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የተንዳሆ  ስኳር  ልማት  ፕሮጀክት  እንቅስቃሴ  በአፋር  
ሕዝብ ቀጥተኛ ተሳትፎ ተጠናክሮ ቀጥሏል 

  
 
ነብሱን ይማረውና ታዋቂውና ዝነኛው አርቲስት ሚኒሊክ ወስናቸው  
           "ስኳር ስኳር ስኳር 
            ስኳር ነሽ ጣፋጭ  
            በፍቅርሽ መዓዛ 
            ሰላም፣ 
            ደስታን የምትሰጭ" 
 
ሲል ያስደመጣት ቀደም ያለች ዜማ ቅኔያዊ ፍቺውን ትተን ውጫዊ ትርጉሟን ብናጤን ስኳር 
በእያንዳንዳችን ገበታ ላይ ቀርባ ማዕዳችንን ሁሉ ጣፋጭ እንደምታደርግ የሚያመላክት ነው ፡፡ 
ይሁንና ብዙዎቻችን በገበታችን ሁሌ የምንፈልጋትን ይህችን ጣፋጭ ስንቅ የሚያመርተውን የስኳር 
ፋብሪካ ለመገንባት ምን ያህል ሰፊ መዋዕለ ንዋይ እንደሚያስፈልግ፣ዘርፉ የበሰለ ዕውቀት ያለው ሰፊ 
የሰው ሀብት እንደሚሻ ፣የተለያዩ መንግስታዊ ተቋማትን የተጠናከረ ቅንጅታዊ ርብርብ 
እንደሚጠይቅ ፣እጅግ ሰፋፊ 
የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራን 
ጎን ለጎን ማካሄድ፣ ወዘተ 
እንደሚጠይቅ አንገነዘብም፡፡  
 
ከዚህ በተጨማሪም 
አብዛኛዎቻችን የቀረበለትን 
የሸንኮራ አገዳ ያለማቋረጥ 
እያደቀቀ ስኳር የሚያመርት 
አንድ በአመት ከ 1 እስከ 1.5 
ሚሊዮን ኩንታል ስኳር የማምረት 
አቅም አለው የሚባል የስኳር 
ፋብሪካ ዕለት ከእለት ብቻ ሳይሆን አሁንም አሁንም በአጣፋጭነት የምንፈልጋትን ስኳር በበቂ 
ሁኔታ ማቅረብ ይችል ዘንድ ለሸንኮራ አገዳ ልማት ማካሄጃ እና ለሌሎች የሲቪል እና ሲቪል 
ያልሆኑ ግንባታዎች የሚሆን እስከ አስር ሺህ ሄክታር መሬት የሚፈልግ መሆኑን ለመረዳት ለጉዳዩ 
ቅርብ አይደለንም፡፡  
 
የስኳር ልማት ስራ በቂ እና የማያቋርጥ የውኃ አቅርቦት የመፈለጉ ጉዳይ ደግሞ በዘርፉ ላይ 
የሚከናወን የልማት ስራ የከፍተኛ ግድብ ግንባታ ( ወንዝ ጠለፋ) ስራ ፣ በብዙ ኪሎ ሜትሮች 
የሚቆጠር ርዝመት ያለው የከፍተኛ እና መካከለኛ የመስኖ ግንባታ ስራ፣ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ 
የመኖሪያ እና መኖሪያ ያልሆኑ ቤቶች ግንባታን፣የክሊኒክ፣የሆስፒታል እና ሌሎች ዘርፈ ብዙ 
የመሰረተ ልማት ስራዎች ግንባታ የሚከናወንበት በመሆኑ ለልማቱ በበርካታ መመዘኛዎች 
የተመረጠ ሰፊና ተስማሚ ቦታ ማካለልን የግድ ይላል፡፡  
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አገራችን ለስኳር ልማት ተስማሚ የሆነ በመስኖ ሊለማ የሚችል የተጣራ ከ500 ሺህ  ሄክታር በላይ 
መሬት እንዳላት በዘርፉ የተካሄደ ጥናት የሚያመለክት ቢሆንም እስከሁን ጥቅም ላይ የዋለው መሬት 
ስፋት ከሠላሳ ሺህ ሄክታር የማይበልጥ መሆኑ በእኛ በኢትዮጵያዊያን ላይ ቁጭት ሊፈጥር ይገባል፡፡ 
  
 "አንቺ ወዲያ ማዶ  
  እኔ ወዲያ ማዶ  
  አንገናኝም ወይ  
  ተራራው ተንዶ"  
  
ሲል የአገሬ ሰው የሚያሰማው የተለመደ 
እንጉርጉሮ በሁለት ተፈላላጊ ወገኖች በኩል 
እንዳይገናኙ ሳንካ የሆነው ተራራ ይወገድ 
ዘንድ ያለን ምኞት የሚያመለክት ቢሆንም 
ለም መሬታችን እና እኛ ሳንገናኝ እና 
ሳንጠቀምበት በርካታ ዓመታት ማለፋቸውን ዝም ብሎ ማየት ሌላ ዜማ እንዲወጣ ተመችቶ 
ከመገኘት በቀር ሌላ ፋይዳ የለውም፡፡  እናም እጅግ ሰፊ እና ለሸንኮራ አገዳ ተስማሚ የሆነው 
የአገራችን ሰፊ መሬት ጥቅም ላይ ያለመዋሉ ሁኔታ በኢፌዴሬ መንግስት ዘንድ ቁጭት ፈጥሮም 
መንግስት የስኳር ልማቱን ስራ በስፋት ማከናወኑን ተያይዞታል፡፡ መንግስት የስኳር ልማት 
እያከናወነባቸው ከሚገኙ አካባቢዎች መካከል ደግሞ በአፋር ክልል የሚገኘው የተንዳሆ ስኳር ልማት 
ፕሮጀክት አንደኛውና በተናጠል ሲመዘንም ግዙፉ የሚባል ነው፡፡  
 
የኤፌዴሪ መንግስት በተንዳሆ ስለሚገነባው ግድብ እና ስለሚያከናውነው የስኳር ልማት ስራ 
አዋጭነትና አጠቃላይ ሶሺዮ-ኤኮኖሚክ ሁኔታ በቂ ጥናት እንዲከናወን በማድረግ ወደ ስራ ሲገባ 
በልማት ስራው ምክኒያት በአካባቢው ሕዝብ ፣ በሕዝቡ የግጦሽ መሬት፣የከብት ዕርባታና የመሳሰሉት 
ላይ ምንም ዓይነት አሉታዊ ተጽዕኖ በማያደርስ መልኩ ስራው የሚከናወንበትን አቅጣጫ ለመፍጠር 
ነው፡፡ ይሔው የተካሄደ ጥናት ደግሞ የአፋር ህዝብ ፕሮጀክቱ ለማኅበራዊና ኤኮኖሚያዊ ችግሮቹ 
መፍትሔ በመስጠት ተጠቃሚ እንደሚያደርገው ሙሉ ዕምነት እንዳለው ማመላከቱ መንግስት ወደ 
ልማት ስራው ከመግባቱ በፊት ቀድሞ የውኃ ሀብት ሚኒስቴር ተብሎ ይጠራ በነበረ የመንግስት 
ተቋም እና ዎተር ኤንድ ፓዎር ኮንሰልተንሲ ሰርቪስስ በተባለ የሕንድ ኩባንያ አማካይነት በቂ 
ጥናት አድርጎና ልማቱን በማከናወኑ ሂደት ሊገጥሙ የሚችሉ ማኅበራዊ ጉዳዮችን ለይቶ 
በማውጣትና ለእነርሱም የሚሆን መፍትሔ በማስቀመጥ ነው፡፡     
 
ዘርፉ በተለይ በአምስት ዓመቱ የአገራችን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ ትልቅ ትኩረት 
ከተሰጣቸው የልማት ዘርፎች መካከል አንዱና ዋንኛው እንደመሆኑ የስኳር ልማት ስራውን በተቀናጀ 
እና በተጠናከረ መልኩ ያከናውን ዘንድ በ2003 ዓ.ም.  
 
ጥቅምት ወር ላይ ስኳር ኮርፖሬሽን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 192/2003 መቋቋሙ 
ይታወቃል፡፡ በተለይ ኮርፖሬሽኑ ከተቋቋመ ወዲህ የስኳር ልማት እየተካሄደባቸው በሚገኙ አዳዲስና 
ጅምር ፕሮጀክቶች አካባቢ በስኳር ልማት ስራው ሳቢያ ሊከሰቱ የሚችሉ ማኅበራዊ ችግሮችን 
ከሕዝቡ እና ከክልሉ መስተዳድር አካላት ጋር በጋራ በመስራትና የጋራ መግባባትን በመፍጠር 
ኮርፖሬሽኑ በመስራቱ የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ስራ በተገቢው ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ 
ኮርፖሬሽኑ ልማቱን ሲያከናውን ለማኅበራዊ ጉዳዮች ከፍተኛ ትኩረት የመስጠት አቅጣጫን 
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የሚከተል በመሆኑና የሕዝብን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ በመንቀሳቀሱ በክልሉ የጀመረው 
የስኳር ልማት ስራ ከመቼውም ጊዜ በላይ በተገቢው ሁኔታ በመከናወን ላይ ነው፡፡ 
 
ኮርፖሬሽኑ በተንዳሆም ሆነ አዳዲስ የስኳር 
ልማት ስራዎችን በሚያካሂድባቸው ክልሎች  
የሚያካሂደው የስኳር ልማት ስራ ምንም 
ዓይነት የጎላ ችግር ሳያጋጥም ይካሄድ ዘንድ 
ከፌዴራል እና ልማቱ ከሚካሄድባቸው 
የየክልሉ መንግስታት የተውጣጡና ስራውን 
በቅርብ ሆነው የሚከታተሉ ከፍተኛ የበላይ 
አመራሮች የተካተቱበት ስትሪንግ ኮሚቴ 
ተቋቋሞ የልማት ስራውን እንዲከታተለው 
በመደረጉ በየጊዜው የሚያጋጥሙ 
ማኅበራዊም ሆኑ ሌሎች ችግሮች በወቅቱ 
እየተፈቱ ይገኛሉ፡፡ በዚህም በያዝነው በጀት 
ዓመት በተንዳሆ ስኳር ልማት ፕሮጀክት አካባቢ ለሚገኙ የክልሉ ነዋሪዎች በመስኖ የሚለማ መሬት 
ተዘጋጅቶና በውኃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አማካይነት 1.3 ቢሊዮን ብር በጀት ለሠፈራና ሕዝብን 
መልሶ ለማቋቋም ተመድቦ ተግባራዊ የሆነ ሲሆን በአጠቃላይ አስር ሺህ ሔክታር የመስኖ መሬት 
ለልማት ተነሺ የኅብረተሰብ ክፍሎች ለማዘጋጀት እቅድ ተይዞ በመተግበር ነው፡፡ የሰፈራ መሬቱን 
ለልማት ተነሺ የኅብረተሰብ ክፍሎች በማዘጋጀቱ በኩልም መንግስት ስራውን ለኮንትራክተሮች 
ሰጥቶ እየተተገበረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡በመሆኑም 2000 ሄክታር መሬት ተዘጋጅቶ 
የተጠናቀቀ ሲሆን 4500 ሄክታር ለኮንትራክተሮች ተሰጥቶ በመዘጋጀት ያለና ቀሪው 2500 ሄክታር 
መሬት ደግሞ በቀጣይ ለኮንትራክተሮች የሚሰጥበት ሁኔታ ላይ ይገኛል፡፡  
 
በእቅዱ መሰረትም ለእያንዳንዱ የልማት ተነሺ ቤተሰብ አንድ ሄክታር በመስኖ የሚለማ መሬት 
የሚሰጥበት ሁኔታ ተመቻችቶ እስከአሁን በውኃ ሀብት ሚኒስቴር በኩል የ110 ሚሊዮን ብር ካሣ 
ክፍያ መፈጸሙ መንግስት የተንዳሆንም ሆነ ሌሎች የስኳር ልማት ስራዎችን በሚያከናውንበት 
ወቅት የሕዝብን ጥቅም በሚያረጋግጥ መልኩ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ በተንዳሆ ስኳር ልማት 
ፕሮጀክት በአነስተኛና ጥቃቅን ማኅበራት የተደራጁ በአጠቃላይ 1640 አባላት ያላቸው 82 
ማኅበራት ወደ ስራ መግባታቸውና  በልማት ስራው በተሰማሩ ኮንትራክተሮችና በስኳር ኮርፖሬሽን 
አማካይነት የስራ ዕድል ከተፈጠረላቸው 8725 ዜጎች መካከል 3057 የሚሆኑት የክልሉ ተወላጆች 
መሆናቸው መንግስት ማናቸውንም የልማት ስራ ሲያከናውን በአጠቃላይ የዜጎችን እንዲሁም  
ልማቱ የሚከናወንበት ክልልን ህዝብ ተጠቃሚነት ባረጋገጠ መልኩ ለመሆኑ ሌላው ማሳያ ነው፡፡  
 
በኤፌዴሪ መንግስት የአምስት ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከፍተኛ ትኩረት 
የተሰጠውን የስኳር ልማት ስራ ልማቱ በሚከናወንበት አካባቢ ያለውን ሕዝብንም ሆነ የአጠቃላይ 
የአገሪቱን ዜጎች ተጠቃሚነት ባረጋገጠ መልኩ የመከናወኑ ጉዳይ የመንግስት ሕዝባዊነት መገለጫ 
እንደመሆኑ ስኳር ኮርፖሬሽንም እንደ አንድ የመንግስት የልማት ተቋም የተያያዘውን ሰፊ የስኳር 
ልማት እንቅስቃሴ የህዝብን ጥቅም ባረጋገጠ መልኩ እያከናወነ ይቀጥላል፡፡ ይህን ኮርፖሬሽኑ 
የተያያዘውን መልካም እና አርአያነት ያለው የልማት ስራ ጥላ እሸት ሊቀቡ በሕልም ዓለም 
የሚውተረተሩ ወገኖችን ስናስብ ታዲያ የታዋቂው አርቲስት የቴዎድሮስ ታደሰ ምርጥ  የሆነችውና  
“ሕልም እልም ፣ሕልም እልም አልኩኝ ተነስቼ “ የምትለዋ ዜማ ትውስ ብትለን ምን የለናል ? 
ከትዝብት በቀር ምንም!!! የልማት ስራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ተግተን ከመከወን በቀር፡፡ 
                  

 


