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ይህ መጽሀፍ እንዴት እንደተጻፈ
ይህ መጽሀፍ፡ እንደ ፕሮጀክት ተይዞ እውን ሊሆን የቻለው፡ ለተግባራዊቱ ሀላፊነት በወሰደ “ኢንተር-ኤጀንሲ” ተብሎ በሚጠራ የማጣቀሻ ቡድን
(reference group) ውስጥ ባለ ቋሚ ኮሚቴ አማካኝነት ነው። የማጣቀሻ ቡድኑ፡ IASC MHPSS RG በሚል አኅጽሮት የሚታወቅ ሆኖ፡ በአስቸኳይ
ግዜ ሁኔታ ላይ ለአእምሮና ለአእምሮ-ነክ የጤና ጉዳዮች ላይ አስፈላጊ ስለሚባሉ እርዳታዎች የሚሰራ በብዙ አካላት የቆመ የባለሙያዎች ስብስብ
ነው። ይህ የመጽሀፍ ፕሮጀክት፡ የማጣቀሻ ቡድኑ ባሰባሰባቸው አለም-አቀፍ፣ ቀጠናዊና ብሄራዊ ባለሙያዎች አማካኝነት አስተዋጽኦ የተደረገለት
ሲሆን፡ በተጨማሪም ከ104 አገሮች የተውጣጡ ወላጆች፣ የህጻናት እርዳታ አሰጣጥ ላይ የተሰማሩ ባለ ሙያዎች፣ አስተማሪዎችና ህጻናትም ጭምር
አስተዋጽኦ አድርገውለታል። በኮቪድ-19 የወረርሺኝ ጊዜ ውስጥ ሊከሰቱ ስለሚችሉ የህጻናት የአእምሮ ጤናና አእምሮ-ነክ የሆኑ ፍላጎቶችን ለመገምገም
እንዲረዳ ተብሎ የተዘጋጀ መረጃ መሰብሰብያ ቅጽ (survey)፡ በአረብኛ፣ በእግሊዘኛ፣ በጣልያንኛ፣ በፈረንሳይኛና በእስፓንኛ በመላው አለም ተሰራጭቶ
ነበር። የጥናቱን ውጤት መሰረት በማድረግ፡ መጽሀፉ ውስጥ ሊጠቃለሉ ስለሚገባቸው አርእስቶች መዋቅር (framework) ተነደፈ። መጽሀፉ፡ ኮቪድ19 ተጽእኖ ባሳደረባቸው አገሮች ለሚገኙ ህጻናት በንባብ መልክ ቀረበላቸው። ከህጻናት፣ ወላጆችና አገልግሎት ሰጪዎች በተገኙ ተጨማሪ አስተያየቶች
መሰረት እንዲሻሻል ተደረገ።
በቁጥር ከ1700 በላይ ከሆኑ ህጻናት፣ ወላጆች፣ አገልግሎት ሰጪዎችና አስተማሪዎች፡ ከሁሉም የአለም አቅጣቻዎች፡ የኮቪድ-19 ወረርሺኝን እንዴት
እየተቋቋሙት መሆኑን ጊዜያቸውን ሳይቆጥቡ ተሞክሯቸውን አካፈሉን። ሁሉም ህጻናት፣ ወላጆቻቸው፣ አገልግሎት ሰጪዎችና አስተማሪዎች፡ ቅጹን
በመሙላት ይህ ጽሁፍ መልክ እንዲይዝ ስለተባበሩን ከልብ እናመስግናለን። ይህ መጽሀፍ ለሁሉም የአለም ህጻናት የተዘጋጀና በሁሉም ህጻናት የተሰራም
ነው።
ከላይ የተጠቀሰው የማጣቀሻ ቡድን፡ በስእላዊ መግለጫ የተደገፈው የዚህ መጽሀፍ ትረካ በማዘጋጀት ረገድ፡ ሄለን ፓቱክ ላደረገችው አስተዋጽኦ
ምስጋናውን ያቀርባል።
©IASC, 2020. ይህ እትም፡ ዝርዝሩ ከታች በተገለጸው አለምአቀፍ የቅጂ መብት ፕሮቶኮል መሰረት የተዘጋጀ ነው፡Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO license (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).
ይህንን ስራ፡ ዋናው ምንጭ እስተገለጸ ድረስ፡ በተገለጸው ፕሮቶኮል መሰረት፡ ለትርፍ ባልሆነ መልኩ ማባዛት፣ መተርጎምና ማማሻል ይቻላል።
የአማርኛ ትርጉም በዳንኤል ረዘነ መኮንን

መግቢያ
ይህ መጽሀፍ፡ በአለም ዙርያ ላሉት፡ በኮቪድ-19 ለተቸገሩ ህጻናት ተብሎ የተዘጋጀ ነው።
መጽሀፉ፡ በወላጆች፣ ባለ ሙያ በሆኑ አግልግሎት ሰጪዎች፣ ወይም ደግሞ በአስተማሪዎች ሊነበብ ይገባዋል። ለአንድ ህጻን ወይም ደግም አነስተኛ ለሆነ የህጻናት
ቡድን ሊነበብ ይችላል። ህጻናት፡ ያለ ወላጅ፣ ባለ ሙያ፣ ወይም አስተማሪ ለብቻቸው እንዳያነቡት ቢሆን ይመረጣል። በቅርቡ ሊታተም በዝግጅት ላይ የሚገኝ፡
“የጀግኖች ግብር” የሚል ማጣቀሻ፡ ከኮቪድ-19 ጋር ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ትምህርት የሚሰጥ ሆኖ፡ ህጻናት ስሜቶቻቸውንና አስተያየቶቻቸውን
እንዴት ሊቆጣጠሯቸው እንደሚችሉ የሚረዳ ከመሆኑ ባሻገር፡ ሌሎች ማብራርያዎችንም ያካተተ ነው።

ትርጉም
ይህን መጽሀፍ ያዘጋጀው የማጣቀሻ ቡድን፡ ወደ አረብኛ፣ ቻይንኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ የሩስያ ቋንቋና እስፓንኛ ለሚደረጉ
ትርጎሞችን ያቀናጃል። ወደ ሌሎች ቋንቋዎች የሚደረግ ትርጓሜ፡ ወደ ማጣቀሻ ቡድኑ ከታች በተገለጸው የኢመይል
አድራሻ በመጻፍ ሊከናወን ይችላል፡- mhpss.refgroup@gmail.com. ሁሉም የትርጉም ስራ በማጣቀሻ ቡድኑ
ድረ-ገጽ ላይ ይዘረጋል። ይህን መጽሀፍ ለመተርጎም ወይም ለማሻሻል የሚፈልጉ ሁሉ ቀጥሎ የተመለከቱትን ነጥቦች
ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡• የ ራሳችሁም ይሁን የስፖንሰሮቻችሁን አርማ (ሎጎ) በትርጉም ወይም በማማሻል ስራው ላይ መጠቀም አይፈቀደም።
• የ ማሻሻል ስራ ከሆነ (በስእል ወይም በምስል ላይ ለውጥ ቢደረግ)፡ የማጣቀሻ ቡድኑ ሎጎ መጠቀም አይፈቀድም።
እንደዚህ በመሰለ በማንኛውም አይነት ስራ ላይ የማጣቀሻ ቡድኑ ስራውን እንደሚደግፈው የሚያሳይ ማንኛውም
አይነት ምልክት ሊኖር አይገባም።
• የ ሚደረገው የትርጉም ወይም ደግሞ የማሻሻል ስራ፡ ከዚህ በታች በተጠቀሰው የቅጂ መብት ፕሮቶኮል መሰረት
ሊመዘገብ ይገባል፡- Creative Commons license. CC BY-NC-SA 4.0 or 3.0 is suggested. This is
the list of compatible licenses: https://creativecommons.org/share-your-work/licensingconsiderations/compatible-licenses.
• በሚደረግ የትርጉም ስራ ላይ የሚከተለው ማብራርያ ሊጨመርበት ያስፈልጋል፡- “ይህ የትርጉም/የማሻሻል ስራ
በሚመለከተው የማጣቀሻ ቡድን የተሰራ አይደለም። የማጣቀሻ ቡድኑ ለትርጉሙ/ለማሻሻያው ይዘትና ትክክለኛነት
ተጠያቂ አይደለም። የመጨረሻ ጽናት ያለው ትክክለኛ ቅጂ በእንግሊዘኛ የተዘጋጀውና የሚከተለውን ርእስ የያዘ ቅጂ
ነው፡- “Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight COVID-19!
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.”

የሣራ እናት በልጇ አይን ጀግና ናት፡ ምክንያቱም እርሷ በምድር
ላይ የበለጠች እናትና ሳይንቲስት ናት። ይሁን እንጂ፡ የሣራ እናትም
ብትሆን ለኮሮናቫይረስ የሚሆን መድሃኒት ልታገኝ አልቻለችም።
“ኮቪድ-19 ምን ይመስላል?” በማለት ሣራ እናትዋን ጠየቀች።
“ኮቪድ-19፡ ወይም ደግሞ ኮሮናቫይረስ፡ በጣም ደቃቃ ከመሆኑ
የተነሳ በአይናችን ልናየው አንችልም።” አለች የሣራ እናት። “ነገር
ግን፡ በቫይረሱ የተለከፉ ሰዎች ሲስሉና ሲያስነጥሱ፡ እንዲሁም
አጠገባቸው የሚገኝ ሰው ወይም እቃ ሲነኩ፡ ወደ ሌሎች ይጋባል።
በሽታው የያዛቸው ሰዎች፡ ትኩሳት ይሰማቸዋል፡ እንዲሁም
ያስላቸዋል፡ የማስተንፈስ ችግርም ሊገጥማቸው ይችላል።”
“በአይናችን ስለ ማናየው ነው ልናሸንፈው የማንችል?” ስትል
ጠየቀች ሣራ።
“ልናሸንፈው እንችላለን፡” አለች የሣራ እናት። “እንደሱ ስለ ሆነ
ነው አንቺ ደህንነትሽን እንድትጠብቂ የምፈልገው የኔ ልጅ።
ቫይረሱ የተለያዩ ሰዎችን ነው የሚያጠቃው። ማንኛውም ሰው
ቫይረሱን ለማሸነፍ በምናደርገው ጥረት ሊያግዘን ይችላል።
ብርቅየ ህጻናት በበኩላቸውም ሊረዱን ይችላሉ። አንቺ ለሁላችንም
ስለ ምታስፈልጊን ደህና እንድትሆኚልን ነው የምፈልገው። ጀግና
እንድትሆኚልኝም እፈልጋለሁ።”

ሣራ ያን ማታ ለመተኛት ወደ አልጋዋ ከሄደች በኋላ በፍጹም ጀግና
የሆነች ሆኖ ስላልተሰማት ተናደደች። ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ
ፍላጎት የነበራት ቢሆን እንኳ ትምህርት ቤቱ ግን ተዘግቶ ነበር።
ጓደኞችዋን ማግኘት ፈለገች፡ ይሁን እንጂ እንደዛ ማድረግ ራሱ
ለደህንነቷ አስፈላጊ አልነበረም። ኮሮናቫይረስ በምድር ላይ የለቀቀው
ፍራቻ እንዲቆም ፈለገች።
“ጀግኖች የተለየ ኃይል ነው ያላቸው፡” ስትል በውስጧ አሰበች፡
ለመተኛት አይኖችዋን እየጨፈነች። “እኔስ ምንድነው ያለኝ?”
በድንገት አንድ ረጋ ያለ ድምጽ በጨለማው ውስጥ በዝቅተኛ ድምጽ
ተጣራ።
“ማን ነው?” አለች ሣራም በበኩሏ በዝቅተኛ ድምጽ።
“ጀግና ለመሆን ምን ትፈልግያለሽ ሣራ?” ብሎ ጠየቀ ድምጹ።
“በአለም ያሉ ህጻናት በሙሉ፡ የሌሎች ደህንነትን ለመጠበቅ ሲባል
የራሳቸውን ደህንነት እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው ለማሳየት
የምችልበት ጥበብ እፈልጋለሁ …” አለች ሣራ።
“እና እኔ ምን እንድሆንልሽ ትፈልግያለሽ?” አለ ድምጹ።
“መብረር የሚችል፣ ከፍ ያለ ድምጽ ያለው … ሊያግዘኝ የሚችል
የሆነ ነገር ፈለግኩኝ!”
ወዲያውኑ የኮሽታ ድምጽ ተሰማና፡ ወደ መኝታ ቤቱ ሰርጎ በገባው
የጨረቃ ጩራ ውስጥ የሆነ ነገር ተከሰተ …

“ማነህ አንተ?” አለች ሣራ በድግንጋጤ።
“እኔ አርዮ ነኝ፡” ሲል መለሰ።
“ካሁን በፊት አርዮ አይቼ አላውቅም፡” አለች ሣራ።
“ስለማታይኝ ነው እንጂ፡ ሁልጊዜ እዚህ ነኝ እኔ፡” አለ
አርዮ። “ከልብሽ ነው የመጣሁት።”
“የምትረዳኝ ከሆነ፡ ለምድር ህጻናት በሙሉ ስለ
ኮሮናቫይረስ መንገር እችል ነበረ!” አለች ሣራ።
“ጀግና መሆን እችላለሁ! ነገር ግን፡ እስቲ ቆይ አርዮ፡
ኮሮናቫይረስ እያለ መጓዝ ለዋስትነታችን ያሰጋል እንዴ?”
“ከኔ ጋር ብቻ ነው የሚቻለው ሣራ፡” አለ አርዮ። “አብረን
ከሆንን ማንም ሊጎዳሽ የሚችል ነገር የለም።”

ሣራ ዘላ በአርዮ ጀርባ ላይ ታዘለችና አብረው በመኝታ ቤቱ መስኮት ወደ ውጭ ተመንጥቀው በጨለማው
ውስጥ ወደ ሰማይ አረጉ። ከዋክብት ወዳሉበት አቅጣጫ በረሩና ጨረቃን ሰላምታ ለገሷት።

ጸሀይ ልትወጣ ስትል፡ ፒራሚዶች ባሉበት ውብ ምድረ-በዳ
ላይ አረፉ። ቦታው ላይ ትናንሽ ህጻናት ሲጫወቱ ነበር።
ህጻናቱ ሣራንና አርዮን ካዩ በኋላ በደስታ እጆቻቸውን
ለሰላምታ አውለበለቡ።
“እንኳን በድህና መጣችሁ፡ እኔ ሳልም እባላለሁ!” አለ
ከወንድ ህጻናት አንዱ። “ምን ልትሰሩ መጣችሁ? ይቅርታ
አድርጉልንና፡ ከዚህ በላይ ልንጠጋችሁ አንችልም፡ ከናንተ
ቢያንስ አንድ ሜትር መራቅ ይኖርብናል!”
“እንደሱ ስለ ሆነ ነው እኛም ወደዚህ የመጣነው፡” አለች
ሣራ። እኔ ሣራ እባላለሁ፡ ይህ ደግሞ አርዮ ይባላል።
ህጻናት፡ ለጎረቤቶቻቸው፣ ለጓደኞቻቸው፣ ለወላጆቻቸውና
ለአያቶቻቸው ከኮሮናቫይረስ ነጻ እንዲሆኑ ሊያግዟቸው
እንደሚችሉ ታውቃላችሁ? ሁላችንም ማድረግ ያለብን …”
“እጆቻችንን በሳሙናና በውሃ መታጠብ!” አለ ሳልም
በፈገግታ። “እናውቃለን፡ ሣራ። ከታመምን ደግሞ አፋችንን
ወደ ጡንቻችን አስጠግተን ማሳል ይኖርብናል። ሰዎችን
በእጃችን በመጨበጥ ፈንታ በእጃችን ምልክት በማድረግ
ብቻ ሰላምታ እንለዋወጣለን። ከቤት ላለመውጣት
የምንሞክር ቢሆንም እንኳ የህዝብ ብዛት ባለበት ከተማ
ስለ ምንኖር ሁሉም ሰው ከቤቱ ሳይወጣ ይቀራል ማለት
ግን ኣይደለም።”
“ህምም፡ በዚህ ጉዳይ ላይ የሆነ ልረዳው የምችል
ነገር ይኖር ይሆናል፡” አለ አርዮ። “ኮሮናቫይረስን ማየት
አይችሉም፡ እኔን ግን ሊያዩኝ ይችላሉ! ኑናና ዘላችዉ ውጡ፡
በሁለቱም ክንፎቼ መካከል የአንድ ሜትር ርቀት ስላለ፡
በአንድ ክንፍ ላይ አንድ ሰው፡ በሌላኛው ደግሞ ሌላ ሰው
ተቀመጡ!”

አርዮ፡ ሣራንና ሳልምን በሁለቱ ክንፎቹ
ተሸክሞ፡ ወደ ሰማይ በረረ። ወደ
ከተማ ሰንጥቆ በመብረር፡ ማጓራትና
መዘመር ጀመረ! ሳልም፡ ጎዳና ላይ
ለነበሩት ህጻናት እንዲህ ሲል ተጣራ፡“ሂዱና እቤታችን ውስጥ ተቀምጠን
ነው ዋስትና ሊኖረን የሚችለው ብላችሁ
ለቤተሰቦቻችሁ ንገሯቸው!”
ሰዎች ባዩት ነገረ ተገረሙ።
በእጆቻቸው ሰላምታ እየነሱ ወደየ
ቤታቸው እንደሚሄዱም በምልክት
ገለጹ።

አርዮ መልሶ ወደ ሰማይ
አረገ። ሳልም በደስታ ቦረቀ።
ከደመናው በላይ ሲደርሱ
በጎናቸው አውሮፕላን ያልፍ
ነበርና አውሮፕላኑ ውስጥ
የነበሩ ተጓዦች ዓይኖቻቸውን
በየመስኮቱ አሾልከው በመገረም
ይመለከቷቸው ነበር።
“ሰዎች ለተወሰነ ጊዜ ከጉዞ
እንዲቆጠቡ ያስፈልጋቸዋል፡
” አለ ሳልም። “አገሮች
ድንበሮቻቸውን እየዘጉ
ስለሆነ ሁላችንም በያለንበትና
ከምንወዳቸው ሰዎች ጋር
መቆየት ያስፈልገናል።”

“ብዙ ነገሮች የተለወጡ ይመስላሉ፡
” አለች ሣራ። “አንዳንዴ ሳስበው
ያስፈራኛል።”

“ነገሮች ሲቀየሩ ሊያስፈሩና ግራ ሊያጋቡ ይችላሉ ሣራ፡” አለ አርዮ።
“ፍራቻ ሲሰማኝ ቀስ ብየ እተነፍሳለሁ፡ እሳትም እተፋለሁ!”
አርዮ፡ ኳስ የመሰለ ትልቅ እሳት ተፋ!
“ፍራቻ ሲሰማችሁ እንዴት ትቆጣጠሩታላችሁ?” ብሎ
ጠየቃቸው አርዮ።

“እኔ፡ ድፍረት እንዲሰማኝ ስለሚያደርገኝ ሰው ማሰብ እወዳለሁ፡”
አለች ሣራ።
“እኔም እንደዛው፡ ድፍረት እንዲሰማኝ ስለሚያደርጉኝ ሰዎች ሁሉ፡
እንደ አያቶቼና የመሳሰሉትን ማሰብ እወዳለሁ፡” አለ ሳልም። “ናፈቁኝ።
እቅፍ አድርጌ ልስማቸው አልችልም፡ ምክንያቱም ኮሮናቫይረስ
ላጋባባላቸው ስለምችል። እንደ ድሮ ቢሆን፡ ቅዳሜና እሁድ እንጎበኛቸው
ነበር። አሁን ግን ለደህንነታቸው ስንል አንጎበኛቸውም።
“ልትደውልላቸው ትችላለህ?” ብላ ጠየቀች ሣራ።
“አዎን እችላለሁ!” አለ ሳልም። “በየቀኑ ይደውሉልኛል፡ እኔም
እቤት ውስጥ ስለምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ እነግራቸዋለሁ። ደስታ
ይሰማኛል፡ ለነሱም ደስ ይላቸዋል።”
“አሁን ልናያቸው የማንችል ሰዎች ቢናፍቁን ሊገርመን አይገባም፡” አለ
አርዮ። “ምን ያህል እንደምንወዳቸው የሚያሳይ ነው። ሌሎች ጀግኖች
ብናገኝ በበለጠ ደስ ይላችሁ ነበር፡ አይደለም እንዴ?”
“አዎና!” አሉ ሣራና ሳልም።
“እሺ እንግዲህ፡ ሣሻ ጓደኛየ ለየት ያለ ችሎታ ያላት ጀግና ናት፡” አለ
አርዮ። “ወደ’ሷ እንሂድ!”

እንደገና ወደ መሬት ወረዱና የሆነ መንደር ላይ አረፉ። ከቤቷ
ደጃፍ ሆና አበባ የምትቀጥፍ ህጻን ልጅ አዩ። አርዮንና በአክናፉ
ሲያንሳፍፉ የነበሩትን ሁለት ህጻናትን ካየች በኋላ ሳቀች።
“አርዮ!” ብላ ተጣራች። “ከአንድ ሜትር በማያንስ ርቀት
ተጠጋኝና በምልክት ሰላምታየን ልላክልህ። ሁላችሁም እዚህ ምን
ትሰራላችሁ?”
“ሰላምታሽ ስትልኪውና ሲሰማኝ አንድ ሆነ፡ ሣሻ፡” አለ አርዮ።
“በቃላትና በተግባር ፍቅራችንን ስንገልጽ በጣም ደስ ይለኛል።
ጓደኞቼ ከጀግንነትሽ እንዲማሩ እፈልጋለሁ።”
“ጀግንነቴ ምን ላይ ነው?” አለች ሣሻ።
“እቤታችሁ አንድ ታማሚ ስላለ፡ በሽታው ወደ ሌሎች ሰዎች
እንዳይጋባ በሚል እሳቤ ከቤት ላለመውጣት ወሰንሽ፡” አለ
አርዮ።
“አዎን፡ የታመመው አባቴ ነው። ፈጽሞ እስኪድን ድረስም መኝታ
ቤቱ ላይ ነው ተነጥሎ ያለው፡” አለች ሣሻ።

“ያን ያህል አስቸጋሪ አይደለም! እንጫወታለን፣ ወጥ
እንሰራለን፣ ጓሮ ውስጥ እንዝናናለን፣ አንድ ላይ ሆነን
እንመገባለን። እኔና ወንድሞቼ የእግሮቻችንን ጣቶች እየነካካን
እንደንሳለን። መጻህፍት እናነባለን፤ ስለሆነም አንዳንድ ግዜ
ትምህርት ቤት መናፈቄ ባይቀርም፡ መማር አላቋረጥኩም።
መጀመርያ ላይ እቤት ውስጥ ተዘግቶ መዋል ከብዶን ነበር፡
አሁን ግን ለምደነዋል።”
“ሁልጊዜ ቀላል ሊሆን እንደማይችል ይገባኛል፡ ሣሻ፡” አለ
አርዮ። ከቤተሰብሽ ጋር ተስማምተሽና ተደስተሽ እንድታሳልፊው
የተቻለሽን እየጣርሽ ነው። ለዚህ ነው የኔ አንበሳ የምልሽ!”
“እቤት ውስጥ ተጣልተሽ ታውቅያለሽ?” ሲል ጠየቀ ሳልም።
“አንዳንዴ እንጣላለን፡” አለች ሣሻ። “ከወትሮው የተለየ
ትግስትና ጥንቃቄ ማድረግ፣ ስንሳሳት ደግሞ ቶሎ ብለን ይቅርታ
መጠየቅ ግድ ይለናል። እንደሱ ካደረግን አንበሶች እንሆናለን።
ለራሳችንና ለሌሎችም ደስ እንዲለን ይረዳናል። … ብቻየን
መሆን የምፈልግበት ጊዜም አለ። ብቻየን ሆኜ መዝፈንና
መደነስ እወዳለሁኝ! አንዳንድ ጊዜ ጓደኞቼን እጠራቸዋለሁኝ
…”
“አርዮ፡ ከቤታቸው እርቀው የሚገኙ ወይም ደግሞ መጠለያ
የሌላቸው ሰዎች ምን ያደርጋሉ?” ስትል ሣራ ጠየቀች።
“ተገቢ ጥያቄ ነው፡ ሣራ፡” አለ አርዮ።
“እስቲ እንሂድና ካሉ እንፈልጋቸው።”

ሣሻን ተሰናብተዋት እንደገና ወደ ሰማይ በረሩ። በባህር የተከበበ
ደሴት ላይ ከደረሱ በኋላ የአየር ሁኔታው መሞቅ ጀምሮ ነበር።

ደሴቱ ላይ ብዙ ሰዎች ያረፉበት መጠለያ አዩ።
አንዲት ልጅ ከማዶ አየቻቸውና እጆችዋን ለሰላምታ
አውለበለበች።
“ሰላም አርዮ፡ ደግሜ ስላየሁህ ደስ ብሎኛል!” አለች ጮክ
ብላ። በመሀከላችን ከአንድ ሜትር የማያንስ ርቀት ሊኖረን ጥረት
እያደረግን ስለሆነ፡ እዚህ ሆኜ ነው የማናግርህ። ጓደኞችህን
ብተዋወቃቸው ደስ ባለኝ! ስሜ ለይላ ይባላል።”
“ሰላም ለይላ! እኔ ሣራ እባላለሁ። እሱ ደግሞ ሳልም ይባላል፡
” ስትል መለሰች ሣራ። “እራስሽን ከኮሮናቫይረስ ለመከላከል
እየጣርሽ መሆንሽን መገንዘብ ችያለሁ። ሌላ ምን እያደረግሽ
ነው?”
“እጆቻችንን በውሃና በሳሙና እንታጠባለን!” ስትል መለሰች
ለይላ።
“ስታስነጥሱስ ፊታችሁን ወደ ጡንቻችሁ አስጠግታችሁ ነው
ወይ?” ሲል ጠየቀ ሳልም።
“እንዴት እንደሆነ ልታሳየን ትችላለህ?” ስትል ጠየቀች ለይላ።
እንዴት መሆኑን ሳልም አሳያቸው።
“ሁላችንም በተቻለን መጠን ድፍረት እንዲሰማን እየሞክርን
ቢሆንም አንድ ነገር ግን አለ የሚያሳስበኝ፡” አለች ለይላ።
“ስለሱ ልነገራችሁ እችላለሁ? አንድ ሰው ታሞ እንደሞተ
ሰማሁኝና በጣም ፈራሁኝ። እውነት ነው ሰዎች በኮሮናቫይረስ
ሊሞቱ ይችላሉ?”

አርዮ በረዥሙ ተነፈሰና ወደ ኋላው በሰፊው ዘው ብሎ
ተቀመጠ።
“ትክክል ናችሁ ህጻናት፡ የሚያስገርም ነገር ነው፡” አለ አርዮ።
“አንዳንድ ሰዎች ምንም አይነት የበሽታ ምልክት አያሳዩም፤
ሌሎች ግን በጽኑ ሊታመሙ ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ ሊሞቱ
ይችላሉ። ያ ስለ ሆነ ነው ጠንቃቆች መሆን ያለብን፡ በተለይ
አዛውንቶችንና ሌሎች የጤና ችግር ያላቸውን ሰዎች በተመለከተ።
እነዚህ ሰዎች በበሽታው በቀላሉ ሊጠቁ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ
ከሚገባ በላይ ፍራቻ ወይም ደግሞ ስጋት ሲሰማን፡ በአይነህሊናችን የሚያስተማምን ስለምንለው ቦታ ማሰብ ከቻልን
ጠቃሚ ነው። ከኔ ጋር ሆናችሁ ልትሞክሩት ትፈልጋላችሁ?”
ህጻናቶቹ ሁሉም አዎን ሲሉ መለሱ፡ እናም አይኖቻቸውን ጨፍነው፡
አስተማማኝ ስለሚሉት ቦታ በአይነ-ህሊናቸው እንዲያስተንትኑ
ጠየቃቸው አርዮ።
“አስተማማኝ ሆኖ ይሰማኛል በምትሉት ትውስታ ወይም ደግሞ
ጊዜ ላይ አትኩሩ፡” አላቸው አርዮ።
ቀጥሎም፡ በተባለው አስተማማኝ ቦታ ላይ ምን እንደሚታያቸው፣
ምን እንደሚሰማቸው፣ ምን እንደሚሸታቸው ጠየቃቸው።
ወደ ቦታው እንዲመጣ ሊጋብዙት የሚፈልጉ ለየት ያለ ሰው
ካለና ቦታው ላይ ሆነው ስለ ምን ማውራት እንደሚፈልጉም
ጠየቃቸው።
“ሀዘን ወይም ፍራቻ በሚሰማችሁ ጊዜ፡ ወደ ምናባዊው
አስተማማኝ ቦታ ልትሂዱ ትችላላችሁ፡” አላቸው አርዮ። “ይህ ልዩ
ስጦታችሁ ነው፡ ከቤተሰቦቻችሁና ከጓደኞቻችሁ ጋር ልትካፈሉት
ትችላላችሁ። እኔ እንደማስብላችሁ አስታውሱ፡ ሌሎች ብዙዎቹም
እንደሱ። ይህ ለራሱ ጠቃሚ ነው።”

ለይላ እንዲህ ስትል ተናገረች፡- “ሁላችንም እርስ በርሳችን መተሳሰብ እንችላለን።”
“ትክክል ነሽ ለይላ፡” አለ አርዮ። “የትም ቢሆን እርስ በርሳችን ልንተሳሰብ እንችላለን። ወደ ቀረን የመጨረሻ የጉዟችን አካል ከኛ ጋር አብረሽ መሄድ ትፈልግያለሽ?”
ለይላ ከአርዮና ከአዳዲስ ጓደኞቹ ጋር መጓዝ ወሰነች። ለይላ ከነሱ ጋር ልትጓዝ መሆኗን ስታውቅ ሣራም ደስታ ተሰማት፡ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የእርስበርስ
መተሳሰብ አስፈላጊ እንደሆነ ታውቃለችና። ድምጽ ሳያሰሙ ቀስ ብለው በረሩ። አዲሶቹ ጓደኞቿ ስለ እርሷ በደንብ እንደሚያስቡ ለይላ ታውቅ ነበረች።

በረዶ የተሸፈኑ ተራሮች ማየት ሲጀምሩ አርዮ አንድ ትንሽ
ከተማ መሳይ ቦታ ላይ እንዲያርፉ አደረገ። በአንድ ወንዝ
ዳርቻ ላይ ህጻናት ሲጫወቱ ነበር።
ከህጻናቱ አንዱ እጆቹን በሰላምታ ምልክት እያወራጨ፡
“አርዮ!” ሲል ተጣራ።
“ሰላም ኪም፡” አለው አርዮ። “ሁላችሁም አዳምጡኝ፡
ኮሮናቫይረስ ለክፏቸው የነበረ አሁን ግን የተሻላቸው ጓደኞቼን
ላስተዋውቃችሁ፡” አላቸው ከሱ ጋር ለመጡት።
“ምን ይሰማችሁ ነበር?” ሲል ጠየቀ ሳልም።
“ለኔ ያስለኝ ነበር። በተወሰነ ጊዜ ደግሞ ሀይለኛ ትኩሳት
ይሰማኝ ነበር። ብርቱ ድካም ስለ ነበረብኝ ለጥቂት ቀናት
ጨዋታ መጫወት አልችልም ነበር፡” አለ ኪም። “ነገር ግን
ለረዥም ጊዜ እተኛ ነበር፡ ወላጆቼም በሚገባ ይንከባከቡኝ
ነበር። ከወላጆቼና ከአያቶቼ ወደ ሆስፒታል የሄዱ ነበሩ።
ሀኪሞችና ነርሶች በርህራሄ ተንከባከቧቸው። ጎረቤቶቻችን
ደግሞ እቤት ውስጥ ብዙ ነገር ረዱን። ከጥቂት ሳምንታት
በኋላ ሁላችንም ዳንን።

“እኔ ደግሞ የኪም ጓደኛ ነኝ፡” አለ ከህጻናቱ አንዱ። “ኪም ኮሮናቫይረስ ነበረው ማለት ጓደኞች መሆናችን
አብቅቶ ነበር ማለት አይደለም። በርግጥ አንገናኝም ነበር፡ ስለ ደህንነቱ ማሰብ ግን አላቋረጥኩም ነበር።
አሁን እንደገና አብረን ለመጫወት መቻላችን ደስታ ይሰማናል!”
“አንዳንድ ጊዜ እንደ ጓደኞች መጠን ዋናው ማድረግ ያለብን ነገር የእርስ በርሳችን ደህንነት መጠበቅ ነው፡
” አለ አርዮ። “ለተወሰነ ጊዜ ተለያይተን እንድንቆይ የምንገደድበት ምክንያት መሆኑን አውቀን ማደረግ
የሚገባን ነገር ነው።”

“እርስ በርሳችን እንደሱ ማድረግ ይገባናል፡” አለች ለይላ።
“አንድ ቀን ሁላችንም እንደገና አብረን መጫወት ልንችል ነው። እንደ ድሯችን ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ልንችል ነው፡” አለ ሳልም።
ወደየ ቤታቸው የሚመለሱበት ሰአት በመድረሱ፡ ሣራ ለሁሉም አዳዲስ ጓደኞቿ ተሰናበተቻቸው። አብረው ላሳለፉት ድንቅ ለሆነው ተሞክሮ እንዳይረሱት እርስ
በርሳቸው ቃል ገቡ።
ለተወሰነ ጊዜ ደግመው ሊገናኙ የማይችሉ በመሆናቸው ሣራን ቅር አሰኛት። የኪም ጓደኛ ያለውን ካስታወሰች በኋላ ግን ነገሩ ቀለል አለላት። ምክንያቱም ከሰዎች ጋር
መገናኘት አለመቻላችን ልናፈቅራቸው አንችልም ማለት አይደለምና።

አርዮ ለሁሉም ወደየቦታቸው ከመለሳቸው
በኋላ፡ እሱ ራሱ ከመሄዱ በፊት ሣራ
እስክትተኛ ድረስ ጠበቀ።
“ነገስ ዛሬ እንዳደረግነው ማድረግ
እንችላለን?” ስትል ጠየቀች ሣራ።
“ኣይሆንም ሣራ። ከእንግዲህ አንቺም
ከወላጆችሽ ጋር መሆን ይገባሻል፡” አለ
አርዮ። ታሪካችንን አስታውሺው። ለሚያፈቅሩን
ሰዎች ደህንነታቸው መጠበቅ የምንችለው
እጃችንን በመታጠብና ከቤት ባለ መውጣት
ነው። እኔ እሩቅ አልሄድም። አስተማማኝ ወደ
ተባለው ምናባዊ ቦታሽ ስትሄጂ፡ ሁሌም እዛው
ታገኚኛለሽ።”
“አንተ’ኮ የኔ አንበሳ ነህ፡” አለች ሣራ በዝቅተኛ
ድምጽ።
“አንቺም የኔ አንበሳ ነሽ ሣራ። ለሚያፈቅሩሽ
ሁሉም አንበሳ ነሽ፡” አላት።

ሣራ እንቅልፍ ወሰዳት። በነጋታው ከነቃች በኋላ፡
አርዮ እንደሄደ አስታወሰች። አስተማማኝ ወደ ተባለው
ምናባዊ ቦታዋ ልታናግረው ሄደችና ድንቅ በሆነው
ተሞክሮ የቀሰመችው እውቀት በሙሉ ስእል ላይ
አሰፈረችው። ወደ እናቷ ሮጣ በመሄድ የሳለችውን
በሙሉ አሳየቻት፡ ያወቀችውንም በሙሉ ነገረቻት።
“ሰዎች ደህነታቸውን እንዲጠብቁ ልናግዛቸው
እንችላለን፡ እማማ፡” አለች። “በነበረኝ ድንቅ የሆነ
ተሞክሮ ከብዙ ጀግኖች ጋር ተዋወቅኩኝ!”
“አዎን ሣራ፡ የኔ ልጅ፡ እውነትሽን ነው!” አለች
እናቷ። “ብዙ ጀግኖች አሉ፡ እንደ ሀኪሞችና ነርሶች
የመሳሰሉት፡ ሰዎችን ከኮሮናቫይረስ ለማዳን
የሚጥሩ። ነገር ግን፡ ሁላችንም ሁልጊዜ ጀግኖች
መሆን እንደምንችልም አስታወስሺኝ። ለኔ ብርቅየዋ
አንበሳ አንቺ ነሽ።”

