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ዓ.ም. ንኢትዮጵያውያን ደራስቲ መጻሕፍቲ ህፃናት 

ካብ ዝቐረበ ዓውደ-መጽናዕቲ ብምብጋስ ዝተጻሕፋ እዬን፡፡
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ንፋስ ንምሓዝ
ዳንኤል ነጋሽ ዋጋዬ
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ሮዳስ፣ ማኅደርን ጤናዬን መሓዙት እየን፡፡ ብኃባር ምጽዋት ደስ ይብለን፡፡ 

ሎሚ ዝላ ገመድ እየን ዝጻወታ፡፡ ኩለን በብግዲአን ይጻወታ እየን፡፡ 

እቲ መጻወቲ ዝላ ዝኸነ ገመድ ክሳብ ኣብ መንኩበን ዝበጽሕ ክብ ኢሉ 

ተታሒዙ’ሎ፡፡ እታ ቀዳመይቲ በዓልቲ - ታራ ማኅደር ነበረት፡፡ ነቲ ክብ ኢሉ 

ዝተታሕዘ ገመድ ግን ክትዘልሎ ኣይከኣለትን፡፡ 

ሮዳስ ግና በቀሊሉ ዘሊላቶ 

“ነዚገመድ ብእግርኺ ተንኪኽዮ ኢኺ” ኢላ ማኅደር ኣንጸርጺራ ተዛረበት፡፡ 

“ኣይተንከፍኩን!” ኢላ ሮዳስ ሓሪቓ መለሰት፡፡ 

“ተንኪፍኪዮእባ!” ኢላ ማኅደር ናብ ጤናዬ ገጻ ምልስ ኢላ፣“ሓቀይ 

እንድዬ? ንስኺ እውን ርኢኺ ኢኺ” በለታ፡፡ 

“እንድዒ!” በለት ጤናዬ እትምልሶ ግር ኢሉዋ፡፡ 

“ፈሊጠኪ ኣሎኹ! ንስኺ ምዝላል ብዘይ ምኽኣልኪ ኢኺ ትርብሺ ዘሎኺ” 

በለታ ሮዳስ ተቖጢዓ። 

ኩለን ተናዲደን ፋሕ - ፋሕ በላ፡፡ 

ድሕሪ - ቐትሪ መመጻወቲአን ሒዘን ክጻወታ ምስ መጻ ተራኸባ’ሞ፣ከም 

ብሓዲሽ ጸወትአን ጀመራ። 

“ኣነ ንንፋስ ክሕዞ እኽእል’የ” በለት ሮዳስ ብድንገት፡፡

“ዋይ እዚኣሲ! እዝስ ከዓ፣ ዘይኸውንን ዘይመስልን እዩ!” በለት 

ጤናዬ”ጽውግውግ ኢላ፡፡ 

“ንዋራረድ!” ኢላ ሮዳስ ሰሐቐት፡፡ 

“ንንፋስ ምሓዝ እኮ ኣይከኣልን’ዩ! ተጸሊልኪ ኢኺ ይመስለኒ!” ኢላ 

ማኅደር ርእሳ ነቕነቐት፡፡ 

ሮዳስ “በላ እምበኣረይ ኣብዚኣ ተጸበያኒ” ኢላተን ብጉያ ንገዝኣ ኸይዳ 

ሓንቲ ንኡሽቶይ ሰኪዔት እትመስል መትሐዚት ጽንብላሊዕ ሒዛ ተመልሰት፡፡ 

ካብኡ፣ «በዚኣ ጽንብላሊዕ ክሕዝ’የ፣ ከምኡ ኸዓ ንንፋስ እውን በዚኣ ጌረ ክሕዞ 

እየ ኢላ ሐሰበት፡፡ 

ሮዳስ ንሓደ ሕብሪታት መንገብገቡ ድሙቕ ዝኸነ ጽንብላሊዕ ከተጓይዮ ኸላ፣ 

ማኅደርን ጤናዬን ይርእያኣ ነበራ፡፡ 

ሮዳስ ነቲ ጽንብላሊዕ ኣጓይያ ሓዘቶ፡፡ ንንፋስ ግን ከምቲ ዝሓሰበቶ ክትሕዞ 

ኣይከኣለትን፡፡ ሕርቕ ኢላ ነቲ ጽንብላሊዕ ፈነወቶ፡፡ ተመሊሳ ንገዝኣ ጐየየት’ሞ፣ 

ካብ ላስቲክ ዝተሰርሔት ፍሒኛ ሒዛ ተመልሰት። 

ሮዳስ፣ “ጽንሓ ክትርእያኒ ኢኽን! ንንፋስ በዚ ገይረ ክሕዞ ከሎኹ ከርእየክን 

እየ”ኢላተን ኣብ ቅድሚ እተን ብሃንቀውታ ዝርእያኣ ዘለዋ መሓዙታ ነቲ ፍሕኛ 

ክትነፍሖ ጀመረት፡፡ እቲ ፍሕኛ ኣየር ክኣትዎ ኸሎ፣ እናዓበየ - እናወሰኸ ኸይዱ 

ነተጌ፡፡ ልክዕ እቲ ፍሕኛ ኣብ ዝነተጐሉ ጊዜ ጤናዬ ሰንበደት፡፡ 

ማኅደር ኪርኪር ኢላ ሰሐቐት፡፡ ሮዳስ ግን ሓረቐት፡፡ 

“በሊይኣኽለኪ! ወዮ ደኣ ዘይትሰምዒ ኬንኪ እምበር፣ ንንፋሲ ማንም ክሕዞ 

ኣይኽእልን’ዩ! ዋላ ዓቢ ሰብ እኳ እንተኾነ!” በለታ ማኅደር ከተጻናንዓ ሓሲባ፡፡ 

“ኣቲ ከም ዝሕዞሲ ርግጸኛ እየ!ክትርእያኒ ኢኽን ድማ!” ኢላ ሮዳስ ናብ 

ኣዲኣ ጐየየት፡፡ 

“ኣዲኣ ሠኣሊት’ያ፡፡ ሮዳስ ክትኣቱኸላ፣ ድሙቕ ሕብሪታት ዘለዎ ሥእሊ 

ትሥእል ነበረት፡፡ 

“ኣደዋዬ! ብማይ ብፅቢፀ ዝጥቀመሉ ቀለምን መቕብኢን፣ ከምኡ እውን 

ወረቐት መሥኣሊ ሃብኒ” በለታ ሮዳስ፡፡ 

“ሥእሊ ክትሥእሊ ዲኺ?”በለታ ኣዲኣ ደስ እናበላ፡፡ 

“እወኒ! ማለተይ፣ ንንፋስ ክሕዞ እየ ኢለ፣ ምስ ማኅደርን ጤናዬን ተወራሪደ 

ኣሎኹ” ኢላ ነገረታ። 

“ንእኡ ዲኺ ኅብርታት፣ ቡሩሽ፣ ወረቐት መሥኣሊ ዝደለኺ” 

“እወ! ንንፋስ፣ ንዘልዓለም ክሕዞ እየ!” 

“እእእ!እስከ በሊ ኣርእይኒ! ኣነ እውን ንንፋስ ክትሕዝዮ ከሎኺ ንምርኣይ፣ 

ብጣዕሚ’የ ሸከለ።

ኣዲኣ ሓደ - ሓደ ነገራት እናሓበረታ፣ ሮዳስ ሥእሊ ምሥኣል ጀመረት! 

ነቲ ብዙሕ ጊዜ ምስ’ዲኣ ትጉብን’ዮ ዝነበረት መናፈሻ ሠኣለቶ፡፡ 

ነቲ ዝሠኣለቶ ሥእሊ ነዲኣ ኣርኣየታ፡፡ “እዚኦም እቶም ገዘፍቲ ኣእዋም 

እዮም፡፡ እዚ ኣብዚ ትርእይዮ ዘሎኺ ድማ፣ እቲ ንፋስ ነቲ ጨናፍር ገረብ 

እናኣከላበተ ክጸፍዖ ከሎ እዩ፡፡ 

እዚኣቶም ከዓ ካብቲ ኦም ዝረገፉ ኣቑጽልቲ እዮም። እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ 

ድማ እቲ ንፋስ ኣብቲ ውሽጢ ኣየር ስለዘንሳፈፎም ጸንበለል ይብሉ ኣለው፣ 

ኢሂሞ፣ርኢኽዮዶ?” 

“እዋይ ጉዳም!እዛ ጓል እዚኣሲ! እወ እንሀለ! እቲ ንፋስ እረኣየኒ’ሎ። 

ንንፋስ ንዘልዓለም ሒዝኪዮ ኢኺ!”ኢላ ኣዲኣ ኣመና ተደንቀት፡፡ 

ሮዳስ ንእኒ ማኅደርን ጤናዬን ነቲ ዝሠኣለቶ ሥእሊ ኣርኣየተን፡፡ 
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“ኣቲ እወ!ነቲ ንፋስ ርእየዮ!” በለት ማኅደር፡፡ 

“እወ! እንኮላይ ኣነ’ውን ርእየዮ!” በለት ጤናዬ፡፡ 

“ኣነ እውን ንንፋስ ክሕዞ እየ!” በለት ማኅደር፡፡ 

“ኣነ እውን ከማኺ” በለት ጤናዬ፡፡ 

ኣደ ሮዳስ፣ ቀለም፣ ወረቐትን መቅብኢን ሃበተን፡፡ ሮዳስ ምስ መሓዙታ 

ኮፍ ኢላ፣ ንሳተን ንንፋስ ንምሓዝ ከመይ ገይረን ከም ዝሥእላ ምዕዛብ ጀመረት፡፡

መዓልቲ ስድራ ቤት
ዳንኤል ወርቁ
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ኬቢ ኣብ ክፍላ እናተጻወተት ከላ፣ ኣዲኣ፣ “ኬሲ! ኬሲ!” እናበለት 

ብተደጋጋሚ ጸውዓታ፡፡ 

ኬሲ ጽንሕ ኢላ “የይ!ኢሂ - ማማ?” ኢላ መለሰት፡፡ 

“ኣቦኺ ሎሚ መዓልቲ ክወስደኪ ከምዝመጽእ ከይትርስዒ፡፡ ተሎ ተሎ 

ተዳለዊ፡፡ ምጽእ ምስበለ ብኡብኡ ሒዙኪ ከምዝኸይድ ነጊሩኒ እዩ፡፡ እትው 

ኢሉ፣ ሃየ በሊ ተለዓሊ ክብለኪ ስለዝኸነ፣ ክሳዕ እትዳለዊ ኣይጽበየኪን’ዩ፣ ጊዜ 

ኣይሕልዎን’ዩ” ኢላ ኣዘከረታ፡፡ 

ኬቢ ኣብ ውሽጢ ክፍላ ኮይና፣ “ሰሚዕካዶ? ኣነ እውን ከምኡ እየ ዝሐስብ፣ 

ኩሉጊዜ ኢዩ ዝህወኽ!” በለት ሰላሕ ኢላ፡፡ 

“ተዳለዊ ኣቲ ቐልዓ!” በለታ ኣዲኣ ደጊማ፡፡ 

“እዚ ኣቦይሲ ዝፈትወኒ መሲሉካዶ ይፈልጥ?” በለት ኬሲ፣ ሕጂ እውን 

ኣብ ውሽጢ ክፍላ ኮፍ ኢላ። ካብኡ ኸዓ ቀልጢፋ ብድድ ኢላ፣ ናብቲ መስኮት 

ገጻ ግልፅ እናበለት ብሕሹኽታ ተዛረበት። 

መልሲ እትጽበ ኣይትመስልን፡፡ ሕጂ ድማ እዝና ናብቲ መስኮት አጸግዕ 

ኣቢላ ተጸናጸነት፡፡ 

“ልክዕ ኢኻ! ኣቦታት ደቆም ይፈትው እዮም፡፡ እዚ እፈልጥ’የ፡፡ ኣነ ግን 

ዝብለካ፣ ኣቦይ ንዓይ ይፈትወኪ’ዩ ኢልካ ሐሲብካዶ ትፈልጥ?” በለቶ፡፡ 

“ኣቲ ምስ መን ኢኺ ተውርዘሎኺ? ኬሴ?” ኢላ፣ኣዲኣ ኣብቲ ጥቓ ማዕጾ 

ክፍሊ ኬሲ ደው ኢላ ሓተተታ፡፡ 

“ምስ ዓርከይ!” ኢላ ኬሲ መለሰት፡፡ እቲ ነገር ስለዘስደመማ “ካበይ ዝመፀ 

ዓርኪ? ኢላ ኣዲኣ ናብቲ ውሽጢ ክፍሊ ኣትያ የማነ - ጸጋም ጠማመተት፡፡ 

ኣቲ ክሳዕ ሕጂ ተዳሊኺ ኣይወዳእክን ዲኺ? ኣቦኺ ሕጂ ክመጽእ እዩ” በለታ፡፡ 

ኬሲ ርእሳ ነቕኒቓ ናብቲ መስኮት ገጻ እናረኣየት፣ ብሃንደበት ብሰሓቕ 

ተፋሕሰት፡፡ 

“ብምክንያት ፎፊ እየ ዝስሕቕ ዘሎኹ ኣደዋዬ! ፎፊ እዩ ዘስሕቐኒ ዘሎ!” 

“እንታዋይ እዩ ፎፊ? መን’ዩ ንሱ?” 

“ዓርከይ እዩ!” 

“እሞ ኣብዚ ውሽጢ ገዛ ኣሎ ድዩ?” 

“እወ ኣሎ! እንሄልኪ፣ ኣብዚ’ኮ’ዩ ዘሎ …! 

“እንድሕሪ ኣብዚ ኣልዩ ደኣ፣ ንምንታይ ደኣ’የ ኣነ ዘይርእዮ? በለት ኣዲኣ 

እቲ ነገር ደንጽዩዋ። 

“ንእኡ ክርእዮ ዝኽእል ኣነ ጥራሕ ስለዝኸንኩ!” 

“ከምኡ ድዩ? በሊ ሕጂ ቀልጥፊ!” በለታ ኣዲኣ ርእሳ እናነቕነቐት። 

“ኣይከይድን’የ ምስ’ቦይ!” 

“እንታይ በልኪ?” 

“ሎሚ ምስቦይ ኣይኸይድን’የ፣ ኢየ ዝብለኪ ዘሎኹ!” 

“እኮ ንምንታይ? እምቢ ክትብልዮ ከሎኺእኮ፣ ጓሂ ከም ዝስምዖ ትፈልጢ 

እንዲኺ? ብልብኺ ዲኺ? ኣነ ግና ዋላ …!” 

ልክዕ ኣብዛ ህሞት እዚኣ፣ ስልኪ ገዛ ጭርር ኢላ ደወለት፡፡ እቲ ዝደወለ ኣቦ 

ኬሲ እዩ፡፡ ኬሲ ምስኡ ምኻድ ከምዘይትደሊ ምስ ሰምዔ፣ ንሳ ባዕላ ከተዛርቦ 

ከምዝደሊ ነዲኣ ገለጸላ፡፡ 

ኬሲ ብስልኪ ከተዛርቦ ከምዘይትደሊ፣ ምስኣ ክዛረብ እንተድኣ ደልዩ ኸዓ፣ 

ክሳብ ኣብቲ ዘላቶ ቦታ ክመጽእ ከምዘለዎ ነዲኣ ነገረታ፡፡ 

ምሳኺ ንኽዛረብ ኢሉ ክሳዕ ኣብዚ ከምዘይመጽእ ትፈልጢ ኢኺ”በለታ 

ኣዲኣ፡፡ 

“ከምኡ እንተኾይኑ ኸዓ፣ ምስኡ ይኹን ዋላ ምሳኺ ክዛረብ አይደልን እየ”፡፡ 

ኣደ ኬሲ እቲ ነገር ግር ኢሉዋ፣ ካብ ክፍሊ ኬሲ ወጺኣ ናብታ ስልኪ ከይዳ 

ምስ ኣቦ ኬስ ተዛሪባ ነታ ስልኪ ዓፀወታ፡፡ ካብ ክፍሊ ወጺኣ ዳርጋ ሓሙሽተ 

ደቓይቕ ኣብ ደገ ጸንሔት፡፡ ካብኡ ናብ ክፍሊ ኬሲ ተመሊሳ፣ ኣቡኣ ኣብቲ 

ታሕታዋይ ምድር - ቤት ኣብ ውሽጢ ሳሎን ይጽበያ ከምዘሎ ነገረታ። 



16 17

ገጽ ኬሲ ብፍሽኽታ በርሀ፡፡ ተላይ ኢላ ናብቲ ክፍሊ ወረደት፡፡ ኣቦኣ 

ጠጠው ኢሉ ጸንሓ፡፡ ድንን ኢላ ሰላምታ ኣቕረበት፡፡ ኣቦኣ ኣብቲ ሶፋ ኮፍ 

ክብል ሓሲቡ ስጉም ክብል ከሎ፣ ኬሲ ስንብድ ኢላ፣ “ጽናሕ! ጽናሕ ኣቦ! 

ኣብኡ ኮፍ ከይትብል!” በለቶ፡፡ 

“ንምንታይ?” ኢሉ ናብ ሓደ ወገን ኣልግስ ኣበለ’ሞ፣ ነቲ ጥርሑ ዘሎ ሶፋ 

ጠመቶ፡፡ 

“ሕራይ ጓለይ ብርኽቲ! እሞ ኣበይ ደኣ ኮፍ ክብል’የ? ንገርኒ”በላ። 

ኬሲ ናብቲ ኣቦኣ ኮፍ ክብለሉ ኢሉ ዝነበረ ሶፋ እናኣመልከተት፣ 

“ኣብ ልዕሊ ዓርከይ ኮፍ ክትብል ኢልካ ኔርካ” በለቶ፡፡ 

 

”ኣበይ ደኣ’ሎ? መንከ ይበሃል?” 

“ፎፊ ይበሃል! ቅምጥ ኢሉ ነቦሓጎይ’ዩ ዝመስል፡፡ ዓበይቲ አእዛንን፣ 

ዘስሕቕ ቆቢዕ ድማ ኣለዎ። 

“ከመይ ኢልካ ውዒልካ ፎፊ” ብምባል፣ ኣቡኣ ነቲ ዘይረአ ፎፊ ሰላምታ 

ኣቕረበ፡፡ 

“እሞ ዓርክኺ ይፈትወኒ ዲዩ?” ኢሉ ሓተታ፡፡ 

“ኣይፈትወካን’ዩ!”በለቶ ኬሲ ገጻ ጸዊጋ፡፡ 

“ንምንታይ?” ኢሉ ኣቦኣ ተገሪሙ ሐተታ፡፡ 

“ይትረፍያ ንሱ፣ኣነ እውን ባዕለይ ስለዘይፈልጠካ!” 

“እንታይ ማለትኪ ኢኺ ኬሲ?” ኢሉ ኣቦኣ ሰንበደ፡፡ 

“ኣይትሕረቕ! ሐቁ እዩ!መን ምኻንካ ብትኽክል ኣይፈልጥን’ዩ፡፡ 

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መምህርትና፣ ብዛዕባ ኣቦታትና ክንጽሕፍ ኣዚዛትና 

ነይራ፡፡ ኣነ ኣብ ልዕሊኣ ምንም ዘይተጻሕፋ ወረቐት ሃብኩዋ፡፡ ብዛዕባኻ 

ንምንታይ ከምዘይጸሐፍኩ ሐተተትኒ፡፡ ኣነ ኸዓ ንመንነትካን፣እንታይ ዓይነት ኣቦ 

ከምዝኸንካን ከምዘይፈልጥ ነገርኩዋ፡፡ መምህርትና ነደይ ክዉከሳ ስለዝነገረትኒ፣ 

ነደይ ብዛዕባኻ ሐተትኩዋ፡፡ ንሳ’እውን መን ከምዝኾንካ ከምዘይትፈልጥ …”

ኣቦ ኬሲ እንታይ ኢሉ ከምዝምልስ ደንጸዎ፡፡ ነታ ጓሉ እናረኣየ፣ ተዳናፊቑ 

ንብዓቱ ቅጽጽ በለ፡፡ 

ዳርጋ ድንን ኢሉ “ኣነ ኣቦኺ’የ፣ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኪ!” ብምባል ብጉሁይ 

ስምዒትን ደሃይን ተዛረበ፡፡ 

“ኣብ መወዳእታ ሰሙን “ቀዳመ - ሰንበት እናመጻእካ ክትወስደኒ ከሎኻ 

እኳ፣ ኩሉ ሳዕ ትሕወኽ ኢኻ፡፡ ምናዳ ምናዳ ምሳይ ክትከውን ከሎኻ ድማ፣ 

ፈጺምካ ኣይትጻወትን”በለት ኬሲ፡፡ 

“በሊ ይኣኽለኪ እዛ ጓለይ … ሕጂ ኹሉ ነገር ተረዲኡኒ እዩ! በሊ ሃዬ 

ተለዓሊ!ንዕናይ ንኺድ” 

ኬሲ ናብቲ ፎፊ ዝተቐመጠሉ ሶፋ ጠመተት፡፡ ዝባና ነቦኣ ሂባ፡- 

“ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣይኸይድን’የ” በለቶ 

“ንምንታይ?”

“ፎፊ ኣይትኺዲ ስለዝበለኒ!” 

“ንመንና ኢኺ ትሰምዒ? ነቦኺዶ ወይሲ ነቲ ማንም ክርእዮ ዘይኽእል 

ዓርክኺ?” 

“ንሱ ዓርከይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ እንኮላይ ኣቦ ሐጎይ’ዩ፡፡ ነቦሐጎይ እዩ 

ዝመስል፡፡ ኣብ ዝኸነ ይኹን እዋን ክደልዮ ከሎኹ፣ ኩሉሳዕ ምሳይ እዩ ዝኸውን፡፡ 

ከምቲ ኣቦሓጎይ ዝነግረኒ ዝነበረ፣ጽውጽዋይ ይነግረኒ እዩ፡፡ የስሕቐኒ፣ ምሳይ’ውን 

ይጻወት፡፡ ሕጂ ብሰንከይ ክሐዝን ኣይደልን’የ፡፡ 

ኣቡኣ ፍንትት ኢሉ ኮፍ በለ፡፡ ኣቦ ኬሲ ኢድ ጓሉ ሕዝ ኣቢሉ፣ ቁጥዔ 

ብዝተሐወሶ ድምፂ፣ “ንፎፊ ተማሊእናዮ እንተንኸይድ እንታይ ይመስለኪ?” 

ኢሉ ሐተታ፡፡ 

ኬሴ ናብቲ ሶፋ ገጻ እናጠመተት ቁሩብ ጸንሔት እሞ፣ “ምሳና ምኻድ 
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ኣይደልን’ዩ!” 

“እሞ እንታይ ደኣ’ዩ ዝደሊ?” 

“ቃል ክትኣትወሉ ኢዩ ዝደሊ!” 

“እንታይ ኢለ?” 

“ነቲ ኣነ ዝልምነካ ዘሎኹ ነገር ሰሚዕካ ንኽትፍጽመለይ?” 

“ጸገም የሎን፣ ቃል ክኣትወልኪ’የ” 

ኬሲ ናብቲ ዘይረአ ዓርካ ዘለዎ ሶፋ እናጠመተት፤ 

“ኣነን ፎፊን፣ ኣደዋይ ምስና ክትከይድ ንደሊ ኢና!” በለት ቁሩብ ሕስብ 

ጸኒሓ፡፡ 

ኣቡኣ ቅልጥፍ ኢሉ መልሲ ኣይሓባን፡፡ ጽንሕ ኢሉ ግና፣“እንተድኣ 

ኣዴኺ ሕራይ ትብል ኮይና፣ ኣነ በዚ ወገነይ ባህ እዩ ዝብለኒ” በላ፡፡ 

ኬሲ ነቡኣ ስዕም ኣቢላ፣ ናብ ኣዲኣ ጐየየት፡፡ 

ኣዲኣ ኣብ ዓራታ ግድም ኢላ መጽሐፍ ተንብብ ነበረት፡፡ 

“ማማ! ተስኢ ንኺድ!” 

“ናበይ ኢና ንኸይድ?” በለት ኣዲኣ ግር ኢሉዋ

“ምስ ባባ” በለታ ኬሲ 

ኣዲኣ ርእሳ ነቕኒቓ ናብ ንባባ ተመልሰት፡፡ 

“ማማ! እፅበየኪ እኮ’የ ዘሎኹ!” 

“ኣይትፈልጥን ዲኺ? ኣነን ኣቦኽን’ኮ …”ኢላ ዝን በለት፡፡ 

“እወ እፈልጥ እየ ማማ! ምስወለደይ ኀቢረ ከምዝኸይድ እውን እፈልጥ’ የ” 

“ኣቦኺ እንታይ ኢሉ?” 

“ንሱ ተሳማሚዑ እዩ!” 

“ከመይ ኢሉ ክሳማማዕ ክኢሉ?” 

“ፎፊ ነቦኺ ሕተትዮ ምስበለኒ፣ ነቦይ ሐተትኩዎ፡፡ ንሱ ኸዓ እሺ ኢሉኒ 

ኣሎ፡፡ ኩልና ኀቢርና ክንከይድ ተሳማሚዑ’ሎ፡፡ 

“ኤረ እቲ ዓርክኺ ኣበይ እዩ ዘሎ? ሐንሳዕ ምሰዓምኩዎ” በለት፡፡ 

ካብኡ ደስ ኢሉዋ ፍሽክ - ክምስ እናበለት ክዳውንታ ምቕያር ጀመረት። 

“ፎፊ ኣይነገርኩኻንዶ! ነቦይ ትፈትዎ’ያ ኢለካ እኮ እየ፡፡ ርኢኻዶ ከመይ 

ኢላ ከምዝተሐጐሰት? በለት ኬሲ፡፡ 

ኬሲን ኣዲኣን ናብቲ ኣቦ ኬሲ ኮፍ ዝበለሉ ሳሎን ኣተው፡፡ ግልጽ ኢሉ፣ 

ነታ ናይ ቀደም በዓልቲ እንድኡ ጠመታ፡፡ 

“ብጣዕሚ ጽብቕቲ ኢኺ” በላ፡፡ 

“የቐንየለይ!” በለቶ፡፡ 

ኬሲ ኣእዳው ወለዳ ሒዛ፣ “ማማይን ኣቦዋይን፣ ሕጂ እውን ፎፊ ሓደ ካልእ 

ነገር ክምሕጸነኩም ይነግረኒኣሎ”፡፡ 

“እንታይኢሉ?” ኢሎም ክልቲኦም ሐተቱዋ፡፡ 

“ወርትግ ቀዳመ - ቀዳም! መዓልቲ ስደራ ቤትዶ ትኹን?” በለት፡፡

ወለዳ ነንሕድሕዶም ተረኣኣዩ። ይኹን እምበር ሓዲኦም እኳ መልሲ 

ኣይሃበን፡፡ 

“ኢሂ! ክሳዕ ክንድ’ዚ ከቢድ ነገር ዲዩ? ኢላ ኬሲ ሐተተት፡፡ 

 

ኣቦኣን ኣዲኣን ተጠማሚቶም፣ ብይኹን ሕራይ ኣራእሶም ነቕነቑ፡፡ ካብ 

ሽዑ ንደሓር፣ እቲ መዓልቲ ስድራ ቤት ተጀመረ፡፡
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ኣጋ ዕራርቦ’ዩ፡፡ ጓሶት ዓዲ ወረቦ እናደራረፉ፣ ኣባጊዖም፣ ኣግማሎምን፣ 

ማሎምን እናኾብኮቡ ንዓዲ ይመለሱ ኔሮም፡፡ 

ካብ መንጎ እቶም ጓሶት፣ እቲ ዲኖ ዝበሃል ወዲ፣ ብኹርዓት ኣብ ኣድጉ 

ተወጢሑ ይጋልብ ኔሩ። በድንገት ክልተ ዘፍርሑ ሰባት ነቲ መገዲ ጓሶት 

ዓፀውዎ፡፡  እቶም ሰባት ቀስትን መወንጨፊን ሒዞም፣ኣብ መንኩቦም ድማ ክሻ 

ተሰኪሞም ኔሮም፡፡ 

“ውረድ ኣታ! ውረድ ካብቲ ኣድጊ!” በሉዎ ንዲኖ፡፡ 

ዲኖ ብፍርሒ እናረዓደ ካብቲ ኣድጊ ዝል ኢሉ ወረደ፡፡ 

እቶም ሰባት ከሸሽኦም ኣውሪዶም ነቲ ኣድጊ ክጽዕንዎ ኸለው፣ ዲኖን እቶም 

ካልኦት ጓሶትን ስርሀይ ኢሎም ርእዮምዎም፡፡ 

“በሉ ሃየ ሱቕ ኢልኩም ንገዛኹም ኪዱ፡፡ ንዝኾነ ይኹን ሓደ ሰብ’ኳ 

ከምዚኣ ጌሮምና ኢልኩም እንተነጊርኩም፣ ወይለኹም!” ኢሎምዎም ነቲ ኣድጊ 

እና ሃረሙን እናኾብኮቡን ናብ ዱር ከለዊ ገጾም ከዱ፡፡ 

“ኣድገይ ኣስሪቀስ፣እንታይ ኢለ’የነቦይ ዝነግሮ?” በለ ዲኖ እናበኸየ። 

“ዋላ ሓንቲ ነገር ክትገብር ከምዘይከኣልካ ነቦኻ ንገሮም!” በለ ሓደ ጓሳ፡፡ 

“ጽናሕ ደኣ፣ ከምኡሲ ኣይገብርን’የ! እንታይ ክገብር ከምዘሎኒ ኣነ ባዕለይ 

እየ ዝፈልጥ፡፡ ኣድገይሲ መሊሰ ከምጽኦ’የ” ኢሉ ነታ ጥሪት ዝሕልወላ በትሩ 

ዓቲሩ ተበገሰ፡፡ 

“ኣነ እውን ምሳኻ ክኸይድ እየ!” በሎ ዓርኩ ሲሳይ፡፡ 

ካብኡ፣ ካብቶም ከተርቲ ቁሩብ ርሕቕ ኢሎም እግሪ እግሮም ሰዓቡ። 

ሽሕኳ ዲኖን ሲሳይን እቶም ሰባት እንታይ ይገብሩ ከምዘለው ንምርኣይ 

ተሐንጥዮም እንተነበሩ፣ቁሩብ ምፍርሖም ግን ኣይተረፈን። 

ጽልግልግ በለ፡፡ እቶም ክልተ ጓሶት ቀሰይ እናበሉን ደሃዮም ኣጥፊኦምን፣ 

ክሳብ ዱር ከለዊ ስዒቦምዎም። ኣብ ዉሽጢ ነዋሕቲ ሳዕሪታት ኣድብዮም፣ እቶም 

ሰባት ዝገብሩዎ ዘበለ በብሓንቲ ምርኣይ ጀመሩ።እቶም ሰባት ነቲ ኣድጊ ኣብ ሓደ 

ዳርጋ ቃልዕ ዝኸነ ቦታ ኣብ ዝርከብ ገንዲ ገረብ

ኣሲሮም፣ ጠበናጂኦም ተሐንጊጦም፣ ናብቲ ወሰና - ወሰን ዱር ንምምጻእ 

ክዳናደኑ ኸለው እኒ ዲኖ ርእዮምዎም። 

“እዞም ሰባት እዚኦም ዘይሕጋውያን ሃደንቲ’ዮም ማለት’ዩ” በለ ዲኖ 

ብሰላሕታ፡፡ 

“በል እምበኣረይ ነቲ ኣድጊ ፈቲሕና ንገዛና ንኺድ” በለ ሲሳይ ብሕሹኽታ፡፡ 

“ኣይኸውንን! እንስሳታት መሮር ክቐትሉ ከለው፣ብሸለልታ ክንርእዮም 

የብልናን” ኢሉ ዲኖ ርእሱ ነቕነቐ። 

እዚ ኣብ ዝበሃሃሉሉ ዝነበ ረጊዜ ሠለስተ ድንኩላታት ናብቲ ስጥሕ ዝበለ 

ጎልጎል መጹ፡፡ እቶም ድንኩላታት ካብቲ ልሙዕ ሳዕሪ ምብላዕ ጀመሩ።ሓደ 

ድንኩላ ድማ ናብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ከውሒ ልሕግ ኢሉ፣ ጐድኑ እናፋሕፍሔ 

ምሕካኽ ጀመረ፡፡ እቶም ሃደንቲ ብረቶም ሒዞም ደፋእ እናበሉ ናብቶም 

እንስሳታት ገጾም ብዝግታ ክስጉሙ ከለው፣ ዲኖን ሲሳይን ከዓ ብጉንብሕ - 

ጉንብሕ እናኸዱ ተከሮም ጠመቱዎም። ኣብ መንጐ እዚ ኩነትታት እዚ፣ ሲሳይ 

ሓደ ደንጐላ ኣልዒሉ ብኃይሊ ደርብዩ ምስቲ ከውሒ ኣራጸሞ፡፡ 
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“ቋዕ!” ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ረጽሚ ምስ ተስምዔ፣ሓዊ ዝመስል ፍንጫል 

ቀልዒ ማሕ በለ፡፡ ልክዕ ኣብታ ህሞት እቲኣ፣ እቶም እንስሳታት ኣመና 

ደንጊጾም፣ ብእግረይ ኣውጽእኒ ህድማ ነፊጾም ናብቲ ጽዑቕ ዱር ከለዊ ኣትዮም 

ሽርብ በሉ፡፡ 

“ሓለውቲ ዱር እዮም! ጉየ! ጉየ! ነምልጥ! ኣርኪቦም እንተሒዞምና 

ክኣስሩና እዮም” በለ እቲ ሓደ ሰብኣይ፡፡ካብኡ ብዝከኣሎም ቕልጣፈ ጐየዩ፡፡ 

ዲኖን ሲሳይን ነቲ ኣድጊ እናፈትሑ፣ ድምፆም ኣትሒቶም ብጣዕሚ ሰሐቑ፡፡ 

“ነዚ ዝጸዓንዎ ክሻ እንታይ ክንገብሮ ኢና? ኣብዚ ደርቢናዮዶ ክንከይድ? 

ኢሉ ሲሳይ ሐተተ፡፡ 

“ኣይንድርብዮን ኢና፡፡ ነዞም ሓለውቲ ዱር እንተሃብናዮም ይሓይሽ፡፡”በለ 

ዲኖ፡፡ 

ሕጉስ ኢሎም እናሰሐቑ ዓዲ ክኣትው ኸለው፣ ኣዕሩኽቶም ኣቀባብላ ጅግና 

ገበሩሎም፡፡ 

ንጽባሒቱ ዲኖን ሲሳይን ነቲ ክሻ ዘረፍቲ፣ ናብቲ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ 

ነቀጣ ሓለውቲ ዱር ከይዶም ኣረከቡዎም፡፡ 

“ድንቂ ስራሕ ኢኹም ሰሪሕኩም፡፡ ከምዚ ከማኹም ዝኣመሰሉ ናእሽቱ 

ሓለውቲ ዱር ብጣዕሚ እዮም ዝጠቕሙና” ብማለት ሓለቓ እቶም ሓለውቲ ዱር 

ንእኒ በዓል ዲኖ ኣመስገኖም።

ስሱዕ ዝብእን
ለባም ኣድግን

ዜና ማርቆስ እንዳለዉ 
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ሓደ ጊዜ ዝብእን ኣድግን ኣብ ቀራና መገዲ ተራኸቡ እሞ፣ 

“ከመይ ኢልኪ ውዒልኪ?” በላ ዝብኢ፣ 

“ይመስገኖ!” በለት ኣድጊ፡፡ 

“ናበይ ደኣ ትኸዲ ኣሎኺ?” በላ ዝብኢ፡፡ 

“ማይ ክሰቲ ንርባ እወርድ ኣሎኹ” በለቶ፡፡

“ኣቲ ከመይ ዝኣመሰለ ኣጋጣም’ዩ፣ ኣነ’ውን ከማኺ ማይ ክሰቲ ኢለ ንርባ’የ 

ዝወርድ ዘሎኹ፣ በሊ ሓቢርና ንኺድ” በላ ዝብኢ ብውሽጡ እናሰሐቐ፡፡ 

 

ቀትሪ ኣጋ ምሳሕ ነበረ፡፡ “ዝብኢ ደኣ ካብ መኣስ በዚ እዋን እዚ ምዝዉዋር 

ጀመረ” በለት ኣድጊ በኸብዳ፡፡ ጐኒ ንጐኒ ኾይኖም እናዕለሉ ምኻድ ጀመሩ። 

እቲ መዓልቲ ኣዝዩ ሃሩር ስለዝነበረን ስለዝደኸሙን፣ ናብ ሓደ ኣብ ቀረብኦም 

ዝነበረ ኦም ከይዶም ኣጽለሉ፡፡ 

“በሊ እባ፣ ኣብቲ ንስኺ እንትነብርሉ ሰፈር፣ ከምዚ ከማኺ ዝኣመሰላ 

መልክዔኛታት ኣለዋዶ?” በላ ዝብኢ ኣጋኒኑ ብምድናቕ፡፡ 

“ትሕሽዎ ደኣ ጎይታይ! ኣምላኽ ካብ ዓይኒ ቐናኣት ይሰውረና ደኣ’ምበር፣ 

እወ ብዙሓት ኢና፡፡ ኩለን ካብ መጠን ንላዕሊ ቆናጁ እየን” በለቶ፡፡ 

ድልየትን ሃረርታን ዝብኢ ግና፣ነታ ኣድጊ ዘሊሉ ሒዙ ክመናጭታ ጥራሕ 

እዩ፡፡ 

“ኣብቲ ሰፈርኩም ማይ ፈጺሙ የሎን ዲዩ?” ኢሉ ሐተታ፡፡ 

“እንተዝሕሉ ደኣ፣ ክሳዕ ክንድዚ ዝኣክል ነዊሕ መገዲ እንታይ 

ኣመፃፅኣኒ?ኣብዚ እዋን እዚ ማይ ዝበሃል ነገር የሎን፡፡ ኣብ ጊዜ ክራማት 

ግና እኹል ማይ ንረክብ ኢና፡፡ ምንጪታት እውን ፈቐድኡ ይፍልፍል’ዩ።ኧረ 

እናቐዳሕና እውን ነንገዛና ንወስድ ኢና፡፡ ከምዚ ሕጂ ኣብ ጊዜ ሓጋይ 

ግና፣ምንጪታት ማይ ይነጽፋ እየን፡፡ ጽምኢ ክሕይለና ኸሎ ንርባ ንወርድ ኢና፡፡ 

ኣብቲ ሰፈርኩምከ ከመይ ኢዩ? ምንም ማይ የሎን ዲዩ?” በለቶ፡፡ 

“ወይከ!ኣብቲ ኣነ ዝነብረሉ ቆጥቋጥን ስንጭሮታትን ፈልፋሊት ማይ የለን” 

በላ፡፡ 

“ንምንታይ ደኣ ናብ ማይ ዝርከቦ ቦታ ዘይገዓዝኩም?” ኢላ ሐተተቶ።

“ስለዝለመድናዮ’ዩ!እንድሕሪ ለሚድካዮ እኮ መቓብር እውን ይመውቕ እዩ፣ 

ይበሃል’ዩ” በላ ካዕካዕ ኢሉ እናሰሐቐ፡፡ 

“ክሳዕ ክንድዚ? ኣይትዓሹ እባ!እዛ ነፍስኻ ክሳዕ ዘላ ንርእስኻ ተኻናኸና፣ 

እዚ ክጠፍኣካ ኣይግባእን” በለቶ፡፡ 

“በሊ ሃየ ተበገሲ! ብዙሕ ኣዕሪፍናን ኣዕሊልናን ኢና’ሞ ጉዕዞና ንቐጽል፣ 

ሃየ ቕደሚ!” በላ ዝብኢ እናተዝናነዬ፡፡ 

“ድንቂ! ንሕና ግን ኣብ ዓድና ተባዕታይ’ዩ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ዝመርሕ፣ 

ምኽንያቱ ኸዓ ነቲ መገዲ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ እቲ ተባዕታይ እዩ፡፡ ንሱ እዩ 

ዝመርሓና፡፡ ስለዚ፣ በል ደኣ ሃየ ከምቲ ወግዒን ባህልንቕደም፣ ንስኻ ምራሕ፡፡” 

በለቶ፡፡ 

“ዘገርም’ዩ! ኣብ ዓድና ግን ኣይከምኡን’ዩ፡፡እተን ኣንስቲ ይመርሓ፣ እቶም 

ሰብኡት ድማ ይስዕቡ” በላ ቀቅድሚኣ እናኸደ፡፡ “በዚ ዓይነት እዚ ኸዓ፣ ኣብ 

ልዕሊ እታ ኣነስተይቲ ዘይተሐሰበ ሓደጋ እንተጓነፈ፣ እቲ ተባዕታይ ብኡብኡ 

ካብ ሓደጋ ከድሕና ይኽእል’ዩ፡፡” እናበለ ብምጥባር ቀቅድሚኡ ንኽትከይድ 

ሓባበላ፡፡ ይኹን’ምበር ወያ ኣድጊ ደድሕሪኡ እናሰዓበት ምኻድ ከምእትደሊ 

ኣርጊፃ ነገረቶ፡፡ 

ኣብ መንጐ እዚን ወዲ ከምዝን፣ከነታት ጸባይ ዝብኢ እናፍርሓን እናኣሰከፋን 

መጸ። ጽንሕ ጸኒሑን ኣዳህሊሉን ሓደ እከይ ነገር ክገብር እዩ ኢላ ሰግዔት፡፡
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ዝብኢ ግና ዕላሉ ብምቕጻል ቀቅድሚኡ ንኽትኸይድ ከእምና ፈተነ።“ኣቲ 

ንዒባ በጃኺ!፡፡” በለ ዝብኢ ትዕግስቱ ተጸንቂቐ ልዛዩ እናወሓጠ።ኣድጊ ብወገና 

ሰላሕ ኢላ ገጻ ንድሕሪት መሊሳ ብህድማ ከተምልጥ ወሰነት፡፡ ዝሐሰበቶ እውን 

ገበረቶ፡፡ ብጋልባ ነፊጻ ጸው በለት፡፡ 

ዝብኢ ገለ መልሲን ደሃይን ብምስኣኑ፣ ንድሕሪ ግልጽ ኢሉ እንተረኣየስ፣ 

ወያ ኣድጊ ኣዕሽያቶ ብጋልባ ሃዲማስ፤ ዑብ ዝበለ ደበና ዶሮና ካብ ርሑቕ ረአ፡፡ 

ድንቡሼን ኣዕሩኽቱን
ማሪ ጃፋር  
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ድንቡሼ ወዲ ሽዱሽተ ዓመት’ዩ፡፡ ኣብ አዲስ አበባ ከባቢ ስድስት ኪሎ 

ኣብቲ ሰባ ደረጃ ተባሂሉዝጽዋዕ ሰፈር’ዩ ተወሊዱ፡፡ 

ኣብዚ ሰፈር እዚ መሳትኡ ዝኸኑ ሓያሎይ ቐለውዕ ኣለው፡፡ ድንቡሼ 

ብዙሓት ኣዕሩኽ ኣለዎ፡፡ እቶም ኣዕሩኽቱ፣ሌባን ፖሊስን፣ ሰለይ - ሰለይ፣ 

ኳሊንኳል፣ ክዕሶ እግሪ ይጻወቱ እዮም፡፡ ኣብ እዋን ጸወታ ከዕሶ እግሪ ድንቡሼ 

ብዙሕ ሸቶታት (ጎላት) ስለዘእቱ ኣዕሩኽቱ የድንቅዎ እዮም፡፡ 

ሓደ መዓልቲ ድንቡሼ ካብ ጸወታ ንገዝኡ ምስተመልሰ፣ ኣቡኡን ኣዲኡን 

ነቲ ኣቕሑት ገዝኦም፣ መንጸፍን ከምኡ እዉን ብዝተፋላለዩ ኣቕሑት ዝተመልኡ 

ዓበይቲ ዘናቢል እናጠርነፉ ከመዓራርዩ ከለው፣ ጎረባብቶም ድማ ይሕግዙዎም 

ነበሩ፡፡ ድንቡሼ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣይተረድኦን። 

“ንምንታይ ደኣ ኢኹም ነዚ ኹሉ ኣቕሑት ኣውጺእኩም ትጽፍጽፍዎ?” 

ኢሉ ነቦኡ ሐተቶም፡፡ 

“ገዛ ክንቅይር ኢና እዚ ወደይ” 

“ካብዚ ሰፈር ክንለቅቕ ኢና ማለት ድዩ?” 

“እወ! ካብዚ ለቒቕና ኣብ ካልእ ሰፈር ክንኣቱ ኢና” በሉዎ ኣቡኡ። 

“ኣብቲ ሓዱሽ ገዛና ማለት ድዩ?” 

“እወ! ድሕሪ ሕጂ እንነብረሉ ሰፈር ኮተቤ ኢዩ ዝበሃል” 

“ኮተቤ ርሑቕ ዲዩ?” 

“እወ ካብዚ ብጣዕሚ ርሑቕ ኢዩ” 

“እሞ ኣነ ኣብኡ ምስ መን ክጻወት’የ?” 

“ምስቶም ኣብቲ ሰፈር እትረኽቦም ቈልዑ” 

“ኣብቲ ሰፈር ቈልዑ ኣለዉ ዲዮም?” 

“ከመይ ደኣ! እወ ኣለው፡፡” ኢሎም ኣቡኡ ሰሐቑ፡፡“ልክዕ ከምዚ ናይ’ዚ 

ሰፈር’ዚ ኣብኡ እውን ቈለውዕ ኣለው፡፡” 

ድንቡሼ ኣብ ሓደ ጸግዒ እቲ ገዛ ኮፍ ኢሉ፣ እቶም ዓበይቲ ሰባት ኣቕሑት 

ካብ ገዛ እናውጽኡ ኣብ ሓደ ብርኽ ዝበለ ቦታ፣ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ክፅፍፅፍዎ 

ከለው ይርኢ ነበረ፡፡ ጨኒቑዎ ኣሎ። ምናልባሽ እቶም ኣብ ኮተቤ ዘለው ቈልዑ 

ጥዑማት እንተዘይኮኑኸ? እንተዘይፈተውኒኸ? ኣነ ግን ምስ እዞም ኣብዚ ዘለዉ 

ኣዕሩኽተይ ክጸንሕ እየ ዝደሊ …” በለ ብልቡ፡፡ ነዚ ዝሐሰቦ ሐሳብ ግና ንማንም 

ኣይነገረን። ነቲ ሰፈርን ነቶም ደቂ ገዛውቱን ተፈልዩዎም ምኻድ ከምዘይደሊ 

እውን ኣይተዛረበን፡፡ 

እቲ ኣቕሑት ዝፅዕን ማኪና መፀ፡፡ እቲ ኣቕሑት ኣብ ማኪና ክስቀል 

ከሎ፣ ኩሎም ጎረባብቶም መጺኦም ንስድራ ድንቡሼ ሓገዙዎም፡፡ ጽዒኖም 

ምስወድኡ፣ እቶም ጎረባብቶም ንድንቡሼን ንስድርኡን ክሳናበትዎም ከለው፣ 

መብዛሕትኦም ነቢዖም፡፡ ድንቢሼን ኣዕሩኽቱን እውን በኽዮም። 

 

እቲ ንኮተቤ ዘብጽሕ ጽርጊያ ርሑቕ’ዩ፡፡ ኣብ ርእስ’ዚ ድማ ኣብቲ መገዲ 

ብዙኃት ማካይን ኣለዋ። ድንቡሼ ኣብ ጥቓ ወላዲቱ ተጎዝገዙ ኮፍ በለ። ብጣዕሚ 

እዩ ጉህዩ፡፡ ብዛዕባ እቲ ምስ ብጾቱ

ዝተገበረ ምስንባት ይሐስብ ነይሩ፡፡ ክሳናበቱዎ ከለው እናሓቐፉ ስዒሞምዎ 

እዮም፡፡ ኣብተን ኩለን ሸቶ ዘመዝገበለን ጊዜያት ከመይ ገይሮም የድንቕዎ 

ከምዝነበሩ ኣብ ምዝካር ከሎ፣ እቲ ዝወሰዶም ማኪና ብሀንደበት ደው በለ። ልክዕ 

ኣብታ ጊዜ እቲኣ ካብ ትዝትኡን ሓሳቡን ባህረረ፡፡ እቶም ኩሎም ምስቲ ማኪና 

ዘመፁ ሰባት ካብቲ ማኪና ወረዱ። እቶም ዓበይቲ ኣቑሑት ከውርዱ ከለው፣ 
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እቶም ሓደሽቲ ጐረባብቶም ከዓ ከካብ ገዝኦም መጺኦም ክሕግዙዎም ጀመሩ፡፡ 

ድንቡሼ ኣብ ሓደ ጸግዒ ደው ኢሉ ኸሎ፣ ከመጋጣም ድምጺ ቈለውዕ 

ሰምዔ፡፡ ብታህዋኽ ካብቲ ቀጽሪ ገዝኦም ወጸ፡፡ ኣብቲ ጥቃ ገዝኦም ኣብ ዝርከብ 

ብጣዕሚ ደስ ዝብል ገፊሕ ሜዳ ኩዕሶ ይጻወቱ ኣለው። ብጣዕሚ ዜሕጉስ ጡጡሕ 

ሜዳ እዩ፡፡ 

ድንቡሼ ድምጺ ብምስምዑ ጥራሕ ሕጉስ በለ፡፡ ቐልጢፉ ኸይዱ ምስቶም 

ቀልዑ ክጻወት ሀረር በለ፡፡ ክደፍር ግን ኣይከአለን፡፡ 

“ኪድ ምስቶም ቀልዑ ተጻወት!” በሎ ሓደ ኣብ ጥቕዑ ደውኢሉ ዝነበረ 

ወዲ፡፡ እቲ ቀልዓ ብግምት መሰትኡ ኢዩ ዝኸውን፡፡ ድንቡሼ ምስቲ ወዲ ናብቲ 

ሜዳ ኣተወ፡፡ ሓደ ካልእ ወዲ ኩዕሶ ቀልዓሉ፡፡ ድንቡሼ ትቕብል ኣቢሉ ናብ 

ሓደ ካልእ ወዲ ገፁ ሃረማ፡፡ ድንቡሼ ከም ቀደሙ ኣብቲ ሓዲሽ ሰፈር ኮተቤ 

ኩዕሶ ይጻወት አሎ፡፡ 

ዓዲ ሽሾ
ይኸነው ወርቁ 
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ቤት ትምህርቲ ተዓጽዩ ኢዩ፡፡ ንቡጡ፣ ንሚሚን ንኣቡሽን ኣብ ቅድሚ 

ገዛውትና ረኺበዮም፡፡ ሕብእ ሕብዒተይ ክንጻወት ተሳማሚዕና ናብቲ ብዙሕ 

ቀጥቋጥ፣ኣእዋም፣ ደንጎላታትን ኣካውሕን ዝርከቦ ጥቓ ሰፈርና ዘሎ ቦታ ከድና፡፡ 

ፈላማይ ክኸውን ቡጡ ተመርጸ፡፡ ክሳዕ ሚእቲ ዝበጽሕ እናቖጸረ ከሎ፣ ንሕና 

ኣብቲ ኸባቢ ክንሕባእ ፋሕ ፋሕ በልና። 

ሚሚን ኣቡሽን ኣብ ድሕሪ እተን ኣእዋም ክሕብኡ ኸለው፣ ኣነ ግን ዝሓሸ 

ቦታ ኸውሊ አናዲ ነይረ። ኣብ ማዕኸል እቶም ነዋሕቲ ሳዕርታት፣ ሓደ ዓቢ ገቶ 

እንጸይቲ ኣሎ፡፡ እቲ ገቶ ኣብዚ ከምዝርከብ ኣነ ጥራሕ’የ ዝፈልጥ፡፡ 

“ድሕሪ እቲ ጉቶ እንተተሃባእኩ ማንም ክረኽበኒ ኣይኽልን’ዩ፡፡ ካብዚ 

ዝሓሸ ካልእ መሕብኢ ድማ ኣይርከብን፡፡” ኢለ ብምሕሳብ ኣብኣ ተሓባእኩ፡፡ 

ቡጡ ክሳዕ ሚእቲ ቖጺሩ ንዓና ኣብ ምድላይ ኢዩ ዘሎ፡፡ ኣብታ ተኸርምዬ 

ዘጽቀጥኩላ ኮይነ ክጻናቶ ከሎኹ፣ ድንገት ዳርጋ ብኣማኢት መራፍእ ዝተወጋእኩ 

ክሳዕ ዝመስለኒ፣ ኣብዛ መላእ ኣካላተይ ቀጭቀጭ ዘብል ስምዒት ወረረኒ፡፡ ነዚ 

ሰብነተይ ሃሰስ እንተበልኩዎ፣ ገለ ሐሰኽሰኽ ዝብሉ ነገራት ኣብ ልዕለይ እጓያዩ 

ኣለው፡፡ ኣመና ደንጊጸ ካብቲ ተሐቢአሉ ዝነበረኩ ቦታ ኡ - ይ!” ኢለ ዘሊለ 

ወጻእኩ፡፡ 

“ርእየካ ኣሎኹ! ቀዳማይ! ቀዳማይ!” ኢሉ ቡጡ ብታሕጓስ እናዓንደረ 

ናባይ ገፁ ጐየየ፡፡ ኣነ ግና “እዋይ ኣነ! እዋይ ኣነ!” እናበልኩ የእዊ እየ ዘሎኹ፡፡ 

ኣብ ኣእዛነይ፣ ኣብ ክሳደይ፣ ኣብ ገጸይን ኣዒንተይን፣ ኣብ እንግድዓይ፣ ኣብ 

ዓቢ ዓበይቶ እግረይ፣ ኮታ ኣብዛ መላእ ኣካላተይ እናቐንጠው ፈለኽለኽ ዝብሉ 

ነገራት ተዘርዮምኒ፡፡ 

“ዋይ!ዋይ!” እናበልኩን ናብዝን ናብትን እናነጠርኩን እናዘለልኩን 

ከምዝተነኽሰ ኣራዊት ፍንጭራዕ በልኩ፡፡ ኣብ መንጉኡ ሓንሳብ ደውኢለ “ዋይ 

ኣነ!ሽሾታት!ጻጸታት እባ ኢዮም!”ኢለ ናብቲ በቶም

ደቀቕቲ ፍጡራት ተወሪሩ ዝተጠቕለለ ጸሊም ወጮ ዝመስልገቶ ሓበርኩዎ፡፡ 

ሚሚን ኣቡሽን ካብቲ ተሓቢኦምሉ ዝጸንሑ ቦታ ወጺኦም መፁ፡፡ ሸሚዘይ 

ኣውጺአ ስረይ ፈታሕኩዎ፡፡ ነቶም ኩሎም ኣብ ላዕልን ኣብ ውሽጥን ክዳውንተይ 

ዝነበሩ ሽሾታት ምስ እኒ ሚሚ ኣሪና ንምንጋፍን መሊሰ ክዳውንተይ ክሳብ 

ዝኽደን፣ ቁሩብ ጊዜ ወሲዱለይ። 

ኣብዛ ዕለት እዚኣ ጸወታና ገዲፍና ነቶም ብኃያል ስራሕ ዝተፀመዱ መሲሎም 

ኣብ ልዕሊ እቲ ጉርማፅ እንጸይቲ ሓሰኽሰኽ ዝብሉ ማእለያ ዘይብሎም ሽሾታት 

(ጎመዳ)ምርኣይ ቀጸልና፡፡ 

“እንተ ኣነ እሞ ኣብዚ ቦታ እዚ ቅድሚ ምሕብኤይ፣ ነዚ ቦታ እዚ 

ኣስተውዒለ ክርእዮ ምተገብኣኒ ኔሩ!” 

“ሐቅኻ ኢኻ! እዞም ሽሾታት ሥራሕ ኣብ ዝሰርሕሉ ዝነበረ ጊዜ ኢኻ 

ረኺብካዮም፡፡ 

“መኣስ ንሱ ጥራሕ ኮይኑ፡፡ እዞም ትርእዩዎም ዘሎኹም ሽሾታት እዚኣቶም፣ 

ወታሃደራት እዮም ዝበሃሉ፡፡” በለ ኣቡሽ ናብቶም እኩባትን ፍርዝን ፍርዝን 

ዝበሉ ጻጸታት እናሐበረ፡፡ 

“እቲ ክወሩኻ ኸለዉ እኮ፣ ንግዝኣቶም ካብ ወራር ጸላኢ ኣብ ምክልኻልን 
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ምምካትን ኔሮም ማለት’ዩ።” በለት ሚሚ፡፡

“ሃየ ንበገስ ንዑናይ! ኣነ ምስ ሽሾከናት ክገጥም ኣይደልን’ዬ፡፡ ናብ ካልእ 

ቦታ ንኺድ እሞ፣ ካልእ ዓይነት ጸወታና ንጻወት!” በልኩዎም እናሰሓቕኩ፡፡
ሳዕስዒ፣ ሳሮን ሳዕስዒ!

ኣስቴር በዳኔ 
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ሳሮን ጓል ሸሞንተ ዓመት እያ፡፡ ተመሃሪት ቤት ትምህርቲ ፎንተኒና እያ፡፡ 

ዓመት - መጸ መዓልቲ ወለዲ ክበዓል ከሎ፣ እቲ ብተምሃሮ ዝዳሎ ሙዚቃ፣ ንባብ 

ሥነ ጽሑፍን፣ ድራማን ይቐርብ እዩ፡፡ ነዚ ንምድላው ተባሂሉ ኸዓ፣ ዝተፋላለያ 

ክበባት ይምስረታ እየን፡፡ ነፍሲ ወከፍ ተመሃራይ ኣብ ሓንቲ ክበብ እናተመዝገበ 

ተሳትፎ ክገብር ኣለዎ። ሳሮን መብዛሕትኡ ጊዜ ብሕትውቲ እያ፡፡ መሓዙትን 

መጻውትን የብላን። ኣብ ውሽጢ ክፍሊ እኳ፣ ኣብ ድሕሪት’ያ ኮፍ ትብል። ኣብ 

ዝኾነ ይኹን ክበብ ኣይተመዝገበትን፡፡ 

መምህርቲ እጅጋየሁ፣“ሳሮን ጌታቸው! ንዒ ነጀው!” ኢላ ትርር ብዝበለ 

ድምጺ ክትጽውዓ ኸላ፣ ሳሮን ፈርሔት፡፡ 

“ንምንታይ ኢኺ ኣብ ሓደ ክበብ ዘይተመዝገብኪ?” 

ሳሮን እንታይ ኢላ ከም እትምልስ ድንግር ኢሉዋ፣ ክሳዳ ስብር ኣቢላ ናብቲ 

ባይታ ጠመተት፡፡ 

“ስምዒ! እንታይኬንኪ ኢኺ ኣብ ሓንቲ ክበብ ዘይተመዝገብኪ?ደሓን 

ሕደግዮ!ኣነ ባዕለይ ክምድበኪ እየ፡፡ ሽዑ ኣብ መዓልቲ ወለዲ ክትስዕስዒ ወይ 

ክትድሲ ኢኺ!” በለታ መምህር መልሲ ሳሮን ከይተጸበየት። 

“ኣነ እኮ ምድናስን ምስዕሳዕን ኣይኽእልን ኢየ፡፡” በለት ሳሮን ንብዓታ 

ቅጽርጽር ኢሉ፡፡ 

“ስምዕኒ! ኣይኽእል’የ ኣይበሃልን’ዩ፡፡ ሕራይ እፍትን ኢዩ ዝበሃል። ካብ 

ሎሚ ጀሚርኪ ልምምድ ግበሪ። በሊ ናብ ቦታኺ ተመለሲ” በለታ።

ሳሮን ካብ ቤት ትምህርቲ ወጺኣ ገዛኣ እትው ምስ በለት፣ ገለ ነገር ከምዘጓነፋሲ 

ብኡንብኡን እያ ኣዲኣ ዝፈለጠት። 

“እንታይ ደኣ ኬንኪ? እንታይ ደኣ ተኸርኒፍኪ?” በለታ፡፡ 

“ኣብ መዓልቲ ወለዲ ምስቶም ዳንስን ሳዕስዒትን ዘቕርቡ ጉጅለ ክድንስ 

መምህርትና መዝጊባትኒ” 

“ወይለከይ! ንምንታይ ኢኺ - ትድንሲ?ንቤት ትምህርቲ ትኸዲ 

ዘሎኺ’ኮ፣ንክትመሃሪ እምበር ክትድንሲ ወይ ከዓ ንክትስዕስዒ ኣይኮነን” ብምባል 

ኣዲኣ ብነድሪ ተዛረበት፡፡ 

“እሺ! ጽባሕ ከምኡ ኢለ ንመምህይ ክነግራ’የ” በለት ሳሮን ተሐገሳ። 

ብጽባሒቱ መምህር ንሳሮን ጸዊዓ፣ “ዳንስ ተላማሚድኪዶ?” በለታ፡፡ 

“ኣይተላማመድኩን፣ ኣዴይ ዝበለትኒ … ኣነ … ትምህርቲ፣ ቤት ትምህርቲ 

… ዝመጽእ ዘሎኹ ንኽመሃር እምበር ከመይ ገይረ ከምዝድንስ …” ኢላ ዘረባኣ 

ከይወድአት፣ 

“እሞ ድንቂ! እዚ ማለት እኮ፣ እቲ ቐንዲ ጸገም ኣብታ ወላዲትኪ ኢዩ ዘሎ 

ማለት’ዩ፡፡” ኢላ ዕርምርም እናበለት ነታ ቴፕ ወልዓታ፡፡ 

እቲ ሙዚቃ ምስተጀመረ፣ እቶም ተመሃሮ ብኽቢ ኮፍ ክብሉ ነጊራ፣“ሳሮን! 

በሊ ንዒ ኣብ ቅድሚ እዞም ተመሃሮ ሳዕስዒ ወይ ከዓ ደንሲ” ኢላ ኣዘዘታ። ሳሮን 

ኣይተንቀሳቐሰትን፡፡ ክትበኪ ቁሩብ’ዩ ተሪፉዋ። 

“ሳሮን ደንሲ!“ብምባል ዓው ኢላ መምህራ ኣዘዘታ፡፡ ኩሎም ተመሃሮ 

ኣፍጢጦም ንሳሮን ይርእዩዋ ኔሮም። ሳሮን ኣጽቀጠት፡፡ 

 

ሕጂ እውን ትርር ብዝበለ ድምጺ “ሳሮን ደንሲ!”ኢላ ኾረየትላ።ሳሮን 

ብስንባደ ኩምትር በለት። እቶም ተመሃሮ ካዕካዕ ኢሎም ሰሐቑ።ኩሎም ተመሃሮ 
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ብሐባር “ደንሲ! ሳሮን ደንሲ!”በሉዋ።

ሳሮን ካብቲ ተጸሚማ ዝጸንሐቶ ንላዕሊ ክትዕገስ ኣይከኣለትን፡፡ በቅጽበት 

ጥውይ ኢላ ካብቲ ክፍሊ ብጉያ ወጸት፡፡ ክሳብ መጨረስታ ናይተንክፍሊታትኮረዶር 

እትበጽሕ እውን ትነብዕ ኔራ፡፡ 

“እንታይ ኬንኪ?” በላ እቲ በኣጋጣም ዝረኸባ መምህር ሙዚቃ፣ መምህር 

ኤልያስ፡፡ 

“ዋላ!” በለቶ ብብኽያት እናተናዕኸት፡፡ 

“ኣጆኺ ሳሮን! ምናልባት ኣነ ክሕግዘኪ ዝኽእሎ ነገር እንተሓልዩ ንገርኒ” 

በላ መልሲ ብዝጽበ ስምዒት፡፡ 

ሳሮን ነቲ ኹሉ ዘጋጠማ ነገረቶ፡፡ 

“ምድናስ ይኹን ምስዕሳዕ ከምዘይኽእል ንመምህረይ ነጊረያ ነይረ። ንሳ ግን 

ካብቲ ናይ ቀደም ብዝገደደ፣ ንዒ ኣብ ቅድሚ እዞም ተመሃሮ ወጺእኪ ደንሲ 

በለትኒ … ንሳቶም ከዓ እናባጨው ስሒቖምኒ” … በለቶ፡፡ መምህር ኤልያስ 

ጐሃየ፡፡ 

“ኣነ ሓደ ሓሳብ ኣሎኒ፣ ዳንስ ክትመሃሪዶ ትደል?” በላ፡፡ 

ሳሮን ብእወንታ ርእሳ ነቕነቐት፡፡ 

“እምበኣር ምንም ጸገም የሎን፡፡ ኣነ ባዕለይ ክምህረኪ’የ!” 

ካብታ ዕለት እቲኣ ንነጀው፣ እቲ መምህር ሙዚቃ በብዕለቱ ንሓደ ሰዓት 

ዳንስ ክምህራ ጀመረ፡፡ 

ናይ ዳንስ ፊልም ከፊቱ ከርእያ ኸሎ፣ ኣብቲ መጀመርታ ጊዜ ኩሎም 

ተልመዴን ዘበሉ ከምኣ ይጋገዩ ከምዝነበሩ ኣስተውዓለት።“ለከ ኣነ ጥራሕ 

ኣይኮንኩን ዝጋገ”በለቶ፡፡ 

“ማንም ክኢላ ኾይኑ ኣይተወልደን፡፡ ምልምማድ ድማ፣ ሐበንን መንፈዓትን 

ይህብ ኢዩ፡፡ ተስፋ ከይትቖርጺ!” እናበለ ወኒ ሃባ፡፡ 

“ኣነስ እባ ከይጋገ እፈርሕ?“ በለት ሳሮን ድንን ኢላ፡፡ ኣብ ውሽጢ 

ክፍልና እኳ፣ ሕቶ ክሕተት ከሎ መልሲ ንምምላስ ኣይደፍርን በለቶ።” 

“ክጋገ’የ ኢልኪ ኣይትፍርሒ፡፡ ሰብ ዘበለ ይጋገ እዩ፡፡ ኩሎም ዓበይቲ 

ሰባት ይጋገዩ እዮም፡፡ እቲ ኣውራ ጠቓሚ ነገር፣ ካብ ዝሐለፉ ጌጋታትኪ 

ምምሃር’ዩ፡፡“ ብምባል መምህር ኤልያስ ሀቦ ሃባ።

ኣብ መዓልቲ ወለዲ ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ መደባት ተዳልዮም እዮም። እቶም 

ተመሃሮ ነቲ በብጐጅለ ዘዳለውዎ ምርኢት ኸቕርቡ ብሃረርታ ይጽበዩ ኔሮም፡፡ 

ሳሮን እውን ከምኡ፡፡ ሳሮን ኣብተን ዝሐለፋ ሳምንታት ብትግሃት ክትላማመድ 

ቀንያ’ያ፡፡ መምህር ሙዚቃ ብሳሮን ኣዝዩ ሕጉስ ኢዩ። ንሳ እውን ዋላ ሓንቲ 

ቅንጣብ ፍርሒ ኣይተሰምዓን፡፡ መኣስ እዚ ጥራሕ፣ እንኮላይ ኣብ ክፍሊ ከምቲ 

ናይ ቀደም ብዙሕ ኣይትሓፍርን እያ፡፡ ተራኣ በጺሑ ኣብቲ መድረኽ ክትወጽእ 

ከላ፣ ሕርመት ልባ ቁሩብ ወሲኻ ነበረት። ንመምህር ሙዚቃ ረኣየቶ፡፡ ፍሽኽ 

ኢሉ፣ ኣጆኺ ብዝብል ስምዒት ርእሱ ነቕነቐላ። እቶም ኣብ ክፍላ ዝርከቡ 

መማህርታ ብኣዳናንሳ ሳሮን ክስሕቑን ከላግጹን ተዳልዮም ኣለው፡፡ 

ሙዚቃ ምስተጀመረ፣ ሳሮን ልክዕ ከምቲ መምህር ኤልያስ ተላብዩ ዝነገራ 

ገበረት፡፡ 

ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝተኣከበ ሕዝቢ ከይፈርሔት፣ ናብቲ ሕርመት ሙዚቃ 

ጥራይ እናድሃበት፣ ኣብ ገጻ ፍሽኽታ እናዓሰለ፣ ነቲ ሰልጢና ዝተላማመደቶ ዳንስ 

ብወኒ ጀመረቶ፡፡ 

ኩሎም ከምዚ ጌራ ክትድንስ እያ ዝብል ቅንጣብ ትጽቢት ስለዘይነበሮም 

ብኣዳናንሰኣ ተደንቁ፡፡ 

ኣዲኣ፣ “እዚኣ እኮ ጓለይ እያ!” እናበለት፣ ነተን ኣብ ጥቓኣ ኮፍ ዝበላ 

ክልተ ኣንስቲ ብኹርዓት ነገረተን፡፡ 

ምርኢት ሙዚቃ ምስተውድኤ ሳሮን ኣብ ቅድሚ ወለድን ዕዱማትን በትህትና 

ድንን ኢላ ምስጋና ኣቕሪባ ክትሳናበት ከላ፣ እቶም ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት 

ክብ ብዝበለ ኣድናቖት ኣጣቒኦምላ፡፡ ሳሮን ኣብቲ ጥቓ መምህርት እጅጋየሁ ደው 

ኢሉ ዝነበረ መምህር ኤልያስ ጎየየት።

“የቐንየለይ!” በለቶ ኣዝያ ሕጉስ ኢላ፡፡ 

መምህርት እጅጋየሁ ኣዝያ ተገሪማ ጠመተታ፡፡ 

“ከመይ ጌርኪ ኢኺ፣ ኣብ ውሽጢሓጺር ጊዜ፣ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዳናንሳ 

ክትድንሲ ዝኸኣልኪ?” በለታ፡፡ 

“መምህር ኤልያስ እኮ እዩ ኣሰልጣኒየይ” በለት ሳሮን፡፡ 

“እወ ኣነ እየ ሓጊዘያ! ሳሮን ኣብቲ መጀመርታ ጊዜ ትፈርሕ ነይራ፣ 

በብቐሰይ ግና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናይ ባዕላ ወኒን ልበ - ተኣማንነትን 

እናተሰምዓ መፀ …” 

“እንቋዕ ነገርካኒ …! ኤመስግነካ ኤልያስ”በለቶ እታ መምህር፡፡ 
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መምህርት እጅጋየሁ እቲ ኣቐዲማ ዝፈጸመቶ ጌጋ ተፈሊጡዋ ኣሎ። 

ናብ ሳሮን ገጻ ግልጽ ኢላ፣ “ካልእ ግዜ ዝኾነ ይኹን ሐዲሽ ነገር ክትመሃሪ 

እንተድኣ ደሊኺ፣ ኣነ ባዕለይ ክሕግዘኪ እየ፣ ሕራይዶ?” በለታ፡፡

ቦቢ ኣበይ ኢኻ 
ዘሎኻ?

ዮናስ ሞገስ
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መኣዛ ምስ ኣቡኣን ኣዲኣን፣ ምስ ከልባ ቦቢን፣ ምስ ድሙኣን ኣብ ኣዲስ 

አበባ ትነብር፡፡ ቦቢ ስም እቲ ከልባ እዩ፡፡ ውሮ ኸኣ ስም እታ ድሙ እዩ፡፡ 

መኣዛ ንቦቢን ንውሮን ትፈትዎም እያ፡፡ 

መኣዛ ጽብቕቲ ከዕሶ ኣላታ፡፡ ከዕሶኣ ሒዛ ናብቲ ኣታክልቲ ገዝኦም ትኸይድ 

እሞ፣ ቦቢ! ውሮ! ንዑ እንዶ ንጻወት” ኢላ ትጽውዖም፡፡ ክልቲኦም እናጎየዩ 

ይመፁ፡፡ መኣዛ ነታ ኩዕሶኣ ኣልዒላ ንቦቢ ትስንድወሉ’ሞ፣ ንሱ ኸዓ ነታ ከዕሶ 

ብኣፉ ነከሱ ንመኣዛ ይመልሰላ። ንውሮ ኸዓ ትድርብየላ። ውሮ ግን ነታ ከዕሶ 

እናኣንከራረወት ትጻወት። 

 

“ማማ! ቦቢን ውሮን ከመይ ገይሮም ከዕሶ ከምዝጻወቱ ተመልከቲ! ትብል 

መኣዛ፡፡ 

“ብጣዕሚ ደስ ይብሉ” ኢላ ኣዲኣ ታሕጓሳ ገለጸትላ፡፡

ድሕሪ እቲ ጸወታ መኣዛ መዘርገፍ ኣምጺኣ ንቦቢ ክትዝርግፎ ከላ፣ቦቢ ባህ 

ይብሎ ነበረ፡፡ ነታ ድሙ ክትደራርዛ ኸላ ድማ፣ እታ ድሙ እቲ ድርዛ ደስ 

ከምዝበላ ንምግላጽ፣ ሚያው እናበለት ድምጺ ታሕጓስ ተስምዓ፡፡ ውሮ ኣብ ዝባና 

ክትድህሰስ ከላ ኣመና ባህ’ዩ ዝብላ፡፡ 

ሐደ መዓልቲ ንግሆ ከዕሶ ክጻወቱ ከለው፣ እታ ከዕሶ ነጢራ ነቲሓጹር ገዝኦም 

ዘሊላ ንግዳም ወጸት፡፡ መኣዛ፣ ቦቢን ውሮን እናጐየዩ ንደገ ወጺኦም ነታ ከዕሶ 

ደለዩዋ፡፡ ክረኽቡዋ ግን ኣይከኣሉን። እናጐሃዩ ጥራይ ኢዶም ንገዛ ተመልሱ፡፡ 

ቦቢ ጽንሕ ኢሉ ካብቲ ከባቢ ጠፍዔ፡፡ መኣዛ ንኡኡ ኽትደሊ ኣብቲ ከባቢኣ 

ሸንኮለል በለት፡፡ 

መኣዛ “ቦቢ ኣበይ ኢኻ ዘሎኻ?” እናበለት ደጋጊማ ጸውዓቶ፡፡ ነቲ ድሙ 

እውን “ውሮ! ቦቢ ኣበይ እዩ ዘሎ?” ኢላ ሐተተታ፡፡ 

እታ ድሙ “ሚያው!” ኢላ በድምጺ ጓሂ መለሰትላ፡፡ 

”ማማ! ኣቦ! ቦቢ እኮ ጠፊኡ!” በለቶም ንወለዳ መኣዛ እናነብዔት፡፡ 

“ኣጆኺ ኣይጠፍእን’ዩ! ንሕና እውን ከነዳልየኪ ኢና” በለት ኣዲኣ፡፡ 

መኣዛ፣ ኣዲኣ፣ ኣቡኣ፣ ከምኡ እውን ውሮ ንቦቢ ኣብ ምድላይ ወዓሉ። ግን 

በፍፁም ክረኽቡዎ ኣይከኣሉን፡፡ 

 

ጽልግልግ ክብል ምስ ጀመረ፣ ቦቢ ነታ ጽብቕቲ ከዕሶ ብኣፉ ነኸሱ ሒዙዋ 

መጸ፡፡ ነታ ከዕሶ ኣብ እግሪ መኣዛ ኣንቢሩ እንከብቅዕ፣ ዝል ኢሉ ኣብ ሕቑፋ 

ኣተወ፡፡ መኣዛ፣ ኣዲኣን፣ ኣቦአን እንኮላይ ውሮ ደስ በሎም፡፡ ቦቢ ተመሊሱ 
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ንገዛ ብምምጽኡ ጥራሕ ዘይኮነስ፣ እንኮላይ ነታ ከዕሶ ብምርካቡ ንሱ እውን 

ተሐገሱ ኢዩ፡፡ 

“ኣታ ቦቢ፣ ነዛ ከዕሶ ክትደሊ ኬድካ ዲኻ ዝጠፋእካ?” ኢላ መኣዛ ሐተተቶ፡፡ 

ቦቢ” ውሕ! ውሕ!” ብምባል እቲ ነገር ከምቲ ንሳ ዝበለቶ ከምዝኾነ 

ንምግላፅ ብፍሉይ ቃና ነብሔ።

ኣብዲ ወልዋል ሳእኒ
ገበየሁ ኣየለ 
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ኣብዲ ናውቲ ስርሑ ሒዙ፣ ኣብ ሓንቲ ወሰን ጽርጊያ፣ ኣብ ጸግዒ መንደቕ 

ኮፍ ኢሉ አሎ፡፡ 

ካብ ንግሆ ጀሚሩ፣ ኣሳእኖም ዘወልውሉ ሰባት ኣሳእን እናወልወለ፣ ክሳዕ 

ሰዓት ሐሙሽተ ዝሰርሖ ትሽዓተ ቅርሺ ጥራይ’ዩ፡፡ ሎሚ መላእ ሐሳቡ ብዛዕባ 

ወላዲቱ ዩ፡፡ ኣዲኡ ሐሚመን ኣለዋ፡፡ ትማሊ ናብ ቤት - ሕክምና ወሲዱወን 

ነበረ፡፡ ሽሕኳ ንመመርመሪን ንመግዝዒ ኣፋውስን ዝኸውን እኹል ገንዘብ ዝነበረን 

እንተመሰለን፣ መግዝኢ መድኃኒት ዝኸውን እዂል ገንዘብ ግን ኣይነበረንን፡፡

”ሎሚ መዓልቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣብከረ ሙሉእ መዓልቲ ሥርሕ 

እንተወዓልኩ ይሓይሽ፣ ምናልባት ነዴይ መግዝኢ መድኃኒት ዝኸውን እኹል 

ገንዘብ ክረክብ እኽል እኸውን …” ብምባል ሓሰበ። 

ሕጂ እውን ብዛዕባ እተን ወላዲቱ ምጭናቑ ኣይገደፈን፡፡ ንግሆ ተሰናቢቱወን 

ካብ ገዛ ክወጽእ ከሎ፣ እቲ ረስኒ ኣካለን ካብ ግቡእ ንላዕሊ ክብ ኢሉ ነይሩ፡፡ 

“ገዲዱዋ ዶኸን ይኸውን? እናበለ ኣብ ምስቁርቋር ከሎ፣ ድንገት ፍርሒን 

ስግኣትን ኣተዎ፡፡ ነታ ናውቲ ስርሑ ዘቐምጠላ ንኡሽቶ ሳጹኑ ሒዙ ብጉያ 

ንገዝኡ ተመልሰ፡፡ 

ኣዲኡ ከምታ ተሳናቢቱወን ክወጽእ ከሎ ዝገደፈን፣ ኣብታ ዓራተን ደቂሰን 

እናታቐንዘዋ ጸንሔኦ። ገጸን ፋሕሽዩ ብረሃጽ ተኣሊኸን ኢየን። 

“ከመይ ኢኺ ኣዶዋይ?” በለን ድምጹ ኣትሕት ኣቢሉ፡፡ 

“ደሓን’ዬ፣ ሕጂ ሕሽ ኢሉኒ’ሎ፡፡“ 

“ግን እኮ ረስኒ ኣሎኪ” ኢሉ ኣብቲ ግንባረን ኢዱ ኣንብር ከብል ከሎ 

ንብዓቱመጾ፡ 

“ኣጆካ ኣይትሻቕል! በል ድማ ኣብቲ ውሽጢ ክሽነ ትማሊ ዝተረፈትና 

ምግቢ ኣላ እሞ፣ ንሳ በሊዕካ ናብ ቤት ትምህርትኻ ኪድ፡፡ ከተቕትር የብልካን” 

ኢለን ነገርኦ፣ ነብሰን ተቐንዝያ እናተጨነቓ፡፡ 

”ሎሚ መዓልቲ ትሽዓተ ቅርሺ ረኺበ ኣሎኹ፡፡ በዚ ካብቲ ዝተኣዘዘ 

መድኃኒት ምናልባት ዳርጋ ፍርቁ ክገዝእ እኽእል እኸውን” በለ፣ ይበኪ ከምዘሎ 

ከይቃላዕ እናፈተነ፡፡ 

“ዝኣክል ኣይመስለንን ኣብዲ ወደይ፣ ግደፍ እባ ኣይትብከ፡፡ ኣነ እኮ ቁሩብ 

ጽንሕ ኢለ ክሕሸኒ እዩ፡፡ ደሓን ክኸውን ኢዬ፡፡” በላ ንኸጻናንዖዖ። 

ኣብዲ ነቲ ትሽዓተ ቅርሺ ሒዙ ካብ ገዛ ወጺኡ ጐየየ፡፡ ሓያሎይ መገዲ 

ኣቋሪጹ ኣብ ሐደ ቀጠልያ ዝሕብሩ ማዕጾ ቀጽሪ ዘለዎ ገዛ በጺሑ ደው በለ፡፡ 

ኣብቲ ውሽጢ መካበቢያ ሓደ ሓኪም ምስ ስድርኦም ይነብሩ፡፡ ኣብዲ ብዙሕ 

ጊዜ ነቶም ስድራ ቤት ኣሳእኖም ወልዊሉሎም ነይሩ፡፡ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ 

እቶም ስድራ ቤት ይፈትውዎን ይፈልጡዎን እዮም፡፡ 

ኣብዲ ደው ኢሉ ቁሩብ ብሐሳብ ዝን በለ፡፡ ካብኡ ነቲ ናይ መካበቢያ በሪ 

ምስኳሕኩሔ፣ሓንቲ መሰትኡ እትኸውን ጓል ነቲ ማዕጾ ከፈተቶ።

“ሰላም! ኣለውዶ ኣቦኺ?” በላ ኣብዲ እናተጨነቐ፡፡ 

“እወሎ! እቶ” ኢላ ናብቲ ዝርከቡሉ ክፍሊ ወሰደቶ፡፡ 

ኣብዲ ንብዓቱ እናደራረዘ፣ ነቶም ሐኪም ብዛዕባ ሕማም ኣዲኡ ከምዚ ኢሉ 

ነገሮም፡፡ 
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“ኣደይ ብጣዕሚ ሓሚማ ኣላ፡፡ መግዝኢ መድኃኒት ዝኸውን እኹል ገንዘብ 

የብለይን፡፡ ዶክተር በጃኹም ሓግዙኒ፣ ሰሪሔ ክኸፍለኩም እየ” በሎም ብትሕትና 

ርእሱ ኣድኒኑ፡፡ 

”ብዛዕባ ክፍሊት ደሓር እንተንዛራረበሉ ይሓይሽ፡፡ ሕጂ ግን ምእንቲ ነዴኻ 

ሕክምናዊ ሓገዝ ክገብረለንሲ ንዓናይ ቀልጢፍና ንገዛኹም ንኺድ” ኢሎም እቶም 

ሓኪም ፍሽኽ በሉ፡፡ 

እቶም ሓኪም ናውቲ ሕክምንኦም ሒዞም፣ ኣብዲ ደድሕሪኦም እናሰዓበ 

እንዳ ኣብዲ ኸዱ፡፡ 

ኣዴ ኣብዲ ነቶም ዝመፁ ሰብኣይ ቅድሚ ሎሚ ርእየንኦም ስለዘይፈልጣ 

ቁሩብ ፈርሓ፡፡ እቶም ሓኪም በቲ ዝተማልእዎ ናውቲ ሕክምና ጌሮም እንታይነት 

ሕማመን መርሚሮም ፍኹስ ዘበለ መድኃኒት ሂቦምወን ወሐጣ፡፡ 

“ኣጆኻ ኣብዲ፣ መድኃኒት ስለዝወሓጣ ብቅልጡፍ ክሕሸን ኢዩ፡፡” በሉዎ፡፡ 

 

”ትማል ዝተኣዘዘላ መድኃኒት እዚ’ዩ ኔሩ“ ኢሉ ነታ ትእዛዝ ሓኪም ዝሓዘት 

ወረቐት ኣርኣዮም፡፡ ንሶም ነቲ ትእዛዝ ኣንቢቦም፣ 

”እዚ መድኃኒት እዚ ነዴኻ የድልየን’ዩ“ 

“ገንዘብ የሎን ደኣ እምበር ንሱስ …” በላ ኣዴ ኣብዲ እናተቐንዘዋ።

“ኣነ ባዕለይ ክህበክን’የ” በሉ እቶም ዶክተር፣ ማኅፉዳ ገንዘብ ካብ ጅቦኦም 

እናውጽኡ፡፡ 

“የቐንየለይ!ብዝከኣለኒ መጠን ዝገበርኩ ገይረ ብቕልጡፍ ገንዘብኩም 

ክመልሰልኩም’ዬ፡፡ ክሳዕ ዋጋ እቲ መድኃኒት ከፊለ ዝውድእ ኸዓወርትግ 

መዓልቲ ሳእኒ’የ ዝውልውል እምበር፣ ንቤት ትምህርቲ ኣይኸይድን ኢየ፡፡” በለ 

ኣብዲ ብታሕጓስ፡፡ 

“ገንዘብ ምምላስ ኣየድልየካን’ዩ፣ ካብ ትምህርትኻ እውን ከተብኩር 

የብልካን፡፡ ሕርኩት ቈልዓ ብምኻንካ ንዓኻን ነዴኻን ምሕጋዝ ደስ ኢዩ ዝብለኒ” 

በሉዎ እቶም ሐኪም ኣብ ልዕሊ መንኩብ ኣብዲ ኢዶም ኣንቢሮም፡፡ 

ኣብዲ ሓደ ነገር ካብ ጅቡኡ ኣውጺኡ፣ ኢዱ ናብቶም ሓኪም ዘርግሔ። 

“እንታይ ኢዩ ንሱ?” በሉዎ እቶም ሓኪም እናተገረሙ፡፡ 

“ሎሚ መዓልቲ ሰሪሔ ዝረኸብኩዎ ትሽዓተ ቅርሺ ኢዩ … ካብቲ መግዝኢ 

መድኃኒት ኢልኩም እትህቡና ገንዘብ፣ ሐሲብኩም ነክይዎ” በሎም፡፡ 

“ኣብዲ፣ ኣየድልን እዩ፡፡ ኣነ ባዕለይ ነቲ መድኃኒት ክገዝኣለን እየ፣ ኢለ 

እኮ ነገሪካ ኣለኹ፡፡” በሉዎ ክምስ ኢሎም በትሑት ድምጺ እናሰሐቑ፡፡ 

“ቅድሚ ሕጂ ኣይትፈልጡናን ኢኹም፡፡ ግን እዚ ኹሉ ሓገዝ ጌርኩምልና 

… ኣላሕ መሊኡ ይሃብኩም” በላ ኣደ ኣብዲ ነቶም ሓኪም እናጠመታ፡፡ 

“ንዝሐመሙ ጽጉማት ምሕጋዝ ሰብኣዊ ግድነተይ ኢዩ፡፡ ጽባሕ መጺኤ 

ክርእየክን እዬ፡፡” ድሕሪ ምባል፣ ናብ ኣበዲ ገጾም ግልጽ ኢሎም፣ “ኣብዲ! 

ንስኻ ኸዓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጊዜ ካባይ እትደልዮ ሐገዝ ክህሉ ኸሎ መጺእካ 

ንገረኒ” በሉዎ፡፡ 

ኣብዲ ምስቶም ሓኪም ከይዱ መድኃኒት ሒዙ ተመልሰ፡፡ 

ኣዲኡ ነቲ መድኃኒት ምስ ውሓጣ እቲ ሕማም ፍኹስ በለለን፡፡

ሕጂ ኣብዲ ሳላ እቶም ዶክተር፣ ምውልዋል ሳእኒ ገዲፉዎ ኢዩ፡፡ ኣብ 

ክንድኡ ከም ሓጋዚ መምህር ኮይኑ ንደቂ እቶም ዶክተር እናመሃረ፣ ንሱ እውን 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱ ቐጸለ፡፡ 

“ትምህርተይ ክሳብ ደረጃ ዶክተርነት ክካታተል እየ፡፡ ካብኡ ከምቲ ቀንዲ 

ዓቢይ ዓርከይ ዝቖጽሮም እዞም ሕርኩት ዝኸኑ ዶክተር ኮይነ፣ ንዝተጸገሙ 

ሕሙማት ክሕክም’ዬ” ኣብ ምባል ይርከብ፡፡
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ነታ ብናይ ኣቦይ ኣረጊት ካልሲ ሰሪሔ ዝሰፈኹዋ ጽብቕቲ ኩዕሶ፣ ምስቲ 

ግድጊዳ ገዛና እናላጋዕኩ እጻወት አሎኹ፡፡ እቲ ግድጊዳ ዳርጋ መጋጥምተይ 

ኢዩ፡፡ 

“ኤረ ሕደግ! ነዚ ግድጊዳ ከተፍርሶ ኢኻ!” በለት ኣዴይ በቲ በሪ ቅልቅል 

ኢላ፡፡ 

ሓንሳእ ደጊመ ነታ ከዕሶ ኣብቲ ግድጊዳ አንጠርኩዋ፡፡ 

“ግደፍ እባ ኣታ ቈልዓ! ግደፍ እየ ዝብለካ ዘሎኹ! እንተዘየሎ እዛ ከዕሶ 

እዚኣ ክምንዝዓካ’ዬ” በለትኒኣዴይ ሕርቅ ኢላ፡፡ 

“እሺ ክገድፎ’የ” ኢለ ኣዕረምረምኩ፡፡ 

ነታ ከዕሶ ናብቲ ግድጊዳ ምድርባይ ገዲፈ፣ ንላዕሊ ገፀይ 

እናደርበኸኣንቃዕሪረብምቑላብ ጸወታይ ቐጸልኩ፡፡ ግን ብኡብኡ ስለዝሰልከየኒ 

የማነ ጸጋም ቁሊሕ ክብል ከለኹ፣ሓደ ከመይ ዝኣመሰለ ንመጻወቲ ዝኸውን ሓሳብ 

ዝሕብር ነገር ረኸብኩ፡፡ ንሱ ድማ ዝባን ዚንጎ ናሕሲ ገዛና’ዩ፡፡ ነታ ከዕሶ ናብቲ 

ዝባን ናሕሲ ገዛና ክስንድዋ ከሎኹ፣ ከረውረው ኢላ ክትምለስ ከላ፣ ከም ሓላው 

ልዳት ከዕሶ እግሪ እናቖለብኩን እናቐላዕኩን ናብ ዝባን ዚንጎ እሰቕላ እሞ፣ ንሳኸዓ 

ኣንከራርያ ክትምለስ ከላ፣እቖልባ። ብኸምኡኸዓ ቐጸልኩ፡፡ “ኣዬ ደስ ክብል!” 

ሕጂ ድማ ልክዕ ከም ኣጥቃዒ ጋንታ ከዕሶ እግሪ ኣትሪረ ሃረምኩዋ፡፡

ተመሊሳ ግን ኣይወረደትን፡፡ ኣታ እንታይ እንተገበርኩ ይሕሽኒ በጃኻትኩም? 

ንምንታይ’ዩ እዚ ዝነግረካ ዘሎኹ ዘይርድኣካ? ሃባ! ሃባ! ሃባ እታ ከዕሶ ሃበኒ! 

ኣበይ ኢያ ዘላ?” በለት ኣደይ ኣብቲ በረንዳ ገዛና ደው ኢላ፡፡ 

“ኣብቲ ዝባንዚንጎ ገዛና ተሰቒላ እኮ ኢያ … ኣደዋይ!” ኢለ መለስኩላ፣ 

ኮርታዕታዕ እናበልኩ፡፡ 

“እንቋዓኒ ተሰቕለት! ተጋላጊልና! ንሕና’ውን ሰላም ንረክብ” በለተ ርእሳ 

ብንጽርጽሮት እናነቕነቐት፡፡ 

ነቲ ነዊሕ መኾስተር ገዛ ኣምጺኤ፣ ነታ ከዕሶ ካብቲ ዝባን ዚንጎ ከውርዳ 

ፈተንኩ፡፡ ክብጽሕ ኣይከኣለን፡፡ እቲ መኾስተር ምእንቲ ክነውሐለይ ኢለ፣ 

ካልእ መናውሒ ዝኸውን እንጸይቲ ኣብቲ ጫፉ ኣሲረ ነታ ከዕሶ ከውርዳ ጸዓርኩ፡፡ 

ሕጂ እውን ናብታ ከዕሶ ክብጽሕ ኣይከኣለን፡፡ 

ንጽባሒቱ ጌና ውግሕ ምስበለ እታ ከዕሶይ ከመይ ኢላ ከምዝሐደረት ንምርኣይ፣ 

ካብ ገዛ ወጻእኩ። ኣብታ ዝነበረታ ከምኣ ኢላ ኣላ፡፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ 

ካብ ገዛ ውጽእ ምስ በልኩ፣ ብምልክት ኢደይ ገይረ ተሰናበትኩዋ፡፡ 

“እንታይ ኬንካ ደኣ ከዕሶ ዘየምጻእካ?” ኢሎም ኣዕሩኽተይ ሐተቱኒ። 

“ኣብ ዝባን ናሕሲ ተሰቂላትኒ!” በልኩዎም፡፡ “ክልተ ነዋሕቲ እንጸይቲ 

ኣሲረ እንተፈተንኩ እኳ፣ ከምዘይተሳኽዓለይ” ነገርኩዎም፡፡ 

“ብዳርባ እምኒ ዘይትፍትን!” በለኒ ሓደ ዓርከይ፡፡ 

“ከምኡ ኽገብር ኣይኽእልን እየ፡፡ ኣደይ ትኹርየለይ ኢያ” በልኩ ርእሰይ 

እናነቕነቕኩ፡፡ 

ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ካበይ ከምዝመጸ ዘይተፈልጠ ሓደ ኳኸ፣ ኣብ ልዕሊ 

ናሕሲ ገዛና ዓለበ፡፡ ደስ ብዘብል ኣራኣእያ ርእይ ኣቢሉኒ፣ ነታ ከዕሶ ኸዓ 

ጠመታ፡፡ ቀሰይ እናበለ ናብታ ከዕሶ ከይዱ፣ በቲ መንቈሩ ጌሩ ነታ ከዕሶ ትንክይ 

ኬብላ ኸሎ፣ ብዓቢ ሃረርታ ርኣኹዎ፡፡ ክትወድቕ ኣይደለኹን። ልክዕ ከም ሓደ 

ንሓጺር ግዜ ካብ ስድርኡ ተፈልዩ ንዝነበረ፣ግን ድማ ዝተመልሰ ሓወይ፣ ሕቑፍ 

ኣቢለያ ተሐጐስኩ።

 

“የመስግነካ!” በልኩዎ ነቲ ጽቡቕ ዝወዓለለይ ኳኸ፡፡ በተን ኣተከረን 

ዝጥምታ ኣዒንቱ ርእይ ኣቢሉኒ ርእሱ ነቕነቐ፡፡ ክሕግዘኒ እዩ መጺኡ ኢለ 

ብምሕሳበይ ድማ፣ ከመስግኖሲ ይግባእ እዩ። 
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ፈንዲቃ ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ ቀሸት፣ ብርቱካን፣ ኣስናቀች ደብሪቱ፣ 

ታደለችን መብራቴን ዝበሃላ ኣጓላት ምስ ወለደን ይነብራ። 

ሐሙሽቲኤን ብጣዕሚ ዝፋተዋ መሐዙት እየን፡፡ ንፈንዲቃ ዝተፋላለየ ኅብረ 

- ቀለማት ዘለዎን ብዙሓት ዕምባባታት ኣመልኪዔንኣ እየን፡፡ 

መብዛሕትኡ መሬት እታ ቁሸት ብሐምላይ ሳዕሪ ዝተሸፈነ ኾይኑ፣ እቲ 

ጽባቐኣ ታሕጓስ ልቢ ይህብ እዩ፡፡ ኣብ ጥቃ እታ ቀሸት ሓደ ወሐዚ ኣሎ፡፡ 

እተን ኣጓላት ኩልጊዜ ብኃባር ኢየን ዝጻወታ። መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብ ጸወትኤን 

ይሳማምዓ ኢየን፡፡ ሳሕቲ ግን ከምኡ ዘይኾነሉ እዋን ኣሎ፡፡ ሎሚ ግና እታ 

ዘይተሰማምዓላ መዓልቲ ኢያ፡፡ 

“ኣነ ዝላ ገመድ እየ ክጻወት ዝደሊ” በለት ደብሪቱ፡፡ 

“ንሱ ደኣ ትማሊ እንዶ ኣይተጻወትናዮን? ኣነ ብወገነይ ሎሚ ሕብእሕብኢተይ 

እየ ዝደሊ!” በለት አስናቀች፡፡ 

“ኣነ ግን ዲቦ ክጻወት’የ ዝደሊ፡፡” በለት ብርቱካን፡፡ 

ታደለችን መብራቴን ግን ምንም ኣይተዛረባን፡፡ ኩለን ሱቅ ኢለን 

እናተጣማመታ ጸንሓ፡፡ 

“ፈላማ ሰለይ - ሰለይ ንጻወት፣ ካብኡ ድማ ዝላ ገመድን ሕብእሕብኢተይ 

ከዓ ንቕጽል” ኢላ ታደለች ዘሳማምዕ ሐሳብ ኣቕረበት፡፡ 

“እንተድኣ መጀመርታ ዝላ ገመድ ዘይተጻወትና ኣነ በዛ ነፍሰይ ኣይጻወትን’የ” 

በለት ደብሪቱ ኮርያ። 

“መጀመሪያ ሕብእ-ሕብኢተይ ንጻወት” በለት ኣስናቀች፡፡ ታደለችን 

መብራቴን ዳርጋ ክሳዕ ዝድንጽወን ክጫቓጨቓ ጸንሓ፡፡ 

“እንተደኣ ዘይትሰማምዓ ኬንክን፣ ከይተጻወትና ጊዜና ክባኽን ኢዩ” በለት 

መብራቴ፡፡ 

“ኣነ ሓደ ሐሳብ ኣሎኒ፣ ዝላ ገመድ ትማሊ ተጻዊትና ኢና፣ ሕጂ ግን 

መጀመርታ ዝላን ሕብእሕብኢተይን ንጻወት’ሞ፣ ካብኡ ኸዓ ክደኽመና ኸሎ ኮፍ 

ኢልና ዲቦ ክንጻት ንኽእል ኢና” በለት ታደለች፡፡ 

“እወ!ታደለች ልክዕ’ያ!” ተበሃሃላ፡፡ ታደለች መብዛሕኡ ጊዜ ሐሳብ 

ክትህብ ከላ፣ ንነገራት ስለ እተስተንትን ከላተን ይቕበለኣ ኢየን፡፡ ከለን በዚ 

ሐሳብ እዚ ተሰማምዓ፡፡ ካብኡ ኣብቲ ጥቓ ወሐዚ ናብ ዝርከብ ሜዳ ከዳ፡፡ 

ኣብኡ ብዙሕ ኣእዋምን ቆጥቋጥን ስለ ዝርከብ፣ ደስ እናበለን ምፅዋት ጀመራ። 

ብዝላ ገመድ ጀሚረን ናብ ሕብእሕብኢተየን ኣተዋ፡፡ እታ ሓንቲ ካብአን ደላይት 

ክትከውን ከላ፣ እተን ካልኦት ግን ይሕባኣ። ከምዚ እናገበራ በብታርኤን ኣብ 

ምጽዋት ምስ ጸንሓ፣ እታ ብግዲኣ ደላት ዝነበረት ብርቱካን፣ ንኣስናቀች ክትረኽባ 

ኣይከኣለትን፡፡ 

ጽቡቕ ከውሊ ዘለዎ መሕብኢ ረኺባ ዘጽቀጠት ስለዝመሰላ ኣጸቢቓ ደለየታ፡፡ 

ይኹን እምበር ክትረኽባ ኣይከኣለትን፡፡ ሓንሳእ ደው ኢላ ሓሰበትሉ፡፡ ካብኡ 

እቲ ነገር ስለዝደንፀዋ ንኹለን ነገረተን፡፡ ካብኡ ኩላተን ኣብቲ ከባቢ ፋሕ ኢለን 

ስም ኣስናቀች እናጸውዓ ኣብ ምድላይ ኣተዋ፡፡ ሕጂ እውን ክረኽባኣ ስለዘይከኣላ 

ኩለን ተጨነቓ፡፡ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰ ስምዒት ከለዋ፣ ብድንገት ድምጺ 

ኣስናቀች ተሰምዔ፡፡ 

“ኣስናቀች! ኣስናቀች! ኣስናቀች!” እናበላን እናተጓየያን ናብቲ ድምፃ 

ዝተሰምዓሉ ኣቢለን ከዳ፡፡ 

“ኣብዚ’የ ዘሎኹ!” በለት ኣስናቀች ደሃይ መሓዙታ ብምስምዓ ሕጉስ ኢላ፡፡ 

“ኣስናቀች! ኣበይ ኢኺ ዘሎኺ?” በላኣ ብኃባር እናዕለበጣ፡፡ 

“ኣብዚ ታሕቲ’የ ዘሎኹ! ክወጽእ ኣይከኣልኩን!” በለት እናበኸየት። 

ኣብቲ ደንደስ ገፊሕ ኣፍ ጉድጓድ ኮይነን ታሕቲ ገጸን እንተጠመታ፣ ወያ 

ኣስናቀች ኣብ ሓንቲ ጽብብ ዝበለት ቦታ ተኸርሚያ ኮፍ ኢላ ርኣየኣ። 

ካብቲ ንሳ ዘላትሉ ቦታ ዳርጋ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ፣ ኣብ ታሕቲ ሓደ ወሐዚ 

ይረኤ እዩ፡፡ 

“ኣቲ ንምንታይ ደኣ ኣብዚ ጸድፊ እዚ ኣቶኺ?” 

“ሸታሕ ኣቢሉኒ!” 

“ኣጆኺ! ንሕና ከነውጽኣኪ ንኽእል ኢና!” በለት ታደለች እናተረበጸት። 

“ገመድ ክንደሊ ኣሎና፣ ገመድ ኣድላ’ዩ” በለተን ብርቱካን፡፡ 

ደብሪቱን መብራቴን ስለዝሰንበዳ ኣይተዛረባን፡፡ 

“ብገመድ ጎቲትና ከነውጽኣ ኢና፡፡ ሰባት ብገመድ ኣሲሮም ንሓደ ሰብኣይ 

ካብ ጉድጓድ ከውጽኡዎ ኸለው ርእየ ነይረ፣ ጸገም የብሉን” በለተን።

“እንተድኣ ብገመድ ጌርና ከነውጽኣ ንኽእል ኬንና፣ ኣነብጉያ ኸይደ ገመድ 

ከምጽእ እኽእል ኢየ” በለት ብርቱካን፣ ነታ መሓዛኣ ከድሕናላ ከምዝኽእላ 

ስለዝተረድኣ፣ እቲ ስንባዴኣ ካብ ልዕሊኣ ተቐንጠጠ። 

“ሕጂ እውን ሸታሕ ኢለ ናብቲ ታሕታዋይ ጸድፊ ካይኣቱ ፈሪሔ ኣሎኹ! 

በጃኻትክን ቀልጥፋ” በለት ኣስናቀች ዝርንዝሕ እናነብዔት፡፡ 

“ኣጆኺ!ቁሩብ ህድእ በሊ! ሕጂ ብገመድ ስሒብና ከነውጽኣኪ ኢና!” ኢላ 
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ታደለች ኣበረታትዓታ። 

ካብኡ ደብሪቱን ታደለችን ናብቲ ከባቢ ከይደን ቆጽሊ ኮባ ጠቕሊለን 

ኣምጽኣ፡፡ ብርቱካን ብወገና ሓደ ንውሕ ዝበለ ገመድ ሒዛ ተመልሰት። ካብ 

ኣቕማ ንላዕሊ ብምጉያያ ትልህልህ ነበረት፡፡ 

ታደለች ነቲ ገመድ መሸንቈቋ ገበረትሉ፡፡ ምእንቲ ኣእዳው ኣስናቀች 

ተላሒፀን ከይጉዳኣ ድማ፣ ነቲ ገመድ በቲ ቖጽሊ ኮባ ጀነነቶ፡፡ 

ካብኡ ቀሰይ ኢለን ናብቲ ደንደስ እቲ ጸጽፊ ቀሪበን ደው በላ፡፡ 

ታደለች ነቲ ሓደ ጫፍ እቲ ገመድ ቀሰይ ኢላ ንኣስናቀች ሰንደወትላ። 

“በቲ እንግድዓኺ ኣዚርኪ፣ በቲ ክልተ ቱሽቱሽኪ ንላዕሊ ኣሕልፍዮ እሞ፣ 

ካብኡ ኣንሕና ንላዕሊ ክንስሕበኪ ኢና” በለታ፡፡ 

ኣስናቀች ልክዕ ከምቲ ዝነገሩዋ ገበረት፡፡ ታደለች ብኣፍ ልባ ኣብቲ መሬት 

ተላሒጋ ነቲ ገመድ ንላዕሊ ክትጐቶ ከላ፣ እተን ብድሕሪኣ ዳርጋ ፍርቂ እቲ 

ገመድ ዓቲረን ብታርታ ደው ኢለን ዘለዋ፣ ብርቱካን፣ ደብሪቱን መብራቴን 

ድማ፣ ነቲ ገመድ ብሐባር እናጐተታ ንኣስናቀች ካብቲ ውሽጢ ጸድፊ ስሒብን 

ኣውጽኣኣ፡፡ 

ኣስናቀች ካብቲ ኣትያቶ ዝነበረት ጸድፊ ውጽእ ምስበለት፣ ምስተን መሓዙታ 

ኣይሰሓቕ ኣይብኽያት ብዝኸነ ስምዒት ተሐቋቖፈት፡፡ 

“ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ክሕባእ ኢለ ምምጽኤይ ባዕሉ፣ ሥራሕ 

ዕሽነት’ዩ፡፡ስለ ዝረኸብክናኒ ብጣዕሚ እየተሐገሰ፡፡ብጣዕሚ የቐንየለይ!” በለተን፡፡ 

“ኣስናቀች ቀዳመይቲ!” በለት ብርቱካን ብድሕሪኣ ደው ኢላ እናሰሐቐት፡፡ 

እተን ካልኦት እቲ ዘበለቶ ስለዘይተረድኤን ሱቕ በላ። ቁሩብ ጽንሕ ኢለን ግና፣ 

ብርቱካን ቆጻሪት ከምዝነበረት ትዝ ስለዝበለን ንሳተን እውን ብጣዕሚ ሰሐቓ፡፡ 

ክሳብ እንዳ ደብሪቱ ዝበጽሐ እናተሰሐሓቃን እናውክዓን ተጓዕዛ። ኣብኡ ድማ 

ኣብቲ ውሽጢ ቐፅሪ እቲ ገዛ ኮፍ ኢለን ብዛዕባ እቲ አጓኒፋውን ዝነበረ ነገር 

እናተቐባበላ ኣውረያ፡፡ ነቲ ኣቅድም ኣቢሉ ዝነበረ ክትዕ ግን ረሲዔንኦ እየን፡፡ 

ዝፋተዋ መሓዙት ብምኻነን ሕጉሳት እየን፡፡
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ድሙ ሚሹ
ውዳላት ገዳሙ
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ሚሹ ወትሩ ካብ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ ከላ ዶዮ ኣብ ኣፍደገ ገዝኦም 

እናተጸበየት ትቕበላ እያ፡፡ ሚሹ ገና ኣብቲ ኣፍደገ ብጽሕ ክትብል ከላ፣ ዶዮ 

“ሚያው” እናበለት ኣብቲ እግራ ጠንቀላዕላዕ ትብል። ሚሹ ኣልዒላ ክትደራርዛ 

ከላ ዶዮ ደስ ይብላ፡፡ ሎሚ ግና ዶዮ ከምቲ ልሙድ ንሚሹ ኣብቲ ናይ ቀደም 

ቦታኣ ኣይተቐበለታን፡፡ 

በዚ ምኽንያት እዚ ሚሹ ሐሳብ ኣትዩዋ ተረበጸት፡፡ 

ካብኡ “ዶዮ? ኣበይ ኢኺ ዘሎኺ? ኣበይ ኢኺ ተሐቢእኪ?” እናበለት 

ደጋጊማ ጸዉዓታ፡፡ ግን ሓንቲ መልሲ እኳ ኣይረኸበትን፡፡ 

ዉሽጢ ገዛ ኣትያ ኣብ ኩሉ ቦታታት ሐሰስ በለት፡፡ ኣቕላ ምስ ጸበባ፣ 

“ኣደዋ! ንዶዮ ርኢኽያዶ?” በለታ ነዲኣ፡፡ 

“ኣይረኣኹዋን! ግን ኣይትሻቕሊ! ካብቲ ዘላቶ ሕጂ ባዕላ ክትመጽእ ኢያ?፡፡” 

“ካብ ቤት ትምህርቲ ክመጽእ ከሎኹ እኮ፣ ኹልጊዜ ኣብቲ ጥቓ በሪ 

ትጽበየኒ ነይራ፣ ሎሚ ግን አይረኸብኩዋን” ኢላ ሚሹ ምብካይ ጀመረት፡፡ 

“ኣጆኪ! ኣይትጨነቒ ሚሹ፡፡ ሕጂ ተመስሒ እሞ፣ ካብኡ ሐቢርና ንዶዮ 

ክንደሊያ ኢና፡፡ ኣይትብከ እዛ ጓለይ” ኢላ ኣዲኣ ኣጸናንዓታ። 

“እዋይ እዛ ኣዴይሲ! መጀመርታ ንዶዮ ክረኽባ ኣሎኒ፡፡ ሕጂ ድልየት 

መግቢ የብለይን፣ ኣይጠመኹን” በለት ሚሹ፡፡ 

“እስከ ባቢ ርእዩዋ እንተኾይኑ ሕተትዮ፡፡ ዓንተቦ ምስ በኣል በድሉን 

ዳንኤልን ከዕሶ ይጻወቱ ኔሮም” በለታ ኣዲኣ፡፡ 

ሚሹ “ግርም!” ኢላ ናብ ባቢ ከደት፡፡ 

ሚሹ ኣብ ክፍሊ መደቀሲ ባቢ ክትኣቱ ኸላ፣ ንሱ ብኣፍ ልቡ ኣብ ዓራቱ 

በጥ ኢሉ ስእሊ ይስእል ኔሩ፡፡ 

“ኣታ ባቢ! ንዶዮ ርኢኻያዶ?” ኢላ ብስምዒት ፍርሕን ጭንቀትን ተመሊኣ 

ንሐዋ ሐተተቶ፡፡ 

“ምሳኺ እኮ ኢያ ነይራ፡፡ ማለተይ ኣብ ክፍልኺ የላን ዲያ? በላ ኣብ ገጹ 

ፍርሒ እናተራእየ። 

“ጠፊኣ እኮ ኢያ፡፡ ኣብ ውሽጢ ገዛ ሃሰስ ዘይበልኩዎ ቦታ የሎን፡፡ ኣብ 

ኩሉ ደልየያ” ኢላ ከም ብሐዲሽ ነብዔት፡፡ 

“እውይ! … ብጣዕሚ ኢዬ ሐዚነ ሚሹ! ኣጆኺ! ይኣኽለኪ ኣይትብከ” 

በላ ባቢ ነቲ ዝስእሎ ዝነበረ ስእሊ ኣቋሪጹ፣ ኣብቲ ጠርዚ ኣራቱ ኮፍ እናበለ፡፡ 

“ምናልባት እኮ ዶዮ ካብ ገዛ ምስ ወጸት መገዲ ጠፊኡዋ ክትምለስ 

ኣይከኣለትን ትኸውን” በለት ሚሹ ዝገደደ እናበኸየት፡፡ 

“ኣይጠፍአትን … ንዶዮ ኣነ ባዕለይ ክረኽባ ኢየ … ክረኽባ ኢየ፣ ኣጆኺ 

ሚሹ” በላ ኣብ ኣፍ ልቡ ሕቑፍ እናኣበላ፡፡ 

“ባቢ! ንዶዮ ርኢኻያ ኣሎኻ ማለት ድዩ? እስከ ንገረኒ?ኣበይ ኢያዘላ?” 

ኢላ ጉህያ ሐተተቶ፡፡

“ንዒ እሞ!”ኢሉ ብኢዳ ሑዙዋ ድሕሪ ገዛ ገጾም ክኸዱ ከለው፣ ሚሹ 

ነታ ድሙኣ ንምርካብ ኣዝያ ተሐንጢያ ስለዝነበረት ተስፋ ጌራ ስዒባቶ ኸደት፡

፡ ድሕሪ ገዛ ምስ በጽሑ፣ ኣብቲ ኣዲኣ ዝረስሑ ክዳዉንቲ እተቐምጠሉ ቆማት 

ገፊሕ ዘንቢል “ሚያው” ዝብል ድምጺ ተሰምዔ። ቅድሚ ሎሚ እቲ ዓቢ 

ዘንቢል መኽደን ኣይነበሮን፡፡ ሕጂ ግና እቲ ኣፉ ብኣረጊት ሰተታ ተኸዲኑ፣ ኣብ 

ልዕሊኡ ድማ ብእምኒ ተጸቒጡ ነበረ፡፡ 

ሚሹ ብቅልጡፍ ነቲ እምኒ ኣልዒላ፣ ነቲ መኽደን ቀልዓቶ፡፡ 



66 67

ዶዮ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝረስሑ ክዳውንቲ ጭብጥ ኢላ ቀባሕባሕ እናበለት 

ርኣየታ፡፡ 

ኣቲ ኣብዚ ደኣ መን ኢዩ ዓቢጡኪ?” ኢላ ሐቐፋ ደራረዘታ፡፡ 

“ሚሹ! ይቕረታ ግበርለይ!ኣይትሐዝለይ፡፡ ሕማቕ ነገር ሓሲበ ዝገበርኩዎ 

ኣይኮነን፡፡ ዓንተቦ ምስ እኒ ዳንኤልን በድሉን ኣብዚ ድሕሪ ገዛና ከዕሶ ክንጻወት 

ከሎና፣ ዶዮ ደጋጊማ ነታ ከዕሶ ንምሓዝ ስለዝረበሸትና፣ሽዑ ኢና ኣብዚ ዉሽጢ 

ዓቢ ዘንቢል ዘእቶናያ” እናበለ መልሲ ክህብ ጀመረ ባቢ። 

“እሞ ኣብ ዉሽጢ ዘንቢል ኣእቲኻ፣ ኣብ ልዕሊኣ ዝገበርካዮ ሰተታን እምኒን 

ጸቒጡዋ ተዓፊና እንተመተትከ?”በለቶ በቲ መጋብሩ ጉህያ ኣመና እናሐረቐት፡፡ 

“እእ … ኣነ እኮ ክትመውት ኢለ ኣይገበርኩዎን፡፡ ነቲ እከይ ዝኸነ ግብራ 

ክትገድፎ ጥራሕ’የ ዝገበርኩዎ፡፡ ይቕረታ ሚሹ!” በላ ባቢ፣ በቲ ዝፈጸሞ ጌጋ 

ተጣዒሱ ዓይኒ - ዓይና እናጠመተ፡፡ 

“እንታይ ደኣ ኬንካ ጸወታኹም ምስ ወዳእኩም ዘይከፈትካላ? ረሲዕካያ’ዲኻ?” 

“እወ! እዚኣ እውን እታ ካልኣይቲ ጌጋይ ኢያ! ድሕሪ ደጊም ከምኡ 

ኣይገብርን’ዬ” በለ ንዶዮ እናደራረዘ፡፡ 

ሚሹ፣ ሓዋ ነቲ ጌጋታቱ ብምእማኑ፣ ካብቲ ስምዒት ሕርቃና ዘሐለት። 

“በል ሕራይ! ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ፣ ድሕሪ ሕጂ ግን ንዶዮ ከምዘይትትንክፋ 

ቃል ትኣቱዶ?” ኢላ ሐተተቶ፡፡ 

“እወይ ኣቱ፣ ብርግፅ እምበር! እወ ቃል እኣቱ ሚሹ! ድሕሪ ሕጂ ከምዚ 

ዝኣመሰለ ጌጋ ፈጺመ ኣይገብርን’ዬ” በላ፡፡ 

በዚ ተሳማሚዖም ክልቲኦም ብሓደ ንገዛ ኣተው፡፡ 

ሚሹ ንዶዮ ሐቀፋ ምስ ባቢ ንገዛ ክኣትዉ ከለው፣ኣዲኦም ምስረኣየቶም 

ብጣዕሚ ሕጉስ በለት፡፡

“እዋይ ግርም! ኣበይ ደኣ ተረኽበት!” በለት ንዶዮ ትቕብል ኣቢላ 

እናደራረዘት፡፡ ሚሹን ባቢን፣ንዶዮ ኣበይን ብኸመይን ከምዝረኸቡዋ ነዲኦም 

ነገሩዋ። ባቢ ሕጂ እውን እናተጣዕሰ ድሕሪ ደጊም ንዶዮ ከምዚ ናይሎሚ 

ከምዘይዓብጣ ደጊሙ ቃል ኣተወ፡፡ 

“ኣደዋይ፣ ንዶዮ ዝኸውን ጸባ ኣሎኪዶ? ጠምያ ትኸዉን’ያ፡፡ ካብ 

እትዕፈንኮ ገለ ሰዓታት ጌራ ትኸውን’ያ፡፡” በለት ሚሹ፡፡ 

ኣዲኦም ንዶዮ ዝኸውን ጸባ ከተምጽእ ከላ፣ ባቢ ድማ ነቲ ዶዮ እትምገበሉ 

ንኡሽቶ ሸሐኒ ሒዙላ መጸ፡፡ 

ሚሹ ነቲ ናይ ዶዮ መስተይ ጸባ ሸሐኒ ብጸባ መልኣቶ፡፡ ዶዮ ኣዝያ ጠምያ 

ስለዝነበረት ካብቲ ጸባ ብመልሐሳ እናጨለፈት ብሕርፍርፎት ምምጋብ ጀመረት፡፡ 

ምስጸገበት ነቲ ኣብ ዙሪያ ኣፋ ዝነበረን ጣባት ጸባ ኣብ ዝባን እግሪ ሚሹን ባቢን 

ደራረዘቶ፡፡ ዶዮ ስለእተረኽበት መላእ ስድራ ቤት ሕጉስ ኢሎም ኣምሰዩ፡፡
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ሓወቦይ ወትሩ ቀዳመ - ቐዳም ንገዛና ይመጽእ እዩ፡፡ ክመጽእ ከሎ ካራመለ 

ስለ ዝማልኣለይ ብጣዕሚ ደስ እብለኒ፡፡ ሓደ መዓልቲ ዘምጽኣለይ ደስታ ካራመለ 

ሐምላይ ዝዓይነታ ነበረት፡፡ ነቲ መጠቕለሊ ካራመለ ብቅልጡፍ ቀሊጠ ነታ 

ካራመለ ናብ ኣፈይ መለስኩዋ፡፡ ኣዬ ክትምቅር! 

 

“ኣቱም ደቂ! መዓዲ ቀሪቡ’ሎ፣ ኣእዳውኩም ተሐጺብኩም እተው” በለት 

ኣዴና፣ ኣነ ጌና ነታ ካራመለይ ከስተማቕራ ጅምር ኣብ ምባል ከሎኹ፡፡ 

“እውይ! እንታይ ደኣ’የ ዝገብሮ? ጽንሕ ኢለ እንተዝኸውን ምሐሸኒ ኔሩ! 

ኣብ ገዛና ክለተ ሕግታት ኣለዋ፡፡” 

ሕጊ ቑጽሪ ሓደ፡- 

“ኩሎም ኣባላት ስድራ ቤት፣ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ጊዜ ምሳሕን ድራርን 

ኣብ ሓደ መዓዲ ቐሪቦም ክምገቡ ኣለዎም፡፡” 

ሕጊ ቑጽሪ ክልተ፡- 

“ካራመለ፣ ቸኮላት፣ ወይ ድማ ከምኡ ዝኣመሰሉ ምቁር ነገራት ቅድሚ 

ምሳሕን ድራርን ምብላዕ ክልኩል ኢዩ፡፡ እዚ እቲ ሕጂ ኣነ ዝጠሓስኩዎ ሕጊ’ዩ። 

ወረግ እንታይ ረኺቡኒ ኢዬ፣ ልክዕ ኣብታ ጊዜ ምሳሕ ዝቐርበላ ሰዓት ነዛ 

ካራመለ እዚኣ ዝኸለስኩዋ? ኢለ ኣስተንተንኩ፡፡ 

ሳላ እታ መጠቕለሊት ካራመለ ኣብ ኢደይ ሒዘያ ዝጸናሕኩ፣ ነታ ካራመለ 

ካብ ኣፈይ ኣውጽእ ኣቢለ፣ ከምታ ናይ ቀደማ ጠቕለልኩዋ። 

ካብኡ ድማ ኣበይከ ከጽንሓ እየ ኢለ ሓሰብኩ፡፡ እታ ክዳነይ ጁባ ዝበሃል 

ነገር የብላን፡፡ ኣብ ኢደይ ዕሙኽ አቢለ እንተሐዝኩዋ ኸዓ ክበልዕ ከሎኹ ክጽገም 

ኢየ፡፡ ብዘይካ እዚ ድማ፣ኣሓተይን ኣሕዋተይን ከይበልዑለይ ብምስግኤይ፣ ኣብ 

ገለቦታሲ ክሐብኣ ኣሎኒ። እምበኣረይ ቅድሚ ንገዛ ምእታወይ ማንም ከይረኣየኒ 

ኣብ ማእኸል ክልተ ኣእማን ኣብ ዘሎ ቦታ ሸገጠ ሓባእኩዋ፡፡ ካብኡ ብዘይ ገለ 

ስካፈ ክምሳሕ ኣቶኹ። 

ቐልጠፈ ናብታ ክራመለይ ክምለስ ስለዝሸኮልኩ፣ ምብላዕ ኣይበሎ ብታሕዋኽ 

ኩልስ - ኩልስ ኣበልኩ፡፡ ስድራይ ከየስተበሃሉለይ ካብቲ መኣዲ ብድድ ኢለ 

ኢደይ ተሐጸብኩ፡፡ ካብኡ ብጉያ ናብታ ካራመለይ ከይደ ከምታ ዘቐመጥኩዋ 

ተቀቒራ ጸንሓትኒ፡፡ ኣጋማጢለ ንምርኣያ ጊዜ እኳ ኣይነበረንን፡፡ካብ ምህዋኸይ 

ዝተላዕለ ኣስተብሂለ ከይረኣኹ ቅልጥ ቅልጥ ኣቢለ ኮለስኩዋ፡፡ እታ ካራመለ ግን 

ኣዝያ መጸጸትኒ። ፈጺማ ከምታ ዓንተቦ ዘስተማቐርኩዋ ካራመለ ኣይኮነትን፡፡ ከምዚ 

ዝኣመሰለ መጺጽ ነገር ጥዒመ ኣይፈልጥን፡፡ ካብኡ ዝገደደ ድማ እቲ ዉሽጢ 

ኣፈይ ሻሕኪሩኒ፡፡ ሽዑን - ሽዑ ካብዛ ኣፈይ ናብዛ ኢደይ ጡፍ በልኩዋ። 

እውይ! ለከ ነታ ካራመለይ ኃያሎይ ጻጸታት ወሪሮምዋ እዮም፡፡ ነታ ካራመለ 

ኣብ ልዕሊ ጸፊሕ እምኒ ኣንቢረ፣ እቶም ጻጸታት ነታ ካራመለይ እናመጸዩን 

እናለሓሱን ክሕጎሱ ኸለው ኮፍ ኢለ ተዓዘብኩዎም፡፡ ለከ እኒ ጻጸ ወዲ ጻጸ እውን 

ከምዚ ኸማይ ካራመለ ይፈትው ኢዮም፡፡
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እዋን ዝናብ ነበረ፡፡ ርባታት መሊኦም ኢዮም፡፡ ሰብ ካብቲ ከይዱዎ ዝነበረ 

ተመሊሱ ኣብ ደንደስ እቲ ብውሕጅ ዝመልኤ ርባ በጺሑ’ሎ፡፡ መንበሪኡ ኣብቲ 

ስግር ርባ ኣብ ዝርከብ ዓዲ’ዩ፡፡ነቲ ብውሕጅ ዝመልኤ ርባ ከመይ ጌሩከምዝሰግሮ 

ተጨኒቑ እናሐሰበ ኸሎ፣ 

“ነዓ ተኸተለኒ!” ዝብል ደሃይ ሰምዔ፡፡ 

ቁሊሕ ኢሉ ርእዩ፣ “እዋይ! ንስኻ ደኣ ኣይ ወኻርያ እንዲኻ? ንስኻሲንዓይ 

ክትሕግዘኒ? ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ እንተኾነ እውን ወኻርያ ወዲ ወኻርያሲ ንሰብ 

ሐሊኹምሉ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ ወረግ ኣይተሰምዔን!” በሎ በቲ ዝሰምዖ 

ዘረባ ኣመና ተደኒቑ እናጠመቶ፡፡ 

“ኣታ ንዘረባ ዘረባ የምጽኦ ይበሃል እንድዩ፡፡ ንስኻትኩም ደቂሰባትሲ፣ 

መኣሰይን ኣበይን ኢኹም ንዓና ንወኻሩ ጥዑይ ነገር ሓሲብኩምልና እትፈልጡ? 

ንብዙኃት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ቀቲልኩምዎም እንዲኹም” ኢሉ ወኻርያ 

መለሰ፡፡ 

“እእእ! ኣታ ንሱ ደኣ ዘይኣባጊዕና እናበላዕኩም ስለዘሸገርኩምና እንድኣሉ፣ 

መዓስ ብኻልእ ምኽኒት ኮይኑ።”በለ ሰብ፡፡

“ወይለየኸይ!ኣብዚኣ’ባ ኣላ ዘረባ!እንታይ ደኣ’ሞ ክንበልዕ? በለ ወኻርያ፡፡ 

“ሕጂ፣ በዝን ወዲ ከምዝን ክንቀሓሓር የብልናን፣ ዝሓለፈ ሓሊፉ’ዩ። ሕጂ 

ግን እንተድኣ ነዚ ርባ ተስግረኒ ኬንካ፣ሓደ በጊዕ ክህበካእየ” በለ ሰብ፡፡ ወኻርያ 

በዚ ቃል መብፅዓ ህያብ ተሳማሚዑ፣ ቀቅድሚ ሰብ ክኸይድ ከሎ፣ ሰብ ከዓ እግሪ 

እግሩ ሰዓቦ፡፡ ድሕሪ ቁሩብ ስጉምቲታት ወኻርያ የማነ - ጸጋም እናረገጸ ኣብቲ 

ውሽጢ ርባ ዕምቈት ማይ ዘይብሉ ቦታ ሃሰስ እናበለ የናዲ ነበረ፡፡ ረኸበ ኸኣ። 

ነቲ ርባ እውን ብሓባርን ብደሓንን ሰገሩዎ። 

“ምእንቲ እታ ቃል ዝኣቶኹልካ በጊዕ ክህበካሲ፣ በል ድማ ብታራኻ ንዓይ 

ተኸተለኒ”በለ ሰብ ኣብ ጥቓ እታ መንበሪ ሰብ ዝኾነት ዓዲ ብጽሕ ምስ በሉ፣ 

ሰብ ደው በለ እሞ፣ “ኣብዚኣ እንተተጸበኻኒ ይሐይሽ፣ ከመይሲ፣ ካልኦት 

ሰባት ዓድና እንተርኣዩኻ ከምሕሱም ከጓይዩኻ ኢዮም” በሎ። 

“ዋእ! ከምኡ እንተኾኑ ደኣ እታ ቃል ዝኣቶኻለይ በጊዕኸ” ኢሉ ወኻርያ 

ተስፋ ብዝቖረጸ ስምዒት ሐተቶ፡፡ 

“ኣጆኻ! ህድእ በል፣ ኣይትሻቕል። እቲ በጊዕሲ ከምጽኣልካ ኢየ 

ኣይትጣራጠር፡፡” 

ሰብን ወኻርያን በዚ ተሳማሚዖም ወኻርያ ኣብ ዉሽጢ ጭጭቅ ዝበለ ቆጣቋጥ 

ኣትዩ ተሐብአ፡፡ ሰብ ብደሐን ዓዱ ኣተወ። 

በቲ ጥቓ እቲ ወኻርያ፣ ኣስቂጡ ዝተሐብኣላ ቦታ ኣቢሉ ዝሐልፍ ዝነበረ 

ካልእ ሐላፍ መገዲ ወኻርያ፣ ነቲ ተሸገጡ ህያብ ዝጽበ ዝነበረ ወኻርያ ረኣዮ፡፡ 

“ኣታ ኣብዚ ደኣ እንታይ ትገብር ኣሎኻ?” ኢሉ እቲ ሓላፍ መገዲ ወኻርያ 

ሐተቶ፡፡ 

“ሰብ ነቲ ውሕጅ ርባ ክሰግር ሐሲቡሲ፣ ግን ስለዘይከኣለ፣ ኣነ ኸዓ ኣብ 

ምስጋር እቲ ዉሕጅ ስለዝሐገዝኩዎ፣ ሓደ በጊዕ ብህያብ ከበርክተለይ ቃል 

ስለዝኣተወለይ፣ ንኡኡ ኢየ ዝፅበ ዘሎኹ” በሎ። 

“ወይ ደቀይ!እሞ ንሰብ ኣሚንካዮ ማለት ድዩ?”

“እንታይ ኮይነ ደኣ ዘይኣምኖ?” 

“ኣነስ እንድዒ ወደይ!“ሰብ ፀሊም ርእሱ፣ ሞት እኳ ክንእሶ” እናበሉ፣ 

እቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ዝነገሩና ረሲዕካዮ? ዓገብ’ዩ ዓገብ” ኢሉ መለሰሉ፡፡ 

“ነታ ቃል ዝኣተወልካ በጊዕ ከምጽኣለይ’ዩ ኢልካ ክትጽበ ከሎኻ፣ ሰብ 

ኣጓይዩ ሒዙ ክቐትለካ’ዩ፣ ኤረ ከልቢ ተማሊኡ መጺኡ ክፍንወልካ ይኽእል’ዩ፡፡ 

ሃየ ደኣ ተስእ፡፡ ካብዚ ከባቢ ቀልጢፍና ንኺድ” በሎ፡፡ 

“ደሓን ደሓን ኣይትሰከፍ! ግድ የብልካን፣ ኣብዚኣ ንጽንሐዮ እሞ ካባይን 

ካባኻን መንና ልክዕ ከምዝኾነ ክንርኢ ኢና፡፡ እንተድኣ ሰብ ክመጽእ ኸሎ 

ከልቢ ኣኸቲሉ ከምዝመጸ ካብ ርሑቕ እንተኣራጋጊጽና፣ ካብዚኣ ብህድማ ህልም 

ክንብል ንኽእል ኢና” ኢሉ እቲ ቃል ዝተኣተወሉ ወኻርያ መለሰ። 

“ሎሚ ነቲ ዝመልዔ ርባ ክሰግር ከሎኹ ሳላ እቲ ወኻርያ ዝሐገዘኒ እምበር፣ 

ሕጂ ኣብዚኣ ምሳኻትኩም ኣምበይምሐሎኹን፡፡ ምእንቲ እቲ ዝገበረለይ ሓገዝ 

ሓደ በጊዕ ክህቦ ቃል ኣትየሉ ኣሎኹ” ኢሉ ሰብ ነዲኡን ንሓውን ነገሮም፡፡ 

“ኣታ ኣነሲ! ንወኻርያሲ ሓደ በጊዕ? ኣታ እንታይ ዘረብኡ ኢኻ ትዛረብ! 

ነዚ ኸልቢ ሒዛካ ኬድካ ዘይትሰጐ!” በሎ ሓው ርእሱ እናነቕነቐ፡፡ 

“ኣታ እንታይ ማለትካ ኢኻ?ዳርጋ ዓርከይ’ኮ እዩ፡፡ ነቲ ርባ ዘስገረኒ’ኮ 

ንሱ’ዩ። ንዝውዓለልካ ዓርክኻ ምስጓገሲ ፈጺሙ ኣይግባእን’ዩ” በሎ፡፡ 

“ኣታ ናይ ጥዕና ድዩ እዚ ኹሉ ዘረባ ወዲ ዘረባ? ከምዚ ከማይሲ በጊዕ 

ከይትህቦ! ኣብ ከክንድኡ ነገር ከይመጸ ካብዚ ከባቢና ሰላሕ ኢሉ ክኸይድ ንገሮ! 

“ንሕና ሰባት ንኣባጊዕና ካብ ተጻባእቲ ክንካላኸል ብማለት ንወኻርያን 

ንኸምኡ ዝኣመሰሉ ኣራዊትን ንቐትል ኢና። ኣይፋልካን! እዚ ተግባር እዚ 
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እንተቐጺሉ ኸዓ፣ ኩሎም ወኻሩ መይቶም ክጸንቱ ኢዮም” በለ ሰብ፡፡

“ነዓ ድኣ እዚ ወደይ? ኣነ ሓንቲ ጥቅውቲ ሜላ ኣላትኒ፣ በል ሃየ እምበኣረይ 

ጽን ኢልካ ስምዓኒ፣ ኣብ ክንዲ በጊዕ ካልእ ካብኡ ዝበለፀን ዝዓቢን ብሉጽ ህያብ 

ኣሎ፡፡ 

ናብ ኣኽራናት ባሌ ክኸይድ ንገሮ፡፡ እቶም ኣዝማዱ ዘኸኑ ቀያሕቲ ወኻሩ 

ኣብኡ’ዮም ዝነብሩ፡፡ ልክዕ ከምተን ቀያሕቲ ወኻሩ፣ እዚ ትሓልየሉ ዘሎኻ 

ወኻርያ’ውን፣ኣናጹ መሮር እናበልዔ ክነብር ይኽእል’ዩ፡፡” በላ እተን ክሳብ ሕጂ 

ኣፅቂጠን ብሱቕታ ክሰምዖዖም ዝጸንሓ ኣዲኡ፡፡ 

 

እዚ ተበሃሂሎም ምሰብቅዑ ሰብን ሓውን ናብቲ ወኻርያ ዱ፡፡ 

“ክልተ ኬንና መጺእና፣ ንስኻትኩም ከዓ ክልተ ኬንኩም ጸኒሕኩምና” በለ 

ሰብ ነቶም ወኻሩ፡፡ 

“እቲ ቃል ዝኣቶኻላይ በጊዕ ደኣ ኣበይ’ሎ?” ኢሉ ወኻርያ ሐተተ፡፡ 

“ዓርከይ ብምዃንካ በጊዕ ሒዘልካ ኣይመጻእኩን፡፡ ኣብ ክንድኡ ጽቡቕ 

ምኽሪ ኣምጺኤልካ አሎኹ፡፡” በሎ ሰብ፡፡ 

“እዚ ደኣ እንታይ ዝዓይነቱ ዕርክነት ማለት’ዩ? ወዮ ንነገሩ ድኣ እምበር 

ብቐደሙ እውን ፍሉጥ እዩ ነይሩ፡፡ ካብ ሰብ ደኣ እንታይ ምጽባይ አድሊ?” 

ኢሎ እቲ ካልኣይ ወኻርያ ብንዕቀት ተዛረበ፡፡ 

“እስከ ሓንሳእ ህድአ በል! ንሕና ሰባት እቲ ኣውራሡር መሠረት ናብራና ዳርጋ 

ኣብ መፍራይ ኣባጊዕ ዝተሰረተ ኢዩ፡፡ እንተድኣ ነተን ኣባጊዕና እናቐተልኩም 

ትበልዑወን ኬንኩም፣ ሰባት ከዓ እናሓደኑን እናኣሳጐጉን ክቐትልኹም እዮም፡፡ 

ከምኡ እንተኾይኑ ኸዓ ዓሌትኩም ዘበለ ክፀንት ኢዩ።” ኢሉ ሰብ ተማሕጸነ፡፡

“እሞ እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ? እንታይ ኢዩ ዘዋጽኣና? በሉ ወዮም 

ወኻሩ፡፡ 

“ናብ ኣኽራናት ባሌ ኺዱ!ኣብኡ ወዲ ሓወቦኹም ቀይሕ ወኻሪያ ኣሎ፡፡ 

ኣብኡ ልክዕ ከምቲንሱ ዝገብሮ፣ ነተን ኣብኡ ብብዝሒ ዝርከባ ኣናጹ መሮር 

እናተመገብኩም ምንባር ትኽእሉ ኢኹም” በለ። 

እቶም ወኻረ ሕድሕዶም ተማኺሮም በቲ ዝተነግሮም ሐሳብ ተሳማምዑ፡፡ 

ኣኽራናት ባሌ ኣበይ ከምዝርከቡ ግን ኣይፈልጡን’ዮም፡፡ ነዚ ኸዓ ንሰብ 

ገለፁሉ፡፡
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ሰብ ከዓ ሕስብ ኣቢሎ “ዘገርም’ዩ!ከም ኣጋጣም ኮይኑ ሕጂ - ሕጂ ነጀው 

ክንመጽእ ከሎና ኣሕዋት ኒያላን ድንኩላን፣ ከምኡ እውን መፍለስ፣ በዚ ጥቓኹም 

ሐሊፎም ኣብ እግሪ ሓደ ኦም ኣጽሊሎም ከለው ርእየዮም አሎኹ፡፡ ሃየ በሉ 

ንበገስ! ኣበይ ከምዘለዉ ንድለዮም፡፡ ምናልባት ገለ ነገር ኣስጊኡዎም ካብቲ 

ዝፀንሕዎ ኣልግስ እንተበሉ ንማለት’ዬ፡፡ ንዓዓቶም ተኸቲልኩም እግሪ እግሮም 

እንተኼድኩም፣ ባሌ ክትኣትው ትኽእሉ ኢኹም፡፡ 

ካብቲ ሽዑ እዋን ጀሚሩ ወኻርያ’ውን ከምቲ ወዲ ሐወቦኡ ቀይሕ ወኻርያ፣ 

ኣብ ኣኽራናት ባሌ ኣናጹ መሮር እናተመገበ ይነብር አሎ።



እዘን ኣብዛ መጽሐፍ ዘለዋ ዛንታታት ብኀልዮት እታ 

ጀርመን-ኢራናዊት ደራሲት መጻሕፍቲ ሕፃናት 

ናስሪን ዚገ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢንስቲትዩት ጎተ፣ ብ2004 

ዓ.ም. ንኢትዮጵያውያን ደራስቲ መጻሕፍቲ ህፃናት 

ካብ ዝቐረበ ዓውደ-መጽናዕቲ ብምብጋስ ዝተጻሕፋ እዬን፡፡


