‘...እንዴዴ ነፃ ኴውጣ?’
ኧዒን በኲይ 03-27-18

በግዙ እጇ ንጓ ቂባቢ ክብ ኟኢዡዴዘ ዏንግቬዴ ባንዴዙን ጥኴቃኯች። በቀኝ እጇ ደግዕ ህቇ
ዏንግቬዲችንን ይዛኯች። ጇይዔና ኟደዔ ግባዴ ያኲዴ ድንቡሽቡሽ ዲዳ ጏጣዴ ናዴ። ዔናኴባዴዔ
ዕድዓዋ ሿ10 እቬሿ 12 ዓዏዴ ቢቇዏዴ ነው። ግንዛቤዋ ግን ዕድዓዋን ይጏክኴዔ። ጥኴቅ ነው።
ቇፅዲዋን ዴክ ብኵ ኲጤነው ውቬጧ ቁጭዴ ያደዖበዴ ይዏቬኲኴ። ዲዳ ጏጣቷ ቬኯ ብሔዛ ብሔዖቧቦች
ዲጏቊኯች።

‚እናንዯ

ዴግዙይ፣

ዒዙ፣

ኦዜዕ…ዴባባኲኲችሁ፣

ኟዴግዙይ

ህዝብን

በጇኲዴነዴ

ዴዝዛዺኲችሁ። ኟዴግዙይ ህዝብ ዔን ደዖቊችሁ? እንደ ዒንኛውዔ ኢዴዮጵያዊ ቧዛድና ኯዢድ ኟዑያድዛ
ነው። ኟኟዴኛውዔ ህዝብ ጇኲዴ ይደኯዔ።…እናንዯ ዴግዙይ፣ ዒዙና ኦዜዕ…ብዴባባኰዔ፣ እኔ ግን
እዔነዳ እነዚህ ናዶው።…‛ እያኯች ኟኢዡዴዘ ዏንግሥዴ ባንዴዙንና ህቇ ዏንግቬደን በዒዝዙዖቅ
ዲቪያኯች።
በዏግቢያነዴ ኟዯጇቀዔቀዴ ይህ ኟዲዳዋ ጏጣዴ እጅግ ቬቇዙዑ ኟቪዲአ ዏኴዕክዴ፤ ሿዏቧንበቻው
በዡቬ ቡክ ኲይ ኟቀዖበ ነው። ዏኴዕክደ ሿእዛሷ ሿዢ ኯዑኰ ጏጣድች ዴዔህዛዴ ቧጪ ነው። ዔክንያደዔ
በዒጏቅዔ ይሁን ባኯዒጏቅ በቫዖኞች ዷንዳ ዯውጦ በዏፅና በሁሿዴ ዯግባዛ ኲይ ዯቧዒዛዯው ኟነበዴ
ንዳንድ ኟሀቇዙችን ጏጣድች ሿኴጅቷ ባባኴ ዯቇቢ ዴዔህዛዴ ያቇኛኰ ብዬ ቬኯዒቬብ ነው።
ዎ! ንዳንድ ጏጣድች ኟዙቪዶውን ዷንዳ ይኧው ኟዑንቀቪቀቨ ፅንዝኞችና ኟነውጥ ሃይኵች ቬኯ ዴግዙይ
ህዝብ ኟዯቪቪዯ ዏኴዕክዴ ቩያቬዯኲኴዞ እንክዛዳዱን ሿቬንዴው ቪይኯአ ‘ዓን’ ብኯው ኟዏቀበኴ
ዝዒዑያን

ኟዑያቪአ

እንዲሁዔ

ኟእነዛቨ

ኟሁሿዴ

ዷንዳ

ዏጇቀዑያ

ሆነው

በዒቇኴቇኴ

ዯጇቃዑነዲዶውን ያዖቊቇጇኲዶውን ቬዛዓዴና በህዝቦች ዐኰ ዝቃድ ኟፀደቀውን ህቇ ዏንግቬዴ ዯፃዛዖው
በሁሿዴ ዯግባዛ ኲይ እቬሿ ዏቧኯዢ ዏድዖቪዶውን ቬኯ ዲኧብቀ ነው።
እነዚህ ጏጣድች ኟእነዛቨ ያኴሆነን ዷንዳ ይኧው በጎዳና ኲይ ኯውጥ ኟህዝቡን ቧኲዔ ቩያውቀ ነበዛ።
ዔንዔ እንኳን ህዝብ እንደ ህዝብ በጇኲዴነዴ ባይዖጅዔ ቅኰ፤ ንዳንድ ጏጣድች ግን እጅግ በዑያቪዢዛ
ሁኔዲ ኟዴግዙይን ህዝብ በጇኲዴነዴ ኟዑዝዛዸዴን ቫዖኞች ሃቪብ ጭዔዛ ቩያቀነቅኑ ዯቬዯውሏኴ።
እንዲያውዔ በንዳንድ ቂባቢዎች ኟኳኲ ክኴኴ ዯጏኲጆች ኯኧዏናዴ ያዝሯዶውን ንብዖድች ቩያቃጥኰና
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በዒንነዴ ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ጥቃዴ ቩያደዛቨ ዯዏኴክዯናኴ። ይህ ዯግባዛ በቅድዑያ በዴግዙይና ሿኳኵች
ቂባቢዎች በዏገ ብሔዛ ዯጏኲጆች ኲይ ዯዝፃዑ ኟሆነ ቩሆን፣ ኯጥቆዔ በቂባቢው ዯጏኲጆች ኲይ
ጭዔዛ ኧዖዠ እንዲዝፀዔ ያደዖቇ ነው። ይህዔ በዒንነዴ ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ጥቃዴ እንደ ቧደድ እቪዴ
ኟዑዛዏዴ፣ ሿዢ ቩኴዔ ኟዙቬን ብሔዖቧብ እቬሿ ዏዝዖዢ ኟዑደዛቬ ዏሆኑን በቇሃድ ዏኲክድን ኴፏኴ።
ያዔ ሆኖ ፅንዝኞችና ኟሁሿዴ ሃይኵች ህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓደን ኯዏጣኴ ቩኰ እንደ ዔክንያዴ
ኟዑያቀዛቡዴ ‚ኟዴግዙይ ብሔዛ ጇኲዴ ነው‛ ኟዑኴ ኟቅጥዝዴ ዷንዳ ኟእውነዲው ቂኴ ኯዏሆኑን
ጏጣድች በዑቇባ ቇነኧቡዴ ይቇባኴ። በእኔ እዔነዴ ኟዴግዙይ ህዝብ ኯኢዴዮጵያዊያን ባኯውኯዲ እንዹ
ጇኲዴ ይደኯዔ፤ ሆኖዔ ያውቅዔ። ይህ ኯዢድ ዳዘና ዲዲዘ ህዝብ በኟዴኛውንዔ ህዝብ ኲይ ዔንዔ
ዓይነዴ ቈዳዴ ኲደዖቧዔ።
ይኴቁንዔ ይህ ህዝብ ኢዴዮጵያዊነዴን ኟዑጏድና ኟዑያዝቅዛ፣ ቅን ቪቢ፣ ኯኢዴዮጵያ ንድነዴ ሿጥንዴ
ኟቪባዊያን ኧዏን ዷዔዜ እቬቂሁን ድዖቬ ዋቬና ጇበቃ ሆኖ በዏቬዙዴ ኟዑዲጏቅ፣ እንደ ኳኲው ኟሀቇዙችን
ህዝብ ኯዢድና ጥዜ ግዜ ኟዑያድዛ ዲዲዘ ህዝብ ነው። እንደ እውነደ ሿሆነ፤ ኟዴግዙይ ህዝብ ሿጎዖቤዴ
ክኴኵችዔ ይሁን ሿኳኲው ኢዴዮጵያዊ ቊዛ በደዔ፣ በባህኴና በቋንቋ ኟዯቪቧዖ ነው። በዯኯያአ ጏቅድች
ኢዴዮጵያን ጏ በቧዓኑ ኟሀቇዙችን ክዢኴ ኟዏገ ዲዘቂዊ ጇኲድቻችንን ቅኳዲዶውን ዯሿናንበው
እንዲዏኯቨ በግንባዛ ቀደዔዴነዴ ዲግኵ ያዲቇኯ ነው። ‘ኟዴግዙይ ህዝብ ኟኢዴዮጵያዊነዴ ቀንዲኴና
ዏቅዖዝ ነው’ ብኴ ሿእውነዲው ዏዙቅ ይሆንብኝዔ። ዛግጥ ይህ ህዝብ ኯዲቩቷ ኢዴዮጵያ ዏዝጇዛ
ዔክንያዴ ኟሆነና ቬዛዓደን ኯዒዔጣዴ ሿኳኵች ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ቊዛ ኟዕዯ፣ ኟቆቧኯ፣
ንብዖደን ያጣ ነው።
ሆኖዔ ዴግኰን ኟዷዏዛቀዴ እኔ ቬኯሆንቀ ኟበኲይ ሆኜ ዯጇቃዑ ኴሁን ኲኯዔ። ዯጇቃዑ ኴሁን ቢኴዔ
ሀቇዙችን ኟዏቧዖዯችው ዡዴዙኲዊ ቬዓዴ ኟዴኛውንዔ ብሔዛ ኟበኲይ ጏይዔ ኟበዲች እንዲሆን ኟዑዝቅድ
ቬኯዒይሆን ይችኴዔ። እዛቨዔ በዢፁዔ ያደዛቇውዔ። እናዔ እንደ ዒንኛውዔ ህዝብ ሿሀቇዙችን
ዕድቇዴ በእቀኴነዴና በዢዴሐዊ ዯጇቃዑነዴ ሿዡዴዙኴ ዏንግቬደ በህቈ ዏቧዖዴ ድጎዒ ያቇኛኴ። ይህ
ህዝብ በዝዴዚሽን ዔክዛ ቤዴ በቀኴ ኟዑደዖግኯዴን ድጎዒ ብቃቅድ ኟዏጇቀዔ ባህኴ ያኯው ነው። ሿዚህ
በዯዖዝ ሿኳኲው ኢዴዮጵያዊ በኴጦ ሿዡዴዙኴ ዏንግቬዴ ኟዑዏደብኯዴ ቧባዙ ቪንዱዔ ኟኯዔ።
ይኖዛዔዔ። እንደዑዲጏቀው ኟዡዴዚሽን ዔክዛ ቤዴ ኯክኴኵች ኟዑቧጇው ድጎዒ ኟዯኯያአ ቈዳአችን
ዲቪቢ ያደዖቇ ነው። እነዛቨዔ ኯሥዙ ዏዙዛና ጇቅኲኲ ቇኴግኵዴ፣ ኯጤና፣ ኯውሃ፣ ኯሿዯዒ ኴዒዴ፣
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ኯዴዔህዛዴ፣ ኯቇጇዛ ኴዒዴና ኯዏቪቧኰዴ ኟጏጪ ዢኲጎድች ናዶው። ሿእነዚህ በዯጧዒዘ ኟክኴኵች ቇቢ
ኟዒዏንጧዴ ቅዔ ኳኲው ኟበዷዴ ቀዏ ዏዏኧኛ ነው።
በዚህ ኟድጎዒ ቀዏዛ ዏቧዖዴ፤ ዏንግቬዴ ኯክኴኵች ሿያኧው ድጎዒ ውቬጥ ኟ2010 ዓ.ዔን ብንዏኯሿዴ
እንኳን፤ ኦዜዑያ ክኴኴ 34.46 በዏድ፣ ዒዙ ክኴኴ 21.6 በዏድ፣ ደቡብ ክኴኴ 20.11 በዏድ
በዒግኗዴ ሿንድ እቬሿ ሦቬዴ ያኯውን ደዖዺ ይኧዋኴ። ኟኢዴዮጵያ ቭዒኳ ክኴኴ 9.98 በዏድ፣ ዴግዙይ
ክኴኴ 6.03 በዏድ፣ ዠዛ ክኴኴ 3.02 በዏድ፣ ቤንሻንቈኴ ቈዔዝ ክኴኴ 1.8 በዏድ፣ ቊዔቤኲ ክኴኴ
1.33 በዏድ፣ ድዚዳዋ ቬዯዳደዛ 0.88 በዏድ፣ ሐዖዘ ክኴኴ 0.76 በዏድ ግኝዯዋኴ። ይህ ኟቀዏዛ
ድኴድኴ ኟዑያቪኟን ኟዴግዙይ ክኴኴ ኟቀዏ ዋነኛ ቈዳይ ኟሆነው ኟህዝብ ብዛዴና ሿኲይ ኟጇቀቬኳዶው
ኳኵች ዢኲጎድች ኳያ ኟዑያቇኗው ድጎዒ በዔቬዯኛ ደዖዺ ኟዑቇኝ ዏሆኑን ነው። ይህዔ ኟዴግዙይ
ህዝብ በኳኲው ኲይ ንዳች ነቇዛ ኟዒይዝፅዔ በህግና በቬዛዓዴ ኟዑዏዙ ዏሆኑን ኟዑያቪይ ነው። ኯዚህ
ይዏቬኯኛኴ—ዲዳዋ ጏጣዴ ‘ኟዴግዙይ ህዝብ ዔን ደዖቊችሁ?’ በዒኯዴ ኟጇኟቀችው። ዛግጥዔ ቈዳአ
ኟቫዖኞች ዝጇዙ ኰባኴዲ ዏሆኑን ኴብ ያኯው ኴብ ይኯዋኴ።
ዲዲያ ይህንና ኳኵች ኟቫዖኞችን ዷንዳዎች ጏጣደ ቩዏዝን ይቬዯዋኴዔ። ንዳንድ ጏጣድች
በዏግቢያዬ ኲይ እንደጇቀቬኳዴ ዲዳ ጏጣዴ ዐኰ ኯዐኰ እዔነደን በህቇ ዏንግቬደና በህቇ ዏንግቬዲዊ
ቬዛዓደ ኲይ ዒድዖግ ኟቻኰ ይዏቬኴዔ። ኟሁሿዴና ኟብጥብጥ ሃይኵዷ ኟውቮዴ ኰባኴዲዎች
ቩያቬዶግሯዴና ኟዏፅ ዷንዳዶው ቬዝፃዑ ቩሆኑ ይዲያኴ።
ጏጣደ ግን በያኳው ዏጇንቀቅ ኯበዴ። ዙቨን ሿቫዖኞች ዢኲጎዴና ዷንዳ ነፃ ዒውጣዴ ኯበዴ። እዚህ
ኲይ ‘እንዴዴ?’ ኟዑኴ ጥያቄ ነቪ ይችኲኴ። ዎ! ዯቇቢ ጥያቄ ነው። ሆኖዔ ጏጣደ ‘ሿቫዖኞች ዷንዳ
እንዴዴ ነፃ ኴውጣ?’ ብኵ ዙቨን ዏጇኟቅ ይኖዛበዲኴ።
በእኔ እዔነዴ ጏጣደ ሿቫዖኞች ዷንዳ ኯዏኲቀቅ ቭቬዴ ዏንቇዶችን ጇንክዜ ዏያዝ ይኖዛበዲኴ።
ንደኛው፤ እዚህ ሀቇዛ ውቬጥ ብቅ ጥኴዔ እያኯ ኟዑሿቧዯው ዏፅ ኟእዛቨ ዷንዳ ኯዏሆኑን በውኴ
ዏቇንኧብ ነው፣ ሁኯዯኛው፤ በዑቧዒዶው፣ በዑያያዶውና በዑያነባዶው ዒናዶውዔ ቈዳዮች ኲይ
ዔክንያዲዊ ኯዏሆን ዏጣዛ ቩሆን፤ ቭቬዯኛው ደግዕ፤ ኟኟቂባቢዎዷ ዏዙዜች ቈድኯዴ እንዲቬዯቂሿኴ
እኔዔ ኟድዛሻዬን እጏጣኯው ብኵ በቁዛጇኝነዴ ዏቬዙዴ ናዶው። ቭቬደንዔ በኟዝዛዺዶው ኴንዏሿዲዶው
እንችኲኯን።
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ኟሀቇዙችን ጏጣዴ ዓኲዒ ያኯው ባኯ ዯቬዠ ነው። ዯቬዠውና ዏዯዒዏኑዔ ዲዳዋ ጏጣዴ እንዳኯችው በህቇ
ዏንግቬደና በህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓደ ነው። ህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓደ ያበዷኯዴ በዛቂዲ ኰ። ዔቪኳነዴ
ንዱን ኯዏጥቀቬ ያህኴ፤ በሁኑ ጏቅዴ በሀቇዙችን ያኯውን ኟዴዔህዛዴ ሁኔዲ ዏዏኴሿዴ እንችኲኯን።
ዛዚ ዴዔህዛዴ እቬሿ ቇጇዘደ ኢዴዮጵያ ድዖቬ ኧኴቆ ቇብቷኴ። በሿዯዕችዔ እንዲሁ ዯቬዠዢቷኴ።
እድዓው ኯዴዔህዛዴ ኟደዖቧ ህፃን ሁኰ ኟዒዕዱ ዯቋዳሽ እኟሆነ ነው። በሁኑ ጏቅዴ ሿቭቬደ ኢዴዮጵያዊ
ውቬጥ ንዱ በዴዔህዛዴ ቇበዲ ኲይ ይቇኛኴ። ጏጣደ በእንዲህ ዓይነዴ ኟኯውጥ ዒዕበኴ ውቬጥ ኟዑቇኝ ባኯ
ዯቬዠ ነው።
ዛዚ በዏኲ ሀቇዘደ ቬዙ ዝጣዘና በዙቨ ኟዑዯዒዏን ጏጣዴ ዒዢዙዴ ኟዑችኰ ሿዔቬዴ ዏድ በኲይ
ኟዳክኒክና ዐያ ዯቋዒዴ ዯቋቁዏው ኟቬኴጇና ቇኴግኵዴ እኟቧገ ነው። ኟሿዢዯኛ ዴዔህዛዴ ዯቋዒዴዔ
እንዲሁ ዯቬዠዢዯዋኴ። ዯቋዒደ በንድ በቀኴ፤ ሀቇዘደ ኟዔዴዝኴቇውን ኟቧኯጇነ ኟቧው ኃይኴ ያዝዙኰ።
በኳኲ በቀኴ ደግዕ፤ ኟህብዖዯቧቡን ችግዛ ኟዑዝደ ጥናድችንና ዔዛዔዜችን ያቂሂዳኰ።
ኟእነዚህ ዯግባዜች ግንባዛ ቀደዔ ዯዋናአ ጏጣደ ነው። ይህን በዏንግቬዴ ኯጏጣደ ኟዯበዖሿዯ ዔዷ ሁኔዲ
ጏጣደ በዯቇቢው ሁኔዲ ሿዯጇቀዏበዴ፣ ዙቨንና ሀቇን ዏኯጏጥ ኟዑችኴበዴ ዲኲቅ ዏቪዘያ ይሆናኴ።
እናዔ ኟጏጣደ ዏንቇድ ኟኴዒዴ እንዹ ኟዏፅ ይደኯዔ። ዷንዳው በዯዒዖው ዴዔህዛዴ ያዔ
በዒህበዛ ዯደዙጅድ ዙቨን ኯውጦ ሀቇን ዒኴዒዴ እንዹ፤ ኟኳኵች ዏጇቀዑያ ሆኖ ዏፅን ዏሿጏን
ይደኯዔ። ኯሁሿዴ ሃይኵች ቩኴ ኟዙቨን ኟዏኯጏጥ ዷንዳ ጇኴዣ ዏጣኴ ይኖዛበዴዔ። ቬኯሆነዔ
ጏጣደ ኟዙቨን ዷንዳ በዯቇቢው ዏንቇድ ኯዒዙዏድ ዙቨን ሿቫዖኞች ዷንዳ ነፃ ያጏጣ ይቇባዋኴ።
ይህንን ዒድዖግ ደግዕ ይችኲኴ።
ዔንዔ እንኳን ኟሁሿዴ ሃይኵዷ በዯቀናዷ ሁኔዲ ኟህዝቡን ብቭድችና ኟዙቪዶውን ኰባኴዲዎች በዒያያዝ
ኯዒዙቇብ ቢዕክዔ፤ እንዲሁዔ ሿህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓደ ቊዛ ኟዑቃዖኑና ኟዑዔዲደ ፀዖ ህዝብና ፀዖ
ኴዒዴ ሃቪቦችን እያቀዖቡ ኯዒቪቪዴ ቢጥዔ ጏጣደ ጆዜውን ያውቪዶው ይቇባዔ። እነዛቨን ሿቁብዔ
ዏቁጇዛ ኟኯበዴዔ። እናዔ ኯዑቧዒው፣ ኯዑያዳዔጇውና ኯዑያኟው ነቇዛ ሁኰ ‘ዒን?፣ ዔን?፣ ኟዴ፣
ዏቼ? ኯዔን? እና እንዴዴ? ኟዑኴ ጥያቄዎችን እያነቪ ቈዳአችን በዏዯንዯን ዔክንያዲዊ ዏሆን
ይጇበቅበዲኴ። ይህዔ ዡቬ ቡክን በዏቪቧኰ ዒህበዙዊ ዑዲያዎች ኲይ በዣድ ሾፕ ኟዒቀናዷዴ ጥበብ፤
ቂዔቦዲያ በዑባኴ ሀቇዛ ውቬጥ ኟዯዝፀዏን ኟግድያ ዯግባዛ እኛ ሀቇዛ ውቬጥ እንደዯሿናጏነ ድዛቇው
ኟዑያቀዛቡ ኟቫዖኞችን ኟዝጇዙ ቬዙ ኯዏቇንኧብ ኟዑያቬችኯው ይሆናኴ።
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እናዔ ቫዖኛ ሃይኵዷ እነዒን ናዶው? ኟዷንዳዶው ዔክንያዴ ዔንድነው? ኟዑያዙዔዱዴ ሃቪብ ዴክክኯኛ
ነውን? ዷንዳዶው ኟእኔን ኧኲቂ ዯጇቃዑነዴ ይጎዳኴን? ብኵ በቧሿነ ዕዔዜ ዒቇናኧብ ይኖዛበዲኴ።
እንዲሁዔ ጏጣደ ፀዖ ቧኲዔ ሃይኵችን ዓኲዒና ግብ ጇንቅቆ ዒጏቅ ኯበዴ። እነዚህ ሃይኵች ቇዑቭዷ
ጥቅዒዶው ኟዯነቂባዶው ኟቀድዕ ቬዛዓዴ ቅዘድችና ዛዝዙዦች ያዔ ኟሀቇዙችን ቧኲዒዊ ዔህዳዛ ንጓኵ
ኟጣኲዶው ኟሿቧ ፖኯዱሿኞች ቩሆኑ፤ ኳኵዷ ደግዕ ኟዴኛውንዔ ኟሀቇዙችን ህዝቦችን ኟዒይጏክኰ ኟባዕዳን
ዯኲኲቁዎች ናዶው። ዓኲዒዶውና ግባዶውዔ ሿበቬዯኋኲዶው ኟዑደቈሟዶውን ፀዖ ኢዴዮጵያ ሃይኵች
ዢኲጎዴ ዒቬዝፀዔ ብቻ ዏሆኑን ዏዖዳዴ ይኖዛበዲኴ።
ጏጣደ ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴና ንዳንድ ፀዖ ኢዴዮጵያ ሃይኵች ዛዚዔ ድዖቬ ኟዑያኴዐዴ ኟዯዳሿዏችና
ኟዯበዲዯነች ኢዴዮጵያን ዒኟዴ ዏሆኑን ግንዛቤ ዏያዝ ኯበዴ። ኯዚህዔ ቩኰ ኟሀቇዙችንን ቮባዘዎችና
ፀዖ ቧኲዔ ኃይኵችን በዯኯያአ ኟፕዜፖቊንዳ ኧዴዎች በዒቧዒዙዴ ሿዢ ቩኴዔ ቬዲጥቆ በዏኲክ
ቧኲዒችንን ኯዒደዢዖቬና ኟዷዏዛነውን ዝጣን ዕድቇዴ ኯዒቬዯጓጎኴ ዒናዶውንዔ ዯግባዙዴ እኟዝፀዐ
ዏሆናዶውን በዑዛናዊ እቪቤ ዒጤን ይኖዛበዲኴ። ቧዕኑን ኟዡዴዙኴ ፖቬ ኮዑሽን ኮዑሽነዛ ቧዠ
ብአ እንደቇኯፁዴ፤ በሀቇዙችን ውቬጥ በዛቂዲ ኟጦዛ ዏቪዘያዎችና ዯዯኳሾች ቩኧዋጏ በህዝቡና በፀጥዲ
ሃይኵች ቅንጅዲዊ ቬዙ በቁጥጥዛ ቬዛ ውኯዋኴ። በዚህ ቈዳይዔ ሀቇዙችንን ኯዒዯዙዏቬ እኟቧዙ ያኯው
ኟሻዕቢያ ዏንግቬዴ እዸ እንዳኯበዴ ዯነግሯኴ። ይህዔ ኟሀቇዙችን ጇኲድች ሿዯቀናዷ ኟዒህበዙዊ ዑዲያ
ኰባኴዲ እቬሿ በዏቪዘያ ኟዲቇኧ ጥቃዴ ኯዏዢጇዛና ሁሿዴን በሀቇዙችን ውቬጥ ኯዏዝዙዴ ዔን ያህኴ
ዢኲጎዴ ያኲዶው ዏሆኑን ኟዑያዖቊግጥ ነው። ጏጣደ ይህን ዢኲጎዴ በዏቇንኧብ ሿዙቨ ኧኲቂ ዯጇቃዑነዴ
ቊዛ ቬዯቪቬዜ ደቊውን ዏዏኴሿዴ ይኖዛበዲኴ።
ዛግጥ ዔክንያዲዊ ቬዯቪቧብ ጏደ ዴክክኯኛ ዏንቇድ ያዏዙኴ። በቬዓዴ ዝዖቬ ኲይ ዯቀዔጦ ሿዏጓዝዔ
ያድናኴ። ዎ! ሿቬዶኳይ ዜ ዋዸ በኋኲ ሿጏጣደ ቊዛ በዯደዖቈ ኟዯኯያአ ውይይድች ቪቢያ ጏጣደ
ዔክንያዲዊ እቪቤን እኟያኧ ነው። ሿዚህ በዟዴ በዏፅ ዯግባዛ ኟዯቪዯዞ ንዳንድ ጏጣድችዔ እኟዯፀፀደ
ነው። ያኯ ዔክንያዲዊ እቪቤ በዯቪቪዯ ዏዖዺ ኲይ ዯዏዛቀኧው ኟዝፀሟዶው ኟዏፅ ዯግባዜች ዯቇቢ
ኯዏሆናዶውን ዔነዋኴ። ዲዲያ ጏጣደ ይህን ዔክንያዲዊ እቪቤውን ጇናክዜ በዏቀጇኴ፤ ዙቨን
ሿቫዖኞች ኟዏፅ ዯግባዛ ይበኴጥ ነፃ ዒውጣዴ ይኖዛበዲኴ ብዬ ዔናኯሁ።
በዔክንያዲዊ ቬዯቪቧብ ኟዑዏዙ ጏጣዴ ግዙና ቀኘን ዏዛዝኖ በዏዏኴሿዴ ኟችግ ዏዢዴሔ ቂኴ
ኯዏሆን ይጥዙኴ። ጏጣደ ቀደዔ ቩኴ ኟጇቀቬኳዶውን ፀዖ ቧኲዔ ሃይኵች ዷንዳ ይዞ እያዏፀ በሄደ
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ቁጥዛ ችግን ሿዒባባቬ በቬዯቀዛ ዏዙን ደግዝውና ያቇኧው ይችኴዔ። በዚህዔ ኟቂባቢውን
ዏዙዜች

ቈድኯዴ

ዒቬዯቂሿኴና

ዏደቇዢ

ኟዑቇባው

ጏጣዴ

ይበኴጥ

እኟዯቂዖዖዚደ

ኲቬዝኲ

ዏቬዕዋዴነዴ ውቬጥ ቇባዔ ይችኲኴ። ይህን እውነዲ ሿቬዓዴ ዛቆ በቧሿነ ዏንዝቬ ዏዏኴሿዴ ችግ
ዜያዊና ኟዑዝዲ እንደሆነ ዒጏቅ ኟጏጣደ ድዛሻ ሆን ይቇባዋኴ። ዏዢዴሔዎችን በዒዏኲሿዴዔ
ኟበቀኰን እቇዛ ዒድዖግ ኯበዴ።
ዔን እንኳን ሀቇዙችን ውቬጥ ኟዑሿናጏኑ ቈዳአች ሿዴናንዴ ዛዚ ኟዯሻኰ ቢሆኑዔ፤ ሁንዔ ሿጏጣደ
ዯጇቃዑነዴ ኳያ ኟዑቀ በዛቂዲ ቈዳአች ኰ። ኟዒቬዝፀዔ ቅዔና ኟዏኴቂዔ ቬዯዳደዛ ችግዜች
በዑጇበቀው ኴክ ያህኴ ኴዯቀዖዞዔ። በዚህዔ ቪቢያ ጏጣደ ኟዑዝኯቇውን ያህኴ ኟቬዙ ዕድኴ
ኴዯዝጇዖኯዴዔ። ሆኖዔ ጏጣደ ኴዒዲዊና ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓደ ዙቨን በዙቨ ኟዑያዛዔበዴ ቧዙዛ
ያኯው ዏሆኑን ያውቅ ይቇባኴ። እናዔ ዒናዶውንዔ ጥያቄዎዷን በቧኲዒዊና ህቊዊ ዏንቇዶች ዒቅዖብ
ይችኲኴ። ይህዔ በኟደዖዺው ቪይቧዙ እዸን ጣጥዣ ኟዯቀዏጇ ዏዙዛን ኟዏጇኟቅ ያዔ ዏኴቂዔ
ቬዯዳደዛን ኟዒቬዝን ችግዛ ያኯበዴን ኟቂባቢ ቯዔ ጏደ ግዔቇዒ ዏድዖክ ጏቬዶ ህቊዊ ቧዙዛን
እንዲሿዯኴ ያደዛቇው ይችኲኴ። በዏዖዺና በዒቬዖዺ ኲይ ዯዏዛቀዞዔ ሿቬኴጣኑ ያቬነቪው ይችኲኴ።
እዚህ ሀቇዛ ውቬጥ እኟቧዝነ ያኯው ኟግኴፅነዴና ኟዯጇያቂነዴ ቧዙዛ በዚህ ዏንቇድ በሂደዴ ቬዛ እኟቧደደ
ነውና።
ጏጣደ በዯኯያአ ህቊዊ ዏዋቅዜች ውቬጥ ዯደዙጅድዔ ሀቇዘደ ባኲዴ ቅዔ በዢዴሐዊ ዏንቇድ ኟዏጇቀዔ
ዏብደን ቁጭ ብኵ በዏነቊቇዛ እውን ዒድዖግ ይችኲኴ። ሀቇዙችን እያቬዏኧቇበች ቂኯችው ዝጣን
ኢኮኖዑያዊ ዕድቇዴ በዯጧዒዘ፤ በዒዕድንና በነዳጅ ዏቬኮችዔ ውጤድችን እያቇኗች ነው። ውጤድዷ
ኴንበኲዶው እንዳኧቊዷናዶው ኟበቧኰ ዔግቦች ዓይነዴ ኟዑቆጇ ናዶው። ሿሀቇዘደ ኟኢኮኖዑው ዕድቇዴዔ
ይሁን

ጏደዟዴ ሿዔዲቇኛዶው

ኟዯዝጥዜ

ሃብዴ ውጤድች

ኟዙቨን

ጥዘዴ ኟዑቋጥዛበዴን

ሁኔዲ

ኟዏዢዴሔው ቂኴ ሆኖ ዒዏቻዶዴዔ ይችኲኴ።
ዲዲያ እነዚህን ቈዳአች ቩሿውን፤ ንድዔ፣ ደቂዒውን ዏዙዛ ያግዛኴ ያዔ ኟዏኴቂዔ ቬዯዳደዛ
ችግዛ ያኯበዴን ዏዘ ዯጇያቂ እንዲሆን ያደዛቊኴ፤ ሁኯዴዔ፣ ኟዙቨን ችግዛ ዙቨ በዏጏጣዴ ኟሁሿዴና
ኟብጥብጥ ዲቬቀዜችን ቪይቧዒ ኯዏፅ ጥዘዎችን ‚ጆዜ ዳባ ኴበቬ‛ ብኵ ዟደን ጏደ ኴዒዴ ጎዳና
ያዞዙኴ። በእኔ እዔነዴ ዙቨን ‘ሿቫዖኞች ዷንዳ እንዴዴ ነፃ ኴውጣ?’ ብኵ ኟጇኟቀ ዒንኛውዔ ጏጣዴ፤
ኯዔኲቯ ሿኲይ ኟኧዖኧዛኳዶውን ቭቬዴ ቈዳአችን ቢዯቇብዛ፤ በዏግቢያዬ ኲይ እንደጇቀቬኳዴ ዲዳ ጏጣዴ
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ዐኰ እዔነደ በህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓደ ሆኖ ኟችግዜዷን ቀዳዳ ይደዢናኴ። ኟቬዛዓደ ባኯቤዴ እዛቨ
በዏሆኑዔ ይበኴጥ ዯጇቃዑነደን ያዖቊግጣኴ።
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