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በፈጣን የእድገት ምህዋር ውስጥ 
እየሾረች ያለች አገር - ኢትዮጵያ!! 

 
(ክፍል አንድ) 

 
ዮናስ 11-06-14 
 

ላለፉት 23 ዓመታት የመንግስትን ስልጣን ይዞ ሃገሪቱን እየመራ የሚገኘው ገዢ ፓርቲ 

የሚከተለውን ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና እንደ ሃገሪቱ ተጨባጭ የኢኮኖሚና ፓለቲካዊ 

ሁኔታዎች እያደሰ በመሄድ ይታወቃል፡፡ በተለይ ባሳለፍናቸው ስምንት ዓመታት ውስጥ 

ለተገኘውና ተከታታይነት ላለው የኢኮኖሚ እድገት ገዢ ሥርዓቱ የተከተለው የልማታዊ 

ዴሞክራሲያዊ ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና ዋነኛው ምክንያት እንደሆነ ብዙዎቹ የምጣኔ 

ሃብትና የፖለቲካ ሳይንስ ጠበብቶች ይመሰክራሉ፡፡ ያም ሆኖ ግን የፍልስፍናው ገቢራዊ 

መስመርና የ“ሃገሪቱን ምን ያስፈልጋታል?” ጥያቄ ሳይተነትኑና ይልቁንም የተሻለ አማራጭ 

ሳያመጡ እንደወረደ ፍልፍስናውን የሚያጠለሹ ሃይሎች መኖራቸውንም መካድ 

አይቻልም፡፡ 
 

ለዚህና ውጤት እየተገኘበት ለመሆኑ በተጨባጭ ለሚታየው የርእዮተ አለም ርፍልስፍና 

መሰረት ለሚሆነው ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ወሳኝ መሆናቸው በንድፈ ሃሳባም ሆነ በገቢር 

የሚረጋገጠው ተቃዋሚ ፓርቲዎች፤ ስለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት እንተጋለን ብለው ሲያበቁ 

ያለአንዳች ማሻሻያ አልያም አማራጭ ፍልስፍናውን እንደ ወረደ በማጠልሸትና ሲበዛም 

ቀፍዳጅና ፀረ ዲሞክራሲያዊ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲሰብኩ ይደመጣል፡፡ አስቀድሞ 

ፍልስፍናውን ተቃውመውታልና ፍልስፍናውን በተጨባጭ በመተርጎም የተገኙ ውጤቶችን 

መቀበል ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍናውን ከመቀበልም በላይ እነርሱን እና አለን የሚሉትን 

ግን ደግሞ ያልሰማነውን አማራጭ እንደመካድ መሆኑን በማጤን በአይን የምናያቸውን 

የልማት ውጤቶች በሙሉ ሲክዱ ብንሰማ አይገርመንም፤ የሚገርመውና ለዚህ ጽሁፍ 

መነሻ የሆነኝም ጉዳይ ፍልስፍናው የኢህአዴግ ስለሆነ ነው? ወይስ ዘመናትን በድህነት 

ላሳለፈው ህዝብ ምን ፋይዳ አለው? ከሚሉ ጥያቄዎች ተነስተው ለመቃወምም ሆነ 

ለመደገፍ ወይም ደግሞ ማሻሻያ ለማቅረብ አለመሞከራቸው ነው፡፡ ምክንያቱ ደግሞ 

እነርሱም በነቢብ "መሰረታችን ህዝብና ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መገንባት ነው" ከማለት 

ተቆጥበው አያውቁምና ነው፡፡ 
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ርዕዮተ አለማዊውን ፍልስፍና ከገዢ ሥርዓቱ እና ከተቃዋሚዎቹ ነጥለን ንድፈ ሃሳባዊ 

ማዕቀፉን እና በተመሳሳይ ሃገራትም ያስገኘውን ውጤት ከግምት በመክተት ስለ ሃገራችን 

ያለውን ፋይዳ፣ በተለይ ይህንኑ ፍልስፍና ታሳቢ አድርጎ ተግባር ላይ ከዋለው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን እና አፈጻጸማችን አንጻር መቃኘት ብዥታውን ለማጥራት 

ይጠቅመናል፡፡ ስለሆነም እቅዱ ከተጀመረበት ወቅት ጊዜ አንስቶ ወደኋ ተመልሰን 

የተቃዋሚውን ጎራ ውትወታዎችና የገዢ ሥርዓቱን መልሶች መነሻ ከማድረግ በተሻለ 

በእቅድ ዘመኑ የመጨረሻ ምዕራፍ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓት 

ላይ የሃገሪቱ ርዕሰ ብሄር ያቀረቡትን ጥቅል ሪፖርትና ቀጣይ አቅጣጫዎች ተከትሎ 

ከአባለቱ በተለይም የተቃዋሚዎችን የሁልጊዜ ጥያቄዎችና ጥርጣሬዎችን የሚወክለውን 

የተከበሩ አቶ ግርማ ሠይፉ ጥያቄዎችና የማሻሻያ  ሞሽኖች መሠረት በማድረግ የገዢ 

ፓርቲው ሊቀመንበርና የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሰጧቸውን ማብራሪያዎች ከላይ 

ከተመለከተው ፍልስፍና እና ነባራዊ ሁኔታ ጋር እያዋሃድን በዝርዝር መመልከት 

ለተነሳንበት ዓለማ ሁነኛ መንገድ እንደሚሆን አያጠራጥርም፡፡ 

 

ወደ ምክር ቤቱ ከማምራታችን  በፊት እና የሁለቱን ጎራ ከመመልከታችን በፊት 

አስቀድሞ ግን የአሰላለፉን ጀርባ ለማሄስ ገዢ ሥርዓቱ ውጤት አግኝቼበታለሁ የሚለውን 

ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና እና ከፍልስፍናው ጀርባ ያለውን ፋይዳ ሳያሄሱ እንደወረደ 

የሚቃወሙትን ለማጥራት የምንሄድበትን መንገድ ለማደላደል ፍልስፍናውን መጀመሪያ 

እንደወረደና ከሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ አኳያ መመልከት ተገቢ ይሆናል፡፡ 

 

“ማንኛውም ለልማት የቆመ መንግስት ሁሉ ልማታዊ መንግስት ነው” ማለት ቢቻልም 

በኢኮኖሚ ልማት ንድፈ ሃሳባዊ ማዕቀፍ ልማታዊ መንግስት (Developmental State) 

በመባል የሚታወቀው አስተሳሰብ ግን የራሱ ታሪካዊ አመጣጥ ያለው መሆኑ ሊሰመርበት 

ይገባል፡፡ ይህ ንድፈ ሃሳብ ከላይ እንደወረደ ሲታይ የዴሞክራሲ ሥርዓት መሰረት ከሆነው 

የነፃ ገበያ የኢኮኖሚ ሥርዓት ጋር የሚጣረስ መምሰሉን መነሻ በማድረግ ልማታዊ 

መንግስት ሆኖ ዴሞክራሲያዊ መሆን አይቻልም በማለት የሀገራችንን ልማታዊ 

ዲሞክራሲያዊ ሥርዓተ መንግስት ከመነሻው ብልሹና የማይሆን በማለት ብዞዎች 

ለተቃውሞአቸው በምክንያትነት ይጠቀሙበታል፡፡ እውነቱ ግን ልማታዊ መንግስትና የነጻ 

ገበያ ኢኮኖሚ ሥርዓት የሚጣጣሙበትን መንገድ መሻትና ከሃገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ 
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አኳያ አንጽሮ ጥቅም ላይ የማዋል ጉዳይ በሳል ከሆኑ መንግስታት የሚጠበቅና የሌሎችን 

ጽዋ ያለምክንያት ከማይጎነጩት የሚጠበቅ መሆኑን በርካታ ማሳያዎች በማንሳት ማሄስ 

ይቻሉ ነው፡፡  

 

አሁን በምንገኝበት ዘመነ ግሎባላይዜሽን ሁሉም ሃገሮች በገበያ በተለይም በአለም ገበያ 

ተወዳዳሪ የሆኑ  አገልግሎቶችን እየሸጡ መኖር የሚጠበቅባቸው መሆኑ ላይ የልማታዊ 

መንግስትነትን ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና የሚቃወሙትም ሆነ የሚደግፉቱ 

የማይከራከሩበት ያፈጠጠ እውነት ነው፡፡ በዚህ ላይ ልዩነት ከሌለ፤ በዓለም ገበያ 

ለመወዳደር እውቀት፣ ክሂሎትና ልማታዊ አስተሳሰብ ያለው ሰፊ አምራች ዜጋ 

የሚያስፈልግ መሆኑም ላይ ጥርጣሬ አይኖርም፡፡ በዋጋና በጥራት ተወዳዳሪ የሆነ መሰረተ 

ልማት መዘርጋትም ሌላው ለግሎባላይዜሽን ተዋናይነት ቅድመ ሁኔታ ነው፡፡ የምርት 

ስራዎችን ለመምራትም ብቃቱና ተነሳሽነቱ ያለው ባለሃብትና ሙያተኛ ማስፈለጉም ሌላው 

የግሎባላይዜሽን መድረኩ ተሳትፎ መስፈርት ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ከላይ የተመለከቱት 

ቅድመ ሁኔታዎች ባልተሟሉባቸው ግን ደግሞ ከግሎባላይዜሽን መድረክ ውጭ አማራጭ 

የሌላቸውና የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ በገነነባቸው ድሃ ሃገራት ከዚህ አዙሪት 

ለመውጣት የመንግስትን የማይተካና ጠንካራ የሆነ ሚና መሻታቸው ግድ ይላል፡፡ 

 

የመንግስትን ጣልቃ ገብነት፣ አንዳንዶቹ መንግስታት ማነቆውን በማስወገድ ለልማት ምቹ 

ሁኔታን ከመፍጠር በተቃራኒ የዝርፊያ እጃቸውን  ለመዘርጋት ሲጠቀሙበት ተስተውሏልና 

ተቃዋሚዎቹ ፍልስፍናውን ከእነዚህ ሃገራት ተጨባጭና ታሪካዊ ሃቅ ጋር እያመሳሰሉ 

ቢኮንኑ ባይገርምም፡፡ በሌላ መልኩ ግን እነዚህንና ከላይ የተመለከቱ ማነቆዎች በማስወገድ 

ወይም ዘመነ ግሎባላይዜሽን የሚጠይቀውን ቅድመ ሁኔታዎች ለማሟላት ፈጣንና ከሞላ 

ጎደል ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ማዕከል ያደረገ እድገት አምጥተው ሃገራቸውን ከድህነት 

በማላቀቅ ከበለጸጉት ሃገሮች ተርታ ሲሰለፉ መታየታቸውም ሃቅ ነውና ጠቅልሎ መፈረጅ 

የሌባ ዐይነደረቅነት ካለሆነ በስተቀር ተገቢነት የሌለው ተጠየቃዊ ሃቅ ነው፡፡ 

 

በድሃ ሃገሮች የኪራይ ሰብሳቢነት፣ የፖለቲካ ኢኮኖሚ የበላይነት የሰፈነበትና በርካታ 

አስቸጋሪ የገበያ ጉድለት የሚታይበት ሁኔታ ያለ በመሆኑ የልማት ስራ እጅግ ውስብስብና 

አስቸጋሪ መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ በእኛ ሀገር ደረጃ የሚያጠያይቀውና የአይነደረቆቹን 

አይነ ደረቅነት ከፍታ የሚያሳየው ግን ከእነርሱ በላይ የሃገሪቱን ድህነትና የኪራይ 
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ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ መንሰራፋት የሚናገር እንደሌለ እያወቅን፣ ይህን አዙሪት 

ለመበጠስ በልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና ተመርቶ ድህነትን 

የሚታገለውን ሥርዓተ መንግስት እስከ ፍልስፍናው ማውገዛቸው ሳይሆን ከላይ ያመኑትን 

እና አግነው የሚያወሩትን የድህነትና የኪራይ ሰብሳቢነትን  ስር የሰደደ አሰራር 

ለማስወገድ እነሱ ቢሆኑ ምን አንደሚያደርጉ በአንዳችም አጋጣሚ አማራጫቸውን 

አለማቅረባቸው ነው፡፡ በእርግጥ እነርሱ እንደሚሉት በነጻ ገበያ ማዕቀፍ የሚካሄድ ልማት 

የግል ባላሀብቱን በአንቀሳቃሽ ሞተርነት መጠቀሙ ግድና የማያዋላዳ ነው፡፡ ስለሆነም 

ልማታዊ መንግስታችን ልማታዊ ባላሀብቱን በሙሉ ልብ መደገፍና በአጋርነት መውሰዱ 

ተገቢና የሚጠበቅ ነው።  

 

ይህ መሰረታዊ መርህ እንደተጠበቀ ሆኖ፡ ገና ጀማሪ ነንና፣ በመንገራገጭ ደረጃ ላይ 

መገኘታችንም እሙን ነው፤ ካልተሻገርነው የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ 

የበላይነት በመነሳት መንግስት ከባለሃብቱ  በኢኮኖሚና ፖለቲካ ነፃ ካልሆነ ልማታዊነቱን 

ጠብቆ መቀጠል የማይቻለው መሆኑ አያጠያይቅም፡፡ መንግስት ከባለሃበትነት ነጻ ሲሆን 

የኪራይ ሰብሳቢነትን አረንቋ ደረጃ በደረጃ የማድረቅ ብቃት ይኖረዋል፡፡ ያም ሆኖ ግን 

እዚህ ጋር ያላቸው የነጻነት ጥያቄ እና ከላይ በተመለከተው አግባብ በአንዳንድ ሃገራት 

የታየው ከርዕዮተ አለሙ በተቃራኒ የተስተዋለ ጣልቃ ገብነት በሃገሬ ለሚገኙ ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች የጨዋታ እድል የሰጣቸው ቢሆንም፤ የኪራይ ሰብሳቢነት አማራጭ ደረጃ በደረጃ 

እየተዘጋ በሚገኝበት ተጨባጭ የሃገራችን ሁኔታ በአቋራጭ የመክበር ፍላጎት ያላቸው 

ባለሃብቶች ማንገራገራቸው በንድፈ ሃሳባዊ ትንታኔያችን ያሰመርንበት ጉዳይ ነው። 

ስለሆነም በተጨባጭ በሃገራችን የታየ ከመሆኑ አንጻር ልማታዊ ባለሃብቱን በልማታዊ 

ስራው እየደገፈ ወደ ኪራይ ሰብሳቢነት ሲንሸራተት ደግሞ አስፈላጊውን የማስተካከያ  

እርምጃ እየወሰደ በመግራት ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ ማምጣት ተገቢና የተሳሰተ ትርጓሜ 

የሚያሰጠው ጣልቃ ገብነት እንዳልሆነ በግልፅ ሊታወቅ ይገባል፡፡ በሌላ አነጋገር ልማታዊ 

መንግስት ከሚወጣቸው፣ በብዙ ሃገራት የተረጋገጡ ወሳኝ ተልእኮዎች አንዱ ለመሰረታዊ 

የፖለቲካ ኢኮኖሚ ለውጥ ልማታዊ ባለሃብቱን በአጋርነት የሚያይ፣ ነግር ግን ከባለሃብቱ 

ነጻ በመሆን ኪራይ ሰብሳቢነትን በብቃት በመዋጋት፣ ልማታዊነትን በመደገፍ እንዲሁም 

በግሎባላይዜሽን መድረኩ ለመሳተፍ ባለሃብቱ በማይደርስባቸው ከላይ የተመለከቱት 

(ቅድመ ሁኔታዎች) ላይ ገብቶ የሚሰራ መንግስት ነው፡፡ 
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ኒዮ ሊበራሊዝም ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍናው የኢኮኖሚ እድገትን ሳይጠይቅ በድሃ 

ሃገሮችም ዲሞክራሲ መኖር አለበት ማለቱ በንድፈ ሃሳብ ደረጃ ትክክል ቢሆንም፤ ይህንን 

መሰረት ያደረገው የተቃውሞ ስብስብ ግን ጀርባው ሌላ ስለሆነ እንጂ ልማታዊ መንግስታት 

የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ ከመሰረቱ በመናዳቸው (የፖለቲካ ኢኮኖሚው 

ሳይናድ እድገቱና ብሄራዊ መግባባቱ ሊመጣ አይቻልምና) ከኪራይ ሰብሳቢነት የዜሮ 

ድምር ፖለቲካ ውጭ የሆነ ስለሆነም ለዲሞክራሲ አስተማማኝ የሆነ ሁኔታ መፍጠራቸው 

በተጨባጭ የታየ ሃቅ ነው፡፡  

 

ያለ ኢኮኖሚ እድገት ዲሞክራሲን እንዲያሰፍኑ የሙጥኝ የሚሉት ኒዮ ሊበራሊስት 

ሃገራት(ም ሆኑ ግለሰቦች) የሚሹትን ዲሞክራሲ ተግባራዊ ለማድረግ በሞከሩባቸው የአፍሪካ 

ሃገራት ዲሞክራሲው በኪራይ ሰብሳቢነት ላይ ተመስርቶ ከአንድ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ 

ሲላጋ የእነርሱ ዲሞክራሲ ግን የተረጋጋና የዳበረ ሆኖ ሲቀጥል በተግባር የታየ ሃቅ 

መሆኑንም መካድ አይቻልም፡፡ 

 

ኒዮ ሊበራሊዝም የአፍሪካን ዲሞክራሲ በአጠቃላይ የውጭ ሞግዚታዊ አሰራር ስር አስገብቶ 

በይዘቱ ዲሞክራሲያዊና የቀጣይ እደገት እድል የሌለው እንዲሆን ሲያደርገው፣ የኛን 

ጨምሮ የልማታዊ መንግስታት ሂደት ግን በአገር ውስጥ አቅምና የእድገት ለውጥ ላይ 

የተመሰረተ በመሆኑ ያልተገደበ የእድገት እድል ያለው ሊሆንና የዳበረ ዲሞክራሲ 

ለመፍጠርም ማስቻሉ  (አንደሚያስችልም በተግባር የተረጋገጠ መሆኑ) አጽንኦት ሊሰጠው 

የሚገባውና ከአጀንዳችን ጋር የተያያዘ መሰረታዊ ጉዳይ ነው፡፡ እንዴት? ቢሉ የልማታዊ 

መንግስት ተልዕኮ ተቃዋሚዎች አንደሚሉትና ተልዕኮውን በተቃራኒ ከተጠቀሙበት 

ሃገራት የዘለሉ ምክንያቶች ስላሉት ነው፡፡ ከልማታዊ መንግስት ባህርያት መካከል 

በዋናነት ተቃዋሚዎች የተለየ ትርጓሜ ሰጥተው ገዢ ስርዓቱን  የሚኮንኑበት የጣልቃ 

ገብነት ጉዳይ ከላይ የተመለከትነው በቂ ስለማይሆን በኢትዮጵያ ይኸው የልማታዊ 

መንግስት ሞዴል በምን መልኩ ተቀይሮ ተግባራዊ እየሆነ እንደሚገኝ በሚገባ መፈተሸ 

ለተነሳንበት አጀንዳ ለማጠናከርና ማጠየቂያዎቻችንን ግልጽ ለማድረግ የሚረዳን በመሆኑ 

በጉዳዩ ላይ ትኝሽ ገፋ እናድርግ፡፡ 
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የልማታዊ መንግስት ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና እንደው በደፈናው ሃገራችን የተከተለችው 

መንገድ ሳይሆን በርካታና በተመሳሳይ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሃገራት በተግባር ላይ አውለው 

ውጤት ያገኙበት ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች ስላሉት ነው፡፡ 

 

የልማታዊ መንግስት ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና የመጀመሪያውና ምናልባትም ዋናኛው 

ተልዕኮ የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካ ኢኮኖሚ የበላይነት የሰፈነበትን ሁኔታ ደረጃ በደረጃ 

የመቀየር ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ ለልማት ማነቆ የሚሆኑ የገበያ ጉድለቶችን 

በተመረጡና ውጤታማ አኳኋን ጣልቃ በመግባት ማስወገድ ነው፡፡ 

 

በአገራችንም የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ የበላይነት የያዘ መሆኑን ከገዢ 

ስርዓቱ በላይ ከላይ የተመለከተውን ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና የሚቃወሙቱ በተደጋጋሚ 

የሚናገሩት ነው፡፡ የሃገሪቱን የገበያ ጉድለቶችም ቀስፈው የሚይዙ በርካታ የገበያ 

ጉድለቶች ስለመኖራቸው ከእነርሱ በላይ ሲናገር የተሰማ የሌለ መሆኑም እርግጥ ነው፡፡  

 

ባጠቃላይ፣ ከላይ በተመለከተው አግባብ ሲመዘን በአገራችን  ያለው ልማታዊ መንግስትና 

እየገነባው ያለው ልማታዊ ስርአት ከላይ የተመለከቱትን እና በርካታ ሃገራት ውጤታማ 

የሆኑበትን የልማታዊ መንግስት ተልዕኮዎች የተሸከመ መሆኑን ማብራራት ለዚህ  ጽሁፍ  

መነሻ የሆነውን አጀንዳ በምክንያት ማረጋገጥ ይሆናል፡፡ ስለሆነም ሃገራችን የልማታዊ 

መንግስትን ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና በመከተል ላለፉት 8 ተከታታይ አመታት 

ያስመዘገበችውን ፈጣንና ተከታታይ እድገት፣ የእድገቱንም ዘላቂነት (በተለይም ከፈጣንና 

ዘላቂነቱ አንፃር) የሚያብራራውን እንዲሁም ቀጣዩን አቅጣጫ አስመልክቶ የሃገሪቱ ርዕሰ 

ብሄር በአመቱ መጀመሪያ ያቀረቡትን ሪፖርት ተከትሎ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  

የተነሳውን የማሻሻያ ሞሽንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ምላሽ ከላይ ከተመለከተው 

ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና አንጻር የተቃኙ በመሆናቸው ጋር ተያይዞ ያለውን አጠቃላይ 

ሁኔታ በተከታዩ ክፍላችን የምንመለከተው ይሆናል፡፡   
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