው ህኬብ ዙቨ ነው።
ኟእድቇደ ቀጊይነዴ ጇባቂ ህኬብ ነው። ኟዏንቌቬዴ ዯቌባዛ ኟእድቇደን ፍጌነዴና ፍጌነደ ኟዑጇይቀውን
ዯጎዒዘ ፍቍዴ ቍቬቀድዕ ዯንብዮ ይህን ዒሟዴ ኟዑያቬችቋ ፖቈቩ ቀዛጾ ዯዝጻዑ ዒደዖቌ ብቻ
ነው። ይህን ዒድዖቌ ቂቋቻቆ ሿህኬቡ ኟዒያቋዛጌ ፍቍዴ ቊዛ ይዯዒቋ።
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በዒያቋዛጌ እድቇዴ ይ ያቆ እድቇዴ ሿካ ደ ካ ፍጌነደን እኟጎዏዖ ያቆዒቋዖጌ ቆዏጓኬ ዕዯን
ባቬነቪ ባቡዛ ቈዏቧቋ ይችቋ። ባቡ ቬቆዒይቆዔ ሃዲዱ ቍቬቀድዕ ቈኧዖቊቆዴ፣ ይዔ ሿቬዛ ሿቬዛ
ሿቈክው ፍጌነዴ ቀድዕ ሃዲድ ቈኧዖቊቆዴ ይቇባቋ። ሿፍጌነደ ዏጎዏዛ ቊዛ ኟዑጎዔዛ ኟሃይቋ ቍቅዛቦዴ
ይዝቋቊቋ። ይህ ዏሆን ቂቋቻቆ ሃዲዱን ቈጇዛቌቆዴ፣ ሃይቋ ቈያቀብቆው ሿዟደ ሿዯቧኟዏው ቍቂቋ ቊዛ
ይዯዒቋ። ይህ ሿዏሆኑ በዟዴ

ኟዯሻቆ ቅቋጌፍና ባቆው ዏቀኟዛ ይኖዛበዲቋ፤ ቍቆበቆኩያ ዝጊኑ ባቡዛ

ይጇዙዛቇዋቋ። ዲዲያ ቩጇዙዛቇው ባቡዔ ዯቪዠዘውዔ ዳቌዔ ይኖ ይዔ ቈቧባበ ኟዑችቇበዴ
ሁኔዲ ቈዝጇዛ ይችቋ።
ቍሁን ዴኟጵያ ውቬጌ ያቆው ሁኔዲ ሿኩህ ቊዛ ይዏቪቧቋ። ፍጌነደን እኟጎዏዖ ኟዑጓኧው ኟቅኖዑ
እድቇዴ ባቡዛ ቈክውን ዷዔሯቋ። ዏንቌቬዴ ቌን ቈክውን ዒቬቀጇቋ እያቃዯው ይዏቬቋ። ቍሁን ህኬቡን
እያቬቆጊ ያቆው ቍዳዲቬ ኟቋዒዴ ጌያቄ፣ ኟቋዒዴ ፕዜዷቄድች በፍጌነዴ እንዲጇናቀቁ ኟዑቀዛብ ጌያቄ፣
በኟቅደ እኟጎዏዖ ኟዏጊ ኟቧቆጇነ ኟቧው ሃይቋ ኟቬዙ እድቋ ጌያቄ ኧዯ ሿእድቇደ ኟዏነጎ ነው።
ዏንቌቬዴ ደቌዕ እኟዯንቀዙዝዝ ነው። ቬቋጊንን ቆቌቋ ኑዜ ዒደደያነዴ ዏጇቀዔ፤ ቁዙይ ቧብቪቢነዴና
ኟዏቋቂዔ ቍቬዯዳደዛ ዏጓደቋ፣ ኟቍዏዙዛ ብቃዴ ዒነቬ ኧዯ ኟዏንቀዙዝዞ ዋነኛ ዔቄንያድች ናዶው።
ቍሁን ዝጊኑ ኟእድቇዴ ባቡዛ ዏንቌቬዴንዔ ሃቇዘደንዔ ይዟዴ ቇደቋ እንዳይቇባ ኟዑያቧቊ ሁኔዲ ይ ነው
ያቆነው። እድቇደና ኟእድቇዴ ዯቬዠው ኟዏጌዠዴ ቍደቊን ሿቍኑ ቍብቅሏቋ። ቍሁን ዏንዲ ዏነቇድ ይ ነን።
እናዔ ዏንቌቬዴ ኟዝጊኑን ባቡዛ ቈክ ዒቬቀጇቋ፣ ይዔ ሃዟነደን ዒቬቀጇቋ ቆዑችቋ ዒቬዖሿብ
ይጇበቅበዲቋ።
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