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ድርቅን ለመቋቋም የሚያስችል ትራንስፎርሜሽን   

ዮናስ  01-02-15 

 

ኢህአዴግ ሰሞኑን ባደረገው ስብሰባ ትኩረት ሰጥቶ ከተወያየባቸው ጉዳዮች ውስጥ  

መልካም አስተዳደርና ድርቅ ናቸው ፡፡ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ በሚታዩ ችግሮች ላይ 

መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የተጀመረውን እንቅስቃሴ እንደ ስጋት የሚያዩ የኪራይ 

ሰብሳቢ ኃይሎች አጀንዳ ለማስቀየር ሲሉ የተፈጠረውን ችግር ለማባባስ የራሳቸው 

አስተዋጽኦ እንደነበራቸው የተመለከተው ኮሚቴው ለምንገነባው ሥርዓት ዋነኛ አደጋ 

የሆነው የኪራይ ሰብሳቢነት ትግል በምልዓተ ህዝቡ ተሳትፎ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል 

አስምሮበታል፡፡ 

በዓለም የአየር መዛባት ምክንያት በአገራችን የተከሰተው ድርቅ የሚያደርሰውን ጉዳት 

ለመከላከል የተሰሩ ስራዎችን የገመገመው ኮሚቴው እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን 

አካባቢዎችና ህዝብ በመለየት ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን በመገምገም 

ከችግሩ ስፋት አኳያ ስራው ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው አጽንኦት ሰጥቶታል፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ውይይት ተደርጎበትና ዳብሮ የተዘጋጀው 

አገራችንን ወደ መካከለኛ ገቢ ለማድረስ ወሳኝ የሆነው የሁለተኛው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀ በመሆኑ ዕቅዱን በተሳካ 

ሁኔታ ተግባራዊ በማድረግ  የተጀመረው ፈጣንና ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን 

ልማትና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታችንን አጠናክረን ለማስቀጠልና በመልካም 

አስተዳደር መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የልማት ኃይሎች የተቀናጀ ርብርብ እንዲያደርጉ  

ጥሪ ያቀረበው ስራ አስፈጻሚ፤ 

የልማቱና የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታው ዋነኛ ባለቤት የሆነው ህዝቡ በሁለተኛው 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ ተሳትፎውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚቴው 

ጥሪውን አቅርቧል፡፡ በየደረጃው የሚገኘው የኢህአዴግ አመራርና አባላት የህዝቡን 
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የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በመፍታት በጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሉ 

የግንባር ቀደም ሚናቸውን አጠናክረው እንዲወጡም ኮሚቴው አሳስቧል፡፡ የመንግሥት 

ተቋማት የስራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የህዝብ አገልጋይነትን በመላበስ በመልካም 

አስተዳደር መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ተልዕኳቸውን በብቃት እንዲወጡም ኮሚቴው ጥሪ 

አቅርቧል፡፡ የዚህ ጽሁፍ ግብም የሁለተኛውን ዙር ትራንስፎርሜሽን ድርቅን ከመቋቋም 

አኳያ የሚያሰላ ነው ፡፡     

 ልክ እንደቀደመው ሁሉ አሁንም በገጠመን የዝናብ እጥረት መነሾ ለሚመጣው አደጋ 

የመንግስት የነበረ አቋምና ቀጣይ  አቅጣጫ የዝናብ እጥረት በሚደርስባቸው አካባቢ ያሉ 

ወገኖች በሙሉ ሳይበሉ እንዳያድሩ ማድረግ እና አደጋውን በዘላቂነት ለመቋቋም 

እንዲቻል በተለይ ተጋላጭ በሆኑ የአርብቶ አደር አካባቢዎች የመልሶ ማስፈርና የመስኖ 

ልማትን አጠናክሮ መስራት ነው፡፡ 

ይህ ደግሞ የነበረ አና ባሣለፍነው የመጀመሪያው ዙር የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ዘመን በሚገባ የተሠራ፤ በቀጣዩም ዘመን ተጠናክሮ የሚቀጥል የመንግስት አጀንዳ እንጂ 

የተለየ እና የድርጅታዊ ጉባዔው አንገብጋቢ ትኩረት የማይሆን መሆኑን ማስመር 

ያስፈልጋል፡፡ 

ይህን ጉዳይ ለማራገብ የሚሹ ሃይሎች መነሻቸው አንድና ያው የምእራባውያኑን ቀልብ 

ስበው የሃገሪቱን ገጽታ በማጠልሸት ስርዓቱ በአቋራጭ የሚወድቅበትን እድል ለመፍጠር 

ያለመ ነው፡፡ 

ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ላሣለፍናቸው 1ዐ አመታት ተከታታይ የሆነና ባለ 2 አሃዝ የሆነ 

የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ የቻለችው ትክክለኛ እና አዋጭ መሆኑን አለም 

በመሠከረለት ፖሊሲዎቿና ስትራቴጂዎቿ እንጂ በውጭ ጥገኝነት አለመሆኑን አራጋቢው 

ስብስብ መጀመሪያ ሊገነዘብ ይገባል፡፡ እነዚህ የልማትና የእድገት ውጤቶች የተገኙት 

ሃገሪቱ የፖሊሲ ነፃነቷን አስጠብቃ በመጓዟ እንጂ በውጭ ጥገኝነት እና ሞግዚትነት ላይ 

ተንተርሳ አለመሆኑንም አዙሪት ፈጣሪው ስብስብ ሊያውቅልን ይገባል፡፡ 

የሚሊኒየሙን የልማት ግብ ተግባራዊ ያደረጉ የአፍሪካና የኤስያ አንዳንድ ሃገራትም 

በራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ የተሠፈረ የልማት አቅጣጫ ባለመያዛቸውና በቁርጠኝነትም 
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ባለመስራታቸው የሚፈለገውን እና ከእነርሱ እኩል ከጀመረችው ኢትዮጵያ ጋር የሚተካከል 

አይደለም ተመጣጣኝ ውጤት ማስመዝገብ አለመቻላቸውንም የምጣኔ ሃብት 

ተመራማሪዎች እና የአለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት በተደጋጋሚ ያረጋገጡልን ሃቅ 

እንደሆነም የጽንፈኛው ስብስብ ባይፈልግም እንኳ ሊውጠው ግድ የሚለው መሆኑንም 

ልንነግረው ግድ ይለናል፡፡ 

  

በቀጣዩ እና በሁለተኛው ዙር የእቅድ ዘመን ኢንዱስትሪውን በተመለከተ የታሠበው እና 

ጉባዔውም ትኩረት ሠጥቶ የሚወያይበት ጉዳይ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በኩል ያሉ 

ማነቆዎች የሚፈቱበት አግባቦች ላይ እንደሚሆን ይጠበቃል፡፡ ይህ ሲሆን ደግሞ 

በአገልግሎትና በንግዱ ዘርፍ የተሠማሩ ባለሃብቶችም ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለመግባት 

ዝግጁነታቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል፡፡ መንግስት ይህን ለማድረግ ቁርጠኛ በሆነው ልክ 

ባለሃብቱም ቁርጠኛ መሆን የሚገባው እንጂ በነበረበት ዘርፍ ተሸሽጐ ማማት እንደ ብሄራዊ 

ወንጀል የሚያስቆጥርበት ነው፡፡ 

ግብርናውን በተመለከተም ከላይ በተመለከተው አግባብ ድርቅን መቋቋም እንዲያስችልና 

የምግብ ዋስትናን በምሉእ አግባባብ ማረጋገጥ እንዲቻል ውሃን ማእከል ያደረገ ስትራቴጂ 

የተቀረፀና በእንስሳት ጤናና መኖ አቅርቦት ላይ ልዩ ትኩረት የሚሠጥ ፤በተለይ ደግሞ 

የግብርና ምርት የግብይት ስርዓት እሴቱን ጠብቆ እንዲከናወን የሚያስችል እቅድ 

መሆኑም ሊሠመርበት የሚገባውና በነሲብ ተነስቶ የተለጠጠ ነው ወዘተረፈ ሂስ ለመሠንዘር 

የማያስችል መሆኑም ሊታወቅ ይገባል፡፡ 

የድርቅ አደጋው ያለፉት ዓመታት ቅሪት እንዳለውና በተለያዩ ጊዜያት የአየር ንብረት 

ለውጥ ያስከተሏቸው የተለያዩ አካባቢ ላይ የደረሱ መሰል አደጋዎች ያስከተሉት መሆኑን 

መረጃዎች ያሳያሉ። እንደማሳያም በአፋር ክልል ባለፉት ዓመታት የተከሰቱት የጎርፍ 

አደጋዎችና ደረቃማ አካባቢዎች ላይ የደረሰው የድርቃማነት መባባስ ያስከተለው የምርት 

ችግር ተደማምሮ ለዚህ ችግር ሰበብ መንስዔ መሆኑ ተነስቷል።አርሶ አደሩ ለዘመናት ጥሮ 

ግሮ ባፈራው፤ እስከ ዛሬ ደርሷል። ብቻውን ሳይሆን ሌላውን በጫንቃው ይዞ እዚህ 

አድርሷል። 
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ወደድንም ጠላን  የውጪ ንግድ፣ ኢንዱስትሪ እና ሌሎችም እያልን የአገሪቱን የውጭ 

ምንዛሬ የምንሰበስብባቸው መንገዶች ከዚህ ወገን የሚመነጩ እንዲሁም እርሱን መሠረት 

አድርገን የምናገኛቸው መሆናቸው ግልጽ ነው።  

አብነት ካስፈለገም መጥቀስ እንችላለን ቡና፣ ቆዳና ሌጦ፣ እህል፣ የኢንዱስትሪ ጥሬ 

እቃዎች፣ ሌሎችም ማንሳት ለቀባሪው የማርዳት ያህል ነው። ከእርሱ ያልሆነ አንዳች 

አናገኝምና። ባለፉት ዓመታት አርሶ አደሩ ባመረተው ምርት አማካኝነት የድርቁን አስከፊ 

ገጽታ ያን ያህል ሳንገነዘብ ኖረናል። የከፋ ተገዳዳሪነት ስላላስከተለ ማለት ነው። 

 

አርሶ አደሩ የህልውናችን መሠረት ነው ስንልም ይኽንኑ እውነታ ተመርኩዘን ነው። አሁን 

ነገሮች ጠንከርና ጠጠር ማለቱን መረጃዎች እየተመለከትን ነው። በመሆኑም 

የእያንዳንዳችን ርብርብ የሚፈለግበት ወቅት ላይ እንደምንገኝ ልብ ማለት ይቻላል። 

ራሳችንን ለመርዳት ከእኛ ውጪ ማንም የለምና ይኽንን ጉዳይ በምንም ምክንያት ችላ 

ልንለው አንችልም። የኅልውና ጉዳይ ነውና! ባለፉት ዓመታት ራሳችንን ችለን የወጣንበት 

እስካሁንም የዘለቅንበት መንገድ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። የመደጋገፍና አብሮ 

የመኖር ባህላችንን ከምን ጊዜውም በላይ ዳብሮ ሊታይ ይገባል። አሁንም ልንደጋገፍ ግድ 

ይለናል። 

 

  

የሰው ልጅ በሕይወት እስካለ ድረስ መከራና ደስታ መፈራረቃቸው ግድ ነው። ይኽንን 

የተገለጠ እውነት ማንም አይስተውም። የተፈጥሮ ግዴታ መሆኑንም አንዘነጋም፤ ግን ያንን 

ደስታ እንዴት ይዘን ያንን መከራ እንዴት እንሻገረዋለን። የዛሬ የቤት ስራችን ነው ። 

 ሰው በሰውነቱ ብቻ ሰብዓዊ ክብሩን አስበን ድርቁ ሊያስከትል ከሚችለው አደጋ 

መታደግና የአንደም ሰው ሕይወቱ ፈተና ውስጥ እንዳይገባ ለማድረግ ተግተን መስራት፤ 

ድጋፋችንን መስጠትይኖርብናል። ምክንያቱም ከማንም በላይ እኛን ይገደናልና ። 

 

በተለያዩ ጊዜያት መሰል ችግር አጋጥሞን ያውቃል፤ በሕይወት ውስጥ እጅግ ፈታኝና 

ተገዳዳሪ ታሪኮችን አልፈንም ለዚህ ደርሰናል። አሁን ያጋጠመን ችግርም እስካሁን 

እንደተሻገርናቸው ፈተናዎች ሁሉ ልንሻገረው የምንችለው ነው። ዛሬ ስለ ወገኔ ስለ መሰሌ 
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ለማሰብ ማንም ቀስቃሽ ማንም ጎትጓች ሆኖ እንዲመጣ መጠበቅ የለብኝም። ራሳችን 

ቀስቃሽም፣ ተቀስቃሽም፣ አንቀሳቃሽም በመሆን የመስራት እሳቤ ውስጥ ልንገባ ይገባናል። 

በተባበረ ክንድ አንዱ አንዱን በአብሮነት ውስጥ ደግፎ መጽናት ይኖርብናል። 

 

መተባበር ሲባል በቁስ ደረጃ ብቻ አይደለም ከመነሻው ከመሠረቱ ከሀሳብ ይጀምራል። 

በሀሳብ ብዙ እንዲፈጸም፤ እያንዳንዱ መልካምነትም ሆነ ክፋት ከሀሳብ እንዲጀምር 

ማጤንም ያስፈልጋል። 

 

ከላይ እንደተጠቃቀሰው ሁሉ ያለፍነው ብዙ ነው! ማለፍ ያለብንም እንዲሁ። ነጋችንን 

ለማብራት የምንጓዘው ርቀት ወሳኝነትን አስበን መትጋት ይገባናል። በመላ አገሪቱ 

በኢልኒኖ  ምክንያት የተከሰተውን የድርቅ አደጋ ለመከላከል ዋነኛ መፍትሔ ተደርጎ 

እየተወሰደ ያለው የከርሰ ምድርና የገፀ ምድር የውሃ በመጠቀም የመስኖ ልማት ማካሄድ 

መሆኑን ይታወቃል። 

በትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞንም  በዝናብ አጥረቱ ሳቢያ የገበሬው የመኸር ሰብል መሬት 

ላይ ቀረቷል ።ያጋጠመውን የምግብ እህል ችግር በአስቸካይ እርዳታ ለማስወገድ 

ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን የመስኖ ልማትን በዘላቂ መፍትሄነት እየተተገበረ ነው። 

የመስኖ ልማት ፋይዳው የአካባቢው አርሶአደር በመኸር ወቅት ያጣውን የሰብል ምርት 

ጉድለትን ለማካካስ ማስቻሉ ብቻ ሳይሆን ከዚያም የዘለለ ዘርፈ ብዙ ጠቄሜታ አለው። 

የመስኖ ሥራ በሚከናወንበት የእርሻ መሬት ዙሪያ የእንስሳት መኖን በስፋት በማልማት 

በድርቁ ምክንያት የተፈጠረውን የእንስሳት ቀለብ እጥረትን ለማስወገድ ካለው ፋይዳ 

አንፃር ሲታይ  የመስኖን ጠቀሜታ የጎላ ያደርገዋል። 

የመስኖ ልማት የአርሶአደሩን የምግብ ሰብል ፍጆታ ከመሸፈን ባለፈ በገበያ የሚፈለጉ 

አትክልቶችን በማልማት ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ሆኖ በማገልገል የገበሬውን የድርቅ 

ተጋላጭነት ጭምር የሚያስወገድ የግብርና መስክ መሆኑ አያጠያይቅም። 
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በገበያ የሚፈለጉ  አዝርዕትና አትክልትን በመስኖ በማልማት ከዘርፉ በሚያገኙት ገቢ 

ኑሮአቸውን እየለወጡ በመሆኑ መስኖ ተመራጭና አዋጪ የግብርና ዘርፍ ነው  ። 

 የልማታዊነት የአስተሳሰብ የበላይነትን በመፍጠር ረገድ የአገራችን ውስጣዊና 

ውጪያዊ ሁኔታ ከሌሎች ሃገራት ከነበረው እና   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፡፡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፡፡  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፡፡ 

  

በሪፖርቱ እንደተገለጸው በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የተገኘው የእድገት ምጣኔ 18 

በመቶ መሆኑ በፖሊሲው ላይ በተቀመተው አግባብ መሻሻል መኖሩን 
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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  መሆኑም ተመልክቷል፡፡ 

  

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  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 
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ከፕሮፖጋንዳ በፀዳ ልማት የዘመቻ ውስጥ መኖሩንና በዚህም ያለውን ቁርጠኝነት 

የሚያረጋግጥ 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 አያጠራጥርም ፡፡ 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 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 
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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፡፡   

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 
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ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች  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  በዚህ ዙር ትራንስፎርሜሽን ድርቅም የሚታለፍ መሆኑ 

አይጠያይቅም፡፡ 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፡፡                   

                           

 


