መሪ የማኑፋክቸሪንግ ማእከል
ይነበብ ይግለጡ 09-06-17
ኢትዮጵያ ቀድሞ በአስከፊ የድሕነትና የድርቅ የተረጂነት ገጽታ በአለም አቀፍ ደረጃ ትነሳ የነበረበት ስም ተለውጦ ዛሬ በፈጣን
እድገትና በሀገራዊ የኢኮኖሚ አብዮት ውስጥ በመትመም ላይ ያለች ሀገር መሆንዋን በመግለጽ አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ሰፊ
ምስክርነቶችን እየሰጡ ይገኛሉ፡፡
በሀገሪቱ ውስጥ በተካሄደው ስርነቀል የመሰረተ ልማት ግንባታ ኢኮኖሚውን ከግብርና ጋር በተሳሰረና ተመጋጋቢ በሆነ መልኩ
ቀላልና ከባድ ኢንዱስትሪዎችን የመገንባትና የማስፋፋት ስራዎች በስፋት በመካሄድ ላይ ይገኛሉ፡፡ አንዱና ትልቁ ስራም ቀድሞ
በከተማና በገጠር የነበረውን የሀገሪቱን የመንገድ ሽፋን አለም አቀፍ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ማሳደግና ማስፋፋት ሲሆን
ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሎአል፡፡ ቀድሞ አነስተኛና ጠባብ የነበሩት ከአዲስ አበባ ውጭ በየክልሎቹ የነበሩ ከተሞች በዘመናዊና
አዲስ መልኩ ግንባታዎች እየተካሄደባቸው በመስፋፋት ላይ ይገኛሉ፡፡
ሀገራችን የውጭ ኢንቨስትመንትን በከፍተኛ ደረጃ ለመሳብ የቻለች ተመራጭ ሀገር ከሆነች ሰንብቶአል፡፡ በዚህም መሰረት
የቻይና፣ የእንግሊዝ፣ የካናዳ፣ የአሜሪካ፣ የኢጣሊያ፣ የእስራኤል፣ የኔዘርላንድ ወዘተ ግዙፍ አለም አቀፍ እውቅና ያላቸው
ካምፓኒዎች በብዙ መስኮች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደው በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡ በኃይል፣ በማእድን፣ በሆቴል፣
በጨርቃጨርቅና ቆዳ ውጤቶች፣ በግብርና እና በመሳሰሉት ዘርፎች በመስራት ላይ ይገኛሉ፡፡
በሀገራችን ታላቁን የሕዳሴ ግድብ ጨምሮ ለጎረቤት ሀገሮችና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ላሉ ሀገራት ከፍተኛ የኢኮኖሚ ትስስር
የሚፈጥሩና በርካታ ጠቀሜታዎች ያሏቸው ግድቦች ተገንብተዋል፤ ሌሎችም በመገንባት ላይ ናቸው፡፡ አዲስ አበባ ቀድሞ
የነበራት አሮጌ ገጽታ ተቀይሮ የአሕጉራችን ብሎም የአለም ተመራጭ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ማእከል ወደመሆን ደረጃ
ተሸጋግራለች፤ በግለሰብ ባለሀብቶች የተገነቡ አለም አቀፍ ደረጃቸውን የጠበቁ በርካታ ሆቴሎች ባለቤትም ሆናለች፡፡
የዛሬዋ ኢትዮጵያ ከአስር አመት በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ አይደለችም ፡፡ በብዙ መልኩ ተለውጣለች፡፡ የመሰረተ ልማት
እድገቱና መስፋፋቱ ኢንቨስትመንትን በማሳደግ፣ የምርት አቅርቦትን በፈጣን ሁኔታ ተደራሽ በማድረግ፣ የንግድ ልውውጡን
በማቀላጠፍ ረገድ ቁልፍ ሚና በመጫወት ላይ ይገኛል፡፡ ተገንብተው በቅርቡ ስራ የጀመሩት የኢንደስትሪ ፓርኮቻችን
ከአፍሪካም አልፈው የአለምን ልዩ ትኩረት ስበዋል፡፡
ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ተአምራዊ ስርነቀል ለውጥ የታየበት የመሰረተ ልማት መስፋፋት፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ
ታካሂዳለች፤ የኢኮኖሚ እድገትም ታመጣለች ብለው የውጭ መንግስታት አልገመቱም ነበር፤ ግን ሆነና አዩት፡፡ ሳይወዱ
በግድም መሰከሩ። ወርልድ ባንክ፣ አይኤምኤፍ፣ የአፍሪካ ልማት ባንክና ሌሎችም ለጋሽና አበዳሪ ተቋማት በኢትዮጵያ
በተጨባጭ መሬት ላይ የሚታየውን ለውጥ በበርካታ አጋጣሚዎች አወድሰዋል፡፡ በአሁኑ ሰአትየበለጠ ልማትና የኢኮኖሚ
እድገት ለማስመዝገብ እንድትችል ሰፊ እገዛና እርዳታ በማድረግ ላይም ይገኛሉ፡፡
በቅርቡ በሀገራችን ወደስራ የገቡትን የኢንዱስትሪ ፓርኮች አስመልክቶ የእንግሊዙ የዜና አውታር ቢቢሲ በቴሌቪዥን
ጣቢያው “ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቀዳሚ የማኑፋክቸሪንግ ማእከል መሆን ትችላለች” በሚል ርእስ ሰፊ ዘገባ አቅርቦአል፡፡
በሀገራችን እየታየ ያለውን እድገትም በምስል በማስደገፍ የሐዋሳ ኢንደስትሪያል ፓርክን በማሳያነት ጠቅሷል፡፡

ቢቢሲ የሐዋሳው የኢንደስትሪ ፓርክ ስራ ከጀመረ ስድስት ወራት ማስቆጠሩን የኢንዱስትሪ ፓርኩ አገልግሎት መስጠት
ከጀመረ ወዲህ ለአስርሺህ ሰዎች የስራ እድል መፍጠሩን በሙሉ አቅሙ መስራት ሲጀምር ለ60ሺህ ሰዎች የስራ ዕድል
ይፈጥራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጾአል፡፡
ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የኢንዱስትሪ ፓርኮች በመገንባት ላይ እንደሚገኙ፤ በዓለም ምርጥ የተባለውን
የኢንዱስትሪ ፓርኮችን የመገንባትና የማስፋፋት ሞዴልን ነው የመረጥነው ሲሉ የጠ/ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ ልዩ
አማካሪና የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያዊ አብዮት መሐንዲስ ዶ/ር አርከበ እቁባይ መናገራቸውን አስታውቆአል፡፡ “የሕዝብ ቁጥሩ
በአምስት በመቶ ገደማ እያደገ ይገኛል፤ በየአመቱ ለአንድ ሚሊዮን ሕዝቦች የስራ እድል መፍጠር እንፈልጋለን፤ የሕዝብ ቁጥር
ተግዳሮት ብቻ አይደለም፤ ከፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ጋር ከተሳሰረ እድልም ነው” ማለታቸውም በዘገባው ተገልፇል፡፡

ኢትዮጵያ የወደፊቱን ነው በመገንባት ላይ የምትገኘው ሲል ያወደሰው የቢቢሲ ዘገባ የግንባታው መጠንና ተስፋ አስደናቂ
መሆኑን፤ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ብቻ ሳይሆኑ ዋጋቸው ተመጣጣኝ የሆኑ የመኖሪያ ሕንጻዎች በመሰራት ላይ እንደሚገኙ፤
የመንገዶች ግንባታ እንዲሁም ሀገሪቷን ከጅቡቲ የሚያገናኝ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰራ የባቡር መንገድ በመገንባት ላይ
መሆኑን በምስል መረጃ በማስደገፍ አሳይቷል፡፡
ሮይተርስ የዜና አውታርን ጨምሮ በርካታ አለምአቀፍ መገናኛ ብዙሐን በዓለማችን በረሐማነትን በመከላከልና የአፈርን ለምነት
በማሳገድ ረገድ ምርጥ ፖሊሲዎችን በማወዳደር የሚሸልመው በተመድ የሚደገፈው ወርልድ ፊዩቸር ካውንስል ከአለማችን
ሀገራት መካከል በትግራይ ክልል አማካኝነት (ትግራይ ውስጥ በተሰራው ሞዴል ስራ) ኢትዮጵያን በአንደኝነት በመምረጥ
የወርቅ ተሸላሚ ማድረጉን ዘግበዋል፡፡ የትግራይ ክልል መንግሥት ሕዝቡን በፈቃደኝነት በአመት ለ20 ቀናት በማዝመት
የእርከን ሥራ እንዲሠራ፤ የመስኖ ሥራዎች እንዲስፋፉ፡ በተራሮች ላይ የድንጋይ እርከን በማስደርደርና መሰል ሥራዎች
እንዲከናወኑ ማድረጉን፤ ቀደም ሲል በደረቃማነታቸው የሚታወቁት የትግራይ ክልል መሬቶች መልሰው ማገገማቸውን፤
በዚህም ሳቢያ የከርሰ ምድር ውኃ መልሶ መመነጨት መቻሉን ካውንስሉ ማስታወቁን እነዚሁ ዘገባዎች ገልጸዋል፡፡

የወርልድ ፊዩቸር ካውንስል ዋና ዳይሬክተር አሌክሳንድራ ዋንዴል “የትግራይ ክልል የተራቆተ መሬት መልሶ በማገገሙ ከፍተኛ
ጥቅም የሚሰጥ ይሆናል፤ ይህም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጥሩ ትምህርት ሰጪ ነው።” ሲሉ መናገራቸውን፤ እንዲሁም የአለም
የተፈጥሮ ሀብት ኢንስቲትዩት ባለሙያ የሆኑት ክሪስ ሬይጂ “የትግራይ ክልል በአሁኑ ወቅት በ145 ዓመታት ታሪክ ታይቶ
በማይታወቅ መልኩ አረንጓዴ ለብሷል” ማለታቸው በዘገባዎቹ ተካተዋል፡፡
የሱዳን ትሪቡን ድረ-ገጽ በበኩሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን ሰላምና መረጋጋት
ለማምጣት የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ እንደምትቀጥል መግለጻቸውን የዘገበ ሲሆን፤ ድረ-ገጹ ጠ/ሚኒስትሩ ይህን
አስተያየት የሰጡት ከደቡብ ሱዳን የነዳጅ ሚኒስትር ኢዝቅኤል ሎልጋትኩች ጋር በደቡብ ሱዳን ሰላምና መረጋጋትን ማስፈን
በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት ባካሄዱበት ወቅት መሆኑንም ገልጾአል፡፡ የደቡብ ሱዳን የነዳጅ ሚኒስትር ከደቡብ ሱዳን
ፕሬዚደንት ሳልቫኬር የተላከውን መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ማድረሳቸውን የገለጸው ድረ-ገጹ
የፕሬዚደንቱ መልእክት ደቡብ ሱዳን እ.ኤ.አ በ2015 ከኢጋድ ጋር የፈረመችውን ስምምነት ትግበራን እንደሚመለከት፤
በደቡብ ሱዳን ሰላምና መረጋጋትን የፈጠረችው ኢትዮጵያ መሆኗን ሚኒስትር ኢዝቅኤል ሎል ጋትኩች መናገራቸውንም
አስነብቦአል፡፡

