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በኢትዮጵያ ፈጣን ካፒታሌዝም ኢኮኖሚን የመገንባት እንቆቅሌሽ  

በዘመነ ግልባሊይዜሽን 

ቃሌቤሣ ኦሊና-ከፊንፊኔ 

የዚህ ፅሐፍ መነሻ ሃሳብ በኢትዮጵያ ፈጣን የካፒታሉዝም ኢኮኖሚን እንዳት መገንባት 

ይቻሊሌ? በኢህአዳግ የሚመራው መንግስትስ በኢትዮጵያ ፈጣን ካፒታሉዝምን ኢኮኖሚ  

በነፃ ገበያ ውዴዴር ማዕቀፍ የሚገነባ ከሆነ እንዳትና በምን አግባብ የሚለትንና ካሌሆነስ 

በምን ማዕቀፍ የሚለትን ተጠይቆች ሇመመሇስ ነው።አቀራረቡም በተቻሇ መጠን 

ግሌፅ፣በሳይንሳዊ ስነ-አመክንዮ ትንታኔና በጥናታዊ መረጃዎች ሊይ በመመስረት ሇማቅረብ 

ይሞከራሌ።ዴምዲሜውም በዚሁ ስነ-አመክንዮ ይዯረስበታሌ።ከሊይ የተነሱ ተጠይቆችን 

ምለዕ በሆነ ማዕቀፍ ተረዴቶ ሇመመሇስ ዛሬ በአሇማችን ምርጥ ካፒታሉዝም የገነቡ 

ሀገራትን የእዴገት ሂዯት፣ የእስያ ሌማታዊ መንግስታት ስኬታማ ተሞክሮና በአዱስ መሌክ 

እየተፈጠሩ ያለትን ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስታትን ባህርያትና መርሆችን 

እንዱሁም  የ20ኛው ክ/ዘመን የእዴገት ሂዯት ዲራዎችን በንስር ዓይን ማየት ሊሇንበት 

21ኛ ክ/ዘመን መሰረቶች ስሇሆኑና  የሀገራችንንም ተጨባጭ የእዴገት ሂዯት ጉዞ  በዚህ 

መስተጋብር  በምለዕነት ሇማየት ስሇሚረደን በአጭሩ በመመሌከት ወዯ ዋና ጉዲዩ 

እንግባ። 

20ኛው ክ/ዘመን አሇም ከተፈጠረችበት ብዙ ሚሉዮን ዓመታት  ዴምር ውጤት ያሇታዩ 

አስዯናቂና አስዯማሚ የሳይንስና የቴክኖልጂ ግኝቶች፣  ታሊሊቅ ታሪካዊና ተዓምራዊ 

ክስተቶችን አስተናግዶሌ።የሰው ሌጅ ከተፈጠረበት የአሇም ክሌሌ ውጭ በሳይንስና 

ቴክኖልጂ እውቀት በመታገዝ በስነ-ፍጥረት ውስጥ ባለት ውቅያኖሶች፣የሰማይ አካሊትና 

ስነ-ሕይወት ዙሪያ በጥናትና ምርምር የናኘበት ዘመን ነበር።ሀገራት በሳይንስና ቴክኖልጂ 

ባስመዘገቡት የፈጠራ ግኝት ሁነቶች በአጭር ጊዜ የአሇም የስሌጣኔ ቁንጮ 

ጨብጠውበታሌ። በዚህ ሂዯት አሜሪካ የእንግሉዝ የቅኝ ተገዥ እንዲሌነበረች የአሇም 

የስሌጣኔ መዘውር የተረከበችበት ፤ሶብየት ህብረትም ከኋሊቀር የፊውዲሉዝም ስርዓት 

ወጥታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሃያሌ የሆነችበት፤ተመሌሳ የተንኮታኮተችበት ዘመን ነው 

ዘመኑ።   ዘመኑ ፈጣንና ተዓምራዊ ሁነቶችን ከማስተናገደ የተነሳ ሀገራትና ሰዎች 

የሀገራትን ታሪክ ዘመናት ከመቁጠር ወጥተው የራሳቸውን ስሌጣኔ አሻራና ማንነት ረስተው 
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ታሪክ ሰሪና የተሻሇ ኑሮ ሇመኖር የምዕራባዊያንን የእዴገት ፈሇግ ሇማቀንቀን የተነሱበትም 

ዘመን ነበር።የዘመኑ የሳይንስና ቴክኖልጂ ውጤት የሆኑት የምዕራባዊያን የመገናኛ 

አውታሮች በአሇም ሊይ የሰው ሌጅ የታሪክ መጨረሻ  የምዕራባዊያኑ የእዴገት ዯረጃ 

መሆኑንና ሁለም ይህንን የእዴገት ፈሇግ እንዱከተሌ 24 ሰዓታት በመሊው አሇም 

አስተጋቡ።አሇም ከዲር እስከ ዲር የዘመኑ ሳይንስ ባፈራቸው የኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን 

ቴክኖልጂ አውታሮች በመተሳሰሩ ዘመኑ የግልባሊይዜሽን ዘመን ተባሇ። 

በዚሁ ዘመን የአውሮፓ ሃያሊን የእዴገታቸው ቆንጮ የዯረሱበት ፤ሃይሊቸውን በመጠቀም 

አፍሪካዊያንን የወረሩበትና ሀብታቸውን የዘረፉበትም ነበር።አፍሪካም የቅኝ ግዛት 

የተያዘችበት፤ከነጻነት በኋሊም ወራሪቿ የፈጠሩትን መዋቅራዊ/structural/ ቀውስና ግጭት 

በማስታመም ከሰው ሌጅ ስሌጣኔ ፣ከሰሊም ፣ከዳሞክራሲና ከሌማት ርቃ የበሽታዎች 

መዲረሻና የሰቆቃ ምዴር ሆናበታሇች። 

በግልባሊይዜሽን አሇም ወዯ አንዴ መንዯርነት ተቀይራሇች ቢባሌም እንኳ የዕሇተ 

ኑሮአቸውን ሇማሸነፍ በሰሃራ በረሃ ውሃ ፍሇጋና  በማካከሇኛው አፍሪካ ጥቅጥቅ የተፈጥሮ 

ዯን ውስጥ የማገድ እንጨት ሇቀማ ሇሚንከራተቱት አፍሪካዊያን ሕይወት ሊይ ዘመኑ ይሄ 

ነው የሚባሌ አዎንታዊ ተጽዕኖ አሊመጣም። ዘመኑ በላልች አህጉራት ባለት ዯሃዎች ሊይ 

ተመሳሳይ አንዯምታ ነበረው።በብዛት በዯሃ ሀገራት የተማሩት  ምሁራንም  ሇሀገራቸው 

የዯሃ ህዝቦች ተጨባጭ ችግር በምርምር መፍትሔ ማፈሊሇግ ትተው ገሚሶቹ የተዯሊዯሇ 

ኑሮ ፍሇጋ ወዯ ምዕራቡ አሇም ኮበሇለ።አንዲንድቹ ሇትምህርት ወዯ ውጭ ተሌከውም 

ሀገራቸውን ከዴተው ቀሩ። የተማሩበትን አካባቢ ችግር ካሌፈቱ መማር ትርጉም 

እንዯላሇውና የፍሌሰትን ችግር የተገነዘቡት ምሁራን “Think Globally Act Localy “ 

ማሇታቸው ሇዚሁ ይመስሊሌ።። ገሚሶቹ ዯግሞ በየሀገራቸው ሆነው የሀገራቸውን ተጨባጭ 

ሁኔታና የምዕራቡ አሇም እዴገት የመጣበትን ሂዯት በተገቢው አብጠርጥረው ሳያጠኑ  

የኒዮ-ሉብራሉዝም የእዴገት አቅጣጫ ፍፁምነትና ትክክሇኛነት በግብዝነት አቀነቀኑ።በዚህ 

ሂዯት የሀገራቸውን ተጨባጨ ሁኔታ በአግባቡ ሳያጠኑ የምዕራቡን አሇም ኮፒ ፔስት 

የፖሇቲካሌ ኢኖኮሚ ስርዓትና ርዕዮት እንከተሊሇን የሚለ የፖሇቲካ ተዋናዮች በዯሃ 

ሀገራት እንዯ አሸን ፈለ።የምዕራቡ አሇምም ዴጋፍን ቸራቸው።ሂዯቱም የአንዴ ሀገር 

ስርዓተ መንግስት አመራር ተቀባይነት ሇማግኘት በምዕራቡ አሇም የርዕዮተ-አሇም ፓርሊማ 

ቀርቦ መፅዯቅን ግዴ አዯረገው።ከምዕራቡ አሇም ርዕዮት ውጭ የሚቀየሱ ነጻ ሀገራዊ 
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ፖሇሲዎች እንዲይተገበሩ በቅዴመ-ሁኔታዎች ተቀመጡ። ዯሃ ሀገራት ሇማዯግ 

የሚያስፈሌጋቸውን እርዲታ ሇማግኘት ከፈሇጉ ከተቀመጠው የእዴገት አቅጣጫ ውጭ 

ያሇው አመራጭን ሙለ በሙለ ሇመዝጋት የተሞከረበት ክ-ዘመንም ነው -20ኛ ክ/ዘመን 

መጨረሻ።ከእነዚህ ቅዴመ-ሁኔታዎች ውጭ ነፃ ሀገራዊ ፖሉሲ የቀየሱትና የተገበሩት 

የሰሜንና ዯቡብ ምስራቅ እስያ ሀገራት አስዯናቅ እዴገት እያስመዘገቡ “የኤዥያን 

ታይገርስ” የተባለበትም ነበር ዘመኑ።በምዕራቡ አሇም በተቀመጠው የእግዯት አቅጣጫ 

የተጓዙት ብዙዎቹ አፍሪካዊያን ዯግሞ እዴገታቸው በሌማትና ዳሞክያሲ የወዯታች 

እዴገት መሆኑ የተስተዋሇበት ነበር። የ20ኛወ ክ/ዘመን የእዴገት ሂዯት ሊሇንበት 21ኛው 

ክ/ዘመን መሰረት በመሆኑ በንስር ዓይን ይህን ያህሌ ከቃኘን ወዯ ዋናው ጉዲይ እንዴባ። 

በአሇማችን ምርጥ ካፒታሉዝም ኢኮኖሚን የገነቡትን የምዕራብ አውሮፓ፣ ዩኤስ 

አሜሪካንና አዱስ እየሇሙ ያለ ሀገራትን ታሪካዊ የእዴገት ሂዯት ዲራዎችን መመሌከት 

እይታችንን ምለዕ ያዯርጋሌ። በዚሁ መሰረት ሇምሳላ አሜሪካንን ወስዯን ብናይ እስከ 

ሁሇተኛው የአሇም ጦርነት መጨረሻ በአሇም አቀፍ ጉዲዮች ያሊትን ተሳትፎ በማቀብ ነፃ 

ሀገራዊ ኢኮኖሚ በክሌከሊ/Protectionism/ ሊይ በተመሰረተ ፖሉሲ ትገነባ እንዯነበረ ታሪኳ  

ያስረዲሌ።ዩኤስ አሜሪካ እኤአ ከ1945 በፊት ባለት ጊዜያት  በእዴገት ታሪኳ በአሇም 

አቀፍ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ ተሳትፏ የጎሊ አሌነበረም።በ1ኛ የአሇም ጦርነት ሇሁለቱ 

ተቀናቃኝ ካምፖች የጦር መሳሪያ ሲትሸጥ ቆይታ ወዯ መጨረሻው ጥቅሟ ሲነካ ጦርነቱን 

ተቀሊቀሇች።በሁሇተኛው የአሇም ጦርነትም በተመሳሳይ መሌኩ የጃፓን ሰርጓጅ የጦር 

መርከብ አንዴ ትሌቅ መርከቧን በማውዯሙ ወዯ ጦርነቱ ገብታ የሃይሌ ሚዛኑን 

እንዯሇወጠች ይታወቃሌ።አሜሪካ ነፃ ገሀራዊ ካፒታሌ ኢኮኖሚዋን የገነባችበትን ሂዯት 

ይበሌጥ ግሌፅ ሇማዴርግ እኤአ በ1939 በተከሰተው ታሊቁ የአሇማችን የኢኮኖሚ ቀውስ 

ወቅት የካፒታሌ ክምችት የወቅቱ ሃያሌ ከሆነችው እንግሉዝ ሇንዯን ከጦርነቱ ጋር 

በተያያዘ ወዯ ዋሽንግተን በመዞሩ የተከሰተ መሆኑም የአሇም አቀፍ ፖሇቲካ ኢኮኖሚ 

ምሁራን ያስቀምጣለ።።ከጦርነቱ በኋሊ  የአሇም ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ እንዱረጋጋ አሜሪካ 

የማረጋጋት አቅም እንዯገነባች የተረደት የወቅቱ ሃያሊን ሊቀረቡሊት ጥሪ በጎ ምሊሽ 

አሌሰጠችም።ያቀረበችው ምክንያትም አንደ በአሇም አቀፍ ጉዲዮች የሚያሳትፈኝ ነፃ 

ሀገራዊ ፖሇቲካ ኢኮኖሚን አቅም አሌገነባውም የሚሌ እንዯነበር እነዚሁ ምሁራን 

ያስረዲለ። 
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በወቅቱ የአሇምን ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ እንዱያረጋጋና ስርዓት ሇማስያዝ እንዱመሰረት 

የተፈሇገው ኢንተርናሽናሌ ትሬዴ ኦርጋናዜሽን(International Trade organization-ITO) 

በአሜሪካ በጎ ፍቃዯኝነት ማነስና አሇመፈሇግ የተነሳ ሳይመሰረት ቀረ። ምስረታው 

ባሇማሳካቱ ሇጊዜው የአሇም አቀፍ ንግዴን እንዴረጋጋ የታሪፍና ንግዴ ጉዲዮች 

በውይይትና ስምምነት ያሇ ህገ ማዕቀፍ እንዱወስን GATT(General Agrement onTarif 

and Trade) በ1947 እንዱመሰረት ተዯረገ። GATTም ከ1947-1997 በተሇያዩ የአሇም 

አቀፍ የታሪፍና ንግዴ ጉዲዮች ሊይ በተካሄደት የሰባት ዙር ውይይቶችና በስምምነቶች 

ሲወስን ከቆየ በኋሊ በ1995 ወዯ አሇም አቀፍ የንግዴ ዴርጅት(World Trade 

Organization-WTO ተቀይሯሌ። GATT የተመሰረተው የአሇም አቀፍ የንግዴ ግንኙነት 

ስርዓት  ያስዛሌ ተብል በወቅቱ የቀረበው ኢንተርናሽናሌ ትሬዴ ኦርጋናዜሽን ( ITO) 

ፈንታ በመሆኑ ምንም የህግ ማዕቀፍ አሌነበረውም። ይህ ሁኔታ በግርዴፉ ግሌፅ 

የሚያዯረግው ሏቅ ቢኖር ዩኤስ አሜሪካ ያሇምንም አሇም አቀፍ የህግ ማዕቀፍ ነፃ ሀገራዊ 

ካፒታሉዝምን በነፃ ገበያ የህግ ውዴዴር አግባብ እንዲሊዯገችና የሉብራሌ ካፒታሉዝም 

ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ የህግ ማዕቀፎች የሚፃረር አቋም ይዛ እንዯነበረች ነው። የአሁኖቹ 

የገበያ ፍፁምነት አቀንቃኞችና የመንግስትን የዘበኝነት ሚና ትክክሇኛ የእዴገት አቅጣጫ 

ሰባኪያን የአሜሪካን የነፃ ሀገራዊ ኢኮኖሚ እዴገት በአሁኑ የነፃ ገበያ ፍፁምነት ህግ 

አሇመገንባቱ ይዘነጋለ፤አሇያም መናገር አይዯፍሩም። ምክንያቱ ዯግሞ ፍሊጎታቸው 

የምዕራቡ አሇም የበሊይነትን ሇማስጠበቅ የተቀረፁትን የአሇም አቀፍ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ 

የጨዋታ ህግ ማፅናት ስሇሆነ ነው።ላልች ዯግሞ በዯመ-ነፍሰ ሳያውቁት ያስተጋባለ። 

በምዕራብ አውሮፓም የተገነባው ካፒታሉዝምም በነፃ ገበያ ወዴዴር ሳይሆን በቅኝ ግዛት 

ወረራ ሃይሌ ባካበቱት ሀብት መሆኑን መታወቅ አሇበት።አሜሪካና ምዕራባዊያን እኤአ 

በ1995  የአሇም ንግዴ ዴርጅት እንዱመሰረት ያዯረጉት የራሳቸውን ጥቅም በአሇም ሊይ 

ምለዕ በሆነ ሁኔታ ያሇተቀናቃኝ ማራመዴ የሚትችሌበት ሁኔታ በመፈጠሩ እንዯሆነ 

የኢንተርናሽናሌ ፖሉቲካሌ ኢኮኖሚ ጠበብቶች ይከራከራለ። እነዚህ ጠበብቶች ሇዚህ 

ጉዲይ የሚያቀርቡት ሃሳብ ተቀናቃኟ ሶብየት ህብረት ዲግም ሊታንሰራራ መበታተኗን 

ያስቀምጣለ።በዚህም የተነሳ የአሇም የንግዴ ዴርጅት(WTO)፣የአሇም የገንዘብ 

ዴርጅትን(IMF)ና የአሇም ባንክን(WB) የኒዮ-ሉብራሉዝም/አዱሱ የእጅ አዙር የፖሉስና 

የአስተሳሰብ ቅኝ አገዛዝ/፣ የምዕራባዊያንን የበሊይነትና ሌዕሌና የሚያስጠብቁና ሇአንዴ 
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ወገን ፍሊጎት የቆሙ መሆናቸውን የአሇም አቀፍ ፍትሃዊ ንግዴ/Fair Trade/ ተከራካሪ 

ምሁራንና መንግስታት ይተቻለ። የአሇም አቀፍ የፖሇቲካ ኢኮኖሚ ምሁራን እነIMF፣ 

WTO፣ WB  ተግባር ፍታሃዊና ሚዛናዊ አሇመሆኑንና እኩይ መሆኑን ሇመግሇፅ Unholy 

trinity(እርኩሶቹ ስሊሶች) ብሇው መጥራት ጀምረዋሌ።   በመሰረቱ የእነዚህ ሶስቱ ተቋማት 

አሰራር ፈፅሞ የዳሞክራሲ መርህን የተከተሇ አይዯሇም።ሇምሳላ አሇም ባንክን አሰራር 

ወስዴን ብናይ ማንኛውም ዴጋፍና እርዲታ  ሇመስጠት ዩኤስ አሜሪካ 15 በመቶ ዴምፅ 

ይዛ አፍሪካ ዯግሞ 4  በመቶ ዴምፅ ብቻ ይዛ በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት ነው። ይህንን 

አሜሪካ የምዕራቡን አሇም ፍሊጎት ትወክሊሇች በሚሌ እንጂ የላልችንም ሀገራት ዴርሻ 

ማየት ይቻሊሌ።የእነዚህ ዴርጅቶች የአሰራር ሁኔታና አመሰራረታቸው የሚያሳየው አሁንም 

አሜሪካና መሰልቿ ነፃ ሀገራዊ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚያቸውን  በአሇም አቀፍ ዯረጃ 

ሇማስጠበቅ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ፍንትው አዴርጎ ያሳያሌ።የተቋማቱ አሰራር ሇሁለም  

ሀገራት እኩሌነት ያሇቆሙና በሚዛናዊ የማያስተናግደ ብቻም ሳይሆኑ ሇዯሃ ሀገራት 

እዴገትም እንቅፋት ሆነው ይገኛለ ማሇት ይቻሊሌ። አሜሪካ ነፃ ሀገራዊ ፖሇቲካሌ 

ኢኮኖሚዋን ሇማስጠበቅ የሚታዯርውን የእንቅስቃሴ ሂዯት በተመሇከተ አሜሪካዊው የውጭ 

ጉዲይ ፖሉሲ ጠበብት የሆኑት ሂኔሪ ኪሲንጀር በአንዯ ወቅት አሜሪካ የውጭና የውስጥ ብሊ 

ሇያይታ የሚትከተሇው ፖሉሲ ሉኖራት አይገባም ማሇታቸው ሇዚሁ እሳቤ ተጨማሪ ማሳያ 

ነው።አሜሪካ የምዕራቡን ፍሊጎት በመወከሌ የሀገር ውስጥ ፖሉሲዋን በውጭም አሇም 

በተመሳሳይ መሌኩ ሇማስጠበቅ የተሇያዩ የእርዲታ ቅዴመ-ሁኔታዎችን በእነዚህ አሇም 

አቀም ተቋማት አማካይነት ማስቀመጧ ሇዚሁ ነው የሚሌ ስነ-አመክንዮ ያስኬዲሌ።ይህን 

ሁኔታ በጥሞና ሊስተዋሇ በምዕራቡ አሇም ያሇው ነፃ ሀገራዊ ብልም ምዕራባዊው ቀጠና 

ያሇው ካፒታሉዝም በላልች ሀገሮች እንዱመሰረት የሚፈሌገው ካፒታሉዝም ነጻ ሀገራዊ 

መሰረት የላሇው ጥገኛ ካፒታሉዝም እንዱሆን ያዯርጋሌ። በምዕራቡ አሇም ያሇው 

የካፒታሉዝም ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ እዴገት በአጭሩ ይህንን ይመስሊሌ። 

ይህንን የምዕራቡን አሇም የሉብራሌ ካፒታሉዝም ፖሇቲካ ኢኮኖሚን ሳቀርብ ኢትዮጵያ 

ከነጻ ገበያ ውዴዴር ውጭ ትዯግ የሚሌ መነሻ እንዯላሇኝ ይታወቅሌኝ።  

የምዕራቡ አሇም አሁን የዯረሰበትን የካፒታሉዝም እዴገት ከዯረሰ በኋሊ በዋሽንግተን 

ስምምነትና SAP(structural aggestment policy)  የአሇማችን አብዘኛዎቹ ሀገራት በሚሆኑ 

ዯሃዎች ውስጥ የሚገነባው ፖሇቲካ ኢኮኖሚ ጥገኛ ካፒታሉዝም እንዱሆን ማስገዯዴ 
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ጀመሩ።በዚህ ሂዯት አብዛኛዎቹ የዯቡብ አሜሪካና አፍሪካ ሀገራት እንዱሁም የተወሰኑት 

እስያ ሀገራት በተወሰነውና በአስገዲጅ ቅዴመ-ሁኔታዎች በታጀበው የእዴገት አቅጣጫ 

መጓዝ ጀመሩ።ይህንን የእዴገት አቅጣጫ የተከተለት ዯሃ ሀገራት እዴገት ሁኔታ 

“Underdevelopment of development/የወዯታች እዴገት”  መሆኑን የታወቁ የኢኮኖሚ 

ጠበብቶች እንዯነ ANDRE GUNDER FRANKና የመሳሰለት የመፃፋቸው ርዕስ 

አዴረገው  ሂዯቱን በተጨባጭ ማመሊከት ጀመሩ። ይህንን አስገዲጅ ሁኔታ አንቀበሌም 

ብሇው የራሳራቸው ነፃ ሀገራዊ የእኮኖሚ የእዴገት ፖሉሲ አቅጣጫ የቀየሱት የሰሜንና 

የዯቡብ ምስራቅ እስያ ሀገራት በዚያው ወቅት ፈጣን ኢኮኖሚ በማስመዝገብ “Asian 

tigers/የእስያ ነብሮች” ተባለ።እነዚህ መንግስታትም ሌማታዊ መንግስታት እየተባለ 

መጠራትም ጀመሩ። መንግስታቱ የገበያ ውዴዴርና የአቅርቦት እጥረት በሚታይበት 

የኢኮኖሚ ዘርፍ በተመረጠና በተቀናጀ ጣሌቃ በመግባት ሇውዴዴር ገበያ አመቻች እየሆኑ 

ታይቶ የማይታወቅ ፈጣን እዴገት አስመዘገቡ።በዚህ ሂዯትም ነጻ ሀገራዊ ሉብራሌ 

ካፒታሉዝም ኢኮኖሚን እየገነቡ “Newly Industralized nation/አዱስ የሇሙ ሀገራት” 

ተባለ።  ከምዕራቡ አሇም ምርት ጋርም በጥራት እኩሌ መወዲዯር የሚችሌ ምርት 

የሚያመርት የኢኮኖሚ መዋቅር መገንባት ቻለ። በእርግጥ በሰሜንና ዯቡብ ምስራቅ 

ከእስያ ሌማታዊ መንግስታት  ውስጥ አንዲንድቹ  የውጭ ጣሌቃ ገብነትን በመፍራት 

ሌማታዊ እንጂ ዳሞካራሲያዊ አይዯለም የሚለ ወገኖችም አለ። የተፈጠሩትም ሀገራዊ ነፃ 

ኢኮኖሚ ያሇምንም የውጭ ጣሌቃ ገብነት ሇመገንባት እንዯሆነም ይነገራሌ።  በአዱስ 

መሌክ በእነዚህ አከባቢዎች የተፈጠረው የሌማታዊ መንግስት ፓራዱይም ዳሞክራሲያዊ 

ሆኖ ሁለንም የህብረተሰብ ክፍሌ ባሳተፈ ቢገነባ ከፍተኛ እዴገት እንዯሚያመጣ 

በመታመኑ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስታት እንዱከሰቱ በር ከፍቷሌ።ይህንን ሁኔታ 

በማስመሌከት በዯቡብ አፍሪካ በCenter for policy studies የተባሇ ተቋም ከፎርዴ 

ፍውንዯሽን ጋር በመተባበር  “Democratic developmental state in south Africa? 

Aconcept paper “ በሚሌ ርዕስ እኤአ በ2005 በOmano Edighij በተባሇ ምሁር የቀረበው 

ጥናታዊ ጽሐፍ ይህንን ሁኔታ ፍንትው አዴርጎ ያሳያሌ ።ጥናቱ የአፍሪካን ዴህረ-ቅኝ 

ግዛት ሁኔታ ሲገሌጽ ከጥቂት ቦትስዋና፣ሞርሸዬስ እና በተወሰነ ዯረጃ ዯቡብ አፍሪካ 

በስተቀር አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሀገራት ዳሞክራሲንና ሌማትን ማምጣት እንዲሌቻለ 

ያስቀምጣሌ። ጥናቱ  ከነጻነት በኋሊ ባለት አራት አስርተ ዓመታት አፍሪካ በአሇም 

ተወዲዲሪ የሚያዯርጋት የማህበራዊና ቁሳዊ መሰረተ-ሌማት መገንባት ስሊሌቻሇች 
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በግልባሊይዜሽን ወዯ አንዴ መንዯር እየተቀየረች ባሇችው አሇምም አፍሪካ በተመጽዋችነት 

መሰሇፏን ያስረዲሌ። በመሆኑም ይሊሌ ጥናቱ አፍሪካ በመጀመሪያዊቹ 21ኛው ክ/ዘመን 

ዓመታት በአሇም ኢኮኖሚ መወዲዯር እንዯማትሌና በዚሁ ከቀጠሇች የመክሰም አዯጋ 

ውስጥ እንዯሚትገባ ያስጠነቅቃሌ።ጥናቱ አስከፊ የአፍሪካ ሁኔታንና የተመፀዋችነት ሂዯትን 

ሇመስበር እንዯ መፍትሔ በዯቡብ አፍሪካ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት መመስረቱን 

ጥናቱ ያስቀምጣሌ። በተመሳሳይ መሌኩ የአፍሪካ የዳሞክራሲና የሌማት ሂዯት ሁኔታን 

በሚመሇከት መሇስ ዜናዊ “African development; Dead End and New beginning 

“በሚሇው ባሌታተመው መፃፋቸው አጠቃሊይ አሇም አቀፍዊ የካፒታሉዝም የኢኮኖሚ 

እዴገትን በመስመሌከት የእስያ ሌማታዊ መንግስታት መከሰተንና በኢትዮጵያም የእነሱን 

በጎ ተሞክሮ ወስድ የሀገሪቷን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ መሌኩ ዳሞክራሲራዊ ሌማታዊ 

መንግስት መፈጠሩን አስቀምጠዋሌ።መፅሏፉ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት 

መመስረት ሇአፍሪካም ህዲሴ መሰረት መሆኑን የአሇም አቀፍ ሁኔታ ሳይንሳዊ በሆነ መሌኩ 

ተንትኖ አቅርቧሌ። 

የምዕራቡ አሇም የሉብራሌ ካፒታሉዝም ኢኮኖሚ እዴገት በመርህ ዯረጃ የነጻ ገበያ 

ውዴዴርን ይስበክ እንጂ ተግባራቸው ግን ይህ እንዲሌሆነ  እየተረጋገጠ ይገኛሌ። የዚህ 

ማሳያ የብራዚሌና መሰሌ መንግስታት የዯሃ ሀገር ገበሬዎች የግብርና ምርታቸውን በአሇም 

አቀፍ ገበያ ተወዲዴረው መሸጥ እንዱችለ ምዕራባዊያን ገበሬዎቻቸውን መዯጎም ያቁሙ 

ብሇው በነጻ ገበያ መርህ የሚያቀርቡትን   ሀሳብ የነጻ ገበያ ዘብ ነን የሚለት ምዕራባዊያን 

መንግስታት ጆሮ ዲባ ሌበስ ማሇታቸው ነው። በምዕራባዊያን አሇም ያለት ገበሬዎች 

የህዝባቸው 3 በመቶ አካባቢ ቢሆኑም ሇሀገራቸውና ሇአሇም አቀፍ ገበያ የሚሸጡት ምርት 

የሚመረተው በመንግስት ዴጎማ በመሆኑ የዯሀ ሀገር ገበሬዎች ምርት በጥራትና በዋጋም 

ተወዲዲር እንዲይሆን አዴርጓሌ። ይህ ዓይነት ጨዋታ በእኔ ቤት እንብሊ በአንተ ቤት ----- 

የሚሇውን የሀገራችንን ብሂሌ ጋር አይመሳሰሌምን?።ሇዚህ ነው እንግዱህ በኢንተርናሽናሌ 

ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ የተራቀቁት ጠበብቶች ይህንን ሁኔታ የሚዯግፉትን ተቋማት Unholy 

Trinity/እርኩሳን ስሊሴዎች ብሇው እነ IMF፣ WB እና WTO ሇመጥራት 

የተገዯደት።ተግባራቸው ትክክሌና ፍትሏዊ አሇመሆኑን ሇመግሇፅ። በእነዚህ ተቋማት 

አመካይነት የምዕራቡ አሇም ያስቀምጠው አስገዲጅ  የአዱሱ  የፖሉሲ ቅኝ አገዛዝ(ኒዮ-

ሉብራሉዝም)  ሁኔታ በእስያ ሌማታዊ መንግስታት እንዱፈጠሩ ምክንያት መሆኑን 
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ይታመናሌ የሌማታዊ መንግስታት በእስያ መከሰተን በተመሇከተ “The Relevance of 

Developmental state paradigm in an Era of Globalization” በሚሌ በInternational 

Initiative for Promoting Political Economy/IIPPE/ ዎርክሾፕ ሊይ  እኤአ በ2008  

በጣሉያን ፕሮስዲ ሚስተር Eka Ikpe ሇድክትሬታቸው መመረቅያ ያቀረቡት ጥናት ይንን 

ያረጋግጣሌ።በተጨማሪም “Systemic vulnerability and the origins of Developmental 

states;Northeast and southeast Asia in comparative perspective “በሚሌ ርዕስ 

የሌማታዊ መንግስታት በኤስያ መከሰተን በተመሇከተ በእነ Emory University,James 

Madison College ,Michigan state University በፖሇቲካ ሳይንስ ዳፓርትሜንታቸው 

ትብብር የተጠናው ጥናትም የእስያ ሀገራት በነጻ ሀገርነት የመቀጠሌ ወይም ያሇ መቀጠሌ 

ጉዲይ መሆኑን ያረጋግጣሌ።ጥናቶቹ ሌማታዊ መንግስታት በዚህ አካባቢ መከሰታቸው 

የተቀነባበረ ተጋሊጭነትን የሚያስከትለትን ሰፊ የተቀናጀ ቁርጠኝነት አማነስንና የሀብት 

እጥረትና ከውጭ የጸጥታ ስጋት ሇማስወገዴና ፈጣን እዴገት ሇማስመዝገብ መፈጠራቸውን 

አስቀምጠዋሌ። በዚህ መሰረት የዯቡብ ኮሪያን፣ታይዋን፣ ስንጋፖር 

፣ማላዥያ፣ታይሊንዴ፣ፊሉፕንስና ኢንድኔዥያ ተዓምራዊ እዴገት እንዲስመዘገቡ ጥናቶቹ 

ያስረዲለ። 

እነዚህ መንግስታት ያስመዘገቡት ኢኮኖሚ ሉብራሌ ካፒታሉዝም ስሇመሆኑ የታወቀ 

ነው።የተገነባበትም ከዋሽንግተን ስምምነትና ከአሇም አቀፍ ተቋማት ካስቀመጡት  

የእዴገት አቅጣጫ ውጭ መሆኑን ግን ሌብ ይሎሌ። 

ውጤታማ ሌማታዊ መንግስታት መፈጠርና ታምራዊ ኢኮኖሚ እዴገት ማስመዝገባቸው 

ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስታት እንዱፈጠሩ አመሊክቷሌ።ይህንን ጉዲይ በሚመሇከት 

የመንግስታት የመፈፀም አቅም(government effectiveness and efficience) 

በማስመሌከት በ University of Johannesburg በFaculty of Engineering and the Built 

Environment ዱን በሆኑት በProfessor Tshilidzi Marwala  “ Foundations for a 

Developmental State: A case for technical education”  በሚሌ ርዕስ Johannesburg, 

Auckland Park  የጥናትና ምርምር በ2006 ቀርቦ ነበር። የጥናትና ምርመር ፅሐፉ 

የዳሞክያሲ መንግስታትን ዓሊማ በእውቀትና ክህልት፣በማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ 

አቅማቸው የዲበረ ማህበረሰብ መገንባት እንዯሆን  ያስቀምጣሌ።ይህን ዓሊማ ሇማሳካት  

የዜጎች የመፈፀም አቅም መገንባት ቁሌፍ ጉዲይ እንዯሆነ ጥናቱ ያስረዲሌ።ጥናቱና 
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ምርመሩ የመንግስታት የመፈፀም አቅም ስሇካ ዩኤስ አሜሪካ ኢኮኖሚዋን በእጥፍ 

ሇማሳዯግ በማጠጋጋት 50 ዓመታት እንዯሚወስዴባትና ሌማታዊው የቻይና መንግስት 

ዯግሞ 10 ዓመታት እንዯሚወስዯበት ያረጋግጣሌ። አጥኚው በዚህ ስነ-አመክነዮ ሊይ 

ተመስርቶ አንዴ ሀገር ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ኃሊፊነቶችን በብቃት ሇመወጣት 

ሌማታዊ መንግስት መሆን አይጠበቅበትምን በማሇት ይጠይቃሌ።ሌማታዊ ብቻ የሆኑ 

መንግስታት ይህንን ተዓምራዊ እዴገት ሲያስመዘግቡ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስታት 

የሚያስመዘግቡትን መገመት ይቻሊሌ።ሇዚህ ይሆን የኢትዮጵያ መንግስት በአምስት 

ዓመታት ውስጥ ኢኮኖሚን በእጥፍ ሇማሳዯግ ያቀዯው?ይቻሌስ ይሆን? የአንዲንድች ጥያቄ 

ነው።መሌሱም ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስታት ባህሪያትንና መርሆችን  የምህንዴስና 

ዲራዎችን በማጥናት በቀሊሌ መገንዘብ ይቻሊሌ። Professor Tshilidzi Marwala         

ሌማታዊ መንግስታትን ሇመገንባት አራት መሰረታዊ ጉዲዮች እንዯሚያስፈሌጉ 

ያስቀምጣሌ።እነሱም ከከፍተኛ የሂሳብ ስላትና የኮሚፒዩተር ችልታ ያሇው የተማረ 

ማህበረሰብ ፣የሳይንስንና ኮሙኒዩኬሽን ቴክኖልጂ በእውቀት ሊይ የተመሰረተ ኢኮኖሚን 

ሇመገንባት ያሊቸውን ሚና የተገነዘበ ማህበረሰብ፡ከስትራቴጂያዊ የሌማት 

አጋሮች(ሰራተኛ፡መንግስት፣ኢንደስትሪ) የተግባባ ማህበረሰብ እና ሀብቱንና ጥሪቱን 

በአዋጭነትና በአግባብ የሚመዴብ ማህበረሰብ መሆናቸውን ያስቀምጣሌ። የተዋጣሇትና 

የተሳካ ሌማታዊ መንግስታት ሇመመስረት ሁኔታዎችን የመተንተን፣ በፈጠራ ሊይ 

የተመሰረተ መፍትሔ በአፋጣኝ ሇመስጠት የምህንዴስና ትምህርት ቁሌፍ መሆኑን ጥናቱ 

ያመሊክታሌ።በኢትዮጵያም የ70 ፣30 የከፍተኛ ትምህርት ቅበሊ ይህኑ የሚያመሊካት 

ይመስሇኛሌ። 

 

በጥናቱ መሰረት ሌማታዊ መንግስታት ሇዜጎች ማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ 

ኃሊፊነቶችን በብቃት በተሻሇ ሁኔታ የሚያሟለ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ሲሆን ይበሌጥ 

ከዚህ በፈጠነ መሌኩ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስታትም ያሳካለ የሚሌ ስነ-አመክንዮ 

ያስኬዲሌ። 

ከሊይ የተዘረዘሩትን አጠቃሊይ የካፒታሉዝም የእዴገት ሂዯት ይህንን ይመስሊሌ ብሇን 

አሁን ባሇንበት ዘመን ፈጣን ሉብራሌ ካፒታሉዝም በሌማታዊ መንግስት ከዚያም በፈጠነ 

በዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስታት መገንባት እንዯሚቻሌ ከመዯምዯማችን በፊት 
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እንዳትና በምን አግባብ የሚለትን ተጠይቆች መመሇስ ፅሐፉን ምዕለ 

ያዯርጋሌ።በመሆኑም በነጻ ገበያ መርህ የሚገነባው የሉብራሌ ካፒታሉዝም ፖሇቲካሌ 

ኢኮኖሚ በሁሇት መንገዴ ይገነባሌ ተብል ይታሰባሌ።ታሪካዊ መሰረቱም ይሄው ነው።  

አነሱም በግሌ ባሇሀብት እና በህዝብና በመንግስት ትብብር የሚገነቡ ካፒታሉዝም 

ናቸው።በግሌ ባሇሀብት የሚገነባው ካፒታሉዝም እዴገት አመጣ ቢባሌም የአብዛኛው ህዝብ 

ተጠቃሚነት ዯረጃ ሲታይ ከተቀጣሪነትና ስራ ከማስገኘት ውጭ ሇአብዛኛው ህዝብ የሀብት 

ባሇቤትነት የሚያረጋግጥ አይዯሇም።በግሌ ባሇሀብት ብቻ ይመጣሌ የሚለት ሰዎች የገበያ 

ምፁምነትን መርህን የተከተለና የመንግስትን ዘበኝነት ሰባኪያንና የምዕራባዊያንን የነፃ 

ካፒታሉዝም የበሊይነት ሇማስጠበቅ የቆሙ ተቋማት ናቸው። በዚህ መሌክ በዯሃ ሀገራት 

የገበያ ፍፁምነት ቀርቶ ገበያ በላሇበት፣ማህበራዊና ቁሳዊ የአገሌግልት መሰረተ ሌማቶች 

ባሌተሟለበትና አብዛኛው ህዝብ ከእጅ ወዯ አፍ ኑሮ የምገፋን ህዝብ መሇወጥ ቀርቶ 

ህዘቡን ወዯ ባሰ የዴህነት አረንቋ መክተቱ እየታየ ትገኛሌ።በዚህም አግባብ እዴገት ያመጣ 

ሀገር በአሇማችን ሊይ አሌተፈጠረም።በስርዓቱ ማህበራዊ አገሌግልቶችና የሀብት ምንጭ 

የሆኑት ሁለ በግሌ ባሇሀብት ስሇሚያዙ ህዝቡ ሇማህበራዊ ተጠቃሚነት ርቆ 

ይኖራሌ።ሇዯሃውን ህዝብም ማህበራዊ ቀውስ ይዲረጋሌ። በግሌ ባሇሀብት በውዴ ዋጋ 

የሚቀርቡትን አግሌግልቶችን ዯሃ ህዝብ መግዛት ስሇማይችሌ ከመሰረታዊ የማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ሌማት ተጠቃሚ ሉሆን አይችሌም። የዚህ የአቅጣጫው የሉብራሌ 

ካፒታሉዘም ግንባታ ሰባኪያን  በምዕራቡ አሇም ነፃ ሀገራዊና ክሌሊዊ  እዴገት ሌዕሌና 

የሚኖረው ጥገኛ እዴገት ተፈጥሮ የዯሃ ሀገራትን ችግር በማራዘም The Lord of Poverty 

and the Master of disastrous መሆን ከተቻሇ ነው የሚሌ መነሻ እንዲሇቸው The Lord 

of Poverty የሚሌ ርዕስየተጻፈው መፅሏፍ ያመሇክታሌ። 

ሁሇተኛው በመንግስትና ህዝብ የሚገነባ ሉብራሌ ካፒታዝም ነው ።በዚህ የሉብራሌ 

ካፒታሉዝም ግንባታ ሂዯት መንግስት ኢኮኖሚውን እዴገት በማቀዴ ህዝቡን በማሳተፍ  

የሚመሰረት ነው።የዚህ ዓይነት የሉብራሌ ካፒታሉዝም  ሀገራዊ የነጻነት መሰረት ያሇውና 

አብዛኛውን ህዝብ የሀብት ባሇቤትና ተጠቃሚ የሚያዯርግ ነው።በመሠረታዊ ሁኔታ ሲታይ 

የዲበረ የሉብራሌ ካፒታሉዝም ዯረጃ የዯረሱት ሀገራትም በመንግስት ጠንካራ ዴጋፍና መከሊከሌ 

ሊይ በተመሰረተ ፖሉሲ መሆኑን ይታወሳሌ፡፡ ይህ ሂዯት በተሇይ ከ198ዏዎቹ መጨረሻ ጀምሮ 

ተቀይሮ ትክክሇኛ እዴገት የሚመጣው በገበያና በገበያ ብቻ መሆን አሇበት የሚለ አስተሣሠቦች 
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በምዕራቡ አሇም ተከስተው በ1990ዎቹ መጀመሮያዎቹ ጀምረው  ጫፍ ረገጡ።ይሀ ሁኔታ በእዝ 

ኢኮኖሚ የሚመራው የሶሻሉዝም ካምፕ  መፈራረስና የካፒታሉዝም የአሸናፊነት ቀኖና ጋር 

ይያያዛሌ።በወቅቱ ሉብራሌ ካፒታሉዝም የሚመራበትን ሥርዓት በምዕራቡ አሇም 

መስርቷሌ።በላሊው በኩሌ አብዛኛው የአሇም ሀገራት ቁጥር በሚይዙት ዯሃ ሀገራት በነጻ ገበያ 

የሚመራ የገበያ መሰረተ-ሌማተ ቀርቶ መሰረታዊ ቁሳዊና ማህበራዊ መሰረተ ሌማቶች 

አሌተፈጠሩሊቸውም።በእነዚህ ሀገራት የገበያ ውዴዴር ቀርቶ ገበያው ራሱ የሇም። ይህንን ሁኔታ 

ሳያገናዝብ በግሌ ባሇሀብት የሚመራው በምዕራቡ አሇም በዲበረ ዯረጃ የዯረሰው የሉብራሌ 

ካፒታሉዝም የነጻ ገበያ ስርዓት የገበያ እጥረትና ክፍተት ባሇበት  ዯሃ ሀገራት ጭምር በተመሣሣይ 

ሁኔታ እንዱስፋፋ አስገዲጅ ቅዴመ ሁኔታዎች ተቀመጠ፡፡ ይሀ  አስገዲጅ የእዴገት ሥርዓት 

በአፍሪካ እዴገት መምጣት ቀርቶ የነበረው እዴገት የወዯታች ውይም በሇሄበት ሂዴ  ስሊዯረገው 

የህዝቡ ችግር እየተወሣሠበ ሄዯ፡፡ በዚህ ሂዯት የአፍሪካ እዴገት ሁኔታ በጣም አሣሣቢ ከመሆኑም 

በሊይ የማይወጣበት የዴህነተ አዙሪት ውስጥ ተዘፈቅ፡፡ በተመሳሳይ ወቅት በዚህ አስቸጋር ሁኔታ 

በሰሜና ዯቡብ ምስራቅ ኤስያ ከምዕራቡ አሇም በተሇየ ሁኔታ  በመንግስትና በህዝብ የተገነባው 

ሉብራሌ ካፒታሉዝም አስቀናቂ ሌማት አስመዘገበ።እነዚህ የእስያ ሌማታዊ ሀገራት በሂዯት የፈጣን 

ኢኮኖሚ ባሇቤት በመሆን የአሇምን ገበያ በውዴዴር መቆጣጠር ጀመሩ።  የዚህ የአዱስ አስተሳሰብ 

ውጤታዊ ተሞክሮ  ተራማጅ የሀገር መሪዎችን እየሳበ  ወዯ ዯሃ ሀገራት እየተስፋፋ ይገኛሌ። 

ኢትዮጵያም የገነባችሁ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት ተሞክሮው የገበያ እጥረቶችና ክፍተቶች 

በመሙሊት ፈጣን ኢኮኖሚ  ማስመዝገብ የመቻለ ሚስጥር ይሄው።የኢትዮጵያ  መንግስት 

የገበያ ክፍተት ከመሙሊት ጀምሮ ገበያ በላሇበት አካባቢ  የገበያ ማዕከሊትንም እየፈጠረ ተነቃናቂ 

የነፃ ገበያ ውዴዴር ሥርዓትን ከሀገሪቷ ጫፍ እስከ ጫፍ እንዱስፋፋ እያዯረገ ይገኛሌ።ሇዚሀ ነው 

ተራማጅ ምሁራንና ሀገራት ሌማታዊ መንግስታት  የመገንባት ጉዲይ በዘመነ ግልባሊይዜሽን 

የህዝቦች የብሌጽና የመወሰን ቁሌፍ ጉዲይ ነው ማሇት የጀመሩት።    ይህ የሌማታዊ መንግስታት 

የሚያስመዘግቡት እዴገት በጣም አስገራሚ በመሆኑ ሇብዙ ብለህ ሉብራሉዝም /Classical 

liberalism/ እና የኒዮ-ሉብራሌ ኢኮኖሚ ምሁራን ግራ ያጋባ ጉዲይ ሆኗሌ፡፡ በኢትዮጵያን 

እየተገነባ ያሇው በነፃ ገበያ ሊይ የተመሠረተው ፈጣን የሉብራሌ ካፒታሉዝም ኢኮኖሚ ሚስጥሩ 

የጠንካራ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት መመስረት ነው።ሇአንዲንድች አንቆቅሌሽ 

የሚሆንባቸውም ይህንን አዱሱን ፓራዲይም ጋር አሇመተዋወቅና የእስያን ሌማታዊ ውጤታማ 

ተሞክሮ አሇመረዲት ይሆናሌ። አንዲንዴ የምዕራቡ አሇም ምሁራን የምዕራቡ ዓሇም ካሪኩሇም 

ውጤቶች በመሆናቸው በኢትዮጵያ እዴገት ግራ ብጋቡ ከኒዮ-ሇሉብራሉዝም ውጭ ማየት 

ስሇማይችለ በመሆኑ የሚገርም አይሆንም ። የሚገርመው በተሇያዩ የምሁርነት ዯረጃ በሀገራችን 

ያለትንና በብዛትም በተቃዋሚነት የተሰሇፉት እንቆቅሌሽ የሆነባቸው ከአዱሱ ተሞክሮ ጋር 

አሇመተዋወቃቸው  ብቻ አሇመሆኑ ነው። በጥሊቻ ታውረው በተጨባጭ የተመዘገበው አስገራሚ 
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እዴገቱን በክፋት መካዲቸውም ጭምር ነው የሚገርመው።በዚህ አመሇካከታቸው ነፃ ሀገራዊና ሰፊ 

ህዝባዊ መሠረት ያሇው ፈጣን እዴገት እንቆቅሌሽ ቢሆንባቸው የሚገርም አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም 

የሌማታዊ መንግስት ባህሪያትንና መርሆችን መገንዘብ ስሊሌቻለ፣ የምዕራቡ አሇም ጊዜው ያሇፈበት 

ኒዮ ሉብራሉዝም ርዕዮትና በጥሊቻ ግብዝነት ተወጥረው መካዲቸው ወይም  ማየት አሇመቻሊቸው 

ነው፡፡ ሇዚህ ማረጋገጫ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አንዲንዴ አመመራሮች በኢትዮጵያ የተመዘገበው 

ኢኮኖሚ ፈፅሞ ሉገባቸው እንዯማይችሌና በአሇም የላሊ መሆኑን እየገሇፁ መገኘታቸው ነው፡፡ 

በተመሣሣይ መሌኩ የዲበረው ሉብራሌ ካፒታሉዝም የገነቡ ሀገራትን መርህን ያሇቦታው እንዯወረዯ 

የገበያ ክፍተትና እጥረት ባሇቤት ኢትዮጵያ መተግበር አሇበት ብሇው በመወትወት ሊይ 

መሆናቸውና አሇም ያወቀውንና ያዯነቀውን እዴገቱንም  በመካዲቸው ሊይ መሆናቸው ተጨማሪ 

ማረጋገጫ ነው፡፡ 

 በኢትዮጵያ የፈጣን ሉብራሌ ካፒታሉዝም ኢኮኖሚ መገንባት ሚስጥር በአጭሩ በኢትዮጵያ 

የተፈጠረው ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት ነው፡፡ እዴገቱ በምስራቅ አፍሪካ  የቀጠናው 

የታሊቅ ኢኮኖሚ ባሇቤት ኢትዮጵያን በአጭር ጊዜ አዴርጓታሌ። በአፍሪካም በአጭር ጊዜ ውስጥ 

ትክክሇኛ ዯረጃውን እንዯምይዝ በብዛት መተንበይ ተጀምሯሌ። ይህ የሚሆነው መንግስት በነፃ 

ገበያ ውዴዴር ሊይ የተመሠረተና ገበያ ውዴዴርና እጥረት ባለበት ገጠረ አከባቢዎችም ጭምር 

ሇምሣላ በቦረና የእንስሣት ገበያ ማዕከሌ በማቋቋም  ሁለም የሀገሪቱ ክፍልች የገበያ ውዴዴር 

እንዱተሳሰሩና ምርቶች ወዯ ገበያ እንዱቀርቡ በማዴረጉ ነው፡፡ በዚህ መሠረት የኢትዮጵያ 

መንግስት የገበያ ውዴዴር በሁለም የሀገሪቱ ክፍልች እንዱስፋፉ በማዴረግ ፈጣን ሉብራሌ 

ካፒታሉዝም ኢኮኖሚን እየገነባ ይገኛሌ፡፡ 

 የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት  በመሬት፣ በሃይሌ አቅርቦትና ስርጭት  

እንዱሁም በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ያሇው ነጻ ሀገራዊ ፖሉሲም ሇፈጣን ኢኮኖሚ መገንባቱ 

ቁሌፍ ሚና ይጫወታሌ፡፡ ሇምሣላ በኬንያ መሬት እንዯ ሸቀጥ ይሸጣሌ፡፡ ሃይሌ ማመንጨትና 

ማሠራጨትም ሇግሌ የተሠጠ ነው፡፡ በመሆኑም በኬንያ አንዴ ሃይሌ አመንጭቶ መሸጥ የሚፈሌግ 

ኩባንያ ሃይለን ሇማመንጨትና ሇማሰራጨት የሚያወጣው ወጪ (መንገዴ ሥራ፣ ምሶሶዎችን በሰው 

መሬት ሊይ ሇመትከሌ) በጣም ውዴ ይሆነበታሌ።በመሆኑም አምርቶ የሚሸጠውም ዋጋ በጣም ውዴ 

ያዯርገዋሌ፡፡ በኢትዮጵያ ግን መሬትና የተፈጥሮ ሀብት የመንግስትንና የህዝብ በመሆኑ 

ኤላክትሪክ አመንጭቶ በርካሽ ሇኬንያ መሸጥ ያዋጣዋሌ፡፡ይህ ስኬታማ ፖሇሲ ውጤት ነው። 

 ሇአንዲንድች እንቆቅሌሽ የሆነው  የኢትዮጵያ ዳሞክራሲ ሌማታዊ መንግስት ያስመዘገበው 

ፈጣን ኢኮኖሚ በዚያ አያበቃም ።ህዝቡ ሇራሱ ተጠቃሚነት በተዯራጀና በተናጠሌ ሇፈጣን ሌማት 

መንቀሣቀሱም  የማያቋርጥ ፈጣን እዴገቱ ማረጋገጫ የሀገሪቷን ስነ-ምህዲር ያገናዘበ ነፃ ሀገራዊ 
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ፖሇሲ መሆኑም ነው፡፡ ሇዚህ ማሣያ ከሊይ በተጠቀሰው  “ Foundations for a Developmental 

State: A case for technical education”  የሚሇው ጥናት መሠረት ቻይና ኢኮኖሚዋን በ10 

ዓመታት በእጥፍ ታሳዴጋሇች፡፡ በጥናቱ ባይካተትም ኢትዮጵያ ዯግሞ ባሇፉት አምስት ዓመታት 

ኢኮኖሚያዋን በአምስት አመታት በእጥፍ አሣዴጋሇች፡፡ ይህንኑ ሇመዴገመም እቅዴ አውጥታ 

ሁለንም ከዲር እስከዲር በሌማታዊ ሰራዊትነት ግንባታና ስምርት በማንቀሳቀስ ሰፊ ርብርብ 

እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ በኢትዮጵያ ፈጣን፣ አስዯናቅና የህዝቡን በፍታሏዊነት ተጠቃሚ እያዯረገ 

ያሇው ፈጣን ሌማት ሇመመዝገቡ በአዱስ አስተሳሰብ/ ፓርዲይዝ የተመሠረተውና ተራማጅ 

ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት መመስረቱ ነው፡፡  በኢትዮጵያ እየተገነባ ያሇው ፈጣን ሉብራሌ 

ካፒታሉዝም መጠነ ሰፊ ህዝባዊ መሠረት ያሇውና የህዝቡን ፍትሏዊ ተጠቃሚነት በማረጋገጥ 

በአፍሪካ ብልም በአሇም በአርያነት ከሚጠቀሱት አንደ መሆኑን በአሇም አቀፍ ሚዱያዎችና 

ተቋማት ጭምር እማኝነት አግኝቷሌ፡፡በዚህም የተነሳ አንዲንዴ የአፍሪካ ሀገራትን ቀሌብ በመሣብ 

ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 በአጠቃሊይ በኢትዮጵያ እየተገነባ ያሇፈ ፈጣን ነፃ ሀገራዊ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ 

የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ያገናዘበ ሉብራሉዝም ነው፡፡ እዴገቱም በጣም ፈጣን የሆነው 

በኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት በመመስረቱ ነው፡፡ እዴገቱ በጣም ፈጣን፣ቀጣይነት 

ያሇውና የህዝቡን መጠነ-ሰፊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ሊይ በማዴረጉ  የቻይና ሌማታዊው መንግስት 

እንኳ ኢኮኖሚውን በ10 ዓመታት ውስጥ በእጥፍ የሚያሳዴገውን ሁኔታ በማጠር በአምስት 

ዓመታት ውስጥ በእጥፍ በማሳዯግ ባሇፉት አምስት ዓመታት(ከ1997-2002) ያገኘውን ተሞክሮ 

አሁን ባሇው ምቹ ሁኔታና የምሌዓተ ህዘቡ የሌማት ጥማትና ተነሳሽነት እንዯሚዯግመው ጥርጥር 

አይኖርም።ምናሌባት ጥርጥር ያሊቸው እዴገቱ የመጣው በአዱሱና ተራማጁ ዳሞክራሲያዊ 

ሌማታዊ መንግስት እሳቤና ስኬታማ ተሞክሮ በመሆኑ የተሇመዯውን፣ የሚቀነቀነውና በአፍሪካ 

ውጤት ማምጣት ያቃተው የኒዮ-ሉብራሉዝም አቀንቃኞቸ ይሆናለ።እነሱም ውሇው አዴረው ግን 

ማመናቸው የማይቀር ስሇሆነ ሇጊዜ ግመለም ይጓዛሌ፤ውሻውም ይጮሃሌ እንዯሚባሇው ይሆናሌ። 

የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በምስራቅ አፍሪካ የግዙፍነት ቦታውን ባሇፈው ዓመት መረከቡ ተረጋግጧሌ። 

በአፍሪካም የታሊቅነት ቦታውን በአጭር ጊዜ መረከብ እንዯሚችሌ የኢኮኖሚው መሰረተ-ሰፊነትና 

ህዝባዊ የሌማት ተጠቃሚነት መስተጋብር ዐዯት ያረጋግጣሌ።ሇዚሀ አስገራም እዴገት ምንጩና 

አንቀሳቃሹ ዯግሞ የኢትዮጵያ ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት  ነው። የአዱስና የተራማጅ  

ዳሞክራሲያዊ ሌማታዊ መንግስት ፓራዲይም የብዙዎቹን ቀሌብ መሳብ የመጀመሩ ሚስጥርም 

ይሄው ነው።የኢትዮጵያ ብልም የአፍሪካ ህዲሴ መሰረት የሚሆነውም የምሊዕተ ህዘቡን 

ዳሞክራሲያዊ ተሳትፎነትና ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥና ነፃ ሀገራዊ ተጨባጭ ፖሉሲዎችና 

መርሆች ሊይ በመመስረት ከእዴገት ወዯ እዴገት ዐዯት ስሇሚያመራ ነው ። 
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ቸር እንሰንብት 

 

 


