ሁቇዔ በየዝዛዸ ይዘሿዙቋ!
ጏንድይዙድ ሀብዯየቬ 01-11-18

“…ዋንኛ ጠታችን ድህነት ነው፤ ድህነትን ዒሸነፍ ሿቻቋን ሁቇዔ ነቇዛ ዏፍትሄ ያቇኛቋ”።
ታቁ ዏዘ ዏቆቬ ዜናዊ
ታቁ ዏዘ በቍንድ ዏድዖቄ ይ የዯናቇሯት ድንቅ ቍባባቋ ናት። የኢትዮጵያን ነባዙዊ ሁኔታ በቍግባብ
ያቇናዘበ፣ ቆችግዜቻችን
ችግዜቻችን

ዏፍትሄ ያዏሿዯ

ድንቅ

ቍባባቋ ናት። እውነት ነው ድህነታችን

የሁቇዔ

ዏቄንያትና ዏነሻ ነው። እንደእኔ እንደኔ ድህነታችን ቆዏቋቂዔ ቍቬዯዳደዛ እጦት፣

ቆውቬጥ ሽቀቻ፣ ግጭትና ቀውቬ፣

ቆዴዕቄዙቩ ቬዛዓታችን ቍቆዏጎቋበት፣ ቆውጭ ዯቊጭነት፣ እዛቬ

በዛቬ የዏጠዙጠዛ፣ ቆቁዙይ ቧብቪቢነት፣ ቆኋቀዛነት ጏዘዯ ዔቄንያት ሆኗቋ።
ዏዋቊት ዒቆት ቆቍዲቨ ትውቋድ የዕት የሽዖት ቈዳይ ዏሆኑን

ቍሁን ይ

ድህነትን

በኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና

ህዝቦች ዘንድ ሿቬዔዔነት በዏደዖቨ ይህ ትውቋድ ሿድህነት ቊዛ ትንቅንቅ ይ ይቇኛቋ።
ይህ

ትውቋድ ጏቇብ የዑያጎብጡ

ቆዏፍጠዛ

ጎንበቬ ቀና

በዒቆት ይ

“የዏቧዋዓትነት ትውቋድ” እንደሆነ
እየዯጠዒ ዘዏን ዯሻቊዘ
ይ ነው። ቆቍብነት

እቅዶችን
ነው።

በዒቀድና በዏዯግበዛ
ቍንዳንድ

ቍቬዯያየት

ቧጪዎች ይህን

ትውቋድ

ይዏቧቄዙቇ። እውነት ነው፤ እዛቨ እየዯቷቇዖ፣ እየዯዙበና

ቬዙዎችን በቢቈዮን ዶዛ ጏጪ

በዛቂታ ትቋቅ

ቆቀጣዩ ትውቋድ ዏደድቋ

እየቇነባ ቆቀጣዩ ትውቋድ እዛሾ በዒቬቀዏጥ

ባቆብዙ ቢቈዮን ዶዛ ጏጪን

የዑጠይቁ

ቍውዙ ዏንቇዶች፣

ቍቇዛ ቍቋዙጭዔ ሆነ የሿዯዒ ባቡዛ ሃዲድ ዝዛቊታዎች፣ የሃይቋ ዒዏንጫጧዎች፣ የትዔህዛትና የጤና
ዯቋዒት፣ ኤዛፖዛቶች፣ የቬኳዛ ፋብዘቂዎች፣ ጏዘዯ፣ ዯቇንብዯዋቋ፤ በዏቇንባት ይ ናቷው።
እነዚህ

የኢቅኖዑ ቍውታዜች

ቆቍቇዙችን ቀጣይ ትውቋድ ዏቧዖቶች ናቷው።

ሁቇ ዯጧባጭ ቆውጦች ዒቬዏዝቇብ የቻቆው እዚህ ግባ የዑባቋ እዛሾ
ቈቧዏዛበት የዑቇባ እውነታ ነው።
ዏቧዖዯ ቋዒትን

ይህ ትውቋድ እነዚህን
ቪይኖዖው እንደሆነዔ

እውነት እንነቊቇዛ ሿዯባቆ እንደኢትዮጵያ ያቆ ዏንግቬትና ህዝብ

ቆዒቬፋፋት ሿፍዯኛ ጏጪ

የዑያደዛግ ቍንድዔ
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የቍፍዘቂ

ዏንግቬትዔ ሆነ ህዝብ

የቆዔ። ይህን በዯጧባጭ ዒዖቊቇጥ ይቻቋ። ኢትዮጵያ ቀደዔት እዛሾ የቊት ቍቇዛ ነበዖች። ሁቇ ነቇዛ
ሿዜዜ የዷዏዖባት ቍቇዛ ናት ዒቆት ይቻቋ።
ይህ ትውቋድ ሿድህነት ቊዛ ሿዑያደዛቇው ግብ ግብ ባሻቇዛ

ዴዕቄዙቩያዊ ቬዛዓትንዔ እውን ቆዒድዖግ

ህይጏደንና ቍቂቇን በዏቆቇቬ ደዛግን የዏቧቆ ቍዔባቇነን ዏንግቬትን በትግቋ በዏቇዛቧቬ በህዝቦች ይሁንታ
እውን የሆነ

ህቇዏንግቬታዊ ቬዛዓት እውን ቍድዛጓቋ፤ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዙቪቷውን

በዙቪቷው ዒቬዯዳደዛ የዑችቇበት በዏዝቃቀድ ይ የዯዏቧዖዯች ጠንቂዙ ፌዴዙዊ ቍቇዛ ዏቬዛቷቋ።
ዛዚ ጅዔዛ ቢሆንዔ ቈጎቆብት የዑችቋ ዴዕቄዙቩያዊ ቬዛዓት በቍቇዙችን ዯዏቬዛቷቋ።
ታቁ ዏዘ

ዏቆቬ ዜናዊ

የህዳቫውን ግድብ የዏቧዖት ድንቊይ ባቬቀዏጡበት ጏቅት

“ያቺ ድንቊይ

ቆእኔ፤ የውዛደት ቂባን ዒዙቇፍ የዷዔዛንባት ድንቊይ ነች” ቩቇ ግድቡ ቆኢትዮጵያ ህዳቫ ቈዞ
ዒዖቊቇጫ

ዏሆኑን ቍብቬዖዋቋ።

ቍዎ ያቺ

ድንቊይ የቍንድ የታዘቄ ዔዕዙፍ

የዏቆጏጥና የ”ይቻቋ” ዏንዝቬ በህዝቦች እንዲቧዛጽ ያደዖቇች ታዘቂዊ

ዏዝያና

ድንቊይ ነች፡፡

ቍንዱ
የቍዲቬ
ሿዚያች

ድንቊይ በይፋ ዏቀዏጥ በፊት እና በኋ ነቇዜች በእጅቈ ዯቀያይዖዋቋ፡፡
ታቁ የህዳቫ ግድብ

ኢቅኖዑያዊ ጠቀዓታ ብቻ ቪይሆን የቬነ-ቋቦናዔ ጥንቂዚዔ

ዝጥሯቋ። ታቁ የኢትዮጵያ የህዳቫ ግድብ
ሿዯባበዛን የዒንችቆው ነቇዛ የቆዔ

በህዝቦች ውቬጥ

የ“እንችቆን”

በህዝቦች ዏቂሿቋ

ቬዓት

እንዲዝጠዛ፣

የዑቋ ቍቬዯቪቧብ እንዲዝጠዛ ያቺ ድንቊይ ዔቄንያት ሆናቆች። ያቺ

ድንቊይ ዓቆዔዔ ቬቆእኛ ያቆው ግዔት እንዲቀየዛ ዔቄንያት ሆናቆች። የዚህ ግድብ ጏጪ በየትኛውዔ
ዏቬዝዛት በታዳ ቍቇዛ ቈሸዝን የዒይቻቋ
በዙቪቷው ጏጪ ግንባታጏን
ይ ግንባታው

ሆኖ ቪቆ

የኢትዮጵያ ብሄዜች ብሄዖቧቦችና ህዝቦች

በዒቂሄድ ይ ናቷው። ይህ ታዘቄ የዑሿትበው እውነታ ነው። ቍሁን

63 በዏቶ ደዛሷቋ። በቅዛቡዔ በዯጏቧኑ ዯዛባይኖች

ሃይቋ ዒዏንጧት እንደዑዷዔዛ

ባቆዐያዎች ይናቇዙቇ።
ታቁ የህዳቫ ኃይቋ ዒዏንጫ ግድብ እየዯቧዙ ያቆው እቀቋነትና ፍትህ ዯነፍጎት በኖዖና ነጻነደን በሃይቋ
ባቬሿበዖው በዚህ በኛው ትውቋድ ዏሆኑ ትቋቅ ቀዙት ቈቧዒን ይቇባቋ፡፡ ሿይ ቆዒንቪት እንደዕሿዛቀት
ይህ ትውቋድ የዏቧዋዓትነት ትውቋድ ነው።
በዛቂታ ቆውጦች በዒቬዏዝቇብ ይ የዑቇኗው

ዔቄንያደዔ ይህ ትውቋድ

በቍቇዙችን እነዚህን ሁቇ

ዯደድቌ ዏኖዛ ቪያዔዖው ያቇኗውን ነቇዛ ሁቇ

በዏቧዖዯ ቋዒት ዒቬፋፋት ይ በዒዋቋ ነው።
2

ዏንግቬት የዯሿዯቆው ትቄቄቆኛ ፖቈቩ ቆቬቃታችን ትቋቁ ዏቧዖት ነው። ኢትዮጵያ በቬፋት ያት
ሃብት በቀቇ ቈቧቆጥን የዑችቋ

የቧው ሃይቋ፣ ዏዚትና ውሃ

በዒቀናዷት ነው ቆውጥ እያዏጣ ያቆው።

ነው፡፡ ይህ ትውቋድ እነዚህን

በዛቂታ የዓቆዔ ታዳ ቍቇዙት ዝጣን ዕድቇት ዒቬዏዝቇብ

የቻቇት በዯዝጥዜ ሃብት በዯቆይ በነዳጅ ይ በዏዏቬዖት ነው። የቍቇዙችን ዕድቇት ሿዚህ ዝጽዕ የዯቆየ
ነው። ቍቇዙችን ዝጣን እድቇት ዒቬዏዝቇብ የቻቆችው ኢህቍዴግ በቀዖጻቷው ውጤታዒ ፖቈቩዎችና
ቬትዙቴዹዎች ነው። እውነታው ይህ ነው። ኢህቍዴግ ዏዏቬቇን ባቆበት ነቇዛ ዏዏቬቇን
ኢህቍዴግ ባሿናጏናቷው ነቇዜች

ይቇባዋቋ።

እንደጏቀቬነው ሁቇ በዖሿታቷውዔ ቬቃቶች ዐቇቪ ቈቷዖው ይቇባቋ።

ይሁንና የዛዚ ዛዕቧ ቈዳዬ ይህ ባቆዏሆኑ ይህን ቈዳይ እዚህ ይ ቁዏው።
ቍባቶቻችን የጥቁዛ
ቆቀጣዩ ትውቋድ

ህዝቦች ዏዏቁያ የሆነውን የቍድዋ ድቋን ትዯውቋን ቍቋዝዋቋ።
ቅዘት

ቈሆን የዑችቋ “ታቁን የኢትዮጵያ የህዳቫ ግድብ”

እኛ ደግዕ

እናቬዖቄባቷዋቆን።

ሁችንዔ በየዝዛዸ እንዘሿዙቆን። በቍድዋ ድቋ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች
ቍሻዙ ያዖዝበት

ታዘቂዊ ቄቬዯት ነበዛ።

በዯዏቪቪይ ታቁን የኢትዮጵያ የህዳቫ ግድብ

የእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች
ትውቋድ

ቆዘዏናት የቁቋቁቆት ቈዞ

ፕዜዷቄትዔ

ቍሻዙ ያዖዝበት ፕዜዷቄት በዏሆኑ ነው።

ይህ

ቬትንደዖደዛ የነበዖችን ቍቇዛ በሁቆት እግሯ እንድትቆዔ ዒድዖግ

የቻቆ ትውቋድ ነው፡፡ ይህ ትውቋድ በቍቇዙችን

የቍይቻቋዔ ዏንዝቬን ዏቬበዛ የቻቆ ዷግና ትውቋድ

ነው፡፡
ይህ የእኛ ትውቋድ ሿቀዳዑው ትውቋድ ድህነትና የቁቋቁቆት ቈዞን የዯዖሿበ ቢሆንዔ
ትውቋድ የዯሻቆች ኢትዮጵያን ቆዒውዖቬ እየጣዖ ያቆ ጠንቂዙ ትውቋድ ነው፡፡

ቆቀጠቀዩ

እንደእኔ እንደኔ ይህን

ትውቋድ ቬቃታዒ እንዲሆን ያደዖቇው ቆውድቀት የዳዖቈ ዔቄንያቶችን ቆይቶ ዒጏቁ ይዏቬቆኛቋ።
በቍንድ ጏቅት ታቁ ዏዘ

ዋንኛ

ጠታችን ድህነት ነው፤ ድህነትን ዒሸነፍ ሿቻቋን ሁቇዔ ነቇዛ

ዯጏጣነው ዒቆት ነው ብቆው ነበዛ። ቊቌች ጠቶቻችን ሁቇ በቍንድ ይ ቢደዏ በእዛግጥ ሿድህነት
የዑበቋጡ ቍይደቇዔ። እኛ ኢትዮጵያዊያኖች ድህነትን ቇጥዏናቋ፤ በዛቂታዔ ዯጧባጭ ቆውጮችን
በዒቬዏዝቇግብ ይ ነን። ቍሁንዔ እኛ ቬዙ ይ ነን። ዒንዔ ሿያዝነው ዓዒ ቍያዘናቊንዔ።
የጥንት ቍባቶቻችን በቍድዋ ያቬዏዘቇቡት ዘዏን ዯሻቊዘ ድቋ

ቍቇዙችን ቆዓቆዔ ጥቁዛ ህዝቦች

ቆዏሆን ቍብቅቷታቋ። ቆዔዕዙባዊያኖችዔ ጥ ትዔህዛት ቧጥታቷዋቆች።
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ቀዙት

የእኛ ትውቋድ ደግዕ

ቆቍፍዘቂውያንና ቆቊቌች ዏቧቋ ቍቇዙት

ኢትዮጵያችን በዙሷ የቋዒት ዏንቇድ ዯቈዛ ያቆዔንዔ የውጭ

እዛዳታና ብድዛ ባቆብዙ ቢቈዮን ዶዛ ፕዜዷቄቶችን
ኢትዮጵያችንን ቆዓቆዔ ታዳ ቍቇዙት የነጻነት

ዏቬዙት እንደዑቻቋ ቍቪይታቆች። ቍባቶቻችን

ዯዔቪቊት

እንድትሆን እንዳደዖጓት ሁቇ

ትውቋድ ደግዕ ኢትዮጵያችንን ቆዓቆዔ የቋዒት ቍብነት እንድትሆን እናደዛቊታቆን።
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የእኛ

