
 

 

ነዋሪዎች የከተማዋ ድው 

ለከተማዋና ነዋሪዎቿ ከሚጥሩ ሰወች ጋር በመሆኔ መታደሌን ማመስገኔን ላሳትፋችሁ እወዳለሁ።  እናንተን ለማገልገል 
ትልቅ የመታደል ስሜት ይሰማኛል ከእናንተ ጋርም ከተማችንን አዲስ ምዕራፍ ለማሻገር እጥራለሁ። 

ሮሽ ሀሻና (ብርሀነ ሰረቀ) በአለፈው ጊዜ ብቃታችን እንነድንደሰትበትና ለመጪው አመት በብርቱ ጥረት ከአለፈው አመት 
የበለጠ ጥሩ ና ስኬታማ ለማድረግ ቃል የምንገባበት ጥሩ አጋጣሚ ነው። በእኔ አመለካከት የአለፍነው አመት በተስፋና 
ህዳሴ የተንፀባረቀ ነበር። 

የከተማይቱን ፊት ማሻሻል ዕቅድ የተነሳ የከተማይቱ ዕይታ እንዲለወጥ አድርገናል። ከተማዋ ንፁህ እንድትሆን ህልም 
አለኝ፣ ይህም በከተማዋ ሰራተኞች ጥረት ብቻ ሳይሆን እያንዳንዳችን ከተማዋን ለማሻሻል ሀላፊነት ስንወስድ ነው። 

በዚህ አመት ድብቅ የቆሻሻ ማጠራቀሚያወችን ለመግዛት ና የፅዳት ዘርፍ ለማጠናከር፣ የውበት ችግኞችን ለማስዋብ፣ 
ወዘተ፦ በሚሊየኖች የሚቆጠሩ ሽቃሊም አውጥተናል፣ ወደ ፊትም ብዙ ስራዎች ይጠብቀናል። መንገድ ና መጓጓዣ 
በከተማዋ መሠረታዊ ሥራ ና ጥረት ይጠይቃል፣ የአውቶብስ መስመሮች ለመጨመር መንግስት ድርሻውን መወጣት 
ይገባዋል። የአስፓልት ና መንገድ ጥገናወች ጀምረናል፣ ከእነዚህ መሀከል "ሌቪ ኤሽኮል" "ሽደሮት ቤን ዘኤብ" 
"ሄርፆግ" ጎዳናወችና "አስፓልት 10" ይገኙበታል። 

የበጀት መሥሪያ ቤትና የመንገድ ትራንስፖርት መሥሪያ ቤት ግዴታቸውን እንዲወጡ ጠይቀናል። በተከታታይ ከእኒህ 
መሣሪያ ቤቶች አካላት ጋር ላሉት ችግሮች መፍትሄዎችን ለማቅረብ እየሰራን ነው። 

የከተማዋን መጠነ ሀብት ለማሳደግ፣ ኢንዱስትሪዎችን ለማሻሻልና ስራ ቦታዎችን ለመጨመር ለሊት ና ቀን እንሰራለን። 
በዚህ ወቅት በከተማችን ምዕራብ ጎን በሚገኘው የኢንዱስትሪዎች ምድብር ተጨመሪ ኢንዱስትሪዎችን ለመገንባት 
መሬቶችን መድበናል ይህም ለእሽወች የከተማችን ነዋሪዎች የስራ ቦታ ይከፍታል ብለን እናምናለን። 

አመቱን በሞላ ለእያንዳንዱ ማህበረሰብ ነክ የሆኑ የባህል ዝግጅቶችን አቅርበናል። በአለፍነው በጋ ወቅት የከተማችን 
ነዋሪዎች ከህፃናት እስከ አዛውንት በተለያዩ የባህል ዝግጅቶች ተሳትፈዋል። 

በዚህ ወር አዲስ የትምህርት ዘመን ከፈትን፣ የበጀት እጥረት፣ የትምህርት ክፍሎች ማነስና የመሳሰሉት ችግሮች 
ቢያጋጥሙንም ቅሉ አንድም ልጅ ቦታ አልባ እንዳይቀር አድርገናል።       ይህም ትምህርት ቤቶችን በመጠገንና 
የመጫወቻ ስራዎችን በመጠለልና አዲስ የትምህርት መጠለያወችን በመስራት ነው። 

እዚህ በመቀጠል፣ ፊታችን ያለው የትምህርት ዘመን አርማ፦ "ለፅዳት ማስተማር ፤ ለሀላፊነት ማስተማር" ይሆናል። 
በከተማዋ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ያለ ማንኛውም ክፍል በትምህርት ቤቱ አቅራቢያ ቦታ ተመድቦለት ንፅህናውን 
እንዲንከባከቡ ይሆናል። ሀላፊነት መውሰድን ለማበከር የተወሰደ ይህ እቅድ ትምህርት አዘል ሥርዓት ነው። 

አዲሱን አመት ከአሜሪካ ና ፈረንሳይ በመጡ 170 አዲስ ገቢ ቤተሰቦች ከፍተናል፣ እነርሱን ለመቀበል የከተማ 
ድርሻችንን ለመወጣት ጥረናል። 

እዚህ በመቀጠል፣ የከተማይቱ ነዋሪዎችን ጥቅም ቅድሚያ በመስጠት ጥዋት እስከ ለሊት ለሚሠሩ የከተማዋ የከንቲባ 
አባለት፣ የከተማ ተቋማት ሀላፊዎችና የከተማይቱ ሥራተኞች፣ በጣም አመሠግናለሁ። 

ይሀን አመት ጥሩና ስኬታማ፣ የጤና፣ የህዳሴ፣ የስራና የህልም መተግበር፣ የማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ና ስኬቶቻችን 
እንደ ሮማን ፍሬ ሚበዙበት፣ በአንድነት የጋራ ጥቅሞቻችን በማጠናከር ከተማችንን ጥሩ ቦታ ለማድረስ ምንጥርባት 
ትሁን። 

 

አመቷና በረከቷ ይጀምሩ! 

የእናንተ ና ለእናንተ 

ዶ\ር አሊዛ ብሎህ 

የቤት ሸሜሽ ከንቲባ 

 


