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ብዙሃኑን ተጠቃሚ ያደረገው 

ኢኮኖሚያዊ እድገት 

                 

       

                                          ነፃነት ተድላ 

     12/19/13 

 

ስለ አገሬ ወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ለማፈላለግ የአይጋ ፎረም ድረ ገፅን በየቀኑ 

መጎብኘት እንደ ልማድ ካደረጉት አመታትን አስቆጥሬያለሁ። ባለፈው ህዳር 25 

ቀን 2006 አ.ም እንደ ወትሮው ሁሉ አይጋ ፎረም ድረ ገፅን በተመለከትኩበት 

ወቅት The Guardian የተሰኘው የእንግሊዙ ዕለታዊ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ባለፉት 

አመታት ያስመዘገበችው ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በርካታ ሚሊዮነሮችን 

በፍጥነት በመፍጠር በአፍሪካ የቀዳሚነት ስፍራ እንድትይዝ እንዳደረጋት የሚገልፅ 

ነበር ፤ በኢኮኖሚ ተንታኞች ዘንድ “የአፍሪካ አንበሳ” ተብላ ለመወደስ እንድትበቃ 

ማድረጉን አክሎ በመግለፅ ፤ ይህን ዘገባ ካነበብኩ በሁዋላ  በዚሁ መነሻነት እኔም 

የበኩሌን ማለት እንዳለብኝ ስለተሰማኝ ብእሬን ከወረቀት ጋር አገናኘሁ።  

 

የዘ ጋርድያንን ዘገባ ወደ ሁዋላ የምመለስበት ሆኖ በኢትዮጵያ ላለፉት አስር 

አመታት ያህል ያለ ነዳጅ ገቢ የተመዘገበው ፈጣንና ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ 

እድገት በአሁኑ ወቅት የአገሪቱ መታወቂያ እየሆነ መምጣቱን ከቅርብ አመታት 

ወዲህ በተለያዩ የአለም ዓቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ተቋማት የሚወጡ መረጃዎችና 

ዘገባዎችን በጥሞና የተከታተለ ሁሉ ይገነዘበዋል ብየ አስባለሁ።  
 

እንደሚታወቀው የህዝብን ዘላቂ ጥቅም አስልቶ በጥንቃቄ መተግበርን የተካነው 

ልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው የኢትዮጵያ መንግስት በተለይም በ1993 አም 

ካካሄደው ተሃድሶ በሁዋላ ህዝቡ ለአገር ልማትና እድገት በጋራ እንዲነሳሳ 
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የሚያስችል ፖሊሲና ስትራቴጂ ቀይሶ ለዚሁ ተግባራዊነት በቁርጠኝነት 

በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡ 

 

በመሆኑም ባለፉት አስርት አመታት በአገሪቱ የተመዘገበው ባለሁለት አሀዝ 

የኢኮኖሚ እድገት በገጠርም ሆነ በከተማ የሚኖረውን የህብረተሰብ ክፍል በየደረጃው 

ተጠቃሚ እንዲሆን አስችሏል፡፡ 
 

እድገቱ በአሁኑ ወቅት የዜጎችን የነፍስ ወከፍ ገቢ በማሳደግም በተለይ በከተሞች  

መካከለኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል እንዲፈጠር ማስቻሉንም የተለያዩ 

መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 
 

ታድያ ከሰሞኑም ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት የኢትዮጵያ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ 

ዕድገት በርካታ ሚሊዮነሮች እንዲፈጠሩ ማድረጉን ዘ ጋርድያን ጋዜጣ በገለፀበት 

ዘገባው ላይ በኢትዮጵያ እ.ኤ.አ በ2007 አንድ ሺህ 300 ሚሊየነሮች የነበሩ ሲሆን 

እኤአ በመስከረም ወር 2013 ላይ ይሀው አሀዝ እጅግ ከፍ ብሎ ወደ 2 ሺህ 700 

መድረሱን ኒው ወርልድ ዌልዝ የተሰኘው ቡድን ያካሄደውን ጥናት በመጥቀስ 

አመላክቷል። 

 

የኢፌዴሪ መንግስት አገሪቷ የምትገኝበትን ተጨባጭ ሁኔታ አገናዝቦ ግብርና መር 

የሆነ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሲቀርፅ በምግብ እህል ራስን ከመቻል በተጨማሪ በገጠርም 

በከተማም ሚሊዮኖችን ማፍራትን ታሳቢ ማድረጉ ይታወሳል ፤ ይህም ግብርናው 

ቀስ በቀስ በኢንዱስትሪ ዘርፍ የሚተካበትን ሁኔታ የሚያመቻች እንደሆነም ግልፅ 

ነው።  
 

ይሁን እንጂ በወቅቱ በተለይም በአገር ውስጥ የነበሩ አፍራሽ ሃይሎች መንግስት 

“ግብርና መር የኢኮኖሚ ፖሊሲን ተግባራዊ ያደረገው አገሪቷ ለዘመናት 

ከተዘፈቀችበት የሁዋላ ቀርነትና የድህነት ጉዞ ሆን ብሎ እንዳትወጣ ለማድረግ ነው” 
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በሚል ህዝቡ ለፖሊሲው ተግባራዊነት እንዳይረባረብ በቻሉት ሁሉ ሲፍጨረጨሩ 

እንደነበር የምናስታውሰው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። 

 

ሆኖም ግን ህዝቡ ለእነዚህ ሃይሎች አፍራሽ ቅስቀሳ ጀሮውን ሳይሰጥ መንግስት ጋር 

እጅ ለእጅ ተያይዞ የተቀረፁት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አገሪቱን  ለዘመናት 

ከነበረችበት የድህነት ጉዞ በማውጣት የህዝቡን አኗኗር የሚቀይሩ እንደሆኑ በማመን  

ለተግባራዊነታቸው በቁርጠኝነት ተንቀሳቅሷል አሁንም በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። 

 

ይህም ውጤት  በአሁኑ ወቅት ዘ ጋርድያን ጋዜጣ እንደጠቀሰው በኢትዮጵያ 

ኢኮኖሚው ባስመዘገበው እድገት ሳቢያ የጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት /GDP/ 

እድገት እዲያሳይ አስችሎታል ፤በዚህም ሳቢያ በአገሪቱ የሚሊየነሮቹ ቁጥር 

በከፍተኛ ፍጥነት ሊጨምር ችሏል።  

 

ዘ ጋርድያን ጋዜጣ በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ኢኮኖሚውን በፍጥነት በማሳደግ 

የሚሊዮነር ባለሃብቶችን ቁጥር በመጨመር በአፍሪካ በቀዳሚነት አገሪቱ እንድትገኝ 

በማድረግ ረገድ ከፍተኛውን ሚና የተጫወቱት የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት 

መሆናቸውን ይፋ አድርጓል ፤ እነዚህ አመራሮች ባለፉት 21 አመታት የአገሪቱን 

መንበረ ስልጣን በጨበጡበት ወቅት የአገሪቱ ኢኮኖሚ እጅግ ዝቅተኛ በሚባል 

ደረጃ ላይ ይገኝ እንደነበር በማስታወስ ። 

 

ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የግብርና መር የኢኮኖሚ ፖሊሲ ወደ ኢንዱስትሪ መር 

በሂደት እንዲሸጋገር በማለም በቀየሰው ፖሊሲ በከፍተኛ ሁኔታ ውጤታማ መሆን 

የቻለው የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት አመታት የተመዘገበውን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ 

እድገት በጽኑ መሰረት ላይ ለማስቀጠል ተግባራዊ ያደረገው የአምስት አመቱ 

የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ የሶስተኛ አመት አፈፃፀምም በአሁኑ ወቅት 

እጅግ አበረታች በሚባል ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ 
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በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ እንደ አስፓልት መንገድ፣ የባቡር መንገድና የመሳሰሉት 

የመሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታዎች በከፍተኛ ፍጥነት እየተከናወኑ ከመሆናቸው 

በተጨማሪ በተለይ በከተሞች በአነስተኛና ጥቃቅን ዘርፍ ለበርካታ ዜጎች የስራ 

እድል እንዲፈጠር አስችለዋል፡፡ 

 

እንደሚታወቀው የአነስተኛና ጥቃቅን ዘርፍ በከተሞች ልማታዊ ፖለቲካል 

ኢኮኖሚን በመገንባት ፈጣን እድገትን የሚያረጋገጥና ህዝብንም በላቀ ደረጃ 

የልማቱ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው፡፡ 

 

በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ የሶስት አመት 

አፈፃፀም በመላ አገሪቱ በአነስተኛና ጥቃቅን ዘርፍ ለአራት ነጥብ አንድ ሚሊዮን 

ዜጎች የስራ እድል መፍጠር መቻሉን በቅርቡ የከተማና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር 

ይፋ ያደረገው መረጃ ያመለክታል፡፡  

 

በአገሪቱ ገጠርማው ክፍልም ቢሆን አርሶ አደሩ እያካሄደ ያለው ምርትና 

ምርታማነትን የማሳደግ እንቅስቃሴም በአሁኑ ወቅት ሚሊዮነር አርሶ አደሮች 

እንዲፈጠሩ ከማድረጉም በተጨማሪ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ እየተደረገ ያለውን 

ሽግግርም እያፋጠነው ይገኛል፡፡ በመሆኑም በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት መጠነ ሰፊ 

በሆነ መልኩ በከተማና በገጠሩ ክፍል የሚካሄደው የልማት እንቅስቃሴ 

የህብረተሰቡን የኑሮ ደረጃ እንዲቀየር ማድረጉ የማይካድ ሃቅ እየሆነ መጥቷል፡፡  
 

መንግስት ተግባራዊ ያደረገው የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ብዙሃኑን 

ተጠቃሚ ማድረግ የቻለበት ዋነኛ ምክንያት ታድያ በመላ አገሪቱ የሚኖረውን 

የህብረተሰብ ክፍል ዳር እስከ ዳር በማንቀሳቀስ የልማቱ እኩል ተሳታፊ እንዲሆን 

በማስቻሉ ነው ፤ ይህም በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ  በፈጣን እድገቱና 

በጠንካራነቱ በአፍሪካ የሚጠቀስ እንዲሆን አደርጎታል፡፡ 
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ፈጣንና ተከታታይ በሆነ ሁኔታ እየተመዘገበ ያለው የኢኮኖሚ እድገት  ኢትዮጵያ 

በሚቀጥሉት 15 ዓመታት ውስጥ  ባስቀመጠችው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት መካከለኛ 

ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ እንደሚያሰልፋት የአለም ባንክና አይ ኤም ኤፍ 

በቅርቡ ባወጡት መረጃ መግለፃቸው ይታወሳል፡፡ 
 

እነዚህ ተቋማት ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ፈጣንና ተከታታይ ኢኮኖሚ እድገት 

ለማረጋገጥ የተቻለው ግብርናውን ዘመናዊ ማድረግ በመቻሉ ፣በአለም አቀፍ ደረጃ 

እያደገ የመጣው የምርት ፍላጎት የኢትዮጵያን የኤክስፖርት ዘርፍ በማሳደጉና 

የልማት ኢንቨስትመንቱም እየተጠናከረ በመምጣቱም እንደሆነ በሪፖርታቸው ላይ 

ገልፀዋል፡፡ 
   
ይህም የሚያረጋግጠው ቀደም ሲል አንዳንዶች የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት 

“ጥቂት ሃብታሞችን ከመፍጠር ውጭ ..ብዙሃኑን ተጠቃሚ አላደረገም ” በሚል 

ያቀርቡት የነበረው መከራከሪያ መሰረተ ቢስና ውሃ የማይቋጥር መሆኑን ነው፤  

ምክንያቱም ባለፉት አመታት የኢትዮጵያ መንግስትና መላው ህዝብ እጅ ለእጅ 

ተያይዘው በጋራ እያከናወኑት ያለው ድህነትን የመቀየር ተግባር ውጤታማ መሆኑና 

ብዙሃኑን ተጠቃሚ ማድረጉ በተግባር ታይቷልና፡፡ 
  
ዘ ጋርድያን ጋዜጣ የጠቀሳቸው የኒው ዎርልድ ዌልዝ ከፍተኛ ተንታኝ አንድሪው 

አሚኦልስም በበኩላቸው “ባለፉት አምስትና ስድስት ዓመታት በኢትዮጵያ 

በኢኮኖሚው ዘርፍ የተመዘገበው እድገትና የተፈጠረው የሃብት መጠን በጣም 

ጠንካራ መሆኑን መግለፃቸው ቀደም ሲል የተጠቀሰውን እውነታ በአስረጂነት 

የሚያረጋግጥ ነው ፡፡ 

 

በአምስት አመቱ የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ የኢትዮጵያ መንግስት 

እያካሄዳቸው ያሉ የህዳሴውን ግድብ ጨምሮ የኤሌክትሪክ ሃይል ማመንጫ ግድብ 

ግንባታዎች የባቡርና ሌሎች የመሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታዎች አፍሪካዊ 

ኢኮኖሚያዊ ትስስርን መፍጠር የሚያስችሉ ከመሆናቸው በተጨማሪ የውጭ 
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ኢንቨስትመንትን በመሳብ ረገድ ያላቸው አስተዋፅኦ ከፍተኛ መሆኑ መንግስት 

የኢኮኖሚ ልማቱን በፅኑ መሰረት ላይ ለመትከሉ ተጨማሪ ማረጋገጫ ነው ፡፡   

 

ከዚህም በተጨማሪ እድገቱ ትምህርት፣ የጤናና የንጹህ መጠጥ ውሃ የመሳሰሉ 

የዜጎችን መሰረታዊ ፍላጎት ለማሟላት የሚያስችሉ የማህበራዊ አገልግሎቶች 

እንዲዳረስ በማድረጉም በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

እኤአ በ2015 ታዳጊ አገራት እንዲያሳኩት ያስቀመጠውን የሚሊኒየም ግብ 

ከሚያሳኩ ጥቂት አገራት በግንባር ቀደምነት እንድትገኝ አስችሎታል፡፡ 
  
 

ቀደም ሲል ወደጠቀስኩት የዘ ጋርድያን ጋዜጣ ዘገባ ስመልስም የሮያል አፍሪካ 

ሶሳይቲ ዳይሬክተር የሆኑት ሪቻርድ ዶውደን በሰጡት አስተያየት በአዲስ አበባ 

ትላልቅ ህንጻዎች መገንባታቸው፤በርካታ መኪኖች የትራፊክ መጨናነቅ 

መፍጠራቸውን ከመመልከቴ በተጨማሪ  “በርካታ በአላማ የሚንቀሳቀሱ ” ሰዎችንም 

አይቻለሁ፤ “እነዚህ በርካታ ኢትዮጵያውያን በሉዋንዳ ወይም ሌጎስ እንዳሉት 

ሀብታሞች አብረቅራቂ መኪኖችን ካለመንዳታቸው በተጨማሪ ሀብትን በአጓጉል 

ነገር ሊያሳዩ የሚጣጣሩ አይደሉም ፤ ይህም የኢትዮጵያውያን ባህል አይደለም” 

ሲሉ ነበር የተናገሩት ፤ እንደ እኔ እንደ እኔ የሪቻርድ ዶውደን ይህ አስተያየት 

ለአገሪቱ ልማት መፋጠን በቁርጠኝነት እየተንቀሳቀሰ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት 

ልማቱን ይበልጥ ለማፋጠን የሚያስችለው ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ መነሳሳት 

እንዲፈጠር ማድረጉን መገንዘባቸውን የሚያመላክት ነው።  
 

እዚህ ጋር ሳልገልፀው የማላልፈው  ባለፈው አመት እኤአ በታህሳስ ወር 2012 

የአለም ባንክ ኢትዮጵያን አስመልክቶ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ላይ ኢትዮጵያ  

እኤአ ከ2004 -2011 ባለው የሰባት አመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ ኢኮኖሚዋ 

ያስመዘገበው እድገት በአፍሪካ ፈጣን እድገት አስመዝግበዋል ከተባሉ አገራት ጋር 

ሲነፃፀር ከእጥፍ በላይ ያድግ እንደነበር ሲል መግለፁ ይታወሳል ፡፡ 
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በአጠቃላይ ሲታይ ባለፉት አስርት አመታት መንግስትና የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ 

ከድህነት ለመውጣት ባደረጉት ጥረት ያስመዘገቧቸው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ 

ድሎች ኢትዮጵያ በሁሉም መስክ የአፍሪካ ሞዴል ሆኗ  እንድትታወቅ እያደረጋት 

ከመሆኑም በተጨማሪ አገሪቱ ቀደም ባሉት ጊዜያት ትታወቅበት የነበረው አሉታዊ ገፅታም 

ሙሉ በሙሉ በአዎንታዊ መልኩ እየተቀየረ ያለበትን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ነው። 


