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ከየት ወዴት - የሩብ ክፍለ ዘመን ጉዞ 

ብ. ነጋሽ 

05-24-16 

ኢትዮጵያ በተለይ ከዘውዳዊው ስርአት ውድቀት በኋላ የአመለካከት ልዩነትን ማስተናገድ 

ባለመቻሏ በሚሊየን ለሚቆጠሩ ዜጎች ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑ የእርስ በርስ 

ግጭት፣ የፖለቲካ ሹክቻና ጦርነት ውስጥ ተዘፍቃ መቆየቷ የቅርብ ግዜ ታሪካችን ነው። 

የፖለቲካ ሽኩቻውና የጦርነቱ መሰረታዊ መንስኤ የአመለካከትና የማንነት ብዝሃነትን 

ካለመቀበል የመነጨ ነው። የተለያየ አመለካከት ያላቸውን ቡደኖች ማስተናገደ 

ያልፈቀደው የደርግ ስርአት፣ በተለይ አብዛኛውን የሃገሪቱን ወጣቶች አሰልፎ ከነበረው 

የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢህአፓ) ጋር በከተሞች አካባቢ ገጥሞት የነበረው 

ግጭትና ከግጭቱ በአሸናፊነት ለመውጣት ያወጀው ቀይ ሽብር የተሰኘ የግድያ ዘመቻ 

ታሪክ የአስከፊ እልቂትው ምክንያት ሆኗል። 

ሃገሪቱ በቅርብ ግዜ ታሪኳ በአፍሪካ ረጅም ግዜ የወሰደ የተባለለትን የእርስ በርስ ጦርነት 

ለማስተናገድ መብቃቷም የቅርብ ግዜ ትውስታችን ሲሆን ይህም ከ1950ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ 

እስከ 1983 የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ነው። የዚህ ጦርነት አነሳስ ከሃገሪቱ ሰሜናዊ 

አካባቢ - ኤርትራ የነበረ ቢሆንም በተለይ ከ1967 በኋላ በትግራይና በሌሎችም የሃገሪቱ 

አካባቢዎች በተደራጁ የፖለቲካ ድርጅቶችና ብሄራዊ ነፃ አውጪ ድርጀቶች እየተለኮሰ 

መላው ሃገሪቱ ጦርነት የሚካሄድባት ለመሆን ጠርዝ ላይ ደርሳ ነበር፤ በደርግ የስልጣን 

ዘመን በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ ድርጀቶችም ሃያ ገደማ ነበሩ።  

ይህ በአጠቃላይ ለሶስት አስርት ዓመታት ያህል የተካሄደው የእርስ በርስ ግጭትና  ጦርነት 

በሚሊየን ለሚቆጠሩ ዜጎች ህይወት መጥፋት፣ በሚሊየን ለሚቆጠሩ ዜጎች ከመኖሪያ ቄዬ 

መፈናቀል ምክንያት ሆኗል፤ ብዙዎችንም ለአስከፊው ስደት ዳርጓል።  በመንግስትም ሆነ 

የነፃነት ትግል በሚያደርጉ ወገኖች ዘንድ በጦረነቱ ላይ ተሰልፈው የነበሩት በሚሊየን 

የሚቆጠሩ ዜጎች አብዛኞቹ እድሜያቸው ከአርባ አመት በታች ነበር። ይህ ዋነኛው 

አምራች የሰው ሃይል የተሳተፈበት ጦርነት ራሱ ጦርነቱ ከሚበላው ሃብት በተጨማሪ 

አምራቹን የሰው ሃይለ ከምርት ስራ ውጭ በማደረግ የሃገሪቱን ምርት በተለይ የግብርና 
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ምርትን በእጀጉ እንዲቀንስ አድርጎት ቆይቷል። ይህም የሃገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ጉልህ 

አሉታዊ ተፅአኖ አሳድሮ ነበር። አስከፊ ድህነት፣ ስራአጥነት፣ የጤናና የትምህርት እጦት፣ 

በየአምስትና አስር አመቱ ሃገሪቱን በሚመታው ድርቅ ሳቢያ የሚከሰት እልቂት ወዘተ 

የሃገሪቱ መገለጫዎች ለመሆን ሁሉ በቅተው ነበር።  

በተለይ ከ1980 በኋላ የርስ በርሱ ጦርነቱ በየአቅጣጫው ተጋግሎ በነበረበት ወቅት  በገጠር 

የምርት ስራ ላይ የሚሰማራው አብዛኛው የሰው ሃይለ በግዳጀ ወደጦርነት እንዲዘምት 

ተደርጎ ስለነበር ከምርት ውጭ ሆኖ ፆም ያድር የነበረው መሬት ቀላል አልነበረም። 

በአንዳንድ የመሃከለኛው የኢትዮጵያ አካባቢዎች የምርት ሃይል የሆነው ወጣትና ጎልማሳ 

በብዛት ወደጦርነት ዘምቶ ስለነበረ አስከሬን የሚሸከምና መቃብር የሚቆፍር ጠፍቶ 

አዛውንቶች አስከሬን ለመሸከም፣ መቃብር ለመቆፈር የተገደዱበት አስከፊ ሁኔታ ነበር። 

ልጆቻቸው በህይወት እያሉ ጧሪ ቀባሪ ያጡ አዛውንት የገቡበት ተስፋ መቁረጥ  

ለማህበራዊ ኑሮ ቀውስ ቀዳሚ  ምክንያት ሆኖ ነበር። 

በሃገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በብሄራዊ ነፃ አውጪ ድርጀቶች ሲካሄድ የነበረው ጦርነት 

የደርግን ስርአት ሊጥል በተቃረበበትና በስርአቱ መውደቅ ማግስት በብዙዎች ዘንድ ሃገሪቱ 

ትበታተናለች የሚል ስጋትን መጥሮም ነበር። 

በመላው ሃገሪቱ የተቀሰቀሰውና እየተሰፋፋ የሄደው ረሠ በረሠ ጦርነት መንሰኤ ቀደም ሲል 

እንደጠቀስኩት ሥርአቱ ብዝሃነትን ማስተናገድ ባለመቻሉ ነበር። ሃገሪቱ የብሄር፣ 

የአመለካከት፣ የሃይማኖት . . . ብዝሃነት ያላት ሆና ሳለ ስርአቱ ለዚህ እውቅና መንፈጉ 

ነበረ የጦርነቱ መንስኤና የመበታተን አደጋው ስጋት። የንጉሠ ነገሥቱ መንግስት 

ከዘውዳዊው ስርአት ውጭ የሆነ ማንኛውም ፖለቲካዊ አመለካከት፣ ሃይማኖትና ብሄራዊ 

ማንነት እውቅና የነፈገ ነበር። ወታደራዊው መንግስት አንድ ብሄራዊ ማንነት ያላት ሃገር 

የመፍጠር አመለካከትም ነበረው። ይህ ዘውዳዊውን ስርአት የተካው ጁንታ በወታደራዊው 

ቡድን የሃገር አተያይ ከተቃኘው ኮምኒስታዊ ርእዮተ ዓለም ለተለየ ማንኛውም አመለካከት 

በህግ እውቅና ነፍጎ ለ17 አመታት ዘልቋል፤ በሀይል ይገረሰስ ዘንድም ሰበቡ ይሄው ነው።  

የዛሬ ሃያ አምስት ዓመት ግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም የዘውዳዊ ፊውዳላዊና የወታደራዊው 

ደርግ ኮምኒስታዊ ፓለቲካል ኢኮኖሚ እንዲያበቃ ማድረግ ያስቻለ የስርአት ለውጥ መጣ። 

የስርአት ለውጡ የመጣው የቀደሙት ስርአቶች ይከተሉት የነበረውን የአመለካከት፣ 
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የብሄር፣ የሃይማኖት . . . ብዝሃነት የማይቀበል አመለከካት እንዲሁም ህዝቡን ለአስከፊ 

ድህነት የዳረገን ኢኮኖሚያዊ ጭቆና በመቃወም የተካሄደ፣ ከፍተኛ መስዋእትነትን በጠየቀ 

መራራ ትግል ነበር።  

ከላይ በጠቀስኳቸው አስከፊ ስርአቶች አማካይነት በህዝቦች፣ በተለይም በአርሶ አደሩ ላይ 

ይደርስ የነበረውን ጭቆናና የሰብአዊ መብት ጥሰት በግንቦት 20 ድል ከተሻረ እነሆ ሩብ 

ክፍለ ዘመን ተቆጠረ፤ የፊታችን ቅዳሜም የግንቦት 20ን 25ኛ የብር ኢዮቤልዩ በዓል 

እናከብራለን። ታዲያ በዚህ ሩብ ምእተ አመት፣ የብሀዌር፣ ብሄረሰቦችንና ህዝቦችን ሰብአዊ 

መብት ከማክበር እስከ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት እስከማስመዝገብ ድረስ ያለው ጉዞ ምን 

ይመስላል? ምን ምን መልካም ነገሮች ተገኙ? ምን አይነት ስጋቶችስ ተወለዱ? ይህ 

ቀጥለን የምናየው ጉዳያችን ይሆናል። 

በግንቦት 20 ድል ማግስት ሰኔ 1983 ዓ/ም ላይ በሃገሪቱ ውስጥ በትጥቅ ትግል ላይ 

የነበሩት ሁሉም የነፃነት ድርጀቶች፣ እንዲሁም በውጭ ሃገራት ሲንቀሳቀሱ የነበሩና 

በተለያየ አመለካከት የተደራጁ የፖለቲካ ቡደኖች፣ በግንቦት 20 ማግስት በተገኘው እድል 

የይድረሰ ይድረስ በሃገር ውስጥ የተደራጁ የፖለቲካ ቡድኖች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ መሁራን. . 

. በሃገሪቱ መጪ አጣ ፈንታ ላይ ለመወሰን ምክክር ለማድረግ ጥሪ ተደረገላቸው። በዚህ 

ጥሪ መሰረት የኢትዮጵያን የአመለካከትና የብሄር ብዝሃነትን የሚወክሉ ድርጀቶች በአንድ 

አዳራሽ ታደሙ። ይህ የሰኔው ኮንፈረንስ በመባል በሚታወቀው ሸንጎ ያለምንም የውጭ 

ሃይል - መንግስታትም ሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጣልቃ ገብነት ነበር የተካሄደው። 

እናም ኢትዮጵያውያን በሃገሪቱ ላይ የተጋረጠውን የመበታተን አደጋ የሚያረግብ አቋም 

ይዘው ተስማሙ።  

ይህ ስምምነት በመበታተን ትናንሽ ነፃ መንግስት መመስረት በራሱ የህዝብን ነፃነት 

የማያረጋግጥ በመሆኑ በፍቃዳችን፣ ብዝሃነታችንን ያከበረ፣ በመከባበርና በመቻቻል ላይ 

የተመሰረተ ዴሞልራሲያዊ አንድነት ያላት፣ አብረን የምንኖርባት ሃገር እንገንባ የሚል 

ነበር። እናም ወደዚህ መንግስት የሚወስዳቸው፣ ሁሉም የፖለቲካ ቡደኖች በሚወክሉት 

ህዝብ ልክና ወታደራዊውን ደርግ ለመጣል ባበረከቱት አስተዋፅኦ ልክ ስልጣን የተጋሩበት 

የሽግግር መንግስት መሰረቱ። የዚህ የሽግግር መንግስት ዋነኛ ዓላማ ብዝሃነትን፣ ሰብአዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች የተከበሩበት፣ በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ 

ዴሞክራሲያዊ አንድነት ያላት ሃገር መመሰረት የሚያስችል ህገመንግስት መቅረፅ ነበር። 
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በዚህ መሰረት የሽግግር መንግስት ውስጥ የነበሩት ሁሉም የፖለቲካ ቡደኖች የተሳተፉበት 

ህገመንግስት አርቃቂ ኮሚቴ ተዋቀረ፤ የህገመንግስቱን ረቂቅም አዘጋጀ። ይህ 

የህገመንግስት ረቂቅ በመላ ሃገሪቱ የሚገኙ፣ ለአካለ መጠነ የደረሱ ኢትዮጵያውያን በሙሉ 

እንዲወያዩበት ወደህዝብ ተመራ። ህዝቡ በህገመንግስቱ ላይ አንቀፅ በአንቀዕ ተወያይቶ 

መውጣት አለበት ያለው እንዲቀነስ፣ መካተት አለበት ያለው እንዲጨመር አስተያየት 

ሰጥቶበት መልሶ ላከው። አስፈላጊው የህዝብ አስተያየት ከተካተተ በኋላ ለሁለተኛ ግዜ 

ለህዝብ ውይይት ተመራ። ህዝቡ ልክ እንደመጀመሪያው ሁሉ በረቂቁ ላይ ተወያይቶ 

አዳበሮ መልሶ ላከው። ይህ ህዝብን በራሱ ጉዳይ ላይ በንቃት ያሳተፈ ሁኔታ የአዲሲቱ 

ኢትዮጵያ መገለጫ ነው። 

ከዚህ በኋላ የህገመንግስቱ ረቂቅ ወደመፅደቅ ሂደት ተሸጋገረ። አያንዳንዱ ለአካለመጠን 

የደረሰ ኢትዮጵያዊ በምስጢራዊ የድምፅ አሰጣጥ ስርአት በተካሄደ ነፃና ዴሞክራሲያዊ 

ምርጫ ተወካዮቹን በሰየመበት የህገመንግስት አፅዳቂ ምክር ቤት ነበር ህገመንግስቱ 

የፀደቀው። በህዝብ ውክልና የተሰየመው ይህ ምክር ቤት እያንዳንዱ የረቂቅ ህገመንግስቱ 

አንቀፅ ላይ በመወያየት በአብላጫ ድምፅ እያሳለፈ ህገመንግስቱን አፀደቀ። የህገመንግስቱ 

ባለቤቶች በህገመንግስቱ መግቢያ ላይ እንደተገለፀው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዘቦች ናቸው። የኢትዮጵያ ብሄሮቸና ብሄረሰቦች በዚህ ህገመንግስት መሰረት ራሳቸውን 

በራሳቸው ሊያስተዳደሩ፣ በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ አንድነት 

ይኖራቸው ዘንድ በጋራ ቃል ኪዳን ገቡ - በህገመንግስታቸው መሰረት።  

ህገመንግስቱ የኢትዮጵያ አንድነት የቃል ኪዳን ሰነድ ነው። ህገመንግስቱ በኢትዮጵያ 

ለመጀመሪያ ግዜ ለብሄር፣ ለአመለካከትና ለሃይማኖት ብዝሃነት እውቅና ጠጥቷል። 

ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በሙሉ አረጋግጧል 

ይህ በሃገሪቱ ያለውን የማንነት፣ የአመለከካት፣ የሃይማኖት . . . ብዝሃነት በህገመንግስት 

የመቀበል እርምጃ በሃገሪቱ በማንነትና በአመለካከት ነፃነት ጥያቄ ሳቢያ ሊቀሰቀሱ የሚቸሉ 

የእርስ በርስ ግጭቶችንና ጦርነቶችን በማስቀረት በመላው ሃገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን 

አድርጓል። 

የሰፈነው ሰላም የሃገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ በመመሰረት ከተቀረፀው ባለፉት ሁለት 

አስርት ዓመታት ሃገሪቱን ካሰተዳደረው ኢሀአዴግ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ልማት ፖሊሲ 
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ጋር ተደጋግፎ የዘመናት የኢኮኖሚ የማሽቆልቆል ጉዞን መቀልበስ አስቻለ። ገዢው ፓርቲ 

ኢህአዴግና የኢፌዴሪ መንግስት ከዚያ ቀደም በሃገሪቱ መሰረቱን ጥሎ የነበረውን 

መንግስት ኢኮኖሚውን ሙሉ በሙሉ እንዲቆጣጠር የሚያደርግ የእዝ ኢኮኖሚ መርህ፣ 

እንዲሁም ከቀዝቃዛው ጦርነት ማክተም በኋላ በዓለም ላይ ገዢ ሆኖ የወጣውን 

የኒዮሊበራል ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወደጎን በመግፋት ከሁለቱም መርሆች አስፈላጊ የሆኑትን 

በመውሰድ፣ የሃገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ የልማታዊ ዴሞክራሲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

መርህ ቀርፀዋል። ይህ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ተግባራዊ 

አድርገዋል።     

በዚህ መርህ ተግባራዊነት ኢትዮጵያ ላለፈው ሩብ ምእተ አመት በአማካይ የማያቋርጥ የ8 

በመቶ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ችላለች። በተለይ ባለፉት አስራ ሶስት ዓመታት 

በተከታታይና ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍልን ያረጋገጠ ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት 

ተመዝግቧል። የኢኮኖሚ እድገቱ መነሻ ከ80 በመቶ በላይ የሃገሪቱን ህዝብ የሚወክለው 

አርሶ አደር ከተሰማራበትና የሃገሪቱ ኢኮኖሚ መሰረት ከሆነው ግብርና ነው። የኢኮኖሚ 

እድገቱ መነሻ በአነስተኛ ማሳ ላይ በቤተሰብ ጉልበት በሚከናወን ግብርና ምርትና 

ምርታማነት ማሳደግ ነበር። በዚህ አርሶ አደሩ ራሱን በወጉ እንዲመግብና ሌሎች 

መሰረታዊ ፍላጎቶቹን እንዲያሟላ ተደረገ፤ ከራርሞ አርሶ አደሩ ምርታማነቱን በማሻሻል 

ገቢውን በማሳደግ የገበያ አቅም የሚሆንበትን ሁኔታ ተፈጠረ።  

እንግዲህ በተጨባጭ እንደሚታየው ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የአብዛኛው አርሶ 

አደር ህይወት ቀደም ሲል ከነበረው ጋር ሲነፃፀር በእጅጉ ተለውጧል። አሁን አርሶ አደሩ 

ወትሮ ለጥቂት ከተሜዎች ብቻ የተፈቀዱ የሚመስሉትን የፋብሪካ ወጤት የሆኑ የምግበ 

ዘይት፣ ስኳር፣ ሳሙናና የመሳሰሉ የፍጆታ ምርቶች ተጠቃሚ ለመሆን በቅቷል። ከነቤተሰቡ 

የተሟላ የሌሊት፣ የአዘቦትና የክት  አልባሳቱን ማሟላት ችሏል። ዛሬ፣ አበዛኛው አርሶ 

አደር ከሳር ክዳን ጎጆ ተላቆ የተሻለ ምቾት ያለው የቆርቆሮ መኖሪያ ቤት ውስጥ መኖር 

ጀምሯል። የከብት ማደሪያ በረቱንና ማብሰያ ቤቱን ከመኖሪያ ቤቱ ለይቷል። 

በቀላሉ የማይገመት ቁጥር ያላቸው አርሶ አደሮች ደግሞ በመቶ ሺዎቸና በሚሊየን የሚለካ 

ሃብት ማፍራት ችለዋል። እነዚህ ወደባለጸጋነት የተሸጋገሩ አርሶ አደሮች በአካባቢያቸው 

የእህል ወፈጮ፣ የሸቀጣሸቀጥ መደብር . . . የመሳሰሉ የንግድ  ድርጅቶችን አቋቁመዋል። 

ውብና ምቹ የመኖሪያ ህንፃ የገነቡም ጥቂት አይደሉም። በአቅራቢያቸው በሚገኙ ከተሞች 
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የሚከራዩ ቪላዎችን የሰሩም አሉ፤ ከአርሶ አደርነት ወደኢንቨስተርነት ለመሸጋገር 

የበቁትም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። እነዚህ ወደኢንቨስተር ባለሃብትነት የተሸጋገሩ 

የቀድሞ አርሶ አደሮች ትላልቀ ፎቆች፣ በረካታ የህዝብ ማመላለሻና የጭነት ተሽከረካሪዎች 

እንዲሁም ሌሎች የአገልግሎትና የማምረቻ ተቋማትን መስርተዋል።   

የሰፊው የአርሶ አደር ገቢ ማደግ በሃገሪቱ ትልቅ የገበያ አቅም  ፈጥሯል። ይህ የገበያ 

አቅም ለሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች መፈጠርና መጎልበት ግብአት የሚሆን ሃገራዊ 

የካፒታል ክምችት መፈጠር አስቸሏል። ከግዜ ወደገዜ እያደገ ከመጣው የውጭ 

ኢንቨስትመንት በተጨማሪ በሃገር ውስጥ የተፈጠረው የካፒታል ክምችት ሃገር በቀል 

ባለሃብቶችን በመፍጠርና አቅማቸውን በማሳደግ የአገልግሎት፣ የማምረቻና የኮንስትራክሽን 

ዘረፉ እንዲጎለብት አድርጓል። ሁኔታው ሃገሪቱን የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት 

የምትችልበት መነሻ ላይ አድርሷታል። ከአምስት ዓመታት በፊት የእድገትና 

ትራንስፎረሜሽን እቅድ በመንደፍ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈለገው በዚህ ነባራዊ ሁኔታ 

ምክንያት ነው። 

ከግብርና ተነስቶ ወደሌሎች ዘርፎች መሸጋገር የጀመረው የአገራችን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ 

እድገት ለከተሜ ወጣቶች በርካታ እድሎችን አስገኝቷል። በተለይ ለኢኮኖሚ እድገቱ 

ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያበረከተው የኮንስትራክሽኑ ዘርፍ በሚሊየን ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ 

እድል ፈጥሯል። በከተማዎች የተንሰራፋውንና ዋንኛ የድህነት መንስኤ የነበረውን ስራ 

አጥነት ለማቃለል ኢንቨስትመንቱ ከሚፈጠረው የስራ እድል በተጨማሪ፣ ወጣቱን ለስራ 

ፈጣራ በማነሳሳት በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ተደራጅቶ በማምረትና አገልግሎት  ስራ 

ላይ እንዲሰማራ ተደርጓል። በመጀመሪያ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ወቅት ብቻ 

ከ8 ሚሊየን በላይ የሚሆኑ ዜጎች በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት የስራ እድል 

ተፈጠሮላቸዋል። አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት የስራ እድል ከመፍጠር ባሻገር የሃገሪቱ 

ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት እንዲችል የሚያደርግ የአምራች የኢንደስትሪ ፅንስ 

ለመሆን በቅተዋል። 

የአርሶ አደሩን ገቢ በማሳደግና በከተማዎችም የስራ እድል በመፍጠር የህዝቡን የኑሮ 

ሁኔታ በማሻሻል ረገድ ከተገኘው ውጤት በተጨማሪ እስከ አርሶ አደሩ መንደር ድረስ 

የዘለቀ የትምህርትና የጤና አገልግሎት ተቋማትን፣ የመንገድ፣ የስልክና የኤሌትሪከ 

መሰረተ ለማቶችን በማስፋፋት የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ በማሻሸል ጉስቁልናን መቀነስ 



7 
 

ተችሏል። ገና በዙ ስራ የሚጠይቀን ጉዳይ መኖሩ እንዳለ ሆኖ፣ ኢትዮጵያ ባለፉ ሃያ 

አምስት ዓመታት ድህነትን በመቀነስ የሚሊኒየሙን የልማት ግቦች ማሳካት ከቻሉ 

የዓለማችን ጥቂት ሃገራት አንዷ መሆኗን ልብ ይሏል።  

በአጠቃላይ በአንድ አጭር ፅሁፍ ማንሳት የሚቻለውን ያህል ጠቅሼ የዘረዘረኳቸው 

ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች በሃገሪቱ የተመዘገበውን እድገት አብዛኛውን ህዝብ ተጠቃሚ 

ያደረገ፣ ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል የታየበት ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ጽሁፍ ከብዙ 

በጥቂቱ የጠቀስኳቸው ስኬቶች የግንቦት 20 ድል ባመጣው የስርአት ለውጥ የተገኙ፣ 

የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ በማምጣት በ2017 ዓ/ም ሃገሪቱን ዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ 

ያላት ሃገር ለማደረግ እርሾ በመሆን ላይ ነው። በአሁኑ ሰአት፣ ኢኮኖሚያዊ መዋቅራዊ 

ለውጥ ለማምጣት የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪውን መመገብ የሚያስችል ካፒታል፣ 

በተለያየ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ሃይል፣ የስራ ባህል ወዘተ መፍጠር ተችሏል። እስካሁን 

ያሉት ሁኔታዎች በኢኮኖሚው ውስጥ መዋቅራዊ ለውጥ በማምጣት ትራንስፎርሜሽኑን 

ማሳካትና መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሃገራት ተርታ የመሰለፉ ጉዳይ የነሳካ መሆኑን ከወዲሁ 

ያመለክታሉ። ይህ የሚሆነው ደግሞ የኢኮኖሚ እድገቱን ለማስቀጠለ የባለፉት አመታት 

መልካም ተሞክሮዎችን አጠናከሮ መቀጠል ሲቻል ነው። 

ይህ ከላይ ያለውን እንበል እንጂ፣ ያለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ጉዞ በስኬት ብቻ የተሞላ 

አለነበረም። በርካታ መሰናከሎች የተፈጠሩበትና መውደቅና መነሳት፣ መንቀራፈፍና 

መፍጠን የተፈራረቁበት ነው። ለዘላቂ የሃገሪቱ እድገትና የህዝቡ ህይወት መሻሻል እርሾ 

ሊሆን የሚችል አቅም እንደተፈጠረው ሁሉ የኢኮኖሚ እድገቱን ሊያደናቀፉና ሊያጓትቱ 

የሚችሉ፣ ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲሸራረፉ የሚያደርጉ የመልካም 

አስተዳድርና የኪራይ ሰብሳቢነት አደጋዎችም ተጋርጠውብናል። ይህን የመፋለም ከባድና 

ቀሪ ስራዎች ከፊታችን ይጠብቁናል።  በዚህ ዙሪያ ያለውን እውነታ በሌላ ፅሁፍ 

እመለሰበታለሁ።   
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