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ሁሉን አሳታፊና ተጠቃሚ እያደረገ ያለ የኢኮኖሚ ዕድገት  

 
ከሰላሙ ም. 

 የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መንግሥት በአገራችን ያለውን የድህነትና ኋላቀርነት አስከፊነት፣ የመልካም 

አስተዳደርና ዲሞክራሲ እጦትን በመገንዘብ ልማትን የህልውና ጉዳይ አድርጐ ወደ ተግባራዊ 

እንቅስቃሴ ውስጥ ከገባ ሰነባብቷል፡፡ ኢትዮጵያ ሕዝቦቿ ከድህነትና ኋላቀርነት በቀር ሌላ ጠላት 

የላቸውም በሚል ፅኑ እምነት ይህንኑ ቀንደኛ ጠላት ለማስወገድ የሚየስችሉ ፖሊሲዎችንና 

ስትራቴጂዎችን በመንደፍ መንግሥት በነፃ ገበያ ስርዓቱ ውስጥ በተመረጠ አግባብ የገበያ 

ጉድለቱን ለመሙላት ጣልቃ እየገባና እያስተካከለ ፈጣንና ተከታታይነት ያለው ልማት ማረጋገጥ 

ሕዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስርዓት መገንባት መሆኑ ግልፅ ነው፡፡  

 

 የኢኮኖሚ ፖሊሲው ማጠንጠኛና እምብርት የማስፈፀም አቅምን በመገንባት ግብርና መር 

የኢንዱስትሪ ልማትን ማረጋገጥ የሚል ነው፡፡ የፅሁፌ መነሻ የኢህአዴግን ፖሊሲና 

ስትራቴጂዎችን በመተንተን እያስገኙት ያለውን ዘርፈ ብዙ ውጤቶች ለማውሳት አይደለም፡፡ 

ይልቁንም በተለያዩ የሚዲያ ህትመቶች እንዲሁም በአንዳንድ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ 

አመራሮች የኢትጵያን የኢኮኖሚ ዕድገትና፣ ከኢኮኖሚ ዕድገቱ ጋር ተያይዞ የተከሰተውን የዋጋ 

ንረትን ለመቆጣጠር በመንግሥት በኩል የተወሰዱትን የፊሲካልና የገንዘብ ፖሊሲዎችን እና 

አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ተከትሎ በማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ በጥናት ላይ ተመስርቶ 

የቀረበውን የዋጋ ንረት በቅርቡ ከነበረበት 15.8 በመቶ ወደ 12.6 በመቶ ዝቅ ማለቱን አስመልክቶ 

የተለያዩ አስተያየቶች በመነሳት ነው የራሴን ሃሳብ ለመግለፅ ብዕሬን ከወረቀት ያደረኩት፡፡ 

እንደሚታወቀው የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ህዝብና መንግሥት የሰጠውን ኃላፊነት የመ/ቤቱ 

አሠራር በሚፈቅደው መሠረት አገሪቱን በሚወክሉ 119 የገበያ ቦታዎች ላይ መረጃዎችን 

በማሰባሰብና ሙያዊ ትንታኔዎችን በመስራት የወቅቱ የገበያ ንረት ከነበረበት ከፍተኛ ደረጃ ወደ 

ዝቅተኛ ነጠላ አሃዝ በማውረድ በመንግሥት የሚደረውን ዘርፈ ብዙ ጥረትና በተጨባጭ 

እያከናወናቸው ያለውን ተግባር የስኬት መለኪያ ግኝት ስለሆነ እንደወትሮ ሁሉ የቀረበ ሪፖርትና 

ወቅታዊ መግለጫ ነው፡፡ በነገራችን ላይ በ2ዐዐ3 ዓ.ም. የነበረውን የዋጋ ንረት በየጊዜው 

እየተከታተለ በመግለፅ እስከ 4ዐ በመቶ እየደረሰ መሆኑን እንዲሁም በ2ዐዐ2 እስከ 39 በመቶ 

ከዚያም በአማካይ ከ2ዐ በመቶ በታች አልወረደም፡፡ መንግሥት የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ 

ተገቢውንና ወቅታዊ መረጃ አቅርቧል፡፡ እንደወትሮው ሁሉ የቀረበ መግለጫ ነው ሲባልም ይህንኑ 

ለመግለፅ ነው፡፡ 
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 ይህን ጉዳይ በተመለከተ /የዋጋ ንረቱን/ አንዳንድ የተቃዋሚ የፖለቲካ አመራሮች ሣይቀሩ 

መንግሥት የፊሲካልና የገንዘብ ፖሊሲዎችን እንዲሁም አስተዳደራዊ እርምጃዎችን በመውሰድ 

የዋጋ ንረትን መጠን ከነጠላ አሃዝ እንዳይበልጥ ማድረግ ተገቢ መሆን ላይ ቢያምኑበትም 

ባያምኑበትም ተቃውሞ አልነበራቸውም፡፡ ከላይ እንደተገለፀው የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ 

መግለጫን ተከትሎ እየተሰጠ ያለው አስተያየት ግን በአንድ በኩል በአንድ ጊዜ ከነበረው ከፍተኛ 

ዋጋ ንረት (high inflation rate) ወደ ዝቅተኛ አሀዝ ማሽቆልቆል (low inflation rate) የለበትም፡፡ 

የኢኮኖሚውን ጤናማነት አያሳይም፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ በኢትዮጰያ ባለፉት 1ዐ ተከታታይ 

ዓመታት ኢኮኖሚው በአማካይ 11.5 በመቶ እያደገ ነው ቢባልም የሕዝቡ ኑሮ ሲለወጥ አይታይም፡

፡ ይህ ሁኔታ ባለበት የዋጋ ንረትን ለመቀነስ እየተወሰደ ያለውን እርምጃና የተገኘውን ውጤት 

የኢኮኖሚውን ጤናማነት ካለማሳየቱም በላይ ኦኮኖሚው ዕድገቱን ይቀንሳል በማለት በሌላኛው 

ጫፍ deflation ያስከትልና ሌላ ያልተጠበቀ አደጋ ያስከትላል በሚል እየሰጡት ያለው አስተያየት 

አንድነገር ስላስታወሰኝ ይህንኑ ለእናንተ (ለአንባቢያን) ለማካፈል ሲባል የፃፍኩት ነው፡፡  

 

 የፅሑፌ ማጠንጠኛ ግን ተቃዋሚዎች በኢህአዴግና እሱ በሚመራው መንግሥት ላይ 

የሚያነሱትን ትችት በመከላከል ወይም ደግሞ ከግል ስሜቴ ተነስቼ ለመፈረጅም  አይደለም፡፡ 

ይልቁንም በዚህ በ21ኛው የስልጣኔ ዘመን የኢኮኖሚ ጠበብቶች፣ ሣይንቲስቶች እና ፖለቲከኞች 

መንግሥት ከጫወታ ውጪ አድርጐ የአንድን አገር ኢኮኖሚ የመምራት ጉዳይ በነፃ ገበያ ሥርዓት 

ፅንፍ (market fundamentalism and financial liberalization) ገበያው ራሱን በራሱ እያረመ 

ይመራል በሚል የኒዮ-ሊበራል ርዕዮት-ፈሊጥ ገበያውን ለገበያው ብቻ ለቀው ያስከተለውን 

የፋይናንስና የኢኮኖሚ ቀውስ ከአንድ የዓለም ክፍል ወደ ሌላው ጫፍ (እየዘመተ) በአገራትና 

በሕዝቦች ህልውና ላይ እየፈጠረ ያለውን ሰቆቃና አስከፊ ችግር ለመታደግ የተናጠልም ሆነ የጋራ 

መፍትሔ እያፈላለጉ እንደሚገኙ የአደባባይ ሚስጥር ሆኗል፡፡ ይባስ ብሎ የምዕራባዊያን 

የኢኮኖሚክስ ጠበብቶች ሣይቀሩ የኒዮ-ሊብራሊዝም ርዕዮት ያስከተለውንና እያስከተለ ያለውን 

(የmarket fundamentalism and Financial liberalization) ውድቀት ማሳያ መሆኑን ሽንጣቸውን 

ገትረውና በአደባባይ ወጥተው ስርዓቱን መውቀስ በጀመሩበት፣ በሌላ በኩል የነፃ ገበያውን የሚገራና 

የአብዛኛውን ህዝብ በተለይ ደግሞ የዝቅተኛውን ህዝብ ጥቅም ለማረጋገጥ የሚያስችል ጠንካራና 

ልማታዊ መንግሥት በነፃ ገበያ ስርዓቱ ላይ የማይተካ ሚና አለው እያሉ በሊትሬቸር እና በልዩ 

ልዩ መድረኮች እየተሟገቱ ባሉበት፣ የበለፀጉ አገራት መንግሥታትም ሣይቀሩ ምንም እንኳ 

የተከተሉትን ርዕዮት ባስከተለው ቀውስ ከመርገምና እርግፍ አደረገው ከመተው ይልቅ ቀውሱን 

መታደጊያ ጥገናዊ ለውጥ እያደረጉ ከመሆናቸውም በላይ የዓለም መንግሥታት ፍትሃዊ የሀብት 

ክፍፍል የሰፈነበትና ህዝቡ ተጠቃሚ የሚሆንበት በዋናነት በአነስተኛ ገበሬዎች እና በአነስተኛና 

ጥቃቅን ተቋማትን የሚደግፍ ፖሊሲዎችን በማውጣትና በመተግበር ለውጥ ማምጣት አስፈላጊነቱ 
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ላይ በጋራ እየመከሩበትና ወደ ተጨባጭ ሥራም እየተገቡበት ይገኛል፡፡ ለዚሁ ማሣያ የሚሆነው 

በባለፈው ዓመት በሜክሲኮ የG-20 እንዲሁም ከዚያም ቀደም ብሎ በአሜሪካ በተካሄደው ስብሰባ 

ላይ ኢትዮጵያ ድህነትን ለማስወገድና የሚሊኒየም ግቦችን ለማሳካት የተከተለችው ፖሊሲና 

ተግባራዊ እንቅስቃሴ ተምሳሌት ነው ብለው ምስክርነታቸውን በሰጡበት፤ ይህ በእንዲህ እንዳለ 

ለባለፉት 1ዐ ተከታታይ ዓመታት ኢትዮጵያ እያስመዘገበችው ያለውን የኢኮኖሚ ዕድገት ፈጣንነት 

የዓለም ተቋማት ማለትም ዓለም ባንክና የዓለም ገንዘብ ድርጅት ቢስማሙበትም ከመቼም በተለየ 

መልኩ በዚህ ዓመት በአፍሪካ በተለይ ደግሞ ከሰብሳሀራ በታች ካሉ አገሮች አስገራሚና ፈጣን 

የሆነ ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት ያስመዘገበችና መሠረቱ ሰፊና አብዛኛውን ሕዝብ ተጠቃሚ 

ያደረገ ነው ብለው ሀቁን ከሃቅ ተነስተው ሲያረጋግጡ በኢትዮጵያ ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች 

የኢትዮጵያ ፈጣን ተከታታይነት ያለውና ሕዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገው የኢኮኖሚ 

ዕድገት የማይታያቸውና እውነታውን ለመመስከር ያስቸገራቸው ምንድን ነው? የሚለውን ጥያቄ 

በራሱ አነሳና መንስኤውን ለመገንዘብ አስችግሮኝ ነው፡፡ በቀላሉ በፖለቲካ ልዩነታቸው ምክንያት 

አንዱ ያስገኘውን ውጤት ሌላኛው ለመቃወም ነው ብሎ አንዳንድ አንባቢያን ፈጥነው 

ባቅራቢያቸው ባልሆንም እንዲረዳው ለማብራራት እንደሚሞክሩ አስባለሁ፡፡ ጉዳዩ እኔንም 

ሳይገባኝና ሣልረዳው ቀርቼ ግን አይደለም፡፡  በተለይ በአሁኑ ወቅት መንግሥታት (በአውሮፓ፣ 

ስፔንና ቤልጂየም …. በመሳሰሉት) በተለያዩ መንገዶች በገበያው ውስጥ ከወትሮውና የሚከተሉት 

ስርዓት ከሚፈቅደው ውጪ እጃቸውን ቢያስገቡም አገራቱ/መንግሥታቱ ከገቡበት ቀውስና በሕዝቡ 

ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳትና ሰቆቃ መታደግ ተስኖአቸው ለዓለም መንግሥታት፣ ለፋይናንስ 

ተቋማትና ለአህጉራዊ ተቋማት በተለይ ደግሞ በዚህ የቀውስ ወቅት ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገትን 

በራሳቸው አገር በቀል የልማት ሞዴል ተከትለው በማደግ ላይ ያሉ አገሮችን በእግሊዝኛው ምህፃረ 

ቃል (BRICS) ማለትም እንደነ ብራዚል፣ ራሺያ፣ ህንድ፣ ቻይናን …. የመሳሰሉ አገራትን ተገቢውን 

የፋይናንስ ድጐማ እንዲያደርጉላቸው ጥሪያቸውን አቅርበዋል፡፡ ታዲያ ይህ ጫፍ የረገጠው የነፃ 

ገበያ መርህ ያስከተለውን ቀውስ ለመታደግ የነፃ ገበያ ሥርዓቱን በመንግሥታቸው ጣልቃ ገብነት 

በማረጋገጥ ድህነትን በማስወገድ ትግል ሂደት የተሳካቸውን አገሮች ሲማፀኑ ባለበት፣ በአሜሪካ 

ሳይቀር ሥርዓት የሕዝቡን 99 ከመቶ የሚሆኑትን የጐዳ ግን ደግሞ 1 በመቶ የሚሆውና 

ሀብታሙን ብቻ የጠቀመ ስለሆነ መንግሥት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ተገቢው ማስተካከያ በማድረግ 

የአብዛኛውን ህዝብ ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጥ በጠየቁበትና እየተደረገ ያለውን የኢኮኖሚ 

ማንሰራሪያ እርምጃዎች ምንነት በገሃዱ ዓለም ሁሉም እየተገነዘበ ባለበት፣ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ 

ኃይሎች፣ መንግሥት ከራስ ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ ተነስቶ የቅርቡን ሳይሆን የዘለቄታውን አይቶ 

አገር በቀል ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ነድፎ በነፃ ገበያ ማዕቀፍ ስርዓቱን በማጠናከርና 

ጉድለቶችን በተመረጠ አግባብ በመሙላትና በመምራት በዚህ ውል በጠፋውና በቀውስ ባህር ውስጥ 

ገብተው ሕዝቦች ለሰቆቃና መከራ በተዳረጉበት ወቅት የሕዝቡን ተጠቃሚነት ያረጋገጠና 
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በማረጋገጥ ላይ ያለን መንግሥት እያስመዘገበው ያለውን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ጤነኛ 

አይደለም፡፡ መንግሥትም በገበያው ውስጥ ጣልቃ መግባት የለበትም ሲሉ የሚደመጡት በእርግጥ 

ሕዝቡን ለመጥቀም አስበውና ለህዝብ ተቆርቁረው ነው ወይስ "ካፈርኩ አይመልሰኝ" ወይም "ሰሚ 

ባገኝ" ተብሎ በመላ ምት የሚሰጥ የሁልጊዜ "ሟርትና የቀን ቅዥት" የሚለው ስላልገባኝም ነው፡፡ 

ለምን ሲባል በሕዝብ ላይ በሚደርስ ስቃይ፣ መከራ እና ሰቆቃ ተጠቃሚ ስለማይኖር ብዬ ነው፡፡  

 

 ስለሆነም ስለተሰጠት አስተያየቶችና የማጠልሸት ዘመቻን ለመመከትና አፀፋዊ ምላሽ 

ከመስጠት ይልቅ ከ195ዐዎቹ ጀምሮ በምጣኔ ሀብት ንድፈ ሀሳብ (Economic theories) 

ስለልማትና ዕድገት እያደጉ የመጣትን የትንታኔ ለውጦችና ዕድገቶችን ከኢትዮጵያ ፖሊሲዎችና 

ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጋር እያዛመድኩኝ የተገነዘብኩትን ያህል እውነታውን በፅሑፍ ለማስፈር 

በመፈለግ፤ በነፃ ገበያው ላይ የመንግሥት ጣልቃ ገብነትና ያስገኘው ጠቀሜታ፣ እንዲሁም 

ከኢኮኖሚ ዕድገቱ ጋር ተያይዞ እየተፈጠረ ያለውን የዋጋ ንረትና መንግሥት እየወሰደ ያለው 

እርምጃና እየተገኘ ያለው ውጤትና በቀጣይ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን በመጠቆም ለአንባቢያን 

ሀሳቡን ለማካፈል በማሰብ ነው፡፡  

 

 ቀደም ሲል እንደተገለፀው የመንግሥት የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማጠንጠኛና እምብርት ግብርና 

መር የኢንዱስትሪ ልማትን መሠረት ያደረገ ነው፡፡ ግብርና የመጀመሪያዎቹን 2ዐ እና 3ዐ 

ዓመታት ዕድገትን የሚመራና የሚያንቀሳቅስ ዋነኛ የዕድገት ሞተር መሆኑን በግልፅ አስቀምጧል፡፡ 

ከዚህ ቀደም እ.ኤ.አ. በ199ዐዎቹ አካባቢ የመንግሥት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ግብርናን 

የኢኮኖሚ መሪ አድርገው መነሳታቸው ስህተት እንደነበር ይልቁንም ኢንዱስትሪ መሪ መሆን 

እንዳለበት ይህ ካልሆነ ግብርናን የኢኮኖሚ መሪ አድርጐ መንቀሳቀስ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ 

ውጤት አያመጣም ይባስ ብሎ በተበጣጠሰ መሬት ላይ በኋላ ቀር አሠራርና ባልተማረ አርሶ አደር 

ልማትን ለማረጋገጥ የፖሊሲ ማዕከል አድርጐ መነሳት ተገቢና ትክክል ካለመሆኑም በላይ 

አማራጭ የጠፋው መንግሥትንና የኋላቀርነት ተምሳሌት ነው ብለው ይከራከሩ የነበሩ በርካታ 

የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ማስታወስ ይገባል፡፡ መንግሥት ግን ግብርና የኢኮኖሚው መሪ 

ይሆናል ሲል አማራጭ አጥቶ የኋላቀርነት ተምሳሌት ለመሆን ሳይሆን በአንድ በኩል የትኛውም 

አገር የብልፅግናና የልማት ዋነኛው መነሻ ግብርና እንደነበር፤ በአሁኑ ወቅትም በዕድገታቸውና 

በነፍስ ወከፍ ገበያቸው ከበለፀጉ አገሮች ተርታ የሚፈረጁ አገሮች ዘንድ ግብርና ወሳኝ የመሪነት 

ሚና የሚጫወትባቸው አገሮች መኖራቸው፤ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ ከራሷ ነባራዊ 

የማኀበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ተነስታ ለራሷ የሚበጃትና ትክክለኛው 

የኢኮኖሚ ፖሊሲ ግብርናን ማዕከል ያደረገና የህዝቡ ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነትን 

የሚያረጋግጥ መሆን እንዳለበት፤ ስለሆነም ግብርና መሪ የሆነበት ኢኮኖሚ ኋላቀር ሆነ ማለት 
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እንዳልሆነ የዕድገቱ ምንጭና ተጠቃሚ በገጠር በዋናነት አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ እንደሆነ 

በዚህ በማስረጃነት የቀረበው በአገራችን ከሚታረሰው መሬት ውስጥ ወሳኙን ድርሻ የያዘው አርሶ 

አደሩ እንደሆነ በግብርናው ልማት ላይ ከተሰማራው ጉልበት ውስጥ 85% በላይ የሚሆነው 

የተሰማራበት ግብርና መሆኑ፣ በእያንዳንዱ ማሳ ላይ ኢንቨስት የሚደረገው ካፒታል መጠን ውስን 

ቢሆንም ከአርሶ አደሩ ብዛት አንፃር በልማቱ ላይ የሚፈለገው የካፒታል መጠንም ቀላል እንዳልሆነ 

ለግብርና ልማት ከሚያስፈልጉት ግብዓቶች ውስጥ ወሳኞቹ ጉልበትና መሬት ሲሆኑ በአርሶ አደር 

ማሳ ላይ እንደሚገኙ እነዚህን አቀናጅቶና አደራጅቶ መዘናዊ አሰራሮችን በግብርና ኤክስቴንሽን 

ባለሙያዎች እንዲታገዝ በመንግሥት በኩል ተገቢውን ድጋፍ ተሰጥቶት ከተሰራ የምርቱ ዕድገት 

በወሳኝነት ከአርሶ አደሩና ከአርብቶ አደሩ የሚገኝ ሆኖ በዕድገቱ ሂደት ለኢንዱስትሪ ልማት 

በካፒታል ክምችትና በጥሬ ዕቃ አቅርቦት እና ተመጋጋቢና ሰፊ የገበያ ዕድል በመፍጠር የላቀ 

ድርሻ እንዲጫወት አስቀምጧል ወደ ተግባርም ተገብቷል፡፡  

 

 ከፍ ሲል እንደተገለፀው የምርቱ ዕድገት ከአርሶ አደሩና ከአርብቶ አደሩ ይመጣል ሲባል 

ደግሞ  

1. ሕዝቡ በሰፊው በተሳተፈበትና የውጤቱ ቀጥተኛ ተጠቃሚ በሆነበት ሁኔታ ይመጣል 

ማለት ነው፡፡ ይህን መሠረት አድርገን የእስካሁኑን አፈጻጸም ስናይ አርሶ አደሩና 

አርብቶ አደሩ የልማቱ ዋነኛ ምንጭና ተጠቃሚዎች እየሆኑ ናቸው፡፡ በዚህ ሁሉ አቀፍ 

የልማት ሂደት የአርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ በገቢ ብቻ ሳይሆን በገበያ የሚመራ 

አምራች በመሆናቸው የአኗኗር ዘይቤያቸው በመቀየር ላይ ነው፡፡ ስለሆነም እድገቱ 

ከየት? ለምንና እንዴት እንደመጣ በፖሊሲው በግልፅ እስከታወቀ ድረስ ፈጣንና 

ተከታታይነት ያለውን ሕዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን እድገት ለማምጣት 

የሚካሄደው ርብርብ በማን ላይ ማተኮር እንደአለበት ግልፅ ስለሆነ አርሶ/አርብቶ አደሩን 

አደራጅቶና አቀናጅቶ በመምራት በማስተማርና በመደገፍ ማሳካት እንደሚችልና 

እንደተቻለ ተረጋግጧል እየተረጋገጠም ነው፡፡  

2. ዋናው የዕድገት ምንጭ አርሶ አደሩ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በግብርናው ዘርፍ 

የተሰማራውም የግል ባለሀብትም በሆልቲካልቸር፣ የአበባ ልማት ሰፋፊ ሜካናይዝድ 

እርሻዎችን በማቋቋም ….. ወዘተ በዚህ ዘርፍ በአብዛኛው ከጉልበት እና ከካፒታል 

አጠቃቀም አንፃር ሲታይ የላቀ አስተዋፅ እያበረከቱ ነው፡፡ ለምሳሌ ከጉልበት አንፃር 

ሲታይ በሆልቲካልቸርና የአበባ ልማት ብቻ ብዙው ከአርሶ አደሩ እርሻ በብዙ እጥፍ 

የሚባል ጉልበት (ሰው) እንዲሰማራ ያደርጋል፡፡ ከካፒታል አንፃርም ለአንድ ሄክታር 

እየጠየቀ ያለው ካፒታል ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም፡፡ ሰፊ መሬትና ውስን 

ጉልበት ባለበት በቆላማው የአገራችን አካባቢዎችንም የመሠረተ ልማት የማስፋፋትና 
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የካፒታል እጥረት በማቃላል በውጭም ሆነ የአገር ውስጥ ባለሀብቶችን በማሰማራት 

በዓለም ገበያ ተፈላጊነቱና ዋጋው እያሻቀበ የመጣው የግብርና ምርቶች አምርተው የጋራ 

ተጠቃሚነታችን በማረጋገጥ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገና ውጤቱም እየታየ  ነው፡፡  

3. ከግብርናው ዘርፍ ለኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃ የሚሆኑ እንደ ጥጥ፣ ሸንኮራ አገዳ፣ ፓልም 

ኦይል፣ የጐማ ዛፍ ….. ወዘተ ለማምረት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር የኢንዱስትሪ ጥሬ 

ዕቃ አቅርቦትን በማሻሻል በኢንዱስትሪ ዕድገት የላቀ አስተዋጽኦ የሚያበረክት በመሆኑ፣ 

ግን ደግሞ የግል ባለሀብቱ ደፍሮ ባለመግባቱ በመንግሥት በቆላማው የአገራችን 

አካባቢዎች ከ2ዐዐ ሺህ ሄክታር የማያሳይ መሬት ላይ የሸንኮራ አገዳ ምርት በማምረት 

የስኳር ምርትን በአገር ውስጥና በውጭ ገበያ ለማቅረብ በተግባራዊ እንቅስቃሴ ላይ 

መሆኑ የግብርናና የኢንዱስትሪውን ትስስርና ተመጋጋቢነት ከማሣየቱም በላይ 

የግብርናው ዘርፍ ለኢንዱስትሪ ልማቱ ዕድገት ምን ያህል ሰፊ መሠረትና የመሪነት 

ሚናውን የሚያሳይ እንደሆነ አሁንም ተግባዊ እቅስቃሴው መገንዘብ ቀላል ነው፡፡ 

ሲጠቃለል የግብርና ምርት ዕድገት ምንጮችን ደምረን ስናይ ማለትም የአርሶ አደሩ 

ምርት በውሰን መሬት ሰፊ ጉልበትና መለስተኛ ካፒታል በመጠቀም በዋናነት የሰብል 

ምርቶች በማምረት የዕድገቱ ዋና ሞተር መሆኑን በባለሀብቱ የሚመረቱ የሆልቲካልቸር 

በደጋማው አካባቢ በውስን መሬት ሰፊ ጉልበትና ካፒታል የላቀ ዋጋ ያላቸው ምርቶች 

በማምረት በቆላማው አካባቢ ሰፊ መሬትና ካፒታል ከመለስተኛ ጉልበት ጋር በማጣመር 

የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃዎችን በዋናነት በማምረት እያንዳንዳቸው በሚጠቀሙት አቅምና 

በሚያመርቱት ምርት ዓይነት በእጅጉ የሚመጋገቡና የሚደጋገፍ ናቸው፡፡ መንግሥት 

ፖሊሲውን መሠረት አድርጐ እነዚህን በአግባቡ ማቀናጀት ከቻለ እና በዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ በተቀመጠው አግባብ ጥርሱ ነክሶ ከፈፀመው የግብርና 

ዕድገት በመጠንም በዓይነትም እየተሻሻለ መሄዱ አይቀሬ ነው፡፡ ስለሆነም ያለንን ሀብት 

(መሬታችንና ጉልበታችንን) አሟጠን እየተጠቀምን በውጪ ካፒታል በመደገፍ የግብርና 

ዕድገትን ፈጣንና በዓይነቱም ሆነ በመጠኑ የላቀና መሪነቱን ካለፉት 10 ተከታታይ 

ዓመታት ጀምሮ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ቀጣይም ይኸው ይደገማል፡፡  

4. በኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂያችን ውስጥ ወሳኝ ቦታ የተሰጠው ለአነስተኛና ጥቃቅን 

ተቋማት ነው፡፡ ይህ ደግሞ በከተሞች የሥራ ዕድል የሚፈጥረው ዋናው ዘርፍ ይኸው 

በመሆኑና የመንግሥት የኢኮኖሚ ልማት ፖሊሲ አንድ መሠረታዊ ማጠንጠኛና የሥራ 

ዕድል መፍጠሪያ በመሆኑ ነው፡፡ አነስተኛና ጥቃቅን ተቋሞች ዋነኛ የሥራ ዕድል ፈጣሪ 

ኃይሎች የሆኑት በድሃ አገሮች ብቻ ሳይሆን በበለፀጉ አገሮችም ጭምር ነው፡፡ እንደኛ 

ባሉ አገሮች ደግሞ ለመካከለኛና ከፍተኛ ግን ደግሞ ጠንካራና በተግባር የተፈተኑና 

የትላልቅ ልማታዊ ባለሀብቶች ኢንዱስትሪ ሊስቶች መፍለቂያ ከመሆናቸው በላይ 
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በዘላቂነታቸውም የሥራ ዕድል ምንጮች ስለሆኑ፤ በተለይ ደግሞ በማኑፋክቸሪንግ 

ዘርፍም ቁልፍ የምርትና ዕድገት ተቋሞች ስለሆነና መሆንም ስለሚገባቸውም ነው፡፡ ይህን 

መርህ መሠረት በማድረግ እስካሁን ከተደረገው እንቅስቃሴ የተቋማቱን ልማት 

የሚገቱትን ችግሮች ማለትም የአመለካከት የቴክኖሎጂ፣ የክህሎት፣ የካፒታልና የገበያ 

እጥረት ችግሮችን በመፍታትና በድህነት ማዕቀፍ ተሁኖም ቢሆን ገንዘብና ጊዜን ቆጥቦ 

ራስን በመቻል መርህ ተጣጥሮ ኑሮን ለማሻሻል በነፃ ገበያ ማዕቀፍ ተገቢውን ጥራት 

ያለውን ምርት በማምረት በዚሁ የሙከራና የመጠቀምን ባህል ማሳደግ ወሳኝ ነው፡፡ 

ተቋሞቹ አነስተኛና ጥቃቅን በመሆናቸው ብቻ የድህነትና የኋላቀርነት መገለጫ አድርጐ 

የመውሰድና ተቋሞችን በማጣጣል ረገድ የሚታዩት ችግሮች ደረጃ በደረጃ በመቅረፍ 

ለስኬታማነታቸውና በቀጣይ ኢንዱስትሪው ከግብርናው የመሪነቱን ሚና ተረክቦ 

በዘላቂነትና በአስማማኝ ሁኔታ እንዲቀጥል ለማድረግ የመሠረት ድንጋይ ሆነው 

የሚያገለግሉ ተቋማት ከመሆናቸውም በላይ በከተሞች የዝቅተኛውን ህብረተሰብ 

ተጠቃሚነት ማረጋገጫ ዓይነተኛ ተቋማት መሆናቸውን ተገንዝቦ ሌት ተቀን መረባረብ 

ይጠይቃል፡፡ እስካሁን ባለው አፈጻጸም ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች የሥራ 

ዕድል እንዲያገኙ ሲደረግ ከነዚህ ውስጥ ትክክለኛ አመለካከት ለመፍጠር በተደረገው 

ተከታታይና የማይቋረጥ ትምህርት፣ ስልጠና በመስጠትና ከዚህ ጐን ለጐን የዕለት ከዕለት 

የልማት ተግባርን መሠረት በማድረግ ህዝቡ ከራሱ ልምድ ወደ ትክክለኛ አስተሳሰብ 

እንድገባና ጥረቱን እንዲያጐለብት በማድረግ የወጣቶች፣ የሴቶች የተለያዩ የአነስተኛና 

ጥቃቅን ተቋሞች በየተሰማሩበት የሥራ መስክ በዕቅድ አወጣጥ አፈጻጸምና ግምግማ 

ሂደት የተቀመጠው ትክክለኛ አቅጣጫ በመተግበር የላቀ ውጤት እያገኙ ያሉ ወጣቶችና 

ሴቶች በርካታ ናቸው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በዘርፉ ወጣቶችን ለስኬት ያበቁት 

በጥንቃቄ በሞዴልነት እየተመረጡ ከሥራ ውጤታቸው ጋር የሚመጥን ማነቃቂያና 

ማበረታቻ እንዲሰጣቸው ከመደረጉ በላይ ሌላውም በፍላጐቱና ውጤቱን በማየት 

በሞዴልነት የሚታዩትን የሚከተልበት ሁኔታ ተፈጥሯል እየተፈጠረም ነው፡፡ ሲጠቃለል 

በዚህ ዘርፍ ሥራ ፈልጊ ወጣቶችና በድህነት እየተጠቁ ያሉ ሴቶችን በአጭር ጊዜ 

ከችግራቸው ለማላቀቅ የሚያስችልና ያስቻለ ፍቱን ስትራቴጂ ነው ማለት ይቻላል፡፡ ይህ 

በእንዲህ እንዳለ ተቋማቱ በልማታዊ አቅጣጫ እየጐለበቱ እንዲሄዱ የሚያስፈልጋቸውን 

ድጋፍ በማቅረብ፣ ከሸማቾች ጋር በማስተሳሰር የመስሪያና የመሸጫ ቦታ ሰርቶ 

በማከራየት፣ ከውስጥም ሆነ ከውጪ ተቋሞች ጋር በማስተሳሰር፣ የመንግሥት ግዥን 

የተቋሞቹ የገበያ ችግር ተደራቢ መፍትሔ አድርጐ በመውሰድ ተቋማቱን ከኢንዱስትሪ 

ዘርፍ /ማኑፋኩቸሪንግ/ ልማት ጋር ብቻ ማየታችን ተቋሞቹ በኢንዱስትሪም ሆነ 

ከኢንዱስትሪ ውጪ ባሉን (አገልግሎት የከተማ ግብርና ሥራ፣ በኮንስትራክሽን ….. 
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ወዘተ) የተሰማሩ ሆነው በተቀመጠው አሰራር መሠረት ግን ደግሞ ከየሥራ መስኩ ጋር 

እየተጣጣመ ተግባራዊ በመሆን ላይ ነው፡፡ እዚህ ላይ ማየት የሚቻለው የነዚህ ተቋማት 

ገቢ በጨመረ ቁጥር የከተማው ነዋሪ የመግዛት አቅሙ ያድጋል ለአርሶ አደሩ የገቢ 

ምንጭ /ሸማቾች/ ሲሆኑ አርሶ አደሩ ደግሞ ከከተማው ህዝብና ለኢንዱስትሪ ተቋማት 

የምግብ እህልና ጥሬ ዕቃ በማቅረብ የተሳሰረበትን ሁኔታ ከተግባራዊ እንቅስቃሴው ማየት 

ይቻላል፡፡  

5. የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂውን በተመለከተ (ከተራ ቁጥር 1-4) የተቀመጡትን 

ሂደቶች መሠረት አድርጐ በኤክስፖርት መር ኢንዱስትሪ የማድረግ አቅጣጫን ተከትለ 

ተግባራዊ በማድረግ ላይ ነው፡፡ የዚህ ስትራቴጂ መሠረታዊ መነሻ እንደሚመስለኝ 

የኢንዱስትሪው ሴክተር የውጪ ምንዛሪ እጥረትን ለመቅረፍ ታስቦ ብቻ አይደለም፡፡ 

ይልቁንም ኤክስፖርት ዘርፍን እንዲመራ የተደረገበት መሠረታዊ ዋነኛው ምክንያት 

የዓለም ገበያ ጠንካራ ውድድር የሚታይበት በመሆኑ በዓለም ገበያ የመወዳደር ብቃቱ 

ያላቸው፤ የምርት ጥራታቸውና ዋጋቸውን ላፍታም ሳይዘናጉ የሚያሻሽሉ ሞዴል 

ኢንዱስትሪዎችን በመፍጠር ሌላውም ኢንዱስትሪ እንደነሱ ማንኛውንም የገበያ ውድድር 

መቋቋም እንድችል ለማድረግ መንግስት ከወዲሁ አስቦ እየሰራበት ያለ  ነው፡፡ ስለሆነም 

በዋናነት የመወዳደር ብቃት ያለው ኢንዱስትሪ መገንባት የመንግሥት ቋሚ ግቡ 

በመሆኑና በኤክስፖርት የተመራ ዕድገት እንዲኖር የማድረግ አቅጣጫ ቁልፍ 

ይመስለኛል፡፡ በኤክስፖርት ዘርፍ የተሰማራው ኢንዱስትሪ የመሪነት ሚና ሊኖረው 

ይገባል ሊባልም ዋናው የኢንዱስትሪ ምርቶቻችን በውጪ ገበያ ሳይሆን ለአገር ውስጥ 

ገበያ የሚቀርብ እንደሚሆንና ከውጪ የሚገቡ ምርቶችና ኢምፖርትን የሚተኩ 

ኢንዱስትሪዎችን ማስፋፋት ነው፡፡ በዚሁ መሠረት የኢትዮጵያን የብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን፣ የኢትዮጵያ ስኳር ፋብሪካ ኤጀንሲ፣ በሲሚቶ ፋብሪካዎች 

በማስፋፋት ረገድ የተደረገው ጥረትና የተገኘው ውጤት፣ የማዳበሪያ ፋብሪካዎችና 

የማቋቋም ሥራ እና የመሣሠሉት ዘርፎችን መንግስት ከመቼም ጊዜ የላቀ ትኩረት 

ሰጥቷቸው በማከናወን ላይ ነው፡፡ የተገኘውም ውጤት በተመለከተ አብዛኞቻችን 

እንደምናውቀው የላቀና የአገሪቱን የህዳሴ ገዞ በማረጋገጥ ላይ ነው፡፡ በኢንዱስትሪው 

ዘርፍ ዋናው ሥራ የግል ባለሀብቱ ስለሆነ የውጪ ባለሀብቶችን በመሳብ፣ የአገር ውስጥ 

ባለሀብቶችን በማደፋፈርና ወደ ልማታዊ አቅጣጫ እንዲገቡ በማድረግ ባለሃብቱ ዘርፉን 

በባለቤትነት በከፍተኛ ፍጥነት እንዲያስፋፋው በመንግሥት በኩል በዋናነት ለባለሀብቱ 

የተሟላ ድጋፍ በመስጠት ላይ በማተኮር፤ ባለሀብቶቹ ሊሰሩት ያልቻሉትንና በልማቱ 

ተፈላጊ የሆኑትን አቅሙ በፈቀደና በተመረጠ አኳን በገበያው ውስጥ ጣልቃ በመግባት 

በልማት ሥራው ላይ መሳተፍ እንዳለበት በተቀመጠው አሠራር መሠረት ተግባራዊ 
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እያደረገውም ነው፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ የኢንዱስትሪ ልማትን ለማፋጠን የሚያስችሉ 

የኢንዱስትሪ ዘሮችን በመምረጥና በማልማት፣ ለቴክኖሎጂ፣ ለክህሎትና ለማኔጅመንት 

ጥበብ ሽግግር አጋዥ የሆኑ ካምፓኒዎች /ኩባንያዎች/ እንዲገቡ በማድረግ ረገድ ዘርፈ 

ብዙ ጥረቶች እያደረግና ለውጤት የሚያበቁ ተግባራትም ተከናውነዋል በመከናወንም ላይ 

ናቸው፡፡ የመንግስት የኢኮኖሚ ልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ብዙ ዘርፎችን 

የሚያካትቱ ናቸው፡፡ ለአብነት አምራች የምንላቸውን ዘርፎች ሁሉ /ግብርና፣ 

ማኑፋክቸሪንግ፣ ማዕድን፣ ኮንስትራክሽን … ወዘተ/ ያካተተ የአገልግሎት ዘርፍ ደግሞ 

/ንግድ፣ ቱሪዝም፣ ሆቴል፣ መዝናኛና ትራንስፖርት የመሠረተ ልማት አገልግሎቶችን … 

ወዘተ/ ይሸፍናል፡፡ እያንዳንዳቸው ልማቱን ለማሳካት ከሚጫወቱት የማይተካ ሚና 

በተጨማሪ በሌሎች ዘርፎች አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያሳድራሉ፡፡ ስለሆነም ፈጠንና 

ተከታታይነት ያለው ልማትን ለማረጋገጥ ሁሉንም ዘርፎችን ያካተተ ሁሉም ፖሊሲዎችና 

ስትራቴጂዎች በዝርዝር ማቅረብና ማሳየት አስፈላጊ ነው፡፡ ሁሉን አቀፍ ፖሊሲዎችን 

ስትራቴጂዎችን መተንተንና ውጤቱን ማሣየት ተገቢ ቢሆንም የመንግሥትን ፖሊሲዎች 

መሠረታዊ ይዘት ተረድቶ አጠቃላይ ግንዛቤ ለመጨበጥ/ለመገንዘብ እያንዳንዱን 

ፖሊሲና ስትራቴጂ መተንተንና ማሣየት የግድ አይደለም፡፡ ዋናው ጉዳይ ግን የኢኮኖሚ 

ፖሊሲዎቹና ስትራቴጂዎቹ የታቀዱት የብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦች ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ እንዲሁም የመልማት መብቶችን ካረጋገጠው ህገ-መንግሥት ስለሆነ 

በጥንቃቄ ማየትና ትርጉምና ፋይዳውን በአግባቡ መረዳት ቀዳሚው ተግባር ይመስለኛል፡

፡  

      

     ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ባለሁለት አሃዝ ከሚያዝመዘግበው የኢኮኖሚ 

ዕድገት ምን ተጠቀሙ የሚለውን ከማየታችን በፊት በምጣኔ ሀብት ንድፈ ሀሳብ ስለልማትና 

ዕድገት እየተቀነቀኑ ያሉ አስተሳሰቦችንና በገሀዱ ዓለም እየሆነ ያለውን እውነታ እንመልከት 

በአንዳንድ የምጣኔ ሀብት ጠበብቶች ማንኛውም ነገር ልማትን ለማረጋገጥ አምስት እርምጃዎችን 

የግድ ማለፍና ሁሉም አገሮች ወጥነት ባለው መልኩ የሚሰራ የልማት ስትራቴጂ (Blue print 

strategies growth) የመከተል ግዴታ እንዳለባቸው ይቀነቀን የነበረው የነ-ሮስቶው (Rostow's five 

stages of growth) አስተሳሰብ ውድቅ ተደርጐ በምትኩ እያንዳንዱ አገር ከራስ ነባራዊ ሁኔታ 

በመነሳት የመረጠውንና የሚያዋጣውን የልማት ስትራቴጂነ የመቀየስና ቴክኖሎጂን የማመንጨትና 

አቅሙን ማሳደግ ጠቀሜታና አስፈላጊነት ግንዛቤ እየተያዘበት የመጣ ከመሆኑም በላይ ልማት 

ተፈጥሮአዊ ክስተት ሣይሆን ታቅዶና በጥረት ሊመጣ የሚችል መሆኑ፣ በልማት ዕቅድ ዝግጅትና 

በተግባርና በማጠቃለያ ምዕራፍና በአፈጻጸም ግምገማው የህዝቡን ቀጥተኛና ሁለንተናዊ ተሳትፎ 

ያላረጋገጠ፣ ከልማቱ ከሚገኘው ጥቅም ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የድርሻውን የማግኘትና የመጠቀም 
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መብት እንዳለው መሠረታዊ የአስተሳሰብ ለውጥና ግንዛቤ እየተያዘበት መጥቷል፡፡ እንዲሁም 

ልማት ሊመጣ የሚችለው የግድ በኢንዱስትሪ መር የልማት ስትራቴጂ በመከተል ብቻ አለመሆኑን 

እያንዳንዱ አገር ባለው ተፈጥሯዊ፣ ሠብዓዊና ቁሳዊ ሀብት /ግብዓት/ ላይ በመመስረት ልማቱን 

መምራት እንዳለበት ሰፊ የአስተሳሰብም ሆነ የተግባር ለውጥና ዕድገት ታይቶበታል፡፡  

 

 በመሆኑም ግብርና በአንድ አገር የኢኮኖሚ ልማት ውስጥ ስለአለው የላቀ አስተዋጽኦ 

ግንዛቤ የተያዘበት ዛሬ ሳይሆን ቀደም ሲል ጀምሮ እንደነበር እንዲያውም በታዳጊው ዓለም 

አነስተኛ የግብርና ዘርፍ (small farm sector) ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው (small farm focus 

approach) አስተሳሰብ እ.ኤ.አ. በ195ዐዎቹ በነበረው ዘመናዊ አስተሳሰብ ላይ ስር-ነቀል (paradigm 

shift) የሚባል የአስተሳሰብ ለውጥ እንደነበርና በመቀጠልም እ.ኤ.አ. 196ዐዎቹ ይበልጥ እየዳበረና 

እየሰፋ ወጥቶ ይህ አስተሳሰብ ዛሬም ቢሆን ከፍተኛ ተቀባይነት ከማግኘቱም በላይ የዓለም ተቋማት 

(ዓለም ባንክና የዓለም ገንዘብ ድርጅት) ታዳጊ አገሮችን በኢኮኖሚ መሠረታቸው በሽግግር ላይ 

ያሉ፣ በከተማ ኑሮ ላይ የተመሠረቱ እና በግብርና ላይ የተመሠረቱ ብለው በሶስት ከመክፈላቸውም 

በላይ የአብዛኛው የአፍሪካ አገሮች ኢኮኖሚያቸው በግብርና ላይ የተመሠረተ ስለሆነ ለግብርና 

ክፍለ ኢኮኖሚው ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት ግብርናን ማዕከል ያደረገ የልማት ስትራቴጂ 

ነድፈው ተግባራዊ ካላደረጉ ትርጉም ያለውና ሕዝቡን ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችል ልማት 

ማረጋገጥ እንደማይችሉ ሲጠቁሙ በእኔ እምነት በታዳጊ አገሮች ዘንድ የዋሽንግተን ኮንሳስስ 

ተብለው የሚታወቁትን ምሶሶ (financial austerity, privatization and market liberalization) 

አጀንዳዎች ከመስበክ ተቆጥበውና ከሀቅ ባለመራቅ መርጠው ምክራቸውን ለግሰዋል፡፡ ይህ 

እያንዳንዱ አገር ባለው ነባራዊ ሁኔታና እውነታ ላይ ተመስርቶ ልማትን የመምራት አስገዳጅ 

ሁኔታ እያደገ የመጣው አስተሳሰብ ከመሆኑም በላይ በምስራቅ ኤዥያ ግብርናን ማዕከል በማድረግ 

እ.ኤ.አ. 196ዐዎቹ አጋማሽ ጀምሮ የተደረገው ልማታዊ እቅስቃሴና ውጤቱ ማሣያ ከመሆኑም 

በላይ አድማሱ እየሰፋና አማራጭ የልማት ሞዴሎች ብቅ ያሉበት ሁኔታ በመፈጠሩ ይመስለኛል፡፡ 

ለዚህ ነው በፅሑፌ መነሻ ላይ ተቋማዊዎች ሌላውን ለማጠልሸት የሚያደረጉትን የጥላቻ አስተያየት 

ወይም ደግሞ የግል ስሜትን መሠረት ከማድረግ ይልቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን የአስተሳሰብ 

ዕድገት እና ከተግባራዊ እንቅስቃሴ የተገኘውን ውጤት፣ በዚህ ዓላማዊ ሂደት ውስጥ የኢትዮጰያ 

ልማታዊ መንግሥት የተከተለው አግባብ ትክክለኛነትና የተገኘውንም ውጤት ከትክክለኛና 

ልማታዊ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተፈትነው ወይም ተተግብረው ያስገኙትንና እያስገኙት 

ያለውን ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት መሆኑ መግለፅ የግድ የሚሆነው፡፡  

 

 በዚህ ፅሑፍ የአንድ አገር ልማታዊ መንግሥት በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ 

የልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንግሥት የሚያካሂደውን ሁሉ አቀፍ ማኀበር ኢኮኖሚያዊ ዕድገት 
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ያስገኛቸውንና እያስገኛቸው ያለውን ጠቀሜታ በዚች አጭር ጽሁፍ ገልፆ ለማሳየት ከላይ 

እንደገለፅኩት ቢያደርግም ዋና ዋና የሆኑትንና በሠላም፣ በማኀበራዊ፣ በመሠረተ ልማት 

አገልግሎትና በአጠቃላይ የኢኮኖሚውን ዕድገትና የቀጣይ እንድምታውን እንደሚከተለው 

አቅርቢያለሁ፡፡  

 

ከሠላምና መረጋጋት አንፃር፡- የኢ.ፌ.ዲ.ሪ መንግሥት በሁሉም ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ 

የርብርብና የግብ ስኬት መለኪያ ማዕከልና አድርጎ በግልፅ ያስቀመጠው ድህነትና ኋላቀርነትን፣ 

መሃይምነትን በሽታን የማስወገድ ጉዳይ ላይ ሆኖ፤ ይህን ለማሳካት በልማትና ዲሞክራሲን ላይ 

ልዩ ትኩረት በመስጠት በውስጥም ሆነ በአካባቢዋ ልዩነቶች ሲፈጠሩ በመቻቻልና በመደራደር 

መርህ በመፍታትና ጠንካራ የሰላም መሠረትና መናኸሪያ እንድትሆን ማድረግ እንደሆነ በግልፅ 

ተቀምጧል፡፡ ይህ ደግሞ ለአገሪቱና ሕዝቦቿ ጥቅምና ለልማትና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ግብ 

ስኬት የሚፈፀም እንደሆነ እስካሁን ከተደረገው ተግባራዊ እንቅስቃሴ መረዳት ይቻላል፡፡ ይህ 

እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ በምጣኔ ሀብት ጥናት መስክ ባደረጉት ከፍተኛ አስዋጽኦ (በተለይም 

በድህነት፣ በረሃብና ልማት) ላይ በምርምር ሥራቸው አቀናጅተን ያተረፉት አማርት ሴን 

"Development as Freedom" በተሰኘው መፅሐፋቸው የሰው ልጅ የነፃነት መብቶች መከበር እና 

ልማት ከፍተኛ ቁርኝት እንዳላቸው በግልፅ አስቀምጠዋል፡፡ እንደ ምህሩ አገላለፅ የዜጐች የነፃነት 

መብት መከበር ልማትን ያፋጥናል፡፡ እንዲሁም ልማት የሰዎችን የመምረጥ ዕድል የበለጠ 

በማስፋት ተጠቃሚነታቸውን ያሳድጋል በሚል  ገልፀውታል፡፡ በመሆኑም የሕዝቦችና ዜጐች 

ሁለንተናዊ መብቶች መከበር ለልማት አንቀሳቃሽ ሞተር ነው በማለት ይገልፀዋል፡፡  

 

 በመሆኑም የኢኮኖሚ ዕድገት የመሠረታዊ ፍላጐቶች በማርካት ብቻ እንደማይቆም ለራስ 

ዋጋ መስጠት፣ በማንነት የመታወቅ ክብርና ቦታ (Self steem and Identity, respect honor and 

Recognition) የመሳሰሉትን ማካተት እንዳለበት ይስማማሉ፡፡ እንዲሁም ከማንኛውም ዓይነት 

የባርነት አገዛዝ ነፃ መሆን (freedom from servitude)፣ መምረጥ መቻል (to be able to choose) 

ሲጠቃለል የሰዎች ነፃነት ከልማት ተያያዥ ጉዳዮች በተጨማሪ የፖለቲካ ነፃነትን/የሰውነት 

ዋስትናንና የህግ የበላይነትንና በነፃነት ሀሳብን የመግለፅ መብትን የፖለቲካ ተሳትፎን፣ የእኩልነት 

መብቶችን ማካተት እንዳለበት የዘርፉ ባለሙያዎች ይገልፁታል፡፡ የኢትዮጵያ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦችንም በህገ-መንግሥታቸው አስፈላጊው ተጠቃሚነታቸውን ከላይ ከቀረበው 

ሙያዊ ትንታኔ በላቀ ደረጃ አረጋግጠዋል፡፡ ይህም በመፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ አንድነትን 

የፈጠሩበት ከመሆኑም በላይ በፖለቲካ መረጋጋት በማኀበራዊ ዋስትናና በልማቱም ቀጣይነት ተኪ 

የሌለውን ድርሻ በመጫወት ላይ ናቸው፡፡ ከምንም በላይ የሕዝቦችን የመልማት መብታቸውን 

በማስጠበቅ ለዚህ መብታቸውም በጋራ ዘብ እንዲቆሙ፣ ድህነትና ኋላቀርነትን ታግለው ለማሸነፍ 
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በሚደረግ ሁሉ አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥ የመሠረት ድንጋይ ሆኖ እያገለገለ ከመሆኑም በላይ 

አገራቸው ኢትዮጵያ የሠላም መሠረትና መናኸሪያ መሆኗ ለራሷ ብቻ ሳይሆን በዙሪያዋ ላሉ 

ጐረቤት አገሮች የላቀ ጥቅም በመስጠት ላይ መሆኑ አፍሪካዊያን ወንድማማቾችን ብቻ ሳይሆን 

የዓለም አቀፍ ማኀበረሰቡና መንግሥታት ሳይቀህሩ የመሠከሩለት ሀቅ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ሕዝቡና 

መንግሥት ለረጅም ጊዜ የመልማት ራዕይ እንዲኖራቸው ያደረገ፣ ራዕያቸውን ለማሳካት ብሔራዊ 

መግባባትን ፈጥረው ለስኬታማነቱ እንዲነሳሱ ያስቻላቸው መሆኑ፣ በትግላቸው ያገኟቸውን ጥቅሞች፣ 

መብቶችንና ነፃነቶቻቸውን በጋራና በተደጋጋፊነት ለማሳደግና አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ 

ማኀበረሰብ ለመገንባት የሚያስችሉ በመላ አገሪቱ የመሠረተ-ልማት አገልግሎቶችን በማስፋፋት 

ተጠቃሚነታቸውን በማረጋገጥ ላይ ናቸው፡፡ ሲጠቃለል በኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ሁለንተናዊ መብቶች መከበር ላለፉት 21 ዓመታት ሠላምና መረጋጋትን በአገሪቱ በማስፈንና 

የሕዝቦችን ዴሞክራሲያዊ አንድነት እየጐለበት እንዲሄድ ከማስቻሉም በላይ በኢትዮጵያ ታሪክ 

ከምንጊዜውም በተለየ መልኩ መንግሥትና ሕዝብ ትኩረታቸው በልማት፣ የዴሞክራሲ ስርዓት 

ግንባታና በመልካም አስተዳደር ሥርዓት ማስፈን ላይ እንዲያደርጉ በማስቻሉ ባለፉት 1ዐ 

ተከታታይ ዓመታት ከተመዘገበው ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት የላቀ አስዋጽኦ  አበርክቷል፡፡ 

ይህም ሕዝቦቹ ቁሳዊ እና ቁሳዊያልሆነ ፍላጐታቸውን እንዲያሟሉና እንዲጎናፀፍ ከማስቻሉም 

በላይ የህዳሴ ጉዛቸውን በትክክለኛ መንገድ እንዲመሩ አብቅቷቸዋል፡፡  

የማኀበራዊ አገልግሎትን በተመለከተ፡- በዚህ ዘርፍ ሥር ልዩ ትኩረት ተሠጥቷቸው እየሰሩ ያለው 

ትምህርትና ጤና ላይ ሲሆን በእያንዳንዳቸው የተደረገው እንቅስቃሴና የተገኘውን ውጤትና 

የሕዝቦችን ተጠቃሚነት በአጭር በአጭሩ እንደሚከተለው መመልከት ይቻላል፡፡  

 

 የትምህርት ዘርፍን ለማልማት በመንግሥት ፖሊሲ የተቀመጡት አቅጣጫዎች በአንድ 

በኩል አገልግሎቱን በመጠን በማስፋት የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች (MDGs) ማሳካት ሲሆን 

በሌላ መልኩ ደግሞ ትምህርት ጥራቱ ተጠብቆ እንዲሰጥ ማድረግ የሚሉት ይገኝበታል፡፡ በዚህ 

መሠረት መንግሥት ለትምህርት ዘርፍ ልማት የሚያወጣው ወጪ እጅግ ከፍተኛ ነው፡፡ ብዙዎች 

ኢትዮጵያ ለትምህርት የምታወጣው ወጪ ከኢኮኖሚ አቅሟ ጋር የማይጣጣም ነው በሚል በዓለም 

ለዘርፉ በከፍተኛ ደረጃ ወጪ ከሚያወጡ ጥቂት አገሮች ተርታ እንደምትሰለፍ ይገልጻDታል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በመፈፀም ላይ ያለው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድም በዘርፉ ከእስከ ዛሬው 

በላቀ ደረጃ ገንዘብ ተመርጦለት እንዲፈፀም አቅጣጫ ተቀምጦ ተግባራዊ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡ 

ይህ ደግሞ ትምህር ለአጠቃላይ ለኢኮኖሚ ልማት ስኬታማነት የሚያስፈልገውን ብቁ የሰው 

ኃይልና የቴክኖሎጂ አቅም በመገንባት ተወዳዳሪነታችንን የሚያረጋግጥ ጥራቱንና ፍትሃዊነቱን 

የጠበቁ ትምህርትና ስልጠና ማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡  
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 ይህ ደግሞ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ ዕውቀቱ፣ ክህሎቱና ልማታዊ አስተሳሰቡ ያለው የሰው 

ኃይል መፍጠር በአገሪቱ ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ ዕድገትና ልማት ማለትም ፈጣን፣ ቀጣይና 

ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ዕድገቱን ለማስቀጠል የግብርና ዘርፍ ዋና የዕድገት ምንጭ ሆኖ እንዲቀጥል ግን 

ደግሞ በሂደቱ የኢንዱስትሪው ዘርፍ በኢኮኖሚው ውስጥ ቁልፍ ሚና መሆኑን እንዲያረጋግጥ 

ለማድረግ የመሠረተ ልማትን በማስፋፋት፣ የቴክኖሎጂና እውቀትና ክህሎት ሽግግርን ለማፋጠንና 

መልካም አስተዳደርን ከማስፈን በየደረጃው የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የዘርፉን ልማት 

ማፋጠንና ጥራቱን ማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑ ታምኖበት እየተሠራ ያለ ጉዳይ ነው፡፡ ስለሆነም 

አጠቃላይ እስካሁን በማስፋፋትና በማደራጀት፣ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መምህራኖች 

በማሰማራትና በማብቃት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተማሪዎች በመጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ 

ት/ቤቶች በማስተማር ላይ ሲሆን አገልግሎቱን በማስፋት ረገድ መንግሥት የሚያኮራ ሥር 

ሠርቷል ቢባል ማጋነን አይመስለኝም፡፡ ነገር ግን የአጠቃላይ የትምህርት ጥራትና ለማረጋገጥ 

ከምንጊዜው የተለየ ትኩረትና ርብርብ ማድረግ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ፡፡ በእኔ 

እምነት መንግስት የትምህርት ጥራትን ከመነሻው የቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ እስከ 

ከፍተኛ የትምህርት ዘርፍ ድረስ ከምንም በላይ ደግሞ በ2ኛ ደረጃ በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ስልጠናና በከፍተኛ ትምህርት ዘርፎች የትምህርትን ጥራትና አግባብነት በማረጋገጥና የሚፈለገውን 

ብቁ ዜጋ በማፍራት ረገድ ብዙ መሰራት ይጠበቅበታል፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ የትምህርት ስልጠናና 

ልማትን እንዲቆራኙና እርስ በርስ (ኢንዱስትሪ ከግብርና፣ ትምህርት ከሁሉም የልማት ዘርፎች 

ጋር፣ በገጠር በከተማ) አንድ የሚሆኑበት መስክ ተለይቶና ተቀርፆ እየተሠራበት ያለው የቴክኒክና 

ሙያ ትምህርት ስርዓቱ ሲሆን ለአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ልማት ለመካከለኛና ከፍተኛ 

ተቋሞች ድጋፍ የሚሰጠውን የሰለጠነ የሰው ኃይል የሚያወጣው ይህ ተቋም ሲሆን በዓለም ምርጥ 

ልምድ ላይ ተመስርቶ ኢኮኖሚው የሚጠይቀውንና 80 በመቶ የሚሆነውን ተማሪ ስራ ፈጣሪ 

በማድረግ የመንግሥት ግቦች ለማሳካትና ድህነትን በማስወገድ የሕዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋግጥ 

ከሚያስችሉ ጉዳዮች ውስጥ አንድ የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ስርዓት ተቀርፆ ተግባራዊ በመደረግና 

ውጤት እያስመዘገበ ያለ ተቋም ነው፡፡  

 

 የከፍተኛ ትምህርትን ለማስፋፋት በተደረገው ጥረት በሚያስገርም ሁኔታ በጥቂት ዓመታት 

በመንግስት ብቻ ከ30 በላይ ዩኒቨርሲቲዎችን በማቋቋምና ወደ ሥራ እንዲገቡ በመደረጉ በአሁኑ 

ወቅት ከ200,000 በላይ ተማሪዎችን የመቀበል አቅም አላቸው፡፡ ይህ በአገራችን ታሪክ የላቀ 

ውጤት ነው፡፡ በቂ ነው ተብሎ ግን የሚያኮራ እንዳልሆነ ይታወቃልና የከፍተኛ ትምህርትን 

ማስፋፋት ሥራ በተጓዳኝ የጥራትና አግባብነት በማሻሻል ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን 

ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ መንግሥት ልዩ ትኩረት ሠጥቶ ኢኮኖሚው የሚልገውን የሰው ሃይል 

ለማፍራት እንዲቻል ለሣይንስና ቴክኖሎጂ መሪነት ላይ የተመሠረተ የመስኮች ምጣኔ /70፡30/ 
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ተግባራዊ በማድረግ ላይ ነው፡፡ በመሆኑም ስርዓተ ትምህርቱንና የትምህርት አሰጣጡን በተመለከተ 

ያደጉ አገሮችን ልምድ በመውሰዱና ኢኮኖሚው የሚፈልገውን ለማፍራት እንዲቻል ከተማሪው 7ዐ 

በመቶ በምህድስና 3ዐ በመቶውን በሌሎችና የተፈጥሮ ሳይንስ መስኮች የተቀሩትን ደግሞ በተለያዩ 

የማኀበራዊ ሳይንስ መስኮች እንዲማሩ በማድረግ ኢኮኖሚ ከሚያስፈልገው የሰው ኃይል ትንቢያ 

ጋር ተነናዝቦ እየተሠራ ያለ ነው፡፡ በነዚህ ተቋማት ጥረት ላይ በምርምር ሥራ እና ከምርትና 

አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር ተሳስረው እንዲሰሩ ልዩ ትኩረት ተሠጥቶ ተግባራዊ በመደረግ ላይ 

ሲሆን የግል ባለድርሻ አካላትን ቅንጅታዊ አሠራርንና ጥረት የሚጠይቅ መሆኑ ግን አልቀረም፡፡ 

መንግሥትም በቴክኒክ ሙያ ስልጠናና በዩኒቨርስቲዎች ዘንድ ያለውን በተለይ ጥራትን የማረጋገጥ፣ 

የአመለካከት ለውጥ በስራ ፈጠራና ክቡርነት ዙሪያ ሣይቀጣጠል በቀጠል እንዲሉ ከወዲሁ ጥርሱን 

ነክሶ መሰራት ያለበት እንደሆነ ለማስገንዘብ እንወዳለሁ፡፡  

 

የጤና አገልግሎት በተመለከተ፡- መንግሥት አምራች ዜጋን ለመፍጠር የሚሠራው ጤነኛ ዜጋ 

ከመፍጠር ሥራ ተነጥሎ አይታይም በሚል እምነት የትምህርትና የጤናን ፕሮግራሞች በጥምረት 

ነው እየተገበረው ያለው መንግሥት የጤናን ፕሮግራም በተለየ መልኩ እየሰራበት ያለው ዋናው 

ጉዳይ ሰፊውን ህዝብ (የገጠርና የከተማ) ለማገልገል የተቃኘና በመሠረታዊ የጤና አገልግሎት ላይ 

አትኩሮ እየሰራና ሕዝቡን ተጠቃሚ ማድረጉ ነው፡፡ በሁለተኛ ደረጃ የመሠረተ ጤና አገልግሎቱ 

ራሱ መከላከልን ማዕከል ያደረገ በመሆኑ መላ ህዝቡ ራሱን መሠረት ያደረገ ጤንነትና የማረጋገጥ 

ስርዓት ዘርግቶ ህዝቡ በባለሙያዎች እየታገዘ ተግባራዊ በማድረግ ተጠቃሚ እየተደረገ ነው፡፡ 

በየቀበሌው ለ5ዐዐዐ ሰው አንድ የጤና ኬላና ሁለት ሴት የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞችን 

በመመደብ፣ ለ25ሺ ሰዎች አንድ የጤና ጣቢያ ሂሳብ የጤና ጣቢያዎችን በመገንባት የሰው ኃይልና 

የቁሳቁስ አቅርቦት በማድረግ ረገድ አሁንም መሟላት የሚገባቸውና በባለሙያዎቹ ዘንድ 

የአገልጋይነት አመለካከት ከመፍጠር በተጓዳኝ በአርብቶ አደሩ አካባቢ ማስፋፋቱን በዚህ ዘርፍም 

የምዕተ ዓመቱንን ግቦች ለማሳካት የተሳካ ሥራ የተሰራበት የአደባባይ ሚስጥር ነው፡፡  

  

የመሠረት ልማት ግንባትን በተመለከተ፡- ይህም በዚህ ዘርፍ የሚሠሩ ሥራዎች በዕድቅ ዘመን 

ለማከናወን የልማት ሥራዎች ብቻ ሳይሆን በዘለቄታው በአገሪቱ በሚካሄደው የልማት ሥራ ላይ 

የላቀ ድርሻ የሚኖራቸው እንደሆነ ግልፅ ነው፡፡ በመሆኑም በመንገድ፣ በባቡር መስመር ዝርጋታ፣ 

በመደበኛና በሞባይል ስልክ አገሎግሎት መስፋፋት እንዲሁም በመብራት አገልግሎት በኩል 

በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የወረዳ ከተሞችና በርካታ የገጠር ቀበሌዎች 

ተጠቃሚ እየሆኑ ናቸው፡፡ የመሠረት ልማት የማስፋፋት ሥራው ክልሎችን እርስ በርስ ከማዕከል 

ጋር፣ ወርዳዎችን እርስ በርስና ከየቀበሌዎች ጋር ከማገናኘት በተጓዳኝ አገራችን ኢትዮጵያ 

ከጐረቤት አገሮች ጋር የኢኮኖሚ ትስስር (economic integration) እንድትፈጥር በማድረግ ለጋራ 
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ዕድገትና ብልፅግና የላቀ ድርሻ እንዲጫወት በማድረግ እንዲሁም ከዚሁ ከሚገኘው የውጪ ምንዛሪ 

ግኝት ደግሞ መልሶ የውስጥ ልማታችን ቀጣይነት በአስተማማኝ መሠረት ላይ ለማስቀጠል 

መሠረት ሆኖ የሚያገለግል ከመሆኑም በላይ በአፍሪካ ቀንድ የሰላም፣ የልማትና የኢኮኖሚ ማዕከል 

ሆና ልዩነቶችን በማቻቻልና ልማትን በማረጋገጥ የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ እንደሚቻል 

እንዲሁም ሠጥቶ በመቀበል መርህ የጋራ ተጠቃሚነትን እንዲረጋገጥ አድርጎታል፡፡   

   

አጠቃላይ የኢኮኖሚ ዕድገትን በተመለከተ፡- ከላይ የተገለፁት ዘርፈ ብዙና የተቀናጀ ተግባራት 

ውጤት መሆን አይቀሬ ነው፡፡ በመሆኑም ከ199ዐዎቹ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዕድገት 

ከምንጊዜውም በበለጠና በከፍተኛ ፍጥነት እና ተከታታይነት ባለው መልኩ የባለ ሁለት አሀዝ 

በአማካይ የ11.5 በመቶ የኢኮኖሚ ዕድገት አስመዝግቧል፡፡ በቅርቡ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት 

ሚኒስቴር መ/ቤት እንደገለፀው የሕዝቡ የነፍስ ወከፍ ገቢም በአማካይ በ3.8 በመቶ በማደግ 588 

የአሜሪካ ዶላር ለመድረስ ተችሏል፡፡ ይህ ዓይነት ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ባለበት የዋጋ ንረት 

መንስኤው ምንድነው? ችግሩን በመታደግ መንግሥት እየወሰደው ያለ እርምጃና ውጤቱስ? 

በሚሉትና ሌሎች ፖርቲዎች በኢኮኖሚ ዕድገት ጤናማ መሆን/አለመሆን ላይ የሚያነሳውንና 

ዕድምታውን በተመለከተ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡   

 

 ከላይ እንደተገለፀው የኢኮኖሚው ዕድገት ለባለፉት ዘጠኝ ተከታታይ ዓመታት በማደጉ 

የኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ያገኙት ጥቅም ምንድነው? የሚለውን በቅድሚያ 

መመልከት ተገቢ ነው፡፡ 

ከምንም በላይ የሕዝቦች ሁለንተናዊ መብቶች ተከብረው ይህንኑ ተግባራዊ በማድረግ 

ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ ያልተማከለ አስተዳደር ስርዓት መዘርጋቱና 

ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑ፣ በሂደቱ ፖለቲካዊ፣ አስተዳደራዊና የፊሲካል ስልጣንና 

ኃላፊነት ከተጠያቂነት ጋር ከፌዴራል መንግስት ወደ ክልሎችና የአካባቢ (ዞን፣ ወረዳ ... 

ወዘተ) መንግስታት በመውረዱ የህዝቦቹ ቁሳዊ ፍላጎት ለማሟላት ከማስቻሉም በላይ ቁሳዊ 

ያልሆኑ የብሔር ብሔሬሴቦችና ሕዝቦች መሠረታዊ ፍላጎቶች ማለትም ነፃነት፣ 

የዴሞክራሲ፣ የመልማት፣ የመደመጥ፣ የመሣተፍ፣ የመምረጥና የመመረጥ ከማንኛውም 

ዓይነት ግዞት (servitude) ነፃ መሆን፣ የንብረትና የህይወት ዋስትናን በተሟላ አግባብ 

በመፍታት ተጠቃሚነታቸውን ያረጋገጠ መሆኑ፣ 

ይህ ደግሞ ህዝቡንና ወኪሎቹን ለውሳኔ ሰጭነት ስለአበቃቸው ባላቸው የውሳኔ ሰጭነት 

ስልጣን ተጠቅመው በፖሊሲ ዝግጅትና አፈፃፀም ሂደት ላይ የላቀ ተሳትፎ በማድረግ 

ተፅዕኖ እንዲያደርጉ አስችሏቸዋል፡፡ ይህም ከኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አንጻር ሲታይ የውሳኔ 

ሰጪነት ስልጣንና ኃለፊነት ወደ ህዝቡ የቀረበው የፖለቲካ ስልጣን በመውረዱ የአካባቢ 
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መንግስታት ለመረጣቸው ህዝብ ባላቸው ቅርበት ግልፅነትም ተጠያቂነትን እንዲያሰፍኑ 

ከማስገደዱም በላይ የመራጩን ህዝብ ፍላጎት ለማርካት የሚያስችል መንግስታዊ 

አገልግሎት በብቃትና በጥራት በመስጠት ላይ መሆናቸው፣ መራጩ ህዝብና የፖለቲካ 

አመራር ሰጪ (ተመራጩ) በሚገባ ስለሚተዋወቁ የህዝቡን ቀጥተኛ ተሣትፎ በማጎልበት፣ 

የተሻለ መንግስታዊ አገልግሎት በመስጠት፣ ድህነትን በመዋጋትና የኢኮኖሚ ዕድገትን 

ለማሳደግና ከዚሁ ዕድገት ህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ ማድረግ አስችሏል፤ እያስቻለም 

ነው፡፡ 

በመሆኑም ለአብነት ያህል የተፈጥሮ ሃብት እክብካቤና የመስኖ ልማት ሥዎችን 

በማቀናጀት በተለይ የምግብ ዋስትና ችግር ካለባቸው አካባቢዎች ተግባራዊ በመደረግ ላይ 

በመሆኑ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን እያስገኘ ይገኛል፡፡ ይኸውም እየተካሄደ ባለው 

የኢኮኖሚ ዕድገትና የድህነት ቅነሳ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ከአጠቃላይ ድህነትና ከምግብ 

ድህነት መስመር በታች ቀደም ሲል ይኖር ከነበረው ህዝብ ቁጥር በተደረገው ድህነት 

ተኮር፣ ፈጣን፣ ቀጣይነት ያለውና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ዕድገት እየተረጋገጠ በመሆኑ በግማሽ 

ለመቀነስና የምዕተ አመቱ የልማት ግብ ለማሳካት እየተደረገ ያለው ሁሉ አቀፍ ጥረት 

ውጤታማ እንቅስቃሴ ላይ ነው፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሊደርሱ 

የሚችሉ አደጋዎች ለመቋቋም የሚስችል እስከ 460 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን እህል ክምችት 

ያላት አገር መሆኗ በእርግጥም አገሪቱ የህዝቦቿን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የተረጋጋ 

ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ መንግስትን በማጠናከርና አገሪቱ ለተያያዘችው የህዳሴ ጉዞ ስኬት 

ምቹ መደላደል ፈጥሯል፡፡ 

እንደሚታወቀው የመንግስት ስትራቴጂ ግብርናን ማዕከል ያደርግ እንጂ ሁሉም የልማት 

ዘርፎች መሠረት አድርጎ እየተፈፀመ ያለ እና የሚፈፀም ነው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ 

የመንግስት ስትራቴጂ በገጠርም ሆነ በከተሞች መሠረት ያደረገው አነስተኛና ጥቃቅን 

ተቋማትን ነው፡፡ በገጠር የግብርና ልማት ስትራቴጂ የግል ባለሀብቱን ተሣትፎንም 

መሠረት ያደረገ ቢሆንም በዋናነት በአርሶ አደሩ የግል ማሣ ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ 

በከተሞችም ልማቱ የግል ባለሀብቱን የሚያካትት ቢሆንም በዋናነት በአነስተኛና ጥቃቅን 

ተቋሞች ላይ የተመሠረተ መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ በእነዚህ ተቋማት በገጠርም ሆነ በከተሞች 

የተማሩ ሰዎች የካፒታሉን ሆነ የጉልበት ባለሀብቶች በመሆናቸው ከልማቱ የሚገኘው 

ዕድገት ሁሉ ለሰፊው ህዝብ የሚደርስ ነው፡፡ ለዚህ ነው የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዕድገት 

በባህሪው አብዛኛውን የገጠርና የከተማ ህዝብ መሠረት ያደረገ ስለሆነ ፍትሃዊና ሁሉንም 

በየደረጃው ተጠቃሚ እያደረገ ያለ ነው የሚባለውም ሆኖ የሚገኘውም፡፡  

የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ ልማትን በተመለከተ በተደጋጋሚ እንደተገለፀው ወሳኝ ቦታ 

የተሰጠው ለአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ሆኖ እስካሁን ባለው አፈፃፀም ሂደት መስተካከል 
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ያለባቸው ችግሮች እንደተጠበቁ ሆኖ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች የሥራ ዕድል ፈጥረዋል፡፡ 

ከነዚህም ውስጥ ወደ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪያሊስቶች እንዲያድጉ አስችሏል፡፡ 

በሌላ በኩል ወደ ሀገራችን የኢንቨስትመንት ፍሰትን በዓይነትም ሆነ በመጠን ከመጨመር 

በተጓዳኝ የኢንዱስትሪ ምርቶችን ከውጪ የምናስገባውን ምርት በመተካት መልኩ 

ኤክስፖርትን በማሳደግ እና ከውጪ የምናስገባውን ምርት በተመለከተ በአንድ በኩል 

እድገቱን ማስቀጠል በሌላ መልኩ ደግሞ የውጪ ምንዛሪ እጥረታችን ለመቅረፍ የተሄደበት 

አግባብ ይበል የሚያሰኝ ነው፡፡ ለአብነት በኢትዮጵያ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ 

ኮርፖሬሽን በኢትዮጵያ ስኳር ኤጀንሲ በኩል እየተደረገ ያለው ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ 

የውጪ ምንዛሪ ወጪን እጥረትም በመቅረፍ፣ የዋጋ ግሽበቱን በማረጋጋትና ለቀጣይ 

የልማትና ወጪን የሚቀንሱ የቴክኖሎጂና የዕውቀት ሽግግር ማዕከላት በመሆን እያገለገሉ 

ስለሆነ የላቀ ጠቀሜታ ለአገርና ለህዝቹ እያስገኙ ናቸው፡፡ 

 

 የኢኮኖሚ ዕድገቱ ካስገኛቸው ሁለንተናዊ ጥቅሞች ውስጥ ለማሳያነት ያህል ከፍ ሲል 

የተገለፁት ሲሆኑ ኢኮኖሚው እያደገና ለህዝቡ በየደረጃው እየደረሰው ከሆነ ለምን ዋጋ ግሽበቱ 

ተከሰተ? ለሚለው የሚከተለውን አስተያየት አቀርባለሁ፡፡ 

 

 ከሁሉ በፊት የኢኮኖሚ ዕድገት/ልማት ሂደት በመሆኑ በአንድ ምሽት በአንድ አገር የነበሩ 

ድህነትና ኋላቀርነትን በማስወገድ የሚጠናቀቅ ተግባር አይደለም፡፡ በመሆኑም በሂደቱ በአንድ 

አገር ያለውን ድህነት በመቀነስ የሥራ ዕድል በመፍጠር እንዲሁም የተዛባ የሃብት ክፍፍል 

እንዳይኖር በምትኩ አሣታፊና ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍልን በማረጋገጥ ረገድ ሂደቱ ምን ይመስላል 

የሚሉትን ጉዳዮች በአግባቡ የሚመልስ ፖሊሲ መሠረት አድርጎ ተግባራዊ የመሆኑ ጉዳይ 

መሠረታዊ እንደሆነ የመስኩ ባለሙያዎች ይገልፃሉ፡፡ በኢትዮጵያም እየሆነ ያለው ይኸው ነው፡፡ 

ይህን ከነባራዊ ሁኔታው ተነስቶ መግለፅ ይቻላል፡፡ እስከ አሁን ከተገኘው የኢኮኖሚ ዕድገት ዋነኛ 

ተጠቃሚው አርሶ አደሩ ሲሆን በተለይ ደግሞ በቀየው ከተሰማሩ የግብርና ባለሙያዎች 

የሚቀርቡለትን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን አቅርቦትን በሚደረግለት የምክር አገልግሎትና ድጋፍ 

እንዲሁም የራሱ የአርሶ አደሩን ፈቃደኝነት መሠረት በማድረግ የሚፈፀም ስለሆነ በግንባር 

ቀደምትነት ተግባራዊ በማድረግ የተጠቀሙትን ይመለከታል፡፡ ይህ ማለት ደግሞ ሁሉም አርሶ 

አደሮች ከሚደረግላቸው አጠቃላይ ድጋፍ ምርታቸው ገና ልክ እንደ ግንባር ቀደሙ አርሶ አደር 

ምርጥ ተሞክሮዎችን ተጠቅመው ግንባር ቀደሙ ወደደረሰበት የምርታማነት ደረጃና ተጠቃሚነት 

ደረጃ ላይ አልደረሱም፡፡ ግንባር ቀደም አርሶ አደሩም ቢሆን ያገኘውን ገቢ መልሶ የራሱን ልማት 

ለማስፋፋት እየተጠቀመበት ያለ ቢሆንም በዋናነት ግን ኑሮውን ለማሻሻል የሚያስፈልጉ 

ግብዓቶችን/የፍጆታ ዕቃዎች/ ላይ እያዋለው ነው፡፡ ይህ እውነታ እንደተጠበቀ ሆኖ በገጠርም ሆነ 
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በከተማ ቀደም ሲል እንደተገለፀው ጉልበትን በሰፊው በሚጠቀሙ ዘርፎች ላይ በዋናነት ትኩረት 

ተደርጎ እየተሰራ በመሆኑ ዕድገቱ እየፈጠረው ያለው የፍጆታ ፍላጎት የኢኮኖሚው ዕድገት 

ከፈጠረው አቅርቦት በላይ እንዲሆን በማድረጉ ከዕድገቱ ጋር ተያይዞ ግን ደግሞ ዕድገቱን 

አጠናክሮ በመቀጠል የሚፈታ የዋጋ ግሽብ መፈጠሩ ግልፅና ተመልሶ ያደገ ጉዳይ ነው፡፡ 

  

 ስለሆነም እስካሁን ድረስ የመንግስት ትክክለኛ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተግባራዊ 

አፈፃፀም የኢኮኖሚ ዕድገቱን እየጨመረ ቀጥሎ በዓለም ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ተርታ ከተሰለፉ 

10 አገሮች አንዷ እንድትሆን አድርጓታል፡፡ የተባበሩት መንግስታት የምዕተ ዓመቱን የልማት 

ግቦች ለማሳካት ካስከመጠው 7 በመቶ የኢኮኖሚ ዕድገት ምጣኔ እጅግ በላቀ እና በአፍሪካ አገሮች 

በአማካይ እየተመዘገበ ካለው ከ5-6 በመቶ በላይ በባለፉት 10 ተከታታይ ዓመታት እያስመዘገቡ 

መጓዝ ትልቅ አድናቆት የሚቸረውና እየተቸረም ያለ የመንግስትና የህዝቦች የጋራ ጥረት ውጤት 

ነው፡፡ 

  

 ስለሆነም በመንግስት በኩል እየተደረገ ያለው በተለያዩ ጊዜያት፣ በተለያዩ ተቋማትና 

ፓርቲዎች የዋጋ ግሽበቱን ለመግታት መፍትሄው የኢኮኖሚ ዕድገቱን መግታት ነው በሚል 

የቀረበበት ትችት/አማራጭ ትክክል እንዳልሆነ በማስቀመጥ መፍትሄው የዋጋ ግሽበቱ የተከሰተው 

በዕድገቱ ምክንያት ሲሆን የማምረት ዕድገት ከመግዛት ፍላጎት ዕድገት ጋር አለመጣጣሙ/ እኩል 

አለመሆኑ/ የተከሰተ መሆኑና መሠረታዊ መፍትሄው የኢኮኖሚ ዕድገቱን አሁን ካለበት 

በላይ/በእጥፍ ፈጥኖ እንዲያድግ ጠንክሮ መሠራት እንዳለበት በማስቀመጥ በተግባራዊ እንቅስቃሴ 

ላይ ነው፡፡ 

 በዚህ መሠረት እድገቱን ከማፋጠን በተጓዳኝ የገበያ ጉድለቶችን ለመሙላት የሚያስችል 

እርምጃዎችን በመውሰድ እንዲሁም ግሽበቱን ለመቆጣጠር የሚያስችል የፊሲካልና የገንዘብ 

ፖሊሲዎችን ተግባራዊ በማድረግ በአሁኑ ወቅት የዋጋ ግሽበቱን መጠን ከነበረበት ወደ 12.6 

በመቶ ዝቅ እንዲል አድጎታል፡፡ በቀጣይም ወደ ነጠላ አሃዝ የማውረዱን ሥራ አጠናክሮ 

እንደሚቀጥል አልሞ እየሰራበት ይገኛል፡፡ 

 

 አሁንም አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች የዋጋ ንረቱ በአንድ በኩል ፈጥኖ መቀነሱ 

በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ነጠላ አሃዝ የሚወርድ ከሆነ ጤናማ ኢኮኖሚ ካለመሆኑም በላይ ወደ 

deflation ያመራና ኢኮኖሚው ያልታሰበ አደጋ እንደሚገጥመው እውነት የማይዋጥላቸው ወገኖች 

የዋጋ ንረት ሲጨምር መንግስት ተገቢውን እርምጃ አልወሰደም በማለት በሌላ በኩል ደግ 

መንግስት ፖሊሲዎቹን መሠረት አድርጎ የኢኮኖሚ ዕድገቱን ሳይገታ ተገቢ የማስተካከያ 

እርምጃዎችን ወስዶ ወደ ዝቅተኛ ደረጃ ሲያወርደው ኢኮኖሚ ጤነኛ አይደለም በሚል በአንድ አፍ 
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"ሁለት ምላስ" እንዲሉ የሚያደርጉት መወራጨት አስገራሚ ነው፡፡ ህዝቡማ ገና ከመነሻው 

መንግስት ግብርናን ማዕከል ያደረገ ፖሊሲ መከተሉ የዕድገትና ብልፅግና ሳይሆን የኋላቀርነት 

ተምሳሌት ለመሆን ነው እያሉ ሲዛበቱ እንደሁም አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ብሎ የሥራ 

መፈጠሪያና የልማት ማዕላት ብሎ ነገር የሰፈፋ ሁሉ ነገር  እያሉ ማጣጣል እንጂ ቴክሎጂንና 

ዘመናዊነትን ያልተላበሰ አሰራርን መከተል አገሪቱም ሆነ ህዝቦች እንዳያደረጉና ተጠቃሚ 

እንዳይሆኑ በራስ የመፍረድ ጉዳይ አድርገው ሲዛበቱ የነበሩ ዛሬ የአገሪቱ የኢኮኖሚ ዕድገት 

ፍጥነት ለኢትዮጵያውያንና እና በወንድም አፍሪካውያንና በወዳጅ የዓለም መንግስታት ብቻ 

ሳይሆን ያጠመቋቸው የኒዮ ሊበራል አቀንቃኞች ሣይቀሩ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዕድገት ባለሁለት 

አሃዝ (10.4 በመቶ) መሆንንም በአደባባይ ከማረጋገጣቸውም በላይ የምዕተ ዓመቱ ልማት ግቦች 

የሚያሳካና ፍትሃዊ መሆኑን ማብስራቸውን ተከትሎ እንኳን የአገራቸውና የህዝቦቿ ከድህነት አረንቋ 

ለመውጣት ያደረጉት መፍጨርጨርና መልካም ውጤት (እውነታውን) ለመቀበል አለመቻላቸው 

አስገራሚ ነው፡፡ ስለሆነም አሁንም የዋጋ ግሽበቱን ወደ ነጠላ አሃዝ ማውረድ በተለይ ደግሞ 

ከዝቅተኛው አማካይ ቦታ እንዳይሆን እየተቆጣጠሩ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ፈጣን፣ ተከታታይና 

ፍትሃዊ የሆነውን የኢኮኖሚ ዕድገት ማስቀጠል ተገቢና ትክክል መሆኑን እየጠቆምኩ የምጣኔ ሃብት 

ባለሙያዎች የሚስማሙበትን አንድ አባባል አስቀመጬ ሃሳቤን ልቋጭ ይኸውም Economic 

growth/Development under high inflation is exteremely difficult and perhabs impossible 

than low inflation (deflation rate) and also the variability of inflation rate is acracial 

factor. በሚል የሚስማሙበት ኢትዮጵያም የዋጋ ግሽበት አደገኛነት ተገንዝባ እየወሰደችው 

ያለውን የማስተካከያ እርምጃ ተገቢነት ማሳያ እውነታ መሆኑን እየጠቆምኩኝ መንግስት በዚህ 

ሳይዘናጋና የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሠረታዊ አቅጣጫዎን ተከትሎ ግቦቹን ለማሳካት 

ጥራትንና መጠን ሳይነጣጥሉ ማረጋገጥ ከምንም በላይ የሥራ ፈጠራ ጉዳይ ላፍታ ሣይዘነጋ 

ሊያረጋግጠው የሚገባ ታሪካዊ ምዕራፍ ላይ ይመስለኛልና ይበርታበት እላለሁ፡፡  


