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በዘመናችን የሰው ሌጅ ዕድሜ ሰባ-አምስት ዓመት ገደማ ነው ብሇን ብንቀበሌ በቅርቡ 

ሲሶውን ዕድሜዬን አገባድጄዋሇሁ ማሇት ነው። ሆን ብዬ ያሇፈውን ህይወቴን ስቃኘውና 

ስመረምረው ብዙ አዳዲስ ግኝቶች ታይተውኛሌ። ብዙዎቹ ተስፋ ሰጪና የሚያስደስቱም 

ናቸው። በጣም የሚያስደነግጠው ነገር ግን የመጀመሪያውን የህይወቴን ክፍሌ በሙለ 

ፍራቻ ማሳሇፌና የተረፈውን ጊዜ ደግሞ እነዛን ፍራቻዎቼን ከሰው የምደብቅበትን 

ብሌሃትና ጥበብ ስማርና ሳጠና ማሳሇፌ ነው። የዚህ ድርጊቴ አሳዛኙ ክፍሌ፣ 
አሇመፍራቴን ሇሰዎች ሇማሳወቅ የወሰድኩት የድሇሊ ተግባር መሌሶ እራሴን መደሇለ 

ነው። 
 

ፍርሃት በህይወቴ ውስጥ ያሳደረውን ትሌቅ ተጽዕኖ ድንገት በተገነዘብኩበት ጊዜ ይህ ነው 

የማይባሌ ድንጋጤ አደረብኝ። ምክንያቱም ሇህይወት ያሇኝ ፍቅር መጠን የላሇውና 

ህይወትን ሇመኖር የሚያስፈሌጉትን ሙከራዎች በሙለ ስራ ሊይ የማዋሌ የፀና እምነት 

ስሊሇኝ ነው። ሇፍርሃት በምናጎበድድበት ጊዜ የግሊችንን ኑሮ ያሇፍርሃት በመኖር 

የምናበርክተውን የሰውን ሌጅ ህይወት ትርጉምና ዋጋ የመስጠት ሃሊፊነት እንገድበዋሌን 

የሚሌ የጠበቀ እምነትም አሇኝ። በህይወት ኑሮአችን ጊዜ ሇራሳችን ብቻ ሳይሆን 

ሇርስበርሳችንም ጭምር ትሌቅ ሃሊፊነት አሇብን ብዬ አምናሇሁ።  
 

ፍርሃት አሇመቻቻሌንና አግባብ የላሇው ጥሊቻን እንድንፈጽም ከማድረጉ ባሻገር በጣም 

የሚያሳዝነውና እንደ ከባድ ወንጀሌ ሉቆጠር የሚገባው ድርጊቱ ሇውጥን የመቀበሌ 

ችልታችንን የመስበር ሀይለ ነው ብዬ አምናሇሁ። ፍርሃት የሇውጥን ተፈጥሮአዊነትና 

ሇውጥ የዕውቀትና የዕድገት ፍሬ መሆኑን እንድንዘነጋ ያደርገናሌ። የሇመድነውና 

የማያሰጋ የሚመስሇን ነገር ሊይ እንድንጣበቅ ይገፋፋናሌ። በአንድ ዳሰሳ የማናውቀውን 

እንድንጎዳና ፍርደ-ገምድሌ እንድንሆን ይጋብዘናሌ። በፍርሀት ወጥመድ ውስጥ ሆነን 

የውጭን ፍቅር ሇራሳችን ብቻ ስናሳድድ ውስጣችን ያሇውን ፍቅር እንድንረሳ 

ያደርገናሌ።  
 

በመፍራት የሃይማኖት ቤታችንን በር እንዘጋሇን የአባልቻችንንም መጠን እንወስናሌ። 

የምናውቀውን ዜማ ሇማዜም ፈቃደኛ የሆነውን ሰው እንጠጋሇን። የራስን ችግር አውቆና 

እምነትን በማጠናከር ጥሩ ምግባርን የበሊይነት ቦታ ከሚሰጥ ይሌቅ የምናመሌክበትን 

ስርዓትና የአምሊኪውን አምሊክ ስም የበሇጠ ከብሬታ እንሰጠዋሇን። 
 

በሌጅነታችን የወሊጆቻችንን ራዕየ-ቢስ የሆነ አግባብ የላሇው ስርዓት እንድንናውቅ 

እንደረጋሇን። እኛም በተራችን ሇሌጆቻችን ይሄንኑ ወይም ይሄንኑ መሰሌ በፍርሃት 

የተመሰረተና የታጠረ ስርዓት እናስተምራቸዋሇን። እኔ የማይፈራ የራሴ የሆነ ሌጅ 

http://washerastyleethiopianpolitics.blogspot.com/2010/01/blog-post_1231.html


እፈሌጋሇሁ። የሱ ከፍርሃት ነፃ መሆን ግን ከኔ ይጀምራሌ ብዬ አምናሇሁ። ምክንያቱም 

የግላን ህይወት ያሇፍርሃት በመኖር ሇህይወት በሙለ ያሇኝን ሃሊፊነት እወጣዋሇሁ 

የሚሌ ፅኑ ዕምነት ስሊሇኝ ጭምር ነው። ሌጁ ውስጤ ገና ስሊሌተጸነሰ የትሊንትናውን 

ስህተት ሇመቐቐም ዛሬ በቂ ዕድገት ማሳየት አሇብኝ ብዬ አምናሇሁ። 
 

ነገ ተስፋ ያሇው ቀን መሆኑንም አምናሇሁ። ነገ ይህንን ዓይነት ተስፋ ካሇው ከዛሬ የተሇየ 

በመሆኑ ነገን መፍራት የሇብኝም። በማውቀውም ሆነ መፍራት በላሇብኝ በማሊውቀው 

ነገር ሁለ ዳግመኛ ሊሇመፍራት ትሌቅ ጥረት ማድረግ እንዳሇብኝ አምናሇሁ። ሁሊችንም 

ጥፋት አጥፍተናሌ፤ ሁሊችንም ብቸኛ ነን። ጥፋተኛም ሆንን ብቸኛ ሁሊችንም በዚች 
ዓሇም ሊይ አብረን ነን። 
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