ሕለያ ዘይበልዎስ እግሪ ሓማተይ ቀጠነኒ?
ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ዓለምለኻውን ሃገራውን መዐቀኒ ዘማልአ ፈላማይ ትካል መፍረይ
ስሚንቶ ትግራይ እንትኾን ኣብ ሃገርና ተወዳዳሪ መፍረይ ስሚንቶ ‘ዩ፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን
ን1800 ሰባት ቀዋሚ ዕድል ስራሕ ን240 ሰባት ናይ ኮንትራት ን51 ሰራሕተኛታት ድማ
ግዚያዊ ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ ትካል’ዩ፡፡
ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ኣብዚ ሐዚ እዋን ብዘፍርዮም ደረጅኦም ዝሓለዉ ብሉፃት ምህርቲ
ሲሚንቶ

ንህዳሰ ግድብ ሓዊሱ ንካልኦት ኣብ ህንፀት ዘለዉ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዘለዎ

ዝዓዘዘ ግደ ድማ ፍሉይ ይገብሮ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ከም ዓይኒ ብሌኑ ካብ ዝከናኸኖም ናይ
ህዝቢ ትካላት እቲ ሓደ ዝኾነ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ኣብ ምፍጣር ዕድል ስራሕ ፣ኣብ
ምትእስሳር ዕዳጋ ንደቀቕትን ኣናእሽተይን መንቀሳቀስቲ መናእሰይ፣ኣብ ከተማ ይኹን
ኣብ ገፀር ንዘለዉ ስራሕቲ

ህንፀት

ዝለዓለን ዘይትካእን ተራ ዝፃወት ዘሎ ትካል’ዩ፡፡

እዚ ከምዝ እናሃለወ ናይ ፀላእቲ ዒላማ (ዓውዲ ትኹረት) ካብ ዝኾኑ ትካላት’ውን ሓደ
ምዃኑ’ውን ይፍለጥ፡፡ ብደምን ኣዕፅምትን ደቂ ህዝቢ ዝተነደቐ ትካል ስለዝኾነ ድማ
ሓበንን ፅላልን ካልኦት ትካላት እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ትካል’ዩ፡፡ እሞ ኣብዚ ሐዚ እዋን
ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ኣጀንዳ ዝኾነሉ ምክንያት ግልፂ እዩ ፡፡ እዙይ’ውን ኣብ እዋን
መረፃ ተፃባዕቲ ሓይልታት ዝኾኑ ፖለቲካዊ መኽሰብ ዶኾን ንረኽበሉ? ዝብል መበገሲ
ብምሓዝ ኣብዚ ሃገራውን ክልላውን እዋን መረፃ ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳ ምንብድባድ ካብ
ዝኾነ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ትግራዋይ(ኢትዮጵያዊ) ዝወፅእ ሓሳብ ኣይመስልን፡፡ ቀንዲ
መልእኽቲ

ናይዞም

ፀሓፊ(ወዲ

ምበይተይ)

ዕብየት

ንምንታይ

ይርአ?

ንምንታይ

ተወዳዳርቲ ይኾኑ? ዝብል’ዩ፡፡
እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘለዎ ዝምድና
ንምልሕላሕን ኢሉ’ውን ንምንፃልን ምግላልን ዝዓለመ ምዃኑ ርዱእ’ዩ፡፡
ኣብ

ሓንቲ

ዲሞክራሲያዊትን

ፌደራላዊትን

ሃገር

ዝነብሩ

ብሄራትን

ብሄረሰባትን

ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሓደ ዝገብሮም ሕገ-መንግስቲ ፌደራል እንትህልዎ ኣብ ሕድሕድ
ክልሎም ድማ ናይ ባዕሎም ሕገ-መንግስቲ ክልል ኣለዎም ፤ብተወከልቶም ኣቢሉ ዝፀደቐ
ማለት’ዩ፡፡ ምስ ፌደራል ዘለዎ ርክብን ስልጣንን ዝውሰን’ውን ይኸውን ኣብ ኣከፋፍላ

ግብሪ ንፌደራል፤ንቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ’ውን ናይ
ባዕሉ ዝኾነ ኣዋህባ ፍቓድ ንግድን ኣተኣኻኽባ ግብርን’ውን ከምኡ፡፡ ነጋዳይ’ውን ብናፃ
ዕዳጋ እናተመርሓን ሕግን ደንብን ኣክቢሩ (ብሕጋዊ መንገዲ) ፍቓድ ንግዲ ምክፍፋልን
መሸጣን ዝተፈላለዩ ፍርያት ሃገርና ነቲ ተገልጋሊ ሕ/ሰብ ይሸይጥ፡፡ ነዚ ስራሕቲ ንግዲ
(መሸጣ) ድማ ሓደ ዓይነት ምህርቲ ካብ ካሊእ ክልል ናብቲ ዘለዎ ክልል ኣምፂኡ
እንትሽይጥ ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ዝሓሰቦ ዋጋ ናይቲ ምህርቲ፣ንመጓዓዝያ ዘውፅኦ
ወፃኢ ፣ኣብቲ ዝነብረሉ ክልል ዘሎ ተመሳሳሊ ምህርቲ

ምስ ዝሸየጦ ዋጋን’ዩ ዘወዳድር

እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ መሸጣ ናይቲ ምህርቲ (ስሚንቶ ይኹን እኽሊ ካልኦት
ሽቐጣት ዘዋፅኦን ዘየዋፅኦን ምዃኑ ሓሲቡ(ገቢጡ) ናብ ምግዛእን ምምፃእን ምሻጥን
የኣቱ፡፡ ከምቶም ወለድና ዝብልዎ”ዘይሓሰብ ኣይንገድ” ነቶም ምህርቲ ኣብቲ ዝፈረይሉ
ቦታታት ናብዚ ክልል ከጓዓዕዝ ዘውፅኦ ወፃኢ ሓሲቡን መፅዓን መራገፍን እንተይተረፈ
ገቢጡ ዘዋፅኦ እንተኾይኑ ኣምፂኡ ይሸይጥ፤ዘየዋፅኦ ዋጋ ዕዳጋ እንተኾይኑ ድማ ካሊእ
መማረፂ ይወስድ(ኣብቲ ክልል ዝፈሪ ምህርቲ ብዙሕ ወፃኢ ንመጓዓዝያ እንተየወፅአ
ይገዝእ፣ይሸይጥ፡፡ እዚ ኣብ ፅቡቕ ሃዋህው ዋጋ ዕዳጋ ዘሎ ከይዲ’ዩ፡፡
ካብ ካልኦት ክልላት ዘምፅኡ ነጋዶ’ውን ነቲ ዘምፅእዎ ፍርያት ስሚንቶ ይኹን ካልእ
ምህርቲ ብናይ ናፃ ዕዳጋ ሕጊ ተደሪኾም ገዚኦም ኣጓዓዒዞም ክንደይ ከምዘኽሰቦም ሪኦም
ክኣትዉ ወይ ክገድፍዎ ይኽእሉ’ዮም፡፡ ዝውሰኖ እቲ ዘሎ ወድዓዊ ዋጋ ምህርትን
መጓዓዝያን ጥራሕ’ዩ ክኸውን፡፡ ምእንቲ ዕዳጋ ኢልካ ዝእቶ ንግዲ መሸጣ ስሚንቶ ይኹን
ካልኦት ፍርያት ስለዘየለ፡፡ ብመሰረቱ ግን ኣብ ካሊእ ክልል ዝፈረየ ስሚንቶ ናብ ትግራይ
መፂኡ ከይሽየጥ ዝኽልል ሕጊ ከምዘየለ ዘረዳድአና ጉዳይ ‘ዩ ናይ ካልኦት ክልላት
ፍርያት ምህርቲ ስሚንቶ ኣብ ትግራይ ኣትዮም እንተዝሽየጡን እቲ ሕ/ሰብ’ውን መማረፂ
ዕዳጋ ምረኸበ ዝብል ዘረዳድእ እዃ እንተኾነ፤ኣብ ክሊ ናፃ ዕዳጋ ኮይንካ ንዝግበር ንግድን
መሸጣን ግና መሰቦ ስሚንቶ ኾነ ካልኦት ትካላት ብዝገብርዎ መፅናዕቲ ዕዳጋ ኣብ
ዘዋፅኦም ርሑቓት ቦታት’ውን እንተኾነ ወሲዶም ይሸጡ’ዮም፡፡ መሰቦ ስሚንቶ ናብ
ካልኦት ክልላት ወሲዶም

እናሸጡ ናይ ካልኦት ክልላት ስሚንቶ ንምንታይ ኣብ ትግራይ

ዘየለ? ምባል ግና ኣብ መቐለ ዕቡድ ሰብ እንድሕር ዘየለስ ኣብ መቐለ ዕቡድ ከይኣቱ
(ከይንቀሳቐስ) ተኸልኪሉ ድዩ? ካብ ምባል ብምንታይ ይፍለ?

ኣንቱም ወዲምበይተይ ካብ ፍርያት ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ንናይ ካልኦት ክልላት ምህርቲ
መሸጣ ምግዳስኩምን ምሕላቕኩምን ግና ኣብ ትዕዝብቲ’ዩ ዘውድቐኩም እቲ ሓሳብኩም
ከም

ሓደ

ዜጋ’ኳ

ዝንፀግን

ዝደጋግምዎም ንኣብነት፡-

ዝኹነንን

እንተዘይኮነ

ምስቶም

ፀረ-ልምዓት

ሓይልታት

ፀረ-ሰናይ ምምሕዳር’ዩ፣ህዝቢ ዝመሰሎ ምህርቲ ካብ ዝረኸሰ

ፋብሪካ ገዚኡ ምጥቃም መሰሉ’ዩ፣ኣብ ትዕዝብቲ ዘውድቅ ‘ዩ፣መንግስቲ ብዘለዉ ሚዲያታት
ኣሉታን ኣወንታን ኣነፂሩ መልሲ ክህብ ኣለዎ ዝብሉ

ሓሳባት ዝመሳሰልን ንህዝቢ

ትግራይ ዘሰልቸወን ብምዃኑ እንተዘይደኸምኩም ይሓይሽ፡፡ እንተንሕና ግና በቲ ናይ
ወለድኹምን

ወለድናን

ኣባሃህላ

“

ሕለያ

ዘይበልዎስ

እግሪ

ሓማተይ

ቀጠነኒ

በለ”

ክንብለኩም ንደሊ፡፡ ካብ ኹሉ ንላዕሊ ድማ መንግስቲ ክልል መግለፂ ይሃበሉ ምባልኩም
ብዛዕባ ናይ ክልሉ ጉዳይ ዝምልከቶ

እንተዝኾን ፅቡቕ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ክልላት

ፍርያት ስሚንቶ ናብ ክልልና ኣትዩ ይሸየጥ ዶ ኣይሸየጥ ንዕዳጋ ዝግደፍ ጉዳይ’ዩ ዝኸውን
ብናፃ ዕዳጋ ዝምራሕ ኢኮኖሚ ኣብ ምህናፅ ስለዘለና ፡፡ በዚን ወደዙይን ግና ህዝቢ
ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብን ዝምድናን ሓድነትን ዘይሽርሽር
ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ ክኸውን’ዩ፡፡ ሰላም
ልሳነ-ሰይፍ

ካብ

መቐለ

