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ይነበብ ይግለጡ 07-17-17 

    በመላው አገሪቱ መንግስት 13 የኢንዱስትሪ ፓርኮችና 17 የግብርና ማቀነባበሪያ ቀላል ኢንዱስትሪዎች በመገንባት 

ላይ ይገኛል፡፡ ከሀዋሳው ኢንደስትሪል ፓርክ በኋላ ሰሞኑን የተመረቁት የኮምቦልቻና የመቀሌ የኢንዱስትሪ ፓርኮች 

የቀጣዩን ሀገራዊ ኢንደስትሪያዊ ጉዞና አቅጣጫ በፋና ወጊነት የሚያመላክቱ ሲሆኑ የፓርኮቹን ግንባታም 

በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ አብዮት ዘመን ብለን ልንጠራው ግድ ይላል፡፡ 

ኢንደስትሪል ፓርኮቹ ለአየር ንብረት ተስማሚነት ያላቸው ፈሳሾችን መልሶ በቴክኒዮለጂ አጣርቶ ለመጠቀም 

የሚያስችሉ ጥራት ያላቸውን ምርቶች በአለም ደረጃ ለገበያ የሚያቀርቡ ናቸው፡፡ ለውጭ ንግድ የሚውሉ ምርቶችን 

በማምረት ሀገራችን ከውጭ የምታገኘውን ገቢ በማሳደግ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ እንድናገኝ ያስችሉናል፡፡ ከሀዋሳው 

ኢንደስትሪያል ፓርክ ብቻ በአመት  ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሪ ሀገራችን ማግኘት ትችላለች፡፡ 

የኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን የዛሬውና የመጪው ግዜ የሀገሪቱ ተስፈንጣሪ ኢኮኖሚያዊ  እድገት መሰረቶች ናቸው፡፡ 

ሀገራችንን ወደ ኢንዱስትሪ ማእከልነት በመቀየር ብቻ አያቆምም፤ የአፍሪካ የኢንዱስተሪ ማእከል እንድትሆን በዚህም 

በኢንዱስትሪ ዘርፉ የመሪነት ሚናዋን እንድትጫወት ያስችላታል፡፡ በሂደት በአለም ገበያ ላይም ተወዳዳሪ ሁነን 

ለመቅረብ ያስችለናል፡፡ 

በተለይም ለረዥም ዘመን ኋላቀር የሆነ የግብርና ኢኮኖሚን መሰረት አድርጎ የኖረውን የሀገራችንን ኢኮኖሚ ወደ 

ኢንዱስትሪል ኢኮኖሚ ዘመናዊና የደረጀ ወደ ሆነ ኢኮኖሚ በአለም ገበያ ውስጥ መቀላቀልና ለሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ 

የውጭ ምንዛሪ ወደሚያስገኝ ኢኮኖሚ እንዲስፈነጠር ያደርገዋል፡፡ ይህም ራሱን ችሎ መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ሽግግርን 

በሀገሪቱ ያመጣል፡፡  

በኢንቨስትመንት ረገድ እስከአሁን ወደሀገራችን ከገቡት ኢንቨስተሮች በላይ በብዛት እንዲገቡ በተለያየ መስክ 

ኢንቨስት እንዲያደርጉ ይጋብዛል፡፡ ያበረታታል፡፡ ከጨርቃ ጨርቅ ኢንደስትሪው ባሻገር በማእድን፤ በመድሀኒት፤ 

በመኪና፤ በአውሮፕላን፤ በመርከብ አምራችነትና የተለያዩ ማሽነሪዎች የሚሰሩና ሌሎችም  አለም አቀፍ ኩባንያዎች 

በብዛት ወደ ሀገራችን የመግባትና የመስራት እድላቸው የሰፋ ነው፡፡ 

ከአንዱስትሪ ፓርኮቹ ስራ መጀመር ጋር ተያይዞ የዛኑም ያህል የቱሪዝም ገበያ ይስፋፋል፡፡ የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፉ 

አለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ በፍጥነት በፍጥነት ያድጋል፡፡ እስከ አሁን ድረስ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ 

ሀገር ሁና እንደቀጠለች ሁሉ ወደፊትም ለዜጎች የሥራ እድል በመፍጠር በማሳደግ ትቀጥላለች፡፡ ሰፊ የስራ መስክና 

እድል ለዜጎች  እንዲከፈት ያደርጋል፡፡ 

በኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ስራ መጀመር የኤክስፖርት አቅማችንን በእጥፍና ከዛም በላይ እናሳድጋለን፡፡ ሀገራችን ድሮ 

በድህነትና በተመጽዋችነት ትጠራ እንዳልነበረ ሁሉ ዛሬ በፈጣን የኢኮኖሚ እድገትዋና የራስዋ በሆኑ ምርቶችዋ 

“በኢትዮጵያ የተሰራ” የሚለውን አርማ ይዘው በመላው አለም ይሰራጫሉ፡፡  የሀገራችን ስም ዛሬ በፈጣን የኢኮኖሚ 



እድገት በኢንዱስትሪ ልማትና ማእከልነት በአፍሪካ የውሀ ማማነት በታላላቅ ግድቦች ባለቤትነት የሚጠቀስ የሆነበት 

ደረጃ ላይ ደርሰናል፡፡ ሂደቱን ጠብቆ መራመድ ግድ ይለናል፡፡ 

ቀደም ባሉት ዘመናት ለምርት ከውጭ ሀገራት ይገቡ የነበሩ ጥሬ እቃዎችን በራሳችን አቅም ለማምረት መቻላችን 

መለዋወጫዎችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመስራት መብቃታችን ራሱን ችሎ ትልቅ ለውጥና እድገት ነው፡፡ ይህ ስርነቀል 

ለውጥና እድገት ሀገራችን የምትከተለው የኢንዱስትሪ ልማት ፖሊሲ በትክክለኛ አቅጣጫና አዋጪ መሰረት ላይ 

የተቀረጸ ለመሆኑ ማረጋገጫ ነው፡፡ አገራችን ከግብርና እየተላቀቀች ወደኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ እየተሸጋገረች 

መሆኑን በገሀድ የሚያሳይ ማረጋገጫ ነው፡፡   

በተጨማሪ ሌሎችንም ኢንተርፕራይዞች በማሳደግ፣ 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፡፡ 

ከዛሬ ሀምሳ አመታት በፊት በአለማችን በድህነት ይታወቁ የነበሩት ሀገራት ወደላቀ የኢኮኖሚ እድገት የተሸጋገሩት 

ከግብርና ኢኮኖሚ ተላቀው የተለያዩ መካከለኛና ከባድ ኢንዱስትሪዎችን ለመገንባት በመቻላቸው ነው፡፡ የላቀ ብሔራዊ 

የኢኮኖሚን እድገትን ለመምጣት ብቸኛው መንገድ በዘመኑ ሳይንስና ቴክኒዮሎጂ የታገዙ በብዙ አይነት ዘርፎች 

ማምረት የሚችሉ ኢንዱስትሪዎች መገንባት ሲቻል ብቻ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ግብርናውን ከኋላቀር አስተራረስ አውጥቶ 

ሜካናይዝድ ወደሆነ እርሻ ለመለወጥ ያስችለናል፡፡ ይህን ስንል አርሶአደሩን በማሕበራት (በዩኒየኖች) በማደራጀት 

ዘመናዊ ግብርናን ማስተማር በሰፊ መሬቶች ላይ ከዘር መዝራት ጀምሮ ሰብሉን ከአረም መጠበቁን በኋላም ሲደርስ 

በዘመናዊ የግብርና መሳሪያዎች ማጨድ፣ ማበጠር፣ በስተመጨረሻም የተጣራ ምርቱን መሰብሰብ የሚቻልበትን ሁኔታ 

የሚፈጠር ቴክኒዮሎጂን መጠቀም ማለታችን ነው፡፡ 

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

የለሙትና ያደጉት የተለያዩ ዘመናዊ ከባድ ኢንዱስትሪዎችን በመገንባት ነው፡፡ የእኛም ሀገራዊ ጉዞ ይህንኑ መስመር 

የተከተለ ነው፡፡ 

መንግስት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከግብርና ወደ ላቀ የኢንዱስትሪ ደረጃ ለመለወጥ የተቀመጠውን መስመር በመከተል 

ሰፊ ስራዎችን እየከወነ ይገኛል። በየክልሎቹም ሰፊ የሥራ እድል በመከፈት ላይ ይገኛል፡፡ የእውቀትና የልምድ ሽግግር 

ዜጎቻችን እንዲያገኙ በቀጣይም ስራውን ራሳቸውን ችለው እንዲሰሩ ያበቃቸዋል፡፡ የከተሞችን መስፋፋት ያሳድጋል፡፡ 

በግል ባለሀብቱ ከሚገነቡ ኢንዱስትሪዎች ባሻገር በመንግስት ወጪ አስፈላጊ መሰረተ ልማቶች የተሟሉላቸው 13 

የኢንዱስትሪ ፓርኮችና 17 የግብርና ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን በተለያዩ ክልሎች የመገንባቱ ስራ ከሁሉም ቅድሚያ 

ትኩረት አግኝቶ እየተሰራበት ይገኛል፡፡   በቅርቡ ስራውን የጀመረው የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በምሳሌነት የሚወሰድ 

ሲሆን 18 አለም አቀፍ ኩባንያዎች በፓርኩ ውስጥ ሰፍረው ስራ ጀምረዋል፡፡ ይህ በሀገራችን በሞዴልነት 

የሚጠቀሰው የኢንዱስትሪ ፓርክ ለዜጎች ሰፊ የስራ እድልን ፈጥሮአል፡፡ የአገራችንን የውጪ ምርት በአይነትና 

በመጠን የሚያሳድግ ከመሆኑም በላይ ከፊታችን ታላቅ ሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገት እንደሚጠብቀን በገሀድ 

ያመላክታል፡፡  



የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት መስፋፋት በሀገሪቱ ከዚህ ቀደም ያልነበረ ሲሆን በታሪካችን ውስጥ የኢንዱስትሪ 

አብዮት ዘመን ላይ መድረሳችንን ያሳያል፡፡ አውሮፓና አሜሪካ ይህንን ዘመን ካለፉት እጅግ ብዙ ምእተ አመታት 

ተቆጥረዋል፡፡ የኢኮኖሚ እድገቱ ልዩነት የሰማይና የምድር ያህል መለያየቱ ያለውም እዚሁ ላይ ነው፡፡ ዘመናዊ ከባድ 

ኢንዱስትሪዎችን በሀገር ደረጃ በብዛትና በጥራት መገንባት ካልተቻለ ተስፈንጣሪ የኢኮኖሚ እድገትን ማምጣት 

አይቻልም፡፡  

የኢንዱስትሪያላይዜሽን መስፋፋት የከተሞችን ፈጣን እድገት  ያቀላጥፋል፡፡ ከከተሞቹ መስፋፋትና ማደግ ጋር 

በሕብረተሰቡ የእለት ተእለት ኑሮ ውስጥም መሰረታው ለውጥ ያመጣል፡፡ የአኗኗር ዘይቤው ይቀየራል፡፡ የውጭ ቀጥታ 

ኢንቨስትመንትን በመሳብ የአገራችንን ገጽታ ሙሉ በሙሉ ለመቀየር ያስችላል፡፡  

የኢንዱስትሪ ማደግና መስፋፋት ከሀገር ውጭ የሚላከውን የወጪ ምርት በአይነት፣ በጥራትና በብዛት ደረጃውን 

ያሳድጋል፡፡ ከውጭ የምናገኘውን የውጭ ምንዛሬ መጠን በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል፡፡ የገቢ ምርቶችን በአገር ውስጥ 

ምርት በመተካት ለገቢ ምርት ይወጣ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት መቻላችን፤ ግብርናውንና ኢንዱስትሪውን 

በማስተሳሰር የአርሶ አደሩንና የአርብቶ አደሩን ገቢ በማሳደግ በአጠቃላይ የአገሪቱን ኢኮኖሚ በፍጥነት ለማሳደግ 

ያስችለናል፡፡ ባጭሩ፣ አሁን ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ አብዮት ዘመን ውስጥ መሆኗን መገንዘብና የሂደቱም ሙሉ 

ተሳታፊ መሆን ይጠበቃል። 

  


