
እንዳ ሰሓቕካና ንትምህርቲ ክንመጽእ ከሎና፡ ንስኻ ኣንጊህካ ኣብታ ፊት “ሳንታ ፋሚልያ ኮለጅ” ትበሃል ናይ ጣልያን ቤት-
ትምህርቲ ትቕድመና ኔርካ። ነታ ብዕንጸይቲ ዝተሰርሐት ኣስቃጥላ ምስ ሊኬቶኣ ሒዝካ ካራሜላን ማስቲካን ትሸጠልና ኔርካ።

ነዊሕ፡ ጉልቡት ሓደ ውላድ ንኣደኻ ኢኻ ኔርካ። እታ ፍሽኽታኻ ክሳብ ሎሚ ትራኣየኒ። ኩላትና እንዳ ጣልያን፡ ከም “ሉንጎ” ኢና
ንፈልጠካ ኔርና።

እታ ደወል ክትቃጨልን እታ ስቃጥላኻ ክትረኽበኒን ሓንቲ ኢያ ነይራ። “ኪኪ ሓፍተይ፡ እዛ ስቃጥላ ኣብዛ ትሕቲ ዕምባባ ሓቢአያ
ኣሎኹ ክሳብ ዝምለስ ናይ ኣጋ-ምሸት” ኢልካ ትሕብረኒ ኔርካ።

ኣነን እተን ዝመረጽኩወን መሓዙተይን ጉያ ኢልና ካብ ክፍልና ወጺእና፡ ነታ ካሳ ብመትሓዚ ጸጉሪ ርእሲ ከፊትና፡ እቲ ዘድልየና
ካራሜላን ማስቲካን ከም ድላይና ወሲድና፡ ኣብታ ትሕቲ ዕምባባ ኣትክልቲ ንመልሳ ኔርና። ንነዊሕ ግዜ ከምኡ ጌርና ብናጻ በሊዕና!
ንስኻ ግን እታ ፍሽኽታኻ ኣይለወጥካያን ኣለም ሓወይ።

ጸላኢ ናብ ሜዳ ከም ትወጽእ ገይሩካ።

ብ’1989 ኣመተ-ምሕረት ንፖርት ሱዳን መጺኤ፡ ሓደ ሰብ እንዳ ጣልያን ዝማሃራ ዝነበራ ኩለን ዝፈልጠን ኣብዚ ኣሎ ኢሎሙኒ።
መን ይበሃል? ኢለ ሓቲተዮ። “ኣለም በሉኒ”

ልበይ ከይጠልመኒ ፈሪሀ ምኽንያቱ ሓደ ኣለም ኢዩ ዚፍለጥ ነይሩ ኣብ ትምህርቲ ጣልያን ሓደ “ሉንጎ” ኢና ኩላትና ንፈልጥ ኔርና።

ምስ ረኸብኩኻ ኣብ ዊል-ቸር ኮፍ ኢልካ ጸኒሕካኒ። ናይ ጸላኢ ኣውሮፕላን ሃሪማትካ፡ ሕቖኻ ጎዲኣትካ።
ልበይ ናይ ብሓቂ ጠሊማትኒ። እቲ ሓለንጋይ ኣለም / ሉንጎ ኣብ ዊል-ቸር ኮፍ ኢሉ? ንብዓት
ቀዲሙኒ። ምስታ ፍሽኽታኻ እንታይ ኢልካኒ! “ኪኪ ሓፍተይ፡ ካልኦት ተሪፎም፡ ንዒ ሰላም
በልኒ፡” ተምበርኪኸ ሓቑፈካ። ኣብ ሑቕፎኻ በኼኹ፡ እቲ ኩሉ ካራሜላን ማስቲካን ዝሰርቆ
ዝነበርኩ ተናዚዘ። እንደገና ምስታ ጽብቕትቲ ፍሽኽታኻ፡ እንታይ ኢልካኒ! “እፈልጥ ነይረ
ኪኪ ሓፍተይ። ደስ ኢሉኪ በሊዕኪዮ ምስ መሓዙትኪ የሐጉሰኒ። ምንዛዝ ኣየድልን ኢዩ።”

ክሳብ ካብ ፖርት-ሱዳን ዝኸይድ፡ መዓልታዊ ቁርሲ ምሳኻ ቆሪሰ፡ ብዛዕባ’ተን ትምነየን
ዝነበርካ ተማሃሮ ሓቢርካኒ። ሓዳር ዝገበረት ነጊረካ ሓንቲ ብጣዕሚ ትፈትወካ ዝነበረት ግን
ብመንሹሮ ናይ ጡብ ከም ዝሞተት ምስ ነገርኩኻ፡ ሰምቢድካ። “ኣሕ!” ኢልካ “ናይ ኣደይ
ማዕዳ ሰሚዐ ዘይተመርዓኹዋ” ኢልካኒ።

ኣለም ጅግና ሓወይ፡ ድሕሪ ናጽነት ተራኺብና! ኩላትና አንዳ ትምህርቲ ጣልያን ተማሃሮ ዝነበርና ደሊናካ፡ ኣስመራ “ኮምቢሽታቶ”
ምሳኻ ተዛዊርና። ሎሚ ክፉእ ግዜ ፈልዩና!

ኣለም ሓወይ በጃኻ ተጸበየና! ን ”ሉንጎ” ዘይነገርኩዎ ብዙሕ ኣሎ።

ካብ ትናፍቐካ ሓፍትኻ፡
ኪኪ ጸጋይ
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ናይ ኣለም ናይ ካራሜላ ሳጹን
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