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 ፍዚደዘክ በጣዔ በቅዛቡ በዹይና የዯዏዖዯ የዑኯው በኢዴዮጵያ የዯዏዖዯ በዑኯው ይዯካኴ ይኲኴ፡፡ 

 ከኳኵች የፍዘካ ቇዜች በዯኯየ ዏኴኩ ኢዴዮጵያ ዒንነዴ የዯዏቧዖዯው በቅኝ ቇዢዎች ቪይሆን 

በኦዛቊኒክ/ ዯዝጥዜ የዯቇነባ ነው ያኲኴ ፍዚደዘክ ኩ፡፡ 

 በባህኴ ሀብዴ፣ በዲዘክ ኩዙዴ እና ዯኯየ ዒንነዴ ኢዴዮጵያ ሁንዔ እንዳቬጠበቀች ነው፡፡ 

ዋካንዳ በሆውድ የዯቧዙ ዟኴዔ ቩሆን 1.2 ቢዮን ዶኲዛ በዒቬቇባዴ ዘከዛድ ቬዏኬግቧኴ፡፡ ዟኴዐ 

በዳክኖኵጂ የበኯጸቇች ግን የጥንቷን እና የበኯጸቇች ፍዘካን ባህኴ ያኴዖቪች ቇዛ በዝጠዙ ያቪያኴ፡፡ ይህዸ ቇዛ 

በዔቬዙቅ ፍዘካ የዔዴቇኝ ናዴ፡፡ በብኴጽግናው፣ በዝጠዙው፣ በዯዒዖ የቧው ሃይኴ ዯጏዳዳዘ የኳኲዴ ግን ደግዕ 

በዯናጠኴ የዔዴኖዛ ቇዛ ናዴ፡፡ ዟኴዐ በዒህበዙዊ ዑዲያ ዏነቊቇዘያ ሆኗኴ፡፡ ይዸ ቇዛ ኢዴዮጵያ ናዴ ይኲኴ 

ፍዚደዘክ ኩ፡፡ 

ከቅዛብ ዏዲዴ ጏዲህ ፍዘካ ጏደዛ የኳኯው እድቇዴ እያቬዏኧቇበች ነው፡፡ ንዳንዶች ፍዘካ በህዳቫ ኲይ ናዴ 

እያኰ ነው፡፡ ዲኲቅ ዲዘክ ያኲዴ እና በዲዘኳ የዔዴኮዙው ኢዴዮጵያ ሁኰን ቀፍ የሆነ ኢንዱቬዴዘያኲይካሽን 

እየዯቇበዖች ነው፡፡ ኯዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘ እና ኯከዯዕች ዏቬዠዠዴ ዏቧዖዴ እየጣኯች ነው፡፡ ቬኯኩህ 

ኢዴዮጵያ የጏደዟዴ ዋካንዳ ዴሆን ይሆን? 

ጸሀዟው እንደዑኰዴ እ.ኤ. ከ2004 እቬከ 2014 በዒካይ በየዏደ የ8 በዏድ እድቇዴ ቬዏኬግባኯች፡፡ 

የዒኑዠክዶዘንግ ኧዛዞ ከ11 በዏድ እያደቇ የዏዷዏዘያውን ደዖጃ ይይኪኴ፡፡ ብከዎች ፍዘካ ቇዜች እድቇዴ 

ሸቀጦችን ኤክቬፖዛዴ በዒድዖግ እና በዯዝጥዜ ሀብዴ ኲይ ነው፡፡ የኢዴዮጵያ ግን ከኩህ የዯኯየ ነው፡፡ ኢዴዮጵያ 

የዹይናን ዏንቇቬዴ ዏዛ የኢኮኖዑ ፖቩ በዏከዯኴ እድቇዴ እያቬዏኧቇበች ነው፡፡ የኢዴዮጵያ ዏንግቬዴ የእድቇዴ 

ዕዯዛ ቩሆን ቇዘደ ፍዘካ የዒኑዠክዶዘንግ   ዒዕከኴ እየሆነች ነው፡፡ ይህ ቬዙ የዯዷዏዖው በቀድዕው ጠቅኲይ 

ዑ/ዛ ዏኯቬ ካናዊ ነው፡፡ የዔቬዙቅ ኤቬያን እድቇዴ ጏደ ኢዴዮጵያ በዒዔጣዲዶው ድናቆዴ ይቧጣዶዋኴ፡፡ 

በዏቧዖዯ ኴዒዴ ግንባዲ ዏንግቬዴ ጥ የዏዘነዴ ዑና በዏቬዙደ እና የኢንዱቬዴዘ ክኖች በዏቇንባደ በንድ 

ጏቅዴ የጦዛነዴ እና የዖሀብ ዔቪኳ የነበዖችው ቇዛ የዝጣን እድቇዴ ቇዛ እየሆነች ነው፡፡ ከኩያን ካ ዷዔዜ 

ሀቇዙዴና የቀኲኴ ኢንዱቬዴዘዎችን ዒኯዴዔ በዒኑዠክዶዘንግ በኮንቬዴዙክሽንና በግብዛና ኲይ በዒዯኮዛ የኤቬያን 

እድቇዴ እየደቇዏችው ነው፡፡ በሀዋቪ ኢንዱቬዴዘያኴ ፓዛክ እንኳ ከ11 ቇዙዴ 18 ኩባንያዎች በ140 ሄክዲዛ 
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ኢንቨቬዴ እያደዖቈ ነው፡፡ ፓዛኩ በዐኰ ቅዔ ጏደ ቬዙ ቩቇባ ጏደ 60ሺህ ቧዎች የቬዙ ዕድኴ ይዝጥዙኴ ዯብኵ 

እዯጠበቀ ነው፡፡ 

 

ዏንግቬዴ ዏቧዖዯ ኴዒዴ ኯዏቇንባዴ ቁዛጠኛ ነው፡፡ እ.ኤ. በ1997 የነበዖው 26ሺህ550 ኪ.ዓ ዏንቇድ እ.ኤ. 

በ2011 ጏደ 53ሺህ 997 ድጓኴ፡፡ ዲኲቁ ህዳቫ ግድብ ቩጠናቀቅ ሀይኴ ቅዛቦደን በ4 እጥፍ ዒቪደግ 

ይዹኲኴ፡፡ ዋና ከዯዒው ዲቬ በባ በየዛ ከኯዔ ቊዛ እየዯቇናኗች ቩሆን በኧዏናዊ የባቡዛ ዏንቇድ ግንባዲዔ 

ቩቬዯዔ ጥ እድቇዴ እያቪየች ነው፡፡ 

 

በዴዔህዛዴዔ ኲይ ዏንግቬዴ ጥ ኢንቨቬዴ ድዛጓኴ፡፡ እ.ኤ. በ1990ዎዷ የንደኛ ደዖጃ ዴዔህዛዴ ዯቪዴፎ 

ከ20% በዲች የነበዖ ቩሆን እ.ኤ. በ2014 ጏደ 94 በዏድ ከፍ ብሏኴ፡፡ እ.ኤ. በ1990 ንድ ዩኒቨዛቩዱ 

የነበዖ ቩሆን ሁን ከ30 በኲይ ደዛቧዋኴ፡፡ ይሁንና ኢዴዮጵያ ሁን በቀኲኴ ኢንዱቬዴዘ ኲይ ብዲዯኩዛዔ 

ኲዒው ግን ኯበኯጠ የኢንዱቬዴዘ ዏቧዖዴ ዏጣኴ ነው፡፡ 

የዏንግቬዴ ንብዖዴ የሆነው ዓዳክ ቀኲኴ ዯሸከዛካዘዎች እና የውድዕቢኴ ኤንጂን እያዏዖዯ ነው፡፡ እ.ኤ. 

በ2025 ኯዒቪካዴ የዔዴሻው ዙዕይ በኢዜቬፔቬ ዏዘ ዏሆን ነው፡፡ ከሁኑ  የኢዴዮጵያ የዛ ዏንቇድ ከደቡብ 

ፍዘካ በሽዛክና የቦይንግ ኤዛ ባቬ ክፍኵችን ኯዒዔዖዴ ዯቬዒዔዲኯች፡፡ 



 

ከዹይና ያኲዴ ግንኘነዴ ከሁኑ ፍዚ በዒፍዙዴ ኲይ ነው፡፡ ከዹይና ቤኴዴ እና የዏንቇድ ኢኒሼዱቭ ቊዛ 

በዏዯቪቧዛ በኢዴዮጵያ የውጭ ቀጥዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴ እ.ኤ. በ2016/17 4.2 ቢዮን ዶኲዛ ደዛሷኴ፡፡ 

ኢዴዮጵያ ፖቩዎቿ በግኵባኲይካሽን በጥብቅ ዏዯቪቧዛን የዑዝኴቈ ናዶው፡፡ ሀቇዘደ ግኵባኲይካሽን / ሏኲዊነዴ 

ቬዛዓዴ እንጂ ዒዙጭ ይደኯዔ ብኲ በዒዏን ከኯዔ ቊዛ በጥብቅ ኯዏዯቪቧዛ ጥብቃ እዯንቀቪቀቧች ነው፡፡ 

ከኩህዔ ዯጠቃዑ እሆነች ነው፡፡ የኢዴዮጵያ እድቇዴ ኴዒዴ፣ ቧኲዔ እና ዲዕክዙቩ ግንባዲ ከግኵባኲይካሽን 

ውጪ የዑዲቧብ ይደኯዔ፡፡ 

ኢዴዮጵያዔ ኯኒውቬ ዊክ በንድ ጏቅዴ እንደቇኯጸችው ኯእድቇደ ኯግኵባኲይካሽን እውቅና ቧጥዲኯች፡፡ የዹይና 

እድቇዴ ኯኢዴዮጵያ ቬዯዋጽዖ እያደዖቇ ነው፡፡ በሁኑ ቧኣዴ በዹይና የቈኴበዴ ዋቊ እየዯጏደደ በዏዔጣደ 

ቈኴበዴ ዯኮዛ ኢንዱቬዴዘዎች ጏደ ኢዴዮጵያ እየዯቧደዱ ነው፡፡ ፍዚደዘክ ኩ እንደዑኯው ከሆነ 85 ዑዮን 

የቬዙ እድኴ የዑዝጥ ቈኴበዴ ዯኮዛ ኢንዱቬዴዘዎች ከዹይና ጏደ ፍዘካ ይዝኴቪኰ፡፡ በዏቧዖዯ ኴዒዴ ኲይ 

ከፍዯኛ ዏዋዕኯ ንዋይ እያዝቧቧች ያኯችው እና የ100 ዑዮን ህኬብ ባኯጸቊ ሆነችው ኢዴዮጵያ ዋነኛው የዹይና 

ኢንዱቬዴዘዎች ዏዳዖሻ ዴሆናኯች፡፡ 

በዲዘክ ሀብዲሟ ኢዴዮጵያ 

ኢዴዮጵያ ኩዘ ዲዘክ ያኲዴ ቇዛ ነች፡፡ የባህኴ ዒንነቷ በጣዔ ዴኴቅ ነው፡፡ ከኳኵች የፍዘካ ቇዜች በዯኯየ 

ዏኴኩ ኢዴዮጵያ ዒንነዴ የዯዏቧዖዯው በቅኝ ቇዢዎች ቪይሆን በኦዛቊኒክ/ ዯዝጥዜ የዯቇነባ ነው ያኲኴ 

ፍዚደዘክ፡፡ 

የኢዴዮጵያ ዲዘክ ከቧው ኴጅ ዝጣጠዛ ቊዛ የዯያያኧ ነው፡፡ በጠቃኲይ ቀጠናው የቧው ኴጅ የቬኴጣኔ ዏቧዖዴ 

ነው፡፡ ከዛዓኒያ ጎን ኯጎን ቀደዔዴ የሀይዒኖዴ ቇዛ ናዴ፡፡ ያኯዔንዔ ጥዛጥዛ በዔደዛ ኲይ የኢዴዮጵያ 

ኦዛድዶክቬ በኯዔ ኲይ ካኰ በጣዔ የጥንዴ እና የበኯጸቇ ኴዔድ ነው፡፡ የኯዔ ቬኴጣኔ እና ጥንዲዊ ቇዳዒዴን 

ኲበኲ፣ ጎንደዛ ጏኧዯ. የዏቪቧኰዴን ዏጥቀቬ ይዹኲኴ፡፡ ኢዴዮጵያውያኖች ኮዑዩኒኬዴ የዑያደዛቈበዴ የዙቪዶው 

የግእኬ ቋንቋ ኲዶው፡፡  



 

ፍዚደዘክ ጠንካዙ ዒህበዖቧብ የዑዏቧዖዯው በጠንካዙ ባህኴ ኲይ ነው ይኲኴ፡፡ የዑያኮዙ ዲዘክ ያኲዶው ሀቇዜች 

ኯዙቪዶው ዒንነዴ ከፍዯኛ ዴኩዖዴ ይቧጣኰ፡፡ ዔክንያደ ደግዕ ያኯዝ ቬኬዲዶው እና በዙቬ ዏዯዒዏን ኲይ 

ቬኯዑያዯኩ ነው፡፡  

 

በባህኴ ሀብዴ፣ በዲዘክ ኩዙዴ እና ዯኯየ ዒንነዴ ኢዴዮጵያ ሁንዔ እንዳቬጠበቀች ነው፡፡ የፍዚደዘክ የኢዴዮጵያን 

ቬኴጣኔ እንደቇና ኯዒደቬ ዏቧዙዴ ያኯበዴ የቤዴ ቬዙዎች ኰ፡፡ እቨዔ ቪዐኤኴ ሀንዱንግዯን እንደዑኯው 

ከቀኬቃኪው የኯዔ ጦዛነዴ በኋኲ የኯዔ ግጭዴ የዑያዯኩዖው በዛዕዮዯ ኯዔ ቪይሆን በቬኴጣኔ ኲይ ይሆናኴ 

የዑኴ ነው፡፡ ሀንዱንግዯን እንደዑኯው ከሆነ የዔዕዙቡ ቬኴጣኔ በኯዔ ኲይ ካኰ 7 ቬኴጣኔዎች ዒኯዴዔ የዹይና፣ 

የጃፓን፣ የዖብ፣ የቬያ ኦዛድዶክቬ፣ የፍዘካ ቀንድ ቬኴጣኔዎች ቊዛ ግጭዴ ውቬጥ ይቇባኴ፡፡ እነኩህ 

ቬኴጣኔዎች በግባቡ ካኴዯያከ ጏደ ከፍዯኛ ብጥብጥና ግጭዴ ይቀየዙኰ፡፡ ዔክንያደዔ የቬኴጣኔ ግጭድች 

በዋነኝነዴ ከዒንነዴ ቊዛ የዯያያከ ቬኯሆነ ነው፡፡ 

የፍዘካ ቀንድ ካኯው ጂኦፖኯዱካዊ ጠቀዓዲ ኳያ የባኯብከ ዋኴዲዎች የፍኴዑያ ዓዳ ሆኗኴ፡፡ ጅቡዱን እንኳ 

ብንጏቬድ ዓዘካ፣ ዹይና፣ ዝዖንቪይ፣ እንግኬ፣ ዘቩያ፣ የዯባበዴ ዖብ ኢዔዚድች ጏኧዯ. እየዯዛዏቧዏቨበዴ 

እና እየዯዠኯዐበዴ ነው፡፡ ኢዴዮጵያ ከእነኩህ ሀቇዜች ቊዛ ኮዑዪኒኬዴ ቬዲደዛግ የየቇዜዷን ኢኮኖዑ ሁኔዲ፣ 



የፖኯዱካ ዔህዳዛ፣ ባህኴ ዑዲያና ክዱቪቬድች ሁኔዲዎችን ዏዯንዯን እና በኩሁ ኲይ የዯዏቧዖዯ ዏኴዕክድችን 

ቀዛፆ ዒቬዯኲኯፍ ይቇባኴ፡፡ ኯእያንዳንዱ ቇዛ ዏኴዕክዴ ቬናቬዯኲኴፍ ከኲይ የዯጠቀቨዴን ቅድዏ ሁኔዲዎች 

በዏዯነዯን ዏሆን እንዳኯበዴ የህኬብ ግንኘነዴ ባኯዐያዎች ይዏክዙኰ፡፡ ኯኩህ ደግዕ በኯዔ ኲይ ኴዔድ እና 

ቧዟ ዏዖብ ያኲዶው የኯዔ ቀፍ ህኬብ ግንኘነዴ ኤዷንቩዎች ዏጠቀዔ ይቇባኴ፡፡ በኢዴዮጵያ እነኩህ ዯቋዒዴ 

ኯዏኖዛ ከኯዔ የህኬብ ግንኘነዴ የዯቇኯኴን ዏሆናችንን ዔሁዙን ይቇኴጸኰ፡፡ ኬንያ እንኳ ኲዴ፡፡ ኯኩህዔ ነው 

እኛ ቀውቬ ውቬጥ ቬንቇባ ድኵ ዏውጣዴ የዑያቅዯን፡፡ ዹይና ኯኦኵዔፒክ ቬዴኧቊጅ እነኩህን ዯቋዒዴ 

ዯጠቅዒኯች፡፡ ከዲይዋን ባኯዴ ውኬግብ እነኩህን  ዯቋዒዴ ዯጠቅዒኯች፡፡ ከዓዘካ ቊዛ ባኲዴ ግንኘነዴ የኯዔ 

ቀፍ ኔዴ ጏዛክ ያኲዶው የዔዕዙብውያንን የህኬብ ግንኘነዴ ዯቋዒዴ ዯጠቅዒኯች፡፡ 

እኛዔ ኢኮኖዑውን የበኯጠ ነጻ እያደዖቇ በዏሆኑ ከኤዛዴዙ ቊዛ ባኯን ግንኘነዴ እና የጏደብ ጠቃቀዔ ኯህዳቫው 

ግድብ በዯዏኯከዯ እና ከንዱ ቇዛ ቊዛ የዔናደዛቇው ግንኘነዴ ኳኲውን ኯዏቈዳዴ ኯዏሆኑን በዒቬዖዳዴ ኯዔ 

ቀፍ የህኬብ ግንኘነዴ ዯቋዒዴ የዒዒከዛ ኴዔድ ብንጠቀዔ ጥ ነው፡፡ ዔክንያደዔ ኧዏኑ "Think global act 

local" የዑኯው ዏዝክዛ ኯጥና ቀጣይነዴ ያኯው ግንኘነዴ እንደ ዏዛህ ዯቀባይነዴ ያቇኗበዴ ኧዏን ቬኯሆነ ነው፡፡ 
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