
ፅፉፍን ልሙዕን ከባቢ ምፍጣር ናይ ኩላትና ፃዕሪ ይኹን 

ካብ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን 

ሰለሞን ታደሰ 12-14-17 

 

  በቢግዚኡ እተውፅእዎም ሑፋት ካብ ምንባብ ሓሊፉ ምስ ንጥፈታት ቢሮና ዝኸዱ እናወረድኹ ሓለፍቲ ክሪእዎን ናብ ቢሮና 

ዝመፅእ ተገልጋሊን ሰራሕተኛታትን ከንብብዎ ኣብ ናይ ምልክታ ሰሌዳ እናለጠፍና ርኢቶታት ክህብሉ፣ ግንዛበ ከዕብዩሉን 

ክመሃሩሉን እናተገበረ ምፅንሑ እናሓበርኩ ዓይጋ ፎርም ንዘቅርቦም እዋናዊን መምሀርቲን ፅሑፋት ምስጋናይ ከቅርብ ይፈቱ። 

  ብምቕፃል “እዋኑ ዘይሓለወ ውሳነ” ብዝብል ርእሲ ብተኣምራት ይማነ ተፃሒፉ 12/11/17 ዓ/ም ፈረንጂ ኣብ 

ዘቕረብኩምዎ ፅሑፍ ምስ ፅሬትን ፅባቐን ከተማ መቐለ ተተሓሒዙ ንዝቀረበ ምስ ተግባርን ሓላፍነትን ቢሮና ዝተዛመደ ምዃኑ 

ኣብ ግምት ብምእታው ከም ርክብ ህዝቢ እቲ ቢሮ ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ስለዝግባእ ኣብዚ ዛዕባ ኣመልኪቱ ዝብሎ ነገር ናብቲ 

ሚዛን ይደፍኡ እዩም ኢልኩም እትሰቕልዎም ፅሑፋት ክትፅምብሩለይ ብምሕታት ይኸውን።  

  ኣይተ ተኣምራት የማነ (ኣይተ ኢለ ብምጅማረይ ተጋግየ ከይኸውን ይቅርታ ኣይተ፣ ዶ/ር፣ ፕሮፌሰር፣ ክኾኑ ስለዝኽእሉ) 

“እዋኑ ዘይሓለወ ውሳነ” ዝብል ርእሲ ሂቦም ዝፀሓፍዋ ፅሑፍ ክልተ ዛዕባታት ዝሓዘ እዩ። እቲ ሓደ ብዛዕባ ፅሬት ከተማ መቐለ 

ኮይኑ እቲ ካልኣዋይ (ምስቲ ርእሲ’ውን ዝኸይድ) ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ ሸቐጥ ቡና ኣብ ዝተዋፈራ ኣዋልድ ዘንፀላለው  

ውሳነ ዝምልከት እዩ። ናሃተይ ርኢቶን ምላሽን ኣብቲ ውሳነ ዘይኮነስ ምስ ፅሬት ከተማ መቐለ ኣብ ዝቐረበ ዛዕባ እዩ ዝኸውን 

ዘሎ። 

  ፀሓፊ ንዘቅረብዎ ርኢቶን ሓሳብን ኣቐዲመ ከመስግኖም ይፈ። ተገዲሶም ርኢቶኦም ብምፅሓፎም ኩላትና ቆላሕ ቆላሕ 

ክንብልን መፍትሒ ዝኾኑ ሓሳባት ክነቐምጥን ስለዘለዓዓሉና። (ኣይተ ተኣምራት ብዛዕባ ዕቤት ከተማ መቐለ ከም መእተዊ 

ምስሓበሩ ቀፂሎም “ ሎሚ ከተማ መቐለ ብሕማቕ ጨና ዝተዓጠነት ከተማ እያ ኮይና” ኢሎም ብምጅማር “ኣብ ገለገለ ቦታት 

ኮነ ተባሂሉ ካብ ገዛ ዳሽንቲ ዝወፅእ ንእግረኛ ዕብልክ የበሎ) እቶም ሰብ ገዛዃ ጠሪዖም ጠሪዖም ሰማዒ ዝሰኣኑሉ ዝብል ርኢቶ 

ኣቐሚጦም ኣለዉ። 

 ኣብዚ ጉዳይ ከም መቐለ ወሲድና እንተሪኢናዩ መቐለ ብዕቤት ከተማኣ ጥራሕ እንተይኮነስ ብፅባቐኣን ፅሬታን ‘ውን ቅድመ 

ካብዝነበረቶ ኣብ ዝሓሸ ጥራሕ እንተዩኮነስ ልዕሊኡ ክግለፅ ዝኽእል ምዕባለ ዘርአየት ይመሰለኒ። ኣነ ከም ባዕለይ ኣብ ከተማ 

መቐለ ምንባር ካብዝጅምር ካብ ዘበነ ደርጊ ጀሚረ ዝፈልጣን ዝፈትዋን ከተማ እያ እዚ ከምዚ እናሃለወ ቅድም ዝነበረቶን ሐዚ 

ዘላቶን  

ክተወዳድር ዘፀግም እዩ ቅድም ክብል 14 እንብሎ ዝነበርና ቀበሌ ጅብሩኽ ካልኦት’ውን ዝነበረ ናይ ፅሬት ሽግር ምስቲ ሓደ 

ዘሎ ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን አብ ወሰን ፅርግያ ብዘይ ሕፍረት ደው ኢልካ ዝሽየነሉ ጊዜ’ዩ ኔሩ። ሐዚ እዚ ዋላዃ ክንድቲ 

እንደልዮን እንፅበዮን ኣይኾንን እምበር ተቐይሩ’ዩ። 



  ኣይተ ታኣምራት ኣብ ናይ ኣሪድን ኣይናለምን ታኽሲ ደው መበሊ ዝገለፅዎ ናይ ፅሬት ችግር ብትኽክል ተዓዚቦም ኣለዉ። እዚ 

ፅሑፎም ምስኣንበብና ነቲ ናይቲ ከተማ ፅሬት ዝከታተል ኣካል ሒዝና ናብቲ ቦታ ብምኻድ ዘረጋገፅናዮ ኣብቲ ንንግዲ ዕምቡር 

ዝኾነ 16 ቀበሌ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ (ኮብልስቶን) ኣብኡ ጠጠው ኢለን ተረአን  ዝፅበያ ታክሲታት ተኸሊሎም ዝሸኑ ዝፅይቑ 

ከምዘለዉ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ነበርቲ’ውን ብጨና ከም ዝተፀገሙን ክሳዕ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከም ዝጠረዑን 

ሓቢሮምልና እዮም። መዕረፊ ታኽሲ ኣይናለም ኣብኡ ምዃኑ ነቲ ናይ ከባቢ ፅሬት ኸበላሸ ናይ ባዕሉ ተራ ከምዝተፃወተ 

ሓቂ’ዩ። ነዚ’ውን ስምረት ታኽሲ (ማሕበራት) መ/ፅ መንገድን ትራንስፖርትን ከተማ መቐለን ቤ/ፅ ል/ከ ከተማ መቐለን 

እተን ክፍለ ከተማታትን ተመኻኺሮም መፍትሒ ከቐምጡ ተገይሩ ኣሎ። ነባራይ እቲ ከባቢ’ውን ብመሰረተ ኣዋጅ ቁፅሪ 

191/2003 ነባሪ ከተማ መንበሪ ገዝኡ ክሳብ 20 ሜትር ሬድያስ ርሕቐት ዘሎ ከባቢ ዝርከብ ደረቕ ጋሓፍ ክእክብን ክኣልን 

ግቡኡ ምዃኑ ክፈልጥን ክከታተልን ይግባእ። 

   ኣብ ጎደናታት ወሰና ወሰን ናይ እግረኛ መንገዲ ዝዓፁ ናይ ኮንስትራክሽን ናይ ተረፍ ምህርቲ ኣመልኪቶም ኣብዝሃብዎ ርኢቶ 

እቲ ችግር ርኡይ ኮይኑ ናይ እግረኛ መንገዲታት ናይ ንግዲ ቦታ ጌሮም ዓበይቲ ዝሽየጡ ኣቑሑ ዘቀምጡ እዚ ብምግባሮም 

መሰሎም ጌሮም ዝወስዱ ሓላፍነት ዘይስመዖም ነጋዶ’ውን መንገዲ ዝዓፅዉሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ክስተኻኸል ዝግባእ’ዩ። እዚ 

እቲ ከተማ ክሰርሐሉን ከም ዝግባእ ዝሓበርዎ ትኽክለኛ ርኢቶ እዩ። ከተማታት እዚ ናይ ምኽልካልን ሕጋዊ መልክዕ 

ናይምትሓዝን ስራሕ ዝሕለወለን ምዃኑ ከም ዘሎ ኾይኑ ከም ቢሮ ነዚ ንምክልኻል ዘኽእል ደንቢ ኣርቒቁ ኣሎ ብዝምልከቶ 

ንምፅዳቕ ኣብ ከይዲ ይርከብ።   

   አቲ ካሊእ ዝሓበርዎ ኣብ ጎደና ብሳዕሪን ብተኽሊን ዘጌፁ ቦታት ዝግበር ክትትልን ሓለዋን ሽግራት ዝምልከት’ዩ። ዝተተኸሉ 

ሳዕሪታት ረጋጊፅካ ምዃድ፣ እንስሳ ናብኡ ምእታው (ብፍላይ ኣፍራስን ካልኦትን ብለይቲ) ከምዚ ዝመሳሰሉ ሽግራት ይረኣዩ 

እዮም ምስ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ቀረብ ማይ ተሓዊስዎ ንፅባቐ ከተማና ዝሽርሸሩ ነገራት ኣለዉ። ኩሉ ሕ/ሰብ ትኩር ኮይኑ 

ባዕሉ’ውን ተጠንቂቑ ካልኦት ሰባት’ውን እናመኸረን እናገሰፀን ክሕሉ  እነተዘይክኢሉ ብናይ መንግስቲ መሓውር ሓሊኻ ዝኾን 

ኣይኮነን።  

  ኣይተ ታኣምራት ዝሃብዎም ርኢቶታት ኩሉ ፅባቐን ፅሬትን ዝደሊ ኣካል ክብሎም ዝግብኡ ብምዃኖም ክንንእድ ንፈቱ። 

    ኣብዚ ሐዚ እዋን ብርኪ ከተማናን ክልልና 31% በፂሑ ይርከብ። “ካብ ከተማን ሞትን ዝተርፍ ሰብ የለን” ዝብል 

ኣበሃህላ’ውን ኣሎ። ዋላ እቲ ኣብ ገፀር ዝነብር ከተማ እንተይበፅሐ ሂወቱ ኣይሓልፍን። ስለዚ ከተማታት ናይ ኩሉ እየን ፅሬትን 

እንተተባላሽዩ ሓደጋኡ ካብ ንግዚኡ ፎእ ፎእ ዝሓለፈ ንጥዕና ጠንቂ’ዩ። ዓይንና’ውን ዝፈትዎ ኣይኮነን ገሰረጥ ወዲ ገስረጥ 

ምርኣይ ዝንቁሖ የለን። ፅቡቕ ዝኾነ ልሙዕነት ክንርኢ ከምንምነዮን ከምንደልይን ኩሉ ነዚ ዝፃብኡ ነገራት ናይ ምኹናንን 

ምክልኻልን ስራሕ’ውን ናይ ኩልና እዩ ኢለና ክንወስድ እዩ ዝግባእ። 

   ሰሜናዊ ኮኾብ መቐለና ብሓቂ ኮኾብ ንግበራ። 

 

 



 

 


