
 

የቇነቇነው  ፀሟቧኲም  ንቅናቄ…! 

 

ነጻነዴ ምሃ 03-23-18 

 

ባኯሰዴ ሃያ ቧባዴ ዓዏዲዴ የዯቇኘ  ኢኮኖዑ፤ ዒህበሢዊና ፖኯዱካዊ ቬክድች የህዝቡን ዯጠቃዑነዴ 

በየደሟዺው እያሟቊቇጡ የዏጡ ቢሆንም ዏኴካም ቬዯዳደርን ከዒሟቊቇጥ ንፃር ዐኰእነዴ 

በዒጣዲዶው የዯነቪ የህብሟዯቧቡን ጥያቄ ዐኰበዐኰ ዏዏኯቬ ያኴዯቻኯበዴ ሁኔዲ እንዳኯ ዏቇንዘብ 

ይቻኲኴ።  በዚህ ጏቅዴ ቇሡደ ያኯችበዴ  የእድቇዴ ደሟዺ  ቆዏን ብኯን ቅድዏ ደርግና ድህሟ ደርግ  

ያኯውን ኯውጥ ዒቬዯዋኴ ከቻኴን ዏጠነቧሱ ኯውጥ ዏዏዝቇቡን ዏቇንዘብ እንችኲኯን።  ኯዚህ ሯርዷበዙ 

ቬኬዴ ዋናው ዏቧሟዴ ደግሞ  በቇሡደ  ንፃሢዊ ቧኲም በዏቬሯኑ ዏሆኑን በዐኰ ኴብ ዏናቇር 

ይቻኲኴ።  

 

በቇሡደ ቧኲምና ዏሟቊቊዴ ባይኖር ኖሮ የዯዏዘቇቡ ዘርሯብዙ ኯውጦች እውን ዏሆን እንደዒይችኰ 

ያጠሢጥርም። ከጏዲደሢዊ ዏንግቬዴ ዏደርዏቬ በህዋኲዒ ቇሡደ ያቊጠሟዴ የዯኯያዩ 

ችግሮችን ?ሕብሟዯቧቡን  በዒቪዯሴ እየሯዲች ዏምጣቷ ይዲጏቃኴ። ከዚሁ ጎን ኯጎን   ሯጣንና 

ቀጣይነዴ ያኯውን ሴዴሃዊ ኴዒዴ በዒሟቊቇጥ ህዝብን በየደሟዺው ዯጠቃዑ ዒድሟግ የዯቻኯበዴ ሁኔዲ 

ዯሯጭጥሯኴ።  

 

ይሁን እንዹ ዏንግቬዴ በዐኰእነዴ ዏሯፀም ያኴቻኯው ነቇር  ዏኴካም ቧዯዳደርን ዒቬሯን ነው። 

ዏኴካም ቬዯዳደር በቇኴግኵዴ ቧጣጥና በኴዒዴ ሴዴሃዊነዴ ኯይዯን ቬናየው የሁኯዯኛው በጥሠ 

ሁኔዲ እየዯከናጏነ የዏጣ ቢሆን በዏዷዏሡያ የዯቇኯፗው ግን ሁን በከሴዯኛ ችግር ኲይ ይቇኛኴ። 

የዏኴካም ቬዯዳደር ቈዳይ ኯጏጣደ ሴዴሃዊ የቬሢ እድኴ ከዏሴጠር ቊርም ይያያዛኴ።     

 

ከህዝቡ በዯኯያየ ዜ እየዯነቨ የነበሠ ችግሮችን በዏውቧድ ይህ ችግር ደግሞ በንድ ጏቇን ጫና የዏጣ 

በዒቬዏቧኴ በህዝቦች ዏካከኴ ዏቋጫ የኳኯው   ደም ዏሲቧቬና እኴቂዴ ኯዏሴጠርና በቇሡደ 



የዯዷዏሟው ዯቬሲ ቧጪ ኴዒዴ ኯዒደናቀሴ ዓኲዒ ንግበው እየቧሠ ያኰ ጏቇኖች ይህንን የህዝብ ቧኲዒዊ 

ጥያቄ  ጏደሢቪዶው የፖኯዱካ ዷንዳ በዒዞርና ጏጣደን በዒጏናበድ በዚች ቇር የዯሟቊቊ ህይጏዴ 

እንዳይኖሟ ከሴዯኛ ጥሟዴ እያደሟቈ ይቇኛኰ።  

 

ዏኲው የቇሡደን ብሔሮች ብሕሟቧቦችና ሕዝቦች በዒቬዯባበር ዲኲቁን የህዳቫ ግድብን ጧምሮ በርካዲ 

ዴኲኴቅ ፕሮዷክድች እየዯቇነቡ ባኯበዴ በሁኑ ጏቅዴ ኯቇሡደ ኴዒዴ ዏቧሟዴ የሆነውን የቇሡደን ቧኲም 

በዒደሴሟቬ ሁከዴና ብጥብጥን ኯዏሴጠር የዝቦችን ንድነዴ የዒይሹ  ጏቇኖች የዑያደርቈዴ እንቅቬቃቫ 

ከቅርብ ዓዏዲዴ ጏዲህ እየቇነቇነ በዏምጣደ የዜጎች በቧኲም ከንድ ቬሴሢ ጏደ ኳኲ ቬሴሢ የዏዘዋጏር 

ቈዳይ ቪቪቢ ደሟዺ ኲይ እንዲደርቬ ድሟቇዋኴ።  

 

ይህ ህብሟዯቧቡን ዯጠቃዑ ኯዒድሟግ  የዯቇነቡ የኴዒዴ ውዲሮችን እቬከ ዒውደም የደሟቧ  ቬርዓዴ 

ኴባ እንቅቬቃቫ የቇሡደን ዒህበሢዊ ኢኮኖዑያዊና ፖኯዱካዊ ዏቬዯቊብር የዑያሲኴቬና የዑያናቊ 

ዏቬዏር በዏሆኑ ዏንግቬዴ ይህንን የዒቬዲቇቬ ሃኲሱነደን ዏጏጣዴ የግድ ብኯኵዲኴ።  

 

በዯኯይ ዒንነዴን ዏቧሟዴ ያደሟቇ ግጭዴና ሁከዴ ኯዏሴጠር በዑንቀቪቀቨ በቇር ውቬጥና በውጭ 

ቇሢዴ የዑኖሠ ቡድኖች እየዯደሟቇ ያኯው የጥሲዴ ዘዏቻ የዯነቪ በግንባዲ ኲይ ያኰ ዴኲኴቅ የኴዒዴ 

ውዲሮችን ዒደንቀሴ የዑችኰበዴ ደሟዺ ኲይ በዏድሟቨ ዏንግቬዴ ህግንና ቧኲምን የዒቬከበር ሃኲሱነደ 

በዯቇቢው ዏኴክ ዏጏጣዴ ቬኲኯበዴ የቬዶኳይ ዜ ዋጅ ውጇኴ። 

 

የቬዶኳይ ዜ ዋዸ ዯግባሢዊ  እንዳይሆን የዯኯያዩ ዏቧናክኵች ያቊጠዐ ቢሆንም ዏንግቬዴ 

እነዚህን በዴግቬዴ በዒኯሴ ዋዸ ከህዝብ ቊር በዏዯባበር ዯግባሢዊ እያደሟቇው ይቇኛኴ። የዋዸ ዋና 

ዓኲዒ የህግ የበኲይነዴ ኯዒሟቊቇጥና ቧኲምን ኯዒሟቊቇጥ ቩሆን በዯቇቢነደም ከፗሟ ቧኲም ሃይኵች በቬዯቀር 

ዏኲው ቧኲም ጏዳድ የኢዴዮጵያ ህዝብ ዯቇቢነደ ዏኖበዴ እየዯዯቇበሟ ይቇኛኴ። 

 

ዯቧባጥሮ የዑኖር ከቧባ ምቬዴ በኲይ ብሔሮች ብሕሟቧቦችና ሕዝቦች ባኲዴ ቇር  የእርቬ በርቬ 

ግጭዴና ሁከዴን ዏሴጠርና  ዜጎች በዒንነዲዶው ብቻ የዑደበደቡበዴ የዑቇደኰበዴና ንብሟዲዶው 



የዑጏድምበዴ ሁኔዲ ዏከቧደ ቇሡደን ጏደ ዏበዲዯን የዑያዏሢዴ በዏሆኑ ይህንን የዒቬቆምና ዏኴክ 

የዒቬያዝ ዯቇቢነዴ ያጠሢጥርም።  ኯዚህም ነው ዏንግቬዴ ዋዸ ኯቬድቬዴ ጏሢዴ ዯግባሢዊ እንዲሆን 

በህዝብ ዯጏካዮች ምክርብዴ ቬፗድቆ   በቧሢ ኲይ እንዲውኴ እያደሟቇ ያኯው። ከዚህ ካያ የቬዶካይ 

ዜ ዋዸ ቬሯኲነዴ ጥያቄ ውቬጥ የዑቇባ ይደኯም። 

 

ዋዸ ከሁኰም በሱዴ ቧኲምን የዒሟቊቇጥና የዜጎች ከንደ ቦዲ ጏደ ኳኲ ቦዲ የዏዘዋጏርና የዏቬሢዴም 

ሆነ  የዏኖር ዏብዴ የዒቬከበር ዓኲዒ ያኯው ነው። ዜጎች በጏጡበዴ  ደዏከኴብ ሆኖ ከዏቅሟዴ 

ኯዏዲደግ የዑያቬችኴም ነው። ይህ ዋጅ ዘኲቂ ቧኲምን በዒሟቊቇጥ የዯዷዏሟው ሯጣን ኴዒዴ 

በዒቬቀጠኴ ሕዝቦች በየደሟዺው ዯጠቃዑ የዑሆኑበዴን ሁኔዲ ዏሴጠርን ዓኲዒ ያደሟቇ እንደሆነ እዐን 

ነው። 

 

ቧኲም ከኳኯ ኴዒዴ የዑዲቧብ ይደኯም። ኴዒዴ ከኴኯ ደግሞ ቧኲምና ዯሟቊቊ ህይጏዴ ይኖሢኴ ዯብኵ 

ይዲቧብም። በዏሆኑም የዏዷዏሡው ንቇብቊቢ ቈዳይ ቧኲምን ዒቬሯን የህግ የበኲይነዴን ዒሟቊቇጥና 

የዜጎች ደህንነዴን ዒቬጠበቅ እንደሆነ እዐን ነው።  ቧኲምን በዒሟቊቇጥ የዯዷዏሟውን ዯቬሲ ቧጪ  

ኴዒዴ ዒቬቀጠኴና ዳር ዒድሟቬ ኳኲው የዋዸ ዓኲዒ ነው። 

 

ቇሡደ በሁኑ ጏቅዴ የደሟቬችበዴን እድቇዴ ደሟዺ ዒቬቀጠኴ የዑቻኯው ቧኲምና ዏሟቊቊዴ ከቧሯነ ብቻ 

ነው። የኴዒዴ ውዲሮች እየዯቃጠኰና እየዯዘሟሰ ዜጎች ኯቬሢ ጏጥዯው ባኲቧቡዴ ቧዓዴና ቬሴሢ 

እንደጏጡ እየቀሠ ኯዓዏዲዴ ቧርዯው ያካበደዴ ሃብዴና ንብሟዴ በደቂቃዎች እየጏደዏባዶው ኴዒዴን 

ዒቬቀጠኴ ይቻኴም።  

 

በዏሆኑም ሕግን የዒቬከበር ቈዳይ ዏደሢደሡያ ሆን ይችኴም። በቧኲም ድርድር በየዴኛውም ቇር 

ኴዲየም። በዯኯይም ኳኲ ዓኲዒ ባኲዶው ጥቂዴ ቡድኖች የዑዲዏቬ ቇር ኖር ይቇባም። በዏሆኑም 

ዏንግቧዴ ቧኲም ዒቬከበርና የዜጎችን ደህንነዴ የዏጠበቅ ሃኲሱነዴና  ግድዲ ኯበዴ። ሁን ባኯንበዴ 

ዯጧባጭ ሁኔዲ ቧኲምነ ኯዒቬከበር ዏንግቬዴ የቬዶኳይ ዜ ዋጅ ዒጏጅ የግድ ይኯዋኴ። ከዚህ 

ንፃር ዋዸ ዯቇቢና ኯህዝብ ቬሯኲ ቈዳይ ነው። 



 

ከዯጏቧኑ ፗሟ ቧኲም ሃይኵች በቬዯቀር ዏኲው የቇሡደ ህዝብም ይህንን በዏሟዳዴ ከኮዒንድ ፖቬዴ ቊር 

እየዯባበሟ ይቇኛኴ። እነዚህ ፗሟ ቧኲም  ሃይኵች ቇሡደን ኯዏበዲዯን ኴዏው የህዝቡን የዏኴካም 

ቬዯዳደርና የኴዒዴ ጥያቄ ጏደ ሢቪዶው ዷንዳ በዏቀየር በዚች ቇር ቧኲም እንዳይኖር በዏነቇድ ኲይ 

ይቇኛኰ። 

 

ዏሟዺዎች እንደዑያቪዩዴ በዯኯይም የግብጽ ዏንግቬዴ የቇሢችንን ኴዒዴ ኯዒደናቀሴ ቀኲኴ የዒይባኴ 

ቇንዘብ ድቊሴ  እዏደበ ነው። የግብፅ ሯኲጎዴ ምን እንደሆነ ደግሞ የኢዴዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ያውቃኴ። 

ካሁን ቀደም ኴኢቪም በዯባኯ ዳኴቪዥን ጣቢያ የዯኲኯሯ ንድ ዘቇባ እንዳድቬዯቊባው የኮንጎና የባይ 

ጏንዞች ሃኲሱ የሆኑዴ ግብፃዊዴዋ ዶ /ር ናንቩ  ቇሢዶው በኢዴዮጵያ የዑካህድ ዒንኛውም ይነዴ 

ዏንግቬዴን የዑቃውም ዏጽ ዴደቇሲኯች። በዯኯይም ደግሞ ጏደ ዲኲቁ የህዳቬ ግድብ የዑጏቧዱ 

ዏንቇዶች ባኰባዶው ካባቢዎችና ክኴኵች የዑነቨ ሁከድችናና ብጥብጦችን ኯዏደቇሴ ዝግዸ እንደሆነች 

ቬዲውቀዋኴ። 

 

ግብጽ  የዲኲቁ የህዳቫ ግድብ ግንባዲን ኯዒደናቀሴ ያኯዏ ዒንኛውም ዏቬዋእዴነዴ ኯዏክሯኴ ዝግዸ 

እንደሆነችም በዯኯያየ ዏኴክ በዯኯያዩ የቇሡደ ሃኲሱዎች ዏነቇሠ ይዲጏቃኴ። በዏሆኑም ቀኲኴ 

የዒይባኴ ቇንዘብ ኯዚህ ዯግባር እየዋኯ እንደሆን ይነቇሢኴ። ድቊሰ ዯጠናከሮ እንደዑቀጥኴም ሃኲሱዋ 

ቬዲውቀዋኴ።  

 

በሁኑ ጏቅዴ በቇሢችን እየዯከቧዯ ያኯው ሁከዴና ብጥብጥ እየዏሠ  ያኰ በውጭ ቇሢዴ የዑኖሠ 

ንዳንድ ከሃዲዎችም  የዚህ ቇንዘብ ዯቋዳሽ  ናዶው። እነ ዷዋርና ግንቦዴ ቧባዴ በዚህ ዏኴክ 

በቇሢዶውና በህዝባዶው እየነቇዱ ይቇኛኰ። ሆኖም ግን የኢዴዮጵያ ህዝብ ሁኔዲውን በግባቡ 

ካኯዏቇንዘብ ካኴሆነ በቬዯቀር በቇሠ ኴዒዴ በቇሠ ኰኲዊነዴ ይደሢደሟም።  በቇሠ ቧኲምም 

እንደዚሁ። ኯዚህ ዒቪያው ደግሞ በሁኑ ጏቅዴ ዲኲቁ የህዳቬ ግድብን ዳር ኯዒድሟቬ ሕዝብ እያደሟቇ 

ያኯውን የዒያቋርጥ ድቊሴ ዒቬዯዋኴ በቻ በቂ ነው። 

 



ንድ ጏቅዴ ክቡር ምክዴኴ ጠቅኲይ ዑንቬዴር ድ ደዏቀ ዏኮነን ባቬዯኲኯሰዴ ዏኴእክዴ ጽሁሳን 

ኴቋጭ።  "የዲኲቁ የህዳቫ ግድብ የዴውኴዱን የህዳቫ ቁርጠኝኗዴ ያቬዯቊባ፣ በይቻኲኴ ዏንሯቬ ብሄሮች 

ብሄሟቧቦችና ህዝቦች ያግባባ ኯጏዳዷና ኯጎሟቤዴ ቇሢዴ ርቆ ቪቢነዴን ያቪዬ፤ ኯቊሢ ዯጠቃዑነዴ 

ያኯንን ዎንዲዊ ዏኯካከዴ ያቬዏቧከሟ ነው። በዚሁ ግድብ ኲይ የዯሯጠሟው የኴዒዴ ዏነቪቪዴና 

ዯቪዴስ በኳኵች ዘርስች ኲይም ዯጠናክሮ ቀጥኴ ይቇባኴ፡፡ ዲኲቁ ዏሡ ክቡር ድ ዏኯቬ ዜናዊ 

ምቬቊና ይግባዶውና ከዲኲቁ የባይ ጏንዝ ቊር የዘኲቂ ኴዒዴ ዏንሯቬ እንዲሯጠርና የይቻኲኴ ዏንሯቬ 

እውን እንደዲሆን በጏቧዱዴ እርምዺና ያዏሢር ዑና ዲሡክ በኴዩ ቬሴሢ ዘኲኯም ቩያቬዲውቪዶው 

ይኖሢኴ፡፡"  

 

 


