
ግደ መሪሕነት ብተግባር

ኣብ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ ጣብያ ማሕበረ ወይኒ ሰራሕተኛ ጥሙር ጥዕና ፓኬጅን 

ናይቲ ከባቢ ኣመራርሓን ተዋዲዶም ብዝገበርዎ ምንቅስቓስ ልዕሊ 100% ነበርቲ 

እቲ ከባቢ ብዓርሰ ድልየት ተመርሚሮም ዓርሶም ፈሊጦም፡፡

ጣብያ ማሕበረ ወይኒ 5016 ነባሪ ህዝቢ ዘለዋ እንትኾን ክምርመር ካብ ዝግብኦ 

2709 ነባሪ እቲ ከባቢ ሰገናትን ሰብ ፀጋ ዕድመን ስለዝተሓወስዎ ብድምር 2877 

ህዝቢ ክምርመር ክኢሉ እዩ፡፡ ሰራሕተኛ ጥሙር ጥዕና ፓኬጅ እቲ ከተማ ዝኾት 

ወ/ሪት ሂሪት በላይ ምስ ኣመሓደርቲ እቲ ከባቢ ብምምኽኻር ንባዕላ መሪሕ ኮይና 

ተመርሚራ እቶም ኣመሓደርትን ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ስዒቦም መርኣያ ብምዃን 

ነቲ ህዝቢ ከሰልፍዎ ክኢሎም እዮም፡፡

‘’ኣነ እቲ ዝዛረቦ እንድሕር ዘየተግብሮ ኾይነ ንማንም ሰብ ኣምህር ውዒለ 

ኣምህር እንተሓደርኩ ትርጉም ኣይህልዎን፡፡ ትርጉም ግደ መሪሕነት  ድማ 

ቃልካ ብተግባር ምርግጋፅ እዩ፡፡’’

ክትብል  ምሽጥር  ዓወታ  ዘፃወተትና  ወ/ሪት  ሂሪት  ናብዚ  ዓወት  ንምብፃሕ 

ስግኣታትን ስኽፍታታትን ነበርቲ እታ ጣቢያ ንምስባር ከቢድ ፃዕርን ቃልስን ከም 

ዝሓተተ ትዝክር፡፡

ናይቲ ኸባቢ ነባሪ ዝኾኑ ኣይተ ገ/ስላሴ ገ/መድህን መራሕትና ምስ ተመርመሩ 

ክምርመር  ወሲነ፡፡  ክምርመር  ክውስን  ከለኹ  ግን  ንባዕለይ  ጠርጢረ  ዘይኮነስ 

መርኣያ ንምዃን እዩ፡፡ ንዓይ ስዒቦም ድማ ስድራይ ኹሎም ተመርሚሮም ዓርሶም 

ፈሊጦም ክብሉ ተሞክሮኦም ኣካፊሎምና እዮም፡፡

ተሞክሮ ነበርቲ  ጣቢያ ማሕበረ ወይኒ ብምርመራ ጥራሕ ዝግለፅ ኣይኮነን፡፡ 

ብመዳይ ሓገዝን ክንክንን ኣብ ደሞም ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንዘለዎም ወገናት’ውን 



ብዙሕ ሰዲሮም እዮም፡፡  ካብቶም ተመርሚሮም ባዕሎም ዝፈለጡ ነበርቲ  16 

ወገናት ምስቲ ቫይረስ ሓቢሮም ዝነብሩ እንትኾኑ ነበርቲ እታ ጣቢያ ብጉልበቶምን 

ገንዘቦምን ክሕብሕብዎም ጀሚሮም’ዮም፡፡

ካብ መንግስቲ እንፅበዮ ምንም ነገር የብልናን፡፡ ብዘይካ መድሓኒት ፀረ ኤች ኣይ 

ቪ ኤድስ፡፡ እዞም ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ ወገናት ደቅናን ኣሕዋትናን እዮም፡፡ ካብ 

ደገ  መፅዩ  ዝሕብሕቦም  ኣካል  ኣይነናድን፡፡  በታ  ዘላትና  ዓቕሚ  መጊብናን 

ተንከባኺብናን ክንሕዞም ኢና፡፡ ብምባል ነበርቲ እታ ጣቢያ ብሓባር ቃል ኣትዮም 

እዮም፡፡

ነበርቲ እታ ጣቢያ ዝኣተውዎ ቃል ንምትግባር ኣብ ደሞም ቫይረስ ኤች ኣይ ቪ 

ኤድስ ንዘለዎም ወገናት ሓገዝ ዝውዕል እኽሊ ዘዋህልልሉ ’’ግሪን ባንክ’’  ኣጣይሾም 

እዮም፡፡ እዚ ዝተጣየሸ ባንኪ ተፀባይነት ብዘየንግስ መንገዲ ኣብ  ጥቕሚ ንምውዓል 

ባዕሎም ክኣልዩ ዘይኽእሉን ሰሪሖም ክሓድሩ ዝኽእሉን ብምፍላይ ክሕገዙ ዘለዎም 

ተሓጊዞም ክሰርሑ ዝኽእሉ ድማ ተተባቢዖም ዓርሶም ክኢሎም ዝነብሩሉ ባይታ 

ንምፍጣር ምንቅስቓስ ይግበር ኣሎ፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ነበርቲ በቢ ወርሑ 

ክልተ ቅርሺ እናዋፅኡ ልዕሊ 5000 ብር ኣተኣኻኺቦም እዮም፡፡ ተበግሶ ’ቶም 

ነበርቲ  በዚ  ከይተሓፀረ  በቢወርሑ  ዘዋፅእዎ  ቅርሺ  ወሲኾም  ብምኽፋል  ኣብ 

መነባብሮ  ’ቶም  ወገናት  ትርጉም  ዘለዎ  ተግባር  ንምፍፃም’ውን  ቃል  ኣትዮም 

ኣለዉ፡

ነበርቲ እቲ ኸባቢ ብወፍሪ ክምርመሩ ኣብ ምግባር ይኹን ኣብ’ቲ ህዝቢ ተፈጢሩ 

ዘሎ መንፈስ ኣብ ምውዕዓይ መራሕቲ ሃይማኖት ዕዙዝ ግደ ከምዝነበሮም ዝገለፃ 

ኣብ ቤት ፅሕፈት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ክልል ትግራይ 

ተወካሊት ምልዕዓል ማሕበረሰብ ምትሕብባር ሴክተራት ፕሮግራም ዝኾና ሲስተር 

ኣብረሀት ኣበራ 

‘’ህዝብና  መራሕቱ  ይኣምን  እዩ፡፡  መራሕትና  መምሃራይ  ቃላቶም  ናብ 

ተግባር ኣሽሪፎም ክርኢ ከሎ ድማ እግሩ መሊኡ ኣሰሮም ይኽተል፡፡ ኣብ 

. 



ጣቢያ ማሕበረ ወይኒ እዚ ሓቂ እዚ እዩ ተረጋጊፁ፡፡ እቶም ኣካላት ግደ 

መሪሕነቶም ብዝግባእ ተፃዊቶም እዮም፡፡ በቢ ብርኩ ዘሎ ኩሉ ኣካል ይኹን 

ውልቀ ሰብ ካብዚ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ጣቢያ ማሕበረ ወይኒ ብሉፅ ተሞክሮ 

ተበጊሱ በቢ ኸባቢኡ እንተተግቢርዎ ዝርገሐ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብቐሊሉ 

ካብ ምቁፅፃር ዝዓግተና ነገር  ኣይክህሉን ’’  ክብላ ሪኢቶአን ኣጠቓሊለን 

እየን፡፡

              
 መወከሲ  
     

- ቪድዮ ካሴት ዘተ ማ/ሰብ ጣቢያ ማሕበረ ወይኒ

-  ደወል መፅሔት (ሕዳር 2001ዓ.ም)

         ንተወሳኺ  መብርሂ  ቑ.ስልኪ 03-44-40-11-25 


