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ሓደ ሰንበት ሓደ ንእሽቶ ቶኹላ ቀስ እንዳበለ አብ ሓደ ሰብ ዘይብሉ ናይ ቆልዑት

መጻውቲ ገዛ ይአቱ:: አብኡውን ብቬትሮ ዝተሰርሑ ቀይሕን ሰማያውን ቢጫን

ዑንቊታት ይረክብ እሞ ብአፍንጭኡ ጌሩ ይሽትቶም:: ንሓንቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐት

ጤል ክአ ይሽትታ እሞ “አብዚ ክተርፍ ደልየ” ይብል::

4 | 5 

አብኡ ሓደ ብመጻወቲ ዝተሰርሐ ነዊሕ ግምቢ ይረክብ እሞ አብኡ ይድይብ:: እቲ

ግምቢ ብሃንደበት ይፈርስ እሞ እቲ ንእሽተይ ቶኹላ ናብ መሬት ይወድቕ:: አብ ሓደ

ሉስሉስ ዝኾነ ሸበጥ አትዩ ድማ አብኡ ይድቅስ::
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ሶኒ ንግሆ ንእሽቶ ቶኹላ ብዓው ዝበለ ድምጺ ናይ ቆልዑ ይባራበር:: ቀልጢፉ ክአ ናብ

ትሕቲ አርማድዮ ይሕባእ:: አብ ትሕቲ አርማድዮ ኮይኑ ድማ ምንቅስቓስ ናይ ቆልዑ

ሸበጥን ናይ ወይዘሮ ሶንያ ሰማያዊ አዲዳስ ጫማን ብቕድሚኡ ይርኢ::
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ንእሽቶ ቶኹላ እቶም ቆልዑ ክስሕቁ ይሰምዖም እሞ እንዳ ተጠንቀቐ አብታ

መሕብኢቱ ኮይኑ ይዕዘቦም:: እቶም ቆልዑ ሙዚቃ ይጻወቱ: ይነጥሩ: ይስዕስዑ: ደርፊ

ብዛዕባ እታ ጤል ክአ ይደርፉ ነበሩ::

10 | 11

ለይቲ ምስ ኮነ ኮሉም እቶም ቆልዑ ይኸዱ:: ንእሽቶ ቶኹላ አብ ጣውላ ደዪቡ

ወረቐትን መልከዪ ሕብርን ጌሩ ክስእል ይጅምር:: ብትሑት ድምጺ ጌሩ ድማ እታ ደስ

ትብሎ ደርፊ ብዛዕባ እታ ጤል ይዝይም::
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ሶሉስ ድማ ሓደ ንእሽተይ ዝተጠቕለለ መላገቢ ወረቐት (ፕላስተር) ከረርውረው

እንዳበለ ናብ ትሕቲ አርማድዮ ናብ ንእሽቶ ቶኽላ መጸ:: ቀልጢፉ ክአ ነቲ ጥቕሉል

ወረቐት ደፊኡ መለሶ:: ሽዑ እቶም ቆልዑት ብዓበይቲ ቁራጻት ባኮ አብ ዙርያ ክልተ

ጣውላ ጌሮም ሓንቲ መርከብ ክሰርሑ ይሪኦም::

ዙረት ናይ ሓደ ንእሽቶ ቶኹላ

Silvia Hüsler
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ለይቲ ንእሽቶ ቶኹላ ፓዝል ክጻወት ይፍትን:: አብዚ ቦታ ግን ገለ ጥዑም ጨና አሎ::

እንታይ ኮን ይኸውን?

16 | 17

ሮቡዕ ንእሽቶ ቶኹላ ንወይዘሮ ሶንያ ክትቋየቕ ይሰምዓ:- ”መንዩ ካብታ ናይ ዓመት

ምቅርቲ ሕብስቲ ጥዒሙ?” እናበለት ነታ ምቅርቲ ሕብስቲ ብነንአሽቱ ብሽኮር

ዝተሰርሐ ዕንበባ ጌራ ትሽልማ:: እቶም ቆልዑ ድማ አብ ብወረቐት ዝተሰርሓ ንአሽቱ

ባንዴራታት ጽቡቕ ትምኒቶም ይጽሕፉን ይስእሉን:: ነተን ባንዴራታት አብታ

ምቅርቲ ሕብስቲ ሶኲዖም ን አና አንኳዕ አብጻሓኪ እንዳበሉ ደረፉላ::
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“ሎሚ ለይቲ አነ እውን ክጽሕፍ ይደሊ ኢየ” ኢሉ ሓሰበ ንእሽቶ ቶኹላ:: ሽዑ

ሕብራዊ ርሳሳት ይደሊ እሞ ክሳዕ ንግሆ ይጽሕፍን ይስእልን:: ሓሙስ ይኸውን:: እቶም

ቆልዑ ዓው ዝበለ ድምጺ እንዳገበሩ ናብቲ ናይ ቆልዑት መጻውቲ ገዛ ይአትዉ::
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ንእሽቶ ቶኹላ ቀልጢፉ ዘሊሉ አብ ሓደ ክፍት ኢሉ ዝነበረ ተመዛዚ (ትሬቶ) ይአቱ::

አብታ እዋን ወይዘሮ ሶንያ ትመጽእ እሞ ንበይና እንዳ ተዛረበት “እዞም ቆልዑት

መጻወቲኦም ብግቡእ ክጥርንፉ አለዎም” እንዳበለት ነቲ ተመዛዚ (ትሬቶ) ትዓጽዎ::

“እውይ!” ንእሽቶ ቶኹላ አጻብዕቱ ተቐርቂሩ::
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ብዕድል ግን አጻብዕቱ ክስሕብ ክኢሉ:: ሽዑ ገጹ በታ ትሬቶ አቐልቂሉ ሓንቲ ንእሽተይ

ጠንቋሊት ንመአዲ ዝኸውን ነገራት አብ ጣውላ ክትቅርብ ይሪአ:: ሓደ ካልእ ጥንቋላይ

ክአ ካሮቲ ይመትር ነበረ:: ክልተ ቆልዑ ክአ ንሓንቲ ምስሊ ናይ ቶኽላ ይቃጸጹላ እሞ

ይሰሓሓቡ:: እዚ ነገራት ንእሽቶ ቶኹላ መስሓቕ ኮይኑ ይረኽቦ::
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ለይቲ ንእሽቶ ቶኹላ ነቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ መንገዲ ባቡር አገጣጢሙ ነተን

ባቡራት የንቃሳቕሰን:: ግንቢን መዕረፊ ባቡርን ከምኡውን ስታላ ናይ ጤልን ክአ

ይሰርሕ::
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ዓርቢ ንእሽቶ ቶኹላ ጽን ኢሉ እዝኑ ገቲሩ ነታ ወይዘሮ ሶንያ ተዘንትዋ ጽንጽዋይ

ብዛዕባ ሓንቲ ብዓልቲ ቀይሕ ቆቢዕ ጓል ይሰምዕ:: ነታ ጽንጽዋይ ይፈትዋ:: ግን ብዛዕባ

እቲ ጠበንጃ ዝሓዘ ሃዳናይ ክሰምዕ አይደልን:: ብኽልተ አእዳዉ ጌሩ አእዛኑ ይዓጹ::
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ለይቲ ንእሽቶ ቶኹላ ንኹለን ስእሊ ዘለወን መጽሓፍቲ ካብ መቐመጢ መጽሓፍቲ

አውሪዱ ንነዊሕ ጊዜ ሓደ ብሓደ ይርእየን::
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ቀዳም መዓልቲ “ንምንታይ ድአ ኢዩ ሎሚስ አዚዩ ጸምዩ” ኢሉ ይገርሞ ንንእሽቶ

ቶኹላ:: ሓደ ዓቢ መኾስተር ድማ አብ ትሕቲ አርማድዮ መጺኡ ንንእሽቶ ቶኹላ

ካብታ መሕብኢቱ ስሒቡ አውጽኦ:: እታ አጽራዪት ሰበይቲ ብኡ ንብኡ “እውይ

ንእሽቶ ቶኹላ! ክንደይ ከ ይጽብቕ:: አብዚ ናይ ባምቡላ ዓረብያ ኮፍ ከብሎ ኢየ”

በለት::
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ሰንበት ንእሽቶ ቶኹላ አይተረበሸን:: አብቲ ናይ መጻወቲ ምድጃ (ጋዝ) ገይሩ መረቕ

ናይ ፊደላት ኸሺኑ …
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…ነቶም ባምቡላታትን ብጨርቂ ዝተሰርሑ መጻወቲ እንስሳታትን ነታ ብዘይ መጠን

ዝፈትዋ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐት ጤልን: ንኹሎም ንምአዲ ዓደሞም::


