
ቡሬ-ወለጋ ተረስቶ የቆየው መንገድ! 

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ  

19/08/2009 ዓ.ም 

በቅርቡ ለስራ ጉዳይ ወደ ምዕራባዊ የኦሮሚያና የአማራ ክልል አካባቢዎች የመሄድ 

አጋጣሚ ተፈጥሮልኝ ስለነበር ጎጃሞችን ከምዕራብ ኦሮሚያ በተለይም ከወለጋና አካባቢው 

ነዋሪዎች ጋር በቀጥታ በሚያገናኘው የቡሬ-ወለጋ መስመር የማለፍ እድሉን አግኝቼ 

ነበር፡፡ ይህ መስመር በዋነኛነት በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚገኙትን የአማራና የኦሮሚያ 

ክልል ህዝቦችን ብቻ ሳይሆን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አካል የሆነውን የመተከል ዞን 

አስተዳደርንና ነዋሪዎቹን ከክልሉ ዋና ከተማ አሶሳ ጋር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 

ለማገናኘት የሚያስችል ብቸኛው መንገድ እንደነበረም ይታወቃል፡፡  

በዚህና በሌሎችም ምክንያቶች መስመሩ ዘርፈ ብዙ የሆነ ኢኮኖሚያዊና ማህበረዊ 

ጠቀሜታ እንዳለውም ይታመናል፣ በተለይም የወለጋና የጎጃም አካባቢ ነዋሪዎችን ምጣኔ 

ሀብታዊና ባህላዊ ግንኙነት በማጠናከር ረገድ መንገዱ እጅግ የጎላ ድርሻ እንዳለው 

የየአካባቢዎቹ ነዋሪዎች በኩራት ስሜት ውስጥ ሆነው ይገልጻሉ፡፡ ማንም ኢትዮጵያዊ 

በቀላሉ ሊገነዘበው እንደሚችለው የጎጃምና የወለጋ አካባቢዎች በትርፍ አምራችነታቸው 

በእጅጉ የሚታወቁ ሲሆን በተለይም ጎጃም በጤፍና በበቆሎ ምርቱ ሲታወቅ ወለጋ ደግሞ 

በበቆሎና በለውዝ እንዲሁም በማንጎ ምርቱ በእጅጉ የታወቀ አካባቢ መሆኑን ከግብርና 

ምርትና ምርታማነት ጋር ተያይዘው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ፡  

እነዚህን ሞልተው የተትረፈረፉ የግብርና ምርቶቻቸውንና የተፈጥሮ ሀብቶቻቸውን ወደ 

ገበያ ለማቅረብ ከሚያገለግሉ መንገዶች መካከል የቡሬ-ወለጋ መስመር አንዱና ዋነኛው 

ነው ማለት ይቻላል፡፡ ለዚህም ይመስላል በዚህ መስመር በየቀኑ ብቻ ሳይሆን በየደቂቃው 

በርካታ የጭነትና የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሸከርካሪዎች 

በብዛት ሲርመሰመሱ የሚታየው፡፡ ከዚህም ባሻገር የጎጃምና የወለጋ አካባቢ የህዝብ ለህዝብ 

ግንኙነቱም ሲታይ በእጅጉ የጠበቀና የተሳሰረ እንደሆነ ይታወቃል፡፡  

በዚህም ምክንያት በየቀኑ ከባህር ዳር ነቀምት በቋሚነት አገልግሎት የሚሰጡ አገር-

አቋራጭ አውቶብሶች ተመድበው የሚሰሩ ከመሆኑም በላይ ከቡሬ-ነቀምት በርካታ 

መለስተኛ አውቶብሶች በየስአቱ ሲመላለሱ መመልከት የተለመደ ነው፡፡ ይህ መንገድ 

አገልግሎቱ በእጅጉ የሰፋና በባህሪውም ወሳኝ የመሆኑ ጉዳይ ሌላው ተጨባጭ ማሳያ 



ደግሞ ‘የሰይጣን ጆሮ ይደፈን እንጂ’  የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦችን ከመሀልና 

ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ነዋሪዎች ጋር የሚያገናኘው ዋናው የአባይ ድልድይ ወይም 

መንገድ አንድ እክል ቢገጥመው አዲስ አበባን ጨምሮ ከሌላው የደቡብና ደቡብ ምዕራብ 

ኢትዮጵያ አካባቢ ህዝቦች ጋር ሊያገናኝ የሚችለው ብቸኛ መስመር እንደሆነም 

ይታወቃል፡፡ 

 የዛሬ ሀያ ስድስት አመት በየካቲት ወር ኢህአዴግ የጎጃምና የጎንደር አካባቢዎችን 

በዘመቻ ቴዎድሮስ አማካኝነት ሙሉ በሙሉ ከተቆጣጠረ በኋላ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ 

የወለጋን አካባቢ ለመቆጣጠር ዘመቻ ቢሉሱማ-ወልቂጡማ በሚል ስያሜ ወደ ምዕራብ 

ኢትዮጵያና ብሎም ወደ አዲስ አበባ የሚያደርገውን ግስጋሴ ለማፈጣን ያደረገውን ጥረት 

በዚህ መንገድ ተሻግሮ ነበር ኦህዴድን ከሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ጋር በማገናኘትረገድ ታሪክ 

የሰራው፡፡  

ሆኖም ይኸ ሁሉ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታና ውለታ እንዳለው እንዲሁም ምጣኔ ሀብታዊ 

አዋጭነቱም ከዚህ ቀደም ብለው ከተገነቡ አንዳንድ መንገዶች አንጻር ሲታይ በምንም 

ስሌት የማያጠራጠር በሆነበት ሁኔታ እስከ አሁን ድረስ ደረጃው አለመሻሻሉና ወደ 

አስፋልትነት አለመቀየሩ ሲታይ የሁለቱ ክልል መሪዎችስ ለምን ዝምታን መረጡ 

ያሰኛል፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ መንገዱ የሚያልፍባቸው ከተሞች ነዋሪች ጤናና ንጽህና 

አደጋ ላይ መውደቁ እየታወቀ ምንም ማድረግ አለመቻል በራሱ ምን የሚሉት ደንታ 

ቢስነት ነው ሊያሰኝም ይችላል፡፡ 

በሌላ አነጋገር የዚህ መስመር አዋሳኝ ነዋሪዎች እነዛ ግዙፍ የጭነት መኪኖችና የህዝብ 

ማመላለሻ ተሸከርካሪዎች በሚያስነሱት የአቧራ ማዕበል ጤናቸው ሲታወክና ንጹህ 

አካባቢያቸው ሲበከል መመልከት እውነት ነው የምላችሁ ልብን ይሰብራል፡፡ የአቧራው 

ማዕበል የሚያደርሰውን ጥፋት በቀላሉ ለማረጋገጥ በመንገዱ ዳርና ዳር በቅርብ ርቀት ላይ 

የሚገኙትን ዛፎች ቅጠል መመልከት ይቻላል፡፡ የእነዚህ ዛፎች ቅጠልና ቅርንጫፎች 

በአቧራው ምክንያት በእጅጉ ጠውልገውና መልካቸውን ወደ ብጫነት ብሎም በሒደት ወደ 

ጥቁርነት ቀይረው መመልከቱ የጉዳቱን መጠን በቀላሉ መረዳት ይቻላል፡፡  

በእርግጥ ከአንድ አመት በፊት መንገዱ አስፋልት እንዲለብስ በመወሰኑ ምክንያት 

ኮንትራክተሩ ጎጃምና ወለጋ መሬቶች ውስጥ ካምፖችን በመገንባት ላይ እንደሚገኝ 



ለመመልከት ችያለሁ፡፡ ጥያቄው ከዚህ መንገድ ጋር ሲወዳደሩ ያን ያህል ኢኮኖሚያዊ 

አዋጭነት የሌላቸው መንገዶች በየክልሉ አስፋልት ለብሰው ለነዋሪዎቻቸው የተመቼና 

የተቀላጠፈ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጡና ጤናቸውም ይበልጥ እንዲጠበቅ 

ሲደረግ ለምን ይኸ መስመር እስካሁን ድረስ ተረስቶ እንዲቆይ ተደረገ?  የሚለው ነው፣ 

አሁንም ቢሆን የአስፋልት ስራው እንዲከናወን የመሰረት ድንጋዩ ከተጣለ አንድ አመት 

ያስቆጠረ ቢሆንም እስካሁን ድረስ የመንገድ ግንባታው በስርአቱ ሊጀመር ቀርቶ ካንፖቹ 

እንኳ ገና ተገንብተው የአልተጠናቀቁ መሆኑ ሲታይ ችግሩ ለቀጣዮቹ በርካታ አመታትም 

የማይፈቱ እንደሆነ ያስገነዝባል፡፡  

እናም የመንገድ ስራው ከዚህ በኋላም ቢሆን በርካታ አመታትን ሊወስድ እንደሚችል 

ስለሚገመት የአካባቢዎቹን ነዋሪዎች ስቃይ ማራዘሙ የማይቀር ነውና ጽናቱን ይስጣችሁ 

ከማለት ያለፈ ሌላ ምን ልል እችላለሁ!! ምንአልባትም በዚህ አጋጣሚ አስፋልት የማንጠፍ 

ስራው እንዲፋጠንና የአካባቢው ነዋሪዎች የጤና፣ የምጣኔ ሀብትና የማህበራዊ ችግሮች 

በአፋጣኝ ይፈቱ ዘንድ የፌዴራሉ መንገግስት የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች 

ባለስልጣናት በአጠቃላይና የሁለቱ ክልል መንግስታት መሪዎች በተለይ ጥብቅ ክትትልና 

ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ ማሳሰብ ወቅታዊ ብቻ ሳይሆን ተገቢም አስፈላጊም 

ይመስለኛል፡፡             


