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የእዒኝነደ ዔቬጉዛ 

ኧዒን በኲይ 04-30-18 

የኩህ ፅሑዢ ነቪሽ ዔክንያዴ ከዏቧንበቻው ዓኯዔ ቀዞ የቇንኧብ ዯቋዔ ‚ይ ኤዔ ኤዢ‛ (IMF) 

በያኬነው የዝዖንጆች ዓዏዴ ሀቇዙችን የቬዔንዴ ነጌብ ዔቬዴ በዏድ ዕድቇዴ እንደዔዲቬዏኧግብ 

ያቀዖበው የእዒኝነዴ ዴንበያ ነው። እዒኝነደ ሀቇዙችን በዢዘካ ቀዳዑ በዏሆን የዕድቇዴ ዏዘነደን ከቊና 

እንደዔዴዖከብዔ ቬዲውቋኴ። ዔንዔ እንኳን የእዒኝነዴ ዴንበያው ኢዴዮጵያ እንደ ሀቇዛ ከያኧችው የ11 

ነጌብ ሁኯዴ በዏድ ዓዏዲዊ ዕድቇዴ ኳያ ኬቅ ያኯ ግዔዴ ቢሆንዔ፤ ዯቋዐ የቧጇው ዔቬክዛነዴ በዙቨ 

ዴኴቅ በዏሆኑ ዔቬጉን ዏዖዳዴ የዑያቬዝኴግ ይዏቬኯኛኴ። ዛግጌዔ ‘እውን የኩህ እዒኝነዴ ዔቬጉዛ 

ዔን ይሆን?’ ብኯን ዏጇየቅዔ ይኖዛብናኴ።  

ይህን ጌያቄ ዒንቪዴ የዑያቬዝኴቇው፤ በንዳንድ ሀቇዙዴ ውቬጌ የዑከቧደ ቀውቭች ኢኮኖዑያዶው ኲይ 

ከዢዯኛ ኰዲዊ ዯፅዕኖ እንደዑያቪዛዢ ቬኯዑዲጏቅ ነው። ዳ ግን በቇዙችን ከቅዛብ ካያዴ ጏዲህ 

ካያዊ ቀውቬ ዯከቬድ ነበዛ። ዲዲያ ኢዴዮጵያ ይህ ቀውቬ ቪይበግዙዴ ሁንዔ የንግድ እና 

የኢንቨቬዴዏንዴ ዒዕከኴ ሆና እንደዔን ኴዴቀጌኴና በያኬነው ዓዏዴ በዢዘካ የዕድቇዴ ዏዘነደን ከቊና 

እንደዔን ኴዴዖከብ እንደቻኯች እውነዲውን ዏቇንኧብ ይቇባኴ።  

በእኔ እዔነዴ ሀቇዙችን በዯኯይ ኲኯዞዴ ሁኯዴና ቭቬዴ ዓዏዲዴ ቇደዒ ውቬጊዊና ውጫዊ ችግዜች 

ዯደዒዔዖው በቀውቬ ውቬጌ የነበዖች ቢሆንዔ፤ ባኯዞዴ ዓዏዲዴ የዯከናጏኑዴ ግከዢ ቬዙዎች ችግዜችን 

ዯቋቁዏው ሁን ኯዔንቇኝበዴ ጇንካዙ ቁዏና ያበቃን ይዏቬኯኛኴ። በሁኑ ጏቅዴ የዯዝጇዴን 

ችግዜዷን በኧኯቄዲው ኯዏዢዲዴ የዘዣዛዔ እንቅቬቃቫዎች እየዯካሄዱ በዏሆናዶው ቇዙችን ኯጏደዟደ 

የዑጇብቃዴ ዯቬዠ የኲቀ ሆን እንደዑችኴ ኯዏቇዏዴ ያዳግዴዔ።  

ይህ ሃቅ ኯኢዴዮጵያና ኯካጎቿ ዲኲቅ ዯቬዠን የዑያቪይ ነው። የቇዙችን ዕድቇዴ ዏቧዖደ ጇንካዙ በዏሆኑ 

በችግዛ ካ ውቬጌዔ ቢሆን ኰዲዊ ዯፅዕኖን ዏቋቋዔ የዑችኴ ነው። እናዔ ኪዚዔ ሆነ ነቇ ይህን 

የዲኲቅ ሀቇዛና ህኬብ ዯቬዠን ዕድቇዴ በዏዏካከዛ፣ በዏጏያየዴና በዏዯቪቧብ ዒቬቀጇኴ የሁኰዔ ካቊ 

ኃኲዟነዴ ይዏቬኯኛኴ።   
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ኢዴዮጵያ ውቬጌ ያኯው ኴዒዲዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏንግቬዴ ባኯዞዴ ዓዏዲዴ የዯከዯኲዶው ዴክክኯኛ 

ፖቩዎች፣ ቬዴዙዳጂዎችና ቬኴድች በችግዛ ካ ውቬጌዔ ቢሆን ጇንካዙ፣ ዯከዲዲይና ቀጊይነዴ 

ያኯው ዕድቇዴ ዒዖቊቇጌ ችሏኴ። በቀውቬ ካ ውቬጌዔ ቢሆን ዯዝዴኖ ጇንካዙነደን ዒቬዏቬከን ዓኯዔ 

ቀዢ የቇንኧብ ዯቋዒዴ ጭዔዛ እዒኝነዴ እየቧገበዴ የዏገዴ እውነዲ ነው። 

የኢዡዴዘ ዏንግቬዴ በሁኰዔ የቇዙችን ካባቢዎች የኢንዱቬዴዘ ፓዛኮችን እየቇነባ ነው። ግንባዲዶው 

ዯጇናቆ ጏደ ቬዙ የቇቡ ፓዛኮችዔ ኰ። ይህ የዏንግቬዴ ዯግባዛ በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንቬዣዛዓሽን 

ኧዏን ዯግባዙዊ እየዯደዖቇ ያኯ ዯግባዛ ነው።  

በሁኰዔ የኴዒዴ ኧዛዣች ባኯዞዴ ዓዏዲዴ የዯዏኧቇቡዴ ቬኬድች በችግዛ ጏቅዴዔ ቢሆን ኢኮኖዑውን 

እንደ ካቬዒ ደግዝው ዏያኪዶው ይዲበይዔ። በሁኰዔ ኧዛዣች የዯዏኧቇቡዴ የኴዒዴ እዏዛዲዎች 

የጇቃኲዩ ሀቇዙዊ ዕድቇዴ ድዔዛ ውጋድች ናዶው። በዯኯይዔ በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንቬዣዛዓሽን 

ዕቅድ በዏከናጏን ኲይ የዑቇኘዴ የግብዛናው ኧዛዢና የኢንዱቬዴዘ ፓዛኮች ግንባዲ ኯዕድቇደ ዏዠጇን 

ቈኴህ ቬዯዋፅኦን እያበዖከደ ይዏቬኯኛኴ።  

ከግብዛና ኳያ የዕድቇደ ዔንጭ በነቬዯኛ ዛቭ ደዜችና ዛብድ ደዜች ቤዯቧቦች በዑካሄድ ኴዒዴ 

ኲይ የዯዏሠዖዯ ዏሆኑ ይዲጏቃኴ። ባኯን ቅዔ የዔንጇቀዔባዶውን ዳክኖኵጂዎች በግባቡ ጌቅዔ ኲይ 

በዒዋኴና የኤክቬዳሽን ቬዛዓደን በዯቀዏጇው ቅጊጫ ዏሠዖዴ በዒድዖግ እጅግ የኲቀ የዔዛዲዒነዴና 

የዔዛዴ ዏጇን እየዯዏኧቇበ ነው። 

በዯኯይዔ ዏንግቬዴ ከዛቭና ዛብድ ደ ቊዛ በዏሆን ከግብዛና ኳያ በቧብኴ ኴዒዴዔ ሆነ በእንቬቪዴ 

ሃብዴ ኴዒዴ እንዲሁዔ የዯዝጌዜ ሃብዴ ኴዒዴና የዏቬኖ ቬዙን ጨዔዜ የዒዔዖዴ ቅዒዶው ከዢዯኛ 

እንዳይሆኑ ያኰዴን ችግዜች በዏዢዲዴ ዴዛቈዔ ያኯው ኯውጌ እያዏጊ ነው።   

ሁን ባኯው ዳክኖኵጂ የዒዔዖዴ ቅዒዶው ደዖጃ ኯዯቃዖቡ ዕዴኴ ዛቭ ደዜች ዯጨዒዘ ዳዲቬ 

ዳክኖኵጂዎችን የዒኧቊጀዴ የዒባኪዴና የዒቧዙጨዴ ቬዙዔ በዏከናጏኑ ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴ ጨዔሯኴ። 

ከቬዴዙዳጂክ የዔግብ ቧብኵች ዔዛዲዒነዴ ዏጨዏዛ በዯጓዳኝ ኴዩ ዴኩዖዴ ዯቧጌድ የዒዔዖዴ ቅዔን 

ኯዒሻሻኴ በሆዛዱካኴዶዛና በእንቬቪዴ ሃብዴ ኴዒዴ እንዲሁዔ ኳኵች የኢንዱቬዴዘ ግብዓድችና 

የኤክቬፖዛዴ ዔዛድች ኲይ በዒዯኮዛ ዛብዛብ እየዯደዖቇ ዏሆኑዔ የውጋደ ንድ ክዢኴ ነው ዒኯዴ 

ይቻኲኴ።  
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በዯኯይዔ ከግብዛናው ቊዛ የዯያያከ የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘን ዏቧዖዴ ኯዒቬዠዴ የግብዛና ዔዛድችን 

በግብዓዴነዴ የዑጇቀዐ ነቬዯኛና ዏካከኯኛ ኢንዱቬዴዘያችን በዒቬዠዴ ዖቇድ እየዯከናጏነ ያኯው ዯግባዛ 

ኯኢኮኖዑው ጌንካዚ ንድ ግብዓዴ ሆኗኴ። በኳኲ በኩኴዔ በግብዛናው ኧዛዢ ቇዙዊ ባኯ ሃብድች በቬዠዴ 

እንዲቧዒዔ ዏደዖቈዔ ኯኢኮኖዑው ጌንካዚ የበኩኰን ቬዯዋፅኦ እያደዖቇ ነው። የእነኩህና ኳኵች 

በግብዛናው ዏቬክ የዑከናጏኑ ዯግባዙዴ ኢዴዮጵያ በኴዒዴ ዕቅዱ ኧዏን በኧዛዞ ኯዒቪካዴ ያቧበችውን 

ዴኴዔ የዑያዖቊግገ ናዶው። 

የኢኮኖዑያችን ዒቇዛ ከሆነው ከግብዛናው ኧዛዢ ባሻቇዛ የዒኑዠክዶዘንግ ኧዛዞዔ ኢኮኖዑው 

እንዲያንቧዙዙ እያደዖቇው ነው። እንደዑዲጏቀው የኢዡዴዘ ዏንግቬዴ በሁኰዔ የቇዙችን ካባቢዎች 

የኢንዱቬዴዘ ፓዛኮችን እየቇነባ ነው። ግንባዲዶው ዯጇናቆ ጏደ ቬዙ የቇቡ ፓዛኮችዔ ኰ። ይህ የኴዒዴ 

ዯግባዛ በሁኯዯኛው የዕድቇዴና ዴዙንቬዣዛዓሽን ኧዏን ዯግባዙዊ እየዯደዖቇ የዑቇኝ ነው።  

የኢንዱቬዴዘ ፓዛኮዷ የውጭ ቀጌዯኛ በዳዲቬ ኢንቨቬዴዏንድችዔ ሆነ በነባዛ ኢንዱቬዴዘዎች ውቬጌ 

የዔዛዲዒነዴ የጌዙዴና የዯጏዳዳዘነዴ ደዖጃ እዏዛዲና ዏዋቅዙዊ ኯውጌ እንዲያዏጊ በከዢዯኛ ደዖጃ 

ዏንቀቪቀቬ እንዲቻኴ የዑያደዛቈ ናዶው። በኴዒዴ ዕቅዱ ኧዏን በኢኮኖዑው ኲይ የዑዲይ ዏዋቅዙዊ 

ኯውጌን ኯዒቬጀዏዛ የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘው በየዓዏደ ቢያንቬ የ24 በዏድ ዓዏዲዊ ዒካይ 

ዕድቇዴ ዒቬዏኬቇብ ይኖዛበዲኴ። ይህ ዒኯዴ በ2012 ዓ.ዔ የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘ በጇቃኲይ 

ኢኮኖዑው ያኯውን ድዛሻ ጏደ ቬዔንዴ በዏድ ከዢ እንዲኴ የዑያደዛቇው ነው።  

የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘው ድዛሻ በሁኑ ጏቅዴ ከዑቇኝበዴ በዙዴ እጌዢ እንዲያድግ በዒድዖግ ጏደ 

ዏጀዏዘያው የዏካከኯኛ ቈክ ዏንቇድ ኯዏድዖቬ ኯዲኯዏው ዕቅድ እቬከ 18 በዏድ የዒድዖቬ ግብን 

ያቪካኴ ዯብኵ ይዲዏናኴ። ቇዙችን ኯያኧችው የዏካከኯኛ ቇቢ ዙዕይን ኯዒቪካዴዔ ዏደኲድኴ 

እንደዑዝጌዛዔ እንዲሁ።  

ዛግጌ ዏዋቅዙዊ ኯውገን ቇቢዙዊ በዒድዖግ ዖቇድ የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘው የኤክቬፖዛዴ ዑናው 

ሁነኛ ዒቪያ ነው። ኪዚን ከነቇ ቊዛ ብናቬዯያየው፤ የዒኑዠክዶዘንግ ኧዛዞ ሁን ካኯው ሁኔዲ ኳያ ቩዲይ 

ከጇቅኲኲው የኤክቬፖዛዴ ቇቢ ከቬዛ በዏድ ይበኴጌዔ ነበዛ። ይህን ኯዒቪደግ እየዯከናጏነ ያኯው ዯግባዛ 

በሀቇዙችን ኢኮኖዑያዊ ዕድቇዴ ኲይ ኯውጌ ያዏጊ የዑችኴ ዏሆኑ ግኴፅ ነው። 
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ኯሀቇዙችን ኢኮኖዑያዊ ዕድቇዴ ዏቪኯጌ የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘው ኧዛዢ የዑያቬቇኗው የውጭ 

ቀጌዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴ ኳ የዑባኴ ይደኯዔ። የኢዡዴዘ ዏንግቬዴ በሀቇዘደ ዏዋዕኯ ንዋያዶውን 

በዒዢቧቬ፣ በኢንቨቬዴዏንዴ ኯዏቧዒዙዴ ዢኲጎዴ ያኲዶው የውጭ ባኯሃብድችን ኯዏቪብ የዯኯያዩ 

ዒበዖዲቻዎችን በዒዏቻዶዴ በን ከዢዴ በዒድዖግና በዯኯያዩ ኯዔ ቀዠዊ ዏድዖኮች ዯጨባጭ 

ሁኔዲውን በዒቬዖዳዴ በዛካዲ የውጭ ባኯሃብድችን እየቪበ ነው። በኩህዔ የውጭ የቀጌዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴ 

ግኝዴን በዏዢጇዛ የውጭ ዔንኪዚ ዒግኗዴ ዯችሏኴ። ይህዔ የኢኮኖዑው ዋኴዲ የሆነውን ግብዛና 

በዏደቇዢ ኯዕድቇደ የዙቨን ድዛሻ በዒበዛከዴ ኲይ ይቇኛኴ። 

በጇቃኲይ ኲኯዞዴ 16 ዯከዲዲይ ዓዏዲዴ እየዯዏኧቇበ የዏጊው ዝጊንና ዯከዲዲይ ዕድቇዴ ኢኮኖዑው 

በካያዊ ቀውቬ በቈኴህ ሁኔዲ እንዳይጎዳ ድዛጎዲኴ። በችግዛ ውቬጌ ሆነንዔ ዔጊኔ ሃብዲችን ግኯደን 

ጇብቆ ዏጓከና በዓኯዔ ቀዢ የቇንኧብ ዯቋዒዴ እዒኝነዴ የዏዶ ዔቬጉዛ ሃቅዔ ይኸው ይዏቬኯኛኴ።  

ከኩህ በዯጨዒዘ ሁን በዔንቇኝበዴ የኯውጌ ሂደዴ ኲይ ሆነን ኢዴዮጵያ በዢዘካ የዏዘነደን ቦዲ ከቊና 

እንደዔዴዖከብ የቇንኧብ ዯቋዐ ይዠ ዒድዖቈ፤ ሀቇዙችን ጏደዟዴ የዑኖዙዴን ብህ ዯቬዠ የዑያዏኲከዴ 

ነው። ይኸውዔ ኯውገ ውጋዲዒ ሆኖ ቩቀጌኴና የሀቇዙችን ቧኲዔ ጏደ ቀደዏው ቬዢዙ በቬዯዒዒኝ 

ሁኔዲ ቩዏኯቬ ዕድቇቷ በኲቀ ዏኴኩ ዏቀጇኰ ይቀዚ ዏሆኑን ነው። በዏሆኑዔ ከቧኲዒችን የዔናቇኗውን 

የዕድቇዴ ዴዠዴ ኯዏቋደቬ ችግዜች ቢኖዔ እንኳን በቊዙ ዏዢዲዴ ይቇባኴ እኲኯሁ።  

 


