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የተጨበጠ ተስፋ የሚታይባት ምድር 

 
አወል 7/2/12  

 

የድህነት ብያኔ ተነፃፃሪ ከመሆኑ  አኳያ ድህነት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተለያየ ብያኔ ነው 

የሚሰጠው፡፡  ያም ሆኖ ግን  ምግብን፣ መጠለያን፣ አልባሳትን፣ ንፁህ የመጠጥ ውሀን፣ የጤናና 

የትምህርት አገልግሎትን ጨምሮ የሰው ልጅ መሰረታዊ የሚባሉ የእለት ተእለት ፍላጎቶች በተገቢው 

መጠን የሌለው ህብረተሰብ በከፋ ድህነት ውስጥ መሆኑን የኢኮኖሚና ልማት ተመራማሪዎች 

ይገልፃሉ፡፡ የዚህ ዓይነቱን የድህነት ህይወት የሚመሩ ህዝቦች በአሲያ፣ በላቲን አሜሪካና በአንዳንድ 

የምስራቅ አውሮፓ አገራት ውስጥ እንዳሉ የሚታወቅ ቢሆንም እጅግ የከፋው ግን በእኛዋ አፍሪካ 

ነው፡፡    

 

ምንም እንኳ በአፍሪካ ተንሰራፍቶ የኖረው ኋላቀርነት ለህዝቦቿ ስር የሰደደ ድህነት አንዱ ምክንያት 

ቢሆንም ጠንካራና ኃላፊነት የራቃቸው አምባገነን የፖለቲካ መሪዎች ትልቁን ድርሻ ተጫውተዋል፡፡ 

አግባብ ያልሆነው የፖለቲካ አመራርም የአህጉሪቱ ህዝቦችን ለዘግናኝ የእርስ በርስ ግጭቶች፣ ርሃብና 

ስደት ዳርጓል፡፡ ይህም ድህነቱ የበለጠ ስር እንዲሰድና የሰዎች እልቂትና ቸነፈርም እጅግ 

እንዲባባስ ምክንያት ሆኖ ቆይቷል፡፡  

 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም ባለፉት 20 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ግን ይህንን የአፍሪካ ገፅታ የሚቀይሩ 

ሁኔታዎች መታየት ጀምረዋል፡፡ በአህጉሪቱ አንዳንድ አገራት ዘንድ የሚታየውና ድህነንትን 

ለማሸነፍ የሚደረገው ጥረት አሁን የያዘውን የለውጥ መንገድ እያጠናከረ የሚቀጥል ከሆነ ወደፊት 

የዓለምን ኢኮኖሚ የመምራቱን ሚና አህጉሪቱ ትረከባለች የሚል የኢኮኖሚ ትንታኔም ከባለሙያዎች 

በመደጥ ላይ ነው፡፡  

 

በዓለም ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው The economist መፅሔት፤ "የተስፋይቱ አህጉር" 

በሚል ርእስ ከወራት በፊት አንድ ጥናታዊ ዘገባ አስነብቧል፡፡ በዚህ ዘገባ ላይ አፍሪካ ተስፋ 

የሚጣልባት ምድር መሆኗን በተግባር ካሳዩት የአህጉሪቱ አባል አገራት መካከል ቀዳሚዋ ኢትዮጵያ 

መሆኗ ተጠቅሷል፡፡  

 

ይህ ዓለም አቀፍ ተነባቢ የሆነው መፅሄት በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ የተለያዩ አገራት የኢኮኖሚ 

እድገት እየታየ መሆኑን በጥናት ላይ የተደገፉ መረጃዎችን በመጥቀስ አመልክቷል፡፡ እንደ አውሮፓ 
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አቆጣጠር ከ2001 ጀምሮ እስለ 2010 ባሉት አስር ዓመታት ጊዜ ውስጥ ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ 

ከነበሩት አስር የዓለም አገራት መካከል ኢትዮያን ጨምሮ ስድስቱ የአፍሪካ አገራት ናቸው፡፡  

 

ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በበኩሉ በአውሮፓ የዘመን አቆጣጠር ካለፈው 2011 ጀምሮ ባሉት 

አምስት ዓመታት ጊዜ ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ከሚዘልቁት ቀዳሚዎቹ አስር የዓለም አገራት 

መካከል ሰባቱ የአፍሪካ አገራት መሆናቸውን አመልክቷል፡፡    

 

በዚህ ትንበያና ባለፉት ሁለት ዓመታት በታየው ተጨባጭ ሁኔታ መሰረትም ፈጣን ኢኮኖሚያዊ 

እድገት እያሳዩ ከሚገኙት የዓለም አገራት መካከል ኢትዮያ ከቻይናና ህንድ ቀጥላ ሶስተኛ ደረጃ 

ላይ መሆኗን ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና የThe economist ጥናት አረጋግጠዋል፡፡    

 

የኢትዮያ እድገት ከሌሎቹ የሚለይበት አንድ እውነት አለ፡፡ በአሁኑ ወቅት ኢኮኖሚያዊ እመርታ 

እያሳዩ ከሚገኙት የአፍሪካ አገራት የኢትዮያ ኢኮኖሚ ቀዳሚ የሆነው ያለምንም የተፈጥሮ ኃብት 

ድጋፍ መሆኑ አድናቆት እንዲቸረው ያደርገዋል፡፡  

 

ዓለም አገራትን የኢኮኖሚ ሁኔታ በየዓመቱ የሚቃኘውና Global Economic Prospects የተሰኘው 

አካል ይፋ ባደረገው የ2011 ጥናታዊ ዘገባ ኢትዮያ ከሰሃራ በታች የአፍሪካ አገራት ሁሉ ፈጣን የሆነ 

እድገት ማስመዝገብ የቻለችው እንደሌሎቹ አገራት ነዳጅን የመሰለ የተፈጥሮ ኃብት አግኝታ ሳይሆን 

በዋነኝነት የግብርናውን ዘርፍ በማጠናከሯ መሆኑን ገልጿል፡፡  

 

መንግስት መንገድን ጨምሮ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ለማስፋፋት ትኩረት መስጠቱ፣ 

በአነስተኛ የግብርና ይዞታ የሚተዳደሩ አርሶአደሮች ምርቶቻቸውን በቀላሉ ለገበያ የሚያቀርቡት 

ስርዓት መዘርጋቱና በግብርናው ዘርፍ ሰፋፊ የግል ባለኃብቶች እንዲሰማሩ ማድረጉ የግብርናው 

ዘርፍ ለኢኮኖሚያዊ እድገቱ አብይ ሚና እንዲጫወት ማስቻሉንም ይህ ጥናታዊ ዘገባ አመልክቷል፡፡   

 

አብሂ በሃሲን የተባሉ በኢትዮያ ቆይታ ያደረጉ የውጭ አገር ሰው Emergingeconomies.org በተሰኘ 

ድረ-ገፅ ላይ ባሰፈሩት ፅሁፍ እንደገለፁት ይህች አገር ነዳጅን ጨምሮ የተለያየ የተፈጥሮ ኃብት 

ካላቸው አገራት በተሻለ መልኩ እድገት ማምጣት የቻለችው ቆፍጣና በሆነው የአገሪቱ መንግስት 

ጠንካራ አመራርና ቁርጠኝነት ነው፤ አገሪቱን የሚመራው መንግስት ሁሉም ነገር ይሆናል፤ ድህነትን 

ለመዋጋት ወለም ዘለም የሚል አመለካከት አያስፈልግም የሚልና ከብዤታ የጠራ አመራርን 

በመያዝ ህዝብ እንዲከተለው በማድረጉ ዓለምን ያስደመመ ታሪክ ለመስራት በቅቷል፡፡   

 

ገለልተኛ የሆኑ ታዛቢዎች እንደሚሉት እነዚህ አገሪቱ ውጤታማ መሆን የቻለችው አገር በቀል የሆነ 

አስተሳሰብን በዓለም ላይ እየተሰራበት ካለው ጋር ያጣመረ የፖለቲካዊ ኢኮኖሚን ስራ ላይ ለማዋል 

በመድፈሩ ነው፡፡  
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በዚህ የመንግስት የልማት ስትራቴጂ አማካኝነትም የአገሪቱ የወጪ ንግድ በከፍተኛ መጠን አድጓል፤ 

የውጭ ምንዛሪ ገቢዋም ጨምሯል፡፡ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ባወጣው የትንበያ ሪፖርት 

መሰረት የአገሪቱ የውጭ ንግድ ገቢ በመጪዎቹ ሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ወደ 4 ነጥብ 4 ቢሊዮን 

ዶላር ያድጋል፡፡   

 

ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚወጡ መረጃዎች እንደሚገልፁት በአሁኑ ወቅት የኢትዮያ 

ኢኮኖሚ ጠቅላላ አቅም 33 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል፡፡  

 

New African የተሰኘው የኢኮኖሚ ጉዳዮች መፅሄት በበኩሉ ያካሄደውን ጥናት ጠቅሶ በቅርቡ 

ባወጣው ዘገባ በመጪዎቹ 15 ዓመታት የኢትዮያ አጠቃላይ ኢኮኖሚ አቅም ወደ 472 ቢሊዮን 

ዶላር ይደርሳል ሲል አመልክቷል፡፡  

 

በአሁኑ ወቅት ከእድገቱ ጋር በተያያዘ በከተሞች አካባቢ የሚስተዋለው የትራፊክ ፍሰት እጅግ 

የተጨናነቀ ከመሆኑም በላይ ከአገሪቱ የተለያዩ አቅጣጫዎች የሰዎችና የእቃዎች እንቅስቃሴ ከእለት 

ወደእለት እያደገ መጥቷል፡፡ ጠቅላላ መዋእለንዋያቸው በቢሊዮኖች ዶላር የሚገመት በርካታ የውጭ 

ባለኃብቶች የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን በመክፈት ላይ ናቸው፡፡  

 

በኒው አፍሪካ መፅሄት ጥናት መሰረት በአሁኑ ወቅት በመላው አገሪቱ የሚታየው የኢኮኖሚ ድባብ 

በፈጣን እንቅስቃሴ የተሞላ ነው፤ የእድገት ምልክት ከሆነው ከዚህ ፈጣን ሁኔታ ጋር ተጣጥሞ 

ለመጓዝ ደግሞ በዋነኝነት ሰፊ የመሰረተ ልማት አውታር መዘርጋት የግድ ይላል፤ በመሆኑም 

መንግስት በአስር ቢሊዮኖች ዶላር የሚገመት በጀት በመመደብ አገር አቋራጭ መንገዶችን ጨምሮ 

እጅግ ግዙፍ የሆኑ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን በማካሄድ ላይ ነው፡፡  

 

መንግስት በወሰዳቸው ቆፍጣና እርምጃዎች አማካኝነትም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ትላልቅ የሃይል 

ማመንጫ ጣቢያዎዎች በመገንባት ላይ ናቸው፤ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት የጀመሩም አሉ፡፡ 

ከተጠናቀቁት የሃይል ማመንጫዎች የሚመረተውን የኤሌክትሪክ ሃይል ለጎረቤት አገራት መሸጥ 

መጀመሩም በብዙዎች ዘንድ አድናቆትን አትርፏል፡፡  ኢኮኖሚውን የሚያጠናክሩ ሌሎች በርካታ 

ስራዎችም በመተግበር ላይ ናቸው፡፡  

 

የእነዚህ የልማት ውጥኖች ዓላማ አገሪቱን ከድህነት ማውጣት ነው፡፡ የኢትዮያ ድህነት ስር የሰደደ 

የነበረ ከመሆኑ አኳያ አሁንም ብዙ መሰራት እንዳለበት በብዙዎች ዘንድ ይታመናል፡፡  እስካሁን 

የሚታዩት ስኬቶች ጠንካራና የማይነቃነቅ መሰረትን የተላበሰ ኢኮኖሚን እውን ለማድረግ 

የሚያስችሉ መሆናቸውም አያከራክርም፡፡  
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እንዲያም ሆኖ በእስካሁኑ ስኬት ሚሊዮኖች ከድህነት መውጣታቸውን በቅርብ ጊዜ የተካሄዱ ጥናቶች 

አረጋግጠዋል፡፡ በመግቢያዬ ላይ የጠቀስኳቸው የድህነት መገለጫዎችን ከመቅረፍ አኳያ አገሪቱ 

የሚበረታታ ውጤት በማሳየት ላይ ናት፡፡ በተለይ አገሪቱ የምእተ ዓመቱን የልማት ግቦች ከማሳካት 

አንፃር ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተስፋ ሊጥልባት የቻለው ፈጣን ኢኮኖሚ በማስመዝገቧ የሚል 

እምነት በብዙዎች ዘንድ አለ፡፡ አገሪቱ በታሪኳ በድርቅ ሳቢያ በሚከሰት የምግብ እጥረት የሰው 

ህይወት እንዳያልፍ የሚያስችል አቅም መገንባቷም የዚሁ ስኬት ውጤት ነው፡፡  

 

በቅርቡ ይፋ የሆነ አንድ ሪፖርት የአገሪቱ የድህነት መጠን በማይናቅ መልኩ መቀነሱን 

አረጋግጧል፡፡ ያም ሆኖ የሚታየው እድገት ከሁሉም የአገሪቱ ዜጎች ጎጆ መግባት አለበት፡፡  በአሁኑ 

ወቅት የሚታየው ኢኮኖሚያዊ ስኬት ይህንን ታላቅ ግብ እውን ለማድረግ የሚያስችል መሰረት ነው 

የሚል እምነት አለኝ፡፡  

 

ድህነትን ያሸነፈ የትኛውም የዓለም አገር ኢትዮያ አሁን የያዘችውን ዓይነት መንገድ አልፎ ነው 

ለስኬት የበቃው፡፡ ይህ የአገራችን የልማትና እድገት ጎዳና በዚህ መልኩ ከቀጠለ የዛሬ 15 ዓመት 

መላው ዜጋ ከድህነት ይወጣል፤ መካከለኛ ገቢ ካላቸው የዓለም አገራት ተርታም ይመደባል፡፡  

 

 

 

 

 

 

 


