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ዛሬ፥ ሇአንዴ ጓዯኛዬ የአምሌኮ ቀሇበትን ( worship hoop) እየሠራሁ ሳሇ፥ ጌታ ራእይ ሰጠኝ፥ እናም ጌታን
እያመሇኩት ሳሇ፥ ስሇራእዩ ተናገረኝ፡፡ እንዴትመረምሩት ሇጸልት ሇእናንተ እተወዋሇሁ፡፡ ያሳየኝ ይህ ነው፡ወንበር ሊይ ተቀምጫሇሁ፥ እናም በዴንገት ጌታን የግዴ ማምሇክ እንዲሇብኝ ተሰማኝ፡፡ እያመሇኩ ሳሇ፥ ወዯ
ሊይ ተነጠቅሁ፥ እናም ወዯ ማሊውቀው ቦታ በመንፈስ ተወሰዴሁ፡፡ ከዚህ በፊት ሆኜበት የማሊውቀው የተሇየ
አካባቢ ነው፡፡ የገባሁበትን ሕንጻ አየሁ፥ እናም በመተሊሇፊያው ( ኮሪድር) ሊይ ቆሜ ነበር፡፡ ይህ መተሊሇፊያ
ኮሪድር ወዯ ሁሇት የተሇያዩ አቅጣጫዎች ይሄዲሌ፥ እንዱሁም ረዥምና ቀይ ምንጣፍ የተነጠፈበት ነው፡፡
በመተሊሇፊያው ኮሪድር ብዙ በሮች ይገኛለ፡፡ ሆኖም ግን ሁለም በሮች የተሇያዩ ናቸው፡፡ ረዣዥም በሮች፥
አጫጭር በሮች፥ የእንጨት በሮች፥ የብረት በሮች፥ የመስታወት በሮች፥ እንዱሁም የተቆሇመሙ በሮች፥ ብዙ
ብዙ፥ ሁለንም ሇመግሇጽ በጣም ብዙ ናቸው፡፡ በዚህ ቦታ እነዚህን ሁለ የተሇያዩ በሮች ማየት ያስቃሌ፡፡ ይሄ
እንዯዚህ መሆኑ ያሌተሇመዯ ነው ብዬ እያሰብሁ ነበር፥ ዴምጽ የሰማሁት፡፡ በመተሊሇፊያው ወዯሊይና
ወዯታች ተመሇከትሁ፥ ዴምጹ ከየት እንዯመጣ እየፈሇግሁ ነበር፡፡ በኮሪድሩ ወዯታች በቀኝ በኩሌ መውረዴ
ጀመርሁ፡፡ በዚህ መተሊሇፊያ መብራቱ ዯማቅ አሌነበረም፥ ዯብዛዛም ግን አሌነበረም፡፡ ምንም የሚታይ
መብራት አሌነበረም፥ ሆኖም ግን ይታያችኋሌ፡፡ በበሮቹም ሊይ ዯግሞ የበር እጀታ እንዲሌነበረ አስተዋሌሁ፡፡
ሁለም በር ተዘግቶ የነበረ ሲሆን እያንዲንደ የራሱ የሆነ መግቢያ መንገዴ አሇው፡፡ ዴምጹ መተሊሇፊያውን
ተከትል ይሰማሌ፥ እኔም ዴምጹን ተከትዬ እየተጓዝሁ ነው፡፡ ምንጣፉ ቀይ እንዯነበር አስተዋሌሁ፥ ነገር ግን
ዯግሞ በጣም አርጅቷሌ፡፡ በምንጣፉ ሊይ የመንገዴ ቅርጽ አሇ፥ እናም ይህ ቦታ በተዯጋጋሚ የተሄዯበት
እንዯሆነ ግሌጽ ነው፡፡ ምንጣፉ ምንም ያረጀ ቢሆንም ሇማየት የሚጋብዝና የሚያስዯስት ነበር፡፡ ሲራመደበት
ይመቻሌ፡፡ መሄዳን ስቀጥሌ፥ መታጠፊያ ጋር ዯረስሁ፡፡ ተመሇከትሁ፥ ነገር ግን ማንንም አሊየሁም፥ ወይም
ዯግሞ ከላሊኛው መተሊሇፊያ ምንም ዴምጽ አሌሰማሁም፥ ስሇዚህ እርምጃዬን ቀጠሌሁ፡፡
ወዱያው፥ የሆነ ሰው ከፊቴ ካሇ በር ፊት ቆሞ አየሁ፡፡ በእጁ ሰይፍ እንዯያዘ በበሩ ፊትሇፊት ቆሞ ነበር፡፡
ዴምጾቹ ከዚያ በር በስተጀርባ የሚመጡ ይመስሊለ፡፡ ወዯ ሰውዬው እንዲሌሄዴ የሆነ ፍርሀት ተሰማኝ፥ በሩን
እየጠበቀ ሲታይ በጣም ኮስተራ ( series) ይመስሊሌ፡፡ ስጠጋ፥ ዞር ብል ተመሇከተኝ፡፡ ከዚያም ሰው
እንዲሌነበረ አወቅሁ፥ በሩን የሚጠብቅ መሌአክ ነበር፡፡ ያሇመመቸት ይሰማኝ ጀመር፥ እናም ተመሌሼ
ከእርሱ መራቅ ጀመርሁ፥ ዴንገተኛ ፍርሀት ስሇተሰማኝ ሞኝ መስዬ ሌታየው አሌፈሇግሁም፡፡
ከዚያም መሌአኩ ሰይፉን ዝቅ አዴርጎ ወዯ እኔ ጠቆመው፡፡ “ ማንን ትፈሌጊያሇሽ?” አሇኝ፡፡ መንቀጥቀጥ
ጀመርሁ ሇምን በዚያ እንዯሆንሁ እንዯማሊውቅ ነገር ግን ጌታ እንዯጠራኝ ነገርሁት፡፡ ከዚያም መሌአኩ ፈገግ
አሇ፥ ቀረብ ብልም ተመሇከተኝ፥ ከዚያም “ አዎን፥ ጠርቶሻሌ” አሇኝ፡፡ ከዚያም ወዯ ጎን ፈቀቅ አሇና በበሩ
እንዴገባ አመሇከተኝ፡፡ በሩም ከዚያ ማንም ሳይነካው ተከፈተ፡፡ ወዯ ክፍለ ስገባ እፎይታ በውስጤ ጎረፈ፡፡
እዚህ ሇማየው ነገር ዝግጁ አሌነበርሁም፡፡ ግርግዲው በሙለ ( የቦታ) ካርታዎች የተሞሊበት ክፍሌ ውስጥ
ገባሁ፡፡ የወረቀት ካርታዎች ግን አሌነበሩም፥ ነገር ግን በግርግዲው ሊይ የሆነ ቦታ የተቀመጡ እውነተኛ
ስፍራዎች ነበር የሚመስለት፡፡ ሁለም አህጉር በዚያ አሇ፥ እንዱሁም ሁለም ሀገራት፡፡ ባሕሮች፥ ውቅያኖሶች፥
እንዱሁም ወንዞቹ፡፡ ሁለም በዚያ ነበሩ፥ በሁለም ግርግዲዎች ሊይ፡፡ በእይታው በጣም ተገርሜ ነበር፥
በግርግዲዎቹ ሊይ ማን አስቀመጣቸውም ብዬ አሰብሁ፡፡ ሁሇት ወንበሮችንም በክፍለ ውስጥ ማየት እችሌ
ነበር፥ እንዱሁም በወንበሮቹ አጠገብ በመስመር የቆሙ ሰዎች፡፡ በወንበሮቹ አንዴ ሰውና ጌታ ተቀምጠው

ነበር፡፡ ሰውዬውና ጌታ ይነጋገሩ ነበር፡፡ ከዚያም እነዚህ በመተሊሇፊያዎቹ የሰማኋቸው ዴምጾች እንዯሆኑ
አስተዋሌሁ፡፡ ጮኽ ብሇው ሳይሆን በእርጋታ ይነጋገሩ ነበር፥ ከዚያም እንዳት ታች መተሊሇፊያው ዴረስ
ሌሰማቸው እንዯቻሌሁ አሰብሁ፡፡ በመስመር የነበሩት ሰዎች ወዯ ጌታ አንዴ በአንዴ ሲመጡ አስተዋሌሁ፡፡
በመስመር የነበሩ ወንድችም ሴቶችም ነበሩ፡፡ እያንዲንዲቸው ከጌታ አጠገብ ቆመው ይነጋገሩት ነበር፡፡ ጌታም
ወዯ ካርታዎቹ ይጠቁምና፥ በሀገራቱ ሊይ ስሇሚከሰቱ የተወሰኑ ጉዲዮች ይናገራሌ፥ እናም ሇዛ ሰው
የሚሆነውን ያሳያሌ፡፡ እኔ እያየሁ፥ ጌታ ወዯ አንዴ ሀገር ጠቆመ፥ ከዚያም እሳት በሀገሪቱ መሰራጨት ጀመረ
በምዴሪቱም ያለትን እጽዋት ሁለ ፈጃቸው ( በሊው፡፡) ይህን ሳይ በጣም ፈራሁ፡፡ እሳቱን ሉያቆም የሚችሌ
ማንም ሰው አሌነበረም፡፡ ከጌታ ጋር ቆሞ የነበረው ሰው ተመሇከተና ራሱን ነቀነቀ፥ መስመሩንም ሇቀቀ፡፡
ራሱን አቀርቅሮና እጆቹን አቆሊሌፎ ሲሄዴ አየሁት፡፡ ጌታ ያዘነ ይመስሊሌ፥ ሲሄዴም ተመሇከተው፡፡
ከእኔም ቀዴማ አንዱት ሴት ወዯ ጌታ ቀረበች፥ ከጌታም አጠገብ ቆመች፡፡ ጌታ ወዯ ውቅያኖሶቹ ጠቆመ
እናም በታሊቅ ማእበሌ ይታወኩ ጀመር፡፡ ማእበለም ግዙፍ ሞገዴን ሠራና ከአንዲንዴ የየብስ አካሊት ጋር
ተጋጨ፥ በውቅያኖሶቹም ሊይ ከታሊሊቆቹ ሞገድች የተነሳ መርከቦች ሲሰምጡ አየሁ፡፡ እያየሁም ማእበለ ከባዴ
ከመሆኑ የተነሳ የሞገደ ጩኸት እጅግ አስፈራኝ፡፡ እኔ ከቆምኩበት ቦታ እንኳን ማእበለ ሲጋጭ የሚሰማ
ያህሌ ተሰማኝ፡፡ ሴቲቱ ምንም ዓይነት ስሜት አሊሳየችም፡፡ ተገረምሁ፡፡ ተመሇከተችና፥ ምንም ሇውጥ የሇውም
አሇች፥ ሰዎቹ እንዯሆነ ሞተዋሌ፡፡ ከዚያ ወዯ ኋሊ ተመሇሰችና ሇመሄዴ ፊቷን አዞረች፡፡ አስቆምኳት፥ እጄንም
በትከሻዋ ሊይ ጫንሁት፡፡ አንገራገረች፥ ከዚያም ጉዞዋን ቀጠሇች፡፡ ጌታ ስትሄዴ አያት፥ በዓይኖቹም ውስጥ
ሀዘን ነበር፥ በዚያም ሌመሇከተው የማሌፈሌገው ህመም፡፡ በሆነ መሌኩ ተጠያቂነት ተሰማኝ፡፡ ከዚያም የእኔ
ተራ እንዯዯረሰ ተረዲሁ፡፡ ተጠጋሁና ከጌታ አጠገብ ቆምሁ፡፡ ምን ማዴረግ እንዯነበረብኝ እርግጠኛ
አሌነበርሁም፥ ነገር ግን ጌታ አጠገቤ ስሇቆመ ዯኅንነት ተሰማኝ፡፡ ሁኔታዬን አስተዋሇና በትንሹ ፈገግ አሇ፡፡
ከዚያም እጁን አንሣና ከፊታችን ራቅ ብል ወዲሇው ግርግዲ እጆቹን አመሇከተ፡፡ ግርግዲው በታሊቅ
መንቀጥቀጥ ወዯ ህያውነት መጣ፡፡ ሙለ ግርግዲውና ምዴሪቱ ሁለ የተንቀጠቀጠ ነው የሚመስሇው፡፡
ከቆምኩበት ቦታ መንቀጥቀጡ ይሰማኝ ነበር፥ እናም አስፈራኝ፡፡ ጌታን ያዝሁት፥ እናም መሬቶቹ በኃይሌ
ሲንቀጠቀጡ ተመሇከትሁ፡፡ ታሊቅ ዴምጽ ነበር፥ ከዚያም እርጋታ ሆነ፡፡ ከመንቀጥቀጡ የተነሳ መሬቶቹ
ተከፋፍሇዋሌ፥ እናም የሞት ጸጥታ ነበር፡፡ በጣም ረጭ ያሇ ነበር፡፡ ወዯ ጌታ ተመሇከትሁ፥ እርሱ ግን
ግርግዲውን እየተመሇከተ ቀረ፡፡ ዯግሜ ተመሇከትሁ፥ እናም ከምዴሩ በጣም ጥቂት ያሌተነኩ ስፍራዎችን
አየሁ፡፡ ምንም የሚታወቅ እስኪጠፋ ነበር የተንቀጠቀጠው፡፡ ከዚያም አንደ ተራራ ሲፈነዲና የእሳት ፈሳሽ ወዯ
አንዲንዴ የምዴሩ ክፍልች ሲተፋ አየሁ፥ ከዚያም በዴጋሚ ተንቀጠቀጠ፡፡ ሰዎቹ በየአቅጣጫው ይሮጡ ነበር
መሮጫ ግን አሌነበረም፡፡ የእሳቱ ፈሳሽ ባረፈባቸው የምዴሩ ክፍልች እሳት ይቀጣጠሊሌ ምዴሪቱንም እንዯ
ችቦ ሇኮሳት፡፡ የተቃጠሇው መሬት ይሸተኝ ነበር፡፡ ከዚያም ዴካም ተሰማኝ፥ እናም ሇመቀመጥ ፈሇግሁ፡፡ ጌታም
ከአጠገቡ አስቀመጠኝና ተመሇከተኝ፡፡ ከዚያም ያየሁትን ተረዴቼው እንዯሆነ ጠየቀኝ፡፡
ክፍለ ውስጥ ከገባሁ ጀምሮ ያየኋቸውን ሁለ ግምት ውስጥ አስገባሁ፡፡ ሇጌታ እርሱ እንዯጠራኝ እንዯማውቅ
ነገርሁት፥ ነገር ግን ሇምን እነዚህን ዴርጊቶች እንዲሳየኝና ሰዎቹ ሇምን በዚያ እንዯነበሩ እንዯማሊውቅ
ነገርሁት፡፡ ከዚያም ጌታ እንዱህ አሇ፡ “ ይህ የእኔ የካርታ ክፍሌ ነው፡፡

የምዴርን መሠረቶች የነዯፍሁት እዚህ ነው፥ ገና ከመፍጠሬ አስቀዴሞ፡፡ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሆነው ሁለ፥
እስከዚህች እሇት ዴረስ አይቼዋሇው አከናውኜውማሇሁ፡፡ በምዴር ሊይ ምንም ነገር ያሇ እኔ ቅዴመእውቀት
ወይም የበሊይ ፈቃዴ አይሆንም፡፡ ሇሰው ምዴርን ሌፈጥርሇት መረጥሁ፥ አብረን በጋራ እንሆንበት ዘንዴ፡፡
መኖሪያ ስፍራዬ ሁሌጊዜም ከሰው ጋር ነበር፥ ነገር ግን ሰው ገፋኝ፥ እናም ከእኔ ተሇይቶ መኖርን መረጠ፡፡
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፥ በዝቅተኛው ሰፊ ስፍራ ያሇ እኔ ኖሩ፥ እንዱሁም እጄ በጉዲዮቻቸው ሳትመራቸው፡፡ በዚህ
ቀን እዚህ ያየሽው፥ የትውሌድችን መጨረሻና የምርጫዎቻቸውን ውጤት ነው፡፡ እውነቱ ከእንግዱህ
ኃጢአቱን ሉሸፍነው አይችሌም፥ እናም ሉያጋሌጠው ይታገሊሌ፡፡

በዘመናት ውስጥ፥ ሰዎችን ወዯዚህ እንዱመጡና ይህን ክፍሌ እንዱያዩ ጠርቻቸዋሇሁ፡፡ በዚህ ነው በሰው
ምርጫ ምክንያት የሚመጣውን ታሊቅ ሀሊፊነት የማሳያቸው፡፡ እንዱሁም ዯግሞ ሌቦች የሚገሇጡትና
በውስጣቸው ያሇው የሚታየውም በዚህ ነው፡፡ አየሽ፥ ወዯ ሕዝቤ እጣራሇሁ፥ ነገር ግን እነርሱ ወዯ እኔ
አይመጡም፡፡ የሚመጡት ጥቂቶቹም፥ እነርሱም በካርታዎቹ ሊይ ባለት ምዴሮች ሊይ ሊለት ሇመዴረስ
ሸክሜን ሇመሸከም አሌያም ሊሇመሸከም ይመርጣለ፡፡ ብዙዎች ምሊሽ ሊሇመስጠት፥ ግዴ ሊሇመሰኘት
ይመርጣለ፡፡ ስሇ ግሌ ዯኅንነታቸውና ምቾታቸው የበሇጠ ይጨነቃለ፥ የግሌ ህይወታቸውንና ነፃነታቸውን
አዯጋ ሊይ ሳይጥለ ሇላልች ሉዯርሱ አይችለም፡፡ ሇወንዴማቸው ህይወታቸውን አዯጋ ሊይ መጣሌ
አይችለም፥ ስሇዚህ ትተው ይሄዲለ፡፡ ያየሽው ሰው በፍርሀት ተሞሌቶ ነበር፡፡ ሇእኔ ካሇው መታዘዝ የተነሳ ነው
የመጣው፥ ነገር ግን ፍርሀቱን በቁጥጥር ውስጥ አሊዋሇም ( አሊሸነፈም) ፥ እናም ሙለ በሙለ በእኔ
አሌታመነም፥ ( በእርሱ) ምዴር ሊይ እሳቱ ሲመጣ ሲያይ፥ እኔ እንዴጠቀምበትም ሆነ እንዴንከባከበው እንኳን
አሊመነኝም፡፡ ከውጭ መሌካም ይመስሊሌ፥ በዯኅንነቱ ሊይ የእውነት ፈተና ሇሆነው ነገር ሲጋሇጥ፥ አፈገፈገ፥
እየተጎደ ሊለት ሉዯርስሊቸው አሌቻሇም፡፡ ጥፋቱን ብቻ ነው ያየው፥ የሰዎቹን መሻት ማየት አሌቻሇም፡፡
ስሇዚህም ወዯ ራሱ ጥፋትና ዴርሻ ሄዯ፡፡ በዚህ የነበረችውም ሴት እንዱሁ በስጋት ተሞሌታ ነበር፡፡
አውልንፋሱ የ( እርሷን) ከተማዋን ሲበታትነው አይታ ሌቧን አዯነዯነች፡፡ በምዴር ሊይ ከእርሷ ጋር እንዴጓዝ፥
አጋሯም እንዴሆን አሌፈቀዯችሌኝም፡፡ ያሇ እኔ ጸጋ በምዴር ሊይ በህይወቷ ተንገሊታች፥ እናም ዯንዴናና
ቀዝቅዛ ቀረች፡፡ የበዙት የጊዜው ኢፍትሐዊነቶች እኔ እንኳን እንዯማስብሊት አሌያም ሌረዲት እንዯምችሌ
ማመን እስኪያቅታት ዴረስ እምነቷን ሸረሸሩት፡፡ በህይወቷ እያንዲንደ የመጣባትን ሁለ በህመም
እየተቋቋመች ተራመዯች እናም ተስፋ ቆረጠች፡፡ እርሷም ጭምር መጥታሇች፥ ነገር ግን በመታዘዝ አይዯሇም
የመጣችው፥ ነገር ግን ከመሻት የተነሳ ነው፡፡ በዚህ የሰሊም አፍታ አግኝታ ነበር፥ ነገር ግን ያሇ እኔ ወዯ
ህይወቷ ተመሇሰች፡፡ በአውል ንፋሶቹ ውስጥ ምንም ተስፋ አሊየችም፥ ስሇዚህም ሌትዯርስሊቸውና ማንንም
ሌትረዲ አሌቻሇችም፡፡ ያሇ ምኅረትና ፍትህ የሆነን ሞትና ጥፋትን ብቻ አየች፡፡
ከዚያም አንቺ በፊቴ መጣሽ፡፡ በምዴርሽ ሊይ የሚመጡትን አንዲንዴ ነገሮች ሊሳይሽ ወዯዚህ አምጥቼሻሇሁ፡፡
ታሊቁ መናወጥ በገሀዴ መሆን ገና መጀመሩ ነው፥ ነገር ግን በእርሱ ውስጥ ያሇውን ሌቤን እንዴታውቂ
አሳየሁሽ፡፡ በሀገሪቱ ሊይ ስር የሰዯዯውን ኃጢአትና ጣኦት አምሌኮ መንጭቆ ሇማውጣት አስፈሊጊ መናወጡ
ነው፡፡ ከምዴሩ በታች በብዛት ስር ሰዴድአሌ እናም ከመጀመሪያውም በዚያ ነበር፡፡ ነገር ግን እኔ ምዴሪቱን
እየጎበኘሁ ነው፥ ነፃም ይወጣ ዘንዴ ይናወጣሌ፡፡ በምዴርሽ ፍፃሜ ሊይ ሲገነባ ከነበረው ታሊቅ ጫና ( ግፊት) ና
ሲካሄዴ ከነበረው ውጊያ የተነሳ ተራራው ፈነዲ፡፡
በመናወጡ ጊዜ እኔን መያዝሽ ትክክሌ ነበርሽ፥ ያሇው ብቸኛው ዯኅንነት እርሱ ስሇሆነ፡፡ ሉንቀጠቀጥ የሚችሌ
ነገር ሁለ፥ ይንቀጠቀጣሌ፡፡ ምንም ነገር እንዯነበረ አይቀርም፥ ሉሆን አይችሌም፡፡ የምዴር ጩኸት አርነትን
የትውሌድችም መታረዴ ፍትህን ይጠይቃሌና፡፡ ዯሙ ከምዴር በታች ይጮኻሌና ከእንግዱህ ሉገታ
አይገባውም፡፡ ሰው ወዯ እኔ እንዱዘረጋ ጊዜ ሰጥቻሇሁ፡፡ ሰው ሁለ እውነቱን እንዱሰማ እዴለን ሰጥቻሇሁ፡፡
እንዱዴኑና እንዱያውቁኝ ሕይወቴን ሰጥቻሇሁ፥ እንዯዚያም ሆኖ እኔንና እውነቱን ሊሇመቀበሌ መረጡ፡፡
ከእኔ ውጪ ምንም ነገር የሇም፥ ከራሱ ከሰዓቱ በስተቀር፡፡ ሰዓቱ እንኳን ወዯ ፍፃሜው እየመጣ ነው፡፡ ሉመጣ
ያሇውን ሊሳይሽ ወዯዚህ ጠርቼሻሇሁ፡፡ ሌብሽን ሇመፈተን ወዯዚህ ተርቼሻሇሁ፡፡ ራስሽን ክዯሽ ሄዯሽ በምዴር
ሊይ ሇቀሩትና ሉመጡ ባለት ቀናት መከራን ሇሚቀበለት ሕዝቤ ትዯርሺሊቸዋሇሽ? ሕዝቤ የምሇው፥
ሁለንም ሰዎች እኔ ስሇፈጠርኳቸው የእኔ ናቸውና ነው፡፡ ነገር ግን ሌጆቼ አይዯለም፥ ሙሽራዬም
አይዯለም፡፡”
“ ዴካምሽን አሸንፈሽ በማንኛውም ዋጋ ቢሆን ትዯርሺሊቸዋሇሽ? እኔን ሙለ በሙለ በመተማመን መቆም

ትችያሇሽ፥ በከባዴ ፈተናቸው ( ተግዲሮቶች) መሀሌ ሳታወሊውዪ፥ እናም ፍቅሬን በዙሪያሽ ሊለት ሌታሳዪ
ትችያሇሽ? ታሊቁን ቀውስ ( ምስቅሌቅሌ) ስታዪ ዴካምሽን አይቻሇሁ፡፡ ሇእኔ ያሇሽን ትጋትሽንና ቅናትሽን

አውቃሇሁ፡፡ በመሰጠት እኔን እንዯምትፈሌጊና የበሇጠም እንዯምትሺኝ አውቃሇሁ፥ አሁን ትቀጥያሇሽ፥
በታሊቁ ዋጋ እንዯሚያስከፍሌሽ እያወቅሽ? ሥጋ ከዋጋው የተነሳ ይታክታሌ፥ ነገር ግን በእኔ ኃይሌ ተነስተሸ
ከስርሽ ምርኩዝ እንዴሆን ትፈቅጂያሇሽ?
ብዙዎች የሚወዴቁበት ምክንያት አብሬያቸው እንዴመጣና እንዴረዲቸው ስሇማይፈቅደሌኝ ነው፡፡ የእኔን
እርዲታ እንዯሚፈሌጉ ሉቀበለት አይችለም፡፡ የዴካም ምሌክትና፥ ዯካማም መሆን ያሇመብሰሌ መስል
ይሰማቸዋሌ፡፡ ሆኖም፥ ሇራሳቸው እንኳን ሇመዴረስ ስህተታቸውን በበቂ ሁኔታ ማሸነፍ አይችለም፡፡ ብዙዎች
በሚመጡት ቀናቶች ይወዴቃለ፥ የሆነ ጊዜ እንዴረዲቸው ፈቅዯውሌኝ የነበሩ፥ እናም ከእንግዱህ ወዱያ
የማይፈሌጉኝ መስል የተሰማቸው፥ እናም ያሇ እኔ የተጓዙ፡፡ ያዯጉና መጽናትን ያገኙ እናም አሁን ሇላልች
ምሳላ የሆኑና የሰዎች መሪ እንዯሆኑ ተሰማቸው፡፡ ሆኖም፥ የራሳቸውን ትምክህትና መውዯቃቸውን እንኳን
ማየት አሌቻለም፡፡ ብቻቸውን መጓዛቸውን ቀጠለ፥ እናም ቀስ በቀስ እምነታቸውን አጡ፥ እንዱሁም ጥሌቅ
ፍቅራቸውን፡፡ ወዱያውም ሇላልች ያሊቸውን ክብር አጡ፥ እናም ትእቢተኛ ሆኑና የሚታገለ ላልችን
ይኮንናለ፡፡ የሚከፈሇው ታሊቅ ነው፥ ዋጋውም ከፍ ያሇ ነው፥ እንዯዚያም ሆኖ መኸሩ ዯርሷሌ እናም ጊዜው
አጭር ነው፡፡ ብዙዎች ገና ጊዜ ያሇ ይመስሊቸዋሌ፥ እናም ንቁ ሆነው አይቆዩም፥ እናም እኔን እየፈሇጉኝ
አይዯሇም፡፡ ወዯ ራሳቸው ፍፃሜ ( ሞት) እየሄደ ነው፥ የሚመራቸው የእኔ ጥበብ የሊቸውምና፡፡ እኔን በመሻት
ፋንታ የራሳቸውን መንገዴ መሄዴን መርጠዋሌ፡፡ የዚህ ዓሇም ሀሳብ ብዙዎችን ያታሌሊቸዋሌ፥ እናም
ሇመስማትና በሌባቸው የዯነዘዙ ይሆናለ፡፡ ላልችም ያሊቸውን ንቃት ያጣለ ስሇሆነም ነገሮች ሲሇወጡ
እንኳን አያስተውለም፥ ሌባቸው ከእኔ በጣም ርቋሌና፡፡ ብዴራታቸውን ያገኛለ፡፡
ወዯዚህ እንዴትመጪና ወዯፊት የሚሆነውን እንዴታዪ ነው የጠራሁሽ፡፡ ብዙዎች ታማኝ ነቢያቶቼ
አስቀዴሞ እዚህ መጥተው ነበር፥ እናም አሁን የማንቂያውን ዯውሌ እያሰሙ ነው፡፡ ብዙዎች ላልች
ሇመዴረስና የእኔ የሆኑትን ሇመጥራት የታመኑ ናቸው፡፡ ከእነርሱ ጋር ትቆሚያሇሽ? ብዙዎች ያንቋሽሹሻሌ፥
በሰጠሁሽም ቃሌ ይዘብታለ፥ አካሄዴሽንም ይኮንናለ፥ ነገር ግን እኔ ካንቺ ጋር እሆናሇሁ፡፡ ብዙዎች በአንቺ
ውስጥ የሚናገረውን ዴምጽ ይንቃለ፥ ሁለም እውነቱን አያምኑም፡፡ ነገር ግን ላልች ብዙዎች ያምናለ፡፡
ዋጋውን ትከፍያሇሽ፥ ሕዝቤን ወዯ እኔ ትጠሪያሇሽ?
የነቢያቶቼ እጅ በእጄ ውስጥ ነው፥ እናም በዚህና በዚያ አቅጣጫ እያዘዋወርኳቸው ነው፥ እናም በምዴር ሊይ
ስፍራ እያስያዝኳቸው ( እየመዯብኋቸው) ነው፡፡ ማስጠንቀቂያውን ያሰማለ፥ ከዚያም ያየሻቸው ክንውኖች፥
ገናም ያሊየሻቸው ተጨማሪ ብዙዎች ይጀምራለ፡፡”
እየተናገረ ዓይኖቹ ወዯ ሌቤ ውስጥ ሲመሇከቱ ይሰማኛሌ፡፡ ፍርሀት አሌተሰማኝም፥ ነገር ግን በሰውነቴ ውስጥ
ያሇው ሰዋዊነት ሁለ ተሰማኝ፡፡ ሁሌጊዚም እርሱ ከእኔ ጋር እንዲሇ እንዯማውቅ ይሰማኝ ነበር፥ ነገር ግን በዚህ
ቅጽበት ውስጥ ሁሌ ጊዜም በዚህ እውቀት ውስጥ እንዲሌተራመዴሁ አወቅሁ፡፡ እጅግ ብዙ ሌሸከምባቸው፥
አሌያም ነገሮችን ያሇጌታ ጥበብ ሇማዴረግ የሞከርኩባቸውን ብዙዎቹን ጊዜያት ማየት እችሌ ነበር፥ እናም
እርሱ ትክክሌ እንዯነበር አወቅሁ፡፡ ጌታ ሙለ በሙለ እንዱያስችሇኝ፥ አሌያም አገሌጋዩ እንዴሆን ኃይሌን
እንዱያስታጥቀኝ አሌፈቀዴሁሇትም፡፡ ቅንአት ነበረኝ፥ ብዙ ብርታት ግን አሌነበረኝም፡፡
ጌታ ሆይ፥ ውሰዯኝና ተሸከመኝ አሌሁት፡፡ አገሌጋይህ እንዴሆንና ቃሌህን በኃይሌህ መናገር እንዴችሌ
አስችሇኝ፡፡ ያሇአንተ የሕይወቴ ራስነት ከዚህ የበሇጠ ሇመሄዴ አሌችሌም፡፡ አምንሀሇሁ፥ በአንተ ሊይም
እዯገፋሇሁ፡፡ የአንተ ብርታትና ጥበብ፥ በራሴ አይዯሇም፡፡ ሇሕዝባችንም ሌብህን ስጠኝ፥ እንዲናግራቸውና
በአንተ ዓይን እንዲያቸው እርዲኝ፡፡ ዋጋውን እከፍሊሇሁ፥ ከአንተ ውጪ ላሊ አሌሻምና፡፡ ጌታ እጅግ በሀዘኔታ
ዓይኖች አየኝ፥ እናም ወዯ ሌቤ ሰንዝሮ ጎትቶ አወጣው፡፡ ዯንግጬ ነበር፥ እናም ጮኽኩ፡፡ በእርጋታ ፈገግ
አሇብኝ፥ ከዚያም ወዯ ራሱ ሌብ ዯረሰና የራሱን ሌብ ጎትቶ አወጣው፥ ከዚያም ሇእኔ ሰጠኝ፡፡

እንዱህ አሇ፡ “ አሁን የእኔ ሌብ አሇሽ፡፡ ምን እንዯምታዯርጊበት ተጠንቀቂ፡፡ ከንቱ አዴርገሽ አትቁጠሪው፥
ምሪቱንም ከመከተሌ ወዯ ኋሊ እንዲትይ፡፡ በጥንቃቄ ጠብቂው፥ እንዱሁም ሇላልችም ከመስጠት ( release)
ወዯ ኋሊ እንዲትዪ፡፡ በዙሪያሽ ያለትን በእኔ ፍቅር ውዯጂያቸው፥ እናም እውነቱን ተናገሪ፡፡” እዛ እንዯቆምሁ
ምንም ህመም አሌተሰማኝም፥ ነገር ግን ቅሇት ተሰማኝ፡፡ ከዚህ በኋሊ አሌፈራሁም፥ ዴካምም አሌተሰማኝም፡፡
በጣም ሙሊትና ነጻነት ተሰማኝ፥ እናም ሙለ በሙለ እንዯ ተወዯዴሁና ምንም ገመዴ እንዲሌታሰረብኝ
ተሰማኝ፡፡ በፍቅሩ ቅሇትና፥ እርሱን ባሇመቀበሌ ህይወትን እንዳት እንዯምናከብዲት በማሰብ ተወስጄ ነበር፡፡
ሌቡን ሇራሴ ወሰዴሁ፥ እናም በውስጤ ታሊቅ መነሳሳት ነበር፡፡ ሇእግዚአብሔር ሕዝቦች የሆነ ዓይነት ተስፋ
ተሰማኝ፡፡ የሚጠብቃቸውን ታሊቅ ፍፃሜ አየሁ፥ እንዱሁም ከእርሱ ጋር ዲግም የመገናኘትን ክብር፡፡
የመጨረሻው ብዴራት ሁለ የተገባው ነበር፡፡ ( It was worth it all.)
- ሱዛን ከሚንግስ
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