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ብእግርኻ ንምዝዋር ምዕዳም ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ብዙሓት ኣብ 
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ኢና። እቲ ኣገዳሲ ቁም ነገር ግን፥ እቲ ሓዘንተኛ ከም ዝተነጸለ 
ኰይኑ ከይስምዖ፥ ከም ዝተረስዐን ሸለል ከም ዝተባህለን ኰይኑ 
ውን ንኸይስምዖ፥ ናትና ህላወ ብንጹር ከም ነርእዮ ምግባር’ዩ።

ነቲ ስቕታ ምስባሩ እዩ

ትዕግስቲ ምህላው

ብዙሓት ሰባት ንሓደ ኣብ ሓዘን ዚርከብ ሰብ ደሃይ ንኺገብሩሉ 
ይኸብዶም እዩ። ደዊለኸ እንታይ’የ ክብሎ’የ? ምስ ደወልኩሉኸ 
እቲ ሰብ ስቕ እንተ በለኒ ወይ ውን ብኽያት እንተ ጀመረኸ? 
ኢሎም ሰባት ኣሎዉ’ዮም። እቲ ዘገድስ ነገር፡ እንታይ ከም ንብሎ 
ዘይኰነስ፥ ነቲ ናይ ዘይምርኻብ ስቕታ ምስባሩ እዩ። ምናልባት 
ውን ካብ ቴሌፎን ምድዋል፡ ናይ “ኤስ.ኤም.ኤስ.” መልእኽቲ 
ውን፥ እቲ ዝሓሸ ፍታሕ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ 
ንምልኣኹ ይኹን ንምምላሹ ዝቐለለ ስለ ዚኸውን’ዩ።

ነፍሲ ወከፍ ሓዘንተኛ፡ ነናቱ ናይ ምሕዛን መገዲ’ዩ ዘሎዎ። 
ነዚ ነገር’ዚ ንኽንርድኣሉን ትዕግስቲ ክህልወናን የድሊ’ዩ። ነቲ 
ሓዘን ብቕጽበት ከም ዝበንን ንምግባር ክንፍትን ወይ ውን እዚ 
መወዳእታ ዘይብሉ ሓዘን’ዩ ኢልና ተስፋ ክንቆርጸሉ ንኽእል 
ጸገም ከጋጥም ይኽእል’ዩ። ሓዘን ዚዕጸወሉ ዝበሃል ውሱን ናይ 
ዕለት ደረት የልቦን። እቲ ዘይልሙድ ዝበሃል ወይ ውን እቲ ልሙድ 
ናይ ምንዋሕ ጊዜ ክንድዚ’ዩ ትብለሉ ነገር ውን ኣይኰነን። ገለ-ገለ 
ነገራት፡ ብገለ ምኽንያት እናተመላለስካ ክተዕልሉ ኣድላዪ ዚዀነሉ 
ኩነታት ይህሉ’ዩ። ስለዚ እቲ ሓዘንተኛ’ቲ ብዛዕባቲ ዘሎዎ ሓዘን 
ከም ድላዩ ንኽዛረብ ሕደጎ፥ ከምኡ ብምግባሩ ድማ ምናልባት ነቲ 
ሓዘን ንምርድኡን ንምቕባሉን ዚሕግዝ፥ ሓደ ኣካል ናይቲ መስርሕ 
ኪኸውን ይኽእል’ዩ። 
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