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ከአባታችን ከአብ�,� ትበ�ጣ&�ን? ነቢያት� sቱ፤ �$�ን .ንን ታደ�ጋ&�? አ�ት። 54545454

ኢየ�$� �&+ አ&�። እኔ �[ን ባከብ� ክብ{ ከንቱ ነው፤ የ6ያከብ�ኝ እናንተ

አ�/ካችን የ�ት�ት አባቴ ነው፤ 55555555 አ/ወ�ች�ት��፥ እኔ ግን አውCዋ&�።

አ/ውCው� ብ� እንደ እናንተ 5+ተኛ በ ን�፤ ዳR ግን አውCዋ&� ��ን�

እጠብ�&�። 56565656 አባታች� አብ�,� Cኔን ያይ ዘንድ 5ºት አደ�ገ፥ አየ� ደ$� አ&ው።

57575757 አይ�ድ�። ገና አ�b ዓ�ት ያ� ነ� አብ�,�ን አይተ,�ን? አ�ት። 58585858

ኢየ�$�። እውነት እውነት እ/ችኋ&�፥ አብ�,� bይወ&ድ እኔ አ&� አ/ቸው። 59595959 $&ዚ�
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ዕው� የነበ�ውን +ው �&ተኛ ጠ�ተው። እግዚአብ��ን አክብ�፤ ይ� +ው ኃጢአተኛ
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ዕው� እንደ ነበ�� አ�ን� እንዳይ ይ�ን አንድ ነገ� አው�&� አ&። 26262626 ደግ�ው�።

�ን አደ�ገ��? እንዴት$ ዓይኖች�ን ከፈተ? አ�ት። 27272727 እ��� ��p። አ$Cድ�

ነገ�ኋች� አ�+.ች���፤ $& �ን ዳግ�ኛ �ት+3 ትወዳ/ች�? እናንተ ደግs ደC

�ዛ3�ቱ �ት ኑ ትወዳ/ች�ን? አ/ቸው። 28282828 ተbድበው�። አንተ የእ�� ደC �ዝ3�

ነ�፥ እኛ ግን የ3[ ደC �ዛ3�ት ነን፤ 29292929 እግዚአብ�� 3[ን እንደ ተናገ�ው እኛ

እናው�&ን፥ ይ� +ው ግን ከወዴት እንደ  ነ አናውY� አ�ት። 30303030 +ውዬው �&+

እንዲ�� አ/ቸው። ከወዴት እንደ  ነ እናንተ አ&.ወ�ች� ይ� ድንY ነገ� ነው፥ ዳR ግን

ዓይኖቼን ከፈተ። 31313131 እግዚአብ��ን የ6ፈ� ፈ�ዱን� የ6ያደ�ግ ቢኖ� ያንን

እግዚአብ�� ይ+.ዋ� እንጂ ኃጢአተኞችን እንዳይ+. እናው�&ን። 32323232 ዕው�  ኖ

የተወ&ደውን ዓይኖች .ን� እንደ ከፈተ ዓ&� ከተፈጠ� ጀ�� አ�ተ+.�፤ 33333333 ይ�

+ው ከእግዚአብ�� ባይ ን �ን� >ያደ�ግ ባ�ቻ&� ነበ�። 34343434 ��+ው። አንተ

�&ንተና� በኃጢአት ተወ&ድ�፥ አንተ� እኛን ታ$ተ��ና&�ን? አ�ት። ወደ ውጭ�

አወጡት። 35353535 ኢየ�$� ወደ ውጭ እንዳወጡት +. wያገኘው�። አንተ በእግዚአብ��

�ጅ ታ�ና&�ን? አ&ው። 36363636 እ��� ��p። ጌታ  ይ፥ በእ�� አ�ን ዘንድ .ን ነው?

አ&። 37373737 ኢየ�$�። አይተኸዋ�� ከአንተ ጋ�� የ6ናገ�ው እ�� ነው አ&ው። 38383838

እ���። ጌታ  ይ፥ አ�ና&� አ&፤ +ገደ&ት�። 39393939 ኢየ�$�። የ.ያዩ እንዲያዩ

የ6ያዩ� እንዲታወR እኔ ወደዚ� ዓ&� &ፍ�ድ �ጣ� አ&። 40404040 ከፈ�bውያን� ከእ��

ጋ� የነበRት ይ�ን +�ተው። እኛ ደግs ዕው�ች ነንን? አ�ት። 41414141 ኢየ�$� አ/ቸው።

ዕው�ች$ ብት ኑ ኃጢአት ባ� ነባች�� ነበ�፤ አ�ን ግን። እናያ&ን ት//ች�፤
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እ�� cባ ወንበዴ� ነው፤ 2222 በበR የ6ገባ ግን የበጎች እ�ኛ ነው። 3333 &እ�� በ�ኛው
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አ/$ተዋ��። 7777 ኢየ�$� ደግs አ/ቸው። እውነት እውነት እ/ችኋ&�፥ እኔ የበጎች በ�

ነኝ። 8888 ከእኔ በፊት የ�ጡ �� cቦችና ወንበዴዎች ናቸው፤ ዳR ግን በጎቹ
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��ካ� እ�ኛ ነፍ�ን $& በጎቹ ያኖ��። 12121212 እ�ኛ ያ� ነው በጎቹ� የእ�� ያ� ኑ
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�ንጋ ይ ና� እ�ኛው� አንድ። 17171717 ነፍ[ን ደግs አነ�ት ዘንድ አኖ�&�ና $&ዚ� አብ

ይወደኛ�። 18181818 እኔ በፈ�ዴ አኖ�ታ&� እንጂ ከእኔ .ን� አይወ$ዳት�። /ኖ�ት

I�ጣን አ&ኝ ደግs� /ነ�ት I�ጣን አ&ኝ ይ�ችን ትእዛዝ ከአባቴ ተCበ��። 19191919

እንግዲ� ከዚ� �� የተነ� በአይ�ድ �ካከ� እንደ ገና �&ያየት  ነ። 20202020 ከእነ���

ብዙዎች። ጋኔን አ&በት አብዶአ��፤ $& �ን$ ት+3ታ/ች�? አ�። 21212121 cSች�። ይ�

ጋኔን ያ&በት +ው �� አይደ&�፤ ጋኔን የዕው�ችን ዓይኖች >ከፍት ይች/�ን? አ�። 22222222

በኢየRbc�� የ�Yደ$ �ታደ$ በዓ�  ነ፤ 23232323 ክ��ት� ነበ�። ኢየ�$� በ�Yደ$



በ+Ssን ደጅ ��/&� ይ�/&$ ነበ�። 24242424 አይ�ድ� እ��ን ከበው። እ$ከ �ቼ ድ�$

በጥ�ጣ� ታrየና&�? አንተ ክ�$ቶ$ እንደ  ን� ገ�ጠ� ንገ�ን አ�ት። 25252525 ኢየ�$�

�&+/ቸው፥ እንዲ� w�። ነገ�ኋች� አታ�ኑ�� እኔ በአባቴ $� የ.ደ�ገው I� ይ�

$& እኔ ይ�+ክ��፤ 26262626 እናንተ ግን እንደ ነገ�ኋች� ከበጎቼ $/� ናች� አታ�ኑ�። 27272727

በጎቼ ድ�ፄን ይ+.� እኔ� አው�ቸዋ&� ይከተ�ኝ.�፤ 28282828 እኔ� የዘ/&� 'ይወትን

እ+ጣቸዋ&�፥ &ዘ/&�� አይጠፉ�፥ ከእጄ� .ን� አይነጥ�ቸው�። 29292929 የ+ጠኝ

አባቴ ከ�� ይበ�ጣ�፥ ከአባቴ� እጅ >ነጥ�ቸው .ን� አይች��። 30303030 እኔና አብ

አንድ ነን። 31313131 አይ�ድ >ወግRት ደግ�ው ድንጋይ አነ¬። 32323232 ኢየ�$። ከአባቴ ብዙ

��ካ� I� አbየኋች�፤ ከእነ�� $& .ናቸው I� ትወግRኛ/ች�? ብS �&+/ቸው።

33333333 አይ�ድ�። $& ��ካ� I� አንወግ���፤ $& $ድብ፤ አንተ� +ው $ት ን �$�ን

አ�/ክ $& .ድ�ግ� ነው እንጂ ብ&ው �&�&ት። 34343434 ኢየ�$� እንዲ� ብS

�&+/ቸው። እኔ። አ.�ክት ናች� አ�� ተብS በ'ጋች� የተጻፈ አይደ&�ን? 35353535

�ጽ5ፉ >�� አይቻ��ና እነዚያን የእግዚአብ�� �� የ�ጣ/ቸውን አ.�ክት

ካ/ቸው፥ 36363636 የእግዚአብ�� �ጅ ነኝ $/�� እናንተ አብ የCደ+ውን ወደ ዓ&��

የ/ከውን። ትbደባ&� ት�ታ/ች�ን? 37373737 እኔ የአባቴን I� ባ/ደ�ግ አት�ኑኝ፤ 38383838

ባደ�ገው ግን፥ እኔን $ንኳ ባታ�ኑ አብ በእኔ እንደ  ነ እኔ� በአብ እንደ  ን� ታውaና

ታ$ተው� ዘንድ I�ውን እ�ኑ። 39393939 እንግዲ� ደግ�ው >ይዙት ፈ&ጉ፤ ከእጃቸው�

ወጣ። 40404040 ዮ5ን$� በ�ጀ��ያ ያጠ�Yበት ወደ ነበ�ው $ፍ� ወደ ዮ�ዳኖ$ .ዶ እንደ

ገና |ደ በዚያ� ኖ�። 41414141 ብዙ +ዎች� ወደ እ�� �ጥተው። ዮ5ን$ አንድ ��ክት $ንኳ

አ/ደ�ገ�፥ ነገ� ግን ዮ5ን$ $&ዚ� +ው የተናገ�ው �� እውነት ነበ� አ�። 42424242 በዚያ�

ብዙዎች በእ�� አ�ኑ።

�ዕ�ፍ 11111111



1111 ከ.�ያ�ና ከእኅትዋ ከ.�ታ �ንደ� ከቢታንያ የ ነ አ�ዓዛ� የ6ባ� አንድ +ው ታs

ነበ�። 2222 .�ያ�� ጌታን �ቱ የCባችው እግRን� በጠጕ�ዋ ያበ+ችው ነበ�ች፤

ወንድ�ዋ� አ�ዓዛ� ታs ነበ�። 3333 $&ዚ� እኅቶቹ ጌታ  ይ፥ እነ  የ�ትወደው ታsአ�

ብ&ው ወደ እ�� /ኩ። 4444 ኢየ�$� +�ቶ። ይ� ��� የእግዚአብ�� �ጅ በእ��

ይከብ� ዘንድ $& እግዚአብ�� ክብ� ነው እንጂ &sት አይደ&� አ&። 5555 ኢየ�$�

.�ታንና እኅትዋን አ�ዓዛ�ን� ይወድ ነበ�። 6666 እንደ ታ��� በ+. ጊዜ ያን ጊዜ

በነበ�በት $ፍ� �&ት Cን ዋ&፤ 7777 ከዚ�� በኋ/ &ደC �ዛ3�ቱ። ወደ ይ�ዳ ደግs እንªድ

አ/ቸው። 8888 ደC �ዛ3�ቱ። ����  ይ፥ አይ�ድ ከጥ�ት ጊዜ በፊት >ወግR� ይፈ�ጉ

ነበ�፥ ደግs� ወደዚያ ት|ዳ&�ን? አ�ት። 9999 ኢየ�$� ��p። Cኑ አI� �&ት +ዓት

አይደ&�ን? በCን የ6�/&$ ቢኖ� የዚ�ን ዓ&� ብ�,ን ያያ�ና አይ+ናከ��፤ 10101010

በc>ት የ6�/&$ ቢኖ� ግን ብ�,ን በእ�� $& c& ይ+ናከ/� አ/ቸው። 11111111 ይ�ን ተናገ�፤

ከዚ�� በኋ/። ወዳጃችን አ�ዓዛ� ተኝቶአ�፤ ነገ� ግን ከእንY�ፉ /$ነ�ው እ|ዳ&�

አ/ቸው። 12121212 እንግዲ� ደC �ዛ3�ቱ። ጌታ  ይ፥ ተኝቶ$ እንደ  ነ ይድና� አ�ት። 13131313

ኢየ�$$ $& sቱ ተናግ� ነበ�፤ እነ�� ግን $& እንY�ፍ �ተኛት እንደ ተናገ� �+/ቸው።

14141414 እንግዲ� ያን ጊዜ ኢየ�$ በግ�ጥ። አ�ዓዛ� sተ፤ 15151515 እንድታ�ኑ� በዚያ ባ&�ኖ{

$& እናንተ ደ$ ይ&ኛ�፤ ነገ� ግን ወደ እ�� እንªድ አ/ቸው። 16161616 $&ዚ� ዲዲs$ የ6�ት

ቶ.$ &ባ�ንጀ�ቹ &ደC �ዛ3�ት። ከእ�� ጋ� እንsት ዘንድ እኛ ደግs እንªድ አ&።

17171717 ኢየ�$� በ�ጣ ጊዜ በ��ብ� እ$ከ አ�ን አ�ት Cን  ኖት አገኘው። 18181818 ቢታንያ�

አI� አ�$ት �ዕ�ፍ ያ�� &ኢየRbc� Y�ብ ነበ�ች። 19191919 ከአይ�ድ� ብዙዎች $&

ወንድ.ቸው >ያጽናኑአቸው ወደ .�ታና ወደ .�ያ� �ጥተው ነበ�። 20202020 .�ታ�

ኢየ�$ እንደ �ጣ በ+.ች ጊዜ �ትCበ&ው ወጣች፤ .�ያ� ግን በቤት ተC�ጣ ነበ�።

21212121 .�ታ� ኢየ�$ን። ጌታ  ይ፥ አንተ በዚ� ኖ�� ብት ን ወንድ� ባ�sተ� ነበ�፤ 22222222

አ�ን� ከእግዚአብ�� የ�ት&�ነውን �� እግዚአብ�� እንዲ+ጥ� አው�&�



አ&ችው። 23232323 ኢየ�$�። ወንድ�� ይነ�� አ/ት። 24242424 .�ታ�። በ�ጨ��ው Cን

በትን�ኤ እንዲነ� አው�&� አ&ችው። 25252525 ኢየ�$�። ትን�ኤና 'ይወት እኔ ነኝ፤

የ6ያ�ንብኝ ቢsት እንኳ 'ያው ይ ና�፤ 26262626 'ያው የ ነ� የ6ያ�ንብኝ� ��

&ዘ/&� አይsት�፤ ይ�ን ታ�ኚያ&�ን? አ/ት። 27272727 እ�$ዋ�። አዎን ጌታ  ይ፤ አንተ

ወደ ዓ&� የ6�ጣው ክ�$ቶ$ የእግዚአብ�� �ጅ እንደ  ን� እኔ አ�ና&� አ&ችው።

28282828 ይ�ን� ብ/ |ደች እኅትዋን� .�ያ�ን በ$ው� ጠ�ታ። ���R �ጥቶአ�

ይጠ��.� አ&ቻት። 29292929 እ�$ዋ� በ+.ች ጊዜ ፈጥና ተነ�ች ወደ እ��� �ጣች፤ 30303030

ኢየ�$� .�ታ በተCበ&ችበት $ፍ� ነበ� እንጂ ገና ወደ �ንደR አ�ገባ� ነበ�። 31313131

wያጽናኑአት ከእ�$ዋ ጋ� በቤት የነበR አይ�ድ� .�ያ� ፈጥና እንደ ተነ�ችና እንደ

ወጣች ባዩ ጊዜ፥ ወደ ��ብ� |ዳ በዚያ �ታ&Y$ �$Sአቸው ተከተ�አት። 32323232

.�ያ�� ኢየ�$ ወዳ&በት �ጥታ ባየችው ጊዜ በእግR /ይ ወድ�። ጌታ  ይ፥ አንተ

በዚ� ኖ�� ብት ን ወንድ� ባ�sተ� ነበ� አ&ችው። 33333333 ኢየ�$� እ�$ዋ $ታ&Y$

ከእ�$ዋ� ጋ� የ�ጡት አይ�ድ wያ&Y� አይቶ በ�ንፈ� አዘነ በ��� ታወከ፤ 34343434

ወዴት አኖ�ች�ት? አ&�። እነ���። ጌታ  ይ፥ �ጥተ� እይ አ�ት። 35353535 ኢየ�$�

እንባውን አፈ++። 36363636 $&ዚ� አይ�ድ። እንዴት ይወደው እንደ ነበ� እዩ አ�። 37373737 ከእነ��

ግን አንዳንዶቹ። ይ� የዕውRን ዓይኖች የከፈተ ይ�ን ደግs እንዳይsት ያደ�ግ ዘንድ

ባ�ቻ&� ነበ�ን? አ�። 38383838 ኢየ�$� በ�� አዝኖ ወደ ��ብR �ጣ፤ እ��� ዋ� ነበ�፤

ድንጋይ� ተገጥsበት ነበ�። 39393939 ኢየ�$። ድንጋዩን አን¬ አ&። የsተው� እኅት .�ታ።

ጌታ  ይ፥ ከsተ አ�ት Cን  ኖታ�ና አ�ን ይ0ታ� አ&ችው። 40404040 ኢየ�$። ብታ�ኚ$

የእግዚአብ��ን ክብ� እንድታዪ አ�ነገ����ን? አ/ት። 41414141 ድንጋዩን� አነ¬ት።

ኢየ�$� ዓይኖቹን ወደ /ይ አንIቶ። አባት  ይ፥ $& +.ኸኝ አ�+ግን,&�። 42424242

��ጊዜ� እንድት+.ኝ አወY�፤ ነገ� ግን አንተ እንደ /ክኸኝ ያ�ኑ ዘንድ በዚ� ዙ�ያ

$& r3ት 'ዝብ ተናገ�� አ&። 43434343 ይ�ን� ብS በታ/Y ድ�ፅ። አ�ዓዛ�  ይ፥ ወደ



ውጭ ና ብS ጮኸ። 44444444 የsተው� እጆቹና እግ�ቹ በ�ግነዝ እንደ ተገነዙ ወጣ፤ ፈቱ�

በጨ�Y እንደ ተጠ�ጠ� ነበ�። ኢየ�$�። ፍቱትና ይªድ ተዉት አ/ቸው። 45454545 $&ዚ�

ወደ .�ያ� ከ�ጡት፥ ኢየ�$� ያደ�ገውን ካዩት ከአይ�ድ ብዙዎች በእ�� አ�ኑ፤ 46464646

ከእነ�� አንዳንዶቹ ግን ወደ ፈ�bውያን |ደው ኢየ�$ ያደ�ገውን ነገRአቸው። 47474747

እንግዲ� የካ�ናት አ&rችና ፈ�bውያን 0ንጎ +ብ$በው። �ን እናድ�ግ? ይ� +ው ብዙ

��ክቶች ያደ�ጋ�ና። 48484848 እንዲ� ብንተወው �� በእ�� ያ�ና�፤ የ��� +ዎች

�ጥተው አገ�ችንን ወገናችንን� ይወ$ዳ� አ�። 49494949 በዚያች� ዓ�ት >C ካ�ናት የነበ�

Cያፋ የ6�ት ከእነ�� አንዱ። እናንተ �ን� አታውa�፤ 50505050 'ዝቡ� �� ከ6ጠፋ

አንድ +ው $& 'ዝቡ ይsት ዘንድ እንዲ�&ን አታ$ቡ� አ/ቸው። 51515151 ይ�ን� የተናገ�

ከ�� አይደ&�፥ ነገ� ግን በዚያች ዓ�ት >C ካ�ናት ነበ�ና ኢየ�$ $& 'ዝቡ >sት

እንዳ&ው ትንቢት ተናገ�፤ 52525252 $& 'ዝቡ� �� አይደ&�፥ ነገ� ግን የተበተኑትን

የእግዚአብ��ን �ጆች ደግs በአንድነት እንዲ+በ$ባቸው ነው እንጂ። 53535353 እንግዲ� ከዚያ

Cን ጀ��ው >ገድ�ት ተ.ከR። 54545454 ከዚያ ወዲያ� ኢየ�$ በአይ�ድ �ካከ� ተገ�ጦ

አ�ተ�/&+�፤ ነገ� ግን ከዚያ በ�ድ� በዳ አጠገብ ወዳ&ች �ድ�፥ ኤፍ{� ወደ�ትባ�

ከተ. |ደ፤ በዚያ� ከደC �ዛ3�ቱ ጋ� ተC�ጠ። 55555555 የአይ�ድ� ፋwካ C�ቦ ነበ�።

ብዙ +ዎች� �bቸውን ያነጹ ዘንድ ከፋwካ በፊት ከአገR ወደ ኢየRbc� ወጡ። 56565656

ኢየ�$ን� ይፈ�ጉት ነበ�፤ በ�Yደ$� r�ው እ�$ በ�bቸው። �ን ይ�$/ችኋ�? ወደ

በዓ� አይ�ጣ� ይ ንን? ተባባ�። 57575757 የካ�ናት አ&rች� ፈ�bውያን� ይይዙት ዘንድ

እ�� ያ&በትን $ፍ� የ6ያውCው +ው ቢኖ� እንዲያ�&ክታቸው አዘው ነበ�።

�ዕ�ፍ 12121212

1111 ከፋwካ� በፊት በ$ድ$ተኛው Cን ኢየ�$ ከ3ታን ያ$ነ�ው አ�ዓዛ� ወደ ነበ�በት ወደ

ቢታንያ �ጣ። 2222 በዚያ� እ�ት አደ�ጉ&ት፤ .�ታ� ታገ&ግ� ነበ�፤ አ�ዓዛ� ግን ከእ��



ጋ� ከተC�ጡት አንዱ ነበ�። 3333 .�ያ�� ዋጋው እጅግ የከበ� የጥR ና�ዶ$ �ቱ ንጥ�

ወ$ዳ የኢየ�$ን እግ� Cባች፤ በጠጕ�ዋ� እግRን አበ+ች፤ ቤቱ� ከና�ዶ$ �ቱ s/። 4444

ነገ� ግን ከደC �ዛ3�ቱ አንዱ አb�ፎ >+ጠው ያ&ው የ$�ዖን �ጅ የአ$r�ቱ ይ�ዳ።

5555 ይ� �ቱ &�$ት �ቶ ዲና� ተ�ጦ &ድ ች ያ�ተ+ጠ $& �ን ነው? አ&። 6666 ይ�ን�

የተናገ� cባ $& ነበ� ነው እንጂ &ድ ች ተገድዶ/ቸው አይደ&�፤ ከ�ጢት� ይዞ በው$ጡ

ከ6ገባው ይወ$ድ $& ነበ� ነው። 7777 ኢየ�$�። &�Cበ�በት Cን እንድትጠብCው

ተውአት፤ 8888 ድ ች$ ��ጊዜ ከእናንተ ጋ� ይኖ��ና፥ እኔ ግን ��ጊዜ ከእናንተ ጋ�

አ�ኖ�� አ&። 9999 ከአይ�ድ� ብዙ 'ዝብ በዚያ እንደ ነበ� አውCው �ጡ፥ ከ3ታን�

ያ$ነ�ውን አ�ዓዛ�ን ደግs እንዲያዩ ነበ� እንጂ $& ኢየ�$ ብቻ አይደ&�። 10101010 የካ�ናት

አ&rች� አ�ዓዛ�ን ደግs >ገድ�ት ተ.ከR፥ 11111111 ከአይ�ድ ብዙዎች ከእ�� የተነ�

|ደው በኢየ�$ ያ�ኑ ነበ�ና። 12121212 በ.ግIቱ ወደ በዓ� �ጥተው የነበR ብዙ 'ዝብ

ኢየ�$ ወደ ኢየRbc� እንዲ�ጣ በ+3 ጊዜ፥ 13131313 የዘንባባ ዛፍ ዝንጣፊ ይዘው >Cበ�ት

ወጡና።  �ዕና፤ በጌታ $� የ6�ጣ የእ$�ኤ� ንጉI የተባ�ከ ነው እያ� ጮኹ።

14141414-15151515 አንቺ የጽዮን �ጅ አትፍ�፤ እነ ፥ ንጉI� በአ�ያ ው�ንጫ /ይ ተC�ጦ ይ�ጣ�

ተብS እንደ ተጻፈ፥ ኢየ�$ የአ�ያ ው�ንጫ አግኝቶ በእ�� ተC�ጠ። 16161616 ደC

�ዛ3�ቱ� ይ�ን ነገ� በ�ጀ��ያ አ/$ተዋ��፤ ነገ� ግን ኢየ�$ ከከበ� በኋ/ በዚያን

ጊዜ ይ� $& እ�� እንደ ተጻፈ ይ�ን� እንዳደ�ጉ&ት ትዝ አ/ቸው። 17171717 አ�ዓዛ�ን�

ከ��ብ� ጠ�ቶ ከ3ታን wያ$ነ�ው ከእ�� ጋ� የነበRት 'ዝብ ይ�+ክR&ት ነበ�። 18181818

$&ዚ� ደግs 'ዝቡ ይ�ን ��ክት እንዳደ�ገ $& +3 >Cበ�ት ወጡ። 19191919 +&ዚ�

ፈ�bውያን እ�$ በ�bቸው። አንድ $ንኳ �ታደ�ጉ እንዳይቻ/ች� ታያ/ች�ን? እነ ፥ ዓ&3

በኋ/ው ተከትSት |ዶአ� ተባባ�። 20202020 በበዓ�� >+ግዱ ከወጡት አንዳንዶቹ የግ�ክ

+ዎች ነበR፤ 21212121 እነ��� ከገ>/ ቤተ bይዳ ወደ6 ን ወደ ፊ�ጶ$ �ጥተው። ጌታ  ይ፥

ኢየ�$ን �ናይ እንወዳ&ን ብ&ው &�ኑት። 22222222 ፊ�ጶ$� �ጥቶ &እንድ�ያ$ ነገ�ው፤



እንድ�ያ$ና ፊ�ጶ$ �ጥተው &ኢየ�$ ነገRት። 23232323 ኢየ�$� �&+/ቸው፥ እንዲ� w�።

የ+ው �ጅ ይከብ� ዘንድ +ዓቱ ደ�pአ�። 24242424 እውነት እውነት እ/ችኋ&�፥ የ$ንዴ Yንጣት

በ�ድ� ወድ� ካ�sተች ብቻዋን ትC�&ች፤ ብትsት ግን ብዙ ፍ{ ታፈ�&ች። 25252525 ነፍ�ን

የ6ወድ ያጠፋታ�፥ ነፍ�ን� በዚ� ዓ&� የ6ጠ/ &ዘ/&� 'ይወት ይጠብ�ታ�። 26262626

የ6ያገ&ግ&ኝ ቢኖ� ይከተ&ኝ፥ እኔ� ባ&�በት አገ�ጋዬ ደግs በዚያ ይ ና�፤

የ6ያገ&ግ&ኝ� ቢኖ� አብ ያከብ�ዋ�። 27272727 አ�ን ነፍ[ ታውካ&ች �ን$ እ/&�? አባት

 ይ፥ ከዚ� +ዓት አድነኝ። ነገ� ግን $&ዚ� ወደዚ� +ዓት �ጣ�። 28282828 አባት  ይ፥ $��ን

አክብ�ው። $&ዚ��። አከበ��ት ደግs� አከብ�ዋ&� የ6� ድ�ፅ ከ+.ይ �ጣ። 29292929

በዚያ r�ው የነበRት� 'ዝብ በ+3 ጊዜ። ነጐድጓድ ነው አ�፤ cSች። ��አክ ተናገ�ው

አ�። 30303030 ኢየ�$� �&+፥ እንዲ� w�። ይ� ድ�ፅ $& እናንተ �ጥቶአ� እጂ $& እኔ

አይደ&�። 31313131 አ�ን የዚ� ዓ&� ፍ�ድ ደ�pአ�፤ አ�ን የዚ� ዓ&� ገዥ ወደ ውጭ

ይጣ/�፤ 32323232 እኔ� ከ�ድ� ከፍ ከፍ ያ�� እንደ  ነ ��ን ወደ እኔ እ$ባ&�። 33333333 በ�ን

ዓይነት� sት ይsት ዘንድ እንዳ&ው wያ�&ክታቸው ይ�ን ተናገ�። 34343434 እንግዲ� 'ዝቡ።

እኛ$ ክ�$ቶ$ &ዘ/&� እንዲኖ� ከ'ጉ +�ተና�፤ አንተ$ የ+ው �ጅ ከፍ ከፍ ይ� ዘንድ

እንዲያ$ፈ�ገው እንዴት ት//�? ይ� የ+ው �ጅ .ን ነው? ብ&ው �&�&ት። 35353535

ኢየ�$�። ገና ጥ�ት ጊዜ ብ�,ን ከእናንተ ጋ� ነው። ጨ&. እንዳይደ�$ባች� ብ�,ን

b&/ች� ተ�/&�፤ በጨ&.� የ6�/&$ ወዴት እንዲ|ድ አያውY�። 36363636 የብ�,ን

�ጆች እንድት ኑ ብ�,ን b&/ች� በብ�,ኑ እ�ኑ አ/ቸው። ኢየ�$� ይ�ን ተናግ� |ደና

ተ+ወ�ባቸው። 37373737-38383838 ነገ� ግን ይ�ን ያ�� ��ክት በፊታቸው �ን� ቢያደ�ግ፤ ነቢዩ

ኢbይያ$። ጌታ  ይ፥ .ን �$ክ�ነታችንን አ�ነ? የእግዚአብ��$ ክንድ &.ን ተገ&ጠ?

ብS የተናገ�ው �� ይፈጸ� ዘንድ በእ�� አ/�ኑ�። 39393939-40404040 ኢbይያ$ ደግs።

በዓይኖቻቸው እንዳያዩ፥ በ�ባቸው� እንዳያ$ተው�፥ እንዳይ�&��፥ እኔ�

እንዳ�ፈውbቸው፥ ዓይኖቻቸውን አbወ� �ባቸውን� አደነደነ ብSአ�ና $&ዚ� .�ን



አ�ታቸው። 41414141 ክብRን $& አየ ኢbይያ$ ይ�ን አ&፥ $& እ��� ተናገ�። 42424242 ከዚ�� ጋ�

ከአ&rች ደግs ብዙዎች በእ�� አ�ኑ፤ ነገ� ግን ከ�ኵ�ብ እንዳያ$ወጡአቸው

በፈ�bውያን �ክንያት አ��+ከR&ት�፤ 43434343 ከእግዚአብ�� ክብ� ይ�Y የ+ውን ክብ�

ወደዋ�ና። 44444444 ኢየ�$� ጮኸ፥ እንዲ�� አ&። በእኔ የ6ያ�ን በ/ከኝ .�ኑ ነው እንጂ

በእኔ አይደ&�፤ 45454545 እኔን� የ6ያይ የ/ከኝን ያያ�። 46464646 በእኔ የ6ያ�ን �� በጨ&.

እንዳይኖ� እኔ ብ�,ን  ኜ ወደ ዓ&� �ጥቻ&�። 47474747 ዓ&�ን /ድን እንጂ በዓ&�

�ፈ�ድ አ��ጣ��ና �cን +�ቶ የ.ይጠብCው ቢኖ� የ�ፈ�ድበት እኔ አይደ&��።

48484848 የ6ጥ&ኝ �cን� የ.ይCበ&ው እ�� የ6ፈ�ድበት አ&ው፤ እኔ የተናገ��ት ��

እ�� በ�ጨ��ው Cን ይፈ�ድበታ�። 49494949 እኔ ከ�[ አ�ተናገ���ና፤ ነገ� ግን የ/ከኝ

አብ እ�� የ�&ውን የ�ናገ�ውን� ትእዛዝ +ጠኝ። 50505050 ትእዛዙ� የዘ/&� 'ይወት

እንደ  ነች አው�&�። $&ዚ� እኔ የ�ናገ�ውን አብ እንደ ነገ�ኝ እንዲ� እናገ�&�።

�ዕ�ፍ 13131313

1111 ኢየ�$� ከፋwካ በዓ� በፊት፥ ከዚ� ዓ&� ወደ አብ የ6|ድበት +ዓት እንደ ደ�+

አውr፥ በዚ� ዓ&� ያ�ትን ወገኖቹን የወደዳቸውን እ$ከ �ጨ�� ወደዳቸው። 2222

እ�ት� wበ� ዲያብS$ በ$�ዖን �ጅ በአ$r�ቱ በይ�ዳ �ብ አb�ፎ እንዲ+ጠው አbብ

ካገባ በኋ/፥ 3333 ኢየ�$ አብ ��ን በ�ጁ እንደ +ጠው ከእግዚአብ��� እንደ ወጣ ወደ

እግዚአብ��� እንዲ|ድ አውr፥ 4444 ከእ�ት ተነ� �ብ�ን� አኖ�፥ .በ�� ጨ�Y

ወ$ዶ ታጠC፤ 5555 በኋ/� በ�ታጠቢያው ውኃ ጨ��፥ የደC �ዛ3�ቱን� እግ�

>ያጥብና በታጠCበት� .በ� ጨ�Y >ያብ$ ጀ��። 6666 ወደ $�ዖን ጴጥ�$� �ጣ፤

እ���። ጌታ  ይ፥ አንተ የእኔን እግ� ታጥባ&�ን? አ&ው። 7777 ኢየ�$� ��p። እኔ

የ.ደ�ገውን አንተ አ�ን አታውY�፥ በኋ/ ግን ታ$ተው&ዋ&� አ&ው። 8888 ጴጥ�$�።

የእኔን እግ� &ዘ/&� አታጥብ� አ&ው። ኢየ�$�። ካ/ጠብ��፥ ከእኔ ጋ� ዕድ� የ&��



ብS �&+&ት። 9999 $�ዖን ጴጥ�$�። ጌታ  ይ፥ እጄንና �[ን ደግs እንጂ እግ{ን ብቻ

አይደ&� አ&ው። 10101010 ኢየ�$�። የታጠበ እግRን ከ�ታጠብ በC� c/ አያ$ፈ�ገው�፥

�&ንተናው ግን ንጹ' ነው፤ እናንተ� ንጹ5ን ናች�፥ ነገ� ግን �/ች� አይደ/ች��

አ&ው። 11111111 አb�ፎ የ6+ጠውን ያውY ነበ�ና፤ $&ዚ�። �/ች� ንጹ5ን አይደ/ች��

አ&ው። 12121212 እግ�ቸውን� አጥቦ �ብ�ን� አንIቶ ዳግ�ኛ ተC�ጠ፥ እንዲ��

አ/ቸው። ያደ�ግ�/ች�ን ታ$ተው//ች�ን? 13131313 እናንተ ����ና ጌታ ት�ኛ/ች�፤

እንዲ� ነኝና ��ካ� ት//ች�። 14141414 እንግዲ� እኔ ጌታና ���� $ ን እግ�ች�ን

ካጠብ�፥ እናንተ ደግs እ�$ በ�bች� እግ�ች�ን ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋ�። 15151515 እኔ

&እናንተ እንዳደ�ግ� እናንተ ደግs ታደ�ጉ ዘንድ �bc +ጥቻችኋ&�ና። 16161616 እውነት

እውነት እ/ችኋ&�፥ ባ�ያ ከጌታው አይበ�ጥ�። ��እክተኛ� ከ/ከው አይበ�ጥ�። 17171717

ይ�ን ብታውa፥ ብታደ�ጉት� ብፁዓን ናች�። 18181818 $& �/ች� አ�ናገ��፤ እኔ

የ��ጥኋቸውን አው�&�፤ ነገ� ግን �ጽ5ፍ። እንጀ�ዬን የ6በ/ በእኔ /ይ ተ�ከዙን

አነ�ብኝ ያ&ው ይፈጸ� ዘንድ ነው። 19191919 በ ነ ጊዜ እኔ እንደ  ን� ታ�ኑ ዘንድ፥ ከአ�ን

ጀ�{ አ$Cድs bይ ን እነግ�ችኋ&�። 20202020 እውነት እውነት እ/ችኋ&�፥ .ናቸውን

የ��ከውን የ6Cበ� እኔን ይCበ/�፥ እኔን� የ6Cበ� የ/ከኝን ይCበ/�። 21212121 ኢየ�$

ይ�ን ብS በ�ንፈ� ታወከ �$ክ��። እውነት እውነት እ/ችኋ&�፥ ከእናንተ አንዱ

አb�ፎ ይ+ጠኛ� አ&። 22222222 ደC �ዛ3�ቱ $& .ን እንደ ተናገ� አ�ንትተው እ�$

በ�bቸው ተያዩ። 23232323 ኢየ�$� ይወደው የነበ� ከደC �ዛ3�ቱ አንዱ በኢየ�$ ደ�ት /ይ

ተጠጋ፤ 24242424 $&ዚ� $�ዖን ጴጥ�$ እ��ን ጠYp። $&.ን እንደ ተናገ� ንገ�ን አ&ው። 25252525

እ��� በኢየ�$ ደ�ት እንዲ� ተጠግቶ። ጌታ  ይ፥ .ን ነው? አ&ው። 26262626 ኢየ�$�። እኔ

ቍ�� አጥYÃ የ�+ጠው እ�� ነው ብS �&+&ት። ቍ��� አጥYp &አ$r�ቱ

&$�ዖን �ጅ &ይ�ዳ +ጠው። 27272727 ቍ��� ከተCበ& በኋ/ ያን ጊዜ +ይጣን ገባበት።

እንግዲ� ኢየ�$። የ�ታደ�ገውን ቶS ብ&� አድ�ግ አ&ው። 28282828 ነገ� ግን ከተC�ጡት



$& �ን ይ�ን እንዳ&ው .ን� አ/ወC�፤ 29292929 ይ�ዳ ከ�ጢቱን የያዘ $&  ነ፥ ኢየ�$።

&በዓ� የ6ያ$ፈ�ገንን ግዛ፥ ወይ� &ድ ች �ጽዋት እንዲ+ጥ ያ&ው &አንዳንዱ

�$Sአቸው ነበ�ና። 30303030 እ��� ቍ�®ን ከተCበ& በኋ/ ወዲያው ወጣ፤ c>ት� ነበ�።

31313131 ከወጣ� በኋ/ ኢየ�$ እንዲ አ&። አ�ን የ+ው �ጅ ከበ� እግዚአብ��� +& እ��

ከበ�፤ 32323232 እግዚአብ�� $& እ�� የከበ� ከ ነ፥ እግዚአብ�� ደግs እ��ን ��ን

ያከብ�ዋ� ወዲያው� ያከብ�ዋ�። 33333333 �ጆች  ይ፥ ገና ጥ�ት ጊዜ ከእናንተ ጋ� ነኝ፤

ትፈ�ጉኛ/ች�፤ &አይ�ድ�። እኔ ወደ�|ድበት እናንተ �ት�ጡ አይቻ/ች��

እንዳ�ኋቸው፥ አ�ን &እናንተ ደግs እ/ችኋ&�። 34343434 እ�$ በ�bች� ትዋደዱ ዘንድ፥ እንደ

ወደድኋች� እናንተ ደግs እ�$ በ�bች� ትዋደዱ ዘንድ አዲ$ ትእዛዝ እ+ጣችኋ&�። 35353535

እ�$ በ�bች� ፍY� ቢኖ�ች�፥ ደC �ዛ3�ቴ እንደ  ናች� +ዎች �� በዚ� ያው��።

36363636 $�ዖን ጴጥ�$�። ጌታ  ይ፥ ወዴት ት|ዳ&�? አ&ው። ኢየ�$�። ወደ�|ድበት

አ�ን �ትከተ&ኝ አትች��፥ ነገ� ግን በኋ/ ትከተ&ኛ&� ብS �&+&ት። 37373737 ጴጥ�$�።

ጌታ  ይ፥ አ�ን �ከተ�� አ&�ቻc $& �ንድ� ነው? ነፍ[ን $ንኳ $& አንተ እ+ጣ&�

አ&ው። 38383838 ኢየ�$� እንዲ� ብS �&+&ት። ነፍ$�ን $& እኔ ት+ጣ&�ን? እውነት እውነት

እ�,&�፥ �$ት ጊዜ እ$ክትክደኝ ድ�$ ዶ� አይጮኽ�።

�ዕ�ፍ 14141414

1111 �ባች� አይታወክ፤ በእግዚአብ�� እ�ኑ፥ በእኔ� ደግs እ�ኑ። 2222 በአባቴ ቤት ብዙ

�ኖ�ያ አ&፤ እንዲ�$ ባይ ን ባ�ኋች� ነበ�፤ $ፍ� አዘጋጅ/ች� ዘንድ እ|ዳ&�ና፤ 3333

|ጄ� $ፍ� ባዘጋጅ/ች�፥ እኔ ባ&�በት እናንተ ደግs እንድት ኑ �&ተኛ እ�ጣ&� ወደ

እኔ� እወ$ዳችኋ&�። 4444 ወደ�|ድበት� ታው�/ች�፥ �ንገዱን� ታው�/ች�። 5555

ቶ.$�። ጌታ  ይ፥ ወደ�ት|ድበት አናውY�፤ እንዴት$ �ንገዱን እናው�&ን? አ&ው።

6666 ኢየ�$�። እኔ �ንገድና እውነት 'ይወት� ነኝ፤ በእኔ በC� ወደ አብ የ6�ጣ የ&�።



7777 እኔን$ ብታውaኝ አባቴን ደግs ባወ�ች� ነበ�። ከአ�ን� ጀ��ች� ታውaታ/ች�

አይታች�ት.� አ&ው። 8888 ፊ�ጶ$። ጌታ  ይ፥ አብን አbየንና ይበ�ና� አ&ው። 9999

ኢየ�$� አ&ው። አንተ ፊ�ጶ$፥ ይ�ን ያ�� ዘ�ን ከእናንተ ጋ� $ኖ� አታውCኝ�ን?

እኔን ያየ አብን አይቶአ�፤ እንዴት$ አንተ። አብን አbየን ት/&�? 10101010 እኔ በአብ እንዳ&�

አብ� በእኔ እንዳ& አታ�ን�ን? እኔ የ�ነግ�ች�ን �� ከ�[ አ�ናገ�ው�፤ ነገ� ግን

በእኔ የ6ኖ�ው አብ እ�� I�ውን ይ���። 11111111 እኔ በአብ እንዳ&� አብ� በእኔ እንዳ&

እ�ኑኝ፤ ባይ ን$ $& �� $& I�ው እ�ኑኝ። 12121212 እውነት እውነት እ/ችኋ&�፥ በእኔ

የ6ያ�ን እኔ የ.ደ�ገውን I� እ�� ደግs ያደ�ጋ�፤ ከዚ�� የ6በ�ጥ ያደ�ጋ�፥ 13131313

እኔ ወደ አብ እ|ዳ&�ና፤ አብ� $& ወ�ድ እንዲከበ� በ$� የ�ት&�ኑትን ��

አደ�ገዋ&�። 14141414 .ናቸውን� ነገ� በ$� ብት&�ኑ እኔ አደ�ገዋ&�። 15151515-16161616 ብትወዱኝ

ትእዛዜን ጠብa። እኔ� አብን እ&�ና&� &ዘ/&�� ከእናንተ ጋ� እንዲኖ� c/ አጽናኝ

ይ+ጣችኋ�፤ 17171717 እ��� ዓ&� የ.ያየውና የ.ያውCው $&  ነ >Cበ&ው የ.ይቻ&ው

የእውነት �ንፈ$ ነው፤ ነገ� ግን ከእናንተ ዘንድ $&6ኖ� በውIጣች�� $&6 ን እናንተ

ታው�/ች�። 18181818 ወ/ጆች እንደ c/ቸው �ጆች አ�ተዋች��፤ ወደ እናንተ እ�ጣ&�።

19191919 ገና ጥ�ት ዘ�ን አ& ከዚ�� በኋ/ ዓ&� አያየኝ�፤ እናንተ ግን ታዩኛ/ች�፤ እኔ

'ያው ነኝና እናንተ ደግs 'ያዋን ት ና/ች�። 20202020 እኔ በአባቴ እንዳ&� እናንተ� በእኔ

እንዳ/ች� እኔ� በእናንተ እንዳ&� በዚያን Cን ታው�/ች�። 21212121 ትእዛዜ በእ�� ዘንድ

ያ&ችው የ6ጠብ�ት� የ6ወደኝ እ�� ነው፤ የ6ወደኝን� አባቴ ይወደዋ� እኔ�

እወደዋ&� �[ን� እገ�ጥ&ታ&�። 22222222 የአ$r�ቱ ያይደ& ይ�ዳ። ጌታ  ይ፥ &ዓ&�

bይ ን �$�ን &እኛ �ትገ�ጥ ያ&� እንዴት ነው? አ&ው። 23232323 ኢየ�$� �&+ አ&ው�።

የ6ወደኝ ቢኖ� �cን ይጠብ��፤ አባቴ� ይወደዋ� ወደ እ��� እን�ጣ&ን በእ���

ዘንድ �ኖ�ያ እናደ�ጋ&ን። 24242424 የ.ይወደኝ �cን አይጠብY�፤ የ�ት+3ት� ��

የ/ከኝ የአብ ነው እንጂ የእኔ አይደ&�። 25252525 ከእናንተ ዘንድ $ኖ� ይ�ን ነግ{አችኋ&�፤ 26262626



አብ በ$� የ6�ከው ግን �ንፈ$ Yዱ$ የ ነው አጽናኝ እ�� ��ን ያ$ተ��ችኋ�

እኔ� የነገ�ኋች�ን �� ያb$ባችኋ�። 27272727 +/�ን እተው/ችኋ&�፥ +/�ን እ+ጣችኋ&�፤

እኔ የ�+ጣች� ዓ&� እንደ6+ጥ አይደ&�። �ባች� አይታወክ አይፍ��። 28282828 እኔ

እ|ዳ&� ወደ እናንተ� እ�ጣ&� እንዳ�ኋች� +.ች�። የ�ትወዱኝ$ ብት ኑ ከእኔ አብ

ይበ�ጣ�ና ወደ አብ በ�|ዴ ደ$ ባ/ች� ነበ�። 29292929 ከ ነ� በኋ/ ታ�ኑ ዘንድ አ�ን

አ$Cድs bይ ን። ነግ{አችኋ&�። 30303030 ከእንግዲ� ወዲ� ከእናንተ ጋ� ብዙ አ�ናገ��፥

የዚ� ዓ&� ገዥ ይ�ጣ�ና፤ በእኔ /ይ� አንዳች የ&ው�፤ 31313131 ነገ� ግን አብን እንድወድ

ዓ&� >ያውY፥ አብ� እንዳዘዘኝ፥ እንዲ� አደ�ጋ&�። ተነ¬፤ ከዚ� እንªድ።

�ዕ�ፍ 15151515

1111 እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ፤ ገበ{ው� አባቴ ነው። 2222 ፍ{ የ.ያፈ�ውን በእኔ

ያ&ውን Y�ንጫፍ �� ያ$ወግደዋ�፤ ፍ{ የ6ያፈ�ውን� �� አብዝቶ እንዲያፈ�

ያጠ�ዋ�። 3333 እናንተ $& ነገ�ኋች� �� አ�ን ንጹ5ን ናች�፤ 4444 በእኔ ኑR እኔ� በእናንተ።

Y�ንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖ� ከ�� ፍ{ >ያፈ� እንዳይቻ&ው፥ እንዲ� እናንተ ደግs

በእኔ ባትኖR አትች��። 5555 እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ� Y�ንጫፎች ናች�። ያ& እኔ

�ን� �ታደ�ጉ አትች��ና በእኔ የ6ኖ� እኔ� በእ��፥ እ�� ብዙ ፍ{ ያፈ��። 6666

በእኔ የ.ይኖ� ቢ ን እንደ Y�ንጫፍ ወደ ውጭ ይጣ/� ይደ�Y.�፤ እነ��ን� +ብ$በው

ወደ እbት ይጥ�አቸዋ�፥ ያ�ጥ�አቸው.�። 7777 በእኔ ብትኖR �Sቼ� በእናንተ ቢኖR

የ�ትወዱትን �� &�ኑ ይ ን/ች�.�። 8888 ብዙ ፍ{ ብታፈRና ደC �ዛ3�ቴ ብት ኑ

በዚ� አባቴ ይከበ��። 9999 አብ እንደ ወደደኝ እኔ ደግs ወደድኋች�፤ በፍY{ ኑR። 10101010 እኔ

የአባቴን ትእዛዝ እንደ ጠበY� በፍYR� እንደ�ኖ�፥ ትእዛዜን ብትጠብa በፍY{

ትኖ�/ች�። 11111111 ደ$ታዬ� በእናንተ እንዲ ን ደ$ታች�� እንዲፈጸ� ይ�ን

ነግ{አችኋ&�። 12121212 እኔ እንደ ወደድኋች� እ�$ በ�bች� ትዋደዱ ዘንድ ትእዛዜ ይ�ች



ናት። 13131313 ነፍ�ን $& ወዳጆቹ ከ�$ጠት ይ�Y ከዚ� የ6በ�ጥ ፍY� &.ን� የ&ው�።

14141414 እኔ ያዘዝኋች�ን �� ብታደ�ጉ እናንተ ወዳጆቼ ናች�። 15151515 ከእንግዲ� ወዲ� ባ�ች

አ�/ች��፤ ባ�ያ ጌታው የ6ያደ�ገውን አያውY�ና፤ ወዳጆች ግን ብያችኋ&�፥ ከአባቴ

የ+.�ትን �� &እናንተ አ$ታውÄአችኋ&�ና። 16161616 እኔ ��ጥኋች� እንጂ እናንተ

አ���ጣች�ኝ�፤ አብ� በ$� የ�ት&�ኑትን �� እንዲ+ጣች�፥ �ት|ዱና ፍ{

�ታፈR ፍ{አች�� >ኖ� ¹�ኋች�። 17171717 እ�$ በ�bች� እንድትዋደዱ ይ�ን አዛችኋ&�።

18181818 ዓ&� ቢጠ/ች� ከእናንተ በፊት እኔን እንደ ጠ/ኝ እወa። 19191919 ከዓ&�$ ብት ኑ ዓ&�

የ�� የ ነውን ይወድ ነበ�፤ ነገ� ግን እኔ ከዓ&� ��ጥኋች� እንጂ ከዓ&� $& አይደ/ች�

$&ዚ� ዓ&� ይጠ/ችኋ�። 20202020 ባ�ያ ከጌታው አይበ�ጥ� ብዬ የነገ�ኋች�ን �� አ$ቡ።

እኔን አbደውኝ እንደ  ኑ እናንተን ደግs ያbድዱአችኋ�፤ �cን ጠብCው እንደ  ኑ

�/ች�ን ደግs ይጠብ��። 21212121 ዳR ግን የ/ከኝን አያውa�ና ይ�ን �� +& $�

ያደ�ጉባችኋ�። 22222222 እኔ �ጥቼ ባ�ነገ�ኋቸው$ ኃጢአት ባ� ነባቸው� ነበ�፤ አ�ን ግን

&ኃጢአታቸው �ክንያት የ/ቸው�። 23232323 እኔን የ6ጠ/ አባቴን ደግs ይጠ/�። 24242424 c/

+ው ያ/ደ�ገውን I� በ�ካከ/ቸው ባ/ደ�ግ�፥ ኃጢአት ባ� ነባቸው� ነበ�፤ አ�ን ግን

እኔን� አባቴን� አይተው.� ጠ�ተው.�። 25252525 ነገ� ግን በ'ጋቸው። በከንቱ ጠ�ኝ

ተብS የተጻፈው �� ይፈጸ� ዘንድ ነው። 26262626 ዳR ግን እኔ ከአብ ዘንድ የ��ክ/ች�

አጽናኝ እ��� ከአብ የ6ወጣ የእውነት �ንፈ$ በ�ጣ ጊዜ፥ እ�� $& እኔ ይ�+ክ��፤

27272727 እናንተ� ደግs ከ�ጀ��ያ ከእኔ ጋ� ኖ�ችኋ�ና ት�+ክ�/ች�።

�ዕ�ፍ 16161616

1111 እንዳት+ናከ� ይ�ን ተናግ{አችኋ&�። 2222 ከ�ኵ�ባቸው ያወጡአችኋ�፤ ከዚ� በ/ይ

ደግs የ6ገድ/ች� �� እግዚአብ��ን እንደ6ያገ&ግ� የ6�$�በት ጊዜ ይ�ጣ�። 3333

ይ�ን� የ6ያደ�ጉባች� አብንና እኔን $//ወa ነው። 4444 ነገ� ግን ጊዜው wደ�$ እኔ እንደ



ነገ�ኋች� ታ$ቡ ዘንድ ይ�ን ተናግ{አችኋ&�። ከእንናንተ� ጋ� $& ነበ�� በ�ጀ��ያ

ይ�ን አ�ነገ�ኋች��። 5555 አ�ን ግን ወደ /ከኝ እ|ዳ&� ከእናንተ�። ወዴት ት|ዳ&�?

ብS የ6ጠይCኝ የ&�። 6666 ነገ� ግን ይ�ን $& ተናገ�ኋች� ኀዘን በ�ባች� s�ቶአ�። 7777

እኔ ግን እውነት እነግ�ችኋ&�፤ እኔ እንድ|ድ ይ�/ችኋ�። እኔ ባ�|ድ አጽናኙ ወደ እናንተ

አይ�ጣ�ና፤ እኔ ብ|ድ ግን እ��ን እ�ክ/ችኋ&�። 8888 እ��� �ጥቶ $& ኃጢአት $&

ጽድY� $& ፍ�ድ� ዓ&�ን ይወYb�፤ 9999-10101010 $& ኃጢአት፥ በእኔ $&.ያ�ኑ ነው፤ $&

ጽድY�፥ ወደ አብ $&�|ድ ከዚ�� በኋ/ $&.ታዩኝ ነው፤ 11111111 $& ፍ�ድ�፥ የዚ� ዓ&�

ገዥ $& ተፈ�ደበት ነው። 12121212 የ�ነግ�ች� ገና ብዙ አ&ኝ፥ ነገ� ግን አ�ን �ት0ከ3ት

አትች��። 13131313 ግን እ�� የእውነት �ንፈ$ በ�ጣ ጊዜ ወደ እውነት �� ይ��ችኋ�፤

የ6+.ውን �� ይናገ�� እንጂ ከ�� አይነግ��ና፤ የ6�ጣውን� ይነግ�ችኋ�። 14141414

እ�� ያከብ�ኛ�፥ &እኔ ካ&ኝ ወ$ዶ ይነግ�ችኋ�ና። 15151515 &አብ ያ&ው �� የእኔ ነው፤

$&ዚ�። &እኔ ካ&ኝ ወ$ዶ ይነግ�ችኋ� አ��። 16161616 ጥ�ት ጊዜ አ&፥ አታዩኝ��፤ ደግs�

ጥ�ት ጊዜ አ&፥ ታዩኛ/ች��፥ እኔ ወደ አብ እ|ዳ&�ና። 17171717 ከደC �ዛ3�ቱ�

አንዳንዶቹ እ�$ በ�bቸው። ጥ�ት ጊዜ አ&፥ አታዩኝ��፤ ደግs� ጥ�ት ጊዜ አ&፥

ታዩኛ/ች��፤ ደግs። ወደ አብ እ|ዳ&�ና የ6&ን ይ� �ንድ� ነው? ተባባ�። 18181818

እንግዲ�። ጥ�ት የ6&ው ይ� �ንድ� ነው? የ6ናገ�ውን አናውY� አ�። 19191919

ኢየ�$� >ጠይaት እንደ ወደዱ አውr እንዲ� አ/ቸው። ጥ�ት ጊዜ አ&፥ አታዩኝ��፤

ደግs� ጥ�ት ጊዜ አ&፥ ታዩኛ/ች� $/��፥ $&ዚ� እ�$ በ�bች� ት����/ች�ን?

20202020 እውነት እውነት እ/ችኋ&�፥ እናንተ ታ&Yb&ች� 3¹� ታወጣ/ች�፥ ዓ&� ግን ደ$

ይ&ዋ�፤ እናንተ� ታዝና/ች�፥ ነገ� ግን ኀዘናች� ወደ ደ$ታ ይ&ወጣ�። 21212121 [ት

በ�ትወ�ድበት ጊዜ ወ�ትዋ $& ደ�+ ታዝና&ች፤ ነገ� ግን 'ፃን ከወ&ደች በኋ/፥ +ው

በዓ&� ተወ�ዶአ�ና $& ደ$ታዋ �ከ�ዋን ኋ/ አታ$በው�። 22222222 እንግዲ� እናንተ ደግs

አ�ን ታዝና/ች�፤ ነገ� ግን እንደ ገና አያችኋ&� �ባች�� ደ$ ይ&ዋ�፥ ደ$ታች�ን�



የ6ወ$ድባች� የ&�። 23232323 በዚያን Cን� ከእኔ አንዳች አት&�ኑ�። እውነት እውነት

እ/ችኋ&�፥ አብ በ$� የ�ት&�ኑትን �� ይ+ጣችኋ�። 24242424 እ$ከ አ�ን በ$� �ን�

አ�&�ናች��፤ ደ$ታች� ፍጹ� እንዲ ን &�ኑ ትCበ�./ች�። 25252525 ይ�ን በ�bc

ነግ{አችኋ&�፤ ነገ� ግን $& አብ &እናንተ በግ�ጥ የ�ናገ�በት እንጂ ከዚያ ወዲያ በ�bc

የ.�ናገ�በት +ዓት ይ�ጣ�። 26262626 በዚያን Cን በ$� ት&�ና/ች�፤ እኔ� $& እናንተ

አብን እንድ&�ን የ�/ች� አይደ&��፤ 27272727 እናንተ $& ወደዳች�ኝ ከእግዚአብ���

ዘንድ እኔ እንደ ወጣ� $/�ናች� አብ እ�� �� ይወዳችኋ�ና። 28282828 ከአብ ወጥቼ ወደ

ዓ&� �ጥቻ&�፤ ደግs ዓ&�ን እተወዋ&� ወደ አብ� እ|ዳ&�። 29292929 ደC �ዛ3�ቱ።

እነ ፥ አ�ን በግ�ጥ ትናገ�&� በ�bc� �ን� አትነግ��። 30303030 ��ን እንድታውY

.ን�� >ጠይY� እንዳትፈ�ግ አ�ን እናው�&ን፤ $&ዚ� ከእግዚአብ�� እንደ ወጣ�

እና�ና&ን አ�ት። 31313131 ኢየ�$� እንዲ� ብS �&+/ቸው። አ�ን ታ�ና/ች�ን? 32323232

እነ ፥ እያንዳንዳች� ወደ ቤት የ�ትበታተኑበት እኔን� &ብቻዬ የ�ትተዉበት +ዓት

ይ�ጣ�፥ አ�ን� ደ�pአ�፤ ነገ� ግን አብ ከእኔ ጋ� $&  ነ ብቻዬን አይደ&��። 33333333

በእኔ b/ች� +/� እንዲ ን/ች� ይ�ን ተናግ{አችኋ&�። በዓ&� b/ች� �ከ� አ&ባች�፤

ነገ� ግን አይዞአች�፤ እኔ ዓ&�ን አ0ንፌዋ&�።

�ዕ�ፍ 17171717

1111-2222 ኢየ�$� ይ�ን ተናግ� ወደ +.ይ ዓይኖቹን አነ�ና እንዲ� አ&። አባት  ይ፥ +ዓቱ

ደ�pአ�፤ �ጅ� ያከብ�� ዘንድ፥ በIጋ� �� /ይ I�ጣን እንደ +ጠኸው፥ &+ጠኸው

�� የዘ/&�ን 'ይወት ይ+ጣቸው ዘንድ �ጅ�ን አክብ�ው። 3333 እውነተኛ አ�/ክ ብቻ

የ ን� አንተን የ/ክኸውን� ኢየ�$ ክ�$ቶ$ን ያውa ዘንድ ይ�ች የዘ/&� 'ይወት ናት።

4444 እኔ /ደ�ገው የ+ጠኸኝን I� ፈጽ� በ�ድ� አከበ���፤ 5555 አ�ን�፥ አባት  ይ፥ ዓ&�

bይፈጠ� በአንተ ዘንድ በነበ�ኝ ክብ� አንተ በ�$� ዘንድ አክብ�ኝ። 6666 ከዓ&� &+ጠኸኝ



+ዎች $��ን ገ&ጥ�/ቸው። የአንተ ነበR &እኔ� +ጠ,ቸው፤ 7777 ���ን� ጠብCዋ�።

የ+ጠኸኝ �� ከአንተ እንደ  ነ አ�ን ያው��፤ 8888 የ+ጠኸኝን �� +ጥቻቸዋ&�ና፤

እነ��� ተCበ�ት፥ ከአንተ� ዘንድ እንደ ወጣ� በእውነት አወa፥ አንተ� እንደ /ክኸኝ

አ�ኑ። 9999 እኔ $& እነዚ� እ&�ና&�፤ $& ዓ&� አ�&�ን� $& +ጠኸኝ እንጂ፤ የአንተ

ናቸውና፤ 10101010 የእኔ� የ ነ �� የአንተ ነው የአንተው� የእኔ ነው፤ እኔ� $& እነ��

ከብ{አ&�። 11111111 ከዚ�� በኋ/ በዓ&� አይደ&��፥ እነ��� በዓ&� ናቸው፥ እኔ� ወደ

አንተ እ�ጣ&�። Yዱ$ አባት  ይ፥ እነዚ�ን የ+ጠኸኝን እንደ እኛ አንድ እንዲ ኑ በ$��

ጠብ�ቸው። 12121212 ከእነ�� ጋ� በዓ&� b&� የ+ጠኸኝን በ$�� እኔ እጠብ�ቸው ነበ�፤

ጠበYኋቸው� �ጽ5ፉ� እንዲፈጸ� ከጥፋት �ጅ በC� ከእነ�� .ን� አ�ጠፋ�። 13131313

አ�ን� ወደ አንተ እ�ጣ&�፤ በእነ��� ዘንድ ደ$ታዬ የተፈጸ� እንዲ ን/ቸው ይ�ን

በዓ&� እናገ�&�። 14141414 እኔ ���ን +ጥቻቸዋ&�፤ እኔ� ከዓ&� እንዳይደ&� ከዓ&�

አይደ��ና ዓ&� ጠ/ቸው። 15151515 ከክፉ እንድትጠብ�ቸው እንጂ ከዓ&� እንድታወጣቸው

አ�&�ን�። 16161616 እኔ ከዓ&� እንዳይደ&� ከዓ&� አይደ��። 17171717 በእውነት� Cድbቸው፤

��� እውነት ነው። 18181818 ወደ ዓ&� እንደ /ክኸኝ እንዲ� እኔ ወደ ዓ&� /ክኋቸው፤ 19191919

እነ��� ደግs በእውነት የተCደ� እንዲ ኑ እኔ �[ን $& እነ�� እCድb&�። 20202020-21212121

��� አንድ ይ ኑ ዘንድ፥ ከ�/ቸው የተነ� በእኔ $&6ያ�ኑ ደግs እንጂ $& እነዚ� ብቻ

አ�&�ን�፤ አንተ እንደ /ክኸኝ ዓ&� ያ�ን ዘንድ፥ አንተ፥ አባት  ይ፥ በእኔ እንዳ&�

እኔ� በአንተ፥ እነ�� ደግs በእኛ አንድ ይ ኑ ዘንድ እ&�ና&�። 22222222-23232323 እኛ� አንድ

እንደ  ንን አንድ ይ ኑ ዘንድ፤ እኔ� በእነ�� አንተ� በእኔ $ት ን፥ በአንድ ፍጹ.ን

እንዲ ኑ፥ የ+ጠኸኝን ክብ� እኔ +ጥቻቸዋ&�፤ እንዲ�� ዓ&� አንተ እንደ /ክኸኝ

በወደድኸኝ� �ጠን እነ��ን እንደ ወደድ,ቸው ያው��። 24242424 አባት  ይ፥ ዓ&�

bይፈጠ� $& ወደድኸኝ የ+ጠኸኝን ክብ{ን እንዲያዩ እኔ ባ&�በት የ+ጠኸኝ እነ�� ደግs

ከእኔ ጋ� ይ ኑ ዘንድ እወዳ&�። 25252525 ጻድY አባት  ይ፥ ዓ&� አ/ወC��፥ እኔ ግን



አወY�� እነዚ�� አንተ እንደ /ክኸኝ አወa፤ 26262626 እኔን� የወደድ�ባት ፍY� በእነ��

እንድት ን እኔ� በእነ��፥ $��ን አ$ታወYኋቸው አ$ታው�ቸው.&�።

�ዕ�ፍ 18181818

1111 ኢየ�$� ይ�ን ብS አትክ�ት ወዳ&በት $ፍ� ወደ Äድ�ን ወንዝ .ዶ ከደC

�ዛ3�ቱ ጋ� ወጣ፤ እ��� ደC �ዛ3�ቱ� በዚያ ገቡ። 2222 ኢየ�$� ደC

�ዛ3�ቱ� ብዙ ጊዜ ወደዚያ $& ተ+በ+ቡ አb�ፎ የ+ጠው ይ�ዳ ደግs $ፍ�ውን

ያውY ነበ�። 3333 $&ዚ� ይ�ዳ ጭፍ�ችንና ከካ�ናት አ&rች ከፈ�bውያን� Scዎችን

ተCብS በችቦና በፋና በጋ� ጦ�� ወደዚያ �ጣ። 4444 ኢየ�$� የ6�ጣበትን �� አውr

ወጣና። .ንን ትፈ�ጋ/ች� አ/ቸው። 5555 የናዝ{ቱን ኢየ�$ን ብ&ው �&�&ት። ኢየ�$።

እኔ ነኝ አ/ቸው። አb�ፎ የ+ጠው� ይ�ዳ ደግs ከእነ�� ጋ� rs ነበ�። 6666 እንግዲ�። እኔ

ነኝ ባ/ቸው ጊዜ ወደ ኋ/ አፈግፍገው በ�ድ� ወደa። 7777 ደግs�። .ንን ትፈ�ጋ/ች�?

ብS ጠየ�ቸው። እነ���። የናዝ{ቱን ኢየ�$ን አ�ት። 8888 ኢየ�$ ��p። እኔ ነኝ

አ�ኋች�፤ እንግዲ� እኔን ትፈ�ጉ እንደ  ናች� እነዚ� ይªዱ ተዉአቸው አ&፤ 9999 ይ��።

ከእነዚ� ከ+ጠኸኝ አንዱን $ንኳ አ/ጠፋ�� ያ&ው �� ይፈጸ� ዘንድ ነው። 10101010 $�ዖን

ጴጥ�$� +ይፍ $& ነበ�ው �ዘዘው፥ የ>C ካ�ናቱን� ባ�ያ �ትቶ Cኝ ጆ�ውን ቈ�ጠ፤

የባ�ያው� $� .�ኮ$ ነበ�። 11111111 ኢየ�$� ጴጥ�$ን። +ይፍ�ን ወደ +ገባው ክተተው፤

አብ የ+ጠኝን ጽዋ አ�ጠጣት�ን? አ&ው። 12121212 እንግዲ� የ�&�ውና ጭፍ�ቹ የአይ�ድ�

Scዎች ኢየ�$ን ይዘው አ+Rት፥ 13131313 አ$Cድ�ው� ወደ 5ና ወ+ዱት፤ በዚያች ዓ�ት

>C ካ�ናት &ነበ�ው &Cያፋ አ.ቱ ነበ�ና። 14141414 Cያፋ�። አንድ +ው $& 'ዝብ ይsት

ዘንድ ይ�/� ብS &አይ�ድ የ�ከ�ቸው ነበ�። 15151515 $�ዖን ጴጥ�$� c/ው� ደC

�ዝ3� ኢየ�$ን ተከተ�። ያ� ደC �ዝ3� በ>C ካ�ናቱ ዘንድ የታወC ነበ�፥ ወደ

>C ካ�ናቱ� ግቢ ከኢየ�$ ጋ� ገባ፤ 16161616 ጴጥ�$ ግን በውጭ በበR rs ነበ�። እንግዲ�



በ>C ካ�ናቱ ዘንድ የታወCው c/ው ደC �ዝ3� ወጣ &በ�ኛይቱ� ነግ� ጴጥ�$ን

አ$ገባው። 17171717 በ�ኛ የነበ�ችይቱ� ገ�ድ ጴጥ�$ን። አንተ ደግs ከዚ� +ው ደC �ዛ3�ት

አንዱ አይደ&��ን? አ&ችው። እ��። አይደ&�� አ&። 18181818 ብ�ድ ነበ�ና ባ�ችና Scዎች

የፍ� እbት አንድደው r3 ይsa� ነበ�፤ ጴጥ�$� ደግs ከእነ�� ጋ� rs ይsY

ነበ�። 19191919 >C ካ�ናቱ� ኢየ�$ን $& ደC �ዛ3�ቱና $& ት���ቱ ጠየCው። 20202020
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ይC�/ቸዋ�፤ የያዛች�ባቸው ተይዞባቸዋ� አ/ቸው። 24242424 ነገ� ግን ከአI� �&ቱ አንዱ
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�ዛ3�ቱ። ጌታን አይተነዋ� አ�ት። እ�� ግን። የችንካRን ��ክት በእጆቹ ካ/የ�
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