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ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ክቡር ፕረዚደንት፡ ሎሚ ዘበን ክራማት
ደንጒዩ ብምምጽኡ ሻቕሎት ፈጢሩ
ነይሩ። ድሒሩ ግን ደሓን ዝርጋሐ ዝነበሮ
ዝናብ መጺኡ። ምስ’ዚ ብምትእስሳር
ብሓፈሻ ኣብ ውሕስነት መግቢ ዘለና
ኣተሓሕዛን ግስጋሰኡን ከመይ ከምዘሎ
ከተብርሃልና?
እቲ ኣርእስቲ ኣዝዩ ገፊሕ ስለ ዝዀነ፡
ምናልባት ምስ’ቲ ዓመት ዓመት ዝመጽእ
ስክፍታ ኣዛሚድካ ክትሪኦ ይከኣል
ይኸውን። ክራማት እንተ ደንጒዩ ወይ
እንተ ዓቢሩ፡ ንበዓል ጥሪት፡ ንሓረስታይ
ይኹን ካልእ ዋኒን ንዘለዎ ሰብ ሻቕሎት
እዩ። ብዛዕባ ውሕስነት መግቢ ክዝረብ
ከሎ፡ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ተጋኒኑ
ይኸውን። ኰይኑ ግን ውሕስነት መግቢ
ከም ናይ መወዳእታ ዕላማ ክትወስዶ
ኣይከኣልን። ኣብ ግብራዊ ስራሕ፡ ክንዮ
ውሕስነት መግቢ ክንዛረብ ክንክእል
ኣለና። ውሕስነት መግቢ ምእንቲ ርእሱ
ካብ ኢድ ናብ ኣፍ (Subsistence) ዓይነት
ኣተሓሳስባ ስለ ዝዀነ፡ ኪኖኡ ክትሓስብ
ክትክእል ኣለካ። ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ናይ
ሕጂ ጥራይ ዘይኰነ፡ ብዝሒ ናይ ህዝቢ
እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ 5፡ 10፡ 15. . .
ዓመታት፡ ኣብ ዓይነት ሂወት ናይ ሰባት፡
ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገር ናበይ ገጹ ክኸይድ
ክኽእል ኣለዎ ክብል ኣለዎ።
ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ወይ ዜጋ ዝደልዮን
ዝጽበዮን መግቢ ስለ ዝዀነ፡ ነዚ
ከተውሕስ ክትክእል ኣለካ። ኪኖኡ
እንተዘይሓሲብካ ግን፡ እቶም እተውጽኦም
ስትራተጂን ውጥናትን ሓጸርቲ ጥራይ
እዮም ዝዀኑ። መብዛሕትኡ ናይ ሕርሻ
ፕሮግራማትና፡ ብኸምኡ ዝተማእዘነ
ኮይኑ ደኣ ይጽናሕ’ምበር፡ ካብኡ ወጺእና
ኣግፍሕ ኣቢልና ክንሓስብ ክንክእል
ኣለና። እስትራተጂና ከመይ ገይርና
ንስእሎ? ብልክዕ እንታይ ኢና ክንገብር
ንደሊ ዘለና? ‘እኹል እኽሊ ኣፍሪና
ኢና፡ ርእስና ክኢልና ኢና’ ምባል ጥራይ
ኣይኰነን። ናይ ብሓቂ ኣብ ዓይነት ሂወት
ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ናይ ሕርሻ
ፕሮግራማት ክንስእል ክንክእል ኣለና።
ናይ ሕርሻ ፕሮግራማት ጥራይ ዘይኰነ፡
ንኻልኦት ጽላታት’ውን ዝምልከት
ጉዳይ እዩ። ውሕስነት መግቢ ክንብል
ከለና፡ ኣእካል፡ ጥረታት፡ ጸባ፡ ስጋ፡ ዓሳ. .
. ምህርቲን ቀረብን ዝተፈላለዩ ዓይነት
መግቢ ናብ ዜጋ፡ ኪኖኡ እውን ናብ ደገ
ክትሓስበሉ እትኽእል ዕድላት ስለዘሎ፡
እቲ ዝቕየስ ወይ ዝሰኣል ስትራተጂ ብኡ
መጠን ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ።
ቅድሚ ዝኣገረ እቲ ወሳኒ ረቛሒ
ማይ እዩ። ስለ’ዚ ባሕሪ ክትቆጻጸር
ክትክእል ኣለካ። ብቐጻሊ ኣብ ዝናባዊ
ሕርሻ ክንበር ኣይከኣልን እዩ። ስለ’ዚ
ካብ ዝናባዊ ናብ መስኖኣዊ ወይ ናይ
ክልቲኡ ዝንቕ፡ ኣበየናይ ከባቢን ኣበየናይ
እዋንን ከተተኣታቱ ምእንቲ ክትውጥን፡
ቅድም ቀዳድም ማይ ክትቆጻጸር
ኣለካ። ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ፡ ክራማት
ኣብ ዝበርከተሉን ዘይበርከተሉን፡ ዓመት
ዓመት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይ ሃገር
ዝዘንብ መጠን ዝናብ፡ ክንደይ ይኸውን፡
ዝተፈላለየ ስታትስቲክስ ወይ ግምታት
ክህሉ ይኽእል ይኸውን። ነዚ ባህርያዊ
ጸጋ ክትቈጻጸሮ፡ ኣብ መዓላ ከተውዕሎ፡
ንውሕስነት መግቢ ጥራይ ዘይኰነ፡
ኪኖኡ’ውን ክትጥቀመሉ ምእንቲ፡ ሓደ
ግፍሕ ዝበለ ወይ ሰፊሕ ስትራተጂ ናይ
ምዕቃብን ምቁጽጻርን ማይ ክህልወካ
ክኽእል ኣለዎ።

ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት፡ኣብ ብዙሕ
ቦታታት ዲጋታት፡ ከትርታት፡ መእለዪ
ወሓይዝ ሰሪሕና ኢና። ግን ብድምር
ይኹን ኣብ ከከባቢኡ እንታይ ስምብራት
ገዲፉ እንድሕሪ ኢልና፡ ኣብ ዝርዝራት
ክኣቱ ኣይደልን እየ። ዘዋህለልናዮ
ተመኩሮ ኣለና። እቲ ናይ መወዳእታ
ሸቶ ግን ማይ ክንቆጻጸር ክንክእል ኣለና።
ማይ ንምቍጽጻር፡ ቅድም ቀዳድም
እቲ ባህርያዊ ኵነታት ብግቡእ ክጽናዕ
ክኽእል ኣለዎ። ማይ ክዖታት፡ ወሓይዝን
እቶም ወሓይዝ ዝኸዱሎም ተፋሰሳትን
ክፍለጡን ክጽንዑን ክኽእሉ ኣለዎም።
ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ፡ ማይ ኮረር
ዝብለሉ ከባቢ ብግቡእ ተጸኒዑ፡ ሓጽብታት
ክግበረሉ ኣብ ዝኽእሉ ቦታታት ከከም
ከባቢኡ፡ ዓበይቲ፡ ማእከሎትን፡ ንኣሽቱን
ሓጽብታት እንተ ኣዋዲድካ፡ ነቲ ማይ
ተቖጻጺርካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ’ዚ
ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ’ውን ከተኩረሉ
ዝደሊ፡ ዓበይቲ ሓጽብታት ስለ ዝገበርካ
ኣይኰነን። ካብ ዓበይቲ ይኹን ማእከሎት
ሓጽብታት ምህናጽ፡ ዝያዳ ፍወሳ ናይ
ማይ ክዖታት እዩ። ፍወሳ ናይ ማይ ክዖ፡
ብኸትሪ፡ ዛላታት፡ ምግራብን ዝተፈላለየ
ካልኦት ቅርጽታትን ከተዋድደሉ ትኽእል
ኢኻ። ብመጠን ኣብ ውሽጢ ሓደ ማይ
ክዖ ዘሎ ባህሪ/መልክዕ ናይ መሬት፡ ነቲ
ኣብ ዓመት ዓመት ዝዘንብ ማይ፡ ኣብ’ታ
ማይ ክዖ እቲኣ ከመይ ገይርካ ትቆጻጸሮ
ብምውጣን ናይ ኩለን ማይ ክዖታት
ምቁጽጻር ክትገብር ትኽእል።
ናይ ባርካ፡ ጋሽ፡ ዓንሰባ፡ ዘይነዓቕ ሓይሊ
ዘለዎም፡ ካብ ጫፍ ዶብ ቀሮራ ክሳብ ከባቢ
ዓሰብ ዝዝርግሑ ናይ ምብራቕ ወሓይዝ
ኣለዉ። እዚ ቀሊል ግዜ ዘይወስድ፡ ገዚፍ
ጸጋታት ከምኡ’ውን ዓቕልን መስዋእትን
ዝሓትት መደባት እዩ። በዚ ከይገበርካ
ዝዀነ ካልእ ናይ መግቢ መደባት
ከተተኣታቱ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ናይ ብሓቂ ምስ ኩሉ’ቲ ዘጋጠመና
ብድሆታት፡ ኣብ ውሽጢ እዚ 25
ዓመታት ዝተሰርሐን ሕጂ ዝስራሕ ዘሎን
ንዝመጽእ ሓሙሽተ-ዓሰርተ ዓመታት
ተታሒዙ ዘሎ መደብ፡ ነቲ መባእታ
እንብሎ፡ መጀመርያ ዝኣክል ፍርያት
ከነፍሪ ምእንቲ፡ ዝሕግዘና ምቁጽጻር ናይ
ማያት ገይርና ኣለና ኢልና ክንዛረብ
ንኽእል። ድሕሪ ምቁጽጻር ማያት
ዝመጽእ፡ ኣብ ቆላ ድዩ፡ ኣብ ከበሳታት ድዩ፡
ኣብ ሓውሲ ቆላ ድዩ፡ ክንደይ ዝስፍሓቱ
መሬት ክትሓርስ ትኽእል? ማይ ኣብ
መዓላ እተውዕለሉ መሬት ክህሉ ኣለዎ።
መሬት በቲ ናይ ቀደም ልምዳዊ መንገዲ
ዘይኰነ፡ ብዘመናዊ መንገዲ ክምዕብል

ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ክንዲ ኣብ ዓመት
ሓደ ምህርቲ፡ ኣብ ዓመት ክልተ ምህርቲ፡
እንተ ተኻኢሉ’ውን ሰለስተ ምህርቲ
እተፍርየሉን ተገላቢጥካ ትጥቀመሉ
ክኸውን ኣለዎ። ስለ’ዚ፡ ኣብዚ ከባቢ
ማይ ተቘጻጺርና ክትብል ከለኻ፡ ማዕረ
ማዕረኡ ምስ ምስፋሕ ወይ ምድልዳል
መሬት ዝተኣታቶ ቴክኖሎጂ ከምኡ’ውን
ናይ ማይ ክዖታት ዝበሃል’ውን ብግቡእ
እተደኣ ተተግቢሩ ናይ ግድን ኣብ
ሓጽቢ ዝእከብ ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ
ማይ ክዖ ዝዘነበ ማይ ተተቖጻጺርካ፡
ብምግራብ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ
ናብ’ቲ ዝለዓለ ደረጃ ምእካብ ናይ ማይ
ክብጻሕ ይከኣል። ኣብ ኣእካል ጥራይ
ዘይኰነ ጥሪት’ውን ኣሎ። ካብ ጥሪት
ዝርከብ መኽሰብ ቀሊል ኣይኰነን። ስገም፡
ስርናይ፡ መሸላን ካልኦት ኣእካልን ስለ
ዘፍረና ጥራይ ኣይኰነን። ሃብቲ እንስሳ
ሃገር ናይ ምስሳን ሓይሊ ኣሎ። እዚ
ኣብ ውሕስነት መግቢ ዝህልዎ ኣበርክቶ
ቀሊል ነገር ኣይኰነን። ስጋ ጥራይ ዘይኰነ፡
ጸባን ካልኦት ዝተፈላለዩ ምስኡ ዝኸዱ
ረብሓታትን’ውን ኣለዉ። ናብ ናይ
ካሽ ፍርያት ንኽትከይድ፡ ጡጥ፡ ሽኮር፡
ዝተፈላለዩ ንሰደድ ይኹን ናይ ውሽጢ
ቁጠባ ክሕግዙ ዝኽእሉ መደባት እውን
ከተተኣታቱ ትኽእል። ክሳብ እዚ ዘለናዮ
እዋን 2017፡ ምናልባት’ውን ክሳብ 2018
ወይ 2019 እንተ ኢልና፡ ብኣጠቓላሊ
ዝኣኽለና እኽሊ ከነፍሪ፡ እንድሕሪ 400
ሽሕ ሄክታር ኰይኑ ዘድልየና፡ ኪኖ’ዚ ኣብ
ምሉእ ሃገር በብዞቡኡ እንድሕሪ ርኢናዮ፡
ክንደይ ዝኣክል መሬት እዩ ዝሕረስ ዘሎ?
እንታይ ዓይነት እኽሊ ብዘየገድስ ኣብ
ሓደ ሄክታርከ ክንደይ ኩንታል ወይ
ክንደይ ቶን ክትሓፍስ ትኽእል? ነዚ
ሕጂ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ይኹን ነቲ
እናወሰኸ ዝኸይድን ዘድሊ ዓይነት
ወይ ዓቐን ናይ ኣእካል እንታይ እዩ?
ኣብ ግምት ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ። ምስ
ምቁጽጻር ማይ፡ ምድ’ልዳል መሬት፡ ምስ
ምትእትታው ሓድሽ ቴክኖሎጂ እቶት
ክበዝሕ ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ
እቲ ስፍሓት ዘይኰነ ዘገድስ፡ እንተደኣ
ዝናባዊን መስኖኣዊን ሕርሻ ገይርካ
ኮይንካ እትጥቀመሉ ዘለኻ፡ ኣብ ገለ ወይ
ዓቢ ክፋል ናይቲ ማይ ዝተቘጻጸርካሉ
ከባቢ ክልተ ምህርቲ ክትሓፍስ ስለ
እትኽእል፡ ሓንቲ ሄክታር ክልተ ሄክታር
ትኸውን ኣላ ማለት እዩ። እንድሕር
ክልተ ምህርቲ ኣእቲኻ፡ ነቶም ካልኦት
እትዋት (Input) ኣብ ግምት እናኣእተኻ
ትኸይድ። እዚ ኣብ ሕርሻ ጥራይ
ዘይኰነ፡ ኣብ ሽቕለት፡ ኣብ ዓያይነት፡ ኣብ

ዓይነት ሂወት ናይ ዝተፈላለየ ከባቢታት
መሰረታዊ ለውጢ ኣለዎ። እዚ ዓበይቲ
መደባት ናይ መቈጻጸሪ ሓጽብታት
ኢልና ንዛረበሉ ዘለና፡ ኣብ ከከባቢኡ ዓዲ
ብዓዲ፡ ጎደቦ ብጎደቦ፡ ዞባ ብዞባ፡ ንኡስ ዞባ
ብንኡስ ዞባ. . . ክምዕብል ኣለዎ። ባህሊ
ምቁጽጻር ማይ ከተዕቢ እንተ ዄንካ፡ ማይ
ክዖታት ክትፍውስ ኣለካ። ማይ ክዖታት
ምፍዋስ ድማ ኣብ ከከባቢኡ ክግበር ዘለዎ
እዩ። ማይ ክዖታት ምፍዋስ ንገዛእ-ርእሱ
ምስ ኣእካል ምዝራእ ጥራይ ዘይኰነ፡
ዝተፈላለዩ ፍረታትን ናይ ካሽ ፍርያትን
ከተእትወሉ ስለ ዝከኣል፡ ምቁጽጻር ማይ
ኣብ ሓጽብታት ምእካብ ጥራይ ዘይኰነ፡
ናይ ማይ ክዖታት ምፍዋስን ምስኡ
ዝኸዱ ዝተፈላለዩ ናይ ሕርሻን ጥሪትን
መደባትን እውን ስለ ዘለዉ፡ እዚኦም
ዝያዳ ኣተኩሮ ክግበረሎም ክኽእል
ኣለዎ።
ብዛዕባ ውሕስነት መግቢ እንተ ዀይኑ፡
ማይ እንተ ዘይሃረመ እውን እኽሊ
ኣይንስእንን ኢና። ስለ’ዚ ኣይትሻቐል፣
ዋና ነገር ንዓመታ ይኹን ንድሕሪኡ
ሓሙሽተ-ዓሰርተ ዓመት፡ ብዘየጠራጥርን
ዘየሰክፍን መንገዲ፡ ዝናብ መጽአ
ኣይመጽአ መሬትና፡ ማይናን ካልእ
ጸጋታትናን ተጠቒምና፡ ንነብስና ኰይንና
ንደገ’ውን ክንሰድድ ንኽእል ኢና። እቲ
እስትራተጂ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ማይ ንምቁጽጻር ዘድልዩ ትሕተ-ቕርጺ
ናብ ምውዳድ፡ ማይን ሓመድን ምዕቃብ፡
ናይ ምግራብ መደባት፡ ምስሳን ጥሪት.
. .። ኣብ’ዚ መዳይ 10% ወይ 20%
ካብ’ቲ እንብህጎ ገይርና ኣለና ኢልና
ክንዛረብ ይከኣል’ዩ። ምናልባት ከም
ዓንሰባ፡ ባርካ፡ ጋሽ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ
ወሓይዛት ጥራይ ዘይኰኑ ዘገድሱ፡ ኣብ
ምብራቓዊ ገማግም ዘለና ጸጋታት እውን
መወዳእታ የብሉን። ምስ ካልእ ከባቢታት
ኣነጻጺርካ፡ ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ።
እቲ ኣብኡ ከይተጠቐምናሉ ናብ ባሕሪ
ዝውሕዝ ማይ ውሑድ ኣይኮነን።
ስፍሓት መሬት’ውን ንእሽተይ ኣይኰነን።
ክሊማ ኣብ ግምት ኣእቲኻ በብዓይነቶም
መደባት ከተተኣታትወሉ ይከኣል እዩ።
ስለዝዀነ፡ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ከፋፊልና፡
ምብራቓዊ ናይ ልምዓት ዞባ፡ ማእከል ናይ
ከበሳታት ናይ ልምዓት ዞባ፡ ምዕራብ ናይ
ልምዓት ዞባ ተባሂሉ ዘሎ እውን ነናቱ

እውን ኣይበጻሕናዮን። ኣብ ምዕራባዊ
ቆላታት ዘለና ጸጋታት ምሉእ ብምሉእ
ክንቆጻጸሮ 20% እውን ኣይሸፈንናሉን
ዘለና። እዚ ግምት እዚ ወሲድካ
እንድሕሪ ርኢኻዮ፡ ኣብ ቅድመና ዘሎ
ዕማማት ወይ ብድሆታት ገዚፍ እዩ።
ዝኣኽለና ተመኵሮ ኣዋህሊልና ኣለና።
ብዝተፈላለየ መንገዲ ጸጋታትና ነጐሳጕሶ
ኣለና። ልዕሊ ኹሉ ከኣ ናይ ሰብ ጸጋ
ምጕስጓስ እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ወጻኢታት
ዝሓትት፡ ክተኣታቶ ዘለዎ ናይ ማሽነሪ፡
መሳለጥያታት (እኲፕመንት) መስኖኣዊ
ቴክኖሎጂ ወፍርታት ኣሎ። ምስኡ
ዝኸይድ ናይ ዘርኢን ዝተፈላለዩ ናይ
ሕርሻ ከሚካላትን ኣሎ።
ነዚኦም እናጐሳጕስና እቲ (Potential)
ወይ ክህሎት እናኣዋህለልና እንድሕሪ
ከይድና፡ ካብ’ዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘተኣማምን
ደረጃ፡ ናብ ዝዓበየ ክንከይድ ዝበለጸ ዕድል
ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። ስለ’ዚ
ብዛዕባ ውሕስነት መግቢ ብዙሕ እንተ
ዘይተሰከፍና ዝሓሸ እዩ። ኣብ ዝመጽእ
መደባትና፡ ምስ’ዚ ወጺኡ ዘሎ ስትራተጂ
እቶም ተዳልዮም ዘለዉ ፕሮግራማት
ኣብ ውሽጢ እቶም ፕሮግራማት ዘለዉ
ፕሮጀክትታትን ናታቶም ዝርዝር
ውጥናትን፡ በብኸባቢኡ ጽቡቕ መረዳእታ
እንተደኣ ኣሎ፡ ኣብ ትግባረ ኸኣ ሓያል
ውዳበ እንድሕሪ ተረኺቡ፡ ናይ ብሓቂ
እቲ ኣሳጉማ ክንህር ይኽእል እዩ። ብኡ
መጠን ከኣ፡ ውሕስነት መግቢ ኣብ ሓደ
እዋን ዛንታ እዩ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ።
ስለዚ ናብ ከምኡ ደረጃ ክንበጽሕ ደሓን
ሰጒምና ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል።

ክቡር ፕረዚደንት ገለ’ኳ ጠቒስካዮ
ኢኻ። ንዝያዳ ምንጻር ግን ንዋሕዲ
ዝናብን ደርቅን ኣብ ዝተቓልዐ ከባቢ
ከም ምህላውና መጠን፡ ክዘና ማይ
ንምዕባይ - ዓበይቲ ፕሮጀክትታት
ተተግቢሮም እዮም። ንኣብነት ከም ናይ
ገርሰት፡ ከርከበት፡ ገርገራ፡ ጋሕቴላይ
ወዘተ ምጥቃስ ይከኣል። ኣብዚኦም
ተተግቢሮም ዘለዉ ስርሓት ናይ ቀረባ
መደባትና ከመይ ይመስል?
ናይ ቀረባ መደባትና ብኸመይ ክትገልጾ
ትኽእል እንተ ኢልካኒ፡ እቲ ተኣኪቡ
ዘሎ ማይ ክንጥቀመሉ ኣይንኽእልን ኢና
ዘለና። ንኣብነት ኣብ ከርከበት ተዋህሊሉ

ኣብ ከከባቢኡ፡ ዓዲ ብዓዲ፡ ንኡስ ዞባ
ብንኡስ ዞባ፡ ዞባ ብዞባ. . . ዓበይቲ
መደባት መቈጻጸሪ ሓጽብታት ክምዕብል
ኣለዎ። ባህሊ ምቁጽጻር ማይ ከተዕቢ
እንተኾይንካ፡ ጐድኒ-ጐድኑ፡ ማይ ክዖታት
ክትፍውስ ኣለካ።
ፍሉይነት ስለ ዘለዎ፡ ኣብ’ቲ ባህርያዊ
ጸጋታት እውን ንዕኡ ዝሰማማዕ መደባት
ከተተኣታትወሉ ክትክእል ኣለካ። እዚ
ኣይበጻሕናዮን ዘለና።
ናይ ምብራቓዊ ጎላጉል መደባትና
ገፋሕቲ ስለ ዝዀኑ፡ ብቐዳምነት ስለ
ዘይሰራዕናዮም ኣይተተግበሩን ኣለዉ።
ኣብ ከበሳታት ዘለዉ፡ ብኣጠቓላሊ ሓደ
ክልተ ምስ ኣድላይነት ናይ ዝስተ
ማይን ቀረብ ናይ ከተማታትን ሓውሲ
ከተማታትን ዝተኣታተዉ መደባት
ክህልዉ ይኽእሉ ይዀኑ። ግን እቶም
ንገዚፍ ሕርሻዊ መደባትና ኢልና
ከነተኣታትዎም ዘለና ኣይተፋረቑን - ብሲሶ

ዘሎ ማይ ክትግምቶ ቀሊል ነገር ኣይኰነን።
ብዘይምግናን ልዕሊ 200 ሚልዮን ሜትሮ
ኩቢ ወይ ትርብዒት ሜትሮ ማይ ኣሎ።
እቲ ትሕተ-ቕርጺ ክዋደድ ከሎ ኣብ
ግምት ዝኣተዉ መደባት ነይሮም። ሕጂ
ግን እቲ ማይ ተኣኪቡ ኣሎ። ኣብኡ
ተጣይሶም ዝኸዱ ‘ክንድ’ዚ ሓሪሶም
ክንድ’ዚ ኣእትዮም’ ዝብል ነገራት
ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ። ግን እቲ ክህሎት
(Potential) ናይ’ቲ ትሕተ-ቕርጺ ምሉእ
ብምሉእ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ።
ኣብኡ እዩ ዝመጽእ እቲ ብደሆ። ቀዲሙ
ናብ 4ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ
ካብ 3ይ ገጽ ዝቐጸለ

ዝኣክል ምድላዋት ተገይሩ ነይሩ እንተ
ዝኸውን፡ ሰጣሕ ጐላጉል ስለ ዝዀነ
ብልጫ ስለ ዘለዎ፡ ከፋፊልካ (ድሮ እውን
እቲ ምክፍፋል ተገይሩ ኣሎ) ከተፍርየሉ
ምተኻእለ። ብምሉእ ዓቕሚ ናይ’ቲ
ተዋህሊሉ ዘሎ ማይ ዝለምዐ መሬት ግን
የለን። ብዝሒ ናይ’ቲ ማይ ምስ’ቲ ዘሎ
መደብ ዝመጣጠን ኣይኰነን።
እዚ መሬት ምድልዳል ጥራይ ዘይኰነ
ናይ መስኖ ስርዓት ከተተኣታትወሉ
ክትክእል ኣለካ። ናይ መስኖ ስርዓት
ክተኣታቶ ኸኣ ናይ ጸዓት ጉዳይ ኣሎ።
ምናልባት ምስ መልክዕ ናይ መሬት
ብስሕበት (Gravity) ዝሰርሕ ስርዓት
ናይ መስኖ ከተተኣታቱ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ገፊሕ ቦታ ብኸምኡ ክትሰርሕ
ግን ኣይዋጽኣካን እዩ። ተወሳኺ ጸዓት
ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ። ንኣብነት
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብኡ፡ ናይ ጸዓት
ጸገም የለን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል።
ንሓዋሩ ግን ወጻኢታትና ኣውሒድና
መኽሰባትና እናኣዕበና ንኽንከይድ፡ እሞ
ዘተኣማምን ምንጪ ናይ ጸዓት ክንረክብ
ክንክእል ምእንቲ፡ ናይ ጸሓያዊ ወይ
ተሃዳሲ መመንጨዊ ጸዓት ክኣትወሉ
ኣለዎ ተባሂሉ፡ ናይ 8 ሜጋ ዝኸውን
ኣብ ወረቐት ተሳኢሉ ዝተወደአ መደብ
ኣሎ። ንሱ ጸዓት ብዘውሕስ መንገዲ
ክሳብ ዝትግበር፡ ንመሰጋገሪ ኢልና
ክንዛረበሉ እንኽእል ረስናዊ መመንጨዊ
ጸዓት ኣለና። እቲ ዋና ነገር ግን፡ በቲ
ኣብኡ ዘሎ ማይ ክንደይ ሽሕ ሄክታር
ከነልምዕ ንኽእል እንድሕር ኢልካ፡ እቲ
ኣብኡ ተዳልዩ ዘሎ መሬት ንዓኡ ዝኣክል
ኣይኰነን። ስለዚ፡ ናብ ዝገፍሐ መሬት
ከተብጽሖ ክትክእል ኣለካ። እቲ ተኣኪቡ
ዘሎ ማይ፡ ናብ ዝገፍሐ መሬት ከተብጽሖ
ኸኣ ስርዓተ መዐደሊ ወይ መከፋፈሊ
ክትዝርግሕ ክትክእል ኣለካ። ኣብ
ውሽጢ 20-30 ኪ/ሜተር ጥራይ ዘይኰነ፡
ናብ ውሽጢ 40-50 ኪ/ሜተር፡ ንሰሜን፡
ንምዕራብ፡ ንደቡብ ገጹ ከም ዝዝርጋሕ
ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ።
ናይ ከርከበት ፕሮጀክት ጥራይ እንተ
ርኢና፡ ብዙሕ ክትሰርሓሉ እትኽእል
ዕድላት ኣሎ። 10-20 ሽሕ ሄክታር’ውን

ብዛዕባ ውሕስነት
መግቢ ዘሻቕል
የብልናን። ማይ
እንተዘይሃረመ
እውን እኽሊ
ኣይንስእንን
ኢና። ንዓመታ
ይኹን ንድሕሪኡ
ሓሙሽተዓሰርተ ዓመት፡
ብዘየጠራጥርን
ዘየሰክፍን መንገዲ፡
ዝናብ መጽአ
ኣይመጽአ፡
መሬትና፡ ማይናን
ካልእ ጸጋታትናን
ተጠቒምና፡ ንነብስና
ኰይንና ንደገ’ውን
ክንሰድድ ንኽእል
ኢና።
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ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት . . .

ቀሊል ኣይኰነን። እንተደኣ እቲ
መከፋፈሊን መዐደሊን ስርዓት ዘርጊሕካዮ፡
ልዕሊኡ’ውን ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ።
ዓይነት ናይ’ቶም ኣዝርእቲ’ውን ኣከራኻሪ
ኣርእስቲ እዩ። እቲ ቦታ ንጡጥ ምሩጽ
እዩ። ሎሚ ዘይኰነ ብቐደሙ ዝተፈለጠ
እዩ። ኣብ ጡጥ ከተውፍር እንድሕሪ
ዄንካ፡ ክንደይ ዝኣክል ጡጥ ክትዘርእ
ትኽእል? ኣብኡ ዝፈረየ ጡጥ ናብ ዓለባ
ናብ ልብሲ ክትቅይሮ እንታይ እንታይ
ብልጫታት ኣለካ? ጥረ ጡጥ ክትሸይጥ
እንተኾይንካ የዋጽኣካ ድዩ ኣየዋጽኣካን?
ክትፈልጥ ኣለካ። ናይ ሽኮር መደብ ኣሎ።
ብሽኮር ርእስና ምእንቲ ክንክእል እውን
ዝኣኽለና ክንገብር ንኽእል ኢና።
ኣብ ኣፍ-ሂምቦል ዝተፈተነ ተመኵሮ
ኣሎ። እቲ ቦታ እውን ምቹእ እዩ። ባልዕ
ስለ ዘይብሉ’ውን ብዙሕ ዘሰክፍ ሕማማት
የብሉን። ካሽ ክሮፕ እውን ከተተኣታቱ
ኣለካ። ካልኦት ዝተፈላለዩ መደባት’ውን
ከምኡ።
ትሕተ-ቅርጺ ተዋዲዱ፡ ዝኣኽለና
ማይ ሒዝና ኣለና። ንዕኡ ክንምዝምዘሉ
እንኽእል ናይ ብሓቂ ኩሉ ዘድልየና
መሳለጥያታት ኣዋዲድና ዲና እንተደኣ
ኢልና ግን ኣየዋደድናን። ሕጂ ኣብኡ
እዩ እቲ ጉያ ዘሎ። ንዓኡ ተኣማሚንካ
ገጅፍ መደባት ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ገርሰት፡ ፋንኮ፡ ኣለቡ. . . ኣብ ከባቢ
ተሰነይን ዓሊ ግድርን ዘሎ ጽቡቕ ትሕተቕርጺ ተዋዲድሉ ብዙሕ ነገር ንጥቀመሉ
ዘለና እዩ። ብተዛማዲ ምስ ካልእ ማለት
እዩ። ብመጠን ናይቲ ተኣኪቡ ወይ
ተዓቂቡ ዘሎ ማይ፡ ተኣታትዩ ዘሎ መደባት
ቀዲሙ ስለ ዝጸንሐ፡ ብዙሕ ብልጫታት
ኣለዎ። ዳርጋ ማዕረ እቲ ዘሎ እኩብ
ዝተዋህለለ ማይ ክንጥቀመሉ ክኢልና
ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ይከኣል ይኸውን።
እዚ ሕጂ ናይ ተሰነይን ዓሊ ግድርን
ወሲኽካ እንተርኢኻዮ ግና ብግቡእ
ኣይተጠቐምናሉን። ዋላ እቲ ዝተነድፈ
ውጥን’ውን ኣይተተግበረን ኣሎ። ካብኡ
ንጎሊጅ ገጽካ ክሳብ በዓል ኦምሓጀር፡
ባደሚት. . . ክትወርድ ትኽእል ኢኻ።
እቲ ተኣኪቡ ዘሎ ማይን እቲ ስፍሓት
ናይቲ መሬትን ኣብ ግምት እንተ
ኣእቲኻዮ፡ ክንጥቀመሉ ክኢልና ዘለና
ኣዝዩ ንእሽቶይ እዩ። እንተ በዝሐ ካብ
30% ወይ 20-25% ዝሓልፍ ኣይኰነን።
እቲ ዝተረፈ 60-70 % ዝኸውን ማይ
እንተ ዝርከበሉ ብዙሕ ነገር ምገበርና።
ናይ ጥሪት እውን ኣብ ግምት ዘእተወ

እዩ። እዘን ኣብ’ዚ ከባቢ ዘለዋ እንተ
ርኢና፡ ምስ ብዝሒ ናይ ህዝቢን ትሕዝቶ
ናይቲ ማይን፡ ንዝተፈላለየ መዓልታት
ከፋፊልካ ክትጥቀመሉ እትኽእል ማይ
ተኣኪቡ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል
ኢና። ግን ኣብ’ዚ እውን ንገዛእ ርእሱ
መበጻጽሒን መከፋፈሊን ስርዓት ምሉእ
ብምሉእ ክተኣታተወሉ ክኽእል ኣለዎ።
ካብ ኣስመራ ጀሚርካ፡ ገጠራት፡
ሓውሲ ከተማ ዝበሃል’ውን ኣብ’ቲ
መደብ ዝኣተወ ኣሎ። ናይ ብዓል
ገርገራ ንኣብነት ናብቲ ከባቢ ጥራይ
ክትጥቀመሉ ዘዋጻጽእ ኣይኮነን። ስለዚ
ካብ ገርገራ ንሃዘሞ ክኸይድ ክኽእል
ኣለዎ። ካብ ገርገራ ንከባቢ ደቀምሓረ፡
ኮርባርያ ካብኡ ንንየው ንምብራቕ’ውን
ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ካልኦት
ዝተፈላለዩ ከባቢታት’ውን ክትዝርግሖ
ክትክእል ኣለካ። መከፋፈሊ ስርዓት
ክህልወካ ኣለዎ - ምሉእ ብምሉእ
ክትጥቀመሎም ምእንቲ። ናይ ምብራቕ
ናይ ጋሕቴላይ ኢልና እንድሕሪ
ተዛሪብና፡ ኣብ መወዳእታ ኣይበጽሐን
ዘሎ። ንባጽዕ ንዝስተን ንጽሬትን ጥራይ
ዘይኰነ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ እንታይ መደባት
ከተተኣታቱ ትኽእል? ብሰሜን፡ ናብ
ዒን፡ ላባ፡ ፈልከት፡ ዓገት. . ገጽካ’ውን
ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ክሳብ
ከባቢ ባጽዕ ዘሎ ጠለብ ናይ ማይ ጥራይ
ንገዛእ-ርእሱ፡ ቅድም ንዝስተን ንጽሬትን
ነማልእ’ሞ፡ ማዕረ ማዕረኡ እውን
ንመደባት ሕርሻ’ውን ክትጥቀመሉ።
ኣብኡ’ውን እቲ መከፋፈሊ ስርዓት
ብግቡእ ከተዋድዶ ክትክእል ኣለካ።
ጠለብ እናሓየለን እናዓበየን ክኸይድ
ስለ ዝኽእል፡ ካልኦት መመላእታ
ትሕተ-ቕርጽታት ክዋደዱ ክኽእሉ
ኣለዎም። ደቡብ ካብ ባጽዕ፡ ከም ናይ
ዊዓን ካልኦትን ዓበይቲ ወሓይዝ ኣለዉ።
ነዚኣቶም ብጋሕቴላይ ጀሚርና ነቶም
ካልኦት ከነማልኦም እንተ ኽኢልና፡
ኣብ’ቲ ከባቢ ክተኣታቶ ዝኽእል መደባት
ናይ ሕርሻን ናይ ጥሪትን’ውን ብቐንዱ
እናዓበየ ክመጽእ ይኽእል።
ማይ ንእክብ ኣለና። እቲ ዝኣከብናዮ
ማይ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተጠቒምናሉ
ክንብል ምእንቲ ግን፡ ኩሎም እቶም
ምስኡ ክኸዱ ዘለዎም ወይ ክማልኡ
ዘለዎም ረቛሒታት ከነማልኦም ኣለና።
ካብዚ ተዋህሊሉ ዘሎ ተመኵሮ፡ እቲ
ማይ ምቍጽጻርን ትሕተ-ቕርጺ ማያት
ምስራሕን ተኻኢሉ ኣሎ። ካብኡ’ኸ

ናበይ? ንዝበሃል፡ ማዕረ ማዕረኡ ቅድመምድላው ክግበረሎም ዘለዎ እዞም
ጉዳያት እዚኣቶም እዮም። እንተደኣ
ኣብ’ዚ ዝመጽእ ዘሎ 2-3 ዓመታት
ጽቡቕ ምድላዋት ተገይሩሎም፡ መበገሲ
ክዀኑና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል። እዚ
ከም ናይ 2018 ዓ.ም. መደብ ኢና
ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ።
2017 ዓ.ም. ስኽፍታታት ነይሩ።
ክራማት ደንጉዩ ክራማት ቀልጢፉ
ይበሃል ነይሩ። ኣብኡ ዘይኰነ እቲ ሕቶ
ግን፡ ኣብ 2018 ክንዛረብ ከለና እዞም
ሕቶታት ብምሉኣቶም ፈቲሕናዮም’ኳ
እንተ ዘይተባህለ፡ ዓቢ ክፋል ካብኣቶም
ፈቲሕናዮ ኣለና ኢልና ክንዛረብ
ክንክእል ኣለና። እቲ ብድሆ ናይ ገዚፍ
ወፍሪ ጠለብ እዩ። ብጣዕሚ ገዚፍ ስለ
ዝዀነ፡ ጁባኻ እናረኣኻ የዋጽኣና ድዩ
ኣየዋጽኣናን እናበልካ፡ ገለ ገለ ፕሮግራማት
እናሰዋእና ኣብኡ ኣዝቢልና ክንሰርሕ
ኣለና ተባሂሉ፡ ኣብ መስርሕ ምጽፋፍ
ዘሎ መደባት ኣሎ። ግን ኣብ 2018 ኣብ
ሓደ ዝበረኸ መድረኽ በጺሕና ኣለና
ኢልና ክንዛረብ ምእንቲ፡ እቲ እንውስኾ፡
እዚን እዚን እዩ ተባሂሉ ክረአ ክኽእል
ኣለዎ። ኩሎም እዞም ተጠቒሶም ዘለዉ፡
ዋላ እቶም ደቀቕቲ ዝበሃሉ፡ ቅድሚ ሕጂ
ዝተሰርሑ ኣዝዮም ንኣሽቱ ሓጽብታትን
ራህያታትን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ኣለዉ።
ጸሓያዊ መመንጨዊ ጸዓት፡ መጨንጕዒ
ፓምፓታት ኣተኣታቲና፡ መዐደሊ
መስመራት እናዘርጋሕና፡ ኣብ ዓበይቲ
መደባት ጥራይ ክንጥምት ዘይኰነ፡
ነቶም ንኣሽቱ-ንኣሽቱ መደባት እውን
ከየስተናዓቕና ክንሰርሕ ኣለና። ንኹሉ
ዘድሊ ጸጋታት ከተጐሳጕስ ስለ ዘለካ፡
ዓመት ዓመት ምናልባት ኣብ 2018
ከነጐሳጉሶም እንኽእል ኣብ መስርሕ
ኣለዉ ክንሪኦም ኢና። ሽዑ - ሰዓቱ ምስ
መጽአ ክንዛረበሎም ኢና።

ክቡር ፕረዚደንት፡ ሸርፊ ባጤራ
ንምርግጋእ፡ ዝርቈት ርእሰ-ማል ናይ
ምውጋድን ንግዲ ኮንትሮባንድ ናይ
ምቁጽጻርን ስርሓት ክካየድ ጸኒሑ ኣሎ።
ብዘይካ’ዚ፡ ዘይሕጋዊ ድለላን ምውቕቓዕን
ንምቁጽጻርን ዕዳጋ ንምርግጋእን እንታይ
ይግበር ኣሎ?
እቲ ኣርእስቲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ከም
ጉዳይ፡ ኣብ ውሽጢ ዕብየት ናይ’ቲ ቁጠባ፡
ዝሓለፈ ዓመታት ዝሰገርናዮ መስገደላትን
ዘጋጥሙና ዘለዉ ብድሆታትን ብግምት

ክትዛረበሎም ኣጸጋሚ እዩ። ብኣሃዛት
ክትዛረበሎም ከለኻ ዝበለጸ እዩ። ኣብ’ዚ
መወዳእታ እዋን፡ እቲ ናይ ደገ ምስንኻላት
ወይ ሸርሕታት እንብሎ እናበዝሐ ስለ
ዝኸደ፡ እቲ ሒዝናዮ ንኸይድ ዝነበርና
ክፉት ፖሊስታት ናቱ ሳዕቤናት ነይርዎ።
ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ፡ በብዓቕሙ ክርደኦ
ዘለዎ፡ “እቲ ብናቕፋ እትወስዶ መሃያ
እንታይ ክትገዝኣሉ ትኽእል?” ዝብል
እዩ። ደሞዝ ኣይተቐየረን። ንዓሰርተ
ወይ ዕስራ ዓመት ወይ እውን ልዕሊኡ
ይኸውን ደሞዝ ኣብ ቦታኡ እዩ ዘሎ።
ካብ ሕብስቲ ጀሚርካ ዝዀነ ንሂወት
ዘድልየካ መሰረታዊ ነገር ክትገዝእ፡ ኣብ
ኢድካ ናይ ዘሎ ናቕፋ ናይ ምዕዳግ
ሓይሊ እዩ ዝውስኖ። ብዙሕ ግዜ፡
ኣብ ነንበይኖም ኣጋጣሚታት ጠቒሰዮ
ኣለኹ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ መዓልቲ ምስ
ዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዋዛ ኣዕሊለሉ
ነይረ። ኣብ’ዚ ዜና እየ ዝሰምዖ። ኣብ
ከባቢ ሰንዓፈ ድዩ ወይ ኣብ ካልእ ካብ
ቴለቪዥን ሰሚዐ ኣለኹ። “ጸባ ብርትዓዊ
ዋጋ ኢና ንሸጦ” ኢሉ ይዛረብ ሓደ
ገላጻይ። ‘ብርትዓዊ ዋጋ’ ዝብሎ ዘሎ
ንሓንቲ ሊትሮ 20 ናቕፋ ትሽየጥ ማለት
እዩ። ርትዓዊዶ ኣይርትዓዊን ኣይኰነን
እቲ ሕቶ። ንሓደ ሊትሮ ጸባ - 20
ናቕፋ እንድሕሪ ኮይንካ ትገዝኣ፡ ኣብ
ጀርመን ንሓደ ኪሎ ጸባ ካብ 29 ክሳብ
30 ሳንቲም ይሽየጥ። እዛ 20 ናቕፋ
ትበሃል ዘላ፡ በቲ ወግዓዊ ዝበሃል 15 ወይ
20 ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ ኣሽርፋ፡
ማዕረ መጠን ኣብ’ቲ ኣብ ካልእ ዓለም
ዘሎ ሊትሮ ጸባ ወይ ኪሎ ጸባ ብኸመይ
ትመጣጠን? ከም ኣብነት፡ ሓደ በርሚል
ማይ ኣብ’ዚ ከተማ፡ ብኸመይ ይሽየጥ
ነይሩ? በየናይ መጐት (Logic) እዩ
ዝሽየጥ ነይሩ? ፈሓም ንሓደ መሸማዕ
800 ናቕፋ ይሽየጥ ይበሃል። ጥሪት
ዘራብሕ ሓረስታይ፡ ንመግቢ እንስሳ
ንኹንታል ብ500 ይገዝኦ። እዚ ነቲ ሰብ
ዝፈልጦን ዝሰምዖን እየ ንኣብነት ዘምጽእ
ዘለኹ። ኣብ መወዳእታ ግን ዝወሰድካ
መሃያ ውሰድ፡ እቲ እትወስዶ ናቕፋ ኣብ
ዕዳጋ እንታይ ትገዝኣሉ እዩ ዝውስኖ።
ዕዳጋ በብግዜኡ እናነሃረ፡ ሸርፊ
ናቕፋ እናንቈልቈለ እንድሕሪ ከይዱ
ትርጉም የብሉን። እቲ ንስኻ ትወስዶ
ዘለኻ ደሞዝ ናይ ምዕዳግ ሓይሉ
ናብ 5ይ ገጽ ይቕጽል

ሓዳስ

መበል 27 ዓመት ቁ.33

ኤርትራ
ካብ 4ይ ገጽ ዝቐጸለ

እናደኸመ ስለ ዝኸይድ፡ ደሞዝካ ኸኣ
ማዕረኡ ስለ ዘይውስኽ፡ ኣብ ሓደ ሰብ
ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ምሉእ ሃገር
ከምኡ ዝኣመሰለ ዘይምኽኑይ ናህሪ
ዋጋታትን ምውቕቓዕን (Speculation)
እዩ ዝኸውን። ሓደ ብሓደ ክትዛረበሉ
ትኽእል ኢኻ። ምኽንያቱ፡ ሓደ ሊትሮ
ጸባ ከተፍሪ ክንደይ’ዩ ወጻኢታቱ፡ ሓደ
ሓደ ዝተገብረ ኤክሰርሳይስ (Excersice)
ኣሎ። ሓደ ሊትሮ ጸባ ንኽፈሪ ወጻኢኡ
ካብ 6 ክሳብ 7 ናቕፋ ኣይበዝሕን
እዩ። ዋላ በቲ ሕጂ ዘሎ ሸርፊ፡ በየናይ
(Logic) 20 ናቕፋ ይሽየጥ እንድሕሪ
ኢልካ መግለጺ’ውን የብሉን። ናይ
መጓዓዚ ይኹን ካልእ ዝተፈላለየ
ወጻኢታት ደሚርካ (Margin) ወሲኸሉ
ኢልካ ናብ 10 ናቕፋ እንተ ኣብጻሕካዮ
ምናልባት ምኽኑይ ወይ ርትዓዊ ኢልካ
ክትዛረብ ትኽልእ። ኣብ ዘቤታዊ ዕዳጋና
ጥራይ ዘይኰነ፡ ብናይ ዓለም ዕዳጋ’ውን
ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት
ብዘይምቍጽጻር ክጋልብ ዝጸንሐ
ዝተፈላለየ ኣካይዳታት፡ ብቐንዱ ናይ
ደገ ሸርሒ እዩ። እዚ ኹሉ ምዝባዕ
(Distortion) ዘተኣታቱ ዘሎ ኸኣ፡ ካብ
ደገ ዝለኣኽ ሓዋላ እዩ። ሓዋላ፡ ከም
ግቡእ መስርዕ ክህልዎ ነይርዎ። እዚ
ሓዋላ እዚ፡ ኣብ ውሽጢ ቁጠባ ናይ
ሃገር፡ ብመንገዲ ወግዓውያን ባንክታት
ዝግበር ሓዋላ ኣይኰነን። ስለምንታይ እዩ
እቲ ክብሪ ናይ ናቕፋ ዘንቆልቁል ዘሎ?
በየናይ ጠንቅታት እዩ? እንድሕሪ ኢልካ፡
ሓደ ኣብነት እየ ዘምጽእ ዘለኹ እምበር፡
ብዙሓት ክትዛረበሎም እትኽእል ነገራት
ኣለዉ። ሓደ ኣብ ዝተፈላለያ ናይ ደገ
ሃገራት ዝነብር ኤርትራዊ፡ ናብ ቤተሰቡ
ገንዘብ ክሰድድ ይደሊ። እዚ ንቤተሰብ
ዝስደድ ገንዘብ፡ ብርያል ይምጻእ ብዩሮ
ወይ ብዶላር፡ ክሽረፍ ክኽእል ኣለዎ።
እንተኾነ ኣብ ባንኪ ከይዱ ብ15
ኣሽርፉለይ ኣይብልን እዩ። ምኽንያቱ
ኣብ ደገ ብ30 ወይ ኣርብዓ ከሽርፈሉ
ዝኽእል ኣሎ። እዚ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ
ዓሰርተ ገለ ዓመታት ክግበር ዝጸንሐ፡
ውዱብ ገበን እዩ። እታ ሃገር ከይትቐስን
ምእንቲ፡ ሓዋላ ምእንቲ ከይትጥቀመሉ፡
‘ክዕገት - ክሕነቕ ኣለዎ’ ተባሂሉ ስለ
ዝተሰርሓሉ፡ ነቲ ናብ ውሽጢ ቍጠባ ሃገር
ክኣቱ ዘለዎ ሓዋላታት ዝሓንቕ መርበባት
ተዋዲዱ። ነዚ ናይ ስለያ ትካላት እየን
ዝመርሓኦ። ብደገ ደገ ካልእ ክረኣየካ
ይኽእል ይኸውን። ኣብ ውሽጢ፡ መን
የካይዶ? - መን ይመርሖ? እንተ ኢልካ
ግን፡ ኣብ ደገ ዘሎ እዩ ዝመርሖ።
ሓደ ዜጋ ንቤተሰቡ ገንዘብ ክሰድድ
እንተደኣ ደልዩ፡ እቲ መርበብ ስለ ዘሎ፡
ናበይ ከም ዝሰድድ ይፈልጥ እዩ ማለት
እዩ። እቲ ናቕፋ ኣብ ደገ እዩ ዝሽረፍ። ኣብ
ደገ እንድሕሪ ዝሽረፍ ኰይኑ፡ ሓደ ድኳን
ዝኸፈተ ሰብ፡ ዶላር ወይ ዩሮ፡ ወይ ርያል
ተቐቢሉ፡ ከመይ ገይሩ ናቕፋ ከቕርብ
ይኽእል? እቲ ብማዕረ ማዕሪኡ ዝኸይድ
ጥበብ፡ ካብ’ዚ ናቕፋ ተዘቚቝ፡ ክሻታት
ተመሊኡ ናብ’ተን ባንክታት ይኸይድ።
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እተን ባንክታት ልቸንሳ የብለንን። ኣብ
ደገ ስለ ዘለዋ ዝቆጻጸር’ውን የብለንን።
ናብ ቤተሰብ ገንዘብ ክሰድድ ዝደለየ ሰብ፡
ኣድራሻኡ ናብኣተን ይሰዶ። ንሳተን ከኣ
ኣብ ደገ የሸራርፋኦ። እቲ ንቤተሰቡ ኢሉ
ገንዘብ ዝሰደደ፡ ዝረብሕ ዘሎ እዩ ዝመስሎ
ዘሎ። ግን እግሩ እዩ ዝወግእ ዘሎ። እተን
ዝመጽኣ ብዝዀነ ይኹን ዋጋ ይሸረፋ፡
እቲ ኣብ ኢዱ ዝበጽሖ ሰብ፡ ዘድልዮ ነገር
ኣብ ዕዳጋ ከይዱ ክገዝኣሉ እንድሕሪ
ኰይኑ፡ በቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ እዩ
ዝገዝእ። እንተደኣ ባጤራ ናቕፋ ዋግኡ
ኣንቆልቊሉ፡ ብዝመስለካ መንገዲ ኣሽርፎ፡
ኣብ መወዳእታ እቲ ክትሕግዞ ኢልካ
ትሰደሉ ዘለኻ ሰብ እዩ ዝኸስር ዘሎ። እዚ
ቀሊል ስእሊ ናቱ እዩ።
እዚ ኣባና ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ካልኦት
ዝተፈላለዩ ከባቢታት እውን ይሰርሕ እዩ።
ሕጂ ዘሎ ናይ ዓለም ስርዓት ብኸምኡ
እዩ ዝሰርሕ። ህዝቢ ተጥሚ፡ ህዝቢ ከም
ዝሳቐን ዝነዓዓብን ትገብር፡ ዘይሩ-ዘይሩ፡
ኸኣ ኩሉ ንቝጠባ እዩ ዝጸሉ። መዐረዪ
ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ። “መንግስቲ
ከም’ዚ ገይሩ፡ መንግስቲ ከም’ዚ ሰሪሑ”
ዝበሃል፡ መንግስቲ ካብኡ ዝረኽቦ ዝዀነ
ነገር የብሉን። እቲ ዕላማ፡ እቲ ተራ ዜጋ፡ ነቲ
ክረኽቦ ዝኽእል ደገፍ ብግቡእ ክጥቀመሉ
ክኽእል ኣለዎ። ባጤራ ምእንቲ ርእሱ
ሓደ ናይ መሳለጢ ወረቐት እዩ። ሓድሽ
ባጤራ ምትእትታዉ መሰረታዊ ፍታሕ
ከምጽእ ዝኽእል እኳ እንተዘይኰነ፡ ነዚ
ኸም’ዚ ዝኣመሰለ ነውጺን ምዝንባዕን
ዘምጽእ ዘሎ ምውቕቓዓት ግን፡ መቆጻጸሪ
ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ። መወዳእታ
ተጠቃሚ ዜጋ እዩ። እዚ ፕሪሚቲቭ
(Primitive) ቁጠባ ስለ ዝዀነ፡ ናይ ሃገር
ባንክታት ሰሪሐን ኣይሰሪሐን እንታይ
ከሲበን ኣይከሰባን፡ ኢልካ ኣብ ገዚፍ
ነገር ኣቲኻ ክትዛረብ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ቀለልቲ መሳለጥያታት ዝህብ
ፋይናንስያዊ ትካላት እንተዘይኰይኑ፡
ዓበይቲ ባንክታት፡ ዝልቃሕን ዘለቅሕን፡

ኣብ ዓበይቲ ቁጠባዊ ንጥፈታት፡ ኣብ
ጽላታት፡ ኣብ ኢንዱስትሪታት ዝኣቱን
ዘውፍርን ባንክታት’ውን የለን።
ውዒልካ ሓዲርካ ክሳድ ምሓዝ ስለ
ዝዀነ፡ ናይ ዕድጊ ዓቕሚ ሃገራዊ ባጤራ
ክሕይል እንድሕሪ ጀሚሩ፡ ነፍሲ-ወከፍ
ዜጋ እዩ ዝጥቀም። እዚ ትምኒት ወይ
ባህጊ ጥራይ ኣይኰነን። ኣብ መንግስቲ
ይኹን ኣብ ናቱ ዋኒን ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ፡
እዚ መቆጻጸሪ ክተኣታተወሉ ክኽእል
ኣለዎ። ብዛዕባ ደሞዝ ምውሳኽን
ዘይምውሳኽን ምናልባት ዳሕራይ
ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። እቲ ዋና ፖሊሲ
ከነተኣታትዎ ዘለና፡ እቶም መሳርሒታት
ዝበሃሉ ፖሊሲታት ከምጽእዎ ዘለዎም
ናይ ናቕፋ ናይ ምዕዳግ ሓይሊ ክዓቢ
ኣለዎ። እዚ ነቲ ኻልእ ክፋል ዝርስዕ’ውን
ኣይኰነን። ቀረብ ናይ’ቶም መሰረታውያን
ወይ ስትራተጂካውያን ሃለኽቲ ዝበሃሉ
ኣገልግሎታትን ኣቚሑን፡ ብዓይነት
ይኹን ብዓቐን ውሕስነት ክህልዎ
ክኽእል ኣለዎ። እዚ ምስ’ቲ ናይቲ ቁጠባ
ናይ ኣፍራይነት ዓቕሚ ዝኸይድ እዩ።
እቲ ቁጠባ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ፣
መሰረታውያን ሃለኽቲ ዝበሃሉ ብናይ
ወጻኢ ሸርፊ ተሸሚቶም ዝመጽኡ ድዮም
ወይስ ብዘቤታዊ መንገዲ ዝፈርዩ ክንብል
ኣሎና። እቲ ዝተኣታተወ ፖሊሲ ሰሪሑ’ዶ
ኣይሰርሐን እንተ ኢልካኒ፡ ኣይፈልጥን
እየ ክብለካ እኽእል። ምኽንያቱ ኣብ
ሓንቲ ወይ ሽዱሽተ ወርሒ ወይ ኣብ
ዓመት ሰሪሑን ኣይሰርሐን ኢልካ
ክትዛረብ ኣይትኽእልን። ምናልባት’ውን
ዘይተሓሰበሉ ሳዕቤናት ከምጽእ ይኽእል
ይኸውን። ሓድሽ ባጤራ ክተኣታቶ
ከሎ፡ እቲ ዋና ዕላማ፡ ነቲ ኣብ ዑደት
ዝጸንሐ ባጤራ ክትቆጻጸሮ ክትክእል
ኣለካ። ነዚ ብደገ ዘንቀደ ሸርሒታት፡
እንተዘይሰዓርካዮ እውን ክትቆጻጸሮን
ክትምክቶን ክትክእል ኣለካ። እቲ ናይ
መወዳእታ ዕላማ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ኣብ
ኢዱ ዝሓዞ ናቕፋ ክጥቀመሉ ምእንቲ፡

እቶም ካብ ደገ ብናይ ከትሪ ባንክታት ኣቢሎም ናብ ቤተ-ሰብ
ገንዘብ ዝሰዱ ዘለዉ፡ ዘይሮም-ዘይሮም ንሓይሊ ዕድጊ ናቕፋ
ይቐትልዎ ከም ዘለዉን፡ እቲ ክሳራ ዘይሩ-ዘይሩ ንዓኣቶም’ውን
ምዃኑን፡ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም። ናይ ዝተፈላለዩ ባጤራታት
ምንቅስቓሳት፡ ናብ ምንታይ ይኸይድ ከምዘሎ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ።

ናይ ዕድጊ ሓይሉ ክድይብ ክኽእል
ኣለዎ። ስለ’ዚ፡ ዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ፡
ነዚ ፖሊሲ ከተግብርን ክቆጻጸሮን ክኽእል
ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዕላማ፡ ኣብ
ዕብየት ናይ ቁጠባ እንታይ ከምጽእ
ወይ ኣይከምጽእን እዩ ዘይኰነ፡ እንታይ
ተገይሩ እንድሕሪ ኢልና ምስ’ቲ ዝፈጠሮ
ሓጎጽጎጽ፡ ሓደ ሓደ ለውጥታት ተራእዩ
ይኸውን። ንምልክታት ናይ’ቲ ለውጢ
ወሲድካ፡ ከም’ዚ ኰይኑ ኣሎ፡ ጽቡቕ
ኰይኑ ኣሎ፡ ዝወጽአ ፖሊስታት ሰሪሑ
ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን
ኢኻ። ምኽንያቱ ናይ ሓደ ተዋሳኣይ
ጸወታ ኣይኰነን። ብዙሓት ተዋሳእቲ
ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝዀነ፡ ብዙሕ ክስራሓሉ
ዘለዎ እዩ።
እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ክመሓላለፍ
ዘለዎ፡ እቶም ካብ ደገ በዘን ናይ ከትሪ
ባንክታት ኣቢሎም ናብ ቤተሰብ ገንዘብ
ዝሰዱ ዘለዉ፡ ዘይሮም-ዘይሮም ንሓይሊ
ዕድጊ ናቕፋ ይቐትልዎ ከም ዘለዉ
ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም። ንዓይ ሓገዝ
ግበረለይ፡ ደግፈኒ፡ ረድኤት ግበረለይ. . .
ዝብል መንግስቲ የለን። ኣብ መወዳእታ፡
እቲ ተጠቃሚ እቲ ዜጋን ህዝብን ስለ
ዝዀነ፡ ምንቅስቓሳት ናይ ዝተፈላለዩ
ባጤራታት፡ ናብ ምንታይ ይኸይድ
ከም ዘሎ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ። እቲ
ክሳራ ዘይሩ-ዘይሩ ነቲ ዘበግስ ዘሎ’ውን
ይኸውን ስለ ዘሎ፡ እትሰዶ ዘለኻ ደገፍ
ተሸሪፉ ናይ’ቲ ዝተሸርፈ ባጤራ መዐደጊ
ሓይሊ ገዚፍ ክኸውን ከሎ ጥራይ እዩ
ዘዋጽኣካ። ንዓኡ ዝሃሲ ዝዀነ ነገር
እንተ ገይርካ፡ ንነብስኻ ኢኻ ትጐድእ
ዘለኻ እምበር፡ ንዝዀነ ሰብ ኣይኰንካን
ትጐድእ ዘለኻ።
እዚ ቀሊል ስራሕ ዝሓትት ኣይኰነን።
ማዕረኡ ክስራሓሉ ክኽእል ኣለዎ።
ምናልባት ባጤራ ኣብ ዕብየት ናይ ቁጠባ፡
ኣብ ርግኣት ናይ ዋጋታት፡ ኣብ ዝቕባበን
ዝተፈላለዩ ካልኦት ቁጠባዊ ረቛሒታትን
ኣበርክቶ ኣለዎ እንድሕሪ ኢሎሙኻ፡
ውሱን ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ። እቲ ዋና
ነገር፡ ንዕብየት ቁጠባ፡ ኣብ ኩሉ ደረጃ፡
ኩሎም ጽላታት፡ ኩሎም ኢንዱስትሪታት
ዝህሉ ፍርያት ክዓቢ፡ ካብ’ዚ ሕጂ ዘሎ
ጽፍሒ ናብ ዝለዓለ ክኸይድ እዩ እቲ
ቀንዲ ኣተኲሮ። እቲ ባጤራ ግን፡ ናይ ገለ
ገለ ዘይድለዩ ተርእዮታት ምውቕቓዕን
መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ዝትንክፉ
ጉዳያትን ኣመት ስለ ዘለዎ፡ ንዕኡ

ንምቁጽጻር፡ ክውቅዑ ዘለዎም ዕላማታት
ተነጺሮም፡ ኣካላት ናይ መንግስቲ
ብግቡእ ክሰርሓሎም ከም ዘለወን
ጥራይ እየ ከዘኻኽሮም ዝደሊ። እቲ
ኣርእስቲ ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ
ኣዝዩ ገፊሕን ብዙሕ ጨንፈራት ዘለዎን
ስለዝዀነ፡ እቲ ወጺኡ ዘሎ ፖሊስታት
ሰሪሑ’ዶ ኣይሰርሐን፡ ክሰርሕ ድዩ
ኣይክሰርሕን ክሳብ ክንደይ ክድፈኣሉ
ይኽእል፡ ኣብ መንጎ ዝግበር ለውጥታት
እንታይ ኣሎ ከይተንተንና፡ እታ ናይ
መወዳእታ ዕላማ ክብሪ ወይ ሓይሊ
ዕድጊ ናቕፋ ንምቁጽጻር፡ ቀረብ ነፍሲወከፍ ዜጋ ናይ’ቶም መሰረታውያን
ዝበሃሉ ሃለኽቲ እናተኸታተልካ፡ እቲ
ዝድለ ዕላማ ክውቃዕ ክኽእል ኣለዎ
እዩ እቲ ሓሳባት።
ብዛዕባ ኮንትሮባንድ ዝበሃል ዘረባታት
ኣሎ። ሓደ ክንፈልጦ ዘለና፡ መጽናዕትን
ዝተገብሮ
ጽቡቕ
ገምጋማትን
ፖሊስታት ወጺኡ ኣሎ እንድሕሪ
ተባሂሉ፡ ናይ ትግባረ ዓቕሚኸ?
ትብል’ሞ፡ ናብ’ቲ ትካላት ትመጽእ።
እቲ ትካላት ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ
ፖሊስታት ከተግብር ይኽእል ድዩ?
ካብ ምቍጽጻር ወጻኢ ዝዀኑ ጉዳያት
ከመይ ገይሩ ክሕዞም ይኽእል?
ናይ ብሓቂ ኣብ ትግባረ ከጋጥሙ
ዝኽእሉ ጸገማት እንታይ እዮም?።
ንኮንትሮባንድን ንዝተፈላለዩ ካልኦት
ኣብ’ዚ ናይ ምውቕቓዕ ዕዳጋ ዝኣቱ
ኣሰራርሓታትን፡ ብቕዓት ናይ’ተን
ትካላትና እንታይ ይመስል? ኢልካ
ክትሓትት ከኣ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ርእሱ
ዝኸኣለ ኣርእስቲ እዩ። ፖሊሲታት፡
ነዚን ነዚን ዕላማታት ወይ ሸቶታት
ክንወቕዓሉ ኢልና ስኢልናዮ ኣለና።
ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተኣማሚንና፡ ብባህጊ
ብድልየት ጥራይ ክንሰርሕ ኢና ኢልና
ክንሓስብ ንኽእል ዲና? ንዕኡ ዘተግብር
ኣካላት ኣለና ድዩ” ዝብል ሕቶታት
ኣሎ። እዚ’ውን ምስ ግዜ እናወርጸጸ
ዝኸይድ እዩ። ምኽንያቱ ኣዋጃት፡
ፖሊሲታት. . . ምውጻእ ጥራይ ንበይኑ
ኣኻሊ ስለ ዘይኰነ ማለት እዩ። እዚ ኸኣ
ካልእ ዓቢ ብድሆ እዩ። እቲ ዝወጽአ
ግን፡ ከም’ቲ ዝተሓስበ ወይ ዝተደልየ
ኣድሚዑ’ኳ እንተ ዘይበልና፡ ብዙሕ
ተመኵሮታት ኣዋህሊልናሉ ስለ ዘለና፡
ንዝመጽእ ብዝበለጸ ከነተግብሮ ዝሓሸ
ኩነት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል።

