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ጎረቤታሞች የሆኑ አንዲት አይጥ እና 
አንድ ጥንቸል ነበሩ፡፡ ክረምቱ መግባቱ 
ነው፡፡ በጣም ይበርዳል፡፡ ነፋስ 
ይነፍሳል፡፡ በእዚህን ጊዜ ታዲያ ጥንቸል 
ሆዬ ከጠዋት ጀምሮ በብርድ ልብስ 
ተጠቅልሎ ምድጃ አጠገብ ቁጭ ብሎ 
ይውላል፡፡ አይጥ ግን ለልጆቿ እና ለራሷ 
ምግብ ታበስላለች፡፡



ልጆቿ ከእንቅልፋቸው ሲነሱ በጠዋት ቁርስ 
እንዲደርስላቸው ታደርጋለች፡፡ እህል 
የሚሰበሰብበት ወቅት የጀመረው በቅርቡ 
ነው፡፡ የሚያስፈልጋቸውን ምግብ በቀላሉ 
በአካባቢው ካለው እርሻ ላይ መሰብሰብ 
ትችላለች፡፡ ጥንቸል የሚኖረው ለብቻው 
ነው፡፡ አይጥ ግን ከአምስት ልጆቿ ጋር ነው 
የምትኖረው፡፡   



ባሏ ሞቶባታል፡፡ ልጆቿን ለብቻዋ ማሳደግ 
አለባት፡፡ ሁልጊዜም ስለ ባሏ መሞት 
ስታወራ ከፍተኛ ሃዘን ይሰማታል፡፡
የሞተባት ባለፈው ክረምት ነው፡፡ ኃይለኛ 
ዝናብ ከጣለ በኋላ ወንዙ ሞልቶ፣ ቤታቸው 
በጎርፍ ሊጥለቀለቅ ሆነ፡፡ ባሏ እሷን እና 
ልጆቹን ከጎርፍ አደጋ ለማዳን ሲል፣ 
የወንዙን አቅጣጫ ለማስቀየር ይቆፍር 
ጀመር፡፡ ግን በድንገት ጎርፉ እንደ ሞገድ 
ወደ ላይ ተነሳና ባሏን ይዞት ጥርግ አለ፡፡  



አይጧ፣ ዘመዶቻቸው እና ጓደኞቻቸው 
ጭምር በጣም አዘኑ፡፡ ከዚያን ጊዜ 
ጀምሮ ልጆቿን ለብቻዋ ማሳደግ 
ግዴታዋ ሆነ፡፡ በጣም ጎበዝ በመሆኗ 
ግን የአባትንም የእናትንም ኃላፊነት 
በጥሩ ሁኔታ እየተወጣች ትገኛለች፡፡ 



ከእለታት በአንዱ ቀን እቤት ውስጥ
ያለው እህል በጣም ትንሽ መሆኑን አየች፡፡
በመሆኑም ለክረምት የሚሆን እህል 
ማከማችት አለብኝ ስትል ወሰነች፡፡ 
‹‹ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ያለ እረፍት ቀን 
ከሌሊት እሰራለሁ፡፡ ለክረምት ወቅት 
የሚሆን ምግብ እሰበስባለሁ›› አለችና 
ተነሳች፡፡ ለምግብ ማከማቻ የሚሆን ሁለት 
ጎተራ ሰራች፡፡

በአጭር ጊዜ ውስጥም ለዓመት ሙሉ 
የሚበቃ ምግብ ሰብስባ አከማቸች፡፡ 
አቶ ጥንቸል ግን ሰነፍ ሳይሆን አይቀርም፡፡
ምንም አይነት ስራ መስራት አይወድም፡፡ 
ስለ መጪው ጊዜ ምንም አስቦ አያውቅም፡፡ 
እንዲያውም ጎረቤቱ በምታደርገው ነገር ላይ 
ይቀልዳል፡፡ 



አንድ ቀን ተገናኙ፡፡ አቶ ጥንቸል በመገረም 
እየተመለከታት ‹‹ስሚ እስቲ! ለምንድን ነው 
እንዲህ የምትደክሚው?›› አላት እያሾፈ፡፡
‹‹አሁን እንደሆን ምግብ እንደልብ ነው፡፡
ያለምንም ልፋት እና ድካም፣ እሩቅ ሳይሄዱ 
ማንም የሚፈልገውን ምግብ ያገኛል፡፡ 
ለምንድን ነው የምትለፊው?›› በማለትም 
በንቀት ተመለከታት፡፡ 

አይጧ ተናግሮ እስኪጨርስ በትዕግስት 
አዳምጣ፣ ላቧን ከግንባሯ ላይ ጠረገች፡፡ 
‹‹ውድ ጎረቤቴ፣ ስለ ምክርህ አመሰግናለሁ፡፡
የተናገርከው ትክክል ነው፡፡ ብልጥ እና ጮሌ 
ነህ - የጮሌ እና የብልጥ ልጅ፡፡ 



… መጪውን ጊዜ በተመለከተ ግን ግዴለሽ 
መሆን የለብህም፡፡ የምንበላው ባይኖረንስ፣ 
ረሃብ ቢመጣስ…››  ተናግራ ሳትጨርስ 
ጥንቸል ከት ብሎ ሳቀና አቋረጣት፡፡ 
‹‹ውዲት አይጥ! እሱን እርሺው! ይሄ ሁሉ 
ደስታ እና ጥጋብ አይታይሽም?›› አለና 
የያዘውን ጭራ ወዲያና ወዲህ ያወዛውዝ 
ጀመር፡፡ 

አይጧ ምንም ሳይመስላት ‹‹አባቶቻችን፣  
‹አይመጣምን ትተሸ ይመጣልን አስቢ!› 
ይሉ ነበር፡፡ ‹‹በጊዜ ሂደት የማይለወጥ ነገር 
የለም፡፡ መጪውን አብረን እናየዋለን›› 
ብላው ሄደች፡፡  



አይጧ ትለፋለች ትደክማለች፡፡ አቶ ጥንቸል 
ግን ከእንቅልፉ አርፍዶ ይነሳና ምድጃው 
አጠገብ ተቀምጦ እሳት ይሞቃል፡፡ ሲርበው 
ወደ ጫካ ይሄድና ይበላል፡፡ ከበላ በኋላ 
ወዲያውኑ አልጋው ውስጥ ይገባና ጥቅልል 
ይላል፡፡ የፀደይ ወቅት እንዲህ አለፈ፡፡ 
ክረምቱም እያለቀ ነው፡፡ አይጧ እንዳለችው 

ወቅት ተቀየረ፡፡ የፀሐይዋ ግለት የሚቻል 
አልሆነም፡፡ ሙቀቱ በጣም ጨመረ፡፡ 
ከእዚህ የከፋው ደግሞ ጫካው ምንም ምግብ 
ማብቀል አለመቻሉ ነው፡፡ የሚበላ ነገር 
ፍለጋ ብዙ መንገድ መሄድ የሚያስፈልግበት 
ጊዜ መጣ፡፡ ይህም ቢሆን ተስፋ አስቆራጭ 
ነበር፡፡ አቶ ጥንቸል ይራብ ጀመር፡፡ 



አይጧ ግን በስንት ልፋትና ድካም 
የሰበሰበችውን ምግብ ከልጆቿ ጋር ሆና 
በደስታ ትመገብ ነበር፡፡  

አቶ ጥንቸል በአንዱ ቀን ምግብ ፍለጋ ከቤቱ 
ወጣ፡፡ ለብዙ ሰዓታት እረዥም መንገድ 
እርቆ ቢሄድም አንዲት ፍሬ ኦቾሎኒ እንኳን 
ማግኘት አልቻለም፡፡ በአየሩ ሙቀት 
ተጎሳቅሎ፣ በድካም እየተንገዳገደ እና በረሃብ 
እየተሰቃየ ወደ ቤቱ ተመለሰ፡፡
ቤቱ ለመድረስ ትንሽ ሲቀረው የሆነ ሃሰብ 
መጣለት፡፡ በሃሳቡ ግን ወዲያውኑ ሃፍረት 
ተሰማው፡፡ ያሰበው አይጧ ዘንድ ሄዶ ምግብ 
እንድትሰጠው መለመን ነበር፡፡



አይጧ እህሉን ስትሰበስብ እንዴት ዝቅ 
አድርጎ ይመለከታት እንደነበር አስታወሰ፡፡
እንዴት አድርጎ ሊጠይቃት እንደሚችል 
አሰበና ትንሽ ቆይቶ ጥሩ ብልሃት አገኘ፡፡
ሌላ ጥንቸል መስሎ እቤቷ ሊሄድ ፈለገ፡፡
ከሩቅ ሀገር የመጣ እንግዳ አስመስሎ፡፡ 
በእዚህ ታላቅ ሃሳብ እራሱ ጭምር ተደነቀ፡፡
ወዲያው እቅዱን በተግባር ለመፈጸም 
መንቀሳቀስ ጀመረ፡፡ አይጧ እንዳታውቀው 
እራሱን መቀየር አለበት፡፡

በነጋታው ጠዋት ተነሳና ልብሱን ለበሰ፡፡ 
የለበሰው ግን ቆሻሻ፣ አሮጌ ልብስ ነበር፡፡ 
ከንፈሩ ላይ ፂም አጣበቀ፣ ከዚያ ወደ አይጧ 
ቤት ሄደ፡፡ 



አይጧ ቤት እንደደረሰ ድምፁን ቀየረና 
‹‹ከሩቅ ቦታ የመጣን መንገደኞች ነን፣ 
እርቦናል እና ስለ ፈጣሪ ብላችሁ ተዘከሩን!›› 
በማለት ለመነ፡፡

አይጧም ‹‹ከሩቅ ቦታ ነው የመጡት? 
ሲያሳዝን፣ ይግቡ፣ ቤትዎ ነው፡፡ አሁኑኑ 
ምግብ አቀርብልዎታለሁ፡፡›› አለች፡፡

አቶ ጥንቸል አይጧን እንዳታለላት በማመን 
በደስታ ቁጭ አለ፡፡



አይጧ ትጠይቀው ጀመር ‹‹ለመሆኑ ከየት 
ሀገር ነው የመጡት? ይሄ እህል የሌለበት 
ሀገር የት ነው ያለው? በጣም የተቸገሩ 
ይመስላሉ፡፡›› እያለች፡፡ 

አቶ ጥንቸል ፂሙን ነካ ነካ አደረገና በኩራት 
‹‹ምን ብዬ እንደምናገር አላውቅም፣ ሀገሩን 
እንኳን የሚያውቁት አይመስለኝም፡፡
የምንኖረው ከዓለም ጫፍ ነው፡፡ ዝናቡ 
ቢዘንብ ኖሮ፣ቡቃያው ቢያብብ ኖሮ፣ ምንም 
ችግር ባልገጠመን፣ በረሃብም ባልተሰቃየን 
ነበር፡፡››    

አይጥ አቋረጠችው ‹‹ያዙ! ብሉ!›› አለችና 
ለማፅናናት ያህል ጉልብቱን ነካ አደረገችው፡፡
አቶ ጥንቸል በልቶ ከጠገበ በኋላ አመስግኖ 
ሊሄድ ተዘጋጀ፡፡ 



‹‹የኔ እመቤት …›› ብሎ ብድግ አለ፡፡
‹‹እንዴ ይቆዩ እንጂ! ነውር ነው፡፡
ቡና እያፈላሁ እኮ ነው፡፡ ሳይጠጡማ 
አይሄዱም›› ብላ ድርቅ አለች፡፡ 

አቶ ጥንቸል በትህትና አንገቱን ደፍቶ 
‹‹አመሰግናለሁ፡፡ ጠግቤያለሁ፣ በቃኝ፣ 
ልጄ፡፡›› አለ፡፡ ‹‹በፍፁም ይቆዩ!›› 
አለችና አይጧ ጥንቸል ተመልሶ ቁጭ 
እስኪል ድረስ ጠበቀች፡፡ 

አቦል ቡናውን እንደጠጣ ወዲያው ሁለተኛው 
ተጣደ፡፡ በእዚህ መሃል አቶ ጥንቸል ምንም 
ሳያፍር ‹‹እኔ ከመጣሁበት ቦታም አኗኗራችን 
እንዲሁ …›› በማለት መናገር ሲጀምር፤



አይጧ አቋረጠችው እና
‹‹የፈጣሪ ያለህ፣ አሁንስ ይበቃል፡፡ ከሩቅ 
ነው አይደል የመጡት፣ በጣም ደክሞዎታል 
…›› ጥንቸል በፍጥነት ተቃወመ ‹‹አይ 
አሁን ከድካሜ አርፌያለሁ›› አለ፡፡

ብልኋ አይጥ አንገቷን ነቀነቀች፣ ‹‹እኔ 
በጉዞው ማለቴ አይደለም፡፡ የድካምዎ 
ምክንያት ምናልባት ሌላ ነገር ሊሆን 
ይችላል፡፡ ህሊናዎ ነው ያሰቃየዎ…ስማኝ 
ልምከርህ፡፡ ስለ ነገ ማሰብም፣ መስራትም 
ይኖርብሃል፡፡ ተጨነቅ እያልኩህ አይደለም፣ 
ግን ደግሞ ቀድመህ  ማሰብ ይኖርብሃል፡፡›› 
አለችው፡፡  

አቶ ጥንቸል አሁን ልብ ብላ 
እየተመለከተቸው እንደሆነ አወቀ፡፡ በሃፍረት 
መሬት ተሰንጥቃ ብትውጠው ወደደ፡፡



አይጧ እሱ እንደሆነ ያወቀችው ገና 
እንደመጣ መግቢው ላይ ነበር፡፡  ‹‹ውድ 
ጎረቤቴ፣ ያጠራቀምኩት እህል ብዙ 
ስለሆነ ከእኔ እና ከልጆቼ ይተርፋል፡፡ 
እስከሚቀጥለው የአዝመራ ወቅት ድረስም 
ይበቃናል፡፡ አንተም እየመጣህ ከእኛ 
ጋር መብላት ትችላለህ፡፡ ከእዚያ በኋላ 
የሚሆነውን የሚያውቀው ፈጣሪ ብቻ ነው›› 
በማለት አፅናናችው 

‹‹ስለ ወደፊት አለማሰቤ ሞኝነት ነበር፡፡ 
አሁን ከአንቺ ተምሬያለሁ፡፡ ከአሁን ሰዓት 
ጀምሮ ብልህ እሆናለሁ›› አለ ጥንቸል ትንሽ 
ድምጹን ጎላ አድርጎ፡፡ አይጧን በጣም 
አድርጎ አመሰገናት፡፡ ከእዚያን ጊዜ ጀምሮ 
እሱም እንደ እሷ ጎበዝ ሆነ፡፡



ወሮታ
ዮናስ ታረቀኝ

ወሮታ
ዮናስ ታረቀኝ



ከብዙ ጊዜ በፊት በአንዲት ትንሽ ከተማ ውስጥ የሚኖር አንድ 
ነጋዴ ነበር፡፡ የእዚህ ነጋዴ ስም ሃብቴ ይባላል፡፡ ምንም 
ሊማረርበት የሚገባ ነገር ባይኖረውም በራስ ወዳድነቱ እና በስስቱ 
ግን የታወቀ ነው፡፡ ሁልጊዜም የሚያስበው እንዴት አድርጎ 
ሃብቱን እንደሚያሳድግ እንጂ አንድም ቀን ‹‹ያለኝ በቂዬ ነው 
አመሰግናለሁ ፈጣሪ›› የሚል ቃል ከአፉ ወጥቶ አያውቅም፡፡



ከእለታት በአንዱ ቀን አቶ ሃብቴ ብቻውን መንገድ ላይ 
እየሄደ ሳለ ገንዘብ የሚያስቀምጥበት አነስተኛ የኪስ ቦርሳው 
ይጠፋበታል፡፡ ቦርሳው ውስጥ አንድ ሺህ ብር ነበረበት፡፡ 
በእዚህ ምክንያት ትንሿ ከተማ ተረበሸች፡፡ እሱም ያለማቋረጥ 
ተሳደበ፣ ተራገመ፡፡ 1000 ብሩን ግን ሊያገኝ አልቻለም፡፡ 
አቶሃብቴ ታዲያ ‹ገንዘቤን አግኝቶ ለሚያመጣልኝ ሰው ግማሹን 
ይወስዳል›› ሲል ወሮታ እንደሚከፈል አስታወቀ፡፡



እውነቱ ገበሬ ነው፡፡ ማለዳ ከሚስቱ እና ከልጆቹ ጋር ወደ 
እርሻው ይሄዳል፡፡ ቀኑን ሙሉ ሲሰሩ ውለው ወደ ቤት 
የሚመለሱት ከመሸ ነው፡፡ ያላቸው ንብረት አነስተኛ ቢሆንም፤ 
ባላቸው ነገር ተመስገን ብለው የሚኖሩ ናቸው፡፡ የተባረኩ ሆነው 
የሚሰማቸው ሲሆን ከሁሉም በላይ ደግሞ የራሳቸው ያልሆነን 
ነገር የማይፈልጉ ናቸው፡፡



አንድ ምሽት እውነቱ እና ሚስቱ ሆነው ወደ ቤት እየተመለሱ 
እያለ ከፊት ለፊታቸው የሆነ ትንሽ ቡኒ ነገር ወድቆ ያያሉ፡፡
ምን ይሆን እየተባባሉ አነሱት፡፡ ቦርሳ ነው፡፡ ከፍተው ሲያዩ 
እውስጡ ገንዘብ ይዟል፡፡ የእነሱ ያልሆነን ገንዘብ ከቦርሳው 
ውስጥ አውጥተው መቁጠር አልፈለጉም፡፡ ቦርሳውን ያገኙበት 
ቦታ ጥለው መሄድም አልፈለጉም፡፡ ሌላ ስስታም የሆነ ሰው 
እንዳያገኘው በመፍራት፡፡ ስለዚህ ለማንኛውም ወደ ቤት ይዘው 
ለመሄድ ወሰኑ፡፡



ሰፈራቸው እንደደረሱ፣ አቶ ሃብቴ ገንዘብ እንደጠፋበት 
ይሰማሉ፡፡ እውነቱ እና ሚሰቱም ወደ አቶ ሃብቴ ቤት በመሄድ 
የገንዘቡን መገኘት መልካም ዜና ያበስሩታል፡፡ አቶ ሃብቴ 
ቦርሳውን ሲያይ ጊዜ በደስታ ተቀብሎ ወዲያው ገንዘቡን መቁጠር 
ጀመረ፡፡ የጠፋበት 1000 ብር እንዳለ አለ፡፡ ‹‹ገንዘቤን 
አግኝቶ የሚያመጣልኝ ሰው ግማሹን ይወስዳል›› በማለት ወሮታ 
ለመክፈል የገባውን ቃል አስታወሰ፡፡ ይሁን እንጂ ቃል በገባው 
መሰረት ለመክፈል አልፈለገም፡፡ ወዲያውኑ ምን ማድረግ 
እንዳለበት አሰበና፤ 

‹‹ስማኝ እውነቱ እዚህ ውስጥ ያለው ገንዘብ 500 ብር ብቻ 
ነው፡፡ ጠፍቶብኝ የነበረው ገንዘብ ግን 1000 ብር ነበር፡፡ 
ስለዚህ …›› አለ አቶ ሃብቴ በማስፈራራት አይነት፡፡



እውነቱ ደነገጠ፣ ከዛም በመደነቅ ‹‹ስለዚህ ምን?!›› በማለት 
ጠየቀ፡፡ ‹‹ስለዚህ የሚሻለው ሁሉንም ገንዘብ ብትሰጠኝ ነው፡፡ 
ካለዚያ ፖሊስ ጣቢያ እሄዳለሁ›› አለው፡፡
‹‹ከፈለግክ ወደ ፍርድ ቤት እንሂድ፡፡ ያገኘሁትን እንዳለ 
ነው ያመጣሁት፡፡ ቦርሳው ውስጥ ስንት ገንዘብ እንዳለ እንኳን 
አልቆጠርኩትም›› በማለት ረጋ ብሎ ተናገረ፡፤ ተከታትለው ወደ 
ፍርድ ቤት በመሄድ ዳኛ ዘንድ ቀረቡ፡፡

ዳኛው ብልህ እና አስተውለው የሚያጣሩ ሰው ነበሩ፡፡ ሁለቱንም 
ትኩር ብለው ተመለከቷቸውና ጉዳያቸውን አደመጡ፡፡
‹‹እሺ አቶ ሃብቴ የጠፋብዎ 1000 ብር ነው አይደል?›› በማለት 
ዳኛው ጠየቁ፡፡



‹‹አዎን! ልክ ነው! ያለጥርጥር … 1000 ብር ነው›› አለ አቶ 
ሃብቴ እየተንተባተበ፡፡ ‹‹ጥሩ›› አሉና ዳኛው 

‹‹እዚህ ቦርሳ ውስጥ ያለው ግን 500 ብር ብቻ ነው፡፡ ይህ 
ማለት ደግሞ በእዚያን ቀን የጠፉት ቦርሳዎች ሁለት ናቸው ብለን 
እንድናስብ ያስገድደናል፡፡ ስለዚህ ይህ ቦርሳ የሌላ ሰው ነው 
ማለት ነው፡፡ በመሆኑም ቦርሳው ከእነገንዘቡ ወድቆ ላገኙት አቶ 
እውነቱ እና ሚስታቸው ይሰጣል›› በማለት ወስነው ቦርሳውን 
ለአቶ እውነቱ ሰጧቸው፡፡

‹‹እርስዎ አቶ ሃብቴ ደግሞ የእርስዎ ቦርሳ እስኪገኝ ድረስ 
ይፈልጉት›› በማለት ፍርድ ሰጡ፡፡ ዳኛው አቶ ሃብቴ እንደዋሹ 
ገብቷቸዋል፡፡
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