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የስኳር  ልማት ታረካዊ  ጉዞ - ትራንስፎርሜሽኑ ከመሳካት አንፃር 

ዮናስ 05-12-16 

ዘላቂ ልማትን ለማፋጠን እና ኢኮኖሚያዊ ተወዳዳሪነትን ለማረጋገጥ ዘርፈ ብዙ ስራዎችን 

ማከናወን ይገባል፡፡ ስለምን ቢባል ልማት የእድገት ሁሉ መሠረት የመሆኑ እውነታና 

ከልማት ውጭ እድገት ከቶውንም ሊታሰብ የማይቻል መሆኑ ነው፡፡ ስለሆነም የትኛውም 

እድገት የሚሻ ሃገርና ህዝብ ከምንም በላይ ለልማት ልዩ ትኩረት ሠጥቶ መንቀሳቀስ ግድ 

ይለዋል፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በአገሪቱ ዕድገት የሚያመጣ ልማት ለማስፈን ዓመታትን 

ያስቆጠረ በተለይም 1ኛውን ዙር በመጨረስ ለሁለተኛው ዙር የእድገትና ትራንስፎርሜሽን 

እቅድ አፈጻጸም ጥረትና ትግል በማካሄድ ላይ የመገኘታቸው ሚስጥርም ስለዚሁ እና 

ስለሚያስፈልገን ዕድገት ነው፡፡ 

ስለሆነም የታሠበውን እድገት ለማምጣት በመንግስት የተለያዩ እቅዶችና እስትራቴጂዎች 

ተነድፈው በተለያዩ ዘርፎች ተግባራዊ በመሆን ላይ ስለመሆናቸው መረጃዎች 

ያረጋግጣሉ፡፡ 

ከመንግስት የወጡ መረጃዎችን ለጊዜው ትተን የዓለም አቀፉን የገንዘብ ድርጅት መረጃ 

ስንመለከተው የሚያረጋግጠውም ይህንኑ እና የኢትዮጵያ ከድህነትጋር በያዘችው ዘመቻ 

ውጤታማ መሆኗን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ከ2010-2015 ወይም የመጀመሪያውን ዙር 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም የገመገመው አለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት 

IMF ኢትዮጵያ ቻይናና ህንድን አስቀድማ በፍጥነት እያደጉ ከሚገኙ ሃገራት በ3ኛ ደረጃ 

ላይ መገኘቷን የሚመሠክር ነው፡፡ 

ባለ ሁለት አሃዝ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዋም አመታዊ የኢኮኖሚ እድገቷ ላለፉት 12 

አመታት ሳይቋረጥ በ11 በመቶ መወናጨፉንም ይኸው ተቋም በመረጃው ጨምሮ 

አመልክቷል፡፡ 
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የሁለተኛው ዙር የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከቀደመው ተምሮና ተሞክሮ ቀምሮ 

ልዩ ትኩረት ከሠጣቸው ዘርፎች መካከልም የመስኖ ልማት፣ የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮም፣ 

የመንገድ የባቡር እና የስኳር ሜጋ ፕሮጀክቶችን ነው፡፡ 

መቼም ድህነትና ልማት ሲነሱ በየትኛውም ጽንፍ በሚገኙ ማህበረሠቦች ዘንዳም ይሁን 

ልሂቃን ከድህነት ለመውጣት ለሚያስችሉ የትኞቹም ዘርፎች ተስማሚ  የሆነ የአግሮ 

ኢኮሎጂ ዞኖች እና እምቅ የተፈጥሮ ሃብት ያለን የመሆኑ እውነታ ላይ ልዩነት 

አይኖርም፡፡ ልዩነቱ ካለም ይህንን ሃብት ተግባር ላይ ለማዋል በሚያስችል የፖሊሲ 

የእውቀት፣ የልምድ የተነሣሽነት በጥቅሉ የታቀደው እቅድ የተተለመው ትልም፣ የተቀረጸው 

ንድፍ የተወጠነው  ላይ ብቻ ነው የሚሆነው፡፡  

ዘርፈ ብዙ ከሆኑ ትርፎቹ ባሻገር እያደገ የመጣውን የአገር ውስጥ የስኳር ፍጆታ ለማሟላት 

እና ለድህነት ቅነሣ ፕሮግራሙ ወሣኝ ስለሆነው የውጭ ምንዛሪ ሲባል መንግስት የባለፈው 

እቅድ ዘመንን ጨምሮ አሁንም የነባር ፋብሪካዎች የማስፋፊያ ስራን እና የ10 አዳዲስ 

የስኳር ፋብሪካ ግንባታዎችን ለማፍጠን መትጋቱ ከነችግሮቹም ቢሆን ተገቢነት የሚኖረው 

ስለእነዚህ ዘርፈ ብዙ ትርፋችን ነው፡፡  

ከአቅም፣ ከክሂሎት፣ ከእውቀት፣ ከአመራር ጥበብና ብስለት ጋር ተያይዞ በርካታ ቀርነቶች 

መኖራቸው ባይስተባበልም ይህን እቅድ በማስፈፀም አትራፊነታችንን ስለማረጋገጥ 

በሚንስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 192/2003 የተቋቋመው የስኳር ኮርፖሬሽን ከስኳር 

የሚገኙ ትርፎች በመንግስት በኩል ያለውን እና ስለእድገታችን ወሳኝ እና ሁነኛ ማስቻያ 

ከሆነው ቁርጠኝነት አንጻር ችግር የሌለ መሆኑን በማመላከት ችግሩ በእውቀት፣ በጥበብ፣ 

በልምድ፤ ብቃት ባለው አመራር ወዘተ ከመደገፍ እና ከአለመደገፉ ጋር በተያያዘ የመጣ 

መሆኑንም  ይተርክልናል፡፡ 

በዚህ ረገድ ልዩነቱን ለጊዜው አቆይተን ነባራዊ ሃቁን እና ከተፈጥሮ ችሮታ ጋር 

የተያያዘውን ስንመለከተው፣ ኢትዮጵያ ስኳርን በስፋት ማልማት የሚያስችል እምቅ 

የተፈጥሮ ሃብት እና ተስማሚ የአግሮ ኢኮሎጂ ዞኖች ያሏት የመሆኑ እውነታ ስለ ስኳር 

ሜጋ ፕሮጀክቶች ጥቅል መረጃ ለማውሣት የመጀመሪያው መነሻና ማስቻያ ነው፡፡  



3 

 

በአገራችን በመካከለኛና ከፍተኛ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ስር ከሚመደቡት እና 

ትኩረት ከሚሠጣቸው ዘርፎች መካከል የስኳር ልማት ንዑስ ዘርፍ አንዱ ሊሆን የቻለውም 

ይህንኑ የተመቸ ማስቻያ መሠረት በማድረግ መሆኑን መገመት አይከብድም፡፡ 

በእምቅ የተፈጥሮ ሃብት መታደልን መነሻና ማስቻያ ያደረገው ይህ የስኳር ልማት ዘርፍ 

ከፍተኛ መዋእለ ንዋይን የሚጠይቅ ቢሆንም ከሚያስገኘው የውጭ ምንዛሬ፣ ከሚፈጥረው 

መጠነ ሠፊ የስራ እድል እና ልማቱ በሚካሄድባቸው የቆላማ አካባቢዎች ከሚፈጥረው 

ተጨማሪ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታዎቹ አኳያ፤ ለ2ኛው ዙር የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከስኳር ልማት ሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ የግንባታ ሂደት እና 

የማምረት ተግባር ጋር ተያይዘው የሚመጡ የጐንዮሽ ትርፎችን እስከ አጠቃላይ ቀርነቱ 

እና ተግዳሮቱ ያለውን መረጃ ወደኋላ አቆይተን በሂሣብ ተወራርዶ፤ በሣይንስ ተቀምሮ፣ 

በኢንዱስትሪያሊስቶች ተፈትሾ እና በምጣኔ ሃብታዊ ልሂቃን የአዋጭነት ምጣኔው 

ተሠልቶ በወረቀት የሠፈረውን እና በስሌቱ ልክ ከተሠራ ውጤቱ በተሠፈረው ልክ መሆኑ 

የማያጠራጥረውን መረጃ እንደወረደ እንመልከት፡፡ 

የስኳር ምርትን ከ3ዐዐ ሺህ ቶን ዓመታዊ የምርት መጠን ወደ 2 ነጥብ 25 ሚሊዮን ቶን፣ 

የኢታኖል ምርቱን ከነበረበት 14 ሺህ 519 ሜትር ኪዩብ ዓመታዊ አማካይ የምርት 

ምጣኔ፣ ወደ 181 ሺህ 604 ሜትር ኪዩብ ማድረስ የመጀመሪያው ቁምነገር ነው፡፡ 

ስለዚህ ቁም ነገር ከ2ዐዐ ሺህ ሄክታር በላይ የአገዳ ልማትን ማካሄድ፣ እና ለ2ዐዐ ሺህ 

ዜጐች የስራ እድል መፍጠርም ተያያዥ የሆነ እና ከዓቢዩ ቁምነገር ተነጥሎ የማይታይ 

ትርፍ ነው፡፡ ይህን ግብ በመጣል በመጀመሪያው ዙር የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ዘመን ወደ ተግባር የተገባበት ይህ የሜጋ ፕሮጀክት ዘርፍ በሁለተኛውም ዙር ቀጥሎ 

በእቅድ ዘመኑ ማብቂያ ላይ 623 ሺህ ቶን ጥሬ ስኳርና 623 ሺህ ቶን ነጭ ስኳር በድምሩ 

1 ሚሊዮን 246 ሺህ ቶን ስኳር ወደ ውጭ በመላክ ድህነትን ለመፋለም ዋነኛው የጦር 

መሣሪያ የሆነውን የውጭ ምንዛሬ ያለስጋት እና ያለአንዳች መሳቀቅ አስገብተን በከፍተኛ 

ደረጃ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያደርግ ነው፡፡ 

ከነበረው አንፃር መድረሻው ቅዠት ነክ ቀመር ሊመስል ይችላል፡፡ ይህን እና ጥልቀቱ 

የትየለሌ የሆነው መድረሻ ሲታሠብ በርካታ ስሌቶች ተሠልተው እና በርካታ ቀመሮች 
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ተቀምረው ነው፡፡ በምን? የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ መጀመሪያ ረድፍ ላይ የምናገኘው 

የማስፋፊያ ግንባታ ስራዎችን የተመለከተውን ቀመር ነው፡፡ 

ለዘመናዊ የስኳር ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለሃገራችን የመጀመሪያው የሆነው የወንጂ ስኳር 

ፋብሪካ በ1944 ዓ.ም በኢትዮጵያ መንግስት እና HVA ከተባለ የሆላንድ ኩባኒያ ሽርክና 

ወንጂ ከተማ ላይ ይፋ ሆነ፡፡ የፋብሪካው መቋቋም ከስኳር ምርት ባሻገር ለፋብሪካው 

ግብአት የሆነው የሸንኮራ አገዳ የሚለማው በመስኖ መሆኑ የመስኖ እርሻን ለሃገሪቱ 

በማስተዋወቅም ሆነ አዲስ የጐንዮሽ ትርፍም በማስገኘቱ በኩል ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ 

አስተዋፅኦ ማድረጉ በታሪክ ድርሣናት ላይ ሰፍሮ ይገኛል፡፡ የፋብሪካው ግንባታ ተጠናቆ 

የማምረት ስራውን በጀመረበት ሠዓት በቀን 1 ሺህ 462 ቶን የሸንኮራ አገዳ የመፍጨት 

አቅም የነበረው መሆኑንም ስለወንጂ ስኳር የሚያወሱ ዶሴዎች በተመሣሣይ የከተቡትዳጎስ 

ያለ  የወንጂ  ታሪክ ነው፡፡ 

በሀገሪቱ የስኳር ኢንዱስትሪ ሁለተኛ የሆነው ሸዋ ስኳር ፋብሪካ ሲሆን ከወንጂ እውንነት 9 

ዓመታት በኋላ ዘግይቶ በ1955 አ.ም የተመቋቋመ ፋብሪካ ነው። ከወንጂ ዘግይቶ 

ቢቋቋምም የማምረት ዓቅሙን ግን በጥቂቱም ቢሆን አሣድጐ የነበረ መሆኑን የመያወሱት 

የተለያዩ መረጃዎች፣ የሸዋ ስኳር ፋብሪካ ግንባታውን አጠናቆ ማምረት የጀመረው በቀን 1 

ሺህ 650 ቶን የሸንኮራ አገዳ በመፍጨት መሆኑን አስፍረዋል፡፡ 

እንደገና ከ7 ዓመታት በኋላ በ1962 ዓ.ም ላይ ያሠለሠው የመተሃራ ስኳር ፋብሪካ 

በተቋቋመ በዓመቱ የአገዳ ተክል ልማት የጀመረ ሲሆን ከ3 ዓመታት በኋላ አገዳ መፍጨት 

እና ስኳር ማምረት መቻሉንም ነባር ስለሆኑት የስኳር ፋብሪካዎች በሚተርኩ መዛግብቶች 

ሁሉ በሚገባ ተመዝግቦ ይገኛል፡፡ 

በዚህ መልኩ ተወልደው በልጅነት እድሜያቸው ላይ ሳሉ ዘውዳዊው ስርዓት በወታደራዊው 

መንግስት በተተካ ጊዜ ፋብሪካዎቹ በመንግስት ይዞታ ስር እንዲሆኑ ተደረገ፡፡ ወዲያውም 

በኢንዱስትሪ ሚንስቴር ህግ ክፍል ማስታወቂያ ቁጥር 58/1976 መሠረት የኢትዮጵያ 

ስኳር ኮርፖሬሽን ተቋቁሞ ወንጂ ሸዋ እና መተሃራ ስኳር ፋብሪካዎችን ጨምሮ አዲስ 

ከተማ እና አስመራ ከረሜላ ፋብሪካዎችን እንዲያስተዳድር መደረጉንም በዘርፉ የተሰነዱ 

ድርሣናት ያወሣሉ፡፡ 
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ደርግ ፣ እ.ኤ.አ 1989 ላይ ከአፍሪካ ልማት ባንክ በተገኘ ብድር የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ 

አቋቋመ፡፡ ፋብሪካው እ.ኤ.አ ከ1992 እስከ 1999 ድረስ ዋና ዋና  የልማት ተግባራትን 

በማከናወን ስኳር ማምረት መጀመሩን የሚያረጋግጡት መንግስታዊ ሠነዶች በቀን 4 ሺህ 

400 ቶን አገዳ የመፍጨት አቅም የነበረው ስለመሆኑና ምርት በጀመረበት በዚህ ወቅትም 

የሸንኮራ አገዳ የእርሻ ይዞታው 6 ሺህ 778 ሄክታር እንደነበር ይገልፃሉ፡፡ 

የደርግ ስርዓት ተወግዶ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) 

ሃገሪቱን ተረክቦ ባቋቋመው የሽግግር መንግስት ዘመን በ1984 ዓ.ም ኮርፖሬሽኑ በህግ 

እንዲፈርስ ተደርጐ በምትኩ በደንብ ቁጥር 88/85 መተሃራ ስኳር ፋብሪካ፣ በደንብ ቁጥር 

89/85 ወንጂ ሸዋ ስኳር ፋብሪካና በደንብ ቁጥር 199/86 ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ የመንግስት 

ልማት ድርጅቶች ሆነው እንዲቋቋሙ ተደረገ፡፡ 

እነዚህ የስኳር ፋብሪካዎች ለብቻቸው ሆነው በልማት ድርጅት እንዲሆኑ ቢወሠንም 

ለፋብሪካዎቹ አገልግሎት የሚሠጥ “የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ድጋፍ ሠጪ ማእከል 

አክስዮን ማህበር” በሶስቱ ፋብሪካዎች በልማት ባንክና በመድን ድርጅት አማካኝነት ህዳር 

ወር 1990 ዓ.ም ላይ አብሮ በማቋቋም ነው፡፡ እንዲህ እንዲህ እያለ ከሚሄደው የስኳር 

ፋብሪካዎቻችን ታሪክ፣ በመቀጠል የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ ስለመቋቋሙ እና ለሸንኮራ 

ልማቱ የሚሆን 2 ነጥብ 8 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ መያዝ የሚችል ግድብ የተገነባለት 

መሆኑንም እንረዳለን፡፡ 

በአገሪቱ በሶስቱ ነባር ፋብሪካዎች በዓመት እየተመረተ የነበረው የስኳር መጠን 3ዐዐ ሺህ 

ቶን ነው፡፡ ይህ ግን ላለፉት ከ14 ያላነሱ ዓመታት የተመዘገበውን ተከታታይነት ያለው 

እድገት ሊሸከም እንደማይችልና ከሃገሪቱ ፍላጐት ጋር እጅግ የማይደራረስ እንደሚሆን 

አያጠራጥርም፡፡ በዚሁ መነሻም በመጀመሪያው ዙር የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ዘመን የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክትን ጨምሮ 10 አዳዲስ የስኳር ፋብሪካዎች ግንባታ 

ለመከወን እና አስቀድመን ስንክሣራቸውን የገለጥንላቸው ነባሮቹን ፋብሪካዎች የማስፋፊያ 

ፕሮጀክት ተወጥኖ ከፊሎቹ የደረሱ ሲሆን ከፊሎቹም ግንባታቸው በመፋጠን ሂደት ላይ 

ይገኛል፡፡ 
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ይህ ውጥን ሲወጠን የስኳር ልማትን በአገሪቱ በስፋት ለማካሄድ እንዲቻልና የግንባታ 

ሂደቱን በተያዘለት እቅድና በጀት እንዲሁም ጊዜ መከወን እንዲቻል የስኳር ኮርፖሬሽን 

በሚንስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 192/2003 ተቋቁሞ ተግባራዊ እንቅስቃሴውን 

ከጀመረ እነሆ አምስት አመታትን አስቆጥሯል፡፡ 

ስለነባሮቹ የስኳር ፋብሪካዎች የተፃፉ ድርሣናት ሠፊና የበዙ ቢሆንም በዋናነት ከጉዳያችን 

ጋር የተያያዙትን ብቻ በዚህ መልኩ አይተናል፡፡ ጉዳያችን ትዝታውን ማውሣት 

አይደለምና ከነባሮቹ የማስፋፊያ ፕሮጀክቶቻችን እና ከአዳዲሶቹ ግንባታዎች ትርፋችንን 

ዘርፈ ብዙ በሆነ መልክ ማውሣት ነውና እያንዳንዱን ፕሮጀክት ከጽንሠት እስከ ውልደትና 

እድገት ወደምናይባቸው ምእራፎች እንዘልቅ ዘንድ ስንክሳራቸውን በተረክንላቸው የነባሮቹ 

ፕሮጀክቶችና ማስፋፊየዎች የጥቂቶቹን ትርፍ የተመለከተ መረጃም ጨልፈን መመልከት 

ግድ ይለናል፡፡   

በመጀመሪያው ዙር እቅድ ዘመን ከተያዘው የማስፋፊያ ፕሮጀክቶች አስቀድመን   

ከተመለከትናቸው ትሩፋቶች ባሻገር ከ350 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጐች ቋሚ፣ ጊዜያዊና 

የኮንትራት ስራ እድል መፈጠሩ፤ በተለይም ልማቱ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ 

ማህበረሠቦች ኮርፖሬሽኑ ባስገነባቸው በርካታ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫና የመሠረተ 

ልማት ተቋማቶች ተጠቃሚ በመሆን የኑሮ ደረጃቸው መሻሻል መጀመሩ ሊነገሩ 

የሚገባቸው ትርፎቻችን ናቸው፡፡ 

በዚህ እቅድ ዘመን በስኳር ኢንዱስትሪ ንዑስ ዘርፍ በተከናወኑ አበይት ስራዎች ሃገሪቱ 

በ2016 ዓ.ም በአለም ላይ ከሚገኙ 10 ከፍተኛ የስኳር አምራች አገሮች ተርታ መሠለፍ 

የምትችልበትን አግባብ የሚያመላክት መሆኑን ስለ ጉዳያችን በሚገባ ልንይዘው የሚገባን 

መረጃ ነው፡፡ ወደ አዳዲሶቹ ፕሮጀክቶች ስንሻገር የአርጆ ዴዴሣ የስኳር ፋብሪካን 

በመጀመሪያው ረድፍ ላይ እናገኘዋለን፡፡ 

የአርጆ ዴዴሣ ስኳር ፋብሪካ Al-Habesha jugal mills plc ከተባለ የፓኪስታን ኩባንያ 

በግዢ ወደ ስኳር ኮርፖሬሽን የተሸጋገረ እና ግንቦት 6 ቀን 2007 ዓ.ም በክቡር ጠቅላይ 

ሚንስተር ሃይለማርያም ደሣለኝ የተመረቀ ነው፡፡ የዚህ ፋብሪካ የግንባታ ስራ ተጠናቆ 

እ.ኤ.አ ከአፕሪል 2015 እስከ ሜይ 2015 የሙከራ ስራ ለመጀመር ተወጥኖ በአገዳ 
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እጥረት ምክንያት ውጥኑ የከሸፈ ቢሆንም ኮንትራክተሩ Al-Habesha jugal mills plc 

አስፈላጊውን የማስተካከያ ስራ አከናውኖ ከማርች 25/2016 ጀምሮ የሙከራ ምርቱን 

እየሠጠ ይገኛል፡፡ አሁንም የማስተካከያ ስራው ያላበቃ መሆኑን ከኮርፖሬሽኑ የወጡ 

መረጃዎች ያመለከቱ ሲሆን የማስተካከያ ስራው ዓቢይ ትኩረትም ፋብሪካው በሂደት በቀን 

8 ሺህ ቶን አገዳ መፍጨት የሚችልበት አቅም ላይ እንዲደርስ የሚያስችል መሆኑን 

ይገልፃሉ፡፡ የኩራዝ ኦሞ፤ የወልቃይትና ልሎች ተመሳሳይ ፕሮጀክቶችም እንዲሁ ከአርጆ 

ዴዴሳው በተመሳሳይ ምናልባትም ባነሰ የአፈጻጸም ሂደት ላይ የመገኘታቸውን ምክንያት 

ደግሞ በልላ ምእራፍ በሚገባ እና በጥልቀት ብንመለከተው የተሸለ እና የዚህ ፅሁ አቅራሚ 

ምርጫ ነው፡፡ 

 

 


