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የኢትዮዽያ ህዝብ ቅድሚያ የአገሩ ምርት  

የመግዛት ባህል ይኑረው!!! 

ብርሃነመስቀል ወልደገሪማ አፅብሃ, aberhaneth@gmail.com,  

ከጎንደር ከተማ 

ጥር 2002 

እንደሚታወቀው ኢትዮዽያ አገራችን በቅርቡ ወደ ሰማኒያ ሚሊዮን የህዝብ ቁጥር እንዳላት 

መረጃዎች ይጠቁማሉ:: ይህን ያህል ህዝብ ቁጥር ምግብ የሚፈልግ ሆድ እና የተለያዩ 

ፍላጎቶች ያለው ሰው መሆኑ እርግጥ ነው:: አገራችን በህዝብ ብዛት ከአፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር 

ካላቸው ሶስት አገሮች ውስጥ ትመደባለች:: ይህን የህዝብ ቁጥር አገራችን በኢኮኖሚ 

ዕድገት አመርቂ ውጤት ቢደገፍ ህዝቡ መሰረታዊ የሆነ ፍላጎትና የመገብየት አቅሙ ከፍ 

የሚል መሆኑ ይታመናል:: ስለሆነም አገራችን እንድታድግ 80 ሚሊዮን ህዝብ እንደ አንድ 

ለዕድገት ቆርጦ መታገል እንዳለበት የግድ ይላል:: 

ይህን 80 ሚሊዮን ህዝብ በአገራችን በሚመረቱ ምርቶች ላይ ያለው የመግዛት ባህል 

ምንም እንካን በጥናት የተመረኮዘ አባባል ባይሆንም በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው ለማለት 

ይቻላል:: ይህን ባህል ህዝባችን ከስሩ መናድ ያለበት መሆኑ የግድ ይላል:: 

ይህን 80 ሚሊዮን ህዝብ በዓመት ከሚያወጣው ወጪ ከ50% በላይ ለአገር ምርት ትኩረት 

አድርጎ ቢገዛ አምራች የሆኑ ዜጎችና ፋብሪካዎች በጥራትና በብዛት ምርታማነታቸውን 

ይጨምራል:: በአለም ገበያም ተወዳዳሪ ሊሆኑ ይችላሉ:: ምክንያቱም የካፒታል አቅማቸው 

ያድጋልና ስለሆነም ህዝባችን በተቻለ መጠን ለነገ በማይባል የአገራችን ምርት የመግዛት 

ባህሉን ሊያዳብር ይገባል:: ይህን የአገር ምርት የመግዛት ባህል ከሕንድ ህዝብ መማር 

ይቻላል:: ሕንዶች በመጀመሪያ የአገራቸው ምርት በቅድሚያ የትም አገር ቢሄዱ ለመግዛት 

ይሞክራሉ:: ይህን ባህላቸው በማድረግም ታሪክ እንደሚዘክረው ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ነፃ 

ለመውጣት አስችሎዋቸዋል:: ህዝባችን የአገር ምርት የመግዛት ባህሉ የአስተሳሰብ ለውጥ 

እንዲያደርግ እያንዳንዱ ግለሰብና የሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ 

ድርጅቶች ትኩረት በመስጠት ማስተማር እንዳለባቸው የግድ ይላል:: 
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እንደሚታወቀው ሰው መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶች ማለትም መጠሊያ፣ ልብስና ምግብ እስከ 

ዘለዓለም የሚቀጥሉ ናቸው:: ስለሆነም 80 ሚሊዮን ህዝብ ለምሳሌ ልብስ፣ ጫማ፣ ሳሙና 

ለመግዛት ቢፈልግ በመጀመሪያ በአገራችን ከሚመረቱትን በመምረጥ መግዛት አለበት:: 

ህዝባችን የአገር ምርትን በገዛ ቁጥር ፋብሪካዎቻችን የማምረትና የካፒታል አቅማቸው 

ያድጋል:: እንዲሁም በስራቸው የሚቀጠሩ ሰራተኞች ቁጥርና የአገራችን የገቢ ምንጭ 

ይጨምራል:: ስለሆነም ይህን 80 ሚሊዮን ህዝብ የገበያ ፍላጎቱ በአገሩ ምርት ትኩረት 

የማድረግ ባህል ከሰረፀበት አጠቃላይ አገራችን ታድጋለች ማለት ነው::  

እያንዳንዱ ሰው በየቀኑ ለሚገዛው ነገር በሚያስብበት ጊዜ የአገሩን ምርት ቅድሚያ 

መስጠት አለበት:: ጥቅሙ ብዙ ነውና ህዝባችን ከውጭ ለሚመጡ ምርቶች ቅድሚያ ከሰጠ 

የአገራችን ምርቶችን ከውድድር ውጭ ያደርጋቸዋል:: እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ እጥረት 

ያስከትላል:: እያንዳንደዋ ከውጭ የምትመጣ ዕቃ በውጭ ምንዛሪ ወይም በዶላር መሆኑ 

ጎበዝ ማወቅ አለብን:: ሁላችን የአገራችን ምርት በቅድሚያ መግዛት እንዳለብን በሃሳብ 

የምንስማማ ይሆናል ነገር ግን ይህን ሃሳብ ወደ ተግባር ካልተቀየረ ዋጋ አይኖረውም 

ስለሆነም የአገር ምርት ለመግዛት በተግባር እንግለጸው:: 

ጠለቅ ብለን ስናስበው የአገራችን ምርት በገዛን ቁጥር ለያንዳንዱ ሰው ስራ እየፈጠርን 

መሆኑን መታወቅ አለበት:: ይህም ማለት ለማምረት የሚሰማራው ሰው ይጨምራል:: 

ምርቱን ወደ ገበያ ለማቅረብ ሂደት የትራንስፖርት አገልግሎት ይጨምራል:: እንዲሁም 

ነጋዴዎች ወይም ባለሃብቶቻችንን በስራቸው የሚቀጠሩ ሰራተኞች ቁጥር ይጨምራል:: 

ስለሆነም ጎበዝ ይህን የአገር ምርት የመግዛት ባህል ማደበር እንዳለብን ለነገ የማይባል 

የቤት ሰራ መሆኑ ተገንዝበን ያለ የሌለ ሃይላችን በማሰባሰብ ለተግባራዊነቱ መዝመት 

አለብን:: 

ተባብረን ኢትዮዽያ አገራችን እናሳድግ!!! 

 

 


