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ጏደ ዔዕዙብ ዯዏኴከደ ! 

 ቩቪይ ደዛቤ  02-02-18 

ጏደ ዔዕዙብ ዯዏኴከደ…  ኢትዮጵያ ከፍ እያኯች ነው፡፡ ሠኲዔ ጏዳድ የሆኑት ትቈህ ዜጎቿ እየዲዯ 

ነው፡፡ ዔትሃዲዊ ህብዛ ቀኯዒት ያኲቷው ህዝቦቿ በንድንት ቆዏው እያቆሟት ነው፡፡ በው እና 

እዒው በጥንዲቷው ያነፅዋት፤ በደዔ በቬጋቷው የኯቧኗት፤ በዏቬዋዕትነት ያፀኗት ኢትዮጵያ ዛዚ ዳግዔ 

እያንፀባዖቀች  ነው፡፡ 

ዔሁዙን፣ ፖኯዱከኞች፣ ጦዒዛያን፣ ከያኒያን፣ የዏቇናኛ ብዙሃን እና ዏቶ ዑዮን ኢትዮጵያውያን 

ትኩዖዲቷውን ንድ ቦዲ ኲይ ድዛቇዋኴ፡፡ በዔዕዙብ ኢትዮጵያ ቤንሻንቈኴ ቈዐዝ ክኴኴ፤ ዏቻከኴ 

ዞን፤ ቈባ ጏዖዳ በዏቇንባት ኲይ ባኯው ዲኲቁ የኢትዮጵያ ህዳቫ ግድብ ፕዜጀክት ኲይ፡፡ 

በዚህ ሥፍዙ በቋንቋ ቇኯፅ፤ በዒናቷውዔ ዋጋ ዯዏን እና በቪይንቪዊ ቀዏዛ ቧኲ በዒይችኴ ዏኴኩ 

የዘዏናት ቁጭትና ህኴዔ የዝጠዖው ዏግነጢቪዊ ሃይኴና ዖቂቅ ቬዓት ይንዯከዯካኴ፡፡ ዏጋቢት 24 ቀን 

2003 ዓ.ዔ ይህ ዏግነጢቪዊ ኃይኴና ዖቂቅ ቬዓት የዯቇኯጠበት ዲዘካዊ ቀን ነው፡፡ ቀኑ እንደ ንጋት 

ኮኮብ ደዔቆ እየዲየ ዘዏን ዯሻጋዘ ሆኖ ይኖዙኴ፡፡ 

ፕዜጀክደን ዳዛ ኯዒድዖቬ የቆዖጠው ህዘብ ያኯውን ጥዘት ሟጦ፤ ቪይቧቬዯ እየኯቇቧ ግድቡን  እየቇነባ 

ነው፡፡ ጎን ኯጎንዔ በዔቪኳያዊ ነጋቇዜችና ዏዝክዜች ደጀን ሆኖ ቈባ የከዯዐትን የዚህ ዘዏን ዛበኞች 

ዕዙኴ ይቇነባኴ፡፡  ድዛ ቢያብዛ ንበቪ ያቬዛ ፤… ንድነት ኃይኴ ነው፤…..ሃዔቪ ኵዑ ኯንድ ቧው 

ቮክዐ ኯዔቪ ቧው ጌጡ ነው፤…. እንደጀዏዛነው እንጧዛቧዋኯን፤…. ቬኬዲችን በእጃችን ነው፤…. 

ፅናት ካኯህ ዯዙዙውን ዓዳ ዒድዖግ የዑያቬችኴ ግዙፍ ኃይኴ ኯህ፤…. እና ኳኵችዔ በሕዳቫው ግድብ 

ዔዕዙባዊው የባይ ቮኯቆ የዑቬዯጋቡ "እንችኲኯን!"ን ቧባኪ የህዝብ ድዔጾች ናቷው፡፡  

በዲኲቁ ህዳቫ ግድብ ግንባዲ ፕዜጀክት ዏቇኛ ቬፍዙ ፀሐይ ትጠኴቅዔ፡፡ከዒኯዳ እቬከ ዏሻሽ ፀሐይ 

የዔትዖጧው ብዛሃን ግድቡን ጏዛቅ የዯዛከዝከዝበት ቧንቧኯዲዒ ዯዙዙ ያቬዏቬኯዋኴ፡፡ዔሽደን ደግዕ 

በዙዘያ ቇባው የዯዯከኰ የኤኳክትዘክ ዔቧቭዎች የዑዝነጥቁት ብዛሃን ኯግድቡ ዔትሃዲዊ ዏቬህብ 

ያኲብቧዋኴ፡፡ ዔን ኯፋችሁ… ኢትዮጵያዊ ጏዝ፣ ዕውቀትና ንዋይ የዝቧቧበት ግዙዞ ግድብ በጏዛቅ 

የዯኯበጠና በዕንቁ የዯንቆጠቆጠ ያህኴ የውበት ክኴን ዯጎናፅፎ ይዲያኴ፡፡  ቀኴብ ቪቢ ዯዝጥሯዊና 
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ቧው ቧዙሽ ኅብዖ-ቀኯዒደ በነብቬያ ኲይ ሀቫትን ይዘዙኰ፡፡ እንዲ ባኯ ቬደዒዑ ትዕይንት ዏሀኴ 

ሕዝባዊና ሀቇዙዊ ዯኴዕኮን ያነቇቡ ትኴቅ ደዙ የዯጣኯባቷው ቧዙዯኞች ያኯ ዕዖፍት የግድቡን ግንባዲ 

ያከናውናኰ፡፡ ሁኰዔ በዯቧዒበት ዏቬክ በትጋት የዑያደዛቈት ዛብዛብ ካባቢውን 24 ቧዓት 

በዒያቋዛጥ እንቅቬቃቫ ውቬጥ እንዲሆን  ድዛጎዲኴ፡፡ በዚህ ቦዲ ውበት፣ቧኲዔ፣ፍቅዛ፣ዯቬፋ እና እንደ 

ኯት የጠነከዖ ሕብዖ-ብሔዙዊነት ኯ፡፡ 

ጏደ ዔዕዙብ ዯዏኴከደ… ድህነትን ጠንክዜ በዏሥዙት ኯዒቬጏቇድ የዯነቪ ዲኲቅ ሕዝብ ጏደ ቬኬት 

ዒዒ ቩዯዔ ዲያኲችሁ፡፡ ኢትዮጵያ ባይን ኯኴዒት እንዳዲውኴ  ቩደዖቈባት የቆዩ ጫናዎችን ዯቋቁዒ 

ቅሟን ያቪየችበትን ዛዒ ዲያኲችሁ፡፡ የህዝቦቿን ጀግንነት የዯዕኲ የኴብ ትዛዲ ዲደዔጣኲችሁ፡፡ 

የቬጋት ይነጥኲን ቇፎ በዙቬ ዏዯዒዏንን ያነቇቧው ግዙፍ ፕዜጀክት በኢትዮጵያዊነት ኩዙት ደዖደን 

ኯቧዒይ ቧጥቶ ይህን ኩዘ ቇድኴ ይዯዛክኲችኋኴ፡፡  

ግድቡ ኯኢትዮጵያውያን ብቻ ቪይሆን ኯዯፋቧቨ ቇዙት ሕዝቦች ጭዔዛ  ፍዯኛ ጠቀዓዲ ኯው፡፡ 

ይህዔ በጥናቶች የዯዖጋቇጠ እውነዲ ነው፡፡   

የፍዘካ ዏዲና ዝክዲኯች፡፡ በኴዒት ጎዳና እየቇቧቇቧች ነው፡፡ በብዝሃነት ደዔቃ ቈዞዋን 

ቀጥኲኯች…ኢትዮጵያ ! 

 


