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ሽሻይ ካብ ወልቃይት!! 

 /ብፀጋይ ሓድሽ welwalo_waw@yahoo.com መቐለ/ 

ትግራዎት ኢትዮጵያውያን ደቂ ወልቃይት 

                            ተኲስና ኣይንስሕት  

እቲ ቐደም ኣነፃፂርና ኢና ፀላኢ ክንምክት 

ሎሚ እውን ዕሙር ብረትና ዘይስሕት 

ድሕረት፣ድኽነት፣ትምክሕቲ ክህንክት፣ 

ንዑደት ስራሕ ናብ ከባቢታት ወልቃይት ከይድና፡፡ እንኳዕኳ ከድና ብዝረአናዮ እምበረ መጠን ተሓዲስና፡፡ ቀንዲ ትኹረት 

ዑደትና ኣብ ወልቃይት ዝህነፃ ዘለዋ ትካላት ልምዓት ምዕዛብ እዩ፡፡ ወልቃይት ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ ቀረባ ጊዜ ማእኸል 

ስሕበት ፖለቲካ ሃገርና ብምዃን ብሚድያታት ትምክሕቲ ብዙሕ ተዘሪቡላን ተመዲሩላን፡፡ እቲ በለካ ለኽዐካ ወረታት 

ብርሑቕ እንትትሰምዖ ወልቃይት ብዘየቋርፅ ህውከት ብሓደ እግራ ደው ዝበለት ትመስለካ፣ናብ ጓጓኣ እንትትኣቱ ግን እቶም 

ከም ኣብ ዝረሰነ ሞቑሎ ተሰኽቲቶም ገልጋሊ ዝሰኣነ ፍጡር ‘ውልቃይት…ወልቃይት’ እናበሉ ዝነብሑን ዝጫድሩን ዘለው 

ተረፋ መረፍ ሕሉፍ ስርዓት በየኒኣ ወልቃይት ይዛረቡ ምህላዎም ይሕርብተካ፡፡ ይድንፅወካ፡፡ በቃ ብቂም ላድዮም ዕድመ 

ልክዖም ብዕራይ ወለደ ክኣልሙ ፀሓይ ዝዓረበቶም ሕሱራት፡፡ 

ወልቃይት ሰላም እያ ዘላ፡፡ ህዝቢ ወልቃይት ሰላም እዩ ዘሎ፡፡ ህዝቢ ወልቃይት ቀንዲ ፀላኢኡ ዝኾነ ድኽነት ድከት ንምእታው 

ይሰርሕ ኣሎ፡፡ እቲ ንፈተውቱ መዓር ንፀላእቱ ዕረ ዝኾነ ህዝቢ ወልቃይት ብመስዋእቱን ስንክልንኡን ዘረጋገፆ 

ሓርነትን፣ንምጉንፃፍ ሓርነት ስዒቡ ዘመዝግቦ ዘሎ ልምዓትን ለውጥን ከሰስንን ክሕሉን ወትሩ ዕጡቕ እዩ፡፡ 

ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ሚያዝያ 2008 ዓ.ም ኢና ኣብ ወልቃይት ነይርና፡፡ ደደቢት፣ ዓብዪ ድልድል ሩባ ተከዘ ሓሊፍና  

ኪሎሜትራት ተጓዒዝና ንኢድ ፀጋም ተጠዊና ናብ ዓባይት ከተማ ማይጋባ ኣቲና፡፡ ሓደ ነባርን ዘመናዊ ትምህርቲ ቀሚሱ 

ዝተጋደለን ሕዚ እውን ኣብ ምግዳል ዘሎን ጀግና ወዲ ህዝቢ መራሒናን መረዳእታ ወሃቢናን ኮይኑ ተመዲቡልና፡፡ ንዑደትና 

ዝመርሕ ንሱ እዩ፡፡ መማእኸሊት መሕደሪና ከተማ ማይጋባ እያ፡፡ ከተማ ማይጋባ ቅድሚ ዓመታት ብዕምፃፃት ጎጃጁ ትልለ 

ነይራ ተባሂልና፡፡ እንተሎሚ በዓል ደብሪ ህንፃታት ርኢናላ፡፡ ኣርባዕተ ባንክታት ትውንን፡፡ ንበፃሕቲ ዘየስተሓፍር (ዋላ እውን 

ዉሑድ እንተኾነ) መዕረፊ ኣጋይሽ ኣለዋ፡፡ ተጠቃሚት መብራህቲ 24 ሰዓታት እያ፡፡ ስልክን ካልኦት መሰረተ ልምዓታትን 

ተኣታትዩላ፡፡ ቅድሚ ዓመታት ብኣሚኢት ዝቑፀር ዝነበረ ነባሪኣ ሎሚ ዓሰርተ ሽሕ በፂሑ፡፡ 
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እቲ መብርሂ ዝህበና ተጋዳላይ ብዙሕ የውግዕ ንሕና እውን ፅን ኢልና ብተመስጦ ንሰምዖ፡፡ ብፍላይ ንወልቃይት ኣመልኪቱ 

ዝዝረብ በለካ ለኽዐካ ኣልዒሉ ብዙሕ ነጊሩና፡፡ ካብ ወግዑ ዝስዕብ መዚዝና፡፡ 

“ ሓቁ እኮ እዩ ብፃይ መለስ ደርግ መሊኡ ኣይተቐበረን ዝብል ዝነበረ፡፡ ደርግ ኣተሓሳስብኡ መሊኡ ኣይተቐበረን፡፡ እዚ ዘበለኒ 

ክነግረኩም፡፡ ኣብ ወረዳ ፀለምቲ ኣብ ዝርከብ ገዳም ዋልድባ ልዕሊ 700 ፈለስቲ ይነብሩ፡፡ ብናይ ባዕሎም ስርዓት እዮም 

ዝመሓደሩ፡፡ ኣብ ክልተ ጉጅለ ተመቒሎም እተን ክልተ ጉጅለታት ነናይ ባዕለን መራሕቲ ኣለዉወን፡፡ ኣብ ሓንቲኣ ጉጅለ ዘለው 

ዝተወሰኑ ‘ፈለስቲ ኢና’ በሃልቲ ድሕረ ታሪኾም ይፍለጥ እዩ፡፡ ገሊኦም መበል 604 ኮር ሰራዊት ደርግ ኣብ ሽረ-እንዳስላሰ 

እንትድምሰስ ሃዲሞም ኣብ’ቲ ገዳም ኣዕቒቦም፡፡ መዓርግ ሻለቃን ኮለኔልን ዝነበሮም ኣለው፡፡ ኣብኡ እንተለው ‘ፈሊስና’ 

ኢሎም፡፡ ድሕሪ ውዕል ሕድር ድማ መራሕቲ ኮይኖም፡፡ እኒ እዚኣቶም እዮም እምበኣር ካብ ገዳም ዋልድባ 24 ኪሎሜትር 

ርሒቑ ኣብ ሩባ  ዛሬማ መይደይ ዝህነፅ ዓብዪ ግድብ’ መሊኡ እንተፈሲሱ ንገዳም ዋልድባ ከዕለቕልቖ እዩ’ እናበሉ ብኣካልን 

ብስልክን ናብ ሚድያታት ትምክሕቲ በለካለኽዐካ ወረ ዘሕልፉ፡፡ ዝገርም ሓሶት እዩ፡፡ ገዳም ዋልድባ ዘሎ ኣብ በሪኽ 

ቦታ…ግድብ ዛሬማ መይደይ ዝህነፅ ዘሎ ኣብ ትሕት ዝበለ ዓብዪ ሩባ እሞ ድማ ካብ’ቲ ገዳም 24 ኪሎሜትር ርሒቑ ዝርከብ 

ከመይ ገይሩ እዩ ካብ ታሕቲ ናብ ኣዝዩ ዝለዓለ በሪኽ ቦታ ወፅዩ እሞ ድማ ዓበይቲ ጎቦታት ሰጊሩ ንቅዱስ ገዳም ዋልድባ 

ዘዕለቕልቖ? ዘይመስል ዘረባ፡፡ ስለዚ እዚ ንሰርሖ ዘለና ተስፋ ወሃቢ ፕሮጀክት ከምዚኦምን ካልኦትን ዓንቀፍቲ  ሓሶታት 

እናኣለኻን እናቃላዕኻን እዩ ዝስራሕ ዘሎ’ በለ፡      

ወረዳ ወልቃይት  

- ማይ ጋባ፣ቤት ሙሉ 

- ማይ ጨዓ፣በለሳ ቖቓሕ 

- ማይ ጥምቀት፣ላዕላይ ሑመር 

- ዓዲ ፍልሖ፣ፀብሪ 

- ቃሌማ፣ መጉእ 

- ዓዲ ረመፅ፣ወፍ ኣርግፍ 

- ብላምባ ሚካኤል፣ብላምባ ቅርሺ 

- ዓዲጋባ፣ኩሊታ 

- ደጀና፣ሽሬላ 

- ምድረ ወይዘሮ፣ደብረማርያም 

- ወለል፣ሽቑዳ 

- ኣውራ፣ዓወርቂ 

- ሰላሳ ዓይና፣እንዳቦ 

- ሰላም፣ክሳድ ደለሳ 

- ዓዲ ጃሙስ፣ሩባ ለሚን 
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ብዝበሃላ 30 ጣብያታት ዝተወደበ ሰፊሕ ወረዳ እዩ፡፡ ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ወልቃይት እዩ ዝርከብ፡፡ እቲ ግድብ ካብ ገዳም 

ዋልድባ ከባቢ 24 ኪሎ ሜትር ርሒቑ እዩ ዝህነፅ ዘሎ፡፡ ብባህሪ ኣሰራርሕኡ ካብ ኣህጉርና ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ግድብ ዛሬማ 

መይደይ፡፡ 30 ቢሊዮን ብር ዝውድእ ፕሮጀክት እዩ፡፡ 24 ሰዓታት ብዘይምቁራፅ ይስራሕ፡፡ ሓይሊ ሙቐት ዘየሰኩኖም 

ሰራሕተኛታት ኣብ ሃይሃይታ ስራሕ እዮም፡፡ ግድብ ዛሬማ መይደይ ዝህነፀሉ ቦታ ድርብ ታሪኽ ዝወነነ እዩ፡፡ ኣብ ሕሉፍ ዕጥቂ 

ቃልሲ 17 ዓመታት ሕክምና፣ቤት ትምህርቲ፣መአከቢ ኣዳራሽ፣ታዕሊምን ኮይኑ ኣገልጊሉ፡፡ ሕዚ ድማ ብኣህጉር ብርኪ ዝስመ 

ዓብዪ ግድብ ብምስራሕ ዳግማይ ልምዓታዊ ታሪኽ ይፍፀመሉ ኣሎ፡፡ 

 

ግድብ ዛሬማ መይደይ ሃይሃይታ ይህነፅ ኣሎ 

ንዉሓት ግድብ ዛሬማ መይደይ ካብ ንውሓት ግድብ ህዳሰ ብዓሰርተ ሜትሮ ኣቢሉ ይበልፅ፡፡ 152 ሜትሮ እዩ ቁመቱ፣ስፍሓት 

ጎኑ 840 ሜትሮ እዩ፡፡ እንትዛዘም ልዕሊ 3.6 ቢሊዮን ሜትር ኪቢዩክ ማይ ክሕዝ እዩ፡፡ እዚ ካብ እምባታት ሰሜንን ካልኦትን 

ተኣኻኺቡ ዝተወሃለለ ንጥሪትስ፣ ሰብስ ተኽሉስ ዘይጓዳእ ተፈጥሮኣዊ ማይ ተዋህሊሉ 98 ሚሊዮን ትርብዒት ሜትሮ ስፍሓት 

ዘለዎ ሰብ ስራሕ ቀላይ ይፈጥር፡፡ ካብ’ዚ ሰብ ስራሕ ቀላይ ብዘበናዊ መትረብ ናብ ሰፋሕቲ ገርሁ ዝፈስስ ማይ ን 50 ሽሕ 

ሄክታር ብዋናነት ቃንጫ ሽኮር ንዝተዘርአ መሬት የልምዕ፡፡ እዚ ዝለምዐ ቃንጫ ሽኮር ብዘመናዊ መልክዑ ኣብ ፋብሪካ ልምዓት 

ሽኮር ወልቃይት ይቃመም ፡፡ 

ፋብሪካ ልምዓት ሽኮር ወልቃይት ኣብ ዓመት 480 ሽሕ ቶን ማለት እውን ኣርባዕተ ሚሊዮንን 840 ሽሕን ኩንታል ሽኮር ኣብ 

ዓመት የፍሪ ፡፡ እዚ ሕዚ ዘሎ ዓመታዊ ሃልኪ ሽኮር ሃገርናስ ኣብ ፋብሪካ ልምዓት ሽኮር ወልቃይት ጥራሕ ክፍሪ እዩ ማለት 

እዩ፡፡ 

ፋብሪካ ልምዓት ሽኮር ወልቃይት እንትዛዘም 120 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ የፈልፍል’ሞ፣ 60 ሜጋ ዋት ሓይሊ 
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ኤሌክትሪክ ንባዕሉ ተጠቒሙ እቲ ዝተረፈ 60 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኻልእ አገልግሎት ይውዕል፡፡ 

ግድብ ዛሬማ መይደይ ቀትርን ለይትን እናተሰርሐ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ህንፀቱ ተዛዚሙ ፡፡ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ተሰሪሑ ኣሎ፡፡ 

እቲ ግድብ ዝግባእ ማይ ሒዙ ፋብሪካ ልምዓት ሽኮር ወልቃይት ስርሑ እንትጅምር ካብ 80 ክሳብ 100 ሽሕ ንዝኾኑ ወገናት 

ዕድል ስራሕ ይፈጥር፡፡ ብቐንዱ ድማ ሰፊሕ ከባቢታት ወረዳ ወልቃይት ናብ ሓምለዋይ ሕብሪ ለዊጡ ዘሎ ዋዒ ኩነታት ኣየር 

ኣብ ምምሕያሽ ኣበርክትኡ መተካእታ የብሉን፡፡  

 



5 
 

 

 

ሓይሊ ፀሓይን ፈታኒ ኣቀማምጣ ተፈጥሮን እንተየሰኮኖም ንግድብ ዛሬማ መይደይ ዝሃንፁ ዘለዉ ወገናትና ክብርን ሞገስን 

ይግበኦም፡፡ 
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ኣብ ስቡሕ መሬት ወልቃይት ዝህነፁ ዘለው ዓበይቲ ፕሮጀክታት (ግድብ ዛሬማ መይደይን ክልተ ፋብሪካታት ልምዓት ሽኮርን) 

እንትዛዘሙ ነዘን ጣብያታት ናብ ምድረ ገነት ክልዉጡወን ተተሊሙን ተስፋ ተሰኒቑን ይስራሕ ኣሎ፡፡ ኣብ ወልቃይት ጋህዲ 

ዝኸዉን ልምዓት ካብ ትግራይ ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝተርፍ እዩ፡፡ 

እቶም ፕሮጀክታት እንትዛዘሙ ካብ 80---100 ሽሕ ንዝኾኑ ወገናት ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ እዮም ካብ ተብሃለ፣ እቶም 100 

ሽሕ ወገናት ብነብሲ ወከፍ ሓደ ንሓሙሽት ስድራ ከመሓድር እዩ እኳ እንተተባሂሉ ኣስታት ፍርቂ ሚሊዮን ብቐጥታ ተረባሒ 

ይኾን ኣሎ፡፡ ስለዚ ድሕሪ ዓመታትስ ኣብ ቆለታይ ወልቃይት ኣብ ማይ ጋባ ድዩ? ወይ እውን ኣብ ዶግዓ ወልቃይት ሓንቲ 

ዓባይን ድምቕትን ከተማ ነጣይሽ ኣላ ማለት እዩ፡፡ እስቲ ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ሽሻይ ወልቃይት ንምርኣይ የብቀዐና፡፡  

ለካ እዞም ህውከት ስንቆም ተረፋ መረፍ (ደርግ ወ ኢህአፓስ) ክሳብ ዓንቀሮም ዝጭደድ ዝነብሑ ዘለዉስ እዝን ወድዝን 

እናተርኣዮም 'ከዱ ከዱ ንዓንቅፎም' ብምባል እዩ፡፡ ኣየ እኒ ዓሻ ሞኙ..ድሕሪ ደጊም ንሕናኸ ንድሕሪት ንምለስ'ዶ በሉ ዳኣ 

(ከይትቕንዩዶዋ) ኣብ'ቲ ሙሉእ ተሓድሶ የራኽበና ዝብል መልእኽትና ነቶም ሒደት ነባሕቲ እዩ፡፡ 

ንሕና እውን ንለብም ኣካይዳናን ኣረጋግፃናን ንፍለጥ…ካበይ ተላዒልና ናበይ ንኸይድ ኣለና? ነለሊ ንረዳእ፡፡ ጀሚርናዮ ዘለና 

ብመስዋእትን ስንክልና ዓሰርተታት ኣሻሓት ዝተረጋገፀ ዓወት ከይሸራረፍ ንሓልዎ፡፡ ክሸራርፍዎ ንዝህቅኑ ብትረት ንቃለሶም፡፡ 

ኣብ ዘለና ሃሊና ውነናን ቀልብናን ኣብ ዓድናን ህዝብናን ይኹን፡፡ ኣብ ዘፈላልየና ንፈላለ፡፡ እቲ ኸልቢ ይንባሕ ግመል ግን 

ጉዕዝኡ ይቐፅል፡፡ ኣብ መሰረታዊ ጉዳይና ከምቲ ዝተኸበሩ ርእሰ ምምሕድዳር ክልልና ነበር አቶ ፀጋይ በርሀ ሓደ ጊዜ ዝበልዎ 

“ትግራዎት ልዕሊ በዝሕና ዝጠንከረ ሓድነት ይሃልወናን የድልየናን” እማን፡፡ 
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