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ዋሊ፣ አምጃድና ቢላል አንድ መዓድ ተጋርተው እሚበሉ 3 ሰዎች ነበሩ። ናቸው። እንዲያው ለማለት ያህል። ማዕዱ 

የጋራቸው ነው። የጋራቸው ይባል እንጂ ግን እሚበሉት በቅደም ተከተል። ቁጥር አንድ ተመጋቢ ሁሌ ዋሊ ነው። ዋሊ 

በልቶ ከጠገበ በኋላ ሁለተኛው ተመጋቢ አምዳጅ ከዋሊ የተረፈውን ተቀብሎ ይበላል። ሶስተኛው ተመጋቢ ቢላል 

ደግሞ ሁሌም መጨረሻ ላይ ከሁለቱም የተረፈውን ይቃመሳል። አምዳጅ እንደ ዋሊ መርጦና ተርፎት አይበላም። 

ሆዱን ለመሙላት ያህል ግን አይቸገርም። ቢላል ግን የአምዳጅም ያህል አይደርሰውም። ከነገሩ ጦም ይደሩ ዓይነት 

ከዋሊና ከአምዳጅ በቂ ምግብ ተርፎ እስኪጠግብ የበላበት ጊዜ ፈጽሞ አያስታውስም። እንዲያም ሆኖ ግን 

ስለቻይነቱም ስለሚከፍለው መስዋእትነትም ጽድቅ ቀርቶ ቅጥ ያለው እውቅና ከሁለቱ ሰዎች ስምቶ አያውቅም። 

እሱ ዘንድ ያለው ጥያቄና ቁጭት ነው። እነሱ ዘንድ ያለው ደግሞ ይህን የቢላል መብከንከን እምብዛም ቁብ 

ሳይሰጣቸው  “እድልህን ርገም እንጂ ታድያ…” ዓይነት ስሜት ነው።  

ይህ ሁኔታ ለቢላል አልዋጥልህ ይለዋል። ስለዚሁ ፍርደ ገምድል የመዓድ  ድልድል ባሰበ ቁጥርም ይከፋዋል። 

አንዳንዴም “ተጠቃሁ” በሚል ከውስጥ ወደ ዉጭ እሚገነፍል ከንዴት ያለፈ ነዲድ ይለበልበዋል። መዓዱ የጋራ 

እስከሆነ ድረስ ለምን አንድ ላይ በጋራ እንደማይመገቡ አለዛም ከመዓዱ እኩል ድርሻ ድርሻቸውን ይዘው 

እንደማይለያዩ እያሰበ ይብከነከናል። ሰውነቱም ትንሽ ገርጠት ብሏል። አንድ ቀን በደሉን አስቦ ስሜቱ መቆጣጠር 

አቅቶት እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ቀጥ ብሎ ዋሊ ድረስ ሄዶ በግልጽ አነጋገረው። "ስማ ዋሊ፣ መዓዳችን የጋራ ነው። 

አንተ ሁሌ መጀመርያ አማርጠህና ጠግበህ ከተውክ በኋላ አምዳጅ ይከተላል። እሱ ከጠገበ በኋላ ነው እኔ 

እምቀርበው። እሚደርሰኝ ምራጭና ትንሽ ነው። እምፈልገውን አግኝቼ አላውቅም። ጠግቤ አላውቅም። ለምን 

እንዲህ ይሆናል?" ሲል ፍርጥም ብሎ ጠየቀ። ለወትሮው ይህ ጥያቄ ለዘብ ብሎም ሲነሳ ዋሊ ያዙኝ ልቀቁኝ ብሎ 

አቧራ እንደሚያስነሳ ቢላል ያውቃል። የአምዳጅ ድጋፍ ሁሌ ለዋሊ እንደሆነም ይታወቃል። የዛሬ የቢላል ጥያቄ 

ድምጸት ግን ከወትሮው ለየት ያለ ቁርጠኝነትና ስልጣን ነበረው።  

ቢላል ዛሬ አዋዝቶና በግድምድሞሽ መናገር አልመረጠም። ፊለፊት የዋሊን አይን አይን እያየ በቀጥታ ጠየቀ። 

እቅጩን መስማት ብቻ ነበር የፈለገው። ዋሊም ቢላል ጋር ለየት ያለ ነገር ያስተዋለ መሰለው። ግን እምብዛም 

ትኩረት አልሰጠውም። የቢላልን የቁጣ ንግግር ከወትረው ከረር ያለ ቢሆንም ብዙም አልተጨነቀበትም። ደግሞም 

ሁሌ የሚናገራት የተዘጋጀች መልስ ነበረችው። ጀነን ብሎ እሷን መልስ ለስንተኛ ጊዜ መልሶ  ተናገራት፣ "ቢላል፣ አሁን 

ምክንያቱን አጥተኸው ነው እኔን እምትጨቀጭቀኝ! እኔ ያወጣሁት ህግ አይደለም። የቆየ የጥንት የጥዋቱ ነው። 

የቆየልንን እና የተረከብነውን ህግና ስርዓት ማስቀጠል እንጂ ማፋለስም መከለስም አንችልም" አለና እንደዘበት 

የቢላልን ስሜት ለማጤን በቆረጣ አየው።  

ያው ነው። ቢላል ይህን አባባል ከዚህ በፊትም ሰምቶታል። ማን እንዳወጣው የማይታወቅ አንድን መሶብ በጋራ 

መጋራቱ ቀርቶ በየተራ፣ አንደኛው ሁሌ ቅድሚያ፣ ሌላኛው ግን ሁሌ ውራ የሚሰልፈበት ስርዓት፣ ሰውኛ አድልዎ 

ግልጽ ሆኖ ሳለ አምዳጅም ዋሊም ፈጽመው ሊያሻሽሉት አይፈልጉም። የዋሊ ደግሞ ይብሳል። አጀንዳው በተነሳ 

ቁጥር የያዙኝ ልቀቁኝ ድራማ ሳይጋብዝ አያልፋትም። ቢላል፣ እንዲህ ያለ የተዛባ ስርዓት ከዚህ እኛ ዘንድ ካልሆነ 



የትም የለም ሲል ተከዝ ብሎ ጉዳዩን ከተለያየ አቅጣጫ ለመረዳት ሞከረ። አራዊቶችንም አሰበ። እርግጥ አንበሳ 

መጀምርያ እስኪጠግብ ይበላል። ከዚያም ጅቦች የቀረውን ይመገባሉ። ከጅቦች የተራረፈ ከተገኝም አሞራዎች 

ይሰየሙበታል።  

ያ ግን - ሲል አሰበ ቢላል - ተፈጥሮ ያወጣችው ህግ ነው። ሰው ወይም እንስሶቹ ያወጡት ህግ አይደለም። ስለዚህም 

እሚስተካከል ነገር የለውም። “ዋሊ ግን አንበሳ አይደለም፣ እኔም አሞራ አይደለሁም፣ ሁላችንም ሰዎች ነን” አለ 

ቢላል ለራሱ። ቢላል ከዛሬ ጀምሮ የዋሊን ብልጣ ብልጥነት ፈጽሞ እንደማይቀበል ቁርጥ ያለ ውሳኔ ላይ ደረሰ። 

ስለዚህም “ወይ በእኩልነት መአዱን እንጋራለን፣ አለዛ ድርሻ ድርሻችን ተካፍለን እንሄዳለን” ሲል ጽኑ አቋሙን 

በግልጽ ቋንቋ ተናገረ። የዋሊ መልስ የቆየና የታወቀ ሲሆን ዛሬም እዚያው ላይ ነው- ወይ ፍንክች የአባ ዋሊ ልጅ! 

ቢላል በጉዳዩ መበሳጨቱም መቆጨቱም ሳያቆም ግን ምን ማድረግ እንዳለበት አልተገለጸለትም። በመግባባት 

መንፈስ ለመወያየት አምዳጅ ይሻላል በሚል እሳቤ ለብቻው ባገኘው ጊዜ አነሳበት፤ "አምዳጅ መዓዱ የጋራችን ነው። 

ያም ማለት እኩል እኩል መብት ያለን ተመጋቢዎች ነን ማለት ነው። አሁን ግን ትልቁ መብት የወሰደው ዋሊ ሲሆን 

በጣም የተጨቆንኩትና የተበደልኩት ደግሞ እኔ ነኝ። ይህን ነገር በማስተካከል እኔና አንተ ልንተባበር ይገባል። ፍትህና 

ፍቅር እንጂ አድልዎና ጉልበት ዘላቂነት የላቸውም። እንደምታየው የተዳከመ አካላዊ ብቃት ነው ያለኝ። ይህም በቂ 

የተመጣጠነ ምግብ ካለማግኘት የመጣ ነው" በማለት አስተዛዝኖ ተናገረ። አምዳጅ የቢላልን ሁኔታ አይቶ ቅጽበታዊ 

ርህራሄ ጎብኝታው ግን እድሜ አልነበራትም፤ ወዲያው ጠፋች። እና እንዲህ አለ፣ "ቢላል ወንድሜ ችግርህ ይገባኛል። 

ግን መፍትሄ ያለው አልመሰለኝም። በዛ ላይ ዋሊ ጉልበትም ህግም ይደግፉታል። ላንተ ስል ከሱ ጋር መጋጨት 

አልፈልግም።" 

"የምን ህግ?" ሲል ጠየቀ ቢላል።   

"አሁን ያለው የመዓድ ክፍፍሎሽ የሚደግፍ እና ቅመ አያቶቻችን የተስማሙበት ውል አለ፣ ይህንን አታውቅምን?" 

ሲል ጠየቀ አምዳጅ። 

"በፍጹም አላውቅም። እንዲህ ዓይነት ውል ካለ ልታሳዩኝ ትችላላቹህ? ይህንን ማየት አለብኝ። ነገ ዋሊን ይዘኸው፣ 

ያልከው ውልም ይዛቹህ እዚህ ድረስ ኑና አሳዩኝ። ምን እንደሚል ዝርዝሩን ማወቅ አለብኝ።" 

ይህንን ተነጋግረውና የሚገናኙበት ሰዓት ቆርጠው ተለያዩ። በማግስቱ በተባለው ሰዓትና ቦታ ቢላል ቀድሞ ተገኘ። 

በትዕግስት ጠበቀ። አምዳጅና ዋሊ በጣም አርፍደው መጡ። ስለማርፈዳⶨው ልብ ያሉ አይመስሉም። 

ምክንያታቸውም አልገለጹም። ዋሊ ሰውነቱ ላይ የተከመረው ጡንቻና ጮማ ከብዶት አሁንም አሁንም በኃይል 

ይተነፍሳል። ቢላል ትንሽ በሽቋል። ያም ሆኖ ያን ያህል በትዕግስት ሲጠብቅ የቆየበትን ትልቅ ጉዳይ ላይ ማተኮር 

ፈልጓል።  

እናም በቀጥታ ወደ ዋናው ጉዳይ የሚመራ ጥያቄ አቀረበ። "ዋሊ ትላንት እኔና አምዳጅ ስንጨዋወት፣ የጋራ 

መዓዳችን የምንቋደስበት ስርዓት በተመለከተ እኔ እማላውቀው የቆየ ህግና ውል እንዳለ ነገረኝ። አንደኛ ለምን 

እስከአሁን እኔ እንዳላውቀው ሆነ? ሁለተኛ ይህ የተባለውን ውልና ደንብ ራሴ ላየው እፈልጋለሁና እንድታሳዩኝ ነው 

አሁን" አለ ቢላል ቆፍጠን ብሎ። አምዳጅና ዋሊ እርስ በርስ ተያዩ። ከዚያም አምዳጅ ለመናገር  ጉሮሮውን 

ሲያስተካክል ዋሊ አቋርጦት ቀድሞ መናገር ጀመረ። "አምዳጅን አስጠንቅቄዋለሁ። ላንተም ልንገርህ። እኔ 

ባልተገኘሁበት ሶስታችን በሚመለከት የጋራ መዓድ ጉዳይ ለብቻ እየተገናኛቹህ የምትነጋገሩ ከሆነ ከዱለታና አድማ 



ለይቼ አላየውም። እንዳይደገም። የጠየቅከው ስምምነት አለ ወይ? አዎ አለ። እኛ ዝም ብለን አይደለም። የሰለጠንን 

ሰዎች ነን። የምንሰራውን እናውቃለን። ቅመአያቶቻችን የተውሉንን ውል ልናፈርሰው ልናስተካክለው አንችልም።  

እነሱ እንዲህ ይሁን ብለው ሲዋዋሉ ጥሩ ምክንያት ይኖራቸዋል። አንተ ግን ዝም ብለን እኛ የፈረድንብህ መስሎህ 

ሁሌ ታላዝናለህ። እውነታው ይሄ ነው። ስሜትህን ከእውነታው ጋር አስተካክል።" ዋሊ ይህንን ተናግሮ ቁንን አለ። 

"የተባለው ውል አምጥታቹሁታል?" ቢላል ኮስተር ብሎ ጠየቀ። 

አሁንም ዋሊ ነው፣ "አዎ" ሲል መለሰ። 

ቢላልም "ላየው እችላለሁ?" አለ። 

"ትችላለህ። ታየዋለህ። ግን በአንድ ጉዳይ መስማማት አለብን አስቀድመን። ይህንን ዉል በዓይንህ ዓይተህ 

ካረጋገጥክ በኋላ ዳግመኛ ይሄን ጉዳይ እያነሳህ ላታስቸግረን ቃል መግባት አለብህ።" 

"ስማ ዋሊ፣ ይህንን ውል ሳላይና ሳለረጋግጥ ምንም ዓይነት ቃል አልገባልህም። ይህንን አላረገውም።'' 

"የለም ውሉን አይተህ አረጋገጥክ እንበል። ከዚያ በኋላ ማለቴ ነው።" 

"ውሉን ራሴ አይቼ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ያንን ሳላደርግ እምነግርህም እምፈርምልህም ነገር አይኖርም።”   

"ዞሮ ዞሮ ሁሌም እያነሳህ ከምትጨቀጭቀን ዛሬ አሳይተንህ ብንገላገል ይሻላል። በል እንካ ተመልከተው። ወደፊት 

አንተም ጋር አንድ ቅጂ ቢኖርህ ጥሩ ነው።" 

ቢላል ከዋሊ ተቀብሎ የውሉን ዝርዝር በጥንቃቄ መረመረው። እውነትም ውሉ በትክክል ለዋሊ ከጋራ መዓዱ 

የአንበሳ ድርሻ ያጎናጸፏል። ቀጥሎ ደግሞ ለአምዳጅ የውሻ ድርሻ። ለቢላል ግን የደሮ ድርሻ እንኳን አያጋራም። ይህ 

እንዴት ሊሆን እንደቻለ ቢላል እጅግ ገርሞት አላባራም። ቢላል የድሮ ሰዎች ምን ሲሉ ይህንን እጅ ተወርች አሳሪና 

አሰቃይ ውል፣ አንድ መዓደኛ እንዲሞላለት፣ ሌላውም ብዙ ሳይጎዳ፣ አንደኛው ግን የበይ ተመልካች እንዲሆን በምን 

አገባብና አመክንዮ እንደፈረዱበት ፈጽሞ ሊገባው አልቻለም። ይባስ ጥያቄ የሆነበት ደግሞ የራሱ ቅመአያቶች  

ስለምን የዚህ ውል አካል ሊሆኑ እንደበቁ ነው። ይህን እያሰበ ዓይኖቹን ወደ ፈራሚዎቹ ዝርዝር ሰደድ ሲያደርግ 

ፈራሚዎቹ ሁለት ብቻ ናቸው። እነሱም የአምዳጅና የዋሊ ቅመአያቶችና አሳዳሪዎቻቸው ፈቅደው የተፈራረሙት 

ብቻ። የቢላል ቅመ አያቶች ፊርማ አልተካተተም። አልነበሩበትም።  

ቢላል በሁለት ተቃራኒ ጠንካራ ስሜቶች ተናጠ። በአንድ በኩል በሌለ፣ በማይመለከተው ማለትም የሱ ቅመአያቶች 

ተካፋይ ባልነበሩበት አስገዳጅ ባልሆነ ውል ስር ሲሰቃይ ሲበደል በመቆየቱ የመብገን ሲሆን በሌላ ደግሞ ቢያንስ 

ከዚህ በኋላ ለሚጠብቀው የመብት ትግል አንድ ትልቅ ቀድመውንም ህልውና ያልነበረው ዕንቅፋት መወገዱ 

የእፎይታ ስሜት ነበር። የራሱን ቅም አያቶች ባልዋሉበት ፍርርም ተቻኩሎ በመውቀሱ ውስጡን የጥፋተኝነት 

ስሜት ሾንቆጥ አድርጎት አለፈ። አልፎ አልፎ እያስታወሰ ቢታወክም ትኩረቱ እስከአሁን አላግባብ የተበደለውን ትቶ 

ወደፊት ለማየት መሞከር እንዳለበት አምኖ ራሱን አረጋጋ። አምዳጅና ዋሊ ዉሉን ካየ በኋላ ሲለሚለው ነገር 

ለመስማት አፍጥጠው እየጠበቁት ነው።  

"ይህ ዉል የተፈረመው በሁለታቹህ ቅመአያቶች ብቻ ስለሆነ እኔ እንድቀበለው አስገዳጅነት የለውም። ስለዚህ እስከ 

አሁን የሆነው ሆኗል። ከዚህ በኋላ ግን ሶስታችን ተስማምተን እኩል መብት የሚሰጠንን አገራርና አሰራር 



እንቀርጻለን። ካልሆነም በየፊናችን እንጓዛለን።" ቢላል እነዚህን ቃላት ሲናገር በማግባባት ድምጸት ሳይሆን ረገጥ 

አድርጎ በሙሉ ባለስልጣንነት ነበር። አምዳጅ ፊት ላይ ስጋት ታየ። ዋሊ ግን በድንጋጤ አመዱ ቡን አለ። በእንደዚህ 

ዓይነት ጊዜ ዋሊ የሚጠቀምባቸው  ዘዴዎች ሶስት ናቸው፤ ዛቻ፣ ማዘናጋትና ውሸት። አንዳንዴ በተናጠል ሌላ ጊዜ 

በማቀናጀት ይጠቀምባቸዋል። ዞሮ ዞሮ የጠግቦ አደር ጥቅሞቹን አስጠብቆ መቀጠል ነው ዓላማው። ቢላል ስላለበት 

የጦም-አደር ሁኔታ የራሱ የቢላል ጉዳይ አድርጎ ስለሚያየው አይጨነቅበትም።  

አሁን ዋሊ በዋናነት ቢላል ከነበረው አካሄድ እንዳያፈነግጥ ማድረግ የሚችልበትን ዘዴ እያሰበ ነው። ዋሊ የፈለገው 

መንገድ ቢዘይድ እንደወትሮው ሁሉ የአምዳጅ ድጋፍ እንደማይለየውም ታሳቢ አድርጓል። ነገሮች ድንገት ወደ 

ፍጥጫ ቢያመሩም ኮስማናው ቢላል የሱን ጠንካራ ጡንቻና ጡጫ ችሎ እንደማይቋቋመው አስልቷል። ይሁንና 

የቢላል አቋም ቁርጠኝነት ከከዚህ በፊቱ ፈጽሞ የተለየና የራስ መተማመን መንፈሱ አልወደደውም። የቢላል ንግግር 

ቃናም ነገሮች ሁሉ እንደተቀየሩ ያመላክታል። "ከአሁን በኋላ አንድ ላይ እየተያየን እንብላ እንጂ ምግብ 

የማይደርሰው የመጨረሻ ተመጋቢ እየሆንኩ ሁሌ ጦም አዳሪ አልሆንም” ሲል ቢላል የመደምደምያ ንግግሩን 

አሳረፈ።  

“ምን ሲደረግ! ህግ ህግ ነው፣ የቆየ የዘለቀ ህገ-መዓድ አለን። አይፈርስም፣ አይከለስም” ሲል ዛተ ዋሊ። ከዛም ዋሊ 

የአምዳጅ ስሜት ለማየት አንዴ ዘወር ብሎ ተመለከተ። የአምዳጅ ስሜት በአሁኗ ቅጽበት ወዴት እንዳለ ገና ለይቶ 

አያስታውቅም። 

ቢላል፣ “ህግህ የራስህ ነው። ከፈለግከው ታቅፈኸው ኑር። እኔ አላውቀውም፣ አልፈርምኩበትም አልነብርኩበትም። 

አንተ ብቻ እምትጠግብብት እኔ አንድ ጉርሻ እንኳን እማላገኝበት ተስማምቼ ያላወጣሁት ህግ እንዳከብር 

አይጠበቅብኝም። ማስፈራትህንም አቁም። በፍቅርና በመግባባት የጋራ መዓዱን እኩል መጋራት ካልፈለግክ ጥንቅር 

ይበል። የራሴን ውሳኔና ምርጫ አደርጋለሁ” በማለት ፈርጠም ብሎ ሞገተ። አምዳጅ ዝምታን የመረጠ ይመስላል። 

ሁለቱ የሚሉትን ከማዳመጥ አልፎ አንዳቸውን ትቶ ሌላቸውን መደገፍ አልፈለገም። ሁለቱን ለማግባባትም 

አልሞከረም። ዋሊ በቁጣ እየተንጎራደደና በትልቅ ዱላ መሬት በመጫር አቧራ እያስነሳ ድምጹን በጣም ከፍ አድርጎ 

ተጨማሪ ዛቻና ማስጠንቀቂያ አስተጋባ። ቢላል የነበረውን የመዓድ ክፍፍል ስርዓት እቀይራለሁ ብሎ ቢነሳ ዋሊ 

የህልውና ጉዳይ አድርጎ  እንደሚመለከተውና በዚህ ቀልድ እንደማያውቅ ግልጽ አደረገ። ሁለቱ የለየለት ጠብ ውስጥ 

እየገቡ እንደሆነና ማጥፋት ወይም መጥፋት የሚል ምርጫ ውስጥ ላይ እንዳሉ ቢላል እንዲገነዘበው ዋሊ መልሶ 

መላልሶ ነገረው። የቢላል አቋም ግን ያው ሆነ- ወይ ንቅንቅ።  

አሁን የቢላል ጽኑ ቁርጠኝነት ካየ በኋላ ዋሊ ስልትና ዘዴ ለመቀየር እያሰበ ይመስላል። ከቅድሙ ዛቻ ትንሽ ወጣ ያለ 

‘ኧረ ነውር ነው’ ወደሚል ያዘነበለ ተግሳጻዊ ምክር ሰጠ።  

“እኛ የጥንት የጥዋት ዘመዳሞች ነን። እንዴት አሁን ደርሰን እንጨቃጨቃለን። ለምንስ የቆየ አሰራርና ልምድ 

እንቀይራለን። ይህ'ኮ ሓራም ነው። ያስኮንናል። ባይሆን አንተን ለመርዳት ህጉን ሳንቀይር እምናደርገው ሌላ መፍትሄ  

ካለ እንደ ወንድምና ጎረቤት እንተጋገዛለን እንጂ…” እያለ ተናገረ ዋሊ። ቢላል ግን የዋሊ ፍላጎት ማዘናጋት እንደሆነ 

ከገባው ቆየ። እናም የተናጠል ውሳኔና እርምጃ ለመውሰድ ተዘጋጀ። ዉሉን ሳናፈርስ ሌላ ዘዴ እንፈልጋለን ሲል ዋሊ 

ያመጣውን አማራጭ ሊያስታናግደው ሊያስበው እንደማይችል  ለአምዳጅና ለዋሊ ግልጽ አደረገ። “ይህ ፈጽሞ 

የማይሆን ነው። ሁላችንም ያላንዳች አድልዎ የጋራ ማዕዳችንን ላይ እኩል ጥቅም፣ እኩል መብት ይዘን እምንቀጥል 



ከሆነ እሰየው። ከዚያ ያነሰ ነገር ቢላል ይቀበላል ብላቹህ ግን በፍጹም አታስቡ። ይህ የማልደግመው የመጨረሻ 

ንግግሬ ነው፡” ብሎ ቢላል ሳያወላዳ ነገራቸው።  

ዝም ብሎ የሁለቱን ምጉት ሲሰማ የቆየው አምዳጅ ለመጀምርያ ጊዜ አሁን ተነፈሰ። “ሁለታቹህም ያላችሁት ነገር 

ሳዳምጥና ሳጤን ነው የቆየሁት። ቢላል ያነሳው የፍትህ ጥያቄ ተገቢ ነው። እንደውም ብዙ ታግሷል። እኔ በበኩሌ 

ጥያቄውን ደግፌ እቆማለሁ” አለ በማያወላውል ድምጸትና አንደበት። አሁን ዋሊ በጣም ደነገጠ። መረጋጋት 

አቃተው። ተቁነጠነጠ። ከቢላል ጥያቄ በላይ የበሸቀው በአምዳጅ ያልተለመደ ቢላልን መደገፉ ነው። ዋሊ “አምዳጅ 

ደፍሮኛል” ብሎ በገነ። በሆዱም አምዳጅን ለዚህ ድፍረቱ እንደሚቀጣውና ይህች የዛሬ ቅሌቱን እንደማይረሳለት 

ለራሱ ቃል ገባ። በመሃሉ ትንሽ ዝምታ ነገሰ። ዋሊ ግን ክፉ ጊዜ የመጣበት ያህል ውስጡ ፍርሃት ፍርሃት አለው። 

በመካከሉ አንድ ብልሃት ብልጭ አለለት። እናም ፊቱን ተራ በተራ ወደ አምዳጅና ቢላል በማፈራረቅ እያየ፣ 

“እንግዲያውስ ካላቹህ ይሁን ግድ የለም። ተበታትነን የተለያየ አጉልና ጎጂ እርምጃ ከምንወስድ እንዳላቹሁት ይሁን:: 

አንድ ላይ በጋራ እንመገብ። አንዲት ትንሽ ዉለታ ቢጤ ብቻ ልጠይቃቹህ። እንግዲህ በጋራ አንድ ላይ እንመገብ 

ወደሚለው ስምምነት ስመጣ ብዙ የሚገባኝን ጥቅም ትቼ ነው። የናንተን ፍቅር ከማጣ ጥቅም ይቅርብኝ ከሚል 

መልካም ዝምድና በማስቀደም ነው። ከናንተ ላለመለየት የምከፍለው መስዋእትነት ስለሆነ ቅር አይለኝም። 

እናንተም ይህን በጎ እሳቤዬን  በመገንዘብ አሁን እምጠይቃቹህን አነስተኛ ትብብር እንዳትነፍጉኝ አደራ። ቃል 

ግቡልኝ።” ሲል ተደመጠ። 

ዋሊ ይህን ሲል ዲስኩሩን ሲያዳምጡ የቆዩት አምዳጅና ቢላል ተያዩ። እጅጉን ተጠራጥረውታል። የሚፈልገው 

ትብብር ምን እንደሆነ ሳይነግረን አደራውን የሚያጠብቅብን ምን ተንኮል አስቦ ነው በሚል ስጋት ነበር የተያዩት። 

ቀድሞ ምላሹን ያሰማው ግን ቢላል ነበር። “ወዳጄ ዋሊ፣ አነስተኛ ያልከው ውለታ ምን እንደሆነ ሳንሰማው፣ 

በእርግጥም አነስተኛ ይሁን አይሁን ሳናውቅ፣ እንቻለው፣ አንቻለው ሳንመዝነው፣ ከኛ እምትጠይቀው ነገር 

የሚገባህ ይሁን አይሁን ሳይገለጽልን ፣ በአጠቃላይ የአደራው ምንነት ሳትነግረን አደራ እምትለን ለምን? ይህ 

በእውነት አግባብ አይደለም። አሁን ሳትጠማዘዝ፣ ሳትቀነጣጠስ በቀላል ቋንቋ ንገረንና እንስማው። መልሳችን እሺ 

ይሁን እምቢ እምትሰማው ከዚያ በኋላ ነው።” አምዳጅ በቢላል ንግግርና አቀራረብ የረካ ይመስላል። የተሰጠው 

አስተያየት በቂ ነው በሚልም ተጨማሪ ነገር መናገር አልፈለገም።  

ዋሊ ከሁለቱ ስለፈለገው ዉለታ ፈራ ተባ እያለ መናገር ጀመረ። “እሺ፣ ወዳጆቼ። አላህ ያክብርልኝ። ጥያቄየየ 

እንዳልኩት ውስብስብም ከባድም አይደለም። እንደው ከባድ ያስመሰልኩት እኔ ነኝ፡ እናንተን ወዳጆቼን ከማክበር። 

እኔ እንግዲህ በእድሜ ታላቃቹህ ነኝ። እስከአሁን በቆየው አገራር ቅድምያና እስክጠግብ ስበላ ቆየሁ። በዚህ 

ምክንያት ብዙ ስለለመድኩ እና ሆዴም ስለሰፋ በአንድ ጊዜ የለምድኩትን ቢቀነስብኝ ጤናየ ይታወካል። በአንጻሩ 

ቢላል ደግሞ በትንሽ ምግብና በረሃብ መኖር ስለለመደ አሁን እኩል እንካፈል በሚል መርህ ብቻ ብዙ ቢሰጠውም 

ምንም አያደርግለትም። ስለዚህ ድርሻችን የሆዳችን ስፋትና የመብል ልማዳችን ከግምት ያስገባ ቢሆን ጥቅም እንጂ 

ጉዳት የለውም። ስለዚህ…” 

“ዋሊ፣ ሩቅ ሳትሄድ አቁም” አለ ቢላል፣ “እኛን እንደ ሞኝ አትየን። ለመተማመን እንጂ ላለመተማመን ምንም 

ምክንያት አያስፈልግም። ከአሁን በኋላ ከድርሻህ ውጭ አንዲት ጉርሻ በብልጣብልጥነት አገኛለሁ የሚል የቀን ህልም 

ውስጥ እንዳትገባ እመክርሃለሁ። ከአሁን በኋላ በመብትህና በድርሻህ ልክ ለመኖር ጭንቅላትህንና ሰውነትህን 

አለማምደው። ለራስህ ስትል፤ ሌላ ምርጫ አይኖርህምና። ስለዚህ የተለያዩ ማዘናጊያዎች እያመጣህ አታድክመን።” 

አምዳጅም የቢላል ሃሳብ መደገፉን አስታወቀ። ዋሊ ቅጥል አለ። አምዳጅን በለሆሳስ ድምጽ “ዋሽ!” ብሎ ሰደበው። 



ሁለቱም አልሰሙትም። ያጉተመተመ እንጂ የተሳደበ አልመሰላቸውም። ዋሊ ነገሩ እየጠበበ መሄዱ ይታየዋል። ሌላ 

መላ አልመጣልህ አለው። ግን… 

የመመገቢያ  ሰዓት እየተቃረበ መጣ። በአዲሱ ጥያቄ ግን ሙሉ መግባባት ያልተጎናጸፈ ድልድል መሰረት 

መዓዳቸውን እኩል መመገብ የሚጀምሩት ዛሬ ነው። ወይ አብረው አንድ ላይ እየተያዩ እኩል ይመገባሉ፣ ካልሆነም 

ድርሻ ድርሻቸውን እኩል ተካፍለው ለየብቻ ይሆናሉ። ዋሊ ግን እንደታወከ ነው። የመዓድ መቋደሻዋ ሰዓት 

እየተቃረበች ስትመጣ ደግሞ መንፈሱ ይበልጥ ተረብሾ ተቅበዘበዘ። ለወትሮው ደስ እያለው የመዓድ መመገቢያ 

ሰዓቱን በጉጉት ይጠብቅ የነብረው አሁን የምጸአት ሰዓት እየመሰለው መጣ። አምዳጅና ቢላል የመልካም ምዕራፍ 

ማብሰርያን ልዩና ውብ የሶስት ወንድማማቾች የመዓድ ህብረት መልካም ጊዜ በጥሩ ጉጉት ሲናፍቁ ዋሊ ለብቻው 

ይብከነከናል። ያም ሆኖ የመዓዱ ሰዓት ደረሰ።  

ዋሊ ሆዱን አመመው። አስታወከው። ቶሎም አልተረጋጋም። አምዳጅና ቢላል ዋሊን ትተው መብላት አልፈለጉም። 

“እስኪሻለው እንጠብቀው” ተባብለው ይጠብቁታል። ረዥም ጊዜ ወሰደ። ረሃቡ ቢሞረምራቸውም ዋሊን ትተው 

መብላት አልፈቀዱም። የዋሊ ጤና ተሎ አልተመለሰም። ሆዱ እንደታወከ ቀጠለ። አምዳጅና ቢላል “የፈለገውን ያህል 

ጊዜ ይውሰድ እንጠብቅሃለን። በፍጹም ትተንህ አንበላም” ሲሉ ደጋግመው አረጋገጡ። ዋሊ አምዳጅና ቢላል ባሳዩት 

ያልጠበቀው ወንድማዊነት አሳቢነት ልቡ ተነካ። ትክክለኛ ፍቅር ስላሳዩት ለነሱ የነበረው አመለካከት ‘ልክ አልነበረም’ 

ወደሚል ፍተሻ ገባ። ራሱን ገመገመ። ተጸጸተ። 

ሶስቱም እኩል ሰውነት ይዘው ወደ መሶቡ ቀረቡ። ዝምድናቸውም ደልዳላ መሰረት ላይ ተገነባ። እጣ ፈንታቸው 

አንድ መሆኑ ተገንዝበውም በፍትህና ፍቅር ምሰሶዎች ላይ የቆመ ትብብርና መደጋገፍ አጎሎበቱ። አዲሱ 

ግንኙነታቸውም መልካም ሆኖ አገኙት።      


