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የዓለም ኃያላንን ቀልብ ጭምር ያሸነፈ የስኬት መስመር 

ተረፈ ኃይሌ 

ትግራይ ኦንላይን Oct. 07, 2014 

የምእራቡ ዓለም የፈጠረውና መንግስታት በምጣኔ ኃብታዊ እንቀስቃሴ ውስጥ በቀጥታ መሳተፍ 
የለባቸውም፤ ምጣኔ ኃብታዊ ተግባራት በፍጹም ነጻነት  በሚንቀሳቀሱ የግሉ ዘርፎች ብቻ መካሄድ አለበት 
የሚለው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ አስተሳሰብ የረጅም ዘመናት ታሪክ አለው፡፡ በዚህ ርእዮተዓለም አስተሳሰብ 
መሰረት መንግስታት በኢኮኖሚው ውስጥ በቀጥታ የሚሳተፉ ከሆነ ኢኮኖሚው የፖለቲከኞች ፍላጎት 
እየተጫነው የግል ፍላጎት ማራመጃ፣ በስልጣን የመቆየት ስሜትን በመፍጠርም አምባገነንነትን ለማንገስ 
ምክንያት ይሆናል፡፡  

የዚህ አስተሳሰብ አቀንቃኞች እንደሚሉት ከሆነ መንግስት በኢኮኖሚው ውስጥ ከተሳተፈ የዜጎች ሰብአዊ 
መብት እንዲጣስና ዴሞክራሲያዊ እሴቶችም እንዲቀጭጩ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ፡፡ በዚህም 
ምክንያት በዜጎችና መንግስቶቻቸው መካከል መቃቃርን ይነግሳል፤  መቃቃር ባለበት ማህበረሰብ ውስጥ 
ደግሞ የህዝቦችን ህይወት በትክክል ሊቀይር የሚችል ኢኮኖሚያዊ እድገትም ሆነ የፖለቲካ መረጋጋት 
አይኖርም ሲሉም የዚህ ርእዮተ ዓለም አራማጅ የሆኑት የምእራቡ ዓለም ፖለቲከኞችና መንግስታት 
ይመክራሉ፡፡   

ከምእራቡ ዓለም የኢኮኖሚ አስተሳሰብ ውጭ ሌላ አማራጭ የለም እየተባለ የተሰበኩት በማደግ ላይ ያሉ 
አገራትም ይህንን ምክር ተከትለው ፖሊሲውን ለመተግበር ሞክረዋል፡፡ በተለይ ከቀኝ ግዛት ዘመን 
ማብቃት በኋላ የተፈጠሩት የአፍሪካ፣ የደቡብ አፍሪካና እሲያ አገራት ይህንን መሰረት ያደረገ ኢኮኖሚያዊ 
ፖሊሲ ዘርግተው ስራ ላይ አውለዋል፡፡  

ሆኖም በቀኝ ገዢዎች ተበዝብዘው በከፍተኛ የድህነት አረንቋ ውስጥ የተዘፈቀ አገርና ኢኮኖሚ የተረከቡት 
እነዚህ የዓለም ክፍሎች ከአድገት ይልቅ የከፋ ውድቀትን፣ ከሰላም ይልቅ ደም ያቃባ የአርስ በርስ እልቂትን 
ነበር ያተረፉት፡፡ እናም ይህንን መንገድ በመተው ሌላ አማራጭ ለመከተል ተገደው ነበር፡፡  

ያም ሆኖ ግን ይህ አስተሳሰብ በአስተሳሰብነቱ የፈጣሪዎቹ አማራጭ የእድገት መንገድ ሆኖ ብቻ 
አልቀረም፡፡ ፈጣሪዎቹ ከራሳቸው አልፎ በመላው ዓለም የሚገኙ መንግስታትና ህዝቦቻቸውም ጭምር 
እንዲከተሉት ከመምከርም አልፈው የታሪክ አጋጣሚ የፈጠረላቸውን አቅም ሁሉ በመጠቀም በሌሎች ላይ 
ለመጫን የሚያስችላቸውን ስልት ቀይሰውም በመንቀሳቀሳቸው አገራት ሌላ አማራጭ ለመከተል 
የማይችሉበት ሁኔታ ተፈጥሮ አያሌ ዓመታት አልፈዋል፡፡ እነዚህ አካላት ይህንን የሚያደርጉት ደግሞ 
ርእዮቱ በሌሎች አገራት የሚገኝን ኃብት በመበዝበት የራሳቸውን ኢኮኖሚ ለማደለብ የሚያስችላቸውን 
ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሉ መሆኑን በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ጀምሮ የሚወጡ ጥናቶች እያረጋገጡ ነው፡፡  

በተጨባጭ የሚታየው እውነታም ርእዮቱ የጥቂቶችን ኢኮኖሚ ያለአግባብ እያደለበ በቢሊዮን የሚቆጠሩ 
የዓለም ህዝቦችን ደግሞ ከድህነት አልፎ ለከፋ መከራና ስቃይ እየዳረገ መሆኑን ነው፡፡ መረጃዎች 
እንደሚጠቁሙት በአሁኑ ወቅት የዓለማችን አጠቃላይ ኃብት በጣት በሚቆጠሩና አብዛኛዎቹም በምእራቡ 
ዓለም በሚገኙ ግለሰቦች ቁጥጥር ነው፡፡ በመሆኑም እውነቱ የርእዮቱ አራማጆች ከሚሉት በተገላቢጦሽ 
ዴሞክራሲን ጨምሮ አጠቃላይ የዓለም ሁኔታ በእነዚህ ግለሰቦች ፍላጎት ስር ወድቋል፤ የሰው ልጅ 
ህይወት ህልውናም ሆነ ክብር የሚገባው ቦታ በፍጹም ተነፍጎታል በማለት የሚከራከሩም አያሌዎች 
ናቸው፡፡  
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ታዲያ ይህንን የበርካታውን ድሃ ህዝብ የመኖር ህልውና ደብዛ የሚያጠፋውን ርእዮት ለማስፋፋት ሲባል 
በማደግ ላይ የሚገኙ የዓለም አገራት በራሳቸው ውሳኔ አማራጭ የኢኮኖሚ እድገት ፖሊሲን እንዳይከተሉ 
ተፅእኖ ይፈጥሩ ዘንድ በምእራቡ አገራት የተፈጠሩት የፋይናንስና በዴሞክራሲና ሰብአዊ መብት ስም 
የተቋቋሙ ድርጅቶች በስፋት ተንቀሳቅሰዋል፡፡  

አገራት ኢኮኖሚያቸውን ማጠናከር የሚችሉበትን የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጡት በምእራቡ ዓለም የበለጸጉ 
አገራት በእጅ አዙር የሚታዘዙት እነዚህ ተቋማት ያስቀመጧቸው ቅድመ ሁኔታዎች የቆየው የምእራቡ 
ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ አስተሳሰብ ነግሶ እንዲቀጥል የሚያደርጉ ስልያዊ አቅጣጫዎችን የሚያቀነቅኑ 
በመሆናቸው ሌሎች አገራት የራሳቸውን እውነት መሰረት ያደረገ መንገድ ለመከተል እንቅፋት ሆኖባቸው 
ቆይቷል፡፡  

አገራት ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲዎቻቸውን ከምእራቡ ዓለም ጋር ፍጹም የሚመሳሰል ካላደረጉ የገንዘብ 
ድጋፍም ሆነ ሌላ አስፈላጊው እገዛ አይደረግላቸውም፡፡ እናም በርካታ የዓለም አገራት ኢኮኖሚያዊ 
አቅማቸው ደካማ በመሆኑ ሳይወዱ በግዳቸው የቀረበላቸውን ቅድመ ሁኔታ በመቀበል ይህንን አስተሳሰብ 
በማራመድ ላይ ናቸው፡፡  

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን ሌላ አማራጭ መኖሩን በተግባር ያረጋገጡ እውነታዎች እየተፈጠሩ ነው፡፡ 
በዚህም ሳቢያ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ማምጣት የሚቻለው የግሉን ዘርፍ በማሳተፍ ብቻ ነው፤ መንግስታት 
በኢኮኖሚው ውስጥ ምንም ዓይነት ተሳትፎ ማድረግ የለባቸውም የለባቸውም  የሚለው የምእራቡ ዓለም 
የፖለቲካዊ ኢኮኖሚ አስተሳሰብ  ጥያቄ ላይ መውደቅ ከጀመረ ጥቂት ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡  

በማደግ ላይ የሚገኙ አንዳንድ የእሲያ፣ የደቡብ አሜሪካና አፍሪካ አገራት ለዘመናት ገኖ የኖረውን 
የምእራብ አገራትን የፖለቲካ ኢኮኖሚ ርእዮተ ዓለም ወደጎን ትተው በየፊናቸው የተገበሩት የምጣኔ 
ኃብታዊ ፖሊሲ ከግራሞት አልፎ ትንግርት የሆነ ውጤት ማስመዝገቡና በጥንካሬውና በስኬቱም 
ተጨባጭ ውጤትን ያመጣ ምጣኔ ኃብት መገንባት መቻላቸው የዓለም መንግስታትና የምጣኔ ኃብት 
ምሁራን ሌላ መንገድም አለ እንዴ ብለው ራሳቸውን በመጠየቅ እንዲያስቡ እያደረጋቸው መጥቷል፡፡  

የእነዚህ ዓለም ክፍሎች ውጤታማ የእድገት መንገድ ሌላ አማራጭ ከማሳየት አልፎ በግድም ሆነ በውድ 
ገኖ የኖረው የምእራቡ ዓለም የፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ርእዮት በአራማጆቹ አገራት ውስጥ ጭምር አያሌዎችን 
ለከፋ ድህነትና መከራ እየዳረገ በመሆኑ እንደገና ሊጤን የሚገባው መሆኑንም ብዙዎች መቀበል 
ጀምረዋል፡፡ እናም በአሁኑ ወቅት ኒዮ- ሊበራሊዝም እየተባለ የሚጠራው ፖለቲካዊ አስተሳሰብ 
በተከታዩቹ ሀገራት ህዝቦች ጭምርም ተቀባይነቱ አጠያያቂ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡  

የምእራቡ ዓለም ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ርዕዮቱ በባህሪው እጅግ በጣም ጥቂት የሚባሉ ግለሰቦችን እያፋፋ 
እጅግ በጣም የሚበዛውን ህዝብ ደግሞ ለድህነት እየዳረገ መሆኑ በተጨባጭ መታየቱ በተለያዩት እነዚህ 
አገራት ውስጥ ከፍተኛ ህዝባዊ አመጽና ሰብአዊ ቀውስ ማስከተል ጀምሯል፡፡   

እናም እጅግ የሚበዛው የህብረተሰብ ክፍልን የዘነጋው ይህ ስርዓት መንግስታዊ መሰረቱ ጥቂት ባለሃብቶች 
ስለሆኑ ዴሞክራሲውም ለእነርሱ ፍላጎት ብቻ ያደረ ከመሆኑም በላይ አጠቃላይ የፖለቲካ ሂደቱን ስርዓቱ 
በፈጠረላቸው ጉልበት አማካኝነት እንደልባቸው እንዲዘውሩትም እየፈቀደላቸው መሆኑን ዜጎች በገሃድ 
ማየት ጀምረዋለ፡፡ በአሜሪካና አንዳንድ የአውሮፓ አገራት ባልተለመደ ሁኔታ ስርዓቱን የሚያወግዙ 
የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች መበራከታቸው ለዚህ ጉልህ ማሳያ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡   

ከሁሉም በላይ ግን ለዘመናት የቆየው ይህ የምእራቡ ዓለም የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓት የሌሎችን ህዝቦች 
ተፈጥሯዊ፣ ባህላዊና ሌሎች እሳቤዎችን ከግምት ውስጥ ባላስገባ መልኩ በየትም ቦታ ላይ ሊተገበር 
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የማይችል መሆኑ በአሁኑ ወቅት ተረጋግጧል፡፡ በእንግሊዝኛው ምህፃረ ቃል ብሪክስ በመባል የሚጠሩትን 
እንደብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይናና ደቡብ አፍሪካን የመሰሉ አገራት በዓለም ሊጠቀስ የሚችል ጠንካራ 
ኢኮኖሚ መገንባት የቻሉት በራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ ስራ ላይ ባዋሉት የኢኮኖሚ ፖሊሲ አማካኝነት 
መሆኑን ስመ ጥር የሆኑ የዘርፉ ሙያተኞችም ሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የመገናኛ ብዙሃን በመመስከር 
ላይ ናቸው፡፡  

ብራዚልን ብቻ ለአብነት ያህል ብንወስድ እንኳን፤ የሀገሪቱ መንግስት ሁሉንም ነገር ለገበያና ለግሉ 
ባለሃብት ባለመተው እንዲሁም በተመረጠ አኳኋን ጣልቃ ገብቶ በድህነት ውስጥ ባሉ የማህበረሰብ 
አካላት ላይ ያተኮሩ ማህበራዊ ፖሊሲዎችን በመቅረፁ በሀገሪቱ ውስጥ የነበረውን ኢ-ፍትሃዊ የሐብት 
ክፍፍልን ማጥበብ መቻሉን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ይህም ያለ ምእራቡ ዓለም ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ እሳቤ 
ማደግ እንደሚቻል የሚያሳይ ሃቅ ነው። 

ለዘመናት ከድህነትና መከራ ውጭ አንዳች ተስፋ ሳይጣልባት በኖረችው አፍሪካ በተለይም ከሰሃራ በታች 
የአህጉሪቱ ክፍል ውስጥም ቢሆን ይህንን መሰል ለውጥ ማምጣት የቻሉ ጥቂት የደፈሩ አገራትም 
ተፈጥረዋል፡፡   

ከእነዚህ ጥቂት የአህጉሪቱ አገራት መካከል በከፍተኛ ስኬቷ የምትጠራው ኢትዮጵያ አንዷ ናት፡፡ ይህች 
አገር ከአስር ዓመታት በፊት በተለያዩ ተጽእኖዎች ሳቢያ የምእራቡን ዓለም የኢኮኖሚ ፖሊሲ እንደወረደ 
እንድትጠቀም ተገዳ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ፖሊሲው ለብዙ ዘመናት በድህነትና እርሱንም ተከትሎ በተፈጠሩ 
ፖለቲካዊና ማህበራዊ ቀውሶች ሲናጥ ለኖረው ህዝብ እፎይታንና ተስፋን ከማምጣት ይልቅ ወደከፋ 
የችግር ማጥ ውስጥ ሲከተው የተመለከቱት የአገሪቱ መሪዎች በከፍተኛ ቁርጠኝነትና ድፍረት ሌላ 
አማራጭ መንገድን መከተል በመጀመራቸው ተስፋ ሰጪ የሆኑ ውጤቶችን በማሳየት ዓለም 
እንዲመሰክርላቸው አድርገዋል፡፡  

ኢትዩጵያ ባለፉት አስር ዓመታት በየዓመቱ በአማካይ የ10ና 11 በመቶ ዕድገት አሳይታለች፡፡ የተለያዩ ዓለም 
አቀፍ ተቋማት እንደመሰከሩት መንግስት በቀየሰው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች  በማህበራዊ ዘርፎች መስክ 
አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ያደረገ ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ እድገቱም ፍትሐዊ የሐብት 
ክፍፍልን ለመፍጠር የሚያስችል መሰረት የጣለ መሆኑም እየተነገረ ነው፡፡  

ኢትዮጵያ ካለፉት አስር ዓመታት ወዲህ እያስመዘገበችው ያለው ኢኮኖሚያዊ እድገት ያልተጠበቀና 
በእጅጉ የሚደነቅ መሆኑን የሚናከሩት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካላት በአገሩቱ እስካሁን የተገኘው 
ለውጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ከከፋ ድህነት ለማላቀቅ የቻለ ከመሆኑም በላይ ትምህርትን፣ ጤናን፣ 
የምግብ ዋስትናን ጨምሮ የተለያዩ ማህበራዊ መሻሻሎችን በማምጣት የድህነት መጠንን በግማሽ ለመቀነስ 
ታስቦ የዛሬ 14 ዓመት ገደማ በመንግስታቱ ድርጅት የተነደፈውን የልማት ግብ ለማሳካት ከቻሉ ጥቂት 
የዓለም አገራት ተርታ ለመሰለፍ ያበቃ ነው ሲሉም ያወድሳሉ፡፡  

ይህ አገሪቱ ስራ ላይ ያዋለችውና የማንም የውጭ ተፅእኖ ያላረፈበት አገር በቀል ብሄራዊ የልማት ፖሊሲ 
ስኬታማ መሆኑን ተጽእኖ ሲፈጥሩ የቆዩትን ዓለም አቀፍ ተቋማትና አገራትን ሳይቀር ያሸነፈ ነው ማለት 
ይቻላል፡፡ አሁን ከመቼውም ጊዜ በላቀ የአገሪቱን ለውጥ የዓለም ባንክን ጨምሮ በተለያዩ ዓለም አቀፍ 
አካላት ያለማመንታት ለመቀበል ተገደዋል፡፡  

እነዚሁ አካላት ይህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ እመርታ በአፍሪካ ውስጥ ለሚገኙ መሰል አገራት ምሳሌ 
ሊሆን የሚችል እንደሆነም አበክረው መመስከር ይዘዋል፡፡ በተለይ የኢትዮጵያ እየገነባችው ያለው 
ኢኮኖሚ ነዳጅን በመሰሉ የተፈጥሮ ኃብቶች ላይ የተመሰረተ አለመሆኑ ዘላቂ እድገትን ለማምጣትና 
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መላውን ዜጋ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ከመሆኑ አንጻር ሌሎችም ሊከተሉት የሚገባ መሆኑን 
በርካቶች ይመክራሉ፡፡  

ይህ አመርቂና ጠንካራ መሰረትን የተላበሰ ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ እውን ሊሆን የቻለው ለአገር እድገትና 
ለዜጎች ህይወት መሻሻል ቁርጠኝነትን ያነገቡ የፖለቲካ መሪዎች በመፈጠራቸው  ስለመሆኑ ብዙ መግለጽ 
የሚያሻ አይመስለኝም፡፡ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በለውጥ ጎዳና ላይ ለመታየትና በዓለም አቀፉ መድረክ 
ላይም በስኬቷ እንድትጠቀስ ያበቃት የአገሪቱ መንግስት በተለይ አንገብጋቢ በሆኑትና የዜጎችን ህይወት 
በፍጥነት ለመቀየር በሚያስችሉ የልማት ኢንቨስትመንቶች ላይ በስፋት በመሳተፉ ነው፡፡  

ይህ ደግሞ በምእራቡ ዓለም ሲሰበክና የዓለም አገራትም በግድ እንዲቀበሉት ግፊት ሲደረግባቸው የቆየው 
የኢኮኖሚ አቅጣጫ መንግስታት በኢኮኖሚው ውስጥ መሳተፍ የለባቸውም፤ ኢኮኖሚው ሙሉ በሙሉና 
በነጻነት ለግሉ ዘርፍ መተው አለበት የሚለውን በሂል ውድቅ እንዳደረገው ብዙዎች እምነት አሳድረዋል፡፡ 
መንግስታት ጠንካራና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰባቸውም የላቀ ከሆነ ኢኮኖሚውን ማነቃቃትና ማበልፀግ 
የሚችል አቅም እንዳላቸውም ይህ እውነት አረጋግጧል፡፡  

በዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ የምትከተለው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ 
ተቀባይነትን እያገኘ መጥቷል፡፡ ከዚህ ቀደም የተለያዩ የፋይናንስና ሌሎች ድጋፎችን ለመስጠት ይቀርቡ 
የነበሩት ቅድመ ሁኔታዎችም በእጅጉ ላልተዋል፡፡ ከዚህ አኳያ ሊጠቀሱ የሚችሉት የዓለም ባንክና ዓለም 
አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ናቸው፡፡  

እነዚህ አካላት በአገሪቱ የሚታየው ለውጥ የትም ፈቅ የማያደርጋቸው መሆኑን በመገንዘብ ለአገሪቱ 
የሚሰሱትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ የተገደዱበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ ዋነኛ የሚባሉት የኒዮ 
ሊበራሊዝም ርእዮት አራማጅ የሆኑ የበለጸጉት አገራትም ከአገሪቱ ጋር በቅርበት ለመስራት ያላቸውን 
ቁርጠኝነት ማሳየት ከጀመሩም ሰነባብቷል፡፡  

ለአብነት የአሜሪካ መንግስት ይጠቀሳል፡፡ የአሜሪካ መንግስት አስተዳደር ኢትዮጵያ በግብርና ልማት 
ያሳየችውን እመርታ ከማድነቅ አልፎ አስፈላጊውን ድጋፍ በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡ ይህ የኢትዮጵያ 
የልማት መንገድ ለሌሎች መሰል የአፍሪካ አገራትም ሊጠቅም የሚችል ጭምር መሆኑን የተገነዘበው 
የኦባማ አስተዳደር በሌሎች አገራትም ይተገበር ዘንድ ከመምከር አልፎ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ጀምሯል፡፡  

አሜሪካ በኢኮኖሚው መስክም ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ ለመስራት የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰድ 
ይዛለች፡፡ በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደኒውዮርክ አምርቶ ለነበረው 
የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልኡካን ቡድንም የተረጋገጠለት ይህ ነው፡፡ ከሚዲያ ዘገባዎች መረዳት 
እንደቻልኩት በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ የተመራው የልኡካን ቡድን ከፕሬዚዳንት ባራክ 
ኦባማ ጋር ባካሄደው ውይይት ላይ አሜሪካ ጠንካራ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግንኙነት ለመፍጠር ቁርጠኛ 
አቋም አላት፡፡  

በዚሁ ወቅት ፕሬዚዳንት ኦባማ በአሁኑ ወቅት ስለአፍሪካ እድገት መናገር ከተፈለገ የኢትዮጵያው ቀዳሚና 
እጅግ የሚያመረቃ መሆኑን መግለጻቸውን ከአንደበታቸው አድምጠናል፡፡ በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 
የተፈጠረው የኢንቨስትመንትና ኢኮኖሚ መነቃቃት ለአሜሪካ ባለኃብቶችም ጭምር ምቹ ሁኔታን 
የሚፈጥር በመሆኑ አገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ጠንካራ የኢንቨስትመንት ግንኙነት መገንባት የምትሻ 
መሆኑንም ፕሬዚዳንት ኦባማ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ለተመራው የልኡካን ቡድን 
አረጋግጠዋል፡፡  
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ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የግብርና ልማትን በማፋጠን ዜጎች በምግብ ራሳቸውን እንዲችሉ በማከናወን 
ላይ ያለችው የልማት ፕሮግራም አመርቂ መሆኑን ፕሬዚዳንት ኦባማ ለኢትዮጵያ የልኡካን ቡድን 
ገልፀዋል፡፡  

ፕሬዚዳንት ኦባማ ከዚህም በተጨማሪ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተግባር እያበረከተችው 
ያለውን ተሳትፎ አድንቀዋል፡፡ ኦባማ እንዳሉት ኢትዮጵያ በአንዳንድ የአፍሪካ አገራት ውስጥ የተከሰተ 
ግጭትን ተከትሎ የሚታዩትን የህዝቦች መከራና ስቃይ ማስወገድ ይቻል ዘንድ በሰላም ማስከበር ተግባር 
ያበረከተችው የተሳካ አስተዋጽኦ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጭምር ግንባር ቀደም ነው ለመባል የሚበቃ ነው፡፡ 
ኢትዮጵያ ይህንን የመሰለውን የሰላም ማስከበር እንቅስቃሴ አፍጋኒስታንን ጨምሮ የሌሎች ክፍለ ዓለማት 
ህዝቦችም ለመታደግ የሚያስችል ብቃት አለው ሲሉም ጨምረው ገልጸዋል፡፡  

በዓለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ እየሆነና መላውን ሰላማዊ ህዝብ ለዘውትር ስጋት የዳረገውን ሽብርተኝነትን 
በመዋጋት ረገድም ኢትዮጵያ እያሳየች ያለውን ቁርጠኝነት የአሜሪካው መሪ አወድሰዋል፡፡ ለሁለት አስርት 
ዓመታት መንግስት አልባ ሆና የኖረችው ሶማሊያ ዓለም አቀፍ ሽብርተኝነትን የሚያራምዱ አካላት 
መሸሸጊያና መፍለቂያ ምድር ከመሆን ለመታደግ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተወሰደው እርምጃና 
የተከፈለው መስዋእትነት ለውጤት መብቃቱንም ኦባማ አመልክተዋል፡፡  

ይህ የኢትዮጵያ ፀረ ሽብር እንቀስቃሴ በሶማሊያ ከ20 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ህጋዊ መንግስት 
እንዲመሰረትና ዜጎችም የተሻለ ሰላምና መረጋጋትን እንዲያገኙ አስችሏል ብለዋል፡፡       

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያምና ፕሬዚዳንት ኦባማ ሰሞኑን ያካሄዱት ውይይት በሁለቱ አገራት መካከል 
ጠንካራ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግንኙነትን ለመገንባት ያለመ መሆኑን ታዛቢዎች ይናገራሉ፡፡ ይህንን 
ግንኙነት የበለጠ ለማቀላጠፍ በተለይ የአሜሪካ መንግስት በራሱ ተነሳሽነት የተለያዩ እርምጃዎችን 
በመውሰድ ላይ መሆኑንም እነዚሁ ታዛቢዎች ይገልፃሉ፡፡  

ከዚህ አኳያ ሊነሳ የሚችለው ባለፈው ዓመት ውስጥ በአሜሪካ የተካሄዱት የኢትዮጵያና አሜሪካ 
ኢንቨስትመንት ፎረሞች ናቸው፡፡ እነዚህ መድረኮች በአገራቱ መካከል ያለውን ኢንቨስትመንት ግንኙነት 
ለማጠናከር የሚያስችሉ መሰረቶች ተጥለዋል፡፡    

የሰሞኑ የኦባማና የአቶ  ኃይለማሪያም አስተዳደሮች ያካሄዱት ውይይት የሚያረጋግጠው አንድ ጠንካራ 
እውነት አለ፡፡ የሁለቱን አገራት ግንኙነት በቅርበት የሚከታተሉ አካላት ምሁራዊ ትንተና መሰረት 
በውይይቱ ላይ የተንጸባረቀው እውነት አሜሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደውን የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ እና 
የዴሞክራሲ ግንባታ ሂደት እጅግ በቅርበት የምትከታተለው መሆኑን ነው፡፡  

ከዚሁ ጋር ተያይዞም ውይይቱ ኢትዮጵያ በእድገት ጎዳና ላይ መሆኗን፣ በዓለም አቀፍ መድረክም ጠንካራ 
አዎንታዊ ተሳትፎ በማድረግ ላይ መሆኗን እንደዚሁም አገሪቱ በዓለም ውስጥ እንዲጠናከር በሚፈለገው 
የልማትና የሰላም ግንባታ እንቀስቃሴ ውስጥ ሁነኛ ድጋፍ ለማበርከት የሚችል አቅም ያላት መሆኑ 
በአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ እምነት መፈጠሩንም ያረጋገጠ መሆኑን ተንታኞች ይገልፃሉ፡፡  

የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት የሰሞኑን የኦባማ ንግገር ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያ መንግስት ከድህነት 
ውጭ ሌላ መልካም መጠሪያ ተነፍጎት የኖረውን የአገሪቱ ዜጎች ህይወት ለማሻሻል ያስችለኛል ብሎ 
የተከተለው የፖለቲካ ኢኮኖሚ መንገድ ውጤታማ መሆኑን የመሰከረ፤  በዚህ ውጤታማነቱ የተነሳም 
በአሜሪካ አስተዳደር በኩል ጠንካራ መተማመን መፈጠሩን ያመላከተ ነው፡፡  

አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነቷ ለማጠናከር ልዩ ትኩረት መስጠቷን የሚያመለክት ሌላም አውነት 
በዚሁ ወቅት ተንፀባርቋል፡፡ ፕሬዚዳንት ኦባማ በተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመገኘት 
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ኒውዮርክ በቆዩበት ወቅት አግኝተው ለማነጋገር ከፈቀዷቸው የሶስት አገራት መንግስታት የልኡካን 
ቡድኖች መካከል የኢትዮጵያው አንዱ መሆኑ በራሱ የኦባማ አስተዳደር ለዚህች አገር የሰጠውን ልዩ 
ትኩረት ያሳያል የሚል እምነት አለኝ፡፡    

በኢትዮጵያ አዲስ የታሪክ ምእራፍ እየተመዘገበ ስለመሆኑ ከእኛ ዜጎቿ በላይ ማንም ሊገነዘበው የሚችል 
አይመስለኝም፡፡ ሆኖም ግን አገሪቱ የተከተለችው የልማትና እድገት መንገድ ከመነሻው ጀምሮ ተቃውሞና 
ትችት እየቀረበበት የተለያዩ ዓለም አቀፍ የትብብርና የድጋፍ መስኮቶች እንዲቸረከሙ ሊያደርጉ የሚችሉ 
ፈተናዎች ተጋርጠውበት ስለነበር ነው እንደ አሜሪካ ዓይነቶቹ ኃያላን አገራት ተቀባይነትን ለማንሳት 
የፈለግኩት፡፡  

ኢትዮጵያ የመረጠችው የልማት መንገድ የማያዋጣ መሆኑን በመግለፅ ይቀርቡ የነበሩት ትችቶች 
አሜሪካንን ጨምሮ በርካታ የበለጸጉ የምእራብ አገራትንና እነርሱ የሚደግፏቸው ዓለም አቀፍ ተቋማትንም 
ያካትታል፡፡ እንቅፋቱ በውጭ አገራት ብቻ አልተወሰነም፡፡  

የአገር ውስጥ ተቃዋሚ የሚባሉ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በጭፍን ጥላቻና በስልጣን ጥማት 
ታውረው የልማት አቅጣጫውን ብቻ ሳይሆነ ለማንም ሊደበቅ የማይችለውን ለውጥ ሁሉ በማጠልሸት 
በህዝቡ ውስጥ ተስፋ መቁረጥን ለመፍጠር ተሞክሯል፡፡  

ያም ሆኖ የአገሪቱ መንግስት ቆፍጣናና ልበ ሙሉነት የተላበሰ አመራሩ እነዚህን ሁሉ ፈተናዎች በመጋፈጥ 
ትክክለኝነቱን አስመስክሯል፡፡ የልማት አቅጣጫው ትክክለኝነትን ገና ከጥዋቱ የተገነዘበው ህዝብም ሙሉ 
እምነቱንና ተስፋውን በመስጠቱ ውጤቱ እየጎለበተ ሄዶ የአገሪቱን የዘመናት መጥፎ ታሪክ እንደለወጠው 
ከዜጎች አልፎ በዓለም አቀፍ ደረጃም እየተነገረ ይገኛል፡፡  

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 እድል ፈጥሯል፡፡   

ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ላይ እምነት ያልነበራቸው እንደ የዓለም ባንክ ዓይነቶቹ 
ተቋማት በአገሪቱ በአሁኑ ወቅት እየታየ ያለው የእድገት መጠንና ፍጥነት የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል 
የሚቻላቸውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ቃል እየገቡ ነው፡፡ በዚሁ ቃላቸው መሰረትም ከኢትዮጵያ ጋር 
የበለጠ ቅርበት ፈጥረው መስራት ጀምረዋል፡፡  

ብዙዎች እንደሚሉት አገሪቱ ለዚህ ስኬት የበቃችው በተለይ ባለፉት አስር ዓመታት ጊዜ ውስጥ የራሷን 
ተጨባጭ እውነቶች መሰረት በማድረግ አገር በቀል የልማት ፖሊሲዎችን ቀርፃ ስራ ላይ በማዋሏ ነው፡፡ 
እናም ይህ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ርእዮት ተቃራኒ ርእዮትን በሚያራምዱት ዘንድ ቀልብ ሳይቀር 
ገብቷል፡፡  

ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚህ የአገሪቱ ለውጥ ከፍተኛ መተማመን መፍጠር በመቻሉም አገሪቱ ተገቢውን 
ድጋፍ ከማግኘት አልፋ ኃያላን የሚባሉትን ጨምሮ በርካታ የዓለም አገራት ዓይንንም እየሳበች 
መጥታለች፡፡ ለእኔ ከዚህ የበለጠ ብሄራዊ ኩራት አለ ብዬ አላስብም፡፡   

አስተያየቴን ለመቋጨት እላይ የገለጽኩት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ለኢትዮጵያ የሰጡት ታላቅ 
እውቅናና በአገሪቱ መንግስት ላይ ያሳደሩት ከፍተኛ መተማመን በጭፍን ጥላቻ ታውረው የኢትዮጵያን 
የለውጥ ጎዳና በሚያጣጥል የድንቁርና ዘመቻ ውስጥ ለተጠመዱት አሜሪካንን ጨምሮ በተለያዩ የምእራብ 
አገራት ለሚኖሩት አንዳንድ የአገራችን ሰዎች ትልቅ መልዕክት አለው፡፡  



7 

 

የኦባማ ኢትዮጵያን የተመለከተ ንግግር በተለይ አሜሪካ ውስጥ ለሚኖሩትና ለማንም ግራ በሚገባ መልኩ 
ጥፋት ውስጥ ተጠምደው ሌት ተቀን ተቃውሞ በማላዘን ለሚባዝኑት የአገሬ ሰዎች የማያዳግም ምላሽ 
ይመስለኛል የሚል እምነት አለኝ፡፡ እናም እናንተ የአገሬ ልጆች ሆይ፤ ከጭፍን ጥላቻ አባዜ ተላቃችሁ 
አገራችሁንና ወገኖቻችሁን በሚጠቅም ተግባር ተጠመዱ፤ አሁንም ታሪክ የሚዘክረው መልካም ምግባር 
ለመከወን አልዘገያችሁምና ሰናይ መንገድን ምረጡ እላለሁ፡፡  

 

 


