
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት 
ምዕራብ አርሲ ዞን በሻሸመኔ  

እና ሻላ ወረዳዎች ጎርፍ ያስከተለው ጉዳት ቅኝት 
 
ብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት 
         

 ሚያዚያ፣ 2008 ዓ.ም 



በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን  
 

     ከሻሸመኔ ከተማ መውጫ ከ 5-6 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ ወደ ወላይታ ሶዶና አርባ ምንጭ  

     መሄጃ መንገድ ላይ  የመሬት መሰንጠቅ  አጋጥሞ የመተላለፊያ መንገድ ተዘግቷል፡፡ 

 

 አስፓልቱን መሀል ለመሀል የሰነጠቀው ማለትም በቁመት  በግምት 50 ሜትር ርዝመት ያለው 

ሲሆን በጥልቀት ገደል የሰራውም ርቀቱ በግምት 50 ሜትር ይሆናል፡፡ ከሻሸመኔ መውጫ በኩል 

መሬቱም በየዕለቱ እየተንሽራተተ መሆኑን በዚህም የጎን ስፋቱ እየጨመረ እንደሚሄድ መገመት 

የሚቻል መሆኑን መጠቆም ይቻላል፡፡ በስፍራው ባለሙያዎቻችን ሄደው እንደተመለከቱት 

ስንጥቃቱ በግራ በኩል በገበሬዎች ማሳ ላይ ምልክትን ያሳየ የመሬት መሰንጠቅ የሚታይ ሲሆን 

በቀኝ በኩል ደግሞ ረጅም ርቀት ያለው ገደል  የታየ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ባለሙያዎች 

በስፍራው በነበሩበት ወቅት ከ500 በላይ የሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ሁኔታውን ሲመለከቱ 

ያስተዋሉ ሲሆን አንዳንዶቹን በማነጋገር ባገኙት ምላሽ በቀጣይ  አካባቢው  ስጋት 

እንደሆነባቸው ገልፀዋል፡፡ 

 

 ይህ በእንዲህ እንዳለ ለችግሩ መፍትሔ በመሻት በኩል የኦሮሚያ ክልል ለተሽከርካሪዎች 

ተለዋጭ መንገድ በመስራት ቀይ ድንጋይ በማፍሰስ አገልግሎት እንዳይቋረጥ መደረጉን 

ተስተውሏል፡፡ 



 

 በተለዋጭ መንገድ ላይ ከሻሸመኔ ወደ ወላይታ እንዲሁም አርባ ምንጭ የሚወሰደው መንገድ በሻላ ወረዳ 

አካባቢ ሲምቦ በተባለ ቀበሌ ሲደረስ  በግምት 500 ሜትር የሚሆነው መንገድ ጎርፍ ባመጣው አሸዋ 

የተሸፈነ በመሆኑ  ተሽከርካሪዎች ለማፍ እንደተቸገሩ ተስተውሏል፡፡ በዚህም በ29/8/2008 ዓ.ም 

የተሽከርካሪዎች ምልልስ ተስተጓጉሎ እንደነበረ ታውቋል፡፡ 

 

 ባለሙያዎች በአካባቢው በመገኘት እንዳስተዋሉት በህዝብና በመከላከያ ሰራዊት ትብብርም በመንገዱ 

ዳርቻ የመኪናዎች መተላለፊያ በመስራት የትራንስፖርት አገልግሎቱ ሳይቋረጥ መኪናዎች ተራ በተራ 

እንዲያልፉ ተደርጓል፡፡ በህዝብ ማመላለሻም በኩል በሁለቱም በኩል የቅብብሎሽ ስራ በመስራት ህዝቡ 

እንዳይቸገር አገልግሎት ሲሰጥ ተስተውሏል:: 

 

  

– ከሻሸመኔ በባሌ መስመር በሚወሰደው መንገድ ላይ /ከሻሸመኔ 135 ኪ/ሜትር ላይ/  መንገዱ በጎርፍ 

በመቆረጡ ተሽከርካሪ አያሳልፍም፡፡ የህዝብ መመላለሻ በቅብብሎሽ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን 

ንብረት ለማመላለስ ግን እንዳልተቻለ ታውቋል፡፡ 

 

– በአርሲ ነጌሌ ወረዳ ሻላ አብያታ ፖርክ አካባቢ /ከሻሸመኔ 35 ኪ/ሜትር ላይ የመሬት  መሰንጠቅ 

ምልክት እየታየ ነው፡፡ ሰንጥቁ ወደ አስፋልት ለመድረስ የቀረው አንድ ሜትር ያህል ብቻ  መሆኑን 

በአካባቢው ከተገኘ መረጃ ለመገንዘብ ተችሏል፡፡ 



 

 

በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል፣ 
  

ከአርሲ ነጌሌ ወረዳ ሻላ አብጃታ ፖርክ አካባቢ ያለው መንገድ ስጋት ላይ መሆኑ፤ 

ከሻሸመኔ ወደ ወላይታና አርባ ምነጭ የሚወስድው መንገድ መሰተጓጓሉ፤  

 

ከሻሸመኔ አዋሳ መግቢያ ላይ ያለው መስመር በቀጣይነት /ጥቁር ውሃ ላይ/ ሰጋት 

የሚታይበት በመሆኑ በቀጣይ በክልሉ የሚከናወኑ ሁለገብ እንቅስቃሴዎች ላይ 

እንቅፋት የሚፈጥር መሆኑን ለመገንዘብ ይቻላል፡፡ 

 

 

የአደጋው ገፅታ ምን ይመስላል ; በሚቀጥሉት ስላይዶች ላይ ተመልክቷል፡፡ 



በምዕራብ አርሲ ዞን   ሻሸመኔ ወረዳ  ሁምቡሬ ቀጫ ቀበሌ ከመንገዱ በስተቀኝ 
በኩል በአደጋው ምክንያት የተፈጠረ ገደል  



በሻሸመኔ ወረዳ  ሁምቡሬ ቀጫ ወረዳ  አስፋልቱ ተሰነጣጥቆ ይታያል፤ ለመደርመስ 
የተዘጋጀ በሚመስል፤ እኛ እዚያ በደረስንበት ወቅት ሲደረመስም ተመልክተናል፡፡ 



በሁምቡሬ ቀጫ ቀበሌ አስፓልቱ ለሁለት ተከፍሏል፤ አስፓልቱን  ማዶ ለማዶ  ሁለት ቦታ 
የለየው እንዲሁም  ወደ ታች በጥልቀት የተፈጠረው  ገደል  በግምት 50 ሜትር ይሆናል፡፡  



  ተጨማሪ  ምስል 



 በቀኝ  በኩል ማዶ የሚታዩት ሰዎች ያሉበት አካባቢ ባህር ዛፍ የበቀለበት ነበር፤ አሁን ዛፉ የለም … የተፈጠረውን  አዲስ 
ክስተት እዩት፤ ቀደም ሲል  ቦታው  ሜዳማና አነስተኛ  ውሀ የሚተኛበት ነበር፡፡   

ገደል 



ተጨማሪ ምስል 



 

ከመንገዱ በቀኝ በኩል የተፈጠረውን ገደል ርዝመት ለማሳየት የቀረበ 



 

የገደሉን ጥልቀት የሚያሳይ ተጨማሪ ምስል 



 

በዚህ መልክ በቁመት የሚታየው አዲስ የተፈጠረው ገደል ወደ ቀኝ በመታጠፍ ረጅም ርቀት 
አለው፡፡ 



 

እዚህና እዚያ ማዶ…መንገዱን ለሁለት የከፈለው ገደል  



እዚህና እዚያ ማዶ በመተያየት …. መሀል ገደል ፈጥረው ተለያይተዋል  



ከመንገዱ በግራ በኩል እየተሰነጠቀ ያ … በገበሬዎች ማሳ ላይ በተመሳሳይ ረጅም ርቀት ያለው 

… 



እዚህና እዚያ ማዶ … መሀሉ ገደል  



ከመንገዱ በግራ በኩል 15 ሜትር ጥልቀት ያለው ገደል ፤ ስንጥቃቱ ረጅም ርቀት 
የሚታይ  …. በቀጣይ  የስጋት  አካባቢ …. 



ተጨማሪ  ምስል 



በምዕራብ አርሲ ዞን ሻላ ወረዳ ሲንቦ ቀበሌ  ከአርባ ምንጭ እና ወላይታ  የሚመጡ  
መኪናዎች  ቆመው እንመለከታለን፤  



ከሻሸመኔ ወደ አርባ ምንጭና ወላይታ … የሚሄዱ … ቆመው እንመለከታለን 



በሻላ ወረዳ ሲምቦ ቀበሌ 500 ሜትር ርቀትን የሸፈነው  በደለልና በአሸዋ የተሸፈነው 
ከሻሸመኔ  አርባ ምንጭና ወላይታ የሚወስደው መንገድ  



በሻላ ወረዳ ሲምቦ ቀበሌ 500 ሜትር ርቀትን የሸፈነው  በደለልና በአሸዋ የተሸፈነው 
ከሻሸመኔ  አርባ ምንጭና ወላይታ የሚወስደው መንገድ 



 

በሻላ ወረዳ ሲምቦ ቀበሌ 500 ሜትር ርቀትን የሸፈነው  በደለልና በአሸዋ የተሸፈነው 
ከሻሸመኔ  አርባ ምንጭና ወላይታ የሚወስደው መንገድ 



 

በሻላ ወረዳ ሲምቦ ቀበሌ 500 ሜትር ርቀትን የሸፈነው  በደለልና በአሸዋ የተሸፈነው 
ከሻሸመኔ  አርባ ምንጭና ወላይታ የሚወስደው መንገድ 



ድሬዳዋ አስተዳደር 
 

 

• ሚያዚያ 17 ቀን 2008 ዓ.ም በተከሰተው ጎርፍ የተሰበረውና ከድሬዳዋ ወደ 
መልካጀብዱ በሚወስደው መንገድ ላይ ያለው ድልድይ እስካሁን አልተሠራም፡፡  
 

• በዚህም ምክንያት በመልካጀብዱ በ7 የገጠር ቀበሌዎች መካከል የመኪና መንገድ 
ግንኙነት እንደተቋረጠ ይገኛል፡፡ /ይህም የግብርና እና ሌሎች ግብአቶችን ለማጓጓዝ 
አስቸጋሪ እንደሚሆን ታውቋል፡፡ 
 

• ሚያዚያ 27 ቀን 2008 ዓ.ም በተላለፈው ዜና በጎርፍ አደጋ ሦሰት ሰዎች ሞተዋል 
የሚለው መረጃ በማሰረጃ አልተረጋገጠም፡፡ 

  
 

 

በአማራ ክልል 
 
  

• በሰሜን ወሎ በዳውንት ወረዳ ጊሻጣ ወንዝ ሞልቶ የመንገድ መስተጓጉል አጋጥሞ 
ነበር፡፡ ክልሉ ባደረገው ጥረት በግሬደር በመጥረግ መንገዱ ክፍት እንዲሆን ተደርጓል፡፡ 
 

• በሰሜን ጎንደር በወገራ ወረዳ መንገድ በጭቃ ምክንያት አላስገባም ማለቱ ሪፖርት 
ተደርጓል፡፡ ጉዳዩ በክልሉ ባለሙያዎች እየታየ ሲሆን ዕውነታው የሚረጋገጥ ይሆናል፡፡ 



ይሁንታ 
በኤልኒኖ ክስተት የዝናብ እጥረት በመከሰቱ ይህን ለመቋቋም በመንግስት በተደረገው ከፍተኛ ጥረት 

ህዝባችንን ከችግሩ ለመታደግ የተቻለ ቢሆንም ከኤልኒኖ መክሰም በላ በአሁኑ ወቅት በአገራችን 

እየጣለ የሚገኘው ከፍተኛ ዝናብ እያደረሰ የሚገኘውን የጎርፍ አደጋ በመከላከል በኩል ከፍተኛ 

ርብርብ እየተደረገ ይገኛል፡፡ እነዚህን አደጋዎች በመንግስትና በህዝብ ትብብር የመከላከሉ ሁኔታ 

ቀደም ሲል በተከናወኑ የልማት ተግባራት አሁንም በቅንጅት እየተሰራ ባለው የአደጋውን መጠን 

ለመቀነስ የተቻለ ቢሆንም በሻሸመኔ ወረዳ ሁምቡሬ ቀጫ ቀበሌ የደረሰው አደጋ ግን ለቀጣይ የስጋት 

ሁኔታ የሚታይበት በመሆኑ በከፋ ደረጃ ለመመልከት የሚያስችል ነው፡፡  

 

አካባቢው በስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኝ በመሆኑ ቀጣይ ጥናትን የሚጠይቁ ስራዎች ያሉብን መሆኑን 

አመላካች ሁኔታዎች አሉ፡፡ በተለይም ከተፈጠረው ጥልቀት ያለው ገደል ሌላ ዝናብ በዘነበ ቁጥር 

የመደርመሱ ሁኔታ እንዲሁም ከመንገዱ በግራ በኩል የመሬቱ መሰንጠቅ፡፡ ከፍተኛ ስጋት ነው፡፡ 

በምስልና በቪዲዮ የተወሰደው መረጃ የሚያመላክተውም ይህንኑ ነው፡፡ በመሆኑም በዚህ በኩል 

ሙያው የሚመለከታቸው የምርምር ተቋማት ተሳትፈውበት ዘላቂ መፍትሔ ለማግኘት የሚያስችል 

አቅጣጫ ቢሰጥበት የሚል አስተያየት አለን፡፡     


