
ኢንዳስትሪ ፓርክ ዓንዲ ሑቐ ስሉጥ ኢንዳስትሪያላዊ ልምዓት!! 

/ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_wow@yahoo.com መቐለ / 

ኣብ መፈለምታ ካልኣይ ሰሙን ወርሒ ሓምለ 2008 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ዓብዪ ዕላማ 

ዝሰነቐ ዋዕላ ተሳሊጡ፡፡ ዋዕላ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ፡፡ እቲ ዋዕላ መንግስቲ ትግራይ እዩ 

ኣሰናዲኡዎ ብርክት ዝበሉ ትግራዎት ሰብ ሃብቲ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ተሳቲፎምሉ፡፡ እቶም ሰብ 

ውልቀ ሃብቲ ነቲ ዋዕላ ተሳቲፎሙሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁምነገር ቀሲሞሙሉ፣ሃናፂ ሓሳቦም ሂቦሙሉ 

ኣብ መዛዘሚኡ እውን ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ብምግባር ንባዕሎም ንህዝቦምን ክልሎምን 

ንምጥቃም ቃል ኣትዮሙሉ፡፡  እቲ ዋዕላ ብዋናነት ዝተኸበሩ ምክትል ርእሰ ምምሕድዳር ክልልና 

ኣምባሳደር ዶር ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማ መሪሖምዎ፡፡ ኣብ’ቲ ንማኑፋክችሪንግ ኢንዱስትሪ 

ዝጠመተ ዋዕላ ክልተ  መፅናዕታዊ ፅሑፋት ንመዛተዪ ቀሪቦም፡፡ ሓዲኡ መፅናዕታዊ  ፅሑፍ ኣብ 

ትግራይ ዘለዉ ኣማራፂ ዕድላት ኢንቨስትመንትን ንግድን ዝጥምት ኮይኑ፣እቲ ኻልአዋይ ፅሑፍ 

ድማ ኣብ ኣድላይነትን ኣተገባብራን ኢንዳስትሪ ፓርክ ዝጠመተ እዩ፡፡ እምበኣርከስ እቲ ስፍሕ 

ኢሉ ብዝተኸበሩ ሚኒስትር ሚኒስቴር ዲኤታ ኢንዳስትሪ ዶር መብራህቱ መለስ ዝቐረበ ፅሑፍ 

ከምዝስዕብ ተፆሚቑ ይቐርብ ኣሎ፡፡ 

***** 

ኢንዱስትሪ ፓርክ ብብርኪ ሃገርን ክልልን እንፅበዮ ዘለና ኢንዱስትሪያላዊ ምዕባለ ብምርግጋፅ 

ርሑቕ ዝወስደና ምዃኑ ተኣሚኑሉ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ይግበር ኣሎ፡፡ እዚ ኣካይዳ ነቲ ቅድሚ 

ሕዚ ዝመፃናሉ ጉዕዞ ዝተበጣጠሰ ኢንዱስትሪላያዊ ልምዓት ኣሪሙ ንቕድሚት ዝወስድ እዩ፡፡ እዚ 

ንሕና ዝጀመርናዮ ዘይኮነስ ሃገራት ኮርያ፣ቻይናን ሲንጋፖርን ካልኦትን ዘተኣማምን 

ኢንዱስትሪያላዊ ምዕባለ ዘመዝገባ ከይደናሉ ዝተዓወታሉ ኣገባብ ምዕባለ እውን እዩ፡፡ 

ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ክንሓስብ እንተለና ነቲ ኢንዱስትሪ ዝሕግዝ ኩሉ ኣገልግሎታት ኣብ 

ቀፅሪ እቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ እዩ ክኸዉን ማለት እዩ፡፡ ስለዚ እዚ ፅሑፍ ብዋናነት ምስ 

ኢንዳስትሪ ፓርክ ብዝተኣሰሰረ መልክዑ ብብርኪ ፌደራልን ክልልና ትግራይን እንታይ እዩ 

ዝሕሰብን ዝስራሕን ዘሎ ዘመላኽ እዩ ክኸዉን፡፡ ሃገርና ኢትዮጵያ ማእኸላይ እቶት ምርግጋፅ 

ዝብል ራኢ ኣቐሚጣ ምንቅስቓስ ካብ ትጅምር ፀኒሓ’ላ፡፡ እዚ ኣብ 2025 አቆፃፅራ አውሮፓ 

መሊኡ ዝረጋገፅ ይኸዉን፡፡ ካልኣይ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ክሕንፀፅ እንከሎ ቀንዲ መልዓሊኡ 

ዝገበሮ ዕላማ “ሃገርና ብቐሊል ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ  ኢንዳስትሪ ∕light industry∕ ኣብ 2025 

አቆፃፅራ አውሮፓ ካብ ኣህጉርና ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ክትከዉን ምኽኣል” ዝብል እዩ፡፡ እዚ ብቐንዱ 

ሃገራዊ ጥረ ኣቕሓን ጉልበትን ዝጥቀምን ብስፍሓት ዝረጋገፅን ብዙሐት ዜጋታት ዕዱል ስራሕ ካብ 



ምፍጣር ሓሊፉ፣ሸርፊ ወፃኢ ዘርክብ ቀሊል ኢንዱስትሪ /light industry /ዝምስረት እዩ፡፡ እዚ ድማ 

ብመሪሕነት መንግስትን ብተሳትፎ ሰብ ውልቀ ሃብትን ጋህዲ ይኸዉን፡፡ 

ብጥቕሉል ክሳብ 2025 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ዝኸይድ ሃገራዊ ትልሚ ተቐሚጡ’ሎ ፡፡ ካብ’ዚ 

ዝተወሰደ ዝርዝር ናይ 13 ዓመታት ስትራቴጂክ ትልሚ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ተሓንፂሑ 

እዩ፡፡ እዚ ከመይ ኣቢልና ንበፅሖ? ንዝብል ኣብ ቀሊል ናይ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ብስፍሓት 

ብምውፋር እዩ ዝኸዉን፡፡ ኣብ ምውህሃድ ፍርያት ሕርሻ፣ጨርቅን ውፅኢታት ጨርቃ 

መርቅን፣ቆርበትን ውፅኢታት ቆርበትን፣ሰጋን ፍርያት ስጋን፣ዓሳን ፍርያት ዓሳን፣ደርሆን ፍርያት 

ደርሆን ብምስፍሓት ብምእታው ካብ ወፃኢ ዝኣትው ካብ ምትካእ ሓሊፍና ንወፃኢ ብምስዳድ 

ሸርፊ ወፃኢ ዝርከበሉ ባይታ ክነመቻቹ ኣለና፡፡ ካብ’ቶም ዝተጠቐሱ ዓውድታት ኢንዳስትሪ 

ብተወሳኺ ንቕድሚት ብመፅናዕቲ እናተነፀሩ ሓደሽቲ ኣማራፂታት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ 

ክመፁ እዮም፡፡ እዚ ብዝርዝር ኣብ ካልኣይ ዙር ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ተቐሚጡ ኣሎ፡፡  

ነዚ ንምዕዋት ዘኽእል ናይ ሓይሊሰብ ቀረብ፣ናይ ሓይልን ናውትን ካልኦት መሳለጥያታት 

ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትርን እውን ብዝተማለአ መልክዑ ምቕራብ ዝኽእልሉ ዕድላት፣ ፀጋታትን 

ፈተናታትን፣ዘጋጥሙ ፀገማትን መፍትሒኦምን  ብመፅናዕቲ ተነፂሩ ኣብ’ቲ ትልሚ ተቐሚጡ‘ዩ፡፡ 

ንኣብነት ኣብ ትግራይ ምህርቲ ሽኮር ንምልማዕ ዝህነፅ ዘሎ ግድብ ወልቃይት ምስ ግድብ ተከዘ 

ብምትእስሳር ዓብዪ ዝኾነ ፍርያት ዓሳ ክህሉን ክፍጠርን ከምዝኽእል ብመፅናዕቲ ዘተረጋገፀ ኣሎ፡፡ 

ኣብ ትግራይ እዚ ናይ ህንፃ መሳርሒ ምፍራይ፣ስሚንቶ፣ ቅመማ ቅመም፣ ኣሕምልትን መግብን 

መዓር ዳርጋ ዘይተተንከፈ ዓውደ ቢዝነስ እዩ፡፡ መድሓኒትን መሳርሒታት ሕክምናን ሰማንያ 

ሚእታዊ (80%) ካብ ወፃኢ እዩ ዝመፅእ ዘሎ፡፡ እዚታት ኣብ ምትካእ ሰብ ውልቀ ሃብቲ 

ብተናፀልን ብውዳበን ክወፍሩ ኣለዎም፡፡ ኣብዞም ዓውድታት ብተናፀልን ብውዳበን ክዋፈሩ 

ንዝኽእሉ ሰብ ውልቀ ሃብቲ መንግስቲ ብመፅናዕቲ ዝነፀሮ ፕሮጀከት ኣሎ፡፡ ብፍላይ ኣብ ናውትን 

መድሓኒታትን ሕክምና ንምውፋር ንዝደልዩ እዚ ዘፈር እዚ ክሳብ 2018 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ልዕሊ 

ሓደ ቢሊዮን ዶላር ዕዳጋ ከምዘለዎ መንግስቲ ኣፅኒዑዎ ኣሎ፡፡  

ሚኒስቴር ኢንዱስትሪ ሰብ ውልቀ ሃብቲ ኣብ ዝተፅንዑ ዓውድታት ብተናፅልን ብውዳበን 

ቀልጢፎም ናብ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ክኣትዉ ብ 32 ሚሊዮን ብር ንባንኪ ዝቐርብ ናይ 

ዕዳጋ መዋፃኣይነት መዕናፅቲ ኣካይዱ ኣሎ፡፡ ኣብ ናይ ካርቶንን ፕላስቲክን ጠርሙስን 

መዐሸጊታት እውን ከምኡ ካሊእ ኣማራፂ ዕድላት ኣሎ፡፡ ንኣብነት ጎዳ ናብ ስራሕ ክኣቱ እዩ፡፡ 

ጎዳ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝውዕሉ መዐሸጊ ጠራሙሳት ሰሪሑ ከቕርብ እዩ ትፅቢት ዝግበር፡፡ 

ጎዳ ጥራሕ ግን እኹል ኣይኮነን፡፡ ኣብ’ዚ እውን ብስፍሓት ምእታው የድሊ፡፡ ምኽንያቱ 

ፋብሪካታት ቢራ፣ልስሉስ መስተ፣መፍረይቲ መድሓኒት ብስፍሓት መዐሸጊ ጠርሙስ ይደልዩ፡፡ 



ስለዚ ኣብ’ዚ ዘሎ ክፍተት ምሙላእ ከም ሓደ መዋፃኣይ ዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ጌርካ 

ምውሳድን ከድሊ እዩ፡፡ ነዚኦም ካልኦትን ዝጥምቱ ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክት ፕሮፖዛላት 

ብመንግስቲ ክልል ትግራይን ፌደራልን ተዳልዮም እዮም፡፡ ናብ ልምዓት ባንኪ ቐሪቦም ልቓሕ 

ክዋሃቦም ዝኽእሉ ፕሮጀክት ፕሮፖዛላት እዮም፡፡ ናብ ሓዱሽ መፅናዕቲ ብምእታው ጊዜ ምብኻን 

ኣየድልን፡፡ ስለዚ ሰብ ውልቀ ሃብቲ እዚታት ተረዲኦም ብተናፀልን ብውዳበን ቀልጢፎም ናብ 

ስራሕ ክኣትዉ ይግባእ፡፡  

ኣብ’ዛ ሃገር ዘሎ ምችው ኩነታትን ቅልጡፍ ጉዕዞ ልምዓትን ንሰብ ውልቀ ሃብቲ ዓብዪ ሞራልን 

ምንቕቓሕን ዝህብ እዩ፡፡ መጠን ቁጠባ በብዓመቱ ብብርኪ ሃገር 22 % ሚእታዊ ወሰኽ የርኢ 

ኣሎ፡፡ እዚ ማለት ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዝሳተፉ ሰብ ውልቀ ሃብቲ  ሕፅረት ፋይናንስ 

ከይገጥሞም ዉሕስና ዝህብ ተገይሩ ይውሰድ፡፡ ኢንቨስትመንት በብዓመቱ ብ39% ሚእታዊ ይዓቢ 

ኣሎ፡፡ መንግስቲ ስድሳ ሚእታዊ ካብ በጀቱ ንመሰረተ ልምዓት ማለት እውን 

ንመንገዲ፣ንሓይሊ፣ንህንፀት ትካላት ትምህርቲ፣ጥዕናን ካልእን ዘውዕሎ ዘሎ ምዃኑ እውን ሰብ 

ውልቀ ሃብቲ ደፊኦም ናብ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ብምእታው ተረባሕቲ ክኾኑ ዘለዓዕል እዩ፡፡ 

ብብርኪ ሃገር ዘሎ ዕቤት ከምዘሎ ኾይኑ፣ድማር እዚታት ትግራይ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ሕምብርቲ 

ኮይና ናይ ምውፃእ ዕድላ ሰፊሕ እዩ፡፡ እዚ እንትበሃል ፀገማት የለውን ማለት ኣይኮነን፡፡ ፀገም 

ኣሎ፡፡ ንቕድሚት እውን ከጋጥም እዩ፡፡ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ነቲ ፀገም ከመይ ኣቢልካ ሰጊርካ 

ትዕወት እዩ?፡፡ ናይ ሓደ ጠንካራ ፈጣሪ ስራሕ /ኢንተርፕረነር/ መዐቀኒ ድማ እዚ እዩ፡፡ ፈተና 

ዘየስኩኖ ምዃን፡፡ ንፈተናታት ሓሊፉ ተዓዋታይ ምዃን፡፡ ንዙሪያ መለሽ ፈተናታት ንምምናህ 

ድሉው ምዃን፡፡ ከምዚ ዓይነት ልምዓታውን ጠንካራን በዓል ሃብቲ /ኢንተርፕረነር/ እዩ ዝደለ፡፡ 

ኣብ ዙሪያ ምስፋሕ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ  ዘጋጥሙ ፀገማት ብመፅናዕቲ ተነፂሮም እዮም፡፡ 

መንግስቲ ክልል ትግራይ ኮነ ፈደራል እውን ንኸምዚ ዝኣመሰለ በዓል ሃብቲ ንምድጋፍ ድሉዋት 

እዮም፡፡ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ልምዓታዊ በዓል ሃብቲ ብብርኪ ክልል ኮነ ፌደራል ብቐረባን ርሑቕን 

ንምድጋፍ ዘኽእሉ ስትራቴጂታትን ትልምታትን ተሓንፂፆም እዮም፡፡   

ንኣብነት እቶት ክልልና ሃገርናን ኣብ ምስሳን ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ሰሊጥ ሑመራ ወሲድና ቴስዓን 

ሓሙሽተን ሚእታዊ (95%) ብጥረ ንደገ እዩ ዝስደድ ዘሎ፡፡ እቲ ዝገርም ብፍርያት ሰሊጥ ካብ 

ዓለም ኣብ ሳልሳይ ብርኪ ኢና ንርከብ፡፡ እዚ ሒዝና ደቂስና ኢና ዘለና፡፡ እዚ ዋጋ /value/ 

ወሲኽና ንዕዳጋታት ውሽጢ ዓድን ደገን ኣቕሪብና ተረባሕነትና ኣብ ምውሳኽ ብዙሕ 

ኣይሰራሕናን፡፡ ኩነታት ኣየር ሃገርናን ክልልናን ፅቡቕ ስለዝኾነ ብሃብቲ ከብቲ ኣብ ኣህጉርናን 

ዓለምን ዘለና ልዑል ቦታ ይፍለጥ እዩ፡፡ እንተኾነ እዚ ሃብቲ ዋጋ /value/ ወሲኽና  ኣብ ምቕራብ 

ሰሪሕናሉ ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ ኣብ’ዚ እውን እቲ ናይ ቀለብ ከብቲ ዘሎ ፀገም እናፈታሕና 

ብስፍሓት ክንኣትዎ ኣለና፡፡ ፍርያት ቡን እውን ከምኡ፡፡ እዚታት ከመይ ክዓብን ዋጋ /value/ 



ተወሲኽዎ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ምስሳን ዓብዪ ኣበርክቶ ከምዝህልዎን ኣብ 

ካልኣይ ትልሚ ዕቤትን ስግግርን ተነፂሩ ስትራቴጂ ተዳልዩሎ ኣሎ፡፡ ንኣብነት ነዚ ፀገም ዘፈትሕ 

ናይ መግቢ ኢንዳስትሪ ፓርክ /food park/ ክህሉ ከምዘለዎ ተቐሚጡ እዩ፡፡ እዚ ትልሚ ወፅዩሉ 

ኣብ ምንቅስቓስ ተኣትዩ ኣሎ፡፡  

 

እቲ ካብ 200 ክሳብ 1000 ትርብዒት ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝተዋደደ 

(integrated) ንብሎ ካብ ምህርቲ ጀሚሩ ክሳብ ምልኣኽ ዘሎ  ኩሉ ኣገልግሎታት ጠሚሩ ዝሕዝ 

ብምዃኑ እዩ፡፡ ካብ ጥረ ኣቕሓ ክሳብ ምፍራይ፣ኣገልግሎታት ጉምሩክ፣ ባንኪ ፣ መድሕን 

/insurance/ ን ካልኦት ንቅልጣፈ ስራሕ ኢንዱስትሪ ዝሕግዙ እታዎታት ዘማልአ ቀፅሪ ብምዃኑ 

እዩ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝተዋደደ (integrated ) ዝበሃል፡፡ ነቲ ኢንዳስትሪ ፓርክ ዝምግብ ናይ 

ገጠር ናይ ስግግር (rural transformation center) ማእኸላት ብቐረባ ክህልዋ እየን፡፡ እዚአን ነቲ 

ኢንዳስትሪ ፓርክ ዝኸዉን ጥረ ኣቕሓ ዘቕርባ እየን፡፡ ብፍላይ ምቅንባር ፍርያት ሕርሻን እንስሳን 

እንስሳ ተዋፅኦን ንዝተዋፈራ ኢንዳስትሪታት ጥረ ኣቕሓ ብቐረባ የቕርባ፡፡ 

ካብተን ብብርኪ ሃገር ዝህነፃ 17 ፓርክታት ኢንዱስትሪ ፍርያት ሕርሻን እንስሳን እንስሳ ተዋፅኦን 

እተን ክልተ ኣብ ትግራይ እየን፡፡ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ማለት እውን ኣብ ባዕኸርን 

ራያን ይህነፃ፡፡ እዘን ብመፅናዕቲ ኤጀንሲ ስግግር ሕርሻ (Agricultural transformation Agency)ን 

ብስሙያት ዓለምለኸ ሞያተኛታትን (UNIDO EXPERTS) ኣብ ክልልና ንኢንዱስትሪ ፓርክ 

ዝተመረፃ ቦታታት ቀደም እውን ኮሪደራት ልምዓት ተባሂለን ዝፍለጣ ዝነበራ እየን፡፡ ፈለማ 

ህንፀት ኢንዱስትሪ ፓርክ ምዕራብ ትግራይ ባዕኸር እዩ ክቕድም፡፡ ኣብ’ዚ ካብ ሑመራ 35 

ኪሎሜትር ኣቢሉ ዝርሕቕ፣ ኣብ ጥቓ ዋና መንገዲ ኣስፋልት ሑመራ ጎንደር ዝርከብ ቦታ 

ንኢንዱስትሪ ፓርክ ዝኸዉን 1000 ሽሕ ትርብዒት ሜትሮ መሬት ተኸሊሉ ኣሎ፡፡ ማይን 

ሓይልን ኣለዎ፡፡ ኣብ’ዚ ንዝህነፅ ኢንዱስትሪ ፓርክ መጋቢ ዝኾነ ብዝሓት ዘለዎም እንስሳት፣ 

ሰሊጥ፣ምሸላን፣ ብግድብ ወልቃይት ዝለምዕ ሽኮርን ኣብ ከባቢ ርሕቐት 100 ሬድየስ ዝርከቡ 

ብዋናነት ሸውዓተ ናይ ገጠር ናይ ስግግር (rural transformation center) ማእኸላት ብቐረባ 

ኣለዋ፡፡ ማይካድራ፣ሰቲት ሑመራ፣ዓዲጎሹ፣ዓዲ ሕርዲ፣ማይጋባ፣ዳንሻ፣ሽረ-እንዳስላስ እየን፡፡ እዚአን 

ኣብ’ቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ንዝሳለጥ ናይ ፍርያት ሕርሻን እንስሳን እንስሳ ተዋፅኦን ምቅንባር 

ዝውዕል ኣብ 10 ሄክታር ዝሽፍን መሬት እናፍረያ ጥረ ኣቕሓ ብምቕራብ ስራሕቲ ዘቀላጥፋ 

እየን፡፡ እዚአን ብሃበ ተረኽበ ዘይኮኑስ ብሳይንሳዊ መፅናዕቲ ዝተነፀራ እየን፡፡ ከምኡ እውን እቲ 

ንዝህነፅ ዘሎ መጓዓዝያ ባቡር ብጣዕሚ ቀረባ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ፓርክ ራያ እውን ይቕፅል፡፡ እቲ 

ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብ ቀፅሪ ፓርክ ኢንዱስትሪ ዝፈስስ ኢንቨስትመንት ኣዋፃኣይነቱ ተረጋጊፁ 



ናብ ከስቢ ከምዝሰጋገር እዩ ዘመልክት፡፡ ብሓፈሻ እተን ፓርክታት ኢንዱስትሪ ዝህነፃሉ ቦታ ምስ 

ኣቕርቦት ጥረ ኣቕሓ ናይ’ቲ ከባቢ ተዛሚዱ ብደቂቕ መፅናዕቲ ዝተነፀረ እዩ ዝኸዉን፡፡ እቲ 

መፅናዕቲ ግን ነቲ ሕዚ ዘሎ ባህላዊ ናይ ሕርሻ ኣካይዳ ዘይኮነስ፣ንቐፃሊ እቲ ከባቢ ብዘበናዊ 

መካናይዜሽን ዝተሓገዘ ሕርሻን፣ኣዝዩ ዘመናዊ ምርባሕ እንስሳን ኣሚቱ ዝተሰርሐ እዩ፡፡ ስለዚ 

ፓርክ ኢንዱስትሪ እንትህነፅ ንዕኡ ተጎዛጒዞም ዝዓብዩ ብዙሓት ነገራት ይህልዉ ማለት እዩ፡፡ በዚ 

እውን ዕብየትና ሰፊሕን ተመጋጋብን ይኸውን፡፡ 

ፓርክ ኢንዳስትሪ ምህናፅ ኣብ ሃገርናን ክልልናን ጅማሮታት ኣሎ፡፡ ኣብ ቀዳማይ ዙር ትልሚ 

ዕቤትን ስግግርን ዝተሰርሐሉ ብብርኪ ሃገርን ክልልን መልዓሊ ዝኸዉን ተሞኩሮ ኣለና ፡፡ 

ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ቦሌ ሎሜን ዱከምን፣ ኣብ ትግራይ ድማ ፓርክ 

ኢንዱስትሪ መቐለ ምግላፅ ይከኣል፡፡ ፓርክ ኢንዱስትሪ ብመንግስቲ ብውልቀ ሰብ ሃብቲ ክለምዕ 

ይኽእል እዩ፡፡ ንኣብነት ኣብ መቐለ መፂና ቬሎሲቲ፣ቢቢኤን፣ፒቪሲ ዝበሃሉ ብውልቀ ሰብ ሃብትን 

ብትእምትን ዝለምዑ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኣለው፡፡ ብትእምት ዝለምዕን ናይ ፕላስቲክ ጥረ 

ኣቕሓ ፒቪሲ ፓርክ ኢንዱስትሪ እንትዛዘም ኣብ ዙሪዩኡ ናቱ ጥረ ኣቕሓ ብምጥቃም ዝሰርሑ 

ክሳብ 100 ዝኾኑ ናይ ፕላስቲክ ጥረ ኣቕሓ ዝጥቀማ ፋብሪካታት  ክዓስላ ይኽእላ፡፡ ስለዚ መፃኢና 

ብሩህ እዩ፡፡ ሕዚ እውን ኣብ መቐለ ብፌደራል መንግስቲ ዝህነፅ ሓዱሽ ፓርክ ኢንዱስትሪ ክህሉ 

እዩ፡፡ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዙሪያ ፓርክ ኢንዱስትሪ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩና ተሞኩሮታት 

ነቲ ሕዚ ንሃንፆ ፅቡቕ ልምዲ ዝህቡና እዮም፡፡ ብተወሳኺ ዕዉት ዓለምለኻዊ ተሞኩሮ ወሲድና 

ፅቡቕ ስራሕ ክነስርሕ ኢና፡፡ ኣብ ኣዋሳ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመረቐ ደረጅኡ ዝሓለወ ፓርክ 

ኢንዱስትሪ ርኢና፡፡ እዚ ኣብ መቐለ ንእንሃንፆ ፓርክ ኢንዱስትሪ ዕውትነት ዓብዪ ተስፋ 

ዘስንቐና እዩ፡፡ 

ናብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ንዝኣትው ሰብ ውልቀ ሃብቲ ዝግበር መተባብዒ ብዙሕ እዩ፡፡ እቲ ዝወሃብ 

መተባብዒ በብጊዚኡ እናተመሓየሽ ዝኸይድ እዩ፡፡ ንቕድሚት እውን ምስ ጭቡጥ ባይታ 

ኣናጠዓዓምካ እቲ መተባብዒ እቲ በዓል ሃብቲ ብዝበለፀ ዝሕጎሰሉን ተወሳኺ ስራሕ ንምስራሕ 

ዝለዓዓለሉን ክኸዉን ንምምሕያሹ ተኸታታሊ ስራሕ ክስራሕ እዩ፡፡ ብውልቀ ፓርክ ኢንዱስትሪ 

ዘልምዕ በዓል ሃብቲ ክሳብ 15 ዓመታት ካብ ግብሪ ነፃ ዝገብሮ መተባብዒ ይወሃቦ፡፡ ነቶም ኣብ 

ውሽጢ ፓርክ ኢንዱስትሪ ኣትዮም ንሰደድ (export) ዝኸዉን ፍርያት ዘፍርዩ ድማ ከከም 

ዝተዋፈርሉ ዘርፊ ዝዋሃቦም መተባብዒ ኣሎ፡፡ ብተወሳኺ ናብ’ቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ኣትዮም 

ዘልምዑ 15 ሚእታዊ ኣትሒዞም 85 ሚእታዊ ልቓሕ ካብ ባንኪ ይዋሃቦም፡፡ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ 

ብቐረባ ክረኽቡ መንግስቲ ብብዝሓት ሓይሊ ሰብ የሰልጥን፡፡ ካልኦት ነቲ በዓል ሃብቲ ዘተባብዑ 

ብዙሓት ረብሓታት እውን ኣለው፡፡ እዚ ናብ ትግራይ ኣፅብብ ኣቢልና እንትንሪኦ ናብ ፓርክ 

ኢንዱስትሪ ዝኣትው ሰብ ሃብቲ ካብ ዩኒቨርስታት መቐለ፣ዓዲግራት፣ኣክሱም ኣብ ቀረባ ህንፀቱ ካብ 



ዝጅምር ዩኒቨርስቲ ራያን፣ብርክት ዝበላ ትካላት ትምህርቲ ሞያን ቴክኒክን ብቐሊሉ ዝተምሃረ 

ሓይሊ ሰብ ናይ ምርካብ ዕድሎም ሰፊሕ እዩ፡፡ እዘን ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ነቲ ፓርክ 

ኢንዱስትሪ ዘድሊ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ከቕርባ ብመንግስቲ ፈደራልን ክልልን ይስረሐሉ ኣሎ፡፡ 

ብኣውርኡ ንፓርክታት ኢንዱስትሪ ዝጥምት ኮርፖሬሽን ተጣይሹ ኣሎ፡፡ ትግራይ ቀዲማ እያ 

ኣጣይሻ ኣካቢ ቦርድ እዚ ኮርፖሬሽን ዝተኸበሩ ምክትል ርእሰ ምምሕድዳር ትግራይ ኣምባሳደር 

ዶር ኣዲስ ኣለም ባሌማ እንትኾኑ፣ ኣካቢ ቦርድ ኢንቨስትመንትን ኮሚሽን ክልልና ድማ ዝተኸበሩ 

ርእሰ ምምሕድዳር አቶ አባይ ወልዱ እዮም፡፡  ናብ ካልኦት ክልላት እውን ይሰፍሕ ኣሎ፡፡ 

ብብርኪ ፈደራል ዘሎ ኮርፓሬሽን ፓርክ ኢንዱስትሪ ብቦርድ ዝምራሕን ኮይኑ ኣካቢኡ ክቡር ዶር 

ኣርከበ ዑቕባይ እዮም፡፡ ብብርኪ ፌደራል ንዝተጣየሽ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኣካቢ ቦርድ ድማ 

ዝተኸበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እዮም፡፡ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ድማ ናብ’ቲ 

ፓርክ ኢንዱስትሪ ዝኣትው ሰብ ሃብቲ ውሽጥን ደገን ኣብ ምምልማልን ካልኦትን ከም ቀንዲ 

ስርሑ ይሰርሕን ይሕግዝን፡፡ እዚታት ነዚ ዘፈር ክንድምንታይ ገዚፍ ሃገራውን ክልላውን ቆላሕታ 

ተዋሂቡዎ ብውነ ይምራሕ ከምዘሎ ዘመላኽት እዩ፡፡ ብቐንዱ ግን ሕርሻን ኢንዱስትሪን 

ተመጋገብቲ ኮይኖም ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ክዕወት ዕማም ክልል መንግስቲ እዩ ዝኸዉን፡፡ 

ዝጀመርናዮ ህንፀት ፓርክ ኢንዱስትሪ ብብርኪ ዓለም ኣፍልጦ ዝተውሃቦ ፓይሎት ፕሮጀክት 

እዩ፡፡ ትካል ሕቡራት መንግስታት ሃገር ዝኾነ ዩኒዶ /UNIDO/ ኣብ ሃገርና ቤት ዕዮ ከፊቱ ምሳና 

ይሰርሕ ኣሎ፡፡ ስለዚ ህንፀት ፓርክ ኢንዱስትሪ ኣብ ቀፃሊ ሃገራት ኣፍሪካ ካባና ርኤን ከስፍሕኦ 

እዩ ትፅቢት ዝግበር፡፡ 

ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ንምሕጋዝ ዝተጣየሻ ትካላት ኣለዋ፡፡ ካብኣተን ናይ 

ጨርቂ፣ቆርበት፣ሓፂነ መፂን፣ኬሚካል፣መድሓኒት፣መግቢ ኢንዱስትሪ ዞን ዝከታተላን ምጥቃስ 

ይከኣል፡፡ እዘን ብብርኪ ፌደራልን ክልልን ዝተጣየሻ ትካላት ቀንዲ ስረሐን ነቲ ልምዓታዊ 

ኢንዳስትራሊስት ምሕጋዝ እዩ፡፡ እቲ ልምዓታዊ ኢንዳስትራሊስት ድማ ሓጊዙ ተሓጋጊዝካ እቲ 

ዝተዓለመ ሸቶ ብምዕዋት ኣቢልካ ህዝብን ሃገርን ካብ ከርፋሕ ድኽነት ምንጋፍ እዩ፡፡ ናብ ፓርክ 

ኢንዱስትሪ ዝኣትዉ ሰብ ሃብቲ ምምልማል ጎና ጎኒ ህንፀት እቲ ፓርክ እዩ ዝካየድ፡፡ ስለዚ እዚ 

ወርቃዊ ዕድል ንልምዓታዊ በዓል ሃብቲ ከምልጦ የብሉን፡፡ ከም ክልል ናታቶም ፓርክ 

ኢንዱስትሪ ዝሃነፁን ክሃንፁ ሕቶ ዘቕረቡን ህንዳዊ ትካል ቬሎሲቲ፣ትካላት ባንግላዲሽ ቢቢኤንን 

ኣናንታን፣ ትካል ጥልያን ካዛቪንያ ደቂ ወፃኢ ኾይኖም፣ ትእምት ዝሃንፆ ዓብዪ ናይ ኬሚካል 

ኢንዱስትሪ፣ሜቴክን መስፍንን ኣብ ዙሪያ ኢንጅነሪንግ ዘስፍሕዎ ዘለው ስራሕቲ እውን ኣሎ፡፡ 

ህንፀት ኢንዳስትሪያል ፓርክ ተጀሚሩ እዩ፡፡ ካልእ እውን ምጥቃስ ይከኣል፡ ብድማር እቲ ዕድል 

መፂኡ ኣሎ፡፡ ከም እምነት መንግስቲ ትግራይ እቲ ቐዲሙ ዝተሓንፀፀ ትልምስ ደጊሙ ተራእዩ 

ክሰፍሕ’ዩ፡፡ እቲ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት እውን ክመፅእ እዩ፡፡ 



ብልምዓታዊ መንገዲ ክሰርሕ ንዝደሊ ኩነታት ተመቻችዩሉ ኣሎ፡፡ ብኹሎም ዝተነፀሩ  

መንግስታዊ ሓገዛት ክድገፍ እዩ፡፡ ስለዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምሉእን ዘሐጉስን ክኸዉን ዓቕሚ ሃገራዊ 

በዓል ሃብቲ ሓፍ ክብል ኣለዎ፡፡ ንድሕሪት ክተርፍ የብሉን ዘለዎ ንባዕሉ ክኢሉ፣ዝተረፈ ድማ 

ብውዳበ ገንዘባውን ፍልጠታውን ዓቕሙ ጠሚሩ ናብ ማኑፋክቸሪንግ ክሰጋገርን ኣብቶም ፓርክታት 

ኢንዳስትሪ ክዓስልን ኣለዎ፡፡ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ሸርፊ ወፃኢ፣ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ፣ 

ሳይንሳዊ ክእለት ማኔጅመንት፣ ምትእስሳር ዓለምለኸ ዕዳጋ፣ ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ካልእን ሒዙ 

ስለዝመፅእ ዝፅላእ ኣይኮነን፡፡ በዝን ካልእን ተሓጊዙ ብፍልጠት ቴክኖሎጂ ዝደለበ፣ምስ ዓለምለኸ 

ዕዳጋ ዝፋለጥ፣ ገንዘባዊ ዓቕሙ ደልዲሉ ብኽልተ እግሩ ደው ዝብል ሃብታም ወዲ ዓዲ ኣብ 

መወዳእትኡኸ ንፈጥር’ዶ ? ኢልካ ሓቲትካ እትረኽቦ ምላሽ ዘዕግብ እንተዘይኮይኑ እቲ ከይዲ 

ዕውት እዩ ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ እታ መዐቀኒትን ክትብፃሕ እትድለ ዘላ ዕላማን ሓንትን ሓንትን 

እየን ብኹለመዳዩ ዝደልደለ በዝሒ ዘለዎ ሃገራዊ ኢንዳስትሪያሊስት ምፍጣር፡፡ ምኽንያቱ ሃገር 

ብወዲ ሃገር በዓል ሃብቲ እንተተሃኒፃ እዩ ውሕስትን ቀፃልነታ ዘረጋገፀትን ትኸዉን፡፡ እሞ ደቂ 

ሃገር ሰብ ሃብቲ ኣብ’ቲ ተፈጢሩ ዘሎ መሪሕ ተዋሳእቲ ክኾኑን ቀሪፆም ክኣትውን ግድንን ግድንን 

ይኸዉን ምኽንያቱ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ሰናይ ትልሚ ምዕዋት ማለት ካብ’ቲ ቁጠባዊ ረብሕኡ ከም 

ህዝብን ሃገርን ካባ ኽብርን ኩርዓትን ምጉንፃፍ ስለዝኾነ፡፡ 

//// 

 


