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በላይ ካብ ሑመራ 12-25-15 

መንግስቲ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ንልምዓት ቆራፅነትን ተበግሶን ይሃልዎ፤ ህዝቢ 
ዘይተሳተፈሉ ልምዓት ኣይዕወትን። ስለዚ ህዘቢ ኣእሚንካ ኣካል ልምዓት ካብ ምግባር 
ዝዓበየ ብልሓት የለን፡፡ ክሳብ ቀረባ ዓመታት ሰቲት ሑመራ መፋጥርቲ ቀዳሞት 
መዋዕልቲ ዳሕረዎት ኮይና እያ መፂኣ፡፡ ምስጋና ንመንግስቲ ፌደራል ይብፃሓዮ እታ 
ከተማ ብዘለዋ ጂኦ ፖለቲካዊ ስፍራን ኣብ ከባቢኣ ብዘሎ ምህርቲ ሕርሻ ዝርከብ ሸርፊ 
ወፃእን ተገንዚቡ፤  ካብ ክልል መንግስቲ ይኹን ምምሕዳር እታ ከተማ ዓቕሚ ንላዕሊ 
ዝነበረ ዋናዋና ጎደናታት 5.5 ኪ.ሜ ኣስፋልት መከላኸሊ ውሕጅ ተፋሰስ ሓዊሱ ናብ 
ኣማኢት ሚልዮን ብር ዝፅጋዕ ብምውፃእ ክስረሐላ ገይሩ። ነቲ ከባቢ ሕ/ሰብ ብፍላይ ድማ 
መንእሰይ ሓይሊ እውን ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሉ፡፡ ነዚ ከም መመጣጠሪ ብምጥቃም 
ምምሕዳር እታ ከተማ ህዘቢ ብፍላይ ድማ ሰብ ሃፍቲ ብምምትሕብባር ዝተወሰነ ኪ.ሜ 
ኣስፋልት ንምውሳኽ ታሕሳስ ወርሒ 2001 ዓ.ም ኣብ ዝተገበረ እቶት መተኣኻኸቢ 
ቴለቶን ሓጋይ ካብ ኣቦራ ክረምቲ ካብ ጭቃ ንምንጋፍ ብዝነበረ ህርፋን ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 
ልዕሊ 26 ሚልዮን ብር ቃል ተኣትዩ፡፡  

ምሽክናይ ሰራሕተኛ መንግሰቲ እውን ኣካል ናይዚ ፃውዒት ልምዓት ብምዃን ናይ ሓደ 
ወርሒ መሃያ ኣወፍዩ፡፡ ብድምር ዛጊድ ዝተዋህለለ ብር ከባቢ 14 ሚልዮን ከም ዝኾነ ነቲ 
ጉዳይ ቅርበት ካብ ዘለዎም ሰባት ዝተረኸበ ሓበሬታ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ፡፡ ከምዚ 
ሎሚ እናዘሓለ መፂኡ ኣዐርዩ እንተይቀሃመ ካልኦት እቶት ዝርከበሎም ፍልፍላት 
ምትእልላሽ እውን ተገበረ፡፡ ካብዚኣቶም ሓደ ኣልበም ሙዚቃ ብምሕታም ተሸይጡ ኣታዊ 
ንክኸውን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ምክያድ እዩ፡፡ ኣብዚ ከይዲ ግን ጉዳይ ኣስፋልት ጉዳይ 
ውሱናት ኣመራርሓ እናኾነ ብምምፃኡ ነገራት መስመሮም እናሰሓቱ ዝነበረ ተስፋ 
እናዘሓለ መፀ፡፡ ሓደ ግዱስ በዓል ሃፍቲ ነቲ ኣልበም ሙዚቃ መሐተሚ 700 ሽሕ ብር 
ኣታዊ እኳ እንተገበሩ ብጭረታ ዘይኮነስ ብቀጥታ ንሓደ መራብሒ ሲዲ ትካል ክወሃቦ 
ብምግባር 50 ሽሕ ቅዳሕ ሲዲ ተሓተመ። ነዚ ክከታትል ተባሂሉ ዝተዋፈረ ሰብ ድማ 
ታይ እባ ታይ እባ እናበለ ከባቢ 5 ኣዋርሕ ንመዓልቲ 300 ብር እናተኸፈሎ ኣብ ኣዲስ 
ኣበባ ተደላዲሉ ተቐመጠ። እዚ ብሲቪል ሰርቫንት ደረጃ ዝኽፈል ውዕሎ ዓስቢ ክብረወሰን 
ዝሓዘ እንተይኮነ ኣይተርፍን፡፡ ብበፃሕኹ ተመለስኩ 50 ሽሕ ብር ዝፅጋዕ አበል 
ዝተኸፈሎ አበይ ክርከብ፡፡ አስሪሑ መፂኡ እውን ግን ከመይ ከም ዝሽየጥ ዕሊ ጠፊኡ 
እቲ ሲዲ ኣብ በቢ ጣብያኡ ካብ ዝዕጎር 2 ዓመታት አቑፂሩ ኣሎ፡፡ እዚ ዘርእየካ ፅንዓት 
ዘይገበረ ስምዒታዊ ውሳነ ምንባሩ እዩ፡፡ 

 ነዚ መሐተሚ ዝወፀ ክንደይ ነዃል መነባብሮ ድኻ ህዝቢ ምወተፈ ነይሩ፡፡ እንተ ነቲ 
ሲዲ ከባዝሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንፈቕ ዓመት ዝተቐመጠ ውልቀ ሰብ ግን እነይ ኢታይ 



ዝፈተዋሉ ኣብ ቆቢዐን ይፍትፍታሉ ከም ዝብሃል ግዲ ኮይኑስ ኣብ ልዕሊ እቲ ናብ 50 
ሽሕ ብር ዝፅጋዕ ውዕሎ ዓስቢ የዕብየለይ ተባሂሉ ስልጣን ተወሲኽዎ፤ ሕዚ ናይ ሓደ ቤት 
ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ካብ ዝሽወም ፀኒሑ ኣሎ፡፡  

ነቲ ፌደራል መንግሰቲ ዘስርሖ ፅርግያ ኩንትራት ወሲዱ ዝሃነፆ ናይ ቻይና ኩባንያ፤ ኣያ 
ከንቲባ ሐመድ ኣይንሱን ፀፀር ኣይከምኡን እናበሉ ንጉዳይ ፅሬት ኣስፋልት ተቖርቂሮም 
ይከታተልዎ ኣለዉ ክበሃል ሞያዊ ዘይኮነ ነቐፌታ ወግሐ ፀብሐ ምስ ተራ ሰራሕተኛታት 
ኣብ ኣደባባይ እንትጨቓጨቑ ምርኣይ ኩሉ ነባሪ ዝዕዘቦ ዝነበረ ሓቂ እዩ። አረ እስራት 
እውን ከም ዝነበሮ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዕለትን ሰዓትን ጠቒሶም ዘቕረብዎ ምስክርነት 
ይስማዕ እዩ። ሕዚ ቃል ካብ ዝኣተዉ ሰብ ሃብቲ ከምቲ ናይ መጀመርያ እቶት ናይ 
ምትእኽኻብ ናህሪ ስለዘይቀፀለ ወፃኢ እንበር ተወሳኺ ኣታዊ የብሉን፡፡ እቲ ተኣኪቡ ዘሎ 
ነቲ ዝተሓሰበ ንውሓት ኪ.ሜ ከስርሕ ዝኽእል ስለ ዘይኮነን ብኣውራኡ ድማ ካብቲ ሞያዊ 
ዘይኮነ ጭቕቕጭቕን ዝተልዓለ እቲ ናይ ቻይና ኩባንያ ጠቕሊሉ ከም ዝወፀ ፈለጥቲ 
ውሽጢ ይዛረቡ፡፡  

ካሊእ ኩባንያ ንምምፃእ እውን እንተኾነ እተን ዘለዋ ቅርሺ ንመጓዓዝያ ማሽነርታት እኳ 
ስለዘይኣኽላ ህርፉን ልምዓት ህዝቢ ዘደናጉ ወይ ከንቱ ዘትርፍ  ይመስል። እቲ ዕድል 
ኦሮማይ ከም ዝሃፈፈ ናይ ኣብዝሓ ነባሪ እምነት እዩ፡፡ ትማሊ ኣብ ይንኣስ ይዕበ መድረኽ 
ብሚድያ እናተዓጀበ ከተማና ብኣስፋልት ዓይኒ ዓራት ክንገብራ ኢና ይበሃል ከም 
ዘይነበረ። ሕዚ  ብናይ ህዝቢ መዋጮ ክስራሕ ተባሂሉ ዝነበረ ኣስፋልት ንምንታይ ከም 
ዝቐሃመ ኣብ ቤት ምኽሪ ይኹን ኣብ ካልኦት ህዘባዊ መድረኻት ክለዓል ኣይድለን፡፡ እሞ 
እዚ ኣብ ልዕሊ ልምዓት ዝካየድ ዕንቅፋት ክሳብ መዓዝ እናሐንኮለና ክነብር እዩ ተደልዩ 
ዘሎ ኣይርድኣንን። 

 እቲ ካሊእ ዝቀሃመ ተስፋ ድማ ጉዳይ ናይ ጎደና መብራህቲ እዩ፡፡ ሰቲት ሑመራ 
ተጠቃሚት 24 ሰዓት መብራህቲ ዝኮነት ካብ ኩለን ክልልን ፌደራልን ከተማታት አዝያ 
ድሒራ እያ፡፡ ሕዳር 21/2003 ዓ.ም ነይሩ፡፡ ቅድሚኡ ኣብ ሰሙን ሰለስተ መዓልቲ ን 6 
ሰዓታት ጥራሕ ዝፀንሕ መብራህቲ መፅያ ከይዳ እናተባሃለት ብህልም ቁልጭ መዋእል 
ሓሊፉ፡፡ ብርሃን ንዓይኒ እንበር ካሊእ ስራሕ ንምስላጥስ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ፡፡ ጉዳይ 
መብራህቲ ኣብ ዝረኸቦ መድረኽ ሕቶ ዘልዕል ዝነበረ እቲ ድኻ ክፋል ሕ/ሰብ እዩ፡፡ ገለ 
ሰብ ሃብቲ 24 ሰዓት መብራህቲ ዘይምህላዉ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ ብምቁፃር ብጀነሬተር 
እናተጠቐሙ ዕዳጋ ይዕንብረሎም ነይሩ፡፡ ገሊኦም ከዓ ብሰንኪ ዘይተማለአ መሰረተ 
ልምዓት ኣብ ካሊእ ዓዲ እናተሰደዱ ኢንቨስት ንክገብሩ ተገዲዶም፡፡  

ህዝቢ መብራህቲ ይኹን ማይ ጠፊኣ እዚ ድማ ካብ ፖሊሲ መንግስቲ ዘይኮነስ ካብ 
ትልግምቲ ውልቀ ክራይ ኣከብቲ እዩ ኢሉ   ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምውፃእ ዕድል 
ኣይነበሮን፡፡ ሰልፊ ንለካቲት 11ን ጉንበት 20ን ጥራሕ እዩ ዝፅበን ዝፍቀደሉን፡፡ ድሒሩ 
እውን እንተኾነ ዝተፈተሓ ፀገም መብራህቲ ግን ሙሉእነት ኣይተረኸቦን፡፡ ሕፅረት 
ትራንፎርመርን ቆፃሪትን /ብፍላይ ስሪ ፌዝ/ ሕቶ ኣይተመለሰን፡፡ ናይ ጎዳና መብራህቲ 



ክሳብ ሕዚ የለን፡፡ ናይ ጎዳና መብራህቲ ክትከል ሸውዓተ ሚልዮን ብር / ን400 ፓሎታት/ 
ምስ ተበጀተ ካሊእ ጣጣ ሒዙ መፂኡ፡፡ ናይ ኮሚሽን ግጭት ተፈጢሩስ ዋላ አቐዲሙ 
ዝፍለጥ ዝነበረ እንተኾነ በቲ ዝወፀሉ ረቋሒ መሰረት ኣይኮነን ተዓዲጉ ተባሂሉ ኣብ ሓደ 
ፀግዒ ካብ ዝግደም እኒሆ ፍርቂ ዓመት አቑፂሩ ይርከብ፡፡  

እንክሽወም ዘይበልዐ እንትወርድ የናስሖ ከይኮነ ኣይተርፍን ምንጥል እዩ ነይሩ ነገሩ፡፡ 
ዋላ ብ10ታት ኣሻሓት ዝወድእ ዝኾነ ፕሮጀክት ተሰሪሑ እንትዛዘም፤ ክፍሊት ሒሳብ  
ክፍፀም መዐደጊ ረቋሒ ኣፃርዩ ዝርከብ ዝነበረ ስትሪን ኮሚቴ ኣብ ጉዳይ ናይ ጎዳና 
መብራህቲ ፓሎ ግን ኣየእትዎን ወይ ኣይምልከቶን ዝዓይነቱ ብናይ ከንቲባ ፀቕጢ ቴክኒክ 
ኮሚቴ ኣብ ዘለውዎ ጥራሕ ርኽክብ ተፈፂሙ፡፡ እዚ ድማ ነቲ መጀመርያ ከም መርኣይ 
ዝመፀ ፓሎን ደሓር ርጉዱ ቀኒሱ ዝመፀን ናይ ሓደ ሚልዮንን ሓምሳ ሽሕን ብር አፈላላይ 
ዋጋ ከምዝነበሮ ካብቶም ጠቆምቲ ኣካላት ዝተረኸበ መሊቑ ዝወፀ ምሽጥር የረድእ፡፡ 
ተረካባይ ይዓድዮ ኮይኑ ነገሩ ሓደ ካብቶም ናይ ቴክኒካል ኮሚቴ ኣባል፤ ፅርየቱ 
ኣመልኪቱ ጥቆማ ካብ ዝበፅሕ ጀሚሩ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ፍርዱ ኣብ ምፅባይ ይርከብ፡፡  

ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ዝርገሐ ፓሎታት በቢ እዋኑ ሓደጋ ሓዊ እንተጋጥም ምርኣይ ልሙድ 
እዩ፡፡ ካብ ቀደሙ እውን እንተኾነ ነቲ ፓሎ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሓፂን መፂን ስራሕቲ 
ትካላት በቲ ዝድለ ደረጃ ሰሪሖም ከቕርቡ ከም ዝኽእሉ ተረጋጊፁ እናሃለወ፤  ንምንታይ 
ነጢርካ ክዕደግ ከም ዝተደለየ ነቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቐሰ ናይ ኮሚሽን ግጭት ምልክት 
እዩ፡፡ እዚ ጉዳይ ፀረ ሙስና ሒዝዎ እዩ ሱኽ በሉ ምባል ልሙድ ኮይኑ ኣሎ፡፡ እዚ ፀረ 
ሙስና ዝበሃል ትካል ግን ንምንታይ እዩ እናተሸማገለ ነገራት ዘጓትት? ንሓደ ዋኒን ፀረ 
ሙስና ሒዘዎ ማለት ከ ፍታሕ ረኺቡ ማለት ድዩ? ፀረ ሙስና ዘጓትቶም ጉዳያት ከ እባ 
መን ይርኣዮ? ብሓፈሻ ዓብይ ፕሮጅክት ንምስራሕ እናተብሃለ በቢ ከባቢኡ ዘይተነፀፈ 
እምነ ኩርናዕ የለን፡፡ ተዛዚሙ አገልግሎት ዝህብ ፕሮጀክት ምርኣይ ናፈቐና እንበር፡፡ አየ 
ናይ ገዛና ነገር፡፡ 

 

See map of Humera, Tigrai Ethiopia below: 

https://www.google.com/maps/place/Himora,+Ethiopia/@14.291491,36.607132,1933
m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x16665f594ebaece9:0x409f7163c5fb1aa0!6m1!1e1 
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