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በአሸናፊነት የዘለቀ እውነት 
 

መሐመድ ናስር  2/7/13 

 

በኢትዮጵያ አዲስ የታሪክ ምእራፍ እየተመዘገበ ነው፡፡ ይህም የአገሪቱን የዘመናት መጥፎ 

ታሪክ እየለወጠው ስለመሆኑ ከዜጎች አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃም እየተነገረ ይገኛል፡፡ 

ለዚህ ሁሉ ትልቁ ምክንያት ደግሞ መንግስትና መላው የአገሪቱ ዜጎች ካለፉት ሁለት 

አስርት ዓመታት ጀምሮ ያካሄዱት ድህነትን የማስወገድ ትግልና ይህንንም ተከትሎ 

የተገኘው የኢኮኖሚ እድገት ነው፡፡   

 

አገሪቱ በአሁኑ ወቅት የተቀዳጀችውን ተአምራዊነት የተሞላበት ለውጥ በተመለከተ 

ብዙዎች አድናቆትንና አውቅናን ሰጥተውታል፡፡ ለውጡ በተለይ ዋነኛው ባለቤት በሆነው 

የአገሪቱ ህዝብ ስሜት ውስጥ ከፍተኛ መነቃቃትን ፈጥሯል፡፡ በበርካታ ዓለም አቀፍ 

ማህበረሰብ ዘንድም አውቅና የተቸረው ከመሆኑም በላይ የአገሪቱ የልማት አጋሮችም 

ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ሰፊ የእድል በር ከፍቷል፡፡    

 

በሌላ በኩል ግን ጥቂቶች በተለይም በአገሪቱ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ቡድኖች ይህንን እድገት ለማጣጣል ሌት ተቀን ሲውተረተሩ ይስተዋላል፡፡ እነዚህ አካላት 

የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማስፈፀም ሲሉ እድገቱን ለማጣጣል የሚዳክሩት ከእድገቱ ጋር 

በተያያዘ የሚፈጠሩ አንዳንድ ወቅታዊ ክስተቶችን አሉታዊና አፍራሽ በሆነ መልኩ 

በመተርጎም በህዝቡ ውስጥ ጥርጣሬንና ግራ መጋባትን ለመፍጠር በመሞከር ነው፡፡  

 

ምጣኔ ኃብታዊ የሙያ ዘርፍ ሲበዛ ሰፊ፣ በበርካታ ስሌቶች፣ መላምቶችና ትንበያዎች 

የተሞላ በመሆኑ ከዘርፉ ውጭ ላለን ብዙዎች እጅግ የተወሳሰበ ነው፡፡ የአገራችን 

ተቃዋሚዎች ታዲያ ይህንን የዘርፉን ባህሪ በመጠቀም ህዝቡን ለማሳሳት ያልፈነቀሉት 

ድንጋይ አልነበረም፡፡  

 

ያም ሆኖ ተቃዋሚዎቻችንና ጥቂት የምእራቡ ዓለም አጋሮቻቸው ይህንን ዓላማቸውን 

ለማሳካት በማሰብ የሚያቀርቧቸው የመከራከሪያ ሀሳቦች ፍፁም ተጨባጭነት የሌላቸውና 

ከምጤኔ ኃብታዊ ሳይንስ ጋር የሚቃረኑ ናቸው፡፡  
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በዚህ አስተያየቴ ተቃዋሚዎች በተለመደው የዜሮ ድምር የፖለቲካ መንገዳቸው 

ለፕሮፓጋንዳ ዓላማቸው ከተጠቀሙባቸውና በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ የሚገኘውን 

የአገሪቱ ኢኮኖሚ ለማጣጣል ብሎም ህዝብን በአሉታዊ መስመራቸው ውስጥ ማስገባት 

ይቻላቸው ዘንድ ያካሄዱት ዘመቻ ፍሬ አልባ መሆኑን ለማሳየት ከአገራችን የኢኮኖሚ 

ሁኔታ ጋር በተያያዘ እንደመሳሪያ ይዘውት የቆዩትን ሁለት ጉዳዮች ለመዳሰስ 

እሞክራለሁ፡፡  

 

በአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት የለም የሚለውን የዘውትር ለቅሶ በማስተጋባት የፖለቲካ ትፍር 

ማግኛ ስልት ተደርጎ አንዳንድ ተቃዋሚዎች ይጠቀሙበት የነበረው አንዱ ክስተት ላለፉት 

ሁለት ዓመታት ተፈጥሮ የነበረው ግሽበት ነው፡፡  እነዚህ አካላት ሁኔታውን ያለምንም 

መሰረት ህዝቡ በግሽበቱ ሳቢያ ኑሮውን መምራት እንዳቃተውና አገሪቱም ፍፁም በሆነ 

ቀውስ ውስጥ እንደገባች አድርገው ሌት ተቀን ሰብከዋል፡፡ ሕዝባዊ አመጽና ሁከት 

እንዲነሳም ያለመታከት ሰርተዋል፡፡   

 

በአገራችን የታየው ግሽበት ምንጭ በአንድ በኩል በኢኮኖሚው እድገት ሳቢያ ከተፈጠረው 

ከፍተኛ ፍላጎት ጋር የተያያዘ ቢሆንም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ክስተቶች ተፅእኖዎችም 

የራሳቸው ሚና አላቸው፡፡ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሁንም ድረስ ያልረገበው የኢኮኖሚ 

ቀውስና በየጊዜው በከፍተኛ መጠን የሚጨምረው የነዳጅ ዋጋ በአገራችን ተፈጥሮ የነበረው 

ግሽበት እንዲባባስ ምክንያት መሆናቸውን ለመገንዘብ የኢኮኖሚ ሙያተኛ መሆኑን 

የሚጠይቅ አይመስለኝም፡፡  

 

ከዚህም ሌላ አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎችም የሁኔታውን አመቺነት በመጠቀም ሰው ሰራሽ 

ግሽበት የፈጠሩበት አጋጣሚም ሰፊ መሆኑን ለማናችንም የተደበቀ አልነበረም፡፡ እንዲያም 

ሆኖ በዋናነት ከዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ሁኔታ ለውጦች ጋር በተያያዘ የተፈጠረው ይህ 

የዋጋ ግሽበት በየጊዜው እየቀነሰ መጥቶ በአሁኑ ወቅት በከፍተኛ መጠን ወርዷል፡፡  

 

ባለፉት ሁለት ዓመታት መንግስት በወሰዳቸው የተለያዩ የፖሊሲ እርምጃዎች ፈጣን ለውጥ 

ማምጣት እየተቻለ ነው፡፡ መንግስት ችግሩን ለመቅረፍ ከገንዘብ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ 

እርምጃ ወስዷል፡፡ ከዚህም ሌላ በተለይ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል በእለት ተእለት 

ህይወቱ የሚጠቀምባቸው መሰረታዊ ሸቀጦች በገበያው ውስጥ በብዛት የሚገኙበትን ሁኔታ 
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ለመፍጠር በራሱ ወጪ ወደአገር ውስጥ የሚያስገባው ምርት ችግሩን በማቃለል ረገድ 

የተጫወተው ሚና የላቀ መሆኑን በተጨማጭ እያየን ነው፡፡  

 

እነዚህ እርምጃዎች ከአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት ጋር በተያያዘ በየጊዜው እየጨመረ 

የመጣውን ፍላጎት ከአቅርቦት ጋር ለማጣጣም የሚያስችሉ መሰረቶችን በመጣል  ግሽበቱን 

ለመቆጣጠርና ምጣኔውንም ወደአንድ አሃዝ ለማውረድ የተቃረበ ውጤት አሳይቷል፡፡  

 

ባለሙያዎች እንደሚሉት የግሽበት መጠን ቀነሰ የሚባለው የአንድ ሸቀጥ ወይም 

አገልግሎት ዋጋ በአንድ የተወሰነ ወቅት ውስጥ ይጨምርበት ከነበረው  ምጣኔ (rate) 

ሲቀንስ ወይም ሲወርድ ነው፡፡ በአገራችን ከሁለት ዓመት በፊት 40 በመቶ የደረሰ ግሽበት 

ተፈጥሮ እንደነበር እናስታውሳለን፡፡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በአሁኑ ወቅት አጠቃላይ 

የአገሪቱ የግሽበት መጠን ወደ12 ነጥብ 5 በመቶ ያህል አሽቆልቁሏል፡፡   

 

የአንድ ሸቀጥ ዋጋ የሚጨምርበት ምጣኔ እላይ በተጠቀሰው መቶኛ በመሆኑም የዋጋ ንረት 

የማይታይበት ደረጃ ላይ ተደርሷል፡፡ አሁን ባለንበት ወቅት ከሸቀጥ አቅርቦትና ዋጋ ንረት 

ጋር በተያያዘ ሮሮዎች አይሰሙም፡፡ የዚህ ዓይነት የግሽበት መጠን ባለበት ኢኮኖሚ ውስጥ 

ደግሞ ሸማቹን የሚያማርር፤ የአገሪቱን ልማት አደጋ ላይ የሚጥል ግሽበት የለም ማለት 

ነው፡፡ ይህ ከፍተኛ ለውጥ የኢኮኖሚውን ጥንካሬ በግልጽ የሚያሳይ መሆኑንም የዘርፉ 

ምሁራን በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልፁ ሰምተናል፡፡  

 

እያሻቀቡ የነበሩት የተለያዩ የምግብ ሸቀጦች ዋጋ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ መረጋጋት 

ይታይባቸዋል፡፡ ህብረተሰቡ በብዛት የሚጠቀምባቸው የግብርና ምርቶች ዋጋ በአሁኑ ወቅት 

ከፍተኛ መረጋጋት እየታየባቸው መሆኑን ሸማቾች ይመሰክራሉ፡፡ በተለይ ከቅርብ ወራት 

ወዲህ መሰረታዊ የሚባሉ ሸቀጦች ዋጋ እየወረደ መሆኑንም ይናገራሉ፡፡  

 

የዓለም ባንክ በቅርቡ ይፋ ባደረገው ኢትዮያን የተመለከተ ሪፖርት መንግስት የዋጋ 

ግሽበትን ለመቆጣጠር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2011 ጀምሮ የወሰዳቸው የፖሊሲ 

እርምጃዎች ውጤት ማሳየታቸውን አረጋግጧል፤ እስከ 40 በመቶ አሻቅቦ የነበረውን 

የግሽበት መጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ በከፍተኛ መጠን መቀነስ መቻሉንም አድንቋል፡፡  

  

አንዳንድ ተቃዋሚዎችና ጥቂት የምእራቡ ዓለም ረዳቶቻቸው የአገሪቱን ኢኮኖሚ 

ለማጣጣል የሚያነሱት ሌላው መከራከሪያ አገሪቱ ላለፉት አስር ዓመታት በተከታታይ 
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ያስመዘገበችው እድገት የጥቅል አገራዊ ምርት (GDP) እድገት ነው፤ ይህ ደግሞ 

የሁለንተናዊ አገራዊ ልማት እድገት ማሳያ ሊሆን አይችልም የሚል ነው፡፡ እንደእነርሱ 

አባባል አገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ልማት አመጣች ሊባል የሚችለው ትምህርትንና ጤናን 

የመሳሰሉ ማህበራዊ አገልግሎቶች ሲስፋፉ እንደዚሁም የዜጎች አጠቃላይ ህይወት 

መሻሻሉን የሚያመለክቱ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ነው፡፡  

 

የልማት ወይም የእድገት የመጨረሻ ግብ የዜጎችን ህይወት ማሻሻል ነው፡፡ ኔቫ ጎድዊን 

የተባሉ የምጣኔ ኃብት ምሁር “Essentials for Sustainable Development” በተሰኘው 

ጥናታዊ ፅሁፋቸው የጥቅል አገራዊ ምርት (Gross Domestic Product) እድገት የምጣኔ 

ኃብታዊ ልማት ወይም እድገት ዋነኛው መገለጫ መሆኑን ይገልፃሉ፡፡ እንደእርሳቸው 

አባባል ጥቅል አገራዊ ምርት (GDP) ካደገ ምጣኔ ኃብታዊ ልማት (Economic 

Development) እውን ሆኗል ብሎ በእርግጠኝነት መደምደም ይቻላል፡፡  

 

ይህ ምጣኔ ኃብታዊ አስተሳሰብ የሚረጋገጠው ግን በዘርፉ ምሁራን ሳይንሳዊ እሳቤ ላይ 

በመመስረት ብቻ አይደለም፡፡ ምክንያቱም ምጣኔ ኃብታዊ ሁኔታ ከዜጎች ህይወት ጋር 

በእጅጉ የተቆራኘ ከመሆኑ አኳያ በእለት ተእለት አኗኗሩ ውስጥ ቁልጭ ብሎ ሊታይ፣ 

ሊገመትና ሊነገር የሚችል ነው፡፡ በመሆኑም የእድገት ወይም ልማት ውጤት ከሳይንሳዊ 

ምርማሬውና ስሌቱ ባሻገር ተጨባጭ ሆኖ የሚነገርና በእማኞች የሚረጋገጥ መሆንም 

አለበት፡፡   

 

የዚህ ምጣኔ ኃብታዊ እድገት ቁልፉ ማሳያ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

የልማት ፕሮግራም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ1990 ጀምሮ ተግባራዊ ያደረገው የድህነት 

መለኪያ መሳሪያ የሰብአዊ ልማት ማሳያ (Human Development Index) ወይም በምህፃረ 

ቃል HDI ነው፡፡ ይህም ቀጣይነት ያለው ጤናማ ሕይወት፣ ለተሻለ ዕውቀት (ትምህርት) 

ያለ አማራጭን እና የኑሮ ደረጃን  በመለኪያነት ይጠቀማል።  

 

በኦክስፎርድ ዩኒቬርሲቲ አማካኝነት በቅርቡ ይፋ የሆነውና The Oxford Poverty and 

Human Development Initiative (OPHI) የተሰኘው ዓለም አቀፍ የድህነት መጠን መለኪያ 

ስልትም ከላይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች መሰረት በማድረግ የአለም አገራትን የእድገት 

ሁኔታ በማጥናት ሪፖርት በማቅረብ ላይ ይገኛል፡፡  
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ኢትዮጵያን ከእነዚህ ዓለም አቀፍ የእድገትና የድህነት መለኪያ ስልቶች አንፃር በማየት 

በአገሪቱ ስኬታማ እድገት ማስመዝገቧን ይህንንም ተከትሎ የዜጎች ህይወት እየተሻሻለ 

በመምጣቱ የድህነት መጠን መቀነሱን በቀላሉ መረዳት ይቻላል፡፡  

 

የእድገት መለኪያ ተብለው ከላይ የተጠቀሱትና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያላቸው 

መስፈርቶች ከድህነት ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያላቸው ናቸው፡፡ የአገሪቱ መንግስት ባለፉት 

20 ዓመታት የተገበራቸው የልማት ፕሮግራሞችን በጥሞና መመርመር የሚችል ማንም 

አካል መንግስት ለእነዚህ ዘርፎች ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠ ለመገንዘብ አያዳግተውም፡፡  

 

በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የአገሪቱ የልማት አጋር የሆኑ አገራት ይህንን የመንግስት 

ድህነት ተኮር የልማት ውጥን ሁሌም እንዳደነቁ ነው፡፡ መንግስት በየዓመቱ ከሚመድበው 

አጠቃላይ ብሄራዊ በጀት ውስጥ ከ60 በመቶ በላይ የሚልቀውን የሚያውለው ትምህርትን፣ 

ጤናን፣ ውሃን፣ ግብርናንና መንገድን ለመሳሰሉ ድህነት ተኮር የልማት ፕሮግራሞች ነው፡፡ 

ይህም መንግስት ድህነትን ለመዋጋት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል፡፡  

 

ይህ የመንግስት የትኩረት አቅጣጫ አያሌዎችን ተጠቃሚ ማስረጉን ከህዝቡ ባሻገር 

የአገሪቱ የልማት አጋር የሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማትና አገራት በአደባባይ በመመስከር ላይ 

ናቸው፡፡ ያለፉት ዓመታት የመንግስት የልማት ጥረቶች በተለይም ከዚህ በፊት በጣም 

ጥቂት አሊያም ምንም ዓይነት የትምህርት፣ የጤና፣ የውሃ፣ የመንገድና መሰል መሰተራዊ 

አገልግሎቶች እጅግ ርቀውት የኖረውን የገጠሩን ህዝብ ህይወት እየቀየሩት ነው፡፡ በየጊዜው 

በከፋ ርሃብና ድርቅ ሲማቅቅ የኖረውን የዚህን ህዝብ የዘመናት መከራም አስቀርቷል፡፡  

 

ይህንን ግልፅ ማድረግ ይቻል ዘንድ ግን በኢትዮጵያ የትምህርትና የጤና አገልግሎት አሁን 

ያለበትን ደረጃ እንደዚሁም በአገሪቱ በተለይ ባለፉት አስር ዓመታት ጊዜ ውስጥ 

የተተገበሩትን የልማት ፕሮግራሞች አማካኝነት በህዝቡ ህይወት ላይ ያመጣውን መሻሻል 

ተጨባጭ ማድረግ የግድ ይሆናል፡፡  

 

በቅድሚያ በአገሪቱ ባለፉት ዓመታት ትምህርትን ለማስፋፋት የተወሰዱትን እርምጃዎችና 

የተገኘውን ውጤት ላመልክት፡፡ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የደርግ ስርዓት ሲያከትም 

በአገሪቱ የነበረው የመጀመሪያ ደረጃ የትምህርት ሽፋን ከ19 በመቶ የሚልቅ አልነበረም፡፡ 

ይህም በዋናነት በተወሰኑ ከተሞች አካባቢ ብቻ ያተኮረ ነበር፡፡  
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ያም ሆኖ ባለፉት 20 ዓመታት ጊዜ ውስጥ መንግስት ስራ ላይ ባዋላቸው የተለያዩ 

የትምህርት ልማት ፕሮግራሞች አማካኝነት በአሁኑ ወቅት አጠቀላይ የአገሪቱ የትምህርት 

አገልግሎትና የዜጎች ትምህርትን የማግኘት እድል በእጅጉ ሰፍቷል፡፡ በፕሮግራሙ 

መሰረት ባለፉት ስምንት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ ከ14 ሺህ በላይ የአንደኛና ሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል፡፡ እስከ 2004 ዓም ድረስ ብቻ  የአገሪቱ የአንደኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቁጥር ከ30 ሺህ ልቋል፡፡ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቁጥር 

ደግሞ ከአንድ ሺህ 700 በላይ ደርሷል፡፡  

 

በዚህም የተነሳ ዜጎች መቼም ጠብቀውት በማያውቁት መጠን ለትምህርት ቅርብ ሆነዋል፡፡ 

በዚህ የልማት ስራ አማካኝነትም ከ20 ዓመት በፊት 19 በመቶ ብቻ የነበረው የአንደኛ 

ደረጃ ትምህርት ተሳትፎ በአሁኑ ወቅት ወደ 95 ነጥብ 4 በመቶ አድጓል፡፡ የሁለተኛ ደረጃ 

ተሳትፎም በዚያው መጠን ጨምሯል፤ 20 ሚሊዮን ያህል ለትምህርት የደረሱ ህጻናትና 

ወጣቶች በአሁኑ ወቅት በየቀዬአቸው በትምህርት ገበታ ላይ ለመዋል በቅተዋል፡፡   

 

በወታደራዊው አስተታደር ወቅት በቁጥር ሁለት ብቻ የነበሩት የአገሪቱ የከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት የግሎቹን ሳይጨምር በአሁኑ ወቅት ወደ32 ደርሷል፡፡ ከዚህ በፊት በመርፌ ቀዳዳ 

የመሹለክ ያህል አዳጋች የነበረው የከፍተኛ ትምህርት እድል በእጅጉ ሰፍቷል፡፡ አገሪቱ 

የግል ዩኒቨርስቲዎችን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት ግማሽ ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የከፍተኛ 

ትምህርት እድል ሰጥታለች፡፡  

 

ይህ የአገሪቱ አጠቃላይ የትምህርት የልማት ውጥን የዜጎችን የትምህርት እድልና ተሳትፎ  

በከፍተኛ  ደረጃ በማሳደጉ አገሪቱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተቀመጠውን 

የትምህርት ልማት ግብ ከሚያሳኩ ጥቂት የዓለም አገራት ተርታ እንድትሰለፍ 

አስችሏታል፡፡  

 

ኢትዮጵያ የደርግ ስርዓት እስካበቃበት ጊዜ ድረስ በጤና አገልግሎት እጥረትና ከዚህ ጋር 

በተያያዘ በሚከሰቱ የጤና ቀውሶች በዓለም ግንባር ቀደም ተብለው ከሚጠቀሱት አገራት 

ተርታ ነበረች፡፡ ይህ ችግር በተለይ ከ80 በመቶ በላይ የሚልቀው ህዝብ በሚኖርበት 

በገጠሩ የአገሪቱ ክፍሎች ለመናገር እጅግ በሚያዳግት መጠን የከፋ ነበር፡፡ በእነዚህ 

አካባቢዎች መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ማግኘት እንኳ የማይታሰብ እንደነበር ጥናቶች 

ያመለክታሉ፡፡ 

 



 7 

የተባበሩት መንግስታት የዓለም ጤና ድርጅት እንደሚለው ኢትዮጵያ  ከሁለት አስርት 

ዓመታት በፊት ከፍተኛ የተላላፊ በሽታዎችና ስር የሰደደ የአካባቢ ንፅህና የተንሰራፋባት 

አገር ነበረች፡፡ በዚህም የተነሳ ሊከላከሉት በሚችሏቸው በሽታዎች ሳቢያ የአያሌዎች 

ህይወት ያልፋል፤ በተለይም የእናቶችና የጨቅላ ህፃናት ሞት የከፋ ነበር፡፡   

 

እነዚህን የጤና ቀውሶች ለማስወገድ መንግስት ባለፉት 20 ዓመታት በተለይ መሰረታዊ 

የጤና አገልግሎትን ለማስፋፋት ስራ ላይ ያዋላቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች ለውጥ 

በማምጣት ላይ መሆናቸውን ድርጅቱ ይገልፃል፡፡  

 

መንግስት በዚህ የልማት ውጥኑ ባለፉት ስምንት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ በተለያዩ 

የአገሪቱ ክፍሎች ከ14 ሺህ በላይ የጤና ተቋማትን ገንብቷል፡፡ እነዚህ ተቋማት በአብዛኛው 

የተገነቡት በገጠሩ ክፍል ነው፡፡ ይህም የአገሪቱን አጠቃላይ የጤና አገልግሎት መስጫ 

ተቋማት ቁጥር ወደ 19 ሺህ አሳድጎታል፡፡ ይህም በ1980ዎቹ 41  በመቶ ብቻ የነበረውን 

የጤና አገልግሎት ሽፋን ከ91 በመቶ በላይ እንዲልቅ አድርጎታል፡፡  

 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ መንግስት በዘረጋው የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አማካኝነት በተለይ 

በገጠሩ ክፍል የሚኖረው ዜጋ የጤና አገልግሎትን የሚያጠናክሩ እርምጃዎችን ወስዷል፡፡ 

በፕሮግራሙ አማካኝነት በመላው አገሪቱ የተሰማሩት 40 ሺህ ያህል የጤና ኤክስቴንሽን 

ባለሙያዎች ህዝቡ ውስጥ በመግባት መሰረታዊ የጤና አጠባበቅና መከላከል ድጋፍ 

በማድረግ ላይ ናቸው፡፡ የአገሪቱ አጠቃላይ የክትባት አገልግሎት ሽፋንም ከ80 በመቶ 

በላይ አድጓል፡፡  

 

እነዚህ የመንግስት የልማት ትልሞች ከዚህ በፊት ተንሰራፍቶ የነበረውን የተላላፊ 

በሽታዎችን መጠን በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ አስችለዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት በተለይ በገጠር 

የሚኖረው ህዝብ በቅርቡ የጤና አገልግሎቶችን እያገኘ በመሆኑ ህይወቱ እየተሻሻለ 

መጥቷል፡፡ የእናቶችና ህፃናት ሞት በአገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ መጠን 

ቀንሷል፡፡ በተላላፊ በሽታዎች ሳቢያ የሚጠፋው ህይወትን አሽቆልቁሏል፡፡  

 

ከዚህ ባሻገር አገሪቱ ለብዙ ዘመናት የምታስተናግደውን የርሃብ አደጋ በማስቀረት የዜጎችን 

የምግብ ዋስትና በማረጋገጥ ረገድም ያከናወነቻቸው ተግባራት በርካታ ናቸው፡፡ በዚህ ረገድ 

የተከናወኑት ተግባራት ዋነኛ ትኩረት የግብርና ምርትን በማሳደግ ላይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ 

ይህንን ለማሳካትም መንግስት በየዓመቱ ከሚመድበው የልማት በጀት ውስጥ ከ17 በመቶ 
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በላይ የሚልቀውን ለግብርና ዘርፍ በማዋል ላይ ይገኛል፡፡  ይህም በአፍሪካ ደረጃ ከተያዘው 

አስር በመቶ ይበልጣል፡፡  

 

በዚህም የሚደነቅ እመርታ ተመዝግቧል፡፡ በ1983 ዓም 62 ሚሊዮን ኩንታል ብቻ የነበረው 

አጠቃላይ የግብርና ምርት ባለፈው ዓመት ወደ 235 ሚሊዮን ኩንታል አድጓል፡፡ ይህም 

አርሶ አደሩን የገቢ መጠን በከፍተኛ መጠን አሳድጎታል፡፡ ህይወቱን ከማሻሻል ባሻገር 

የኃብት ባለቤት ለመሆንም እያበቃው ነው፡፡  

 

አገሪቱ ንፁህ የመጠጥ ውሃን፣ መንገድንና ቴሌኮሙኒካሽንን ጨምሮ የተለያዩ መሰረተ 

ልማት አውታሮችንም በማስፋፋት ረገድ የሚደነቅ ተግባር አከናውኗል፡፡ የአገር ውስጥንና 

የውጭ ኢንቨስትመንትን ከማጠናከር አኳያ የተገኘው ውጤትም የሚበረታታ ነው፡፡ 

የኢንቨስትመንት ተግባሩ አገራዊውን ኢኮኖሚ ከማጠናከር ባሻገር የዜጎችን የስራ እድል 

በማስፈት ትልቅ ሚና እየተጫወተ ነው፡፡  

 

እነዚህ ሁኔታዎች ተደማምረው በአገሪቱ የነበረው የድህነት መጠን ከ39 በመቶ ወደ አ29 

በመቶ ለመቀነስ ተችሏል፡፡ የዜጎች የነስፍ ወከፍ ገቢም እመርታን እያሳየ ይገኛል፡፡  

 

ከላይ የተዘረዘሩትን መረጃዎች የወሰድኳቸው ከተለያዩ የመንግስት ሰነዶች ላይ ቢሆንም 

በሌሎች ገለልተኛ የሆኑ የሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ አካላትና የአገሪቱ የልማት አጋሮች 

የተረጋገጡ መሆናቸውን መግለፅ እሻለሁ፡፡  

 

እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በአገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ዙሪያ ማቅማማት ያሳይ የነበረው 

የዓለም ባንክ በቅርቡ ይፋ ባደረገው ዓመታዊ ሪፖርቱ ኢትዮጵያ ባለፉት አስር አመታት 

ከ10 በመቶ የሚልቅ ጠንካራ ኢኮኖሚ እየገነባች መሆኑን አረጋግጧል፡፡ አገሪቱ 

ያስመዘገበችው ይህ እድገት ከሰሃራ በታች ካሉት የአፍሪካ አገራት ሁሉ በእጥፍ የሚበልጥ 

መሆኑንም የዓለም ባንክ አስታውቋል፡፡  

 

የባንኩ የኢትዮጵያ ተጠሪ እንደሚሉት በአገሪቱ እየተገነባ በሚገኘው ጠንካራ ኢኮኖሚ 

ምክንያት ባለፉት አምስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ አገሪቱ ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ 

የሚሆኑ ዜጎችን ከድህነት አውጥታለች፡፡ በዚህም ሳቢያ አጠቃላይ የአገሪቱ የድህነት መጠን 

በአስር በመቶ ቀንሷል፡፡  
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የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም በቅርቡ ይፋ ባደረገው የ2011 

ዓመታዊ የሰብአዊ ልማት  (HDI) ሪፖርት መሰረት አገሪቱ ድህነትን ከመቀነስ አኳያ 

ባለፉት ዓመታት የሚያበረታታ ውጤት እያሳየች መሆኑን ገልጿል፡፡ ሪፖርቱ እንዳለው 

የአገሪቱ ዜጎች አጠቃላይ በህይወት የመኖር ጊዜ በ15 ነጥብ 3 ዓመት አድጓል፡፡ በዓለም 

የሚገኙ 187 አገራትን መረጃ የያዘው ይህ ሪፖርት የአገሪቱ አጠቃላይ የነፍስ ወከፍ ገቢ 

በ92 በመቶ ማደጉንም አመልክቷል፡፡  

 

በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ተወካይ ኢዩጂን ኦውሱ 

ይህ ሪፖርት ይፋ ሲደረግ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ትምህርትን፣ ጤናንና 

ሌሎች ከሰብአዊ ልማት ጋር የተያያዙ ዘርፎችን በማጠናከር ረገድ ከፍተኛ ለውጥ 

አሳይታለች፡፡ በዚህም የተነሳ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 

በ2010 ጠቅላላ ጉባኤው ላይ አገሪቱን አወድሷታል ብለዋል፡፡ 

 

ይህ የአገሪቱ የልማት እመርታ ቀደም ሲል በአውሮፓዊያኑ 2010 ዓመት የተመድ 

የሰብአዊ ልማት ሪፖርት ላይም ተስተጋብቷል፡፡ በሪፖርቱ ላይ እንደተመለከተው 

አብዛኛዎቹ በማደግ ላይ የሚገኙ አገራት ትምህርትን፣ ጤናንና ሌሎች ድህነት ተኮር 

የልማት ዘርፎችን በተመለከተ እያስመዘገቡት የሚገኘው እድገት አነስተኛ ነው፡፡  

ኢትዮጵያ ግን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2000 እስከ 2010 ባሉት ዓመታት በዘርፎቹ 

ያሳየችው ለውጥ ከዓለም አገራት ቀዳሚዋ እንድትሆን አስችሏታል፡፡   

 

መንግስት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2003 በቀየሰው የጤና ፕሮግራም መሰረት በመላው 

አገሪቱ የገጠር መንደሮችና ቀበሌዎች ያሰማራቸው ሴት የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች 

እየተጫወቱት ያለውን አበረታች ተግባር THE Guardian ጋዜጣ በቅርቡ ባቀረበው ሰፊ 

ዘገባ አብራርቷል፡፡ ይህ ፕሮግራም በተጀመረበት አምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ የአገሪቱ 

የጨቅላ ህፃናት ሞት መጠን በ23 በመቶ ቀንሷል፡፡ ከፍተኛ የነበረው የእናቶች ሞት 

መጠንም ከዚህ በማይተናነስ መልኩ አሽቆልቁሏል፡፡  

 

የተባበሩት መንግስታት የሳይንስ፣ የትምህርትና የባህል ድርጅት (ዩኔስኮ) ባለፈው ህዳር ወር 

ባወጣው አፍሪካን የተመለከተ ሪፖርት በአፍሪካ ባለፉት አስር ዓመታት በትምህርት ዘርፍ 

ከፍተኛ እድገት እያሳዩ ካሉ ሶሰት አገራት መካከል አንዷ ኢትዮጵያ መሆኗን 

አስታውቋል፡፡ ትምህርት ለሁሉም በሚል መርህ ከ12 ዓመታት በፊት የተወጠነውን ግብ 
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ከማሳካት አኳያ ብዙዎቹ የአፍሪካ አገራት ተስፋ አልተጣለባቸውም፤ ሆኖም ኢትዮጵያን 

ጨመሮ ሶስት አገራት ግን ግቡን ያሳካሉ በማለት ምስክርነቱን ሰጥቷል፡፡  

 

የዓለም ባንክ ከሳምንታት በፊት ያወጣው  ሪፖርት የአገሪቱ ኢኮኖሚ በጠንካራ መሰረት 

ላይ እየተገነባ መሆኑን ከበጀት ጉድለት፣ ከብሄራዊ ግብር የመሰብሰብ አቅምና ሌሎች 

የተያያዙ ሁኔታዎች አንፃር የተገኘውን የሚያበረታታ ለውጥ በማንሳት አወስቷል፡፡  

 

ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ የአገሪቱ ለውጥ ከፍተኛ መተማመን መፍጠር በመቻሉም 

አገሪቱ ተገቢውን ድጋፍ ማድረጉን ቀጥሏል፡፡ የዓለም ባንክ የተጀመረውን የልማት ውጥን 

አጠናክሮ ማስቀጠል ይቻል ዘንድ የአራት ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል 

መግባቱ ከዚህ አኳያ ይጠቀሳል፡፡  

 

በእኔ እምነት የተገኘው ለውጥ አገሪቱ ላለፉት 20 ዓመታት ስራ ላይ ያዋለችውና የማንም 

የውጭ ተፅእኖ ያላረፈበት አገር በቀል ብሄራዊ የልማት ፖሊሲ ስኬታማነትን ያሳያል፡፡  

አሁን ከመቼውም ጊዜ በላቀ የአገሪቱን ለውጥ የዓለም ባንክን ጨምሮ በተለያዩ ዓለም አቀፍ 

አካላት ያለማመንታት ለመቀበል ተገደዋል፡፡    

 

አንዳንድ የአገሪቱ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችም መካድ የማይቻለውን ይህንን መሻሻል 

መቀበል ጀምረዋል። በአሁኑ ወቅት አገሪቱ የጀመረችው የእድገት ጎዳና ግልፅ በመሆኑ 

ፖለቲካዊ ጥቅም ለማግኘት ሲባል እውነታውን መደበቅ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ነን የሚል 

እምነት አለኝ፡፡ እውነቱ በአሸናፊነት ዘልቋል፡፡ ማንም ሊያስተባብለው የማይችልበትን 

ቁመና ተጎናፅፏል፡፡  

 


