
ኢትዮጵያ - ከአድማስ እስከ አድማስ 
 
 

ግርማ (አ.አ) 07/05/13 
 
 
ኢትዮጵያ ካለፉት ሁለት አስርት አመታት ወዲህ በርካታና ሁሉን አቀፍ የሆነ ፈጣን 

ዕድገትን በማስተናገድ ላይ የምትገኝ አገር ነች፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘም ግዙፍ አለም አቀፍ 

የንግድ ተቋማት መናሃሪያ፣ ትላልቅ ውሎች መደራደሪያ፣የበርካታ ስምምነቶች መፈራረሚያ 

በመሆን ልዩ ልዩ ጉዳዮችን በማስተናገድ ላይ ትገኛለች። እየተመዘገበ ካለው ፈጣን እድገት 

ጎን ለጎን ዴሞክራሲያዊ፣ ሰብአዊና የፍትህ ተቋማትን በመገንባት፣ የተገነቡትንም 

በማጠናከር እንዲሁም የብሔር፣ ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን ሁለንተናዊ መብትና ነፃነት 

በማስጠበቅ ላይ ትገኛለች፡፡ ይህ መሰረቱ በቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 

የተጣለውና ተጨባጭ ለውጦችን በማምጣት ላይ ያለው የፈጣን ልማትና የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድና ፖሊሲ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እየተካሄደና ፈጣን 

እድገቱም ይበልጥ በመፋጠን ላይ ይገኛል፡፡ 

 

ይህ ፈጣን እድገትና ዘላቂ ልማት  በሁሉም ዘርፍ፣ ከገጠር እስከ ከተማ እየተካሄደና 

ከፍተኛ እመርታን እያመጣ ከመሆኑም ባሻገር ከሀገራችን አልፎ ለአፍሪካ ህዳሴ መለወጥ 

በአርአያነቱ እየተጠቀሰም ይገኛል፡፡ የመለስ ራዕይም ይኸው ከመሆኑ አንፃርም እቅዳቸው 

ከወዲሁ እየተሳካ ስለመሆኑም አመላካች ነው፡፡ ለዚህም ነው በአሁኑ ሰዓት ክቡር ጠቅላይ 

ሚኒስትር ዝናቸው  ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ እየናኘና መልካም ስራቸው እየተወደሰ 

የሚገኘው፡፡ በቅርቡ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደተመለከትነው  ሰሞኑ ከሀገረ እንግሊዝ 

የተሰማውና የታየው “ውዳሴ መለስ” ታላቅ ዝግጅት በቂ ማስረጃችን ነው፡፡ ለመግቢያ ያህል 

ይህን ካልን ወደዋናውና ወደተነሳንበት ርዕሰ ጉዳይ እንመለስ፡፡ 

 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከወትሮው በተለየ ሁኔታ ኢትዮጵያ ሀገራችን በአለም አቀፍ የተለያዩ 

መድረኮችና ተቋማት እንዲሁም ትላልቅ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ዘንድ ስሟ 

በተደጋጋሚ ሲነሳና በለውጥ አርያነት ስትጠቀስ፣ ከድረገፆች እስከተቋማት ልሳናት ድረስ 

ስሟ ገንኖ፣ ተግባሯ ከፍ ከፍ ተደርጎ፣ ስኬቶቿ አንድ፣ ሁለት - - - - እየተባሉ ሲቆጠሩና 

ሲዘረዘሩ ሰንብተዋል፤ ተጠናክሮም ቀጥሏል፡፡ “ካይን ያውጣሽ” እያልን ከነዚህ ዜና-ዘገባዎች 

መካከል አንዳንዶቹን በመጥቀስ  የየእለት አንኳር ነጥቦቻቸውን እያነሳን እንወያይ፡፡ 

ከWorld Church ድረ ገፅ እንጀምር። 



 

ድረገፁ “Boomtown Ethiopia Can Former Poster Child Nation Become A Model 

For African Growth” በሚል ርዕስ ሰፊ ዘገባን ያስነበበ ሲሆን “በ1984 እና 1985 በአስከፊ 

ረሃብና ድርቅ ትታወቅ የነበረችው ኢትዮጵያ   ባለፉት ተከታታይ አመታት 

ባስመዘገበችው እስከ 10 በመቶ የሚደርስ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በአፍሪካ የቀዳሚነቱን 

ደረጃ ለመያዝ ችላለች” ካለ በኋላ “ይህ ኢኮኖሚያዊ እድገትም በተለይም በከተሞች 

እርግጠኛ በሆነ ሁኔታ መካከለኛ ገቢ ያለው ህብረተሰብ መፍጠር ችሏል፡፡” በማለት 

በመረጃ የተደገፈ ሀተታውን አስፍሯል፡፡ ኢትዮጵያንም የአፍሪካ ሞዴል ብቻ ሳትሆን ምቹ 

የልማትና የስራ ዕድል ባለቤት መሆኗን “Land of Opportunity” ሲል መስክሮላታል። The 

Time የተባለው ድረገፅ በበኩሉ “የአምስት አመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ 

የአገሪቱን ገፅታ ሙሉ ለሙሉ የቀየረ” መሆኑን ጠቅሶ ባለፉት አመታት ብቻ 

ባስመዘገበችው ፈጣን ዕድገት ”ከ2004/5 ወዲህ ከ30 በመቶ በላይ ህዝቧን ከድህነት ማላቀቅ 

ችላለች” ሲል ዋቢ ጠቅሶ ዘግቧል፡፡ ዘገባው ኢትዮጵያ የምዕተ አመቱን የልማት ግቦች 

(MDGs) ከወዲሁ እያሳካች መሆኑንም አስምሮበታል፤ ካቀደችው 90 በመቶ ያህሉን 

ማሳካቷንም ጠቅሷል፡፡ 

 

ወደ BBC እንመለስ። ይህ ጣቢያ ከበፊቱ አሁን ልብ የገዛ ይመስላል። ካለፉት ጥቂት 

አመታት ወዲህ በሀገራችን ውስጥ እየተካሄደ ያለውን መሰረታዊ የልማትና ፈጣን ዕድገት  

ማየትና መረዳት ጀምሯል፡፡ ከዚህ ቀደም በተከታታይ ዘገባዎቹ አማካይነት “ኢትዮጵያ 

ፈጣን እድገት እያስመዘገበች ነው፤ የአፍሪካ ሞዴል በመሆን ላይ ነች፤ - - -“ በማለት 

መዘገቡን በወቅቱ ገልፀን ነበር፡፡ 

 

ሰሞኑን በለቀቀው ዘገባው ደግሞ የአፍሪካ አገሮች ባብዛኛው ከተረጂነት ያልወጡ ቢሆንም 

ኢትዮጵያ ግን ከዚህ አስከፊ ሁኔታ እየተላቀቀች መሆኗን፣ ፈጣን እድገቱ ያለምንም 

መዋዠቅ እየቀጠለ እንደሆነ፣ የባለሀብቶችን ቀልብ እየሳበች መሆኗንና የመሳሰሉትን ጉልህ 

ስኬቶች ጠቅሶና በስፋት ዘግቦ ለአለም ህብረተሰብ አድርሷል፡፡ የዛሬ 40 ዓመት ገደማ 

የኢትዮጵያን ረሀብ ለዓለም ያሳወቀውና ገፅታችንን ለበርካታ ዓመታት ይጎድፍ ዘንድ ሰፊ 

ዘገባ ያቀረበው የBBCው ጋዜጠኛ ጆናታን ዲንብልቢይ አሁን ለአፍሪካ ሕብረት 50ኛ 

የወርቅ ኢዩቤልዩ ክብረ በዓል በመጣበት ወቅት ባየው ለውጥ “የማይታመን . . .” በማለት 

ከዚሁ ከአዲስ አበባ መዘገቡ ይታወሳል።  

 



Business Week.Com በበኩሉ ኢትዮጵያ የባቡር ትራንስፖርት ግንባታው ሂደት 

እየተሳካላት መሆኑንና ለዚህም የተለያዩ ሀገራት (ሩሲያ፣ ህንድ፣ ብራዚል- - - )ን ድጋፍ 

እያገኘች መሆኗን - - - ዘርዝሮ አስፍሯል፡፡ 

 

እነዚህ ከላይ የጠቀስናቸው በጣም ጥቂቶቹን አንጋፋ የአለም የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች 

ብቻ ሲሆን ስለኢትዮጵያ የለውጥ ሂደትና ፈጣን ልማት የዘገቡና እየዘገቡ ያሉ በርካታ 

የመገናኛ ብዙሃን አሉ፡፡ 

 

ከላይ በማሳያነት የጠቃቀስናቸውን ስለሀገራችን የዘገቡ የመገናኛ በዙሃን ተቋማትና የተዘገቡ 

መረጃዎችን እዚህ ላይ ማምጣታችን ያለምክንያት አይደለም፡፡ ይህ አለም በምሳሌነት 

እየጠቀሰው፣ በአርአያነት እየወሰደው፣ በጥሩ ሞዴልነት እየቀመረው ያለውን እድገታችንን 

ያለምንም መንገራገጭና መስተጓጎል እንዲቀጥል ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ለማስገንዘብና 

የጀመርነውን ስርነቀል ፀረ ድህነት ዘመቻቸውን አጠናክረን መቀጠል ያለብን መሆኑን 

በድጋሜ ለማስታወስ ነው፡፡ 

 

ምንም እንኳን ይህ የፀረ-ድህነት ዘመቻችን ከውስጥም ከውጭም እንቅፋቶች ሲገጥሙት 

ቢታይም ለሚጋረጥብን ማንኛውም አይነት ጋሬጣ እጅ ሳንሰጥ ጉዞአችንን መቀጠል 

ይገባናል፡፡ የጋሬጣዎች መፈጠር ብርታትን እንጂ መረታትን ሊፈጥሩብን አይገባም፡፡ 

ዕድገቱ ግለቱን ጠብቆ መቀጠልና በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መከናወን አለበት። 

 

የውጭ ጋሬጣዎችን ለዛሬው ትተን ከውስጥ፣ ከራሳችን መካከል ብቅ እያሉ ያሉትን 

እንቅፋቶች መካከል ጥቂቶቹን ጠቅሰን እንመልከት፤ ከሙስና እንጀምር። ከጥቂት ወራት 

ወዲህ ከወንጀል በተለይም ከሙስና ወንጀል ጋር በተያያዘ በርካታ የማያዳግሙ እርምጃዎች 

በመውሰድ ላይ ይገኛሉ፡፡ መንግሥት አገሪቱ ለተያያዘችው ፈጣን ልማት ዕንቅፋት 

ሆኖብኛል የሚለውን ሙስናን በመዋጋትና ሙሰኞችን በመመንጠር ላይ ነው፡፡ ከአመታት 

በፊት የተጀመረውን የፀረ-ሙስና ትግል የበለጠ አጠናክሮ በመቀጠል ላይ የሚገኘው 

የኢፌዲሪ መንግስት እስካሁን ብቻ ከ50 በላይ የሙስና ባላባቶችንና ቅርንጫፎቻቸውን 

በቁጥጥር ስር በማቅረብ ህግ ፊት አቅርቦ ጉዳያቸው በመታየት ላይ ይገኛል፡፡  

 

“በፈጣን ልማት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ ከእንግዲህ ሙሰኞችን የሚሸከምበት 

ትከሻ የለውም” በማለት ፀረሙስና ዘመቻውን በማጡዋጧፍ ላይ የሚገኘው መንግስት 

“ህዝቡ በመልካም አስተዳደር እጦት መሰቃየት የለበትም” በማለት ከፀረሙስና ዘመቻው ጎን 



ለጎን መልካም አስተዳደርን ለማስፈን እየሰራ መሆኑን በቅርብ የምናየው ጉዳይ በመሆኑ 

ለዚህ አንገብጋቢ ጉዳይ ሁላችንም የፀረ-ሙስናውም ሆነ የፈጣን ልማቱ ትግል አባሪ ተባባሪ 

እንሆን ዘንድ የወቅቱ ጥሪ ግድ ይላል፡፡ በቅርቡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማሪያም 

ደሣለኝ ከአገር ውስጥ ጋዜኞች ጋር ባደረጉት ሰፊ ውይይት ላይም በድርብ ካሰመሩባቸው 

ርዕሰ ጉዳዮች መካከልም አንዱ ይኸው የሙስናና ኪራይ ሰብሳብነት ጉዳይ ነው። 

 

ሌላው ያልገባቸውና የድህነታችን ናፋቂዎች ሊጋርጡብን ያሰቡት/ያቀዱት ጋሬጣ የህዳሴ 

ግዳባችንን ማጨናገፍ ነው። ይህም ከውስጥ እስከ ውጭ የዘለቀ ቢሆንም፣ ከጥቂት ተቃዋሚ 

የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ ግብፅ መንግሥት ድረስ ይዘልቃል። ይሁን እንጂ ከሃሳብና 

እቅድ አላለፈም፤ ሁሉም ከሽፏል፤ የቀረ ካለም ይከሽፋል። 

 

ኢትዮጵያ ለዘመናት ከምትታወቅባቸው ስያሜ አከል ቃላት - ረሀብ፣ ድርቅና ጦርነት - 

ውስጥ ፈልቅቃና ሼሉን ሰብራ የመውጣቷም ሆነ ጊቦንና የእርሱ አራጋቢዎች የኢትዮጵያን 

“ዓለምን መስርሳትና በዓለምም መረሳት  . . .”  ወደፊትና ወደኋላ ያላየ ፍርደ ገምድል 

ውሳኔ ደጋግመው የሚያሰሙትን የሰለቸ ዲስኩር አሽቀንጥራ ጥላ በፈጣን ዕድገት የዓለም 

ምሳሌና የመወያያ ርዕሰ ጉዳይ መሆኗ የዚሁ የኛው-የዜጎች ሁሉ ቆርጦ የመነሳትና አሁን 

የተገኘውን ውጤት በማስገኘታችን ነው።  

  

ባጠቃላይ ከላይ ለመግለፅ እንደሞከርነው አገራችን ፈጣን ልማትን በማምጣቷና ባለሁለት 

ዲጂት የኢኮኖሚ እድገትን በማስመዝገቧ በሀገራችን ከፍተኛ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ፖለቲካዊ ለውጦች ጎልተው በመታየት ላይ ናቸው፡፡ ይህንንም ተክትሎ በአለም የፖለቲካ 

ተንታኞች፣ የምጣኔ ሀብት ሊቃውንት፣ ታላላቅ መሪዎችና ተቋማት ዘንድ መገረምንና 

አድናቆትን ፈጥሮአል፡፡ የአለም መገናኛ ብዙሃንም ይህንኑ ለአለም እያስደመጡና እያሳዩ 

ይገኛሉ፡፡ ዛሬ እጅዎ የገባን የመገናኛ በዙሃነ መረጃን/ዘገባን ቢመለከቱ “Ethiopia’s 

economy is booming . . .” የሚል መንደርደሪያ አረፍተ-ነገርን (ወይም መሪ ቃልን) 

ማንበብዎ የግድ ነው። ይህም የነሱ ችሮታ ሳይሆን የኛው፤ የራሳችን የስራ ውጤት ነው። 

 

 

ይህ የልማታችን ውጤት፣ የመንግስት የአመራር ብቃትና ያወጣቸው የልማት ፖሊሲዎች 

ውጤት በመሆኑ የሚደነቅ አይሆንም። ይሁን እንጂ ይህንን ልማት ከማስቀጠል አኳያ 

በርካታ ጋሬጣዎች እየተደነቀሩብን ሲሆን እነዚህን የሙስና ተዋንያን፣ የኪራይ ሰብሳቢ 

አክተሮች፣ ፀረ-ዲሞክራሲና ፀረመልካም አስተዳደር አጋፋሪዎችና ደቀመዛሙርትን 



አስወግደንና  ችግሩን ከስሩ መንግለን ጥለን የጀመርነውን ፈጣን ልማት ማስቀጠል 

የሁላችንም የዕለት ተዕለት ተግባር ሊሆን ይገባል፡፡ በተለይም ከህዳሴው ግድባችን ጋር 

በተያያዘ የሚነዙ አሉባልታዎችን፣ የሚደረደሩ ዲስኩሮችን፣ . . . ከቁብ ሳንቆጥር (ነገር ግን 

ሳንዘናጋ) በአንድ ልብ፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ኢትዮጵያዊ ወኔና ስሜት ጉዞአችንን 

“ወደፊት!” ልንል የግድ ይሆናል።  

 

        የባንዲራ ግድባችን ዕውን ይሆናል፤ህዳሴያችን ይሳካል!!!  

 

 

 

 

 

 


