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ጎጆዪቱ በሙ ቀትዋ ጎረቤቶችን አቅፋሇች፡ ፡  ማዕዘን ሊይ በበሬ ቆዳ ተሇጉሞ በጠፍር 

ግጥም ተደርጎ  የታሰረ አቧራ የጠጣ አገሌግሌ ተሰቅሎሌ፡ ፡   

 

በሻ አጎናፍር ፍዝዝ ብሇው አገሌግልን ሲያዩ ቆዩና እይታቸውን ወደ ውጭ አሻገሩ፡ - 

ንፋስ የሇም፣  መብረቅ የሇም፣. በአንድ የሙዚቃ ስሌት ዝም ብል ያሊዝናሌ፡ ፡   

 

“እንግዲህ ድሮ የሆነ  ታሪክ ነ ው፡ ፡ ” 

“እሺ!” ተባሇ፡ ፡  ያሮጊትዋን አሌጋ የከበቡት መንደርተኞች 

የዝናቡን ማባራት በሽማግላው ወግ ሇመጠበቅ ቆልአቸውን እየቆረጣጠሙ ተመቻቹ፡ ፡  

አሮጌትዋም እማማ አረጋሽ ብርድ የቆፈነ ነ ውን  እግራቸውን በጋቢያቸው ውስጥ አጥፈው  

ሞጭሟጫ  አይናቸውን አጎታቸው ሊይ ተከለ፡ ፡  

 

 “ሴትዬዋ አንድ ያሌታሰበ  ዕሇት ቁ! ቁ! ብሊ ጮኸች፡ ፡  ፀጉሯን እየ ነ ጨች ደረቷን 

እየደሇቀች፡ ፡  ሰዉ ከየቤቱ እየበረገገ  እየተመመ መጣ ደረሰና  

“ምን ሆንሽ?” ተባሇች፡ ፡  ”ምን ተፈጠረ? ማን ተቀበረ?”    

 

“ወይኔ! ወይኔ  ወርቄን! ወይኔ ! ወርቄን!” “እያሇች እዬዬዋን አስነ ካችው” 

“�እረ ያዟት ፀጉሯን  ነ ጭታ ሌትጨርስ ነ ው፡ ፡ ! ” 

“እንዴ ምንድን ነ ው ጉዱ? ተደብድባ ነ ው ወይስ…..” 

“ያዟትና ጠይቋት እንጂ.! ተዘረፈች ወይስ ምን ሆነ ች?”  

“ምን ሆነ ሻሌ እቱ ምን ነ ካሽ የኔ  ትርንጎ! ” አሎት ጉረቤትዋ እማማ ዘነ ቡ፡ ፡   

“ምን ያሌሆንኩት አሇ! ኑ ጉዴን እዩ፡ ፡  ወይኔ  ወርቄን! ወርቄን!” 



እያሇች ወሬ አዳናቂ ነ ገር አዳማቂውን እየመራች ወደ ቤትዋ በር ተጠጋች፡ ፡  ጥርቅም 

ተደርጎ በተዘረጋው በሯ ጉበን ቀዳዳ አንገቷን አስግጋ ወደ ውስጥ ተመሇከተችና 

እየጮኽች እያሇቀሰች ወዲያ ስትሸሽ….. የ ሰዉ አይን የሸረሪት ድር የተበተበው በር 

ሊይ እየተንቀዋሇሇ፡ ፡  

“ምንድን ነ ው ነ ገሩ?” 

“ላባ እንዳይሆን?” 

“እባብ ምናምን እንደሆነ ስ?” 

“እንዴ.! ወርቄን ኮ ነ ው የምትሇው.!” ሲባባለ አሁንም  

እማማ ዘነ ቡ፡ - 

 “ወንዶቹ ግቡና እዩሊት እንጂ./ ብሇው ቀጭን ትዕዛዝ አስተሊሇፉ በዚህ ጊዜ ወንዶቹ 

እርስ በርሳቸው እየተያዩ ሲያመነ ታቱ የ ዕድር ጥሩምባ ነ ፊው ተኮሊ ፈንጠር ብል ፈጠን 

ፈጠን እያሇ ወደ በሩ ተጠጋና ያሌተቆሇፈ ግን የተዘጋውን በር አንዴ በወታደር ጫማው 

ቢሇው ጊዜ በሩ ሲጢጢጢጥ ብል ብርግድ አሇ።  ከ ጥቂት ደቂቃዎች በኋሊ ተኩሊ ባዶ 

እጁን እያራገፈ:- 

“ምንም ነ ገር የሇም፡ ፡  ሰሊም ነ ው፡ ፡  ሁሇቱንም ክፍሌ ሳጥን ከፍቼ አጎዛ አንስቼ 

በርብሬአሇሁ፡ ፡ ” ብል ትርንጎ  ሊይ ጥቃቅን ጠያቂ ዏ ይኖቹን ሲያፈጥ እም አእሊፍ 

አይኖች ተከተለት…    

የ ሇበሰችው ሙ ለ ቀሚ ስ በጥቁር ጥሇት ወገቡ ሊይ ሸብ አድርጎአሌ እግርዋ 

ይንቀጠቀጣሌ ጣቶችዋን  እንቅፋት ተረከዝዋን  ንቃቃት በሌቷታሌ፡  

  “ �እረ አሇ!”  አሇች አፏን ሸርመም አርጋ አንገትዋን ወደ በሩ እየ ገፋች  
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  “እውስጥ ነ ዋ./ ተንጠሌጥሎሌ፡ ፡ ”      
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  “አገሌግለ፡ ፡ ” ጥፍሮችዋን እየቀያየረች ቶል ቶል ትበሊሇች፡ ፡  ዏይኖቿ ጎድጓዳቸው 

ውስጥ በፍርሃት ይንጨ ሇጨ ሊለ፡ ፡  

  “ምን ሆነ  አገሌግለ?”  

   “እዛ  ውስጥ ነ ው ያሇው ስሊችሁ!”  ብሊ አየ ሩን በሁሇት እጅዋ ወደ በሩ 

ቀዘፈችው፡ ፡  ወደ ኋሊዋም አጣምራ ቀስ እያሇች እየተንጎ ራደደች  
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   “የናቴ እጅ አምሮኝ ወርቅነ ህን  ሰነ ፍ ቶል አምጣሌኝ ብዬ አገር ቤት አገሌግሌ 

አስይዤ ብሌከው ደመኞቻችን  እመንገድ አገኙትና ህእ.!ህእ.!...” አሇችና እምባዋ 

ማዲያት በጠበሰው ፊትዋ ሊይ መንታ ሆኖ እያወረደ …. “አንገቱን  ቆርጠው ባሇቤቴን  

በገዛ  አገሌግላ ጠፍረው ሊኩሌኝ.!” ከማሇቷ ስብሰባው በመሰቅጠጥ፣ በአግራሞት፣ 

በከንፈር መጠጣ ድምፅ ታመሰ፡ ፡  ጎረቤትዋ እማማ ዘነ ቡም ይህን እንደሰሙ ፊታቸው ወደ 
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   “ታዲያ ምን ይሻሊሌ ጎበዝ.!” 

    “ይውጣአ.!ይከፈት አገሌግለ፡ ፡ ”     

  

ተኮሊ እግሩን እየ ጎተተ ቀስ እያሇ ወደ ቤትዋ ዘሇቀና አቧራ የጠጣች በበሬ ቆዳ 

ተሇጉማ በጠፈር ግጥም ተደርጋ የተጠፈረች አገሌግሌ ይዞ  ወጣና ሰው መሀሌ ቀጭ 
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ማን ይክፈታት ?? 

ወንዶቹ ፊታቸውን አኮፍትረው ሴቶች በነ ጠሊቸው፣ በሹራባቸው አፋቸውን እየሸፈኑ ብዙ 

አይኖች አገሌግሌዋ ሊይ…..  

 

አለና ባሻ አጎናፍር ወሬውን  እንደጨረሱ ነ ገር ወደ መዳፋቸውን ሰደው የቅርጫት 

ጠረጴዛ ሊይ ከተቀመጠው ነ ጭ የቆርቆሮ ሳህን ሽምብራ ቆል ዘግኑ፡ ፡  እየቆረጠሙም  

በአይናቸው ዙሪያ ገቡን አዳረሱት፡ ፡  የመስማት ጉጉት የያዛቸው መንደርተኞች ሁለ 

ነ ገራቸው ጆሮ ሆኗሌ፡ ፡  አሮጊቷ ፍርሃት የረበበበት  ፊታቸውን ከማዕዘን ወደ ባሻ 

አጎናፍር መሇሱና  

“ካዛስ?” አለ፡ ፡  “አገሌግልት ተከፈተ?” 

……. ሲከፈት ሊሇማየት ትርንጎ ከወደ መሃሌ ሽሽችና ወዲያ በረረች፡ ፡  አዳሜ አይኖቹን 

አገሌግለ ሊይ ሰፍቶ እሷን ነ ገሬም ያሊት አሌነ በር፡ ፡  አገሌግለም ተከፈተ ውስጡ 

የተገኝው ግን አንገቱ የተቆረጠ ጡ ቱ የተሸረፈ አሮጌ ጀበና የወዳደቁ ፒራሚድ የመሰለ 

ሌቃቂቶችን በጥሊሸቱ ነ ካክቷቸዋሌ፡ ፡  አይኑን ማመን አቅቶት ሕዝቡ በመደነ ቅ እያመመ 



ፊቱን ወዲህ ቢያዞር፡ - እማማ ዘነ ቡ ማጅራታቸውን እያዳቀፉ ወደ ግቢ ገብርኤሌ 

አፍጥጠው ሃውሌት ሆነ ው ቀርተዋሌ፡ ፡   

“ምንድነ  ነ ው ነ ገሩ?” ተባሇ፡ ፡  “ይናገሩ ንጂ.!” 

ብንን ብሇው እውይ ሌጄን.! አለ እማማ ዘነ ቡ አይበለባቸውን በእንባቸው እያረጠቡ፡ -  

“ተነ ክታሇች ማሇት ነ ው.!” ባሇቤቷ እኮ ከጠፋ ሇታህሳስ ገብሬሌ አስር ዓመቱ፡ ፡  

አለና ደረታቸውን እየመቱ አይናቸውን እያበሱ ፊታቸውን ወደ ቤታቸው መሇሱ…. 

“ከዚያስ?” አሇች ያሮጊቷ አንዷ ጎረቤት 

“ትርንጎ ምን ሆነ ች?” አሇች ላሊዋ 

“በዚያው ቀረቻ.! አበደቻ.! ወፈፈቻ! ምን ታርግ ሌጄ፡ - ቤትዋን ፈርታ፡ ፡  

አገሌግሌዋን ፈርታ፡ ፡  ደመኞቿን ፈርታ፡ ፡  አለና እግራቸውን -ሉያፋታቱ ባሻ አጎናፍር 

ብድግ ሲለ፡ - ጠያቂዎቹም ዝናቡ ማባራቱን ተመሌክተው  

“እግዚሃር ይማርዎ.!” 

“ቀሊለን ያርግሌዎ.!” እያለ አራቱም ወደ የቤታቸው ተበታተኑ፡ ፡  

   

 “ባሻ አጎናፍር በቁማቸው”   

“በይ ደህና እደሪ.! “ሲሎቸው፡ - እግራቸውን ብርድ ቆፍንኗቸው አሟቸው” የተኙት 

አሮጊት ፍንጥር ብሇው ተነ ሱና ጎራዳቸውን በመቀነ ታቸው ተናፍጠው ወገባቸውን ሸብ 

እያደረጉ፡ - 

“ይበለ ይዘውሌኝ ይሂዱ.!” 

“ምኑን? አለ ባሻ ጢ ም የዋጠውን ረዥም ፊታቸውን ወደ አሮጊትዋ እየመሇሱ፡ -” 

“እርሶ ድሮስ ስንት የሚወራ ጥሩ ወግ እያሇ እ.! አሁን ብቸ ይዘውሌኝ ይሂዱ” ብሇው 

ጣታቸውን ወደ ማዕዘን ቀሠሯት 

አጎትየውም አገሌግለን እያዩ፡ - 

“ምነ ው አረግዬ ፈራሽ እንዴ?” “አሎቸው ሉፈነ ዳ የደረሰ ሳቃቸውን ውጠው፡ - 

ባይናቸውም እያባበሎቸው፡ -  

“አይዞሽ አረግዬ አይዞሽ”.! ሲሎቸው 

“ይዘውሌኝ ይሂዱ ብያሇሁ ይዘውሌኝ ይሂዱ…” 

 



 

 


