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ስኳር ሌለኛው ፀጋችን 

ታፈሰ ቸርነት  

01-05-16 

በአሁኑ ወቅት በአገራችን እየተተገበረ ያለው ሁለተኛው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ  ባለፉት አምስት ዓመታት በተጠናቀቀው አንደኛው 

እድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተጀምረው በከፊል የተጠናቀቁና በቀጣይ 

ዓመታት ይጠናቀቃሉ ተብለው ከሚጠበቁት ትልልቅ የልማት ፕሮጀክቶች አሉ።  

ከነዚህም መካከል የስኳር ልማት ፕሮጀክት አንዱ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ 

ፕሮጀክት በተለያዩ አካባቢዎች የሚከናወኑ ግንባታዎችን የያዘና የተለያዩ 

የመፈጸሚያ ጊዚያት ያሉት ሲሆን በቀጣይ አገሪቱን የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት 

የጎላ ፋይዳ ያለው እንደሆነ ይታመናል። በዚህ ጽሁፍ አንዱ ላይ አተኩረን ያለውን 

አጠቃላይ ሂደት ለማሳየት እንሞክራለን። 

የታሪክ ድርሳናትን እየመዘዝን ትንሽ እናውጋ፡፡ የአንድ አዛውንትን ዕድሜ 

የኋልዮሽ ስንጓዝ ይህን እናገኛለን፡፡ ቀይ የዝሆን አርማ ያለበት ሸቀጥ ለገበያ 

ቀረበ፡፡ ጣፋጭ ሸቀጥ፡፡ አገሬው በአዲሱ ነገር ተገረመ፣ ተደመመ፡፡  ጣፋጩ ሸቀጥ 

ግን እንደታሰበው ከአገሬው ጣፋጭ ምላሽ አላገኘም፡፡ የህዝቡ ምላሽ የጣፋጩ 

ተቃራኒ ሆነ፡፡ 

አዲሱን ሸቀጥ እንደማይፈልጉ በተግባር አንፀባረቁ፡፡ የህዝቡን ቀልብ ሊገዛ 

አልቻለም፡፡ «ስኳር…ስኳር…ስኳር፣ ስኳር ነሽ ጣፋጭ…» ብሎ ከያኒው በጥዑም 

ዜማ ያቀነቀነላት ስኳር ፈላጊ አልባ ሆነች፡፡ በመሆኑም ህዝቡን ለማላመድ ከፍተኛ 

ችግር ሆነ፡፡ ስኳር በአስር ሳንቲም ዝቅተኛ ዋጋ ለገበያ ብትቀርብም የሚገዛት 

አልተገኘም፡፡ ጣፋጯ ስኳር በነዋሪዎች ተገፋች፡፡ 

አይ ጊዜና ሥልጣኔ፡፡ ዛሬ እጅግ ተፈላጊ የሆነው ስኳር ከ62 ዓመት በፊት ፈላጊ 

አልነበረውም፡፡ ህዝቡ ስኳርን ለመቅመስ ፈቃደኛ ባለመሆኑ በነፃ እንዲታደል 

የተደረገበት አጋጣሚም ነበር፡፡  
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ከዚህም በተጨማሪ የወንጂ ከረሜላ ፋብሪካ ተቋቁሞ ስኳርን ለማስተዋወቅ ጥረት 

ተደርጓል፡፡ በሂደት ታዲያ አገሬው ጥቅሙን እያወቀውና እየተረዳው ሲሄድ 

ተቀባይነቱ አደገ፡፡ በሁሉም ዘንድ ስኳር ቤተኛ ሆነ፡፡ ተፈላጊነቱም እያደር 

ጨመረ፡፡  

በአገሪቱ የስኳር ኢንዱስትሪ ታሪክ ፈር ቀዳጅ የሆነው ወንጂ ስኳር ፋብሪካ ኤች ቪ 

ኤ ከተሰኘው የሆላንድ ኩባንያ ጋር በተደረሰ ሽርክና ፋብሪካው በ1943 ዓ.ም 

ተመስርቶ ከሶስት ዓመት በኋላ ማምረት ጀመረ፡፡  

ያኔ ነበር እንግዲህ አገሬው ባዕድ ነገር አንቀምስም ብሎ ለጣፋጩ ስኳር ጀርባውን 

የሰጠው፡፡ በወቅቱ አዋሽ ወንዝን በመጥለፍ አምስት ሺህ ሄክታር መሬት ላይ 

ሸንኮራ አገዳ በማምረት በቀን አንድ ሺህ አራት መቶ ኩንታል ስኳር በማምረት 

ሥራው ተጀመረ፡፡ 

ወንጂ ስኳር ፋብሪካ ዘጠነኛ የምስረታ በዓሉን ሲያከብር ሸዋ ስካር ፋብሪካ ብቅ 

አለ፡፡ በቀን አንድ ሺህ ሰባት መቶ ኩንታል በማምረት ጉዞውን ተያያዘው፡፡ በአንድ 

አካባቢ የተቋቋሙት ሁለቱ ፋብሪካዎች የተናጠል ጉዞን በመተው በአንድ 

ተጣምረው ማምረቱን ገፉበት፡፡ መጠሪያቸውም ወንጂ ሸዋ ስኳር ፋብሪካ ሆነ፡፡ 

በዚህም ዓመታዊ የማምረት አቅማቸው ሰባት መቶ ሃምሳ ሺህ ኩንታል ደረሰ፡፡ 

አቅርቦቱን ከፍላጎቱ ጋር ለማመጣጠን ሂደቱ ተጠናከረ፡፡ 

ቀደምትና አንጋፋዎቹን ፋብሪካዎች  እርጅና ሲጫጫናቸው የማስፋፊያ ፕሮጀክት 

በመንደፍ በአዲስና ዘመናዊ የመተካት አማራጭ ተያዘ፡፡ ይህም በ2000 ዓ.ም 

ተጠናቀቀ፡፡ ፋብሪካው በአዲስ መልክ አቅሙን አሳድጎ ብቅ አለ፡፡ በቀን ስድስት 

ሺህ 20 ቶን አገዳ በመፍጨት በዓመት ከ174ሺ ቶን በላይ ስኳር ያመርታል፡፡ 

በቀጣይ በቀን 12 ሺህ 500 ቶን አገዳ እየፈጨ በዓመት 222 ሺህ 700 ቶን ስኳር 

ለማምረት ግብ አስቀምጦ እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ 

በ1962 ዓ.ም የተቋቋመው መተሐራ ስኳር ፋብሪካም የሕዝቡን የስኳር ፍላጎት 

ለማሟላት ኢንዱስትሪውን ተቀላቀለ፡፡ በ10ሺ ሄክታር መሬት ላይ ሸንኮራ አገዳ 

በማምረት በግብዓትነት ይጠቀማል፡፡ በአሁኑ ወቅት የፋብሪካው ዓመታዊ የማምረት 

አቅም አንድ ነጥብ ሶስት ሚሊዮን ኩንታል ደርሷል፡፡ 
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በ1991 ዓ.ም ዘርፉን የተቀላቀለው የፊንጫአ ስኳር ፋብሪካ በዓመት 110 ሺህ ቶን 

ስኳር ያመርታል፡፡ ስምንት ሚሊዮን ሊትር ኤታኖልም የማምረት አቅም ነበረው፡፡ 

እስከ 2003 ዓ.ም አጋማሽ ድረስም ብቸኛው ኢታኖል የሚያመርት ፋብሪካ ሆኖ 

ቆይቷል፡፡ ፋብሪካው በ2005 ዓ.ም የማስፋፊያ ሥራ ሲያከናውን ቆይቷል፡፡  

በዚህም ዓመታዊ የስካር ምርቱን 270ሺ ቶን እንዲሁም 20 ሜትር ኪዩብ ኤታኖል 

የማምረት እቅድ ነድፏል፡፡ በ1998 ዓ.ም የፕሮጀክት ሥራው የተጀመረው የተንዳሆ 

ስኳር ፋብሪካም ምንም እንኳን በተለያዩ ምክንያቶች ሥራው በተያዘለት ጊዜ 

ተጠናቅቆ ባይበቃም የተጣለበት ተስፋ ግን ትልቅ ነው፡፡  

ተንዳሆ ቁጥር አንድ ስካር ፋብሪካ በቀን 13 ሺህ ቶን አገዳ በመፍጨት ወደ ምርት 

መግባቱን ኮርፖሬሽኑ ገልፇል፡፡ ተንዳሆ አንድና ሁለት በሙሉ አቅም ወደ ምርት 

ሲገቡ በዓመት ስድስት ሚሊዮን ኩንታል ስኳር ያመርታሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት በአገር ዓቀፍ ደረጃ ስድስት ስኳር ፋብሪካዎች እያመረቱ ሲሆን 

የሌሎቹ ግንባታ እየተፋጠነ ይገኛል፡፡ በግንባታ ላይ ከሚገኙት 10 ስኳር 

ፋብሪካዎች ስምንቱ በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን 

ግንባታቸው ተጠናቅቆ ወደ ምርት ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ በዚህም አሁን 

ያለውን 400 ሺህ ኩንታል የምርት መጠን ወደ ሶስት ነጥብ ዘጠኝ ሚሊዮን ቶን 

ለማድረስ ታቅዷል፡፡ 

ከ62 ዓመት በፊት በአገሬው ተቀባይነትን ያጣው ስኳር ዛሬ ላይ የተለያዩ ገፀ 

በረከቶችን ይዞ ከተፍ ብሏል፡። የአመራረት ሂደቱና ፍጥነቱም እንደጊዜው እየዘመነ 

ዛሬ ላይ ደርሷል፡፡ ቴክኖሎጂውም ረቆ ጠቀሜታው ልቆ ስኳር ስኳር ሆኖ ጉዞውን 

ቀጥሏል፡፡  

ስኳር ከምግብነት ባለፈ የሥራ ዕድል ፈጠራ፣የውጭ ምንዛሪ ምንጭ፣ የኤታኖልና 

ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት መገኛ ሆኗል፡፡አገሪቱ ለተያያዘችው የዘላቂ ልማትና 

ዕድገት ግስጋሴ የሚያበረክተው አስተዋፅዖም ቀላል አይደለም፡፡  የጣፋጩ ስኳር 

ገፀ በረከቶች በርካታ ናቸው ፡፡ በዚህ ፅሁፍ ሁሉንም ለመዳሰስ አስቸጋሪ ቢሆንም  

የሆኖ ሆኖ ጥቂቶቹን በማሳያነት እያቀረብን የተወሰኑ ነጥቦችን እናንሳ፡፡ 
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የስኳር ፋብሪካዎች እንደ ግዙፍነታቸው ሥራ አጥነትን በመቅረፍ ረገድ 

የተጫወቱትና እየተጫወቱ ያለው ሚና ትልቅ ነው፡፡ የቴክኖሎጂ ሽግግርና 

የዕውቀት መፍለቂያዎችም እየሆኑ ነው፡፡  

 

ለበርካታ ዜጎች በተለያዩ ዘርፎች በርካታ የሥራ ዕድል ፈጥረዋል፡፡ ፋብሪካዎቹ 

በሚገነቡባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች በአካባቢያቸውና በቅርበት ሥራ ማግኘት 

ችለዋል፡፡ ሥራ አጥነትን ለመቅረፍ ለተያዘው ጉዞ ፋብሪካዎቹ አስተማማኝ 

መስኮች ሆነዋል፡፡ 

በአዳማ ወረዳ በአዱላላ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ በለጡ ቱሎማ እና አቶ አዲሱ 

አባተን የመሳሳሉ ዜጎች የወንጂ ስኳር ፋብሪካ ባለውለታቸው እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ 

ፋብሪካው ባደረገላቸው ድጋፍ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመጠቀም በዓመት ሶስት ጊዜ 

ማምረት ችለዋል፡፡ ከአገዳ ምርት በተጨማሪ የመስኖ ልማትን በመጠቀም የተለያዩ 

ሰብሎችን እንደሚያመርቱ፤ በየዓመቱም ከ30ሺ እስከ 60 ሺ ብር ገቢ እንደሚያገኙ 

ነው የገለፁት። 

አርሶ አደሮቹ በሚያገኙት ገቢም በእንስሳት ማድለብና በሸቀጣሸቀጥ ንግድ 

ተሰማርተዋል፡፡ በምግብ ራሳቸውን ከመቻላቸው አልፈው ድህነትን ከላያቸው ላይ 

እርግፍ አድርገው ጥለዋል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ በፋብሪካው ዙሪያ የሚገኙ ከ30ሺ በላይ አርሶ አደሮች በማህበር 

በመደራጀት ፋብሪካው በሚያደርግላቸው ድጋፍ የገቢ ምንጫቸውን ማሳደግ 

ችለዋል፡፡ ኑሮዋቸውን አሻሽለዋል፡፡ 

በሌሎች ስኳር ፋብሪካዎችም ተመሳሳይ እውነታ ነው ያለው፡፡ የአካባቢው ነዋሪዎች 

ሸንኮራ አገዳ በማምረት ለፋብሪካዎቹ ያቀርባሉ፡፡ በተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ 

ለፋብሪካው ከሚለማው 50 ሺህ ሄክታር 25 ሺህ ሄክታር ያህሉ በአካባቢው አርሶ 

አደሮች ነው የሚለማው፡፡ በዚህም አርሶ አደሮቹ ከፍተኛ ገቢ ያገኛሉ፡፡ በዚህ 

መልኩ የሚያለሙ ዜጎች ኑሮዋቸውን ማሻሻልና ገቢያቸውን ለማሳደግ 

ከመቻላቸውም በላይ ለሌሎችም የሥራ ዕድል እስከ መፍጠር ደርሰዋል፡፡  
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የሥራ ዕድል ፈጠራው ከዚህም ይልቃል፡፡ ፋብሪካዎቹ በሚገነቡባቸው አካባቢዎች 

የሚገኙ ነዋሪዎች በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ተቀጥረው ይሰራሉ፡፡ በየፋብሪካዎቹ 

ስልጠና እየተሰጣቸው የማሽን ኦፕሬተር የሆኑ ወጣቶች በርካታ ናቸው፡፡  

በአጠቃላይ የሥራ ባህላቸው አድጓል፡፡ ሥራ ያልነበራቸው ወጣቶች ፋብሪካዎቹ 

በአካባቢያቸው መገንባታቸው መልካም አጋጣሚ እንደፈጠረላቸው  ከሚሰጡት 

አስተያየት መረዳት ይቻላል፡፡ 

ነዋሪዎቹ አካባቢያቸው እየለማ መጥቷል፤ እነሱም ገቢያቸውን ማሳደግ ችለዋል፡፡ 

ወደ ባለሀብትነት የተሸጋገሩም ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም፡፡ ፋብሪካዎች 

እየበዙ፣ምርቱ እየጨመረ፣ሥራ አጥነት እየቀነሰ ነው፡፡ በሁሉም ስኳር ፋብሪካዎች 

ይህ ፀሃይ የሞቀው ሀቅ ነው፡፡ ብዙዎች የዕድሉ ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ 

በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የዕቅድ ዘመን አዳዲስ በሚገነቡ ስኳር 

ፋብሪካዎች ከ357 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን ኮርፖሬሽኑ 

ያስረዳል፡፡ ይህ አኃዝ በየጊዜው እየጨመረ እንደሚሄድም ነው የተገለጸው፡፡  

ከዚህ በተጓዳኝ 649 በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ለተደራጁ ተቋማትም 

የስራ ትስስር ተፈጥሮላቸዋል፡፡ እነዚህ ተቋማት በሥራቸው በርካታ ዜጎችን 

አቅፈዋል፡፡ የሥራ ዕድል ፈጠራው በተያዘው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

ዘመንም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ስኳር ኮርፖሬሽን አስታውቋል፡፡ በዕቅድ ዘመኑ 

መጨረሻ በስራ ዕድል ፈጠራው ከ700 ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ሥራ በማስያዝ 

ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቧል፡፡  

ገፀ በረከቶቹ መች በዚህ ያበቁና፡፡ ቀሪዎቹን በክፍል ሁለቱ ፅሁፋችን 

እንመለስበታለን፡፡ ቀጣዩን ክፍል በማንበብ ሙሉውን መረጃ ለማግኘት 

አብሮነታችን እንደሚቀጥል በመተማመን በዚሁ ዐቢይ ርዕስ ክፍል ሁለትን 

እንድታነብቡ ግብዣችንን እነሆ ብለናል፡፡ 

በዚህ ዐቢይ ርዕስ ክፍል አንድ የስኳር ልማቱን ታሪካዊ ዳራና ከገፀ በረከቱ አንዱ 

የሆነው የስራ ዕድል ፈጠራ ለማስቃኘት ሞክረናል፡፡ በዚህ ክፍል ደግሞ ከገፀ 

በረከቶቹ የውጨ ምንዛሪ ምንጨ፣የኃይል ምንጭና ግብዓት እንዲሁም ልማቱ 
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ለነዋሪዎች ምቹ የመኖሪያ መንደርን በመፍጠር ረገድ ያበረከተውንና እያበረከተ 

ያለውን ሚና እንዳስሳለን፡፡ 

ስኳርን ለአገር ውስጥ ፍላጎት ከማቅረብ በተጨማሪ ሌላ ትልቅ ራዕይ ተሰንቋል፡፡ 

ሊደረስበት የታቀደው ግብም ተቀምጧል፡፡ ምርቱን ለውጭ ገበያ በማቅረብ የውጭ 

ምንዛሪ ግኝትን ማሳደግ፤ በመሆኑም የአገር ውስጥን የስኳር ፍላጎት በማሟላት 

የሚተርፈውን ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት  ርብርቡ 

ተጧጡፏል፡፡  

ዕቅዱን ዕውን ለማድረግ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ነው። አዳዲስ 

ፋብሪካዎችን በመገንባት ለአገልግሎት ማብቃት አንዱ ሲሆን ቀድሞ በነበሩት ላይ 

የማስፋፊያ ስራ ማከናወን ደግሞ ሌላው የትኩረት አቅጣጫ ነው፡፡ በዚህ በኩልም 

በስፋት እየተሄደበት ነው፡፡ 

ለአብነት ያህል በኦሞ ኩራዝ የሚገነቡት አምስት የስኳር ፋብሪካዎችን መጥቀስ 

ይቻላል፡፡ እነዚህ ፋብሪካዎች ትልቅ የአቅርቦት ምንጮች ናቸው፡፡ በአጠቃላይ 

አንድ ሚሊዮን 946 ሺህ ቶን ስኳር፣ 183ሺህ 134 ሜትር ኩብ ኢታኖልና 415 

ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ያመርታሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡  

የተንዳሆና የሌሎቹም ፋብሪካዎች ግንባታ በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቅቀው 

ለአገልግሎት ከበቁ የታሰበውን ዕውን ማድረግ ይቻላል፡፡ ኮርፖሬሽኑ 

ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ለዕቅዱ ስኬት ከፍተኛ ጥረት እያደረገ 

መሆኑን ነው የገለጸው፡፡ 

በተጠናቀቀው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ከ2003 ዓ.ም. በፊት 

ተጀምሮ የነበረውን የወንጂ ሸዋና የፊንጫአ ስኳር ፋብሪካዎች የማስፋፊያ ፕሮጀክት 

በማጠናቀቅ፣ የፋብሪካዎቹ የማምረት አቅም እንዲያድግ ተደርጓል፡፡  

እንዲሁም በ2007 ዓ.ም. የአርጆ ዴዴሳ ስኳር ፋብሪካ ተመርቆ ለአገልግሎት የበቃ 

ነው፡፡ የተንዳሆ አንድና የከሰም ስኳር ፋብሪካዎች የሙከራ ምርት ማስጀመር 

ተችሏል፡፡ እነዚህ ጥረቶች አቅርቦቱን በማሳደግ የውጭ ምንዛሪ ግኝቱን ለማፋጠን 

የሚደረገው ርብርብ ማሳያዎች ናቸው፡፡ 



 

7 

 

ከስኳር ኮርፖሬሽን የተገኘው መረጃ እንደሚስረዳው በግንባታ ላይ የሚገኙት ስኳር 

ፋብሪካዎች አገሪቷን  ወደ  ግዙፍ  የስኳር  አምራች ኢንዱስትሪ ያሸጋግሯታል፡፡ 

በግንባታ ላይ ከሚገኙት የስኳር ፋብሪካዎች  ውስጥ ስምንቱ በሁለተኛው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዘመን ይጠናቀቃሉ፡፡ በዚህም ዓመታዊ የስኳር ምርት መጠን   

3ነጥብ9  ሚሊዮን ቶን  ይደርሳል፡፡ 

ከዚህ ውስጥም 2ነጥብ9 ሚሊዮን ቶን የሚሆነውን ለውጭ ገበያ በማቅረብ በቢሊዮን 

ዶላር የሚቆጠር የውጭ ምንዛሪ ይገኛል፡፡ የምርት አቅርቦት መጨመር በአሁኑ 

ወቅት ስኳር ከውጭ ለማስገባት የሚወጣውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪም ያስቀራል፡፡  

የገቢ ምንጭነቱ በዚህ ብቻ አያቆምም፡፡ ፋብሪካዎቹ በከፍተኛ ደረጃ ኢታኖል 

ስለሚያመርቱ ኢታኖልን ከቤንዚን ጋር በመቀላቀል ለተሽከርካሪዎች የማዋል 

ጥረቱም ይጠናከራል፡፡ ይህም ለነዳጅ የሚወጣውን የውጭ ምንዛሪ በማስቀረት ረገድ 

የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ 

በአሁኑ ወቅት የአገሪቱ  ዓመታዊ  የስኳር ፍላጎት  650ሺ  ቶን  መድረሱን 

ከስኳር ኮርፖሬሽን የተገኙት መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ እየተመረተ ያለው ምርት 

ታዲያ ፍላጎቱን የሚያረካ አይደለም፡፡ አሁን ባለው ተጨባጭ እውነታ በዓመት 

 400ሺ ቶን  ስኳር  ነው እየተመረተ ያለው፡፡ የተያዘው ዕቅድ ታዲያ የፍላጎትና 

አቅርቦት ክፍተቱን በመሙላት ተጨማሪ ምርት ለማግኘት ነው፡፡ 

የስኳር ፋብሪካዎች ከቤንዚን ጋር ተቀላቅሎ ለነዳጅነትና ለሌሎች ምርቶች 

በግብዓትነት የሚያገለግለውን ኢታኖል ያመርታሉ፡፡ ኢታኖልን ከቤንዚን ጋር 

በመቀላቀል ለነዳጅ ፍጆታ የማዋል አማራጭ መተግበር ከተጀመረ ውሎ አድሯል፡፡ 

ይህ አሰራር መተግበሩ  ለነዳጅ  የሚወጣውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በመቀነስ 

ረገድ የማይተካ ሚና ተጯውቷል፤እየተጫወተም ይገኛል፡፡ 

ኢታኖልን ከነዳጅ ጋር በመቀላቀል ለተሽከርካሪዎች ለኃይል ምንጭነት 

በመጠቀመም ረገድ ብራዚልን የሚስተካከላት የለም፡፡ በኢትዮጵያ ኢታኖልን 

ከቤንዚን ጋር የመቀላቀሉ መጠን ዝቅተኛ ነው፡፡ ከ10 እስከ 15 በመቶ የሚሆን 

ኢታኖል ነው ከቤንዚን ጋር እየተቀላቀለ ለነዳጅነት የሚውለው፡፡  
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በሀገረ ብራዚል ታዲያ በመቀላቀሉ ሂደት ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ኢታኖል ነው፡፡ 

ከ50 በመቶ በላይ የሚሆን ኢታኖል ከቤንዚን ጋር እየተቀላቀለ ለነዳጅነት 

ይውላል፡፡ በዚህም ብራዚሎች በከፍተኛ ደረጃ የቤንዚን ወጭያቸውን መቀነስ 

ችለዋል፡፡ 

በኢትዮጵያ የተጀመረው ጥረት ከተጠናከረ ከፍተኛ ውጤት ማምጣቱ እሙን ነው፡፡ 

ይህን መሰሉ ስትራቴጂ በተለይም የተፈጥሮ ነዳጅ ለሌላቸው እንደ ኢትዮጵያ ላሉ 

አገራት የሚኖረው ጠቀሜታ እጅጉን የላቀ ነው፡፡ ኢታኖልን በብዛትና በጥራት 

በማምረት ለኃይል አቅርቦት መጠቀም ይቻላል፡፡ ይህን ማሳካት እንደሚቻል ደግሞ 

እስከ አሁን የተሰሩት ሥራዎች ያስገኙት ውጤት ማሳያ ነው፡፡ 

ሁሉም ፋብሪካዎች መጠኑ ቢለያይም ኢታኖል ያመርታሉ፡፡  እስከ 2003 ዓ.ም 

አጋማሽ ድረስ የመተሐራ ስኳር ብቸኛው ኢታኖል የሚያመርት ፋብሪካ ነበር፡፡ 

አሁን ታዲያ ሁሉም ፋብሪካዎች ኢታኖል ያመርታሉ፡፡ 

ከስኳር ልማት ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ በዓመት  30 ሚሊዮን (30ሺ  ኪሎ) ሊትር 

ኤታኖል  የማምረት ግብ ተቀምጧል፡፡ ወንጂ ስኳር ፋብሪካ ከተረፈ ምርት 

በዓመት እስከ 12 ሺ 800 ሜትር ኪዩብ የሚደርስ ኢታኖል የሚያመርት የኢታኖል 

ፋብሪካ ለመገንባት ማቀዱ ለዘርፉ የተሰጠውን ትኩረት ያሳያል፡፡ 

ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምርም 31 ነጥብ 15 ሜጋ ዋት ኤሌትሪክ 

የማመንጨት አቅም አለው፡፡ ከዚህ ውስጥም 10 ሜጋ ዋቱን ለራሱ በመጠቀም 

ቀሪውን 21 ነጥብ 15 ሜጋ ዋት ወደ አገሪቱ ማዕከላዊ የኃይል ማከማቻ(ቋት) 

እንዲገባ ያደርጋል፡፡ በዚህ ፅሁፍ ሁሉንም መዘርዘር ባይቻልም ሁሉም 

ፋብሪካዎችም የየራሳቸው የተለያየ የማምረት አቅም አላቸው፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ስድስት ስኳር ፋብሪካዎች በማምረት ላይ ናቸው፡፡ በመጀመሪያው 

 የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ  ዘመን አምስት ዓመታት በተለያዩ  የአገሪቷ 

 ክፍሎች የ 10 አዳዲስ  የስኳር  ፋብሪካዎች ግንባታ ተጀምሯል፡፡ ከእነዚህም 

ውስጥ  ስምንቱ  በ 2012 ዓ.ም  በሙሉ አቅማቸው ወደ ምርት ይገባሉ ተብሎ 

ይጠበቃል፡፡ 
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በመሆኑም ፋብሪካዎቹ በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን 

መጨረሻ በአጠቃላይ 950 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫሉ ተብሎ 

ይጠበቃል፡፡ በዚህም ከሚያመርቱት የኤሌክትሪክ ኃይል ውስጥ 550 ሜጋ ዋት 

የሚሆነውን ኃይል ለራሳቸው ፍጆታ ይጠቀማሉ፡፡  

ስለሆነም ፋብሪካዎቹ ለራሳቸው የኤሌክትሪክ ኃይልን በቀላሉ ያገኛሉ፡፡ ይህ 

እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው፡፡ ፋብሪካዎቹ ለኃይል አቅርቦት 

የሚያወጡትን ከፍተኛ ገንዘብ ያስቀርላቸዋል፡፡  

የኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥና መጥፋት አይኖርም፡፡ በዚህም ያለስጋትና ጭንቀት 

ምርታቸውን በዕቅዳቸው መሰረት እንዲያመርቱ ያግዛቸዋል፡፡ በፋብሪካዎቹ 

መንደር የመብራት መጥፋትና መቆራረጥ እንዲሁም የጄኔሬተር ግዥ መፈፀም 

ተረት ይሆናል፡፡ 

በተያዘው እቅድ መሰረት በፋብሪካዎቹ ከሚመረተው 950 ሜጋ ዋት ከራሳቸው 

ፍጆታ የሚተርፈውን 400 ሜጋ ዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለብሔራዊ የኤሌክትሪክ 

ኃይል ቋት ያበረክታሉ፡፡ በዚህም በአገር ዓቀፍ ደረጃ የኤሌክትሪክ ኃይል 

አቅርቦትን ለማሳደግ የተጀመረው ጥረት ግቡን እንዲመታ የላቀ ድርሻ 

ያበረክታሉ፡፡ 

የስኳር ፋብሪካዎች ተረፈ ምርት የሆነው ሞላሰስ ለተለያዩ ፋብሪካዎችም 

በግብዓትነት ያገለግላል፡፡ በዚህ ረገድ አረቄና አልኮል ፋብሪካዎች  ቀዳሚ 

ተጠቃሾችና ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡  ፋብሪካዎቹ በነደፉት ዕቅድ መሰረት 

ለማምረት ያቀዱትን ከግብ ለማድረስ ሞላሰስ የጀርባ አጥንት ሆኖ ያገለግላቸዋል፡፡ 

በመሆኑም በዚህ በኩልም ስኳር ፋብሪካዎች የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ 

ሞላሰስ ከፋብሪካዎች ባለፈ ለእንስሳትም በመኖነት ያገለግላል፡፡ በመሆኑም 

በእንስሳት እርባታ ዘርፍ ለተሰማሩ ዜጎች ዋናው የመኖ አማራጭ ነው፡፡ በተለይም 

ሞላሰስን የተለያየ የምግብ ንጥረ ይዘት ካለው ሌላ መኖ ጋር በመቀላቀል በብሎኬት 

ቅርፅ እየተዘጋጀ ለሚቀርበው መኖ ከፍተኛ ድርሻ አለው፡፡  

ይህን የመኖ ዓይነት የሚጠቀሙ (የሚመገቡ) እንስሳት በከፍተኛ ደረጃ የወተትና 

የሥጋ ምርት እንደሚሰጡ ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት፡፡ በድርቅ ወቅት ደግሞ 
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ሚናው እጅጉን የላቀ መሆኑ ነው የሚነገርለት፡፡ የስኳር ፋብሪካዎቹ ፍላጎትንና 

አቅርቦትን ከማመጣጠን ባለፈ ለአካባቢው ነዋሪዎች ምቹ የመኖሪያ ስፍራ 

በመፍጠር ረገድም የሚጫወቱት ሚና የጎላ ነው፡፡  

ፋብሪካዎቹ በሚገነቡባቸው አካባቢዎች ተበታትነው የሚኖሩ ዜጎችን በአንድ አካባቢ 

የማሰባሰብ ሥራ ይሰራል፡፡ ለዚህም በመንደር የማሰባሰብ መርሃ ግብር ተግባራዊ 

እየሆነ ነው፡፡ በመሆኑም አስፈላጊው መሰረተ ልማት ተሟልቶላቸው ዜጎች የተሻለ 

ህይወት እንዲመሩ ይደረጋል፡፡በዚህም ጥሩ ውጤት መመዝገቡን ነው ከስኳር 

ኮርፖሬሽን የተገኙት መረጃዎች የሚያስገነዝቡት፡፡ 

በልማቱ ከመኖሪያ አካባቢያቸው የሚነሱ ዜጎች የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት 

መስጫ ማዕከላት፤ የእምነት ተቋማት፣የግጦሽ መሬትና መሰል አገልግሎቶችን 

የሚያገኙበት አካባቢ ተመርጦ እንዲሰፍሩ ይደረጋል፡፡ለዚህም ከነዋሪዎቹ ጋር 

በጉዳዩ ዙሪያ ሰፊ ምክክርና ውይይት ይደረጋል፡፡ መግባባት ላይ ሲደረስ ተገቢው 

የካሳ ክፍያ እየተፈፀመ ዜጎችን የማስፈር ሥራ ይሰራል፡፡ 

ለዚህም የተወሰኑ ማሳያዎችን ጠቅሰን እንለፍ፡፡ በፊንጫአ ስኳር ፋብሪካ ሁለት ሺ 

350 ዜጎችን በመንደር ለማሰባሰብ የማህበራዊና መሰረተ ልማት ተቋማት እንዲሟሉ 

ተደርጓል፡፡ ባለፉት አምስት ዓመታት በተንዳሆ ስካር ፋብሪካ 9381 አባዎራዎች 

በመንደር ተሰባስበዋል፡፡ በተመሰረቱት መንደሮችም 48 የማህበራዊና የመሰረተ 

ልማት ተቋማት ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛል፡፡ 

በተለይም በአርብቶ አደር አካባቢዎች ለእንስሳት በቂ መኖ ለማቅረብ ይቻል ዘንድ 

አርብቶ አደሩ መስኖ እንዲጠቀም የግንዛቤ ማስጨበጥ ሥራ በማከናወን ጥሩ 

ውጤት ማስመዘገብ ተችሏል፡፡ አርብቶ አደሩ መስኖ በመጠቀም የተለያየ ሰብሎችን 

እንዲያለማ በፋብሪካዎቹ ልዩ ድጋፍ ይደረግለታል፡፡ በመተሐራ ስኳር ፋብሪካ ብቻ 

17 ሄክታር መሬት ለዚሁ ዝግጁ ሆኗል፡፡ 

በአጠቃላይ በተጠናቀቀው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን አዳዲስ 

በሚገነቡ ስኳር ፋብሪካዎች ምክንያት ከአካባቢያቸው እንዲነሱ ለተደረጉ ዜጎች 

ከ750 ሚሊዮን ብር በላይ የሀብትና የንብረት ካሳ መፈፀሙን ከኮርፖሬሽኑ 

የተገኙት ማስረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ 
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የስኳር ልማቱ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን ይዞ እየተጓዘ ነው፡፡ የውጤቱን ፍሬ 

ለማጣጣም ልማቱን ማፋጠን ይገባል፡፡ በመሆኑም ግንባታቸው የተጀመሩት 

ፋብሪካዎች በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቅቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ ርብርቦሹ 

መጠናከር አለበት፡፡ ለዚህም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት የሚጠበቅባቸውን 

መወጣት ይኖርባቸዋል፡፡ 

 


