
 

 

     የአየር ንብረት ሇውጥና የአፍሪካ መጪው ተስፊ!  
 
 ከሃብሮማይ 
 ghabrom@yahoo.com 
 
       

              በዓሇም አሁን አሁን የአየር ብክሇት ችሊ ብሇን የማናሌፍበት ዯረጃ 

ሊይ ዯርሰናሌ፡፡በእያንዲንዶ እንቅስቃሴያችን የምናገኘው በጥቁር ጭስ የተሸፇነ 

አየር ነው፡፡ይህን ዯግሞ ተፇጥሮ የሰጠችንን ንፁህ አየር እንዲንተነፍስና 

ትክክሇኛውን የምዴራችን ምቾት እንዲናጣጥም እየገታንና ሇተሇያዩ ሕመሞችን 

እየዲረገን ይገኛሌ፡፡ 

  

             የአየር ሙቀት መጨመር ከሌብና ከመተንፇሻ አካሊትጋር ሇተያያዙ 

በሽታዎች መንስኤ እንዯሚሆን ሳይንሳዊ ግኝቶች ይጠቁማለ፡፡ሳንባ ሊይ በቀጥታ 

ከሚያዯርሰው ጉዲት በተጨማሪ አስምን ሇመሳሰለ በሽታዎች መባባስ እንዯ 

ምክንያት ይጠቀሳለ፡፡  

  

            አሁን በዓሇም ተፇጥሮ የሰጠችንን ንፁህ አየር ማግኘትና ማጣጣም ህሌም 

እየሆነ መጥቷሌ፡፡ 

  

             ከዚህ ቀዯም ፖሇተከኞችና ሳይንቲስቶች ስሇ ዓሇም ሙቀት ትኩረት 

እየሰጡ ሇአከባቢ የሚስማማ የሌማት ስትራተጂ ነዴፇው የሚንቀሳቀሱበት አቅጣጫ 

አሌነበረም፡፡  

  

          የአየር ንብረት ሇውጥ የዓሇምን ትኩረት ከመሳቡ በፉት አንዲንዴ 

ሳይንቲስቶች  የዓሇም ሙቀት እየጨመረ መሆኑ አስገንዝበው ነበር፡፡ ምክንያቱም 

mailto:ghabrom@yahoo.com


የአየር ንብረቱ  ከቀን ወዯ ቀን ከዓመት ወዯ ዓመት እየጨመረ ስሇሆነ ትኩረት 

ብናዯርግበት ብሇው ሲማፀኑ  ጆሮ የሚሰጣቸው ግን አሊገኙም፡፡ 

  

              ሳይንቲስቶቹ የመሬት ሙቀት ባሇፈት መቶ ዓመታት  የአንዴ ዱግሪ 

ሴነቲግሬዴ ጭማሪ አሳይቶ ነበር ፡፡ በሚመጡት መቶ ዓመታት ያዯጉ አገሮች 

እንዱሁም በማዯግ ሊይ ያለ አገሮች ሇአከባቢ ትኩረት ሳይሰጡ በዚህ ከቀጠለ 

የመሬት ሙቀት ወዯ አስር ዱግሪ ሴንቲግሬዴ ይዯርሳሌ ብሇው ገምቷሌ፡፡ ነገር 

ግን ሇዚህ ትንበያ ትኩረት የሰጠው አሌነበረም፡፡በቅርብ በወጣው ዘገባ የዓሇም 

ሙቀት ከሁሇት ዱግሪ ሰንቲግሬዴ ወዯ አራት ዱግሪ ሴንቲግሬዴ እየጨመረ 

መሆኑን ተመሌክተዋሌ፡፡  

  

               Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) በ 2007 

ባዯረጉት ውይይት በሙቀት መጨመሩ ምክንያት በአንታርክቲክ የሚገኘው በረድ 

በፍጥነት እንዯሚቀሌጥ፤ በውቅያኖሱ ሊይ የሃያ ሰንቲሜትር ጭማሬ 

እንዯሚያዯርግና እኤአ በ 2100 ዓ.ም ባሕሩ ቢያንስ 30 ሰንቲሜትር ከፍተኛው 

ዯግሞ 140 ሰንቲሜትር ይዯርሳሌ ብሇዋሌ፡፡  

 

  

የበሇፀጉት አገራት አሁን የዯረሱበትን ዯረጃ ሊይ ሇመዴረስ አካባቢን ማእከሌ ባዯረገ 

(Environment friendly development) ሌማት ሳይሆን አካባቢን የሚበክሌ ሌማት 

በመከተሊቸው አሁን ያሇንበት አሳሳቢ የአየር ብክሇት ቀውስ ዲርገውናሌ፡፡ 

  

             ያዯጉት አገራት ይጠቀሙባቸው የነበሩና አሁን የሚጠቀሙባቸው ትሊሌቅ 

ኢንደስትሪዎች ፤ የሃይሌ ማመንጫዎች፤ የነዲጅ ማጣሪያዎች ወዘተ በሙለ 

አከባቢን የሚበክለ ጋዞች ማሇት ካርቦንዲይኦክሳይዴ፤ ካርቦን ሞኖኦክሳይዴ፤ 

ሃይዴሮፍልሮካርቦን፤ ሳሌፇርዲይኦክሳይዴና ናይትሮጅንዲይኦክሳይዴ ወዯ አየር 

የሚረጩ ናቸው፡፡ 

  

  



             በአከባቢ (environment) የተሇያዩ ጋዞች አለ፡፡የሚቴን (methane) ና 

ካረቦንዲይኦክሳይዴ ጋዞች በአየሩ እየጨመሩ በመምጣታቸው ምክንያት ግን 

በመጨረሻዎቹ ሁሇት መቶ አምሳ ዓመታት የአየር ጋዞች እየተሇወጡ መጥቷሌ፡፡ 

እነዚህ ጋዞች ከላልች ጋዞች ጋር ሲነፃፀሩ ሙቀት የመምጠጥ ዓቅማቸው ከፍተኛ 

ስሇሆነ የፀሐይ ሙቀትን በአየሩ ውስጥ ያሰገባለ  ነገር ግን ሙቀቱ ወዯሊይ 

እንዱወጣ አይፇቅደም፡፡ስሇሆነም አየሩ በጣም ሙቀታማ እንዱሆን ያዯርጋለ፡፡   

  

             ከሊይ የጠቀስናቸው ጋዞች በአየር ሊይ ሲቀሊቀለ አካባቢን የሚበክሌ 

ሁኔታዎች ይፇጠራለ፡፡ሇምሳላ ሳሌፇርዲይኦክሳይዴና ናይትሮጅን ዲይኦክሳይዴ 

በአየር ሊይ ሲቀሊቀለ የአሲዴ ዝናብ (acid rain) እንዱፇጠር ያዯርጋሌ፡፡ወዯ 

መሬት ሲዘንብ በእርሻዎች፤በውሃ ሇሚኖሩ እንስሳትና የተሇያዩ መሰረተ ሌማቶች 

ይጎዲሌ፡፡ 

  

             በዚህ ምክንያትም በዓሇማችን ያለ እርሻዎች፤ ዯኖች እንዱሁም በውሃ 

የሚኖሩ እንስሳቶች በአሲዴ ዝናብ  ክፈኛ ተጎዴተዋሌ፡፡እየተጎደም ናቸው፡፡ 

ዯኖቹ እየተመናመኑ በመምጣታቸው ከተክልቹ የምናገኘው ኦክስጅን በመቀነሱ 

ብክሇቱን እንዱባባስ አዴርጎታሌ ይሊለ በዘርፈ ጥሌቅ ጥናት ያዯረጉ ሳይንቲስቶች፡፡ 

  

             ላልች የተሇያዩ ጋዞች ወዯ አየር በመቀሊቀሌ የፀሐይ ጨረር 

የሚከሊከሌሌን ኦዞን (ozone) የተባሇ ሽፊን እያጠቁ ከፀሐይ ወዯ መሬት 

የሚሇቀቀውን ብርሃን የመቆጣጠር ዓቅሙ እየመነመነና የመሬትን ሙቀት አስፇሪ 

በሆነ ፍጥነት እየጨመረ መምጣቱን ይናገራለ፡፡ 

  

             ስሇሆነም አሁን የዓሇም ሙቀት በዓመት በ 2 ዱግሪ ሰንቲግሬዴ (በ 3.6 

ዱግሪፊሬንሀይት) ጨምሯሌ፡፡ይሄ የዓሇም ሙቀት በፍጥነት መጨመር ዯግሞ 

ሇህዝቦቿ በጣም አሳሳቢና ትሌቅ ስጋት ሆኖ ነው ያሇው፡፡ 

  

             አሁን ያሇውን የዓሇም የሙቀት መጠን መጨመር ዋነኛው ምክንያት 

ያዯጉት አገሮች የተጠቀሙበት የኢነርጂ ፖሉሲ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡በኢነርጂ 



ፖሉሲያቸው አከባቢን ማእከሌ ያዯረገ አቅጣጫ ባሇመከተሊቸው የዓሇም የአየር 

ንብረት ክፈኛ ተጎዴተዋሌ፡፡በዚህ የተነሳም ይህ የሚባሌ ዴርሻ የላሊቸው የአፍሪካ 

አገሮች ያዯጉ አገሮች ባመጡት ጣጣ ተጠቂ ሆነዋሌ፡፡ ኢትዮጵያም ከአየር ሙቀቱ 

ተጠቂነት አሊመሇጠችም፡፡ 

  

         ኢትዮጵያ ከቀረፀችው ፖሉሲና ስትራተጂ የኢነርጂ ፖሉሲ አንደ 

ነው፡፡ፖሉሲው ስምንት ዋና ዋና ዓሊማዎች አለት፡፡ ከዓሊማዎቹ መካከሌ ኢነርጂ 

በማመንጨትና በመጠቀም የሚመጣውን የአከባቢ ብክሇት መከሊከሌ የሚሌ ነው፡፡ 

  

             ይህ የሚያሳየን አገራችን መሊው ዓሇም የአከባቢ ንብረት ሇውጥ ትኩረት 

ስሇሰጠች ያወጣችው ፖሉሲ ሳይሆን ከመጀመርያ ፖሉሲ ስትቀርፅና ወዯ ሌማት 

ስትነሳ አካባቢን ታሳቢ ያዯረገ የሌማት ስትራተጂ በመቀየሷ ነው፡፡ 

  

              ከዚህም በተጨማሪ የአከባቢ ብክሇት የሚያስከትለ የሃይሌ ማመንጫዎች 

ሇመከሊከሌ በጥናት የተመሰረተ ቀጣይ ክትትሌ መዯረግ  እንዯሚገባ   አቅጣጫ 

አስቀምጣሇች፡፡ ስሇሆነም ኢንደስትሪዎች የሚያዯርጉትን እንቅስቃሴ በካይ 

እንዲይሆኑና ከነሱ የሚወጡ ኬሚካልች ወንዙንና አፇሩን እንዲይበክለና ብልም 

የህብረተሰቡ ጤና እንዲይጎደ በካይ ነገሩን በሚገባ እንዴይዙት ከሚካለ ሇላልች 

ግብአት ሉሆን የምችሌበት አኳሃን እንዱፇጠር ትኩረት ተሰጥቶት እንቅስቃሴ 

እየተዯረገ ነው፡፡ 

  

             ይህን የሕግ መሰረት እንዱኖረው የኢንደስትሪ መከሊከያ ዯንብ 

ወጥቶሇታሌ፡፡በሚኒስትሮች ምክር ቤትም ፀዴቋሌ፡፡  

  

             ይህን የሚያሳየን የምናገኘው ዕዴገት ሌክ እንዯበሇፀጉ አገሮች  በአንዴ 

ጎኑ እየጠቀመን በላሊው አቅጣጫ ዯግሞ ዋጋ እየከፇሌን (opportunity cost) 

የሚሄዴ ሳይሆን ፤ በሁለም መሌኩ  ቀጣይነት ያሇውና አስተማማኝ ዕዴገት  

የሚያመጣና አከባቢን የማይበክሌ እንዱያውም የአከባቢ የአየር ንብረት የሚያሻሽሌ 

አቅጣጫ ነው ተከትል እየሄዯ ያሇው፡፡ 



  

    

             በሃይሌ ምንጭ አቅርቦትን በተሇይም የኤላክትሪክ ሃይሌ አቅርቦት 

አገራችን የታዯሇች ነች፡፡ከ 30 ሺ ሜጋ ዋት በሊይ የኤላክትሪክ ሃይሌ ከውሃ 

ማመንጨት ትችሊሇች፡፡ ከፍተኛ ግምት ያሇው ኤላክትሪክ ከጅኦ ምንጭና 

ከነፊስም የማመንጨት ዓቅም አሊት፡፡ 

  

             ሇወዯፉቱ ከፀሃይ ብርሃን የኤላክትሪክ ሃይሌን በዋጋ ተወዲዲሪ በሆነ 

አኳሃን ማምረት የሚያስችሌ ቴክኖልጂ ሲፇጠር ከፀሃይ ብርሃን ከፍተኛ 

የኤላክትሪክ ሃይሌ ሇማመንጨት የሚያስችሊት ዓቅም እንዲሊትም ተረጋግጧሌ፡፡ 

ኢትዮጵያ ሇራሷ የሚያሰፇሌጋትን የኤሇክትሪክ ሃይሌ አመንጭታ በተወዲዲሪ ዋጋና 

ጥራት በማቅረብ ምርቶቿ በዓሇም ገበያ ተወዲዲሪ የሚሆኑበትን ሁኔታ ከመፍጠር 

ባሻገር የኤላክትሪክ ሃይለን ወዯ ውጭ አገር በመሸጥ  ከፍተኛ ገቢ ማግኘት 

የምትችሌ አገር ነች፡፡ 

  

             ኢትዮጵያ ያሊትን የኤሇክትሪክ ሃይሌ ምንጭ ታዲሽ (renewable) ና 

አካባቢን የማይበክሌ (environmental friendly) በመሆኑ ሃይሌ የማመንጨት ስራ 

አካባቢን እየበከሇ ባሇበትና መሊው ዓሇም አካባቢን ከሚበክሌ የሃይሌ ምንጭ 

ሇመሊቀቅ ከፍተኛ ጥረት እያዯረገ ባሇበት በአሁኑ ወቅት አገራችን ከመጀመርያ 

ሌዩ ግምት ሰጥታ እየተንቀሳቀሰች ነው፡፡ 

  

             ኢትዮጵያ ኢነርጂ ስታመነጭ የአከባቢ ብክሇት መቆጣጠር የሚሌ 

አቅጣጫ በፅሑፍ ብቻ ተፅፎ የቀረ ሳይሆን በተግባርም እየታየ ያሇ ጉዲይ ነው፡፡ 

  

             ሇምሳላ በሃይዴሮኤላክትሪክ የሚያመነጩ  ያለ ቦታዎች ማሇት ቆቃ 

43.2 ሜጋ ዋት፤ አዋሽ ሁሇትና ሶስት 64 ሜጋ ዋት፤ ፉንጫ 134 ሜጋ ዋት፤ 

መሌካ ዋኬና 153 ሜጋ ዋት፤ ጢስ አባይ አንዴና ሁሇት 84.4 ሜጋ ዋት፤ ግሌገሌ 

ጊቤ አንዴ 184 ሜጋ ዋት በጠቅሊሊ 669.9 ሜጋ ዋት የሚያመነጩት አከባቢን 

በመበከሌ ሳይሆን አከባቢው በሚስማማ መሌኩ ነው፡፡ 



  

             አሁን በኮንስትራክሽን ሊይ ያለ የሃይሌ ማመንጫዎች ግሌገሌ ጊቤ ሁሇት 

420 ሜጋ ዋት፤ በሇስ 460 ሜጋ ዋት ፤ ጊቤ ሶስት 1870 ሜጋ ዋት ግንባታውን 

አሌቆ ወዯ ሙከራ ተሸጋግሮ ያሇውን የተከዜ የሃይሌ ማመንጫ 300 ሜጋ ዋት 

በሙለ  አከባቢን ማእከሌ ያዯረገ እንጂ እንዲዯጉት አገሮች አከባቢን የሚበክሌ 

አይዯሇም፡፡  

  

            ታዲሽ የኤሇክትሪክ ሃይሌ ምንጭ በንፊስ  እንዱሁም በጂኦተርማሌ የሚሰሩ 

የሃይሌ ማመንጫዎችም እንዯዚሁ ሇአከባቢ ተስማሚ ናቸው፡፡ 

  

            በላሊም የኢትጵያ አየር መንገዴ ስትራተጂውና ፖሉሲውን ሇማሳካት 

አካባቢን የሚስማሙ አውሮፕሊኖች በማስገባት ሊይ ነው፡፡ 

  

             በአገራችን የነበረው የዯን ሽፊን ከፍተኛ ነው፡፡ በቅርቡ ግን የዯን 

ሽፊናችን 3% ነበር፡፡ የዚህ ምክንያት ዯግሞ የሕብረተሰቡ የዯን ጭፍጨፊ እንዲሇ 

ሆኖ የአየር ንብረት ሇውጥ ያስከተሇው ጫና  ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ መንግስት ይህንን 

በመገንዘብ በ ሁሇት ሺ ሁሇት ዛፍ የሚሌ ፕሮግራም አውጥቶ ሇሕብረተሰቡ ግንዛቤ 

በማሰጨበጥና በማሳተፍ ከ 700 ሚሌዮን በሊይ ችግኞችን ተተክሇዋሌ፡፡ 

  

             ሕብረተሰቡ ችግኞቹ ከመተከሊቸው በፉት በቂ ግንዛቤ ስሇጨበጠ 

አብዛኛዎቹ ችግኞች በመንከባከብ በጥሩ ዯረጃ ሊይ እንዱገኙ አዴርጓቸዋሌ፡፡ ይህ 

ዯግሞ የአየር ንብረቱ ቢያንስ ባሇበት እንዱቆም የማይናቅ ዴርሻ አሇው፡፡  

  

             በላሊ  በኩሌ ከነዲጅ ጋር እየተዯባሇቀ በአገሌግልት ሊይ መዋሌ 

የጀመረውን የኤታኖሌ ምርት ትኩረት ተሰጥቶት በእንቅስቃሴ ሊይ ነው፡፡ 

  

             የስኳር ፊብሪካዎቻችን ስኳር ከማምረት በተጨማሪ ኤታኖሌን እያመረቱ 

ነው፡፡ የፉንጫ ስኳር ፊብሪካ ከላልች የስኳር ፊብሪካዎች ሇየት የሚያዯርገው 



የኤታኖሌ ፊብሪካ ስሊሇው ነው፡፡ፊብሪካውም አሁን ከሚያመርተው  8 ሚሌዮን 

ሉትር ወዯ 21 ሚሌዮን ሉትር ኤታኖሌ ማምረት እንዱችሌ ጥረት እየተዯረገ ነው፡፡ 

  

             በተጨማሪ በመተሃራ ስኳር ፊብሪካ በቀን መቶ ሺ ሉትር ኤታኖሌ 

የሚያመርት የኤታኖሌ ፊብሪካ የሚገነባበት ጥናት ተካሄዶሌ፡፡የመጀመርያው ዯረጃ 

የአጭር ጊዜ ዕቅዴ በዓመት 13 ሚሌዮን የማምረት ዓቅም ይኖረዋሌ፡፡ 

  

             በአሁኑ ጊዜ በአዱስ አበባ ከነዲጅ ጋር እየተዯባሇቀ ያሇው የኤታኖሌ 

ምርት  በአስተማማኝ ዯረጃ ጨምሮ ወዯ ተሇያዩ ከተሞቻችን እንዱስፊፊ እነዚህን 

ፊብሪካዎች ትሌቅ አስተዋፆ አሊቸው፡፡ 

  

             እስካሁን በነዲጅ ሊይ እየተዯባሇቀ ያሇው ኤታኖሌ አምስት ፐርሰንት ብቻ 

ነው፡፡ እስከ አስር ፐርሰንት ኤታኖሌን በነዲጅ መጨመር እንዯሚቻሌ በጥናት 

እነዯተረጋገጠ ሇሇሙያዎቹ ይናገራለ፡፡ ላልች አገሮች የአከባቢያቸው አየር 

ንብረት መቆጣጠር ስሇሚፇሌጉ የኤታኖሌ ምርትን መፇሇጋቸው የማይቀር ነው፡፡ 

ስሇዚህ ከአገራችን በተጨማሪ ወዯ ላልች አገሮችም ሌከን የውጭ ምንዛሬ 

የምናገኝበት ዕዴሌም ይፇጥራሌ፡፡ 

  

             የአገራችን ፖሉሲና ስትራተጂ ግብርና መር የኢንደስትሪ ዕዴገት 

(Agricultural Development Led Industrialization) በመሆኑ አብዛኛውን 

የሕብረተሰቡ ክፍሌ ማሇት 84% በገጠር የሚኖር ስሇሆነ የተሇያዩ አትክሌቶችና 

ሰብልችን በመትከሌ የአገሪቷን የአየር ንብረት ሇዜጎቿ ብቻ ሳይሆን ሇጎረቤት 

አገሮችም ትሌቅ አሰትዋፆ እንዯምታዯርግ አያጠያይቅም፡፡ 

  

             በአጠቃሊይ ሲታይ አገራችን የአከባቢው አየር ንብረት ከብክሇት  

ሇመጠበቅና ከዚያም አሌፎ አስተማማኝ ሇማዴረግ  ከፍተኛ ጥረት እያዯረች ናት፡፡ 

  



             ያዯጉ አገሮች አሁን ያሊቸውን ዯረጃ የዯረሱት አካባቢን በመበከሌ ነው፡፡ 

እነሱ በኢኮኖሚ ህዝባቸውን ተጠቃሚ አዴርገው የአየር ንብረቱን ሇውጧሌ፡፡ 

አህጉራችን አፍሪካ ግን በኢኮኖሚም በአየር ንብረቱም ተጠቂ ሆናሇች፡፡ 

 

             በዚህ የዓሇም አየር ብክሇት ምንም አስተዋፆ ያሌነበራት አህጉራችን 

አፍሪካ  የአየር ንብረቱ ተጠቂ ሆናሇች፡፡ ስሇሆነም ባሇፇው በአዱስ አበባ 

የተካሄዴው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሊይ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ አፍሪካ እጇ 

በላሇበት የአየር ንብረት ብክሇት እየተቀጣች እንዯሆነና በዚህ ምክንያትም 

በኢኮኖሚዋ ሊይ ከፍተኛ ጫና እንዲዯረሰባት በመጠቆም ያዯጉት አገራት 

ሇአህጉሪቷ ካሳ መክፇሌ እንዲሇባቸው አስገንንዝበው እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ 

 

             የአየር ንብረት ሇውጥ የሚያስከትሇውን አዯጋ ሇመከሊከሌ የዓሇም 

መንግስታት በታህሳስ 2002 በዳንማርክ ርእሰ ከተማ ኮፐንሃገን የሚካሄዯውን ጉባዔ 

አፍሪካ ወክሇው እንዱዯራዯሩ ተመርጠዋሌ፡፡ ይህ የሆነው ምክንያት ኢትዮጵያ 

ከምታራመዯው ያሇች  የኢነርጂ ፖሉሲና የምታመነጨው ያሇችው ሃይሌ ከአከባቢ 

ተስማሚ በሆነ መሌኩ ስሇሆነ ነው፡፡ 

 

             ሰሞኑም ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በኒውዮርክ ከተማ በአየር ንብረት ሇውጥ 

ሊይ የሚያየውን መዴረክ እንዱመሩ ተመርጠዋሌ፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ 

መዴረኩን እንዱመሩ የተመረጡት በአከባቢ ጥበቃ ሊይ ባሊቸው ግንባር ቀዯም ሚና 

መሆኑን በቀሊለ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 

 

             በዓሇም አቀፈ የአየር ንብረት ሇውጥ በተሇይም ከመጠን ባሇፇ 

በሚሇቀቀው በካይ ጋዝ ሰሇባ የሆነችው አፍሪካ አዯጋውን ሇመከሊከሌ የሚያስችሊትን 

ስትራተጂ ቀርፃ አቋሟንም እየገሇፀች ነው የምትገኘው፡፡ 

 

             ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በአየር ንብረት ሇውጥ ውይይት ሊይ በኒውዮርክ 

ስብሰባ እንዱመሩ መመረጣቸው በታህሳስ 2002 በዳንማርክ ኮፐንሃገን የአየር 

ንብረት ሇውጥ የሚያስከትሇውን አዯጋ ሇመከሊከሌ የዓሇም መንግስታት 



በሚያካሂደት ጉባዔ ከተጨባጭ ውጤት ሊይ ሇመዴረስ እንዯሚያስችሊቸው 

መገመት ይቻሊሌ፡፡  

 

              አህጉራችን አፍሪካ ማግኘት ያሇባትን ካሳ ከተሰጣት ኢኮኖሚዋ 

መንቀሳቀስ ባሇበት አኳሃን የምታንቀሳቀስበት ዕዴሌ ይፇጥርሊታሌ ብየ አስባሇሁ፡፡ 

ምክንያቱም የአህጉሪቷ ችግር ይተፇጥሮ ሃብተ ችግር ሳይሆን እሱን በተገቢው 

መንገዴ  ማንቀሳቀስ የሚያስችሌ ገንዘብ ነው፡፡ ስሇሆነም ሇአህጉራችን ህዝብ ብሩህ 

ተስፊ ቀሊሌ የማይባሌ አስተዋፆ ይኖረዋሌ፡፡ሰሊም! 

 

 

    

 


