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“ዒንዔ ሻዙውን ያኲኖዖ እዛሡ ከእኛ ይደኯዔ!” 
 

ጏንድይዙድ ሃብዯኟቬ 04-03-18 

ንድ ዏቶ ዑዮን ህኬብ ንድ ህኴዔ ንድ ዔኞት ኟኖዖው በህዳቫው ግድብ ፕዜዷክት ኲይ ብቻ 

ነው። ዲኲቁ ኟኢትዮጵያ ኟህዳቫ ግድብ  ከድዋ ድኴ  በዏኯጠቅ  ህኬቦችን በንድ ጥኲቬዛ ዒቧባቧብ 

ኟቻኯ ኟህኬቦችን ቀኴብ ዏግኪት ኟቻኯ  ኟኧዏን ክቬዯት ፕዜዷክት ነው።  ይህን ፕዜዷክት  ያቀደ፣ 

ኯዯግባዙዊነደ ኟዯጋ በጭ በኩህ ፕዜዷክት ኲይ ሻዙውን  ያቪዖዝ ሁኰ  ዔቬጋና ቷዖን ይገባኴ። 

በኩህ ዲኲቅ ገዙዊ ፕዜዷክት ኲይ ሻዙውን ያኲኖዖ ካጋ ከእኛ ሆን ከቶ ይቻኯውዔ። በእዛግጥ  

ያቬዯኪኬበን እንደሆን  እንጂ  ዲኲቁን ኟህዳቫ ግድብ በዯዏኯከዯ  ኟኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና 

ህኬቦች ከዳዛ እንደዑያደዛቨት በዯደጋጋዑ ዖጋግጠዋኴ። በዯግባዛዔ ዲይቷኴ፤ ኪዚ ኲይ ይህ ባኯብከ 

ቢዮን ዶኲዛ ጏጪን ኟዑጠይቅ ፕዜዷክት ከ65 በዏቶ በኲይ  ዒድዖቬ ዯችሏኴ።    

  

ህኬብ ከዯባበዖ ኟዒይዝጽዏው ነገዛ ኟኯዔ። ከዏቶ ዏዲት በዟት ባቶቻችን ኴአነዲቷውን ጏደጎን 

ድዛገው ኧዏናዊ ዏቪዘያዎችን  እቬከፍንጫው  ኟዲጠቀውን  ጏዙዘውን ኟጣያን ሃይኴ ኯዏዠኯዔ 

ከያኰበት ዯቧባቬበው፣ ቬንቃቷውን ዯቮክዏው ባህኲዊ  ዏቪዘያቷውን እንግበው  ጠኲት እዏቮገበት  

ቧዓኑ ኟገዙችን ክፍኴ ድዖቬ በእግዙቷው  ዯጉኧው ጏዙዘውን ሃይኴ ቪፍዖው ዏኴቧውዲኴ። ይህ 

ኟባቶቻችን ኟገዛ ጏዳድነትና ኟኴበገዛዔ ባይነት ቬዓት ኯዏኲው  ጥቁዛ ህኬቦች  ኩዙት እንደሆነ ሁኰ  

ኟሁኑ ትውኴድዔ ኯዲዳጊ ገዜች ሁኰ   ዠና ጏጊ  ኟሆነ ፕዜዷክትን  በዏገንበት ኲይ ነው። ኯእኛ 

ኢትዮጵያዊያኖች ከሃይኴ ዒዏንጫነት ጏይዔ ከኢኮኖዑያዊ ዠይዳነደ ባሻገዛዔ እንደሆነ ዓኯዔ ገነኧበው  

ኟዑገባ እውነዲ ኯ። ዲኲቁ ኟኢትዮጵያ ኟህዳቫ ግድብ ኯኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች 

ኟንድነዲቷው ዏገኯጫ ኟብዜነዲቷው ዒዖጋገጫ ዒህዯዔ ነው።  

ይህ ፕዜዷክት  ኟንድ ዏቶ ዑዮን  ህኬቦች ህኴዔ ነው። ኟንድ ዏቶ ዑዮን  ህኬቦች ንድና 

ዯዏቪቪይ ፕዜዷክት ነው።  ኟእያንዳንዱ ገዛ ጏዳድ ካጋ በዑችኯው ነገዛ ሁኰ ኯብነት በገንኧብ፣ 

በጉኴበት፣ በቁቪቁቬ፣ በዕውቀት፣ በሃቪብ፣ በፗኵት  ኯኩህ ፕዜዷክት ድጋፍ  በዒድዖግ  ኲይ ናቷው።  

ኯህዳቫው ግድብ እኟዯደዖገ ያኯውን ህኬባዊ ድጋፍ  በዯዏኯከዯ  ንድ  ባት እንዲህ ቩኰ ዯናግዖው 

ነበዛ።   “ከዐዲንና  በዒህፗን ካኰ ሽኵች ውጪ ሁኰዔ ኢትዮጵያዊ  በዲኲቁ ኟኢትዮጵያ ኟህዳቫ 

ግድብ ኲይ  ሻዙውን  በዒኖዛ ኲይ ነው።  በነገዙችን ኲይ  ኯኩህ ፕዜዷክት ቬኬት  ኢትያጵያዊያኖች 
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ብቻ ቪይሆኑ ኟትውኴደ ኢትዮጵያዊያኖችዔ ድጋፍ ከፍዯኛ  ነው።  ኴዠዲችንን በይናችን ይዯነዋኴ።  

ሁን ኲይ ኟፕዜዷክደን   65 በዏቶ ዒጠናቀቅ ዯችሏኴ።     

ኟኩህ  ፕዜዷክት ጏጪ ከባድና ጏገብ ኟዑያጎብጥ  ቢሆንዔ  ኟኢትዮጵያ ህኬቦች  ቮክዐን  

ዯቋቁዏውዲኴ። ዏንግቬት ጠንካዙና ኟዯቪካ  ኟህኬብ ግንኙነት ቬዙ ዏቬዙት በዏቻኰ ኟህዳቫውን ግድብ 

በዯዏኯከዯ  ኟእኔነት ቬዓት  በሁኰዔ  ካጋ  ውቬጥ  እንዲዝጠዛ ዒድዖግ በዏቻኰ እያንዳንዱ  ካጎች 

ካኯው ጥቂት ገቢ ኲይ በዏቀነቬ ቦንድ በዏግኪትና ዕዛዳዲ በዏኯገቬ ጋዛነዲቷውን ጠናክዖው 

ቀጥኯዋኴ።  ኪዚ በገዙችን በዛካዲ ቬዙዎች እኟዯከናጏኑ ቢሆንዔ እንደህዳቫው ግድብ ኟህብዖዯቧቡን  

ቀኴብ ኟገኪ ፕዜዷክት  ኟኯዔ። ይህ ግድብ ከሃይኴ ዒዏንጫነደ ባሻገዛ  ኟገዙዊ ዏግባባትና ኟገጽዲ 

ግንበዲ ቬዙችን ዋኴዲና ዒገዛ  ሆኗኴ። በኩህ ፕዜዷክት ቪቢያ ኟዯዝጠዖው ገዙዊ ንድነት በቀኲኰ 

ኟዑዲይ ይደኯዔ።   

ሁኰዔ ኢትዮጵያዊ ዯዏቪቪይ ይዲዮኵጂ ጏይዔ ኟፖኯዱካ ዯያይ ኖዖው ይችኴዔ። እንዲኖዖውዔ 

ይጠበቅ። ይሁንና በዏቧዖዲዊ ኟገዙችን ጉዳይ ኧኯቄዲዊ ጥቅዔ ኲይ ግን ከቶ ኴንኯያይ ይገባንዔ።  

ዲኲቁ ኟኢትዮጵያ ህዳቫ ግድብ ፕዜዷክት ኟኢህዴግ ጏይዔ ኟኦነግ ጏይዔ  ኟቅንጅት ጏይዔ ኟኳኲ ኟኳኲ 

ፓዛዱዎች ይደኯዔ።  ይህ ፕዜዷክት ኟኢትዮጵያ ህኬቦች ነው። ዏንግቬዲት ይዏጣኰ፤ ዏንግቬዲት 

ይሄዳኰ፤ በዯዏቪቪይ  ፓዛዱዎች ይዏጣኰ፤ ፓዛዱዎችዔ  ይሄዳኰ።  ገዛና ህኬብ ግን  ኯኧኯዓኯዐ  

ቀጣይ ናቷው።  በዏሆኑዔ  ይህ ፕዜዷክት  ኟእኛ ኟኢትዮጵያ  ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች እንጂ  

ኟዏንግቬት ጏይዔ ኟፖኯዱካ ፓዛዱዎች  ይደኯዔ። በዏሆኑዔ ዒንዔ በኩህ ፕዜዷክት ኲይ ሻዙውን 

ዒቪዖፍ  ያኴቻኯ  ከኢትዮጵያ ጎን  ኟዯቧኯዝ ይደኯዔ።  

ዲኲቁ ኟኢትዮጵያ ኟህዳቫ ግድብ ህኬብና ዏንግቬት ከድህነትንና ኋኲቀዛነትን ኯዏኲቀቅ ኟዑያደዛጉት 

ጥዖት ውጤት  ነው። ኯገዙችን ድህነት በዛካዲ ዔክንያቶችን ዏጥቀቬ ቢቻኴዔ  ኯዏዯባበዙችን  ግን 

ዋንኛው ጉዳይ ይዏቬኯኛኴ። ሁን ኲይ ኟኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች  ዏዯባበዛና ዏደጋገፍ   

በዏዷዏዙቷው  ባኲዞት 15 ዓዏዲት ዯከዲዲይ ባኯሁኯት ሃኬ  ኟኢኮኖዑ ዕድገት በዒቬዏኬገብ ኲይ 

ናቷው።   ይህን ዏቧዖደ ግብዛና ኟሆነ ኟኢኮኖዑ ዕድገት ጏደ ኢንዱቬትዘ ዒቮጋገዛ ካኴዯቻኯ ኟገዙችን 

ዕድገት ዏንገዙገጩ ኟዒይቀዛ ነው። በዏሆኑዔ  ዝጣኑን ዕድገዲችንን  ኯዒቬቀጠኴ   ኟኢንዱቬትዘ  

ብዮት ዒካሄድ ኟግድ ነው። ይህ ደግዕ እውን ሆን ኟዑችኯው ኧዛዞ ኟዑዝኴገውን  ከፍዯኛ  ኟሆነ 

ኟሃይኴ ቅዛቦት ዒዏንጨት ቩቻኴ ብቻ ነው።   
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ኯኢንዱቬትዘው ብዮት  ቬኬት  ደግዕ ኟዏዷዏዘያው ነገዛ   ኟሃይኴ ቅዛቦትን ዒቪደግ ዏሆኑን 

ኟዯዖዳው ዏንግቬት  በኟዓዏደ  በቢዮን ዶኲዛ በዷት በዏዏደብ  ከውሃ፣ ከንዠቬና ከእንዠኵት ሃይኴ 

ዒዏንጫዎችን በዏገንባት ኲይ ነው። ኢትዮጵያ በ1983 ዓ. ዔ   ኟነበዙት 350 ዓጋ ዋት ሃይኴ  ሁን 

ኲይ ከ4300 ዓጋ ዋት በኲይ ዒድዖቬ ዯችሏኴ። ቁጥዜችን ኯዒጏዳደዛ ዝኴጌ ቪይሆን ዏንግቬት  ባኯዞት 

27 ዓዏዲት  ኟሃይኴ ቅዛቦትን ኯዒቪደግ ያደዖገውን ጥዖት ኯዒቪኟት እንጂ።  በዏጪዎቸ ጥቂት 

ዓዏዲት ይህ ሃኬ ጏደ 11ሺህ ዓጋ ዋት እንደዑያድግ በእዛግጠኝነት ዏናገዛ ይቻኲኴ። ከዙትና 

ዔቬት ዓዏዲት ብኋኲ ደግዕ ጏደ 17 ሺህ ዓጋ ዋት እንደዑያድግ ኟዯዷዏ ቬዙዎች ዏኲካች 

ናቷው።   

ኟኢትዮጵያ ዏንግቬት ይህን ባኯብከ ቢዮን ዶኲዛ ፕዜዷክት ኟሆነውን ዲኲቁን ኟኢትዮጵያ ኟህዳቫ ግድብ  

እቅድ ቩነድፍ ኟዠይናንቬ ዔንጭ  ብኵ ኟኯኟው ኟኢትዮጵያን  ህኬብ እንጂ ብድዛና ዕዛዳዲን ይደኯዔ። 

ዔክንያደዔ በባይ ኲይ ኟዑገነቡ ኟኴዒት ቬዙዎች ኲይ ኟቭቬዯኛ ካኲት ጣኴቃ ገብነት ቬኯነበዖበት ነው። 

እቬካሁንዔ ዏንግቬት ባቀደው ዏንገድ   ፕዜዷክደን  በውቬጥ ገቢ ብቻ በዏከናጏን  ኲይ ነው። ይህን 

ፕዜዷክት ከኳኵች ፕዜዷክቶቻችን ኯኟት ኟዑያደዛገው እጅግ ግከፍ ዏሆኑ እንዲሁዔ ጏጪው ዐኰ 

በዐኰ በኢትዮጵያ ህኬቦችና ዏንግቬት  ኟዑቮዝን ብቻ  ዏሆኑ ቪይሆን ኯገዙዊ ዏግባባትና ኯገጽዲ 

ግንባዲ ቬዙችን ቬኬት ዒቪያ ዏሆኑ ጭዔዛ ነው።   

 

ኟኢትዮጵያ ዏንግቬት ኟህዳቫው ግድብ ፕዜዷክት ይዠ ቩያደዛግ  ያዙዔደው ኟነበዖው “በዯዠቧቨ ገዙት 

ዏካከኴ ፍዯሃዊ ኟውሃ  ክፍፍኴ” ኟዑኯው ዏዛህ  ሁንዔ ኟገዙችን  ጠንካዙ ቋዔ ነው። ኢትዮጵያ 

ቀድዒ ይኪ  ኟዯነቪችውን  ቋዔ ሁኰዔ ኟባይ ዯዠቧቬ ገዙት ቋዒቷው ድዛገው እንዲይከት 

ዒድዖግ ችኲኯች። ይህ ኟኢትዮጵያ ኟዲፕኵዒቩ ድኴ ዯደዛጎ ኟዑጏቧድ ነው።    

 

ኟኢትዮጵያ ዏንግቬት ይህን ባኯብከ ቢዮን ዶኲዛ ፕዜዷክት እቅድ ቩነድፍ ኟዠይናንቬ ዔንጭ  ብኵ 

ኟኯኟው ኟኢትዮጵያን  ህኬብ እንጂ ብድዛና ዕዛዳዲ ባኯዏሆኑ  ግብጻዊያን ግድቡን ኯዒቬዯጓጎኴ ያደዖጉት 

ጥዖት ሁኰ ዏና ቀዛቷኴ። ዲኲቁ ኟኢትዮጵያ ኟህዳቫ ግድብ ኟንድ ዑዮን ህኬቦች ህኴዔ ነው። ኪዚ 

ይህ ህኴዔ እውን ጏደዏሆኑ ዯቋዛቧኴ።  ዏንግቬዲት ይዏጣኰ ይሄዳኰ፤ ቬዛዓትዔ ይኯጏጣኴ፤ ነገዛ ግን 

ገዛና ህኬብ  ቋዑነና ኧኲቂ  በዏሆናቷው ሁኲችንዔ በዔንችኯው ሁኰ ኯፕዜዷክደ  እውን ዏሆን  
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ኟበኩኲችንን ጥዖት ዒድዖግ ይኖዛብናኴ። ዏንግቬት ይህን ፕዜዷክት ቩያቅድ ኟኢትዮጵያን ህኬብ ድጋፍ 

በዏዯዒዏን ነው። በዏሆኑዔ ሁንዔ ገዛ ጏዳድ ካጋ ሁኰ ኟዑችኯውን ያህኴ ድጋፍ ዒድዖግ 

ይኖዛበዲኴ።  

 

 

 


