ብዙንድ የዑቧዛቁ በዕት ቢቀጡስ?
በስንዲየሁ ግዛዒ 8-21-19

በዐስና እና በዏግደኴ ዏቂሿኴ ያኯጐ ኴዩነት ኢዔንት ስኯዏሆኑ የዑናቇ የኢኮኖዑ ዔሁዙን
ቁጥዙቷው ቀኲኴ ይደኯዔ

የዯደዙዷ ዐስናና የሠብ ዏብቶች ጥቧት እ... በ2ዐ15 በኢትዮጵያ የደዖቧውን ቀውስ
ስሿትሏኴ /ክዘያ 2ዐ19/

ክዘያ ክኲዔ ዐስና በኢትዮጵያ ኴዩ ኴዩ ቇፅዲ ዯኲብሶ የዯንሠዙፋ እንደሆነ ትቇኴፃኯች፡፡
ቁዙይ ሠብሣቢነት እና የዏንግሥት ሥኴጣን ዏዝናጠጥ ጒና ዏቇኯጫዎቸ እንደሆኑ ክዘያ በፅሁፏ
ስቀዔጣኯች፡፡ ጠቅኲይ ዑኒስትዛ ዶ/ዛ ብይ ህዏድዔ የሀቇዘደን ህኴውና እየዯዝዲዯነ
ስኯሆነ ዐስናን ዏጒቊት ቁኴፍ ዯግባዙቷው ዏሆኑን ቇኴፀጒኴ፡፡

ይዝዙዔ ባየህ እና ዐጧበ 2ዐ15 ፤ዯሾዏ በ2ዐ16 በጥናዲቷው ዐስና የሀቇዘደን እድቇትና
ኴዒት እያቀጧጧው ዏሆኑን ጠቅቧው ኯዐስና ዏስፋፋት ጒነኛ ዔክንያቶች ብኯው ሿዚህ
የዑሿዯኰትን ነጥቦች ስቀዔጠጒኴ፡፡


የዯጠያቂነት እና የሠዙዛ ግኴፅኝነት ኯዏኖዛ



ዝቅዯኛ የዲዕክዙቩ ባህኴ እና ኴዔድ



ግኴፅኝነት የጐደኲቷው ህጐች እና ሠዙዜች (ዔባቇነንነት)፣



ዝቅዯኛ የዯቋዒት ቁጥጥዛ



ስዯዒዘ ቅጣት ኯዏኖዛ



ሿዏጠን በኲይ የዯዒሿኯ ሥኴጣን እና ሀብት

እንደ ዓዘቂ ዏንግስት ቋዔ ዐስና ህቇ-ጏጥ በሆነ ዏኴቀ የዑሿናጏኑ የቇንኧብ፣ የጦዛ ዏሣዘያ፣
የዏድሃኒት፣ የደንዛዥ ዕፅ እና የቧዎች ዝውውዛን፣ የግብዛ ስጏዙንና ዒጭበዛበዛ የዑያቂትት ዏሆኑን
ቇኴጾ ድዛቶቸ ኯኢትዮጵያ ሿፍዯኛ ስቊት ዏሆናቷውን ጠቁሟኴ፡፡

ትዙንስፖዖንቩ ኢንዯዛናሽናኴ ባጏጣው ዐስና በሿፍዯኛ ደዖጃ ሿዯንቧዙፋባቷው ቇዙት ዏዖጃ ዏሠዖት
ኢትዮጵያ ሿ18ዐ ሀቇዜች ውስጥ 1ዐ6 ሀቇዜችን በዏብኯጥ በ1ዐ7ኛ ደዖጃ ኲይ ትቇኛኯች፡፡ ይህ ዏዖጃ
ዐስና በኢትዮጵያ ዔን ያህኴ ሣሣቢ ደዖጃ ኲይ እንዳኯዒሣያ ነው፡፡ የኯዔ ባንክ በዑያጏጣው
የስዯዳደዛ ጥዙት ዏኯቁያዎችዔ ኢትዮጵያ በዝቅዯኛ ደዖጃ ኲይ ትቇኛኯች፡፡ እ.ኤ.. በ2ዐ17 ባንቀ
ባጏጣው የኢትዮጵያ ዝፃፀዔ /ሿዏቶኛ/ እንደዑሿዯኯው ነው፡፡


ዐስናን በዏቆጣጠዛ



የዏንግሥት ሠዙዛ ቀኴጣፋነት



በፖኯዱቂ ዏዖቊቊት

7.6



የዯቆጣጣዘ ቂኲት ጥዙት

13.9



በህግ የኲይነት

33.7



በዯጠያቂነት

9.9

33.2
23.6

በቀውስጥ ዏዏኧኛ ዏሠዖት ደግዕ ትዚስ የዯባኯው ድዛጅት የኢትዮጵያን የቀውስ ደዖጃ ሿ2ዐዐ ሀቇዜች
178ኛ በዒስቀዏጥ ኯቀውስ በሿፍዯኛ ሁኔዲ ሿዯቊኯጡ ሀቇዜች ዯዛዲ ያቪኴዝዲኴ፡፡

ኯንግድ ሥዙ ዏችነትዔ ሿ19ዐ ሀቇዜች 161ኛ በዏቀዏጥ ሿኢትዮጵያ ይኴቅ 16ዐ ሀቇዜች ኯንግድ ሥዙ
ዏቹ ሆነጒኴ፡፡ ይህ ደግዕ ዛዚ ኯኰኲነት ኧዏን በውድድዛ ዒሷነፍ እና ዏሷነፍ የሀቇዛኰ ዕኲነት
የዒስቀጠኴ ቈዳይ በዏሆኑ እንደ ሀቇዛ ዔን ያህኴ ደቊ ኲይ ዏሆናችንን ዒየት ይቺኲኴ፡፡

ሿኲይ ኯዯጠቀቨት ኯዔ ቀፍ ዏዏኧኛዎች ነስዯኛ ነጥብ ኯዒስዏዝቇባችን ዐስናዓ ይነዯኛ ስዯጒፅኦ
ድዛጓኴ እያደዖቇዔ ነው፡፡ ይህ ነቇዛ በሁኑ ጏቅት የዯሻኯ ዏግባባት እና የህግ ዒዕቀፍ ያስዝኴቇጒኴ፡፡
ሿዏግባባት ንፃዛ ሿኮዘያ እና ዲይጒን የዔንዒዖው ይኖዙኴ፡፡ እነዚህ ሀቇዜች ዝጣን እድቇት
በዑያስዏኧግቡበት ጏቅት ኳቦች የዯባኰት እንኳን ቩቧዛቁ ኯክዯው ነበዛ፡፡ ኯዔሣኳ የትዔህዛት ቤት
ግንባዲ 1ዐዐ,ዐዐዐ ዶኲዛ ቢዝጅ ዏሀንዲቨ ጒቊውን 11ዐ,ዐዐዐ ዶኲዛ ያደዛቇው እና 1ዐ,ዐዐዐ ዶኲዛ ኳባው
ዏሀንዲስ ሿዏንግሥት ቂዝና ቢጏስድዔበት /ቤደ ዏጠንና ጥዙት እንዲሁዔ በዑጠናቀቅበት ዜ ግን
ይደዙደዛዔ፡፡

የኤክስፖዛት ዔዛት ደግዕ ዔንዔ ዐስና ይዝፀዔበትዔ፡፡ ዔክንያደዔ ኤክስፖዛት የህኴውና ቈዳይ
ዏሆኑ ዏግባባት ስኯዯደዖቧበት ነው፡፡ እኛ ግን የኤክስፖዛት ቡና እንቧዛቃኯን እንቀሽባኯን፡፡ ቡና
ኯኢትዮጵያ ሿኤክስፖዛትዔ በኲይ ነው፡፡ በዏዷዏዘያ ደዖጃ የኢትዮጵያን ህዝብ በዐኰ እንደዐጫ
የዑያስዯቪስዛ ዒህበዙ ቂፒዲኲችን ነው፡፡

ዲጒቂው የዓዘቂ የፖኯዱቂ ሣይንስ ዔሁዛ ዜበዛት ፑትዒን እንደዑኯው የዒህበዘ ቂፒዲኴ እየዯስፋፋ
ዏሄድ ኯንድ ሀቇዛ ብሔዙ ብኴፅግናና የደዕክዙቩ ዒበብ በሿፍዯኛ ሁኔዲ ስዯጒፅኦ ኯው፡፡
ፑትዒን እንደዑኯው የዒህበዙ ቂፒዲኴ ዏቪቪት ደግዕ የሀቇዛን እድቇት ጏደ ኋኲ በዏጎዯት ብኵዔ
በዒቀጧጭ በህብዖዯቧቡ ዏቂሿኴ ያኯውን ዏኴቂዔ ዏስዯቊብዛን ያኲኲኴ፡፡ ኯዚህዔ በዔሣኳነት
የዑያነሣው በደቡባና በቧዓነና ኢጣያ ያኯውን የእድቇት ኴዩነት ነው፡፡

በኢትዮጵያ ውስጥ በቡና ኲይ የዑዝፀዔ ዐስና በዛሶ ደ ዔዛትና ዔዛዲዒነት ኲይ ኰዲ ዯጽኖ
በዒሣደዛ የቡናችንን ቀጣይነት ጠያያቂ በዒድዖግ ዒህበዙቂ ፒዲኲችንን የዑያኲኲ ሆን ይችኲኴ፡፡
ቡና

ሿዒህበዙ

ቂፒዲኴነደ

በዯጧዒዘ

የሀቇዙችን

ዏኯያ

/ብዙንድ/

ነው፡፡

ዷዛዏን

ቩቪኴ

ኢንጅነዘንግ፣ ዝዖንሣይ ቩባኴሽቶ፣ ብዙዚኴ ቩባኴ ደግዕ እግዛኳስ፣ ኢትዮጵያ ቩባኴ ቡና ነው፡፡

ብዙንድ ደግዕ ይሠዖቅዔ፡፡ ኯዔሣኳ የብዙዚኴ እግዛኳስ ቡድን ኯጒንጫ ቀዛቦ ቈቦ በዏቀበኴ ዯሷነዝ
ዯብኵኴ ዯቧዒዔ፡፡ የቡና ኤክስፖዛትዔ ሿዚህ ኳያ ዏዲየት ኯበት፡፡

ቩጠቃኯኴ በሀቇዘደ ያኯው ዐስና ፀያፊ ዏሆኑ ቀዛቶ ዛዚ የዑሠዛቅ ቧው ቢዝነስ ሠዙ፤ ዷግና ዯብኵ
የዑጏደስበት ዜ ኲይ ዯደዛሷኴ፡፡ ጠቅኲይ ዑኒስት እንዳኰት ኯሁኲችንዔ የዑበቃ ሀብት ኯን፤
ሁኲችንዔ የዔንኧዛዝው ሀብት ግን የኯንዔ፡፡

በፀሐፊው እዔነት ኳቦች የዑሠዛቁበት ንዱ ዔክንያት የህግ ክፍዯትን በዒየት ነው፡፡ ኯዔሣኳ
የዑያቇኙት ጥቅዔ ሿዑደዛስባቷው ቅጣት የዑበኴጥ ቩሆን ኯስዛቆት ይነቪቪኰ፡፡ ስኯዚህ በኲኰ ህጎች ዔክ
የህግ ዒሻሻያ ያስዝኴቊኴ፡፡ ኯዔሣኳ የኤክስፖዛት የቡና ኳብነት የሀቇዘደን ጠቃኲይ ቇፅዲ የዑያበኲሽ
በዏሆኑ እና በሀቇዘደ ዏኯያ /ብዙንድ/ የዯደዖቇ ስዛቆት በዏሆኑ እንደ ሀቇዛ ክህደት እና ቇዛን
እንደዏሷጥ ዯቆጥዜ ኯዔን በዕት እንዲቀጡ የዑያደዛግ ህግ ውጥዯን ንዯቇብዛዔ?

ሿቺይናት ትጏዙ (ንድዝ - ሃቪብ) ብቺ ቪይሆን ዯግባዛዔ ብንዒዛስ!

