
  ልብን ነው መከተል 
 
ከለታት Aንድ ቀን ልጅና Aባት 
ርቀው ሊጓዙ ተነስተው በጧዋት 
Aባት ትEዛዝ ሰጠ ለወጣቱ ልጅ 
በል Eዚያ ውጣና ሂድና ተደጅ 
ያችን ሰጋር በቅሎ ይዘህ በማበቻ 
ልጓሟን Aድርገህ ጭነሃት ኮርቻ 
ባርኔጣ ከዘራ ጭራዬን ጨምረህ 
ወደዚህ Aምጣልኝ በደንብ Aዘጋጅተህ። 
  
Eሩቅ ስለሆነ የጉዞዋቸው ስፍራ 
ሜዳ ሸለቆና Eንዲሁም ተራራ 
ሊቀመጡ ወስነው በቅሎዋን በጋራ 
በAቀበት ቁልቁለት Aንዳንዴ በተራ 
ዝግጅቱ Aልቆ ጉዞ ለመጀመር 
Aባት በበቅሎዋ ኮበሌውም በEግር 
መንደር ጎረቤቱ Aግድሞ Eያያቸው 
ሀ! ብለው ጀመሩ ወጡ ከቀያቸው። 
 
ጉዞው ተጀምሮ ጥቂት Eንደሄዱ 
ሁለት Aዛውንቶች ቆመው ከመንገዱ 
ወደ Eነሱ Aቅጣጫ Aያመለከቱ 
ሲያወሩ ሰሟቸው ሲያሟቸው በብርቱ 
     ምን ያለ Aባት ነው በጣም Aረመኔ 
     ነውር የማይፈራ የEግዚAብሄር ኩነኔ 
     ይህን Eምቦቅላ Eያስኬደ በEግር 
     Eርሱ ተጀንኖ በቅሎ የሚያሰግር? 
Eያሉ በAጽንOት በቁጭት ሲተቹ 
Aባትየው ሰምቶ በሁለት ጆሮዎቹ 
ወጣቱ ልጄ ሆይ ሰማህ Aዛውቱን 
ስለኔ Aበክረው Aብዝተው ያሉትን? 
Aንተ በEግርህ ስትሄድ በበቅሎ መሆኔ 
ከተባለ ነውር ከሆነ ኩነኔ 
በል ናና  ውጣባት በቅሎዋን Aንተ Aስግር 
Eኔ በተራዬ ልከተልህ በEግር 
Aለና Aባትየው ወርዶ ከበቅሎዋ 
ልጁ ተቀመጠ ሊያገኝ የAባት ፅዋ። 
 
ልጅ Eያሰገረ ሜዳውን ተጉዘው 
ሲደርሱ ከወንዙ ቁልቁለቱን ዘልቀው   
ሁለት ባልቴቶች Eንስራ ያዘሉ 
Aየሽ Aየሻቸው Eየተባባሉ 
      ምን ዓይነት ጊዜ ነው ዘመነ ጎዶሎ 
      Aባትየው በEግር ልጅየው በበቅሎ 
      ወይ የዛሬ ልጆች Eቁብ የሌላቸው 
      ቅንጣት Aያስቡም ለEናት ለAባታቸው 



ብለው ሲናገሩ Aባትየው ሰምቶ 
በልጁ መታማት ልቡ ተቆትቶ  
ወጣቱ ልጄ ሆይ ሰማህ ምን Eንዳሉ? 
Eነዚያ ባልቴቶች Eንስራ ያዘሉ 
Aንተ በበቅሎዋ በEግሬ Eኔ መሆኔ 
Eንደሚተካከል ከታላቅ  ኩነኔ 
ሁለቱ Aዛውንቶች Eነሱም ቢሆኑ 
ስሆን በበቅሎዋ ለAንተ የወገኑ 
የሰማነው  ነገር ስንሆን በየተራ 
ስለሆነ ነውር የሚያጋባ ግራ 
በል ከEንግዲህ ወዲያ በቀሪው መንገድ 
ሁላችን በAንድነት ጋልበናት Eንሂድ 
Aለና Aባትየው ከፊት ተቀምጦ 
ኮበሌውን ልጁን ከኋላ Aፈናጦ 
ጉዞውን ቀጠሉ ሄዱ ገሰገሱ 
ካሰቡበት ቦታ ደርሰው ሊመለሱ። 
 
ነገር ግን Aልራቁም ትንሽ Eንደሄዱ 
ከመ ንገዱ Aጠገብ ከEርሻው ከሁዳዱ 
ሶታ ሶታ ሰዎች ዛፍ ስር ተቀምጠው 
በAባትና በልጅ ጭካኔ ተገርመው 
      ያልታደለች በቅሎ ጠበቃ የሌላት 
      Aባትና ልጁ ለሁለት ተቀም`ጠዋት 
      Eንዲህ Eስክትሞት ሲቃ Eስከሚይዛት 
      ወገቧ ተቆርጦ Eግሯን Eስኪደክማት 
      Eንዲህ የሚያስኬዷት Eንዲህ የሚያሰግሯት 
      ለEንሰሳ Aለማሰብ ርህራሄ ማጣት  
Eያሉ ሲያወሩ Aባትየው ሰምቶ 
በሰው Aስትያየት Eልቡ ሃዘን ገብቶ 
ሰማኸው ወይ ልጄ የሰው ልጅ ነገር 
በጣም Eያምታታ  የሚያሰኝ ግር 
Aንተ በEግርህ ብትሄድ Eኔ ስቀመጣት 
ሰው Aነወረብኝ ተቆጠረ ከኅጢAት 
Aንተም ተቀ ምጠህ Eኔ ብክተልህ 
ምን ያለ ኮበሌ ነውረኛ Aስባለህ 
ይህን ሁሉ ሰምተን ለሁለት ብንጋልባት 
ያ ሁሉ ወቀሳ ወረደብን መዓት 
የAንተ በቅሎ ማስገር ወይ የኔ መቀመጥ 
ተዳብሎ መጋለብ ወይ በመፈናጠጥ 
Aጸያፊ ምግባር ሆኖ ከተገኘ 
ጨካኝ Aረመኔ ክፉ ሰው ካሰኘ 
በል Eንውረድና በየግራችን ሆነን 
ወደ ፊት Eንሂድ በቅሎዋን ጎትተን 
ብለው በመወሰን ከበቅሎዋ ወርደው 
በቅሎዋን በመሳብ ቀጠሉ በEግራቸው። 
 
ነገር ግን Aልቆየም ጥቂት Eንደሄዱ 



ያው Eንደ በፊቱ ያው Eንደ ልማዱ 
ከመንገዱ ግርጌ ከመንደር Aጠገብ 
በርከት ያለ ቁጥር የወጣቶች ስብስብ 
Eያመለከቱ ወደ Eነሱ Aቅጣጫ 
Aብራርተው ተንትነው ሲሰጡ መግለጫ 
     ተመልከቱ Eነዚያን ያለም ሞኛ ሞኞች 
     በመቀመጥ ፈንታ  በቅሎዋን ጎታቾች 
     Aሁን ምን Aለበት ወይ ልጅ ወይ Aባት 
     ይህችን መሳይ በቅሎ Aንዱ ቢያሰግራት 
     Aልያ ወይ ሁለቱም ሆነው በAንድነት 
     ጀርባዋ ላይ ሆነው ቢያስገሰግሷት 
Eያሉ ባንክሮ በመገረም ሲቃ 
ለAባትና ልጁ በመሆን ጠበቃ 
ሲወያዩ ሰምቶ Aዛውንቱ Aባት 
የሰው ልጅ ተፈጥሮ በEጅጉ ገርሞት 
ልጄ  ሆይ ሰማኸው የሰውን ነገር 
በበቅሎም ብንሆን ወይ በሁለት Eግር 
ወይም ተፈቃቅደን ብንጋልብ ለሁለት 
Aልያም  ሸብበናት ብንጎትታት 
ሰው የሚናገረም ይሚለው Aያጣ 
ህሊናን የሚያቆስል ልብን የሚያስቆጣ፤ 
ስለዚህ ልጄ ሆይ በቀሪው ዘመንህ 
በምትሰራው ሆነ ስትሄድ በመንገድህ 
ማለቱን ተውና ይህ ብሏል ያ ብሏል 
AEምሮህን ሰምተህ ልብህን ተከተል። 
 
 
             በላቸው ገላሁን      
                          ሕዳር ፳፻፫ 
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