ኣብ ንእስነቶም ዕውታት ካብ ዝበሃሉ ሰብ ቢዝነስ ዝኸነ መንእሰይ ፀጉ ብርሃነ፤ ካብ ተሞኩርኡ ምእንታን ምንኣሰይ ክንመሃር ከመይ
ናብ ቢዝነስ ከም ዝኣተወን ሓፈሻዊ ጉዕዝኡን ሐዚ ዘለዎ ኩነታትን ኣዋጊዑና ኣሎ። ሰናይ ንባብ!!

እሞ ንባዕልኻ ብምልላይ ዝተወለድካሉን መዕበየኻን ብምሕባር ዶ ክንጅምር?
ፀጉ ብርሃነ፦ ከም ዝፍለጥ እቲ ሽም ንግዲ ትካለይ ብሽመይ ፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ዝብል ብምዃኑ ብውሕዱ ብሽም ብዙሕ ሰብ
ይፈልጠኒ እዩ። እቲ ውልደተይን መዕበያይን ዝምልከት፤ ዝተወለድኩሉ ኣብ ምጉላት እዩ። ካብ ብቖልዓይ ግን ኣብ ዓድግራት እየ
ዓብየ። ከም መብዛሕትኡ ሰብ ብቖልዓይ ናብ ትምህርቲ ኣትየ ይመሃር ነይረ። ኣብ ሞንጎ ኣቋሪፀ ናብ ኣስመራ፣ ብኡ ናብ ባፅዕ ከይደ፤
ያው ዓድግራት ናብ ኣስመራ ቅርብ ስለ ዝበለ ግዲእዩስ ናብኡ ኢና ንኸድ ነይርና። ኣብ ዓድግራት እነሃለኹ’ውን ጉኒ ጎኒ ትምህርተይ
ሓደ ሓደ ናይ ጋራዝ ስራሕቲ ይሰርሕ ነይር እየ።
ከመይ ኢልካ ናብ ቢዝነስ ኣቲኻ?
ካብ ኣስመራ ዝመፃእኹ (ተፈናቐል ኮይነ) ብ1994 ዓ/ም እዩ። ኣብ ኣስመራ እንደሃለኹ ዎርክ ሾፕ (ጋራዠ) ነይርኑ ምስ ሓደ ኤርትራዊ
ሼር ኮይነ፤ ድንኳን እውን ነይሩኒ። ኣብቲ ጋራዠ 35 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ነይሮምኒ። እቲ ድኳን ናይ ሻዕብያ ኩነታት ኣፅጋሚ ምስ
ምንባሩ ኣቐዱሙ ተዓፅዩ ነይሩ እዩ። ንዓደይ ክመፅእ ዓብዪ ህረፍ ስለ ዝነበረኒ ንምምፃእ ዕድል ምስ ረኸብኩ ኩሉ ሓዲገዮ ጥራይ
ኢደይ ናብ ዓደይ መፂአ። ጥራይ ኢደይ መፂአ ኣብ ዓድግራት ቤተሰብ ተቐቢሎምኒ። ካብ ባዶ ተስኤ በታ ዝነበረትኒ ሞያ ምስ ካሊእ
ሰብ ተሻሪኸ ብረታ ብረት ጀሚረ። ዓራት፣ ማዕፆ፣ ሶፋ ወዘተ ንሰርሕ ነይርና። ኣብ ከይዲ ንበይነይ ፈልየ ይሰርሕ ነይር እትወሰነ ፅቡቅ
ምስ ከድኩ፤ ኣብ ሞንጎ ኣካይዳ ግዲ ዘይከኣልኩሉ ከሲረ ዓፅየዮ።
ብ1996 ዓ/ም ናብ መቐለ መፂአ። ኣብ መቐለ ብዙሕ ተፀጊመ ነይረ። ኣብ ቤተ ክርስትያን፣ ኣብ መንገዲ ዝሓደርኩሉ መዓልቲታት
ነይሩ። ናይ ገንዘብ ምጥራይን ዘይምጥራይን ዘይኮነስ ምግቢ ዝምገቦ እውን ዝሰኣንኩሉ ፀገም ኣጋጢሙኑ ነይሩ። እዚ ፀገማት እዚ
ከመይ ኢሉ ከም ዝተፈትሐ እንድዒ ማለት ናይ እግዚኣብሄር ሓገዝ እዩ ዝኾን፤ ክፍታሕ እዩ ዝብል ጠንካራ እምነት ነይሩኒ። ፅዒረ
ድማ ናብ ስራሕ ኣትየ መጀመርታ በታ ሞያይ ተቖፂረ፤ ቀፂለ ኮንትራት እናወሰድኩ ብረታ ብረት ምስራሕ ጀሚረ። ምስ ሰብ ተሻሪኸ
ይሰርሕ ነይረ። ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ሓደ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሕና ብኡ ገይረ ናብ ናይ በይነይ ኣትየ። ዝተፈላለዩ ናይ ቡለኩየት ማሽናት፣
ናይ ጣውላ ዕንጨይቲ…ከምኡ ከምኡ እናገበርኩ ገንዘብ ኣዋህሊለ ናብ ጨረታታት ምጭራት ኣትየ።
ናብ ንግዲ ማለት ድዩ?
እወ! እቲ ሞያ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ነይረ፤ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ናብ ንግዲ ኣትየ ኣብ ህንፃ መሳርሒ መቅራብ
ተሰማሪወ። ኣብኡ እንዳሰራሕኹ ፀኒሐ ብ2001 ዓ.ም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትየ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ቋንቋ ኣምሓርኛ ፀገም ገጢሙኒ
ንምስራሕ ተሸጊረ ነይረ፤ መስተርጎሚ ተጠቒመ ዝሰራሕኹሉ እዋናት ነይሩ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸ እንታይ ትሰርሕ ነይርካ?
ኣዲስ ኣበባ ብ2001 ዓ.ም ምስ ኣተኹ ናብ ዱባይ ከይደ ስፔር ፓርት ከምፅእ እየ ፈቲነዮ ነይረ፤ ግን ንሱ ብቲ ሽዑ ዘዋፅእ መሲሉ ስለ
ዘይተረኣየኒ ገዲፈዮ ናብ ደቡብ ስዳን ከይደ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓደ ሓደ ስራሕቲ ለሚረ ነይረ ግን ብዙሕ ኣይመቸወኒን ሓሚመ።
ጥዕናይ ይሕሸኒ ኢለ ገዲፈዮ ተመሊሰ።
ካብኡ ቐፂለ ናብ ቻይና እየ ከይደ። ቻይና ምስ ከድኩ መጀመርታ ብዓቕመይ ድቕቕ ዝበለ ኣቕሑት ምምፃእ ጀሚረ። ክምኡ እንዳበልኩ
ቀስ ብቐስ ናብ መኪና ኣትየ። መኪነናናብ ምምፃእ ኣትየ እውን መጀመርታ ሓንቲ መኪና፣ ቀፂለ ክልተ መኪነና፣ ቀፂለ ብዝሕ ዝብለ
…ከምኡ ከምኡ እንዳበልኩ ከመቲ ሐዚ ዘለኹዎ ብሚድያ’ውን እነፋልጦ እቲ ትካል ዓብዩ ካብ ፀጉ ብርሃነ ገ/ሄር ዝብል ናይ ብሕተይ
ዝነበረ ናብ ፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ዝብል ፒ ኤል ሲ ተቐይሩ መኻይን ብበዝሒ የምፅእ ኣለኹ።
ሐዚ ኣብ ምንታይ ኣብ ምንታይ ዘፈር ኢኻ ትንቀሳቐስ ዘለኻ?
ክመቲ ዝፍለጥ ብበዝሒ መኻይን ገልባጭ፣ ማሽናት ኢና ነምፅእ። ኣብቲ ትካል ሼር እዩ ዘለኒ እምበር ሓላፍነት የብለይን። ብርግፅ
ይከታተሎ እየ ግን ብስራሕ መካየዲ እዩ ዝምራሕ። ከም በዓል ሼርን ብቐረባ ዝከታተልን ግን እቶም ስራሕቲ እቶም ዝገለፅኩዎም

ከምዘለዉ ኮይኖም ኣብ ጨረታታት ንኣብነት ናይ ኣስፋልት ሬንጅ እውን ነምፅእ ኢና። እዚ ናይ ምምፀኣይነት ስራሕ ንዓይ ብዙሕ
ዕግበት ኣይህበኒን፤ ምልኣኽ ክኸውን ኣለዎ ስርሐይ ኢለ እየ ዝምነን ዝህቅንን።
ኣብ ትካልካ ንክንደይ ሰባት ዕድል ስራሕ ፈጢርካ ኣለኻ?
ሓደ 80 (ሰማንያ) ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለው ጠቕላላ ኣብ ፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ።
እዚ ሃፍቲ ምስ ኣዋህለልካ (ምስ ኣጥረኻ) ኣብ ትግራይ እንታይ ሰሪሕኻ?
ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሐዚ ዝስራሕኩዎ ናይ ኢንቨስትመንት ነገር የለን። እቲ ንግዲ ከም ኩሉ ንዚ ወዲሃገር ዝግበር ንትግራይ ኮነ
ንትግራዋይ የቕርብ። ኢንቨስት ዘይገበርኩሉ ምክንያት አቲ ዓቕሚ ገና ስለ ዝኾነ ይመስለኒ። እምበር ኣብ ትግራይ ናይ ምስራሕ ድሌተይ
መጠን የብሉን። ኣብ ድጋፋት ግን ኣስተዋፅኦ ይገብር እየ።
ኣብቲ ድጋፍ (ምግባረ ሰናይ ስራሕ) ዝበልካዮ ክሳብ ሐዚ እንታይ ገይርካ ኣለኻ? ንወልዋሎ ክለብ ከም ዝሓገዝካ ብሚድያ ይዝረብ
ነይር እሞ ስለ ንሳ እውን ካልኦት ኣብ ባህሊ፣ ቋንቋ፣ ሰብ ምሕጋዝ ወዘተ ሓገዛት እንተጀሚርካ እንተገለፅካዮ?
እወ! ኣብ ዓድግራት ንወልዋሎ ክለብ (ሐዚ ኣብ ፅቡቕ ብርኪ ዝርከብ ክለብ) ናብ 1.4 ሚልዮን (ሓደ ሚልዮንን ኣርባዕተ ሚኢቲ
ሽሕን) ዝዋገኣ ዘባነዊ ኣብተቡስ ዓዲገ ኣረኪበዮም እየ። ማልያ ይኹን ኩሉ ሙሉእ ስፖርታዊ ዕጥቂ እውን ማለት እዩ። ብቐዳማይ
እውን ናብ ፕሪመርሊግ ምስ ሓለፉ ሽልማት ኢለ 100 ሽሕ (ሚኢቲ ሽሕ) ናብ ሒሳቦም ኣታዊ ገይረሎም እየ።
ሓደ ሰላሳ ዝኾኑ ቆልዑ (ፅጉማት ዝኾኑ) ድማ ተረኪበ ሙሉእ ክዳኖም፣ ምግቦም፣ ንትምህርቲ ዘድልዮም ኩሉ ኣማሊአ ኪኢለ
እናምሀርክዎም እየ። ናብ 2000 (ክልተ ሽሕ) ዝኸኑ ተማሃሮ ድማ በቢ ዓመቱ ዘድሊ ናይ ትምህርቲ ናውቲ የማልእሎም እየ። 300
(ሰለስተ ሚኢቲ ዝኾኑ ኣረጋውያን እውን ተኻፊልነናንብላዕ፣ ወለድና ነክብር ብዝብል ዝተወሰነ ይሕግዝ እየ። ንቐፃሊ እዞም ኣረጋውያን
ዝጥወርሉ ነገር ክሰርሕ ይሓስብ እየ፤ ትካል ነገር ከጣይሽ ማለተይ እየ።
እቲ ዋናን ንዓድና እውን ዓብዪ መፍትሒ ፀገምን ግን እቲ ዕሸላት ምምሃር ስለ ዝኸነ ኣብኡ ብፍላይ ክሳብ 10ይ ዝበፅሑን ልቢ
ዝገብሩን ብዝተዋደደ መንገዲ ምሕጋዝ ክቕፅሎ እየ። ንምንታይ እንተይልካ ሰብ ምስ ዓብየ ዝድላዩ ክሰርሕ ብቘልዕኡ ክምሃር ኣለዎ፤
እዙይ ግዴታ እዩ። ኣነ ድማ ብታ ዘላትኒ ዓቕሚ ዝኸኣልኩዎ ኣብዚ ጉዳይ ክሕግዝ እየ።
ናብቲ ትካል ብዝመፅእ ናይ ስፖንሰርን ሓገዛትን ብሰፊሑ ንሳተፍ ኢና። መፃሕፈቲ ንምሕታም ይኹን፣ ንሕክምና ይኹን፣ ንውድብ
መጠናኸሪ ወዘተ ወዘተ ዝኸኣልክዎ እናሓገዝኩ እዩ። ኣብ ዝግበሩ ናይ ልምዓት ወፈያታት እውን ግቡእና ስለ ዝኸነ ከም ኩሉ በዓል
ሃፈቲ ዝገብሮ ይሳተፍን የወፊን እየ በታ ዓቕመይ ዝፈቐደታ። ኣብ ስፖርት ንናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ክለብ ሓዊሱ ንሕግዝ ኢና።
ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብቲ ቢዝነስካ ዘጋጠመ ዓንቀፍቀፋት (ብሚድያ ከም ዝሰማዕናዮ ወይ ዘምበብናዮ)፣ ዝተሓላለኸ ናይ ክስታት ከም
ዘሎ እዩ። እቲ ኩነታት እንታይ እዩ? ንምንታይ አዩ ክፍታሕ ዘይተኸኣለ?
እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ መሲሉካ፤ ኣነ ናይ ቤተሰብ ክርክር ኣጋጢሙኒ፤ ንሱ ፀገም የብሉን ብሕጊ ዝተወሰነ ይግበር። እቲ ዋና ፀገም
ዝኾነ ግን እቲ ናይ ነሃተይ ናይ ቤተሰብ ክርክር ናብ ፀጉ ብርሃነ ትሬዲንግ ዝበሃል ካሊእ ናይ በዓሉ ሕጋዊ ሰውነት ዘለዎ ትካል ከይዱ
ጣጣ ይፈጥር ኣሎ። ኣነ ዘለኒ ንብረት ክእገድ ይክእል ይኸውን ክሳብ ፍርዲ ዝወሃብ፤ ኣብቲ ትካል ዘለኒ ብፅሒት (ሼር) እውን ናብ
ካሊእ ከይመሓላለፍ ክእገድ ይኸእል እቲ ሕጊ ከምኡ እዩ ዝብል። ዝግበር ዘሎ ነገር ግን ናብቲ ትካል PLC እናዘለሉ ንብረት
እንዳማቶም ይእግዱ ኣለዉ፤ ብዓብዪን ርኡይን ናይ ሕጊ ጥሕሰት። ዓርሱ ዝኸኣለ PLC፣ ሕጋዊ ሰውነት ትካል ዝዓደጎም ንብረታት
ገሊኦም ድማ ናብ ሰብ ዋና ዘማሓለፎም ብሽም እቶም ዝዓደግዋም ትካላት ዘለዉ ንብረታት (ብናይ እኒ ማረት ሓዊሱ ዘለው ንብረታት)
ካብ ሕጊ ወፃእ ብዝኸነ መንገዲ ይእግዶምን ኣብታ ሰሪሕና ክንዓብየላ ዝጀመር ናዓድና ተፅዕኖ ይፈጥረልናን ካብ ዓድና ክነወፅእ
የገድደናን ኣሎ። ገለ ዳያኑ እዚ ጉዳይ ኣትሪሮም ይቅፅሉሉ ኣለዉ።

ንዓይ ዝውሰን ውሳነ እንተሃልዩ ኣብቲ ነሃተይ ሼር ዝዓርፍ ነገር ክህሉ ኣግባብ እዩ ኣነ ኣባል ኣብ ዘለኹሉ ካምፓኒ ከይድካ ንቲ ካምፓኒ
ምንግልታዕ ግን ካብ ሕጊ ወፃእ እዩ። እዚ ከምዙይ ዝበለ ናይ ሕጊ ግድፈታት ብጣሚ ተስፋ ዘቑረፀካ እዩ። ዓድኻ ክትፀልእ ዘገድድ
እዩ። ጠሪዕኻ ድማ ዝሰምዐካ ዘየለ ምዃኑ ዝገደደደ ተስፋ የቑርፅ። እዚ ስርዓት እዙይ ናይ ማንም ኣይኮነን፤ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ወንበር
ናይ ዘሎ ኣይኮነን፤ ናይ ህዝቢ እዩ። ኩሉ ዋጋ ከፊሉ እዩ ኣምፂእዋ። ኣነ ብወገነይ እዚ ስርዓት እዙይ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ እዩ
ኢለ ተኣማሚነ እየ ዝሰርሕ ነይረ። ጥራሕ ሕጊ ተኸቲለ ይስራሕ እምበር ዝመፀኒ የለን ይብል ነይረ።

ሐዚ ሐዚ ግን ቁሩብ ውሽጠይ እንዳተጠራጠረን እንዳተቐየመን ይኸይድ ኣሎ። ንምንታይስ ተገይሩ ዘይፍለጥ፤ ንሓደ ሰብ ክበፅሖ እዩ
ዘይትብሎ ተግባራት እዩ ዝፍፀመኒ ዘሎ። ዘይበፃሕናዮ የለን ዘይከድናዮ የለን ግን ሰማዒ ስኢና እቲ ትካል ገና ብዕሸሉ ክኾልፍዎ ፃዕሪ
ዝገብሩ ኣካላት እንደሃለው ስቅ ኢልካ ይርአ ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ፍትሒ ኩነታት ከምዚ እንተኾይኑ እንኳይ ዲ ሓዱሽ ፈሰስ
(ኢንቨስት) ክትገብርስ እቲ ዘጥረኻዮ እኳ ሒዝካዮ ዓዲ ክትለቅቕ ዘገድድ እዩ። ኣን ሐዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ኣይኮነን ስራሕ ዘለኒ፤
ኣብ ወፃኢ ዓዲ እውን ኣብ ሰለስተ ሃገራት ስራሕ ኣለኒ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ዓደይ ኩነታት እንድሕር ደኣ ብኸምዚ ቀፂሉ ተገዲደ ዓደይ
እንዳፈተኹ ግን ተደፊአ ናብ ደገ ክኸድ እየ ማለት እዩ። እታ ኣብ ደገ ዝሰራሕናያ ጠርኒፍና ደኣ ናብ ዓዲ ክንኣቱ ይግባእ እምበር ማዕሮ
ኣብ ዓዲ ዝሰራሕኻዮ ንደገ ሒዝካ ክትከድ ዘግብር ነገር ምህላው ስቕ አልካ ምርኣይስ ዓገብ እዩ፤ እዞም መራሕቲ ብውነ ክርኢዎ
ኣለዎም።
እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ናብ ዝንልከቶም ኣካላት ከም ዘቕረብካ ኣብ ዘረባኻ ደጋጊምካ ትገልፅ ኣለኻ እሞ እቶም ዝምልከቶም ኣካላት
እንታይ ዝብል መልሲ እዮም ዝህብኹም? እቶም ደያኑ ዋላ እቶም ዝምልከቶም ካልኦት ሰበ ስልጣናት?
እቶም ዳያኑ ጠበቓታትኩም ኣይትእሞኑ እዮም ዝብሉና። ብቲ ሕጊ እዩ ዝኸድ ዘሎ ማለቶም እዮም ይመስለኒ። እቲ ኣባይ ዝበፅሕ ዘሎ
ነገር ግን ኣይኮነን ናይ ሕገ ሰብስ ዝኸነ ምንባብ ዝኽእል እውን ኣንቢቡ ክርድኣ ዝክእል ግልፂን ዘይተሻሚን ሕጊ እናተጠሓሰ እዩ በደል
ዝበፅሐኒ ዘሎ።
ናብቶም ካሊእ ዝምልከቶም መራሕቲ ናብ ቀዳማይ ሚንስተር ከይተረፈ ኣእቲና ኢና፤ ዝወሃበና መልሲ ክርአ እዩ ዝብል እዩ። እዙይ
ከምዙይ እነሃለወ ግን ካሊእ ሰበባት እናፈጠረ ግምሩክን እቶትን ይኸሰና ኣሎ። ብዘይ ደረሰኝ መኪና ሸጥኩም ኢሎም ክሲ ኣቕሪቦም።
እቲ ናይ ክሲ መጥርያ ድማ ንዓይ እዮም ኣምፂአሙለይ፤ ኣነ ኣብ ወፃኢ ዓዲ እየ ነይረ፤ እቲ መኪና ብዘይ ደረሰኝ ክሽየጥ ይክእል ዶ
ኣይክእልን ዝብል ካለእ ኮይኑ ንሶም እውን ጠፊእዎም እዩ ኣይብልን ብደረሰኝ ክንሸይጥ ከም ዘይንክእል ግን ንሱ ደሓን ንግደፎ እሞ
ፀገም እንተልዩ እውን ስራሕ መካየዲ ናይቲ ትካል እዩ ዝሕተት ብቲ ሕጊ ዝእዝዞ መሰረት እምበር ንዓይ እንታይ ይብሉኒ? ንምንታይ
ንዓይ ማዕሮ ብእሱር ይቅረብ ከምዝበሉ ኣይተረደአኒን። ኣነ ግን ዋላ ይእሰሩኒ ኢለ ንዓደይ ኣትየ። ድሓር ንምንታይ ከመዙይ ገይርኩም
መልሲ ሃብሉ ተተበሃሉ መልሲ ኣይሃቡን ብኣ ገይሮም ጠፊኦም። ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ተፀሓፈ እውን ክሰምዑ ኣይ ከኣሉን ስልጣኖም
ተኣማሚኖም። ደሓር ብእሱር ክቐርቡ ገይሩ ቤት ፍርዲ፤ ናይዚ ንዴት ድማ ንዓና የሳዱድና ኣለው እየ በዝብል።
ናይዚ መግለፂ ናብቲ ትካል መፂኦም ዝምልከቶምን ዘይምልከቶምን ሰነዳት ብሓይሊ ብፖሊስ ኣፈራሪሖም ከይተፈራረሙ ካብ ሕጊ
ወፃእ ጎርጉሮም ወሲደሞ ኣለው። ብሕጋዊ ኣካይዳ ሰነድ ምውሳድ ይክእሉ እዮም ማለት ጥርጣረ እንተሃልዩ ከምኡ ክገብሩ ይክእሉ
እዮም ግን ቆፂርካ እተን ዝምልከታኻ ኣለሊኻ ተረኻኺብካ እዩ ዝውሰድ እምበር ኣብኡ ዝነበረ ናይ ብሓደራ ዝተቐመጠ እውን
እንተይተረፈ ገፋፊጥካ ምውሳድስ ቅንዕና ዘለዎን ሕጊ ንምክባርን እዩ ክበሃል ይትረፍ ግልፂ ናይ ሕጊ ጥሕሰት እዩ እየ ዝብሎ ኣነ።
ኣብዚ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ሃገር (ሐዚ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዝኒሀኹ) ሓደ 10 ሰባት ቆፂሩ ዘስርሕ’ሞ ግብሪ ዝኸፍል ነጋዳይ ክንደይናይ ከም
ዝክበር ንርኢ ኣለና። እንተኺሲርካ እኳስ ከመይ ከሲርካ ኢሉ እዩ ዝሕግዘካን መፍትሒ ዘናድየልካን። ኣብ ዓድና ግን ከምኡ ገይርካ
ምድጋፍ ይትረፍ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልና ዝሰራሕናዮ ስራሕ እውን ሓነው ነው ኣቢሎም ዑና ክገብሩና እዮም ዝፅዕሩ ዘለው።
ተስፋ ዘቑርፅ እዩ። ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣብዚ ምብፃሕናስ መንግስቲ ክድግፍን ከተባብዕን ናብ ካሊእ ደረጃ ንምስግጋር ክሕግዝን እዩ
ዝግባእ እምበር ከመይ ገይሩ ርኡይ ዕንቅፋት ከጋጥመና ኢልካ ክሕሰብ ይከኣል። መንግስቲ ክሰምዕ ኣይክእልን እንድሕር ኢሉ ግን
እንድዒ። ብደርጊ እውን እኮ ገሊኡ ብረት ኣልዒሉ ዝተቓለሰ ገሊኡ ድማ ዓዱ ገዲፉ ዝተሰደደ እኮ ዘይሰምዕ እኳ ደኣስ እንተሓቲትካ
ዝወዐካ ብምንባሩ እዩ። ስለዚ ክሕሰበሉ ኣለዎ እምበር ከምዚ ኢልካ ምቅፃል ኣሸጋሪ እዩ። ፍትሒ ካብ ምስኣን ምጥማይ ይሕሽ እየ
ዝብል ኣነ። ኩሉ ሰብ እኮ ፍትሒ ስኢና ኢሉ እዩ ዘማርር ዘሎ። ኣን ካብ ነሃተይ ንላዕሊ እቲ ከምኡ ኢሉ ዘማርር ሰብ እዩ ዘሕመንን
ዓቕለይ ዘፅበለይን። ዋእ! ሕግን ሕግን ተኸቲልና ክንከድ እናተገደአና እኮ ሓደ ናይ ሓደ በዓል ስልጣን ሽም ዘልዐለ ተጓይኻ ምሕጋዝ
ዝረድኦ የብሉን ዝበልካዮ ድማ ወይ ሸለል ትብሎ ወይ ትጎድኦ ኢነናንርኢ ዘለና። ሕጊ ብዝፈቅደሉ መሰረት ብፅቡቕ ክተኣናግድ ግን
ኣይንርአን ዘለና። በዓል ስልጣን ይኹን ማንም ዜጋ ይኹን በታ ሕጊ መሰረት እዩ ክኸድ ዝግባእ፤ ማንም ሰብ ትሕቲ ሕጊ እዩ ክኾን
ዘለዎ። እንታይ ማለት እዩ ስልጣንካ ከለላ ገይርካ ልዕሊ ሕጊ ክትኮን ምድላይ?
ንቐፃሊ ኣብ ትግራይ ዋላ ካብ ትግራይ ወፃእ ኣብ ዝኾነ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ናይ ምስታፍ ትልሚ
ኣለካ?
ብዋናነት ኣብ መፍረያይ (ማንፋክቸሪንግ) ኢንድስትሪ ከይኑ ብዙሕ ሰብ ናይ ምቑፃርን ምህርቱ ድማ ንወፃኢ ሰደድ ዝግበርን ሰራሕ እየ
ክዋፈር ዝደሊ። ብዝተኸኣለ ፍልይ ዝበለ ብዙሕ ዘይኣተዎ ዘፈር ክኣቱ እየ መፅናዕቲ ዝገብር። ዓቕሚ ኣብ ዝረኸብኩሉ ግዘ ምንም
ጥርጥር ዘይብሉ ኣብ ትግራይ እየ ኢንቨስት ክገብር። ንቲ መንእሰይ ንቲ ሓዱሽ ወለዲ ብቐፃልነት ተጠቃማይ ዝኾነሉ እንድስትሪ ኣብ

ዓድና እንተዘይፈጢርናሉ ፅልምትምት ናይ ምባል ስለ ዘሎ ብዝተኸኣለ ቀልጢፍካ ኣብ ትግራይ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ክስርሑ ኣለዎም
ዝብል ድሌትን ተበግሶን እዩ ዘለኒ እሞ ናይ ኩሉ ግዘ ሕልመይ እዙይ ምግባር እዩ። እቲ ዝምስርቶ መፍረያይ ኢድስትሪ ንብዙሕ
መንእሰይ ኣስፊሑ ዝሕዝ ተመጋጋቢ ዝኾነ ኣናእሽተይ መፍረይታት ዘለዉዎ ክኾን እዩ ትልመይ። ከምዚታት ንምሕሳብን ንምትግባርን
ግን ምችው ሃዋህው፣ ዝተወሃሃደን ዝናበብን ህዝብን መንግስትን ክህሉ ግድን እዩ። ከምኡ ዝበለ ምችው ሃዋህው እንተዘይሃልዩ ግን
እንኳይ ፋብሪካ ንምንባር እውን ዘይትመርፆ እዩ ዝኾን፣ ለቒቅካዮ ትኸድ ማለት እዩ።
መንእሰይ ኮይንካ ገና ወዲ 35 ኢኻ ሐዚ ኣብዚ ደረጃ በፂሕኻ፤ መንኣሰይ ካባኻ እንታይ ክመሃሩ ትብል?
መንኣሰይ ካባይ ከውስድዎ ዝብሎ ተሞኩሮ፤ መጀመርታ ከም ሰብ ኩሉ ክሰርሕ ይክእል እየ እቲ ሰባት ዝሰርሕዎ ነገር ኢልካ ምእማን
እሞ ኣብታ ዘለኻያ ዓውደ ስራሕ ዝበለፅካ ኮይንካ ክትርከብ ብነዊሑ ኣቂድካ ንተዕኡ ንምዕዋት ከይተሰላቸኻ ዋላ ውድቀት
እንተጋጠመካ እውን ካብቲ ውድቀትካ እናተመሃርካ ክትከድ ምክኣል እዩ። ሓደ ኣብ ዘውፀኦ ስራሕ ተኸፋላይ ከይነ ተቖፂረ ክሰርሕ
ዘይኮነስ ከምኡ ኣነ እውን ክሰርሕን ንባዕለይ ቆፃራይ ክኾንን ይክእል እየ ኢልካ ምሕሳብ። ምቑፃርስ ከም መሰጋገሪት ምጥቃም። ኣነ
ዝገበርክዋ ነገር ከሕልፋ ዝክእል ተሞኩሮ እንተሃለዎት እዛ ካብ ተቖፃራይ ምዃን ባዕልኻ በርቲዕኻ ሰሪሕኻ ቆፃራይ ንምኻን ምክኣል
እያ። መንእሰይ ኩሉ ይምልከተኒ እዩ ይክእል እየ ክብል ኣለዎ። እቲ ትምህርቲ፣ እቲ ፖለቲካን መሪሕነትን፣ እቲ ንግድን ምህፍታምን
ወዘተ ይምልከተኒ እዩ ኢሉ ኣብታ ዝመረፃ ዓውደ ስራሕ ደፊሩ ኣትዩ ካብቲ ቅድሚኡ ዝፀንሐ ዝበለፀ ኮይኑ ንምውፃእ ዝፅዕርን
ዝትግብርን ክኾን ኣለዎ ዝብል እዩ ዘለኒ።
ሓደ ሃፍታም እንተሃልዩ ንዕኡ እንዳመጎስካ፤ ሓደ ብሉፅ ሙሁር እንተልዩ ንዕኡ እንዳድነቕካ፣ ንፖለቲከኛ እውን ከምኡ ንዕኡ
እንዳነኣድካን ኩሉ ካብኡ እናተፀበኻን ምንባር ኣይኮነን ተመራፃይ፤ ዋላ እኳ ምንእኣድን ምክብባርን ብፍላይ ንዓበይቲ መርኣያታትካ
ክህሉ ዝግባእ እንተኾነ ካብኡ በሊፀ ክርከብ ኣለኒ ምባል ግን ግድን ክበሃል ዘለዎ እዩ ኢለ ይኣምን።
እቲ ናይ ትማሊ ብዝሓሸ ናይ ሎሚ እንድሕር ዘይተተኪኡ (ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮንኩን ምትካእ ዝብል ዘለኹ፤ ኣብ ንግዲ፣ ኣብ
ፖለቲካ፣ ኣብ ኩሉ ንጥፈት ካብቲ ናይ ትማሊ ዝሓሸ እዩ ለሚ ክህሉ ዘለዎ። ንሕባሕ ዝመፅእ እውን ካብቲ ናይ ሎሚ ክበልፅ ኣለዎ፤
ምክንያቱ ብውሕዱ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ትምህርቲ ብምርካቡ ተሞኩሮ ብምርካቡ ክበልፅ ኣለዎ። ብሓፈሻስ ናይሃተይ ግደ ኣብ
ዓደይ እንታይ እየ? ብኣየናይ መዳይ እየ ንዓደይ ዘበርክተላ ኢሉ ክሓትትን ከተግብርን ኣለዎ ምንእሰይ እየ ዝብል። ኣብ ወሰን ከይኑ
ኣይእትወኒን ክብል የብሉን ምንእሰይ ኣብ ናይ ዓዱ ጉዳይ።
እዚ ስርዓት እዙይ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ስርዓት እዩ። ብፍላይ ብናትና ብናይ ተጋሩ ድማ ምርር ዝበለ እዩ እቲ ዝተኸፈለ፤ ስለዚ
ክንሕብሕቦ ዝግባእ እዩ ብጥንቃቐ። ግን ካብኻ ጀሚሩ ከም ሓደ ዕወት መንእሰይ ተንፀርፅር ኣለካ፣ ምፅርፃራት እኒሀ እሞ እንታይ
ዓይነት ኣካይዳ ተተኸየደ ትብል ካብታ ነሃትካ ትዕዝብቲ ተበጊስካ?
እቲ ስርዓት ብፍላይ ኣብ ናይ ትግራይ እንተሪኢናዮ፤ ኣነ እኳ ብወገነይ ክሳብ ሐዚ ኢንቨስት ክገብር ኢለ ዝጠየቅክዎ የብለይን፤ ኣቐዲመ
ክድምድም ኣይክእልን፤ ፅቡቕ ክገጥመኒ እዩ ወይ ዕንቅፋት ክገጥመኒ እዩ ክብል ኣይክእልን፤ ከምቲ ንሰምዖን ንዕዘቦን ዘለና ግን ኩሉ እዩ
ዝወፅእ ዘሎ። ቅድሚ ኩሉ እታ ህወሓት እኮ ክንደይ ፈታኒ መድረክ ሓሊፋ ብናይ ደቂ ህዝቢ መስዋእትን መጉዳእትን ዝመፀት፣ ክንደይ
ውፃእ ውረድ ሓሊፋ ካብ በረኻ ተፈቲና ዘመፀት ናይ ህዝቢ ትካል እያ እምበር ኣብ እንዳስዋ ኣብ እንዳመሸታ ዝተመስረተት ናይ
ውሕዳት መገልገሊት እኮ ኣይኮነትን። እዙይ ኩሉ ክግንዘብ ኣለዎ! እንታይ አዩ ዝግበር ዘሎ? ንምንታይ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ሰብ ዋላ ሓደ
በዓል ሃፍቲ የማርር? ብስሩ ናይ ውልቀኦም እኮ ገይሮማ ገለ ሰባት። ዋናኣ እኮ ህዝቢ እዩ፤ ብደቂ ህዝቢ እኮ እያ ተመስሪታን ኣብዚ
በፂሓን። ስለዚ እቲ ህዝቢ እዛ ውድብ ናብ ዋነኣ ክትምለስ ክገብር ኣለዎ እምበር ንዝኸነ ኣካል ኣሕሊፉ ሂቡ “ተበላሽያ” ኢሉ
ኣንፀርፂሩን ኣማሪሩን ክርሕቕ ኣይግባእን። ፈቲሹን ገምጊሙን ባዕሉ ህዝቢ ዝኣመነሎም ዝኣምኖምን መራሕቲ ከቕምጠላ ኣለዎ።
ንመራሕቱ እኮ ፍልይ ዝበለ ሓለፋ ኣይሓተቶምን ህዝቢ ትግራይ።

ከም ኩሉ ዝረክቦ ኣይረክብን ዘለኹ እኮ እዩ ዝብል ዘሎ ዝመስለኒ። እቲ ዝግበአኒ በቲ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ዓቕሚ ኣይተሰርሐለይን ዝብል
እኮ እዩ ዝኒሀዎ። ኩሉ ዋላ ከምዙይ ኢሉ እንተዘይተዛረበ እኮ ገፁ ሪኢኻ፣ ዘለዉዋ መሰረተ ልምዓት ሪኢኻ ትፈልጦ ኢኻ። ኣያነይቲ
ምንገዲ እያ ኣብ ካልኦት ክልላት ከም እኒሪኦ ተገይራ ዝተሰርሐት ኣብ ትግራይ? ኣረ መንገድስ ቀስ ኢልና እውን ንሰርሖ። ኣየናይ ፅሬት
ትምህርቲ ንርኢ ኣለና ኣብ ትግራይ? 5ይ ክፍሊ በፂሑ ሽሙ ዘይፅሕፍ ተመሃራይ እንዳረኣና!! ካሊእስ ቀስ ኢልካ ይስራሕ ወለዶ
እንድሕር ለሚሱ እንታይ ትገብሮ? መሊስካ ኣይትጉጎኦ!! በቃ እንተሓሊፋ እኮ ሓሊፋ እያ። እሞ ድማ ናይ ሓደ ወለዶ መስናፍ ናብ
ካሊእ እውን ዝተርፍ እዩ፤ ምክንያቱ ብቲ ዝለመሰ ዝህነፅ ወለዶ እውን ዕድሉ ተመሳሳሊ ስለ ዝኸውን።

እቲ ተካኢ ትውለዲስ ይበርስ እዩ እኮ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ዝርአ ዘሎ ውድቀት ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘተሓሳስብ እዩ ከምቲ ዝዕዘቦን
ዝሰምዖን ዘለኹ። እቲ መንእሰይ እኮ ኣብ ምንታይ ይውዕል ከም ዘሎ ዝተራቐቐ መፅናዕቲ እውን ኣየድልን፤ ኣብ መቐለ ከይድካ ኣብ ከፊ
ሃውስ ተዘርጊሑ ትሪኦ እዩ። ደቂ ስውኣት ክፅገሙ፣ መምሀሪ ክስእኑ እኾ ንርኢ ኣለና ። ጉድኣት ኩናት ክፅገሙ መሐከሚ ክስእኑ እኮ
ንርኢ ኣለና። ብዙሕ እኮ እዩ ብጥርዓይ ሓገዝ መልክዕ ዝቐርብ ናባና እኳ። እንታይ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝድንፅወካ እዩ። እታ ኣብ
ማእኸል ሃገር ትምዝገብ ዘላ እያ ከም መዛረቢት ትለዓል፤ ንሱ ግርም ግን ብኡ ምትዕሽሻው የዋህነት እዩ። ካብ ትግራይ ካብኡ ዝበለፀ
ለውጢ ክመፅእ ምፅዓር እዩ እቲ ተመራፂ መንገዲ ብኡ ምምካሕ ኣይኮነን። እሞስ እዚታት ኮፍ ኢልካ ሪኢኻ አቲ ፀገማት ኣለሊኻ
መፍትሒ ምምፃእ ደኣ እዩ እምበር ስቕ ኢልካ ምንፅርፃርስ ካሊእ ፀገም እዩ እናወለደ ዝኸድ።

ኩሉ ዝሓተትኩዎ ሰብ የንፀርፅር እዩ። እሞ ኩሉ እንድሕር ዘንፀርፅር ድኣ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ማለት እዩ እምበር ይብል ክሓስቦ
ከለኹ። ህወሓት ናይ ህዝቢ እያ ንህዝቢ እንድሕር ዘይሰሚዓ ግን ህዝቢ ዝፈጠራ ክሳብ ዝኸነት፤ ህወሓት ኣይኮነትን ንህዝቢ ፈጢራቶ
ህዝቢ እዩ ንህወሓት ፈጢርዋ ‘ሞ ዘይከኣሎ ስለ ዘየለ እዚ ህዝቢ ዝመሰሎ ከውስን እዩ ማለት እዩ። ከም ነሃተይ ድሌትም ምርጫን ግን
ህወሓት ንዚ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ ሰሚዓ እንተዓረየትን ናይ ህዝብነታ እንተረጋገፀትን እዩ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ውሳነ ናይቲ
ህዝቢ እዩ። ብወገነይ ግን እዛ ውድብ ንምፅባቕ ካብ ሃፍተይ ክሳብ ሂወተይ ንምክፋል ድሉው እየ። ዝተሓተትኩዎ ነገር ንህዝበይ ደው
ክብል እየ።

