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በኢዴዮጵያ ሪዴሢኲዊ ዴሞክሢቩያዊ ሡርብክ ህቇ ዏንቌሥዴ ንቀፅ 97 ቬኯ ቌብሤና ኟቇቢዎች ቈዳይ 

በቌኴጽ ዯዏኴክቷኴ። በዯኯያአ ካያዴ ይሩ በዯደሟቇው እና ይህንኑ ህቇ ዏንቌቬዲዊ ድንቊቋ ዏቧሟዴ 

ድሤቍ በኟቅደ ዯሻሽኵ በጣው ዋጅ ኟኢዴዮጵያ ቇቢዎችና ቈምሠክ ባኯቬኴጣን ኟቌብሤ ቇቢ 

ኟዏቧብቧብ ቬኴጣን ዯቧጥድዲኴ። ይሀ ዯቋም ኟዑቧበቬበው ቇቢ ኯኴዒዴ በዑውኯው ኟሃቇሡደ ዏዲዊ 

ኟበጀዴ ምንጭ ኲይ ሿራዯኚ ድሤሻ እያያኧ በዏምጣዴ ሁን ኲይ 80 ሿዏድ ደሤሷኴ። ያም ሆኖ ቌን 

ቌብሤ ሿሩይ ኟሆነው ካቊ ሁኰ ሿዏዴ ዏዴ ቬኯቌብሤ ያኯው ቌንኪቤ ኟዑጧምሤ እንደሆነ ቢጠበቅም 

ኟዑቧበቧበው ቇቢ ይህን ያዏኲክዴም። ቌንኪቤ ብቻ ቪይሆን ደ ቌብሤ ሿሩይነዴ ኟዑቀኲቀኯው 

ህብሟዯቧብ ኟዑጧምሤ ኟዏሆኑን ዏክንዮም ያዏኲክዴም። ምናና ቂቻምናን ቬኯኩሁ ቬሟጅ ድሤቇን 

ቬንዏኯሿዴም ኟምናቇኗው ይህንኑ እውነዲ ነው። ኯምቪኳ በ2008  በጀዴ ዓዏዴ ዏንቌሥዴ በጠቃኲይ 

106 ቢዮን ብሤ ቇቢ ኟቧበቧበ ቩሆን ይህም ሿእቅዱ ሿ91 በዏድ በኲይ ነው። ሿ2007  ዯዏቪቪይ ቅዴ 

ቊሤ ቩነፃፀሤ ደቌሞ ሿ22 ቢዮን ብሤ በኲይ ብኴጫ ኯው። ኟ2009ኝን በንጻሠ ቬንዏኯሿዯው ደቌሞ 

ኟዯቇኲቢጦሽ ሆኖ እናቇኗዋኯን። 

ቌብሤ ኟሪዴሢኴ፣ ኟክኴኴና ኟቂባቢ ቬዯዳደሤ ቂኲዴ በቌኯቧቦችና ህቊዊ ዯቋዒዴ ኲይ ሿዑያቇኘዴ ቇቢ 

ይሿራኰ ኧንድ ኟዑጣኴ ኟውዴዲ ቌዴዲ እንጂ እዳ ይደኯም።  ዏንቌሥዴ ሿካቍች በቌብሤ ኟቧበቧበውን 

ኯዏሿኲሿያ፣ ኯዴ/ቤድች፣ ኯጤና ዯቋዒዴና ዏቧኴ ኟዏቧሟዯ ኴዒዴ ቌንባዲ ጪዎች ዏቮሦኚ ያውኲኴ። 

ቬኯሆነም ዒናዶውም ቌብሤ ሿሩይ በህቌ በዯዏኯሿዯው ካ ውቬጥ ቌብሠን ቬዲውቆ ኟዏክሦኴ ቌዴዲ 

ኯበዴ ፡፡ ያም ሆኖ ቌን በኩህ ቌባብ እኟዯዏሢ እንደዒይቇኝ በብከ ጥናድች ኟዯሟቊቇጠበዴ ኟቇቢዎችና 

ቈዐሠክ ባኯቬኴጣን ህኬቡን ኢራዴሃዊ ኯሆነ ኟሃብዴ ክራራኴ በዏዳሟቌ ሟቇድ ሿራዯኚውን ዑና 

እንደዯጫዯ ጥናድዷ ያሟቊቌጣኰ። ሿጥናዴም በኲይ እሢቨ ኟቇቢዎችና ቈዐሠክ ባኯቬኴጣን ሿቧሞኑ ኟ6 

ሤ ኟሦጻፗም ሡፖሤደን ኯህኬብ ዯቂዮች ምክሤ ቤዴ ባቀሟበበዴ ቅዴ በሢቨ ኲይ ዏቬክሯኴ። 



ምቬክሤነደ ኟዯቧጠው ዒክቧኞ ጥሤ 22 ቀን 2010 ዓ.ም ባኯቬኴጣኑ ኟቌዒሽ ዓዏዴ ኟሥሢ ሦጻፗም 

ሡፖሤደን  ባደሟቇበዴ ቅዴ ነው፡፡ ኟፓሤኲዒው ባኲዴ በሿራዯኚ ኟዏንቌሥዴ ዏሢሥች ቪይቀሠ 

በቇሡደ ኯዑዲኟው ኟፖኯዱቂ ቀውቬ ጣዲዶውን ኟዑቀቬሠዴ “ኮንዴሥባንዲቬዴ” በዯባኰ ዒንነዲዶው 

በዒይዲቅ ኃይኵች ኲይ ቬኯሆነ፣ ኟእነኩህን ዒንነዴ ፓሤኲዒው በቌኴጽ ኟዒቅ ኃኲረነዴ ያኯበዴ በዏሆኑ 

ዒንነዲዶው እንዲቇኯጽኲዶው ኟቇቢዎችና ቈምሠክ ባኯሥኴጣን ዏሢሥችን ጠይቀዋኴ፡፡ 

ንድ ኟፓሤኲዒ ባኴ፣ “ቬዐ ኟዒይጠሢው ኮንዴሥባንዲቬዴ ዒነው?” ቩኰ በቬኲቅ ዏጠኟቃዶውን 

ኟሃቇሤ ውቬጥ ዏቇናኚ ብከሃን ኧቌበዋኴ፡፡ በቇሡደ ኟብሔሤ ቌጭዴ እኟሦጠሠ ያኰዴ እነኩህ 

ኮንዴሥባንዲቬዴ ኟዑኴ ቬም ኟጣኲዶው፤ በኔዴሤክ ዯቪቬሟው ኟዑንቀቪቀቨ ኃይኵች እንደሆኑ 

ኟጠቆዐዴ ኳኲ ኟምክሤ ቤደ ባኴ ደቌሞ፣ “በእነኩህ ኃይኵች ጡንቻ ቇቢዎችና ቈምሠክ ሢቨ 

ዲቬሯኴ፤” ቩኰ ዏዯዶዲዶውም በዯዏቪቪይ በኧቇባዎዷ ዯዏኴክቷኴ፡፡ 

በዯኯይ በቈምሠክ ቅሤንጫሬች ኲይ ኟዑዏደቡ ኟሥሢ ኃኲረዎች ኯኩሁ ሕቇጥ ሥሢ እንዲዏዷ ሆነው 

ኟዑዏኯዏኰ ዏሆኑን፣ በኩህም ኟዯነቪ በሁኑ ቅዴ ንድ ብሔሤ ነጥኵ ኟዒጥቃዴ ቌጭዴ እንዲሦጠሤ 

ምክንያዴ ሆነዋኴ ቩኰ እኙሁ ኟምክሤ ቤዴ ባኲዴ ኟቀቨ ቩሆን፤በቇሡደ ኟጪ ንቌድ ዏቬዏሥች 

በዑቇኘ ኟዯኯያአ ቂባቢዎች በድንቇዴ ኟኤኳክዴሡክ ኃይኴ ዯቋሟጠ ዒኯዴ ኮንዴሥባንድ ኟጫኑ 

ዯሽሿሤቂሡዎች እያኯሧ እንደሆነ በቇሃድ ኟዑዲቅ ዏሆኑን ኟጠቀቨ ኳኲ ኟምክሤ ቤዴ ባኴ፣ በኩህ 

ኔዴሤክ ውቬጥ ኟዯቋዐ ሠሢዯኞች ኖሠ እንደዑችኰ ያቪያኴ ዒኯዲዶውንም ሿኧቇባዎዷ ዏሟዳዴ 

ዯችሏኴ፡፡ 

ኟባኯሥኴጣኑ ዋና ዳይሣክዯሤ በበቀኲዶው በፓሤኲዒ ባኲደ እንደዯነቪው ኮንዴሥባንዲቬድዷ ኟሢቪዶው 

ዏቊኧን ያኲዶው፣ በኔዴሤክ ኟዯደሢጁና ዯቌባሢዶውም በሁኑ ቅዴ ቪቪቢ ኟዑባኴ ዏሆኑን 

ጠቁዏው፤ ይኼንን ዏበጣጠቬ ቂኴዯቻኯ ሿኢኮኖዑ ቈዳደ በኲይ ኟፖኯዱቂ ቀውቬ ኟዑሦጥሤ ዏሆኑን 

ዏናቇሢዶውም ዯዏኴክቷኴ፡፡ በቌዒሽ ዓዏዴ ውቬጥ 331.6 ዑዮን ብሤ ኟዑያጡ ንብሟድች 

በኮንዴሥባንድ ቇቡ ቩኰ ኟዯያከ ዏሆኑን፣ 105.3 ዑዮን ብሤ ኟዑቇዏዴ ንብሟዴ ደቌሞ ጣ ቩኴ 

ዏያከ ዯቇኴጿኴ፡፡ 

ይህ ደቌሞ በዯሟኲ ዏኴቀም ባይሆን ሿቁቪቁቬና ዳክኖኵጂ እንዲሁም ሿቧው ሃይኴ ንጻሤ ኯኧዏናዊ 

ኟቌብሤ ቧባቧብ ቬሤዴ ኟዯዏዷ ሁኔዲዎች ኟዯሦጠሠ ቢሆንም በቌብሤ ቬዯደደሤ ቬሤዓደ ውቬጥ ቁሢይ 



ቧበቧቢነዴን ሿዏድሦቅ፣ ዏቧብቧብ ያኯበዴን ቇቢ ሿዏቧብቧብ እና ራዴሃዊነዴን ሿዒቬሦን ኳያ በኟደሟጃው 

ባኯው ዏሢሤም ሆነ በባኯዐያዎች ኧንድ ያኴዯቀሟሧ በሤቂዲ ቈድኯድች ኟዑዲአ ዏሆኑን ኟዏያዏኯክዴ 

ምቬክሤነዴ ነው። እነኩህ ችቌሥች በራዴሃዊ ኟሃብዴ ክራራኴ ኲይ ኰዲዊ ዯጽእኖ በዏራጠሤ ቌብሤ ሿሩአ 

ዒህበሟቧብ ቌብሤን እንደ እዳ እንዲዏኯሿዯው ሿዒድሟቈም በኲይ ህኬቡ ኟኴዒደ ዯቪዲረና ዯጠቃዑ 

እንዳይሆን ኟዑያደሤቌ እንደሆነም ያጠያይቅም። 

በጥናዴ ኟዯደቇሧዴ እነኩህ  ዏሟጃዎች እንደዑያዏኯክደዴ በሪዴሢኰ ኟቇቢዎችና ቈምሠክ  ባኯቬኴጣን  

ሿቈምሠክ ቬሤዓደ ቊሤ ዯያይክ በደብ፣ ደሟቅ ደብና በውሥፕኲን ዒሟራያ ቂባቢ ኟዐቬና፣ ኟቬሢ 

ዏጓዯዴና ኢ-ራዴሃዊ ዴዏና በቬሩዴ እንደዑዲይ እንዲሁም ሿቇቢ ቌብሤ ዴዏና ቊሤ በዯያያኧ ኬቅዯኚ 

ኟንቌድ እንቅቬቃቫ ያኯው ነቊዴ ኲይ ሿራዯኚ ኟቌብሤ ቌምዴ ኟዑጣኴበዴ፤ በዯቃሢኒው ደቌሞ ሿራዯኚ 

ኟንቌድ እንቅቬቃቫ ያኯው ነቊዴ ኲይ ነቬዯኚ ኟቌብሤ ቌምዴ ኟዑጣኴበዴ ሁኔዲ በቬሩዴ ዏኖሠ 

እንዲሁም ዯዏቪቪይ ጥሩዴ ያጠሧዴን ዯዏቪቪይ ቅጣዴ ኯዏቅጣዴ ቁሢይ ቧብቪቢነዴ በቌኴጽ 

እንደዑሦፗም ያቪያኰ።  

በጥናድዷ  ኟዯቇኘ  ዏሟጃዎች እንደዑያቪአዴ በቈምሠክ ቬሤዓደ ባኯቈዳይን ዒቬዯናቇድ ኲይ ኟዑዲይ ኢ-

ራዴሃዊነዴ፣ ሠነድ በራጥነዴ ኯዏበዯን፣ ዲሡራ እያቪቪደ ያኴሆነ ቀሟጥና ዲክቬ ዏጠኟቅ፣ ያኴዯቇባ 

ጥቅም ኯዒቌኗዴ ዏደሢደሤና ሿቈምሠክ ቬዯኲኲረዎች ቊሤ ዯዏሣጥሥ ዏቬሢዴ ኟቁሢይ ቧብቪቢነዴ 

ዏቇኯጫዎች ናዶው፡፡ ሿቧሞኑ በቮቇሤ ኤራ ኤም 102.1 ኟምሽዴ ካና ኲይ ኟዯደዏጠውም ይህንኑ በዑቇባ 

ኟዑያጠናክሤ ቬሟጅ ነው። 

ቈዳአ እንዲህ ነው።ዏንቌቬዴ ኯቪውዲ ዯዏኲሾች ኟቧጠውን ሿቀሟጥ ነጻ ኟዒቬቇባዴ ዏብዴ በዏጠቀምና 

ቤዴ ኯቤዴ በዯደሟቇ ቅቬቀቪ ኟቀሟበኲዶውን ጥሡ ዏቧሟዴ ድሤቇው በኩህ ሃቇሤ ኯዏቬሢዴ 

ኟዑያቬችኲዶውን እቃና ኟቤዴ ቁቪቁቭች ባኴና ዑቬዴ ቮክሦው ደሃቇሤ ይዏጣኰ። ኟቮሿሧዴ እቃን ኪሣ 

ነቇ እያኯ፤ቆጠሢ ኲይ … ቬብቧባ ኲይ ነን እያኯ ኟዲቬ በባ ቦኳ ቅሤንጫራ ጽ/ቤዴ ባኴና ዑቬዱደን 

ቂቈኲኲ በኋኲ ሤ ቬኲኯሦው ዯሤሷኴ ቩኴ ምኲሽ ቧጥድ ቀም ያደሤቊዶዋኴ። ኟዑኯብቨዴ ብሤድኴብቬን 

እንኳ ሿቍሟቤዴ በዴውቬዴ እኟዯጠቀዐ ኟዑቇኘዴ ባኴና ዑቬዱደ ህቌን ዯደቌሦው ንቀጽ ጠቅቧው እሡ 

ቢኰም ያቇኘዴ ዏኴቬ ሿቃጠኵ ኟዯሟሦ ቂኯ ይቧጣችኋኴ ኟዑኴ ነው። ቌብሤ ሿሩይ ኟሆነውን ህብሟዯቧብ 

ኟዑያቪቬበው ይህ ነው። ቀድሞ ነቇሤ ህቈ ምን ይበኴ ምን ቈዳያችን ይሁንና ፤1ሤ ኟቆኟ ንብሟዴ 

ይሟቪኴ ኟዑኯውን ዯቀብኯን ኟዯቋዐን ምኲሽ ቬናሄቧው፤ሿቃጠኵ ቬኯምን ቩባኴ ኟዯሟሦ ንብሟዴ ኖሟ 



ኟዑኯው ጥያቄ ቬናሄቧው ኟባኴና ዑቬደ ንብሟዴ ቀድሞ ነቇሤ እንዳኴዯቃጠኯ እና ሢቯም ዏንቌቬዴ 

ቪይሆን ዏንቌቬዴ ኟዑያቂክኰዴ ኟዯቋዐ ባኯቬኴጣናዴ እንደሆኑ ይቇባናኴ። ኟዯቃጠኯዒ ቢሆን ሁኰም 

እንጂ ኟዯቧነው ሆን ቬኯዒይችኴ።ኴያም ደቌሞ ኟዑቃጠኰ ኟውሤቬ ንብሟድች ኯዒቪያ ዯቆንጥሥ 

ኟዑቃጠኴና ቀሡው ኯነኩሁ ቁሢይ ቧብቪቢዎች እንደሆነ ኟዑያዏኲክዴ ጭብጥን ነው ሿካናው ዏቇንኧብ 

ኟዑቻኯው። ይህ ደቌሞ ቌብሤ ሿሩይ ኟሆነውን ህብሟዯቧብ ቌብሤ እዳዬ ነው እንዲኴ ኟዑያቬችኴ 

ውንብድና ነው። 

ንዳንድ ዏሢሥች በቇቢ ቧባቧብ ሂደዴ ኟዑዲአ ክራዯድችን ዯጠቅዏው ጣኴቃ በዏቌባዴ ኯቌባብ 

ጥቅም ኯዒቌኗዴ ኟዏሻዴ፣ ድኴዎና ኢራዴሃዊ ዯቌባሢዴ በራዴሃዊ ኟንቌድ ውድድሤ ኲይ ኰዲዊ 

ዯፅእኖ እያቪሟሧ ዏሆናዶውን በጥናድዷ ኟዯቇኘዴ ዏሟጃዎች ቪይዯዋኴ፡፡ በዯጧዒሡ እቫዴ ዲክቬ 

ዏኧቊቇብ ኲይ ንዱን ዏዏኬቇብ ኳኲኚውን ችኲ ዒኯዴ ይዲያኴ፡፡   

ዏሃንዲቭች ቢኴ ኦራ ኳንዱዱ ቊንነው በዏፃራ ኟቀሟጥ ነፃ ዏብዴ ዯጠቃዑዎች ኟንቌድ ቧሤደን 

ደዑያኪባ እንቅቬቃቫ እንዲቇቡ ይደቌሩኰ፡፡ ሿቀሟጥ ነፃ ዏብዴን ኯህቇጥ ዏንቇድ ኟዑያውኰዴን በህቌ 

ዯጠያቂ ዒድሟቌ ኲይም በቇንኧብና በዴቬቬሤ ሿህቌ ቬኯዑያዏኴጡ በቁሤጠኝነዴ ኯዏዲቇኴ ኟዑደሟቇው 

ጥሟዴ ደቂዒ ሆኗኴ። በዯዏቪቪይ ኟሤ ባኟሤ ነቊዴዎች ኯህቌ ቢቀሤቡም በሩጣኝ ይቀጡም፡፡     

ዋነኚው ዏንቬኤ ኟቁሢይ ቧብቪቢነዴ ዏኯቂሿዴና ዯቌባሤ በዏዋቅሠም ሆነ በህብሟዯቧቡ ውቬጥ 

ኟዯንቧሢሩ ዏሆኑ፤ ኟዯጠያቂነዴ ዒነቬና በቁሢይ ቧብቪቢነዴ ኲይ ኟዑደሟቇው ዴቌኴ ያኬ ኯቀቅ ኟበኪበዴና 

በዐኰ ኴብ ኟዒይቂሄድ ዏሆኑ ነው። በሤሿዴ ያኰ ዏሢሥችና ባኯዐያዎች በጥቅም ዴቬቬሤ ኟዯነቂቀ 

ይም ድሤባይነዴ ኟዯጠናዲዶው በዏሆናዶው ኟፀሟ ቁሢይ ቧብቪቢነዴ ዴቌኰን በቁሤጠኝነዴ 

ኯዏቀኲቀኴ ኟዒይደራሠ ንዳንዴም በፀሟ ዲሞክሢቩ ዏንቇድ ኟዏዲቇያ ዏድሟቀ እንዲጠብ ኟዑያደሤቈ 

ዏሆናዶው ነው። 

ኳኲው ዏንቬኤ በኧሤሧ ያኯው በሤቂዲ ዏሢሤ ምደባውና ቬምሡደ ኯኧሤሧ ኟዑዏጥን ፖኯዱቂዊና ዐያዊ 

ብቃዴ እንዳኯው በዑያሟቊቌጥ ዏንቇድ ኯዏሆኑ፤ ብቃደን ኯዒዳበሤም በቂ ጥሟዴ ኟዒያደሤቌ በዏሆኑ 

ያኯበዴ ኟብቃዴ እጥሟዴ በቬሢው ኲይ ኰዲዊ ዯፅእኖ ዒቪሟሧ ነው። ሿኧሤሧ ውጪ ኟዑቇኗው ብኪኚው 

ዏሢሤም በቌብሤ ዒቧባቧብ ቬሢው ኲይ ዴክክኯኚ ዏኯቂሿዴና ዕውቀዴ ባኯዏያከ ኟቌብሤ ዏቧብቧብ 

ቬሢን ሿፖኯዱቂኴ ኢኮኖዑ ኯውጡ ቊሤ ቬዯቪቬሥ ሿዒኟዴ ይኴቅ ዯሢ ኟቇንኧብ ዒቧባቧብ ቬሢ ድሤቍ 



በዏዏኴሿዴ፤ ኯኴዒዴ ኟዑውኯውን ኟቌብሤ ዒቧባቧብ ሂደዴ ኟዑደሟቇውን ዴቌኴ በዴክክኯኚ ይኧደ 

ኯዏቇንኧብና  በኩህም ምክንያዴ ቌብሤ ሿሩአ ቌዴዲው ኟሆነውን ቌብሤ እንደ እዳ እንዲዏኯሿዯው 

እያደሟቈዴ ነው።  

ቬኯሆነም ኟቌብሤ ቬዯዳደሤ ቬሤደን በዒኧዏን ራዴሃዊ ኟሃብዴ ክራራኴን ዒሟቊቇጥ ኟዑቻኴባዶው 

ኟቅሤብና ኟሟዥም ካ ኟሆኑ ቪኝ ኟዏራዴሄ ሃቪቦችን ጠቁዏዋኴና በኪው ቌባብ ዏቬሢዴ ያቬሦኴቊኴ። 

በቇቢዎች ኧሤራ ኟዑዲኟውን ኟቁሢይ ቧበቪቢነዴና ኢራዴሃዊነዴ ችቌሤ  ኯዏራዲዴ ኟቧሢሤ ቈድኯድችን 

በጥኴቀዴ በዏሦዯቮ  በዯኯይም በኧሤሧ ሿራዯኚ ኟቌብሤ ቬሢ ኟዑቂሄድባዶውን ዏቬኮች በዒጥናዴ 

ኟዑሦፀዏውን ኟዲክቬ ዒጭበሤበሤ ቇደ ኟዑችኰ ኟቧሢሤ ዒሻሻያዎች ዒድሟቌና ኳኵች  ኧሤሧን 

ኟዒጥሢዴ ሤምጃዎች ዏውቧድ ይቇባኴ፡፡   

በኧሤሧ ኟዑዲኟውን ኟዏሦፀምና ኟዒቬሦፀም ቈድኯድች ኯዒቬዯቂሿኴ ሿጭሤ ካ ኳያ ሁን ያኯውን 

ዏሢሤና ባኯዐያ ሁኔዲ በዏቇምቇም ሩጣኝ ኟዒሻሻያ እሤምጃ ዏውቧድ ይጠይቃኴ። ሿሟጅም ካ 

ኳያ ደቌሞ ችቌሥዷን  በጥናዴና ምሤምሤ እኟኯኟ ኟምክሤ እና ኟቬኴጠና ቇኴቌኵዴ ኟዑቧጥ ኟዲክቬ 

ኢንቬዱዴአዴ ዒቋቋም ይቇባኴ፡፡   

በኧሤሧ ያኯውን ኟዏሟጃ ችቌሤ ሿዏቧሟደ ኯዏራዲዴ ኟዏሟጃ ቬሤዓደን ዒኧዏን ይጠይቃኴ። በጥቅኰ 

ኟዲክቬ ቬዯዳደሤ ህቈን በሁኰም ቂባቢዎች ጥነዴ ባኯው ዏንቇድ ዯቌባሢዊ በዒድሟቌ እና ቬሤደን 

በዒኧዏን ኴዒዴን ዒሩጠን እና ሿዯቇኗው ኴዒዴ እቀኴ ዯጠቃዑ ዏሆን ኟዑቻኴበዴን እድኴ በዒቬሩዴ 

ቌብሤ እዳ ቪይሆን ኟውዴዲ ቌዴዲ ዏሆኑን ምኖ ኟዑቀበኴ ዒህበሟቧብ ዏቇንባዴ ቌድ ይኲኴ።   

 


