
ትካላት ኮርፖሬሽን ሓጺን መፂንን ኢንጅነሪንግን (MetEC)፣ ዕድላት፣ 
ቀፀልቲ ሓደጋታት- ትግራይ ከም ኣብነት፤ 
 
ዘፅኣት- ካብ መቐለ  05-22-16 

 
ኩልኹም ግዱሳት ተጋሩ ብምስትውዓል ንኸተንብቡዋ ደጊመ ደጋጊመ ይምሕፀነኩም ኣለኹ፤ ምኽንያት 
ስለዘለኒ እዩ፤ 

 
ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ገለ ተጋሩ ኣሕዋተይ ኣሓተይ "ሜቴክ ኣብ ትግራይ 300 ሚልዮን ብር 
ኢንቨስትመንት ገይሩ (ረጢቡልና እንተበልና ይሐይሽ)" ኢሎም ከም ዓብዪ ዓወት ቆፂሮም ከበሮ ሓምሓም 
ክወቕዑ ሪአስ ብዙሕ ጉህየ፣ ሓፊረ ነይረ፡፡ ኣብቲ እዋን ድማ ዝመስለኒ ሓሳብ ሂበ ነይረ፡፡ ናይቲ ልዑል 
ሰኸፈት ምኽንያት ንቲ ጉዳይ ኣቓልቦ ሂቦም ንዝዕዘቡ ብዙሓት ተጋሩ እኳ ግልጽን እዋናዊን እንተኾነ ኣብ 
ዝበዝሕ ሰብ ዘሎ ናይ ሓበሬታ ክፍተትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝረአ ዘይተገዳስነትን ግን ዝበለፀ መሰከፊ 
እዩ፡፡ 

 
ብውነ ንዝዕዘብ ኣብ ሜቴክ ዝግበር ዘሎ ፍፁም ስትራቴጂያዊ ኣንፈት ዘይብሉ፣ ደመ-ነፍሳዊ ኣካይዳ፣ 
ብውነ ዘይኮነስ ብስምዒትን፣ ብሰኸፈት፣ ንግዚያዊ ፖለቲካዊ ከስቢን ቅልጡፍ ፋይናንሳዊ ትርፊን ዝስርሑ 
ዘለዉ ስራሕቲ፣ ኣዝዮም ሓደገኛታት፣ ምናልባሽ እውን ገለ እዋን ክፍንጀሩ ዝኽእሉ ናይ ግዘ ነታጉቲ 
እዮም፡፡ እቲ ሓደጋ ንኹልና ኢትዮጵያውያን እኳ እንተኾኑ ንተጋሩ ግን ሕልፊ ዋጋ ከኽፍለና ዝኽእል 
እዩ፡፡ ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈላለየ መልክዕን ቅርፅን ሒዞም ክወሳወሱ ዝቐነዩ ሓሳባት ሰኸፈትና 
ዘጠናኽሩ፣ ህድእ ኢልና ክንሓስብ ዘገድዱ፣ ካብ ስቕታ ወፂና ክንዘራረብን ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ክንሕፅፅ 
ዘተሓሳስቡ እዮም፡፡ 

 
ናብቲ ዝርዝር ሓቂ እንትንመፅእ፣ ኮርፓሬት ኢንጅኔሪግ ሓፂን መፂን (ሜቴክ) ዘንቀሳቐሶ ልዕሊ 120 
ቢልዮን ሃፍቲ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ዝገበሮ ትሕቲ ፍርቂ ቢልዮን ብር (less than o.5 %! Mind 
you, it is less than 0.5 %- not 5 %- less than 0.5 %) እዩ፡፡ ገለ ሓይልታት ሜቴክ 
ሃፍቲ ኢትዮጵያ ጓሕጕሑ ናብ ትግራይ የጎዓዕዞ ኣሎ ኢሎም ሕሶት እንትምህዙ፣ ሕሶቶም ምስደጋገሙ 
ድማ ብዙሓት ሓቂ መሲሉዎም ክታለሉ፣ ሓለፍቲ ሜቴክ ግን ካብ ጠቕላላ ሃፍቲ ሜቴክ 1 % እኳ 
ኢንቨስት ክገብሩ ዘይምኽኣሎም ናይ ታሪኽ ተወቀስቲ ዝገብሮም እዩ፡፡ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ሃፍቲ ሜቴክ 
ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ደብረዘይትን ደብረብርሃንን እዩ ተደኲዑ ዘሎ፡፡ ሜቴክ እዚ ብብዙሕ ወገኑ 
ኣዝዩ ዘተሓሳስብ፣ ዘሕዝን፣ ክውገዝ ዘለዎ፣ ቅልጡፍ መአረምታ ዘድልዮን እዩ፡፡ 
 

 “ንምንታይ?” ዝብል ለባም፣ ገለ ምኽንያታትን ሰኸፈታትን ክሕብር፤ 

 
1. ምኽንያታውነት፣ ርትዓውነት፡- ልዕሊ ትግራይ ብዂናት ዝተሃሰየ የለን፣ ስለዝኾነ ድማ ልዕሊ 

ትግራይ ካሕሳ ዝግበኦ ከባቢ የለን፡፡ ትግራይ ሐዚ እውን ኣብ ቐጠና ዂናት ስለዘላ፣ ዝበዝሕ 
ሰራዊትን ኣፅዋር ኲናትን እዚ ሃገር ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ፡፡ ኣብዚ ሐዚ እዋን ዓበይቲ ናይ ታንኪ፣ 
ካልኦት ኣፅዋር  መገጣጠሚን ፅገናን ፋብሪካታት ኣብ ትግራይ ብዘይምህላዉ፣ መብዛሕቲኦም 
ኣፅዋራት ኲናት ድማ እዋናዊ ፅገናን ፀረጋን ስለዘድልዮም፣ በብግዚኡ ፅገና ዘድልየን ታንኪታትን 
ኣፅዋራትን ኣዳማ፣ ኣዲስ እናኸዳ እየን ዝፅገና፣ ዝፅረጋ ዘለዋ፡፡እዚ ድማ ንታ ሃገር እውን ብዙሕ 
ዋጋ እዩ ዘኽፍላ ዘሎ፡፡ ኣብ ዝሓለፉ 18 ናይ ምትፍናን ዓመታት ንመጎዓዐዚ እዞም ኣፅዋራት 



ቢልዮናት እዩ ወጻኢ ተገይሩ፡፡ መሪሕነት መከላኸሊ ሃገርን ልዕሊኡ ዘሎ ኣዛዚ ኣካልን ኣብ 
ውሽጢ 18 ዓመት እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእትዩ ንትግራይን ኢትዮጵያን ብዝረብሕ መልክዑ ኣብዚ 
እትጥፍ ሓንቲ ፋብሪካ ኣብ ትግራይ ንምትካል እኳ ዘይምሕሳቦም ዝገርም እዩ፡ 
ልዕሊ ትግራይ ብዂናት ዝተሃሰየ የለን፣ ስለዝኾነ ድማ ልዕሊ ትግራይ ካሕሳ ዝግበኦ ከባቢ የለን፤ 
ልዕሊ ትግራይ ድማ ወታደራዊ ኢንዳስትሪ ንኽህነፀሉ ምኽንያታዊን ዝኾነ ከባቢ የለን፡፡ 
 
 

2. ብዓይኒ ኢንቨስትመንት ድማ፡- ልዕሊ ትግራይ ድማ ካብ ቀጠና ኢንቨስትመንት ዝተገለለ የለን፣ 
በዓል ሜቴክ ኢንቨስት ዘይገበሩ ድኣ መን እዩ ኣብ ትግራይ መፂኡ ኢንቨስት ክገብር? ካብታ 18 
ሽሕ ሰብ ጥራሕ እትቖፅር ት.እ.ም.ት ወፃኢ እዚ ዝበሃል ጥቁው ናይ ውልቂ ኾነ ናይ መንግስቲ 
ኢንቨስትመንት ምንቅስቓስ የለን፤ ሓያል ናይ ሸቕሊ ኣልቦነት ድማ ነጊሱ ይርከብ፡፡ ከም ሳዕቤኑ 
ድማ ተጋሩ ካብ መላእ ሃገር ብስደትን ህልቂትን መናእሰይ ቁፅሪ ሓደ ኮይንና ኣለና፡፡ እቲ 
ብኣዕፅምቲ ጀጋኑ ዝተጣየሸ ሜቴክ ወለዶ ናይ ምድሓን ሓላፍነት ኣለዎ፡፡ 
 

 

3. ቀፃሊ ሓደጋ፡- ብስሩኸ ወታደራዊ ኢንቨስትመንት ኩሉ ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራሕ ምእካብ ዘለዎ 
ጉድኣት ከመይ ዘይርደኦም? እቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ኮነ መላእ ህዝቢ ትማሊ ኣብታ ናይ 
ቀደም ዩጎዝላቪያ ብምኽንያት ወታደራዊ ኢንዳስትሪ ኣብ ሓደ ከባቢ ምእካብ ስዒቡ ካብ 
ዝተፈጠረ ጥፍኣት ክመሃር ነይሩዎ፤ መለበሚን ኣይግበርካ፣ መለበሚን ኣይኽእላእኻ ከም ዝበሃል 
ካብ ህዝብታት ቦስኒያ፣ ስላቭ፣ ሰርብ ክንመሃር ነይሩና፤ ንምዃኑ እዚ ትውልዲ ኣብ 
Srebrenica ዝተፈፀመ ህልቂት ደቂ ሰባትን ምኽንያቱን ይፈልጥ ዶ? ስርዐት 
ህ.ወ.ሓ.ት/ኢህወደግ ይኸዶ ዘሎ ቀይናን መንገዲን ናይ ፅልኣት ሓይልታት ብዝነዝሑዎ ናይ ፅልኢ 
መርዚን ተሓዋዊሶም ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኣባና ተመሳሳሊ ሕማቕ ኣጋጣሚ ከምዘይፍጠር እንታይ 
ዝሓዝናዮ፣ እንታይ ዋሕስ ኣለና? ኣይበል እምበር ሓደ ነገር እንተተፈጢሩ ከኽፍለና ዝኽእሎ ዋጋ 
ንምሕሳቡ እውን ኣፀጋሚ እዩ፡፡ ንምንታይሲ፤ እዚ ዘመን ስረ ዘይኮነስ ፍልጠት፣ ቴክኖሎጂ እዩ 
ዝሓትት፣ ቴክኖሎጂያዊ ጭዋድኡ ዝተርነዐ ይስዕር፤ ይስዕር ጥራሕ ዘይኮነስ ብናይ ባዕልኻ በትሪ 
እውን ምውቃዕ ኣሎ፡፡ 
 

 
ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ሓቂ፣ ሜቴክ ፈለማ እንትጣየሽ ኣብ ሰለስቲኦም ስርዓታት ዝተሃነፁ ዝተፈላለዩ 
ወታደራዊ ኢንዳስትሪታት ሓቚፊ እዩ ተላዒሉ፡፡ መብዛሕቲኦም እቶም ፋብሪካታት ድማ ኣብ 
ደብረዘይቲ፣ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝተሃነፁ እዮም ነይሮም፡፡ ስለዝኾነ ድማ ትካላት ሜቴክ ኣብቶም 
ዝተጠቐሱ ከባቢታት ብበዝሒ ክርከቡ ባህርያዊ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ትማሊ ጌጋ ስለዝተፈፀመ ሎሚ 
ክእረም የብሉን፣ ዝገደደ ጌጋ ክስራሕ ኣለዎ ማለት  

 
እቲ ንየ ዘሎ ፕሮፖጋንዳ ሃፍቲ ኢትዮጵያ ብሜቴክ ኣቢሉ ናብ ትግራይ ይጉዕዓዝ ኣሎ ዝብል እዩ፡፡ 
ኮርፖሬሽን ሽኮር ‘ብሰንኪ ግዕዝይና MetEC ፈሺሉ’ ክብሃል ከሎ ‘ተጋሩ ጀነራላት ንቲ ሃፍቲ ናብ 
ትግራይ ኣግዒዞምዎ’ ይበሃል፣ ‘ግድብ ህዳሰ ሜቴክ ሒዙዎ’ እንትብሃል ‘80 ቢልዮን ናብ ትግራይ 
ከግዕዙዎ ስለዝደለዩ እዩ’ ይበሃል፣ ወ.ዘ.ተ፡፡ እቲ ዝውረ ብዙሕ እዩ፤ ሃፍቲ ሜቴክ ኣብ ደብረዘይትን 
ደብረብርሃንን ክድኳዕ፣ ታንኩን ሞርታሩን ካሊኡን ኣብ ደብረዘይት ክስራሕ እምበር እዚ ዝበሃል ጥቑው 
ናይ ሜቴክ ኢንቨስትመንት ኣብ ትግራይ የለን፤ የግዳስ ሜቴክ ካብ ጠቅላላ ሃፍቱ 1 % እኳ ኢንቨስት 



ክገብረላ ኣይከኣለን፡፡ ኧረ 0.5 % እውን ኣይመነነላን! እዚ ክሕደት እዩ! እዚ ሓደጋ እዩ! እዚ ሓደ እዋን 
ክነቱግ ዝኽእል ዝተቐበረ ፈንጂ እዩ!  

 
 

 
ንፈልጥ ኢና፣ ኣብ ትግራይ ብመዳይ ኢንዳስትሪ ኢንቨስት ንምግባር ዘበረታትዕ ኩነታት የለን፡፡ ካብ 
ማእኸል ሃገር ምርሓቕና፣ ኣብ ቀጠና ኲናት ዘለና ምዃና፣ ካብ ት.እ.ም.ት ወጻኢ ካሊእ ኣብ መዳይ 
ኢንዳስትሪ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ ትርንዕ ዝበለ ኢንቨስተር  ዘይሎ ምዃኑ፣ ብብዙሕ ዓይኒ ተሎ ኢልካ 
ዓብዪ መኽሰብ እትረኽበሉ ሃዋህው ዘይምህላው፣ እዚ ኩሉ ንፈልጥ ኢና፡፡ እሞ ንኣኻትኩም ዝኸበደ ድኣ 
ንመን እዩ ክቐሎ? ንስኻትኩም ዘይተቓለስኩምዎኸ መን ክቃለሶ? እሞ ናይዚ ህዝቢ ዕፃኸ እንታይ 
ይኹን? ናይዚ በብኹርንዑ ፋሕጭንግራሕ ዝብል ዘሎ፣ ተስፋን ማእገርን ዝሰኣነ ህውቱት ወለዶ መጻኢኸ 
እንታይ ይኹን?  

 
 
ብዓይኒ ፍትሓውነትከ ከመይ ትሪኡዎ? ኣይ ኣዕፅምቲን ደምን ተጋሩን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን እንድዮም 
ሜቴክ ዝወለዱ- ብኸመይ ድኣ ትግራይ ኢንቨስትመንት ሜቴክ ዘይግባኣ? ብኸመይ ድኣ ትግራይ ንሜቴክ 
ጓና ትኾኖ? ብስሩባ እዚ ህዝቢ መን እዩ ማእገሩ? እዚ ህዝቢስ ከመይባ ክንድዚ ዕሽሽ ትብልዎ?  
ህዝቢ ትግራይ ትካላት ሜቴክ ተማሂሮም ዲግሪ ማስተርስ ፅዒኖም ስራሕ ስኢኖም ናይ ወለዶም ኢድ 
ጠመትቲ ንዝኾኑን ብተስፋ ምቑራጽ ናብ ስዑዲ የመን ዘማዕድዉ ዘለዉን ገለ ውላዱ ዝኾነ ናይ ስራሕ 
ዕድል ክፈጥራሎም እምበር ናይ መከላኸሊ ሃገር ናይ ቢልዮናት ቢዝነስ ኢምፓየር ተሃኒፁ ተባሂሉ ክዝንቶ 
ናይ ምስማዕ ባህጊ የብሉን፤ ፈለማ ውሕስነት ህልውንኡ ይረጋገፅ፡፡  
 

 
ብስሩኸ እዚ ኣብ ሓደ ከባቢ ተኣኪቡ ከይዱ ከይዱ ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ከመይ ዘይርኣየኩም? ፅባሕ 
ድሕሪ ፅባሕ ሓደ ፀገም እንተተፈጢሩ ክስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ከመይ ቀሊሉ ተራእይኩም?  

 
መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት/ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ ህልውና ሃገርን ህዝብን ዘተሓሳስቦም እንተኾይኑ ብፍላይ ኣብ ህንፀት 
ወታደራዊ ኢንዱስትሪታት ሜቴክ ንዞም ዝስዕባ ነጥብታት ኣብ ግምት ከእትዉ ይግባእ፤ 

 
I. እቶም ኢንዳስትሪታት ኣብ ሓደ ኸባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ ብፍትሓዊነት ተጠቃሚ ዝገብር፣    

ዝተመጣጠነ፣ ኣብ መላእ ከባቢታት እዛ ሃገር ክትከሉ ኣለዎም፡፡  ይዕበ ይንኣስ ኩለን ክልላት 
ኢትዮጵያ  ተመጋጋቢ ብዝኾነ መልክዑ ካብ ኢንቨስትመንት ሜቴክ ተረባሕቲ ክኾና ይግባእ፤ 

 
II. እቶም በብኸባቢኡ ዝትከሉ ኢንዳስትሪታት ድማ ነንባዕሎም ክተኣሳሰሩ፣ ሓደ ብዘይ እቲ ሓደ 

ከይሰርሑ ክቆላለፉ ገይርካ ክትከሉ ይግባእ፡፡ ንኣብነት መኪና ዝሰርሕ ትካል እንተሃልዩ፣ ኣብቲ 
ሓደ ቦታ ጎማ፣ ኣብቲ ሓደ ቦታ (ክልል) ቦዲ፣ ኣብቲ ሓደ ሞተር፣ ኣብቲ ሓደ ድማ ናይ ምግጥጣም 
ስራሕ ትሰርሕ፡፡ ታንኪ እውን እንተኾይኑ ከምኡ፡፡ ኩሎም ከተቆላልፎም ይግባእ፡፡ 

 

III. ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ሓደ ከባቢ ብዘይዝኾነ ናይ ካሊእ ድጋፍ( በይኑ) ፣ ሙሉእ ንሙሉእ (100 
%) ሓደ ወታደራዊ ምህርቲ ዘምርት ትካል ክህሉ የብሉን፡፡ ምስ ኣብ ካሊእ ቦታታት ዘለዉ 



ፋብሪካታት ዘይተቖላለፈ፣ ብዘይ ናይ ካሊእ ፋብሪካ እታወት (input) በይኑ ደው ዝብል ፋብሪካ 
ክህሉ የብሉን፤ማለት ኣይኮነን፡፡ 

 
 
 
እዚ ህዝቢ ሓለፋ ኣይኮነን ዝሓትት ዘሎ፤ እዚ ህዝቢ ዝተፈለየ ረብሓ ኣይኮነን ዝሓትት ዘሎ፤ እዚ ህዝቢ 
ዝሓቶ ዘሎ ጉዳይ ማዕርነት፣ ጉዳይ ፍትሒ፣ ብኣውሩኡ ግን ጉዳይ ህልውና እዩ፡፡ እዚ ህዝቢ “ፅባሕ ድሕሪ 
ፅባሕ ዝፍንጀሩ ናይ ግዘ ነተጉቲ ይቕበሩ ከይህልዉ፤ ብበትርና ከይተውቅዑና፣ ዓወትና መውደቒና 
ከይኸውን፣ ሎሚ ናታትኩም ዕሽሽነት ናትና ወይ ናይ ደቅና ጥፍኣት ከየስዕብ፣ ከም ህዝቢ ከይንፀንት፤ 
እናስተብሀልኩም፣ ንቕድሚት እናኣመትኩም ተጉዓዙ” እዩ ዝብል ዘሎ፡፡ 
 

 
ህዝቢ ይብል ኣሎ፣ ለባማት ይብሉ ኣለዉ “ዘዳምፅ ልቦና ይሃልኹም፤ ሓንሳእ ደው ኢልኩም መንገድኹም 
ፈትሹ፣ ንናይ ናይ ሎሚ ግዚያዊ ፖለቲካዊ ከስቢ መፃኢ ህዝብን ዓድን ኣብ ሓደጋ ትኣቱ ከይትህሉ 
መርምሩ፤ ህዝቢ ትግራይ ተጠሊሙ ከይኸውን ነብስኹም ፈትሹ፤ ንነብስኹም ሰማይ ካብ ምስቃል ናብ 
መሬት ወሪድኩም ፖለቲካዊ ውግንነኦም ብዘየገድስ ንሓቀኛ፣ ዓበይቲ፣ በላሕቲ ለባማት ግዱሳት ኣሳትፉ፣ 
ኣማኽሩ፤ ንናይ ሎሚ 20፣ 50፣ 100 ዓመት ኣሚትኩም ኣብ መዝገብ ታሪኽ ዝሰፍር ቅኑዕን 
ንትውልድታት ዝሸጋገርን ናይ ጉዕዞ መዝመር ሓንፅፁ፤ አብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ነጥብታት ብትኹረት 
ፈቲሽኩም ከም ጠቐምቲ እታወት ተጠቀሙሎም፣ ናብ ተግባር ድማ ሽረፉዎም”፡፡ 
 

 
ኣነ ድማ እብል፤ ካብ ኣናእሽቱ፣ ካብ ዘይበቕዑ፣ ካብ ዘይበሰሉ እውን ዝረብሕ ሓሳብ ክርከብ ይኽእል 
እዩሞ፤ እስቲ እቶም ሰኸፈታትና ትሕት ኢልኩም ረኣዩዎም፡፡ 
 
 
 

ዓወት ንውፁዕ ህዝቢ ትግራይ! 

 

ዘፅኣት- ካብ መቐለ  05-22-16 


