
ዔን ያህኴ ጥናዴ ዯካሂዶባዶዋኴ? 

                                                ዲዬ ከበደ 05-22-18 

በቇዙችን ውቬጥ ንድ ኢንቨቬዴዏንዴ በሆነ ካባቢ ቩቇነባ ህብዖዯቧቡን የኴዒዴ ዯጠቃዑ የዒድዖግ 

ኃኲዟነዴ ኯበዴ። እቬካሁን ባኯው ሂደዴ ግን በንዳንድ ዒኅበዖቧቦች ‘ዯጠቃዑ ኴሆንዔ’ ከዒኯዴ 

ባኯዝ፤ ‘ከዏዚዲችንዔ ዝናቅኯውናኴ፣ ጤናችንን ጎድዯውናኴ’ በዑኴ ከዯቃውዕ እቬከ ሁከዴ የደዖቨ 

ዝዒዑያዎች እየዯቬዯዋኰ ዏጥዯዋኴ።  

ይሁን እንጂ፤ ዔንዔ እንኳን የኢንቨቬዴዏንዴ ሥዙዎች ቇዛን የዑኯውጡ ቢሆኑዔ፤ ዔን ያህኴ ጥናዴ 

ዯካሂዶባዶው ኯባኯ ሃብደ ዝቃድ እንደዑቧጥ ዒዖቊቇጥ ይቇባኴ። በዏሆኑዔ ዏንግሥዴ በቇዛ ውቬጥ 

የዑከናጏኑ ዒናዶውዔ የኢንቨቬዴዏንዴ ዯግባዜች ባኯ ሃብድችን በዒያሸሸ ሁኔዲ ጥናዴ እያደዖቇ ኴዒዴን 

ዒከናጏን ይኖዛበዲኴ። ይህዔ የህብዖዯቧቡ ዯጠቃዑነዴ እንዲጎኲና ዯጎጂነዴ እንዳይኖዛ እንዲሁዔ 

የቇዛን ኴዒዴ በእኩኴ ዏንቇድ ኯዒቬኬድ ያቬችኲኴ።  

እንደዑዲጏቀው ሁኰ በሁኑ ቧዓዴ ኢዴዮጵያ በፍዘካ ንቨቬዴዏንዴን በዏቪብ ቀዳዑ እየሆነች ነው። 

በሀቇዛ ውቬጥ ከቅዛብ ዜ ጏዲህ ባኯሃብድች ኯዯቋቋዐ ኢንዱቬዴዘዎችን ጏጣድች ዯደዙጅዯው ግብዓዴ 

እንዲያቀዛቡ የዯደዖቇው ጥዖዴ ፍዚ ዒፍዙዴ ዷዔሯኴ።  

ዏንግቬዴ በቇዙችን እያካሄደ ባኯው የኢንቨቬዴዏንዴ ዯግባዛ ኢዴዮጵያ በውጭው ዓኯዔ ዯዝኲ 

እንድዴሆን ያደዖቊዴ ነው። ሀቇዙችን የዔዴከዯኯው የፖኯዱካ ዲፕኵዒቩ ኯዯዝኲነቷ ዏጧዏዛ 

ዔክንያዴ የሆነ ይዏቬኯኛኴ።  

ኢዴዮጵያ ከዯኯያዩ ሀቇዙዴና ዯቋዒዴ ቊዛ የዔዲደዛቊዶው ዲፕኵዒቩያዊ ግንኘነድች ከዜ ጏደ ዜ 

እያደቇና እየጎኯበዯ ዏጥቷኴ። ኴዒዲዊ ዲፕኵዒቩውዔ እየዯጠናከዖ ነው። በቧጥድ ዏቀበኴ ዏዛህ ከኴዩ 

ኴዩ ሀቇዜች ቊዛ ግንኘነቷን በዒጠናከዛ የኢንቨቬዴዏንዴ ፍቧዴ እንዲጧዔዛ እየቧዙች ነው።  

በሁኑ ቧዓዴ በዯኯያዩ የኢንቨቬዴዏንዴ ዏቬኮች በዯኯይዔ በግብዛና፣ በዒኑዠክዶዘንግና ኢንዱቬዴዘ 

ኧዛፎች የዯቧዒ የውጭ ባኯሀብድች ቁጥዛ ከዜ ጏደ ዜ እያሻቀበ ዏዔጣዴ ችሏኴ።  



ሀቇዙችን እየዯከዯኯችው ባኯው ዔዷ የኢንቨቬዴዏንዴ ዔህዳዛ ነፃ የዏዚዴ ቅዛቦዴ ዏኧቊዷደ፣ የበባ 

ዒዔዖዹ ቬፍዙዎች በዏንቇድ እና በኤኳክዴዘክ እንዲዯቪቧ ዏደዖቊዶው፣ የዲክቬ እፎይዲ ዜ ዏኖ 

በዛካዲ የውጭ ባኯሃብድች ጏደ ሀቇዙችን እንዲቪቡ ዋነኛው ዔክንያዴ ሆኗኴ ዒኯዴ ይዹኲኴ። ሀቇዙችን 

የዔዴከዯኯው የኴዒዲዊ ዴዕክዙቩያዊ ዏቬዏዛ ሁን ኯዯቇኗው የኢንቨቬዴዏንዴ ዏዸነዴ ዔህዳዛ 

ጏቪኘን ዑና ዏጫጏደ ግኴፅ ነው። 

ዏንግቬዴ ሀቇዘደንና ህዝቦቿን ከድህነዴ ከኋኲቀዛነዴ ኯዒኲቀቅ የነደዝው ኴዒዲዊና ዴዕክዙቩያዊ 

ዏቬዏዛ ዯግባዙዊ በዒድዖግ ዯቬዠ ቧጪ ዕድቇዴ በዒቬዏዝቇብ ኲይ እንደዑቇኝ ዓኯዔ ቀፍ ዯቋዒዴና 

ባኯሃብድዹዶው ቪይቀ እየዏቧከኯዴ ይቇኛኰ። ከዏዏቬከዛ ባኯዝዔ፤ የሀቇዙችንን ዏፃዒ ዕድኴ ከጏዲሁ 

በንክዜ ጢነው በኢንቨቬዴዏንዴ ኧዛፍ ኯዏቪዯፍ በኴዒዴ እግዜዹዶው ጏደ ሀቇዙዶን እየዯዏዐ 

ነው።  

እንደ እኔ እዔነዴ በሀቇዙችን ውቬጥ እየደቇ የዏጣ፣ ዯጠቃዑ እንዲሁዔ ዏካከኯኛ ቇቢ ያኯው የህዝብ 

ቁጥዛ ዏጧዏ፣ ዝጣን የከዯዕች ዕድቇዴ ዏዲየደና ቪቢ የኢንቨቬዴዏንዴ ቧዙዛ ዏኖ ባኯሃብድችን 

እየቪበ ነው።  

በዯጧዒዘዔ ሀቇዙችን በዔቬዙቅ ፍዘካ ዝጣን ዕድቇዴ እያቬዏኧቇቡ ካኰ ሀቇዙዴ ውቬጥ ንዷ ቬኯሆነችና 

እያደቇ የዏጣውን ፍኲጎዴ ኯዒሟኲዴ ቅዔ ያኲዴ ዏሆኗ ባኯሃብድዷ ኯዑቪዯዞበዴ የኢንቨቬዴዏንዴ ኧዛፍ 

ዔዷ ሁኔዲን ዝጥሯኴ። 

በኢዴዮጵያ ዝጣን ዔጣኔ ሃብዴ ውቬጥ የዠይናንቬ፣ የዳኳኮዔ እና የጅዔኲ ንግድን ጧዔዜ ኳኵች ዋና 

ዋና የኢንቨቬዴዏንዴ ኧዛፎች ኯውጭ ባኯሃብድች የዯከኯከኯ ነው። ይህዔ የሀቇዙችን የዠይናንቬና ኯኳኵች 

ዯቋዒዴ ዙቪዶውን እቬኪያጎኯብደና በቬዯዒዒኝ ሁኔዲ ዯጏዳዳዘ እቬኪሆኑ ድዖቬ እንዲሁዔ ዏንግቬዴ 

በዯዏዖጠ ኳኋን በኴዒዴ ቬዙው ኲይ ቬኯዑቪዯፍ ነው።  

ይሁንና የውጭ ባኯሃብድች በዒዕድንና ኢነዛጂ፣ በቩዑንድ፣ በቡና፣ በጏይን እና በብቬኩዴ ዒዔዖዴ 

እንዲሁዔ በዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘ ኧዛፎች ውቬጥ በዏቪዯፍ እንቅቬቃቫ በዒድዖግ ኲይ ዏቇኗዲዶው 

ሀቇዙችን የውጭ ባኯሃብድችን የዑያበዖዲዲ ካሄድ እየዯከዯኯች ዏሆኑን ዏቇንኧብ የዑቇባ ይዏቬኯኛኴ።  



ቇዙችን ያኲዴ የዯዖቊቊ ሥዛዓዴ እና ዛካሽ የቈኴበዴ ክፍያ እንዲሁዔ ኯባኯ ሃብድች የዯኧቊዷው የዯሻኯ 

የዲክቬ ድጎዒና የእፎይዲ ዜ ብኵዔ በዲዋቂው የዛ ዏንቇዷ የዓኯዔ ቇበያን በቀኲኰ ኯዏድዖቬ ዏዹሏ 

ኯኢንቨቬዴዏንዴ ዔዷ እንድዴሆን ድዛጓዲኴ።  

እንደዑዲጏቀው ከውጭ የዔናቬቇባው ቀጥዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴ ሀቇዙችን ውቬጥ የቬዙ ዕድኴ እየዝጠዖ 

ነው። የውጭ ዔንዛዚ ግኝዲችንንዔ ያጎኯብዯዋኴ። ይህ ግኝዲችን የሀቇዛ ኢኮኖዑን በዒጎኴበዴ ኢዴዮጵያ 

ኲኯዏችው ዏካከኯኛ ደዖጃ ቇቢ ካኲዶው ሀቇዙዴ ዯዛዲ የዏቧኯፍ ዕቅድ በዛ ይከፍዲኴ። 

በኢኮኖዑው ውቬጥ የዏንግሥዴ ዑና የዯኯያዩ የኴዒዴ ኃይኵችን በዒቀናዷዴ ዏዔዙዴ የዏሠዖዯ 

ኴዒዴ በዒቅዖብና የቧው ሀብዴ ኴዒዴን በዒካሄድ እንዲሁዔ ዝጣንና ውጤዲዒ የዏንግሥዴ ቇኴግኵዴ 

በዏቬጠዴ ኯኴዒዲዊ የግኰ ኧዛፍ ዔዷ ሁኔዲዎችን የዏፍጠዛና የዏደቇፍ ዯግባዙዴ እየዯከናጏኑ ነው። 

ከዚህ በዯጧዒዘ የኪዙይ ቧብቪቢነዴ ዔንጮችን ዏዝቊዴ እና በግኰ ኧዛፍ የዒይቧ የኴዒዴ ዯግባዜችን 

ዏንግቬዴ ቇቢዙዊ እንዲያደዛቊዶው የዑያቬችኰ ሁኔዲዎች ዯዏዹችዯዋኴ። 

ዏንግሥዴና የግኰ ባኯሃብዴ በፍዴሃዊ የቇበያ ውድድዛ የዯዏ ኴዒዲዊ ኢንቨቬዴዏንዴ የዒቬዠዠዴ፣ 

በኳኲ በኩኴ ደግዕ ቇበያው የዒይዏኴቪዶውን የኴዒዴ ጥያቄዎች በዯጠናና በዯዏዖጠ ሁኔዲ ዏንግሥዴ 

በዙቨ በቀጥዲ የዑቪዯፍባዶው ቅጣጫዎች በዏከዯኴ ኲይ ይቇኛኴ። ዏንግሥዴ የቇበያ ቈድኯድችንና 

ዯያያዥ የኪዙይ ዔንጮችን ኯዏዝቊዴ በዏቧዖዯ ኴዒዴ እና በቧው ሃብዴ ኴዒዴ ቧዠዟ 

ኢንቨቬዴዏንድችን በዒካሄድ ኲይ ይቇኛኴ።  

የዏቧዖዯ ኴዒዴና የቧው ሃብዴ ኴዒዴ ኢንቨቬዴዏንዴ የዒቬዠዠዴ ሥዙ በእኛ ቇዛ ዯጧባጭ ሁኔዲ 

እንደ ኴዒዲዊ ዏንግሥዴ ዒከናጏን ያኯበዴ ቁኴፍ ዯግባዛ እንደሆነ ዲዔኖበዲኴ የዑካሄድ ዏሆኑን 

ዏቇንኧብ ያቬዝኴቊኴ። ዏንግቬዴ በዚህ ዏኴኩ የቇበያ ቈድኯደን በዒጥበብ የኪዙይ ዔንጮችን ኯዒድዖቅ 

እንዲሁዔ የዒኑዠክዶዘንግ፣ የግብዛናና የዏቪቪኰዴ ድቊፎች በዒድዖግ ኴዒዲዊ ባኯሃብድች እንዲበዖዲደ 

እያደዖቇ ይቇኛኴ።  

ይህ ሁኔዲዔ እንደ ዏዚዴ፣ ብድዛና የዏቪቧኰዴን ድቊፎችን የግኰ ባኯሃብዴ በቅድዑያ እንዲያቇኝ፣ 

ቀኴጣዠና ግኴጽ፣ ዯቇዒችና ውጤዲዒ እንዲሆኑ ብኵዔ ኯኴዒዲዊ ኢንቨቬዴዏንድች ይበኴጥ ዋጪ 

የዑሆኑበዴና የዑቬዠዞበዴ ሁኔዲ በየዜው እየጎኯበዯ እንዲሄዱ በዒድዖግ ኲይ ይቇኛኴ። 



እዛግጥ ኯቇዙችን ዝጣን ዕድቇዴ ቬዝኲ የሆኑ ንዳንድ ኢንቨቬዴዏንድች ቇበያው ኲያቬዯናግዳዶው 

እንደዑችኴ ይዲዏናኴ። ቬኯሆነዔ ዝጣን ዕድቇደን ቪይቆዙዖጥ ኯዒቬቀጠኴ የዚህ ዓይነዴ የኢንቨቬዴዏንዴ 

ዏቬኮች በጥንቃቄ እየዯጠኑና እየዯዏዖጡ በቀጥዲ በዏንግሥዴ በዙቨ ብዹ ጏይዔ ከግኰ ኧዛፍ በቊዙ 

እንዲካሄዱ እያደዖቇ ነው።  

በዏንግቬዴ በኩኴ ዏካከኯኛና ዴኲኴቅ ኢንዱቬዴዘዎች የዳክኖኵጂና የዒዔዖዴ ቅዒዶውን ኯዒቪደግ 

ዴኩዖዴ ዯቧጥቷኴ። ከእነዚህዔ ዏካከኴ የቅዔ ግንባዲ፣ የቇበያ ዴቬቬዛን ዏፍጠዛ እንዲሁዔ 

የኢንቨቬዴዏንዴ ክዴዴኴና ድቊፍ ዏቬጠዴን ያጠቃኴኲኴ። ይህ ደግዕ የውጭ ዔንዛዘ ግኝዲዶውን 

እንዲያቪድቈ ይዖዳዶዋኴ።  

ዏንግሥዴ የዒኑዠክዶዘንግ ኢንዱቬዴዘን በጏጭ ንግዱ ኯዒጠናከዛ ባከናጏነው ዯግባዛ ከዔንዜውዔ 

በኲይ የዯሻኯ ውጤዴ ዏዏዝቇቡን ዯዏኴክዯናኴ። ኯብነዴ ያህኴ የጧዛቃ ጧዛቅና የኴባቪዴ 

ኢንዱቬዴዘ፣ የቆዳና ቆዳ ውጤድች ዯቬዠ ቧጪ ኯውጦች እየዲየባዶው ዏሆኑን ዏጥቀቬ ዯቇቢ ነው።  

የዏንግሥዴ ደቊዟ ዯቋዒዴ ቅዔ ኯዒቪደግ የዠብዘካዎች የዳክኖኵጂና የዒኔጅዏንዴ ቅዔ ካደቇ 

ኯኢንቨቬዴዏንዴ ኧዛዞ ዒደግ ከፍዯኛ ቬዯዋጽኦ እንዳኯው ከባኯሃብደ ቊዛ ዏግባባዴ ኲይ ዏድዖቪዶውና 

ኯዏፍዴሔውዔ በቊዙ ዏቧኯዠዶው የጎኲ ጠቀዓዲ እንዳኯው ግኴፅ ነው።  

በዒዕድንና ፔዴዜየዔ ኢንቨቬዴዏንዴ ዒቬዠዟያ ፕዜግዙዔ ኲይ የዑዝቧው ቇንኧብ በዏድ ዑዮን 

ዶኲዜች የዑቆጠዛ እየሆነ ነው። ኯዚህ ቬዙ ዏዸነዴዔ በዏቧዖዯ ኴዒዴ ኧዛፍ የሀቇዘደን የዏንቇድ 

ውዲዛ ኯዒቪደግና ኯዒሻሻኴ እየዯደዖቇ ያኯው ጥዖዴ ቪይጠቀቬ ይዲኯፍዔ። እነዚህ ሁኰ ዯግባዙዴ 

በሁኑ ጏቅዴ ጏደ ቇዙችን የዑዝቧውን የውጭ ቀጥዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴ የዑያጠናክ ናዶው።  

ይሁን እንጂ ቇዙችን እያቬዏኧቇበች ያከችው የኢንቨቬዴዏንዴ እዏዛዲ እንዳይቬዯጓጎኴ ብዛደ ጥዖዴ 

ዒድዖግ ይቇባኴ። በዯኯይ የውጭ ቀጥዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴን የዒያደናቅዞ ዯግባዜችን ዏከኲከኴ 

ያቬዝኴቊኴ።  

ዒንኛውዔ ኢንቨቬዴዏንዴ የዑከናጏነው የዜጎችን ዯጠቃዑነዴ ኯዒዖቊቇጥ ነው። ኢንቨቬዴዏንድች 

ቩቧጡ የካባቢውን ዒህበዖቧብ ዔን ያህኴ እንደዑጠቅዐ፣ በቧውና በካባቢ ኲይ ያቬከዴኰዴ 

የዑችኰዴ ቈዳዴና ዯፅዕኖ በቅድዑያ ዏጠናዴ ይኖዛባዶዋኴ። ከዚያዔ በኋኲ በቪይንቪዊ ዏንቇድ 



የዑዏኯከዲዶው ካኲዴ ክዴዴኴና ቁጥጥዛ ዒድዖግ የዑጠበቅባዶው ይዏቬኯኛኴ። ይህዔ የቇዙችንንና 

የህዝቧን ዯጠቃዑነዴ እንዲሁዔ ቧኲሟን ኯዒዖቊቇጥ ኳኲኛው እዛዔጃ ይሆናኴ። 

 


