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እውነት  ኮብልስቶን  እንጀራ ነው? 

 

ተስፋዬ ለሜ  01/31/14 

 

በሠፈረ ሀያት የኮንዶምንየም ቤቶች ግንባታ ተጠናቆ የዕጣ እድለኞችና የልማት ተነሺዎች 
ከከተሙበት  ዓመታት እየተቆጠሩ ናቸው፡፡ በአዝመራ ጊዜ በዚህ አካባቢ ከሰፊው አውራ መንገድ 
ግራና ቀኝ አረንጓዴ ለብሶ በተንጣለለው መልከዓ -ምድር ላይ የሚዘናፈሉ ሰብሎች ከነፋሻማ አየሩ 
ጋር ሲደንሱ ማየት ለዓይንና ለነፍስ ትፍስህት ሆኖ ጥንካሬና ደስታ እየሰጠ በአድናቆት 
ያስደምማል፡፡ 

ሀያት ቁጥር 1 እና ሀያት ቁጥር 2 የኮንዶምኒየም ቤቶች ጎረቤታሞች ሆነው በፎቅ አንገታቸው 
እየተንጠራሩ ከማዶ ማዶ ይተያያሉ፡፡ ከመኖሪያ አካባቢነት ባሻገር አካባቢው ሌት ተቀን የሚሰሩ  
ባተሌዎች መገኛም በመሆኑ እግርም ልብ ወዳደላበት ያደላልና ከሥራ መልስ ምሽት ላይ የሰፊውን 
አውራ መንገድ ጠርዝ ይዤ ቀዝቀዝ ባለው ነፋሻ አየር ውስጥ  ቁልቁል ወደ ጨፌ ሀያት ቁጥር 
ሁለት ኮንዶምኒየም  እጓዛለሁ፡፡  

እግርና ልቤ ወደዚህ አካባቢ የሚያደሉት በሁለት ምክንያቶች ነው፡፡ አንደኛው በጣም 
ለማከብራቸው ጎረቤቴ አዛውንቷ እማ ወለላ፤ ሁለተኛው ለባተሌዎቹ ለኮብልስቶን ሠራተኞች ባለኝ 
ፍቅርና ክብር ነው፡፡ 

እማ ወለላ ከእንቅልፋቸው ሲነቁ ጎህ አይቀድማቸውም፡፡ ከጎህ ቀድመው የሚንቦገቦጉ አዛውንት 
ወፎች በመዝሙራቸው ሳይቀድሟቸው የሚነግዱትን ቆሎ ይቆላሉ፡፡ እንደ ብስኩት ኩርሽም… 
ኩርሽም የሚል  እስከ አሥር  ኪሎ የሚደርስ ከሽንብራና ከስንዴ የተዘጋጀ ቆሎ ካሰናዱ በኋላ 
የሚጠጡትን ውኃ በኮዳቸው፤ ምሣቸውን በሣህናቸው ቋጥረው ነገሮቻቸውን ሁሉ በጀርባቸው 
አዝለው ወደ ኮብልስቶን መንደር በማለዳ ይገሰግሳሉ፡፡  

 እዚሁ በኮብልስቶን መንደር አንዳንዶቹ ፊታቸው የተጋረጠው ምሽት ሳያግዳቸው ከጨረቃ ጋርና 
ከጎህ ጋርም ሥራ አላቸው፡፡ ደስ ይላል፡፡ የእነዚህ ወጣቶች ትንሳኤ ተበስሯል፡፡ እምዬ 
ኢትዮጵያም በእርግጥ ትንሳኤዋ ላይ ናት፡፡ የበለፀገች ሀገረ-ኢትዮጵያ ሩቅ አይደለችም፤ እንዲህ 
እንታትር እንጂ ህዳሴዋ አይቀሬ ነው፡፡ 

እዚህ የምናያቸው የኮብልስቶኑ ባተሌዎች ውስጥ ደበሎ ለብሰው፣ የለሊት ቁር የቀን ሀሩር 
እየበላቸው የወጣትነት አቅምና ጉልበታቸውን ያለ ሥራ ተንተርሰውትና አንጥፈውት ጎዳና ላይ 
በአፀያፊው ልመና ተሰማርተው ዓመታት ያሳለፉ ናቸው፡፡ ዛሬ ትንሳኤያቸውን ወልደውት 
ለኢትዮጵያ ህዳሴ የሚፈትሉ እንዝርቶች ሆነዋል፡፡ 

ያ ሁሉ አልፎ፣ የሥራ ሰዓት ባልገደበው በሥራ የማደግ ፍቅር ናውዘው፣ ያለማንም አስገዳጅነት 
በሥራ ልብሳቸው ተሞሽረው ሲታትሩ ማየት ከደስታ እንባ ጋር ያሟግታል፡፡ እነዚህ ሠራተኞች 
ከፊታቸው የተከመረውን ድንጋይ እንጀራና ዳቦ ለማድረግ ይጠርባሉ፤ ያሞለሙላሉ፤ ያስተካክላሉ፤ 
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ይቀርጻሉ፡፡ ገና ማለዳው በወጉ ቀኑ ላይ ሳይሰፍር ብዙ እንጀራና ዳቦ በድንጋዩ ጋግረዋል፤ እነዚህ 
የማለዳ ወፎች፡፡ ድንጋይን የማር እንጀራ ያደረጉ ንቦች፡፡ 

እማ ወለላ ቆሏቸውን ይዘው ይገሰግሳሉ፡፡ ወደዚሁ የኮብልስቶን የሥራ መንደር ፡፡ ፋታ የለም፡፡ 
ሌሎች እንደ እማማ ወለላ ዓይነት ትጉሀን ትኩስ ሻሂ፣ ፍርፍር፣ ሣንድዊች፣ ሻሜታ፣ እንጀራ በወጥ፣ 
ዳቦ…አዘጋጅተው ለኮብልስቶን ሠራተኞች ያቀርባሉ፡፡ ገበያው አይነጥፍም፤ ሥራው 
አይስተጓጎልም፡፡ የምግብ አቅራቢዎቹ የሽርጥ ኪስ በብር እየተጠረዘ ሰዓቱ ይገሰግሳል፡፡ የምግብ 
አቅራቢዎችን ኪስ የሞላው ይኸው የኮብልስቶን እንጀራ ነው፡፡ እንጀራ እንጀራን ከፍቷል፡፡  
ሠራተኞቹ ከሠዓት ጋር እሽቅድድም ይዘው በሥራቸው እንደተጉ ጀንበር ስታዘቀዝቅ ብዙዎቹ ወደ 
ማረፊያ ቤታቸው ይጓዛሉ፡፡ ማረፊያ  ቤታቸው ጨፌ ሀያት ቁጥር ሁለት ኮንዶምኒየምን ተንተርሶ 
ይገኛል፡፡  

እማ ወለላም በዋሉበት የኮብልስቶን ሥራ አካባቢ ቆሏቸውን አገባደው የቀረችቱን ለማጣራት 
ተከትለዋቸው ይመጡና ሀያት ቁጥር ሁለት የኮብልስቶን ሠራተኞች መኖሪያ ቤት ፊት ለፊት 
ይዘረጋሉ፡፡ እኔና እሳቸው እዛ ነው ምሽት ውስጥ የምንገናኘው፡፡ 

እንደልማዱ ምሽት ላይ እግሬ ወደዚህ አካባቢ ፈጠነብኝ፡፡ከዋናው የስራ ቦታቸው  ተከትለዋቸው 
መጥተው ከኮብልስቶን ሠራተኞች መኖሪያ ቤት ፊት ለፊት ቆሎ እየሰፈሩ ሲሸጡ እማ ወለላን  
አገኘኋቸው፡፡ ገዥዎቹ ደግሞ ዝንጥ ያሉት የኮብልስቶን ሠራተኞች ናቸው፡፡ እኔን የሁለቱም 
ፍቅር እዚያውጋ ያቆመኛል፡፡ 

እማ ወለላን በወጉ ሠላም ካልኳቸው በኋላ ዓይኔ ከወጪ ወራጆቹ የኮብልስቶን ሠራተኞች ላይ 
አይነቀልም፡፡ ከሥራቸው መልስ ትጥብጥብ፣ ፅድትድት ብለው ንፋስ ለመቀበል በምሽቱ ውስጥ 
ይንቦገቦጋሉ፡፡  እነዚያ ጎዳና ወድቀው በልምና ሲተዳደሩ የነበሩት፣ ደበሎና ዘባተሎ ለብሰው 
ጉሮሯቸው እስኪቃጠል "እራበኝ!" እያሉ ሲለምኑ የነበሩ የጎዳና ልጆች፣ ጥሩ ስም ጥሩ ሰብዕና 
ይገኝባቸው ይሆን? ብለን በጥያቄና በጥርጣሬ ያየናቸው አበቦች በእርግጥም ጥሩ ተገኝቶባቸዋል፡፡ 
በግል ህይወታቸው ልመናን ተረትና  ቀፋፊ ትዝታ ያደረጉ ጀግኖች ማን አይቶ ይጠግባቸዋል? 
ግርም ይላሉ፡፡ 

ከሥራ መልስ ተጣጥበውና ለባብሰው ሲወጡ ከእማ ወለላ ላይ ቆሎ ይገዟቸዋል፡፡ "በዚህ እድሜዎ 
ላልዎት የሥራ ፍቅር ያለንን ክብር መግለጫና ለአድናቆት ይሁንልን!" አላቸው ከሦስት ወጣቶች 
አንዱ የአምስት ብር ቆሎ ገዝቶ አንድ ብር እየመረቁላቸው፡፡ 

"ተባረኩ አሁንም እደጉልኝ! በእናንተ ላይ ካየሁት በላይ እድሜ ሰጥቶኝ ያሳየኝ፡፡ እንደ 
ጓደኞቻችሁ እናንተም ትዳር ይዛችሁ ቤት አበጅታችሁ ኑሩልኝ፡፡ ቀሪው ዘመናችሁ ይባረክ!" 
አንጀት አርስ ምርቃታቸው በራሱ እንደ ወንዝ ዳር ቄጠማ ዝንተ-ዓለም የሚያለመልማቸው 
መሰለኝና ደስ አለኝ፡፡ 

ልጆቹ "አሜን' እያሉ ባርኮቱን ተቀብለው እንደሄዱ እማ ወለላ ወደኔ ዞር አሉና  አይገርምሽም 
ከነሱው ውስጥ ብዙዎቹ እኮ ትዳር ይዘው ጎጆ መስርተዋል፡፡ የጎዳና አዳሪዎችን የሞቀ ቤት፣ የሞቀ 
ኑሮ ይኖራቸዋል ብሎ ማን ይጠብቃቸው ነበር? እነዚህን የጎዳና ላይ እንቡጦች ማን በቁም ነገር 
ሠፈር ይጠብቃቸው ነበር፡፡ አንድዬ ፈጣሪ ለሱ ምን ተስኖት! በእነሱ ላይ  መንግሥታችን 
የእግዜርን ሥራ  ነው የሰራው፡፡ አሁን እነዚህን ከጎዳና ነው የመጡት ቢባል እንደኔ ገና ከጅምሩ 
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እዚሁ ሆኖ ቆሎ እየሸጠ ያላየ ካልሆነ ማን ያምናል፡፡ አየሽልኝ ልብሱን? አየሽው ንጽህናውን? 
በላበቸው በልፋታቸው ልክ ብር እኮ ሲዝቁ ነው የሚውሉት፡፡ ባጃጅ የገዙ፣ አድገውና ደርጅተው  
ንግድ የጀመሩ ስንት አሉ መሰለሽ?" እውነትም ኮብልስቶን  እንጀራ ብቻ ሳይሆን ብልጽግናም  
ነው፤ ድርብ እንጀራ! ለእኛም እንጀራ ከፈተልን እኮ!" አሉኝ በአድናቆት፡፡  

ደስታ ውርር አደረገኝ፡፡ በእርግጥ ይህች ሀገር እያደገች ለመሆኑ ይህ አውድ በራሱ ብዙ  
ይናገራል፡፡ ትኩስና ፍጥነት ያለበት የእድገት አውድ፡፡ በሥራ ውስጥ ያደገ ግለሰብ፣ በሥራ ውስጥ 
ያደገ ማኅበረሰብ፣ በሥራ ውስጥ የሚያድግ ህዝብ የበለፀገችና የታፈረች ሀገር ይመሰርታል፡፡ 
የእድገቱ መሠረት ደግሞ በሥራ ፍቅር የጋዩ እንደነዚህ ዓይነት ወጣቶች ከሆኑ የሀገር እድገትን 
የሚያስቆመው የለም፡፡ በሥራ የሻከሩ እጆች ከራስ አልፈው  የሀገር  ብልጽግና መሠረቶች 
ናቸው፡፡ በእነዚህ የጎዳና ልጆች እጆች የተሰሩ ኮብልስቶኖች ከእንጀራም አልፈው ጥበብና ውበት 
ሆነው ለሀገር እድገት ተነጥፈዋል፡፡ 

ነገር ሁሉ ግርም እያለኝ  እማማ ወለላ ቆሏቸውን አጠናቀው  ሸጠው ጨረሱ፡፡ ከረጢቶቻቸውን 
አራግፈው ለነገ ማለዳ አዲስ ቆሎ ሊሰንዱበት ሊያፀዱት ፈልገው "ወዲያ ዞር በይ እንዳይቦንብሽ፤ 
ደሞ የለበስሽው ነጭ ነው፡፡" አሉኝ፡፡ 

"አራግፉት ይቡነንብኝ እማ ወለላ፡፡ ቡንንን…ይበልብኝ ምናልባት አቧራ ለብሶ በተግባር ውስጥ 
ማደግ፣ ጥሮ ግሮ ከራስ ያለፈ፣ ለሀገር የተረፈ ተግባርን ከማሰብ ባለፈ ለመከወንም ያነሳሳኝ 
ይሆናል፡፡ አቡኑኑብኝና በእርስዎና በእነዚህ ልጆች ዓይነት የሥራ ፍቅር ልጠመቅ! እባክዎ 
በአቧራው አጥምቁኝ በሥራ ውስጥ የሚፈጠር አቧራ የእድገት ምልክት ነው፡፡ አላይዋትም አዲስ 
አበባን ከባቡር መስመር ዝርጋታ ጋር በተያያዘ በአቧራ ስትጠመቅ ስትውል፡፡" አልኳቸው፡፡ 

"ካካካ…"አሉ ሳቁና በይ በአቧራ የሚያጠምቅ ቄስ ፈልጊ፡፡" 

"እነዚህ ልጆችና እርስዎ  እራስዎ  በሥራ ፍቅር ማጥመቅ የምትችሉ ቄሶች ናችሁ፡፡ እማ ወለላ 
ይሙቱ ! ጥሩ ቄስ ንዎት፡፡ በሥራ ፍቅርና በታታሪነት የሚጠምቁ የሴት ቄስ!" 

"እኔ እምልሽ የኔን ልጅ ጨምሮ እዚያ ዐረብ አገር እየሄዱ አሳራቸውን በቁና ለሚሰፍሩ ልጆች   
ምናለ ልብ ቢሰጣቸው፤ እኔ አሮጊቷ አገሬ ውስጥ እየሰራሁ ለራሴና ለቤተሰቤ አላነስኩም ፡፡ በዚህ 
ላይ ከራሴ ሰው ከራሴ ህዝብ ጋር መኖር በብር የማይተመን ትርፍ ነው፡፡ "ሰው ባገሩ ሰው በወንዙ 
ቢበላ ሳር ቢበላ መቅመቆ ይከበር የለም ወይ ሰውነቶ ታውቆ" ይባላል፡፡… እዚያ ዐረብ ሀገር 
ሄደው አየር አብራሪ አይሆኑ! ለኩሽና ለኩሽና የተከበረ የኩሽና ሥራም ሆነ እንዲህ እንደ ልጆቹ 
ሥራን የማክበርና ጠንክሮ የሚሠራ ልብ ከታደሉት እዚሁ ሞልቶ ተርፎ ምን ከሀገር ያስኮበልላል? 
ከህዝብ ከወገን ጋር በክብር እየኖሩ ላብን ጠብ አድርጎ በወጣትነት መስራትን የመሰለ  ምን ነገር 
አለ?  ምናለ አሮጊት ባልሆን! እድሜ ባይነባበርብኝ ከጉልበት በላይ ሀብት የለም? ጉልበቴን ይዤ 
ለስደት አልጣደፍም፡፡ አሁን ከምሰራው በላይ እዚሁ ሥራን ድቁስ አድርጌ እሠራና  ሀብታም 
ማለት ከኔ በላይ እንደሌለ አሳያቸው ነበር፡፡" አሉኝ፡፡ 

"እይውሎት እንግዲህ እንዲህ ሠርቶ በማሳየት መንፈስዎ መርጬዎት ነው በሥራ ፍቅር አጥማቂ 
የሴት ቄስ እንዲሆኑ የሾምኮት፡፡" አልኩና በተራዬ ክትክት ብዬ ሳቅሁ፡፡ 

"እውነት ኮብልስቶን እንጀራ ነው?" እል ነበር በፊት ጊዜ፡፡ አሁን ለብዙዎቹ ሥራ ወዳድ ወጣቶች 
እንጀራ ሆኖ፣ ለእኚህ ለእማ ወለላና ለመሰሎቻቸው ተደራቢ እንጀራ ከፍቶ በዓይኔ አየሁት፡፡ 
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የቀድሞዎቹን የጎዳና አዳሪዎችን የዛሬዎቹን የኢትዮጵያ ህዳሴን አማጭ ታታሪና ከራስ ያለፉ 
አኩሪ ልጆች በፍቅርና በስስት በምሽቱ ውስጥ አየኋቸው፡፡ እንደ ማለዳ ጮራ ሲንቦገቦጉ ሥራ 
መሥራት እንደ ፈርጥ አሳምሮ እንደገና ሲፈጥራቸው ማየት አቤት ደስ ሲል!   

እማ ወለላ ከኔ ዘወር ብለው የቆሎ ከረጢታቸውን ቢያራግፉትም የሀያት አካባቢ ንፋስ እየገፋው  
አቧራውን ለበስኩት፡፡ የነገ ማለዳ ሥራቸውን ወደ ዛሬ ምሽት ስበው አምጥተውት ማለዳውን 
በሥራቸው ለሊቱ ውስጥ ወልደው ያነጉታል፡፡ የትኩስ ቆሎ፣ የትኩስ ነገር፣ የትኩስ አውድ፣ የትኩስ 
እድገት፣ የትኩስ ሥራ፣ የትኩስ ሀገር አምሮት ልቤን እየሰረሰረኝ  ከጎረቤቴ እማ ወለላ ጋር  
እያወጋን ማለዳ ዛሬውኑ ልንሰራው ወደቤታችን ፈጠንን፡፡ 

 

 

 

 


