
ሿዴዙሳኮች ዯዙ ቬሿባዘዎች ይሻኲኰ !!!! 

 ሿሂዯ ዑቁኤኴ   

 ባህር ዳር 10-10-17 

  

ዘዏን ኴስ ዘዏን ቩዯቂ ዲቬ  ዯነቪሽነዴን እና ዲቬ ኟቬዙ ዏንሯቬን ይሯጥዙኴ፡፡ ዏዶዔ ቢሆን ዲቨ ዏዴ 

ሿዯጇቃኯኯው ዴዔህርዴ ዏቅቧዐ ይቀርዔ፡፤ ይህዔ በዙቨ ኯዏሻሻኴ ዕድኴ ይቧጣኴ ነቇር ቌን ቅን ኴቦናን 

ይጇይቃኴ፡፡   

ባህር ዳር ሿዯዒ በቧኲዔ ውኲ በቧኲዔ እያደዖች ነው፡፡ ባኯሯው ጽሁሳ ባጃጆች ያኯ ቬዔዖዴ ዏጓዝ ፤ቬው 

ቪያቪሴ ዏብዖር ፤ዯቪሲዘን ያኯዒክበርና ዒንቇኲዲዴ ኟዏቪቧኰ ቈድኯድችን እንደዑያቪአ  ጇቁዓ ነበር፡፡  

ዏዶዔ ንዯ ዔነው ሿባጃጆች ዴክሻ ዴርድዔ ዴኰ ይሆናኴ ፡፡ እንዴዴ ሆኜ ሿዒህበዙቐ ዏደቤ ኴውዖድ ? 

 ኯዒንኛውዔ ኟባጃጆችን እንቅቬቃቫ ኯዒቬዯቂሿኴ ኟዯደዖቇው ጥዖዴ እቧኟው ኟዑያቬብኴ ነው፡፡ ሆኖዔ ሁንዔ 

ዯቪሲዘ ቪይጭኑ ባዶዶውን ኟዑሯሯገ ባጃጆች ኴስ ኴስ ይቬዯቑኲኰ። ይሁንና ሆኔዲውን ኯዒቬዯቂሿኴ ኟዯዙ 

ቬሿባዘዎች ጥዖዴ ኟዑደነቅ ነው፡፡ ባቇኙዴ ቊጣዑ ዯቪሲዘ ቪይቈኲኲ እንዲቪሯር ቩባዴኰ ይቬዯቑኲኰ ፡፡    

እንዲያውዔ ንዳንድ ዯቪሲዘዎች ሿዴዙሱኮች ዯዙ ቬሿባዘዎዷ ዯሻኰ እያኰ ነው፡፡ በዚህ ባባኴ ቌጥዔ ድርቋ 

እቬዒዒኯሁ ። በባህር ዳር ሿቅርብ ዜ ዲህ ኰቂንዳ ቤድች እጅቌ ዯቬሲሴዯቑኴ ፡፡ ይህ ጥ ነቇር ነው ፡፡ 

ኮንቪዔሽን ሿጧዏዖ -ኢንፇቬዴዔነዴ ይጧዔዙኴና ፡፡ ኟዑቇርዏው ሿሴዯኛ ኟዴዙሳክ ሴቧዴ በዑቬዯቑኴበዴ 

ቅዳዓ ጥቑዴ ኰቂንዳ ቤድች በዴዙሴክ ዯጣበው ይቬዯቑኲኰ ፡፡ በባህር ዳር ደባባዮች ዏቁና ዯጧናንቆ 

ይዲዏቪኴ ፡፡ ቂባቢው በጥንባ ይቀጣኴ፡፡  ዴዙሱኮች ኟዴዙሳክ ደንብ ኴብቬ ኯብቧው እያኯ ዝዔዲዶው ቌን 

ዴዝብዴ ውቬጥ ጥሏዶቑኴ  ሆኔዲውን ኯዒቬዯቂሿኴ ዔንዔ ጥዖዴ ቩያደርቈ ቬኯዒይቬዯቑኴ ፡፡ ኴክ 

እንደዴዙሱኮዷ ሁኰ ኟዏንቇድ ዴዙንቬፖርዴ ቧዙዯኞችዔ ያው ናዶው፡፡ እናዔ ቬዙውን ጇቅኴኯው ዯዙ 

ቬሿባዘዎዷ ቢይዙዴ ባአ በዝቷኴ፡፡   



  በኳኲ በቀኴ ሿፓፒዖቬ - ቅዱቬ/ዮርቬ ደባባይ ድዖቬ ኟነበዖው ኟዏንቇድ ኲይ ንቌድ ዖቌቦ ነበር፡፡ ቧውዔ 

እንደኴቡ ዏንቀቪቀቬ ዷዔሮ ነበር፡፡ ሁኯዴ ር ቪይዕኲው ሁን ሁን  ህቇ -ጥ ንቌዱ ቇርሽድበዲኴ፡፡ 

እንዲያውዔ ሿዯዒ ቬዯዳደ ዚያቐ ዒቬዲቇሻ እንጅ ዘኲቂ ዏሴዴሄ ኟዑባኴ ኯዏደበዴዔ እቬሿ ዏባኴ 

ዯደርቭኴ፡፡ ኟዯዘዖቈ ቮቀጦችን ዖቌጦ ኲኯዒኯሴ ዯቪቆ ንድ ቧው ኳኲኛውን ቇሴዴሮ ዒኯሰ እኟዯኯዏደ ነው፡፡ 

ባህር ዳር ጭርቃጧርቅ ሲብዘቂ ቂባቢ ዳዲቬ ቮዶች ዯቇንብዯው ያኯ ቬዙ ቁጭ ብኯቑኴ፡፡   እና እነዚህ 

ጣድች በቮድ ዏቬዙዴ ይሯኴቈዔ እንዴ?  እቪዴ ሿዒጥሲዴ ያኯሯ ኯዘኲቂ ኴዒዴ ዲቬቦ ይቧዙ ባይ ነኝ፡፡ 

ባህር ዳር ‘’ ኟዓባይን ኴጅ ውሃ ጇዒዴ !! ‘’ ኟዑኯው ኟበው ብሂኴ ዯጇናውቷዴ ፤ውሀ ጥዐቬ ዏች ኯቀቃዴ 

ቦ !!  ጣና ዳር ቁጭ ብኯን ፡፡ ቬኯ ዓባይ ቬናንቍዙቈርና ቬናቅዙዙ ኯኳኲ ኟዔንዯርሴ ነው ኟዑዏቬኯው ፡፡ 

በ1992 ቌንባዲዶው ኟዯጇናቀቀው ኟዖቄ ዔንጭ ኟዏጇጥ ውሀ ፕሮዷክዴ በቅደ  ኟሿዯዒቑ ህዝብ ቁጥር 

ደርቭበዴ ኯነበዖው 250ሺ ህዝብ ነበር፡፡ ሿዯዒቑ በ10 ዓዏዴ እጥሴ እንደዔዲድቌ ዏዖጃውን ኯዑዲያ ይሲ 

ያደዖቇው ደቌዕ በአኤን ዲፒ ፕሮዷክድች ኟባህር ዳር  ሿንዱባ ዒቂዘ ናዶው፡፡ ዲዲያ ሿ1992 ዓ.ዔ ዷዔሮ 

ያኯውን ቌዜ ቬንቆጥዖው 20ዓዏዴ ዕኲው ሁኯዴ ዏዴ ነው ኟቀዖው፡፡ በዚህ ቩቧኲ ኟሿዯዒቑ ነቑዘዔ ቁጥ 

በእጅቈ እኟጧዏዖ ዏሆኑ በዒያሻዒ ዏንቇድ በጣዔ ቌኴጽ ነው፡፡  እናዔ ባኰዴ  ኟንፁህ ውሀ ፕሮዷክድች ኲይ 

ዔንዔ ዒሻሻያ ባኯዏደዖቈ ሁን ሁን በዯኯይ ኟቀበኳ 14 ነቑዘዎች በቪዔንዴ ንዴ ውሃ ያቇኙዔ ፡፡ ይህዔ 

በይሲ በዑድያዎች ዯቇኴፆኴ፡፡  

ዲዲያ ሿዯዒ ቬዯዳደ ዔን እያኯ ነው ? ኳኲው ቀርድ ነቑዘዎዷ በዒዙ ዳኳቪዥንና እና በኤሴ ኤዔ ባህር ዳር 

ድዔፃችንን ቧዔዯን ይቁዖጥኴን እያኰ ነው፡፡ ጥዒዶውን ኴቆዖጇኲዶውዔ እንጂ፡፡ ቇኴቌኵዴ  ቅዙቢው 

ኟባህር ዳር ኟዏጇጥ ውሀ ቇኴቌኵዴ ፅ/ቤዴ ደቌዕ ሿቅዓ በኲይ ነው ብሏኴ ፡፡ እና ዔን ዯሻኯ ቍበዝ ይቬ 

ዏሴዴሄ ኟኳኯው ችቌር ሆን ነው??  

 በኳኲ በቀኴ ኯንፘህ ዏጇጥ ውሃው ዏጥሲዴ ዔክንያዴ በዯባዙዘ ኟዑቧዒው  ኟውሀ ዕጥዖዴ ቪይሆን  በውኃ 

ቈድጓዱ ውቬጥ ቍርሴ ቇባበዴ ኟዑኴ ነው። በእርቌጥ ይህ ሿቑና ባኯድርሻ ቂኲዴ ዏዙሮች ኴዯቧዒዔ ፡፡ 

እንዴዴ ኯቍርሴ ዯቊኯጇ? በቅርብቬ ኴነበር ቇኴቌኵዴ ዏቬጇዴ ኟዷዏዖው? እንዲህ ይነዴ ሁኔዲዎች ቀድዏው 



ኯዔን ዲቪቢ ኴዯደዖቈዔ? ኯዔንቬ ኳኲ ዒዙጭ ኴዯሯኯቇዔ ኟዑኰና ኟዏቪቧኰዴን ጥያቄዎች ኟዑያቬነቪ ቬኯሆነ 

ዔኲሽዔ ኟዑያቬሯኴቇው በዏሆኑ በጥኴቅ ዯሀድቭው ጽ/ቤደ ድኵ ዯሯዴሾ ቬዶኳይ ዏሴዴሄ ቀዏጥኯዴ 

ይቇባኴ።  

ሿኮብኴ ቬድን ኳያ ሁንዔ ኟዯቧ ዏኴቂዔ ቬዙዎች እንዳኰ ሁኰ ባኯሯው እንደቇኯጽቀዴ ክዖዔዴ ኲይ ቧው 

ዏቌቢያ ዏውጫ እቬቁያጣ  ድዖቬ ኟዯቆሯዴ ሁንዔ እንዳኰ ናዶው፡፡ በኳኲ በቀኴ ኮብኴ ቬድን ዒንጇሴ 

ዯዷዔሮባዶው እያኯ ኟቆዐ፣ ጇጇርና ኮብኴ ቬድን ዯደሴድባዶው ኟዯዘቈ ዏንቇዶች ደቌዕ ብዙ ናዶውና ዒነው 

ባኯቤደ እኟዯባኯ ቬኯሆነ ኟዒቬዯቂሿያ ቬዙ ዏቧዙዴ ኯበዴ። 

 ኟቌኴ ኮንዴዙክዯሮች ኟያዟዶው ዏንቇዶች ዝቅ ባኯ ቑቊ በዏቌባዲዶው እንዲሁዔ በዏንቌቬዴ ቂኲዴ ኟዑቧዴ 

ደቌዕ ቬዙውን በዒቆዒዶው ኯዏንዛዛደ ዔክንያዴ ናዶው እኟዯባኯ በዏሆኑ እንዲያው ዲቨን ዓዏዴ በዏኴቂዔ 

ሯጻፗዔ ብንዷዔዖው ኟዑያቬዏቧቌን እንጅ ሱዴ ኟዑያዟዙር ቬኲኴሆነ ኟዑዏኯሿዯው ቂኴ ሁኰ ኟኟዙቨን 

ኟዒቬዯቂሿያ ቬዙና እርዔጃ ዏውቧድ ይጇበቅበዲኴ። 

ሿዏብዙዴ ንጻር ኟፖኴ ዯሿኲው ዯጧገፏኴ ፖኵች ቌን ኟዏብዙዴ ቇኴቌኵዴ እኟቧገ ይደኯዔ ። እናዔ 

እንደዏብዙዴ ኃይኴ ፖኴ ቁዕ ያቬቀርህ ኟዑኴ እርቌዒን በቧው ኲይ እንዳይደርቬ ሿዯቻኯ ሁኰዔ ኯያዔ 

ብዛኛዎዷ ዏንቇዶች ዏብዙዴ እንዲኖዙዶው ቢቧዙ ዏኴቂዔ ነው ባይ ነኝ። 

ባህርዳር ሿዯዒ ሿዔዴዲቅበዴ ንዱ ዏኴቂዔ ነቇሯ ፅዳቷ ነበር ፡፡ ሆኖዔ ሁን ሁን ዏጥስ ሽዲዎች 

በኟቦዲው ብክኯዴ እያቬሿዯኯ ቩሆን በዯኯይ ደ ሮፕኲን ዒዖሱያ ቩቁድ ቌዙና ቀኝ ዏንቇድ ኲይ ያኯው ዏጥስ 

ሽዲ በጣዐን ቪቪቢ ቬኯሆነ ቬዶኳይ ዏሴዴሂ ቧጇው ይቇባኴ፡፡  

ዏቧቌናኯሁ ብዘቇይዔ ዏኴቂዔ ዲቬ ዏዴ 


