
 

 

የልማታዊው መንግስት ስኬትና  

የጽንፈኛው ሃይል  ክስረት 
 

                                            ቢኒያም ሰለሞን  

አለምን እያስደመመ ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ እድገት ግስጋሴ ቀጥሏል፡፡ 

ይህን እድገት በጽኑ መሰረት ላይ ለማስቀጠል የሚደረገው ርብርብም ለአፍታም ጋብ 

አላለም፡፡ በመላው የአገሪቱ ከተሞች የኮንስትራክሽን ግንባታው ተጣጥፉዋል፡፡ 
 

በገጠር አርሶ አደሩ የግብርናውን ተግባር ለዘመናት ከነበረበት ሁዋላ ቀር 

የአስተራረስ ዘይቤ አላቆ በዘመናዊ ዘዴ እየከወነው ይገኛል፡፡ ዛሬ እንደ ቀድሞው 

አይደለም፤ ሁኔታዎች ፈጽሞ ተቀያይረዋል፡፡ በተለይ ቀድሞ አርሶ አደሩ ኑሮውን 

እንዴት ይገፋ እንደነበር የሚያውቅ አሁን የሚያየውን ለማመን  ይቸገራል፡፡  
 

ዛሬ በኢትዮጵያ የገጠር አካባቢዎች አርሶ አደሩ ካለበት አካባቢ ድረስ በዘለቀው 

የአገሪቱ የቴሌኮሙዩኒኬሽን አውታር ዝርጋታ ተጠቃሚ በመሆኑ የማሳ ስራውን 

የሚከውነው የግብርና ግብይቱን የሚመለከቱ መረጃዎችን በሞባይል ስልኩ 

በማግኘት ጭምር ነው፡፡   
 

አርሶ አደሩ ዛሬ የጤናና የትምህርትን የመሳሰሉ ወሳኝ የማህበራዊ አቅርቦት 

አገልግሎቶችን የሚያገኘው እንደ ቀድሞው ሩቅ መንገድ ተጉዞ ሳይሆን የሚኖርበት 

አካባቢ ተገንብተውለት ነው፡፡ 

 

አሁን አሁንማ በርካታ አርሶ አደሮች የአይሱዙና የተለያዩ መኪናዎች ባለቤቶች 

በመሆናቸው ምርታቸውን በራሳቸው መኪና ወደ ገበያ ሲያቀርቡ መመልከት 

በእጅጉ እየተለመደ መጥቷል፡፡     
 



በመላ አገሪቱ በእያንዳንዱ የገጠር ከተሞች ድረስ ዘልቀው በተዘረጉ አዳዲስ 

የመንገድ ግንባታዎች አማካኝነትም የትራንስፖርት አገልግሎት አርሶ አደሩ ሰፈሩ 

ድረስ ዘልቀው አገልግሎት እየሰጡት ይገኛሉ፡፡ በተመሳሳይም የኤሌክትሪክ ሃይልም  

ተጠቃሚ ናቸው ፤ የዛሬዋ ኢትዮጵያ የገጠር መንደሮች፡፡  
 

ብቻ …ካለፉት አስር አመታት ወዲህ ኢትዮጵያ ያለ ነዳጅ ገቢ ፈጣንና ተከታታይ 

በሆነ ሁኔታ ያስመዘገበችው ኢኮኖሚያዊ እድገት በአሁኑ ወቅት የከተማና የገጠር 

ነዋሪውን የነፍስ ወከፍ ገቢ አሳድጎታል፡፡ ይህም በአገራችን መካከለኛ ገቢ ያለው 

የህብረተሰብ ክፍል እንዲፈጠር ማስቻሉን የተለያዩ ተቀማት ከሚያወጡት መረጃ 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

 

እናም ዛሬ በኢትዮጵያ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊና በፖለቲካዊ  ዘርፎች ከፍተኛ 

ለውጥ እየታየ መሆኑ ጸሃይ የሞቀው እውነታ ከሆነ ቆይቷል ፡፡ይህ ፈጣንና 

ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገት ታድያ በአሁኑ ወቅት የአለም ባንክን በመሰሉ ግዙፍ 

የአለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትም ጭምር  እውቅና ተሰጥቶታል፡፡  
 

በተለይ የአለም ባንክ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት 

“ጠንካራ ኢኮኖሚያዊ እድገት በሚል ከማድነቁ በተጨማሪ መንግስት የእድገቱን 

ቀጣይነት ለማረጋገጥ የሚያከናውናቸውን ተግባራት ለማሳካት እንዲያግዝ ከ2005 

አ.ም መስከረም ወር ወዲህ ባሉት አራት ወራት ጊዜ  ብቻ የ 5 ነጥብ 5 ቢሊዮን 

ዶላር ብድር ለኢትዮጵያ ፈቅደል፡፡  

 

ባንኩ ባለፈው መስከረም ወር 2005 አ.ም በኢትዮጵያ እየተካሄዱ ላሉ የመሰረተ 

ልማት አውታር ግንባታዎች እገዛ የሚውል የ1.5 ቢሊዮን ዶላር ከወለድ ነጻ ብድር  

የፈቀደ ሲሆን ከሰሞኑ ደግሞ የኢትዮጵያን ቀጣይ ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማረጋገጥ  

በመንግስት ለተነደፈው የአምስት አመት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ 



ትግበራ ድጋፍ የሚውል አራት ቢሊዮን  ዶላር ተጨማሪ ብድር መፍቀዱን ይፋ 

አድርጉዋል፡፡   
 

የአለም ባንክ በተለይም ሰሞኑን ለኢትዮጵያ የፈቀደውን የአራት ቢሊዮን  ዶላር 

ተጨማሪ ብድር ይፋ ባደረገበት ወቅት በኢትዮጵያ የአለም ባንክ ዳይሬክተር 

ጉአንግ ዚህ ቼን  የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ ፈጣንና ተከታታይ በሆነ ሁኔታ 

እያስመዘገበ ያለው ኢኮኖሚያዊ እድገት ባለፉት ሁለት አመታት ገጥሞት 

የነበረውን የዋጋ ግሽበት ፈተና  በከፍተኛ ሁኔታ በመቆጣጠር እንዲወርድ 

ማድረጉን አድንቀዋል፡፡  
 

የአለም ባንክ በቅርብ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚያዊ እድገት አስመልክቶ ባወጣቸው  

ተከታታይ መግለጫዎችም በኢትዮጵያ ባለፉት አምስት አመታት ብቻ 

በተመዘገበው ከ10 ነጥብ 6 በመቶ በላይ እድገት በአገሪቱ ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን 

ዜጎች ከድህነት መውጣት ችለዋል፤ በአገሪቱ የድህነት መጠኑንም ከ38.7 በመቶ 

ወደ 29.6 በመቶ ዝቅ እንዲል ማድረጉን ማመላከቱ ይታወሳል፡፡  

 

ባንኩ ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ፈጣንና ተከታታይ ኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ 

የቻለችው እርሻው ዘመናዊ በመሆኑ፣ የኤክስፖርት ዘርፉ በማደጉ፣ ጠንካራ የአለም 

የምርት ፍላጎት በመኖሩና የኢትዮጵያ መንግስት እያካሄደ ባለው የልማት 

ኢንቨስትመንት ምክንያት መሆኑን ጠቃቅሰል በዚህ ሪፖርቱ፡፡  
 

በርካታ የአለም አቀፍ ተቋማትና የመገናኛ ብዙሃን በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 

በየቀኑ በሚባል ሁኔታ በኢትዮጵያ መጠነ ሰፊ በሆነ መልኩ በከተማና በገጠር 

በሚታዩ ለውጦች መደመማቸውን የሚያመላክቱ መረጃዎችን በየወቅቱ ይፋ 

ሲያደርጉ እየተመለከትን ነው፡፡  
 

በአሁኑ ወቅት በተለይ የአለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያ መንግስት 

አያካሄዳቸው ያሉ አፍሪካዊ ኢኮኖሚያዊ  ትስስር መፍጠር የሚያስችሉ የህዳሴውን 



ግድብ ጨምሮ በርካታ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ ግንባታዎችን፣ የባቡርን 

ጨምሮ የተለያዩ የመንገድ መሰረተ ልማት አውታርና እንዲሁም የኮንስትራክሽን 

ግንባታዎች የፈጠረባቸውን አግራሞት በዜናዎቻቸውና በዘገባዎቻቸው ላይ 

ሲገልጹም  እያስተዋልን ነው፡፡   
 

የኢንቨስትመንት ፍሰቱን ጨምሮ በገጠርና በከተማ እየተካሄዱ ያሉ ከፍተኛ 

የልማት እንቅስቃሴዎችም የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት መሳባቸው አልቀረም፡፡ይህ 

ሁኔታ ታድያ እድገቱን በጥረታቸው እውን ላደረጉት መላው የኢትዮጵያ ህዝቦችና 

መንግስት የምስራች ዜና የመሆኑን ያህል ጽንፈኛውን ሃይል ግን የሚያስደስት 

አልሆነም፡፡  
 

በመሆኑም ጽንፈኛው ሃይል የአገሪቱን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት ቀደም ሲል 

“መንግስት ቁጥሩን  እያጋነነ ከመግለጹ ውጭ ለህዝቡ የትምህርት፣ የጤናና 

የመሳሰሉ የማህበራዊ አገልግሎቶችን ለማዳረስ ፈጽሞ የሚያስችል አይደለም” 

በሚል ሲለፈፍ መቆየቱ የሚታወስ ነው፡፡  

 

ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ የትምህርት፣ የጤናና የንጹህ መጠጥ ውሃ የመሳሰሉ የዜጎችን 

መሰረታዊ ፍላጎት ለማዳረስ የሚያስችሉ የማህበራዊ አገልግሎትን በማዳረስ ረገድ 

በርካታ አበረታች ተግባራት ማከናወና የሚታወቅ ነው፡፡  

 

ኢትዮጵያ ቀደም ሲል የተጠቀሱትን የማህበራዊ አገልግሎት ለታችኛውና ሩቅ 

ለሚገኘው ማህበረሰብ ክፍል  በማዳረስ ረገድ ያከናወነችው አመርቂ ተግባርና 

የሄደችበት ብዙ ርቀትም አርኪ ሆኖ በመገኘቱም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

እኤአ በ2015 ታዳጊ አገራት እንዲያሳኩት ያስቀመጠውን የሚሊኒየም ግብ 

በቀዳሚነት ከሚያሳኩ ጥቂት አገራት ግንባር ቀደማ ኢትዮጵያ መሆናን ማረጋገጡ 

ጽንፈኛው ሃይል ኩምሽሽ አድርጎታል፡፡  

 



ይሁንና ልማታዊው የኢትዮጵያ መንግስትና መላው ህዝብ እጅ ለእጅ ተያይዘው 

በጋራ የሚከናውኑትን ድህነትን የመቀየር አበረታች ተግባር ከማጠልሸት ወደ ሁዋላ 

ብሎ የማያውቀው ጽንፈኛው ሃይል ግን በቅርቡ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ እድገቱ “ጥቂት 

ሃብታሞችን ከመፍጠር ውጭ ..ብዙሃኑን ተጠቃሚ አላደረገም ” በሚል ውሃ 

በማይቀጥር መከራከሪያው ሊያጣጥለው ሲሞክር ይታያል፡፡  

 

ሆኖም ግን ቀደም ሲል የአለም ባንክ ካወጣው መረጃ መገንዘብ እንደሚቻለው 

ባለፉት አምስት አመታት ብቻ በተመዘገበው ከ10 ነጥብ 6 በመቶ በላይ ተከታታይ 

ኢኮኖሚያዊ እድገት (የኢትዮጵያ መንግስት ከ11 በመቶ በላይ መሆኑን ነው 

የሚገልጸው) በአገሪቱ ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ዜጎች ከድህነት መውጣት ችለዋል፤ 

የድህነት መጠኑንም ከ38.7 በመቶ ወደ 29.6 በመቶ ዝቅ ብሏል፡፡ 

 

በመሆኑም ይህም ቢሆን  ጽንፈኛው ሃይል ተጨባጭ ማስረጃ ሊያቀርብበት 

የማይችል የተለመደ እንቶ ፈንቶው ወሬ በመሆኑ ውንጀላው ከራሱ አልፎ ሌላ 

ተቀባይ ሊያገኝ  አልቻለም፡፡  
   
በአጠቃላይ “ውሾቹ ይጮሃሉ …….ግመሎቹ ግን ጉዞአቸውን ቀጥለዋል” የሚለውን 

አባባል ተግባራዊ በማድረግ በድህነት ላይ ታሪካዊ ድል የመጎናጸፍ አላማውን 

እያሳካ የሚገኘው ልማታዊ የኢትዮጵያ መንግስት ግን ላለፉት ዘጠኝ አመታት 

በላይ እያስመዘገበ ያለውን  ፈጣንና ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ እድገት በጽኑ መሰረት 

ላይ ከማስቀጠል የሚያቆመው አንዳች ሃይል እንደሌለ በተግባር እያረጋገጠ 

ይገኛል፡፡   

 

ልማታዊው መንግስት ለጽንፈኛው ሃይል ተረት ተረት ቀድሞውኑ ጆሮውን ሰጥቶ 

ቢሆን ኑሮ ባለፉት ዘጠኝ ተከታታይ አመት በላይ ያስመዘገበውን ይህን ባለ ሁለት 

አሀዝ ኢኮኖሚያዊ እድገት እውን ማድረግ ባልቻለ ነበር፡፡  
 



ይሁን እንጂ በሳል በሆነ ሁኔታ የህዝብን ዘላቂ ጥቅም አስልቶ በጥንቃቄ መተግበርን 

የተካነው ልማታዊው የኢትዮጵያ መንግስት የአለም ባንክ ባወጣው መረጃ 

እንዳረጋገጠው አሜሪካና የአውሮፓ አገራት በከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ውድቀት 

በነበሩበት እኤአ ከ2004 -2011 ባለው የሰባት አመታት ጊዜ  ውስጥ ብቻ 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተመሳሳይ እድገት ሲያስመዘግቡ ከነበሩ የአፍሪካ አገራት 

ከእጥፍ በላይ ሲያድግ እንደነበር መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

 


