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ኣብ ስራሕቲ ቁፅፅር ስነከባቢ ስልጠና ተዋሂቡ
ስራሕቲ ምሕደራ ስነከባቢ ብዝግባእ ንምፍፃምን ንምክክትታልን ኣብዚ ስራሕ ዝምልከቶም
ኣካላት ብዕምቆትን ብፅፈትን ንምክትታል ምእንታን ክከኣል ንሓሙሽተ መዓልቲ መርሃ ግብሪ
ተታሒዙ ካብ 6መዓልቲ እስካብ 10 መዓልቲ ጥቅምቲ 2010 ዓም ኣብ ኣዳራሽ ፋብሪካ ስሚንቶ
መሰቦ ስልጠና ተዋሂቡ፡፡ ኣብዚ ስልጠና ዝተሳተፉ ሓለፍቲ መምርሕን ዝምልከቶም ዘፈር
ስራሕን ኮይኑ ኣብ ከይዲ ስርሖም ከጋጥም ዝክእል ፀገም ምሕደራ ስነከባቢ ንምፍታሕ ዝዓለመ
ከምዝኮነ ተሓቢሩ፡፡

ስልጠና እንትካየድ

ኣብ ነብሲ ወከፍ ከይዲ ስራሕ ንብኽለት ከባብን ምብኻን ሃፍትን ዘቃልዑ ቦታትን
ኣሰራርሓታትን ብምንፃር ስጡም ቁፅፅር ንምግባር ዝሕግዝ እዩ፡፡ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ
ኣተኣታትዩዎ ዘሎ ኣሰራርሓ ብዕዉትነት ንምትግባር እዚ ውጥን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ
ዝተኣታተወ ኮይኑ ስራሕቲ ኩባንያና ኣብ ስነከባቢ ዝረኣዩ ፀገማት ብምውጋድ ምቹእ ዝኾነ ቦታ
ስራሕ ንምፍጣርን መፍረይነት ንምውሳክን ዝለዓለ ኣበርክቶ ከምዘለዎ ብእምነት ተታሒዙ
ዝስራሕ ዘሎ መደብ እዩ፡፡ እዞም ኣሰራርሓታት ኣፃፊፍካ ብምትግባር ግዳማዊ ተቖፃፀርት ኣካላት
መፂኦም ኣብ ኣሰራርሓ ምሕደራ ስነከባቢ እተረኸበ ዕዉትነት ተመዚኑ ኩባንያና ወረቐት
ምስክር ክረክብን ኣብ ሃገርን ብዓለም ለኸን ሃገርና እተቐበለቶ ሓለዋ ስነከባቢ ብግቡእ
ብምትግባር መርኣያ ኮይና ክትስራዕ ዘክእል ስራሕ እዩ፡፡

ገምጋም 1ይ ርብዒ ዓመት ተኻይዱ
ኣፈፃፅማ መደባት 1ይ ርብዓዒ በጀት ዓመት 2010 ልዕሊ ሓለፍቲ ዋና ክፍልታት ዝተሳተፍሉ
ብ30 መዓልቲ መስከረም 2010 ዓም ኣብ ኣዳራሽ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ተኻይዱ፡፡ ኣብዚ
ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ኣፈፃፅማ መደባትና ብመሰረት ዝተቐመጡ ሽቶታት እንትረኣይ
ምዕቡልን ድኹምን ጎድንታቱ ብዝገልፅ ኩነት ቀሪቡ ዘተ ተኻይዱ፡፡ ኣብ ህንፀት ሰራዊት
ልምዓት፣ ኣብ መፍረያይነት፣ ኣብ ምፍጣር ስምዒት ዋንነትን ኣብ ተኣሳሲርካ ምስራሕን ማለት

እቶም ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ዘቐመጦም ኣርባዕተ ዓንድታት መሰረት ብምግባር ገምጋም
ተኻይዱሎም፡፡ ኣብዚ ርብዒ ዓመት ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ከምዝነበረን
ኣብ መሸጣ ስሚንቶ’ውን ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ከምዝተርኣየን ተገሊፁ እዩ፡፡ ይኹን’በር ምስቲ ዝነበረ
ጠለብ ዕዳጋ ንእኡ ዝመጣጠን ቀረብ ኣፍሪና ናብ ዓማዊልና ክነብፅሕ ብዘይምክኣልና እቲ
ዝቀረበልና ፀጋ ፀንቂቕና

ሰራሕተኛታት መምርሒ ፋሲሊቲ

ክንጥቀመሉ ብዘይምኽኣልና ብዙሕ ከምዘባኸንና እዩ ተገምጊሙ፡፡ ኣብቲ ዝነበረ ዕድል ዕዳጋ
ብዝተፈላለዩ ኩነታት ክፍጠሩ ዘይነበሮም ምቁርራፃት እናተፈጠሩ ባዕልትና ብዝፈጠርናዮም
ደውታታት ክነፍርዮ ዝግባእ መጠን ስሚንቶ ብዘይምፍራይና ጠለብ ዓማዊል ብቕልጡፍ
ክነዕግብ ኣይካኣልናን፡፡ እዚ ውሽጣዊ ፀገም ፀገም ማናጅመንትን ሰራሕተኛን ከምዝኾነ ብግልፂ
ተገምጊሙ እዩ፡፡ እቲ ዘጋጠመና ዕድል ብምሉእነት ንምጥቃም ሰኣን ስጡም ክትትልን ምስላጥ
ስራሕቲ ቅድመ ፅገናን ማሽናት ኣብ ማእከል እናተበለሸዉ ደውታ ክፍጠር መንገዲ ኣመቻቺና
ኢና፡፡ እቲ ብባዕዳዊ ኩነት ዝፍጠር ፀገም ከምዘሎ ኮይኑ፣ ንኣብነት ምቁራፅ መብራህቲ ንፍርቂ
መዓልቲ ጠጠው እንተኢሉ እቲ መብራህቲ ምስ መፀ ማሽን ኣውዒኻ ንምስራሕ ልዕሊ ሓደ
መዓልቲ ዝኸውን ግዘ ከድልዮ ይኽእል፡፡ ኣብ ከምዚ ኩነት እንትፍጠር እዚ ፋብሪካ ዝሽከሞ
መጠን ወፃኢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፡፡ እቶም ሰኣን ክትትልና ዝፍጠሩ ደውታታት’ውን ዘስዕብዎ
ወፃኢ ኣዝዩም ብዙሓት እዮም፡፡ እዚ ገምጋም እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቀፃልቲ
ስራሕትና ክንገብሮም ዝግባእ ቅድመ ምድላው ኣንፈት ተቐሚጡሉ እዩ፡፡ ነብሲ ወከፍ
መምርሒ’ውን ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ኣሳቲፉ ብዕምቆት ክግምግምን ኩሉ
ሰራሕተኛ ክርድኦን መደብ ሒዙ ከተገብር ተወሲኑ ብመሰርት እቲ ዝተውሃበ መደብ እውን
ኩለን መምርሕታት ምስ ሰራሕተኛታተን ብዕምቆት ገምጊመንን ተረዳዲአንን እየን፡፡ ነብሲ
ወከፈን መምርሕታት ብመሰረት እቲ ዝተውሃበ መደብ ዘተግበራ ምኳነን ካበ ላዕለዎት ሓለፍቲ
ክከታተሉ መቐሎ ስራሕ ገይሮም እዮም፡፡

ሓገዝ ገንዘብ ተገይሩ
ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ብምግባረ ሰናይ ትእምት ኣቢሉ ንማሕበር ተጋደልቲ ህወሓት ኣብ
ወርሒ ነሓሰ 2009 ዓም ሓገዝ ገንዘብ ገይሩ፡፡ እዚ ሓገዝ ኣብ ከይዲ እግሪ ምትካል ተጋደልቲ
ዝህልዎ ረብሓ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተወፈየ ኮይኑ ከም ሓደ ኣካል ትካል ትእምቲ ከምዚኦም
ዝበሉ ስራሕቲ ምግባረ ሰናይ ክሰርሕ ፈለማዩ እንተዘይኮነ’ውን ኣብ ከይዲ ልምዓት ይኹን ኣብ
ውልቀ ናብራ ሰባት ዝህልዎ እጃም ብከምዚ ተወዲቦም እንትመፁ ዝዓዘዘ ረብሓ ይህልዎ፡፡ እዚ
ሎሚ ዝተውሃበ ሓሙሽተ ሚልዮን ብር ብውዳብኦም ኣቢሎም ዝረኸብዎ ማሕበር ተጋደልቲ
ህወሓት ንቶም ብዕድመን ብፀገም ጥዒናን ዝተጎሳቖሉ ወገናት ኣብ ምሕጋዝ መበገሲ ዝኸውን
እዩ፡፡

ዋና ኣካያዲ ስራሕ ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ መብርሂ እንትህቡ

ብቀንዱ ትእምት ዝተጣየሸት ኣብ ክልልና ጨና ፋብሪካ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ፀገም ሕብረተሰብ
ንምፍታሕ ኮይኑ እቲ ዝተከፈለ ደማዊ ቃልሲ’ውን ዕላምኡ እዙይ እዩ ነይሩ፡፡ ተጋደልቲ
ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘይትካእ ህይወቶም ዝገበሩን ኣካሎም ዝጎደሉን እዚ ልምዓት ንምምፃእ
እዩ፡፡ እዘን ኣብ ትሕቲ ትእምት ዝንሄዋ ትካላት’ውን ፍረ እዚ ቃልስን ደበስ ሰማእታትናን እየን፡፡
እዚ ዓይነት ሓገዝ’ውን ብወገን ፋብሪካ ስሚንቶ መሰቦ ተጠናኺሩ ብምቕፃል እግሪ ክተኽሉ
ከምዝገብርን ዓቕሙ ብዘፍቅዶ ከምዝሕግዝን ላዕለዎት ኣመራርሓ እዚ ትካል ቃል ኣትዮም፡፡

ኣይተ ፈናን ኣብርሃ ሓገዝ እንትቕበሉ

ማሕበር ተጋደልቲ ህወሓት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተጣየሸ እንተኾነ’ውን ዓበይቲ ዕማማት እናተግበረ
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