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ከብርሃኑ ተሰማ(ኢዜአ)  11-10-14 
     
የስብሰባው አዳራሽ ሙሉውን ሞልቷል።ጉዳዩ ከመላው አህጉሮች የመጡ ሰዎችን አሰባስቧል።ጉዳዩ 
ደግሞ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት(ተመድ)ን አሳሳቢ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የሚመክርበት 
አይደለም።ርዕሰ ጉዳዩ በአንድ አገር ያተኮረ ነበር። 
  
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በዓለም አቀፍ ደረጃ በተያዙ ጉዳዮች ላይ ምክክር ማድረግና 
ውሳኔዎችን ማስተላለፍ ያውቅበታል።ብዙዎቻችን በሰላምና በጸጥታ ጉድለት በሚታወኩ አገሮች 
ጉዳይ ሲሰራ እናውቀዋለን።ዓለማችንን በሚያሰጉ ጉዳዮች ላይ ይመክራል። 
ይዘክራል።ይወስናልም። 
  
ከዚያም አለፍ ሲል በማደግ ላይ የሚገኙ አገሮችን ጉዳዮች እያፍታታ የሚመክርባቸው ጉዳዮች 
እንዳሉትም ይታወቃል።በተለይ የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች ለማሳካት በሚደረገው ጥረት 
የተደረሰበትን ሁኔታ በየጊዜው ይገመግማል። 
 
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2015 በኋላ ያለው ጊዜ 
ድህነትን ለማጥፋት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ቃል ኪዳን የሚገባበት እንዲሆን ይፈልጋል።ከነዚህም 
አንዱ መሣሪያ አሳታፊና ዘላቂ የኢንዱስትሪ ልማት ማረጋገጥ ነው።ፔሩ ሊማ ውስጥ እንደ 
አውሮፓውያን አቆጣጠር 2013 የወጣው መግለጫም የዚሁ መተግበሪያ ተደርጎ ይወሰዳል። 
 
በሰኔ 2006 በቪዬና በተካሄደው የመጀመሪያው መድረክ  የድርጅቱ አባል አገሮች በጉዳዩ ላይ 
ስትራጂያዊ ክርክሮች በማድረግ ልማቱን  ለማፋጠን አመቺ ስልቶች ተልመዋል። 
 
ልማቱ በኣጋርነት ላይ በተመሰረተ መንገድ እንዲከናወንም አጋሮች አስፈላጊውን ድጋፍ 
በማድረግና ድርጅቱ ደግሞ በቴክኒክ በማገዝ ግቡን ለመምታት ይሰራሉ። 
 
በዚህም መሠረት ከአፍሪካ ኢትዮጵያና ሴኔጋል በሞዴልነት ተመርጠዋል።ድርጅቱ ሥራውን 
ለማከናወን አምስት ጉዳዮች በዋነኝነት አካቷል።እነዚህም፦ 
1/ጠንካራ አገራዊ ፕሮግራም 2/በፕሮግራሙ ግቦች ላይ ግልጽ አቋም መያዝ 3/አገራዊ ሀብትን 
ከአጋሮች ከሚገኘውጋር ቴክኒካዊ ድጋፍ አቀናጅቶ በማንቀሳቀስ ያስገኘው ውጤት 4/የድርጅቱን 
ባለ ብዙ ዘርፎች አገልግሎቶች ያለው ዕድልና 5/በአባል አገሮችና በአጋሮች መካከል ተከታታይነት 
ያለው የክትትልና የሪፖርት አሰራሮችን መተግበር የሚሉ ናቸው። 
 
ስትራቴጂው አካባቢን እየተንከባከቡ  የተቀናጀ የኢንቨስትመንት ዕቅድን ለመተግበር፣የሥራ ዕድል 
ፈጠራን ለማስፋፋትና ድህነትን እንዲቀንስ ገመሥራትን እንደሚጠይቅ ድርጅቱ ያዘጋጀው መረጃ 
ያመለክታል። 



 
ኢትዮጵያ በኢንዱስትሪው ዘርፍ የምትተገብራቸው ፖሊሲና ስትራቴጂዎች መሠረታዊ ለውጥ 
ለማምጣት የታለሙ ናቸው።በዚህም የቀላል  ምርታማነትን ማሳደግ(የአግሮ-ምግብ ማምረቻ፣ጨርቃ 
ጨርቅና አልባሳት፣ቆዳና የቆዳ ውጠቶች)፣አዳዲስ ኢንዱስትሪዎችን(ከባድ የብረታ ብረት፣ 
በመክፈት ዓይነታቸውን ማበራከትና ከፍተኛ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ (የማሸጊያ፣የባዮ 
ቴክኖሎጂ፣ኤሌክትሮኒክስ፣የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን)ኢንዱስትሪዎችን ለማቋቋም ትኩረት 
ይሰጣሉ። 
 
አገሪቱ በአበባ፣በፍራፍሬና በአትክልት ምርቶቿ የውጭ ምንዛሪ ለማፍራትና ሥራ በመፍጠር 
ያገኘችውን ልምድ በተጠቀሱት መስኮች ጠንክራ በመሥራት ለወጣቶች ሥራ፣ያደገ የውጭ ምንዛሪ 
ገቢና ለአነስተኛና ጥቃቅን ንግድ ሥራዎችና ለአርሶ አደሮች ገበያ ለመፍጠር ያስችላሉ ሲልም 
መረጃው ያብራራል። 
ባለፈው ሳምንት በኦስትሪያዋ መዲና የጠራው መድረክ ግን ለየት ያለ ነበር።በማዕከላዊቷ 
የአውሮፓ አገር የተጠራው መድረክ ሁሉንም አካላት ያሳተፈና በሁለት አገሮች ላይ ያተኮረም 
ነበር።ኢትዮጵያና ሴኔጋልን ለሁለት ቀናት በየተራ የዘከረ።  
መድረኩ የአፍሪካን የኢንዱስትሪ ልማት የገመገመና የወደፊት አቅጣጫውን ያመላከተም ነበር። 
 
በተመድ የቪዬና ዓለም አቀፍ መድረክ የተደረገው መድረክ በአህጉሪቱ ኢንዱስትሪን ለማስፋፋትና 
ከድህነት ለመውጣት የሚያደርጉትን ጥረት ተመልክቷል።  
ድርጅቱ በማደግ ላይ የሚገኙትንና ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት እያስመዘገቡ ያሉትን አገሮች 
የኢንዱስትሪ ልማት እንቅስቃሴ ይደግፋል።እየተቃረበ ካለው የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦችን 
ለመምታት እየተከናወ ባለው ጥረት የአገሮችን የኢንዱስትሪ ልማት ባለፈው የአውሮፓውያን 
ዓመት ገምግሟል።  
ግምገማው በልማት ወደኋላ በቀረችውና አሁን ግን ፈጣን የኢኮኖሚ እመርታ እያስመዘገበች 
ያለችውን አፍሪካን ይዳስሳል።’’ከአፍሪካ ለኢንዱስትሪ ልማት የተመቸ አገር የትኛዋ ነች?'' 
በማለት ባደረገው ጥናት የተመሰረተው ምላሽ ኢትዮጵያን በቀዳሚነት ያስቀምጣታል።ሴኔጋል 
ሁለተኛ ወይም በምዕራብ አፍሪካ ቀዳሚ ካሉት አገሮች የመጀመሪያዋ ያደርጋታል።  
 
በቪዬናው መድረክ የተከናወነውም ኢትዮጵያን የኢንዱስትሪ ልማት ዋነኛ አንቀሳቃሽ ሞተር 
ለመሆን የምትበቃበት ተስፋ ያላትና ሞዴል መሆኗን የተመሰከረበት ነበር።  

 
መድረኩን የድርጅቱን ዳይሬክተር ጄኔራል ሊ ዮንግ ከፈቱት።ድርጅታቸው የኢንዱስትሪ ልማትን 
ለማስፋፋት እያደረገ ባለው ጥረት ከአፍሪካ ሁለቱን አገሮች በሞዴልነት 
መመረጣቸውን  ተናግረዋል። 

 
አገሮቹ ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት በመረጧቸው መንገዶችና በፖሊሲያቸው ተጠቃሽ ሆነው 
መገኘታቸውና ዘላቂና አካታች የሆነ ልማት ለማረጋገጥ የወሰዱት እርምጃ ለመመረጥ 
እንዳበቃቸውም ገለጹ። 



 
አገሮቹ ልማታቸውን ለማፋጠን በመረጡት አካሄድ ከአጋሮች ጋር በመቀናጀት የምዕተ ዓመቱን 
የልማት ግቦች ለማሳካትና መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሰለፍ ጥረታቸውን 
እንዲያጠናክሩም ጠየቁ። 

 
በኢኮኖሚ እያስመዘገቡት ያለውን ዕድገት ቀጣይ ለማድረግ ለጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፎች ትኩረት 
እንዲሰጡም ሚስተር ሊ አስገንዝበዋል። 
በመቀጠልም የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ ባን ኪ ሙን ድርጅቱ ከሚያተኩርባቸው 
ዋነኛ ጉዳዮች አንዱ ዘላቂ ልማትን ማረጋገጥ  መሆኑን አውስተው፣ በዚህም ኢትዮጵያና ሴኔጋል 
ከአፍሪካ በኢንዱስትሪ ልማት በሞዴልነት በመመረጣቸው አድናቆታቸውን ገልጸዋል። 

 
አገሮቹ የኢኮኖሚ ዕድገታቸውን ለማረጋገጥና የሕዝባቸውን ሕይወት ለመቀየር እያደረጉት ላለው 
ጥረት የድርጅቱ ድጋፍ እንደማይለያቸውም አረጋግጠዋል። 
ተከታዩ  ተናጋሪ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም 
ደሳለኝ ነበሩ።ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ልማት ለማምጣት የምታደርገውን ጥረት የልማት አጋሮች 
እንዲደግፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ  ጠየቁ። 

 
አገሪቱ  ወደ ኢንዱስትሪ ልማት በስፋት ለመግባት እያደረገች ላለው ጥረት ድጋፍ ሊደረግላትና 
የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ እገዛ ያስፈልጋታል። 

 
ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግሥታት የኢንዱስትሪ ልማት 
ድርጅት(ዩኒዶ)በኢንዱስትሪ  ልማት  እንቅስቃሴዋ ከአፍሪካ ከተመረጡት  ሁለት አገሮች አንዷ 
መሆኗእንዳስደሰታቸው ተናግረዋል።  

 
 እንደ አቶ ኃይለማርያም ገለፃ ቀጣይነት ላለው  ዕድገት  ድርጅቱ  በዘርፉ ውጤታማ የሆኑ 
አገሮችን ልምድ መጋራት ትፈልጋለች። 
ባለፉት 10 ዓመታት  በአገሪቱ እየተመዘገበ ያለውን 10 ነጥብ 6 በመቶ የኢኮኖሚ ዕድገት 
ለማስቀጠል የኢንዱስትሪውን በተለይም የአምራች ዘርፉን ማሳደግ ወሳኝ መሆኑንና ለዚህም 
በአጋርነት ላይ  የተመሰረተ አካሄድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው አስረድተዋል። 

 
"ኢትዮጵያ  ከተለያዩ አገሮችና የልማት አጋሮች ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ካስመዘገቡ አገሮች 
እንደ ቻይናና ሌሎች የእስያ አገሮች እንዲሁም ከቱርክ ጋር በስፋት እየሰራች ነው’’ ሲሉም 
ለተሳታፊዎቹ አብራርተዋል። 

 
የአገሪቱን ዕድገት ለማስቀጠል የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳብ አንዱ  የትኩረት አቅጣጫ 
መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም አረጋግጠዋል።  



ከዚህ በኋላ ያሉት ተናጋሪዎች የአውሮፓ ኅብረት የዓለምአቀፍ ትብብርና ልማት ኮሚሽነር ኔቨን 
ሚሚካ፣የአፍሪካ ኮሚሽን የንግድና የኢንዱስትሪ ኮሚሽነር ፋቲማ ሐራም አቺዪልና የዓለም 
ምግብና ግብርና ድርጅት ዳይሬክተር ጄኔራል ጆሴ ግራዚያኖ ዳ ሲልቫም ቢሆኑም ሁለቱ አገሮች 
ኢንሱስትሪን ለማስፋፋት የሚያደርጉትን ጥረት እንደሚደግፉ አረጋግጠዋል።  

 
በተለይ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ የኢኮኖሚው መሪ እንዲሆን የምታደርገውን እንቅስቃሴና አካሄዱን 
አድንቀዋል። 
 ከሰዓት በኋላ መድረኩን ‘’የኢትዮጵያ ቀን’’ ያሰኘው ዋነኛው መድረክ ተጀመረ።የኢንዱስትሪ 
ሚኒስትሩ አህመድ አብተው  በመሃል ሆነው ከግራና በቀኝ የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት 
የልማት አጋር አገሮችና ተቋማት ተወካዮች ተቀምጠዋል። 
  
የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር መብራህቱ መለስ ‘’ ኢትዮጵያ የዚህች ዓለም 
የኢንቨስትመንት ማዕከል’’ ለመሆን የሚያበቋት ያሏቸውን ምክንያቶች ይዘረዝራሉ። 

 
ከወዲያኛው በኩል ደግሞ በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ካዙሂሮ ሱዙኪ አገሪቱ ምን ያህል 
ለልማት የቆረጠች አገርና ፈጥና እየተለወጠች መሆኗን ይመሰክራሉ።ከይዘንን በመተግበር ጥራትና 
ቅልጥፍናን ለማምጣት ያለችውን ጥረት ያብራራሉ። 

 
የዕድገታችን ማገር የሆኑ የቻይና ባለሀብቶችንና ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት 
የሚታወቁት ሚስ ሄለን ሄይ የኢትዮጵያ ፈጣን ዕድገት እንዲቀጥል ኢንዱስትሪ መሠረት እንደሆነ 
ሲናገሩ መስማት ‘’ እኚህ ሴት ኢትዮጵያዊ ናቸው?!’’ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። 

 
በኢትዮጵያ መቀመጫቸውን ያደረጉት የዓለም ባንክ፣የዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋም፣የዓለም ባንክ 
ተወካዮች እያደገች ያለችውን አገር ለተሻለ ደረጃ ለማብቃት እንደግፋት በማለትም ዕድገቷን 
ማስቀጠል እንደሚገባ ሲናገሩ የሰማ ጠበቆቻችን መሆናቸውን መመስከር ይችላል። 

 
 
በተረፈ የጣልያኑ አምባሳደር ጁሴፔ ሚስትሬታ ወደ ኢንዱስትሪ በስፋት ለመግባት የምናደርገውን 
ጥረት እንዴት መታገዝ እንዳለበት ሲመሰክሩ ማየትም ደስ ያሰኛል። 

 
መድረኩን በሞሉት ተሳታፊዎች የሚቀርበው እያንዳንዱ ገለጻና ማብራሪያ በመድረኩ አወያይ 
ቢያንስ አንድ ጥያቄ መቅረቡ አይቀርም።አወያዩ ለኢትዮጵያ ያለውን አድናቆት ለመግለጽ 
የኢንዱስትሪ እንቅስቃሴዋ ብቻ አይበቃውም።ባለፉት 10 ዓመታት ያስመዘገበችውን ባለ ሁለት 
አኅዝ ዕድገት ይጠቅሳል። 
 
በዚህም አይበቃውም ድህነት ከኢትዮጵያ የቀነሰበትን መጠን ይገልጻል።አገሪቱ ለኢንቨስትመንት 
ያላትን አመቺነት ሲያመላክት ባለሥልጣናት ምስጋናቸውን ቢያጡ ምን ይደንቃል!!! አጥንቶናል 



ለባለሀብቶች በበለጠ ተመችተን እንድናድግ ፍላጎቱ መሆኑን መመስከር አያዳግትም።አዳራሹን 
ለሞሉት የመድረኩ ተሳታፊዎች ''ለኢንቨስትመንት የምትመች ምርጥ አገር ምሥራቅ አፍሪካ 
ውስጥ አለች።ሂዱና ስሩባት።ይህንን ካልቻላቸሁ አስፈላጊውን ድጋፍ አድርጉላት''በማለት 
ይጋብዛል። 
 
ሰውዬው ከሩብ ምዕተ ዓመት በላይ በታዋቂው የኬብል ኒውስ ኔትወርክ (ሲ ኤን ኤን)ቴሌቪዥን 
ጣቢያ አገልግሎትበኋላ በጡረታ የተገለለው ቶድ ቤንጃሚን ነው።ኢትዮጵያ ለዕድገቷ ያላትን 
ቁርጠኝነት ሲገልጽ ያለማቅማማት ነው።አንዳንዴ አብሮን የሚኖረንም እስኪመስለን 
ተጠራጥሬያለሁ።የመንግሥትን ቁርጠኝነት የገለጸበት አነጋገር በራሱ የሚገርም ነው።''ከጽዳት 
ሠራተኛ በፊት ቢሮ የሚገቡ ሚኒስትሮች ያሉባት አገር''ይላታል። 
 
ቤንጃሚን ኢትዮጵያ ባለፉት ሰባት ዓመታት ድህነትን በከፍተኛ ደረጃ መቀነሷን ያስረዳና ይህንን 
ሂደት ለማስቀጠል የኢንዱስትሪ ልማት እገዛው ቀላል እንደማይሆን ያመለክታል።እሴት 
የተጨመረባቸው ምርቶችን በማውጣት ሥራ መፍጠር እንደሚያስችልም ይናገራል። 
 
''ወደ ኢንዱስትሪ ልማት መግባት ዕውቀት፣ፈጠራ፣አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ማምጣት 
ነው።የፋይናንስ ድጋፍ ደግሞ ያስፈልጋል''በማለትም አገሪቱን በዚህ መስክ መደገፍ ለተያያዘችው 
ዕድገት ወሳኝ መሆኑን አንጋፋው ጋዜጠኛ ሐሳቡን ይገልጻል። 
 
መንግሥት የአገሪቱን የዕድገት ጎዳና ለመቀጠል ያለውን  ቁርጠኝነት ማጠናከር እንደሚገባውና 
በዚህ አካሄዷ አትዮጵያ ካለመችው መካከለኛ ገቢ ያላት አገር ደረጃ ለመድረስ እንደምትችልም 
ተናግሯል። 
 
የአፍሪካ ልማት ባንክ የኢትዮጵያ ተጠሪ ሚስ ጆሲፊን ንጉሬ  መንግሥት የአገር ውስጥና የውጭ 
ባለሀብቶችን የሚስብበት ለአገሪቱ የሚበጅ ትክክለኛ አማራጭ እየተከተለ መሆኑን 
አመልክተው፣ከግል ባለሀብቶች ጋር ተቀናጅቶ ለመሥራትም የሚያደርገው ጥረት እንደሚደነቅ 
ይናገራሉ። 
 
ኢትዮጵያ በመሠረተ ልማት ግንባታ የሰጠችው ትኩረት ወደ ጎረቤት አገሮች በመዘርጋትም ክፍለ 
አህጉራዊ ትብብርን ለመፍጠር መልካም እንቅስቃሴ እያደረገች ናት በማለትም እማኝነታቸውን 
ይገልጻሉ። 
 
ሐረር ተወልደው በምዕራብ አገሮች ተምረውና ኖረው ወደ አገራቸው ተመልሰው የግብርና 
ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲን የሚመሩትአቶ ካሊድ ቦምባ ተቋማቸው አርሶ አደሩን በመርዳት ላይ 
የተሰማራ ቢሆንም፤የኢኮኖሚው መዳረሻ ኢንዱስትሪን ለማድረግ የተያዘውን ግብ ለማሳካት 
እየተሰራ መሆኑን ይመሰክራሉ። 
 
ኤጀንሲው የአግሮ-ኢንዱስትሪ ፓርክ በማቋቋም ደረጃ የሚደርስበት አቅጣጫ ይዞ በመሥራት ላይ 
መሆኑን ያወሳሉ።መንግሥት ለኢንዱስትሪ ልማት የሰጠው ትኩረት እያደገ መምጣቱንና ወደ 
ኢንዱስትሪ መር የኢኮኖሚ ሽግግር ለመግባት አበረታች ጅምር እየታየ ነው ሲሉም 
አስረድተዋል። 



 
ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ከመድረኩ በኋላ ኢትዮጵያ በአፍሪካ በኢንዱስትሪ ልማት 
እያሳየች ያለችው መልካም ጅምር ሞዴል እንድትሆን መመረጧ የዘርፉን የመሪነት ሚና ለማሳደግ 
ለተያዘው ጥረት ከፍተኛ እገዛ እንደሚያደርግ  እምነታቸው ገልጸዋል።መድረኩ በዓለም አቀፍ 
ደረጃ ያላትን ተሰሚነትና ተቀባይነት ያሳድግላታል። 
 
የተባበሩት መንግሥታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት(ዩኒዶ)አገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ መር 
የኢኮኖሚ  ሽግግር ባለችበት ወቅት ከአህጉሪቱ ሁለት አገሮች አንዷ መሆኗ እንቅስቃሴዋን 
ለማጠናከር ያስችላታል። 
 
ኢትዮጵያ ዘርፉን ለማሳደግ እያደረገችው ባለችው ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ''ተስፋ የተጣለባት 
አገር'' ተብላ መሰየሟን አብራርተዋል። 
 
በቪዬና በተካሄደው ሁለተኛው የአሳታፊና ዘላቂነት ያለው የኢንዱስትሪ ልማት መድረክ ያገኘችው 
ዕውቅና ልማቱን በተሻለ ብቃት ለማካሄድ እንደሚያስችላትም  አቶ ኃይለማርያም 
ተናግረዋል።በራስ መተማመንና የተያያዘችውን የዕድገት ጎዳና ለማስቀጠል ያበቃታል። 
 
በመድረኩ የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ልማት ተሞክሮ መቅረባቸውና ልምዶቿም ዓለም አቀፍ ዕውቅና 
ያገኘቡት በዚህም የውጭ ባለሀብቶችን ለመሳብ መልካም አጋጣሚ የተፈጠረበት እንደነበርም አቶ 
ኃይለ ማርያም ያወሳሉ። 
 
''ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለችው የኢንዱስትሪ ልማት አካሄድ ጉልበትን በሰፊው የሚጠቀምና 
ግብርናን መሠረት ማድረጉ የዘርፉን ልማት ለማካሄድ አመቺ ሆኗል''ሲሉም የዘርፉን አካሄድ 
ያስገኘውን ጥቅም አብራርተዋል። 
 
መድረኩ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት መዘጋጀቱ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትን ለማሳተፍና 
በኢትዮጵያ የውጭ ባለሀብቶች በዘርፉ ለመሰማራት ፍላጎትና እምነት እንዲያድርባቸው ማድረጉን 
ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም እምነታቸውን ገልጸዋል። 
 
''መድረኩ አገሪቱ የዘርፉን ልማት ለማካሄድ እየተከተለች ያለችው አካሄድ ትክክለኛና ድጋፍ 
ሊደረግለት እንደሚገባ ያመለከተ ነው''ብለዋል። 
 
ኢትዮጵያ ባለፉት 10 ዓመታት በተለይም የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን በተገበረባቸው 
አራት ዓመታት በዘርፉ እያስመዘገበች ያለችውን ዕድገት አበረታች ቢሆንም፤ዘርፉ በኢኮኖሚው 
ያለውን 5ነጥብ 5 በመቶ ያላለፈ ድርሻ ለማሳደግ የተጠናከረ ጥረት መደረግ እንዳለበትም 
አሳስበዋል። 
 
በኢትዮጵያ ከ20 ዓመታት በፊት በኢንዱስትሪ ዘርፍ ያለው እንቅስቃሴ ምንም ከሚባልበት ደረጃ 
ላይ እንደነበር አስታውሰዋል።  
 ዘርፉን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ የተያዘውን እንቅስቃሴ በማጠናከር መካከለኛ ገቢ ያላት አገር 
ለመፍጠር የአገር ውስጥ ባለሀብቶችንና የማምረቻ ዘርፉን ያካተተ የተጠናከረ እንቅስቃሴ 



እንደሚደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም አመልክተዋል። 
 
በመድረኩ የተሰጠው ዕውቅና አገሪቱ ዘርፉን ወደ መሪነት ለማድረስ ያሉባትን የክህሎትና 
የፋይናንስ ችግሮችን ለማቃለል እንደሚረዳም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም አስታውቀዋል። 
 
መድረኩ አንድ ነገር አሳይቶናል።መልካም ጅምር አለን።አጠናክረን ብንቀጥል የተሻለ ደረጃ ላይ 
ለመድረስ የምንችልበት ሰፊ ዕድል አለን።ጎዳናውን በትክክለኛ መንገድ ተያያዝነዋል።መቀጠል 
እንደምንችልም ዓለም መስክሮልናል።አገራዊ አቅማችንን ከአጋሮቻችን ጋር በማቀናጀት ወደ 
ኢንዱስትሪ አብዮት በስፋት መግባት እንችላለን። 
 
በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን  ዕቅድ ያስቀመጥነውን ግብ ለማሳካት ጥረታችንን መቀጠል 
የልማታችን መዳረሻ ዋነኛ ጉዳያችን በመሆኑም እንደምናሳካው አያጠራጥርም። 


