
የህዋ ምርምር እና አመቺው የኢትዮጵያ ሁኔታ 

ከሰመኘው 08-22-14 

ህዋ ሳይንስ ባደጉት ሀገራት በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራበት ያለ የረቀቀ ቴክኖሎጂ ነው፡፡ 
አሁን ባለንበት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘመን የህዋ ሳይንስ ሳተላይት፣ የቅንጦት ሳይሆን 
የህልውና ጉዳይ ነው። ከግብርና እስከ ማዕድን አሰሳ፣ ከሀገር ደህንነት ጥበቃ እስከ ህዋ 
ምርምር የሚደርሱ ቁልፍ ተግባራትን ለመፈፀም አጋዥ የሆነ ሳይንስ ነው፤ የበለጸጉት 
ሀገራት የህዋ ሳይንስ ምርምር አጀማመር ከኢትዮጵያ በባሰ ሁኔታ ደሀ እና ኋላቀር 
በነበሩበት ወቅት የተጀመረ መሆኑን መረጃዎች ያመላክታሉ፤ ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ የህዋ 
ሳይንስን ለማቋቋም የምትመጥንና ከበቂ በላይ አቅም ያላት አገር መሆኗን በግልፅ 
ያሳያል።  
                                                                                 
ይህን እምቅ ያገር ሀብት መሰረት በማድረግ፣ መንግስት በተለያዩ ዘርፎች ግዙፍ 
ፕሮጀክቶችን ቀርፆ ከፍተኛ ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል፤ ለዚህም በኢትዮጰያ ስፔስ 
ሳይንሰ ማህበር አማካይነት የተቋቃመው “ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ” አንዱና ተጠቃሹ ነው። 
ጉዳዩ ከፍ እያለ ሄዶም ጥር 2 ቀን 2006 ዓ.ም በኢትዮጵያ መንግስት (ሳይንስና ቴክኖሎጂ 
ሚኒስቴር፣ ትምህርት ሚኒስቴር፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ 
ሶሳይቲ) እና በዓለም አቀፍ የስነ-ፈለግ ሕብረት (International Astronomical union /IAU) 
መካከል ኢትዮጵያን በምስራቅ አፍሪካ የ14 ሀገራት የህዋ ሳይንስ ማስተባበሪያ ክፍለ 
አህጉራዊ ጽ/ቤት ለማድረግ በተደረሰው ስምምነት መሰረት የተከናወነው የፊርማ 
ስነስርአትና የተደረሰበት ዓለም አቀፍ የትብብር ስምምነት ተጠቃሽ ነው።  
 
የኢትዮጵያ ስነ-ህዋ ምርምር ማኅበር እ.ኤ.አ በ2004 በፈቃደኛ አባላት የተመሰረተ ሲሆን 
እስካሁን 1500 በዘርፉ ዙርያ ምርምር የሚያደርጉ እና ለዘርፉ ድጋፍ የሚሰጡ አባላትን 
አሰባስቧል። በእንጦጦ ተራራ ላይ ከተመሰረተው ጣቢያ በተጨማሪም ከላሊበላ ከተማ 
በስተ ሰሜን ላይ ከሚገኘው ከባህር ጠለል በላይ 4200 ሜትር ከፍታ ያለው ሌላ 
የመመልከቻ ማማ እንደሚከፈትም ከማህበሩ ከወጡ መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። 
ከዚህም ባሻገር በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የህዋ ሳይንስ ምርምር የሚካሄድበት ጣቢያ በመክፈት 
በስምንት ደቂቃ ልዩነት ከጸሀይ እስከ ምድር ያሉ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎችንና 
መረጃዎችን ተቀብሎ መተንተን የሚያስችል አቅም ፈጥሮ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ 
 
በዓለማችን በራሳቸው ስፍራና አቅም ሳተላይቶችን የሚያመጥቁ ሀገራት10 የደረሱ ሲሆን 
እነዚህን ሀገራት ተጠቅመው ሳተላይት ያመጠቁ ሀገራት ደግሞ ከ50 በላይ መሆናቸውን 
መረጃዎች ያመለክታሉ። ከአፍሪካ ሀገራት መካከል ደቡብ አፍሪካ፣ አልጄሪያና ናይጄሪያ 
ቢያንስ በሶሰት መሰረታዊ ነገሮች ማለትም በመገናኛ ዘዴ፣ በመሬት ቅኝትና በደህንነት 
ጥበቃ ራሳቸውን ሲችሉ፤ የተቀሩት የአፍሪካ ሀገራት ግን የትኛውንም ሳተላይት ቀመስ 
አገልግሎት የሚያገኙት በተከራዩት የሌሎች ሀገራት ሳተላይት ነው። 
 



ባሁኑ ሰአት ያላደጉ አገሮችም ዘርፉን በማልማት ተጠቃሚ እየሆኑ እንደሆነ የዘርፉ 
ባለሙያዎች ያስረዳሉ፤ በማስረጃነትም 70 በመቶ ህዝቧ ከድህነት ወለል በታች 
የሚማቅቀው ናይጄሪያ፣ 40 በመቶና 30 በመቶ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ህዝቦችን የያዙት 
ደቡብ አፍሪካ እና ህንድ ከ3 እስከ 10 የሚደርሱ ሳተላይቶችን ማምጠቃቸውን ያነሳሉ። 
ናይጄሪያ የመጀመሪያ ሳተላይቷን በ13 ሚሊዮን ዶላር፤ ሁለተኛውን ደግሞ በ40 ሚሊዮን 
ዶላር በማምጠቅ የተፈጥሮ አደጋ የሚከሰትባቸውን አካባቢዎች፣ በሃገሪቱ ያለውን የሚታረስ 
መሬትና የማእድን ቦታ፣ በአንድ የምርምር ማእከል ውስጥ በመሆን ሳተላይቶቿ በሚልኩት 
ምስል ማወቅና መቆጣጠር ችላለች። ሀገራችን ኢትዮጵያ በዓለም ዙሪያ የአሜሪካውን የህዋ 
ምርምር ጣቢያ (“ናሳ/NASA”ን) ጨምሮ የሚያማክሩ እና በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የሚሰሩ 
ዜጎች አሏት፡፡  
 
አለም አቀፍ ጥናቶች እንደሚያሳዩት/ሚስማሙትም ኢትዮጵያ ለህዋ ምርምር ማዕከል 
ተመራጭ ነች፤ በተለይም ከባህር ጠለል በላይ ከ2000 ሜትር በላይ መገኘቷ እና 
በአብዛኛው ወራት ሰማይዋ በደመና ያለመሸፈኑ ለህዋ ሳይንስ ምቹነት ያላት ተመራጭነት 
ሁሉም ሀገራት የማያገኙት ትልቅ እድል ሆኖ ሳለ፤ ያላትን የተመቻቸ ተፍጥሯዊ 
አቀማመጥና ተፈላጊነት እስከ ዛሬ ድረስ ሳትጠቀምበት ቆይታለች፡፡ ከ“ሳይንስና ቴክኖሎጂ 
ሚኒስቴር” የሕዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው 
እስከ ዛሬ ሃገሪቱ ለመገናኛ፣ ለትራንስፖርት እና ለመሬት ቅኝት ማከናወኛ ለተከራየቻቸው 
ሳተላይቶች በአመት ከሚሊዮን ብር በላይ ለማውጣት ተገዳለች፤ ይህም፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ 
ዋጋው እየናረ እንደመጣ የሚነገርለት የመገናኛ ሳተላይት ኪራይ ሃገሪቱን ለከፍተኛ የውጭ 
ምንዛሪ ወጪ እየዳረጋት ይገኛል፡፡  
 
በመሆኑም፣ ይህ ችግር ይቀረፍ ዘንድ፣ አገራችን ለዘርፉ ያላትን ምቹነት እንደ አንድ ልዩ 
አጋጣሚ በመጠቀም ልትሰራበት ይገባል የሚለወ የባለሞያዎች ምክር በደማቁ ሊሰመርበት 
የሚገባ መሰረታዊ ሀሳብ ነው። ይህ ሊደረግና የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው ከቀጠሉ  
ኢትዮጵያ ሳተላይቷን ለሌሎቹ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እስከ ማከራየት የሚደርስ አቅም 
እንደሚኖራት ምንም ጥርጥር የለውም።  
 
በመጨረሻም፣ የኢትዮጵያ ህዋ ሳይንስ ማህበር ሀገራችን የምትመራበት የሕዋ-ፖሊሲ 
እንዲኖራት ለመንግስት ሃሳቡን አቅርቦ ፖሊሲው እንዲወጣ እያደረገ ያለው አበረታች 
ስራም ስራ “ሊበረታታና የሁላችንም ድጋፍ ሊለየው የማይገባ አገራዊ ተግባር መሆኑን 
መገንዘብ ጠቃሚ ነው” የሚለውን፣ በመስኩ የእለት ተእለት ክትትል የሚያደርጉ ምሁራንን 
ሀሳብ ሁላችንም በአእምሮአችን ልንይዘው የሚገባ ጠቃሚ ሀሳብ ነው እያልን ፅሁፋችንን 
በዚሁ እንቋጫለን።  
 

 

 

 


