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“ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም” 

                                            ሱራፌል ለይኩን 02/18/14 

 “ወገብን የሚያጎብጡ መርሀ - ግብሮችን በማሳካት ከአንገታችን ቀና እንላለን” ብለው 

ነበር— ታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ። እናም ዛሬ ላይ ሀገራችን ቀደም ሲል 

ከምትታወቅበት የረሀብ፣ የቸነፈርና የጦርነት የዓለም አቀፉ ሚዲያ የዕለት ተዕለት 

ተዘጋቢነት ወጥታ፤ በፈጣን ልማትና ዕድገት አርአያነት መጠቀስ ከጀመረች እነሆ በርካታ 

ዓመታት እየተቆጠሩ ሄደዋል፤ ዜጎቿም ከአንገታችን ቀና ማለት ጀምረናል፡፡ አዎ! 

መንግስትና ህዝብ ባካሄዱት ከፍተኛ ጥረት ሀገራችን በአለም 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 ኢንቬስተሮችን ቀልብ በመሳብ ላይ 

ትገኛለች፡፡  

ለዚህ ደግሞ የኢፌዴሪ መንግስት በሀገራችን የተፋጠነ ልማትን ለማምጣት የሚያስችል 

ትክክለኛ ፖሊሲና ስትራቴጂ ከመንደፉም ባሻገር፤ በተግባር መተርጎም መቻሉ እንደሆነ 

ከማንም ከማንም የሚሰወር ጉዳይ አይመስለኝም፡፡ በእርግጥ በሀገራችን እየተመዘገበ 

ለሚገኘው ለውጥ በዋናነት ሊጠቀስ የሚችለው ጉዳይ የጠራ መስመር የያዘ፣ ሀገራዊውን 

ወቅታዊና ተጨባጭ ሁኔታ በማገናዘብ በተግባር ላይ የሚያውል አመራርና በህዝባዊ 

ተሳትፎ የተደገፈ አቅጣጫን የሚከተል የልማታዊ መንግስት አካሄድ የመኖሩ ጉዳይ መሆኑ 

ይታወቃል፡፡  

ታዲያ የኢፌዴሪ መንግስት ሀገሪቱንና ህዝቦቿን ከድህነት ኋላቀርነት ለማላቀቅ የነደፈው 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መስመር ተግባራዊ በማድረግ ተስፋ ሰጪ ዕድገት በማስመዝገብ 

ላይ እንደሚገኝ የውጪው አለም እየመሰከረለት በሚገኝበት በአሁኑ ወቅት፤ ድብቅ 

ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም በስም ማጥፋት ተግባር ላይ የተሰማሩ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል 

ሃይሎች አልታጡም፡፡ እነዚህ ሃይሎች በሀገሪቱ ውስጥ በፍጥነት እያደገ የሚገኘውን 

የኢንቨስትመንት ዘርፍ ከመጥቀስ ይልቅ፤ መንግስት በባንክ፣ በቴሌኮምዩኒኬሽንና 

በኤሌትሪክ ዘርፎች ለውጭ ባለሃብቶች ክፍት ያለማድረጉ ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ 
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ሲደሰኩሩ ይስተዋላል፡፡ በርግጥ 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 የቆዩት እነዚህ ፅንፈኛ ሃይሎች ስለመኖራቸው ለውድ አንባቢዎቼ መንገር 

ለቀባሪው የማርዳት ያህል ነው፡፡ “ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም” 

የሚለውን ሀገርኛ ይትብሃልንም እንዲሁ። 

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 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። 

ይህ ምልከታ ‘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 
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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፤ አክራሪ ሃይሎቹ በሀገሪቱ እየተስፋፋ ያለውን የኢንቨስትመንት ተጨባጭ 

ሁኔታ የሚያደበዝዝ ጉዳዮችን እያነሱ የተደበቀ ፍላጎታቸውን ለማከናወን ለምን እንደሚሹ 

መገንዘብ ተገቢ ነው። ፡፡  

እንደሚታወቀው 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፤ የግድ ‘እኛ 

የምንላችሁን ብቻ አድምጡ’ ማለት ተገቢነት ያለው ሊሆን አይችልም፡፡  

በእኔ እምነት የአክራሪ ኒዮ-ሊበራሎቹ እሳቤ ሀገራችን የርዕዩታቸውን ቀኖና ሳታላምጥ 

እንድትውጥ የሚገፋፉና የትናንቱ የርዕዮቱ ጥረት ተቀጥያ ከመሆን የዘለለ አይመስለኝም፡፡ 

‘እኛ ባልናችሁ መንገድ ብቻ ነው ማደግ ያለባችሁ’ ከሚል አክራሪነት በዘለለ ለሀገራችንና 

ለህዝቦቿ ዕድገት ካላቸው ቀናዒ ፍላጎት የተነሳም አይደለም። ለምን ቢሉ በአሁኑ ወቅት 

የሀገራችንን ምቹ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ ተጠቅመው መዋዕለ ንዋያቸውን በማፍሰስ ላይ 
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የሚገኙት የቻይና፣ የቱርክ፣ የህንድ፣ የአውሮፓ፣ የአረብ ሀገሮች ትልልቅ ኩባንያዎችና ባለ 

ሀብቶች ከመኖራቸው ባሻገር፤ 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 ክራሪ ሃይሎቹ በመንግስት 

የተያዙ የባንክ፣ የቴሌና የመብራት ዘርፎች ለኢንቨስትመንት ክፍት ያለመሆናቸው ተስፋ 

አስቆራጭ እንደሆነ አስመስሎ ማውራት አግባብነት የለውም፡፡ 

ለነገሩ 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 ይሁን ሊጠብ እንደማይችል ሁሉ፤ ሀገራዊ ተጨባጭና ነባራዊ 

ሁኔታን ያገናዘበ ፖሊሲና አቅጣጫም ለስኬት እንደሚያበቃ ከሀገራችን አካሄድ መገንዘብ 

እንደሚቻል መረዳቱ አዳጋች አይሆንም፡፡  

በሌላ በኩልም ‘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 እወነታ ነው፡፡ ለነገሩ እነዚህ ኃይሎች ጥቅማቸው 

እስካልተነካ ድረስ ማንም ይሁን ማን ችግር ውስጥ ቢዘፈቅ ጉዳያቸው አይደለም፡፡ 

ምክንያቱም የርዕዩታቸው መርህ ብዙዎችን ለድህነት አጋልጦና ጥቂቶች ተጠቃሚ 

የሚያደርግ አስተሳሰብ መሆኑ ፀሃይ የሞቀውና ሀገር ያወቀው ጉዳይ በመሆኑ ነው፡፡  
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ያም ሆነ ይህ ግን ፅንፈኛ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች በኢትዮጵያ በመካሄድ ላይ ያለው 

የዴሞክራሲና በተመረጠ አኳኋን መንግስት ጣልቃ የሚገባበት የነፃ ገበያ ሥርዓት 

የማንንም የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚያስተናግድ አለመሆኑን ሊገነዘቡት የሚገባ 

ይመስለኛል፡፡ አሁን ያለው ስርዓትና መንግስት እነርሱ እንደፈለጉት የሚያሽከረክሩት 

እንዳልሆነ እንዲሁም ሀገሪቱንና ህዝቡን ከድህነትና ኋላቀርነት ለማውጣት የሚያስችል 

ትክክለኛ ፖሊሲና ስትራቴጂ መቀረፁንም እንዲሁ ሊረዱት ይገባል፡፡ ታዲያ እዚህ ላይ 

መንግስት በተመረጡ ዘርፎች ላይ ጣልቃ መግባቱ በለተይም ባንክን፣ በቴሌንና መብራትን 

የመሳሰሉ ዘርፎች ለግሉ ኢንቨስትመንት ያለመፍቀዱ እነርሱ 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 እንደሆነ ለማንም ግልፅ የሚሆን 

አይመስለኝም፡፡  
እንደሚታወቀው 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 እንደምንገነዘበው 

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፡፡  

በነገራችን ላይ የሀገራችን ህዝቦች የዘመናት ጥያቄ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል አንዱ ልማት 

ነው፡፡ ዛሬ በሀገራችን የሰፈነው ሰላም ለህዝባዊው የልማት ጥያቄ ምላሽ እያስገኘ 
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በመምጣቱ እንደሆነም ግንዛቤ ውስጥ ሊገባ ይገባል፡፡ ለዚህም ነው የሀገራችን መንግስትና 

ህዝቡ ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ መሆኑን በተደጋጋሚ የሚገልፁት፡፡ እዚህ 

ላይ የሚገመው ነገር ግን አክራሪ የኒዮ-ሊበራሊዝም እሳቤ አቀንቃኞች ሀገራችን 

የምትከተለውን በተወሰኑ ጉዳዩች የመንግስት ጣልቃ ገብነት ያለበትን የነጻ ገበያ ሥርዓት 

መኮነን የጀመሩት ዛሬ አለመሆኑ ነው፡፡ በግብርናው ዘርፍ በኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ 

ባለሃብቶችንና መንግስትን ሲኮንኑ ዛሬ ላይ ደርሰዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ በጋምቤላ አካባቢ 

የሚካሄደውን የእርሻ ኢንቨስትመንት ሲያጣጥሉ መቆየታቸው የሚታወስ ነው፡፡ ለነገሩ 

ለሀገራችን የሚጠቅመውን የልማት ተግባር ሲያጣጥሉ የሚስተዋሉት እነዚህ ኃይሎች 

የሚበጀንን ሊመኙ አለመቻላቸው የሚገርም አይደለም—የሚጠበቅ ነውና።  

ይሁን እንጂ ላለፉት ጥቂት ዓመታት መላውን ዓለም ሲያተራምስ የከረመው ጉዳይ 

የኢኮኖሚ ቀውስ መሆኑ ከማንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ ቀውሱ በመጀመሪያ 

አሻራውን ያሳረፈው በባንክና በፋይናንስ ዘርፎች ላይ መሆኑም ይታወቃል፡፡ ታዲያ ይህን 

ከፍተኛ ቀውስ ያስተናገደው የባንክና የፋይናንስ ዘርፎች በግለሰቦች ቁጥጥር ስር መዋላቸው 

እንደ አንድ ምክንያት የሚጠቀስ ነው፡፡ ከዚህ ቀውስ ለመውጣት የመንግስት ጣልቃ 

ገብነት መጠየቁንና ከፍተኛ ድጎማ መደረጉም የሚዘነጋ አይመስለኝም፡፡ እርግጥ እነዚህ 

በግሉ ባለሃብት ቁጥጥር ስር የሚገኙት ባንኮችና የፋይናንስ ተቋሞች ያለ አንዳች 

ተቆጣጣሪ በሚሰጡት ያልተገባ ብድር ሳቢያ በችግር ውስጥ ሊዘፈቁ መቻላቸው የሚታወስ 

ነው፡፡ በዚህም ሳቢያ በሀገራቸው ብሎም በአለም አቀፉ ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ቀውስ 

ሊከሰት ችሏል፡፡ ይህ ችግር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከኒዮ- ሊበራሊዝም አስተሳሰብና 

መርህ የሚመነጭ መሆኑን የሚያመላክት ከመሆኑም በላይ፤ አስተሳሰቡ ምን ያህል አዋጪ 

አለመሆኑን የሚያስረዳ ነው። እናም ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ፤ የሀገራችን ባንኮች ለግሉ ባለሃብት 

እንዲሸጡ የመወትወት ድርጊት “የራሷ አሮባት የሰው ታማስላለች” እንዲሉት ዓይነት 

ከመሆን የዘለለ ሊሆን አይችልም። 

እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ሀገራችን በምትከተለው ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ትክክለኛ የኢንቨስትመንት ፖሊሲ በግሉ ባለሃብት መሰራት የሚገባቸውና በመንግስት 

ሊከናወኑ የሚገቡ ተግባራት ተለይተው በመካሄዳቸው በሁለቱም በኩል አበረታች ውጤቶች 

እየተመዘገቡ ነው። በመሆኑም ሀገሪቱ የምትከተለው አቅጣጫን ለማጠልሸት መነሳቱ 

የጀመረችውን ዕድገት ለማኮላሸት የሚደረግ እኩይ ተግባር ከመሆን ውጭ ሌላ ትርጉም 
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የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም፡፡ ይሁንና ሀገራችን ባንክን፣ ቴሌንና መብራትን ለግሉ 

ባለሃብት መሸጥ እንዳለበት ሽንጣቸው ገትረው የሚከራከሩ ኃይሎች የእንግሊዝ ተሞክሮን 

ለማጣቀስ ሲሞክሩ ይስተዋላሉ፡፡ ለዚህም እ.ኤ.አ በ1970ዎቹ የጠቅላይ ሚኒስትር 

ማርጋሬት ታቸር ወደ ስልጣን መምጣትን ተከትሎ መብራት፣ ውሃና ቴሌ ወደ ግል ይዞታ 

ከተዛወረ በኋላ ውጤታማ መሆናቸውንም በማጣቀሻነት ያቀርባሉ፡፡  

ምናልባት እንግሊዞች እነዚህን ዘርፎች ወደ ግሉ ዘርፍ በማዛወራቸው ውጤት 

አስመዝግበው ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን የጉዳዩ አራማጆች በወቅቱ የእንግሊዝ ተጨባጭ 

ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበር የተገነዘቡት አይመስለኝም፡፡ የእንግሊዝ የያኔው ወቅታዊ 

የኢኮኖሚ ሁኔታ ዛሬ ሀገራችን ከምትገኝበት ኢኮኖሚያዊ አቅምና የመሰረተ ልማት 

ተቋማት ሽፋን ጋር የሚመጣጠን እንዳልነበረ ግን በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡ 

እንግሊዞች ከራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ተነስተው በተከተሉት አቅጣጫ ውጤት ማስመዝገብ 

እንደቻሉት ሁሉ፤ የሀገራችን መንግስትም ነባራዊ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ የተከተለው 

አቅጣጫ ለውጤት መብቃት መቻሉን መገንዘብ ያስፈልጋል። ምናልባትም ሌሎች 

ያደጉበት መንገድን ሙሉ በሙሉ ኮርጆ ለመጠቀም መሞከር ለውድቀት እየዳረገ 

እንደሚገኝ የችግሩ ሰለባ ከሆኑት የአፍሪካ ሀገሮች መማሩ ብልህነት ይመስለኛል፡፡  

ዳሩ ግን እዚህ ላይ ሊጤን የሚገባው ትልቁ ነገር የአንድ ውጤት መለኪያ መጨረሻው 

እንጂ ወቅታዊው ለውጥ አለመሆኑን ነው፡፡ ምክንያቱም ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት 

እንደቻለች በማጣቀሻነት የተገለፀችው እንግሊዝ፤ ለከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ የዳረጋት 

የግሉ ባለሃብት እንዳሻው እንዲፈነጭ በተከተለችው ፖሊሲ ውጤት መሆኑ ስለሚታወቅ 

ነው፡፡ እናም ምናልባትም አንድ በኢኮኖሚ የዳበረን ሀገርና እንደኛ ያለን ከድህነት ቀንበር 

ለመላቀቅ ደፋ ቀና የሚሉ ሀገሮችን እያወዳደሩ ‘መንግስት በምጣኔ ሃብት ዙሪያ ጣልቃ 

መግባት የለበትም’ ብሎ ማሰብ የዋህነት አሊያም ብልጣብልጥነት መሆኑ ሳይታለም 

የተፈታ ጉዳይ ነው፡፡ 

ለነገሩ በወቅቱ እንግሊዞች ባንክን፣ ቴሌንና መብራትን ወደ ግሉ ዘርፍ ሲያዛውሩ በዳበረ 

ካፒታሊስት ሥርዓት ውስጥ ነበሩ፡፡ በአሁኑ ወቅት በልማታዊውና ዴሞክራሲው 

መንግስታችን አማካኝነት ወደ መካከለኛ ገቢ ለመድረስ እየታተረች ያለችው ሀገራችን 

የዳበረ ኢኮኖሚ ባለቤት ለመሆን ገና ብዙ መስራት የሚጠበቅባት ናት፡፡ እናም የእንግሊዝ 

የያኔው ምጣኔ ሃብታዊ አቋም ከእኛ የአሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ምንም ግንኙነት 
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የለውም። ሁለመናችን የተለያየ ነው ቢባልም ያስኬዳል። ያም ሆነ ይህ ግን መንግስት 

እነዚህን ዘርፎች ወደ ግሉ ይዞታ ቢያዘዋውር የግሉ ባለሃብት ለመሰረተ ልማት ዝርጋታው 

ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል የሚል አስተሳሰብ የሚያንጸባርቅ ካለ ስህተት ይመስለኛል፡፡ 

ምክንያቱም የግል ባለሃብቱ ትኩረት በአመዛኙ ትርፍ ላይ የሚመሰረት እንጂ በህዝብ 

ተጠቃሚነት ላይ የሚያተኩር ሊሆን ስለማይችል ነው፡፡  

ስለሆነም የትምህርት፣ የጤና፣ የመንገድና የንፁህ መጠጥ ውሃ መሰረተ-ልማቶች ሙሉ 

ለሙሉ ባልተሟሉባት ሀገራችን ውስጥ ለዘርፉ ትኩረት ሰጥቶ ከሀገራዊው ዕድገት ጋር 

የሚመጣጠን ግንባታዎች ለማካሄድ በመንግስት በኩል እንደሚካሄደው በተመሳሳይ ሁኔታ 

የግሉ ባለሃብት ሊከናወን አለመቻሉ እውነት ነው። እናም በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነን እንደ 

ባንክ፣ ቴሌንና መብራትን የመሳሰሉ ዘርፎችን ወደ ግል ይዞታ ማዞር እንኳንስ ሊሞከር 

ቀርቶ ሊታሰብ የሚገባውም ጉዳይ አይደለም፡፡ ለምን ቢሉ ማንኛውም ባለሃብት ትርፍ 

አግኝቶ የሚያድግበትን እንጂ የሀገሪቷን ወረዳዎችና የገጠር ቀበሌዎች የትምህርት፣ የጤና፣ 

የመብራት፣ የቴሌ…ወዘተ. አገልግሎት ተጠቃሚ የማድረግ ኃላፊነትም ይሁን ተጠያቂነት 

ስለሌለበት ነው፡፡ ይህም እያንዳንዱ ዜጋ በየደረጃው መጠቀም የሚኖርበትን 

የፍትሐዊነትን መርህ ገደል የሚከተው ከመሆኑም ባሻገር፤ ለሁከትና ለብጥብጥ የሚዳርግ 

እንዲሁም የተጀመረውን የፀረ-ድህነት ትግል በአያሌው የሚጎዳው ይሆናል፡፡ ይህ ደግሞ 

የሀገራችን ህዝቦች የዘመናት ጥያቄዎች የነበሩትና ባለፉት 22 ዓመታት የተመለሱትን 

የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ትሩፋቶችን የኋሊት የሚቀለብስ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡  

በመሆኑም ትሩፋታቸው ደምቀው ዛሬ ላይ የደረሱት እነዚህ ጥያቄዎች ግለታቸውን 

ጠብቀው እንዲጓዙና የሀገራችንም ዕድገት እንዲቀጥል የሚጠቅመንና የሚጎዳንን አጢነን 

ከሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታችን ጋር አጣጥመን መቀጠል ያለብን ይመስለኛል። ይህን 

መሰረት ያደረገ ፖሊሲና አቅጣጫ ተከትለን ለተግባራዊነቱ ካልተረባረብን በስተቀር 

ሌሎች የተከተሉትን አካሄድ ከነ ግሳንግሱ ከተከተልን ወደ ትናንቱ የተመፅዋችነት 

ውርደት መመለሳችን አይቀሬ ነው፡፡ እናም “ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ 

አይኖርም” እንደሚባለው የሁሉም መሰረት ራሳችን መሆን አለብን ባይ ነኝ፡፡  

ምንም እንኳን አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎቹ በተለያዮ ወቅቶች ‘ሀገሪቱ ከጠቅላይ ሚኒስትር 

መለስ ህልፈት በኋላ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ለውጥ ታደርጋለች ተብሎ ቢጠበቅም ባለመለወጡ 

ተስፋ አስቆራጭ ነው’ ቢሉም፤ እኛ ግን መንግስት ትናንትም ይሁን ዛሬ በተከተለው 
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የምጣኔ ሃብት ፖሊሲ ተስፋ እያገኘን መሆኑን መገንዘብ ይኖርበታል። አዎ! ሀገራችንና 

እኛ ባለ ነገ ተስፋዎች ነን። ይህን ዕውነታ ደግሞ ራሳቸው ኒዮ-ሊበራሎቹና ታላላቅ 

ተቋማቸው ሳይቀሩ የመሰከሩት ሃቅ ነው— እያደግን እንደሆንንና ወደፊትም የዕድገት ማማ 

ባለራዕዩች እንደሆንን።  

እዚህ ላይ ግን እነዚህ ይሎች ሊገነዘቡት የሚገባ አንድ ጉዳይ ያለ ይመስለኛል፡፡ እርሱም 

በአንድ ሀገር ውስጥ የሚነደፍ ፖሊሲና ስትራቴጂ በግለሰብ ፍላጎት ላይ የሚመረኮዝ 

ሳይሆን ሀገርንና ህዝብን መሰረት አድርጎ የሚቀረፅ መሆኑን ነው፡፡ እርግጥ ታላቁ 

መሪያችን ለዚህች ሀገር ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ዕድገት ተቆጥሮ የማያልቅ ውለታ 

ውለዋል። የግላቸውን ህይወት ሳይኖሩ ለህዝብ እንደሻማ በርተው ቀልጠዋል። 

አስተምህሮቻቸውም የዛሬም ይሁን የነገ ምርኩዛችን ሆኖ አብሮን ይዘልቃል። ይሁንና 

እርሳቸው በህይወት በነበሩበት ወቅት ይከተሉት የነበረው የድርጅታቸው ርዕዩት መሆኑ 

ሊዘነጋ የሚገባው ጉዳይ አይደለም። በመሆኑም ከእርሳቸው በፊትም ይሁን በኋላ ሊቀየር 

የሚችል የኢኮኖሚ ፖሊሲ የሌለ መሆኑን መረዳት ያሻል።  

ግና ማንም ያሻውን ቢልም ልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው የኢፌዴሪ መንግስት ሀገራዊው 

ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ የኢኮኖሚ ፖሊሲ በመከተል ሀገሪቱ ለዘመናት 

ከምትታወቅበት የድህነትና የኋላቀርነት ታሪክ በሂደት እየቀየረ ከመሆኑም በላይ፤ በጥቂት 

ዓመታት ውስጥ ባሰገኘው ልማታዊ እመርታ ለዓለም ተምሳሌት መሆን ችሏል፡፡ 

በመሆኑም የዕድገት ምንጭ የሆኑትን እንደ ባንክ፣ መብራትና ቴሌ የመሳሰሉትን ተቋማት 

ወደ ግል ይዞታ ካልተዛወሩ ማደግ እንደማይቻል ብሎም የባለሃብቱን ቀልብ መሳብ 

እንደሚያዳግት ከኒዮ-ሊበራሊዝም የከሰረ እሳቤያቸው እየተነሱ ያልተገባ ምክር ለሚለግሱት 

አክራሪዎች ውትወታ አንድ ነገር ማለት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ይኸውም ከእኛ ወዲያ 

ለእኛ የሚበጀንን ነገር የሚያውቅልን የትኛውም አካል ሊኖር እንደማይችል ነው። 

እርግጥም ከባለቤቱ ውጭ አውቅልሃለሁ የሚል “አዛኝ መሳይ ቅቤ አንጓች” እንጂ ሌላ 

ስያሜ ሊሰጠው አይችልም። እናም ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ እንደማይኖር 

እነዚህ ሃይሎች ሊያውቁት ይገባል ባይ ነኝ።  


