
ኯድህነዴ ዴግኰ ስኬዴ …  

ባ ዏኲኩ 10-11-17 

ኟድህነዴ ዴግኴ ኟህኬቦች  ዴብብሤንና  ብሥነዴን ይጠይቃኴ።  ኟድህነዴ ዴግኴ እንደነጻነዴ ዴግኴ ኟንድ 

ጏቅዴ ዴግኴ ቪይሆን  ሟጅምና ውስብስብ ነው። በዕሤግጥ ኟኢዴዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች 

ኟነጻነዴ ዴግኴ ሟጅምና እኴህ ስጧሢሽ ኟነበሟ ቢሆንም ኟድህነዴ ዴግኰ ደግሞ ከኩያም ኟከሩ እንደሚሆን 

ዏገዏዴ ይከብድም። ምክንያደም ድህነዴ ከገሢችን ጋሤ ኯኧዏናዴ በጥብቅ ቁሤኝዴ ኟኧኯቀ ዏቧሟዯ 

ቧረ ኟሆነ ነው። በዕሤግጥ ኟድህነዴ ዴግኴ ህይጏዴና ካኴ ዏገበሤን ባይጠይቅም ኟሁኰንም ካጋ ሤብሤብን 

ግን ኟሚጠይቅ  ነው። ቧሞኑን ኟኦሥሚያ ክኴኲዊ ዏንግስዴ ፕሣኩዳንዴ ኟዯናገሯዴ ንዲዴ ነገሤ ውስጤን 

ቧሤስሢ ገብዲኯች። “እንኳን በኟቧሦሠና በኟጎጡ ዯከሩራኯን ይቅሤና ንድም ሆነን ዳገደን ዏግሩዴ 

ኴቻኴንም” ቩኰ ኟንድንዴንና ኟዴብብሤን ስሦኲጊነዴ ስምሟውብዲኴ። ባኯሧዴ ሁኯዴ ስሤዴ 

ዓዏዲዴ ኟኢዴዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች ንድነዲዶውንና ብሥነዲዶውን ማጠናከሤ 

በዏቻኲዶው በኟኧሤሧ ሦጣንና ቀጣይነዴ ያኯው  ዕድገዴ በማስዏኬገብ ኲይ ናዶው።   

ኧዏኑ ሦዲኝ ኟሆነ ዓኯም ዓቀሩዊ ኟሆነ  ኟውድድሤ ጏቅዴ ነው። በኩህ ሦዲኝ በሆነ  ኟውድድሤ ጏቅዴ 

በድኴ ኯዏኬኯቅ  ኢኮኖሚያዊም ሆነ ፖኯዱካዊ ጥምሟዴ ዴኴቁና ብዶኛው ኟጥንካሣ ምንጭ ነው።  ኯኩህ 

ጥሠ ማቪያ  ገሢችን ናዴ።  ገሢችን ባኯሧዴ 26 ዓዏዲዴ በስኬዴ  ዏኬኯቅ ኟቻኯችው  በጋሢና  

በንድነዴ ዏጓኬ በዏቻኲችን ነው።  ኟገሢችን ኟሪዴሢኴ ስሤዓዴ ምንም እንከን ኟኯበዴም ኟሚባኴ 

ባይሆኑም ኯኧዏናዴ ኯኧኯቁ ኟኢዴዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች ኧሤሦ ብከ  ችግሥች ዏራዴሄ 

ስገኝቷኴ።  ባኯሧዴ  26 ዓዏዲዴ ገሢችን በስኬዴ ኲይ እንድዴሟማዏድ  ኢኮኖሚያዊም ሆነ 

ፖኯዱካዊ ቅም ኟሦጠሟኲዴ ይህ ኟሪዴሢኴ ስሤዓዴ  እንደሆነ  ቧዏሤበዴ  ኟሚገባ  ጉዳይ ነው። 

እንደእኔ እንደኔ  ኟሪዴሢኴ ስሤዓደ  ኟህኬቦችን  ዴሞክሢቩያዊ  ዏብድች ዏሟጋገጥ ዏንስዔ  ከዏሆኑ 

ባሻገሤ  ቀንደኛ ኯሆነው ኟህኬቦች  ችግሤ “ድህነዴ” ጭምሤ  ዏራዴሄም ሆኗኴ። ኟገሢችን ኟስኬዴ ሁኰ 

ካስማ ኟሪዴሢኴ ስሤዓደ ነው ማኯዴ ይቻኲኴ። 

ድህነዴ ኟችግሥቻችን ሁኰ ቁንጮ ነው።  ዲኲቁ ዏሡ በንድ ጏቅዴ ድህነዴን በዯዏኯከዯ እንዲህ ብኯው 

ነበሤ።  ከጠኲድቻችን በኲይ ኟከሦው ጠኲዲችን ድህነዴ እንደሆነና ይህን ኟከሩ ጠኲዲችንን በጋሢ ዏዲገኴ 



እንደሚገባን ቪስበው  ነበሤ።   እኚህ ዲኲቅ ዏሡ  ከድህነዴ ኯዏውጣዴ ኟሚደሟገው ዴግኴ 

እንዲጠናከሤና  ድህነዲችን  ቁጭዴ እንዲሦጥሤብንና ኟፗሟ ድህነዴ ዴግኰን   ኯማሩሩም  ቩኰ “እጅና  

እግሤ  ይኧን፣  ኟሚያስብ  ጭንቅኲዴ  ይኧን፣  በቀኲኰ  ኯማ  ኟሚችኴ ዏሣዴ  ይኧን፣  ስንዴ  

እኟኯዏንን   እንዴዴ  እንኖሢኯን”  ብኯው ነበሤ። ድህነዴን ማሷነራ ከቻኴን  ኟገሢችን ችግሥች 

ዏቀሟራ እንደሚቻኴ ባኯሧዴ ሁኯዴ ስሤዴ ዓዏዲዴ ከነበሟው ሁኔዲ  ዏሟዳዴ ይቻኲኴ።  

ኢዴዮጵያ  ከድህነዴ ኯዏውጣዴ ኧሤሦ ብከ ጥሟድችን በማድሟግ ኲይ  ያኯች ገሤ እንጂ ጧሤቪ ድህነዴን 

ያጠሩች ገሤ ይደኯችም። ንዳንድ  ካኲዴ  ገሢችን እያስዏኧገበች ያኯችውን ኟኤኮኖሚ ዕድገዴ  

በዯቪቪዯ ዏንገድ  ኟዯሟዱዴ ይዏስኯኛኴ። እነኩህ ጏገኖች ኟሚያነቨዴ ሃቪብ ኢዴዮጵያ ሦጣን ዕድገዴ 

እያስዏኧገበች ከሆነ ኯምን ደሃ ዏንገድ ኲይ ይዲያኴ፣ ኯምን ድሤቅ ይከቧዲኴ፣ ኯምን ሁኰም ዯዏቪቪይ 

ገቢ ይኖሟውም፣ ኯምን እሤዳዲ ይጠኟቃኴ  ጏኧዯ  ዓይነዴ ነው።  

እንደኢዴዮጵያ ያኯ  ኧሤራ ብከ ችግሥች  ኟነበሠባዴ ገሤ  ባኯሧዴ  ሁኯዴ ስሤዴ ዓዏዲዴ ብቻ  

እድገዴ በማስዏኬገቧ ከውስብስብ  ችግሯ  ዴኲቀቃኯች  ማኯዴ ኟዋህነዴ ነው። በኢዴዮጵያ  ይቅሤና 

በምዕሢባዊያኖችም ቢሆን ቁጥሢዶው ቀኲኴ ኟማይባኴ  ካጎች ሁንም ኟዕኯዴ ጉሤስና ዏጠኯያ ጥዯው 

በጎዳና ቩንከሢዯደ እንዲሁም በሤካድች በዏንግስዴ ምጽዋዴ ኟሚኖሠ እንደሆነ ማኟዴ ይቻኲኴ። 

በኟዴኛውም ገሤ ቢሆን ድህነዴን ዏቀነስ እንጂ ድህንዴን ጧሤሶ ማጠሩዴ ይቻኴም። ገሢችን 

ኟሦኯገችውን ያህኴ ብዲድግና ብዴዏነደግም  ደሃ ዏኖሠ ይቀሤም።  በሤግጥ  ኟድህነዴ ደሟጃና ይነደ 

እንደሚኯያይ ከግንኪቤ ዏውቧድ ስሦኲጊ ነው። ሁን ኲይ ኟገሢችን ድህነዴ ዏጠን ከግማሽ በኲይ 

ቀንሷኴ። 

ኟሪዴሢኴ ስሤዓደ ኯገሢችን ኟዕኩኴነዴና ኟዴሞክሢቩ ስሤዓዴ ዏቧሟዴ ከዏሆኑም ባሻገሤ ሁን 

እኟዯዏኧገበ  ኲኯው ሦጣን  ኟኢኮኖሚ ዕድገዴና ራዯሃዊ ዯጠቃሚነዴም  ዏቧሟዴ ነው።  በገሢችን ኧኲቂ  

ቧኲም  በዏስሦኑ  ዏንግስዴና ህኬብ ዴኩሟዲዶውን  ጏደ ኴማዴ በማክሢዶው ባኯሧዴ ስሢ ሢዴ  

ዓዏዲዴ በገሢችን  ሦጣንና ዯከዲዲይነዴ ያኯው ባኯሁኯዴ ሃኬ  እድገዴ በዏዏኬገብ ኲይ ነው። 

ገሢችን እንዲህ ያኯ ሦጣንና ቀጣይነዴ ያኯው  እድገዴ ማስዏኬገብ ኟቻኯችው በሤካዲ ጠንካሢ 

ኤኮኖሚያዊ ቅም ኲዶው ኟሚባኰ ኟውሥፓ ገሢዴ ጭምሤ በከራዯኛ ቀውስ ውስጥ በነበሠበዴ እ ኤ 

 በ2007/8  ጏቅዴ  ጭምሤ ነው።  በሤካዲ ኟምጣኔ ሃብዴ  ዯንዲኞች  ኟኢዴዮጵያ ሦጣን ኴማዴ 



ሚስጢሤ ኟዴክክኯኛ ፖቩና ስዴሢዳጂ  ውጤዴ  እንዲሁም ዏንግስዴ ህብሟዯቧቡን ኯኴማዴ ማነቪቪዴ 

በዏቻኰ እንደሆነ ምስክሤነዲዶውን ይቧጣኰ።  

ዏንግስዴ ህብሟዯቧቡን ከድህነዴ በራጥነዴ ያጏጣ ኟሚችኯውን ፖቩና ስዴሢዳጂ ነድሬ ዏዯግበሤ 

በዏቻኰ ሁን ኲይ ከሃያ ሚዮን በኲይ ኟሚሆን ካጎች ከድህነዴ ማኲቀቅ ዯችሏኴ። ኟገሢችን እድገዴ  

ከ80-85 በዏድ ኟሚሆነው ኟገሡደ ህኬብ   በሚኖሤበዴ ገጠሟን  ዏቧሟዴ ያደሟገ በዏሆኑ ከኴማደ  

ብኪኛውን  ኟህብሟዯቧብ  ክራኵች  ራዯሃዊ ዯጠቃሚ እንዲሆኑ ድሤጓዶዋኴ።  ዏንግስዴ ኟዯገበሟው  

ፖቩ ኟግብሤናውን ክራኯ ኤኮኖሚ ማንቀቪቀስ ቩጀምሤ ሁኰንም ክራኯ ኤኮኖሚዎች ዯንቀቪቅቧዋኴ።  

በገሢችን በሁኰም ቅጣጫዎች ሦጣን ኯውጥ በዏዏኬገብ ኲይ ነው። ዏቧሟዯ ኴማድችና ማህበሢዊ 

ዏገኴገያዎች  በዏስሩሩዴ ኲይ ናዶው።   

ኪሣ ኲይ ከ30 ሚዮን በኲይ ዯማሡዎች ከዏጀዏሡያ ደሟጃ እስከ ሶስዯኛ ዲግሡ ድሟስ በዴምህሤዴ ገበዲ 

ኲይ ናዶው። ኟበሤካዲ ኟራሡካ ገሢዴ ኟህኬብ ቁጥሤ  ከኢዴዮጵያ ዯማሡዎች ቁጥሤ እጅጉን ያንቪኴ። 

በባኯሧዴ ስሤዓድች ሤብድ ደሤ ኟሚበኪባዶው ካባቢዎች እጅግ ኟዯሟቨና ዏቧሟዯ ኴማዴ 

ያኴዯሟኲኲዶው ካባቢዎች ነበሠ። ሁን ኲይ  ዏንግስዴ በቧጠው  ኴአ ዴኩሟዴ እነኩህ ካባቢዎች  

እጅግ ኟሚገሤም ኯውጦችን ማስኟዴ ጀምሟዋኴ። ባኯሧዴ ስሤዓድች ኟሟባ ሁኯዯኛ ደሟጃ ኟኳኲዶው 

ካባቢዎች ኪሣ ኲይ  አኒቨሤቩዱዎች ዯቋቁሞባዶዋኴ። ይህ ነው በቧው ሃብዴ ኴማዴ ማኯዴ። ይህ ነው 

ኢንቨስዴዏንዴ ማኯዴ ነው።  

በዴሞክሢቩ ስሤዓዴ ግንባዲም ገሢችን ዎንዲዊ ኯውጦችን ስዏኬግባኯች። በማስዏኬገብም ኲይ 

ዴገኛኯች።  ኟዴሞክሢቩ ስሤዓዴ ግንባዲ ሂደዴ ነው። እንኳን እንደእኛ ያኯ ኯዴሞክሢቩ ስሤዓዴ ጀማሡ 

ገሤ ይቅሤና  ሶስዴና ሢዴ ዏድ ዓዏዲዴ ኟዴሞክሢቩ ባህኴ ኯን ኟሚኰዴ ምዕሢባዊያን  ኟዴሞክሢቩ 

ስሤዓዲዶውን በኟጊካው  ጉድኯደን  በዏሦዯሽ ኟማስዯካከያ እሤምጃዎች ቩጏስዱ ይዲያኰ።   

 

ኟገሢችን  ኟሪዴሢኴ ስሤዓዴ  ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች ሢቪዶውን በሢቪዶው ማስዯዳደሤ እንዲችኰ 

ድሤጓዶዋኴ። ባህኲዶውን ማቪደግ ካባቢያዶውን ማኴማዴ  ችኯዋኴ። ይህንና ይህን ስሤዓዴ ኟዏኴካም 

ስዯዳደሤ ጉድኯድች፣ ኟኪሢይ ቧብቪቢነዴ ዯግባሤና ስዯቪቧብ፣ ዴምክህዴና ጠባብነዴ  እጅጉን  

እኟዯሦዲዯኑዴ ነው። እነኩህ ዏቧሟዲዊ ኟገሢችን ችግሥችን ኯማስጏገድ  ኟጋሢ ዴግኴን ይጠይቃኰ። 

ዏኴካም ስዯዳደሤን  ኯማስሦን ዏንግስዴ ቁሤጠኝነደን በዯደጋጋሚ  ቪይቷኴ። ከጥኴቅ ዯሃድሶው  



ጏዲህ  በሤካዲ እሤምጃዎችንም በዏውቧድ ኲይ ነው። ዏኴካም ስዯዳደሤ ኟሚቧራነው በሁኰም ባኯድሤሻ 

ካኴ ሤብሤብ በዏሆኑ ሁኰም  ኟበኩኰን ድሤሻ  ጏጣ ይገባኴ። ኪሢይ ቧብቪቢነዴ፣ ጠባብነዴና 

ዴምክህዴ ኯስሤዓደ ደጋዎች ብቻ ቪይሆኑ ኯገሢችንም ህኴውና ሦዲኝ በዏሆናዶው ሁኲችንም  በጋሢ  

ኴንዲገኲዶው  ይገባኴ።  

 

 

 

 


