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ኢትዮጵያ ከአለም ቀደምት የስልጣኔ ማዕከላት እና የኃያላን መንግስታት መገኛ አንዷ እንደነበረች 

የታሪክ መዛግብት ያወሳሉ፡፡ ኢትዮጽያውያን የልዩ ልዩ ጥበባት ባለቤቶች በነበሩበት በዛ ዘመን 

bአለም የስልጣኔ ማማ የተቆናጠቡበት ወቅት ነበር፡፡ ሆኖም ግን በታሪክ አጋጣሚ ሀገራችን 

ባጋጠሟት የአገዛዝ እና የአስተዳደር ዝቅጠቶች ሳቢያ ለከፋ ድህነትና ኃላቀርነት ተዳርጋ 

ኖራለች፡፡ በዚህም ህዝቦቿ ከድህነት ወለል በታች ሊባል በሚችል የኑሮ ደረጃ መኖራቸውን ሳያንስ 

በፍትህ እና መልካም አስተዳደር እጦት ሲራቡ ቆይቷል፡፡ 

ወታደራዊው የደርግ መንግስት ተገርስሶ ኢህአዴግ መንበረ ስልጣኑ በተረከበ ማግስት የልማትና 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ወጋገን መፈንጠቅ ጀመረ፡፡ ለኢትዮጵያ ህዝብ ኑሮ መሻሻል 

በመሻት በወቅቱ የድህነት ዘብ ሆነው የቆዩ ስርዓታት በመቃወም ምርጫው የነፃነት ትግል ካደረጉ 

ከዚያ ወርቃማ ትውልድ መካከል በእሳት ተፈትነው የዘለቁ ብርቅዬ የቁርጥ ቀን ልጆች 

ፈርተዋል፡፡ ከነዚህ የቁርጥ ልጆች መካከል በተለይ ኢህአዴግ ባሳለፋቸው የፀረ-ደርግ ህዝባዊ 

ትግሎች ላይ በሳል ስትራቴጂካዊ አመራር ይሰጡ ከነበሩ ባለራዕይ ታጋዬች አንዱና ምናልባትም 

በቀዳሚነት የሚጠቀሰው መለስ ነበር፡፡ መለስ ከትጥቅ ትግል በኃላም ቢሆን በፀረ-ድህነት ትግሉ 

ኢትዮጵያን በመራ ጊዜ ድንቅ የአመራር ጥበብ ችሎታው በዓለም የፖለቲካ መድረኮች ሳይቀር 

አንቱታን አትርፏል፡፡ 

መለስ ከደርግ ጋር የሞት ሽረት ጦርነት ይካሄድባቸው ከነበሩ ወቅቶች ጀምሮ የህዝባችን ዋነኛ 

ጠላት ድህነት እንደሆነ በድርቅና ረሀብ የሚንገላታው ህዝብ ዘመናዊ የግብርና አስራር 

የሚያሳየውና የሚመራው አካል በማጣቱ እንደሆነ ለአለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃንም ሳይቀር 

በአንደበቱ አበክሮ ሲናገር ነበር፡፡ በሺዎች የህዝብ  ልጆች ህያው መስዋዕት የተረጋገጠው 

ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተገነባ በኃላም ቢሆን አርቆ አስተዋዩ መለስ መሪነት የህዝብ አደራነት 

የመሆኑን መርህ ሳያዛንፍ ከለጋ ዕድሜው ጀምሮ ለታገለለት የፀረ-ድህነት /ዋናው ጠላት/ ትግል 

በሚያስደንቅ ችሎታው ተወጣ፡፡ በፖለቲካ አለመረጋጋት ሳቢያ በትልቅ የኢኮኖሚ ቀውስ ትገኝ 

የነበረችውን ሀገር መርቶ ዕድገቷ በማይናጋ መሰረት ላይ መገንባት ችሏል፡፡ ኢትዮጵያ አሁን 



ከሰሀራ በታች በሚገኙ የአፋሪካ ሀገራት ባልተለመደ አኳኃን ከአፋሪካ 3ተኛ ከአለም ደግሞ 10ኛ 

ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ባለቤት እንድትሆን አብቅቷታል፡፡ 

ካሉት ነባራዊ ሁኔታዎች አንፃር ለሀገራችን የሚበጅ የፖለቲካል ኢኮኖሚ ፍልስፍና በማፍለቅ 

መርህን የተከተለ ሳይንሳዊ ፀረ-ድህነት ትግል ያካሄደ መሪ መለስ ነው፡፡ መለስ የልማታዊ 

መንግስት እና አብዬታዊ ዴሞክራሲ የርዕዬተ-አለም ዘውጎች መሪ መሀንዲስ መሆኑ ምስክር 

አንሻም፡፡ መለስ ልዩ ልዩ አስተሳሰቦችን በማፍለቅ አያቆምም ይልቁንስ በየደረጃው ያለው አመራር 

እና አጠቃላይ ህዝቡ የአስተሳሰቡ ተጋሪ ይሆን ዘንድ በየመዋቅሩ ግልፅ የውይይት መድረኮች 

በመክፈት ሀሳብ እንዲሸረሽርባቸውና አስተያየትም እንዲሰጥባቸው ዕድል የሚሰጥ በባህሪው ልቅ 

ሊባል የሚችል ዴሞክራት መሪ ነበር፡፡ በሌላ ሀገራት ታሪክ ባልተለመደ መንገድ ልማትና 

ዴሞክራሲ አስማምቶ መምራት እና ማደግ እንደሚቻል ያሳየ መሪ መለስ ነው፡፡ መለስ ዴሞክራሲ 

ካለ ልማት፤ ልማት ደግሞ ካለ ዴሞክራሲ ኣይዋጥለትም፡፡ በዚህም የበለፀገ ህብረተሰብ በራሱ 

ስልጡንና የዴሞክራሲ ግንዛቤ ይኖረዋል፣ የተሻለ ንቃት ያለው ህብረተሰብ በዚህ መንገድ ሲፈጠር 

የልማትና ብልፅግና ጉዞው አጭር እንዲሆን ያደርገዋል፣ ይላል፡፡ ልማት የሌለው ዴሞክራሲ ወይም 

ዴሞክራሲ የሌለው ልማት ጤናማ ዕድገት እንዳልሆነ በጥብቅ ያምናል፡፡ 

በመለስ ዕይታ የመጀመሪያው ለውጥ የአስተሳሰብ ለውጥ ነው፡፡ በጠንካራ አመክንዬ የተደገፉ 

ሀሳባት የገዢነት ድርሻ እንዳላቸው ካለ ምንም ማወላዳት ያምናል፤ ያስተገብራልም፡፡ በዚህም ሰፊ 

ህብረተሰባዊ ለውጥ የዕድገት መሰረት መሆኑና በዜጎቿ ፍትሀዊ የሀብት ክፍፍል የነገሰባት አዲስ 

ኢትዮጵያ መገንባት እንደሚቻል በተግባር አሳይቷል፡፡ 

መለስ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ገናነቷ በምትመለስበት ፅኑ መሰረት ላይ ያኖረ መሪ መሆኑ ማንም 

የማይክደው ሀቅ ነው፡፡ በለጋ ዕድሜው በትግል ሜዳ በነዛ ፈታኝ ወቅቶች ለኢትዮጵያ ብሔር 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተመኘላቸው አዲስ ሀገር የተስፋ ጮራ ፈንጥቆባታል፡፡ በአሁኑ ሰዓት 

በሁሉም ዘርፎች ማለት ይቻላል ለማንኛውም አካል ግልፅ በሆነ መልኩ አንፀባራቂ ለውጦች 

ተመዝግቧል፡፡ በመሰረተ ልማት አውታሮች ዝርጋታ፣ በማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት፣ 

በግብርና ልማት፣ በንግድ፣ በታክስና ገቢዎች፣ በኢንዱስትሪ ልማት፣ በመልካም አስተዳደር፣ በህግና 

ፍትህ ጉዳዬች እና መሰል የማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፎች ተጨባጭ ለውጦች መጥቷል፡፡ በዚህም 

በከተማም ሆነ በገጠር የሚኖሩ ህዝቦች በአንፃራዊ የተመቸ ኑሮ እንዲኖሩ አስችሏል፡፡ ያለፉት 

ስርዓታት ሰለባዎች ሆነው የኖሩ በመለስ አስተዋይ አእምሮ የሀገር ማህበረ ኢኮኖሚ ዕምብርት 

እንደሆኑ ተመስክሮላቸው ዕውቅና ያተረፉ አርሶና አርብቶ አደር፣ ሴቶች እና ወጣቶች 

ባስመዘገቧቸው ስኬቶች አደባባይ ለመውጣት ችሏል፡፡ ከእነዚህና መሰል ስኬቶች በስተጀርባ 

የመለስ ብልህ አመራር እናገኛለን፡፡ 



የመለስ ራዕይ በኢንዱስትሪ ልማት 

ለዘመናት በግብርና ላይ ተንጠልጥሎ የኖረው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ 

እንደሚያስፈልገው በመረዳት ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋገር 

መደላድል በመፍጠር በሳል አመራር የሰጠ ባለ ራዕይ መሪ ነው መለስ፡፡ 

ለእንደ እኛ በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት ቀርቶ በከፍተኛ የዕድገት ደረጃ ለሚገኙ ሀገራትም ቢሆን 

የግብርና አስፈላጊነት መሰረታዊ ነው፡፡ በመሆኑም የኢኮኖሚው የበላይነት ለኢንዱስትሪ ያስረክብ 

እንጂ ግብርና በራሱ በምርትና ምርታማነቱ በእጥፍ እንዲያድግ ይፈለጋል፡፡ እነዚህ ቀመሮች 

በማቀናጀት እየተከናወነ የሚገኘው የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዘመን ከመጀመሩ ጥቂት 

ዓመታት በኃላ ዓይነተኛ ለውጥ እንዲያመጣ የመለስ ሳይንሳዊ እሳቤዎች የአንበሳውን ድርሻ 

ይይዛል፡፡ 

በመለስ መሪ መሃንዲስነት የተቀየሰው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዝርዝር የአፈፃፀም 

ስትራቴጂዎችንም ተካትተውበታል፡፡ በዚህም የኢንዱስትሪ ልማቱ ለማፋጠን ከምንጠቀምባቸው 

ስልቶች መካከል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዞች መስፋፋት ሰፊ መሰረት ያለው 

የኢንዱስትሪ ማህበረሰብ መገንባት እንደሚያስችል በአቅጣጫነት ተቀምጧል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ 

በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚገኙ የመካከለኛ እና ትላልቅ አምራቾች አቅም በማጎልበት 

የተቀናጀ ተግባር ተኮር የኢንዱስትሪ ማህበረሰብ መገንባት መቻል ነው፡፡ 

አለም አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ ኩባንያዎችና ባለሀብቶች በመሳብ መዋዕለ ንዋያቸውን ለኢትዮጵያ 

የሚያፈሱበት የተመቻቸ መንገድ መፍጠር ሌላው ትኩረት የተሰጠው አቅጣጫ ነው፡፡ በተከፈተው 

መንገድም ልዩ ልዩ የማነቃቂያ ፖሊሲዎች ታክለው የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ከፍተኛ 

ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ አቅጣጫውን በመከተል የሚገኘው ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ 

እንደተጠበቀ ሆኖ በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ የሰው ኃይል ልማት እና የመሰረተ ልማት ግንባታ ያለው 

ፋይዳ ዘላቂ እና የተረጋጋ የሀገር ልማት ማረጋገጥ ያስችላል፡፡ እነዚህ ስኬቶች በዋናነት በመለስ 

ተንታኝነት የተጠኑ ናቸው፡፡ 

ይህ በእንዲህ እንዳለ ለኢንዱስትሪ ልማቱ መስፋፋት ወሳኝ የሚባሉ እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል 

የመሰሉ መሰረተ ልማቶች እንደሚያስፈልጉ ግልፅ ነው፡፡ ትላልቅ አምራች ኩባንያዎች በብዛት 

በሚኖሩበት ስዓት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎት እንደሚጠይቅ ቀድሞ በመገንዘብ 

ከኢንዱስትሪ ልማት ጎን ለጎን ለኤሌክትሪክ ኃይል ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው፡፡ 

በዚህም በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ አጀንዳ የሆነውን ለተፈጥሮ ተስማሚ የሆነውን የአረንጓዴ 

አኮኖሚ ግንባታ መሰረት በማድረግ የመንግስታችን ትኩረት በታዳሽ የኃይል ማመንጫዎች 



ትኩረት ተደርጓል፡፡ ታላቁ መሪ በአለም አቀፍ መድረኮች ባለፉት ቅርብ ዓመታትም ቢሆን ስለ 

ዓለም ህዝቦች ደህንነት በመቆርቆር ኃያላን መንግስታት የበካይ ጋዝ ልቀታቸው እንዲቀንሱ 

እንዲሁም እስካሁን በአካባቢ አየር ያደረሱት ጉዳት ለችግሩ ገፈት ቀማሽ የሆኑት ታዳጊ ሀገራት 

ካሳ እንዲከፍሉ የሚያስችል ስምምነት ላይ ለማድረስ የቻለው በመጀመሪያ ደረጃ በሀገሩ በተግባር 

በማሳየት ነው፡፡ ከዚህ በላይ የተግባር ስብዕና የለም፡፡ 

ከሁሉም በላይ የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዞች የግልም ሆነ የመንግስት የማምረቻ ተቋማት፣ 

መካከለኛ እና ትላልቅ አምራቾች እንዲሁም በዘርፉ ያሉት ሌሎች ባለድርሻዎች በማስተባበር 

ለሀገራቸው ሁለንተናዊ ህዳሴ ማትጋት መቻልና ዘርፉን ማነቃነቅ ተችሏል፡፡ ከዚህ በመነሳት 

የኢኮኖሚው መዋቅር በመሰረታዊነት ሊለውጡ የሚችሉ በርካታ ታላላቅ ኘሮጀክቶች በራስ አቅም 

የመገንባት ድፍረት የተገነባው በጀግናው መሪያችን መሆኑም አይዘነጋም፡፡ 

በአሁኑ ሰዓት በታላቁ መሪ ሃሳብ አመጪነት የተጀመሩት አብዛኞቹ ታላላቅ ሀገራዊ ኘሮጀክቶች 

በሀገር ውስጥ ኮንትራክተሮች እና ተቋራጮች እየተከናወኑ ናቸው፡፡ ኘሮጀክቶቹ ምንም ዓይነት 

የፋይናንስ ጥገኝነት የሌለባቸው በኢትዮጵያ ህዝቦች መዋዕለ ንዋይ አፍሳሽነት እየተገነቡ 

መሆናቸው ስናስብ የመለስ አርቆ አስተዋይነት ይበልጥ ይገለፃል፡፡ በሺዎች ታንፆ በሚሊዬኖች 

የተተካ ይህ ስብዕና ያስከሰታቸው አስተምህሮዎች እና ዘመን ተሻጋሪ ራዕዬች የኢትዮጵያ ህዝቦች 

አንጡራ ሀብት ሆነው ዝንተ አለም ተዝቀው የማያልቁ የቀና መንገድ ፋና ወጊዎች ናቸው፡፡ 

የመለስ አሻራዎች በብረታ ብረትና ኢንጂኔሪንግ ኮርፖሬሽን 

እንደሚታወቀው የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንበ ቁጥር 

183/2002 ከመቋቋሙ በፊት የመከላከያ ኢንዱስትሪ በሚል መጠሪያ በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር 

ስር ይተዳደር ነበር። በወቅቱ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ከስምንት ያልበለጡ የወታደራዊ 

ምርቶች ጥገና አገልግሎት እና መለስተኛ የምርት ስራዎች የሚያከናውኑ ተቋማት ነበሩት።  

የወታደራዊ ተቋሞቹ (ፋብሪካዎች) ታሪካዊ አመጣጥ በምንመለከትበት ሰዓት አብዛኞቹ 

ወታደራዊው መንግስት ለዕኩይ ተግባሩ መሳካት ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎችና ትጥቆች 

እንዲያመርትባቸው በውድቀቱ ዋዜማ በአልሞት ባይ ተጋዳይነት ያቋቋማቸው ናቸው። የደርግ 

መንግስት እንዳሰበው ሳይሆን ቀርቶ ተቋሞቹ በሙሉ አቅማቸው ወደ ምርት መግባት ቀርቶ እዚህ 

ግባ የሚባል እንቅስቃሴ ሳያያዩ ኢህአዴግ ሀገሪቷን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠረ።  

በሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ከተገነባ በኋላ በነበሩት ሰባት ዓመታትም ቢሆን ተቋሞቹ በሙሉ 

አቅማቸው ወደ ምርት ገብተው ቆይቷል ማለት አይቻልም። ይልቁንስ ከ1990 ዓ/ም ጀምሮ ባለፉት 

ሰባት ዓመታት ሲካሄዱ የቆዩት የጥናትና ምርምር ስራዎች መሰረት በማድረግ ተቋሞቹ በማምረቻ 



ፋብሪካነት በተናጠል ለመደራጀት በቁ። በዚህም ሀገራችን በሻዕብያ መንግስት በተወረረችበት ጊዜ 

ተቋማቱ በመሳሪያ አቅርቦት ረገድ የበኩላቸው እንዲወጡ ተደርጓል። በዛ የፈተና እና የውጥረት 

ሰዓት የጦር መሳሪያዎች ግዢ የሀገር ኢኮኖሚ አከርካሪ የሚሰብር ያልተገባ ተግባር መሆኑ አበክሮ 

የተከራከረ እና በአቋሙ የፀና መሪ መለስ ነበር። አጥብቆ የፈለገው የዕርቀ ሰላም ሁኔታ 

እንደማይሆን ሲገነዘብ ቢያንስ አላቂ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎች በሀገር ውስጥ በመከላከያ ስር 

በሚገኙ በእነዚህ ተቋማት እንዲመረት ንቁ አመራር ሰጠ።  

በ1998 እነዚህ ፋብሪካዎች ወደ ኮምሌክስ አድገው በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የኢንዱስትሪ ዘርፍ 

በሚል ክፍል እንዲደራጁ ተደረገ። ባለፉት ዓመታት ያካበቷቸው ልምዶች በመጠቀም ተቋማቱ 

ከ1998 ዓ/ም በኋላ የበርካታ የፈጠራ ስራዎች ባለቤት ለመሆን በቁ። ሁሌም ቢሆን ከእነዚህ 

ተቋማት በስተጀርባ የህዝባዊ ሰራዊት ዶክትሪን አስቺቴክቱ መለስ አለ። 

መለስ የሀገር ኢኮኖሚ በቀላሉ ሊሸከመው የሚችል የመከላከያ ሠራዊት በመገንባት ሠራዊት 

ተቀላቢ ኃይል ሳይሆን አምራች ኃይል በመሆን ህዝባዊ ባህሪ የሚላበስበት እና በተግባር 

የሚያረጋግጥበት ስትራቴጂካዊ ግብ በማስቀመጥ ለተግባራዊነቱ ብቁ አመራር ሰጥቷል። 

የአስተሳሰቡ አብነት ሊሆነን የሚችል ደግሞ በቀድሞ የመከላከያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ በአሁን የብረታ 

ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ህያው ምስክር ነው።  

የካቲት 22/2002 ዓ/ም ለመከላከያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተቋማት ልዩ ቀን ነበረች። በምጡቅ 

አስተሳሰቦቹ አቅጣጫ አመልካችነት ውጋገን መፈንጠቅ የጀመሩት እነዚያ ተቋማት በታላቁ መሪ 

የመጎብኘት ዕድል አገኙ። የኢንዱስትሪ ዘርፍ አራት ተቋማት (ህብረት፣ ቢሾፍቱ፣ ጋፋትና ደጀን) 

በዕለቱ ሲጎበኙ በህያው መሪያቸው ዘንድ አድናቆትን አተረፉ። በዕለቱ ከታላቁ መሪ አንደበት 

የወጡ ቃላት እንደሚከተለው ቀርቧል።  

“በኢትዮጰያ ከዚህ በፊት የማይታሰብ የነበረውን ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ስር ነቀል 

በሆነ መልኩ ለመቀየር እርሾ ያለው እዚህ እናንተ ጋር ነው። በጣም ተስፋ ሰጪ 

ተsም ነው። ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ዓቅም ያላቸው ማሽነሪዎችን በማምረት 

ከመከላከያም አልፎ ለሲቪሉ ዘርፍ ሊተርፉ የሚችሉ አቅሞች ተገንብቷል። ከዚህም 

በመነሳት ይህንን አቅም አሟጦ በመጠቀም ለኢኮኖሚው በአጠቃላይ ከፍተኛ 

እመርታ ለማስገንዘብ አቅም ያለው እዚህ ነው። ፋብሪካዎችን ጭምር እዚሁ 

ለመስራት የምንችልበት በር ከፋች አቅም ነው ያለው። የኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ 

ግንባታ ቀደምት መሪዎች ለመሆን ብቃት አላችሁ።  



ሁሉም የመከላከያ ኢንዱስትሪ ተቋማት በተወሰነ መልኩ ያየቸው አሉ። በተለይም 

የሙያተኛውን እውቀትና ክህሎት ከመዳበር አኳያ የተለያዩ ማሽነሪዎችን 

ከመጠቀም አንፃር ብዙ ርቀት ተሂዷል። 

የሃገራችን ልማት የመከላከያ ዓቅም ታሳቢ ያደረገ ነው የቀጣዩ 5 ዓመታት 

ዕቅዳችን። በርቱ! የአዲስ ምዕራፍ በር ከፋቶች ናችሁ።” 

የታላቁ መሪ እርምጃ በእነዚህ የመበረታት ቃላት ብቻ አላቆመም። ይልቁንስ ተቋማቱ ሀገራችን 

ለዘመናት ከኖረችበት የግብርና መሪ ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መሪ ኢኮኖሚ ለመሸጋገር 

መደላደል የሚፈጥር ማዕከል (ተቋም) አድርጎ ለማቋቋም ጥናት እንዲካሄድ አደረገ። ጥናቱ በታላቁ 

መሪ የቀን ተቀን ክትትል ከተገባደደ በኋላ ተቋማቱ በኮርፖሬት ደረጃ የሚቋቋሙበት መንገድ 

እንዲፈጠር የመነሻ ፅሑፍ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲቀርብ አደረገ። በዚህም የብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሰኔ 2/2002 ዓ/ም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 183/2002 

ለመቋቋም በቃ። ብኢኮ በይፋ ከተቋቋመ በኋላ ቢሆንም በታላላቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ግንባታ 

ተሳታፊ እንዲሆን በመለስ አርቆ አስተዋይ መሪነት ተገራ። የኮርፖሬሽኑ ራዕይ፣ ዓላማ እና 

አጠቃላይ ስትራቴጂካዊ ግቦች ከታላቁ መሪ ልማታዊ እሳቤዎች የመነጩ ናቸው ቢባል ማጋነን 

አይሆንም። በዚህም ብኢኮ የታላቁ መሪ የአብራክ ክፋይ ነው ማለት እንችላለን። ስለሆነም 

በሀገራችን የህዳሴ ታሪክ ልዩ ስፍራ ያለው የዚህ የዘመኑ ሰብአዊ ክስተት ህያው ሀውልት ከሚባሉ 

ተቋማት አንዱ ብኢኮ ሆኖ ይኖራል።  

 


