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በአሁኑ ወቅት ስለኢትዮጵያ እድገት የማይዘግብ ማዲያ እና  ተቋም የለም፤ ከእኛ ርዕዮተ ዓለም የተለየ የሚከተሉት ሳይቀር፡፡ 

ፖለቲከኞችና ምሁራንም እውቅናቸውን እየሰጡ ነው፡፡"ኢትዮጵያ በዓለም ላይ በፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ ሀገሮች አንዷ 

ናት፡፡በአንድ ወቅት እራሷን መመገብ ተስኗት የነበረች ሀገር ዛሬ ዘርፈ ብዙ ለውጦች እያስመዘገበች ነው፡፡በቀጠናው በግብርና 

ምርቶች እድገት ከመምራቷ በተጨማሪ በቅርብ ጊዜያት የግብርና ምርቶችን እና የኤሌትሪክ ሀይል ወደ ውጭ እንደምትልክ 

ከተያያዘቸው ልማት መተንበይ ይቻላል፡፡በአፍሪካ ውሰጥ እየታየ ያለው ብሪህ ተስፋ እና እድገት ለመገንዘብ ከኢትዮጵያ የተሻለ 

ተምሳሌት የለም፡፡ጠንካራ የንግድ ግንኙነት አለን፡፡በቅርቡ ቦይንግ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገው ስምምነት በአሜሪካ የስራ እድሎች 

የሚፈጥር ነው፡፡" v^¡ *vT 

 አልጀዚራ ፈርሶ በመገንባት ላይ ያለች ሃገር ሲላት ወርልድ ፖለቲክስ ሪቪው ደግሞ እስያ የራሷ ነብሮች እንዳሏት ሁሉ አፍሪካም 

የራሷ አናብስት አሏት፡፡ ከእነዚህም ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት ብሏል፡፡ ቢቢሲም በአንድ ወቅት Where to invest in 

Africa? የሚል ርዕስ አንቀፅ በዓመት 25% የኢንቨስትመንት ምላሽ የሚገኝባት ሀገር በማለት የሜታ ቢራ ባለቤት የሆነው የዲያጐ 

ካምፖኒ ፈለግን የእንግሊዝ ኩባንያዎች እንዲከተሉ መክሯል፡፡ ታዋቂው የታየም መጽሔት እ.ኤ.አ ማርች 13,2014  “Forget 

the BRICS ,Meet the PINES” በሚል ርዕስ አንቀጽ ፊሊፒንስ፣ ኢንዶኒዥያ፣ናይጀሪያ እና ኢትዮጵያ እድገት ከእነ ብሪክስ 

ክለብ የፈጠነ እንደሆነ አስቀምጧል፡፡ ታየም መጽሔት  አያይዞም በአንድ ወቅት የድህነት ተምሳሌት የነበረችው ኢትዮጵያ ዛሬ ሰላም 

እና በጣም ጠንካራ የኢኮኖሚ አስተዳደር ሀገሪቱን በፍጥነት እያሳደጋት መሆኑን ዘግቧል፡፡ ታየም አያይዞም “የኤስያ ነብሮች” 

ያስመዘገቡትን የአፍሪካዎቹ አናብስት እንደ ኢትዮጵያ ያሉት ይደግሙታል በማለት ገልጾታል፡፡ ታየም መጽሔትን በአርታኢነት 

የሚሰራው ፋሪድ ዘካሪያ በአሜሪካ ፖለቲካ ተፅዕኖ ካላቸው 100 ሰዎች መካከል አንዱ ነው፡፡መፅሄቱም እንዲሁ  

የሮበርት መርዶክ ንብረት የሆነው ዎልስትሬት ጆርናል “ Why made in Eth.Could be the the next made in china ” 

እ.ኤ.አ በሜይ 15,2014 ባወጣው ርዕሰ አንቀጽ ቻይና በአንድ ወቅት በዓለም ርካሽ ጫማዎች እና ልብሶች የሚመረቱበት ሀገር 

ነበረች አሁን ግን ወደ ኢንዱስትሪ ሃያልነት እየተለወጠች ነው፡፡ ዎልእስትሬት ጆርናል ወደሪፓብሊካን የሚያዘነብል የኒዮሊበራል 

ሃሣብ አራማጅ ነው፡፡ የኢትዮጵያን እድገት ተቀብሎ በፅሁፉ የአሜሪካ ኩባንየዎች በአፍሪካ እና በኢትዮጵያ የቻይና ኩባንያዎች 

እየተስፋፉ ስለሆነ የእኛም ኩባንያዎች መንቃት አለባቸው የሚል እንደምታ ያለው ዘገባ አቅርቧል፡፡ ጋዜጣው ተሰሚነቱ እና 

ተፅዕኖው ከፍተኛ ነው፡፡Huajjan /ሁጃን/ የተባለው የቻይና ኩባንያ በሚቀጥሉት ዓመታት 2 ቢሊየን ዶላር በኢትዮጵያ ኢንቨስት 

በማድረግ ወደ አውሮፖ እና አሜሪካ ለመላክ ዕቅድ እንዳላቸው ዘግቧል፡፡ ለዚህ ደግሞ ዋናው ምክንያት በኢትዮጵያ የጉልበት ዋጋ 

ከቻይናው በ25% ያነሰ መሆኑን የወርልድ ባንክ ምንጭ ጠቅሶ ዘግቧል፡፡ በቻይና የጉልበት ዋጋ እየተወደደ በመምጣቱ በሚቀጥሉት 

ዓመታት የቻይና ፋብሪካዎች መዳረሻ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች እንደሚሆኑ አስቀምጧል፡፡ በቻይና ባለፋት 20 ዓመታት 

የደመወዝ ጭማሪ 20% እድገት አሳይቷል፡፡ ዝቅተኛ የደመወዝ ወጪ በቻይና በሰዓት 6 ዶላር ደርሷል፡፡ በተጨማሪም በአፍሪካ 



እንደ ኢትዮጵያ የመሣሠሉት ሀገሮች የወጣቱ  ቁጥር እየጨመረ መምጣት ከፍተኛ የጉልበት ምንጭ እና የገበያ አማራጭ መሆን 

ኢንቨስተሮችን እየሳበ ነው፡፡ አፍሪካ የኢትዮጵያን ጨምሮ የህዝቡ /የሸማቹ/ አቅም እያደገ መምጣቱ እንቨስተሮችን እየሳበ ነው፡፡  

ሌላው ቀርቶ ኢትዮጵያ በምትከተለው ርዕዮተ ዓለም እና ወደሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ይተላለፋል ብሎ የሚሰጋው “የሰብአዊ መብት 

ተሟጋች ነኝ” ባዩ የድህነት ጠበቃ የሆነው HRW በኢትዮጵያ እድገት ብቻ ሣይሆን ልማት መኖሩን  “ Development w/o 

democracy ” በሚል ርዕስ የኢትዮጵያን እድገት እና ልማት ሳይወድ በግድ ተቀብሎታል፡፡ 

   

 

 


