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ፈጣን በሆነ የእድገት ምህዋር ውስጥ 
እየሾረች ያለች አገር - ኢትዮጵያ!! 

 
ክፍል ሁለት 

 
ዮናስ 11-06-14 

በአንድ በኩል ባለፉት 8 ተከታታይ ዓመታት ሃገራችን ያስመዘገበችውን ባለ ሁለት 

አሃዝ ኢኮኖሚያዊ እድገት መነሻ በማድረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የእድገትና 

የትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻፀማችንን ደረጃ በማጠየቅ ተቃዋሚዎቹ 

የሚያቀርቡት ሂስ በተጨባጭ በመሬት ላይ ያለ ሳይሆን በነሲብ የሚነገርና 

ይልቁንም ቢኖር አንኳ አንደተቃዋሚ ከአማራጮች ጋር መቅረብ እንደነበረበት 

በማጤን፤ ከዚህ በስተጀርባ ያለው ጉዳይ የርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና መሆኑን ገዢ 

ሥርዓቱ ከሚከተለው የልማታዊ መንግስት ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና አንጻር 

የተቃዋሚዎቹን ሂስ ለመመዘን የሚረዳ ጽሁፍ በክፍል አንድ ስር በቀረበው 

መጣጥፍ አማካይነት አይተናል፤ በዚህ ክፍል፣ በተለይ የመጀመሪያውን ዙር 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለመጨረስ በቀረን አንድ አመት ላይ ያለንበትን 

ደረጃና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች አስመልክቶ የሃገሪቱ ርዕሰ ብሄር ባቀረቡት 

ሪፖርት ላይ ከተቃዋሚዎቹ ወገን የተነሳውን ማሻሻያ ሞሽን እና ማብራራያ፣ 

እንዲሁም  የገዢው ፓርቲ የሚከተለውን ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና መሰረት 

ያደረጉ መርሆዎችን እንመለከታለን፡፡ 

ከተቃዋሚዎቹ ወገን ብቸኛ የፓርላማ ተወካይ እንደሆኑ ቢታወቅም፤ እያንዳንዱ 

አቋማቸው የፓርቲያቸው መሆኑ በፖለቲካዊ ተጠየቅ የማያጠራጥረው የተከበሩ አቶ 

ግርማ ሰይፉ ያቀረቡትን የማሻሻያ ሞሽን የጀመሩት ርዕሰ ብሄሩ መንግስትን 

ወክለው ከመብራት መቆራረጥ ጋር በተያያዘ ያቀረቡት የይቅርታ ጥያቄ ላይ 

በመሳለቅ ነበር፤ ስላቃቸውንም ያጀቡት መንግስት ያቀረበው የይቅርታ ጥያቄ 

ያልተለመደና ድፍረት የተሞላበት በመሆኑ እሳቸውና ፓርቲያቸው 
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የሚያበረታቱትና ለማበረታታቸውም መነሻው ከፍ ወዳለ የተጠያቂነት ደረጃ 

ያድጋል ከሚል አንደሆነ በመጥቀስ ነው፡፡  

 

ርዕሰ ብሄሩ “መንግስት በያዝነው አመት የኢኮኖሚ እደገቱ 11.2 በመቶ ነው” 

በማለት ያቀረቡትን ሪፖርት “በመሬት ላይ ካለው ሁኔታ ጋር የሚቃረን ነው” ሲሉ 

የካዱት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን የእቅድ ዘመኑ 

እናሳካዋለን ተብሎ ከተያዘው 2095 ኪሎ ሜትር የባቡር መስመር ዝርጋታ ውስጥም 

“100 ሜትርም ይጠናቀቃል የሚል እምነት” እንደሌላቸውም በድፍረትና በኩራት 

ገልፀዋል። 

 “በየአመቱ 862 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምናዛሬ ያስገኛሉ” ተብለው በእቅድ ዘመኑ 

የተያዙት የስኳር ፕሮጀክቶችም እንኳን ወደ ውጭ ሊልኩ ከውጭ እየገባ ነው 

በማለት ተቃውሞዋቸውን በማከታተል የዘረዘሩት አቶ ግርማ፣ የማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪ ዘርፉም አለመስፋፋቱን እና መንግስት እንደሚገልጸው ፍላጎት እንኳ 

ቢኖር ፍላጎቱን ሊያስተናግድ የሚችል የሃይል አቅርቦት አለመኖሩን በማሻሻያ 

ሞሽንነት አቅርበዋል፡፡ 

በእቅድ ዘመኑ የተያዘው የገጠር መንገዶች ግንባታ ከፊሉም የሚፈጸም አይመስልም 

የሚሉት የተከበሩ አቶ ግርማ ለዘመናዊና ለሰፋፊ የእርሻ ልማት ዘርፉም 3 

ሚሊዮን ሄ/ር መሬት ለባላሃብቶች ለመስጠት ቢታቀድም 10 በመቶም አልተሳካም 

ሲሉ ማሻሻያ ሞሽናቸውን አጠናክረዋል፡፡በዚህ ረገድ መሬት የወሰዱትም 

ባለሀብቶችም ቢሆኑ በአግባቡ እየሰሩ አይደሉም ሲሉ የሚከራከሩት የተከበሩ አቶ 

ግርማ፣ በምግብ ሰብል ራሳችንን ችለናል በሚል በሪፖርቱ የተካተተውንም ሆነ ዋጋ 

ለማረጋጋት መንግስት ከውጭ እየገዛ ለህዝብ በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያከፋፍለውን 

ስንዴ ተራ ፕሮፖጋንዳ ነው በማለት ሞሽናቸውን በዋቢነት አቅረበዋል፡፡  

ገና ከሪፖርቱ መግቢያ ይህንና ከላይ የተመለከቱ በርከት ያሉ ማሻሻያ ሞሽኖችን 

ያነሱት አቶ ግርማ በጥቅሉ ሁሉንም የማይቀበሉት በሚመስል ሁኔታ ገጽ በገጽ 

መቀጠላቸውን እያሰመርንና በክፍል አንድ ከተመለከተነው ርዕዮተ አለማዊ 
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ፍልስፍና ጋር በማያያዝ የምንሞግታቸው መሆኑን እያስታወስን ወደ ሌላው 

የመቃወሚያ ጉዳያቸው ስናመራ ቁጠባን በተመለከተ ያነሱትን ሂስ እናገኘዋለን፡፡ 

በእቅድ ዘመኑ የተያዘው የቁጠባ አፈጻጸም  ከእቅድ በላይ መሳካቱንና ግን ደግሞ 

ከዚህ በላይ መፈጸም የሚቻልበት እድልና አቅም መኖሩን የገለጸውን የመንግስት 

ሪፖርት አስታወስው በቁጠባ ረገድ ምንም እንዳልተሰራና መንግስት ተገኘ የሚለው 

ውጤትም  ቢሆን እንኳ በቦንድ ግዢና በቤቶች ልማት ቁጠባ የተገኘ በመሆኑ 

ሊካተት አይገባም ሲሉ ተቃውመውታል፡፡ 

የግብርናው ዘርፍ አሁንም የኢኮኖሚያችን የጀርባ አጥንት መሆኑና ምርታማነቱም 

በማሳ ጭማሪ ሳይሆን በትናንሽ ማሳዎች ላይ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማላመድ 

የተገኘ መሆኑ በሪፖርቱ ቢገለጽም ለሃገር ውስጥ ገቢ ያበረከተው አስተዋጽኦ 

በሪፖርቱ አለመገለጹ ሪፖርቱን በጥርጣሬ ውስጥ የሚከተው እንደሆነ የገለጹት አቶ 

ግርማ፣ ምርታማ ነው የተባለውና ሚሊየነር ተብሎ ሲሸለም የምናየው አርሶ አደር 

በቁጠባና በግብር ከፋይነት ያለው ሚና ምን እንደሆነ አለመታወቁም ጥርጣሬ 

እንዳጫረባቸው በሚገልጽ ሁኔታ ማብራሪያ ጠይቀውበታል፡፡ ሃገሪቱ በብድር ረገድ 

የእዳ ሚናዋ ዝቅተኛ እንደሆነ በሪፖርቱ ቢገለጽም የዓለም ባንክ ሪፖርት ግን 

ተቃራኒውን እንደሚያመላክት የገለጹት አቶ ግርማ፣ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች 

ወጪ በመንግስት በጀት ይሁን በብድር የሚሸፈን መሆኑ በሪፖርቱ ለማሳወቅ 

አለመፈለጉ ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉም ማሻሻያቸውን ቀጥለዋል፡፡  

የተከበሩ አቶ ግርማ በሪፖርቱ “የሃገር ውስጥ ባለሃብቶች በኢንዱስትሪው ዘርፍ 

በሚፈለገው ደረጃ መሰማራት ባለመቻለቸው አሁንም መንግስት የሚያደርገውን 

ከፍተኛ ማበረታቻ ይቀጥልበታል” በሚል  የተጠቀሰውንም ጉዳይ ውድቅ 

ያደርጉታል፤ ውድቅ ለማድረጋቸውም ከኢንዱስትሪ አክስዮኖች ውስጥ ሃበሻ 

ሲሚንቶንና ህብር ስኳር ፋብሪካን በማንሳት፣ ምንም አይነት ድጋፍ 

እንዳልተደረገላቸው በመግለፅና ይህም በሪፖርቱ ከቀረበው ፍሬ ሃሳብ ጋር የሚጋጭ 

መሆኑን በመጥቀስ ሲሆን የዘርፉ የወደፊት የመንግስት አቅጣጫና ተነሳሽነት ምን 

እንደሆነ ይገለጽላቸው ዘንዳም ጠይቃዋል፡፡ 
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በቤቶች ልማት ዘርፍ በሪፖርቱ የቀረበው ቁጥር በሚሊዮን ከሚቆጠረው ቤት ፈላጊ 

አንጻር ተመጣጣኝ አይደለም የሚሉት አቶ ግርማ፣ ባለፈው አመትም በተመሳሳይ 

መናገራቸውን በማስታወስ ፕሮግራሙ የዜጎችን ተስፋ የሚያለመልምና መንግስትም  

የሚፈተንበት እንደሆነ በማስመር ማሻሻያ ጠይቀውበታል፡፡ ሌላውና በማሻሻያ 

ሞሽናቸው ግልጽ እንዳልሆነ በማብራራት ጥያቄ ያነሱበት ጉዳይ “በማህበር 

ለተደራጁ ቤት ፈለጊዎች በመንግስት አቅጣጫ መሰረት ይከናወናል፡፡” የሚለው 

ሲሆን በሌላ በኩልም “የስኳር ልማትና ማዳበሪያ ፋብሪካዎች በተያዘላቸው የጊዜ 

ገደብ አንዲጠናቀቁ ከፍተኛ ርብርብ ይደረጋል” በሚል በሪፖርቱ መጠቀሱ 

ለምንድነው? ሲሉ ልክ እንደህዳሴው ግድብ ይህን ያህል ፐርሰንት ተጠናቋል፣ 

በሚል እንዲቀርብላቸው ጥይቀዋል፡፡ በፖለቲካው መስክ እና በተለይም በክፍል 

አንድ ትርክታችን ከተመለከትነው ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና አንጻር የቀረበው የአቶ 

ግርማ ማሻሻያ ሞሽን ምርጫ 2007ን የተመለከተ ነው፡፡ 

ምርጫ 2007 ነጻ፣ ፍትሃዊ እና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን መንግስት በቂ ዝግጅት 

ማድረጉ በሪፖርቱ መግለፁ ትክክል ነው ያሉት አቶ ግርማ ትክክልኛነቱን ግን 

በአሉታዊ መንገድና ለከፍተኛ ትምህረት ተቋማት ተማሪዎች ከተሰጠው ስልጠና 

ጋር በማያያዝ ገልጸውታል፡፡ ስልጠናውን እንደ ምርጫ ቅስቀሳ የወሰዱት አቶ 

ግርማ ለእኛም ተመሳሳይ መድረክ ማዘጋጀት ይቻላል ወይ? ሲሉም ጠይቀዋል፡፡ 

ይህን ጉዳይ ሲያብራሩም ኢህአዴግ በየወረዳው ቢሮ እንዳለው፣ ባንፃሩ አንድነት 

እንደ ፓርቲ የገንዘብ ሳይሆን የኢህአዴግ ካድሬዎች በሚፈጥሩት ጫና አንድ ቢሮ 

እንኳ አንደሌለው አውስተው ጥያቄም አንስተዋል፡፡ 

ከዲሞክራሲያዊ ስርዓት አኳያ ሰፊ የሀሳብ ግብይት እንዲፈጠር መንግስት አጥብቆ 

የሚሰራ መሆኑን በተመለከተ በሪፖርቱ መስፈሩን የኮነኑት አቶ ግርማ ብሎገሮችን 

የሚያስር፣ ሚዲያን የሚያፍን መንግስት ሰፊ የሀሳብ ግብይት እንዲፈጠር እሰራለሁ 

ማለቱ ተገቢነት የሌለው ነው ሲሉ ለተቃወሙት ሃሳብ በምክንያትነት አቅርበዋል፡፡ 

ይህ ደግሞ ድፍረት እንዲሆነ የጠቀሱት አቶ ግርማ ከሪፖርቱ ውስጥ 

እንዲወጡላቸው ጠይቀዋል፡፡ በማሻሻያነት ከላይ የተመለከቱ ጉዳዮችን ያነሱት 

የተከበሩ አቶ ግርማ በሪፖርቱ ይካተቱ ሲሉ ያነሷቸውንም ጉዳዮች በየደረጃው 
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ከፋፍለው አቅርበዋል። በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ይካተቱላቸው ዘንዳ ያነሱት 

ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ሲሆን የጀመሩትም ከጸረ ሽብር ህጉ ነው፡፡ 

የተከበሩ አቶ ግርማ ፀረሽብር ህጉን በተመለከተ:-  

የፀረ ሽብር ህጉን ለማውጣት ያስፈለገበት ምክንያት ምርመራን ለማቀላጠፍ እንደሆነ 
መንግስት ገለጾልን ነበር፤ ነገር ግን በተግባር ህጉ በተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ውስጥ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉ አባላትንና ጋዜጠኞችን ለማሰር በመሆኑ መንግስት 
በጋዜጠኝነቱ እና በፓርቲ አባልነቱ የታሰረ አንድም የለም ወይም በጋዜጠኝነት ካባና 
በፖለቲከኝነት ቆብ በሽብር ወንጀል ውስጥ አግኝቻቸዋለሁ በሚል ያሰራቸው ግለሰቦች 
የህሊና እስረኞች ስለሆኑ ፖለቲካዊ መፍትሄ  ይሻል ብለን እናምናለን።  

 
ሲሉ የገለፁ ሲሆን ይህ የፓርቲያቸው እምነት የመንግስትም እምነት ሆኖ በሪፖርቱ 

እንዲካተት ጠይቀዋል፡፡ 

በውጭ ከሚኖሩ ኢትጵያውያን ጋር መንግስት የጀመረው ግብግብ ለልማት 

የምናውለውን ጊዜና ገንዘብ ከማሟጠጥ ባሻገር አንዳች ፋይዳ ስለሌለው በሁለቱም 

ወገን ስክነት በተሞላበት ሁኔታ በውይይት እንዲፈታ በመጠየቅ ለዚህ ደግሞ 

መንግስት የበለጠውን ድርሻ መውሰድ ይገባዋልና ይህም እንዲከታትልን ሲሉ 

ጠይቃዋል፡፡ 

የመድበለ ፓርቲ ሥርዓትን በመገንባት ረገድ አንድም ነገር አልተከናወነም፤ 

በመሆኑም  መንግስት ምቹ ሁኔታ እንዲፈጥርና ግልጽ እርምጃ የሚወስድበትን 

አግባብ በሪፖርቱ እንዲያካትት የጠየቁት አቶ ግርማ ገዢው ፓርቲና ተቃዋሚ 

ፓርቲዎች በጋራ ጉዳይ ላይ እስካሁን የሄዱበት የመፈራረጅ መንገድ እንዲቆምና 

ልዩነቱ የሚስተናገድበት ሥርዓት እንዲፈጠር ሲሉም ጠይቀዋል፡፡ ምህዳር 

መጥበቡና መስፋቱ ለዲሞክራሲያዊ  ሥርዓት ግንባታ ወሳኝ በመሆኑ ጋዜጠኞችና 

አሳታሚዎች ላይ እየተደረገ ያለው ወከባ ስርዓቱ በሃሳብ የሚፋለሙትን የሚፈራ 

ስለመሆኑ ያሳያል በማለት ከላይ  ለተመለከተው ጥያቄያቸው በአስረጂነት 

አቅርበዋል፡፡ 

“ዜጎች በብሄርና በቋንቋ ተለያይተው ከመኖሪያ ቀያቸው እየተፈናቀሉ ነው” ሲሉ 

በክፍል አንድ የተመለከትነውን ልማታዊ መንግስት ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና 
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ከፌደራላዊ ሥርዓቱ  ጋር በሚጋጭ መልኩ ያቀረቡት አቶ ግርማ፣ ዜጎች 

በፈለጉበት ቦታ ላይ የመኖር ህገ መንግስታዊ መብታቸው አደጋ ላይ በመውደቁ 

አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በመፍጠር ረገድ መንግስት አቅም እንዳነሰው ማሳያ 

ነው ሲሉም ተችተዋል፡፡ በፖለቲካው መስክ በሪፖርቱ እንዲካተት የሻቱትን ጉዳይ 

ጨርሰዋል፡፡ በኢኮኖሚው መስክ በሪፖርቱ እንዲካተት ካነሷቸው ጉዳዮች ውስጥ 

የአዲስ አበባ ከተማን የመሬት ሊዝ ዋጋ የተመለከተው የመጀመሪያው ሲሆን እሱም 

የሊዝ ዋጋው ከፍተኛ መሆን ምክንያቱ በቁጥ ቁጥ የሚሸጥ መሬት ነው የሚለው 

ነው፤ ይህንንም እየገዙ ያሉት ልማታዊ ያልሆኑቱ ስለመሆናቸው ዋጋው የሚያሳይና 

በህገ ወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብ መሸሸጊያ እንዳይሆንም ስጋት እንዳላቸው 

ጠቅሰዋል፡፡ ይህ አይነቱ አሰራር “ከተማዋ ለመካከለኛ እና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው 

ነዋሪች አይደለችም” ብሎ እንደማወጅ የሚቆጠር መሆኑንም የጠቀሱት አቶ ግርማ፣ 

በአለም አቀፍ ደረጃ በታክስ መክፈል እና ኢንቨስትመንት ደረጃችን እየወረደ ነው 

ብለው ይህን ጉዳይ መንግስት ለምን የኒዮ ሊበራሊዝም ሪፖርት ነው ሲል በሪፖርቱ 

እንዳላሰፈረው ጠይቀዋል። 

በማህበራዊው ዘርፍ የሰዎች ህገወጥ ዝውውር እየተበራከተ መሆኑን በማካተት 

ሃሳባቸውን ያነሱት የተከበሩ አቶ ግርማ የህክምና ወጪ ከፍተኛ መሆኑን እና ዜጎች 

ውጭ ድረስ ሄደው መታከማቸውን በዘርፉ የግል ባለሃብቱን መሳብ እንዳልተቻለ 

የሚያመለክት ነው በማለት ወደ ፖለቲካው ተመልሰው በቀጣዩ እና በምርጫ 2007  

ፓርቲያቸው በሃላፊነት ስሜት እንደሚንቀሳቀስ በመግለጽና መንግስትም ሃለፊነቱን 

እንደሚወጣ በማስገንዘብ አስተያየታቸውን አጠቃለዋል፡፡  

እነዚህና በማሻሻያ ሞሽኑ ላይ በተከበሩ አቶ ግርማ ሠይፉ በኩል የተነሱት 

ማብራሪያዎች በክፍል አንድ በተመለከትነው ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና የሚመዘኑና 

ለዚህም መነሻና መድረሻው በተቃራኒ ነው ማለታችን ትክክል መሆኑን 

ጥያቄዎቹንም ሆነ ምላሹን ከርዕዮተ አለማዊው ፍልስፍና አንጻር እያየን  

በመመዘንና ማራጋገጥ ይቻለናል፡፡ ስለሆነም የልማታዊ መንግስትን ርዕዮተ አለማዊ 

ፍልስፍና ከሃገራችን ተጨባጭ ማህበረ-ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ የመንግስት 

አፈጻጸም አንጻር እንደሚከተለው እናጠይቃለን፡፡  
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የመብራት መቆራረጥን መነሻ በማድረግ የተከበሩ አቶ ግርማ ሠይፉ ያልተጠበቀና 

ድፍረት ነው ቢሉትም የልማታዊ መንግስት መሰረታዊ ባህሪ መሆኑ ሊዘነጋ 

አይገባም፡፡ ስለሆነም ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የይቅርታ ጉዳይ ለኢህአዴግ 

አዲስ ሳይሆን የባህሪው መገለጫ እና ከጥንት ጀምሮ አብሮት የኖረ ባህሪ መሆኑን 

የገለጹት፡፡ መንግስት ልማት የህልውና ጥያቄ ነው ብሎ የሚያምነው ተቃዋሚዎችን 

ወይም ማንኛውንም የውጭ ሃይል ስለፈራ ወይም ስለጠረጠረ አለመሆኑም 

ሊሰመርበት ይገባል፡፡ እንደ ልማታዊ መንግስት ድህነታችንና የመልካም አስተዳደር 

እጦት ሊበተንና እርስ በእርሳቸን  ሊያናቁረን ይችላል ብሎ ከጎረቤትና ሌሎች 

በርካታ የአፍሪካ አገሮች ልምድ በመነሳት ስለደመደመ መሆኑም ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

ከተሃድሦ ማግስት ጀምሮ ሥርዓቱ ‹‹ፈጣን ልማት ማረጋገጥ ካልጀመርንና ህዝቡ 

ተስፋ እንዲሰንቅ ካላደረግን በአገራችን አርማጌዶን ይከሰታል፤ እርስ በእርሳችንም 

እንበላላለን›› የሚል የማያሻማ አቋም መውሰዱ፣ ተቃዋሚዎቹ እንደሚሉት 

ሥልጣኑን ለማራዘምና ካለኔ ማንም የለም በሚል መታበይ ሳይሆን በርካታ 

ፍንጮችን በማየቱ እንደሆነም በምርጫ 97 ማግስት የነበረውን ሁኔታ በማስታወስ 

ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

የኢኮኖሚውን ፈጣን እድገት በተመለከተ ርዕሰ ብሄሩ ያቀረቡትን ሪፖርት 

የተቃዋሚዎቹ ወኪል ከላይ በተመለከተው አግባብ ቢያጣጥሉትም የ2006 በጀት 

ዓመት 10.3 በመቶ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ላለፉት 4 ዓመታት በአማካይ 10.1 

በመቶ ማደጉ የምጣኔ ሃብት ተቋሟት እለም አቀፎቹን ጨምሮ) ያረጋገጡት ጉዳይ 

ብቻ ሳይሆን 5 በመቶ  ከሆነው የአፍሪካ አጠቃላይ እድገት የሃገራችን በእጥፍ 

መብለጡ በየትኛውም መለኪያ የእደገቱን ፈጣንነት የሚያረጋግጥ መሆኑን 

የሚያመላከትና ከመንግስት የሚጠበቀውም ከዚህ የበለጠ እንዲሆን መትጋት 

እንደሆነ የሚያስታወስ ነው፡፡ በእርግጥ ባለፉት 8 ዓመታት ፈጣን ልማት 

በመረጋገጡ ህዝቡ ተስፋ ቢያገኝም ጥያቄውና ፍላጎቱ በዚያው ልክ ጣሪያ የነካ 

ስለሆነ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ እጅግ የፈጠነና የተለጠጠ የልማት ግብ 

አስቀምጦ መራወጡ ከአቅም ውስንነት ጋር የተቀመጡትን ታሳቢዎች በማስታወስ 
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ሊያስመሰግነውና ድጋፍ ሊቸረው የሚገባ እንጂ በየትኛውም መስፈርት 

የሚያስወቅሰው አልነበረም፡፡ 

ተቃዋሚዎቹ ይህንና ከላይ የተመለከተውን የኢኮኖሚ እድገት እንዲሁም በእቅድ 

ዘመኑ የተያዙ ውጥኖችን ለማጣጣል ከተጠቀሙባቸው አስረጂዎች መካከል አንዱ 

የባቡር ትራንስፖርት መሠረተ ልማት ግንባታ ስለመሆኑ በተደጋጋሚም የሚነሳ 

ነው፡፡  ያም ሆኖ ግን በዚህ ረገድ ለታየው  ቀርነት (limitations)  ምክንያቱ 

አስቀድሞም ገና በእቅድ ዘመኑ መጀመሪያ በመንግስት በኩል የተገለጸ መሆኑ 

እንዳለ ሆኖ፤ የባቡር መሠረተ ልማት ግንባታ ከፍተኛ መዋእለ ንዋይ 

እንደሚጠይቅና በሃገር ውስጥ ገቢና ቁጠባ ሊገነባ እንደማይችል የሚታወቅና 

መንግስት እንደ ዋና ተግዳሮት በእቅዱ ላይ ያስቀመጠው ሃቅ ስለሆነ እንጂ እንደ 

አዲስ የሚነሳ ጉዳይ አይደለም፡፡ 

ይህን ከግምት ውስጥ ከተን በእቅድ ዘመኑ በ4 ኮሪደሮች ለመስራት ከተያዘው 

የ2095 ኪ/ሜትር የባቡር መስመር ግንባታ በ2 ኮሪደሮች 1500 ኪሎ ሜትር ስራ 

መጀመሩ እና ከዚህም ውስጥ 800 ኪ/ሜትር በመፈጸም ከ50 በመቶ በላይ ማከናወን 

መቻሉ መንግስት የልማታዊ መንግስት ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍናን ላልተገባ እና 

በአንዳንድ ሃገራት እንደታየው  ለዘረፋ  ያልተጠቀመበት መሆኑን የሚያረጋግጥ 

ነው፡፡ 

ተቃዋሚ ፖለቲከኞቻችን ኢትዮጵያን የሚለኳት ከአዲስ አበባ ህዝብ አንፃር/እይታ 

ብቻ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ልምዳቸው፣ የአዲስ አበባ የቀላል ባቡር ፕሮጀክት 

ግንባታ መፋጠንን ሥርዓቱ ከህዝብ የሚደርስበትን ወቀሳ ስለፈራ እንደሆነ 

በማስመሰል ቢያቀርቡም፣ መንግስት ኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦች ሃገር መሆኗን 

እና ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍልን መሠረት ባደረገ መልኩ እንደኢኮኖሚው ፍላጎት 

ቅድሚያ እየሰጠ በልማታዊ መንግስት መርህ የሚጓዝ እንጂ አንዱን ስለፈራ እና 

ስለሰጋ የሚንቀሳቀስ እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል፡፡ ስለሆነም በፍጥነት እየሄደ እና 

ወሳኝ ለሆነው እድገታችን ምንጭ የሆነውን ንግድና አገልግሎት የበለጠ ለማፍጠን 

ነፍስና ሥጋችን  የሚሆነው የአዲስ አበባው ብቻ ሳይሆን፣ ለአዲስ አበባ ጅቡቲ 

ኮሪደር ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ከ50 በመቶ በላይ መገንባቱን እነ አቶ ግርማ 



9 
 

ቢክዱትም በተጨባጭ የሚታይ ነው፡፡ በሚቀጥለው ዓመት ጥቅምት ወር የባቡሩ 

መስመር ለአገልግሎት ዝግጁ መሆኑንም እዚህ ጋር ለእነ አቶ ግርማ ስብስብ 

ማስታወስ ተገቢ ይሆናል፡፡ ሁለተኛውና ብድሩ ተገኝቶ ወደስራ የተገባበት ኮሪደር 

ከመቀሌ - አዋሽ ያለው 700 ኪሎ ሜትር ሲሆን እነዚህ ሁለት ኮሪደሮች ከቱርክና 

ከቻይና  በተገኘ ብድር የሚሰሩ ናቸው። ከብራዚልና ከሩሲያ መንግስት በተገባው 

የብድር ቃል መሰረት ቀሪዎች 2 ኮሪደሮች ዲዛይኖቻቸው አልቆ ብድሩ እስኪለቀቅ 

በመጠባበቅ ላይ ስለመሆኑም (ለማንም ግልፅ ነው፤ ወይም ) ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

ስለሆነም ከባቡር መስመር ግንባታ ጋር ተያይዞ በገጠመው ችግር ምክንያት 

የመንግስት ቁርጠኝነትና አቅም ማጣት ሳይሆን ከብድር ጋር ተያይዞ በተፈጠረ 

ችግር መሆኑ ለይቶ ማወቅ ምንም አይነት አደጋም ሆነ ችግር (ለአቶ ግርማ ነው) 

የለውም፡፡ ይሄ ችግር ደግሞ ያጋጠመው ቃል የገቡቱ እምቢኝ ብለው ሳይሆን 

ባለፉት አራት ዓመታት የአለም ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ሃገራቱ ብድሩን ለመልቀቅ 

የፈጠረባቸው ጫና እንደሆነም ሊሰመርበት ይገባል፡፡ 

ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ እንደሆነው ካልሆነ በስተቀር ለባቡር መስመር ግንባታው 

ከተያዘው 120 ቢሊዮን ብር ውስጥ 30 በመቶውን መንግስት በቁጠባ እየሸፈነና 

ሌላውን በብድር ለመሸፈን መራወጡ፣ በመራወጡም ከላይ የተመለከተውን ውጤት 

ማስመዘገቡ የሚያበረታታ እንጂ የሚያሥወቅስ ሊሆን አይገባም፡፡ ይልቁንም ከላይ 

ከተመለከቱት ተግዳሮቶችም ጋር  የሚያስወቅስ ሆኖ ከተገኘ እነ አቶ ግርማ “እኛ 

ብንሆን ኖሮ እንዲህ በማድረግ ሙሉ በሙሉ ማሳካት እንችል ነበር” ብለው 

ቢያቀርቡ ምንኛ መልካም በሆነና መንግስትም ያለበትን ችግር በቀረፈ፤ ያላየውን 

መንገድ እንዲያይ እድሉን ባገኘ ነበር፤ እኛም፣ መንግስት በዚህ እድል ተጠቅሞ 

ካልተገኘም እንደልማታዊነቱ ልንወቅሰውና ልንኮንነው በተገባ ነበር፡፡ 

ባጠቃላይ፣ በኢህአዴግ የሚመራው መንግስት የብዙሃኑን መብትና ጥቅም ለመጠበቅ 

የተሰለፈ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ሃይል መሆኑና ከእያንዳንዱ መቶኛ የኢኮኖሚ 

እደገት የሰፊውን ህዝብ ተጠቃሚነት በላቀ ደረጃ በማሳደግ የሚረባረብ እንጂ 

ከሰፊው ህዝብ ትርፉን በሰፊው የሚጋራ መንግስት አለመሆኑ ዋናውና ሁሉም 

የተግባባበት ሃቅ ነው፡፡ ስለሆነም ህዝቡ ከልማት የሚኖረው ተጠቃሚነት 
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በየትኛውም ልማታዊ መንግስታት ከታየው በላይ እንደሚሆን አያጠራጥርም፡፡ ከዚህ 

ጋር ተያይዞ ተቃወሚዎቹ ስለሚሹት የአቋራጭ ስልጣን ያለ የሌለውን ቢቀባጥሩም 

በኢህአዴግ የሚመራው መንግስት ህዝቡ በተደራጀ አኳኋን እና በገዛ ፍቃዱ 

በልማት እንቅስቃሴው በሰፊው እንዲሳተፍ ማድረግ በመቻሉ ህዝቡን ከራሱ ልምድ 

በመነሳት ወደ ትክክለኛው ድምዳሜ ማድረስ የማያቅተው በመሆኑ የነ አቶ ግርማ 

ዲስኩር ወሬ ሆኖ ከመቅረት የማያልፍ ነውና ለወደፊቱ የሚሰጥዋቸው አስተያየቶች 

በእውቀትና ተገቢ ጥናት ላይ የተመሰረቱ ይሆኑ ዘንድ ተገቢውን ጥረት 

እንዲያደርጉ ማሳሰብ ችንወዳለን፤ ለፓርቲያቸውም እንዲሁ፡፡ 

                                 

     

 


