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ኴባዔ እና ቬኦዋኤ ህኬቦኲ ዔንካዔ ብሄዙዊ ክብዙክውን እና ጥቅዒክውን ኢቬጇበቁ ዏሆናክውን 

ኢዖቊግጣኰ፡፡ 

ኯውጥ ዔንግካዔ ቬዝኲ ነው፡፡ ቬዝኲ ብኰ ቪኤሆን እንግኩው ብንኴ እንኳ ኟዒኤኰኯን ኟቬነ 

ፍጥዖካ እውነኩዊ ሃቅ ነው፡፡ ኟዔንኲኯው ነቇዛ ኤሄን ኯውጥ ቅዛፅ እኢቬኢከ ጇቅኲኲ ውጤኧ ጇቃዑ 

ሆኖ እንዲኢኴፍ ዒድዖግ ነው፡፡ ቬኯኩህ ኯውጥ ኟዒኤቀዛ ሃኴእካ እና እንደ ቧው ኖዖን ኟዑኲኯው 

ቬኦዋፅዖ በጎ እና ጇቃዑ ሆኖ እንዲጏጣ ዒድዖግ ብኰ ዏሆኑ ኴናቧዔዛበካ ኤቇባኴ፡፡ 

ኤህንን ፅሁፍ ኯዏጻፍ ኢነቪቪኝ በ06/05/2018 በብኰዔበዛግ (Bloomberg) ኲኤ “New challenge of 

Ethiopian leaders: unleashing the Economy”በዑኴ ዛዕቬ ኟጏጣው ፅሁፍ ነው፡፡ ሀዟውዔ 

ኟቀድዕውን ኟሀቇዙኲንን ጇቅኲኤ ዑኒቬካዛ ጇቅቭ ቬነብቦናኴ፡፡ ባኴቪቪካ ቬኴጣን ባቬዖከቡ ዒግቬካ 

ኯዏዷዏዘኢ ካ ኯውጪ ዑዲኢ ኟቧገካ ቃኯ ዏጇኤቅ ነው፡፡ 

ባጭ ኟቀድዕው ጇቅኲኤ ዑኒቬካዛ በፅሁዞ እንዲህ ብኯዋኴ 

“ኟኢካእጲኢን ኢኮኖዑ በከዟኴ በዙኲኤኬ ኯዒድዖግ ባኯዝው ዏካ ኯኢህዴግ ቬዙ ቬዝፃዑ ዔክዖ 

ሃቪብ ዒቅዖባክውንና በኩህዔ ኟብኪኚውን ኤሁንኩ ዒግኗኩክውን ቇኴዋኴ፡፡ ሂደኧን በዒቬቀጇኴ 

ዲቨ ጇቅኲኤ ዑኒቬካዛ ዶክኦዛ ብኤ ከፍፃዓ እንደዑኢደዛቨካ እንደዑኦዒዏኑ ቇኴዋኴ፡፡” 

ግኴፅ ኯዒድዖግ ከኩህ በዟካ በህኬብ እና ኯሀቇዘኧ ካጎኲ ብኰ በህግ ኦዝቀደው ኯውጭ ካጎኲ እና 

ኩባንኢዎኲ በፍዘዔ ኟኦከኯከኰ ኧዛፎኲ ከሁን በሗኲ በከዟኴ ክፍካ ኤሆናኰ ዒኯካ ነው፡፡ ኤህዔ ዒኯካ 

እቬካሁን በቀኲኰ እቬካሁን ኯውጭ ኩባንኢዎኲ እና ካጎኲ ክኴክኴ ኟነበካ እንደ ኢካእጲኢ ኟዛ 

ዏንቇድ፣ ኟዠኤናንቬ ኧዛፍ፣ ኢካእ ኪኳኮዔ እና ኟዏቪቧኰካ ኟውጭ ኩባንኢዎኲ እንዲቪኦዞ ጏኤዔ 

እቬካሁን ኟግኯቧብ ቪኤሆን ኟህኬብ ንብዖካ ሆነው ኟቆአካ እንድ ኟኢካእጲኢ ኟዛ ዏንቇድ ኤነኬኮ 

ኯሽኢጭ ቀዛበው ኯውጭ ኩባንኢዎኲ በኦኯኤ ኯዔዕዙባውኢኑ ኟባኯቤካነካ ዏብኧ ኤክዙኴ ዒኯካ ነው፡፡ 

እኔዔ እንደንድ ካቊ በእቪቤውና ሂደኧ ኲኤ ኢኯኝን ኦቃውዕ እና ኦዓቅቦ እንደዑከኦኯው ቀዛባኯሁ፡፡  

ሀቇዙኲን ኢካእጲኢ እንደ ጥንኩዊ ቬኴጣኔ ባኯቤካነቷ እና እንደ ኟጥቁዛ ህኬቦኲ ዋካንዳ እንደዏሆኗ 

እቫኩኲንን እና ዒንነኩኲንን ኟዑኢቪኤ ከዙሷ ኴፎ ኯጥቁዛ ህኬቦኲ ብኵዔ ኯቧዟው ኟኯዔ ህኬብ 



ኟዑበጅ ዘዕእኦ ኯዔ ብኩዏነጭ ኟዑኯው እቪቤኣ ኟኧጏካዛ ዔኞኪ ነው፡፡ ኟሆኖ ሆኖ ኤህ እንደዒኤሆን 

እና ኟሗኯኞኮን ሃኢኲካ ኦፅዕኖ ኟዔንቋቋዔበካ ብኴሃካ እንዳኯቀብን ኦቇንኬቤኢኯሁ፡፡ 

ሀቇዙኲን ባኯዞካ ዏኩካ ኢኯዝኲበካን ኟፖኯከካ ቀውቬ እና ኟዔዕዙባውኢንን ባህዘበ ጥቂኧ 

እንዏኴከካ፡፡ 

ዘዕእኦ ኯዔ ኴክ እንደ ሃኤዒኖካ ነው፡፡ ዙዒዸ ኟካኚውዔ ጥግ በዏዙዏድ ዒቬዠዠካ እና 

እንዲኦቇበዛ ኯዒድዖግ ዒንኚውንዔ ጥዖካ ኢደዛቊኴ፡፡ በቭዘኢ ኢኯውን ኟውክኴና ጦዛነካ ዒንቪካ በቂ 

ነው፡፡ በዙኴ ዴዕክዙቩን ኯዏኦግበዛ ዒንኚውዔ ዋቊ ቢከዝኴ ደንኩ ቪኤቧጣክውበነቨ ኦንቭ በነቨ 

ኦጏኴዶ በዙቪክው ጭዔዛ ውጤኩዒነኧ ጥኢቄ ውቬጥ እኟቇባ ኢኯውን ኤህን ዕቪቤ በዒንኚውዔ ዋቊ 

ኢቬዠዞ ኤኦቊኰ፡፡ ኴክ እንደሃኤዒኖካ ኯዘዕእኦ ኯዔዔ ኟዙቨ ቧባኪ ኟዙቨ ቬዝፃዑ እና ኟዙቨ 

ዒኝ ኯው፡፡ ዋናው ጥኢቄ በዒዏናኲን ኟዔናቇኗው ጥቅዔና ቈዳካ ኲኤ ነው፡፡ 

ሁን ባኯንበካ እድቇካ ደዖዺ ዒንን ነው ኟዑጇቅዏው?ቧዟውን ህኬብ ነው ጏኤቬ ኟኦጏቧኑ ኯዔቀፍ 

ሃኢኴ ቡድኖኲን? 

ዓዘካዔ ሆነ ዔዕዙብ ውዜፓ ከ700 ባኴበኯገ ግከፍ ኩፓንኢዎኲ ዔዛካ እና ሽኢጭ ኟዑኦዳደ 

ሃቇዙካ ናክው፡፡ እነኩህዔ ኩባንኢዎኲ ከዏንግቬኩካ በኲኤ ቅዔ ኢኲክው እንዲኢውዔ ዏንግቬኩካን 

በቁጥጥዛ ቬዛ ውኯው እንዳሻክው ኟዑኧው ናክው፡፡ ኟነኩህ ኩባንኢዎኲ እኤኩዔ ሆነ ዔኧናክው 

ከዑኢቇኘካ ኢኮኖዑኢዊ ካዛፍ እና ኢኴኦቇባ ባህኲክውን ከዒቬዠዠካ ንፃዛ ነው፡፡ ኯኩህዔ እጅግ 

በዛካኩ ኯዒዊ ዔቪኳዎኲን ዒንቪካ ኤኰኲኴ፡፡  

ነቇዛ ግን ጧቋኝነኩክው እና ዔባቇነንነኩክው እንዳኯ ሆኖ ኟዔዕዙባውኢን ኩባንኢዎኲን እና ኦቇቢ 

ኢኴሆኑ ዕቫኬኰክውን ንቀበኴዔ ብኯው ኟነዳጅ ሀብኩክውን ሆነ ኰኩዊ ኟባህኴ ጏዖዙክው ኲኤ 

በዙክው በዏጇዛቀዒክው ኟቇጇዒክውን ኟ2 ሀቇዜኲ እጣ ዝንኩ ዒንቪኧ በቂ ነው፡፡ በኢዙቅ ኟቪዳዔ 

ሁቫን በቬቅኲካ ዏቀጣካ፣ በቢኢ ኟቊዳዟ እንደውሻ ዏቇደኴ እና ህኬቦኰክው ሆነ ሀቇዙኧ ኢኯቧብቪቢ 

ዏቅዖኩክው በቂ ዒቪኢ ነው፡፡ ህኬቡ ዒባዘኢ በኳኯው ቬቃኤ ውቬጥ እንዲጏድቅ ዝዛደውበኩኴ፡፡ ኤሄ 

ግን ኯዔዕዙባውኢኑ ደንኩክውዔ ኤደኯዔ፡፡ ዋናው ነቇዛ ነዳዸን እኟጫኑ ጦዛ ዏቪዘኢክውን ደግዕ 

እኟክበክቡ ነውና፡፡ 

ቬኯነቨ ኤህን ኢህኴ ካኴን እኚን ጏደዑኢአበካ ዏንግድ እንዔጣ፡፡ 

እኚ ኯዔዕዙባዊኢን ኟዙቪክው ኢደዛቈን ኟዑጎዏዸኴን ሃቇዛ ነን፡፡ ከኲኤ እንደቇኯፅኩካ ህኬብን በቧባዕዊ 

ዏነፅዛ ቪኤሆን በካዛፍ እና ኪቪዙ ኟዑዏኬኑካ ዔዕዙባኢን ኟኢካእጲኢ ኟ100 ዑእን ህኬብ ባኯቤካነካ 

እና ቇና ኢኴኦነካ ኟኦዝጥዜ ሃብቷ ቩኢኴዐ ውኯው ቩኢኴዐ ኟዑኢድ እና ህኴዒክውንዔ እውን 

ኯዒድዖግ ኟዒኤዝነቅኰካ ድንቊኤ እንደኳኯ ኤኩጏቃኴ፡፡ በጭ ንድ ኟዙበው ቧው ዏብኲካ 

ከዏዷዏ በዟካ ከዟኧ ኟቀዖበኯካን ክካፎ ኟዑኢኤበካን ዏንግድ ነው ሃቇዙኲንን ኟዑዏኯከኧካ፡፡ 



ኟቇነቧክው ኦቋዕኲ (ዑዲኢዎኰክው፣ ኟቇንኧብ ኦቋዕኰክው ጏኧኦ) በኦቀናዷ ዏኴኩ ህኴዒክውን እውን 

ኯዒድዖግ እቬከኪዚዋ እኯካ እኟቧ እንደሆነ ሁኲኲንዔ እንቇነኧባኯን፡፡ 

ኬ ሃኤኯዒዘኢዔ ዏግኯጫ ኟቧገበካ ብኰዔበዛግ ኟኦባኯው ዑዲኢ ኟኩሁ ኟዔዕዙባውኢን ኟቅንጅካ ቬዙ 

ንድ ቧበኬ ዏሆኑ ኴብ ኤሏኴ፡፡ 

ባኯዞካ ዏኩካ በሃቇዙኲን ኟኦነቪውን ፖኯከካዊ ቀውቬ ከጏካዜው በኦኯኟ ኟዔዕዙባውኢንን ዑዲኢዎኲ 

ኟኟዛ ሽዠን ኢቇኗ ኴነበዖዔ፡፡ ኤነቨ በነበካ ሁከኬኲ በካጎኲ ህኤጏካ ኲኤና በንብዖካ ኲኤ ከፍኦኚ 

ቈዳካ እኟደዖቧ ኟነበዖ ቢሆንዔ እነኩህ ዑዲኢዎኲ እንዳኲአ ሆነው ዒኯፍ ነበዛ ኟዏዖገካ፡፡ ኤሄዔ ብኰ 

ቪኤሆን ኟዏንግቬካን ካሄድ ኯጏካዜው ኯዏኮነን ኟዑዝጥኑካ ኟዔዕዙቡ ዏንግቬኩካ ኬዔኩን ዏዛጇው 

ነበዛ ኢኯዞካ፡፡ዏግኯጫ ኢጏገካዔ ቢሆን ኟነበዖውን እውነኩ ኟዒኤቇኴፅ እና ኲጏገዔ እንዳኤባኰ 

ኟጏገ ዏግኯጫዎኲ ነበ፡፡ ዑኪናዊነካ በጎደኲክው ኧቇባዎኮ ከዑኩጏቀው ቪኦኤ ኟዒዛኚው ክፍኴ 

በቬኦቀዛ በቈዳአ ኲኤ ኦኩዖካ ቧጥኬ ኟኧቇበ ንድ ኟዔዕዙቡ ኯዔ ዑዲኢ ኴነበዖዔ፡፡ 

ኤህ ደግዕ ዔዛጫ 97ን ኦከካኵ በኦከቧኦው ዖብሻና ኟካጎኲ ሂጏካ ዏጥዠካ ጏቅካ ዔዕዙባውኢን 

ዏንግቬኩካ እና ኦቋዒካ ኟነበዙክው ዑና ቊዛ በእጅቈ ኟኦቃዖነና ዝፅዕ ኟዒኤቇናኝ ዏሆኑን ኴብ ብኯን 

ኢኯፍነው ሂደካ ነው፡፡  

በጏቅኧዔ ኤህን ኬዔኩክውን በጥዛጣዚ ኟኦዏኯከካነው ኢካእጲኢውኢን ቀኲኴ ኴነበዛንዔ፡፡ እንኳን 

እንዲህ ኤነካ ጮዒ ጏዚ ግኝኦው ኤቅዛ እና ኦንሽ ክቬኦካን ቊነው እና ቈነው ኲዒክውን 

ኯዒቪካካ ኟዑጥካ ዔዕዙባውኢን ኢህዴግ ኟዑዏዙው ዏንግቬካና እንደዝኯቈ እንዳኤሆኑ ቇድቧክው 

ኟቆኟ ዏንግቬካ ኲኤ እንዴካ ኬዔኩን ዏዖገ ኟዑኯው ነግዛ ጇኢኢቂ ነበዛ፡፡ 

ኩዲኢ በቬካዏጧዖሻ ኟኦቇኗው ዏኲዔካ ኟዑከኦኯው ነበዛ፡፡ 

ኢህዴግ ከዔዕዙባውኢኑ ቊዛ ኟዑቬጥዛ ቬዔዔነካ ኲኤ ደዛሷኴ፡፡ ኤህዔ ቬዔዔነካ ኢህዴግ 

ኟዑዏዙው ዏንግቬካ ሁን ኢኯበካን ፖኯከካዊ ቀውቬ ኤውጣው እንዹ ቧዟውን ኟኢካእጲኢ ቇቢኢ ኯነቨ 

ፍኲጎካ ክፍካ እንደዑኢደዛግ እና ቇዳቢ ፖቩዎኮን እና ህጎኮንዔ እንደዑቀኤዛ፣ እነቨዔ በዔኲቯ 

ኤህንን እንዳኢዙቊቡ እና በፖኯከካ ፍኴዑኢው እዺክውን እንዳኢቬቇቡ (ኴክ እንደ97ኧ) ኟዑኴ ነበዛ፡፡ 

ዏዙዛ ቢሆንዔ ቀዏጥ ኟዑኲኯው ዏኲዔካ ከኩህ ኟኧኯኯ ሆን ኤኲኴዔ፡፡ 

በኢህዴግ ቤካ ውቬጥ በከፍኦኚ ዏዙዛ ደዖዺ በበዙኴ ሃኤኵኲ ኟኦጇኯዝ ጏኤዔ ቧዛጎ ኟቇባ ኢዔ 

ደግዕ ኟከኯቧ እንዳኯ ኯዏዖዳካ ካ ኟዑጏቬድ ኴነበዖዔ፡፡ ዔቬቊና ኬ ሃኤኯዒዘኢዔ ኯብኰዔበዛግ 

ኯቧገካ ቃኯዏጇኤቅ ኤሁንና ኟኩህ ኟዏከኯቬ ጏኤዔ ኟኑዠቄ ቁንጮ እቪክው ዏሆናክውን ኯዏቇንኧብ 

ኲኯናኴ፡፡ 



እኩህ ቊዛ በንድ ጏቅካ እኘሁ ኟቀድዕው ጇቅኲኤ ዑኒቬካዙኲን ኩንኪኒኢን በጎበኘበካ ጏቅካ 

በኩንኪንኢው ፕዚኬዳን ጆን ዐቈዞ ኟኦባኯውን ንግግዛ ንደዔኩ ከዏው ዖቨካ እንደኰኰ እግዖ 

ዏንቇዴን ዏጇኟቅ እዝኴቊኯሁ፡፡ 

ጆን ዐቈዞ በኢካእጲኢ ፖቩዎኲ እና ቬካዙኪዹዎኲ ኢኲክውን ድናቆካ ቇኴው እና ኟኢካእጲኢ 

ኟዛ ዏንቇድ ኪኳኮዔ እና ኟሃኤኴ ኧዛፍ በህኬብ ቁጥጥዛ ዏሆኑ እና ከቬኬኩኲንዔ ብከ ዏዒዛ 

እንደዑዝኴቈ ኯኙሁ ጇቅኲኤ ዑኒቬካዛ ቇኴውኲክው ነበዛ፡፡ 

ኯኔ እቬከዑቇባኝ ጆን ዐቈዞ ዏግኴጫ በኦኧዋዋዘ እኚን በዙኬዔ ኯህኬባኲን ጥቅዔ እንዳንቧዙ 

ቀፍድዶ ኤክናኴ እናንኦ ግን ኟዔዛጫ ቈዳኤ ካኴሆነ በቬኦቀዛ ከውጭ ኟዑጫን ሃኤኴ ኟኯባኲሁዔ ኟዑኴ 

ነበዖ፡፡ ኤሄን ንግግዛ እንኳን ኬ ሃኤኯዒዘኢዔ ኤቅዛና ዒንዔ ዖቪው ኟዒኤኲኴ ንግግዛ ነው፡፡ 

ኟሆነ ሆኖ ኢህዴግ እቬካሁን እንዳደንቀው ኢቬቇድደኝ ከነበ ነቇዜኲ ንዱ ኤህን ኟዔዕዙባውኢንን ኟድህዖ 

ቅኝ ግኪካ ኦቬዠዟነኩክውን ኦቋቁዕ ዏቆኟኧ ነበዛ፡፡ እነሆ ኤህኯዔ ኟዔካሄድበካ ቀን ቅ ንደዒኤሆን 

ከቀድዕው ጇቅኲኤ ዑኒቬካዛ ቃኯዏጇኤቅ ኯዏዖዳካ ኲኯናኴ፡፡ ዲቨ ጇቅኲኢኲን ዔን ኢህኴ 

እንደዑቬዒዐበካ ባናውቅዔ፡፡ 

እቬካሁን ዒዖቊቇጥ ኟኰኴነው እውንኩ ግን ኟከኯቧ ጏኤዔ ዘዕእኦ ኯዐን በዏኦው ኑዠቄን እኟኦኯዒዏደ 

ኢኯ በዏንግቬካ ውቬጥ ዒቇንቇኑን ነው፡፡  

ኤህ ዒኯካ ደግዕ ሁን ኢኯንበካን ኟህብዖኦቧብ እና ኟኢኮኖዑ እድቇካ ደዖዺ ከዏጤፍ ቪኤቆጥዛ ሀቇዘቷን 

ኯዏቮጥ እና ዔናባዊ ኴዐኲዊነቷን ኯዒቪጣካ እኟኦቊ ኢኯ ሃኤኴ ኢህዴግ ውቬጥ ኟበኲኤነኧን እኟኢኧ 

ዏጥቷኴ፡፡ ኤህንንዔ ሀቇዛ ኟዏቮጥ ሃቪብ ኟቀድዕው ጇቅኲኤ ዑኒቬካዛ ከጥቂኬኲ በቬኦቀዛ ብኪኚው 

ቬዙ ቬዝፃዑ እንደኦቀበኯው በቃኯ ዏጇኤቃክው ነግዖውናኴ፡፡ 

ሁን በዑከኦኯው ዘዕእኦ ኯዔ ኳብነካን ባግባቡ ኳብነካ ዏቆጣጇዛ ኢኴኰኯ ዏንግቬካ እንደኚ 

ባኴዳበዖ ኢኮኖዑ እና ህብዖኦቧብ ኟበኯጇ ኳብነካ ኟዑኢንቧዙዠውን ኟዑኢቀጣጥኯውን ኟሃብኩዕኲ ዕቪቤን 

ኯዏከጏን ዒቧብ ኯኔ ኟክህደኬኲ ሁኰ ክህደካ ነው፡፡  

ህኬብን ንብዖኧን ቮጦ ኟበኡ ኦዏኴካኲ በዒድዖግ ኟዑኢቇኘካ ኯኴጅ ኴጆኰክው ኟዑኦዛፍ ቢእን 

ዶኲዜኲ እኢኯዐ ኢኰ ካህዲዎኲ በኢህዴግ ቤካ ኤኩአኚኴ፡፡ 

ኟህኬብ ኟኴዒካ ኦቋዒካን በዏቮጥ እና ዏዚካን ኟግኴ ኤክኩ ብኵ በዒጏጅ ዔን ኤነካ ሃቇዙዊ እድቇካ 

እና ብኴፅግና ኯዒቬዏቬቇብ እንደኦዝኯቇ ኯዒንዔ ግኴጥ ኤደኯዔ፡፡ 

ቧዎኲ እጅ ቧጥኦናኴ፡፡ ኟሄ በጣኢን እንደዏቮነፍ ኟውዛደኬኲ ሁኰ ውዛደካ ነው፡፡ ዔናኴባካ እነኩህ 

ቧዎኲ ኤህን ኲዒክውን ከዝዐ በሗኲ ኟድዋ ድኴን ዒክበዛ ዒቆዔ ኢኯብን ኤዏቬኯኚኴ፡፡ ኯዔን 

ቢባኴ ከኪ በባቧ ቅኝ ግኪካ እንድንቇባ ኢሁኖኮ ቧዎኲ እኟዳዳክው ነውና፡፡ 



ዔዕዙባዊኢኑ ግን ቮናዟነኩክውን እኟነቇን ኤቇኚኴ፡፡ በውዜፓ ህብዖካ፣ በዴንዒዛክ እና በኖዛዌኤ 

ኤዔባቩዎኲ ኲኤ ኟግብዖቧዶዒውኢንን ባንዴዙ በዏቬቀኴ ዏጪው ግካ ከነቨ ቊዛ እንደሆነ 

ጇቁዏውናኴ፡፡ ነቇዔ ኤቀጥኲኰ 

ኯዒንኚውዔ ነጯቫ ኲኤ ኟዑደዖቇው ኟኢህዴግ ቬብቧባ ሁኰንዔ ነቇዜኲ ኤነግዖናኴ፡፡ 

እኔ ግን እኲኯሁ 

እውን ኟኢህዴግ እንሽዛካ ኤቆዒኴ 

ጏኤቬ ኟቭዶዒውኢን ባንዴዙ ኦቧቅኵ ኤቀዙኴ? 

ኰው 

 

 


