
ንስኺ ናተይ ጅግና ኢኺ
እጃም ህጻናት ኣብ 

መኸተ ኮቪድ! 



መስርሕ ምድላው መጽሓፍ ‘ንስኺ ናተይ ጅግና ኢኺ’

እዛ መጽሓፍ፡ ብፕሮጀክት ኮሚተ በይነ-ትካል ጉጅለ መወከሲ ንኣእምሮኣዊ ጥዕናን ማሕበረ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ ኣብ ህጹጽ እዋን፡ ብኣሕጽሮት እንግሊዝኛ  
(IASC-MHPSS RG) ዝፍለጥ ትካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዳለወት እያ። እዚ ፕሮጀክት ብዘይካ’ቲ ደገፍ ወለዲ፡ ኣለይቲ ህጻናት፡ መማህራንን 
ህጻናትን 104 ሃገራት፡ ኣህጉራዊ፡ ዞባዊን ክኢላታት ኣባላት ሃገራት IASC-MHPSS RGን ዝተሳተፍዎ እዩ።  ኣእምሮኣዊ ጥዕናን ማሕበረ-ኣእምሮኣዊ  
ኩነታት ህጻናት ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ንምድህሳስ፡  ብቋንቋታት ዓረብ፡ እንግሊዝ፡ ጣልያን፡ ፈረንሳን እስጳኛን ዝተዳለወ ኣህጉራዊ መጽናዕቲ ተኻይዱ እዩ። 
ብትሕዝቶ መጽሓፍ ክዝንቶ ዝድለ ኣርእስትታት፡ ብመሰረት ውጽኢት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ተማእዚኑ ዝቐረበ እዩ። እዛ መጽሓፍ ብመልክዕ ዛንታ  ኣብ 
ብዙሓት ሃገራት ብኮቪድ-19 ንዝተተንከፉ ህጻናት ቀሪባ እያ። ካብ ህጻናት፡ ወለድን ኣለይቲ ህጻናትን ብዝተኣከበ ርእይቶ እቲ ዛንታ ሃብቲሙን ተማሓይሹን 
እዩ።

ካብ ኩሉ ኲርንዓት ዓለም ልዕሊ 1,700 ህጻናት፡ ወለድን ኣለይቲ-ህጻናትን መማህራንን፡ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ምንባር እንታይ ማለት ምዃኑ፡ ግዜኦም 
ወፍዮም ሓሳቦም ኣካፊሎምና እዮም። ንመጽናዕቲ ዘዳለናዮ መሕትት መሊኦም ኣብዚ ዛንታ ተጽዕኖ ንዝፈጠሩ ኩሎም ህጻናት፡ ወለድን ኣለይቲ-ህጻናትን 
መማህራንን ልዑል ምስጋናና ነቕርብ። እዚ ዛንታ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ብዝርከቡ ህጻናት ንህጻናት ኢሉ ዝተዳለወ እዩ። 
IASC MHPSS RG፡ ነዚ  ዛንታን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣሳእል  ንዘዳለወት ሄለን ፓቱክ የመጉስ። 

©IASC, 2020. እዛ መጽሓፍ ብመሰረት Creative Commons Attribution-Non-Commercial-ShareAlike 3.0 IGO license (CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo) ዝተዳለወት እያ። ብመሰረት ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ 
ውዕል ፍቓድ፡ ግቡእ ዋንነት ድርሰት ብምጥቃስ፡ ንዘይንግዳዊ ዕላማ ምብዛሕ፣ ምትርጓምን ምርዓምን ይከኣል እዩ።

ድርሰት: (IASC) Inter-Agency Standing Committee

ትርጉም:  ሳሙኤል ኢሳቕ

ዶ/ር ኣርኣያ ብርሃነ



ትርጉም፡

ምትርጓም መጽሓፍ ናብ ቋንቋታት ዓረብ፡ ቻይና፡ ፈረንሳ፡ ራሻን ስጳኛን ባዕላቶም ጉጅለ መወከሲ ከወሃህድዎዮም። 
ካብዘን ዝተጠቐሳ ቋንቋታት ወጻኢ ዝግበር ትርጉም ንምውህሃድ፡ ንIASC Reference Group for Mental Health 
and Psychosocial Support (MHPSS) (mhpss.refgroup@gmail.com) ምውካስ የድሊ። ኩሉ ዝተማልአ 
ትርጉም ናይዛ መጻሓፍ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጉጅለ መወከሲ ክልጠፍ እዩ።
ንምትርጓም ወይ ምርዓም እዛ መጽሓፍ ክማልኡ ዘለዎም ቅድመ ኩነታት፡
•  ናይ ውልቂ ወይ ናይ መዋሊ ኣርማ ምግባር ኣይፍቀድን፡
•   እዛ መጽሓፍ እንተተራዒማ (ማለት ኣብ ጽሕፈት ወይ ኣሳእል ለውጢ እንተተጌሩ) ኣርማ IASC ምጥቃም ኣይፍቀድን 

እዩ። ኣብ ዝኾነ ስራሕ ናይዛ መጽሓፍ፡ ንዝኾነ ትካል፣ ምህርቲ ወይ ኣገልግሎት ቡራኬ  IASC ከምዘለዎ ጌርካ 
ክቀርብ ኣይፍቀድን።

•   ንትርጉም መይ ርዕመት እዛ መጽሓፍ ብመሰረት፡ ፍቓድ CC BY-NC-SA 4.0 or 3.0 ክኸውን ይምረጽ። ቅቡል 
ፍቓድ ድማ፡ https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/
compatible-licenses ይኸውን።

•   ኣብ ዝኾነ ትርጉም ናይዛ መጽሓፍ፡ እዚ ዝስዕብ መብርሂ ክወሃብ ይግባእ፡ “ትርጉም ወይ ድማ ምርዓም መጽሓፍ 
ብIASC ዝተገብረ ኣይኮነን። IASC ንትሕዝቶ ወይ ቅኑዕነት ናይዚ ትርጉም ብሓላፍነት ኣይሕተትን እዩ። መበቆላዊ 
ጽሑፍ እንግሊዝኛ Inter-Agency Standing Committee. My Hero is You: How Kids Can Fight 
COVID-19! Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO shall be the binding and authentic edition.”

መእተዊ

መጽሓፍ፣ “ንስኺ ናተይ ጅግና ኢኺ” ብኮሮና ንዝተተንከፉ ህጻናት ዓለም ዝተጻሕፈትያ። እዛ መጽሓፍ ንሓደ ህጻን ወይ ጉጅለ ህጻናት ብሓገዝ ወለዲ፣መማህራን ወይ 
ካልኦት ኣለይቲ ህጻናት ክትንበብ ይግባእ። ሕጻናት በይኖም ብዘይ ሓገዝ ኣለይቲ ከንብብዋ ተመራጺ ኣይኮነን። 

እዛ ናይ ትግርኛ መጽሓፍ፡ ካብታ መበቆላዊት ጽሕፍቲ ብዙሕ ከየተኣልየት ምስ ኩነታት ሃገርና ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተትርጐመት እያ።



ንሳራ ጅግናኣ፡ ኣዲኣ እያ።  ኣብ ዓለም እታ ዝበለጸት ኣደን 
ንፍዕቲ ተመራማሪት ስነ-ፍልጠትን (ሳይንቲስት) ስለዝኾነት። 
ንሳ እንተኾነት’ውን ንቫይረስ ኮሮና ፈውሲ ክትረኽበሉ 
ኣይከኣለትን።

“ኮሮና እንታይ እዩ ዝመስል?”  ሳራ ንኣዲኣ ሓተተታ።

“ቫይረስ ኮሮና ኣዝዩ ደቒቕ ብምዃኑ ብዓይንና ክንርእዮ 
ኣይንኽእልን ኢና።”  መለሰት ኣዲኣ። “ካብ ዝሓመሙ ሰባት 
ግን ብምስዓል፡ ብምህንጣስ፡ ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝርከቡ 
ሰባት ይኹኑ ነገራት ብምትንካፍ ዝመሓላለፍ ሕማም እዩ። 
ዝሓመሙ ሰባት ረስኒ፡ ሰዓል፡ ድኻምን ንውሑዳት ከኣ ጸገም 
ምስትንፋስ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።”

“እሞ፡ ብዓይንና ዘይንርእዮ እንተኾይና ደኣ ክንከላኸሎ 
ኣይንኽእልን ኢና ማለት ድዩ?” ሳራ ሓተተት።

“ኣይፋል፡ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና” በለት ኣዲኣ ንሳራ። “ሳራ 
ጓለይ፡ ነዚ ከኣ እየ ጥዕናኺ ክትሕልዊ ዝደልየኪ ዘለኹ። እዚ 
ቫይረስ ንዝተፈላለዩ ሰባት ስለዘጥቅዕ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ 
ኣብቲ ለበዳ ንምቁጽጽጻር ዝካየድ ጻዕሪ ክሕግዘና ይኽእል እዩ። 
ህጻናት ከኣ ፍሉያት ፍጥረት ብምዃንኩም ክትሕግዙና ትኽእሉ 
ኢኹም።  ንዓና ክትብሉ ኩሉኹም ጥዕናኹም ክትሕልው 
ኣለኩም።  ንስኺ ከኣ ናተይ ጅግና ክትኮንለይ’የ ዝደልየኪ።”



ንምሸቱ፡ ሳራ ኣብ ዓራታ ምስተጋደመት፡ ንነብሳ ከም ጅግና ክትቆጽራ 
ኣይከኣለትን። ተረበሸት ድማ።  ንትምህርታ ክትከይድ እኳ እንተደለየት 
ቤት ትምህርታ ግን ተዓጽዩ እዩ። ንመሓዙታ’ውን ክትርእዮም ደለየት፡ 
ኮይኑ ግን ንሱ’ውን ንጥዕናኣ ውሑስ ኣይኮነን።  ነዚ ንዓለም ፍርሒ 
ኣእትዩላ ዘሎ ኮሮና ደው ከተብሎ ደለየት።

ሳራ ንነብሳ “ጀጋኑ መቸም ልዑል ሓይሊ ዝውንኑ ፍጡራት እዮም።” 
በለታ ክትድቅስ ዓይና እንዳኸደነት።  “ኣነ ግን እንታይ ኣለኒ?”

ሃንደበት ኣብቲ ጸልማት ስማ ብትሑት ድምጺ ክጽዋዕ ሰምዐት።

“መን ኢኻ?” በለት ሳራ ብትሑት ድምጺ

“ሳራ፡ ጅግና ንምዃን እንታይ የድልየኪ?” ሓተታ እቲ ድምጺ

“ኣብ ዓለም ዘለው ኩሎም ህጻናት ንነብሶም ካብ ሕማም ተኸላኺሎም 
ንኻልኦት ከመይ ጌሮም ክከላኸሉ ከምዝኽእሉ ዝሕብረሉ መንገዲ . . 
.” በለት ሳራ

“እሞ እንታይ ክኾነልኪ ኢኺ ትደልዪ?” ሓተተ እቲ ድምጺ 

“ክነፍር ዝኽእል. . ብርቱዕ ድምጺ ዘለዎ. . . ክሕግዝ ዝኽእል ነገር 
ምደለኹ!”

ሃንደበት ሓደ ዘደንቕ ነገር በቲ ብርሃን ወርሒ ብናህሪ ተቐልቀለ።



‘’እንታይ ኢኻ ንስኻ?’’ ብስምባደ ሳራ ብሓይሊ ንውሽጢ 
ኣስተንፈሰት

‘’ኣነ ኣሪዮ ይበሃል’’ በላ

‘’ቅድሚ ሕጂ ኣርዮ ዝበሃል ርእየን ሰሚዔን 
ኣይፈልጥን’የ’’ በለት ሳራ

‘’እዋእ! ኣነ ግን ኩሉ ጊዜ ኣብዚ ምሳኹምየ ኔረ’’ በለ 
ኣሪዮ። ‘’ካብ ዉሽጢ ልብኺየ ድማ ወጺኤ’’ በላ።

‘’ንስኻ ምሳይ እንተሊኻ ደኣ---ኣብ ምሉእ ዓለም ንዘለዉ 
ህጻናት ብዛዕባ ኮሮና ክነግሮም እኽእል’የ ማለት እዩ።’’ 
በለት ሳራ። ‘’ጅግና ድማ ክኸውን’የ! ግን፡ ሓንሳብ እሞ 
ጽናሕ ኣሪዮ፡ ለበዳ ኮሮና ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም 
ተዘርጊሑሉ ዘሎ እዋን፣ መገሻ/ጉዕዞ የተኣማምን ድዩ?”

“ምሳይ ጥራይ’ዩ መገሻ ዘተኣማምንን ውሑስ 
ዝኸውንን፡ ብሓንሳብ እንተሊና ክጎድኣኪ ዝኽእል ዋላ 
ሓደ የለን” በላ ኣርዮ



ሳራ ብቕጽበት ኣብ ዝባን ኣርዮ ተወጠሐት፣ ሓቢሮም ብመስኮት መደቀሲኣ ወጺኦም ናብ ሰማይ ለይቲ 
ተጸምበሩ። ናብ ከዋኽብቲ ገጾም ብምቕናዕ ንወርሒ ሰላም ኢሎማ ሓለፉ።



ጸሓይ ምስ በረቐ፣ ውሑዳት  ህጻናት ብሓባር እናተጻወቱ 
እንከለዉ፣ ኣብ ሓደ ተባሃጊ ምድረበዳ ገማግም ቀይሕ 
ባሕሪ ዓለቡ። እቶም ህጻናት ብታሕጓስ እናዘለሉ፣ ንሳራን 
ኣርዮንን ኣእዳዎም ብምዝርጋሕ ሰላምታ ኣቕረቡሎም።

ሓደ ካብቶም ኣወዳት “እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም፣ ሳልም 
ይበሃል” በሎም ብዓውታ።

“ይቕሬታ! ኣብዚ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ጥቓኹም 
መቸም ክንቀርብ ኣይንኽእልን ኢና፣ እንተወሓደ ሓደ ሜትሮ 
ክንፈናተት ኣለና። “

“ነዚ ኢና ድማ ናብዚ መጺና ዘሎና!” በለቶም ሳራ። “ኣነ 
ሳራ፡ እዚ ምሳይ ዘሎ ድማ ኣሪዮ ይበሃል። ትፈልጡዶ? 
ህጻናት ንጐረባብቶም፡ ኣዕሩኽቶም ፡ ስድራቤቶም፡ 
ኣባሓጎታቶምን እነሓጎታቶምን ካብ ኮሮና ከድሕንዎም 
ከምዝኽእሉ ? ኩላትና ክንገብሮ ዝግብኣና----“

“ኣእዳውና ብማይን ሳምናን ክንሕጸብ! “ ፍሽኽ ብምባል 
ሳልም ንሳራ ዘረበኣ ኣቋረጻ። “ይርድኣናዩ ሳራ፣ እንተደኣ 
ሓሚምና፣ ኣብ ኩርንዒት ኣእዳዉና ንህንጥስ፣ ከምኡ ድማ 
ኣብ ክንዲ ብኢድና ብማዕዶ ሰላምታ ነዘውትር ። ኣብ 
ገዛና ክንጸንሕ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና፣ እንተኾነ ገዛውትና 
ዝተጨቓጨቐን ጸበብትን ስለዝኾነ፣ ከምቲ ዝግባእ፣ ኩሉ 
ሰብ ኣብ ካንሸሎኡ ክረሓሓቕ ኣይከኣለን ዘሎ።“

“እምም--ምናልባት ክሕግዞም ዝኽእል ኮይኑ እስምዓኒ“ 
በለ ኣርዮ። ንሳቶም ንኮሮና ክርእይዎ ኣይክእሉንዮም፣ ንዓይ 
ግን ክሪኡኒ ይኽእሉዮም! “ንዑ በሉ ኣብ ክልተ ጫፍ ናይ 
ኣኽናፈይ ተወጥሑ፣ እንተወሓደ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት 
ስለዘለዎ”



ኣርዮ ንሳልምን ሳራን ኣብ ክልተ ጫፍ 
ኣኽናፉ ብምስቃል፣ ንሰማይ ገጹ 
በረረ። ብዓውታ እንዳዘመረ፣ ከተማ 
ብምስንጣቕ በረረ። ሳልም ድማ 
ብዓውታ ነቶም ኣብ ጽርግያ ዝነበሩ 
ህጻናት፣ 

“ገገዛኹም ብምኻድ፣ ንስድራቤትኩም 
ኣብ ውሽጢ ቤትና ውሑስ ምዃኑ 
ንገርዎም! ኣብ በቤትና ብምጽናሕ፣ 
ነንሕድሕድና ብዝበለጸ ክንተሓጋገዝ 
ንኽእል ኢና!”

እቶም ህዝቢ ድማ በቲ ዝተዓዘብዎ 
ተደነቑ። ኣእዳዎም ብምውዝዋዝ ድማ 
ነናብ ቤቶም ክኣትዉ ተሰማምዑ።



ኣርዮ መሊሱ ናብ ሰማይ ገጹ 
ተወንጨፈ። ሳልም ድማ 
ብታሕጓስ ጨደረ። ኣብቲ 
ደበና  ሓንቲ ነፋሪት ብጥቃኦም 
ሓለፈት፣ እቶም ተሳፈርቲ ከኣ 
ብምግራም ክጥምትዎም 
ጀመሩ።

“ብውሑዱ ሰባት ንግዚኡ 
መገሻኦም ከቋርጹ ኣለዎም“ በለ 
ሳልም። “ሃገራት ዓለም ዶባተን 
ይዓጽዋ ኣለዋ፣ ኩልና ድማ  ኣብ 
ዘዘለናዮ ምስቶም እነፍቅሮም 
ክንጸንሕ ይግባእ።“

“ብዙሓት ነገራት ዝተለዋወጡ ይመስሉ 
ኣለው“ በለት ሳራ። “ሳሕቲ ብዘሎ 
ህልው ኩነታት እፈርሕ።“

“ነገራት ክለዋወጡ ከለዉ ከፍርሑን ከደናግሩን ይኽእሉ እዮም“ በላ 
ኣርዮ ንሳራ። “ኣነ ፍርሂ ክስመዓኒ ከሎ፣ ብዕምቈት ብምስትንፋስ 
ሓዊ እየ ዝተፍእ!“  ድሕሪ ምባል ኣሪዮ ገዚፍ ሃልሃልታ ተፍአ!

“ፍርሂ እንተተሰሚዑኩም ብኸመይ ክትዛነዩ ትፍትኑ?“ 
ኣርዮ ሓተቶም።



“ኣነ እኳ ብዛዕባ ከድሕነንን ከተኣማምነንን ዝኽእል ሰብ’የ ክሓስብ 
ዝደሊ“ በለት ሳራ። 

“ኣነ’ውን፣ ድሕነት ንክስመዓኒ ክሕግዙኒ ዝኽእሉ ሰባትየ ዝሓስብ፣  
ከም በዓል ዓባየይን ኣባሓጎይን“ በለ ሳልም። “ናፊቐዮም። ሕቑፍ 
ከብሎም ከማን ኣይከኣልኩን፣ ምኽንያቱ እንተሓቚፈዮም ኮሮና 
ከሕልፈሎም እኽእል እየ ። ኩሉጊዜ ቀዳመ ሰንበት  ንራኸብ ኔርና፣ 
ሕጂ ግን ኣይተኻእለን፣ ንድሕነቶም ክንብል ኣይንኸዶምን  ኣለና።”

“ክትድውለሎም ትኽእል ዶ?“ ሳራ ንሳልም ሓተተቶ።

“ኦ ሓቅኺ!“ በለ ሳልም። ንሳቶም መዓልታዊ እዮም ዝድውሉለይ። ኣነ 
ከኣ ኩሉ ኣብ ገዛ ንገብሮ ነገራት ብዝርዝር እነግሮም። ዕላልና ድማ 
ንዓይን ንዕኦምን ተወሳኺ ባህታ ይፈጥረልና።’’

“ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንረኽቦም ዘይንኽእል ፈተውትና ምንፋቕ’ኮ 
ንቡር’ዩ“ በለ ኣርዮ። “እዚ ከኣ ክሳብ ክንደይ ከምእንግደሰሎም 
መርኣያ እዩ። ምስ ካልኦት ጀጋኑ ምርኻብከ ባህዶ ምበለኩም?“

“ኣዝዩ’ምበር፡ በጃኻ“ ብማለት ሳራን ሳልምን ዘለሉ።

“ግርም፣ ዮሃና ዓርከይ ፍሉይ ተኣምራታዊ ሓይሊ ዝውንን ህጻን እዩ።“ 
ብምባል “ንኺድ!“ በለ ኣሪዮ።



ናብ መሬት ገጾም ብምንቋት ድማ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ቁሸት ዓለቡ። 
ኣብ ኣፍደጊኣ፡ ዕምባባታት እትእክብ ሓንቲ ጓል ድማ ጸንሓቶም። 
ኣብ ኣኽናፍ ኣርዮ ኮፍ ዝበሉ ህጻናት ምስረኣየት ድማ ብሰሓቕ 
ትዋሕ በለት። 

“ኣሪዮ!“ ብማለት ጨደረት። “እንተወሓደ ሓደ ሜትሮ ክንፈናተት 
ስለዝግባእ፡ ሰላምታይ ብማዕዶ እሰደልካ ኣለኹ! ኩሉኹም ኣብዚ 
እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ? “ 

“ምስ ነገርክኒ ከምዛ ሕቑፍ ዘበልክኒ ኮይኑ’ዩ ተሰሚዑኒ፣ 
ዮሃና“ በለ ኣርዮ። “ቃላትን ተግባራትን ንመግለጺ ሓልዮት 
ክንጥቀመሎም ከሎና ባህ እዩ ዝብለኒ። ኣዕሩኽተይ ብዛዕባ 
ፍሉይ ዝኾነ ተኣምራታዊ ሓይልኺ ክፈልጡ ምደለኹ።“

“ናተይ ተኣምራታዊ ሓይሊ ደኣ እንታይ እዩ?“ በለት ዮሃና። 

“ሓደ ኣባል ስድራቤትኩም ስለዝሓመመ፣ ኮሮና ናብ ካልኦት 
ክይተላብዒ፣ ካብ ገዛ ዘይምውጻእ ወሲንኪ።“ በለ ኣሪዮ። 
“ሓቅኻ፣ ኣቦይ እዩ። ክሳብ ምሉእ ብምሉእ ዝሓዊ ድማ ኣብ 
ሆስፒታል ክጸንሕ’ዩ።“ በለት ዮሃና።



“ግን’ኮ ዘለናዮ ኣዝዩ ሕማቕ ኣይኮነን፡ ደሓንዩ! ንጻወት፣ 
መግቢ ንሰርሕ፣ኣብ ውሽጢ ካንቸሎና ንናፈስ፡ ከምኡ`’ውን 
ብሓንሳብ ንምገብ። ምስ ኣሕዋተይ ድማ ብኣጻብዕ ኣእጋርና 
እንዳተተናኸፍና ንስዕስዕ። መጻሕፍቲ ነንብብ፡ ሳሕቲ 
ትምህርቲ ስለዝናፍቕ ብከምኡ እመሃር። ኣብቲ መጀመርታ 
እኳ ኣብ ገዛ ምውዓል ዘይልሙድን ከቢድን እንተነበረ፣ ሕጂ 
ግን ለሚደዮስ ንቡር ኮይኑ እስመዓኒ ኣሎ።“

“ ዮሃና እዚ እትገብርዮ ዘለኺ እኳ ቀሊል  ኣይኮነን፣“ በለ 
ኣርዮ። “ሕጉስቲ እትኾንሉ መገዲ ብምርካብክን ምስ 
ፈተውትኺ ድማ ኣብ ቤትኪ ብሰላም ክትጸንሒ ምኽኣልክን፣ 
ናተይ ጅግና ኢኺ!“

“ምስ ቤተሰብኪ ተባኢስኪ ትፈልጢዶ ?’’ ሓተተ ሳልም።

“ ሓደ ሓደ ጊዜ ንበኣስ ኢና“ በለት ዮሃና። “ሕሉፍ ዓቕልን 
ምስትውዓልን፣ ከምኡ`’ውን ብቕጽበት ይቕረታ ምሕታትን 
የድልየና። እዚ ከኣ’ዩ ናይ ብሓቂ ተኣምራታዊ ሓይሊ ዝበሃል፣ 
ምኽንያቱ ንነብስናን ንኻልኦትን ጽቡቕ ክስመዓና ስለዝሕግዝ። 
ንበይነይ ዝኾነሉ ጊዜ ድማ የድልየኒ እዩ። ምስዕሳዕን ምድራፍን 
ባህ ይብለኒ! ሓደ ሓደ ጊዜ ድማ ንመሓዙተይ ብምድዋል 
የዕልለን--“ 

“ግን ኣርዮ፣ እቶም ካብ ቤቶም ኣዝዮም ርሒቖም ዘለዉን ግዳም 
ሓደርንከ ? “ ሓተተት ሳራ።

“ኣገዳሲ ሕቶ’ዩ ሳራ“ በለ ኣሪዮ። “እስኪ እንታይ 
ከምዝመስል ኬድና ንፈትሾ ።“    



ንዮሃና ብምስንባት ከኣ ተበገሱ። ኣብታ ብባሕሪ ዝተኸበት ደሴት 
ክዓልቡ ከለዉ፣ ውዑይ ኣየር ተቐበሎም።



ሓንቲ ጓል ብማዕዶ ስለዝረኣየቶም ኢዳ ብምውልብላብ 
ሰላምታ ለገሰትሎም።

“ሰላም ኣሪዮ፣ ንኻልኣይ ጊዜ ስለ ዝተራኸብና ኣዝየ 
ሕጉስቲየ!“ በለት ብዓውታ። “እንተወሓደ ሓደ ሜትሮ 
ክንፈናተት ስለዘሎና፣ ኣብዚ ኮይነ ከዛርበካ’የ። ምስ 
ኣዕሩኽትኻ ክራኸብ ግን ናይ ብሓቂ ምደለኹ! ለይላ 
እበሃል።“

“ሰላም ለይላ! ሳራ እበሃል፣ እዚ ኸኣ ሳልም፣“ በለት ሳራ። 
“ነብስኺ ካብ ኮሮና ክትከላኸሊ ዝደለኺ ትመስሊ። ካልእ 
እንታይ ትገብሪዮ ነገር ኣሎ?“
 
“የእዳውና ብማይን ሳምናን ንሕጸብ!“ በለት ለይላ። 

“ክትህንጥሲ ከለኺ ኸ ብኩርናዕ ኢድኪ ዶ ትሽፍኒ?“ ሓተተ 
ሳልም።

“ከተርእየና ትኽእልዶ?“ ተገምጢላ ለይላ ሓተተት። ሳልም 
ድማ ብግብሪ ኣርኣዮም።

“ኩላትና ተባዓት ክንከውን እኳ ንጽዕር እንተሎና፣ ሓደ ነገር 
ግን የጨንቐኒ’ሎ፣“ በለት ለይላ። “ምሳኻትኩም ከዕልለሉ 
ዝኽእልዶ ይመስለኩም ? ብዙሓት ሰባት ሓሚሞም 
ከምዝሞቱ ስለዝሰማዕኩ፣ ኣፍሪሁኒ። ብሓቂ   ኮሮና ሰብ 
ክቐትል ይኽእል ድዩ ? “  



ኣርዮ ኣዕሚቑ ብምስትንፋስ በቲ ገዚፍ መቀመጭኡ ሮፋዕ በለ። 
“እወ ክቐትል ይኽእል’ዩ ነኣሽቱ ጀጋኑ፣ ዝገርም’ዩ፣“ በለ ኣርዮ። 
“ገለ ሰባት ብመሰረቱ ሕማም ዝበሃል ኣይስምዖምን’ዩ፣ ገለ  ግን 
ብብርቱዕ ይሓሙ፣ ገለ ካብኦም ድማ ይሞቱ። ከቢድ ሕማም 
ክሓሙ ስለዝኽእሉ ኢና ድማ ብዕድመ ዝደፍኡን፣ ተወሳኺ 
ሕዱር ሕማም ንዘለዎም ሰባትን ኣዚና ክንጥንቀቐሎም ዘሎና። 
ኣዚና ክንፈርሕ ወይ ድማ ድሕነት ዝሰኣና ኮይኑ ክስመዓና ከሎ፣ 
ኣብ ኣእምሮና ውሑስ ዝኾነ ቦታ ምሕሳብ ሓጋዚ’ዩ። ነዚ ምሳይ 
ኮይንኩም ክትፍትንዎ ትደልዩ ዶ?“

ኩሎም ብሓባር ብእወታ ስለዝመለሱ፣ ኣርዮ ነቶም ህጻናት 
ኣዒንቶም ብምዕማት ውሑስነት ዝስመዖም ቦታ ብኣእምሮኦም 
ክቐርጹ ሓተቶም። 

“ኣድህቦኹም ኣብ ውሑስ ዝኽሪ ወይ ጊዜ ከምዝኸውን ግበሩ፣“ 
በሎም ኣርዮ።
ኣብቲ ዝመረጽዎ ውሑስ ስፍራ ኮይኖም፣ እንታይ ክርእዩ፣ ክሰምዑን 
ክሽትቱን ከምዝኽእሉ ሓተቶም። ናብቲ ውሑስ ስፍራኦም ገለ 
ፍልይ ዝበለ ክዕድምዎ ዝደልዩ ሰብ እንተሎን፣ ብሓባር ድማ 
እንታይ ክዛረቡ ከምዝኽእሉን ሓተቶም።

“ምልክት ፍርሒ ወይ  ጓሂ እንተተሰሚዕኩም ከኣ ናብቲ 
ብኣእምሮኹም ዝቐረጽኩሞ ውሑስ ስፍራ ክትከዱ ትኽእሉ 
ኢኹም” በሎም ኣሪዮ። እዚ ድማ እቲ ተኣምራታዊ ሓይልኹም 
ኮይኑ፣ ምስ ኣዕሩኽትኹምን ቤተሰብኩምን ክትካፈልዎ ትኽእሉ 
ኢኹም። ኣስተውዕሉ፣ ኣነ ኩሉ ጊዜ ብኣኹም እግደስ እየ፡ ካልኦት 
ብዙሓት ሰባት’ውን ከምኡ። እዚ ምፍላጥ`ውን ንባዕሉ ሓጋዚ’ዩ።“



“ኩላትና ነንሕድሕድና’ኮ ክንተሓላለ ንኽእል ኢና“ በለት ለይላ።

“ጽቡቕ ኣለኺ ለይላ“ በለ ኣርዮ። “ኣብ ዝሃለና ሃሊና ሓድሕድና ክንተሓላለ ንኽእል ኢና። ናብቲ ናይ መወዳእታ መገሻና ምሳና ክትመጺ ትደልዪ ዲኺ ? “

ለይላ ምስ ኣርዮንን ሓደሽቲ መሓዙታን ክትጎዓዝ ወሰነት። ሳራ ድማ ሓድሕድ ምድግጋፍ ኣገዳስነቱ ተገንዚባ፡  ለይላ ስለዝተጸንበረቶም ተሓጐሰት። ዘረባ ከየምሎቑ 
ብህድኣት እኳ ይበሩ እንተነበሩ፣ ለይላ ግን ሓደሽቲ መሓዙታ ብዛዕባኣ ብዙሕ ከምዝግደሱ ትፈልጥ ነበረት።



ቀስ ብቐስ ብግመ ዝተሸፈኑ ጎቦታት ክቕልቀሉ ጀመሩ’ሞ 
ኣሪዮ ተሰኪምዎም ኣብ ሓንቲ ጽብቕቲ ከተማ ዓለበ። 
ውሑዳት ህጻናት ድማ ኣብ ደገ ኩዕሶ ይጻወቱ ነበሩ። 

ሓደ ካብቶም ህጻናት ድማ “ኣርዮ“ ኢሉ ብምውጫጭ፣ 
ኣእዳዉ ኣውለብለበሉ።

“ሰላም ኬብሮን“ በለ ኣሪዮ። “ኩሉኹም ኣስተውዕሉ፣ ንገለ 
ብኮሮና ተለኺፎም ዝነበሩ’ሞ ሕጂ ዝሓሾም ኣዕሩኽተይ 
ከራኽበኩም ደልየ ኣለኹ።“

“ከመይ እዩ ዝገብረካ ኔሩ“ በለ ሳልም።

“የስዕለኒ፣ ከምኡ’ውን ብርቱዕ ረስኒ ይገብረለይ ኔሩ። ኣዝየ 
ይደክም ብምንባረይ፣ ንዝተወሰነ እዋን ጸወታ ክጻወት 
ኣይክእልን ኔረ።  ሽዕኡ ምስ ማማ ንሕክምና ምስከድኩ 
ኮሮና ከምዝኾነ ነጊሮምና።” በለ ኬብሮን። “እንተኾነ 
ግን ብዙሕ ደቂሰ፣ መግቢ ክበልዕ ባህ ኣይብለንን ኔሩ። 
ምሳይ’ውን ክንዲ ማማን ባባን ዝኾኑ ሓሚሞም ደቂሶም 
ኔሮም። እቶም ነርሳትን ሓካይምን ግን ዝነኣድ ሕያውነት 
ለጊሶምልና። ጎረባብትና ድማ ኣብ ቤትና ብምምጻእ 
ሓጊዞምና። ድሕሪ ዝተወሰነ ሳምንቲ ከኣ ስለዝሓሸኒ ንገዛ 
ተመሊሰ።“



“ኣነ ዓርኪ ኬብሮንየ፣“ በለ ሓደ ካብቶም ኣዕሩኽ። “ኬብሮን ኮሮና ስለዝሓዞ ጥራይ ዕርክነትና ኣየቋረጸን፡ 
ዋላ’ኳ ብዓይነይ ክርእዮ እንተዘይከኣልኩ፡ ብዛዕባኡ ምሕሳብ ግን ኣየቋረጽኩን። ዳግማይ ሓቢርና ክንጻወት 
ብምኽኣልና ድማ ሕጉስ እየ።“

“ዋላ’ኳ ንግዚኡ ክንፈናተት ከምዘለና እንተፈለጥና፡ ከም ኣዕሩኽ ክንገብሮ ዝግበኣና ኣገዳሲ ነገር እንተሎ፣ 
ነንሕድሕድና ምትሕልላይ’ዩ።” በለ ኣርዮ።



“እዚ ነንሕድሕድና ምትሕልላይ ኩሉ ጊዜ ክንገብሮ ዝግባእ ነገር`ዩ፣” በለት ለይላ።

“ኩላትና ዳግማይ ብሓባር እንጻወተላን ናብ ቤት ትምህርቲ እንምለሰላን ሓንቲ መዓልቲ ክትህሉ እያ፣” በለ ሳልም።

ሳራ ናብ ገዛ እትምለሰሉን፣ ንሓደሽቲ መሓዙታ ድማ እትሰናበተሉን እዋን ኣኸለ።  እቲ ብሓባር ዝተዘናግዕዎን ተመኩሮ ዝቀሰምዎን ፍጹም ንኸይርስዕዎ መብጽዓ 
ኣተዉ። 

ሳራ ንዝተወሰነ እዋን ክራኸቡ ከምዘይክእሉ ስለዝተረድኣ ጓሂ ተሰመዓ። እንተኾነ ግን ዓርኪ ኬብሮን ዝበሎ ብምዝካር ተደዓዓሰት። ምስ ሰባት ክትራኸብ 
ዘይምኽኣል ማለት ካብ ምፍቃሮም ትኽልከል ማለት ከምዘይኮነ ተረደኣ።



ኣርዮ ንኹሎም ኣብ ገገዝኦም ምስ ኣብጸሖም፣ 
ንሳራ ግን ድቃስ ክሳብ ዝወስዳ ተጸበየ።

“ጽባሕ’ከ ነዚ ዝገበርናዮ ኩሉ ክንደግሞ 
ዲና?” ኢላ ሳራ ሓተተቶ።

“ኣይፋል ሳራ፣ ሕጂ ምስ ስድራ ቤትኪ ትኾንሉ 
እዋን’ዩ፣” በለ ኣርዮ። “ዛንታና ክትዝክሪ 
ፈትኒ። ኣእዳውኪ ብምሕጻብን ርሕቀትኪ 
ብምሕላውን ናይቶም ተፍቅርዮም ሰባት 
ድሕነት ከተውሕሲ ትኽእሊ ኢኺ። ኣነ ከቶ 
ኣይክርሕቀክን እየ። ናብቲ ውሕስ ቦታኺ 
ክትከዲ ከሎኺ፣ ኩሉሳዕ ምሳይ ክትኮኒ 
ትኽእሊ ኢኺ።”

“ንስኻ ናተይ ጅግና ኢኻ” ብማለት ሕሹክ 
በለቶ።

“ንስኺ ከማን ናተይ ጅግና ኢኺ ሳራ፣ ንስኺ 
ናይቶም ኩሎም ዘፍቅሩኺ ጅግና  ኢኺ፣” 
በላ።



ሳራ ድቃስ ወሰዳ። ንጽባሒቱ ምስተበራበረት፣ ኣሪዮ 
ኣይነበረን። ምስ ኣርዮ ንምዝራብ ድማ ናብቲ ውሑስ 
ስፍራ ብምኻድ፣ እቲ ኣብ ጉዕዞኦም ዘጋጠሞም 
ዝረኣይዎን ዝተማሃርዎን ኩሉ ሰኣለቶ። እቲ ዝሰኣለቶ  
ንኸተዕልላ ብጉያ ናብ ኣዲኣ ከደት።

“ኩላትና ሰባት ውሑሳት ንክኾኑ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና 
ማማ፣” በለታ። “ኣብ ጉዕዞይ ኣዝዮም ብዙሓት ጀጋኑ 
ረኺበ!”

“እዋእ-ጽቡቕ ኣለኺ ሳራ ጓለይ!” በለታ ኣዲኣ። 
”ብዙሓት ጀጋኑ ንህዝቦም ካብ ኮሮና ከድሕኑ 
ተበጊሶም ኣለው፣ ንኣብነት ንፉዓት ሓካይምን ኣለይቲ 
ሕሙማትን። ኩላትና መዓልታዊ ጀጋኑ ክንከውን 
ከምንኽእል ግን ኣዘኻኺርክኒ። ንስኺ ግን ናተይ 
ብልጽቲ  ጅግና   ኢኺ።’’   
  


