የኑሥ ውድነዴና የዋቊ ንሟዴ ቇዲ ይቇባኴ
ይኴቃኴ ፍሤዱ 05-03-18
ግሤግሤ ኯኳባ ይዏቻኴ ይኰ ይነዴ ሆነና በሀቇሤ ደሟጃ የዯሦጠሟውን ፖኯዱካዊና የኢኮኖዑ ቀውቬ
በዏጠቀም በዚህ ዴሤምቬ ውቬጥ ሕብሟዯቧቡ በዑሦኴቊዶው ቮቀጦች ኲይ ከፍዯኛ የዋቊ ውድነዴ
በዏጧዏሤ የዒቬዏሟሤና እንዲከሩ በዚህም ከዏንቇድ የጏጣ ዯቃውሞ እንዲከቧዴ ቩቧሢ በነበሟው ቬሢ
የዯጠቀዐዴ ሕቇጏጦች ቩሆኑ የዯጎዳው ደግሞ ሕብሟዯቧቡ ነው፡፡የኑሥ ውድነዴና የዋቊ ንሟዴ
እንዲሦጠሤ የዑቧሢውን ቫሢ ኯዒምከን ዏንግቬዴና ሕዘብ በቊሢ ቧሠ ይቇባኴ፡፡
በኢኮኖዑ ሻጥሤ ውቬጥ ዯቧዒሤዯው ቩቧሠ የነበሠ ክፍኵች ዛሣ ይህ ሁኔዲ እንደዒያዋጣ ሟዱዴ
ይቇባኴ፡፡በዏቧሟደ በሀቇሡደ የዏቧሟዲዊ ቮቀጦች ቅሤቦዴ ችግሤ የኯም፡፡ኯዯጏቧነ ጏቅዴ ኯቀናዴ
በዯሦጠሟው የዴሢንቬፖሤዴ ችግሤ ከክኴኵች ጏደ ከዯዒ የዑቇቡ ቮቀጦች በዏጠነኛ ደሟጃ እጥሟዴ ሦጥሥ
የነበሟ ቢሆንም ጏዲያውኑ በነበሟበዴ ሁኔዲ ዯዏኴቭኴ፡፡
በግብሤና ምሤደም ሆነ ኯቇበያ በዑቀሤቡ የዯኯያዩ የቧብኴ ይነድች ጤፍና ጥሢጥሣዎችን በዯዏኯከዯ
በሀቇሤ ደሟጃ የዯዴሟሦሟሦ ምሤዴ ኯ፡፡እጥሟደን የዑሦጥሠዴ ጏቇኖች ሆን ብኯው ሕብሟዯቧቡን ኯዒዒሟሤ
እንደቇናም ያኴዯቇባ ዴሤፍና ጥቅም ኯዒግኗዴ ቩኰ ቩቧሠዴ የነበሟ ቬሢ ነው፡፡ዯሦኲ ምሤድች በበቂ
ሁኔዲ ባኰበዴ ሁኔዲ ውቬጥ በቇበያው የዑሦጠሟውን እጥሟዴና የዋቊ ጭዒሡ ከዏጠን በኲይ እንዲሄድ
የዑያደሤቈዴ ንዳንድ ኴጠግብ ባይ ነቊዴዎች ናዶው፡፡
እንዲያውም በብዙ ያደቈ ሀቇሢዴ በጣም በሤካሽ ዋቊ በቪንዱሞች ደሟጃ ቇበያ ኲይ ሞኴድ የዯዴሟሦሟሦው
ምግብ ነው፡፡የምግብ ዋቊ እጅግ በጣም ሤካሽ ነው፡፡በሀቇሢችን ኯምግብ የዑውኰ የቧብኴ ምሤድች
እጥሟዴ የኯም፡፡እጥሟደ በኳኯበዴ ሁኔዲ ውቬጥ ነው ዜጎች

ከዴንሽ ቬከ ዴኴቅ ባኰ ሆዳኵች ውቬጥ

ኯዏዏቇብ ከቇቡ ከቅዒዶው በኲይ እንዲከፍኰ የዑቇደዱዴ፡፡ጤሧ፤ ሽሥው፤ ቬቊው፤ ዴክኴደ በውጭ
ምንዛሡ ከውጭ የቇባ ይደኯም፡፡ የኢዴዮጵያ ዏሣዴ ያሦሢው ያበቀኯው ነው፡፡የምግብና የቮቀጦችን ዋቊ
በዒናሤ በሕዝብ ኲይ የዑሦፗዏው በደኴ ዏቇዲዴ ኯበዴ፡፡በሕግና በቬሤዴ ቆም ይቇባዋኴ፡፡
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ኯሕዝቡ ኯሽያጭ በዑቀሤበው ዏቧሟዲዊ የቧብኴ ምሤዴም ሆነ በዑቀሤበው የምግብ ሽያጭ ከሕዝቡ
ቅምና የዏግዛዴ ቅም በኲይ በሆነ ዋቊ የዑቮጠው ንድም ሕዝቡን ኯዒዒሟሤ ቩሆን ኳኲው ከሕግና
ከቬሤዴ ውጩ የዯዴሟሦሟሦ ዴሤፍ ኯዒቊበቬ ካኯ ፍኲጎዴ የዏነጧ ነው፡፡
ይህ የዑያቪየው በዏንግቬዴ ካኲዴ የኑሥ ውድነዴን ኯዏፍጠሤ በዑንቀቪቀቨ ሕቇጏጥ ንግድ በዑያካሂዱ
ካኲዴ ኲይ የዑደሟቇው ቁጥጥሤና ክዴዴኴ እጅግ የኲኲ ከዏሆኑም በኲይ ዯቇቢ የሆነ ሕቊዊ እሤምጃ
ኯዏጏቧድ ያቬከዯኯው ውጤዴ ዏሆኑን ነው፡፡ኯሕዝቡ ከዑቀሤበው የምግብ ሽያጭ ቊሤ በዯያያዘ
የጥሢዴና

ቁጥጥሤ

ቬሢ

በዯቇቢው

ዏንቇድ

የዒይካሄድ

በዏሆኑ

ከባሕኲችን

ውጭ

በምግብ

የዒንጠቀምባዶውን ጅብና ሕያ እያሟዱ ይጥን ጭምሤ እየዯጠቀዐ ኯምግብነዴ ቩቧሠ ቆይዯው
የዯቊኯጡ የዯያዙ ዏኖሢዶውን ቬናቬዲውቬ ሀዘናችንን የበሟዲ ያደሤቇዋኴ፡፡
እንደቇናም በበሤበሣ ውቬጥ ቀይ ሦሤ ቬሦጭዯው(ሦጭዯው) በዒቬቇባዴ፤ዘይዴና ቅቤ ውቬጥ ባእድ ነቇሤ
በዏቀኲቀኴ በሕዝብ ጤናና ሕይጏዴ ኲይ እየቀኯዱ ቩጪጏደ የኖሠ በሕዝብ ጥቆዒ የዯቊኯጡበዴ በሕግ
ቁጥጥሤ ቬሤ የዋኰበዴ በሤካዲ ቊጣዑዎች ዯከቬዯዋኴ፡፡ፖቬ ብዙ ዏሟጃዎች ኰዴ፡፡ዛሣም ይሄ
ሕቇጏጥ ድሤዴ ቆሞኴ ኯዒኯዴ ይቻኴም፡፡ይህ ሁኰ የዑያቪየው ኯዚህ ቬሢ የዯዏደቡዴ ዏንግቬዲዊ
የንግድ ፍቃድ ቧጩና የቁጥጥሤ ካኲዴ በጥምሟዴ ዏቬሢዴ ያኯባዶው የጤና ቁጥጥሤ ካኲዴ ቬሢዶውን
በዯቇቢው ዏንቇድ ዏቬሢዴ ኯዏቻኲዶውን ነው፡፡
በሕብሟዯቧቡ በዯኯይም በሕጻናዴና እናድች በሟቊውያን በጏጣደ በጠቃኲይ በሕዝቡ ኲይ የዑደሤቧው
የጤና ደቊ በቀኲኰ የዑቇዏዴ ይደኯም፡፡ቻይናን በዏቧኰ ሀቇሥች

በዚህ ዯግባሤ በፖቬ ዒቬሟጃ

የዯቇኘ ቧዎች ሕቇጏጥና ቀናዶው ያኯሦ የዲቮቈ ምግቦችን ኯሕዝቡ በቬውሤ ቬቇብዯው የዑቮጡ፤በሀቇሤ
ውቬጥም ቢሆን ኯጤንንዴ ብቁ ዏሆናዶው ቪይሟቊቇጥ ኯሕዝብ የምግብ ሽያጭ ቅሤበው በዑቇኘ
ግኯቧቦችና ቡድኖች ኲይ

የዑጏቧደው እሤምጃ በሕይጏዲዶው ጭምሤ የዑቀጡበዴ ነው፡፡ምክንያደም

እነቨም ያኴዯቇባ ጥቅም ኯዒግኗዴና ኯዏክበሤ ቩኰ በብዙ ሺህ ዜጎች ሕይጏዴ ኲይ ሦሤደዋኴ፡፡
የኑሥ ውድነዴ ከዏፍጠሤ ኴፎ ኯሽያጭ በዑቀሤቡዴ የምግብ እህኵች ኲይ ጭካኔ በዯሞኲበዴ
ቧብዊነዴና ሤህሢሔ በኳኯው ዏኴኩ ይህን የዏቧኯ ጏንጀኴም ይቧሢኴ፡፡ኯዚህ ዏፍዴሄ ሆን
የዑችኯው የንግድ ቢሥዎችና የጤና ቢሥ ካኲዴ የምግብ የጤና ባኯዐያዎችን በብዛዴ በዏዏደብ ከፍዯኛ
ቁጥጥሤ በዒድሟግ ዯቀናጅዯው እንዲቧሠ ቈድኯዴ የዯቇኗባዶውን ኯሕዝቡ ጤንንዴ ቩባኴ እንዲዲቇዱ
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ዒድሟግ ዯቇቢ ነው፡፡በሕዝብ ጤንንዴ ኲይ ጏንጀኴ የዑሦጽዐዴን በበቂ ዒቬሟጃ ኯሕግ ቅሤቦ ከበድ
ያኯ ቅጣዴ ዏጣኴ ኯኳኲውም ቬዯዒሡ ይሆናኴ፡፡
የኑሥ ውድነደን በዏፍጠሤ ሟቇድ ከፍዯኛውን ዑና የዑጪጏደዴ ሁኰም ምሤዴና ቮቀጥ እያኯ ኯሕዝቡ
እንዳይደሤቬ በዏቊዘኖቻዶው እያከዒዷ እጥሟዴ እንዲሦጠሤ በዒድሟግ የዑቧሠ ካኲዴ ናዶው፡፡ዯዏቪቪይ
የግንኘነዴ ቧንቧኯድችን በዏጠቀም እጥሟደ እንዲባባቬ ያቬዯባብሢኰ፡፡በዚህ ዏኴኩ ዏቀጠኴ ቬኯዒይቻኴ
ዏንግቬዴ ሁኔዲውን ዯከዲዴኵ ችግሠን ከምንጨ ዒምከን ይጠበቅበዲኴ፡፡
ኯግኴ ጥቅዒዶው በዒቧብ በሕዝብ ኲይ ከፍዯኛ የኑሥ ውድነዴ ችግሤ እንዲሦጠሤ ቀን በቀን እየቧሠ
ያኰዴን ካኲዴ ዯከዲዴኵ የዒያዳግም ዏፍዴሔ ኯዏቬጠዴ ዏንግቬዴና ሕዝብ እንዲሁም የዯኯያዩ
ዏንግቬዲዊ ካኲዴ ሕዝባዊ ድሤጅድች

ዯቀናጅዯው ዯናበው ዏቬሢዴ ይጠበቅባዶዋኴ፡፡ሁኰንም ነቇሤ

ኯዏንግቬዴ ዏዯው ከፍዯኛ ዋቊ ያቬከፍኲኴ፡፡ ዏንግቬዴ ውጤዲዒ ሆኖ ዏቬሢዴ የዑችኯው የሕዝቡ
ከፍዯኛ ዴብብሤና እቇዛ ከጎኑ ቩሆን ነው፡፡ይህን እውነዴ በዏሟዳዴ የኑሥ ውድነዴ በዏፍጠሤ የዯግበቧበቧ
ዴሤፍ በዏሦኯግ ሕዝብን በዒቬከሩዴ ዏክበሤ በዑሦኴቈ ካኲዴ ኲይ ሕዝቡ ያየውን የዯዏኯከዯውን ሁኰ
ኯዏንግቬዴ ካኲዴ በዏጠቆም ዒቊኯጥ ይጠበቅበዲኴ፡፡
ችግሠን ኯዏፍዲዴ የዑቻኯው በዏንግቬዴ ካኲዴ ቬሤ ሆነው ዯቇቢ ቁጥጥሤ የዒያደሤቈዴንና ኯሕቇጏጥነዴ
ዏቬሦን ኯሕቇጏጦች ዏበሟዲዲዴ በሤ የዑከፍደዴን ነቅቭና ኯይድ በዒውጣዴ ዯጠያቂ ዒድሟግ እንደቇናም
የኑሥ ውድነደን ኯዒባባቬ በዑቧሠዴ ካኲዴ ኲይ ዯቇቢ ሕቊዊ እሤምጃ በዯከዲዲይና በዒያቋሤጥ ዏኴኩ
በዏውቧድ ነው፡፡ንድ ቧሞን በሕቇጏጦች ኲይ እሤምጃ ዏውቧድ ይጀዏሤና ጏዲያው ይቆዒኴ፡፡ይህ
ኯሕብሟዯቧቡ የቧጠው ዴምህሤዴ ዯውዴ የንድ ቧሞን ጪጪዲ ነው ነቇ ይቆዒኴ የዑኴ ነው፡፡እውነዴም
በዚሁ ዏኴኩ ብዙ ግዜያዴን ዏዲዴን ቪኴሦናኴ፡፡ችግሠ ዯዏኴቭ ዏኴክና ዘዴውን ቀይሥ
ይከቧዲኴ፡፡ዘኲቂ እኴባዴ ያቬሦኴቇዋኴ፡፡
ሕግና ቬሤዴ የቧሦነበዴ የንግድ ኴውውጥ ዏኖሤ ይሄንንም የዑከዲዯኰ የዑያቬሦጽዐ የዏንግቧዴ
ካኲዴ ዏኖሤ ግድ ይኲኴ፡፡ችግሠ የግድ ከቬሟ ዏቧሟደ ዏሦዲዴ ኯበዴ፡፡ቈዳዩ የጥቅም ቈዳይ ቬኯሆነ
ሕቇጏጦች

በሕቊዊ

ዏንቇድ

ቩዏከደ

ኳኲ

ዘዴና

ዏንቇድ

ሦኴቇው

እንደቇና

በዲቬ

እንደዑንቀቪቀቨ ይዲጏቃኴ፡፡ኯዚህ የዑሆን ቋዑ ሕግና ደንብ በዒውጣዴ ዏቆጣጠሤ ይቇባኴ፡፡
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ዏኴክ

በውጭ ምንዛሡውም በኩኴ የዑቧሢው ቮፍጥና ደባ ከዚህ የዯኯየ ይደኯም፡፡የውጭ ምንዛሡውን በጥቁሤ
ቇበያ ዋቊውን ከዒቪደግ ጀምሥ በሕቇጏጥ ዏንቇድ ከሀቇሤ እንዲጏጣ የዑደሟግበዴም ሁኔዲ ቪቪቢ
ነው፡፡በኳኲ ዏኴኩ ሀቇሡደ የውጭ ምንዛሡ እጥሟዴ እንዲቇጥዒዴ በዚህም የዯጀዏሠዴን ግዙፍ ብሔሢዊ
ፕሥጀክድችን የዒዳከም ቫሢ ነው፡፡እነዚህ ሁኰ ሀቇሤንና ሕዝብን የዑጎዱ ዯግባሢዴ ናዶው፡፡ዏከደ
ይቇባዶዋኴ፡፡
ዒጠቃኯያ
ሀቇሢዊ የቧብኴ ምሤዴና ቅሤቦዴ በቬሩዴ ባኯበዴ ሁኔዲ ውቬጥ ሆን ብኯው የኑሥ ውድነዴ እንዲሦጠሤ
የዑቧሠ ግኯቧቦችና ቡድኖችን ዏንግቬዴና ሕዝብ ዯከዲዴኯው ኯሕግ ዒቅሟብ ይቇባዶዋኴ፡፡ሕብሟዯቧቡን
በዒዒሟሤ የዑቇኝ ዴሤፍ ኯ ብኯው ቬበውም ከሆነ ዏቧሟዲዊ ቬሕዯዴ ነው፡፡ነግደውም ሆነ ዴሤሦው
የዑኖሠዴ ሕዝብ ቩኖሤ ብቻ ነው፡፡ ቊጣዑዎችን በዏጠቀም ቮቀጦችንና የቧብኴ ምሤድችን በዏደበቅ
በዏቊዘን በዒከዒዶዴ በሕዝብ ኲይ እንግኴዴና ምሣዴ የዑሦጥሠ ንዳንድ ነቊዴዎችን በሕግ ዯጠያቂ
ዒድሟግ ዯቇቢ ነው፡፡ በዯኯይ የውጭ ምንዛሡ እጥሟዴ እንዲሦጠሤ የዑቧሠ ካኲዴ ቬኲኰ ቈዳዩ በቀጥዲ
የዑዏኯከዲዶው ዏንግቬዲዊ ካኲዴ በሕብሟዯቧቡ ውቬጥ ከፍዯኛ ግንዛቤ የዏፍጠሤ ቬሢ ዏቧሢዴ
ኯባዶው፡፡የውጭ ምንዛሡ እጥሟዴ በሀቇሤና በሕዝብ ኲይ የዑያቬከዯኯውን ከፍዯኛ ቈዳዴ የዒቪየዴ ቬሢ
የግንዛቤ ዏፍጠሡያ ዏድሟኮችን በዒዘቊጀዴ ዒቪጏቅ ቧረ ሕዝባዊ ውይይድችን ዒድሟግ ቈዳደ የዏንግቬዴ
ብቻ ቪይሆን በዋነኛነዴ ዯጎጂው ሕዝቡና ሀቇሢዊ ኢኮኖዑው ዏሆኑን ዒቪጏቅ ዯቇቢ ነው፡፡የሀቇሤ
ኢኮኖዑው ቩጎዳ ቀጥዯኛ ዯጎጂው ሕዝብ ነው፡፡የዯጀዏሠ ፕሥጀክድች፤ሩብሡካዎች፤የዏንግቬዲዊ
ዯቋዒዴ ቬሢ እንዲሁም በንግዱ በኢንቨቬዴዏንዴ በዴሢንቬፖሤዴ በጤናው ቇኴግኵዴ በዴምህሤዴ
ዘሤፎች በዏቧሟዯ ኴዒደ በግንባዲው

በእሤሻና ኢንዱቬዴሡው ጏዘዯ ዏቬኮች ሁኰ የውጭ ምንዛሡ

እጥሟዴ ከፍዯኛ ዯጽእኖ ያቪድሢኴ፡፡ይሄንን ችግሤ ሦጥኖ ዏከኲከኴ ኯዏንግቬዴ ካኲዴ ብቻ የዑዯው
ቈዳይ ይደኯም፡፡የችግሠ ግዝሦዴ የእያንዳንዱን ዜቊ ጓዳ ይነካኴ፡፡ በቀጥዲም ሆነ በዯዘዋዋሡ ጪናው
ይደሤቧዋኴ፡፡ሁኰም ዜቊ ቇነዘበው ይቇባኴ፡፡በግኴጽ ዏዲጏቅም ኯበዴ፡፡
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