"ይኼንን እሣዴ ብሟዴ ቅኴገበዴ፡፡"
ዮናቬ 05-02-18
የዴኛውም ይነዴ የኢኮኖዑና ዒህበሢዊ ኴዒዴ ሩይዳ በዜጎች የሥሢ ሥምሡዴ እና የኑሥ ደህንነዴ ሁኔዲ
ዏቇኯፅ ይኖሤበዲኴ፡፡ በዚህ ሟቇድ በቀጣይ ኴዩ ዴኩሟዴ የዑቧጣዶው የህብሟዯቧብ ክራኵች ቫድችና
ጏጣድች ዏሆናዶው ያጇያይቅም። ከዚህ ንፃሤ ድህነዴንና ሥሢ ጥነዴን በዏቅሟራ ሟቇድ የሃቇሢችን
የእቬካሁኑ ሦጻፗምና በቀጣይ የዕቅድ ዘዏን የዑዏዘቇበውን ሦፃፀም በዯኯይ ከጏጣድች ንጻሤ በግኴፅ
ዏዏኴከዴ ዜው የዑጇይቀው ቈዳይ ነው፡፡
እቬካሁን እየዯዏዘቇበ የዏጣው ሦጣንና ዏቧሟዯ-ቧረ ዕድቇዴ ሥሢ ጥነዴንና ድህነዴን በዏቀነቬ ሟቇድ
ቁኴራ ዑና ዯጫውቷኴ፡፡ ሁንም ግን ድህነደና ሥሢ ጥነደ ቧረ በዏሆኑ በቀጣዩ የዕቅድ ዘዏንም
ሦጣን ዕድቇደን በዒቬቀጇኴ ድህነዴንና ሥሢ ጥነዴን በራጥነዴ ኯዏቀነቬ ከራዯኛ ሤብሤብ ይጇይቃኴ፡፡
በሁኑ ጏቅዴ ደግሞ ዓኯም-ቀሧ ዒህበሟቧብ በድህሟ-2015 የኴዒዴ ዷንዳ ዙሡያ እ.ኤ. በ2030
ድህነዴን ከዓኯዒችን ዐኰ በዐኰ ኯዒጥሩዴ ቬምምነዴ እየደሟቧ በዏሆኑ ቇሢችንም ይህንን ግብ
ኯዒቪካዴ በዑቀጥኰዴ ዓዏዲዴ ሦጣን ዕድቇደን በዒቬቀጇኴ በዕቅድ ዘዏኑ የድህነዴ ዏጣኔው በ2007
ከዯቇዏዯው የ23.4 በዏድ ዏጣኔ በቈኴህ ኯዏቀነቬና ጏደ 16.7 በዏድ ኯዒድሟቬ ዏሟባሟብ ይቇባኴ፡፡
በእሤግጥ በዯዏቪቪይ ኢኮኖዑያችን በራጥነዴ በዒደቈ ምክንያዴ በከዯሞችና በቇጇሤ የዑዲየውን የሥሢ
ጥነዴ ምጣኔ እየቀነቧ ዏጥቷኴ፡፡ በያዝነው የሁኯዯኛው ዙሤ

የዕቅድ ዘዏንም ሦጣን ዕድቇደ

በከዯሞችና በቇጇሤ የሥሢ ዕድኴ በዑሦጥሤ ዏኴኩ ዒቬቀጇኴ ያቬሦኴቊኴ፡፡ ኯዚህ ደግሞ በዯኯይ
የዲቀደው ሦጣን የዒኑሩክዶሡንግ ኢንዱቬዴሡ ኴዒዴ ዴኴቅ ዑና ይጫጏዲኴ ዯብኵ ይጇበቃኴ፡፡
እንደዚሁም በኳኵች ዏቬኮች የግኴ ኢንቨቬዴዏንዴ ዒበሟዲዲዴ፣ የጥቃቅንና ነቬዯኛ ኢንዯሤፕሢይዞችን
ዒቬሩሩዴ፣ የዯሦጥሥ ሃብዴ ጥበቃና ኴዒዴ ሥሢዎችን ኯሥሢ ዕድኴ ሦጇሢ ዒዋኴ፣ እና በዏንግቬዴ
የዑካሄዱ የኴዒዴ ፕሥግሢሞች ነቬዯኛ ኩባንያዎችንና የሥሢ ዕድኵችን በዑያቬሩሧ ዏኴኩ ዏዯግበሤ
ይጇበቃኴ፡፡ የሥሢ ዕድኴ ሦጇሢ ፕሥግሢሞዷ በችግሠ ይበኴጥ ዯጎዹ የሆኑዴን ጏጣድችንና ቫድችን
በዯኯይ ዯጇቃዑ የዑያደሤቈ ሆነው ሦፗዐ የዑቇባ ዏሆኑም ያጇያይቅም፡፡
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ሦጣን ዕድቇደ በዚህ ዏኴኩ ድህነዴንና ሥሢ ጥነዴን በዑቀንቬ ዏኴኩ ኯዏምሢዴ ከዑደሟቇው
እንቅቬቃቫ ጎን ኯጎን እየዯዯቇበሟ የቆየውን ኴዒዲዊ ቫራዱኔዴ ፕሥግሢምን በቇጇሤ ይበኴጥ በዒጇናከሤ፣
በከዯሞች ደግሞ በጥናዴ ኲይ ዯዏቬሤድ በዏዯግበሤ በዝቅዯኛ የኑሥ ደሟዺ የዑቇኘ ዜጎችን ዯጇቃዑነዴ
ኯዒሟቊቇጥ የዑያቬችኰ ቬሢዎች ዏዷዏሢዶውን የዑያጇይቁ ዒቪያዎች ሞኴዯዋኴ፡፡
ኯጏጣድች የቬሢ ሦጇሢ

ዏነሻ የዑሆን ቇንዘብ የቇሡደ ቅም በዑሦቅድ ዏኴኩ

ክኴኴ ዏንግቬዲዴ ዯዏድቦ

ጏጣድች ዯደሢጅዯው

በሪዴሢኴም ሆነ

ጏደ ቬሢ እንዲቇቡ በዏደሟግ ኲይ ዏሆኑ

ይዲጏቃኴ። ከዚህ ጎን ኯጎን ጏጣድች ቬኴጇና እንዲያቇኘ፣ የቬሢ ቦዲ እንዲያቇኘ፣

የቇበያ ዴቬቬሤ

እንዲሦጇሤኲዶውም የሪደሢኴ ዏንግቬዴን ጧምሥ የክኴኴ ዏንግቬዲዴ በዏቧሢዴ ኲይ ናዶው። ሁኰም
ክኴኵች
እንደዑቇኘ

በጏጣድች የቬሢ ሦጇሢ ጥሟዴ ኲይ በዯዏቪቪይ ደሟዺ ኲይ ባይቇኘም ሁኰም ጥሟዴ እያደሟቈ
ግን ዏካድ ይቻኴም። ያም ሆኖ ይህ ግን የጥበዴና ዴምክህዴ ሃይኰ ጏጣድችን ኯጥሩዴ

ዯኴዕኮው ዒቪኪያ ኯዒድሟግ የዑያደሤቇውን ጥሟዴ እንደቀጇኯና በዯግባሤ ዏሣዴ ኲይ ከዑቇኗው እውነዲ
ሦንቊጭ የሆኑ ፕሥፖቊንዳዎች በዏንዛዴ ጏጣደን ኯሞዴና ቬደዴ ዏዳሟቊዶውን እየቇሧበዴ ነው።
ቬኯሆነም ዏንግቬዴ የጏጣድችን ዯቪዲረነዴና ዯጇቃዑነዴ ኯዒሟቊቇጥ

እየቧሢ ያኯውን በግባቡ ዒጏቅና

የዚሁ ዯጇቃዑ በዏሆን የጥሩዴ ሃይኵችን ዯኴእኮ በዒክቮራ የዯጣኯበዴን ደሢና ሃቇሢዊ ሃኲረነዴ
ጏጣደ ጏጣ ይቇባኴ።
እናንዯ ዯቬሩ ካኲችሁ ሁኲችንም ዯቬሩ ይኖሟናኴ! ቩኰ ጇቅኲይ ዑኒቬዴሤ ዶ/ሤ ብይ ህዏድ
በዑኒየም ዳሢሽ ኯጏጣድች ዏሟሤ ያኯ ዏኴእክዴ ያቬዯኲኯሧዴም ቬኯዚህ ነው። ቬኯዏኴእክዲዶው
ጥኴቀዴ እውቁ ግሡካዊ ዪሡፒደቬ

የጇቀቨዴ ጇቅኲይ ዑንቬዴሠ

ሃብዲም ኯዏሆን ከሁኰም የዯሻኯው

ዜ ጏጣዴነዴ ነው፤ ድሃ ኯዏሆንም ከሁኰም የዯሻኯው ዜ ሁንም ጏጣዴነዴ ነው፡፡ ሁኯደም ያኯው
በእዺችሁ ቬኯሆነ፤ እባካችሁ የዯሻኯውን ምሟገ፡፡ እናንዯ ዯቬሩ ካኲችሁ ሁኲችንም ዯቬሩ ይኖሟናኴ!
ሃቇሢችንም ዯቬሩ ይኖሢዲኴ፡፡ ዒኯዲዶውንም ዒቬዲጏቬና ዒጤን ከጏጣድች ይጇበቃኴ። የኢዴዮጵያ
ዯቬሩ እውን ይሆን ዘንድ ክንዳችንን ጇናክሟን በቊሢ ቬሢ ቪንንቅ እንድንዯቊና ቈኴበዲችንን ሃብዴ
ኯዏራጇሤ እንድናውኴ በዲኲቅ ዴህዴና ኴጇይቃችሁ እሦኴቊኯው፡፡ቩኰ ዯዒጽኖ ድሟቬ የጏሟዱዴም
ኯቈዳዩ ዏንግቬዴ የቧጇውን ዴኩሟዴ ኯዒጇየቅና ከጏጣድች የዑጇበቀውን የኲቀ ደሢ ኯዒቬዲጏቬ ነው።
ዏንግቬዴ የጏጣድችን ዯጇቃዑነዴ ኯዒሟቊቇጥ እንዲቻኴ ከዚህ ቀደም በነበሟው ዏኴክ በዘሦቀደ ቪይሆን
በእውቀዴ ኲይ ዯዏቬሤድ ዏቬሢዴ የዑቇባ ዏሆኑ ኲይ የዒያጏኲውኴ ቋም ዏያዙ ምን ያህኴ ኯቈዳዩ ኴዩ
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ዴኩሟዴ የቧጇ ኯዏሆኑ ዏኲካች ከሆኑ ቬሟዹዎች ዏካከኴ ንዱና ዋነኛው ነው። የጏጣድች ቈዳይ
እንደዘሤሦ ብዙ ዯግባሢዴ በሁኰም ሀቇሢዊ ፖቩዎች፣ ቬዴሢዳዹዎች እና እቅዶች እንዲካዯዴ
ዏደሟቈም ኳኲኛው ዒቪያ ነው።
ዏንግቬዴ

የዛሣ ዏዴ ግድም ዋነኛ ቬሢዬ ጏጣደን ዒእከኴ ያደሟቇ ነው ባኯው ግባብ በ2009 በዷዴ

ዓዏዴ በኢዴዮጵያ 2 ዑዮን 700 ሺህ ኯዑጇቈ ጏጣድች የቬሢ እድኴ የዯሦጇሟ ቩሆን ከነዚህም ውቬጥ
898 ሺህ የዑሆኑዴ ቫድች ናዶው። ኮንቬዴሢክሽን ፣ዒኑሩክዶሡንግ ፣የከዯዒ ግብሤና በቬሩዴ የቬሢ እድኴ
የዯሦጇሟባዶው የቬሢ ዘሤሬች

ናዶው። ይህ በከዯሞች ብቻ የዯከናጏነ ቩሆን በቇጇሤ ኯዑቇኘ ጏጣድችም

በዯዏቪቪይ የቬሢ እድኴ ሦጇሢ ዘዏቻው በእቅድና በእውቀዴ ኲይ ዯዏቬሤድ እየዯከናጏነ ነው።ኯዚህ
ደግሞ በዴግሢይ ክኴኴ ዒህበሟ ሟድኤዴ ዴግሢይ በዯባኯው የክኴኰ ኴዒዴ ዒህበሤ በኩኴ እየዯከናጏነ
የዑቇኗው የንብ ዒነብ የጏጣድችና ቫድች ፕሥዷክዴ ኯኳኵች ክኴኵችም በዯሞክሥነዴ ነቪና ጏቧድ
የዑቇባው ነው።
ፕሥዷክደ ይሩ በዯደሟቇበዴ ጏቅዴ እንደዯቇኯፗው በክኴኰ ቬድቬዴ ጏሟዳዎች የዑቇኘ ከ12 ሺህ በኲይ
ጏጣድችና ቫድች ዯጇቃዑ ይሆናኰ። የፕሥዷክደ ኃኲረን ጇቅቭ ኢዜ እንደዘቇበው

ፕሥዷክደ ከንብ

ኴዒዴ ክህኵዴና ከንብ ዏቧሟዯ ኴዒዴ ቊሤ በዯያያዘ በሤቭደሠ ኲይ የዑዲዩ ችግሥችን ኯይድ ዏራዲዴ
ዓኲዒ ያደሟቇ ነው ።
በዘሤሧ ኯዑቧዒሠ ከ12 ሺህ በኲይ ጏጣድችና ቫድች ኯዘዏናዊ የንብ ቆሬና ዏንቊ ዏግዣ በነራቬጏከራ 10
ሺህ ብሤ ብድሤ ይቧጣኴ። ኯዚህም 120 ዑዮን ብሤ ዯዘቊጅቷኴ።
ከዑሆኑዴ ጏጣድችና

በፕሥዷክደ በቀጥዲ ዯጇቀዑ

ቫድች በዯጧዒሡ በዘሤሧ የዯቧዒሠ 180 ሺህ ሤቭደሥች በዯዘዋዋሡ ዏንቇድ

ዯጇቃዑ ይሆናኰ ዯብኵ ይጇበቃኴ።

የምሤዴ ቇበያ ዴቬቬሤ በቇሤ ውቬጥም በውጪም ባኯዏኖሠ ሤቭ ደሠም ሆነ ሤብድ ደሠ የዑያዏሤዯው
የቤዯቧብ ራጆዲ ከሟሟኲዴ ያኯሦ ያኴነበሟ ዏሆኑ ይዲጏቃኴ። የጏጣድችን ዯጇቃዑነዴ በቇጇሤ ኯዒሟቊቇጥ
ደግሞ ይህንን ቧሢሤ ዏቀየሤ ቬሦኲ ነው። በሤብድ ደሠም ሆነ በሤቭደሠ ዘንድ የነበሟው የእንቬቪዴ
ሟባብ ቬሤዓዴም

ሆነ የንብ ዒነብ ዯግባሤ በዯሦጥሥ ግጦሽ ኲይ ዏቧሟዴ ያደሟቇ

እና ባህኲዊ የንብ ዒነብ

ቬሢ በዏሆኑ በዯኯያዩ ዚያዴ በዑከቧዴ የየሤ ዏዛባዴ ምክንያዴ በድሤቅ፣ ጎሤራና የእንቬቪዴ በሽዲ
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ኯዓዏዲዴ ያጇሢቀዏውን ሀብዴ

የዑያጣበዴን ቧሢሤ የዑቀይሤ ዯግባሤ ነው ኯቇጇሤ ጏጣድች ጇቃዑ

የዑሆነውና ነው ከኲይ የዯዏኯከዯው ቅጣጫ ሃቇሢዊ ይዘዴ እንዲኖሟው እየዯደሟቇ ያኯው።

በንዳንድ ጥናድች ኲይ እንደዯዏኯከዯው በዏካከኯኛና ዴኲኴቅ ኢንዱቬዴሡዎች ዘሤራ ምሤዲዒነዲዶውን
ኯዒሻሻኴ፣ዯጏዳዳሡነዲዶውን ኯዒጎኴበዴ የዯኯያዩ ድቊሬች የዯደሟቈ ቢሆንም ንዳንዶዷ በዯኯይም
ነባሥዷ የዒኑሩክዶሡንግ ኢንዱቬዴሡዎች ቅዒዶው ቢዳብሤም የዯጇበቀውን ውጤዴ በዯኯይም ከከዯዒ
ጏጣድች

ኳያ

ኲቬቇኘም።

የዏካከኯኛና

ዴኲኴቅ

ኢንዱቬዴሡዎችን

የዒቬሩዴ፣ከነቬዯኛ ኢንዱቬዴሡ ጏደ ዏካከኯኛ ኢንዱቬዴሡ እየዯቮቊቇሠ

ኢንቨቬዴዏንዴ

ያኰዴን የዒበሟዲዲዴ ፣

ከዯኯያዩ ዘሤሬች ጏደ ዒኑሩክዶሡንግ ሽግግሤ የዑያደሤቈ ባኯሃብድችን በበቂ ያኯዏደቇራ ዏሢሠ ኲይ
የዑዲዩ ውቬንነድች ናዶው። በቬነምግባሤ የዲነፗ የቇኴግኵዴ ዏንሦቬ የዯኲበቧ ቧሢዯኛ እንዲኖሤ ቈቦና
የጥቅም ሽሤክና ዝምድናና ድሏዊ ቧሢሟሤ ጎዹ ባህኴ ዏሆኑን ውቆ ዐያውን ክብሥ ኯሃኲረነዴ ክብሤ
ቧጥድ የዑያቇኯግኴ የዏንግቬዴ ቧሢዯኛና ዏሢሤ እንዲሦጇሤ ከዏንግቬዴ በኩኴ ጽኑ ራኲጎዴ እንዳኯ
ጇቅኲይ ዑንቬዴሠ ቧሞኑን ሟቊግጇዋኴ፡፡
ይህን ኯዒቪካዴም በዏንግቬዴ ዏዋቅሤ ውቬጥ የዑደሟግ ምደባ በእውቀዴ በክህኵዴና ችኵዲ ዴክክኯኛ
ዴክክኯኛውን ቧው በዴክክኯኛ ቦዲ እንዲቧዒሢ በዒድሟግ የዏንግቬዴ የዒቬሦፗም ብቃዴን ዒሻሻኴ
ከዑጏቧዱ እሤምዺዎች ዏካከኴ ዯጇቃሽ ዏሆኑንም ዏግኯጻዶው ቬኯዏንግቬዴ ቁሤጇኝነዴ ኯዒጇየቅ
ነው።
የግኰ ዘሤራ ኯጏጣድች የቬሢ እድኴ ዒእከኴ እንዲሆን ከዒድሟግ ኳያ ዏንግቬዴ የግኰን ዘሤራ ኯዏደቇራ
ያኯው ዝግዸነዴ በዚህ ደሟዺ ከሆነ የጏጇኑደ እቪዴነዴ ደግሞ ጏቪኝ ነው።
ክቡሤ ጇቅኲይ ዑንቬዴሠም ውድ የሃቇሣ ጏጣድች ፤-ጏጣዴነዴ የእቪዴ ዜ ነው፡፡ጏጣዴነዴ ውቬጥ
በእሤግጥም እቪዴነዴና ከባድ ግኯዴ ኯ፡፡ ይሄንን እቪዴ ብሟዴ ቅኴገበዴ ጏንዝ ጥኯሧበዴ ዯሢና
ናዱበዴ፤ይሄንን እቪዴ ሩብሡካ ቇንቡበዴ፤ይሄንን እቪዴ ድኴድይ ንፁበዴ ከምንም ከዒንም በኲይ ደግሞ
ከምንም ከዒንም በኲይ ደግሞ ይሄንን እቪዴ ህይጏዴ ኯዒዳን ዯቇኴቇኰበዴ፡፡ቩኰ ዏኴእክዴ ያቬዯኲኯሧዴ
ቬኯዚህና ዏንግቬዴ የድሤሻውን ኯዏጏጣዴ ከዏቼውም ዜ በኲቀ ዝግዸ ቬኯሆነ ነው።
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