
 

 

 

 

 

 

ጽያፎም ዝኸተቱ ናይ ጁባ  ሰረቅቲ ኣብ ደልሂን （ህንዲ） ኣስመራን ! 

 

መርዛ  ዝተባህለ ደራሲ ወዲ ባክስታን ካብ ዝጸሓፎ ምስ ነፍሱ ዝተተሓሓዘ ሓቀኛ ዛንታ - 

ኣብ ደልሂ ክሰርሕ ከይድሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ፤ ሓደ ግዜ ካብ ስራሕ ደው`ሉ ፤ ኣብ ጅቡኡ 9 
ሩብያን ነዲኡ  ስራሕ ከምዝወጸን እቲ ልሙድ ወርሓዊ መሳሪፈን 50 ሩቢያ ክስደለን 

ከምዘይክእል ትገልጽ ደብዳበን ሒዙ ኣብ ኣውቶቡስ ምስ ተሰቅለ ተሰርቀ። （እተን 9 ሩቢያን 

እታ ደብዳበን） 

ድሕሪ ገለ ማዓልታት ካብ ወላዲቱ ደብዳቤ ምስ መጾ ሰምበደ ፤ ብርግጽ ተሸጊራ`ያ ዘላ ኢሉ 
ጓሃየ። 

ነታ ሰታሪት ከፊቱ ከንብብ ምስ ጀመረ  ግና  “ ኣንታ ብሩኽ ወደይ ካብ ስራሕ ደው ኢልካ  
እንኮለኻ ኸኣ 50 ሩቢያ  ሰዲድካለይ፤ ኣብ ዘድልየኒ እዋን ኢኻ  ሰዲድካለይ“ ትብል ናይ ምርቃ  

ደብዳቤ ኮይና`ያ ጸኒሓቶ ！ 

ደንጸዎ ！ እቲ ነደይ ዝሰደደላ መን`ዩ !？……… እሞ ኸኣ ልክዕ እተን ኣነ ዝሰደላ ዝነበርኩ 

ገንዘብ！ኢሉ ተገረመ ። 

ድሕሪ ገለ ማዓልታት ከኣ ካልእ ደብዳቤ መጽኣቶ （ካብ ኣዲኡ ኣይኮነን） 

ንምንባባ እተጸግም ነይራ ፤ ቀስ እናበለ ኣንቢቡ ተረደኣ ፤ እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ነበራ፡-  

……………… ኣብ ርእሲ`ቲ 9 ሩቢያ ናትካ  ኣብ ኢደይ ዝነበረ ዘዋህለልክዎ 41  ሩቢያ  ወሲኸ ፤ 
በቲ ኣብታ ሰታሪት ዝነበረ ኣድራሻ ጌይረ ናብ ኣዴኻ ሓዊለዮ፤ ብሓቂ ክነግረካ በዴኻን በደይን`የ 

ሓሲበ ፤ ንምንታይ ኣዴኻ ጾመን ዝሓድራ ！ንምንታይ` ከ  ዘምብኻን ዘምቢ ኣዴኻን （

ሓጥያት） ዝስከም ！ኢሉ 

ኣኔ እቲ ኣብ ኣውቶቡስ ዝሰረቀካ`የ ። 

ይቅሬ  በለለይ ብምባል መልእኽቱ ደምደመ ። 

（ክቡር ኣንባቢ እዚ ናይቲ ዘንበብክዎ “ናይ ደልሂ ናይ ጁባ ሰራቂ”  ዛንታ ኮይኑ፤ ናይ ዘይ ቃል 

ብቃል ትርጉም`ዩ）“ናይ ኣስመራ ናይ ጁባ ሰራቂ” ዛንታ  ግና ባዕለይ ናይ ዓይኒ ምስክር`የ ፤ 

እንድያሞ ！ 



ሓደ ንግሆ እታ  እንዳ ፉል ከምቲ ልሙድ ጽቅጥቅጥ ኢላ`ያ ነይራ ፤（ንሓበሬታ ኣብ ኣብ 

ኣስመራ ጎደና ኣከለ ጉዛይ ኢና ዘለና）                                            

ኣብ ከምዚ ኩነታት ንሓደ  ቦታ እንተረኸበ ኣብ ጥቃ ኣፍደገ`ታ እንዳ ፉል ኮይኑ  ዘማዕዱ ዝነበረ 
ጎበዝ እቲ ናይ ጁባ ጽግዕ`ኢሉ ክሰርቆን እቲ መንእሰይ ቦታ ረኺቡ ንውሽጢ ክኣቱን ሓደ ኾነ። 
ተሰራቂ ጠለቡ ክስማዓሉ ከጣቅዕ እንኮሎ ፤ እቲ ሰራቂ ኸኣ ነታ ናይ ስብሺ ፖርሳ ጽቅጥ ኣቢሉ 

ሕርካም ጥራሕ ከም ዘለዋ ምስ ረኣየ ናብቲ ጠለቡ ዝጽበ  ዝነበረ ተሰራቂ ከይዱ “ኤ ！” ኢሉ 

ተዳህዩ ፤ ኣቃልብኡ  ምስ ረኸበ ኸኣ “ ሓዝ ኣንታ ጡሙይ” ኢሉ  ነታ ሕርካም ዝሓዘት ፓርሳ  

ኣብ ገጹ ሰንደወሉ ！ （እቲ ናይ ጁባ ሰራቂ ሕርካም ኣብቲ ግዜ`ቲ ሻሓኒ ፉልን ኩባያ ሻሂን 

ጥራሕ ከም ትኣክል  ኣጸቢቁ ይፈልጥ ነይሩ） 

ክቡር ኣንባቢ  ንናይ ደልሂ ይኹን ናይ ኣስመራ ናይ ጁባ ሰረቅቲ  እንተ ሪኢና ፤ እቲ ናይ 
ደልሂ  polite ምንባሩ እቲ ናይ ኣስመራ ኸኣ ቁሩብ aggressive ምንባሩ ዋላ ክንዕዘብ እንተ 
ኸኣልና ፤ክልቲኦም ልውሃት ከም ዝነበሮም ፤ ካብቶም ብረት ሒዞም ዝኸትሩን ካብቶም 
ታንክታት ነፈርቲ ዘለዎም ዓበይቲ ሰረቅቲ ሽሕ ግዜ ከም ዝሕሹ ብወገነይ እምስክር ኣለኹ። 

AAHafiz 17/6/2022 

  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 


