የቬሢችን ውጋዴ ማቪያ
ኧማን በኲይ 12-26-17
የዓኯም ቀሧ ቇንኧብ ድሤጅዴ (IMF) ዋና ዳይሣክዯሤ ክሤቬዱን ኲቊሤድ ቧሞኑን በኢዴዮጵያ ባደሟቈዴ
የቬሢ ቈብኝዴ ቬኯ ቇሢችን ምጊኔ ሃብዴ ዕድቇዴ ንድ እውነዲ ዯናግሟዋኴ። ዳይሣክዯሯ ጏደ ሀቇሢችን
ዏጌዯው ከዏንግቬዴ ከራዯኛ ባኲቬኴጊናዴ ቊሤ ከዯጏያዩ በኋኲ በኢዴዮጵያ ቈብኝዴ ኯማድሟግ የዏገዴ
በቇሡደ እየዯዯቇበሟ ያኯውን የኢኮኖሚ ሞዴኴ

ዏዏኴከዲዶውን ቇኴፀዋኴ። ቇሡደ በኢኮኖሚ እድቇዴ

ቬኬዴ እያቬዏኧቇበች ዏሆኗን እማኝነዲዶውን ቧጌዯዋኴ።
ይህ እማኝነዴ ኢዴዮጵያ በዓኯም ቀራ የሩይናንቬ ዯቋማዴ ኧንድ ያኲዴን ቦዲ የሚያቪይ ነው። ዯቋማደ
ኯቇሢችን ምጊኔ ሃብዴ ምቬክሤነዴ የሚቧገዴ ኢዴዮጵያ እያቬዏኧቇበች ያኯችው ዕድቇዴ በዴክክኯኛ
ዏቬዏሤ እንደሚዏሢ፣ ብኪኛውን የቇሡደን ካቊ ዯጇቃሚ እያደሟቇ እንደሚቇኝ፣ ራዴሐዊ የሃብዴ
ክራራኴን በኧኲቂነዴ በማሟቊቇጌ ኲይ ያኯና ጏደረዴም ይህን ማድሟግ የሚችኴ ቁዏና ያኯው በዏሆኑ ነው።
እንደሚዲጏቀው ቇሢችን እያከናጏነች ባኯችው የኴማዴ ቬሢዎች በሤካዲ ቬኬድችን ዏጎናፀራ ችኲኯች።
በእነኩህ ቬኬድች ዏኲው የሀቇሢችን ህኬቦች በየደሟጃው ዯጇቃሚ ሆነዋኴ። እንደሚዲጏቀው የኢሪዴሡ
ዏንግቬዴ በዯከዯኲዶው ዴክክኯኛ ፖቩዎችና ቬዴሢዳጂዎች በኴማደ ዏቬክ ያቬዏኧቇባዶው ውጋድች
ብኪኛውን ህኬብ ያደሟቈ ናዶው። በካጎች ህይጏዴ ኲይም ዴሤቈም ያኯው ኯውጌ ማምጊዴ ዏቻኲዶውም
እንዲሁ።
ዲዲያ ቬኯ ዕድቇዴ ቬናነቪ ቢያንቬ የቬሢችን ውጋዴ የሆኑ ሁኯዴ እውነዲዎችን ማንቪዴ ይቇባኴ—
ቇሢችንን በግብሤናው ኧንድ ከራ እያደሟቊዴ ያኯውን ግብሤናን እና የዓኯም ቀሧ የቇንኧብ ዯቋም ዋና
ዳይሣክዯሤ የጎበኘዴን የኢንዱቬዴሡውን ኧሤራ። ምክንያደም እነኩህ ኧሤሬች የቬሢችን ውጋድች ማቪያ
ቬኯሆኑ ነው።
ከግብሤናው ቬንነቪ ኧሤሧ እቬካሁን ድሟቬ የቇሢችን ኢኮኖሚ ዋኴዲና ማቇሤ ሆኖ ዏቀየደን እንቇነኧባኯን።
በግብሤናው ዏሡነዴ የኢዴዮጵያ ኢኮኖሚ በዯከዲዯኯ ባኯ ሁኯዴ ሃኬ ራጌነዴ የሚያድግ እንዲሁም
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የብኪኛውን የቇሡደን ነዋሡ ህኬብ ህይጏዴ ዴሤቈም ባኯው ደሟጃ ዏኯጏጌ የቻኯ ነው። ዕድቇደም
ኢንዱቬዴሡው የዏሡነዴ ሚናውን እቬከሚሟከብ ድሟቬ የሚቀጌኴ ይሆናኴ።
ግብሤናው በሀቇሡደ ዯጨባጭ ኯውጌ ኯማምጊዴ ከራዯኛ እምቅ ሃብዴ ነው። ይህ ሃብዴ ኯካጎች ቧረ
የሥሢ ዕድኴ እየሦጇሟ ቩሆን፤ ቇና ምንም ያኴዯነካ እምቅ በዏሆኑም ውጋዴ ያዏጊ የሚችኴ ነው።
ሀቇሡደን ኯዏኯጏጌ ጏቪኘ ሃብዴ ዯደሤጎ የዏጏቧዱ ዯቇቢነዴ የሚያጇያይቅ ይደኯም።
በሁኯዯኛው የኴማዴ ዕቅድ የግብሤና ኧሤራ በየዓዏደ ቢያንቬ በማካይ የቬምንዴ በዏድ ዕድቇዴ
እንዲያቬዏኧግብ ዯደሤጎ ውጋዴ ዯቇኝድበዲኴ። ምሤጌ ዯሞክሥ ያኲዶውን ሤቭ ደሥች ውጋዴ ጏደ
ኳኵች ሤቭ ደሥች በማቬሩሩዴ የዋና ዋና ቧብኵችን ምሤዴ በእጌራ ኯማቪደግ እየዯቧሢ ነው። በዕቅዱ
ሦፃፀም እንደሚያቪየው ከጏዲሁ እዏሤዲዎች እየዯቇኘ ነው።
ዏንግሥዴ ኯኧዏናዊ ግብሤና ያኴዯደሦሟውን የቇሡደን ሤቭ ደሤ የቬዯሢሟቬ ኧይቤ የዏኯጏጌን
ቬሦኲነዴ ዯቇንኬቦ በቀየቧው ዏቬዏሤ የሚዲይ ዯጨባጭ ኯውጌ እየዯቇኗ ነው። ሤቭ ደሠ በድሤቅ
በቀኲኰ ዏጇቃዴ ምክንያደም ደግሞ የኧዏናዊ የቬዯሢሟቬ ኧዴ ኯዏኖሤ እንደሆነ ዯሟቊግጧኴ።
በሁኑ ጏቅዴ ሤቭ ደሠና ሤብድ ደሠ ኑሥው እንዲሻሻኴ ዯቇቢ ዴኩሟዴ ግኝቷኴ። ኯኩህም በቂ
ማቪያዎችንም ማቅሟብ ይቻኲኴ። ዏንግሥዴ የኧዏናዴ ቁጭደን ቇሢዊ ዏሠሟዴ ባኲዶው ቅጊጫዎች
የዏራዲዴ ዴግኰን እያካሄደ ነው። ሤቭ ደሠ ከሢቨ ዯሤሬ ኯቇበያ በማምሟዴ ዯጇቃሚ የሚሆንበዴ
ደሟጃ ኲይ እንዲደሤቬ፣ ሀቇሡደም ከግብሤናው ኧሤራ ማግኗዴ የሚቇባዴን ጌቅም እንድዲቇኝ ኯማድሟግ
የሚያቬችኴ የኯውጌ ጎዳና ኲይ ዏሆኗን ሟቊግጧኴ።
በሤቭ ደሠ እጅ እንዳኯ የሚዲቧበው ዏሣዴ ነቬዯኛ ነው። ከኩህም በዯጨማሡ ካኯችው ዏሣዴ
የሚያቇኗው ምሤዴ ኬቅዯኛ ነው። ይህን ዏንግሥዴ በሚቇባ በዏቇንኧቡ ኧሤሦ ብከ የማሻሻኴ ጌሟድች
ድሤጓኴ። በውጋደም ነቬዯኛ ይክዲ ያኲዶው ሤቭ ደሥችን ይክ ኯውጌ

ማምጊዴ ይቻኴም

የሚኯውን ቬዯቪቧብ ዏቬበሤ ችሏኴ።
ነቬዯኛ ይክዲ ያኲዶው ሤቭ ደሥች ዴኩሟዴ ከዏቬጇዴ ይኴቅ ኯቧሩረ እሤሻዎች ዴኩሟዴ ዏቬጇዴና
ኯውጌ ማምጊዴን የሚቧብኩ ጏቇኖች እንዳኰ ግኴጽ ነው። እነኩህ ጏቇኖች የሚቧብኩዴ በግብሤናው ኧሤራ
ኯሚቧማሠ ባኯሃብድች ዴኩሟዴ የዏቬጇዴን ቬሦኲነዴ የሚቧብክ ነበሤ። ይህ ደግሞ ሀቇሢዊና ህኬባዊ
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ጌቅም የሚዏጊበዴን ምቬጉሤ ካኯዏሟዳዴ ጏይም ኯዏሟዳዴ ካኯዏሦኯግ የዏጊ ዏሆኑን ዏቇንኧብ
ይቻኲኴ።
ዏንግሥዴ ነቬዯኛ ይክዲ ኲኲዶው ሤቭ ደሥች ምን ያህኴ ዴኩሟዴ ቧጌድ እየቧሢ እንደሚቇኝ
በዯደቊቊሚ ቇኴጿኴ። ይህን የዏንግሥዴን ፖቩ ዴክክኯኛነዴ ኯማሟቊቇጌም ዯችሏኴ። የሚዲይና
ቪማኝ ውጋዴ ማምጊዴም እንደዯቻኯም ከሤቭ ደሠ በኲይ ምቬክሤ የሚያሻው ይዏቬኯኝም።
ምንም እንኳን ኯውገን የማይሦኴቈ ኃይኵች ቬህዯዴ ሦኲ ሆነው ቢቀጌኰም፤ በግብሤናው ኧሤራ
ባዏጊነው ኯውጌ ብከዎች በዏቬማማዴ ኲይ ይቇኛኰ። ኢዴዮጵያ የሤቭ ደሠን ምሤዲማነዴ በማቪደግ፣
ኯምሤደ ቇበያ በማዏቻዶዴና ከግኰ ኧሤራ ቊሤ ዴቬቬሤ በዏራጇሤ ምሤዴና ምሤዲማነዴን ቪድቊ ዯጇቃሚ
በዏሆን ኲይ ዴቇኛኯች።
ሤቭ ደሠ የኯውጌ ዏቬዏሠን ዯሟድድ በእምነዴ ጏደ ሥሢው በዏግባደ በዓዏዴ ሁኯዳና ከኩያም በኲይ
ኯማምሟዴ ችሏኴ። እንዲሁም በከሤቧ ምድሤና በቇፗ -ምድሤ ያኯውን የውኃ ሃብዴ የዏጇቀም ቧረ ዯግባሤ
ከናውኗኴ።
በውኃ ማቧባቧብና ማቆሤ፣ የቈድጓድ ውኃን በዏጇቀም የጏንኬ ውኃን ጇኴሬ ጌቅም ኲይ በማዋኴ ብከ
ሤቀዴ ዯቈዟኴ። በዏሆኑም ሤቭ ደሠ ከሢቨ ራጆዲ ኴሬ ኯከዯማው ነዋሡዎች ከራዯኛ ራኲጎዴ
የሆኑዴን ምሤድች ማቅሟብ ችሏኴ። ከነኩህ ውቬጌ የዴክኴዴና ራሢራሣ ምሤድች በግንባሤ ቀደምነዴ
ዯጇቃሽ ናዶው።
ከኬናብ ጌቇኝነዴ በዯኲቀቁ ዏሢሟዴ የዯቇኘዴን ምሤድች ዏጇቀምም እየዯቻኯ ነው። የዏቬኖ ኴማዴ
ሥሢው በበቊ የበቆኵ እቮዴ ዯዏቊቢዎች እንዲሆን ቬችኵናኴ። ባኯሧዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ ደግሞ ሥሢው
ከሁኯዴ እጌራ በኲይ ድጓኴ።
ኯሤቭ ደሠም በኩያው ኴክ ቇበያው ዯዏቻችቷኴ። ሤቭ ደሠ በሢቨ ባቋቋማዶው የሤቭ ደሥች
የህብሟዴ ሥሢ ማካይነዴ ምሤደን ኯቇበያ በዯዏጊጊኝ ዋቊ እያቀሟበ ዯጇቃሚ ዏሆን ዷምሯኴ። በኩህም
ዯጇቃሚነደን እያሟቊቇጇ ነው።
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የግብሤናው ኧሤራም በቬዯማማኝ ሁኔዲ ቇበያው ቪያቪቬበው ምሤዴና ምሤዲማነደን በማቪደግ ኲይ ብቻ
ዯኩሥ ኯኴማዴ ኯውጌ ሽግግሠ ምዷ ሁኔዲ የሚሦጌሤበዴ ደሟጃ ኲይ ደሤሷኴ ማኯዴ ይቻኲኴ። ሤቭ
ደሠን በማህበሤ የማደሢዷዴ ሥሢ በዯናጇኴ ሦደ ያኴቻኰ ችግሥች በቊሢ እንዲሦዲ ቬችኵዲኴ።
ዏንግሥዴ ያቋቋዏው የምሤዴ ቇበያም በዯኯይ ቡና፣ ቧጌ፣ በቆኵና ቦኵቄ በኧዏናዊ ግብይዴ ውቬጌ
እንዲያኴሧ በማድሟግ የሤቭ ደሠን ዯጇቃሚነዴ ሟቊግጧኴ። ከኩህ በዯጨማሡ ሤቭ ደሠ የኧዏናዊ
ዳክኖኵጂ ዯጇቃሚ የማድሟግ ጌሟዴ ኯምሤዲማነደ የኲቀ ቬዯዋፅኦ እያበሟከዯ ነው።
ዏንግሥዴ ባቬቀዏጊዶው የግብሤናው ኧሤራ የኴማዴ ፕሥግሢሞች፣ ቬዴሢዳጂዎችና ዏሤሀ ግብሥች
በዏጇቀም ውጋዲማ የሆኑ ሤቭ ደሥችን በማበሟዲዲዴና በዏቮኯም በሤካዲ ውጋዲማ ሤቭ ደሥችን
ኯማራሢዴ ዯችሏኴ። እነኩህ ሤቭ ደሥች ኯኳኵች ሩና ጏ በዏሆን የኧሤሧን ቬኬድች እያጎኯበቷዶው
ይቇኛኰ። ይህም የኢንዱቬዴሡው ኧሤራ በግብዓዴ እጌሟዴ እንዳይቧዯጓጎኴ የሢቨን ጏቪኝ ሚና እየዯጫጏዯ
ነው።
እንደሚዲጏቀው የሀቇሢችን ኢንዱቬዴሡ ኧሤራ ከነበሟዴ ኋኲ ቀሤ ሁኔዲ እየዯቀየሟ ነው። በዯኯይም
ዏንግቬዴ በየካባቢው የቇነባዶውና የሚቇነባዶው የኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ኧሤሧን እያነቃቁዴ ይቇኛኰ።
የኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ኴማዴ ማንኛውም ሀቇሤ በኢኮኖሚ፣ በማህበሢዊና በፖኯዱካ ዏቬኮች ሁኯንዯናዊ
በሆነ ዏኴኩ ዯጇቃሚ ያደሤቊኴ። ኴማደ እንደ ጨሤቃጨሤቅ በዏቪቧኰ ቀኲኴ የማኑሩክዶሡንግ ኧሤራ
በሤካዲ የቬሢ ዕድኴ የሚሦጇሤ እና የውጭ ቀጌዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴንም በቬሩዴ ዏቪብ የሚችኴ ነው።
ይህም የህኬቦችን ዯጇቃሚነዴ ከራ የሚያደሤግ ከዏሆኑም በኲይ፤ የውጭ ምንኪሣ በማቬቇኗዴ ሟቇድም
የሢቨን ሚና ይጫጏዲኴ። ከኩህ ጎን ኯጎንም የቀኲኴ ማኑሩክዶሡንግ ኴማደን ያሩጌናኴ፤ ከዯሞችን ጏደ
ኲቀ የዕድቇዴ ደሟጃ የማቮቊቇሤ ብኵም ዳዲቬ ከዯሞች እንዲሦጇሠና በኩያኑ ኴክም የዏኴካም
ቬዯዳደሤ ችግሥች እንዲቀሟሧ የሢቨን ዎንዲዊ ሚና ይጫጏዲኴ።
በሀቇሢችን የዯዯኯዏው የኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ኴማዴ ፕሥግሢም ዏሣዴን ውጋዲማ በሆነ ዏኴኩ ኯኴማዴ
ቬሢ ብቻ እንዲውኴ የሚያደሤግና የኪሢይ ቧብቪቢነዴ በሤ የሚኧቊ ዏሆኑን ዏቇንኧብ ዯቇቢ ይዏቬኯኛኴ።
ሤግጌም ኴማደ ኯዏቧሟዯ ኴማዴ ግንባዲ የሚጏጊውን ጏጪ በዯቀናዷ ዏኴኩ ዏጇቀም የሚያቬችኴና
ኯካባቢ ጌበቃ ቬሢ ዴኩሟዴ የሚቧጌ በዏሆኑ ኢንዱቬዴሡዎችን በእቫዴ ቧንቧኯዴ እሤቬ በሤቬ
ቬኯሚያቬዯቪቬሤ ብክነዴን የሚቀንቬና የኪሢይ ቧብቪቢነዴን በዏዋቊዴ ሟቇድ ሚናው የጎኲ ነው።
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የዓኯም ቀሧ የሩይናንቬ ዯቋም ዋና ዳይሣክዯሤ ሚቬ ኲቊሤድ ጏደ ቇሢችን ዏጌዯው ቬኯ ቬኬዲችን
እንዲሁም ዏቬዯካከኴ ቬኯሚቇባዶው ቈዳዩች የዯናቇሠዴ ቇሢችን ምን ያህኴ በኳኲው ዓኯም ኧንድ
ዯቀባይነዴ ያኲዴ ዏሆኗን የሚያቪይ ነው። ሤግጌ የሩይናንቬ ዯቋማደ ከቇሢችን ቊሤ ያኲዶው ቈዳይ
ከእነሤቨ ቊሤ የቬቊ ኬምድና ቬኲኯን ያም በሤዕዩዯ-ዓኯም ደሟጃ “የንድ ቪንዱም ሁኯዴ ቇጽዲ”
ቬኯሆንን ይደኯም።
እኔ እቬከሚቇባኝ ድሟቬ የዋና ዳይሣክዯሯ ቈብኝዴ ይህ ዏንግቬዴና ህኬብ ዯቬሩ ያኲዶው ዏሆኑን
ዯቋማዶው ቬኯዯቇነኧበው ነው። ይህ ዏንግቬዴና ህኬብ ያኯባዶውን የሩይናንቬ እጌሟዴ ዏቅሟራ ከቻኰ
ከሢቪዶው ኴሦው ኯቀጊናው ብኵም ኯራሡካ ኢኮኖሚ ዏድን ሆኑ እንደሚችኰ ቬኯዯቇነኧቡ ነው።
ይህ ዏንግቬዴና ህኬብ ቧሤዯው ዏኯጏጌ የሚችኰና ነቇ ማንም ከደሟቧበዴ የብኴፅግና ማማ ኲይ ዏውጊዴ
እንደሚችኰ ቪምሟው ቬኯሚያውቁ ነው። ይህን የሦጇሟው ደግሞ የቬሢችን ውጋዴ እንጂ፤ ንዳንድ
በግሢ ጎናዶው የዯነቨ ጏቇኖች እንደሚያቬጏሠዴ ቇሢችን የምዕሢቡ ዓኯም ዯፅዕኖን ቬኯምዴከዯኴ
ይደኯም።
እንደ እውነደ ከሆነ ኢዴዮጵያ ከቇሡደ ዯጨባጭ ሁኔዲ ኳያ ከምዕሢቡም ይሁን ከምቬሢቁ ጎሢ ጇቃሚ
ኴምዶችን ብዴጏቬድ ክሩዴ የኯውም። ግና በሁኯደም ጎሢ ዯፅዕኖ ቬሤ ኴዴጏድቅ ዴችኴም። የዴኛውም
ጎሢ በዯፅዕኖ ቬሤ ያውኲዴ ይችኴም። የሢሷን ቬዴሢዳጂዎችና ፖቩዎች የቀዏሟችና በእነሤቨም
እየዯዏሢች ዓኯም የሚያውቀው ዕድቇዴ እያቬዏኧቇበች ያኯች ቇሤ ነች። ከኩህች ቇሤ ቊሤ ዏቬሢዴ
ደግሞ የዯቋማደ ራኲጎዴ እንጂ ኳኲ ዯቀጌኲ ቬያሜ እየዯቧጇው ቬኬዴን የሚያጌኲኲ ሆን ይቇባም።
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