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ብ 8 ጥሪ ብዛዕባ ኣብ ወረዳ አፅቢ ወንበርታ ጣብያ ሩባ ፈለግ ዘጋጠመ ገንፂን ካብ 
ዝነበረኒ  ዝፀንሐ ሓበሬታን ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ዝረኸብክዎ ሓበሬታን ኣዋዲደ 
ከም ዝስዕብ ክስንዶ ክፍትን እየ፡፡  

ግድብ ሳምራ (ኣነ ሽምቲ ግድብ ሳምራ ብዝብል እየ ዝፈልጦ)፤ 

-------------------------------------------------- 

ግድብ ሳምራ ካብቶም 1980ታት መጨረሻ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ንመንስኖ ሕርሻ 
ተባሂሎም ዝተሃነፁ ዲጋታት ሓረሳውን ጎልገል ናዕለን ሓደ እዩ፡፡ ግድብ ሳምራ 
ኣብ ጣብያ ረባ ፈለግ ዝርከብ እንትኸውን እቲ ማይ ዝዓረፈሉ ቦታ ኣብ ቁሽት 
ሕኖይቶ እዩ ዝርከብ፡፡ ዝዓበየ ክፋል ቁሽት ሕኖይቶ ገዳላገል ዝበዝሖን 
ብተነፃፃሪ ረቂቅ መሬት ዘለዎን እዩ፡፡  

ዋላካ እቲ ግድብ ሙሉእ ኣካሉ ኣብ ቁሸት ሕኞይቶ ይዕረፍ እምበር፤ ብሕርሻ መስኖ 
ተጠቀምቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ትሕቲ እቲ ግድብ ዝርከቡ ቁሸታት ሳምራ፡ 
ደብረ-ሰላም፡ ኣፍንጆዎ (ኣፈን ኣጅቦ) እዮም፡፡ ከሳእዕ ሐዚ ድማ እቲ ግድብ 
ኣስታት 620 ሄክታር መሬት ከምዘልምዕ ይፍለጥ፡፡  

 

መልዐሊታት እቲ ጎንፂ፤ 

------------------------ 

እዚ ጎንፂ ከም ካልኦት ኣብ ተፈጥራዊ ሃፍቲ ክፍፍል ዘጋጥም ጎንፂ ኣብ ሃፍቲ ክፍፍል 
ዘጋጠመ ኮይኑ፤ ምምሕዳራዊ ጉድለታት እውን ተወሰኽቲ ክኾኑ ከምዝኽእሉ ምግማት 
ይከኣል፡፡ ንዝበለፀ ርድኢት ግን ቶም መልዐሊታት ከምዝዕብ ከፋፊለ ከቐምጦም 
ክፍትን እየ፡፡ 

1) ኣብ ሞንጎ ላዕላይን ታሕታይን መፋስስ ዘሎ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ሕቶ (Overt 
Cause)፤ 
 
- ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅክዎ አቲ ግድብ ዓሪፉሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ቁሽት ሕኖይቶ 
እዩ ዝርከብ፡፡ ፈላማ እቲ ግድብ እንትስራሕ 35 ገባራት (መብዛሕቲኦም ካብ 
ሳዕሮም ዝተወሰኑ እውን ካብ ግራውቶም ክልዓሉ) ተገይሮም እዮም፡፡ ኣበዚ 
ከይዲ እቶም ካብ መሬቶም ዝተልዓሉ ገባራት ኣብ ጉዳይ ካሕሳ ክረዳድኡ 



ሰለዘይከኣሉ እቲ ግደብ ንዘሓለፉ 13 ዓመታት ማለት ክሳዕ 2000 ዓ/ም 
ጥቕሚ ከይሃበ ጠጠው ኢሉ ክፀንሕ ተገዲዱ እዩ (ኣብዚ ናይ መንግስታዊ 
ኣካላት ድኽመት  እዩ)፡፡ ኣብ 2000 ዓ/ም ግን ካብ ኣርባዕተ ቁሽታት 
ሰሰለስተ ዓበይቲ ዓዲ  ማለት `ውን ( 3 ካብ ሕኖይቶ፡ 3 ካብ ሳምራ፡ 3 ካብ 
ደብረ-ሰለም፡ 3 ካብ ኣፈንጅዎ) ተውፃእፂኦም ብዘምፅዎ መፍትሒ ሓሳብ 
ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እቶም ዝተፈናቐሉ ገበራት ኣብ ታሕተዎት መፋስስ 
(down streem) ቁሸታት ከከም ተጠቃምነተን ካሕሳ ክረኽቡ ምስተገበረ፤ 
ግድብ ሳምራ ከብ 2000 ዓ/ም- 2005 ዓ/ም ናይ መስኖ ስራሕቲ ግልጋሎት 
እናሃበ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝፍለጥ፡፡   
 

2) ናይ ልማዓት ሕቶ (Overt Cause)፤ 
 
- ነበርቲ ሕኖይቶ እቲ ግድብ ኣብ ጎልጎሎም ዓሪፉ ገባራትና ኣፈናቒሉ 
እናሃለወ ተጠቀምቲ ኣይኮናን ይብሉ፡፡ ስለዚ ንሕና ዋላ ብሱሩዕ መስኖ 
ተቀምቲ ኣይንኹን ንምታይ ከልኦት እንጥቀመሎም መመረፅታት ንኣብነት 
ብመንግስቲ ዒላታት ዘይኮዓቱ፡ ብሞተራት ካብቲ ዲጋ እናጨጋዕካ ኣብ 
መጠራቐሚታት ጌርካ ናብ መስኖ ዝውዕለሉ መንገድታት ዘይርኣይ ዝብሉ 
ሕቶታት እውን ነይሮም እዮም፡፡ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሕቶ እዩ 
ዝመልከቶም ኣካላት መንግስቲ `ውን ፈጣን ፍታሕ ይድለይሉ፡፡ 
 

3) ዝተኻስሐ ዝመስል ናይ ካሕሳ ሕቶ (Overt cause)፤ 
ኣብቲ ናይ ቅድሚ ትማሊ ጎንፂ (ዝርዝር ትሕዝትኡ ኣብ ታሕቲ ክገልፆ እየ) 
ዋላ እቲ ናይ ካሕሳ ጉዳይ ዝተወድአ እንተመሰለ፤ ዝተወሰኑ ሰባት ግን ናይ 
ካሕሳ ሕቶ የልዕሉ ከምዝነበሩ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ፡፡ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ክሳእ እዛ 
ፅሕፍቲ ዘርቅቕ 4 ወይ 5 ሰባት ናይ ካሕሳ ሕቶ መሊሶም ከምዘልዠዓሉ እዩ፡፡ 
ብዛዕባ እዚ ከፃሪ ፈቲነ ዝረኸክብዎ ሓበሬታ ድማ እዞም ሰባት በቲ ቀደማይ 
(ኣብላዕሊ ዝተጠቐስኩዎ) ከይዲ ካሕሳ ኣብ ታሕተዎት መፋስስ ዝተውሃቦም 
መሬት ነባርነቶም ካብቲ ካብቲ ጣብያ ስለዝቐየሩ ብሕጋዊ ኣሰራርሓ 
ከምዝተልዓለ እሞ፤ ሐዚ መሊሶም ንምርካብ ከምዝደልዩ እዩ፡፡  
 

4) ሽርሕታት ፖለቲካ (Covert Cause)፤ 
 
እቶም ኣብላዕሊ ዘቐመጥክዎም መልዐልታት ባህርያውያን እዮም፡፡ ኣብ ኩሉ 
ዓለም ከዓ የጋጥሙ፡፡ ሕፀረትን ሃፍቲ ተፈጥሮ ከምኡ `ውን ዘይውሕሉል  
ኣገባብ ክፍፍል ሃፍቲ ተፈጥሮን ክሳዕ ዝሃለወ ግንፂ ይህሉ፡፡ ጎንፂ ክነወግዶ 
ኣይንኽእልን ኣካል ተፈጥሮ ደቂ ሰባት እዩ፡፡ ጎንፂ ምእንተ ነብሱ ኩሉ ግዜ 
ድማ ጎዳኢ ኣይኮነን፡፡ ብውሕሉል ኣገባብ እንተተኣልዩ ናብ ዝበለፀ ምርድዳእን 
ልምዓት እዩ ዘምርሕ፡፡  
 



ጎንፂ ዝኸፈአ ዝገብሮ ግን ውልቀ ሰባት ወይ `ውን ፖለቲካዊ ውድባት 
ንፖሊተካ ረብሓ ኣብ ሓደ ሓደ ጎንፅታት ኢድ ኣእታውነት ክህልዎም ከሎ 
እዩ፡፡ እዚ  ኣብ  ጣብያ ሩባ ፈለግ ኣጋጢሙ ዘሎ ጎንፂ ውን ካብዚ ዝተፈለየ 
ኣይመስልን፡፡ ብዛዕባ እዚ ጎንፂ ኣብዚ ሐዚ እዋን ናይ መንን ኣየናይ ተቓዋሚ 
ውድብን ብዘይተደለየ መልክዑ ኢድ ኣታውነት ከምዘለዎ ናይ መንግስቲ 
ድሕንነት መሓውራት ካፃርይዎ ዝግባእ እኳ እንተኾነ፤ ምልክት ዝህቡ ነገራት 
ከምዘለዉ ግን ከብቲ ከባቢ ዝረኸክዎ ሓበሬታ የመላኽት፡፡ ንለባም ደርጋሓሉ 
እዩ እሞ እዞም ምልክታት ከምዝስዕብ ከቐምጥ፤ 
 
- ኣብቲ ጣብያ ዝርከቡ ኣባላት ተቓወምቲ ውድባት ነቲ ዝፀንሓ ጎንፂ 
ብምብላፅ ንህዝቢ ቁሽት ሕኖይቶ የላዓዕሉ ከምዝነበሩ፡፡ ንኣብነት ከምዚ 
ብምባል “ንስኻትኩም ማይ ኣብ ጋጋኹም ሓቒፍኩም ዘይለማዕኹም፡ ተላዓሉ 
ንመንግስቲ ብኢዱ ጠምዚዝኩም ዒላታት፡ ትራንስፎርመራት፡ ከምኡ ውን 
መጠራቐሚ ገንእታት ስርሓልና በልዎ፤  ዘይትዕምፁ ስረኹም ፈቲሕኩም 
ከፍ ኢልኩም ክትነብሩ ... “ ወዘተ ዝብሉ ምልዕዓላት ይገብሩ ከምዝነበሩ፡፡ 
ኣብዚ እዞም ኣባላት ተቓወምቲ ውድባት ንልምዓት ህዝቢ ቁሸት ሕኖይቶ 
ምልዕዓሎም ፁቡቕ ከይኑ፤ ዓመፅ ግን ተቐባልነት የብሉን፡፡ 
 

- ኣብ መዓሊቲ ጎንፂ  ጥሪ 8 ዝተወሰኑ መናእሰይ ተወዲቦም ብስልኪ ነቲ  
ጎንፂ የተሓብበሩ ከምዝነበሩ፤ ገለ ካብኣቶም ኣብ ቀይዱ ዝወዓሉ ከምዘለዉ፡፡ 

 
- ኣብ መዓልቲ እዚ ጎንፂ ከዓ ከብዞም መለዓዓልቲ መናእሰይ ገሊኦም ናብ ኣብ 
መቐለን ካልኦት ከባብታትን ዘለዉ መሻርኽቶም ስልኪ እናደወሉ ቀጥታ 
ሽፋን ዝህቡ ዝነበሩ እንትኾኑ፤ ገሊኦም ድማ ንፖሊስ ካሜራ ዝቐርፁ ዝነበሩ 
እዮም፡፡   

ከይዲ እቲ ጎንፂ 

እዚ ብ 8 ጥሪ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ጣብያ ሩባ ፈለግ ዘጋጠመ 
ጎንፂ ኣጀማምርኡን ከይዱን ነዚ ይመስል፤  

ንመስኖ ዝኸውን ማይ መቆፃርን መውፅእን (Get Valve) ግድብ ሳምራ ተባላሽዩ 
ስለዝነበረ፤ ካብ ወረዳን ክልልን ዝተውፃእፅኡ ኪኢላታት ብሸሞንተ ጥሪ ከዐርዩ ኢሎም 
ናብቲ ግድብ ይኸዱ፡፡ ኣብ ሞንጉኡ ግን እቲ ካብ ክልል ዝኸደ ኪላ ሓይሊ ሰብ ኣብቲ 
ቦታ ዘይምርድዳእ ከምዘሎ ስለዝፈለጠ፤ ናይ ፖሊስ ሓለዋ ክግበረሉ ስለዝጠልበ ካብ 
ከተማ ኣፅቢ ዝመፁ 6 ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ናይ ሓለዋ ክገብሩ ግድን ነይሩ፡፡ 

ኣብዚ ከይዲ ስራሕ ምዕራይ ምስተጀመረ እቶም ዝተወሰኑ መናእሰይ ጠጠው ንክብል 
ይፅውዑ፡፡ ፖሊስ ድማ ነዞም መናእሰይ ንክርሕቁን ከምዘይምልከቶም ይነግርዎም፡፡ 
ደሓር እቶም መናእሰይ ብስልኪ እናደወሉ ገሊኦም ንህዝቢ ቁሸት ሕኖይቶ የለዓዕሉ 
ገሊኦም ድማ ነቲ መቆፃፀሪ ብእምኒ ይወቕዑ፡፡ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ 
መርዓ ስለዝነበረ ኣብቲ ናይ ጎንፂ ቦታ ማለት እግሪ ግድብ ሳምራ ቡዙሕ ሰብ ክእከብ 



ግዜ ኣይወሰደን፡፡ ናይ መርዓ ስዋ `ውን ናይ ባዕሉ ፅዕንቶ ፈጢሩ ነገራት ይጋደዱ፡፡ 
እቶም ኣብኡ ዝነበሩ 6 ፖሊስ ልዕሊ ዓቕሞም ስለዝኸደ፡ ካብ ዞባ ፈጥኖ ክልል 
ትግራይ ክመፅእ ይግበር፡፡ ድሕሪኡ እቲ ጎንፂ ጠጠው ይብል፡፡ 

ኣብዚ ከይዲ እዚ ጎነፂ ዝተወሰነ ኣብልዕሊ ፖሊስ ቀሊል መህሰይቲ ከምዘሎ እዩ ዘለኒ 
ሓበሬታ፡፡ ዓበይቲ ዓዲ ግን ንመናእሰይ ደቆም ይግስፁ ከምዝነበሩ እዩ፡፡ ኣብ 
መወዳእታ 7 ሰባት ኣብ ቀይዲ ዝወዓሉ እንትኾኑ ካብዚኣቶም 4 ማለት ውን፤ 

- ሓደ (ካብ ሰውዲ ዓረብያ ኣብ ቀረባ ዝመፀ)ብኣጋጣሚ ብቲ ቦታ ጎንፂ 
ክሓልፍ ተፈቲሺ ካራ ሒዙ ስለዝተረኸበ ኣብ ቀይዲ ዝወዓለ እንትኾን ጉዳዩ 
ብማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ክረኣይ ተባሂሉ ክፍታሕ ዝተወሰነሉ 

- 3 ኣብቲ ብስልኪ ምልዕዓል ተሓባበርቲ ዝነበሩ (ክፍትሑ ዝተወሰነሎም) 
እዮም፡፡  

እቶም ዝተረፉ 3 ኣብ ቀይዲ ዘለው ሰባት ግን ማለት ውን፤ እቲ ሓደ ንኪኢላ ዝወቐዐ፡ 
እቲ ሓደ ካሜራ ሒዙ ዝቐርፅ ዝነበረን ከምኡውን እቲ ቀንዲ መለዓዓሊ እዩ ተባሂሉ 
ዝተጠርጠረን ግን ጉዳዮም ብሕጊ ከምዝርአ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ፡፡ 

 

ዕድል ዘላቒ ፍታሕ 

 

እዚ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ወንበታ ጣብያ ሩባ ፈለግ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም፤ ከይተጋደ 
ክፍታሕ እናኸኣለ ብዘይምፍትሑ ምምሕዳር ወረዳ ኣፅቢ ወንበርታ ክውቀስ ይግባእ፡፡ 
ከምዚኦም ዝበሉ ጎንፅታት ህፁፅ ምምህዳራ ፍታሕ ማለት ህዝቢ ዘማእኸለ ዘላቒ ፍታሕ 
ዝደልዩ እዮም፡፡ 

ድሕሪ ጎንፂ ክሳዕ ሐዚ ዘሎ ምዕባለ ከዓ ተስፋ ዝህብ እዩ፡፡ ጉዳይ እቶም ናይ መሬት 
ካሕሳ ዘልዓሉ 4 ወይ 5 ሰባት ዝርኢ ሽማግለ ተጣይሹ ን ቀፃሊ ረቡዕ ጥሪ 13/2006 
ቆፀራ ሒዙ ኣሎ፡፡  

ጉዳይ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝወዓሉ ሰባት (እቶም 4 ወይ ተፈጢሖም ኣለው ወይ ውን 
ኣብ ቀረባ ከምዝፍትሑ እዩ)፡፡ ብዝኾነ ግን ኣብ ቀይዲ ዝወዓሉ ሰባት ሰብኣዊ 
መሰሎም ተሓልዩ ንፍትሒ ዝቐርብሉ ግዜ ክፈጣን ኣለዎ፡፡  

ከብዚ ዝተረፈ ግን እዚ ጎንፂ ጉዳይ ክፍፍል ሃፍቲ ተፈጥሮን ምምሕዳራዊ ውሕልልናን 
ስለዝኾነ ህዝብን መንግስትን ተላዚቦም ዘላቒ ፍታሕ ከምፅኡ ይግባእ፡፡  መንግሰቲ 
ድማ ኣብዚ ጎንፂ ቁማር ዝፃወቱ ኣካላት እተሃልዮም ኣፃርዩ ንዘላቒ ሰላም ክሰርሕ 
ንፅበ፡፡   

 

 



                         

 

  

 

 

 


