
 1 

የይቻላል ምስጥሮች 

ብርሃኑ (ከአዲስ አበባ) 
  
 ባለፈው ክረምት ይፋ የሆነው ዕቅድ አገሪቱን ለዘመናት ስታልም የነበረውን ሕልም እውን 
ለማድረግ የሚያስችል ታላቅ ዕቅድ  ለመተግበር የሚያበቃ ሆኖ የታለመ መሆኑ 
አያጠራጥርም።  
  
መጀመሪያ ዕቅዱን ሳየው በግሌ የገረመኝ አገሪቱን በባቡር መሥመሮች በተለያዩ አቅጣጫዎች 
ለማገናኘት የተያዘው ውጥን ሰፊ መሆኑ ነበር። ምናልባት የባቡር መሥመር ባለበት አካባቢ 
ስለኖርኩኝ ወይም በባቡር ተሳፍሬ ስለማውቅ ወይም በርካታው የአገራችን ሕዝብ ባቡርን 
ተጠቅሞ ስለማያውቅ ግን ምክንያቱን አሁንም አላወቅኩትም። የሦስቱ ግምቶቼ ድምር 
ውጤት ቢሆንም ጉዳዬ አይደለም።ዋናው ባቡርን በኢትዮጵያ የትራንስፖርት አገልግሎት 
ለማድረግ በሰፊው መታቀዱ ነው። 
  
ከሁለት ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ የባቡር መሥመሮች በሚቀጥሉት ዓመታት መዘርጋት ቀላል 
ሥራ አይሆንም።ቢያንስ ፕሮጀክቱን መጀመርም  የዋዛ የሆነ ሥራ አይደለምና።  
  
በከፍተኛ ደረጃ ኃይል የሚያመነጩ የኤሌክትሪክ ፕሮጀክቶችን  መገንባት፣ የመንገዶችና 
ሌሎች የልማት ተቋማትን ለማስፋፋት የተያዙት ፕሮጀክቶችም ቢሆኑ፤ ኢትዮጵያን ወደ 
አንድ ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ እንደሚያስችሉ ጥያቄ የሚያስከትሉ አይመስለኝም። 
  
ምርታማነትን ለማስፋፋትና የኢንዱስትሪውን የመሪነት ደረጃ ለማቀዳጀት እንደሚያበቁም 
ተስፋ ተደርጎባቸዋል። 
  
ዕቅዱ በትልቁ አልሞ ከግቡ ለመድረስ ርብርብ የሚደረግበት መሆኑና የአገራችንን ሕዝብ 
ከዳር እስከ ዳር ማነቃነቁ አንድና ሁለት የለውም።  
  
ዕቅዱን ለማስተዋወቅ ከአገሪቱ ከፍተኛ መሪዎች ጀምሮ በየደረጃው የተደረጉት የምክክር 
መድረኮች፣ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች ጭምር በዕቅዱ ላይ ሐሳባቸውን እንዲያካትቱ 
በማድረግ  የጋራ መግባባት ለመፍጠር የተደረገው ውይይትም ጥሩ መሠረት ጥሏል። 
  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዕቅዱን ማስፈጸም የሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ዋነኛ 
ተግባራት ሆኖ እንዲቀጥል የተላለፈው ውሳኔም በእውነት መንግሥት የአገሪቱን ኢኮኖሚ 
ወደ ተሻለ ምዕራፍ ለማሸጋገር ቆርጦ መነሳቱን አመላካች ሆኗል። 
  
በአራተኛው አገራዊ ምርጫ አሸንፎ ሥልጣን የያዘው ኢህአዴግ ባለፉት 19 ዓመታት በከፍተኛ 
ደረጃ ባሉት የኃላፊነት ሥፍራዎች አስቀምጧቸው የነበሩት ባለሥልጣናትን ሳይቀር ባለ 
ሙሉ ሥልጣን አምባሳደሮች አድርጎ በመሾም ወደ ተለያዩ አገሮች ተልእኮ ሰጥቶ 
ማሰማራቱ ዕቅዱን ለማሳካት ያስችላሉ ተብሎ እንደሆነም ተገልጿል። አብዛኛዎቹ 
በተመደቡባቸው አገሮች ያከናወኑ ባሉት ሥራ ውስጥ ይህንኑ ዓላማ ለማሳካት ጥረት 
እያደረጉ መሆናቸውም መሰማት ጀምሯል። 
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መሥሪያ ቤቶች የሥራ ዕቅዶቻቸው ከዋናው ዕቅድ በመነሳት እያዘጋጁ ወደ ትግበራ በመግባት 
ላይ መሆናቸውና በየዘርፉ የታቀዱት ተግባራት ለዕቅዱ ስኬታማነት የሚረዱ ግብአቶችን 
መያዛቸው እየታየም ነው።  
  
አዲሱ የኢፌዴሪ የስራ አስፈፃሚ አካላት አደረጃጀትም ቢሆን፤ በዕቅዱ የተቃኘ በመሆኑ 
መሥሪያ ቤቶቹ የተጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት የተመቻቸ ሁኔታ የፈጠረ ይመስላል። 
ለዚህም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ለብቻው መደራጀት አገሪቱ ከዘርፉ ለምትፈልገው ዕድገት 
መሠረቱን የሚጥል ይመስላል። የብረታ ብረትን ዘርፍን ለማደራጀት የተጀመረው 
እንቅስቃሴም መልካም ሆኖ ይታያል።  
  
የትራንስፖርት ሚኒስቴር ለብቻው መደራጀትም የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎትን 
ለመጀመርና ለማስፋፋት የተያዘውን ትልቅ ውጥን ለማሳካት ምቹ  ሁኔታዎችን ይፈጥራል 
ተብሎ ይገመታል።  
  
ግብርና ሚኒስቴርም የገጠር ልማት ሥራዎች ለሌሎች አግባብ ላላቸው አካላት በማስተላለፍ 
በዘርፉ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ያስችለዋል። ከአሁኑም 
ይበል የሚባሉ ሰፋፊ  እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ እያስተዋልን ነው።  
  
መከላከያ ሚኒስቴርም ከመደበኛው የአገሪቱን ዳር ድንበር የማሰከበር ተልእኮ በተጨማሪ 
የአገሪቱን ልማት በሚደግፍ ሥራ ውስጥ በመሰማራት የጀመረው ጥረትም የከተማ 
አውቶቡሶችን ከመገጣጠምና የብረታ ብረት ኢንዱስትሪውን ከማገዝ አኳያ ሊበረታታ 
የሚገባው ሆኖ ይሰማኛል።  
  
ሚኒስቴሩ የአገር ልዑላዊነትን ከማስከበር ባሻገር፤ አገርን ለማልማት አስተዋጽኦ ማድረግ 
ተገቢና የአገር ልማት የሁሉም አካላት ድርሻ መሆኑን አመልክቷል።  
  
ተስፋ ሰጪ የኢንዱስትሪ ዘርፍ እንቅስቃሴ መታየት ጀምሯል። የኢንዱስትሪው ልማት ዘርፍ 
በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ በመተካት የአገሪቱ ኢኮኖሚ 
መሪነትን ለመረከብ በሚያስችለው የተመቻቸ ሁኔታ ለመፍጠር አበረታች እንቅስቃሴ 
እየተደረገ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በቅርቡ አስታውቋል፡፡ 
  
ሚኒስቴሩ በአገሪቱ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ የኢንዱስትሪው ልማት ዘርፍ እያበረከተ 
ያለውን ድርሻ በይበልጥ ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ ናቸው፡፡  
  
በኢንዱስትሪው ዕቅዱን ለማሳካት የማምረቻው ኢንዱስትሪው ከጠቅላላው የአገር ውስጥ 
ምርት አሁን ያለውን 13 በመቶ ድርሻ በዕቅዱ ዘመን መጨረሻ ወደ 18 ነጥብ 7 ያደርሳል፡፡ 
  
የኢኮኖሚውን ዕድገትና አቅጣጫ በመወሰን ረገድም የማምረቻው ኢንዱስትሪ ዘርፍ 
የአገሪቱን ኢኮኖሚ ሊመራ የሚያስችለውን መሠረት እየተጣለ ነው፡፡ 
  
መንግሥት ዕቅዱን ሙሉ ለሙሉ ለማሳካት ልዩ ትኩረትና ድጋፍ የሚሹ የማምረቻ 
ኢንዱስትሪዎችን ዘርፍ ለይቷል። የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣የቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ 
የግብርና ምርት ማቀነባበር፣ የብረታ ብረትና የኬሚካል ዘርፎች ይገኙበታል፡፡ 
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ለዘርፎቹ የሰለጠነ የሰው ኃይልን በጥራትና በበቂ መጠን ለማፍራት እንዲቻል በከፍተኛ 
ትምህርት ተቋማትና በቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ማዕከላት የሚሰጠው ሥልጠና 
በኢንዱስትሪው የልማት ፍላጎት ላይ እንዲመሰረት ለማድረግ ከተቋማቱ ጋር ስምምነት 
ተደርሷል፡፡ 
  
በመደበኛው የትምህርት ተቋማት ከሚሰጠው ሥልጠና በተጓዳኝ በምርምር፣በምክርና በልዩ 
ሥልጠና የሰው ኃይል ብቃትን ለማሻሻል የሚያስችል ኢንስቲትዩት በጨርቃ ጨርቅ፣ በቆዳና 
በብረታ ብረት ንዑስ ዘርፎች ተቋቁመው ኢንዱስትሪውን በመደገፍ ላይ ናቸው። 
  
እንዲሁም የኢንቨስትመንት ወጪን ለመቀነስ ኢንዱስትሪዎች ተሰባስበው የሚደጋገፉበት 
የኢንዱስትሪ መንደሮችና ቀጠናዎችን የማደራጀት፣ የምርጥ ተሞክሮ ቀጠናዎችን 
በማዘጋጀት የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የድጋፍ ሥራዎችም እየተከናወኑ 
ናቸው፡፡ 
  
የማምረት አቅም ውስንነትን ለማቃለልና በዓለም ገበያ ብቁ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቅረብ አቅም 
ይፈጥራል። የዘርፉን አገራዊ የምርት ዕድገትም ከ10ነጥብ 2 በመቶ ወደ 21 በመቶ ከፍ 
ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው፡፡  
  
ባለፈው ግማሽ ዓመት ከኢንዱስትሪ ውጤቶች 79 ነጥብ 4 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ገቢ 
ተገኝቷል። ይህም ካለፉት ዓመታት ተመሳሳይ ወቅቶች ጋር ሲነጻጸር 67 ነጥብ 2 በመቶ 
ብልጫ እንዳለው የሚኒስቴሩ መግለጫ ያብራራል፡፡  
  
ከኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ኤጀንሲ በተገኘው መረጃ መሰረት በኢትዮጵያ ያለውን ምቹ 
ኢንዱስትሪ ፖሊሲ በመጠቀም በማምረቻ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ከ300 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል 
ያስመዘገቡ ባለሃብቶች በመንቀሳቀስ ላይ ናቸው። ይህን መረጃ ብዙዎች እንዲጠራጠሩት 
አንዳንዶችም እንደማያምኑት ሰምቼ በበኩሌ አገሪቱ የብዙዎችን ቀልብ እየሳበች መሆኑ 
ያልተረዱ ናቸው ብያለሁ። በእርግጥ ሁሉም ወደ ማምረት ደረጃ የደረሱ ሳይሆኑ፤ በተለያዩ 
ደረጃዎች ላይ የሚገኙ ናቸው። 
  
ኤጀንሲው በማምረቻ ዘርፉ ለመሰማራት ፈቃድ የወሰዱት 13ሺህ 277 ፕሮጀክቶች 
ናቸው።ከነዚህ ፕሮጀክቶች መካከልም 163 ቢሊዮን ካፒታል ያስመዘገቡ የውጭ ባለሃብቶች 
ሲሆኑ፣ባለሃብቶቹም በአብዛኛው በአዲስ አበባ አስተዳደር፣በኦሮሚያ፣በደቡብ፣በትግራይና 
በአማራ ክልሎች ላይ ተሰማርተዋል። 
  
ፕሮጀክቶቹ ሙሉ ለሙሉ ወደ ሥራ ሲገቡ ለ729 ሺህ ሰዎች ቋሚ የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ። 
  
መንግሥት በዘርፉ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች ከሁለት እሰከ ሰባት ዓመታት ከገቢ ግብር ነጻ 
እንዲሆኑ ማድረጉ፣በቅድሚያና በተመጣጣኝ ዋጋ መሬት መስጠቱ፣ የብድርና ሌሎች 
መሠረተ ልማት አገልግሎት እንዲሟሉ ክትትልና ድጋፍ በማድረጉ የዘርፉ ዕድገት ተስፋ 
ሰጪና ተጨባጭ እንዲሆን የጎላ አስተዋፅኦ እያበረከተ ነው። 
  
በሌላው ዕድገት ፈንጣቂ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ በሚቀጥሉት አምስት 
ዓመታት ውጤታማ የሚያደርግ አቅጣጫ እንዲከተሉ የሚያስችል አስራሮች ተዘርግተዋል፡፡ 
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ኢንተርፕራይዞቹ ተወዳዳሪና ለአገር ኢኮኖሚ እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ 
በሚችሉባቸው አቅጣጫዎች ላይ አትኩረው እንዲረባረቡ  ይደረጋል፡፡ 
  
በዘርፉ አንቀሳቃሾችና በድጋፍ ሰጪ ተቋማት መካከል የአመለካከት ለውጥ ማምጣትም 
ሌለው ትልቅ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው።   
  
ተቋማቱ ጥራት ያለው ምርት እንዲያቀርቡና በገበያ ተወዳዳሪ ሆነው መቅረብ በሚችሉበትና 
የመንግስት የድጋፍ ሚናው በሚገባ ተለይቷል፡፡ 
  
እስካሁን የነበረውንና በዘርፉ ውጤታማ ከሆኑ አገሮች የተገኘውን ልምድ በጋራ በማየት አዲስ 
አቅጣጫ ተቀይሷል። 
  
ተቋማቱ እስካሁን በሥልጠና፣ በቴክኖሎጂና በሌሎች መስኮች ድጋፍ ሲደረግላቸው የነበረው 
የአንድ ማዕከል አሰራር በአዲሱ አሰራር ግን የቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ማዕከላት ዋነኛ ድጋፍ 
ሰጪ የሚሆኑበት አቅጣጫ ተነድፏል፡፡ 
  
በቅርቡ በተካሄደው አገር አቀፍ ኮንፈረስ ውይይት የተደረገባቸው ሰነዶችና አዳዲስ 
አቅጣጫዎች በየደረጃው ባሉና ለእቅዱ አፈጻጸም ድርሻ ባላቸው አካላት ዘንድ የጋራ መግባባት 
ፈጥሯል። 
  
በአዲሱ አሰራር መሰረት በዋነኝነት የሚሳተፉት የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማትና 
የብድር ተቋማት ሠራተኞች ተገቢውን ግንዛቤ እንዲይዙ ይደረጋል፡፡ 
  
ዘርፉ ለአገር እድገት የሚኖረውን ድርሻ እንዲያበረክት አስቀድሞ ግንዛቤ ማስጨበጥና 
በየደረጃው የሚገኙ አካላትን አመለካከት መቀየር በመሆኑ በቀጣይ ለባለድርሻዎች ሥልጠና 
ይሰጣል፡፡ 
  
ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የዘርፉን ልማት ከማረጋገጥ አኳያ   ሲያብራሩ ተቋማት 
ስለተደራጁ ብቻ ውጤታማ ሊሆኑ ስለማይችሉ አስቀድመው ልማታዊ አስተሳሰብ በመላበስ 
ከኪራይ ሰብሳቢነት ሊላቀቁ እንደሚገባ  ገልጸዋል፡፡ 
  
ጥቃቅንና አነስተኛ የልማት ተቋማትን በአገሪቱ ልማት እያበረከቱ ያለውን አስተዋጽኦ ከፍ 
ለማድረግ እየተከናወነ ያለው ጥረትም ከጅምሩ  አበረታች ውጤት ማሳየት ጀምሯል። 
  
በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት የተገኙ ልምዶችና ተሞክሮዎችን በመቀመርና 
በማስፋት አገራዊውን የልማት ስትራቴጂ ተግባራዊ ለማድረግ በዘርፉ የተሰማሩ ሁሉ በቂ 
ግንዛቤ ሊያገኙ እንደሚገባ የፌዴራል ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ልማት ኤጀንሲ 
መረጃ ያመለክታል፡፡ 
  
ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ኤጀንሲ፣ ለአነስተኛ ፋይናንስ አቅራቢ 
ተቋማትና ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ቢሮዎች ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በዘርፉ 
የማስፈጸሚያ ሰነዶች ላይ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ 
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ስትራቴጂውን በአግባቡ ለመተግበር ከከፍተኛ አመራር አካላት ጀምሮ አስፈጻሚዎችን፣ 
ተጠቃሚዎችንና ኅብረተሰቡን በዘርፉ ልማት ላይ ለማሰልጠን፣ ለማንቀሳቀስና ለማሳተፍ 
ዝግጅት ተደርጓል፡፡ 
  
ሥልጠናው የዘርፉን ልማት በተመለከተ የተዘጋጁትን የድጋፍ ማዕቀፍ መመሪያዎች 
ለአመራሩና ለሚመለከታቸው አስፈጻሚዎች በማስተዋወቅ ኃላፊነታቸውን ተገንዝበው 
የአመራርና የድጋፍ ሚናቸውን እንዲወጡ የሚያስችል ነው። 
  
መመሪያው ወደ ተግባር ሲለወጥ ከዩኒቨርሲቲዎች፣ ከቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋሞች 
ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶችና ባለሙያዎች የራሳቸውን ሥራ ለመፍጠር ያስችላል፡፡ 
  
ሥልጠናው በዘርፉ ቀደም ሲል የነበሩ ክፍተቶችን በተሟላ መልኩ ማስተካከል በሚያስችል 
ሁኔታ የተዘጋጀ በመሆኑ ጠቀሜታው ጉልህ ነው፡፡ 
  
የወጪ ምርትን ለማሳደግ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትም ተጠናክረው ቀጥለዋል። በዚህም 
መንግሥት በመጪዎቹ አምስት ዓመታት ከወጪ ንግድ 10 ቢሊዮን ብር ለማስገኘት 
አቅዷል። 
  
ግቡን ለማሳካት በጥራጥሬ፣ በቅባት እህልና በቅመማ ቅመም ንዑስ ዘርፍ የተሰማሩ ባለድርሻ 
አካላት ሁሉ ከፍተኛ ጥረት እንደሚደረግ የንግድ ሚኒስቴር ገልጿል፡፡ 
  
በዕድገትና ትራንስፎሜሽን ዐቅድ መገባደጃ ላይ ከንዑስ ዘርፉ የሚላከው የምርት መጠን 1 
ነጥብ 8 ሚሊዮን ቶን እንዲሁም በገቢ ደረጃ ደግሞ ሁለት ቢሊዮን ዶላር የሚያደርስ ግብ 
ተይዟል፡፡ 
  
በመንግሥት የተነደፈውን ዕቅድና የገቢ ግብ ለማሳካት በንዑስ ዘርፉ የተሰማሩ አካላት 
እስካሁን ያሳዩትን ጥረትና እንቅስቃሴ የሚያበረታታና የሚያስመሰግን ነው። ወደፊትም 
የገበያ መዳረሻን በማስፋት የበለጠ ተግተው መሥራትና ለአገሪቱ ሕዳሴም የበኩላቸውን ድርሻ 
እንዲወጡ የሚያስችል ነው፡፡ 
  
መንግሥት ለዘርፉ ስኬታማነት አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ዝግጁነቱን አረጋግጧል። 
  
አገሪቱ ከወጪ ምርቶቿ የምታገኘው ገቢ አመርቂ ዕድገት እየተመዘገበ ነው። ይህንንም 
በቆዳው ዘርፍ በአንድ ወር ውስጥ ያስገባችውን ገቢ ማየት ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ብዬ 
አምናለሁ።  
  
በጥር 2003ዓ.ም በቆዳው ዘርፍ ለውጭ ገበያ ከቀረበው ምርት ሰባት ነጥብ ስምንት ሚሊዮን 
ዶላር ገቢ ማግኘቷን የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት መረጃ ይገልጻል። 
  
አገሪቱ በወሩ በዘርፉ ኤክስፖርት ካደረገችው ምርት ከቀዳሚው ወር በሦስት ሚሊዮን ዶላር 
ብልጫ ያለው ገቢ ለማግኘት በቅታለች።ይህም የ160 በመቶ ብልጫ አሳይቷል ማለት ነው። 
  
ከገቢው በከፊል ካለቀለት ቆዳ( ክረስት) አምስት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ዶላር የተገኘ ሲሆን 
ቀሪው ደግሞ  ካለቀለት ቆዳና ከጫማ መገኘቱንም አስታውቋል። 
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ባለፉት ስድስት ወራት በዘርፉ በተከናወኑ ውጤታማ የልማት ተግባራት 40ነጥብ 5 
ሚሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል። 
  
ሌላው አበረታች ጅምር መንግሥት ለዘርፉ ልማት ትኩረት በመስጠት ልዩ ድጋፍ እያደረገ 
መሆኑንና በዘርፉም 23 ፋብሪካዎች በመሥራት ላይ መሆናቸው ነው።ሌሎች ሦስት 
ፋብሪካዎች ደግሞ በቅርቡ ዘርፉን እንደሚቀላቀሉም ዘገባው መግለጹ ይበል የሚያሰኝ ዜና 
አግኝቼዋለሁ። 
  
ወርቅ ሌላው የውጭ ምንዛሪ ማግኛችን ቡናን መከተሉም ከማዕድን ሀብታችን የምናፍሰው 
ገቢ እንዳለ አመልካች ነው።  
የንግድ ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያመለክተው ወርቅ ለረጅም ዓመታት የወጭ ምንዛሪ 
በማስገኘት የሚታወቀውን የቅባት እህልን በመተካት ከፍተኛ ገቢ ማስገኘት ይዟል። 
  
በያዝነው ዓመት በጀት አጋማሽም ከወጪ ምርት ከተገኘው አንድ ነጥብ 14 ቢሊዮን ዶላር ገቢ 
ውስጥ ወርቅ 102 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዶላር በማስገኘት ሁለተኛ ደረጃ ይዟል፡፡ 
  
ወርቅ በአገሪቱ ኢኮኖሚ የሚያስገኘው ገቢ ያደገው ባህላዊ አምራቾች ተደራጅተው ምርቱን 
በሕጋዊ መንገድ ለብሔራዊ ባንክ ለማቅረብ በመቻላቸው ነው፡፡ 
  
ባህላዊ አምራቾችን በተመለከተ የወጡ ሕግና ደንቦችን ሥራ ላይ በማዋል፣ በሕገ ወጥ 
መንገዶች ከአገር ይወጣ የነበረውን የወርቅ መጠን ከሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት 
በመሥራት መቀነሱም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ 
  
እንዲሁም ለወርቅ አምራች ኩባንያዎች የሚደረገው ድጋፍና ክትትል እየተጠናከረ 
መምጣቱና በዘርፉ ባለሃብቶች በብዛት መሰማራታቸው ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ 
አሳድጎታል፡፡ይህም እያደገ የመጣው የማዕድን ዘርፍ አንዱ አለኝታችን መሆኑን ያሳያል። 
  
ማህበራዊ ችግሮቻን ለማቃለል የተያዘው እንቅስቃሴም ፈር እየያዘ የመጣበት ሁኔታ 
የተፈጠረ ይመስላል።በተለይ የሴቶች፣ የወጣቶችና ሕጻናት ጉዳዮችን ለመከታተል እየተደረገ 
ያለውን ጥረት የኅብረተሰቡን ክፍሎች ለመድረስና ችግሮቻቸውን ለማቃለል  ያስችላል። 
  
ልመናና ጎዳና ተዳዳሪነትን የመሰሉ ማህበራዊ ችግሮችን ለመቀነስ በተለይ በአዲስ አበባ 
አስተዳደር የተጀመረው ጥረት በመልሶ ማቋቋም ፕሮግራሞች ታግዞ መጠናከር ይኖርበታል።  
  
ዕቅዱን ለማስፈጸም የሚያስፈልገው ወጪ አንድ ትሪሊዮን ብር እንደሚደርስና ከዚህም 
ገሚሱን ከአገር ውስጥ ምንጮች ለመሸፈን ያለውን እንቅስቃሴ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ 
ዜናዊ በቅርቡ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረጉት ገለጻና ማብራሪያ አስረድተዋል።  
  
ከምግብ ተረጂነት ለመውጣት የተጀመረው ጥረት መጎልበት እንደሚገባው በሶማሌ ክልል 
በዚህ ዘርፍ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ አበረታች ሆኖ ተሰምቶኛል። ዋቢ ሸበሌን የመሰለ 
ወንዝ በመጠቀም የመስኖ ልማትን በማስፋፋት አንራብም ማለት አለብን።ከስንዴ ተረጂነት 
የምንወጣበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም።  
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ኢትዮጵያውያን የአገራቸውን ነጻነትና አንድነት ለዘመናት ለማስጠበቅ ያላቸውን መንፈስ 
በማጠናከር የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን በሙሉ ተሳትፎና ንቅናቄ ተግባራዊ 
በማድረግ መካከለኛ ገቢ ያላት አገር መፍጠር እንችላለን። ይህም ከባዶ ተስፋ/ፍላጎት 
በመነሳት ሳይሆን ባለፉት ሰባት ተከታታይ  ዓመታት ካስመዘገብናቸው ተጨባጭ 
የልማት ስኬቶችና ልምዶች መሰረተ በማድረግ ነውና እንችላለን። 
  
መሠረታዊ የልማት ግቦችንና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የተጀመሩ ተግባራትንም ከግብ 
ለማድረስ ይቻላል ሲንልም ምስጥሩ ይሄው እስካሁን የተገኘው ልምድና የመንግስትን 
ቁርጠኛ አቋም መሰረት በማድረግ ነው።  
  
አገሪቱ ከሦስት ዓመታት በፊት የጀመረችው አዲሱ ሚሌኒየምና ባለፉት ዓመታት 
የተመዘገበው የኢኮኖሚ ዕድገትን በማስቀጠል ማሕበራዊ ፍትሕ ለማንገስ የሚታደርገው 
ያለሰለሰ ጥረት ከዳር ለማድረስ እያንዳንዱ ዜጋ ዕቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ እጅ ለእጅ 
ተያይዞ መረባረብ ይጠበቅበታል። ለሕዝቦቿ መድህን የምትሆን በሁለንተናዋ የበለፀገች 
አገር መፍጠር እንደምንችል ለዓለም ማሳየት እንችላለን።  
 
እናም በፅሕፉ ከተዘረዘሩ ስኬቶችና መልካም ልምዶች በመነሳት የዕድገትና 
ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ሊተገበርና ሊሳካ የሚችል ስለመሆኑ ለአፍታም ቢሆን 
አልጠራጠርም። ሰላም! 
  
 


