
ቀዲዲ አኩፋዲን የሚፈሌግ  

ማን ነው? 

 

አባ መሊኩ 06-08-18 

ቀዲዲ  አኩፋዲ አገሌግልቱን የጨረሰ ተዓማኒነት  የላሇው ነው።  በአኩፋዲ  የምናኖረው ወይም የምናስቀምጠው  በቀጣይ 

ሌንጠቀምባቸው ወይም ሌንፈሌጋቸው የምንችሊቸውን ቁሶች ነው።   ይሁንና  ማኖሪያው ይህን አገሌግልት መስጠት 

የማይችሌ ከሆነ  ተፈሊጊነት ወይም ጥቅም አይኖረውምና ይተዋሌ ወይም ይጣሊሌ።  አገራችን  በየዓመቱ  ከፍተኛ በዴርና 

ዕርዲታ ከሚያገኙ አገራት መካከሌ አንዶ ናት። መንግስት  ይህን ያህሌ ብዴርና ዕርዲታ ማግኘት የቻሇው  ውጤታማ  

የዕርዲታና ብዴር አጠቃቀም ስሌት መከተሌ በመቻለ ነው። ብዴር መመሇስ ሇማይችሌ ብዴር የሚሰጥ አካሌ ሉኖር 

አይችሌም።  

ዓሇም ዓቀፍ የገንብ ተቋማት፣ መንግስታትና ዴርጅቶች  ሇኢትዮጵያ መንግስት  ብዴርም ሆነ ዕርዲታ ማቅረብ የሚፈቅደት  

ተቋማቱና አገራቱ በሚያስቀምጧቸው  የብዴር መስፈርቶች መሰረት ውጤታማ  መሆኑን በማረጋገገጣቸው  እንጂ  

ኢትዮጵያን  ስሇሚወዶት ወይም ስሇሚቀርቧት አይዯሇም።  በአሁኑ ጊዛ እንኳን ገንብን የሚያክሌ ነገርን ይቅርና የሰብዓዊ 

ዕርዲታን ሇማቅረብ መንግስታት ሁኔታዎችን በዯንብ መርምረው በርካታ ቅዴመ ሁኔታዎች አስቀምጠው መሆኑን 

እየተመሇከትን ነው። በአገራችን  ብክነትና ላብነት  ፍጹም  የሇም  ሇማሇት ባያስዯፍርም  የኢፌዳሪ መንግስት በብዴርና 

ዕርዲታ አጠቃቀም ዘሪያ  ከየትኛውም የአፍሪካ አገራት የተሻሇ አፈጻጸም እንዲሇው  ዓሇመ ዓቀፍ ተቋማት ራሳቸው 

ምስክርነታቸውን  ሰጥተዋሌ።   

ማንኛውም አበዲሪ አከሊት ገንባቸው እንዯሚመሇስሊቸው እርግጠኛ ባሌሆኑበት ሁኔታ ብዴር ሉያቀርቡ አይችለም። 

ብዴርንም ሆነ እርዲታን  በተመሇከተ  ሁለም  አበዲሪ አካሊት  የየራሳቸው መስፈርቶች አሎቸው። የመጀመሪያው መስፈርት 

የተበዲሪው የብዴር የመክፈሌ አቅም፣ ጠንካራ መንግስት፣ የተረጋጋ  ኢኮኖሚና  ፈጣን ዕዴገት ቀዲሚዎቹ ናቸው። ከዙህም 

ባሻገር ብዴሩ ሇታሇመሇት ፕሮጀክት በተያው የጊዛ  ገዯብ መዋለን፣ የፕሮጀክቶች ጥራት፣ በህዜቦች ሊይ ያመጣው 

አዎንታዊ ተጽዕኖ ወተ  የብዴር መስጫ መስፈርቶች ናቸው። በዙህ ረገዴ የኢፌዳሪ መንግስት  ውጤታማ  ስራዎችን  

ማከናወን ችሎሌ የሚሌ እምነት አሇኝ። በብዴር  በተገኘ  ገንብ በአገራችን በርካታ መሰረተ ሌማቶች ተርግተዋሌ፣ 

ማህበራዊ መገሌገያዎች ተገንብተዋሌ፤ በዙህም ሳቢያ የዛጎች ህይወት እጅጉን ተሻሽሇዋሌ። 

ከሊይ እንዲነሳሁት ማንም ገንቡን በቀዲዲ ከረጢት ማኖር አይፈሌግም፤ እንኳን  ብዴርን  ዕርዲታንም ቢሆን ሇጽዴቅ   

የሚሰጥ አካሌ እስካሁን አሌተመሇከትንም።  ይህ እውነት ነው።  ምዕራባዊያኖች እንኳን ብዴርን  ዕርዲታን  ሇማቅረብ 

ቅዴመ ሁኔታዎችን  ሲያስቀምጡ ተምሌክተናሌ። ባሇፈው 2008-9 ዓ.ም አገራችን በከፍተኛ ዴርቅ በተመታችበት ወቅት 

ሰብዓዊ ዕርዲታ ሇማቅረብ  ሲለ  በግብርና ፖሉሲዎች ሊይ ይህን አካቱ  ይህን ዯግሞ አውጡ ወተ  የሚሌ ምክር መሰሌ 

ጣሌቃ ገብነት እንዯነበር   አንዲንድች  ያነሳለ።   



ዓሇም ዓቀፍ ዴርጅቶችም ሆኑ አገራት ሇኢትዮጵያ የብዴር አገሌግልት ማቅረብ የፈቀደት የአገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ 

በመገንብና  ውል አዴሮም ገንባቸውን ማግኘት እንዯሚችለ ዓመኔታ ስሊዯረባቸው ብቻ ነው።  መንግስት  ብዴርና 

ዕርዲታ ማግኘት የቻሇው  ብዴርና ዕርዲታን በአግባቡ መጠቀም  ስሇቻሇ  ብቻ ሳይሆን ብዴርን መመሇስ  ስሇቻሇም ጭምር 

ነው። አንዲንድች  ሰሞኑን  ኢትዮጵያ  ከእንግዱህ ብዴር ማግኘት አትችሌም ምክንያቱም የመክፈሌ አቅም የሊትም የሚሌ 

ወሬ ሲያናፍሱ ይታያለ።  ይሁንና  መረጃዎች እንዯሚያመሊክቱት  መንግስት ጊዛያቸው  የዯረሰውን  ማንኛውንም ብዴሮች  

በመመሇስ ሊይ ነው።  

የኢትዮጵያ መንግስት ሌማታዊ መንግስት ነው።  በመሆኑም ሁለንም ነገር ገበያ ይምራው ብል እጁን አጣጥፎ 

አሌተቀመጠም። በተመረጠ ሁኔታ በኢኮኖሚው ውስጥ ጣሌቃ መግባት በመቻለም ሇአገሪቱ ዕዴገት ጉሌህ አስተዋጽዖ 

ማበርከት ችሎሌ። እስካሁን ባሇው ሁኔታ  በመንግስት እጅ  ተይው የነበሩ  በርካታ  ትሊሌቅ  ኩባንያዎች ኢኮኖሚውን 

በማይጎዲ መሌኩ ወዯ ግለ ርፍ  ሲያዝር  መቆየቱ  ይታወቃሌ።   ዚሬ ሊይ ዯግሞ ቀሪዎቹን  እንዯቴላኮም፣ ባቡር፣ አየር 

መንገዴ  ያለ ተቋማትን አብዚኛውን ዴርሻ መንግስት ይዝ  ቀሪውን ዴርሻ  ወዯ ግሌ  ሇማዝር መወሰኑ የሌማታዊ መንግስት 

አንደ ባህሪ ነው። ይህን አካሄዴ ሌንኮንነው አይገባም። መንግስት ባሇሃብቱ ወዯማይዯፍራቸው ሴክተሮች  ኢንቨስት 

ቢያዯርግ ሇአገር ኢኮኖሚ የበሇጠ ጠቃሚ  ይሆናሌ።     

እንዯእኔ እንዯኔ ሇኢትዮጵያ መንግስት የኢኮኖሚ ስኬት አንደ ምክንያት ነው ብዬ የማስበው በተመረጡ የኢኮኖሚ ርፎች 

ሊይ የሚያዯርገው ቀጥተኛ ተሳትፎ ይመስሇኛሌ። ሇዙህ ጥሩ አብነት የሚሆነው  በአገራችን መንግስት የሚያስተዲዴረው 

ባንክ በመኖሩ ሌማታዊ ባሇሃብቶች ብዴር በቀሊለ እንዱመቻችሊቸው  ምቹ ሁኔታን ተፈጥሮሊቸዋሌ። መሬት በህዜብና 

መንግስት ባሇቤትነት እንዱተዲዯር ማዴረጉም ትርፍ የሆነ መሬትን በመሇየት ሇባሇሃብቶች ማቅረብ እንዱችሌ አግዝታሌ።    

መንግስት ኢንቨስት  እያዯረገባቸው ያለ ርፎች በአብዚኛው የብዘሃኑን ጥቅም ሉያረጋግጡ የሚችለ፣ አገራዊ ስኬትን 

ሉያሳዴጉ ወይም ሉያጎሇብቱ የሚችለ ባሇሃብቱ ሉሰማራባቸው የማይችሌ የኢኮኖሚ ርፎችን ሊይ በመሆኑ በግለ ሴክተር 

ሊይ ያሳዯረው ተጽዕኖ የሇም።  

ብዴርን  በተመሇከተ  በበርካታ ሰዎች ንዴ ብዥታ እንዲሇ ይሰማኛሌ። የመንግስት ብዴርና የሌማት ዴርጅቶች ብዴሮች 

አንዴ ሊይ በመቀሊቀሌ  የኢትዮጵያ መንግስት ብዴር  እንዯሆኑ  አዴርጎ የመውሰዴ አዜማሚያ አስተውያሇሁ። የመንግስት 

የሌማት ዴርጅቶች ንብረትነታቸው የህዜብ ይሁን እንጂ እንዯማንኛውም የትርፍ ዴርጅቶች ራሳቸውን ችሇው ብዴር 

የሚጠይቁ  ናቸው። ሇአብነት ያክሌ  ሚዴሮክ ህሌውና የሚኖረው  ትርፋማ እስከሆነ  ጊዛ ዴርስ ብቻ ነው፤ ይህ ካሌሆነ 

ሼኩ በማግስቱ ይጉታሌ። በተመሳሳይ ኢትዮቴላኮምም ሆነ የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ  ህሌውናቸው  ትርፋማነታቸው 

እንዯሆነ መታወቅ አሇበት። እነዙህ ዴርጅቶች የሚፈጽሟቸው ብዴሮች ከራሳቸው የመክፈሌ አቅም ጋር በተገናበ መሌኩ 

እንጂ ከመንግስት ጋር የሚያገናኘው አንዴም ነገር የሇም። አበዲሪው ተቋምም ሆነ አገር ሇመንግስት የሌማት ዴርጅቶች 

ብዴር ሲያቀርብ  ታሳቢ የሚያዯርገው የዴርጅቶቹን ወይም የፕሮጀክቶቹን  አዋጭነት እንጂ የመንግስትን የብዴር መክፈሌ 

አቅም አይዯሇም። በመሆኑም ነው የመንግስት ብዴርና የሌማት ዴርጅቶች ብዴሮች ተሇያይተው መታየት አሇባቸው የምሇው 

ሇዙህ ነው።  

 



ከሊይ ሇማንሳት እንዯሞከርኩት  አበዲሪዎች  ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታ ሳይመረምሩ  ገንባቸውን  በከንቱ የሚያፈሱበት  

ሁኔታ አይኖርም። የኢትዮጵያ መንግስት በብዴር አጠቃቀሙም ይሁን አከፋፈሌ  ረገዴ  ውጤታማ  በመሆኑ ዓሇም ዓቀፍ  

የፋይናንስ ተቋማትም ይሁኑ  የተሇያዩ  መንግስታት  ሇአገራችን  ብዴርና እርዲታ  በማቅረብ ሊይ ናቸው።  የኢፌዳሪ 

መንግስትም  ያገኛቸውን ብዴሮች በሙለ የህዜቦችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ፣ የአገሪቱን የኢኮኖሚ ዕዴገት የሚያፋጥኑ   

መሰረተ ሌማቶችን በማስፋፋት ሊይ አውሎቸዋሌ። ይህም በመሆኑ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ሇተከታታይ ዓመታት ፈጣን ዕዴገት 

እንዱመገብ አዴርጎታሌ። እንዯላልች የአፍሪካ አገራት መንግስታት የኢትዮጵያ መንግስት የብዴር ገንብን ሇፖሇቲካ ፍጆታ 

አሊዋሇውም፤ ሇመንግስት ሰራተኞችም ዯሞዜ አሌከፈሇውም።   ይሌቁንም የኢትዮጵያ መንግስት የብዴር ገንብን   መሰረተ 

ሌማት ግንባታ ሊይ እንዱውሌ  በማዴረጉ  በቀጣይ ሇኢኮኖሚው ዕዴገቱ  ተጨማሪ አቅም የሚፈጥርበትን  ሁኔታ 

አመቻችቷሌ። 

ማንም ገንቡን በቀዲዲ አኩፋዲ ማኖር አይፈሌግም። አበዲሪዎችም  ሇኢትዮጵያ መንግስት ብዴር ሇማቅረብ የወዯደት 

በአገራችን የተረጋጋና ጠንካራ መንግስት ያሇ በመሆኑ እንዱሁም በብዴር የመጣው ገንብ ሇታሇመሇት ዓሊማ በመዋለ 

በዙህም ሳቢያ  ፈጣን የኢኮኖሚ ዕዴገት ማስመዜገብ በመቻለ ነው።  መንግስት የብዴር ገንብን  ሇመሰረተ ሌማት  

ሇአብነት የትራንስፖርት አውታር መስፋፋት፣ የሃይሌ አቅርቦት፣  የኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ  በማዋለ  በቀጣይ ሇአገሪቱ 

ዕዴገት ተዯማሪ ሃይሌ እየሆኑ ነው።    

 


