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በግንቦት 20 ድል ስደትን የሚቋቋም  

ኢኮኖሚ ተገንብቷል 

ስሜነህ 

05-26-16 

 

የተሃድሶው መስመር ችግሮች ተለይተው፣ መፍትሄዎች ተቀምጠው፣ አቅጣጫዎች 

ተመርጠው እንቅስቃሴ በተጀመረበት ሰአት  የመጣው ምርጫ 97 በዚህች አገር ያለውን 

ግራ ገብ አሰላለፍና በምክንያት ለሚደግፈውና በምክንያት ለሚቃወመው የህብረተሰብ 

ክፍል ምን ያህል ዱብ እዳ እንደነበር አይዘነጋም፡፡ በተለይ ሰፊ ቁጥር ለነበረው የስራ አጥ 

ወጣት  በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በኩል በርካታ መርሃ ግብሮች ተቀርጸው  በተጋጋለ 

ስሜት ተግባር ላይ እየዋሉ ባለበትና በርካቶችም በለውጥ ጎዳና ላይ ሆነው ሳለ ጥቂቶች  

እና ተጠቃሚ አይደለንም ብለው ያሰቡ ወጣቶችን ህገ ወጥ ተግባር የተመለከተው “አደገኛ 

ቦዘኔ” የተሰኘ ስያሜ እንኳንስ ዘንቦብሽ የነበረው ሃይል አጀንዳውን እንዳልነበር አድርጎት 

የነበረ መሆኑም በተመሳሳይ አይዘነጋም። የነበረበት ልባዊ የሆነ ዴሞክራሲ ከምንጊዜውም 

የላቀ እንከን አልባ፣ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ለማካሄድ የተቆረጠበት ጊዜ ነበር፡፡  

ይህንን ጠንቅቆ የተረዳው የተቃዋሚው ጎራ ወለል ብሎ በተከፈተው ዴሞክራሲያዊ 

መድረክ የሞት ሽረት ትግል ለማካሄድ ቆርጦ የተነሳበትም ጊዜ ስለነበር ይልቁንስ በዚህች 

ሃገር የወጣቶች ፖሊሲ እና ለስራ እድል ፈጠራ የተመቸ የትምህርት ስርአት ቀርጾ 

በዚህም ጅምር ለውጦችን እያሳየ የመጣውን ስርአት ለማሳጣት ሲባል ብቻ ወጣቱ እህል 

ቀምሶ በጉሮሮው ውሃ አንቆርቁሮ እንደማያውቅ አድርገው አራገቡት፡፡ በተለያዩ 

ምክንያቶች ለጊዜው እጀ ባዶ የነበረው ሃይል ደግሞ እጀ ባዶነቱን ወደራሱ ማምጣትን 

የማይሻ ባህል ሰለባ ነበርና የገዛ ችግሩን የኔ አይደለም ሲል ለስነ ልቦናው ንጻት 

ቢያመቻምችም ተቃዋሚው ወገን ይህ ምዕራፍ ህልውናውን የሚወስን ዓይነተኛ ምዕራፍ 

መሆኑን በሚገባ ተረድቷልና በብሶት ላይ ብሶት እያነሳ ነገሩን አጡዞት የነበረ መሆኑም 

የማይረሳና በግንቦት ሃያ ትሩፋት ላይ ውሃ ለመቸለስ የተሞከረበት ግን ደግሞ ለኢትዮጵያ 

ህዳሴ መልካም ተሞክሮ የተቀመረበት ሰአት ነው፡፡ ኢህአዴግ የጀመረው የተሃድሶ 
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መስመር ጊዜ ወስዶ ከተተገበረና እየተንደረደረ ያለው የተሃድሶ ጊዜ ወደ ፍጥነት ከገባ 

እንደማይደርስበትና ህልውናው እንደሚያከትም በሚገባ ለተገነዘበው ተቃዋሚ ሃይል ሕዝቡ 

ዘንድ የተከማቸው ቅሬታ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችልበት እድልና አማራጭ ይኸው ምርጫ 

97 መሆኑን አምኖ ቢንቀሳቀስ የማይገርም ቢሆንም ተሳክቶለት ቢሆን ግን በኋላም ማንነቱ 

በሚገባ በተገለጠበት ስሌት የሚያስቆጭና ጠባሳውም የማያሽር መሆኑ አያጠራጥርም ፡፡ 

 ሕገ-መንግስታዊውን ስርዓት አጥብቀው የሚጠሉት አክራሪ ፅንፈኞች በተለያየ ምክንያት 

ከስርዓቱ ጋር የተቃቃረውን እና ስለራሱ ምቾት እና ምርጫ ከሃገር ውጭ ያለውን፤ 

ይልቁንም በተሃድሶው ወቅት የነበረው ኢኮኖሚ ስራ አጥ የሆነውን ወጣት ሁሉ ይሸከማል 

ተብሎ ባይታሰብም ግን ስራ በመናቅም ሆነ ውጭ ሃገርን እንደፋሽን ቆጥሮ የወጣውን 

ሃይል ሁሉ በህጋዊም ሆነ በህገ ወጥ አግባብ በስደት ላይ ስለመገኘቱ ተጠያቂው ስርአቱ 

እንደነበር እንኳንስ እንደጀማሪ ባደጉ ሃገራትም የሚያጋጥሙ ጥቂት ችግሮችን በማጉላት 

ወጣቱን ተስፋ ለማስቆረጥ ያደረጉት ጥረት ከፍተኛ እንደሆነ ለመገንዘብ አሁንም አንጎበሩ 

ካለቀቀው አንዳንድ ወጣት ሃይል መገንዘብ ይቻላል። በግንቦት 20 ድል የመጣውን በብሄር 

ብሄረሰቦች መብት መከበር ላይ የተመሰረተ ፌዴራላዊ የፖለቲካ ስርዓት ኢትዮጵያን 

የሚያጠፋና እያጠፋ ያለ ከማስመሰል አልፈው ስለፍትሃዊ የሃብት ክፍፍልም አንዱ ወገን 

የሚጠቀምበት ሌላው ደግሞ የበይ ተመልካች፣ አልያም ስደት አማራጩ እንደሆነ በማራገብ 

ለህገወጥ ስደቶች ህጋዊ እውቅናን በመስጠት ቀድሞም በቋፍ የነበረውንና ያሉ 

አማራጮችን ሁሉ ከመሞከር እና በጽናት ከመታገል ይልቅ ችግሩን በሌላው ላይ በማላከክ 

እፎይታን ባህል ያደረገ ወጣት ሃይል ሆድ አንቦጫቦጮና በልማት ሂደቱ ላይ ይህ ነው 

የማይባል፤ በገንዘብም ሆነ በጊዜ የሚለካ ኪሳራ አድርሰው የነበረ መሆኑም ግንቦት 20 

ሲወሳ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ነው። ጊዜ ይመዝናልና ወራት ሳይቆይ በግንቦት 20 ድል 

የመጣውን እና ስለፍትሃዊ ተጠቃሚነትም ሆነ የጋራ ብልጽግና እስከነቀርነቱም ቢሆን 

በጽኑ የቆመውን ስርአት ለማዳፈን ሲንቀሳቀስ የነበረው ሃይል ባለፈው ስርአት ከከፍተኛ 

እስከ ዝቅተኛ አመራር የተሳተፈ፤ ይህንኑ ወጣት ወይ ከትምህርት ወይ ከስራ እንዳይሆን 

አድርጎ የቀረጸ ሃይል፤ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ደግሞ የዚሁ ኋላቀር ስርአት የጥቅም 

ተጋሪ የነበሩ ስለመሆናቸው፣ ማን አደባባይ ወጥቶ ሲጮህና ማን እቤት ሆኖ ሙቁን 

እየጠጣ ሲያራግብ እንደነበር ከነበረው ሂደት መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይልቁንም ስለእኩል 

ተጠቃሚነት መብትና ሁሉን አሳታፊ የኢኮኖሚ ስርአት ግንባታ የግንቦት ሃያው ስብስብ 
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ከምርጫው አስቀድሞ ባደረገው የተሃድሶ ሂደት በየደረጃው ያንጠባጠባቸውና በተለያየ 

ምክንያት ከስርአቱ ጋር ሲሰሩ ቆይተው መንገድ ላይ የቀሩትና ተገፍተው የወጡትም 

የዚሁ ጎራ አጃቢ በመሆን ስርአቱ ያበጃጀውን ግን ደግሞ እነርሱ ስለኪራይ ሰብሳቢነት 

ያልቻሉትን ስደትን የሚቋቋም ቀመር የተገላቢጦሽ በመቆመር ለወጣቱ ስደት ምክንያቱ 

ስርአቱ ብቻ እንደሆነ አድርገው ያሴሩት ጠባሳ አሁን ድረስ አልሽር ብሎ በህገወጥ ስደቱ 

ያልተሳካለቱ ሁሉ ሲያነሳው መስማት የተለመደ ነው፡፡   

የሕዝቡን ሁኔታ ስንመለከት ደግሞ በአዲሱ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት መብትና ጥቅሙ 

የተጠበቀለት ምልአተ ህዝብ እንዳለ ሆኖ በየህብረተሰብ ክፍሉ የየራሱ የሆነ ግን ደግሞ 

ምክንያታዊ ቅሬታና ብሶት የነበረው ቁጥሩ ብዙ የነበረ መሆኑም እዚህ ጋር ሊታወስ 

ይገባል፡፡  

በተሃድሶ የተቀመጠውን አርሶ አደሩን በሙሉ አቅም ወደ ስራ ማስገባትና ቴክኖሎጂዎችን 

እንዲጠቀም በማስቻል ምርታማነቱን አሳድጎ ፍላጎቱ እንዲያድግ የማድረግ አቅጣጫን 

ለማስፈፀም ሲባል፣ ያለፈቃዱና ሳያምንበት ለማሰማራት በአንዳንድ አካባቢዎች የተደረገው 

ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አዝማሚያ ያስከፋው ወጣት አርሶ አደር ቁጥር ቀላል ያልነበረ መሆኑ 

አንደኛው ማሳያ ነው። ይህ ወጣት ሃይል ጊዜ መግዛት እንኳ እንዳይችል ተደርጎ በነዚሁ 

ጽንፈኛ ስብስቦችና ህገወጥ ደላሎች እንዲሁም እንዲህ አይነት አጋጣሚዎችን ሁሉ 

ጽንፈኛው ለዜሮ ድምር ፖለቲካው በሚጠቅመው ልክ ኪራይ ሰብሳቢው ባለሃብትም 

በተወናበደ ህግ ተኮር ውትወታ የህገ ወጥ ስደት አካል ሆኖ ሃብት ንብረቱን እያሸጠ 

ሲሰደው የነበረ መሆኑን ለመረዳት በአለም ዋንጫ ሽፋን (በዚህች ሃገር በተለይ በዚያ 

ወቅት እንኳንስ ከራሳቸው ጥሪት በ5000 ብር ብድር የት እንደደረሱ የምናውቃቸውና 

በርካታ ስለመሆናቸው የበዙ አስረጂዎች በነበሩበት ሃገር ላይ ) እስከ 40 ሺህ ብር ከፍለው 

ለመሄድ አስበውና ቀልጠው የነበሩ ወጣቶችን ስናስብ ስደትን ስለመሻታቸው ተጠያቂው 

ስርአቱ እንደሆነ ማቀንቀን ተራ አሉባልታ ይሆናል። በእርግጥ ወጣቶቹ ስለተወናበዱበት 

የማስታወቂያ ስርአት ስርአቱ ተጠያቂ መሆኑን በመቀበልና ከዚሁ በመማር ስርአት 

ማበጀቱ ህዝባዊ ወገንተኝነቱን እና ከስህተቱ መማር ተፈጥሮው መሆኑን የሚያመላክት 

የግንቦት 20 ሃቅ ነው። 
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በከተማ አካባቢዎችም የሚታዩ ሌሎች የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ተጨምረው 

ለቅሬታ የተጋለጠው  ሕዝብ ቀላል አልነበረም፡፡ የተሃድሶው እንቅስቃሴ ከዝግጅት ያለፈ 

ተግባራዊ ክንውኖች ገና ብዙ ያልተፈፀመበት እንደመሆኑ “ገዥው ፓርቲ ብሶታችንን 

እያዳመጠ አይደለም፤ ምላሽና መፍትሄ አልሰጠንም” የሚለው ቅሬታም ሊፈታ 

የሚችልባቸው የግንቦት 20 ውጤት የሆኑ ምቹ ሁኔታዎች ባሉበት ሃገር ላይ ለህገወጥ 

ስደት በምክንያትነት ሲቀርብ ያሳፍራል፡፡  

ከላይ በተመለከተው አግባብ የገጠሩም ወጣት ጀማሪ ነንና የመልካም አስተዳደር ችግሮች 

ሰለባ መሆኑ በተጨባጭ እና በብዙ ማሳያዎች ተረጋግጦ ሳለ ማህበራዊ መሰረት የሌለው 

ጽንፈኛ የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ እንዲኖረው ግድ ከሆነው የስርአቱን ማህበራዊ 

መሰረት በማጣመም ያደረጉት እና በማድረግ ላይ የሚገኙት ውትወታ “ኢህአዴግ ለገጠሩ 

እንጂ ለከተማው ቁብ የለውም” የሚል አስተሳሰብ በከተሞች ጎልቶ እንዲታይና ለህገወጥ 

ስደት በምክንያትነት እየተጠቀሰ ይገኛል፤ ይበሉ እንጂ ሁሉም ከአሉባልታ ያልዘለለ 

ስለመሆኑ ተረጋግጧል፡፡  

ይልቁንም ስህተቱን መቀበል እና ከስህተቱ መማር ቁልፍ አጀንዳውና ተፈጥሮው የሆነው  

ኢህአዴግ እነዚህ በርካታ ችግሮች ድርጅቱ በተሃድሶ በገመገመው የማንጎላጀት ዓመታት 

የተፈጠሩና እየተከማቹ የመጡ መሆናቸውን በመቀበል መፍትሄዎችን ቀምሮ በርካታ 

ውጤቶችን ቢያስመዘግብም፣ ስደትን መቋቋም የሚችል ኢኮኖሚ ቢገነባም ዛሬም በጥበትና 

በትምክህት ፅንፎች የተወጠረው የተቃውሞ ጎራ እነዚህን (አብዛኞቹ የተፈቱ) ቅሬታዎች 

በማባባስ፣ በማራገብና በማግለብለብ ህገወጥ ስደተኝነትን እያበረታታ ይገኛል፡፡ ይህን 

የምንልው ያለምክንያት አይደለም፤ ፖለቲካዊ ሂስ ላይ ብቻ ተመስርተን ሳይሆን በግንቦት 

20 ድል የተገኙ እንኳንስ ለሃገር ወጣቶች ቀርቶ ለጎረቤት ሃገራትም የሚተርፍ፤ ይህም 

በብዙ አስረጂዎች የሚረጋገጥ ኢኮኖሚ እየተገነባ በመሆኑና ወጣት ተኮር የትምህርት 

ስርአት የተዘረጋ በመሆኑ ነው።  

የገጠሩን ለጊዜው አቆይተን ከህገወጥ ስደት ጋር ተያይዞ በከተሞች አካባቢ በስፋት 

የሚነሳውን የስራ አጥነት ጉዳይ እንኳ እንደአስረጅ በጥቂቱ እንመልከት። 
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ግንቦት ሃያ ወለድ የሆነው የከተማና የኢንዱስትሪ ልማት ስትራቴጂ እንደ አገራችን ባሉ 

ዝቅተኛ የእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ አገሮች ያለውን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል 

ኢኮኖሚ የበላይነት በመናድ በምትኩ የልማታዊነት ፖለቲካል ኢኮኖሚን መገንባት ተሳቢ 

ያደረገ የአስረጂያችን የመጀመሪያ መነሻና ማስቻያ ነው። ሲጀምር የተቀየሰው ይህ 

ስትራቴጂ በአገሪቱ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው እድገት ለማረጋገጥ የሚያስችልና ህዝቡ 

ከልማቱ በላቀ ደረጃ ሊጠቀም የሚችልበትን ሁኔታ የሚፈጥር መሆን እንደለበት ታምኖበት 

ነው ተግባራዊ የሆነው፤ ከዚህም ባለፈ በከተሞች ለዴሞክራሲ ማበብ የሚበጅ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ሁኔታን የሚፈጥር ስለሆነም  ላለፉት 25 አመታት ርብርብ ሲደረግበት 

ቆይቷል።  

ኢህአዴግ ሃገሪቱን መምራት ከጀመረበትና በተለይ እራሱን ካደሰ በኋላ የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ 

ፖሊሲ ማዕቀፍ ተግባራዊ በመደረጉ ገበያው በፍላጎትና በአቅርቦት የሚመራ እና የሸቀጦች 

ዝውውርና የግሉ ዘርፍ እንቅስቃሴም በካፒታል ጣሪያ ያለመገደባቸው፣ ልዩ ትኩረት 

የማይሹ የመንግስት የልማት ድርጀቶችን ወደ ግል ይዞታ የማዞር  እና ሀገራዊ ጥቅምን 

ባስከበረ መልኩ ኢኮኖሚያችንን ከዓለም ኢከኖሚ ጋር ለማስተሳሰር የተወሰዱ እርምጃዎች 

እንዲሁም ኋላ ቀር አሠራሮችን በማሻሻል የተቀላጠፈና ውጤታማ አገልግሎት አሠጣጥ 

ሥርዓት እንዲኖር በማድረግ ፈጣንና ቀጣይነት ያለዉ የኢኮኖሚ ዕድገት እንዲመዘገብና 

ህዝቡንም በየደረጃው ተጠቃሚ እንዲሆን የማስቻሉ እውነታ የመጀመሪያውና ስደትን 

የሚቋቋም ኢኮኖሚ ስለመገንባታችን መጠቀስ ያለበት ምክንያት ነው፡፡ 

የግሉ ዘርፍ የኦኮኖሚ ዕድገቱ አንቀሳቃሽ ሞተር መሆኑ በመንግሥት ታምኖበት በፍትሃዊ 

ውድድር ላይ እንዲመሰረት በመደረጉ ባለፉት ዓመታት በርካታ ሃገራዊ ባለሃብቶች 

እንዲፈሩ ተደርጓል፡፡ በዓለም የገበያ ውድድር ውስጥ ጠንካራ የመወዳደር አቅም 

እንዲኖራቸው ቀጣይነት ያላቸው ድጋፎች በመደረጋቸው በርካታ አስመጪዎችና ላኪዎች 

ወደ ሥርዓቱ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡ በዚህም ብዙዎቹ ሀብት እንዲያፈሩ እና ለብዙ ዜጎች 

የስራ እድል እንዲፈጥሩ ከማስቻሉም በላይ ለልማቱ የሚያስፈልገውን ሀብት በማመንጨት 

ረገድ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ለማበርከት የመቻላቸውም እውነታ ሁለተኛ ምክንያት ነው፡፡  

እኒህ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዘው ለሚነሱ ከላይ የተመለከቱ ምክንያቶች በቂ 

አስረጅ ይሆናሉ እንጂ ከዚህም በላይ መሆን የሚቻልባቸው እድሎችን ተጠቅመናል ማለት 

እንዳልሆነ እና ይህም በግንቦት 20 ቀርነት መመዝገብ እንዳለበት ማስመር ያስፈልጋል። 
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ሰፊውን ህብረተሰብ ለማሳተፍና ተጠቃሚ ለማድረግ  ይልቁንም ወጣቱን ሃይል 

በአጠቃላይ በስራ ላይ ማሰማራት እንዲቻል የአገራችንን ኢንዱስትሪ ዘርፍ በፍጥነት 

ማሳደግ በተለይም  በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ እመርታዊ ለውጥ በማስመዝገብ 

ኢኮኖሚያዊ የመዋቅር ሽግግር መፍጠር የእድገቱን ቀጣይነት ለማረጋገጥ አስፈላጊ ሁኔታ 

ነው። ወደ ኢንዱስትራላይዜሽን የሚደረገው ሽግግር ምኞት ሆኖ እንዳይቀር አስፈላጊው 

የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የተሰሩ/እየተሰሩ ቢሆንም የሰለጠነ የሰው ሃይል በበቂ ማልማትና 

ማቅረብ እንዲሁም በባላሃብቱ  ውስጥ የሚስተዋለውን የአመለካከት ውስንነት ማስወገድ 

አለመቻሉ ዋነኛ ቀርነቶች ናቸው ።  

ልማታዊ ባለሃብቱን በስፋትና ከበቂ ድጋፍ ጋር ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ቆርጦ እንዲገባ 

በማድረግ ረገድ አመራሩ ጋር የሚታየው የያዝ ለቀቅ ሁኔታ ስለ ግንቦት 20  ድል ሲባል 

አካሄዱን መቀየር አለበት። በዘርፉ ለሚሰማሩ የአገር ውስጥ ባለሃብቶች ለሚደረገው 

መንግስታዊ ድጋፍ ከለላ በማድረግ ለኪራይ ሰብሳቢነት የተጋለጠውን አመራርም 

መቆንጠጥ ተገቢ ነው። በዘርፉ የሚስተዋለው የአቅም፣ የክሂሎት፣ የአመለካከትና 

የአስተሳሰብ ችግሮችን መፍታት የተሃድሶ መስመሩ ቁልፍ አጀንዳዎች ሊሆኑ መገባቱ ብቻ 

ሳይሆን በቁርጠኝነት ከተተጋ እንኳንስ ለዜጎች ቀርቶ ከሰሞኑ ድርቁን መቋቋም መቻሉን 

ካየነው ኢኮኖሚ እና በ20 ሺዎች የሚቆጠሩ የጎረቤት ሃገራት ስደተኞችን ማስተናገድ 

ከቻለው ኢኮኖሚም በላይ እድሜ ለግንቦት 20 ፖሊሲና ስትራቴጂዎች መገንባት ይቻላል። 

ወጣቶች እንኳንስ መስራት ለሚችሉባቸው በርካታ አማራጮች ቀርቶ በአገሪቱ የሃምሳ 

ዓመታት ታሪክ ውስጥ ከፍተኛውና ሰፊ አካባቢ ያካለለውን የድርቅ አደጋ፣ ለዜጎች 

በየቀያቸው  ዕርዳታ በወቅቱ በማቅረብ ምንም ዓይነት የህይወት አደጋ ሳያስከትል መቋቋም 

መቻሉ በአገሪቱ የእየተገነባ ያለውን የኢኮኖሚ፣  የአመራርና የአፈፃፀም ዕድገት በሚገባ 

አመላክቷል፡፡ በቀሪዎቹ ጊዜያት ይህንን አቅም ሙሉ በሙሉ በልማት ተግባር ላይ በማዋል 

ዕቅዱን የማሳካት ዕድል ሰፊ መሆኑንም ያረጋግጣል፡፡  

እስካሁንና በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የተገነቡት መሰረተ 

ልማቶች፣ ለሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ስኬታማነት ትልቅ አቅም 

መሆናቸው ሌላው ተፈፃሚነቱን ከወዲሁ የሚያመላክቱና ህገ ወጥ ስደት ያበቃለት መሆኑን 

የሚመሰክር ሁነኛ አስረጅ ነው፡፡ ሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የአገሪቱን 

የኢኮኖሚ አውታር በማስፋት፣ ኢንዱስትሪ በተለይም ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ወሳኝ ሚና 
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እንዲጫወት በማድረግና የወጪ ንግድን በማሳደግ፣ የአገሪቱን የህዳሴ ጉዞ በማሳለጥ 

ስደተኝነት ነውር የሚሆንበት ደረጃ ላይ ማድረስ ይጠበቃል፡፡  

ወጣቱን በገጠርና በከተማ ልማት በማሰማራት የስራ ዕድል ከመፍጠር ጎን ለጎን የአግሮ 

ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሃይል ለማድረግ የተያዘው ዕቅድ የገጠሩን አጠቃላይ ገፅታ በከፍተኛ 

ደረጃ እንደሚለውጠው ታምኖ እየተተጋ ነው፡፡ የመስኖ ግብርና፣ የአበባ፣ የአትክልትና 

ፍራፍሬ እንደዚሁም የእንሰሳትና ዓሳ ሃብት ልማት ስራ በከፍተኛ ደረጃ ማስፋፋትን ትኩረት 

ያደረገው ዕቅድ፣ ግብርናው በዕቅድ ዘመኑ ለልማቱና ለፈጣን ዕድገቱ የማይተካ አስተዋፅኦ 

ከማድረግ ባሻገር የዘመናዊ አምራች ዘርፍ ዕድገት ዋና ምንጭ ሆኖ እንዲቀጥል 

እንደሚያስችለው ይጠበቃልና ህገ ወጥ ስደት አዲዩስ፡፡  

ባጠቃላይ፣ የገጠር ኢንዱስትሪ ማዕከላት በሂደት እየተፈጠሩ ከተሞቻችንም በዛው መጠን 

እያደጉ ሲሄዱ የህብረተሰቡ የኑሮ ደረጃ እየተቀየረ፣ የከተማና የገጠር ትስስር እየጠበቀ፣ ያደገ 

ህብረተሰብ ለመገንባት የሚያስችለን አቅም እየተፈጠረ መሄዱ አይቀሬ እና ሂደቱም እያሳየን 

ነው፡፡ ከዚህ አኳያ የግንቦት 20 ድል ውጤት የሆነውን የሁለተኛው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ስኬታማ ይሆን ዘንድ  መረባረብ እንጂ ስለስደትና ህገወጥ ስደተኞች 

ማንጎላጀት ጊዜ ያለፈበት ቁማር ነው፡፡ 

 

 


