ወምባ ፏፏቴና ዋሻ

ወምባ ፏፏቴና ዋሻ

በባህሪዎ ተፈጥሮን Aይቶ የማድነቅ ልምድ ሊኖሮት ይችላል፡፡ Eናም Eስከ ዛሬ ወምባ ፏፏቴና
ዋሻን ካልተመለከቱ በAይነቱ ለየት ያለ Aስገራሚ ተፈጥሮ Aምልጦታል ማለት ነው፡፡ የዚህ
Aስደናቂ ተፈጥሮ መገኛው ደምባ ጎፋ ወረዳ ካርጮ ሜላ ቀበሌ ሲሆን ከወረዳው ከተማ በስተ ሰሜን
ምEራብ 12 ካ/ሜ ይርቃል፡፡ በAንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ Eንዲሉ ከ80 ሜትር በላይ ቁልቁል
የሚወረወረውን ወምባ ፏፏቴና ከፏፏቴው ጀርባ በተራራው ውስጥ ስፋቷ በግምት 1000 ሜትር
ስኩዌር የሚሆን ተመልካች ናፋቂውን ጥንድ መስህብ በተመስጦ ይቃኙታል፡፡ ፏፏቴው የዋሻን በር
Eንደ መጋረጃ ጋርዶ Eይታን ይማርካል፡፡ ታዲያ ይህን የሚመስል መስህብ ከመስማት ያለፈ ደርሶ
መመልከት ምነኛ ያስደስታል፡፡ ወደ ቦታው ቶሎ ካቀኑ በደስታ የተነከረውን የክብር ካባ Aጥልቀው
Eንደሚመለሱ ጥርጥር የለውም ፡፡ መልካም ጉዞ!!!

በባህሪዎ ተፈጥሮን Aይቶ የማድነቅ ልምድ ሊኖሮት ይችላል፡፡ Eናም Eስከ ዛሬ ወምባ ፏፏቴና
ዋሻን ካልተመለከቱ በAይነቱ ለየት ያለ Aስገራሚ ተፈጥሮ Aምልጦታል ማለት ነው፡፡ የዚህ
Aስደናቂ ተፈጥሮ መገኛው ደምባ ጎፋ ወረዳ ካርጮ ሜላ ቀበሌ ሲሆን ከወረዳው ከተማ በስተ
ሰሜን ምEራብ 12 ካ/ሜ ይርቃል፡፡ በAንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ Eንዲሉ ከ80 ሜትር በላይ
ቁልቁል የሚወረወረውን ወምባ ፏፏቴና ከፏፏቴው ጀርባ በተራራው ውስጥ ስፋቷ በግምት 1000
ሜትር ስኩዌር የሚሆን ተመልካች ናፋቂውን ጥንድ መስህብ በተመስጦ ይቃኙታል፡፡ ፏፏቴው
የዋሻን በር Eንደ መጋረጃ ጋርዶ Eይታን ይማርካል፡፡ ታዲያ ይህን የሚመስል መስህብ ከመስማት
ያለፈ ደርሶ መመልከት ምነኛ ያስደስታል፡፡ ወደ ቦታው ቶሎ ካቀኑ በደስታ የተነከረውን የክብር
ካባ Aጥልቀው Eንደሚመለሱ ጥርጥር የለውም ፡፡ መልካም ጉዞ!!!

ወምባ ፏፏቴና ዋሻ
በባህሪዎ ተፈጥሮን Aይቶ የማድነቅ ልምድ ሊኖሮት ይችላል፡፡ Eናም Eስከ ዛሬ ወምባ ፏፏቴና
ዋሻን ካልተመለከቱ በAይነቱ ለየት ያለ Aስገራሚ ተፈጥሮ Aምልጦታል ማለት ነው፡፡ የዚህ Aስደናቂ
ተፈጥሮ መገኛው ደምባ ጎፋ ወረዳ ካርጮ ሜላ ቀበሌ ሲሆን ከወረዳው ከተማ በስተ ሰሜን ምEራብ 12
ካ/ሜ ይርቃል፡፡ በAንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ Eንዲሉ ከ80 ሜትር በላይ ቁልቁል የሚወረወረውን ወምባ
ፏፏቴና ከፏፏቴው ጀርባ በተራራው ውስጥ ስፋቷ በግምት 1000 ሜትር ስኩዌር የሚሆን ተመልካች
ናፋቂውን ጥንድ መስህብ በተመስጦ ይቃኙታል፡፡ ፏፏቴው የዋሻን በር Eንደ መጋረጃ ጋርዶ Eይታን
ይማርካል፡፡ ታዲያ ይህን የሚመስል መስህብ ከመስማት ያለፈ ደርሶ መመልከት ምነኛ ያስደስታል፡፡
ወደ ቦታው ቶሎ ካቀኑ በደስታ የተነከረውን የክብር ካባ Aጥልቀው Eንደሚመለሱ ጥርጥር የለውም ፡፡
መልካም ጉዞ!!!

ወምባ ፏፏቴና ዋሻ
በባህሪዎ ተፈጥሮን Aይቶ የማድነቅ ልምድ ሊኖሮት ይችላል፡፡ Eናም Eስከ ዛሬ ወምባ ፏፏቴና
ዋሻን ካልተመለከቱ በAይነቱ ለየት ያለ Aስገራሚ ተፈጥሮ Aምልጦታል ማለት ነው፡፡ የዚህ
Aስደናቂ ተፈጥሮ መገኛው ደምባ ጎፋ ወረዳ ካርጮ ሜላ ቀበሌ ሲሆን ከወረዳው ከተማ በስተ ሰሜን
ምEራብ 12 ካ/ሜ ይርቃል፡፡ በAንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ Eንዲሉ ከ80 ሜትር በላይ ቁልቁል
የሚወረወረውን ወምባ ፏፏቴና ከፏፏቴው ጀርባ በተራራው ውስጥ ስፋቷ በግምት 1000 ሜትር
ስኩዌር የሚሆን ተመልካች ናፋቂውን ጥንድ መስህብ በተመስጦ ይቃኙታል፡፡ ፏፏቴው የዋሻን በር
Eንደ መጋረጃ ጋርዶ Eይታን ይማርካል፡፡ ታዲያ ይህን የሚመስል መስህብ ከመስማት ያለፈ ደርሶ
መመልከት ምነኛ ያስደስታል፡፡ ወደ ቦታው ቶሎ ካቀኑ በደስታ የተነከረውን የክብር ካባ Aጥልቀው
Eንደሚመለሱ ጥርጥር የለውም ፡፡ መልካም ጉዞ!!!

ካርዛ ዋሻ
ከጨው የተሠራ ቋጥኝ Aይተው ያውቃሉ ? ካላዩ ወደ ጎፋ መስመር Eንውሰዳችሁ፤ የሚገኘው በካርዛ
ዋሻ ነው፡፡ ካርዛን የጨው ዋሻ ብንል ማጋነን Aይሆንም፡፡ ምክንያቱም ከመግቢያ በር Eስከ መጨረሻው
ያለው Aለት ጨው የተላበሰ ነው፡፡ ይህ ዋሻ የሚገኘው በደምባ ጎፋ ወረዳ ካርዛ ቀበሌ ሲሆን ከወረዳው
ዋና ከተማ ሣውላ በስተሰሜን በኩል 7 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡ Eስከ ዋሻው የመኪና መንገድ ያለው
በመሆኑ 15 ደቂቃ ብቻ ይፈጃል፡፡ ካርዛ ዋሻ በሶስት ቦታ የተከፋፈለ ሲሆን ፤Aንዱ ከሌላው ዋሻ
በሶስት ሜትር ይራራቃል፡፡በEያነንዳንዱ ዋሻ ስር ያለውን ጨዋማ ድንጋይ የሚልሱ Eና ለመላስ
የሚረባረቡ የቤት Eንስሳቶች /ፍየል፤ በሬ Eና በግ / የሚያሳዩት ድራማ Aግራሞትን ይጭራል
Eንዲሁም ዋሻዉን ከሌሎች ለየት ያደርጋል፡፡ ከዚህም ባለፈ በAጠገቡ የሚያልፈው የምሼ ወንዝ
የዋሻውን ድባብ ያደምቃል፡፡ ስለዋሻው ብዙ ከምናብራራ ደርሶ በAይን ማየት ይመከራልና ቀሪውን
ለEርሶዎ ትተንሎታል፡፡ መልካም መንገድ!!!

ካርዛ ዋሻ
ከጨው የተሠራ ቋጥኝ Aይተው ያውቃሉ ? ካላዩ ወደ ጎፋ መስመር Eንውሰዳችሁ፤ የሚገኘው በካርዛ
ዋሻ ነው፡፡ ካርዛን የጨው ዋሻ ብንል ማጋነን Aይሆንም፡፡ ምክንያቱም ከመግቢያ በር Eስከ መጨረሻው
ያለው Aለት ጨው የተላበሰ ነው፡፡ ይህ ዋሻ የሚገኘው በደምባ ጎፋ ወረዳ ካርዛ ቀበሌ ሲሆን ከወረዳው
ዋና ከተማ ሣውላ በስተሰሜን በኩል 7 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡ Eስከ ዋሻው የመኪና መንገድ ያለው
በመሆኑ 15 ደቂቃ ብቻ ይፈጃል፡፡ ካርዛ ዋሻ በሶስት ቦታ የተከፋፈለ ሲሆን ፤Aንዱ ከሌላው ዋሻ
በሶስት ሜትር ይራራቃል፡፡በEያነንዳንዱ ዋሻ ስር ያለውን ጨዋማ ድንጋይ የሚልሱ Eና ለመላስ
የሚረባረቡ የቤት Eንስሳቶች /ፍየል፤ በሬ Eና በግ / የሚያሳዩት ድራማ Aግራሞትን ይጭራል
Eንዲሁም ዋሻዉን ከሌሎች ለየት ያደርጋል፡፡ ከዚህም ባለፈ በAጠገቡ የሚያልፈው የምሼ ወንዝ
የዋሻውን ድባብ ያደምቃል፡፡ ስለዋሻው ብዙ ከምናብራራ ደርሶ በAይን ማየት ይመከራልና ቀሪውን
ለEርሶዎ ትተንሎታል፡፡ መልካም መንገድ!!!

ካርዛ ዋሻ
ከጨው የተሠራ ቋጥኝ Aይተው ያውቃሉ ? ካላዩ ወደ ጎፋ መስመር Eንውሰዳችሁ፤ የሚገኘው በካርዛ
ዋሻ ነው፡፡ ካርዛን የጨው ዋሻ ብንል ማጋነን Aይሆንም፡፡ ምክንያቱም ከመግቢያ በር Eስከ መጨረሻው
ያለው Aለት ጨው የተላበሰ ነው፡፡ ይህ ዋሻ የሚገኘው በደምባ ጎፋ ወረዳ ካርዛ ቀበሌ ሲሆን ከወረዳው
ዋና ከተማ ሣውላ በስተሰሜን በኩል 7 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡ Eስከ ዋሻው የመኪና መንገድ ያለው
በመሆኑ 15 ደቂቃ ብቻ ይፈጃል፡፡ ካርዛ ዋሻ በሶስት ቦታ የተከፋፈለ ሲሆን ፤Aንዱ ከሌላው ዋሻ በሶስት
ሜትር ይራራቃል፡፡በ Eያነንዳንዱ ዋሻ ስር ያለውን ጨዋማ ድንጋይ የሚልሱ Eና ለመላስ የሚረባረቡ
የቤት Eንስሳቶች /ፍየል፤ በሬ Eና በግ / የሚያሳዩት ድራማ Aግራሞትን ይጭራል Eንዲሁም ዋሻዉን
ከሌሎች ለየት ያደርጋል፡፡ ከዚህም ባለፈ በAጠገቡ የሚያልፈው የምሼ ወንዝ የሻውን ድባብ ያደምቃል፡፡
ስለዋሻው ብዙ ከምናብራራ ደርሶ በAይን ማየት ይመከራልና ቀሪውን ለEርሶዎ ትተንሎታል፡፡ መልካም
መንገድ!!!

ካርዛ ዋሻ
ከጨው የተሠራ ቋጥኝ Aይተው ያውቃሉ ? ካላዩ ወደ ጎፋ መስመር Eንውሰዳችሁ፤ የሚገኘው በካርዛ
ዋሻ ነው፡፡ ካርዛን የጨው ዋሻ ብንል ማጋነን Aይሆንም፡፡ ምክንያቱም ከመግቢያ በር Eስከ መጨረሻው
ያለው Aለት ጨው የተላበሰ ነው፡፡ ይህ ዋሻ የሚገኘው በደምባ ጎፋ ወረዳ ካርዛ ቀበሌ ሲሆን ከወረዳው ዋና
ከተማ ሣውላ በስተሰሜን በኩል 7 ኪሎ ሜትር ይርቃል፡፡ Eስከ ዋሻው የመኪና መንገድ ያለው በመሆኑ 15
ደቂቃ ብቻ ይፈጃል፡፡ ካርዛ ዋሻ በሶስት ቦታ የተከፋፈለ ሲሆን ፤Aንዱ ከሌላው ዋሻ በሶስት ሜትር
ይራራቃል፡፡በEያነንዳንዱ ዋሻ ስር ያለውን ጨዋማ ድንጋይ የሚልሱ Eና ለመላስ የሚረባረቡ የቤት
Eንስሳቶች /ፍየል፤ በሬ Eና በግ / የሚያሳዩት ድራማ Aግራሞትን ይጭራል Eንዲሁም ዋሻዉን ከሌሎች
ለየት ያደርጋል፡፡ ከዚህም ባለፈ በAጠገቡ የሚያልፈው የምሼ ወንዝ የሻውን ድባብ ያደምቃል፡፡ ስለዋሻው
ብዙ ከምናብራራ ደርሶ በAይን ማየት ይመከራልና ቀሪውን ለEርሶዎ ትተንሎታል፡፡ መልካም መንገድ!!!

