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ህዝባዊነትን የተላበሰ የፖለቲካ ስርዓት ትሩፋቶች 
 

በሪሁን ተሻለ  1/1/2013  

 

ኢትዮጵያ ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት እያስመዘገበችው ያለው ኢኮኖሚያዊ እድገት 

ከሰሃራ በታች የአፍሪካ አገራት እድገት ጋር ሲነፃፀር በእጥፍ እንደሚበልጥ የዓለም ባንክ 

በቅርቡ ይፋ ባደረገው አዲስ ሪፖርት አስታውቋል፡፡ በዚሁ የባንኩ ሪፖርት መሰረት 

ባለፉት ዘጠኝ ዓመታት ጊዜ ከሰሃራ በታች የአፍሪካ አገራት ውስጥ የተመዘገበው 

ኢኮኖሚያዊ እድገት 5 ነጥብ 2 በመቶ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ግን በተጠቀሱት ዓመታት 

በተከታታይ ያስመዘገበችው እድገት ከ10 ነጥብ 6 በመቶ በላይ ነው፡፡   

 

የአገሪቱ መንግስት እርሻውን ከፍል ዘመናዊ ለማድረግ የወሰዳቸው የተለያዩ 

እርምጃዎች፣ የኤክስፖርት ምርትን በዓይነትና ብዛት ለማጠናከር ያከናወናቸው ተግባራትና 

ሌሎች የልማት ኢንቨስትመንት ስራዎች በአሁኑ ወቅት ለሚታየው አገራዊ የኢኮኖሚ 

እድገት ትልቁን ሚና በመጫወት ላይ መሆናቸውን ባንኩ በዚሁ ሪፖርቱ አመልክቷል፡፡   

 

ይህ የኢትዮጵያ እድገት በአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታዎችና በዜጎቿ ህይወት ከፍተኛ 

ለውጥ እያመጣ ነው፡፡ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2004 ከድህነት ወለል በታች ይኖር 

የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ  38 ነጥብ 7 በመቶ ነበር፡፡ ይህ አሃዝ ከ2004 ጀምሮ በነበሩት 

አምስት ዓመት ጊዜ ወስጥ ብቻ በአስር በመቶ መቀነሱም በዓለም ባንክ ጥናት 

ተረጋግጧል፡፡  

 

የዓለምን ኢኮኖሚ በተመለከተ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚወጡ 

ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጠንካራ መሰረት እየያዘ ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ የአለም ባንክ ዳይሬክተር ጉአንግ ዚህ ቼን እንደሚሉት አገሪቱ ባመጣችው 

ጠክራው ኢኮኖሚያዊ እድገት ምክንያት ባለፉት አምስት አመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ ሁለት 

ነጥብ አምስት ሚሊዮን ህዝቦች ከድህነት ወጥተዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት ትግባራዊ የሆነው 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሲጠናቀቅ የድህነት መጠኑ ወደ22 በመቶ ዝቅ ይላል 

ተብሎ ይጠበቃል፡፡  
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ይህ እውነት ተጨባጭ ነው፡፡ ይህንንም የእድገት መለኪያ የሆኑትን ትምህርት፣ 

ጤናና ሌሎች መሰል ማህበራዊ አገልግሎቶች አሁን ያሉበትን ነባራዊ ሁኔታ በማጤን ብቻ 

ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ በአገራችን ከዛሬ 20 ዓመት በፊት እዚህ ግባ የማይባለው የትምህርትና 

የጤና አገልግሎት ሽፋን በከፍተኛ መጠን በመጨመሩ የተነሳ አገራችን የመንግስታቱ 

ድርጅት በእነዚህ ዘርፎች ያስቀመጣቸውን የምእተ ዓመቱ የልማት ግቦች ከሚያሳኩት 

ጥቂት የዓለም አገራት መካከል ለመሆን በቅታለች፡፡   

 

የድህነት አንዱ መገለጫ የሆነውን የጤና አገለግሎት ችግር ለመቅረፍ አገሪቱ 

የዘረጋችው የልማት ፖሊሲ ውጤታ በመሆኑ ለሌሎች የአፍሪካ አገራት ሞዴል ሊሆን 

እንደሚችልም THE Guardian የተሰኘው የእንግሊዝ ጋዜጣ ባለፈው ወር ባወጣው ዘገባው 

ማመልከቱን አንብቤያለሁ፡፡   

 

መንግስት ባለፉት ዓመታት በስፋት ያካሄደው የጤና ልማት ፕሮግራም በተለይ 

በገጠሩ የሚኖረውን ዜጋ የጤና ሁኔታና አኗኗር በከፍተኛ ደረጃ እየለወጠው ይገኛል፡፡ 

በተለይ በገጠሩ የአገሪቱ ክፍሎች በስፋት የተገነቡት የጤና አገልግሎቶች መስጫ ተቋማት 

ህዝቡ በየአቅራቢያው አገልግሎቱን እንዲያገኝ ያስቻሉት በመሆኑ በጤና ጉድለት 

የሚሞተውን ሰው ቁጥር በእጅጉ ቀንሶታል፡፡  

  

THE Guardian ጋዜጣ በቀስነበበው ሰፊ ዘገባ መንግስት እንደ አውሮፓ 

አቆጣጠር በ2003 በቀየሰው የጤና ፕሮግራም መሰረት በመላው አገሪቱ የገጠር መንደሮችና 

ቀበሌዎች ያሰማራቸው ከ34 ሺህ በላይ ሴት የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች 

እየተጫወቱት ያለውን አበረታች ተግባር አብራርቷል፡፡ ይህ ፕሮግራም በተጀመረበት 

አምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ የአገሪቱ የጨቅላ ህፃናት ሞት መጠን በ23 በመቶ 

ቀንሷል፡፡ ከፍተኛ የነበረው የእናቶች ሞት መጠንም ከዚህ በማይተናነስ መልኩ 

አሽቆልቁሏል፡፡  

 

በትምህርት ልማት ዘርፍም አገሪቱ ያሳየቸው እድገት የሚታይና የሚጨበጥ 

ነው፡፡ አገሪቱ የትምህርት አገልግሎትን አስፋፍታለች፡፡ ይህንኑ ተከትሎም የዜጎች 

የትምህርት ተሳትፎ በብዙ እጥፍ ጨምሯል፡፡  

 

የተባበሩት መንግስታት የሳይንስ፣ የትምህርትና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) ባለፈው 

ህዳር ወር ባወጣው አፍሪካን የተመለከተ ሪፖርት በአፍሪካ ባለፉት አስር ዓመታት 
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በትምህርት ዘርፍ ከፍተኛ እድገት እያሳዩ ካሉ ሶሰት አገራት መካከል አንዷ ኢትዮጵያ 

መሆኗን ይፋ አድርጓል፡፡  

 

የሪፖርቱ መሪ ፖሊን ሮዝ ትምህርት ለሁሉም በሚል መርህ ከ12 ዓመታት 

በፊት የተወጠነውን ግብ ከማሳካት አኳያ ብዙዎቹ የአፍሪካ አገራት ተስፋ 

አልተጣለባቸውም፤ ሆኖም ኢትዮጵያን ጨመሮ ሶስቱ አገራት ግን ግቡን ለማሳካት 

የሚያስችላቸውን ጎዳና ተያይዘውታል ብለዋል፡፡  

 

በኢትዮጵያ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ተሳትፎ ከ95 በመቶ በላይ ደርሷል፡፡ 

ብዙዎቹ ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ አገራት ግን ገና ይህንን መቀዳጀት አልቻሉም፡፡ 

ለዚህም ምክንያቱ ደግሞ አገራቱ ትምህርት ቤት መግባት ያለባቸውን ልጆች ማግኘት 

አለመቻላቸው መሆኑን የሪፖርቱ መሪ ፖሊን ሮዝ ለአንድ የውጭ አገር ሬዲዮ ጣቢያ 

ገልፀዋል ፡፡  

 

ኃላፊዋ እንዳሉት በኢትዮጵያ የትምህርት ልማት ውጤታማ እድገት ማምጣት 

የቻለው  መንግስት ዘርፉን ከአገራዊው የኢኮኖሚ ስትራቴጂ ጋር ያመጣጠነ የትምህርት 

ፕሮግራሞችን ቀይሶ ስራ ላይ በማዋሉ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት 

በማሳየት ላይ የምትገኝ አገር በመሆኗ የትምህርት ልማቱ ከዚህ በበለጠ ሊራመድ ይችላል 

የሚል አስተያየትም ሰጥተዋል፡፡  

 

በዚህም ሳቢያ ኢትዮጵያ በመንግስታቱ ድርጅት ጭምር አብነት ልትሆን 

የምትችል አገር ተደርጋ እንድትጠራ ሆናለች፡፡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት  ምክትል 

ዋና ጸሐፊ ጃን ኤሊያስን ባለፈው ወር አዲስ አበባ ውስጥ በሰጡት መግለጫ አብዛኛዎቹ 

የአፍሪካ ሀገሮች ለታዳጊ ሀገሮች የተቀመጠውን የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች በማሳካቱ 

ረገድ ወደኋላ የቀሩ ቢሆንም ኢትዮጵያና ሩዋንዳ ግን የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች 

በማሳካቱ ረገድ በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀሱ ናቸው ብለዋል፡፡  

 

ምክትል ዋና ፀሃፊው ኢትዮጵያ በኢኮኖሚው ዘርፍ ገንቢ ውጤት በማሳየት ላይ 

በመሆኑ የምዕተ-ዓመቱን የልማት ግቦች በተለይም  የጤናውንና የትምህርቱን ዘርፎች ግብ 

ታሳካለች በማለት በዚሁ መግለጫቸው ላይ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡   
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የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ አገሪቱ የወሰደቻቸው እርምጃዎችም የዜጎችን 

የርሃብ ተጋላጭነት ለማስወገድ አስችሏል፡፡ እላይ የተጠቀሰው የዓለም ባንክ አዲስ ሪፖርት 

እንዳረጋገጠው መንግስት እርሻውን ክፍል ዘመናዊ ለማድረግ የወሰዳቸው የተለያዩ 

እርምጃዎች በአሁኑ ወቅት ለተመዘገበው ከፍተኛ የኢኮኖሚ እድገት ቁልፍ ሚና 

ተጫውቷል፡፡  

 

በግብርናው ዘርፍ የተገኘው ውጤት ከዚህም ባሻገር አገሪቱ በተለያዩ የተፈጥሮ 

አደጋዎች ምክንያት በሚከሰት ደርቅ የሰው ህይወት እንዳይጠፋ የሚያስችል አቅምን 

ለመጀመሪያ ጊዜ መገንባት አስችሏል፡፡ በየዓመቱ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች 

ቁጥርም ቀንሷል፡፡    

 

ትምህርት፣ ጤና፣ የምግብ ዋስትናን ጨምሮ ስምንት ያህል የልማት ዘርፎችን 

የያዘው የምእተ ዓመቱ የልማት ግብ ከሶስት ዓመታት በኋላ ይጠናቀቃል፡፡ ሆኖም ግን 

የልማት ትልሙ በብዙዎቹ ታዳጊ የዓለም አገራት እየተሳካ አይደለም፡፡ በዚህም ምክንያት 

የመንግስታቱ ደርጅት ሁለተኛውን  የምእተ ዓመት የልማት ፕሮግራም ለመንደፍ 

በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡  

 

ኢትዮጵያ ታዲያ ለሁለተኛው ወይም ለድህረ የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች 

እቅድ ዝግጅት ግብዓቶችን ለማሰባሰብ መነሻ እንዲሆኑ ከተመረጡት የዓለም አገራት 

መካከል አንዷ መሆኗን የመንግስታቱ ደርጅት በቅርቡ አስታውቋል፡፡ ለቀጣዩ የልማት 

ፕሮግራም ዝግጅት መነሻ ይሆኑ ዘንድ ከ189 የዓለም አገሮች ውስጥ የተመረጡት 

ኢትዮጵያን ጨምሮ 50 አገሮች ናቸው፡፡    

 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለድኅረ ምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ዝግጅት 

ከመረጣቸው አገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ለመሆን የበቃችው በችሮታ አይደለም፡፡ 

የእቅድ ዘመኑ በመጠናቀቅ ላይ ያለውን የልማት ግብ ለማሳካት ባስመዘገበችው ስኬታማ 

ውጤት አማካኝነት ስለመሆኑ መከራከር አይቻልም፡፡ ይህ ስኬት ደግሞ የኢኮኖሚ እድገቱ 

መገለጫ መሆኑን የምጣኔ ኃብት ባለሙያዎች ይገልፃሉ፡፡  

 

በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት ተፈጥሯል፡፡ 

በዚህም የተነሳ እጅግ በርካታ የውጭና የአገር ውስጥ ባለኃብቶች በተለያዩ የልማት ስራዎች 

ያለማቋረጥ በመሳተፍ ላይ ናቸው፡፡ ይህም ሚሊዮኖችን የስራ ባለቤት አድርጓቸዋል፡፡ 
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የአገሪቱን አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ አቅምንም አጎልብቶቷል፡፡ የእስካሁኖቹ የፖለቲካና 

ኢኮኖሚ ስኬቶች ለእልፍ ዓመታት በጨለማና ኋላቀርነት ተውጣ የነበረችውን ምድር 

በብርሃን ሞልቷታል፡፡ ተሟጦ የነበረውን የዜጎች ተስፋንም አለምልሞታል፡፡    

 

በኢትዮጵያ የረጅም ዓመት ታሪክ ውስጥ የዚህ ዓይነቱ ለውጥ ሊታይ ቀርቶ 

ታስቦም አያውቅም፡፡ በአገሪቱ እስከ 1970ዎቹ መጨረሻ ድረስ የዘለቀው የግፍ አገዛዝ 

የህዝቦችን አገራዊ ስሜት ሸርሽሯል፤ ምድሪቱም ስር በሰደደ ተስፋ መቁረጥና ጉስቁልና 

እንድትሞላ አድርጓል፡፡ ለእድገትና ብልፅግና በነፃነት ከማሰብ ይልቅ ዘውትር በፍርሃትና 

ስጋት የተሞላ ትውልድም እንዲፈጠር ምክንያት ሆኖ ቆይቷል፡፡  

 

ህዝቡ እጅግ እፁብ የሆነ የተፈጥሮ ኃብትን ታቅፎ በርሃብ ሞቷል፤ መላው ዓለም  

ከሞት ይታደገው ዘንድም ራሱን አዋርዶ ምግብ ተመጽውቷል፡፡ ይህም የአገሪቱ መጥፎ 

ታሪክ የዜጎቿን አንገት አስደፍቷል፤ በደረሱበት ሁሉ መሸማቀቅም የዘውትር የህይወት 

መከራቸው ሆኖ አልፏል፡፡     

 

ከዚህ ቀደም የአገሪቱ ህዝቦች ያላቸውን ኃብት በአግባቡ ጥቅም ላይ በማዋል 

ከተመጽዋችነት ወጥተው ቢያንስ ራሳቸውን እንዳይችሉ ያደረጋቸው ዋነኛው ምክንያት 

የስልጣን ጥም የተጠናወተው የጥቂቶች ስሜት የፈጠረው ኢፍትህአዊነትና ጭቆና 

እንደዚሁም ከአገርና ህዝብ ይልቅ ለግል ጥቅማቸው ብቻ በሚያልሙ ራእይ አልባና ፍፁም 

ህዝባዊነት በራቃቸው ቀደምት ገዢዎች አማካኝነት ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡   

 

 

 

 

ይህን እምነቴን ከምንም ነገር በላይ ተጨባጭ የሚያደርገው እላይ የተጠቀሰው 

የአገራችን ነባራዊ እውነታ ነው፡፡ አገሪቱን ለከፋ ድህነት፣ ተደራራቢ ለሆነ የህዝቦች 

ዋይታና መከራ ምክንያት የሆኑት ሁኔታዎች እንዲለወጡ የሁሉም የአገሪቱ ዜጎች ምኞች 

ነበር፡፡  

 

ይህ ምኞት እውን ይሆን ዘንድ ጥቂቶች ግንባር ቀደም መስዋእትነትን በመክፈል 

የለኮሱት የነፃነት ትግል ችቦ ተቀጣጥሎ መላውን የአገሪቱ ህዝቦች በማነቃነቁ 



 6 

ኢትዮጵያዊያን ለዝንት ዓለም የተመኙትን ለውጥ ወታደራዊውን የድርግ ስርዓት 

በማስወገድ ማጣጣም ችለዋል፡፡         

 

ለአሁኗ አገራችን እውን መሆን በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ጭቆና ያንገፈገፋቸው 

ኃይሎች ያካሄዱት ተጋድሎ የራሱ አስተዋፅኦ ያለው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ከሁሉም 

በላይ  ቁልፍ ሚና የተጫወተው ግን በአሁኑ ወቅት አገሪቱን በመምራት ላይ የሚገኘው 

ድርጅት ኢህአዴግ እንደሆነ ከብዙዎቻችን የሚሰወር አይደለም፡፡ 

 

ይህ የነፃነት ትግል ለዚህ ውጤት የበቃው ለአገር አንድነት፣ ለህዝቦች ሉአላዊ 

መብቶችና እድገት ከመቆርቆር እውነተኛ መንፈስ የተካሄደ በመሆኑ ጠንካራ ህዝባዊ 

መሰረትን በመላበሱ ነው፡፡  ህዝባዊነትን በተላበሰ ትግል የተገኘውን ድል ተከትሎ የአገሪቱ 

ህዝቦች መቼም አይተውት የማያውቁትን ነጻነት፣ እኩልነትና ብሄራዊ ማንነታቸውን 

አረጋግጠዋል፡፡ በብዙዎች እምነት እነዚህ አካላት ህዝባዊነት ሊጎናፀፉ የቻሉት ደግሞ 

የተነሱለት ዓላማ እውነትን ያነገበ በመሆኑ ነው፡፡  

 

ለማውሳት እንኳ በሚያዳግት ስቃይና መከራ የተሞላው የነፃነት ትግል በድል 

ቢጠናቀቀም የነፃነቱን ችቦ ያቀጣጠሉት ኃይላት ግን ድህነትን ለማስወገድ ሌላ ትግል 

ውስጥ ገብተዋል፡፡ በነጸነት ትግሉ ውስጥ የተስተዋለው ህዝባዊነትም ድህነትን ለማሸነፍ 

እየተካሄደ ባለው ትግል ወስጥም በስፋት መንፀባረቅ በመቻሉ አገሪቱ ከርሃብ በተቃራኒው 

በአድገትና ለውጥ ለመጠራት በቅታለች፡፡    

 

ዓለም በርሃብ ብቻ የሚጠቅሳትን ኢትዮጵያ ታሪክ ለመለወጥና በድህነት አረንቋ 

ውስጥ ሲዋትት የኖረውን ህዝብ  በእድገት ለማራመድ የተካሄደው ድህነትን የመዋጋት 

ትግል ያስገኘው ውጤት የአገሪቱን መጥፎ የታሪክ ገጽታዎች እንዲለወጥ ምክንያት 

ሆኗል፡፡   

 

ይህ ሁሉ ግን እውን ሊሆን የቻለው ህዝባዊነትን መላበስ የቻለ የፖለቲካ 

ስርዓትና አመራር አገሪቱ በማግኘቷ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት የሚታየው አገራዊ ለውጥ 

የገዢው ፓርቲ በሳል አመራርና ጥልቅ የሆነ ራዕይ ይህንንም ተከትሎ መላው ህዝብ 

ያሳየው እምነትና የሰጠው ያላሰለሰ ድጋፍ ያመጡት ነው፡፡  
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በአገሪቱ ያለው ስርዓት ህዝባዊነትን የተላበሰና ህዝባዊ አመኔታን ያልተቸረ 

ቢሆን ኖሮ አሁን ለምናያት ኢትዮጵያን ባልበቃን ነበር፡፡ የህዝብ እምነትና ድጋፍ የሌለው 

ስርዓት አገር ሊለውጥ ቀርቶ በስልጣን ላይ የመቆየት እድሉም አይኖረውም፡፡  

 

የዚህ ስርዓት ህዝባዊነት ሌላውና ቁልፉ ማረጋገጫ ደግሞ ከ1987 ዓም ጀምሮ 

እስካሁን ድረስ የተካሄዱት አራት አገር አቀፍ ምርጫዎች ናቸው፡፡ በእነዚህ ተከታታይ 

ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎች አሁን በስልጣን ላይ የሚገኘው የፖለቲካ ድርጅት የህዝብ 

ይሁንታ ማግኘቱ ለድርጅቱ ህዝባዊነት በቂ ማሳያ ነው፡፡   

  

ህዝቡ የመንግስቱን የአገርና ህዝብ ተቆርቋሪነት ጠንቅቆ በመረዳቱ እንዲመራው 

ይሁንታ ከመስጠቱ ባሻገር በማናቸውም የልማት ተግባራቱ ቁልፍ ተዋናይ ለመሆን 

ከመንግስት ጎን ሆኖ እያሳየ ያለው ተነሳሽነትና ድጋፍ በገንዘብ ሊተመን የማይችል ነው፡፡ 

የድህነት ትግሉን ከማፋጠን አኳያም በመጫወት ላይ ያለው ሚና ከምንም ሌላ ነገር ጋር 

የሚነጻጸር አይደለም፡፡  

 

ህዝቡ ለዘመናት ሲያፍርበት የኖረውን ርሃብ ለማስወገድ በተለይ በገጠር 

አካባቢዎች የግብርና ልማትን ለማጠናከር የሚያካሄዳቸው የልማት ስራዎች ከዚህ አኳያ 

ሊጠቀስ የሚችል ማሳያ ነው፡፡  

 

አልጀዚራ Witness በተሰኘው ፕሮግራሙ ከዛሬ ወር በፊት ያቀረበው ፕሮግራም 

ይህንን የሚያጠናክር ይመስለኛል፡፡ የቴቪዢን ጣቢያው ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብን 

በማስተባበር የሚካሄዱትን የልማት ፕሮግራሞች ውጤታማነት በዳሰሰበት በዚህ ዘገባው 

የአገሪቱ ህዝብ ከዚህ ቀደም ይዞት የኖረውን የተረጂነት ስሜት በማስወገድ በራሱ ጥረት 

ኑሮውን ለማሸነፍና ህይወቱን ለማሻሻል እያሳየ ያለውን ውጤታማ ትጋት አመልክቷል፡፡  

 

ህዝቡ የልማትን ጥቅም በመረዳት ድህነት ላይ በጋራ መረባረብ በመጀመሩ 

ወደበረሃነት ተለውጦ የነበሩ አካባቢዎችን ወደልምላሜ መለወጥ ችሏል፤ ይህም የግብርና 

ምርታማነቱን በእጅጉ አሻሽሏል፤ በተደጋጋሚ ይገጥመው የነበረውን የምግብ እጥረት 

ችግርም እንዲከላከል አስችሎታል፡፡  

 

ከዚህም በተጨማሪ ህዝቡ ጉልበቱንና የቋጠራትን ገንዘብ በማከል መንግስት 

በየአካባቢው በሚያካሄዳቸው የትምህርት ቤትና የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት 
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ግንባታዎች የበኩሉን አስተዋፅኦ በማድረግ ላይ መሆኑንም አልጀዚራ በዚሁ ዘገባው 

አረጋግጧል፡፡  በኢትዮጵያ ለውጤት የበቃው ይህ የራስ አገዝ ፕሮጀክት የአፍሪካን ችግር 

በራሳቸው አፍሪካዊያን መፍታት እንደሚቻል ያመላከተ መሆኑንም አትቷል፡፡  

 

የአገሪቱ መንግስት ህዝባዊነትን የተላበሰና የአገርና ህዝብ ተቆርቋሪ ስለመሆኑ 

ሌሎችም ይመሰክራሉ፡፡ የአገሪቱ የልማት አጋር የሆኑ አገራትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች 

የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት 20 ዓመታት ያካሄዳቸው የልማት ፕሮግራሞች ጸረ-ድህነት 

ተኮር መሆናቸውን፤ ከተለያዩ አካላት በተለያዩ ሁኔታዎች የሚያሰባስበውን የገንዘብ 

ድጋፍም ለዚሁ ዓላማ በአግባቡ እየተጠቀመ መሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልፁ 

ተሰምቷል፡፡ ይህም ለውጤት እንዳበቃው መስክረዋል፡፡  

 

በዚህ የመንግስት ተግባር የተበረታቱት ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮችም 

ትብብራቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል፡፡ ከዚህ አኳያ የዓለም ባንክ ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት 

ዓመታት ባሳየችው የምጣኔ ሐብት ዕድገት መርካቱን በመግለፅ መንግሥት ለነደፈዉ 

የአምስት ዓመት የዕድገትና የለዉጥ ዕቅድ የሚሰጠውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል 

ከሁለት ሳምንታት በፊት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል፡፡  

 

በዚህም መሰረት በኢትዮጵያ ባለፉት አምስት አመታት የታዩትትን እድገቶች 

ለቀጣይ አራት አመታት አጠናክሮ ለማስቀጠል ያስችል ዘንድ አራት ቢሊየን የአሜሪካን 

ዶላር መስጠቱን ባንኩ አስታውቋል፡፡ ይህ የገንዘብ ድጋፍ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 

ከ2013 እስከ 2016 ድረስ የእድገቱን ቀጣይነት ለማጠናከር ያግዛል ተብሎ ይታመናል፡፡  

 

ያም ሆኖ ግን የአገሪቱ ተቃዋሚዎች ይህንን እድገት፣ አገራዊ ለውጥና የተለያዩ 

ዓለም አቀፍ አካላት የሚሰጡትን ምስክርነት ለመቀበል ድፍረት አጥተዋል፡፡  የአገራችን 

ተቃዋሚዎች ኢኮኖሚው አላደገም፤ የህዝቡ ይህወት እየተለወጠ አይደለም በማለት 

በየጊዜው ያላዝናሉ፡፡ የህዝቡን የልማት ተነሳሽነትን ለማጨለምም ይፍጨረጨራሉ፡፡  

 

የአገሪቱ የድህነት ችግር እጅግ ስር የሰደደና ፍፁም የተወሳሰበ እንደነበር ማንም 

የሚክደው አይደለም፡፡ ይህንን ሁሉ ውጣ ውረድ በማለፍ ከአስር በመቶ ያላነሰ የአገሪቱ 

ህዝብን ከከፋ ድህነት ማውጣት መቻሉን ግን እነዚህ አካላት ለመናገር አይደፍሩም፡፡ 

አገሪቱ ድህነትን ለመዋጋት ስትነሳ የነበረችበትን ድቅድቅ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታንም 

ለማንሳት አይፈልጉም፡፡  
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የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም አማካሪ ሳሙኤል ቡዋሊያ 

የምእተ ዓመቱን የልማት ግብ በተመለከተ በቅርቡ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ 

የኢትዮጵያ መንግሥት እየወሰዳቸው ያለው እርምጃዎች ለሕዝቡ ጥቅም የሚያስገኙ 

መሆናቸውን ጠቅሰው የአገሪቱን ህዝብ ከድህነት ለማውጣት በቂ ጊዜ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡   

 

እኚሁ የመንግስታቱ ድርጅት የስራ ኃላፊ በሰጡት አስተያየት እንደገለፁት 

ኢትዮጵያ የነበረችበትን ስር የሰደደ የድህነት ሁኔታና የኢኮኖሚ ችግር ጠንቅቆ መገንዘብ 

የሚችል አካል አገሪቱ በአሁኑ ወቅት የደረሰችበትን ደረጃ ማድነቅ አይሳነውም፡፡  

 

ይህንን አስተያየት የአገራችን መንግስትም የሚቀበለው ይመስለኛል፡፡ ይህ 

መንግስት ስልጣን ከያዘበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ የረጅምና አጭር ጊዜ የልማት እቅዶችን 

ስራ ላይ አውሏል፡፡ ድህነትን ለመቀነስ ያለሙ ሁለት እቅዶች በአስር ዓመታት ጊዜ ውስጥ 

ስራ ላይ መዋላቸውን አስታውሳለሁ፡፡ በአሁኑ ወቅት ደግሞ የእድገትና ለውጥ እቅድ 

የተሰኘ የአምስት ዓመት የልማት ፕሮግራም በመተግበር ላይ እንደሚገኝ ብዙዎቻችን 

የምናውቀው ይመስለኛል፡፡  

 

ይህ እቅድ የአገሪቱን የድህነት መጠን ከአስር በመቶ ባላነሰ መጠን የሚቀንስ 

ከመሆኑም በተጨማሪ ዘለቃታዊነት ያለውን የኢኮኖሚ እድገት በማረጋገጥ አገሪቱ 

መካከለኛ ገቢ ካላቸው የዓለም አገራት ተርታ እንድትሰለፍ ጠንካራ መሰረት ይጥላል 

ተብሎ ይጠበቃል፡፡  

 

በርካታ ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶችን ያካተተው ይህ እቅድ በአገሪቱ 

ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ላይ ስር ነቀል ለውጥ እንደሚያመጣ የታመነበት ሲሆን መላው 

ዜጎችን ጨምሮ የተለያዩ የአገሪቱ የልማት አጋር የሆኑ የበለፀጉ አገራትና ድጋፍ ሰጪ 

ዓለም አቀፍ ተቋማት ተስፋ ተጥሎበታል፡፡ ለዚህም ስኬት ከመቼውም ጊዜ የላቀ የገንዘብና 

ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎችም እየጎረፉ ነው፡፡ ከላይ የተገለፀው የሰሞኑ የዓለም ባንክ አራት 

ቢሊዮን ዶላር  ድጋፍ ከዚህ አኳያ ሊነሳ የሚችል አንድ አብነት ነው፡፡  

 

ከዜጎች አልፎ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር እውቅና የተቸረው ይህ አገራዊ 

ለውጥ የመጣው ድህነት ባንገፈገፈው የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ ለእድገት የሚተጋ 

ጠንካራ መነቃቃትን መፍጠር የቻለ የፖለቲካ አመራር አገሪቱ በመታደሏ ነው፡፡ ይህም 
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ከአገራችን ዜጎች ባሻገር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስርዓተ ቀብር 

በተፈፀመበት ወቅት የተለያዩ የአለም አገራት መሪዎችና የታላላቅ ዓለም አቀፍ ተቋማት 

የስራ ኃላፊዎች በአደባባይ የመሰከሩት ሀቅ ነው፡፡   


