
የጋሞ  ጎፋ  ዞን  የቱሪዝም  ቅኝት 
 

መ ግ ቢ ያ 
 

የጋሞ ጎፋ ዞን በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ከሚገኙ 14 ዞኖችና 4 
ልዩ ወረዳዎች አንዱ ነው፡፡ ዞኑ በተፈጥሮአዊ፣ ባህላዊና 
ታሪካዊ ጣምራ መስህቦች ታዋቂ የሆነና አንድ የቱሪስት 
አካባቢ ማሟላት ከሚገባቸው መስፈርቶች አብዛኛውን 
አሟልቶ የሚገኝ አካባቢ ነው፡፡  የዞኑ ተፈጥሮአዊ 
አቀማመጥ፣ የአባያና ጫሞ ሃይቆች፣ ጥንታዊ ገዳማት፣ 
ወንዞች፣ ፍል ውሃዎች፣ ታዋቂ ተራራዎች፣ ዋሻዎች፣ 
ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ ደኖች፣ ነጭ ሣርና ማዜ ብሔራዊ 
ፖርኮች፣ ዘመናዊ የአዞ እርባታ ጣቢያና የመሳሰሉት ከዞኑ 
የቱሪስት መስህቦች ተጠቃሾች ናቸው፡፡  
ከመሠረተ ልማት አኳያ ዞኑን ከአዲስ አበባ ጋር የሚያገናኝ 
የ505 ኪ.ሜ አስፋልት መንገድ፣ ደረጃውን የጠበቀ አለም 
አቀፍ አውሮኘላን ማረፊያ፣ መደበኛ ተንቀሳቃሽ ስልክ፣ 
የ24 ሰዓት መብራት አገልግሎት፣ ሁሉንም አይነት 
አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የግልና የመንግሥት ባንኮች 
በዞኑ ርዕሰ ከተማ አ/ምንጭ ይገኛሉ፡፡ ዞኑን በዓመት 
በአማካይ 65ሺህ  የሃገር ውስጥና 28 ሺህ የውጭ ሃገር 
ቱሪስቶች የሚጎበኙት ሲሆን ከጎብኚዎቹ የሚገኘው ገቢም 
በአማካይ ከ15 ሚሊዮን  ብር በላይ  ይደርሳል፡፡  
 
ከዞኑ ዋና ዋና ተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህቦች ጥቂቶቹ 

1/ ነጭ ሣር ብሔራዊ ፖርክ 
የነጭ ሣር ብሔራዊ ፖርክ ከአርባ ምንም ከተማ በ32 
ኪ.ሜ ርቀት ላይ ሲገኝ 514 ስኩዌር ኪ.ሜ ጠቅላላ ስፋት 
አለው፡፡ በፖርኩ ከ91 በላይ አጥቢ እንስሳት፣ ከ351 
በላይ አእዋፋት ሲገኙ ፖርኩ ከሚታወቅባቸው የዱር 
እንስሳት፣ እንደሜዳ አህያ፣ ድኩላ፣ አጋዘን፣ አንበሳ 
እንዲሁም በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኘው የስዋይነስ ቆርኬ 
ይገኙበታል፡፡ በሌላ በኩል በፖርኩ ውስጥ ከሚጠቃለሉት 
ተፈጥሮዊ መስህቦች  እንደ ሰርመሌ ፍል ውሃ፣ 40ዎቹ 
ምንጮች፣ የተለያዩ የእጽዋትና የተለያዩ አገር በቀል ዛፎችን 
በውስጡ አጭቆ የያዘው የአርባ ምንጭ ደን፣ የአዞ ገበያና 
የእግዜር ድልድይ በፖርኩ ውስጥ የሚገኙ ተጠቃሽ 
የቱሪስት መስህቦች ናቸው፡፡  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ሀ/የአዞ ገበያ  
 የአዞ ገበያ ከአ/ምንጭ ከተማ በ10ኪ.ሜ ርቀት በጫሞ 
ሐይቅ ላይ የሚገኝ መስህብ ነው፡፡ አዞ ገበያ የሚለው 
ስያሜ የተገኘው በርካታ ቁጥር ያላቸው አዞዎች 
በአንድነት በአሸዋማው የጫሞ ሃይቅ ዳረቻ ተሰብስበው 
ፀሐይ የሚሞቁበት ቦታ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው፡፡ 
እጅግ በርካታ ቁጥር ያላቸው አዞዎች፣ ጉማሬዎችና 
አእዋፋት በዚህ ቦታ አንድ ላይ በሠላም አብረው በፍቅር 
ሲኖሩ ማየት ተአምር የሚያስብልና ማራኪ ትእይንት 
ነው፡፡ 
ለ/    የአባያና ጫሞ ሃይቆች 

በነጭ ሣር ብሔራዊ ፖርክ ውስጥ ከሚገኙ ተፈጥሮአዊ 
መስህቦች መካከል የአባያና ጫሞ ሃይቆች ተጠቃሽ 
ሲሆኑ ከአርባ ምንጭ ከተማ በደቡብና በምስራቅ 
አቅጣጫ በ10 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛሉ፡፡  
የጫሞ ሃይቅ 550 ኪ.ሜ ስኩዌር ስፋት ያለው ሲሆን 
የአባያ ሃይቅ ደግሞ 1160 ስኩዌር ኪ.ሜ ስፋት 
የሚሸፍን የስምጥ ሸለቆ ሃይቅ ነው፡፡  የአባያ ሃይቅ 
ከስምጥ ሸለቆ ሃይቆች በስፋት ትልቁ ሲሆን አማካይ 
ጥልቀቱ 13 ሜትር ነው፡፡ በተመሣሣይ የጫሞ ሃይቅ 
አማካይ ጥልቀቱ 12 ሜትር ይደርሳል፡፡ በአባያ ሃይቅ 
ላይ ከ11 በላይ የሚሆኑ ከአለት የተዋቀሩ ደሴቶች  
ሲገኙ በዞኑ ውስጥ ከሚገኙ 5ቱ ብሔረሰቦች አንዱ 
የሆነው የጊዲቾ ብሔረሰብ የሚገኘው በእነዚህ ደሴቶች 
አካባቢ ነው፡፡  ሃይቁ በሌላ በኩል ከ7 እስከ 8ሜ 
ርዝመት ያለው የአዞ ዝሪያ የሚገኝበት ሃይቅም ጭምር 
ነው፡፡  
የአምስት ገባር ወንዞች ባለቤትና በማራኪ ተፈጥሮ 
የታደለው የጫሞ ሃይቅ በውስጡ ከአቀፋቸው ብዝሃ 
ሕይወት አዞ፣ ጉማሬና የተለያዩ ለምግብነት የሚውሉ 
አሳዎች ተጠቃሽ ናቸው፡፡  በአሁኑ ወቅት በአብዛኛው 
ለአዲስ አበባና ለሌሎች የሀገራችን ክፍሎች ለምግብነት 
የሚቀርበው የአሣ ምርት የሚገኘው ከዚህ ሃይቅ ሲሆን 
ሃይቁም በተፈጥሮ የተገኘ የአሣ ፋብሪካ ይባላል፡፡ 
የሃይቁን ሙሉ ገጽታና ማራኪነት ለማየት በሃይቁ ላይ 
የጀልባ ሽርሽር ማድረግ የጎብኚውን ፍላጎት ከማርካቱ 
በላይ ሀሴትን ያጎናጽፋል፡፡  
 

 

 
ሐ/    የእግዜር ድልድይ  
የእግዜር ድልድይ ከአ/ምንጭ ከተማ በ20 ኪ.ሜ ርቀት 
ላይ ይገኛል፤ ስያሜው የተገኘው በአባያና ጫሞ ሃይቆች 
መካከል በተፈጥሮ እንደ ድልድይ ሆኖ  የሚገኝ  የመሬት 
አካል በመሆኑ ነው፤ በዚህ የመሬት አካል ላይ ሆኖ  
የሁለቱን ሃይቆች ሁለንተናዊ ይዘት ለማየት የሚቻል 
ከመሆኑም ሌላ መንፈስን የሚያድሱና  እርካታ  
የሚያጎናጽፉ በርካታ እንስሳትና እጽዋት በዚህ አከባቢ 
ይገኛሉ፡፡  

መ/  40ዎቹ ምንጮች 
 

40ዎቹ ምንጮች ከአ/ምንጭ ከተማ በ5 ኪ.ሜ ርቀት ላይ 
ይገኛሉ፡፡ ይህ ተፈጥሮአዊ ቦታ ከ40 በላይ የሚሆኑ 
ምንጮች ከአለታማው ተራራ ሥር እየፈለቁ በመፍሰስ 
ለአካባቢው ልዩ ውበት ለግሰውታል፡፡   የምንጩ አካባቢ 
የተከለለና ጥቅጥቅ ባለ ደን የተሸፈነ በመሆኑ ቀዝቃዛና 
ነፋሻማ አየር በውስጡ አቅፎ የሚገኝ ሲሆን አካባቢውን 
ለሚጎበኙት ቱሪስት እርካታን ያስገኛሉ፡፡  
የአርባ ምንጭ ከተማ ስያሜ የተገኘውም ከነዚህ የተፈጥሮ 
ምንጮች ሲሆን ለከተማዋ ነዋሪዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ 
አቅርቦት የሚለግሱት እነዚሁ ምንጮች ናቸው፡፡  

 
2/     ማዜ ብሔራዊ ፖርክ 

ማዜ ብ/ፓርክ ከነጭ ሳር ብ/ፓርክ ቀጥሎ በዞኑ ውስጥ 
የሚገኝ ሁለተኛው ብ/ፖርክ ሲሆን በ220 ስኩዌር ኪ.ሜ 
ሽፋን ላይ የተከለለ ሆኖ ከአርባምንጭ በ196 ኪ.ሜ 
ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ 
በፖርኩ ውስጥ የቱሪስት እይታን የሚማርኩ የስዋይነስ 
ቆርኬና ባለ ጥቁር ጋማ አንበሳን ጨምሮ 39 የተለያዩ 
አጥቢ እንስሳት፣ 196 የአእዋፋትና 6 አይነት የእጽዋት 
ዝሪያዎች ይገኙበታል፡፡ በተጨማሪም በአካባቢው 
ሕብረተሰብ ዘንድ በፈዋሽነቱ የሚታወቀው የቢልቦ ፀበል 
ፍልውሃም የሚገኘው በዚሁ ፖርክ ውስጥ ነው፡፡ 
 

በነጭ ሳር ብ/ፓርክ ብርቅዬው የስዋይነስ ቆርኬ 



 
3. ታምፒ ዙማ /ታምፒ ተራራ/  
ታምፒ ዙማ የቦንኬ ወረዳ መገለጫ  ነው፡፡ ይህ 
ተፈጥሮአዊ ሥፍራ ልዩ ስሙ አልጉዴ በሚባል ቀበሌ 
ሲገኝ ከወረዳው ርዕሰ ከተማ ገረሴ የ2 ኪ.ሜ ርቀት 
ሲኖረው ከአርባ ምንጭ 65 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ 
ተራራው በሰው እጅ የተሰራ እስኪመስል ውብ ቅርጽን 
በመላበስ ለወረዳው ድምቀትን ይሰጣል፡፡ ከላይኛው 
የተራራው ክፍል ላይ በመሆን የወረዳውን አብዛኛውን 
ቀበሌያት ሙሉ ገጽታ መመልከት የሚያስችል በመሆኑ 
ማራኪነቱ የጎላ ነው፡፡ የታምፒ ዙማ በወረዳው 
በትልቅነቱ የሚጠቀስ ተራራ ሲሆን ሁኔታዎች 
ተመቻችተው ለጉብኝት ቢበቃ የቱሪስቶች ቀልብ 
እንደሚስብ እሙን ነው፡፡ 
 

 4. የቶሽኬ ፏፏቴ 

ይህ  ፏፏቴ  ከዋጫ ከተማ በ22 ኪ/ሜትር ርቀት ላይ 
ይገኛል፡፡  ፏፏቴው ከላይ ከተራራው ወደ ታች በግምት 
ከ100 ሜትር በላይ እየተወረወረ ወርዶ ከስር ካለው 
አለታማ ድንጋይ ላይ አርፎ የሚፈጥረው ጢስ 
አካባቢውን የተቃጠለ የሣር ጎጆ ቤት ያስመስለዋል፡፡  
ይህን የተፈጥሮ ውበት አይቶ ማድነቅ ለህይወት ከፍተኛ 
እርካታን የሚለግስ ስለሆነ ጎብኚዎች ወደ አካባቢው ጎራ 
ቢሎ ረክተው እንደሚመለሱ እርግጠኞች ነን፡፡ 

5. ጉጌ ተራራ 

በሀገራችን ከሚገኙ ተራሮች አንዱና በዞናችን በከፍታው 

የመጀመሪያውን ደረጃ የሚይዝ ተሪራ ነው፡፡ ይህ ተራራ 
አብዛኛውን ጊዜ ተራራ የሚወጡ የውጪ ሃገር 
ቱሪስቶች / Mountain trekkers / የሚያዘወትሩት  
ተራራ ነው፡፡ የጋሞን ደጋማ አካባቢ የመሬት ገጽታ፣ 
የህብረተሰቡን የአኗኗር ዘዴ፣ የቤት አሰራርና ሌሎች 
ማራኪ የተፈጥሮና ባህላዊ ውበቶችን ለማድነቅ የጉጌ 
ተራራና አካባቢውን መጐብኘት እጅግ በጣም አስደሣች 
ነው፡፡ 

 
 

 
6. የዶርሶ  ፏፏቴ 

ይህ ፏፏቴ የሚገኘው በጨንቻ ወረዳ ደቡባዊ ክፍል 
በሚገኘው ሎሻ ቀበሌ ሲሆን ከዶርዜ ባህላዊ መንደር 
ወደ ጨንቻ ከተማ ከሚወስደው ዋና መንገድ ወደ 
ውስጥ 400 ሜትር ያህል ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ 
የፏፏቴው ከፍታ እስከ 30 ሜትር ርዝመት ይሆናል 
ተብሎ ይገመታል፡፡ ይህን ተፈጥሮአዊ  ገጽታ ልዩ 
የሚያደርገው በአካባቢው ህብረተሰብ በእጅጉ 
በሚፈለገው ቀርከሀ ደን መሸፈኑ ነው፡፡ 
7. የሱሱሌ ፏፏቴ 

የሱሱሌ ፏፏቴ የሚገኝበት ቦታ ልዩ ስሙ ከቻ ሰንጋ 
የሚባል ቀበሌ ሲሆን ከገረሴ ከተማ ወደ ውስጥ የ57 
ኪ.ሜትር ርቀት ሲኖረው ከአ/ምንጭ 112 ኪ.ሜትር 
ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ የሱሱሌ ፏፏቴ እጅግ አግራሞትን 
የሚፈጥረው እንደምሶሶ በግምት ከ50 ሜትር ከፍታ 
እየተወረወረ የሚወረደው ውሃ ከስር ባለው አለታማ 
ድንጋይ ላይ አርፎ የሚፈጥረው ጭስ ልዩ አግራሞተን 
ይሰጣል፡፡ በፏፏቴው ዙሪያ ያለው አለታማ ድንጋይ ሆን 
ተብሎ የተቀረፀ ይመስል ለአካባቢው ግርማ ሞገስ 
አላብሶታል፡፡  
8. የቢልቦ  ፍል ውሃ 

የቢልቦ ፍል ውሃ በማዜ ብ/ፖርክ ውስጥ ከሚገኙት 
ድንቅ የተፈጥሮ መስህቦች አንዱ ነው፡፡ ቢልቦን ከሌሎች 
ለየት የሚያደርገው ከ5 የሚበልጡ የተለያየ  ቅርጽ 
ካላቸው ገንዳ መሳይ ጉድጓዶች የሚመነጭ ፍል ውሃ 
በመሆኑ እና ጥሬ እህል ቢጨመርበት ሊያበስል የሚችል 
ከፍተኛ ድግሪ ሴንትግሬድ  ሙቀት ያለው መሆኑ  
ነው፡፡ መስህቡ ለሀገራችን እጅግ አስፈላጊና የቱሪስት 
ፍሰት እንዲጨምር ከፍተኛ እገዛ ሊያደር ይችላል ተብሎ 
የሚገመት የተፈጥሮ ሀብት ነው፡፡ 

 
 
 

 
 
 

የጋሞ ጎፋ ዞን  
ቱሪዝምና ፖርኮች ልማትና አጠቃቀም ዋና 
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