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      ኟሠኲዒችን ነፀብዙቆች 

ዮናቬ 05-09-18 

 

ኯዔ ቀፍ ኟቇንኧብ በዳዘዎች ኟኢትዮጵያ ኢኮኖዑ ዕድቇት በፍዘካ ኟዏዘነደን ቦዲ 

እንደዑይኬ ዏዯንበያቷው ኟቇዙችን ቧኲዔ እና ኴዒት ባቬዯዒዒኝ ዏሠዖት ኲይ ቬኯዏቇንባደ 

ኟዯቧጠ ዔቬክዛነት ነው፡፡ ይ ኤዔ ኤፍ ባቪኯፍነው ቪዔንት ኢትዮጵያ ከቧሃዙ በዲች ካኰ 

ሀቇዙት ዏካከኴ በዯያኧው ዏት ዝጣን ኟኢኮኖዑ ዕድቇት እንደዔዲቬዏኧግብ ያዏኲከዯበትን 

ዘፖዛት ዒውጣደን  ቩ ኤን ኤንን ጨዔዜ በዛካዲ ዏቇናኛ ብከሃን  ኧግበዋኴ።    

 

እዛግጥ ኟቇንኧብ በዳዘዎቸ ኟቇዙችንን ኟኢኮኖዑ ዕድቇት ቬዏኴክዯው በኟካው ኟዑያጏጡት 

ሃኬ ኟኢትዮጵያ ዏንግቬት ከዑያጏጣው ሃኬ ያነቧ ዏሆኑ ኟዯኯዏደ ይሁን እንጂ እድቇት 

ዏኖን እና እድቇደዔ ከፍዯኛ ዏሆኑን ያኴዏቧከበት ካ ኟኯዔ፡፡ Thenerveafrica.com  

ኟዯባኯ ድዖቇጽ በበኩኰ ዓኯዔ ባንክ፣ ኢትዮጵያ በዏቧዖዯ ኴዒት ግንባዲ ኧዛፍ በዔቬዙቅ ፍዘካ 

እኟዏዙች እንደዔትቇኝ በዘፖዛደ ዒቬዲጏቁን ኧግቧኴ። ዘፖዛደ፣ ሀቇዘደ ኯኧዛዞ ከፍዯኛ ኟሆነ 

ኢንቨቬትዏንት ዏድባ እኟቧዙች እንደዔትቇኝ ጠቅቭ፣ በቀጣይዔ እድቇደ ከፍዯኛ እንደዑሆን 

ዏዯንዯኑን ድዖቇፘ ቬዲውቋኴ። ኢትዮጵያ ኟዏቧዖዯ ኴዒትን በዒቬዠዠት እና ኟውጭ 

ኢንቨቬዯዜችን ጏደ ሀቇዛ በዏቪብ ከፍዯኛ ኟሆነ ኟቬዙ እድኴ በዏፍጠዛ ኲይ እንደዔትቇኝ 

ዘፖዛደ ዒዏኲከደንዔ ድዖቇፘ ቬነብቧኴ። ሀቇዘደ፣ ከዔቬዙቅ ፍዘካ ሀቇዙት ቊዛ 

ኟትዙንቬፖዛት ኧዛዞን በዒቪኯጥ ኟዯኯያአ ኟዑዏዖደ ዔዛቶችን በካባቢው ኯዒጓጓኬ 

እንዳቬቻኲትዔ ዯጠቅሷኴ። ኢትዮጵያ፣ ከኳኵች ኟዔቬዙቅ ፍዘካ ሀቇዙት ቊዛ ቧትነጻፗዛ 

ኢንቬቬዯዜችን በዏቪብ ኟዯሻኯ ደዖጃ ኲይ እንደዔትቇኝ በዘፖዛደ ዏቇኯፘን ኧቇባው 

ቬዲውቋኴ።  
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እነኩህና ዏቧኴ ኧቇባዎች ኟዑያጠይቁት ቇዙችን በዓኯዔ ቀዞ ዒህበዖቧብ ኧንድ በቧኲዔ፣ 

በዲፕኵዒቩ፣ በኢንቨቬትዏንት፣ በንግድና በኳኵችዔ ኧዛፎች ዯዝኲነቷ እኟጨዏዖ በዏሄድ 

ኲይ ዏሆኑን ነው። ፣ ኯዯዝኲነዲችን ዏጨዏዛዔ ዋነኛው ዔክንያት በውቬጣችን ኟዝጠዛነው 

ጠንካዙ ቅዔ ነው። እንዲሁዔ ውቬጣዊ ችግዜቻችንን በዏደዒዏጥ እኟዝዲን እቬከሄድን ድዖቬ 

በዏኲው ዓኯዔ ኟዑኖዖን ዯቧዑነትና ዯቀባይነት እኟጨዏዖ ዏሄዱን ይቀጥኲኴ ። ከቧዕኑ 

ክቡዛ ጠቅኲይ ዑንቬት በኟሄዱባቷው ሃቇዙት ኟዯቇኘት ውጤቶችዔ ኟኩሁና ኟቧኲዒችን 

ነፗብዙቆች ናቷው።  

 

ኟጠቅኲይ ዑኒቬት ኟዏዷዏዛያው ኟውጭ ቇዛ ዏዳዖሻ ኟነበዖችው ኟኢትዮጵያ ኟጏጪ ንግድን 

90 በዏቶ ኟዔዲቬዯናግደው ጂቡዱ ቬትሆን፣ ጠቅኲይ ዑኒቬት በጂቡዱ በነበዙቷው ቆይዲ 

ከፕዚኩዳንት እቬዒኤኴ ኦዒዛ ኳ ቊዛ ኟዯጏያአ ቩሆን፣ በዯኯይ ኢትዮጵያ በጂቡዱ ጏደብ 

ኴዒት ኲይ ድዛሻ እንዲኖዙት ዏጠኟቃቷው ዯቧዔቷኴ፡፡ ኟጂቡዱን ጏደብ በቊዙ ኯዒኴዒት 

ጏደዟት ኟዑደዖቇው ቬዔዔነት ኢትዮጵያ ካሏት ትኴኴቅ ኟዏንግሥት ድዛጅቶች ውቬጥ ጂቡዱ 

ድዛሻ እንዲኖዙት በዒድዖግ፣ ኟድዛሻ ኴውውጥ እንደዑሆንዔ ይጠበቃኴ፡፡ 

ከ90 በዏቶ በኲይ ኟጏጪ ንግዷን በጂቡዱ ጏደቦች በኩኴ ኟዔዲቬዯናግደው ኢትዮጵያ፣ እ.ኤ.. 

በ2013 ኯጂቡዱ ዏንግሥት በቀን እቬከ ሁኯት ሺሕ ዶኲዛ ትከፍኴ እንደነበዖ ዏዖጃዎች 

ያዏኯክዲኰ፡፡ጠቅኲይ ዑኒቬት ኟዏዷዏዛያው ኟውጭ ቈዟቷው ዏዳዖሻ ያደዖጓት ጂቡዱ 

ከኢትዮጵያ ቊዛ በኢኮኖዑ እንድትዯቪቧዛ፣ በሁኯደዔ ዏንግሥዲት ጥዖቶች ቩደዖቈ ነበዛ፡፡ 

ጂቡዱ ኢትዮጵያን ትኩዖት በዒድዖግ በዋናነት ኯቇቢና ኯጏጪ ንግዶቿ ቇኴግኵት ኯዏቬጠት 

ያኯዏውን ኟዶዙኳህ ጏደብን በ660 ዑዮን ዶኲዛ ቇንብዲ ኯቇኴግኵት ብቅዲኯች፡፡ በኩህ 
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ጏደብ በዑቧጠው ቇኴግኵት ኲይ ኟ45 በዏቶ ኟዋቊ ቅናሽ እንደዑደዖግዔ ዯቇኴጿኴ፡፡ በኳኲ 

በኩኴ ኢትዮጵያን ከጂቡዱ ኟዑያቇናኗው በኤኳክትዘክ ኃይኴ ብቻ ኟዑሠዙው ኟቧውና ኟዕቃ 

ዒጓጓዣ ባቡዛ ኯሁኯደ ጎዖቤት ቇዜች ግንኘነትና ኟኢኮኖዑ ትቬቬዛ ትኴቅ ዑና 

እንደዑጫጏት፣ ኟባቡዛ ዏቬዏ በዯዏዖቀበት ጏቅት በቬዠት ዯቇኴጿኴ፡፡ሁን በኢትዮጵያና 

በጂቡዱ ዏንግሥት ዏካከኴ ይሁንዲ ኟዯቧጠው፣ ኟሁኯደን ቇዜች ኢኮኖዑያዊ ውህደት 

ኯዒዔጣት ኟዑደዖቇው ጥዖት ነው።   

ጠቅኲይ ዑኒቬትዛ ዓብይ በጂቡዱ በነበዙቷው ቈብኝት ኯጂቡዱ ፓዛኲዒ ባኲት ንግግዛ ያደዖቈ 

ቩሆን፣ ኟሁኯደን ቇዜች ኟሕኬብ ዯጏካዮች ቅዔ ዏጠናከዛ ያኯውን ጥቅዔ ቈኴዯው 

ዯናግዖዋኴ፡፡ ጠቅኲይ ዑኒቬት ከኩህ ባኯዝዔ ኟሁኯደ ቇዜች ግንኘነት ዔን ያክኴ ጠንካዙና 

ኯኳኵች ኟፍዘካ ቇዜች ዔቪኳ ኯዏሆን እንደዑችኴ ቬዖድዯዋኴ፡፡ 

‹‹ሁኲችሁዔ እንደዔዲውቁት ዲዘካዊ ግንኘነዲችን ዯዔቪኳትነደ ኯኢቊድ ባኴ ቇዜች ብቻ 

ቪይሆን ኯፍዘካ ቇዜችዔ ጭዔዛ ነው፡፡ ግንኘነዲችን ኟዯኯኟ ነው፡፡ ንድ ዓይነት ሕኬብ ግን 

በሁኯት ኰዓኲዊ ቇዛነት ኟዔንኖዛ ነን፡፡ ኟኢኮኖዑ ውህደደን ይበኴጥ ኯዒቪደግና ኯዒጠናከዛ 

እንሠዙኯን፤›› ቩኰ ጠቅኲይ ዑኒቬት ኯጂቡዱ ፓዛኲዒ ባኲት ዯናግዖዋኴ፡፡ 

ጠቅኲይ ዑኒቬት ኟጂቡዱ ቈብኝዲቷውን ጠናቀው በሁኯዯኛው ኟውጭ ቇዛ ቈዟቷው 

ያዏት ጏደ ቨዳን ቩሆን፣ ኟቨዳን ዋና ከዯዒ ካዛደዔ ቩደዛቨ በቇዘደ ፕዚኩዳንት ኦዒዛ 

ሐቧን ኴ በሽዛ ቀባበኴ ዯደዛጎኲቷዋኴ፡፡ኢትዮጵያ ከቨዳን ቊዛ ያደዖቇችውና በቨዳን ጏደብ 

ድዛሻ እንዲኖዙት ኟዑያቬችኲት ፍኲጎት፣ በጏደብ ቇኴግኵቶች ኲይ ኟዑከዝኯው ዋቊ ዯዏን ኲይ 

ኟውቪኔ ድዔፅ እንዲኖዙት ያቬችኲኴዔ ዯብሏኴ፡፡ 

ይህ ኢትዮጵያ ከቨዳን ቊዛ ያደዖቇችው ቬዔዔነት ደዛክና ኳዲዛ በቨዳን ጏደቦችን ኯዒኴዒት 

ከቨዳን ዏንግሥት ቊዛ ቬዔዔነት በዝፗዐ በጭዛ ካ ውቬጥ ነው፡፡ ደዛክ ኟዝዙዖቧችውን 
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ቨዳን ኟዔትቇኗውን ኟኦቶዒን ደዛክ ጏደብ ቨዋኪንን ኯዏቇንባት ኟዯቬዒዒች ቩሆን፣ ኳዲዛ 

ደግዕ ኟቨዳንን ጏደብ በዙት ቢዮን ዶኲዛ ኯዒኴዒት ቬዔዔነት ኲይ ኟደዖቧች ዏሆኑን 

ዏዖጃዎቸ ያይኧው ቇኴፗዋኴ፡፡ 

ጠቅኲይ ዑኒቬትዛ ዓብይ በቨዳን በነበዙቷው ቆይዲ በዙት ዋና ዋና ቈዳዮች ኲይ 

ዯጏያይዯዋኴ፡፡ ውይይቶቸ ኟዲኲቁ ኟህዳቫ ግድብ፣ በቨዳን ኟዑቇኘ ኢትዮጵያውያን ቈዳይ፣ 

በሁኯደ ቇዜች ድንበዛ ካባቢ ቬኯዑካሄዱ ኟንግድ እንቅቬቃቫዎችና በቊዙ ኟጏደብ ኴዒት ኲይ 

ያዯኮ ናቷው፡፡ 

ኢትዮጵያ ከግብፅና ከቨዳን ቊዛ በዔዲደዛቇው ኟሁኯትዮሽ ውይይት ዒንዔ ቪይጎዳ ኟቊዙ ኟዓባይ 

ጏንኬ ዯጠቃዑነት ኲይ እንደዔዲዯኩዛ ያቬዲጏቁት ጠቅኲይ ዑኒቬት፣ ‹‹በእዛግጥዔ ዕጣ 

ዝንዲችን በዓባይ ጏንኬ ኯኧኯዓኯዐ ኟዯቇዏደ ነው፤›› በዒኯት፣ ከቨዳን ቊዛ ያኯው ግንኘነት ዔን 

ያክኴ ጠንካዙ እንደሆነ ቬዲውቀዋኴ፡፡ 

  

ኢትዮጵያና ቨዳን ኟቆኟ ግንኘነት ያኲቷው ቇዜች ቩሆኑ፣ በሁኯደ ቇዜች ዏካከኴ ያኯውን 

ቀጣናዊ ኟኢኮኖዑ ዕድቇት ያዠጥኑ ኟዑችኰ ዏሠዖዯ ኴዒቶች ዏኧዛቊዲቷው ይዲጏቃኴ፡፡ 

ኯብነትዔ ቨዳን ከኢትዮጵያ ኟዔትቇኪው 100 ዓቊ ዋት ኟኤኳክትዘክ ኃይኴና ሁኯደን ቇዜች 

ኟዑያቇናኗው ኟውቶቡቬ ትዙንቬፖዛት ከዓዏት በዝት ዏዷዏ ዒቪያዎች ናቷው፡፡  ጠቅኲይ 

ዑኒቬት በቨዳን በነበዙቷው ቆይዲ በቨዳን በእቬዛ ኲይ ኟዑቇኘ ኢትዮጵያውያን እንዲዝደ 

ባቀዖቡት ጥያቄ ዏሠዖት፣ ኟቨዳን ፕዚኩዳንት ኴ በሽዛ እቬዖኞቸ ኟዑዝደበትን ትዕኪኬ 

ዒቬዯኲኯዠቷው ዲውቋኴ፡፡ 

እኒህና ዏቧኴ ዲፕኵዒቩያዊ ቬኬቶች ኟዑያጠይቁት  በካያዊ ቀውቬ ኟዒይበቇዛ ኟዯዖቊቊ 

ሥዛዓት ዏቇንባዲችንን ነው። በቀውቬ ውቬጥ ባኯንበት ሁኔዲ ቇዙችን በበጎ ቇጽዲዋ ዏዲጏቋን 
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ዏቀጠሏ፣ ቇዙችን ኟቧኲዔና ኟኢንቨቬትዏንት ዒዕከኴ ዏሆኗ ዏቀጠኰ ኟዑያቪኟውዔ ይህንኑ 

ነው።ኟበዛካዲ ቇዙት እና ኟዓኯዔ ቀፍ ዯቋዒት ጏደ ቇዙችን እኟዏጡ ያኰት ቇዙችን 

በዯቬዯካከኴ ቁዏና ኲይ ሆና በዏቇኗቷና  ዯቧዑነቷ በዏጨዏ ነው።  

 

ኟውጭ ቀጥዲ ኢንቨቬትዏንት ፍቧት በቀውቨ ዔክንያት ቪይቇደብ እኟጨዏዖ ዏጥቷኴ። 

ከዓዘካ፣ ከውዜፓና እቬያ በዯጨዒዘ ኟኴዷዘያና ኟዕዜኮ ግከፍ ኩባንያዎች ጏደ ቬዙ እኟቇቡ 

ነው። በዱከዔ ኢቬዯዛን ክን ኟቻይናውያን ኢንዱቬትዘ ዒዕከኴ ውቬጥ ቧዕኑን ኟዯቀኲቀኯው 

ግከፍ ዔዙች ድዛጅት ኯኩህ ዒቪያ ነው።   

 

ኟውጭ ባኯሃብት ኯቢኬነቬ ጏደ ንድ ቇዛ ቩሄድ በቅድዑያ ኟዑያጠናው በኩያ ሀቇዛ ቧኲዔና 

ዏዖቊቊት ኯ ጏይቬ ኟኯዔ ኟዑኯውን ዏሆኑ ይዲጏቃኴ። ካያዊ ቀውቬ ባኯበት ሁኔዲ እንኳ 

ዏቧዖዲዊውን ነቇዛ ቪይቇዏግዔ ዏዋዕኯ ንዋአን እንደዒያዝቬዔ ይዲጏቃኴ። ከኩሁ ንፃዛ እኟቇቡ 

ያኰት ኟውጭ ኢንቨቬትዏንቶች ኧኯቄዲዊ ጥቅዒቷውን ይዯው  ዏሆኑ ያከዙክዛዔ ። 

ኟውጭ ኢንቨቬዯዜች ሁንዔ ቇዙችንን ዯዏዙጭ ያደዖቈበት ዔክንያት ኧኯቄዲዊ ጥቅዒቷውን 

ይዯው እንጂ እኛን ኯዏዛዳት ንዳኴሆነዔ ይዲጏቃኴ። ይህዔ በቇዙችን ቬዯዒዒኝ ቬዛዓት 

ኯዏኖ በዯኧዋዋዘ ዏንቇድ እውቅና ዏቬጠት ነው።  

 


