
ብኽለት ድምፂ (Noise pollution)- ዕሽሽ ዝተብሃለ ዓብዪ ፀገም፤ 
 
ኣውሮፓን አሜሪካን ዘለኹም ብኽለት ድምፂ (Noise pollution) ዓብዪ ወንጀል ንምዃኑ፤ 
ብዙሓት ሕግታትን ኣሰራርሓታትን ተቐሪፆምሉ፣ ንዚ ዝቆፃፀሩ ሕጋዊ ኣካላት እውን 
ተጣይሾምሉ ብልኡል ጥንቃቐ ዝረኣ ዓብዪ ናይ ማሕበረሰብ ጥዕናን ድሕንነትን ናይ 
ምሕላዉ ጉዳዩ ንምዃኑ ካባኹም ንላዕሊ ምስክር የለን፡፡ ኣብዚ ትግራይ ኮነ ኣብ መላእ 
ኢትዮጵያ ግን ብኽለት ድምፂ ብተፃራሪ ፈፂሙ ዝተረሰዐ፣ ቆላሕ በሃሊ ዝሰኣነ፣ ብዘይ 
ሓደ ገደብ ብዙሕ ማሕበረሰባዊ ጉድኣት ዘስዕብ ዘሎ ዓብዪ ፀገም እዩ፡፡ ቅድሚ ሒደት 
ዓመታት እዚ ጉዳይ ተላዒሉ ኣዋጅ እውን ክፀድቕ እዩ ይበሃል ነይሩ፤ እቲ ወግዒ ናይ ሃደ 
ሰሙን ወግዒ ኮይኑ ተሪፉ፤ ኩሉ ነገር ወግዒ ኮይኑ ተሪፉ፡፡ የሕዝን እዩ፤ 

 

ኣብ ስራሕ ደኺሙ ዝወዓለ ሰብ ገዝኡ ኣትዩ ሰላማዊ ዝኾነ ድቃስ ይደሊ፤ ናይ ሎሚ 
ፅቡቕ፣ ሰላማዊ ህራስ ንናይ ፅባሕ ስርሑ፣ ውዕሎኡ እውን ወሳኒ እዩ፡፡ ብዛዕባ ድቃስ 
ብዙሓት ኣብዚ ንምትንታን ዘጸግሙ ክልሰ ሓሳባት እኳ እንተሃለዉ፣ ካብ 4ቲኦም ናይ 
ድቃስ ዑደታት እቲ REP (rapid eye movement) ተባሂሉ ዝፍለጥ ክፍሊ ዝበለፀ ወሳኒ 
ምዃኑ እኳ እንተተፈለጠ፣ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ብማእኸላይ ካብ 6- 9 ዘይተቖራረፀ 
ሰላማዊ ድቃስ ከምዘድልዮ ግን ብብዙሓት ዝእመነሉ እዩ፡፡ 

 

ኣብ ከተማታት ትግራይ፣ ብፍላይ ኣብ መቐለ ዘሎ ብኽለት ድምፂ ግን ኣብ ሕድሕድ ሰብ 
ሰፍ ዘይብል ፀገም እናስዐበ እዩ፤ 

 

ኣብ ስራሕ ውዒልካ፣ ናብ ገዛ ኣቲኻ ድማ ንእሽቶይ ኣንቢብካ ክትድቅስ ትደሊ፤ 

 ኣብ ሰፈር ሓደ መርዓ እንተሃልዩ ክሳብ ዓንቀሮም ዝተኸፈቱ ሞንታርቦታት ንክልተ 
ሰለስተ መዓልቲ ፈጺምካ ትርበሽ- ንባብ የለ፣ ድቃስ የለ፤ እናተራገምካ ትሓድር፤ 
ኣብ ቐፃሊ መዓልቲ ዝህልዎ ጽልዋ ድማ ብዙሕ እዩ፤ ኣብ መቐለ ናይ ገለገሊኡ 
ክስርትና ካብ መርዓ ዘይፍለ እዩ፤ ኣብ ወርሒ ሓደ ክርስትና እንተሃልዩ ሓደ ክልተ 
መዓልቲ ድቃስ፣ ዕረፍቲ ትስእን፤ 

 ኣብ ህዝቢ ዝበዝሐሉ መንበሪ ሰፈር ሓደ እንዳጣውላ፣ እንዳመጥሓን፣ ወይ ካሊእ 
ትካል ወይ ዕዳጋ እንተሃልዩ፣ ዕረፍቲ፣ ሰላም ሕልሚ እዩ፤ ናይ ኣካልን ኣእምሮን 
ጥዕና ዝሕሰብ ኣይኮነን፤ እዚ ዓብዪ በደል እዩ፤ 

 ኣብ ሰፈር እንዳመሸታ፣ እንዳ-ሳዕስዒት እንተሃልዩስኳ ናብራኻ እንታይ ናብራ 
ክበሃል- ክሳብ ዓንቀሮም ዝኽፈቱ ከበሮ እዝንኻ ዝቐዱ ዘይትደልዮም ድምፅታት 
ህራስካ፣ ሰላምካ ይኸልኡኻ፤ ኣብቲ ሰፈር ዝህሉ ነባሪ ኩሉ ድቃስ የብሉ፣ ሰላም 
የብሉ፣ ቀትሪ እናተታኸሰ ዝውዕል፣ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጸገም ዝበፅሖን 
መፍረያይነቱን ዝቐነሰ ይኸውን፡፡ ካብዚ ንላዕሊ ግህሰት መሰልን ነፃነትን ኣሎ 
ድዩ? 

 ኣብ ጥቓኻ ቤተ-ክርስትያን ወይ መስጊድ እንተሃልዩ እውን ብፍላይ ኣብ በዓላት፣ 
ቀዳመ-ሰናብቲ ድቃስ ስኢንካ ትሓድር፤ እቲ ድምፂ ኣብ ቀፅረን ዘይግድባሉ 
ምኽንያት ኣይረኣየንን፤ 



 ኣብ ታክሲ ረብሻ ድምፂ ታኒካታት መቐለ፣ ኣብ ከተማ ክሳብ ዓንቀሮም ዝተኸፈቱ 
ደርፊታት ቤት-ሙዚቃ፣ እንዳሻሂ ትኸይድ ሰላም ኣይትረክብ፤ ምሳሕ ክትበልዕ 
ትኸይድ ረብሻ….ህይወት ኣብ ከተማታት ትግራይ ብብኽለት ድምፂ ኣዝዩ ተሃስዩ 
ኣሎ፡፡ ብዙሕ ሰብ ፎቆዶ ዝኸዶ ዋጭዋጭ ኮይኑ ሰላሙ ስኢኑ፣ ቅሳነት ስኢኑ፣ 
ጥዕንኡ ስኢኑ፣ መፍረያይነቱ ወሪዱ… ንእሽቶይ ዝመስል ፀገም ኣዝዩ ኣብዪ 
ማህሰይቲ የስዕብ ኣሎ፡፡ 

 

 

- ናይ ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባብን አጠቃቅማን ምምሕዳርን ገፀር መሬት ክልል 
ትግራይ ከይዲ ስራሕ ምስፋን ሓለዋ ከባቢ፤ ኣብዚ እዋን እዚ ብኽለት ድምፂ ናይ 
ሕብረተሰብና ዓብዪ ጠንቂ ሰላምን ጥዕናን እዩ፤ ሃገራት ድማ ንዚ ሓደጋ ኣብ 
ግምት ብምእታው፣ ንዕቤተን ብዘይጎደእ መልክዑ፣ ዘላቒ ረብሓ ብዝረጋግፅ መልክዑ 
ሕግታት፣ መምርሕታት የውጽኣ፣ ኣብ ተግባር የውዕላ፣ ሰላምን ጥዕናን ነባሪ 
ህዝበንን ጥዕና ከባቢአንን የረጋግፃ ኣለዋ፡፡ ኣብ ክልልና መጠን ዓቐን ድምፂ 
ዝዉስን ነዚ ተባሂሉ ዝተጣየሸ ስማዊ ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባብን አጠቃቅማን 
ምምሕዳርን ገፀር መሬት ክልል ትግራይ ከይዲ ስራሕ ምስፋን ሓለዋ ከባቢ ንዚ 
ናይ ሕብረተሰብን ኸባቢን ዓብዪ ፀገም ንምፍታሕ ዋላ ሓደ ተግባራዊ ምንቅስቓስ 
ክገብር ኣይተርኣየን፡፡ ናይቲ ጉዳይ ቀንዲ በዓል ዋና ዝኾነ ከይዲ ስራሕ እንታይ 
ይገብር ኣሎ፤ ንሓዋሩኸ ንዚ ፀገም ንምፍታሕ እንታይ ዓይነት ትልምታት ሒዙ 
ኣሎ? ሓላፍነቱ ዘይዋጻእ ኤጀንሲ ወይ ከይዲ ስራሕ ብሕጊዶ ክሕተት የብሉን? ግዘ 
ንዘይህብ ፀገም ቅልጡፍ ፍታሕ እምበር ዕሽሽ ኣይኮነን መልሱ፡: 
 

- ሓለፍቲ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ፤   “ኣካላውን ኣእምሮኣዊን ጥዕና 
ሕብረተሰብ ክሕሉ” ዝተጣየሸ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ንዚ ፀገም ንምንታይ 
ዕሽሽ ኢሉዎ? ፅሑፋዊ መረዳእታታት ከምዝሕብርዎ፤  ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል 
ትግራይ "ካብ ዝኾነ ትካል ዝወፅእ ድምፂ ብስታንዳርድ ካብ ዝተፈቐደ ዓቐን 
ንላዕሊ ክኸዉን የብሉን" ዝብል ኣዋጅ 83/2006 ዓንቀፅ 40 ንኡስ ዓንቀፅ 6 
ከምዘፅደቐ ይፍለጥ፡፡ ኣብዚ ኣዋጅ ዓንቀጽ 7 ድማ" ዝኾነ ሰብ ህዝቢ ኣብ 
ዝግልገለሎም ቦታታት፣ ሆስፒታላት፣ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲን 
መንበሪ ቦታታትን ሓዊሱ ረብሻ ድምፂ ወይ ብድምፂ ዝርብሹ መሳርሕታት ካብ 
ዝተፈቐደ መጠን ንላዕሊ ምጥቃም ዝተኸልከለ እዩ፡፡ ዝርዝሩ ብመምርሒ ይዉሰን" 
ዝብል ትህዝቶ ኣለዎ፡፡ እዚ ግን ካብ ጽሑፍ ሓሊፉ ናብ ተግባር ክሽረፍ፣ ንዚ 
ዝቆፃፀር ኣካል ብሕጊ ክጣየሽ፣ ንዚ ዓብዪ ናይ ማህበረሰብ ፀገም ዝኾነ ፍታሕ 
ክግበረሉ ኣይተርኣየን፡፡ እዚ ዘሐዝ እዩ፡፡ እቲ ቢሮ ኮነ ካልኦት ዝምልከቶም 
ኣካላት ንምንታይ ዕሽሽ ኢሎምዎ፡፡ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ክሳብ ሐዚ 
ኣብዚ ፀገም ዝሰርሖ መፅናዕቲ ኣሎ ዶ? ብስሩኸ ንሓዋሩ እንታይ እዩ ዝሕሰብ 
ዘሎ?  



 

- ጉዳይ ብኽለት ድምፂ ንቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ እውን ኣዝዩ ከገድሶም 
ይግባእ ነይሩ፡፡ ብፍላይ ኣብ ስነ-ኣእምሮ ታሕተዎት ህጻናት ተምሃሮ ዘሕድሮ 
ፅልዋ ቀሊል ኣይኮነን፡፡ ሓደ ተምሃራይ ኣብ ገዝኡ ከፅንዕ ኢሉ ኣብ ሰፈሩ ዘለዋ 
ባራትን ሆቴላትን ክሳብ ዓንቀረን ሙዚቃታት ዝኸፍታ እንተኾይነን ብልቢ ከፅንዕ 
ፅልዋ የሕድረሉ እዩ፡፡ ወዮ ድኣ “ዋንኡ ዓቕሚ ዘይኮነስ ተኣማንነት እዩ” ብዝብል 
ቴማ ውድብ መሰረት ብዝተሓረዩን ዝተኣኻኸቡን ዘይኣካዳማውያን ፖለቲካዊ 
ሹመኛታት ዝምራሕ ናትና ቢሮ ኮይኑ እምበር ጸገም ብኽለት ድምፂ ቅድሚ ኩሉ 
ቢሮ ትምህርቲ ልዑል ትኹረት ሂቡ ክቃለሰሉ ዝግባእ እዩ ነይሩ፡፡ ብስሩ እውን 
እዚ ዝተጋነነ ናይ ድምፂ ብኽለትን ጫውጫውን ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣመታት ትግራይ 
ንዘመዝገበቶ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነን ካብ ሃገር ሙሉእ ጭራ ዝኾናሉን ውጽኢት 
ተምሃሮ ዓብዪ ተራ ተፃዊቱ እዩ፡፡ ብኽለት ድምፂ ከም ቀሊል ነገር ዕሽሽ ክበሃል 
ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን፡፡ 

 

- ኣብዚ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ፣ ቢሮ መናእሰይን ደቂ ኣነስትዮን፣ 
ኻልኦት ሴክተር ቢሮታትን እውን ኣዝዩ ከገድሰን ይግባእ ነይሩ፡ ብመዳይ ቱሪዝም 
እንተርኢና፤ ናብ ትግራይ ዝመፁ በፃሕቲ ዓዲ (ቱሪስታት) እቲ ሓደ ቀንዲ ኣዝዮም 
ዘማርሩሉ ፀገም ብኽለት ድምፂ እዩ፤ እግሪ እግሮም እናሰዓቡ “money, money, 
highland, highland” እናበሉ መሕለፊ ናይ ዝኸልኡዎም ዕሸላትን ዓበይቲን 
ለመንቲ ጉዳይ እውን ካሊእ ፀገም ኮይኑ ንሱ ንበይኑ ኣብ ካሊእ ፅሑፍ ክንዘራረበሉ 
ኢና፡፡ 

 

- ብኽለት ድምፂ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ጠንቂ እዩ፤ ብኽለት ድምፂ ዘይትንክፎ፣ 
ዘይበፅሖ ሴክተር ቤት ዕዮ፣ ኣካል ሕብረተሰብ ወ.ዘ.ተ የለን፤ ብኽለት ድምፂ 
ማሕበራዊ ምቅዋስ የምጽእ ኣሎ፤ ብግዚኡ እንተዘይተኣሪሙ ድማ ብዙሕ ብዙሕ 
ሳዕቤን ከምጽአልና እዩ፡፡ Sound pollution is a tremendous issue of public 
health importance which requires an immediate due attention. It will have 
far-reaching consequences if it’s not controlled in time. 

 

ብናተይ ኣረዳድኣ እዚ ናይ ኣማኢት ኣሽሓት ህይወት ዝትንክፍ ዘሎ ዓብዪ ጠንቂ ክሳብ 
ሀዚ ምንም ዓይነት ቆላሕታ ዘይምርካቡ ዘሕዝን እዩ፡፡ ንምንታይ እዩ ሰብ ኣብ ቤቱ 
ሰላም፣ዕረፍቲ፣ ቅሳነት ዝስእን? መሰል ደቂ ሰባት ምድፋእ ዶ ኣይኮነን? ንምንታይ እዩ 
ኣብ ዝኸድካዮ ኩሉ ሰላምካ ዝዝረግ፣ ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ትስእን? ንምንታይ እዩ 
መንግስቲ ንማሕበረሰባዊ ጥዕናን መፍረያይነት ዘይግደስ? ሎሚ ደምፂ ካብ ዝተደለየ ቦታ 
ወፃኢ ንደገ ከይወፁ መጢጡ ዘትርፍ ቴክኖሎጂ መሊኡ እናሃለወ ንምንታይ ትካላት 
(ቤት-ሙዚቃ፣ ቤት-መሸታ፣ ቤት-ሳዕስዒት፣ ትካላት ቤተ-እምነት፣ ወ.ዘ.ተ) ኮኑ በብኸባቢኡ 
ዝግበሩ ድግሳት እዚ ቴክኖሎጂ ክጥቀሙን ነፃነት፣ ሰላምን ጥዕናን ሕብረተሰብ ክሕሎ 
ዘይፀዓር? ንምንታይ እዚ ሕብረተሰባዊ ጠንቂ ንምዕጋት ሓደ ዝትግበር ሕጊ ዘይወፀሉ? 
ብፍላይ ናይቲ ጉዳይ ቀንዲ በዓል ዋኒን ዝኾነ ናይ ኤጀንሲ ሓለዋ ስነ-ከባብን አጠቃቅማን 
ምምሕዳርን ገፀር መሬት ክልል ትግራይ ከይዲ ስራሕ ምስፋን ሓለዋ ከባቢ፣ በብርኩ ዘለዉ 
ዝምልከቶም ኣካላት ክሳብ ሐዚ ብዘየርአዩዎ ዘይተገዳስት ክውቀሱ፣ ክሕተቱ ይግበኦም፡፡  



ብዚ ኣጋጣሚ ዝምልከቶም ሴክተር ቤት-ዕዮታት፣ ብሓፈሻ ድማ መንግስቲ ክልል ትግራይ፣ 
ቤት-ምኽሪ ክልል ትግራይ ዓብዪ ቆላሕታ ክህበሉ፣ ምስ ዝምልከቶም ሰብ ሞያታት 
ብምምኽኻር ኣድለይቲ ናይ መስተኻኸሊ ሕግታትን ኣዋጃትን ኣውጺኦም፣ ንተግባራውነቱ 
ዝከታተል ኣካል እውን ከጣይሽ፣ ከተማታትና ድማ ካብ ናይ ድምፂ ብኽለትን 
ጫውጫውን ነፃ ክኾና፣ ህድኣት ክዓሰለን፣ ነባሪ ህዝበን ናይ ኣካልን መንፈስን ዕረፍቲ 
ዝረኽበለን ክኾና ፃዕሪ ክግበር ፃውዒተይ የቕርብ፤ 

 
ዘፅኣት-መቐለ 06-09-16 
 

 

 

 

 


