
 እዋኑ ዘይሓለወ ውሳነ !! 

ካብ ተኣምራት የማነ  -መቐለ  bereket66@gmail.com 

     ከተማ መቐለ ሕዚ ሕዚ እታ ዝፈልጣ የመሰልንይ ለሎ  ፡፡ ቐደም ካብ ባንኪ ክሳብ ዓዲ ጡረታ 
ብእግረይ ዝኸዶ ዝነበርኩ ሎሚ ወዮ እርጋንለ ሓውስዎ ይደኽመኒ ግን ድማ እቲ ቐደም ብደጀን ናይ 
ቐደም ኮይና ካብ  ሞርኒንግ ክሳብ ዓዲ ጡረታ ደው ኢለ ከማዕዱ ከለኹ ሰጣሕ ዝበለ ማይዳ ቐደም  
ሓንቲ መኪና ብህንደይ ሰዓት ትመፅእ ነይራ  ፡፡ቡዙሕ ሰብ የለን ድፍእ የለ ጨና የለ ግዛዕ ምዛዕ 
ለይብላ ነይራ ከተማና ከተማ መቐለ ፡፡ሎሚ ግና ምስቲ ዕብየታ ተሓዊስዎ ደሚቓ ውቅበቲ ኮይና ፡፡ 
ነባራይ ከተማ መቐለ ሕዚ ክሳብ 500 ሚእቲ ሽሕ ዳርጋ ፍርቂ ሚሊዮን ከምዝበፀሕ ሓበሬታት 
ይሕብሩ ሕዚኳ ብዛዕባ ፅባቐኣ ዘይኮነስ ገላ ገላ ኣብታ ከተማ ብሰኣን ምምሕድዳር ዝረአ ፀገማት ኣለዉ 
ክነውግዕ ፡፡፡ 

    ሎሚ ከተማ መቐለ በሕማቕ ጨና ዝተዓጠነት ከተማ እያ ኾይና ፡፡ኣብ ገለ ገለ ቦታታት ኮነ 
ተባሂሉ ካብ ገዛ ዳሽንቲ ዝወፅእ ንእግረኛ ዕብልኽ የበሎ ቶም ሰብ ገዛኳ ጠሪዖም ጠሪዖም ሰማዒ 
ዝሰኣኑሉ ህምልኾነ እየ ጠይቐ ተረዲአ ፡፡እስቲ ቑፀሩ ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ኣብ ሕምብርታ ናይ 
ኣሪድን ኣይናለምን ታከሲ ደው ዝብላሉ መዋፈሪ ታክሲ ኩሉ ነገሩ ዝተሓዋወሶ ሽንቲ ሓርኢ.. ሽጋራ 
ዝተደብረየሉ (ዝተራገፈሉ ) ብጨና ዝተበከለ ሓላዊ (ዋና ) ዘይብሉ ከተማ ዝመስል እዚ ቦታ ተሳፈርቲ 
ንኣሪድን ኣይናለምን  ዝሳፈሩሉ ካብ ኣሪድን ኣይናለምን ዝወርዱሉ ናይ መጨረሻን መበገሲን ታክሲ  
ስፍራ እዩ ፡፡ኣብዘ ቦታ እቶ ሹፌራትን ተሓጋገዝቲን /ረዳት /  ሕጊ መኽበርቲን ለሚዶምዎ ድዩ 
ብዝኾነ ንተሳፈርቲ ግና ብጣዕሚ ንሕማም ስርዓት ምስትንፋስን ዝተፈላለዩ ሕማማት ዘቃልዕ ዋና 
ዘይብሉ ከተማ እዩ ምምሕድዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት ፡፡ኣብቲ ቦታ  ክትሳፈር ተለኻ ጨንኡ  ዓዲ 
የሕድግ (ዓና ሓደግናኳ ላበይ ንኸድ ዋኢ …ክፍለ ከተማ ሓድነት ክሪኦ ዘይደሊ ውሳነ ክህበሉ ዝሃረሰሉ  
እዩ እቲ ቦታ ፡፡እታ ከተማሰ ናመን እያ ዘብለካ ዋኒን እዩ !! እሞ እቲ እዚ ክፍለ ከተማ ሓድነት ነዚ 
ፀገሙ ምርኣይ ኣብይዎስ ደቂ ኣንስትዮ ሸቂጠን ዓርሰን ስድረኣንን ኣብ ዝሕብሕባሉ ስራህቲ ንግዲ 
መንደጊ ዓፂኽን ገለባ ታዶስ ከመይዶስ ንቆፃፀር ይባሀለለይ ሎ ፡፡ ካልኦት ጸገማት ኣለዉ …ክቕፅል እዩ 
ንሕዚ ግና …. 

    ኣብተ ከተማ ኣብ ዝተፈላለዩ መንገዲታት ህንፃ ንሰርሕ ኣለና ብዝብል ገረጋንቲ ዝመልኦ ሓመድ 
፣ሓሸዋ .ቡሉኬት ….ንመንደቅ ዝኸውን በቢያጆ ብቢያጆ ተቐፂዑ ተራጊፉ እረ ብሕጊ ብወያነ ተበልከስ 
እቲ በዓልቲ ሃፍረቲ በቶም ሚኒዋ ገይሩ ብቴንዲና ከፈግአካ ይዕድመካ ፡፡ሕዚውን ኩለን ክፍለ 
ከተማታት ቢቦትኡ ዘፀግ ዘሎ ጉዳይ እዩ …ንክበሀል ግና ዝሓለፈ ሰሙነ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ 
መጠንቀቒ ተዋሂቡያ ..ከሜ ንሱ ጥረሕ ተራዩዎም ..እንድዒ !! 

    ኣብ ጊዜ ኣቦይዝጊ እቲ ማይ ኣቦይዝጊ ልዕሊ መንገዲ ይኸድሞ በሓመሳ ድየ ፣ ብጃልባ ድየ 
(ጃልባኳ) የንፈልጥይ  ሙሉእ ፅርግያ ሞሊኡዎ መን መሕለፊ  ! እዚ ድማ እቶም ፋኛቱራታት 
(መሕለጊ ፈሳሲ ጓሓፍ )   ኣብቲ ቦታ ብዘለዉ ሰብ  ሃፍቲ ወይ ሰብ ገዛ እቲ ሽንት ቤቶም ወይ ተዓፅዩ 
ወይ ድማ ጎሲዑ እዩ ዓብለቕለቕ ትብል እናረኣዩ ስራሕ ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ገይሮም ዝሓሰቡ እዮም 
እቶም ውሑዳት ፡፡  ፡፡ብቡንባ ልናፈቕናዮ ማይ ልዕሊ ፅርጊያ ላኸድ ትስሕቐና ተሎ  ልኣዳም ገረሞ ፡፡ 

     እቲ ኣብ ማእኸል ጎደና መከፋፈሊ ብሳዕሪ ዘጌፀ  ኣብ ገገሊኡ ንመራእይቲ ዘሰከፍ ገሊኡ ድማለ 
ረሲሑ እቲ ዝቦቐለ ድማ  ዝዋርያ ኣድጊ ላዓፀደቶ ትርኢ ተለኻ የሕዝነካ -ዛ ከተማናስ ዋና ዶ ኣለዋ ፡፡ 

         ኣተኣላልያ ደረቕ ፈሳስን ጓሓፍ እቲ ዝገርም ባህሊ እዩ ፡፡ኣብ ገላ ገለ ቀበሌታት እተን ሰብ 
ዋና ህንጻን ትካልን ባዕለን ናይቲ ቀንዲ ጓሓፍ መመንጨውቲን ተቓወምትን ባዕለን እየን እዚ ድማ 
ዘይምዑርይ ኣሰራርሓ ህንፀት መንገዲን ከተማ  መቐለ ብፍላይ ከፍለ ከተማታት መቐለ እዩ ፡፡  



    ናብቲ ጉዳና ንእቶ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ ቡን ብምሻጥ ዝመሓደራ መናእሰይ 
ኣዋልድ ዘንፀላለወ ውሳነ ሪኤስ ተገሪመ ፡፡ብቐዳምንት እዘን መናእሰይ ኣዋልድ ኣብዚ  ብቡና  ኣፍሊሕካ 
ምሻጥ ስራሕ ዝተዋፈራ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩለን ናይ ዞባ ይኹን  ኣብ ወረዳታት 
ዝርከባ ኣዋልድ ዝሓዝኦ ክፍቲ ስራሕ መደብ እዩ ፡፡እዚ ድማ ከተባባዕ ዝግበኦ ምህዞ ስራሕ እዩ ፡፡እዚ 
ስራሕ ዝመሃዘት ኢዳ ይባረኽ እተን ኣዋልድ እቲ ቅደም ክብል ዝመሓደራሉ ዝነበራ ስዋ ናሸቀጥካ 
ካቲካለ  እናውፃእካ ፣ እንዳ መስተ ኣንዳ ካፌ ምትእንጋድ  ስራህ ዘናገፈ  ባዕለንን ዓርሰን ዘመሓድራሉ 
ስራሕ ክፈጠረለን ዝኸኣለ እሞ ድማ ብቐሊል ወጻእ ኣፀቢቐን ተሰሪሐን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክሰገጋገራ 
ከምዝኽእላ ካብተን ቀዳሞት ጀመርቲ ዝተርኣ ዛዕባ እዩ ፡፡ 

    ኣብ ከተማታት ትግራይ ብፈላይ ከተማ መቐለ ዘሎ ሰራሕቲ ሸቐጥ ቡን መንእሰይ ከተማ መቐለ 
(እቲ ተቆሪኑ ዘሎ ከምዘሎ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ )ንመናእሰይ ካብ ሽሻን  ጫትን ዘናገፈ ምስቲ በዓል 
ሰራህ ወፂኡ ብቐሊል ዋጋ ቡኑ ሰትዩ ናብ ስርሑ ዘምለሰሉ እዩ ፅቡቕ መሕለፊ ጊዜ እዩ ፡፡ዋላኳ ገለ 
ገለ ፈላጣት ኢና በሃልቲ ዘተፈላለየ ሽም እንተውፅእሉ ብወገነይ ፅቡቕ ና ዕረፈቲ ሰዓት እየ ዘሕልፍ ፡፡ 
በተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ክልሉን ሃገራዊን ጉዳያት ዝዝተየሉ ነፃ መድርኽ ብምዃኑ የሐጉስ ፡፡እዚ ስራሕ 
ቡዙሕ ወጻእ ዘይሓትት እዩ ፡፡ነዚ እዩ ድማ  ብቐሊሉ ብዙሕ ካፒታል ከይሓተት ትምሀርቲ ክእለት 
ከይሓተት ናይ ኣደታተን ውሕልና ሒዘን ዝሽቅጣ ዘለዋ ፡፡ 

      ምስዚ ቅድም ኢለ ከውግዖ ዝፀናሕኩ ተግባር እዩ እምበኣር ከውገዐለኩም ዝደለኹ ፡፡ ኣብዚ 
ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ዝተርኣይ ጉዳይ ግና ንቡዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘገረመ እዩ ነይሩ ፡፡ካብ ክፍለ 
ከተማ ሓድነት ክፍሊ  እቶት ዘመፁ መናእሰይ መጠንቀቕታ ዝሓዘለ ደብዳበ ብሪኮንዴ ገይሮም ክህቡ 
ሪኤ ፡፡እዚ ደብዳበ  ንቡዙሕ ሰብ ዓማዊል ዘገረመ ንተን ሰብ ዋና ዘደናገፀ እዩ ነይሩ ፡፡ሓንቲ እንዳ ቡና 
ዘለዋ ቡዙሕ ሽማ ምግላፁ ኣድላይ ዘይኮነ "ኣነ ንንውሕ ዝበሉ ዓመውቲ  ኣብ ጅዳ ጅዛን ዝተብሃለ 
ብዘይ ሕጋዊ ኩነታት ከይደ ብዘይ ሕጋዊ እናሰራሕኩ ንወለደይ ይሕግዝ ነይረ ይኹንምበር ዓሚ ኣብ 
ዝነበረ ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ብሰላም  ዓድኹም ተመለሱ ዝብል  መንግስቲ ስኡድ ዓረብ መግለፂ  
ተሞርኩሱ ዓደይ ኣትየ ፡፡ናይ መንግስቲ ልቓሕ ሞኪረ ነይረ ሃላክ እዩ ብኣፎም እምበር ኣብ ታሕቲ 
ዘሎ ኣሰራርሓ ምስቲ ላዕለዋይ ኣይቃደውን ስለዚ በታ ዘላትኒ ገንዘብ (ሒዘያ ዝመፃእኹ ) ናብዚ ናብቲ 
ናበልኩ ክውድኣ ምስጀመርኩ ናብዚ ስራሕ ኣትየ ፡፡ቡና ኣፍሊሐ ብምሻጥ  ዚሃር ይመስገን ቡና ጽቡቕ 
እግሪ ክተክል ጀሚረ  ፅቡቕ ይሰርሕ ነይረ ግና ሕዚ ድማ ከምቲ ዝረኣኻዮም  ምንችቤ መፂኦም 
ወንበርባ ገለባ ላበሉ የንገላትዑኒ ኣለዉ " በምባል ሓዚና ኣውጊዓትኒ ፡፡ " ምንችቤ እማን ብእማን 
ንህዝቢ  ድዩ ዝሓስብ ወይስ ንመንግስቲ እዚ ሕጊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝብና ጸጊቡ ከይሓደደረ ወንበ'ርባ 
ዱካ'ባ ኣልዕሊ ኣብ ውሽጢ ገዛኺ ስርሒ ናበልካ ኣብታ ዘይብላ ጸባብ ገዛ ክንደይ ሰብ ኣተኣናጊዳ ክንደይ 
ሰብ ተጠቒሙ ገዛ ክራይ ከፊላ ዘለዋ ዕዳ ተዓድያ ናይ ገዛ ኣስቤዛ ዓዲጋ ቆልዑት ኣዕብያ ትወፆ ? ጌና 
መንግስቲ ብፍላይ እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኩሉ ሻብ መሞከሪ እዩ ዝገብረና ትዝክሩ ቅድሚ 
ዝተወሰነ ዓማውቲ  ኣካራይ ተከራይ ፣ቁርጥ ግብር በዝብል ዝፅውዑ ነገራት ኣባና መሞከሪ ገይሩ 
በበይንና ና ፌደራል ስርዓት መኽበርቲ ገይሩ ክፈሊ ክፈል ኣይህፍልን በዝብል ክንደይ ዕግርግር ነይሩ ፡፡ 
፡፡ኣብታ ዘይብላ እቶት ሰፍ ዘይብል ግበሪ ክፈል ተባሂሉ ከንደይ ሰብ እዩ ንግዱ ዓፅዩ ንማእኸል ሃገር 
ዝኸደ …ዳሓ ድማ ዝወፆ ኣስማት ታይ  ነይሩ ? ስለዚ ናይ ክልልና መንግስቱ ኣብዚ ሕዚ ኣውፂእዎ 
ዘሎ ውሽጣዊ መመርሒ ወንበር ኣይተውጽኣ/ኢ  ደገ ኣይትሽጣ/ጢ  ዝብል መምርሒ ፅባሕ እዘን 
ኣዋልድ ዘላተን መማረጢፂ እዚ ሸይጠን ገዛ ክራይ ክኸፍላ ኣይክእላን ስድረኣን ከመሓድራ ኣይኽእላን 
ብሰንኪ እዚ ድማ ዘይቕረፀሉ አንዳ መስተ ኸፊተን ተገዲደን ናብ ዘይደልዮ ተግባር ብምእታዉ  ነብሰን 
ሸይጠን ዝሓድራሉ እንዳ መስተ ምኽፋት እዩ ፡፡ 

   ኣብዚ ሓደ ነገር ከስመረሉ ዝግባእ ትግራይ ብደረጃ  ሃገር እታ ዝለዓለ ዝርገሐ ኤች ኣይ ቪ ዘለዋ 
ክልል ከተማ መቐለ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ቐፂላ 3 ሚእታዊ ዝርገሓ ኤች ኣ ቪ ዘለዋ ከተማ እያ ፡፡  
፡፡ስለዚ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ታይ እዩ ዝገብር ዘሎ  እተን ክፍለ ከተማታት ?? ንፌደራል 



ንምሕጓስ ተባሂሉ ኣሕዋትና ካብ ስራሕ ክናገፋ ምግባር ተይ እዩ ዕላምኡ ? ብሱሩባ  መግለፂ ሕወሓት 
እንታይ ድዩ ዝነበረ እቲ ትማሊ ዝወፀ - ዝይገርም !! ….ብተወሳኺ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓማውቲ ብደረጃ 
ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ኣዳራሽ ውሳነ ዝተውሃቦ ኣከራይን ተከራይን  ባዕሉ እቶም አመሓደርቲ ገበጥቲ 
እዚ ኪራይ  " ኣይይ ክንደዚ  እዚ ገዛማ ኅብዲዙይ ኣይካረይ ኽንዱዙይ እዩ ልካረ " እናበልካ ፅዋ ሕዚ 
ደኣ ከመይ ኣቢላ መፂኣ ዓይጋ ፎረም ተኣምራት የማን  ምስ ክቡር ዶ/ር ደብረፅዮን ኣብ ዘካየዶ ቓለ 
ምልልስ ብዛዕባ ኣከራ ተከራይ አንታይ መፍትሕ ተገይሩ ኣብ ዝብል ሕትኡ  ኣብቲ ጉባኤ 
ከምዝተወሰነትን "ሓፋሽስ ሓቁእዩ  ኣይ እምኒ ዲና አቐቢልናዮ ሓሻዋ ዲና ወይ ድማ ሲሚንቶ ዲና 
ሓጊዝናዮ ኣብ መገዛ ገዝኡ ክድዚ እዩ ክካረ  ክንዲዚ'ባ  ናበልና ንውስን ?  ስለዚ ብስሩ ባዕሉ 
ብዝኣመነሉ ይኽፈል ኢልና ወሲና ኢና  " ኢሎም ነይሮም ግና ሕዚ ጣቢያ ሓድነት ማእከላይ ኮሚቴ 
ዝወሰኖ ከመይ ገይሩ የፍርሶ ከምዘሎ ሰሚዐ ሓዚነ …ጌጋ ምዃኑውን ክፈልጥ ኣለዎ ፡፡ ኣብ ከተማ 
መቐለ ይኹን ኩለን ዞባታት ዝሽቅጣ  መናእሰይ ኣዋልድ ሰብ ዳ'ቡን ዕልባት ክግበር ተዘይኮነ ማእከላይ 
ኮሚቴ በዚ ' መናእሰይ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ናብረኣን ከመሓየሽ  ክንሰርሕ ኢና እናበለት ' 
ምምሕድዳራት ትግራይ  ብፍላይ  ድማ ክፍለ ከተማታት ከተማ መቐለ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምውሳን 
ህዝብን ምምሕድዳርን ዘቀሓሕር'ዶ ዘራሓሕቕ 'ዶ  ኣይኮነን ? ኣብዚ ዘሎ ስእነት ሰናይ ምምሕድዳርን 
ሰእነት ስራሕን ዘጋድድ ኣብቲ መንግስትና ዘሎ ተኣማንነት ዝሽርሽር እዩ ፡፡በወገን መንግስቲውን  
ምምሕድዳር ከተማ  መቐለ  ኣበይ ከይበፅሕ ኢልካ ብባዕልኻ ተላዒልካ ዝውሰን ውሳነ ሕዚ ህዝብና 
ካብቲ ተፃዒኑዎ ተዳእኒኑዎ ዘሎ ስአነት ሰናይ ምምሕድዳርን ፍትሕን ኣብ ስቱሉስ ወሲኻትሉ እዩሞ 
ይኣክል !! ክቕፅል እየ …. 


