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ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ተፈላጊ ሀገር እየሆነች ነው! 

                                        ዘሩባቤል ማቲያስ 06/19/14 

                                           matze@gmail.com 

 

 “ሁሉም ሰው ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ በመመስከር ላይ ይገኛል።…የሀገሪቱ 

ዕድገት በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚመሩ ኢኮኖሚዎችን በመተቸት 

በሚታወቁ ተቋማት ሳይቀር እየተመሰከረለት ይገኛል።…” 

                     -የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ 

 

ይህን አባባል የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ ‘ዘ አፍሪካን ሪፖርት’ 

(The Africa Report) ከተሰኘ ድረ- ገፅ ጋር ሰሞኑን ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይ 

የተናገሩት ነው። አዎ! ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ኢትዮጵያ ከምትገኝበት ተጨባጭ 

ዕውነታ በመነሳት መሆኑ ከማንም የተሰወረ ጉዳይ አይመስለኝም። ምክንያቱም በቅርቡ 

እየወጡ የሚገኙት ዓለም አቀፍ መረጃዎች እንደሚያስረዱት፤ ይህን የሀገራችንን ዕድገት 

በቅርበት ተከታትለው ሃቁን የተገነዘቡ በርካታ የውጭ ባለሃብቶች ዓይናቸውን ሀገራችን 

ላይ በመጣል በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት ከፍተኛ ፍላጎት ማሳየታቸው ነው። 

ከዚህ ባለፈም፤ በተለያዩ የንግድና የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለመሳተፍ ኢትዮጵያን 

ተመራጭ እያደረጓት ነው። 

እርግጥ ቀደም ሲል ሀገራችን ከምትታወቅበት የረሀብ፣ የቸነፈርና የጦርነት የዓለም አቀፉ 

ሚዲያ የዕለት ተዕለት ዘገባነት ተላቅቃ፤ የፈጣን ልማትና ዕድገት አርአያ ሆና መጠቀስ 

ከጀመረች እነሆ ከአስር ዓመታት በላይ እየተቆጠሩ ነው። በዚህም ሳቢያ ዜጎቿ 

አንገታችንን ቀና አድርገን መሄድ ጀምረናል፡፡ እናም በአሁኑ ወቅት መንግስትና ህዝብ 

ባካሄዱት ከፍተኛ ጥረት ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ፈጣን ዕድገት እያስመዘገቡ 

ከሚገኙ ሀገሮች ተርታ ለመሰለፍ በቅታለች፡፡  

በዚህም ከሰሃራ በታች ግዙፍ ኢኮኖሚ ካላቸው የአፍሪካ ሀገራት በአምስተኛ ደረጃ፣ የነዳጅ 

ምርት ከሌላቸው ሀገሮች ደግሞ ቀዳሚውን ስፍራ የያዘችው ኢትዮጵያ፤ የበርካታ 
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ኢንቬስተሮችን ቀልብ በመሳብ ላይ ትገኛለች፡፡ ይህ ደግሞ የኢፌዴሪ መንግስት 

በሀገራችን የተፋጠነ ልማት ለማምጣት የሚያስችል ትክክለኛ ፖሊሲና ስትራቴጂ 

ከመንደፉ ባሻገር፤ በተግባር ተርጉሞ ውጤት ማምጣት መቻሉ እንደሆነ ከማንም የሚሰወር 

ዕውነታ አይመስለኝም፡፡  

በእርግጥ በሀገራችን እየተመዘገበ ለሚገኘው ለውጥና ዓለም አቀፍ ኢንቬስተሮች ወደ 

ሀገራችን እንዲሳቡ ማድረግ ያስቻለው ዋነኛ ጉዳይ የጠራ መስመር የያዘ፣ ሀገራዊውን 

ወቅታዊና ተጨባጭ ሁኔታ በማገናዘብ በተግባር ላይ የሚያውል አመራርና በህዝባዊ 

ተሳትፎ የተደገፈ አቅጣጫን የሚከተል የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት የመኖሩ 

ጉዳይ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ እናም የኢፌዴሪ መንግስት ሀገሪቱንና ህዝቦቿን ከድህነት 

ከኋላቀርነት ለማላቀቅ የነደፈው ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመር ተግባራዊ በማድረግ 

ተስፋ ሰጪ ዕድገት በማስመዝገብ ላይ እንደሚገኝ በውጪው ዓለምና በባለሃብቶቻቸው 

ሳይቀር እየመሰከሩለት ይገኛሉ። ከመመስከር ባለፈም፤ የሀገራችንን መፃዒ ዕድል ከወዲሁ 

በአንክሮ አጢነው በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሳተፍ በልማት እግሮቻቸው ወደ ሀገራቸን 

እየተመሙ ነው።  

ከመሰንበቻው እየወጡ ያሉ ዘገባዎች የሚያመለክቱትም ይህንኑ ነው—ኢትዮጵያ ከምስራቅ 

አፍሪካ ተፈላጊዋ ሀገር እየሆነች በመሄድ ላይ መሆኗን። ሁነኛ መገለጫውም 

የኢንቨስትመንት መንገዶች ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ማምራታቸው ዛሬ ላይ በገሃድ እየታየ 

መሆኑ ነው። ታዲያ ይህን ዕውነታ በአስረጅ አስደግፈን ለመመልከት ይቻል ዘንድ 

ቀደምት ዕውነታዎችን ትተን፤ በርካታ ሰሞነኛ ዕውነታዎችን መዘርዘር የሚቻል 

ይመስለኛል።    

ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያነጋገራቸውና ቀደም ሲል የጠቀስኩት ‘ዘ አፍሪካን ሪፖርት’ ድረ-ገፅ 

እንዳተተው፤ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ከምስራቅ እና ምዕራብ የዓለማችን 

ክፍል የሚመጡ ኢንቨስተሮችን በየዕለቱ ያስተናግዳል። በቅርቡ እንኳን በዓለም አቀፍ 

ደረጃ ታዋቂ የሆኑት ዩኒሊቨር (Unilever)፣ አኪያ (Ikea)፣ ቴስኮ (Tesco) እንዲሁም ኤች 

እና ኤም (H&M) የተሰኙ ታላላቅ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ኢንቨስት 

በማድረግ ላይ ያሉ ድርጅቶች መሆናቸውንም አስነብቧል።  
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ይህ ብቻ አይደለም። ታዋቂው ሄይንከን ቢራ ፋብሪካ ሀገራችን ውስጥ በመዲናችን ዳርቻ 

አካባቢ በ127 ሚሊዮን ዶላር የቢራ ፋብሪካ እየገነባ ነው። ብሩክስ ዋሽንግተን የተባሉ 

አሜሪካዊ የሮሃ ቬንቸርስ የንግድ ልማት ፈንድ ሃላፊም፤ ኢትዮጵያ እየደገ የመጣ፣ 

ተጠቃሚ እንዲሁም መካከለኛ ገቢ ያለው የህዝብ ቁጥር እየጨመረና ፈጣን የከተሞች 

ዕድገት የሚታይባትብሎም ሳቢ ኢንቨስትመንት ያላት ሀገር በመሆኗ ድርጅታቸውን 

የሳበው መሆኑን ገልፀዋል። በምስራቅ አፍሪካ ፈጣን ዕድገት እያስመዘገቡ ካሉ ሀገራት 

ውስጥ አንዷ ስለሆነችና እያደገ የመጣውን ፍላጎት ለማሟላት ድርጅታቸው በለስላሳ 

ኢንዱስትሪ ውስጥ በመሳተፍ የጠርሙስ ማምረቻ ፋብሪካ መገንባቱን ተናግረዋል። 

የሀገራችን ተፈላጊነት በዚህ ብቻ ያበቃ አይደለም። “ሪፖርተር” የተሰኘው ጋዜጣ 

መቀመጫውን በእንግሊዝ ያደረገውና ‘ቤንች ኢቨንትስ’ በሚል መጠሪያ የሚታወቀው 

የአፍሪካ ሆቴል ኢንቨስትመንት ፎረም አዘጋጅ፣ በመጪው መስከረም በናይሮቢ ኬንያ 

ሊያካሂደው የነበረውን የአፍሪካ ሆቴል ኢንቨስትመንት ፎረም ወደ አዲስ አበባ ማዘዋወሩን 

በዘገባው አስታውቋል። ይህም ለኢትዮጵያ ቱሪዝም መነቃቃትን የበኩሉን ሚና 

እንደሚጫወት ይታመናል። በዚህ መልካም አጋጣሚ ምክንያት የሀገሪቱ ቱሪዝም አሁን 

ካለበት ደረጃ ከፍ ብሎ ሊቀመጥ እንደሚችልም ተስፋ ተጥሎበታል።  

 

እርግጥም ይህ ዕውነታ ሀገራችን በምስራቅ አፍሪካ ምን ያህል ተፈላጊና አስተማማኝ ሰላም 

የሰፈነባት መሆኗን የሚያሳይ ነው። ሀገራችን ከቱርክ ጋር ያላት የሁለትዮሽ የንግድ 

ግንኙነትም ተፈላጊነቷን የሚያሳይ ሌላኛው አመላካች ጉዳይ ነው። አውሮፓዊቷ ቱርክ 

ከኢትዮጵያ ንግድ ዘርፍ ጋር የንግድ አጋርነት ስምምነት ተፈራርማለች። በዚህም ባለፉት 

10 ዓመታት ውስጥ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ ትስስር መጠን 400 በመቶ 

ማደጉን መረጃዎች ያመለክታሉ። ቀደም ሲል 110 ዶላር የነበረው ይህ የንግድ ግንኙነት 

እ.ኤ.አ በ2013 ብቻ 550 ሚሊዮን ዶላር መድረሱም እንዲሁ። ታዲያ ይህ በሁለቱ ሀገራት 

መካካል ያለው የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት የሀገራችን ምቹ ሁኔታ የሚያመላክተ 

ነው። 

 

በቅርቡም በሀገራችን የተካሄደው የኢትዮ-ደቡብ አፍሪካ የኢንቨስትመንት ፎረም ቀደም 

ሲል ሀገራችን በቀጣናው ያላትን ተፈላጊነት የሚያሳይ ይመስለኛል። ከመሰንበቻው በአዲስ 
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አበባ ለአራት ቀናት ያህል በተካሄደው የኢትዮ- ደቡብ አፍሪካ ኢንቨስትመንት ፎረም ላይ 

ለመሳተፍ አዲስ አበባ የተገኙት 30 ኩባንያዎች፣ በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ላይ 

በማተኮር ኢንቨስት ለማድረግ እንደሚፈልጉ መግለፃቸው ይህን ዕውነታ የሚያሳይ 

ይመስለኛል። ታዲያ በዚህ የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት ከአፍሪካ 

ልማት አዲስ አጋርነት (ኔፓድ) ጋር ያዘጋጀው የኢትዮ-ደቡብ አፍሪካ የአራት ቀናት 

የኢንቨስትመንትና የቢዝነስ ፎረም፤ የእንግሊዙን ባርክሌይ ባንክ በአፍሪካ የሚወክለው 

ባርክሌይስ አፍሪካን ጨምሮ፤ ስታንዳርድ ባንክ፣ ትሬንድ ካፒታል ሆልዲንግስ፣ ካሪቡ 

ኢንተርናሽናልን የመሳሰሉ ታላላቅ ኩባንያዎች መገኘታቸው ተቋማቱና ሀገራቸው 

ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍላጎት የሚያመላክት ነው። 

 

ይሁንና እዚህ ላይ ‘እነዚህ ሁሉ ሀገራትና የፋይናንስ ተቋማት በሀገራችን እንደምን ሊሳቡ 

ቻሉ?’ የሚል ጥያቄ ስናነሳ ሃቁ በመግቢያዬ ላይ የጠቀስኳቸው የኢፌዴሪ ጠቅላይ 

ሚኒስትር አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ ያነሱት የኢትዮጵያን ዕድገት የሚደግፍ አንድ ዘገባ 

እናገኛለን—የአፍሪካ ልማት ባንክን እማኝነት። ባንኩ በድረ-ገፁ ሰሞኑን እንዳስታወቀው፤ 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እ.ኤ.አ ከ2004 እስከ 2011 ባሉት ዓመታት ውስጥ በአማካይ 11 

ነጥብ 3 በመቶ ዓመታዊ ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት በማስመዝገብ ጤናማ ዕድገት 

ማሳየቱን አትቷል።  

 

የዕድገቱ ዋነኛ መሠረቱ ግብርና ቢሆንም፤ ቀስ በቀስ የማዕድን፣ የአገልግሎት እና 

የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች አስተዋጽኦ እየታከለበት መምጣቱን ያስታወቀው ባንኩ፤ ሀገሪቱ 

በመሠረታዊ አገልግሎት አሰጣጥ መለኪያዎች ላይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ አመርቂ 

መሻሻል አሳይታለች ብሏል። የመሠረታዊ አገልግሎቶች አሰጣጥ ያልተማከለ እንዲሆን 

መደረጉ ከፈጣን ዕድገት ጋር ተጣምሮ እ.ኤ.አ በ2004 ከድህነት በታች ይኖር የነበረው 

ሕዝብ ከ38 ነጥብ 7 በመቶ በ2010 ወደ 29 ነጥብ 6 በመቶ እንዲወርድ ማስቻሉን 

ያተተው የባንኩ ዘገባ፤ የኢትዮጵያ መንግሥት የማኅበራዊ መለኪያዎችን በማሻሻል 

በዋናነት መሠረታዊ አገልግሎቶችን የማግኘት እና ጥራትን የማሻሻል ተግባር ላይ ተግቶ 

በመስራት ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል።  
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እንግዲህ ይህ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ላይ የተቀመጠውና በአፍሪካ ልማት 

ባንክ የተገለፀው የ11 ነጥብ 3 አማካይ ዕድገት ይመስለኛል—በርካታ ሀገሮችና ተቋሞቻቸው 

ሀገራችን ላይ ዓይናቸውን እንዲጥሉ ያደረጋቸው። ታዲያ ለዚህ ሁሉ የማንነታችን 

መገለጫ መሰረቱ ልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው መንግስታችን የቀየሳቸው ትክክለኛ 

ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች የሚታይና የሚዳሰስ ውጤት ማስመዝገባቸው ሲሆን፤ ይህ 

የማይታበል እመርታም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብና በፋይናንስ ተቋሞቻቸው እንዲሁም 

የአፍሪካ ልማት ባንክን በመሳሰሉ አህጉር በቀል ድርጅቶች ህያው ምስክርነት የተቸረው 

በመሆኑ ነው።  

 

ታዲያ ይህን ዕውነታ ይዘን ወደ ሀገራችን ተፈላጊነት ስናመራ፤በዓለም ላይ የሚገኙ ታዋቂ 

የግል የንግድ ቡድኖች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት ላይ መሆናቸውን እንረዳለን። በዓለም 

ላይ ታዋቂ ከሆኑ የግል የንግድ ቡድኖች አንዱ የሆነውና መቀመጫውን ኒው ዮርክ 

ያደረገው “ኬኬአር” (KKR) የተሰኘው ድርጅት፤ “አፍሪፍሎራ” (Afriflora) ከተባለው 

የኢትዮጵያ ኩባንያ አክሲዮን ለመግዛት 200 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት አድርጎ 

በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ድርጅቱ አበቦችን በመትከል፣ በማምረት እና ለዓለም ገበያ 

ለሽያጭ በማቅረብ ከተሰማራው “አፍሪፍሎራ” ኩባንያ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ከስምምነት 

መድረሱ፣ ኩባንያው ለያዘው የማስፋፊያ ዕቅድ እንደሚረዳው ይታመናል። እርግጥ  

“ኬኬአር”ን የመሳሰሉ ታዋቂ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በርከት 

ያለ ገንዘብ ወደ አህጉሪቱ እንዲገባ ማድረጋቸው በሀገራችን የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች 

በመቹ የኢንቨስትመንት ሁኔታ ውስጥ እየሰሩ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። 

  

ምንም እንኳ በኢትዮጵያ ፈጣን ኢኮኖሚ ውስጥ የፋይናንስ፣ የቴሌኮም እና የጅምላ 

ንግድን ጨምሮ ሌሎች ዋና ዋና የኢንቬስትመንት ዘርፎች ለውጭ ኢንቬስተሮች 

የተከለከለ ቢሆንም፤ የውጭ የግል ንግድ ኢንቬስተሮች በሲሚንቶ፣ በቡና፣ በወይን እና 

በብስኩት ማምረት ዘርፎች ውስጥ በመሳተፍ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ መገኘታቸው 

ሀገራችን የውጭ ባለሃብቶችን የሚያበረታታ አካሄድ እየተከተለች መሆኑን የሚያመላክት 

ነው።  
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ይህም የውጭ ባለሃብቶች ሀገራችን ከምትከተለው ፖለቲካል-ኢኮኖሚ ስርዓት አኳያ 

በመንግስት የተያዙ የምጣኔ ሃብት ዘርፎች ውጪ እንዲሁም በህግ ተደነገጉ ፖለቲካዊ 

እንቅስቃሴዎች በስተቀር ባለሃብቶቹ ወደ ሀገራችን ገብተው በኢንቨስትመንት ዘርፍ 

እንዲሳተፉ የተመቻቸ ሁኔታ መፈጠሩን የሚያስረዳ ነው። እርግጥ ሀገራችን ባላት 

አስተማማኝ ሰላም ሳቢያ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ በአበባ እርሽ ልማት መስክ ተወዳዳሪ 

በመሆን ላይ ትገኛለች። ለአብነት ያህል ብናነሳ እንኳን በዘርፉ የካበተ ልምድ ያላት 

ጎረቤታችን ኬንያ የአበባ ኢንዱስትሪዋ እ.ኤ.አ በ2008 የተደረገውን ምርጫ ተከትሎ 

በተፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት ምክንያት አደጋ የተጋረጠበት ሲሆን፤ ኢትዮጵያ 

በተቃራኒው ባላት የተረጋጋ ሥርዓት እና ርካሽ የጉልበት ክፍያ እንዲሁም የተሻለ የታክስ 

ድጎማ ብሎም በታዋቂው አየር መንገዷ የዓለም ገበያን በቀላሉ ለመድረስ በመቻሏ የተሻለ 

ተጠቃሚ መሆኗን መረጃዎች ያስረዳሉ። እናም ቀደም ሲል የጠቀስኩት “ኬኬአር”ን 

የመሳሰሉ ታዋቂ ዓለም አቀፍ ተቋማት ወደ ሀገራችን በመግባት ኢንቨስት የማድረጋቸው 

ምስጢር ይህን ዕውነታ መነሻ ያደረገ መሆኑ ከማንም የሚሰወር ጉዳይ አይመስለኝም። 

ይሁንና አንዳንድ የተቃውሞ ጎራ አባላትና የውጭ አጋሮቻቸው በሀገሪቱ በፍጥነት እያደገ 

የሚገኘውን የኢንቨስትመንት ዘርፍ ከመጥቀስ ይልቅ፤ የኢፌዴሪ መንግስት በባንክ፣ 

በቴሌኮምዩኒኬሽንና በኤሌክትሪክ ዘርፎች ለውጭ ባለሃብቶች ክፍት ያለማድረጉ ተስፋ 

አስቆራጭ እንደሆነ አስመስለው ይናገራሉ፡፡  

 

እርግጥም የኢትዮጵያ መንግስት ሀገሪቱ ከገባችበት የድህነትና ኋላቀርነት ማጥ ለማውጣት 

የሚያስችል ፖሊሲና ስትራቴጂዎች ነድፎ መንቀሳቀስ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ፤ 

የራሳቸውን ርዕዩተ-ዓለማዊ አጀንዳን ለማስጠበቅ ሲሉ የትችት ናዳን ሲያወርዱ የቆዩ 

ሃይሎች ስለመኖራቸው ለውድ አንባቢዎቼ መንገር ለቀባሪው የማርዳት ያህል ነው፡፡ 

በዚህም ባንኮችን፣ ቴሌን፣ መብራት ሃይልን፣ አየር መንገድን፣ የከተማ ውኃና የመሳሰሉትን 

በፕራይቬታይዜሽን ማዕቀፍ ወደ ግል ሴክተር በርካሽ ለማሸጋገር አስገዳጅ ጫናና ግፊት 

ሲያደርጉ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም፡፡ መሬት የህዝብ ሃብት ሆኖ ሳለ፣ እንዲሸጥና 

እንዲለወጥ የመገፋፋቱና የማስገደዱ ሁኔታም እንዲሁ፡፡  

 

ከዚህም አልፎ ተርፎ ሀገራችን የእነዚህን ሃይሎች ፍላጎት ማሟላት ካልቻለች የብድርና 

የዕርዳታ ተጠቃሚ እንደማትሆን በግልፅ በመጠቆም የልማት ግስጋሴያችንን በተቻላቸው 
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መጠን ሊያደናቅፉ ሞክረዋል—ባይሳካላቸውም። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ በእነርሱ 

የኒዮ-ሊበራሊዝም ፖለቲካል-ኢኮኖሚ አስተሳሰብ ካልተመራችና እርሱንም ተግባራዊ 

ካላደረገች ዕድገት ብሎ ነገር እንደማይታሰብ ሲያሳስቡና ሲያስታውቁ መቆየታቸው ዛሬም 

ድረስ የምናስታውሰው ነው—ነገርዬው የተገላቢጦሽ ሆነ እንጂ። በእርግጥ ይህ አስተሳሰብ 

‘ሁሉም ነገር ለገበያና ለግሉ ባለሃብት መተው አለበት፣ መንግስት ህግና ሥርዓትን 

ከማስፈን ውጭ በኢኮኖሚው ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም’ የሚል አክራሪ አመለካከትን 

የማራመድ ፍላጎት መሆኑን መንግስት አስቀድሞ በመገንዘቡ ፈውሱን ላለመጋት ከፍተኛ 

ጥንቃቄ ማድረግ ችሏል፡፡ በዚህም የመንግስት ሚናን ለማዳከም በኒዮ-ሊበራል ሃይሎች 

አማካኝነት የተሸረበውን ሴራና የደረሰበትን ግፊት ተቋቁሞ ጠንካራ ልማታዊ መንግስት 

መመስረት በመቻሉ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ዕድገት በማስመዝገብ ላይ ይገኛል፡፡  

ብዙዎች መሬት እንዲሸጥና እንዲለወጥ ሲጎተጉቱና ተፅዕኗቸውን ሲያሳርፉ፣ ገጠርና 

ግብርናን መሰረት ያደረገ የልማት ስትራቴጂ ከዕድገት ይልቅ ለውድቀት እንደሚዳርግ 

ሲጠነቁሉና ሲሳለቁ በነበሩበት ወቅት፤ ከሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አብሮ የማይሄድ 

መስመር እንደማይበጅ የተገነዘበው መንግስት ግን የእነርሱን ጩኸትና ግፊት ጀሮ ዳባ 

ልበስ በማለት እንዲሁም ልማታዊ አቅጣጫን በመንደፍና በመከተል ሀገሪቱ በፈጣን 

ልማትና ዕድገት እንድትጓዝ ማስቻሉ የማይታበል ሃቅ ነው፡፡ እንደሚታወቀው ካለፉት ሃያ 

ዓመታት ወዲህ በሀገራችን ተአምራዊ የለውጥ ጉዞ በመታየት ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም 

‘መንግስት በኢኮኖሚው ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም’ የሚለውን የኒዮ-ሊበራሊዝም 

አስተሳሰብ የማያስኬድ መሆኑን በተግባር በማስመስከር ችሏል፡፡  

ለዚህም ነው በኒዮ- ሊበራሊዝም ጥላ ስር የተሰባሰቡ የርዕዮቱ አራማጆች በምጣኔ ሃብት 

ቀውስ ውስጥ ሲዘፈቁ ሀገራችን ግን የጀመረችውን የፈጣን ልማትና የዕድገት ጉዞ 

በአስተማማኝ ሁኔታ በማስቀጠል ላይ የምትገኘው፡፡ ታዲያ ከዚህ እውነታ እንደምንረዳው 

ነገር ቢኖር፤ ኢትዮጵያ የምትከተለው ልማታዊ አቅጣጫ ሌሎች የአለማችን ሀገሮች ከኒዮ- 

ሊበራሊዝም አስተሳሰብ ውጭ ማደግ እንደሚቻል እንዳፍታ ቆም ብለው ማሰብ 

እንደለባቸውና ተጨባጭ ሁኔታቸውን ያገናዘበ ፖሊሲና ስትራቴጂ በመንደፍ ለዕድገት 

መብቃት የሚችሉ መሆናቸውን ነው፡፡ እናም ሃቁ ይሄ ሆኖ ሳለ፤ የተቃውሞው ጎራና 

የውጭ አጫፋሪዎቻቸው በሀገሪቱ እየተስፋፋ ያለውን የኢንቨስትመንት ተጨባጭ ሁኔታ 
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የሚያደበዝዝ ዘገባ በስተጀርባው የተደበቀ ፍላጎት ያላቸው መሆኑን መመልከት 

የሚያስፈልግ ይመስለኛል፡፡  

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው የኢትዮጵያ መንግስት በሀገሪቱ መዋዕለ 

ንዋያቸውን በማፍሰስ፣ በኢንቨስትመንት ለመሰማራት ፍላጎት ያላቸው የውጭ ባለሀብቶችን 

ለመሳብ የተለያዩ ማበረታቻዎችን በማመቻቸት በሩን ከፍት በማድረግና በተለያዩ አለም 

አቀፋዊ መድረኮች ተጨባጭ ሁኔታውን በማስረዳት በርካታ ባለሃብቶችን በመሳብ ላይ 

ነው፡፡ በዚህም በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች በተለይም በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግና 

ኢንዱስትሪ ዘርፎች የተሰማሩ የውጭ ባለሀብቶች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ 

መምጣት ችሏል፡፡ በመሆኑም ሀገሪቱ ለኢንቨስትመንት ምቹ መሆኗን የተገነዘቡ በርካታ 

የውጭ ኩባንያዎችና ባለሃብቶች መዋዕለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ከፍተኛ ፍላጎት 

በሚያሳዩበት በአሁኑ ወቅት፤ ‘ከእውነት የራቀ አሉባልታን ማስራጨቱ ለምን አስፈለገ?’ 

የሚለው ጥያቄ ምላሽ ማግኘት ይገባዋል፡፡  

በእኔ እምነት የተቃውሞውን ጎራ እምነት ብንመለከት እንኳን፤ እነርሱ የማያውቁትን 

የኒዮ-ሊበራልዝምን አስተሳሰብ ሀገራችን ሳታላምጥ እንድትውጥ የሚገፋፉና የትናንቱ 

ጥላሸት የመቀባት ርዕዮታቸው ተቀጥያ ከመሆን የሚዘል አይመስለኝም፡፡ የውጭ 

አቀንቃኞቻቸውም ቢሆኑ ‘እኛ ባልናችሁ መንገድ ብቻ ነው ማደግ ያለባችሁ’ ከሚል 

አክራሪነት በዘለለ ለሀገራችንና ለህዝቦቿ ዕድገት ካላቸው ቀናዒ ፍላጎት የተነሳ ሊሆን 

እንደማይችልም በርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡  

ምክንያቱም በአሁኑ ወቅት የሀገራችንን ምቹ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ ተጠቅመው መዋዕለ 

ንዋያቸውን በማፍሰስ ላይ የሚገኙት የቻይና፣ የቱርክ፣ የህንድ፣ የአውሮፓ፣ የአረብ ሀገሮች 

ትልልቅ ኩባንያዎችና ባለ ሀብቶች ከመኖራቸው ባሻገር፤ እንደነ ሳምሰንግ፣ በጂኦተርማል 

ሃይድሮ ፓወር ፕሮጀክት ላይ ለመሰማራት በዝግጅት ላይ የሚገኘው ግዙፉ የአሜሪካ 

ኩባንያ፣ በማዕድን ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩት የካናዳና የአወስትራሊያ ኩባንያዎችና 

ሌሎች ፍላጎት ያላቸው ኢንቨስተሮች በመበራከታቸው አሳማኝ አስረጅ በመሆናቸው ነው። 

በመሆኑም አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎቹ በመንግስት የተያዙ የባንክ፣ የቴሌና የመብራት ዘርፎች 

ለኢንቨስትመንት ክፍት ያለመሆናቸው ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ አስመስለው 

የሚደሰኩሩት መነባንብ ተቀባይነት የለውም፡፡ 
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እርግጥም የኢትዮጵያ መንግስት የኒዮ- ሊበራሊዝም አስተሳሰብን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ 

ተግባራዊ ማድረግ ለውድቀት እንደሚዳርግ የርዕዮቱ አራማጆች በቀውስ ከመመታታቸው 

በፊት አስቀድሞ በመገንዘቡ እንኳንስ ሊቀበለው ቀርቶ ሊታሰብ እንደማይችል በተግባር 

አረጋግጧል፡፡ ለዚህ ደግሞ በርካታ ጉዳዮችን ከግምት በማስገባቱ ሲሆን ሀገራዊ ተጨባጭ 

ሁኔታን ያላገናዘበ ፖሊሲ የታሰበውን ለውጥ ማምጣት እንደማይችል ከተለያዩ ሀገሮች 

ተሞክሮ በመነሳት ድምዳሜ ላይ በመድረሱ ነው፡፡  

በእነዚህና በሌሎች መንስዔዎች ሳቢያም ትክክለኛና የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በመቅረፅ የፀረ - ድህነት ትግሉን ያቀጣጠለው 

መንግስታችን ህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ የሚያደርግ ፈጣንና ተከታታይ ልማት 

በማስመዝገብ ላይ ይገኛል፡፡ በልክ ያሰፉት ልብስ ሊሰፋም ሆነ ሊጠብ እንደማይችል ሁሉ፤ 

ሀገራዊ ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታን ያገናዘበ ፖሊሲና አቅጣጫም ለስኬት እንደሚያበቃ 

ከሀገራችን አካሄድ መገንዘብ እንደሚቻል መረዳቱ አዳጋች አይሆንም፡፡ በአንጻሩ ደግሞ 

‘የእኛን አስተሳሰብ ካልተቀበላችሁ ልታድጉ አትችሉም’ ብለው ለያዥና ለገላጋይ 

ሲያስቸግሩ የነበሩት የኒዮ- ሊበራሊዝም አስተሳሰብ አቀንቃኞች ለኢኮኖሚ ቀውስ 

ከመዳረጋቸው ባሻገር፤ የእነርሱን ሞዴል እንዲቀበሉ ያስገደዳቸውን የአፍሪካ ሀገሮች 

ከውድቀት ሊታደጓቸው ቀርቶ ከገቡበት የሁከትና ብጥብጥ ችግር ሊያወጧቸው 

ያለመቻላቸው በግልጽ እየታየ የሚገኝ እውነታ ነው፡፡  

ለነገሩ እነዚህ ኃይሎች ጥቅማቸው እስካልተነካ ድረስ ማንም ይሁን ማን ችግር ውስጥ 

ቢዘፈቅ ጉዳያቸው አይደለም፡፡ ምክንያቱም የርዕዩታቸው እሳቤ መርህ ብዙዎችን ለድህነት 

አጋልጦና ጥቂቶች ተጠቃሚ የሚያደርግ አስተሳሰብ መሆኑ ፀሃይ የሞቀው ሀገር ያወቀው 

ጉዳይ በመሆኑ ነው፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን አክራሪ ኒዮ-ሊበራሎች በኢትዮጵያ በመካሄድ ላይ 

ያለው የዴሞክራሲና የነጻ ገበያ ሥርዓት የማንንም የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚያስተናግድ 

አለመሆኑን ሊገነዘቡት የሚገባ ይመስለኛል፡፡ በአሁኑ ወቅት ያለው ስርዓትና መንግስት 

እነርሱ እንደፈለጉት የሚያሽከረክሩት እንዳልሆነ እንዲሁም ሀገሪቱንና ህዝቡን ከድህነትና 

ኋላቀርነት ለማውጣት የሚያስችል ትክክለኛ ፖሊሲና ስትራቴጂ መቀረጹንም እንዲሁ 

ሊረዱት ይገባል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ መንግስት በተመረጡ ዘርፎች ላይ ጣልቃ መግባቱ በለተይም ባንክን፣ 

በቴሌንና መብራትን የመሳሰሉ ዘርፎች ለግሉ ኢንቨስትመንት ያለመፍቀዱ እነርሱ 
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እንደሚሉት ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ 

ስንነሳ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆኑ በርካታ ዘርፎች በመኖራቸው ባለሃብቶች በፈለጉት 

የልማት ዘርፍ ተሰማርተው መስራት ስለሚችሉ ነው። እናም የግድ መንግስት 

በሚቆጣጠራቸው ዘርፎች ላይ መንጠልጠሉ ምን ይሉት እሳቤ መሆኑ ለማንም ግልፅ 

አይደለም፡፡ ለነገሩ የሀገራችን ኢኮኖሚ በፍጥነት እያደገ ያለና ለዚህም የግሉ ባለሀብት 

የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ የሚገኝ ቢሆንም፤ የሀገራችን የግል ባለሃብት የአቅም ውስንነት 

ያለበት መሆኑ ግን የሚካድ አይደለም፡፡ በዚህ ምክንያትም በሀገራችን እየተመዘገበ 

የሚገኘውን ዕድገት ለማስቀጠል የመንግስት ጣልቃ ገብነት የግድ ነው፡፡ እናም ይህ 

ባልሆነበት ሁኔታ ወደፊት ልናሳካው የምናስበውና ወደ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች 

ተርታ የመሰለፉ ራዕይ ሊሳካ የሚችል አይመስለኝም፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው 

የሀገራችን የመሰረተ ልማት ዝርጋታ በከፍተኛ ደረጃ ሊሳለጥ ይገባዋል፡፡ ይህን የመሰረተ 

ልማት ግንባታ የማፋጠን ኃላፊነት ደግሞ በመንግስት ጀርባ ላይ የተጣለ መሆኑ ለማንም 

ግልፅ ይመስለኛል፡፡  

የተሟላ የትምህርት፣ የጤና፣ የመንገድ…ወዘተ. የልማት አውታሮች በሌሉበት ሀገር ውስጥ 

ከፍተኛ የገቢ ምንጭ የሆኑትን የባንክ፣ የቴሌና የመብራት ዘርፎችን ለግሉ ባለሃብት ሽጦ 

አጣብቂኝ ውስጥ መግባት ለተጀመረው አጓጊ የልማት ጉዞ እንቅፋት መሆኑ ሳይታለም 

የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡ ይህ ዕውነታም የኒዮ- ሊበራሊዝም አስተሳሰብን ሳያላምጡ ከዋጡ 

የአህጉራችን ሀገሮች ውስጥ በገሃድ የታየ ነው፡፡ እዚህ ላይ የሀገራችን ህዝቦች የዘመናት 

ጥያቄ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል አንዱ ልማት መሆኑን መዘንጋት የለብንም፡፡ ዛሬ 

በሀገራችን የሰፈነው ሰላም ለህዝባዊው የልማት ጥያቄ ምላሽ እያገኘ በመምጣቱ እንደሆነም 

ግንዛቤ ሊያዝበት የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ ለዚህም ነው— የሀገራችን መንግስትና ህዝቡ ዘላቂ 

ልማትን ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ መሆኑን በተደጋጋሚ የሚገልፁት፡፡ እዚህ ላይ 

የሚገመው ነገር ግን የኒዮ-ሊበራሊዝም እሳቤ አቀንቃኞች ሀገራችን የምትከተለውን 

በተወሰኑ ጉዳዩች የመንግስት ጣልቃ ገብነት ያለበትን የነጻ ገበያ ሥርዓት መኮነን 

የጀመሩት ዛሬ አለመሆኑን ነው፡፡ እናም በግብርናው ዘርፍ በኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ 

ባለሃብቶችንና መንግስትን ሲኮንኑ ዛሬ ላይ ደርሰዋል—በጭፍን ሙግት በገሃድ የሚታየውን 

ዕውነታ በመካድ። ይሁን እንጂ ሀገራችን እንደ ትናንቱ ሁሉ ዛሬም በርካታ የውጭ 

ኢንቬስተሮችን ቀልብ በመሳብ ላይ ትገኛለች። ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውና ፈጣንና 
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ተከታታይ ዕድገታችንን የተገነዘቡ በርካታ የውጭ ኢንቬስተሮች ህያው አስረጅ ናቸው። 

ለዚህ ውጤት ያበቃን ልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው የኢፌዴሪ መንግስት የተተላቸው 

ትክክለኛ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ስልቶች መሆናቸው ሊዘነጋ አይገባም። ቸር 

እንሰንብት። 


