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ጐረባብቲ ዝዀኑ ሓንቲ ኣንጭዋን ሓደ 
ማንቲለን ነበሩ፡፡ ክረምቲ ይኣቱ ስለዘሎ 
እቲ ከባቢኦም ኣዝዩ ይቘርር እዩ፡፡ ነፋስ 
ከዓ ይነፍስ፡፡ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ግዜ፣ 
ወዮ ማንቲለ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ብኮቦርትኡ 
ተጐምጒሙ ኣብቲ ጥቓ እቶን ኮፍ ኢሉ 
ይውዕል፡፡ ኣንጭዋ ግና ንደቃን ንነብሳን 
ምግቢ ተብስል፡፡



ደቃ ካብ ድቃሶም ክትስኡ ከለው፣ ቁርሶም 
ኣዳሊያ ብንግሆኡ ተቑርሶም፡፡ ምህርቲ 
እኽሊ ዝኣትወሉ ቀውዒ ካብ ዝጅምር ቀረባ 
ግዜ እዩ፡፡ ነቲ ዘድልዮም ቀለብ ኣብቲ ከባቢ 
ካብ ዝርከብ ግርሁ ክትእክብ ትኽእል እያ፡፡
ማንቲለ በይኑ ክነብር ከሎ፣ ኣንጭዋ ግና 
ምስ ሓሙሽተ ደቃ እያ ትነብር፡፡



ሰብኣያ ሞይቱ እዩ፡፡ ስለዚ ደቃ በይና እያ 
ተዕብዮም፡፡ ብዛዕባ ሞት በዓል-ቤታ ኣልዒላ 
ከተውሪ ኸላ፣ ኩሉ ግዜ ሰፍ ዘይብል ሓዘን 
እዩ ዝስምዓ፡፡ ዓሚ ክረምቲ እዩ ዓሪፉ፡፡ 
ድሕሪ ከቢድ ዝናብ ምዝናቡ፣ እቲ ውሒጅ 
መሊኡ ነቲ ገዝኦም ማይ ከዕለቕልቖ ምስ 
በፅሔ፣ ምእንቲ ንኣዓን ንደቁን ካብቲ ሓደጋ 
ውሕጅ ከድሕን ኢሉ፣ ኣንፈት ናይቲ 
ውሕጅ ናብ ካልእ ገፅ ንምቕያር ምኹዓት 
ይጅምር፡፡
ሃንደበት ግና እቲ ውሕጅ ከም ማዕበል 
እናተሰራሰረ መፂኡ፣ ሒዙዎ ፅርግፍ በለ፡፡



እታ ኣንጭዋ፣ ኣዝማዶምን እንኮላይ 
ኣዕሩኽቶምን ኣዝዮም ሓዘኑ፡፡ ካብቲ 
ግዜ እቲ ጀሚራ፣ ደቃ በይና ከተዕቢ 
ሓላፍነታ ኮነ፡፡ ብጣዕሚ ሕርኩቲ 
ስለዝኾነት ድማ፣ ነቲ ናይ ኣቦን ናይ 
ኣደን ናይ ሓላፍነት ሰኽሚ ጠቕሊላ 
ሒዛ፣ በፅቡቕ ኩነታት ግቡኣ ትፍፅም 
ኣላ፡፡



ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ፣ እቲ ኣብ 
ገዛ ዘሎ እኽሊ ኣመና ውሁድ ከምዝኾነ 
ኣስተብሃለት፡፡ በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ፣ 
ንእዋን ክረምቲ ዝኸውን እኽሊ ከዋህልል 
ኣሎኒ ኢላ ወሰነት፡፡ 

“ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚረ፣ ቀትርን ለይትን 
ብዘይ ዕረፍቲ እናሰራሕኩ፣ ንክራማት 
ዝኸውን ምግቢ ክዓቁር እየ፡፡” ኢላ 
ተበገሰት፡፡ ንመዋህለሊ ዝኸውን ክልተ 
ቈፎ ሰርሔት፡፡ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ፣ 
ንዓመት ሙሉእ ዝኣክል ምግቢ ኣዋህለለት፡፡

ኣይተ ማንቲለ ግና ሃካይ ከይኮነ ኣይተርፍን፡፡
ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዕዮ ምስራሕ ኣይፈቱን፡፡
ብዛዕባ መፃኢ ግዜ ፈፂሙ ሓሲቡ 
ኣይፈልጥን፡፡ ወረ በቲ እታ ጐረቤቱ 
እትሰርሖ ስራሕ የሽካዕልል ኔሩ፡፡



ሓደ መዓልቲ ኣንጭዋን ማንቲለን ጐፍንጐፍ 
ኣብ መገዲ ተራኸቡ፡፡ ኣይተ ማንቲለ 
ተገሪሙ እናጠመታ፣ “ስምዒ እስከ፣ አረ 
ንምንታይ ኢኺ ክሳዕ ክንድዚ ላሕ ትብሊ 
ዘሎኺ?” በላ ብባጫ፡፡ ኣብዚ ግዜ እዚ 
እኮ፣ ምግቢ ከምድላይካ እዩ ዝርከብ ዘሎ፡፡
ብዘይ ገለ ፃዕርን ላዕልን ታሕትን ርሑቕ 
ከይከድካን፣ ማንም ከም ድላዩ ምግቢ 
ክረክብ ይኽእል እዩ፡፡ ንምንታይ ኢኺ  
ትደኽሚ?” ኢሉ በዓይኒ-ንዕቀት ጠመታ፡፡ 

እታ ኣንጭዋ ዘረብኡ ክሳዕ ዝውድእ 
በትዕግስቲ ሰሚዓ፣ ካብ ገፃ ረሃፃ እናፀረገት፣ 
“ኣታ ተፈታዊ ጎረቤተይ፣ ስለ እቲ ማዕዳኻ 
የቐንየለይ፣ እዚ ሕጂ ዝበልካዮ ጌጋ የብሉን፡፡
ጎራሕን ተበላፅን ኢኻ፣ ወዲ ተበላፂን ወዲ 
ጎራሕን ከዓ፡፡



ንመፃኢ ግዜ ብዝምልከት ግና፣ ዘይግደስን 
ዘይሓልን ክትከውን የብልካን፡፡ ንበልዖ 
እንተስኣንናን ጥሜትከ እንተመፀ…” ኢላ 
ዘረባኣ ከይወደአት፣ ማንቲለ ኪርኪር ኢሉ 
ስሒቑ ኣቋረፃ፡፡ “ፍትውቲ ኣንጭዋ፣ እዝሲ 
ግደፍዮ ደኣ፣ ወረ ረስዕዮ! እዚ ኹሉ ዘሎ 
ታሕጓስን ፅጋብን ኣይረኣየክን ዲዩ?” በላ 
ነታ ዝሓዛ ጭራ የማነ ፀጋም ነስ እናበለ፡፡ 

ኣንጭዋ እቲ ዘረብኡ ቅጭጭ ከይበላ፣ 
አቦታትና “ኣይመፅእን እዩ ገዲፍኪ ይመፅእ 
እዩ ደኣ በሊ›› ይብሉ ኔሮም፡፡ ኣብ ውሽጢ 
ግዜ ዘይልወጥ ነገር የልቦን፡፡ ነቲ ዝመፅእ 
ግዜ ሓቢርና ክንርእዮ ኢና፡፡” ኢላቶ 
ከደት፡፡



ኣንጭዋ ክትፅዕርን ክትደክምን ከላ፣ ኣይተ 
ማንቲለ ግና፣ ካብ መደቀሲኡ ኣርፊዱ 
እናተስአ ኣብታ ጥቓ እቶኑ ኮፍ ኢሉ ሐዊ 
ይስሕን ነበረ፡፡ ክጠሚ ከሎ ናብቲ ዱር 
ኣትዩ ይጠጥም፡፡ ካብኡ ድማ ቐልጢፉ 
ናብታ ዓራቱ ይድይብ እሞ፣ ኣብ ውሽጢ 
ኮቦርትኡ ኣትዩ ተጐምጒሙ ይድቅስ፡፡ 
ወርሓት ጽድያ ብኸምዚ ሓለፈ፡፡ ክረምቲ 
ክወፅእ ቀሪቡ ኣሎ፡፡

ከምቲ እታ ኣንጭዋ ኣቐዲማ ዝበለቶ፣ እቲ 
ወቕቲ ተቐየረ፡፡ እቲ ሓሩር ፀሓይ ኣመና 
ተሪሩ፣ እቲ ዋዒ ኣዝዩ ወሰኸ፡፡ እቲ ካብ 
ኩሉ ዝገደደ ኸዓ፣ እቲ ጫካ ንመግቢ 
ዝኸውን ሳዕሪ- ማዕሪ ከቡቅል ኣይከኣለን፡፡ 
ዝብላዕ ነገር ንምምዕራር ነዊሕ መገዲ ምኻድ 
ግድን ዝኾነሉ እዋን መፀ፡፡ እዚ እውን 
እንተኾነ፣ ተስፋ ዘቑርፅ እዩ ነይሩ፡፡ ኣይተ 
ማንቲለ ኣብ ጥሜት ኣተወ፡፡



እታ ኣንጭዋ ግና፣ ነቲ ብኽንደይ ላዕሊን 
ታሕትን ፅዒራ ዘዋህለለቶ ምግቢ ምስ 
ደቃ ብታሕጓስ ምምጋብ ጀመረት፡፡ ሓደ 
መዐልቲ ኣይተ ማንቲለ ምግቢ ንምምዕራር 
ካብ መንበሪኡ ወፀ፡፡ ሓያሎይ ሰዓታትን 
ነዊሕ መገዲን እኳ ርሒቑ እንተኸደ፣ ሓንቲ 
ንጣር ፍሬ ፉል እኳ ክረክብ ኣይከኣለን፡፡ 
በቲ ሓሩር ኣየር ዛሕቲሉ፣ ብድኻም ነይነይ 
እናበለን፣ ብጥምየት እናተፋሕሰን ንገዛ ገፁ 
ገፈፍ በለ፡፡ ገዝኡ ክበፅሕ ቁሩብ ምስ 
ተረፎ፣ ሓደ ሓሳብ ቅጅል በሎ፡፡ ይኹን 
እምበር ብኡንብኡ በቲ ሓሳቡ ገለ ሓፍረት 
ተሰምዖ፡፡ እቲ ዝመፀሉ ሓሳብ ናብቲ እንዳ 
ኣንጭዋ ከይዱ ምግቢ ንክትህቦ ምልማን 
ነበረ፡፡



እታ ኣንጭዋ እኽሊ ክትእክብ ኣብ 
ዝነበረትሉ ግዜ፣ ከመይ ገይሩ የቆናፅባን 
ብንዕቐት ይርእያን ከምዝነበረ ትዝ በሎ፡፡
ከመይ ገይሩ ክሓትታ ከምዝኽእል ከስተንትን 
ፀንሔ፡፡ ቁሩብ ፅንሕ ኢሉ ሓደ ፅቡቕ 
ሜላ ረኸበ፡፡ ንሱ ኸዓ፣ ካልእ ካብ ርሑቕ 
ሀገር ዝመፀ ገያሻይ ማንቲለ ተመሲሉ፣ 
ናብ እንዳ እታ ኣንጭዋ ንምኻድ ደለየ፡፡ 
እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓቢ ሓሳብ ንገዛእ ርእሱ 
እውን ኣደነቖ፡፡ ከይተደናጐየ ነቲ ትልሙ 
ክትግብሮ ምንቅስቓስ ጀመረ፡፡ ምእንቲ እታ 
ኣንጭዋ ከይተለልዮ ኸኣ፣ ከም ግዛዕ ገይሩ 
ነቲ ኩነታቱ ክቕይር ኣለዎ፡፡

ብፅባሒቱ ንግሆ ተሲኡ ክዳውንቱ ተኸድነ፡፡
እቲ ክዳኑ ግና ኣረጊትን ረሳሕን ነበረ፡፡ 
ኣብቲ መንከሱ ጭሕሚ ኣጥበቐሉ፡፡ ካብኡ 
ናብ እንዳ እታ ኣንጭዋ ከደ፡፡



ኣብቲ ገዝኣ ምስ በፅሔ፣ ደሃይ ድምፁ 
ለዊጡ “ካብ ርሑቕ ዓዲ ዝመፃእኩ ገያሻይ 
እየ፡፡ ጠምዬ እየ እሞ ስለ ፈጣሪ ኢልኩም 
ተዘከሩኒ” ኢሉ ለመነ፡፡

እታ ኣንጭዋ ቅልቅል ኢላ፣ “ካብ ርሑቕ 
ሀገር ዲኹም መፂእኩም? የሕዝን እዩ! 
ንዑ በሉ እተው፡፡ ገዛኹም እዩ፡፡ ሕጂ 
ብቕልጡፍ ምግቢ ከቕርበልኩም እዬ፡፡” 
በለቶ፡፡

ኣይተ ማንቲለ ነንጭዋ ከምዘታለላ ኣሚኑ 
ሕጒስ ኢሉ ኣትዩ ኮፍ በለ፡፡



ኣንጭዋ ክትሐትቶ ጀመረት፡፡ አረ መን 
ካብ ዝበሃል ዓዲ ኢኹም መፂእኩም? እቲ 
እኽሊ ዘይብሉ ዓዲኸ ኣበይ እዩ ዘሎ? ኣመና 
ዝተፀገምኩም ትመስሉ” በለቶ፡፡ 

ኣይተ ማንቲለ ነቲ ጭሕሙ ብኹርዓት 
እናተነኻኸፈ፣ “እንታይን ከመይን ኢለ 
ከምዝዛረብ ኣይፈለጥን፡፡ ነቲ ሀገር እኳ 
ትፈልጠኦ ኣይመስለንን፡፡ ኣብ ጫፍ ዓለም 
ኢና ንነብር፡፡ ማይ እንተዝወቅዕን እቲ 
ዘራእቲ ዓብዩ እንተዝዕንብብሲ፣ ግዛዕ ፀገም 
እኳ ኣምበይመጋጠመናን፡፡ ብጥሜት ድማ 
ኣምበይምተሳቐናን ኔርና፡፡”

ኣንጭዋ ዘረብኡ ኣቋሪፃ፣ “በሉ ሃየ ስምዑ” 
በለቶ፡፡ ንምፅንናዕ ኢላ ነቲ ብርኩ ትንክፍ 
ኣበለቶ፡፡ ኣይተ ማንቲለ በሊዑ ምስ ፀገበ፣ 
ኣመስጊኑ ክኸይድ ተዳለወ፡፡



“እምበይተኒ” ኢሉ ብድድ በለ፡፡

ፅንሑ እባ! ቡን የፍልሕ እኮ እየ ዘሎኹ፡፡
ከይሰተኹም ኣይትኸዱን ኢኹም፣ ነውሪ 
እዩ! ኢላ ንቕፅ በለት፡፡ 

ኣይተ ማንቲለ ብትሕትና ርእሱ ኣድኒኑ፣ 
“የቐንየለይ፣ ፀጊበ እየ፣ ይኣኽለኒ እዛ 
ጓለይ” በለ፡፡

“ፅንሑ ደኣ ኣይፋልኩምን” ኢላ ክሳዕ 
መሊሹ ኮፍ ዝብል ደው ኢላ ተፀበየቶ፡፡ 

ኣወል ቡን ምስ ሰተየ፣ ብኡንብኡ እታ 
ካልኣይቲ ተሰኽተተት፡፡ ኣብ መንጎ እዚ 
ኣይተ ማንቲለ ፈፂሙ ከይሓፈረ “ኣብቲ 
ኣነ ዝመፃእኩሉ ዓዲ እውን መነባብሮና 
ከምዚ…” ብምባል ዘረባኡ ጅምር ምሰበለ፡፡



ኣንጭዋ ካብታ ኣፉ መንጢላ “ወይ 
ኣምላክ! ሕጂሲ እባ ይኣክል! ኣይ ካብ 
ርሕቕ ዓዲ እንዲኹም መፂእኩም፣ ብጣዕሚ 
ደኺሙኩም ኣሎ” ኢላ ዘረባኣ ከይዛዘመት፣ 
ማንቲለ ቀልጢፉ ተቓወመ፡፡
“ሕጂ ደኣ ካብቲ ድኻመይ እፎይ ኢለ 
እንድየ” በለ፡፡
ለባም ኣንጭዋ ርእሳ ነቕኒቓ፣ “ኣነ ብዛዕባ 
እቲ ጉዕዞ ማለተይ ኣይኮነን፡፡ ምናልባት 
ምኽንያት መድከሚኹም ካልእ ነገር ክኸውን 
ይኽእል እዩ፡፡ ዘሳቕየኩም ዘሎ ሕሊናኹም 
እዩ፡፡ ክምዕደካሲ እስከ ፅን ኢልካ ስምዓኒ፡፡
ብዛዕባ ፅባሕ ምሕሳብን፣ ምስራሕን ግቡእ 
እዩ፡፡ እዚ ክብለካ ከሎኹ ግና፣ ተጨነቅ 
እናበልኩኻ ከይመስለካ፣ ይኹን እምበር ከሎ 
ጌና ኣቐዲምካ ክትሓስብ ይግብኣካ” በለቶ፡፡
ኣይተ ማንቲለ እታ ለባም ኣንጭዋ 
ኣስተውዒላን ኣዕርያን ትጥምቶ ከምዘላ 
ተፈለጦ፡፡ ሽዑ ብሕንከት እታ ምድሪ-ቤት 
ተጨዲዳ ክትውሕጦ ተመነየ፡፡



እታ ኣንጭዋ ግና፣ ንሱ ከምዝኾነ ጌና ምፅእ 
ኢሉ ኣብቲ ኣፈፌት ምስ በፅሔ ፈሊጣቶ 
ነይራ፡፡ “ኣታ ፍቱው ጎረቤተይ፣ እቲ 
ዝኣከብኩዎ እኽሊ ኣዝዩ ብዙሕ ስለዝኾነ፣ 
ንዓይን ንደቀይን ኣኺሉ ክተርፈና እዩ፡፡
ክሳዕ ንዓመታ ቀውዒ ይኣኽለና እዩ፡፡
ንስኻ እውን እናመፃእካ ምሳና ክትበልዕ 
ትኽእል ኢኻ፡፡ ነቲ ብድሕሪኡ ዝኸውን 
ግን፣ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዝፈልጦ” ኢላ 
ኣፀናንዓቶ፡፡ 
“ብዛዕባ መፃኢ ግዜ ዘይምሕሳበይ ዕሸነት እዩ 
ነይሩ፡፡ ሕጂ ካባኺ ተማሂረ ኣሎኹ፡፡
ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንነጀው በሊሕን 
መስተውዓሊን ክኸውን እየ፡፡” በለ ማንቲለ 
ቁሩብ ደሃዩ ዓው ኣቢሉ፡፡ ነታ ኣንጭዋ ኸዓ 
ፅቡቕ ገይሩ ኣመስገና፡፡ 
ካብታ ሁሞት እቲኣ ጀሚሩ፣ ንሱ እውን 
ከምኣ ሕርኩት ኮነ፡፡  



ጻማ
ኃይለመለኮት መዋዕል

ጻማ
ኃይለመለኮት መዋዕል



ቅድሚ ሓያሎይ ዘበን ኣብ ሓንቲ ንኡሽቶ ከተማ ዝነብር ሃብተ 
ዝተብሃለ ነጋዳይ ነበረ፡፡ ሽሕ እኳ በቲ ናብርኡ ዘማርር ነገር 
እንተዘይነበሮ፣ ፈታው ነብሱን ስሱዕን ከምዝኾነ ግን ፍሉጥ እዩ 
ነይሩ፡፡ ወትሩ ንኡኡ ድቃስ ዝኸልኦ፣ ከመይ ገይሩ ንብረት 
ከምዘጥርን ከምዘኻዕብትን እምበር፣ ሓንቲ መዐልቲ እኳ፣ “ዘሎኒ 
ይኣኽለኒ እዩ፣ ተመስገንካ ፈጣሪ” እትብል ቃል ካብ አፉ ወጺኣ 
ኣይትፈልጥን፡፡



ካብ ዕለታት ሓደ መዐልቲ ኣይተ ሃብተ ንበይኑ እናኸደ ኸሎ፣ 
እታ ገንዘቡ ዘቐምጠላን ኣብ ጅቡኡ ዘንብራን ንኡሽቶ ማሕፉዳኡ 
ጠፍአት፡፡ ኣብቲ ውሽጣ ሓደ ሺሕ ቅርሺ ነበረ፡፡ በዚ ምኽንያት 
እዚ፣ እታ ንኡሽቶ ከተማ ተረበሸት፡፡ ንሱ እውን ብዘይምቁራፅ 
ተፃረፈን ተራገመን፡፡ ይኹን እምበር ነታ 1000 ቅርሹ ግን 
ክረኽባ ኣይከኣለን፡፡
ሽዑ ኣይተ ሃብተ “ገንዘበይ ረኺቡ ዘምፅኣለይ ሰብ ፍርቁ 
ይውሰድ፡፡” ኢሉ ዋጋ ፃምኡ ከምዝኸፍል ብምግላፅ ተመባፀአ፡፡



ኣይተ እውነቱ ሓረስታይ እዩ፡፡ ንግሆ-ንግሆ ምስ በዓልቲ-
ቤቱን ደቁን ናብ ማሕረሱ ይወፍር፡፡ ሙሉእ መዐልቲ ክሰርሑ 
ይዉዕሉ እሞ፣ ኣጋ ምሸት ገዝኦም ይምለሱ፡፡ ሽሕ እኳ ዘለዎም 
ንብረት ሒደት እንተኾነ፣ በታ ዘላቶም “ተመስገንካ ጎይታይ” 
ኢሎም እዮም ዝነብሩ፡፡ ዝተባረኹ ኸዓ ኮይኖም እዮም 
ዝስምዖም፡፡ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ፣ ዝኾነ ይኹን ዘይናቶም 
ዝኾነ ነገር ኣይደልዩን እዮም፡፡



ሓደ ግዜ ኣብ እዋን ዕራርቦ፣ ኣይተ እውነቱን በዓልቲ ቤቱን፣ 
ስራሕ ውዒሎም ንገዛ ክምለሱ ከለው፣ ኣብ ቅድሚኦም 
ሓደ ንኡሽቶ ፀሊም ነገር ወዲቑ ፀንሖም፡፡ እንታይ ኮን 
ይኸውን እናተበሃሃሉ ኣልዓሉዎ፡፡ ማሕፉዳ እዩ፡፡ ከፊቶም 
እንተረኣዩዎስ፣ ኣብ ውሽጡ ገንዘብ ኣሎ፡፡ ነቲ ዘይናቶም ዝኾነ 
ገንዘብ ካብቲ ማሕፉዳ ኣውፂኦም ክቆፅሩዎ ኣይደለዩን፡፡ ገለ 
ስሱዕ ዝኾነ ሰብ ኮይረኽቦ ብምስግኦም ግና፣ ነቲ ማሕፉዳ ኣብቲ 
እተረኽበሉ ቦታ ገዲፎምዎ ምኻድ እውን ኣይደለዩን፡፡ እሞ 
ክሳዕ ሓዲኡ ዘፍልጥ ኢሎም ንገዛ ሒዞምዎ ንምኻድ ወሰኑ፡፡



ዓዲ ምስ ኣተው፣ ኣይተ ሃብተ ገንዘብ ከምዝጠፍኦም ሰምዑ፡፡
ኣይተ እውነቱን በዓልቲ ቤቶምን ናብ እንዳ ኣይተ ሃብተ 
ኸይዶም፣ እቲ ገንዘብ ከምዝረኸቡዎ ኣበሲሮም ዘሕጉስ ዜና 
ነገሩዎም፡፡ ኣይተ ሃብተ ማሕፉዳኡ ርእይ ምሰበለ፣ ብታሕጓስ 
ትቕብል ኣቢሉ፣ ብኡንብኡ ነቲ ገንዘብ ምቑፃር ጀመረ፡፡
እታ ኣብኣ ዝነበረት 1000 ቅርሺ ሓንቲ እኳ ከይተነኽአት 
ኣብታ ዝነበረታ ኣላ፡፡ “ገንዘበይ ረኺቡ ዘምፅኣለይ ሰብ ፍርቁ 
ይውሰድ” ብምባል ዝኣተዎ ቃለ-መብፅዓ ትዝ በሎ፡፡ ይኹን 
እምበር፣ ሕጂ ግና ብመሠረት እታ ዝኣተዋ ቃል፣ ነታ ወረታ 
ፃምኡ ክህቦ ኣይደለየን፡፡

ሸዑ እንታይ ከምዝገብር ሕስብ ኣቢሉ፣ “ስምዓኒ እስከ ኣይተ 
እውነቱ፣ ኣብዛ ውሽጢ ማሕፉዳ ዘሎ ገንዘብ 500 ቅርሺ ጥራይ 
እዩ፡፡ ኣነ ግን ዝጠፍኣኒ 1000 ቅርሺ፣ እዩ፣ ስለዚ…” በለ 
ኣይተ ሃብተ ብመልክዕ ምጒብዕባዕ፡፡



ኣይተ እውነቱ ሰንበደ፡፡ ካብኡ እቲ ነገር ደንፅዩዎ “እሞኸ 
እንታይ?” ኢሉ ሐተተ፡፡ “ስለዚ፣ እቲ ዝሓይሽ ነቲ ኹሉ 
ኣብኡ ዝነበረ ገንዘበይ እንተሃብካኒ እዩ፡፡ እንተዘየሎ እንዳ 
ፖሊስ ክኸይድ እዬ” በሎ፡፡

“እእእ! ዋላ እንተደለኻ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይንኸይድ! 
እንተኣነ እሞ ነዛ ዝረኸብኩዋ ማሕፉዳ፣ ከምታ ዝፀንሓትኒ እዬ 
ኣምፂአያ፡፡ ኣብዛ ውሽጢ ማሕፉዳ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝነበረ 
እኳ አይቆፀርኩዎን፡፡” ኢሉ ብርግኣት መለሸሉ፡፡

በዚ ነገር እዚ ስለዘይተሰማምዑ፣ ተተሓሒዞም ናብ ቤት ፍርዲ 
ኸይዶም ኣብ ቅድሚ ዳኛ ቐረቡ፡፡ እቶም ዳኛ ክኢላን ጉዳይ 
ሰብ-ነገር ኣፃፊፎም ዝርእዩ ነበሩ፡፡ ንክልቲኦም ተኲሮም 
ብምጥማት፣ ጥርዓኖም ሰምዑ፡፡ “ኣይተ ሃብተ ዝጠፍኣኩም 
1000 ቅርሺ እንድዩ?” ኢሎም እቶም ዳኛ ሓተቱ፡፡



“እወ ልክዕ እዩ፣ ብዘየጠራጥር… 1000 ቅርሺ እዩ፡፡” በለ 
ኣይተ ሃብተ ባእባእ እናበለ፡፡ 
“እሞ ድንቂ እምበር” በሉ እቶም ዳኛ፡፡

“ኣብዛ ውሽጢ እዛ ማሕፉዳ ዝተረኽበ ግን 500 ቅርሺ 
ጥራይ እዩ፡፡ እዚ ማለት ከዓ፣ እተን ሽዑ መዐልቲ  ዝጠፍኣ 
ማሕፉዳታት፣ ክልተ እየን ኔረን ኢልና ክንሓስብ ንግደድ ኢና፡፡ 
ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ማሕፉዳ፣ ናይ ካልእ ሰብ እዩ 
ማለት እዩ፡፡ ስለዝኾነ ድማ፣ እዚ ማሕፉዳ እዚ ምስቲ ኣብቲ 
ውሽጡ ዘሎ ገንዘብ ነቶም ወዲቑ ዝረኸቡዎ ንኣይተ እውነቱን 
ንበዓልቲ ቤቶምን ክወሃብ እዩ፡፡” ኢሎም ፈሪዶም ነቲ ማሕፉዳ 
ንኣይተ እውነቱ ኣረከቡዎም፡፡

“እንተ ንስኹም ኣይተ ሃብተ ግና፣ እቲ ዝጠፍአ ማሕፉዳኹም 
ክሳብ ዝርከብ ድልያኹም ቀፅሉ” ኢሎም ወሰኑ፡፡
እቶም ዳኛ፣ ኣይተ ሃብተ ከምዘጠፋፍአ ብቐደሙ ተረዲኡዎም 
ነይሩ፡፡
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