
 ከዕንቦጭ  የበለጠ የበሬ ወለደ መንፈስ የጎዳት ከተማ!!!  
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ባህርዳር ከተማ የተፈጥሮ አቀማመጥጦ ደስታን የሚሰጥ ነው፡፡ ለኑሮ ተስማሚና ሳቢም ነች፡፡ ሆኖም የብሄራዊ ክልሉ 

ርዕሰ ከተማ የመሆኗን ያህል መጓዝ ያለባትን ዕርቀት እየተጓዘች አይደለም የሚለው ብዙዎቻችንን ያስማማናል፡፡ 

በመሰረተ -ልማት ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን እያገኘች አይደለም፡፡ በዚህም ምክንያት ከነዋሪዎቾም ሆነ ከእንግዳ ደራሾቿ 

ልታገኝ የሚገባትን ጥቅም ሙሉ በሙሉ መጠቀም አልቻለችም፡፡  

የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር ባለሀብቶችና ስራ ፈጣሪዎች ሀብትና ዕውቀታቸውን ለዚህችው ውብ ከተማ ላይ 

አፍስሰው ራሳቸውንም ሆነ ከተማይቱን እንዲደግፉ ብዙ ስራ ይጠይቃል፡፡ በተለይ በ2008 ዓ/ም ማጠናቀቂያ እና  

በ2009 ዓ/ም የተፈጠረው አለመረጋጋትና ሁከት በዚህች ውብ ከተማ ጥላሸቱን አጥልቶባት አልፏል፡፡ 

በግል ባለሀብቱ የተጀመረውን የኢንቨስትመንት ሙቀት ውሀ ቸልሶበት አልፏል፡፡ የወሬና የአሉባልታ መናፍስት 

ከተማዋን ሲጋልቧት መክረማቸው ለነዋሪው የተሰወረ አይደለም፡፡ ህብረተሰቡ ከደጋግ ወሬዎችና ሰናይ ዜናዎች ይልቅ 

በአስደንጋጭ አሉባልታዎችና ሸብር ሲታመስ ቆይቷል፡፡   

ሌላው ቀርቶ በጣና ሀይቅ ላይ የተከሰተው እንቦጭ አረምን ድንገተኛ ክስተት አስመስሎ በማስወራት የከተማውን 

ህዝብ አልፎ የአገሪቱን ህዝብ እረፍት እስከማሳጣት የደረሰበት ሁኔታ ሲታወስ አጀመብ ያሰኛል፡፡ የዕምቦጭ አረሙ 

በሀይቁ ላይ መከሰት የጀመረው  ከ5 ዓመት በፌት ሆኖ እያለ በሌሎች ሰሞኑን የበተነውና አገር ሊጠፋ በማስመሰል 

የተደረገው ሽብርና ሁከት ምነው ፀረ-ሽብር አዋጁ እዚህ ላይ አልሰራም ያሰኛል፡፡ በዕርግጥ እንቦጭና ውሀ 

ተነጣጥለው የማይታዩ ቢሆንም ከጌጥ አልፎ ሀይቁን እንዳይፈታተነው ለከተማዋም የመርዶ ዜና ሳይሆን እንዴት 

መከላከል ይቻል ነበር ብሎ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው ፡፡  

ነገር ግን ዕርኩስ መንፈሱ መጀመሪያም የተንቀሳቀሰው ከተማዋንና ነዋሪዎቸቿን ለመፈታተን ስለነበር ዕቅዱን አሳክቷል፡፡ 

በመሆኑም ህብረተሰባችን አሁንም ለዚሁ የእርኩስ መንፈስ ጀሮውን ሳይሰጥ የባህር ዳርን ልማት ለማሳለጥ 

የጀመረውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ ይቀጥል ማለት እወዳለሁ ፡፡ 

ህብረተሰባችን ለቀፋፌ ወሬዎችና አስደንጋጭ መርዶዎች ዋና ማሰራጫ ሆነው እያገለገሉ ላሉት የማህበራዊ ድረ-ገጾች 

(ማህበራዊ ሚዲያ አትጠቀሙ ሳይሆን) መረጃዎች ምን ያህል ለህይወታችን ጠቃሚ ናቸው የሚለውን ጉዳይ ማየትና 

ጥቅምና ጉዳቱን ማመዛዘን ጠቃሚ ነው ማለት እፈልጋለሁ ፡፡ 

በተለይ ውጭ ሀገር ሆነው ለቤተሰቦቻቸው የረባ ነገር መላክ የተሳናቸው ቼፈ-ረሴ እያሉ አሉባልታ እየለቀቁልን 

መሆኑ ይታወቃል፡፡ እነዚህ ግለሰቦች በሀገር ቤት የተረጋጋ ነገር እንዲኖር አይፈልጉም ፡፡ ጥለውት የኮበለሉት 

ወንድምን እህት ከነሱ በተሻለ መንገድ ሲለወጥ አይናቸው እያየ ነው ፡፡ ነገር ግን ይህ ደስታ አልፈጠረላቸውም፡፡ 

በመሆኑም  ሀገሬው ልማቱን አቋርጦ በፍርሃት እንዲዋጥና በሽብር እንዲናጥ ብሎም ከሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች 

እና የውጭ ሀገር ጎብኝዎች ወደ ባህር ዳር እንዳይመጡ ተግተው ሲሰሩ ታዝበናል፡፡ በእርግጥ ሀገር ውስጥም እንዲሁ 

የእነሱን  ወሬ ተቀብለው የሚለቁና የሚያባዙ አልታጡም ።  

በመሰረቱ ባህርዳር ከተማ አሁንም ውበቷ ብዙ ነው፤ ምቹነቷም የማያጠራጥር ነው። እናም ይህ ውበቷና ምቹነቷ 

ከተረጋጋ ሁኔታ ጋር ጎልቶ እንዲወጣ ጠንካራ ስራ መሰራት ይኖርበታል።   በየጊዜው መረጋጋትና ሰላም እንዳለ 



በተግባር ማረጋገጥ ይገባል።  በሌላ ወገን የሚነዙ ወሬዎች ሁሉም ባዶ ናቸው ባይባልም ብዙዎች መረጃዎች ግን 

ሐሰተኛ እንደሆኑ ማሳወቅና በራስ የመተማመን መንፈስ እንዲያድግ ማድረግም ያስፈልጋል። 

ይህ ሲሆን ዘርፈ ብዙ ስራና ተከታታይነት ያለው ተግባር ለማከናወን በራሱ መንገድ ጥሬውን ከብስሉ የሚመርጥ 

ኃይል እንዲኖር ማድረግ ይቻላል። ለዚሁ ግን ሁላችንም የየበኩላችንን  አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንደ 

ክልል ከተማነቷ ደግሞ ልዩ ትኩረት ይሻታል።ሌሎችም ትንሹን ነገር  በጣሙን አወፍረው የበሬ ወለደ አይነት ወሬ 

ተቀብለው እየተረባረቡ ያሉት ባህርዳር ከተማ ላይ ስለመሆኑ መታዘብ ከጀመርኩ ሰነባብቻለሁ እና ይህንኑ ደጋግሜ 

የማነሳው ፡፡  

አንድ ምሳሌ ላንሳ……. የባህርዳር ከተማ ሁለገብ ስታድየም ምን ደረጃና ሁኔታ ላይ እንዳለ ለማንም የተደበቀ 

አይደለም ፡፡  በርካታ ውድድሮች ሲካሄዱበት እንደነበር ግን አይዘነጋም።  ይሁንና አሁን  በሀገራችን የሚካሄዱ 

ትልልቅ ውድድሮች ሌላ አካባቢ አዘንብለው እየተከናወኑ ነው። ሁኔታው ለምን ሆነ የሚል ጥያቄ አጭሮብኛል። 

የተረጋጋ ሁኔታ እንደሌለ ስለታሰበና በዚህም ምክንያት ጨዋታዎች  ወደ ሌላ ቦታ እንዲከናወኑ መደረጉ አገር 

ያወቀው ጠሀይ የሞቀው ጉዳይ ሆኗል፡፡  እናም ከተማዋና ህዝቧ ያገኙ የነበረውን ገቢ በዚህም በዛም በሚነሱ 

አሉባልታዎች እያጡ፣ መዝናኛና ማበረታቻ የሚሆናቸውን ጉልበትም እየተነጠቁ ስለመሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። 

በተደጋጋሚ እንደሚባለው ወደ ውስጥ ማየቱ ተገቢ ነውና ወደ ባህርዳር አትሂዱ አትድረሱ ባዮች መቼም ቢሆን 

የሚሉትን ያቆማሉ ተብለው የሚታሰቡ ስላልሆነ ይህንን ሁኔታና እንቅስቃሲያቸውን በምንና በእንዴት አይነት መንገድ 

መመከት እንዲሁም ተካታታይነት ባለው መንገድ ከህብረተሰቡ ጋር በመነጋገርና ህብረተሰቡም እንዲያውቅ በመስራት 

የከተማዋን ገጽታ መገንባት ልዩ ትኩረት ተችሮት በንቃት መሰራት አለበት ባይ ነኝ እንደ ነዋሪ ስለሚያገባኝ። በዚሁ 

አጋጣሚ አንድ ጠቁሜ የማልፈው ጉዳይ የአማራ ቲሊቨዥን የባሕር ዳር ከተማን በሚዳስሰው ኘሮግራም የከተማዋን 

እና የኖሪዋን ሁለንተናዊ ሁኔታ እየዳሰሰ ትክክለኛ የሆነው ገጽታ እንዲያዝ በትኩረት መስራት አለበት፡፡   

በመሰረቱ ምክንያታዊ መሆንና ማመዛዘንም መለመድ አለበት። በግርድፉ ማን ምን አለ ? ለምን?መቼ? ትክክል ነው 

ወይ?  የሚሉትን ለማረጋገጥ የሚባሉና የተባሉ ጉዳዮችን እያነሱ ከምንጫቸው መመርመር ያስፈልጋል። ካለበለዚያ 

የሚፈጠሩ ሁኔታዎች በሙሉ ወደ ነዋሪዎቿ መወርወራቸው አይቀርም። ይህ ደግሞ ነዋሪዎቹን እንጅ ሌላውን ብዙም 

አይጎዳም።  በተለይ ያልተጨበጠ የወሬ ሰጭ ለሆኑት አካላት ትርፍ ያስገኘላቸው ካልሆነ በቀር ለነዋሪው 

የሚያመጣው ትካዜና ጥርጣሬን ነው ። ሰርቶ ማግኘትን ሳይሆን አንጋጦ መመልከትን ነው የሚያስከትለው ። 

ያስከተለውም ይህንኑ ነው። 

በመሆኑም ባህርዳር እንደየስበት ማዕከል መወሰድ ካለባት ለእድገት የሚበጃትን፣ ለሰላሟ የሚያመቸውን ሁሉ በየዕለቱ 

ማድረግ ነው። ውበቷና ድምቀቷም በኗሪዎቿ የሚወሰን እንጅ በአሉባልተኞች  ስለማይወሰን ይህም በእጃችን ስላለ 

ለከተማዋ ሁለንተናዊ ሰላምና ዕድገት በጋራ መስራት፣ በጋራ መመካከር የጋራ መፍትሄም እያስቀመጡ 2010 ዓ/ምን 

መጋፈጥ ይገባል።  ያለነዋሪዎቾ ትጋትና ትብብር  ባህርዳር አትታሰብም እና ነው። 

ቸር እንሰንብት 


