
ክራይ አካብነት እናተቓለሰት ትዕምብብ ዘላ ከተማ 

ከተማ ሑመራ ይኹን ዞባ ምዕራብ ኣብ ክልልና  ልምዓት  ኮሪደር  ተባሂሉ  ፍሉይ 

ቆላሕታ መንግስቲ ትግራይ ዝተግበረሉን እናተገበረሉን ዝርከብ ከባቢ እዩ፡፡ እዚ  ድማ 

ክልል መንግስቲ ትግራይ ምስ ፌደራል  መንግስቲ  ብምትሕብባር ብዝገብርዎ ዝተዋደደ 

ስራሕ ዝተፈላለዩ  ዝርገሐ  መሰረተ ልምዓት እናረኸበ እዩ፡፡ ናይ አስፋልት መንገዲ 

ክሳብ ከተማ ንጉስ ዘሊቑ ምህላው ዝተረደአ ሰብ ክንደይናይ እዚ ከባቢ ትኹረት 

ከምዝተውሀቦ ብቐሊሉ ምርዳእ አይስአኖን፡፡ 

ዋላካ ከተማ ሑመራ  ውቅብቲ  ከተማ  ደረቕ  ወድብ ፃዕዳ ወርቂ እናተብሃለ ዝፅዋዕ 

ሰሊጥ ዝሕፈሰላ  ከተማ  ምዃና ንኹላትና ርዱእ እንተኾነ ክሳብ ሕዚ እዚ ሃብቲ 

ብአግባቡ ንዕዳጋ ዓለም ክበፅሕ ብምግባር መፍረያይነቱ ክዓቢ ሰፊሕ ፃዕሪ ሳላ ዝተገበረ 

አብቲ ከባቢ ክሳብ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ለውጢ ክምዝገብ አኽኢሉ አሎ፡፡  ካብዚ 

ብተወሳኺ ካብ ሱዳን - ሑመራ - ጅቡቲ መስመር  መንገዲ ባቡር ሀዲድ ንምስፍሕፋሕ 

ዝተትሓዘ ትልሚውን ብወገን መቐለ መሰረቱ ምንፃፍ ምጅማሩ እንትርኢ አብ ፅባሕ 

ውድቀት ደርጊ ቀላፅም ኢኮኖሚ ሀገርና ምስተርንዓ ዝተፈጠረ ምጅማር መሰረተ ልምዓት 

አስፋልት የዘክረና፡፡ልክዕ ከምቲ አስፋልት ሽዑ እዋን አይኮነንዶ ንከተማ ንጉስ 

ንሑመራውን ቀልጢፉ ይበፅሕ ዶ ይኸውን? ዝብል ጠለብን ባህግን ኩሉ ትግራዋይ 

ነይሩ፡፡  

ሑመራ ምስ ውቅብነት ምዕራባዊነታ ዝኸይድ ዝተማልአ ናይ ጎደና መብራህቲ ክማለአላ 

ምንቅስቓስ እንትጅመር ዝገጠማ ሰብ ሰራሕ ሽግር ካብቲ ወድዓዊ ሀገራዊ ፀገም ዝተፈለየ 

እዩ፡፡ዋሕዲ ቆፃሪትን ትራንስፎርመርን ከም ሀገር ምህላው ኣብ ፓርላማ ተወከልቲ  ቤት 



ምኽሪ  ከይተረፈ ዝቐረበን  ምስቲ ሰፊሕ ጠለብ ህዝብና ዝኸይድ ፍታሕ ንምርካብ ካብ 

ብረታብረትን ኢንጅነሪንግን ካልኦት አፍረይትን ብዝተዋደደ መንገዲ ዕደጋ ክካየድ 

ዝተጀመረሉ ምዃኑ  መንግስትና ምግላፁ ንድግፎ እዩ ፡፡  ይኹንእምበር ኣብ ከተማ  

ሑመራ ናይ ጎደና መብራህቲ ክትከል ብብር 7 ሚልዮን ዝፅጋዕ ቕርሺ ኣሰታት 400 

ፓሎት ንምግዛእ አብ ዝነበረ ናይ ዕደጋ ከይዲ ናይቲ ፖል ርጉደትን ቅንነትን ጥራሕ  

ዘይኮነስ  ትሕቲ  መሬት ዝቕበር ኣካል አቲ ፓሎ ጋልቫናይዝ  ኮይኑ  በቲ ስታንዳርድ  

መሰረት ዝተሰርሐ ፓሎ እንትኾን እቲ ካብ መሬት  ንላዕሊ  ዘሎ   4 ሜትሮን ልዕሊኡን 

ዘሎ ድማ ካብቲ ዝወፀሉ ስፔስፊኬሽን ወፃኢ ጋልቫናይዝድ ዘይኮነ ኣካል ብምቕራቡ ኣብ 

ጥቕሚ ክውዕል  ኣይከኣን፡፡ በዚ  መሰረት ድማ ምስእዚ ውዲት ተአሳሲሩ ቀጥተኛ 

ተጠርጠርቲ ዝኾኑ ዋና መሃንዲስን ኮንትራክተርን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ውዕሎም ፍርዶም ኣብ 

ምፅባይ ይርከቡ፡፡እቲ ጉዳይ ዝሓዞ ‘ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል’  እንትኾን ምስክራት 

ኣብ  ምስማዕ በፂሑ ኣሎ፡፡ፀረ ግዕዝይናን ስነ ምግባርን ክልል ትግራይ ክሲ መስሪቱ 

ይካታዕ ምህላው ይፍለጥ።  

ይኹንእምበር ነዚ ዘቃልዓ አባል ቴክኒክ ኮሚቴ አብ ቁፅፅር ውዒሉ ዝብል በለካ ለኽዓካ 

ዝሓዘ ፅሑፍ አብ ዓይጋ አንቢበ እቲ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ክራይ አካብነት ንድሕሪት 

ንምምላስ ነገራት ዘዋቕዑ ብዕላማ አንፃር ልምዓት ሑመራ ዝተልዓሉ ውልቀ ሰባት 

ከምዘለው ዘርኢ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ድማ እቲ ሓቂ ኣብ ቁፅፅር  ዝውዓለ ናይ  ሓይሊ 

መብራህቲ  ሰራሕተኛ እንትኸውን ንሱውን ልዕሊ 1 ሚልዮን ብር  አጠፋፍኡ ተባሂሉ 

ዝተጠርጠረ እዩ፡፡  እዚ ውልቀ ሰብ ከም ሀገሩ ተኸላኸል ተባሂሉ ኣብ ምስክር  ምስማዕ 

ዘሎን ኮይኑ እናሀለወ ፀረ ግዕዝይና ኮሚሽን ትግራይ ምስ ዘጣየሾ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ 

ንምትእስሳር ምፍታን እንታይ ንምርካብ እዩ። እዝይ ግልፂ ዝኾነ ካልእ ግዕዝይና እዩ፡፡ 



ብሓፈሽኡ ኣብ ከተማ ሑመራ ተፈጢሮም ዝተብሃሉ ናይ ሙስና ጉዳያት መንግስቲ  

ስጉምቲ ዝወሰደሎምን ተጠርጠርቲ አብ ቁፅፅር ዊዒሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ክሲ 

ዝተመስረተሎምን እዮም፡፡ እቲ ተጠፋፊኡ ዝብሃል 6ነጥቢ4 ሚልዮን ብር ዝምልከት 

ብናይ ውሽጢ ዓዲ  ሚድያ  ተቓሊሑን ብብርኪ ዞባን ክልልን ድማ  ኣካል  ሰናይ 

ምምሕዳር ምፅራይን ተወሲዱ ኣመራርሓ ክልልን እቲ ዞባን ቃልሲ ዝገበረሎምን  ምዃኑ 

ምርዳእ የድሊ። 

ኣብቶም  ተጠርጠርቲ ሰብ  ሃፍትን  ዋና መሃንዲስ እታ ከተማን ድማ ተፃሪዮም 

ዝተፈለጢ ምኻኖም፤ በዚ መሰረት ጉዳይ ናይ ፌደራል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ግዜ ይውሰድ 

እምበር መንግስቲ ትግራይ ግዕዝይና ንዝፍፁሙ አካላት ምሕረት ዘይህብ ምኻኑ ኣብ 

ቃፍታ ሑመራን ሰቲት ሑመራን ዝነበሩ ሰብ ስልጣን ፖሊስን ፀጥታን ምምሕዳርን ገበን 

ፈፂሞም ተፈሪድዎም ኣብ ቤት ህንፀት ዘለው ምኻኖም ንነበርቲ ከተማ ሑመራ ግልፂ 

እዩ፡፡ እዞም  ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሰብ መዚ ቃፍታ ሑመራን ሰቲት ሑመራን መንግስቲ 

ዓብይ ቆላሕታ ብምሃብ ኣብ ስራሕቲ ኮንትሮባንድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ኣብ 

አድልዎን ተግባር ኣካብነት ክራይን ፀገም ሰናይ ምምሕዳርን ብምጥሓሎም መንግሰቲ ካብ 

ህዝቢ ብዝበፅሖ ሓበሬታን መረዳእታን ተደጊፉ ግቡእ ቅፅዓት ዝሃቦም ምዃኑ የፍለጥ። 

ብተመሳሳሊ ድማ እዚ ኣብ ከተማ ሑመራ ተፈፂሙ ተባሂሉ ዘሎ ፀገም ሰናይ ምምሕዳርን 

ተግባር ኣካብነት ክራይን ብጭቡጥ መረዳእታ ብዝተደገፈ እንተቐሪቡ እቶም ኣብ ትሕቲ 

ፅላል ሕጊ ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነስ ሐዚውን ዘይተረኣዩ እንተሃልዮም መንግስቲ ዘይተሓለለ 

ቃልሲ ብምግባር ስጡም ስርዓት ተሓታትነት ብምክያድ ምስ ህዝቡ ኾይኑ ግቡእ ውሳነ 

ንምሃብ ድልው ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። መንግስቲ ንሕቶታትን ሪኢቶታትን ህዝቢ ክብሪ 

ዝህብ መንግስቲ  ስለዝኾነ ፃምእ ሕቶ ልምዓት ህዝብና ንምርዋይ በተደጋጋሚ ቆራፅነቱ 



ዘረጋገፀ እዩ። ኣብ ዝካየዱ መድረኻት ሰናይ ምምሕዳር ህዝቢ  ዘለዎ ሕቶን ጠለባቱን 

ኣብ ኣመራርሓ ኣካላት ብዘይስከፍታን ሰጋእ መጋእ ከቕርብ በዓል ስልጣን ምዃኑ ርዱእ 

ክገብሮ ይግባእ ። ነዚ ድማ መንግስቲ ቅሩብን ቆራፅን እዩ። 

አብ ሑመራ ከተማ ህንፀት መንገዲ ኣስፋልት ውሽጣ ውሽጢ መንገዲ ዝምልከት ድማ 

አብ ከተማ ሑመራ 11 ኪሎ ሜትር  አስፋልት ካብ ኣደባይ ክሳብ ራውያን ዝዝልቕ በቲ 

ዝተተሓዘሉ ስፋሕትን ፅሬትን ተሰሪሑ እዩ። ይዅን ምበር እቲ ብህዝቢ ዝተዋፅአን 3 

ኪሎ ሜትር ኣሰፋልት ከስርሕ ዝተሓሰበ ገንዘብ ምስ ናይ ቻይና ኮንትራክተር ድርድር 

ዋላ’ካ ተጀሚሩ እንተነበረ ካብቲ ህዝቢ ዘዋፀኦ በጀት ንዓቐብ ስለዝሓተተ አይተተግበረን፡፡ 

ምስ ካልኦት ናይ ዓዲ ውሽጢ ኮንትራክተራት ግን እቲ ድርድር ይካየድ ኣሎ 

እዩ።ነበርትን ነጋዶን ከተማ ሑመራ ብዘጣየሸዎ ኮሚቴ ዝምራሕ እዚ ብተሳትፎ ህዝቢ 

ክስራሕ ዝተሓሰበ ተወሳኺ አስፋልት መንገዲ መስርሒ ክኸውን ቃል ካብዝትአተወ 26 

ሚልዮን 20 ሚልዮን ብር ዝኣክል ከምዝተአከበን ኦዲት ይግበር ምህላው እቶም ኣብ አዲስ 

ኣበባ  ዘለው ናይ ቅብሊት መረጋገፂ ምፅራይ ይግበረሎም ከምዘሎን ነቲ ናይ ህዝቢ 

ሑመራ ልምዓት ኮሚቴ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ርክብ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ሓቢሩልና 

አሎ፡፡ በዚ መሰረት ጎደሎ እንተጋጢሙ ድማ ሕጋዊ ሰጉምቲ በቲ ናይ ሰብ ሀብትን 

ከተማ ሑመራ ነበርትን ኮሚቴ አቢሉ ክውሰደሉ እዩ።  

ይኹንእምበር ኣብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን  ዘለዉ ተረፍ መረፍ ሕሉፍ ስርዓታት ከምኡ 

ድማ ብዝተገበረ ገምጋምን ምንቕቓፍን ብዘጥፍእዎ ጥፍኣት ዝተሸጋሸጉን ቅሬታ ዘለዎምን  

ዝነዝሕዎ ፀለመን ፕሮፖጋንዳን ስለ ዘሎ ህዝቢ ብውነ ክርደኦ ይግባእ። 

 

 



ምሰ ሰላምታ 

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን  መቀለ 22/04/08 

 


