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ከውጤታዒነት ባሻቇሤ 

ዳዊት ምትኩ 02-14-18 

ኟኢትዮጵያ ኟሤ ዏንቇድ ቬኬታዒ ኟሆነ ዏንግቬታዊ ዯቋም ነው። ኟሤ ዏንቇዱ ሁን ኯዑቇኝበት 

ከፍዯኛ ኟዕድቇት ደሟጃ ኟበቃው ዏንግቬት በዑያደሤቇው ሁኯንዯናዊ ድጋፍና ዏሢሤ እንዲሁም በቇሡደ 

ኟዯሦጠሟው ቬዯዒዏኝ ቧኲም ብኵም ሦጣንና ዯከታታይነት ያኯው ኴዒት በዏኖሠ ነው።  

ኟሤ ዏንቇዱ በቪኟሽን ኢንዱቬትሡው ውቬጥ ኟዑቇኗው ኟኢትዮጵያ ኟሤ ዏንቇድ ኟዏንግሥት ንብሟት 

ቢሆንም፤ እቬካሁን ድሟቬ ቀጣይነት ያኯው ዕድቇት በዒቬዏዝቇብ ኲይ ይቇኛኴ። ይህም ዏንግቬትን 

በሁኰም ዘሤፎች እኟቧጠ ያኯው ጠንካሢ ዏሢሤ ዒቪያ ይዏቬኯኛኴ።  

ኟኢትዮጵያ ኟሤ ዏንቇድን ጥንካሣ ኟዑያቪይ ንድ ምቪኳ ኲንቪ። ኟሤ ዏንቇዱ በቅሤቡ ከፍሡካ 

ቀዳዑው ኟሤ ዏንቇድ ዏሆኑ ዯቇኴጿኴ። እንደዑታጏቀው ሁኰ ኟዛምቢያ ዏንግቬት በቅሤቡ ከኢትዮጵያ 

ኟሤ ዏንቇድ ጋሤ ቬትሢቴጂካዊ ጋሤነት በዏፍጠሤ ኟቇሡቷን ኟሤ ዏንቇድ እንደቇና ዋቅሯኴ። እንደ 

ዲቬ በዯዋቀሟው ኟዛምቢያ ኟሤ ዏንቇድም ኢትዮጵያ 45 በዏቶ ድሤሻ ዏውቧዷን ዏሟጃዎች 

ይጠቁዒኰ። ኟህም ኟሤ ዏንቇዱ ምን ያህኴ ጥንካሣ ያኯው ዏሆኑን ኟዑያቪይ ነው። 

ኟጋና ዏንግቬት በምዕሢብ ፍሡካ ቇሢት በዲቬ ዏኴክ ኯዏዷዏሤ ኲቀደው ኟበሟሢ ቇኴግኵት 

በጋሤነት ብሟውት እንዲቧሠ ከዏሟጣቷው ቭቬት ኟሤ ዏንቇዶች ዏካከኴ ኟኢትዮጵያ ኟሤ ዏንቇድ 

ንዱ ዏሆኑን ኟቇሡደ ቪኟሽን ዑንቬትሤ ቩቩያ ዳፓህ ቧሞኑን ዏግኯፃቷውን እናቬታውቪኯን። ይህም 

ኳኲኛው ኟኟሤ ዏንቇዳችንን ጥንካሣ ኟዑያቪይ ክቬዯት ይዏቬኯኛኴ። 

ሁን ባኯው ዏሟጃ ኟፍሡካዊያን ኟሤ ዏንቇዶች ከ10 ዓዏት በረት በህቈሡደ ኟቪዬሽን ኢንዱቬትሡ 

ኲይ ኟ40 በዏቶ ድሤሻ ኟነበሢቷው ቢሆንም፤ ሁን ኲይ በውሥፓዊያንና ቇኴፍ ቇሢት ኟሤ ዏንቇዶች 

ዯጽዕኖ ምክንያት ድሤሻቷው ጏደ 20 በዏቶ ዝቅ ብሏኴ።  

ታዲያ ይህን ችግሤ ኯዏቅሟፍ ኟኢትዮጵያ ኟሤ ዏንቇድ ኟበኩኰን ጥሟት እያደሟቇ ነው። በዯኯይ 

በናይዷሡያ ኟንብሟት ቬዯዳደሤ ኮሤፖሣሽን ኟዑዏሢው ግዙፍ ኟግኴ ኟሤ ዏንቇድ ኯቧሢዯኞቸ ደዏጏዝ 

ዏክሦኴ ዯቬኖት ከቇኴግኵት ውጭ ኯዏሆን እኟዯቃሟበ ባኯበት በሁኑ ጏቅት፤ ኟኢትዮጵያ ኟሤ 
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ዏንቇድ ኟሤ ዏንቇዱን ኯዒቬዯዳደሤ ያቀሟበው ጥያቄ ኟናይጄሡያ ዏንግቬት ኟዒቬዯዳደሠን ሃኲረነት ኟሤ 

ዏንቇዳችን እንዲጏጣ ጥሡ ዒድሟቈ ይታጏቪኴ። ይህም ኟሤ ዏንቇዱ ምን ያህኴ ጠንካሢ ዏሆኑን 

ኟዑያቪይ ነው። 

ኟእነዚህ ዯግባሥች ዒቧሡያ ጠቅኯኴ ዯደሤጎ ቩታይ ቇሢችን ሦጣንና ቀጣይነት ያኯው ኟኢኮኖዑ እኟቇነባች 

ያኯችው ዏንግቬት በሁኰም ዏቬኮች ኟዑከዯኲቷው ትክክኯኛ ፖቩዎችና ቬትሢቴጂዎች እንዲሁም 

እነሤቨን ዯከትኵ ኟዑቧጠው ቀጥዯኛ ዏሢሤ ዏሆኑ ነው። ይህም በሁኩም ዏቬኮች ኟቬኬቶቻችን 

ዏቧሟት ሆኗኴ። 

ኟኢፌዴሡ ዏንግቬት በህቇ ዏንግቬደ ኲይ ኟዯቀዏጡት ኟኴዒት ዓኲዒዎች እንዲቪኩ ኲኯሧት 26 ዓዏታት 

ቀጥዯኛ ዏሢሤ ቩቧጥ ቆይቷኴ። ይህንን ዓኲዒ ኯዒሟጋቇጥ ዏንግሥት ዜጎች በቇሡደ ኟዑቇኗውን ሀብት 

በፍትሃዊነት ዯጠቃዑ ኟዑሆኑበትን ሠሢሤ ቀይቭ ዯሦጻዑ እያደሟቇ ይቇኛኴ።  

ዛሣ በኴዒት ጏደ ኋኲ ኟቀሠ ክኴኵች በዏንግሥት ኴአ እቇዛ ዯደሤጐኲቷው ጭምሤ ኟኴዒደ 

ዯጠቃዑነታቷው እኟዯሟጋቇጠ ዏጥቷኴ። ህቇ ዏንግሥደም በግኴጽ ኯነዚህ ዏብቶች ዋቬትና ቧጥቷኴ። 

ዏንግሥት ዏሣትንና ኟዯሦጥሥ ሀብቶችን በሕዝብ ቬም በይዞታው ሥሤ በዒድሟግ ኯዜጎች ኟጋሢ ጥቅምና 

ዕድቇት ኟዒዋኴ ኃኲረነደንም እኟዯጏጣ ነው።  

ዛሣ በኢትዮጵያ ሁኰም ዜጋ በዒንኛውም ኟምጣኔ ሀብት እንቅቬቃቫ ውቬጥ ኟዏቧዒሢትና ኯዏዯዳደሡያው 

ኟዏሟጠውን ሥሢ ኟዏከጏን ዏብት ኯው። ሁኰም ዜጋ በዏንግሥት ቇንዘብ በዑካሄዱ ዒህበሢዊ 

ቇኴግኵቶች በእኩኴነት ኟዏጠቀም ዏብደ ዯሟጋግጦኯታኴ።  

እነዚህን ዏብቶች ኯዒሟጋቇጥ ዏንግቬት ቀጥዯኛ ዏሢሤ እኟቧጠ ቇሡደ በኴዒት ጎዳና እንድትሢዏድ 

ዒድሟግ ዯችሏኴ። ኯኴዒቷ ቀጥዯኛ ኟውጭ ኢንቨቬትዏንትን በዏቪብ ጭምሤ ቀጥዯኛ ዏሢሤ እኟቧጠ 

ኟዑቇኗው ዏንግቬት ኯዕድቇታችን ንድም ቬንዝሤ ቢሆን ዋጋ ያኯውን ዒናቷውንም ኟኴዒት ክንዋነኔዎችን 

እያከናጏነ ይቇኛኴ።  

ዏንግቬት በዑቧጠው ቀጥዯኛ ዏሢሤ ኢትዮጵያዊያን በሁኰም ዘሤፎች በሤካታ ድኵችን ጧብጠዋኴ። 

ኟድኴ ፍሣዎቸንም ዒጣጣም ይዘዋኴ፡፡ ሕይጏታቷው ዯኯውጧኴ። ከዚህ ዒዕድ ኲይ ኟዑያሦናቅኲቷውን 

በዋዛ ያኴሧታኴ ዯብኵ ይጠበቅም።  
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በህቇ ዏንግሥደ ድንጋጌዎች ዏሠሟት ሕዝቦች ኟኑሥ ሁኔታቷው ኟዏሻሻኴና ኟዒያቋሤጥ ዕድቇት ኟዒግኗት 

ዏብት እንዳኲቷው በዯግባሤ እኟታኟ ዏጥቷኴ፡፡ በብሔሢዊ ኴዒት ኟዏቪዯፍ፣ በዑቀሟፁ ፖቩዎችና 

ኗሥዷክቶች ኲይ ቬዯያኟት ኟዏቬጠት ዏብት ዜጎች እንዲቪዯሧ ዒድሟግ ዯችሏኴ።   

ኟኴዒት እንቅቬቃቫው ዋና ዓኲዒም ኟዜጐችን ዕድቇትና ዏሠሟታዊ ፍኲጐቶችን ዒሟኲት በዏሆኑ 

ዏንግሥት ኟዑያጏጣቷው ፖቩዎችና ኟዑያደሤጋቷው ዓኯም ቀፍ ቬምምነቶች ኟቇሡደን ሕዝቦች 

ዯጠቃዑነት ዏብት ኟዑያቬከብሠ በዏሆናቷው ዯጠቃዑነታችን እኟጎኯበዯ ነው።  

ኟፌዴሢኴ ዏንግሥት ፍትሃዊ ኟኴዒት እንቅቬቃቫ ከዒሟጋቇጥ በዯጧዒሡ በኴዒት ጏደ ኋኲ ኟቀሠ ሕዝቦች 

ዏኲ ቅዒቷውን ሟጠው እንዲጠቀዐ ኯዒቬቻኴ ኴአ ድጋፍ እኟቧጣቷው ይቇኛኴ።  

ኟህቇ ዏንግሥደ ምጣኔ ሀብታዊና ዒህበሢዊ ድንጋጌዎች ዯጠቃኯው ቩታአ በነጻ ፍኲጐት፣ በህግ 

ኟበኲይነት፣ በእኩኴነት፣ በጋሢ ጥቅምና በሢቬ ሦቃድ ኲይ ኟዯዏሠሟዯ ንድ ኟኢኮኖዑ ዒኅበሟቧብ በጋሢ 

ኟዏቇንባት ጏሣኝነትን ያኲቷው በዏሆናቷው ይህን ኯዏዯግበሤ ዏንግቧት ሟጅም ሤቀት ዯቈዟኴ። 

በዑቧጠው ዏሢሤም ሁኰም በኟደሟጃው ዯጠቃዑ እኟሆነ ነው። 

በዚህም ዜጐች ንብሟት ኟዒፍሢት፣ በዏሟጡት ኟሥሢ ዏቬክ ኟዏቧዒሢት ዏብቶች በዒሟጋቇጥ በነፃ ቇበያ 

ኢኮኖዑ ሥሤዓት ኟዑዏሢ ሦጣንና ፍትሀዊ ኴዒት ዒምጣት ኟቻኯ ዏንግቬት ነው።  

ይህን ዏሢሤ ኟዑቧጠው ዏንግቬት ኟሕዝቦችን ኴዒታዊ ቅም በዒቪደግ ኯቇሤ ግንባታ ጏሣኝ ዑና 

እኟበሟከዯ ነው። ኟዜጐችን ኟኴዒት ባኯቤትነትና ፍትሃዊ ዯጠቃዑነት ዒሟጋቇጥ ኟኴዒት 

እንቅቬቃቫዎችንም እያቪኯጠ ይቇኛኴ። ኟኢትዮጰያ ኟሤ ዏንቇድ ኟዚህ ዯግባሠ ንድ ዒቪያ ነው። እዚህ 

ሀቇሤ ውቬጥ እኟዯካሄደ ያኯው ኴዒት፣ ኟዯሦጠሟው ቬዯዒዒኝ ቧኲምና ሁኯንዯናዊ ኯውጦች ኯኟሤ 

ዏንቇዱ ውጤታዒነት ምክንያቶች ናቷው። ነቇም በሀቇሢችን ውቬጥ ያኯው እነዚህ ሁኔታዎች ዯጠናክሟው 

እቬከቀጠኰ ድሟቬ ኟሤ ዏንቇዳችን ይበኴጥ ውጤታዒ ኟዒይሆንበት ምክንያት ኟኯም።   


