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እቅደ፤ በጀቱና የህዲሴው ግዴብ ከፈጣን ሌማታችን  አኳያ 
                ያሇው እንዯምታ      
 ዮናስ ከባሌዯራስ  
 
ሇ2004 በጀት ዓመት  ያሇው 117.8 ቢሉዮን ብር የበጀት እቅዴ በሚኒስትሮች ም/ቤት 

ታይቶ ሇሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ውሳኔ ቀርቧሌ፡፡ ይህም በጀት ከ2003 በጀት ዓመት ጋር 

ሲነፃፀር የ40 በመቶ ያህሌ ብሌጫ ያሇው ነው፡፡ የዛሬ ፅሁፌ የትኩረት አቅጣጫም በአንዴ 

በኩሌ በጀቱን እና የእዴገትና ትራስፎርሜሽን እቅደን፤ በላሊም በኩሌ የህዲሴውን ግዴብ 

በተመሇከተ አንዲንዴ ነጥቦችን ሇማንሳት ነው፡፡ ከሊይ ከጠቀስኳቸው ነጥቦች አኳያ አሌፎ 

አሌፎ የሚሰጡ አፍራሽነት ያሊቸው አስተያየቶችም ሇዚህ ጽሁፍ መነሻ ሆኑኝና የበኩላን 

አስተያየት ሊካፍሊችሁ ወዯዴኩ፡፡ አንዲንድቹ አስተያየቶች ከግንዛቤ ማነስ የመነጩ ሉሆኑ 

እንዯሚችለ መገመት ቢቻሌም፤ ላልች ግን የተጋጋሇውን የሌማት ተሳትፎ ሆን ብል 

ሇማዯናቀፍ ታሌመው የተፃፉ እንዯሆኑ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  

 

ከነዚህ የተሳሳቱ አስተያዬቶች መካከሌ አንዲንድችን ሇመነሻ ያህሌ መመሌከቱ ጠቃሚ 

ነው፡፡ ከነዚህም መካከሌ ሇምሳላ የህዲሴውን ግዴብ አስመሌክቶ የኢዳፓው ሉቀመንበር 

አቶ ሙሼ ሰሙ ባሇፈው ሳምንት ከነጋዴራስ ጋዜጣ ጋር ባዯረጉት ቃሇ ምሌሌስ ሇግዴቡ 

መሳካት የሚዯረገው ዴጋፍ እንዯተጠበቀ ሆኖ፤ ከግዴቡ ይሌቅ ሆስፒታሌና መንገዴ ቢሰራ 

ይሻሊሌ ሇሚለትም መብታቸው ሉከበር እንዯሚገባና በግዴቡ ሳቢያ መንግስት ነገር 

ዓሇሙን ትቶ መስራት ያሇበትን ጉዲይ ይዘነጋዋሌ የሚሌ ስጋት እንዲሊቸው ገሌፀዋሌ። 

 

ምክትሌ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ሇህዲሴው ግዴብ ማንም ሰው ያሇፈቃደ መዋጮ እንዱከፍሌም 

ሆነ ቦንዴ እንዱገዛ አይገዯዴም ቢለም፤ ት/ቤቶች ቦንዴ መግዣ ያሌከፈለ  ተማሪዎቹን 

ፈተና እንዯማያስቀምጡና ከዯሞዙ ሇማዋጣት ፈቃዯኛ ያሌሆነ ሰራተኛም ከስራው 

እንዯተባረረ በማስመሰሌ ነጋዴራስና ፍትህ ጋዜጣ ከሰሞኑ ዘግበዋሌ። 

 

የ2004 በጀትን መጽዯቅ በተመሇከተ ዯግሞ የፖርሊማ ተወካይ የሆኑትን አቶ ግርማ 

ሰይፉን ምንጭ በማዴረግ የ40 ቢሉዮን ብር ብሌጫ ያሇው የዘንዴሮው በጀት ከብር 

የመግዛት አቅም ማሽቆሌቆሌ ጋር በተያያዘ ምንም አዱስ ነገር እንዯላሇውና ብሌጫ አሇው 

ሇማሇትም እንዯማያስዯፍር የአሜሪካ ዴምፅ ሬዱዮ ዘግቧሌ። የህዲሴው ግዯብ በበጀት 

ዴሌዴለ ውስጥ አሌተካተተም ሲለ አቶ ግርማ መናገራቸውንም በመጥቀስ ሬዱዮው 

ጨምሮ ዘግቧሌ። አቶ ግርማ ይህን አስተያየታቸውን ሇአውራምባ ታይምስ ጋዜጣም 
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በዴጋሚ ሰጥተዋሌ። ነጋዴራስ ጋዜጣም ስማቸውን ያሌገሇፀው የኢኮኖሚ ባሇሙያ ነገሩኝ 

ሲሌ የተያዘው በጀት ስራ አጥነትንና ከፍተኛ የግሽበት መጠንን የሚያስከትሌ እንዯሆነና 

መንግስት በታክስ ከህብረተሰቡ የሚወስዯውን ገንዘብ መጠን ቢቀንስ የህብረተሰቡ 

የመሸመት አቅም ይጎሇብታሌ የሚሌ ዘገባ ባሇፈው ሳምንት አስፍሯሌ። 

 

ከሊይ አንዴ ሁሇት ጋዜጦች ሊይ የተሰጡትን አስተያየቶችን ሇመጥቀስ የፈሇኩት ሇፅሁፌ 

መነሻ ዋቢ እንዯሆነኝና አንባቢዎቼም በሚገባ እውነታውን ሇማሊመጥና እንክርዲደን 

ሇመሇየት እንዱቻሊችሁ ነው፡፡ ስሇሆነም በማሳያነት ያቀረብኳቸውን አስተያየቶች መነሻ 

በማዴረግ የህዲሴው ግዴብ፤ የትራንስፎርሜሽን እቅደና የ2004 በጀት እንዳት ተጣጥመው 

ይሄዲለ? ሇሚሇው ጥያቄ ምሊሽ ሇመስጠት እሞክራሇሁ።  

 

ሇዘመናት በከንቱ ሲፈስ የነበረውን የአባይ ወንዝ መሊ ኢትዮጵያውያን የውርዯታችንና 

ያሇመቻሊችን ምሌክት አዴርገን ስናየው መኖራችን ሇማናችንም ግሌጽ ነው። ምሌክቱ 

ዯግሞ የዜጎች ብቻም ሳይሆን የመንገስትም እንዯነበር በተሇያዩ አጋጣሚዎች የአባይን ውሃ 

በተመሇከተ በመንግስት በኩሌ ሲሰጡ የነበሩ መግሇጫዎችና የውሃውን ፍትሃዊ አጠቃቀም 

በተመሇከተ የተዯረጉት የመንግስት ጥረቶች ማሳያዎች ናቸው። ቀዯም ሲሌ ጥረቱ 

በተሇይም በግብጽና በአንዲንዴ ተባባሪዎቿ በኩሌ መሰናክሌ ቢገጥመውም፤ ኢትዮጵያ  

የውጭ ጉዲይና የዯህንነት ፖሉሲዋን መሰረት በማዴረግና ከሃገራችን ጋር ጥንታዊና 

ታሪካዊ ግንኙነት ያሇውን የግብጽ ህዝብን ከግምት በመክተት የዜጎቿን ቁጭት መወጣት 

የሚያስችሊትን ስሌት በመከተሌ ሇህዲሴው ግዴብ እውን መሆን ረዥሙን ጉዞ አጠናቃ ዛሬ 

ሊይ ዯርሳሇች፡-  

 

የመሊ ኢትዮጵያውያን የውርዯትና "ያሇመቻሌ" ምሌክት የሆነውን አስተሳሰብ ሇመቀየር 

በአባይ ወንዝ ሊይ ሥራ የተጀመረው አለባሌተኞቹ እንዯሚለት ሰሞነኛ ወይም ዴንገተኛ 

ጥንስስ አይዯሇም፡፡ ይህን የሚያህሌ እጅግ ግዙፍ ፕሮጀክት በአንዴ ምሽት ወይም 

በዴንገት ታስቦና ተጠንቶ ይቀርባሌ ብል ማሰብ ከእውነታው በእጅጉ የራቀ ነው፡፡ አባይን 

ሇሌማት ሇመጠቀም ቀዯም ካለ ዘመናት ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ፍሊጎትና ምኞት እንዯነበር 

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላም በ1985/86 ዓ.ም የተገነባው የጫራጫራን ግዴብ መጥቀሱ 

አንዴ ማሳያ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 12 ሜጋ/ዋት ያመነጭ የነበረውና በንጉሡ ጊዜ የተሰራው 

የጫራጫራ ግዴብ በ600 ሚሉዮን ብር ወጪ 72 ሜጋዋት እንዱያመነጭ ተዯርጎ 

በተጠቀሰው ዓ.ም መሰራቱ የአባይ ውሃን  ተጠቃሚነታችንን ማረጋገጥ እንዯምንችሌ 

ያመሊከተ የመነሻ ፍንጭ ተዯርጎ ሉወሰዴ የሚችሌ ነበር። 
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ላሊው ከሃይሌ ፍሊጎት ባሻገር የመስኖ ሌማት ስራ መስራት እንዯምንችሌና 

እንዯሚያስፈሌገንም ያመሇከትንበት በሁሇተኛ ምእራፍነት የሚወሰዯው አመሊካች ሥራ 

ዯግሞ ሰባት ሺህ ሄክታር መሬት ማሌማት የሚችሇው የቆጋ ግዴብ ነው።  

 

ጣና በሇስን ወዯምዕራብ አቅጣጫ በማስቀየስ 100 ሺህ ሄክታር መሬት እንዱያሇማና 

ሇተከዜ ግዴብ ግብዓት እንዱሆን በማዴረግ የተሰራው ዯግሞ ሶስተኛው ፍንጭ ነበር። 

እነዚህ ስራዎች መንገስት የህዝቡን ፍሊጎት ሇማሟሊት የሌማት አቅጣጫውን ያመሊከተበት 

ግሌጽ ማሳያ ተዯርጎ የሚታይ ነው፡፡ በርግጥ ከነዚህም በሊይ ባሇፉት አመታት ከግሌገሌ 

ጊቤ I  ጀምሮ    ጊቤ   II ፡ III እና ጣና በሇስ ተከዜና ላልችም ግዴቦች ተሰርተዋሌ። 

በህዲሴው ግዴብ የታየውን የህዝብ መነሳሳት አፍራሽ ሃይልቹ ከፖሇቲካ አጀንዲና ከላልች 

ተሌካሻ ምክንያቶች ጋር ሇማያያዝ ቢሞክሩም፤ ሃቁ ቀዯም ብዬ የጠቀስኩት አባይን 

በራሳችን አቅም ሇማሌማት የአሇመቻሊችንን ተከትል የውርዯታችን ምሌክት ሆኖ መቆየቱ 

ነው። የህዝቡ መነሳሳት፣ በዴጋፍ ሰሌፎች፣ በውስጥም በውጭም በፖሇቲካና በሞራሌ 

ዴጋፎች እንዱሁም በፋይናንስ ዴጋፍ ተገሌጿሌ፤ እየተገሇጸም ይገኛሌ። 

 

በታሪክ አጋጣሚ በኔ እዴሜ ያየሁት የህዝብ መነሳሳት እና አንዴነት የተገሇፀው በኢትዮ 

ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ቢሆንም፤ የህዲሴው ግዴብ የፈጠረው ሕዝባዊ መነሳሳትና ሇብሔራዊ 

መግባባት መጎሌበት ያሇው አስተዋጽኦ ግን ከዚህም ይሌቃሌ። መነሳሳቱ የተፈጠረው 

ዯግሞ በስሜታዊነትና አፍራሽ ሃይልቹ በሚሎቸው ምክንያቶች ሳይሆን፤ ህዝቡ ግዴቡን 

ከብሄራዊ ቁጭት በመነጨ የዜግነት መንፈስ አንጻር ያሇውን ፖሇቲካዊ፤ኢኮኖሚያዊና 

የስነሌቦና ፋይዲ  መመዘን በመጀመሩ ነው። ይህ ዯግሞ በዚህች አገር አዱስ አይነት 

አገራዊ የንቃት አስተሳሰብና የጋራ መግባባት መፈጠሩን ያመሊክተናሌ።  

 

አንዴ ህዝብ እንዯ ህዝብ ሁለንም ነገር ከመሰረታዊ ጥቅሙ አንፃር መመዘን ሲጀምር 

በህዲሴው ግዴብ ሊይ እየታየ ያሇው አይነት መነሳሳት መፈጠሩ አይቀሬ ነው። መፈጠሩ 

ብቻ ሳይሆን መቀጠለም የግዴ ነው። አሁን ያሇው መንግስት ፈጣን እዴገት የማምጣት 

አቅጣጫን የሚከተሌ መሆኑን ተከትል የራስን አቅም በሁሇንተናዊ መሌኩ ማጎሌበት 

በዚህች አገር ባህሌና ሌምዴ የማዴረግን አስፈሊጊነት ማረጋገጥ ሇነገ የማይባሌ የዜጎች 

ሁለ ወቅታዊ የቤት ሥራ እንዯሆነ ሰፊ ግንዛቤ እየተያዘበት የመጣ ጉዲይ መሆኑን 

መገንዘብ ይቻሊሌ። 
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ዛሬ ህብረተሰቡ አዯንቋሪዎቹ እንዯሚለትና እንዯሚያስቡት ሳይሆን የሚጠቅመውን 

የመቀጠሌና የማስቀጠሌ፤ የማይጠቅመውን ዯግሞ የመጣሌና የማስወገዴ ችልታው 

ጨምራሌ። የዚህ መገሇጫ ዯግሞ ሇተሰራው ሌማት እውቅና መስጠቱ ነው። ሇህዲሴው 

ግዴብ ማስፈጸሚያ ሰራተኛው የወር ዯሞወዙን፤ላሊው የህብረተሰብ ክፍሌም አቅሙ 

የፈቀዯውን ያህሌ የራሱን አስተዋጽኦ ሇማዴረግ ያሇውን ቁርጠኝነት በተግባር እየገሇጸ 

ያሇው፤ መንግስት የያዘውን እቅዴ ዜጎች በሙለ ሌብ የመዯገፋቸውና ሇተግባራዊነቱም 

የራሳቸውን ዴርሻ ሇመወጣት ያሇቸውን ቁርጠኝነት የሚያመሇክት ግሌጽ ማሳያ ነው። 

ሁሇተኛው መገሇጫ ዯግሞ በተፈጥሮ ሃብታችን በአግባቡ የመጠቀም መብታችን ነው 

የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ህዝቡ መዴረሱ ነው። ሇዚህ ነው ይህ መነሳሳት ቀዯም ብል 

የተሰራውን ሌማትና ቀጣይ ብሩህ ተስፋ ተከትል የመጣ ነው የምሇው። ግዴቡ በገጠርም 

በከተማም የተፈጥሮ ሃብታችንን አበሌጽገን መጠቀም የሚያስችሇንን እዴሌም ፈጥሮሌናሌ 

የሚሌ እምነት አሇኝ። የህብረተሰቡ ሶስተኛው የንቃት መሇያ ዯግሞ በጋራ የመጠቀም 

ሁኔታ ሊይ ያሇው አቋምና ግንዛቤ ነው። 

 

ግዴቡን በተመሇከተ ብዴር እንዲናገኝ፣ የውስጥ ችግሮቻችን እንዱባባሱ የማዴረግና 

ከጎረቤት አገሮች ጋር ቁርሾ እንዱፈጠር የሚዯረገውን የፀረ ሰሊምና የፀረ ሌማት ሃይልችን 

ሚና ህዝቡ ቢገነዘበውም ግዴቡን ሇብቻችን የእንጠቀም ሳይሆን የጋራ ተጠቃሚነትን 

ያረጋገጠ ግሌጽ አቋም የመውሰዴ ተራማጅ አስተሳሰብ እያራመዯ ነው። ይህ አስተሳሰብ 

ሇሌማታችን መረጋገጥና ቀጣይነት ያሇው አስተዋጽኦ መሰረታዊ ቢሆንም የውጭ 

ወዲጆችንና ዯጋፊ ሃይልችንም ሇማበራከት የተመቻቸ ሁኔታ ይፈጥርሌናሌ። 

 

ከሰሞኑ በእንግሉዝ አገር የህዲሴውን ግዴብ አስመሌከቶ የቀረበ አንዴ ጥናታዊ ጽሁፍ 

እንዲመሇከተውና አንዲንዴ የብዙሃን መገናኛዎቹም እየተቀባበለ እንዲራገቡት የኢትዮጵያ 

በጀት አራት ቢሉዮን ዩሮ ነው፤ ግዴቡም አራት ቢሉዮን ዩሮ ስሇሚፈጅ አይችለትም 

የሚሌ ነው። አቶ ግርማም ይህን ሰምተው የህዲሴው ግዴብ በበጀቱ አሇመካተቱ ከሆነ  

ያሳሰባቸው ተሳስተዋሌ። ግዴቡ በህዘቡ የሚሰራ ስሇመሆኑ ቀዯም ብል በመንግሥት 

የተገሇጸ ሲሆን፤ በላሊም በኩሌ ግንባታው ከትራንስፎርሜሽን እቅደ ጋርም በቀጥታ 

የሚገናኝና አንደ አቢይ አካሌ መሆኑን ሌብ ሉለ ይገባሌ። ይኸውም የሃገሪቱን የኃይሌ 

አቅርቦት በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ወዯ 10 ሽህ ሜጋዋት የማዴረስ ግብ መቀመጡን 

ማስታወስ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 
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በህዲሴው ግዴብ የታየውን መነሳሳት የፈጠሩት ሃይልች ሇትራንስፎርሜሽን እቅደ ስኬትና 

በበጀት አመቱ ሇተያዙት የሌማት ስራዎች ተሳትፏቸው ይበሌጥ ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ 

የኒያነሳሳ እንዯሚሆን ይታመናሌ፡፡ የህዲሴው ግዴብ የታየውን ሃገራዊ መነሳሳት 

በማስፋትና በማስቀጠሌ አጋጣሚውን ሇተሟሊ አገራዊ ሇውጥ እንዴንጠቀምበት 

የሚያስችሇን ነው። በላሊ በኩሌ ዯግሞ ግዴቡ በሌማት ጥያቄ ሊይ ህዝቡ የአስተሳሰብ እና 

የተግባር አንዴነት የሚጎሇብትበትን እዴሌ ይፈጥራሌ።  ቦንዴ እየገዛ ግብር የሚዯብቅ፣ 

ዯሞዙን በስጦታ ሇግሶ ፈጣን ሕዝባዊ አገሌግልት የማይሰጥ ሰራተኛ በተግባር የሚገሇጽ 

አስተሳሰብ ማዲበር ሇእቅድቻችን ስኬት ወሳኝነት ያሇቸው ተግባራት እንዯሆኑ ተገንዝቦ 

በጋራ መንቀሳቀስ ተገቢነቱ አጠያያቂ አይሆንም፡፡ የእቅድቻችን ስኬትና የምናስመዘግበው 

አበረታች ውጤት ፀረ ሌማት ሃይልችን ይበሌጥ የሚያጋሌጥና፤ መሰረታቸውን የሚንዴ 

በመሆኑ የዜጎች ርብርብ ከምንም በሊይ ወሳኝ ነው፡፡ ስሇሆነም መሊው ህብረተሰብ ዴጋፉን 

አጠናክሮ መቀጠሌ ያሇበት ሲሆን፤ በላሊም በኩሌ መንግስት ሌማታዊ ባሇሀብቱን 

ከቀዯመው ጊዜ በተሇየ ሁኔታ የማነሳሳትና ሕዝባዊነቱን በዜግነትና በኃሊፊነት መንፈስ 

እንዱያረጋግጥ የማስቻሌ ስራ በስፋት መስራት ይጠበቅበታሌ፤፤  

 

ባሇፉት አመታት አብዛኛው በጀት የተመዯበው ዴህነትን ሇመቅረፍ አስተዋጽኦ ሇሚያዯርጉ 

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዱሁም የመሰረተ ሌማት ግንባታ ፕሮግራሞች ነው። ይህም 

ባሇፉት አመታት በተገኘው ተከታታይነት ያሇው እዴገት ይገሇፃሌ። ሇ2004 ዓ.ም 

የተያዘው በጀትም በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ ውስጥ የተካተቱ የሌማት ግቦችን 

ሇማሳካት በሚያስችሌ መሌኩ የተዘጋጀ ነው። 

 

የገንዘብና ኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስትሩ አቶ ሶፍያን አህመዴ እንዯተናገሩት የ2004 

የፌዳራሌ መንግስት በጀት ከሁለ በሊይ በቀዲሚውና በተጠናቀቀው  የአምስት ዓመት 

ዕቅዴ ትግበራ ሊይ ህበረተሰቡ ያሳየውን ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት እንዯመሌካም አጋጣሚ 

በመውሰዴ የተዘጋጀና በተሇይም በቅርቡ ሇተጀመረው የታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ 

ግንባታ የታየው ተነሳሽነት ሇበጀቱ ትግበራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲሇው ከግምት ውስጥ 

መግባቱን አመሌክተዋሌ። 

 

እንዯላልቹ ዓመታት በግብዓት ሊይ ብቻ ተመስርቶ ይዘጋጅ ከነበረበት አሰራር ወዯተሻሇ 

የበጀት አሰራር ተቀይሮ እንዱዘጋጅ መዯረጉ በዋናነት በ2004 ዓ.ም የተያዘውን በጀት 

ከላልቹ ዓመታት የሚሇየው እንዯሆነ የተናገሩት ሚኒስትሩ፤ ይህም የበጀት አፈፃፀም 

ግምገማ በውጤት እንዱሇካ የሚያዯርግ አሰራር መሆኑን ገሌፀዋሌ። በውጤቱም የመንግስት 
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ሃብት አጠቃቀም ውጤታማ እንዱሆንና ተጠያቂነት ያሇው አሰራር ይበሌጥ እንዱጠናከር 

የራሱ እገዛ እንዲሇው አብራርተው በጀቱ በእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ የተካተቱ 

የሌማት ግቦችን ሇማሳካት በሚያስችሌ መሌኩ የተዘጋጀ መሆኑን ማሳያ በማቅረብ 

አስረዴተዋሌ። 

 

ሇቀጣዩ በጀት ዓመት ከቀረበው ከ117.8 ቢሉዮን ብር  አጠቃሊይ የመንግስት በጀት ውስጥ 

ከፍተኛው ሇካፒታሌ በጀት የተመዯበው የኢኮኖሚ ሌማቱን ሉያፋጥኑና ዴህነት ተኮር 

በሆኑ መስኮች ሊይ ያነጣጠረ መሆኑን በአስረጅነት ጠቅሰዋሌ። በተሇይ መንገዴ፣ 

ትምህርት፣ ግብርና፣ጤና፣ ውሀና የገጠር ኤላክትሪክ ከፈተኛ የካፒታሌ በጀት 

የተመዯበሊቸው የትኩረት መስኮች ናቸው። ሇአብነትም መሰረተ ሌማትን የተመሇከተውን 

እንኳ ብንወስዴ ዋና ዋና መንገድች ማጠናከርና ማሻሻሌ ከመንግስት ግምጃ ቤትና ከውጭ 

ፋይናንስ አምስት ቢሉዮን 122 ሚሉዮን 898 ሺህ በጀት ቀርቧሌ። በተመሳሳይ 11 

ቢሉዮን 205 ሚሉዮን 646 ሺህ ብር ሇአገናኝ መንገድች ግንባታና ማሻሻያ ታሳቢ 

ተዯርጓሌ። 

 

ከፍተኛ ትምህርትን ሇማስፋፋት፤ሇአዲዱስ ዩኒቨርስቲዎችና በነባሮቹ ሇተከፈቱ አዲዱስ 

ፕሮግራሞች ከመንገስት ግምጃ ቤት ብቻ ሰባት ቢሉዮን 977 ሚሉዮን ብር ተበጅቷሌ። 

ይህም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ሇማስፋፋት፣ ጥራቱን ሇማስጠበቅና የምርምር 

ሥራዎችን በትኩረት ሇመሥራት ያስችሊሌ ተብል ይገመታሌ። ይህም ብቻ ሳይሆን 

የተማረ የሰው ሃይሌ በማፍራት ረገዴም በጀቱ ትሌቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ ተብል 

ይታመናሌ። 

 

የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥና በግብርናው ዘርፍም ምርትና  ምርታማነትን ሇማሻሻሌ 

የሚያስችለ ተግባሮች ይከናወናለ። ሇእነዚህም ማስፈፀሚያ የሚውሌ ባሇፉት ዓመታት 

ተፈቅድ የነበረውን ሁሇት ቢሉዮን ብር ከመንግስት ግምጃ ቤት ሇ2004 በጀት ዓመትም 

እንዱያዝ ተዯርጓሌ። በተጨማሪም ከምግብ ዋስትና ጋር ሇተገናኘው ሇሌማታዊ ሴፍቲኔት 

ፕሮግራም ከውጭ ፋይናንስ ሁሇት ቢሉዮን 212 ሚሉዮን 800 ሺህ ብር በጀት ተይዟሌ። 

ይህም የግብርናውን ዕዴገት ቀጣይነት ሇማረጋገጥ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋሌ። 

 
ሲጠቃሇሌ መንገዴ፣ ትምህርት፣ ግብርና፣ ውሃ፤ የገጠር ኤላክትሪክና የጤና ፕሮግራሞች 

ከጠቅሊሊ የካፒታሌ ወጪ ውስጥ የ81 በመቶ የበጀት ዴርሻ ይዘዋሌ። ይህ ዯግሞ እዴገቱን 

ከማፋጠን ጎን ሇጎን የትራንስፎርሜሽን ዕቅደን ሇማሳካት የሚያስችሌ ነው። 
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ታዱያ ይህ ተጨባጭ ሁኔታ ባሇበትና ከቀዲሚው ዓመት በሊቀ የበጀት ዴሌዴሌ ማዕቀፍ 

ውስጥ እነ አቶ ግርማ የሚለት የብር የመግዛት አቅም ማሸቆሌቆሌ፣ እነ አቶ ሙሼ 

የሚለት ከህዲሴው ግዴብ ባሻገር ያለ የሌማት ዘርፎች ሉዘነጉ አይገባም የሚሇው ፈሉጥ 

ውሃ የማይቋጥር መከራከሪያ ነው፡፡ በእርግጥ አቅም የሚፈቅዴ ቢሆን ኖሮ፤ ከዚህም 

የበሇጠ በጀት ቢያዝ ጠቃሚ እንዯሚሆን ይታወቃሌ፡፡ በጀቱ ከተሇያዩ ምንጮች ሃገሪቱ 

በበጀት ዓመቱ በተጨባጭ ሌታፈራው የምትችሇውን የታቀዯ የሃብት መጠን/ሪሶርስ/ ግምት 

ውስጥ በማስገባት በጥናት ሊይ ተመስርቶ እንዯመዘጋጀቱ፤ ቀሪው ተግባር መሆን ያሇበት 

የማስፈጸም አቅምን ይበሌጥ በማጎሌበት ወዯ ተግባር መሸጋገር ይሆናሌ፡፡ እቅደም 

በጀቱም ሆነ የህዲሴው ግዴብ ከሊይ በተገሇፀው ሁኔታ ተዯጋግፈውና ተመጋግበው 

የሚጓዙበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው፡፡ ታዱያ ይህ ባሇበት ሁኔታ ከአንዲንዴ 

ወገኖች እየተሰጠ ያሇው አስተያየት በምን መሇኪያና አተያይ ተስተወል ይሆን? የሚሌ 

ጥያቄ ማስነሳቱ አይቀርም፡፡ ዲሩ ጭፍንና ምክንያታዊ ያሌሆኑ የተቃውሞ ሃሳቦችን 

ሇማያያዝ የሸረሪት ዴር ያህሌ ማሰሪያ የሚበቃቸው አንዲንዴ ሃይልች ማያዣዣ 

በላሇበትም ሁኔታም ውስጥ ቢሆን ጨሇምተኛና ፀረ ሌማት አቋማቸውን ከማራገብ 

ይቆጠባለ ተብል አይጠበቅም። ቀዯም ብዬ እንዯገሇጽኩትም ሚናቸውንና 

አፍራሽነታቸውን ያጋሇጠውም ይኸው በህዲሴው ግዴብ የታየው የህዝብ ተነሳሽነት ነው። 

የመጋሇጣቸውና መሰረታቸውም ይበሌጥ እየጠበበ እንዯሚሄዴ ግን በእርግጠኝነት መናገር 

ይቻሊሌ። ባጠቃሊይ የቀረበው በጀት በሃገራችን ባሇፉት ጥቂት አመታት የተመዘገበውን 

ስኬት በማፋጠን በቀጣዩቹ አምስት ዓመታት የኢትዮጵያ ህዲሴ ጽኑ መሰረት የሚይዝበትን 

ሁኔታ የሚያመቻች እንዯሚሆን ታሊቅ ተስፋ የተሰነቀበት ነው፡፡ ሇዚህም ስኬት ሁለም 

በርብርብ ሇመስራት ቁርጠኝነቱን በተግባር እያረጋገጠ የመጣበትንና ሰፊ ሕዝባዊ 

መነቃቃትና መነሳሳት የተፈጠረበትን ሁኔታ በእስካሁኑ ጉዞአችን በግሌጽ መመሌከት 

ችሇናሌ፡፡ የ11 በመቶ አማካይ እዴገት በተከታታይ እየተመዘገበበት የመጣው የሃገራችን 

ኢኮኖሚ ያሇማህበራዊ ሌማት፣ ያሇመሌካም አስተዲዯርና ያሇዱሞክራሲ የተገኘ 

አሇመሆኑም ሌብ ሉባሌ ይገባሌ። ሌማትና ዳሞክራሲ ተነጣጥል የማይታይ ከመሆኑ አኳያ 

ዕዴገቱ የዚህ ሁለ ዴምር ውጤት ሇመሆኑ አንደ ማሳያ ነው። 

 
በትራንስፎርሜሽኑ ዘመንም ቀጣይነት ያሇው የኢኮኖሚ እዴገት ሇማስመዝገብ የሚዯረገው 

ጥረት ያሇመሌካም አስተዲዯርና ዳሞክራሲ ያሇቁጠባና የተቀናጀ ሌማት፣ ያሇቁርጠኛ 

የፖሇቲካ አመራርና ክትትሌ የሚሳካ ስሇማይሆን፤ አዱሱን በጀት በአዱስ የቁጠባ 

አስተሳሰብ እየመዘኑ ከፈጣን ሌማትና እዴገት ጋር አጣጥሞ መጓዝ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

በበጀቱ የተያዘው እቅዴ እንዱሳካ በሃገር አቀፍ አስተሳሰብ የዲበረውን የእዴገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅዴ በመተግበር ተጨባጭ ውጤት እያስገኙ መጓዝም ግዴ ይሊሌ። 
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በተረፈ ግን የአገራችንን ነባራዊ ሁኔታ፤ የህብረተሰቡን ተነሳሽነት ከግምት በማስገባት 

በተጠና መሌኩ የተዘጋጀውን በጀት ሲሊቸው ተያያዥነት በላሇው ማዯናገሪያ እንዯወረዯ 

በማቅረብ ሇማጣጣሌ የሚሞክሩትን አፍራሽ ሃይልች በቃችሁ፤ እዛው በፀበሊችሁ ሌንሊቸው 

ይገባሌ። 

 
 
 
 
 
 


