
 
 
 
 

 

ለክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ 
የኢፌዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር 

አዲስ አበባ፣ 

 

ጉዳዩ፡- የአገር-በቀል የስራ-ተቋራጮች በኢንዱስትሪ ፓርክ ኘሮጀክቶች እንዳይሳተፉ በመደረጉ 
የቀረበ አቤቱታ፣ 

መንግስት የአገራችንን ዘላቂና አስተማማኝ እድገት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ፖሊሲዎችንና 
ስትራቴጂዎችን በመቅረፅና ተግባራዊ በማድረግ በታሪካችን አይተነው በማናውቀው ግስጋሴ ላይ 
እንድንገኝ አድርጓል፡፡ በኢኮኖሚው በተለይም በመሰረተ ልማት አውታሮች ግንባታ ዘርፍ 
የታየው አብዮትና ለዚህም መንግስት የሰጠው ድጋፍ በሺዎች የሚቆጠሩ ስራ-ተቋራጮች 
እንዲፈጠሩ እና እኛም ለደረስንበት ደረጃ ምክንያት እንደሆነ እንገነዘባለን፡፡ 

በአንፃሩ የመካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ የመሰለፉ ራዕይ ዕውን የሚሆነው አስተማማኝነቱ 
የተረጋገጠ አገራዊ የግንባታ ዘርፍ ሲኖር መሆኑን በማመን መንግስት በነደፈው የመጀመሪያው 
የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የተወሰኑ ስራ- ተቋራጮች ዓለም አቀፍ ደረጃ የመወዳደር 
ብቃት እንዲኖራቸው የሚያስችል ግብ አስቀምጦ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ይኸው አቅጣጫ 
በዕቅዱ ሁለተኛ ምዕራፍም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለን በምንጠብቀበት በአሁኑ ወቅት በተለይ 
በኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ሂደት ላይ የሚታየው መደበኛ የጨረታ ስርዓትን በመጣስ አገር-
በቀል ስራ-ተቋራጮችን የማግለል አካሄድ የክቡርነትዎን አፋጣኝ ጣልቃ ገብነት የሚሻ ሆኖ 
አግኝተነዋል፡፡  

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 

በመሰረቱ መንግስት በሁሉም ዘርፎች የአገር ውስጥ አቅምን ለማጐልበት የሚያደርገውን ወደር-
የለሽ ጥረት ማኅበራችን ጠንቅቆ ይገነዘባል፡፡  በቅርቡ የተለያዩ የመንግስት ተቋማትና የዘርፍ 
ማኅበራት የተካተቱበትና የአገር ውስጥ ስራ-ተቋራጮችን ተሳትፎ ለማጠናከር የሚያስችል 
የጨረታ አፈፃፀም ማሻሻያ ስርዓት ለመዘርጋት የተጀመሩት እንቅስቃሴዎች የዚሁ ቁርጠኝነት 
ተጨባጭ ምስክሮች ናቸው፡፡  በሌላ በኩል ደግሞ በሃዋሳ እና ድሬ-ዳዋ እንዲሁም በሌሎቹ 
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ላይ እየታየ ያለው የመንግስትን የግዥ ደንብ እና የጨረታ ሕግ 
ያልተከተለ የአፈፃፀም ሂደት በእጅጉ እያሳሰበን ይገኛል፡፡   

እንደሚታወቀው ከቦሌ-ለሚ የኢንዱስትሪ መንደር ተሞክሮ በመነሳት የኢንዱስትሪ ፓርኮች 
ልማት ኮርፖሬሽን በተጨማሪ ሊያስገነባቸው ያቀደውን ግዙፍ ማዕከላትን የኘሮጀክት ትግበራ 
ስልት በመለወጥ በተለያየ ዘርፍ የተሻለ አፈፃፀም ያሳዩትን የተወሰኑ ኩባንያዎች ብቻ በመጋበዝ 
ከቴክኒክና የፋይናንስ ጣምራ ውጤታቸው ተነስቶ አሸናፊውን መምረጥን ጨምሮ የተለያዩ የስራ-
ተቋራጭ መረጣ ሂደቶችን ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል፡፡  በዚሁ መንገድ በተካሄደው የሃዋሳ 
የኢንዱስትሪ ፓርክ ኘሮጀክት የስራ-ተቋራጭ መረጣ ሂደትም በመጀመሪያ በብቸኝነት 
የተሳተፈው ቻይናዊ ኩባንያ ካቀረበው የግንባታ ዋጋ በሁለተኛው ዙር ብር 1,500,000,000 (አንድ 
ቢሊዮን አምስት መቶ ሺ) ቀንሶ በተጫረተው ዋጋ ውለታ እንዲፈጽም የተደረገው ዕድሉ በድጋሚ 
ለአገር-በቀል የስራ-ተቋራጮች ጭምር በመሰጠቱ ምክንያት ሲሆን በዚህም ከኘሮጀክቱ አጠቃላይ 



የግንባታ ዋጋ አንድ ሶስተኛ የሚሆን ገንዘብ በማዳን ውድድሩ የማይተካ ሚና ቢጫወትም 
በአስፈፃሚው በኩል እየተሰጠ ያለው ምላሽ በአንፃሩ ይህንኑ ያገናዘበ ሆኖ አላገኘነውም፡፡  

ለአብነትም የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ባወጣው የፌዴራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም 
መመሪያ አንቀጽ 16.20 የተመለከተው “የ7.5 በመቶ ልዩ አስተያየት” ከመነሻው ከግምት ውስጥ 
ባልገባበት ሁኔታ የአገር-በቀል የስራ-ተቋራጮች በጨረታው ተወዳድረው ቢያሸንፉም “የድሬ-ዳዋን 
ጨምሮ በመንግስት ሊተገበሩ በዕቅድ ለተያዙት የኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚሆን አቅም ስለሌላቸው 
በግንባታቸው እንደማይሳተፉ” ጥቅምት 15 ቀን 2008 ዓ. ም. በፎርቹን ጋዜጣ አማካይነት ይፋ 
የተደረገው ብቃት አላቸው ተብሎ በኮርፖሬሽኑ የተመረጡ ኢትዮጵያውያን ጭምር የተሳተፉበት 
የድሬ-ዳዋ ኘሮጀክት ጨረታ በግምገማ ሂደት ላይ እያለ ነበር፡፡ 

ፎርቹን አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን በመጥቀስ አሸናፊው በተጨማሪ ማሟላት 
ይጠበቅባቸዋል ያላቸው “የቅድሚያ ክፍያም ሆነ የውጪ ምንዛሪ ሳይጠይቅ ለኘሮጀክቱ 
የሚያስፈልጉትን ግብአቶች አቅርቦ ግንባታውን የመጀመር ቅድመ-ሁኔታዎች” የፌዴራል 
መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ አንቀጽ 16.19.2.1 “የመንግስት መ/ቤቱ በጨረታ ሰነዱ ላይ 
የተገለፁትን መስፈርቶች ተጠቅሞ ዝርዝር ግምገማ ማድረግ” እንደሚጠበቅበት ከመደንገጉ አንፃር 
ሌሎች ማጣሪያዎች በተጓዳኝ አስቀምጦ በተመሳሳይ ዘገባ “የጨረታ ሂደቱ የመንግስትን የግዥ 
ደንብ ተከትሎ ይፈፀማል” የተባለውን ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ እንድናስገባ ያደረገ ነው፡፡ 

ጨረታው በሂደት ላይ እያለ መግለጫው መሰጠቱ በምዘና ሂደቱ ላይ የሚኖረው አሉታዊ ተፅዕኖ 
እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያውያን ኩባንያዎችን አስመልክቶ ለተያዘው አቋም መነሻ የሆነው 
በዋንኛነት 23 ያህል የስራ-ተቋራጮች የተሳተፉበት የቦሌ-ለሚ የኢንዱስትሪ መንደር አፈፃፀም 
ተሞክሮ የኘሮጀክቱ ትግበራ የዲዛይን እና የግንባታ ቁጥጥሩን እንዲሁም የመዋቅራዊ ብረት 
ፍብረካውን በአሠሪው በተመደበ አማካሪ መሃንዲስ እና ንዑስ-ስራ-ተቋራጭ እንዲካሄድ 
የሚያስገድድ መሆኑ በራሱ ተጨማሪ ጊዜ እንደሚወስድ በአስፈፃሚው ጭምር እንደማይካድ 
ከዘገባው መረዳት ቢቻልም በአንፃሩ ከዲዛይን እስከ ገንብቶ ማስረከብ ያሉትን አጠቃላይ ሂደቶች 
በጣምራ እንዲተገብር ከተመቻቸለት የሃዋሳ ኘሮጀክት አፈፃፀም ጋር በማነፃፀርም በጅምላ 
ለተደረሰው ማዕቀብ መነሻ መሆኑም ተገቢ መስሎ አልታየንም፡፡   

ይልቁንም የቴክኒክ ምዘናውን ያለፉት አንድ አገር-በቀል እና ሌላ ድንበር-ዘለል ተቋራጮች 
ያመጡት ውጤት ይፋ ከሆነ በኋላ ነገር ግን ያቀረቡት ዋጋ ሳይታወቅ “የያዝነው የዕድገትና 
የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ሊገባደድ ሲል ካልሆነ በስተቀር በፓርኮቹ ግንባታ የመሳተፍ 
ዕድል አያገኙም” መባሉን ተከትሎ ሂደቱ በድምሩ ለኘሮጀክቱ ግንባታ ከተያዘው የጊዜ ሠሌዳ 
የሚበልጥ ስምንት ወራት የፈጀው የድሬ-ዳዋ ኘሮጀክት ጨረታ የስራ-ተቋራጮች ከፍተኛ ገንዘብ 
አፍስሰውበት እና ብዙ ከተደከመበት በኋላ “ተሰርዞ ድጋሚ ለማወዳደር” መወሰኑ እንጂ ምክንያቱ 
ማጣሪያውን ላለፈው አገር-በቀል የስራ-ተቋራጭ ባይገለጽለትም ከላይ የተጠቀሱትን ጨምሮ 
“የአንዳንድ ቅድመ-ሁኔታዎች አለመሟላት በመረጋገጡ” የተነሳ ውድቅ እንደተደረገ የመገናኛ 
ብዙሃን የኘሮጀክቱን አስፈፃሚ በመጥቀስ ዘግበዋል፡፡   

የፌዴራል መንግስት የግዥ አፈፃፀም መመሪያ “የመንግስት መ/ቤቶች ጨረታን ውድቅ ማድረግ 
የሚችሉት “ጨረታው በሚወጣበት ወቅት አስቀድመው ጨረታው ውድቅ ሊደረግ ስለሚችልበት 
ሁኔታ በጨረታ ሠነዱ ላይ እስካመለከቱ ድረስ” ብቻ እንደሆነ እየገለፀ እና የግዥ እና ንብረት 
አስተዳደር ኤጀንሲ ያወጣው የመንግስት ግዥ አፈፃፀም ማኑዋል አንቀጽ 2.8.1 ደግሞ “በቂ 
ወይም አሳማኝ ምክንያት በሌለበት ሁኔታ ጨረታን ውድቅ ማድረግ አይቻልም” ሲል 
ያስቀመጠውን ወደ ጐን በመተው አስፈላጊነታቸው ከታመነበት ውጤቱ ይፋ በተደረገው የቴክኒክ 
ብቃት ማረጋገጫ ምዘና ውስጥ መካተት ሲገባቸው “በተጫራቾች ተሟልተው ካልተገኙ ከውድድር 
ውጪ ያስደርጋሉ” የተባሉ ተጨማሪ መስፈርቶች በመጠቀም የጨረታው ሂደት መቋረጡን 
ክቡርነትዎ ልብ እንዲሉልን እንፈልጋለን፡፡    



በተለይም የተጫራቹ “አማካይ አመታዊ ገቢ ከሚጫረትበት ኘሮጀክት የግንባታ ዋጋ 55 በመቶ 
(ለምሳሌ 7 ቢሊዮን ብር ለሚገመት ኘሮጀክት ከ3.85 ቢሊዮን ብር) ማነስ እንደማይገባው” 
የሚገልፀው ሊካተት የበቃው አንዳቸውም የአገር ውስጥ ኩባንያዎች ይህንኑ እንደማያሟሉ 
እየታወቀ ሲሆን በሽርክና ይዘውት የሚቀርቡት የውጪ አገር የስራ-ተቋራጭ አማካይ ገቢው 
ከተጠቀሰው አሃዝ በልጦ ቢገኝ እንኳ ለዚሁ ከተያዘው 15 ነጥብ ውስጥ ምንም እንደማይሰጥ 
የጨረታ ሰነዱ ያመለክታል፡፡  በተጨማሪ የስራ-ተቋራጮቹ በተናጠል የተጠየቁት “የ2.5 ቢሊዮን 
ብር ዋጋ ያለው ዲዛይንን ጭምር ያካተተ የተመሳሳይ ኢንዱስትሪያዊ ተቋም የግንባታ ልምድ” 
ስለማይኖራቸው ሌላ 12.5 ነጥብ ሊያገኙ የሚችሉበት መንገድም አይኖርም፡፡  ከዚህም የተነሳ 
በድምሩ 27.5 ነጥብ ለመጣል የሚገደዱት ኩባንያዎች ከሚቀረው 72.5 በመቶ ውስጥ ተፈላጊውን 
ዝቅተኛ 70 ነጥብ ማምጣት ስለማይችሉ በርግጥም ለአገር-በቀል የስራ-ተቋራጮች የኢንዱስትሪ 
ፓርኮችን ከመገንባት ግመልን በመርፌ ቀዳዳ ማሾለክ ሊቀል ይችል ይሆናል፡፡ 

እንዲሁም ከላይ የተጠቀሱትን ጨምሮ “የቅድሚያ ክፍያ ሳይጠይቁ ግንባታ መጀመር” እና 
የሚፈለገውን “የውጪ ምንዛሪ የማቅረብ” ግዴታዎችንም ከዩሮ ቦንድ ሽያጭ በጀት 
ለተመደበላቸው ኘሮጀክቶች እንደ ቅድመ-ሁኔታ በማስቀመጥ አገር-በቀል ኩባንያዎችን ሙሉ 
በሙሉ ከጨዋታ ውጪ የማድረግ አቅጣጫ የተያዘ ሲሆን እኚሁ መስፈርቶች በጨረታ ማስተካከያ 
/አደንደም/ መልክ በአሁኑ ወቅት የስራ-ተቋራጭ መረጣቸው በሂደት ላይ በሚገኘው የአዳማ፣ 
የኮምቦልቻ፣ የመቀሌ፣ ወዘተ የኢንዱስትሪ ፓርክ ኘሮጀክቶች የጨረታ ሰነዶች ጭምር እንዲካተቱ 
መደረጉ ኢትዮጵያውያንን በየትኛውም ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ግንባታ ላይ ላለማሰማራት 
የተያዘው አቋም ምን ያህል ባልተለመደ መንገድ እየተተገበረ መሆኑን የሚያሳይ ይመስለናል፡፡  

ከላይ የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ ተሳታፊዎቹ ለጨረታ ሰነድ ዝግጅት የተሰጣቸው ከ45 ቀናት 
ያልበለጠ ጊዜ የፋይናንስ እና የውጪ ምንዛሪ ቅድመ-ሁኔታዎችን ጨምሮ የተጠየቁትን 
መስፈርቶች የሚያሟላ ሁነኛ አጋር ከአገር ውጪ አፈላልጐ ማግኘት፣ አማካሪ መሃንዲስ ቀጥሮ 
ዲዛይን ማዘጋጀት፣ ኳንቲቲ ማውጣትና የዋጋ ግምት አቅርቦ ትርጉም የሚሰጥ የጨረታ ሰነድ 
ለማቅረብ የሚያስችል ነው ተብሎም አይታሰብም፡፡   የጨረታውን ሕግ በመቀያየር የአገር ውስጥ 
ኩባንያዎችን ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ በስልት ማግለሉ ወደ ፊት ጭምር ተመሳሳይ ልምድ 
በሚጠይቁ ጨረታዎች ላይ ኢትዮጵያውያን ጨርሶ የመሳተፍ ዕድል እንዳይኖራቸው በማድረግ 
በአነስተኛ ኘሮጀክቶች ተወስነው እንዲቀሩ እና ቀስ በቀስ መሸከም በማይችሉት አስተዳደራዊ እና 
የስራ ማስኬጃ ወጪ ጫና የተነሳ እንዲከስሙ ሊያስገድዳቸው እንደሚችል ያለንን ከፍተኛ ስጋት 
በዚህ አጋጣሚ ለክቡርነትዎ ልንጠቁም እንወዳለን፡፡  

በሌላ በኩል ደግሞ “የቅድሚያ ክፍያ አለመጠበቅ” እና “የውጪ ምንዛሪ አቅርቦት” በጨረታ ሰነዱ 
ተቀምጠው ለኢትዮጵያውያን ተጫራቾች መሰናክል ቢሆኑም እኚሁ ቅድመ-ሁኔታዎች በሃዋሳ 
የኢንዱስትሪ ፓርክ ኘሮጀክት ተግባራዊ እንዳልሆኑ ከዩሮ ቦንድ ከተገኘው ገቢ ለቻይናዊው ስራ-
ተቋራጭ በውጭ ምንዛሪ ከተፈጸመለት ክፍያ ለማረጋገጥ ችለናል፡፡  በአንፃሩ የኘሮጀክቱን 
አፈፃፀም ገፅታ በማጋነን “ከሁለት ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ” በብዙሃን መገናኛ 
ከተገለጸው በተቃራኒም የፋብሪካ ሼዶቹ መጠናቀቅ የነበረባቸው ከፈረንጆቹ ዲሴምበር 31, 2015 
በፊት ሆኖ ሳለ አሁን ባለበት ሁኔታ የሰባት ብሎኮች፣ የሁሉም የአገልግሎት መስጫ ህንፃዎች እና 
የመንገዱ ግንባታ እንዲሁም በዕቅዱ መሠረት ሙሉ በሙሉ መጠናቀቅ የነበረበት የፋብሪካዎቹ 
ወለል የኮንክሪት ሙሌት ጨርሶ እንዳልተጀመሩ ማኅበራችን ያለው ተጨባጭ መረጃ የኘሮጀክት 
አቅርቦት መስተጓጐል ድንበር-ዘለል ኩባንያዎችንም የሚመለከት ችግር እንደሆነ ከወዲሁ 
የሚጠቁም ይመስለናል፡፡   

ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር 
ማንኛውም ተቀባይነት ያለው የግዥ ሂደት የስራ-ተቋራጮች መረጣ ግንባታውን በጥራት፣ በወቅቱ 
እና በአነስተኛ ወጪ የማስረከብ ብቃትን ለመመዘን በሚያስችሉ መስፈርቶች ላይ ተመስርቶ 
በተሳታፊዎች ላይ አድልዎ ሳይደረግ ቢቻል ኢትዮጵያውያን ተሳታፊዎችን በሚያበረታታ 



መንገድ የተሻለውን አማራጭ ለመውሰድ የሚያስችል መሆን ሲገባው አስቀድሞ በታጩ 
ኩባንያዎች ቁመና ልክ የመመዘኛ ሰነድ በማዘጋጀት ውጤቱ ወደተፈለገው አቅጣጫ እንዲያቀና 
የማመቻቸቱ አካሄድ በተለይ የአገር ውስጥ ኩባንያዎች በመሰል ጨረታዎች ላይ ከመሳተፍ 
እንዲገደቡ ብሎም በመንግስት ላይ አመኔታ እንዲያጡ ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት 
አለን፡፡ 

ይልቁንም የምዘና መስፈርቱ ተመጥኖ የተዘጋጀላቸው ድንበር-ዘለል የስራ-ተቋራጮች 
ኘሮጀክቶቹን በሞኖፖል በመያዝ ውል ሊፈጽሙ የሚችሉት የሚያቀርቡትን የግንባታ ዋጋ 
አግባብነት እንኳ ለመመዘን የሚያስችል የተቀናቃኝ ማነፃፀሪያ ፈጽሞ እንዳይኖር በማድረግ 
መሆኑም ሊታሰብበት የሚገባ የዚሁ አፈፃፀም ሂደት ሌላ ገጽታ ነው፡፡ ይህም ኩባንያዎቹ ገበያውን 
መቆጣጠራቸውን ሲያረጋግጡ በሃዋሳው ጨረታ እንደተሞከረው ከተገቢው በላይ ዋጋ በመጠየቅ 
የኘሮጀክቱ ወጪ እንዲንር በመጨረሻም የኢንዱስትሪ ፓርኮቹን ብሎም የአገሪቱን የፋይናንስ 
አስተዳደር ለቀውስ ሊዳርግ እንደሚችል ግንዛቤ ሊወሰድ እንደሚገባ ልንጠቁም እንወዳለን፡፡   

ከርዕሰ-ጉዳዩ ጋር በተያያዘ ከዛሬ ሶስት ዓመት በፊት ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን የስራ-
ተቋራጮች ይካሄድ በነበረው የህንፃ ግንባታ ውስጥ ሳይቀር ቻይናውያን የመግባታቸው ዓይነተኛ 
ምክንያት ከኘሮጀክቶቹ የፋይናንስ አቅርቦት ጋር በተያያዘ በተጓዳኝ የሚፈጸመው ስምምነት 
ነው፡፡ ይኽም የቻይና መንግስት “ጐ አውት ኤንድ ባይ” ስትራቴጂ አካል የሆነና እስከ 50 
ለሚሆኑት የስራ-ተቋራጭ ኮርፖሬሽኖች “ከአገር ውጪ አዳዲስ ገበያዎች በመፍጠር” ጭምር 
ብቃታቸውን ለማሳደግ ከማስቻሉ አስተዋፅኦ አንፃር ተሞክሮውን መንግስታችንም ቢያንስ ከአገር 
ውስጥ በተመደበ በጀት በሚካሄዱ ኘሮጀክቶች ላይ ተግባራዊ በማድረግ እንዲጠቀምበት 
የምንማፀነው ፋታ የማይሰጥ ሊሆን የሚገባው የኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ግንባታ ብቻ ነው ብለን 
ስለማናምን ነው፡፡   

ምክንያቱም ከጥቂት ዓመታት በኋላ አገራችን የዓለም የንግድ ድርጅትን ለመቀላቀል እያደረገች 
ካለችው ዝግጅት አንፃር የመሠረተ ልማት አውታሮች ግንባታ መድረኳን ለ161 የድርጅቱ ዓባል 
አገራት ኩባንያዎች ጭምር ክፍት ማድረጓ ሊያስከትል የሚችለውን ጫና የመቋቋም ብቃት ያለው 
ብሔራዊ አቅም መጐልበት ካለበት መፍትሄው በኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ እንደሚታየው 
አገር-በቀል የስራ-ተቋራጮችን ሰበብ-አስባብ ፈጥሮ ከመድረኩ ማግለል ሊሆን የማይችለው 
ውሣኔው የሚያስገኘው ጊዜያዊ ውጤት የኋላ-ኋላ በዚሁ ምክንያት ሊከተል ከሚችለው ጉዳት 
አንፃር ሲታይ ኢምንት እንደሚሆን መተንበይ ስለማያዳግት ነው፡፡ ይኽም መሆን ከነበረበት 
በርካታ ጊዜ፣ ገንዘብ እና ጉልበት ከባከነ በኋላ የጨረታ ሕጉን እየቀያየሩ ኢትዮጵያውያንን 
ከጨዋታ ውጪ በማድረግ ሳይሆን እንደ የኃይል ማመንጫ ግድቦች በመሳሰሉት ግንባታዎች 
እንደሚደረገው የኘሮጀክቶቹን ኮንትራት በቀጥታ ለሚፈለገው የስራ-ተቋራጭ ሳያወዳድሩ 
በመስጠት ነበር፡፡   

ሆኖም ግን የኢንዱስትሪ ፓርክ ኘሮጀክቶች ከግዝፈታቸው ባለፈ ባካተቷቸው ዋና ዋና የግንባታ 
የስራ አይነቶች ሆነ ከሚጠይቁት የግንባታ አፈፃፀም ስልት አንፃር ከአገር ውስጥ ኩባንያዎች 
አቅም በላይ እንደማይሆኑ በማመን በግንባታው የመሳተፍ ዕድሉን ሰጥቶ በተግባር ከመፈተን 
ይልቅ በደፈናው “ብቃት አይኖራቸውም” ተብሎ መደምደሙን ማኅበራችን በርግጥም አሳማኝ ሆኖ 
አላገኘነውም፡፡  ከዚህም አንፃር በአገር-በቀል የስራ-ተቋራጮች ላይ የተጣለው ገደብ ተነስቶ 
የተወሰኑት ኘሮጀክቶች እንኳ የቴክኖሎጂ ሽግግር በሚያስገኝ አኳኳን በቅንጅት የሚተገበሩበት 
አማራጭ ቢፈለግ ለአገራችን ጭምር የሚጠቅም በመሆኑ አፈፃፀሙን አስመልክቶ የተያዘው አቋም 
ከዘለቄታዊ ግብ አንፃር ጭምር ታይቶ ውሣኔው ዳግም ይጤን ዘንድ በታላቅ ትህትና 
እንጠይቃለን፡፡   

በመጨረሻም እየወደቅን እና እየተነሳን ወደ ፊት ለመራመድ በምናደርገው ጥረት ሊለየን 
ስለማይገባው ድጋፍ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የተገባልን ቃል ላቀረብነው ጥያቄ በሚሰጠን ቀና 



ምላሽ ሳይቀር ዛሬም ወደፊትም ተፈፃሚ እንደሚሆን ያለንን ፅኑ ዕምነት በዚሁ አጋጣሚ 
ልንገልጽልዎ እንወዳለን፡፡ 

ከሠላምታ ጋር 


