
  
 

             

 ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ብቐዳምነት ልባዊ ሰላምታይ እናቕረብኩ፡ እግዚኣብሔር ጥዕና ሂቡ፡ ኣብ ዝተዋፈርኩሞዎ ዋኒንኩም 

ኩሉ ኣሳልጦ ክፈጥረልኩም፡ ናይ ኩሉጊዜ ሰናይ ትምኒተይ  እዩ።  ኣኸቲለ ድማ፡ እዛ ናይ ለበዋ ደብዳበ ክፅሕፈልኩም ዘገደደኒ ምኽንያት 

ከምዝስዕብ እዩ። ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ፡ ክሳብ ሎሚ ጥምየትን ስእነትን ክቕረፉ ዘይከኣሉ ዓበይቲ ፀገማት ምዃኖም፡ ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ 

ማዕኸናት ዝተገልፀ ነገር ስለዝኾነ፡ ምስክር ዘድልዮ ጉዳይ ኣይመስለንን።  መንግስቲ’ውን ነዚ ጭቡጥ ኩነታት ጥምየት መግለፂ ሂቡ 

ብሰስፊሑ ምንቅስቓስ ይግበር ዳኣምበር፡ ከምቲ ዝድለ እቲ ፀገም ከምዘይተቐረፈ ካብ ብዙሕ ፈለጋት ምርዳእ ይከኣል’ዩ።  ከምቲ ዝፍለጥ 

ድማ፡ ጥሜትን ስእነትን ዘጥቀዖም ሰባት፡ ጠዋሪ ዘይብሎም ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይቲ ሽማግለታት ምዃኖም ብሩህ እዩ። 

 ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ካብ ዓዲ ዝመፃ ሓፍትና፡ ኣብ ምዕቛብ ኣረግቶት ዓብይ ተሳትፎ ዘለወን ትግራወይቲ እየን። ብውልቀን፡ 

ንጠዋሪ ዘይብለን ኣዴታት ዘወፈየኦ ሓገዝ ቀሊል ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ብውልቀን ክቐርፈኦ ዘይኽእላ ብዙሕ ፀገማት ከምዘሎ ሓቢረናኒ።  

እስቲ ብዓይነን ዝተዓዘበኦ ፀገማት እንታይ ምዃኑ ብዛዕባ ኩነታት ሃገርና፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥምየት ጠይቐየን፡ ዝሃባኒ መልሲ 

ንርኣዮ።  “ኣብ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት፣ ወረዳታትን፣ ከባቢታትን፣ ብዙሓት ኣረግቶት ኣዴታት ደቀን ኣብ ምግዳል ተሰዊኦም ጠዋሪ ስኢነን 

ኣብ ልመና ተዋፊረን እናተዓንገላ መዓልታዊ ሕይወተን ይመርሓ ነይረን። ወግሐ ፀብሐ፡ መዓልቲ ይመሲ፣ ለይቲ ይወግሕ፡ እርጋን እናደፍአ 

ምስመፀ፡ ዓዲ ምውዓል ተጀመረ። እታ ለሚንካ ትዕንገል ዝነበረት ከብዲ’ውን ስኣን ዓይነ ብርክን ጉልበትን፡ ኣብ መደብ ወዲቐን ብጥምየት 

ሎሚ’ዶ ንውዕል፣ ሎሚ’ ኸ ንሓድር’ዶ እናበላ፡ ሕይወተን ክትሓልፍ ከም ነብሰ-ፁር መዓልቲ ኣብ ምቑፃር ይርከባ።  እዘን ሽምግልና 

ዘጥቀዐን ኣዴታት፡ ዝተሰውኡ ደቀን፣ ኣሓተን፣ ኣሕዋተን፣ ደቂ-ሓወን ከምኡውን ደቂ-ሓፍተን እንተዝህልው ነይሮም፡ ጉልባበይ ቀሊዐ ናብ 

ልመና፣ ዓዲ ውዒለ ብጥምየት ኣይምተገርፍኩን ዝብላ እየን”።         

 እዘን ሓፍትና ዝገለፅኦ ፀገም ብዙሕ እዩ። ኮይኑ ግን ካብ’ቲ ብዙሕ፡ ቁሩብ ጥራሕ ኢዬ ጨሊፈ ኣቕሪበዮ።  እዚ ነገር እዙይ፡ ካብ 

ሓፍትና ምስ-ሰማዕኹ፡ ናብ ካልኦት ኣሕዋት እውን ስልኪ ደዊለ፡ እቲ ፀገም ሓቂ ምዃኑ ተረዳእኹ። እዙይ ሰሚዕኻ ሱቕ ዝበሃለሉ ጉዳይ 

ስለዘይኮነ፡ ኣብ ወፃኢ እንርከብ ተጋሩ ዓርስና እንጠቕመሉን ሽማግለታት ኣዴታትናን ኣቦታትናን እንሕግዘሉ ናይ ጡረታ መድብ ዝብል ናይ 

ኢንቨስትመንት ትካል እነቋቑመሉ ኩነታት ንምምሃዝ ዝብል ቅዱስን ሰናይን ሓሳብ ካብ ካልኦት ኣሕዋት ስለዝቐረበ እዬ እምበኣር፡ ነዚ 

ደብዳበ’ዚ ናብ ኩሉ ትግራዋይ ንምፅሓፍ ዝተገደድኩ።        

 ኣብ’ዚ ዓዲ እውን እንተኾነ መደብ ጡረታ (Retirement plan) ልሙድን ኣብ ተግባር ዝዋዓለን ዓብዪ ኢንቨስትመንት 

ስለዝኾነ፡ እዚ ዓብዪ ኢንቨስትመንት እዙይ ተኺልና ንባዕልትናን ነቶም ጠወርቲ ዘይብሎም ሽማግለታት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ኩባንያ 

ንምቁቛም ፅንዓት ግብራውነት (Feasibility Study) ገይርና ክንተሓባበር ከምዘለና ሓደራ ንምባል፡ እዚ ሓሳብ’ዚ የቕርበልኩም። ንሕና’ውን 

እንተኾና ንሓዋሩ ናይ ጡረታ መደብና ካብ ሕዚ ጀሚርና እንተሓሰብናሉ ዓዲ ክንውዕል፡ ሓበን ክኾነና ዝኽእል ነገር ምምችቻዉ እዋናዊን 

ትኹረት ክዋሃቦ ዝኽእልን ጉዳይ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ነዚ ጉዳይ’ዚ ብህፁፅ ኣብ ተግባር ንምውዓል ኩልና ተጋሩ በብዝኻኣልናዩ 

መጠን ገንዘብ ብምውፋይ ነዚ ናይ መደብ ጡረታ ኢንቨስትመንት ትካል ንምቁቓም ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ተጋሩ ክንረባረብን ኣብ ፍፃመ 

ክነብፀሖን ዘለኒ እምነት ፅኑዕ ስለዝኾነ፡ ኩልና ተጋሩ ኣብ’ዚ ውፉይ፣ ሰናይን፣ ቅዱስን ስራሕ ተሳቲፍና ብዝተኻእለና መጠን ከነብርክት 

ሓደራ እናበልኩ እላበወኩም።                       

            ሓውኩም ገ/ኢ ጐርፉ:   gegorfu@yahoo.com 



  
 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 


