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በፇጣን የሇውጥ ግስጋሴ የታጀበው  

የኢትዮጵያ ህዲሴ  

` 

                      በሃይለ ምንተስኖት -ከአዱስ አበባ     
 

ኢትዮጵያ ባሇፈት ስምንት አመታት ያስመዘገበችውን ፇጣንና ተከታታይነት ያሇው 

ኢኮኖሚያዊ እዴገት ከቅርብ ጊዜያት ወዱህ የአሇምዓቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት 

ሰጥተው ሲዘግቡት እያዲመጥንና እየተመሇከትን ነው ፡፡አይጋ ፎረም ዴረ ገፅ 

በተሇያዩ ጊዜያት እነዚህ የአሇም ዓቀፍ ሚዱያዎች ኢትዮጵያን አስመሌክቶ  

በየጊዜው በማውጣት ሊይ ያለትን አዎንታዊ ዘገባና ሪፖርት  ሳይጨምርና ሳይቀነስ 

በየጊዜው በዴረ ገፁ ሊይ ይፊ ሲያዯርግ ቆይቷሌ፡፡ አሁንም በማዴረግ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡በመሆኑም ዴረ ገፁ አገር ወዲዴ ሇሆነው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁለ አገሩ 

ያሇችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ከማሳወቅ በተጨማሪ የአገሪቷን ገፅታ ሇመገንባት 

በሚዯረገው ጥረት እየተጫወተ ሊሇው ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያሇኝን አዴናቆት በዚህ 

አጋጣሚ ሌገሌፅ እወዲሇሁ፡፡ 
 

ቀዯም ሲሌ ወዯ ጀመርኩት ርእሰ ጉዲይ ስመሇስ የአሇምዓቀፍ መገናኛ ብዙሃን 

ጋዜጠኞች አሁን አሁን ያሇማቋረጥ በሚባሌ ሁኔታ ተከታታይነት ባሇው መሌኩ 

እያሰራጯቸው ካለ ዘገባዎች መረዲት የሚቻሇው በአጠቃሊይ ኢትዮጵያ 

እያስመዘገበች ያሇችውን ኢኮኖሚያዊ እዴገት ጨምሮ በመሠረተ ሌማት፣ በግብርና፣ 

በጤናውና በትምህርቱ ዘርፍ ያሳየችውን እምርታና ከፍተኛ ሇውጥ ከማንም 

ሉዯበቅና መካዴ ያሌተቻሇ ገሃዴ እየሆነ መምጣቱን ነው፡፡  
 

በአገሪቱ የመንገዴና የኤላክትሪክ ሃይሌ ግንባታን ጨምሮ የተሇያዩ መሠረተ 

ሌማቶች እንዱስፊፈ ባሇፈት አመታት የተመዘገበው ባሇሁሇት አሀዝ የኢኮኖሚ 

እዴገት ከፍተኛ አስተዋፅኦ አዴርጓሌ፡፡በመሆኑም በአሁኑ ወቅት አዱስ አበባን 

ጨምሮ በክሌልች ዋና ዋና ከተሞች እየተካሄዯ ያሇው ከፍተኛ የኮንስትራክሽን 

ግንባታ ከተሞቹ በእጅጉ እንዱሇወጡና እንዱሻሻለ አዴርጓሌ፡፡ይህም የተሇያየ 

መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ሉስብ በቅቷሌ፡፡ 
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በመሆኑም የአሁኗ ኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ግንባታ እንዯ አሸን የፇሇባት፣ 

የኤላክትሪክ ሃይሌ ማመንጫ፣ የባቡር መንገዴ ዝርጋታና የተሇያዩ መሰረተ ሌማት 

ግንባታዎች የተጧጧፈባት፣ ሇዜጎች የአገሌግልት መስጫ የሆኑ የጤናና የትምህርት 

ተቋማት እየተስፊፈ ያለባት፣ አገር ሆና በመገናኛ ብዙሃን  እንዴትቀርብ በአገሪቱ 

የሚታየው ተጨባጭ ሁኔታ ማስገዯደን ከተሇያዩ መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች 

እየተረዲን ነው፡፡ 
 

አሇምዓቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በቀዴሞ ዘገባቸው ኢትዮጵያን የዴህነትና የርሃብ 

ተምሳላት አዴርገው ሇማሳየት ይጠቀሙበት የነበረውን የቋንቋና የአገሊሇፅ ዘይቤ 

ሇማስወገዴ ዲር ዲር እያለ መሆናቸውን በእርግጠኝነት መናገር የሚቻሌበት ወቅት 

ሊይ እየዯረስን ነው ሇማሇት ያስገዯደኝን አንዲንዴ አገሊሇፆች በዚህ ፅሁፍ ሇአብነት  

እጠቃቅሳሇሁ ፡፡  
 

በቅርቡ በጃንዋሪ 25/2012 በዘ ኢኮኖሚስት ብልግ “Ethiopia ; Galloping Ahead” 

By J. L. በሚሌ ባሰፇረው ፅሁፍ  “አፍሪካ በአሁኑ ወቅት በእዴገት ምህዋር ውስጥ 

ትገኛሇች።የአህጉሪቱ ይህ ፇጣን እዴገትም በገሃዴ እየታዬ ያሇው በኢትዮጵያ ሲሆን 

በተሇይም የኢትዮጵያ መዱና አዱስ አበባ በከፍተኛ ሁኔታ እየተመነዯገች  ነው”  

ይሊሌ ዘጋቢው ።  

 

ዘ ኢኮኖሚስት በዚህ ፅሁፈ ሊይ አያይዞም ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ወዯ 

ኢንደስትሪ እዴገት ሇመሸጋገር በመጀመሪያ ዯረጃ ሊይ ትገኛሇች ሲሌ ገሌፆ 

ኢትዮጵያን ሇመመሌከት እንጦጦ አካባቢ ያለ ትናንሽ የገጠር አካባቢዎችን ማየቱ 

በቂ ነው። በእነዚህ አካባቢ ዙሪያ ርሃብም ሆነ የምግብ እጥረትም አይታይም ሲሌ 

አስፍሯሌ።ኢትዮጵያ ውስጥ ባዯረገው ቆይታ የተመሇከተውንና የታዘበውን ሲገሌፅ።   

 

በአሁኑ ወቅት የተሇያዩ የውጪ አገራት መገናኛ ብዙሃን ወኪልችም ሆነ ጋዜጠኞች 

አዱስ አበባ ውስጥ በየጊዜው የሚካሄደ አሇምዓቀፍና አህጉራዊ ስብሰባዎችን 

ሇመዘገብ በተሇያዩ ጊዜያት ወዯ አገሪቱ መመሊሇሳቸው አሌቀረም። ከዚህ ጋር 

ተያይዞ እነዚህ ጋዜጠኞች በየጊዜው ወዯአገሪቱ ጎራ ባለበት ወቅት በተሇይም 



 3 

በመሠረተ ሌማቱና በኮንስትራክሽን ግንባታ ዘርፍ በየጊዜው የሚመሇከቱት ሇውጥና 

መሻሻሌ  የፇጠረባቸው ግርምት ስሇ አገሪቱ ሇመፃፍ እንዲስገዯዲቸው በመጥቀስ 

ያሰራጯቸውን የተሇያዩ ዘገባዎች እያነበብን እየተመሇከትንና እያዯመጥን ነው፡፡ 

 

ሇዚህ እንዯ አብነት የምጠቀሰው እዚሁ አይጋ ፎረም ዴረ ገፅ ሊይ ሰፍሮ ያነበበኩት 

በኡጋንዲው ዳይሉ ሞኒተር ጋዜጠኛ Joachim Buwembo የኢትዮጵያ እዴገትን 

አስመሌክቶ የቀረበን አርቲክሌ ነው፡፡ጋዜጠኛ Joachim Buwembo ኢትዮጵያ ውስጥ 

ከጊዜ ወዯ ጊዜ በመሰረተ ሌማት ግንባታውና በኮንስትራክሽን ማስፊፊት ዘርፍ 

የሚታየው እምርታና ሇውጥ ሚስጥሩ ምንዴነው ሲሌ ይጠይቃሌ፡፡ ጋዜጠኛው 

ኢትዮጵያ የነዲጅ ምርት የላሊት አገር እንዯሆነች እየታወቀ የታሊቁን የህዲሴ 

ግዴብ ግንባታ ጨምሮ በየጊዜው የምታካሂዶቸው ግዙፍ የኤላክትሪክ ሃይሌ 

ማመንጫ ግንባታዎችና እንዱሁም የተሇያዩ መሰረተ ሌማት መስፊፊቶች ግርምትን 

እንዯፇጠረበት ያሰፇረው ከጥቂት ወራት በፉት ነበር፡፡ 

 

የኡጋንዲው ጋዜጠኛ የኢትዮጵያ እዴገት ሇአገሩ ኡጋንዲም ትምህርት እንዱሆን 

ከመመኘት በመነጨ ቀና ስሜት ኢትዮጵያ ውስጥ የተዋወቀውን ጓዯኛውን “እናንተ 

ኢትዮጵያውያን እኛ ኡጋንዲውያን በነዲጅ ያሊገኘነውን እዴገት እናንተ እንዳት 

ያሇ ነዲጅ ሌታስመዘግቡት ቻሊችሁ?” ሲሌም በአዴናቆት ጠይቆት እንዯነበር 

በፅሁፈ ጠቅሷሌ፡፡ 

 

በኢትዮጵያ የሚካሄደ ፖሇቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን በአካሌ 

ተገኝተው ሇመዘገብ ሇሚፇሌጉ የተሇያዩ የውጪ አገራት መገናኛ ብዙሃን ወኪልችና 

ጋዜጠኞች በአገሪቱ ከመቼውም ጊዜ በሊይ ይህንን ተግባራቸውን ሇማከናወን 

የሚያስችሊቸው ምቹ ሁኔታ እንዯተፇጠረሊቸው የሚታወቅ ነው ፡፡በመሆኑም 

በአገሪቱ ባስፇሇጋቸው ጊዜ ገብተው አሉያም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማቸው ቋሚ 

ተወካይ ሆነው ዘገባዎችን ቀዯም ሲሌ በተጠቀሰው መሌኩ እያስተሊሇፈ አሇምዓቀፈ 

ማህበረሰብ ኢትዮጵያን አስመሌክቶ ተገቢው መረጃ እንዱኖረው በማዴረግ በኩሌ 

የበኩሊቸውን አስተዋፅኦ እያበረከቱ ይገኛለ፡፡ 
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ከዚህ ጋር ተያይዞም በቅርቡ የቢቢሲ ቴላቪዥን በአዱስ አበባ የገበያ ስፍራዎችና 

የተሇያዩ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በሚካሄደባቸው የባንክና መሰሌ ተቀሟት ሊይ 

ተገኝቶ በምስሌ በማስዯገፍ ያሰራጨው ዜና እንዱህ ይሌ ነበር ።  “ኢትዮጵያ 

በፇጣንና በተከታታይ ሁኔታ እያስመዘገበች ያሇውና በመጪዎቹ አመታትም 

ታስመዘግባሇች ተብል በአሇምዓቀፍ የገንዘብ ተቋማት የተተነበየው እዴገት ቻይና 

በመጀመሪያዎቹ አስርት አመታት ማስመዝገብ ከጀመረችባቸው ወቅት ከታየው 

እዴገት ጋር የሚመነፃፀር ነው”  ነበር ያሇው። 

 

 ኢትዮጵያ በዓሇማችን በፍጥነት በማዯግ ሊይ ከሚገኙት አገራት ተርታ የምትገኝና 

በሚያስዯንቅ ሁኔታ በሇውጥ ጎዲና ሊይ ያሇች መሆኗም በአሁኑ ወቅት ገንዘባቸውን 

በአፍሪካ ማፍሰስ የሚፇሌጉ የውጭ ባሇ ሀብቶችን ትኩረት መሳብ እንዴትችሌ 

እንዲዯረጋትም ነበር አያይዞ የገሇፀው ፡፡    

  

የእነዚህ መገናኛ ብዙሃን ዘጋቢዎች የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እዴገት ሇማሳየት 

በአሇም ሊይ ፇጣንና ተከታታይ የሆነ ኢኮኖሚያዊ እዴገት በማስመዝገብ ከዴህነት 

ከወጡ ቻይናን ከመሰለ አገራት ጋር ካዯረጉት ንፅፅር በተጨማሪ በአገሪቱ 

የግብርናው፣  የማህበራዊ አገሌግልት ማሇትም የጤናና የትምህርቱን እንዱሁም 

የመሰረተ ሌማቱንና የተሇያዩ ዘርፎች ሊይ የተመዘገበው ስኬት ሊይ አተኩረው 

የዘገቡበት ሁኔታም ይስተዋሊሌ። 

  

በቅርቡ ማርክ ትሬይን የተባሇው የዘጋርዴያን ጋዜጣ ዘጋቢ በርካታ የአፍሪካ 

አገራት ስምምነት ሊይ የዯረሱት ከአጠቃሊይ አገራዊ ኢኮኖሚያቸው ውስጥ 10 

በመቶ ያህለን ሇግብርናው ዘርፍ ሇማዋሌ ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን ከላልች አገራት 

በተሇየ ሁኔታ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ሇማምጣት በያዘችው እቅዴ በአምስት 

አመቱ የእዴገትና የትራንስፎርሜሽን እቅዶ ከአጠቃሊይ በጀቷ በየአመቱ 17 

በመቶ ያህለን ሇዚህ ዘርፍ መዴባሇች ይሊሌ ፡፡ 

  

ዘጋቢው አያይዞም ከአዱስ አበባ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ 352 ኪል ሜትር ርቀት 

ሊይ በምትገኘው የዴሬዲዋ ከተማ ዙሪያ ያለ የገጠር አካባቢዎች በግብርና ሙያ 
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ሊይ የተሰማሩ አርሶ አዯሮች የእሇት ተእሇት የስራ እንቅስቃሴ በአካሌ ተገኝቶ 

መመሌከቱን ይገሌፃሌ፡፡ ዘጋቢው በእርሻ ማሳቸው በስራ ሊይ እያለ  

የተመሇከታቸው የ72 እዴሜ አዛውንት ዲዱ ያዯቴ የተባለ አርሶ አዯር ትኩረቱን 

ስሇሳቡት እንዲነጋገራቸው በዴረ ገፅ ሊይ አስፍሯሌ፡፡ 

 

በዴሬዲዋ ከተማ ዙሪያ ያለ የገጠር አካባቢዎች ሇበርካታ አመታት የማሽሊ ምርት 

የብዙዎቹ የአርሶ አዯሮች መተዲዯሪያ የግብርና ምርት ሆኖ መቆየቱን 

እንዯገሇፁሇት ያሰፇረው ዘጋቢው ከቅርብ አመታት ወዱህ ግን በዚሁ አካባቢ 

የማሽሊ ምርት በአፕሌ ምርት መቀየሩን ተመሌክቻሇሁ ብሎሌ፡፡ 

 

አዛውንቱ አርሶ አዯርም ባነጋገራቸው ወቅት ከሶስት አመት በፉት ከዚህ በፉት 

ተክሇው የማያውቁትን የአፕሌ ዘር ከአካባቢው ግብርና ቢሮ ወስዯው መትከሌ 

መጀመራቸውን እንዯገሇፁሇት አመሌክቷሌ፡፡አዛውንቱም የአፕሌ ምርቱን ሇመትከሌ 

ወዯ ማሳቸው በወሰደበት የመጀመሪያው ወቅት በማመንታትና በጥርጣሬ 

ተሞሌተው 12 ግንዴ አፕሌ መትከሊቸውንና ውጤቱ ግን ከጠበቁት በሊይ እጅግ 

አስዯሳች እንዯነበር እንዯገሇፁሇት ያብራራሌ፡፡ 
 

በኢትዮጵያ ከፍታማ ቦታ ከባህር ወሇሌ በሊይ 2 ሺህ 300 ሜትር ሊይ የሚገኘው 

የዴሬዲዋ አካባቢ እጅግ ቀዝቃዛማም ሞቃታምም ሳይሆን መካከሇኛ የሆነ የአየር 

ንብረት ያሇው መሆኑ ሇአፕሌ ምርቱ ተስማሚ እንዲዯረገው ዘጋቢው ምሌከታውን 

ይገሌፃሌ፡፡  

 

በዚህም እንዯ አርሶ አዯር ዲዱ ያዯቴ ሁለ በርካታ የአካባቢው አርሶ አዯሮችም 

አፕሌ በማምረት ተጠቃሚ መሆናቸውን ይገሌፃሌ፡፡የዘጠኝ ሌጆች አባት የሆኑት 

አርሶ አዯር ዲዱ ያዯቴ ባሇቻቸው 0 ነጥብ 5 ሄክታር በሆነች አነስተኛ መሬታቸው 

70 የአፕሌ ግንዴና በርካታ የአቮካድ ምርት ግንድችም ፍሬ አፍርተው ይታያለ 

ብሎሌ፡፡ አርሶ አዯር ዲዱ ያዯቴ ማሳ ሊይ ከአፕሌ ምርት በተጨማሪ የቡና ምርት፣  

የስኳር ዴንች፣  ቃሪያና የሚጢሚጣ ዘሇሊዎችንም መመሌከቱን በግርምት 

ይገሌፃሌ፡፡ 
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አዛውንቱ አርሶ አዯር ማሽሊና ገብስ ያመርቱ በነበረበት ወቅት ህይወት አስቸጋሪ 

እንዯነበረባቸውና በዚያ ወቅትም ምርት አመርታሇሁ ማሇት አይቻሌም ነበር 

እንዲለት የሚገሌፀው ጋዜጠኛው ማሽሊና ገብስ አመርት በነበረበት ወቅት የምግብ 

እርዲታ እቀበሌ ነበር፡፡ ሆኖም አሁን ግን በአፕሌ ምርት ብቻ እስከ 600 ድሊር 

በወራት ውስጥ ስሇማገኝ እርዲታ መቀበላ ታሪክ ሆኗሌ እንዲለት በፅሁፈ 

አመሌክቷሌ፡፡ 
 

ኢትዮጵያ በሚቀጥለት አምስት አመታት ግብርናውን በ8 ነጥብ 1 በመቶ ሇማሳዯግ 

በያዘችው እቅዴ የሰብሌ ምርቷን አሁን ካሇበት የ18 ነጥብ 1 ሚሉዮን ቶን ወዯ 39 

ነጥብ 5 ሚሉዮን ቶን ሇማሳዯግ እቅዴ ይዛ እየተንቀሳቀሰች ነው ሲሌም ጋዜጠኛው 

አያይዞ አስፍሯሌ፡፡ 
 

በኢትዮጵያ ባሇፈት ስምንት ተከታታይ አመታት የተመዘገበው ባሇሁሇት አሀዝ 

አጠቃሊይ አገራዊ የኢኮኖሚ እዴገትም 45 በመቶው ከግብርናው ዘርፍ የተገኘ 

መሆኑን የጠቀሰው ማርክ ትሬይን ይህ ዘርፍ ሇ80 በመቶው ያህሌ የአገሪቱ ህዝብ 

ዯግሞ የስራ እዴሌ የፇጠረ ነው ሲሌም በዚሁ ዘገባው አመሌክቷሌ፡፡  

 

ማርክ ትሬይን በተሇይም ከግብርናው ትራንስፎርሜሽን ጋር አያይዞ የአንዴ አርሶ 

አዯርን የእሇት ውል በመዘገብ ሉያሳየን የሞከረው እንዯ እኔ አተያይ የኢትዮጵያ 

አርሶ አዯሮች ገብስና ማሽሊን የመሰለ የሰብሌ ምርቶችን ብቻ በማምረት ተወስነው 

የነበሩበት ሁኔታ ተቀይሮ በአነስተኛ ማሳ አራትና አምስት አይነት በገበያ ተፇሊጊ 

የሆኑ ምርቶችን ማምረት መጀመራቸቸው ከእርዲታ ጠባቂነት እንዱወጡ 

እንዲዯረጋቸውና ገቢያቸ እንዱጨምር እንዲዯረገሊቸው ነው ፡፡ 
 

ከዚህ በተጨማሪም አርሶ አዯሩ በገበያ ተፇሊጊ የሆኑ ምርቶችን ማምረት 

መጀመሩም አገሪቱ ሇውጭ ገበያ የምትሌከው የምርት መጠን በዓመት 50 በመቶ 

እንዱጨምር እንዲዯረገው  ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩት የዘ ኢኮኖሚስት ጋዜጠኛ 

ሲገሌፅ ሆኖም የብር ዋጋ እንዱቀንስ (Devaluate) መዯረጉም ሇዚህ እዴገት 

ተጨማሪ አስተዋፅኦ አበርክቷሌ ይሊሌ። 
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በኢትዮጵያ ከሚኖረው 85 ሚሉዮን ያህሌ ህዝብ 80 በመቶ ያህለ አርሶ አዯር 

ከመሆኑ አንፃር የአብዛኛው የህብረተሰብ ክፍሌ የተሰማራበት ይህ ዘርፍ መንግስት 

በቀየሰው ፖሉሲ በገበያ መር ስትራቴጂ እንዱመራ መዯረጉ በአርሶ አዯሩ የአኗኗር 

ዘይቤ ሊይ ከፍተኛ የሆነ ሇውጥ አምጥቷሌ። 

 

ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇፀው በኢትዮጵያ አርሶ አዯሩ በገበያ ተፇሊጊ የሆኑ ምርቶችን 

እንዱያመርት በስፊት የተዯረገ ሲሆን ምርቱን ካመረተ በሁዋሊ ግን “በፇሇገህ 

መንገዴ ሽጠው አሉያም ተወጣው” በሚሌ የገበያ ማፇሊሇጉ ጉዲይ በአርሶ አዯሩ  

ትከሻ ሊይ ብቻ የተጫነ አይዯሇም። ይሌቁንም አርሶ አዯሩ ባመረተው ምርት 

መጠን የሌፊቱ ተጠቃሚ እንዱሆን ከቅርብ ጊዜ ወዱህ መንግስት ሇአርሶ አዯሩ 

ምርት ገበያ ማፇሊሇጊያ የሚሆን ማእከሌ መስርቶሇታሌ። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ 

ዴርጅት የተሰኘ ተቋም ሇዚሁ አሊማ ከተመሰረቱት ተቋማት አንደ ነው።   

 

የዘጋርዴያን ዘጋቢ አላክስ ፔሪ በዚሁ ተቋም አርሶ አዯሩ የሚያካሂዯውን የምርት 

ግብይት ከተመሇከተ በሁዋሊ “ Africa Bloosom” በሚሌ ባወጣው ዘገባ በዛሬዋ 

ኢትዮጵያ በሁለም ዘርፍ የሚታየውን ሇውጥ ሇተመሇከተ በከፍተኛ አዴናቆት 

ይመሰጣሌ ሲሌ ነበር ያሰፇረው ።ከሃያ አምስት አመት በፉት በርሃብ የተጎደ 

በሚሉዮን የሚቆጠሩ ዜጎቿን ሇመታዯግ የሊይቭ ኤይዴ እርዲታ ተቀባይ የነበረችው 

አገር በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የምርት ገበያ አማካይነት ሇአሇም ገበያ 

ካቀረበችው የቡና ሰሉጥ አኩሪ አተርና በልቄ ምርት ሽያጭ በአንዴ አመት የአንዴ 

ቢሉዮን ድሊር ገቢ ማግኘቷ እጅግ የሚገርም ነው ይሊሌ። 

 

ይህ በኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዴርጅት በኩሌ መካሄዴ የጀመረው ዘመናዊ የግብርና 

ምርት ገበያ ስርዓት በአገሪቱ በግብርናው ዘርፍ ከሰብሌ ምርት ወዯ ገበያ ተፇሊጊ 

የሆኑ ምርት ማምረት የተዯረገ ከፍተኛ ሽግግር ነውም ብልታሌ ዘጋቢው 

በፅሁፈ።ይህም ዘመናዊ የግብይት ስርአት ሇላልች የአፍሪካ አገራት የግብርና ዘይቤ 

ከፍተኛ አርአያነት እንዲሇው አመሌክቷሌ። አርሶ አዯሩ ሇገበያ ፍጆታ የሚውለ 

ምርት እንዱያመርት መዯረጉ የሚያስገኘው ጥቅም የሰብሌ ምርት ያመርት 
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ከነበረበት ጊዜ ይሌቅ ምርታማነቱን ሇማሳዯግ የስራ ተነሳሽነቱ እንዱጨምርና 

መሬቱንና የምርት ግብአቱንም በአግባቡ ጥቅም ሊይ እንዱያውሌ 

እንዯሚያዯርገውም ይገሌፃሌ።ይህም አርሰ አዯሩን ከመቼውም ጊዜ በሊይ በአገራዊ 

የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ንቁ ተሳታፉ ያዯርገዋሌ። 

 

እንዯ ኢትዮጵያ ሁለ በአፍሪካም አርሶ አዯሩ በሰብሌ ምርት ብቻ መወሰኑን አቁሞ 

ይበሌጥ በገበያ ተፇሊጊ የሆኑ ምርቶችን ጭምር ወዯ ማምረት እንዱሸጋገር ማዴረግ 

ቢቻሌ በአፍሪካ በከፊ ዴህነት ውስጥ የሚኖሩ ዜጎችን ቁጥር እንዯሚቀንስ የአሇም 

የምግብ ሪሰርች ተቋምና የአሇም ባንክ ባካሄደት ጥናት መጠቆማቸውን በመጥቀስ 

ዘጋቢው በፅሁፈ አስፍሯሌ።የተቋማቱ ጥናት የአርሶ አዯሩ የግብርና ምርት ገቢ 

በፉት ከነበረው በአንዴ በመቶ ብቻ መጨመር ከተቻሇ እንኳን በከፊ ዴህነት 

የሚኖሩ ዜጎችን ቁጥር ከ0 ነጥብ 6 እስከ 1 ነጥብ 8 በመቶ እንዯሚቀንስ 

በጥናታቸው ማረጋገጣቸውንም ጨምሮ ገሌጿሌ።  

 

ከዚህ ጋር ተያይዞ ከጥቂት ወራት በፉት አዱስ አበባ ውስጥ የአፍሪካ መንግሥታት 

ሚኒስትሮችና የተሇያዩ አገራት የግብርና ባሇሙያዎች በተሳተፈበት የግብርና ጉባኤ 

ሊይ በአፍሪካ የግብርና ዕዴገት የመረጃ ሥርጭት ሇውጥ እያመጣ መሆኑን 

መገሇፁንም የተሇያዩ ሚዱያዎች ዘግበዋሌ። ከዚህ አንፃር የኢትዮጵያ ገበሬዎች 

ስሌክ ዯውሇው የምርት ዋጋ የሚጠይቁበት የስሌክ የመረጃ አገሌግልት መጀመሩ 

ሇላልች የአፍሪካ አገራትም ምሳላ ሆኖ በዚሁ ወቅት መጠቀሱንም ጠቁመዋሌ፡፡  

 

በተሇይም ይህንን አገሌግልት የሚሰጠው የኢትዮጵያ የምርት ገበያ ከተመሠረተ 

ከሦስት ዓመታት ወዱህ ገበሬዎች በገበያ የመዯራዯር ችልታቸውን ሇመገንባት 

ማስቻለ ተረጋግጧሌ ያለት ሚዱያዎቹ በዚህ ዉይይት ሊይ በኢትዮጵያ የታየው 

የምርት ገበያ መዯራጀት እመርታ በእነርሱም አገር ይሰራ እንዯሆነ ሇመሞከር 

በርካታዎቹ ተሳታፉዎች ጓጉተዋሌ ሲለም ነበር ያመሇከቱት፡፡  

 

የተባበሩት መንግሥታት የሌማት ፕሮግራም (UNDP) ይህ ዓሇም አቀፍ ትኩረትን 

የሳበው የኢትዮጵያ የግብርና ምርት ገበያ ስርአት ተሞክሮ ተሞክሮ ከኢትዮጵያ 
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ምርት ገበያ ጋር በመተባበር በላልች የአፍሪካ አገሮች ተግባራዊ ሇማዴረግ 

የሌምዴ ሌውውጥ እንዱካሄዴ በመጣር ሊይ መሆኑንም አመሌክተዋሌ፡፡ 

 

በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን የመጎብኘት አጋጣሚ ያገኘ የውጭ ዜጋና ጋዜጠኛ ሊይ 

ከፍተኛ አግራሞትን እየፇጠረ ያሇው ይህ የአገሪቱ ፇጣን የሇውጥና የእዴገት  

ግስጋሴ የአዱስ አበባ አንዲንዴ ነዋሪዎች በስራ አጋጣሚ አሉያም በላሊ ምክንያት 

ሇጥቂት ቀናት ብቻ እንኳን ከአገር ወጥተው ሲመሇሱ “”ሰፇሬን አፊሌጉኝ” እያሰኘ 

ነው ሲለ እንዱቀሌደ አዴረጓቸዋሌ የአዱስ አበባ ነዋሪዎችን፡፡ 

 

በገጠር ያሇውን ስንመሇከት ዯግሞ ከአንዴ ባሌዯረባዬ ጋር ሇመስክ ስራ በቅርቡ 

በኦሮሚያ ክሌሌ ባለ የገጠሩ ክፍልች በተገኘንበት ወቅት በቅርብ አመታት ውስጥ 

ሌጆች ሆነን የአርሶ አዯር ቤት በሚሌ የምናውቀውን የሳር ጎጆ  አይናችን ቢፇሌግ 

ቢፇሌግ ሉያገኘው አሌቻሇም፡፡በዚህን ጊዜ አጠገባችን ሆኖ ጨዋታችንን በጥሞና 

ያዯምጥ የነበረው የመኪናችን አሽከርካሪ የሳር ጎጆ እኮ በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ 

ክሌሌ ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ ባለ የተሇያዩ የገጠሩ ክፍልችም ብትዘዋወሩም 

ሌታገኙ አትችለም በሚሌ እሱ በስራ አጋጣሚው የታዘበውን መሌሶ አወጋሌን ፡፡ 

በአሁኗ ኢትዮጵያ በርካታ አርሶ አዯሮች ያማሩና የተዋቡ የብልኬት ቤቶችን 

ገንብተው መኖራቸው ብቻ ሳይሆን ከእርሻ ማሳቸው በተጨማሪ የከባዴ መኪናዎች 

ባሇቤት ሆነው በተጨማሪም ሆቴልችንና ላልች የንግዴ ተቋማትን ገንብተው ማየቱ 

እንግዲ አሉያም አዱስ ነገር አይዯሇም፡፡   

 

በአሁኑ ወቅት በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ሚሉዮነር አርሶ አዯሮች እንዯሚገኙ ሇማረጋገጥ 

የሚጠይቀው ወዯዚያው መንቀሳቀስን ብቻ ነው፡፡ይህም የአሁኗ ኢትዮጵያ ዜጎች 

ሠርተው በሇፈበትና በዯከሙበት መጠን የሚያዴጉባት ሃብት የሚያፇሩባት 

በመሇወጥና በተስፊ ሊይ ያሇች አገር መሆኗን ያመሊክታሌ። 

 

ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ አገራት በአሁኑ ወቅት የሚታየው ኢኮኖሚያዊ 

እዴገት መምጣት ምክንያት የሆኑት ዯግሞ በስሌጣን ሊይ ያለት የአዱሱ ትውሌዴ 

መሪዎች ፣ ቢዝነስ ሇመሥራት አመቺ የሆኑ ፖሉሲዎችና የቴክኖልጂ መኖር፣ 
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የሰሊምና መረጋጋት መስፇን ዋና ዋና ምክንያት መሆናቸውን ነበር The Guardian 

በዴረ ገፁ በቅርቡ ባወጣው  ዘገባ ያመሇከተው፡፡ 
 

ሆኖም ኢትዮጵያ ይህን መሰሌ ፇርጀ ብዙ እዴገት በማስመዘገብ ከዴህነት 

ሇመውጣት እያዯረገች ያሇችው ውጤት አበረታች ውጤት እያስመዘገበ ባሇበት 

ወቅት ረገብ እያሇ የመጣው የዋጋ ግሽበትንና የኑሮ ውዴነትን አይነት ፇተናዎች 

ቀዯም ባለት ወራት አሊጋጠሙም ማሇት አይዯሇም። ይህ ሁኔታ የፇጠረሊቸውን 

ሁኔታም እንዯ መሌካም አጋጣሚ በመጠቀምም የውጭው ማህበረሰብ እንኳን 

በከፍተኛ ሁኔታ እያዯነቀ ያሇውን  የአገሪቱ ዘርፇ ብዙ እዴገት አንዴ ቀን 

አምነውና ተቀብሇው የማያውቁት መዴረክና መሰሌ ተቃዋሚ ነን ባዮች እነዚህን 

ችግሮች በማራገብ ህብረተሰቡን በብሶት ሇማነሳሳት ያሌሞከሩበት አንዴም ቀን 

እንዲሌነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ህዝቡ ጆሮውንና ቀሌቡን አሌሰጣቸውም 

እንጂ ። 

 

ይሌቁንም በአሇም ዓቀፍ ከተከሰተው የኢኮኖሚ ቀውስ ጋር ተያይዞ በአገራችንም 

መጠነኛ በሆነ መሌኩ ቀዯም ባለት ወራት የተከሰተውን መሰሌ የዋጋ ግሽበትንና 

የኑሮ ውዴነት ህብረተሰቡ  ቀዯም ሲሌ የተጠቀሰውን ሇውጥና እዴገት በአገሪቱ 

ማምጣት የቻሇ መንግስት ይህን ችግር መፍታትም አይሳነውም በሚሌ መፍትሄ 

ከመንግስት በትእግስት ሲጠብቁ ተስተውሎሌ ።  

 

በመሆኑም መንግስት እነዚህን ችግሮች ሇመቆጣጠር እያዯረገ ያሇው ጥረት በብዛቱ 

በኢትዮጵያ ታሪክ ከዚህ ቀዯም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከተሰበሰበው ከፍተኛ 

የሆነ የእህሌ ምርት መጠን ጋር ተዲምሮ በአሁኑ ወቅት በአንፃራዊነት የዋጋ 

ግሽበቱ የወረዯበት ሁኔታ እየታየ ነው። 

 

ስሇሆነም በኢትዮጵያ ሊሇፈት ስምንት አመታት በፇጣንና በተከታታይ ሁኔታ 

የተመዘገበው ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇመጪዎቹ ተከታታይ አመታትም መመዝገቡን 

እንዯሚቀጥሌ የአሇም ባንክም ሆነ ላልች የገንዘብ ተቋማት መግሇፃቸውን 

እንዯቀጠለ ናቸው፡፡ከዚህ ጋር ተያይዞም ቀዯም ሲሌ በአገሪቱ በርካታ የሥራ 
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እዴሌን በመፍጠር፣ የትምህርት፣ የጤና፣ የኤላክትሪክ ኃይሌ፣ የንፁሕ ውኃ፣ 

የመፀዲጃ አገሌግልቶችን እንዯዚሁም የመንገዴ አውታሮችን በመዘርጋት ረገዴ 

የተጀመሩና የመጡ ሇውጦችም ተጠናክረው የሚቀጥለ ይሆናለ ።  

 

ከተፇጠሩ ጀምሮ ሲጮሁና ሲያሊዝኑ የምናውቃቸው መዴረክና መሰሌ ነውጠኛ 

ተቃዋሚዎች ሇዚህች አገር እዴገት አንዲች አይፇይደ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብና 

መንግስት ግን በመሊው አሇም እየፇነጠቀ ያሇው የእዴገት ፀሃይ ጮራ ይበሌጥ 

እንዱያበራ አሁንም እጅ ሇእጅ ተያይዘው መስራታቸውን ቀጥሇዋሌ።  ባሌሳሳት 

ፇረንጆቹ “ውሾቹ ይጮሃለ ግመልቹ ግን ጉዟቸውን ቀጥሇዋሌ” የሚለትስ ይህን 

አይነቱን አይዯሌ! 

 

ቸር ይግጠመን! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


