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ክንወፀሉ እንኽእል፡፡ ካልኦት ገዘፍቲ
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ኢንቨስትመንት ትግራይ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ብምርኣይ ኣብ ትግራይ ርእሰ ማልኩም
ክተፍስሱ፣ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝገብረልኩም ደገፍን ሓገዝን’ዉን ኣብ ቦትኡ
ምዃኑ ክገልፅ እፈቱ፡፡

ኣባይ ወልዱ
ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ
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ክፍሊ ሓደ

1. ሓፈሻዊ ኩነታት ክልል ትግራይ
1.1 መእተዊ
ኣብዚ መዋእል ብደረጃ ሃገር ይኹን ክልል፣ ልምዓትና ንምስላጥ፣ ስራሕቲ ይስርሑ
ኣለው፡፡ ብምኽንያት ዝምዝገብ ዘሎ ቁጠባዊን ፖለቲካውን ምዕባለ’ውን ሃገርና ርእሳ
ኣቕኒዓ

ንኽትከይድ፣

ናብ

ዝነበረቶ

ንቡር

ቦታን

ክብሪን

ንክትምለስ

ነዊሕ

እዋን

ከምዘይወስደላ ዶጋሕታ ብርሃን ዝረኣየሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ እዚ ብርሁ ተስፋ እዚ
ማእኸል ስሕበት ኢንቨስትመንት ንኽንከውን እውን ኣኽኢሉና እዩ፡፡
መንግስትን

ህዝብን

ተመሳሳሊ

እምነትን

መርግፅን

ብምሓዝ፣

ዝወፀ

ፖሊስታትን

ስትራቲጅታትን ብናይ ህዝቢ ንጡፍ ተሳትፎ ብምትግባር፣ ናብራ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ
ዓበይቲ ለውጥታት ይመፁ ኣለው እዮም፡፡ ድኽነት ኣብ ምውጋድ ስእነት ስራሕ ኣብ
ምቕራፍ፣ ኩሉ በቢደረጅኡ ፍትሓዊ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ተስፋ ዝህቡ
ውፅኢታት ምምዝጋብ ጀሚሮም፡፡ ብምኽንያት ዝፈጠርናዮ ምዕሩይ ፖሊቲካዊ መስመር
ስዒቡ እተፈላለዩ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊን ለውጥታት እናተመዝገቡ እዮም፡፡ ክልልና ይኹን
ሃገርና ንኢንቨስትመንት ተባሃጊትን ምችውትን ድማ ኮይና ትርከብ፡፡
ኢንቨስትመንት ክጠናኸር፣ ልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን በቲ እንደልዮ ብርኪ ክሳለጥ
እንተኾይኑ ንሰብ ሃብቲ መሬትን መሰረተ ልምዓትን ብምቕራብ፣ ቀረብ መንግስታዊ
ግልጋሎት ስሉጥ ፍትሓዊን ተበፃሒን ብምግባር ሰብ ሃፍቲ ዘፍሰስዎ መዋእለ ንዋይ
ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ክውዕል ምእንታን ምስ ምንጭታት ቀረብ ጥረ-ኣቁሑ ብምትእስሳር
ዝትግበር ደገፍን ክትትልን ክኸውን ይክእል’ዩ፡፡ በዚ መንፅር ነቲ ብደረጃ ሃገርን ይኹን
ክልል ዝተቐመጡ ናይ ኢንቨስትመንት ኣንፈታት ምስ ህልዊን ጭቡጥን ኩነታትን
ብምዝማድ፣ ዝተፈላለዩ ኣሰራርሓታት ብምሕንፃፅን ብምፍፃምን ተሳትፎ ኢንቨስትመንት
ክልልና ናብ ዝበለፀ ብርኪ ምስጋር ዝከኣል’ዩ፡፡
ኣብዚ እቲ ዝዓበየ ፃዕሪ ዝሓትት ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ድማ ናይቲ ክልል ሰብ
ሃብቲ ናብቲ ዝተመረፀ ኢንቨስትመንት ክኣትው ምግባር ንቕድሚት ብዝያዳ ክሕሰበሉ
ዝግባእ ወራይ’ዩ፡፡ እዚ ስራሕ’ዚ ብቐንዱ ናይ ዝተመረፁ ናይ ኢንዱስትሪን ኣገልግሎትን
ኢንቨስትመንት

ፕሮፋይልን፣

ናይ

ፊዚቪለቲ

(መዋፃእይነት)

መፅናዕትን

ብምክያድ
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ብዝተጠናኸረ መንገዲ ክትግበር ዘለዎ እውን’ዩ፡፡ ነዚ ብዝርዝርን ብፅፈትን ኣፅኒዕኻ፣ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ከተማ ይኹን ገጠር እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት እንተተኻይዱ ብዝበለፀ
ከምዘዋፅእ ዳሕሲስካ፣ ድሕሪኡ ሰብ ሃብቲ መዋእለ ንዋዮም ከፍስሱ ፃውዒት ምግባር
ንፅባሕ ዘይብሃል ውራይ ኮይኑ ንረኽቦ፡፡
ኣብዚ ክልል ኢንቨስትመንት ክገብሩ ዝደልዩ ብፍላይ ድማ ናይቲ ክልል ሰብ ሃብቲ
ይኹን ናይ ደገ በቢሓደ ኣፅኒዕኻ፣ ድልዮቶም፣ ዓቕሞም ኣሊሽኻ ዝተዘርዘሩ ሓሳባት
ፕሮጀክት ሒዝካ ብምቕራብን ብምዕዳምን፣ ዝርዝር ሓበሬታ ብምሃብ ዝሕሸም ክመርፁ
ናብ ተግባር ንክእተው ድጋፋት ክግብሩ ኣለዎም፡፡
ኣብቲ

ናይ

ምብርባርን

ጐስጋስን

ስራሕና

ካብ

ኣናእሽተይን

ደቀቕትን

ትካላት

ዝሳጋገሩ’ውን ምእንታን ክሕወሉ ነዚ’ውን ዘማእኸል ንፁር ናይ ፕሮጀክት ሓሳባት ሒዝና
ክንቀርብን ዝያዳ ክንፅዕርን ይግባእ፡፡ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ሓሳባት ቅድሚ
ተግባራዊ ክኸውን እንተኾይኑ ዝጭበጥ፣ ዝርዝርን ንኹሉ በቢድሌቱን ዓቕሙን ናብ
ተግባር ዘእቱ ዝርዝር ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮፋይል ሒዝና ክንቀርብን ክነቀርብን
ክነፍልጥን ኣሎና፡፡ በዚ መንፅር ኣብ ክልልና ቅድም

እንትብል ዝተዳለወን ኣብ ጥቅሚ

ውዒሉ ዝፀንሐን ጋይድ ኢንቨስትመንት ዝነበረ እንትኸውን እዚ ምስ’ቲ ሐዚ ዝኒሀ
ኩነታት ጠለብን ዝስማማዕ ናይ ትግራይ ናይ ኢንቨስትመንት ፕሮፋይል ተዳልዩ’ሎ፡፡ እዚ
ፕሮፋይል’ዚ ንቕድሚት ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ክግበረሉ ዝግባእ ኮይኑ ኣጠቓላሊ ናይ
ክልልና

ማሕበረ

ኢኮኖሚያዊ

ኩነታት

ዕድላት

ኢንቨስትመንት

ኣግሮ፣ፕሮሰሲንግ

ማኒዩፋክቸሪንግ፣ ግልጋሎትን ቱሪዝምን፣ ኣይ.ሲ.ቲ፣ ሃብቲ መዓድን ኩነታት ምዕባለን
መሰረተ-ልምዓት ምስቲ በዝርዝር ናይ ፕሮጀክት ሓሳባት ዝሓዘ ፅሑፍ እዩ ተዳልዩ ዘሎ፡፡
ሰብ

ዉልቀ

ሃብቲ

ኣብዚ

ክልል

ዘሎ

ኣጠቓላሊ

ኩነታት

ብዝርዝር

ብምግንዛብን

ብምርድዳእን ናብ ጭቡጥ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ንክኣትው፤ ደረጃ ግንዛበ ፍልጠትን
ሰብ ውልቀ ሃብቲ ብምዕባይ ማዕረን ግልፅን፣ ፍትሓዊ ተሳትፎን ንክህሉ፤ ፀጋታት
ትግራይና

ብኣግባቡ

ብምርዳእ

ናብ

ጭቡጥ

ስራሕ

ንምእታው

ዝሕግዝ’ዩ

ዝርዝር

ፕሮፋይል ኢንቨስትመንት እዩ ተዳልዩ ዘሎ፡፡
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1.2 ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ክልል ትግራይ
ክልል ትግራይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እትርከብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ሃገርና ዝርከባ ክልላት
እንትትኸውን ብሰሜን ምስ ሃገረ ኤርትራ፣ ብምዕራብ ምስ ሃገረ ሱዳን፣ ብምብራቕ ምስ
ክልል ዓፋር ከምኡውን ብደቡብን ደቡብ ምዕራብን ምስ ክልል ኣምሓራ እትዋሰን ክልል
እያ፡፡
ትግራይ ብጂኦግራፍያዊ መርክቦ 36o27’-39o59’ ምብራቕ

ከምኡውን 12015’-14057’

ሰሜን እትርከብ እንትኾን ስፍሓት መሬታ ድማ 54,593 ትርብዒት ኪ.ሜ.እዩ፡፡ ትግራይ
ኣብ 7 ዞባታት፣ 34 ናይ ገፀር ወረዳታት፣ 19 ናይ ከተማ ወረዳታት ምምሕዳራዊ
ብርክታት ዝተኸፋፈለት እንትትኾን ኣብ ውሽጣ 768 ጣብያታት ይርከባ፡፡ዋና ከተማ
ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ኣብ 7 ክፍለ ከተማታት ዝተኸፋፈለት ካብ ኣዲስ ኣበባ
780 ኪ.ሜ ርሒቓ እትርከብ እያ፡፡
ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መብዛሕቲኦም ቦታታት (96%) ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ዘለዎም ብራኸ
ካብ 501-2500ሜ እንትኾን እቲ ዝለዓለ ብራኸ ዘለዎ ጎቦ ፅበት 3900ሜ ኣብ ከባቢ ከተማ
ማይጨው ይርከብ፡፡ እዚ ኩነታት ክልልና ንኢንቨስትመንት መማረፂትን ተብሃጊትን
ይገብራ፡፡
1.3 ኩነታት ጠባይ ኣየር ክልል ትግራይ
ኹነታት መጠን ዝናብ (Rainfall) እንትርአ ድማ እቲ ዝተሓተ መጠን ዝናብ /<500mm/
ዝተመዝገበ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ክልልናን ኣብ ውሱናት ቦታታት ኣበርገለን ሳምረን
እንትኾን እቲ ዝለዓለ መጠን ዝናብ /1200-1800 mm/ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ምዕራባዊ
ዞባን ኣብ ከባቢ ሩባ ተከዘን ዝተመዝገበ እዩ፡፡ በዚ ረቑሓ መሰረት አግሮ ኢኮሎጂ
ትግራይ 66.8% ደረቕ (Dry)፣ 24.2% ርሑስ (Moist)፣ 9% ብጣዕሚ ርሑስ (Wet) ተባሂሉ
ይምደብ፡፡
ኣብ ትሑት ብራኸ ዘለዎም ቦታታት ትግራይ ዝተመዝገበ ዓመታዊ ማእኸላይ ሙቐት
/the mean annual temperature/ ካብ22-270c እንትኾን ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ዘለዎም
ቦታት ዝተመዝገበ ድማ ካብ 10-220c አዩ፡፡ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ሙቐት ካብ 30-400c
ኣብ ቖላታት(in low lands) ከምኡውን ዝተሓተ ሙቐት ካብ 3-100c ኣብ ደጉዓታት(in
high lands) ይምዝገብ እዩ፡፡ ብኩነታ ጠባይ ኣየር ክልል ትግራይ ንናብራ ምችውቲ ካብ
ምኻና ብተወሳኺ ንኢንቨስትመንት እውን ምችውቲ እያ፡፡
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1.4 በዝሒ ሕዝቢ ክልል ትግራይ
ኣብ 1999ዓ.ም ብመሰረት ብዝተገበረ ናይ ህዝብን ገዛን ቖፀራን ጠቕላላ በዝሒ ህዝቢ
ትግራይ 4,327,300 ዝነበረ እንትኾን ኣብ 2005ዓ.ም ናብ 4,866,000 (ካብዚ 2,397,000
(49.3%) ደቂ ኣንስትዮ) በፂሑ ይርከብ፡፡ ምስ 1999ዓ.ም ዝነበረ በዝሐ ህዝቢ እንትነፃፀር
ኣብ 2005ዓ.ም ናይ 538,700(12.4%) ወሰክ ኣርእዩ ይርከብ፡፡ ዓመታዊ መጠን ዕብየት
በዝሒ ህዝቢ ክልልና ብጠቕላላ 2.45% እንትኸውን ካብዚ ኣብ ከተማ 4.52%፣ ኣብ ገፀር
2.03% እዩ፡፡ ካብዚ በዝሒ ህዝቢ እዚ ልዕሊ ፍርቂ መፍረያ ሓይሊ ኮይኑ እዚ እውን
ንኢንቨስትመንትን ነቲ ኣጠቓላ ልምዓትን ዝህልዎ ትርጉም ዓብዪ እዩ፡፡
1.5 ዘኹርዕ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ
ቅድመ ታሪኽ ትግራይ
ናይ ትግራይ ታሪኽ ንድሕሪት ስጋብ ናይ ዳእማት ስርወ መንግስቲ ከምዝኸይድ ድርሳነ
መዛግብቲ ይሕብሩ፡፡ ስርወ መንግስቲ ዳእማት ካብ ዓለምና እቲ ካብቶም ቐዳሞት
ስልጣነታት እቲ ሓደ እዩ፡፡ ዪሓ ናይ ዳእማት ስርወ መንግስቲ ከተማ ኮይና እተገልግል
ዝነረት ኮይና ሐዚ ድማ ናይ ቱሪዝም መስሕብነት ኮይና ቀልቢ ብዙሓት በፃሕቲ ትስሕብ
ትርከብ፡፡
ካብ ስርወ መንግስቲ ዳእማት ብምቕፃል ስርወ መንግስቲ ኣክሱም ብስፍሓትን ዓቕሚን
ገዚፉ ዝመፀ ምንባሩን ኣብ ዓለም ገዘፍቲን ተፈራሕቲን ካብ ዝበሃላ ስርወ ምንግስቲታ ሓደ
ኮይኑ እዩ፡፡ ኣብዚ እዋን ብኩለመዳይ ምዕባለ ዝለዓለ ብርኪ ዝበፃሕናሉ እዋን ምንባሩ ካብ
መዛግብቲ ታሪኽ ምርዳእ ይከኣል፡፡ ኣብዚ ታሪኽ ናይ ትግራይ ብፅሒት ዝለዓለ ምንባሩን
ምስ ካልኦት ህዝቢታት ብሓባር ዝወነንናዮ ዘኹርዕ ታሪኽ እዩ፡፡
ጅግንነታዊ ዓወታትን ዝፍጠሩዎም በሰላታትን
ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ብፍላይ ምስ ኲናት ዓድዋ ተታሓሒዙ ዝተፈላለየ ዛንታታት
ዘለዎ ህዝቢ እዩ፡፡ ኩነታት ታሪክ ኣሕቲሙ ሓሊፉ እዩ። ብሓደ ገፅ ህዝቢ ትግራይ
ብዙሓት ወራራት እናኸሸፈን እናመከተን ዝመፀ እንትኾን ኣብ ናይ ዓድዋ ጦርነት እዉን
ብተመሳሳሊ መስዋኒቲ ከፊሉ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። በዚ ድማ ከም ሃገር ተምሳሌት ዓወት
ፀለምቲ ኣፍሪካዊያን ብምኻን ጀግንነትን ዓወትን መግለፅታቱ ዝኾነ ህዝቢ ክኸውን
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ገይሩዎ እዩ። በቲ ካልእ ገፅ ድማ እቲ ኲናት ኣብ መሬት ትግራይ ዝተኻየደ ብምንባሩ
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህይወቱ ሃፍቱን ሰፍ ዘይብል ፀቕጢ ፈጢሩሉ እዩ።
ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከም ካልኦት ኢትዮጵያዊያን ኣሓቱ ብናይ ሕሉፍ ዓወታት ዘሕብንን
ዘኹርዕን ታሪኽ ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ናይ ኣኽሱም፣ ሓወልቲ ናይ ዩሓ ቤተ ምኩራብ ነዚ
ኽቡር ታሪክ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገልፁ ህልዊ እማኝ እዮም። እዚ ኣብ ንቅሓተ ሕሊና
መሰረት ዝገበረ ኩርዓት ክኸዉን ዘኽኣሎ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝቢታት
ኢትዮጵያ ብሓባር ዝብፅሖ ዘሐብንን ዘኹርዕን ታሪኽ እዩ። ናይዚ ክብሪን ኩርዓትን
መሰረት ትግራይ ኣብ ምንፃፍን ምጉልባትን ብዝሃነትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዘተኣናግድ
ትካለዊ ስርዓት ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ብምብርካታ ዝመፀ እዩ።
ሕሉፍ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪኽ ብክርስትታንን መስሊማትን ናይ ኩሎም ህዝቢታትን
ኣወንታታት መግለፂ ኩርዓት መንነቶም ገይርካ ዝዉሰድ ኢዩ። ምኽንያቱ ጥንታዊ
ታሪኾም ንናይ ህልውንኦም ምኽንያት ሓቊፉ ዝሓዘ ስለዝኾነ እዩ፡፡እዚ ድማ ቅድሚ
እምነት ክርስትና ኮነ እስልምና ምምፃእ ከም ሓደ ዘርኢ፣ ራእይን ውርሻን ዘለዋ ህዝቢ
ኮይኖም ክፀንሑ ዘኽኣሎም ሓይሊ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል፡፡
ብኻሊእ መዳይ እውን ትግራይ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ዝግበረላ ናይ ዓለም ለኻዊ
ዲፕሎማሲ መራኸቢታት መድረኽ እውን እያ ነይራ፡፡ ብኣጠቓላሊ ዛንታታትን ታሪኻትን
ህዝቢ ትግራይ ምስ ብዝሃነት፣ ባህሊን ታሪክን ተኣሳሲሮም ዝረኣዩ እዮም፡፡
ብኣጠቃላሊ ትግራይ ንልዕሊ 30 ዝኾኑ ወራራት ባዕዲ መኸተ ዝተገብረላ ናይ ኩናት
ማእኸል ኮይና ፀኒሓ እያ፡፡ ካብዚኦም ውሽጢ ናይ ዓረብ፣ ቱርኪ፣ ግብፂ፣ ጣልያንን
ማሃዲስትን ወራራት ምጥቃስ ይከኣል እዩ፡፡ ነዚ ወራር እንትምከት ኣብ ሃፊቲ ትግራይ
ብንዋት ይኹን ብሂወት ዓብዪ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ብመስዋእቲን ብሃፍቱን ዋጋ
ንዝኸፈለ ህዝቢ ኣስተዋፅኦኡ ተዘንጊዑ ዓርሰ እምነቱ ስጋብ ምስኣን ብዝተፈላለዩ ገዛእቲ
ደርቢታት ጭቆናን መፅቀጥቲን በፂሑዎ እዩ፡፡ ነዚ ህዝቢ ብማእኸላይ መንግስቲ (ንጉሳዊ)
ዝወሃብ ትኩረት ኣብ ልዕሊ ዘይምንባሩ ማእርነቱን ነፃነቱን ተሓዲጉ ዓብዪ በደል በፂሑዎ
እዩ፡፡ እዚ ኩነታት ስጋብ ስርዓት ደርጊ ዝነበረ መሪር በደል እዩ፡፡ በዚ መሪር ጭቆና
ዘንፀርፀረን ዝተቆጠዐን ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ወሊዑ ንመንነቱ ክቃለስ ገይርዎ እዩ፡፡
ህዝቢ ትግራይ ነዚ ቃልሲ ካብ መፈለምትኡ ወኒኑዎ ኣብ ዝቃለሰሉ እውን ንዕቀት
መራሕቲ ደርጊ ልክዑ ዘይሓለወ እዩ ነይሩ፡፡ ህዝቢ ዘሰለፈ ቃልሲ ግን ተዓዋታይ
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ብምንባሩ ትግራይ ብደቃ ብመስመር ህወሓት ታሪክ ኣብ ርእሲ ታሪክ ተሰሪሑ እዩ፡፡ ሐዚ
እውን ናይ ህዝቢ ትግራ ዓወት ምስ ካልኦት ህዝቢታት ኢትዮåያን ተኣሳሳሪ ዝረኣይ
እዩ፡፡ ምኽንያቱ ድምር ውፅኢት ናዞም ህዝቢታት ጅግንነት እዩ ዓወት ኣምፂኡ፡፡ ስለዚ
ብድምር ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ብዝሓነትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ብምርግጋፅ መልክዑ
ዝግለፅ ተደጋጋሚ መስዋእቲታት ብምኽፋልን ዓወት ድማ ብምምዝጋብን ዝተሰነየ እዩ፡፡
ንዛ ሓዳስ ኢትዮጵያ ምፍጣር ዓብዪ ጅግንነታዊን ልምዓታዊን ኣስተዋፅኦ ዘበርከተ ህዝቢ
እዩ፡፡
እዚ ኩሉ ደሚርካ እንትረኣይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ደላዪ ፅኑዕ እምነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ፡፡
እዚ ህዝቢ ንሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ሃገርና ብፅንዓት ዝተቓለሰን ዝቃለስ ዝርከብን
እዩ፡፡ እዞም ምዕባለታት ንምርግጋፅ ስጋብ መስዋእቲ ለይቲን ቀትሪን ተወፊዩ ዝነጥፍ
ህዝቢ እዩ፡፡ እዞም ታሪኻዊ መርእዮታ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኩለመዳ ዘለዎ ብልጫ ዘርእዩ
እዮም፡፡ እዚ ንኢንቨስትመንት ሓደ ዓብዪ ፀጋ እንትኾን ኣብዚ ህዝቢ ዝርከበሉ ከባቢ
መፂኻ መዋእለ ንዋይ ምፍሳስ ውፅኢቱ ውሑስ እዩ፡፡
1.6 ብሄረሰባት ክልል ትግራይ
ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄራት ብስራሕ ይኹን ናብራ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል
ትግራይ ይነብሩ እዮም፡፡ እዚ ሓቂ ሕገ መንግስትና ብዘረጋገፆ ናይ ምንቕስቓስን ኣብ
ዝደለኻየ ናብራ ምምስራትን መሰል እናስተማቐርናዮ እንርከብ ሓደ ረብሓ ስርዓት ሓገርና
እዩ፡፡
ትግራይ ካብዚ ሓቂ ብተወሳኺ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ማእኸል እውን እያ፡፡ ብሄረሰብ
ትግርኛ፣ ኢሮብን ኩናማን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብሄረሰባት እዮም፡፡ እዞም ብሄረሰባት
ንዘመናት ብምክእኣልን ምክብባርን ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮኑስ ንዘጋጥሙዎም ፀገማትን
ፅዕንቶን ብሓባር እናተቓለሱ ዝነበሩን ሓዚ ንዝሓነፅናዮ ስርዓት ብዘይኣፈላላይ ዝተቓለሱን
መስዋእቲ ዝኸፈሉን እዮም፡፡ ሓዚ ድማ ኣንፃር ድኽነት ብሓባር ቃልሲ ዘካይዱ ዘለዉ
እዮም፡፡
ብሄረሰባት ኢሮብን ኩናማን ብበዝሒ እንትረኣዩ ካብ ትግርኛ ዝወሓዱ ብምኻኖም ኣብ
ናይ ልምዓት ተጠቃምነቶም ፅልዋ ከየስዕብ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ
ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብፍሉይ ዝረኣዩሉ ናይ ትኹረት ኣንፈት ኣቐሚጡ ብቤት ምኽሪ
እውን ፀዲቑ እናተተግበረ ይርከብ፡፡ በዚ መሰረት ድማ ኩሎም ብሄረሰባት ማዕረ ናይ
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ምልማዕን ምጥቃምን ኩነታት እናተረጋገፀ እዩ፡፡ እዚ ኣብ ክልልና ናይ ብዝሓነት
ምትእንጋድን ብሓባር ናይ ምንባርን ምክእኣልን መለለዪ መንነትና እዩ፡፡
1.7 ፖሊሲታን ስትራቴጂታትን
ናይ

ሃገርና

ሰለማ፣

ዲሞክራሲን

ልምዓትን

ንምርግጋፅ

ዝተፈላለዩ

ፖሊሲታትን

ስትራቴጂታን ተቐሪፆም ኣብ ምትግባር ይርከቡ፡፡ ኩሎም ፖሊሲታን ስትራቴጂን ሃገርና
ልምዓትን ዲሞክራሲን ከይነፃፀሉ ብማዕረ ዝርኡ እዮም፡፡ ልምዓት ብዘይ ዲሞክራሲ
ክረጋገፅ ዘይኽእል ምኻኑ የግዳስ ብነባራዊ ኩነታት ሃገርና ካብ ዝበኣሰ ህልቂት ዘድሕን
ውሕስና ህልውናና እዩ፡፡
እዞም ፖሊሲታትን ስትራቴጂታን ብተወሳኺ ስሉጥን ቀፃልነት ዘለዎ ልዓት ንምርግጋፅ
መማረፂ ዘይብሎም መስመራት ምኻኖም ኣብ ሃገርና ስሉጥን ቀፃልነት ልምዓት ምርግጋፅ
ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ምኻኑ እዩ ዘስምረሉ፡፡ ብተግባር እውን እናተርኣየ ዘሎ
ስሉጥን ቀፃልነትን ዘለዎ ልምዓት ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝቢታት ሃገርና ካብ የማንን
ፀጋምን ዘላግዕዎ ዝርከቡ ናይ ደገን ውሽጢን ፀቕጢታት ከይበተንዎ ንቐፃሊ ናይ ዓወት
በፂኹ ምዕራፍ ዘሎ፡፡
ብተመሳሳሊ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታን ሃገርና ናይ ኪራይ ኣካቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ
ኣተሓሳስባ ዓብላልነት ብምድኻም ኣተሓሳስባ ልምዓታዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ዓብላሊ
ክኸውን ዘኽእል መስመር እዩ፡፡ እዚ ድማ ክልላት፣ ዜጋታትን ሰብ ሃፍቲን ማዕረ ናይ
ልምዓት

ተሳትፎን

ብስርሖም

ማዕረ

ተጠቃምነቶም

ዘረጋግፅ

እዩ፡፡

እዚ

ብዋናነት

ልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ዝዋፈሩሉ ዓውደ ስራሕ ተጠቃምነቶም ንምርግጋፅ ሓደ
ውሕስነት ዝሃበ እዩ፡፡
ከም ሃገር ይኹን ክልል ድሕሪ ንፁር መስመር ምትሓዝና (ፖሊሲታን ስትራቴጂታን
ተነፂሮም ናብ ተግባር ምሽራፎም) ሩኡይ ዝኾነ ዕብየት ክምዝገብ ጀሚሩ እዩ፡፡ አዞም
ፖሊሲታትን

ስትራቴጂታን

ዘይቕበሉ

ሓይሊታት

ከይተረፉ

ምምስካር

ዝጀመሩሉ

ውፅኢታዊ ፖሊሲታን ስትራቴጂታን ኮይኑ ይርከብ፡፡
ምስ ኢንቨስትመንት ምጥንኻር ተታሓሒዙ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ርክብ ዘለዎም
ፖሊሲታን ስትራቴጂታን ሃገርና እዞም ዝስዕቡ እዮም፡፡


ናይ ገጠር ልምዓት ፖሊሲታትን ስትራቴጂታን
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ናይ ከተማ ኢንዱስትሪን ልምዓት ፖሊሲታትን ስትራቴጂታን



ናይ ውፃኢ ጉዳይን ርክብን ፖሊሲታትን ስትራቴጂታን



ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታን



ናይ ሰራሕተኛ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታን

እዞም

ፖሊሲታትን

ስትራቴጂታን

እዚኦም

ሰብ

ሃፍቲ

መዋእለ

ንዋዮም

ብምፍሳስ

ተጠቃሚነቶም ብዝያዳ ንምርግጋፅ ዝሕግዙ እዮም፡፡ ብዘይካ እዚ ንልምዓታዊ ሰብ ሃፍቲ
ዓብዪ ውሕስና ብምሃብ ተጠቃሚነት ሰብ ሃፍቲ ብምርግጋፅ ስሉጥን ፍትሓዊን ዝኾነ
ልምዓት ንምምፃእ ቀንዲን ወሳንን መስርሕታት እዮም፡፡
1.8 ፖለቲካዊን ፀጥታዊን ኩነታት ክልል ትግራይ
ፖለቲካዊ ኩነታት ክልል ትግራይ
ክልል ትግራይ ካብተን ክልላትን ምምሕዳር ከተማታት ሃገርባ ሓንቲ እያ፡፡ ክልልና ባዕላ
ንባዕላ ክተመሓዳድር ብሕገ መንግስቲ መሰረት ስልጣን ዝተዉሃበ ኮይኑ ናይ ባዕላ መንነት
ሒዛ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት እትነጥፍ ዘላ ክልል እያ፡፡
ልክዕ ከም ሓገራዊ መንግስቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ’ውን ሰብኣዊን ዲሞክራሲያዊ
መሰላት ዝኽበሩላ ናይ ሕጊ ልዕልነት ዝተረጋገፀላን ሰለማዊት ክልል እያ፡፡ ምስ ካልኦት
ክልላት ኣብ ምድጋፍ ዝተመሰረተ ዝምድና ዝፈጠረት ክልልና ስጋብ ሐዚ ብዘለዎ
ተሞክሮ መሰረት ማእኸል ተሞክሮ ልውውጥ ኮይና እተን ካልኦት ክልላት’ውን ናብ ዝሓሸ
ብርኪ ክወፃ ብምድጋፍ መርኣያ ኮይና እያ፡፡
ክልላዊ መረፃ ተወኪልቲ ህዝቢ ቤትምክሪ ክልል ትግራይ በቢ 5ተ ዓመት ዝካየድ
እንትኸውን ብተመሳሳሊ ናይ ከባቢያዊ ምምሕዳር ቤት ምክሪ እውን መረፃ ተወከልቲ
ይካየድ እዩ፡፡ ኣብዚ መረፃ ብሕጊ መረፃ ቦርድ ሃገርና ዝፍፀም ኮይኑ ኣብዚ ክወዳደሩ
ዝክእሉ ፖርቲታት ውድድር ብምግባር እዮም ዝምረፁ፡፡
ክልል ትግራይ ካብ ህዝቢ ዝተወከሉ ኣካላት ዝጣየሽ ቤት ምኽሪ ብዝመረፆ ርእሲ
ምምሕዳር ትምራሕ፡፡ እዛ መሪሕ ድማ ኣብ ቤት ምኽሪ ዝበለፀ ድምፂ ዝረኸበ ፖርቲ
መሪፁ ካብ ዘቕረቦ ይምረፅ፡፡ ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ናብ ታሕታዋይ እርከን ምሕደራ
ወሪዱ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ክልልና ስልጣን ናብ 46 ወረዳን ከተማን ስልጣን ዝወረደ
ኮይኑ ወረዳታትን ከተማታትን ዓርስን ኪኢለን ሃፍተን ከመሓድራ ክለምዓ ካብ ልምዓተን
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ክጥቀማ እናተገበረ እዩ፡፡ እዚ ንኢንቨስትመንት ምስፍሕፋሕ ዓርሱ ዝኸኣለ ዓብዪ
ኣስተዋፅኦ ኣለዎ፡፡
ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ
ኣብ ቤት

ምኽሪ ክልልና ዝተፈላለዩ

ኮሚቴታት

በቢዘርፎም

ክትትል

ቀወምቲ

ብምክያድ

ናይ

ኮምቴታት
ህዝቢ

ዝርከቡ ኮይኖም

ድምፂ

ብምስማዕ

እቶም
ስራሕቲ

ክግምገሙ መስተኻኸሊ ስጉምቲ ክውሰዱ ይገብራ እየን፡፡ ብተመሳሳሊ መንገዲ
ክልልና

ኣብ

ዝተፈላለዩ

መዳያት

ትካላዊ

ስርዓት

ንምፍጣን

ምጥንኻን

ኣብ

ሕጊታትን

ደንብታትን ክረቁ ክፀድቁን ብምግባር ሕጊ ኮይኖም ክትግበሩ ይገብራ ይርከባ፡፡ ስለዚ ናይ
ሕጊ ምውፃእ ስራሕ ይሰርሕ ብኣግባቡ ይፍፀሙ ንምህላዎም ይቆፃፀራ፡፡ እዚ ኣካል
መንግስቲ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ እዩ፡፡
ብርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ እናተመርሐ ስራሕቲ ዘተግብር ናይ ስራሕ
ፈፃሚ ኣካል ድማ እቲ ካልኣይ ኢዩ፡፡ ኣብዚ ስራሕ ፈፃሚ ኣካል ዝተፈላለዩ ሴክተራዊ
ቢሮታት እንትህልዉ ብመስመር ኣፈፃፅማ ምሕደራ ነናይ ባዕሉ ዕማም ሒዞም(ብሕጊ
ዝተነፀረ ዕማም) ንና ሓባራዊ ዕላማታት ክልልና ምርግጋፅ ዝነጥፉ እዮም፡፡ ስራሕ ፈፃሚ
ኣብ ክልልና ልምዓት ዲሞክራሲን ሰላምን ንምርግጋፅ ዝፍፀሙ ዘበሉ ተግባራት ኩሎም
ክትግብር ስልጣን ዘለዎ ኢዩ፡፡ ተፀዋዕነት ናይዚ ኣካል ድማ ናብ እቲ ቤት ምክሪ ክልል
ትግራይ ኢዩ፡፡
ሕጊ ተርጓሚ ድማ ብሕጊ መርቀቂ ፀዲቁ ዝቐርበሉ ሕጊ ይትርጉም እዚ ምስ ሕገ
መንግስቲ ሃገርና ዘይፃባእ ምኳኑ ይርእይ እዚ እውን ብፕሪዚዳንት ቤት ፍርዲ ይምራሕ፡፡
ናይዚ ተፀዋዕነት ብተመሳሳሊ ናብ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ እዩ፡፡
ናይዞም ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ናይ ስልጣን ምክፍፋል ኣብ ኢንቨስትመንት ንባዕሉ
ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ገይሩዎ እዩ፡፡
ፀጥታዊ ኩነታት ክልል ትግራይ
ክልል ትግራይ ንውሕ ንዝበለ እዋን ፀጥታዊ ምርግጋእ ዝርኣየላ ክልል ምኳና ምርኣይ
ይከኣል ኢዩ፡፡ እዚ ዝኾነሉ ድማ ቅድሚ ውድቀት ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ኣብ ነፃ ዝወፁ
ሓራ መሬታት ትግራይ ናይ ፀጥታ ኣካላት ህዝቢ ብዘሳትፍ ኣገባብ ዓርሱ ብዓርሱ
የማሓድር ነይሩ እዩ፡፡
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እዚ ተሞክሮ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተሰጋገረ መፂኡ ኢዩ፡፡ ብምኳኑ ድማ ህዝቢ
ትግራይ ልዕልና ሕጊ ብኣግባቡ ዝርዳእን ዘኽብርን ኽኸውን ገይሩዎ ኢዩ፡፡ ናይ ፀጥታ
ኣካል ዋላ ኣብዘየለዉሉ ኩነታት ህዝቢ ፀጥታኡ ዘክብር ብምኳኑ ነዚ ክልል ዝተረጋገዐ
ክኸውን ኣስተዋፅኦ ገይሩ ኢዩ፡፡
ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለና ዝምድና ብዝያዳ ምጥንኻር ፃዕሪታት ዝግበሩ ከም
ምህላዎም ክልልና እውን ነዚ ፃዕሪ ብዝለዓለ ህዝባዊነት ውፅኢት ከምፅኡ ሰላምን
ፅጥታን ሃገርናን ከባናን ውሑስ ክኸውን ኣብ ምስራህ ትርከብ፡፡ ከም ኣብነት ምስ
ሱዳን ዘለና ፅቡቅ ዝምድናን ሓባራዊ ምንቅስቓሳት ምርኣይ ይከኣል እዩ፡፡ ይኹን
እምበር ምስ ሃገረ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምችዊ ብዘይምኻኑ ብሓባር ንምስራሕ
ኣይተኽኣለን፡፡ እዚ ብምኻኑ ድማ ክልልና ብዚ ኣቢሎም ክመፁ ዝኽእሉ ፀገማት
ዝተቓለዐት እያ፡፡ እዚ ኩነታት መንግስቲ ክልልና ብዝግባእ ብምርዳኡ ናይ
ተጋላፃይነት ዳህሳስ ብምክያድ ተቃላዓይነት ሃገርናን ክልልናን ንምምላስ ሰፋሕቲ
ስራሕቲ ተሰሪሖምን ይስርሑ ኣለዉ፡፡ እዚ ተግባር ብዋናነት ናይ ውሽጢ ዓቅሚና
ብምጥንኻርና ዝተመለሰ እዩ፡፡ ስለዚ በዚ ኣብ ኢንቨስትመንት ክልልና ክመፅእ
ዝኽእል ፅዕንቶ ቀዲሙ ዝተፈትሐ ብምኻኑን ብቐፃሊ እውን ፀገማት ኬፍጠሩ
ብናይ ውሽጢ ዓቕሚና ምጥንኻርና ውሑስ ስለዝኾነ ከም ሓደ ዕድል ክኸውን
ኪኢሉ እዩ፡፡
ሚድያ
ኣብ ክልልና ናይ ሚድያ ነፃነት ኣብ ሕጊ ተመስሪቱ ስርዓት ዲሞክራሲ ብዘጠናኽር
መልክዑ እናተተግበረ እዩ፡፡ በዚ መሰረት እውን ኣብ ክልልና ናይ ሕትመት ኮነ

ናይ

ኤሌክትሮኒክስ ሚድያታት ንህዝቢ መረዳእታ ኣብ ምትሕልላፍ ይርከባ፡፡ ብፍላይ ክልልና
ናይ ባዕላ ፈነወ ቴሌቪዥን ዘለዎ ኮይኑ ብተወሳኺ ሬድዮን ኤፍ ኤምን ግልጋሎት ኣለዎ
እዩ ፡፡

ስርዓት ሙድብለ ፖርቲ
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ከም ሃገር ዝተፈላለዩ ፖርቲታት ናይ ህዝቢ ውክልና ክረ¦ቡ ኣብ ሕገ መንግስታዊ ማእቀፍ
ተመስሪቶም ዝንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ኩሉ ሕጋዊን ዘይሕጋዊን ተግባራት እናሓዋወሰ ዝኸዱ
እውን ኣለዉ እዮም፡፡ ብዋናነት ሰፊሕ ናይ ህዝብ ውክልናን ስምምዕ ረኺቡ ዝንቀሳቀስ
ግን ህወሓት/ኢህወደግ እዩ፡፡
1.9 ኣብ ክልል ትግራይ ኢንቨስት ንምግባር ዘኽእሉ ዓሰርቲ ዋና ዋና ምኽንያታት
1. ዝተረጋገዐ ፖለቲካዌን ማሕበራዊን ኩነታት
2. ዝተረጋገዐ ማክሮኢኮኖሚያዊ ኩነታትን ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን
3. እኹል ውሕስነትን ኸለላን
4. ግልፂነት ሕጊን ፍሰት ኣሰራርሓን
5. እኩል ዘይተተንከፈ ናይ ኢንቨስትመንት መማረፂታት
6. ዝተትረፍረፈ ክእለቱ ከማዕብል ዝክእልን ክእለት ዘለዎን ሓይሊ
7. ሰፊሕ ከባቢያዊ፣ ሃገራዊን ዓለም ለኻዊን ናይ ዕደጋ መማረፂ
8. ሳሓባይ ናይ ኢንቨስትመንት መተባብዒታት
9. ጋሻ ተቐባላይ ህዝቢ
10. ምችው ኣየር ጠባይን ዕቁር ሃፍቲ ተፈጥሮን
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ክፍሊ ክልተ

2. ክልላዊ ኢኮኖሚ
2.1 ክልላዊ ዕብየት ማክሮ ኢኮኖሚያዊ
2.1.1 ክልላዊ ዕብየት ሓፈሻዊ ምህርቲ
ድኽነት ንምንካይ፣ ስሉጥን ቀፃልነት ዘለዎ ልምዓት ንምርግጋፅ፣ ናይ ህዝቢ ማዕረ
ተሳትፎን ተጠቃምነትን ውፅኢት ልምዓት ንምርግጋፅ ብሃገር ይኹን ብክልል ብርኪ
ስትራቴጂ ተዳልዩ እናተተግበረ ይርከብ፡፡ በዚ እውን ተኸታታሊ ዝኾነ ዕብየት ብክልል
ይኹን ብሃገር ብርኪ እናተረጋገፀ ፀኒሑ እዩ፡፡ ናይዚ መቐፀልታ ናይ ሓሙሽተ ዓመት
ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ተዳልዩ ዛጊድ ኣርባዕተ ናይ ትግበራ ዓማውቲ ሓሊፎም ኣለዉ፡፡
በዚ መሰረት ኣብ ብርክት ዝበሉ ሸቶታት ቕድሚ ዕድመ እቲ ትልሚ ዕውት ዝኾኑ
እንትኾኑ እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክፍፀሙ ትፅቢት ይግበር፡፡
ብመሰረት መለክዒ ማክሮ ኢኮኖሚ እንትረኣይ ናይ ክልልና ሓፈሻዊ ምህርቲ እንትግመት
በቢዓመቱ እንዳወሰኸ ዝርከብ ኾይኑ ኣብ 2005 ዓ.ም ናብ

38.3 ቢልየን ብር በፂሑ

እዩ፡፡ በዚ መሰረት ዓመታዊ ዕብየት ክልልና ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ብ11.2% ዓብዩ፡፡
ኣብዚ ዓመት ካብ ጠቕላላ ምህርቲ ሕርሻ 34.7%፣ ኢንዱስትሪ 22.5%፣ ግልጋሎት 42.3%
ብፅሒት ነይርዎ፡፡ ብመጠን ዕብየት ሴክተራዊ ኣስተዋፅኦ እንትንርኢ ድማ ኣብ 2005
ዓ.ም ሕርሻ 8.1%፣ ኢንዱስትሪ ብ16.1% ግልጋሎት ድማ ብ 11.6% ዓብዩ እዩ፡፡
ንፅፅር መጠን ክልላዊን ሃገራዊን ዕብየት
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ዕብየት ሴክተራዊ ኣስተዋፅኦ ኣብ ክልላዊ ሓፈሻዊ ምህርቲ ምስ ሃገር እንትነፃፀር እውን
ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ተመዝጊቡ እዩ፡፡
ሰደቓ1. ንፅፅር ክልላዊን ሃገራዊን ሴክተራዊ ኣስተዋፅኦ ብዓመተ ምህረት
ዘፈር

ናይ 2003 ፍፃመ

ናይ 2004 ፍፃመ

ናይ 2005 ፍፃመ

ክልላዊ

ሃገራዊ

ክልላዊ

ሃገራዊ ክልላዊ

ሃገራዊ

መጠን ዕብየት

11.7

11.4

10.5

8.5

11.2

9.7

ሕርሻ

12.5

9

6.7

4.9

8.1

7.1

ኢንዱስትሪ

12

15

16.4

17.1

16.1

18.5

ግልጋሎት

10.8

12.5

11.4

10.6

11.6

9.9

2.1.2 ናይ ዋጋ ኩነታት (price index)
ናይ

ታሕሳስ

2004

መሰረት

ተገይሩ

ብ

CSA

ዝተሰርሐ

ናይ

ሸመትቲ

ዋጋ

ኢንዴክስ(Consumer price index) ከም ዘመላክቶ CPI 117.9 እንትኾን እዚ ኣብ
ተመሳሳሊ ወርሒ 2006 ዓ.ም 129.1 በፂሑ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ናይ 9.5% ዋጋ
ወሰክ(Inflation rate) ኣርእዩ ነይሩ፡፡ ከምኡውን ናይ ምግቢ ኢንዴክስ 8.2%፣ ናይ ምግቢ
ዘይኾኑ ኢንዴክስ 10.9% ኮይኑ እዩ፡፡ እዚ ኣብ 2003 ን 2004 ዓ.ም ተራእዩ ዝነበረ
ዝለዓለ መጠን ዋጋ ዝቕባበ ናብ ሓደ ዲጂት ወሪዱ ኣሎ፡፡
2.1.3 ኩነታት ድኽነትን ምንካይ ስእነት ስራሕን
ዋና ዕላማ ናይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን መጠን ድኽነት ክልልና ብምንካይ
ናይ ህዝቢ ድሕንነት ምርግጋፅ ብምኻኑ ስሉጥን ቐፃልነት ዘለዎ ልምዓት ዕብየት
ምርግጋፅን ካብዚ ናይ ሕዝቢ ተጠቃሚነት ምርግጋፅ እዩ፡፡ በዚ መሰረት እውን ስሉጥን
ቐፃልነትን ዘለዎ ልምዓት ብምምፃእ ናይ ህዝቢ ተጠቃሚነት እናተረጋገፀ ይርከብ፡፡
ብትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ዝተሰርሑ ስራሕቲ መሰረት ኣብ 2005 ዓ.ም ናይ
ነፍሲ ወከፍ እቶት(Real GDP per capita) ክልልና ብመሰረት ናይ ፌደራል መፅናዕቲ
550 ዶላር ኣሜሪካ በፂሑ እዩ፡፡
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ቅድም ክብል ክልል ትግራይ ንልምዓት ዘይትጥዕም ህዝባ ከልምዕ ዘይኽእል ተባሂሉ
ዝፍረደሉ ዝነበረ ኣብ ናይ 1977 ዓ.ም ንዝኸፍአ ህልቂት ተዳሪጉ ዝነበረ ህዝቢ ኣመራሓ
እንተረኺቡ ዝለምዕን ዘልምዕን ምኻኑ እናረጋገፀ መፂኡ እዩ፡፡ በዚ መሰረት እውን መጠን
ድኽነት ብፖቨርቲ ሄድ ካውንት ኣብ 1991 ዓ.ም 56% ኣብ 1998 ዓ.ም ድማ 48.5%
ዝነበረ ኣብ 2004 ዓ.ም ናብ 31.8% ነኪዩ እዩ፡፡ ኣብ መንጎ ከተማን ገጠርን መጠን
ድኽነት ዝተፈላለየ እንትኸውን ኣብ 2005 ዓ.ም ኣብ ገጠር 36.5% ኣብ ከተማ ድማ
13.7% እዩ ነይሩ፡፡ እዚ መጠን ድማ ንምፅባብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ፡፡
ብኣጠቓላሊ ኣብ ድኽነት ምንካይ ዓብዪ ለውጢ ይመፅእ ዘሎ ኮይኑ ሐዚ እውን ልዕሊ 1
ሚልየን ዜጋታት ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ብምህላዎም ቐፃሊ ምርብራብን ትኹረትን
ከምዘድሊ መመላኸቲ እዩ፡፡
ሰደቓ 2፡ ንፅፅር መጠን ድኽነት ሃገርን ክልልን
ዓ.ም

ንፅፅር መጠን ድኽነት
ሃገራዊ

ክልላዊ

1991

45.5

56.1

1998

38.7

48.5

2003

29.6

31.8

ክልላዊ ዕብየትና ኣብ ስራሕ ምፍጣር እውን ዓብዪ ኣወንታዊ ፅልዋ ኣምፂኡ እዩ፡፡
ብመሰረት መፅናዕቲ CSA(March 2012) ኣብ ትግራይ ዝነበረ መጠን ስራሕ ስእነት
(Unemployment rate) ብድምር 19.4%፣ ኣብ ደቒ ተባዕትዮ 11.2%፣ ኣብ ደቒ ኣንስትዮ
26.8% እዩ፡፡ እዚ ድማ ብድምር ልዕሊ 25% ዝነበረ ስእነት ስራሕ ክንኪ ተገይሩ እዩ፡፡
እዚ ኣብ ከተማን ገጠርን ብፍላይ ኣብ መንእሰይን ደ/ኣንስትዮን ዝረኣይ ስእነት ስራሕ
ንምንካይ ዝተተግበሩ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዝመፀ ውፅኢት እዩ፡፡
2.1.4 ናይ ጉልበት ዕዳጋን ማሃያ ሰራሕተኛን ኣብ ክልል ትግራይ
ኣብ ክልል ትግራይ ብተነፃፃሪ ክእለት ዘለዎ ውሱን ክእለት ዘለዎን ብጉልበቱ ክሰርሕ
ዝኽእል ሓይሊ ብሰፊሑ ኣብ ዕዳጋ ናይ ምርካብ ዕድል ሰፊሕ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ኣብ’ዚ
ክልል ዝርከብ ሓይሊ ሓላፍነት ናይ ምውሳድ ሕጊ ምኽባርን ውፍይነቱን ዝሓሸ ምዃኑ
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ምርኣይ ይካኣል፡፡ ኣብ ከባቢ ትግራይ መዓልታዊ ናይ ጉልበት ዋጋ ካብ 50-100 ቅርሺ
ዝበፅሕ እዩ፡፡
ኣብ ክልል ትግራይ ካብቲ ጠቅላላ ከባቢ 4.8 ሚልየን በዝሒ ህዝቢ እቲ 2.6 ሚልየን
ማለት እውን ልዕሊ 50% ኣብ መፍረያይ ናይ ዕድመ ክልል ዝርከብ እዩ ናይ’ዚ መፍረያይ
ሓይሊ ተሳትፎ ኣብ ዕደጋ ጉልበት እንትረኣይ’ውን ዝለዓለ እዩ፡፡
ብሃገር ብርኪ ፍሉይ ናይ ትሑት መዓልታዊ ክፍሊት ሕጊ ኣይተቀርፀን፡፡ ይኹን እምበር
ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ንዝዋፈሩ ቀወምቲ ይኹን ጊዜያዊ ሰራሕተኛታት ወርሓዊ ክፍሊት
በብእዋኑ ብሕጊ ይፀድቕ እዩ፡፡ ኣብዚ ንዝስርሑ ዝኽፈል ትሑት መሃያ ኣብ ተፈጥሮ እቲ
ስራሕ ንቲ ስራሕ ዝምጥን ናይ ክእለት ደረጃ መሰረት ተገይሩ እዩ ዝንፀር፡፡ ናይ ቤት
ምኽሪ

ሚኒስትራት

ብስቪል

ሰርቪስ

ሚኒስቴር

መፅናዕቲ

መሰረት

ናይ

ጊዜያውን

ኮንትራትን መሃያን ናይ ቀወምቲ መሃያ ደረጃን ኣፅዲቑ የውፅእ ትሑት መጠን ክፍሊት
ኣብ መዓልታዊ ሰሙናዊን ወርሓዊን መሰረት ተገይሩ እዩ ዝዳሎ፡፡
ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት ናይ ስራሕ ሰዓት ኣብ ኩነታት እቲ ስራሕ መሰረት ተገይሩ
ዝውሰን ኮይኑ ካብ 8ተ ናይ ስራሕ ሰዓታት ዘይበልፅ ክኸውን ይድንግግ፡፡ ብተወሳኺ
ስራሕ ሰዓት ክስርሑ ዝግበኦም ስራሕቲ ድማ ብተወሳኺ ክፍሊት ክፍፀሙ ይከኣል እዩ፡፡
ኣብ መንጐ መስራሓይ ሰራሕተኛን ዝህሉ ርክብ ብሕጊ ዝተደንገገ ኮይኑ ኣብ መንጐኦም
ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስራሕ ኩነታት ክህሉ ብዝኽእል ተነፂሩ ተቐሚጡ እዩ፡፡ ብመሰረት
እቲ ድንጋገ መስርሒን ሰራሕተኛን ዝውዕል መሰረት ስምምዕ ክፍፅሙን ስምምዕነቶም
ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተቐባልነት ከምዘለዎ ካብዚ ወፃኢ ዘሎ ግን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ
ይቕመጥ እዩ፡፡ ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ኩነታት (ብፅሑፍ ውዕሊ ተዘይሃልዩ) ናይቲ ሰራሕተኛ
መሰልን ግዴታን ብዘይፃባእ ኩነታት ይፍፀም፡፡
ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ብውሑድ ዘይተቆራረፀ 24 ሰዓት ሰሙናዊ ዕረፍቲ ሰራሕተኛ
ክረኽብ ይግባእ ብዝተኸኣለ እዛ ዕረፍቲ መዓልቲ ኣብ ሰንበት ክትውዕል ይግባእ
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2.1.5 ዕቋርን ኢንቨስትመንትን
ቁጠባ
ክልላዊ መጠን ቑጠባ ንምዕባይ ካብዚ ዝርከብ ንኢንቨስትመንት ዝውዕል መጠን ካፒታል
ክውስኽ ምግባር ውራይ ክልላዊ መንግስቲን ዝምልከቶም ሰብ ዋናን ፃዕሪ እናተገብረሉ
ዝርከብ መዳይ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ሱር ሰዲዱ ዝነበረ ናይ
ምዕቋር ባህሊ ዘይምህላዉ ፀገም ብቐሊሉ ተፈቲሑ ዕቋር ክዓቢ ኣይከኣለን፡፡ ነዚ ድማ
ትኹረት ተገይሩሉ ንኩሉ ኣካል ሕ/ሰብ ዘነቓንቕ ምንቕስቓሳት እናተገብረ ይርከብ፡፡
ስጋብ ሐዚ ብዝተሰርሑ ስራሕቲ መሰረት በቢእዋኑ መጠን ዕቋር እናወሰኸ ይርከብ፡፡ ኣብ
2002 ዓ.ም ብር 7.2 ቢልየን ዝነበረ መጠን ዕቋር ኣብ 2004 ዓ.ም ናብ 10.8 ቢልየን
ዓብዩ እዩ፡፡
ኢንቨስትመንት
ስሉጥን ቐፃልነት ዘለዎ ምዕባለ ንምርግጋፅ ኣብ ዝካየድ ልምዓት ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲን
መንግስቲን ዝተዋደደ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ፡፡ በዚ እውን
መንግስቲ ኣብ ምዝርጋሕ መሰረተ ልምዓት ሰፋሕቲ ኢንቨስትመንትታት ይፍፅም ከምዘሎ
ኩሉ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፊታት ኢንቨስት እናገብሩ ይርከቡ፡፡
በዚ መሰረት ኣብ ክልልና ኣብ ሐደ ዓመት ኢንቨስት ዝኸውን መጠን ካብ ትሑት ብርኪ
ማለት እውን ብር 200 ሚልዮን ብዓመት ናብ ብር 6.9 ቢልየን ብዓመት ዓብዩ ይርከብ፡፡
ኣብ 2005 ዓ.ም 6.9 ቢልዮን ብር ካፒታል ዘመዝገቡ 663 ፕሮጀክትታት ን31000 ዜጋታ
ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሮም እዮም፡፡

10
2.5
1

3.5 3.52

6.5 6.9
5.1 6.1

1.1

1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.1
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2.1.5 ናይ መንግስቲ ፋይናንስ ኣጠቓቕማ
ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ፊስካል ፖሊሲ መጠን እቶት
ብምዕባይን ውሕሉል ምሕደራ ክህሉ ብምግባርን ኣብ ካፒታል ኢንቨስትመንትን ኣብ
ድኽነት ምንካይ ትኹረት ገይሩ እናሰርሓሉ መፂኡ እዩ፡፡ ዋና ዕላማ ናይዚ ፖሊሲ ድማ
ናይ ግብሪ ዓቕሚ ብምዕባይ ናይ ክልልና ወፃኢ ጠለብ ካብዚ እቶት ክሽፈን ምኽኣል
ማእኸል ገይሩ እዩ ተተግቢሩ፡፡ በዚ መሰረት ድማ ዘበረታትዕ ዕብየት እቶት ምእካብ
ዓቕሚ ዓብዩ እዩ፡፡
ናይ መንግስቲ ኣታዊ
ክልላዊ መጠን ኣታዊ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ሓዊሱ ኣብ 2004 ዓ.ም 5.1 ቢልየን እዩ ነይሩ፡፡
እዚ ኣብ 2005ዓ.ም ናብ ብር 6.84 ቢልየን ዓብዩ እዩ፡፡ ካብዚ ካብ ክልላዊ እቶት
ዝተረኸበ መጠን ኣብ 2004 ዓ.ም ብር 1.74 ቢልየን ብር እንትኾን ኣብ 2005 ዓ.ም ድማ
2.26 ቢልየን ብር በፂሑ እዩ፡፡ ናይ 2005 ዓ.ም እቶት ካብ ጠቕላላ ክልላዊ ኣታዊ ዝነበሮ
ብፅሒት 33.04% እንትኸውን ምስ ሕሉፍ ዓመት ብምንፅፃር ኣብ 2005 ዓ.ም እቶት
ብ41% ዕብየት ኣርእዩ እዩ፡፡
ሓፈሻዊ ናይ መንግስቲ ኣታዊ ብፍልፍል እቶት

ናይ 2005 ዓ.ም ክልላዊ ኣታዊ ብፍልፍል ኣታዊ
36%
ካብ ግብሪ ዝተኣከበ እቶት
56%

ካብ ግብሪ ዘይኮኑ ዝተኣከበ እቶት
8%

ካብ ሓገዝን ልቓሕን ዝተረኸበ እቶት

ክልላዊ ናይ መንግስቲ እቶት ብፍልፍል እንትርኣይ ካብ ቐጥታ ግብሪ (ታክስ) 1.72
ቢልየን ብር፣ ካብ ዘይቀጥታ ግብሪ (ታክስ ዘይኮኑ) 25 ሚልየን ብር፣ ካብ ካፒታል ኣታዊ
17 ሚልዮን ብርን ብኣብያተ ማዘጋጃ ዝተኣከብ ድማ 27 ሚልየን ብር ተኣኪቡ እዩ፡፡
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ናይ መንግስቲ በጀትን ወፃኢን
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አብ 1992 ዓ.ም ብር 263 ሚልየን ጥራሕ ዝነበረ ዓመታዊ
በጀት ኣብ 2002 ዓ.ም ድማ 2.02 ቢልየን በፂሑ እዩ፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም ድማ ዓመታዊ
በጀት ብር 6.84 ቢልየን ብር ኮይኑ እዩ፡፡ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንት ዝወዓለ
በጀት ዝሓዘ እንትኾን ኣብ 2005 ዓ.ም ካብ ዝተመደበ በጀት ስሩዕ ወፃኢታት (Recurrent
expenditure)

52.3%

ብር፣

ንካፒታል

ወፃኢታት

(Capital

expenditure)

47.7%

መንግስቲ ወፃኢ ገይሩ እዩ፡፡

ናይ መንግስቲ ወፃኢ ኣብ 2005 ዓ.ም
48%
52%
መደበኛ በጀት
ካፒታል በጀት

2.2 ልምዓት ሕርሻ
ሕርሻ ንዝሓለፉ ዓመታት መሰረት ናይ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ሃገርና ከምኡውን ክልልና
ኮይኑ ስሉጥን ቐፃልነት ዘለዎ ዕብየት ክምዝገብ ኣስተዋፅኦ እናምፀአ ፀኒሑ እዩ፡፡ እዚ ግደ
ሕርሻ ኣብ ቐፀልቲ ዓመታት እውን ክቕፅል እዩ፡፡ በዚ መሰረት ዝበዝሕ ነባሪ ህዝቢ ኣብ
ገጠር ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈረ ከምምኻኑ ካብቲ ልምዓት ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ክፋል ተጠቓሚ
ገይሩ እዩ፡፡ እዚ ክፋል ሕብረተሰብ ነዚ ተጠቃሚነት ንምርግጋፅ ኣድካሚ

ግን ተኣምራዊ

ናይ ተፈጥሮ ምሕዋይ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ፡፡ እዚ ተሳትፎኡ ብናይ ክረምቲ ዝናብን
መስኖን ክለምዕ ዝግበኦ መሬቱ ዝሓሸ ምህርቲ ዘምፅኣሉ እንትኾን ካብዚ እውን ስድርኡን
ከባቢኡን ኣብ ምልዋጥ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣበርኪቱ እዩ፡፡
2.2.1 ልምዓት ዝራእቲ
ካብ ሕርሻ በቢዓመቱ ክርከብ ዝግበኦ መጠን እቶት ክድንፍዕን ሕ/ሰብና ብምግቢ ዓርሱ
ኪኢሉ ንዕዳጋ ዘቕርብ መምረቲ ክኸውን ዘኽእሉ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡ በቢዓመቱ
ምህርቲ

ንምዕፃፍ

ዝተፈላለዩ

ናይ

መሬት

መፍረያይነት

ዝውስኹ

ቴክኖሎጂታት

ክተኣታተዉ ተገይሩ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ 2005/06 ምህርቲ ዘበን ክረምታዊ ዝናብ
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ብምጥቓም 1,314,691.54 ሄክታር መሬት ተሓሪሱ 35,347,837.7 ኩንታል ምህርቲ
ተረኺቡ

እዩ፡፡

ከምኡውን

ኣብ

2005

ዓ.ም

ብመስኖ

228,904

ሄክታር

ለሚዑ

28,554,865.6 ኩንታል ምህርቲ ክርከብ ኪኢሉ እዩ፡፡ ናይ 2005 ዓ.ም ምህርቲ ምስ
ዝሓለፈ ሸውዓተ ዓመት ዝነበረ ምህርቲ እንትነፃፀር ኣብ ክረምታዊ 60.5% ኣብ መስኖ
ድማ 96.4% ዕብየት ምህርቲ ተመዝጊቡ እዩ፡፡ ኣብ ክልል ትግራይ ብዓንዲን ደጋፊን
ዝለምዑ ዝራእቲ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡፡


ዓንዲ ዘራእቲ
o ቃንጫ ዘራእቲ (መሸላ ፣ መሸላ ባሕሪ፣ ሌቋ፣ዳጉሻ)
o ቅብኣት እኽሊ (ሰሊጥ፣ ንሑግ፣ ኦቾሎኒ)
o ብርዒ እኽሊ (ጣፍ፣ ስርናይ፣ ስገም፣ ሓንፈፅ)
o ኣዕታር (ዓተርባሕሪ፣ ዓተር፣ ዓይኒዓተር፣ ሰበረ፣ ብርስን፣ ደቖቖ)



ደጋፊ ዘራእቲ



o ኣባዕኸ፣ እንጣጢዕ፣ ሱፍ
ፍራምረ (ሙዝ፣ ፓፓየ፣ ኣራንሺ፣ ማንጎ፣ ዘይትሁን፣ ኣፕል፣ ለሚን)



ኣሕምልቲ (ኮሚደረ፣ ድንሽ፣ ሽጉርቲ፣ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ካውሎ፣ በርበረ፣ ሽጉርቲ ፃዕዳ፣
ካሮት፣ ቀይስር፣ ስኳር ድንሽ)



ቅመማ

ቕመም

(ጅንጅብል፣

ኣዝሙት፣ፃቕዳ፣

ሰሰግ፣

ኣቦሱዳ፣

ሰናፍጭ፣

ካሙን፣ሽንፋእ)
በዚ መንፅር ካብ ጠቕላላ ምህርቲ ሕርሻ ናይ ብርዒ እኽሊ (Cereals) 88%፣ ናይ ቕብዓት
እኽሊ (Oil seeds) 6%፣ ጥረምረ (Pulses) 2%፣ ኣሕምልቲን ፍራምረን ካልኦትን 4%
ብፅሒት ኣለዎም፡፡
ሰደቓ 2 ብመስኖ ዝተሓረሰ መሬትን ዝተረከበ ምህርትን 1998/99-2005/06 ምህርቲ ዘበን
ዘበነ ምህርቲ
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

ዝተሓረሰ መሬት(ሄ)
18,148
29,734
44,740
53,659
82,893
125,558
188,238
228,906

ዝተመርተ ምህርቲ(ኩ)
1,022,752
1,878,853
2,766,249
5,112,653
7,200,152
13,616,845
15,986,634
28,554,865
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2.2.2 መማረፂ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ልምዓት
ክልል ትግራይ ኣብ ሕርሻን ተዛመድቲ ዘርፊታትን ሰፊሕ ናይ ኢንቨስትመንት መማረፂ
ዝርከበላ ክልል እያ፡፡ ነዚ እንቨስትመንት ምችዊ ዝገብሩ ፖሊሲታን ስትራቴጂታትን
ሕጊታን እውን ብትኹረት ዝፍፀሙላ ዘተባብዕ ባይታ ዘለዋ ክልል እያ፡፡ እዚ ዕድል
ኢንቨስትመንት ብምጥቃም ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ብምውፋር ዘለዎም መዋእለ ንዋይ
ብምፍሳስ ንባዕሎም ተጠቒሞም ናይ ስራሕ ዕድል ብምፍጣርን ክልላዊ ኢሉ እውን ሃገራዊ
ዕብየት ንምርግጋፅ ኣስተዋፅኦ ከበርክቱን ታሪኻዊ ሓላፊነቶም ክዋፅኡን ይኽእሉ እዮም፡፡
ስጋብ ሐዚ ዘይናዓቕ መዋእለ ንዋይ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ከምዚ ዝበለ ታሪኻዊ ክንውን
ብምውዓል ዝለዓለ ዕብየት ክልልና ክረጋገፅ እናደገፉ ይርከቡ፡፡
ብክልል ብርኪ ኣማራፂ ናይ ኢንቨስትመንት መዳያት ብምፍላይ ንተጠቀምቲ ብዝጥዕም
ኢንቨስትመንት ፕሮፋይል ተዳልዩ ቐሪቡ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ኢንቨስትመንት ፕሮፋይል
ዶኩመንት ዝተፈላለዩ ፍርያት ሕርሻ ዝተኻተቱ እንትኾን ካብዚኦም ውሽጢ ልምዓት
ዘራእቲ ሓደ እዩ። ኣብ ክልልና ብዝናብን ብመስኖን ዝፈርዩ ዝተፈላለዩ ዘራእቲን
ኣሕምልትን ፍራምረን ዘለዉ ኮይኖም ካብዚኦም ውሽጢ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ማሕበራትን
ክዋፈርሉ ዝኽእሉ ኣመላኸቲ ስራሕቲ እንቨስትመንት ሕርሻን ውፅኢት ሕርሻን ከምዝስዕብ
ቀሪቡ ኣሎ።
ፕሮጀክት ምፍራይን ምድላውን ቅብኣት እኽልታትን ውፅኢቶምን
አብ ክልልና ዘይቲን ካልኦት ፍርያትን

ንምድላው ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ ቅብኣት እኽልታት

(ሰሊጥ፣ ኒሁግን) ይፈርዩ፡፡ ኣብ ሃገርና ኣብ ዓመት ከባቢ 4 ሚሊዮን

ኩንታል ሰሊጥ

ዝፈሪ እንትኾን ካብዚ ውሽጢ ኣብ ክልልና ከባቢ 1.5 ሚሊዮን ኩንታል ይፈሪ፡፡ ኣብ
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2005/2006 መፍረያይነት ብማእኸላይ 6 ኩ/ል ኣብ ሄ/ር ዝነበረ እንትኾን በቢዓመቱ
ምምሕያሽ ኣርእዩ እዩ፡፡ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳታት ቃ/ሑመራ፣ ፀገዴን ወልቃይትን
ዝርከብ ምህርቲ ሰሊጥ ብዓይነቱ ፃዕዳ ብጣዕሙ ድማ ተመራፂ መዓዛ ዝወነነ ብምዃኑ
ንምቕላጥ (hulling)፣ ጥሕንያን ቸኮሌትን ካልኦት ፍረያትን ግልጋሎት ዝውዕል ኮይኑ ኣብ
ዕዳጋ ዓለም ሑመራ ታይፕ እንዳተባህለ ይፍለጥ። ሕዚ እንጥቀመሉ ዘለና ኣገባብ
ምፍራይ ምህርቲ ሰሊጥ ብወሳናይ መልክዑ ባህላውን ድሑርን ኮይኑ ብርክት ዝበለ
ጉልበት ሓይሊ ሰብ ስለዝጠልብን ብምኳኑ ካብ ካልኦት ከባብታት ሃገርና እውን ብፍላይ
ድማ ኣብ እዋን ዘርኢ፣ ፃህያይን ዓፂድን ብርክት ዝበለ ሓይሊ ሰብ ዘዋፍር እዩ።
ኮይኑ ግና ክብሪ ወሲኹ ብዘይምኻዱ ናብ ሰፊሕ ናይ ኣውሮፓን ካልኦት ምዕራብ
ሃገራትን ዕዳጋ ኣትዩ ዝግባእ ጥቕሚ ኣይተረኸበን። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ወረዳታት
ታ/ኣድያቦ፣ ላ/ኣድያቦ፣ ኣ/ፅምብላን ፀለምትን ብድምሩ ልዕሊ 380,000 ሄ/ር መሬት
ንሰሊጥ ልምዓት ክውዕል ዝኽእል እንትኸውን እስካብ ሕዚ ዝለምዕ ዘሎ ግን ትሕቲ
362,000 ሄ/ር እዩ። ብፍላይ ናይ ከባቢ ሰሜን ምዕራብ

ሰሊጥ ልዕሊ 50% ናይ ዘይቲ

ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ንምፅማቕ ምህርቲ ዘይቲ ተመራፂ እዩ።
ብተመሳሳሊ ምህርቲ ኒሁግ ኣብ ወረዳታት ፀገዴ፣ ወልቃይት፣ ፀለምቲን ካልኦት ወረዳታት
ዝፈርይ ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ 2005 ዓ/ም እንትረአ ካብ 9253

ሄር መሬት 62467 ኩንታል

እንዳፈረየን ብተመጣጣኒ ዋጋ ኣብ ዕዳጋ ዝርከብን ምህርቲ እዩ። ዝተገበሩ መፅናዕትታት
ከም ዝሕብርዎ ብናይ ሰብ ጉልበት ዝሰርሓ ኣናእሽተይ ማሽናት ብምጥቃም ካብ 3 ኪሎ
ኒሁግ ሓደ ሊትሮ ዘይቲ ምርካብ ይካኣል።
ፍርያት ኦቾሎኒ ኣብ ወረዳታት መረብ-ለኸ፣ጣ/ኣበርገለን ሳ/ሳምረን ብውሱን መልክዑ ኣብ
ወረዳ ቖላ ተምቤን ናይ ምፍራይን ምቕራብን

ስራሕቲ ዝተጀመረ ኮይኑ ክሳብ ሐዚ ዘሎ

ስራሕቲ ከባቢ 2215 ሄ/ር በዚ ዘራእቲ እዙይ ዝተሸፈነ ኮይኑ መፍረያይነት

ብማእኸላይ

ብሄ/ር 18.44ኩ/ል ክበፅሕ ኪኢሉ ኣሎ። እዚ ምህርቲ ዙይ ክብሪ ተወሲኹሉ ናብ
ዝተፈላለየ ውፅኢታት ብምቕያር
እዩ።ዓመታዊ ጠለብ ዘይቲ

ንዝበለፀ ተጠቃምነት

ክስርሐሉ ዝኽእል ዓውደ ስራሕ

ብልዒ ሃገርና በብዓመቱ ምስ ምውሳኽ በዝሒ ህዝብን ዕቤትን

እንዳወሰኸ ይመፅእ ኣሎ። ካብዚ ውሽጢ ብናይ ዓዲ ውሽጢ ምህርቲ ዝሽፈን ዳርጋ ዘየለ
ኮይኑ ካብ ወፃኢ ዝኣትው እዩ።
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ዕዳጋ ጥረ ሰሊጥ ሃገርና ብዋናነት ቻይና እንትኸውን ከምኡውን እስራኤል፣ ጃፓን፣ ዱባይ፣
ኔዘርላንድ፣ ዝኣመሰላ ዓድታት ውን ተጠቀምቲ እየን። ካብዚ ፍርያት ዝበለፀ ተጠቀምቲ
ክንከውን እንተኾይንና ክብሪ ብምውሳኽ ሰደድ ብምግባር እቶት ሸርፊ ወፃኢ ምዕባይ
ይካኣል እዩ። ብተወሳኺ ተረፈ ምህረቲ ‘ዞም ንቀለብ እንስሳ መቀነባበሪ ፍልፍል ጥረ
ኣቕሓ ኮይኑ ዘገልግልን ኣብ ምውሳኽ ምህርቲ ውፅኢት እንስሳት ዓብይ ግደ ኣለዎ።
ሰሊጥ ካብ መፍረይቲ ምእኹል ናብ ዝኾኑ ቀዳማይ ብርኪ ማእኸላት ዕዳጋ ቀሪቡ ብነፃ
ስርዓት

ዕዳጋ

መሰረት

ገይሩ

ብመቕረብቲ

ምህርቲ

ዕዳጋ

ECX

ተሸያይጡ

ብኢክስፖርተራት ኣቢሉ ናብ ዕዳጋ ዓለም ይቐርብ።
ፕሮጀክት ምፍራይ ምሩፅ ዓሌት ስርናይን ሕሩጭፋ ብሪካ (food complex)
ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ሕርሻ ዝላዓለ ምውሳኽ መፍረያይነትን
ፍርያትን ተራእዩ እዩ። እዙይ ብኣጋጣሚ ዝተፈጠረ ዘይኮነስ ዘመናዊ ሜላ ሕርሻ
ብምትእትታውን ዘመናዊ እታወታትን ቴክኖሎጅታትን ብምጥቃምን ተታሓሒዙ ዝመፀ
እዩ። ስለዝኾነ ብፍላይ ፍርያት ስርናይ ደጉዓን ወይና ደጉዓን ዝምቸውን ስርናይ
ብስፍሓት ንምፍራይ ፃዕሪ እንዳተገበረ ፀኒሑ እዩ። ኣብዞም ከባብታት ልዕሊ 132,577
ሄ/ር ንልምዓት ምህርቲ ስርናይ ዝምችው መሬት ይርከብ። ዝተመሓየሸ ወይ ምሩፅ ዓሌት
ስርናይ ንፋብሪካታት ብፍላይ ንምግቢ መቀነባበርቲ ( Food complex ) ከቕርብን ዓቕሚ
መፍረያይነት ዝውስኹ ቴክኖሎጅታት ብምትእትታው ፍርያት ስርናይ ካብዚ ሐዚ ዘሎዎ
ብማእኸላይ ከባቢ 38 (ከምኡ ድማ ሓልሓሊፉ ክሳብ 70 ኩ/ኣብ ሄክታር ክርከብ ዝጀመረ)
ናብ ማእኸላይ ልዕሊ 80 ኩንታል ብሄክታር ንምብፃሕ ይከኣል እዩ።
እዙይ ክሳብ ሐዚ ዘሎ ዓመታዊ ፍርያት ምህርቲ ከባብን ሙ/ዘርእን ስርናይ ክልልና
4,459,108.9 ኩንታል ኮይኑ ሐዚ እውን ዘይተመልአ ክፍተት ዕዳጋ ኣሎ። ስለዝኾነ ሰብ
ሃፍትን ማሕበራትን ኣብዚ ዘርፊ ምፍራይ ዝተመሓየሸ ዓሌት ስርናይ ናይ ምቅንብባር
ስራሕቲ

ክስርሐሉ ዝግባእ ዓውደ ስራሕ እዩ።

ፕሮጀክት ምድላውን ምቅንብባርን ምህርቲ ጥራምረ
ኣብ ደጉዓታትን ወይና ደጉዓታትን ካብ ዘሎ ተሓራሲ መሬት ልዕሊ 50,261 ሄ/ር
ንልምዓት ምህርቲ ጥራምረ ዝምችውን እዩ። ዓቕሚ መፍረያይነት ዝውስኹ ቴክኖሎጅታት
ብምትእትታው ካብዚ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ መፍረያይነት ከባቢ 15 ናብ ኩንታል ብሄክታር
ንምብፃሕ ምስራሕ ዝሓትትን ትፅቢት ዝግበረሉን ዓውደ ስራሕ እዩ።
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ምህርትታት

ጥራምረ

ትሕዝቶ

ሃናፂ

ምግቢ

ልዑል

ብምኻኑን

ንመጣዕምቲ

ምግቢ

ግልጋሎት ዝውዕል ብምኻኑ ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ተጠላብነት እናወሰኽ ይመፅእ ኣሎ። ካብዚ
ብተወሳኺ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዝሓሸ ጠለብን ዋጋ ዘርክብ ምህርቲ ብምዃኑ ኣቀነባቢርካን
ክብሪ ወሲኽካ ምልኣኽ ወሳኒ ዝኾነሉ ሃዋህው ይረአ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ዓዲ
ይኹን ወፃኢ ዓዲ ዕዳጋ ኣማሪፅካ ምጥቃም ዘኽእል ሰፊሕ ዕድል ዘለዎ ዘርፊ ስራሕ እዩ።
ብተወሳኺ ምስ ዕቤት ቁጠባ ክልልን ምስ ምስፋሕ ከተማታትን ተጠቃምነት ተቐነባበረ
ምግቢ ናይ ኣመጋግባ ስርዓትን ዘመናውነትን ብፍላይ ናይ መንግስትን ድርጅታትን ቑፃር
ሰራሕተኛታት ዝኾኑ ናይ ግዜ ፅበት ዘለዎም ካልኦት ተጠቀምትን ስሉጥ ምድላው ሰዓት
ዝሓትት ዝተቐነባበረ ብትሕዝቶ ዝበልፀገን ምህርቲ ተመራፅነቱ እንዳሰፍሐን እናማዕበለን
ዝመፅእ ዘሎ ፅቡቕ ናይ ዕዳጋ ኣማራፂ እዩ።
ኣብዚ ዘርፊ ተዋፊሮም ንዝሰርሑ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ኣብዚ ከባቢ ብትሑት ዋጋ
ኣቕርቦት ጉልበት ሓይሊ ሰብ ዘሎ ምኳኑ ናይ መሬት ልሙዕነት ብምህላዉን ተወዳደሪ
ምህርቲ ንምፍራይ ዘኽእል ዕድል ኣሎ። ብተወሳኺ ፅሬትን መጠንን ኽዓቢ ንምግባር ንዘን
ምግቢ መቀነባበርቲ ንጥረ ኣቕሓ ተጠላብነት ዘለዎም ዓይነታት ስርናይ

ብምምራትን

ብምቕራብን ዝሓሸ ዋጋ ከርክብ ዝኽእል መዋፃኣይ እዩ።
ፕሮጀክት ምፍራይን ምቡቃልን ስገም ቢራ
ኣብ ከልልና ደጉዓን ወይና ደጉዓን ከባብታት ንፍርያት ቢራ ዝኸውን ስገም ንምምራ
ዝምችውን ልዕሊ 60000 ሄ/ር መሬት ይርከብ። ኣብዚ ንልምዓት ምህርቲ ስገም ዝምቸውን
ዝተመሓየሸ ወይ ምሩፅ ዓሌት ስገም ንፋብሪካታት ቢራ ክቐርብ ዝኽእልን ዓብይ ዕዳጋ
ዘለዎን እዩ።
ኣብ ሃገርና 5 ፋብሪካታት ቢራ ዘለዋ እንትኾን 91,739 ቶን ብቑሊ ስገም ተጠቒመን
እየን። ብተመሳሳሊ 2 ናይ ብቑሊ ስገም ዝዳልዋ ፋብሪካታት ኣለዋ፡፡ ኣብ ሓፂር እዋን
ናብ ምፍራይ ዝሰጋገራ 3 ፋብሪካታት ቢራ እውን ኣብ ግምት እንትኣቱ ተወሳኺ ጠለብ
ከምዝህሉን ነዚ ዝመልእ መፍረያይ ከምዘድልን ምግማት ይከኣል፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ በቢ
ዓመቱ ክህሉ ዝኽእል ጠለብ እንትረአ ሰፊሕ ብፍላይ ድማ ኣብ

7 ዓመታት ዝህሉ ናይ

ብቑሊ ጠለብ ብ83%፤ ማእኸላይ ዕቤት 12% ብዓመት ክህሉ እዩ፡፡ ካብ ውሽጢ ዓዲ
ፍርያት ክሽፈን ዝኽእል ኣቕርቦት

30,000 ቶን ብዓመት እዚ ክፍተት ንምምላእ ካብ ደገ
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ክኣቱ ዘለዎ ቐረብ

27,650 ቶን ብዓመት 27.6 ሚሊዮን ናይ ኣመሪካ ዶላር ዝውድእ

እዩ።
ፕሮጀክት ውፅኢት ጣፍ ( እንጀራን ውፅኢት እንጀራን) ንሰደድ ምፍራይ
ኣብ ክልልና ካብ ዘሎ ተሓራሲ መሬት 1.5 ሚሊዮን ሄ/ር እቲ 130,000 ሄ/ር ዝኣክል
ንዘራእቲ ጣፍ ዝሙቹው ኮይኑ መፍረያይነትውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኹ ካብ
ዝመፁ ዘለው ምህርትታት ሓድ እዩ፡፡ ፍርያት ክልልና እንትንርኢ በቢዓመቱ ልዕሊ
2,291,054.4 ኩ/ል ዝበፅሐ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጅታትን እታወታትን

ብምጥቃም ምህርቲ

ንምዕፃፍ እናተሰርሐ እዩ።
ስለ ዝኾነ

ምህርቲ ጣፍ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናወሰኸ ዝመፀአን ምስ ምትእትታው

ቴክኖሎጂ ዕቤት መፍረያይነት ተታሓሒዙ ወሰኽ ፍርያት ዋላ እንተሃለወ ካብ ውሽጢ ዓዲ
ዕዳጋ ሓሊፉ ናብ ዓለም ዕዳጋ ቐሪቡ ተጠቃምነትና ዘረጋገፀ ኣይኮነን። ካብዚ ብምብጋስ
ምህርቲ ጣፍ ብቐጥታ ሰደድ ብምግባር ዘየዋፅእን ልዑል እቶት ዘየርክብን ስለዝኾነ እዚ
ምህርቲ ክብሪ ብምውሳኽን ናብ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት (ንኣብነት ኮሮንሾ፣ ብስኩትን
ኩኪስን፣ ፍርፍር ወዘተ) ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝሓሸ ዕዳጋ ምፍጣርን ምልማድን
ከምኡውን ሰደድ ምግባር ይከኣል እዩ፡፡
ፕሮጀክት ቃንጫ እኽሊ ምፍራይን ምድላውን
ትግራይና ዝተፈላለዩ ዘራእቲታት ቃንጫ እኽሊ ንምፍራይ ዘኽእል ምችው ስነ ምህዳር
ዘለዋ እያ። ኣብ ቆላታትን ወይና ደጉዓን ከባብታት ክልልና ካብ ዘሎ ተሓራሲ መሬት
ልዕሊ 585,660 ሄ/ር ንልምዓት ቃንጫ ዘራእቲ ዝምቸውን እዩ። ዝተመሓየሸ ወይ ምሩፅ
ዓሌታት ቃንጫ ዘራእቲ ንፋብሪካታት ብፍላይ ንዝተፈላለዩ ምግብን መስተን መቀነባበርቲ
ትካላት

ምጥያሽን

ነዚኦም

ዘድሊ

ፍርያት

ቃንጫ

ዘራእቲ

ብስፍሓት

ምምራትን

ተቐነባቢሮም ብዝሃለቐ መልክዕ ናብ ተጠቃሚ ምቕራብን ዝሓሸ ዋጋ ክረክብ ምግባር
ዘይተሰርሐሉ ዓውዲ ስራሕ እዩ።
እስካብ ሕዚ ብባህላዊ ሜላ ዝፈርይ ዝነበረ ብዘመናዊ ሜላ ብምፍራይን ካብ ፍርያታት
ቃንጫ እኽሊ ሕሩጭ፣ ኣረቂ፣ ቢራ፣ ፊልተር ስዋ ዝበሉ ፍርያታት ሰደድ ብምግባርን
ፍልፍል ሸርፊ ወፃኢ እንገብረሉ ዕድላት ኣለና። ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘርፊ ተዋፊሮም
ንዝሰርሑ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ሓደ መማረፂ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡
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ፕሮጀክት ምምራትን ምቅንብባርን ሩዝ
ኣብ ክልልና ንልምዓት ዘራእቲ ሩዝ ዝስማዕምዑ ቆላታት ጀቕጀቕ ብስፍሓትን ፅሬትን
ምፍራይ ዝካኣል እዩ። እዚ መፍረያይነት ብምውሳኽ ኣብ ምርግጋፅ ምግቢ ውሕስና ናይ
ባዕሉ ተራ ክፃወት ዝኽእል ምህርቲ ክኸውን ዝጀመረ እዩ።
ኣብ ቆላታት ክልልና ሐዚ ዘሎ ብማእኸላይ መፍረያይነት 45 ኩ/ል ብሄ/ር
ተሓራሲ መሬት ልዕሊ 6200 ሄ/ር ንልምዓት ምህርቲ ሩዝ

ካብ ዘለው

ዝምቸውን ዝተመሓየሸ ወይ

ምሩፅ ዓሌት ሩዝ ብምምራት ተፃርዩ ብዘመናውነት ተዓሺጉ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ካብ
ወፃኢ ዝኣቱ ዘሎ መጠኑ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ምህርቲ ሩዝ ብምትካእ እነውፅኦ ዘሎና ናይ
ወፃኢ ሸርፊ ምድሓን ይከኣል እዩ። እዚ

ዓቕሚ መፍረያይነት ዝውስኹ ቴክኖሎጅታት

ብምትእትታው ፍርያት ሩዝ ካብዚ ሐዚ ዘሎዎ ከባቢ 49.3 መፍረያይነት ብርኪ ናብ
ልዕሊ 80 ኩ/ል ኣብ ሄክታር ንምብፃሕ ምስራሕ ዝሓትትን ትፅቢት ዝግበረሉን ዓውደ
ስራሕ እዩ።
ምህርቲ ሩዝ ክብሪ ብምውሳኽ ናብ ዝተፈላለዩ ፍርያታት ንኣብነት እንጀራ፣ ጋዓት፣ ቅጫ፣
ስዋ፣ ኣረቂ ወዘተ ብምቕያር ናብ ዓዲ ውሽጥን ወፃኢን ዕዳጋ ምቕራብ ይካኣል። በዚ
መሰረት ሰብ ውልቀ ሃፍትን ማሕበራትን ምህርቲ ሩዝ ኣፃሪካ ብምዕሻግን ናብ ዝተፈላለዩ
ውፅኢታት ብምቕያርን ንባዕሎምን ንሃገሮም ተጠቃሚ ምግባር ይኽእሉ እዮም።
ፕሮጀክት ሳልሳ፣ ካችኣፕ፣ ፅሟቕ ኮሚደረን ፅሟቕ ካልኦት ፍራምረን ምድላው
ቆላታት፣
ዝተመቸዉ

ወይና

ደጉዓን

ከባቢታት

ደጉዓን

እዮም።

ክልል

ካብዚኦም

ትግራይ
ውሽጢ

ንኣሕምልትን
ኮሚደረ፣

ፍራምረን

ማንጎ፣

ባናና፣

ምህርቲ
ኣራንሺ፣

ዘይትሁን፣ ኣፕል፣ ፓፓያ ብሰፊሕ ዝፈርይ ኮይኑ ተፈጥሮኣዊን ብምኳኑ ተመራፃይ እዩ።
ኮሚደረ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባታት ደቡብ፣ ደቡብ ምብራቕ፣ ምብራቕ፣ ማእኸላይን
ሰሜን ምዕራብን ብሰፊሑ እንዳተመረተ ዝርከብ ኮይኑ እዚ ምህርቲ ብምቅንብባር ናብ
ዕዳጋ ንምቕራብ መንግስቲ ናይ ዘርኢ ምምሕያሽ ስራሕቲ እንዳካየደ ይርከብ።

ከም

ማንጎ፣ ባናና፣ ኣራንሺ፣ ዘይትሁንን ፓፓያን ዝመሳሰሉ ፍራምረ ድማ ኣብ ኩሉ ወረዳታት
እዚ ክልል ዝፈርይ ኮይኑ ብፍላይ ሩባ ተከዘ ኣብ ዝሓልፈሎም ወረዳታት፣ መረብ ለኸ፣
ራያ ዓዘቦ፣ ኣላማጣ፣ ሳ/ፃ/እምባ፣ ቆላ ተምቤን ብበዝሒ እንዳፈረየ ይርከብ። ብተመሳሳሊ
ናይ ደጉዓ ፍራምረ ዓሌት ዝኾነ ኣፕል ኣብ ደጉዓ ወረዳታት ክልልና (ኦፍላ፣ እ/መኾኒ፣
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ኣፅቢ ወንበርታን ደጉዓ ተምቤንን ተተኺሉ ፅቡቕ ውፅኢት እንዳምፀአ ዝርከብ ኮይኑ ናይ
ምስፋሕ ስራሕቲ እንዳተኻየደ ድማ ይርከብ።
ኣብ ክልልና ካብ ዝፈርይ ኮሚደረ ናይ ኮሚደረ ፅሟቕ፣ ካች ኣፕ፣ ሳልሳን ክምረት
ዝኽእል ኮይኑ ካብ ማንጎ፣ ባናና፣ ኣራንሺ፣ ዘይትሁንን ፓፓያን ዝተፋላዩ ዓይነት ፅሟቃት፣
ጃም፣ ማርማላታን ክራሽን ክምረቱ ይኽእሉ። እዞም ኣሕምልትን ፍራምረን ብዓይነትን
ዝተመሓየሹ ዘርእታት እንዳተማሓየሹ እንትኾን ብዘመናዊ መንገዲ ምምራት ግን ኣብ
ጅማሮ ዘሎን ብዙሕ ክስራሓሉን ዘለዎ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ላዕሊ ዝተገልፁ ፍርያታት በብዓመቱ ምስ ምውሳኽ በዝሒ ህዝብን
ቁጠባዊ ዕቤትን ጠለቦም እንዳወሰኸ ይመፅእ ኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ጠለብ ብናይ
ዓዲ

ውሽጢ

ምህርቲ

ዝሽፈን

ውሱን

ኮይኑ

ቀሊል

ዘይባሃል

ዝተቐነባበረ

ፍርያት

ኣሕምልትን ፍራምረን ካብ ወፃኢ ዝኣትው እዩ። ይኹን ‘ምበር ኣብ ክልልና ዘሎ
ተፈጥሮኣዊ ዓቕሚ ምፍራይ ኣሕምልትን ፍራምረን ኣብ ጥቕሚ እንተዊዒሉ ካብ ክልል
ሓሊፉ ናብ ካልኦት ከባብታት ሃገርናን ወፃኢ ዓዲ ብፍላይ ንኣዕራብ ዓድታትን ሰደድ
ብምግባር ዓብይ ጥቕሚ ክርከብ ይኽእል።
ፕሮጀክት ልምዓት ተምሪ
ተምሪ ኣብ ቆላን ትሑት መጠን ዝናብ ኣብ ዘለዎ ከባብታት ክፈርይ ዝኽእል እዩ። ኣብ
ክልልና ድማ ነዚ ፍርያት ዝምችው ቆላ ናይ ኣየር ፀባይ ዘለዎም ከባቢታት ይርከቡ
እዮም። ብፍላይ ወረዳታት ቃፍታ ሑመራ፣ ወልቃይትን ፀገዴን ንምፍራይ ተምሪ ኣዝዩ
ተመራፂ እዩ። ብተመሳሳሊ እዚ ተኽሊ ኣብ ወረዳታት ቆላ ተምቤን፣ ጣንቋ ኣበርገለን
ሳ/ሳምረን ክፈርይ ይኽእል። ኣብ ክልልና ብሓፈሻ ሰፊሕ መሬት ብተምሪ ክለምዕ ዝኽእል
ኮይኑ እስካብ ሕዚ ኣብ ጥቕሚ ዘይዋዓለ ዕቑር ሃፍቲ እዩ።
ኣብዚ ቆላ ከባብታት ንኢንቨስትመንት ምህርቲ ልምዓት ተምሪ ዝውዕል ሰፊሕ መሬት
ዘሎ እንትኾን ንምህርቲ ዝኸውን ቀረብ ማይ ውን ካብ ዝናብን ካብቲ ከባቢ ዝርከቡ
ሓጋይ ምስ ክረምቲ ዝውሕዙ ሩባታት ምርካብ ይካኣል እዩ። ተምሪ ብዘለዎ ተፈጥሮኣዊ
ትሕዝቶ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማም ዝካላኸል ኮይኑ ኣብ እዋን ናይ ሞስሊም ፆም ዓብይ
ተደላይነት ዘለዎ ፍረ ተኽሊ እዩ። ናይ ዓዲ ውሽጢ ፍርያት ተምሪ ምስ ድሌት ስለ
ዘይመጣጠን ሃገርና ካብ ካልኦት ሃገራት ብምምፃእ ዓመታዊ ብዙሕ ናይ ወፃኢ ሸርፊ
ኣብዚ ምህርቲ ተውዕል እያ።
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ምህርቲ ተምሪ እሴት እንተይወሰኽካ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ዝኽእል ኮይኑ እሴት ብምውሳኽ
ድማ ከም ናይ ተምሪ ማልማላታን ሜስ ዝመሰሉ ምህርቲ ብዘመናዊ መንገዲ ብምፍራይ
ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ይካኣል። ተምሪ ብጣዕሙ ተፈታዊ ኣብ ልዕሊ ምኳኑ ብፍላይ ኣብ
ዓዲ ዓዕራብ ሰፊሕ ዕዳጋ ዘለዎን ብዘመናዊ መንገዲ ኣልሚዕኻ ክልልና ሓንቲ ካብተን
ተምሪ መፍረይቲ ምግባርን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ምርካብ ይካኣል።
ፕሮጀክት ልምዓት ወይኒ
መብዛሕትኡ ክፋል ክልልና ንልምዓት ወይኒ ኣዝዩ ምችው ከምዝኾኑ ውፅኢት ዝተፈላለዩ
መፅናዕትታት የመላኽቱ። ብፍላይ ኣብ ወይና ደጉዓን ቆላን ከባብታት ነዚ ተኽሊ
ንምልማዕ ዝምችው ኮይኑ ካብ ከርሰ ምድርን ገፀምድርን ማይ ተጠቒምካ ምልማዕ
ይካኣል።

እስካብ ሕዚ ኣብ ወረዳታት ራያ ኣላማጣ፣ እንደርታ፣ ዓድዋን ወርዒለኸን ኣብ

ልምዓት ወይኒ ዝሳተፉ ዘለዉ ሰብ ሃፍትን ገባራትን ዘተባብዕ ውፅኢት እንዳረኸቡ
ይርከቡ። ካብዚ ብምብጋስ ኣብ ኩሎም ዞባታት ክልልና ብፍላይ ወይና ደጉዓን ቆላን ናይ
ኣየር ፀባይ ዘሎዉ ከባብታት ንልምዓት ወይኒ ምችው እዩ። ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት
ብዝተረኸበ ሓበሬታ መሰረት ንፍርያት ወይኒ ክውዕል ዝኽእል ሰፊሕ ኣብ ክልልና ዝርከብ
ኮይኑ እስካብ ሕዚ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እዩ።
ወይኒ እሴት እንተይወሰኽካ ናብ ዕዳጋ ክቐርብ ዝኽእል ኮይኑ እሴት ወሲኽካ ድማ ከም
ወይኒ ጠጅ፣ ሻምፓኝ ዝመሰሉ መስተታትን ዝቆንጠወ ፅሬቱ ዝሓለወ ወይኒ ብምእሻግ
ንዓድን ንወፃኢ ዕዳጋን ምቕራብ ይኽእል።
ጥቕሚ

ዘይዋዓለ

ኮይኑ

ኣብ

ወይኒ

እዚ ምህርቲ ኣብ ክልልና ሓዱሽን ኣብ

ክፍርየሎም

ዝኽእሉ

ብተመጣጣኒ ዋጋ ክርከብ ዝኽእል ጉልበት ሓይሊ ሰብ

ከባብታት

ብርክት

ዝበለ

ዘሎ እንትኾን ብስራሕቲ ሕርሻ

ዝሰልጠነ ዝተማህረ ሓይሊ ሰብ ብበዝሒ ሰልጢኑ ኣብ ዕዳጋ ይርከብ።
ኣብዚ ሕዚ አዋን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ሃገርና ወይኒ እንዳፈረየ ወይኒጠጅ፣ ሻምፓኝ
ዝመሰሉ መስተታትን ካልኦት ምህርታትን ንምፍራይ እንዳወዓለ ዘሎ ኮይኑ ዓመታዊ
ጠለብ ወይኒ ሃገርና እንዳዓበየን ኣብ ሃገርና ምስ ዝራኣይ ዘሎ ዕቤት ቁጠባ ተተሓሒዙ
ጠለብ ፍርያት ወይኒ ብፍላይ ወይንጠጅ በብዓመቱ እንዳወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ኣብ
2003 ኣ.ም ልዕሊ 1.063 ሚሊየን ሊትሮ ምህርቲ ወይንጠጅ ኢምፖርት ብምግባር ልዕሊ
23 ሚሊየን ዶላር ወፃኢ ከምዝተገበረ መረዳእታታት የመላኽቱ። እዚ ኣብ ዓድና ሰፊሕ
ዕዳጋ እንዳረኸበ ዝመፅእ ዘሎ ምህርቲ ብምኳኑ ኣብዚ ምህርቲ ብሰፊሕ ኢንቨስትመንት
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ብምትእትታው ንዓዲ ውሽጥን ወፃኢን ዕዳጋ ብምቕራብ ሰፊሕ እቶት ምርካብ ይካኣል
እዩ።
ፕሮጀክት ልምዓት ቃንጫ ሽኮር
ልምዓት ቃንጫ ሽኮር ብዋናነት ንምፍራይ ምህርቲ ሽኮር ብተወሳኺ ድማ ሞላሰስ፣
ኢታኖል፣ ፍልፍል ቀለብ እንስሳ ካልኦትን ምህርትታት ዝውዕል ኮይኑ ምስ ወሰኽ በዝሒ
ህዝብን ምስ ምዕባይ እቶት ሃገርናን ምምሕያሽ ኣመጋግባን ተደላይነቱ እንዳወሰኸ
ዝኸይድ ዘሎ ፍርያት እዩ። ቃንጫ ሽኮር ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ክፈርይ
ዝኽእልን ኣብ ክልልና ውን ከምጅማሮ ብርኪ እንዳፈረየ ዝርከብ ምህርቲ ሕርሻ እዩ።
ብመሰረት እዚ እዚ ዓውደ ኢንቨስትመንት ብቀፃሊ ብስፍሓት ክስራሓሉ ዝኽእል ኮይኑ
ብዓይኒ ዕዳጋ እንትረኣይ ምህርቲ ቃንጫ ሽኮር ምስታፍ መወፃኣይን መትረፋይን እዩ።
ኣብ ክልልና ምህርቲ ፍርያት ቃንጫ ሽኮር ሓዱሽ ዋላ እንትኾነ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ
ወረዳታት ክልልና (ቃ/ሑመራ፣ ወልቃይትን ፀገዴን) ብስፍሓት ክለምዕ ይኽእል። ካብዚ
ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳታት ታ/ኣድያቦን ላ/ኣድያቦን ኣብ ደቡባዊ ዞባ
ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ክለምዕ ይኽእል። ኣብዚ ዝተጠቐሰ
ከባብታት ንኢንቨስትመንት ዝኸውን እኹል መሬት ዘሎ እንትኾን ኩነታት ኣየሩ ድማ
ቆላን ነዚ ፍርያት ዝስማዕማዕ እዩ። ነዙይ ድማ ኣብዞም ከባብታት ቃንጫ ሽኮር ከልምዑ
ዝኽእል እኹል ናይ ከርሰ ምድርን ወሓዝቲ ሩባታትን ኣለዉ።
ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ቃንጫ ሽኮር ብምስታፍ ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ ማሕበራት ንባዕሎም
ንሃገሮምን ተጠቀምቲ ምግባር ይኽእሉ እዮም። በዚ ኣቢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቃንጫ
ሽኮር

ብምፈራይን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ተተኺለንን ኣብ ምትካል ዝርከባ ፋብሪካታት ሽኮር

ብምቕራብ ዓብይ ትርፊ ከርክብ ይኽእል። ካብዚ ብተወሳኺ ትርፊ ምህርቲ ናብ ወፃኢ
ብምልኣኽ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሃገርና ምምዕባል ይከኣል።
ፋብሪካ ሽኮር ኣብ ክልልና ኣብ ወረዳ ወልቃይት ከባቢ መዘጋ ኣብ ምህናፅ ዝርከብ ኮይኑ
ሰብ ውልቀ ሃፍቲን ማሕበራትን ነዚ ዝህነፅ ዘሎ ፋብሪካ ቃንጫ ሽኮር ከቐርቡ ዝኽእል
ኮይኑ ብተወሳኺ ናይ ባዕሎም ፋብሪካ ሽኮር ብምትካል ምህርቲ ቃንጫ ሽኮር ብምፍራይን
ክብሪ ብምውሳኽን ሽኮር ከምኡውን ሞላሰስን ኢታኖልን ዝመሳሰሉ ተረፈ ምህርትታት
ብምፍራይ ናብ ዓዲ ውሽጢ ዕዳጋን ንሰደድ ብምቕራብ ዝላዓዐለ እቶት ምርካብ ይኽእል
እዩ።
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ፕሮጀክት ልምዓት ጡጥ
ልምዓት ጡጥ ንምህርቲ ጨርቂ፣ ናይ ሕክምና እታወታትን ካልኦትን ዝውዕል ኮይኑ ምስ
ወሰኽ በዝሒ ህዝብን ምስ ምዕባይ ሃገራትን ተደላይነቱ እንዳወሰኸ ዝኸድን ካብ መሰረታዊ
ድሌታት ንምምላእ ዝሕግዙ ናይ ሕርሻ ምህርቲ ሓደ እዩ። ጡጥ ኣብ ሃገርና ኣብ
ዝተፈላለዩ ክልላት ዝፈርይ ኮይኑ ኣብ ክልልና ውን እንዳፈረየ ዝርከብ ምህርቲ ሕርሻ
ሓደ እዩ።
ኣብ ክልልና ምህርቲ ፍርያት ጡጥ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ወረዳታት ቃ/ሑመራ፣ ወልቃይትን
ፀገዴን

ብስፍሓት

ይርከብ።

ካብዚ

ብተወሳኺ

ኣብ

ዞባ

ሰሜን

ምዕራብ

ወረዳታት

ታ/ኣድያቦ፣ ላ/ኣድያቦ፣ ፀለምትን ኣ/ፅምብላ ኣብ ዞባ ማእኸል ኣብ ወረዳታት ቆላ ተምቤን፣
ጣ/ ኣበርገለ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ክምረት
ይኽእል። ኣብዚ ዝተጠቐሰ ከባብታት ንኢንቨስትመንት ዝኸውን እኹል መሬት ዘሎ
እንትኾን ኩነታት ኣየሩ ድማ ቆላን ነዚ ፍርያት ዝስማዕማዕ እዩ።
ኣብ ስራሕቲ ምፍራይ ጡጥ ብምስታፍ ሰብ ሃፍቲ ይኹኑ ማሕበራት ንባዕሎም ንሃገሮምን
ተጠቀምቲ ምግባር ይኽእሉ እዮም። በዚ ኣቢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ወፃኢ ናብ
ሃገርና እንዳአተወ ዝርከብ ምህርቲ ጡጥ ብምትካእ ናብ ዓዲ ውሽጢ ዝርከባ ፋብሪካታት
ዓለባ ብምቕራብ ዓብይ ትርፊ ከርክብ ዝኽእል ኮይኑ፤ ኣብ ሃገርና በብዓመቱ እንዳወሰኸ
ዝኸድ ዘሎ እንዳስትሪ ፍርያት ዓለባ ዝህሉ ጠለብ ንምምላእ መጠን ምህርቲ ጡጥ ካብ
ሕዚ ዘሎ ብዝተዓፃፀፈ ምውሳኽ ዘይተርፍ ኮይኑ ሓዚ ብዘሎ እውን ተኾነ እኹል ቀረብ
ብዘይምህላዉ እዚ ዓውደ ኢንቨስትመንት ኣዋፃኣይ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ትርፊ ምህርቲ
ናብ ወፃኢ ብምልኣኽ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሃገርና ምምዕባል ይከኣል። ብካልእ ወገን ፍርያት
ጡጥ እሴት ብምውሳኽ (ብምድሃፅ፣ ምፍታልን ናብ ክዳን ብምቕያር) ዝላዓለ ትርፊ
ምርካብ ይካኣል። ካብ ጡጥ ዝርከብ ተረፈ ምህርቲ ብፍላይ ድማ ፍረ ጡጥ ዘይቲ
ምፍራይ ስለዝካኣል ተወሳኺ ፍልፍል እቶት ክኸውን ይኽእል።
በዚ መሰረት ኣብ ልምዓት ጡጥ ብሓፈሻ ኣብ ምድሃፅ፣ ምህርቲ ዓለባ ኢንቨስትመንት ናይ
ምስታፍ ዓብይ ዕድል ኣሎ። ዕዳጋ ፍርያት ጡጥ ክልልና ኣብ ዝርከቡ ናይ ዓለባ
ፋብሪካታት

መድሓኒት

ፋብሪካታት

እንትኾኑ

ኣብ

ሃገርና

እውን

ተመሳሰሊ

ዓለባ

ፋብሪካታት

መድሓኒት

ፋብሪካታት

ነዚ ምህርቲ ክጥቀሙ ዝኽእሉ እዮም።

ካብዚ
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ብተወሳኺ ሃገራት ኤስያ፣ ኣውሮፓን ኣዕራብን ንናይ ክልልና ጡጥ ምህርቲ ሰፋሕቲ ዕዳጋ
እዮም።
ፕሮጀክት ቅመማ ቅመም
ብዓለም ለኸ ብርኪ ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎም ፅሬቶም ዝሓለዉ ዝተፈላለዩ ዓይነት
ቅመማ ቅመማት ኣብ ክልልና ይፈርዩ እዮም። ካብዚኦም ውሽጢ ኣባዕኸ፣ ሰሰግ፣ ፃዕዳን
ቅመምን ፀሊም ቅመም፣ ኣዝሙት፣ ሞቕሞቆ፣ ሽንፋእ፣ ዕርድ፣ ፃዕዳን ፀሊምን ኣወሱዳ፣
ድብላልን ካልኦትን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣየር ፀባይ ዘለዎም ናይ ክልልና ክፍልታት
ይፈርዩ። እዞም ቅመማ ቅመማት ዓብይ ጠለብ ዘለዎምን ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት
እዚውን ንምግብነት፣ ንምግቢ መመቀሪን ንመድሓኒትነትን ክውዕሉ ዝኽእሉ እዮም።
ሃገርና ብብዝሒ ቅመማ ቅመም ካብ ዝጥቀም ሃገራት ትምደብ። በዚ መሰረት ኣብ ሃገርና
ዘሎ ዕዳጋ ቅመማ ቅመም ዓዕርዩ ሰፊሕን ንመፃኢ ውን እንዳሰፍሐ ዝኸድን እዩ። ካብኡ
ሓሊፉ ኣብ ክልልና ዝፈርይ ቅመማ ቅመም ንወፃኢ ዓድታት ብምልኣኽ ጥቕሚ ምርካብ
ንዓዲ ድማ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከርክብ ይኽእል። ናይ ክልልና ፍርያት ቅመማ ቅመም
ክዕድጉ ካብ ዝኽእሉ ሃገራት ሃገራት ኤስያ፣ ኣውሮፓን ኣዕራብን ይርከብዎም።
ምህርቲ ፍርያት ቅመማ ቅመም መብዛሕትኡ ኣብ ደጉዓ፣ ወይና ደጉዓን ሓውሲ ቆላን
ቦታታት ኣብ ምፍራይ ይርከቡ። እዞም ፍርያት ቅመማ ቅመም ኣብ ብርክት ዝበሉ
ወረዳታት ዞባ ማእኸል፣ ምብራቕ፣ ደቡብ ምብራቕ፣ ደቡብ፣ ሰሜን ምዕራብን ደጉዓ
ከባብታት ምዕራብን ክልልና ብስፍሓት እንዳፈረየ ይርከብ። ኣብዞም ዝተጠቐሱ ከባብታት
ንኢንቨስትመንት ዝኸውን ብፍላይ ኣብ በረኽቲ ቦታታት እኹል መሬት ዘሎ እንትኾን
ኩነታት ኣየሩ ድማ ደጉዓን ሓውሲ ቆላን ብምኳኑ ንፍርያት ቅመማ ቅመም ዝስማዕማዕ
እዩ። ፍርያት ቅመማ ቅመም

እኩል ማይ ኣብ ዘለዎምን ልሙዕነት ሓመዱ ትሑት ኣብ

ዝኾነ መሬትን ክፈርዩ ዝኽእሉ ኮይኖም ብዘመናዊ መንገዲ ብምልማዕ መፍረያይነቶም
ብምውሳኽን ፅሬት ብምምሕያሽን ዝሐሸ ረብሓ ከርክቡ ይኽእሉ እዮም። ፍርያት ቅመማ
ቅመም ካብ ምፍራይ ሓሊፉ ብዘመናዊ መንገዲ ብምድላውን ብምቅንብባርን ናብ ውሽጢ
ዓድን ወፃኢን ዕዳጋታት ብምቕራብ ዝላዓለ እቶት ምርካብ ይካኣል እዩ።

ፕሮጀክት ምፍራይን ምድላውን ድንሽን ስኳር ድንሽን
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ኣብ ክልልና ልምዓት ድንሽ ትኹረት ተዋሂብዎ ኣብ ምልማዕ ካብ ዝርከቡ ኣሕምልቲ
ሓደ እዩ። ፍርያት ድንሽ ንምምሕያሽ ድማ ትካላት ምርምር ኣካላት ዝላዓለ ፃዕሪ
እንዳገበሩ ይርከቡ። ዛጊድ ዕቡቕ ፍርያት ከርክቡ ዝኽእሉ ዘርእታት ድንሽ ኣብ ክልልና
ተኣታትዮም ይርከቡ። ድንሽ ሓይል ወሃቢ ምግቢ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ

ኣብ ክልልና

ብሰፊሑ ንምግብነት እንዳዋዓለ ይርከብ። ኣብ ዝሕዚ እዋን ድንሽ ብተበታተነ መልክዕ
ብሓረስታይ እንዳፈረየ ዝርከብ ኮይኑ ጠለብ ተጠቃማይ ፍርያት ድንሽ ግን ዘዕግብ
ኣይኮነን። ድንሽ ብዘመናዊ መንገዲ ዓመት ሙሉእ ብመስኖ ተሓጊዝካ ብምልማዕ ዝላዓለ
ረብሓ ክርከቦ ይኽእል።

ኣብ ክልልና ንፍርያት ድንሽ ዝምችው ሰፊሕ መሬት ዝርከብ

እንትኾን መፍረያይነቱ ውን ብሄክታር እስካብ 250 ኩንታል ይበፅሕ። ልምዓት ድንሽ
እሴት እንተይተወሰኸ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ክልልና ይኹን ናይ ሃገርና ከባብታት ንዕዳጋ
ክቐርብ ዝኽእል ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ እሴት ብምውሳኽ ብመልክዕ ችፕስን ናይ ድንሽ
ሕሩጭ ብምድላው ንናይ ዓዲ ውሽጥን ወፃኢን ዕዳጋ ምቕራብ ይካኣል።
ልምዓት ድንሽ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት ክልልና ኣብ ደጉዓ፣ ወይና ደጉዓን ሓውሲ
ቆላን ከባብታት ብፅቡቕ ክፈርይ ይኽእል። በዚ መሰረት

ዓመት ሙሉእ ወራዲ ማይ ኣብ

ዘለዎም ዞባታት ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ፣ ማእኸላይን ምብራቕን ሰፊሕ ናይ ድንሽ ምህርቲ
ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ ምቕራብ ይካኣል። ኣብ ልምዓት ድንሽ ምስታፍ መወፃኣይን
መትረፋይን ብምኻኑ ኣብዚ ዓውዲ ብምስታፍ ንባዕልኻን ንሃገርን ምጥቃም ይከኣል እዩ።
ፕሮጀክት ልምዓት ቅንጥሻራ
ኣብ ክልልና ናይ በረኻ ቅንጥሻራ ኣብ እዋን ክረምቲ ሓላሓሊፉ ዝርከብ ብባህላዊ መንገዲ
ንምግብነት ዝውዕል ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ቅንጥሻራ ኣብ ዓለምና ብዘለዎ
ናይ ምግቢ ትሕዝቶ ብፍላይ ብፕሮቲን ዝበልፀገ ብምዃኑ ሰፊሕ ተጠላብነት እንዳረኸበ
ዝመፅእ ዘሎ እዩ፡፡ ኣብ ሃገርና እውን ብዘመናዊ መንገዲ ዓመት ሙሉእ ንምልማዕ ናይ
ምርምር ትካላት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እንዳሰርሑ ይርከቡ። በዚ መሰረት ቅንጥሻራ ኣብ
ክልልና ዝለምዓሉ ኩነታት እንዳተፈጠረ እዩ። ልምዓት ቅንጥሻራ ብትኩስን ደሪቑን ናብ
ዕዳጋ ክቐርብ ይኽእል። እዚ ፍርያት ብፍላይ ኣብ ነዊሕ ናይ ፆም እዋን ሰፊሕ ዕዳጋ ከም
ዝህልዎን ንተጠቀምቲ ፍልፍል ዝተመጣጠነ ምግቢ ከምዝኾን ይእመን።
ቅንጥሻራ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ስነ ምህዳርን ንእሽተይ ቦታን ክለምዕ ዝኽእል
እዩ። ብፍላይ ናይ ቦታ ፅበት ኣብ ዝረኣየሉ ናይ ከተማ ቦታታት ንእሽተይ ቦታ
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ብምውሳድ

ሰፊሕ

መትረፋይን

ናይ

ተጠቃምን

ቅንጥኛራ
ምዃን

ምህርቲ

ይካኣል

ብምፍራይን

እዩ።

ሰብ

ናብ

ሃፍቲ

ዕዳጋ
ኣብዚ

ብምቕራብን
ዓውደ

ስራሕ

እንተተዋፊሮም ንባዕሎምን ንሃገሮምን ተጠቀምቲ ምግባር ይኽእሉ እዮም። በዚ ኣቢሎም
ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ወፃኢ ሃገር ናብ ሆቴላትን ሱፐርማርኬታትን ዝቐርብ ዘሎ ምህርቲ
ቅንጥሻራ ብምትካእ ናብ ዓዲ ውሽጢን ወፃእን
ምርካብን

ዕዳጋታት

ብምቕራብ ሸርፊ ወፃኢ

ተጠቃሚ ምኳንን ይካኣል እዩ።

2.3 ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት
2.3.1 ህልዊ ኩነታት ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት
ክልል ትግራይ ብእንስሳት ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋ ኮይና ካብዚ ዘርፊ ክርከብ ዝግበኦ ረብሓ
ኣግባቡ ኣብ ምጥቃም ግን ውሱንነት ይረኣየላ እዩ፡፡ ብዝተኻየደ ግምት ሃፍቲ እንስሳት
መሰረት

4,065,082

ከፍቲ፣

1,381.622

ኣባጊዕ፣

3,191,184

ኣጣል፣

5,003,127

ደርሆታት…ወዘተ ኣብ ክልልና ይርከብ፡፡ ኣብ ሃፍቲ እንስሳት ልምዓት ብክልል ብርኪ
ክርከበሉ ዝግባእ መጠን ጥቕሚ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ፡፡
ብዋናነት ኣብ ጭጋረት እንስሳት ምምሕያሽ፣ ናይ እንስሳት ምግቢ ምምሕያሽን ጥዕና
ክንክን እንስሳትን ብሰፊሑ ይስራህ ይርከብ፡፡ ብተመሳሳሊ ኣብ ካብ ዘመናዊ ንህቢ
ልምዓት ብምጥንኻር ናይ ስራሕ ዕድል መፍጠሪን ተወሳኺ ሃፍቲ መፍጠሪ ኮይኑ የገልግል
ይርከብ፡፡ ብተወሳኺ ናይ ዓሳ ምህርቲ ከም ሓደ ፍልፍል እቶት ተወሲዱ በዚ እውን
ተጠቓሚነት ሕ/ሰብ ንምዕባይ ይስራሕ ኣሎ፡፡ ኣብ ክልልና ዝላዓለ ቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎም
ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዝላዓለ ተጠላብነት ዘለዎም ዓሌታት እንስሳ ማለተ እውን በጋይት፣
ዓራዶ፣ ኣበርገለ፣ ራያ(ሃርሞ)፣ መደነስ፣ ኢሌ፣ ዊዳር፣ ዝተዳቐሉ ወዘተ ይርከቡ፡፡ ስለዚ ካብ
ዘርፊ ዝርከብ ረብሓ ብዝበለፀ ፀንቒቕካ ንምጥቓም ናይ ኣግሮ ፕሮሰሲን ኢንዱስትሪታት
ክስፋሕፍሑ ምችዊ ኩነታት ኢንቨስትመንት ብምድላው ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ፡፡
2.3.2 መማረፂ ኢንቨስትመንት ልምዓት ሃፍቲ እንስሳት
ሃገርና ብበዝሒ እንስሳት ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ካብ ዓለም ካዓ ታሽዓይቲ ትኹን እምበር
ብፍርያት

ውፅኢት

እንስሳት

ግና

ክንድዝድለ

ኣይኮነን።

ክልል

ትግራይ

እውን

ብተመሳሳሊ ብርክት ዝበለ ሃፍቲ እንስሳት እናሃለዋ ክንድ ዝድለ ኣይተረብሃትን፡፡ ስለዚ
ኣብዚ

መደይ

ክህልዉ

ዝኽእሉ

ናይ

ኢንቨስትመንት

መማረፅቲ

ከም

መመላኻቲ

ተዘርዚሮም ቀሪቦም ኣለዉ፡፡
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ፕሮጀክት ልምዓት ፀባ ውፅኢት ፀባን
ሃገርና ብበዝሒ እንስሳት ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ካብ ዓለም ካዓ ታሽዓይቲ ትኹን እምበር
ብፍርያት ፀባ ግና ዘመክሕ ውፅአት የብላን። መረዳእታታት ከምዝሕብርዎ ኣብ 2005
ኣቆፃፅራ

ኣውሮፓውያን

ናይ

48,951,297

ብር

ዝግመት

ፀባ

ካብ

ወፃኢ

ዝኣተወ

እንትትከውን እዚ ካብ ወፃኢ እናዓደግካ ዝኣትው መጠን ፀባ ካብ እዋን ናብ እዋን
እናወሰኸ ኣብ 2010 አቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ናብ 118,559,962 ብር በፂሑ እዩ። ኣብ
ዓለምና ነብስ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓመት ብማእኸላይ 105 ሊትሮ ፀባ ክምገብ እንተሎ ኣብ
ሃገርና ግና ነብስ ወከፍ ሰብ ኣብ ዓመት 19 ሊትሮ ጥራሕ ይምገብ። በዚ መሰረት ኣብዚ
መዳይ ኢንቨስት ምግባር ክንደይናይ ከምዘዋፅእ የርኢ እዩ።
ኣብ ክልልና ፍርያት ፃባ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ
እዋን ኣብ ዓመት 194,552 ቶን ፀባ እንዳፈረየ ይርከብ። ካብ ዝርካቡ ምህርቲ ሳኣን
ውሕሉል ኣተሓሕዛ ብርክት ዝበለ መጠን ንብኽነትን ምብልሻውን ተቃሊዑ ይርከብ፡፡
ስለዚ ዝተረኸበ ፃባ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ናብ ዝተፈላዩ ውፅኢት ፀባ (ሕሩጭ
ፀባ፣ ጠስሚ፣ ፎርማጆ፣ኣይስ ክሬምን እሹግ ፀባ) ንምልዋጥ መቀነባበሪ ትካላት ንምህናፅ
ምችው ባይታ ኣሎ።
ዝለዓለ ምህርቲ ፃባ ክህቡ ዝኽሉ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ከፍቲ ኣብ ክልልና ዝርከቡ ኮይኖም
ብፍላይ ግና ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከቡ ዓሌታት ከፍቲ ብፀባ ዝላዓለ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓሌት
በጋይት ብስፍሓት ይርከቡ። ብሓፈሻ ኣብ ክልልና ክርከብ ዝኽእል መጠን ፀባ ኣብ
ዝሓፀረ እዋን ካብዚ ሕዚ ዘለዎ ኣዝዩ ክዓቢ ከምዝኽእል ሓበርቲ ምልክታት ኣለዉ።
ካብዚኦም ድማ ምጥያሽ ማእኸል መዑቆቢ ዓሌት በጋይት ሑመራ፣ ምምሕያሽ ጨገረት
ከፍቲን ከምእዉን ምትእትታው ዝተማሓየሸ ቀለብ እንስሳ ምጥቃስ ይካኣል።
አብ ዝሓለፉ ዓመታት ናይ ከባብና ከፍቲ ጨገረት ብምምሕያሽ ፍርያት ፀባ ንምዕባይ
ብሰብ ሰራሕ ምውሳብ እንስሳ ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። በዚ ድማ ርኡይ ለውጢ
ፀባ ወሰኽ ተመዝጊቡ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዘሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሙሉእ ትግራይ
ብመደብ ሰብ ስራሕ ምድቓል እንስሳን ብወፍሪ ሲንክሮናይዜሽንን ልዕሊ 70,000 ኣላሕም
ምስ ናይ ወፃኢ ዓሌታት ተዳቒለን እየን፡፡ ብዚ መሰረት ቀፀልቲ ዓመማውቲ ሩኡይ ወሰኽ
ፍርያት ፀባ ክምዝምዝገብ ትፅቢት ይግበር። ነዚ ዓብይ ወሰኽ ፀባ መቀነባበሪ ትካላት
ኢንቨስትመንት እንተዘይተኻይዱ ካብ ፀባ ዝርከብ ረብሓ ክንድዝድለይ ኣይኾንን።
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ኣብ ክልልና ጨገረት ምምሕያሽን ልምዓት ቀለብ እንስሳን ኣሲርካ ምቅላብን፣

ምስፋሕ

ግልጋሎት ሕክምና እንስሳት፣ ተረፍ ፍርያት ኢንዱስትሪ ምውሳኽ፣ ካብ እዋን ናብ እዋን
ከተማታት ምዕባይን ምስፋሕን፣ ምስፍሕፋሕ ቱሪዝምን፣ ከምኡውን ምዕባይ ነብስ ወከፍ
ኣታዊ፣

ዕቤት በዝሒ ህዝቢን ምምሕያሽ ስርዓት ኣመጋግባን ስለዘሎ ሰብ ውልቀ ሃፍትን

ማሕበራትን ኣብ ምፍራይ ፀባን ምቅብንባር ውፅኢት ፀባን (extending shelf life)
ብምውፋር ንዕዳጋታት ዓዲ ውሽጥን ወፃኢን ብምቕራብ ንባዕሎምን ሃገሮምን ክጠቕሙሉ
ዝኽእሉ ዓውደ ኢንቨስትመንት እዩ።
ፕሮጀክት ልምዓት ደርሆ
ኣብ ክልል ትግራይ 4,583,948 ናይ ከባቢ ዓሌትን 419,178 ዝተመሓየሻ ዓሌትን
ብድምሩ 5,003,126 ደርሁ ይርከባ። ብፍርያት ውፅኢት ደርሆ እንትርእይ ድማ ኣብ
2002 ዓ/ም 8,318.7 ኩ/ል ስጋን 65,494.2 ኩ/ል እንቋቑሖ ዝፈረየ እንትኸውን እዚ
ፍርያትዚ ኣብ 2005 ዓ/ም ናብ 48,040 ኩ/ል ስጋን 73,485.4 ኩ/ል እንቋቑሖን ክዓብይ
ክኢሉ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተመሓየሻ ዓሌት ደርሁ ናይ ምትእትታው ስራሕ ብሰፊሑ እናተኻየደ
ይርከብ። ነዚ ዝድግ ናይ መቐለ ማእኸል ምርባሕ ደርሁ እንቋቑሖ 1,000,000 ናይ ሓደ
መዓልቲ ዕድመ ዘለወን ጨቛቝቲ ደርሆ ናይ ምፍራይን ምቅራብን ዓቅሚ ዘለዎ ትካል
ይርከብ።
ብመንፅር ዕዳጋ እንትረኣ ውፅኢት ፍርያት ደርሆ ሰፊሕ ክፍተት ዝረኣሉ እዩ፡፡ ዛጊድ
ብውልቀ ውስናት ደርሆ እናፍረይካ ደርሆን እንቋቝሖን ናብ ዕዳጋ ካብ ምቕራብ ወፃኢ
ብዘመናዊ ኣተሓሕዛን ደርሆን ውፅኢት ደርሆን እናቀነባበሩ ናብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ናብ
ወፃኢ ዓዲ ዕዳጋ ዘቅርብ የለን። ስለዚ ኣብዚ ዓውደ ስራሕ ምውፋር ብፍላይ ናብ ዕዳጋ
ውሽጢን ደገን ብቕራብ ዓብዪ እቶት ከርክብ ዝኽእል ዕድል ኣሎ።
ፕሮጀክት ልምዓት ዓሳ
ኣብ ወሓዝቲ ዕቁራት ናይ ማ ኣካል ካብ ዝርከብ ብተወሳኺ ምስ ምህናፅ ዓበይትን
ማእኸለዎት ገድባት ቅሙጥ ሃፍቲ ዓሳ ሃገርና ካብ እዋነ ናብ እዋነ እናዓበየ ከም ዝኸይድ
ዝእመን ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሃገርና 50,000 ቶን ስጋ ዓሳ ናይ ምፍራይ ዓቅሚ ዘለዋ
ኮይና ክሳብ ሕዚ ኣብ ጥቅሚ ዝወዓለ ግና ካብ 20% ዘይበልፅ ምኻኑ መረዳእታታት
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ይሕብሩ። ካብዚ ዝፈረየ ዓሳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 60 ቶን ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ዕዳጋ
ሰደድ ተገይሩ እዩ። ኣብ ክልልና ዘሎ መጠን ሃፍቲ ዓሳ ብሙሉእነት ንምፍላጥ ሰፊሕ
መፅናዕትታት ዘድሊ ኮይኑ ብዝተኻየዱ ውስናት መፅናዕትታት መሰረት ካብ ቃላይ ሓሸንገ
3300 ኩ/ል፣ ካብ ግድብ ተከዘ 17700 ኩ/ልን ካብ ሩባ ተከዘ 70000 ኩ/ል ስጋ ዓሳ
ብድምር 90,000 ኩ/ል ስጋ ዓሳ ኣብ ዓመት ንምፍራይ ዘኽእል ዕቑር ሃፍቲ ኣሎ።
እዚ ናይ ክልልና ዕቑር ሃፍቲ ምስቲ ናይ ክልልና ማያዊ ኣካላት ንልምዓት ዓሳ ምችው
ምዃኖምን ንልምዓት መስኖ ተባሂሎም ዝህነፁ ዘለዉ ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ግድባት
ኣብ ዝሐፀረ እዋን ብዕፅፊ ክዓብይ ከምዝክእል ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ናብ ግድባት
ዝተኣታተዉ ሙሩፃት ዓሌት ዓሳታት መፈረያይነቶም ብምግምጋም ምግማት ይከኣል።
እዚ ብናይ ተፈጥሮ ከይዲ ዝርከብ ፍርያት እንትኸውን፣ ብሰብ ስራሕ ምርባሕ ዓሳ ማለት
ብaqua culture ዓሳ እናፍረኻ ናብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ዕዳጋታት እናቅረብካ ዝለዓለ
ኣታዊ ንምርካብ ዘተአማምን ባይታ ኣሎ።
ኣብዞም ማያዊ ኣካላት ክልልና ተመረፅቲ ዓሌታት ዓሳ ከም ቀረሶ፣ ኣምባዛ፣ ብልጫን
ዱባን ካብቶም ብበዝሒ ዝርከቡ ገሊኦም እንትኾኑ ብፍላይ ኣብ ዕዳጋ ተመራፂ ዝኾነ
ዓሌት ቀረሶ ዓሳ ስነ ምህዳር ክልልና ዝምችው ብምዃኑ ኣብ ዝሓፃረ እዋን ብዙሕ ፍርያት
ብምሃብን

ልዑል

ዋጋ

ብምምፃእን

ዝፍለጥ

ስለዝኾነ

ኣብዚ

ዓውዲ

እዚ

ንዝዋፈሩ

ኢንቨስተራት ዘዋፅእ ምዃኑ ይእመን።
ፕሮጀክት ልምዓት ቀለብ እንስሳ
ኣብ ፍርያትን መፍረይነትን ሃ/እንስሳ ብመጠንን ብፅሬትን ለውጢ ኣብ ምምፃእ ካብቶም
ቁልፊ እታወታት ሓደ ቀለብ እንስሳ እዩ። መብዛሕቱ ዝርከብ ቀለብ እንስሳት ካብ ተረፈ
ፍርያት ዝራእቲ /ሓሰር፣ ቡቕቡቕ፣ ቃንጫን ንፋይን/ እንትኸውን እዚኣቶም ከዓ ዘለዎም
ትሕዝቶ ንጥረ ነገር ኣዝዩ ዝተሓተ ብምዃኑ መጠንን ፅሬትን እንሳስን ውፅኢት እንስሳን
ክትሕት ገይሩዎ እዩ።
ሓምለዋይ ቀለብ ካብ እዋን ክረምቲ ወፃኢ ክቐርብ ኣብ ምክኣል ክፍተት ዘሎ ብምኻኑ
ካብዚ ክርከብ ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ክጎልህ ኣይከኣለን፡፡ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢና ዝርከብ
ሓምለዋ ቀለብ እንስሳት ትሕዝቶ ምግብነቶም ዋላ ካብ ተረፍ ዝራእቲ ኣዕርዮም ዝሕሹ
እንተኾኑ ኣብ ፍርያት እንስሳትና ዘምፅእዎ ለውጢ ክንድትዝድለ ኣይኮነን። ኣብዚ እቲ
ቀንዲ ዕንቅፋት ንከባቢና ዝሰማምዑ ዓይነታት ቀለብ እንስሳ ዘይምህላው እዩ። እዚ
37

ክኸውን ዝኸኣለ ስጋን ፀባን ኣብ ምፍራይ ዝለዓለ ትሕዝቶ ምግቢ ዘለዎም ንከባቢና
ዝሰማምዑ ዓሌት ቀለብ እንስሳ ኣብ ምብዛሕ ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ብዘይምህላዎም
እዩ። ብክባር ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተዓዲጎም ናብ ክልልና ተኣታቲዮም እናለምዑ ዝርከቡ
ዓሌታት ቀለብ እንስሳ ኣለዉ። እዞም ቀለብ እንስሳት ናይ ሳዕሪን ቆፅላ መፅሊን ዓይነታት
ኮይኖም ብትሕዝቶ ምግቢነቶም ዝለዓሉ ኣብ ምህርቲን ምህርታዊነት እንስሳን ውፅኢት
እንስሳት ምውሳኽ ዓቢዪ ኣስተዋፅኦ ከምዘለዎም ዝተረጋገፁ ንኸባቢና ዝምቸዉን እዮም፡፡
መብዛሕቶም እዞመ ዓይነት ቀለብ እንስሳታት ኣብ ወይና ደጉዓን ደጉዓን ዝለምዑ እዮም።
ስለዚ ውፅኢት እንሰሳትና ክዓቢ ቀለብ ብስፍሓት ምልማዕ የድሊ። ኣብ ሃገርና ብዘይካ
ኣብ ደብረ ዘይት ዝርካብ ምርምር ቀለብ እንስሳት ካሊእ ብውልቀ ይኹን ብማሕበር ዘርኢ
ቀለብ እንስሳት ዘፍሪ ኣካል ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ኣብዚ እቲ ጥቕሚ ብክልተ መልክዕ
ምርኣይ ይከኣል፤ እቲ ዋና ዘርኢ ኣፍሪኻ ብዝለዓለ ዋጋ ብምሻጥ ዝርከብ ኣተዊ
እንትኸውን እቲ ካልኣይ ካዓ ድሕሪ ዘርኢ ምፍላይ ብቐጥታ እቲ ሓሰሩ ብምሻጥ ወይ
ንልምዓት ፀባን ምህጣርን ብምውዓል ዝርከብ ኣታዊ ይኸውን። ስለዚ ኣብዚ ዘፈር ‘ዚ
ዝዋፈር ኢንቨስተር ተጠቀቃሚ ከምዝኸውን ይእመነሉ።
ኣብ ክልልና ኣብ ምህጣርን ፍርያት ፀባን ብውሱናት ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ቀለብ
እንስሳ ከምዝዳሎ ርዱእ ኮይኑ ስፍሓትን በዝሑን ግን ኣዝዩ ትሑት ምኻኑ ምርኣይ
ይከኣል እዩ። ብፍላይ ግን bone meal, meat meal, fish meal, bone and meat meal
መኖ ኣብ ምቅንብባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ኣብ ክልልና የለዉን። እዚኦም ዓይነት ቀለብ
እንስሳ ከዓ ፍርያት እንስሳት ኣብ ምዕባይ ዓብዪ ግደ ኣለዎም። ስለዚ ኣብ ክልልና ቀለብ
እንሳሳት ብምቕንብባር ንዕዳጋ ዘቕርብ ፋብሪካ መዋእለ ንዋይ ምፍሳስን ካብዚ ተረባሓይ
ምኻን መዋፃኣይን ገና ዘይተተንከፈ መዳይ እዩ። ዕዳጋ ዝምልከት ርሑቅ እንተይከድካ
ኣብ ክልልና ንሃገርና ንዓብዪ ጠለብ ዝተመሓየሹ ዓይነታት ቀለብ እንሰሳት ኣሎ።
ፕሮጀክት ልምዓት ሓሰኻ ሃሪ / Sericulture/
ኣብ ሃገርና ልምዓት ሓሰኻ ሃሪ ካብ እዋን ናብ እዋን እናማዕበለ ይመፅእ ከምዘሎ
ዝተፈላለዩ መረዳእታታት ይሕብሩ። ኣብ ክልልና እውን ቅድሚ 8 ዓመት ጀሚሩ
ተኣታትዩ እዩ። ይኹን ምበር

ክንድት ዝድለ ክሰፍሕን ክምዕብልን ኣይከኣለን። ቀለብ

እቲ ሓሰኻ ዝኾነ ተኽሊ ኢንጆሪ ከምኡውን ከም መማረፂ ተኽሊ ጉልዒ ብምልማዕ
ዝካየድ ስራሕ ካብቲ ሓሰኻ ሙሩፅን ክባርን ሃሪ እናፍረኻ ናብ ፋብሪካታት ጨርቃ መርቂ
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ብምቅራብ እተን ፋብሪካታት ድማ ናብ ብጣዕሚ ክባር ዝኾኑ ዓላቡ ብምድላው ናብ ዕዳጋ
የቅርበኦ። ነዚ ስራሕ ዝምችው ስነ-ምህዳር ቆላን ወይናደጉዓን

ከባቢ ኮይኑ ኣብ ክልልና

ወረዳታት ራ/ኣላማጣ፣ ራ/ዓዘቦ፣ ሰ/ሳምረ፣ ጣ/ኣበርገለ፣ ቆ/ተምቤን፣ መ/ለኸ፣ ወርዒ ለኸ፣
ፀለምቲ፣ ወልቃይት፣ ፀገዴ፣ ቃ/ሑመራ፣ ታ/ኣድያቦ እየን። እዚ ተኽሊ ቦታ ንዘይምሽማይ
ምስ ምሕዋይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ኣተሓሒዝካ ኣብ መፋሰሳት ምልማዕ ዝከኣል ‘ኳ እንተኾነ
እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ዝርከበሉ ግና ብመልክዕ መስኖ ክለምዕ እንተሎ እዩ። ነዚ ድማ
ዞባታት ምዕራብን ሰ/ምዕራብን ከም ተከዘን ካልኦት ወሓዝቲ ሩባታት ስለ ዝርከቡለን
ብፍሉይ ተመረፅቲ ይኾና። ልምዓት ሓሰኻ ሃሪ ብዙሕ ናይ ሰብ ጉልበት ዘይጠልብ ኮይኑ
ብቀሊሉን ኣብ ዝተወሰነ መሬት ብቀሊል ቴክኖሎጂ ክለምዕን ዝኽል ዓውደ ስራሕ እዩ።
ንውፅኢት ሓሰኻ ሃሪ ዓብዪ ናይ ዓዲ ውሽጥን ናይ ወፃኢን ዕዳጋ ኣሎ። ኣብ ዓዲ ውሽጢ
ብርክት ዝበላ ፋብሪካታት ዓለባ ዝርከባ እንትኾና ብፍለይ ግና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ
ወሊሶ ናይዚ ሓሰኻ ሃሪ ውፅኢት ዝኾነ ዝጠልብ ፋብሪካ ሃሪ ስለዘሎ ዘተኣማምን ዕዳጋ
ኣሎ። ካብ ናይ ወፃኢ ዕዳጋ ካዓ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ሃገራት ኣሜሪካ፣
ብሪታኒያ፣ ጣልያን፣ ጀርመን፣ ካብ ኣዕራብ ድማ ሕቡራት ዓረብ ዒምሬት ዝላዓለ ጠለብ
ሃሪ ከምዘሎ ምፍላጥ ይከኣል።
ፕሮጀክት ግልጋሎት ጥዕና እንስሳት
ካብ እንስሳትና ዝርከብ ውፅኢት ብፅሬትን ብመጠንን ተወዳዳራይ ንምዃን ካብቶም
ኣገደስቲ እታወታት ሓደ ግልጋሎት ጥዕና እንስሳት እዩ። ኣብ ክልልና ብድማር ከባቢ 15
ሚሊየን እንስሳ ዘቤት ዝርከባ እንትኾና ካብ እዋን ናብ እዋን ሽፋን ግልጋሎት ሕክምና
እንስሳት እናሰፍሐ ይኸይድ ዋላ እንተሃለወ እኹል ኣይኮነን። ግልጋሎት ሕክምና እንስሳ
ብዝግበር ዘሎ ናይ ኤክስቴንሽን ስራሕቲ ህዝብና እንስሳቱ ናይ ምሕካምን ምኽታብን
ልምዲ እንዳዓበየ ይመፅእ ኣሎ። ኮይኑ ግና ተሳትፎ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ግልጋሎት
ጥዕና እንስሳት ውሱን ብምዃኑ ክንዲ ዝግባእ ክሰፍሕ ኣይከኣለን፡፡
ኣብ ሃገርና ካብ ዘለዋ እንስሳ ዘቤት ማለት ከፍቲ፣ በጊዕ፣ ጤል፣ ደርሆ፣ ፈረስ፣ በቅሊ፣
ኣድጊን ግመልን ክልልና 8.93% ብፅሒት እትውንን ከምኻና ኣብዚ ዓውዲ መዋእለ ንዋይ
ምውዓል መክሰባይ ምዃኑ ይእመነሉ፡፡
ክልልና፣ ሃገርናን ጎረባብቲ ሃገራትን ብርክት ዝበላ እንስሳት ዝርከበአን ብምዃነን ኣብ
መዳይ ዓውደ ስራሕ ግልጋሎት ጥዕና እንስሳት ምውፋር ኩነታት ይዕድም። ኣብዚ ዓውደ
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ስራሕ ዝህልዉ መማረፂታት ኢንቨስትሜንት ድማ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ኣፋውስን ናውቲ
ሕክምና ብምፍራይ ምክፍፋል፣ ክሊኒክ ብምክፋት ግልጋሎት ሕክምናን ክታበትን ምሃብ፣
ብኽፋል ዝተመረቱ (semi-processed) ዝተፈለላዩ ኣፋውስን ናውቲ ሕክምና ካብ ወፃኢ
ምእታውን ብምውዳእ ምክፍፋል ከም መማረፂ ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም።
ፕሮጀክት ምህጣር ስጋ እንስሳት
አብ ክልልና ንስጋ ምህርቲ ክውዕሉ ዝኽእሉን ኣብ ዕዳጋ ዓለም እውን ብስጋ ምህርቶም
ዓብዪ ጠለብ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ዓሌታት እንስሳት ከፍቲ፣ ኣጣልን ኣባጊዕን ይርከቡ
እዮም።

እዞም ዓሌት ናይ ስጋ እንስሳት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ይርከቡ፡፡

ብመሰረት ፅንዓት ሃገራዊ ኤጄንሲ ስታትስቲክ ኣብ ክልልና 3,593,395 ከፍቲ፣ 2,874,520
አጣልን 1,121,537 አባጊዕን ዝርከቡ እንትኾኑ እቶም ዝበዝሑ እንስሳት ኣብ ዞባታት
ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ይርከቡ፡፡ በጋይት፣ መደነስ፣ ዓራዶን ሃርሞን እቶም
ዝተመረፁ ናይ ክልልና ዓሌታ ከፍቲ እዮም፡፡ ብተመሳሳሊ ካብ ዓሌታት አባጊዕ መደነስ፣
በጋይት፣ ኢለ፣ አበርገለን ዶገዓን ካብ ዓሌታት አጣል እውን በጋይት፣ መደነስ፣ ዶግዓ፣
ዊዳርን አበርገለን ዝበሃሉን ብስጋ ምህርቶም ዝፍለጡ ይርከቡ፡፡
ኣብ ክልል ብዘሎ ተነፃፀሪ ዕብየት እቶት እቲ ህዝቢ፣ ፈጣን ናይ ህዝቢ ቁፅሪ ምውሳኽን
ዕብየት ከተማታት ንስጋ ተጠቃሚ ቁፅሪ ህዝቢ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ይኸይድ
ኣሎ፡፡ ብመሰረት ካብ ቢሮ ሕርሻን ልምት ገጠርን ክልል ትግራይ ዝተረኸበ መረዳእታ
ምህርቲ ሰጋ ክልልና ኣብ 1996 ዓ.ም ዝነበረ 42,771 ቶን ኣብ 2004 ናብ 60,258 ቶን
ከም ዘዓበየ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ምስ ጠለብ ተጠቀምቲን ዕዳጋ ዓለም እንትነፃፀር ሰፊህ
ክፍተት ኣለዎ፡፡
ሃገርና አብ ዓመት ብማእኸላይ 72, 000 ሜትሪክ ቶን ፍሪያት ስጋ ናብ ዓለም ዕዳጋ
ሰደድ ናይ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዝተፈላለዩ መፅናዕቲታት ዝሕብሩ እንትኾኑ
ብፅሒት ሕድሕድ ዓይነት ስጋ ድማ ስጋ ከፍቲ 61%፣ ስጋ ጤል22%፣ ስጋ በጊዕ 10%፣
ስጋ ግመል 7% ከምዝኾነ እዩ፡፡ ብኣጠቃላሊ ሰደድ ፍሪያት ስጋ ሃገርና ካብ እዋን ናብ
እዋን እናዓበየ ይኸይድ አሎ፡፡ ካብ 1992-2001 ኣብ ዝነበረ እዋን 142,791 ናይ አሜሪካ
ዶላር ዘውፅእ

52,233

ሜትሪክ

ቶን

ስጋን 164,558

ናይ አሜሪካ ዶላር

ዘውፅኡ

1,436,443 ቁም ናይ ስጋ እንስሳት ናብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ቀሪቦም እዮም፡፡ ናብ ክልልና
እንትንመፅእ ድማ ዋግኦም 35,659,779 ናይ አሜሪካ ዶላር ዝኾኑ 89,765 ናይ ስጋ
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ከፍቲ፣ ኣባጊዕ፣ አጣልን ኣግማልን ካብ 2002 ክሳብ 2004 ኣብ ዝነበረ እዋን ናብ ወፃኢ
ዕዳጋ ከም ዘቐረቡ እዩ፡፡
ዕዳጋታት ፍሪያት ስጋን እንሰሳትን ምህርቲ ስጋ ሃገርና እንትንሪእ ብዋናነት ስዑዲ
አረቢያ፣

ዩናይትድ

አረብ

ኢሜሬትስ፣

አንጎላ፣

ኮሞሮስ፣

ኪዌትን

ጆርዳን

እንትኾኑ

ብተወሳኺ እውን ሃገርና ብዘለዋ ፅቡቕ ዲፐሎማሲያዊን ንግዳዊ ርክባት፣ ንዕዳጋ ብዘለዋ
ስትራቴጂካዊ ቅርበት፣ ናይ ፍሪያትና ተመራፅነትን

ሃገራት ስዑዲ አረቢያ፣ ኩዋት፣

ባህሬን፣ ኳታር፣ ሕቡራት አረብ ኤሜሬትስ፣ ኦማን፣ የመን፣ ኢራን፣ ጆርዳን፣ ግብፂ፣ ሊቢያ፣
ቱኒዝያ፣ አልጀሪያ፣ ሞሮኮ፣ ኮትዲቯር፣ ጋና፣ ቤኒን፣ ጋቦን፣ ኮንጎዲ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ፣
ኮንጎ ሪፓብሊክ፣ አንጎላ አማረፅቲ ዕዳጋታት ፍሪያት ስጋ እንሰሳትን ስጋን ሃገርና እየን፡፡
ኣብ ክልልና ንዓለም ዕዳጋ ሰደድ ዝገብር ሓደ ናይ ቄራ ግልጋሎት ኣብ ስራሕ እንትርከብ
ብረክተ ዝበሉ ውልቀ ሰብ ሓፍቲን ማሕበራትን ድማ ኣብ ምህጣር ስጋ እንስሳት
ተዋፊሮም እናሰርሑ እዮም፡፡ ኮይኑ ግን ነቲ ብናህሪ እናዓበየ ይመፅእ ዘሎ ወሰኽ ህዘቢን
ዝጠልቦ ምህርቲ ስጋን ውፅኢት ስጋ ከማልእ ዝኽእል ቀረብ ስጋ እንሰሳት ግና ክፈጥሩ
ኣይከኣሉን፡፡
ፕሮጀክት ምርባሕ ንህቢን ምፅራይን ምዕሻግን ምህርቲታት መዓርን ሽምዕን
ምህርቲ መዓር ንዝተፈላለዩ ምህርቲታት ንምግቢነት ካብ ምውዓሉ ብተወሳኺ ከምእታወት
መድሓኒትነት፣ ኮስሞቲክስን መስተን

ኮይኑ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይኽእል እዩ፡፡ ምህርቲ

መዓር ክልልና ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ ዓዲ ውሽጥን ወፃእን ዕዳጋታት ኣዝዩ ተጠላቢ
ፍሪያት ንህቢ እዩ፡፡ ናይዙይ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ምችውነት ስነ-ምህዳር እቲ ክልል
ዝፈጠሮምን ብኣናሂብ ኣዝዮም ዝምረፁን ዝፅገዩ ተኽሊታት ኣብዚ ክልል ስለ ዝቦቕሉ
እዩ፡፡
ኣብ ክልል ትግራይ 400,000 ዕስለ ንህቢ ከምዝርከብ እንትግመት ካብዙይ ውሽጢ እቲ
58% ባህላዊ ቆፎ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ 42% ድማ ዘመናዊ ቆፎ እዩ፡፡ ክሳብ ሐዚ
ብኢንቨስትመንት 4 ውልቀ ሰብ ሓፍቲ ኣብ ምፍራይን ምድላውን መዓር ተዋፊሮም
እናሰርሑ እንትኾኑ እዚኦም ግና ነቲ ብናህሪ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ወሰኽ ህዘቢ ጠለብ
ምህርቲ መዓር ከማልኡ ኣይከኣሉን፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም 56,803.55 ኩንታል መዓር ካብ
284,763 ቆፎን ካብ 155,249 ገባራት ተረኺኑ እዩ።። ኮይኑ ግና እዚ ኣብ ክልልና ዘሎ
ዓቕሚ ምፍራይ መዓር መሊእና ዝይተጠቀምናሉ እዩ፡፡
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ንምግፋሕ እዚ ዓውደ ልምዓት እዙይ ብርክት ዝበሉ ዕድላት ዘለዉ እንተኾኑ ካብዚኦም
ውሽጢ ንንህቢ ምርባሕ ዝሰማማዕ ስነ-ምህዳር ምህላው፣ ሰፋሕቲ ናይ ዕቀባ ሓመድን
ማይን

ልምዓት

ደኒ

ስራሕቲ

ብሰፊሑ

እናተሰርሑ

ምህላዎምን

ርኡይ

ለወጢታት

እናተረኣዩ ዓሪቆም ዝነበሩ ከባቢታት እናሓወዩ ይመፁ ምህላዎምን ዘመናዊ ስራሕቲ
ልምዓት መስኖ እናዓበዩን እናተጋፍሑን ምምፅኦምን ነዚ መዳይ ከም ዕድላት ዝውሰዱ
መዋፃኣይ ንኽኾን ዝድግፉ ብምኻኖም ኣብዚ ምውፋር ይከኣል እዩ። ካብዙይ ብተወሳኪ
ኣብ ክልልና ንዘሎ ምርባሕ ንህቢ ምግፋሕን ምጥንካርን ቀረብ ዕስለ ንህቢ ኣዝዩ ወሳኒ
እዩ። ብምካኑ እውን ኣብ ምውላድ ዕሰለ ንህቢ ምውፋር ከም ሓደ ዓውደ ስራሕ ገይርካ
ምውሳድ ዘዋፅእ ስራሕ እዩ።
ምርባሕ ንህቢ ቀንዲ ፍልፍል ምህርቲ መዓርን ስምዒን ካብ ምኻኑ ብተወሳኺ ንዘተፈላለዩ
ቀጥታዊ ቁጠባዊ ረብሓታትን ከም ጥረ ኣቕሓ ኣግሮ-ፕሮሰሲንግ ትካላት ኮይኖም ከገልግሉ
ዝኽአሉ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ንምርካብ ዘኽእል ከም ሓደ ዓውደ ስራሕ ኢንቨስትመንት
ሕርሻ እዩ፡፡
ኮይኑ ግና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ማለት እውን ብሕፅረት ግንዛበ፣ ሕፅረት ዕዳጋ፣
ትሑት ቀረብ ቴክኖሎጂ፣ ከምኡውን ትሑት ዕብየት ልምዓት ምርባሕ ንህቢ ዳርጋ ሙሉእ
ተኹረት እቲ ሴክተር ኣብ ምፍራይ መዓርን ሽምዒን ኮይኑ ፀኒሑ እዩ፡፡
ምርባሕ ንህቢ ፍልፍል ምህርቲ መዓርን ሽምዒን ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ፍልፍል ሙጫ፣
ሕሩፅ ኣበባ ወይ ከኣ ፅገ፣ ፀባ ንህቢ ወይ ከኣ ሮያል ጀሊ፣ መርዚ ንህቢ ወይ ከኣ ቢቨኔም፣
ዕጭ ወይ ከኣ እንቁላሊሕ ንህቢን ካልኦትን ዝርከቡ ኮይኖም እዞም ውፅኢት ንህቢ እዚኦም
ንምግቢነት መድሓኒትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ግልጋሎት ብምወዓል ፍልፍል እቶት ክኾኑ
ዝኽእሉ ፀጋታት ምርባሕ ንህቢ እዮም፡፡ ስለዚ
ፕሮጀክት ምቅንብባር ስጋን ውፅኢት ስጋን /ቄራታት/
ኣብ ክልል ትግራይ አበርገለ ኤክስፖርት ቄራ ሓዊሱ 19 ናይ ከባቢ መሕረዲ ቦታታት
/ቄራታት/ ዝርከቡ ኮይኖም ብዘይካ አበርገለ ኤክስፖረት ቄራ ካልኦቶም ምስ ቀረብ
እንሰሳት ዘይመጣጠኑ፣ ዘመናዊነት ዝጎደለምን ንከባቢ ብኽለት ዘቃልዑ እዮም፡፡
ኣብ ክልል ዘመናዊን መሕረዲ ቦታታት /ቄራታት/ ብዘይምህላዎም ተጠቃማይ ክረኽቦ
ዝግባእ ፅሬቱ ዝሓለወ ምህርቲ ስጋ ክረክብ ኣይከኣለን፡፡ ብምዃኑ እውን ሕብረተሰብ
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መሕረዲ እንሰሳት ኣብ ግሉፅን ፅሬቱ ዘይሓለወ ቦታ እናካየደ ይርከብ፡፡ እዚ ድማ ፅሬት
ስጋ ካብ ምጉዳሉ ብተወሳኺ ኣብ ምብካል ከባቢን ኣብ ከም ቆርበትን ኣንጋረን ዝመሳሰሉ
ተረፈ ምህርቲታት ስጋ እውን ንዘተፈላለዩ ናይ ፅሬት ምጉዳል ኣስዒቡ እዩ፡፡
ኣብ ክልልና ብዘሎ ተነፃፀሪ ዕብየት እቶት፣ ወሰኽ በዝሒ ህዝቢን ዕብየት ከተማታትን
ቁፅሪ ተጠቃሚ ስጋን ውፅኢት ስጋን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ፡፡ ነዚ ጠለብ ንምምላእ
ብሃገር ብርኪ ልዕሊ 12 ናይ ኤክስፖርት ቄራታት ኣብ ክልልና ድማ ሓደ ናይ
ኤክስፖርት ቄራ ኣብ ከይዲ ስራሕ ይርከባ፡፡ ይኹን እምበር በቢእዋኑ እናወሰኸ ንዘሎ
ጠለብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ንምምላእ ኣይተኽኣለን፡፡ ክልልና ድማ ምስ ዘለዋ ሃፍቲ
ብምንፅፃር ተወሰኽቲ ፅሬቱ ዝሓለወ ምህርቲ ስጋን ውፅኢት ስጋ ከፍርዩ ዝኽእሉ ቄራታት
ክጣየሹ ይኽእሉ እዮም፡፡
2.4 ልምዓት ተፈጥሮ ሃፍቲ
2.4.1 ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ክንክን
ብዓለም ለኸ ብርኪ ኣብነታዊን መስተንክር ስራሕ ኣብ ክልልና ክስራሕ ህዝቢ ፀላእቱ
ንምምካት ይዓስለሉ ብዝነበረ መጠንን ሕራነን ንድኽነት ንምቕባር እውን ዓሲሉ ስለ
ዝሰርሐ እዩ፡፡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመማውቲ (ስጋብ 2002 ዘሎ) ብድምር 810,000 ሄ/ር መሬት
ብናይ ዕቐባ ሓመድን ማይን ስራሕቲ ክሽፈኑ ተገይሩ እዩ፡፡ ካብ 2003 ስጋ 2005 ዓ.ም
ድማ 447,586 ሄ/ር ዕቐባ ሓመድን ማይን ተኻይዱሉ፡፡ ብተወሳኺ ልዕሊ 2.2 ሚልየን
ሄ/ር ተኸሊሉ ኣብ

ምሕዋይ ይርከብ፡፡

ብተመሳሳሊ ዝባደሙ

ከባቢታ ብሓምለዋይ

ንምሽፋን ኣብ 2004 ዓ.ም ጥራሕ 2.12 ቢልየን ፈልሲታት ክትከሉን ልዕሊ 76.6%
ክፀድቑን ተገይሩ እዩ፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም ኣብ ተፍሮ ሃፍቲ ስራሕቲ ብድምር ልዕሊ 22.65
ሚልየን ናይ ህዝቢ ጉልበት ከቲቱ ዝሰርሓሉ እንትኾን ናይ ደ/ኣንስትዮ ብፅሒጥ (49%)
ዝለዓለ ነይሩ፡፡ በዚ መሰረት እውን ተፈጥራዊ ኩነታ ክልልና ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክልወጥን
ብዘላቒነት ጥቕሚ ክህብን ጀሚሩ ኣሎ፡፡
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2.4.2 ናይ ተፈጥሮ ደኒ
ናይ ደጉዓን ሓውሲ ደጉዓን ናይ ተፈጥሮ ደኒ
እዚ ከባቢ ብናይ ተፈጥሮ ኣግራባት ዝተሸፈነ ኮይኑ ካብ 1600 እስካብ 2400 ብራኸ ልዕሊ
ባሕሪ ፀፍሒ ዝርከቡን ዓመታዊ ናይ ዝናብ መጠን ካብ 400 እስካብ 800ሚሜ ዘለዎም
ኮይኑ ከም ናይ ሓበሻፅሕዲ፣ ኣውሊዕ፣ ዓውሒ፣ ብሳና፣ ክትክታ፣ ደደሆ፣ ባህር ዛፍ ወዘተ
ዝቦቕልዎ ከባብታት እዩም። ዴስኣ፣ ሕጉምብረዳ፣ ግራት ካሕሱ ብዋናነት ክጥቀሱ ዝኽእሉ
ናይ ደጉዓን ሓውሲ ደጉዓን ደኒ ከባብታት ክልልና እዮም።
ናይ ቖላ ተፈጥሮ ደኒ
ናይ ቆላ ደኒ ዝባሃል ካብ 5 እስካብ 20 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎም ናይ ተፈጥሮ ተኽልታት
ዝሓዘ ኮይኑ ልዕሊ 20 % ክልልና በዚ ዓይነት ደኒ ‘ዚ ዝተሸፈነ እዩ። እዚ ናይ ደኒ ከባቢ
እስካብ 800 ሚ.ሜዓመታዊ ዝናብዝረክብ ኮይኑ ኣብ ምዕራባዊን ማእኸላይ ዞባታት
ክልልና ብስፍሓት ዝርከብ ናይ ደኒ ከባቢ እዩ። ኣብዚ ናይ ደኒ ከባቢ ድማ ናይ ሰራው፣
ገባ፣ ወይባ፣ በደኖ፣ መቐር፣ እንዳዲዕ፣ ኣልቪዝያ፣ ዳዕሮ፣ ሻንፋ፣ ዓየ፣ ዲማ፣ ወዘተ ብሰፊሑ
ዝርከቡ ኣእዋም እዮም።
ቆጥቋጥ
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ቆጥቋጥ ዝበሃል ካብ 2 እስከብ 5 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎም ተኽልታትዝሓዘ እንትኾን
እስካብ 2500 ሜትሮ ልዕሊ ፀፍሒ ባሕሪ ኣብ ዘለዎ ከባብታት ይርከብ። እዚ ናይ ደኒ
ከባቢ ሰፊሕ ስነ ምህዳር ዝሽፍን ኮይኑ ዕምቆት ኣብ ዘይብሎም ናይ ሓመድ ዓይነታት
ክሳብ 500 ሚሜ ዓመታዊ ዝናብ ዝርክቡ ከባብታት ዘጠቓለለ ኮይኑ ከም ሓበሻ ፅሕዲ፣
ኮሶ፣ ኣውሊዕ ወዘተ ዘጠቓለለ እዩ።
ጢሻ
እዚ ዓይነት ደኒ ልዕሊ 2 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎም ናይ ኣግራብ ዓይነታት ዝቦቕልሉ ናይ
ደን ከባቢ ኮይኑ ኣብ ሞንጎ ደጉዓን ቆላን ዝርከብ ቦታ ዝቦቅል ናይ ኣግራብ ዓይነት እዩ።
ሳዕሪ ሳቫና (Savana Grass Land)
እዚ ናይ ደኒ ከባቢ እዚ ሳዕሪ ዝበዝሖን ሓላሓሊፉ ድማ ዝተፈላለዩ ኣግራባት ዝቦቕልሉ
ከባቢ ኮይኑ ካብ ጠቕላላ ናይ ደን መሬት ክልልና -----% ዝሽፍንን ብፍላይ ድማ ኣብ
ቆላማ ከባቢ ምዕራባዊ ክፋል ክልልና ዝርከብ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ዝቦቕሉ ዓይነት
ኣግራባት ብዋናነት ናይ ስየን ዝተፈላለዩ ናይ ሰራው ዓይነታት እዮም።
ላኻን ኣርቃይን
ላይኻን አርቃይን ኣብ ሰሜን ምዕራብን ምዕራብን ወረዳታት ክልልና ዝርከብ ኮይኖም
ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ወልቃይትን ፀገዴን ብሰፊሑ ዝርከብን ብተወሳኺ ከባብታት
ታሕታይ ኣድያቦን ቃፍታ ሑመራን ኣ/ ፅምብላን ይርከቡ ኮይኖም ዝላዓለ ኢኮኖሚያዊ
ረብሓ ዘለዎም ኣግራባት ክልልና እዮም።
2.4.3 ናይ ወፃኢ ዓሌታት ኣግራብ
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብመንግስትን ህዝብን ሰፊሕ ናይ ዳግመ ግረባ ስራሕቲ ዝተኻየዱ
ኮይኖም ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎም ናይ ወፃኢ ዓሌት ኣግራባት ተተኺሎም
እዮም። እዚኦም ድማ ባህር ዛፍ፣ ኒም፣ ግራቪሊያ፣ ሸዊት ሓጋት፣ ጀትሮፋ፣ ሞሪንጋ፣
ኣካቻ፣ ዕንፀይቲ ክርቢትን ዝተፈላዩ ቀለብ እንስሳ ኣግራባት ወዘተ ዘካተተ እዩ።
2.4.4 መማረፂ ኢንቨስትመንት ሃፍቲ ተፈጥሮ
ክልልና ብዘለዋ ምችው ስነ ምህዳር ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ረብሓ ክውዕሉ ዝኽእሉ ዓሌታት
ኣግራብ ዝርከቡ እንትኮኑ ኣብ 7 ዓበይቲ ናይ ደን ከባብታት ተለሊዮም ተቀሚጦም
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ኣለዉ። እዚኦም ድማ ናይ ደጉዓን ወይና ደጉዓን ተፈጥሮ ደኒ፣ ናይ ቆላ ደኒ፣ ቆጥቋጥ፣
ጥሻ፣ ሳዕሪ ሳቫና፣ ኣብ ቁርፅራፅ መሬት ዝርከብ ደኒ፣ ናይ ላኻን አርቃይን ደኒ ከባቢታት
ተባሂሎም ይፍለጡ። ጥቅልል ኣቢልካ እንትራኣይ ኣብ ክልልና ከም ናይ ሓበሻ ፅሕዲ፣
ኣውሊዕ፣ ኣውሒ፣ ዓየ፣ መቐር፣ ፣ እንዳዲዕ፣ ሳግላ፣ መቒዕ፣ ኣርቃይ ወዘተ ኮይኖም ካብ
ወፃኢ ተኣታትዮም ዝለምዑ ዘለዉ ውሽጢ ድማ ባህር ዛፍ፣ ናይ ወፃእ ፅሕዲ፣ ጃትሮፋ
ካለኦት ዝተፈላለዩ ናይ ደኒ ኣግራብ ዘለዉ እያ።
ፕሮጀክት ምልማዕ ዕዳጋ ተኮር ደንን ዕንፀይቲ (commercial forest)
አብ ክልልና ንስራሕቲ ህንፀት/ኮንስትራክሽን፣ ፓርቲክል ቦርድ፣ ፍርያት ጣውላን፣ ካልኦት
ግልጋሎታትን ክውዕሉ ዝኽእሉ ውፅኢታት ንምፍራይ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣግራብ
ብስፍሓት ክለምዑ ይኽእሉ እዮም። ነዚ ልምዓት ዘሎ ምችውነት ኣብ ግምት ብምእታው
ኣብ ልምዓት ኣግራብ ምውፋር ዓርስኻ ምጥቃም ጥራሕ ዘይኮነስ መጠን ካርቦን ኣብ
ምንካይ ሃገራውን ዓለምለኻውን ዛዕባ ኣብ

ምፍታሕ ታሪኻዊ እጃም ምውፃእ እውን እዩ።

ብሃገር ኢሉውን ብክልልና ብርኪ እናዓበየ ዝመፀ ናይ ኮንስትራክሽንን ስራሕቲ ኣግራብን
ውፅኢቶምን ወሳኒ እታወት ምዃኑ ይፍለጥ፡፡ ብፍላ ኣብ ክልልና ንኮንስትራክሽን ዝውዕሉ
ዕንፀይቲ ብበዝሒ ካብ ካልኦት ክልላትን ወፃኢ ዓድታትን ዝኣትው እዩ፤ እዚ ድማ ዘድሊ
ቀረብ ካብ ባዕልና ክነማልእ ከም ዘይከኣልናን ምልማዕን ምፍራይን እዞም ኣግራብን
ውፅኢቱን ገና ዘይተሰርሓሉን ምኻኑ እዩ፡፡ ኣብ ጣውላን ውፅኢት ጣውላን ዝዋፈሩ
ደቐቕቲን ኣናእሽተይን ትካላት ምስፍሕፋሕ እውን ተወሳኺ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዕዳጋ
ኣማራፂ ተፈጢሩ እዩ፡፡ እዚ ድማ ኢቨስትመንት ብዓይኒ መኽሰብ እንትረኣውን መዋፃኣይ
ዓውደ ምዃኑን ዘመላኽት እዩ፡፡
ካብዚ ብተወሳኺ ንነዳድን ካልኦት ግልጋሎታትን ንኽውዕል ጠለብ ናብ ዘለዎ ከባቢ
ብምቕራብ ክርከብ ዝኽእል ኣታዊ ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ እዩ፡፡ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ
ሃገርና

ጠለብ

ነዳዲ

ዕንፀይቲ

ኣዝዩ

ዝለዓለ

ብምዃኑ

ካብ

ዘተኸልከሉ

ከባቢታት

እንከይተረፈ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እናተቖረፀ ኣብ ገጠር ይኹን ናብ ከተማታት ዝኣቱ
ብርክት ዝበለ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ፡፡ ነዚ ዘይስሩዕን መብረሳይን ዝኾነ ኣካይዳ ዚ
ብዝተወሰነ ብርኪውን እንተኾነ ንምእላይ ካብ ሕጋዊ ቦታ ስሩዕን ሳይንሳውን ብዝኾነ
ኣገባብ ዝርከብ ውፅኢት ዕንፀይቲ ንተጠቃሚ ክፋል ሕብረተሰብ ክበፅሕ ምግባር ዝሓሸን
ተመራፅን ኣካይዳ እዩ፡፡ ብምኻኑ ድማ ተወሳኺ ፍልፍል ኣታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡
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ፕሮጀክት ምልማዕን ምድላውን ፍርያት በለስ
ተኽሊ በለስ ካፍቶም ዝተፈላለዩ ሃፍትታት ክልልና ሓደ እንትኾን ከባቢ 350,000 ሄ/ር
መሬት ዝሸፈነ ቀረብ ይርከብ፡፡ ይኹን እምበር ካብዝ ሃፍቲ ክርከብ ዝግበኦ ዝነበረ ጥቕሚ
ብዝለዓለ ብርኪ ኣይተረኽበን፡፡
ተኽሊ በለስ ኣብ ዞባታት ምብራቕ፣ ደቡብን ድቡብ ምብራቕን ክልልና ብስፍሓት ዝርከብ
ኮይኑ ኣብ እዋን ክረምቲ ከም ተወሳኺ ቀለብን ፍልፍል እቶትን ካብ ምዃን ሓሊፉ ዕዳጋ
ተኮር ብዝኾነ እሴት ወሲኹ ናብ ተጠቃሚ ኣብ ምቕራብ ዝተሰርሓሉ ኣይኮነን፡፡
ብተወሳኺ ብኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ውሱንነት በቢዓመቱ 60% ኣብ ጥቕሚ ከይወዓለ
ኣቲ ተኽሊ ኣብዝቦቕለሉ ከባቢ ተበላሽዩ ከምዝተርፍ መፅናዕቲ የርእዩ፡፡
ብመሰረት ውፅኢት ክልላዊ መፅናዕቲ ካብ ሓደ ሄ/ር ብዓመት ካብ 30 እስካብ 120 ኩ/ል
ፍርያትን ብተወሳኺ ድማ ካብ 200 እስካብ 500 ኩ/ል ተረፈ ምህርቲ ከም ዝርከብ
ይግመት፡፡ እዚ ፍርያት ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ክልልን ዘይናዓቕ ተራ ዘለዎን
ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ከተማታት መቐለ፣ ዓድግራትን ማይጨውን ጥራሕ ካብ 62
እስካብ 78 ሜትሪክ ቶን በለስ ብመልክዕ ሸቐጥ ከምዝንቀሳቐስን እዚ ማለት ድማ ኣብ
መዓልቲ ካብ 22 ስጋብ 27 ሽሕ ብር ዘንቀሳቕስ ምዃኑ እቲ ፅንዓት ኣመላኺቱ እዩ፡፡
እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ፍርያት በለስ በቐሊሉ ተበላሻዋይን ድሑር ኣተሓሕዛ ስርዓት
ምህላዉ ኮይኑ ነዚ ሃፍቲ ብዝግባእ ንምጥቃም ዝተገበረ ፃዕሪ ውሱንነት ዘለዎ ስለዝኾነ
እዩ፡፡ በዚ መሰረት ውልቀ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ኣብዚ ዓውደ ስራሕ ብምውፋር ነዚ
ሃፍቲ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ብምግባር ውፅዒታዊ ምዃን ከምዝኽእሉ ይእመን፡፡
ኣብዚ ዓውደ ስራሕ ክዋፈሩ ንዝደልዩ ውልቀ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ብቐዳምነት ካብ
ዝሕበሩሎም ዓውደታት ፍርያት በለስ ምድላው /ፅሟቕ፣ ሉስሉስ መስተ፣

ማርማላታ፣

ቸኮሌት፣ ኣይስክሬም፣ ሜስን ካልኦትን/ እዩ፡፡ ብተወሳኺ በቢዓመቱ ዝርከብ ዘሎ ፍርያት
በለስ ንንውሕ ዝበለ እዋን ምፅናሕ ዘኽእል ትካል ብምኽፋት ካብ 6 ስጋብ 8 ኣዋርሕ ናብ
ዕዳጋ ክቐርብ ምግባር ይከኣል እዩ፡፡ ስለዚ ነዚ በቢዓመቱ ተባላሽዩ ዝተርፍ ዘሎ ብርክት
ዝበለ ፍርያት በለስ ኣብ ሓጋይ እውን ምጥቃም ዝከኣለሉ ዕድል ምፍጣር ዘይተሰርሓሉ
ዓውዲ ብምኻኑ ክስርሓሉ ዝከኣል እዩ፡፡
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ከም ሳልሳይ መማረፂ ድማ፣ እንድሕር ደኣ እቶም ቅድም ኢሎም ዝተሓበሩ ክልተ
መማረፂታት ክጣየሹን ክሰፍሑን ጀሚሮም፣ ኣብ ምልማዕ ተኽሊ በለስ ምውፋር ሓደ ባዕሉ
ዝኸኣለ ዓውደ ስራሕ እዩ፡፡ ኣብዚ ክረአ ዝግባእ ኣገዳሲ ዛዕባ ድማ፣ ተኽሊ በለስ ብባህሪኡ
ልሙዕ መሬት ዘይደሊ፣ ንኻልኦት ስራሕቲ ልምዓት ሕርሻ ክውዕል ኣብ ዘይኽእል መሬት
እውን ክለምዕ ዝኽእል ምዃኑ ብመንፅር ዕቀባ ሓመድን ማይን ሓለዋ ከባቢን እንትረኣ
ተወሳኺ መኽሰብ እዩ። ስለዝኾነ ኣብዚ ዓውደ ስራሕ ምውፋር ማለት ንባዕልኻ ጥራሕ
ዘይኮነስ ሕብረተሰብካን ከባቢኻን እውን ምጥቃም ማለት እዩ፡፡
ፕሮጀክት ምልማዕን ምድላውን ውፅኢት ተኽሊ መቐርን እንዳዲዕን
ክልል ትግራይ ዝተፈላለዩ ፍርያት ዕጣንን ንምድላው ኻልኦት ተደለይቲ ፍርያት ከምኒ፣
ሉስሉስ መስተ፣ ኣፋውስ፣ ጨና፣ ቀለም፣ ጨርቃ መርቂን መጣበቕን ኣገደስቲ ዝኾኑ ጥረ
ኣቕሑ ክህቡ ዝኽእሉ ተኽለታት ደኒ ዝኾኑ ከምኒ መቐር፣ ሰራውን ጫዓን ዝኣመሰሉ
ብስፍሓት ካብ ዝርከቡሎም ክልላት ሓንቲ አያ፡፡ እስካብ ሕዝውን እንተኾነ ኣብ ሃገርና
ኢትዮጵያ ካብ ዝፈሪ እቲ ዝበዝሕ ካብ ክልልና ዝርከብ እዩ፡፡ እዚ ድማ ንዕብየት ቁጠባ
ኣስተዋፅኦ ዘለዎም ፍልፍል ሸርፊ ወፃኢ እናምፅኡ ዝርከቡ እዮም፡፡
ንፍርያት ዕጣን ዝኸውን ፈሳሲ /ሬይዘን/ ክህቡና ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ተኽሊ
እውን ኣብ ክልልና ይርከቡ እዮም፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ንዕዳጋ ዓዲ ውሽጢ ክውዕል
ዝኽእል ፍርያት ክሀቡ ዝኽአሉ ዝተፈላለዩ ዓሌታት እውን ከምዘለዉ መፅናዕቲታት
ይሕብሩ፡፡
ኣብ ስራሕ ምህርቲ ፍርያት ዕጣንን እንዳዲዕን ክልል ዝፀንሓ ልምዲ ዘሎ ይኹን እምበር
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክርከብ ዝግባእ መጠን ረብሓ እናተጠቐምና ኣይኮነን፡፡ ሕዝውን
ብተፈጥሮ ካብ ዝርከቡ ተኽልታት ዕጣንን እንዳዲዕን ካብ ምእራይ፣ ምድላውን ምጉዕዓዝን
ሓሊፉ ዝማዕበለ ኣይኮነን፡፡ ስለዝኾነ ድማ ነዚ ሃፍቲ ብዝግባእ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ።
ብመሰረት ውፅኢት ቅድም ክብል ዝተኻየዱ መፅናዕትታት፣ ኣብ ክልል ትግራይ ንልምዓት
እዞም ኣግራብ ምችው ዝኾነ 500,000 ሄ/ር ዝግመት መሬት ከምዘሎ ይእመን፡፡ እዚ
ማለት ግን ኩሉ እዚ መሬት ብተኽሊታት ዕጣን ዝተሸፈነ እዩ ማለት ዘይኮነስ፣ ካብቲ
ጠቕላላ መሬት 5.8% ዝኸውን ኣዝዩ ፅዑቕ ሽፋን ተኽሊ ዕጣን ዘለዎ፣ 56.3% ዝኸውን
ምስ ካልኦት ዓይነታት ኣግራብ ተዛኒቝ ዝርከብ እንትኾን 37.9% ድማ ስሑውን ኣዝዩ
ዝተጎድኣ መሬት ዕጣን ክበሃል ዝኽእል እዩ፡፡ እዞም መፅናዕቲ ወሲኾም ከምዝሕብሩዎ፣
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ካብዚ ሃፍቲ ዚ በቢዓመቱ ልዕሊ 800,000 ኩንታል ፍርያት ምርካብ ዝከኣል እንትኾን፣
ግን ድማ ከም ውፅኢት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዛጊድ ርባዕ እቲ እቶት እውን ዝተረኸበሉ
ዓመት

ከምዘየለ

ንምፍላጥ

ተኻኢሉ

እዩ፤ ስለዝኾነ ድማ

ነዚ

ሃፍቲ

ዚ ብዝግባእ

ብምልማዕን ፍርያቱ ብምጥቃምን ኣቢልካ ተረባሒ ምዃን ዘኽእል ዓውደ ስራሕ ብምዃኑ፣
ውልቀ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ክዋፈሩሉ ዝግባእ እዩ ምባል ይከኣል፡፡
እቲ ኻሊእ፣ ንመጣበቕን ንኻልኦት ግልጋሎታት ክውዕሉ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ፍረያት
እንዳዲዕ ንምድላው ኣገዳሲ ጥረ ኣቕሓ ድማ ካብ ኣግራብ ሰራውን ጫዓን ዝርከብ እዩ፡፡
ነዚ ፍርያት ክህቡና ዝኽእሉ ኣግራብ ብመሰረት ፅርየትን ተጠላብነትን ዝህብዎ ፍርያት
ብቕደም ሰዓብ ምቕማጥ ዝከኣል እንትኾን ንሳቶም እውን፤ ኣኬሽያ ሴኔጋል /Acacia
senegal/፣ ኣኬሽያ ሴያልን /Acacia seyal/ኣኬሽያ ሊያታን /Acacia liata/ እዮም፡፡
ካብዚኦም ድማ ብብርኪ ዓለም ተፈላጥነትን ዝለዓለ ጠለብ ዕዳጋን ዘለዎ እንዳዲዕ ኣኬሽያ
ሴኔጋል እዩ፡፡
ቅድም ክብል ኣብ ትግራይ ዝተገበረ መፅናዕቲ ከምዘመላኽቶ፣ ነዚ ተኽሊ እዚ ምችው
ዝኾነ 105000 ሄ/ር መሬት ክምዘሎን፣ ካብዚ ድማ እስካብ 300000 ኩንታል ምህርቲ
ከምዝርከብ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ዛጊድ በቢዓመቱ ክርከብ ዝግበኦ ዝነበረ መጠን ፍርያት
እናተረኸበ ኣይኮነን፣ ከይዲ ምልማዕን ኣጠቓቕማኡን ብዝተዋደደን ቀፃልነት ብዘለዎን
መልክዕ ዘኽይድ ኣንፈት ክሕዝ ምግባር ሓደ ኣገዳሲ ዕማም ኮይኑ ነዚ ሃፍቲ እዚ ክንዲ
ዝከኣል ብስፍሓትን ብፅርየትን ሒዝካ ተጠቃሚ ንምዃን ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን
ክዋፈሩሉ ትፅቢት ይግበር፡፡
ፕሮጀክት ምልማዕን ምድላውን ንግልጋሎት ፈውሲ ዝውዕሉ ተኽልታት
ብተፈጥሮኣዊ ሃብቲን ብዝሃ ህይወትን ትፍለጥ ሃገርና ኢሉውን ክልልና ንዝሓለፉ ብርክት
ዝበሉ ዓመታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ብዝመፀ ሃገር ቦቀልን ባህላውን
ፍልጠት፣ ንሰብን ንእንስሳን ሕክምና ግልጋሎት ዝውዕሉ ፍርያት ዝርከቦም ዝተፈላለዩ
ዓይነት ኣግራብ (medicinal plants/tree) ንምቡቃል ዝተዓደለት እያ፡፡ ኣብዚ ብፉሉይ
ክረኣ ዝኽእል ተኣምራዊ ተኽሊ ሞሪንጋ ወይ ድማ ሽፈራው /The Miracle Tree/ እዩ፡፡
ሞሪንጋ ተቐባልነት ዘለዎ ፍቱን ምግብን ፈውስን ዝተፈላለዩ ሕማማት ምኻኑ ተረጋጊፁ
እዩ፡፡
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ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሃገርና ብፍላይ ኣብ ብሄረሰብ ኮንሶ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ፍልፍል
ምግቦም ከምዝኾነን በቲ ብሄረሰብ ቀንዲ መዐቀኒ ሃፍቲ ከምዝውስድ ይፍለጥ፡፡ ሞሪንጋ
ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንእንስሳ ዘቤትን ንህቢ እውን ጥቕሙ ዝለዓለ እዩ፡፡ ካብዚ
ብተወሳኺ ንመፃረዪ ማይ ንሓለዋ ከባቢ፣ ንሓመድ ልሙዕነት፣ ንምዕቃብ ጠሊ፣ ንፍርያት
ዘይትን ነዳድን ዝኣመሰሉን ካልኦትን ብዙሓት ረብሓታት ከምዘለዉዎ ብርክት ዝበሉ
መፅናዕትታት ተንቲኖም እዮም፡፡
ኣብዚ ግንዛበ ክተሓዘሉ ዝግባእ ሓደ ዛዕባ ፈዋሳይነት ተኽሊ ሞሪንጋ ምስ ግልጋሎት
መግቢነቱ ዝተታሓሓዘ ምዃኑ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ካብ ደረቕን ርሑስን ቆፅሉ ወፃኢ
ብሕሩጭ መልክዕ ምውሳድ ዝከኣል ምዃኑ ብካፕሱል ተዳልዩ ከምመድሓኒት ምውሳድ
ከምዝከኣልን ተሞክሮታት እውን ከምዘሎን እዩ፡፡
ሞሪንጋ ብትካል መግቢ ዓለም፣ ትካል መግቢ ሕርሻን ካልኦት ተዛመድቲ ውድባትን
መፅናዕትን ምርምርን ዝተገብረሉ ብጭቡጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተፈቲኑ ዝሓለፈ
መግብን ፈውስን እዩ፡፡
ሞሪንጋ ዝለዓለ ዓቕሚ ምፅዋር ድርቂ ዘለዎ እንትኾን ፅፍፍ ዝበለ ፎኪስን ልሙዕን ሑፃ
ዘለዎ ሓመድ ይሰማመዖ፡፡ ሞሪንጋ ኣብ ሓፂር እዋን/ትሕቲ 3 ዓመት/ ባፂሖም ንጥቕሚ
ካብ ዝውዕሉ ተኽልታት ሓደ እንትኾን ኣብ ሓደ ዓመት ልዕሊ 6 ጊዜ ተጣጢፉ ቀልጢፉ
ዝጥጥዕን ፍርያት ዝህብን ተኽሊ እዩ፡፡
ብሓፈሻ እንትረአ ነዚኦም ብዝሓሸን ዘመናውን ኣገባብ ብምልማዕ ናብ ዕዳጋ ኣቕሪብካ
ተጠቃሚ ምዃን ምኽኣል ሓደ ጉዳይ ኮይኑ፣ ኣብ ምዕቃብን ቀፃልነትን ሃፍቲ ብዝሃ
ህይወት ሃገርና ዝህልዎ እጃም ዓብዪ እዩ፡፡ ስለዚ ኣብዚ መዳይ ኢንቨስት ምግባር ሓደ
መማረፂ ብምኻኑ ሰብ ሃፍቲ ዓርሶም ወገኖም ንምጥቃም ክዋፈሩሉ ይግባእ፡፡
ፕሮጀክት ምልማዕን ምድላው ፍርያት ተኽሊ ኣርቃይ
ተኽሊ ኣርቃይ ብኣወዳድባ ሳይንስ ስነህይወት ኣብ ሳዕሪ ዝምደብ ተኽሊ ይኹን እምበር
ኣዝዩ ገዚፍን ተሪርን ጉንዲ ዝወነነ እዩ። ኣብ ምችው ኩነታት ጉንዱ እስካብ 36ሜትሮ
ቁመትን 30ሴ/ሜትር ርጉድን ክህልዎ ይኽእል፡፡ ኣርቃይ ቆላ እናተብሃለ ዝፍለጥ ዓሌት
/Oxytenanthera abyssinica/ ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ኡጋንዳ፣ ዚምባብዌ፣
ዛምቢያን ታንዛኒያን ብስፍሓት ዝርከብ ኮይኑ ካፍቶም ሰለስተ ኣፍሪካውያን ዓሌታት
50

ዝሓሸ ጥንካረ ዘለዎን ኣብ ትሑት ልሙዕነት ሓመድ ዝቦቁል ይርከብ፡፡ ኣብ ክልልና
ብሃፍቲ እዚ ተኽሊ ዝፍለጣ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ወረዳ ወልቃይትን ፀገዴን እየን፡፡
ተኽሊ ዓርቃይ ንስራሕቲ ኮንስትራክሽን ኣዝዩ ጠንካራን ምልኩዕን ሙሉእ ህንፃ ንምስራሕ
ዝኽእል ፍርያት እዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ንምድላው ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ክውዕሉ
ዝኽእሉ ብፍላይ ድማ ኣብ ቤት ዕዮታትን መንበሪ ገዛውትን ክንጥቀመሎም እንኽእል
ኣገደስቲን

ኣዝዮም

ተደለይትን

ፍርያት፣

ንፍርያት

ጨርቃ

መርቂን

ቀንዲ

ጥረ

ኣቕሓ/እታወት እዩ፤ ብመሰረት ውፅኢት መፅናዕቲ ልሕፂ/Fiber/ ዓርቃይ ንውፅኢት
ጨርቃ መርቂ ጨረር ክፃወሩን ሕማቕ ጨና ክመጡን ዘኽዕሎም ምዃኑን 98 ሚእታዊ
ባክተርያ ክቐትል ዘኽእል ዓቕሚ ምውናኑ ብፍላይ ንፍርያት ካልሲ ተመራፂ ይገብሮ፡፡
ተኽሊ ኣርቃይ ኣስፊሕኻ ብምልማዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ብውሱን ወፃኢ ክርከብ ብዝኽእል
ቀሊል ኢንዳስትሪ /ጎጆ ኢንዳስትሪ/ ኣቢልካ ንምፍራይ ተጠላብነት ዕዳጋ ዘለዎም ናውቲ
ክውዕል ዝኽእል ሃፍቲ ብምዃኑ፣ ሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ብዕዳጋታት ውሽጢ ዓድን
ወፃእን ኣቢሎም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ውፅኢት ክበፅሑሉ ዝኽእሉ ዓውደ ስራሕ እዩ፡፡
ፕሮጀክት ምልማዕን ምድላውን ተኽልታት ስነ-ሂወታዊ ነዳዲ (ጃትሮፋን ካልኦትን)
ተኽሊ ጃትሮፋ ስነ ሂወታዊ ነዳዲ ንምፍራይ ዘኽእል እታወት እዮ። ውፅኢት ጃትሮፋ
ዝኾነ ስነ-ህይወታዊ ነዳዲ (bio-fuel) ንከባቢ ኣየር ዘይፃባእን ሓምለዋይ ከባቢ ምፍጣር
ርኡይ ተራ ዘለዎን ስትራቴጂ ኣጠቓቕማ ሃልኪ ነዳዲ ሃገርና ኣብ ተሃዳሲ ሓይሊ
ክምስረት ኣስተዋፅኦ ኣለዎ፡፡ ነዳዲ ውፅኢት ጃትሮፋ ካብ ስነ-ህይወታዊ እታወት ዝፈሪ
ብምዃኑ ተቐባልነቱ ብደረጃ ሃገር ዓለምለኻዊ ተደላይነቱ ዓብዪ እዩ፡፡ ምስ ተኽሊ
ጃትሮፋ ብተወሳኺ ክቃመሙ ዝኽእሉ ፍልፍል ስነ ሂወታዊ ነዳዲ ንምፍራይ ዝሕግዙ ከም
ጉልዒ፣

ታንቡኽ፣

መዳፈ

ጥልያንን

ካንድልነትን

ኣብ

ክልልና

ብተፈጥሮ

ዘለዉን

ክስፋሕፍሑ ዝኽእሉን እዮም።
ነዳዲ በብእዋኑ ዋግኡ እናወሰኸ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ ዝነበሮ ዋጋ ብሰለስተ ዕፅፊ ወሲኹ
ኣብ ናይ ኣታዊን ወፃኢን ሚዛን ንግዲ ሃገርናን ብሓፈሽኡ’ውን ኣብ ቐፃልነት ዕብየት
ኢኮኖሚና ኣሉታዊ ፅዕንቶ ኣሕዲሩ ይርከብ፡፡ ስለዚ ነዳዲ ጊያትሮፋ በቢእዋኑ ዝዓቢ
ንዝርከብ ጠለብ ብምምላእን ኢሉ እውን ንወፃ ሰደድ ብምግባር ፍልፍል ሸርፊ ወፃኢ
ክኾን ዝኽእል ፍርያት እዩ። ብካሊእ መልክዑ ጃትሮፋ ንዝተፈላለዩ ፍርያታት ኮስሞቲክስ
(ሳሙና፣ ሻምፖ፣ ቅብኣታት) ግልጋሎት ዝውዕል ብምዃኑ ተመራፂ ይገብሮ።
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ፕሮጀክት ምልማዕን ምፍራይ ምህርቲ ዘይቲ ኣውሊዕ
ተኽሊ ኣውሊዕ ንምፍራይ ዘይቲን ቅብኣትን ክውዕል ዝኽእል እታወት/ጥረ ኣቕሓ/ ምዃኑ
ዝፍለጥ ይኹን እምበር ዛጊድ ብዝግባእ ክስረሓሉ ዘይተገበረ ሃፍቲ እዩ፡፡ ተኽሊ ኣውሊዕ
ንምልማዕ ስነምህዳር ክልልና ኣዝዩ ምችው ኮይኑ ከባቢታት ደጉዓን ሓውሲ ዶግዓን
ተመረፅቲ ተባሂሎም ዝተለለዩ እዮም፡፡ ኣብ ክልልና ነዚ ልምዓት ክውዕል ዝኽእል ሰፊሕ
መሬት ከምዘለና እንትኾን ዝተመሓየሹ ዓሌታት ብምትእትታው ምፍራይ ከምዝከኣል
ይእመን፡፡
ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ብርከት ዝበሉ ዓሌታት ተኽሊ ኣውሊዕ ዝርከቡ እንትኾኑ ንኣብነት
ኣብ ሃገረ ጣሊያን ብCerignola, Castelvetrano Nocaarella ዝተበሃሉ ዓሌታት ተኽሊ
ኣውሊዕ ብሰፊሑ ዝለምዑን በዘይቲ መፍረያይነቶም ዝፍለጡ እዮም፡፡ ኣብ ክልልና እውን
ኣትዩ ዝለምዕ ዘሎ ተኽሊ ኣውሊዕ ካብ ሃገረ ጣሊያን ዝኣተወ ኾይኑ በሊና በሊና ተባሂሉ
ዝፅዋዕ ካብ ሓደ ሄክታር መሬት ክሳብ 25 ኪሎ ፍረ ተኽሊ ኣውሊዕ ዝረከበሉን ናብ ዘይት
እንተቕየር ድማ ክሳብ 5 ሊትሮ ዘይት ክህብ ዝኽእልን እዩ።
ዘይቲ ፍርያት ተኽሊ ኣውሊዕ ብፅርየቱን ንጥዕና ተመራፅን ብምኻኑ ዝላዓለ ጠለብን ዋጋን
ከም ዝህልዎን ምርዳእ ይከኣል፡፡ ዘይቲ ኣውሊዕ ብምፍራይ ንሰደድ ብምቕራብ ዓብይ
ፍልፍል ሸርፊ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብምኻኑ ኣብዚ መዳይ መዋእለ ነዋይ
ከውዕሉ ዝደልዩ መማረፂ ኢንቨስትመንት እዩ፡፡
ምምራት ቴክኖሎጂታትን እታወታትን
ፕሮጀክት ምድላውን ምቅንብባርን ተፈጥሮኣዊ ድኹዕ (compost)
ኮምፖስት ሓደ ናይ ተፈጥሮኣዊ ድኹዒ ኮይኑ ካብ ውፅኢት ተኽሊታትን እንሰሳትን
ዝዳሎ ተደላይነቱ እናወሰኸ ዝኸይድ ዓይነት ማዳበርያ እዩ፡፡ ተፈጥሮ ድኹዒ ዝተፈላለዩ
ረብሓታት ዘለውዎ እንትኾኑ ካብዚኦም ናይ ከባቢ ብኽነት ምንካይ፣ ዝተፈላለዩ

ሓደገኛ

ተህዋስያን ምቅታል፣ ፀህያይ ብዓይነትን ስፍሓትን ምንካይ፣ ልሙዕነት ሓመድ ምዕባይ፣
ሰሰን ፍሪያት ምውሳኽ፣ ፅሬት ፍሪያት ምምሕያሽ፣ ጠሊ ምሓዝ ዓቕሚ የመሓይሽን
ፍልፍል ተሓዳሲ ሓይሊን /ባዮ-ፊዩል/ ኮይኑ የገልግልን እዩ፡፡ ካብዙይ ብተወሳኺ ተፈጥሮ
ድኹዒ ብዝመናዊ መንገዲ እናተዳለወን ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ፍልፍል እቶት እናኾነ
ይርከብ፡፡
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ከምቲ ልዕል ኢሉ ንምጥቃስ ዝተፈተነ ተፈጥሮ ድኹዒ ካብ ዝተፈላለዩ ደረቕን ፈሳስሕን
ጉሓፍ ማለት’ውን ካብ ናይ እንስሳት ዒባን ሽንትን፣ ተረፈ ምህርቲታት፣ ናይ ተረፈ
ምግቢ፣ ሳዕረ፣ ቆፅሊታት፣ ናይ ሰብ ፍታንን ሽንትን፣ ካልኦት ብባክቴሪያ ሓይሊ ከጠሓኑን
ክደቁ ብዝኽእሉ ነገራት ዝስራሕ እዩ፡፡
ኣብ ትግራይ መፍረያይነት ሕርሻና ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየ ይኸይድ ምህላዉን በዚ
አቢሉ ድማ እቶት ይውሰኽ ምህላዉ ይፍለጥ፡፡ ናይ ዙይ ሚስጥር ድማ ገባር ዝተፈላለዩ
እታዎታት ብምጥቃሙ ኮይኑ ካበዚኦም እቲ ሓደ ድማ ልሙዕነት መሬት ክውስኽ ዝክእል
ድኹዒ እዩ፡፡ ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት /1996–2005 ዓ.ም/ 2,341,282 ኩንታል
ሰብ ሰራሕ ድኩዒን / ዩሪያን ዳፕን/ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እዩ፡፡
ስለዚ ጠለብ ተፈጥሮ ድኹዒ እናወሰኸ ይመፅእ ምህላውን እዙይ ድማ ኣብዚ ዓውደ
ኢንቨስትመንት ምውፋር ዘርብሕ ኣብ ልዕሊ ምኻኑስ ኣብ ምውሳኽ እቶትን ምዕባይን
ምሕላውን ፅሬት ከባቢ እጃምካ ምውፋይ ብምኻኑ ኣብዚ መዳይ ምውፋር ኣገዳሲ እዩ፡፡
ምፍራይ እታወታትን ቴክኖሎጂታትን ሕርሻ
ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሕርሻ ንዓጠቓላሊ እብየት ክልልና ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እናበርከተ
ይርከብ፡፡ እዚ ኩነታት ብዝበለፅ ናህሪን መጠንን ንምዕባይ ኣብ ዘመናዊ ሕርሻ ዘለዎ
አተሓሳስባን ግንዛበን ሕብረተሰብ ብዝበለፀ ምዕባይን ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ
ቴክኖሎጂታትን

እታዎታትን

ሕርሻ

ምጥቃም

ምጥንኻር

ብቲ

ካሊእ

ገፅ

ድማ

ቴክኖሎጂታትን እታወታትን ብጠለብ መሰረት ኣብ እዋኑ ምቕራብ የድሊ።
እታዎታት ሕርሻ እንትበሃል ብርክት ዝበሉ እንትኾኑ ከም ምሩፅ ዘርዒ፣ መዳበሪያ፣ ፀረባልዕ አፋውስ፣ ክታቦትን መድሓኒትን እንሰሳት፣ ዝተመሓየሹ ዓሌታት እንሰሳ፣ ሰብ ሰራሕ
ምደቓል እንስሳት፣ ዝተመሓየሹ ቀለብ እንሰሳት፣ ዝተመሓየሹ መሳርሒታት ሕርሻ፣
ፍልጠትን ክእለትን ዝተመሓየሹ አሰራርሓታት ሕርሻን ካልኦትን ዘጠቓለለ እዩ፡፡
በዙይ ድማ መፍረያይነት ካብ 4 ናብ 27 ኩንታል ብሄክታር ብማእኸላይ በፂሑ ይርከብ፡፡
እዙይ ድማ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነበረ ሕርሻ ናብ ብዕዳጋ ዝተመርሐ ልምዓት ሕርሻ
ተሰጋጊሩ ብርክት ዝበሉ ዓይነታት ፍሪያታት ሕርሻ ብፅሬትን ብበዝሕን እናፍረና ናብ
ውሽጢ ዓድን ዓለም ዕዳጋታት ብምቕራብ ዘተባብዕ እቶት ምርካብ ጀሚርና ኣለና፡፡
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ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት /1996-2005 ዓ.ም/ 2,341,282

ኩንታል ማዳበሪያ፣

150,634 ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ፣ 105,087 ዝተፈላለዩ ናይ መስኖ መፍረዪ ቴክኖሎጂታት
ንዝተፈላለተየ ተጠቀምቲ ክበፅሕ ተገይሩ እዩ።
ኣብዚ ሐዚ እዋን ጠለብ ናይ ቴክኖሎጂታትን እታዎታትን እናሰወኸ ይኸይድ ዘሎ ኮይኑ
ናይዚ ኣዝዩ ሰሉጥ ዝኾነ ጠለብ እታዎታትን ቴክኖሎጂታት ሕርሻ ከማልእ ዝኽእል ቀረብ
ግና ልክዕ ከምቲ ጠለብ ብበዝሕን ብዓይነትን ፅሬትን ክዓቢ ኣይከኣለን፡፡ ስለዚ ሰብ
ውልቀ ሃፍቲን ማሕበራት ሕብረት ስራሕን ኣብዚ ምቕራብን ምፍራይን ዝተፈላለዩ
እታዎታትን ቴክኖሎጂታት ሕርሻ መትረፍቲ ኮኾኑ ምግባር ይግባእ፡፡
ምፍራይ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂታት ድሕረ ምህርቲ ፍርያት ሕርሻ
ቅልጡፍ፣ ቀፃላይን ፍትሓዊን ቁጠባዊ ዕብየት ንምርግጋፅ ሕርሻ ቀንዲ ፍልፍል ዕብየት
ቁጠባዊ ኮይኑ ናብ ኢንዳስትሪ ዝመርሖ ቁጠባ ንክሰጋገር ብዕዳጋ ዝተቓነየ ልምዓት ሕርሻ
ክትበር

ይግባእ።

እዚ ንግባር

እናተኻየደ ዘሎ

ናይ ቴክኖሎጂ

ምስፋሕን

ሓደሽቲ

ቴክኖሎጂታት እናፈተንካ ምእታዉን ናይ ሓረስታይን ኪኢላታትን ምፍፃም ዓቕሚ
ብቐፃልነት ምዕባይ የድሊ። ምስ እዙይ ጎና ጎኒ ዕብየት ሕርሻና ብቀፃልነት ክዓቢ
ንምግባርን ፍሪያት ሕርሻና ክብሪ ወሲኹ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ዋጋኡ ክውስኽን እቶትና
ክዓቢ ምግባር የድሊ፡፡ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዘሓለፉ ዓመታት ኣብ ክልልና ብናይ
ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ተበግሶን ብናይ መንግስቲ ደገፍን ቀሊል ዘይባሃል ቁፅሪ ዘለዎም
ዝተፈላለዩ ድህረ ምህርቲ ሕርሻ ቴክኖሎጂታት ንምትእትታው ተፈቲኖም እዮም።
ኣብ እዋን ድሕረ ምህርቲ ብሰንኪ ውሕሉል ኣተኣኻኽባን ኣተሓሕዛን ምጉዕዓዝን ብርክት
ዝበለ ምህርቲ ንብኽነት ይዳረግ እዩ፡፡ እቲ ናብ ዕዳጋ ዝበፅሕ እውን እንተኾነ ዝተማለአ
ፅሬት ብዘይምሓዙ ዋጋኡ ኣዝዩ ትሑትን መፍረያይ ክረኽቦ ዝግበኦ ጥቕሚ ከይረክብ
ገይሩ እዩ፡፡ ዝተፈላለዩ መፅናዕቲታት ከምዝሕብርዎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ድሕረምህርቲ ብዘይምጥቃም ካብ ዝፈሪ ምህርቲ ክሳብ 30 ሚእታዊ ባኺኑ ከምዝተርፍ ‘ዩ።
ብምኻኑ እውን እዚ ሴክተር እዙይ ኣብቲ ዝድለ በርኪ በፂሑ ምህርቲ ሕርሻና ክብሪ
ወሲኽና

ዝበለፀ

ቴክኖሎጂታት

ተጠቀምቲ
ከም

ንክንኾን

መዐቀቢ፣

ብገባር

መትሓዚ፣

ብርኪ

መጓዓዓዚ፣

ክውነኑ ዝኽእሉ
ፅሬት

ድህረ-ምህረቲ

መፈተሺን

መዐቀኒ፣

መቀነባበሪን ካልኦትን ብምትእትታው ብክነት ፍሪያት ምቅናስ፣ ፅሬት ፍሪያት ምሕላውን
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ምምሕያሽን ዕደመ ፍሪያት ሕርሻ ክውስን ተጠቃማይነት መፍረይቲ ዓማዊልን ምርግጋፅ
የድሊ፡፡
ስለዝኾውን እውን ውልቀ ሰብ ሃፍቲን ማሕበራትን እዚ ዝረኣይ ዘሎ ምስሳን እቶት
ፍሪያት ሕርሻና ግን ድማ ነዚ ዝድንፍዕ ዘሎ ፍሪያትና ፅሬቱን መጠኑን ዓቂቦም ናብቲ
ናይ

መወዳእታ

ተጠቀማይ

ንምብፃሕ

ዘኽእሉ

ቴክኖሎጂታት

ሕፅረት

ኣብ

ግምት

ብምእታው ኣብ ምፍራይን ምክፍፋልን ዝተመረፁ ድህረ-ምህርቲ ቴክኖሎጂት ተዋፊሮም
ብምስራሕ ባልዕምን ክጠቕሙ ዝኽእልሉ ዕድል አዝዩ ሰፊሕ እዩ፡፡
2.5 ልምዓት ኢንዱስትሪ
ግብርና ዝመርሖ ናይ ኢንዱስትሪ ልምዓት ማእኸል ናይ ኢኮኖሚ ልምዓት ኮይኑ
ክትግበር

ብስትራቴጂ

ተነፂሩ

ዝተቐመጠ

እንትኾን

በዚ

መሰረት

እውን

ግብርና

ንኢንዱስትሪ እናመገበ ልምዓት ኢንዱስትሪ ክሳለጥ ኣስተዋፅኦ እንገበረ ይርከብ፡፡
2.5.1 ልምዓት ደቐቕቲን ኣናእሽተይን ትካላት
ኣብ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ዝረኣይ ስእነት ስራሕ ንምንካይን ንዝተፈላለዩ
ክፋላት ሕ/ሰብ ናይ ልምዓት ማዕረ ተሳታፋይነትን ተጠቓሚነትን ንምርግጋፅ ደቐቕቲን
ኣናእሽተይን ትካላት ወሰንቲ መሳርሒ ኮይነን እናገልገላ ይርከባ፡፡
በዚ መሰረት ኣብ ክልልና ኣብ 2004ዓ.ም ብመሰረት ዝተገበረ ቖፀራ 16,314 ኣብ
ግልጋሎት፣ 3,734 ኣብ ኮንስትራክሽን፣ 29,650 ኣብ ንግዲ፣ 12,242 ኣብ ከተማ ሕርሻን
21,379

ኣብ

ማኑፋክቸሪንግ

ዝተዋፈራ

ነባር

ደቐቕትን

ኣናዕሽተይን

ትካላት

ናይ

ምጥንኻር ስራሕቲ እናረኸባ ይርከባ፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም ድማ ተወሰኽቲ 4828 ደ/ኣ/ን/ት
ተጣይሸን ይርከባ፡፡ እዘን ትካላት 35% ደ/ኣንስትዮን ዝርከበኦም ብድምር 482,916 ናይ
ሕ/ሰብ ክፋላት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢረን እየን፡፡
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ደ/ኣ/ን/ት

ስጋብ 2005 መጠን

ነባራት ደኣንት ምድጋፍ ምጥንኻር

179,749

ናብ ስራሕ ዝኣተዋ ዝተወደባ Enterprises

88,147

ሓዱሽ ስራሕ ዕድል (72% GTP)

482,916

ደ/ኣነስትዮ ተሳትፎ

35%

ዝተውሃበ ልቓሕ መጠን ሚሊዮን ብር

739.1

ቁጠባ መጠን ሚሊዮን ብር

285.4

ዕዳጋ ምትእስሳር ብመጠን ገንዘብ ቢሊዮን ብር

1.4

መስርሒን መሸጢን ቦታ/Shades
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በዝሒ ዝተጣየሻን ኣብ ስራሕ ዝርከባ ደቐቕትን ኣናዕሽተይን ትካላት ዝተዋፈራሉ
ዘርፊ
ግልጋሎት
ኮንስትራክሽን
ንግዲ
ከተማ ሕርሻን

2.5.2 ልምዓት ማእኸለዎትን ዓበይቲን ኢንዱስትሪታት
ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ማእኸሎት ብፍላይ ድማ ናይ ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ምዕባለ
ማእኸሎም ብናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ ዝንቀሳቐሳ ናይ ትእምት ትካላት ናይ ምንቕናቕ
ዋዒ ኣቢሉ እናተፈፀመ ክጠናኸር እናተገብረ ዘሎ ኮይኑ ዛጊድ ብርክት ዝበላ ኣብ ሃገራዊ
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ረብሓ ኣስተዋፅኦ ዘለወን ትካላት ኣብ ስራሕ ይርከባ፡፡ ብቐፃልነት እውን ካልኣት
ኢንዱስትሪታ ዝምግባ ዓበይቲ ፋብሪካታ ክጣየሻ ትፅቢት ይግበር፡፡ ብትልሚ ካብ
ዝተትሓዙ

ውሽጢ

ብትእምት

ናይ

ፒቪሲ፣

ብረታ

ብረትን

ካልኦት

ፋብሪካታት

እንትህልዉ ብመከላከያ ብረታብረት ኢንዱስትሪ እውን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክት ተታሒዞም
ኣለዉ፡፡ ካብዚኦም ውሽጢ ፓወር ኢንጅን፣ Earth moving መገጣጠሚ፣ Insect side
&pestside ይርከቡዎም፡፡ ኣብዚ ናይ ስራሕ መዳይ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ክሳተፉ ዓቢዪ ናይ
ስሕበት ማእኸል ኮይነን እናገልገላ እየን፡፡ ብተወሳኺ ንደ/ኣ/ን/ት ናይ ዓቕሚ ምዕባይ
ተግባር ሓገዝቲ ኮይነን እየን፡፡ ብመሰረት መፅናዕቲ ማእኸላይ ስታስቲክስ ኤጄንሲ
ማእኸለዎትን ዓበይቲን ኢንዱስትሪታት ኣብ 2003 ዓ.ም ኣብ ትግራይ 200 ዓበይትን
ማዕከለዎት ኢንዱስትሪታት ከምዝነበሩን ካብ ጠቕላላ ኣብ ሃገርና ዝነበሩ ኢንዱስትሪታት
ዝነበሮም ብፅሒት 9.22% እዩ፡፡ ካብዚኦም ውሽጢ እቶም 70 ኣብ ካብ ሓፂን ተንከፍ
ዘይኮኑ መዓድናት ብምጥቓም ዘምርቱ፣ 44 ናይ ምግብን መስተን ምህርቲ ዘምርቱ፣ 28
ማሽንን መሳርሕታትን ዘምርቱ፣ 18 ናይ ገዛ ኣቑሑት ዘምርቱ… ወዘተ እዮም፡፡ ብቐፃሊ
ንኢንቨስትመንት ምችዊ ምኻኖም ዝተረጋገፁ ኣግሮ ፕሮሰሲንግን ካልኦት ማኑፋክቸሪንግ
ትኹረት ተገይሩሎም ዝስርሑ እዮም፡፡
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2.5.3 መማረፂ ኢንቨስትመንት ኢንዱስትሪን ማንፋክቸሪንግን
ፕሮጀክት ናይ ሰብ መድሓኒት ምምራት
ኣብ ሃገርና ዘለዉ ፋብሪካታት መድሓኒት ዓመታዊ ካብ ዘድልየና መጠን መድሓኒት 20%
ጥራሕ ዘምርቱ እንትኸውን ኣብ 2006 ዓ.ም ካብ ዝተመደበ ናይ መድሓኒት በጀት ካብ
15% ዘይበልፅ ብፅሒት ኣለዎም። ብሃገር ይኹን ብክልል ብርኪ ናይ መድሓኒት መግዝኢ
በጀት ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ እንትኸውን ኣብ 5ተ ዓመት ውሽጢ ልዕሊ 4ተ ዕፅፊ
ዓብዩ እዩ። ብተመሳሳሊ ሕብረተሰብ ናብ ጥዕና ትካላት ናይ ምኻድን መድሓኒት ናይ
ምግዛእ ግንዛበን ዓቕምን እናዓበየ እዩ። እቲ ፍርያት ኣብ ክልልና ንምምራት ዘኽእል
ውሱን ጥረቕሓን ናይ ምርምርን መፅናዕቲን ትካላትን ካብ ምህላው ብተወሳኺ መንግስቲ
ኣብዚ ዘፈር ንዝዋፈሩ ብርክት ዝበሉ ናይ ኢንቨስትመንት መተባብዒታት ኣቐሚጡ እዩ።
ኣብ ኢትዮዽያ 10 ዝኾና ናይ ሰብ መድሓኒት ዘፍርያ ፋብሪካታት እንትህልዋ እታ ሃገር
ካብ ዘድልያ በዝሒ መድሓኒት ዳርጋ 20% ኣብ ምምራት ይርከባ። እዚ 80% ዝኸውን
ክፍተት ንምምላእ ኣብ 2005 ዓ.ም 2,372.35 ቶን ብብር 1.89 ቢልዮን ካብ ወፃኢ ዓዲ
ኣታዊ ገይራ እያ። ሃገርና ንመድሓኒት መግዝኢ ዝውዕል ኣብ 2006 ዓ.ም ጥራሕ 8
ቢልዮን ብር ዝበጀተት እንትኸውን ካብዚ ብውሽጢ ዓዲ ፋብሪካታት ኣብ 6 ወርሒ
ዝተሸፈነ 600 ሚልዮን ብር ጥራሕ እዩ። ብክልል ብርኪ ኣብ 2000 ዓ.ም ናይ ሰብ
መድሓኒት በጀት 14.3 ሚልዮን ብር ዝነበረ እንትኾን ኣብ 5 ዓመት ውሽጢ ኣፈላላይ
ማለት ኣብ 2004 ዓ.ም ናብ 61.32 ሚልዮን

ብር ዓብዩ እዩ። ኣብ ሃገርና ክምረቱን

ክሽየጡን ዝተፍቀዱ መድሓኒታት 287 ዓይነታት እዮም።
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ኣብ ክልልና ሓደ መድሓኒት ፋብሪካ እንትህሉ ዓመታዊ ናይ ምምራት ዓቕሙ ድማ 2.5
ቢልዮን በዝሒ ዘለዎም መድሓኒት እንትኸውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ 50-60% ዓቕሚ
ጥራሕ ኣብ ምምራት ይርከብ።
ሕብረተሰብ ኣብ መድሓኒት ምጥቃም ዘለዎ ግንዛበን ናይ ምግዛእ ዓቕምን እናዓበየ እዩ።
ብትካል ጥዕና ዓለም መሰረት ሓደ ሰብ ኣብ ዓመት ካብ 2-3 ግዘ ናብ ሕክምና ትካላት
ብምኻድ ምርመራ ክገብር ዝግበኦ ምኻኑ ይገልፁ። ኣብ ክልልና ድማ ኣብ 829
መንግስታዊ ትካላት ጥዕና ጥራሕ ብዓመት ክሳብ 5 ሚሊዮን ዝበፅሑ ሰባት ይሕክሙ
እዮም። እዚ ኣብ 181 ውልቀ ጥዕና ትካላት ዝሕከሙ እንተተወሲኹ የዕርዩ ዝውስኽ እዩ፡፡
ኣብ ክልልና 229 መንግስታዊ 408 ናይ ውልቀ ብሓፈሻ 637 መድሓኒት መሸጢ
ማእከላት ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ይርከባ። ስለዚ ኣብዚ መዳይ ዘሎ ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕን
ካሊእ ዕዳጋ ምትእልላሽ ዘየድልዩ ዓብዪ ትኹረት ዝግበረሉ ብምኻኑ ሰብ ሃፍቲ ዓርሶምን
ወገኖም ዝጠቕሙሉ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም፡፡
ፕሮጀክት ናይ እንሰሳ መድሓኒት ምምራት
ሃገርና

ዋላኳ

ካብ

ኣፍሪካ ሃገራት

ዝዓበየ

ሃፍቲ

እንስሳት እንተሃለዋ

ካብዚ ሃፍቲ

ክንድዝድለ ተጠቃሚት ኣይኮነትን። ናይዚ ዋና ምኽንያት ሓደ ፀገም ጥዕና እንስሳት
እንትኸውን እኹል ቀረብ መድሓኒት ዘይምህላዉ ዝፈጠሮ እዩ። እዚ ፀገም ንምፍታሕ
ብክልል ብርኪ ናይ እንስሳት መድሓኒት መግዝኢ በጀት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ
እዩ።
ብሃገር ብርኪ ሓደ ናይ እንሰሳ መድሓኒት ዘምርት ትካል እንትህሉ ምስ ቁፅሪ ሃፍቲ
እንሰሳ ጠለብ መድሓኒት ንምምላእ ኣይኸኣለን። ብምዃኑ እውን ኣብ 2005 ዓ.ም ጥራሕ
1,642 ኪሎ ግራም መድሓኒት ብብር 2.35 ሚልዮን ካብ ወፃኢ ኣታዊ ተዓዲጉ እዩ። ኣብ
ክልልና እውን ኣብ 2001 ዓ/ም ዝነበረ 6.4 ሚልዮን ብር በጀት መዐደጊ መድሓኒት
እንስሳት ኣብ 2005 ዓ.ም ናብ 13.3 ሚልዮን ብር (100%) ዓብዩ እዩ። ስለዚ ኣብዚ
መዳይ ምውፋር ውፅኢቱ ዝተዓፃፀፈ ብምኻኑ ሰብ ሃፍቲ ክሳተፉሉ ይግባእ፡፡
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ፕሮጀክት ምምራት ዘመናዊ ማዳበርያ
ሕርሻ ንኸባቢ 85% ህዝቢ ሃገርናን ክልልናን መሰረት እንትኸውን መፍረያይነቱ ኣብ
ትሑት ብርኪ ዝነበረን ሐዚ መንግስቲ ብዝኽተሎ ስትራቴጂ ዓብዪ ለውጢ ዝረኣየሉ ዘሎ
እዩ፡፡ ምህርቲ ሕርሻ ንምስሳን ዝተፈላለዩ እታወታት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ እንትኾኑ
ካብዚኦም ማዳበርያ ሓደ እታወት እዩ፡፡ ማዳበርያ ከም በዝሒ መጠን ጠለቡ ኣብ ዓዲ
ውሽጢ ዘይምረት ብምኻኑ ብብዙሕ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ካብ ወፃኢ እናተዓደገ እዩ ዝርከብ፡፡
እዚ ምህርቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምምራት ብመንግስቲ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ዘሎ ኮይኑ
ኣብ ክልልና ዝርከቡ ንመዳበርያ እታወት ዝውዕሉ መዓድናትን ናይ ሕርዶ ተረፈ
ምህርትን ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ማዳበርያ ምፍራይ ይከኣል እዩ፡፡
ኣጠቓቕማ ማዳበርያ እንትንርኢ ኣብ 2005 ዓ.ም 203,114.24 ቶን ማደበሪያ ብብር 1.99
ቢልዮን ካብ ወፃኢ ዓዲ ኣትዩ እዩ። ኣብ ክልልና እውን ኣብ 2005 ዓ.ም 81,697 ቶን
ማዳበርያ ተጠሊቡ እዩ። ስለዚ ሰፊሕ ተጠቐምቲ ኣብ ዘለዉዎ እዚ ምህርቲ ምውፋር
መዋፃኣይነቱ ዘየተሓትት ብምኻኑ ሰብ ሃፍቲ ኢንቨስት ክገብሩሉ ይኽእሉ እዮም፡፡
ፕሮጀክት ፋብሪካ ዲተርጀንት
ሕብረተሰብ ኣብ ፅሬት ዘለዎ ግንዛበ እናዓበየ ምስ ምምፅኡ ተታሓሒዙ ዝተፈላለዩ ናይ
ፅሬት መሐለዊ ፍርያት ዘምርታ ኢንዱስትሪታትን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን እናበዝሓ
መፂአን እየን፡፡ ኣብ ክልልና 2ተ ናይ ደረቅ፣ ፈሳስን ሕሩጭን ሳሙና ፋብሪካታት
እንትህልው ናይ ምምራት ዓቕሞም 4,680.6 ቶን ብዓመት እዩ። ክሳብ ሐዚ ዘምርትዎ
ዘለው ካብ ጠቕላላ ናይ ምምራት ዓቕሞም 936.12 ቶን (20%) ጥራሕ እዩ። እዚ ድማ
ክልልዊ ጠለብ ክሽፍኑ ኣይኸኣሉን። እዚ ክፍተት ዝምላእ ብናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ
ተሳትፎ ብምኻኑ ኣብዚ ንዝወፍሩ ሰብ ሃፍቲ ዓብዪ ጥቕሚ ዘርክብ ምኻኑ ክግንዘቡን
ኢንቨስት ክገብሩን ይግባእ፡፡
ፕሮጀክት ናይ ኢንዳስትሪ መለዋወጢ ኣቕሑ
ሃገራዊ ስትራቴጂ ኢንዱስትሪ ውፅኢታዊ ብምኻኑ ካብ እዋን ናብ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ
ዘፈራት ኢንቨስትመንት ዝተዋፈሩ ትካላት ቑፅሪ ዓብዩ እዩ። እዞም ኢንዱስትሪታት ኣብ
እዋን ግልጋሎት ዘመኖም ዝተፈላለዩ ማሽናት ፅገና ንምክያድ መለዋወጢ ኣቑሑት
እናጠለቡ ይርከቡ፡፡ ይኹን እምበር ኢንዱስትሪታት በዚ መዳይ ዓብዪ ሓደ ዕንቅፋት
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ኮይኑዎም ዘሎ ናይ ኢንዱስትሪ መለዋወጢ ኣቕሓ ብቕርበት ዘይምርካብ እዩ። እዚ
ንምምላእ ድማ ብዓመት ስጋብ 2,717.26 ቶን መለዋወጢታት ካብ ደገ ክኣትዩ ተገይሩ
እዩ።
ሃገርና ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ኢንዱስትሪ ንምሽግጋር ኣብ ምስራሕ እትርከብ ብምዃና
መለዋወጢ ኣቑሑት ካብዚ ንላዕሊ ጠለብ ክህልዎ እዩ። ስለዚ ናይ ኢንዱስትሪ መለዋወጢ
አቕሑ ኣብ ክልልና ብስፍሓት እንተተመሪቶም ኣብ ሃገርና ኢሉ እውን ናብ ምብራቕ
ኣፍሪካ ሃገራት ንምልኣኽ ሰፊሕ ዕድል ኣለዎ።
ፕሮጀክት ናይ ተሽከርከርቲ መለዋወጢ ኣቁሑ
ብሃገር ብርኪ ይምዝገብ ዘሎ ተኸታታሊ ዕብየት ኢኮኖሚ ኣብ ጠለብ ተሸከርከርቲ ዓብዪ
ፅልዋ የምፅእ ብምህላዉ በዝሒ ተሸከርከርቲ በቢእዋኑ ዓብዩ እዩ፡፡ እዚ ዕብየት ጠለብ
ተሸከርከርቲ ኣብ ምዕጋብ ዋላ ተዘይበፅሐ ተሸከርከርቲ ኣብ ሃገርና ተገጣጢሞም ናብ ዕዳጋ
ክቐርቡን ሸርፊ ወፃኢ ከድሕኑ እናተገብረ እዩ፡፡ ነዚ ደጋፊ ዝኸውንን ተሸከርከርቲ ናይ
መለዋወጢ ኣቕርቦት ንምምላእ ኣብዚ ዝነጥፉ ትካላት ብዝድለ መጠን ዘይምህላዉ ግን
ካብ ወፃኢ ምእታው መማረፂ ዘይብሉ ኮይኑ እዩ፡፡ ሃገርና ኣብ 2005 ዓ.ም ዘምፅአቶ
በዝሒ ናይ ተሽከረከርቲ መለዋወጢ ኣቕሑት 1,477 ቶን እንትኾን ብብር 481.40
ሚልዮን ገዚኣ ኣእትያ እያ። ኣብ ክልልና ትራንስ ኢትዮዽያ ጥራሕ ኣብ 2005 ዓ.ም
55.3 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብምግባር ዝተፈላለዩ መለዋወጢ ኣቕሑት ኣታዊ ገይሩ አዩ።
ኣብ ክልልና መለዋወጢ ንምምራት መማረፂ ብምዃኑ ኣብዚ ዘፈር ኢንቨስትመንት
ንዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ካብ ሃገርና ሓሊፉ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ሰፊሕ ዕዳጋ ዘለዎ
መዋፃኣይ ስራሕ ምዃኑ ብምርዳእ ኢንቨስት ክግበር ይካኣል እዩ።
ፕሮጀክት ዝተፈላለዩ ቅርፂ ዘለዎም ፍርያት ሓፂን መፂን ምምራት
ኢትዮዽያ ካብ እተመዝግቦም ዘላ ዕቤታት ሓደ ዘፈር ኮንስትራክሽን እንትኸውን እዚ
ዕቤት ዘምፀኦ ናይ ሓፂን ጠለብ ምውሳኽ ብዋጋ ደረጃ ድማ ብጣዕሚ ወሰኽ ካብ ዘርኣዩ
ምህርቲ ብምዃኑ ነቲ ክፍተት ንምሽፋን 216,117 ቶን ብረት ብ 4.68 ቢልዮን ብር ኣብ
ሓደ ዓመት ውሽጢ ጥረሕ ካብ ወፃኢ ኣታዊ ኾይኑ እዩ። ኣብ ክልልና ዘሎ ሰፊሕ ናይ
ሓፂን መዓድን ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ናይ ትእምት ትካል ኣብ ምንቅስቃስ እንትርከብ
መንግስቲ ድማ እዚ

ውፅኢት ሓፂን መዋፅኣይነቱ ዳህሲሱ ናብ ዝተፈላለዩ ቅርፂ ዘለዎም

ሓፃዊን ዝቅይር በዓል ሃፍቲ ንምስሓብ መተባብዕታት ኣዳሊዉ እዩ።
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ብሃገር ብርኪ ናይ ብረት መምረቲ ፋብሪካ ውሑዳት እንትኾኑ እዚኦም ድማ ኣብ ሃገርና
ምስ ዘሎ ናይ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዕብየት እቲ ጠለብ ክሽፍንዎ ኣይኸኣሉን። በዚ
መሰረት ነዚ ናይ ዕዳጋ ክፍተት ንምምላእ ዝዋፈር በዓል ሃፍቲ ኣዋፃኣይ ፕሮጀክት
ብምኻኑ ኣብዚ ኢንቨስት ክገብሩ ዝተባብዑ ምችዊ ኩነታት ተደላዲሉ እዩ፡፡
ፕሮጀክት ኣልሙኒየም ፎይል
ኣሉምንየም ፎይል ንዝተፈላለዩ ውፅኢት ኢንዱስትሪ መዐሸጊ ዝውዕል እንትኸውን ብፍላይ
መድሓኒት ፋብሪካታት ብስፍሓት ተጠቀምቲ ናይዚ ፍርያት እየን። ካብዚ ብተወሳኺ
ኣሉሚንየም ፎይል ዝጥቀማ ከም ምግቢ፣ መድሓኒት፣ ከረሜላ፣ ብስኩት፣ ማስቲካ፣ መስተ፣
ናይ ውህብቶ ኣቕሑት ወዘተ.. ዘምርታ ኢንዳስትሪታት እናተስፋሕፍሐ ብምምፀኦም
ተደላይነቱ እናሰፈሐ እዩ። ነዚ ጠለብ ብዓዲ ውሽጢ ፍርያት ምምላእ ብዘይ ምኽኣሉ ካብ
ወፃኢ ዓዲ ምዕዳግ ግድን ኮይኑ ፀኒሑ እዩ፡፡ ብዓመት 148.82 ቶን ኣሉምንየም ፎይል ብ
14.83 ሚልዮን ብር ኣታዊ ተገይሩ እዩ። ኣሉምንየም ፎይል ሰፊሕ ዕዳጋ ዘለዎ ኮኑ ክሳብ
ሐዚ በዚ ዘፈር ኢንቨስት ዝገበረ በዓል ሃፍቲ የለን፡፡ ኣብ ክልልና እውን እንተኾነ ብር 5
ሚልዮን ዝግመት

30, 000 ኪሎ ግራም ካብ ወፃኢ ዝኣትወ ኣሉምንየም ኣብ ጥቕሚ

ዊዒሉ እዩ።
ኣሉሙኒየም

ፎይል

ፅቡቕ

ረብሓ

ዘርክብ

እንተኾነ

ክሳብ

ሐዚ

እዚ

ዓይነት

ኢንቨስትመንት ብዘይምህላዉ ኣብዚ ስራሕ ምውፋር ዘይተተንከፈ ጥቕሚ ዘምፅእን ካብ
ሃገርና ክልልናን ሓሊፉ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ብቐሊሉ ንምሻጥ ዘኽእል መሰረተ
ልምዓት ዝርገሐ ምህላው ከም ዓብይ ናይ ዕዳጋ ዕድል ዝውሰድ እዩ።
ፕሮጀክት ባኮ (ካርቶን) ፋብሪካ
ካርቶን ሰፊሕ ኣብ ቅድመን ድህረ ምህርቲን ዓብዪ ጥቕሚ ዘለዎ ናይ እታወታትን
ምህርቲን መትሓዚ ውፅኢት ማንፋክቸሪንግ እዩ፡፡ እዚ ምህርቲ ብሃገር ይኹን ኣብ
ክልልና ብዙሓት ደለይቲ ዘለዉዎ እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ድልየት ተጠቀምቲ ዘማልእ
መምረቲ ትካል ብበዝሒን ዓቕሚን ዘይምምላእ ካብ ካሊእ ዕዳጋ እዩ ዝሽፈን፡፡ ኣብ 2005
ዓ.ም ሃገርና ዘእተወቶ ካርቶን ብር 77.79 ሚልዮን ዝግመት 1,387 ቶን እዩ። ኣብ
ክልልና መዐሸጊ ዘድልዮም ፋብሪካታት ኣብ 2005 ዓ.ም ዝነበሮም ናይ ካርቶን ጠለብ
7,024,629 ሚልዮን በዝሒ ነይሩዎም፡፡
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ኣብ ክልልና ዘለዉ 2ተ ካርቶን ፋብሪካታት ናይ ምምራት ዓቕሞም ውሑድ ብምዃኑ እቲ
ዘሎ ስፍሓት ጠለብ ክሽፍንዎ ኣይኸኣሉን። ደለይቲ ካርቶን ንዘሎ ሰፊሕ ሕፅረት
ንምሽፋን ብወፃኢ ሸርፊ ካብ ኻልኦት ሃገራት የእትዉ እዮም። መንግስቲ ነዚ ፀገም
ንምፍታሕ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሃፍቲ ክተኣናገድሉ ዝኽእል ዘፈር ኢንቨስትመንትን
መዋፅኣይን ምዃኑ ኣሚኑ ዝተፈላለዩ መተባብዕታትን ድጋፍ መውሃቢ ፓኬጃትን ኣዳልዩ
ይርከብ። ሰብ ሃፍቲ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂሞም ኢንቨስት ክገብሩ ይግባእ፡፡
ፕሮጀክት ጠርሙዝ ፋብሪካ
ጠርሙዝን ናይ ጠርሙዝ ውፅኢታትን ምስ ምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪታት ተታሓሒዙ
ሰፊሕ ጠለብ ክህልዎ ኪኢሉ እዩ፡፡ ነዚ ጠለብ ብውሱን መልክዑ ዝምግብ ዝርከብ ሓደ
ፋብሪካ ተጣይሹ ኣብ ምምራት ይርከብ፡፡ ሃገራዊ ጠለብ ንምምላእ ካብ ወፃኢ ዓዲ
ብወፃኢ ሸርፊ ዝመፅእ እንትኸውን ኣብ 2005 ዓ.ም ጥራሕ ሃገርና 12,745 ቶን ጠርሙዝ
ብር 315.58 ሚልዮን ወፃኢ ብምግባር ኣታዊ ገይራ እያ። ኣብ ክልልና እውን መድሓኒት
ፋብሪካ ጥራሕ ብዓመት ክሳብ 3.5 ሚልዮን ሓባ ናይ መድሓኒት ጠርሙዝ ብብር 1.2
ሚልዮን ካብ ወፃኢ ኣታዊ ይገብር። ሐዚ ኣብ ተግባር ዘለዋን ብቐፃሊ ናብ ተግባር
ዝኣትዋን ሓዊሱ ኣብ ክልልና ሰፊሕ ጠለብ ኣሎ፡፡
ናይ ጠርሙዝ ጠለብን ቀረብን ንምምላእ

ኣብ ክልልና ንምምራት ጥረ ማኣድን መዓድን

ሲልካ ሳንድ ብስፍሓት ኣብ ክልልና ስለ ዝርከብ መንግስቲ እዚ መዓድን ናብ ጥቕሚ
ንምቕያር ዝተፈላለዩ መተባብዕታት ኣዳሊዉ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ምስሓብ እዩ። ስለዚ ኣብዚ
ኢንቨስት ክገብሩ ንዝደልዩ ምችዊ ባታ ዝተፈጥረሎም ምኻኑ ምፍላት ይግባእ፡፡
ፕሮጀክት ፋብሪካ ፕላስቲክ መዐሸግታትን ኣቁሑት ገዛን
ፕላስቲክ ኢንቨስትመንት ብጣዕሚ
ሓደ

እንትኸውን

ኣብ

ሃገርና

ብዙሓት ውፅኢት ኣለውዎም ካብ ዝበሃሉ ዘፈራት እቲ
ዝርከቡ

መብዛሕቲኦም

ፋብሪካታት

ፕላስቲክ

ምስ

ኮንስትራክሽንን ናይ መስኖ ቱቦታት ዝተተሓሐዙ እዮም። ብሃገር ደረጃ ክፍተት ዘለዎም
ናይ ፕላስቲክ ውፅኢታት ናይ ዝተፈላለዩ መዐሸጊታትን ናይ ገዛ ኣቕሑትን እንትኾኑ ኣብ
ክልልና ነዚ ኢንቨስትመንት ከም ግብኣት ዘገልግል ናይ ፒቪሲ ጥረ ኣቕሓ ብልዕሊ 4
ቢልዮን ንምምራት ሓደ ናይ ትእምት ትካል ኣብ ከይዲ ምህላዉ ከም ዓብዪ ረብሓ እቲ
ክልል ዝርአ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ክልልና ሰፊሕ ዕዳጋ እንትህልዎ መድሓነት
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ፋብሪካ፣

ዘይቲ

ፋብቲካታት፣

ቢራ

ፋብሪካ፣

ለስላሳ

ፋብሪካ፣

ኣረቂ

ፋብሪካታትን

ሕብረተሰብን ናይ ፕላስቲክ ውፅኢታት ተጠቀምቲ እዮም።
ኣብ ክልልና ዝረከቡ ፕላስቲክ ካሳ ዝጠልቡ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥራሕ 7.6 ሚልዮን ካሳ
ዘድልየን እንትኸውን ካብዚ እቲ 50% ዝኣክል በቢዓመቱ ካብ ጥቅሚ ወፃኢ ዝኸውን እዩ
እንተተብሃለ ብዓመት 3.8 ሚልዮን ካሳ ምፍራይ ይከኣል ማለት እዩ። ብተወሳኺ ኣዲስ
መድሓኒት ፋብሪካ ኣብ 2005 ዓ.ም 170 ቶን ናይ መድሓኒት መዐሸጊ ፒቪሲ ፕላስቲክ
ብብር 7.0 ሚልዮን ብር ገዚኡ እዩ።
ሰፊሕ ጠለብ ዘለዎም ናይ ፕላስቲክ ውፅኢት ዝኾኑ ናይ ገዛ ኣቁሑት፣ ናይ ሆቴላትን
ካፍቴርያታትን ጠረዼዛን ወንበርን ናይ ዘይትን ኬሚካላትን መዐሸጊታት እቶም ዋና ዋና
እንትኾኑ ካልኦት ደቀቕቲ ዝበሃሉ ድማ ከም ናይ መድሓኒት መተሓዚ ፕላስቲክ ብበዝሒ
ተጠለብቲ እዮም። ስለዚ እዚ ፕሮጀክት ሰፊሕ ጠለብ ዘለዎ ምኻኑ ኣብ ግምት ብምእታው
ሰብ ሃፍቲ ክልልና ኣብዚ መዳይ ክዋፈሩን ንዓሶምን ወገኖምን ክጠቕሙ ይኽእሉ እዮም፡፡
ፕሮጀክት ናይ ጡጥ ጨርቅን ክርን ምምራት
መንግስቲ ኢትዮዽያ ናብ ኢንዱስትሪ ንምሽግጋር ኣብ ዘካዶም ዘሎ ፃዕሪታት ዐዓብዪ
ኣስተዋፅኦ እናበርከተ ዝርከብን ከበርክት ትፅቢት ዝገበረሉ ሓደ ናይ ጨርቃ ጨርቂ
ኢንቨስትመንት እዩ። እዚ ብምዃኑ ድማ

ኣብ

ሃገርና ብርክት ዝበሉ ናይ ውሽጢ ዓዲን

ወፃኢን ዓበይቲን ማእኸለዎትን ጋርመንት ኢንዱስትሪታት እናተፈጠሩ እዮም። ኣብ
ክልልና ዘለዉ ኣናእሽቲ እንዳ ስፌታት እውን ኣብ ጠለብ ጨርቅን ክርን ዘይነዓቕ ተራ
ኣለዎም፡፡

እዚ ድማ ሰፊሕ ናይ ጨርቅን ክርን ዕዳጋ ፈጢሩን ክፈጥርን እዩ። ነዚ ጠለብ

ንምምላእ ድማ ዋላ ካብ ወፃኢ ዓዲ ብሸርፊ ወፃኢ ክመፅእ እናተገብረ እዩ። ሃገርና ኣብ
ሓደ ዓመት ልዕሊ 5,916.89 ቶን ዝኣክል ጨርቂ ካብ ዝተፈላለያ ወፃኢ ሃገራት ተእትይ
እያ። ኣብ ክልልና ዝርከቡ ፋብሪካታት ብዓመት 2.5 ሚልዮን ኪሎግራም ፈትልን 8.5
ሚልዮን ሜትሮ ማእለማ ይሰርሑ። ብጋርመንት መዳይ ድማ 9.9 ሚልዮን ሓባ ዝተፈላለዩ
ክዳውንቲ ብዓመት ይሰፍዩ።
ስለዚ እዚ ሰፊሕ ናይ ዕዳጋ ክፍተት ብናይ ዓዲ ውሽጢ ምህርቲ ምሽፋን ይካኣል እዩ፡፡
ክልልና ንጡጥ ፍርያት ምችው ኣግሮ ኢኮሎጂን ሰፊሕ ተሓራሲ መሬትን ዘለዋ እንትኾን
በዚ ዘፈር ሰፊሕ መዋእለ ንዋይ ብምፍሳስ ሰፊሕ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ከም ዝከኣል
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ብምእማን መንግስቲ ነዚ ዘፈር ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ እናተንቀሳቐሰ ይርከብ። ሰብ
ሃፍቲ ድማ ነዚ እድል ተጠቒሞም ክዋፈሩሉ ይኽእሉ እዮም፡፡
ፕሮጀክት ናይ ጨርቂ

ክደውንቲ

ምስፋይ

ኣብ ሃገርና ዘለዉ ትካላት ክዳን ስፌት ዘምርትዎ ክዳን ምስ ጠለብ ሕብረተሰብ
እንትነፃፀር ተመጣጠኒ ብዘይምዃኑ ካብ ወፃኢ እናተገዝአ እዩ ዝመፅእ። መንግስቲ ኣብ
ማእለማን ክሪ ምድላውን ዋላኳ ሰብ ኣብ ምስሓብ እንተኾነ እቶም ዘለዉ 2ተ ቴክስታይልን
ጋርመንትን ኢንቨስትመንታት ጨርቂ ኣብ ምቕራብን ቴክኒካል ሓገዝ ምሃብን ዝተወሰነ
ኣስተዋፅኦ ኣለዎም እዩ።
ካብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ካብ ወፃኢ ዓዲ ዝኣትው ውፅኢታት ፋብሪካ ብብዝሓት
ተጠላበነት ዘለዎ ኽዳን እንትኸውን ነዚ ጠለብ ምውሳኽ ምዕባለ ኢኮኖሚ ጎኒ ንጎኒ
ምውሳኽ በዝሒ ህዝቢ ዋና ምኽንያታት እዮም። ኢትዮዽያ ኣብ 2005 ዓ.ም 10,960.78
ቶን ኽዳን ብብር 3.03 ቢልዮን ካብ ወፃኢ ዓዲ ኣታዊ ገይራ እያ።
ኣብ ዕዳጋ ዝርኣ ዘሎ ናይ ዓዲ ውሽጢ ምህርቲ ፅርየትን መጠንን ብምዕባይ ክፍተት
ጠለብ ምምላእ ይከኣል እዩ፡፡ ነዚ ዝድግፍ ናይ ቴክስታይል ኢንዱስትሪ ኢንስትቱዩት
ምህላዉን መንግስቲ ዝተፈላለዩ ናይ ድጋፍ መውሃቢ ፓኬጃትን መተባብዕታትን ምድላዉን
እቲ ዘርፊ መዋፃኣይነቱ ኣብ ግምት ኣትዩ ሰብ ሃፍቲ ክዋፈሩሉ ዝኸእሉሉ መዳይ ምኻኑ
ተነፂሩ

እዩ።

ፕሮጀክት ዚፕ መልጎምን ላበልን

ምምራት

ኣብ ሃገርና ናይ ክዳን ስፌት ዝተዋፈሩ ማእኸለዎትን ዓበይቲ ትካላንን ደቀቕትን
ኣናእሽትን ትካላትን ንክስፋሕፍሑ መንግስቲ ዓብዪ ፃዕሪ እናገበረ እንትኸውን ካብዚ
እውን ዓበይቲ ውፅኢታት ክመፅእ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ እዞም ትካላት ንዘምርትዎም ምህርቲታት
እታወት ዝኾኑ ዚፕ፣ መልጎምን ላበልን ይጥቀሙ እዮም፡፡ ኮይኑ ግን ቀረብ እታወታት
ስፌት (መልጎም፣ ቻርኔላን ላበልን ወዘተ) ብቕርበት ዘይምርካብ ፀገም ኮይኑ እዩ። ኣብ
ክልልና ዝርከቡ ክልተ ዓበይቲ ማእለማን ክዳን ስፌትን ትካላት ጥራሕ 9.9 ሚልዮን
ክዳውንቲ ዝሰፍዩ እንትኾኑ ነዚ 7.4 ሚልዮን ላበል፣ ልዕሊ 20 ሚልዮን መልጎም
የድልዮም። እዚ እታወት ደርጋ ኩሉ ካብ ወፃኢ ዝኣትው እንትኸውን ብፅሬት ፣ ግዜ
ወዘተ ዝብሉ መለክዕታት እንትርአ ሰፊሕ ፀገም ዘለዎ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዕዳጋ
ተወዳደርቲ ንከይኾኑ ዓብዪ ዕንቅፋት ይኾኖም እዩ።
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ኣብ ክልልና ዘለዉ ኽልተ ዓበይቲ ጋርመንት እንትህልዉ ብዓመት 9.9 ሚልዮን ሓባ
ይሰፍዩ። እዚ ማለት እንተወሓደ ኣብ ሓደ ኽዳን ሓደ ሌብል ፣ ቻርኔላ ከም ኣድላየነቱ ፣
ብማእከላይ ካብ 3-4 መልጎም የደሊዮም እንተኢልና እዞም ትካለት ጥራሕ ኣብ ዓመት
39.6 ሚለዮን መልጎም የደልዮም ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ 6,200 ብደቀቕትን ኣናእሽተን
ዝፍለጡ ሰፈይቲ ክዳን ኢንትርፕራይዛት እንትህልው ብማእኸላይ ብዓመት ሓደ ሰፋዪ
1800 ዝኣክል ኽዳን ኣብ 300 ናይ ስራሕ መዓልቲ ይሰፊ። ስለዚ እዚኦም ድማ እንተነኣሰ
44.64 ሚልዮን መልጎምን ቻርኔላን የድልዩ።
ስለዚ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ዘላቒ መፍትሒ ንምምፃእን ኣብ ክልልና ዘለዉ ዝተፈላለዩ
መዓድናት፣ ናይ ሕርዲ ተረፈ ምህርቲ (ቀርኒ፣ ዓፅሚ) ወዘተ ዝመሳሰሉ እታወታት
ብምጥቓም ምምራት እዩ። ነዚ ንምፍፃም ድማ ብመንግስቲ ኣድላይ ምድላው ዘሎ ኮይኑ
ሰብ ሃፍቲ መዋእለ ንዋዮም ኣብዚ መዳይ ብምውዓል ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡
ናይ ቆርበት ውፅኢታት ምስፋይ
ሃገርና እናመዝገበቶ ዘላ በዓል ክልተ ኣሃዝ ኢኮኖሚያዊ ዕቤት ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈር
ኢንቨስትመንታት ዓበይቲ ኣወንታዊ ፅልዋታት እናፈጠረ ይርከብ። እዚ ድማ ናይ
ሕብረተሰብ ናብራ ኣብ ምዕባይ ዕዙዝ ኣስተዋፅኦ እናገበረ እንትኸውን ዝሓሸ ዋጋን ፅሬትን
ዘለዎም ኣቕሑት ናይ ምግዛእ ዓቕሙ እናወሰኸ እዩ። ኣብ ሃገርና ዝተፈላለዩ ናይ ቆርበት
ውፅኢታት ብምስፋይ ተጠቃሚ ዝገብሩ ቑፅሮም ዘይነዓቑ ናይ ቆርበት ፋብሪካታት
እንትህልዉ ካብዚኦም እቲ ሓደ ኣብ ክልልና ዝርከብ ብዓመት ልዕሊ 10.7 ሚልዮን ፊት
ቆርበት ናይ ምምራት ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። መብዛሕቲኦም ቆርበት ፋብሪካታት ሃገርና
ዘምርትዎ ምህርቲ ንወፃኢ ዝልእኹ እንትኾኑ ዝተወሰነ ድማ ንውሽጢ ዓዲ ከም እታወት
ዘገልግል እዩ።
ኣብ 2006 ዓ.ም ኢትዮዽያ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝለኣኸቶ ዝተወደአ ቆርበት
እንትረአ ናብ 1.95 ቢልዮን ብር ዝግመት እንትኸውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ተሰፍዩ
ዝወፅእ ድማ 0.71 ቢልዮን ብር እዩ። ኾይኑ ግና ሃገርና ዝተፈላለየ ዝተሰፈዩ ናይ ቆርበት
ውፅኢታት ኣብ 2005 ዓ.ም ጥራሕ 1,176.63 ቶን ኣታዊ ዝገበረት እንትኾን 150.91
ሚልዮን ብር ዝግመት እዩ። ኣብ ክልልና ዘሎ ቖረበት ፋብሪካ ድማ በዓመት ክሳብ
10,732,500 ፊት (7,492,500

ናይ በግዒን ጠልን 2,430,000 ናይ ብዕራይ) ቆርበት

ምፍራይ ዓቕሚ ኣለዎ።
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መንግስቲ ክልልና እዞም ረብሓታት ብምጥቓም ናብ ዝተፈላለዩ ውፅኢታት ብምቕያር
ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ምምፃእ እጃም ንክህልዎም ዝተፈላለዩ መተባብዕታት ኣቀሚጡ ሰብ
ሃፍቲ ኣብ ምስሓብ ይርከብ። ብተወሳኺ ሰፊሕ እታወት ቆርበት ዝርከብ ብምኻኑ ሰብ
ሃፍቲ ኢንቨስት ክገብሩ ትፅቢት ይግበር፡፡
ፕሮጀክት ሕርሻ ማሸነሪታትን ዝተፈላለዩ ሞተራትን ምግጥጣም
ተለምዶዊ ኣተሓራርሳ ሕርሻ ብዘመናዊ ብምትካእን ምህርቲ ናይ ምዕፃፍ ስራሕቲ
በተግባር ውፅኢት እናተመዝገበሉ ዝርከብ ምኻኑ መነባብሮ ኣብዚ መዳይ ዝተዋፈሩ
ውፅኢት ዘመዝገቡ ሓረስቶት ዘረጋግፅዎ እዩ፡፡ እዚ ውፅኢት ንኹሉ ሓረስታይ ሃገርና
ኢሉውን ክልልና ክፀልውን ተረባሕቲ ክኻኑን እናተሰርሐ እዩዩ፡ ክልልና ካብ ጠቕላላ
ዝሕረስ መሬት እቲ 50% ዝኸውን ብመስኖ ክለምዕ ኣለዎ ብዝብል ወፍሪ ሕብረተሰብ
ምንቕናቕ ተኻኢሉ እዩ።
እዚ ምንቕናቕ ህዝቢ ዕውት ንምግባር ዝተፈላለዩ እታዎታት ምቕራብን ምጥቃምን
ትፅቢት

ይግበር፡፡

ዘመናዊ

ሕርሻ

ንምትእትታው

ብማሽነሪን

መሳርሒታት

መዳይ

ትራክተር፣ ፓምፕ ሞተር ማይ ናይ ኢድ መሳርሒታትን ናይ ምህርቲን እታወትን
መጓዓዚታት ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ እዮም፡፡
ነዚ ስራሕ ብዓዲ ውሽጢ ትካል ብኣዳማ ናይ ሕርሻ ማሽነሪ መገጣጠሚ ጥራሕ እናተሰርሐ
ዝርከብ ኮይኑ እዚ ብምኻኑ ድማ ኣብ 2005 ዓ.ም ጥራሕ 681.77 ሚልዮን ብር ዝግመት
ናይ ሕርሻ ማሽነሪታት ካብ ወፃኢ ኣእትያ እያ። ነዚ ክፍተት ንምምላእ ብዓዲ ውሽጢ
ክስራሕ እንተኺኢሉ ስፍሕ ዝበለ ናይ መንግስቲ መተባብዒ ካብ ምጥቃም ንላዕሊ
መትረፋይን ሃገራዊ ዕብየት ኣብ ምርግጋፅ ኣስተዋፅኦ ምብርካት እዩ፡፡
ፕሮጀክትታት ናይ ጫማ ሶልን ገበርን ጫማ ኣክሰሰሪ ምምራት
ኣብ ሃገርና 20 ዝኾነ ጫማ ፋብሪካታት ኣብ ክልልና ድማ 3ተ ጫማ ፋብሪካታት ኣብ
ምፍራይ ጫማ ተዋፊሮም ይርከቡ፡፡ ካብዚኦም እቲ ሓደ ሸባ ሌዘር እንትኸውን ኣብ
ዓመት ልዕሊ 180 ሽሕ ፅማድ ጫማ የምርት። ኣብ ክልልና ጫማ ምስራሕን ምስፋይን
ዝተዋፈሩ 279 ትካላት ደቀቕትን ኣናእሽትን ስራሕ ተዋፊሮም ኣብ ተግባር ይርከቡ።
በዚ መዳይ ሃገርና ሰደድ ብምግባር ናብ ወፃኢ ሸርፊ ምርካብ ዝጀመረት ኮይኑ ኣብ
ውሽጢ ዓዲ ክምረቱ እናኸኣሉ ካብ ወፃኢ እነእትዎም ዘለና ናይ ጫማ ሶልን ገበርን ጫማ
ኣክሰሰሪን ካብ እንረኽቦ ወፃኢ ሸርፊ ክጥቀሙ ኪኢሎም እዮም፡፡
67

ኣብ ክልልና 279 ብማሕበርን ውልቀን ጫማ ዝሰርሑን ዝሰፍዩን ደቀቕቲ ኣናእሽትን
ብሃገር ብርኪ እውን ዘለዎ ኣብ ግምት ኣትዩ ብርክት ዝበለ ናይ ጫማ ሶልን ገበርን ጫማ
ኣክሰሰሪን ተጠቐምቲ እዮም።
ስለዚ እዚ ትካል ናይ ትእምት ፒቪሲ ፋብሪካ ምጥያሽ ተታሓሒዙ ናይ ጥረ ኣቕሓ ቀረብ
ኣብ ቀረባ ዝርከበሉ ዕድል ከምዘሎ ኣብ ግምት ኣትዩ ንዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ዓብዪ ትርፊ
ዘርክብ ኢንቨስትመንት እዩ፡፡
ፕሮጀክት ግሉኮስ ምምራት
ኣብ ሃገርና ዘለዋ ግሉኮስ ፋብሪካታት

ሰለስተ ጥራሕ እንትኾና ናይ ምምራት ዓቕመን

ምስ ሃገርና ዘድልያ በዝሒ ግሉኮስ እንትነፃፀር ብውሽጢ ዓዲ መምረቲ ዝሽፈን ከባቢ
60% እዩ። እዚ ድማ ሃገርና ካብ ዘድልያ 40% ዝኣክል ናይ ቀረብ ሕፅረት ብምህላዉ ካብ
ወፃኢ ዝኣትው እዩ። እዚ ብቐፃሊ ምስዝህሉ ዕብየት በዝሒ ህዝቢ ተወሳኺ ጠለብ ክህልዎ
ከመዝኽእል ምግማቱ ቐሊል እዩ፡፡
ኣብ ክልልና ነዚ ዓይነት ኢንቨስትመንት ንምሕጋዝ ኣብ ክልልና ኣዲስ ፋርማሰስቲካል
ፋክተሪ ፣ ፋኑስ ሜዲቴክን መቐለ ዩኒቨርሰቲ ጥዕና ፋኩልቲን ምህላዎም ከም ዓብዪ ዕድል
ዝቑፀር እዩ። እቲ ፍርያት ኣብ ክልልና ንምምራት ዘኽእል ውሱን ጥረ ኣቕሓን ናይ
ምርምርን ፅንዓትን ትካላትን ካብ ምህላው ብተወሳኺ መንግስቲ ኣብዚ ዘፈር ንዝዋፈሩ
ድጋፍ ዝገብረሉ መዳይ እዩ።
ኣብ ኢትዮዽያ 3ተ ናይ ግሉኮስ ፋብሪካ እንትህልዉ ሃገርና ካብ ዘድልያ በዝሒ ግሉኮስ
ዘምርትኦ ውሑድ እዩ። ኣብ 2005 ዓ.ም ብሃገር ብርኪ ብ200 ሚልዮን ብር ዝተገዝአ
ግሉኮስ ንሆስፒታላትን ጥዕና ጣብያታትን ዝተኸፋፈለ እንትኾን እዚ ማለት ብቁፅሪ 8
ሚልዮን ሊትሮ ግልኮስ ማለት እዩ። ብክልልና እንትርአ ድማ ብብር 12.5 ሚልዮን
ዝተገዝአ 500 ሽሕ ሊትሮ ንትካላት ጥዕና ቀረቡ እዩ።
ስለዚ እዚ ካብ ዓዲ ወፃኢ እናእተናዮ ዝርከብ መጠን ግልኮስ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ምምራት
ዝከኣል ኮኑ ነዚ ዘመቹ ኩነታት እውን ድልዊ ኮይኑ ይርከብ፡፡ ብምኻኑ ድማ ሰብ ሃፍቲ
ከም መማረፂ ኢንቨስትመንት ወሲዶም ክዋፈሩሉን ክጥቀሙሉን ይኽእሉ እዮም፡፡
ፕሮጀክት ፋሻን ባንዴጅን ምምራት
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ኢትዮዽያ ብጥዕና ዘፈር ዝሓዘቶ ዕማም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፅቡቕ ምምሕያሽ እናርአየት
ትርከብ። ኾይኑ ግና ብመድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ኣቕርቦ ቐሊል ዘይበሃሉ ፀገማት
እንትህልዉ ብፍላይ ሕፅረት ፋሻን ባንዴጅን ሰፊሕ እዩ። ነዚ ፀገም ቀንዲ ምኽንያት በዚ
ኢንቨስትመንት ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ሃገርና ዘይምህላዎም እዩ። መንግስቲ ነዚ ፀገም
ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ሜላታት እናተኣታተወ እንትኸውን ካብዚኦም ሓደ በዚ ዘፈር
ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ምስሓብን ምትብባዕን እዩ። ክልልና ነዚ ኢንቨስትመንት ምችውቲ
ዝገብርዋ

ዝተፈላለዩ ረብሓታት እንትህልውዎ ነዚ ዝድግፉ ፋብሪካን ዩኒቨርሰቲን

ምህላዎም ከም ዕድል ዝውሰድ እዩ።
ብሃገርና ብርኪ ንቐረብ ፋሻን ንዴጅን ኣብ 2005 ዓ.ም ብ100 ሚልዮን ብር ወፃኢ
ተገዚኡ ዝተከፋፈለ እንትኸውን ካብዚ እቲ 10 ሚልዮን ብር ናይ ክልልና ብፅሒት እዩ።
እዚ ማለት ብክልል ብርኪ ብበዝሒ እንትርአ ካብ 60 ክሳብ 70 ሽሕ ዕሹግ ንጥዕና
ጣብያታትን ሆስፒታላትን ዝተውሃበ እንትኸውን ብጠቕላላ 50 ሚልዮን ዕሹግ ድማ
ንመሸጣን ኣብ ዓመት ይከፋፈል እዩ። ነዚ ዘፍሪ ትካል ምጥያሽ ካብ ንባዓል ሃፍቲ ዝህቦ
ጥቕሚ ብተወሳኺ ሃገርና ንኢምፖርተ እተውፅኦ መጠን ወፃኢ ሸርፊ ክንኪ ኣስተዋፅኦኡ
ዝለዓለ እዩ፡፡
2.6 መዓድን ልምዓት
2.6.1 ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ማኣድናትን ልምዓትን
ኣብ ክልልና ሃፍቲ ማዕድን ንምፅናዕ ብዝተገብረ ምንቅስቅስ ክሳብ ሐዚ ሃፍቲ ማዕድን
ክልልና ብዓይነት፣ ስርጭትን መጠንን ፈሊካ ንምቅማጥ ተሞኪሩ ኣሎ፡፡ በዚ መሰረት
ወርቅን ሓፂን ተንከፍ ማዕድናት ክሳብ 2003 ዓ/ም ብፌደራል ሚ/ር ማዕድን ኣብ ዉሱናት
ከባቢታት ሰ/ምዕራብ ትግራይ ዝተገበሩ ፅንዓታትን ካብ ብባህላዊ መፍረይቲ ወርቂ
ዝተረከበ

ሓበሬታ

መሰረት

ኣብ

ኩለን

ዞባታት

ብዘይካ

ዞባ

ደቡብ

ናይ

ወርቅን

ቤዝሜታልስ ምልክታት ምህላዉ ዝተረጋገፀ እንትኮን በዚ መሰረት ኣብ ክልልና ኣብዚ
ሐዚ እዋን 15 ናይ ወፃኢን ውሽጢ ዓዲ ኢንቨስተራት ኣብ ፅንዓት ወርቅን ቤዝ ሜታልስን
ተዋፊሮም ይርከቡ፡፡
ዝተፈላለዩ ሕብሪ ዘለዎምን ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ክወዳደሩ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ ዕቁር
ናይ ዳይሜንሽን ኣእማን

ማለት እውን እምነበረድ፣ ግራናይት፣ ግራንስቶን፣ ላይምስቶንን

ስሌትን ክምኡውን ንኮንስትራክሽን ስራሕቲ ዘገልግሉ ከም እምኒ፣ ሑፃ፣ ጡብ ሓመድ፣
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ምሩፅ ሓመድን ካልኦት ማዕድናት ኣብ ክልልና ከምዘለው ክሳብ ሐዚ ዝተገበሩ ናይ
ጂኦሎጂ መፅናዕትታት ይሕብሩ፡፡
ኣብ ኢንዱስትሪ ማዕድናት ዘተኮረ ክሳብ ሐዚ ዝተገበሩ ፅንዓታት ብጣዕሚ ውሱናት
እዮም፡፡

ክሳብ ሐዚ ኣብ ጅፕሰም፣ ሲልካ ሳንድ፣ ካኦሊን፣ ፑሚስ፣ ኦይልሸልን እምኒ

ሕመት መፅናዕትታት ተካይዶም እዮም፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ከባቢ እንደርታን ዓዲ
ጉደምን ናይ ጅፕሰም ከምኡውን ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስን ፍረወይኒ ናይ ስልካ ሳንድ
ኣብ ከባቢ ዓድዋን ዓዲ ነብሪኢድ ድማ ካአሊን ዝተብሃሉ ማዕድናት ከምዘሎ ብፅንዓት
ተረጋጊፁ እዩ፡፡ ፑሚስ ዝተብሃለ ማዕድን በቲ ዝድለ ዓይነት ኣብ ክልልና ክርከብ
ኣይተከኣለን ናይ ኦይል ሸልን እምኒ ሕመትን ዝርከበሉ ከባቢ ዘለዎ ስፍሓትን ዕምቀትን
ውሱን ብምኳኑ ንቀፃሊ ተወሳኪ ፅንዓት ንምክያድ ዘተባብዕ ኮይኑ አይተረከበን፡፡
ኣብ ክልልና ሰፊሕ ሃፍቲ ዕቋር ማዕድን

ከምዘሎ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት

ዝተገበሩ ዉስናት መፅናዕቲ ይሕብሩ፡፡ ናይ ማዕድን ፅንዓትን ልምዓትን ስራሕቲ ብባህሪኡ
ነዊሕ ጊዜ ዝወሰድ፣ መዋፃኣይነት ብዘተኣማምን ንምግማት ዘፅገም፣ ዝለዓለ ካፒታል
ዝሓትት፣ ዝሓሸ ቴክኖሎጂን ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ዝሓትት ዓውደ ስራሕ እዩ፡፡ ቅድሚ
1983 ዓ/ም

ዝነበረ መንግስቲ ዝክተሎ ዝነበረ ፖሊስን ስትራቴጂ ንውልቀ ኢንቨስትመንት

ዘተባብዑ ብዘይ ምንባሩ ምክንያት ኣብ ክልልና እዙይ ዝበሃል ናይ ማዕድን ፅንዓትን
ልምዓትን ስራሕቲ ኣይተሰርሐን ንምባል ይከኣል፡፡ ድሕሪ ውድቀት ደርግ ኢህወደግ
(መንግስቲ)

ብዝሓንፀፆ

ዘሰርሕ

ስትራቴጂን

ፖሊስን

ብዝተፈጠረ

ምችው

ናይ

ኢንቨስትመንት ባይታ ብርክት ዝበሉ ውልቀሰብ ሃፍትን ትካላትን ኣብ ፅንዓትን ልምዓትን
ማዕድን ተዋፊሮም ይርከቡ፡፡ ክሳብ ሐዚ ኣብ ፅንዓት ወርቅን ቤዝ ሜታልን 15 ውልቀ
ትካላት፣ ኣብ ምፍራይ ፅንስ ወርቂ 1 ውልቀ ትካል፣ ኣብ ምፍራይ ኢንዱስትሪ ማዕድናት
6 ውልቀ ትካላት ፣ ኣብ ምፍራይ እምነበረድ 4 ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ናይ ዓዲ
ውሽጢ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ኣብ ላዕለዋይን ታሕተዋይ ብርኪ ምፍራይ ፀፀር ተዋፊሮም
ይርከቡ፡፡ ከምኡውን ካብ ባህላዊ ወርቂ መፍረይቲ ማሕበራት ኣብ 1999 ዓ.ም 16 ኪ.ግ፣
ኣብ 2000 ዓ.ም 82 ኪ.ግ፣ ኣብ 2001 ዓ.ም 135.5 ኪ.ግ፣ኣብ 2002 849 ኪ.ግ፣ ኣብ 2003
ዓ.ም 1918 ኪ.ግ፣ ኣብ 2004 ዓ.ም 2065 ኪ.ግ ኣብ 2005 ዓ.ም 2298 ኪ.ግን ኣብ 2006
ልዕሊ 2000 ኪ.ግ ብጠቅላላ 9363.5 ኪ.ግ ( 93.635 ኩንታል ) ወርቂ ናብ ብሄራዊ ባንኪ
ንመሸጣ ቀሪቡ እዩ፡፡
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2.6.2 መማረፂ ኢንቨስትመንት ማኣድን ምልማዕ
ኣብ ክልልና ሃፍቲ ማዕድን ይርከበለን እዩ ተባሂለን ኣብ ዝተነፀራ ከባቢታት ኣብ
ሰ/ምዕራብን ማእከላይን ዞባታት ናብ ከባቢ 866.45×106 ሜትር ኩብ ፀሊም፣ ሓውሲ ፃዕዳ፣
ቢጫን ግራጫን እምነበረድ፣ ኣብ ዞባ ማእከላይ፣ ሰ/ምዕራብን ምብራቅን ናብ ከባቢ
14.59×108 ሜትር ኩብ ዝግመት ፀሊምን ፒንክ ግራናይት፣ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብን
ማእከልን 4.04×107 ሜትር ኩብ ግሪንስቶን፣ ኣብ ከባቢ ዞባ መቐለ 9.11×105 ሜትር ኩብ
ዝግመት ሓውሲ ብጫ ላይምስቶን ኣብ ዞባ ማእኸልን ምብራቅን ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም
ስሌታት ከምዝርከብ ናይ ዳህሳስ

ምርመራን መፅናዕትታት ይሕብሩ፡፡

ብሃገር/ክልል ብርኪ ሃፍቲ ማዕድን ብዝግባእ ብምፅናዕ ሰፊሕ ናይ ፕሮሞሽን ስራሕቲ
ብምክያድ ናብ ልምዓት ብምስግጋር ንዜጋታት ስራሕ ዕድል ምፍጣር፣ እቶት ማዕድን
ምዕባይ፣ ወፃኢ ሸርፊ ምርካብ፣ ወፃኢ ሸርፊ ምንካይ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ እናሰርሐ
ከምዘሎ ዝፍለጥ እዩ፡፡ ናይ ማዕድን ጥረ ኣቅሓ ጠለብን ቀረብን ብዘይምጥዕዓም ሰፊሕ
ናይ ዕዳጋ ክፍተት ስለዘሎ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ሃገርና ጥረ ኣቅሓ ማዕድናት ብወፃኢ
ሸርፊ እናዓደገት እቲ ክፍተት ኣብ ምምላእ ትርከብ። ንኣብነት ኣብ ዉሽጢ 3 ዓመት
ሲሊካ ሳንድ ማለት ኣብ 2003ዓ/ም 71 ቶን ፣ ኣብ 2004ዓ/ም 159 ቶን ፣ ኣብ 2005ዓ/ም
364 ቶን ብጠቕላላ

594 ቶን ሲልካ ሳንድ ናብ ዓዲ ውሽጢ ብምእታው 172,387 ዩኤሰ

ዶላር ወፃኢ ተገይሩ እዩ፡፡ ጀሶ ኣብ 2003ዓ/ም 11 ቶን ፣ ኣብ 2004ዓ/ም 5 ቶን ፣ ኣብ
2005ዓ/ም 5 ቶን ብጠቕላላ

21 ቶን ናብ ዓዲ ውሽጢ ብምእታው 14,837 ዩኤሰ ዶላር

ወፃኢ ተገይሩ እዩ፡፡ ካኦሊን ኣብ 2003ዓ/ም 344 ቶን ፣ ኣብ 2004ዓ/ም 420 ቶን ፣ ኣብ
2005ዓ/ም 529 ቶን ብጠቕላላ 1293

ቶን ናብ ዓዲ ውሽጢ ብምእታው 259,335 ዩኤሰ

ዶላር ወፃኢ ተገይሩ እዩ፡፡ ሰለዚ ኣብ ሃገርና ይኩን ኣብ ክልልና ኣብ ማዕድን ሴክተር
ዝተዋፈሩ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ውሑዳት ስለዝኮኑ በዓል ሃፍቲ ኣብ ሲሊካ ሳንድ ፣ ጀሶ ፣
ካኦሊንን

ካልኦት

ናይ

ኮንስትራክሽንን

ኢንዱስትሪ

ማዕድናት ኢንቨስት

እንተገይሩ

ኣዋፃኣይ ምካኑ ምግንዛብ ይካኣል ።
ፕሮጀክት ፓርትሽን ቦርድ ምፍራይ
ኣብ ሃገርና ዉሱናት ውልቀ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ኣብ ምፍራይ ጀሶ ተዋፊሮም ከምዘለዉ
ይፍለጥ፡፡ ይኹን እምበር እዞም ውልቀ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ዘፍርዩዎ መጠን ፍርያት
ውሑድ እዩ፡፡ ኣብነት ናይ ሃገርና ናይ ጂፕሰም ማእከላይ ዓመታዊ ጠለብ ካብ 2002
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ክሳብ 2005 ዓ.ፈ 30,105 ሜትር ካሬ ዝነበረ ካብ 2006 ክሳብ 2011 ዓ.ፈ 220,438
ሜትር ካሬ ከምኡውን ኣብ 2012 ዓ.ፈ ናብ 429,765 ሜትር ካሬ ክብ ከምዝበለን
በቢዓመቱ ድማ ጠለብ ጀሶ ብ13% እናዓበየ ይከይድ ከምዘሎ ምርኣይ ይከኣል፡፡ ናይ
ኮንስትራክሽን ሴክተር ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየ ይመፅእ ስለዝሎ ቀረብን ጠለብን
ዘይምጥዕዓም

ይቕፅል

ኣሎ፡፡

ሰለዚ ጠለብን

ቀረብን

ፍርያት ጀሶ ብዘይምጥዕዓሙ

ምክንያት ኣብ ሃገርና ይኩን ኣብ ክልልና ሰፊሕ ናይ ዕዳጋ ክፍተት ከምዘሎ ምርዳእ
ይከኣል፡፡ በዚ መሰረት በዓል ሃፍቲ ኣብዚ ዓውደ ስራሕ መውኣለ ነዋዩ እንተፍሲሱ
ኣትራፋይ ከምዝኾን ኣየጠራጥርን፡፡ ብተመሳሳሊ ናይ ፓርትሽን ቦርድ ቀረብን ጠለብን
ዘይምጥዕዓም ብስፍሓት ይረኣይ እዩ፡፡ ስለዚ ነዚ ፍርያት ዘምርቱ ሰብ ሃፍቲ ክሳተፉ
እንተኺኢሎም ዓብዪ ናይ ዕዳጋ መማረፂ ዝረኽቡሉን ዘትርፉሉን ምኻኑ ምርዳእ የድሊ፡፡
ፕሮጀክት ቾክ ምፍራይ
ኣብ ሃገርና ውሱናት ውልቀ ሰብ ሃፍትን ትካላትን ኣብ ምፍራይ ቾክ ተዋፊሮም ከምዘለዉ
ይፍለጥ፡፡ ይኩን እምበር እዞም ትካላት ዘፍርዪዎ መጠን ቾክ ዉሑድ ብምካኑ ነቲ ጠለብ
ከዕግቡ ኣይከኣሉን፡፡ ናይ ሃገርና ማእከላይ ዓመታዊ ናይ ቾክ ጠለብ ከባቢ 50 ቶን
ከምዝኮነን እዚ ኣሓዝ ኣብ 2020 ዓ.ፈ ናብ 155 ቶን ክበፅሕ ከምዝክእል ይግመት፡፡ በዚ
ምኽንያት ጠለብን ቀረብን ፍርያት ቾክ ንምጥዕዓም ብወፃኢ ሸርፊ ካብ ወፃኢ ክኣቱ
እናተገብረ እዩ፡፡ ምክንያት ኣብ ሃገርና ይኩን ኣብ ክልልና ሰፊሕ ናይ ዕዳጋ ክፍተት
ከምዘሎ ምርዳእ ይከኣል፡፡ እዚ ኩነታት ምስ ሽፋን ትምህርቲ ካብ እዋን ናብ እዋን
እናተስፋሕፈሐ ምምፃእ ናይ ዕዳጋ ዘይምጥዕዓም ክቕፅል እዩ፡፡ በዚ መሰረት አብ ኣብ
ክልልና ዘሎ ጀሶ ሃፍቲ ማዕድን ብምጥቃም ቾክ ዘፍሩዩ ትካላት እንተተጣይሾም
ብዘተኣማምን ደረጃ መትረፍቲ እዮም። ሰለዚ ሰብ ሃፍቲ ኣብዚ ዓውደ ስራሕ መውኣለ
ነዋዩ እንተፍሲሶም ኣትረፍቲ እዮም፡፡

ፕሮጀክት እብነበረድ ምልስላስን ምቁራፅን
ኣብ ክልልና ኣብ ብርክት ዝበላ ከባቢታት ሰፊሕ ናይ እምነበረድ ሃፍቲ ኣሎ። ክሳብ ሐዚ
ፍቃድ ዝወሰዱ ብጠቕላላ ሓሙሽ ትካላት እዮም፡፡ ክልተ ኣብ ምፍራይ እብነበረድ
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ዝተዋፈሩ፣ ሓደ ድማ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ህንፀት ዝርከብ እዩ፡፡ እቶም ክልተ ድማ ናብ
ስራሕ ዘይኣተዉ ኣብ ምጅማር ከይዲ ዝርከቡ እዮም፡፡እቶም ዉልቀ ሰብ ሃፍትን ትካላትን
ዘፍርይዎ መጠን እምነበረድ ውሑድ እዩ። ኢትዮዽያ ካብ እተመዝግቦም ዘላ ዕቤታት ሓደ
ዘፈር ኮንስትራክሽን እንትኸውን እዚ ዕቤት ዘምፀኦ ናይ እምነበረድ ጠለብ ምውሳኽ ብዋጋ
ደረጃ ድማ ብጣዕሚ ወሰኽ ካብ ዘርኣዩ ምህርቲ ሓደ እዩ። ሐዚ ዘሎ ዕዳጋን እቲ ቐረብን
ዝተመጣጠነ ኣይኮነን ስለዝኮነ ኣብዚ ዓዉደ ስራሕ ክኣትዉ ንዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ንብርክት
ዝበሉ ዓመታት ከስርሕ ዝኽእል ሃፍቲ እብነበረድ ኣለና። ሰለዚ አብ ኣብ ክልልና ዘሎ
እምነበረድ ማዕድን ብምጥቃም ናይ እምነበረድ ምቁራፅን ምልስላስን ዘፍሩዩ ትካላት
እንተተጣይሾም ብዘተኣማምን ደረጃ መትረፍቲ እዮም። ሰለዝኮነ በዓል ሃፍቲ ኣብዚ ዓውደ
ስራሕ እንተኣትዩ ተጠቃማይ እዩ፡፡
2.7 ቱሪዝም
2.7.1 ናይ ቱሪዝም መስሕብ
ታሪካዊ መስሕባት
ኣብዚ ዘፈር እዚ ዝካተቱ መስሕባት ምስ ጥንታዊ ታሪክና ዝተኣሳሰሩ፣ ዘመናት ዘቑፀረ
ፖለቲካዊ፣

ማሕበራዊ፣

ኢኮኖሚያዊ

መነባብሮን

ምዕባለታትን

ትግራይ

ዝግለፀሎም

ሓድግታት እዮም፡፡ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ፣ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ መእለያ ዘይብሉ
ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተቐበረን ብሳይንሳዊ ምርምር ብግቡእ እናተገሃደ ዝመፅእ ዘሎን
ኣርጂኦሎጂካዊ ሃፍቲ ይርከብ፡፡ ምስ ጥንታዊ ስልጣነ ይሓ ኣብዝተኣሳሰሩ ከባብታት
ዝርከቡ ከምኒ ቤተ ሙክራብ ይሓ ቤተ ሙክራብ ዓዲ ኣካውሕ፣ ምስ ስልጣነ ኣክሱም
ዝተኣሳሰሩ ሓውልትታት፣ ኣብያተ መንግስትን መቓብራትን፣ ካብ መበል ራብዓይ ክሳብ
መበል 15 ክፍለ ዘበን ብዘገርም ጥበብ ዝተሃነፁ ልዕሊ 120 ውቅር ኣብያተ ክርስትያን፣
ንልዕሊ 1000 ዓመት ግልጋሎት ክህቡ ዝፀንሑ ገዳማትን ኣብ ውሽጦም ዝርከቡ ንዋየ
ቅድሳትን ተጠቀስቲ ታሪካዊ መስሕባት ትግራይ እዮም፡፡

ባህላዊ መስሕባት
ባህሊ መግለፂ መነባብሮ ደቂ ሰባት እዩ፡፡ ሰባት ኣብ መንጎኦምን ምስ ካልኦትን
ብዝገብሩዎ መስተጋብር ንመንነቶም ዝገልፅን ናተይ ኢሎም ዝኾርዑሉን ባህሊ፣ ብኻልእ
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ገፅ ድማ ምስ ካልኦት ዘመሳስሎምን ዘወሃህዶምን ሓባራዊ ባህሊ እናማዕበሉ መፂኦም
እዮም፡፡

ብምዃኑ’ውን

ብኣከባብራ

ሃይማኖታዊ

በዓላት፣

ብኣከዳድናን

ኣገያይፃን፣

ብኣመጋግባን ምትሕግጋዝን ወዘተ ኣቢሎም ዝግለፁ ባህላዊ ሃፍትታት ብዙሓት እዮም፡፡
ካብዚኣቶም ውሽጢ ደሚቖም ዝኸበሩ በዓላት መስቀል፣ ጥምቀት፣ ሆሳእና፣ ኣሸንዳ ወዘተ
ተጠቀስቲ

ባህላዊ

ሃብትታት

እዮም፡፡

ኣከዳድናን

ኣገያይፃን

ወይዘራዝር

ትግራይ፣

በቢከባቢኡ ዝፍፀም ከም ቃርሳ፣ ግድል፣ ትሃብኪ ወዘተ ዝበሉ ፍፃመታት፣ ከም ጥሕሎ፣
ሕብስቲ፣ ግዕዝም፡ ብርኩታ ወዘተ ዝበሉ ዓይነታት መግቢ ተጠቀስቲ ባህላዊ መስሕባትና
እዮም፡፡
ተፈጥራዊ መስሕባት
ኣቀማምጣ መሬት ትግራይ ፀጋ ዝተላበሰ እዩ፡፡ ገፋሕቲ ጎላጉል፡ መእለያ ዘይብሎም
ጎቦታት፣

ሽንጥሮታት፣

ቓላይን

ደኒታትን

ዝሓቖፈ

መሬት

እዮ፡፡

ጎላጉል

ደቡብን

ምዕራብን፣ ጎቦታት ኣላጀ፣ ፅበት፣ ገርዓልታ፣ ዓድዋ፣ ተምቤን ወዘተ… ዓይኒ ዝብህጎም ልቢ
ዝሕጎሶሎም

ተፈጥራዊ

ሃፍትታት

እዮም፡፡

ምስዞም

ሃፍትታት

ተሳንዮም

ዝነብሩ

ሂወታውያን፣ ደንታት ሕጉምብርዳ፣ ዴስኣ ወዘተ… ብሄራዊ ፓርክ ቃፍታ ሸራሮን ኣብ
ውሽጡ ዝርከቡ እንስሳስ ዘገዳምን ተወሰኽቲ መስሕባት ተፈጥሮ እዮም፡፡
ቱሪዝም ትግራይ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሃፍትታት ኣልሚዑ ብብዙሓት ዝበሃጉ
መስሕባት ንክኾኑ ዓሊሙ ዝፅዕር መንግስታዊ ዘፈር እዩ፡፡ ኣብዚ ዘፈር ይምዝገብ ዘሎ
ፍሰት በፃሕቲ ዓዲ ነዚ ዝስዕብ ይመስል፡፡

45000
40000
35000
30000
ደቂ ወፃኢ

25000

ደቂ ዓዲ

20000

እቶት ብ10,000
15000
10000
5000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

74

2.7.2 መማረፂ ኢንቨስትመንት ቱሪዝም
ኢንቨስትመንት ኣብ ሆቴል
ኣብ ትግራይ ብመዳይ ኢንቨስትመንት ሆቴል ክግበር ዝፀንሐን ዘሎን ስራሕቲ ፅቡቕን
ተስፋ

ዘስንቕን

እዩ፡፡

ኮይኑ

ግን

ብመንፅር

ደረጅኡ

ዝሓለወ

ኣወሃህባ

ግልጋሎት

እንትምዘን ገና ብዙሕ ከም ዝተርፈና የመላኽት፡፡ ደረጅኦም ዝሓለው ሆቴላት ትግራይ
ዘለዎም በዝሒ መደቀስታት 1581 ጥራሕ እዮም፡፡ መነባብሮ ዜጋታት በቢእዋኑ ይዓቢ
ምህላዉን በዝሒ ወፃእተኛታት በፃሕቲ ዓዲ ምውሳኽ ተኣሳሲሩ ተወሳኺ ግልጋሎት
ይጠልብ ይርከብ፡፡ ሐዚ ብዘሎ ኩነታት ዘለዉና በዝሒ ሆቴላት እኹላት ኣይኮኑን፡፡
ኣብ 2012 ዓ/ምን ብድሕሪኡን ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ እዩ ተባሂሉ ዝውሰድ በዝሒ
በፃሕቲ ዓዲ 4,000,000 እዩ፡፡ ካብዙይ ክልልና ሀዚ ብዘለዋ 9.1% ብፅሒት 368,000፣
ብክልልና ዝተትሓዘ ትልሚ ድማ 1,104,000 ኣጋይሽ ክመፁና ይኽእሉ፡፡ እዚ ቱሪስት
ብበዝሒ ምስ ዝመፅሉ እዋን /ካብ መስከረም ክሳብ ለካቲት/ ሽዱሽተ ኣዋርሕ /180
መዓልትታት/ ፃንሒትን

እንትነፃፀር

ብሃገራዊ

ብፅሒት

ኣብ

መዓልቲ

2000

ዓራት

የድልየና፡፡ ምስ ብክልልና ዝሓዝናዮ ትልሚ ድማ ኣብ መዓልቲ 6,133 ዓራት የድልየና፡፡
እዚ ምስ ሐዚ ዘለና 1581 በዝሒ ዓራት ሰፊህ ክፍተት ኣለዎ፡፡
ኣብዚ ሀዚ እዋን ኣብ ትግራይ ደረጃ ኮኽብ ዘለዎም በዝሒ ሆቴላት ዓሰርተ ጥራሕ
እዮም፡፡ ካብዚኦም ገሊኦም ካብ ዝነበርዎ ብርኪ እናወረዱ ዝመፁ ስለዝኾኑ እቱ ቁፅሪ
ካብኡ ንታሕቲ እዩ፡፡ ብኣንፃሩ ድማ ሓደሽትን ብርኪ ኮኽብ ክውሃቦም ዝግብኡ ሆቴላትን
ተኽፊቶም እዮም፡፡
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ኣብ መቐለ ይኹን ኣብ ካልኦት ከተማታት ብደረጃ ብዓል ኣርባዕተ ኮኽብ ዝሰርዓ ሆቴላት
ክልተ ከባቢ እየን፡፡ ብደረጃ ብዓል ኣርባዕተን ሓሙሽተን ኮኽብ ንዝተሰርሓ ሆቴላት ዘሎ
ጠለብ ግን ገዚፍ እዩ፡፡ ብሓደ ገፅ ንዘሎ ጠለብ ንምዕጋብ፣ ብኻልእ ገፅ ኣቕርቦት
ብምግፋሕ ተወሰኽቲ በፃሕቲ ዓዲ ንምርካብ ኣብዚ ዘፈር እዙይ ብዙሕ ክስራሕ ይግባእ፡፡
ሐዚ ምስ ዘሎን ኣብ 2012 ዓ/ም ክንበፅሖ ኢልና ምስ ዘቐመጥናዮ ሸቶን ኣተኣሳሲርካ
እንትረአ ኩለን ከተማታትና በዓል ሰለስተን ካብኡ ንላዕልን ኮኾብ ዘለዎም ሆቴላት
ዝጠልባ ኮይነን ብመንፅር ሐዚ ዘሎ ፍሰትን ድልየትን በፃሕቲ ዓዲ ከተማታት ኣክሱም፣
ውቕሮን

መቐለን

ብፍሉይ

ተወሰኽቲ

ብዓል ኣርባዕተን

ሓሙሽተን

ኮኾብ

ሆቴላት

ዘድልየን እየን፡፡ ስለዚ ኣብ ሆቴል ግልጋሎት ሰብ ሃፍቲ ተሳተፍቲ እንተኾይኖም
ተጠቓሚነቶም ካብ ባዕሎም ዝሓለፈ ምኻኑ ተገንዚቦም ኣብዚ ክዋፈሩ ይግባእ፡፡
ኢንቨስትመንት ኣብ ሎጅ
መብዛሕቲኦም ሆቴላትና ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝርከቡን ዝህነፁን ከም ምኻኖም ኣብ
ምትእንጋድ በፃሕቲ ኣስተዋፅኦኦም ዝለዓለ እዩ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ወፃእተኛ በፃሕቲ ካብ
ከተማ ውፅእ ኢሎም መስሕባትና ኣብ ዝርከቡሎም ከባቢ ከዓርፉን ክዘናግዑን ይደልዩ፡፡
ብቀንዱ ድማ ኣብ ቱሪዝም ዓለም ዘሎ ድሌት ብዙሕ ናብ ዘይፍለጡን ዝስሕብ ታሪካውን
ባህላውን

ሃብቲ

ኢንቨስትመንት

ናብ
ነዚ

ዘለዎምን
ዕድል

ከባቢታት

ብዝበለፀ

ምብፃሕ

ንምጥቃም

ዝብል

ዘኽእል

እዩ፡፡
እዩ፡፡

ስለዝኾነ
ዛጊድ

ሎጅ

ተዛዚሞም

ግልጋሎት ይህቡ ዘለው ኣብ ዓዲግራት ዝርከብ ሎጅ ኣጎሮን ኣብ ሓውዜን ዝርከብ ሎጅ
ገርዓልታን ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል፡፡ ቀዲሙ ዝተጣየሸ ሎጅ ገርዓልታ ተደላይነቱ
ገዚፍ እዩ፡፡

በቢ ዓመቱ ልዕሊ ኣርባዕተ ሽሕ በፃሕቲ ዓዲ የተኣናግድ እዩ። እቱ

ተደላይነት መስሕባት ንምርኣይ ብዝመፁ ኣጋየሽ ጥራሕ እንተይኮነስ ንክልተ ሰለስተ
ለይቲ

ኣብቱ

ሎጅ

ኣዕሪፎምን

ተሓዲሶምን

ክምለሱ

ብዝደልዩ

ኢትዮጵያውያንን

ወፃእተኛታትን’ውን እዩ፡፡ ሎጅ ኣጎሮ ካብዝኽፈት ሓደ ዓመት ዘቑፀረ ኮይኑ ፅቡቕ
ተፈላጥነትን ተደላይነትን ኣጥርዩ ኣሎ፡፡
ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እውን አነተኾነ ብባህላዊ መንገዲ ንዝተሰርሑ ሆቴላት ወይ ሎጃት
ዘሎ ባህግን ጠለብን ዓብዪ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ዙርያ ዓበይቲ ከተማታት ብፍላይ ኣብ
ከተማታት ኣክሱምን መቐለን ሎጃት ምስራሕ ዘዋፅእ ኢንቨስትመንት እዩ። ምስ ዘሎ
ምንቅሰቓስ ቱሪዝም ሎጅ እንተተሰሪሑሎም ኣብ ምዕባለ ቱሪዝም ይኹን ኣብ ረብሓ
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ኢንቨስተራት ዘዋፅኡ እዮም ተባሂሎም ዝተነፀሩ ከባቢታት ሓሸንገ፣ ኣፅቢ፣ ገርዓልታ፣
ይሓን ጎቦታት ዓድዋን፣ ተከዘ፣ ውቕሮ፣ ዓዲግራት፣ ተምቤን፣ ኣክሱምን መቐለን እዮም፡፡
ኢንቨስትመንት ኣብ መዘናግዕታት
ኣብ ዓበይቲ ከተማታትን ቱሪስት ብበዝሒ ዝንቀሳቀሰሎም ከባቢታትን ብፍላይ ቱሪስት
ክዘናግዕሎም ዝኽእልን ፃኒሒቶም ንምንዋሕን ዘሕጉስ እዋን ከሕልፉ ዝሕግዙን እዩም።
ብተወሳኺ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ሕብረተሰብ ‘ውን ዝጥቀመሎም ስለዝኾኑ ኣብዚ
ኣትዮም መዋኣለ ንዋዮም እንተፍሲሶም ውፅኢታዊ ዝገብርን ዘይተነኸአ ዓውደ ስራሕን
እዩ። ኣሚዝመንት ፓርክ፣ ዓበይቲ ኣደራሻትን ሲነማ ቤታትን ደረጅኦም ዝሓለዉ ባህላውን
ዘመናውን ሬስቶራንት ኣብዚ መዳይ መማረፅቲ ክኾኑ ይኽእሉ፡፡
ኢንቨስትመንት ኣብ ቱር ኦፕሬሽን
ስራሕቲ ቱር ኦፐሬሽን ፍሰት ቁፅሪ በፃሕቲ ዓዲን ወፃኢን ኣብ ምውሳኽ ሩእይ ግደ
ኣለዎ፡፡ ኣብ ትግራይ ናይ ቱር ኦፐሬተር ዘይተሰርሓሉ እዩ፡፡ ዝተደራጀወ ናይ ቱር
ኦፐሬሽን ብዘይምህላዉ ብርክት ዝበሉ በፃሕቲ ከይመፁ ዕንቅፋት ኮይኑ እዩ፡፡ ስለዚ
ኣብዚ መዳይ ምውፋር ሰፊሕ ረብሓ የርክብ እዩ፡፡
2.8 ልምዓት ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ
2.8.1 ዝርግሐን ኣጠቓቕማን መሰረተ ልምዓት ኣይሲቲ
ኢንፎርሜሽን
ተወዳዳራይነት፣

ኮሚዩኒኬሽን
ምዕባለን

ቴክኖሎጂ

ምንካይ

ብደረጃ

ድኽነትን

ዓለም

ቀንዲ

ኣብዚ

መሳርሒ

ሐዚ

ኮይኑ

እዋን

ይርከብ፡፡

ናይ
እዚ

ቴክኖሎጂ ዓለምና ብዝገርም መልክዑ ክትልወጥ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ፡፡ ኣብዚ ሀዚ እዋን
ብዘይ ኣይሲቲ ምንም ስራሕ ክስራሕ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ተበፂሑ እዩ፡፡
ናይ ኣይሲቲ ምዕባለ ኣብ ከይዲ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት እውን ዝተጀማመረ ኮይኑ
ውፅኢቱ ግን ክንዲ ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ዝረኣይ ኣይኮነን፡፡ ነዚ ኣፈላላይ ክህሉ
ዝገብሩ ብርክት ዝበሉ ማሕንቖታት ኣብዘን ሃገራ ዝተፈትሐ ብዘይምኾኑ ከምኣጀማምርኡ
ዘዕግብ ለውጢ ከይመፅእ ኪኢሉ እዩ፡፡
ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገርና ኣይሲቲ ካብ ዝተኣታቶ ነዊሕ እዋን ገይሩ እዩ፡፡ ኮይኑ
ግን ክንድ ዝድለ ውፅኢት ኣተረኸብን፡፡ ነዚ ብዝግባእ ብምርዳእ መንግስቲ ክልልና
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ይኹን ሃገርና ነዚ ዘርፊ ዓብዪ ትኹረት ተገይሩሉ ክምራሕን ዝድለ ውፅኢት ክዝገብን
ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣሳሊጦም እዮም፡፡ በዚ መሰረት ድማ ነዚ ዘርፊ ዝድግፉ ናይ መሰረተ
ልምዓት

ምስፍሕፋሕ

ፕጀክትታት

ተሰሪሖምን

ኣብ

ምስራሕ

ይርከቡን፡፡

እዞም

ፕሮጀክትታት ሃገርና ብመሰረተ ልምዓት ኣብተን በዚ መዳይ ብጣዕሚ ዝማዕበላ ሃገራ
ዘመድባ እዩ፡፡
ስጋብ ሐዚ ብዘሎ መሰረተ ልምዓት መሰረት ኣብ ክልልና ዝርከባ ወረዳታትን ከተማታትን
ብናይ ኣይሲቲ

መሰረተ ልምዓት ዝተኣሳሰራ እንትኾና ብተመሳሳሊ ኣብያተ ትምህርቲ

ካልኣይ ብርኪ እውን ብናይ ትምህርቲ ነት ክተኣሳሰራ ተገይሩ ኣሎ፡፡ በዚ መሰረት ድማ
ግልጋሎት ኢንተርኔት ቪድዮ ኮንፈረንስ (ኢ ጋቨርናንስ)፣ ፕላዝማ ትምህርቲን ካልኦትን
ክረኽባ ኪኢለን ኣለዋ፡፡ ይኹን እምበር ሐዚ እውን ስፍሕ ዝበለ ህዝቢና ናይዚ ግልጋሎት
ተጠቃሚ ክኸውን እናኸኣለ እቲ ግልጋሎት ከይረኸበ ወይ ድማ ክንድ ዝድለ ከይረክብ
ዝተፈላለዩ ፀገማት ዕንቕፋታት ኮይኖ እዮም፡፡ ካብዚኦም ውሽጢ ናይ ኣይሲቲ ግልጋሎት
ዝህቡ ትካላት ዘይምህላዎም እዩ፡፡ መንግስቲ ዘርጊሑዎ ዘሎ መሰረተ ልምዓ ተጠቒሙ
ከልምዕ ዝኽእሉ ናይ ውልቀ ትካላት ዘይምስፍሕፋሕ ዋና ማሕንቆ እዩ፡፡ በዚ ምኽንያት
ድማ መንግስቲ ሰብ ሃፍቲ ኣብዚ መዳይ ክዋፈሩ ኣድላዪ ናይ ድጋፍ ፓኬጅ ብምድላው
ንኢንቨስትመንት ምችው ገይሩ ይርከብ፡፡
2.8.2 ናይ ኢንቨስትመንት መማረፂታት
ኢንቨስትመንት መማረፂታት ኣሲቲ ብትግርኛ ቋንቋ ንምግላፅ ኣብ ቃላታት ምዝባዕ
ከየስዕብ ብናይ እንግዚዝኛ ምፅሓፉ ዝሓሸ ስለዝገልፃ ኣብ ኣቐራባ ቋንቋ ለውጢ ምግባር
ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ፡፡
Office Automation Project:
Office automation refers to the varied computer machinery and software used to
digitally create, collect, store, manipulate, and relay office information needed for
accomplishing basic tasks. Raw data storage, electronic transfer, and the
management of electronic business information comprise the basic activities of
an office automation system. Office automation helps in optimizing or automating
existing office procedures. The backbone of office automation is a LAN, which
allows users to transmit data, mail, reports and even voice across the network.
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Advantages that come with developing an automated office solution include the
following among others: Office automation can get many tasks accomplished
faster, it eliminates the need for a large staff, less storage is required to store
data, multiple people can update data simultaneously in the event of changes in
schedule etc.
Most of governmental and private offices in Tigray either do not have an
automated solution or they have abandoned one and use manual operations to
facilitate their tasks. Therefore, a software company dedicated to automating
business in bureaus, sectoral offices, private businesses etc. would contribute to
the expansion of the technology and at the same time get high profit.
Guarantee and continuous follow up of developed solutions could be vital to the
success and usage of these software solutions.
The market of automation in particular and ICT in general in Tigray region is
untouched. The Regional bureaus and sub bureaus, different government offices,
Private business companies, Hospitals, Schools and Universities etc can be
considered among the potential buyers if handled and supported appropriately.
The manual operation running in many of businesses in Tigray and the high ICT
infrastructure investment by the government is conducive for investors who want
to engage in office automation Software Company. The expansion of universities
and colleges in Tigray has contributed to the availability of high tech software
engineers who can work for a fairly small salary.
Computer Animation Project
Animation refers to generating moving images that can represent actions of
people,

animals

or

objects.

Modern

computer

animation

usually

uses

3D computer graphics, although 2D computer graphics are still used for stylistic,
low bandwidth, and faster real-time renderings.
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This industry deals with changing all the human acts into graphic animation
decreasing complexities and saving money that would have been spent on
actors. It is also a very big way in the entertainment industry. Tigray has plenty
of tales and games which can be changed to a gigantic entertainment industry.
Some of the feasible projects that can be done using animation are listed
below.


TV commercials using graphic animation. This can be mainly done in
cooperation with Mass Media Agency of Tigray, ETV and other media.



Cartoon movie made in local languages for children. Since we have lots
of stories that can be transformed/changed into a movie animation can
play a big role to make these stories lively and attractive to the children.



Preparation of animated educational materials that can help students to
learn in their native language.



Simulating heritages. Many heritages and tourist attraction sites are being
endangered and animating these heritages could help the nation to
maintain them.



Animating cities, towns, universities, tourism centers and other social
interest areas to provide information for those who need it without going
to the real site.



Composing music clips accompanied by animation for the our singers and
other artists in accordance with the culture of the society

Since this industry is almost untouched in the whole region though market
opportunity for companies investing in this area. People in Tigray are becoming
aware of the importance of such technologies and they have already started to
use animation products from other foreign countries such as China, USA and
Europe. Observations show the people are so eager to use products animated
locally that represent their values. Taking this into consideration Mass media and
advertisement companies, Universities, colleges, schools and kindergarten, Tigray
tourism

bureau,

Mekelle

and

other

zones

tourism

bureau,

Entertainment
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companies and singers, Churches, Mosks and other institutions with some
heritage to preserve or promote, City administrations and municipalities and
households etc can be potential customers of ICT investment area.
ICT Training Centres Project
In this era of ICT expansion, people need to stay up to date to cope with the
highly changing and dynamic usage of ICT. Long and short term trainings are
the main ways to keep civil servants and other employees updated and skilful in
their specializations. Therefore, establishing a general ICT training is one
feasible and profitable investment area. This also can include specialized ICT
trainings like in networking or software engineering.
Some of the feasible training streams can be specialized training centers (Basic
computer skills training, Basic networking, Package trainingand Programming
languages training), machines maintenace training center and ICT consultancy
Services.
Although there are some ICT training centres in Tigray, these training centres
are not capable to providing training at advanced level and International
Certification. So opening an ICT training centre can be considered as a
profitable

business

option

in

the

ICT

sector

in

Tigray.

Almost

all

the

governmental and private offices are ready to train their employees.
Application Software Development Project
Software development companies are important in transforming a society from
running

businesses

manually

to

using

specialized

and

business

oriented

softwares that can replace the manual process. General porpose applications
like access and databases can also be considered software development area.
Both web based and windows applications are feasible and profitable areas to
invest.
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Another stream in this area includes quality control and insourcing. A strong
application developing company can be a bench mark to evaluate and test
software products. On the other side a software company can in source
software projects and develop them taking advantage of the low salary structure
in Ethiopia. The following list can give some highlights about what can be done
in this area. General and specialized softwares development (Developing Expert
systems, Agriculture supporting software/systems, Developing research software,
Simulation software, CAD tools, Developing part/full of a software for other
companies

outside

Tigray

and

Developing

pattern

recognition

Ethiopia,
systems,

Developing
Face

intelligent

recognition

software,

systems

with

application, Speech recognition systems with application, eye recognition systems
with application and other biometric systems), Testing and evaluation, Quality
assurance, Software development tarinings and Insoursing software projects.
Application software is applicable in every office and business running in Tigray.
Therefore, it is better to conclude all businesses and offices in Tigray can be
considered as potential customers of such a company.
Computer Networking and Maintenance Services Project
Computer networking and maintaining them is a big area of investment that
could generate an income for investors and improve living conditions of the
community.

Projects

that

can

be

included

in

this

area

are

Connecting

offices/organization and their branches or departments, Core banking and
network security, Data Center design and Configuration, Developing software for
easily file and data sharing, Maintaining failed networks for different enterprises
and Developing surveillance systems for security purposes
Since this industry is almost untouched in the whole region there are a large
number

of

potential

customers.

Universities,

Governmental

Organizations,

Private businesses, Administration sectors, Hospitals and Youth centres etc can
be potential customers.
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IS based application development Project
This area of investment deals with systems that make use of the Geographical
Information Systems features. GIS is a relatively new and widely applicable
technology. Many of information systems related to monitoring environmental
conditions like traffic control, metrology applications and land management
applications

are

some

of

the

famous

application

of

GIS

systems.

Land

management system, Weather forcasting system, Traffic control systems, Maps
and directions pointing applications and Tourist guidance system
possible areas identified

can be the

to help investors get a highlight about what can be

done using GIS systems.
This area is less utilized in Tigray or Ethiopia in general. As a new field of
technology most of organizations in Tigray do not use GIS, although there are
some patterns that show GIS is capturing attention of many people and
institutions. This can be seen clearly by the introduction of GIS department in
Mekelle University and some private colleges. Therefore, although in its early
stage in Tigray, GIS is potentially an important area that can be applied for
many organizations around tourism, weather, transportation, land use, security
and others.
Security Systems for different offices and homes Project
This area is totally untouched in Tigray. There are no security and surveillance
facilities in most of offices, banks and other businesses. Hence a company
investing on this area can make a difference and benefit their selves from the
wide range of opportunities in Tigray.
Since this industry is almost untouched in the whole region there are a large
number of potential customers. Many governmental and private organizations are
looking for solutions to secure their business. Many companies with high
sensitivity regarding security are running in the region and there is nothing more
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urgent need than installing security system. This is easily seen considering
banks, supermarket and heritage centers.
Transactional systems supporting on line applications Project
E-services and online transactional systems are services given using the
internet. Many business like banks and transaction organizations are promoting
and using internet to facilitate their business with no limit of the location of
participants in the service. Some known flavours of e-services include online
registration

systems

(online

School

registration

systems,

online

License

registration systems and online Billing systems), online transactional systems (ecommerce, e-business, e- governance and online auctioning), online education
(e-learning, e-library and e-training) and e-banking.
System software development Project
System applications include the following types of software. Operating system
development and customization, Anti-viruses and security tools development,
Backup and recovery tools development and System performance enhancement
tools development
System software are main components of ICT systems and investors could
benefit from it. For example localizing an operating system can help children
learn computer systems easily.
Open source development and customization Project
Developing application software using open source technology can be one option
for investor. Reliable application soft ware can be developed using this
technology in a less expensive manner within a short period of time and
Customization of open source application.
Since this industry is almost untouched in the whole region there are a large
number of potential customers. Thus the people are fully aware of the
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importance of such technologies and they have already started to use different
web based systems and customized systems from other foreign countries such
as China, USA and Europe. Therefore, the people are so eager to use products
of their own. The range of the customers has no limit it can go beyond the
country as the whole if a quality product can be produced.
The projects help the people and companies in their daily activities: such that
companies will be more profitable by just using the systems developed for them
and also they will reduce unnecessary expenses. Since the population size of
Ethiopia is very high (around 80 million), the product will be distributed among
thus and this increases its market value. Neighboring countries which have a
diplomatic relationship with Ethiopia will import the product.
Computer manufacturing and assembling Project
Investing

in

hardware

ICT

materials

manufacturing

is

another

profitable

investment area that could attract many investors that can contribute to ICT
expansion and mitigate foreign currency spent on importing them. Importing parts
and assembling computers is also as important as manufacturing them. The
following are some of the feasible projects that a newly established computer
parts manufacturing and assembling company can do. Laptop assembling,
Desktop assembling, Computer systems performance upgrade (Ram, Disk, CPU,
Display and Ports etc), Refurbishment of old computer parts, Computer screen
manufacturing,

Mother

board

assembling

and

manufacturing

and

IC/Chips

manufacturing
Since this industry is almost untouched in the whole region there are a large
number of potential customers. Thus the people are fully aware of the
importance of such technologies and they have already started to use different
computers and part of computers, as well electronic devices from other foreign
countries such as China, USA and Europe. Therefore, the people are so eager
to use products of their own and to make computers work in their language and
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also different electronic devices which solve a lot of troubles. The range of the
customers has no limit it can go beyond the country as the whole if a quality
product can be produced.
The projects help the people and companies in their daily activities: such that
companies will be more profitable by just using the systems developed for them
and also they will reduce unnecessary expenses. Since the population size of
Ethiopia is very high (around 80 million), the product will be distributed among
thus and this increases its market value. Neighbouring countries can import the
product.
Computer Accessories and Networking Devices Manufacturing Project
Investors can also get involved in accessories manufacturing and get big profits
specially in the long run. Accessories that can be manufactured by investors
with relatively less complexity and initial investment include the following:
Routers, switches, hubs manufacturing, Disks like SD card, CD, USB, Hard disk,
Display devices, Input devices, Cables and RJ and External interfaces
Organizations

in

Tigray

are

the

main

potential

customers

for

accessory

manufacturing company. Moreover organizations and individuals in Ethiopia and
neighboring countries can be considered as customers as well based on the
success of the company established
Mobile assembly and production Project
Mobile technology is among the fast growing technologies at the moment. The
number of users is doubling every few years and the sophistication of devices is
growing at an alarming rate. An investor who runs such a company will
therefore gain their share and contribute to the transformation. The following
things can be done by investors who participate in this area.
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Production of mobile phones and mobile parts, Production of other small devices
like palm top, PDAs, IPAD, Assemblly of mobile phones, Building mobile devices
from parts and Upgrading and Maintenance
Mobiles are useful devices that are being held and used by everyone. These
days it is common to see more mobile phones than the number of family
members. Therefore, it is clear that the customers for such investments are
everybody in the region. There is also high probability of expanding the market
area to whole Ethiopia and beyond.
Mobile applications and Gaming industry Project
Mobile applications, developing mobile based games for mobiles/ cell phones
which support local as well as international languages, developing mobile apps
for different purposes such us Information systems, Billing systems, Local social
networks and Adverts Etc.
Since this industry is almost untouched in the whole region there are a large
number of potential customers. Thus the people are fully aware of the
importance of such technologies and they have already started to use different
kinds of mobile phones and different mobile apps from other foreign countries
such as China, USA and Europe. Therefore, the people are so eager to use
products of their own and to make mobile phones and mobile apps work
according to the environment and local activities which solve a lot of troubles.
The range of the customers has no limit it can go beyond the country as the
whole if a quality product can be produced.
The projects help the people and companies in their daily activities: such that
companies will be more profitable by just using the systems developed for them
and also they will reduce unnecessary expenses. Since the population size of
Ethiopia is very high (around 80 million), the product will be distributed among
thus and this increases its market value.
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Robotics and Artificial Intelligence Project
Robotics is a new field of ICT that needs experts and technology at the highest
level. It can be considered as the future of ICT by which smart devices can be
built and used for different purposes. Building different toy robots for kids,
Building robots for educational purposes, Building intelligent robots that increase
working performance of companies, Developing intelligent systems for homes
and offices, Developing machines which think like human and Developing smart
devices that help researchers in their research projects are among the ones that
an investor in Robotics can perform.
Although this industry is almost not exploited even in the developed countries, it
can be seen as one possible ICT investment option in the region. We can say
that there are no companies who are involved in this investment area. So the
market opportunity is almost 100% free.

ክፍሊ ሰለስተ

3. መሰረተ ልምዓት ኢኮኖሚ
3.1 ግልጋሎት ቴሌኮሚዩኒኬሽን
ቴሌኮሚኒኬሽን ኣብዚ ሐዚ እዋን ዋና ናይ ምዕባለ መሳርሒ ኮኑ ይርከብ፡፡ በዚ መሰረት
እውን ኣብ ክልልና ብርክት ዝበላ ከባቢታና ገጠር ሓዊሱ ናይ ቴሌ ተጠቐምቲ ኮይነን
ይርከባ፡፡ እዚ ድማ ዕዳጋ ብምትእልላሽ ይኹን ዋጋ ዕዳጋ ንምፅራይ ነቲ መምረቲ
ብፍላይ ዓቢዪ ኣስተዋፅኦ እናሃበ ይርከብ፡፡ ኣብ 2004 ዓ.ም ቀዋሚ ስልኪ 58,584፣
ሞባይል ድሕረ ክፍያ 3,385፣ ሞባይል ቅድመ ክፍያ 604,041፣ ኢንተርኔት ዲያልኣፕ
396፣ 1x (data+EVDO) 3,075፣ CDMA ገጠር 1,285፣ CDMA ከተማ 7,852 ተጠቀምቲ
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ግልጋሎት ኮይኖም እዮም፡፡ በዚ መሰረት ድማ ኣብ 2005 ዓ.ም ሽፋን ቴሌኮሚዩኒኬሽን
ክልልና 71% በፂሑ እዩ፡፡ እዚ ድማ ኢንቨስትመንት ኣብ ምስሓብ ልዑል ዓቕሚ ኣለዎ፡፡
3.2 ግልጋሎት መብራህቲ
ኣብ ክልል ትግራይ ከተማን ገጠርን ናይ ኤሌክትሪክ ተጠቀምቲ ንምግባር ምስ ናይ
ፌደራል ፕሮጀክት ኤሌክትሪክ ምስፍሕፋሕ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡ በዚ
መሰረት ኣብ 2002 ዓ.ም ዝነበረ 30.9% ሽፋን ተጠቀምቲ ኣብ 2005 ዓ.ም 42% በፂሑ
እዩ፡፡ ብምኻኑ እውን ኣብ 2005 ዓ.ም 124,768 ፍጆታ ተጠቐምቲ፣ 21,337 ሓፈሻዊ
ግልጋሎት ተጠቀምቲን 1,434 ኢንዱስትሪ ብድምር 147,539 ተጠቀምቲ ግልጋሎት
ክረኽቡ ኪኢሎም እዮም፡፡
ኣብ ትግራይ ናይ ተከዘ ሓይሊ መመንጨዊ ግድብ /300ሜጋ ዋት ናይ ምምንጫው
ዓቕሚ ዘለዎ/ ከምኡውን ኣሸጎዳ ናይ ንፋስ ሓይሊ መመንጨዊ /120 ሜጋ ዋት ናይ
ምምንጫው ዓቕሚ ዘለዎ/ከምዘለውን እዚ ናብ ብሄራዊ ቦኽራ ኣተዊ እናኾነ ይርከብ፡፡
ክልልና መማረፂ ናይ ሓይሊ ፍልፍል ንምጥቓም ከም ኣንፈት ኣቐሚጡ እናተግበረ ኮይኑ
በዚ ድማ ኣብ ናይ ደኒ ብርሰት ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ናይ ዕንፀይቲን ከሰልን ምጥቃም ክንኪ
እናተገብረ ይርከብ፡፡ በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 31,041 እንጨይቲ ቖጣቢ መጎጎ
ተሰራጭዩ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ባዮ ጋዝ ተጠቀምቲ ንምግባር ብዝተሰርሐ ስራሕ 721
ተተኺለን እየን፡፡
3.3 መንገዲን ትራንስፖርትን
ክልል ትግራይ ዝርገሐ ናይ መንገዲ ኔትዎርክ ንምዕባይ ምስ ፌደራል መንግስቲን ብናይ
ክልል ዓቕሚን ክስርሑ ከም ስትራቴጂ ተታሒዙ እናተሰርሓሉ መፂኡ እዩ፡፡ ብፌደራል
ፕሮጀክት ናይ ኣስፋልት ምንፃፍ ስራህቲ ዝተኻየደሎም ኣብ ግልጋሎት ዝርከቡ 1324
ኪ.ሜ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ብናይ ክልል ብዩራፕ ፕሮጀክትን ብፀፀር ዝተሰርሐ መንገዲ
2056.15 ኪ.ሜ ናይ ጣብያን ወረዳ ማእኸላት ናብ ዋና መንገዲ ክራኸባ ተገይሩ ኣሎ፡፡
ብድምር ኣብ ክልልና ሓጋይ ምስ ክረምቲ ዘገልግል 3380.15 ኪ.ሜ ንውሓት ዘለዎ
መንገዲ ኣሎ፡፡ ኣብ ናይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን እዋን 100% ጠብያታት ብመንገዲ
ንምርኻብ ትልሚ ተታሒዙ ኣብ 2005 ዓ.ም 71% በፂሑ እዩ፡፡ በዚ መሰረት ፃዕቒ
መንገዲ ክልልና 62.48 ኪ.ሜ ኣብ 1000 ትርብዒት ኪ.ሜ በፂሑ ይርከብ፡፡
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ዝርግሐ መንገዲ ክልል ትግራይ ዘርኢ ካርታ

3.4 ናይ ኣየር ትራንስፖርት
ክልል ትራይ በዚ መዳይ ዝሓሸ ዝርገሐ ዘለዋ ክልል ኮይና ዛጊድ ናይ ኣየር ትራንስፖርት
ግልጋሎት ዝርከበላን ኣርባዕተ ማእኸላት ኣለዋና፡፡ እዚኣን ማዕኸላት ማለት እውን

ከተማ

መቐለ፣ ኣክሱም፣ ሽረ እንዳስለሰ ከምኡውን ሑመራ/ዳንሻ/ ናይ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ
ከባቢአን ንዝርከብ ህዝቢን ትካላትን ግልጋሎት እናሃባ ይርከብ፡፡ መዕርፎ ነፈርቲ መቐለ
ናይ ካርጎ ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእሎ ምድላዋት ናይ በረድ ገዛ (Cold Store) ህንፀት
ተዛዚሙ ይርከብ፡፡
3.6 ናይ ማይ መሰረተ ልምዓት
ኣብ ክልልና ዝረኣይ ዝነበረ ናይ ፅሩይ ዝስተ ማይ ቀረብ ፀገም ንምቕራፍ ዝተፈላለዩ
ፕሮጀክትታት ተተግቢሮም እዮም፡፡ እዚ ፕሮጀክት ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ምስፋሕ
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ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ከባቢያዊን ውልቐ ፅርየትን ተዛሚዱ ክትግበር እውን ተገይሩ እዩ፡፡
በዚ መሰረት ጥዕናኡ ዝተሓለወ መፍረያይ ሓይሊ ክህሉ እናሓገዘ ይርከብ፡፡ ብመሰረት
መፅናዕቲ WASH ሽፋን ዝስተ ማይ ክልልና ኣብ 2005 ዓ.ም 65% በፂሑ ይርከብ፡፡
ብተወሳኺ ንናይ ሕርሻ ስራሕቲ ደጋፊ ዝኾነ ናይ መስኖ ማይ ቀረብ ንምዕባይ እውን
ስራሕቲ ተሳሊጦም ናብ ተግባር ኣትዮም እዮም፡፡
3.7 ግልጋሎት ፋይናንስ
ኣብ ሃገርና ኢልውን ክልና ናይ ፋናንስ ትካላት ብዋናነት ባንኪ፣ ማይክሮ ፋናንስን
ኢንሹራንስን የካትት፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም ብሃገር ብርኪ 19 ባንኪታት ተጣይሸን ግልጋሎት
እናሃባ ዝርከበ እንትኾን ካብዚአን 16 ናይ ውልቀ እየን፡፡ ብደምር እዘን ትካላት 2015
ጨናፍር ከፊተን ግልጋሎት እናሃባ እየን፡፡ ብተመሳሳሊ እዋን 17 ኢንሹራንስ ግልጋሎት
እናሃባ ምኻነን ከብዚአን ድማ 16 ናይ ውልቀ ኮይነን ግልጋሎት ኢንሹራንስ ኣብ ምሃብ
ይርከባ፡፡
ኣብ 2005ዓ.ም ኣብ ክልልና 3ተ መንግስታዊን 11 ናይ ውልቐን 2 ማክሮ ፋይናንስን
ብድምር 16 ናይ ፋይናንስ ትካላት 278 ቕርንጫፋት ኣብ ገጠርን ከተማ ከፊተን
ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ይርከባ፡፡ እዚ ቑፅሪ በቢዓመቱ እንዳወሰኸ ዝርከብ እዩ፡፡ ብፍላይ
ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ እስካብ ጣብያታት ብምውራድ ነቲ ዝበዝሐ ኣብ ገጠር ዝርከብ
ሕ/ሰብ ዝለዓለ ናይ ፋይናንስ ግልጋሎት እንዳሃበ ዝርከብ ዘሎ ምኻኑ እዩ፡፡ ናይ
ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ እውን ሽፋኑ ኣብ ኩለን ወረዳታት መእኸል ኣባፂሑ ይርከብ፡፡
ብተወሳኺ

ሓደ

መንግስታዊን

9ተ

ናይ

ውልቐ

ኢንሹራንስ

ትካላት

ኣብ

ክልልና

ግልጋሎት ኢንሹራንስ እንዳሃባ ይርከባ፡፡
ባንኪን ፋይናንስን ኣብ ሃገርና ይኹን ክልልና ሓደ ናይ ኢንቨስትመነት መማረፂ እናኾነ
መፂኡ እዩ፡፡ ኣብዚ ሓዚ እዋን ንባንኪን ኢንሹራንስን ኢንቨስትመን ዝምችው ኩነታት
እናተፈጥሩ እዮም፡፡ ካብዚኦም ውሽጢ ዕብየት ቑጠባ ሃገርና ሓደ እዩ፡፡ ኢኮኖሚና
ብተኸታታሊ ምዕባለ የመዝግብ ብምህላዉ ናይ ሕድሕድ ናብራ ምምሕሽ ጀሚሩ እዩ፡፡
እዚ ድማ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝንበረ ናብራ ንቑጠባ ዝኸውን ትርፊ ኣታዊ ክህሉ ገይሩዎ
እዩ፡፡ ስለዚ ኣብዚ መዳይ ኢንቨስት ምግባር ኣዋፃኣይ ምኻኑ ምግላፅ የድሊ፡፡ ካሊእ ከም
ምችው ኩነታት ኢልና እንወስዶ ስጋብ ሐዚ ብናይ ፋይናንስ ትካላት ተመዝጊቡ ዘሎ
ውፅኢት እዩ፡፡ ባንኪታትን ማይክሮ ፋይናንስን ስጋብ

ሀዚ ናይ ዕቋር መጠን ዕብየት ካብ
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22.2% ናብ 45.2% ኣብፂሐን እየን፡፡ ዝለዓለ መጠን ቋርን ኢንቨስትመንን ብዝሃለወ ቁፅሪ
ድማ እዚ ትካላት ዝለዓለ ትርፊ ክህልወን ገይሩዎ እዩ፡፡ ስለዚ ሓዱሽ ንዝኽፈት ትካል
እውን መዋፃኣይነቱ ዘመላኽት እዩ፡፡
3.8 መማረፂ ኢንቨስትመንት ግልጋሎትን ፋይናንስን
ፕሮጀክት ግልጋሎት መፅናዕቲን ምምኻርን
ናይ ምምኻር ግልጋሎት ኣብ ኢንዱስትሪያዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ዝለዓለ ተራ
ኣለዎ፡፡ ናይ ምምኻር ግልጋሎት ስፍሕ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ናይ ምህንድስናዊ ምምኻርን
ናይ ንግዲ ስራሕቲ ምምኻርን ኢልካ ኣብ ክልተ ምውዳብ ይከኣል እዩ፡፡ ኣብዚ ውሽጢ
ዝተፈላለዩ ናይ ቅድመ ፕሮጀክት፣ ኣብ ትግበራን ድሕረ ፕሮጀክት ትግበራ ገምጋማት፣
ናይ ከባቢያዊ ፅልዋ ዳህሳሳት፣ ናይ ቴክኖሎጂ ፍልፍል ምንፃርን፣ ምድላው ፀብፃብ
መዋፃኣይነት፣ ናይ ዕዳጋ መፅናዕቲ ወዘተ ዘካትት እዩ፡፡
ናይዚ

ግልጋሎት

ኣድላይነት

ምስ

ኢኮኖሚያዊ

ዕብየት

ዝተትሓሓዘ

እዩ፡፡

ምዕባለ

ኣብዝሕሉ ኢንቨስት ክኸውን ዝኽእል ቑጠባ ይህሉ፡፡ እዚ ኢንቨስትመንት ኣዋፃኣ
ንሙኻኑ ንምንፃር ድማ እዚ ግልጋሎት ይጠልብ፡፡ ስለዚ እዚ ግልጋሎት ምስ ምዕባለ
ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ፡፡
ኣብ ሃገርና ኢሉ እውን ኣብ ክልልና ተኸታታሊ ስሉጥን ምዕባለ ኢኮኖሚ እናተመዝገበ
እዩ፡፡ እዚ ድማ ዝለዓለ ቑጠባ እናፈጠረ እንትኾን ምስ ዘለና ዑቕር ዓቕሚን ዘይተተንከፉ
መዳያት ኢንቨስትመትን እዚ ግልጋሎት ንስፍህ ዝበለ ስራሕቲ ናይ ምምኻር ግልጋሎት
ኣስተዋፅኦ ክገብር ትፅቢት ይግበር፡፡ ስለዚ ኣብዚ መዳይ ንዝዋፈር ኣካል ሓደ መማረፂን
መዋፃኣይ ስራሕ ምኻ ምግላፅ የድሊ፡፡
ፕሮጀክት ንምህርቲ ግልጋሎት ዝውዕሉ ኣቑሑት ፋይናንስ ዝገብር ትካል
ምክራይ ወይ ድማ ብሊዝ ምትሕልላፍ ኣብ ዝኾነ ናይ ፋይናንስ ስራህቲ ንዝተዋፈረ
ትካል ንምህርቲ ግልጋሎት ዝውዕሉ ኣቑሑት ንዝተወሰነ እዋን ኣብ እዋናዊ ክፍሊት
ተመስሪቱ ዝከጃየድ እዩ፡፡ በዚ መንፅር ዘካሪ ትካል እንብሎ እቲ ናይ ፋይናንስ ኩነታት
ዘመቻችው ዘሎ ትካል እዩ፡፡ ኣብዚ ዝካተቱ ፋይናንስ ሊዝ ምግባርንን ኣቕሓ ወሲድካ
ክፍሊት በቢእዋኑ ምፍፃምን ዝብሉ እዮም፡፡
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ናይ መሳርሒታት ኪራይ ብጣዕሚ ወሳኒ ፍልፍል ኣተዊ ናይ ኩሎም ንግዲ ትካላት እዩ፡፡
እዚ ድማ ሓደ ናይ መሳርሒታት ብምጥቓም ዝርከብ ኣታዊ እዩ፡፡ እዚ ድማ ብርክት
ዝበሉ

ኣናእሽተይን

ደቐቕቲን

ንግዲ

ትካላት

ንክጣየሹ

ዓብዪ

ኣበርክቶ

ኣለዎ፡፡

ብቐፃልነት ክጣየሹ ትፅቢት ዝግበረሎም ኣናእሽተይን ደቐቕቲን ንግዲ ትካላት ብርክት
ዘበሉ ኮይኖም ኣብዚኦም ምስ ፋይናንሳዊ ውሱንነት ብፍላይ ድማ ካፒታል ወፃኢ ሕፅረት
ከም ሓደ ዋና ማሕንቖ ኢዩ ዝቕመጥ፡፡ እዚ ድማ ካሊእ ናይ ፋይናንስ መማረፂ ክህሉ
ዕድል ይፈጥር እዩ፡፡ እዚ ድማ ኣብዚ መዳይ ንዝዋፈሩ ሰብ ሃፍቲ መዋፃኣይን ሰሓባይን
ኢንቨስትመንት ይገብሮ፡፡
ፕሮጀክት ሒሳብ ግልጋሎት
ሒሳብ

ግልጋሎት

ብዋናነት

ናይ

ናይ

ሒሳብ

ምዝገባ፣

ሒሳብ

ስራሕቲን

ኦዲትን

የጠቓልል፡፡ እዚ ድማ ኣብ ንግዲ ትካላተር ዓብዪ ተራ ዘለዎ ስራህ እዩ፡፡ ዝተማለአን
ተኣማኒን መረዳታ ንምትሓዝ ውሳነታት ንምሃብ ንዝተፈላለዩ ሳልሰዎት ኣካላት መረዳእታ
ንምቕራብን ናይ ሒሳብ ግልጋሎት ወሳኒ ተራ ኣለዎ፡፡ ኣብ ህገርና ኢሉ እውን ክልልና
ናይ ሰርቪስ ሴክተር ዕብየት ምምዝጋብ ነዚ ግልጋሎት ብዝለዓለ ይጠልብ፡፡ ኣብ ክልልና
ዛጊድ 157 ንግዲ ትካላት ኣብዚ መዳይ ተዋፊረን ይርከባ፡፡ ብናይ ኦዲት ግልጋሎት ድማ
13 ንግዲ ትካላት ተዋፊረን ይርከባ፡፡ እዚ ግልጋሎት ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ይኹን እምበር
በዚ መዳ ዓም ለኻዊ መመዘኒ ዘማለአ ብዘይምኻኑ ነዚ ዘማልኡ ኣብ ክልልና ዝለዓለ
ተቐባልነት ኣለዎም፡፡ ስለዚ ብዓለም ለኻዊ መመዘኒ ዝተረጋገፀሎም ናይ ሒሳብ ሰብ ሞያ
ኣብ ክልልና ንኽፈሩ ይኽእሉ እዮም፡፡

ክፍሊ ኣርባዕተ
4. ማህበራዊ ልምዓት
4.1 ትምህርቲን ስልጠናን
መንግስቲ ክልል ትግራይ ቕድሚያ ሒቡሉ ክሰርሓሉ ዝፀንሐ ናይ ሰብ ሓይሊ ዓቕሚ
ምዕባይ ስራሕ እዩ፡፡ እዚ ንምትግባር ኣብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ብርክት ዝበላ ኣብያተ
ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ሽፋን ክውስኽ ገይሩ እዩ፡፡ ብተመሳሳሊ ናይ ቴክኒክን ሙያን
ትምህርቲን ስልጠናን ክስፍሕፋህ ገይሩ እዩ፡፡ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምትሕብባር ናይ
ዩንቨርስቲ ምስፍሕፋሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ፡፡
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4.1.1 ሓፈሻዊ ትምህርቲ
ኣብ 2005 ዓ.ም ኣብ ቀዳማይን ካልኣ ብርኪ ትምህርቲ ኣትዮም ዝተምሃሩ በዝሒ ተምሃሮ
1,195,965 ዝበፅሐ እንትኾን ኣብ 2005ዓ.ም ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ(1-8) ሽፋን
ሓፈሻዊን ትምህርቲ 99.2% ንፁር ተሳትፎ ትምህርቲ ድማ 91.2% በፂሑ እዩ፡፡ ኣብ 2ይ
ብርኪን (9-10) መሰናደኦ ትምህርቲ (11-12) ድማ ሓፈሻዊ ተሳትፎ 63.13 ን 13.27ን
ንፁር ተሳትፎ ድማ 45.41 ን 8.99ን በፂሑ እዩ፡፡
ክፍሊ

ሓፈሻዊ ተሳትፎ ትምህርቲ
ተባ

ኣን

ድምር

1-8

99.63

98.69

99.17

9-10

60.7

65.53

11-12

12.62

13.27

ክፍሊ

ንፁር ተሳትፎ ትምህርቲ
ተባ

ኣን

ድምር

1-8

90.32

92.66

91.48

63.13

9-10

42.38

48.42

45.41

12.94

11-12

8.43

9.54

8.99

ኣብ ትግራይ ዝርገሐ ኣብያተ ትምህርቲ ንምውሳኽ በቢዓመቱ ፕሮጀክትታት እናተተግበሩ
ዝርከቡ እንትኾኑ ኣብ 2005ዓ.ም በዝሒ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 2018፣ በዝሒ
ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 148 በፂሑ እዩ፡፡
ኣብ ተግባር

ተኮር ትምህርቲ

እውን

ስራሕቲ

ተሰሪሑ

እዩ፡፡ ብመሰረት

ማዕከላይ

ስታቲስቲክስ በዓል ስልጣን ዘካየዶ መፅናዕቲ (CSA WMS 2011) መሰረት ምንባብን
ምፅሓፍን ዝኽእሉ (Literacy Rate) ብድምር 53.5% እንትኾኑ ደቒ ተባዕትዮ 65.2%፣
ደቒ ኣንስትዮ 42.3% እየን፡፡
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4.1.3 ላዕለዋይ ብርኪ ትምህርቲ
ክልል ትግራይ ካብ ቀዳይ ብርኪን ውሑዳ ካልኣይ ብርኪን ወፃኢ ምንም ዓይነት ላዕለዋይ
ዩንቨርስቲ ዘይነበራ ክልል እያ፡፡ ድሕሪ ልምዓታዊን ዲሞክራሲያዊ መስመር ኣብ ሃግርና
ምትእትታዉ ና መንግስቲ 3 ዓበይቲ ዩኒቨርስቲ ተጣይሸን ተምሃሮ እናተቐበላ ዝተምሃረ
ሓይሊ ሰብ ኣብ ምፍራይ ይርከባ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ውልቀ ኮሌጃት ኣብ ምፍራይ
ሓይሊ ሰብ ዓብዪ ኣበርክቶ እናገበራ ይርከባ፡፡
4.2 ጥዕና
ሽፋን ጥዕና ክልልና ንምዕባይ በቢከባቢኡ ናይ ጥዕና ትካላት ዝተሃንፃ እንትኾን ግቡእ
ግልጋሎት ክህባ ዘኽእለን ናይ እታወትን ሓይሊ ሰብ ቐረብን ተማሊኡለን ናብ ግልጋሎት
ኣትየን እየን፡፡ ብምኻኑ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ 2005ዓ.ም 18 ሆስፒታላት (15
መንግስታዊን 3 ናይ ውልቀን)፣ 226 መንግስታዊ ጥዕና ማዕከላት፣ 157 ናይ ግሊ ክሊኒካት
ግልጋሎት እናሃባ ይርከባ፡፡ ኣብ ክልልና 105 ናይ ሕክምና ዶክተራት እንትህልዉ
ካብዚኦም ውሽጢ 23 ስፔሻሊስት 82 ድማ ሓፈሸዊ ሓኪማት እዮም፡፡ በዚ መሰረት
ብማእኸላይ ሓደ ሆስፒታል

ን279,649፣ ሓደ ሓኪም ን47,652፣ ሓንቲ መዋለዲት

ን7,535፣ ሓንቲ ነርስ ን1,760 ህዝቢ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ይርከቡ፡፡ ናይ ሓኻይም
በዝሒ ኣብ ሕሉፍ 2 ኣብ ሓንቲ ሆስፒታል ዝነበረ ሐዚ ካብ 4-5 በፂሑ ኣሎ፡፡
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኣዴታትን ህፃውንቲን ጥዕና ብምምሕያሽ ሞት ንምንካይ
ዝተለጠጠ ትልሚ ሒዙ እናተንቐሳቐሰ እዩ፡፡ ብመሰረት እዚ ኣብ ህፃውንቲ ጥዕናን
ምንካይ ሞትን ተዛሚዱ ናይ ህቡራ መንግስታት ዕላማ ንምስካዕ ኪኢላ እያ፡፡ ብሕይወት
ካብ ዝተወለዱ 1000 ህፃናት ውሽጢ

ሓደ ዓመት እንተይመልኡ ዝሞቱ (Infant mortality

rate) 64፣ 5ተ ዓመት እንተይመልኡ ዝሞቱ(Under five mortality rate) 85 በፂሑ እዩ፡፡
ሞት ኣዴታት ንምንካይ እውን ዓዶ ሂወት ክትህብ ሂወታ ኣይሓልፍን ብዝብል ሰፋህቲ
ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡ ኣብ 2005 ዓ.ም ካብ ዝተዋለዳ ውሽጢ 50% ብሰብ ሞያ
ተዋሊደን

እየን፡፡

በዚ

መሰረት

ኣብ

2003

ዓ.ም

ዝነበረ

መጠን

ሞት

ኣዴታት

673/100,000 ብመፅናዕቲ ምርግጋፅ ዘድልዮ ዋላ እንተኾነ ኣብ 2005 ዓ.ም እዚ መጠን
ናብ

200/100,000

ንምንካይ

ትልሚ

ተታሒዙ

ብቖፀራ

ብዝተረኸበ

መሰረት

ናብ

146/100,000 ነኪዩ እዩ፡፡
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ክፍሊ ሓሙሽተ

5. ምችዊ ኩነታት ኢንቨስትመንትን መተባብዒታትን
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ክልልና ዝተመቻቸወ ና ኢንቨስትመንት ባታ ክፍጠር
ዝተፈላለዩ ፃእሪታት ገይሩ እዩ፡፡ ካብዞም ፃዕሪታ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሕጊ ማእቀፍ
ክዳሎን ክትግበርን ኪኢሉ እዩ፡፡ ብሃገር ብርኪ ዝወፁ ሕጊታት ኣብ ግምት ኣትዮም ኣብ
ትሕቲ ፅላል ሕገ መንግስቲ ሃገርና ኮይኖም ብፍሉይ ምስ ክልላዊ ኩነታትና ተገናዚቦም
96

እዮም ተዳልዮም፡፡ እዞም ሕጊታት ምስ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን ብምንባብ ኣብ
ውሕስነት

ኢንቨስትመንት

ምሃብ፣

ጎንፂታት

ምእላይን

መተባቢዒታት

ትኹረት

ተገይሩሎም ክንፀሩ ተገይሩ እዩ፡፡
5.1 ውሕስና ኢንቨስትመንት
ናይ ኢንቨስትመንት ኣዋጅ ክልል ትግራይ ከም ሕጊ ውሕስነትን ከለላን ኢንቨስትመንት
እዩ፡፡ በዚ መሰረት

ማንም ናይ ውልቀ ኢንቨስትመንት ናብ ማእኸላዊ መንግስቲ

ዘይሰጋገር ምዃኑን ብዘይካ ብናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዘይውረስ ምዃኑ እዚ’ውን ኣገዳዲ
ጉዳይ ተረኺቡዎ ብሕጊ መሰረት ዝፍፀም እዩ፡፡ ኣብዚ ኩነታት እውን ኣድለይቲ ካሕሳ
ተኸፊሉ ዝፍፀም ምዃኑ የረጋግፅ፡፡ ካብ ወፃኢ ንዝመፁ ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ትርፊ
ናብ ዝደለዩ ናይ ምውሳድ መሰል እውን ዝህብ እዩ፡፡
5.2 ናይ ንግዲ ስምምዕነታት
ኢትያÉያ ከም ዝፍለጥ ናይ COMESA ኣባል እንትኸውን ካብ AGOA ተጠቃሚት
ዝገብራ ስምምዕ እውን ኣብ ሃገረ USA ዕዳጋ ካብ ቀረፅ ቀጥታ ነፃ ኮይና ክትጥቀም
የኽእላ እዩ፡፡ ብኣጠቓላሊ (Bilateral) ናይ ኢንቨስትመንት ስምምዕ ምስ ከም ኦስትሪያ፣
ቤልጄም፣ ሉክሰምበርግ፣ ቻይና፣ ዴንማርክ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ህንዲ፣ እስራኤል፣ ጣልያን፣
ቱርኪ፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ኔዘርላንድን ሩስያን ካልኦትን ዓዲታ ኣካይዳ እያ፡፡
5.3 መተባብዒታ ኢንቨስትመንት
መንግስቲ ኢንቨስትመንት ንምትብባዕ ዝተፈላለዩ ፓኬጃት ኣዳልዩ ዕዱማቱ ይፅበይ እዩ፡፡
እዞም ፓኬጃት መተባብዒ ከምዝስዕብ ቐሪቡ ኣሎ፡፡
ብክልል ኢንቨስትመንትን ከተማ ምምሕዳራትን ዝግበር ደገፍ


ናይ ምምካርን ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ምግምጋምን



ናይ ነፃ ቐረፅ ድጋፋት ምሃብ



መሰረተ-ልምዓት ክማልኡ ምግባር



ናይ ዕደጋ ምትእስሳር

መተባብዕታት ኢንቨስትመንት
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ሓለዋን ውሕስናን ኢንቨስትመንት (ተመጣጣኒ ካሕሳ ምርካብን፣ ናይ ዘይምውራስ
መሰል ምህላው)



ገንዘብ ናብ ወፃኢ ዓዲ ናይ ምዝዋር መሰል ( ናይ ወፃእን ሰብ-ሃፍትን ሰራሕተኛን)



ናይ ህንፀት ኣቁሑት 100% ካብ ቐረፅ ነፃ ምዃን



ናይ ካፒታል ኣቅሓ ምስ 15% ስፔር ፓርት 100% ካብ ቐረፅ ነፃ የእትው



ተሽከርከርቲ ፊልድን ከከም ሰራሕተኝኡ በዝሒ ሰርቪስ መኪና ምእታው



ካብ ኣታዊ ግብሪ ንዝተነፀረ ዓመት ነፃ ምዃን



ናይ ባንኪ ብልቓሕ ምምችቻው የጠቓልል፡፡

5.4 መጠቓለሊ ሓሳብ
ብሃገር ብርኪ ይኹን ብክልል ተግባራዊ እናኾነ ዝመጸ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን
ውፅኢታዊ እናኾነ ከምዝመፀ ዓለም ለኸ መፅናዕቲታት ተቐባልነት ዘለዎም ትካላት
ከይተረፉ ዘረጋገፅዎ እዩ፡፡ እዚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ፖሊሲን ስትራቴጂን ብዝበለጸ ውፅኢታዊ
ክኸውንን ክልልናን ሃገርናን ናብ ማእኸላይ እቶት ብርኪ ንምብፃሕ ና ውልቀ ሰብ ሃፍቲ
ተሳትፎ ወሳኒ እዩ፡፡ ዛጊድ ናብ ተግባራዊ ተሳትፎ ዝኣተዉ ሰብ ሃፍቲ ንባዕሎም ንወገኖም
ዘይነዓቕ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ይርከቡ፡፡ እዚ ለውጢ ቐፃልነት ክህልዎን ክቐላጠፍን
ንምግባር ድማ ዝተመቻቸወ ናይ ኢንቨስትመንት ባይታ ክህሉ ተገይሩ ኣሎ፡፡
ኣብ ሕርሻ ዝተራእየ ወሰኽ መፍረያይነትን ሰሰን ምህርትን ብዝበለፀ ብምጥንኻር ዝርከብ
ፍርያት ዕዳጋ ክረክብ ምግባርን እቲ መፍረያይ ድማ ዝግበኦ ዋጋ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ።
እዚ ንክኾን ምስ ምውሳክ መፍረያይነት ውልቀ ገባር ኣብ ክልልና ሰብ ውልቀ ሃፍትን
ማሕበራትን ኣብ ዘፈር ኢንቨስትመንት ሕርሻ ተሳትፎኦም ብምዕዛዝ ኣብ ምፍራይ
ምህርቲ ሕርሻ ይኹን ኣብ ምውሳኽ ክብሪ ምህርቲ ሕርሻ ብምስታፍ ንባዕሎምን ንሃገርናን
ክጠቕሙ ይግባእ። ኣብ ኢንዱስትሪ እውን ሰፋሕቲ ለውጢታት ክምዝገቡ ጀሚሮም
ኣለዉ፡፡ በዚ ምኽንያት እውን ብፅሒት ኢንዱስትሪ ኣብ ጠቕላላ ናይ ክልልና ሓፈሻዊ
ምህርቲ እናዓበየ መፂኡ ኣሎ፡፡ ሒዚ እውን ዘይተተንከፈ ዕቑር ሃፍቲ ንሰብ ሃፍቲ ክፍቲ
ኮይኑ ይፅበ ይርከብ፡፡ ስለዚ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግን ካልኦት መፍረይቲ
ማንፋክቸሪንግን ብምስታፍ ሃገራዊ ግዴታኦም ክዋፅኡን ወገኖምን ዓርሶምን ክጠቕሙሉ
ዝኽኡሉሉ ባይታ ተፈጢሩ ኣሎ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ማኣድን ምልማዕ፣ ቱሪዝም፣
ጥዕና፣ ትምህርቲን ኣይሲቲን ሰፊሕ ናይ ኢንቨስትመንት መማረፂ ቅሩብ ኮይኑ ይርከብ፡፡
እዞም ናይ ኢንቨስትመንት መማረፂታት ምስ መዋፃኣይነቶምን ኣብ ዕዳጋ ዘለዎም
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ተቐባልነት ብዘየጠራጥር መልክዑ ቅቡላት እንትኾኑ ከም ኣድላዪነት ተወሳኺ መፅናእቲ
ብምግባር ምርግጋፅ የድሊ እዩ፡፡
ነዚ ንምትግባር ድማ ልምዓታዊ መንግስትና ንመውፈርቲ ዝምችው ናይ ኢንቨስትመንት
ፖሊሲ ሓንፂፁ ተግባራዊ ዝገበረ እንትኾን ምስዚ ሓቢሩ ዝተፈላለዩ መታብዕታት ፓኬጃት
ተዳልዮም ተግባራዊ እናኾኑ ይርከቡ፡፡ ኢምፖርት ዝኾኑ ዝነበሩ ኣብ ሃገርና ክምረቱን ና
ወፃኢ ሸርፊ ከርክቡልና ዝኽእሉ ናይ ሰደድ ኣቑሑትን ሓልኪታትን ምምራት ቁልፊ
ትኹረት ዝግበረሎም ከምምኾኖም ኣብዚ ንዝዋፈሩ ኣካላት ዝለዓለ ድጋፍ ንምግባር
መንግስቲ ተዳልዩ ይርከብ፡፡
ስለዚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሰብ ሃፍቲ ተቐቢሉ ኣብ ክልልና ናይ ልምዓት
ምዕባለ ኣስተዋፅኦ ንኽገብሩ ንምኽኣል እንግዶቱ ኣጠናኺሩ ዕዱማቱ ይፅበይ ይርከብ፡፡
ወገኑን ዓርሱን ንምልዋጥ ዝመፅእ በዓል ሃፍቲ ካብ ብሐዚኡ እንኻዕ ደሓን መፃኻ ኢሉ
ዝተቐበለ ምኻኑ ፈሊጥኩም ናብ ክልልና ክትመፁ ንዕድም፡፡ እዚ ድኽነት ታሪክ ናይ
ምግባር ወፍሪ ኣካል እዩ፡፡
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