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ዶ/ር በፍቃዱ ደግፌ የድምጽ ግርማ ሞገሳቸው ብቻ የሚበቃ ፤ በIኮኖሚክስ 
መምህርነት በAዲስ Aበባ ዩኒቨርሲቲ፤ ለረጅም Aመታት Aገልግለው ፤ ከ 40 ው 
የተባረሩ መምህራን Aንዱ የሆኑ፤ በ1997 ዓ.ም ደግሞ ተማሪያቸው ከነበረው ፤ 
ሚኒስቴር፤ግርማ ብሩ ጋር ስለ ሃገራችን Iኮኖሚ በተለያየ ጎራ የተከራከሩ Eና 
፤……ወዘተ. ወዘተ…… 

ከፍትህ ጋዜጣ ጋር ያደረጉት ቃለ 
ምልልስ Eንሆ.፤ 
ፍትህ፡- የAገራችንን Iኮኖሚ Eንዴት ይገመግሙታል? 
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ፕ/ር በፍቃዱ፡- የወቅቱ የAገራችን Iኮኖሚ ሁለት ገፅታ Aለው፡፡ Aንዱ 
የሚያስደስትና የሚያኮራ ነው፡፡ በዚያው መጠን የሚያስተክዝና Aንገት 
የሚያስደፋም ገፅታም ይስተዋልበታል፡፡ 
ከመልካሙ ገፅታ ለመጀመር የIህAዴግ መስተዳደር ብዙ ሰናይ ተግባራትን 
Aከናውኗል፡፡ ግብAትን ወደ Aምራች፤ ምርትን ወደ ሸማች የሚያደርሰን መንገድ 
ቀደም ሲል ከነበረው በEጥፍ Aሳድጓል፡፡ በተለያዩ የAገሪቷ Aካባቢዎች ግድብ 
በመገንባት፤ የEንፏሎት ጉድጓድ በመማስ፤ የነፋስ መዘውር በመትከል ከታዳሽ 
ምንጮች ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ገንብቷል፡፡ ፍፃሜው የሚያጓጓን 
Eና ፖለቲካዊ፣ Iኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና በተለይም ስነ ልቡናዊ ፋይዳው ግዙፍ 
የሆነውን የህዳሴ ግድብ ለመገንባት መነሳሳቱም የሚያስከብረው ነው፡፡ 
ከግብርና ውጭ ላለው ዘርፍ ትኩረት በመስጠቱ የመዋቅራዊ ለውጥ ጅማሮ 
Eየታየ ነው፡፡ ለከተሜው ስራ፣ ለገጠሬው Aማራጭ የገቢ ምንጭ መፈጠሩ 
ትክክለኛ Aካሄድ ነው፡፡ ይህ ሂደትም መሰረታዊ የEድገት ገች የሆነውን የገበያ 
ችግርን በማስወገድ ለIኮኖሚ Eድገት ሰፊ Aገራዊ Eድል መኖሩን 
Aስመዝግቧል፡፡ ለዚህም ሁነኛው ምስክር በገበያ የሚታየው የዋጋ ንረት ነው፡፡ 
Eነዚህ ተግባራትና ውጤቶቻቸው ናቸው Iኮኖሚውን Aኩሪ ገፅታ የሰጡት፡፡ 
Eንግዲህ Eነዚህና መሰል ተግባራቱ ታሪክ IህAዴግን በበጎ ያስታውሰዋል፣ 
ያወድሰዋልም፡፡ 
Aስደማሚውና Aስደንጋጩ ክስተት መስተዳድሩ የዘረጋቸውንና ያፈራቸውን 
መሰረተ ልማቶች ተጠቅሞ ምርት በተለይም የምግብ ምርትን ለማሳደግ 
የሚያስችል ስርዓት ዘርግቶ በዚህ ዘርፍ ለመሰማራት የሚፈልጉ Aገራዊ Aምራች 
ኃይሎችን በማዝመት ህዝብን ከችጋር፣ Aገርን ከሰቆቃ ማዳን ሲችል ይህን 
Aለማድረጉና የዚህም ቸልተኝነት ያስከተለው መከራ ነው፡፡ Aሁን በIትዮጵያ 
በተለይም በከተሞች ገጦ የሚታየው ድህነት Eንጂ Eድገት Aይደለም፡፡ 

ፍትህ፡- መንግስት Iኮኖሚው በሁለት Aሃዝ Eያደገ ነው ይላል፡፡ በዚህ ሁኔታ 
Eንዴት Eርስዎ ድህነት ነው Eንጂ Iኮኖሚው Aይደለም ያደገው የሚሉት? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- ተው፡፡ ያላልኩትን Aታስብለኝ፡፡ Iኮኖሚው Aላደገም Aላልኩም፡፡ 
Iኮኖሚው Aድጓል፡፡ ክቡር ጠ/ሚኒስትሩ የ2003ን የበጀት Aመት ክንውን 
ለፓርላማ ዘገባ ሲያቀርቡ Iኮኖሚው በ11.4 በመቶ ማደጉን Aብስረው ነበር፡፡ 
ይህ Aኩሪ Eድገት ነው፡፡ Eኔም ከዚህ ቁጥር ጋር Aልጣላም፡፡ ግን በዚያኑ 
Aመትና Eንዲሁም ዘንድሮ Iትዮጵያ ውስጥ ጎልቶ የታየውና የሚስተዋለው 
የድህነት Eድገት Eንጂ የIኮኖሚው Eድገት Aይደለም፡፡ በተለይ የከተማ ኗሪው 



ህዝብ የኑሮ ደረጃ Eየቀነሰ ሳይሆን በከፍተኛ ፍጥነት Eየወደቀ ነው፡፡ በምን 
ያህል ነው የኑሮ ደረጃው የቀነሰው ብትል መልሱ ዋጋ በሚንርበት መጠን 
ልትገምተው ትችላለህ፡፡ 
ፍትህ፡- Aንድ ነገር ግልፅ Eናድርግ፡፡ Eርስዎ Eያሉ ያሉት Iኮኖሚው Aድጓል 
ግን ህዝቡ Aልተጠቀመም ነው፡፡ የዘመኑን Aባባል ልጠቀምና Eንዴት ነው ነገሩ 
ልበል? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- Aዎ፡፡ Iኮኖሚው Aድጓል፡፡ ግን በዚህ ተመንዳጊ Iኮኖሚ ውስጥ 
ምንድነው ያደገው Eና የEድገቱ ትሩፋትስ የት ገባ የሚሉትን ጥያቄዎች 
መፈተሽ ተገቢ ነው፡፡ ከEድገቱ ትሩፋት ብትጀምር፡፡ የEድገቱ ውጤት ፍትሃዊ 
ክፍፍል Aልታየበትም፡፡ Eጅግ Aናሳ የህብረተሰብ ክፍል ሀብታም ሲሆን ብዙሃኑ 
ግን ለድህነት የተዳረገበት ዘመን ነው፡፡ ወደ Iኮኖሚው Eድገት ስትመጣ 
ምንድነው ያደገው ለሚለው መልሱ Iኮኖሚውን በዘርፍ በዘርፉ ማየት 
ያስፈልጋል፡፡ የገንዘብ Eና የIኮኖሚ ልማት ሚኒስትር የ2003ትን Iኮኖሚ 
ውጤት Aደባባይ ባዋጠው ዘገባ በIትዮጵያ Iኮኖሚ ውስጥ ካሉት ሶስት ዘርፎች 
ትልቁ ባለድርሻና ባለከፍተኛ Eድገት ባለቤት የAገልግሎት ዘርፍ ነው፡፡ 
በ2003ዓ.ም ድርሻው 46.6 ሲሆን ያስመዘገበው Eድገት 12.5 በመቶ ነው፡፡ 
ሁለተኛው ግብርና ነው፡፡ ድርሻው 41.1 ከመቶ ሆኖ በAመቱ ያስመዘገበው 
Eድገት 9 በመቶ ነው፡፡ ባለAናሳው ዘርፍ Iንዱስትሪው ሲሆን ድርሻው 13.4 
ሆኖ Eድገቱ ግን 15 በመቶ ነው፡፡ ይህ በግላቸው ያስመዘገቡት Eድገት 
ለAጠቃላይ Iኮኖሚ Eድግት ያበረከቱት ሲሰላ ግብርና 3.7፤ Iንዱስትሪ 2.0 
Aገልግሎት 5.8 ይሆናል፡፡ የነዚህ ድምር ነው የ11.4 በመቶውን Eድገት 
ያስገኘው፡፡ Eነዚህ ቁጥሮች Iኮኖሚው ያለበትን ሁኔታ በግልፅ ያስረዳሉ፡፡ 
በ2003ዓ.ም ፍጆታንና መዋEለ ነዋይን ያካተተ ፍላጐት ያደገው Iኮኖሚው 
በዘመኑ ዋጋ ባደገበት በ32.9 በመቶ ነው (በትክክለኛው ስሌት ይሄ መጠን 
ትክክለኛውን ፍላጐት Aይለካም፡፡ Aገራዊ ወጪ ከገቢያችን ስለሚበልጥ..፡፡ ከዚህ 
ውስጥ የግሉ ዘርፍ ፍጆታ ያደገው በ27 በመቶ ሲሆን የምግብ ፍላጐት ያደገው 
በ16 በመቶ Aካባቢ ነው፡፡ (Eነዚህ ቁጥሮች ግምት መሆናቸውን Aትርሳ፡፡ 
የምጠቀምበት ትክክል ናቸው ለማለት ሳይሆን የተፅEኖውን ምንጭና Aቅጣጫ 
ለማመላከት ብቻ ነው፡፡) በዚያው Aመት ግብርና (ለምግብና ለምግብ 
የማይሆነውንም ጨምሮ) ያደገው በ3.7 በመቶ ነው፡፡ ይሄ የግብርናው Eድገት 
ሙሉ በሙሉ የምግብ ሰብል Eድገት ነው ብንል Eንኳን (የግብርና ምርት ሁሉ 
ለምግብ Eንደማይውል Eያወቅን) ከምግብ ፍላጎት ጋር ስታነፃፅረው Eጅግ ትልቅ 



ክፍተት መኖሩን ያሳያል፡፡ በፍላጎትና በAቅርቦት መካከል ያለው ክፍተት 
የተሞላው በዋጋ ንረት ነው፡፡ ቁምነገሩ በቂ Aናመርትም፡፡ EግዚAብሔር ያሳይህ 
ስንዴ ከውጭ Eየገዛን ነው፡፡ ጤፍ የሚያመርት Aገር የለም Eንጂ ቢኖር ጤፍም 
ከውጭ Eንገዛ ነበር፡፡ የሚገርም ነው፡፡ Eኛ Aምርተን፤ በልተን ጠግበን ተርፎን 
ወደውጭ በመሸጥ የውጭ ምንዛሬ ለማካበት የሚያስችሉንን ምርቶች ማምረት 
Aቅቶን ሳይሆን ባልታወቀ ምክንያት ከውጭ Eንገዛለን፤ Eንለምናለን፤ በዚህ 
የምናገኘው ስለማይበቃን Eንራባለን፡፡ Eንደዚህ Aይነት ተAምር ልታይ 
የምትችለው Eዚህ Aገር ብቻ ሳይሆን ይቀራል ብለህ ነው፡፡ 
ፍትህ፡- ግን Eኮ ሌሎች የሚሉት Iኮኖሚያችን በሁለት Aሃዝ ስለሚያድግ የዋጋ 
ንረት የተከሰተው በምርት Eጥረት ሳይሆን Iኮኖሚው ውስጥ የሚንሳፈፈው 
ገንዘብ ስለበዛ ነው ነው የሚሉት? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- ዛሬ በAገራችን ባለው ሁኔታ የዋጋ ንረት መንስኤ የገንዘብ ብዛት 
ነው ከሚሉ Iኮኖሚስቶች ስብስብ ውስጥ Aትጨምረኝ፡፡ 
ፍትህ፡- በሁለቱ መካከል ግንኙነት የለም ነው የሚሉኝ? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- በገንዘብና በዋጋ መካከል ያለው ቀጥተኛ ግንኙነት Aንዱ የሌላው 
መገለጫ መሆኑ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ሌላ በዋጋና በገንዘብ ብዛት መካከል ቀጥተኛ 
ግንኙነት የለም፡፡ በሌላ Aነጋገር ዋጋ የሚንረው ገንዘብ ስለበዛ Aይደለም፡፡ ገንዘብ 
ቀንሶም ዋጋ ሊንር ይችላል፡፡ ገንዘብ ጨምሮ ዋጋ ሊወድቅ ይችላል፡፡ ስለዚህም 
የAገራችንን ሁኔታ Aስመልክቶ ገንዘብ ቀንሱና ዋጋ ይረጋጋል የሚሉ 
Iኮኖሚስቶች Aሉ ብዬ ለማመን ያስቸግረኛል፡፡ 
ፍትህ፡- ግራ Eያጋቡኝ Eኮ ነው ፕሮፌሰር? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- በመጀመሪያ ገንዘብ በዝቷል ከሚል ብትነሳ፤ ከምን ጋር 
Aነፃፅረው ነው ገንዘብ በዛ Aነስ የሚሉት? Iኮኖሚያችን Aሁን ባለበት ሁኔታ 
ስንት ገንዘብ ነው ልክ የሚሆነው፡፡ ለዚህ መልስ Aለኝ የሚል ከፈጣሪ በስተቀር 
ፍጡር የለም፡፡ ገንዘብ በዛ የምትለው ህዝብ ከሚፈልገው በላይ ከሆነ ነው፡፡ 
በAገራዊ ደረጃ ገና ገንዘብ ያልደረሰባቸው Aካባቢዎች መኖራቸውን Aትርሳ፡፡ 
በነፍስ ወከፍ ደረጃ Iትዮጵያ ውስጥ ያለው ገንዘብ ከሌሎች ሀገራት ጋር 
ብታስተያየው የኛው Iምንት ሆኖ ነው የምታገኘው፡፡ በግለሰብ ደረጃም ብታስብ 
Aንድ ሰው በEጄ ያለ ገንዘብ በዛ Aነሰ የሚለው በAንፃራዊ ስሌት ነው፡፡ Aሁን 
ለመሸመት የሚፈልገውን፤ ለመጠባበቂያ የሚያስፈልገውን፤ ሀብቱን Eንዴት 
ለመያዝ Eንደሚፈልግ፤ ነገ ምን ሊሆን Eንደሚችል ገምቶና በAጠቃይ ግራ 
ቀኙን Aይቶና ገምቶ፤ Aውጥቶና Aውርዶ ነው የሚወስነው፡፡ 



ሁለተኛ ምንጊዜም Eና የትም ቦታ የዋጋ ንረት ገንዘባዊ ክስተት ነው ይሉ 
የነበሩት (ነፍሳቸውን ይማረውና) ሚልተን ፍሪድማንና ደቀመዛሙርቶቻቸው 
Eንኳን Eዚህ ድምዳሜ የደረሱባቸው ታሳቢዎች (assumptions) Aሉ፡፡ ከነዚህም 
Aንዱና ዋነኛው Iኮኖሚው ያለውን የማምረት ሃይል ሙሉ በሙሉ በመጠቀሙ 
ምርት ሊጨምር የሚችልበት Eድል በፍፁም የለም የሚለው መሰረታዊ መነሻ 
ነው፡፡ የፍሪድማን መቼታዊ ፍሰት የሚከተለውን ይመስላል፡፡ ሀ/ ገንዘብ 
ሲጨምር የሰው ገንዘብ የመያዝ ፍላጎት Aይጨምርም፡፡ በመሆኑም በጁ 
የገባውንና የማይፈልገውን ገንዘብ ለምርት (ቁሳዊና Aገልግሎታዊ) መሸመቻ 
ያውለዋል፡፡ ለ/ Iኮኖሚው የማምረት ሀይሉን ሙሉ በሙሉ በመጠቀሙ 
ተጨማሪውን ፍላጐት የሚያስተናግድ ተጨማሪ Aቅርቦት Aይኖርም፡፡ ሐ/ስለዚህ 
Iኮኖሚው ተጨማሪውን ፍላጐት የሚያስተናግደው ገንዘቡ ባደገበት መጠን ዋጋ 
በመጨመር ነው፡፡ ገንዘብ 10 በመቶ ቢያድግ ዋጋ 10 በመቶ ይጨምራል ማለት 
ነው፡፡ ስለዚህ ዋጋ Eንዲረጋጋ ከተፈለገ የገንዘብን Eድገት ግርድፉ Aገራዊ ምርት 
በዘመኑ ዋጋ በሚያድግበት ልክ ማሳደግ ነው፡፡ ይህ ነው የገንዘብተኞች 
(monterist) Aቋም፡፡ 
ፍትህ፡- ታድያ IህAዴግ ለምን ይህንን Aያደርግም? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- የገንዘብተኞች Aስተሳሰብ ስህተት በመሆኑ፡፡ Aንደኛ የገንዘብ 
መጠንን ለመቆጣር የማይቻል ባይሆንም Eጅግ በጣም Aዳጋች በመሆኑ ነው፡፡ 
Aንድ ሰሞን የገንዘብተኞችን መርሀግብር ተግባራዊ ያደረጉ Aገሮች Aስከፊ 
ውጤት ነው የገጠማቸው፡፡ በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ በገንዘብተኞች Aቋም 
የተጠመቁት የAሜሪካው ፕሬዘዳንት ሬገንና የEንግሊዝዋ ጠ/ሚኒስትር ታቸር 
የሊቃውንትን ምክር Eምቢኝ ብለው የገንዘብን ብዛት Eድገት ከIኮኖሚው Eድገት 
ጋር ለማቆራኘት ሞከሩ፡፡ ውጤቱም Iኮኖሚያቸውን ለAደጋ ማጋለጥ ሆነ፡፡ 
ችግሩ ከመባባሱ በፊት የገንዘብተኛ መርሀ ግባቸውን በመቀልበስ የገንዘብ ብዛት 
ሳይሆን የገንዘብን ዋጋ (ወለድ) በመቆጣር ላይ ቸከሉ፡፡ Aሁን በAለም ላይ ያለው 
ገንዘባዊ መርሀ ግብ የሚተገበረው ወለድን ዝቅና ከፍ በማድረግ ነው፡፡ 
የገንዘብን መቀነስ Eንደመፍትሄ የሚያስቀምጡት ለማለት የሚፈልጉት ሌላ 
ሳይሆን ፍላጐት ቀንሱ ነው፡፡ የገንዘብ መርሃ ግብን ተቅመህ ፍላጐት መቀነስ 
የምትችለው ባንኮች (ብሔራዊ ባንክን ጨምሮ) የሚያበድሩትን Eንዲቀንሱ 
በማድረግ ነው፡፡ ለዚህ ሁለት መንገድ Aለው፡፡ Aንደኛው ወለድ ከፍ በማድረግ 
ብድርን ውድ ታደርጋለህ፡፡ በዚህም ሰዎች የሚበደሩትን ይቀንሳሉ፡፡ ሁለተኛው 
ባንኮች ሊያበድሩ የሚችሉትን መጠን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተወስናለህ፡፡ 



ይህን በማድረግ ፍላጎትን ቀንሰህ ከAቅርቦት ጋር ለማጣጣም ትሞክራለህ ማለት 
ነው፡፡ 
ይህን ታሪክ ወደEኛ Aገር Aምጣው፡፡ ሌሎችም ታሳቢዎች ትክክል ናቸው ቢባል 
Eንኳ (ይህም Aጠያያቂ ነው) Eጅግ ከፍተኛ የምርት ምንጮች በስራ ላይ 
ባልዋሉበት በኛ Aገር ይህ Aስተሳሰብ ተገቢ Aይደለም፡፡ በAገራችን ሰርቼ ልብላ 
ብሎ የተዘጋጀ ሰራተኛና የምንበላውን ምግብ ለማምረት ምቹ መሬት በሞላበት 
Aገር የምግብ ዋጋ መናር የተከሰተው ገንዘብ ስለበዛ ነው የሚል Iኮኖሚስት 
የለም፡፡ 
ፍትህ፡- ታድያ ፍላጎትን ለምን Aንቀስንም? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- Aደገኛና Aላስፈላጊም ስለሆነ፡፡ Aሁን Aገራችን ካለችበት ሁኔታ 
ፍላጎትን መቀነስ ከህሊና፤ ከIኮኖሚው Eድገት፤ ከማህበራዊ Eርጋታና ከፖለቲካ 
ስክነት Aኳያ ስታየው ዘግናኝና Aደገኛም ነው፡፡ Eስቲ Aስብ ፍላጐት Eንቀንስ 
ስትል የማንን ፍላጐት ነወ ለመቀነስ የሚዳዳህ፡፡ የሀብታሙን ፍላጐት 
Aትቀንስም፡፡ የፈለከውን ብታደርግ Aቅሙ ስላለው የፈለገውን ከማድረግ 
Aትከለክለውም፡፡ ልትቀንስ የምትችለው የሰርቶ Aደሩን ፍላጐት ነው፡፡ በትክክል 
ለመናገር የምትቀንሰው የሰርቶ Aደሩን ፍላጐት ሳይሆን ፍላጐቱን ለማሟላት 
የሚችልበትን Aቅም ነው የምትቀንሰው፡፡ ዛሬ ሰርቶ ባገኘው ደመወዝ ቆሎ በልቶ 
የሚያድረውን ነገ ከስራ ታባርረዋለህ፡፡ ከስራ ያስወጣኸው ተባራሪ ይርበዋል፡፡ 
ይጠማዋል፡፡ የምግብ ፍላጎቱን Aትቀንስም፡፡ ሲርበው የሚበላውን Eንዳይገዛ ነው 
የምታደርገው፡፡ ሰርቶ ለመብላት የሚፈልግን ሰራተኛ ህዝብ ስራ ነስተኸው 
ለችጋር Aጋልጠኸው ዋጋ ብታረጋጋ የህሊና ፀፀት ነው የሚሆነው ትርፉ፡፡ 
ከIኮኖሚ Aንፃር ብታየው ስራ ፈት በማብዛት ሁለት ጉዳት ይኖርብሃል፡፡ 
Aንደኛው ስራ የፈታውን ብታሰራው Iኮኖሚው በዚያው መጠን ያድጋል፡፡ 
ሁለተኛም ስራ ያለው ሰው ምርት ስለሚሸምት ለAምራቾች ገበያ ይፈጥራል፡፡ 
ይህም Eድገት ያመጣል፡፡ ቆሎ ሻጭዋ ብዙ ገዥ ካላት ብዙ ገብስና ሽንብራ 
ትገዛለች፡፡ ሽንብራና ገብስ የሚያመርቱ ገዥ ስላገኙ ምርቶቻቸውን ለመጨመር 
ሰራተኛ ይቀጥራሉ፡፡ የIኮኖሚ Eድገት ማለት ይኸው ሰንሰለታዊ ሂደት ነው፡፡ 
ሌላ ሚስጢር የለውም፡፡ ስራ Aጥ ሲበዛ ፍላጎት Aይቀንስም፡፡ ግን Aይረካም፡፡ 
ሰው ይቸገራል፡፡ ይከሳል፣ ይታመማል፣ ወንጀል፣ ልመና ይጨምራል፡፡ Eነዚህና 
ሌሎች ማህበራዊ ቀውሶች ይበረታሉ፡፡ ሰው ሳይመቸው ሲቀር በመስተዳደር ላይ 
ያምፃል፡፡ ይህም የፖለቲካ ቀውስ ይፈጥራል፡፡ ፍላጎት ይቀንስ የሚሉት Eነዚህን 
ውጤቶች የሚልጉ Aይመስለኝም፡፡ 



ፍትህ፡- ታድያ መፍትሄው ምንድነው? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- መፍትሄው በጣም ቀላል ነው፡፡ በAገራችን ጣምራ ችግር ነው 
ያለን፡፡ ሰርቶ ለመብላት የሚፈልግ ህዝብ ስራ ማጣትና የዋጋ ንረት ናቸው፡፡ 
ሁለቱንም በትክክለኛ የEድገትና የልማት መርሀ ግብር ልናስወግድ Eንችላለን፡፡ 
መስተዳደሩ የጀመረውን የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ማቆም ቀርቶ መቀነስ 
የለበትም፡፡ ይህ መሰረተ ልማት ከመዘርጋት ሌላ ሰርቶ ለመብላት ለሚፈልግ 
የስራ Eድል ይፈጥራል፡፡ ግን ከዚህ በተጓዳኝ መስተዳደሩ Iትዮጵያውያን 
Aምራቾች በተለያዩ የተግባር መስኮች በተለይም በምግብ Eህል ምርት Eንዲሰማሩ 
ማበረታታት ይገባዋል፡፡ ለምና ድንግል መሬት Eያለንና Eንዲያውም 
የምናደርግበት ስላጣን የውጭ ድርጅቶችና ሰዎች መተው ቢፈልጉ Aበባ፤ 
ካሻቸውም ጉሎና ተልባ Aምርቱበት ብለን Eየለመንን በነፃ በምንሰጥበት Aገር፤ 
የስራ ማስኬጃ ገንዘብም ከቸገራችሁ Eኛው Eንሰጣችኋለን Eያልን፤ 
ያመረታችሁትንም ብትፈልጉ ለኛ ካልፈለጋችሁም የፈለጋችሁበት ልትወስዱ 
ትችላላችሁ ብለን በምንለማመጥበት Aገር ለኛ ምግብ Eንዲያመርቱ ለምን 
Aይደረግም፡፡ ለIትዮጵያውያንስ ለምን ተመሳሳይ ማበረታቻ Aይሰጥም፡፡ የኛ 
ሰው ሰርቶ ለመክበር Eድሉን ለምን ይነፈጋል፡፡ Eኔ Eርግኛ ነኝ Eድሉ ከተሰጠው 
Iትዮጵያዊ ገበሬ የምግብ ዋጋ ንረትን ለመግታትና ብሎም ለማረጋጋት ከሁለት 
ግፋ ቢል ከሶስት መኸር Aያልፍም፡፡ 
ፍትህ፡- ታዲያ IህAዴግ ለምን ይህን ተግባራዊ Aያደርግም? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- ይሄ የሁላችንም ጥያቄ ነው፡፡ መልሱን የምታገኘው ከIኮኖሚስት 
ወይም በIኮኖሚክስ ሳይሆን ከፖለቲካው ነው፡፡ Iኮኖሚው በገበያ የሚመራ 
ከሆነ Aምራቹ የገበያ ዋጋ የሚሰጠውን መረጃ ተመርኩዞ ማምረት Aለማምረቱን 
ይወስናል፡፡ መስተዳደሩ ምን Eንደሚመረት፣ ማንና የት Eንደሚያመርት ማን 
ምን Eርዳታና Eገዛ ማግኘት Eንደሚገባው Aመራር በሚሰጥበት Eንደኛ ባለ Aገር 
ውሳኔው Iኮኖሚያዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ነው የሚሆነው፡፡ Aበባ፣ ጐሎ ዘይትና 
ሩዝ በሰፊው Aምርተው የውጭ ገበያ Eንዲያውሉ የውጭ ድርጅቶችን የጋበዘ 
መስተዳደር Aገሬው የሚበላውን ጤፍ፣ ስንዴና በቆሎ፤ ገብስና ማሽላ በሰፊው 
Eንዲመረት ለማድረግ ከፈለገ ምንም Aይገደውም፡፡ መፍትሄው ለAበባ፤ ለሩዝና 
ለባዮ ጋዝ Aምራቾች ግብAት Eንዲያመርቱ የተደረገውን ያህል Eንኳን ባይሆን 
በምግብ ዘርፍ ለተሰማሩ ወይም ሊሰማሩ ለሚፈልጉ Eገዛ፣ ማበረታቻ ቢደረግ 
ችግሩ በAጭር ጊዜ ይፈታል፡፡ በዚህም በAገራችን የተከሰተውን የችጋርና 
በተለይም በስፋት ናኝቶ የAገሪትዋን ገፅታ ካደበዘዘ ጠኔ በቀላሉ ልንገላገል 



Eንችላለን፡፡ 
ፍትህ፡- ይሄ ሁሉ ችግር Eያለ Iትዮጵያን መካከለኛ ገቢ ካላቸው Aገሮች ተርታ 
የማሰለፍ የIህAዴግ Eቅድስ? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- በAሁኑ Aያያዝ Aገሪትዋ መካከከኛ ገቢ ካላቸው Aገሮች ተርታ 
ልትቀላቀል ትችላለች፡፡ የIትዮጵያ ህዝብ ግን በAለም Eጅግ ደሃ ከሆኑት ተርታ 
Aይወጣም፡፡ 
ፍትህ፡- Eንዴት Eንዲህ ይሆናል? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- Aሁን በተያዘው ስልት Aልሚዎቹና የልማቱ ባለቤቶች የውጭ 
Aገር ዜጎች ስለሚሆኑ ከልማቱ የሚገኘውንም ጥቅም Aጋባሾች Eነሱ ይሆናሉ፡፡ 
ቀደም ሲል በነበሩት ስርዓቶች የውጭ ዜጋ የመሬት ባለቤት Aይሆንም ነበር፡፡ 
Aባቶቻችን Iትዮጵያን ሊወር የመጣን ላት ለመዋጋት ክተት ሰራዊት ብለው 
ህዝብን የሚያዘምቱት በሶስት ምክንያቶች ነው፡፡ ሚስት፣ ሃይማኖትና መሬት 
ናቸው፡፡ Aሁን የመሬት ባለቤት መንግስትና ህዝብ ሳይሆኑ መስተዳደሩ ነው፡፡ 
Eሱም ለፈለገው ይሰጣል፡፡ ካልፈለገው ይነሳል፡፡ የውጭ ዜጋ የፈለገው Aካባቢ 
የፈለገውን መሬት በሚፈልገው መጠን ለመያዝ የሚያስፈልገው መፈለጉን 
ለሚመለከተው ባለስልጣን መንገር ብቻ ነው፡፡ ከዚያም ህዝቡ ከAካባቢው ተባሮ 
መሬቱ ይሰጠዋል፡፡ Iትዮጵያዊ መሬትን ከውጭ ባለሀብት ጋር ተጫርቶ ሊይዝ 
ስለማይችል Iትዮጵያ የIትዮጵያውያን Aትሆንም፡፡ Aዲሶቹ ባለቤቶች 
በተፈናቀለው ህዝብ Eንዳይቸገሩ Aስፈላጊው ጥበቃ ይደረግላቸዋል፡፡ 
Aዲሶቹ ባለቤቶች Aዲሱን Aገራቸውን ያለማሉ፡፡ Aገሬው Eድለኛ ከሆነ በኩሊነት 
ይቀጠራል፡፡ የIትዮጵያ Iኮኖሚም መዋቅራዊ ለውጥ ይካሄድበታል፡፡ Aድጎ 
ተመንድጎና መካከለኛ ገቢ ካላቸው Aገሮች Eኩል ይሆናል፡፡ 
ፍትህ፡- ወደ ፖለቲካው ልውሰዶትና ሰሞኑን የAንድ ወቅት የትግል ጓደኞችዎ 
ጭምር በሽብር ታስረዋል፡፡ ይህንን ነገር Eርስዎ Eንዴት ያዩታል? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- IህAዴግ Aገሪትዋን የሚገዛው Eርጋታ በማሳጣት ነው፡፡ ጭር 
ሲል የሚወሰድ Aይመስለኝም፡፡ በቅርቡ በA ባይ ግድብ A ስፈነደቀን፡፡ Eጅግም 
ፍንደቃ Aደጋ መስሎት ነው መሰለኝ Aሸብሮ Aኮማተረን፡፡ ቀጥሎ ምን 
Eንደሚመጣ በጉጉት መጠበቅ ነው፡፡ ገምት ብትለኝ የሚቀጥለው የሚያኮማትር 
ሳይሆን የሚያስደስት ሳይሆን Aይቀርም፡፡ ደስታና ሀዘን ይፈራረቁ የለ? ስለሽብር 
ካነሳህ Aይቀር Iትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሁሉ በሽብር ውስጥ ነው ያለው፡፡ 
ያልተሸበረ የለም፡፡ ሰርቶ ያላለፈለት ህዝብ ስራ ቢያጣ ምን Eንደሚሆን Eያሰበ 
ይሸበራል፡፡ የሚያገኘው ደመወዝ ለሱና ለቤተሰቡ ጉርስ መብቃቱን Aለመብቃቱን 



ሲያስብ ይሸብራል፡፡ ኃብታሙም የሽብርቋት ነው፡፡ ሀብቱን Eንዴት Eንዳገኘ 
ሲያስብ ይሸበራል (ዛሬ Iትዮጵያ ውስጥ በንፅህና ሰርቶ የከበረ ያለ 
Aይመስለኝም..፡፡ የፖለቲካው መረጋጋት ያሸብረዋል፡፡ የፖለቲካ ለውጥ ይመጣ 
ይሆን ብሎም ይሸበራል፡፡ በቃሊቲም ሲያልፍ ይሸበራል፡፡ ፊቱን (Eጁን) 
ባለማስመታቱ ይሸበራል፡፡ ያስመታም Eንደሆን መጠኑ ያሸብረዋል፡፡ Eንዴት ይቺ 
ብቻ ወይስ ለካ ይሄን ያህል Aለህ ይሉኛል ብሎ ይሸበራል፡፡ በስልጣን ያለውም 
የሚቀማኝ መጣ ብሎ ይሸበራል፡፡ ያልተሸበረም ምን Aግኝቶ ወይም ሰምቶ ነው 
ያልተሸበረው ይሉኝ ይሆን ብሎ ይሸበራል፡፡ የቀረውም በሽብርና በተሸበሩ መካከል 
በመኖሩ ጤንነቱ Eንዳይቃወስ መሸበር Aለበት፡፡ በAንድ ወይም በሌላ ምክንያት 
በተሸበረበት Aገር Aሸባሪዎች መታሰራቸው ነው የሚገርመኝ፡፡ መደረግ ያለበት 
የሽብርን ምንጭ ነው ማድረቅ ነው፡፡ 
ፍትህ፡- ኤርትራን ማለትዎ ነው? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- Aይ Aንተ ደግሞ፡፡ ይሄ ሁሉ ገዥ የሚሰጠው ምክንያት ነው፡፡ 
Aፄ ኃ/ስላሴ ላይ ተማሪ ሲያምፅ የውጭ Eጅ Aለበት Aሉ፡፡ ደርግ ገንጣዮችና 
Aስገንጣዮች የሚያዘምቱ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ሲል ነበር፡፡ ጋዳፊ በራሱ ጥፋት 
ሳይሆን በውጭ ጠላቶቹ Aመካኘ፡፡ የሶሪያው Aሳድም Eንዲሁ፡፡ መሪዎች ችግሩ 
Eነሱና ከነሱ Aካባቢ መሆኑን Aምነው የEርምት Eርምጃ መውሰድ Aለባቸው፡፡ 
ያኑ የውጭ Eጅም ቢኖር Aገር ውስጥ የሚይዙት ሲያጡ Aርፈው ይቀመጣሉ፡፡ 
በኔ Eይታ የIህAዴግ ዋነኛ ጠላት ግንቦት ሰባት Aይደለም፡፡ Oነግ Aይደለም፡፡ 
Oብነግ Aይደለም፡፡ Aልሸባብ Aይደለም፡፡ Aልቃይዳ Aይደለም፡፡ የIህAዴግ ዋነኛ 
ጠላት IህAዴግ Eራሱ ነው፡፡ Eራሱን መፈተሽ፤ መገምገም ያስፈልጋል፡፡ 
ጉልታዊ Aስተዳደሩን ዴሞክራሲያዊ ባይሆንም በህግ የበላይነት ስር ማዋቀርና 
ለህግ ተገዥ ስርዓት መፍጠር Aለበት፡፡ ዛሬ Iትዮጵያ ውስጥ ከዳር Eስከመሃል 
ከቀበሌ Eስከ ላይኛው የስልጣን Aካል ያሉት ገዥዎቻችን ሕግ የሚባል ነገር 
Aያውቁም፡፡ የራሳቸው ጥቅምና ፍላጐት ነው ሕግ፡፡ ክቡር ጠ/ሚኒስትራችን 
መስተዳደራቸው የገባበትን ማጥ የተገነዘቡ Aይመስለኝም፡፡ Eውነቱን ደፍሮ 
የሚነግራቸው ስለሌለ፡፡ መንበራቸው Eንዳይናጋና Aልጋቸው Eንዳይደፈር ከፈለጉ 
ማየት ያለባቸው ውጭ ሳይሆን Eውስጥ ነው፡፡ 
ፍትህ፡- መንግስት ወገናዊ ነው፣ ያዳላል ተብሎ ይታማል? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- መስተዳደር ሁል ጊዜ ወገናዊ ነው፡፡ ለማን Eንደሚያዳላ 
የሚወስነው ለማን ጥቅም ነው የቆምኩት ብሎ ሲያስብ ነው፡፡ የAገራችን 
Aስተዳደር ከጥንት ከጠዋት የተመሰረተው በህግ ሳይሆን በጉልበት ነው፡፡ Eንደ 



ተቋም ስርዓቱ ጠን ካራና ስር የሰደደ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ነው የተረጋጋ 
መስተዳደር በማያውቅ ህብረተሰብ የIትዮጵያ መንግስት ለዘመናት የዘለቀው፡፡ 
የመስተዳደሩ ባለቤት ጉልበተኛው ነው፡፡ ሲሸነግሉን በጉልበት ነው የምገዛህ 
Aይሉም፡፡ Aፄ ኃ/ስላሴን EግዚAብሔር መርጦና ቀብቶ Eንደራሴ Aደረገኝ Aሉና 
ገዙ፡፡ ፕሬዘዳንት መንግስቱና ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ህዝብ መረጠን Aሉ፡፡ 
ከጥንት Eስከዛሬ ያለውን ፖለቲካዊ ህብረተሰብ ካጤንክ ህዝቡን በሶስት 
ትከፍለዋለህ፡፡ Eነዚህም ገዢ፣ Aስገዥና ተገዥ፡፡ ገዥ ያው ስልጣን የያዘው 
ክፍል ነው፡፡ Aስገዥ (Aንዳንዶች ስማቸውን ሲያጠፉ ተላላኪ ይሏቸዋል) በተቋም 
ደረጃ ገዥውን ፓርቲ፤ ፓርላማውን፣ ፍርድ ቤቶችን፤ ከማEከል Eስከ መንደር 
የተዘረጋውን Aስተዳደራዊ ሰንሰለት፤ ደሕንነቱን፤ የመከላከያ፤ ፌደራልና ክልላዊ 
ፖሊስን ያካትታል፡፡ የAስገዥዎች ሚና ህዝቡን ቀጥ ሰጥ Aድርገው ማስገዛት 
ነው፡፡ ስርዓቱ ጉልታዊ የሚባለው ነው፡፡ በገዥና በAስገዥ መካከል ያልተፃፈ 
ውል Aለ፡፡ ገዥው Aስገዥውን ህዝብ Eንዳያምፅብኝ ቀጥ ሰጥ Aድርገህ Aሳድር 
ብሎ ህዝብ ላይ ይጎልተዋል፡፡ ጉልተኛው ምንም ጠያቂ ሳይኖርበት ህዝብን 
Eንዳሻው ያደርጋል፡፡ ህዝብ ዜጋ ሳይሆን የAስገዥዎች ንብረት ነው፡፡ ገዥ 
ለመሆን ካለው ትግል የበለጠና የከፋ ፉክክር የሚካሄደው በAስገዥዎችና Aስገዥ 
ባለመሆን በሚፈልጉ መካከል ነው፡፡ ያለውን Aስገዥ ነቅሎ Eራሱን ለመትከል 
ትልቅ ሽኩቻ ይካሄዳል፡፡ Eኔ የተሻልኩ Aስገዥ ነኝ በማለት፡፡ ችግሩ ለገዥው 
የሚደርሰው ተገዥው ህዝብ በደሉን የሚሰማውን Aጥቶ ሲያምፅ ነው፡፡ IህAዴግ 
Eዚህ Aፋፍ ላይ ነው የተንጠለጠለው፡፡ ከዚህ ነው መጠንቀቅ ያለበት፡፡ 
ፍትህ፡- ህዝቡ ስለተከፋፈለ ነው የተገዛው የሚባለውስ? 
ፕ/ር በፍቃዱ፡- Eኔ ሶስት Aይነት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት Aይቻለሁ፡፡ በዘውድ 
ዘመን ህዝብ Aንድ ነበር፡፡ የሀብት ልዩነት ቢኖር በስርዓቱ Aታማርርም፡፡ የAርባ 
ቀን Eድልህ በመሆኑ፡፡ ትንሽ ትልቁ ተከባብሮ፤ ያኘውን ተካፍሎ ዘርና 
ሃይማኖት ሳይለየው የኖረ Aንድ ህዝብ ነበር፡፡ ሁሉም በIትዮጵያዊነቱ ኮርቶ 
ነው የኖረው፡፡ በደርግ Iሰፓ ዘመን ህዝብን መከፋፈል ተጀመረ፡፡ በቆርቋዥና 
ተቆርቋዥ፤ በAቀባባይና በተቀባይ ከበርቴ፤ በፋዶ ቡርዧ በቡርዧ፤ በገዥና 
በተገዥ ወዘተ ከፋፍለው፡፡ IህAዴግ መጣና በዘር ከፋፍለው፡፡ በAንድነት ይኖር 
የነበረው ህዝብ የIህAዴግ የመጀመሪያ Aመታት Aብሮ መኖር ጀመረ፡፡ ቀጥሎ 
ተቻችሎ መኖር መጣ፡፡ Aሁን ያለው የችሎ መኖር ዘመን ነው፡፡ የሚቀጥለውን 
ለማየት Eድሜ ይስጠን ነው ፀሎቴ፡፡ 
ፍትህ፡-ፕ/ር በፍቃዱ ለሰጡን ጠለቅያለ Iኮኖሚያዊ ማብራሪያ በAንባቢዎችን 



ስም Eናመሰግናለን፡፡ 
ፕ/ር በፍቃዱ፡-Eኔም Aመሰግናለሁ፡፡ 
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