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በቧባዙ ኲይ ቬንጥቅ 

ኢብቪ ነዏዙ 03-20-18 

ኟደቊ ዏሿኲሿኴና ዝግኘነት ኮዑሽን ዏቊቢት 4፣ 2010 ዓ/ዔ ሿጥዛ ጏዛ ዷዔዜ እቬሿቀጣይ ዓዏት 

ታህቪቬ ጏዛ ድዖቬ ኟዑኖትን ኟቬቷጓይ ዜ እዛዳታ ዝኲዎች ቁጥዛ ይዠ ድዛጓኴ። በዚህ ይዠ 

በዯደዖቇ ዏዖዺ ዏቧዖት እቬሿ 2011 ዓ/ዔ ታህቪቬ ጏዛ ኯንድ ዓዏት ኟዑኖዖው ኟቬቷኳይ ዜ 

እዛዳታ ዝኲ ዜጎች ቁጥዛ 7 ነጥብ 8 ዑኟን ቇደዒ ነው። ዏዖዺው ይዠ ኟዯደዖቇው ኟኢዡዴዘ 

ዏንግቬትና ኯቊሽ ድዛጅቶች በቊዙ ባኧቊዸት ዏድዖክ ኲይ ነበዛ። ሿእነዚህ ዯዖዹዎች ዏሃሿኴ ብዛኞቸ 

ድዛቅ ባቬሿዯኯው ኟግብዛና ቬዙ ዏቬዯጓጎኴ ቪቢያ ኯዔግብ እጥዖት ኟዯቊኯጡ ናቷው። 

ኟብሄዙዊ ደቊ ቬቊት ቬዙ ዏዙዛ ኮዑሽን ኮዑሽነዛ ቶ ዔትቀ ካቪ ዏዖዺው ይዠ በዯደዖቇበት 

ዏድዖክ ኲይ፣ በሀቇዘደ ሿቅዛብ ዏታት ጏዲህ ኟድዛቅ ክቬዯት እንደቀድዕው በኟቬዛና ዔቬት ዏደ 

ቪይሆን ዯደቊቊዑነደ እኟጧዏዖ ዏዏጣደን ቬታውቀዋኴ። ይህዔ በሃቇዘደ ኢኮኖዑና በህዝቡ ኟኗኗዛ 

ኧይቤ ኲይ ኰታዊ ዯፅእኖን በዒቪዖዢ ኲይ ዏሆኑን ቇኴጸዋኴ። እቬሿ ታህቪቬ 2011 ዓ/ዔ ኟቬቷኳይ 

ዜ እዛዳታ ኯዑያቬዝኴቊቷው 7 ነጥብ 8 ዑኟን ዜጎች ኟቧብዓዊ እዛዳታ ኯዒቅዖብዔ 1 ነጥብ 4 

ቢኟን ኟዓዘካ ዶኲዛ እንደዑያቬዝኴግዔ ቬታውቀዋኴ። ኟኧንድዜ ኟዯዖዹዎች ቁጥዛ በ2009 በዷት 

ዏት በበኴግ ጥናት ዯኯይቶ ሿነሀቫ 2009 ዓ.ዔ እቬሿ ታህቪቬ 2010 ዓ.ዔ ድዖቬ ኟቬቷኳይ ዜ 

እዛዳታ ቩቀዛብኲቷው ሿነበ 8 ነጥብ 5 ዑኟን ዜጎች  ቊዛ ቩነፃፀዛ በ8 ነጥብ 4 በዏቶ ቅናሽ 

ቪይቷኴ።  

ይሁን እንዹ፣ በዏኸዛ ጏቅት ጥናት ዏቧዖት ኟዯኯኟው ኟቬቷኳይ ዜ እዛዳታ ጠባቂዎች ቁጥዛ 

ሿባኯዝው ዏት ዯዏቪቪይ ጏቅት ቊዛ ቩነፃፀዛ ኟ37 በዏቶ ጭዒዘ ቪይቷኴ። ይህ ኟእዛዳታ ዝኲዎች 

ቁጥዛ ኟዏኸዛ ዔዛት በዯቧበቧበበት ጥዛ 2009 ዓ/ዔ ኲይ 5 ነጥብ 6 ዑኟን ነበዛ። ዏቊቢት ጏዛ ኲይ 

ኟዯዖዹዎቸ ቁጥዛ ዏኴቭ ጭዒዘ ቪይቶ 7 ነጥብ 8 ዑኟን ደዛቭ ነበዛ። ሃዔኳ 2009 ዓ/ዔ ኲይ ደግዕ 

ጏደ 8 ነጥብ 5 ዑኟን ሻቀበ። እቬሿ ታህቪቬ 2010 ዓ/ዔ ኟቬቷኳይ ዜ እዛዳታ ቩቀዛብ ኟነበዖው 
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ኯእዚህ 8 ነጥብ 5 ዑኟን ዜጎች ነበዛ። በ2007 በኴግና ክዖዔት በዯሿቧዯው ቬሿዟ ዖሃብ 2008 ዓ/ዔ 

ጥዛ ኲይ ኟዯዖዹዎቸ ቁጥዛ 10 ነጥብ 2 ዑኟን ደዛቭ እንደነበዖ ይታጏቪኴ።  

ሿጥዛ 2010  ዷዔዜ እቧሿ ታህቪቬ 2011 ዓ/ዔ ኟዑኖዖው ኟዯዖዹ ዜጎች ቁጥዛ እቬሿ ታህቪቬ 2010 

ዓ/ዔ ሿነበዖው ቊዛ ቩነጻጸዛ በ8 ነጥብ 4 በዏቶ ዝቅዯኛ ቢሆንዔ፣ ሿኲይ ኟዯጠቀቨት ሃዞች 

እንደዑያዏኯሿደት ባኯዝው ዓዏት ጥዛ ኲይ ሿነበዖው ቊዛ ቩነጻጻዛ በ37 በዏቶ ጭዒዘ ቪይቷኴ። 

ኟዯዖዹዎቸ ቁጥዛ እንዲጧዔዛ በዒድዖግ ዖቇድ፣ በዯኯይ ሿባኯዝው ዓዏት ዒቇባደዺ ዷዔዜ በኦዜዑያና 

በኢትዮጵያ ቨዒኳ ክኴኵች ዋቪኝ ካባቢዎች ቊጥዕ በነበዖው ግጭት በሁኯደዔ ጏቇን እቬሿ 1 

ዑኟን ይደዛቪኰ ዯብኯው ኟዯቇዏደ ዜጎች ሿኑሯቷው ዒዝናቀኲቷው ቈኴህ ቬዯዋፅኦ ኯው። በቧባዙ 

ኲይ ቬንጥቅ እንዲኰ፣ በሃቇዘደ ያቊጠዏው ግጭት ድዛቅን ግዞ በዑኟን ኟዑቆጠ ዯጧዒዘ 

ኢትዮጵያውያንን ኯዯዖዹነት ዳዛጓኴ። ይህ ኟቧኲዔ ዋቊ ዔን ያህኴ እንደሆነ ያቬቇነዝባኴ። 

ግጭደ በቀጥታ ዜጎችን በዒዝናቀኴ ኯዯዖዹነት ሿዏዳዖቈ በዯጧዒዘ፣ ግጭት በዯሿቧዯባቷው ካባቢዎች 

ዜጎችን ሿዔዛት ቬዙ ውጭ በዒደዖግዔ ኯእዛዳታ ጠባቂነት እንዲዳዖቈ ዔክንያት ዏሆኑ ይካድዔ።  ይህ 

ብቻ ይደኯዔ። በዯኯይ ሿ2007 ዓ/ዔ ዷዔዖው እቬሿ ባኯዝው ዓዏት ሿድዛቅ ዯፅእኖ ያኴዯኲቀቁና 

ኯዯሿታታይ ቭቬት ዓዏታት በእዛዳታ ኲይ ጥቇኛ ኟሆኑ ካባቢዎች ኰ። ደቡብ ዔቬዙቅ ኦዜዑያን 

ኯብነት ዒንቪት ይቻኲኴ። ኯቭቬት ዓዏታት በእነዚህ ካባቢዎች ድዛቅን በኧኲቂነት ኯዏቋቋዔ 

ኟዑያቬችኴ ይህ ነው ኟዑባኴ ዯጧባጭ ዯግባዛ ኴዯሿናጏነዔ። ይህ እንዲሆን በዒድዖግ ዖቇድ፣ በዯኯይ 

በካባቢው እንዲሁዔ በጠቃኲይ በክኴኰ ያቊጠዏው ኟቧኲዔና ዏዖቊቊት እጦት ቬዯዋጽኦ ያኯው 

ዏሆኑ ኟዑያሿዙክዛ ቈዳይ ይደኯዔ።  

በኦዜዑያ ያኯዒቋዖጥ ያቊጠዏው ኟቧኲዔና ዏዖቊቊት እጦት ኟክኴኰ ዏንግቬት ድዛቅ ባቊጠዒቷው 

ካባቢዎች ኯኧኲቂ ኟኴዒት ቬዙዎች ኴአ ትቀዖት ቧጥቶ እንዳይቧዙ እንቅዠት ዏሆኑ ይካድዔ። ኟቧኲዔ 

ዋቊ ይህን ያህኴ ነው። በጠቃኲይ ሿኧንድዜ ሃቇዙዊ ኟቬቷኳይ ዜ እዛዳታ ጠባቂ 7 ነጥብ 8 ዑኟን 

ዜጎች ውቬጥ 41 በዏቶ ያህኰ በኦዜዑያ ውቬጥ ነው ኟዑቇኘት። ብዛኛው ኟቧኲዔ እጦት ችግዛዔ 

በኦዜዑያ ነበዛ ያቊጠዏው። ሿኦዜዑያ ቊዛ ዯቀዙዙቢ ኟዯዖዹዎች ቁጥዛ ባኯው ኟዒዙ ክኴኴ 

ኟዯዖዹዎች ቁጥዛ ሿጠቃኲይ ሃቇዙዊ ዯዖዹዎች 12 በዏቶ ቇደዒ ብቻ ነው። ኟኳኵች ክኴኵች ደግዕ 

ሿዚህ በእጅቈ ያንቪኴ። 
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በጠቃኲይ ድዛቅ ሁንዔ ኟሃቇዘደ ቪቪቢ ችግዛ ዏሆኑ እንደቀጠኯ ነው። እዛግጥ ድዛቅ ኯቧዎች 

ህይጏት ዏጥዠትና ሿኑዜ ዏዝናቀኴ ዔክንያት ዏሆኑ ካቆዏ ዓዏታት ዯቆጥዖዋኴ። በኢትዮጵያ ድዛቅና 

ቷነዝዛ ዯዠትዯዋኴ። ይሁን እንዹ በዯኯይ ሿቅዛብ ዓዏታት ጏዲህ ድዛቅ ዜጎችን ኯዯዖዹነት ኟዑያቊኴጥ 

ዠታ ኴቧጥ ያኯ ችግዛ ዏሆኑ እንደቀጠኯ ነው። በዏሆኑዔ ኧኲቂ ዏዢትሄ ዝኯግኯት ኟግድ ነው። 

ኧኲቂው ዏዢትሄ በዝናብ ኲይ ጥቇኛ ኟሆነውን ኟሃቇዘደን ግብዛና ሿዚህ ጥቇኝነት ዒኲቀቅ ነው፤ በዏቬኖ 

ኴዒት። 

ድዛቅን በኧኲቂነት ኯዏቋቋዔ ዏሿናጏን ካኯባቷው ዯግባዙት ዏሃሿኴ ቀዳዑው ኟዏቬኖ እዛሻ ነው። 

ኟእዛሻና ኟዯዝጥዜ ሃብት ዑኒቬቴዛ ዏዖዺ እንደዑያዏኯክዯው፣ ኢትዮጵያ በዏቬኖ ኴዒት 

ያቬዏኧቇበችው ውጤት በሁኯዯኛው ኟእድቇትና ትዙንቬዣዛዓሽን ዕቅድ ኧዏን በኧዛዞ ኟዯቀዏጠውን ግብ 

ኯዒቪካት በዑያቬችኴ ቁዏና ኲይ ይቇኛኴ። በ2009 ዓ/ዔ 7 ዑኟን ቇደዒ ዛቭ ደዜችን በዒቪዯዢ በ2 

ነጥብ 8 ዑኟን ሄክታዛ ዏዚት ኲይ በዯካሄደ ኟዏቬኖ ኴዒት 370 ነጥብ 6 ዑዮን ቀንታኴ ቇደዒ 

ዔዛት ዏቇኗደን ዑኒቬቴ ቬታውቋኴ። ብዛኛጏ ዔዛት ትክኴትና ዢዙዢዚ ነበዛ። በዚህ ክንውን 

ኟእቅዱ 95 በዏቶ ዒቪካደን ነው ዏዖዺው ኟዑያቪኟው። በ2010 ዓ/ዔ ኟዯቪታዟ ዛቭ ደዜችን ቁጥዛ 

ጏደ 7 ነጥብ 5 ዑኟን በዒቪደግ፣  በዏቬኖ ኟዑኯዒውን ዏዚት ደግዕ ጏደ 3 ነጥብ 3 ዑኟን 

ሄክታዛ ሿዢ በዒደዖግ 469 ዑዮን ቀንታኴ ኟትክኴትና ዢዙዢዚ ዔዛት ኯዏቧብቧብ ታቅዶ 

ጏደዯግባዛ ዏቇባደን ኟዑኒቬቴ ዏዖዺ ያዏኯክታኴ። 

በካባቢ እንክብካቤ በዯኯይ በዯዠቧቬ ኴዒት ኟውሃ ግኝት ዏጠንን ዒሻሻኴና ኟዝዛ እዛጥበትን 

ዏጠበቅዔ ድዛቅን ኯዏቋቋዔ በዏጏቧድ ኲይ ሿዑቇኘ እዛዔዺዎች ዏሃሿኴ ዯጠቃሽ ነው። ሿዚሁ ቊዛ 

ዯያይዞ በኟካባቢው በዛቭና ዛብቶ ደዜች ባጏዙ ደዖዺ ኟነቬዯኛ ኟውሃ ክዔችት እንዲያዝ 

በዒድዖግ በዚህ ውሃ በዏጠቀዔ ኟዏቬኖ ኴዒት ኟዒሿናጏን ዯግባዛ ትቀዖት ዯቧጥቶታኴ። 

በዚህ ዖቇድ እቬካሁን ኟዯሿናጏኑ ዯግባዙት ዯቬዠ ቧጪዎች ዏሆናቷውን ዏዖዺዎች ያዏኯክታኰ። 

ኟእዛሻና ኟዯዝጥዜ ሃብት ዑኒቬቴዛ ባኯዝው ዓዏት ይዠ ባደዖቇው ዏዖዺ በዒዙ፣ ትግዙይና ደቡብ 

ክኴኵች በክዖዔደ ጏቅት ሿ1 ነጥብ 7 ዑኟን ሄክታዛ በኲይ ዏዚት በዯኯያአ ኟውሃ ዒቧባቧብ ቬዙዎች 

ዏቮዝኑን ቬታውቋኴ። ኟውሃ ዒቧባቧብ፣ በክዖዔት ኟዑጥኯውን ዝናብ ቀዚዎችን ቆዢዜ ዒጠዙቀዔ፣ 

ኟዝናቡ ውሃ በጎዛዢ ዏኴክ እንዳይሄድ ኟዑያቬችኰ ቦዮችንና ቈድጓዶችን በዒኧቊዷት ውሃው ጏደ ዒቪ 
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እንዲቇባና ጏደዏዚት እንዲቧዛግ ኟዑያቬችኴ ዯግባዛ ነው። ይህ ቬዙ በዯኯያአ ኟሃቇዘደ ካባቢዎች 

በዯደቊቊዑ እያቊጠዏ ያኯውን ድዛቅ ዯጽእኖ በኧኲቂት ኯዏቋቋዔ ሿዑያቬችኰ ዒዙጭ ዏዢትሄዎች 

ንዱ ነው። 

በጠቃኲይ፣ ኢትዮጵያ ሁንዔ፣ እቬካሁን በቧው ኴጅ ቅዔ በቁጥጥዛ ቬዛ ውኴ ባኴቻኯው ኟዯዝጥዜ 

ክቬዯት - ድዛቅ ሿዏጠቃት ኴትቇኲቇኴ ኴቻኯችዔ። ይህ ድዛቅ ሿሁኯት ዯቀኴ ቬዛት ዓዏታት በዟት 

እንደነበዖው ቷነዝዛ ቬሿትኵ በዏቶ ሺህና በዑኟን ኟዑቆጠ ዜጎችን ህይጏት ባይቀጥዢዔ፣ 

ዑኟኖችን ኯቬቷኳይ ዜ እዛዳታ ጥቇኝነት እያቊኯጠ ነው። እዛግጥ ኟእዛዳታ ዒቅዖቡ ቬዙ 

እንደቀድዕው በውጭ ኯቊሾች ኲይ ብቻ ኟዯንጠኯጠኯ ይደኯዔ። ሃቇዘደ ባኯዞ ንድ ዯቀኴ ቬዛት 

ዓዏታት ባቬዏኧቇበችው ኟኢኮኖዑ እድቇት ዏንግቬት እዛዳታ ኟዒቅዖብ ቅዐ ዯጠናክሯኴ። ሁን 

በእዛዳታ ዒቅዖብ ቬዙ ኲይ ዏንግቬት ኟንበቪውን ድዛሻ ይዟኴ።  

ያዔ ሆኖ ኟድዛቅን ዯፅእኖ ዐኰ በዐኰ ኯዒቃኯኴ ግብዛናውን ሿዝናብ ጥቇኝነት ዒኲቀቅ፣ ይህ 

በዒይቻኴባቷው ካባቢዎች ደግዕ ዛቭና ዛብቶ ደዜችን በኳኲ ቇቢ ኟዑያቬቇኝ ቬዙ ኲይ እንዲቧዒ 

ዒድዖግ ያቬዝኴቊኴ። ሿቅዛብ ዜ ጏዲህ ደግዕ በኢትዮጵያ ታዘክ ታይቶ በዒይታጏቅ ሁኔታ በእዛቬ 

በዛቬ ግጭት ዜጎች ሿኑሯቷው እኟዯዝናቀኰ ኯዯዖዹነት እኟዯዳዖቈ ነው። ሿኧንድዜ ዯዖዹዎች ዏሃሿኴ 1 

ዑኟን ቇደዒ ኟዑሆኑት ኟግጭት ዯዝናቃዮች ናቷው። ይህን በቧባዙ ኲይ ቬንጥቅ ኟሆነብንን ግጭትዔ 

በዒያዳግዔ ሁኔታ ዒቬቀዖት ይኖዛብናኴ። ይህ በዯዝጥዜ ቪይሆን በእዺችን ያኯ በዏሆኑ ይቻኲኴ።  

 

  

 


