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ኢትዮጵያ በአረንጓዴው ልማት ጎዳና 

 
ኢዛና ዘመንፈስ 12/19/13 

 
 

አብዛኛውን ጊዜ የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን ስለአፍሪካ ሀገራት መልካም ዜና 

ሲዘግቡ አይስተዋሉም። በተለይ ኢትዮጵያን አስመልከተው የሚያቀርቡት ዘገባ 

በአንድ ወቅት ተከስቶ የነበረውን ድርቅና ድርቁ ያስከተለውን አሳዛኝ ገፅታ 

የሙጥኝ ያለና በኢትዮጵያ አትለወጥም መንፈስ የተቃኘ ሆኖ ሆኖ እንመለከታለን። 

አሁን አሁን ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ በመላው ህዝቦቿ የተባበረ ጥረት የተያያዘችው 

ፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞና ጉዞውን ዳር ለማድረስ ሲባል የሚደረገው እርብርብ 

የምዕራባውያኑን መገናኛ ብዙሀነ አመለካከት ሳይቀር እየለወጠው እንደመጣ ነው 

መረጃዎች የሚያሳዩት። ለዚህ ደግሞ |ዘጋርዲያን´ የተሰኘውና በዓለም አቀፍ ደረጃ 

ተነባቢነት ያለው የእንግሊዝኛ ጋዜጣ ሰሞኑን የኢትዮጵያን  ፈጣን ኢኮኖሚያዊ 

ዕድገት ማስመዝገብን አስመልክቶ  ያቀረበው ዘገባ በቂ ማሳያ ነው። 

 

ለወትሮው እንደአብዛኞቹ የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን ሁሉ አትዮጵያንም ሆነ 

ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትን በበጎ ማንሳት ውርደት ይመስለው የነበረው |ዘጋርዲያን´ 

ኢትዮጵያ በአረንጓዴ ልማት ላይ የተመሰረተ እጅግ ፈጣን ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት 

እያስመዘገበች የመሆኗን እውነታ ከመቼውም ጊዜ በተሻለ እርግጠኝነት ማስነበቡን 

የተመለከተ ማንኛውም ሰው በጉዳዩ  ሳይገረም (ባልተለመደ ዘገባነቱ) የሚቀር 

አይመስለኝም። ምክንያቱም ሃያላኑ የምዕራቡ ዓለም መንግስታት ለእጅ አዙር ቅኝ 

አገዛዝ ማስፈፀሚያነት እንዲያገለግሏቸው ባለመ መንፈስ ኮትኩተው ያሳደጓቸው 

ፈርጣማ የሚዲያ ተቋማትና በሰብዓዊ መብት ማስከበር ሽፋን የሚነግዱት 

እነ|ሂዩማን ራይትስዎች´ ከአንድ ምንጭ በሚቀዳው የኒዮ ሊበራልዝም አስተሳሰብ 

የተጠመቁ እንደመሆናቸው መጠን፣ የዘጋርዲያን የሰሞኑ ያልተለመደና ኢትዮጵያ 

ነክ፣ ለዚያውም ”አድጋለች” የሚል ዘገባ መቅረቡ ብዙዎችን ትእንግርት አሰኝቷል። 

ለነገሩ ሌሎች ሰፊ ዓለም አቀፋዊ የስርጭት ሸፋን ያላቸው የምዕራባውያን መገናኛ 

ብዙሃንም ኢትዮጵያ በተለይ አረንጓዴ ልማትን ለፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 
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በማዋል ረገድ ለመላው የአፍሪካ ሀገራት አርአያ ልትሆን እንደምትችል 

እምነታቸውን መስጠት ከጀመሩ አመታት እየተቆጠሩ ነው። ይህ ማለት ደግሞ 

ሀገራችን የምተመራበት የኢኮኖሚ ፖሊሲና ስትራቴጂ ገና ከመነሻው ጀምሮ 

አዋጭነቱ የሚያጠያይቅ እንዳልነበረ የሚያረጋግጥ ነው ብሎ ለመደምደም 

የሚያስችል ተጨባጭ እውነታ ላይ ያደርሰናል።  

 

ሌላው አስገራሚና በብዙዎች ዘንድ ፈፅሞ ያልተጠበቀ ሰሞነኛ ዜና ኢትዮጵያ 

የታዳሽ ሃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶቿን ቁጥር ደረጃ በደረጃ እየጨመረች ለመቀጠል 

ማቀዷን ይፋ ያደረገችበት ጥናታዊ መረጃ ባለፈው ማክሰኞ ህዳር 25 ቀን 2006 

ዓ/ም በተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች መገለፁና ሰፊ ሽፋን 

ማግኘቱ ነው። በመግለጫውም ዕቅዱ ወደተግባር ሲለወጥ በዓባይ ወንዝ ላይ ብቻ 

15 ያህል የሃይል ማመንጫ ግድቦች እንደሚገነቡ የተገለፀ ሲሆን፣ በዚህ መሰረትም 

የአዲሱ ዕቅድ መሪ ሃሳብ ስራ ላይ የሚውለውም በመጭዎቹ ሀያ አምስት ዓመታት 

ውስጥ እንደሆነ ያመለክታል። ከዚህ ቀደም በገነባቻቸው ከውሀ የኤሌክትሪክ ሃይልን 

የሚያመነጩ ግድቦችና የግንባታ ሒደቱ በመፋጠን ላይ የሚገኘው ታላቁ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተደማምረው የሚሰጡትን አጠቃላይ አቅም ግምት ውስጥ 

በማስገባት ብቻ የተገረሙ ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ተንታኞች፣ ኢትዮጵያ 

በእርግጥም አረንጋዴ ልማትን መሰረት ባደረገ ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት 

እያስመዘገበች ያለችው አመርቂ ውጤት ለመላው አፍሪካዊያን ሀገራት አርአያ 

መሆን የሚችል ነው ሲሉ ይመሰክሩ ዘንድ አስገድዷቸዋል። ዘጋርዲያንም የዚሁ 

አካል ነው። 

 

ጋዜጣው የኢትዮጵያን መልካም ገፅታ ለማጠልሸት ያለመ የ|ስማ በለው´ ውንጀላ 

በመዝገብ ከሚታወቁት የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች መካከል አንዱና ምናልባትም 

ዋነኛው እንደመሆኑ መጠን፣ በተወሰነ መልኩም ቢሆን ተጨባጩን እውነታ አምኖ 

ወደመቀበል የቀረበ ሃተታ ፅፎ ማስነበቡን አንደመልካም ጅማሮ ልንመለከተው 

ቢገባም፣ አሁንም ግን ዘጋርዲያን ኢትዮጵያን የሚመለከትበት መንፈስ ጤናማነት 

እንደሚጎድለው መረዳት አያዳግትም። ለዚህ ቅሬታዬ እንደአብነት የማቀረበው 

ጉዳይ ደግሞ ሰሞነኛው የዘጋርዲያን ዘገባ ላይ የተስተዋሉ ሁለት መሰረታዊ የመረጃ 



 3 

አቀራረብ ስህተቶችን ነው። አንደኛው ግድፈት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከፍተኛውን 

የዕድገት ጣሪያ  (ጂ.ድ.አር)እያስመዘገበ የመጣው ከዛሬ አስር ዓመት በፊት ጀምሮ 

መሆኑ እየታወቀ፣ ዘጋርዲያን ግን |ላለፉት ተከታታይ 4 ዓመታት´ ማለቱ ሲሆን 

ይህም ጋዜጣው በሚቀጥለው ዘገባው ያስተካክለዋል ተብሎ ይጠበቃል። ሁለተኛውና 

መሰረታዊው ስህተት ደግሞ ይሄው |ዘጋርዲያን የተሰኘ የውጭ ሚዲያ በሀገራችን 

ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት ዙሪያ፣ ከተለያዩ ታማኝ ምንጮች ያገኘውን መረጃ ጠቅሶ 

ያጠናቀረውን ትንተና ሲያጠቃልል |ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አህጉር አጅግ ፈጣን 

የሚባል የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብ ላይ የምትገኝ ሀገር የመሆኗ ጉዳይ 

ባያከራክርም ሰብዓዊ መብቶችን ባለማክበር ግን ትወቀሳለች´የሚል እጅግ በጣም 

አፍራሽ መልዕክት ለማስተላለፍ  መሞከሩ ነው። 

 

እንደኔ እምነት ከሆነ ይህ የዘጋርዲያን የተንሸዋረረ ማጠቃለያ የሚመነጨው በ|እኔ 

ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል´ዓይነት እንስሳዊ ብሒል ተነሳስተው የተቧደኑ ዲያስፖራ 

ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኞች ከሚያራምዱት በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረተ 

ተቃውሞ ነው።  እነዚሁ ስልጣን ናፋቂ ወገኖች የምዕራባውያኑን መንግስታት 

ድጋፍ ለማግኘት ሲሉ በየወቅቱ የሚፈበርኩትን ፀረ ኢትዮጵያ የበሬ ወለደ ውንጀላ 

እንደወረደ ተቀብለው በየአመቱ የሚያቀርቡትን |የሰብዓዊ  መብት አከባበር 

ሪፖርት´ ተብያቸውን ዓለም አምኖ እንዲቀበላቸው ለማድረግ  እንቅልፍ አጥተው 

የሚያድሩት እነ|ሂውማን ራይትስ ዎች´ ከሚያውጠነጥኑት ኒዮ ሊበራላዊ ሴራ ነው። 

ይህን ስልም እንደሀገር በፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ ላይ የምትገኝ ስለመሆኗ  የሩቅም 

የቅርብም ታዛቢ ምስክርነቱን የሰጠላት የዛሬዋ ኢትዮጵያ እንደ ዘጋርዲያን 

ዓይነቶቹ ምዕራባዊ ሚዲያዎች በተንሸዋረረ ዘገባቸው ለማጥላላት ሲሞክሩ 

የሚደመጡትን ያህል |ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ደንታ የሌላት ሀገር´ ብትሆን 

ኖሮ ለመላው አፍሪካ ህዝቦች አርአያነቱ የጎላ እንደሆነ ዓለም የሚስማማበትን 

የአረንጓዴ ልማት ስኬትና ሌሎቹንም ድሎቻችንን ለመቀዳጀት ያበቃንን የለውጥ 

ንቅናቄ መፍጠር ይቻል ነበረን? የሚል ምክንያታዊ ጥያቄ እንድናነሳ እንገደዳለን። 

ስለሆነም ዘጋርዲያን የተሰኘው የባህር ማዶ ጋዜጣ ሰሞኑን ታትሞ በወጣ 

ኢትዮጵያን የሚመለከት ዘገባው ማጠቃለያ ላይ ሀገራችን ውስጥ የሰብአዊ መብቶች 
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አንደሚጣሱ የሚያትት መረጃ መፃፉ ፈፅሞ የተሳሳተና ነባራዊውን እውነታ 

የማይገልፅ እንደሆነ መገንዘብ ይጠበቅበታል ባይነኝ እኔ። 

 

በግልፅ አነጋገር ኢትዮጵያ በፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ ላይ ናት ስንል የዲሞክራሲ 

ስርአት ግንባታ ሒደት የሚጠይቀውን ምቹ ሁኔታዎች ከመፍጠር ጀምሮ ሌሎችንም 

የሰብአዊ መብቶች አከባበር ዕሴቶችን ደረጃ በደረጃ የማዳበር ጥረት እያደረግን 

ሰለማሆናችን ለማመልከት እንጂ ምጣኔ ሀብታዊ ገፅታችንን ለመለወጥ ብቻ ያለመ 

አይደለም፣ ህዳሴያችን ።  ደሞስ ፈረንጆቹ ራሳቸው |ሮም በአንድ ቀን ጀንበር 

አልተገነባችም´  ሲሉ ማንኛውም ጥረት ጊዜ እንደሚጠይቅ ለማመልከት 

አልነበረምን? እና አፍሪካውያን ላይ ሲሆን ግን ሮምን በአንድ ጀንበር ገንብተን 

እንድናሳያቸው የሚጠብቁ ይመስላሉ። ይህ ዓይነቱ ፍርደ ገምድልነት 

በተጠናወተው ወቀሳም ሆነ ተግሳፅ ለዲሞክራሲ መስፈን የቆሙና ለሰብዓዊ መብት 

መከበር የተቆረቆሩ ለመምሰል መሞከር ደግሞ ያስተዛዝብ እንደሆነ እንጂ ነባራዊ 

እውነታን የመለወጥ አቅም አይኖረውም። ወጣም ወረደ፣ በቀደመው የድል 

አድራጊነት ታሪኳ ለመላው አፍሪካውያን ህዝቦች ከአውሮፓ ቅኝ አገዛዝ የሚታደግ 

የነፃነት ፋና የወጋችው እናት ሀገር ኢትዮጵያ እነሆ ዛሬም የአፍሪካን ምድር 

በአረንጓዴ ልማት የሚያጥለቀልቅ የህዳሴ ጉዞ ላይ ናት። 

 

በመላው ህዝቦቿ የተባበረ ጥረት ከጊዜ ወደጊዜ ስፋትና ጥልቀቱ እየጨመረ ሲሄድ 

የሚስተዋለውን የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ ዳር ለማድረስ ሲባል የሚደረገው ሀገራዊ 

እርብርብ ድምር ውጤት ለሆነው የአረንጓዴ ልማታችን ቀጣይነት ሲባል ሰሞኑን 

ይፋ የተደረገው ዕቅድ እንደሚያመለክተው እስከ ዛሬ የተገነቡትንና አሁን 

በመገንባት ላይ ያሉትን ሳይጨምር በሚቀጥሉት 25 ዓመታት ውስጥ ብቻ ከ15 

የማያንሱ፣ 5154 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ሃይል የማመንጨት አቅም የሚኖራቸው 

አዳዲስ ግድቦች ይገነባሉ። ግንባታው ይካሔድባቸዋል ከተባሉት ወንዞቻችን 

መካከልም 1700 ሜጋዋት የሚያመነጨው የላይኛው መንዲያ፣ ባለ 1600 ሜጋዋቱ 

ደግሞ ካራ ቢዶ፣ ላይኛውና ታችኛው ዳቦስ፣ ያዳ አንድና ሁለት፣ ምስራቅ ሰለልቱና 

ምእራብ ሰለልቱ፣ እንዲሁም የታችኛወ ደዴሳን የመሳሰሉተ ተፋሰሶች ይገኙበታል። 

ታዳሽ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫዎችን የመገንባት ተግባር በተመለከተም  
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በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸው ይታወቃል። በዚህ ዘርፍ አመርቂ ውጤት 

ያሳዩት ደግሞ ትግራይ መቀሌ አካባቢ የሚገኘው የወጋጎዳ ፕሮጀክትና እንዲሁም 

ከአዳማ ከተማ በስተምዕራብ ያለው ከፍተኛ ቦታ ላይ የሚገኝ የነፋሰ ሃይል 

ማመንጫ ተጠቃሽ ናቸው። 

 

ባጠቃላይ፣ የነዚህና ሌሎች ስኬቶች ድምር ውጤት የዛሬዋ ኢትዮጰያ በእርግጥም 

ፈጣን የኢኮኖሚ ዕደገት በማስመዝገብ ላይ የምትገኝና አረንጓዴ የልማት 

ስትራቴጂን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያም ለመላው አፍሪካ ምሳሌ መሆን 

የሚያስችላትን ስኬት እንድትቀናጅ ያስቻላት፣ እነ ዘጋርዲያንና የመሳሰሉት 

የምእራቡ ዓለም ታዋቂ ሚዲያዎች የመዘገባቸው አቢይ ምክንያትም ይኸው ነው።  

 

ይህ እንዳለ ሆኖ፣ ሌላው መገናኛ ብዙሃኑ ሊገነዘቡት የሚገባው አቢይ ነጥብ፣  

ምዕራባውያኑ መንግስታትና ለነርሱ አፈቀላጤነት እንደቆሙ የሚያሳብቅባቸውን 

ኢ–ሚዛናዊ ዘገባ በማቅረብ የሚታወቁት ሚዲያዎቻቸው ሁሉ፣ በፈርጀ ብዙ የህዳሴ 

ጉዞ ላይ የምተገኘው ኢትዮጵያ የአረንጋዴ ልማት ፖሊሲን ተግባራዊ በማድረግ 

ብቻም ሳይሆን፣ ሰብዓዊና ዴሞክራሳያዊ መብቶች የሚከበሩበትን ህገ-መንግስታዊ 

ስርዓት በመገንባትም ጭምር ለመላው አፍሪካውያን ህዝቦች አርአያ መሆን የቻለች 

ሀገር መሆኗን  ነው። 

 

  


