
1 
 

የመንግስት ከኢንቨስትመንት መነጠል ሁለንተናዊ እውነት አይደለም 

ክፍል አንድ 

አዲስ ቶልቻ 

1-21-15 

አዲስ አድማስ ሳምንታዊ  የአማርኛ ጋዜጣ በቅዳሜ ታህሳስ 25፣ 2007 ዓ/ም እትሙ በነፃ አስተያየት አምዱ ላይ በዮሃንስ ሰ 

የተዘጋጀ አንድ ፅሁፍ አስነብቦናል። “መፍትሄ የሌለው የስኳር ፕሮጀክቶች ቀውስ” በሚል ርእስ የቀረበው ይህ የዮሃንስ ሰ 

ፅሁፍ፣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተያዘው የስኳር ልማት አካሄድ “ስኳር አትቀምሱም፣ እንዳማራችሁ ትቀራላችሁ” የሚል 

አንድምታ አለው። አስር የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶችን በመገንባት ላይ ባለችው ኢትዮጵያ ፀሃፊ ዮሃንስ ሰ እንዳሉት የስኳር 

ፍላጎታችን ሳይረካ እንዳማረን የምንቀር ከሆነ እርግጥም እግጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። 

 

ፀሃፊ ዮሃንስ ሰ “ ስኳር እናዳማራችሁ ይቀራል” ያሉበትን ምክንያት ነግረውናል። በአጭሩ “የስኳር ልማት ፕሮከክቶቹ 

በመንግስት የሚከናወኑ መሆናቸው ነው” የሚል ምክንያት ነው ያቀረቡት። ዮሃንስ ሰ ሰኳር እንዳማረን ይቀራል ለማለት 

ያበቃቸውን “ማስረጃ”  ጠቅሰው ከማተታቸው በፊት፣ አሁን በመገንባት ላይ ባሉት የሰኳር ልማት ፕሮጀክቶች መሃከል “አለ” 

ያሉትን መመሳሰል ለመዘርዘር ሞክረዋል። 

 

የስኳር ፕሮጀክቶቹን የሚያመሳስለው የመጀመሪያው ጉዳይ የፕሮጀክቶቹ መነሻ እቅድ ላይ የተመሰረተ ነው። እንደ ዮሃንስ ሰ 

እምነት፣ መንግስት የቢዝነስ ሥራዎች ላይ ጣልቃ ገብነቱን በማስፋፋት፣ የስኳር ምርትን እጥፍ ድርብ እንደሚያሳድግ 

የሚያበስሩ መሆናቸው። የእቅዳቸው መነሻ  “መንግስትና ቢዝነስ መደባለቅ የለባቸውም” የሚለውን የነፃ ገበያ መርህ ከምር 

ካለመገንዘብ ወይም ለመገንዘብ ካለመፈለግ የመነጨ መሆኑ የስኳር ፕሮጀክቶቹን የሚያመሳስል ቀዳሚው ጉዳይ ነው። ዮሃንስ 

ሰ እግረ መንገዳቸውን መንግስት ወይም የመንግስት ባለስልጣናትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ውስጥ 

የሚሰሩት ባለሙያዎች ስለነፃ የገበያ ኢኮኖሚ መርህ ምንም ግንዛቤ የላቸውም የሚል እምነት ያላቸው መሆኑንም ነው የነገሩን። 

 

ዮሃንስ ሰ በኢትዮጵያ በመገንባት ያለሁትን የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች የሚያመሳስ በሚል በሁለተኛ ደረጃ የጠቀሱት 

“ለአመታት የተንጓተቱ፣ ብዙ ገንዘብ የፈሰሰባቸው” መሆናቸው ነው። ሶሰተኛው የሚያመሳስላቸው ጉዳይ ሁሉም ፕሮጀክቶች 

እስካሁን ምንም ስኳር ያላቀመሱ መሆናቸው ነው፣ እንደዮሃንስ ሰ እትያይ። 

 

ዮሃንስ ሰ በኢትዮጵያ በመከናወን ላይ ያሉ የስኳር ልማት ፕሮጀክቶችን ሂደት ለመተቸት እንደ መንደርደሪያ የዘረዘሯቸው፣ 

ሁለተኛውና ሶስተኛው ጉዳዮች ከአንደኛው የመነጩ በመሆናቸው ሶስት አድርገው መዘርዘር ሳያስፈልጋቸው ወደጉዳያቸው 

መግባት ይችሉ ነበር። ሶስት የሚያመሳስሉ ጉዳዮች ብለው መዘርዘራቸው  ነገር ከማንዛዛት ያለፈ ምንም አዲስ ነገር 

አላሳዩበትም። እንደ ዮሃንሰ ሰ እምነት በሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተጠቀሱት የፕሮጀከቶቹ በታሰበላቸው ግዜ 

አለመጠናቀቅና ስኳር ማምረት አለመቻል አንድ ከመሆናቸውም በተጨማሪ ሁለቱም መንግስት በቢዝነስ ውስጥ ከመግባቱ 

የመነጩ በመሆናቸው (እንደ ዮሃንስ ሰ እምነት) ዝርዝሩ አያስፈልጋቸውም ነበር። ዋናው ጉዳይ “ፕሮጀክቶቹ በታሰበላቸው 
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ግዜ አልተጠናቀቁም ይህ የሆነው በመንግስት የሚከናወኑ መሆናቸው ነው” የሚል ነው፤ በቃ። እኔም በዚሁ የፅሁፉ ጭብጥ 

ላይ ነው የማተኩረው። 

 

ዮሃንስ ሰ በፅሁፋቸው “የመንግስት ቢዝነስ በየትኛውም ሃገርና በየትኛውም ዘመን መጨረሻው ኪሳራና ውድቀት ነው።” ሲሉ 

ገልፀው የደርግ መንግስት የቢዝነስ ስራዎችን ከዳር እዳር እቆጣጠራለሁ ብሎ ያደረሰውን የኢኮኖሚ መንኮታኮት በአስረጅነት 

ጠቅሰዋል። ወደ ውጭ ሃገር በመሄድም በሰሜንና ደቡብ ኮሪያ የኢኮኖሚ እድገት ላይ የሚታየውን ልዩነት ጠቅሰዋል። 

 

ዮሃንሰ ሰ ባለፉ አንድ አስርት ዓመታት በዚሁ በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ ይህንኑ የመንግስትና የቢዝነስ መለያየትን ጉዳይ 

አያነሱ መንግስትን ምርር ብለው ሲቃወሙ አውቃቸዋለሁ። ከአስር ዓመት በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ያቀረቡትንና ሰሞኑን የስኳር 

ፕሮጀከቶችን መነሻ በማድረግ የገለፁት ሃሳብ ከአቀራረብ ጀምሮ አንድ አይነት ነው። የቀረበበት ግዜ ብቻ ነው የሚለያየው።  

 

ከቀዘዝቃዛው ጦርነት ማክተምና የገበያ አክራሪ ነፃ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አሸናፊ ሆኖ የወጣ ተደርጎ በተወሰደበት አፍላ ወቅት ላይ 

ብዙዎች በተለይ በሃገራችን “መንግስት በንግድ ውስጥ እጁን ማስገባት የለበትም” የሚል ከረር ያለ አቋም ይዘው እንደነበረ 

ይታወሳል። 

 

እያደረ ግን በተለይ የግል ባለሃብቶች በሌሉባቸው ደሃ አገራት መንግስት ኢኮኖሚውን ለግል ባለሃብቶች ክፍት ተደርጎ የግል 

ባለሃብቶች በተለያየ መክንያት ኢንቨስት ሳያደርጉ ቀርተው የሚፈጠሩና በኢኮኖሚው ላይ ጉልህ አሉታዊ ተፅእኖ ማሳደር 

የሚችሉ ክፍተቶችን መንግስት የሚሸፍንበት ሁኔታ ሊኖር ይገባል የሚል አቋም ተቀባይነት ያገኘበት ሁኔታ አለ። ከዚህ 

በተጨማሪ መንግስት በውጭና በሃገር በቀል ባለሃብቶች ተሳትፎ የሚከናወን የልማት እቅድ አውጥቶ  የኢኮኖሚውን አቅጣጫ 

የሚቀይስበት የልማታዊ መንግስት ፖሎቲካል ኢኮኖሚ አማራጮች በተለይ  ባላደጉ ደሃ አገራት ገዢ አመለካከት አየሆነ 

መጥቷል።  

 

የደቡብ ምስራቅኢሲያ ሃገራት ቻይና እና ዮሃንስ ሰ የጠቀሷት ደቡብ ኮሪያ ጭምር በአጭር ግዜ ውስጥ ግዙፍ ኢኮኖሚ 

መገንባት የቻሉት በልማታዊ መንግስት ፖለቲካል ኢኮኖሚ መርህ በመሆኑ በተለይ ባላደጉና በማደግ ላይ ባሉ ሃገራት 

የፖሊሲው አዋጭነት በብዙዎች ዘንድ ታምኖበታል።  

 

በሌላ በኩል ገበያ አክራሪ ነፃ ገበያን የሞከሩ የአፍሪካ ሃገራት ኢኮኖሚያቸው ህዝባቸውን ተጠቃሚ ማደረግ በሚያስችል 

አኳኋን ማደግ ሳይችል በመቅረቱ የልማታዊ መርህ አማራጭን ከግምት ማስገባት ጀምረዋል። የአፍሪካ ሃገራት የግብርና 

ኢኮኖሚ ባለፉ አስር አመታት ማሽቆልቆል ያሳየ መሆኑን ታሳቢ በማድረግ መንግስት በልማታዊነት ቢያንስ የዓመታዊ ባጀቱን 

7 በመቶ ለግብርናው ዘርፍ ልማት እንዲመድብ በአፍሪካ ህብረት እነዲወስን ያደረገው ይህ ገዢ እየሆነ የመጣ የልማታዊ 

መንግስት አመለካከት ነው። ዮሃንሰ ሰ ግን ከአስራ አምስት ዓመት በፊት ከነበሩበት ንቅንቅ አላሉም፤ የአቋማቸው ቃና እንኳን 

አለተቀየረም፣ በቅዱሳን መፃህፍት ላይ እንደሰፈረ ቀኖና ነው የያዙት። 
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ወደዋናው ጉዳይ ልመለስና ዮሃንስ ሰ “መንግስት መቼም፣ የትም፣ በማንኛውም ሁኔታ በኢኮኖሚ ውስጥ መግባት የለበትም” 

የሚለውን ቀኖናቸውን ሰሞኑን የገለፁት በመከናወን ላይ ያሉትን የከስኳር ልማት ፕሮጀክቶቸ መነሻ በማድረግ በመሆኑ እኔም 

እነዚሁ ፕሮጀክቶች ላይ ለማተኮር እገደዳለሁ። 

 

ዮሃንስ ሰ በፅሁፋቸው የስኳር ፕሮጀከቶቹን ዝርዝር የእቅድ አወጣጥና የኦዲት ሪፖረቶችንም አንስተዋል። “የተሟላ እቅድ 

አልተዘጋጀም” ባይ ናቸው። ይህ እንዲሆን ያደረገው ዞሮ ዞሮ ያው “ፕሮጀክቶቹ የመንግስት መሆናቸው” ነው የሚል በመሆኑ 

ዝርዝር ጉዳዮች ውስጥ ከመግባት ይልቅ በዋናው መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ጣልቃ ገብነት  ላይ ነው የማተኩረው። 

 

እርግጥ ነው ዮሃንስ ሰ እንዳሉት ባለፉ አስር ዓመታት ከተጀመሩ የስኳር ፕሮጀክቶች መሃከል በተለይ ተንዳሆ የስኳር ልማት 

ፕሮጀክት እጅግ ተጓትቷል። ተንዳሆ የስኳር ልማት ፕሮጀክት “ላም አለኝ በሰማይ . . .” አይነት መሆኑን የሚክድ ኢትዮጵያዊ 

የለም። ያለወጉ መዘግየቱ ሳይዘነጋ፣ በቅርቡ ተንዳሆ አንድ የሰኳር ፋብሪካ ወደልማት ስራ መግባቱን ላስታውስ እወዳለሁ። ይህ 

ፕሮጀክቶቹ ምን ቢጓተቱና ያልታሰበ ተጨማሪ ወጪ ቢያስከትሉም  ዮሃንስ ሰ እንደነገሩን ዘላለም ወደምርት ስራ መግባት 

ሳይችሉ የሚቀሩና አክሳሪዎች ሳይሆኑ መጠናቀቃቸውና አትራፊ መሆናቸውም አይቀሬ መሆኑን ይመሰክራል። 

 

ዮሃንስ ሰ ለፕሮጀክቶቹ በወቅቱ አለመጠናቀቅ የቀረቡትን ምክንያቶች በሙሉ ለመቀበል አይፈቅዱም። የማይቀበሉት 

“መንግስት መቼም፣ የትም፣ በማንኛውም ሁኔታ በኢኮኖሚ ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም” የሚለውን ቀኖናቸውን 

ስለሚያፋልስባቸው ነው። በፕሮጀክት እቅድና አፈፃፀም ላይ ግን ተፈጥሯዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ህጋዊና ፖለቲካዊ በሆኑ 

አስቀድመው ሊተነበዩ በማይችሉ ውጪያዊ ምክንያቶቸ ፕሮጀክቶች በታሰበላቸው ገዜ ላይጠናቀቁ፣ ተጨማሪ ወጪ 

ሊያስከትሉ የሚችሉበት ተጨባጭ ሁኔታ አለ።  

 

ለዚህም ነው ፕሮጀክቶቸ ሲቀረፁ መጠባበቂያ (contingency) ባጀትና የማጠናቀቂያ ግዜ የሚያዝላቸው። በግዙፍ 

ፐሮጀከቶች ላይ ያሉ ተሞክሮዎቸ እንደሚያሳዩት አብዛኞቹ የመንግስትም ይሁኑ የግል ፕሮጀክቶች በትክክል በታሰበላቸው ግዜ 

አይጠናቀቁም። ይህ የሚሆነው ቀደም ሲል በገለፅኳቸው አስቀድመው ሊተነበዩ የማይችሉ በርካታ ውጪያዊ ተፅእኖዎች 

በመኖራቸው ነው።  በመሆኑም የተጓተቱበትን ምክንያት አሳማኝነት መመዘን  አስፈላጊ ነው። እናም ዮሃንስ ሰ ከራሳቸው ቀኖና 

ተነሰተው “ፕሮጀክቶቹ የተጓተቱት በመንግስት ስለሚከናወኑ ብቻ ነው።” ብለው በደፈናው ከመደምደም ቢያንስ ለንፅፅር 

እንዲመች የፕሮጀክቱን ባለቤቶች አነጋግረው ሚዛናዊ መረጃ ቢያቀረቡ መልካም ነበር። 

 

ያም ሆነ ይህ አሁን በክንውን ላይ ካሉት አስር ያህል የስኳር ፕሮጀክቶች መሃከል በተለየ የተንዳሆው እና የከሰም የመተሃራ 

ማስፋፋያ የስኳር ልማት ፕሮጀክቶችን እንደጋዜጠኛ የመጎብኘት እድል አግኝቼ ነበር፣ ከሶስት ዓመታት በፊት። እነዚህ ሁለት 

ፕሮጀክቶች ደግሞ በመጓተት ተጠቃሽ በመሆናቸው በጉብኝቴ ከፕሮጀክቱ ሃላፊዎችና መሃንዲሶች ያገኘሁትን መረጃ 

ላካፍላችሁ። በነገራችን ላይ የተቀሩት ፕሮጀክቶች ላይ የተለየ መጓተት ያልታየ መሆኑ እንዲታወስ እፈልጋለሁ። 
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ባገኘሁት መረጃ መሰረት በከሰም ወንዝ ላይ በሚሰራ ግድብ የሚከናወነው የመተሃራ ስኳር ፋብሪካ ማስፋፊያ ፕሮጀክት 

የተጓተተው በተፈጥሯዊ ክስተት ነው። በከርሰ ምድር ውስጥ ባጋጠመ አስቀድሞ ያልተገመተ ጂኦሎጂካዊ ክስተት። በከሰም 

ወንዝ ላይ ግድብ ለመገንባት ቁፋሮ ሲደረግ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ያለው ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ ይፈልቃል። 

ይህ የፈላ ውሃ ባለበት ሁኔታ የግድቡን ግንባታ ማከናወን አይቻልም ነበር።  

 

በመሆኑም የግድቡ ግንባታ ተቋርጦ ከፍል ውሃው ጋር ተያያዥ የሆኑ ጂኦሎጂካዊ ሁኔታዎችን በማጥናት ውሃውን ማቆም 

ወይም ስራ ሳያውክ ማስወገድ የሚቻልበት ጥናት ተካሄደ። ይህ ጥናት በራሱ ሶስት ያህል ዓመታትን ወስደ። በመጨረሻ ፍል 

ውሃው የግድቡን ግንባታ በማያውክበት ሁኔታ በአንድ አቅጣጫ በመፍሰስ ከግድቡ ፊት ካለው የከሰም  ወንዝ ውሃ ጋር 

የሚቀላቀልበት ዘዴ ተበጅቶ የግድቡ ግንባታ እንዲቀጥል ተደረገ። እንደባለሙያዎቹ ገለፃ የፈላ ውሃ መኖሩን አስቀድሞ 

መተንበይ አይቻልም ነበር። በነገራችን ላይ የጂኦሎጂካል ጥናቱን ያካሄደው የውጭ ኩባንያ ነው። 

 

የዚህ አይነት ያልታሰበ  ጂኦሎጂካዊ ክስተት በየትኛውም መሰለ ግዙፍ ፕሮጀክት ላይ ሊያጋጥም የሚችል ነው። በሳሊኒ ኩባንያ 

የተገነባው የጊቤ ሶስት ፕሮጀክት ላይ ፕሮጀክቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በውሃ ማስተላለፊያ ካናል ላይ የደረሰውን መደርመስ ለዚህ 

አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። እናም የከሰም የመተሃራ ስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክት በግል ባለሃብትም የሚከናወን ቢሆን ኖሮ ይህ 

ያልተጠበቀ ጂኦሎጂካዊ ክስተት ማጋጠሙ አይቀርም ነበር። ዮሃንስ ሰ እንደሚያስቡት የግል ባለሃብት ምሉዕ በኩለሄ 

አይደለም። 

 


