ኣማነት ውረኒ ግን - What is Trust
ኣማነት ሓንጎል ኣዳምርዅሲ ብዲሳዅ መርሖራ ባቡዅሰና ግን:: ከው ይነል ኣማነት ክመግነን፣
ሓሳብድ ገንዕድኖሎም ገሪዅዲክ ጭጉም ግን:: ኣማነት ዋንትናኽር ገንዕድና ዋሲስና ኣኽገት
አርእና ጀረብደኵ:: ደአም ሽጉ እርገን ዋስድኖካኽር: ቀልብ ገምድኖ ሓሰርስነድኖካኽር ካቢሮ
ገረሰዲስደኵ::
ኣማነትሲ ቋለት ለጛ ሰንዓታ ወንወነኩን፤ ናውኻ ዋስስትና ደርብዲ (ስምዒት)፡ ኣርእጝልድ ጐዅ
ደርብዲ ግን።


ዋስስትና ደርብ (emotional)

ኣኻ ወራትሊ ኣሪውዲ ዳህርድ፣ ወሪ ነሳሓትድ ስኵርዱ፣ ደንጎቢል ጐትስና ብኒል ኣማነት አሪውሊ
ሻኽሩዅማ ኣትዋየንድረኵ:: ስኵርዱንግሲክ ከው ነን ከው ዳሕኒው ግን፣ ትክያዅ ሓሰበው ግን፣
ያዅ ኣማነት በሀር ክሚቶ ሻኽሩዅ።


አርእጝልድ ጐዅ ደርብ (logical)

እን ኣማነትድ ስኵርኒል ህምባ መኽሰብዲ ክሳረዲት ጉርድ ወንወንደኵ:: ኒሰና ኮዶ ዓቅታዅ ሓብረ
ክምኒ ዳግ፣ እን ኣማነትድ ስኵስነው ከው ናኣዋይን ኣደብዅዲ፡ ዓገሉዅዲ፡ እን ጨበርሳዅሰና
ኵጋን ገንጂሳዅ ኣኽሮ ሻኵ::
ኣማነት ዋስስተኵና ይኑጉሲክ፣ እን ኣማነትሲ ጨሪቶ ፈረው ዋስስትና ማድናሩዅ: እንከሊሩዅ
ላሕሚዅ: ታሚቱዅ: ጨሪትኒዅ ነን ናውክ ሺብሊ ትወኵ::
ገለ ደርፍፍ ህንበኵ ኣማነትሲ በርህደው፤ ናውኻ እና ተለየው ነን ግን።
1. እንትሮ ህንባዅሲ ጃቢስሮ ቋልና (predictability)
ኣዳም ኒድሮሲ ኒሹር ለዶትልድ (ተመክሮ)፡ ወሪ አርእጝልድ
ነፍዕስተን፣ እንትሮ ፈራዅሲ አርእኒል ገረስዲሰኵሉ::

ኣኽን ኣሪው

የነውልድ

ኣማነት እንትሮ ህንባዅ ወክትሊ ኣሪው ውራ እሲድኖ ቀደረናዅን፣ ተሓደብቶ ወሪ ኣርእቶ
ግርስ እወኵኳ::
ኒሰና ይኸ፡ ይነት ክልዎ ህንበው ከው እምንዲክ ናለበከዲክ ኣማነትድ ስኵረውና ኣከነን፣ ዳሕኒዅ
ኣዋይን ንኪሩዅዲ ኣመሪርዅዲ ክሚኖ ቀደርነኵን::
2. ኣረኻ ( ክብር ) ለወወትስጝኒዅ (value exchange)፣
በጀኻዅስክ ይን እስናዅ ወራት ክዳ ልውቲዅ ኣኽን፣ ኣዳምዲ ኣርእስትጝኒዅ፡ መሰረት
ለወውትስጝኒዅልድ ብርፍ የኵ:: ኣማነትድ ኣሪውዲ ልውታ ኣርእስትጝኒዅ እስነኵን።
ኣለመርትክ ትካ ትካ አርእጝ ዓቅታዅ እጝግረውዲ፣ ናስታት ኣርእግረውዲ፡ ወሪ ይኸ ናልድ
ጨበርደውሲ ኣርእግሪ ጋራት ለወወትስጝኒዅሊ ትውረኵ::
3. ፈክ እንተራዅሊ ጨበርዳዅ፥
ኣማነትድ ላ ሰንዓታስ ናን እውሮ፣ ኣመሪ ኵፈክ ጨበርዳዅ ኣኽሮ
አርእስትጋዅ ወክትሊ፣ ወሪ ኣኻ ደርብድ ወንተራዅ ኣኽሮ ገረሰኵ::
1

ገረሰኵ::

እን ፈክ

1. ኣወያዅድ ከው ይል ኣማነት ገምድድኖ ገረሰናዅን?




















ናስሕ ኣክነድ ወሪ እምኑዅ ኣክነድ
ኒትክ ሰብርድ ደኵሳዅ ኣክነድ
እምንዲ ጨሪትና ቋሊስነድ
ፍትሕሲ ጨበርሳዅሰነክ ተከውነድ
ቆልሊ ዲውነድ
ኣዳምቲ ጐትና ብነድ
ኣዳምር ካበኒል ደው ይነድ
ኣማነት ነቀስድኒል ብሕልታ ወንቀርነድ
በከት ቋሊስነድ
አሪዅ ተኪቶ ወጠኒ ብነድ
ጐተግራኽር ኣኽግረት ግብርድ ቋሊስነድ
ይን እምነው ከው ይና ትክ አርአው ኣከነን
በከትዲ: መድ ምዅሮ ህንበውሲ ካበና ቋሊስነድ
ኵሹትል እምና: ትክስረ እምኑዅ ኣክና
ስቱርሲ ተብዳዅ ኣክነድ
ስቱርሲ ጐተጋዅ ደርብድ ተበራርህነድ
ላ ሰንዓተስ ኣዋሃብረ እስረት ኣማነት ቋሊስነድ
ኣርእስትጝኒል ወክት ሺራዅ ኣድነድ
እሻራት ገሮብሊ ቋሊስረውድ ኣማነት ቋሊስነድ።

ኣሪው ኰሳ ፣
ዓወንና ኣሪውል ካራዅ (active care)




ከው ኣሪውል ሓሰርስና፡ በከትዲ ትክይራኽር ኣኽረት ቋሊስና ካያ ኣኽጊ፣ ካበኒል
ራሕመት ቋሊስናኽር ዋሲሰኵ::
ወንቀርስግሪ ትክ መታን ጨገም ረሀይድና::
ጉኢዲ፡ ታንትጝዲ ሻውሲ ናኣብልክ ኣንገፍደንታ ኣክና።

ኒል ገንዕሮ ኵንዳዅ፡ ረተብስራዅሲ መልእድኒል አርእስታዅ ተውሃትዲ፡ ደበልትነዲ
ቋሊስና:: ቆል ትውራዅሲ መለእድኒል ሳደነውሊ ዲውና:: ገረስግራዅ ወራትሲ እሲግረት
ብሕልታ ወንቀርዶ መልአድና ብና፣ ሓሰርስና ብና ኣኽገት እምንዲስና::
ዓወንና ኣሪውል ካረጋዅ (passive care)





ከው ዓንቀይል ከደምሩ ዲማ ኣዳምቲ ቆልድ ኣኽን ወራትድ ጐትኒልድ ኣነብስና::
ደርብ ደኳዅ መግሃፍ እስረ፡ ከው ኣሪውሲ ለከምኒልድ ሕሳብ እስና::
ጋብሩ ላንቂ ሓምልድ ነፍዕስትና; ጋብድ ኣሪው ጐትኒል ኣነብስና::
ከዋ ዲባ ነበክል ህርከክድ ኣኽን ሓጨጭነድ ኣሪው ጐትና ብና::
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1. ኣማነት ክምና መንፍዒት
ከወል ኣማነት ገምድኒል ገሪ መንፍዒት ኣረርሰኵ::


ላገንዳ ኣክና (bonding)

ከው ላወጨምሊ ትወው እኺሪራ ሓሰርስነዲ፡ ተክለብነዲትል እምነነኵ:: ላወጨምሊ
ትውነድ ትክዲ ላሕመዲ ዋስስትና መንፍዒት ህንበኵሉ:: ኣማነትድ ተከልሳዅ ደርብድ
ማስ እምንደውውዲ፡ ናል ኵንደውዲ ክሚቶ ገሪዅዲክ ታሚታዅ ግን:: ኒትካ ዳግ ኮዶ
ኣሪው ኵል እምነት ገምድኖ ከለብርድኖካ: ኵረአይ ዋስድኖካ ኣኽን: ኣትካሃንደው ኣርቶ
ገሪዅዲክ ትክያዅ ግን::


ሓሳብ ለወትና

ኣማነትድ እኺሪርሊ ገሪዅዲክ ስኵርዳኽር ኣክረን፣ ኣሪውሲ ሓሳብድ ኣኽን ኰድጘድ
ጨለውቶ ስዳወኵካ:: ኣማነት ኣሪውሲ ገንዕድኒል ደምዕዳዅ መራ ብደኵካ:: ኣሪው ኵል
ኣማነት ክሚግነት ዋስስተዅሎም ኣከን፣ ዋስድኖካ ካያ ኣኽጊ: ሓሳብ ስኵራዅሲ ፈሃምዲ፡
ቀልብ ትክያዅዲ: ቋሊስድኖካ ገሪዅዲክ ጭጉም ግን::
ከዋዲባ (society)
ከዋ ዲባ ነበክል ኣማነት እኺሪራዅ ዋንቲሮ ገሪዅዲክ ነፋዕ በሀር ሻኵ:: ኒድ ግን ኣማነት
ከዋ ዲባ ረኣስ ማል ይስቶ ሽⶖስተኵ:: ዲባ ዳሕኒዅዲ: መቅርሕ እኺሪራዅ ሻዅ ኣከን፣
ትክዲ ታሚትዲ ዋስስተኵካ፤ እማ እንቲ ሰተትራዅክ እን ጀረብሳዅሰና ፈረኵ:: ኣማነት
ኣሪውሊ ዋነንካ ናዲ ኣኽሮ ከደምቶ ንይት ዋስስተኵካ::


ትክሊ እምና (believe in benevolence)

ከው ነን ትክየውዲ በካይዲ ዮ እምነን፣ እን ከውሲ ኣማነት ደርብድ ቋለኵሎም እማ ናውር
ግብር ትክያዅ ቋሊሰነኵ::
2.

ኣማነት ቢስተን ኒኣብልክ ውረኒ ኣሪ ብሳር ህንባዅን?

ኣሪውሊ ኣማነት ዓቅታዅ ክመግነን፣ እማ ኮዶ ናዲ ኣረሪሳዅና ወራት ክምነን፣ ውራ
እሲኖ ሻኽንዅን? እና ወንቀራ ኒን ክድመትሊ ኣኽን ከዋ ዲባ ኣዋይንሊ ጎፍ የኵና:: ንድ
መታን እን ኣማነት ቢስተን ክሳዅና አሪ ብሳር ቋልነኵን:: ገለ ናልድ እና ተለየው ነን
ህምበኵ።


ፍትሕ (rule)

ገሪ ጅንስ ፍትሕ ዓንቀይሊ ይን ኣዋሃብነ ዲባ ከዋዅል: ክድመትል: ዲባ በለዱዅ
ኣትናበርደው ነበክል: ኣወያ ኣደብዲ ዓገል እኺሪርዅድ ፈርኖ ክምነት ቀሰብስነኵን::
ፍትሕ ኣማነት ናዕሰላ:: ደኣም ኣማነት ነቀስደውሲ ፍትሕ ዓንቀይሊ ምቃቕርሰነትር፡
ገበብሰነትር ሃበኵ::
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ፍትሕ ተቃዅዲ ስዳዋዅዲ ህንበኵ:: ተቃዅሲ እንከልግሪ ተለይቶሉ ቀሰብስረኵ:: እን
ፍትሕ ጥሉቕዲ ስዳዋዅዲ ኣከን፣ ኒኣዋይንሰነክ ተርጎምስኒልር፡ ሰልሰልስኒር ብስታዅ
ኣከኵ:: ንድ መታን አርእና እን ፍትሕሲ ኣዊን ኣዊልድ ገሪዅዲክ ጀረብዳዅ ግን።


ውዑል (agreement)

ሕጊት ተኪን ውዑልድ ክራዅ ይማምር ህንበኵ :: ለጘር ነበክል አርእሮ ረደይሮ ትውራዅ
ውዑል ህንበኵ:: እና ውዑልሲ አርእሮ ወንወንዶ ትውሮሰነሉ መልእቶሉ ቆል ትውረኵ::
ውዑል ፍትሕ እዋዅድ ወሪ
አንሸዋዅድ ደርብድ ቀረነኵኳ:: ህንቡንትክ ውዑል
ልጝኑዅ።
 ትክዋ (monitoring)
ላዅ እሳዅ መድሲ ወሪ ክድመትሲ ኣሪው ኣማነት ባነንሉ ትክዋ ደርብድ
ኣትቃመትረኵሉ:: ንኻ ዲማ እን ክድመትሊ ዕል ገምድነድ: መርመርነድ: እን ጋርሲ ላላሪሲ
ተልተልዶ በሓስነድ ኣኽን ወንወነድ መንገድረኵሉ:: አርእጝ ልውር ደርብድ ኮዶ ኦዲት:
ኢንስፐክሽን ወሪ አሪ ወቀይ ትክዊዅድ ይማም እስረኵ “Vetrauen ist gut, kontrolle ist
besser““ ኣማነትኻ ትክያዅ ግን (control) ትክዋኻ ኒልድ ኪደኵ።


ሰበብድ መድ ምዅርና (consequence)

ፍትሕ ጠሓስተን ፍትሕሲ ኒዋጅብሊ ወንተስቶሉ ዋንትና ፍትሑዅ ገርዳ በሀር ኮት ሻኵ::
ህንቡንትክ: ክድመትሊ ስድር ደኳዅ ሕውን ቋሊስረን ኣደብኒ ደርብ ኣኽን ዳገኒ ቅያስሊ
ገእሳዅ ፍትሕ ዋኒሮ ህንበኵሉ:: እን ነቀስድራዅ ደርፍፍ ጋርሊ: መድ ምዅርኒል ፍትሕ
ውራ ያዅን ተብዳዅማ አማ ሰልሰልዳዅን እዳንዶሮ ቋልቶ ሻኽራዅ ጋር ግን:: ኣኻ
ኣዳም ኒመድ እስኒል ምል ያዅ ኣከን፣ እማ ሰበብድ ወንቀርሰጋዅ ኣከን፡ እን ፍትሕ
ተከውሰላ:: ኣዳም ዲማ እን ሰበብ ወንቀሪዅልድ ጒኢታዅ ኣከን ካያ ግን ኒዋጅብ
መልእድሮ ቀደራዅ::


ሲዀር መንጐራ(third Parties)

ግርወዲ እዂነዲ መእኰት ክኻንዅድ: መንብሮር በኑ ኣኽኖ እኺሪራ ወጨምሊ
ትወነኵ:: እን ጎፍየው ኣጭጉምሲ እን ውዑሊ ኣሸርሳዅ መቅርሕድ ወሪ ድንነትል
ፈርስቶ እንክድኖሉ ወጠነነኵ: : ኣማነት እኺሪረው እንገው ናጉርድ ፍትሕ እዋዅ
ደርብድ በየንሶ (ንሽዋ ድንነቱዅ) እውስታዅሲ ከለብርድኖ ዳልዋን ኣኽድኖ ቀስብሰነኵ::
ህንቡንትክ ውዑል መእኰት ክኻኑዅ ሞራልዅድ ኣኽን ፍትሕድ ቀየደኵኳ።


ኣሪውዲ ገንዳ ትውና (alliance)

ላደርብድ ወሪ ኣሪ ደርብድ ዓምጭ ዓብለልስኒዅ ወሪ ወቀጭስኒዅ መኸላ ወሪ ተሓዳብ
አሪውልድ እስረን ኒልድ ተከውስራዅ ምሕልል ሒል ጀረብኒዅ ደርብ ወግምል ቱስና
ጀረብደኵ::
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ላደርብ ህንባዅ ኣሪውዲ ወጨምሊ ትውነድ ግን:: ኵዓቅምድ እንክቶ ቀደረግራዅ፣ እማ
አመሪር መምብሮር ነቢርሊ: ገንጂሰጋዅ ወሪ ገድዕዳዅካ: ጋር ተባዅ ተከንካ፣ ኣሪ ገንዳዲ
ሕበርስረ ሒል ኵዅሲ ደቀብድኒልር ኣጭጉምሲ ረትዕድኒልር ካበኵ:: ጉርድ ደኣም
ጃቢስሮ ሓሰብቶሉ ሻኽራዅ ክድመት ትክስረ እኺሪር አርእኒዅ ኣኽን ሒል ገበርኒዅ፣
ትልማ (program) ኒድ መርሕስትኒዅ: ጠፍሕድኒል ሓሰርስሮ ከደምራዅ ገሪ ወቀይ
ከምከምስኒዅ ጀረብደኵ:: እና መቅርሕ ንድ ዓንቀይሊ ጀረብዳዅ ታምም ሒል ኣርኖ
ወክት ውልኢዅሊ ነፍዕስትኖሉ ገረስነኵን።
4. ጥልማንዅ ጂባ ሰበብ


ሻኽዳ ንየት ወሪ ገሽ ኖነይና

ኣማነትር ጥልማን ሰበብ በሀር ኒዅ፤ እ ንጠልምሳዅ ኣዳምሊ ከብታዅ በዳን ፈላኻ ግን::
ዲማ እን ጠለምሳዅ ኣዳም ሻኽዳ ንየት ወሪ ገሽ ኖነይና ቋሊስና ሓደርደኵ። አን
ጠለምሳዅ ዋስስታዅሉ ሰልፍ ሓሩቀት ኒልድ ደኮኻ ጒኢ አኺሪር ከሰርኒዅ፤ ላሕማ
ብኒዅ መራ ብስተኵ::


ኣማነት ከሰርና

ኣዳም ጠለምሳዅ ወንተሮ ኣማነት ኵል እሲሮ ገሪዅዲክ ስዳዋዅ ኣኽላ:: ገሪ ወክት
ከደምራዅ ኣማነት ከለላዅድ ብቶሉ ቀደርደኵ:: ኣማነት ስዳዅድ ተመድሳዅ ጋር ግን::
ኣማነት መዓፈይሰና ግን፤ ላዶን ከርተን እንቲ ቋልዱ እርግረሰና ኒሰና ቋሊስሮካ ቀደረላ:: 20
ኣመራ ስⶖ ትክያዅ ሽጝስትቶ ከደምራዅሲ 5 ደቂቅሊ ፋሕ ይሮካ ቀደረኵ::


ፍትሕ

ኣማነት ነቀሳዅ ኣካንሊ ዲማ እኺሪራ ሸክሊ መንደርትረኵ:: ኣማነት እንጋ ኣካንሊ
ዓውተ ኒዀርሲክ
እንትሮ ቀደረላ ::
ኣዳም ጠለምሰት ዋስስተንሉ፤ እን ከቲና
አስተዅዅሲ ኒሓቅሓቅሊ ወንተስሮ ፍትሕ እዋዅ ደርብ ጀረበኵ::
ደንጎቢል ኣማነት ኒትካ ወራትዲ ጋርዲትል መሱና ግን :: ስያሰት በለድዅሊ: ጪዊል:
ክድመትሊ ኣካን ኒዅ በሀር ግን:: ህንቡንትክ ጪዋ ሕሳንድ መንደርትድኖ ካባዅሎም
እኽሪር ከበርድነዲ፡ ነሳሓትዲትልድ ኣረርሳዅ ኣማነት ግን:: ጪዋ ናዓንቀይል አዋይን
ባህ ሰጋው ኣርስጊን ኣማነትሲ ተብድና ናውክ ኣርእናዅ ጋር ግን::
ህንቡንትክ፥
ጪወስ ፋሕሰው ጋራት ቋልነን:
1. ተርልድ ተበራርህና እኺሪራዅ ድየገጝር ዋንተገጝር
2. እን ሸቃኑዅ ነቢርሊ ሓሳብድ ኣኽን ባህርያት እኺሪር መቅርሕሊ ትውና ብና
3 ለወትስና ሳዲዅ: ምራድዅ ወሪ ሓሳብዅ ላዅዱዅ ወሪ ለጘርትካዅ
4. ኣደብዲ ባህርያትዲትል ሕሳን ብና ኣረርሰን
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5. ሰላዲ: ክድመት: ለገድና ቋለው ጋራትድ ፈሃም እኺሪራዅ ቢስተን
6. እኺርር ምዅርነዲ፡ እኺሪር ገረስነዲ ቢስተን፣ ነስ ተከው ኣዋይን ነበክል እን ጪዋ
ፋሕ ይሮ ገረሰኵ:
ጪወስ ላት ክሳው፥







እን ኵጨረስ ፈርሕዳዅዲ ሓረቅዳዅዲ ባህርያት ኣዋይንሲ አርእና
ኣውን ኵጨራ ካበና ጀረባዅን አርእና
ዓገብሲ ከለብርና ጀረብዳ ወክትዲ ኣዋይንዲት ኣርእና
ላ ሽምሩ እኺሪር ምዅርነዲ፡ ገረስነዲ ክሚድኖ ክሚነት
ጪወስ በዳንድ ተመዳዅ ጋር ጎፍየን፣ ጉርድ መድ ዋስስትና ደርብድር፣ እኺሪር ዋስና
ደርብድር እንክቶሉ ወጠና
ነሳሓት እውን ጃሩዅ ግን እማ ናስሕ ኣክና።
ደለምዳዅ
ብርሃነ ደበሳይ
19.08.14 ጀርመን
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