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ኟኴዒዴ ዒቬዝፀዑያ ዋነኛ ዏቪዘያችን 

                                                  ድኵቪ ዛጌቪ 10-10-17 

በሁኑ ጏቅዴ በሀገዙችን ያኯው ኟዴዔህዛዴ ዯቪዴፎና ዯደዙሽነዴ፤ዴዔህዛዴ በእያንዳንዱ ኸዴዮጵያዊ 

ደጃፍ ኲይ ዏድዖቨን ኟዑያቪይ ነው። ኸዴዮጵያ ኟዏዷዏዘያ ደዖጃ ዴዔህዛዴን በዏቪካዴ ኟዔዕዯ 

ዓዏደን ኟኴዒዴ ግቦች ካቪኩ ጥቂዴ ኟፍዘካ ሀገዜች ንዷ እንድዴሆን ቬችሏዲኴ።  

ይህዔ ኟዴዔህዛደ ኧዛፍ ኟኴዒዲችን ዋነኛ ዒቬዝፀዑያ ዏቪዘያ ሆኖ እኟቀጠኯ ዏሆኑን ኟዑያዖጋግጥ ነው። 

ይህ እውነዲዔ ኯኩህች ሀገዛ ህዳቫ እውን ዏሆን በዴዔህዛዴ ገበዲ ኲይ ኟዑገኘዴ ካጎች ኟበኩኲዶውን 

ድዛሻ እንዲጫጏደ ኟዑያቬችኴ እንደሆነዔ ኯዏዖዳዴ ይከብድዔ።  

እንደዑዲጏቀው በዴዔህዛደ ኧዛፍ በዏዷዏዘያው ኟኴዒዴ ዕቅድ ኟዯገኘዴን ውጤድች ከሁኯዯኛው 

ኟዕድገዴና ኟዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ ጋዛ በዒቬዯቪቧዛ ቬዙው እኟዯቪኯጠ ነው። በሁኯዯኛው 

ኟዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ ኟዴዔህዛደ ኧዛፍ ኟህፃናዴንና ኟቫድችን ኟዴዔህዛዴ ዯቪዴፎ ኟዑገድቡ ችግዜች 

ኯዏቅዖፍ ዯገቢው ዴኩዖዴ ዯቧጥድዴ እኟዯቧዙ ነው። ከሀገዙችን ኟዴዔህዛዴ ግቦች ጋዛ ኟዑጣጣዐ 

ኟድህዖ 2015 ዓኯዔ ቀዠዊና ህጉዙዊ ኟኴዒዴ ግቦች ኟዕቅዱ ካኴ ዯደዛገው ዯዝፃዑ እንዲሆኑ ጥዖዴ 

እኟዯደዖገ ነው።  

ዴዔህዛዴን በዯዏኯከዯ ቁኴዞ ጉዳይ ጥዙዴ ቢሆንዔ፤ ቀጥኵ ዴኩዖዴ ኟዑያሻዶው ከሽዠን ጋዛ ኟዯያያከ 

ጉዳዮች በዏኖዙዶው ይህንኑ ጉዳይ ኯዒሻሻኴ እኟዯቧዙ ነው። ኟዏዷዏዘያው ኟሁኯዯኛ ደዖጃ ዴዔህዛዴ 

ሽዠን ኟዒቬዠዠዴ ጉዳይ ነው።  

በያኬነው ኟዕቅድ ኧዏን ይህን ሽዠን በከፍዯኛ ደዖጃ ኯዒቪደግ ጥዖዴ እኟዯደዖገ ነው። ከኩህ ጋዛ 

በዯያያኧዔ ኯቅድዏ ዏደበኛና ኟጐኴዒቭች ዴዔህዛዴ ዴኩዖዴ በዏቬጠዴ ቬዙው እኟዯቪኯጠ ነው። 

እንዲሁዔ ኟዴዔህዛዴ ጥዙዴን ኯዒሻሻኴ ኟዏዔህዙንና ኟዴዔህዛዴ ቤድችን ጥዙዴና ቁጥዛ ኯዒቪደግ 

ኟዑጏቧዱ ዛዔጃዎች ዯጠናክዖው ቀጥኯዋኴ። 

ዛግጥ እቅዱ ከዯዷዏዖ ቭቬዯኛውን ዓዏዴ ቢይኬዔ፤ በሁኑ ጏቅዴ ዏንግቬዴ በኟደዖጃው ኟዴዔህዛዴ 

ጥዙዴን ኟዒሻሻኴ ፕዜግዙዔ ኧዛግድ እኟቧዙ ነው። ኯኸኮኖዑ እድገደና ኯዒህበዙዊ ኴዒደ በከፍዯኛ 
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ደዖጃ ኟቧኯጠነ ብቁ ካጋ ዒፍዙዴ ቁኴፍ ዯግባዛ እንደዏሆኑ ዏጠን፤ ዏንግሥዴ ኟከፍዯኛ ዴዔህዛዴ 

ጥዙዴን ኟዒዖጋገጥ ቬዙ በዒጠናከዛ ዯገቢውን ዯግባዛ እኟዯጏጣ ነው።  

በዯኯይ ኟግኴ ባኯሃብድች በዴዔህዛደ ኧዛፍ በቧዟው እንዲቪዯዞ ዒበዖዲዲዴ፣ ድጋፍ ዏቬጠዴና 

ቬዲንዳዛዱን ኟጠበቀ ኯዏሆኑ ዯገቢው ክዴዴኴን ኟዒድዖግ ቬዙዎችን እያከናጏነ ነው። በዏንግቬዴ 

ኟዴዔህዛዴ ዯቋዒዴዔ እንዲሁ።  

ያዔ ሆኖ ግን በዏንግቬዴ ጥዖዴ ብዹ ኟዴዔህዛዴ ጥዙዴ ጠበቅ ይችኴዔ። በዏሆኑዔ ህብዖዯቧቡ 

ኟዴዔህዛዴ ጥዙዴን ኯዒቪደግ በዏደዖገው ጥዖዴ ግንባዛ ቀደዔ ዯቪዲዟ ዏሆን ይኖዛበዲኴ።  

ኟዴዔህዛዴ ጥዙዴን ኯዒቪደግዔ በዴዔህዛዴ ዏዙዛ፣ በዏዔህዙን ኴዒዴ፣ በሥዛዓዯ ዴዔህዛዴ 

ዒሻሻኴ፣ በዴ/ቤድች ዒሻሻኴ እና በይቩዱ ከዘያ ቧዠዟ ዯግባዙዴ ዏከናጏን ቢችኰዔ፤ እነኩህን 

ዒሻሻያዎች ጠናክዜ በዏዯግበዛ እኟዲኟ ያኯውን ኟዴዔህዛዴ ጥዙዴ ዏሻሻኴ ጏደ ኲቀ ደዖጃ ኯዒቮጋገዛ 

ዴኩዖዴ ቧጥድ ይበኴጥ ዏቬዙዴን ይጠይቃኴ። በዴዔህዛዴ ጥዙደ ከዘያ ኪዚዔ ኴክ እንደ ዝዯናው 

ዏቧዖቅ ዓይነዴ ያኰ ዯግዳዜድችን ዒቬጏገድ ይገባኴና። 

እቬካሁን ድዖቬ ባኯው ሂደዴ ህብዖዯቧቡ ኟዏዒዛ ዒቬዯዒ ካኴ እንዲሆን በዒድዖግ ከጥዙዴ ኳያ 

ኟዑነቨዴን ችግዜች ኯዏፍዲዴ በዑደዖገው ዛብዛብ ኟበኩኰን ድዛሻ እንዲያበዖክዴ እኟዯደዖገ ነው። ይህ 

ሁኔዲዔ በቀዘዎዷ ኟዕቅዱ ዓዏዲዴ ዯጠናክዜ ከቀጠኯ በዴዔህዛዴ ጥዙዴ ኲይ ዴዛጉዔ ያኯው ኯውጥ 

ዒዔጣዴ ኟዑዹኴ ይዏቬኯኛኴ። 

ዏዖጃዎች እንደዑጠቁዐዴ ከዯቪዴፎና ከዯደዙሽነዴ ኳያ ኟቅድዏ ዏደበኛ ዴዔህዛዴ ጥቅኴ ዯቪዴፎን 

በ2ዐዐ7 ዓ.ዔ ካኯበዴ 43 ነጥብ 2 በዏድ በ2012 ዓ.ዔ ጏደ 80 በዏድ ኯዒድዖቬ፣ ኟንደኛ ደዖጃ 

(ከ1ኛ-8ኛ ክፍኵች) ንጥዛ ዯቪዴፎን ሁን ካኯበዴ 92 በዏድ ጏደ 100 በዏድ ከፍ ኯዒድዖግ፣ 

ኟቫድችንና ኟጏንዶችን ኟዴዔህዛዴ ኟዯቪዴፎ ኴአነዴን  በሁኰዔ እዛከኖች ጏደ 1:1 (ንድ ኯንድ ዔጣኔ) 

ኯዒድዖቬ፣ ኴአ ኟዴዔህዛዴ ፍኲጎዴ ያኲዶውን ኟ1ኛ ደዖጃ (1-8) ዴዔህዛዴ ህፃናዴ ጥቅኴ ዯቪዴፎን 

ካኯበዴ 4 ነጥብ 4 በዏድ ጏደ 15 በዏድ ከፍ ኯዒድዖግ ዲቬቦ እኟዯቧዙ ነው።  

ኟ2ኛ ደዖጃ ዴዔህዛዴ ዯቪዴፎን ሁን ካኯበዴ 39 ነጥብ 3 በዏድ በ2012 ዓ.ዔ ጏደ 74 ነጥብ 2 በዏድ 

ኯዒድዖቬ በዒቧብ ቬዙው እኟዯከናጏነ ቩሆን፤ በከዯዒ በገጠዛና በክኴኵች ዏካከኴ ያኯውን ኟጠቃኲይ 
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ዴዔህዛዴ ዯቪዴፎ ዔጣኔ ኴአነዴ ኯዒጥበብ እንዲሁዔ ኟዯግባዛ ዯኮዛ ኟጎኴዒቭች ዴዔህዛዴ ዯቪዴፎ 

ዔጣኔን ጏደ 95 በዏድ ኯዒድዖቬ ኟዯኯያአ ዯግባዙዴ እኟዯከናጏኑ ነው።  

እንዲሁዔ ኟዳክኒክና ዐያ ቬኴጠናን ኯዒቬዠዠዴ በዏንግቬዴ፣ በግኴ ኧዛፍና ዏንግቬዲዊ ባኴሆኑ 

ድዛጅድች ዯቋዒዴን ኟዒቬዠዠዴ ቬዙ ገቢዙዊ በዏሆን ኲይ ይገኛኴ። በኩህዔ ኟዯቋዒደን ቁጥዛ ሁን 

ካኯበዴ ንድ ሺህ 329 ጏደ 1 ሺህ 778 ኯዒቪደግና በኩህዔ በሀገዘደ ውቬጥ በዑገኘ ሁኰዔ ጏዖዳዎች 

ቢያንቬ ንድ ዯቋዔ እንዲኖዛ ኯዒድዖግ እኟዯቧዙ ነው። በውጤደዔ ኟዏደበኛ ቧኴጣኞችን ቅበኲ ሁን 

ካኯበዴ 408 ሺህ 838 ጏደ 598 ሺህ 729 ከፍ ኯዒድዖግ ዛብዛብ እኟዯደዖገ ነው።  

ኟከፍዯኛ ዴዔህዛዴን ኯዒቬዠዠዴ በዑደዖገው ጥዖዴ ቀደዔ ቩኴ ከነበዴ በዯጨዒዘ ቬዙ ንድ 

ኟዏንግቬዴ አኒቨዛቬዱዎችን በዏገንባዴ በቅድዏ-ዔዖቃ ዏደበኛ ፕዜግዙዔ 600 ሺህ ዯዒዘዎችን 

ኟዏቀበኴ ቅዔ እንዲኖዙዶው ይደዖጋኴ።  

ኟድህዖ ዔዖቃ ዯዒዘዎች ብኪዴዔ ጏደ 63ሺ ከፍ እንዲኴ ግብ ዯጥኵ ቬዙው በዯያኧኯዴ ኟጊካ ቧኳዳ 

ዏቧዖዴ እኟዯከናጏነ ነው። ይህዔ ኟቫዴ ዯዒዘዎች ዯቪዴፎን በቅድዏ ዔዖቃ ፕዜግዙዔ በ2007 ዓ.ዔ 

ከነበዖበዴ 32 በዏድ በ2012 ዓ.ዔ ጏደ 45 በዏድ ከፍ እንዲኴ፣ በሁኯዯኛ ዲግዘ ፕዜግዙዔ በ2007 

ዓ.ዔ ከነበዖበዴ 22 በዏድ በ2012 ዓ.ዔ ጏደ 35 በዏድ እንዲያድግ እንዲሁዔ በቭቬዯኛ ዲግዘ 

ፕዜግዙዔ በ2007 ዓ.ዔ ከነበዖበዴ 11 በዏድ በ2012 ዓ.ዔ ጏደ 20 በዏድ እንዲያቪድግ ዲቬቦ 

ዏቧዖዲዊ ቬዙዎች ገቢዙዊ እኟዯደዖጉ ነው። 

እነኩህ ጥዖድች በዛግጠኝነዴ እንደዑቪኩ ሀገዙችን ካኯዝችባዶው ዯዕክዜዎች ኯዏገንኧብ ኟዑያዳግደ 

ይደኰዔ። ዯዕክዜዎዷ ዴናንዴ ኟነበዖውን እጅግ ናቪና ጥቂድች ብዹ ኟዑቋደቨዴን ኟዴዔህዛዴ ሽዠን 

ኪዚ ኲይ ከሀገዙችን ቭቬዴ ቧዎች ውቬጥ ንዱ በዴዔህዛዴ ገበዲ ኲይ እንዲገኝ ያደዖገ ነው።  

እንዲህ ዓይነደ ቬዛ ነቀኴ ኯውጥ ኯሀገዙችን ህዳቫ ጏቪኝ ዑና ይጫጏዲኴ። ዯዒዘዎች ሀገዙችን ከግብዛና 

ዏዛ ጏደ ኸንዱቬዴዘ ዏዛ ኟኴዒዴ ቬዴዙዳጂ ኯዔዲደዛገው ሽግግዛ ኟበኩኲዶውን ቬዯዋፅኦ 

ያበዖክዲኰ።  

ዴዔህዛዴ በዯቬዠዠና ዯደዙሽነደዔ ባደገ ቁጥዛ ችግዛ ዝዸና ኟኴዒዲችን ዋነኛ ዏቪዘያ ዏሆኑ 

ይቀዛዔ። በዲቨ ዓዏዴ በዴዔህዛዴ ገበዲ ኲይ ኟዑገኗው ኟሀገዙችን ዯዒዘ ኟሀገ ኴዒዴ ዯቬዠና ዠና 
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ጏጊ ዏሆኑን ዯገንኬቦ በዴዔህዛደ ኲይ በዏበዛዲዴ ኟሀገን ዙዕይ ኯዒቪካዴ ዏጣዛ እንዳኯበዴ እንደ ካጋ 

ኯዒቪቧብ እጏዳኯሁ። ዏኴካዔ ኟዴዔህዛዴ ኧዏን እንዲሆን በዏዏኗዴ ጭዔዛ። 

 

  

 

 

 

    

 


