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ዯፅዕኖ ዝጣዘዎዷ 

ዳዊዴ ዔዴኩ 04-24-18 

በቇዙችን እየዲየ ያኯውን የኑዜ ውድነዴ እና የውጭ ዔንዛዚ እጥዖዴ በዏቧዖደ የዑዝዲው 

የኢኮኖዑያችን ዋኴዲ የሆነውን የግብዛና ቬዙችን ያኯዒቋዖጥ ዕድቇዴን በዒቬቀጇኴ ነው። በዏሆኑዔ ዛቭ 

እና ዛብድ ደዜች ደቇዞ ይቇባኴ። በዚህዔ የግብዛና ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴን ኯዒጎኴበዴ የዑደዖቇው 

ጥዖዴ የዑዝዲዯን ድዛቅ፣ ዓዘካ ዏጣሽ ዯዔችና ኳኵች ውዳዑ ነዢቪዴ እንዲሁዔ እንደ ውሃ እና 

ዝዛ ብክነዴ ያኰ ችግዜችን ብኵዔ የድህዖ ዔዛዴ ቧባቧብ ብክነዴ የዏቪቧኰ ዯፅዕኖ ዝጣዘ ችግዜችን 

ዏከኲከኴ ይቇባኴ።  

 

ግብዛና ኯኢንዱቬዴዘው ዘዛዢ የዏዘነዴ ዑናውን እቬኪያቬዖክብ ድዖቬ የኢኮኖዑያችን ዒቇዛ ሆኖ 

ይቀጥኲኴ። እናዔ ዘዛዞ የዑያቊጥዐዴንና በዔዛዴና ዔዛዲዒነዴ ኲይ ዯፅዕኖ የዑዝጥዴን ዝዯናዎች 

ዏዢዲዴ ይቇባኴ። እቬካሁን ድዖቬ በዏንግቬዴ በኩኴ ግብዛናውን ኯዒዘዏንና ኯዒሻሻኴ በዛካዲ ጥዖድች 

ዯደዛቇዋኴ። ጥዖድዷዔ ውጤዲዒ ነበ። እነዚህ ጥዖድች ኢዴዮጵያ በዢዘካ ዝጣንና ዯከዲዲይ ዕድቇዴ 

እንድዲቬዏዘግብ ዔክንያዴ ሆኗኴ።  

 

የግብዛናውን ዘዛዢ ኯዒቪደግ ዏንግቬዴ የዒቬዠዴ ቬዴዙዳጂን በዏጇቀዔ በነቬዯኛ የዛቭ ደዛ ዒቪ ኲይ 

ኯውጥ ዒዔጣዴ ዯችሏኴ። ይህዔ በነቬዯኛ ዒቪ ኲይ ብዙ ዔዛዴ ዒግኗዴ ያቬቻኯ፣ ዯጇቃዑነዴን 

በዒዖቊቇጥ የኲቀ ዑና ዯጫውቷኴ። የኢዴዮጵያ ኢኮኖዑ የዯዏቧዖዯው በግብዛና ኲይ እንደዏሆኑ 

ዏጇን፤ የዛቭ ደ የዏዙዖዴ ዘይቤ ዏኯጏገ ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴን ዒቪደግ ዯችሏኴ።  

በዚህዔ ኯኢንዱቬዴዘ ግብዓዴ የዑሆኑ ዔዛድችን በበቂ ሁኔዲ ዒዔዖዴ ዯችሏኴ። ይህዔ ጇቃኲይ 

የሀቇዘደን ዔጣኔ ሃብዴ ዕድቇዴ ከዢ ድዛጓኴ። በዯኯይ ባኯዞዴ 10 ዓዏዲዴ የዯቇኗው ዔጣኔ ሃብዲዊ 

ዕድቇዴ የዔዛዴና ዔዛዲዒነዴ ዒደግ ውጤዴ ነው። 
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ባኯዞዴ ዓዏዲዴ ዏንግሥዴ ግብዛናውን ጏደ ኲቀ ደዖጃ ዒቮቊቇዛ ዒዙጭ የኳኯው ዏዢዴሔ ዏሆኑን 

ዯቇንዝቦ ቩቧዙ ቆይቷኴ። በያዝነው ሁኯዯኛው የኴዒዴ ዕቅድ ኲይዔ በዏጀዏዘያው የዕቅድ ዓዏዴ ኲይ 

የዯቇኗውን ዏዛቂ ውጤዴ ይበኴጥ ጎኴብድ ኯዏቀጇኴ እየዯቧዙ ዏሆኑን ዏዖጃዎች ያቬዖዳኰ። 

የግብዛና ኴዒዴ ዏዋቅዙዊ ኯውጥ ዒዔጣዴ ይችኴ ዘንድ በበሁኯዯኛው ዔቬዴ ዓዏደ የዕድቇዴና 

ዴዙንቬዣዛዓሽን ዕቅድ ዴኩዖዴ ዯቧጥድዲኴ። እንደዑዲጏቀው ሁን ባኯው ዯጨባጭ ሁኔዲ ኯእዛሻ 

ውኴ የዑችኴ ቧዟና ኯዔ ዏዚዴ እንዲሁዔ የዛቭ ደ ቈኴበዴ ኯ።  

በቇዘደ ዯጨባጭ ኯውጥ ኯዒዔጣዴ ዲዲያ ይህ ግብዛናው ውጭ ከዢዯኛ እዔቅ ሃብዴ ነው። ይህ ሃብዴ 

ኯዜጎች ቧዟ የሥዙ ዕድኴ እየዝጇዖ ቩሆን፤ ቇና ዔንዔ ያኴዯነካ እዔቅ በዏሆኑዔ ውጤዴ ያዏጣ 

የዑችኴ ነው። ሀቇዘደን ኯዏኯጏጥ ጏቪኘ ሃብዴ ዯደዛጎ ዏጏቧዱዔ እንዲሁ። 

ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴ በዒደቈ ቪቢያ የዛቭ ደ ህይጏዴ በያኳው ዯኯውጧኴ። እንዲያውዔ በንዳንድ 

ካባቢ የዑቇኘዴ ዛቭ ደዜች ዴዛዢ ዔዙች እንዲሆኑ ቬችሏዶዋኴ። ይህ ዴዛዢ ዔዙችነዲዶውዔ 

ከዯጇቃዑነዲዶውባሻቇዛ ኳኵች ካባቢዎች በዯዝጥዜዊው የድዛቅ ደቊ በዑጇቁበዴ ጏቅዴ 

የዑዝጇዖውን ክዢዯዴ እየዕኰ ነው። ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴ በዒደቈ ቪቢያ ከዢዯኛ ዔዛዴ እንደዑቇኝ 

ይዲቧባኴ። 

በብዛኛዎዷ የዏኸዛ ብቃይ ከባቢዎች የዯቬዯካከኯ የዝናብ ቬዛጭዴ በዏኖ በሁኑ ጏቅዴ ጥ 

የዔዛዴ ሁኔዲ በእዛሻ ዒቪ ኯ። ዛቭ ደዔ በእቮዴና በቡቃያ ደዖጃ ያኰ ዔዛድችን በግባቡ 

የዏጇበቅ፣ በየዜው ዒቪውን የዏዝዯሽ ቧብኰ በዖዔ እንዳይጇቃ ክዴዴኴ ዒድዖቈ ዯዏኴክቷኴ። 

ዯባዮችን በባህኲዊ ዏንቇድ ዏከኲከኴ ከቅዔ በኲይ በዑሆንበዴ ጏቅዴዔ ፀዖ- ዯባይ ኬዑካኵችን 

በዏዛጨዴና በዏከኲከኴ በሁኑ ጏቅዴ በጥ ሁኔዲ ዒቪ ኲይ የዑቇኗውን ዔዛዴ ጏደ ጎዯዙው እቬኪቇባ 

ድዖቬ የዑዏኯከዲዶው ካኲዴ ሁኰ ዛብዛብ እያደዖቈ ነው።  

ከዚህ በዯጨዒዘ የቧብኴ ዔዛደን ኯዒቪደግ ዳዲቬና ዘዏናዊ ዳክኖኵጂዎችን ኯዛቭ ደ ኯዒቬዯዋጏቅ 

ቧዟ ዯግባዙዴ እየዯከናጏኑ ነው። እንዲሁዔ የዛቭ እደን ቈኴበዴ የዑያግዙ የዑደግዞና ቈኴበደን 

ውጤዲዒ የዑያደዛቈ ዏጇነኛና ነቬዯኛ የዓካናይዜሽን ቬዙዎች እንቅቬቃቫ ውቬጥ እንዲቇባ ጥዖዴ 

እየዯደዖቇ ነው።  
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ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴን በዒቪደግ ዏንግቬዲዊ ጥዖዴ ኲይ የዯጏቧኑ ዯጽዕኖ ዝጣዘዎች ዏኖዙዶው ግኴፅ 

ነው። እዛግጥ የግብዛና ዔዛዴ የጥዙዴ ችግዛንና ብክነዴን የዏቪቧኰ ችግዜች ዏኖዙዶው ይዲበይዔ። 

ችግዜዷ ሁንዔ ያኴዯሻቇዛናዶው ናዶው። ዯፅዕኖዔ እየዝጇ ነው። በዏሆኑዔ ችግዜዷን ዏቅዖዢ 

ያቬዝኴቊኴ። ያዔ ሆኖ የዏቬኖ ቧዙዜችን በዏከዯኴ ዔዛደን ከዢ ዒድዖግ ይቇባኴ። 

የዋና ዋና ቧብኵችን ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴን የዒቪደግ ዋናው ቈዳይ፤ ብዛኛውን ዛቭ ደዛ በዔዛዲዒነዴ 

ዏጇን ዔዛጥ ዛቭ ደዜች የደዖቨበዴ ደዖጃ እንዲደዛቬ ዒድዖግ ነው። ይኸዔ በዋና ዋና የዔግብ 

ቧብኵች፣ የዠብዘካ ግብዓድች እንዲሁዔ የኤክቬፖዛዴ ቧብኵች ጭዔዛ ዏከናጏን ያኯበዴ ግብ ዯደዛጐ 

ጏቧድ ይቇባኴ።  

ይህ ዏቧዖዲዊ ግብ እንደዯጇበቀ ሆኖ፤ በዯከዲዲይ የዕዴኴ ዛቭ ደዜች ዔዛዲዒነዴ ደዖጃ ኲይ 

የደዖቨ በዛከዴ ያኰ ዛቭ ደዜች በዏኖዙዶው የግብዛና ዔዛዔዛ ዯቋዒዴን ቅዔ በዒጐኴበዴና 

በዒበዖዲዲዴ እነዚህ ዛቭ ደዜች ጏደ ግብዛና ዔዛዔዛ ዯቋዒዴ የዔዛዲዒነዴ ደዖጃ እንዲቀዙዖቡ 

ዯጨዒዘ ፓኬጆች ዯዘቊጅዯው ይበኴጥ ዛብዛብ ደዖግባዶው ይቇባኴ።   

የዛቭ ደን የቧብኴ ኴዒዴ የዒቬዠዴና ዔዛዲዒነደንና ጥዙዴን ከዢ በዒድዖግ በቇበያ ዯጏዳዳዘ ከዏሆን 

በዯጨዒዘ የዴክኴዴና ዢዙዢዚ የዒኴዒዴ ቅዐን የዒቪደግና በዘዛዞ እዏዛዲ ዒዔጣዴዔ 

ያቬዝኴቊኴ። እዛግጥ በዏንግቬዴ በኩኴ ዛቭደ በዙቨ፣ ከዯዒ ጏጣዴ ነቬዯኛ የግብዛና 

ኢንቨቬዯዜች ጏይዔ ከቇዛ ውቬጥና ከውጭ ባኯሃብድች ቊዛ በዏቀናጀዴ ዔዛዲዒነዴንና የዔዛዴ ጥዙዴን 

እንዲያዖቊግጥ እየዯቧዙ ነው።  

ይህ ቅንጅዴ የዑጇቅዏው ነቬዯኛ ዒቪ ኲይ የዑያዏዛደ ዛቭደዜችን በካባቢ ቬፔሻኲይዜሽን 

እንዲቪዯዠ የዑያደዛግ እንዲሁዔ የቇበያ፣ የዏሠዖዯ ኴዒዴና ኵጅቬዱክቬ ቅዛቦዴ ዒነቆ እንዳይሆን 

የዑያግዝ ሆኗኴ። ሁንዔ ግን ጇንካዙ ጥዖዴ ያቬዝኴቊኴ። እነዚህን ሁኰ ዯግባዜች ኯዏከጏን ቀደዔ 

ቩኴ የጇቀቬኳዶውን ዯፅዕኖ ዝጣዘዎችን ዏቀነቬ ያቬዝኴቊኴ። 

ከዚህ ጎን ኯጎንዔ የውሃ ጇቃቀዒችንን በዒሻሻኴና የዏቬኖ ሥዙ እንደ የግዜ ኢኮኵጅው ሁኔዲ 

በዒካሄድ ዔዛዲዒነደን በዒዖቊቇጥና የግብዛና ኴዒዴ ዘኲቂነዴን በዒዖቊቇጥ ዏቬዙዴ ይቇባኴ።  
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ይህ ቬዙ የደን ኴዒዴ ዯግባዜችን በዒጐኴበዴ ኯካባቢ ዯፅዕኖ የዒይበቇዛ የግብዛና ኴዒዴ ጏይዔ ኯየዛ 

ንብዖዴ ዯቬዒዑ ግብዛና ኯዒካሄድ የዑያቬችኴ ነው። በዛቭ ደዛ ቅዔ የዑሠዙው የዏቬኖ ኴዒዴ 

በዒጇናከዛ በዴዙንቬዣዛዓሽንና ዘኲቂ ኴዒዴ ዕቅድ ዘዏን ከ4 ዑኴዮን ሄክዲዛ በኲይ ዏዚዴ እንዲኯዒ 

ኯዒድዖግ ጥዖዴ እየዯደዖቇ ነው።  

ከዚህ በዯጓዳኝዔ በክኴኴና በዡዴዙኴ ዏንግሥዴ ደዖጃ የዑቧ ነቬዯኛና ዏካከኯኛ የዏቬኖ ኴዒዴና 

ግድብ ዏጇናከዛ ይኖዛባዶዋኴ። የእነዚህን ድዔዛ ቬዙዎች የዔዛዴና ዔዛዲዒነዴን ዯፅዕኖ ዝጣዘዎች 

ከዏከኲከኴ ቊዛ ዒያያዝ ይቇባኴ። ኯዚህ ደግዕ ዛቭ ደ በግንባዛ ቀደዔዴነዴ ዏቪዯዢ ያኯበዴ 

ይዏቬኯኛኴ።  

 

 

   

 

 


