
የኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን እና የኢትዮጵያ ራእይ 

 

ይነበብ ይግለጡ 07-14-17 

በሀገራችን ለዘመናት ጸንቶ የቆየው የኢኮኖሚ መሰረት ግብርና ነው፡፡ ግብርናው እጅግ ኋላቀር በሆነ ባሕላዊ አስተራረስ 

ይካሄድ የነበረ ከመሆኑ አንጻር የዝናብ ጥገኛ የነበረና መሬቱ በአብዛኛው የተሸረሸረ/የተበላ በመሆኑ በሚፈለገው መጠን 

ምርታማ ለመሆን ያላስቻለም ነበር፡፡ ይሄንን ባሕላዊ አስተራረስና የዝናብ ጥገኝነት ለመለወጥ የሚያስችሉ በርካታ ስራዎች 

ለአመታት ተሰርተዋል፡፡ የአርሶ አደሩንና የአርብቶ አደሩን ሕይወት ለመለወጥ የሚያስችሉ ሰፊ ስልጠናዎች በግብርና 

ባለሙያዎች ለአመታት የተሰጡ ሲሆን በዚህም ከፍተኛ ለውጦችን በሀገር ደረጃ ማስመዝገብ አስችሎአል፡፡ 

የአፈር ጥበቃና እንክብካቤ፣ የአፈር ሕክምና ደረቃማ የሆኑ መሬቶችን እንዴት ምርታማ መሆን እንደሚችሉ፣ የአፈር 

መሸርሸርን ለመከላከል የእርከን ስራዎችን አጠናክሮ መስራት፣  በዝናብ ወቅትም ሆነ ዝናብ በማይኖርባቸው ግዜያት ውኃን 

እንዴት መቆጠብና መጠቀም እንደሚቻል፣ የመስኖ ልማት አጠቃቀም፣ የአትክልት ልማት፣ የደን ልማትና ጥበቃ፣ ማዳበሪያን 

ከአካባቢው ተረፈ ምርቶች እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻልና በሌሎችም አሰራሮች ዙሪያ  አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ  

ስልጠናዎችን በሰፊው በመስወድ እውቀቱን እንዲገበይ ተደርጎአል፡፡ 

እነዚህ ስራዎች ሰፊና ትርጉም ያለው ለውጥ በሀገር ደረጃ ማምጣት ችለዋል፡፡ የግብርናው ዘርፍ በጎለበት መልኩ ማደግ፣ 

መዘመንና መስፋፋት በሀገራችን እየተመሰረቱ ላሉትና ወደፊትም ለሚገነቡት ቀላልና ከባድ፣ ከግብርና ጋር ተያያዥ ለሆኑ 

ኢንዱስትሪዎች ግብአት በማቅረብ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፡፡ ምርቶቹም ለውጭ ገበያ ሽያጭ በመዋል ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ 

ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ያስገኛሉ፡፡ በዚህም መሰረት በቅርቡ 17 የግብርና ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎች በመላው ሀገሪቱ 

በመገንባት ላይ ይገኛሉ፡፡ ኢንዱስትሪዎቹ በሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገታችን ላይ የሚያስገኙት ፋይዳ ከፍተኛ እመርታዊ ለውጥን 

የሚያስጨብጥ ከመሆኑም በላይ በአፍሪካም ሆነ በአለም ገበያ ውስጥ በሰፊው በመቀላቀል ተወዳዳሪ ለመሆን ያስችለናል፡፡ 

በሀገራችን በመገንባት ላይ ያሉት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ሀገራዊ የኢኮኖሚ ሽግግሩን ወደላቀ ደረጃ በፍጥነት ለማሸጋገር 

ወሳኝ ናቸው፡፡ ስርነቀል የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ያስገኛሉ፡፡   

የኢንዱስትሪ ፓርኮቹ በርካታ በሆኑ የምማረት መስኮች ሰፊ ስራዎችን የሚሰሩ ሲሆን ከፍተኛ የሰው ኃይልም የሚጠይቁ 

በመሆኑ ለወጣቱ ሰፊ የስራ እድሎችን ይፈጥራሉ፡፡ እውቀትና ልምድ በሰፊው ለመቅሰም የሚያስችል በመሆኑም በሀገራዊ 

ስራዎች ላይ በመስኩ ከፍተኛ እውቀት ያካባቱ ዜጎችን በማፍራት ወደፊት ስራዎችን ሙሉ በሙሉ በራሳችን አቅም 

የምንከውንበትን መሰረት ይጥላሉ፡፡  

በተጨማሪ ሌሎችንም በማስፋፋት ሀገሪቱን ወደ ቀላልና ከባድ ኢንዱስትሪዎች ማእከልነት በፈጠነ ሁኔታ ለማሸጋገር ትልቅ 

በር ይከፍታል፡፡ አንድ ሀገር ኋላ ቀር ከሆነ የግብርና ኢኮኖሚ ተነስታ ደረጃውን በጠበቀና ከግብርናው ጥሬ ምርት አቅርቦት ጋር 

ተመጋጋቢ የሆነ ቀላልና ከባድ ኢንዱስትሪዎችን አሳደገች፤ አስፋፋች ማለት ቀጥተኛ ወደሆነ ኢኮኖሚያዊ ልቀትና እድገት 

ተሸጋገረች ማለት ነው፡፡ እነደቡብ ኮርያ እና ቻይና የተጉዋዙበት መንገድም ይሄው ነው፡፡ በአጭር ግዜ ወደላቀ የኢኮኖሚ 



እድገት የተሸጋገሩትና የኤሽያ ነብሮች ተብለው የሚጠቀሱት ሀገራት ከድሕነትና ከኋላቀርነት ለመላቀቅ የተከተሉት ብቸኛው 

መንገድ ኋላቀር የነበረውን ኢኮኖሚያቸውን ደረጃ በደረጃ ወደ ከባድ ኢንዱስትሪዎች በማሸጋገር ነው፡፡ 

በግብርና ላይ ተመስርቶ ለዘመናት የኖረው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግብርናውን በማዘመን ለኢንዱስትሪ ግብአትም የተመቻቸና 

ተመጋጋቢ እንዲሆን በማድረግ ከፍተኛ ለውጥና እድገት እያስመዘገበ ይገኛል፡፡ የግብርናውን ውጤቶች ወደገበያና 

ወደፋብሪካዎች በፈጣን ሁኔታ ለማድረስ፣ ስራውንም ለማቀላጠፍ የሚረዱት የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ማለትም መንገድና 

ድልድይን የመሳሰሉት በብዙ ክልሎች በስፋት ተሰርተዋል፡፡ ይህ  ትስስር ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጥ ለማምጣት 

የሚያስችል ነው፡፡ 

ጥሬ እቃዎችንና ተፈላጊ የምርት ግብአቶችን ከሚፈለጉበት ቦታ ጭኖ ወደፈላጊው ፋብሪካ ለማድረስ፣ ከተመረተም በኋላ 

ምርቱን ለማከፋፈልና ለማሰራጨት፣ ወደተፈለገበትም ቦታ/ገበያ ለማጓጓዝ እንዲሁም ቀላልና ፈጣን በሆነ ሁኔታ ስራዎቹን 

ለመከወን ያግዛል፡፡ 

ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገትን ከከባድ ኢንዱስትሪዎች መስፋፋትና ማደግ ውጪ ማሰብ አይቻልም፡፡ ብዙ ሀገራት ያደጉትና 

የለሙት የተለያዩ ዘመናዊ ከባድ ኢንዱስትሪዎችን በመገንባት ነው፡፡ የእኛም ሀገራዊ ጉዞ ይህንኑ መስመር የሚከተል ነው፡፡ 

በአሁኑ ሰአት መንግስት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የማሸጋገር ግቡን ለማሳካት በርካታ ስራዎች እያከናወነ 

ይገኛል፡፡ ይሄው ተግባር በመላው ሀገሪቱ በሚገኙ የተለያዩ ክልሎች በመካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ በየክልሎቹ ለሚገኙት ዜጎች ሰፊ 

የሥራ እድል ይከፍታል፡፡ ከስራ እድሉም በላይ የእውቀትና የልምድ ሽግግር በሰፊው እንዲገኝ ያደርጋል፡፡ የክልሎችን ልማትና 

እድገት፤ የከተሞችን መስፋፋት ያስከትላል፡፡   

መንግስት በራሱ ወጪ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን የሚያለማው ሀገሪቱ በአፍሪካ የማምረቻ ኢንዱስትሪ ማእከል ለመሆን 

የያዘቻቸውን ግቦች ለማሳካትና ፈጣን የኢኮኖሚ እደገታችንን ወደላቀ ምእራፍ ለማሸጋገር ነው፡፡  

በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን በተያዘው እቅድ መሰረት በግል ባለሀብቱ ከሚገነቡ ኢንዱስትሪዎች ባሻገር 

በመንግስት ወጪ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶች  የተሟሉላቸው 13 የኢንዱስትሪ ፓርኮችና 17 የግብርና ማቀነባበሪያ 

ፋብሪካዎችን በመላው ሀገሪቱ የመገንባቱ ስራ ለሊት ከቀን በመካሄድ ላይ ይገኛል፡፡  

የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን በአብነት በመውሰድ 18 አለም አቀፍ ኩባንያዎች በፓርኩ በመከተማቸውና ስራ በመጀመራቸው 

የተፈጠረው የስራ እድል፣ ከአካባቢው የአየር ንብረት ጋር ተስማሚ መሆኑ፤ ዘመናዊ የፍሳሽ ማጣሪያና መልሶ ለመጠቀም 

ማስቻሉ፣ የአገራችንን የውጪ ምርት በአይነትና በመጠን ማሳደ ወዘተ ሲታይ ከፊታችን ታላቅ ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገት 

እንደሚጠብቀን ለዚህም ቀን ከለሊት መስራት ግድ እንደሚል ማስተዋል ይቻላል፡፡ ከሀዋሳ የኢንዱስትሪ ፓርክ ብቻ ሀገራችን 

በአመት ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጨ ምንዛሪ ታገኛለች፡፡   

ኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን በሀገራችን የምጣኔ ሀብት እድገት ላይ ግዙፍ ለውጥን የሚያመጡ ናቸው፡፡  ሙሉ በሙሉ ለውጭ 

ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን የሚያመርተው  የኮምቦልቻ የኢንዱስትሪ ፓርክ የመጀመሪያ ምእራፍ ግንባታው ተጠናቆ ሰሞኑን 

ተመርቆአል፡፡ በ90 ሚሊዮን ዶላር የተገነባው ይህ የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ በ75 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን 



ለኮምቦልቻ አለም አቀፍ አየር ማረፊያ እንዲሁም ወደ ጅቢቲ ለሚያቀናው የባቡር መስመር የቀረበ ነው፡፡ 13 የማምረቻ 

ሕንጻዎች ግንባታቸው ተጠናቆ ዝግጁ ሆነዋል፡፡ ከአሜሪካ ከኢጣሊያ ከደቡብ ኮርያ የመጡ አለም አቀፍ ኩባንያዎች በፓርኩ 

ውስጥ ስራዎቻቸውን ለመጀመር ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡ ፓርኩ በሁለት ፈረቃ 20 ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ 

እድል ይፈጥራል፡፡ 

የመቀሌ የኢንዱስትሪ ፓርክም  የተመረቀው ሰሞኑ ነው፡፡ የኢንዱስትሪ ፓርኩ በብዙ ሺህ ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ እድል 

ይፈጥራል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን፤ 20ሺህ ዜጎችም በስራ ላይ እንደሚሰማሩ ይጠበቃል። ፓርኩ ለአካባቢው ልማትም 

ከፍተኛ ፋይዳ አለው፡፡ ዶ/ር አርከበ እቁባይ የብሔራዊው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ቦርድ ሰብሳቢ እንደሚሉት በቴክኒዮሎጂና 

ክሂሎት የበለጸገ ማሕበረሰብ ለመፍጠር የኢንዱስትሪ ፓርኮቹ የማይተካ ሚና ይኖራቸዋል። 

ይህ ማለት፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮቹ መገንባት ኢትዮጵያ፡- 

 “በህዝብ ተሳትፎና በህዝቦች መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ ስርአትና መልካም አስተዳደር የሰፈነባት፣ ማህበራዊ 

ፍትህ የነገሰባት፣ ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ያላት ኢትዮጵያን እውን ማድረግ ነው”   

ስትል የሰነቀችው ራእይና በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለመሰለፍ ያቀደችው እውን ስለመሆኑ ከወዲሁ 

አመላካች መሆኑን ያመላክታል፡፡ 

 


