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ነገር  ሓውዛን  ናበይ  ኣበሇ?: ዲህሰሳ  ቅንያት 

By Seife Hailu  

ሓውዛን በዒቲ  ምስሕሓብ  ህዜብን ምምሕዲርን  ምኻን ካብ ትጅምር እንሆ  ክልተ ወርሒ ኮይኑ።  ናይቲ  ምስሕሓብ  ቀንዱ  

ምክንያት ዜኾነ ናይታ ከተማ  ናይ  ዯረጃ ዕብየት ሕቶ’ውን  ክሰብ ሐዙ  ርትዒዊን  መእመናይን መልሲ ኣይረከበን። እንታይ  

ዯኣ  እዩ  እቲ ሓደሽ ነገር?   

እቲ ሓደሽ ነገር  ኣብዚ  ሕሇፍናያ  ሰሙን   ኣባሊት ማሕበር  ልምዒት  ሓውዛን  ምስ  ገሇ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ቤት ጽሕፈት 

ምምሕዲር እታ  ወረዲን ዜተፈሊልዩ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሉ ዜውክለ ነበርቲ እታ ከተማን ኣብ ክልተ ዘር ከፊሎም ዜገበርዎ  

ተን  ካብቲ  ተ ዜተረከቡ  ሓዯ ሓዯ  ሓዯሽቲ  መረዲእታታት እንትፍተሹን   ነቲ ጉዲይ  ብሓደሽ መነጽር  ክትርእዮ  

ገድደ ኮይኖም ምርካቦም እዩ። ፈሇማ ግን ብዚዕባ እቶም ክልተ ዘራት ተ ሓዯ ክልተ ክብል። ኣብቲ ናይ መጀመርታን ኣብ 

ሓውዛን ዜተካየዯን  ተ ኣነ  ብኣካል ኣይተረከብኩን። ኣብቲ ካልአዋይ ዘርን ኣብ መቐሇ ምስ  ዋና ኣመሓዲሪ ወረዲ ሓውዛን 

ዜተገብረ ተ ግና  ተረኪበ ተሳቲፈ እየ። ከም ናተይ ግምገማ ኣብ ክልቲኦም (ናይ  ሓውዛንን  ናይ መቀሇን ማሇት እዩ) 

ተታት ዜነበረ ኣፈሊሊይ ናይ ተሳተፍቲ  ቁጽሪን ዒይነትን ጥራሕ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል። ዋይ ዋይ ረሲዏ እባ። ኣብ 

ኣገባብ ኣተኣሊልያ እቲ ተ’ውን እባ  ዒብይ  ኣፈሊሊይ ነይሩ ዜበለኒ ኣሇው። ከም ናቶም ኣበሃህሊ እቲ  ናይ መቀሇ ተ ኣዜዩ 

ዜሓሸ እዩ። ከምቲ ናይ ሓውዛን ሓይሉ መልጢ፤  ምፍጣጥን ሃይሇ ቃልን ዜተመልኦ ኣይነበረን። እዙ ከምዙ ኢለ እናሃሇወ 

ግና ብመሰረታዊ ትሕዜቶኦም (ማሇት ብዜነበሮም ዒሊማ፤ ኣጀንዲ፤ ዜተልዒለ ነጥብታትን ክትዒትን ፤ውጸኢትን…ወተ ) 

እንትምኑ ክልቲኦም  መድረኻት ተ ንዒይ ሓዯ ኮይኖም እየ ረኪበዮም። ማሇት’ውን ዒሊማኦም ሐዙ ተፈጥሩ  ሎ 

ምስሕሓብ  ህዜብን ምምሕዲርን ምእሊይን ናብ ቀጻሊይ ናይ ልምዒት ምድግጋፍ ምእታውን ኣጀንዲኦም ድማ ነቲ ምስሕሓብ  

ቀንዱ  ምክንያት ዜኾነ ናይታ ከተማ  ናይ  ዯረጃ ዕብየት ሕቶ ርትዒዊን/ መእመናይን ፍትሓዊን መልሲ ንክረክብ እንታይ 

ክግበር ኣሇዎ ዜብል ጉዲይ ምርኣይ ዜብለ እንትኮኑ ኣብቲ ተ ዜተልዒለ ነጥብታትን ክትዒትን ድማ ከም ዜስዕብ 

ተጠሚሮም ክቅመጡ ይክእለ። ኣብዙ ኣንበብቲ ልቢ ክብለሇይ ዜዯሉ እዝም ዜስዕቡ ነጥብታት ብናይ ባዕሇይ  ኣረዲድኣ 

ቅረብኩዎም ዯኣ’ምበር ሙለእ ቃሇ ጉባኤ ናይቶም ተታት ዜውክለ ኣይኮኑን ስሇዙ ዜተርፉ ብዘሓት ከም  ዜህልዉ 

ምስትውዒል የድሉ። ሐዙ ናብቶም ነጥብታት; 

 



2 |  P a g e
 

 

1. ነጥቢ ሓዯ : እቲ ሕቶ ብዜምልከት 

መብዚሕቲአና ክሳብ ሐዙ ዜነበረና ኣረዲድኣ እቲ ከተማና ንዯረጃ ዕብየት ድልዩ መሰረታዊ ረቓሕታት ስሇ እተማልእ “ብርኪ 

ዕብየት ከተማነት” ይፈቀዯሊ ዜብል ሕቶ ሕቶ ህዜቢ ከተማ ሓውዛን ጥራሕ እምበር ሕቶ ምምሕዲር እታ ወረዲ’ውን ከም 

ዜኮነ ኣይኮነን ነይሩ። ካብቲ ተ ዜተረዲእኩዎ ግና እቲ ሕቶ ሕቶ ምምሕዲር እታ ወረዲ’ውን ከም ዜኮነ እዩ።እዙ ዜበልኩለ 

ምክንያት ዋና ኣመሓዲሪ ወረዲ ሓውዛን ኣብቲ ተና ‚እቲ ሕቶ ብመሰረቱ ቅኑዕ ናይ ህዜቢ ሕቶ  እዩ፤ ኣጀማምራኡ እውን 

ጽቡቅን ናትና ድጋፍ ዜግበኦን እዩ ነይሩ ዋሊካ ኣብ ከይዱ ኣብ ኣቀራርባ እቲ ሕቶ ብውሓዲት ውልቀሰባት ዜተንጸባረቁ 

የድልዩ ሓሊፍ ሊፍ እንተጋጠሙ‛ ክብለ ስሇ ዜሰማዕኩዎም እዩ። ብርግጽ ኣብዙ ሓዯ ንጎኒ ዜገድፎ ግን ድማ ዚራርብ 

ሕቶ ኣሇኒ;  ኣብቲ ሕቶ ህዜቢን ምምሕዲርን  ኣፈሊሊይ እንተዯኣ ይነበሮም ዯኣ እቲ ምስሕሓብ ካበይ መጺኡ? ዜብል ሕቶ። 

ዜኮነ ኮይኑ እቲ ዜድሇ ፍረ ነገር  ኣብ  ርትዒውነትን ፍትሓውነትን እቲ ሕቶ ክልቲኦም ወገናት (ህዜብን ምምሕዲርን) ሓዯ 

ዒይነት ኣረዲድኣን ድልየትን ከም ሇዎም ካብ ኣንዯበት እቶም ዋና ኣመሓዲሪ መረጋገጺ ምርካብና እዩ። ነዙ ስዑቡ ዜሕተት 

ሕቶ ድማ እኒሀኒ:“እሞ’ኸ ዯኣ ኣብዙ ሕቶ ዜተፈሇየ ኣረዲድኣን ድልየትን ሇዎ ኣካል መን እዩ ዜኒሆ?‛ዜብል ።ካብዙ ተበጊስና 

ድማ እዙ ኣካል ኣብቲ ወረዲ ክንረክቦ እንተይክኢልና ኣብ ዝባን ክልልን ክንእልሾን ስሇ እቲ ዜተፈሇየ ኣረዲድአኡን ድልየቱን 

(እንተሃልይዎ ማሇት እዩ) ድማ ክንሓቶን ንገዯድ እብል። ነዙ ድማ ሕቶ ምሕታትና ብይምቁራጽ ይቀጽል።። 

2. ነጥቢ ክልተ: ነቲ ሕቶ ክሳብ ሐዙ ዜተውሃቡ መልስታት ብዜምልከት 

ነቲ  ሕቶ  ክሳብ  ሐዙ ክወሃቡ  ዜጸንሑ መልስታት ብቁጽሪ  ዲርጋ ናብ ሸውዒተ በጺሖም  እዮም። ከም ጉዲይ ኣስፋልት፤ 

ሴፍቲነት (safetynet)፤ ውድድር ንግዱ(trade competition)፤ ሳምፕል (sample) ፤ ፖሇቲካዊ ውሳነ ….ውተ 

ዜኣመሰለ ምክንያታት ማሇት እዩ። ምስ ዋና ኣመሓዲሪ ወረዲ ሓውዛን ኣብ መቀሇ ኣብ ዜነበረና ተ ከም ዜተሓበረልና 

እንተኮይኑ ግና ሳምፕል (sample) ከም ምክንያት ተወሲደስ ሓውዛን ከም ዜተረፈት ካልኦት ድማ ከም ዜሓሇፋ እዩ። 

ኣብዙ መዲይ  እቶም መመሓዯሪ ‚ጉዲይ ዕብየት ከተማን ጉዲይ ምምሕዲርን‛ ፈሉና ንክፈልጥ ድማ ሚዑዶምና። ከም 

ኣበሃህሊኦም እቲ ብሳምፕል (sample) ናይ ምምራጽን ይምምራጽን  ጉዲይ ንሓውዛን ዕቤታ ኣይትንክፋን ክትዒቢ እያ 

ናይ ምምሕዲራዊ ሇውጢ ጥራሕ  እዩ  እቲ ሇውጢ። ሓቂ ንምዜራብ እዙ ኣበሃህሊ ከይተረዯአኒ እየ ወጺአ። ንገሇገሉኦም  

እንተሓተትኩ’ውን ነዏኦም’ውን  ከም ዜተዯናገሮምን ከም የእመኖምን እየ ተረዱአ። 
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ይኹን ዯኣ’ምበር እዙ ናይዝም ኣመሓዲሪ መልሲ  ቅድም ክብል ክቡር ኣቶ በየነ መክሩ ነቲ ሕቶ ምስ  ዜሃብዎ መልሲ(እቲ 

ዯረጃ ዕብየት ናይ በጀት ይኩን ካልእ ድጋፍ  ኣፈሊሊይ ኣይፈጥርን ዜብል) ምምስሳል ሰሇ ዜረኣኩለ ዜስዕብ ሕቶ ከልዕሇለ 

ገይሩኒ። እቲ ሳምፕል (sampling) ምምሕዲራዊ ሇውጢ ምጽእ እንተኮይኑ ዯኣ እቲ ዜዒበየ ጥቅሚ ይህብ ኣሎ ማሇት  

ኣይኮነን ድዩ? ንምንታይ ዱና’ማ ስሇ ‚institutional capacity building or even transformation‛ ከም ሃገርን ክልልን 

ቀትርን ሇይትን ነውሪ ሇና። ረብሓ ይብሎም እንተዜኮኑ ንምንታይ? እቲ ምሽጥር ምምሕዲራዊ ሇውጢ ይብለ ምሕዯራ 

ዋሊ’ካ እኹል ፋይናንሲያዊን ንዋታዊን ሃፍቲ ይሃልዎ ሰለጥ ልምዒት ምምጻእ ኣይክእልን ዜብል እዩ ዜመስሇኒ። ስሇዙ እቲ 

ብሳምፕል (sampling) ኣቢለ ዜመጽእ ምምሕዲራዊ ሇውጢ እንተነኣሰ እታ ከተማ ናይ ባዕሊ እቶት ኣብ ምንታይ ናይ 

ልምዒት ሕቶ ከም ትውዕሎ ክትውስን ክእሊ ዒብይ ናይ “self-governance‛ ዒቅሚ እንተፈጢሩሊ ቀሉል ረብሓ እዩ ስሇዙ 

መጸአን ቀረየን ያው እዩ ክበሃል የብለን። ዒብይ ረብሓ ሇዎን ድልያን ስሇ ዜኮነ ዜብል ሓሳብ ኣሇኒ። 

ካሉእ  ብወገን  ዋና ኣመሓዲሪ  ዜቀረበን ከመይ ድዩ ነገሩ እቲ ጉዲይ ግዱ ናይ ወረዲ ምምሕዲርን ገሇን ኢልካ ዜሕሇፍ ኣይኮነን 

ክብል ዜገበረኒን ጉዲይ ድማ እኒሀ። “እሺ ብሳምፕል (sampling) ተሰሪሑ ተባሂለ። ሳምፕል (sampling) ማሇት ከመይ 

ድዩ ድኣ ዜሰርሕ? ሳይነሳዊ ዜኮነን ንህዜቢ ግልጺ መብርሂ ክህብ ብዜክእል መልክዐ ኣይኮነን ድዩ ዜሰርሕ? እዙ ሳምፕል 

(sampling) ንገሉአን ከመይ ኣሕሉፉ ንገሉአን ከመይ  ኣትሪፉዎን? ወተ…‛ንዜብለ ሕቶታት ንከብርሁ ኣብ ዜተሓተትለ 

እዋን እቶም ኣመሓዲሪ ብዚዕባ እዙ ሳምፕል (sampling) ዜብሃል ጉዲይን ከመይ ከም ዜሰርሕን ኣፍልጦ ከም ይብሎምን 

(የግዲስ ንባዕሎም’ውን ከም ዜሓቱን)ጥራሕ ግን ብመንግስቲ ክልልን መሪሕ ውድብን ከም ምክንያት ተዋሂብዎም 

ንሕብረተሰብ የረዲኡለን  ክእምንለ ይፍትኑ ክም ሇውን እዮም ሓቢሮምልና። በዙ ኣቢሎም ድማ እቶም ኣመሓዲሪ  እቲ 

ሓውዛን ዯረጃ ዕብየት (ይጥቀማ ይጉዲኣያ ብየገድስ--መንግስቲ እካ ዜጠቅም ‘ምበር ዜጎድእ ዜኮነ ይኩን ዒይነት ፕሮግራም 

ክም የተኣታትው እዩ ዜእመን) ይረከበትለ ምክንያት ከይደ ከይደ  ውድባዊን ፖሇቲካዊን (ብናቶም ኣገሊልጻ 

ምምሕዲራዊን) ከም ዜኮነ እዮም ገሉጾምልና። ነዙ እዩ እምበኣር  ነቲ ናይ  ሓውዛን ጉዲይ ብሓደሽ መንጽር ምርኣይ ከድሉ 

እዩ ዜብል ሇኩ። እንታይ ዒይነት ሓደሽ መንጽር?  ትኩረቱ ናብቲ ማእከል ናይቲ ውሳነ እዩ ተባሂለ ዜጥቀስ ሎ ክልሊዊ 

መዋቅርን መሪሕ ወድብን ዜገበረ መንጽር እዩ ከድሉ። ምክንያቱ ወረዲ ምምሕዲር ናይቲ ውሳነ በዒል ዋና ይምካኑ 

እናገሇጸልናን ከም ውጸኢቱ ድማ ናይቲ ውሳነ ምክንያት ንምብርህራህ ኽእል ምለእ ፍልጠት ከም ይብለ  እናሓበረልናን 

እናሃሇወ ትኩረትና ኣብኡ ምግባር ትርጉም ሇዎ መሲለ ስሇ ይተሰመዏኒ። ነቲ ክልሊዊ መንግስቲን መሪሕ ወድብን  እነቅርቦ 

ሕቶ ድማ ‚ከምቲ ብስፍሓት ዜንገር ሎ ሓውዛን ዯረጃ ዕብየት ይረከበትለ ምክንያት ብውድባዊን ፖሇቲካዊን 
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(ምምሕዲራዊን)ውሳነ እንተኮይኑ  እንታይ ዒይነት ናይ ፖሇቲካ ውሳነ?‛ን‚ንምንታይ?ን ዜብል ይከውን:። ከም ናተይ እምነተይ እዙ 

ሕቶ ንምልዒል እኹል ምክንያት እኒሀና። ። ቀዲማይ ነገር ነቲ ጉዲይ ኣመልኪትና ምስ ገሇ ሓሇፍቲ ቤት ጽሕፈት ህወሓት 

ሓዯ እዋን ኣብ ዜገበርናዮ ተ ጉዲይ ዯረጃ ዕብየት ከተማ ቴክኒካዊ  ጉዲይን ብዜምልከቶ ናይ መንግስቲ ቢሮ ረቃሕታት 

(መሇክዕታት) መሰረት ገይሩ ዜውሰን እምበር ብህወሓት ዜውሰን ጉዲይ ፖሇቲካ ኣይኮነን ዜብል መብርሂ ተዋሂቡና ነይሩ። 

ብተወሳኪ ድማ እዙ ናይ ‚ፖሇቲካ ውሳነ እዩ‛ ዜብል መልሲ ምናልባት ናይ ውልቀ ሰባት/ኣካሊት ፖሇቲካ ክኸውን እንተይኮይኑ ዕሊዊ መልሲ 

መንግስቲ/ ውድብ እዩ ኢልካ ክውሰድ ዜኽእሇለ ስነ-ሞገት  ንኩሊትና ክረኣየና ኣይከኣሇን( ምናልባት መልሲ ክኸውን ይክእል እዩ ብምባል ሓሊፍነት 

ወሲደ ክትንትን ዜክእል ወገን እንተሃሉዩ ግና መርተዖታቱ ክቅርብን ከረድኣናን ይክእል ይከውን)። ስሇዙ እቲ ውሳነ ናይ ብሓቂ  ምስ 

መንግስቲ/ ውድብ  ዜተሓሓዜ ድዩ ወይስ ገሇ ክራይ ኣከብቲ (ካብ ክልል ክሳብ ወረዲ ዜተርግሑ ክኮኑ ይክእለ) ዉልቀ 

ሰባት/ኣካሊት እዮም ብሽም ‚መንግስታዊ / ውድባዊ  ውሳነ እዩ‛ ድክመቶም ንምሽፋን ክሽቅጥለ ዜፍትኑ ሇው ዜብለ ጉዲያት 

ፈሉካ ንምፍሊጥ እዙ ሕቶ ምሕታትን መልሲ ምርካብን ዕዘዜ ረብሓ ኣሇዎ። ብኡ ኣቢልና ድማ እቲ ኣብ መንጎ ብሓሇፍቲ 

ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዜተውሃብና መብርሂን ብዋና ኣመሓዲሪ ወረዲ ሓውዛንን ካልኦትን ከም ምክንያት ተጠቂምኩም 

ኣእምንለ ተባሂለ ተዋሂቡና ዜብለና ሇው ‚መንግስታዊ/ውድባዊ ውሳነ እዩ‛ ዜብል ምክንያትን ሎ መሰረታዊ ተቃርኖ 

ንምግሊጽ የክእሇና። ኣየነኦም ሓቀኛታት ኣየነኦም መጭበርበርቲ ከም ዜኮኑ ድማ ንዕብ። 
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3. ነጥቢ ሰሇስተ: ቀጻሉ ኣንፈት ብዜምልከት 

ብሓፈሻ እቲ ምስ ምምሕዲር ሓውዛን ዜተገብረ ተ ውጸኢታዊ ነይሩ ምባል ይክእል እየ። ምክንያተይ ግን እቲ ተ ነቲ  

መሰረታዊ ናይ ሓውዛን ሕቶ ስሇ ዜመሇሰ ኣይኮነን። ኣይመሇሰን ነገር ግን እቲ ሕቶ ንመን ክቀርብን ብመን ክምሇስ ከም 

ዜግበኦን ሓቢሩልና እዩ። እዙ ባዕለ ዒብይ ውጸኢት ይመስሇኒ። ብተወሳኪ’ውን እቲ ሕቶ ቅኑዕ ናይ ህዜቢ ሕቶ ጥራሕ 

ይኮነስ ናይቲ ምምሕዲር ውን ምካኑ እምነት ዜተተሓለ ተ እዩ ነይሩ። እዘይ ታይ ማሇት እዩ? እዘይ ማሇት ንዒይ እቲ 

ምምሕዲር ከም መጠን በዒል ዋና እቲ ሕቶ ኣዕጋቢ መልሲ ንክረክብ ምስ ህዜቢ ኮይኑ ይሓትትን ነቲ ሕቶ ብሕጋዊን 

ሰሊማዊን መንገዱ ናብ ዜምልከቶም ኣካሊት መንግስቲ (ክልል ይኩን ፈዯራል) ብምቅራብ ፍታሕን መብራህርህን ንምርካብ 

ንዜንቀሳቀሱ ወገናት’ውን ብኩለ ዒቅሙ ዯጋፊ ኮይኑ ይርከብን ማሇት እዩ። ብካሉእ ኣበሃህሊ ድማ ምስዙ ተታሓሒዘ 

ኣብዝም ወገናት ብገሇገሇ ውልቀ ሰባት እቲ ምምሕዲር ዜበጽሑ ዜነበሩ በዯሊት (ይሽምካ ምጥቃን፤ ጸርፊን ምፍርራሕን፤ 

ምእሳርን ምንግልታዕን ወተ) ክከታተልን ክእርምን ክሰርሕ እዩ ማሇት እዩ። ስሇዙ በዙ መንጽር እቲ ውጸኢት ዒብይ እዩ 

ምባል ይከኣል። ኣብዙ ከራርብ እንተኮይኑ ተግባራዊነቱ ዜምልከት እዩ። ከመይ ክትትል ይግበረለ? ዜብል። ኣብዙ ኣብቲ 

ተ ዜተሓበረ ሓዯ ኣንፈት ነይሩ-እቲ ማሕበርን ምምሕዲር እታ ወረዲን ብቀጻልነት ዜራከብለ መድረካት ምሓዜ ዜብል- 

ስሇዙ ነዙ ኣስፊሕካን ጸንቂቅካን ምጥቃም ዜከኣል ይመስሇኒ። ካልኦት መማረጺታት እንተሃሉዮም’ ውን ኣብ ከይዱ ምፍታሽ  

ስሇ ዜከኣል ዒብይ ጸገም ኣይመስሇኒ። ዜኮነ ኮይኑ እቲ ሓዯ ኣብቲ ተ ዜተነጸረ ኣንፈት እቲ ሕቶ ብሕጋዊን ሰሊማዊን 

መንገዱ ክሳብ ዜቀረበ  እዋን ክሳብ ናይ መወዲእታ መዕገቢ መልሲ ዜረክብ ቃልሲ ንዜገብር ኣካል እቲ ምምሕዲር ድጋፍ 

እምበር ተቃውሞ ከም ይብለ  ዜብል እዩ። ኣብዙ ምናልባት ቀጻሉ ተን ኣንፈት ምንጻርን ድልዮዜብሎ እቲ ሕቶ ብ 

መንን ብከመይን ይቅረብ ዜብል ጥራሕ እዩ ክከውን። ምክንያቱ ናብ መን ይቀርብ ዜብል ተነጺሩ እዩ-ናብ ወረዲ ወይ ዝባ 

ክከውን ከም ይክእል ኣብቲ ተ ግንዚበ ተታሒዘለ እዩ። ስሇዙ ከምቲ ዜተብሃሇ ናብ ክልል መንግስቲን መሪሕ ውድብን 

እዩ ክከውን።  

ካሉእ ኣብቲ ተ ከም ኣንፈት ዜተቀመጠ ነጥቢ እቲ ማሕበር ልምዒት ሓውዛን ንህዜብን ምምሕዲርን እታ ወረዲ  እንታይ 

ዒይነት ናይ ልምዒት ሓገዜ ክገብር ከም ዜክእልን ከም ዜግበኦን  ዜምልከት እዩ ነይሩ። ኣብዙ ትኩረት ዜተውሃቦ ጉዲይ እቲ 

ሐዙ ተፈጢሩ ሎ ምስሕሓብ ህዜብን ምምሕዲርን ንምእሊይ ናይ ተን ምርድዲእን ሓበራዊ መድረካት ምምችቻው ዜብል 

እዩ ነይሩ። ብወገን እቲ ምምሕዲር እዙ ንምግባር ጸገም ከም ይብለ እዩ ተነጊሩ። ስሇዙ ሐዙ’ውን ንተግባራውነቱ 

ምክትታል ጥራሕ እዩ ከድሉ። ካልእ በዙ መዲይ ዜተተሓ ኣንፈት እቲ ወረዲ ብሓገዜ እቲ ማሕበር ክሽፈንለ ዜዯልዮም 

ንጥፈታት ልምዒት ምንጻር ዜብል እዩ ነይሩ። በዙ መሰረት እቲ ምምሕዲር ናይቲ  ማሕበር ሞያዊ፤ ንዋታዊን ፋይናሲያዊን 
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ድጋፍ የድልየና እዩ ዜበሎም ዋና ዋና ሴክተራት ልምዒት ከም ትምህርቲን (ብፍሊይ ድማ ናይ ውሽጢ ናውቲ ኣብ ምምሊእ) 

ናይታ ከተማ ናይ ወሽጢን ውሽጢ መንገዱን ካልኦት መሰረተ ልምዒትን ብምጥቃስ ኣረዱኡ።ኣብ መወዲእታ ድማ እቲ 

ማሕበርን ምምሕዲርን ዜርዜር ትልምታቶም ብምንባብ ኣብ ምንታይ ክዯጋገፉ ከም ሇዎም ኣብ ቀጻሉ ነጺሮም ከም 

ዜንቀሳቀሱ ምርድዲእ ተገይሩ። ብምካኑ ድማ እዘይ ካብ ነቲ ሕቶ ምምሊስን ምእሊይ እቲ ተፈጢሩ ሎ ምምስሕሓብ ህዜብን 

ምምሕዲርን ቀጺለ ዕግበት ዜህብ ውጸኢት ኮይኑ እየ ረኪበዮ። ንተግባራውነቱ ድማ ንቀሳቀስ እብል። 

ከም መዯምዯምታ ድማ እዘ ዜስዕብ ኣቀምጥ ኣሇኩ። እቲ  ሕቶ ቅኑዕ ናይ ህዜብን ምምሕዲርን (ሐዙ ዜበጽሕናለ ሓደሽ 

ነገር) ሕቶ ነገር ግን ይተፈተሐን መዕገቢ መብርሂ ይረከበን ኮይኑ ይቅጽል ኣሎ። ነገር ግን ሐዙ እቲ ናይ ውሳነን መብርሂን 

ዜርከብለ ቦታ ክልል ምካኑን ስሇ ዜተነጸረ ሐዙ ውን  ምድፋእ የድሉ እብል። ኣብዙ እቲ ምምሕዲር ውን ዜድግፍ ኮይኑ 

ምርካቡ ተወሳኪ ሓይሉ ገይርና ንጠቀመለ። ካሉእ እቶም ብገሇገሇ ውልቀ ሰባት እቲ ምምሕዲር ዜበጽሑ ዜነበሩ በዯሊት 

(ይሽምካ ምጥቃን፤ ጸርፊን ምፍርራሕን፤ ምእሳርን ምንግልታዕን ወተ) እቲ ምምሕዲር ብተግባር ክእርሞም ምእንቲ 

ነቶም  ንፍጠሮም ዜተበሃሃልናዮም ሓበራዊ መድረካት ብግቡእ ብምጥቃም ንስራሕ። ብተወሳኪ ድማ ኣብቲ እቲ ምምሕዲር 

ካብቲ ማሕበር ይዯልዮም እየ ኢለ ቀመጦም ናይ ሞያዊ፤ ንዋታዊን ፋይናሲያዊን ድጋፋት’ውን ድጋፍ ብምሃብ ንጡፋት 

ተሳተፍቲ ንኩን እብል። ኣብ ቅንያት ሓውዛን ኣመልኪቱ ዜነበረኒ ምልከታ እምበኣርከስ ነዙ ይመስል። ወዯሓንኩም!!! 


