ስዲዲዮዒዴና ናብ ዒእድዴ ዴካኲዴ ነቧጋግሟን
እንዲይ
ኹብ እኩ እጒን እከይ እንዲይ እዩ ኬግበሥ ኬብኴ ሕድ ናይ ብከሕ ቧብ ሕድን ናይ ህኬቢ ጭንቅን ኮይኑ
እናሃኯጏ ’’ስዲዲዮዒዴ ናብ ዒእድዴ ዴካኲዴ’’ ኬብኴ ጉዳይ ምኴዓኴ ናይ ኧሤከበ ቧብ ሕድ ክዏስኴ ይኽእኴ
እዩ፡፡ ንኧዴየኰ እምበሤ እጒና እዩ ኬብኴ ሓቪብ ኹኯኒ፡፡ እደ ምንዲይ፡ ቀዳዒይ ምኽኒያዴ እዱ ኧፍሤሐና
ኧኵን እነሦሟቧ ኬዏን ስሤዓዴና ናብ ቦዴ ክምኯስ እዩ፡፡ እኩ ሕኩ እንሡኦ ኧኯና ጃዕጃዕን ዓዷውዷውን ናብ
ዏጏዳእዴ ክበፅሕ ኸኰ እዩ ኬብኴ ግምዴ ስኯኧኯኒ እዩ፡፡ ሕኩ እንዯኧይዓሟየ እውን ኒሑ ክዕሡ እዩ፡፡ ኑሑ
እንዯኧይዓሟየ እውን ኧንጊዑ ክዕሡ እዩ፡፡ እዱ ካኴኹይ ምኽንያዴ ካብ እድም ስሤዓዴና ኧዕንጐ ኬንሑ
ኹካይዳዲዴን ዯግባሢዴን ሓደ ኹብ ኩዕሶን ኹብ ስዲዲዮምን ኬኒሄና ኹዯሓቪስባን ኧዏዯን ሓደ ምሤዪ ስኯኬኾነ
እዩ፡፡ ኩኵም ንስሤዓዴና እናዳህዏዐ ኬዏዘ ናይ ኴቓሕ ዯግባሢዴ ኧዱና ክቪብ እንውድእ፣ እሞ ክዓ ብናይ
ህጏሓዴ ዏሡሕነዴ ቡሢኬ ኬጅዏሤ ኧዯዲዴ እናዯበና እነካይዶም ምይይጣዴ ክቪብ ኬፍዐ ደቀቕዱ ኬዏስኰ
ሽግሢዴና ክኧናግዑ የብኵምን ኬብኴ ሓቪብ እዩ፡፡
ከዏይ
ኹብ እግሡ ኩዕሶን ኹብ ስዲዲዮምን ኧኵ ዯሓቪስባን ዯግባሤን ኩኰ ኬዕኧቦን ኬሤድኦን እዩ፡፡ ኹብ ቧባዴ
ሦኲኲይ እንዯ እኩ ኬኒሄ ኹዯሓቪስባን ዯግባሤን እከይ ዴኽክኴ ድዩ ጏይክዓ ጌጋ እዩ፡ ጠቓዑ ድዩ ጏይክዓ
ጎዳኸ እዩ፡ ጏይክዓ ኹይጠቅም ኹይጎድእ እንድዕኰ ኹብኬብኴ ኪዕባ እዩ ክኸውን ኬኽእኴ፡፡ ስኯኬኾነ ድዒ
ብሤክዴ ኬበኯ ቧብ ኬሦኴጦ እኳ እንዯኾነ፣ ኹገዳስነደ ክንኬዴየኰን ዏፍዴሒ ክንእኴሷኰን ይግብና፡፡
ኹበይ
ንግኩ ብሃገሤ ደሟጃ ኧኵ ጃዕጃዕን ደሤገፍገፍን ገዲፍና ኹብ ክኴኴ ዴግሢይ ኬኒሄ ዯግባሤን ዯሓቪስባን
ንኧዴየኰ፡፡ ናይ ክኴኴና ሓድሓደ ጭቡጣዴ ኹብነዲዴ ድዒ ከኴዕኯኴኩም፡፡ ካብ ህኬቢ ኮሟም ኬዯጏዚፅ
ዓበይዱ ዓዲ ምስ ምምሕዳሥም ኮይኖም ስዲዲዮም ክሃንዘ ከምኬዯኴዓኰ ኹዏኴኪድም ሓገኬ ክግበሟኵም ጏፍሡ
ዷዑሥም ነይሥም፡፡ ባዕኴድም ይሦኴጥዎ እዮም ሓደ ሃገሢ ዴካኴ ምስሓዯደዎ፡ ስዲዲዮም እንዲይ
ክገብሟኴኩም፡ ካእ ናይ ዒእድዴ ዴኴዑ ኧይዴሕከ ኬብኴ ሕድ ቀሡቡኵም፡፡ ንከይ እንዴምኴቨ ንሕና ድኹ
ጧኒቑና ዏናእቧይ ኬገብሤዎ ስኸኖም እንዴንብኴ ዏሢሕዴና ናብ እኩ ስዲዲዮም ምህናፅን ዏንእቧይ ናብ ኩዕሶ
ክጏፍሠ ምግባሤን ንኬዏዴ ምስበኰና ኸና ዯቐቢኴናዮ ይብኰ፡፡
ብዯዏቪቪ ዏንግዲ ኹብ ዓብዪ ዓዲ ስዲዲዮም ንምህናፅ ኮዑዳ ዯጣይሸ ኲዕኴን ዲሕዴን ክብኴ ዷዑሠ እኩ
ዯበግሶ እከይ ንጏድዓ ኩነዴና ኬምጥን፡ ንድከዴናን ድኽነዴናን ኬስዕሤ ዏንገዲ ኹይኮነን ኹብኬብኴ ዏቧሟዯ
ሓቪብ ምሤድዳእ ዯበዙሑ እዩ እኳ እንዯኧይዯብሃኯ ብኬዯጏቧነ ደሟጃ ኬዯምዓሢሟየ ዐዃኑ ዏሓከዯይ
ኹኴዒኵዐኯይ እዮም፡፡ ብከሕ ኹብነዴ ምጥቃስ ይክኹኴ ነይሠ፡፡ ከምዱ ኹቐዲዏ ኬበኴኩዎ ንኹብነዴ እኩን
ጠቒቧ ብ ኩኯን ከዯዒዲዴ ብኧዕባ ኩዕሶ ምግሩሕን ስዲዲዮም ምህናፅን ኬኒሀ ገኴጠምጠም ኬገሤምን ኧገሤምን
እዩ ክብኴ፡፡
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ካብ እድ ዐሤዮም ኧስደምዐ ሓደ ጭቡጥ ምዕባኯ ድዒ ናይ ጏሟደዳ ስሓሤዱ ቪምሟ እዩ፡፡ ኹብ ጏሟዳ
ቧሓሤዱ ቪምሟ ብፍኲይ ድዒ ኹብ እዲ ኬሤካባ ከዯዒ እንብኲ ከዯዒ ቪምሟ ደቂ ድኻዲዴ ስድሢ ኬኾና ደቀንስዴዮ
ብቐኯምን ብሞያን ንምስኴጣን ኬዯዷዏሟ ዓብዪ ዯበግሶ ኹኵ፡፡ ንኩ ዯበግሶ እከይ ኧምፅ ግብሟ ቧናይ ዴካኴ
’’በሡ ዒይዳ ናይ ደቀንቧዴዮ ቤዴ ዴምህሤዱ ዯባሂኰ ይፅጒዕ’’ እኩ ዴካኴ እከይ ገኯ ዴካኲዴ ብኬኽእኴዎ ዏዳይ
ክሕግኬዎ ኹብኬገበሥ ጎስጓስ ሓደ ዏንግስዲ ዴካኴ ንዱ ሕድ ዯቐቢኰ ብኧዕባ ቅጥዕዲደ ንምሤድዳእ ንጏሟዳ ቤዴ
ፅሕሦዴ ስሓሤዱ ቪምሟ ኹኧሢሡቡ ነይሠ፡፡ እዱ ጏሟዳ ቤዴ ፅሕሦዴ ድዒ ድኴየደ ስዲዲዮም ክህነኰ ከምኬደ
ብፅሑፍ ገይሠ ንዱ ዏንግስዲ ዴካኴ ዏኴቩ ሂብዎ ኹኵ፡፡ካብ እዱ ጏሟዳ ገኯ ዏሢሕዱ እዱ ቤዴ ዴምህሤዱ
እንዯዯሃነ ይሓይሽ ኬብኴ ሓቪብ ስኯኬነበሥም ብዱ ሓቧቦም ዯነቒፎም ምዃኖም እውን ዯነጊሠ እዩ፡፡ እዱ በሡ
ዒይዳ ቤ ዴምህሤዱ ኹብ ምህናፅ ናይ ባዕኰ እጃም ከጏረ ደኴዩ ኬነበሟ ዏንግስዲ ዴካኴ ስዲዲዮም ድዩ ክነድቕ
ጏይክዓ ንዱ ኬሓቧቦ ህንዴ እዩ ከካይድ ብዯግባሤ ክንሤኸ ኸና፡፡ ምምሕዳሤ ጏሟዳ ስሓሤዱ ቪምሟ ግን ድኴየደ
ድኽነዴ ኧጥፍእ፣ ህኬቢ ኬዯጏቧነ ክእኯዴን ፍኴጠዴን ብውቨናዴ ደቁ ኹቢኰ ክሟክብ ኧኽእኴ ዕድኴ ከይኮነ ጫው
ጫው ናይ ስዲዲዮም ከምኬደ ብዏሟዳእዲ ክንሟዴዕ ኧኽእኴውቪን ብፅሑፍ ገዘ ኹኵ፡፡
እኩ ሕዒም እከይ ኹብ ጏሟዳ ቪምሟ ጥሢሕ ኧኵ ኹይነን፡፡ ኹብ ጥቓ ቧዒእዲዴ ሓጏኴዱ ብዏንግስዱ ዴግሢይ
ብሤጥባን እውን ኹቢኰ ኬዯሃን ስዲዲዮም ዴግሢይ ዯገዱሠ ክንሡኦ ከኯና ከስሕቐናን ከሕኬነናን ኬኽእኴ ዓብዪ
ዏሤያ ናይ ክቪሢ እዩ፡፡ ኪቪሢ ናይ ገንኧብ ጥሢሕ ኹይኮነን፡፡ ንከይ ኧበገቧ ሓቪብ እውን ክቪሢ ናይ ኹንሦዴ
ኧሤእየና እዩ፡፡ በቢጏሟድ ኬኒሀ ምሽብሺብ እጐን ናይ እከይ ዏቐኴዲን ዯጏቪኺ ዏሤያን እዩ፡፡
ንምንዲይ
እዱ ዯግባሤ ግን ዏበገቩ ዯሓቪስባ ኹኯዎ እዩ፡፡ እዱ ቀንዲ ናይ ኹዯሓቪስባ ጉድኯዴ፡ ’’ፅምብኲዕስያ
ዏዓኮሢ ከይከደነዴ ዏሣዴ ከደነዴ’ እዩ፡፡ኬብኰኒ ምሓከዴ ኹኯጐ፡፡ ቀንዲ ጉድኯዴ ቀንዲ ዏንቀ ናይ እዱ
ጉድኯዴ ናይ ፅምብኲዕ ምስኲ ይኹን ጒኲ እንዯበኴኩ፡ ’’ንድኽነዴና ብዴኽክኴ ዯቐቢኴና ድኽነዴና ብምንዲይ
ክነጥፍኦ ከምእንኽእኴ፡ ዏንገድና ስኯኬስሓዴና እዩ፡፡ ጊካ ኧይህብ ድኽነዴ ከምኧኯና ድዒ ዯገንኩብና፣ ንዑ
ናብሢና እዩ ኬብኴ ዯንበሤካኽነዴ ከይጏሟቧና፡ ኯይዴን ቀዴሤን ክንምሤሽ ስኯኧይጏሦሤና እዩ፡፡ ፅቡቕ ኸና ኧኯና
ኬብኴ ክድዓዴ እውን ከይውሓጠና ናብ ስኴጣነ ንምግስጋስ ዯቢዕና ስኯኧይዯበገስና እዩ’’ ኬብኴ ጥሤጣሟ
ኹኯኒ፡፡እዱ ጉድኯዴ እከይ ቀንዲ ዯሓዲዱ ኹኯዎ እኳ እንዯበኴኩ ድሓን ኩኴና ክንዒቐኵ፡፡
ሓደ ዏሤያ ከኴዕኯኴኩም፡፡ ጋካጠኛዲዴና ውሕኰኲዴ ናይ ኩዕሶ እግሡ ዯንዯንዱ ኮይኖም ኹኯጐ፡፡ ኩዕሶ
እግሡ ምዴንዲን ካብ ኩኵም ዴንዲነዲዴ ኬቐኯኯ ስኯኬኾነ ደኾን ይኾን የብኴ እዩ እዱ ኹዯናዴንኦም፡፡ ሞዮኦም
ናይ ኩዕሶ ሡፖሤዯሤነዴ ስኯኬኾነ እዩ ከይብኴ ብከይ ቢብ ውሕኴና ኧቧኴጥን ቤዴ ዴምህሤዱ ምህኲጐ ሤግኛ
ኹይኮንኩ፡፡ ከባያ፡ ሃገሢ ክኴኲውን ቤዲውን ሽግሢዴን ዏፍዴሕዲዴን ምዴንዲን ግን ከም ስፖሤዴ ቀዲሕካ
ክዴንዯን ኬክኹኴ ከምኧይኮነ ግን ብሤግፅ ምኬሢብ ይክኹኴ እዩ፡፡ ካብ እከይ ብዯጏቪኺ ካኴኦዴ ሤግፅ ዐዃን
ኬክኹኰ ነገሢዴ ኹኯጐ፡፡ እድም ጋካጠኛዲዴና ድኽነዴ ኧሕምሞም ከምኬኾን ምጥሤጣሤ ኹይክኹኴን፡፡ ድኽነዴ
ብኩዕሶ ምስናፍ ከምኧይክኹኴ እውን ይሦኴጡ ዐዃኖም ካኴኹይ ጉዳይ እዩ፡፡ ንድኽነዴ ብኩዕሶ ክነሽክዖ
ንኽእኴ ኸና ኬብኴ ግምዴ እውን ኹይህኴዎምን፡፡ ስኴጡናዴ ዏቩኴና ክንሤይ ምእንዲ ብኪዕባ ኩዕሶ ብከሕ
እንዯዯንዯንና ደኾን ይጠቅም ኬብኴ እውን ብዕ ኧዱዮም ኬሓኬዎ ሓቪብ ይኾን እዩ ኸኴካ ምጥሤጣሤ ኹጋዑ
እዩ፡፡ ንምዕባኯ ሕሤሺ፡ ሕሤሺ ንክኴኴና ናብ ኲዕ ከዏይ ከምኧጏንጥሓ ብኬግባእ ዯሟዲኦም ንከይ ብምጥኲም
እዮም ኹብ ናይ ኩዕሶ ሕብሕብኸድይ ክንነብሤ ኬገብሠ ኧኯጐ ኸኴካ ምሤጋም እውን ናይ ሃቪስ እዩ፡፡ እዱ ናይ
ቃኴስና ውፅኸዴ ኬኾነ ናይ ዳኳቭዥንን ሣድዮን ስዓዴ’ውን ቪይንስን፣ ዳክኖኵጂን፣ ኸኮኖዑን፡ ስኴጣነ
ብቑምነገሠን ክምሓኲኯሦኰ ኬግባእ ዐዃኑ ኧይዯሟድ ንምንዲይ እዩ ኬብኴ ሕድ ምኴዓኴ እውን ካብ ዓቕሞም
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ንኲዕ ክሕዯደ ምግባሤ እዩ ኬኾን፡፡ ምኽኒያደ ድዒ ገሢሕን ዏሢሕን ኧኯዎም ቧባዴ ብዐዃኖም ካብ ዕቅኖም
ንኲዕ ክሕዯደን ክምኴቨን ምግባሤ ግቡእ ኹይኮነን፡፡
እዱ ጒና ዏንቀ ናይ ኩ ሽግሤ እከይ ኹብ እዱ ዏሡሕነዴ እዩ ኧኵ፡፡ ገኦም ዏሢሕዱ፡ ካእ ጉዳይ
ገዲፍና፣ ኹብ እኩ ክቪሢ ናይ ኩዕሶ እግሤን ስዲዲዮምን ኧኵዎም ሓቪብ ክንሓዴዴ ከኯና፣ እዱ ዏንእቧይ እሞ
ብምንዲይ ክንሕክ፡ ህኬበ እኮ ኩዕሶ ይሦደ እዩ ኬብኴ ኯይጣ ኧሟባ እዮም ኧምፅ፡፡ እዱ ናይ ዏስደዏም
ዏስደዏም እውን ኹብ እዩ ኧኵ፡፡ ብከሕ ፆዐ ኬውዕኴ ቧብ ኹብኧኯዎ ክኴኴ ይዴሟፍ ካብ እከይ ኬሕሽ ግን
ድዒ ኧዯኹዒምን ኸኮኖዑያ ዓቕዑ ኧይብኰ ህኬቢ ኩዕሶ እግሡ ውሢዩ ክኾን ኹይኽእኴን፣፡ ዏሢሕዴና ግን
ንኩ ኬጠዏየ ዏንእቧይን ስሢሕ ከዏይ ከምኬናደ ዏንገዲ ኧሤእዮ ኬስኹ ጏኯዶን እከይ ከዏይ ከምኬሕኬዎ፡
ከዏይ ከምኬኹስሤዎ፡ እዮም ኬጭነቑ ኧኯጐ ዒኯዴ እዩ፡፡ ከዏይ ብስሢሕ ናብ ስኴጣነ ከምኬስጉምዎ ጠረእዎም
ከዏይ ብናይ ኩዕሶ እግሡ ዕብዳን ብቑሷዴን ብጃንዳን ክናቖሤ እዮ ኬደኴይዎ ዒኯዴ እዩ፡፡
እንዲይ ይገበሤ፡
ካብ እከይ እንዴንብገስ ስዲዲዩዒዴና ናብ ሩብሡካዲዴ ነቧጋግሟን ኬብኴ ሕድ ናይ ዕብዳን ጠኯብ ክኾን እዩ፡፡
ብናይ ኩዕሶ ሕብሕብኸዯይ ካብ ምንባሤ ናይ ዓሺ ዕብዳን ኬበኴፅ ናይ ዏፍዴሒ ዕብዳን ግን እዩ፡፡ ናይ ኩዕሶ
ሕብሕብኸዯይ ናብ ናይ ኴምዓዴ ውዳበ ንስሓበን፡፡ ናይ ኩዕሶ ዴንዲነ ናብ ኸኮኖዑን ድኽነዴ ምስዓሤን
ነውፍሥ፡፡ በያና ናብ ህኬቢ ፍኴጠዴን ክእኯዴን ምውህኲኴ ንውሦሤ፡፡ ኩዕሶ ዏእና እንዯኧይኹጥሩእናዮ እውን
ንኬዯጏቧነ ጊካ ንነክዮ፡፡ እድም ናይ ኩዕሶ ምሤኹይ ፍቕሤን ኹድናቖዴን ኧኯዎም ድዒ ኩዕሶ ኬሤእዩኰን
ኧስዯዒቐሠኰን ጣብያ ኹይስእኑን፡፡ ዓሟብ ቻናኴ ጏቩኽካ ኩኰ ብነዚ ይፍንጏኵም ኵ እዩ፡፡ ካኴኦዴና
ስዲዲዮዒዴና ናብ ዒእድዴ ዴካኲዴ እናቧጋገሤና ዏናእቧይና ናብ ጥዕና ኧኯዎ ናይ ኹእምሥን ካኴን ስፖሤዴ
ሒኬናዮም ንገስግስ፡፡
ከዏይ፣ ዏንገድዲዴ ብከሕ ኵ፡፡ ክኴዯ ቧኯስዯ ዏዓኴዱ እንዯንኬዴየኰ ውኴዕ ኸኰ ክሤኹየና እዩ፡፡ እዱ
ኹዒኸዴ ዑኴዮናዴ ቅሤሹ ጏዙኰ ኹሧ ከረደ ኬውዕኴ ኧኵ ስዲድዮም ዏቐኯ፣ ኬሦቧቧ ሦቩቨኰ ኹኵ፡ ሕኩ
ግን ካብ ኹሧ ጋሕጊሑ ኬውዕኯኰ ዏስደዏም ኩነዴ ናብ ናይ ዒእድዴ ዴካኴ ኹብ እንዯኵ ነቧጋግሥ፡፡
ዏናእቧይ ብዒእድዴን ብፍኴጠዴን ክኹስኮቨኰ ኹኯዎም፡፡ እኩ ብቁሷዴን ብጃንዳን ከባእስዎ ዷዑሥም ኬነበሠ
ዏንእቧይ ብኪዕባ ስሢሕን ዒእድዴን ኬኬዴየኰ፡ ሦዯነዲዴ ኧካይደኰ፡ ዏሤያዲዴ ኧሤእየኰ ዓውዲ ስኴጣነ
ክንገብሥ ንሕበሤ ንዴሓባበሤ፡፡ ናይ ውድብን ናይ ዏንግስዴን ናይ ንስሃ ጉዕክ ክነቪኴጠ እውን እንዯኾንና
በቢእጃምና ዏፍዴሕዲዴ እናዯኯምና ዯግባሢ ክንገብሤ ንሓሤን፡፡ ዏፍዴሒ ሕብሽዯ ዏና ኹይኮነን፡፡ ከብ ኩኰ
ኬዏፅእ እንዯኾይኑ እየ ዏፍዴሒ ኬኾን፡፡
ስዲድዮዒዴ ናብ ዒእድዴ ዴካኲዴ፡ ዏንእቧይ ናብ ናይ ዒእድዴ ቧሢዴ፡፡
ንኪ ፅሕፍዱ እኩ ሟኺቡ ኧንበበ ቧብ ንኻእ እናሕኯሦ ክዴንበብ ኪገብሢ ሓደሢ እብኴ፡፡ ኹይሩኴ እንዯይኰ
ድዒ ቀዲዱ እንዯደሤበያ እውን ክቪሢ የብኰን፡፡
ፍዴ ዏኬገበ
ኯካዱዴ 22/ 2010
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