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የኢትዮጵያን ፇጣን እዴገት ማዯናቀፍ አይቻሌም 
 
 

ሄሇን ኢፕስታየን ሜይ 2ዏ1ዏ የዓሇም ባንክ ሇኢትዮጵያ ህዝብና መንግሥት የሚያዯርገውን 

የገንዘብ ዴጋፍ በመቃወም ፅሁፍ አውጥተዋሌ፡፡ ይህንኑ የፀኃፉዋን አስተያየት በመቃወም 

በዓሇም ባንክ የኢትዮጵያና የሱዲን ዲይሬክተር የሆኑት ኬን ኦሀሺና በዓሇም ባንክ ከፍተኛ 

የምጣኔ ሀብት ባሇሙያ ሻንታ ዯቨርጃን የሰጡት ምሊሽ ከዴረ ገፅ ሊይ ስሊገኝሁት አብዛኛው 

አማርኛ እንባቢ እውነታውን ይረዲው ዘንዴ እንዯሚከተሇው ጠቅሇሌ አዴርጌ 

አቅርቤዋሇሁ፡፡ 

 

ሇታዲጊ ሀገሮች ሌማት የሚዯረግ ዕርዲታ ወይም ዴጋፍ ሁሇት ዓሊማዎችን መሰረት አዴርጎ 

የተቀረፀ ነው። እነርሱም፤ የሃገራትን ዕዴገት ማፊጠንና በህዝብ ሊይ የተንሰራፊውን ዴህነት 

መቀነስ ተቀዲሚ ዓሊማዎቹ ናቸው፡፡ ከዚህ አነፃር ጉዲዩን ስንመረምረው ኢትዮጵያ ከ2ዏዏ3 

ዓ.ም ጀምሮ ፇጣን፣ አስተማማኝና ቀጣይነት ያሇው የኢኮኖሚ ዕዴገት በማስመዝገብና 

ዓሇም በኢኮኖሚ ቀውስ ሲናጥ በነበረበት ወቅት እንኳን ኢትዮጵያ በአስገራሚ ሁናቴ 

እዴገት እስመዝግባሇች ይሊለ ኦሀሺ። 

 

ኦሀሺ ፁሁፊቸውን በመቀጠሌም የተባበሩት መንግስታት የሌማት ፕሮግራም (UNDP) 

ባውጣው  2009 ሪፖርት ሊይ ኢትዮጵያ ሂዩማን ዳቨልፕመንት ኢንዳክስ (HDI) ያሳየችው 

እዴገት ከአጠቃሊይ የዓሇም ሀገራት ጋር ሲነፃፀር  ክፍተኛ ሇውጥ ካስመዘቡ ሀገራት 

መካከሌ ከቀዲሚዎቹ ተርታ ያስቀምጣታሌ። የዘርፈ በሇሙያዎች እንዯሚናገሩት HDI 

ሇእዴገት መሇኪያነት ከላልች መመዘኛዎች የተሻሇ እንዯሆነ ይናገራለ። ምክንያቱም HDI 
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ሶስት ነገሮችን ማሇትም የዜጎችን የእዴሜና የጤንነት ሁኔታ፣ ወዯ ትምህርት ቤት የሚሄደ 

ህፃናት ቁጥርና የጎሌማሶች የትምህርት ሁናቴና የህዝብ የአኗኗርና የመግዛት አቅም 

አጣምሮ በአንዳ ማሳየት የሚችሌ በመሆኑ ነው። በዚህ መሇኪያ ኢትዮጵያ ከፍተኛ 

እመርታ እንዲሳየች UNDP 2009 ባውጣው ሪፖርቱ ሊይ በግሌጽ አስቀምጧታሌ። 

 

በአሁኑ ሰዓት ይሊለ ኬን ኦሀሺ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ተቀባይነት ያገኘውን የሚሉኒየሙን  

የሌማት ግብ (MDG) ከማሳካት አኳያ ኢትዮጵያ በሁለም የሌማት ዘርፎች ስኬታማ 

ውጤት በማስመዝገብ ሊይ ትገኛሇች፡፡ ኢትዮጵያ የከፊ ዴህነትንና ረሀብን ከመቀነስ፣ 

መሠረታዊ ትህምርትን ሇዜጏች ከማዲረስ፣ ኤች አይ ቪ ኤዴስን ከመከሊከሌና 

ከመቆጣጠር፣ ወባን፣ የሳንባ ነቀርሳንና ላልች ተጓዲኝ በሽታዎችን ከመከሊከሌ ወዘተ አንፃር 

ያቀዯቻቸውን ግቦች ተግባራዊ በማዴረግ በትክክሇኛ ጉዞ ሊይ የምትገኝ ታዲጊ ሀገር ናት፡፡ 

የህፃናት ሞትን ከመቀነስና ቀጣይነት ባሇው ሁኔታ የአካባቢ ጥበቃን አጠናክሮ ከመቀጠሌ 

አኳያም አጥጋቢ ውጤቶችን ከማስመዝገቧ  ባሻገር ይህ ተግባር በከፍተኛ ዯረጃ ተጠናክሮ 

ቀጥሎሌ፡፡ 

 

ኢትዮጵያ ሥርዓተ ፆታን ከማስፇንና የሴቶችን እኩሌነት በህገመንግሥቷ ከማስፀዯቅ 

ጀምሮ ተግባራዊ እስከማዴረግ ዴረስ በርካታ አጥጋቢ ውጤቶችን ያስመዘገበች ሀገር 

ስትሆን በ2ዏ15 በመጀመሪያ ዯረጃ ት/ቤት ውስጥ ያሇውን የፆታ አሇመመጣጠን በከፍተኛ 

ዯረጃ እንዯምትቀንስ ይጠበቃሌ፡፡ ሇዚህም የፆታ እኩሌነትን ሇማስጠበቅ፣ የሴቶችን አቅም 

ሇመገንባትና የእናቶችን ጤንነት ሇመጠበቅ ያዯረገችውና እያዯረገችው ያሇው ጥረት 

በከፍተኛ ዯረጃ ሉበረታታ የሚገባው አቢይ ተግባር ነው። እነዚህ ከሊይ በጣም ባጭሩ 

የጠቀስኳቸው በአገሪቱ የተመዘገቡ የሌማት  ስኬቶች ማሇትም በአገሪቱ እየተከናወነ 
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ያሇውን አጠቃሊይ ብሔራዊ እዴገትን የማፊጠንና ዴህነትን የመቀነስ ስትራቴጂ እስከዛሬ 

በዓሇም ባንክ በኩሌ ሇተዯረጉ ዴጋፎች በዋናነት እንዯመስፇርት የተጠቀምንባቸው አበይት 

ተግባራት ናቸው፡፡ ይህም በህዝቡና በአጠቃሊይ ሀገሪቱ ሊይ ያመጣው ሇውጥ በቀሊለ 

የሚታይ እንዲሌሆነ ሇመገንዘብ ችያሇሁ በማሇት ዲይሬክተሩ ይናገራለ፡፡  

 

ይህ ብቻም አይዯሇም ይሊለ ኬን ኦሀሺ ፅሁፊቸውን ሲቀጥለ ሀገሪቱን በመምራት ሊይ 

ያሇው መንግሥት በተጨባጭ ሊስመዘገባቸው ስኬቶች በተሇይም የመንገዴ ግንባታና 

የኤላክትሪክ ኃይሌ ሌማትና ስርጭት በአበይትነት ሉጠቀሱ የሚገባቸው የሌማት ተግባራት 

ናቸው፡፡ እርዲታና ብዴር የምንሰጠው እነዚህ የመሰረተ ሌማት ግንባታ    ስኬቶች 

በተከታታይነት በመመዝገብ ሊይ ሊሇው ፇጣን የምጣኔ ሀብት ዕዴገት የጀርባ አጥንት 

በመሆናቸውና ሇእዴገቱ ተጨባጭ ማስረጃዎች መሆናቸው ነው፡፡ ይህም የሀገሪቱ 

መንግሥት ሇሌማት ያሇውን ቁርጠኝነት እና ተነሳሽነት  በጉሌህ ያሳየ አበረታች ተግባር 

ሆኖ አግኝተነዋሌ፡፡ 

 

ምንም እንኳን ከሊይ የተገሇፁት በጣም አስፇሊጊ የሌማት ስኬቶች ቢሆኑም 

በምናከናውናቸው ተግባራትና በምናዯርገው ዴጋፍ እነዚህን ብቻ በቂ ናቸው ብሇን 

አሌወሰዴናቸውም፡፡ በየትኛውም አገር እንዯሚታየው ሌማት የነዚህ እንቅስቃሴዎች ብቻ 

ውጤት አይዯሇም፡፡ ሌማት ከእነዚህም ባሻገር የእያንዲንደን ዜጋ ነፃነትና ዜጎች ያሊቸውን 

ዕምቅ ሀብት ሁለ ይመሇከታሌ፡፡ ሄሇን ኤፕስታየን እንዯጠቀሱት ሳይሆን፣ የሀገሪቱ 

መንግሥት ያሇውን የማስፇፀም ብቃት፣ ፍትሀዊ የሀብት ሥርጭትና አጠቃቀም፣ በጥገኝነት 

ሊይ ያሇውን አመሇካከትና መሠረታዊ የሰብአዊ መብት አያይዝን ሁለ ተመሌክተን ነው 

ሇኢትዮጵያ ብዴርና እርዲታ ሌንሰጥ የቻሌነው እንጂ በዘፇቀዯ አይዯሇም ይሊለ  ኦሀሺ ፡፡  
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ኦሀሺ በመቀጠሌም ሇሄሇን ኤፕስታየን  ሊረጋግጥሊቸው የምፇሌገው አብይ ቁም ነገር ቢኖር 

ብዴርና እርዲታን ከመሇገሳችን በፉት እነዚህን ሁለ ፇትሸናሌ፤ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ 

የሌማት አጋሮችም በዚሁ መሠረት ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡ እርዲታውን ሇመሇገስ ከመነሳታችን 

በፉት በመርህ ዯረጃ ይዘን የነበረው የመነሻ ሀሳብ “በማንኛውም ሀገር የሚገኙ ዜጏች ራስን 

መቻሌና መበሌፀግን፣ ግሌፅነትን፣ ተጠያቂነትን፣ ውጤታማነትን እንዱሁም ሌማታዊ 

የመንግሥት ሥርዓትን ይፇሌጋለ”፡፡ የሚሌ ሲሆን ኢትዮጵያንም ከዚህ የተሇየች ሀገር ሆና 

አሊገኘናትም፡፡ በመሆኑም እንዯአንዴ የውጭ የሌማት  አጋር የኛ ኃሊፉነት ይህንኑ 

መዯገፍ ነበርና እነዚህ ሀገር በቀሌ ስኬቶች ተጠናክረው ይቀጥለ ዘንዴ ማዴረግ ያሇብንን 

ሁለ አዴርገናሌ፤ ተገቢም ነው ብሇን እናምናሇን፡፡ 

 

እነዚህ እንዲለ ሆነው ይሊለ ኬን ኦሀሺ  የሚፇሇገውን ውጤት ሁለ በአንዴ ጊዜ  ያመጣለ 

የሚሌ እምነት የሇንም፡፡ ብሌፅግና በአንዴ ጀንበር ይመጣሌ ብሇን የምናምን የዋሆች 

አይዯሇንም። ነገር ግን ተስፊ ሰጪ ጅምሮችን ማጠናከር እንዲሇብን ይሰማናሌ። የሌማትም 

ሆነ የዳሞክራሲ ተቋማትን መገንባትና የህዝብን ተጠቃሚነት ሙለ ሇሙለ ማረጋገጥ 

ረጅም ጊዜ እንዯሚጠይቅ ይታወቃሌ፡፡ በበሇፀጉት አገሮችም እንዯምናየው እነዚህን የህዝብ 

መሠረታዊ ፍሊጏቶች የመገንባት ጥረቶች በሂዯት ሊይ መሆናቸውን እንጂ በበቂ ሁኔታ 

ተሟሌተዋሌ የተባሇበት ጊዜ መኖሩን አሌተመሇከትንም፡፡ ሇውጥ ወይም የሇውጥ ሂዯት 

በተሇይም ከዴህነትና ኋሊቀርነት ጋር ሲያያዝ  እየጨመረ እና እየተወሳሰበ የሚሄዴ እንጂ 

በጊዜ ተገዴቦ የሚቆም ጉዲይ አይዯሇም፡፡ ሂዯቱም በተሇያዩ ጊዜያት በርካታ ፇታኝ 

እንቅፊቶች ሉያጋጥሙት ይችሊለ፡፡ በመሆኑም በግሌፅ እንዯሚታወቀው ይህንን ችግር 

ሇመቋቋም ይቻሌ ዘንዴ የሌማት አጋሮች የረጅም ጊዜ እቅዴ በማውጣት ከሀገሮች ጋር 
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አብሮ መስራት፣ አስፇሊጊውን ዴጋፍ ማዴረግና ሀገራት ካሇባቸው ችግሮች ሇመሊቀቅና 

ሇማዯግ የሚያዯርጉትን ጥረት ማበረታታት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 

በርግጥ ይሊለ ኦሀሺ፣  ሄሇን ኤፕስታየን እንዯገሇፁት ሇነዚህ ሀገሮች የምናዯርገው ዕርዲታ 

የራሱ የሆነ አለታዊ ተፅእኖ የሇውም ማሇት አይዯሇም፡፡ ይህንን በሚገባ እናውቃሇን፡፡ 

በዚህም ምክንያት ነው ዕርዲታ በምንሰጣቸው ሀገሮች ሊይ የቅርብ ክትትሌ፣ ተከታታይ 

ምዘናና ከየሀገሪቱ የመንግሥት ኃሊፉዎች ጋር በሌማቱ ሂዯት ሊይ ያሊቋረጠ ውይይት 

የምናዯርገው፡፡ 

በአጠቃሊይ ፀሀፉዋ እንዲለት ሳይሆን በኛ በኩሌ ያሇው የአሰራር ሂዯት ባጭሩ ይህን 

የሚመስሌ ሲሆን ወዯፉትም ሇኢትዮጵያ የምናዯርገው ዴጋፍ በዚሁ  መሠረት የሚቀጥሌ 

መሆኑን ሊረጋግጥ እወዲሇሁ  በማሇት ኬን ኦሀሺ ሀሳባቸውን ዯምዴመዋሌ፡፡ 

 

በዓሇም ባንክ ከፍተኛ የምጣኔ ሀብት ባሇሙያ የሆኑት ሻንታ ዯቨርጃን በበኩሊቸው “ሰም፣ 

ወርቅና ተጠያቂነት በኢትዮጵያ” በሚሌ ርዕስ ባወጡት ፅሁፍ የሚከተሇውን አስፍረዋሌ፡፡ 

በባሌዯረባዬ ኦሀሺና በሄሇን በኢፕስታየን መካከሌ የተዯረገውን ምሌሌስ አንብቤያሇሁ፡፡ 

ኤፕስታየን ሇመከራከሪያነት ያቀረቡዋቸውን ነጥቦች ማሇትም በእርዲታ፣ ዴጋፍና 

በፖሇቲካዊ አሰራር መካከሌ ያሇውን ሌዩነትም ሇመመርመር ሞክሬያሇሁ፡፡  

 

ሇምሳላ ያህሌ ፖሇቲካዊ ግሌፅነት የሰፇነባቸው ሀገራት እንኳ ሇዯሀው የህብረተሰብ ክፍሌ 

መሠረታዊ ፍሊጏቱን ሇማዲረስ ባሇመቻሊቸው ችግር ሲያጋጥማቸው እንመሇከታሇን፡፡ 

ሇዚህም ጥሩ ማሳያ ህንዴን መጥቀሱ በቂ ነው፡፡ በአሁኑ ሰዓት በህንዴ የህዝብ ትምህርት 

ቤቶች የመምህራንን ሽፊን ስንመሇከት 25 በመቶ ሲሆን፣ የሀኪሞች ሽፊን ዯግሞ 4ዏ 
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በመቶ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ተቃራኒ በሆነ መሌኩ “አንዲንዴ የፖሇቲካ ጭቆና ያሇባቸው 

ሀገራት ዴህነትንና በሽታን በፍጥነት ሇመቀነስ ችሇዋሌ፤ ሇዚህም ኩባና ቻይና ተጠቃሽ 

ናቸው” በማሇት የኤፕስታን ሀሳብ ትክክሌ እንዲሌሆነ ያስረዲለ።   

 

እዚህ ሊይ ዴህነትን ሇማስወገዴ በሚነዯፍ ስትራቴጂ  ግሌፅ የሆነ ሌዩነትን ማስቀመጥ 

ሉያስቸግር ይችሊሌ፡፡ ይህን ስንሌ የህብረተሰቡን መሠረታዊ ፍሊጏት ማሇትም ጤና፣ 

ትምህርትና የመሳሰለትን ሇማስፊፊትና ሇማፊጠን የሚንቀሳቀሰው አካሌ የፖሇቲካ 

ቁርጠኝነትና ተጠያቂነት ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ይህም በሁሇት መሌኩ ሉገሌፅ ይችሊሌ፤ 

በፖሉሲ አውጪው ተጠያቂ መሆንና በተጠቃሚው ህብረተሰብ  በኩሌ ተጠያቂ መሆን 

ይሊለ ሻንታ ዯቨርጃን ፡፡ 

 

ዯቨርጃን በመቀጠሌም በነዚህ ከሊይ በሰፇሩት መሰረተ ሀሳቦች ከተስማማን የየሀገራቱን 

ስኬቶች ስንመረምር ኢትዮጵያን ከላልች ሀገራት የተሻሇ ሰርታ እናገኛታሇን፡፡ በተሇይም 

ዴህነትንና የህፃናትን ሞት በመቀነስ፣ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርትን በማስፊፊትና የሴት 

ተማሪዎችን ቁጥር በመጨመር ያዯረገቻቸው እንቅስቃሴዎች በዋቢነት ሉጠቀሱ የሚችለ 

ስኬቶች ናቸው፡፡ 

 

ይህም ሉሆን የቻሇው አስፇፃሚዎቹ አካሊት ካሊቸው የሌማት ቁርጠኝነት ባሻገር ባሇባቸው 

ህዝባዊ ተጠያቂነትም ጭምር ነው፡፡ በአሁኑ ሰዓት ተጠያቂነት ያሇበት የአሰራር ስረዕት 

ተዘርግቶ በመሊ ሃገሪቱ ተግባራዊ መሆኑንም በግሌፅ አውቃሇሁ በማሇት ዯቨርጃን 

ሀሳባቸውን ይቀጥሊለ።ሇምሳላ  በወረዲ ዯረጃ የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍሌ ፍትሀዊ የሆነ 

የሀብት ክፍፍሌ ሲያዯርግ ማየት በኢትዮጵያ ውስጥ አዱስ አይዯሇም፡፡ ይህም መረጃን 
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መሠረት ያዯረገና በሶስተኛ ወገን ሉጣራ የሚችሌ አሰራርን የተከተሇ ግሌፅ የሆነ የአሰራር 

ሂዯት ነው፡፡ ይህ ፍትሀዊ አሰራር ተግባራዊ ከመዯረጉ በፉት ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ 

በመሆን በስብሰባ የሚወሰን ሲሆን አጠቃሊይ ውሣኔያቸውም ሆነ የአሰራር ሂዯቱ በግሌፅ   

ሇህዝብ እይታ በማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ ይሇጠፊሌ፡፡ ይህ አሠራር በዕርዲታ ሰጪው 

አካሌም የተዯገፇ በጋራ ግንዛቤ ሊይ የተመሠረተ አሰራር እንዯሆነ አውቃሇሁ፡፡ ይህም 

የሆነበት አቢይ ምክንያት ከላልች ሀገራት ተሞክሮዎች ታይቶ ውጤታማ ሆኖ በመገኘቱና 

አንደ የመከታተያ ዘዳም በመሆኑ ነው፡፡ 


