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የትራንስፎርሜሽን እቅደ የአንዴ ዓመት ጉዞ 
 

ስሜነህ  ነሐሴ 5 2011 
 
የኢፌዳሪ መንግሥት ባሇፉት ዓመታት የተመዘገበውን ምጣኔ ሀብታዊ ዕዴገት 

በሚቀጥለት አምስት ዓመታትም በዘሊቂነት አጠናክሮ ሇማስቀጠሌና ህዝቡ 

በየዯረጃው የሌማቱ እኩሌ ተጠቃሚ እንዱሆን ሇማስቻሌ በተሇያዩ መስኮች በርካታ 

ተግባራትን እያከናወነ ይገኛሌ። 

 

ከዚህ አኳያ በዋናነት የአምስት ዓመት የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ 

በማዘጋጀትና በየዯረጃው ከሚገኙ የመንግሥት አመራሮች ጀምሮ ሠራተኛው፣ 

ህዝቡ፣ ባሇሀብቱና ላልችም የሚመሇከታቸው ሁለ ከተወያዩበት በኋሊ እቅደ 

በፓርሊማ ፀዴቆ ወዯተግባራዊ እንቅስቃሴ ከተገባ እነሆ የአንዴ ዓመት ጊዜ 

ሉሞሊው ጥቂት ወራት ብቻ ቢቀሩት ነው፡፡  

 

እቅደን በተመሇከተ "ሰፊና የተሇጠጠ" ነው ከሚሌ አስተያየት አንስቶ "ሇመፈፀምና 

ሇማስፈፀም የሚከብዴ" እንዱሁም "መንግሥትን የሚመራው አሸናፊ ፓርቲ 

(ኢህአዳግ) ሇራሱ የፖሇቲካ ፍጆታ ሲሌ ያቀዯው ህዝብን የማወናበጃ ውጥን ነው" 

የሚለ አስተያየቶች ሲሰጡ ከርመዋሌ፡፡ አሁን አሁን ዯግሞ እቅደ የማይሳካ መሆኑ 

በመረጋገጥ ሊይ ነው ሲለም ይዯመጣለ፡፡ ሇዚሁ አስተያየታቸውም ዋቢ 

የሚያዯርጉት እቅደ ከፀዯቀ ዓመት ቢያስቆጥርም እስካሁን የተሰራ ነገር የሇም፡፡ 

በተከታዮቹ አራት ዓመታትም የታቀዯውን ሁለ ሇመፈፀም የማይቻሌ ነው ሲለ 

ይገሌጻለ፡፡ 

 

ከእቅደ አፈጻጸም አንፃር በተሇያዩ ዘርፎች ያሇውን ሁኔታ ከዚህ ቀዯም በነበሩት 

መጣጥፎቼ በስፋት መግሇጼ አይዘነጋም፡፡ በተሇይም የደከም ኢንደስትሪ ዞን፣ 

የጋምቤሊ ሰፋፊ የእርሻ ሌማት፣ የአዲማ ኃይዌይ የመንገዴ ሥራዎች፣ በምሥራቅ 

ሐረርጌ ዞን የጎሮ ጉቱ ወረዲ የግብርና ሌማትና ላልች የእቅደ አካሌ የሆኑ 
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ተግባራትን በጽሑፎቼ መጠቃቀሴ ይታወሳሌ፡፡ ዛሬም በአንዴ ዓመት ሂዯት ውስጥ 

ምንም የተሰራ ነገር የሇም በሚሌ የተሳሳተ ምክንያት የእቅደን ስኬት ሇሚጠራጠሩ 

ግሇሰቦችና ሇእቅደ ስኬት የበኩሊቸውን በመወጣት ሊይ ሇሚገኙ ዜጎች ሁለም 

በየራሳቸው አተያይ መረጃውን ይጠቀሙበት ዘንዴ ከእቅደ አካሊት ውስጥ ዏበይት 

ክንውኖችን እንዯሚከተሇው ሇመጠቋቆም እሞክራሇሁ፡፡  

 

በቅዴሚያ ከግብርና ሌማት አንፃር የእቅደን፣ የአፈፃፀም ዯረጃውንና ሂዯቱን 

በመቃኘት እጀምራሇሁ። የአርሶ አዯሩን ምርትና ምርታማነት ከማሳዯግ አኳያ 

ሦስት መሠረታዊ አቅጣጫዎችን በመከተሌ የግብርናው ዘርፍ እዴገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅደ ተግባራዊ እንዯሚዯረግ ከእቅደ ድሴ መመሌከት 

ይቻሊሌ፡፡  

 

መጀመሪያ የአነስተኛ አርሶ አዯሮች ምርታማነት ከምርጥ አርሶ አዯሮች 

ምርታማነት ጋር ሲነፃፀር ከሁሇት እስከ ሦስት እጥፍ የሚያንስበት ሁኔታ ስሊሇ 

የማስፋት ስትራቴጂውን ተግባራዊ በማዴረግ የሁለንም አርሶ አዯሮች አማካይ 

ምርታማነት ወዯ ምርጥ አርሶ አዯሮች ምርታማነት ዯረጃ የተጠጋ እንዱሆን 

ሇማዴረግ ሌዩ ትኩረት የሚሰጠው ነው፡፡ ከዚህ በተጓዲኝ አዲዱስ ቴክኖልጂዎችን 

ሰፋ ባሇመሌኩ በሙከራ ዯረጃ የመተግበርና ውጤታማነታቸው ሲረጋገጥ በማስፋትና 

በስትራቴጂው ማዕቀፍ ውስጥ በማካተት ሇሁለም አርሶ አዯሮች እንዱዲረስ 

የማዴረግ ሥራ የመጀመሪያው መሠረታዊ አቅጣጫ ነው፡፡ ሁሇተኛው ዯግሞ 

የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና ሌማት ሊይ በማተኮር የውኃ አጠቃቀምን በማሻሻሌና 

የመስኖ ሌማት ሥራን በማስፋፋት የግብርናን ዕዴገት የማፋጠንና ቀጣይነቱን 

የማረጋገጥ አቅጣጫ ነው። 

 

የአርሶ አዯሩ ምርታማነትና ከምርቱም የሚያገኘው ገቢ ከፍ እንዱሌ ማዴረግ 

ሦስተኛው መሠረታዊ አቅጣጫ ነው። ከዚህ አንፃር ነው እንግዱህ እቅደ ከፀዯቀ 

በኋሊ በነበሩት ጥቂት ወራት ወይም የአንዴ ዓመት ጉዞ በግብርናው ዘርፍ 

የተከናወኑ ሥራዎች መቃኘት የሚኖርባቸው፡፡ በዚሁ መሠረት በትራንሰፎርሜሽን 
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እቅደ ውስጥ የግብርናውን ዘርፍ ሇማሳዯግ ከተቀመጡት መሠረታዊ አቅጣጫዎች 

አንፃር የተወሰኑ ነጥቦችን እጠቃቅሳሇሁ፡፡  

 

የማስፋት ስትራቴጂውን ከመተግበር አኳያ እቅደ ከፀዯቀበት ማግስት ጀምሮ ምርጥ 

ሌምድች በየቴክኖልጂው ዓይነት እየተሇዩ በፓኬጅ መሌክ ተቀምረው 

መዘጋጀታቸው የእቅደ አፈጻጸም የመጀመሪያው ተግባር ነበር። ይህ ተግባር ግን 

አንዳ ተሰርቶ የሚቆም ባሇመሆኑ በትግበራ ሂዯት የሚገኙ ምርጥ ተሞክሮዎች 

በቀሪዎቹ ዓመታት እየዲበሩ እንዯሚሄደ ግምት ውስጥ መግባት አሇበት። በምርጥ 

ቴክኖልጂዎችና አሰራሮች ሊይ ሇግብርና ሌማት ባሇሙያዎችና አርሶ አዯሮች በቂ 

ክህልት የሚያስጨብጥ የተግባር ስሌጠና መስጠትም የእቅደ አካሌ በመሆኑ ከእቅደ 

የመጀመሪያ ዓመት ታህሣስ ወር ጀምሮ በአርሶ አዯር ማሰሌጠኛ ጣቢያዎችና 

በምርጥ አርሶ አዯሮች ማሳ ሊይ በመመስረት እየተሰጠ ነው። (ስሌጠናውን 

በተመሇከተ የጎሮ ጉቱ ወረዲን እንዯማሳያነት ያቀረብኩበትን የስሌጠና ሁኔታና 

ይዘት እዚህ ሊይ ያስታውሷሌ) ከቴክኖልጂው ጋር ተያይዘው የሚታዩ የአመሇካከትና 

የክህልት ችግሮችም እየተሇዩ በተስተካከሇ አመሇካከት እየተተኩ ነው። በዚህ 

መሠረት በመርሃ ግብሩ የመጨረሻ ዓመት በግብርና ምርጥ ተሞክሮ ማስፋት ሥራ 

ሊይ ከሚሳተፉ አርሶ አዯሮች 90 በመቶ የሚሆኑቱ ምርታማነታቸው በሦስት እጥፍ 

ያዴጋሌ ተብል ይጠበቃሌ። የዝናብ ውኃን በአግባቡ በመጠቀም ረገዴ የሚኖረው 

ትኩረት እንዯተጠበቀ ሆኖ በውኃ አጠቃቀም ሊይ ሇውጥ በማምጣት የመስኖ ሥራን 

ሇማስፋፋት ርብርብ እየተዯረገ ነው።  

 

የሰብሌ ምርትና ምርታማነትን በማሳዯግ ረገዴ ወቅታዊ የቴክኖልጂ ብዜት፣ 

አቅርቦትና ሥርጭት ሥርዓት ተጨባጭ ፍሊጎት በሚያሟሊ መንገዴ ከፌዳራሌ 

እስከ ታችኛው የአስተዲዯር እርከን ዴረስ ተሟሌቶ እንዱዘረጋ የዚህን ዓመት 

ጨምሮ ሇቀጣዮቹ አራት ዓመታት የሚያስፈሌጉ የማዲበሪያ የምርጥ ዘር እና 

የአነስተኛ እርሻ መሳሪያዎች በጥራት በሚፈሇጉበት ጊዜና በሚያስፈሌገው መጠን 

እንዯሚቀርቡ የዚህ ዓመት አፈፃፀም ጥሩ ማሣያ ነው። 
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በቂ እርጥበት ባሇባቸው አካባቢዎች የግብርናን እዴገት ዘሊቂነት ሇማረጋገጥ 

የሚያስችለ የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ሥራዎች በማስፋት ስትራቴጂው ማዕቀፍ 

ውስጥ እየተፈፀመ ነው። የእንስሳት ጤና አገሌግልትን በተመሇከተ መከሊከሌ ሊይ 

ትኩረት በማዴረግ በሽታ ከመከሰቱ በፊት ክትባት በስፋት የመስጠት፣ ሇክትባት 

ክምችት ተጨማሪ አቅም የመፍጠር፣ የህክምና አገሌግልት የሚሰጠውን የሰው 

ኃይሌ በበቂ መጠን በማሰሌጠን ተቋማቱን ማስፋፋትና አገሌግልቱን በተንቀሳቃሽ 

ዘዳ ጭምር አጠናክሮ የማስቀጠሌ ሥራው በመከናወን ሊይ ነው። 

 

የአርብቶ አዯር አካባቢዎችን በተመሇከተ የአርብቶ አዯሩ ህይወት በዋነኛነት 

የተሳሰረው ከእንስሳት ሀብት ጋር በመሆኑ ህይወቱን ከማሻሻሌ አንፃር የእንስሳት 

ሀብቱን ከማሌማት ውጭ ላሊ አማራጭ ሉታሰብ አይችሌም፡፡ በዚሁ መሠረት 

ቀዲሚ ትኩረት የሚሰጠው ሇእንስሳትና ሇሰው መጠጥ አገሌግልት የሚውሌ ውኃ  

በበቂ ሁኔታ እንዱዲረስ ማዴረግ ነው። 

 

ስሇሆነም ይህ ተግባር ከግጦሽ መሬት ማሻሻሌና ከመስኖ ሌማት ሥራ ጋር ተሳስሮ 

እየተፈፀመ ነው፡፡ የወራጅ ወንዝ ውኃ በቀሊለ በመጥሇፍና የተገነቡ ግዴቦችን 

በመጠቀም የከርሰ ምዴር ውኃ ባሇባቸው አካባቢዎች ዯግሞ ውኃውን በማውጣት 

ሇእንስሳትና ሇሰው መጠጥ፣ ሇመስኖ ሥራና የግጦሽ መሬትን ሇማሻሻሌ እንዱውሌ 

በማዴረግ በአርብቶ አዯሩ አካባቢ የሚከናወኑ የምግብ ዋስትና ተግባራት የጋራ 

የመሠረተ ሌማት ግንባታን ጨምሮ ይህን ሥራ በዋነኛነት በሚያሳካ መንገዴ 

እየተፈፀመ ነው። ከዚህ ሥራ ጋር በተያያዘ በአርብቶ አዯሩ ሙለ ፍሊጎትና 

ፈቃዯኛነት ሊይ የተመሠረተ የሰፈራ ፕሮግራም በማካሄዴ የተረጋጋ ኑሮ እንዱኖሩ 

የሚያስችሌ ቅዴመ ዝግጅትም ተጠናቆ ሥራው ተጀምሯሌ። በቀሪዎቹ ዓመታት 

አርብቶ አዯሩ ከእንስሳት ሀብቱ ይበሌጥ ተጠቃሚ እንዱሆን የእንስሳት ግብይት 

ሥርዓት መዘርጋት ሌዩ ትኩረት የሚሰጠው እንዯሆነም የግብርና ሚኒስቴር 

መረጃዎች ያመሇክታለ። 

 

በግብርና ሌማት የግለ ዘርፍ ኢንቨስትመንት ተሳትፎና ዴርሻ ትርጉም ያሇው 

ሇውጥ እንዱያመጣ ማዴረግ የእቅደ መሠረታዊ አቅጣጫ በመሆኑ የግለ ዘርፍ 
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በግብርና ሌማት የሚያካሂዴ ኢንቨስትመንት ሰፋፊ መሬትና ውሱን ጉሌበት 

ባሇባቸው አካባቢዎችና ሇከተሞች ቅርብ በሆኑ በውሱን መሬትና ሰፊ ጉሌበት 

በመጠቀም ከፍተኛ ዋጋ ያሊቸውን የግብርና ምርቶች ማምረት በሚቻሌባቸው 

አካባቢዎች የግብርና ሌማት እንዯየ ባህሪያቸው እየተካሄዯ ይገኛሌ፡፡   

 

የኤላክትሪክ ኃይሌ  

 

የኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን "ኤላክትሪክ ሇሁለም" በሚሌ መርህ 

በአገሪቱ የተሇያዩ ሥፍራዎች በሚገኙ ወንዞች ሊይ በቂና አስተማማኝ የኤላክትሪክ 

ፕሮጀክቶችን ገንብቷሌ፤ በመገንባትም ሊይ ይገኛሌ። ከተገነቡት የኃይሌ ማመንጫ 

ፕሮጀክቶች ውስጥ የተከዜ 300 ሜጋ ዋት፣ የግሌገሌ ጊቤ ሁሇት 420 ሜጋ ዋት 

እና የጣና በሇስ 460 ሜጋ ዋት የኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክቶች ውስጥ የተከዜ 300 

ሜጋዋት፣ ግሌገሌ ጊቤ ሁሇት 420 ሜጋ ዋት እና የጣና በሇስ 460 ሜጋዋት ኃይሌ 

ወዯመስጠት ተሸጋግረዋሌ፡፡ እነዚህ የኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክቶች በአገሪቱ 

የነበረውን የኃይሌ እጥረት እንዱቀረፍ ረዴተዋሌ፡፡ የእነዚህ ፕሮጀክቶች ግንባታ 

የአገሪቱን የኃይሌ አቅርቦት ሽፋን 41 በመቶ አዴርሰውታሌ። ይህም ተግባር 

መንግሥት ያወጣውን የአምስት ዓመት የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ 

ሇማሳካት የሚኖረው ዴርሻ ከፍተኛ ነው። 

 

ኮርፖሬሽኑ በየጊዜው እያዯገ የሚመጣውን የአገሪቱን የኃይሌ ፍሊጎት ሇማሟሊት 

ባሇው ጥረት ከትሌሌቅ የኃይሌ ማመንጫ ጣቢያዎች የሚመነጨውን የኤላክትሪክ 

ኃይሌ ወዯ ብሔራዊ የኤላክትሪክ ሥርዓት የሚያገናኝ መስመር በመዘርጋት ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ በዚህ መሠረት በቅርቡ ተመርቆ ወዯ ሥራ የገባውን የጣና በሇስ የኃይሌ 

ማመንጫ ጣቢያ የኤላክትሪክ ኃይሌ ወዯ ብሔራዊ የኤላክትሪክ ትሥሥር 

(National Grid) ሇማስገባትና ሇማሰራጨት የሚያስችሌ ሥራ ተከናውኗሌ ። በዚህ 

ሂዯት ከበሇስ -ባህር ዲር ዯብረ ማርቆስ - ሱለሌታ ባሇ 400 ኪል ቦሌት 

የኤላክትሪክ ኃይሌ ማስተሊሇፊያ መሥመር ሥርጋታና ማከፋፈያ ጣቢያዎች 

ግንባታ ተካሂዶሌ። ይህም በእቅደ የተቀመጠውን የአገሪቱን የኤላክትሪክ ኃይሌ 

አቅርቦት በአንዴ አገራዊ መረብ ውስጥ ሇማስገባት ያግዛሌ። 
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ከኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጫ ጣቢያዎች ግንባታ ጋር በተያያዘ በእቅደ ዘመን 

ከሚከናወኑት ተግባራት መካከሌ የኃይሌ ማስተሊሇፊያ መስመሮች ግንባታ አንደ 

ነው። በዚሁ መሠረት በኮርፖሬሽኑ የራስ ኃይሌ እና በውጭ አገራት ተቋራጮች 

አማካይነት 2 ሺህ 424 ኪል ሜትር ርዝመት ያሊቸው ባሇ230 እና ባሇ132 ኪል 

ቮሌት ኃይሌ የመሸከም አቅም ያሊቸው በተከዜ - ሽሬ - እንዲስሊሴ - ሁመራ 

የሚያሌፉ መስመሮች እንዱሁም የአሊማጣ - ኮምቦሌቻ - ኮተቤ ቃሉቲ መስመሮች 

ይገኙበታሌ። በላሊም በኩሌ ባሇ132 ኪል ቮሌት የኤላክተሪክ ኃይሌ የመሸከም 

አቅም ያሊቸው ከሐረር - ፊቅ እንዱሁም ከነቀምት - ጊዲ አያና አዲዱስ 

የማስተሊሇፊያ መሥመሮች ዝርጋታ እየተካሄዯ ነው። በዚሁ መሠረት በዚህ ዓመት 

ብቻ 2 ሺህ 981 የከተማና የገጠር መንዯሮችን የኤላክትሪክ ኃይሌ ተጠቃሚ 

ሇማዴረግ በርካታ ተግባራት በመከናወን ሊይ ናቸው። 

 

አሁን በመገንባት ሊይ ያለ የኤላክትሪክ ኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክቶችን 

በተመሇከተም 1 ሺህ 870 ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም ያሇው የግሌገሌ ጊቤ 

ሦስት የኃይሌ ማመንጫ ጭሮጀክቶች አጠቃሊይ ግንባታቸው 41 ነጥብ 45 በመቶ 

ሊይ ዯርሷሌ። በላሊ በኩሌ በፊንጫ አመርቲ - ነሽ እየተገነባ የሚገኘው 100 ሜጋ 

ዋት የማመንጨት አቅም ያሇው ፕሮጀክት በመጀመሪያው ዙር 30 ሜጋ ዋት 

የሚያመነጨው የግንባታው ክፍሌ ሥራ 90 ነጥብ 85 በመቶ ተጠኗቋሌ። 

 

እነዚህ ሁለ መንግሥት በአምስት ዓመቱ የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ 

የአገሪቱን የኃይሌ አቅርቦት አሁን ካሇው በአምስት እጥፍ በማሳዯግ 10 ሺህ ሜጋ 

ዋት ሇማዴረስ በእቅደ ካስቀመጠው ተግባራት ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ላሊውና 

ዋነኛው ዯግሞ በአባይ ወንዝ ሊይ በአፍሪካ በግዙፍነቱ የመጀመሪያ የሆነውን 

የኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክት ሇመገንባት በመጋቢት ወር 2003 ዓ.ም በጠቅሊይ 

ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ መሠረቱ የተጣሇው የህዲሴው ግዴብ የኃይሌ ማመንጫ 

ፕሮጀክት ነው። 
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በሚቀጥለት ዓመታት ሉመረት ከታቀዯው ተጨማሪ የኃይሌ አቅርቦት ውስጥ ከ65 

ነጥብ 6 እስከ 87 ነጥብ 5 በመቶ የሚሆነው የሚገኘው ከህዲሴው ግዴብ ነው። 

የህዲሴው ግዴብ ፕሮጀክት በዓመት በአማካይ 130 ሚሉዮን 15 ሺህ ሜጋ ዋት 

ሰዓት ኢነርጂ ያመርታሌ፡፡ 145 ሜትር ከፍታ ያሇው ግዴብ በመካከሊቸው 1 ነጥብ 

8 ኪል ሜትር ርቀት ባሊቸው ሁሇት ተራሮች መካከሌ ይገነባሌ። እያንዲንዲቸውም 

350 ሜጋ ዋት የማመንጨት አቅም ያሊቸው 15 ዩኒቶችና ጄኔሬተሮች ይኖሩታሌ። 

 

ፕሮጀክቱ ግንባታ በተጀመረ በ44ኛው ወር ከ15ቱ ዩኒቶች ውስጥ ሁሇቱ ተጠናቀው 

700 ሜጋ ዋት ያመነጫለ፡፡ ሦስተኛው ዩኒት ዯግሞ በ56ኛው ወር ማምረት 

ይጀምራሌ። በአጠቃሊይ የፕሮጀክቱ ግንባታ በ74 ወራት ሙለ በሙለ ተጠናቆ 

አገሌግልት መስጠት ይጀምራሌ ተብል ይጠበቃሌ።  

 

ከውሃ ኃይሌ ጎን ሇጎን በንፋስ ኃይሌ የሚሰሩ የኃይሌ ማመንጫ ፕሮጀክቶች 

ግንባታም እየተካሄዯ ነው፡፡ በዚህ መሠረት በትግራይ ክሌሌ ከንፋስ ኃይሌ 120 

ሜጋ ዋት የሚያመነጨው የአሼጎዲ ፕሮጀክት ሥራ 43 በመቶ ያህሌ ተጠናቋሌ። 

መንግሥት እነዚህን የተጀመሩ ሥራዎችና በአምስት ዓመቱ የዕዴገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅዴ ዘመን በዘርፉ ሉያከናውናቸው ያቀዲቸውን ተግባራት 

ስኬታማ ሲያዯርግ አሁን እየታየ ያሇውን እና በቀጣይም እያዯገ የሚሄዯው 

የኢኮኖሚ እዴገት የሚፈጥረውን ተጨማሪ የኃይሌ አቅርቦት ማሟሊት ከመቻለም 

በሊይ የኤላክትሪክ ኃይሌ ሇጎረቤት አገሮች በመሸጥ የተጀመረውን ዕቅዴና 

እንቅስቃሴ የሚያሳካ ይሆናሌ ተብል ይታመናሌ። 

 

የስኳር ሌማትና የትራንስፎርሜሽን እቅዴ ከ1998 እስከ 1999 ዓ.ም ዴረስ 

ግንባታው ተጠናቆና ተፈትሾ የስኳር ምርቱን የጀመረው የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ 

በቀን 4ሺህ 400 ቶን አገዲ የመፍጨት አቅም አሇው፡፡ ምርቱን በጀመረበት ወቅት 

የስኳር አገዲ እርሻ ይዞታው 6ሺህ 778 ሄክታር ነበር።  

 

በፊንጫ በሚካሄዯው የነባር ፋብሪካ ማስፋፊያ ፕሮጀክቶች ፋብሪካው አሁን ያሇውን 

በቀን 4ሺህ 400 ቶን አገዲ የመፍጨት አቅም ወዯ 12 ሺህ ቶን ያሳዴጋሌ። 
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በአሁኑ ወቅት የፋብሪካው ማስፋፊያ ፕሮጀክት ከ47 በመቶ በሊይ ተጠናቅቋሌ፡፡  

በ2004 ዓ.ም ህዲር ወር ሊይ ሙለ በሙለ ተጠናቆ ማምረት ይጀምራሌ። ከዚህ ጎን 

ሇጎን የኢታኖሌ ፕሊንቱን አቅም ሇማሳዯግ በተዯረገው ጥረት የኢታኖሌ ፕሊንት 

ማስፋፊያ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ የኢታኖሌ ምርቱ አሁን ካሇበት ከ8 ነጥብ 1 

ሚሉዮን ሉትር ወዯ 20 ሚሉዮን ሉትር ያዴጋሌ።  

 

በፊንጫ በአሁኑ ወቅት የሚገኘው የሇማ አገዲ ተክሌ 11ሺህ 514 ሄክታር ዯርሷሌ። 

ባሇፉት ዓመታት በሥፍራው በተካሄዯ የእርሻ ማስፋፊያ ሥራ ከ4ሺህ 500 ሄክታር 

በሊይ አገዲ ሇምቷሌ። ፋብሪካው በሚቀጥለት ዓመታት በምሥራቃዊ የወንዝ ዲርቻ 

(East bank) የ4ሺህ 400 ሄክታር በመስኖና የስኳር አገዲ ተክሌ ሌማት ያካሂዲሌ። 

ሇዚህም እንዱረዲ ተቋራጩ የውኃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት 25 ኪል 

ሜትር ካናሌ ገንብቷሌ፡፡ ቀሪው 23 ኪል ሜትር በቅርቡ የሚጠናቀቅ ነው። 

እንዱሁም በነሼ የ4ሺህ 600 ሄክታር የአገዲ ተክሌ እና መስኖ ሌማት ይካሄዲሌ። 

ሇዚህ ሥራ ከኦሮሚያ ውኃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት ጋር ሇመስኖና 

መሠረተ ሌማት ግንባታ ኮንትራት ተፈራርሟሌ። ፋብሪካው ከኢስት ባንክ 

የሚቀረውን 4ሺህ 400 ሄክታር መሬትና በነሼ የሚሇማውን 4ሺህ 600 ሄክታር 

የመስኖና የአገዲ ተክሌ ሌማት እስከ 2005 በጀት ዓመት ያጠናቅቃሌ። በዚህም 

ጠቅሊሊ የአገዲ ተክሌ ሽፋኑ ከ20 ሺህ ሄክታር በሊይ ይዯርሳሌ። 

 

የመተሀራ ስኳር ፋብሪካም የአገዲ ይዞታውን 30ሺህ ሄክታር ሇማዴረስ በነባር 

እርሻው ከሚገኘው አሥር ሺህ ሄክታር በተጨማሪ በከሰም ምዕራፍ አንዴ 13 ሺህ 

ሄክታር በምዕራፍ ሁሇት ሰባት ሺህ ሔክታር በዴምሩ የሃያ ሺህ ሄክታር አገዲ 

ሌማት ይካሄዲሌ። በዚሁ አገዲ ሌማት የውኃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ዴርጅት 

በከሠም 500 ሚሉዮን ሜትር ኩብ ውኃ መያዝ የሚችሌ የግዴብ ግንባታ ሥራ 

ተጀምሯሌ፡፡ ግንባታው በ2004 በጀት ዓመት መጨረሻ ሊይ ይጠናቀቃሌ። 

 

የስኳር ኮርፖሬሽኑ በነባር ስኳር ፋብሪካዎች እያካሄዯ ካሇው የማስፋፊያ 

ፕሮጀክቶች በተጨማሪ የአምስቱ ዓመት የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ አካሌ 

የሆነ የስኳር ሌማት በአራት ክሌልች ያካሂዲሌ። በስኳር ሌማት ዕቅደ መሠረት 
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አዲዱስ የስኳር ፋብሪካ ግንባታ እና የአገዲ ተክሌ ሌማት የሚካሄዴባቸው አማራ፣ 

ኦሮሚያ፣ የዯቡብና ትግራይ ክሌልች ናቸው። በእነዚህ ክሌልች ዘጠኝ ፋብሪካዎች 

ይገነባለ፡፡ ሇፋብሪካዎቹ ከሚገነባው ግዴብ በተጨማሪ ሇፋብሪካዎቹ ግብዓት 

እንዱሆን የአገዲ ተክሌ ይሇማሌ። ከዚሁ ጎን ሇጎንም የመኖሪያ ቤት ግንባታዎች 

ይከናወናለ።  

 

በኦሞ ኩራዝ ስኳር ፕሮጀክት እያንዲንዲቸው በቀን አሥር ሺህ ቶን አገዲ 

የመፍጨት አቅም ያሊቸው ስዴስት ፋብሪካዎች ይገነባለ፡፡ ሇአገዲ ተክሌ ሌማትም 

150 ሺህ ሄክታር መሬት በጥቅም ሊይ ይውሊሌ። ሇዚህም እንዱረዲ የኦሞ ወንዝ 

መጥሇፊያ ሥራ Head work እና 100 ኪ.ሜ ካናሌ ይገነባሌ። ከዚህ በተጓዲኝ 

ሇስኳር ፋብሪካዎቹ  ኃሊፊዎችና ሠራተኞች 52 ሺህ መኖሪያ ቤቶች ይገነባለ።  

 

በጣና በሇስ ስኳር ፕሮጀክት ሁሇት ስኳር ፋብሪካዎች ይገነባለ፡፡ ፋብሪካዎቹ 

እያንዲንዲቸው በቀን አሥር ሺህ ቶን አገዲ የመፍጨት አቅም ይኖራቸዋሌ። ሇዚህ 

እንዱረዲ በአካባቢው በሚገኝ ሃምሳ ሺህ ሄክታር መሬት የአገዲ ተክሌ ሌማት 

ይካሄዲሌ፡፡ የአገዲ ተክለን ሇማሌማት ከጣና በሇስ ኃይሌ ማመንጫ የሚወጣውን 

ውኃ የመጥሇፍ ሥራም በመጠናቀቅ ሊይ ይገኛሌ። ሇሌማቱም የሚረዲ 50 ኪል 

ሜትር ካናሌ ይገነባሌ። በአካባቢው ሇሚገነቡት ፋብሪካዎች ኃሊፊዎችና ሠራተኞች 

17 ሺህ 500 መኖሪያ ቤቶች ይሰራለ ተብል ይጠበቃሌ። 

 

በተመሣሣይ መሌኩ ሇወሌቃይት ስኳር ፕሮጀክት በቀን አሥር ሺህ ቶን አገዲ 

የመፍጨት አቅም ያሇው ፋብሪካ ሇመገንባት የሚያስችሇው በዛሬማ ወንዝ ሊይ 

እየተሰራ ያሇው ግዴብ በ2004 ዓ.ም ይጠናቀቃሌ። በአካባቢውም በ25 ሺህ ሄክታር 

ሊይ የመስኖ አውታር ተዘርግቶ የአገዲ ተክሌ ሌማት ሲካሄዴ፣ ሇፋብሪካው ሥራ 

ኃሊፊዎችና ሠራተኞች አገሌግልት የሚውለ 8ሺህ 700 መኖሪያ ቤቶችና 

የአገሌግልት መስጫ ተቋማት ይገነባለ።  

 

ላሊው የአርጆ ዳዳሳ ፕሮጀክት ነው፡፡ በዳዳሳ ወንዝ ሊይ የሚሰራው ግዴብ 

ከሁሇት ዓመት በኋሊ ይጠናቀቃሌ። እንዱሁም ሇግሌ አሌሚዎች የሚሆን 37 ሺህ 
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ሄክታር መሬት የመስኖ አውታር ተዘርግቶሇት የአገዲ ተክሌ ሌማት እንዱካሄዴበት 

ይዯረጋሌ። በአጠቃሊይ በቀጣይ አምስት ዓመታት የሚካሄደት ፕሮጀክቶች አሁን 

በአገራችን የሚመረተውን 300 ሺህ ቶን ስኳር በ2007 ዓ.ም 2 ሚሉዮን 225 ሺህ 

ቶን በማዴረስ ያሳዴጉታሌ። 

 

በ2003 በጀት ዓመት ከሁሇት ነባር ስኳር ፋብሪካዎች 20 ሚሉዮን ሉትር ኢታኖሌ 

ይመረታሌ፡፡ የአምስት ዓመቱ እቅዴ ሲጠናቀቅ ከስኳር ተረፈ ምርት 181 ሚሉዮን 

ሉትር ኢታኖሌ ይመረታሌ ተብል ይጠበቃሌ። 

 

አገራችን ከዓሇም የስኳር ገበያ ዴርሻ እንዱኖራት ታስቦ የተቀረፀው የስኳር ሌማት 

እቅዴ ከ75 ቢሉዮን ብር በሊይ በጀት ተይዞሇታሌ። ዕቅደን ሇማሳካት በነባር ስኳር 

ፋብሪካዎች የሚካሄደ የማስፋፊያ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ በተንዲሆ ስኳር ፋብሪካ 

ፕሮጀክት እና በሚገነቡት ዘጠኝ አዲዱስ ፋብሪካዎች ከ556 ሺህ 500 ሄክታር በሊይ 

መሬት ሊይ የመሰኖ አውታር ይዘረጋሌ። በዚሁ መሬትም የስኳር አገዲ ተክሌ 

ሌማት ይካሄዲሌ። 

 

በመንግሥት ከሚገነቡት አሥር የስኳር ፋብሪካዎች በተጨማሪ በግሌ ኩባንያዎች 

ዯግሞ ሁሇት ፋብሪካዎች ይገነባለ። ሇዚህም በሚኒስትሮች ምክር ቤት በ2002 ዓ.ም 

መጨረሻ ሊይ የተቋቋመው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሇመጀመሪያ 

ጊዜ ሇስኳር ፋብሪካዎች ግንባታ የሚያስፈሌጉትን ማሽኖች በአገር ውስጥ 

ያመርታሌ፡፡ በአጠቃሊይ በፕሮጀክቶቹ ወዯ 400 ሺህ ያህሌ ሰው የሥራ ዕዴሌ 

ያገኛሌ። ከዚህ ውስጥ ፕሮጀክቶቹ እሰኪጠናቀቁ ዴረስ 150 ሺህ ዜጎች ጊዜያዊ 

የሥራ ዕዴሌ ያገኛለ፡፡ ፕሮጀክቶቹ ተጠናቀው ማምረት ሲጀምሩ እስከ ሩብ 

ሚሉዮን የሚዯርሱ ዜጎች ቋሚ የሥራ ዕዴሌ ይፈጠርሊቸዋሌ ተብል ይጠበቃሌ። 

 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ በአገሪቱ የሚገኙትን ቀበላዎች ሁለ ከዋና ዋና መንገድች ጋር 

የማገናኘቱ ሥራ በትግራይና በአማራ ክሌሌ ተጀምሯሌ፡፡ የዯቡብና የኦሮሚያ 

ክሌልችም ዝግጅታቸውን ማጠናቀቃቸው ሇዚህ ስኬት አንደ አመሊካች ነው፡፡ 
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