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ታላቅ ተስፋ የሰነቀ ጉዞ! 

 

ይነበብ ይግለጡ 

06-09-16 

ኢትዮጵያ ዓለም አቀፋዊ ግንኙነቷ ሰፊ ተቀባይነትን እያገኘ ወደላቀ ምእራፍ በመሸጋገር 

እመርታዊ ጉዞዋን ቀጥላለች፡፡ በዲፕሎማሲው መስክ ከዚህ ቀደም ያልነበሩ፤ በዚህ ዘመንና 

አመራር የተገኙ ታላላቅ አለም አቀፍ ውጤቶችን ያስገኙ ትሩፋቶች አሉ፡፡ 

ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ከመሆንም አልፋ ከኒውዮርክና ከቤልጂየም ቀጥላ 

ሶስተኛዋ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ መቀመጫ ለመሆንም በቅታለች፡፡ በርካታ ዓለም 

አቀፍ ኮንፈረንሶችና ስብሰባዎች በአዲስ አበባ ይካሄዳሉ፡፡ 

በዚህም መሰረት አለም አቀፍ ኢንቨስተሮች ከአውሮፓ፤ ከአሜሪካ፤ ከኤሽያ፤ ከአረቡ 

አለም በብዛት ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ኢንቨስት በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

የቻይና፤ የእንግሊዝ፤ የአሜሪካ፤ የኔዘርላንድ፤ የጃፓን፤ የህንድ፤ የቱርክ፤ የእስራኤልና 

የካናዳ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ያደረጉትንና እያደረጉ ያሉትን ኢንቨስትመንት በዋቢነት 

መጥቀስ ይቻላል፡፡ እነዚህ ተጨባጭ ውጤቶች መንግስት የሚከተለውን የውጪ ግንኙነት 

ፖሊሲ ትክክለኛነትን ያረጋገጡ ናቸው፡፡ጉዞው ለበለጠ ድል በዚሁ አቅጣጫ ይቀጥላል፡፡ 

በቅርቡ ኢትዮጵያን የጎበኙት የደቡብ ኮሪያ ፕሬዚዳንት ፓርክ ግዩን ሂ በአፍሪካ የ12 

ቀናት የጉብኝት ፕሮግራማቸው የመጀመሪያ መዳረሻቸው ያደረጉት ለአገራቸው ታላቅ 

ባለውለታ የሆነችውን ኢትዮጵያን ነው፡፡ 

ሰሜን ኮሪያ ከቻይና ጋር በመሆን በደቡብ ኮሪያ ላይ ጦርነት በከፈተችባትና አብዛኛውን 

መሬቷን በተቆጣጠረችበት ወቅት፤ በተባበሩት መንግስታት ጥሪ መሰረት ከኢትዮጵያ 

በሶስት ዙር ወደ ደቡብ ኮሪያ የዘመተው የቃኘው ሻለቃ ሰራዊት ዋናው ተዋጊ ሀይል 

እ.ኤ.አ ከጁን 1951 እስከ አፕሪል 1954 ባሉት ሦስት ዓመታት ውስጥ በአሜሪካን 

ሰባተኛው ሬጅመንት ስር ሆኖ የደቡብ ኮርያን ነጻነት ለማስጠበቅ ታላቅና አኩሪ ተጋድሎ 

አድርጓል፡፡ 
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የቃኘው ሻለቃ ተዋጊ ሰራዊት በተሰጠው እጅግ ወሳኝና የመጨረሻው ከባድ በተባሉት 

የውጊያ ቀጠናዎች በመሰማራት 257 ጊዜ ውጊያ ውስጥ በመግባት 121 ኢትዮጵያውያን 

ወታደሮች ሲሞቱ ከ500 በላይ ቆስለዋል፡፡ በነዚህ ውጊያዎች በርካታ የተያዙ መሬቶችን 

አስለቅቆ በእጁ ያስገባ፤ በተባበሩት መንግስታት እዝ ስር ከተሰለፉት 21 ሀገራት መካከል 

አንድም ቁስለኛ ሆነ አስከሬን ያላስማረከ፤ ውጊያው ሲያበቃም ከ21ዱ ሀገራት ባንዲራዎች 

ውስጥ ከፍ ብሎ የኢትዮጵያ ባንዲራ ብቻ እንዲውለበለብ ያደረገ ነው፡፡ በዚህም በደቡብ 

ኮሪያ ምድር ስሙ እጅግ የገዘፈና የገነነ ነው፡፡ 

በዚህም ጀግኖቹ ኢትዮጵያውያን ተዋጊዎች የአሜሪካ፤ የደቡብ ኮሪያና የተባበሩት 

መንግስታት የጦር ሜዳ ሜዳሊያና ኒሻን ከመሸለማቸው በተጨማሪ፤ ሰራዊቱ እንደቡድን 

የኢትዮጵያን ባንዲራም በታላቅ ጀግንነትና ጀብዱ ተሸላሚ ሆኗል፡፡ የዓለም የጦር 

መሪዎችንም በእጅጉ ያስደነቀ ያስደመመ በህይወቱ መስዋእትነት ከፍሎ ታላቅ ስራ የሰራ 

በመሆኑ የኮሪያ ህዝብና መንግስት ታላቅ ባለውለታ ነው፡፡ ደቡብ ኮሪያውያን ለኢትዮጵያ 

ጥልቅ ፍቅርና አክብሮት ያላቸውም በዚሁ መነሻነት ነው፡፡ 

የደቡብ ኮሪያ መንግስት ለኢትዮጵያውያኑ ጀግኖች ብቻ ማስታወሻ እንዲሆን በሀገሩ 

ሀውልት ሰርቷል፡፡ በዚያን ዘመን ደቡብ ኮሪያ በፍጹም ድህነት ውስጥ ነበረች፡፡ ከጦርነቱ 

በኋላ ጠንክራና በርትታ የራሷን የኢኮኖሚ መርህ ተከትላ በመስራቷ፤ ዛሬ በአለማችን 8ኛ 

ኢኮኖሚ ያላት አገር ለመሆን በቅታለች፡፡ በቴክኒዮሎጂው፤ በህክምናው፤ በሳይንስና 

በምርምሩ መጥቃ ሄዳለች፡፡ 

ኢትዮጵያን በማንኛውም መስክ ለመርዳትና ለማገዝ፤ እውቀትና ልምድ ለማካፈል ዜጎቿን 

ለማስተማር ሁሌም በፍቅር ዝግጁ የሆነች ሀገር ናት ደቡብ ኮርያ፡፡ በዚህም መሰረት 

የደቡብ ኮርያ ፕሬዚዳንት ፓርክ ጊዩን ሂ በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው ከኢትዮጵያ መንግስት 

ጋር ያላቸውን ታሪካዊ ግንኙነት በማደስ፤ የበለጠም ለማጠናከርና ለመስራት በመስማማት 

ፈርጀ ብዙ በሆኑ መስኮች የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል፡፡ 

ፕሬዚዳንቷ አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን የመሰረተ ልማት እድገት አድንቀዋል፡፡ ይሄ 

ራሱን የቻለ ትልቅ ተስፋ ሰጪ ትብብር ሲሆን፤ በርካታ የደቡብ ኮሪያ ኩባንያዎችም ወደ 

ኢትዮጵያ ገብተው ኢንቨስት በማድረግ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ አገራችንም የውጭ 

ኢንቨስትመንትን በመሳብ በኩል ተመራጭ እየሆነች በመሄድ ላይ ትገኛለች፡፡ 
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በአገር ውስጥ ገብተው በመስራት ላይ ካሉት የተለያዩ አገራት ኢንቨስተሮችና ኩባንያዎች 

ሌላም፤ በርካታ ዓለም አቀፍ እውቅናን ያተረፉ የኢንቨስትመንት ድርጅቶች ኢትዮጵያ 

ገብተው ለመስራት ፍላጎታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ፡፡ በቅርቡም ዲቢኤል የተባለው ኩባንያ 

በ100 ሚሊዮን ዶላር የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ለመገንባት እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ 

ይገኛል፡፡ 

የኢጣሊያው የግንባታና የሲቪል ኢንጂነሪንግ ካምፓኒ ሳሊኒ ኢምፕሬጂሎ በኦሞ ወንዝ 

ላይ የኮይሻን ሀይድሮ ኤሌክትሪክ ግድብ ለመስራት ከኢትዮጵያ መብራት ሀይል ጋር 

ተፈራርሞአል፡፡ይህ ከህዳሴው ግድብ ቀጥሎ ትልቅ የሆነው አዲስ ፕሮጀክት 2200 

ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ ሲሆን 2.5 ቢሊዮን ፓውንድ እንደሚፈጅ 

ታውቋል፡፡ 

በ2007 ዓ.ም የተመረቀውና ሙሉ በሙሉ ስራ የጀመረው ትልቁ የግቤ ሶስት የሐይል 

ማመንጫ 1870 ሜጋዋት የሚያመነጭ ሲሆን፤ አሁን የሚሰራው የኮይሻ ግድብ አቅም 

ከዚያ የበለጠ ነው፡፡ በገንዘብ ረገድም የኢጣሊያው ኤክስፖርት ክሬዲት አገልግሎት 

የግንባታውን ፋይናንስ ለመሸፈን ተስማምቶአል፡፡ 

ግቤ ሶስት፤ ኮይሻና ግንባታው ከሃምሳ በመቶ በላይ የደረሰው ታላቁ ህዳሴ ግድብ 

ሥራቸው ሲጠናቀቅ፤ ኢትዮጵያ በሀይል አምራችነት ከአፍሪካ ቀዳሚዋ አገር ትሆናለች 

ሲል ካምፓኒው በድረ ገጹ አስፍሮአል፡፡ 

በሌላ በኩል ኢትዮጵያ በቻይና እገዛና ትብብር በአፍሪካ ቀዳሚዋና ትልቋ የአነስተኛ 

መኪኖች አምራች የመሆን ፍላጎቷን ለማሳካት የኢንዱስትሪ ዞን እቅዱ በአዲስ አበባና 

በመቀሌ ቅርጽ እየያዘ ነው፡፡ በእነዚህ ቦታዎች የኢትዮጵያና የቻይና ካምፓኒዎች 

መኪናዎችን ይገጣጥማሉ፡፡ 

የቻይና ሊፋን መኪና ቡድን በኢትዮጵያ ምክትል ስራ አስኪያጅ ማ ኩን፤ “በኢትዮጵያ 

ለእድገት እጅግ በጣም ብዙ እምቅ አቅም አለ፤” ይላሉ፡፡ በአመት 5000 መኪኖችን 

መገጣጠም ይቻላል፤ በ2018 ወይም ከአንድ ዓመት በኋላም ከኢትዮጵያ ወደውጭ አገራት 

መኪና ኤክስፖርት ማድረግ እንጀምራለን፤ ሲሉ ለአውሮፓ አውቶ ኒውስ ገልጸዋል፡፡ 
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ከሰሞኑም የዓለም ባንክ ሥራ አስፈጻሚ ቦርድ ለኢትዮጵያ የከተሞች ትራንስፖርት 

አገልግሎት ማስፋፊያ የ300 ሚሊዮን ዶላር ብድር ለመስጠት ወስኗል፡፡ ይህም  በአዲስ 

አበባ የተመረጡ ቦታዎችና በመላው አገሪቷ ለመንገድ ደህንነት ውጤታማነት ስራ የሚውል 

ነው፡፡ 

እነዚህ ውጤቶች እየተገኙ ያሉት መንግስት በሚከተለውና ዓለምም እያመነበት በመጣው 

ትክክለኛ አገራዊ የእድገት አቅጣጫ ፖሊሲ መሰረት ነው፡፡ ሌላውና ወሳኙ ቁልፍ ነጥብ 

መንግስት የሚከተለው ህዝብን ማእከልና መሰረት ያደረገ የጠራ ህዝባዊ መስመር አገርንና 

ህዝብን ተጠቃሚ ያደረገ፤ ስርነቀል ለውጦችን በሁሉም መስክ ለማስመዝገብ የቻለ 

በመሆኑም ጭምር ነው፡፡ 

አገራችን የጀመረችው ታላቅ የህዳሴ ጉዞና ስር ነቀል ለውጥ ለዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮችም 

ትልቅ ተስፋ እየሆነ በመምጣት ላይ ይገኛል፡፡ ይህንን ጠብቆ፤ የበለጠም አጎልብቶ ለላቀ 

ውጤት መትመም የህዝብም የመንግስትም የጋራና የተቀናጀ ተግባር ይሆናል፡፡ 

ኢትዮጵያ ታላቅ የእድገት ተስፋ የሰነቀችና ወደፊትም በመገስገስ ላይ ያለች፤ ለሌሎች 

አገራትም በብዙ መስክ በተምሳሌትነት ተጠቃሽ ለመሆን የበቃች አገር የሆነችበት ደረጃ 

ላይ ደርሳለች፡፡ የስኬትና የእመርታው ጉዞ ሳይደናቀፍ ይቀጥላል፡፡ 


