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ግድብ ሕዳሰና…ንሕዳሰ ንግድን ኢንቨስትመንትናን!! 

/ሪፖርታዥ/ 

ኣብ ክልልና ብሕጋዊ መንገዲ ተመዝጊቦም ስራሕቲ ንግዲ ዘካይዱ 80 ሽሕ ይበፅሑ፡፡ 

ካብ’ዚኦም ኣስታት 30 ሽሕ ኣብ 42 ከተማታት ዝርከቡን ኣብ ትሕቲ ቤት ምኽሪ ንግድን 

ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ዝተጠርነፉን እዮም፡፡ ኣብ ትሕቲ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር 

ማሕበራትን ትግራይ ዝተወደቡን ገና ዘይተወደቡን ነጋዶ ትግራይ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ፣ 

ቁጠባዉን ፖለቲካውን ንጥፈታት ተሳትፎኦም ዕዙዝ እዩ፡፡ ናይ’ዚ መቐፀልታ ማህተም 

ሓድነትናን ምልክት ብሩህ መፃኢናን ኢልና ከም ክልልን ሃገርን ወፊርናሉ ዘለና ህንፀት 

ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ኢትዮጵያ እውን ብውነን ብወነን ይሳተፉ ኣለው፡፡ ነጋዶ ትግራይ 

ካብ’ቲ ገንዘባዊ ወፈያ ብተወሳኺ እቲ ግድብ ይህነፀሉ ናብ ዘሎ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ 

ዶብ ሃገረ ሱዳን ዝርከብ ስሙ ኣብ መድረኻት ኣህጉርን ዓለምናን ተደጋጊሙ ዝፅዋዕ 

ፍሉይ ቦታ ጉባ ብኣካል ብምብፃሕ ንባዕሎም ተተባቢዖም ንሰራሕተኛታት ከተባበዑ 

ፀኒሖምን ኣለዉን፡፡ 

ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 2006 ዓ.ም ነጋዶ ከተማታት ሸራሮን መቐለን ተወዲቦም ናብ 

ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ብምዃድ ዕዉት ዑደት ኣካይዶም እዮም፡፡ ካብ ታሕሳስ 6 ክሳብ 

10/2007 ዓ.ም ነጋዶ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ ከተማ ፍረወይኒ ብመሪሕነት ቤት ምኽሪ 

ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ናብ ግድብ ሕዳሰ ኣምሪሖም፡፡ እቶም ኣስታት 50 

በዝሖም ነጋዶ ካብ ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ግድብ ህዳሰ ክልል ትግራይ ክሳብ ፌደራልን 

እቲ ግድብ ይህነፁ ዘሎ ጉባን ዘተኣሳስር ሕጋዊ ደብዳበን መሰነይታን ኣማሊኦም እዮም 

ነቒሎም፡፡ 

እቲ ንጉሆ ሶኒይ ታሕሳስ 6/2007 ዓ.ም ዝፈለመ ጉዕዞ ምስ ሓደ ታሪካዊ ፍፃመ ተኣሳሲሩ 

እዩ፡፡ ሽዑኡ መዓልቲ ብተመሳሳሊ ብኣፈጉባኤ ፓርማ ሃገርና ዝተኸበሩ ኣቶ ኣባዱላ 

ገመዳ ዝምራሕ ልኡኽ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ክልተኣዊ ዝምድና ህዝብን መንግስታትን 

ንምጥንኻር ብዕላዊ ዕድመ ናብ ሃገረ ግብፂ ከተማ ካይሮ ኣምሪሑ፡፡ ውፅኢት ጉዕዝኡ 

እውን ውፅኢታውን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናተጠናኸረ ዝኸይድ ዘሎ ርክብ ሃገርናን ግብፅን 
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ናብ ዝበረኸ ፀፍሒ ዘሰጋገረ ምዃኑ ሚድያታት ፀብፂበን፡፡ ንሕና ናብ ግድብ ሕዳሰ 

ዘካየድናዮ ጉዕዞ እውን እነሆ ብመልክዕ ሪፖርታዥ ነቕርቦ ኣለና፡፡ 

ሶኒይ ታሕሳስ 6/2007 ዓ.ም ካብ ከተማ ፍረወይኒ ሰዓት 11:30 ኣቢልና ነቒልና ረፋድ 

ሰዓት 2:00 ናብ መቐለ በፂሕና፡፡ ኣብ መቐለ ቁርሲ ተቛዲስና ረፋድ ሰዓት 4:.00 ንቕሎ 

ናብ ሓምለዋይ መገሻ ኮይኑ፡፡ ኣውቶቡስና ዝኣኽላ ደርፊ ፅዒና እያ፡፡ እተስምዖ 

ደርፍታት ትግርኛ፣ኣምሓርኛ፣ኦሮምኛ…ኮታስ ዓይነቱ ብዙሕ እዩ፡፡ ከተማታት 

ዓዲጉደም፣ሔዋነ ሓሊፍና ንኢድ የማንና ተጠዊና ጥዉይዋይ መንገዲ መኾኒ ሒዝናዮ፡፡ 

ዓባይት ከተማ ሕንጣሎ ወጀራት ዝኾነት ዓዲ ቐይሕ ቁርብ ሕልፍ ምስ በልና ኣብ 

ውሽጢ ኣውቶቡስና ክትዕ ተዓዲሱ፡፡ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ 

ፈራዉን መልዓሊ ክትዖም  

… ሰብ ከይሪኤለይ ደገ ኣይትዉፂ 

 ኣብ ዉሻጠኺ ጮማ ኣማርፂ፣ 

ዝብል ደርፊ ድምፃዊ ዮውሃንስ ሃፍቱ ዝሰምዐት ነጋዲት ጓል ኣንስተይቲ መጓዕዝትና 

 “ እኒሄኻ ደፋር…ገዛ እንተተኾርምያ ዳኣ እቲ ግድብ ሕዳሰኸ ኣበይ ክትሪኦ?” በለት 

ብክምስታ ተሰንያ፣ 

“ ከምዘኽብራ ንምግላፅ እኮ እዩ…ከምኡ ዝብል ዘሎ” ኢሉ መለሳላ ኣብ ጎና ዝነበረ 

ነጋዳይ፣ 

“ ኣይትፍለጢ…ተኾርመዩ ኣብ ገዛ ተዓፂኺ ከም ሓሰማ ጥራሕ ብልዒ ማለትስ 

ኣኽብሮት?...” 

ትርር ኢላ መሊሳ፡፡ እቲ ክትዕ ካልኦት ተሳፈርቲ ተፀምቢሮሙሉ ብሳሓቕን ወኻዕኻዕን 

መቀረን ጉሃረን፡፡ እታ ነጋዲት እቲ ደርፊ ነፃነትን ማዕርነትን ደቂ-ኣንስትዮ ገዲቡ ናብ 

ስራሕ ወፊረን ኣፍረይቲ ከይኮና ዝገብርዩ ኣብ ዝብል ኣትኪላ ትማጎት፡፡ 

ንዓኣ ዝቃወሙ ድማ “…የለን ካብ ስራሕ ንምቡካር ዘይኮነስ..ጓል ኣንስተይቲ ወላዲት 

ኣናብስ፣ኣናብር፣ዋዕሮታት ስለዝኾነት ከይትጉዳእ…ከይትስበር ከም እንቋቑሖ ክንክን 

ከምዘድልያ ንምዝኽኻር ዝደረፈ መግለፂ ሓልዮትን ፍቕርን…” ይብሉ፡፡  
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ተኻታዒት ጓል ኣንስተይቲ “…የለን…እዚ ኣበሃህላ ዘለናዮ ጊዜ ዘይጠልቦ ቀናእ ኣገላልፃ 

እዩ…ኣይቅበሎን” ኢላ ኣቕቢፃ እንተላ፣ ቴፕ ኣውቶቡስና ደርፊ ቀይራ፡፡ ድምፃዊት 

ኣብረሀት ዓብዱ ብምቁር ድምፃ… 

ቀትሪ ቀዳሲ 

ለይቲ ወዳሲ 

ክሳለመካ ደሞ 

ከም ኣበ-ነብሲ፣ 

እናበለት ደርፊ ጓይላ ተንቆርቁሮ፡፡ ኣብ’ታ ኣውቶቡስ ዝነበርና ተሳፈርቲ ሕቡእ ትርጉም 

ናይ’ቲ ደርፊ ዳርጋ ኩልና ፈቲሕናዮ ብዘምስል መልክዑ ቱዋሕ ኢልና ስሒቕና፡፡ 

ሰብኣይና ሰበይትና ትርጉም እቲ ደርፊ ሓቂ ብሓቂ እውን ተረዲኡና እዩ ብዘብል 

መልክዑ ወግዕና ቀይርና፡፡ ኣብ ደርፊ ድምፃዊ ዮውሃንስ ሃፍቱ ዝጀመረ ክትዕ ብኽፉቱ 

ሓዲግናዮ ናብ ፍቕራዊ ወግዕታት ሰጊርና፡፡ እቶም ወግዕታት ካብ የማነ ፀጋም ካብ 

ቅድሚት ንድሕሪት እናተወናጨፉ ኣስሒቖሙናን ኣሀዲሶሙናን፡፡ እንተኾነ ዝበዝሑ ናይ 

ስዕረት ብምዃኖም ኣብዚ ኣይንገልፆምን፡፡ 

የማነ ፀጋም ኣብ ሰጣሕ ገርሁ ራያ ራዩማ ተዘሪኡ ዘይተዓፀደ ምሸላ እናረአና…ወግዕና 

ቀፀልና፡፡ ካብ ሞንጎና ሓዲኡ ነጋዳይ…ቁጠባውን ንግዳውን ኣርእስቲ ኣልዒሉ፡፡ ካብ ልቢ 

ብተመስጦ እዩ ዘውግዕ፡፡ 

“ ኣብ መቐለ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ-ነጋ እኒሀ፣ እዚ ዓለምለኸ በረራ ከካይድ 

ዝተፈቐደሉ እዩ፡፡ ሓደ ነጋዳይ ዓቕሚ እንተጥርዩ ካብ ዱባይ፣ኣሜሪካ፣ጀርመን፣ፈረንሳይ 

ቻይና…ብቐጥታ ናብ ትግራይ ኣቑሑ የአቱ ወይ ይልእኽ ኣሎ፡፡ እዚ ንትግራይና ካብ 

መራገፊት ኣቑሑ መርካቶ ኣዲስ ኣበባ ዘናግፋን ሸርፊ ወፃኢ ክትረክብ ዘኽእላን 

እዩ፡፡….ኣክሱም መዕርፎ ነፈርቲ ሃፀይ ዮሃንስ…መዕርፎ ነፈርቲ ሑመራ እውን 

ኣሎ፣…ሕዚ ድማ ጥዑም ንምስማዕ ዝተዓደለት እዝኒ…ኣብ ሽረ-እንዳስላሰ ብልዕሊ 417 

ሚሊዮን ብር መዕርፎ ነፈርቲ ክህነፅ እዩ እንትበሃል ሰሚዓ፡፡ እዚ ተደሚሩ ስራሕቲ 

ንግድና ኣብ ምቅልጣፍ እጃሙ ገዚፍ’ዶ ኣይኮነን?..” 
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ክብል ሓተተ፡፡ ዳርጋ ካብ ኩሉ ተሳፋራይ ብምልክት ምንቕናቕ ርእስን ብድምፅን 

ኣወንታዊ ደገፍ ረኺቡ፡፡ ብዝረኸቦ ደገፍ ሞራል ተሰሚዑዎ ዕላሉ ቀፀለ፡፡ 

“..ካብ መቐለ ብጭፍራ ኣቢሉ ናብ ታጁራ ጅቡቲ ዝኣቱ መንገዲ መኪና ተፀሪጉ፣ምስኡ 

ጎናጎኒ መንገዲ ባቡር ክዝርጋሕ ምትላሙስ ንዓና ከም መጠን ነጋዶ ካሊእ ሽሻይ’ዶ 

ኣይኮነን!!?” 

ኣብ’ታ ኣውቶቡስ ዝነበርና ብገላፃ እቲ መስተዉዓላይ ነጋዳይ ተመሲጥና፡፡ ርግፅ እዩ እቲ 

ዘውገዖ ዘሎ ደጋጊምና ዝሰማዕናዮ እዩ ነይሩ፡፡ ግናኸ ምስ ረብሓና ኣጣቢቑ ስለዘውገዐናስ 

ሓዲሱናን ተደሚምናን፡፡ ብኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ወግዕታት ዝመቀረ ጉዕዞ ቀዳማይ 

መዓልቲ ኣብ ከተማ ጋሽና ብምሕዳር ተዛዚሙ፡፡ 

 

ወግዒ ካልኣይ መዓልቲ ብጉሓቱ ተመሲሱ፡፡ ብዝተፈላለዩ ደርፍታት ዝተሰነየ ወግዒ 

ቀፂሉ፡፡ መኪናና ወግዕን ሰሓቕን ወኻዕዃዕን ደርፍን ጥራሕ ዘይኮነትስ ፅወታ ቁማር 

እውን እናተኣናገደት ተሓምበበት፡፡ 

“ ኳትሮ…ኣርባዕተ” ይብል እቲ ሓደ፣ 

“ ኳትሮ…ኣርባዕተ’ዶ ኢልካ…ሰተ..ሸውዓተ” ካልኣይ ወሰኸ፣ 

“ ቹንከ…ሓሙሽተ…ኣብ ሞንጎኹም” ኢሉ ሳልሳይ ይውስኽ፡፡ 

ካልኦትና ሓዊ ዝኾነ ፅወታ እንደሚኖ ስሒቡና… ገገሌና “ ኣርብዓ ሽልን፣እንደሚኖ 

ኣይትኣክልን” ዝብል ነባር ደርፊ ብውሽጥና እናደረፍና…ከተማታት ታችና ላይ ጋይንት፣ 

ደብረታቦር፣ወረታ ሒሊፍና…ናብ ከተማ ባህርዳር ድምር በልና፡፡ ኣቡኡ ሓዲርና፡፡ 

ጉዕዞ ሳልሳይ መዓልቲ ብንጉሁኡ ተጀሚሩ፡፡ ከምቶም ዘሕለፍናዮም መዓልታት 

ብወግዕታት ዝመቀረ ጉዕዞ እዩ፡፡ ክሳብ ናብ ግድብ ሕዳሰ በፂሕና እንሪኦ እውን ሃፂፅና 

ኣለና፡፡ ዶግዓ ከተማታት እንጅባራ፣ቻግኒ ሰጊርና ፃንሖት ጉዕዞ ክልል ኣምሓራ ዛዚምና 

ናብ ቆላ ከባቢታት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኣቲና፡፡ ኣብ መንገዲ እናሃለና ንሓዲኡ መኻይድና 

በዓልቲ እንድኡ ደዊላትሉ፣ 
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“ ሃለው እገለ ዲኻ?” ኢላቶ፣ 

“ እወ ድምፂ ጎይታኺ’ዶ ጠፊኡኪ?” እናሰሓቐ መሊሱላ፣ 

“ ኣበይ በፂሕኹም?” 

“ ናብ’ቲ 8100 ቀሪብና” ኢሉ መሊሱላ፡፡ ኩልና ብሓደ ስሒቕና፡፡ 

ወግዒ ቀፂሉ ተሳፈርቲ ነጋዶ ንሰሳቶም ምቅይያዕ ጀሚሮም፡፡ ሓዲኡ ንሓደ ናይ ስራሕ 

መዘንኡ ከምዚ ክብል ቀይዕሉ፡፡ 

“…እገለ መሓዛና ሓዳሽ ኣዉቶቡስ ገዚኡ…ዝገብረላ ዓይነት ፍሉይ እዩ፡፡ በፂሓ ክሳብ 

ትምለስ ልቡ ክኣምነሉ ስለዘይከኣለ…ሓጋዚ ሹፌር እናሃለወስ ንሱ እውን ናብ ዝኸደቶ 

ተደሪቡ ይጓዓዝ፡፡ ሓደ መዓልቲ እታ 45 ሰባት ክትፅዕን ዝግባኣ ኣውቶቡስ 48 ፅዒንዋ፡፡ 

ኣብ መንገዲ ትራፊክ ረኺቡ ጠጠው ኣቢሉዎም፡፡ ተሳፈርቲ እንተተቖፀሩ 48 እዮም፡፡ 

‘ ክንደይ ሰብ ፅዒንኩም?’ ኢሉ ሓቲቱ ትራፊክ፣ 

‘48’ ኢሉ መሊሱ በዓል ዋና፣ 

‘እሞ 45 ሰባት ክትፅዕኑ እኮ እዩ ዝፍቀድ’ በለ ትራፊክ፣’ በል ሹፌር መግንሒ ፍቓድካ ሃባ 

ክትቅፃዕ ኢኻ…ታርጋኣኸ ክንደይ እዩ?’ ነዚ ሕቶ ዋና እታ መኪና ቅልጥፍ ኢሉ፣ 

‘ ካብ ዝገዝኣ ቁርብ ግዚኣ እያ ታርጋኣ ኣይፈልጦን!’ ክብል መሊሱ..” 

ብዝብል ዘረባ ኩልና ስሓቕና፡፡  

ኣብ መኪና ዝተልዓለ ሳልሳይ ወግዒ ናብ ግዝኣት ስርዓት ደርግ ወሲዱና፡፡ ምሳና 

ዝተሳፈሩ ብዕድመ ዕብይ ዝበሉ ነጋዳይ ዘጋጠሞም የዘንትዉ፡፡ ንስራሕቲ ንግዲ ናብ 

ኣዲስ ኣበባ እናኸዱ መስዩዎም ኣብ ወልድያ ሓዲሮም፡፡ ከምዚ ሎሚ ባንክታት ፍቖድኡ 

ኣይነበራን እሞ ኣቑሑት ብዝገዝኡሉ ቅርሺ ጁቡኦም ሓቢጡ ኣናሃለወ ናብ እንዳ መስተ 

ኣትዮም፡፡ ምስ መሓዝኦም እናዋግዑ ናብ ዝነበርዎ ቦታ ኣርባዕተ ዝኾኑ ወታደራት 

መፅዮም እናዳጎሩ ኣሲሮምዎም፡፡ ምኽንያት መእሰሪኦም ክርደኦም ኣይከኣለን፡፡ ኣብ 

ጅቡኦም ዝነበረ 3 ሽሕ ቅርሺ ተወሲዱ፡፡ ደሓር መእሰሪ ምኽንያቶም እንተሓተቱስ  

ብቋንቋ ትግርኛ ምዝራቦም ኮይኑ ተገንዩ፡፡ ንሳምንታት ካብ ስረሖም ተኣጓጊሎም፡፡ 
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ብሓያል ትዕግስቲ ዝሓትት ለመና ተፈቲሖም፡፡ ቅርሾም እውን ብሓውሲ ተኣምር ዝበሃል 

ብሰባሰብ ተመሊሱሎም፡፡ ኩሉ ኣይተመለሰሎምን 500 እቶም ወተሃደራት መንዚዖምዎ፡፡ 

ነዚ ወግዒ ዝሰማዕና ብሓሳብ ንድሕሪት ተመሊስና ብሰንኪ ፋሽሽት ስርዓት ደርግ ኣብ 

ልዕሌናን ልዕሊ ስድራናን ዝበፅሐ ማእለያ ዘይርከቦ በደል ዘኪርና ሓዚንና፡፡ እንተኾነ 

ንብዓትን ሓዘንናን ብቓልስና ከምዝሓበስናዮን ከምዝደበስናዮን ተኣማሚንና ከተማታት 

ማንዱራ፣ግልገል በለስ፣ማንቡክ፣ ሓሊፍና ሰዓት ክልተ ምሸት ኣቢሉ ከተማ ማንኩሽ በፂሕና 

ሕድሮ ኾነ፡፡ 

ጉዕዞ ራብዓይ መዓልቲ ከምቲ ልሙድ ንጉሆ ሰዓት 12:00 እዩ ተጀሚሩ መንገዲ ኣሶሳ 

ሒዝና 30 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምጉዓዝና ናብ ቀዳማይ መቆፃፀሪ ማእኸል ዓብዪ ግድብ 

ሕዳሰ በፂሕና ፀሓይ ገፆም ሓለዋ ፀጥታ ብምቑሉል ወታደራዊ ዲስፕሊን ተቐቢሎሙና፡፡ 

ተፈቲሽና ፍቓድና ኣርኢና ኣቲና፡፡ ድሕሪ ጉዕዞ 27 ኪሎ ሜትር ናብ’ቲ ክንሪኦ ሃንቀው 

ዝበልናሉ ቦታ በፂሕና…ህንፀት ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ናብ ዝካየደሉ ፍሉይን ታሪኻውን ቦታ 

ጉባ፡፡ 

ኣብ ጉባ እንታይ ኣሎ? ኩነታት ኣየሩ እንታይ ይመስል? እንታይ እንታይ ዓይነት 

ማሽነሪታት ኣለዉ? ክንደይ ሰራሕተኛታትከ ኣቡኡ ይውዕሉ? ተደጋጊሙ ዝተዘርበሉ እዩ 

እሞ፣ ንሕና ብመንፅር ንግዲ ዝረአናዮ ክንገልፅ፡፡ ኣብ’ቲ ኣብ ውሽጢ ቆላ ዝተደኮነ 

ዓብዪንን ስልጡንን ከተማ…ዲስፕሊን ስራሕን ክብሪ ሰብን ዝርደኦ ዳርጋ ኩሉ እዩ 

ንምባል ይከኣል፡፡ ደረጀኦም ዝሓለው ዓብያተ ብልዒ ሃይሃይታ ስራሕ ኣለዎም፡፡ እቶም 

ሰራሕተኛታት ንወለዶም ክሕግዙ እንተደልዮም፣ ወይ እውን ካብ ስድረኦም ዝለኣኸሎም 

ቅርሺ እንተሃልዮ ንሰለጤን ‘እንካ ሃባ’ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ግድብ ሕዳሰ 

ቅልጡፍ ግልጋሎት ይህብ፡፡ ንኣማኢት ኪሎ ሜትራት ተጓዒዝካ ከምዚ ዝኣመሰለ 

ግዕጋሎት ዝርከበሉ ስልጡን ቦታ ክትረክብ ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ እቶም ጀጋኑ ደቂ ሃገረ 

ኢትዮጵያ ግን እቲ ዘይሕሰብ ዝሕሰብን ካብ ሓሳብ ሓሊፉ ዝጋሃድን ገይሮምዎ ፡፡ 

በዚታት እናተገረምና ንፕሮጀክት ግድብ ህዳሰ ካብ ምሕሳቡ ክሳብ ሕዚ ዝምልከት 

ሃፍታም ፍልጠት ዘለዎም ኢንጅነራት ተመሪሕና ክንሰምዖን ክንሪኦን ዝግበአና ኩሉ 

ሰሚዕናን ሪእናን፡፡ 
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ህንፀት ግድብና 24 ሰዓት ንደቓይቕ ከይተቋረፀ ብምቕፃል ህንፀቱ 50 ሚእታዊ ምብፅሑ፣ 

ብ 4.8 ቢሊዮን ዶላር ወፃኢ ለይትን ቀትርን እናተሃንፀ ካብ ዝቕፅል 2015 ኣቆፃፅራ 

ኣውሮፓ ናብ 700 ሜጋ ዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከፈልፍል ትፅቢት ከምዝግበረሉ 

ተነጊሩና፡፡ ውሽጥና ብሃሴት ተመሊእና ብዘይኣፈላላይ ብሓደ ድምፂ፣- 

ዘይከምዚኣ እንታይ ደልየ 

ዘይከምዚኣ…. 

ኢልና ኣዚምና፡፡ ግድብና ንምጥንኻር በብጊዚኡ እንዕድጎ ዘለና ቦንድ መፃኢና ኣብ 

ዘለምልም ስራሕ ይውዕል ምህላዉ ቅንጣብ ጥርጣረ እኳ እንተዘይነበረና፣ብዓይንና ሪኢና 

ብኢድና ዳህሲስና ምስ ኣረጋገፅና ድማ ወሲኽና ተሓቢንና፡፡ ወፈያና ኣጠናኺርና 

ክንቅፅል ናብ ተግባር ዝሽረፍ ቃል ኣሲርና፡፡ 

ነጋዳይ ተኽላይ ታደሰ ፕረዚደንት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ 

ፍረወይኒን ኣተሓባባሪ ጉዕዞናን እዮም፡፡ ዝስዕብ ቃል ሂቦም፣ 

“ ቅድም ክብል ብስም ቤት ምኽሪ ንግድና ናይ ብር 60 ሽሕ  ቦንድ ዓዲግና ኢና፡፡ 

ብውልቀ ድማ ካብ 2 ሽሕ ክሳብ 21 ሽሕ ብር ዋጋ ዘለዎም ቦንድታት ዓዲግና፣ ሕዚ ድማ 

ብዝረአናዮ ልዕሊ እንፅበዮ ስለዝተሓጎስና፡ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰና ንምጥንኻር ዝተሓተትናዮ 

ኩሉ ክንምልስ ድሉዋት ምዃንና ነረጋግፅ፡፡” 

ህንፀት ግድብ ህዳሰና ኢድ ካልኦት ከየማዓደና ብኹለመዳያዊ ወፈያና ከምዘውጠንናዮ 

ክንክምብቶ ኢና፡፡ ግድብ ሕዳሰና….ንመጠናኸርን ሕዳሰን ንግድን ኢንቨስትመንትናን 

ክነውዕሎ ኢና፡፡ ዳርጋ ብሓደ ድምፂ ዝጨራሕናዮ እዩ፡፡ 

ናብ መዛዘሚ መልእኽቲ ክንሰግር፡፡ ናብ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ዝወስድ መንገዲ ኣዝዩ 

ፈታንን መኪና ሒዝካ ክትኸደሉ እውን ክእለትን ልምድን ዝሓትት እዩ፡፡ እታ ንጉዕዞ 

እትምረፅ መኪና እውን ብኡኡ ልክዕ ድሕንነታ ዝተረጋገፀት ክትከውን ይግባእ፡፡ ምስ’ዚ 

ዝተኣሳሰረ ፀገም ጎኒፉና እዩ፡፡ እቲ ብሰንኪ ሸለልትነት ባዕልናን ወነንቲ እታ ዝኸድናላ 

መኪናን ዘጋጠመና ሓደጋ እውን ነቲ ብሩህ ጉዕዞና ብዝተወሰነ መልክዑ ብኣሉታ ፀልዩዎ 

እዩ፡፡ 
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ዑደትና ዛዚምና እንትንምለስ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ዓብዪ ግድብ ህዳሰ ዝርከብ ዓቐብ ሒዝና 

እናደየብና ኣብ ሞንጎ ቶግ ዝብል ድምፂ ሰሚዕና፡፡ ሹፌር ጎማ ዝነፈሰ መሲሉዎ ንሓገዝቱ 

‘ ዉረዱ ታኮ ግበሩ’ ኢሉ ኣዚዙ ፍሬኖ ክሕዝ ክብል ፍሬኖ ድሕንነቱ ተማሊኡ ኣብ 

ቦቱኡ ኣይተረኸበን፡፡ እቲ ክትኮስ ዝሰማዕናዮ ድምፂ ምብጣስ ፍሬኖ እዩ፡፡ ሹፌር 

ተደናጊፁ መኪና  ብናይ ኢድ ፍሪኖ ጠጠው ከብላ እንተፈተነ ፍሪኖ ኢድ እውን 

ኣቐዲሙ ተበላሽዩ ፀኒሑ፡፡ ንቕድሚት እትኸይድ ዝነበረት መኪና…ንድሕሪት ምዃድ 

ጀሚራ፡፡ ሹፌር ነብሱ ከውፅእ ኣፍደግኡ ከፊቱ ወሪዱ፡፡ እንበዝሕ ንፈጣሪ ኣማውታና 

ኣፀብቐልና እናበልና ብኾፍና ነፃልት፡፡ ዝኸኣሉ ክወርዱ ጀሚሮም ካብ ዝወረዱ ኣርባዕተ 

ሓሙሽተ ሰባት እቶም ክልተ ምስ ምድሪ ተጋጭዮም ተጎዲኦም፡፡እንተኾነ ትረፉ ክብለና 

እታ ብዘይሹፌር ንድሕሪት እትምለስ ዝነበረት መኪና ብድሕሪኣ ናብ የማናያ ዝነበረ 

ደንደስ ተጋጭያ ጠፊሕናያ ንሕንጢጥ ሾቲኽና፡፡ 

ዘጋጠመና ሓደጋ ሞት እንተየስዓበ ብክኢላታት ሓኻይም ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ ኣብ ትሕቲ 

ቁፅፅር ዉዒሉ፡፡ ምሕካም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ’ታ ዝተበላሸወት ኣዉቶቡስና መተካእታ 

መኪና ተመዲባትልና ናብ ከተማ ማንኩሽ ተጓዒዝና ሓዲርና፡፡ ኣብ’ቲ ምትሕብባር እጃም 

ኩሎም ኣብ ጥቓና ዝነበሩ ደቂ ዓድን ወፃእተኛታት ሰራሕተኛታት ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ 

ዕዙዝ እኳ እንተኾነ፣ ናይ ዋና ኢንጅነር ስመኘው በቀለ ትሕብብርን ምትብባዕን ግን 

ሓለፋ ኣለዎ፡፡ ስለዚ ብስም ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይን ብስም 

ኩሎም ነጋዶ ትግራይን ዕዙዝ ምስጋና ነቕርብ፡፡ 

ናብ ግድብ ህዳሰ ጉዕዞ ንምግባር እትሓስቡ ወገናትና እውን እትጉዓዙላ መኪና ዝተማልአ 

ድሕንነት ምህላዋ ምርግጋፅን፣ ሹፌራ ድማ እንተወሓደ እቲ ዝኸደሉ ቦታ ኣቐዲሙ 

ዝፈልጦን ዝተጉዓዘሉን ምዃኑ ኣብ ግምት ክተእትዉ ሓደራ ዝብል መልእኽትና 

ነሕልፍ፡፡ ኣብ መወዳእታ ማህተም ሓድነትናን ጥንካረናን ዝኾነ ዓብዪ ግድብ ሕዳሰ 

ብኣካል ተረኺብና ክንዕዘቦ ምቕሉል ትሕብብር ንዝገበረልና ኣተሓባባሪ ቤት ፅሕፈት 

ግድብ ዓብዪ ሕዳሰ ትግራይ ኣዚና ነመስግን፡፡ የቐንየልና!!፡፡  

//// 

ፀጋይ ሓድሽ 

ሓላፊ ርክብ ህዝብን ምዕባለ ንግድን 
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ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ 

መቐለ 

 


