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  “ትሌቅ ግብ ይዘህ አቅድ፤ ከዚያ የበሇጠውን ዯግሞ ፈጽም” 
                            

                               መሌካሙ /ከዓሇም ከተማ-ሰሜን ሽዋ/ 

 

በመሰረቱ ድህነትና ኋሊ ቀርነት የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዋነኛ ጠሊት መሆናቸው ጥሌቅ  

ግንዛቤ እየተያዘበት የመጣ ሃቅ ነው፡፡ በአሇማችን በሌማት ወዯ ኋሊ በቀሩ  በርካታ 

የዓሇም ሃገራት ህዝቦች ዘንድ የሚስተዋሇው ይህ የከፋ ድህነት የህዝቦችን  አንገት 

ያስዯፋ፤ ህሌውናቸውንና ሰብአዊ ክብራቸውንም በእጅጉ የተፈታተነ ክስተት 

በመሆኑ ከዚህ ችግርና ቀውስ ፈጥኖ መውጣት የወቅቱ አቢይ አጀንዲ ሆኗሌ፡፡ 

ይህን ተከትልም ሃገራት እንዯየራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታና ያዋጣናሌ በሚለት 

መንገድ ስትራቴጂ በመንዯፍ የድህነት ቅነሳ ፕሮግራሞን ተግባራዊ በማድረግ ሊይ 

ይገኛለ፡፡ 

 

ኢትዮጵያም ተነሰራፍቶ ከቆየው ድህነትና ኋሊ ቀርነት  ፈጥና ሇመሊቀቅ 

የሚያስችሊትን ስትራቴጅ በመንዯፍና ይህንኑ ተግባራዊ በማድረግ ሊይ ትገኛሇች፡፡ 

በዚህም መሰረት  ካሇፉት ጥቂት ዓመታት ጀምሮ መሰረተ ሰፊ የሆነ ሁሇንተናዊ 

ዕድገት በማስመዝገብ ተስፋ ፈንጣቂ ስኬት በማስመዝገብ ሊይ ትገኛሇች፡፡ 

ሇተከታታይ ዓመታት እየተመዘገበ የመጣውን ዕድገት ቀጣይነት ሇማረጋገጥም 

መንግሥት በየጊዜው ተስማሚ ፖሉሲዎችንና የማስፈጸሚያ ስሌቶችን በመቅረጽ 

መሊውን ህብረተሰብ  ባሳተፈ መሌኩ ተፈጻሚ በማድረግ ሊይ ይገኛሌ፡፡                 

 

በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት /2003-2007/ተግባራዊ የሚዯረግ ሃገራዊ የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተዘጋጅቶ እነሆ በቅርቡ ሇህዝቡ ይፋ ተዯርጓሌ፡፡ይህንኑ 

ተከትልም ጠ/ሚኒስትር መሇስ ዜናዊን ጨምሮ ላልች   ከፍተኛ የመንግሥት 

አመራሮች በየዯረጃው ካለ የአስፈጻሚና ባሇድርሻ አካሊት ጋር በዕቅደ ዙሪያ 

የግንዛቤ ማስጨበጫ ገሇጻዎች፤ማብራሪያዎችና የሃሳባ ሌውውጦች አድርገዋሌ፡፡ 

በቀጣይም እስከታችኛው የህብረተሰብ ክፍሌ ድረስ  የሚዘሌቁ ተመሳሳይ መድረኮች 

በየዯረጃው እንዯሚዘጋጁና በዕቅደ ዙሪያ መሊው ህዝብ ውይይት እንዯሚያዯርግ 

ይጠበቃሌ፡፡ 
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የስትራቴጂክ ዕቅደን አስመሌክቶ እስካሁን በተካሄደት ውይይቶች አማካይነት  

ሇህብረተሰቡ ግንዛቤ የሚያስጨብጡ ጠቃሚ መሌዕክቶች እንዯተሊሇፉ ይታመናሌ፡፡ 

በዕቅደ ይዘትና ቀጣይ አተገባበር ዙሪያም የተሇያዩ  የህብረተሰብ ክፍልች 

የተሇያዩና ገንቢ አስተያየቶችን ሲሰነዝሩ ይዯመጣሌ፡፡ በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅደ ጠቀሜታና አስፈሊጊነት ሊይ ሁለም ወገኖች የሚስማሙበት የጋራ መግባባት 

ተፈጥሯሌ ማሇት ይቻሊሌ። ሆኖም አሌፎ አሌፎ ሌዩነቶች በዋናነት የታዩት  

ከዕቅደ ሁሇገብነት፤ ወይም ተሇጣጭነት አኳያ ነው፡፡ በግላ ሌዩነቶቹን በሦስት ዋና 

ዋና ክፍልች ሇያይቶ መመሌከት የሚቻሌ ይመስሇኛሌ፡፡  

 

በመጀመሪያ ዯረጃ ዕቅደን ተግባራዊ ማድረግ ሌማትን የሚያፋጥንና የሃገርንና 

የሕዝብን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ እንዯሆነ አምነው በፍጹም ቁርጠኝነትና 

ተነሳሽነት ዕቅደን በሙለ ሌብ ተግባራዊ ሇማድረግ ወስነው የተነሱ  የህብረተሰብ 

ክፍልችን እናገኛሇን፡፡  

 

በላሊ በኩሌ ዕቅደ ሰፊና ተሇጣጭ ከመሆኑ አንጻር ሇአተገባበር በጣም የራቀና 

በአጠቃሊይ መሌኩ ሲታይ ትሌቅ የማስፈጸም  አቅምን የሚጠይቅ ነው፤በመሆኑም 

ተግባራዊነቱ  አጠራጣሪ ሉያዯርገው ይችሊሌ በማሇት ስጋታቸውን የሚገሌጹ 

ወገኖች ናቸው፡፡ የነዚህ ወገኖች ስጋት በአመዛኙ ከቅን ሌቦና የመነጨ መሆኑን  

መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

 

በሦስተኛ ዯረጃ የሚፈረጁ አስተያየት ሰጭዎች ዯግሞ በጭፍን ጥሊቻ ሊይ ብቻ  

ተመስርተው ሁለንም መሌካም አፈጻጸምና ስኬት የማንቋሸሽ እና ጥሊሸት የመቀባት 

አባዜ የተጠናወታቸው ናቸው፡፡ የጥሊቻ ፖሇቲካን ሆን ብሇው በመርጨት 

የራሳቸውን ርካሽ የፖሇቲካ  ዓሇማ የሚያሳኩ የሚመስሊቸውና ኃይልች ናቸው፡፡ 

 

በመሰረቱ እዚህ ሊይ አንድ መገንዘብ ያሇብን አቢይ ጉዲይ በቀጣዮቹ አምስት 

ዓመታት ውስጥ ተግባራዊ ይዯረጋሌ ተብል በመንግሥት የተነዯፈው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቀድ ሰፊ መሰረት ያሇው ነው፡፡ እስካሁንም እየተመዘገበ 
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የመጣውን ዘርፈ ብዙ ሀገራዊ ዕድገት ወዯ ሊቀ ዯረጃ ያሸጋግራሌ ተብል የታመነበት 

ከመሆኑ አንጻር ሇተግባራዊነቱ የዜጎችን ብርቱ ርብርብ የሚጠይቅ እንዯሆነ 

አጠያያቂ አይሆንም፡፡  

 

ዕቅደ ሰፊና ተሇጣጭ መሆኑ ሊይ ምንም ዓይነት ክርክር የሚያስነሳ 

አይመስሇኝም፡፡ በዕቅደ ማጠናቀቂያ ጊዜ ይዯረስበታሌ ተብል እንዯ ግብ የተያዘው 

አጠቃሊይ አፈጻጸም በከፍተኛው ዯረጃ /ተሇጣጭ ግብ/ በአማካይ የ14 በመቶ፤ 

በዝቅተኛው ዯግሞ በአማካይ የ11 በመቶ ዕድገት እንዯሆነም በዕቅደ  

ተመሌክቷሌ፡፡ በዚህ ረገድም  በተሇይም በከፍተኛው አፈጻጸም ዯረጃ የተያዘውን 

ይህን ግብ ሇማሳካት የሚያስፈሌገው ሪሶርስና በዋናነትም የማስፈጸም አቅም ብቃት 

ምን ያህሌ አስተማማኝ ነው? የሚሌ ስጋት አሇ፡፡  

 

እዚህ ሊይ ‘’ይህ  ስጋት ሇምን ተፈጠረ?’’ ወይም ‘’ይህ ነጥብ መነሳት የሇበትም 

የሚሌ የመከራከሪያ መነሻ ማቅረብ ተገቢ ነው የሚሌ አመሇካከት በግላ  የሇኝም፡፡ 

ከዚህ ይሌቅ ስጋቶች አለ ከተባሇ የስጋቶቹ ምንጭ ወይም መነሻዎቻቸው ምን ምን 

ጉዲዮች ሉሆኑ ይችሊለ? እነዚህ ስጋቶችስ ሇዕቅደ አፈጻጸም ተግዲሮት እንዲይፈጥሩ 

በተጨባጭ ምን ዓይነት ቅድመ ዝግጅቶች ተዯርገዋሌ?። በሚለት ነጥቦች ዙሪያ 

አንዲንድ ሃሳቦችን መሰንዘር አስፈሊጊ ይመስሇኛሌ፡፡ 

 

ከሊይ ሇመግሇጽ እንዯተሞከረው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽኑ ዕቅደ ሰፊና ተሇጣጭ 

መሆኑን ተከትል ተግባራዊ ሉሆን ስሇመቻለ የሚነሱ ጥርጣሬዎች የተሇያዩ 

መነሻዎች ያሊቸው ናቸው፡፡  

 

በመሰረቱ በዕቅድ ዘመኑ ሉከናወኑ የተያዙ ዘርፈ ብዙ የዕድገት ፕሮግራሞች እጅግ 

አጓጊ እና ሇቀጣይ ዕድገታችንም ጽኑ መሰረት የሚጥለ በመሆናቸው ይህንኑ 

ሇማሳካት ከፍተኛ ሕዝባዊ መነሳሳትንና ቁርጠኝነትን የሚጠይቁ ናቸው፡፡ በዚህ 

ረገድም መንግሥት ሇዕቅደ ተግባራዊነት በጽናት የሚንቀሳቀስ መሆኑን በተግባር 

ያስመሰከረና አሁንም በማስመስከር ሊይ ያሇና ሌማታዊ አጀንዲ ያሇው መሆኑ 

በመሰረታዊነት ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡  በላሊም በኩሌ ካሇፉት ጥቂት ተከታታይ 
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ዓመታት ወዱህ  እየተመዘገበ የመጣው ዕድገትና የተገኘው ተሞክሮ 

የሚያመሊክተው፤ ህብረተሰቡ ከድህነት ፈጥኖ ሇመውጣት በሰነቀው ተስፋ መሰረት 

ይህንኑ ሇማሳካት ያሇው ቁርጠኝነትና ከምንጊዜውም በበሇጠ እያሳየ ያሇው 

ተነሳሽነት፤ እንዱሁም ሌማታችንን ዯግፈው ከጎናችን የተሰሇፉ የሃገር ውስጥና 

የውጭ ሌማታዊ አጋሮችና ባሇድርሻ አካሊት እያዯረጉሌን ያሇው ድጋፍ ተጨምሮ 

ዕቅደን ተግባራዊ ሇማድረግ የሚያስችሇን ጽኑ መሰረት እንዯሚፈጥርሌን 

ይታመናሌ፡፡  

 

ሇዕቅደ መሳካት ከምንም በሊይ ተስማሚ ሌማታዊ አጀንዲና ፖሉሲ መኖሩ አንድ 

መሰረታዊ ነገር ሆኖ በዚህ ዓሊማ ዙሪያም የሕዝብ ንቅናቄ መፍጠር ላሊው 

የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ ነው። ሕዝቡ የዕቅደ ተግባራዊነት የሚያስገኝሇትን 

ጥቅም በውሌ ተረድቶ በጋራ  ከተንቀሳቀሰ ስኬቱ የተፋጠነ እንዯሚሆን አንዲችም 

ጥርጣሬ የሚፈጥር አይሆንም፡፡ ከሌማታዊ መንግሥትና ሌማትን ሇማፋጠን 

በቁርጠኝነት ከተነሳ ሕዝብ ጀርባም ሰፊ የተፈጥሮ ኃብት ያሇን በመሆኑ ይህንኑ 

በስፋትና በአግባቡ ጥቅም ሊይ ካዋሌነው ሌማታችን ከዚህም በበሇጠ ፍጥነትና 

ቅሌጥፍና ሉጓዝ እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ፡፡ በእርግጥ የዕቅድ አፈጻጸሙን 

(እንዯማንኛውም የዕቅድ አፈፃፀም ማሇት ነው።) አንዲንድ ያሌተጠበቁ ውጫዊ 

ተጽእኖዎች ተግዲሮት ሉፈጥሩበት እንዯሚችለ ታሳቢ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡ ይህን 

ሇመቋቋም ወይም ሉያስከትሌ የሚችሇውን አለታዊ ተጽእኖ ሇመቀነስ የሚያስችለ 

ወቅታዊ መፍትሄዎችን ፈጥኖ የመቀየስና የስነሌቦና ዝግጅት ማድረግም ተገቢ 

ይሆናሌ፡፡  

 

ኢትዮጵያ ሰፊ የተፈጥሮና የሰው ኃይሌ ሃብት ያሊት ሀገር መሆኗ በተዯጋጋሚ 

የሚወሳ ጉዲይ ነው፡፡ ይህንን አቀናጅቶ በመምራት ፈጣን ዕድገትን ዕውን ማድረግ 

እንዯሚቻሌም ወቅታዊና ተጨባጭ ሁኔታ ያረጋግጥሌናሌ፡፡ የሃገራችን ሰፊ መሌክአ 

ምድር/1,100,000 ስኳዬር ኪ.ሜ/ እስካሁን ጥቅም ሊይ ያሌዋሇ እምቅ የተፈጥሮ 

ኃብት በውስጡ የያዘ በመሆኑ ሇቀጣይ የሌማት ትሌማችን አንደና ትሌቁ መሰረት 

ነው፡፡ ከተፈጥሮ ሃበቶቿም መካከሌ ሇእርሻ የሚውሌ ሰፊ፤ ድንግሌ ሇም 
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መሬት፤ማዕድን፤የውሃ ሀብት፤እጽዋት፤ተስማሚ የአየር ንብረት ወዘተ ተጠቃሽ 

ናቸው፡፡ 

 

ኢትዮጵያ በቆዲ ስፋት ከአፍሪካ በአስረኛ ዯረጃ ፤በሕዝብ ብዛት በሁሇተኛ ዯረጃ 

ሊይ የምትገኝ ሀገር ስትሆን ፤በቀንድ ከብት ኃብትም ቀዲሚውን ስፍራ የያዘች ሃገር 

ናት፡፡ በጣዕሙና በዕርካታው የመጀመሪያ ዯረጃ የተሰጠው የአረቢካ ቡና መገኛና  

በቡና አብቃይነቷና ምርቷን ወዯ ውጭ በመሊክ ከአፍሪካ በአንዯኛነትና ከዓሇም 

በስድስተኛ ዯረጃ  ሊይ ትገኛሇች፡፡ በተፈጥሮ ማር፣ ምርትና ኤክስፖርትም ቢሆን 

በአፍሪካ ቀዲሚ ከመሆኗም በሊይ በተሇያዩ የዕጽዋት ዝርያ መገኛነትም በዓሇም 

ከሚታወቁ እጅግ ጥቂት ቀዲሚ ሃገራት መካከሌም አንዷ ግምባር ቀዯም ተጠቃሽ 

ሀገር ናት፡፡ ሇመስኖ ሌማትና ሇኤላክትሪክ ኃይሌ ምንጭ የሚሆን ሰፊ የውሃ ሃብት 

ያሊት በመሆኑ የአፍሪካ የውሃ ማማ ተብሇው በግምባር ቀዯምትነት ከሚጠሩ 

ሁሇትና ሦስት የአፍሪካ ሃገራት መካከሌ አንዷ ናት፡፡ 

 

ከዚህም ላሊ ሃገሪቷ ቀዯምትና ጥንታዊ ታሪክ ያሊትና ከሁለም በሊይ የጥንታዊው 

የሰው ዘር መገኛ ስፍራ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ የበርካታ ሰው ሰራሽና ታሪካዊ 

ቅርሶች ባሇቤት በመሆኗ በቱሪስት መስህብነትና መዲረሻነት ሌታገኝ የምትችሇው 

ተጠቃሚነት ትሌቅ ግምት የሚሰጠው ነው፡፡ በዚህ ረገድም በዓሇም የታሪክ 

ቅርሰነት የተመዘገቡ በርካታ ታሪካዊ መስህቦችን /ዘጠኝ ያህሌ ቅርሶችን/ 

በማስመዝገብ ከአፍሪካ ሃገራት ቀዲሚውን ስፍራ ይዛሇች፡፡ እነዚህ ከሊይ 

የተጠቀሱትን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሃብቶቻችንን በአግባቡ ጥቅም ሊይ ካዋሌናቸው  

ቀጣይ ሌማታችንን በማፋጠን ረገድ በወሳኝ ዯረጃ የራሳቸው ጉሌህ ሚና 

እንዯሚኖራቸው አጠራጣሪ አይሆንም፡፡   

 

ካሇፉት ስድስትና ሰባት ዓመታት ጀምሮ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ዯረጃና መጠን 

ሃገራዊ የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብ ሊይ ትገኛሇች፡፡ ታዋቂ በሆኑ ዓሇም አቀፍ 

ድርጅቶች በተዯጋጋሚ ይፋ በተዯረጉ ሪፖርቶችና ጥናቶች መሰረት ፈጣን ዕድገት 

በተከታታይ እያስመዘገቡ ከመጡ ጥቂት ሃገራት መካከሌም ትጠቀሳሇች፡፡  

በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ተግባራዊ ይዯረግ ዘንድ የታቀዯው የዕድገትና 
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ትራንስፎርሜሽን ዕቅድም በእስከአሁኑ የዕድገት ስኬት ሊይ ተመስረቶ የሚቀጥሌ 

በመሆኑ ተግባራዊነቱን ዕውን በማድረግና  በማፋጠን ረገድ  እንዯ አንድ መሰረት 

ወይም መነሻነት የሚወሰድ ነው፡፡በዚህ መሰረትም የግብርና ምርትን በማሳዯግ 

ቢያንስ በምግብ ሰብሌ ምርት ሃገሪቱ ራሷን እንድትችሌና ከተመጽዋችነት 

እንድትሊቀቅ ትሌቅ ራዕይ ተሰንቋሌ፡፡  

 

ከዚህ ጎን ሇጎንም የኢንደስትሪው ዘርፍ በሂዯት በአጠቃሊዩ ሃገራዊ ኢኮኖሚ ውስጥ 

የራሱን የመሪነት ሚና እንዱጫወት ሇማድረግ የሚያስችሌ መሰረትና አቅጣጫ 

የማስያዝ ሥራ ይከናወናሌ፡፡ ይህን ሇማሳካትም ግብርናውና ኢንደስትሪው 

ተመጋጋቢ ሆነውና የየራሳቸውን ዕቅድ ይዘው እንዱያድጉ ይዯረጋሌ፡፡ በተሇይም 

የሃገር ውስጥ ኢንደስትሪውና ኢንቨስትመንት ዘርፉ የገቢ ምርቶችን 

በመተካት/Import Substitute Products/ ሊይ አትኩሮ እንዱንቀሳቀስ ሇማድረግ 

ተገቢው ድጋፍና ማበረታቻ እንዯሚሰጥ በዕቅደ ውስጥ በግሌጽ ተመሌክቷሌ፡፡ 

ይህም ሃገሪቱ ከውጭ የምታስገባውን ምርትና ሸቀጥ ዯረጃ በዯረጃ በመቀነስና ወዯ 

ውጭ የሚሊከውን ምርት በዓይነትና በመጠን በማሳዯግ የውጭ ምንዛሪ የማፍራት 

አቅማችንን ይበሌጥ ሇማጎሌበት ታሳቢ ያዯረገ ግብ ነው፡፡  

 

ከዚህም ላሊ የህብረተሰቡን የቁጠባ ባህሌ በማጎሌበትና አሊስፈሊጊ ወጭዎችን 

በማስቀረት የሃገር ውስጥ የገንዘብ ክምችትን ማሳዯግ ላሊው የዕቅደ አካሌ ነው፡፡ 

በዚህም መሰረት ይህንኑ የካፒታሌ ክምችት በምርትና አገሌግልት ዘርፉ ውስጥ 

በማስገባት የሃገር ውስጥ ኢንቨስትመንትን ማበረታታትና ሇኢኮኖሚ ዕድገቱ የራሱን 

አስተዋጽኦ እንዱያበረክት ማድረግ ላሊው የዕቅደ አቢይ ትኩረት ነው፡፡ 

 

ከዚህ በሊይ በጥቂቱ ሇመጠቃቀስ የሞከርኳቸውን አጠቃሊይ እውነታዎችና ተጨባጭ 

ሁኔታዎች በማገናዘብ የቀጣዮቹን አምስት ዓመታት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ ተገባራዊ በማድረግ ስኬቶችን ማስመዝገብ እንዯሚቻሌ በግላ አምናሇሁ፡፡ 

ይህ እምነት ዯግሞ የብዙሃኑ የኢትዮጵያ ሕዝቦችም ጭምር እንዯሆነ ይሰማኛሌ፡፡ 

ሕብረተሰቡም በተሇያዩ አጋጣሚዎች ሁለ ይህንኑ በግሌጽ እያንጸባረቀ ይገኛሌ፡፡ 

ይህ የሕዝብ ተነሳሽነትና ታሊቅ ተስፋ ሰንቆ ሇዓሊማው ስኬት ሇመሰሇፍ ዝግጁ 
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መሆን ሇዕቅደ አፈጻጸም በመጀመሪያው ረድፍ ሊይ መሟሊት ያሇበት አንደ አቢይ 

ጉዲይ ነው፡፡   

 

በዋናነት አሁን ከሁሊችንም ፊት ተዯቅኖ ያሇው ቀንዯኛ ጠሊታችን ድህነት መሆኑን 

አምነን ከተቀበሌንና ከዚህ ችግር ፈጥነን ሇመሊቀቅ በቁርጠኝነት በጋራ 

ከተንቀሳቀስን እሩቅ በማይባሌ ጊዜ ውስጥ ዓሊማችንን በማሳካት ተጠቃሚነታችንን 

እንዯምናረጋግጥ ዕምነቴ ነው፡፡ የአመሇካከት ሇውጥ በማምጣትና የሥራ ባህሊችንን 

በማጎሌበት በጋራ ከሰራን እሩቅ መስል ከሚታየን ግብ ሊይ መድረስ አስቸጋሪ 

እንዯማይሆን የቅርብ ዓመታት የራሳችን ተሞክሮና የአንዲንድ ዓሇም አቀፍ 

ሌምዶች ያረጋግጡሌናሌ፡፡  

 

እዚህ ሊይ አንዲንድ ወገኖች በግሌ ስሜትና ፍሊጏት ሊይ ብቻ ተመስርተው ዕቅደ 

የማይታይ፤ የማይጨበጥና ተግባራዊ ሉሆን የማይችሌ ነው በማሇት ገና ከወዱሁ 

ተስፋ አስቆራጭ የሚመስሌ ጨሇምተኛ  ሃሳብና ከዚህም ባሇፈ ትችት ሲሰነዝሩ 

ይዯመጣለ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የጀመሩትን የሌማትና የዕድገት ግሥጋሴ ከዲር 

ሇማድረስ ሰፊ ርብርብ በሚያዯርጉበት በአሁኑ ወቅት የዚህ ዓይነት አዘናጊና ትጥቅ 

አስፈቺ አስተያየት ከመሰንዘር መቆጠብ ቢያንስ ቢያንስ እነዚህ ወገኖች ሉያዯርጉት 

የሚገባው ትንሹ ተግባር ሉሆን ይገባሌ ባይ ነኝ፡፡  

 

ዕድገቱ በጣም ተሇጣጭና ሇተግባራዊነቱ የራቀ ነው ሇሚሇው ሃሳብ በበኩላ እንዯ 

ኋሊ ቀርነታችንንና የምንገኝበት የድህነት ዯረጃ ከሆነ ከዚህም በሊይ መታቀድና 

ተግባራዊ መዯረግ በነበረበት እሊሇሁ፡፡ ሆኖም ግን መሆን መፈሇግና ተጨባጭ 

ሁኔታው የተሇያዩ ናቸው፡፡ ሉጎርሱትና ሉውጡት የማይችለትን ያህሌ መጠቅሇሌ 

ችግር አሇው፡፡ ያም በመሆኑ ነው በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ሌንዯርስበት 

እንችሊሇን ተብል በታሰበውና በመረጃዎች ሊይ ተመስርቶ በተጠናው መጠን /አሁን 

ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታና በቀጣይም ታሳቢ የሚዯረጉ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ 

በማስገባት/ ታቅዷሌ፡፡ በዝቅተኛው በአማካይ የ11 በመቶ፤በከፍተኛው ዯግሞ የ14 

በመቶ የዕድገት ግብ አስቀምጦ ማቀድ አንዲንዶቹ እንዯሚሰነዝሩት ትችት 

ክፋቱ፤አዯጋው ወይም አሊስፈሊጊነቱ ምኑ ሊይ እንዯሆነ በግላ ግሌጽ ሉሆንሌኝ 
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ያሌቻሇ ጉዲይ ነው፡፡ የዕቅደ ተሇጣጭነት ባህሪ የሚመነጨው እኮ በዚህ 

በዝቅተኛውና በከፍተኛው የዕድገት ምጣኔ ሊይ ተመስርቶ መዘጋጀቱ ሲሆን፤ትሌቁና 

ዋነኛው ርብርብ ከፍተኛውን ስኬት ዕውን ሇማድረግ ትኩረት በመስጠት  የሚሰራ 

መሆኑ ሊይ ነው፡፡ በዚህ ሊይ በእርግጥ የኢኮኖሚክስ እና የላልች ተዛማጅ መስኮች 

ባሇሙያዎች የበሇጠና የተሻሇ ትንታኔ ሉሰጡበት ይችሊለና ወዯ ዝርዝሩ  

አሌገባም፡፡  

 

ከሪሶርስ፤ ከሰው ኃይሌ ሌማትና ከተጨባጭ ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች አንጻር  

ውስንነቶች በመኖራቸው እንጅ፤ ሃገራዊ ዕድገቱን ከዚህም በሊይ በፈጠነ መሌኩ 

ማስኬድ ቢቻሌ እንኳ ዛሬ በስሌጣኔ ከገፉ የበሇጸጉ ሃገራት ተርታ ሇመድረስ ምን 

ያህሌ ጊዜ ሉወስድብን እንዯሚችሌ መገመቱ አዲጋች አይሆንም፡፡ ሇማንኛውም 

በትክክሇኛ ትንታኔና በተጨባጭ ዕውነታው ሊይ ተመስርቶ ትሌቅ ተስፋና ራዕይ 

ሰንቆ ሇሌማት መነሳት ትክክሇኛና ጤናማ  አካሄድ ነው፡፡ ሇዚህም ነው "ትሌቅ ግብ 

ይዘህ አቅድ፤ከዚያ የበሇጠውን ዯግሞ ፈጽም" የሚሇውን ምሁራዊና ተጠቃሽ  

አባባሌ የዚህ ጽሁፍ ርዕስ እንዱሆን የመረጥኩት፡፡ በእርግጥም ድንቅ አባባሌ ነው፡፡ 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽኑ ዕቅድ መሰረታዊ ዓሊማ ግብም ከዚህ በሳሌ አባባሌ ጋር 

በእጅጉ የሚጣጣም ሆኖ አግኝቸዋሇሁ፡፡   

 

በመሆኑም አንድ ወሳኝ የሆነ ዓሊማን ሇማሳካት ቆርጦ የተነሳ ሰው ካሰበው  ግብ 

ሇመድረስ ነገሮችን ፈጥኖ የመፈጸም በማንኛውም መሌኩ አቅምን አሟጦ 

የመጠቀም፤ችግሮችን እንዯ አመጣጣቸው የመፍታትና የመቋቋም ቁርጠኝነቱና 

ብቃቱ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የዓሊማ ጽናትን ይጠይቃሌ፡፡ ታዱያ ከዚህ 

አንጻር ሇዕድገት ያሇንን የዓሊማ ቁርጠኝነት ይዘን በጋራ ከተንቀሳቀስን የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽኑን ዕቅድ የማናሳካበት ምን ምክንያት ይኖራሌ ትሊሊችሁ? 

አትጠራጠሩ፤ ሲሆን በከፍተኛው ሳይሆን በዝቅተኛውና በከፍተኛው መካከሌ ያሇ 

የዕድገት ምጣኔ ማስመዝገባችን  በምንም ዓይነት አይቀሬ ነውና ሇዕቅደ ስኬት 

በጋራ እንነሳ እያሌኩ ሇዛሬው በዚሁ አበቃሁ፤ በላሊ ጽሁፍ ዲግም እስከምንገናኝ 

ቸር እንሰንብት፡፡            


