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ሀይ ባይ !! የለም እንዴ ??? 

 

(ከሂሩተ- ሚካኤል - ባህር ዳር)  

07-11-17 

 

ጆሮ ስራው መስማት ነው ፤ሁሉን ይሰማል ፤ ምንም እንኳ የማዳመጡ ጉዳይ የየግላችን ቢሆንም ፤ ዓይን ስራው ማየት ነው፤ ዓይቶ እንዳላዩ 

ማለፍና በዕይታው መማረክ የግለሰቡ ጉዳይ ቢሆንም፡፡ ሰው ማየት ወይም መስማት የሚወደውን ብቻ እንዲከሰትለት የሚያደርግ መሳሪያ  

ቢኖር ኖሮ የመጀመሪያው ደስተኛ እኔ በሆንኩ ነበር፡፡ ነገር ግን ይህ ሊሆን አይችልም፡፡ አሰሱም ገሰሱንም ዓይቶና አዳምጦ  መመዘን የግል 

ጉዳይ ነው፡፡ ነገርን አዳምጦ እህልን አላምጦ እንዲሉ ፡፡ አሳዛኝም ሆኑ ሰናይ መልዕክቶች በአግባቡ ከተጠቀምንባቸው ትምህርት 

የሚቀሰምባቸው ፤ የህወታችን ስንቆች ናቸው የሚል ዕምነት አለኝ፡፡ ነገር ግን   ዓይቶ ማስተዋል ሰምቶ መመዘን ይሳነንና ነገሮች አንዳንዴ 

ከልክ በላይ ጦዘውና መልዕክታቸው ተዛብቶ ለሕይወትም ለንብረትም መጥፋትና መውደም ምክንያት ሲሆኑ ይስተዋላሉ፡፡ 

የዛሬ አጀንዳየ በሰሞነኛና ትኩስ መረጃዎች ላይ ነው ፡፡ የዓየር ሽፋን አግኝተው እየተደመጡ ያሉ ጉዳዮች ወግ፡፡ የጉዳዬ መነሻም  ሆነ 

መድረሻዬ ውቢቱ  ባሕር ዳር ነች፡፡ በውይይት አምናለሁ ፡፡ በቀኝም በግራም የሚናፈሰውን ወሬ ውይይት ወደ መረጃ ይቀይረዋል ፡፡ 

‘’ወሬ የዜና ቲፕ ነው’’  ይላሉ ፈረንጆች  ፡፡ ወሬ በሚገባ ተተንትኖ ወደ ጠቃሚ መረጃ ከዚያም ለውሳኔ የሚያደርስ አቅም ከሆነ 

በእርግጥም  መረጃ ያለው ህዝብ ይፈጥራል ፡፡  ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ ያለው ህዝብ  ደግሞ የልማትም የመልካም አስተዳደርም አቅም 

ነው ተብሎ ይታመናል፡፡  ስለዚህ ለምን በቀኝም በግራም የሚናፈሱ ወሬዎች የውይይት መነሻ ሆነውን ወደ መረጃ ብንቀይራቸውና 

ከዚያም ዕውቀት አድርገን የልማት አቅም ብናደርጋቸው  የሚል ዕምንት አለኝ፡፡ 

ነገሮችን  በትክክል ለመመዘን የሚቻለው ከጥሩ ነገሮች በመነሳት ነው ተብሎ ይታመናል ፡፡ በባህር ዳር የዓየር ሽፋን ከሚሰጣቸው  ሰናይም 

ሆነ እኩይ  ወሬዎች በቅድሚያ መልካሙን ነገር መዞ ማየቱ ጥሩ ነው ብየ አምናለሁ፡፡  ስለዚህ  ለበረከት ያህል  ከበጎው ልጀምር  በጥሩው 

ላንገራግር  …. 

ባህር ዳር በ2008 ዓ.ም መጨረሻ ከተከሰተው ግርግር በፌት  በየወሩ በአማካይ ሁለት ህንፃዎችን ታስመርቃለች ፡፡ በግል ባለሀብቱ 

በጋራና በተናጥል ግንባታቸው በመፋጠን ላይ የሚገኙ የገበያ ማዕከሎች ፤የከተማው ህዝብ ተስፋ፤ የኢኮኖሚው ዕድገት ማሳያ ናቸው፡፡  

የአስፓልት መንገዶቿ ስፋትና ምቾት ፤ኮብል ስቶን ግንባታ ፤   የዘንባባዎቿ  ቦታ አያያዝ ተፈጥሮ ከለገሳት አባይና ጣና ጋር ተዳምሮ ምነው 

የሰው ልጅ ሽኩቻውን ትቶ በምናብ ዓለም ለዚህች ውብ ከተማ አይንበረከክም ያስኛል ፡፡ አይደለም ነዋሪውን እንግዳ ደራሹን ቀልብ 

የምትማርክ ከተማ ነች ፡፡ አቦ በሀገረኛው አባባል ከዓይን ያውጣሽ  በሏት!!!  
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 በከተማው የሚፋጠነው አጠቃላይ  የማህበረ-ኢኮኖሚ ልማት እንደተጠበቀ ሆኖ በተቃራኒው ኮብል ስቶን የሚዘረጋው ግን ከከተማው 

የአጭርና ረጅም ጊዜ እቅድ እና ለከተማው ህዝብ በተገባለት ቃል መሰረት ሳይሆን፤  በጀት ከሚቃጠል ዓይነት  የመስራቱ ጉዳይ 

ከአሉባልታ አልፎ በተግባር እያየነው ነው፤  ከነዋሪዎችም የተሰወረ አልሆነም፡፡ ክረምት መዳረሻ የሚጀመሩ ኮብል ስቶንና የአስፓልት 

ግንባታዎች ለግብር ይውጣ ያክል እንጅ ፤ ግንባታቸው ቀጣይነት ስለሌለው ፍፃሚያቸውን ለማየት የምፅአት ቀን የመጠበቅ ያህል 

የመጓተት ባህሪ  በገሀድ ይስተዋልባቸዋል፡፡ እንዲህም ስለሆነ እሮሮዎች ይደመጣሉ፡፡ 

ሌላው የዚህች ታዳጊ ከተማ ተግዳሮትና የየዕለቱ አስገራሚ  ትዕይንት  የመንገድ ላይ ንግድ ነው ፡፡ የመንገድ ላይ ንግዱ የከተማዋን 

ማህበረ-ኢኮኖሚ ለማሳደግና  ዘርፉን ለመምራት ከሚፈጥረው ችግር ባሻገር ከተማዋን ወደ ህገ-ወጥነት እያመራት ነው፡፡ አደባባዮችና 

የእግረኛ መንገዶች በህገ-ወጥ ንግድ ተጨናንቀው መታየት የየእለቱ ትዕይንት ነው፡፡ ይህ ሁኔታ ከዛሬ ነገ መፍትሄ ያገኛል ስንል እየባሰበት 

ቀጥሏል፡፡  

የዕግረኛ መንገዱ ህገ-ወጥ ንግድ ይጧጧፍበታል፡፡ እግረኞች መስመራቸውን ለቀው በአስፓልት መንገድ  ከመኪና ጋር እየተጋፋ መጓዝ 

ተጀምሯል፡፡  አንድ ባህርዳርን በእንግድነት የታዘባት ወዳጄ ባህር ዳር ሁሌም  Sunday Market አለ እንዴ ?  የሚል የለበጣ ጥያቄ  

ማንሳቱን አስታውሳለሁ፡፡  እግረኛው ማለፊያ አጣን በሚል ከወጣት የመንገድ ላይ ነጋዴዎች ጋርም ሀይለ-ቃል ሲለዋወጥ ማዳመጥና 

ማየት የተለመደ ሆኗል፡፡ ህግ ባለበት ሀገር ህገ-ወጥነት ጫፍ እንዲረግጥ ለምን እንደተፈቀደ ለእኔም ግልፅ አይደለሁም ፡፡ህግ -

አስከባሪዎችን  የበላችው  ጅብ ምነው አልጮህ አለ!!   

ለመሆኑ በከተማው ህጋዊ ፈቃድ የወሰዱ ነጋዴዎች  በጉዳዩ ላይ ምን እስተያየት አላቸው ፡፡ 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባህር ዳር  ከቢሮየ ወጥቸ የዕግረኛ መንገድ ተጠቅሜ ታክሲ ተራ መድረስ  አስቸጋሪ ሁኗል ፡፡ አስፓልት ለአስፓልት 

ከመኪናና  ባጃጅ ጋር መጋፋት ይጠይቃል ፡፡ የባህርዳር  እግረኛ መንገድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ  የካልሱ ፣ ጫማው ፣ ቲሸርቱ ፣ ሱሪው፣ ቀበቶ 

መብሻው ፣ የአይጥ መርዙ ፣ ኮፍያው ፣ ሙዙ ፣ ብርቱካኑ ፣ ማንጐው ፣ ቀሚሱ ፣ ጡት ማስያዦው ፣ ፖንቱ ጥፍር መቁረጫው ወዘተ  

…… መደብር ሆኗል ፡፡  

ከዕለታት አንድ ቀን የቢሮ ባልደረባየ ከዚሁ መንገድ ዳር ገበያ  ፂም መላጫ ሊገዛ ዋጋ ሲደራደር አየሁትና ጠጋ ብየ  ምና አለ  ግብር 

ከሚከፍሉት ህጋዊ ሱቆች ብትገዛ  የሚል ጥያቄ ሳነሳለት ፤  አባ ጃሌ !!   ያለነው እኮ  አፍሪካ ነው፤ብሎኝ ግብይቱን ሲቀጥል  ወዴት 

እየሄድን ነው የሚለው ጥያቄ ለራሴ አሳስቦኛል ፡፡ 

በእግረኛ መንገድ ስራ ሰርተው መለወጥ ፍላጎት የሚያሳዩ ወጣቶች ላይ ፍርድ የለም ፡፡ እንዲያውም  ሊደነቁ ይገባል ፡፡ ዘርፈን እንኑር 

አላሉም ፤ ሰርቶ የመለወጥ ፤በአገራቸው ልማት የመሳተፍ ፍላጎታቸውን ነው እየገለፁ የሚታየው፡፡  ችግሩ ያለው እዚህ ማዶ ነው ፡፡ ምናለ 
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የዚህን  የወጣት የመስራት ፍላጎት፤ ስርቶ የመብላት ጥረትና የመለወጥ ዝንባሌ ከስር ከስሩ ተከታትለን  አገር በሚለውጥ መንገድ 

ለመምራት  ጥረት ብናደርግ ፡፡ አገራቸውን ጥለው እንዳይሰደዱና ወደ አደገ ህገ-ወጥ ተግባር ውስጥ እንዳይገቡ መላ ቢበጅላቸው የተሻለ 

ይሆናል ባይ ነኝ፡፡ 

ከባህር ዳር  ከእግረኛ መንገድ ንግድ ወጥተን  የቢራ ግሮሰሪ ቤቶችን ከተመለከትን ደግሞ ሌላው ትዕይንት ነው፡፡ በተለይ በባህር ዳር ቀበሌ 

04 የሚገኙ የቢራ ግሮሰሪ ቤቶች ከ11 ሰዓት ጀምሮ መመልከት ልዩ  ትዕይንት ነው፡፡ ሁሉም የቢራ ግሮሰሪ ቤቶች ሞልተው ይፈሳሉ፡፡ 

የመኪና መንገድ ተዘግቶ ቢራ ጠጭ የሚስተናገድባቸው ቤቶች አንድ ሁለት ብቻ ተብለው የሚቆጠሩ አይደሉም፡፡    ኮበል ስቶኑ ላይ  

ወንበር  /ኩርሲ/  ይደረደራል፤ ቢራ ይቸበቸብበታል፡፡  አይደለም መኪና  እግረኛ ሁነህ በነዚህ አካባቢ ማለፍ  አስቸጋሪ ነው፡፡ ለማለፍ 

ብትሞክርም በጣም ይቀፍሀል ፡፡ ለመሆኑ የቢራ ነጋዴዎች በቤት ቁጥሩ ነው ወይስ  በመንገድ ቁጥር  ንግድ ፈቃድ ያወጡት ? ይህም ብዙ 

አነጋጋሪ ነው፡፡  

ስለ ሁኔታው የአካባቢው ሰዎች ምን አስተያየት ይሰጣሉ ብየ ጥያቄ ያነሳሁለት ጓደኛየ  መውጫ መግቢያ አጣን ብለው ለሚመለከታቸው 

አካላት አማረው  ቢያመለክቱም  ሰሚ በማጣታቸው ሁኔታውን ጊዜ ይፍታው ! በሚል አርፈው መቀመጣቸውን ግልፃልኛል ፡፡  

የሥራ ዕድል ከመፍጠር፤  አማራጭ የገቢ ምንጭን  ከማስፋትና  የትራንስፖርት ችግርን  ከማቃለል አኳያ ባጃጆች ጠቃሜታቸው ቀላል 

አይደለም፡፡ ባሕር ዳር እየሰፋችና የህዝብ ቁጥሯም እየጨመረ  ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ሚኒ-ባስና  የከተማ አውቶብስ በማይደርስባቸው 

አካባቢዎች የባጃጆች አገልግሎት ላቅ ያለ ነው፡፡ እንዲያም ሆኖ የትራንስፖርት ችግሩ በጉልህ ይስተዋላል፡፡ ረጅም የታክሲና የከተማ ባስ 

ወረፋ ሰልፍ እናያለን፡፡  ለመንግስት ሰራተኛው አገልግሎት የሚሰጡ አውቶብሶችም ተጨምረው  እንኳ ችግሩን ሊያቃልሉት እንዳለቻሉ 

ነባራዊ ሁኔታ ያሳያል፡፡ 

ለባህር ዳር ከተማ ትራንስፖርት በዓይነትና በቁጥር መሟላት ወቅታዊ ሁኔታው በሚጠይቅበት በአሁኑ ሰዓት ቁጥራቸው ቢያንስም እጅግ 

በጣም ጥሩ  ስነ-ምግባር ያላቸውና ጥሩ አገልግሎት የሚሰጡ  የባጃጅ ሹፌሮች እንዳሉ ሁሉ በርካታዎቹ ደግሞ  የስነ- ምግባር መጓደል 

የሚያንገላታቸው ናቸው፡፡  

የትራፊክን ህግ አክብሮ ማሽከርከርና ፤ ለተሳፋሪ ክብር መስጠት የሚባለውን  እንተወውና ለመሆኑ ለንግድ የተሰማሩ ናቸው ? ወይስ ሌላ 

አስቸኳይ ተልዕኮ አለባቸው  የሚል ጥያቄ እስከማስነሳት ያደርሳሉ ፡፡ ከዘርፈ ብዙ ችግራቸው አንዳንዶችን ብጠቅስ  በስራ መግቢያና 

መውጫ ሰዓት ሰው ተሰልፎ ትራንስፖርት እየጠበቀ  እያዩ ባዶአቸውን ረግጠው ይሄዳሉ፡፡ ኮንትራት ይዘዋል እንዳይባል  ባዶአቸውን 

ተሳፋሬ ጥለው ይሄዳሉ ፡፡ ነዳጅ የላቸውም እንዳይባል  ከተማውን ሲያካልሉ የሚውሉ የባጃጅ አሽከርካሬዎች በርካታ ናቸው ፡፡ አልፎ 
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አልፎ አንዳንዶቹ  ኮንትራት ካልሆነ አንገታቸው ላይ ገመድ ይገባታል እንጅ በታሪፍና በተፈቀደላቸው ቦታ ሰው ለመጫን ፈቃደኛ 

አይደሉም፡፡ እናም ተቆጣጣሪ የላቸውም………. ሀይ ባይ  !  የለም እንዴ ?  የሚለው በርክቶል፡፡  

 ለመሆኑ መንገድ ትራንስፖርት የሚባለው መስሪያ ቤትስ ነፍስያው አለች ?  ወይስ እንዳው አሸልቦ ነው ?  ቅጥ ያጣ የመንገድ አጠቃቀምና 

ከስምሪት ውጭ የሆኑት ፤ ለመሆኑ የባጃጅ  አሽከርካሪዎች ህዝብን ሲያማሩ ለምን ዝም ተብለው ታዩ? ወይስ ሌላ የአፍ መዝጊያ አለ 

እንበል ?  ባጭሩ ባጃጆች ላይ ምሪቱ በዝቷል፤  እርግማኑ በርክቶል፤ አጥታችሁ እንያችሁም እየተባሉ ነው፡፡  

ስለ ባህር ዳር  መብራትና ውሀ  በትንሹ ብየ ልሰናበት….. የመንገድ ላይ መብራቶች በመሀል ከተማ ፤ በመኖሪያ መንደሮች፤ በመዝናኛ 

ቦታዎች የሚገኙት ስራቸውን በርካታ ጊዜዎች አሳልፈዋል፡፡ ይሰራሉ የሚባሉት የመንገድ ላይ መብራቶችም አዳዲሶቹ የአስፓልት 

መንገዶች ላይ እና ትራፌክ የማይበዘዛባቸው ቦታዎች ላይ ነው፡፡ 

  የኮንክሬት ፖሎችን ለመትክል ታቅዶ የተቆፈሩ ጉድጓዶች በቆይታ ብዛት እየተደፈኑ ነው፡፡ በየመንገዱ የተጋደሙ የኮንክሪት ፖሎቹ 

ለደከመው ማረፊያ ሆነው እያገለገሉ በመሆናቸው ተጠቃሚዎቹ እናመሰግናለን !!  ሲሉ ተደምጠዋል፡፡ በተቃራኒው የተቆፈሩ ጉድጓዶችን 

የተመለከተ እግረኛ እንቅፋት እንዳይሆኑ ከመስጋት  እንዳው ሰርተው  ላይሰሩ ምነው ጀመሩት ?   የሚል አስተያየት የሚሰነዝሩም 

አልታጡም፡፡ እዚህም ላይ የመንገድ ላይ መብራት የሚያስፈልጋቸውና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ተለይተው ቢሰሩ አይከፋምና ትኩረት 

ቢሰጠው፡፡ 

የውኃ ችግር ግን አሁን አሁን ፍጥጥ ብሎ መጥቷል፡፡ በየቀኑ ውኃ በየቤቱ ማግኘት አይቻልም፡፡ በሁለት ቀን በሦስት ቀን እንዴ ውኃ 

ማግኘት የተለመደ ሆኖል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ አንዴ መብራት ኃይል ነው ሌላ ጊዜ ራሳቸው የውኃ ሰራተኞች ናቸው ይባላል፡፡  

በሌላ በኩል ሊያባጆ /የመኪና እጥበት/ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ቁጥራቸው እየጨመረ ነው ብቻ ሳይሆን በየቀኑና በየሰዓቱ 

ለእጥበት የሚጠቀሙት ውኃ የታከመ  መሆኑ ነገሩን ሌላ ያደርገዋል፡፡ በግማሽ ሜትር ርዝመት የጉድጓድ ውሀ በሚፈልቅባት 

ከተማ በታከመ ውሀ መኪና ማጠብ ቅንጦት ነው ወይስ ሸፍጥ፡፡ ውሀ የሚቋረጥ ከሆነስ አስቀድሞ ለነዋሪው ማስጠንቀቂያ 

የማይሰጥበት ሁኔታስ ምን ይባላል? ሀይ ባይ የለም እንዴ?  ምነው ባህርዳሮች !!!!! ቸር እንሰንብት ፡፡ 


