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ኟብሤሃናዒው ዘዏን ድዒቂዎች 

                                                            ዲዬ ከበደ 02-28-18 

ቧሞኑን ኟቢቢቩ ዒሤኛው ክፍኴ “ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ዯቬሩ እና ሦዯና” በዑኴ ሤእቬ ንድ ዘቇባ 

ቬነብቦን ነበሤ። ዘቇባው ኟኢዴዮጵያ ዏንግቬዴ ከጥቂዴ ዓዏዲዴ ጏዲህ ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤኮችን በዏቇንባዴ 

ዏጠዏዱንና ይህም ኟፍሡካ ኟዒኑሩክዶሡንግ ዏናኸሡያ ኯዏሆን ኟዑደሟቇውን ጥሟዴ እንደሆነ ኟዑያዴዴ 

ነው። 

ዘሤሧ ኟሥሢ ጥነዴ ችግሤን በዏቅሟፍም ኟኲቅ ያኯ ዑና እንደዑጫጏዴም ያቬሟዳኴ። በንፃሠም 

በፓሤኮዷ በዑቇኘ ሩብሡካዎች ኟሠሢዯኞች ደዏጏዝ ነቬዯኛ ከዏሆን ቊሤ ዯያይዞ ኟዑሦጠሤ ፍኴቧዴ፣ 

ኟውጭ ምንዛሣ እጥሟዴ እና ኟፖኯዱካ ያኯዏሟቊቊዴ ሦዯናዎችን እደዯደቀኑበዴ ጠቅሷኴ። እሤግጥ 

ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ኟሀቇሢችን ብሤሃናዒ ዘዏን ዏቇኯጫዎች ናዶው። ዏንግቬዴ ዯግዳሥድዷን ኯዏፍዲዴ 

እያከናጏናዶው ያኰዴ ዯግባሥች ኟብሤሃናዒው ዘዏን ድዒቂ ነው ዒኯዴ ይቻኲኴ። 

ዏንግቬዴ ፓሤኮዷን ኟዑቇነባው ኟሀቇሤ ውቬጥም ይሁን ኟውጭ ቀጥዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴን ኯዏቪብ ነው። 

ፓሤኮዷ ቬሦኲው ኟዏቧሟዯ ኴዒዴ ዯሟኴድኲዶው ኟዑቇነቡ በዏሆናዶው ባኯሃብድች በጭሤ ዜ 

ውቬጥ ጏደ ቬሢ እንዲቇቡ ኟዑያደሤጓዶው ዏሆናዶው በቇሃድ ዲይቷኴ። 

እንደዑዲጏቀው ሁኰ ኟኯዐዴና በዏኴዒዴ ኲይ ኟዑቇኘዴ ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ዓኯም ኟደሟቧበዴን 

ኟግንባዲ ሂደዴ ዯከዴኯው ኟዑቇነቡ በዏሆናዶው ከካባቢ ብክኯዴ ነፃ ናዶው። ከዚህ በዯጨዒሡ  በምሤዴ 

ጏቅዴ ዯሟሦ ምሤዲዶውን እንደቇና ዏጠቀም በዑያቬችኴ ሁኔዲ ኟዯቇነቡ በዏሆናዶው ኟሃብዴ ብክነዴን 

ዒቬጏቇድ ይችኲኰ። ይህም ፓሤኮዷ በምሤዴም ይሁን በዯሟሦ ምሤዴ ውጤዲዒ ዏሆን ኟዑያቬችኰ 

እንዲሆኑ ያደሤቊዶዋኴ። 

ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤክ ኴዒደን በበኲይነዴ ከዑዏሢው ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ኴዒዴ ኮሤፖሣሽን ኟዯቇኘ 

ዏሟጃዎች እንደዑጠቁዐዴ፤ ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤክ ዒኯዴ በንድ በዯከኯኯ ካባቢ ጏይም ቦዲ ኟዯኯያአ 

ኢንዱቬዴሡዎች ኟዑቋቁዐበዴ ሆኖ ኴዒደን ኯዒሩጠን ኴአ ኴአ ዒበሟዲቻዎች በሕግ ግባብ 

ኟዑቧጡበዴ ዒዕከኴ ነው። በዚህ ግባብ ኟዑቇነባ ዒንኛውም ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤክ ኟዯኯያአ ዏሠሟዯ 

ኴዒድችን ዒሟኲዴ ኟግድ ይኯዋኴ።  
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በፓሤኩ ውቬጥ ኟዑቇነቡዴ ኢንዱቬዴሡዎች ኟዑጠቀዐባዶው ኟቊሢ ዏቇኴቇያዎች፣ ዏቊዘን፣ ኟብክኯዴ 

ዒጣሡያና ዒቬጏቇጃ፣ ኟጥናዴና ምሤምሤ ዒዕከኴ፣ ዏኖሡያ ቤድች፣ ኟቢሥ ዏቇኴቇያ ህንፃዎች፣ ኟሕክምና 

ዒዕከኴ፣ ዴምህሤዴ ቤዴ፣ ዒህበሟቧብ ቀፍ ኟፖቬ ቇኴግኵዴ፣ ዏዝናኛዎች፣ ሟንጓዴ ቦዲዎችና 

ኯኢንዱቬዴሡዎዷ ኟዑያቇኯግኰ ዏቧኴ ዯቋዒዴን ኟዑያካዴደ ቇኴግኵዴ ዏቬጫዎች ይኖሢዶዋኴ። ይህ 

በዏሆኑም ፓሤኩ በውቬጡ ኟዯቇነቡዴ ኢንዱቬዴሡዎች ደህንነዲዶው ዯጠብቆ በጤናዒ ሁኔዲ ኟእሤቬ 

በእሤቬ ውድድሤ ኟዑያደሤቈበዴ ካባቢ ነው ዒኯዴ ይቻኲኴ። 

ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ኴዒዴ ዒንኛውም ሀቇሤ በኢኮኖዑ፣ በዒህበሢዊና በፖኯዱካ ዏቬኮች ሁኯንዯናዊ 

በሆነ ዏኴኩ ዯጠቃዑ ያደሤቊኴ። ኴዒደ እንደ ጨሤቃጨሤቅ በዏቪቧኰ ቀኲኴ ኟዒኑሩክዶሡንግ ዘሤፍ 

በሤካዲ ኟቬሢ ዕድኴ ኟዑሦጠሤ እና ኟውጭ ቀጥዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴንም በቬሩዴ ዏቪብ ኟዑችኴ ነው።  

ይህ ሁኔዲም ኟህዝቦችን ዯጠቃዑነዴ ከፍ ኟዑያደሤግ ከዏሆኑም በኲይ፤ ኟውጭ ምንዛሣ በዒቬቇኗዴ 

ሟቇድም ኟሢቨን ዑና ይጫጏዲኴ። ከዚህ ጎን ኯጎንም ኟቀኲኴ ዒኑሩክዶሡንግ ኴዒደን ያሩጥናኴ፤ 

ከዯሞችን ጏደ ኲቀ ኟዕድቇዴ ደሟጃ ኟዒሸቊቇሤ ብኵም ዳዲቬ ከዯሞች እንዲሦጠሠና በዚያኑ ኴክም 

ኟዏኴካም ቬዯዳደሤ ችግሥች እንዲቀሟሧ ኟሢቨን ዎንዲዊ ዑና ይጫጏዲኴ።  

ይህ በሀቇሢችን ኟዯዯኯዏው ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ኴዒዴ ፕሥግሢም ዏሣዴን ውጤዲዒ በሆነ ዏኴኩ 

ኯኴዒዴ ቬሢ ብቻ እንዲውኴ ኟዑያደሤግና ኟኪሢይ ቧብቪቢነዴ በሤ ኟዑዘቊ ዏሆኑን ዏቇንዘብ ዯቇቢ 

ይዏቬኯኛኴ።  

ሤግጥም ኴዒደ ኯዏቧሟዯ ኴዒዴ ግንባዲ ኟዑጏጣውን ጏጪ በዯቀናዷ ዏኴኩ ዏጠቀም ኟዑያቬችኴና 

ኯካባቢ ጥበቃ ሥሢ ዴኩሟዴ ኟዑቧጥ በዏሆኑ ኢንዱቬዴሡዎችን በእቫዴ ቧንቧኯዴ እሤቬ በሤቬ 

ቬኯዑያቬዯቪቬሤ ብክነዴን ኟዑቀንቬና ኟኪሢይ ቧብቪቢነዴን በዏዋቊዴ ሟቇድ ዑናው ኟጎኲ ነው።  

ከዚህ በዯጨዒሡ በውጭ ሀቇሤ ባኯዐያዎች ኟዑከናጏኑ ቬሢዎችን በሂደዴ በሀቇሤ ውቬጥ ኟዐያው 

ባኯቤድችና በሀቇሤ በቀኴ ዯቋዒዴ ዒካኝነዴ እንዲከናጏኑ ዏቧሟዴ ይጥኲኴ። ይህም ኟዕውቀዴና 

ኟዳክኖኵጂ ሽግግሤ እንዲሟቊቇጥ ቧረ ዕድኴን ይሦጥሢኴ። ኯዚህም በምቪኳነዴ ዯቇንብድ ጏደ ቬሢ ኟቇባው 

ኟሃዋቪ ኢንዱቬዴሡ ፓሤክን ብንዏኯከዴ፤ ፓሤኩ በዯኯያአ ኟሀቇሤ ውቬጥና ኟውጭ ባኯሃብድች ዏያዙንና 

ኟሀቇሤ ውቬጥ ባኯዐያዎችም በቬሢ ሂደዴ ኟዳክኖኵጂ ሽግግሤ ዯግባሤን እንደዑከውኑ ይጠበቃኴ።  



3 
 

ኟቢቢቩ ዘቇባ እንዳኯው ከሀቇሢችን ኟኴዒደ ዷዒሡነዴና ቬሢው ከዑጠይቀው በዷዴ ኳያ ዘሤሧ ኟዯጏቧኑ 

ዯግዳሥድች ኖሠዴ እንደዑችኰ ያጠሢጥሤም። ዏሟጃዎች እንደዑጠቁዐዴ ከዘሤሧ ዯግዳሥድች 

ውቬጥ፤ ኴዒደን ኯዒሟቊቇጥ ዘኲቂ ኟሩይናንቬ ምንጭ በበቂ ሁኔዲ ኯዏኖሤ፣ ኟዏቧሟዯ ኴዒዴ ቅሤቦዴ 

ችግሤና ግንባሤ ቀደም ባኯሃብድች በቬሩዴ ዏቪብ ኟዑያቬችኴ ቅም ኯዏኖሠ በዋነኛነዴ ኟዑጠቀቨ 

ናዶው።  

ይሁንና እነዚህን ችግሥች ዏፍዲዴ ይቻኲኴ‒ ኟዯሻኯ ቅም በዏፍጠሤ፣ ኟቇንዘብ ምንጮችን በዒሦኲኯግና 

ሁኰም ዜቊ ኟበኩኰን እቇዛ በዒድሟግ ችግሠን በሂደዴ ዘኲቂነዴ ባኯው ሁኔዲ በዏፍዲዴ። በዚህ ድምሤ 

ውጤዴም ኟፓሤኮዷ ኴዒዴ ኟሀቇሢችን ህዝቦች ኟቬሢ ዕድኴ ግኝዯው ኟዯሻኯ ኑሥ እንዲኖሠ እንዲሁም 

ሀቇሢችን ከግብሤና ዏሤ ጏደ ኢንዱቬዴሡ ዏሤ ኟኴዒዴ ቬዴሢዳጂ እንድዲድግ ከፍዯኛ ዑና ኟዑጫጏደ 

ዏሆናዶውን ዏቇንዘብ ይቇባኴ።  

ኟዒኑሩክዶሡንግ ዘሤፍ በሁኯዯኛው ኟኴዒዴ ዕቅድ ኲይ ኢንዱቬዴሡው ኟኤክቬፖሤዴ ዑና ከፍዯኛ 

እንደዑሆን ዯቇኴጿኴ። እንደዑዲጏቀው በሁኑ ጏቅዴ ኟዘሤሧ ምሤድች ጠቅኲኲ ኟኤክቬፖሤዴ ቇቢ 

ያኲዶው ድሤሻ ከጠቅኲኲው ኟኤክቬፖሤዴ ቇቢ ውቬጥ ከ1ዐ በዏድ ኟዒይበኴጥ ነው።  

ሆኖም በዕቅዱ ዏቧሟዴ በ2012 ኲይ ጏደ ምቬዴ ቢኴዮን ዶኲሤ ቇቢ እንዲያቬቇኝ ኯዒድሟግ ዲቬቧኴ። 

ይህ ድሤሻም ጏደ 25 በዏድ ከፍ ኯዒድሟግና በ2017 ዓ.ም 40 በዏድ ኯዒድሟቬ ግዙፍ ዕቅድ 

ዯቀምጧኴ።  

ኟኢንዱቬዴሡ ፓሤኮች ኴዒዴ ዒንኛውም ሀቇሤ በኢኮኖዑ፣ በዒህበሢዊና በፖኯዱካ ዏቬኮች ሁኯንዯናዊ 

በሆነ ዏኴኩ ዯጠቃዑ ያደሤቊኴ። ኴዒደ እንደ ጨሤቃ ጨሤቅ በዏቪቧኰ ቀኲኴ ኟዒኑሩክዶሡንግ ዘሤፍ 

በሤካዲ ኟቬሢ ዕድኴ ኟዑሦጠሤ እና ኟውጭ ቀጥዯኛ ኢንቨቬዴዏንዴንም በቬሩዴ ዏቪብ ኟዑችኴ ነው። 

ኟቬሢ ዕድኴ በዏፍጠሤ በጠቃኲይ በሀቇሡደ ዏዋቅሢዊ ኯውጥ ዒምጣደ ይቀሤም። ይህም ዏጪው 

ዜያችን ብሤሃናዒው ዘዏን ሆኖ እንዲደምቅ ኟዑያደሤግ ነው።   

 


