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የኢትዮጵያ እድገትና ኴዒት እውቅና በኯም ቀፍ ደሟጃ እንደቀጠኯ ነው፡፡ “ግኵባኴ ሡስክ” በኯንደን የኢኮኖዑ 

ት/ቤት የዯቋቋዏ ሲሆን በኯም ስጋቶችን ዯንትኖ በዒዯም ቀዳዑ ነው፡፡ ግኵባኴ ሡስክ ፌብሠዋሡ 4 2ዐ18 

“Under the radar; Ethiopia’s Economic Growth Offers Opportunities and challenges” በዑኴ 

ሤዕሠ ንቀፅ ባወጣው ዏጣጥፍ ኢትዮጵያ የኯም ቀፍ የገንኧብ ድሤጅት እ.ኤ.. በ1945 ሲቋቋም ከዏስሢች 

ገሢት ዏከከኴ ንዷ ዏሆኗን ዒንም ያውቅም ብሏኴ፡፡ ይሁንና ይኲኴ ግኵባኴ ሡስክ የኯም የገንኧብ ድሤጅት 

ዒኔጅንግ ዳይሣክዯሤን ወደ ዲስ በባ ኯዏሣብ 72 ዏዲት ሦጅቶበዲኴ፡፡ የክሤስዱያን ኲግሢድ ወደ ዲስ 

በባ ዏምጣት የኢትዮጵያን ሦጣን የኢኮኖዑ እድገት ዒሣያ ነው ብሏኴ ዯቋዐ፡፡ ክኵም እ.ኤ.. ከ2ዐ17 

ዷምሥ ኬንያን በዏብኯጥ የምስሢቅ ፍሡካ የኢኮኖዑ ሃያኴ ዏሆኗን ገኴፆ በ2ዐ25 ወደ ዏካከኯኛ ኢኮኖዑ 

ኯዏግባት ትክክኯኛው ጐዳና ኲይ ትገኛኯች ብሏኴ፡፡ 

ግኵባኴ ሡስክ ያይዞም ኯኢኮኖዑው እድገት የዲኲቁ ዏሡ ዏኯስ ዜናዊ ሀገሡደን ከድህነት የዒኲቀቅ፣ በኴዒዲዊ 

ዏንግስት ዏሤህ የዑዏሢ የዯኯጠጠ እቅድ ከፍዯኛውን ስዯዋፅኦ ድሤጓኴ ብሏኴ፡፡ ክኵም ኢትዮጵያ በ2ዐዐዐ 

የነበሟው 44%  የድህነት ዏጠን በ2ዐ15-16 ወደ 23.5% ዝቅ ዒኯደን የኯም የገንኧብ ድሤጅትን ጠቅሶ 

ኧግቧኴ፡፡ 

የኢትዮጵያ ዏንግስት የፍትሀዊ የሀብት ክፍፍኴ ዏዏኧኛ የሆነውን የሰው ሀብት ኴዒት ዏኯኪያዎችን በዒሻሻኴ 

በኩኴ ጥሠ ውጤት ስዏዝግባኯች ይኲኴ ግኵባኴ ሡስክ የሴቶች ዯሣትፎ እና ድሀ ዯኮሤ ፖሲዎችን በዏጥቀስ፡፡ 

እድገት በከፍዯኛ የዏሠሟዯ ኴዒት ወጪ በዒዯኮሤ ኢትዮጵያ የቀጠናው የዒምሟቻ ኢንዱስትሡ ዒዕከኴ እየሆነች 

ነው ሲኴም ክኵበዲኴ ግኵባኴ ሡስክ፡፡ ይህ ደግሞ በዯሦጥሥ ሀብት ኲይ ከዯንጠኯጠኯው የቻይና እና የናይጄሡያ 

እድገት የዯኯየ እንደዑያደሤገው ትምህሤትም ወሰድበት እንደዑገባ ያስገነዝባኴ- ዯቋዐ፡፡  

ኢትዮጵያ በዏሠሟዯ ኴዒት እና በዒምሟቻ ኢንዱስትሡ እያሦሠሠች ያኯችው ሀብት ኯብከ የፍሡካ ገሢት 

ትምህሤት የዑሆን ነው፤ ግኵባኴ ሡስክ ኯምሣኳነት ዲኲቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በምሣኳነት በዒንሳት ግድቡ 

ሲጠናቀቅ ኢትዮጵያ ኤኳክትሡክ ኤክስፖሤት በዒድሟግ ከፍሡካ የዏዷዏሡያዋ ገሤ ያደሤጋዲኴ ብሏኴ፡፡ 
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የገሡደ ዏሠሟዯ ኴዒት ኢንፇስዏንት የቻይና ኢንፇስዯሥችን ዯዏሢጭ ዒድሟጉን በዒዯት ግኵባኴ ሡስክ በ2ዐ18 

የዯዏሟቀውን የኢትዮ-ጅቡዱ የባቡሤ ዏስዏሤ በ4 ቢዮን ዶኲሤ በቻይና የባቡሤ እና የኮንስትሢክሽን ድሤጅት 

ዏገንባደን በምሣኳነት ይገኴፃኴ፡፡ ከቻይና የዏንግስት ኩባንያዎች በዯጨዒሡ የግኴ የቻይና ኩባንያዎችም 

በኢትዮጵያ ኢንፇስት በዒድሟግ ኯ28,000 ኢትዮጵያውያን የሥሢ እድኴ ሦጥሟዋኴ ብሏኴ፡፡  በዏኯስ ዜናዊ የ21 

ዓዏት የዏሢሤነት ኧዏን ኢትዮጵያ ጉኴበት ዯኮሤ የኢንዱስትሡ ፖሲ በዏቅሟፅና በዏዯግበሤ ብዛት ያኯውን 

ህዝቧን የሥሢ እድኴ ኯዏፍጠሤ ገሡደ ዯጠቅዒበዲኯች ብሏኴ፡፡ ኢትዮጵያን የኢንዱስትሡ ፓሤክ በዏዏስሟት 

እና ኲስሦኲጊ የቢሥክሢሲ ውጣ ውሟድ ኯዏቀነስ የ1 ዏስኮት ገኴግኵት ዯግባሢዊ በዒድሟጓ ስኬት 

ስዏዝግባኯች ሲኴም ትቷኴ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ዲሱ የኢኮኖዑ ዏዯዒዏን ከዑገኯፅባቷው ዏንገዶች ደግሞ በኯም በፍጥነት በዒደግ ኲይ ካኰት 

የሤ ዏንገዶች ንዱ በሆነው በኢትዮጵያ የሤ ዏንገድ ይገኯፃኴ ይኲኴ ግኵባኴ ሡስክ፡፡  የኢትዮጵያ የሤ 



ዏንገድ በገቢም በትሤፍም የደቡብ ፍሡካን የሤ ዏንገድ በዏብኯጥ ከፍሡካ የዏዷዏሡያ ደሟጃውን ይዟኴ 

በዒኯት ግኵባኴ ሡስክ እዒኝነትን ይሠጣኴ፡፡ የሤ ዏንገዱ ኯምን ዒዳሟስ የዑኯው ፖሲው ውጤዲዒ 

ድሤጓዲኴ፡፡ ከ12ዐ በኲይ ዏዳሟሻዎች ያኰት ሲሆን በኯም ኲይ ያኰ ቁኴፍ ከዯሞች ኯምሣኳ ሡዮ ዲ ጄኔሥ፣ 

ኯንደን፣  ሻንጋይ፣ ቤጂንግ፣ ዋሽንግዯን ዲሲ እና ወደ ዏሣሠኰት ከዯሞች ቋዑ በሟሢ ያደሤጋኴ፡፡ 

 

ይሁንና ግልባሌ ሪስክ በኢትዮጵያ የግለ ሴክተር ዯካማ መሆን ስጋት ነ ው ይሊሌ፡ ፡  በቴላ እና በመሣሠለት ዋና ዋና የኢኮኖሚ 

ተቋማት ኢትዮጵያ በሯን ሇውድድር ክፍት ማድረግ ይገባታሌ ሲሌ ግልባሌ ሪስክ ይሞግታሌ፡ ፡  በአገሪቱ እያጋጠመ ያሇው የሠሊም 

መዯፍረስ ከመካከሇኛ እና ከረጅም ጊዜ አኳያ አዯጋው የከፋ ስሇሆነ  በኢኮኖሚ እድገቱ የታየውን ተስፋ ሇማስቀጠሌ ስጋቶችን  

መቀነ ስ እና ማስወገድ እንዯሚገባ እንድምታ ያሇው ድምዲሜ አስቀምጧሌ ግልባሌ ሪስክ፡ ፡  

ላሊው ስሇ ኢትዮጵያ ዘገባ ይዞ የወጣው የቴዱ ተርነ ር ንብረት የሆነ ው ሲ.ኤን. ኤን ነ ው፡ ፡  ሲ.ኤን.ኤን በአሇም ሊይ የ24 

ሠአታት የቴላቪዥን ስርጭት በመጀመር ቀዲሚ ነ ው፡ ፡  ፡  ሲ.ኤን.ኤን አሁን ስሇ አዱስ አበባ 1ዏ  ምርጥ ነ ገሮች  በሚሌ ርዕሰ 

አንቀጽ ጀምስ ጀፋሪ ፌብርዋሪ 6/2018 ባወጣው የጉዞ  ማስታወሻ መጣጥፍ የኢትዮጵያን  ቡና ʺ ጥቁሩ ወርቅ ʺ በማሇት 

የ ገሇጸው ሲሆን የኢትዮጵያ ባህሌ በቡና ይገሇጻሌ ብልታሌ፡ ፡  ኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥራት ያሇው አረቢካ ቡና መገኛ መሆኗንም 

በማተት በአዱስ አበባ ውስጥ ምርጥ ባህሊዊ የቡና ካፊቴሪያዎችና መሸጫዎችን ይዘረዝራሌ፡ ፡  ከቡና በተጨማሪ ሀገራዊ ስዕሌ እና 

ሽፋን የኢትዮጵያውያን አስዯናቂ የዲንስ ችልታ፤  የኢትዮጵያን  ታሪክ የሚያሳዩ  ሙዚየሞች፣  በየአይነ ቱ የኢትዮጵያውያን  ምግቦች፣  

የምዕራባውያን ምግቦችም በአማራጭነ ት መኖራቸው፣  ቅዲሜና እሁድ የሚካሄድ የብስክላት ስፖርት፣  የሸራተን ሆቴሌ፣  በአዱስ አበባ 

ያለ ባህሊዊና ታሪካዊ የማንነ ት መገሇጫ የሆኑ ሌዩ  የመስህብ ቦታዎች እና አማርኛ በአዱስ አበባ በስፋት የሚነ ገር ቋንቋ 

መሆን ላልች የአዱስ አበባ ከተማ ሌዩ  መገሇጫዎች ናቸው ይሊሌ ሲ.ኤን.ኤን፡ ፡  



 

ዘ  ዊክ.ኮም የተባሇ ተቋም በድረ ገጹ ፌብርዋሪ 5/2018 በአሇም ሊይ ያሌተነ ካ የወርቅ ሃብት በኢትዮጵያ በሚሌ ርዕስ 

አንቀጽ ባወጣው መጣጥፍ ሊይም ብለክ በተባለ ፀ ሃፊ በአሶሳ ዞን የሚገኘው የወርቅ ማውጫ ከ6000 አመታት በፊት 

እንዯተጀመረና በአሇም ሊይ ከመጀመሪያዎቹ የወርቅ ቁፋሮ ቦታዎች አንደ እንዯሆነ  አስቀምጧሌ፡ ፡  ይህ ቦታ ሇጥንታዊቷ ግብጽ 

የወርቅ ምንጭ እንዯነ በረ ጸሃፊው አስቀምጧሌ፡ ፡  ንግስት ሳባም ሇንጉስ ሰሇሞን ከ3000 አመታት በፊት ያቀረበችው ወርቅ 

ስጦታ ከአሶሳ ዞን እንዯተገኘ ያስቀምጣሌ፡ ፡  ከታሪካዊ ዲራ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ያለ የወርቅ ክምችቶች በአሁኑ ወቅት አሇም 

አቀፍ ኩባንያዎችን እየሳበ እንዯሆነ  ዘ  ዊክ.ኮም አስነ ብቧሌ፡ ፡   ዘ  ዊክ.ኮም አክልም በኢትዮጵያ ያሌተነ ካ የወርቅ ክምችት 

በአግባቡ ጥቅም ሊይ ከዋሇ ዯቡብ አፍሪካን በመተካት ከአሇም እስከ 5ኛ ያሇውን ዯረጃ ሇመያዝ ያሊትን አቅም በመረጃ 

አስዯግፎ አስቀምጧሌ፡ ፡  ይሁንና የመንግስት አሊስፈሊጊ ቢሮክራሲን  መፍታት ዋነ ኛው ተግዲሮት ነ ው ይሊሌ፡ ፡  

 

ብዙውን ጊዜ በህዲሴው ግድብ ምክንያት የተንሸዋረረ ሀሳብ የሚያቀርበው የግብፅ  ኢንዱፔንዯንት ፌብርዋሪ 1/2018 ፅሁፍ ግን 

አወንታዊ ዘገባ ይዞ ወጥቷሌ፡ ፡  ጋዜጣው ግብፅ  ሱዲንና ኢትዮጵያ በባቡር መንገድ ሇማስተሳሰር ተስማሙ በሚሌ ርዕሰ አንቀጹ 

ባወጣው መጣጥፍ መሰረት ሦስት ሀገራት የጋራ ፈንድ ሇመሰረተ ሌማቶች አቋቁመዋሌ ብሎሌ፡ ፡  ጋዜጣው አክልም የህዲሴ ግድብን  



ቀውስ በመፍታት የኢትዮጵያ መሪዎች ስኬትን አስመዝግበዋሌ ይሊሌ፡ ፡  የጋራ የፖሇቲካ፣  የ ፀጥታና የቴክኒክ ኮሚቴ ሇማቋቋም 3ቱ 

አገራት መስማማታቸውን በተጨማሪ ተዘግቧሌ፡ ፡    

ዘገባዎቹ በየተቋማቱ ሊለት የህዝብ ግንኙነ ት መዋቅሮች የሚያስተሊሌፉት መሌዕክት አሊቸው፡ ፡  የመጀመሪያው በአሇም አቀፍ ዯረጃ 

ሇምናካሂዯው የህዝብ ግንኙነ ት ስራዎቻችን እኛን ሉያግዙን የሚችለ ተቋማት እና ሰዎች /ጋዜጠኞች/ እነ ማን ናቸው? ብሇን  

እንዯመነ ሻ ብንጠቀምበት፤  በሁሇተኛ ዯረጃ እነ ዚህን ተቋማት በተሇይም ጋዜጠኞችን በመሇየት እና ወዯ አገራችን እንዱመጡና 

እንዱጎበኙ በማድረግ ሰፊ የዜናና ፕሮግራም ሽፋን እንዱሰጡ ብናዯርግ፤  በሦስተኛ ዯረጃ  ዜናዎችን እና ትንታኔዎችን በአገር 

ውስጥ ያለ የመገናኛ ብዙሃን ክትትሌ(ሞኒተር) አድርጎ  ጥቅም ሊይ እንዱውለ ብናዯርግ፤  በአራተኛ ዯረጃ   እና ከሁለም በሊይ 

በየተቋማቱ ድህረ ገጽ እና ማህበራዊ ሚዱያዎች ተዯራሹን ማእከሌ ያዯረጉ ዜናዎችን እና ፕሮግራሞችን በመስራት ሇአሇም 

ማህበረሰብ ገፅታችን ብንገነ ባ እሊሇሁ፡ ፡  

 

ቡናን በመገኛ አገሩ አምርተን አሇምን እናጠጣሇን!! 


