
Aቶ ርEሶምን፣ Aቶ ኣፎምን 
 

Aብ ሓደ ዓዲ Aቶ ርEሶምን፣ Aቶ ኣፎምን ዚብሃሉ 
ክልተ ሰባት ነበሩ። Aቶ ርEሶም ፍሉጥን፣ ህርኩትን 
ነጋዳይ፣ ካብ ርሑቅ ዓድታትን ቦታታትን Aቑሑት 
Eናምጽኤን፣ Eናሰደደን ዚነግድ፤ ሃብታም ብምዃኑ 
ድማ ምስ ብዙሕ ሰብ ዚራኸብ፣ ናይ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ 
ሓደራ ተቐቢሉ ብEምነት ዚሕሉ፣ ብትኣማንነቱ Eውን 
Eተፈልጠ፣ ቅኑE ሰብ ነበረ። 

 

Aቶ ኣፎም ግን ሓያል ደላላይ፣ ኣፈኛ፣ ንሓደ ሰብ 
ምስ ካሊE ሰብ Eናራኸበ፣ ናይ ደላላነት ሥራሕ ዜካይድ 
ነበረ። ይኹን ደAምበር፣ Aቶ ኣፎም ተማጓትን፣ 
ተኻራኻርን ብምዃኑ፤ መታለልን፣ መጣፋፍEን Eዩ 
Eናትብሃለ ስለ ዚሕመ ብዙሓት ፈተውቲ Aይነበርዎን። 
ግድነት ኮይንዎ፣ ሥራሕ፣ ጉዳይ ሃሊEዎ 
Eንተዘይኮይኑስ፣ ዚቐርቦ ፈታዊ ሰብ ኣይነበሮን። 
 

 ከምዙይ ኪነብሩ ኸለው፣ Aብታ ሃገር ሰላም 
ብምጥፍU ኩሉ ንግዲ ዝሐለ። Aቶ ርEሶም ድማ 
EዳግU ደኺሙ፣ ብዙሕ ኺሳራ ስለ ዝበጽሖ፣ ኺደክይን 
ኪስEንን ጀመረ። ካብ ሽግር EተላEለ ድማ ካብ ብዙሐት 
ሰባት ገንዘብ ተለቅሔ። Eቲ ኣብታ ሃገር ዝኣተወ 
ህውከት ግን ካብ ቅልውላው ሓሊፉ ናብ ዓብዪ ውግEን 
Eግርግርን ብምቕጻሉ፣ ኣቶ ርEሶም ንዝተለቀሖ ገንዘብ 
ምኽፋል ኣይኮነሉን። ነገር ዓለም ኮይኑ ድማ ንዝተለቅሖ 
ገንዘብ ብዘይምምላሱ፣ ተኸሲሱ ቤት ፍርዲ ቐረበ። 
 

ንAቶ ርEሶም ዝኸሰሱ ኣEደይቱ ድማ ብዝተፋላለየ 
መማላኸትን፣ ብመሰኻኽርን፣ ጭቡጥ መረድIታት 
Eውን ብምቕራብ ረትEዎ። ኣቶ ርEሶም ግን ገንዘብ ከም 



Eተለቅሔ ኣይከሓደን። ካብ ዳኛ ድማ EዳU ንኺኽፍል 
ሠለስተ ወርሒ ጊዜ ተውሃቦ። ዳኛውን EዳU ከም 
ዚኸፍል፣ Eንተዘይከፈለ ግን ቤት ማEሰርቲ ከምዚኣቱ 
Aጥንቂቑ፣ ብዋሕስ ሰደዶ። 

 

ኣቶ ርEሶም Aብታ ሠለስተ ወርሒ ካብ ብዙሓት 
ሰባት ልቓሕ ለመነ፣ ግናኸ ዳርጋ ኹላቶም ድሮ 
ዘለቅሕዎ፣ ቀደም ፈተውቱ ዝነበሩ ሰባት ስለዝኾኑ፣ 
ሓደኳ ንኣቶ ርEሶም ደጊሙ ዝAምኖን፣ ዘልቕሖን ሰብ 
ኣይተረኽበን። ኣቶ ርEሶም ብዙሕ ጨነቖን፣ ዓቕሉ 
ጸበቦን፣ ግን ሓንቲ Eኳ መEተዊት ኣይረኸበን፣ ብዘይ 
ቤት ማEሰርቲ። መወዳEትUውን መለኸኛ ቤት ፍርዲ 
መጺU፣ ናብ ቤት ማEሰርቲ ወሲዱ ዳጎኖ። 

 

ኣቶ ርEሶም ዓመት ዚኸውን ኣብ ቤት ማEሰርቲ 
ምስ ኣሕለፈ፣ Eቲ Eግርግርን፣ ውግEን ኣብታ ሃገር 
Eናገደደን፣ ኣናጋፍሐን መጺU ክሳE ኸተማ ኣተወ። 
ዳኛን ወትሓደርን፣ ዘብAኛን፣ ኩላቶም ካብ ከተማ 
ሃሃዲሞም ነናብ ሃገረ-ሰቦም ተበታተኑ። Eታ ኸተማ ድማ 
ጸረውረው በለት። 

 

 ኣቶ ኣፎም ድማ Eንታይ ከምዘሕሰቦ EንድI፣ 
ብለይቲ ናብቲ ዘብAኛ ዘይብሉ ቤት ማEሰርቲ ዘሊሉን፣ 
ማEጾ ሰቢሩን ኣተወ Eሞ፣ ናብቲ ኣቶ ርEሶም ደቂሱሉ 
ዝነበረ ኽፍሊ መጺU፤ “ተንስE! ንዓናይ፣ ከውጽኣካ Eየ 
መጺኤ…” Iሉ ካብታ ቤት ማEሰርቲ ፈቲሑ ኣውጽO። 

 

ኣቶ ርEሶም ድማ ብዙሕ ብምሕጓስ ኣብ Eግሪ Aቶ 
Aፎም ወዲቑ፤  “ብዙሕ የቕንየለይ ኣቶ ኣፎም፣ ደው 
የብልካ ’ዙ ሐወይ፣ Eግዚኣብሔር ይሃብካ፣ ክፉE 
Aይርከብካ! ኣብ ካሕሳኻ ደማ የውEለኒ…” Eናበለን፣ 



Eናመስገነን፣ ተኸቲሉዎ ወጸ። ሐደ፣ ክልተ ዚኾን 
ማEጾታት ሓሊፎም ድማ ናብቲ ሓጹር ቤት ማEሰርቲ 
በጽሑ Eሞ፣ ዘሊሎም ኣምለጡ። 

 

  ኣቶ ኣፎም ንኣቶ ርEሶም Eናመርሖ፣ ገና ካብቲ 
ቤት ማEሰርቲ ብዙሕ ከይርሓቑ፤ “ስማE Eስኪ ኣቶ 
ርEሶም፣ ኣነ Eንተ ዘየውጽኣካ ኔረስ መን ኮን ከውጸኣካ 
ኔሩ Eዩ?” Iሉ ጠየቖ።  

 

ኣቶ ርEሶም ድማ፡ “Eወ፣ ሳላኻ፣ ሳላ ሓወይ Eየ 
ወጺኤ፣ ብዙሕ ድማ Aመስጊነካ Eየ፣ ደጊመውን 
ኣምስግነካ ኣለኹ፣ የቕንየለይ!” በሎ። 

 

ቁሩብ ሕልፍ ብዝበሉ ድማ ደጊሙ፤ “ርEሶም፣ 
ስማE! ሳላይ ወጺEኻ Eምበር፣ ኣብዛ ቤት ማEሰርቲ 
ብጥምየት ’ኮ ኽትሞት ኔርካ Iኻ!” በሎ። 

 

ኣቶ ርEሶም ድማ፡ “ሓቕኻ፣ ኣቶ ኣፎም ሐወይ፣ 
ሳላኻ Eየ ወጺኤ Eምበር፣ መን ደA? የቕኒኻ፣ ደው 
በል፣ ኣብ ካሕሳኻ የውEለኒ፣ ኣነውን ሐደ ምዓልቲ ኣብ 
ሽግርካን፣ ኣብ ጭንቅኻን ዝሕግዝ ይግበረኒ።” በሎ። 

 

ኣቶ ኣፎም ድማ ንሣልሳይ ጊዜ፤ “ኣንታ፣ ካብዛ 
ቤት ማEሰርቲ ሳላይ ወጺEኻ Eምበር፣ ኣብኣ ብጥምየት 
ከም Eንጨይቲ ነቒጽካ፣ ኣEጽምትኻ Eኮ ኪሕስኻን 
ኪምሽምሻ ነይረን Eየን! ትፈልጥዶ ’ሎኻ?” በሎ። 

 

 ኣቶ ርEሶም Eዚኣ ብዝሰምA፣ ርEሱ ሒዙ “Uይ!” 
Iሉ EናEወየ፤  

 

  “ኣቶ ኣፎም፣ ሕደግ Eባ ይኣኽለኒ 
  ካብ ብሕዚU Eዙ ኹሉ Eትብለኒ 



  ጽንሕ Iልካስ ’ታይ ኮን ክትደግመኒ 
  ሕያውነትካ ብኻ ተሪፉኒ 
  ለሚነካ ድየ ዘፍታሕኻኒ 
  ኣብታ ቐደም ዝነበርኩዋ ደA ትሕሸኒ 
  ናብታ ቤት ማEሰርተይ ቶሎ ምለሰኒ!”  
 

በሎ ይብሃል። 
        ገ/I. ጐርፉ። 


