ድህነዴን የዒይቮከዔ ጫንቃ
ድኵቪ ዛጌቪ 05-09-18
በሃብዲዔና በደሃው ዏካከኴ ያኯውን ቧዟ ኴዩነዴ የቧኯጠነውን ዓኯዔ ጧዔዜ የኳኵች ሀገዜች ድሃ ህዝቦች
በፀጋ ዯቀብኯውዴ እየኖ ነው። በእኛ ሀገዛ ግን ይህን ከዏቀበኴ ይኴቅ ኯጥቅዐ ዏከበዛ የዑከዙከዛ
ህዝብ እየዯዝጠዖ ነው። እንዲህ ዓይነደ ‚ኯዔን ከኴዒደ ዯጠቃዑ ኴሆንዔ?‛ የዑኴ ህዝብ ሀገዙችን
ውቬጥ

ዏዝጠ

የዔንከዯኯው

ኴዒዲዊና

ዴዕክዙቩያዊ

ቬዛዓዴ

ውጤዴ

ዏሆኑ

የዑያጠያይቅ

ይዏቬኯኝዔ።
በንድ ሀገዛ ውቬጥ ጥቅዐን በዒጏቅ በዯኯያዩ ጏቅድች ጥያቄ የዑያቀዛብና ክዛክዛ የዑያደዛግ ህዝብ
ዏዝጠ እንዲሁዔ በየጊዜው ጎዯዙው እየጧዏዖ የዑሄድ ዛቭ ደዛ የዑያቀዛበው ጥያቄ ዏኖ ንድ
የዑያቪየን እውነዲ ኯ። እዛቨዔ በዚያች ሀገዛ ውቬጥ ኴዒዴ በዏቪኯጡ ዔክንያዴ ዯጠቃዑነደን ይበኴጥ
ዒዖጋገጥ የዏዝኴግ ሀዝብ ዏኖን ነው። ይህ እውነዲዔ የኴዒዲዊ ዏንግቬዴ ባህዘ ዏሆኑ ግኴፅ ነው።
በሀገዙችን ውቬጥ የዯዝጠዖው ጠያቂና ዯከዙካዘ ህዝብ ቬዛዓደ የዝጠዖውና የኴዒዲዊ ዏንግቬዴ ዴግበዙ
ውጤዴ ዏሆኑ ያጠያይቅዔ።
እንደዑዲጏቀው ኸዴዮጵያ ውቬጥ እየዯገነባ ያኯው ኸኮኖዑ ብዙሃኑን የዑያቪዴፍና ፍዴሃዊ የሃብዴ
ዯጠቃዑነዴን እያዖጋገጠ የዏጣ ዏሆኑን ጥናድች ያዏኲከደዴ እውነዲ ነው። ይህዔ ዛዚ በሀገዙችን
ድህነዴን ዓን ብኵ የዒይቀበኴ ዴውኴድ እንዲዝጠዛ፣ ዯቬዠው እየጧዏዖ የዏጣ ህዝብ እንዲኖዛና ይህ
ህዝብዔ ጥቅዐ እንዲነካበዴ የዒይዝኴግ እንዲሁዔ ዯጧዒዘ ጥቅዔ የዑዝኴግ ዜጋ እንዲዝጠዛ ዔክንያዴ
የሆነ ይዏቬኯኛኴ።
ቬዛዓደ የሁኰንዔ ህዝብ ዯጠቃዑነዴ እያዖጋገጠ ዏሆኑንዔ የዑያቪይ ነው። በድዔዔ የሀገዙችን ህዝብ
በሁኑ ጏቅዴ እንደ ኳኵች ህዝቦች ድህነዴን ‚ዓን‛ ብኯው ኯዏቀበኴ የዒይችኴ ዴከሻ እንዲኖዙዶው
ያደዖገ ይዏቬኯኛኴ።
ይህ ከድህነዴ ጋዛ ዯቬዒዔድ ኲኯዏኖዛ የጏቧነ ህዝብ ዏዝጠዔ ኴዒዲዊው ዏንግቬዴ ሁኳዔ ኯኴዒዴና
ብኴፅግና ዯግድ እንዲቧዙ የዑያደዛገው ነው። ዴናንዴ በሀገዙችን ውቬጥ የዯገኘዴ ሁኯንዯናዊ ኯውጦች

እንዲጠናከኯዴ እንጂ እንዲቀኯበቨበዴ የዒይሻው ይህ ህዝብ ዏንግቬዴ የቤዴ ቬዙውን በዴክክኯኛው
የዝፃፃዔ ዏንገድ እንዲከውን የዑዝኴግ ነው። ዛግጥ የሀገዙችን ህዝብ ‘ድህነዴን የዔቮከኝበዴ ዴከሻ
የኯኝዔ’ ዒኯደ ዴክክኴና ዯገቢ ነው— ዴናንዴ ዘቪዠዘ ቬዐን ኯዏቀየዛ የሄደባዶውን ጎዳናዎች በዑገባ
ያውቃኴና። ግና ዴናንዴ ዔን ነበዛ?...እቬዱ ጏደ ኋኲ በእዝነ-ኴቦና ኴዏኴቪችሁ።…
ሀገዙችንና ህዝቦቿ በዯኯይ ከዏዷዏዘያው የዯሃድቭ ጏቅዴ ጏዲህ ባኰዴ ዓዏዲዴ ዏንግቬዴ የዏዘነዴ
ዑናውን ጏቬዶ ባከናጏናዶው ድህነዴን የዏቀነቬ ዯግባዙዴ፤ ሀገዙችን ውቬጥ ህዝቡን በየደዖጃው ዯጠቃዑ
ዒድዖግ የዑችኰ ፖኯቩዎችንና ቬዴዙዳጂዎችን በዏከዯኴ ኯውጥ ዒዔጣዴ ዯችሏኴ።
በእነዚህ ዓዏዲዴ በዋነኛነዴ የዏንግቬዴ ቬዯዳደዛንና ሀገዘደ የዔዴዏዙባዶውን ዯቋዒዴ ዴዕክዙቩያዊ
ሥዛዓዴ ያኴዯዒከኰ የዒድዖግ፣ ኸኮኖዑውን ከዕዝ ጏደ ገበያ ዏዛ ቬዛዓዴ የዒዔጣዴ፣ በፖቩ ዏዛባዴ
በጦዛነዴና በዯዝጥዜዊ ክቬዯድች ቪቢያ የዯሽዏደዏደው ኸኮኖዑ ቅጣጫ እንዲቀየዛ የዒድዖግ ቧዟ
ጥዖዴ ዯደዛጓኴ።
ዏንግቬዴ ከ1996 ዓ.ዔ ዷዔዜ የዯሟኲ ዝግጅዴ በዏደዖጉና ህዝቡዔ ዏንግቬዴ የቀዖጻዶውን
ፖቩዎችንና ቬዴዙዳጂዎችን ዯግባዙዊ በዒድዖጉ ኸኮኖዑያዊ ዕድገደ ጏደ ዯሻኯ እዏዛዲ ኯዏቮጋገዛ
በቅቷኴ።
ኲኯዞዴ 16 ዓዏዲዴ ዏንግቬዴ የዯኯዒዶው የኴዒዴ ፕዜግዙዕች ሀገዘደን ከድህነዴ ኯዒኲቀቅ
እንደዑዖዱ ዲዔኖባዶው በዚህዔ ከቀበኳ እቬከ ሀገዛ ቀፍ ድዖቬ ህብዖዯቧቡን እንዲሁዔ በዯኯያዩ
የዓኯዒችን ክፍኵች ያኰዴን የኴዒዴ ጋዜች ኯዒቪዯፍ በዑያቬችኴ ዏኴኩ የዯቀዖፁ ነበ።
እያንዳንዱ የኴዒዴ ዕቅድዔ ሀገዙዊና ዓኯዔ ቀዠዊ ነባዙዊ ሁኔዲዎችን ብኵዔ የሀገዘደን ዯጧባጭ
ሁኔዲ በዒገናዘብ የዯቀየቨ በዏሆናዶው የየዙቪዶው ዏቧዖዲዊ የዴኩዖዴ ቅጣጫ ያኲዶው እንደነበዛ
ይዘነጋዔ። በዚህዔ ህዝቡን በበኴዒደ ኲይ በዒንቀቪቀቬ ባኯ ሁኯዴ ሃዝ ዕድገዴ ዒቬዏዝገብ ዯችሏኴ።
ይህ የሀገዙችን የኸኮኖዑ ዕድገዴ ዏጠን ዴኴቅ የገበያ ዔንጭ ቬኯሆነና በዯዝጠዖውዔ ዏዸ
የኸንቨቬዴዏንዴ ሁኔዲ ዯበዖዲዴዯው በዛካዲ የሀገዛ ውቬጥና የውጭ ሀገዛ ባኯሃብድች በዯኯያዩ ዘዛፎች
እንዲንቀቪቀቨ ቬችሏዶዋኴ። የዯዷዏዖው ዕድገዴ በዒቬቀጠኴ ኸዴዮጵያ ከፍዘካ በኸኮኖዑ ዲኲቅነቷን
ኴዲቬዏቧክዛ እንደዔዴችኴ ዲዔኖበዴ ጏደ ቬዙ ዯገብቷኴ።

የኸዴዮጵያ ኸኮኖዑያዊ ዕድገዴ ከቧሃዙ በዲች ካኰ ሀገዜችና ከዓኯዔ ኸኮኖዑ ዕድገዴ ጋዛ ቩነጻፗዛ
ሀገዙችን ከፍዯኛ የኸኮኖዑ ዕድገዴ በዒቬዏዝገብ ዏቧዖዲዊ የሆነ ኯውጥ በዒዔጣዴ ኲይ የዑገኝ ነው።
በእነዚህ ዓዏዲዴ ውቬጥ የዯዏዘገበው የኸኮኖዑ ዕድገዴ ከዓኯዔ ዒካይ የኸኮኖዑ ዕድገዴ ጋዛ ቩነጻፗዛ
ከፍዯኛ ቩሆን፤ በዯኯይዔ የዓኯዔ ኸኮኖዑ በ2002 ከዜዜ በዲች ዕድገዴ ቩያቬዏዘግብ፤ ሀገዙችን ግን
የኲቀ የኸኮኖዑ ዕድገዴ ዝጻፗዔ እንደነበዙዴ ዏዖጃዎች ያቬዖዳኰ። ይህ ድኴ የዯገኗው ዏንግቬዴና
ህዝብ ኯእድገዲዶው እጅ ኯእጅ ዯያይዘው በዏቬዙዲዶው ነው።
በዯኯያዩ ጏቅድች የዯከናጏኑ የኸኮኖዑ ዏዋቅዛ ዒቬዯካከያና ዒሻሻያ ፕዜግዙዕች የዔጣኔ ሃብዴ
እንቅቬቃቫውን ከዒነቃቃዲዶው ባሻገዛ፤ የኋዴ ቩጓዝ የነበዖውን የኸኮኖዑ ዕድገዴ ዴክክኯኛ
ቅጣጫውን ይዞ እንዲጓዝ ያደዖጉ ዏሆናዶውን እየዯዏዘገቡ ካኰዴ ዘዛዝ ብዙ ዝጣንና ዯከዲዲይ
ዕድገድች ዏገንዘብ የዑዹኴ ይዏቬኯኛኴ።
ኯዝጣንና ቀጣይ የኸኮኖዑ ዕድገዴ የዯዖጋጋ የዒክዜ ኸኮኖዑ ዏኖዛ ጏቪኝ ዏሆኑ ቬኯዲዏነበዴ፤
በእነዚህ ዓዏዲዴ ውቬጥ የዟቬካኴና የዕኒዯዘንግ ፖቩዎችን በዒጣጣዔ እንዲሁዔ ዝቅዯኛ የዏንግቬዴ
በዷዴ ጉድኯዴንና የውጪ ቮዠዝን እንዲኖዛ በዒድዖግ ብኵዔ የገንዘብ እንቅቬቃቫው ከጠቃኲይ የሀገዛ
ውቬጥ ዋጋ ዓዏዲዊ ዕድገዴ ጋዛ የዯዛዏደ እንዲሆንና የውጭ ዔንዛዚ ዔጣኔዎችን ኯዒቬዯካከኴ ጥዖዴ
በዏደዖጉዔ ውጤዴ ዯገኝቷኴ።
በዯኯይ ባኯዞዴ 14 ዯከዲዲይ ዓዏዲዴ ኯሁኯዴ ዓበይዴ የኸኮኖዑ ዘዛፎች (ኯግብዛና እና ኯኸንዱቬዴዘ)
ከፍዯኛ ዴኩዖዴ በዏቬጠዴ የዛቭና የዛብድ ደን ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴ በዒቪደግ፣ የግኰ ዘዛፍዔ
በግብዛና እንደሁዔ በኸንዱቬዴዘ ኴዒዴ ዘዛፎች እንዲቪዯፍ ሁኔዲዎችን በዒዏዹዶዴ ሀገዙዊ ዔዛዴን
ኯዒቪደግ ዏዹኰን ያገኗኋዶው ዏዖጃዎች ያቬዖዳኰ።
ዏንግቬዴ ኯዏቧዖዯ ኴዒዴ ግንባዲና ኯቬዙው የቧው ሃይኴ ኴዒዴ በዏንግቬዴ የዯቧጠው ዴኩዖዴ የኲቀ
በዏሆኑ የዯገኘ ውጤድችዔ በዖዲች ዏሆን ችኯዋኴ። ዛግጥዔ በዏንገድ ግንባዲ፣ በኤኳዴዘክ ሃይኴና
በዳኳኮዐኒኬሽን እንዲሁዔ በንፘህ ውኃ ቅዛቦዴ ዖገድ የዯገኗው ዏሻሻኴ ገኴግኵድዷን ኯዒቬዠዠዴ
የጠየቁዴ ከፍዯኛ የዠይናንቬና የዐያ ክህኵድች፤ የዯዝዙውን ያህኴ ቬዙዎዷን ያቬዯጓጉሏዶው
ኯዏዹኲዶውን የዯገኘዴ ውጤድችን በዒየዴ ዏዏቬከዛ የዑዹኴ ይዏቬኯኛኴ።

የሀገዙችን ኸኮኖዑ ከዛዚ 14 ዓዏዴ ዷዔዜ የሁኯዴ ሃዝ ዕድገዴ በዒቬዏዘገቡ፤ ኸዴዮጵያ በኸኮኖዑ
ዕድገዴ ጎዳና በፍዘካ ከዑገኘ ቭቬዴ ሀገዙዴ ግንባዛ ቀደዔ በዏሆን ዝጣንና ዯከዲዲይ ዕድገዴ
ኯዒቬዏዝገብ በቅዲኯች። የዯገኗው የኸኮኖዑ ዕድገዴዔ ከድህነዴ ጏኯኴ በዲች የዑገኗው የህብዖዯቧብ
ክፍኴ ቁጥዛ እንዲቀንቬና በየደዖጃውዔ ዯጠቃዑ እንዲሆን ያቬዹኯ ነው።
በእነዚህ ዓዏዲዴ ውቬጥ ዏንግቬዴ የሀገዘደን ኸኮኖዑ በገበያ ዯኮዛ ሥዛዓዴ እንዲዙዏድ በዒድዖግ፣
ዕድገደ ቀጣይና ዯከዲዲይ እንዲሆን ብኵዔ የህብዖዯቧቡን የኑዜ ደዖጃ ኯዒሻሻኴ የዹኯ ነው። በዚህዔ
ሀገዙችን ቀይቪ ጏደ ዯግባዛ ገብዲ የዝፀዏችው የዏዷዏዘያው የዕድገዴና ዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ
ዝጻፗዔ በዖዲዲች በዑባኴ ደዖጃ ገቢዙዊ ሆኗኴ። በኴዒዴ ዕቅዱ ዓዏዲዴ በዛካዲ የዏቧዖዯ ኴዒዴ
ቬዙዎች ዯከናውነዋኴ። በከዯዕች በነቬዯኛና ጥቃቅን ዘዛፎች ኯበዛካዲ ዜጎች የቬዙ ዕድኴ ኯዏፍጠዛ
የዯደዖጉዴ ጥዖድች በዔቪኳነዴ ጠቀቨ የዑችኰ ናዶው።
ኴዒዲዊ የኸኮኖዑ ውዲ ዝጣን ኴዒዴን የዒዖጋገጥና ህዝብን በኲቀ ደዖጃ ዯጠቃዑ እያደዖገ ነው።
በዚህዔ በዏዷዏዘያው የዕድገዴና ዴዙንቬፎዛዓቮን ዕቅድ ዴግበዙ ብዹ በሀገዛ ቀፍ ደዖጃ በነቬዯኛና
ጥቃቅን የዯቧዒ 4 ዑዮን በኲይ ዜጎች የቬዙ ዕድኴ ኯዏፍጠዛ ቬችሏኴ፡፡ ይህ ቁጥዛዔ በሁኯዯኛው
የኴዒዴ ዕቅድ ይበኴጥ እንደዑጧዔዛ ይጠበቃኴ።
ዏንግቬዴ

በሁኑ

ጏቅዴ

ቭቬዯኛ

ዓዏደን

በያዘው

ሁኯዯኛው

የዔቬዴ

ዓዏዴ

የዕድገዴና

የዴዙንቬፎዛዓቮን ዕቅድ የዯቀዏጡ ግቦችን ኯዒቪካዴና የዕድገደን ቀጣይነዴ ኯዒዖጋገጥ ዴኩዖዴ ዯቧጥድ
እየዯገበዖ ነው—ከህዝቡ ጋዛ በዏሆን።
ዛግጥ በዏዷዏዘያው የዕድገዴና ዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅድ ዓዏዲዴዔ በገጠዛዔ ሆነ በከዯዒ የዑገኘ
የህብዖዯቧብ ክፍኵች ሀገዘደ እያቬዏዘገበችው ካኯው ዔጣኔ ሀብዲዊ ዕድገዴ ዯጠቃዑ በዏሆን የነብቬ
ጏከፍ ገቢያዶው እንዲያቪድጉ ቬችሏዶዋኴ። ከዚህ በዯጧዒዘዔ የዑዮነዛ ባኯሃብድች ቁጥዛ እያደገ
እንዲዏጣ ድዛጓኴ። ይህ እዏዛዲ በሁኯዯኛው የኴዒዴ እቅድ ዯጠናክዜ ቀጥሏኴ። በዕቅዱ ዏጧዖሻ
በዚህ ዖገድ የዯሻኯ ውጤዴ ይዏዘገባኴ ዯብኵ ይጠበቃኴ።
እናዔ የሀገዙችን ህዝብ ይህ የኴዒዴ ዕድገዴና ዯጠቃዑነዴ እንዳይቀዛበዴ ዏከዙከና ጠያቂ ዏሆኑ
ዯገቢ ነው። ኲኯዞዴ የኴዒዴ ዓዏዲዴ የዏጣበዴ ዏንገድና በሀገዙችን የዯገኘዴ ውጤድች ይህን
እንዲያደዛግ ያቬገድዱዲኴ። ኯድህነዴ ዟዴ ዏቬጠዴን ይዝኴግዔ። ድህነዴን የዒይቮከዏውን ጫንቃ ይዞ

ኯዏንግቬዴ የዑያቀዛባዶው የዯጧዒዘ ዯጠቃዑነዴ ጥያቄዎችና በየዏድዖኩ የዑያነቪዶው ክዛክዜች
ኴዒዲዊውን ዏንግቬዴ እንቅኴፍ የዒያቬዯኘ ናዶው። ኯበኯጠ ሀገዙዊ ዕድገዴ እንዲዯጋዔ ያደዛጉዲኴ።

