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በዚሁ ርዕሰ በቀረበ ክፍል አንድ ፅሁፍ ዮሃንሰ ሰ የተባሉ ፀሃፊ በኢትዮጵያ በመከናወን ላይ ያሉ የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች ላይ 

የሰነዘሩትን ትችት መነሻ በማድረግ በተለይ በከሰም ወንዝ ላይ የተገነባውን የመተሃራ ስኳር ፋብሪካ ማስፋፋያ የገጠመውን 

ችግር አንስቼ ነበር። በዚህ ክፍል ሁለት ፅሁፍ ደግሞ ተመሳሳይ ውጪያዊ ችግር የገጠመውን የተንዳሆ ስኳር ልማት ፕሮጀክት 

አንስቼ በተያያዥ በመንግስትና ቢዝነስ ግንኙነት ላይ አስተያየቴን አቀርባለሁ። 

 

ዮሃንስ ሰ “መንግስት የነካው ነገር ሁሉ አይባረክም” ለሚለው እምነታቸው አስረጂነት የጠቀሱት የተንዳሆ ስኳር ልማት 

ፕሮጀክትም እንዲሁ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ውጪያዊ ችግር ገጥሞት ነበር። ተንዳሆ ስኳር ልማት ዮሃንስ ሰ የጠቀሱት የጎርፍ 

አደጋና ተያያዥ ችግሮች ያጋጠሙት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ፕሮጀክቱን በሚያከናውኑት አስራ አንድ ያህል የውጭ - የህንድ 

ኩባንያዎች መሃከል የተፈጠረ አለመግባባት ለፕሮጀክቱ መጓተት ዋነኛ ምክንያት ነበር።  

 

ሁኔታው እንዲህ ነበር። ፕሮጀክቱን የሚያከናውኑት አስራ አንድ የህንድ ኩባንያዎች በውስጣቸው በተፈጠረ የንግድ ግንኙነት 

አለመግባባት በህንድ ፍርድ ቤት ይካሰሳሉ። በዚህ ምክንያት በጋራ የጀመሩትን የተንዳሆ የስኳር ፕሮጀክት ማከናወን ሳይችሉ 

ይቀራሉ። ይህም ለፕሮጀክቱ መጋተት ምክንያት ሆኗል። የኢትዮጵያ መንግስት በሕንድ ፍርድ ቤት የተያዘው ጉዳይ ውስጥ 

ጣልቃ ገብቶ ኩባምንያዎቹ  በውላቸው መሰረት ስራቸውን እንዲቀጥሉ ማድረግ አልቻለም። እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት 

የህንድ መንግስትም ይህን ማድረግ አልቻለም ነበር። በመጨረሻ ከአመታት ቆይታ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስትና የህንድ 

መንግስት  ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አድርገው በፖለቲካዊ ውሳኔ ኩባንያዎቹ ስራቸውን እንዲቀጥሉ ሆኗል። በነገራችን ላይ 

የከሰም የመተሃራ ማስፋፊና ተንዳሆ አንድ የስኳር ፕሮጀክቶች በቅርቡ ተጠናቆ ስኳር ማቅመስ ጀምሯል።  

 

እንግዲህ ግዙፈ ፕሮጀክቶች ከላይ የተገለፁት አይነት ተፈጥሯዊና ሌሎች ውጪያዊ መነሻ ያላቸው ችግሮች  ሊገጥሟቸው 

መቻሉ እውነት ነው። ይህ የግልና የመንግስት በሚል የሚለይ አይደለም። በዚሀ ሁኔታ በጣም ተጓተው ከፍተኛ ወጪና ኪሳራ 

ያስከተሉ፣ ባለሃብቶቻቸውን ሙልጫቸውን አውጥተው ከነአካቴው የተቋረጡ በርካታ ፕሮጀክቶቸ አጋጥመዋል። ይህ ሁሌም 

በግዙፍ ፕሮጀክቶች ውስጥ ሊያጋጥም የሚችል ተጨባጭ ስጋት (risk) ነው። ፍፁም ከስጋት የፀዳ ግዙፍ ፕሮጀክት የለም። 

ስጋት አለ ተብሎ ደግሞ ፕሮጀክቶች ሳይታቀዱና ሳይከናወኑ አይቀሩም፤  “ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም” እንዲሉ። 

 

ፀሃፊ ዮሃንስ ሰ “መንግስት መቼምና የትም፣ በማንኛውም ሁኔታ በቢዝነስ ውስጥ መግባት የለበትም” የሚል ቀኖናቸውን  

ተዓማኒነት ለማረጋገጥ ባሀገሪቱ በግንባታ ላይ ከሚገኙ አስር ያህል የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች መሃከል በተለይ የተንዳሆ ስኳር 
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ፕሮጀክት ላይ ነው ያተኮሩት። በተለይ በኦሞ ወንዝ ላይ አየተካሄዱ ያሉ ፕሮጀክቶች ከሞላ ጎደል በጤናማ ሁኔታ አየተካሄዱ 

ነው ማለት ይቻላል።  

 

እነዚሀ የኦሞ ስኳር ፕሮጀክቶች ዮሃንሰ ሰ የሚያመልኳቸው ምእራባውያን  አክራሪ የገበያ ኢኮኖሚ አመለካከተ አራማጅ 

ቡድኖች፣ አንዴ ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር ሌላ ግዜ ደግሞ ከተፈጥሯዊ አካባቢ መናጋት ጋር አያይዘው ሊያደናቀፉት 

ቢሞክሩም ሳይሳካ መቅረቱ ይታወቃል። ዮሃንስ ሰ የአቋማቸውን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ስላላመቻቸው እነዚህን በሙሉ 

የሌሉ ያህል ችላ በለው አንድ የተጋነነ መጓተት የታየበትን የተንዳሆ ልማት ነው ያነሱት። እርግጥ እነዚህ ፕሮጀክቶችም ቢሆኑ 

በማንኛውም ግዙፍ ፕሮጀክት ላይ ገሚያጋጥመው የተጨማሪ ግዜና ወጪ ስጋት ሙሉ በሙሉ ነፃ ናቸው፣ እንቅጩን 

በታሰበላቸው ወቅትና ወጪ ይጠናቀቃሉ እያልኩ እንዳልሆነ እንዲታወቅ እፈልጋለሁ። 

 

የዮሃንስ ሰ እንደቀኖና የያዙትን የገበያ ኢኮኖሚ መርህ  እንደ እርሳቸው በፅንፈኝነት ደረጃ ባይሆንም በኢፌዴሪ ህገመንግስት 

እውቅና አግኝቷል። ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግም ከሽግግር መንግስት ወቅት ጀምሮ የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ፓሊሲን ነድፎ ስራ ላይ 

ማዋሉ ይታወቃል። የኢፌዴሪ ሀገመንግስትም ይህን ያረጋግጣል።  

 

በኢፌዴሪ ህገመንግስት  በአንቀፅ 40 “የንብረት መብት” በሚል ርዕስ ስር  

 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ የግል ንብረት ባለቤት መሆኑ/መሆኗ ይከበርለታል/ ይከበርላታል፡፡ ይህ መብት 

የሕዝብን ጥቅም ለመጠበቅ በሌላ ሁኔታ በሕግ እስካልተወሰነ ድረስ ንብረት የመያዝና በንብረት የመጠቀም ወይም 

የሌሎችን ዜጐች መብቶች እስካልተቃረነ ድረስ ንብረትን የመሸጥ የማውረስ ወይም በሌላ መንገድ የማስተላለፍ 

መብቶችን ያካትታል፡፡  

 

 ለዚህ አንቀጽ ዓላማ «የግል ንብረት» ማለት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወይም ሕጋዊ ሰውነት በሕግ የተሰጣቸው 

ኢትዮጵያዊ ማኅበራት ወይም አግባብ በአላቸው ሁኔታዎች በሕግ በተለየ በጋራ የንብረት ባለቤት እንዲሆኑ 

የተፈቀደላቸው ማኅበረሰቦች በጉልበታቸው፣ በመፍጠር ችሎታቸው ወይም በካፒታላቸው ያፈሩት ተጨባጭ የሆነና 

የተጨባጭነት ጠባይ ሳይኖረው ዋጋ ያለው ውጤት ነው፡፡ 

ይላል። 

 

ይህ የሆነው ዜጎች ሃብት የማፍራት መብት ያላቸው መሆኑ ሰብአዊ መብት በመሆኑ ነው። በዚህ መሰረት  ከኤሌትሪክ ሃይልና 

ከቴሌኮሚኒኬሽን በስተቀር በሁሉም ዘርፎች  የግል ባለሃብቶች በቢሊየን የሚለካ ገንዘብ ኢነቨስት አድርገዋል።  በዚህ ዙሪያ 

መንግስት ለውጭ ሰፋፊ የእርሻ ልማት ኢነቨስትመንት መሬት ሲሰጥ የዮሃንስ ሰ ቢጤ የገበያ አክራሪ ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

አራማጆች የግል ኢንቨስትመንቱን “መሬት ቅርምት” የሚል ቅጥል ለጥፈው መቃወማቸውን እናስታውሳለን። ይህ ሁኔታ 

ዮሃንሰ ሰ እና ቢጤዎቻቸው የስኳር ፕሮጀክቶችን መነሻ በማድረግ መንግስትን የዕዝ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚከተል አስመስለው 
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የሚያጥላሉት እንደው መቃወሚያ ፍላጎት እንጂ በተጨባጭ ከነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ተግባራዊነት ጋር ችግር ስላለበት አለመሆኑን 

ያመለክታል። 

 

ዮሃንስ ሰ  ከደርግ የስልጣን ዘመን እነዲሁም ሰሜን ኮሪያ ድረስ ሄደው “መንግስት ቢዝነስ ውስጥ ገባ” ብለው ሊያብጠለጥሉ 

የሞከሩበት የስኳር ልማት ዘርፍ ራሱ ለግል ባለሃብቶች አልተከለከለም። ዘርፉ ለግልም ይሁን ለመንግስት ባለሃብቶች ክፍት 

ነው። ከዚሀ ቀደም አገር በቀል ባለሃብቶች “ህብር ስኳር” የተሰኘ የስኳር ልማት ፕሮጀክት ነድፈው ለዓመታት በአክሲዮን 

ገንዘብ ለማሰባሰብ ይሰሩ እንደነበረ እናስታውሳለን። በዚህ ዘርፍ መሰማራት ለሚፈልጉ ባለሃብቶች መሬት በተመጣጣኝ ዋጋ 

እነዲያገኙ ከማድረግ ጀምሮ ሌሎች በርካታ ማበረታቻዎቸ ተዘጋጅተዋል።የፓኪስታን ባለሃብቶችም በአርጆ ዴዴሳ የስኳረ 

ፋብሪካ ለማቋቋም ሞክረው እንደነበረም ይታወቃል። 

 

ከስኳር ልማት ጋር በተገናኘ በሃገሪቱ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይህ ሆኖ ሳለ፣ የግል ባለሃብቶች ወደ ዘርፉ ሊገቡ አልቻሉም። ይህ 

የሆነው አንደኛ የድኳር ልማት እጅግ ከፍተኛ ካፒታል የሚጠይቅ በመሆኑ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የኢንቨስትመንት ምላሽ 

እደሜው በአንፃራዊነት ረጅም በመሆኑ ነው። ይህ በመሆኑ የግል ባለሃብቱ የሃገሪቱን የሰኳር ፍላጎት ማሟላት በሚችልበት 

ደረጃ ዘረፉ ላይ መሰማራት አልቻለም። 

 

ይህ በስኳር ዘርፍ ላይ ያለ ነባራዊ ሁኔታ የስኳር ፍላጎትን ለሟሟላት ሶስት አማራጮች እንዲኖሩ አድርጓል። እነዚህም አንድ 

ህዝቡ “የስኳር ያለህ” እያለ ስኳር እንዳማረው እንዲቀር ማድረግ፣ ሁለት ሃገሪቱ ካላት እጅግ ውስን የውጭ ምንዛሪ ላይ 

በመቀነስ ስኳር ከውጭ ማስመጣት ሶስት መንግስት በዘርፉ ላይ ኢንቨስት አድርጎ የስኳር ፍላጎቱን ማሟላት የሚችልበትን 

ሁኔታ መፍጠር። 

 

በገበያ አክራሪነት እምንት የታወሩት ዮንስ ሰ ግን ይህን ነባራዊ ሁኔታ ማየት አልቻሉም። በመሆኑም ህዝቡ የስኳር ያለህ እያለ 

እንዲቀር ለማድረግ አለያም በሃገሪቱ ለስኳር ልማት አመቺ የሆነ መሬት፣ ውሃ፣ የአየር ንብረት፣ ሰፊ የሰው ሃይል . . . እያለ 

ስኳር ለዘለቄታው ከውስን የውጭ ምንዛሪ ላይ እየተቀነሰ ከውጭ እንዲገባ ለማድረግ አማራጮች ትተውታል። ይህ ሁኔታ 

ሊያስከትለው የሚችው አሉታዊና አዎንታዊ ተፅእኖ ምንም አላስጨነቃቸውም። 

 

የትኛውም የኢኮኖሚ መርህ በራሱ መድረሻ አይደለም። መድረሻው የሰዎች መብቶች መከበርና ቁሳዊና መንፈሳዊ ፍላጎቶችን 

ማሟላት ነው። ነፃ የገበያ ኢኮኖሚ መርህ ቅቡል መሆን ያለበት እነዚህን ነገሮቸ ሟሟላት ስለሚችል ብቻ ነው። ሰዎች 

በፈቀዱት ስራ ላይ በመሰማራት ሃብት የማፍራትና ያፈሩት ሃብት ባለቤት የመሆን መብት ሰላላቸው፣ በሃገሪቱ ውስጥ ያለውን 

የካፒታል አቅም በሙሉ ስራላይ በማዋል ቀልጣፋና ውጤታማ የሆነ የእምቅ ሃብት አጠቃቀምን ዕውን በማድረግ በአጠቃላይ 

ህዝቡንና ሃገሪቱን ተጠቃሚ ማድረግ ስለሚያስችል ነው። ያም ሆኖ በተለያየ ሁኔታ ከስኳር ልማት ጋር በተገናኘ እንዳጋጠመው 

ክፍተቶች የሚፈጠሩ ከሆነ መንግስት በነጋዴነት እሳቤ  ሳይሆን በልማታዊ አስተሳሰብ የህዝብን ሃብት ኢንቨስት ማድስረግ 

የሚችልበትን ሁኔታ መፍጠር ተገቢ ነው። 
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ልብ በሉ በኢትዮጵያ የስኳር ልማት ለግል ኢንቨስትመንት የተፈቀደ ቢሆንም የግል ባለሃብቶቸ በዚሀ ዘርፍ ላይ ሊሰማሩ 

ባለመቻላቸው የህዝቡን የስኳር ፍላጎት ለሟሟላት መንግስት በዘርፉ ላይ የተሰማራው በልማታዊ አስተሳሰብ ነው። እንግዲህ 

ዮሃንስ ሰ መንግስት  የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ መርህን የሚከተል ቢሆንም  በኢኮኖሚያዊ ሁኔታ አስገዳጅነት የስኳር ልማት ውስጥ 

መግባቱን ልክ የእዝ ኢኮኖሚ መርህን የሚከተል አስመስለው ማቅረባቸው ሰውየው መሬት ላይ ያለውን እውነታ ከመመልከት 

ይልቅ ስሜታቸውን ብቻ የሚያዳመጡ መሆኑን ያመለክታል። 

 

ዮሃንስ ሰ መንግስት “ ‘መንግስትና ቢዝነስ መደባለቅ የለበትም’ የሚለው የነፃ ገበያ መርህ ላይ ግንዛቤ የለውም” የሚል እምነት 

እንዳላቸው ገልፀዋል።  ዮሃንስ ሰ እርሳቸው ነፃ የገበያ ኢኮኖሚ መርህን ምንነት ከመንግስትም ከተቃዋሚ ፓርቲዎችም  

የእርሳቸውን ያህል ያወቀ የሌለ አድርገው ማሰባቸው ግብዝነታቸውን ያሳያል።  ዮሃንሰ ሰ ካነበቧቸው በአመዛኙ በኢኮኖሚ 

ባለሙያዎች ሳይሆን በአራማጆች በፕሮፓጋንዳ ቅኝት የተፃፉ መፃህፍት በላይ በመርሁ ዙሪያ ያነበቡ፣ ጥናት የሰሩ፣ . . . በርካታ 

ዜጎች መኖራቸውን  ማስታወስ አለባቸው። ምናልባት እነዚህን ዜጎች ከዮሃንስ ሰ የሚለያቸው እንደ እርሳቸው እንደቀኖና 

አለመያዛቸው ነው። 

 

ዮሃንስ ሰ ቀኖናቸው ላይ ተመስርተው በመንግስትና ቢዝነስ መለያየት ላይ ያቀረቡትን ሃሳብ ከሌላም አቅጣጫ እንመልከተው። 

ዮሃንስ ሰ  የመንግስት ቢዝነሶችን ውጤታማ አይሆኑም በሚል መነሻ የሚቃወሙበት  ምክንያት “ፕሮጀክቶቹን የሚመሩ 

ሃላፊዎች ወይም የታዘዙትን የሚፈፅሙ ሠራተኞች ከፕሮጀክቶቹ ስኬት የሳንቲም ስባሪ እንደማያተርፉት ሁሉ፤ ኪሳራውም 

ጫፋቸውን የማይነካው  ደሞዛቸውም የማይጓደል  መሆኑ ነው” የሚል ነው።   

 

ዮሃንስ ሰ ይህን ሲሉ በበርካታ ሺሆች የሚቆጠሩ ባለድርሻ ባለቤቶች ያላቸው በመቶ ሚሊየኖችና ቢሊየኖች ገንዘብ በሚለካ 

ካፒታል የሚንቀሳቀሱ ግዙፍ የግል ኩባንያዎች ከባለቤቶቹ ጋር ቀጥታ ግንኙነት የሌላቸውና ስልጣንና ሃላፊነት በተጣለባቸው 

ስራአስፈፃሚዎችና ባለሙያዎች የሚመሩ መሆናቸውን ዘንግተውታል። ግዙፍ ኩባንያዎች (public corporations) 

የባለቤትነት ድርሻ ካላቸው ሰዎች ያላቸው ርቀት ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ጋር ተቃራራቢ ነው። የእነዚህ ግዙፍ የግል 

ኩባንያዎች የስራ አስፈፃሚዎችና ባለሙያዎች ከኩባንያው ትርፍ ተቋዳሽ ያልሆኑትን ያህል ኪሳራውንም አይጋሩም። ትርፋማ 

ሲሆኑ የሚያገኙዋቸው የደሞዝ ጭማሪና የትርፍ ክፍያ (profit sharing) ቦነስን በተመለከተ በመንግስታዊ የልማት 

ድርጅቶች ውስጥም አለ። 

 

በሌላ በኩል ከግል ኩባንያዎች በተሻለ ሁኔታ ውጤታማ የሆኑ የመንግስት የልማት ድርጅቶቸ አሉ። በኢትዮጵያ ሁኔታ በዓለም 

አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሆነውን የኢትዮጵያ አየር መንገድን ለእንደ አብነት መጥቀስ ይቻላል። በልማተዊ መንግስት መርህ 

በአጭር ግዜ ውስጥ የአለማችንን ግዙፍ ኢኮኖሚ መገንባት የቻሉ ደቡብ ኮሪያንና ቻይናን የመሳሰሉ ሃገራት የልማት 

ድርጅቶችም በአስረጂነት ሊጠቀሱ ይችላሉ። የደቡብ ሪያና የቻይና ግዙፍ ኩባንያዎች መንግስታዊ የልማት ድርጅቶች 

መሆናቸውን ልብ በሉ። 
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ስኬታማ መንግስታዊ ያልሆኑ ይልማት ድርጅቶች ያሉትን ያህል ዝርክርክ አሰራር ያለባቸው አክሳሪ፣ ተጀምረው መጠናቀቅ 

ያልቻሉ የግል ቢዝነሶችም አሉ። በሃገራችን በብዙ ሚሊየን ዶላር በሚቆጠር ካፒታል ብርካታ ሺህ ሄክታር መሬት ወሰዶ የእርሻ 

ስራ ላይ የተሰማራው ካራቱሬ የተሰኘ የህንድ ኩባንያን፣ የአርጆ ዲዴሳን የስኳር ልማት ጀምሮ ማጠናቀቅ አቅቶት በጅምሩ 

ለመንግስት ሸጦ የሄደውን የፓኪስታን ኩባንያ እንዲሁም በየአካባቢው ተጀምረው በአፅማቸው ቆመው የቀሩ ህንፃዎችን 

መመልከት ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀስ ይችላል። 

 

እናም ዮሃንስ ሰ እንደማይመነዘር የመጨረሻ ሁለንተናዊ እውነት (universal truth) የወሰዱት “መንግስት መቼም፣ የትም፣ 

በማንኛውመ ሁኔታ ቢዝነስ ውስጥ መግባት የለበትም” የሚል አቋም ትክክል አይደለም። 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

  

 

  

 


