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                          ቆርበቱ ዝኣምን ዝሰኣነ ፈውሲ፡፡ /መፅሓፍ ጋላቢት ኣሰፋ 

በቀለ/ 

 

እቲ ቀደም ጣጣ ጉጂ ካብ ዕዳጋ ንምምላእ ሓደ መዓልቲ ብእግሪ ይኽየድ ነይሩ፡፡ እዙይ ኣብ 

ቀረባ ግዝያት ኣብ ኣብዝሓ ከባቢታት ተለዊጡ ብመጓዓዝየ ምጋሽ ኮይኑ፡፡ ዕዳጋ ወሪድካ ንምሽማት፣ 

ናብ ቤተሰብ ንምጋሽ ወዘተ ብተሸከርካሪ፡፡ ኣብ ዚ ዝመፀ ለውጢ ዝምስገን እዩ፡፡   

ሎሚ ሎሚ ቀልጢፉ ተለዊጡ፣ ብመኪና ንምኻድ ዘይትምነየሉ ዘበን ኮይኑ፡፡ ሓደጋ መኪና ካብ 

እዋን ናብ እዋን እንዳወሰኸ፣ ህይወት ሰባት እንዳቐጠፈ፣ ንብረት ህዝብን መንግስትን እንዳዕነወ፣ 

ገዚፍ ማሕበረ ቁጠባዊ ማህሰይቲ ወቅልውላውን የውርድ ኣሎ፡፡ ጋራጃትን መሕፀቢ መካይናትን 

ብዝተጨፋለቓን ዝተታሞማን መካይን ተጨናኒቐን፡፡ ንሰን ሞይተን ኣይሞታን ተሓከምቲ እየን፡፡ ሰብ 

ግን ካልኣይ ኣይፍጠርን፣ ሓንቲ ህይወት እያ ዘለቶ፡፡ ነዚ እዩ ድማ ሓደጋ እንተጋጥም ተቐዳዲምካ 

“ሰብ ዳሕና ድዩ? መኪናስ ሓፂን እያ ትዕረ” ዝብሃል፡፡ ጭንቂ ዝወለዶ ንፅፅር እዩ እምበር ዋላ 

ሓንቲ ንብረት ክትጠፍእ የብላን የረዳድአና እዩ፡፡  

ድሕንነት ተጓዓዝቲ ንምሕላው፣ ስግኣቶም ንምቕናስ፣ ሓደጋታት ትራፊከ ንምንካይ ወዘተ ተሓሲቡ 

ይመስለኒ ንህዝባዊ መጓዓዝያታት ቅድም ኢሉ ደረጃ ወፁለን ኣሎ፡፡ 1ይ ደረጃ፣ 2ይ ደረጃን 3ይ 

ደረጃ ዝብል ኣብ ጎነን ዝፀሓፍ፡፡ 

እዚ ደረጃ ብመን ይወሃብ? እንታይ ዘማልኣ መጓዓዝያ ህዝቢ ከእየን ናብ ደረጃ ምደባ ዝወፃ? 

1ይ ደረጃ፣ 2ይ ደረጃን 3ይ ደረጃን ኢልካ ንምምዳብ እንታይ ዓይነት መመዘኒ ይቕመጥ? ካብ 

ዝምልከቶ ኣካል ዝተዓደለ ደረጃ ወፃኢ /ሕጋዊ ደረጃ መዳቢ ኣካል እንተሃልዩ፣ እንተዘይሃልዩ 

እውን ክህሉ ይግብኦ/ ብኢደ ወነኑ ዝሰየመ ኸ እንታይ ይኸውን? ዝብሉን ዝመሳሰሉን ሕቶታት 

መበገሲ ፅሑፈይ እዮም፡፡ 

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓደ ንጉሆ ናብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብን ንሰሜናዊ ክፋል ክልልና ህዝባዊ 

ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝህብን መናሃርያ አምሪሐ፡፡ ኩሉሻብ ዋይ! ዝብለሉ ግን ሎሚ ኣብ መዕርፎ 

መጓዓዝያ ህዝቢ ዝተዓዘብኩዎን ቅድሚ ኩሎም ዕለታዊ ዋኒናተይ ምስትዋሰይ ዓብዪ ሕቶ ህዝቢ ናብ 

ኣእምሮይ ከተፍ ዝበለንን ነገር ጉዳይ ደረጃ እተን ህዝባዊ መጓዓዝያ እዩ፡፡ ኣቐዲሙ 1ይ ደረጃ፣ 



2ይ ደረጃን 3ይ ደረጃን ዝብላ ህዝባዊ መጓዓዝያ ይምልከት ነይረ፡፡ ካልአትኩም እውን ዋላ እቲ 

ቋንቋ ከምቲ ዝፀሓፍኩዎ ብትግርና ኣይፀሓፍ ትዕዘቡ ከም ትነብሩ እምነተይ እዩ፡፡  

 

ኣብ ውሽጢ ዓብዪ ስግኣት ምግልባጥን ምግጫውን ሓደጋ መኪና ኮይኑ ናብ መናሃርያ ኣውቶቡሳትን 

ሚኒባሳትን ዝመፀ ተሳፋሪ ቀዲሙ ዘማዓዱ እታ 1ይ
 ደረጃ ትብል እዩ፡፡ ምኽንያቱ እርጋንን ጥዕናን 

መኪና ንሓደጋ ልዑል ኣበርክቶ ስለዘለዎ፡፡ አነ እውን ከም ሃገረይ ኣለሻ 1ይ
 ደረጃ ኣብቲ መዋፈሪ 

መካይን ተተሓሓዝኩዎ፡፡ እቲ ዘሕዝን ግን ካብዘን ኩለን መናሃርያ ምሉእ ኣውተቡሳት ኢንበለ “1ይ 

ደረጃ”፤ ኣዒንቲ ተሳፋሪ ዋላ 2ይ ደረጃ ከይረኣያ ኣርፊደን፡፡ 3ይ
 ደረጃ ዝብል ፅሑፍ ምርካብ 

ማለት፤ ጭሕሚ ዘለዋ ሰበይቲ ምርካብ ኮይኑ ንብለኩም፡፡ ኩለን እተን ሕሙማት “1ይ ደረጃ” 

ዝብል ፅሑፍ ኣለወን፡፡ ዓይንኻ ምእራገንን ንሓደጋ ዝተቓልዓ ምዃንን መስኪሩ እንዳነገረካ ስቕ 

ኢልካ ትኣቱ፡፡ እንታይ ገደሾም ስለ ሓቂ ኢሎም ሓቂ እንተዝፅሕፉ ሰብ ምተሳፈረሎም፡፡ ኩፎነን 

ከም ኣፍንጫ መጫነዊ ኣድጊ ተገልቢጡስ “1ይ ደረጃ”! ቦዲአን /ደጋዊ ኣካላትን/ መሬት 

ዝቕራጠሞ ሓፂን መሲሉስ “1ይ ደረጃ”! ኮታስ ዝኣረጋ ምዃነን ኩሉ ኣካላተን እንዳተዛረበስ 

“1ይ ደረጃ” ያ!  

 እዚአን ኩለን 1ይ ደረጃ እዩ ተፃሒፉለን 



ህዝቢ ኣብ ጥዕነአን ዝሓለዋ መጓዓዝያታት ክሳፈር መንነተን ዝፈልጥ ካብ መን እዩ? ካብቶም 2nd 

hand ዘይኮናስ፤ 3rd handን ልዕሊኡን ምዃነን እንዳፈለጡ ዝዓደጉ ማለት ድዩ? መን ከእዩ 

ዝከታተለን? ኣብቲ ብሰንኪ ምትሕውዋስ ደረጃታት ዝኽሰት ዘሎ ሓደጋ ኸ መን እዩ ተሓታቲ? 

ምስቲ እንዝህላልነት ህበይ ተመልኪቱ  “ህበየ ህበየ ንማየ ንማየ፣ ካብዞም ኩሎም በራሕ ዘይብላ 

ጎራሕ” በለ ወዓግ ዝበሃል ዶ ይመሳሰል ኣሎ ሓቀይ? ወይስ ከም ተራ ህዝቢ ብአአን ኣይንጎዓዝን 

ዝብል መንፈስ እዩ ዘንፀባረቕ? 

ቅድሚ ወርሒ ሰብ ባጃጃት መቐለ ዘካየድዎ ሕላገት ኣይንሰቅልን ዝብል ኣድማ ንፋስ ፈጢሩስ፤ 

ወነንቲ ታክስን ኣውቶቡሳትን ብተወከልቶም ኣቢሎም ኣብ ክንዲ ባጃጅ ክንሰርሐልኩም /ንጥቕሞም 

እዮም/ ስለ ዝበሉ ወድያው፤ ሰብዋና ታክሲ ንምኽባር መለዋወጢ ኣመልኪቶም ሕቶ ታሪፍ 

ይወሰኸልና ናብ ቤት ፅሕፈት መንገድን መጓዓዝያን ሓቲቶምስ ተስተኻኪሉሎም ተባሂሉ፡፡ ወነንቲ 

መጓዓዝያ “ህዝባዊ” ምላሽ ስለ ዝሃቡ ብዝብል ካብ ቀደም ንወሰኽ ነዳዲ ኣመልኪቱ ዝግበር 

ዝነበረ ምትዕርራይ ታሪፍ ብሽም መለዋወጢ ኣቕሓ ምኽባር ተሰሊቡ ህዝቢ ልዕሊ ሓደ ብር ኣብ 

ሓደ እግሪ ይኸፍል ኣሎ፡፡ ኣብ ኣወሃህባ ደረጃ መጓዓዝያ ህዝቢ ዘሎ ፀገም እውን ከምዙይ ዝበለ 

ምትእስሳራት ዘለዎ ዶ ይመስል? “ኣቦ ጎይታይ ያ ዝበልዕዎስ፣ እነኢታይ የጉስዐኦ” ዝመሳስል 

ስራሕ ህዝቢ ይዕዘብ ኣሎ፡፡ 

እሞ እቲ ምደባ ደረጃታት መካይን /1ይ፣2ይ፣3ይ/ ከ ከምቲ ንመለዋወጢ ኣመኽኒኻ ታሪፍ 

ዝተወሰኸሞ “እቲ መለዋወጢ ኣቑሑ እባ ኣብ መቐለ ጥራሕ ድዩ ክባር? እቲ መለዋወጢ ኣቑሑ 

እባ ኣብተን ካልኦት ርእሰ ከተማ ክልላት ከ ኣይከበረን ድዩ? እቲ መለዋወጢ ኣቑሑ እባ ኣብ 

ካልኦት ታክሲ ዘዋፍራ ከተማታት ትግራይ ከ ኣይወሰኸን ድዩ?” እንዳበለ ህዝቢ በቢመዓልቱ ዝሓቶ 

ዝነብረን ዘሎን፤ እቲ ኣወሃህባ /ኣፀሓሕፋ/ ደረጃታት ከም ትግራይ ድዩ ንኩለን ጎሳሳት ኣውቶቡሳት 

“1ይ ደረጃ” ተፃሒፉለን? ይሓትት ኣሎ ህዝቢ እሞ ግቡእ መልሲ ንሃቦ፡፡ ሕቶ ህዝቢ እንተዘይ 

መልስና፤  

“ይበልዕ ይሰቲ ጨጨምኡ መሪፀ 

ይኽደን ይረግፅ ይረአ በሊፀ፡፡  

እንታይ ከፊኡኒ መንዛዒኹም ኣነ 

ብስሩቕ ቅርሽኹም ክንዲ ዘብጢ ኮይነ፡፡” ’ዩ ትርጉሙ፡፡  

ኣማራፂ ተሳኢኑስ ብታ ኣማራፂ ዘይብላ “1ይ ደረጃ” ቅጥቃጥ ኣውቶቡስ እግዚሄር ኣሚና  

ሸረር ንዓድና! 



ሰ…..ና…….ይ………. ፅንሑታ! 

15 ጉንቦት 2008ዓ/ም 


