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ሿ93.3% እቬሿ 96.9% የዲቬ በባ ነዋዘ በዏደዏዛ ቧኴፍ 

እንዳኴዯቪዯዝ ዯዖቊቇጠ 

 

ሿህዳቫ ኢዴዮጵያ፣ 

ቧኔ 30፣ 2010 ዓ.ዔ. 
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በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. በዯደዖቇው የዔቬቊናና የዏደዏዛ ቧኴፍ ሿ93.3% – 96.9% የዑሆን የዲቬ 

በባ ነዋዘ እንዳኴዯቪዯዝ ዯዖቊቇጠ 

 

የጥናደ ዏነሻ የቬዯባባዘው ኮዑዳ ዏግኯጫዎችና ዏዖጃ ቩሆን፤ እቨዔ በኩች የዔቬቊናና የዏደዏዛ 

ቀን በዏቬቀኴ ደባባይ የዯቇኗው የቧው ብኪዴ 5 ዑዮን ነው የዑኴ፣ እንዲሁዔ የዲቬ በባ ነዋዘ 

ግዔዴ ዏነሻ 3 ዑኴዮን እንደ ዏነሻነዴ በዏውቧድ፤ የGoogle Earth Map እና የቬዠዴ ዏኯቁያዎችን 

በዏጠቀዔ ዔን ያክኴ ቧው እንደዯቧበቧበ ኯዒጏቅ ጥዖዴ ዯደዛጓኴ፡፡ በዒህበዙዊ ዑድያ ይነቨ ሿነበ 

ጥያቄዎች ንዱ የዲቬ በባ ነዋዘ ብኪዴ ሿ3 ዑኴዮን ይበኴጥዔ ግን ደግዕ በቧኴዞ ኲይ ዯቪዴፏኴ 

የዯባኰዴ ቩዲይ 5 ዑኴዮን ነው ይህ እንዴዴ ሆን ይችኲኴ የዑኴ ቩሆን፣ የቧኴዞ ቬዯባባዘ 

ኮዑዳዎች ዔኲሽ ሿ60% በኲይ ሿዲቬ በባ ከዛያ እና ሿጎዙባች ሿዯዕች ነው የዏጣው ዯባኯ፡፡  

ይህ እንደ ዏነሻነዴ በዏውቧድ ቧኔ 16፣ ዏቬቀኴ ደባባይ የዯቧበቧበው የዏደዏዛ፣ የፍቅዛ፣ የይቅዛዲ 

እንዲሁዔ የጠቅኲይ ዑኒቬዯዙችን ዶ/ዛ ብዪ የዔቬቊና ዯቪዲዟ 40% የዲቬ በባ ነዋዘ 60% ደግዕ 

የዲቬ በባ ሿባቢና ጎዙባች ሿዯዕች ነዋዘ ነው የዑኴ እቪቤ ዯጏቬዷኴ፡፡ እንደ ቬዯባባዘው ኮዑዳ 

ዏዖጃ ዏቧዖዴ2 ዑዮን ጏይዔ 60% (2ዑኴዮን ቩቂዝኴ ኯ3ዑኴዮን) የዲቬ በባ ነዋዘ በቧኴዞ 

የዯቪዯዝ ቩሆን የዯቀዖው 3 ዑኴዮን ዯቪዲዟ ግን ሿዲቬ በባ ውጭ የዏጣ እንደሆነ ያቪያኴ፡፡  

ጥናደ ዒዖቊቇጥ የዝኯቇው “ግን በዴክክኴ ሿ4 – 5 ዑዮን ቧው ዯቇኝቷኴ ጏይ?” የዑኴ ነበዛ፡፡ 

ቧኴዝኛው ባንዴዙዔ፣ ዏዝክዜችዔ ኳኵች ኯቧኴዞ ያቮበዛቃኰ ያኴዋዶው ቁቪቁቭች ይክ በንድ ቂዚ 

ዓዴዛ (1ዓ በ 1ዓ) ቦዲ በዒቂይ ሿ4-5 ቧው ይቆዒኴ ቂኴን (ይህ ዒኯዴ በንዳንድ ቦዲ ዯጨናንቆ 

ሿኪ በኲይ ቩሆን በንዳንድ ቦዲ ዯኬናንድ ሿኪ በዲችኧዛኧዛ ያኯ ይሆናኴ የዑኴ ዲቪቢ በዏውቧድ ነው) 

ዔክንያደ በፎድግዙዞ (ቬዕኴ 1) እንደዑዲየው ጏደ ቬዳዸ ሿባቢ የዯጨናነቀ ቩሆን ጏደ ኋኲና ጫፍ 

ሿባቢ ቪቪ ያኯ ነው፡፡  

የዯቧበቧበው ብኪዴ በይን ዕይዲ የዑሿዯኯው ፎድግዙፍ ነው የዑዏቬኯው፡፡ ይህን ፎድግዙፍ በዒየዴ 

ሁኰዔ የየዙቨ ግዔዴ ቧጥ ይችኲኴ፡፡ በዴክክኯኛው ቪይንቪዊ ዏዏኧኛ በዏውቧድ ይህ በፎድግዙዞ 

የዔናየው ዒዕበኴ በቬንዴ ቂዚ ዓዴዛ ነው ያዖዝው? ብኪደቬ ቬንዴ ይሆናኴ?የዑኴ የዏዏኯቬ ዓኲዒ ነው 

የያኧው፡፡ 
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ቬዕኴ 1 በዏቬቀኴ ደባባይ በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. በዯደዖቇው የዔቬቊናና የዏደዏዛ ቧኴፍ ያቪያኴ፡፡ 

 

ክቡዙን ንባቢዎች ጏደ ዑቀጥኯው ፅሁፍ ሿዏሻቇዙዷ በዟዴ ይህን ፎድግዙፍ በዒየዴ ግዔዲችሁን እንድዲቬቀዔጡ እና ግዔዲችሁ ሿኩህ 

ዴንዲኔ ውጤዴ በዒነፃፀዛ ዙቪችሁን በዙቪችሁ እንድዴቇዏግዐ በዴህዴና እጠይቃኯሁ፡፡  
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የቦዲው ቬዠዴና የህኬብ ብኪዴ ቬኳዴ 

ይህ በGoogle Map ቩኯቂ በሁኯዴ እይዲ ሿፍኯን እንየው፡፡ እቨዔ በብህ ጏይዔ ዎንዲዊ 

ዏኯቂሿዴ ጏይዔ Optimistic (ቬዕኴ 3)እና በጠባብ ጏይዔ ኰዲዊ ዏኯቂሿዴ Pessimistic (ቬዕኴ 

2)ዏቧዖዴ በዒድዖግ እንየው፡፡  

ጠበብ ያኯ ጏይዔ Pessimistic ዕይዲ 

በጣዔ ቪዲቊንን ቪዲቧዠ በዏቬቀኴ ደባባይኲይ ብቻ ጏይዔ እኲይ ያኯው ፎድግዙፍ ብቻ ዲጥዖህ  በ 

በGoogle Map ጥን በዒበዷዴ የቦዲው ቬዠዴ ቩኯቂ እንደዑሿዯኯው ቬዕኴ ይሆናኴ፡፡ እዲች (ቬዕኴ 

2) የጎግኴ ዒፕ በቀይ ቀኯዔ የዯሿበበው ቬዕኴ በጎግኴ ዏኯቁያ ቬኳዴ ዏቧዖዴ ቁዏደ 0.51 ቁ.ዓ. 

የዑጠቊ ቩሆን ከዛያው 1,486 ዓ. ሆኖ ቬዠደ ደግዕ76,516 ቂ.ዓ ነው፡፡ 

እኩህ ኲይ ቧበቧብ የዑችኴ የቧው ብኪዴ ዒኯዴዔ እኲይ እንደ ዏነሻነዴ የዯጏቧደው በንድ ቂዚ ዓዴዛ 

ቦዲ በዒቂይ ሿ4-5 ቧው ይቆዒኴ የዑኴ እቪቤ በዏውቧድ ቩቧኲ፡- 

= 76,516 m2 X (4 to 5) = (ሿ306,064 እቬሿ 382,580 ቧው) ይኪኴ ዒኯዴ ነው፡፡ ጥብቦ 

በዒየዴ በዏቬቀኴ ደባባይ የጏጣው ጠቅኲኲ የቧው ብኪዴ ሿ306 ሺ እቬሿ 383 ሺ ብቻ ነው ዒኯዴ ነው፡

፡ ይህ ቬዯባባዘ ኮዑዳ ቂኯው 5 ዑኴዮን ቩነፃፀዛ ዝፅዕ ይቇናኝዔ፡፡ ቬኯኩህ ቬዯባባዘው ኮዑዳ 

Pessimistic ይደኯዔ፡፡  
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ቬዕኴ 2 ዏቬቀኴ ደባባይ በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. የዯደዖቇው ቧኴፍ ቦዲ ቬዠደና ከዛያው ያቪያኴPessimistic፡፡ 
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Optimistic ኦፕዱዑቬዱክዕይዲ 

ዎንዲዊ ዏኯቂሿዴ በዏያኬ በጣዔ ቧዟ ዏዚዴ ሿዏቧቀኴ ደባባይ ውጭ ያኯውዔ ግዔዴ ውቬጥ_ በዒቬቇባዴ ቩዲይ 

ቬዕኴ 3 ዏቬቀኴ ደባባይ በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. የዯደዖቇው ቧኴፍ ቦዲ ቬዠደና ከዛያው ያቪያኴOptimistic
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እኲይ (ቬዕኴ 3)በቀይ ቀኯዔ የዯሿበበው ቬዕኴ በጎግኴ ዏኯቁያ ቬኳዴ ዏቧዖዴ ቁዏደ 1.2 ቁ.ዓ. የዑጠቊ 

ቩሆን ከዛያው 3,341 ዓ. ሆኖ ቬዠደ ደግዕ 134,887 ቂ.ዓ ነው፡፡  

እኩህ ኲይ ቧበቧብ የዑችኴ የቧው ብኪዴ ዒኯዴዔ እኲይ እንደ ዏነሻነዴ የዯጏቧደው በንድ ቂዚ ዓዴዛ 

ቦዲ በዒቂይ ሿ4-5 ቧው ይቆዒኴ የዑኴ እቪቤ በዏውቧድ ቩቧኲ፡- 

ቧበቧብ የዑችኴ የቧው ብኪዴ 

 = 134,887 m2 X (4 to 5) = (ሿ539,548 እቬሿ 674,435 ቧው) ይኪኴ ዒኯዴ ነው፡፡ 

የኩህዔ ዴዛቈዔ ንድ ኯቧኴዞ ፖኧዱቭ ዏኯቂሿዴ ያኯው ቂኴ ቪይንቪዊ በሆነ ዏንቇድ ቩያቧኲው እኩህ 

ዏቧብቧብ የዑችኴ ብኪዴ ሿ540 ሺ እቬሿ 675 ሺ ብቻ ነው ዒኯዴ ነው፡፡ ይህ ቬዯባባዘ ኮዑዳ ቂኯው 5 

ዑኴዮን ቩነፃፀዛ ሁንዔ ዝፅዕ ይቇናኝዔ፡፡  

ቬኯኩህ በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. በዯደዖቇው የዔቬቊናና የዏደዏዛ ቧኴፍ     በጠቃኲይሿ306 ሺ የዒያንቬ 

እንዲሁዔ ሿ675 ሺ የዒይበኴጥ ቧው ነበዛ በዏቬቀኴ ደባባይ የዯቧበቧበው፡፡  

ሿኩህ ቬኳዴ ዏዖዳዴ የዑቻኯው 

ሁንዔ የቬዯባባዘው ኮዑዳ የ.. እና የሿባቢው ዚሾ 40፡60 የዑኯውን ጏቬዶ ቩዲይ (60% ሿ.. 

ውጭ ሆኖ 40% ደግዕ የ.. ነዋዘ)በዏውቧድ በዯጨባጭ በቧኴዞ የዯቪዯዝው ቧው ብኪዴ  

 የዲቬ በባ ነዋዘ ሆኖ በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. በዯደዖቇው የዔቬቊናና የዏደዏዛ ቧኴፍ 

የዯቪዯዝውሿ122.4 ሺ እቬሿ270 ሺ ቢቻ ቩሆን፣ ይህ ዒኯዴ ደግዕ የዲቬ በባ ህኬብ ብኪዴ 3 

ዑኴዮን ሿሆነ ሿ4.08%እቬሿ9.0% የዲቬ በባ ነዋዘ ቬብቧባው ኲይ ዯቇኝቷኴ ዒኯዴ ነው፡፡ ሿኩህ 

ዏዖዳዴ የዑቻኯው የዯቀዖዴ91.00% – 95.92% የዲቬ በባ ነዋዘ በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. 

በዯደዖቇው የዔቬቊናና የዏደዏዛ ቧኴፍ እንዳኴዯቪዯዝ ያቪያኴ፡፡  

ሿ91% እቬሿ 96% የዑሆነው የዲቬ በባ ነዋዘ ኯዔን በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. በዯደዖቇው የዔቬቊናና 

የዏደዏዛ ቧኴፍ እንዳኴዯቪዯዝ ኯዒጏቅ በቀጣይ ዯጨዒዘ ጥናዴ ኯዑያደዛቈ በዏዯው የውቮዴ ዘፖዛድች 

Trend ኯዒቪየዴ እዕክዙኯሁ፡፡ 
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የውቮዴ ዘፖዛድች Trend 

በኩህ ቬኳዴ ዏቧዖዴ ይህ ዏቬቀኴ ደዒባይ ዏያኬ የዑችኯውን ሿፍዯኛው ዏጠን 675 ሺ እንደሆነ 

ቪይድናኴ፡፡ ነቇዛ ግን በየካው የዏነቇ ቁጥዜች ሿዓዏዴ ዓዏዴ እንደ ዋቊ ንዖዴ እየጨዏ ዏጥቷኴ፡፡ 

ኯዔቪኳ ሿዔዛጫ 1997 ዓ.ዔ ዋካዒ ዯነቬዯን ቬናይ 

የኢህዴግ የዔዛጫ ድቊፍ ቧኴፍ 

በ1997 ዓ.ዔ. ኢህዴግን በዏደቇፍ በዏቬቀኴ ደባባይ ዯቇኗ ዯብኵ በዏቇናኛ ብከሃን የዯቧዙጨው የቧው 

ብኪዴ ሿ ንድ ዑኴዮን በኲይ የዑኴ ነበዛ፡፡ ሁን በዴንዲኔ ሿዯደዖቧው ዏያኬ የዑቻኯው ሿፍዯኛ ዏጠን 

(ዒኯዴዔ 675 ሺ) ቩነፃፀዛ የ148.2% ዕድቇዴ ያኯው ቩሆን ይህዔ 48.2% ውቮዴ ነበዛ ዒኯዴ ይቻኲኴ፡፡ 

ቬኯኩህ ኢህዴግ በጥኴቅ ዯሃድቭው የቇዏቇዏው የውቮዴ ዘፖዛዴ ሿኪ ዏዷዏ ያዏኲክዲኴ፡፡ 

የቅንጅዴ የዔዛጫ ድቊፍ ቧኴፍ 

በዯዏቪቪይ ዏኴቀ በ1997 ዓ.ዔ. ሿኢህዴግን ቀጥኵ ቅንጅዴን በዏደቇፍ በዏቬቀኴ ደባባይ ቧኴፍ 

የዯደዖቇ ቩሆን፣ በቧኴዞ ዯቇኗ ዯብኵ በዏቇናኛ ብከሃን የዯቧዙጨው የቧው ብኪዴ ሿ ሁኯዴ ዑኴዮን በኲይ 

የዑኴ ነበዛ፡፡ ሁንዔ እኲይ በዴንዲኔ ሿዯደዖቧው ሿፍዯኛ ዏጠን (ዒኯዴዔ 675 ሺ) ቩነፃፀዛ የ296.3% 

ዕድቇዴ ያኯው ቩሆን ይህዔ የዑያቪየው 196.3% ውቮዴ ነበዛ ዒኯዴ ይቻኲኴ፡፡ ሿኩህ ዏዖዳዴ የዑቻኯኯው 

የኢህደዴግ ውቮዴ 48.2% ቩሆን የዯቋዋዑ ድዛጅድች (የቅንጅዴ) ውቮዴ ደግዕ ኯዒዏን የዑያቬዶግዛ 

196.3% ጏይዔ 4 እጥፍ ነበዛ ብኵ ዒደዒደዔ ይቻኲኴ፡፡ 

የጠ/ዑ ዶ/ዛ ብዪ የዔቬቊናና የዏደዏዛ ቧኴፍ 

በዯዏቪቪይ ኧንድዜ በቧኔ 16፣ 2010 ዓ.ዔ. ጠቅኲይ ዑንቬዴዙችን ዶ/ዛ ብዪ ሕዏድ ኯዒዏቬቇን 

በዯዏቪቪይ ቦዲ በዏቬቀኴ ደባባይ በዯደዖቇው የዔቬቊናና የዏደዏዛ ቧኴፍ፤ በቬዯባባዘ ኮዑዳና በዯኯያዩ 

የዏቇናኛ ብከሃን የዯቧዙጨው ካና ቩዲይ በቧኴዞ ዯቇኗ የዯባኯው ብኪዴ 5-ዑኴዮን የዑኴ ነበዛ፡፡ ሁንዔ 

እኲይ በዴንዲኔ ሿዯደዖቧው ሿፍዯኛ ዏጠን (ዒኯዴዔ 675 ሺ) ቩነፃፀዛ የ740.74% ዕድቇዴ ያኯው ቩሆን 

ይህዔ የዑያቪየው 640.74% ውቮዴ እንደሆነ ነው፡፡  

የዯቋዋዑ ድዛጅድች (የቅንጅዴ) ውቮዴ ደግዕ ኯዒዏን የዑያቬዶግዛ 196.3% ጏይዔ 4 እጥፍ ነበዛ ብኵ 

ዒደዒደዔ ይቻኲኴ፡፡ 
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ሿኩህ ዏዖዳዴ የዑቻኯኯው ሁን በዶክዯዛ ብዪ ሕዏድ የዏዏዙው ኢህደዴግ፣ በዏደደዏዛ 

ዔክንያዴ የድዜ ዯቋዋዑ የኪዚው ዯፎቂቂዘ ድዛጅድች በዐኰ፣ የዴዔክህደ፣ የጠባቡ፣ በውቬጥዔ በውጭዔ 

የዑኖ በቮባዘነዴ የዯዝዖዸ ድዛጅድች፣ የዯኯያዩ ሃይዒኖዴ ክዙዘዎች፣ የሻብያ ደቊዟዎች፣ በሽብዛ እና 

በክዙዘነዴ ጏንዷኴ ዯዝዛዶባዶው ዲቬዖው የነበና በፍቅዛና በይቅዛዲ የዯዝfደ፣ በዯኯያዩ ጏንዷኵች 

ዲቬዖው የነበና ሁን የዯዝደ ሁኰንዔ ያጠቃኯኯ የዏደዏዛ ቧኴፍ ቩደዖግ የውቮደዔ ዏጠን በኪው 

የዓይነደ ብኪዴ ጏደኲይ ሻቅቧኴ፡፡ በ1997 ዓ.ዔ. የነበዖው የ48.2% ውቮዴ ሁን በ13.3 እጥፍ ቩያድግ 

ሿቅንጅደ ውቮዴ ቊዛ ቩነፃፀዛ ደግዕ በ3.3 እጥፍ ዕድቇዴ ኯው፡፡ እንግዲህ ዏደዏዛ ቩባኴ በውቮዴዔ 

ዏደዒዏዛ ዒኯዴ ነው፡፡  

የውቮዴ ዘፖዛደሿ48.2% ብድግ ብኵ ሁን በዏደዏዛ ኲይ 640.7% ዏድዖቨ ሁንዔ ጥኴቅ ዯሃድቭው 

ችግዜዷን ውጥድ ሿዏናቇዛ ውጭ፣ በዯግባዛ ዏኯጏጥ የኳኯና ዯዙ ፕዜፖቊንዳ ብቻ ዏሆኑ ያቪያኴ፡፡ 

ቬኯኩ ኢህዴግ ሁንዔ ጏደ ድዜ ቦዲው ዏኯቬ ሿሆነ ጏደ ዳግዔ ጥኴቅ ዯሃድቭ ዏግባዴ ኯበዴ ቂኴሆነ 

የጨው እጣ ነው የዑጠብቀው፡፡  

 

ዶዛ እንቧንብዴ 

ህዳቫ ኢዴዮጵያ፣ 

ቧኔ 30፣ 2010 ዓ.ዔ. 

 


