
1 

 

የ“ቀስ ብሎ መቸኮል” ትሩፋቶች 

ፈላስፋው ሲመክር አደራ ብሏል 
በምትሰራው ስራ ቀስ ብለህ ቸኩል 

 
ከበደ ሚካኤል 

 

አሸናፊ መለሠ 08/04/14 

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ሃገራችን ታላላቅ የልማት ስኬቶችን 
ካስመዘገበችባቸው፣ እመርታዎችን ካሳየችባቸውና አሁን ያለንበትን ባለ ሁለት አሀዝ 
የኢኮኖሚ እድገት ለማስመዝገብ ካስቻሏት በትካታ ዘርፎች ውስጥ በዋናነት ከሚጠቀሱት 
አንዱ ነው፡፡ በመሆኑም በዘርፉ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል፤ 
በርካታ ሺህ ኢንተርፕራይዞች ተቋቁመው ወደ ሃብት ጉዟቸውን ጀምረዋል፤ በርካታ 
ሚሊዮነሮችንም ማየት ጀምረናል፡፡ 

ይህንን ፈጣን ልማት ለማፍጠን፣ የህዝቡን ተጠቃሚነት ይበልጥ ለማስፋት፣ ፍትሃዊ 
የሃብት ክፍፍሉን በፍጥነትና በፍትሃዊነት ለማዳረስ፣ ለታለመው የኢንዱስትሪ መር 
ኢኮኖሚ ፅኑ መደላድል ለመሆን በፈላስፋው ምክር መመራትና መፍጠን ያስፈልጋል፤ 
ግብታዊና ስሜታዊ መፍጠን ሳይሆን ብስለትን የተላበሰ፣ የተቀየሰውን ስትራቴጂ ያማከለ 
ፍጥነት፡፡ 

በልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ቀስ ብሎ መቸኮል መንታ ስለት ባለው ጎራዴ ይመሰላል፡፡ 
አንዱ የስለቱ ጎን መፍጠንን የሚያሳስበው ጎን ሲሆን ይህም ህዝብን ያማከለ፣ ሁሉ 
አቀፍነቱንና ፍትሃዊነቱን ያረጋገጠ፣ በማያቋርጥ ፈጣን ለውጥ ውስጥ የሚምዘገዘግን ልማት 
ሲያሳስብ ሌላኛው የስለቱ ጎን ደግሞ ያዝ፣ ቀስ የሚያስብለው ጎን ነው፡፡ ይህ ጎን ልማቱ 
በየደረጃው ያሉ አፈፃፀሞችን እየገመገመ የሚጓዝ፣ በሰከነ የድጋፍና ክትትል የታጀበ፣ 
በብልህ አመራር የደረጀና በዕውቀት፣ በስትራጂዎች፣ በማስተግበሪያ ማኑዋሎች፣ 
በመመሪያና ደንቦች የተደገፈው ጎን ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ስኬቶችን ቀጣይነት ለማረጋገጥ በርካታ 
ስራዎች መከናወን ይገባቸዋል፡፡ ቀጣዩ በጀት አመት የመጀመሪያው ምዕራፍ የዕድገትና 
የትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ማብቂያ፣ የሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ የጅማሮው ዋዜማ 
እንደመሆኑ ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ዘርፉ በርካታ ታላላቅ 
ተልዕኮዎች ይጠብቁታል፡፡ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ዘርፉ እንደ ከዚህ ቀደም 
ተልዕኮዎቹ ይህንን እቅድ ማሳካት ከቻለ በሃገሪቱ ውስጥ ያለውን የስራ አጥነት ችግር 
በመቅረፍ ሁሉም ሰርቶ ማደር የሚችልባትን ሃገር መፍጠር ይቻላል ማለት ይሆናል፡፡ 
በሌላ በኩል ደግሞ ከሃገሩቱ ኢኮኖሚ እድገት ጋር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን 
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የህዝቦች ፍላጎት ለማርካት ከውጪ ይመጡ የነበሩ አያሌ ምርትና አገልግሎቶችን 
በማስቀረት ሃገሩቱ ለውጭ ምንዛሬ ታወጣው የነበረውን ዶላር ከማስቀረት አልፎ እነዚህኑ 
ምርትና አገልግሎቶች ወደ ውጪ በመላክ የውጭ ምንዛሪን ማግኘት ያስችላል፡፡ እንዲሁም 
በህዝቦች መካከል ያለውን የሃብት ልዩነት በማጥበብ ፍትሃዊ የሆነ የሃብት ክፍፍል 
በማምጣት ከኢኮኖሚው እድገት ጎን ለጎን ማህበረሰባዊ መረጋጋትን በመፍጠር 
ለዲሞክራሲያዊነት መስፈን ታላቅ እገዛን ማድረግ ይችላል፡፡ ከዚህም ባሻገር ሃገራችን 
በቅርቡ አሳካዋለሁ ብላ ለተነሳችበት ህዝቦቿን የመካከለኝ ገቢ ባለቤት የማድረግ ራዕይ 
እውን መሆን አሁን ያለውን የግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ 
ለመቀየር ወሳኝ መሆኑ ታውቋል፡፡ በመሆኑም ይህ የኢኮኖሚ ሽግግር እውን እንዲሆንና 
ለኢንዱስትሪው ዘርፍ መስፋፋት ምልካም መደላድል በመሆን ህዝቦች የተሸለ ህይወት 
እንዲኖሩ ያስችላል፡፡ 

ቀጣዩ ዘመን ለኢንዱስትሪ መሩ ኢኮኖሚ እውን መሆን ዋነኛ መሳርያ የሆነውን 
የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ይበልጥ የምናጠናክርበት እንደመሆኑ ለዘርፉ ትልቅ ትኩረት 
በመስጠት በኢንተርፕራይዞች ልማት፣ በተለይም በማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዞች ልማቱ 
ላይ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ግድ ነው፡፡ በሌላ በኩል ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ እድገት 
መልካም መደላድል ለሚፈጥረውና የኢንተርፕራይዞች ዕድገት ማነቆ የሆነውን የማሽነሪ 
እጥረት ለመቅረፍ ሲባል ተግባራዊ መሆን ለጀመረው ለካፒታል እቃ ኪራይ እውነተኛ 
ተግባራዊነት የጋራ ርብርብ ማድረግ ይገባል፡፡ ይህን ለማሳካትም የኢንተርፕራይዞችን 
የማሽነሪ ፍላጎት የመለየት ስራውን በቶሎ ማጠናቀቅ፣ የማሽነሪ ግዢውን ማፋጠንና 
ለማሽነሪ ስርጭቱም ሆነ የብድር አሰጣጥና አሰባሰብ ምቹ ሁኔታዎችን ካሁኑ ማዘገጃጀት 
ይገባል፡፡ 

በሌላ በኩል የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎችን አቅምና ቁጥር የማሳደጉ ስራ 
እግር በግር መካሄዱ ፋይዳው ቀላል አይደለም፡፡ ምንም እንኳን በአሁኑ ሰዓት አንድ ሺህ 
አምስት መቶ አካባቢ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች ቢኖሩንም አሁንም 
ቢሆን የአንድ ማዕከል አገልግሎት የማይሰጥባቸው የሃገራችን አካባቢዎች መኖራቸው 
መረሳት የለበትም፡፡ በሌላ በኩል እነዚህ ማእከላት በሚፈለገው ደረጃ በሰው ሃይልና 
በቁሳቁስ የተሟሉ ባለመሆናቸው እነዚህን ክፍተቶች እግር በእግር እየተከታተሉ ማሟላቱ 
ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም፡፡ 

የክላስተር ማዕከላት፣ የማምረቻ ሼዶችና የመሸጫ ሱቆች ግንባታ ስራችንንም በማፋጠን 
አደራጅተን ያቋቋምናቸው ኢንተርፕራይዞች የሚያመርቱበት ታዛ አጥተው፣ የሚሸጡበት 
ጉሊት ተቸግረው ገና ከመጠንሰሳቸው እንዳይመክኑ ማድረግ አለብን፡፡ በእሴት ሰንሰለት 
ስራችን የብዙሃንን ተጠቃሚነትና ተመጋጋቢነት፣ በገበያ ትስስራችን የምርትንና ሸማችን 
ግንኙነት በማጥበቅ፣ በስልጠናና ድጋፋችን የአንቀሳቃሾችን ክሂሎትና ምርታማነት 
በማበልፀግ ለኢኮኖሚው ሽግግር እውነተኛ ማርሽ ቀያሪ መሆናችንን ማስመስከር 
ይገባናል፡፡ 
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ከላይ ያየናቸውን ስራዎች በፍጥነት ስንከውን ግን መዘንጋት የሌለባቸውና በፈጠንንበት 
ልክ ቀስ ብለን ልናተኩርባቸው የሚገቡ ስራዎች መኖራቸውን መዘንጋት የለብንም፡፡ 
እነዚህም የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ዘርፉ ከኪራይ ሰብሳቢነት የፀዳ 
እንዲሆን የጠራና ግልፅነትን የተላበሰ አሰራር፣ ተጠያቂነትን ያሰፈነ የስራ አካባቢን 
ለመፍጠር ደጋግሞ ማሰብ ያስፈልጋል፡፡ በተለይም ለኪራይ ሰብሳቢነት የተጋለጡ የዘርፉ 
ስራዎችን በመለየት የስራውን ስርዐት ግልፅነትን እንዲላበስ፣ የቁጥጥርና ድጋፍ ማዕቀፉ 
እንዲጠብቅና አገልግሎት ፈላጊውም ሆነ አገልግሎት ሰጪው ስለአገልግሎቱ አሰጣጥ በቂ 
እውቀት እንዲጨብጡ በማድረግ በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ልማት ለመጠቀም 
የግለሰቦችን ይሁንታ ማግኘት ወይም አንዳች ጥቅማጥቅምን መስጠት ሳይሆን ኢትዮጵያዊ 
መሆንና ህጋዊ ደረጃዎችን ማሟላት ብቻ በቂ መሆኑን የጋራ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ማድረግ 
ተገቢ ነው፡፡ 

በዘርፉ ውስጥ በየደረጃው የሚገኝ አመራርም ሆነ ባለሙያ በልማታዊ አመለካከት የታነፀ 
እንዲሆን፣ ለሚሰራው ስራ በቂ በሆነ እውቀት የተካነ መሆን እንዲችል፣ በክሂሎትና 
በስነምግባር አርአያ መሆን እንዲችል ተከታታይነት ያላቸውን ስልጠናዎች በማዘጋጀት 
ማብቃት፣ በልማት ሰራዊት ግንባታ ትግበራም ለአንድ አላማ እንዲቆም ማስቻል 
ያስፈልጋል፡፡ 

ይህ አላማም ሀገራችን ለዘመናት ተዘፍቃበት ከኖረችበት ድህነት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
መንጥቆ የማውጣት አላማ በመሆኑ ሁሉም የዘርፉ ባለድርሻ አካላት የዚህ ታሪካዊ 
ትውልድ አባልና ታሪክ ሰሪ እንደመሆኑ ለታሪኩ አጨራረስና ስኬት አቅሙን ሁሉ አሟጦ 
መጠቀም ይገባዋል፡፡ ይህ ሲሆን ነው ቀስ ብሎ መቸኮል ጥበብ የሚሆነው፤ ይህን 
ስንፈፅምም ነው ታላቂቷን ኢትዮጵያ በአስተማማኝ መሰረት ላይ መገንባት የምንችለው፡፡ 

 

 

 

 

 


