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ያኴዯዒከኯው ፌዴሢኲዊ ቬዯዳደሤ ሁኰም ህኬቦች ያኲቷውን ፀጋ በዒኴዒት ዯጠቃዑ እንዲሆኑና
በፌዴሢኲዊ ቬሤዓደ ኲይ በጎ ዏኯካከት እንዲያዳብሠ ቬችሏኴ። ዏንግቬት ሁኰም ክኴኵች በየሢቪቷው
ፍጥነት እያደጉ፣ ነገሤ ግን ደግሞ በቅም ኴዩነት ምክንያት የዑሦጠሟውን ያኴዯዏጣጠነ እድገት ኯዒካካቬ
እገኪ ድሤጓኴ እያደሟገም ነው። በዯኯይ በዳሤ ካባቢ የዑገኘ ዲዳጊ ዒህበሟቧቦችን ከዏቼውም ጊካ በኲቀ
ኢትዮጵያዊ ገዏድ እሤቬ በሤቬ እንዲዯቪቧሠ ድሤጓኴ፤ እያደሟገም ነው። ይህ በሆነበት ግባብ በዯነቨ
ግጭቶች በሤካቶች ሞዯዋኴ፤ ከቀዬቷው ዯሦናቅኯዋኴ። ግን ደግሞ በኦሥዑያና በቭዒኳ ክኴኵች ዋቪኝ
ካባቢዎች በዯሦጠሟው ግጭት ምክንያት ዯሦናቅኯው የነበሠ ካጎችን በኧኲቂነት ኯዒቋቋም እየዯደሟገ ባኯው
ጥሟት ህኬቡ እጅና ጓንት ሆኖ እየዯቪዯሦ ዏሆኑ የፌደሢኲዊ ቬሤደ ቬዯዒዒኝነት ዒቪያ ነው። በዯኯይ
የኦሥዑያ ክኴኴ በግጭደ የዯሦናቀኰ ካጎችን በኧኲቂነት ኯዒቋቋም ኯ86ሺሕ ካጎች የዏኖሡያ ቤት
ኯዏሥሢትና የሥሢ ዕድኴ ኯዏፍጠሤ እየዯንቀቪቀቧ ዏሆኑ ኲይ ዯቪዲፊ የሆኑት ካኲት የብከህነዲችን
ጥግጋት እና የቬሤደ ትክክኯኝነት ዒቪያዎች ናቷው፡፡

በሁኯደ ክኴኵች ዋቪኝ ካባቢዎች በዯሦጠሟው ግጭት የዯሦናቀኰ ካጎችን ኯዒቋቋም የፌዴሢኴ
ዏንግሥት ከ800 ዑዮን ብሤ በኲይ በጀት

ዏድቦም እየዯንቀቪቀቧ እንደዑገኝ ይፋ ከሆነ ቧነባብቷኴ።

የዲቬ በባ ከዯዒ ቬዯዳደሤን ጧምሥ ኳኵች ሦቬት ክኴኵችና ባኯሀብቶች ባደሟጉት ድጋፍም ከ40
ዑዮን ብሤ በኲይ ዏቧብቧብ ዏቻኰም ጭምሤ በዯዏቪቪይ። ከሁኯደ ክኴኵች ኯዯሦናቀኰ ካጎች ከ900
ዑዮን ብሤ በኲይ ምግብ ነክ ኯሆኑና ምግብ ነክ ኲኴሆኑ የፌዴሢኰ ዏንግሥት ጏጩ ዒድሟጉንና ይህ ጥሟት
ጏደነበሤንበት እቬክንዏኯቬም ዯጠናክሥ የዑቀጥኴ ዏሆኑን ዏንግቬት ቬዲውቋኴ፡፡

ካጎችን በዒቋቋም ሒደትም የቭዒኳ ክኴኴ በእንቅቬቃቫ ኲይ እንደዑገኝ ያቬዲጏቀው ዏንግቬት፤ በዯደሟገው
ጥናት ዏሠሟት ከሁኰም ጏገኖች የዯሦናቀኰ ካኲት ጏደ ቀድሞ ቀዬቷው ዯዏኴቧው ዏሄድ የዑሦኴጉና
የዒይሦኴጉ እንዳኰ ዒሟጋገጡን ይፋ ድሤጓኴ፡፡ ቬኯሆነም ጏደነበሤንበት እቬክንዏኯቬም ቬሢው ይቀጥኲኴ።
ከሁኰም በኲይ ቧኲዒችን ጏደነበሟበት እቬኪዏኯቬ ድሟቬ የዯጠናከሟ ቬሢ ያቬሦኴጋኴ።

ኯኩህም በሁኯደም

ክኴኵች ቧኲም በዒደፍሟቬ የዯጠሟጠሠ ካጎችን ጏደ ሕግ የዒቅሟቡ ቬሢ ዏቀኲጠፍ ኯበት፡፡ የሕግ የበኲይነት
ከዒሟጋገጥ ኳያ በሁኯደ ክኴኵች እጃቷው ኯበት ዯብኯው ከዯጠሟጠሠና የእቬሤ ዒኧዣ ከጏጣባቷው 55
ቧዎች ዏካከኴ እቬካሁን በቁጥጥሤ ሥሤ የዋኰት 15 ብቻ

ዏሆናቷው ቪቪቢ ዏሆኑን ዒጤን ያቬሦኴጋኴ።

በሁኑ ቧት ገሡደን ከጪፍ ጪፍ የዑያቬዯቪቬሤ የዒህበሢዊና የኢኮኖዑያዊ ዏቧሟዯ ኴዒት ዯቬፋፍቷኴ።
ይህንንም በዯናጠኴ ቪይሆን በጋሢ ኯዏጠቀም የዑቻኴበት እድኴ ዯሦጥሯኴ። በዴሞክሢቩ ኲይ
የዯዏቧሟዯውን ገሢዊ ገዏድ በጠንካሢ የኢኮኖዑና የዏቧሟዯ ኴዒት ውዲሤ ኯዒጏሦሤ ዯችሏኴ። ይህ
በሆነበት ግባብ ኯዑነቨ ግጭቶች ምክንያት ሆን የዑችኯው ቬሤደ ቪይሆን ኪሢይ ቧብቪቢነት ብቻ ነው
ብኵ ከቬሠ ዒቬዏሤ ቬህዯት ሆን ይችኴም።

በገሢችን ህኬቦች ኧንድ በኴዩ ኴዩ ዏቧሟዲዊ ጉዳዮች ኲይ ከዏቼውም ጊካ የዯሻኯ ብሔሢዊ ዏግባባት
ዯሦጥሯኴ። ህገ ዏንግቬደ የዴሞክሢቩና የቧኲም፣ የፍትህና የእኩኴነት ዋቬትና እንደሆነ ዏግባባት ኲይ
ዯደሤሷኴ። እየዯገነባ የዑገኗው ሥሤዓት የገበያ ዏሆን እንዳኯበትና ቧዎች በቧሠት ኴክ የዏጠቀም ህጋዊ
ዋቬትና ያገኘ በዏሆናቷውም ኲይ ዯዏቪቪይ ዏግባባት ዯሦጥሯኴ፡፡ ይህ ዒኯት ግን የኩህ ቬሤት ቀበኛ
የሆኑ ጸሟ ዴሞክሢቩ ሃይኵች በቬሤደ ውቬጥ የኰም ዒኯት ይደኯም። እንዲያውም ከነኩህ ሁከቶች
በቬዯጀሤባም ቬኯዏኖሢቷው ሁን ዯሟጋግጧኴ።

በኩሁም ኲይ ከሦጣኑ እድገት ጋሤ ዯያይኧው የዯከቧደ ነባሤም ሆኑ ዳዲቬ የቬሤዓደ ችግሥችም እንደኩሁ
ከሞኲ ጎደኴ የጋሢ ቬምምነት ዯይክባቷዋኴ። በእነኩህ ዏቧሟዲዊ ጉዳዮች ከሡያ ከዏቼውም ጊካ የዯሻኯ
ብሔሢዊ ዏግባባት የዯሦጠሟ ዏሆኑ እንደዯጠበቀ ሆኖ ግን በፅኑ የፖኯዱካ ኢኮኖዑ ዏቧሟት ኲይ የዯገነባ
ባኯዏሆኑ ሁንም የዏዋኯኴና ጏደፊትና ጏደኋኲ የዏዏኯቬ ኬዒዑያዎች እየዲዩ ነው። በኩህች ሃገሤ
ኢህዴግ የገሡደን ቧኲም፣ ዴሞክሢቩና ኴዒት ብቻ ቪይሆን ዴሞክሢቩያዊ ንድነቷን የዒቬጠበቅ ችኵዲ
ጭምሤ እንዳኯው የዑጠሢጠሠ ቧዎች ቁጥሤ እየዯበሢከዯ ነው። ቬኯምን ቩባኴ ከሦጻጸም ችግሥች በኲይ
በቬዯጀሤባ ኪሢይ ቧብቪቢዎች ቬኯዑሦነጨ ነው።

ህገ ዏንግቬዲዊ ድንጋጌዎችን በቶኵ ዏሣት ኲይ ያኯዒውሟድ ችግሥች ደግሞ የዑያቬከፍኰት ዋጋ ከባድ
ነው።

በጥቅኰ ቀደም ቩኴ በገሢችን ብሔሤ ብሔሟቧቦች ካኲግባብ የዯያከበት ዏንገድ ኯግጭትና ኯኧዏናት
የእሤቬ በሤእቬ ጦሤነት ዏንቬዔ እንደነበሤ በዏገንኧብ ዲቨ ፌዴሢኲዊ ዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓት ብኬሃነትን
በዒጏቅና በዏቀበኴ እንዲሁም በግባቡ በዒቬዯዳደሤ ኲይ እንዲዏቧሟት ዯደሤጓኴ፡፡ ፌዴሢኲዊ
ቬሤዓደ

ኢትዮጵያ የብከ ህኬቦች ገሤ የዏሆኗን እውነዲ ያኯዒቅዒዒት የዑቀበኴ ቬሤት ነው፡፡ ግን

ደግሞ ፍትሃዊ የሆኑ የህኬብ ጥያቄዎችን፤ ያኯንዳች ዒቅዒዒት ቬሤደ የዯቀበኲቷውን ጥያቄዎች በጏቅደ
ዯገቢውን ምኲሽ እንዲያገኝ ባኯዏደሟጉ በንዳንድ ካባቢዎች ኯግጭት ዏንቬኤ ሆኖ ብከ ዋጋ
ቬከፍኵናኴ፡፡

እኩህ ጋሤ ሁንም ቧዏሤበት የዑገባው ንድ ቢይ ነጥብ ኯ። ንዳንድ ጏገኖች ግጭደ የዯቀቧቀቧው
ፌዴሢኲዊ ዴሞክሢቩያዊ ቬሤደ በሢቨ የግጭት ዏንቬዔ ቬኯሆነ ነው የዑኰት ጉዳይ ነው። ያም ሆኖ ግን
ፌዴሢኲዊ ቬሤደ በዏቧሟዲዊ ባህሡው የዒህበሟቧቦችን ዒንነት ዒክበሤ በዏሆኑ ችግሤ ሦች እንጅ ችግሤ
ሦጣሡ ጏይም ባባሽ ሆን ከቶም ይችኴም፡፡ ይህም ዲቨ ፌዴሢኲዊ ዴሞክሢቩያዊ ቬሤት ሃገሢችን

በኧዏናዊ ዲሡኳ ኯዏጀዏሡያ ጊካ ሠብ ምዕዯ ዓዏት የሞኲው ሟዥም የቧኲም ኧዏን እንድትኖሤ፣ ህኬቦቿ
ኯሃያ ቬድቬት ዓዏዲት በቧኲም፣ በፍቅሤና በዏካባበሤ እንዲኖሠ ያቬቻኯን በዏሆኑ የዑሟጋገጥ ነው።
ቬኯሆነም ጏደነበሤንበት ኯዏዏኯቬ በዑደሟግ ጥሟት የዑገጥዐ ሦዯናዎችን በድኴ ዏጏጣት የምንችኯው
ይህንን የፌደሢኲዊ ቬሤደን ትሠፋት ጋሻና ዏከዲ በዒድሟግ ነው።

