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ትፈራርሳለች በተባለች አገር የተመዘገቡ አንጸባራቂ ድሎች 

(ክፍል ሁለት) 
ሲኢድ መሓመድ 

 

ውድ አንባቢያን! የክፍል አንድ ጽሁፌ ባለፉት 21 ዓመታት በኢትዮጵያ የተመዘገቡ ፖለቲካዊ 

ድሎችን የሚያሳይ ነበር፡፡ በክፍል ሁለት ደግሞ  አገሪቱ በኢኮኖሚው ዘርፍ ያስመዘገበቻቸው 

ለውጦች ከቅድመ 1983 ዓ.ም እውነታ ጋር በንጽጽር ቀርቧል፡፡  

 

ቅድመ 1983 አገሪቱ በድህነት አረንቋ ተዘፍቃ ህዝቦቿም በረሃብ  አለንጋ ሲገረፉ የነበረበት ሁኔታ 

ነበር፡፡ አርሶ እና አርብቶ አደሩ ከሌላው ሕብረተሰብ በተለየ መልኩ በረሃብ ቸነፈር የተገረፈበትና 

ለስደት እና ለእልቂት የተዳረገበት የሰቆቃ ዘመን ነበር፤ ቅድመ 1983 ዓ/ም፡፡ ከዚህ የተነሳም 

አገሪቱ የረሃብተኝነት ተምሳሌት ተደርጋ በመዝገበ  ቃላት የሰፈረችበት ሁኔታ እንደነበር የአደባባይ 

ምስጢር ነው፡፡  

 

የአገራችን ኢኮኖሚ መሰረቱ እርሻ መሆኑን የተገነዘበው የኢትዮጵያ መንግስት የእርሻው ክፍለ 

ኢኮኖሚውን ለማሳድግ የሚያስችል ከአገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የተጣጣመ ፖሊሲና ስትራቴጂ 

በመንደፍ ወደ ትግበራ ገባ፡፡ ለገበሬው ስልጠና በመስጠትና የተለያዩ ግብአቶችን በማቅረብ 

በተበጣጠሰ መሬት ላይ ገበሬው ምርታማነቱን እንዲያረጋግጥ ማድረግም  ቻለ፡፡  

 

የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚም በዚያው ልክ እያደገ መጣ፤ ድህረ 1983፡፡  የግብርና ልማት 

ስትራቴጂ ተነድፎ ወደ ትግበራ በተገባባት ወቅት እቅዱ የገጠመው ተቃውሞና ትችት ግን ቀላል 

አልነበረም፡፡  ኢትዮጵያ በኢንዱስትሪ መር ፖሊሲ እንጂ በግብርና መር ፖሊሲ ማደግ አትችልም፤ 

በተበጣጠሰ ማሳ የሚካሄድ የግብርና ልማት ውጤት የለሽ በመሆኑ  ገበሬውን ምርታማ ሊያደርገው 

አይችልም፤ ከዚህ አንጻር የእርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ አድጎ በአገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ 

አወንታዊ ትርጉም የለውም  የሚል አቋም የያዙ በርካቶች ነበሩ፡፡ እነዚህ የግብርና መር 

ስትራቴጂው እንዳይተገበር ሲያሰናክሉ የነበሩ እናውቅልሃለን ባዮች  የኋላ ኋላ እጃቸውን ሰጥተዋል፡፡  

 

ስትራቴጂው የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ መሰረት አድርጎ የተነደፈ በመሆኑ ውጤቱ አመርቂ ሆኗል፡፡ 

ስትራቴጂው ለውጥ እያመጣና የለውጡ ሁኔታም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎላ በመሄዱ  ፖሊሲው 

ለኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዕድገት ብቸኛ አማራጭ መሆኑን ሁሉም ወገን እያመነ መጣ፡፡   

 

የለውጡ ማሳያ ምንድን ነው? የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል፡፡  ጥያቄው መነሳቱም ተገቢ ነው፡፡ 

የፍሬውን መገለጫዎች መዘርዘር ያሻል፡፡ ከዚህ አኳያ ለውጡን በአሃዛዊ መረጃ ማስደገፍ የግድ 
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ይላል፡፡ ከ1983 ዓ.ም በፊት በአገሪቱ የነበረው አጠቃላይ የምርት መጠን ከ65 ሚሊየን ኩንታል 

በታች ነበር፡፡ ባለፉት ሁለት ዓሰርት ዓመታት ይህ የምርት መጠን ከዓመት ወደ ዓመት እያደገ 

መጥቷል፡፡  ባለፉት 21 ዓመታት  የግብርናው ምርታማነት እያደገ መጥቶ   በ2004 ዓ.ም  ከ218 

ሚሊየን ኩንታል በላይ  ተሰበሰበ፡፡   ይህ በአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ላይ አወንታዊ ተጽእኖ 

ማሳደሩን ከግብርና ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያሳያል፡፡  

 

ቅድመ 1983 ዓ.ም አርሶ አደሩ አመት ከአመት ለዕለት ፍጆታው እንኳን የሚሆነው እህል ማምረት 

አልቻለም፡፡ በስልጠና፣ በሙያ እና በግብአት ባለመደገፉ  የምግብ እጥረት እያጋጠመው ነበር፡፡ 

የዕለት ጉርሱን መሸፈን ሲያቅተው ለስደት ይዳረግ የነበረው አርሶ አደር ቁጥር ቀላል አልነበረም፡፡ 

ባለፉት 21 ዓመታት የተገኘው ውጤት ግን መሰረታዊ ነው፡፡ ገበሬው  የዕለት ጉርሱን ሸፍኖ ገበያ 

ተኮር ምርት በማምረት በሚሊዮን የሚቆጠር ሃብት ማፍራት ጀምሯል፡፡ ይህ በአገሪቱ  ታሪክ 

ታይቶ አይታወቅም፡፡ ከግብርና ሚኒስቴር  የተገኘ መረጃ እንደሚያሳየው  በአገሪቱ በአስር ሺዎች 

የሚቆጠሩ  ገበሬዎች  ከግብርና ባካበቱት  ሃብት  ሚሊየነር መሆን የቻሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡  

 

የአርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግ እየተሰራ ካለው ስራ አንዱ የመስኖ ልማት ነው፡፡ አገራችን 

የብዙ ወንዞች ባለቤት ብትሆንም ለመስኖ ስራ የዋለው የውሃ መጠን አነስተኛ ነው፡፡ ቅድመ 1983 

በአገሪቱ በመስኖ ለምቶ የነበረው መሬት 62 ሺ ሄክታር ብቻ ነበር፡፡  ባለፉት 21 ዓመታት 

በተደረገው ጥረት ግን ይህ አሃዝ በከፍተኛ ደረጃ አድጓል፡፡ እየተጠናቀቀ ባለው የበጀት ዓመት 

በመስኖ እየለማ ያለው መሬት 160 ሺ ሄክታር ደርሷል፡፡   

 

ከ1983 ዓ.ም በፊት በኢትዮጵያ የነበረው ስርዓት ኢንቬስትመንትን የሚያበረታታ አልነበረም፡፡  

አንድ ሰው ከ500 ሺ በላይ ሃብት የማፍራት መብት  ሊያፈራ የማይችልበት ስርዓት ነበር፡፡ ሃብት 

የተገደበ የኢንቬስትመንት በርም የተዘጋ ነበር፡፡  በአሁኑ ሰዓት ያለው የኢንቬስትመንት ሁኔታ 

ሲታይ ግን በእጅጉ የተለየ ነው፡፡ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት 797 ቢሊዮን ብር ካፒታል 

ላስመዘገቡ 55 ሺ 24  ፕሮጄክቶች ፈቃድ ተሰጥቷል፡፡  ክእነዚህም ውስጥ 60 ቢልዮን ብር 

ካፒታል ያስመዘገቡ ፕሮጄክቶች የማምረትና አገልግሎት የመስጠት ስራ ጀምረዋል፡፡  በ122 

ቢሊየን ካፒታል የሚንቀሳቀሱ 3 ሺ 90 ፕሮጄክቶች ደግሞ በግንባታ ላይ ይገኛሉ፡፡  

የውጭ ቀጥታ ኢንቬስትመንትን በሚመለከት  በ360 ቢልዮን ብር 6 ሺ 166 ፕሮጄክቶች 

ተመዝገባዋል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ 1ሺ 377 በቀጥታ የማምረትና አገልግሎት የመስጠት ተግባር 

የጀመሩ ሲሆን 710 ደግሞ በግንባታ ላይ ይገኛሉ፡፡  በዚህም ባለፉት 21 ዓመታት 258ሺ ዜጎች 

በቋሚነት እና 652ሺ ዜጎች ደግሞ በጊዜያዊነት የስራ ዕድል አግኝተዋል፡፡ በግንባታ ላይ ያሉት 

ፕሮጄክቶች ሲጠናቀቁ ለ216ሺ 620ቋሚ ሰራተኞችና ለ58 ሽ ጊዚያዊ ሰራተኞች የስራ እድል 

ይፈጥራሉ ተብሎ  ይጠበቃል፡፡ የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ባለሃብቶች በኢንቨስትመንት ዘርፍ 

እንዲሰማሩ ለማበረታታት  መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን ወስዷል፡፡ የተለያዩ ቁሳቁሶች ከቀረጥ 
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ነጻ እንዲያስገቡ ፈቅዷል፡፡  ከሁለት እስከ ሰባት ዓመት የግብር የእፎይታ ጊዜን  ሰጥቷል። ይህ 

ደግሞ  በአገራችን ያለው የኢንቬስትመንት ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እንዲመጣ አስችሏል፡፡  

 

በአገሪቱ ኢንቬስትመንት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገና የአገር ውስጥ ባለሃብቶች ብቻ ሳይሆን የውጭ 

አገር ባለሃብቶች ጭምር በዘርፉ በሰፊው ተሳታፊ እየሆኑ ይገኛሉ፡፡ ይህ ዘርፍ  ባለፉት 21 

ዓመታት አመርቂ ውጤት ካስመዘገቡ ዘርፎች አንዱ ነው፡፡  

 

የአገሪቱ ኢኮኖሚ ማደግ ሌላው ገጽታ የመሰረተ ልማት ግንባታ  ነው፡፡ የስልክ፣ የመብራት፣ 

የመጠጥ ውሃ እና   የመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ  ለአንድ አገር  ኢኮኖሚ እድገት የሚኖረው 

ፋይዳ የጎላ ነው፡፡  በአገሪቱ የነበረው የመሰረተ ልማት ግንባታ ምን ይምስል ነበር? አሁንስ ምን 

ይመስላል? የሚለውን ማየት በዚህ ረገድ የተመዘገበውን ለውጥ ለመገንዘብ ያስችላል፡፡   

 

ቅድመ ግነቦት 20/1983 ዓ.ም በአገሪቱ የነበረው የመሰረተ ልማት ግንባታ በጣም ዝቅተኛ ነበር፡፡ 

እንደ መንገድ፡ ስልክና መብራት የመሳሰሉት ዋና ዋና  የመሰረተ ልማት አውታሮች በከተሞች ብቻ 

የታጠሩ ነበሩ፡፡  ከ85 በመቶ በላይ  በገጠር የሚኖረውና በግብርና የሚተዳደረው የአገሪቱ ህዝብ 

የመሰረተ ልማት አቅርቦት ባለመኖሩ  ለከፍተኛ ችግር ይዳረግ ነበር፡፡ ምርቱን ወደ ገበያ 

የሚያወጣበት አመቺ ሁኔታ አልነበረም፡፡ ከሚያመርተውን ዝቅተኛ ምርት ሌሎች ለዕለታዊ 

ፍጆታው የሚያስፈልጉ የፋብሪካ ውጤቶችን ለመግዛት ሲፈልግ ምርቱን የሚሸጠው በርካሽ ዋጋ 

ነበር፡፡ እናቶች በምጥ በተያዙ እና ህጻናትና አረጋውያን በታመሙ ጊዜ   ወደ ህክምና ቦታ 

ለመድረስ ይቸገሩ ነበር፡፡ በአቅራቢያቸው የጤና ተቋም ባለመኖሩና ወደ ሌላ አካባቢ ለመሄድ 

ደግሞ መሰረተ ልማት ባለመዘርጋቱ የትራንስፖት አገልግሎት ስለማያገኙ፡፡ የሚችሉበት ሁኔታ 

አልነበረም፡፡ ለአብነት ያህል  ስልክ፣ መብራት እና መንገድን ወስደን ቅድመ ኢህአዴግ ከነበረው 

ሁኔታ ጋር በንጽጽር ማየቱ  ሙሉ ግንዛቤ ለመያዝ ጠቃሚ ይሆናል፡፡   

 

 የስልክ አገልግሎት ለኢንቬስትመንት መስፋፋትና ለአንዲት አገር ኢኮኖሚ እድገት ወሳኝ  

መሰረተ ልማት ነው፡፡  በኢትዮጵያ  የስልክ አገልግሎት የተጀመረው በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ 

መንግስት እንደነበር የታሪክ መዛግብት ያሳያሉ፡፡ በ1886 ዓ.ም ከሃረር ወደ አዲስ አበባ 477 ኪሎ 

ሜትር የቴሌግራፍና የቴሌፎን መስመር ለመጀመሪያ ጊዜ እንደተዘረጋና    የመጀመሪያው 

አውቶማቲክ የቴሌፎን ማዞሪያ በ1907 ዓ.ም ስራ  ላይ እንደዋለ ከኢትዮ ቴሌኮም የተገኘ መረጃ 

ያሳያል፡፡  ከዚህ አንጻር ሲሰላ  በአገራችን የስልክ አገልግሎት ከተጀመረ 118 ዓመታትን 

ቢያስቆጥርም ለአንድ መቶ ዓመታት ያህል ያሳየው እድገት ግን በጣም አዝጋሚ ነበር፡፡  

 

ቅድመ ኢህአዴግ በነበረው የአንድ መቶ ዓመታት ጉዞ  የዘርፉ እድገት በጣም አዝጋሚ ከመሆኑም 

ባኛገር  ስርጭቱ ፍትሃዊነት የጎደለው እነደነበር ከማንም የተደበቀ አይደለም፡፡ በአገሪቱ የነበረው 
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የስልክ ስርጭት  በዋና ዋና ከተሞች ብቻ የታጠረ ነበር፡፡  ከኢትዮ ቴሌኮም የተገኘ መረጃ 

እንዳሰፈረው ቅድመ 1983 የነበረው የስልክ ስርጭት 0.23 ከመቶ ሲሆን፤ ይህም  70 ከመቶ በላይ  

የሚሆነው ሽፋን የነበረው በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ነበር፡፡ ቀሪው 30 በመቶ ደግሞ በሌሎች 

የአገሪቱ ትላልቅ  ከተሞች እንደነበርና በመላ አገሪቱ የነበረው የደንበኞች ብዘትም 133 ሺ  091 

እንደዚሁም   በዓለም አቀፍ ደረጃ ስራ ላይ ውሎ የነበረው ዓለም አቀፍ መስመር   274 ብቻ 

እንደነበር መረጃው ይጠቁማል፡፡   

 

ዘርፉ አሁን ያለበት ደረጃ ሲታይ በ100 ዓመታት ያልታየ እጅግ አስገራሚ የሆነ ለውጥ ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡ በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ያለው የቴሌፎን ስርጭት 20 በመቶ ደርሷል፡፡  የዓለም 

አቀፍ መስመሮች ብዛት 6 ሺ 543 የደረሰ ሲሆን   የመደበኛ ስልክ ደንበኞች ቁጥርም ወደ  809 

ሺ  544 አድጓል፡፡  ይህ ንጽጽሩን ሁሉ ሊገነዘበው እንደሚችል  እሙን ነው፡፡  

 

ባለፉት አመታት ሌላው ሊዘነጋ የማይገባው የተንቀሳቃሽ ስልክ አገልግሎት ነው፡፡ የተንቀሳቃሽ 

ስልክ ተጠቃሚዎች ቁጥርም በፍጥነት እያደገ መጥቷል፡፡   የተንቀሳቃሽ ስልክ ከተጀመረበት 

ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ  እስካሁን ድረስ ባለው ጊዜ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች ቁጥር  15.9 ሚሊዮን 

ደርሷል፡፡  በመቶ ዓመታት ያልተየ ለውጥ በ20 ዓመታት ታይቷል፡፡  

 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአገሪቱ በከፍተኛ ሁኔታ ለውጥ እያሳየ የመጣው ሌላው የመሰረተ ልማት 

ዝርጋታ ደግሞ መብራት ነው፡፡ ኢትዮጵያ ከ60 ሺ ሜጋ ዋት የበላይ ሃይል ማመንጨት አቅም 

እንዳላት ይታወቃል፡፡ ከዚህ ውስጥ 45 ሺ ሜጋ ዋት የሚሆነው ከውሃ ሀብቷ፤  10 ሺ ከነፋስ፤  5 

ሺ ደግሞ ከእንፋሎት የሚመነጭ ሃይል ነው፡፡ ቀደም ሲል 10 ሺ ሜጋ ዋት ከነፋስ  የሚመነጭ 

እንደሆነ የሚያሳየውም በቅርቡ የተደረጉ ጥናቶች ግን አገሪቱ ከነፋስ ከአንድ ሚሊዮን ሜጋ ዋት 

በላይ የማመንጨት አቅም እንዳላት አረጋግጠዋል፡፡ 

 

ቅድመ 1983 በአገሪቱ የነበረው የመብራት መሰረተ ልማትም እንደሌሎቹ ሁሉ በዝቅተኛ ደረጃ 

ነበር፡፡ በአገሪቱ የነበረው የመብራት ሽፋን 8 ከመቶ ብቻ ነበር፡፡ ይህ አሃዝ በያዝነው ዓመት 47 

ከመቶ  ደርሷል፡፡ አጠቃላይ የአገሪቱ ሃይልን የማመንጨት  አቅምም 2 ሺ 123 ሜጋ ዋት 

ደርሷል፡፡ በእድገትና ትራንሰፎርሜሽን መጨረሻ ዓመት ሽፋኑን  75 ከመቶ ለማድረስ እየተሰራ 

ይገኛል፡፡ ይህም በነፍስ ወከፍ ሲሰላ 20 ኪሎ ዋት ይደርስ የነበረው ወደ 100 ሜጋ ዋት ማድረስ 

መቻሉን ያሳያል፡፡ 

 

የማይታሰብና ተረት ተረት የነበረው የአባይ ወንዝ  ሳይቀር ለልማት የሚውልበት ሁኔታ 

ተፈጥሯል፡፡ በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሁሉም መስክ 

ዓለም አቀፍ ደረጃውን ያሟላ ሲሆን ፕሮጄክቱ ከአገር አልፎ  የአካባቢውን አገሮች ህዝቦች 



 5 

ኢኮኖሚያዊ ትስስር የሚያጠናክር ነው፡፡   የውሃ ብክነትን በማስቀረት ሁሉንም የተፋሰሱ አገሮች 

ተጠቃሚ ያደርጋል።  

 

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን ለዘመናት ሲመኙት የኖረ የህልም ዳቦ ተደርጎ 

የሚታይ ነበር፡፡  አገሪቱ የራሷን አቅም ገንብታ፤ የውጭ ሃይሎችን ተጽዕኖ ተቋቁማ  በራሷ  አቅም  

አባይ ላይ እንደዚህ ዓይነት ትልቅ ልማት ትገነባለች የሚል እምነት አልነበረም፡፡ አባይን ማልማት 

የማይደረስና የማይቻል እንደሆነ ታምኖበት ለዘመናት ጥቅም ላይ ሳይውል ቆይቷል፡፡ ዛሬ ግን 

የማይቻል የሚመስለው እየተቻለ ነው፡፡   

 

ከጥንት ጀምሮ ህዝቡ ለአባይ ያለውን ቁጭቱን የተለያዩ ግጥሞችና እንጉርጉሮዎችን በመደርደር 

ይገልጽ ነበር፡፡ አሁን እንጉርጉሮው ቀርቶ ዜማው ሁሉ ልማት ሆኗል፡፡ አባይም ማደሪያ እያገኘ 

ነው፤በአገር ልጅ በአገር ሃብት፡፡  ኢትዮጵያ የራሷን ህዝብ ጥቅም የሚያስከብሩ በርካታ ዓበይት 

ፕሮጄክቶችን የምትተገብርበትን አቅም ገንብታለች፡፡  የህዳሴው ግድብ የዚሁ አንዱ ማሳያ ነው፡፡ 

ይህ ፕሮጄክት በውስጥ አቅም የሚገነባ ትልቅ ፕሮጄክት ነው፡፡  

 

መንገድ ሌላው የመሰረተ ልማት አውታር ነው፡፡ በአገራችን የመገንድ ግንባታ ከመቸውም በላቀ 

የአፈጻጸም ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ ከ1983 በፊት በመላ አገሪቱ የነበረው የመንገድ ሽፋን 18 ሺ 81 

ኪሎ ሜትር ብቻ እንደነበር ከመንገዶች  ባለስልጣን የተገኘ መረጃ ያሳያል፡፡  

 

ዛሬ የመንገድ ግንባታ በአገሪቱ ትልቁ የልማት አካል ሆኗል፡፡ በአሁኑ ወቅት በአገሪቱ ያለው 

የመንገድ ሽፋን 53 ሺ 997 ኪሎ ሜትር ደርሷል፡፡  በመላ አገሪቱ የተገነቡት መንገዶችም ዓለም 

አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ ናቸው፡፡ በዚህ ረገድ የተደረጉ አንዳንድ ጥናቶች እንዳመላከቱት  

በአገሪቱ ከተገነቡት መንገዶች 81 በመቶ የሚሆኑት ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን ጠብቀው የተገነቡ 

ናቸው፡፡  

ባሁኑ ወቅት በገጠርና በከተማ የመንገድ  መሰረተ ልማት በተገቢው ደረጃ መዘርጋቱ የገበሬውን 

ተጠቃሚነት በዚያኑ ልክ ማሳደግ ችሏል፡፡ ገበሬው ገበያ ተኮር ምርት በማምረት በቀላሉ ገበያ 

ለማቅረብ የቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡  

 

ሌላው ደግሞ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ነው፡፡ በንጹህ መጠጥ ውሃ እጦት ለበርካታ ውሃ ወለድ 

በሽታዎች በመጋለጥ ለህልፈተ ህይወት የተዳረጉ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከፍተኛ እንደሆነ መገመት 

አይከብድም፡፡ ችግሩ የበለጠ የሚጎላው ደግሞ በገጠር አካባቢ ነበር፡፡ ባለፉት 21 ዓመታት ይህንን 

ሁኔታ ለመቀየር በተደረገው ጥረት መሻሻል ታይቷል፡፡  
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በአሁኑ ወቅት በገጠር አካባቢዎች በነፍስ ወከፍ በ1.5 ኪሎ ሜትር ክልል ውስጥ ንጹህ የመጠጥ 

ውኃን ለማዳረስ የተደረገው ጥረት በህዝብ፣ በመንግስትና በመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ 

ሊሳካ መቻሉን  ከውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመላክታል፡፡  በአገሪቱ የንጹህ መጠጥ 

ውሃ ሽፋን 73 ከመቶ የደረሰ ሲሆን ይህ የንጹህ መጠጥ ውኃ ሽፋን በሚሊኒየሙ የልማት ግቦች 

ከተቀመጠው 70 በመቶ ግብ በላይ መሆኑንም መረጃው ያሳያል፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ባለፉት 21 ዓመታት ድህነትን ለመቅረፍና ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ 

ያደረጉት ጥረት በርካታ ስኬቶችን አስመዝግቧል፡፡ በተለይ ባለፉት ስምንት ተከታታይ ዓመታት 

የተመዘገበው ባለሁለት አሃዝ  የኢኮኖሚ እድገት የግንቦት ሃያ ፍሬዎች ድምር ውጤት ነው፡፡ በዚህ 

ረገድ አገሪቱ እየተጓዘችበት ያለው ርቀት  ወዳጅ ቀርቶ ጠላት የሚመሰክረው ሆኗል፡፡ እርግጥ ነው 

ይህንን ለውጥ ለመቀበል የተቸገሩ የኢትዮጵያ ጠላቶች በተለያየ ጊዜ አገሪቱ እያሳየች ያለውን 

ሁለንተናዊ ለውጥ ጥላሸት ለመቀባት መውተርተራቸው አልቀረም፡፡ ሆኖም ግን በአገሪቱ እየመጣ 

ያለው ሁለንተናዊ ለውጥ እየጎላ ሲመጣ እጅ መስጠት የግድ ሆኖባቸዋል፡፡  እሬት እሬት 

እያላቸውም የአገሪቱን የኢኮኖሚ ለውጥና እድገት የሚመሰክሩበት ወቅት ላይ ተደርሷል፡፡  

ምኞታቸው የኢትዮጵያን ውድቀት ማየት የሆነው ለዚህም  ቀላል የማይባል ጥረት የሚያደርጉት 

እንደ  ሂዩማን ራይትስ ዎችና አምነስቲ ኢንተርናሽናል የመሳሰሉ   ዓለምአቀፍ ተቋማት ሳይቀሩ 

የኢትዮጵያን እድገት ለመቀበልና ለመመስከር  የተገደዱበት ጊዜ ተፈጥሯል፡፡ እነዚህ ድርጅቶች 

አገሪቱ በተለያየ ጊዜ የወጠነቻቸውን ትላልቅ የልማት ፕሮጄክቶች ለማኮላሸት ከመጣር ባለፈም   

የሌሎች አገራትን ድጋፍ እንዳታገኝ በተለያየ መልክ ዘመቻ ሲያካሂዱ ኖረዋል፡፡  

አሁንም ከዚህ ተግባራቸው አልተላቀቁም፡፡ ይሁን እንጂ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት እያገኘ 

የመጣውን የአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገቱን ግን በለመዱት አካሄድ መቀጠል እንዳላዋጣቸው በመገንዘብ 

ለማመን ተገደዋል፡፡  በቅርቡ ባወጧቸው ሪፖርቶች የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እያደገ እንደሆነም 

አስፍረዋል፡፡ ይህ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ ኩራትና የአሸናፊነት ምልክት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 

ላለፉት ስምንት ተከታታይ ዓመታት በሁለት አሃዝ እያደገ መምጣቱ አገሪቱ ከነበረችበት የድህነት 

አረንቋ ለመውጣትና ዘላቂ ልማቷን እውን ለማድረግ በሚያስችላት መሰረት ላይ እንዲትቆም 

አድርጓታል፡፡ ይሀ ደግሞ የግንቦት 20 ፍሬዎችን ጥልቀትና ስፋት ያሳያል፡፡  

በርግጥ በኢትዮጵያ ያለውን ለውጥ የሚያውቀውና የሚመሰክረው የልማቱ ተጠቃሚ የሆነው 

የኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ እኛ እናውቅልሃለን የሚሉ አንዳንድ የባህር ማዶ ድርጅቶችና ሰዎች ሊሆኑ 

እንደማይገባ እሙን ነው፡፡  የእነ ሂዩማንራይትስና አምነስቲ ኢንተርናኝናልን ማንሳት ያስፈለገው 

ግን  ፈጣን ልማታችንን ጠላቶቻችን ሁሉ ሳይወዱ እንዲያምኑ ማድረግ መቻሉን ለማስገንዘብ 

ያስችላል በሚል እሳቤ ነው፡፡  

ከላይ በዝርዝር እንደቀረበው ከደርግ ስርዓት ውድቀት በኋላ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ባደረጉት 

የተቀናጀ ጥረት የመሰረተ ልማት አውታሮች  በከፍተኛ ደረጃ ተስፋፍተዋል፡፡ በግብርናው ዘርፍም 
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የገበሬውን ምርታማነት ማሳደግ ተችሏል፤ ከግብርና ተነስተው ጠንካራ ኢንቬስተር እየሆኑ ያሉ 

ገበሬዎች ቁጥርም ከጊዜ  ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል፡፡ 

በአገሪቱ ባለፉት 21 ዓመታት በግብርናው ዘርፍና በመሰረተ ልማት አቅርቦት ዘርፎች በተሰሩ 

አጠቃላይ ስራዎች የአገሪቱን ኢኮኖሚ ማሳደግና የህዝቧን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ከዚሁ 

ጋር ተያይዞ ቀላልና ከባድ ኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ጀምረዋል፡፡ የግል ኢንቬስትመንት 

እየተጠናከረ መጥቷል፡፡ ይህ ለአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት በዘላቂነት የሚኖረው ፋይዳ የጎላ መሆኑን 

መገንዘብ አያዳግትም፡፡  

የአገሪቱ ኢኮኖሚ  ከጊዜ ጊዜ በፈጣን ሁኔታ እንዲያድግና ቀጣይነቱ እየተረጋገጠ እንዲሄድ መደረጉ 

የኢትዮጵያን ህዝብ ከድህነት ለማላቀቅ በሚያስችል አቅጣጫ ላይ መሆኑ  ልዩነት ያለው ያለ 

አይመስለኝም፡፡  

መላው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለበለጠ ውጤት በአንድነት በመረባረብ የኢትዮጵያን 

ህዳሴ እውን ለማድረግ ቆርጠው ተነስተዋል፡፡ አገርንና ራስን ለማስከበርና እንደ ህዝብና እንደ አገር 

በዓለም ደረጃ ወሳኝ ሚና ለመወጣት ብቸኛው አማራጭ ድህነትን መዋጋት እንደሆነም ድምዳሜ ላይ 

ደርሰዋል፡፡  በክፍል ሶስት በትምህርትና ጤና ዘርፍ የተገኙ ስኬቶችን ይዥ እቀርባለሁ፡፡ 

 


