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ኟዠይናንቬ ቬዛደን ኯዒዘዏን 

ዮናቬ 10-11-17 

ኟዏካከኯኛና ዴኲኴቅ ኢንዱቬዴዘዎች ዘዛፍን ዔዛዲዒነዴ ኯዒሻሻኴ፣ ዯጏዳዳዘነዲዶውን ኯዒጎኴበዴ 

በዏንግቬዴ በኩኴ ኟዯኯያአ ድቊፎች ኟዯደዖቈ ቬኯዏሆኑ ኟዑያጏቨ ጥናድች እንደዑያዏኯክደዴ፤ 

ንዳንዶዷ በዯኯይዔ ነባዜዷ ኟዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘዎች ቅዒዶው ቢዳብዛዔ ኟዯጠበቀውን ውጤዴ 

ኲቬቇኘዔ። ኯዚህ ኟዑጠቀቧው ዔክንያዴ ኟዳክኖኵዹ ቀዛነደ በዔዛዴ ጥዙዴ ኲይ ቈድኯዴ ዒቬከዯኰ እና 

ኟዠይናንቬ ቬዛደ ካዲች ኯዏሆኑ ነው። በዘዛዞ ኟዑዲኟው ኟሃይኴ ቅዛቦዴ ውቬንነዴ፣ ኟዏሠዖዯ 

ኴዒዴ ኯዒሟኲዴ፣ ኟቧኯጠነ ኟቧው ሃይኴ ክፍዯዴ ዋንኛ ዒነቆዎች ሆነው በጥናድዷ ዯዏኴክዯዋኴ። 

እነዚህን ኯዏፍዲዴ ባኯዞዴ ዔቬዴ ዏዲዴ ዛብዛብ ዯደዛጓኴ። ነቇዛ ግን ዘዛዞ ኲይ ጎኴድ ኟዑዲይ 

ኯውጥ ሁንዔ ኴዏጣዔ። 

ኟዏካከኯኛና ዴኲኴቅ ኢንዱቬዴዘዎችን ኢንፇቬዴዏንዴ ኟዒቬዠዴ፣ ከነቬዯኛ ኢንዱቬዴዘ ጏደ ዏካከኯኛ 

ኢንዱቬዴዘ እኟዯቮቊቇ ያኰዴን ኟዒበዖዲዲዴ፣ ከዯኯያአ ዘዛፎች ጏደ ዒኑዠክዶዘንግ ሽግግዛ ኟዑያደዛቈ 

ባኯሃብድችን በበቂ ሁኔዲ በዯኯይ በዠይናንቬ ያኯዏደቇፍ በዏንግቬዴ በኩኴ ኟዑዲአ ውቬንነድች ናዶው። 

በሽግግዛ ሂደደ ዝጠ ኟዑችኰ ኴዒዲዊ ሀቇዙዊ ባኯሃብድችን ዒበዙከዴ ኟዑዹኯው ኟኪዙይ ቧብቪቢነዴ 

ዔንጮችን በዒደዖቅና ኯኴዒዲዊ ባኯሃብደ ሁኰቀፍ ኟሆነ ድቊፍ ዒድዖግ ቩዹኴ ነው። ኯበኯዚያ 

ኟዑኰዴ ጥናድች በዘዛዞ ኟዑዝኯቇው ኯውጥ በፍጥነዴ ዒዔጣዴ ይዹኴዔ። ኟኢንዱቬዴዘ ፓዛኮችና 

ክኲቬዯዜች ግንባዲ በጥዙዴና በፍጥነዴ በዏዝፀዔ ሀቇዛ በቀኴ ባኯሃብድችን ኯዒበዖዲዲዴ ይዹኴዔ።  

ኴዒዲዊ ባኯሃብደን በቬዠዴና ከበቂ ድቊፍ ቊዛ ጏደ ዒኑዠክዶዘንግ ዘዛፍ ቆዛጦ እንዲቇባ በዒድዖግ ዖቇድ 

ዏዙ ቊዛ ኟዑዲኟው ኟያዝ ኯቀቅ ካሄዱን ዏቀኟዛ ኯበዴ። በዘዛዞ ኯዑቧዒ ኟቇዛ ውቬጥ 

ባኯሃብድች ኟዑደዖቇው ዏንግቬዲዊ ድቊፍ ከኯኲ በዒድዖግ ዏዙ ኯኪዙይ ቧብቪቢነዴ ዝንባኳና ዯግባዛ 

ዏቊኯጥ ኟኯበዴዔ። በዘዛዞ ኟዑቬዯዋኯው ኟቅዔ፣ ኟክሂኵዴ፣ ኟዏኯካከዴና ኟዠይናንቬ ችግዜችን 

ዏፍዲዴ ኟዯሃድቭ ዏቬዏ ቁኴፍ ዷንዳዎች ዏሆናዶው በዏንግቬዴ በኩኴ ዯዏኴክቷኴ። 

ኟዯሃድቭ ዏቬዏ ኳኲኛው ዒነቆ ኟጏጪ ንግዳችን በዯዝኯቇው ጥዙዴና ፍጥነዴ በብዛዴ በኯዔ ቇበያ 

ውቬጥ ዯጏዳዳዘ በዏሆን ኟውጪ ዔንዛዚ ፍኲጎዲችንን ያዖካ በዑችኴ ዖቇድ እኟዯዝፀዏ ኯዏሆኑ 

ነው። ኟኤክቬፖዛዴ ዘዛዠችን በከዟኴ ከግብዛና በዒኲቀቅ በከዟኴ እቫዴ ዯጧዔዜባዶው ያኯቀኲዶውን 
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ዔዛድችን ጏደ ኯዔ ቇበያ ዒቅዖብና ኟውጪ ንግዳችን ቅዛቦዴ ይነዴና ዏጠን ኟዏጧዏዛ እቅዳችን 

በዯዝኯቇው ዏንቇድ ኟዯቧዙ ይደኯዔ። 

ከኯዔ ኢኮኖዑ ዏቀዛቀዝ ቊዛ ዯያይዞ ኟዑዲይ ቢሆንዔ ኟዔዛድዹችንና ዏጠን፣ ይነዴ ኲይ ኟጎኲ 

ኯውጥ ባኯዏዝጠ በውጪ ዔንዛዘ ግኝዲችን ኲይ ዯፅእኖ ቪድሯኴ። ኟዠይናንቬ ቬዛደ ደግዕ 

ኳኲኛውና ዋነኛው ዒነቆ ነው። ኟቅዛብ ዜ ዏዖዺዎች እንደዑያዏኯክደዴ ኟጏጪ ንግድ ከጠቃኲይ 

ኟሃቇዛ ውቬጥ ኟዑኖዖው ድዛሻ 22.5 በዏድ /በዏዷዏዘያው ኟእድቇዴና ዴዙንቬፎዛዓሽን ዘዏን/ ቢሆንዔ 

ኟዯደዖቧበዴ ውጤዴ 13.7 በዏድ ነው። በንፃ ኟቇቢ ንግዱ 30.4 በዏድ  በዏሆኑ ክፍዯደ ከ16 

በዏድ በኲይ ያደዛቇዋኴ። ይህን ክፍዯዴ ኯዒጥበብ ኟጏጪ ንግዳችን ይነዴ፣ ዏጠንና ቬብጥዛ ዏጧዏዛ 

ንድ ነቇዛ ሆኖ በጥዙዴ ዯጏዳዳዘ ሆኖ ዏቇኗዴዔ ግድ ይኲኴ። ይህ ኟዑዝዲው ደግዕ በሁኯዴ ቅጣጫ 

እንደሆነ ዯቀዔጧኴ። ኟሃቇዛ ውቬጥ ኟቁጠባ ዏጠንን በዒቪደግና ኟውጪ ንግዳችን ዯጏዳዳዘና ዯደዙሽ 

በዒድዖግ።  

ሀቇዙዊ ኟቁጠባ ቅዒችንዔ በብዛ ብዹ ቪይሆን በውጪ ዔንዛዚ ዏካሄድ ቬኯዑኖዛበዴ ኟውጪ ንግዳችን 

ቬዙ ኟዯሃድቭ ዏቬዏን ኯዒቬቀጠኴና ጏደ ዔንዝኴቇው ኢንዱቬዴዙኲይዜሽን ኟዔናደዛቇውን ሽግግዛ 

ኯዒዠጠን ቬዹይ ሁኔዲዔ ቬኯሆነ ጭዔዛ ነው። ቬኯዚህዔ ኟጏጪ ንግድ ቬዙችን ኯዒሻኲኴ፣ ዯጏዳዳዘና 

ዯዏዙጭ ኯዒድዖግ በዘዛዞ በዛካዲ ቬዙዎች ኟዯቧ ቢሆንዔ፣ በዘዛዞ ኯዯቧዒ ባኯሃብድች ኟዯኯያአ 

ድቊፎችና ዒበዖዲዹዎች እኟዯቧጡ ቢቆአዔና ጎኴዯው ኟዑዲአዴን ዒነቆዎች ዏፍዲዴ ግን ጣዳዟ ኟቤዴ 

ቬዙ ነው። እነቨዔ ዯጏዳዳዘነዴ፣ ጥዙዴ፣ ኟጏጪ ንግድ ቬብጥዛን ዒብዛዴና ኟዠይናንቬ ቬዛደን ካዲች 

በዒድዖግ ዔዛዲዒነዴን ዒጎኴበዴ፤ በዚህዔ ኟዘዛዞን ሠዙዛ ፍፁዔ ከኪዙይ ቧብቪቢነዴ ዒፅዳዴና 

ዒዘዏን ናዶው። 

በዚሁ ዏነሻ በኢዴዮጵያ ኟዠይናንቬ ዯደዙሽነዴና ዯጠቃዑነዴን ኯዒቬዠዠዴና ኯዒቪደግ ኟዯቀዖፀው 

ብሄዙዊ ኟዠይናንቬ ካዲችነዴ ቬዴዙዳዹ ይዠ ዯደዛጓኴ። ኟቬዴዙዳዹው ዓኲዒ ሁኰን ቀፍና ዘዏናዊ 

ኟሆኑ ኟዠይናንቬ ቇኴግኵድችን ዯደዙሽነዴና ዯጠቃዑነዴ ዒዖቊቇጥ እንድሁዔ በዏደበኛ ኟዠይናንቬ 

ዯቋዒዴ ኟዑቧጡ ዏዸና ዯዏጣጣኝ ዋቊ ያኲዶው ኟዠይናንቬ ቇኴግኵድችን በዝጠዙዎች በዏዲቇዝ 

ኯሁኰዔ ግኯቧቦችና ድዛጅድች ዯደዙሽ ዒድዖግ ነው። 
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ቬዴዙዳዹው በዋናነዴ በቇጠዛ ኟሀቇዘደ ክፍኵች ኟዠይናንቬ ዯቋዒዴ እንዲቬዠዞ እና ዏደበኛ ኟዠይናንቬ 

ቇኴግኵድችን ኟዑጠቀዐ ዜጎችን ቁጥዛ ከፍ ኯዒድዖግ ያኯዏ ዏሆኑዔ ዯቇኴጿኴ። ከኲይ በዯዏኯከዯው 

ግባብ ጥናድዷ ኟዑያዏኯክደዴ በኢዴዮጵያ ኟዏደበኛ ዠይናንቬ ቇኴግኵድች ዯጠቃዑነዴ ዝቅዯኛ ነው። 

ኯዚህዔ ዙዴ ዔክንያድች ኟዯጠቀቨ ቩሆን ኟዏዷዏዘያው ኟዠይናንቬ እና ዯዛዒጅ ዏቧዖዯ ኴዒድች 

ኯዏዳበዛና ኯዒደግ ኟዑኯው ነው። 

በኳኲ በኩኴዔ ኟዠይናንቬ ዔዛድችና ቇኴግኵድች ጥዙዴና ኟቇኴግኵዴ ዏቬጫ ዏዳዖሻዎች ዛቀዴ 

ኟዯጠቃዑውን ሁኔዲ ያቇናዘቡና ያዒከኰ ኯዏሆናዶው፤ ዯቇኴቊአ በዯኯይዔ በቇጠ ክፍኴ ኟዑቇኗውንና 

ነቬዯኛ ቇቢ ያኯው ህብዖዯቧብ ኯዠይናንቬ ቬዛዴ ያኯው እውቀዴና ግንዛቤ ዝቅዯኛ ዏሆን እና በቂ 

ኟዠይናንቬ ዯቇኴቊዮች ጥበቃ ኯዏኖዛ በሀቇዘደ ዏደበኛ ያኴሆኑ ኟዠይናንቬ ቇኴግኵድችን ኟዑጠቀዐ 

ዜጎች ቁጥዛ ከፍዯኛ እንዲሆን ዒድዖቈዔ ኳኯኞዷ ዔክንያድች ናዶው። 

እንደ ውዜፓውያኑ ቆጣጠዛ በ2013 በኯዔ ባንክ በዯደዖቇ ጥናዴ በ2007 ዓ.ዔ በዏደበኛ ኟዠይናንቬ 

ዯቋዒዴ ዯጠቃዑ ኟሆኑ ጎኴዒቭች ብዛዴ 22 በዏድ ብዹ ዏሆኑን ያቪያኴ፤ ይህዔ ከቧሃዙ በዲች ካኰ 

ኟፍዘካ ሀቇዙዴ ዒካይ 34 በዏድ ቊዛ ቩነፃፀዛ ነቬዯኛ ነው። በጥናደ ከዯካዯደ ጎኴዒቭች ዏካከኴ 78 

በዏድዎዷ ነቬዯኛ ቇንዘብ ኯዏበደዛዔ ሆነ ኯዏቆጠብ ጏደ ዏደበኛ ባንክ ይኬድዔ ኟዑኴ ኟዯቪቪዯ 

ኯዏካከዴ ኲዶው። 12 በዏድዎዷ ደግዕ ኟዠይናንቬ ቇኴግኵዴ ዏቬጫ ዏዳዖሻዎች ዛቀዴ 

ቇኴግኵደን እንዳይጠቀዐ እንዳደዖቊዶው ነው ጥናድዷ ኟዑያዏኯክደዴ። ኟዯኯያአ እና ዯቬዒዑ 

ኟዠይናንቬ ቇኴግኵዴ ዏቬጫ ዏዳዖሻዎች በበቂ ሁኔዲ ኯዏኖዛ ኟዠይናንቬ ዯደዙሽነደን ውቬን 

እንዳደዖቈዴ ከዯጠቀቨዴ ዔክንያድች ውቬጥ ይቇኘበዲኴ።  ኯብነዴዔ 35 በዏድ ኟባንክ እና 54 በዏድ 

ኟዏድን ቧጪ ቅዛንጫፎች በዲቬ በባ ኟዯከዒዷ በዏሆናዶውና ኟዯቀዴዔ በዋና ከዯዕች ኲይ ብዹ 

ዏቇኗዲዶው ኟዠይናንቬ ዯደዙሽነደ ኲይ ዯፅዕኖ ዝጥዖዋኴ። 

ኟኤኳክዴዘክ ሀይኴ ዏቆዙዖጥና ኟዯንቀቪቃሽ ቬኴክ ኔዴዎዛክ ጥዙዴ ዒነቬ በኤኳክዴዜኒክቬ ዘዴ 

ኟዑከናጏኑ ኟዠይናንቬ ግብይድች ቬዯዒዒኝ እንዳይሆኑ እንቅዠዴ ዏሆናዶውዔ ኳኯኞዷ ዯግዳዜድች 

ዏሆናዶው ይህን ቬዴዙዳዹ ኯዏንደፍ ዔክንያዴ ሆነዋኴ። 

ከዚህዔ ባሻቇዛ ኟብሄዙዊ ኟዏዲጏቂያ ካዛድ ቬዛዴ ዯግባዙዊ ባኯዏሆኑ ኟዠይናንቬ ዯቋዒዴ 

ኟደንበኞዹዶውን ዒንነዴ በግኴፅ ኯዏኯኟዴ፣ ዯያያዥ ቬዙዎችን ኯዒሻሻኴ፣ ሂቪብ ኯዏክዝዴና ከዚሁ ቊዛ 
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ኟዯያያዙ ቬቊድችን ኯዏቀነቬ ኯዏዹኲዶውዔ ኳኲኛው በዠይናንቬ ዯደዙሽነደ ኲይ ጫና ኟዝጠዖ ቈዳይ 

ነው። በዋቊና በጥዙዴ ዯቬዒዑ ኟሆኑ ኟዠይናንቬ ቇኴግኵድችን ኯዔቪኳ ቁጠባ፣ ብድዛ፣ ክፍያ፣ ሀዋኲ 

እና ኟዏድን ቇኴግኵዴ በቧዟውና በበቂ ሁኔዲ ያኯዒቅዖብ ኟሃቇዘደ ኟዠይናንቬ ቬዛዴ ኲይ ኟዑዲአ ዋነኛ 

ዒነቆዎች ናዶው። 

በዏንግቬዴ ኟዑዝፀዐ እንደ ደዏጏዝ፣ ኟጡዖዲ፣ ኟቫፍዱኔዴ እና ኳኵች ክፍያዎች በጥዚ ቇንዘብ 

ኟዑዝፀዐ ዏሆናዶውዔ ይዲጏቃኴ። 

እነዚህ ክፍያዎች በዯጠቃዑው ኟባንክ ሂቪብ ቁጥዛ ቇቢ ቢደዖቈ ግን ኟዠይናንቬ ካዲችነዴን ኟበኯጠ 

ኯዒቬዠዴ እና ኟቁጠባ ባህኴን ያቪድግ እንደዑችኴ ይዠ በሆነው ቧነድ ኲይ ዯዏኴክቷኴ። በኢዴዮጵያ 

ኟዳበዖ ኟቁጠባ ባህኴ ቢኖዛዔ ብዛኛውን ድዛሻ ኟያዘው ባህኲዊ ኟቁጠባ ይነዴ እንደሆነ ኟዑያዏኯክዯው 

ቧነድ፤ በሀቇዘደ 48 በዏድ ኟዑሆኑ ጎኴዒቭች ኟዑቆጥቡ ቩሆን፤ ከዚህ ውቬጥ ዏደበኛ ዯቋዒዴን 

ኟዑጠቀዐዴ 14 በዏድ ብዹ ናዶው፤ ቀዘዎዷ ዒኯዴዔ 34 በዏድዎዷ ግን ባህኲዊ ኟቁጠባ ዘዴን 

እንደዑጠቀዐዔ ዏኴክቷኴ። 

በዏሆኑዔ ኟዯጠቀቨዴን ችግዜች ኯዏቅዖፍ እና ቅድዑያ ቧጣዶው ኟዑቇቡ ኟህብዖዯቧብ ክፍኵች 

ዒኯዴዔ ቫድችን፣ ጏጣድችን፣ ጡዖዯኞችን እንዲሁዔ ነቬዯኛ እና ዏካከኯኛ ኢንዯዛፕዙይዞችን 

ኯዏደቇፍ በጠቃኲይ ሁኰን ካዲች እና ዯደዙሽ ያደዖቇ ብሄዙዊ ኟዠይናንቬ ካዲችነዴ ቬዴዙዳዹ 

ዯቀዛፆ  ዏፅደቁ ዯቇቢና ዔናኴባዴዔ ኟዘቇኟ ባኴ ኟዑችኴ ውቪኔ ነው። 

በሃቇዙችን ኟዑቇኘ ባንኮችን ዏዲዊ ዘፖዛዴ ቬንቧዒ ከኳኲው ዓኯዔ በዯኯኟ ከፍዯኛ ዴዙዟዎች ሆነው 

እናቇኛዶዋኯን። ዴዙዟ ኟዏሆናዶውን ያህኴ ግን ኟቇኴግኵዴ ዯደዙሽነዲዶው እጅቈን ኋኲቀዛ 

እንደሆኑዔ ዏዖዺዎች ያቪያኰ። ባንኮዷ ያኲዶው ቅዔ ዔን ያህኴ እንደሆነ ቩዏዘንዔ፣ ጠቃኲይ 

ኟካፒዲኴ ቅዒዶው ከ50 ቢዮን ብዛ ይበኴጥዔ። ይህዔ በኬንያ ጏይዔ በደቡብ ፍዘካ ከዑቇኝ 

ንድ ባንክ ያነቧ ቅዔ እንዳኲዶው ዏኲካች ነው።   

እነዚህ ባንኮዹችን ብድዛ ኟዏቬጠዴ ቅዒዶው፣ ኟዘዏናዊ ዳክኖኵዹ ጠቃቀዒዶው፣ ቁጠባ ኟዒቧባቧብ 

ብቃዲዶውና ኳኵች በዘዛዞ ኟዑጠቀቨ ቇኴግኵድች ቩነቨ፣ ኟቇዘደ ኟዠይናንቬ ዯቋዒዴ ከቧሃዙ በዲች 

ካኰ ቇዜች ኳያ ኟዑቇኘበዴ ቋዔ እዚህ ግባ ኟዑባኴ ይሆንዔ። ኟዠይናንቬ ዯቋዒዴ እንቅቬቃቫን 

ያቪድቊኴ፣ ዘዛዝ ብዙ ኯውጦችን ያዏጣኴ ዯብኵ በብጯዙዊ ባንክ ይዠ ኟዯደዖቇው ኟኢዴዮጵያ ብሔዙዊ 
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ኟዠይናንቬ ካዲችነዴ ቬዴዙዳዹ ካካዯዲዶው ነጥቦች ዏዖዳዴ እንደዑዹኯው፣ ዏደበኛው ኟዠይናንቬ 

ዘዛፍ ያኴዯደዖቧበዴና ያኴዯነካ ዏሆኑን ነው።  

ኟዓኯዔ ባንክ እ.ኤ.. በ2011 ባካሄደው ኟኢንዯዛፕዙይዞች ኟዳቧቪ ጥናዴ ዏሠዖዴ፣ በኢዴዮጵያ ካኰ 

ኟንግድ ድዛጅድች ዏካከኴ 94.7 በዏድው በዠይናንቬ ዯቋዒዴ ውቬጥ ኟዯንቀቪቃሽ ሒቪብ ጏይዔ ኟቁጠባ 

ሒቪብ ኟነበዙዶው ናዶው። ነቇዛ ግን 33 በዏድ ድዛጅድች ኟባንክ ብድዛ እንደዑዝኴቈዴ ያቇኘ 

ባኯዏዹኲዶው፣ በሥዙዶው ኲይ ዴኴቅ እንቅዠዴ ፍጥሯኴ። በ16 በዏድው ብዹ ብድዛ ዒግኗዲዶውን 

ኟዓኯዔ ባንክ ጥናዴ ያዏኯክዲኴ። ኟዠይናንቬ ቇኴግኵዴ ኯዒግኗዴ ከዔቬዴ ኪኵ ዓዴዛ በኲይ ዏጓዝ 

ይቇባዔ ኟዑኯውና እንደ ዏኯኪያ ኟዯቀዏጠው ዏዏዘኛ፣ ከኢዴዮጵያ ንፃዛ ቩዲይዔ ብዙ 

እንደዑቀዖው ዯዏኴክቷኴ። ቬኯሆነዔ ዲቨ ቬዴዙዳዹ ኟችግዜዷ ሁኰ ዏቧዖዲዊ ዏፍዴሄ ነውና ኟዘቇኟ 

ቢሆንዔ ዯቇቢና ጏቪኝ እዛዔዺ ነው። 

ብሔዙዊ ቬዴዙዳዹውን ዯግባዙዊ በዒድዖግ ውጤዴ ኯዒቬዏዝቇብ ከብሔዙዊ ባንክ ባሻቇዛ ኳኵች ኟግኴና 

ኟዏንግሥዴ ዯቋዒዴ ዯቪዲዟ ኟዑሆኑባዶው ሠዙዜች ዕቅዶች ኟዯነደዞ ቩሆን፣ ኯቬዴዙዳዹው ዋና 

ኃኲዟነዴ እንዳኯባዶው ከዯጠቀቨዴ ውቬጥ ኟቇንዘብና ኟኢኮኖዑ ዴብብዛ ዑኒቬዳዛ (በጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ 

ኟዑዏዙውን ብሔዙዊ ኟዠይናንቬ ካዲችነዴ ዔክዛ ቤዴ ያቬዯባብዙኴ) ኟእዛሻና ዯዝጥዜ ሀብዴ 

ዑኒቬዳዛ፣ ኟዴዔህዛዴ ዑኒቬዳዛና ኳኵችዔ ይቪዯዠኰ፡፡ ኯዯዝጻዑነደዔ ከብሔዙዊ ዔክዛ ቤደ 

በዯጓዳኝ፣ ብሔዙዊ ኟዠይናንቬ ካዲችነዴ ዓብይ ኮዑዳ፣ ኟዠይናንቬ ካዲችነዴ ጽሕዝዴ ቤዴና ዏቧኴ 

ዯቋዒዴ ኟዯደዙዸ ቬኯዏሆኑ ይዠ በዯደዖቇው ቬዴዙዳዹ ዯዏኴክቷኴ ።  

ባጠቃኲይ፣ ካዲች ኟዑሆነው ኟዠይናንቬ ሥዛዓዴ ቁጠባን  ኟዑያበዖዲዲ፣ ኯኢንፇቬዴዏንዴ ዔዷ ሁኔዲ 

ኟዑዝጠዛ እና ኟቬዙ ዕድኴን እንደዑያበዖዲዲ፤ በዯኯይዔ ዝቅዯኛ ቇቢ ኲኲዶው ኟህብዖዯቧብ ክፍኵች 

ኟዠይናንቬ ቇኴግኵዴን በዯዏጣጣኝ ዋቊ ያዳዛቪኴ ዯብኵ ዲዔኖበዲኴና ያሽቆኯቆኯውን ኟጏጪ ንግድ 

እንዲያቇግዔና ብኵዔ ሁኰቀፍ በሆነ ዏኴክ ኟኢዴዮጵያን ከፍዲ ኯዒዖቊቇጥ ያግዛኴ፤ በዏሆኑዔ ኯዘዛዞ 

ቬዝኲው ዴኩዖዴ ሁኰ ቧጠው ይግድ ይሆናኴ ዒኯዴ ነው። 


