
ትካላት ትእምት ኢንቨስትመንት ናይ ምስፋሕ 
ተኽእሎአን እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ 

  

 

  

23 ታሕሳስ 2008 ዓ.ም ኣፈፃፅማ መደባት 2007 ዓ.ም ብምግምጋም  ሸቶታት 2008 
ዓ.ም ዝርኣየ ቤት ምኽሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ (ትእምት) ትካላት ትእምት ካብ 
ዝነበረን ፀገማት ብምውፃእ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ይሰጋገራ  ምህላወን ገምጊሙ። 

 
ናብ ቤት ምኽሪ ትእምት ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ 2007 ዓ.ም ዘቕረባ ዋና ፈፃሚት 

ስራሕ ትእምት ወ/ሮ ኣዜብ መስፍን፣ ኣብ ኩለን ትካላት ትእምት 18 ሽሕን 300 ብቀዋሚ 
30 ሽሕ ድማ ብግዝያዊ ዝተቖፀረ ሓይሊ ሰብ ምህላው ገሊፀን። ካብዚ እቲ ልዕሊ 90 
ምኢታዊ መንእሰይ ሓይሊ ምዃኑ ዘረድኣ ወ/ሮ ኣዜብ እዚ ሓይሊ እዚ ናብተን ትካላት 
ሒዝዎ ዝኣተወ ዓቕምን ኣብ ተግባር ዘዕበዮ ፍልጠትን ማእኸል ብምግባር ውፅኢታውያን 
ዝኾኑ ስራሕቲ የሳልጥ ምህላው ገሊፀን። ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዝተወደበ ኣወፋፍራ 
ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ትእምት ትካላዊ ዋንነት ኣብ ምርግጋፅ ዓብዪ ውፅኢት ከም ዘርኣየ 
ወ/ሮ ኣዜብ ኣረዲአን። ብፍላይ ድማ ኣብ ስራሕቲ ምሕደራ ንብረት፣ ምፅፋፍ ስራሕቲ 
ሒሳብ ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበሮ ፀገም እናወፅአ ኣብዚ ሕዚ እዋን መሰረታዊ ዝኾነ 
ለውጢ ከም ዘርኣየ እተን ዋና ፈፃሚት ስራሕ ሓቢረን። 
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ወ/ሮ ኣዜብ ከም ዝበልኦ፣ ብመንፅር ተኽእሎ ምፍጣር ኢንቨስትመንት መብዛሕትአን 
ትካላት ትእምት ካብ ናይ ውሽጢ ዓቕመን ብዝመንጨወ ገንዘብ ሰፋሕቲ ስራሕቲ 
ኢንቨስትመንት እናካየዳ ይርከባ። ስለዚ ድማ ትካላት ትእምት ኢንቨስትመንት ናይ 
ምፍጣር ተኽእሎአን እናሰፍሐ ይኸይድ ምህላው ተሓቢሩ ኣሎ። ከም ኣብነት ሱር 
ኮንስትራክሽን፣ ትራንስ ኢትዮጵያ፣ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦን መስፍ ኢንዳስትሪያል 
ኢንጅነሪንግን  ገዚፍ ኢንቨስትመንት ብምክያድ ንዝነበረን ካፒታል ኣብዚ ሕዚ 
እዋን  ናብ ዝሓሸ ብርኪ ከም ዘሰጋገርኦ ሓቢረን እየን። “ናይ ምፍራይ ተኽእሎና ብዙሕ 
ተጠሊዕኻ ዘይትዛረበሉ እዩ” ዝበላ ወ/ሮ ኣዜብ ብፍላይ ድማ ብብርኪ ዓለም ብናይ 
ምፍራይ ተኽእሎ ተወዳዳሪ ኮይንካ ንምርካብ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከም ጅማሮ ፅቡቕ 
ኮይኑ ቀፃሊ ዝለዓለ ምምሕያሽ ዘድልዮ ምዃኑ ሓቢረን። 

 
ኣብ ልምዓት ኢንዳስትሪ ትግራይ ዝተቐመጠ ምልማዕ ሓፂን  ሽረ - መንጠብጠብ ፣ 

ኣብ ከባቢ መቐለ ዝትከል ኬሚካል ኢንዳስትሪ (ፒቪሲ) ከምኡ እውን ምስፍሕፋሕ 
ፋብሪካ ዓለባ ኣልመዳ ዓድዋን ኣብ ውሽጢ መቐለ ዝህነፅ ኢንዳስትሪ ሓፂነ መፂን 
መስፍንን  ካብቶም ትእምት ዝወጠኖምም ሰፋሕትን ቀፀልትን ስራሕቲ ኢንቨስትመንት 
ትእምት እዮም። ነዚኦም ዝመርሕ ጉጅለ ዝተጣየሸ ኮይኑ ኩለን ትካላት ትእምት ድማ 
ንተግባራውነት እዞም ኢንቨስትመንትታት መምርሒአን ገይረን ክትግብርኦ መደብ 
ተታሒዝሉ ምህላው ኣብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ተዘትይሉ እዩ።  

 
ድርቂ ዝፃወር ቁጠባ ኣብ ምህናፅ ከም ትእምት ክሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ክንድቲ ዝድለ 

ከም ዘይከደ ዝገምገመ ቤት ምኽሪ ትእምት ንቀፃሊ ኣብዚ ዙርያ እዚ ዝተዋደደ ዕዮ 
ንምፍፃም ሰፊሕ ትልሚ ሒዙ ምህላው ድማ ነፂሩ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ኣጋጢሙ ንዘሎ 
ድርቂ ንምክልኻል ዝውዕል ትእምት 185 ሚልዮን ብር መዲቡ እናሰርሐ ከም ዘሎ እውን 
ተጠቒሱ እዩ። 

 
ናብቲ ቤት ምኽሪ ዝቐረበ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ መደባት 2007 ዓ.ም ከም ዘመላኽቶ 

ካብ መሸጣ ፍርያት ክርከብ ካብ ዝተተለመ 18 ነጥቢ ባዶ ሰለስተ ቢልዮን ብር እቲ 15 
ነጥቢ 449 ቢልዮን ብር ተረኺቡ እዩ። ትካላት ትእምት ብዝሰርሕኦ ዘለዋ ውፅኢታዊ 
ስራሕቲ ትርፊ ቅድሚ ግብሪ ዝምልከት ድማ ክልተ ነጥቢ 975 ቢልዮን ብር ተተሊሙ 
ክልተ ነጥቢ 648 ቢልዮን (89 ምኢታዊ) ተፈፃሚ ኮይኑ ኣሎ። 

 
ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ፣ “ኣብ ግልፂ ዝኾኑ መድረኻት ብዛዕባ ትእምት ግንዛበ ናይ 

ምዕባይ ስራሕ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል?፣ ፍርያትን ዕዳጋን ማእኸል ዝገበሩ 
ፍርያታት ኣብ ምቕራብ ትእምት ተወዳዳሪ ኣብ ምዃን እንታይ ስራሕቲ እናተሰርሑ 
እዮም ?” ዝብሉ ሕቶታት ቀሪቦም እዮም። ነቶም ዝቐረቡ ሕቶታት  ብዝምልከቶም 
ኣመራርሓ ትእምት መብርሂ ተዋሂብሎም እዩ። 

 
ቤት ምኽሪ ትእምት ኣብ 2008 ዓ.ም  በቲ ትካል ንዝፍፀሙ ዝርዝር መደባት ርእዩ 

ዘፅደቐ እንትኸውን ኣብዚ ዓመት ብካፒታል በጀት ንዝስርሑ ስራሕቲ ዝውዕል 4 ነጥቢ 4 
ቢልዮን ብር ድማ ኣፀዲቑ ኣሎ። ንስራሕቲ ምግባረ ሰናይ  እውን 328 ነጥቢ 8 ሚልዮን 
ብር ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ክፀድቕ ተገይሩ እዩ። 

 



ኣብቲ ቤት ምኽሪ መጠቓለሊ ሓሳብ ዝሃቡ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ትእምት ኣይተ 
ቴድሮስ ሓጎስ ፣ ኣብ ትካላት ትእምት ብምርግጋፅ ትካላዊ ዋንነት ነዊሕ ርሕቐት ከም 
ዝተኸደ ኣረዲኦም። ምስ ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ተዛሚዱ “ከከም ዓይነት እተን 
ትካላት ዝተሰርሐ ስራሕ ዘተባብዕ እዩ” ዝበሉ ኣይተ ቴድሮስ ፣ኣብ ስግግር ቴክኖሎጂ 
ብፍላይ ከዓ ኣብ ተኽእሎ ምፍራይ ዝተርኣየ ጅማሮ ከምኡ እውን ብስራሕቲ 
ኢንቨስትመንት ዝምዝገቡ ዘለው ጥንካረታት ተዓቂቦምን እናተጠናኸሩን  ክኸዱ ይግባእ 
ኢሎም። 
 


