ጎይታ ለዋህ`ዩ ！
ንሞቶሉ ማዓልቲ ንፈልጥ ኔርና እንተንኸውን ？!
………………… ብዛዕባ`ዚ ሓሲብካ / ኪ ትፈልጥ /ጢ `ዶ？
ከቢድ`ዩ። ንሞቶሉ ማዓልቲ ንፈልጥ ነርና እንተንኸውን ከምዚ ሎሚ ንሞቶ ዘሎና ሓደ ግዜ ጥራሕ
ኣይምሞትናን ፤ ወግሔ ጸብሔ ምሞትና እመስለኒ ！ከከም ጽንዓትና ። ገለ ገና ዓመታት ምስተረፎ፤ ገለ ኣዋርሕ
ምስተረፎ፤ ገለ`ውን ሳምንታት ምስ ተረፎ ነቲ ሓዘን ምጀመሮ፤ ሓዘን ካባና ፍንትት ኣይምበለን።
ግና ጎይታ ለዋህ`ዩ ፤ ይትረፍዶ ንሞተሉ ማዓልቲ ክንፈልጥ ፤ክንግምት`ውን ከም ዘይንኽእል`ዩ ገይሩና ።
ምኽንያቱ ዝሸምገለ`ዩ ዝመውት ከይንብል መንእሰያት ክሞቱ፤ ዝሓመመ`ዩ ዝመውት ከይንብል ከይሓመሙ
ዝሞቱ ስለ ንርእይ ምልክታቱ ከይህልወና ገይሩ`ዩ፤ ጎይታ ለዋህ`ዩ።ሳላ`ቲ ልውሃቱ እታ ሞት ሃንደበትን
መጸናንዒ ሒዛ ከም ትመጸናን`ዩ ገይሩዋ።
ንሞቶሉ ማዓልቲ ንፈልጥ ኔርና እንተንኸውን ዕድመና ኣብ ክንዲ ንላዕሊ ንቁልቁል ክንጽብጽብ ምተገደድና ፤
ንኣብነት ኣብ 15 ዓመቱ ክመውት ምዃኑ ዝተፈልጠ ህጻን ኣብ ዓመቱ ኣብ ክንዲ ዓመት ጌይሩ 14 ዓመት
ተሪፉዎ ምተባህለ！።
እዚ ብሸነኽ ሓዘንን ስክፍታን ጥራሕ ክንርእዮ እንኮለና`ዩ እምበር፤ንሞቶሉ ማዓልቲ ንፈልጥ ኔርና እንተንኸውን
ብዙሕ ካልእ ኣሉታዊ ውጺኢታት`ውን ምሃለዎ ። ንኣብነት ንግሉጽ ዕድመ （ሞት ናይ ሰብ） ኣብ ግምት
ዘእተወ “እዚ ጌና`ዩ ፤ እዚ ቀሪቡ`ዩ ክመውት ” እናተባህለ ዝፍጸም ብዙሕ ሕማቅ ስራሓትን ተንኮላትን
ምተኣልመ ።
ንሞተሉ መዓልቲ ዘይንፈልጥ ምዃና ነእምሮ ዝህቦ ዕረፍቲ ርግኣት ንጹር ኮይኑ፤ ኣሎና ስለንብል ንሃንጽ፤ነታ
ዘይፍልጥቲ ማዓልቲ ሞትና ክንርሳዓ ወይ ክትርሕቅ ሕኽ`ና ንብል ፤ምስ ዝጽላኣና ኸኣ፤ ንንበር ጥራሕ ደኣምበር
ሓካይም ርእስና ኸፊቶም ፤ ከብድና ተርቢዖም ክጣበቡ ነፍቅድ ！……… ንምንባር።
ንምንባር ፤መሰረታዊ ነገራት እቲ ነተንፍሶ ኣየር ፤ ንዕንገሎ ምግቢ፤ ንሰትዮ ማይን`ዩ ። እቲ ከርፋሕ ንብሎን
ንደኽሞን ኸኣ ነዚ`ዩ ። ነቲ ዘይምህላዉ ዘይጽወር ኣየር ምስትንፋስ ብዝምልከት ከኣ፤ ሳላ`ቲ ልውሃቱ ጎይታ
ብደቂ ሰብ ዘይውነን ነገር ገይሩ`ዩ ፈጢሩዎ። ናይ ማይን እኽልን ካኣ ብዙሕ እንድዩ ፤ ዝኾነ ኾይኑ፡ ነቲ ሙዕግና
ምስ ሰተናዮ ፤ ነቲ ኸኣ ኣኳማሲዕና ምስ ወሓጥናዮ፤ ገለና ረሲዕና ገለና ኣመስጊና ክሳብ ነፍሲ ዘድልያ ወሲዳ
ዘየድልያ ክንጸርግ ትደሃየና ራዕ`ና ንብል ！
ግና ኣብ ክንዲ ራዕ፡ ንዘስተንፈስናዮ ፤ ንዝሰተናዮ፤ ንዝበላዕናኣዮ ኣብ ማዓልኡ ንምውዓል፤ ንሳምቡቅ ንላልሽ
ንኸብዲ ንኹሊት ንመትንታት ……. ባዕልና ከም ነስረሖ ገይሩ ፈጢሩና እንተዝኸውን`ከ ？！ገምት ።
ግና ጎይታ ለዋህ`ዩ ፤ ዓቅሚ ፉጡራቱ ብርግጽ ዝፈልጥ ንሱ ጥራሕ`ዩ። ንኹሉ ኣይትግበርዎ ዝበለና ፤
ንኸይንገብሮ ከም ንኽእልን ጎዳኢና ምዃኑን ስለ ዝፈልጥ`ዩ። ክንፍጽሞ ዝኣዘዘና ኸኣ ክንፍጽሞ ዓቅሚ ከም
ዘለናን ጠቃሚናን ስለ ዝኾነ`ዩ ፤ ምስ ዝኾነ ይኹን ታእዛዝ ፈጣሪ “ ዓቅምኻ ዘፍቅዶ” ትብል መጥመሪት ኣላ።
ንኣብነት፡ ሕማቅ ፤ በደል፤ ግፍዒ ክንርእይ እንኮለና 3 ዓቅምታት ኣሎ1- ነቲ በደል ብኢዱ፤ ሓይሊ ተጠቂሙ ዘልግሶ በዓል ሓይሊ
2- ሓይሊ ዘይብሉ ግና ኣንጻር በደል ዝጽሕፍ ዘለዓዕል ዝዛረብ
3- እዝን እትን ዓቅምታት ዘይብሉ፤ ግና እንተ ወሓደ ንበዳሊ ኤህ！ ዝብል`ዩ።
ኼር ንሰርሓሉ፤ ኼር ንርእየሉ፤ ኼር ንሰምዓሉ ሮሞዳን ይግበረልና ። ጎይታ ለዋህ`ዩ ።
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