
የልማት ባንካችን ብልሹ አሰራር ይታረም !! 

አገራችን ከነበረችበት የስልጣኔ ማማ ከ2ኛ ሚሊኒየም የመጀመሪያ ምዕራፍ ጀምሮ ወደ ቁልቁል 

እየተንደረደረች ተጉዛ ከዛሬ ሁለት አስርት ዓመታት እስካለዉ ጊዜ ድረስ እንደ አገር የመቀጠል 

ጉዳይ በጥያቄ ዉስጥ የወደቀበት ሁኔታ ላይ የነበርን ህዝብ ስለመሆናችን ዕድሜዉ 35 ዓመትና 

በላይ የሆነ ኢትዮጵያዊ በታሪክ ሳይሆን በእዉነታዉ ዉስጥ የታሪኩ አካል ሆኖ ያለፈ በመሆኑ ብዙ 

ክርክር ሊነሳበት አይችልም የሚል እምነት አለኝ፡፡ 

 ታዲያ አገራችን ከደርግ አገዛዝ ተላቃ ያለንን የባህል፤ የቋንቋ፤ የብሄር፤ የሃይማኖት ወ.ዘ.ተ 

ልዩነት ሊያስተናግድ በሚችል ህገመንግስታዊ ስርዓት መመራት ስትጀምር የለዉጥና የዕድገት 

ዋነኛዉ ምንጭ የሆነዉ የሰዉ ጉልበትና እዉቀት ያለንን የተፈጥሮ ፀጋ ጥቅም ላይ ለማዋል 

በሚያስችል አግባብ ሲመራ የተመዘገቡ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ለዉጦች የት ነበርን ብቻ 

ሳይሆን ዓለም የት ነበሩ እስኪሰኝ ድረስ በዕድገት ምህዋር ዉስጥ ገብተናል፡፡ 

 ነገር ግን በሌላ ገፅ መነሳት ያለበት  ጥያቄ በእዉነት ይህንን ዕድገት ለማስቀጠልና በመንግስት 

በተቀመጠዉ የጊዜ ማዕቀፍ መካከለኛ ገቢ ካላቸዉ አገሮች መሰለፍ እንችላለን ወይ ነዉ? በእነ 

አምነት በአገራችን በየደረጃዉ በተንሰራፋዉ ሙስና ተገዝግዘን እንዳንወድቅ ያስፈራል፡፡ 

በአንዳንድ ተቋማት እየሆነ ያለዉ ዘግናኝ ዘረፋ ሲታይ ምነዉ አይ! ባይ ጠፋ ያሰኛል፡፡  

ለዛሬ በኢትዮጵያ ልማት ባንክ እየሆነ ያለዉን ባነሳ ወዴት እየተጓዝን እንደሆን ያመላክተናል ብዬ 

አስቤያለሁ፡፡ ባለኝ የስራ አጋጣሚ አንዳንድ በኢንቨስትመንት ስራ ላይ ከተሰማሩና በኢትዮጵያ 

ልማት ባንክ የብድር አገልግሎት ከሚያገኙ ግለሰቦችና ተቋማት ጋር እገናኛለሁና በባንኩ እየሆነ 

ያለዉን ለመታዘብ ዕድል አገኝቻለሁ፡፡ በእዉነቱ ከሆነ ባንኩ እያስተዳደረ ያለዉ የኢትዮጵያን 

ህዝብ ሀብት ነዉ ወይስ የጠላት ገንዘብ ነዉ ያሰኛል፡፡ በአሁን ሰዓት ለፕሮጀክት ከባንኩ በመቶ 

ሚሊዮን ብር ብድር ለማግኘት የሚያስፈልገዉ ኢኮኖሚያዊም ሆነ ፋይናንሽያል እንዲሁም 

አከባቢያዊ የአዋጭነት ዝርዝር ጥናት ያለዉ ሰነድ ማቅረብ ሳይሆን ብድር የሚጠየቀዉ ፕሮጀክቱ 

አዋጭ ይሁንም፤ አይሁን ከባሰም ምናባዊም ይሁን አዋጭነቱ (Feasibility) የሚገመገመዉ 

የፕሮጀክት ጥናቱ (ጥናት ከተባለ) የተሰራዉ በባንኩ ኦፊሴሮች በተለይም በአዋጭነት ግምገማ 

ቡድን (Appraisal Team) ነዉ ወይስ ከባንኩ ዉጭ ባሉ ባለሙያዎች የሚለዉ ነዉ፡፡ 

 ጥናቱን በባንኩ ባለሙያዎች ያሰራ አካል የአዋጭነት ጥያቄ አሳሳቢዉ እንደማይሆን ደረቱን 

መንፋት ይችላል፡፡ ባይሆን ዋናዉ ጉዳይ ብድሩ ሲፈቀድ የባንኩ ኦፍሴሮች ድርሻ በመቶኛ ስንት 

ነዉ? 5%፤ 10% ወይስ 15% የሚለዉ ነዉ፡፡ ክርክሩና ድርድሩ በፕሮጀክቱ አዋጭነትና ተያያዥ 

ጉዳይ ላይ ሳይሆን በብድር በሚወሰደዉ ገንዘብ ድርሻ ላይ ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ ይህ ማለት 



ደግሞ ጥያቄዉ የፕሮጀክቱ አዋጭነት ሳይሆን የኦፍሴሮቹ ድርሻ መጠን ዋነኛ ወሳኝ ጉዳይ 

ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ በዚህ ስሌት መሰረት 100 ሚሊየን ብድር ከተጠየቀ 10 ሚሊየን አሊያም 

15 ሚሊየን ብር የኦፍሴሮቹና የሚመለከታቸዉ የባንኩ ኃላፊዎች ድርሻ ይሆናል ማለት ነዉ፡፡ 

በጋምቤላ ክልል በ1 የእርሻ ማሣ 2ና3 የተለያዩ አካላት ብድር የወሰዱበት አንዱ ምክንያት፤ 

ምናልባትም ዋናዉ ይህ ሳይሆን ይቀራል ትላላችሁ፡፡  

ከላይ የተገለፀዉ በባንኩ ዉስጥ በፕሮጀክት አዋጭነት ግምገማ ቡድን በአገር ሀብት ላይ እየተሰራ 

ያለ አሳፋሪ ደባና ሸፍጥ አሁን አሁን ህጋዊ ድጋፍ ያለዉ የሚመስል ገፅታ እየያዘ መጥቷል፡፡ 

ሁሉም የባንኩ የስራ ክፍሎች የሚያገኙት የገንዘብ ድርሻ ማነስና መብዛት ካልሆነ በስተቀር 

በብልሹ አሰራር የተጨማለቁ ሁሉም ክፍሎች ናቸዉ፡፡ 

 በሁሉም የስራ ክፍሎች ደረጃ ማለትም የተፈቀደዉን የብድር ገንዘብ እስከሚለቀዉ ክፍል ድረስ 

ሁሉም ከማን አንሼ በሚል ብሂል የድርሻዉን ካልቦጨቀ ለፕሮጀክት ገንዘብ ከማግኘት የመንግስተ 

ሰማያትን በር ቁልፍ ማግኘት ሊቀል ይችላል ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ እዚህ ላይ ብድሩ 

ከተፈረመ በኋላ በሚመለከተዉ አካል ተመዝግቦ በንብረት እንቅስቃሴ ላይ ጥንቃቄ እንዲደረግ 

የሚያስችል አከናዋኝ የሆነዉ የባንኩ የህግ አገልግሎትም መዘንጋት የለበትም፡፡ መጠነኛ ድርሻ 

እሱም አለዉና፡፡ 

 ይህ በባንኩ የሚፈፀመዉ የተደራጀ ምዝበራ እዉነት መሆኑን ለማረጋገጥ ረጅም የምርመራ ሂደት 

ማለፍ የሚያስፈልግ አይመስለኝም፡፡ በባንኩ ከተቀጠሩ ባለአንድ አሃዝ ዓመት  አገልግሎት 

ያላቸዉ ወጣት ኦፊሴሮች ጭምር በአዲስ አበባ ከተማ የ2 ቤቶችና የመኪና ባለቤት የመሆናቸዉ 

ምስጢር ደመወዛቸዉን የመቆጠብ ብቃታቸዉ ሊሆን እንደማይችል ለመረዳት የሂሳብ ሊቅ መሆን 

አያስፈልግም፡፡ የአገር ሀብት እንዲህ ሲዘረፍ እንዴት በዝምታ ይታለፋል?  

በዘመነ ደርግ ጉዳዩን ለማስፈፀም ወደ መንግስት ተቋማት ሲሄድ የሚጠየቀዉ ጉቦ ያስመረረዉ 
ደሃዉ የኢትዮጵያ ህዝብ ብሶቱን ቀጥሎ የተቀመጠዉን ግጥም ለአዝማሪ እየሰጠ ይወጣ ነበር አሉ፡፡ 

     የወር ደመወዙ አምስት መቶ፤ 

      የቀን ወጪዉ ስምንት መቶ፤ 

      ሎተሪ አልወጣለት ዉርስ የለዉ፤ 

      ይህንን ሰዉ ማን እንበለዉ….?  

በአሁን ሰዓት በየቀኑ ከወር ገቢያቸዉ በእጅጉ የሚልቅ ወጪ የሚያወጡና ቅንጡ ኖሮ የሚኖሩ 
የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ኦፍሴሮችና ኃላፊዎች እየተከተሉ ያሉትን ኃላፊነት የጎደለዉ አሰራር 
እንዲቀጥሉ ህጋዊ ፈቃድ የተሰጣቸዉ መስለዋልና ይብቃችሁ ሊባሉ ይገባል፡፡ አሊያ በተደራጀና 



ተቋማዊ በሚመስል የባንኩ አሰራር የአገር ሀብት እየተመዘበረ መቀጠሉ አይቀሬ ነዉ፡፡ በባንኩ 
ያለዉ አሰራር ባለበት እንዲቀጥል ከተፈቀደና ፈጣን የማስተካከያ እርምጃ የማይወሰድ ከሆነ ደግሞ 
በርካታ ጥያቄዎችን መጠየቅ ግድ ይለናል፡፡ 

 ፀረ ሙስናስ ምን እየሰራ ነዉ?  

 እስከ መቼ ነዉ የባንኩ ብልሹ አሰራር እንዲቀጥል የሚፈቀደዉ? የትስ ያደርሰናል? 

  መጨረሻችንስ ምን ይሆን? በፍጥነት የባንኩ ብልሹ አሰራር ይታረም! 

 ካልሆነ ወዴት   እየተጓዝን ነዉ? ያሰኛል፡፡    ለዛሬ ይብቃኝ፡፡   

       

ታማኝ ይበልጣል-ካፋ ዞን ሺሼእንዴ ከተማ 
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