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     ዋ! እያሳሳቀ ሊወስደን እኮ  ነው! 
ዮናስ 07-20-16 

ገና በክረምቱ ዋዜማ የሜትዮሮሎጂን ትንበያ ተከትሎ እና በኤሊኖ ክስተት ሲጠበቅ 

የነበረው ከባድ ዝናብ ከድርቁ ለማገገም ቢረዳንም ባስከተለው ከፍተኛ ጎርፍ በሶማሌ 

ጅግጅጋ ጀምሮ በድሬደዋ ኦሮሚያ ምእራብ አርሲና በደቡብ በአላባ ልዩ ወረዳ እንዲሁም 

በስልጤ ዞን ሳንኩራ ወረዳ ላይ አስከትሎ የነበረው የሰው ህይወት የጨመረው ጥፋት 

የማይረሳ ነው። ይህንኑ ተከትሎ ታዲያ የከበደ ዝናብ በክረምቱ ደግሞ የከፋ እንደሚሆን 

በመግለጽ ውሃ ስለማሰባሰብና በከተሞች ደግሞ የፍሳሽ መውረጃ ቱቦዎችን በማጽዳት 

ከወዲሁ አደጋውን ለመመከት የሚያስችል ዝግጅት ማድረግ ተገቢ እንደሆነ በተደጋጋሚ 

በመንግስት ተገልጿል። ይሁን እንጂ፤ ውሃ አጠሮቹ እና የድርቁን ጦስ የቀመሱቱ ምክሩን 

ቢጠቀሙበትም በከተሞች ደግሞ የተገላቢጦሽ የገዛ ደጃፉን የፍሳሽ መውረጃ ሌሊት 

በቆሻሻ ደፍኖ ቀን መንግሥትን የሚያማርረው እና ሁሉን ነገር መንግሥት ላይ የጣለው 

የበዛ ይመስላል። ለዚህ ደግሞ ወትሮም በስምጥ ሸለቆ ሰርጥ ላይ በመገኘቷና በዳገት 

ተከብባ ከመገኘቷ ጋር ተያይዞ እንዲህ አይነት ከባድ ዝናብ እንኳ በሌለበት ለጎርፍ 

ተጋላጭ መሆኗ የሚታወቅላት አዳማ ከሰሞኑ የደረሰባት አደጋ ጥሩ ማሳያ ይሆነናል ። 

እሑድ ሰኔ 26 ቀን 2008 ዓ.ም. ሌሊት በአዳማ ከተማ በጣለው ከባድ ዝናብ  የሰው 

ሕይወት ጠፍቷል፤ በርካታ ንብረትም ወድሟል። ዝናቡ ያስከተለው ጎርፍ ከፍሳሽ 

ማስወገጃ ቱቦዎች አቅም በላይ መሆኑም ከላይ ስላነሳነው የከተሞች እና ከተሜዎች 

ቸልተኛ መሆንና ሁሉን ነገር ለመንግስት የመተው አባዜ ሁነኛ አስረጅ ነው። ይህ ጎርፍ 

በመንገዶች ላይ እየጋለበ በመኖሪያ ቤቶችና በሆቴሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። 

ለአንድ ሕፃን ሕይወት መጥፋትም ምክንያት ሆኗል፡፡ በከተማዋ ውስጥ የሚገኙ አምስት 

ቀበሌዎችን ያካለለው ይህ ከባድ ጎርፍ በርካታ ተሽከርካሪዎችንም ውጧቸው እንደነበር 

መረጃዎች አመልክተዋል፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ክስተትና ቸልተኝነትም በበርካታ የአገሪቱ 

ከተሞች ላይ አደጋ መደቀኑን ያመላክታል፡፡ 

የከተሞቻችን ደግሞ የተለየ የሚሆነው አሁንም በተደጋጋሚ እየተነገረው ቢያንስ 

ስለከተሜነት ለራሱና ለአካባቢው ንጽህና እንዲጨነቅ ቢጠበቅም በጤናው ጉዳይም 
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ቸልተኛ ሆኗልና የአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት(አተት) በሽታ ሊያጣድፈው ዘንድ ጎጆውን 

ከጎርፉ ጋር ተባብሮ እየቀለሰበት መሆኑንም የተመለከቱ መረጃዎች እየወጡ ነው።  

አሁንም ልብ ማለት የሚያሻው ቀላል የሆኑትን መላዎች አስቀድመን ካልዘየድን እና 

በተሳትፏችን ካላረጋገጥን የዘንድሮው ክረምት የተጠናከረ እንደሚሆን የሚቲዮሮሎጂ 

መረጃዎች በግልጽ አስቀምጠውታልና ለበጋም የሚተርፉን ብዙ ችግሮችን የሚያመጣብን 

የመሆኑን አይቀሬ እውነታ ነው፡፡ አሁን የኤሊኖም ዳፋ ሳይኖር እንኳን ከባድ ዝናብ 

የሚጠበቅበት የክረምቱ ወር ነው። በዚህም ምክንያት በሚቀጥሉት ሁለት ወራት መጠኑ 

ከፍተኛ የሆነ ዝናብ እንደሚኖር ይጠበቃል። የሜትዮሮሎጂ መረጃዎችም ይህንኑ 

አረጋግጠዋል፡፡ 

የዝናቡ መጠን በጨመረ እና በተጠናከረ ቁጥር  ደግሞ የጠቀሜታውን ያህል ጉዳትም 

ማስከተሉ የጸሃይ መግቢያና መውጫን ያህል የማይጠራጠሩት እውነታ ነው፡፡ በመኖሪያ 

ቤቶች፣ በእርሻዎችና በተለያዩ ሥፍራዎች ከሚደርሰው ጉዳት በተጨማሪ ከፍተኛ የአገር 

ሀብት የፈሰሰባቸው መንገዶችም ከወዲሁ ለጉዳት ተጋላጭ መሆን መጀመራቸው ስለዚሁ 

ስለማያጠራጥረው ተጠየቅ ነው ፡፡ የአገሪቱን ዋና ከተማ ከተለያዩ ከተሞች ጋር 

ከሚያገናኙ አውራ ጎዳናዎች በተጨማሪ፣ በከተሞች ውስጥ የተገነቡ መንገዶችም እኛው 

ሌት እንደቀልድ ወርውረን በጣልንባቸው ቆሻሻዎች መተንፈሻ ባሳጣናቸው የፍሳሽ 

መውረጃ ቱቦዎች መደፈን ምክንያት የውሃ ማቆሪያ ጉድጓዶች እየመሰሉና  ለብልሸት 

እየተጋለጡ መሆናቸው እየተስተዋለ ነው፡፡ ከሰሞኑ በከተሞች አካባቢ ለተፈጠረውም 

የትራፊክ መጨናነቅ ምክንያቱ እኛው ሌት በቆሻሻ የደፈንነው ቱቦ ያገነፈለውን ውሃ 

የቋጠረ የአስፓልት ላይ ሃይቅ ለመሸሽ የሚደረግ ትንቅንቅ ነው። ስለዚህም  የክረምቱ 

ዝናብ ከፍተኛ ጉዳት ከማድረሱ በፊት  የሚኖረው ኃላፊነት ከመንግሥትም በላይ የራሱ 

ተጠቃሚም ሆነ ተጎጂ የሚሆነው ሕዝብ ሊሆን ይገባዋል። ከላይ በተመለከተው አግባብ 

ለመንስኤውም የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው እራሱው ነውና፡፡ 

የአዲስ አበባን ከተማ ጨምሮ  በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በርካታ መንገዶች 

ተገንብተዋል፡፡  መንገዶቹ ዝናብ በዘነበ ቁጥር በጎርፍ ሲጥለቀለቁ ማየትም የተለመደ፤ 

ይልቁንም ከዓመት ዓመት አንዳች መሻሻል የማይስተዋልበት፤ በሰፈራዊና በግለሰባዊ 
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ምክንያቶች  አገራዊ ችግር መሆኑን ላለመጠራጠር ብዙም ሳንርቅ አካባቢያችንን 

መመልከት ነው ፡፡  

የዘንድሮው የክረምት ዝናብ መጠን ገና ከዋዜማው መጨመሩን ተከትሎ  ከፍሳሽ ማስወገጃ 

ቱቦዎች አቅም በላይ የሆነ ጎርፍ መንገዶችን እያጥለቀለቀ የትራፊክ ፍሰቱን 

ከማስተጓጎሉም በላይ በሰው ሕይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ማስከተል ከጀመረ ክረምቱ 

ሞቅ በሚልበት የሃምሌ አጋማሽ ምን ሊከተል እንደሚችል ከወዲሁ መገመት 

አይከብድም፡፡ ከፍተኛ የአገር ሀብት የወጣባቸው መንገዶች የአገልግሎት ጊዜያቸው 

ያጥራል፡፡ ስራችንን በአግባቡ እና በሰዐቱ ሰርተን ለመመለስ ፈተና ይሆናል።ገና በክረምቱ 

መግቢያ በተደጋጋሚ በጎርፍ  የተመቱት  መንገዶችም ይኸው እኛው ባመጣነው መዘዝ 

አበሳችንን እያሳዩን ነው። በአናቱም ደራሽ እና ተንከባካቢም በማጣት እየፈራረሱ ሲሆን፣  

ለተሽከርካሪ አደጋዎች ምክንያት ስለመሆናቸውም ግድ ያለው አካል ያለም አይመስል፡፡ 

ጎበዝ በእነዚህ ትንንሽ ምክንያቶች በአገር ሀብት ላይ ከፍተኛ ውድመት፤ በወገን ህይወትም 

ላይ ከፍተኛ አደጋ ስለመደቀኑ ሳንጠራጠር ቆም ብለን እንዘይድ ዘንዳ አስራ አንደኛው 

ሰአት ላይ ነን፡፡ 

በእርግጥ ከጎርፍ መጠበቂያ የፍሳሽ መውረጃ ቱቦዎች ጋር ተያይዞ መጠኑ ይለያይ 

እንደሆነ እንጂ ከላይ በተመለከተው መልኩ የችግሩ መንስኤ ህዝቡ ብቻ ነው ማለት 

እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል ። መንገዶች ሲገነቡ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች በልዩ ትኩረት 

መሠራት ሲኖርባቸው ችላ ስለሚባሉ፣ ብዙዎች መንገዶች የጎርፍ መጋለቢያ 

መሆናቸውንም ማስመር ያስፈልጋል። እና የኪራይ ሰብሳቢዎች እጅ እንዳለበትም 

አጽንኦት መስጠት ያሻል፡፡ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ የተሠራላቸው መንገዶች በደረቅ 

ቆሻሻዎችና በባዕድ ነገሮች እየተዘጉ ፍሳሽ ማስተናገድ አለመቻላቸው በዋናነት ሳይዘነጋ 

ማለት ነው፡፡ ቱቦዎቹ ሲሰሩ እየተከታተሉ ቁጥጥር በማድረግ ዕርምጃ ባለመወሰዱ  ዝናብ 

ጠብ ሲል መንገዶቹ በጎርፍ መጥለቅለቃቸውን ቀጥለውበታል፡፡ መንገዶቹ በርካታ 

ተሽከርካሪዎችን ማስተናገድ ሲኖርባቸው ጉዞው ሁሉ የኤሊ እየሆነ ነው። የአገልግሎት 

ጊዜያቸውም ከወጣባቸው ወጪ ጋር ተመጣጣኝ እንደማይሆን ከወዲሁ እያስታወቀን 

ነው፡፡ችግሩ አደጋው ከመንገዱ ደህንነትም አልፎ ለሕዝቡም መትረፉና ኪሳራው ባለብዙ 

ገጽታ መሆኑ ነው፡፡ 
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የመንገዶች በጥንቃቄ አለመያዝና ጎርፍን ከመሳሰሉ አደጋዎች አለመጠበቅ 

በተሽከርካሪዎችም ላይ መጠነ ሰፊ ችግር ይፈጥራል፡፡ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ተገዝተው 

ከውጭ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች በመንገዶቹ ምክንያት አደጋ ሲደርስባቸው ለመለዋወጫ 

ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ መጠየቃቸው አያከራክርም፡፡ ከግለሰብ ጀምሮ እስከ አገር ድረስ 

ለአላስፈላጊ ወጪ መዳረግም ሌላኛው የችግሩን ፈርጀ ብዙ መሆን የሚያጠይቅ አመክንዮ 

ነው፡፡ በተጨማሪም መንገዶቹ ያለጊዜያቸው ሲበላሹና ሲፈራርሱ ከግንባታ የማይተናነስ 

የጥገና ወጪ ይጠይቃሉ፡፡ ይህ ሁሉ የአገር ሀብት ለክረምት ዝናብ ጥንቃቄ ባለመደረጉ 

ብቻ የሚመጣ እንጂ ሌላ የተለየ መነሻ የለውም፡፡   

ክረምቱ ከመደበኛው ለየት ያለ፤ መጠኑ የጨመረ ዝናብ ያስተናግዳል ተብሎ ለጎርፍ 

ተጋላጭ ከሆኑ አካባቢዎች ዜጎችን የማዘዋወር ተግባር መከናወኑ እየተነገረ፣ በከተሞችም 

የአደጋው ምልክት እየታየ፣ ጎርፍ በሚያስከትለው  የመንገዶች መፈራረስ ምክንያት 

የሚከሰተውን አደጋ ችላ ማለት ከፍተኛው እና ይቅር የማይባል ጥፋት ነው፡፡ አስፈላጊውን 

ዝግጅት አድርጎ አደጋውን ከመመከት ይልቅ፣ አደጋው ደርሶ ፋይዳ የሌለው መሯሯጥ 

ማድረግ ለማንም አይጠቅምም፡፡ የክረምቱ ዝናብ ከወትሮው ለየት ያለና ጠንካራ ይሆናል 

ሲባል፣ መንገዶችን ጨምሮ ዜጎች ሁሉ ለአደጋ የተጋለጡ መሆናቸው ሊታወቅ እና ጥቂት 

ግን አስፈላጊና ጠቃሚ የሚባል ተሳትፎ በማድረግ የፍሳሽ መውረጃ ቱቦዎችን ጨምሮ 

መንገዶቻችንን ልንጠብቅ ይገባል ማለት ነው።!     

 


