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ፈጣን በሆነ የእድገት ምህዋር ውስጥ  

እየሾረች የምትገኝ ሃገር !!(፫) 

ዮናስ 

የእድገትና የትራንስፎርሜሽን የእቅድ ዘመኑ የመጀመሪያ ዙር የመጨረሻ ምዕራፍ 

ላይ በምትገኘው ሃገራችን ያለውን አፈጻጸምና ደከማ ጎን በተመለከተ የሃገሪቱ ርዕሰ 

ብሔር በሁለቱ ም/ቤቶች የመክፈቻ ሥነ-ሥርዓት ላይ ባቀረቡት ሪፖርት አግባብ፤ 

ጉዳዩን መንግስት እየተመራበት ከሚገኘው የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ርዕዮተ 

አለማዊ ፍልስፍና አንጻር በሀሉት ተከታታይ ክፍል አይተናል፡፡ 

በዚህና 3ኛ በሆነው ትርክትም የምናየው በሁለቱ ክፍሎች ባየናቸው ተመሳሳይ፤ 

የተቃዋሚዎቹ ወኪል የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉ በማሻሻያ ሞሽንነት 

ያነሷቸውንና ያልተመለከትናቸውን ነጥቦች ከርዕዮተ  አለማዊ ፍልስፍናው አንጻር 

የሚመዝኑ የመከራከሪያ ነጥቦችን ነው፡፡ 

የልማታዊነት የአስተሳሰብ የበላይነትን በመፍጠር ረገድ የአገራችን ውስጣዊና 

ውጪያዊ ሁኔታ ከሌሎች ሃገራት ከነበረው እና በክፍል አንድ ትርክታችን 

ከተመለከተው ይበልጥ አስቸጋሪ የሚሆንበትን መልክ እዚህ ጋር መጀመሪያ 

ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡ 

በልማታዊ መንግስት ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና ተመርተው ከፍተኛ ውጤት 

እንዳስመዘገቡ አለም ከመሰከረላቸው ሃገራት ውስጥ ኮሪያ ግንባር ቀደም መሆኗ 

ይታወቃል፡፡ 

ታዲያ ይህቺ ሃገር ፍልስፍናውን መሬት አስነክታ ሥራውን ሥትጀምር ኒዮ 

ሊበራሊዝም እዚህ ግባ የሚባል አቅም ያልነበረው ብቻ ሳይሆን በወቅቱ ከነበረው 

ዓለማዊ አሰላለፍ በመነሳት የምዕራቡ ዓለምና በእጁ የሚገኘው ጠንካራ ሚዲያ 

ደጋፊያቸው ሆኖ መሰለፉ አይዘነጋም፡፡ 
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በእኛ ሃገር ተጨባጭ ሁኔታ ግን ሥራውን የጀመርነው ኒዮ ሊበራሊዝም የበላይነቱን 

ያሠፈነበት ሰዓት ላይ በመሆኑ የመንግስትን ልማታዊ አቅጣጫ በመዋጋት ረገድ 

ከውስጥ ሃይሎች ጋር ተቀናጅቶ በሰፊው የዘመተበትና አሁንም እየተገዳደረ 

የሚገኝበት ሁኔታ መኖሩንም መዘንጋት አይገባም፡፡  

የእነ አቶ ግርማ እቅዱን የተመለከቱ ማጣጣሎች መነሻም የዚሁ አካል መሆኑ 

ሊታወስና ሊሰመርበት የሚገባው የመመዘኛችን መሠረት ነው፡፡ 

የአገራችን ብዘሃነትም ለተለያዩ የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከቶች ምርጥ መሸሸጊያ 

በመሆን ከውጭው የኒዮ ሊበራሊዝም ዘመቻ ጋርና ከተቃዋሚዎቹ ማራገቢያ ጋር 

ተደርቦ ከፍተኛ ፈተና የሚፈጥር እንደሆነም አያጠያይቅም። 

 ግን ደግሞ ፍልስፍናው መሬት ከመንካቱ በፊት መንግስት ያስቀመጠውና ልዩ 

ትኩረተ ሰጥቶ የሚከታተለው ተግዳሮት በመሆኑ ይህም ትርክታችንን ለማሳለጥና 

ለመመዘን የሚረዳ ታሳቢ ሊሆን ይገባዋል፡፡ 

እነዚህንና ከላይ የተመለከቱ ርዕዮተ አለማዊ ፍልሰፍና ላይ የሚያጠነጥኑ ቅድመ 

ሁኔታዎች ይዘን ወደ ተከበሩ አቶ ግርማ ሠይፉ ማሻሻያ ሞሽን ሥናመራ ሌሎች 

ሜጋ ፕሮጀክቶችን የተመለከተውን እና በተለይም የሥኳር ፕሮጀክቶች ግንባታን 

የተመለከተውን ጥያቄ እናገኛለን፡፡ 

ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ በማብራሪያቸው ላይ ለፕሮጀክቶቹ 

መዘግየት የአቅም ማነስ ተግዳሮት እንደሚሆን በአቅዱ ዘመን መጀመሪያም 

መንግስት መግለጹን በማስታወስና ከ10ሩ ፋብሪካዎች 7ቱ በዚህ ዓመት፤ 3ቱ ደግሞ 

በሚቀጥለው በጀት ዓመት አጋማሽ እንደሚያልቁ በማረጋገጥ ነው የአቶ ግርማን 

ጥያቄ ውድቅ ያደረጉት፡፡ 
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"በማኑፋክቸሪነግ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ረገድ ፍላጎት ቢኖርም ካለው የሃይል 

አቅርቦት ውስንነት አንጻር እቅዱ የማይሳካ ነው።" በሚል በተከበሩ አቶ ግርማ 

ሠይፉ ለቀረበው ማሻሻያም ጠቅላይ ሚኒሥትሩ የልማታዊ መንግስት ርዕዮተ 

አለማዊ ፍልስፍናን መሠረት ያደረገ ማብራሪያ ሠጥተዋል፡፡ 

በሪፖርቱ እንደተገለጸው በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የተገኘው የእድገት ምጣኔ 18 

በመቶ መሆኑ በፖሊሲው ላይ በተቀመተው አግባብ መሻሻል መኖሩን 

ቢያመላክትም፤ ከኢኮኖሚው አጠቃላይ እድገት አንጻር ሲለካ ግን የእድገት ፍጥነቱ 

እንደተጠበቀ ሆኖ ከዚህ በላይ ማደግ እንዳለበት በሪፖርቱ መመልከቱ መንግስት 

ይህን ወይም ያኛውን ሥለፈራ ሳይሆን ለልማት ያለውን ቁርጠኝነት ከላይ 

በተመለከተው ርዕዮተ አለማዊ ፍልስፍና ያለውን ታማኝነት የሚያመላክት ተደርጎ 

ሊወሰድ የሚገባው ነው፡፡ 

ለኢንቨስትመንቱ ፍላጎት ተግዳሮቱ የሃይል አቅርቦት ብቻ ሳይሆን ከጉምሩክ፣ ከገቢ 

አሰባሰብ ስርአቱና መሰል ግብአቶች ጋር የተያያዙ የሎጀስቲክስና የመልካም 

አስተዳደር ችግሮች መሆናቸውን መንግስት ተገንዝቦ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 

በመነጋገር በዚህ ዓመት ለማስተካከል ጥረት የሚያደርግ መሆኑንም በሪፖርቱ 

ባስቀመጠው አግባብ ልማታዊነቱን መረዳት ሲገባቸው፤ ማጣመማቸው ከላይ 

ከተመለከተው ውጪያዊና ውስጣዊ የፈተና አካል የምንወስደው ብቻ እንዲሆን ከላይ 

ያመለከትናቸው  ታሳቢ የመለኪያ መስፈርቶች ገፊ ምክንያት ይሆኑናል፡፡ 

ከላይ በተመለከቱት የውስጥና የውጭ ኒዮ ሊበራሊስታዊ ግብግቦችም ውስጥ ሆኖ 

ልማታዊ መንግስታችን በምግብ ራሷን ለመቻል የደረሰች ሃገር መፍጠሩ 

በተቃዋሚዎቹ ዘንድ እንደ ተራ ፕሮፖጋንዳ መወሰዱን የተመለከተወ ሂስም 

በክፍል ሁለት ትርክታችን ተመልክቷል፡፡ 
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ያም ሆኖ ግን በምግብ ራስን ስለመቻል ሲወራ አለም አቀፍ ስታንዳርድ እና ምጣኔ 

ሃብታዊ ሳይንስን መሰረት በማድረግ መሆኑ የማያጠያይቅ ነው፡፡ በዚሁ አግባብም 

በሚሊኒየሙ የልማት ግቦች ላይ የተቀመጡትን እና በምግብ ራስን ከመቻል ጋር 

የተያያዙትን ጉዳዮች አለማቀፉ ድርጅት በመስፈርቱ መሠረት ለክቶ ያራጋገጠውና 

የመሰከረው መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡ ከፍ ሲልም ይህን ለመገንዘብና ፕሮፖጋንዳ 

አለመሆኑን ለማስላት ብዙ ሂሳብ መሥራት አይጠይቅም፡፡ 

በግብርናው ዘርፍ ያለውን የሥራሥርና ፍራፍሬ ምርቶች ትተን በሰብል ምርት 

ብቻ ባሳለፍነው የመኸር ወቅት የተገኘውን 300 ሚሊዮን ኩንታል ምርት 

ለአጠቃላይ የህዝብ ቁጥራችን አካፍለን አለማቀፉ ድርጅት ባስቀመጠው መስፈርት 

ስንመዝነው ውጤቱ በመስፈርቱ ከተቀመጠው በላይ የሆነ በመሆኑ "በምግብ 

ራሳችንን ችለናል" ሲል መንግስት መናገሩ ድፍርትና ፕሮፖጋንዳ ሳይሆን እውነት 

ስለሆነ ነው፡፡  

"ይህ ማለት ግን እንያንዳንዱ ቤተሰብ ሁሉንም የምግብ ጥንቅር (nutration) እያገኘ 

ነው ማለት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል" ሲል መንግስት መናገሩ በራሱ 

ከፕሮፖጋንዳ በፀዳ ልማት የዘመቻ ውስጥ መኖሩንና በዚህም ያለውን ቁርጠኝነት 

የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

ሌላውና ከተቃዋሚዎቹ ወኪል የሰፋፊ እርሻዎችን ኢንቨስትመንት በተመለከተ 

የቀረበው ማሻሻያ ሞሽን ከላይ ከተመለከቱት በተመሳሳይ ከእውነት የራቀና 

በትክክለኛ መረጃ ላይ ያልተመሰረተ የኒዮ ሊበራሊዚም ርዕዮተ አለማዊ ፍልሰፍና 

ዘመቻዎች አካል መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 
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ይኸውም በሰፋፊ እርሻዎች ኢንቨስትመንት ወኪሉ እንዳሉት 3 ሚሊዮን ሄ/ር 

መሬት በእቅድ ዘመኑ ለባለሃብቶች እንዲሰጥ የተያዘ ሳይሆን በመሬት ባንክ 

እንዲገባ የተያዘ እቅድና ይህም ሙሉ በሙሉ የተከናወነ መሆኑ ነው፡፡  

ወደዚህ ዘርፍ ለመግባት የሚሻ የግል ባለሃብት ያለ አንዳች መንገላታት 

የሚገባበትን አግባብ ለማመቻቸት  ከላይ የተመለከተው ሄ/ር መሬት መሬት ባንክ 

እንዲገባ በእቅድ መያዙና ይህም መፈጸሙ በተጨባጭ በእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱ 

የተመለከተ መሆኑ ሊሰመርብት ይጋባል፡፡ 

ባንክ ውስጥ ከሚገባበትም ምክንያቶች ውስጥ ወደዘርፉ የሚገባ ባለሃብት የመሬቱን 

አጠቃላይ ሁኔታ አውቆ እንዲገባ ሲሆን፤ ዋናው ማነቆ ግን ከቦታዎቹ መራቅ ጋር 

ተያይዞ ያለው የመሠረተ ልማት ችግር ሲሆን፤ ይህን የተገነዘበው መንግስት እንደ 

ልማታዊ መንግስት ከሌሎች ልማቶች ጋር በማያያዝ እየሰራ መሆኑ በሂደት 

ባለለሃብቶቹ ያለ ውጣ ውረድ ወደ ዘርፉ እንዲገቡ እና እንዲሰሩ ስለሚያስችል 

ነው፡፡  

በጥቅሉ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያን ምጣኔ ሃብታዊ እድገት ከ7 በመቶ በላይ አድርጎ 

የማያውቀው አለማቀፉ የገንዘብ ድርጅት(IMF) በዚህ ዓመት ሃገሪቱ 8.5 በመቶ 

የኢኮኖሚ እድገት እንደምታስመዘግብ በሪፖርቱ ማስቀመጡ የማይካድና አሁን 

ያለው እድገት ለሚቀጥለው ወሳኝ ምዕራፍ መሆኑን በመገንዘብ ልማታዊ 

መንግስታችን እንደሚፈጽመው በማመኑ በመሆኑ በአቶ ግርማ የቀረቡት ማሻሻያ 

መሰል መርዶዎች ጥርጣሬ ላይ አይጥሉንም፡፡  

ሪፖርቱም ሃገራችን በፈጣን የእድገት ምህዋር ውስጥ እየገሰገሰች መሆኑን 

የሚያስመሰክር እንደሆነ አጽንኦት በመስጠት ልንመለከተው የሚያስገድደን 

ይሆናል፡፡ 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ አለም አቀፉ ድርጅት ከሰሞኑ በኦስትርያ ቬይና ባደረገው ጉባኤ 

ሃገራችን ባስመዘገበችው የልማት የመልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲያዊ ስርአት 
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ግንባታ ውጤቶች መነሻነት ለኢንዱስትሪ ልማት ፕሮግራሙ ከአፍሪካ ከሴኔጋለ 

ጋራ መምረጡም ሊታወስና የነተከበሩን ማጣጣሎች የሚያጣጥል ነው። 

ለሃገር ውስጥ ኢንቨስትነመንት መስፋፋት የሃገር ውስጥ ቁጠባን የማስፋፋት ጉዳይ 

ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠውና በፖሊሲውም ሆነ በእቅዱ የተቀመጠ ጉዳይ መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ የዚህ መሰረቱ ደግሞ ሰፊው አርሶ አደርና የከተማው ነዋሪ መሆኑም 

ግልጽ ነው፡፡ በዚሁ አግባብ የመንግስትም ሆነ የግል የቁጠባ ተቋማትን ወደ ህዝቡ 

ማድረስ መቻሉን በማጤን  የቁጠባ ባህላችን ማደጉን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ የማይክሮ 

ፋይናንስ ተቋማትም በቀበሌ ደረጃ ወርደው ሥራ መጀመራቸውን ያስታውሰ 

ቁጠባችን በቦንድና በቤቶች ልማት ዘርፍ ታጥሮ የቀረ ነው የሚል ድፍረት 

አይኖረውም፡፡ 

 በባንኮች ዘርፍ እየተስፋፋ የመጣውን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አግልግሎት 

ያስተዋለም (ኢንተርኔት ባንኪንግና ሞባይል ባንኪንግ ወዘተ) ቁጠባው ማደጉን 

አይጠራጠርም፡፡ በዚህ ዘርፍ እመርታዊ ለውጥ ቢመጣም ከላይ የተመለከቱትን 

ለቁጠባው መሥፋፋት መሠረት የሚሆኑ ነጥቦች ከግምት በመክተት ከዚህ በላይ 

መሥራት የሚቻልባቸው እድሎች መኖራቸውን አምኖ መቀበልና ዘዴውን መተለም 

ከአንድ  ልማታዊ ከሆነ መንግስት የሚጠበቅ መሆኑነ አይክድም፡፡ 

በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የሃገር ውስጥ ባለሃብቱን ተሳትፎ አናሳነት 

በተመለከተም አጽንኦት ሊሰጠው  የሚገባው ጉዳይ የመንግስት ሳይሆን በአቋራጭ 

ገንዘብ የሚገኝባቸው በሮች አሁንም አለመዘጋታቸው ነው፡፡ በአቋራጭ መንገድ 

ገንዘብ የሚገኝባቸው በሮችን መዝጋትና በረጅም ጊዜ ግን ዘላቂነት ያለው ትርፍ 

የሚገኝባቸው ዘርፎች ላይ የመንግስት ድጋፍ ሠፊ መሆን እንዳለበት በሪፖርቱ 

የተጠቀሰውም ለዚህ ነው፡፡ 

 ዳሩ ግን ተቃዋሚው ይህን ድጋፍ ለማሳነስ ሃበሻ ሢሚንቶን እና ህብር ስኳርን 

የመሣሠሉ የኢንዱስትሪ መስኮችን ቢያነሡም እውነታው በተቃራኒው ነው፡፡ ለሃበሻ 

ሢሚንቶ መንግስት ከልማት ባንክ 600 ሚሊዮን ብር ብድር በመስጠት አጋርነቱን 
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ስለማረጋገጡ እናውቃለን፡፡ ከውጭ ባላሃብቶችም ጋር ሽርክና እንዲገቡ 

አስፋላጊውን እገዛ አድርጓል፡፡  

ለኤክስፖርተሮች ብቻ የሚፈቅደውን የውጭ ምንዛሬ ብድር እንዲያገኙም መንግስት 

አስፈላጊውን ሁሉ ማድረጉን ለማወቅ  የአክሲዮኑ አባል አባል መሆንን 

አይጠይቅም፡፡ ህብር ስኳርንም ብናስታውስ ምናልባት ወደመንግስት ያልሄደበትን 

ምክንያት ለመገመት አያዳግተንም፡፡ የማህበሩ አባላት በራሳቸውና በውስጣቸው 

ነግሦ የነበረውን ሽኩቻ እና ያልተስተካከለ ኪራይ ሠብሣቢነት ወለድ ቸግሮችን 

ብናስታውስ ማህበሩ የመንግስትን ድጋፍ ያልጠየቀበትን እና የተቃዋሚዎቹን 

ወኪልም በተሳሳተ መረጃ ላይ የተመሠረተ ጥያቄ ግብ ለመገንዘብ አይከብደንም፡፡ 

ሌላውና የልማታዊ መንግስትን ጽንስ ሃሳብና ተግባራዊ አንቅስቃሴዎች ባለማጤን 

ወይም ሆን ብሎ በመዝለል የቀረበው ጥያቄ የቤቶች  ልማት ፕሮግራምን 

የተመለከተ ነው፡፡ ፕሮግራሙ በተጀመረ ወቅት እና በእቅዱ አግባብ በአማካይ 

በዓመት 25 ሺህ ቤቶችን ለመገንባት የተያዘውን እቅድ እያስታወስን፤ አሁን 

በተጨባጭ ያለውን የ65 ሺህ ቤቶች ዓመታዊ አፈጻጸም ማንኳሠሥ ተገቢነት 

የሌለው ነው፡፡ከዚህ ባሻገር ለሁሉም እንደየደረጃው የቤት ባለቤት የሚሆንባቸው 

አሠራሮች መዘርጋታቸውና ፕሮግራሞች መያዛቸው እሙን ነው፡፡ እንደ ልማታዊ 

መንግስት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ተቃዋሚው እንዳሉት ከአዲስ አበባ 

እንዲወጡ ሳይሆን እንዲኖሩ ድጎማ እየተደረገ ቤት የሚገነባ መሆኑም ሊሠመርበት 

ይገባል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖም መንግስት ለመፈተን ዝግጁ ስለመሆኑና ፈተናን 

የማይፈራ መሆኑንም እንኳንስ ይህቺን ታህል ሌላም ሌላ ፈተናዎች በሚገባ 

ተጋፍጦና አልፎ እዚህ የደረሠ መሆኑን ለሚያውቅ ሠው የተቃዋሚውን ሂስ 

ሟርትና ውሃ የማያነሣ ሆኖ ያገኘዋል፡፡ ከሁሉ በላይ ግን ኢህአዴግ በህዝቡ ጉያ 

ውስጥ ያደገ ፣ የአላማዎቹ ሁሉ ማጠንጠኛ የህዝቡን መብትና ጥቅም ማስከበር 

ያደረገ፣ የህዘብ ድጋፍ መቼም ቢሆን ያልተለየውና በዚህም የትኛውንም ፈተና 

የማይፈራ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡                   



8 
 

                           


