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አይ ኦ ፒ ሲ ሰኔ 7፣  2009 ዕለት  በግሪንፊል ህንፃ  ቃጠሎ  
ወቅት  ስለነበረው  የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች አጠቃቀም  የቀረበ 
አንድ ቅሬታ  ላይ  የተካሄደ  ምርመራ መርቷል።  
 

 

 



ii 
 

የአይ ኦ ፒ ሲ ምርመራ  - የኦፕሬሽን ትሮንቶ  ዘገባ  መቅድም 

 

ሰኔ 7  ቀን  2009 በግሪንፊል ህንፃ ላይ በደረሰ  ቃጠሎ  72  ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በሚያሳዝን ሁኔታ  አቶ 
ናቢል ቾከር ስድስት የቤተሰቡን አባላት በእሳቱ አጥቷል።  

መስከረም 9 ቀን 2010 ጠበቃው  በኦፊሴል  በፖሊስ ላይ ቅሬታ  አቀረበ። ቅሬታው የብሄራዊ ፖሊስ አየር አገልግሎት 
ሄሊኮፕተሮች ወደ ግሪንፊል ህንፃ  መሠማራታቸው በሚከተሉት  ሁለት  ምክንያቶች የከፋ ጉዳት እና/ወይም የሰው 
ህይወት መጥፋት   አስከትሏል  ወይም ቀላል  የማይባል  አሉታዊ  አስተዋጽዖ  አበርክቷል  የሚል ነበር፡  
 
1. ኗሪዎች  የኤን  ፒ ኤ  ኤስ ሄሊኮፕተር  የነፍስ አድን ሄሊኮፕተር ነው ብለው ያምኑ፣ ከህንፃው ጣሪያ ላይ እነሱን 
ለማዳን የተሠማራም መስሏቸው ነበር። 
2. 25 ፎቅ ባለው ህንፃ አቅራቢያ ሄሊኮፕተር መጠቀም አውሮፕላን ወለድ የአየር ማዕበል ፈጥሮ እና  ቃጠሎውን  
አባብሶት ይሆናል። 

የመጀመሪያው ቅሬታ የኤን ፒ ኤ ኤስ  ሄሊኮፕተሮ ስምሪት አንዳንድ ኗሪዎችን  በውስጥ  እንዲቆዩ  ወይም 
በሄሊኮፕተር ለመዳን ወደ ህንፃው የላይ ጫፍ እንዲሄዱ  ያበረታታ  መሆን አለመሆኑን፣ እንዲሁም  የድንገተኛ  
አገልግሎት ጥሪ  ማዕክል  ሠራተኞች አንዳንድ ኗሪዎችን  በውስጥ  እንዲቆዩ  ወይም በሄሊኮፕተር ለመዳን ወደ 
ህንፃው የላይ ጫፍ እንዲሄዱ  የሚያበረታታ  ማንኛውንም መግለጫ ወይም  አስተያየት  ሰጥተው  ከሆነ ወይም 
ካልሆነ ማጣራት ይፈልግ  ነበር። ሁለተኛው  ቅሬታ  የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮችን ለማሰማራት የተሰጠውን  ውሳኔ 
መመርመር እና በነኝህ  ስምሪቶችም ወቅት የነበረውን አሠራር መመልከት ይጠይቅ  ነበር።  

ኤን ፒ ኤ ኤስ በዌስት ዮርክሻዬር ፖሊስ（ዴብሊው ዋይ ፒ）ቁጥጥር ይደረግበታል። የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች 
የፖሊስ ሄሊኮፕተሮች ናቸው፣ ነፍስ  ለማዳን የታሰቡ  ሄሊኮፕተሮች አይደሉም። በተለየ ሁኔታ ውስጥ  ካልሆነ 
በስተቀር（ለምሳሌ በቂ ቦታ ሲኖር እና ያለው ሁኔታ ሄሊኮፕተሩ ያለ ስጋት እንዲያርፍ የሚያስችል ሲሆን）ነፍስ  
የማዳን ሥራ  ሊያካሂዱ አይችሉም፣ አያካሂዱም። ሠኔ  7 ቀን ወደ ግሪንፊል ህንፃ 11 የኤን ፒ ኤ ኤስ ስምሪቶች 
ተደርገዋል（በስድስት  የተለያዩ  አውሮፕላኖች ተካሂደው）። ስለ እሳቱ  የተነገረው ማለትም ሪፖርት የተደረገው 
በ12：54ኤም  ነበር፣  የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ደግሞ በ1：44ኤም ደርሷል። የመጨረሻው  ስምሪት ከቦታው 
በ4：05ፒኤም ለቆ ሄዷል፣  በነኝህ  ሰዓቶች መካከል  በነበረው ጊዜ ውስጥ  ሳያቋርጥ  ሄሊኮፕተር  በቦታው ነበር 
ቢባል  ማጋነን አይሆንም። ፖሊስ  የጠየቁ ኗሪዎች የስልክ ጥሪዎች በሜትሮፖሊታን ፖሊስ አገልግሎት （ኤም ፒ 
ኤስ） የአስቸኳይ ጊዜ ጥሪ  ማዕከላት ተመልሰዋል።  

በፖሊስ  ማሻሻያ  ድንጋጌ 2002  መሠረት ቅሬታው የቀረበበትን /በባቸውን ግለሰብ/ቦች  የቀጠረው  የፖሊስ ኃይል 
የቀረበውን ቅሬታ  መመዝገብ አለበት። ስለዚህም የአቶ ቾከር ቅሬታዎች  በሁለቱም ማለትም በዴብሊው ዋይ ፒ እና  
በኤም ፒ ኤስ ተመዝግበዋል። 

ቅሬታዎቹን  ከመዘገቡ በኋላ፣ ዴብሊው ዋይ ፒ  እና  ኤም ፒ ኤስ ጉዳዩን ያን ጊዜ ገለልተኛ  የፖሊስ ቅሬታዎች  
ኮሚሽን （አይ ፒ ሲ ሲ）፣ አሁን ገለልተኛ  የፖሊስ ሥነምግባር ተቆጣጣሪ ቢሮ  （አይ ኦ ፒ ሲ） ወደ ሚባለው  
አካል መሩት።    ምርመራው  በኤም ፒ ኤስ የፕሮፌሽናል  ደረጃዎች ዳይሬክቶሬት እንዲካሄድ፣  ቅሬታዎቹ  ከባድ 
ስለሆኑና  የህዝብ ጥቅምንም የሚነኩ ስለሆኑ አስተዳደሩ በእኛ ስር እንዲሆን ወሰን1 ። ይህም ማለት  በምርመራው ላይ 
አጠቃላይ  ምልከታ ነበረን፣ ለኤም ፒ ኤስም መመሪያ  መስጠት እንችል ነበር።  የኤም ፒ ኤስ መርማሪ በኦፕሬሽን 
ኖርዝሌይ - በግሪንፊል ህንፃ ቃጠሎ  ዙሪያ  ባሉ ጉዳዮች ላይ ኤም ፒ ኤስ  የሚያካሂደው የወንጀል  ምርመራ - 
ለሚሰባሰብ መረጃ ይበልጥ ቀረቤታ  ስለሚኖረው፣  ይህም ገለልተኛ  የሆነ  ዕይታ  እንዲኖረው ስለሚያግዝ 
የመረጥነው መንገድ ቅሬታውን ለመመርመር የተሻለ  እንደሆነ  እናምናለን።    

ከኤም ፒ ኤስ ውስጥ  አንድ መርማሪ  መኮንን ለመመደብ  ተስማማን እና  ይህን  ምርመራ  አካሄዷል። ከኤም ፒ ኤስ 
ጋር በመመካከር የምርመራውን የማጣቀሻ  ውሎች አዘጋጀን። የእነኝህም ሙሉ ዝርዝር በመጨረሻው  ዘገባ  ውስጥ  
ይገኛል። በመላው ምርመራ ወቅት ቁጥጥር እናደርግ ነበር።  

ምርመራውን የሚከታተል አንድ ቡድንም አቋቋምን፣ ይህም ቡድን  የለንደን  ክልል ዲሬክተር ሳል ናሲምን፣  
ኦፕሬሽንስ ማናጄር ኒል ኦርቤልን እና  የኦፕሬሽንስ ቡድን መሪ ክሪስ ሎቫትን  የያዘ  ነበር። በማጣቃሻ  ውሎቹ 
መሠረት ኤም ፒ ኤስ  ምርመራውን ሲያጠናቅቅ፣ ዲ ፒ ኤስ  ዘገባውን  እንዲንመለከት አቀረበልን።   

 
1 በፖሊስ  ማሻሻያ  ድንጋጌ 2002፣  ክፍል 3፣ አንቀጽ 18  መሰረት።  
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የመጨረሻው  ዘገባ  ሁለት ክፍሎች አሉት። የመጀመሪያው የኤን  ፒ ኤ ኤስ  ሄሊኮፕተሮችን  ሥራ  አመራር 
（ማኔጅመንት） እና ስምሪት ይመለከታል። ኤን ፒ ኤ  ኤስ የፖሊስ ሄሊኮፕተሮችን እንዴት  እንደሚያስተዳድር እና 
እንደሚያሰማራ ያብራራል - በአጠቃላይ እና  በተለይም በግሪንፊል ህንፃ ቃጠሎ ወቅት። ሄሊኮፕተሮች ወደ ግሪንፊል 
ህንፃ  በተሰማሩበት ወቅት የፈጠሩት ሄሊኮፕተር ወለድ አየር  ማዕበል በእሳቱ  ላይ ስላበረከተው  አስተዋጽዖ  
ለተካሄደው ምርመራ የተዘጋጀ  የባለሙያ ትንታኔም ይመለከታል።  

የዘገባው ሁለተኛው ክፍል በግሪንፊል ህንፃ ውስጥ  የነበረውን የሰዎች እንቅስቃሴ፣  ይህንንም እንቅስቃሴ  ለማድረግ 
የወሰኑት የድንገተኛ  አደጋ ስልክ  ጥሪ ተቀባዮች በሰጧቸው  መረጃ  ላይ ተመርኩዘው ወይም በኤን ፒ ኤ ኤስ 
ሄሊኮፕተሮች መኖር ተገፋፍተው መሆን አለመሆኑን  ተመልክቷል። ይህ ክፍል በምሽቱ  ለድንገተኛ  አገልግሎቶች 
የተደወሉ የስልክ ጥሪዎችን፣ በፖሊስ  ምርመራ  ወቅት ለኦፕሬሽን ኖርዝሌይ የተሰጡ ምስክርነቶችን፣  እንዲሁም 
በቃጠሎው ወቅት ሰዎች እንዴት እና ለምን በህንፃው  ውስጥ  ተንቀሳቀሱ ለሚለው ጥያቄ  በተቻለ  አቅም  መልስ 
ለማግኘት ለግሪንፊል ህንፃ ምርመራ  (ግሪንፊል ታወር ኤንኳዬሪ） የቀረቡ  ማስረጃዎችን  ይመለከታል።  በህንፃው 
ውስጥ  የነበረው የሰዎች እንቅስቃሴ  በጣም በዝርዝር ታይቷል፣  ከላይ ጫፍ ፎቅ በመጀመር  ወደ ታች እያንዳንዱን 
ፎቅ ተራ በተራ  በማየት። 

ምንም እንኳ  የ ዲ ፒ ኤስ መርማሪ የራሱን  መደምደሚያዎች  በዘገባው  ውስጥ የሚያቀርብ ቢሆንም፣  ማንኛውም  
በፖሊስ ኃይል ውስጥ የሚያገለግል ሰው የሥነምግባር  አስተዳደራዊ  እርምጃ አለዚያም  ለክስ ወደ ጠቅላይ አቃቤ ህግ 
መመራት ይኖርበት አይኖርበት እንደሆነ፣ ከኤም  ፒ ኤስ እና  ከ ዴብሊው ዋይ ፒ አስተያየት በመጠየቅ የመጨረሻ  
ውሳኔ የሚሰጠው አቶ  ናሲም ነበር።  

ማስረጃውን ከግምት ውስጥ  በማስገባት፣ በኤም ፒ ኤስ ወይም ዴብሊው ዋይ ፒ ማንም ሠራተኛ ምንም ወንጀል 
መሠራቱን፣ የሥነምግባር ጉድለት ወይም የወረደ የሥራ  አፈፃፀም መታየቱን የሚያመላክት ነገር እንደሌለ  
ተስማምተናል።  

በዘገባው  የቀረበው ማስረጃ  የሚያሳየው ከሄሊኮፕተሮቹ ውስጥ ማንኛቸውም  በሚፈጥረው የአየር ማዕበል 
ቃጠሎውን  ሊያባብስ በሚችል ርቀት  ወደ ህንፃው  ቀርበው  አለመብረራቸውን  ነው።   ማንኛቸውም  የድንገተኛ 
አደጋ ጥሪ ማዕከል ኦፕሬተሮች ማንም ሰው የነፍስ አድን ዕርዳታ ለማግኘት ከፍ ወደ አሉ ፎቆች  
እንዲወጣ/እንዲትወጣ ማበረታታቸውን የሚያሳይ ማስረጃም የለም። ምንም እንኳ  አንዳንድ ግልጽ ያልሆኑ ምሳሌ 
የሚሆኑ ምላሾች ቢኖሩም (በመማር ምክረ ሃሳቦቻችን ውስጥ  የተመለከትናቸው -ከዚህ  ነታች ይመልከቱ)፣ ማንም 
የድንገተኛ  አደጋ  ጥሪ ማዕከል ኦፕሬተር ለማንም ደዋይ ሄሊኮፕተር እንደሚደርስላት/እንደሚደርስለት 
አልተናገረችም/አልተናገረም። በነኝህም  ምክንያቶች፣  ቅሬታዎቹ  ተቀባይነት ያላቸው  ሆኖ  አላገኘናቸውም። ነገር ግን 
በቅሬታዎቹ ውስጥ  የቀረቡት ነገሮች ምርመራ  ለማካሄድ ተቀባይነት እና  ከፍተኛ  ዋጋ  ያላቸው መሆናቸውን 
እንቀበላለን።  

ዘገባው  አንዳንድ ኗሪዎች ሌሎች አማራጫቸው ሁሉ ተሟጦ ሄሊኮፕተር ያተርፈናል  ብለው ተስፋ  አድረገውና  
ተማጽነው እንደነበር ያሳያል። የድንገተኛ አደጋ ጥሪ ማዕከል ኦፕሬተሮች በፍርሃት በተጎዱ ነዋሪዎች እና በሌሎች ሰዎች 
ጥሪ ተጥለቅልቀው የነበረ ሲሆን፣ ማንኛውም ግለሰብ ሄሊኮፕተር ሊደርስላችሁ አይችልም በማለት በግልፅ ለደዋዮች 
ባለመናገሩ የተሳሳተ/ች መሆኑን/ኗን  የሚያሳይ ፍንጭ ባይኖርም፣  ለአስቸኳይ አገልግሎቶች የሚሆን ድርጅታዊ 
ትምህርትን ነቅሰን አውጥተናል፣  ብሄራዊ ምክረ ሃሳቦችም አቅርበናል።  

ምክረ ሃሳቦቹም ሁሉም የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት ስልክ ጥሪ ተቀባዮች የሚከተሉትን መፈፀማቸውን  ማረጋገጥ  ነው: 
(i)Ìየኤን  ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮችን አቅሞች እና  የነፍስ  አድን ሄሊኮፕተሮች  አለመሆናቸውን ያውቃሉ፣ እንዲሁም 
(ii)Ìለወደፊቱ በማንኛውም አደጋ  ወቅት ደዋዮች ሄሊኮፕተር እንዲደርስላቸው ሲያነሱ ወይም ሲጠይቁ፣  በግልጽ እና  
በማያሻማ   አባባል ለማንኛውም ደዋይ ይህንኑ መናገር አለባቸው።  

ቀደም ሲል የተካሄደውን ምክክር ተከትሎ፣ የፖሊስ  ኮሌጅ  ለጥሪ  ማዕከል  መኮንኖች ባዘጋጀው የተሻሻለ የመማር 
ደረጃ  ውስጥ የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተር አቅሞችን አካቷል። የመማር ደረጃዎች ስልጠና   የሚከታተሉ ግለሰቦች  
ማሳካት  ያለባቸውን ደረጃ  ወይም ውጤት ያስቀምጣሉ። ይህም ማለት፣ በደረጃው  መሰረት በአሁኑ ጊዜ  ጥሪ 
ተቀባዮች ስለኤን ፒ ኤ ኤስ አቅሞች ማወቃቸውን ለማረጋገጥ፣ ኃይሎች የሚሰጡትን  ስልጠና  መከለስ እና  እንደገና  
መቅረጽ አለባቸው ማለት ነው። 

በግሪፊል ህንፃ የደረሰው ቃጠሎ  አሳዛኝ ነበር። አሳዛኝ  ሃዘን ለደረሰበት ለአቶ  ቾከር፣ ለሌሎቹም የሚወዷቸውን  
ለአጡ እና  ህይወታቸው  እስከወዲያኛው  ለተቀየረው ሰዎች  ልናደርግ የምንችለው ጥልቅ  ሃዘናችንን መግለጽና 
ማስተላለፍ ብቻ ነው። ይህ አሳዛኝ  አደጋ  በብዙ ሰዎች  ግለ ህይወት ላይ እና በመላው ሀገሪቱ ያስከተለውን አሉታዊ 
ተጽዕኖም  እንገነዘባለን።  



iv 
 

የቀረቡትን ማናቸውንም ቅሬታዎች ተቀባይነት ያላቸው ሆነው ባናገኛቸውም፣ የምርመራው ወርድ  እና  ስፋት፣ 
እንዲሁም ማስረጃው በመጀመሪያ የተነሱትን ስጋቶች የማይደግፍ መሆኑ፣  የፖሊስ መኮንኖች ለቃጠሎው  ምላሽ  
ሲሰጡ በፈጸሟቸው ድርጊቶች ዙሪያ የተወሰነ መጽናኛ እና ማረጋገጫ ይሰጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።   

ሰፋ ያለ ድርጅታዊ ትምህርት ነቅሰን ማውጣታችን፣  ከሰኔ 7 ቀን 2009 አሳዛኝ ክስተቶች ትምህርት መማራችንን 
ለማረጋገጥ  ያለንን  ቁርጠኛነት ያሳያል ብለን ተስፋ  እናደርጋለን። 

 
ድርጅታዊ ትምህርት 
 

ከ ኦፕ ትሮንቶ ጋር በተያያዘ ትምህርት ሊወሰድባቸው የሚገቡትን ልብ ብዬ ለሚከተሉት አካላት አቅርቤያለሁ: 
 

• ብሄራዊ የፖሊስ አየር አገልግሎት ወይም ኤን ፒ ኤ ኤስ 
• በጋራ አስቸኳይ አገልግሎት የወልስራ መሠረታዊ ስርዓቶች （ጄ ኢ ኤስ አይ ፒ）   
• የፖሊስ አዛዦች ብሄራዊ ምክር ቤት （ኤን ፒ ሲ ሴ） 
• የእሳት አደጋ አለቆች ብሄራዊ ምክር ቤት （ኤን ኤፍ ሲ ሲ）፣ እና  
• የአምቡላንስ ዋና ሥራ አስፈፃሚዎች ማኅበር （ኤ  ኤ ሲ ኢ）። 

በፖሊስ  ማሻሻያ ድንጋጌ 2002 (PRA)፣ ክፍል 10（6）መሠረት ከዚህ በታች ያሉትን ምክረ ሀሳቦች አቅርቤያለሁ። 
ክፍል 10（6） እንዲህ ይላል： “. . . [አይ ኦ ፒ ሲ] የሚጠበቁበትን ተግባራት እንዲወጣ ያግዛል ብሎ ያሰበውን 
ድንገቴ  ወይም ተስማሚ የሆነ ማንኛቸውንም ነገር  ሊያደርግ ይችል ይሆናል።” 

አይ ኦ ፒ ሲ እንደሚከተለው  ይመክራል： 
 

i) ብሄራዊ የፖሊስ አየር አገልግሎት （ኤን ፒ ኤ ኤስ） ብሄራዊ የፖሊስ አየር አገልግሎት የኤን ፒ ኤ ኤስ 
ሄሊኮፕተሮች የነፍስ አድን እርዳታ  መስጠት እንደማይችሉ ግልጽ በማድረግ የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተር 
አቅሞችን በተመለከተ  በአስቸኳይ እርዳታ አገልግሎቶች ውስጥ  የስልክ ጥሪ ለሚቀበሉ ሠራተኞች 
መመሪያ ያዘጋጃል። ይህም መመሪያ የሚከተሉትንም  ማካተት አለበት： 

• ስልክ ጥሪ ተቀባዮች ኤን ፒ ኤ ኤስ  ስራ  ላይ በሚሰማራበት ወቅት በሄሊኮፕተር አስቸኳይ 
የህይወት አድን ዕርዳታ እንዲደረግለት ለሚጠይቅ ማንኛውም ደዋይ የ ኤን ፒ ኤ ኤስ 
ሄሊኮፐተር አስቸኳይ የህይወት አድን ተግባር ሊያከናውን እንደማይችል የማያሻማ መረጃ  
መስጠት እንዳለባቸው መግለጽ።    እንዲሁም 

• በማንኛውም አደጋ  ወቅት አስቸኳይ ዕርዳታ ለመስጠት  ስላለው አቅም እርግጠኛ  ካልሆኑ 
የስልክ ጥሪ ተቀባዮች/የቁጥጥር ክፍሎች ከኤን ፒ ኤ ኤስ ማብራሪያ እንዲጠይቁ ማበረታታት። 
 

ii) በጋራ አስቸኳይ አገልግሎት የወልስራ መሠረታዊ ስርዓቶች （ጄ ኢ ኤስ አይ ፒ） ለሁሉም የአደጋ ጊዜ 
አገልግሎቶች የሚከተሉትን ያደርጉ ዘንድ ”የጋራ  ድርጅታዊ ትምህርት“ （ጀ ኦ ኤል） የሚል 
አዘጋጅቷል： 

• ሁሉም የስልክ  ጥሪ ተቀባዮቻቸው  በሚወስዱት ስልጠና  ውስጥ የኤን ፒ ኤ ኤስ  መመሪያን 
ማካተት፣ እና  

• ሁሉም ጥሪ ተቀባዮች በአደጋ  ወቅት ኤን ፒ ኤ ኤስ  ሊያከናውን የሚችለውን የአስቸኳይ ጊዜ 
ዕርዳታ አቅም  እንዲያስታውሱ  እና  ሄሊኮፕተር  እንዲያተርፈው/ፋት ለሚጠይቅ/ለምትጠይቅ 
ማንኛውም ደዋይ የማያሻማ  መረጃ  እንዲሰጡ የሚያደርግ ሥርዓት መዘርጋቱን ማረጋገጥ። 
ለምሳሌ በቁጥጥር ክፍል ውስጥ  ያሉት  ሱፐርባይዘሮች በኤልክትሮክ መልዕክት በመላክ ወይም 
በቃል ማስታወሻ  ሊልኩ ይችላሉ። 



v 
 

ጄ ኢ ኤስ አይ ፒ የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት ሰጭ  ድርጅቶች ሁሉን ፈላጊ ለሆኑ አደጋዎች ምላሽ  
በሚሰጡበት ወቅት የጋራ አሠራራቸውን በተከታታይ እንዲያሻሽሉ የሚጥር መርሀግብር ነው። 
 

iii) የፖሊስ አዛዦች ብሄራዊ ምክር ቤት （ኤን ፒ ሲ ሴ፣ የብሄራዊ እሳት አደጋ አለቆች ምክር ቤት (ኤን ኤፍ 
ሲ ሲ) እና  የአምቡላንስ ዋና ሥራ አስፈፃሚዎች ማኅበር （ኤ  ኤ ሲ ኢ）መሪዎች የጀ ኦ ኤል 
እርምጃ  ተግባራዊ  መሆኑን  ይከታተላሉ። 

 
 
የግሪንፊል እሳት በደረሰበት ሌሊት፣   በአካባቢው የታዩት የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች ያተርፏቸው ዘንድ ለመማጸን  
ከህንፃው ውስጥ ለድንገተኛ አገልግሎቶች  የደወሉ ሰዎች ነበሩ። የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች የድንገተኛ  ዕርዳታ 
መስጫ ሄሊኮፕተሮች አይደሉም፣  እንዲሁም ሰዎችን ከእሳት አደጋ  ወይም ከጣሪያ  ላይ ለመታደግ አስፈላጊው መሳሪያ  
የተገጠመላቸው አይደሉም። ሄሊኮፕተር እንዲታደጋቸው ለደወሉት ሰዎች መልስ  የሰጡ ብዙ ሠራተኞችም  ቀጥተኛ  
መልስ አለመስጠታቸውን እና  አንዳንዶቹም መልሶች  ግልጽ እንዳልነበሩ በምርመራው ታውቋል።  
 

ወደፊቱ በሚከሰት አደጋ ኤን ፒ ኤ ኤስ ለእርዳታ በሚሰማራበት ወቅት፣  በሁሉም የአደጋ ጊዜ  አገልግሎቶች ውስጥ  
የድረሱልን ስልክ ጥሪ የሚያስተናግዱ ሠራተኞች የየኤን ፒ ኤ ኤስ  ሄሊኮፕተሮች ለእርዳታ  ያላቸውን አቅም ሊያውቁ 
እና ተግባራዊ ሊሆን የማይችል የሄሊኮፕተር እርዳታ ለሚጠይቅ ወይም ለሚያቀርብ  ማንኛውም ደዋይ የማያሻማ  
መረጃ  መስጠት አለባቸው። ይህም ደዋዮቹ የየኤን ፒ ኤ ኤስ  ሄሊኮፕተር ይደርስልናል ብለው እንዳይተማመኑ እና 
በተሟላ መረጃ ላይ የተመሰረተ የራሳቸውን አማራጭ እርምጃ እንዲወስዱ ያስችላቸዋል። 

 



 

                                         

  

   

 

 

           

                    
 
     
                       

 

 

የሜትሮፖሊታን  ፖሊስ  አገልግሎት 
 

የፕሮፌሽናል ደረጃዎች ዳይሬክቶሬት  
 

 

በግሪንፊል ህንፃ ቃጠሎ ወቅት በአካባቢው የነበሩ የፖሊስ ሄሊኮፕተሮች 

 

 

 የሄሊኮፕተሮቹ ጥቅም ላይ መዋል እሳቱን አባብሶታል የሚል ቅሬታ ከህዝቡ ማቅረቡን እና 

የህንፃው ኗሪዎች የፖሊስ ሄሊኮፕተሮቹ ከህንፃው ውስጥ አውጥተው ሊያተርፏቸው የተሰማሩ 

የነፍስ አድን ሄሊኮፕተሮች ናቸው ብለው አምነው የነበረ መሆኑን ተከትሎ፣ አይ ኦ ፒ ሲ ሰኔ 07 

ቀን 2009 በደረሰው የግሪንፊል ህንፃ እሳት ወቅት በነበረው የፖሊስ ሄሊኮፕተሮች አጠቃቀም 

ላይ የተካሄደውን መርመራ መርቷል። 

 

መርማሪ ሰርጄንት ክሪስ ግሪፍዝ (Chris Griffith) 

                         መርማሪ መኮንን 

 

ሰኔ 23 ቀን 2012 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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1 

 

 

 

 

 

 

 

የ ኤም ፒ ኤስ (MPS) ምርመራ ስም：  ኦፕሬሽን  ቻደርተን    

የ ኤም ፒ ኤስ መለያ ቁጥር： ፒሲ/3885/17 

የ አይ ኦ ፒ ሲ ምርመራ ስም：  ኦፕሬሽን ትሮንቶ   

የ አይ ኦ ፒ ሲ መለያ ቁጥር： 2017/092427 

መርማሪው መኮንና ፀሀፊ： መርማሪ ሰርጄንት ክሪስ ግሪፍዝ（Chris Griffith)  

የ አይ ኦ ፒ ሲ ዋና  ምርመራ እና የኦፕኤሽን 
ቡድን መሪ 

ክሪስ ሎቫት（Chris Lovatt) 

የ አይ ኦ ፒ ሲ ኦፕሬሽኖች ማናጀር： ኒል ኦርቤል（Neil Orbell) 

የ አይ ኦ ፒ ሲ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ： ሳል ናሲም (Sal Naseem) 
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ክፍል I - መግቢያ  
 

1           እንደ መንደርደሪያ   
  

1.1 ግሪንፊል ህንፃ ምዕራብ ለንደን፣ ኬንሲንግተን እና ቼልሲ ሮያል ቦሮ ውስጥ በሰሜን ኬንሲንግተን አካባቢ የሚገኝ ፍላቶች ያሉበት የመኖሪያ ህንፃ ነው።   

በ 1977/78 እና በ1979/80 መካከል የተገነባ ሲሆን 67 ሜትር ርዝማኔና የመሠረት ቤቱን（ቤዝመንት）ጨምሮ 24 ፎቆች አሉት።     ከ 1ኛው ፎቅ 

አንስቶ እስከ 23ኛው ፎቅ ድረስ 129 ፍላቶች የነበረው ሲሆን የመሠረት ቤቱ እና ምድር ቤቱ መኖሪያ አልነበሩም።     ለሁሉም ፎቆች የሚያገለግል አንድ 

ደረጃ ብቻ ነበረው።  

1.2 በ999 ላይ በመደወል አንድ የ4ኛ ፎቅ፣ ፍላት ቁጥር 16 ኗሪ ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ የእሳት አደጋ መኖሩን ለመጀመሪያ ጊዜ የገለጹት ማክሰኞ ለሮብ 

አጥቢያ（ሰኔ 7 ቀን 2009) ከሌሊቱ 12:54 ሰዓት ላይ ነው።  የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድም በተደወለ 6 ደቂቃ ውስጥ  ለስልክ ጥሪው ምላሽ በመስጠት 

በፍላቱ ውስጥ የነበረውን እሳት ማጥፋት ችሎ ነበር።   ነገር ግን እሳቱ በዙሪያውና በመላው ህንፃ ውስጥ እየተሰራጨ ወደ ህንፃው የውጭ አካል አፈትልኮ 

ነበር።   በዚህም የተነሳ ከፍተኛ የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶች ምላሽ የሚሻ ሆኗል።  

1.3 እሳቱ በፍጥነት አብዛኛውን የህንፃውን ክፍል በፍጥነት አዳርሶታል፣ እስከ ዓርብ፣ ሰኔ 9 ቀን 2009 ጠዋት ድረስም ሙሉ ለሙሉ በቁጥጥር ስር አልዋለም 

ነበር።  ከዚያ በኋላም እስከ ተወሰነ  ጊዜ የተዳፈነ እሳት እዚያም እዚያም ይገኝ ነበር።   የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶች ምላሽ በሚሰጥበት ወቅት እስከመጨረሻ 

ድረስም ፖሊስ የብሄራዊ ፖሊስ አየር አገልግሎት （NPAS）ሄሊኮፕተሮችን አሰማርቷል።   

1.4 ኋላ ላይ ሞቶ የተወለደውን ህፃን ሎጋን  ጎሜስን （Logan Gomes) ጨምሮ፣ ቃጠሎው የ71 ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል።      በአደጋው ወቅት ኗሪዎቹንም 

እንግዶችንም አካቶ  በድምሩ 227 ሰዎች ከህንፃው አምልጠዋል።    በ19ኛው ፎቅ ላይ ኗሪ የነበሩት ማሪያ ደል ፒላር በርተን (Maria del Pilar Burton)  

በቃጠሎው ሌሊት ከህንፃው ቢያመልጡም በእሳቱ ክፉኛ ተጎድተው ስለነበር ከ7 ወር ገደማ  በኋላ አርፈዋል።222  

2          የህዝብ ቅሬታ እና የምርመራ ዘዴ  

  

2.1 በመስከረም 9 ቀን 2010፣  የቢንድማንስ ጠበቆች ኃላፊነቱ የተወሰነ ማኅበር （Bindmans Solicitors LLP) ፣ በግሪንፊል ህንፃ እሳት ስድስት ዘመዶቻቸውን 

ባጡት በአቶ ናቢል ቾካክር (Mr. Nabil Choucair)  ስም፣ የህዝብ ቅሬታ መስከረም 9 ቀን 2010 ዕለት ለ አይ ፒ ሲ ሲ （IPCC） （ከታህሳስ/ጥር 

2010  ጀምሮ አይ ኦ ፒ ሲ （IOPC） የተባለው）አቅርበዋል።  ቅሬታው የሚከተሉትን ሁለት አላባዊያን የያዘ ነበር：  
 

 ኗሪዎች ሄሊኮፕተሩ የአደጋ ጊዜ ሄሊኮፕተር እንደሆነና ከህንፃው ጣራ ላይ እነሱን ለመታደግ የተሰማራ ነው ብለው አምነው ነበር።  
 

 በባለ 24 ፎቅ ህንፃው ቅርብ ርቀት ሄሊኮፕተር ማብረር የአየር ማዕበል  ይፈጥራል፣ ይህም ቃጠሎውን አባብሶታል።    
 

2.2 አይ ፒ ሲ ሲ（IPCC）ቅሬታውን ለ ኤም ፒ ኤስ（MPS）እና ለዌስት ዮርክሻዬር ፖሊስ（ለ ኤን ፒ ኤ ኤስ（NPAS）ተገቢዎቹ ባለሥልጣናት 

እንደመሆናቸው）መርቷል።      ኤም ፒ ኤስም በመስከረም 18 ቀን2010 ዕለት ቅሬታውን በመለያ ቁጥር PC/3883/17 በመመዝገብ፣ የእለቱ ዕለት 

በኦፊሴል ደረጃ ወደ አይ ፒ ሲ ሲ መልሶ መርቶታል።   ዌስት ዮርክሻዬር ፖሊስም ጉዳዮን መስከረም 22 ቀን 2010 ለ አይ ፒ ሲ ሲ መርቶታል።  

2.3 በመስከረም 18 ቀን2010 ዕለት በጉዳዩ ላይ ምርመራ ሊያካሂድ መወሰኑን አይ ፒ ሲ ሲ ይፋ አድርጓል።  ኤም ፒ ኤስ እና ዌስት ዮርክሻዬር ፖሊስም ኤም 

ፒ ኤስ ከዌስት ዮርክሻዬር ፖሊስ ጋር በመተባበር ምርመራ እንዲያካሂድ ተስማምተዋል።   

2.4 አይ ፒ ሲ ሲ የዚህን ጽሁፍ ጸሀፊ መርማሪ ሰርጄንት ክሪስ ግሪፍዝን መርማሪ መኮንን አድርጎ ሾሟል።   

2.5 መስከረም 12 ቀን 2012 ዕለት፣ አይ ኦ  ፒ ሲ ለመርማሪው የናቢል ቾካክር ወንድም ሂሳም ቾካክር ጉዳዮ  የሚያገባው（interested Party IP) ሆኖ 

እውቅና እንደተሰጠው አሳውቋል።  

3               ሌሎች ምርመራዎች  

  

3.1 የኖርዝሌይድጅ ኦፕሬሽን （Operation Northleigh) ኤም ፒ ኤስ እያካሄደ ያለው ግንባር ቀደም የፖሊስ ልዩ ምርመራ (ቀደም ሲል የነፍስ ግድያ እና 

ከባድ ወንጀል ምርመራ) በቃጠሎው ሁኔታዎችና በሰበቦቹ ላይ የሚካሄድ የወንጀል ምርመራ ነው።  የግሪንፊል ህንፃ  ህዝባዊ ምርመራ (GTI) በመካሄድ 

ላይ ነው (https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/)፣  በዌስትሚኒስተር ኮርነር ፍርድ ቤትም 70 የተለያዩ የምርመራ ችሎቶች ተካሂደዋል።222 

https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/
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የእኩልነት እና የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም （Equality & Human Rights Commission EHRC) ከሰብአዊ መብቶች እና ከእኩልነት ገጽታዎች አንፃር 

በዚህ አሳዛኝ አደጋ ላይ ግምገማ አካሂዷል። (https://www.equalityhumanrights.com/en/following-grenfell)።   
 

3.2 የምርመራው አካል አድርጎም የኖርዝሌይድጅ ኦፕሬሽን በቃጠሎው ወቅት ስለተሰማሩት ሄሊኮፐተሮች መረጃ አግኝቷል፣ አብዛኛው የተሰባሰበው መረጃም 

ድ ፒ ኤስ  ለሚያካሂደው ምርመራ ተስማሚ ግብዓት ሆኗል።   ስለዚህም በ አይ ኦ ፒ ሲ የበላይ ተቆጣጣሪነትም ውጤታማ እና ሁሉን አቀፍ የሆነ የመረጃ 

መጋራት እንዲኖር በድ ፒ ኤስ እና በኖርዝሌይድጅ ኦፕሬሽን  መካከል ከመግባባት ላይ ተደርሷል።    

4         ማጣቀሻ ውሎች  
  

4.1 በ ኤም ፒ ኤስ እና በ አይ ኦ ፒ ሲ መካከል ስምምነት የተደረሰባቸው የማጣቀሻ ውሎች የሚከተሉት ናቸው： 

 

1. ናቢል ቾካክር መስከረም 9 ቀን2010 ያቀረቡትን ቅሬታ ለመመርመር፣ በተለይም： 
 

a. የፖሊስ ሄሊኮፕተሮች መሰማራት አንዳንድ ኗሪዎች ሄሊኮፕተሩ ይታደገናል ብለው በማሰብ በህፃው ውስጥ እንዲቆዩ ወይም ወደ ግሪንፊል 

ህንፃ ጣሪያ ላይ እንዲወጡ ገፋፍቶ መሆን አለመሆኑን፣  
 

b. የፖሊስ ሄሊኮፕተሮቹን በተመለከተ ፖሊስ የሰጠው ማንኛውም ንግግር ወይም አስተያየት አንዳንድ ኗሪዎች ሄሊኮፕተሩ ይታደገናል 

ብለው በማሰብ በህንፃው ውስጥ እንዲቆዩ ወይም ወደ ግሪንፊል ህንፃ ጣሪያ ላይ እንዲወጡ ገፋፍቶ መሆን አለመሆኑን፣ 
 

c. የፖሊስ ሄሊኮፕተሮቹ በግሪንፊል ህንፃ አቅራቢያ ያደረጉት እንቅስቃሴ ቃጠሎውን ያባባሰው መሆን አለመሆኑን፣ እንዲሁም፣ 
 

d. በአደጋው ወቅት የፖሊስ ሄሊኮፕተሮች ለመሰማራታቸው የተሰጠው ምክንያት ተቀባይነት ያለው መሆን አለመሆኑን።   

 

2. በአውሮፓ የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ  ስምምነት （ECHR）መሠረት በቅሬታው ላይ የሚካሄደው ምርመራ የሚቻለውን ያህል ገለልተኛ፣ 

ውጤታማ፣ በይፋ የሚካሄድ፣ እንዲሁም የሚቻል እስከሆነ ድረስ ሁሉም እውነታዎች በግልጽ እንዲወጡና ለወደፊቱ ትምህርት እንዲወሰድባቸው 

በማድረግ የሀገሪቱ መንግሥት ያለበትን ግዴታ እንዲወጣ ለማገዝ።     

 

3. በፖሊስ ማሻሻያ  ድንጋጌ 2002፣ ክፍል 3፣ አንቀጽ 19ለ  መሰረት፣  ምርመራ  በሚካሄድበት ወቅት ማንኛውም በፖሊስ ኃይል ውስጥ የሚያገለግል 

ግለሰብ ወንጀል  ፈጽሞ ወይም አሰተዳደራዊ  የሥነስርዓት እርምጃ  እንዲወሰድበት የሚያደርግ  ሥነምግባር  አሳይቶ  ከተገኘ  （ማለትም 

የሥነምግባር ጥያቄዎችን የሚያስነሱ  ማንኛቸውም አመላካች ጉዳዮች ካሉ）፣ ይህ  ከሆነም  በአንቀጽ 19ለ  መሠረት ከልዩ  አስፈላጊ መስፈርቶች 

ጋር በተያያዘ  በዚህ ምርመራ ማጣቀሻ  ውሎቹ ላይ ተገቢውን  ለውጥ ማድረግ።    

 

4. ሊወሰድ የኒገባው ድርጅታዊ ትምህርት መኖር  አለመኖሩን መመልከት እና ዘገባ ማቅረብ፣ የሚከተለውን ጨምሮ:  
 

a. አደጋው በማንኛውም የፖሊስ ፖሊሲ ወይም አሠራር ላይ ለውጥ ማድረግ እንደሚያስፈልግ  የሚያመላክት መሆን አለመሆኑን፣  
 

b. አደጋው ወቅት ሌሎች  ሊጋሩት የሚገባ ማንኛውም ጥሩ አሠራር ስለመታየት አለመታየቱ።   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.equalityhumanrights.com/en/following-grenfell
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ክፍል II  -  መረጃ  
 

5               ብሄራዊ የፖሊስ አየር አገልግሎት 

  

5.1         የብሄራዊ የፖሊስ አየር አገልግሎት አጠቃላይ ገጽታ  

5.1.1 ብሄራዊ የፖሊስ አየር አገልግሎት（ኤን ፒ ኤ ኤስ）ከ15 የማዛዣ ጣቢያዎቹ እየተነሳ በመላው ኢንግላንድ እና ዌልስ ላሉ 46 የፖሊስ ኃይላት የአየር 

ድጋፍ አገልግሎት ይሰጣል：45a      
 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ሬድሂል（ሰሪ） 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን  

ኤን ፒ ኤ ኤስ ቦርሃም（ሰሲኤክስ） 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ቤንሰን（ኦክስፎርድሻዬር）  

ኤን ፒ ኤ ኤስ ቦርንመዝ  

ኤን ፒ ኤ ኤስ ኤክሰተር 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ቅዱስ አተን (ሳውዝ  ዌልስ） 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ፊልተን （ብሪስተል） 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ሃስባንድስ ቦስዎርዝ（ኢስት ሚድላንድስ） 

ኤን ፒ ኤ ኤስ በርሚንግሃም  

ኤን ፒ ኤ ኤስ ሃዋርደን（ቼስተር） 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ባርተን（ማንችስተር） 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ዶንካስተር   

ኤን ፒ ኤ ኤስ ካር ጌት（ዌስት ዮርክሻዬር） 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ኒውካስል  

5.1.2 የዋና ፖሊስ አዛዥ መኮንኖች ማኅበር (ACPO) በብሄራዊ የፖሊስ አየር ድጋፍ አገልግሎቶች ላይ ያካሄደውን ግምገማ ተከትሎ፣ መስከረም/ጥቅምት 2005 

ውስጥ ኤን ፒ ኤ ኤስ ተቋቁሞ ደረጃ በደረጃ እንዲደራጅ ተደርጓል።   ኤን ፒ ኤ ከመቋቋሙ በፊት፣ አንዳንድ የፖሊስ  ኃይላት የየራሳቸው የአየር ድጋፍ 

አገልግሎት ነበራቸው ወይም ከአጎራባች ኃይላት ጋር አገልግሎቱን ይጋሩ ነበር።  የተካሄደው ግመገማም አገልግሎቶቹ የተበታተኑ እና ዋጋ ቆጣቢ እንዳልነበሩ 

አረጋግጧል።    ኤን ፒ ኤ ኤስ ሁሉም የፖሊስ ኃይላት እንደየ አገልግሎት ተጠቃሚነታቸው በሚከፍሉት የገንዘብ መዋጮ ሥራውን ያካሂዳል።  ኤን ፒ 

ኤ ኤስ  በዌስት ዮርክሻዬር ፖሊስ የሚሰጥ ብሄራዊ አገልግሎት ሲሆን  የኤን ፒ ኤ ኤስን ስትራተጂ እና ፖሊሲ የሚያስተዳድረው አንድ ብሄራዊ ቦርድ 

ይወስናል።  ሁልጊዜም የሚያካሄደው ሥራ ደህንነቱ የተረጋገጠ መሆኑን ለማረጋገጥም የሲቪል አቢዬሽን ባለሥልጣን ከ ኤን ፒ ኤ ኤስ ጋር በቅርቡ 

ይሠራል።45a  የበለጠ ዝርዝር መረጃም በ ኤን ፒ ኤ ኤስ ድረገጽ ይገኛል፣ http://www.npas.police.uk/። 

5.2          የሄሊኮፕተሮች ሥራ አመራር እና ስምሪት  

5.2.1 ኤን ፒ ኤ ኤስ እንዲሰጥ የሚፈለጉት የአገልግሎቶች ጥያቄዎች ዌስት ዮርክሻዬር፣ ዋክፊልድ ውስጥ ወደሚገኝ አንድ ማዕከላዊ የሥራ ማስኬጃ ማዕከሉ 

እየቀረቡ ይስተናገዳሉ።    የሥራ ማስኬጃ ማዕከሉም እስከ አምስት ለሚደርሱ የበረራ ስምሪት ሰጭዎቹ በስልክ እና  በኤሌክትሮኒክ የሚደርሱትን ጥሪዎች 

እያስተናገደ፣ ሄሊኮፕተሮች ዋጋ ቆጣቢና ውጤታማ በሆነ  መንገድ መሰማራታቸውን እያረጋገጠ፣ እንዲሁም ለሚቀርቡለት ጥሪዎች እንደ አስቸኳይነታቸው 

ቅደም ተከተል እየሰጠ በዓመት 365 ቀናት፣ በቀን 24 ሰዓት ይሠራል።   እነኝህ ተግባራትም በአንድ የበረራ ምክትል መኮንን አመራር ሰጭነት ይከናወናሉ።   

የጥሪ ማዕከሉ ከህዝብ የሚቀርቡ ጥሪዎችን አያስተናግድም። የሥራ  ማስኬጃ ማዕከሉ ሠራተኞች ከየራሳቸው የጥሪ መቀበያ ክፍሎች ውስጥ ሆነው በተናጠል 

ከየፖሊስ ኃይላቱ ጋር እየተነጋገሩ ሄሊኮፕተር እንዲሰማራ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን ተቀባይነት ያላቸው መሆን ስላለመሆናቸው ይነጋገራሉ፣ በማስከተልም 

በሚመለከተው የኤን ፒ ኤ ኤስ ማዘዣ ጣቢያ ካሉት የበረራ ቡድን አባላት ጋርም ሄሊኮፕተር ስለማሰማራት ይነጋገራሉ።      ሄሊኮፕተሮቹ በበረራ ላይ 

እያሉም የሥራ ማስኬጃ ማዕከላቱ ግንኙነታቸውን ይቀጥላሉ፣ በኤሌክትሮኒክ ማፖች ላይም እንቅስቃሴያቸውን ይከታተላሉ፣ የጥሪ ማዕከሉ ሠራተኞች 

ሁልጊዜም አውሮፕላኑ የሚገኝባቸውን ቦታዎች እና ለሚፈለገው ተግባር ይበልጥ ተስማሚ የሆነው አውሮፕላኑ የሚገኝበትን ሥፍራ መከታተል፣ እንዲሁም 

እንደ ሁኔታው የሚቀያየረውን የአስፈላጊነት ቅደም ተከተል ከግንዛቤ በማስገባት የሚሰጡትን ምላሽ ማስተካከል እንዲችሉ  ይሆናል።   በሥራ  ማስኬጃ  

ማዕከሉ አማካኝነት፣ ኤን ፒ ኤ ኤስ የእሳት እና የነፍስ አድን አገልግሎቶችን ለሚሰጡ ወይም የብሪታንያ ትራንስፖርት ፖሊስን ለመሳሰሉት አጋር ድርጅቶች 

ግልጋሎት ሊሰጥ  ይችላል።45a    

5.2.2 በግሪንፊል ህንፃ ቃጠሎ ወቅት በኤም ፒ ኤስ የሚቀርቡ ሁሉንም የአየር ድጋፍ ጥያቄዎች የሚያስተናገድ አንድ ሥራ ላይ ያለ የ ኤን ፒ ኤ ኤስ የሥራ 

ማስኬጃ ማዕከል በተናጠል ለንደን ውስጥ ነበር።S30,S55 የለንደኑ ኤን ፒ ኤ ኤስ የራሱ የበረራ ስምሪት ሰጭዎች ነበሩት፣ በ ኤም ፒ ኤስ የሚቀርቡ ሁሉንም 

ጥያቄዎች በቀጥታ ሊያስተናግዱም ይችሉ ነበር።   የኤም ፒ ኤስ ሲ ኤ  ድ ሲስተምንም መከታተልS55፣  በዚህም ሄሊኮፕተር የግድ የሚሉ አዳዲስ የአደጋውን 

ክስተቶች በፍጥነት ለይቶ በማወቅና ቀደም ብለው በማሰማራት ቀላል የማይባል ጊዜ ሊቆጥቡ ይችሉ ነበር።     አውሮፕላኑ ከተሰማራ በኋላም፣ አስፈላጊ 

ከሆነ ድጋሚ ሊያሰማራው በሚችለው በ ኤን ፒ ኤ ኤስ  ዋና መስሪያ ቤት ክትትል ሥር እንዲሆን ማድረግ ይቻል ነበር።S30  የለንደኑ ኤን ፒ ኤ ኤስ ራሱን 

የደቡብ ምሥራቅ ክልል የኤን ፒ ኤ ኤስ ሥራ ማስኬጃ ጣቢያዎች 

http://www.npas.police.uk/
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የቻለ መሆኑ ያበቃውና ሁሉም የስምሪት ስራዎቹ ዋክፊልድ ወደ ሚገኘው የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ሥራ ማካሄጃ ማዕከል የተዛወሩት ጥቅምት/ህዳር 2010 ውስጥ 

ነው።S632   

5.2.3 እንደማንኛውም የፖሊስ ሥራ፣ የአንድ ኤየርክራፍት ስምሪት ነገሮችን ያገናዘበ እና ተመጣጣኝ ምላሽ መሆን አለበት።   አንድ ጊዜ ወደ ሁነቱ ከተሰማራ፣ 

ሁነቱ እስከሚያበቃ ድረስ አውሮፕላኑን የሚቆጣጠረውና አመራር የሚሰጠው ያዘዘው የፖሊስ ኃይል ነው።   የሥራ ማስኬጃ ማዕከሉ ግን በረራውን 

የመከታተል ኃላፊነት እና ይበልጥ አስፈላጊ ወደ ሆነ የአደጋ ቦታ የመቀየር ሥልጣኑን እንደያዘ ይቆያል።   ማንኛውም የማሰማራት ውሳኔ ስላለው ስጋት፣ 

አደጋ እና ጉዳት፣ እንዲሁም ኤየርክራፍቱና  የበረራ ቡድኑ አባላት አደጋው በተከሰተበት ቦታ ሊያበረክቱ ስለሚችሉት ተግባራዊ ጠቀሚታ ባለው ግምገማ 

ላይ የተመሠረተ ይሆናል።45a  ወጥነትና ግልጽነት ያለው የውሳኔ አሰጣጥ መኖሩን ለማረጋገጥ ሲባል የኤን ፒ ኤ ኤስ ውሳኔ አሰጣጥ ሞዴል （NPAS 

Decision Making Model) በሁሉም የስምሪት ጥያቄዎች ላይ ተግባራዊ ይሆናል (ስዕል 1)።   

5.2.4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ምንጭ - የኤን ፒ ኤ ኤስ መደበኛ የሥራ ማስኬጃ መመሪያ： ስምሪት እና ቁጥጥር（45a) 

 

5.2.5 ሄሊኮፕተር የሚሠማራበት ሂደት የኤን ፒ ኤ ኤስ ባዘጋጀው መደበኛ አሠራር ሂደት በሚል ርዕስ ባዘጋጀው የሥራ መመሪያ የአውሮፕላን ስምሪት  እና  

ቁጥጥር ማውጫ （Aircraft  Deployment & Control manual)  ውስጥ በዝርዝር ይገኛል።45a   የሥራ ማስኬጃው ማዕከል ማናጀር እና የ ኤን ፒ ኤ 

ኤስ ዋና አብራሪም ስለዚህ ሄደት ማብራሪያ  ይሰጣሉS30,S31 (ስዕል 2)።  

ስዕል 1： ኤንፒ ኤ ኤስ ውሳኔ አሰጣጥ ሞዴል  
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5.2.6  

 

1. ለኤን ፒ ኤ ኤስ 

የሚቀርብ የአገልግሎት 

ጥያቄ 

ጠያቂው የፖሊስ ኃይል  ለ ኤን ፒ ኤ ኤስ የኤሌክትሮኒክ መልዕክት በመላክ ወይም ስልክ በመደወል በአጭሩ አር ኢ ፒ  ኦ አር 

ቲ (REPORT) በሚለው ምህፃረ ቃል ውስጥ የተካተቱትን ቃላት በመጠቀም መረጃዎች（እንደ አስፈላጊነቱ ተገቢ የሆኑትን）

ይሰጣል：         
 

አርምክንያት ድጋፍ የተጠየቀበት（የአደጋው ዓይነት፣ አደጋው የደረሰበት ሰዓት）  

ኢእርግጠኛው ስፍራ      

ፒየግለሰብ ወይም የተሽከርካሪ ዝርዝር መረጃ፣ ለመጨረሻ ጊዜ የታዬበት፣ የሄደበት አቅጣጫና መገለጫ   

በቦታው ያሉት መኮንኖች -  በቦታው ማንኛውም መኮንን አለወይ？ አደጋው እንዳይስፋፋ የሚደረግ ጥረት አለወይ?     

አርሄሊኮፕተሩ የተፈለገበት ሥራ 

ቲተነጋጋሪው ቡድን（ለምሳሌ የራዲዮ) እና የአካባቢ አደጋ መለያ መዝገብ ቁጥር  

  

ማስታወሻ：በጣም አጣዳፊ ለሆኑ ክስተቶች የሚፈለገው መረጃ ቦታ፣ የአደጋው ዓይነት፣ የሚነጋገሩት እና የአደጋ መለያ ቁጥር 

ወደ ሚለው አነስ ይላል።    

2. የቀረበው ጥያቄ  

ተቀባይ እና  

የአስፈላጊነት ግምገማ   

የ ኤን ፒ ኤ ኤስ የበረራ ስምሪት ሠራተኛ  በ ኤን ፒ ኤ ኤስ ውሳኔ አሰጣጥ ሞዴል መሠረት ጥያቄው የአለውን ስጋት፣ ጉዳትና 

አደጋ በመገምገም  ስቶርም （Storm) በተባለው የኮምፒውተር ሲስተም ላይ በእጁ/ጇ ያሰፍራል/ታሰፍራለች።   ለስምሪት 

የቀረበው ጥያቄ ተፈላጊውን መስፈርት የሚያሟላ መሆን አለመሆኑ ጥያቄውን ያቀረበው የፖሊስ ኃይል እንዲያውቀው 

ይደረጋል፣ ይህም በሲስተሙ ላይ ይሰፍራል።   

3. የተግባራዊነት ግምገማ  
አስፈላጊ መስፈርቶቹን ካሟላ፣ የሥራው ተግባራዊነት ይገመገማል።  ይህም ግምገማ አውሮፕላኑ እና የበረራ ቡድን አባላቱ 

መሳሪያዎቻቸውንና ስልጠናቸውን በመጠቀም ለመላው የፖሊስ ምላሽ ጠቃሚ የሆነ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችሉ እንደሆነ 

ለማረጋገጥ ነው።   ከዚህ ግምገማ በኋላም የበረራ ስምሪት ሠራተኞቹ ለቀረበው ጥያቄ ይፈቅዳሉ ወይም አይፈቅዱም።   ይህም 

በሥራ ማካሄጃው ጣቢያ ካሉት የበረራ አባላት ጋር በመመካከር ሊከናወን ይችላል።   

4. ለየአካባቢው የ ኤን ፒ 

ኤ ኤስ ጣቢያዎች 

ሥራ ስለመመደብ  

ጥያቄው አስፈላጊ እና ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ከሆነ፣ የበረራ ስምሪት ሰጭው ተገቢ ከሆነው የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ሥራ ማስኬጃ 

ጣቢያ ጋር ግንኙነት በማድረግ የሥራው ዝርዝር መረጃ ለተመደበው የበረራ ቡድን እንዲተላለፍ ያደርጋል።    

5. ስምሪት 
ፓይለቱ በህጋዊ እና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ተግባሩን ማከናወን ይቻላል ብሎ ካመነ፣ በሥራ  ማስኬጃ ጣቢያው ያለው 

የበረራ ቡድን ወደ አደጋው ቦታ ይሰማራል።     የአውሮፕላኑ እና የበረራ ቡድኑን አባላት ደህንነት የማረጋገጥ ህጋዊ ኃላፊነት 

በመጨረሻ  የሚያርፈው በፓይለቱ ትከሻ ላይ ነው።  ወሳኝ የሆነ የደህንነት ስጋት ተለይቶ በፓይለቶቹ ካልቀረበ በስተቀር ግን 

ስምሪት እንዲደረግ የመወሰን ኃላፊነቱ የሥራ ማስኬጃ ጣቢያው ነው። ስምሪቶች ሁሉንም የአቪዬሽን ህጎች እና የደህንነት 

መመሪያዎች ጋር የተከተሉ መሆን አለባቸው።    

6. የበረራ ክትትል 

መመሪያ  
አውሮፕላን ከተነሳ  በኋላ፣ ሲ ኤ ኤ (CAA) በሚያዘው መሠረት የሥራ ማስኬጃ ጣቢያው  ሠራተኞች የበረራ ክትትል ያካሂዳሉ

（የማያቋርጥ የደህንነት ማረጋገጫ  ክትትል)።    ይህም አውሮፕላኑ እና የበረራ ቡድን አባላቱን ተጠያቂነት ለማረጋገጥ 

በየጊዜው ግንኙነት በማድረግ ፍተሻ ማካሄድን ያካትታል።  

7. የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ሥራ 

ማስኬጃ ጣቢያ 

ክትትል  
የሥራ ማስኬጃው ጣቢያ የቁጥጥር ክፍሎች ሠራተኞች፣ ጊዜ ሳያባክኑ አዲስ የሚከሰቱ አደጋዎችን ማወቅ እና በጊዜ ሄሊኮፕተር 

ማሰማራት ይችሉ ዘንድ፣ የአደጋ ሁኔታ መመዝገቢያ መዛግብትን የማየት እና የሬዲዮ ግንኙነቶችን የመከታተል መብት አላቸው።    

አውሮፕላኑ ቀደም ብሎ ከተሰማራ፣ ለሥራ ማስኬጃው ማዕከል የበረራ ቀደም ተከተል ደንቦች ተገዢ ይሆናል።    

8. የአደጋ አቅጣጫዎች 
የበረራ ቡድኑ አባላት አደጋ ወደ አለበት ሲቃረቡ፣ በአካባቢው ካለው ፖሊስ ጋር የሬዲዮ  ግንኙነት ያደርጋሉ።    አባላቱ 

ከፖሊስ የቁጥጥር ክፍል እና የአደጋ ኮማንደር ጋር በቀጥታ ይነጋገራሉ፣ ስለሚሰራው ተግባርም ይስማማሉ።     የሥራ 

ማስኬጃው ማዕከል ወይም የሥራ ማስኬጃው ጣቢያ ለበረራ ቡድኑ አባላት ምንም የታክቲክ መመሪያ አይሰጡም።  ይህ 

ያካባቢው ፖሊስ/የአደጋ ኮማንደር እና የበረራ ቡድኑ አባላት ብቻ ኃላፊነት ነው።  በሥራ ማስኬጃው ማዕከል ውስጥ ያሉ 

ሠራተኞች የየአካባቢውን የፖሊስ አገልግሎት ሬዲዮ  ቻናሎች ወይንም የኮምፒውተር ሲስተም የማየት ዕድል ስለሌላቸው፣  

አደጋውን በራሳቸው መከታተል አይችሉም፣ የሚተማመኑት በሚላክላቸው መረጃ ላይ ነው።  

9. ድጋሚ ለሥራ 

መሰማራት  

የ ኤን ፒ ኤ ኤስ የበረራ ቡድን አባላት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ሥራ ካጋጠማቸው ወደዚያ  ሊሰማሩ ይችላሉ።   ነገር ግን 

ከሥራ ማስኬጃ ማዕከሉ በቅድሚያ ፈቃድ መጠየቅ አለባቸው።  ይህም ባብዛኛው የሚከናወነው በቃል ነው፣ አላስፈላጊ 

መዘግየትን ለማስወገድ።   

 

ስዕል 2:  የኤን ፒ ኤ ኤስ የሄሊኮፕተር ስምሪት ሂደት  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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5.3          የሄሊኮፕተር ሚናዎች 

5.3.1 ኤን ፒ ኤ ኤስ በኢንግላንድ እና ዌልስ ውስጥ ለሚገኙ የፖሊስ ኃይላት እና አጋር ድርጅቶች ብዛት ያላቸው የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናል።  ይህም 

ሌሎችንም ጨምሮ የሚከተሉትን ያካትታል：  

 a. የጠፉ ሰዎችን መፈለግ  

ሄሊኮፕተሮች ለሰፋፊ አካባቢ ሽፋን በመስጠት፣ በመሬት ላይ ያሉ ፈላጊ ቡድኖችን ያግዛሉ።   ሄሊኮፕተር ያለው ለሙቀት ስሱ የሆነ ምስል አንሽ ካሜራ ፣  

በተለይም በገላጣ መሬት ላይ ወይም ውኃ ውስጥ የሚገኝ ሰውን በአካሉ ሙቀት ጠቋሚነት ያለበትን ቦታ ለመለየት ሊረዳ  ይችላል።   

 b. የሥራ መመሪያዎች እና የተሽከረካሪዎች ክትትል   

ብዙ ጊዜ ሄሊኮፕተሮች ፖሊስ እንዲቆሙ የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ የሚጥሱ ተሽከርካሪዎችን እንዲከታተሉ ይጠየቃሉ።  ይህም እግረኞች ላይ ሊደርስ የሚችለውን 

አደጋ ለመቀነስ ነው።  የበረራ አባላቱ ተሽከርካሪውን አሳቻ ቦታ በመጠበቅ/በመያዝ በተቻለ አቅም ያለምንም ጉዳት ለማስቆም የሚያስችል የተሟላ መረጃ ሊሰጡ 

ይችላሉ።   የቪዲዮ ምስሎች ጠቃሚ ማስረጃ ሊሆኑ ይችላሉ።    

 c. ተጠርጣሪዎችን መከታተል እና ማግኘት  

የወንጀል ተጠርጣሪዎችን ለምሳሌ የቁም ትዕዛዝ ከጣሱ ተሽከርካሪዎች ወጥተው ሊያመልጡ የሚሞክሩ ሰዎችን ለመከታተል ወይም ለማግኘት፣ ሄሊኮፕተሮች 

ጠቃሚሆነው ተገኝተዋል።    ሰፊ አካባቢን በፍጥነት ሸፍነው መፈለግ መቻላቸው፣ የተገጠሙላቸው ለብርሃን ወይም ለሙቀት ስሱ የሆኑ ምስል አንሽ ካሜራዎች 

የሚሰጡት ጥቅም ምትክ የለሽ ሆኖ ተገኝቷል።     ለሙቀት ስሱ የሆኑት ምስል አንሽ ካሜራዎች በጨለማ ውስጥ የተደበቁ ተጠርጣሪዎችን   ማግኘት ይችላሉ፣  

መሬት ላይ ያሉት የፖሊስ አባላት ግን አይችሉም። 

 d. ህዝባዊ ሁነት 

ትልልቅ ህዝባዊ ሁነት ያለባቸው ዝግጅቶች በሚኖሩ ጊዜ፣ ሄሊኮፕተሮቹ የመንጋውን እንቅስቃሴዎች እና የሚከሰት ረብሻን ለመከታተል እና መሬት ላይ ካለው 

ኮማንደር ጋር ለመነጋገር ጠቃሚ ናቸው።   ካሜራው የሚያነሳቸው ምስሎች በቀጥታ ለፖሊስ የቁጥጥር ክፍሎች ሊተላለፉ ይችላሉ።  ይህም ኮማንደሮቹ 

ከአደጋው ጋር በተያያዘ አመራር በሚሰጡበትና የፖሊስ ኃይል በሚያሰማሩበት ወቅት በመረጃ ላይ የተመሠረተ ውሳኔ እንዲሰጡ ያስችላቸዋል።   

 e. ከፍተኛ ጥበቃዎች 

ኤን ፒ ኤ ኤስ ፖሊስ ከፍተኛ የጥበቃ ቅኝት በሚያካሂድባቸው የተወሰኑ አካባቢዎች ላይ በግልጽ እና ከተለመደው በተለየ ሁኔታ ዝቅ ብሎ በመብረር ሽፋን 

የመስጠት እገዛ ይችላል።    ይህም በአካባቢው ወደ ሚከሰቱ አዳዲስ አደጋዎች በፍጥነት እንዲሰማሩ ያስችላቸዋል።    

 f. ሠራተኞችን እና መሳሪያዎችን ማጓጓዝ 

አውሮፓኑ ስፔሻሊስት መኮንኖች ወይም መሳሪያዎች በአስቸኳይ እንዲያንቀሳቅሱ እና እንዲያደርሱ ለማስቻል እንደገና ሊመደብ ይችላል።    

 g. ከድንገተኛ አደጋ ሰዎችን ማስመለጥ 

የህይወት እና ሞት ጥያቄ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ የአየር አምቡላንስ በማይኖርበት ጊዜ ተጎጂዎችን ወደ ሆስፒታል ማጓጓዝ።   ጉዳተኞች ወደ ሆስፒታል ሲጓጓዙም 

ዕርዳታ ለመስጠት የህክምና ባለሙያዎች አብረው ሊበሩ ይችላሉ።  የዚህ ዓይነት ሥራ ሊከናወን የሚችለው ሌላ የማጓጓዣ መንገዶች በማይኖሩበት ወይም አመቺ 

በማይሆኑበት ጊዜ ብቻ እንደ መጨረሻ አማራጭ እንደሆነ የሥራ ማካሄጃው ማውጫ （Operation Manual)  በግልጽ ይናገራል።    

 h. ምስል የመቅረጽ ተግባራት 

እያንዳንዱ ሄሊኮፕተር ለማስረጃነት ቦታውን በፎቶግራፍ ለማንሳት ወይም ሥራዎቹን ለማቀድ የሚያስችሉ የቪዲዮ እና የማይንቀሳቀስ ምስል ካሜራዎች 

ተገጥሞለታል።    

 i. በቀጥታ ቪዲዮ ማስተላለፍ（ዳውንሊንክ） 

በአውሮፕላኑ ላይ ያሉት ካሜራዎች በተመሰጠሩ ምልክቶች አማካኝነት የተወሰነ አንቴና ወደተገጠመላቸው ቦታዎች ወይም ወደ ተንቀሳቃሽ ማሣሪያዎ በማስተላለፍ 

ለለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ሊልኩ ይችላሉ።   የተላለፈው ቪዲዮም አደጋው ላይ በሚሰሩ ኮማንደሮች ለምሳሌ የእሳት አደጋ ኮማንድ ተሽከርካሪዎች ወይም 

የቁጥጥር ክፍሎች ውስጥ ያሉ በቀጥታ ሊታዩ ይችላሉ።   ይህም የሚጫነው ግብዓት ወደፊት ሲያስፈልግ ለማጣቀሻነት እየተቀዳ በአንድ ባህር መዝገብ （ላምበዝ 

በሚገኘው የኤምፒ ኤስ ኮንትሮል ጣቢያ ባለ ምስጢራዊ ሲስተም）ይከማቻል።   

5.3.2 ፓይለቶች የኤን ፒ ኤ ኤስ በረራ እያደረጉ ደህንነቱ የተጠበቀና ውጤታማ እንቅስቃሴ በሚያከናውኑበት ወቅት ፕሮፌሽናል መሪያቸው የኤን ፒ ኤ ኤስ ዋና 

ፓይለት ነው።156 (para 1.3.4) ዋና ፓይለቱ የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች ባብዛኛው እንዴት ለፍለጋና ማዳን ሥራ እንደማይውሉ፣ የበረራ  ቡድን አባላቱ ብዙ 

ጊዜ ለማዳን ሥራዎች እንደማይሰለጥኑ እና ሄሊኮፕተሮቹም ጋምቦ ማንሻረጃ（ዊንቾች）እንደሌሏቸው ያብራራል።  ነገር ግን ሄሊኮፕተሮቹ ከሁኔታው 

ጋር ተስማሚ (flexible) ናቸው፣ እናም አንዳንድ ጊዜ የበረራ ቡድኑ አባላት በህይወትና ሞት መካከል የሚጥል አደጋ ላይ ያሉ ሰዎችን መርዳት የግድ 

የሚላቸው ሁኔታ ውስጥ እራሳቸውን ሊያገኙ ይችላሉ።   ይህም ባብዛኛው አባላቱ መሬት ላይ ያሉትን ሰዎች ለመርዳት እንዲችሉ ሄሊኮፕተሩ ማረፉን 

የግድ ይላል።   የመጀመሪያ ዕርዳታ መስጫ ሳጥኖች፣ ቃሬዛዎች እና የልብ ምት ማገዣ መሣሪያዎች በአውሮፕላኑ ውስጥ ይጫናሉ፣ የበረራ ቡድኑ አባላትም 

በመጀመሪያ ዕርዳታ አሰጣጥ የሰለጠኑ ናቸው።   ቦታው ለማረፍ የማያመች ከሆነ የበረራ ቡድኑ አባላት እንዲያርፉ አውሮፕላኑ ጥቂት ከፍ ብሎ 

ያንዣብባል።S31  

5.3.3 ኤን ፒ ኤ ኤስ ባብዛኛው የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ በሚያቀርብለት ጥያቄ  መሠረት ወደ ትላልቅ የእሳት አደጋዎች ሠረተኞቹን የሚያሰማራ መሆኑንም 

ዋና ፓይለቱ ያብራራል።  ከሄሊኮፕተሩ ወደ  ለንድን እሳት አደጋ የሚላከው የቪዲዮ ምስል የቃጠሎውን አጠቃላይ ገጽታ ያሳያል፣ ይህም በእሳቱ አደጋ 

ላይ ወድቀው የተያዙ ሰዎችን ለማግኘት ያስችላል፣ እሳቱን ለማጥፋት መወሰድ የሚገባውን ለመወሰን እና መዳረሻ መንገዶችን ለመለየት ይረዳል።   
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እቃጠሎው ቦታ ሲደርስም፣ ሄሊኮፕተሩ በቃጠሎው የተያዙ ሰዎችን ለማግኘት፣ በተለይም ከመሬት ሆኖ በግልጽ የማይታዩ  ቦታዎች፣ በመፈተሽ 

ይጀምራል፣  ይህም መረጃ በሬዲዮ ወይም በፖሊስ በኩል ለእሳት አደጋ ሠራተኞች ይተላለፋል።   ከዚያም ሄሊኮፕተሩ የቪዲዮ ምስል በቀጥታ እያስተላለፈ 

በህንፃው ዙሪያ በምህዋር ይበራል።  ሄሊኮፕተሩ ለሙቀት ስሱ የሆኑት የምስል ካሜራዎቹን ተጠቅሞም ፍርስራሾችንና ሙቀት ቋጠሮ ቦታዎችን በመከታተል 

ተጨማሪ ቃጠሎ ሊነሳ የሚችልባቸውን ሥፍራዎችን ይለያል።.S31 

5.3.4 የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን ጣቢያ ማናጀር፣ እንደ ዋና ፓይለቱ፣ ከ1997/1998 ጀምሮ  በኤን ፒ ኤ ኤስ እና በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ መካከል በተደረሰው 

መግባባት መሠረት ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ቀጥተኛ የቪዲዮ ምስሎችን በመላክ ለማገዝ የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች የሚሰማሩ ባብዛኛው 

የሚሰማሩት መላው ለንደን ውስጥ ለሚነሱ ትላልቅ ቃጠሎዎች መሆኑን ይገልፃሉ።   

5.4        የሄሊኮፕተር ዓይነቶች 

5.4.1 ኤን ፒ ኤ ኤስ ሁለት ዓይነት ሥሪት ያላቸውን ሄሊኮፕተሮች ይጠቀማል፣ የኤርባስ ሄሊኮፕተሮች (ቀደም ሲል ኤሮኮፕተር የሚባሉት)  ኢሲ145 (ምስል 
3) እና  ኢሲ135 (ምስል 4).156.S31 ኢሲ135 የሚባሉት በክበደትም በሚይዙትም ተሳፋሪ ቁጥር ከ ኢሲ145 በጥቂቱ አነስ ይላሉ።  በሁለቱም ስሪቶች ፓይለቱ 

የፊት ለፊቱ የቀኝ ወንበር ላይ ይቀመጣል፣ ሁለቱ ታክቲካል የበረራ  መኮንኖች ደግሞ የፊት ለፊቱ የግራ እና የኋላው የቀኝ ወንበሮች ላይ ይቀመጣሉ።   

ኢሲ135 አንድ ተጨማሪ ወንበር (በግራ ኋላ በኩል) ሲኖረው፣ አንድ ታክቲካል የበረራ  መኮንን ከወረደ ሁለት ተጓዦችን መጫን ይችላል።   ኤ ሲ145 

ፓይለቱን፣ ሁለት ታክቲካል የበረራ መኮንኖች እና ሁለት ተጓዦች መያዝ ይችላል።   እንደተለመደው በፖሊስ ስምሪቶች ሁለት ታክቲካል የበረራ መኮንኖች  

ይኖራሉ።S31 ሁሉም  ወደ ግሪንፊል ህንፃ የተላኩ ሄሊኮፕተሮች የተጠየቁትን የበረራ ቡድን አባላት ይዘዋል።  የመጀመሪያው ስምሪት ሶስት ታክቲካል የበረራ 

መኮንኖች፣ ከዚያ በኋላ የተሰማት ሁሉም ደግሞ ሁለት ሁለት ታክቲካል የበረራ መኮንኖች ነበሯቸው።  

5.4.2   ምስል 3: ኤን ፒ ኤ  ኤስ ኢ ሲ145 
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5.4.3  

5.5      የሄሊኮፕተር መሳሪያ  

5.5.1 እያንዳንዱ ሄሊኮፕተር የተለያዩ ሙያዊ እና ታክቲካል የሆኑ መሣሪያዎችን ይይዛል።   ስለመሣሪያዎቹ ያለው ዝርዝር መረጃ ከዚህ ምርመራ አድማስ ውጭ 

ነው።   ለዚህ ምርመራ ተዛማጅነት ያላቸው መሣሪያዎች የሚከተሉት ናቸው： 

 
5.5.2 ካሜራዎች 

 

ሁሉም የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች በሄሊኮፕተሩ የፊትለፊት አካል ላይ ተደርድሮ የተገጠመ (የተጫነ）በብዙ ነገሮች የሚነሳ የካሜራ ሥርዓት (ሲስተም) 

አላቸው (ምስል  5 እና 6)። ወደ ግሪንፊል ህንፃ የተሰማሩት ሄሊኮፕተሮች ብዙ የተለያዩ ሲስተሞችን ተጠቅመዋል።  የምስል ጥራት እና እንደ ታሰበው 

መሆን አለመሆናቸው ከሲስተም ሲስተም ቢለያይም፣ ሶስቱም ሲስተሞች በመሠረቱ ተመሳሳይ ናቸው፣ በድርድራቸውም ውስጥ ሶስት ሌንሶች ይይዛሉ።
S31,156   

 a. ባለ ሰፊ ማዕዘን የቀን ላይ ካሜራ （EOW） 

ይህ መደበኛ የቀን የቴሌብዥን ካሜራ ሲሆን የሚቀያየር ማቅረቢያና ማራቂያ（ዙም）ያለው፣  ብርሃን የማመንጨት አቅሙም አነስተኛ ነው።    

 

 b. የነቁጥ መድረሻ（Spotter scope EON) 

ይህ ቀን ላይ ነቁጥን አጥብቦ የማያዣ ካሜራ ሲሆን ነገሮችን አቅርቦ ለመመርመር ከፍተኛ  አቅርቦ የማሳያ አቅም አለው።   ማሳያው ቋሚ ነው（ሊቀያየር 

አይችልም）፣  መተኮሪያው (ፎከስ）ግን ሊቀያየር ይችላል።   ይህም ጥቃቅን ነገሮችን ለምሳሌ የተሽከርካሪዎችን የታርጋ ቁጥር ከ 1ኪሜ ወይም የበለጠ ርቀት 

በቀላሉ ለማወቅ ያስችላል።   ይህም ሌንስ ብርሃን የማመንጨት አቅሙ አነስተኛ ነው።  

 

 c. በሙቀት አስነሽነት ምስል መቅረጽ（Termal Imaging TI） 

ደረጃ በደረጃ የሚያጎላ ዙም ያለው（ያለማቋረጥ በማጉላት  ፈንታ）የኤንፍራሬድ ሌንስ ነው በሙቀት አነሳሽነት ምስል መቀረጽ በጣም ስሱ የሆነ ተግባር ነው፣  

እንደ ተተኮረበት  ነገር ሙቀት ይህ ስሱነቱ ሊቀያየር ይችላል።   ለምሳሌ ቃጠሎው እጅግ ሞቃት ሊሆን ይችላል፣ በዚህ ጊዜ ብልጭታ እንዳይኖር ለማድረግ 

የስሱነት ደረጃውን መቀነስ ሊይኖርብን ይችላል።   በተቃራኒው በዙሪያው  ካለው አካባቢ ያነሰ የአካል ሙቀት ያለው ነገር  ለምሳሌ ጫካ ውስጥ ያለ ሰው 

የሚፈለግ ከሆነ፣ በዙሪያው እና  በሰውዬው አካል መካከል ያለውን ልዩነት ከግንዛቤ  በማስገባት የሙቀት ስሱነቱ ከፍ ማለት ሊኖርበት ይችላል።  በሙቀት 

የሚነሳው ካሜራ የሙቀት መጠንን በአኃዝ አይሰጥም፣ በንጽጽር አማካይነት የሙቀት ልዩነቶችን ያሳያል።  ምንም እንኳ እንደ አንሺው ምርጫ ይህ ተገላቢጦሽ 

ሊሆን ቢችልም፣ በጣም ከፍተኛ የሰውነት ሙቀት ነጭ፣ ቀዝቃዛ ደግሞ ጥቁር ይሆናል።    ዋና ፓይለቱ በሙቀት የሚሠሩ ካሜራዎች በምልከታ ሥር ካለው ነገር 

ሩቅ ተሆኖ  ሲገለገሉባቸው ይበልጥ የተሻለ እንደሚሰሩ አብራርቷል።  በጣም ቅርብ ከሆነ የሚታየውም ቦታ እጅግ የጠበበ ይሆናል።   በተቃራኒው ካሜራው 

በጣም ቅርብ ከሆነ በሚነሳው ምስል ላይ የሚታዩት ዝርዝር ነገሮች ያነሱ ይሆናሉ።  በተለምዶ የፍለጋ ካሜራዎች ጥሩ ውጤት የሚያስገኙት ከሚፈለገው ነገር 

ከ800 እስከ 2000 ጫማ ከፍ ተብሎ ሲጠቀሙባቸው ነው።.S31 

 d. በእጅ የሚያዙ ካሜራዎች 

ካስፈለገ የማይንቀሳቀስ ፎቶግራፍ ማንሳት ይችሉ ዘንድም የበረራ ቡድኑ አባላት በእጅ የሚያዙ ዲጂታል ካሜራዎች ይይዛሉ።  

5.5.3 የካሜራዎቹ ፎቶዎች በአውሮፕላኑ ውስጥ ባሉት በመንካት የሚሰሩ የመቆጣጠሪያ ስክሪኖች ላይ ይታያሉ።    በትክክል ግልጋሎት ላይ የሚውሉት 

መሣሪያዎች እና አሠራር ከአውሮፕላን አውሮፕላን ይለያያል።  ሁሉም የአውሮፕላኑ መሣሪያዎች ግን የኤሌክሮኒክ ማፕ እና የሶስቱን ካሜራዎች ቀረፃ 

ምስል በአንድ ጊዜ በአራት እስክሪኖች ላይ ለሚከታተሉት ሰዎች ማሳየት ይችላሉ።    ማንኛቸውም እነኝህ ምስሎች የማያ መስኮቱን ወይም ስክሪን 

ምስል 4： ኤን ፒ ኤ ኤስ ኢ ሲ135 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ለመሙላት ሊተልቁ ይችላሉ።  አውሮፕላኖቹ ዲጂታል የቪዲዮ መቅረጫዎች (ዲቪአር) ተገጥሞላቸዋል።  የበረራ ቡድኑ አንድ አባል ሥራውን 

በሚያስጀምርበት ጊዜም እነኝህ መቅረጫዎች የታለመውን የቪዲዮ ምስል በማስታወሻ ካርዱ ላይ ይቀርፃሉ።  በሥራ ማካሄጃ ጣቢያው ውስጥ የማስታወሻ 

ካርዱ ሊወጣ እና ምስሉ በማስረጃነትት እንዲያገልግል ወደ ሲዲ ሊቀዳ ይችላል።  የተቀረጸው ምስልም በተናጠል ከአንድ ካሜራ ወይም አስፈላጊ ከሆነ 

ከሶስቱም ካሜራዎች በአንድ  ጊዜ ሊቀዳ ይችላል።   (ምስል 7 እና 8) 

5.5.4 የቪዲዮ ፍሠት (ዳውንሊንክ) 
 

ሁሉም የኤን ፒ ኤ ኤስ አውሮፕላኖች  አየርወለድ ዳታ ፍሠት (Airborne Data Link ADL)  የሚባል አንድ ሲስተም አላቸው።  ይህም የቪዲዮ  ምስል  

ከካሜራዎቹ  መሬት ላይ ወደ አሉት ተቀባዮች እንዲተላለፍ ያስችላል።    ለንደን ውስጥ  ሶስት የተለያዩ ተንቀሳቃሽ ያልሆኑ ቋሚ ተቀባይ ጣቢያዎች አሉ።   

እነኝህ ተቀባይ ጣቢያዎች  ቪዲዮውን ተቀብለው ወደ ኤም ፒ ኤስ ማዕከላዊ የካሜራ ምልከታ  ቴሌብዥን  （CCTV）  ሲስተም ስለሚያሻግሩ በፖሊስ  

የቁጥጥር  ክፍሎች ውስጥ  ያሉ ባለሙያዎች  ሊመለከቱት ይችላሉ።    ምስሉ በአንዳንድ የፖሊስ  ኃይላት እና የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ተሽከርካሪዎች  

（ለምሳሌ የለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ትዕዛዝ መስጫ ተሽከርካሪ）ውስጥ ሊደርስ እና ሊታይ ይችላል።      የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ የቁጥጥር 

ክፍልም ምስሉን ለማየት ባለ 70 ኢንች  የቲቪ ስክሪን አለው።   ምስሉን  ሊቀበሉ የሚችሉ ተንቀሳቃሽ ተቀባዮችም （ለምሳሌ ላፕቶፖች） አሉ። ፖሊስ  

እና  አጋር ድርጅቶች ምስሉን ምስጢራዊነቱ በተጠበቀ ሁኔታ  መቀበላቸውን እና  ፖሊስም አስፈላጊ ከመሰለው የቪዲዮ  ስርጭቱ በዝግ የሚከናወን 

እንዲሆን ማድረግ መቻሉን ለማረጋገጥ  በሲስተሙ ውስጥ  መረጃውን ወደ ምስጢር ኮድነት የመቀየር አሠራሮች በተከታታይ ይከናወናሉ።      አየርወለድ 

ዳታ ፍሠትን (ADL) በተመለከተ በበረራ  ላይ የሚኖረው የቁጥጥር ሲስተም ከአውሮፕላን አውሮፕላን ይለያያል።  ወደ  ግሪንፊል ህንፃ የተሰማሩት 

ሄሊኮፕተሮች ሁለት የተለያዩ  የቁጥጥር ሲስተሞችን ተጠቅመዋል።   (ምስል 9)  

 
5.5.5 ሬዲዮኖች 

 

የሄሊኮፕተሩ የበረራ  ቡድን አባላት ከ ኤን ፒ ኤ ኤስ ሥራ  ማካሄጃ  ማዕከል፣ ሥራውን ከሚያካሂደው ጣቢያ፣ ከሌሎች ሄሊኮፕተሮች፣ ከፖሊስ ክፍሎች  

እና እንደ  አስፈላጊነቱ  ከሌሎች  መስመሮች （ለምሳሌ  ከእሳት አደጋ ብርጌድ）ጋር በቀጥታና  ያለማቋረጥ  የመገናኘት አቅም እንዲኖራቸው፣  እያንዳንዱ 

ሄሊኮፐተር በአንድ ጊዜ ከስድስት መስመሮች ጋር ግንኙነት ማድረግ የሚችሉ ሬዲዮኖች  ይኖሩታል።   ሁለት የአየር ትራፊክ ቁጥጥር መስመሮችም አሉ።     

5.5.6 የመፈለጊያ  ብርሃን  
 

እያንዳንዱ ሄሊኮፕተር  “የሌሊት ፀሀይ” ተብሎ  የሚጠራ  ኃይለኛ  የመፈለጊያ  ብርሃን ተግጥሞለታል።  (ምስል 10) 

5.5.7 የሰው መልዕክት （ፒ ኤ） ሲስተም  

አንዳንድ የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች “የሰማይ መጣሪያ" ተብሎ የሚጠራ  የፒ ኤ ሲስተም ተገጥሞላቸዋል።  ይህም ሲስተም የቃል መልዕክት 

ከአውሮፕላኑ እንዲተላለፍ ያስችላል።  የሚከተሉት ወደ ግሪንፊል ህንፃ የተሰማሩት አውሮፕላኖች የሰማይ መጣሪያ ተገጥሞላቸው ነበር።   ጅ-ፒ ኦ ኤል 

ኤፍ፣ ጅ-ቲ ቪ ኤች ቢ፣ ጅ-ኢ ኤም አይ ድ፣ ጅ-ፒ ኦ ኤል ድ ለጅ-ድ ሲ ፒ ቢ አልተገጠመለትም (ይመልከቱ ሰንጠረዥ 1 የተሰማሩትን ዝርዝር ለማግኘት). 

የኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን ጣቢያ  ማናጀር ፖሊስ  ሰርጄንት ዳን አርኖልድ  ስለ ሲስተሙ ዝርዝር ማብራሪያ  ሰጥተዋል።   አንድ መልዕክት መሬት ላይ 

ሲደርስ እና ግንዛቤ ሲወሰድበት ተጽዕኖ  የሚያሳድሩ ብዙ ጉዳዮች እንዳሉ አብራርተዋል： የአውሮፕላኑ ድምጽ፣ ከታሰበለት ተቀባይ ጋር ያለው ርቀት፣ 

በመሬት ላይ ያለው ድምጽ፣ የንፋስ አቅጣጫ እና የሰማይ ጩኸቱ ሲስተም ብርታትና  ኃይል።  ፖሊስ  ሰርጄንት አርኖልድ ሲስተሙን በመጠቀም በኩል 

ያለውን ሁሉንም ዓይነት ገጠመኝ ገልጹዋል፣ መሬት ላይ ያለው ተቀባይ መልዕክቱን በትክክል ካልተረዳው ሊከተል ለሚችለው መደናገጥም አጽንኦት 

ሰጥቷል።      ለንደን ውስጥ  ሲስተሙን መጠቀም የሚቻለው የአደጋ  አዛዥ （ኮማንደር） ሲፈቅድ ብቻ ነው።   በ 2000/2001  በሶስት የኤም ፒ ኤስ 

ኢሲ145 አውሮፕላኖች ውስጥ በተገጠመ  የሰማይ መጣሪያ ላይ  የተካሄደ  ሙከራ እና  ፍተሻ  መልዕክቱ ወደ  መሬት ሊደርስ ወይም ሊደመጥ  

እንደማይችል ስላረጋገጠ፣  ክብደት ለመቀነስ  ሲባል መሳሪያውን ከሄሊኮፕተሮቹ  በቋሚነት ለማስወገድ ተወስኗል።S217  

5.5.8 እላይ ከተገለጸው በቀር የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች ተተርታሪ ገመድ ወይም ሌሎች  የመፈለጊያ  እና የአደጋ  ጊዜ  ዕርዳታ መስጫ መሣሪዎች 

አልተገጠሙላቸውም።  የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች በገመድ አንጠልጥሎ  የማንሳት ሥራ  እንዲያካሂዱ ህጋዊ ፍቃድ  የላቸውም፣  ወይም የኤን ፒ ኤ 

ኤስ በረራ  አባላት እንደዚህ  ለማንሳት የሰለጠኑ አይደሉም።     

5.6         የሄሊኮፕተር አባላት  

5.6.1 በሁሉም ስምሪቶች ውጤታማ  የሥራ  አፈፃፀም እንዲኖር፣  የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  አንድ ፓይለት  እና  ሁለት ታክቲካል የበረራ  መኮንኖች ይዘው 

እንዲበሩ መደበኛው የአሠራር ደንብ ይደነግጋል።   በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ይህ  ቁጥር ወደ አንድ ፓይለት እና አንድ ታክቲካል የበረራ መኮንን  ሊወርድ  

ይችላል።156(para.4.1.3) የእያንዳንዱ በረራ ቡድን አባል ሥራ  ድርሻ  ከዚህ በታች በአጭሩ ቀርቧል።   

5.6.2 ፓይለት  
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ፓይለቱ በአውሮፕላኑ የፊት ግራ ወንበር  ላይ ይቀመጣል፣ በረራውንም ይቆጣጠራል (ምስል 11 እና 12)።   ፓይለቱ የአውሮፕላኑ ጠቅላይ አዛዥ ነው፣ 

ለበረራው ሙሉ ኃላፊነት እና  ሥልጣን ይወስዳል፣  ለሁሉም  የበረራ  ቡድን አባላት፣ ለተጓዦች፣ ለተጭነትእና  ለአውሮፕላኑ ደህነንት ኃላፊ  ነው።   

ቅጽበታዊ  ውሳኔ  እና  የተግባር  ምላሽ  በሚያስፈልገው  የአስቸኳይ ጊዜ  ሁኔታ  ውስጥ ፓይለቱ ባለው ሁኔታ  አስፈላጊ የመሰለውን  ማንኛውንም 

እርምጃ  ሊወስድ ይችላል።   ይህን ጊዜ፣  ፓይለቱ  ለደህንነት ሲል  ከህጎች እና  ከአሠራር  ደንቦች ይወጣ ይሆናል።  

5.6.3 የፊት ወንበር ታክቲካል የበረራ መኮንን 
 

የፊት ወንበር ታክቲካል የበረራ መኮንን ፊት ለፊት በግራ በኩል ፣ ከፓይለቱ ቀጥሎ  ይቀመጣል።    የፊት ወንበር ታክቲካል የበረራ  መኮንኑ （ብዙ ጊዜ  

የፊት ወንበር ተመልካች እየተባለ  የሚጠራው）ዋና  ሥራም የሄሊኮፐተሮቹ የካሜራ  ሲስተሞች  እንዲሰሩ ማድረግ  እና  እንደሚፈለገው  የቪዲዮ  

ምስሉን መቅረጽ ነው። S2,S55 (ምስል 11 እና  12) 

5.6.4 የኋላ  ወንበር ታክቲካል የበረራ  መኮንን  
 

የኋላ ወንበር ታክቲካል የበረራ መኮንን በኋላ ግራ  ወንበር ላይ ከፓይለቱ ኋላ ይቀመጣል፣  አሰሳን፣ ኮሚዩኒኬሽን  እና  ከተልዕኮቅ ጋር የተያያዙ ታክቲካል 

ውሳኔዎችን በተመለከተ  ኃላፊ የሆነ  የተልዕኮ  （ወይም ታክቲካል） አዛዥ ነው።  የኋላ ወንበር ታክቲካል የበረራ መኮንን ዋና  ኃላፊነቶች በአሰሳው  

ፓይለቱን ማገዝ፣ ምድር ላይ ካሉ የፖሊስ ኮማንደሮች፣ ቁጥጥር ክፍሎች እና  ሌሎች የአስቸኳይ ጊዜ  አገልግሎት ሰጭዎች ጋር የሬዲዮ  ግንኙነት ማድረግ 

ናቸው።    አደጋው ከሰማይ ሲታይ ምን እንደሚመስል በማስረዳትም፣ ከሰው ትልልፎሽ በማጠር （ኮርዶንስ）እና አማራጭ መንገዶችን በማመላከት 

ሥራ ሊረዱ፣ የአደጋ ጊዜ አገልግሎት  ሰጭ ተሽከርካሪዎችን በመምራት፣ ቦታዎችን በማገናኘት እና መሬት ላይ ባሉት ክፍሎች  የሚጠየቁ የቪዲዮ ምስሎችን 

በማዘጋጀትና በመላክ ሊያግዙ ይችላሉ።  የኋላ ወንበር ታክቲካል የበረራ መኮንን ሁለት ባለ15-ኢንች በመነካት የሚሠራ የስክሪን መቆጣጠሪያ አለው፣ 

ይህም ኤሌክትሮኒክ ማፕ እና ካሜራ የሚቀርጸውን ምስል ሊያሳይ ይችላል።  ሁሉም የስክሪን መቆጣጠሪያዎች የካሜራ መቅጃ ቁልፍ ተገጥሞላቸዋል፣ 

ስለዚህም ከሁለቱ አንዱ ታክቲካል የበረራ መኮንን ካሜራዎቹ መቅረጥ እንዲጀመሩ ሊያደርግ ይችላል።   የኋላ ወንበር ታክቲካል የበረራ መኮንን ከሌሎች 

ነገሮች በተጨማሪ የመንገድ ማፕ  የያዙ  መፃህፍት፣ የመሣሪያ  ዳሰሳ  ጥናት ማፖች፣ እንዲሁም አቅርቦ  የማሳያ  መነጽሮችና  ዲጂታል ካሜራዎ የመሳሰሉት 

ተንቀሳቃሽ  መሣሪያዎች የሚገኝበት  ክፍል አጠገብ ነው (ምስል 7 እና 8)S1,S2,S17,S23,S27,S55,S85።   በተለመደው አሠራር፣ የፊት እና የኋላ ወንበር ታክቲካል 

የበረራ መኮንኖች፣ ለሚሰጣቸው ሚና ቤተኛ ሆነው ለመቆየት እንዲችሉ፣ በየቀኑ ቦታ ይቀያየራሉ።S2 

5.6.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ምስል 5： ኢ ሲ 145 ሥር የተገጠመ ካሜራ ምስል 6： ባለ ሶስት ሌንሶች ግጥም ካሜራ 
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ምስል 7： ኋለኛው ታክቲካል የበረራ  መኮንን ወንበር 

በ ኢሲ145 ውስጥ  
ከማሳያ  ስክሪኖች ጋር  

ለካሜራዎች እና  ለዳሰሳ ፍተሻ 

ምስል 8: የኢሲ135  ኋለኛ  ክፍል፣ ከኋላ  ወንበር  
ታክቲካል የበረራ  መኮንን መቀመጫ እና የማሳያ  ስክሪኖች 

ምስል 9: ከሥር  የተገጠመ  አየርወለድ የዳታ ፍሠት （ኤ 

ድ ኤል） ኢሲ145 (ተገጥሟል) 

ምስል 10: “የሌሊት ፀሀይ” የመፈለጊያ  ብርሃን 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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5.7         የሄሊኮፕተሮች ሥራዎች ህንፃዎች ባሉባቸው አካባቢዎች 

5.7.1 በተልዕኮ  ላይ  ያሉ  የኤን ፒ ኤ ኤስ  አውሮፕላኖች  በተለያዩ  ሁኔታዎች ውስጥ  ዝቅ ብለው እንዲበሩ ይጠበቅባቸዋል።   ቢያንስ ምን  ያህል ዝቅ ማለት  

እንዳለባቸው በ ኤን ፒ ኤ  ኤስ  የአሠራር ማውጫ ውስጥ  ተገልጹዋል፣  ብሄራዊ ደንቦችን፣ የሲ ኤ ኤ እና  የአየር ትራፊክ  መቆጣጠሪያ  መስፈርቶችን፣ 

እንዲሁም ከመልክአምድር  እና  ካሰናካይ  ነገሮች በላይ ከፍታን በጥንቃቄ  መጠበቅን  ጨምሮም ብዙ  ነገሮች ይገዙታል። በግሪንፊል ህንፃ ዙሪያ 

እንደሚገኙት ዓይነት ረጃጂም ግንባታዎች ያሉባቸው አካባቢዎች ውስጥ እና  ሰኔ  07 ቀን 2009 እንዳጋጠሙት ዓይነት  ሁኔታዎች  ሲከሰቱ፣ የሚከተሉት 

መስፈርቶች ተግባራዊ ይሆናሉ： 

5.7.2 በቀን ላይ  
 

 ቢያንስ ከመሬት ወለል 300 ጫማ ከፍታ 

 ከማንኛውም  የማይንቀሳቀስ ነገር አካል በላይ  ከ 200 ጫማ ያላነሰ ከፍታ 

 ቢያንስ የ1500ሜ ርቀት ዕይታ156,S31 

5.7.3 በሌሊት  
 

 በ 1  ኪሜ ውስጥ፣  ከማንኛውም  የማይንቀሳቀስ ነገር አካል በላይ  ከ 200 ጫማ ያላነሰ ከፍታ  

 ቢያንስ የ3000ሜ ርቀት ዕይታ156,S31 

5.7.4 የነዳጅ ውስንነት የሄሊኮፕተርን የበረራ  ጊዜ  በ 90 እና  120  ደቂቃዎች የጊዜ አጥር ይገድበዋል። በተጨማሪም የጭነት መጠን፣  የአየር ንብረት ሁኔታ 

እና  አበራረርን የመሰሉት  ነገሮችም የበረራ ጌዜው ላይ ተፅዕኖ ይኖራቸዋል። 

6        ሄሊኮፕተሮች በግሪንፊል ህንፃ  

  

6.1        መግቢያ 

6.1.1 ሰኔ 07 ቀን 2009፣  11 የኤን ፒ ኤ  ኤስ ስምሪቶች ወደ  ግሪንፊል ህንፃ ተደርገዋል29 (ሠንጠረዥ 1)፣ ይህም በ 6  የተለያዩ  አውሮፕላኖች ተከናውኗል። 

በተጨማሪም የማስረጃ  ፎቶግራፎችን  ለማንሳት፣ አንድ ነጠላ ስምሪት ሰኔ 07 ቀን42፣ አንድ ሰኔ 3043፣  እንዲሁም ሀምሌ 8 እና  944 ሌሊት ሌሊት 

አንዳንድ ስምሪት ተደርጓል። የመጨረሻዎቹ ሶስት በረራዎች እሳቱ ከጠፋ  በኋላ  ስለተካሄዱ እና  ከተሰጠው ሥልጣን  ውጭ  ስለሆኑ  በዚህ  ምርመራ 

ውስጥ አልተካተቱም። በአደጋው  ወቅት፣  የአስቸኳይ ጊዜ የበረራ ገደብ ከመጣሉ  በፊት፣ ለአጭር ቆይታ  ሁለት የህዝብ መገናኛ ሄሊኮፕተሮች ታይተዋል።
118 (ሠንጠረዥ 2) 

ምስል 11： የፓይለት እና  የፊተኛው የበረራ ታክቲካል መኮንን 

መቀመጫዎች፣ ኢሲ145  ውስጥ 

ምስል 12： የፓይለት እና  የፊተ ኛው ታክቲካል  የበረራ 

መኮንን ክፍል በኢሲ135  ውስጥ 
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6.1.2 ሠንጠረዥ 1: የኤን ፒ ኤ  ኤስ  ስምሪቶች በግሪንፊል  ህንፃ 

ሄሊኮፕተር 
የጥሪ ምልክት 

የሥራ ማካሄጃ  ጣቢያ 
የአውሮፕላን 

ሞዴል 
መለያ ቁጥር 

በቦታው 
ነበር 

በቦታው 
አልነበረም 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 44 ኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን ኢ ሲ145 ጅ – ድ ሲ ፒ ቢ 01:44 02:44 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 13 ኤን ፒ ኤ ኤስ ቦረሃም ኢ ሲ135 ጅ - ፒ ኦ ኤል ኤፍ 02:55 04:32 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 64 ኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን ኢ ሲ135 ጅ - ኢ ኤም አይ ድ 04:30 06:10 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 13 ኤን ፒ ኤ ኤስ ቦረሃም ኢ ሲ135 ጅ   - ፒ ኦ ኤል ኤፍ 06:12 07:35 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 16 ኤን ፒ ኤ ኤስ  ቤንሰን ኢ ሲ135 ጅ - ቲ ቪ ኤች ቢ 07:35 08:36 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 64 ኤን ፒ ኤ ኤስ ሬድሂል ኢ ሲ135 ጅ - ኢ ኤም አይ ድ 08:31 09:44 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 13 ኤን ፒ ኤ ኤስ ቦረሃም ኢ ሲ135 ጅ - ፒ ኦ ኤል ኤፍ 09:43 11:08 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 64 ኤን ፒ ኤ ኤስ ሬድሂል ኢ ሲ135 ጅ - ኢ ኤም አይ ድ 11:09 12:24 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 13 ኤን ፒ ኤ ኤስ ቦረሃም ኢ ሲ135 ጅ - ፒ ኦ ኤል ኤፍ 12:23 14:07 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 51 
ኤን ፒ ኤ ኤስ 
በርሚንግሃም 

ኢ ሲ135 ጅ - ፒ ኦ ኤል ድ 14:08 15:24 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 44 ኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን ኢ ሲ145 ጅ - ድ ሲ ፒ ቢ 15:50 16:05 

 

እነኝህ የመነሻ እና የመድረሻ ሰዓቶች በተጠቀሰው ገደማ ተብለው ይወሰዱ እንጂ ልክ በተባለው ጊዜ ማለት አይደሉም። የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ስለደረሰበት ሰዓት 
የበለጠ ማብራሪያ በክፍል 6.4 ውስጥ ይገኛል።   

6.1.3 ሠንጠረዥ 2: የህዝብ መገናኛ አውሮፕላን በግሪንፊል ህንፃ 

የሄሊኮፕተር ጥሪ 
ምልክት 

ኦፕሬተር የአውሮፕላን ሞዴል የመለያ ቁጥር 
በቦታው 
ታይቷል 

በቦታው 
አልነበረም 

አይታወቅም አሪና አቪዬሽን 
ኤ ኤስ 355ኤፍ2 

ኢኩሬል II 
ጅ - ቲ ቪ ኤች ድ 04:00 04:05 

አሪና ስካይ ኒውስ 
ኤ ኤስ 355ኤፍ2 

ኢኩሬል II 
ጅ - ዩ ኬ ቲ ቪ 04:45 05:35 

 

6.2          የሄሊኮፕተር ርክክብ 

6.2.1 
 

ተተኪው ከነበረው ሂያጅ ጋር ሲረካከብ ከነበረባቸው አጫጭር ቅጽበቶች በስተቀር በማንኛውም ጊዜ በግሪንፊል ህንፃ አንድ የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተር 

ብቻ ይገኝ ነበር። አለመግባባትን ለማስወገድ የተቀመረ አንድ የሄሊኮፕተር ርክክብ ዘዴ ጥቅም ላይ ውሏል ፡፡ በተለምዶ ተተኪው ሄሊኮፕተር፣ እርስ 

በራሳቸው ይተያዩ  ዘንድ ከሄያጁ ሄሊኮፕተር ከፍ ብሎ፣ ከተቃራኒው አቅጣጫ ይመጣል። ሁለቱም በቦታው በሚደርሱበት ጊዜም የቪዲዮ  ፍሠቱ ወደ 

ተተኪው ሄሊኮተር ይዛወራል። በአንድ ጊዜ ጎን ሁለት የቪዲዮ ፍሰቶች ሥራ ጎን ለጎን  ማካሄድ አይቻልም፣ የምስሎች ጣልቃ መገባባትን ስለሚያስከትል። 

የማያቋርጥ የቪዲዮ ፍሠትን ለመፍጠር፣  ሄሊኮፕተሮቹ የካሜራዎቻቸውን ዕይታ  በተመሳሳይ ቦታ ላይ ያደርጋሉ፣ ከዚያም የመጀመሪያው  ሄሊኮፕተር 

መላኩን ያቆማል፣ ተተኪው ሄሊኮፕተርም መላክ ይጀምራል። ስለ ሥራዎቻቸው በቃል ለመረካከብም የበረራ አባላቱ እርስ በራሳቸው በሬዲዮ ይነጋገራሉ። 

እርክክቡ እንደተጠናቀቀ  የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ለቆ ይሄዳል። በዚህም ሂደት ውስጥ በቦታው ሁለት ሄሊኮፕተሮች የሚገኙበት አጭር ጊዜ ይኖር 

ይሆናል ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ተተኪው ሄሊኮፕተር ከዘገዬ  እና ያለው የግድ መሄድ ካለበት （ለምሳሌ ነዳጅ ለመሙላት）ምንም ሄሊኮፕተር 

የሌለበት አጭር ጊዜ ይኖር ይሆናል ። ግሪንፊል ህንፃ መጀመሪያ የደረሰው ሄሊኮፕተር የቴክኒክ ችግር አጋጥሞት ተተኪው ከመድረሱ በፊት መሄድ 

ስለነበረበት ለ 11 ደቂቃ በቦታው ሄሊኮፕተር አልነበረም። ምስል 15 ሰኔ 07 ቀን 2009 ወደ ግሪንፊል ህንፃ የተሰማሩትን ሄሊኮፕተሮች ያሳያል። ይህ ግራፍ  

በሠንጠረዥ 1 ላይ እንደሚታየው በተመሳሳይ ግምታዊ የመነሻና  የመድረሻ ጊዜዎችን ያሰላል፣ አጠቃላይ ገጽታ  ለማሳየትም ነው የቀረበው።  
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6.3           ለ ኤን ፒ ኤ ኤስ የቀረበ  የመጀመሪያ ጥያቄ 

6.3.1 የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ለኤም ፒ ኤስ የማዘዣ እና ቁጥጥር ክፍል （ሜትሲሲ） በ1：16：45 ኤም በላከው መልዕክት አማካኝነት ስለቃጠሎው 

መጀመሪያ  የተነገረው ኤም ፒ ኤስ ነው። ሜትሲሲ ፖሊስ መጀመሪያ ላይ የወሰዳቸውን ብዛት ያላቸው እርምጃዎች የሚያሳይ  እና ፖሊስ መጀመሪያ  ላይ 

ስለሰጠው ምላሽ ግንዛቤ  የሚያስጨብጥ ፋይል ሲ ኤ  ድ  482/14JUN17247 ፋይል አዘጋጅቷል። ይህ ሲ ኤ ድ ለኤን ፒ ኤ ኤስ የቀረበውን የመጀመሪያ 

ጥያቄ እና በኤን ፒ ኤ ኤስ የተሠሩ አንዳንድ ሥራዎችን መዝግቧል ከ ሲ ኤ ድ 482 ላይ የሚከተሉት ተከታታይ ሁነቶች ተቀናብረዋል：ስለ ኤን ፒ ኤ 

ኤስ ስምሪቶች ዝርዝር መረጃ  የሚሰጠው የሥራ ማሥኬጃ ማዕከሉ ማናጀር ማስረጃ29  እና የመጀመሪያው የኤን ፒ ኤ ኤስ ባህረ መዝገብ（ስቶርም ሎግ

）።30   ከሄሊኮፕተሩ ስምሪት እና ተግባር ጋር የተዛመዱ ዝርዝር መረጃዎች ብቻ ተካተዋል። ዝርዝር መረጃ  በሬዲዮ መተላለፍ እና ተቀባዮ  ተቆጣጣሪ 

በ ሲ ኤ ድ ላይ መፃፍ  ስላለበት፣ ወቅታዊ መረጃን በ ሲ ኤ ድ ላይ በማስፈር በኩል ጥቂት መዘግዬት ሊኖር ይችላል። ከዚህ በታች ያሉት ሰዓቶች ሲ ኤ 

ድው የተመዘገበበት እንጂ የግድ ሁነቱ  የተፈጸመበት ትክክለኛ ጊዜ አይደሉም። አንዳንድ ጊዜ ሲ ኤ ድ "ኤ ኤስ ዩ" እየተባለ  ይጠቀሳል፣ ይህም ኤን ፒ ኤ 

ኤስ ከመቋቋሙ በፊት የነበረው የአየር ድጋፍ ክፍል (ኤዬር ሰፖርት ዩኒት) ስም ነበር።  

6.3.2 01:16:45ኤም 
 

በግሪንፊል ህንፃ ላይ የተነሳ  ባለ ስድስት ፓምፕ ቃጠሎ  እንዳጋጠመው እና  4ኛ ፎቅ ላይ የሚገኝ ባለ አምስት ክፍል ፍላት 75 ከመቶ በሆነ  ደረጃ  

መቀጣጠሉን በመግለጽ የለንደ እሳት አደጋ ብርጌድ ለኤም ፒ ኤስ ካሳወቀ  በኋላ ሲ ኤ ድ 482  ተዘጋጀ። ኤም ፒ ኤስ በኬንሲንግተን እና ቼልሲ ቦረ 

ካሉት ውስጥ የፖሊስ ክፍሎችን ወደ ቦታው አሰማራ። የለንደን አቀፉ ሱፐርባይዘር ሲ ኤ ድ እና የሚተላለፉ የሬዲዮ መልዕክቶችን መከታተል ጀመረ።   

6.3.3 01:22:29ኤም 
 

የአካባቢው ፖሊስ ክፍሎች በግሪንፊል ህንፃ መድረሳቸው፣  ህዝቡን ለመቆጣጠር እገዛ  የሚሰጥ ተጨማሪ ፖሊስ መጠየቃቸው፣ ሌሎች ፍላቶች በእሳት 

አደጋ  ላይ መውደቃቸውንና  ከፍተኛ የነፍስ አድን ሥራ እንደሚሆን መናገራቸው ተመዝግቧል። 

6.3.4 01:23:56ኤም 
 

ስለ አደጋው ለማሳወቅ አንድ የኤሌክትሮኒክ መልዕክት ለኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን （Lippitt's Hill) የቁጥጥር ክፍል ተላልፏል። 

6.3.5 01:28:17ኤም 
 

በ ሲ ኤ ድ ላይ ሜትሲሲ ከኤን ፒ ኤ ኤስ እርዳታ  ጠየቀ። ከ 31  ሰከንድ በኋላ በ 1：28：48 ሰዓት ኤን ፒ ኤ ኤስ እንዲህ  በማለት መልስ  ሰጠ፣ “ኤን 

ፒ ኤ ኤስ 63 ለመብረር እየተዘጋጀ  ነው”።  

6.3.6 01:30:04ኤም 
 

በ ሲ ኤ ድ ላይ ሜትሲሲ ለኤን ፒ ኤ ኤስ ተጨማሪ ዝርዝር ነገሮች ላከ፣ ግሪንፊል ህንፃ የሚገኝበትን ቦታ  በመግለጽ እና እንዲህ በማለት “ባለ 30 ፎቅ 

ህንፃ በቃጠሎ ላይ”። የስምሪት ጥያቄው  “አይ” የሚል ደረጃ  ተሰጥቶታል （የወዲያው  ምላሽ） የስምሪቱ ዓላማም እንደዚህ ተብሎ  ተመዝግቧል ”ኤን 

ፒ ኤ ኤስ44  ለአጠቃላይ ምልከታ  እና  በሥፈራው የስራ  አመራር ለመስጠት በረረ“። 

6.3.7 የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን ተቆጣጣሪ አንድ ባህረ መዝገብ（ስቶርም ሎግ）ከፈተ30፣ እናም ለኤም ፒ ኤስ የሲ ኤ ድ 48 መለያ ቁጥር አሳወቀ። ባህረ  

መዝገቡም መጀመሪያ  ላይ በ 01：30：05ኤም ሰዓት የሚከተለው መረጃ  ሰፍሮበታል：  

 ግሪንፊል ህንፃ፣ ግሪንፊል ሮድ፣ ለንደን ደብሊው 11 1 ቲ ኪው 

 ባለ 30 ፎቅ ህንፃ በቃጠሎ  ላይ 

 ኤን ፒ ኤ ኤስ44  ለአጠቃላይ ምልከታ  እና  በሥፈራው የስራ  አመራር ለመስጠት በረረ 
 

የ ኤን ፒ ኤ ኤስ ለንደን ተቆጣጣሪ ባህረ መዝገቡን（ስቶርም ሎግ）በ 01：30：05  ሰዓት በመክፈት ስምሪቱን ተቀብለ።  

6.3.8 01:34:19ኤም 
 

ኤን ፒ ኤ ኤስ እንዲህ ብሏል “ኤን ፒ ኤ ኤስ 63 ከሊፕቲስ ተነሳ”። ይህም በ 01：34：35 ኤም ሰዓት ላይ ኤን ፒ ኤ ኤስ44 በሚለው ተስተካክሏል።  

6.3.9 01:45:25ኤም 
 

ኤን ፒ ኤ ኤስ44 በቦታው ሲደርስም ለሜትሲሲ“ይህ በከፍተኛ  ቁጥር ከንደን  እሳት ብርጌድ  እና  ከፖሊስ ስምሪት የሚጠይቅ በጣም ትልቅ ቃጠሎ  

ነው - ከ ጅቲ አመራር እንዲሰጥበት ነው ሃሳብ የምናቀርበው” ብሎ  ዘገበ። ማስታወሻ： ጅቲ በሜትሲሲ ውስጥ  በድንገት  ወይም ታቅደው የሚነሱ 
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የከፉ ወይም መጠናቸው  ከፍ ያለ  አደጋዎችን በገለልተኛነት ለመመልከት ማለትም ማናጅ ለማድረግ ለደራጅ የሚችል የልዩ  ሥራዎች ክፍል ወይም 

ስፔሻል ኦፕሬሽኖች ክፍል ሲሆን በሬዲዮ ጥሪም ላይ ጅቲ በሚለው  ምህፃር ይጠራል። 

6.3.10 01:54:14ኤም 
 

የለንደን እሳት ብርጌድ በመላው ለንደን የሚካሄዱ የፖሊስ ሬዲዮ ግንኙነቶችን እንዲከታተል እና  በዚህም መንገድ ኤን ፒ ኤ ኤስ በቀጥታ  ከእሱ ጋር 

ቀጥታ ግንኙነት ማድረግ እንዲችል ተመክሯል።  

6.3.11 01:57ኤም–02:39ኤም 
 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 44 በሬዲዮ  አማካኝነትም መውጫ ያጡ ሰዎች እና በመስኮት በኩል ሊዘሉ የሚሞክሩ ሰዎች የሚገኙበትን ቦታ፣ የቃጠሎውን ስርጭት እና  

እሳቱ ፍላቶች ማቃጠል ሲጀምር አስቸኳይ ዕርዳታ የሚሹ ሁኔታዎችን በማስመልከት ተከታታይ ማብራሪያ  ይሰጣል።   በተጨማሪ ኤን ፒ ኤ ኤስ 44 በ 

ኤ40 ዌስትዌይ ሮድ ላይ አደገኛ  የትራፊክ መጨናነቅ እየተፈጠረ መሆኑን አሳውቋል፣ የትራፊክ ፖሊስ ሃይላት ጉዳዩን እልባት እንዲሰጡት፣ ተጨማሪ 

መንገዶች እንዲዘጉ እና ትራንስፖርት ፎር ለንደን እንዲያወቀው እንዲደረግ ጠይቋል።   

6.3.12 02:44:28ኤም  
 

አውሮፕላኑ ባጋጠመው የቴክኒክ ችግር ምክንያት ለቆ ሊሄድ መሆኑን ኤን ፒ ኤ ኤስ44 እንዳሳወቀ  በ ሲኤድ ባህረ መዝገብ ላይ ተቀምጧል።    

6.3.13 02:58:01ኤም 
 

ኤን ፒ ኤ ኤስ 13 ደረሰ እና  የቪዲዮ ፍሠት እያደረገ  መሆኑን ገለጸ። ኤን ፒ ኤ ኤስ 13 ቀደም ሲል የነበረው ሄሊኮፕተር እንዳደረገው ስለ እሳቱ ስርጭት 

እና  መውጫ የአጡ ሰዎች ስለሚገኙባቸው ሥፍራዎች ተመሳሳይ መረጃ  መስጠት ቀጠለ።    

6.3.14 የአገልግሎት ጥያቄውን ሲቀበሉ፣ የኤን ፒ ኤ ኤስ የበረራ  ስምሪት ሰጭዎች  በኤን ፒ ኤ ኤስ የውሳኔ  አሰጣጥ  ሞዴል መሰረት የስጋት፣ የጉዳት እና  

የአደጋ፣ እንዲሁም የተግባራዊነት ግምገማ እንዲያካሂዱ ይጠበቃል （አንቀጽ 5.2.3-5.2.4）።  ግን ምንም እንኳ የውሳኔ  አሰጣጥ  ሂደቱ አካል ቢሆኑም፣ 

እነኝህ ግምገማዎች የበረራ  ስምሪት ሰጭው በሚሰንደው ባህረ መዝገብ ላይ የግድ ላይፃፉ ይችላሉ።  ሄሊኮፕተ  እንዲሰማራ  የሚቀርብ ጥያቄን ውድቅ 

በሚያድረጉበት ጊዜ፣ የበራር ስምሪት ሰጭዎች ምክንያታቸውን  አሟልተው እንዲጽፉ ሰልጥነዋል።   ይህም፣ ካስፈለገ  ኋላ  ላይ የቀረቡ ጥያቄዎች ለምን 

ተቀባይነት እንዳላገኙ ማብራሪያ ለመስጠት ያስችላል።    የቀረቡ ጥያቄዎች ተቀባይነት  ካገኙ፣ ምክንያትን መመዝገብ ብዙ ጊዜ  አስፈላጊ አይሆንም።238  

ወደ ግሪንፊል ህንፃ ሄሊኮፕተር እንዲሰማራ መጀመሪያ  የቀረበው ጥያቄ  የተመዘገበበት ባህረ መዝገብ ጽሁፍ ውስጥ ጥያቄው  ለምን ተቀባይነት እንዳገኘ 

ምክንያት አልተካተተም።30   ጥያቄው  ምን እንደሆነ ግን ተገልጿል (አጠቃላይ ምልከታ፣ በቦታው ላይ የማናጅመንት እና ተግባራዊ እገዛ መስጠት)። የበረራ  

ስምሪት ሰጭው የኤም ፒ ኤስ ሲኤድንና ስለ አደጋው የያዘቸውን ተጨማሪ ዝርዝር ነገሮች የማየት  ዕድል ነበረው።  እንደ ተለመደው ለእንደ ግሪንፊል 

ህንፃ  ዓይነቱ የከፋ አደጋ   የሚቀርብ ጥያቄ ተቀባይ ነው የሚሆነው። ፋይል ሲከፈት ወዲያውኑ፣ ጥያቄው ተቀባይነት እንዳገኘ ባህረ መዝገቡ ያሳያል። 

የነበረው የስጋት፣ ጉዳት እና አደጋ ደረጃ ወደ ግሪንፊል ህንፃ ሄሊኮፕተር መላኩን ተገቢ ያደርገው መሆን አለመሆኑን  በተመለከተ የኤን ፒ ኤ ኤስ ሥራ 

ማካሄጃ  ማዕከል ማናጀር እንዲህ ይላል: "ከዚህ ጋር በተያያዘ  ጉዳዩ ግልጽ ነው፣ የሰዎች ህይወት አጣዳፊ አደጋ  ላይ የወደቀበት አንድ ከፍተኛ  ወሳኝ 

አደጋ።"  ይህንኑ የኤን ፒ ኤ ኤስ የአገልግሎት አቅርቦት እና ኦፕሬሽኖች  ማናጀር እንደሚከተለው በማለት አሰተጋብቶታል፣ ”ሁሉም የቀረቡልን ጥያቄዎች 

ያላቸው  ስጋት፣ ጉዳት እና  አደጋ  ተገምግሟል። ግምገማ  በሚደረግበት ጊዜ፣ የግሪንፊል ከፍተኛ  አደጋ  በራሱ ይናገራል።” 

6.4 የመጀመሪያ  ሄሊኮፕተር መድረስ 

6.4.1 በመጀመሪያው  የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተር የተቀረጸው የቪዲዮ ምስል መቀረጽ የተጀመረው  በ01：41  ሰዓት፣ ሄሊኮፕተሩ  ወደ ግሪንፊል ህንፃ ሲቃረብ 

ነው፣  አጭር የማይባል  ርቀት ላይ እያለ። በጉዞ  ላይ እያሉ ቃጠሎ ውን ለማግኘት  በተካሄደ ጥረት ካሜራው ዙሪያውን ያስሳል።411 ምስል 13 በ 01：

43：04 ሰዓት (ምንም እንኳ ሰዓቱ በምስሉ ላይ ግልጽ ሆኖ ባይታይም） ከተቀረጸው የተወሰደ ምስል ነው።  ከርቀት  ያለው እሳት በቀይ ቀለም ተከቧል 

（በዚህ ፀሀፊ） ቃጠሎው  ያለበት ቦታ  ተለይቶ  ታወቀ እና በ01：43：10 ሰዓት ካሜራው አቅርቦ  አሳዬ (ምስል 14)። በዚህ ሰዓት ሄሊኮፕተሩ 

በተወሰነ  ርቀት ላይ ነው የሚገኘው፣ እየተቃረበ። ሄሊኮፕተሩ መቃረቡን ቀጥሎ በ 01：44 ገደማ እና  ከዚያ በኋላ  በህንፃው ዙሪያ በቀስታ መብረር 

ጀመረ። 
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6.4.2 

 

6.4.3 

 

6.4.4 የኤን ፒ ኤ ኤስ ባህረ መዝገብ የመጀመሪያው  ስምሪት በቦታው በ 01：44：23ኤም30 ሰዓት መድረሱን መዝግቧል፣ መረጃም ከሄሊክፕተሩ ወደ ሲኤድ 

482247 መተላለፍ የጀመረበት ሰዓት 01：45：25ኤም ነው （አንቀጽ 6.3.9）። ነገር ግን በእንቅስቃሴ  ላይ እንደመሆኑ፣ ሄሊኮፕተሩ በአደጋው ቦታ 

ተገኝቷል ተብሎ የሚታሰብበት ወይም የደረሰበት ሰዓት አከራካሪ ነው። ሄሊኮፕተሩ በሥፍራው ደርሷል ከሚባልበት ጊዜ  ቀድሞ  በቃጠሎ ላይ የሆነውን 

የግሪንፊል ህንፃ በቪዲዮ ምስል መቅረጽ እንደጀመረ  ግልጽ ነው（ካሜራዎቹ ከረጅም ርቀት እሳቱን በዕይታቸው ውስጥ አቅርቦ የማጉላት ከፍተኛ  አቅም 

ስላላቸው）።    የጅ ቲ አይ ደረጃ  1  ዘገባ  በ01:43:38ኤም223  ሰዓት ከተነሳ  የኤን ፒ ኤ ኤስ ቪዲዮ የተወሰደ  ስዕል ተጠቅሟል፣  ምንም እንኳ 

ሄሊኮፕተሩ በዚያን ሰዓት እየተቃረበ መሆኑን ተንቀሳቃሹ ምስል ቢያመለክትም።   ስለዚህ  በዚህ ዘገባ  ውስጥ  የመጀመሪያው ሄሊክፕተር  የመድረሻ  

ሰዓት በአጭሩ "01:44ኤም ገደማ: እየተባለ ይገለፃል።   

6.5  የኤን ፒ ኤ ኤስ ተግባራት  

6.5.1 በኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች እና የበረራ  ቡድን አባላት የተሰሩ ዝርዝር ተግባራት ከሄሊኮፕተሩ በረራ  ቡድን አባላት፣ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ 

አዛዦች እና ከኤን ፒ ኤ ኤስ ቅጂዎች ወይም ሪኮርዶች ከተገኘ  መረጃ  ተቀነባብረው ቀርበዋል።   እነኝህ ተገግባራት  አስቀድሞ  የታቀዱ እና  የበረራ  

ቡድኑ አባላት የግድ የሚሉ አዳዲስ ክስተቶች ሲያጋጥሟቸው ደግሞ የሚወሰዷቸውን ተመጣኝ ደመነፍሳዊ እርምጃዎች አካቶ  ብዙ የተለያዩ  ተግባራትን 

ይይዛሉ።S1-S4,S13-S27,S55 የጅ ቲ አይ ደረጃ  1 ዘገባ  እንደ ሚዘረዝረው  አንዳንዶቹን ተግባራት ለማከናወን አንዳንድ ችግሮች ነበሩ （በተለይም ወደ  ለንደን 

እሳት አደጋ ብርጌድ የቪዲዮ  ፍሠት ለመላክ）፣ ምንም እንኳ  ሄሊኮፕትሮቹ ይህንንም ለመሥራት ወደ ቃጠሎው  የተሰማሩ ቢሆንም።  

6.5.2 አስቀድሞ  የታቀዱ ተግባራት  
 

ምስል 13 

ምስል 14 
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a. መሬት ላይ እና  በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ የመቆጥጠሪያ  ክፍል ውስጥ ለሚገኙት የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ  አዛዦች  የቪዲዮ ፍሠት  መላክ።   የኤን ፒ 

ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች ግብ የቪዲዮ  ፍሠት በመላክ፣ መሬት ላይ ያሉ  የለንደን እሳት አደጋ  ብርጊድ አባላት የእሳቱን ስርጭት መቆጣጠር፣ የለንደን እሳት አደጋ 

ብርጌድ አዛዦች እና  የቁጥጥር ክፍል ሡፐርባይዘሮችም ቃጠሎውን የሚቋቋሙበትና  እንደ አስፈላጊነቱም ውጤታማ ለሚሆን ስራ  ኃይላቸው የሚያሰማሩበት 

ታክቲካል ውሳኔ መስጠት እንዲችሉ  ማድረግ ነው።   የቪዲዮ  ፍሠቱ ከሄሊኮፕተሩ የበረራ ቡድን አባላት በሚሰጥ  የቃል ማብራሪያ ይታጀባል።    
 

b. የቪዲዮ  ፍሠት ወደ  ፖሊስ የቁጥጥር  ክፍል ይህ ፖሊስ ለአደጋው የሚሰጠውን ምላሽ ለማፋጠንና  በዚህም መሠረት ያለ  ኃይሉን ወደዚያው ለማሰማራት 

ይጠቅማል።  
 

c. መውጫ አጥተው የተያዙ ሰዎችን ማግኘት የሄሊክፕተሩ ቡድን አባላት በህንፃው ዙሪያ ምህዋር በመብረር እያንዳንዱ ፎቅ ላይ ምልከታ አድርገው እና ውስጥ ያሉ 

ሰዎችን አይተው （በየመስኮቱ በኩል）፣ በየትኛው ፎቅ/ቤት ውስጥ መውጫ አጥተው የተያዙ ሰዎች እንዳሉ ማወቅ፣ ይህንንም መረጃ  ወደ መሬት በቃል 

ወይም በምስል ማስተላለፍ ይችላሉ።   
 

d. እሳቱ መውጫ ላጡት ሰዎች  ያለውን ቅርበት መከታተል ይህም  የእሳቱን ስርጭት ለማወቅ የቀን ብርሃን （ቀለም） ወይም በሙቀት አስነሽ የምስል መቅረጫ 

ዘዴን ይጠቀማል።  
 

e. የተሽከረካሪ መንገድ ቁጥጥር የሄሊኮፕተሩ ሠራተኞች መሬት ላይ ላሉት የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት ተሽከርካሪዎች የመዳረሻ እና መውጫ መስመሮችን በመለየት 

ክትትል አድርገው መርተዋል፡፡ ይህም ፈጣን እና ቀልጣፋ ምላሽ ያስገኘ ሲሆን አምቡላንሶችን እና የእሳት አደጋ  መኪናዎች በፖሊስ አጥር （በኮርዶኖች） ፣ 

በሌሎች ተሽከርካሪዎች ፣ በሕዝብ ብዛት ወዘተ እንቅፋት ሊያጋጥማቸው የሚችለውን ችግር ቀንሷል ፡፡  
 

f. የሚወዳድቁ ፍርስራሾችን መከታተል የሚወዳድቁ /  የሚበሩ ውድቅዳቂዎችን ስርጭት ለመከታተል በሙቀት አነሳሽነት የሚነሳ  የቪዲዮ  ምስል ቀረፃ ተካሂዷል፣ 

ውድቅዳቂው እጅግ ከፍተኛ ነበር፣ ሌላ ቦታም ለምሳሌ በቅርብ ባሉ ህንፃዎች ላይ ሌላ ቃጠሎ እንዳያስነሳ።  የበረራ  ቡድኑ አባላት መሬት ላይ ላሉት  ሠረተኞች  

ስለ ሚወዳድቁት ፍርስራሾች ማስጠንቀቅ ችለዋል። 

6.5.3 
[ድንገቴ ተግባራት 
 

g. የመንገዶች መዘጋት አሽከረካሪዎች ቃጠሎውን ለመመልከት እና  ፎቶ ለማንሳት እያቆሙ ከመኪናዎቻቸው  ይወጡ ስለነበር በቅርብ ባለው ኤ40 ዌስትዌይ 

መንገድ  ላይ አደገኛ የትራፊክ መጨናነቅ መፈጠሩን ኤን ፒ ኤ ኤስ44 አውቋል።    ከግሪንፊል ህንፃ  የሚወጣው ጭስም በመንገዱ ላይ ዕይታ ቀንሷል። ታክቲካል 

የበረራ መኮንኑ የትራፊክ ፖሊስ  ክፍሎች የተሽከረካሪ እንቅስቃሴውን ሥርዓት እንዲያሲዙም ጠይቋል።  ካጭር ጊዜም በኋላ ታክቲካል የበረራ  መኮንኑ አደጋ  

እንዳይፈጠር መንገዱ ይዘጋ  ዘንድ ጠይቋል።     
 

h. የግንኙነቶች ማናጅመንት የኤን ፒ ኤ ኤስ ታክቲካል የበረራ መኮንን የትራፊክ ሬዲዮ መጠን  ክፍ ስላለ፣ እራሱን የቻለ የፖሊስ ሬዲዮ መስመር （ቻናል） 

ይመደብ እና ከ አደጋው ጋር ለተያያዘ  ሥራ ብቻ  ይውል ዘንድ ጠይቋል።  ይህም ጥያቄ  ኋላ ላይ ወደ  ሁለት የተለያዩ መስመሮች ከፍ ብሏል： አንድ ከእሳቱ፣ 

ሌላው ከተፈናቀሉ ሰዎች ጋር ለተያያዙ የተለያዩ ሥራዎች እንዲውሉ።   ትላልቅ አደጋዎች  ሲያጋጥሙ ይህን ማድረግ የተለመደ ነው።  ለውጤታማ  ሥራ 

አመራር ውጤታማ ግንኙነቶች እንዲኖሩ እና   ለአደጋውም ውጤታማ  ምላሽ እንዲሰጥ ያደርጋል።   
 

i. ወንጀል መከላከል ሰኔ 07 ቀን ከሰዓት በኋላ (በ14:08 እና 15:24  ሰዓት መካከል) በግሪንፊል ህንፃ አቅራቢያ ባሉትና  ሰዎች ለደህንነታቸ ሲሉ ጥለዋቸው በሚወጡ 

ቤቶች ላይ ዘረፋ  እያካሄደ  እንደሆነ የተጠረጠረ  አንድ ሰው እንዲያገኙ የ ኤን ፒ ኤ ኤስ51 አባላት በፖሊስ ተጠየቁ።      



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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7,1 ሰኔ 07፣2009 ዕለት ወደ ግሪንፊል  ህንፃ 11 የሄሊኮፕተር ስምሪቶች ተደርገዋል።   ስምንት የተለያዩ  ፓይለቶች እነኝህን አውሮፕላኖች አብርረዋል፣ አንድ 

ፓይለት ሶስት በረራ  አድርጓል፣ አንድ ሌላ ሶስት፣ ስድስት ፓይለቶች  ደግሞ  እያንዳንዳቸው አንዳንድ በረራ አካሂደዋል።   ሁሉም ፓይለቶች መረጃ  

ሰጥተዋል።   ሁሉም ፓይለቶች ከፍተኛ  ልምድ አላቸው፣ ለብዙ ዓመታት በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮችን የማብረር ልምድ።  ፓይለቶቹ 

የበረራ  ቡድኑንና  የአውሮፕላኑን ደህንነት ከመጠበቅ ጎን ለጎን፣ ተልዕኳቸውን ለማሳካት አውሮፕላኑን  እንዴት እንዳበረሩት ዝርዝር መረጃ  ሰጥተዋል።   

የእያንዳንዱ ፓይለት አስፈላጊ  ማብራሪያ  ከዚህ በታች በአጭሩ ቀርቧል።   የፓይለቶቹን ምስጢራዊነት  ለመጠበቅ ሲባል በቁጥር  ተጠርተዋል።  

7,2 ፓይለት 1 - ኤን ፒ ኤ ኤስ ዋና  ፓይለት 
 

ዋናው ፓይለት፣ ፓይለት 1 በግሪጎርያዊያን አቆጣጠር ከ1991  ጀምሮ ሄሊኮፕተሮች ያበራል፣ የጦር አየር ኃይል አርም ፣ የስልጠና ጓድ፣ እንዲሁም የፍለጋ 

እና የነፍስ አድን አብራሪነት ጨምሮ፡፡ በምድር እና  በውኃ  ላይ በተካሄዱ ብዙ ዓይነት የነፍስ አድን ተልዕኮዎች፣ በብሪታንያ ወታደራዊ ተልዕኮዎች እና 

በዓለም ዙሪያ በሥልጠና  ላይ ተሳትፏል።  ፓይለት 1 ከ 1999 ጀምሮ  ለፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች ያበራል፣ የሄሊኮፕተር በረራ  አስተማሪና ፈታኝ ነው፣ 

በአቪዬሽን አስተዳደርም የትምህርት ማስረጃ  አለው።  ፓይለት 1 ብዙ ጊዜ ኦፕሬሽናል ፓይለት ሆኖ  በመላው ብሪታንያ ይበራል።S31  

7,3 ፓይለት 1 አንድም ሄሊኮፕተር ወደ ግሪንፊል ህንፃ አላበረረም፣ ነገር ግን ቃጠሎው ወደ አለበት ቀርቦ  መብረርን ጨምሮ በሄሊኮፕተር ሥራዎች ላይ 

አጠቃላይ ማስገንዘቢያ፣ ከተለያየ  አቅጣጫ የተነሱትን የሚነድ ህንፃ ፎቶዎች በብዛት አይቶም ወደ ግሪንፊል ህንፃ ቀርቦ በመብረር  ላይ ያለውን አስተያየት 

እንዲሰጥ ከአደጋው በኋላ ተጠይቋል።   ፓይለት 1 ወደ ቃጠሎው ቀርቦ  መብረር ብዙ ጥያቄዎችን እንደሚያስነሳ  አብራርቷል።   በመጀመሪያ   ከወላፈኑ 

በሚመጣው ሞቃት አየር ሰበብ ሄሊኮፕተሩ ሚዛኑን መጠበቅ ያስቸግረዋል።   ሁለተኛም እሳቱ የሚለቀው ጭስ ኢንጂኖቹን ሊያቆማቸው  ይችላል （

በኦክስጅን  መሟጠጥ የተነሳ)፣ ይህም “ፍሌም አውት” ይባላል። የተነሱትን የቃጠሎውን፣ የጣሪያውንም ጭምር ፎቶዎች  ካስተዋለ  በኋላ፣ ፓይለት 1  

ቃጠሎ ባይኖርም እንኳ በጣሪያው ላይ  ሄሊኮፕተር እንደማያሳርፍ ገልጿል።   በቃጠሎው ወቅት፣ በነበው ሙቀት፣ ጭስ እና  ውድቅዳቂ ምክንያት ወደ  

ህንፃው ቀርቦ  መብረር ወይም በጣሪያው  ላይ ማንዣበብ በጣም አደገኛ  ነበር።   በነበረው ሁኔታ  ከህንፃው ቀርቦ ለመብረር  ትክክለኛው  ግማሽ የባህር 

ኃይል  ማይል （926ሜ፣ 308 ጫማ） ርቀት  እና  ከመሬት ከ 800  እስከ  1500 ጫማ  ከፍታ  ገደማ ነበር። ከጣሪያው  የሚወጣው  ሙቀት 

ሄሊኮፕተሩ ወደ ጣሪያው እንዳይጠጋ  ይከልክለዋል፣ እሱም ይህን ለማድረግ አይሞክርም ነበር። በሙቀት፣ ጭስ እና ፍርስራሾች የተነሳ ሞተሩ የመቆም 

ዕድሉ ከፍ  ያለ ነበር፣ ከዚያም የሚከተለው መከስከስ ነው፣ ምናልባትም የበረራ  ቡድን አባላቱን እና  መሬት ላይ ያሉ ሰዎችን ለሞት መዳረግ እና  

ከቃጠሎው  ጋር በተያያዘ  እየተሰጠ ያለውን  የአደጋ ጊዜ  አገልግሎት ማሰናከል።  

7.4 ፓይለት 1  በኤን ፒ ኤ ኤስ የአሠራር መመሪያ  ማውጫ （አንቀጽ 5.7.2 እና  5.7.3）ስለተቀመጠው አነስተኛ  የከፍታ ገደብ አብራርቷል።  ሌሊት ላይ 

ሄሊኮፕተሮች ከነገሮች በላይ ከ 500 ጫማ ባነሰ ርቀት መብረር እንደሌለባቸው （ስለዚህ ከህንፃዎች ጣሪያ ያላቸው ርቀት  ከ 500 ጫማ  ያነሰ  መሆን 

የለበትም）እና ከእነኝህ ነገሮች ያላቸው የጎንዮሽ  ርቀትም  1ኪሜ （328 ጫማ ） መሆን አለበት።  ቀን ላይ ደግሞ ይህ ርቀት፣ ከነገሮች በላይ 200 

ጫማ  እና  ከመሬት በላይ ቢያንስ 300 ጫማ  ሆኖ  ያንሳል።  ስለዚህ ሁሉም ፓይለቶች  በዚህ  መመሪያ  መሠረት የሚበሩ ከሆነ፣  በቀጥታ በላዩ  ላይ 

መብረር ከነበረባቸው፣ ምንም ሄኪኮፕተር ከግሪንፊል ህንፃ በላይ ከ 200 ጫማ በታች አይቀርብም ማለት ነው።   ከዚህም በተጨማሪ፣ በሄሊኮፕተሮቹ 

ላይ የነበሩት የካሜራ  ሲስተሞች በጥሩ ሁኔታ  የሚሰሩት ከ 800 እስከ 1500 ጫማ  በሆነ  ከፍታ （ከሚታየው ነገር በላይ）ነው።  በፓይለት 1 መሠረት፣ 

የ rotor downwash በአጠቃላይ ውጤታማ የሚሆነው ከሶስት እጥፍ የ rotor ዲያሜትር ጋር እኩል በሆነ ርቀት ብቻ ነው ፣ ይህም ከሄሊኮፕተሩ በታች 

በግምት 110 ጫማ ነው ፡፡S31 ይህ የባለሙያ  ዘገባ ርዕሰ ጉዳይ ነው፣ በምዕራፍ 8። 

7.5 ፓይለት 2 - ፓይለት ኤን ፒ ኤ ኤስ 44 

በግሪንፊል ህንፃ በ 01：44 - 02:44 ሰዓት 
 

ፓይለት 2 የሄሊኮፕተር አብራሪ የሆነው በግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር በ1993 ውስጥ ነው፣ ከ 2003 ጀምሮ ለግሬተር ማችስተር ፖሊስ የአየር ድጋፍ ክፍል 

（ኤ ኤስ ዩ） ለሁለት ዓመት ከመስራቱ በፊትም በብሪታንያ ጦር ውስጥ 10 ዓመት አገልግሏል።  ከዚያ  በኋላም ከ 12 ዓመት በላይ በሄሊኮፕተር 

አብራሪነት ላገለገለበት እና ከ 600 በላይ የበረራ ሰዓት ላስመዘገበበት የኤም ፒ ኤስ የአየር ድጋፍ ክፍል ሰርቷል።    ግጭት ያለባቸውን አካባቢዎች ጨምሮ፣ 

በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ የተለያዩ  አይነት ሄሊኮፕተሮችን የማብረር ልምድ አለው። የአስቸኳይ ጊዜ  ዕርዳታ በረራ  ስልጠና  ወስዷል፣ ከመደበኛ የፍለጋ 

እና ነፍስ አድን በተለዩ   ለምሳሌ ከተከሰከሱ አውሮፕላኖች ጋር በተያያዙ ተግባራትም ላይ ሰርቷል። በተጨማሪም ከፍ ካሉ መንደርደሪያዎች በማረፍ እና 

በመነሳት ልምድ ያለው ነው ፡፡ ሰኔ 07፣2009 ዕለት ፓይለት 2 እና የበረራ ቡድኑ አባላት ስለ ግሪንፊል ህንፃ ከኤን ፒ ኤ ኤስ የቁጥጥር ክፍል ጥሪ 

ደረሳቸው።  ታክቲካል ኮማንደሩ ፒሲ ባርከር ሄሊኮፕተሩ ምን ተግባር እንዲያከናውን እንደሚፈልጉ  ለማረጋገጥ ከፖሊስ  እና  ከለንደን እሳት አደጋ 

ብርጌድ ጋር ግንኙነት አደረገ።   በቪዲዮ ፍሠት አማካይነት  ለኤም ፒ ኤስ የቁጥጥር ክፍል እና  ለለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ  ትዕዛዝ መስጫ 

ተሽከርካሪዎች ስለ ቃጠሎው አጠቃላይ መረጃ እንዲሰጡ ተጠየቁ። ስለዚህም ፓይለት 2  ስለ ቃጠሎው መጠን የ360° ምልከታ  ለማድረግ በህንፃው ላይ 

የጥምጥም ምህዋር በረራ  አከናወነ። ይህን በሚያደርግበት ወቅት፣ በአውሮፕላኑ እና  በበረራ ቡድኑ አባላት ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ችግር ተገንዝቦ 

ከጭሱ፣ በበረራው ላይ ችግር እንዳያስከትል ከእሳቱ፣ ከሙቀቱ እና  ከፍርስራሾቹ በመራቅ በተከታታይ የአውሮፕላኑን ደህንነት ለመጠበቅ ጥንቃቄ ያደርግ 

ነበር።   የአውሮፕላኑ ድምጽ የነፍስ አድን ሠራተኞቹ እርስ በርስ እንዳይደማመጡ በማድረግ ሊያስከትል የሚችለውን አሉታዊ ተጽዕኖ  በመገንዘብም 

ከህንፃው ከ 1500 ጫማ  ያነሰ ርቀት አልቀረበም።  ለካሜራዎቹ የተረጋጋ  ርቀት ለመስጠት እና  ድምጹ በመሬት ላይ  የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽዕኖ  

ለመቀነስ በቋሚነት ከ 1550 እስከ 2000 ጫማ ገደማ  በሆነ ከፍታ በረዋል።  በነበረው  ከፍተኛ ሙቀት የተነሳ፣ በሙቀት  ተነሽው የምስል ማንሻ  ካሜራ 

ብዙም ጥቅም ላይ እንዳልዋለ ገልጹዋል።  የበረራ  ቡድኑ አባላት ቃጠሎው በግሪንፊል ህንፃ እና በሌሎቹ ህንፃዎች ላይ ያለውን ስርጭት በተመለከተ 

መረጃ  እንዲሰጡ ተልዕኮ  ተሰጥቷቸዋል።   በኤ40  ድልድይ ላይ የተፈጠረውን አደገኛ  የትራፊክ መጨናነቅ በመዘገብ  መንገዱ እንዲዘጋ  ጠይቀዋል፣ 

ለአስቸኳይ ጊዜ ተሽከርካሪዎች አማራጭ  መንገዶችን ለይቶ  በማሳውቅም አግዘዋል።  ፓይለት2  እና የበረራ  ቡድኑ አባላት በጣሪያው  ላይ ማረፍ 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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የሚቻል እንዳልነበር ተስማምተዋል። አውሮፕላኑ ባጋጠመው የቴክኒክ ችግር የተነሳም የሚቀጥለው አውሮፕላን ከመድረሱ በፊት ወደ  እናት ጣቢያቸው 

መመለስ ነበረባቸው። 

7.6 ፓይለት3 - ነባር ፓይለት - ኤን ፒ ኤ ኤስ 13  

በግሪንፊል ህንፃ በ 02：55 - 04:32 ሰዓት 
 

ፓይለት3 ለብሪታንያ ጦር ኃይል ሄሊኮፕተር ማብረር የጀመረው በግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር ከ1989 ጀምሮ ነው።  በግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር ከ 1996  እስከ 

1999  ድረስ በአውስትራሊያ ጦር ኃይል ውስጥ ከፍተኛ የበረራ አስተማሪ ነበር።  ከ 6500 ሰዓት በላይ የበረራ ልምድ አለው። ፓይለት 3 ቃጠሎው 

በመጠንና በይዘት ከፍተኛ በነበረበት ጊዜ የተላከውን ሁለተኛ ስምሪት አብርሯል።  እንደደረሱም ሶስቱ የበረራ  ቡድን አባላት እርስ በርስ በመነጋገር 

ሁኔታውን  ገምግመዋል።  በጣሪያው ላይ ማረፍ ይችሉ እንደሆነም ከግምት ውስጥ  በማስገባት፣ ይህንን ላለማድረግ ወስነዋል። በከፍታ  መንደርደሪያዎች 

ላይ ለማረፍ የሚያስፈልገውን ልዩ ስልጠና ስላልወሰዱም በህጉ ይህን  ሊያደርጉ አይችሉም።    ፓይለት 3  በእሳቱ ወላፈን፣ ሙቀት፣ ጭስ እና ፍርስራሾች 

የተነሳ በጣሪያው ላይ ለማረፍ በጣም አደገኛ  እንደነበር ገልጹዋል።  ሰገነቶችና （ሆይስቶች） ወይም የልዩ ፍለጋ እና የማዳኛ መሣሪያዎችም አልታጠቁም 

ነበር። ፓይለት 3 አውሮፕላኑን ከመሬት በላይ ከ 800 እስከ 2000 ጫማ  ገደማ ከፍታ  ማብረሩን  ገልጹዋል፣ ነገር ግን ከህንፃው በአግድሞሽ ስለነበረው 

ርቀት እርግጠኛ  አይደለም፣ ምንም እንኳ  ሩቅ የነበረ ቢሆንም።  በሙቀቱ፣ በጭሱ እና በፍርስራሹ የተነሳ ለመቅረብ አደገኛ  እንደነበር ገልጹዋል። 

7.7 ፓይለት 4 - ፓይለት ኤን ፒ ኤ ኤስ 64 

በግሪንፊል ህንፃ ከ 04：30  እስከ 06：10 ሰዓት 
 

ፓይለት 4  በመላው ዓለም በተለያዩ  አካባቢያዊ ሁኔታዎች ውስጥ በማብረር 10 ዓመታት ከማሳለፉ በፊት፣ በግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር በ 1999 ፓይለት 

በመሆን ኖርዝ ሲ ውስጥ  ከሚገኙ እና ወደሚገኙ የነዳጅ ማምረቻ  ጣቢያዎች በመብረር ለስድስት ዓመታት ሠርቷል።  የተለያዩ ዓይነት የማብረሪያ  

መንኮራኩሮች እና  ግጥም ክንፍ ያላቸው አውሮፕላኖችን የማብረር ልምድ አለው።   ፓይለት 4 ለኤን ፒ ኤ ኤስ መስራት  የጀመረው በግሪጎሪያዊያን 

አቆጣጠር በ 2017 ውስጥ  ሲሆን ከ ሰኔ 07 2009 በፊት 5860  የበረራ  ሰዓት ልምድ ነበረው።  በግሪንፊል ህንፃም ፓይለት 4፣ ታክቲካል የበረራ  

መኮንኖቹ ከቃጠሎው የተረፉ ሰዎችን እንዲያገኙ እና  የእሳት አደጋ  ሠራተኞችን ለማገዝ  በሚያመች ሁኔታ አውሮፕላኑን አብርሯል።    በዕርዳታ  ሰጭ 

አባላቱ  መካከል ያለው  የርስ በርስ መግባባት ላይ ችግር ላለመፍጠርም የአውሮፕላኑን  ቦታ እና  ድምጽ በተመለከተ ጥንቃቄ  ያደርግ ነበር።  ካሜራዎቹ 

ይበልጥ  እንዲቀርብ  የግድ ይሉ ስላልነበር፣ ከህንፃው አግድሞሽ ከ150 ሜትሮች ርቀት ባላነሰ  ርቀት ሄሊኮፕተሩን እንዳበረረ ይገምታል፣ ከጭሱ 

ለማምለጥም ይበልጥ አልቀረበም።  በጣሪያው ላይ ሰዎች መኖር አለመኖራቸውንም እንዲመለከቱ ተልዕኮ  ተስጥቷቸዋል።  በካሜራዎቹ አማካይነት 

በጣሪያው ላይ  ፍለጋ  ካካሄያዱ በኋላም ምስክሮች በጣሪያው ላይ ያሉ ሰዎች ብለው የገመቷቸው ተወርዋሪ ግኡዝ ነገሮችን  እንደሆነ ከውሳኔ ላይ ደረሱ።  

ፓይለት 4 ከጣሪያው ላይ የነፍስ  አድን ሥራ ማካሄድም አስቦ ነበር፣ በጣሪያው  ላይ ሰዎች የነበሩ ቢሆን ኖሮ።  ምንም ማረፊያ  ቦታ  የሌለ  እንደ መሆኑ፣ 

ጭሱ  እና ነበልባሉ ወደ ላይ እንደመወርወሩ ያንን ማድረግ የሚቻል እንዳልነበርም ወስኗል።      

7.8 ፓይለት 5 - ፓይለት ኤን ፒ ኤ ኤስ 13 

በግሪንፊል ህንፃ  በ 06:12–07:35፣ 09:43–11:08፣ 12:23–14:07 ሰዓት 
 

ፓይለት 5  በብሪታንያ  ጦር ኃይል ውስጥ  ለ 12 ዓመት አብራሪ ነበር፣ የተለያዩ  ሄሊኮፕተሮች በውጊያ  አውደግንባሮች አብርሯል።  ፓይለት 5  

በግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር በ 2015 ከጦሩ ከለቀቀ  በኋላ በኤን ፒ ኤ ኤስ ስራ  ጀመረ።  ወደ ግሪንፊል ህንፃ ሶስት ጊዜ  በሯል።  በመጀመሪያው በረራ፣ 

ምንም እንኳ  ወደ ህንፃው ቀርቦ ባይበርም አንድ ዜና  ሰብሳቢ ሄሊኮፕተር  እንደነበር ልብ ብሏል።  ፓይለት 5 ን ያሳሰበው ዋና ጉዳይ ለአውሮፕላኑ 

አደገኛ  የነበረው ከህንፃው የሚወጣው ጭስ ነበር።   በዚህም ምክንያት፣ በውስጡ ወይም ባቅራቢያው መብረር ከነበረበት ፈታኝ  አጋጣሚ  በስተቀር፣ 

ከጭሱ ይርቅ ነበር፣  ይህም ግን ለአጭር ጊዜ  እና  በከፍታ  በረራ  ነው የተካሄደው።   በመጀመሪያ  ስምሪቱ ፓይለት 5 ከመሬት 400 ጫማ  ገደማ 

ከፍታ እና ከህንፃው 250ሜ （820ጫማ） ገደማ  ርቀት የሚያስበርር ነገር አጋጥሞታል።  ይኸውም 7ኛው ፎቅ ላይ በነበረ  አንድ ሰው ላይ ትኩረት 

እንዲያደርግ እና  ግለሰቡ ስላለበት ሁኔታም ለለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ የሚቻለውን  ያህል መረጃ  እንዲያቀብል ማስፈለጉ ነበር።   ግለሰቡ ኋላ ላይ 

ከአደጋው በነፍስ  አድን ሠራተኞች እንዲወጣ ሆኗል።  በሁለተኛው እና  በሶስተኛው ተልዕኮዎቹ፣ ፓይለት 5 ቀርቦ መብረር ያስፈለገው ስላልነበር፣ ብዙ 

ጊዜ እንደተለመደው ከመሬት በ 245ሜ （800 ጫማ） ከፍታ እና ከህንፃው 700ሜ （2300 ጫማ） ርቀት በሯል።    ፓይለት 5 ተልዕኮዎቻቸው 

እና የተወጧቸው ሚናዎችም የሥራ ኃላፊነታቸው እና ክሂላቸው እንደሆኑ ይሰማዋል።  

7.9 ፓይለት 6 - ፓይለት ኤን ፒ ኤ ኤስ 16 

በግሪንፊል ህንፃ  በ 07：35 - 08:36 ሰዓት  
 

ፓይለት 6 ለሰባት ዓመት የብሪታንያ  ጦር ኃይል አብራሪ፣ ከዚያ በፊትም የሄሊኮፕተር ኢንጅነር ነበር።  በስልጠና  ላይ፣ እንዲሁም በመላው ዓለም የነበሩ 

የግጭት አውዶችን ጨምሮ  በተለያዩ  የሙከራና  የተልዕኮ  ሁኔታዎች ውስጥ  ሄሊኮፕተሮችም ባለግጥም ክንፍ አውሮፕላኖችም  አብርሯል።   አፓቼስ 

ሲያበር፣ ፓይለት 6 ካሜራዎቹን እና  በረራውን  ይቆጣጠር ነበር፣ ይህም  አውሮፕላኑን በምን ሁኔታ  ቢያስቀምጠው ካሜራዎቹ ጥሩ ሊቀርጹ እንደሚችሉ 

እንዲያገናዝብ  ዕድል ሰጥቶታል።   ፓይለት 6 በግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር በ2015 ከኤን ፒ ኤ ኤስ መሥራት ጀመረ።  በግሪንፊል ህንፃ ከመሬት በላይ በ 

213ሜ እና በ 610ሜ (በ700ጫማ  እና በ2000ጫማ） መካከል በሚሆን ከፍታ፣ ነገር ግን ባብዛኛው በ460ሜ （1500ጫማ） ከፍታ ገደማ በዚህ 

ስምሪት ወቅት በሯል።  ይህም ለካሜራዎቹ የጥሩ ምልከታ ዕድል እና ምድር ላይ ላሉት ሰዎች  ድምጽ የመቀነስ ዕድል ሰጥቷል።  ሄሊኮፕተሩ ከህንፃው 

በአንድ ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ እንደነበር ይገምታል።   ፓይለት 6 ወደ ህንፃው እንዳይቀርብ ጥንቃቄ ያደርግ ነበር። ሙቀቱን፣ ጭሱንና ፍርስራሾቹን 

ለመሸሽም በላዩ ላይ አልበረረም።  
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7.10 ፓይለት 7 - ፓይለት ኤን ፒ ኤ ኤስ 64 

በግሪንፊል ህንፃ  በ 08：31 - 09:44 እና  11：09 - 12：24 
 

ፓይለት 7 እንደ ግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር ከ1984  እስከ 2002  ድረስ የብሪታንያ ጦር ኃይል ፓይለት ነበር፣ በመላው ዓለም ውስጥ በተለያዩ  ሁኔታዎች 

የተለያዩ ሄሊኮፕተሮች እያበረረ።  በግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር በ 2002 ለፖሊስ ፓይለት ሆኖ  መሥራት ጀመረ። ፓይለት 7 የስልጠና  ፓይለትም ነው፣ 

ሌሎች የኤን ፒ ኤ ኤስ ፓይለቶችን ይፈትናል፣ ይገመግማል፣ እንዲሁም አዲስ ፓይለቶች እንደ ፖሊስ እንደት እንደሚሰሩ ያሰለጥናል።    በአብራሪነትከ 

600 ሰዓት በላይ የበረራ ልምድ አለው።  ፓይለት 7 ወደ ግሪንፊል ህንፃ ሁለት ተልዕኮዎች ተወጥቷል።  ለመጀመሪያ ጊዜ ሲደርስ ከሁለት ማይል የተከለከለ 

የአየር ቀጠና ውጭ የነበረ የሚዲያ አውሮፕላን እንዳለ  አውቋል። በሁለቱም ስምሪቶች፣ ፓይለት 7 ተልዕኮውን እየተወጣ ህንፃውን በምህዋር ዞሯል፣ 

ይበልጥ  ቀርቦ  መብረር ስላልስፈለገው እና ካሜራውም በነበረበት ርቀት ጥሩ ስለሚሰራ ከ800ጫማ  እስከ 1000ጫማ  በሚሆን ከፍታ እና  ከህንፃው 

ከ1/2 እስከ 1ኪሜ በሚደርስ ርቀት እንደበረረ ያምናል።   በጭሱ ውስጥ  አልበረረም፣ ጭስ እና ብናኝ በኢንጅን ላይ ችግር እንዳያስከትልበት በመሸሽ።  

7.11 ፓይለት 8 - ፓይለት ኤን ፒ ኤ ኤስ 51 

በግሪንፊል ህንፃ በ14：08 - 15:24 ሰዓት 
 

ፓይለት 8 ካሜራው ጥሩ ዕይታ ኖሮት እየቀረጸ ከመረጃው ቋቱ ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ እና ለፖሊስ ያፈስለት ዘንድ ሄሊኮፕተሩን በተለያዩ  ከፍታዎች 

እንዳበረረው አብራርቷል።   በ 1000ጫማ  ገደማ ከፍታ  እንደበረረ ይገምታል። በተለምዶ  የሚበረው በ1000 ጫማ እና በ1500 ጫማ ከፍታ መካከል 

ሲሆን፣ ካሜራውም ጥሩ የሚሰራው በ 1500 ጫማ ገደማ ከፍታ ነው።  ይበልጥ  መቅረብ ያስፈልገው ስላልነበረ፣ ከህንፃው የነበረው የጎኖሽ ርቀት አንድ 

ማይል እንደነበረ ይገምታል።  ከህንፃው የሚወጣውን ጭስ እና  ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ የሚያደርገውን ፍሠት  ከግምት በመውሰድ፣ ፓይለት 8 

በዚሁ አቅጣጫ ህንፃውን በምህዋር በሚዞርበት ወቅት  ከጭሱ በላይ ከፍ ብሎ በሯል።   ወደ እነሱ እንዳይገባ  የሚከለክለው ምንም ነገር ስላልነበረ፣ 

ጭሱ በእሱ እና በበረራው ቡድን አባላት ዕይታ  እና  ጤና  ላይ አደጋ   ያስከትል ነበር።S95  

7.12 ፓይለት 9 - ፓይለት ኤን ፒ ኤ ኤስ 44 

በግሪንፊል ህንፃ  ከ 15：50 እስከ 16：05  ሰዓት 
 

ፓይለት 9 በሮያል አየር ኃይል ውስጥ የፍለጋ እና የነፍስ አድን ፓይለት ሆኖ 16 ዓመት ሰርቷል፣ በመላው ዓለም በተካሄዱ ስምሪቶች በመሳተፍ።  ከሮያል 

አየር ኃይል በኋላም፣ በግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር በ2016 ለኤን ፒ ኤ ኤስ መሥራት ከመጀመሩ በፊት፣ ሆላንድ ውስጥ ለዘጠኝ ወራት የሲቪል ፓይለት ሆኖ 

ሰርቷል። ፓይለት 9 ኢ ሲ145ን ጨምሮ፣ የተለያዩ ዓይነት አውሮፕላኖችን የማብረር ልምድ አለው።  ፓይለት 9  የኢ ሲ145ን ችሎታዎች እና በአንዳንድ 

ሁኔታዎች ለምሳሌ ጭስና ሙቀት ባሉበትም ጥንቃቄ  ማድረግ እንዳለበት በደንብ እንደሚያውቅ ገልጹዋል።   ፓይለት 9 በደረሱበት ወቅት የነበረውን 

የግሪንፊል ህንፃ "እየነደደ“ እንደነበረ በመግለጽ በሥፍራው እንዴት ለ 15 ደቂቃ ብቻ  እንደቆዩ ተናግሯል። 

8              የአየር ማዕበል – የባለሙያ ማስረጃ  

  

8.1           መግቢያ 

8.1.1 ኦፕሬሽን ኖርዝሌይ የሄሊኮፕተር አየር ማዕበል በግሪንፊል ህንፃ ቃጠሎ  ላይ ሊኖረው የሚችለውን ተጽዕኖ  እንዲገመግሙ እና  ዘገባ  እንዲያቀርቡ 

ከመከላከል ሳይንስ እና  ቴክኖሎጅ ቤተሙከራ （ድ ኤስ ቲ ኤል）ለተከበሩት ዶ/ር ማርክዊዊዝን ተልዕኮ  ሰጠ።  ዶ/ር ማርክዊዊዝ በሄሊኮፕተር አየር 

ማዕበል የታወቁ ባለሙያ  እና ከግሪንፊል ህንፃ ጋር በተያያዘ  ገለልተኛ ናቸው። የመጀመሪያው ረቂቅ ዘገባ መስከረም 08 ቀን 2011፣ የመጨረሻው ዘገባ 

ደግሞ መስከረም 25 ቀን 2011 ገቢ ተደርገዋል።157 የሚከተለው አውሮፕላን ሲበር ስለሚፈጠር የአየር ማዕበል እና ስለማጠቃላዮቹ በማብራራት 

የትንታኔውን አጠቃላይ ገጽታ  ለማሳየት ከተዘጋጀው ዘገባ የተጨመቀ ነው።    

8.2           የአውሮፕላን ወለድ አየር ማዕበል ዋና ዋና መርሆዎች 

8.2.1 የሄሊኮፕተር ወለድ አየር ማዕበል ማለት የማኮብኮቢያ መጠምዘዣዎች ማስነሻ አየር ስለሚያመነጩ ከሄሊኮፕተር በታች  ዝቅዝቅ (ወደታች) እና ወደጎን 

የሚፈጠረውን የአየር ፍሰት ሁከት ያመለክታል። አንድ ሄሊኮፕተር በሚያኮበኩብበት ወቅት አየር ከማኮብኮቢያ ቢላወዎቹ በላይ ወደ  ውስጥ ይማግ እና  

በቢላወዎቹ ውስጥ ያልፋል።  ከመጠምዘዣዎቹ በታች፣ አየሩ በፍጥነት ይሰራጭ እና ፍጥነቱ ከከፍተኛ ደረጃው ደርሶ እስከሚቀንስ ድረስ ይፈተለካል፣ 

ከመበታተኑና ብርታቱ ከመቀነሱ በፊት።  (ምስል 16 ከዘገባው) 
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8.2.2  

8.2.3 ሄሊኮፕተር በቀጥታ ወደ ታች ሲወርድ እና  ወደ መሬት ሲጠጋ፣ የአየር ማዕበሉ ጥንካሬ እና አቅጣጫ ይቀየራል። የጎንዮሽ ማዕበሉ ጥንካሬ በአስደናቂ 

ሁኔታ እየጨመረ ሲሄድ የጎንዮሽ ጥንካሬ ይቀንሳል። 

8.2.4 ከዚህ በላይ የተጠቀሱት መርሆዎች በማኮብኮብ ላይም ሆነ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ፍጥነት ላይ እየተንቀሳቀሱ ላሉ ሄሊኮፕተሮች እውነት ናቸው። ወደፊት 

በሚጓዝበት ወቅት፣ የሄሊኮፕተሩ መጠምዘዣ  እንቅቃሴ ከአውሮፕላኑ ኋላ በኩል ይቀጥላል። የዚህ እንቅስቃሴ ማዕዘን በሄሊኮፕተሩ ፍጥነት እና በአየር  

ማዕበሉ ፍጥነት ይወሰናል። ፍጥነቱ ከፍተኛ  ከሆነ በሄሊኮፕተሩ ስር ያለው  የአየር ፍሠት በፍጥነት ወደታች ስለሚገፋ የአየር ማዕበሉ አነስተኛ ነው። 

ንፋስም የሚፈጥረው የእንቅስቃሴ ተጽዕኖ ተመሳሳይ ነው፣ የመጠምዘዣ ማዕበሉን ከአውሮፕላኑ ሥር አርቆ በመግፋት (ምስል 18)። 

8.2.5  
 

ምስል 20: የሄሊኮፕተር አየር ማዕበል 

 

ምስል 216: ወደ ፊት ሲንደረደር መጠምዘዣ ተነሳ 
ምስል 22: የሄሊኮፕተር አየር ማዕበል 

 

ምስል 236: ወደ ፊት ሲንደረደር መጠምዘዣ 
ተነሳ  

 

ምስል 246: ወደ ፊት ሲንደረደር መጠምዘዣ 
ተነሳምስል 25:  የሄሊኮፕተር አየር ማዕበል 

 

ምስል 266: ወደ ፊት ሲንደረደር መጠምዘዣ 
ተነሳምስል 27: የሄሊኮፕተር አየር ማዕበል 

 

ምስል 16: የሄሊኮፕተር አየር ማዕበል 

ምስል 17: የሄሊኮፕተሩ አየር የታች ማዕበል እና  የጎን ማዕበል ዝቅ ሲባል ይቀየራል። 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
   

 

 

 

 

 

    
  

                               ይዞታዎች 
 

26 

 

8.2.6  

8.2.7 ከመጠምዘዣ （ማኮብኮቢያ  ቢላዋ）እየራቀ  ሲሄድ ወደታች የሚፈሰው የአየር ማዕበል ብርታት ይቀንሳል፣ ከመጠምዘዣዎቹ ዲያሜትርስ ሶስት እጥፍ 

ወደ ሥር ሲርቅም ተጽዕኖው እዚህ ግባ የማይባል ይሆናል። በግሪንፊል ህንፃ የነበረው የሄሊኮፕተር ትልቁ መጠምዘዣ （ማኮብኮቢያ  ቢላዋ）ዲያሜትር 

11 ሜትር ነበር （ኤን ፒ ኤ ኤስ 44 - ኢ ሲ145 ሲ 2）። ስለዚህ ኢ ሲ145 በቃጠሎው ላይ የረባ  ተጽዕኖ  ሊያሳድር ይችል የነበረው ከእሳቱ በላይ በ33 

ሜትር ቢቀርብ ነበር （ይህም  ወግ አጥባቂ አሃዝ ነው）። ለሁለት ስምሪቶች ብቻ አንድ ኢ ሲ 145 ግልጋሎት ላይ ውሏል (ኤን ፒ ኤ ኤስ 44 ሁለት 

ጊዜ በ 1：44 ኤም እና በ3：50 ፒኤም ገደማ ተሰማርቷል）።  

8.2.8 ሌሎቹ ሁሉም ስምሪቶች አጭር 10.2 ሜትር የመጠምዘዣ  ዲያሜትር  ያላቸው ሄሊኮፕተሮች ነው የተጠቀሙት። ስለዚህ አንድ ኢ ሲ135 በቃጠሎው ላይ 

ይህን ነው የሚባል ተጽዕኖ  ሊኖረው ይችል የነበረው ከእሳቱ በላይ በ 31  ሜትር ገደማ ርቀት ቢቀርብ ነበር።  

8.2.9 የህዝብ መገናኛ  ሄሊኮፕተሮቹም የመጠምዘዣ  ዲያሜትራቸው 10.69 ሜትር የሆነ ኤ ኤስ 3555 ኤፍ 2  ኢኩሪዩል II አውሮፕላኖች ነበሩ፣ ስለዚህ 

በቃጠሎው ላይ ማንናውንም ዓይነት ተጽዕኖ  ሊያሳድሩ ይችሉ የነበረው ከእሳቱ በላይ በ32 ሜትር ገደማ  ርቀት ቢቀርቡ ነበር። 

8.2.10 የጎኖሽ አየር ማዕበል ተጽዕኖ  ሊያሳድር የሚችለው የአንድ መጠምዘዣ  ዲያሜትር ርዝማኔ  ያህል ከነገሩ ጎን ርቆ ሲገኝ ነው።  

8.3         ትንታኔ 

8.3.1 ትንታኔው በብሔራዊ አየር ትራፊክ አገልግሎት (ናቲኤስ) ከቀረቡ ሰባት የተለያዩ የራዳር ጣቢያዎች የራዳር ትራክ መረጃን መርምሯል። በግሪንፊል ህንፃ 

ስለተገኙት ሁሉም 8  ሄሊኮፕተሮች （ስድስት የኤን ፒ ኤ ኤስ እና  ሁለት የህዝብ መገናኛዎች） ዳታ  ተሰጥቷል። ከግሪንፊል ህንፃ ጋር በተዛመደ  በሰኔ  

07 ቀን 2009 ከ00：30  እስከ 16：99 ባለው ሰዓት ውስጥ  የእያንዳንዳቸው ሄሊኮፕተሮች ቦታ  እና ከፍታ  ተለይቶ  ተቀምጧል （የመጀመሪያው 

ሄሊኮፕተር የደረሰው በ1：44 ኤም ገደማ ቢሆንም）። የአየር ንብረት ሁኔታዎች ድባብ （የሙቀት ልክ፣ የንፋስ ፍቶነት እና አቅጣጫ）፣ የአውሮፕላን 

ዓይነት እና  ክብደት፣ እንዲሁም የሌሎች ህንፃዎች በአካባቢው መኖርም በትንታኔው ውስጥ ከግምት ገብተዋል። 

8.3.2 ግሪንፊል ህንፃ ምድር ቤቱ ከባህር ጠለል በላይ በ11 ሜትር ከፍታ  ያረፈ ሲሆን  67.3 ሜትር ርዝማኔ  እንዳለው ተመዝግቧል። ስለዚህ የህንፃው ጣሪያ  

ከባህር ጠለል በላይ 78 ሜትር ገደማ ከፍ ይላል። ወደታች የሚከሰት የአየር ማዕበል እሳቱ ላይ ተጽዕኖ  ሊያሳድር የሚችለው ሶስት እጥፍ የመጠምዘዣ 

ዲያሜትሮች አቀባዊ  ማለት ቨርቲካል ርቀት (ለትልቁ መጠምዘዣ 33ሜ) ያህል ሲቀርብ መሆኑን ከግምት ስናስገባ፣ የአንድ ሄሊኮፕተር አየር ማዕበል 

የእሳቱን ስርጭት ሊያባብስ ሊያባብስ ይችል የነበረበት አነስተኛ ከፍታ ከባህር ጠለል በላይ 111ሜ (365ጫማ) ነበር።  

8.3.3 ስለዚህም ዶ/ር ማርኪዊዝዝ ማንኛውም ከ 400 ጫማ  (122 ሜ  ገደማ) በታች የሆነ  በረራ ተጨማሪ ምርመራ  እንደሚፈልግ ወስኗል። በሚገጠሙት 

የኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች መካከል ልዩነቶች ስላሉ ተጨማሪ የ100 ጫማ (30.48ሜ)  ህዳግ  ታክሎ  ታሳቢ ተደርጓል። ስለዚህም ለምርመራው በጣም 

ወግ አጥባቂ የሆነ አሃዝ 500 ጫማ (152.4ሜ) ሥራ  ላይ ውሏል።  

8.3.4 ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፈልግ ከሆነም ለመወሰን፣ አግድም 27ሜ (88.58 ጫማ) ርቀት መነሻ  እንዲሆን ተቀምጧል። 

8.4          ማጠቃለያ 

ምስል 18: የሄሊኮፕተሩ መነሳት ወደ ፊት በመንደርደር 
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8.4.1 ከእያንዳንዱ አውሮፕላን ጋር በተያያዘ  የተገኘው የምርመራ ውጤት ተጨምቆ  ቀርቧል በ ሠንጠረዥ 3 ቀጥሎ ። ስምንቱም አውሮፕላኖች በማንኛውም 

ጊዜ እንቅፋት ሊያስከትልበት በሚችል ደረጃ  ወደ ግሪንፊል ህንፃ በበቂ ሁኔታ  እንዳልቀረቡ ትንታኔው ደምድሟል። አውሮፕላኖቹ ደህንነትን በጠበቀ 

አግድሞሻዊ ርቀት ወይም ደህንነትን በጠበቀ ከፍታ  ወይም በሁለቱም ላይ ነበሩ። ይህም የንፋሱን ሁኔታ እና በማስነሻው ቢላዋ እንቅስቃሴ ላይ ያለው 

ተጽዕኖ፣ እንዲሁም በአካባቢው ሌሎች ረዣዥም ህንፃዎች መኖራቸው ከግምት አስገብቷል።  በሁነቱ የንፋሱ ሁኔታም ሆነ ሌሎቹ ረዣዥም ህንፃዎች 

በማስነሻው ቢላዋ እንቅስቃሴ ላይ ይህ ነው የሚባል ተጽዕኖ  አይኖራቸውም ነበር።  

8.4.2 ሠንጠረዥ 3: የአየር ማዕበል ትንታኔ  ውጤቶች 

ሄሊኮፕተር 
የጥሪ ምልክት 

የአውሮፕላን ሞዴል መለያ ቁጥር 
ትንሹ ከፍታ  

(የተጠጋጋ ሜትር) 
የቅርቡ የአግድም ርቀት (ሜትር) 

ኤን ፒ ኤስ 44 ኢ ሲ 145C2 ጅ - ድ ሲ ፒ ቢ 
136 

(በአግድም 191ሜ ርቆ ሳለ) 
97 

ኤን ፒ ኤ ኤስ13 ኢ ሲ135ቲ2+ ጅ - ፒ ኦ ኤል ኤፍ 
132 

(ከ 750ሜ  በላይ ሆኖ ሳለ  
አግድሞሽ ርቆ) 

41  
(ከዚህ በታች ዝቅ ሳይል ሳለ  
285ሜ ከባህር ጠለል በላይ) 

ኤን ፒ ኤ ኤስ64 ኢ ሲ135ፒ2+ ጅ - ኢ ኤም አይ ድ 164 
75 

(ከዚህ በታች ዝቅ ሳይል ሳለ  
235ሜ ከባህር ጠለል በላይ) 

ኤን ፒ ኤ ኤስ16 ኢ ሲ135ፒ2+ ጅ - ቲ ቪ ኤች ቢ 157 67 

ኤን ፒ ኤ ኤስ51 ኢ ሲ135ቲ2+ ጅ - ፒ ኦ ኤል ድ 237 

26 
(ከዚህ በታች ዝቅ ሳይል ሳለ  

328ሜ ከባህር ጠለል በላይ - be13:28 
ሰዓት) 

የማይታወቅ 
(የህዝብ መገናኛ) 

ኤ ኤስ 355 ኤፍ2 
ኤኩሪዬል II 

ጅ - ቲ ቪ ኤች ድ 235 258 

የማይታወቅ 
(የህዝብ መገናኛ) 

ኤ ኤስ 355 ኤፍ2 
ኤኩሪዬል II 

ጅ - ዩ ኬ ቲ ቪ  174 220 

 

8.4.3 ሰኔ 28 ቀን 2011፣ ከአየር አደጋ ምርመራ ቅርንጫፍ (ኤ ኤ አይ ቢ)  አንድ ኢንጅነር እና  መርማሪ  በአየር ማዕበሉ ላይ የተዘጋጀውን ዘገባ ገምግመዋል።  

የዚህ ግምገማ ዓላማም የዘገባውን ደረጃ  በተመለከት ገለልተኛ የባለሙያ  አስተያየት ለማግኘት እና የኦፕሬሽን ኖርዝሌይ ምርመራ  የሚፈልጋቸውን ነገሮች 

ለማሟላት በቂ መሆኑን ለማረጋገጥ  ነበር።    ኢንጅነሩም የዶ/ር ማርካዊዝዝ ትንታኔ እና  ዘገባ ምርመራው የሚሻውን ለማሟላት በቂ እንደሆኑ እርግጠኛ  

ናቸው።176  

9           የአደጋ ጊዜ ጥሪ ቀረጻዎች 

  

9.1  ለአደጋ  ጊዜ አገልግሎቶች የተደወሉ የስልክ ጥሪዎች ተቀድተዋል  ማለትም ተቀርጸዋል። በ 999 ላይ በሚደወልበት ጊዜ፣ ደዋዩ መጀመሪያ  ከቢቲ የአደጋ 

ጊዜ ኦፕሬተር ጋር ይገናኛል።   የቢቲ ኦፕሬተር፣ ደዋዩ ከዬትኛው የአደጋ ጊዜ  አገልግሎት ጋር መገናኘት እንደፈለገ/ች ይጠይቃል፣ ከተባለው አገልግሎት 

ጋር ከማገናኘቱ በፊት።  ከቢቲ ኦፕሬተር ጋር ግንኙነቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ የጥሪው ምልልስ ይቀዳል።   ወደ አስቸኳይ ጊዜ  አገልግሎት ከመተላለፉ 

በፊት ያለው ጊዜ  በተለመዶ  “የቢቲ ቅድመ ልውውጥ“  ቀረፃ በመባል ይታወቃል።  በተለያዩ  ምክንያቶች ለምሳሌ ደዋዩ  ጥሪውን በማቋረጡ ወይም 

ጥሪው በመቋረጡ ደዋዩ ከአሰቸኳይ ጊዜ አገልግሎት ጋር ላይገናኝ ይችል።  አገልግሎቱ ከመለየቱ በፊት ጥሪው ከተቋረጠ ወይም ደዋዩ አገልግሎቱን ለይቶ 

መናገር ካልቻለ፣ ጥሪው ወደ ፖሊስ ይተላለፋል።  

9.2 ከዚህ  ምርመራ ጋር ተዛማዥ የሆኑትን ለመለየት ዓላማ፣  በቃጠሎው  ወቅት ከግሪንፊል ህንፃ ጋር በተያያዘ የተደረጉ የሁሉም ጥሪ ቅጂዎች ተገምግመዋል።  

እነኝህ  ተዛማዥ ቅጂዎች በዚህ ዘገባ ክፍል 10 ላይ  በዝርዝር በቀረበው ትንታኔ ውስጥ  ተካተዋል።  በግሪንፊል ህንፃ ጣሪያ  ላይ ሰዎች ምናልባትም 

በድረሱልን እጃቸውን እያወዛወዙ ማየት ችለናል የሚሉ ብዙ ደዋዮች አሉ። በኋላም መድረስ የማይቻል በመሆኑ ወደ ጣሪያው የሄደ ማንም ሰው አለመኖሩ 

የተረጋገጠ ሲሆን ከጣሪያው ላይ ቅሪተ አካል አልተገኘም። በጣሪያው ላይ የሚንቀሳቀሱት ግዑዛን ነገሮች እጃቸውን የሚያወዛውዙ ሰዎች ተደርገው 

ተወስደው ሳያሳስቱ አልቀረም።  ብዙ ጊዜም ሌሊቱን በሙሉ የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ያለወትሮው እጅግ ከፍተኛ  የነበረውን የስልክ ጥሪ ማስተናገድ 

ስላልቻለ፣ ብዙ ጥሪዎች ወደ ሌሎች የእሳት እና የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶች （ኤሴክስ፣ ኬንት እና  ኖርዝ ዌስት） ተላልፈዋል።  ምንም ቅጂ ውስጥ  ጆሮ  

የሚገባ የሄሊኮፕተር ድምጽ አልተገኘም።   



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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9,3 ከመደወሉ ጋር በተያያዘው ሂደት የተነሳ፣ ለ 999 የተደረጉ ጥሪዎች የተደወሉበትን እርግጠኛ ሰዓት ለማወቅ ነው።   አንድ ጥሪ ከደዋዩ ስልክ የእጅ እጄታ፣  

በስልክ ሲስተሙ በኩል፣ ወደ  ቢቲ ማዞሪያ  ማለት ቢቲ ኤክስቼንጅ ይተላለፋል፥  ከዚያም ወደ  አደጋ ጊዜ አገልግሎት ማዞሪያ  ይመራና  በመጨረሻ  

ወደ አንድ ኦፕሬተር ይተላለፋል። በሥራው  ላይ የሚሳተፉት የተለያዩ የቴሌኮሚዩኔኬሽን ሲስተሞች፣ ጥሪው በሚካሂድበት ወቅት መላው ሂደት እና 

አንዳንድ ጊዜም ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ በአንድ ሲስተም ውስጥ በሚተላለፍበት ወቅት የዳታውን ሰዓት ይመዘግባሉ። ከአንድ ስልክ ላይ ጥሪ 

የተደረገበት ሰዓት፣ አንድ የቢቲ ኦፕሬተር ያንን  ጥሪ ከአደጋ ጊዜ አገልግሎት ጋር ለማገናኘት ከሞከረበት/ችበት ሰዓት ጋር አንድ ዓይነት አይሆንም፥  የአደጋ 

ጊዜ  አገልግሎቱ ኦፕሬተር መልስ ከሰጠበት/ችበት ሰዓትም የተለየ ይሆናል። ይህ ዘገባ ወጥነት ያለው ለመሆን እና ሰዓትን በተመለከተ በአጠቃላይ የትኛውን 

ዳታ  እንደተጠቀመ ግልጽ ለመሆን ይሞክራል። በሚታወቅ ከሆነ፣ የሚገለፀው ሰዓት ጥሪው ከቢቲ ኦፕሬተር ጋር ተገናኘበት ተብሎ የተመዘገበበት ሰዓት 

ነው። እንደዚህ ዓይነት ማስረጃ ከሌለ፣ በምትኩ የአደጋ ጊዜ አገልግሎቱ ለጥሪው መልስ  የተሰጠበት ብሎ የመዘገበውን ሰዓት ተጠቅመናል።   ከተወሰኑ 

ጥሪዎች ጋር በተያያዘ ሌሎች ዘገባዎች ውስጥ የተጠቀሱ ሰዓቶች እዚህ ከተገለጹት የተለዩ ሊሆን ይችላል፣ ይህ ማለት ግን እነኛ  ሰዓቶች ትክክል አይደሉም 

ማለት አይደለም። የተለያዩ  ዘገባዎች ለውስጣዊ ወጥነት ወይም በተወሰነ አውድ ምክንያት የተለየ የጊዜ ማጣቀሻ ሊጠቀሙ ይችላሉ።    

10        በቃጠሎው ወቅት ግሪንፊል ህንፃ ውስጥ  የነበረው የሰዎች እንቅስቃሴ  

  

10.1        መግቢያ 

10.1.1 የሚቀጥለው የመረጃዎች ትንታኔ በተቻለ አቅም የሚሞክረው በቃጠሎው ወቅት ሰዎች እንዴት እና ለምን ወደ ህንፃው እንደተንቀሳቀሱ ለማወቅ ነው። 

ይህ ትንታኔ በዋነኛነት የተመሰረተው ለ999 በተደረጉ ጥሪዎች ቅጂ፣ ከእሳት አደጋው በሕይወት የተረፉ ምስክሮች፣  እንዲሁም በእሳት ቃጠሎው ወቅት 

በህንፃ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር የተነጋገሩትን  እና የእሳት አደጋ ሠራተኞችን ጨምሮ በሌሎች ምስክሮች ላይ ነው። በቃጠሎው ሌሊት በህንፃው ውስጥ 

የነበረው የሰዎች እንቅስቃሴ፣ ከዚህ ዘገባ ይልቅ የበለጠ ማስረጃን በተመለከተው አጣሪ ምርመራ ጥልቅ ትንታኔ ተሰጥቶበታል።   ይህ ዘገባ ያንን ሥራ 

ሥራ ለመድገም አይፈልግም፣ ነገር ግን ከእነዚህ የተወሰኑ የማጣቀሻ ውሎች ጋር በተያያዘ እንቅስቃሴዎችን ከግምት ውስጥ ለማስገባት ነው፣ ስለሆነም እንደ 

መረጃው ምንጫቸው አንዳንድ ዝርዝር ጉዳዮች  በደረጃ አንድ ዘገባ ውስጥ ካለው ሊለዩ ይችላሉ።   ይህን የመረጃ ትንታኔ ስናነብ፣  በህንፃው ውስጥ 

መውጫ አጥተው የተያዙትን ወይም ከቃጠሎው ለማምለጥ የሞከሩትን ለመተቼት የታሰበ እንዳልሆነ ልብ ልንል ይገባል። የሚያሳዝነው አንዳንዶቹ 

ህይወታቸውን አጥተዋል።  ከላይ ጫፍ ከ23ኛ ፎቅ በመጀመር እያንዳንዱን የግሪንፊል ህንፃ ፎቅ በየተራ ተመልክተናል።  

10.2       23ኛ ፎቅ 

10.2.1 ቃጠሎው ግሪንፊል ህንፃ ውስጥ በጀመረበት ሰዓት 23ኛ ፎቅ ላይ በነበሩት 6 ፍላቶች ውስጥ 13 ሰዎች ነበሩ።  ሁሉም 13 ሰዎች መጀመሪያ  በዚያው ፎቅ 

ላይ ቆይተዋል፣ በቃጠሎው ወቅት ከታችኞቹ ፎቆች ሌሎች 16  ተጨማሪ ሰዎች ወደ  እነሱ መጥተው በ23ኛው ፎቅ ላይ ያሉት ሰዎች 29  ደርሷል።   

ከእነኝህም 29 ውስጥ በደረጃዎቹ ወርደው ከህንፃው ተርፈዋል።  አንድ ሶስተኛ  ሰው ለማምለጥ ሲሞክር/ስትሞክር ደረጃ  ላይ ሞቷል/ታለች። ሁለት 

ወንዶች ከህንፃው በመዝለላቸው ወይም በመውደቃቸው ሞተዋል፣ እንዲሁም በፎቁ ላይ የቆዩት 24ቱ ሁሉም ህይወታቸው አልፏል።   

10.2.2       ፍላት 205 

10.2.2.1 የኒዳ  ቤተሰብ በፍላት 205 ይኖር ነበር፣ ሞሀመድ ሳቢር ነዳ （ብዙ ጊዜ ሳቢር ተብሎ  ይጠራል）፣ ባለቤቱ ፎሎራ ነዳ እና  አዋቂ ልጃቸው ሸኪብ። 

ፎሎራ  እና  ሸኪብ ከቃጠሎው ተርፈዋል።  በቃጠሎው ወቅት በላይኛው ፎቅ ላይ ስለሆነው ሁነት ለመገንዘብ የእነሱ ምስክርነት ዋና  ቁልፍ ነው።  

ሞሃመድ ነዳ ዘሎ ወይም ወድቆ ሞቷል።  በቃጠሎው ወቅትአራት ሰዎችወደላይኛው ፎቅ ወጥተው የኒዳ  ቤተሰብን በፍላታቸው ውስጥ  ተቀላቀሉ፣ 

የሞቱትም እዚያው ነው።   
 
 

ስም ዕድሜ ኗሪ/እንግዳ ሞተ/ሞተች 

ሞሃመድ ሳቢር ኒዳ 57 ፍላት 205፣23ኛ ፎቅ ውጭ መሬት ላይ 

ኢስላ ኧልገዋሪ 64 ፍላት 196፣ 22ኛ ፎቅ ፍላት 205 

ማሪያም ኧልገዋሪ 27 ፍላት 196፣ 22ኛ ፎቅ ፍላት 205 

ሳኪና አፍራሸሃቢ 65 ፍላት 151፣ 18ኛ ፎቅ ፍላት 205 

ፋጤሜህ አፍራሻዕቢ 59 ፍላት 151፣ 18ኛ ፎቅ ፍላት 205 
 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
   

 

 

 

 

 

    
  

                               ይዞታዎች 
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ማስታወሻ： ከመጋቢት 16 ቀን 2011 ጀምሮ ሻኪብ ኒዳ  ስሙን ፋራህ ኒዳ በማለት፣ ፎሎራ  ኒዳም ሰሟን ሻኪላ ኒዳ  በማለት ቀይረዋል። በግሪንፊል ህንፃ አጣሪ ምርመራ፣ 

ደረጃ 1 ዘገባ  ውስጥ በአዲስ ሰሞቻቸው ተጠቅሰዋል222-225።  በተጨማሪም ለጅ ጂ ቲ በተሰጠው መግለጫ ላይ የፎሎራ  ኒዳ  ስም የተቀመጠው ፎሎራ  ኒዳ ተብሎ 

ነው።   

10.2.2.2 ሻኪብ የቃጠሎ ሽታ ባወደው ወቅት ከእናቱ እና  አባቱ ጋር እቤት ውስት እንደነበር ገልጹዋል። ወደ መተላለፊያው  ሄዶ ነበር፣ ግን ሽታው ከዬት 

እንደሚመጣ ለይቶ  ማወቅ አልቻለም እና ወደ ፍላቱ ተመልሶ ገባ።   
 

“ሁላችንም ወደየፍላታችን ተመልሰን ገባን፣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ከሌሎቹ ፎቆች ላይ ከፍተኛ ድምጽ ሰማን። ሰዎች በሮችን ይደበድቡ፣ በህንፃው 

ላይ ቃጠሎ መነሳቱንና  ሁላችንም እንዲንወጣ እየጮሁ  ይናገሩ ነበር። . . . ከቤታችን በር ውጭ  የሚመጣውን ግርግር ስንሰማ ከቤት ለመውጣት 
ወሰን።  በዚህ ወቅት ምንም እሳት አላየንም ነበር፣ ከዚያም እናቴ የእሳቱን ብርሃን አየችው፣ ጥቃቅን የእሳት ፍንጣቂዎችም ማየት ቻለች፣ ስለዚህ 
እሳቱ ከየት እንደነበር ምንም አላወቅንም ነበር። ከታችኞቹ ፎቆች በሰማነው ግርግር የተነሳ ዕድላችንን ለመሞከር እና በደረጃው ለመውረድ ወሰን። . 

. . ወደ ደረጃው ልንወርድ ስንል ከታችኞቹ  ፍላቶች ያሉ ሌሎች ኗሪዎች ወደ 23ኛው ፎቅ ሲወጡ አየናቸው።  አንድ ሰው ሳነናግር እታች እሳት 
አለ፣ ከህንፃው መውጫ ምንም መንገድ የለም፣ ሁሉም ሰው ወደ ላይ እንዲወጣ ተነግሮታል፣ የእሳት አደጋ  እንዲደርስላቸው፣ ለዚህም ነው ሁሉም 
ወደ ላይኛው ፎቅ ይወጡ የነበረው . . .  
 

23ኛው ፎቅ ላይ ከደረሱት ኗሪዎች ጥቂቶቹን አነጋግሬያለ። በጣም ብዙ ናቸው። ስለቁጥሩ እርግጠኛ  አይደለሁም፣ በጣም ብዙ ነበሩ ወደላይ 
የወጡት።  ከታች ካሉት ፍላቶች በአንዱ ውስጥ እሳት እንዳለ  እና  ከህንፃው ለመውጣት ምንም መንገድ እንደሌለ ነገሩን።  ለመውጣት ሞክረው 
ይህን ማድረግ ስላልቻሉ ሁላቸውም ወደ  23ኛው ፎቅ እንደወጡ ገመትን።  ሁላቸውም በስድስቱ ፍላቶች  ውስጥ  ተበታተኑ።  ኤስ146 

 
አንድ ጊዜ ሻኪብ ውጭ  መሬት ላይ የነበረ አንድ የእሳት አደጋ  ሠራተኛ በስልክ አነጋግሯል።    

 
“የእሳት አደጋ ብርጌድ ተመሳሳይ ምክር ሰጠን፣ ሊታደጉን እየመጡ መሆኑን ነግረውን፣ በፍላቶቻችን ውስጥ  እንዲንቆይ ነግረውን . . ." S146 

 

በመጨረሻም ቃጠሎው ከቤታቸው ሰብሮ ገባ：  

 
” ተርበተበትን፣ ግራ ገብቶንና ተስፋ ቆርጠ በቤቱ ውስጥ  ተተራመስን። እንደጀመረ ስለ እሳቱ ምንም ነገር አልተነገረንም . . ." S146 

10.2.2.3 ፎሎራ  የቃጠሎ  ሽታ  አውዷት ለሞሃመድ ነገረችው።  ከዚያም ሶስቱም ከፍላታቸው ለመውጣት ተዘጋጁ።  እታችኛዎቹ ፎቆች የነበሩ ሌሎች ሰዎችም 

ደውለውላቸው እሳት ስለተነሳ ከህንፃው ጥለው እንዲወጡ ነግረዋቸዋል።S81,S291   ፎሎራ  እንዲህ ብላለች：   

  
“የፊት ለፊቱን በሩን ስከፍተው እና ለመውጣት ስፈልግ፣ አርባ ያህል ሰዎች በመተላለፊያው ላይ አየሁኝ።  ድንገት መጡና  የጎረቤታችንን በር 
ማንኳኳት ጀመሩ፣ እታች ቃጠሎ  ስላለ  በሮች እንዲከፈትላቸውም ይጮሁ ነበር።  ሁለት ኢራንያዊያን ሴቶች፣ ወ/ሮ  ሳኪንኺ እና  ፋቲሚኺ፣ እና 
አንዲ የ27 ዓመት ግብፃዊት ልጃገረድ ከእናቷ ጋር ከአርባዎቹ ሰዎች ውስጥ ነበረች።  እኔን ስለሚያውቁኝ ወደ እኛ  ገቡ . . . ሳኪንኺ እታች ባሉት  
ፎቆች  ላይ እሳት መኖሩን፣ ወደ ላይም እየመጣ መሆኑን፣ የእሳት አደጋ ብርጌድም  ሄሊኮፕተር  ይታደጋችኋል ወደ ላይ ውጡ ብሎ እንደመከራቸው 

ነገረችኝ። ምንም መንገድ እንደሌለ እና  ወደ ጣሪያው መውጫም ሁልጊዜ እንደተቆለፈ ለሳኪንኺ ነገርኳት . . . ልጄ  አንድ ጓደኛውን እያነጋገረ ነበር 
. . . የእሳት አደጋ  ሠራተኞች አሰረኛው  ፎቅ ላይ እንደደረሱ፣ እያንዳንዱ ሰው ከታች ወደ ላይ ፎቅ እንዲወጣ እንደተመከረ እና  የሆነ  ሰው 

እንደሚደርስለት ምክር መሰጠቱን ነገሩት።” ኤስ81 

 

በፍላቷ ውስጥ የተተከለሉትን ሌሎች ሰዎች  በተመለከተ፣ ፎሎራ እንዲህ ብላለች：  

 
“ሁሉም ዘመዶቻቸውን እያነጋገሩ ስልክ ላይ ነበሩ፡ ሁላቸውም የእሳት አደጋ ብርጌድ እንደሚደርስልን ተስፋ  አድርገው፣ ካለንበት መንቀሳቀስ 

እንደሌለብንም አምነው ነበር።” ኤስ81 

10.2.2.4 ሞሃመድ፣ ፎሎራ እና ሻኪብ እሳቱ ሰብሮ  ሲገባ፣ ፍላታቸውን ጥለው ለመሄድ ወሰኑ።  ፎሎራ  ታስታውሳለች： 
 

“ከልጄ  ጋር ወጣሁ፣ ይህም የሆነው በድንገት ነው፣ በመጨረሻው ደቂቃ ላይ፣ የፍላቱ መተላለፊያ  ሲቀጣጠል ባለቤቴ  እንዲከተለን ነገርኩት። 
ከኋላችን እንደሚከተለን ነገረኝ፣ ሌሎቹ ግን እኛ ፍላት ውስጥ  ቆዩ፣ ቤተሰቦቻቸውን በስልክ እያነጋገሩ ነበር። ልጄ የፊት ለፊቱን በር ሲከፍት፣ መላው 

መተላለፊያ በጭስ ተሞልቶ አየሁ፣ በዓይኖቼ ምንም ማየት አልችልም ነበር . . . ከባለቤቴ የሰማሁት የመጨረሻ  ንግግር በፍላታችን ውስጥ ላሉት 

ሰዎች እርጥብ ጨርቅ አዘጋጅቶ  እንደሚሰጣቸው . . . እና ከኋላችን እንደሚከተለን ነበር።“ ኤስ81 

10.2.2.5 ሞሃመድ ዘሎ ወይም ወድቆ አስክሬኑ ከህንፃው ውጭ  ተግኝቷል።  ወድቆ  ከመሬት ያረፈውም በ2：40 ኤም ሰዓት ነው። ከየት እንደወደቀ  ቦታው 

በእርግጠኛነት አይታወቅም።S484   

10.2.2.6 ሞሃመድ፣ ፎሎራ  ወይም ሻኪብ ለአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎቶች ምንም አልደወሉም። ሻኪብ ከለንደን እሳት አደጋ ያገኘውን በፍላቱ ውስጥ ቆዩ  የሚል 

ምክር ፣ ፍላቱ ውስጥ ለነበሩት ለሌሎቹ በስልካቸው ላይ ያስተላፍ እንደነበር አረጋግጧል።S146 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.2.2.7 ኢስላ እና ማሪያም ኧልገዋዊ 
 

ኢስላ  እና  ሲት ልጇ ማሪያም ፍላት 196  ውስጥ በ22ኛው ፎቅ  ላይ ይኖሩ ነበር። በቃጠሎው ወቅት ወደ ላይ ፎቅ፣ ፍላት 205 መጥተው እዚያ  ነው 

የሞቱት። ኢስላ ወደ 999 ምንም አልደወልችም፣ ማሪያም ግን አራት ጊዜ ደውላ፣ በሁሉም  ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኝታለች። አራቱም 

ጥሪዎች የተደወሉት ወደ 23ኛ ፎቅ ከሄዱ በኋላ ነበር። በአንድ ጥሪ ወቅት ስለ ሄሊኮፕተር ተጠቅሷል። ማሪያም ለለንደን እሳት ብርጌድ ደውላ ከተካሄደው 

ምልልስ ተዛማጅ የሆኑ ጥቅሶች ከዚህ በታች (ሰዓቱ የለንደን እሳት ብርጌድ ለጥሪው መልስ የሰጠበት ነው)  
 

ተደወለ በ 01:29:59ኤም  
 

"እሳቱ እቤታችን ደርሷል፣ በ22ኛው ፎቅም ላይ፣ ሁሉም በ23ኛው ፎቅ ላይ ነው። 
ፍላታችን ውስጥ ደርሷል፣ ከፍላታችን ሮጠን ወጥተናል፣ ማዕድ ቤታችንን ማቃጠል ጀምሯል። 
ሮጠን በጎረቤታችን ፍላት ውስጥ  ገብተናል"  
 

ሁላችንም ላይኛው ፎቅ ላይ ታጭቀናል፣ በሩ አይከፈትም። 241 323 

 

ተደወለ  በ 01:38:15ኤም 
 

"ሁላችንም በ23ኛው ፎቅ ላይ ታጭቀናል። ፍላታችን ከታች ነበር የሚገኘው፣ ምንም ጭስ አልነበረም፣ ፍጹም  ደህና  ነበር፣ በድንገት ነበልባል ወደ 
ማዕድ ቤታችን ተወረወረ።" 242፣ 244፣ 324፣ 325 

 

ተደወለ በ 01:54:22ኤም  
 

"አሁን እሳቱ እዚህ ደርሷል፣ የትም መሄጃ  የለንም  . . . ተይዘናል።" 243፣ 326 

10.2.2.8 02:25:38ኤም – ተደወለ  ለ 999 
 

ማሪያም ለመጨረሻ ጊዜ በደወለችበት ወቅት፣ ሰባታቸውም መውጫ አጥተው መያዛቸውንና  በአየር እጦት መታፈናቸውን፣ እናቷ (ኢስላ) የስኳር እና  

የአስም ህመምተኛ መሆናቸውን ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር አብራርታለች። ኦፕሬተሩ/ሯ የእሳት አደጋ  ሠራተኞቹን  እንደምታነጋግር 

ስትነግራትም፣ ማሪያም እንዲህ አለች:  

 
"አውሮፕላን ወይም የሆነ ነገር  ልታገኙልን ትችላላሁ፣  አንድ ሄሊኮፕተር ወይም የሆነ ነገር ከዚህ እንዲያወጣን ልታገኙልን ትችላላችሁ?" 

 

ኦፕሬተርም እንዲህ በማለት መለሰ/ሰች:  

 
 አለ፣ አንድ እዚያ አለ፣ እሽ ተረጋጉ፣ የእሳት አደጋ ብርጌድ ሠራተኞች መንገድ  ላይ ናቸው፣ እየመጡ ነው።"   

 

ማሪያም እሳቱ ወደ መኝታ  ክፍሉ እንደገባ ትናገራለች፣ ኦፕሬተርም መውጣት እንዳለባቸው ይናገራል/ትናገራለች። ማሪያም ግን ሞክረው እንደነበር እና  

ከፊት ለፊቱ በር  ውጭ  ሙሉ ለሙሉ ጥቅጥቅ ጨለማ  ስለሆነ እንዳልቻሉ፣ መተንፈስ  እንደተቸገሩ  እና ዓይናቸውን እያቃጠላቸው እንደሆነ  ትመልሳለች።  

 
10.2.2.9 የኢስላ  ወንድ ልጅ አህመድ ኧልገዋሪ በቃጠሎው ወቅት ማሪያምን ብዚ ጊዜ  በስልክ አነጋግሯታል። ከህንፃው ለቀው እንዲወጡ ነግሯታል፣ ነገር ግን 

በጭሱ እና ማየት ስለማይችሉ ያን ማድረግ እንደማይችሉ ነግራዋለች። ምንም ቢላት ምንም፣ ማሪያ  ለመውጣት እምቢ እንዳለች አህመድ ገልጹዋል። 

ማሪያም ወደ ታች ለመሄድ መሞከራቸውን እና ሌሎች ሰዎች ወደ ላይ ሲመጡ አግኝተው እነሱም ወደ ላይ እንዲመለሱ ስለነገሯቸው ወደ ፍላት 205 

መምጣታቸውን ለአህመድ ነግረዋለች። እናታቸው ኢስላ የአካል ጉዳተኛ ስለሆነች፣ መራመድና  በፍጥነት መሮጥ ስለማትችል እና ጥላት መሄድ 

ስለማትፈልግ፣ ማሪያም ጥሎ ለመውጣት  ሳታመነታ እንዳልቀረች አህመድ ግምቱን አረጋግጧል። ማሪያምን በስልክ ሲያነጋግራት የሄሊኮፕተር ድምጽ 

አብሮ ይሰማው ነበር።S289,S290  ወደታች ለመውረድ እንደሞከረች፣ ግን ወደ ላይ የሚወጡ ሰዎች እንዳገኙና ወደ ላይ ተመልሰው ውስጥ  እንዲቆዩ  

እንደነገሯቸው ማሪያም ለፋርዛና ኧልገዋሪ በስልክ ገልፃለች።S288 

10.2.2.10 ማጠቃለያ 
 

ማሪያም እና ኢስላ  ወደ 23ኛው ፎቅ የሄዱት የመጀመሪያው ሄሊኮፕተ  ከመድረሱ በፊት ነበር። ስለዚህ በሄሊኮፕተሩ መኖር የተነሳ ወደ ላይ እንዲሄዱ 

ሊገፋፉ አይችሉም። ማስረጃዎች የሚያሳዩት ኢስላ  እና ማሪያም ወደ ላይ የሄዱት የቀረበ የመጣውን እሳት ለመሸሽ እና ሌሎች ሰዎች ወደ ላይ እየመጡ 

ሰለነበርና እነሱም እንደዚያ  እንዲያደርጉ ስለነገሯቸው እንደሆነ ነው። እላይ ከወጡ በኋላ፣ በጥቅጥቁ ጭስ የተነሳ ሊወጡ አልቻሉም ነበር። በማንኛውም 

ጊዜ ሄሊኮፕተር ሊደርስላቸው እንደሚችል ወይም ከጣሪያ ላይ ሊታደጋቸው እንደሚችል በፖሊስ አልተነገራቸውም ወይም ይህን እንዲያምኑ የሚያደርግ 

መረጃ አልተሰጣቸውም፣ አለዚያም ሄሊኮፕተር ይደርስልናል ብለው እዚያ  ለመቆየት መወሰናቸውን የምስክር መረጃ አያመላክትም። ማሪያም ሄሊኮፕተር 

የጠየቀችው ወደ ላይ ከሄዱ፣ መውጫ አጥተው መያዛቸውንና  ምንም የቀረ ሌላ አማራጭ  እንደሌለ ካመነች በኋላ ነበር። በተጨማሪም ሄሊኮፕተር 

በጠየቀችበት የስልክ ጥሪ ወቅት፣ የእሳቱ ነበልባል መስኮቱን ከውጭ በኩል እንዴት እያነዳደው እንደነበር ገልፃለች።  ይህም በመስኮት በኩል ለማምለጥ 

የማይሞከር ሳያደርገው አልቀረም።   



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.2.2.11 ሳኪንኺ  አፍራሻቢ እና  ፋጤሜህ አፍራሻቢ 
 

ሳኪንኺ በ18ኛው ፎቅ ላይ ትኖር ነበር እህቷ ፋጤሜህ አፍራሻቢ ልትጠይቃት መጥታ ነበር በቃጠሎው ወቅት ሁለቱም ወደ ፍላት 205 የኒዳ ቤተሰብ 

ጋር  የሄዱት ማሪያም እና ኢስላ ጋር በተመሳሳይ ሰዓት ገደማ ነበር። በቃጠሎው ወቅት ሳኪንኺ እና ፋጤሜህ  ለአሰቸኳይ ጊዜ አግልግሎቶች መቼም 

አልደወሉም። 

10.2.2.12 በፎሎራ ኒዳ የተሰጠው ምስክርነት ሳኪንኺና  ፋጤሜህ  ለምን ወደ ላይ እንደሄዱ ፍንጭ  ይሰጣል：  

“ሳኪንኺ እታች ባሉት  ፎቆች  ላይ እሳት መኖሩን፣ ወደ ላይም እየመጣ መሆኑን፣ የእሳት አደጋ ብርጌድም  ሄሊኮፕተር  ይታደጋችኋል ወደ ላይ 

ውጡ ብሎ እንደመከራቸው ነገረችኝ፣  ምንም መንገድ እንደሌለ እና  ወደ ጣሪያው መውጫም ሁልጊዜ እንደተቆለፈ ለሳኪንኺ ነገርኳት . . ."S81 

10.2.2.13 የፋጤሜህ  እና ሳኪንኺ እህት ልጅ ለሆነው ሶልማዝ ሳታር ፋጢማ  ስልክ ደውላለት ነበር： 

”ከዚያም ፋጤሜህ የሳኪንኺ ፍላት ባለበት 18ኛው ፎቅ ላይ አለመሆናቸውን  እና  23ኛው ፎቅ ላይ ባለው ፍላት 205 ውስጥ መሆናቸውን ነገረችኝ። 
ከፍላት 205 ባለቤት ጋር ነው ያለሁት፣ ሳኪንኺም ታውቀዋለች፣ ፋርሲኛም ይችላል፣ እዚህ ደህንነት ይሰማናል፣ ሰውዬውም መንገዱን ያውቀዋል 

ብዬ እገምታለሁ አለችኝ . . . እሷና ሳኪንኺ፣ አንድ እዚያ  የምትኖር ሴት [ፎሎራ ኒዳ]፣ ሁለት ወንዶች [ሞሃመድ እና ሻኪብ] እና ሁለት ሌሎች 

ሴቶች [ኢስላ  እና ማሪያም] በፍላቱ ውስቶ እንደሚገኙ ነገረችኝ።“ ኤስ170 

 
ወደ ታች ለመውረድና  ከህንፃው ለመውጣት አስበው  ከፍላታቸው ወጥተው እንደነበረ፣  ሲወጡ ግን ሌሎች ኗሪዎችን በመተላለፊያው ላይ እንዳገኙ 
እና  በህንፃው ውስጥ የታች ፎቆች  ላይ እሳት ስላለ  ወደ ታች እንዳይሄዱ እንደመከሯቸው ነገረችኝ። በተጨማሪም ፋጤሜህ እሷ እና  ሳኪንኺ 
በ23ኛው ፎቅ ላይ ወደአለ  የጎረቤታቸው ፍላት ወደ ላይ መሄዳቸውን ነገረችኝ። ኤስ292 

10.2.2.14 ሶልማዝ እቤት ውስጥ እንዲትቆይ እና ብዙ ሰው  ስላለ  ወደ ኮሪደሩ እንዳትሄድ ለፋጤሜህ ነገራት ብሎ፣ እንደሚታደጓቸው የመለሰለትን በአካባቢው 

የነበረ አንድ የእሳት አደጋ ሠራተኛ አነጋግሮ  ነበር። ሶልማዝ ይህንን ምክር ለሳኪንኺ እና ለፋጤሜህ አስተላልፏል። ሳኪንኺ የለንደን እሳት ብርጌድ 

ሠራተኞች በአሳንሰር （ሊፍት） መጥተው እንዲያወጧቸው እንዲነግራቸው ሶልማዝ የጠየቀችው መሆኑን እንደመግለጹ፣  ሳኪንኺ ከህንፃው ውስጥ 

ያወጡናል ብላ ትጠብቅ  እንደነበር የሶልማዝ ንግግር ያሳያል።S170,S292 

10.2.2.15 ሶልማዝ የሚከተለውንም ብሏል：  
 

“በአንድ ወቅት ላይ አንድ ሄሊኮፕተር መጣ፣  ሰዓቱን ልነግራችሁ አልችልም፣ ግን በጣም መሽቶ እንደነበር ማሰቤን አስታውሳለሁ፣ ያን ጊዜም ጨለማ 
ነበር። ሲደርስ እሳቱ በህንፃው አናት ላይ አልደረሰም ነበር፣  ለዚህም ነበር ሰዎችን ለመታደግ እንደመጣ አስቤ  የነበረው። ሄሊኮፕተሩ ለህንፃው 
አናት በጣም ቀርቦ ነበር፣ ለረጅም ጊዜም እዚያ ነበር። ሄሊኮፕተሩ ሲመጣ፣ ለፋጤሜህ ሄሊኮፕተር መድረሱንና  ሊረዳቸው መሆኑን፣ እንዲትረጋጋም 

ነግርኳት።” ኤስ170 

“ኋላ ላይ በህንፃው ዙሪያ  የሚበር አንድ ሄሊኮፕተር ነበርና በህንፃው ላይ ፎቅ መውጫ አጥተው ያሉትን ሰዎች ሊታደግ እንደመጣ አስቤ ነበር። 
ሄሊኮፕተሩን እየሰማችው እንደሆነ  ፋጤሜህ ጠየቅኋት፣  እንደማይሰማት መለሰችልኝ። ምናልባት ሊታደጋት እዚያ  እንደመጣ ነገርኳት።” ኤስ292 

10.2.2.16 ሳኪንኺ እና  ፋጤሜህ  የሳኪንኺን ወንድ ልጅ ሻኽሩኽ ኧግኸላንን ብዙ ጊዜ በስልክ አነጋግረውታል። ከእሳቱ ለመሸሽ ወደ 23ኛው ፎቅ  መውጣታቸውን 

ነግረውታል። ለመውጣት ሞክረው ነበር።  ግን ጭሱ በጣም ብዙ ስለነበረ፣ ማምለጫም ስለሌለ እና  ወደ ፍላታቸው ተመልሰው እንዲሄዱ ስለተነገራቸው 

ሊወጡ አልቻሉም። ፋጤሜህ  እና  ሳኪንኺ እስከመጨረሻው ጊዜ  ድረስ የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ይደርሱልናል፣ በሄሊኮፕተር ይታደጉናል ብለው 

ይጠብቁ እንደነበር ሻኽሩኽ አክሎ ገልጹዋል። የእሱ ሳኪንኺ በሄሊኮፕተር እንደሚታደጓቸው ትጠብቅ ነበር የሚለው አባባል፣ ሳኪንኺ ወደ 23ኛው ፎቅ 

በመጣች ጊዜ  ይህኑ ነግራኛለች በማለት ፎሎራ ኒዳ ከሰጠችው ምስክርነት ጋር የሚስማማ ነው። ሳኪንኺ በጉልበቷ ላይ ከባድ የአርትራይተስ በሽታ 

እንዳለባት ማለትም ደረጃ መውጣትም ሆነ መውረድ እንደማትችል ሻኽሩኽ አክሎ  ገልጿዋል። 

10.2.2.17 በ18ኛ  ፎቅ ይኖሩ ከነበሩ ሌሎች ሰዎች የተደወሉ የአስቸኳይ ጊዜ ጥሪዎችም መውጣት ሳይችሉ በህንፃው ውስጥ  የተያዙ ሌሎች ሰዎች እንደነበሩ 

ያመለክታሉ። በጭሱ ወይም በእሳቱ የተነሳ  መውጫ አጥተው በ18ኛው ፎቅ ላይ ባሉ ፍላቶች  ውስጥ መሆናቸውን በተናገሩ ሰዎች የተደወሉ የአስቸኳይ 

ጊዜ ስልክ ጥሪዎች አሉ።248-250,252 

10.2.2.18 ሻሂድ እና ሳይድ በ18ኛው ፎቅ  ላይ የፍላት 156 ኗሪዎች ሲሆኑ ከቃጠሎው ተርፈዋል። ሻሂድ የእሳት ነበልባል በውጭ በኩል ወደ ላይ ሲወጣ እና  

መስኮቱንም ወደ ውስጥ  ሲያፈነዳው ስላዬ፣ ፍላታቸውን ጥለው ወጡ። በ8ኛው ፎቅ ደረጃ  ላይ እሳቱ ከየት እንደሆነ  ስላላወቁ እና  ወደታች በመውረድ 

ፈንታ  ወደላይ ለመውጣት የሚሞክሩ ስለነበሩ ሰዎች ግራ ተጋብተው ነበር። 

10.2.2.19 ከላይኞቹ ፎቆች ወደላይ የሄዱ ሌሎች በምሳሌነት የሚጠቀሱ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከቃጠሎው የተረፈችው እና በ19ኛው ፎቅ ላይ የፍላት  163  ኗሪ ሜሮን 

መኮንን ወዲያው ስለእሳቱ እንዳወቀች  ሁለት ሴት ልጆቿን ይዛ ቤቷን ጥላ  በቀጥታ  በደረጃው እንደወረደች ገልፃለች። ሌሎችም እንደዚያ  አድርገዋል። 

ወደታች እየወረዱ እያለ በደረጃው ላይ 10 ሰዎች ያህል አገኙ እና  ከታች በኩል አንድ ሰው  ወደ ላይ እንዲወጡ በመንገር “ጭስ！” ብሎ ጮኸ። ሜሮንና  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
   

 

 

 

 

 

    
  

                               ይዞታዎች 
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ልጆቿን ጨምሮ  ሰዎቹ ወደ ላይ ወጡ። ነገር ግን ሜሮን ወደ ፍላቷ  መመለስ ደስ አልፈለገችም፣ ስለዚህም ምክሩን ችላ  ብላ ወደ ታች መውረድ ያዘች፣ 

ወደ ታች ዝቅ ባሉ ቁጥር ጥቅጥቁ ጭስ እየበረታ እየበረታ ቢሄድም በመጨረሻ  ተርፈው ለመውጣት በቁ።S124,S325 

10.2.2.20 ማጠቃለያ 
 

መረጃው  የሚያሳየው ሳኪንኺ እና  ፋጤሜህ  በላይ ፎቅ ላይ እንደተያዙ እና  ወደታች መውረድ እንደማይችሉ በማመናቸው እየገፋ  ከሚመጣው እሳት 

ለመሸሽ ወደ ላይ እንደወጡ እና  የእሳት አደጋ ሠራተኞች ገብተው ይታደጉናል የሚል ግምት እንደነበራቸው ነው። ነፍስ አድን ሠራተኞች እስከሚመጡላችሁ 

እዚያው ያላችሁበት ቆዩና ጠብቁ የሚል ምክር በለንደን እሳት ብርጌድ ስለመሰጠቱ መረጃ  ደርሷቸዋል። ሳኪንኺ እና  ፋጤሜህ ወደ ላይ የሄዱት 

የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ነው። ስለዚህ በሄሊኮፕተሩ እዚያ  መኖር የተነሳ  ወደ ላይ ለመሄድ ተገፋፉ  ማለት አይቻልም። በፖሊስ 

ወይም በሌሎች የድንገተኛ ጊዜ አገልግሎቶች ወደ ላይ እንዲወጡና  በሄሊኮፕተር ሊታደጓቸው እንደሚሞከር አልተነገራቸውም ወይም እንዳያ  እንዲያደርጉ 

አልተጋፋፉም። ፍላት 205 ውስጥ የነበሩት ሌሌሎ ሰዎችም እዚያ  የቆዩት የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ገብተው ያተርፉናል ብለው እየጠበቁ ነበር። ሳኪንኺ 

ወደላይ ወጥታ ነፍስ አድን ሄሊኮፕተር እንዲተጠብቅ የተመከረች መሆኑን ለፎሎራ ኒዳ ነግራት ሊሆን ቢችልም፣ የዚህ ስለመሆኑ በሌላ ማስረጃ 

አልተረጋገጠም፣ ይህ ምክር በአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎቶች ስለመሰጡትም ማስረጃ  የለም፣ ሶልማዝ ለፋጢማ ይህንን ቢላትም። ሶልማዝ በአስቸኳይ ጊዜ  

አገልግሎቶች ይህ እንደተነገረው ማስረጃ  የለም።  

10.2.3 ፍላት 204 

10.2.3.1 የፍላት 204 ኗሪ የ57 ዓመቱ ሂሻም ራህማን ነበር። ሂሻም ብቻውን ነበር የሚኖረው፣ በቃጠሎው ወቅት በፍላቱ ውስጥ ቆይቶ እዚያው ሞቷል። በፍላት 

204 ውስጥ ሌላ  የሞተ  ሰው የለም። በሰዓቱ ሂሻም ለኤም ፒ ኤስ ምንም ስልክ አልደወለም።   

10.2.3.2 በ 01：35：26 ኤም እና በ01：38：26ኤም መካከል ባለው ሰዓት ሂሻም አራት ጊዜ ለ999 ደውሏል። ሁሉም የስልክ ጥሪዎቭ ከለንደን እሳት አደጋ 

ብርጌድ ጋር ተገናኝተዋል።253-256,327-334  በቃጠሎው ወቅት እሱ ጋር ትገናኝ የነበረችው አና ኪሪቭሶን ለለንደን እሳት አደጋ አምስት ጊዜ ደውላላች።257-261 

በማንኛቸውም ጥሪዎች ወቅት ሂሻም ወደ ላይ መሄድ እንዳለበት（በላይኛው አናት ፎቅ ላይ እንደመሆኑ ይህን ማድረግ አይችልምም ነበር）የሄሊኮፕተር 

ነፍስ አድን ጥረት እንደሚደረግ በኦፕሬተር አልተነገረውም። በአንድ ጥሪ ላይ አና ከጣራው ላይ ሰዎችን ለመታደግ “በሆነ የሄሊኮፕተር ዓይነት” ሙከራ  

ይደረግ እንደሆነ ለኦፕር ጥያቄ አቅርባለች። ኦፕሬተር ባለሙያዎቹ የሚቻለውን መንገድ ሁሉም ለማድረግ እዚያ እንደሚገኙ መልሷል/ለች፣ እንደዚያ  

ዓይነት የነፍ አድን ጥረት ሊደረግ እንደሚችል ግን አልጠቆመም/መችም።257 አና  ለሂሻም እንዳ ብላው እንደሆነ አይታወቅም።  

10.2.3.3 ለለንደን እሳት አደጋ በተደረጉት ሁሉም የስልክ ጥሪዎች ወቅት፣ ሂሻም በጭሱ የተነሳ መውጫ አጥቶ መያዙን፣ ለመራመድ እንደተቸገረ፣ ወደ ደረጃዎቹም 

ለመድረስ እንደሚቸገር ገልጹዋል። የለንደን እሳት አደጋ የመጀመሪያ  ምክር እዚያው ቆይ የሚልነበር፣ ኋላ ላይ ግን ተለውጦ እንዲወጣና  እራሱን 

እንዲያተርፍ ተነግሮታል። አና  ለለንደን እሳት አደጋ ስልክ ስትደውል፣ ሂሻም በጤናው ምክንያት መንቀሳቅስ አይችልም  ብላለች።  

10.2.3.4 በቃጠሎው ወቅት፣ ሂሻም ሻፊቅ ርጋብንም በስልክ አነጋግሯል። የሻፊቅ ርጋብS296 እና  የአና  ክሪቪሶንS295 ምስክርነት የሚያመለክተው ሂሻም በእግሩ ላይ 

በነበረው የጤና  ችግር （በስኳር በሽታ የተነሳ）፣ በጥቅጥቁ ጭስ እና የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ይደርሱልኛል ብሎ በመገመቱ ምክንያት አለመውጣቱን 

ነው።    

10.2.3.5 ማጠቃለያ 
 

መረጃው የሚያመለክተው በቃጠሎው ወቅት በሙሉ በነበረበት የመንቀሳቀስና የመራመድ ችግር፣ እና  ወጥቶ  እራሱን ለማዳን በጭሱ ውስጥ  ማየት 

ስላልቻለ  በፍላቱ ውስጥ መቆየቱን ነው። በእራሱ መውጣት ካልቻለ የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ደርሰው እስኪያወጡት እዚያው  እንዲቆይና እንዲጠብቅ 

ተነግሮታል። ፖሊስ፣ ሌሎች የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎቶች ወይም ሌሎች ኗሪዎች ለሂሻም የሄሊኮፕተር ነፍስ አድን ሙከራ  ሊኖር እንደሚችል የነገሩት 

ስለመሆኑ ምንም ማስረጃ  የለም።   ወይም በሄሊኮፕተር የነፍስ አድን ሙከራ ሊኖር ይችላን ብሎ በማመኑ በፍላቱ ውስጥ  ለመቆየት የተገፋፋ ስለመሆኑ 

ሌላ ምንም አመላካች ማስረጃ  የለም። የሂሻም ሴት ልጅ ከጣሪያ  ላይ “በሆነ ሄሊኮፕተር ዓይነት” ሰዎችን የማንሳት ዕድል ይኖር እንደሆነ የለንደን እሳት 

አደጋ ኦፕሬተርን የጠየቀች ቢሆንም ይህ የነስሥ አድን ሙከራ ሊኖር እንደሚችል የሚያመላክታት መልስ አልተሰጣትም።  በኤም ፒ ኤስ ሠራተኞች እና 

በሂሻም ወይም በልጁ መካከል ምንም ግንኙነት አልተገኘም።   

10.2.4        ፍላት 203 

10.2.4.1 በፍላት 203 ውስጥ  የነበሩት የ31 ዓመቷ ራኒያ  ኢብራሂም እና ሁለት ሴት ልጆቾ፣ ፌቲሃ ሃሰን እና ሃኒያ ሃሰን ነበሩ （የራኒያ  ባለቤር አልነበረምS335)።  

በቃጠሎው ወቅት ከዚያው ፎቅ ላይ ሶስት የፍላት 206 ኗሪዎች እና  ከ19ኛው ፎቅ የመጣው ጋሪ ሞንደርስ እነሱ ቤት ቆይተዋል።  እንዲሁም ጋሪ፣ ፌቲሃ  

እና ኢስራ በፍላቱ ውስጥ ሞተዋል።  አቡፍራስ ከህንፃው ዘሎ ወይም ወድቆ ሞቷል።  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
   

 

 

 

 

 

    
  

                               ይዞታዎች 
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ስም ዕድሜ ኗሪ/እንግዳ  የሞተ/ች 

ራኒያ 31 ፍላት203፣ 23ኛ  ፎቅ ፍላት 203 

ፌቲሃ ሃሰን 4 ፍላት 203፣ 23ኛ  ፎቅ ፍላት 203 

ሃኒያ ሃሰን 3 ፍላት 203፣ 23ኛ  ፎቅ ፍላት 203 

ጋሪ ሞንደርስ 57 ፍላት 161፣ 19ኛ  ፎቅ ፍላት 203 

ፌቲሃ አህመድ ኧልሳኑሲ 77 ፍላት 206፣ 23ኛ  ፎቅ ፍላት 203 

ኢስራ ኢብራሂም 33 ፍላት 206፣ 23ኛ  ፎቅ ፍላት 203 

አቡፍራስ ኢብራሂም 39 ፍላት 206፣ 23ኛ ፎቅ ውጭ መሬት ላይ 
 

10.2.4.2 ራኒያ፣ ፌቲሃ እና ሃኒያ 

በቃጠሎው ወቅት ራኒያ ወይም ሴት ልጆቾ ፍላታቸውን ጥለው ስለመሄዳቸው የሚያመላክት ምንም ማስረጃ የለም። ራኒያ ለአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎቶች 

አልደወለችም (ምንም እንኳ ለለንደን እሳት አደጋ  ለመደወል ኢስራ ኢብራሂም ስልኳን የተጠቀመ ቢሆንም)። በቃጠሎው ወቅት ራኒያ በሶሻል ሚዲያ እና  

በድምጽ ጥሪ ቤተሰቧን አነጋግራ  ነበር፣  6:33 ደቂቃ የረዘመ የፌስቡክ ቪዲዮ ጨምሮ።  በዚህ የፌስቡክ ቪዲዮ  ላይ ራኒያ የፊት ለፊቱን በር ከፍታ 

በጭስ ወደተሞላው መተላለፊያ  በኩል ትጣራለች። ጋሪ ሞንደርስ መልስ ሰጥቶ ወደ ውስጥ ይገባል። ኢስራ  እና አቡፍራስም በፍላቱ ውስጥ አሉ። አንድ  

ሰው （በጅ ቲ አይ  ደረጃ  1  ዘገባ  ውስጥ አቡፍራስ ኢብራሂም እንደሆነ ተጠቅሷል223(para.11.31)） ጭሱ እንዳይገባ  በሩ ይዘጋ  አለ።S335   

10.2.4.3 በቃጠሎው ወቅት ራኒያ እህቷን ሳይዳ ኢብራሂምን በስልክ  አነጋግራለች። ሳይዳ  ራኒያ በህንፃው ውስጥ እሳት መነሳቱን እና  መውጣት አለመቻሏን 

እንደነገረቻት ታስታውሳለች።S299,S335  ከዚያም የሳይዳ ሴት ልጅ አላሻ ለእሳት አደጋ ደውላ  አክስቷ ከሁለት ሴት ልጆቿ  ጋር አሁንም በህንፃው ውስጥ  

መሆኗን ነገረቻቸው።335   ይህ ጥሪ በ 1：57 ሰዓት ከለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ  ጋር ተገናኝቷል።  በዚህ ጥሪ ላይ ሄሊኮፕተሮች ወይም ከጣሪያ  ላይ 

የመታደግ ጉዳይ አልተነሳም።  ሳይዳ  ወደ ህንፃው ሄዳ ነበር፣ ለጅ ቲ አይ በሰጠችው ቃል የሚከተለውን ብላለች፣  

“ቤተሰቤ  እና እኔ በህንፃው ጣሪያ  አካባቢ ሄሊኮፕተር  እንዳለ  አየን፣ እንደሚረዷቸውም አስበን ነበር . . . ሄሊኮፕተር ሊዳቸው እየመጣ መሆኑን 
ልነግራት ለራኒያ  ደውየላት ነበር። ሄሊኮፕተሩ ከህንፃው በላይ ወደ ኋላ እና  ወደ  ፊት  ሲመላለስ አየን . . ."S335 

ሳይዳ ከህንፃው ውጭ  እያለች ራኒያን ለማነጋገር ደጋግማ  መደወሏን ቀጥላ ነበር፣ በ3ኤም ገደማ  ተሳክቶላት ለመጨረሻ ጊዜ አነጋግራታለች።  

”በመጨረሻ በ03：00 ሰዓት ገደማ ራኒያን አገኘኋት፣ እያለቀሰች ነበር፣ እኔም ጭምር።  እመስኮቱ ጋር ነኝ አለችኝ፣ እኔም  እንዲትጠብቅ፣ ሄሊኮፕተር 

እንደሚደርስላት ነገርኳት። ያንዬ  ነው ለመጨረሻ  ጊዜ ያነጋገርኳት።“ ኤስ299 

10.2.4.4 ባለባት የጤና  ችግር የተነሳ  ደረጃዎቹን መራመድ ስለማትችል ራኒያ ከፍላቷ እንዳልወጣች ሳይዳ ግምቷን ሰጥታለች።  ራኒያ  ቀደም ሲል ለሳይዳ  

አሳንሰሮቹ (ሊፎቶቹ）ካልሰሩ  ሃኒያ  በመጠኗ  ምክንያት ደረጃዎቹን  መጠቀም ስለማትችል፣ ከፍላታቸው መውጣት እንደሚሳናቸው ነግራት ነበር። 

በሚያስፈልጋት ወቅት፣ ልጆቿን ተሸክማ በደደረጃዎቹ መውረድ አትችልም ነበር።S335  

10.2.4.5 ራኒያ በ 3 ኤም ገደማ የፍላት 25ን ኗሪ ሙኒራ ማህሙድን አነጋግራ ነበር። ሙኒራ  ከቤተሰቧ  ጋር ቀደም ሲል ወጥታ  አምልጣለች።  ሙኒራ  

ታስታውሳለች፣  

”ራኒያን ደወልኩላት . . . ወደ ሳሚር [በቅርብ የሚኖር ጓደኛ] ጋር እንደምሄድ እና  መጥታ  እዚያ  እንዲንገናኝ ነገርኳት። ጨለማ  ነው፣ ጭሱም 
በጣም ጥቅጥቅ ነው አለች።  ራኒያ ለእሳት ብርጌድ ደወዬ ነበር፣ በፍላቴ  ውስጥ እንዲቆይ፣ መጥተውም እንደሚያወጡኝ  ነግረውኛል አለችኝ። “  
ኤስ300 

”በተደጋጋሚ 'በቃ  ውጭ!' እያልኩ ነገርኳት።  በቃ ውጪ' እያልኩ።  ለመውጣት  ካልሞከረች  በስቀር በህንፃው  ውስጥ  እንደምትሞት አውቅ 

ነበር።  ስትመልስልኝም እንዲህ አለች： '999 ላይ ደውያለሁ፣ ውስጥ  ሆነሽ እርዳታ ጠብቂ ብለውኛል።' ወደ ጣሪያው መሄጃ በር ተቆልፎ  

እንደተዘጋ፣ ለዕርዳታ  እንደተላከላቸውና ሄሊኮፐተር እንዳየች ነገረችኝ . . . ደጋግሜ  አልኳት 'ውረጂ ራኒያ! ውረጂ ራኒያ!" 

"በፍላቷ  ውስጥ  እንዲትቆይ  ደንገተኛ  አገልግሎቶች  ባይነግሯት ኖሮ ከህንፃው ለመውጣት በደረጃው ትወርድ ነበር ብዬ አምናለሁ። በህይወት 

ተርፋ  ትወጣም  ይሆናል::" ኤስ301 

10.2.4.6 ፋቲኽያ፣ ኢስራ  እና  አቡፍራስ 
 

በምሽቱ አቡፍራስ እናቱን እና  እህቱን (በቅደም ተከተል ፋቲኽያ እና  ኢስራን)   ሊጠይቅ ወደ ቤታቸው በ23ኛ  ፎቅ፣ ፍላት 206  መጥቶ ነበር።    
በቃጠሎው  ወቅት በሆነ ሰዓት ላይ ወደ ፍላት 203  ሄዱ።  ፋቲኽያ  ወይም አቡፋራስ ምንም የድንገተኛ  ስልክ አልደወሉም።  ኢስራ  በ2:03  ኤም እና 

በ2:44 ኤም መካከል ባለው ሰዓት አራት ጊዜ የድንገተኛ  ስልክ ጥሪ ደውላለች፣ ከነኘህም በሶስቱ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኝታለች። 

የመጀመሪያ  ጥሪው ግን ከመገናኘቱ በፊት ተቋርጧል።   ከእሳት አደጋ  ብርጌድ ጋር በተገናኘችባቸው ሶስት ጥሪዎች፣ ኢስራ በፍላት 203 ውስጥ እንዳሉ፣ 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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በጭስ በታፈነ ክፍል ውስጥ አምስት አዋቂዎች እና  ሁለት ልጆች እንደሚገኙ አረጋግጣለች።  እሳቱ ወደ ሚቀጥለው በር ደርሷል ብላለች (በራሷ  ፍላት 

ውስጥ  ለማለት የፈለገች  ይመስላል)።   የእሳት አደጋ ሠራተኞች እየመጡ እንደሆነ ተነግሯታል፣ ጭሱ እንዳይገባ እንዲትከላከል እና  ነበልባል እስከሌለ 

ድረስ ፍላቷ ከሁሉም  የተሻለ ቦታ  እንደሆነ ተመክራለች።  262-265፣ 268-271 

10.2.4.7 ሻኪብ ኒዳ  የሚቃጠል ነገር ሸቶኝ ለአፍታ  ወደ መተላለፊያው የወጣሁ ጊዜ  ኢስራን ቃጠሎው የት እንደሆነ ተጨንቃ በመተላለፊያው ከወዲያ ወዲህ 

ስትሯሯጥ አይቻታለሁ በማለት ከተናገረው በስተቀር፣ ፋቲኽያ፣ ኢስራ እና አቡፍራስ በቃጠሎው ወቅት ምንም እያደረጉ እንደነበር የሚያመለክት ምንም 

ምስክር ማስረጃ የለም።    

10.2.4.8 በመካከሉ አቡፍራስ ከህንፃው ላይ ሲወድቅ የድንገተኛ አገልግሎት ሠራተኞች በሲሲቲቪ ላይ አይተውታል፣ በዚህም ህይወቱ አልፏል። ከየትኛው ፎቅ 

ወይም ፍላት እንደወደቀ  በእርግጠኛነት መናገር አይቻልም፣ ነገር ግን ከፍላት 203 ሳይሆን አይቀርም።S303  ከህንፃው የወደቀበት ሰዓት በእግጠኛነት 

አይታወቅም፣ በለንደን እሳታ አደጋ  ብርጌዱ ሠራተኛ በኤሲ ሮኢ ማስታወሻ ላይ በመመርኮዝ በ ጅ ቲ ደረጃ  1  ዘገባ  ውስጥ በ3:30 ኤም እና በ 4:06 

ኤም መካከል ተብሎ ቢቀርብም።224     

10.2.4.9 ጋሪ ሞንደርስ  
 

ጋሪ ሞንደርስ፣ ዕድሜ 57፣ ወደ በ19ኛው ፎቅ፣ ፍላት 161  የመጣው ዴቦራ ላምረልን  ለመጠየቅ ነበር።  በቃጠሎው ወቅት ሁለቱም ወደ ላይኛው የጫፍ 

ፎቅ ሄዱ፣ ግን በመካከሉ ተለያዩ።  ዴቦራ ወደ ፍላት 201  ስትገባ፣ ጋሪ ደግሞ በ ፍላት 203  ውስጥ  ካሉት ጋር ተቀላቀለ። በራኒያ የፌስቡክ ቪዲዮ ላይ 

ጋሪ በጭስ ከታፈነው መተላለፊያ ወደ  እሷ ቤት ሲገባ ይታያል። 

10.2.4.10 ጋሪ ለድንተኛ  አገልግሎትቶች ምንም የስልክ ጥሪ አልደወለም። ዴቦራ ግን በ1：41 ኤም ገደማ ከኖርዝ ዌስት የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ተደውሎላት ለ40 

ደቂቃ ያህል ተነጋግራለች። በስልክ ንግግራቸው ወቅት፣ ዴቦራ ወዴየት እንደምትሄድ ግራ እንደገባት፣ ወደ ላይኛው ፎቅ ጓደኛዋ ጋር እንደመጣች እና እሳቱ 

ወደ ላይ እየገሰገሰ መሆኑን ተናግራለች። ይህም እሷ እና ጋሪ እየገፋ ከሚመጣው እሳት ለማምለጥ ወደ ላይ እንደሄዱ ያመለክታል። በዚህ ቅጂ ውስጥ 

ስለሄሊኮፕተር አልተነሳም።266,274 

10.2.4.11 ፋዶሞ አህመድ ነህይወት የተረፈች የ19ኛው ፎቅ ላይ ኗሪ ስትሆን እሳት መነሳቱን እንዳወቀች ለባብሳ  ለመውረድ ወደ 19ኛው ፎቅ መተላለፊያ እንደሄደች 

ገልፃለች። በጥቅጥቅ ጨለማ ተሞልቶ  ነበር፣ ግን ዴቦረ  እና  ጋሪን አይታቸው ነበር። ወደ ላይ የሚወጡ  ሌሎች ሰዎች ነበሩ፣ ጭሱ ከታች ስለሚመጣና 

አደጋው እታች ስለሆነ ወደ ታች በመሄድ ፈንታ ወደ ላይ እንደሚሄዱ መከሩኝ ብላላቸ  ዴቦራ። ፋዶሞ  እንዲህ ብላለች፣  
 

“እሳቱ በህንፃው እታች እንደሆነ ግልጽ ነበር፣ እናም ወደ ታች ወደ  እሳቱ መሄድ ትርጉም አይሰጥም ነበር። ዴቦራን እዚያ  መኖር ከጀመርኩበት ጊዜ 

አንስቶ  አውቃታለሁ።  ስለዚህ ያለችኝን ማድረግ እንዳለብኝ አሰብኩ . . . ወደ ላይ ሄድኩ፣ ዴቦራ  ስለመከረችኝ። ምን ማድረግ እንዳለብን መረጃ  

ሳታገኝ  አግኝታ  ሊሆን እንደሚችል አሰብኩ። በቃ እንዳለችኝ አደረግሁ።” ኤስ104,S287 

ማስታወሻ： ማስረጃው ውስጥ  ስሟ በሁለት ዓይነት ተጽፏል - ፋዶሞ  እና  ፋዱሞ፣ የመጨረሻው ለጅ ቲ በተሰጠው የምስክርነት ቃል（ኤስ287） እና በጅ ቲ ደረጃ  

I ዘገባ  ውስጥ ተጽፏል። 

10.2.4.12 ሶስቱም ወደ ላይ በመውጣት በ23ኛው ፎው ወደ ፍላት 201 ሄዱ። እዚያም መውጫ አጥተው በእሳት እና በጭስ ተያዙ። ፋዶሞ  እንዲህ ብላለች፣  
 

“ከታች በሚመጣው እሳት ተጨነቅሁ፣ ወደ ታች ለመውረድ ምንም ተስፋ የለም ብዬ  አሰብኩ። ከእሳቱ ለመራቅ ወደ ላይ ለመሄድ ሞከርኩና  

በቁልፍ የተቆለፈ አንድ የብረት በር አገኘሁ . . . ጭሱ እየተግተለተለ ወደ  እኔ መጣ። ይህ ነው ወደታች እንዳልወርድ አግዶኝ  የነበረው።” ኤስ104  

ፋዶሞ  ማምለጥ  እንዳለባት ተረዳች እና  ወደ መተላለፊያው ሮጣ በደረጃው ወረደች። በስልክ ታወራቸው በነበሩ  የቤተሰብ አባላትም  እንዲትወጣ 

ተበረታታለች። 

10.2.4.13 ማጠቃለያ 
 

በፍላት 203  ውስጥ  ከነበሩት ማንም ሰው፣ በድንገተኛ አገልግሎት ሠራተኞች ወደ ላይ እንዲሄድ ወይም በሄሊኮፕተር ለመረዳት በህንፃው ላይ ጫፍ 

እንዲሆን አልታዘዘም ወይም አልተበረታታም። ወይም ከፖሊስ ሄሊኮፕተሮች እዚያ መገኘት ጋር በተያያዘ  በተሰጠ ቃል ወይም አስተያየት የተነሳ ወደ ላይ 

እንዲሄዱ መገፋፋታቸውን የሚያመለክት ምንም ማስረጃ የለም። ኢስራ  በፍላቱ ውስጥ  እንዲትቆይና  የእሳት አደጋ  ሠራተኞች እንዲትጠብቅ ብዙ ጊዜ 

ተነግሯታል። እሱና  ዴቦራ፣ ወደ ላይ በሚነሳው ጭስ የተነሳ  አደጋው ያለው እታች ነው  ብለው ሰላመኑ፣ ጋሪ ወደ ላይ የሄደው  የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር 

ከመድረሱ በፊት ነበር። 

10.2.4.14 ራኒያ እና  ሴት ልጆቾ፣  ጥቅጥቁ ጭስ መውጫቸውን ስለዘጋው እና  ራኒያ እውስጥ  እንዲቆዩ  በእሳት አደጋ ብርጌድ ስለተነገራት፣ እቤታቸው ውስጥ የቆዩ  

ይመስላል። ግምት ቢሆንም፣ ራኒያ ሁለት ትንንሽ ሴት ልጆቿን ይዛ በጭሱ ውስጥ  በመግባት አደጋ  ላይ ላለመጣል በማሰብ እና ሀኒያም ደረጃው 

ስለሚያስቸግራት ልታቅማማ ትችላለች። በተጨማሪም፣ የራኒያ  ጤና ማጣት ከዚህ መጥፎ  ሁኔታ ጋር ተገጣጥሞ ደረጃውን አስቸጋሪ አድርጎባታል። 

ሄሊኮፕተር እንዲያነሳችሁ እዚያው ቆይ ብላ  ሳይዳ ለራኒያ ነግራታለች። ሄሊክፕተር ስታይ፣ ሰይዳ የገመተች ይመስላል። ከ ኤም ፒ ኤስ ወይም ከሌሎች 

የድንገተኛ  አደጋ አገልግሎቶች ውስጥ ግን ማንም ይህንን መረጃ  ለሳይዳ የነገረ የለም። ብዙም ሳይቆይ ወዲያው፣ ራኒያ ይህኑ ደግማ ለሙኒራ ተናግራለች፣ 

የነፍስ አድን ሠራተኞች እየጠበቀች በፍላቷ በቤቷ ውስጥ እንዲትቆይ እንደተነገረች እና ሄሊኮፕተር እንዳየች በመግለጽ። ራኒያ  የነፍስ አድን ስራ  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
   

 

 

 

 

 

    
  

                               ይዞታዎች 
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በሄሊኮፕተር ይካሄዳል ብላ አስባ ይሆናል፣ ማስረጃው ግን ራኒያ በቤቷ ውስጥ የቆየችው በሄሊኮፕተሩ መኖር መሆኑን አያመለክትም፣ ከላይ በተጠቀሱት 

ምክንያቶች እንጂ። በተጨማሪም፣ በፍላቱ ውስጥ የነበሩት ለተወሰኑ ሰዓታት እዚያ ቆይተዋል፣ በጭሱም ተይዘው መውጫ እንዳጡ አውቀዋል። 

10.2.5     ፍላት 202 

10.2.5.1 ፍላት 202 ውስጥ ማርኮ  ጎታርዲ እና ግሎሪያ ትሪቪዛን ይኖሩ ነበር። በፍላቱ ውስጥ፣ በቃጠሎው ወቅት ከ19ኛው  ፎቅ፣ ፍላት 162  ወደ እዚያ ከመጡት 

ከሜጆሪ ቫይታል እና ከወንድ ልጇ ከኧርኒ ቫይታል ጋር ሞተዋል።  በቃጠሎው ወቅት፣ ማንኛቸውም ለኤም ፒ ኤስ ወይም ለሌሎቹ የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶች 

አልደወሉም። ነገር ግን፣ በቃጠሎው ወቅት ግሎሪያ  እና ማርኮ፣ ሁለቱም ጣሊያን ውስጥ  ያሉ ቤተሰቦቻቸውን በስልክ አነጋግረዋል። 

 
ስም ዕድሜ ኗሪ/እንግዳ የሞተ/ተች 

ማርኮ  ጎታርዲ 27 ፍላት 202፣ 23ኛ ፎቅ ፍላት 202 

ግሎሪያ ትሪቪዛን 26 ፍላት 202፣ 23ኛ ፎቅ ፍላት 202 

ማጆሪ ቫይታል 68 ፍላት 162፣ 19ኛ  ፎቅ ፍላት 202 

ኧርኒ ቫይታል 50 ፍላት 162፣ 19ኛ  ፎቅ ፍላት 202 
 

10.2.5.2 ማርኮ  ጎታርዲ እና  ግሎሪያ ትሪቪዛን 
 

የግሎሪያ  እናት ኢማኑኤል ዲሳሮ  በ1：34ኤም ገደማ ግሎሪያን በስልክ አነጋግረዋታል። በስልኩም ግሎሪያ  ለእናቷ  ከ4ኛ  ፎቅ እንደጀመረ በምትገምተው 

እሳት ህንፃው ውስጥ ቃጠሎ መኖሩን ተናግራለች። ግሎሪያ  መጀመሪያ  ላይ በሩን ስትከፍት መተላለፊያው እጅግ ጥቅጥቅ በሆነ  ጭስ ተሞልቶ አግኝተውት 

ነበር። ኢማኑኤላም ከህንፃው ጥላ እንዲትወጣ ለግሎሪያ ነገሯት፣ ግሎሪያ ግን በጭሱ የተነሳ ማምለጥ እንችልም አለቻቸው። ኢማኑኤላ ለግሎሪያ ወደ 

ህንፃው ጣሪያ  ላይ እንዲትወጣ ሲመክሯት፣ የጣሪያው መግቢያ በር መቆለፉን  አብራራችላቸው።  በስልክ ንግግራቸው በስተኋላ፣ የእንግሊዝኛ ድምጽ 

ከቤቱ ውስጥ ይሰማ  ነበር።  ግሎሪያ  ለእናቷ ሌሎች ሁለት ኗሪዎች በራቸውን ደብድባው እንዳስጠሏለሏቸው ነግራቸዋለች （ማጆሪ እና ኧርኒ ቫይታል 

መሆናቸው ታውቋል）።S305,S286   

10.2.5.3 በዚሁ የስልክ ጥሪ ላይ፣ ኢማኑኤላ ማርኮንም አነጋግረውታል።  ማርኮም የእሳት አደጋ  ሠራተኞች በቦታው ስለደረሱ ሁኔታው በቁጥጥር ሥር የዋለ 

እንደሚመስል እና  የከፋ እንደማይመስል አብራርቶላቸዋል።S286 ማርኮ  ስልኩን መልሶ ለግሎሪያ  ሰጣትና  ውስጥ  እንዲቆዩ እንደተነገራቸው እና  በጭሱ 

የተነሳ በፍጹም መውጣት እንደማይችሉ ደግማ ነገረቻቸው።  ይህም ቢሆን ወደታች እንዲወጡ ኢማኑኤላ  ነግረዋቸው ነበር።   ይህ የስልክ ጥሪ የተካሄደው  

የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ነበር።S286  

10.2.5.4 ከእናቷ  ጋር በተለዋወጠቻቸው የመጭረሻ  አረፍተ ነገሮች፣ ግሎሪያ  በድጋሚ በጭሱ እና በእሳቱ መውጫ አጥተው መያዛቸውን፣ ቃጠሎውም ከእነሱ 

ቤት መድረሱን ነገረቻቸው።     ግሎሪያ  እንዲህም ብላለች “በመስኮቱ በኩል ምንም ነገር ማየት አልችልም፣  ለምሳሌ መጥቶ  ሊያወጣን የሚችል አንድም 

ሄሊኮፕተር ማየት አልችልም።”   እሳቱ ወደ ቤታቸው እስከሚገባ ድረስ ግሎሪያ ስልኩ ላይ ነበረች፣ ከዚያም ከማርኮ  አጠገብ  ለመሆን ስልኩን ዘጋች።  

10.2.5.5 ማርኮ ለአባቱ ለጂያኒኖ  ጎታርዲ ደውሎ  ነበር።  በስልኩም ማርኮ  ለአባቱ፣ እዚያ ቆዩ እንደተባሉ፣ በጭሱም ብዛት የተነሳ መውጣት እንደማይችሉ 

ነግሯቸዋል።S304   

10.2.5.6 ኧርኒ እና  ማጆሪ ቫይታል  
 

ኧርኒ እና  ማጆሪ በቃጠሎው ወቅት ምን ይሰሩ እንደነበር ለማየት ያለው መረጃ ትንሽ ነው።  በሆነ  ጊዜ ላይ ግን ማርኮ  እና ግሎሪያ  ጋር ወደ ፍላት 202 

መጥተው ተጠለሉ።   ፋዶሞ  ከፎቶገራፎች ውስጥ ኧርኒ ቫይታልን ለይታ፣ በ23ኛው ፎቅ መተላለፊያ  ላይ ካየቻቸው ኗሪዎች ውስጥ አንዱ እንደሆነ 

አረጋግጣለች።  አስክሬናቸው አንድ ላይ ስለተገኘ፣ ማጆሪ እና  ኧርኒ አብረው የነበሩ መሆን አለበት።    ማጆሪ እና ኧርኒ ጭሱን እና  እሳቱን ፈርተው 

ከ19ኛው ፎቅ ወደ ላይ ከወጡት ሰዎች ውስጥ  እንደነበሩ የፋዶሞ  ምስክርነት ያመላክታል።     

10.2.5.7 ማጠቃለያ  
 

መውጣት በከለከላቸው ጥቅጥቅ ጭስ የተነሳ እና  እዚያው ሁኑ ስለተባሉ፣ ማርኮ እና ግሎሪያ በላይኛው ጫፍ ፎቅ ላይ ቆይተዋል።   ለ999  ስላልደወሉ፣ 

ይህ መረጃ  ከሌሎች ኗሪዎች ሳይደርሳቸው አልቀረም።  ማጆሪ እና ኧርኒ በጭሱ ምክንያት ወደታች መሄድ እንደማይችሉ ስላመኑ፣ ወደ ላይ ወጥተዋል።  

ወደ ላይ የሄዱት  የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ነበር።  ይህም ሊታወቅ የቻለው ግሎሪያ በ1：34  ሰዓት ላይ፣ የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር 

ከመድረሱ በፊት፣  እናቷን ስታነጋግር በፍላት 202 ውስጥ  ነበሩ።    ስለለዚህ ሁለቱ ቫይታሎች በሄሊኮፕተሩ እዚያ መታየት የተነሳ  ወደ ላይ ለመሄድ 

ሊነሳሱ አይችሉም።  ማርኮ፣ ግሎሪያ፣ ማጆሪ ወይም ኧርኒ በሄሊኮፕተሩ እዚያ መኖር የተነሳ ወይም ከፖሊስ ሄሊኮፕተሩ ጋር በተያያዘ በተሰጠ አስተያየት 

ወይም ንግግር በህንፃው ውስጥ ለመቆየት ስለመገፋፋታቸው የሚያመለክት ምንም ማስረጃ የለም።  ግሎሪያ፣ ሊደርስላቸው የሚችል ማንኛውም ሄሊኮፕተን 

ጨምሮ  ከውጭ ምንም ማየት እንደማትችል ለእናቷ ነግራቸዋለች።  ይህ በሄሊኮፕተር ስለመረዳት እንዳሰበች ያሳያል፣ ነገር ግን በሄሊኮፕተሩ እዚያ መኖር 

የተነሳ ይህን እንዲታምን አልተገፋፋችም።   ማንኛቸውም ከፖሊስ  ጋር ቀጥተኛ  ግንኙነት አልነበራቸውም።  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
   

 

 

 

 

 

    
  

                               ይዞታዎች 
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10.2.6     ፍላት 201 እና መተላለፊያ 

10.2.6.1 ራይሞንድ ሞሰስ በርናርድ፣ ዕድሜ 63፣ ከውሻው ከማርሊ ጋር በ23ኛው ፎቅ፣ ፍላት 201 ውስጥ  ኗሪ የነበረ።   አስክሬኑ፣  ከሌሎች ታች ፎቆች ላይ ኗሪ 

ከነበሩ ስድስት ሰዎች ጋር በዚሁ ፍላት ውስጥ ተገገኝቷል።    

 
 

ስም ዕድሜ ኗሪ/እንግዳ  የሞተ 

ሬይሞንድ ሞሰስ በርንናርድ 63 ፍላት 201፣ 23ኛ  ፎቅ ፍላት 201 

ዴቦራ  ላምፕረል 45 ፍላት 161፣ 19ኛ  ፎቅ ፍላት 201 

ጀሲካ ኡርባኖ ራሚረዝ  12 ፍላት 176፣ 20ኛ  ፎቅ ፍላት 201 

ብርክቲ ሃፍቶም 29 ፍላት 155፣ 18ኛ ፎቅ ፍላት 201 

ብሩክ ሃፍቶም 12 ፍላት 155፣ 18ኛ ፎቅ ፍላት 201 

ሃሚድ ካኒ 61 ፍላት154፣ 18ኛ  ፎቅ ፍላት 201 

አማን እንድሪስ 27 ፍላት  166፣ 18ኛ ፎቅ ፍላት 201 
 

 የአማና የአጎት ልጅ አማል አህመዲን እና የ 3 ዓመት ልጇ  አማያ  በ23ኛው ፎቅ መተላለፊያ  ላይ ነው የሞቱት።  የአማል ባለቤት （የአማያ  አባት） 

ሞሃመድኑር ቱኩ አስክሬን በ10ኛው ፎቅ መተላለፊያ  ላይ ተገኝቷል።  
 

ስም ዕድሜ ኗሪ/እንግዳ የሞተች 

አማል አህመዲን 35 ፍላት 166፣ 19ኛ  ፎቅ 
23ኛ  ፎቅ 
መተላለፊያ  

አማያ ቱኩ አህመዲን 3 ፍላት 166፣ 19ኛ  ፎቅ 
23ኛ  ፎቅ 
መተላለፊያ  

ሞሃመድኑር ቱኩ 44 ፍላት 166፣ 19ኛ ፎቅ 
የ10ኛ  ፎቅ 
መተላለፊያ 

 

10.2.6.2 ራይሞንድ ሞሰስ በርናርድ  
 

ራይሞንድ ለአፍታ  የለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ኦፕሬተር ከማነጋገሩ በስተቀር （አንቀጽ 10.2.6.10ን ይመልከቱ）፣ ምንም ስልክ አልደወለም። ሌሎች 

በእሱ ፍላት ውስጥ  የተጠለሉ ግን ለአስቸኳይ ጊዜ  አደጋ  ደውለዋል፣ ይህም ነው በቤቱ ውስጥ ሰለነበሩት ሰዎች እንቅስቃሴዎች ግንዛቤ የሚያስጨብጠው 

（ከዚህ በታች ያለውን ይመልከቱ）።  ራይሞንድ በአርትራይተስ ችግር የተነሳ የመንቀሳቀስ ችግር እንዳለበት ይታወቃል፣ በህንፃው ውስጥ  ወደ ላይ እና  

ወደ ታች ለመንቀሳቀስ ይቸገራል።S310  

10.2.6.3 ዴቦራ  ላምፕረል 
 

ዴቦራ  ፍላት 201  ውስጥ ሆና በ 1：41 ሰዓት  ገደማ፣ ኖርዝ ዌስት የእሳት መቆጣጠሪያን በስልክ አነጋግራለች፣ ለ 40 ደቂቃ ያህል፣ መመለስ እስከምታቆም 

ድረስ።  በጥሪው ወቅት፣ ዴቦራ ከጓደኛዋ  ጋር（ጋሪ ሞንደርስ መሆኑ  የተረጋገጠው）ወደ ላይ ፎቅ መምጣቷን፣ ወደ ላይ የሄዱት እየገፋ  የሚመጣውን 

እሳት ለመሸሽ እንደሆነ  በመግለጽ እሳቱ እየቀረባቸው መሆኑን ተናግራለች።   ኦፕሬተርም የእሳት አደጋ  ሠራተኞች እየመጡ መሆኑን በመግለጽ 

ደጋግማ/ደጋግሞ  አረጋጋት/ጋቻት።S310 በዚህ  የስልክ ቅጂ ውስጥ  ስለሄሊኮፕተር  ምንም አልተነሳም።  ይህ ጥሪ የተጀመረው የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር 

በ 1:44 ኤም ገደማ  ከመድረሱ በፊት ስለነበር፣ ዴቦራ በሄሊኮፕተሩ እዚያ መኖር ተገፋፍታ ወደ ላይ ልትሄድ እንደማትችል ያመለክታለ።   በሚበዛው 

የስልክ ንግግሯ  ወቅት ሄሊኮፕተሩ እዚያ ቢኖርም፣ በምልሳቸው ውስጥ ስለሄሊኮፕተር አልተነሳም ነበር።  በእርግጥ ምንም እንኳ የሆነ ነገር በሩን ጋርዶት 

አልከፈት ቢላትም፣ ዴቦራ በስልክ ጥሪው ወቅት ከፍላቱ ለማምለጥ እና ወደ ደረጃው ለመድረስ ጥረት አድርጋለች።   

10.2.6.4 ፋዶሞ በ19ኛው ፎቅ መተላለፊያ  ላይ ዴቦራን እና ጋሪን እንዳየቻቸው፣ ዴቦራም ለሎች ሰዎች ወደ ላይ እየወጡ መሆኑን፣  ጭሱ ከታች ስለሚመጣና 

እታች አደገኛ  ስለሆነ ወደ ታች ከመውረድ ይልቅ ወደ ላይ እንዲትወጣ እንደመከረቻት ተናግራለች። ጭሱ ከታች ወደ ላይ ስለሚመጣ፣ ወደ ላይ መሄድ 

ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ ፋዶሞም ታይቷታል （አንቀጽ 10.2.4.11–12ን ይመልከቱ） 

10.2.6.5 ጀሲካ  ኡርባኖ ራሚርዝ 
 

ጀሲካ በቤተሰቦቿ ፍላት ውስጥ በ20ኛው ፎቅ ላይ ብቻዋን ነበረች፣ ቃጠሎው ሲጀምር።  ቃጠሎ  መነሳቱን ካወቀች በኋላ፣ ጀሲካ  እናቷን አድሪያን 

ራሚርዝን ከ 1：19 ኤም በኋላ በስልክ አነጋግራለች፣ የለንደን እሳት ብርጌድን በ1：29 ኤም ከማነጋገሯ በፊት።  ጀሲካ  የተጠቀመችው የ18ኛው ፎቅ ኗሪ 

የሆነችውን የብሪክቲ ሃፍቶምን ስልክ ነበር።  ጀሲካ  ሁለት ፎቅ ወደታች፣ ወደ ምታውቃቸው ወደ ብሪክቲ እና ወንድ ልጇ ብሩክ ፍላት መሄዷን ለአድሪያና 

ነግራት ነበር።  አድሪያና ለጀሲካ በደረጃ  ቁልቁል ሮጣ ከህንፃው እንዲትወጣና  እዚያ  እንደምትጠብቃት ነገረቻት።   ጀሲካ  ይህን ለማድረግ ተስማማች፣ 

ከ10 ደቂቃ ገደማ በኋላ ዳግመኛ ሲነጋገሩ ጀሲካ እየወጣች መንገድ ላይ መሆኗን ገልፃለች፣ ከአጭር ጊዜ  በኋላ ግን የስልኩ ጥሪ ተቋረጠ።   በዚህ ወቅት 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ጀሲካ የት እንደነበረች አይታወቅም።S135,S336 ነገር ግን ጀሲካ በሆነ ሰዓት ላይ ከብሪክቲ እና ከብሩክ ጋር በፍላት 201 ውስጥ እንደነበረች ይታወቃል።   

አድሪያና ከዚህ በኋላ ጀሲካን ዳግመኛ አላነጋገረቻትም።  

10.2.6.6 ጀሲካ  በፍላት 201 ውስጥ ሆና በ01:27:50 ሰዓት ላይ ለ 999 ደውላለች፣ ጥሪዋም ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኝቷል።   ለ55 ደቂቃ ያህል 

ተነጋግራለች። ጀሲካ  እንዴት ወደ  20ኛው ፎቅ እንዴመጣች፣ የት እንዴምትኖር፣ በላይኛው ጫፍ ፎቅ ፍላት 201 ውስጥ ከሌሎች ጋር  መውጫ አጥታ 

መያዟን ገልፃለች።267,273,351   ጀሲካ ለምን ወደ ላይ እንደወጣች ምክንያቷን አልተናገረችም።   እሷና  ሌሎች መውጫ አጥተው ወደሚገኙበት ክፍል እሳቱ 

በመግባቱ፣  ጀሲካ  መመለስ እስከምታቆም ድረስ፣ በስልክ ላይ መነጋገሯን  ቀጥላ  ነበር።   በስልክ ንግግሯ ቅጂ ውስጥ  ስለሄሊኮፕተር አልተነሳም።   

10.2.6.7 ብሪክቲ እና ብሩክ ሃፍቶም 
 

ብርክቲ እና የ12 ዓመት ወንድ ልጇ ብሩክ በ18ኛው ፎቅ የፍላት 155 ኗሪ ነበሩ። አቶ የኋላእሼት እንየው ከእነሱ ጋር ተጠልሎ ይኖር ነበር።  እሳቱ እንጀመረ 

ወዲያው፣ ጀሲካ ከ20ኛው ፎቅ ወደ ብሩክ እና  ብርክቲ ፍላት በመምጣት ተቀላቅላቸዋለች።  የብርክቲን ስልክ ተጠቅማ  ለእናቷ  በመደወሏ ምክንያት፣ 

ጀሲካ በ1：19ኤም ገደማ እዚያ  እንደነበረች ይታወቃል።   በተከተሉት ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ብርክቲ፣ ብሩክ እና  ጀሲካ ከፍላቱ ወጥተው ወደ 23ኛው  

ፎቅ፣ ፍላት 201  በመሄድ ከራይሞንድ ሞሰስ በርናርድ ጋር ተጠለሉ （ጀሲካ በፍላት 201 ውስጥ  ሆና ለ999 የደወለችው በ1：27：50 ኤም ነበር）

።  

10.2.6.8 የኋላእሼት እንየው በ1：15 ኤም ገደማ  መንቃቱንና  ጭስ ማሽተቱን ተናግሯል።  በመስኮቱ በኩል የእሳት ፍንጣቂ እና ጭስ አየ፣  እናም ህንፃው እየተቃጠለ  

እንደሆነ  ተገነዘበ፣ ለብርክቲም ስለቃጠሎው  ነገራት።  ብርክቲ እና  ብሩክ በ1：20ኤም ገደማ ፍላታቸውን ጥለው ሄዱ፣ ለኋላእሼትም እንዲያ  

እንዲያደርግ ነግረውት።  ጥቂት ጊዜ ቆይቶ፣ ከክፍሉ ለቆ ከመውጣቱ በፊት ብርክቲና ብሩክ ቀደም ብለው ሄደው ነበር። ለመውረድ ወደ  ደረጃው ሄድ፣ 

እዚያ  ግን ደረጃው በጥቅጥቅ ጭስ ታፍኖ  አገኘው፣ እናም የነፍስ አድን ሠራተኞች እስከሚደርሱለት  ሊጠብቅ 18ኛው ፎቅ ላይ ለመቆየት ወሰነ።   ጎረቤቱ 

ገነት እና የኑሮ  ጓደኛዋ （በምስክርነቱ ውስጥ  ባሏ ብሎ  ነው የጠቀሰው） ወደ ሚገኙበት ወደ ፍላት 153  ሄዶ  ገባ።S123   ኋላ  ላይ የእሳት አደጋ  

ሠራተኞች ደርሰውላቸዋል፣ ምንም እንኳ የ5 ዓመቱ ይሳቅ ፓውሎስ ወደ ታች ሲወርድ በጭስ ቢታፈንም （አንቀጽ 10.7.1፣ 10.7.7-9፣ 10.7.14 ይመልከቱ

）።  

10.2.6.9 ፋዶሞ  ብርክቲ እና  ብሩክ ወደ  ፍላት 201 ከገቡት ሰዎች  ውስጥ መሆናቸውን ታስታውሳለች።  ፋዶሞ፣ ዴቦራ እና ጋሪ ወደ ላይ ሄደው ፍላት 201 

ሲደርሱ ብርክቲ እና ብሩክ እዚያ ነበሩ።S287 ከብርክቲ እና ብሩክ ጋር አብራ ሳትሆን አይቀርም እና ጀሲካም እዚያ እንደነበረች ይገመታል።   

10.2.6.10 ፍላት 201  ውስጥ  መውጫ አጥተው በነበረበት ወቅት፣ ብሩክ ለ 999 ደውሎ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር በ01:32:10 ኤም ላይ ተገናኝቷል።  

በጥሪውም ወቅት ወደ ላይ ወደ ላይኛው ጫፍ ፎቅ መውጣታቸውንና  መውጫ ማጣታቸውን፣ እንዲሁም በጣም ብዙ ጭስ እንዳለ ተናግሯል።  በንግግሩ 

ወቅት ወደ መጨረሻ  ላይ ብሩክ ስልኩን ለራይሞንድ ሞሰስ በርናርድ ሰጥቶት ኦፕሬተሩ/ሯ አነጋግሮታል/ዋለች፣  ብዙም ጭስ እየመጣ መሆኑን ተናግሯል።    

ኦፕሬተሩ/ሯ የእሳት አደጋ ሠራተኞች እየመጡ መሆኑን፣ እሳቱም ከታቻቸው መሆኑን መክሯቸዋል/ቸዋለች።   ይህ የስልክ ጥሪ የተካሄደው የመጀመሪያው 

ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ነበር፣ ስለ ሄሊኮፕተርም የተነሳ  ነገር የለም።  በቃጠሎው ወቅት ብሩክም ሆነ ብርክቲ ከፖሊስ  ጋር አልተነጋገሩም።   

10.2.6.11 ሃሚድ ካኒ 
 

ሃሚድ በ18ኛ  ፎቅ ላይ ኗሪ ሲሆን ወደ 23ኛው ፎቅ ከሄዱትና  በፍላት 201  ውስጥ  ከተጠለሉት ሰዎች ውስጥ  ነበር።  በቃጠሎው  ወቅት ሃሚድ ምንም 

ስልክ አልደወለም፣ ፖሊስም አላነጋገረም።  ከሌሎች ሰዎች ጋር ህይወቱ ባለፈበት የመኝታ  ክፍል ውስጥ  ተጠልሎ ነበር።  በህይወት  የተረፉት የ18ኛው 

ፎቅ  ኗሪዎች ሻሂድ እና ሳይድ  አህመድ የሃሚድ ፍላት 154ን ጨምሮ  በ18ኛው ፎቅ  ላይ የሚገኙ በሮችን ማንኳኳታቸውን ተናግረዋል።   አንድ  ሰው 

በሩን በትንሹ ከፍቶ፣ ለቆ እንዲወጣ የነገሩት መሆኑን ገልጸዋል።S119,S120,S313,S314  ብቻውን ይኖር ስለነበር፣ የሚሉት ሰው ሃሚድ ሳይሆን አይቀርም።  

በቃጠሎው ወቅት ሃሚድ ምን የሠራ እንደነበር የሚያሳይ ሌላ ምንም የምስክር ማስረጃ የለም፣  ነገር ግን ጀሲካ እና  ዴቦራ ለ999 የደወሉት ስልክ ምን  

እንደተከናወነ ፍንጭ  ይሰጣል።   በነኝህ ጥሪዎች ወቅት፣ የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት፣ ሃሚድ ከ18ኛው ፎቅ ወደ 23ኛው ፎቅ ሄዶ መሆን 

አለበት።     

10.2.6.12 አማና እንድሪስ፣ አማል አህመዲን፣ አማያ ቱኩ እና ሞሃመድኑር ቱኩ  
 

አማና  እንድሪስ የአጎቷን ልጅ አማል አህመዲንን፣ የአማልን ባለቤት ሞሃመድኑር ቱኩን እና  ልጃቸውን አማያን ለመጠየቅ በ19ኛው ፎቅ ፍላት 166 ውስጥ  

ነበረች።    በቃጠሎው ወቅት አማና፣ አማል እና  አማያ  ወደ 23ኛው ፎቅ ወጥተዋል።  ዴቦራን እና  ራይሞንድን  ጨምሮ  በፍላት 201 ፊት ለፊት 

(ኋላም ውስጥ ）ከነበሩት ሰዎች ውስጥ አማልን፣ አማናን እና አማያን አንድ ላይ እንዳየቻቸው ፋዶሞ  አረጋግጣለች።   በሆነ  ሰዓት  ላይ አማል እና 

አማያ  ከአማያ  ተነጥለው ፍላቱን ጥለው ወጥተው አስክሬናቸው የተገኘው በ23ኛው ፎቅ  መተላለፊያ ላይ ነበር።    በቃጠሎው ወቅት፣  አማና  እና 

አማል ለድንገተኛ አገልግሎቶች ወይም ለሌላ ማንም ሰው አልደወሉም።   የሶስተ ዓመቷ  አማያ ለድንገተኛ አገልግሎቶች ለመደወል በጣም ልጅ ነች።   

10.2.6.13 በህይወት  የተረፈችው የ19ኛው ፎቅ ፍላት 163  ኗሪ ሜሮን መኮንን አማላ  እና  አንድ ዘመዷ 19ኛው ፎቅ ላይ አይታቸው፣  ለአማላ እሳት ስላለ  

እንዲትወጣ ነግራታለች።    

"ከልጆቼ  ጋር ከቤቴ ወጣሁ . . . ጎረቤቴ አማልም ከአንድ ዘመዷ  [አማና]  ጋር እየወጣች ነበር። ሁለታችንም በአንድ ጊዜ ”እሳት ተነስቷል“  አልን።  
ለአማላ እንዲህ አልኳት . . . 'መውጣት  አለብን።' አማል ተመልሳ ሮጣ ወደ ቤቷ ገባች።  አንዲት ሴት  ልጅ አለቻት፣ እሷን ለማውጣት ተመልሳ  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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እንደገባች እገምታለሁ።  የአማላ  ዘመድ መግቢያው ጋ ቆማ  ቆይታ ነበር፣  እኔና  ልጆቼ ወደ ታች በደረጃው መውረድ ስንጀምር ተከትላን ነበር።   

ብዙም አልሄድንም ነበር፣ በደረጃው 10 ላይ በግምት ወደ 10 የሚሆኑ ሰዎች ስናገኝ . . . ከእኛ በታች የሆነ ሰው ጮኸ። 'ተመልሳችሁ ሂዱ！  

ተመልሳችሁ ሂዱ！' እኔን ፣ ሁለቱ  ሴት ልጆቼን እና  የአማልን ዘመድ ጨምሮ ሁላችንም ወደ ኋላ ተመለስን በደረጃው ማለትም ወደ ህንፃው ላይ 

ጫፍ። እኔ  ፎቅ  ዘንድ ፣ ከደረጃው ጫፍ ደረስኩ . . .  ጮሆ  የተነገረውን ምክር ላለመቀበል ወሰንኩና  ከልጆቼ  ጋር ተመልሼ መውረድ ጀመርኩ። 

ወደ ታች ስንወርድ ጭሱ የባሰ ጥቅጥቅ  እየሆነ  ይመጣ ነበር። “ ኤስ124,ኤስ325 

ሜሮን እና ሴት ልጆቿ ፍላታቸውን በ1：32 ኤም ላይ ጥለው መውጣታቸውን ሲሲቲቪ ያረጋግጣል።224 

10.2.6.14 ሞሃመድኑር ቱኩ ከአማል፣ አማና እና አማያ  ጋር በ19ኛው ፎቅ ፍላት 166 ውስጥ ነበር። በቃጠሎው ወቅት ለድንገተኛ  አገልግሎቶች አልደወለም። በሆነ  

ወቅት ከአማል፣ አማያ እና አማና ጋር ተለያየ። በ23ኛው ፎቅ ላይ ካየቻቸው ሰዎች ውስጥ  ሞሃመድኑር  እንዳልነበረ  ፋዶሞ አረጋግጣለች። ኋላ  ላይ 

የሞሃመድኑር አስክሬን በ10ኛው ፎቅ መተላለፊይ ላይ ተገኝቶ  የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ተሸክመው ወደ ውጭ አውጥተውታል። ከላይ ፎቅ በአንሳንሰር 

ወርዶ ሊሆን ይችላል፣ ማስረጃው ግን የሚያወላዳ  አይደለም።S202,S479,S682,S683 ሞሃመድኑር ህይወቱ ያለፈው ወደ ታች በመውረድ ላይ እያለ  ይመስላል። 

ከህንፃው ውጭ የሞተ በሚል ተመዝግቧል።   

10.2.6.15 ማጠቃለያ 
 

ማስረጃው የሚያመለክተው ወደ ላይ የሄዱት እና ወደ ፍላት 201 የገቡት፣  ጭስ በመነሳቱ እና ከታች ፎቆች የተነሳው እሳት መውጫ አሳጥቶ በላይ ፎቅ 

እንዳገታቸው ስላመኑ መሆኑንና  ስላስገደዳቸውም ነው። ከፍላት 201  ከነበሩ ሰዎች የተገኘው የ999 ቅጂ ማስረጃ፣  መውጫ አጥተው በእሳቱ እና  በጭሱ 

23ኛው ፎቅ ላይ መያዛቸውን ያሳያል። 

10.2.6.16 ደረጃው ላይ በሰዎች መካከል ግራ መጋባት እና መርበትበት እንደነበር ሻሂድም ሳይድም ተናግረዋል （አንቀጽ 10.2.2.18）። በሌላ  በኩል፣ መመሪያዎች 

በሌሉበት ወደ ላይ በሚጓዙ ሰዎች ፍልሰት ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች ‹ተጠርገው› ወደ ላይ ሄደው ሊሆን ይችላል። ሌሎች ተክትላ ምን እንዳደረገች ከገለጸችው 

ከፋዶሞ （አንቀጽ 10.2.4.11）፣ እንዲሁም መጀመሪያ ላይ ሌሎችን ተከትላ  ወደ ላይ ከወጣችው እና  ኋላ  ላይ ሃሳቧን ቀይራ ወደታች ለመውረድ 

ከወሰነችው ከሜሮን መኮንን የተገኘው ማስረጃ ይህንን ይደግፋል። 

10.2.7       ማጠቃለያ 

10.2.7.1 ወደ ላይ ወጥተው በ23ኛው ፎቅ ላይ ህይወታቸ ያለፈ ሰዎች 15   የመጡት ከ 18ኛው፣ 19ኛው፣ 20ኛው  እና 22ኛው ፎቅ ነበር። የተወሰኑት ወደ ላይ፣ 

የተወሰኑት ወደ ታች ከመሄዳቸው በፊት ሰዎች በ18ኛ  እና  በ19ኛ ፎቆች ላይ መሰባሰባቸውን የምስክሮች እና የ999 ማስረጃ  ያመለክታል። ሰዎች 

ከሚከተሉት ውስጥ  በአንዱ ወይም በበለጠ ምክንያት ሰዎች ወደ ላይ ወጥተዋል：  
 

a. ከታች የተነሳው እሳት እና ጭስ ወርደው እንዳይወጡ የከለከላቸው መሆኑን  ማመናቸው። የዚህ እምነት መንስኤዎች የሚከተሉት ናቸው：   
 

i. በደረጃው ለመውረድ ሞከሩ ግን ጥቅጥቅ ጭስ አጋጠመዎ። 
 

ii. ኗሪዎች እራሳቸው ለመውረድ ሞክረው ጭሱ ስላጋጠማቸውና  መውጣት እንደማይችሉ ስለገመቱ ወደ ላይ ተመልሰው ሲወጡ 
ለሚያገኟቸው ሌሎች ሰዎች ተመለሱ እያሉ ነግረዋል። 
 

iii. እሳቱ  በህንፃው የውጭ አካል ላይ ከፍ እያለ  ሲያነድ ስላዩ ከእሱ ለመራቅ ወደ ላይ መሄድ። 
 

iv. በህንፃው ውስጥ ጭሱ ወደ ላይ ሲመጣ ማየት።  
 

b. የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ደርሰው እስከሚያወጧቸው ባሉበት ሆነው እንዲጠብቁ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ 
መረጃ  ማግኘት።  
 

c. ከፍ ባለ ፎቅ ላይ መሆንና የራስን ውሳኔ  ወስኖ  እርምጃ  ለመውሰድ ልጅ መሆን （አብራቸው የነበሩትን አዋቂዋች ትዕዛዝ ተከትላ ሊሆን 

የምትችለው አማያ እና  ጀሲካ）። 

10.2.7.2 በ 23ኛው ፎቅ ላይ ከሞቱት 24  ሰዎች ውስጥ፣ 9ኡ በዚያው ፎቅ ላይ ኗሪ የነበሩ ወይም ሰው ለመጠየቅ የመጡ ነበሩ። በሚከተሉት ምክንያቶች፣  ወደ 

ታች በመውረድ ፈንታ፣ ከሌሎቹ ወደላይ ከመጡት ሰዎች ጋር እዚያው መቆየታቸውን ማስረጃው ያመለክታል：  
 

a. ወደ 23ኛው ፎቅ መጥተው የተቀላቀሏቸው ሌሎቹ ኗሪዎች እሳቱ እና/ወይም ጭሱ ስለከለከላቸው ወደ ታች መሄድ እንዳልቻሉ ነገሯቸው። 
 

b. በወደ ታች ለመሄድ ሞከሩ ግን በጥቅጥቁ ጭስ (ለመተንፈስ እና ለማየት ስለሚያስቸግር) ምክንያት አልቻሉም። 
 

c. እዚያው  ያሉበት ሆነው የእሳት አደጋ ሠራተኞች እስከሚደርሱላቸው እንዲጠብቁ ምክር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከእሳት አደጋ ብርጌድ 
አገኙ። 
 

d. የመንቀሳቀስ ችግር፣ የመራመድ ችግር ወይም ሌላ የጤና ችግር በደረጃው ለመሄድ በጣም አስቸጋሪ አደረገው (ሂሻም ራህማን፣ ራይሞንድ 
ሞሰስ በርናርድ፣  ራኒያ እና ሃኒያ ኢብራሂም)። 
 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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e. ራስን ችሎ  ለመወሰን/እርምጃ ለመወሰድ ልጅ መሆን (አማያ፣ ፌታሂ እና ሃኒያ)። 

10.2.7.3 ለድንገተኛ አደጋዎች የደረሱ ጥሪዎች የሚያሳዩት ሁሉም ወደ ላይ የሄዱት ሰዎች ይህን ያደረጉት የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር በ1:44 ኤም ከመድረሱ በፊት 

መሆኑን ነው። ስለዚህ በሄሊኮፕተሩ እዚያ መኖር የተነሳ ተገፋፍተው ወደ ላይኛው ፎቅ ሊሄዱ አይችሉም። 

10.2.7.4 በሁሉም ለፖሊስ ወይም ለሌሎች የአደጋ ጊዜ  አገልግሎቶች  በተደወሉ የስልክ ጥሪ ቅጂዎች ወይም ሌሎች የፖሊስ መግለጫዎች ወይም አስተያየቶች 

ውስጥ፣ ማንኛውም በ23ኛው ፎቅ ላይ የነበረ ሰው በነበረበት እንዲቆይ ወይም ወደ ግሪንፊል ህንፃ ጫፍ እንዲሄድና  የሄሊኮፕተር ዕርዳታ እንዲጠብቅ 

መገፋፋቱን የሚያመላክት ምንም ማስረጃ የለም። 

10.2.7.5 ምንም እንኳ ራኒያ ሄሊኮፕተር ለዕርዳታ ይመጣል የሚል እምነት ያሳደረች ቢመስልም፣ ይህ እምነቷ የታየው ወደ 23ኛው  ፎቅ ከሄደች እና መውጫ አጥታ 

መያዟን ካመነች  በኋላ ነበር። የሄሊኮፕተር እዚያ መኖር (ራኒያ ለሙኒራ ሄሊኮፕተር እንዳየች ተናግራለች) ለራኒያ 'የተሳሳተ ተስፋ' አልሰጣትም ማለት 

አይቻልም። ሳይዳ ሃሳቡን ባታቀርብላት ኖሮ ራኒያ ይህ ተስፋ ያድርባት ነበር ወይ ለሚለው ጥያቄ ግን መልሱ አይታወቅም።   

10.3       22 ኛ  ፎቅ 

10.3.1 ቃጠሎው በጀመረበት ወቅት በ22ኛው ፎቅ  ላይ አስራ  ስድስት ሰዎች ነበሩ። ሁለቱ ወደ 23ኛው ፎቅ ሄዱ (ማሪያም እና ኢስላ ኧልገዋሪ) እንዲሁም 14ኡ 

በ22ኛው ፎቅ ላይ ቆዩ። ሶስቱ ለቆ ለመውጣት በደረጃው ወደ ታች ወረዱ፣ ነገር ግን ሁለቱ ብቻ በህይወት ተርፈው ከህንፃው ለመውጣት በቁ፣  የአንቶኒ 

ዲሰን አስከሬን በ18ኛው ፎቅ ደረጃ  ላይ ተገኝቷል። አስራ አንዱ በ22ኛው ፎቅ ላይ የቆዩት ሰዎች፣ ሁሉም አንድ ላይ በፍላት 193  ውስጥ ህይወታቸው 

አልፏል። 

 
ስም ዕድሜ ኗሪ/እንግዳ የሞተ 

አንቶኒ ዲሰን 65 ፍላት 194 18ኛ ፎቅ ደረጃ 

ሲሪያ ቾከር 60 ፍላት 191 ፍላት 193 

ናዲያ ቾከር 33 ፍላት 193 ፍላት 193 

ባሲም ቾከር 40 ፍላት 193 ፍላት 193 

ዘይነብ ቾከር 3 ፍላት 193 ፍላት 193 

ሚርና ቾከር 13 ፍላት 193 ፍላት 193 

ፋጢማ  ቾከር 11 ፍላት 193 ፍላት 193 

ሃሺም ከድር 40 ፍላት 192 ፍላት 193 

ኑራ  ጀማል 35 ፍላት 192 ፍላት 193 

ያኸያ ሃሺም  13 ፍላት 192 ፍላት 193 

ፊርዳውስ ሃሺም 12 ፍላት 192 ፍላት 193 

ያቁብ ሃሺም 6 ፍላት 192 ፍላት 193 
 

10.3.2       ፍላት 194 

10.3.2.1 አንቶኒ (ቶኒ) ዲሰን እና  ወንድ ልጁ ቻርሊ የፍላት 194  ኗሪዎች ነበሩ። በቃጠሎው  ወቅት ቻርሊ ከቤት ውጭ ነበረ ። ቶኒ በ1:30ኤም ገደማ  እና  በ3:30 

ኤም መካከል ተከታታይ ጊዜ ለእሳት አደጋ ደውሏል።227-236,276-281,412 ምንም ከፖሊስ  ጋር የተገናኘበት የስልክ ጥሪ የለም። በሁሉም የስልክ ጥሪ ቅጂዎች 

ውስጥ  ቶኒ የእሳት አደጋዎች መጥተው እንዲያተርፉት ይማጸናል። ዕድሜው 67 መሆኑንና  በቀላሉ መውጣት እንደማይችል  ይናገራል። መጀመሪያ  ላይ 

የተሰጠው ምክር በተሻለ  ቦታ  ላይ ስለሆንክ በፍላትህ ውስጥ ቆይ፣ጭስም እንዳይገባ ሸፍን የሚል ነበር። በኋለኛዎቹ ጥሪዎች የለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ 

ኦፕሬተር እራሱን ለማትረፍ መሞከር ይችል እንደሆነ ጠየቀው/ችው። በራሱ ማምለጥ እንደማይችል፣ በጭሱ ውስጥ ማየት እንደማይችል፣ በጭሱ ውስጥ 

ማየት እንደማይችል፣ ሲበዛ ጨለማ እና በጣም ሞቃት መሆኑን፣ እናም መውጫ አጥቶ መያዙን  ቶኒ ለኦፕሬተር ተናገረ። በ3:27ኤም ገደማ  የኬንት የእሳት 

እና የነፍስ ማዳን አገልግሎት በደወለለት ጊዜ ቶኒ ደረጃው ላይ ነኝ ብሎ ነበር፣ ግን በየትኛው ፎቅ ላይ እንደሆነ  ሳይናገር የስልክ ጥሪው ተቋረጠ። 

በማንኛውም ከቶኒ ወይም ከቤተሰቡ ጋር በተካሄደ የ999 የስልክ ንግግር ቅጂ ውስጥ ስለ ሄሊኮፕተር አልተነሳም። 

10.3.2.2 የቶኒ ባለቤት ክኦደሊያ ቶኒ ለመንቀሳቀስ እንደሚያስቸግረው አብራርታለች፣ የመንቀሳቀስ ችግር አለበት፣ በህግ የተመዘገበ  አካል ጉዳተኛ ነው፣ የአጥንት 

ህመም ችግር አለበት፣ ስለዚህም ደረጃዎችን ለመውጣት እግሮቹ ያስቸግሩታል። 

10.3.2.3 በቃጠሎው ወቅት፣ ኮርደሊያ ቶኒን መጀመሪያ ያነጋገርችው  በ1:22 ኤም ሲደውልላት ነበር። እሳት መነሳቱን ነገራት። እንዲወጣ ነገረችው፣ ነገር ግን የእሳት 

አደጋዎች ሊታደጉኝ እየመጡ ስለሆነ እቆያለሁ፣ ቀደም ሲል አነጋግሬያቸዋለሁ አላት። በኋላ ላይ በሌላ የስልክ ጥሪ ኮርደሊያ አሁንም እንዲወጣ ጠየቀችው፣ 

ግን ጭሱ በጣም ጥቅጥቅ  ስለሆነ አልችልም አላት። የሄሊኮፕተሮች ድምጽ እየሰማ  መሆኑን ቶኒ ለኮርደሊያ ነግሯታል። ኮርደሊያ የእሳት አደጋ ቆይ 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ስላለው ነው ቶኒ በፍላቱ ውስጥ የቆየው S339,S343 1:22 ኤም የሚለው ሰዓት የተሳሳተ  ሳይሆን አይቀርም፣ ብዙም ሳይቆይ በማስከተል ለድንገተኛ  አገልግሎት 

ቶኒ መጀመሪያ የደወለውና  ከለንደን እሳት  አደጋ ጋር የተገናኘው በ1:30ኤም ስለሆነ።412 

10.3.2.4 በእሳቱ ወቅት ቶኒ ከወንድ ልጁ ከአልፊ ጋርም ተነጋግሯል። አልፊ አባቱ ከህንፃው ጥሎ እንዲወጣ ሊያበረታታው ሞክሯል፣ ነገር ግን የእሳት አደጋዎች 

እዚያው ቆይ ስላሉት እና ጥቅጥቁ ጭስ አስቸጋሪ ስለነበር ቶኒ እምቢ አለ።S340   በህይወት  የተረፈችው  እና  ከወጣች በኋላ ቶኒን በስልክ ያነጋገረችው 

የ5ኛ  ፎቅ ኗሪ ሻሮን ሄሊም ይህንኑ ደግማ ተናግራለች።S345  

10.3.2.5 ማጠቃለያ 
 

በእሳት አደጋ ስለተመከረ፣ ያሉበት የመንቀሳቀስ ችግሮች በራሱ ለቆ ለመውጣት በጣም አዳጋች ስላደረገበት፣ እንዲሁም በጥቅጥቁ ጭስ ምክንያት ቶኒ ዲሰን 

በፍላቱ ውስጥ ቆይቷል። በመጨረሻ  ላይ በደረጃው  በመውረድ ከህንፃው ለመውጣት ሞክሮ  ነበር፣ ግን በጭሱ ታፍኖ ተሸነፈ።  በሄሊኮፕተር መኖር 

የተነሳ ተበረታቶ ቶኒ በቤቱ ስለመቆየቱ፣ በሄሊኮፕተር የነፍስ አድን ሙከራ  ሊደረግ ስለመቻሉ የተነገረ ወይም የተጠቆመ  ስለመሆኑ  የሚያመለክት ምንም 

ማስረጃ የለም፣ አለዚያም በቃጠሎው ወቅት ከማንኛውም የፖሊስ አካል ጋር የተነጋገረበት ቅጂ  የለም። 

10.3.3       ፍላቶች 191፣ 192፣ 193፣ 195 

10.3.3.1  ባሲም ቾከር፣ ባለቤቱ ናዲያ እና  ሶስት ልጆቻቸው ሜርና፣ ፋጢማ  እና ዘይነብ የፍላት 193 ኗሪዎች ነበሩ  የናዲያ  እናት ሲሪያ ቾከር በፍላት 191  ውስጥ 

ኗሪ  ነበሩ፣ በቃጠሎው ወቅት ግን ከቤተሰባቸው ጋር በፍላት 193 ውስጥ ነበሩ።  ሌላዋ የሲሪያ ሴት ልጅ ሳውሳን ቾከር ደግሞ በፍላት 191 ኗሪ ስትሆን 

በቃጠሎው ወቅት ውጭ  ነበረች።  

10.3.3.2 ፍላት 192 ውስጥ የሚኖሩት ሃሺም ከድር፣ ባለቤቱ ኑራ ጀማል እና  ሶስት ልጆቻቸው ያኸያ፣ ፊርዳውስ እና ያቁብ ነበሩ።  በ3ኤም ገደማ ወደ ፍላት193 

ሄደው ከቾከር ቤተሰብ ጋር ተከለሉ፣ ኋላ  ላይም ሁላቸውም 11ኡም እዚያው  ህይወታቸው አለፈ።  

10.3.3.3 የፍላት 195  ኗሪዎች ቺ-ዩአን (ናኦሚ) እና ቺን-ሁሱአን (ሊዲያ) ሊያኦ ወደ ፍላት 193 ሄደው የቾከር ቤተሰብን ተቀላቅለው ነበር፣ ግን ወደ ታች ወርደው 

ተርፈዋል።  

10.3.3.4 ሃሺም፣ ኑራ፣ ባሲም፣ ናዲያ እና ናኦሚ ብዙ ጊዜ  በ999 ላይ ደውለዋል።  የሚከተለው ከድንገተኛ አደጋ ጥሪ ቅጂዎ  እና ከምስክሮች ማስረጃ በመጭመቅ 

በ22ኛው ፎቅ ላይ ስለተከነወኑት ሁነቶች ለማስገንዘብ የተዘጋጀ አጭር ቅንብር ነው። በማንኛውም ቅጂ ውስጥ ስለሄሊኮፕተር አልተነሳም። 

10.3.3.5 01:21:23ኤም  - ለ ለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ በናኦሚ ከፍላት 195  ውስጥ  ተደወለ 

ናኦሚ እሳት ሸቷት ለ 999 ስትደውል ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር በ01:21:23ኤም ተገናኘች።  ኦፕሬተር ለናኦሚ እሳቱ ከአራተኛው ፎቅ መሆኑን፣  

እቤት  ውስጥ  መቆየት  እንዳለባት፣ በሮቹንና መስኮቶቹን መዝጋት እንዳለባት ነገራት/ቻት።  በተጨማሪም ኦፕሬተሩ/ሯ "እዚያ  እላይ ምንም አትሆኝም" 

ብሏታል/ታለች።  ከጥሪው ብኋላ ናኦሚ የጎረቤቶቿችን ድምጽ ሰምታ ስለ እሳቱ ልትነግራቸው ወደ መተላለፊያው ሄዳለች።  ከፍላት 196  ማሪያም 

ኧልገዋሪን እና  ከፍላት 192 ኑራን ጨምሮ ብዙ ሰዎች በመተላለፊያው ላይ አገኘች።  ናኦሚ እሳቱ ከአራተኛው ፎቅ መሆኑንና መጥፎ  እንደማይሆን 

ስትነግራቸው፣ ማሪያም እሳቱ ከእነሱ ማዕድ ቤት መሆኑንና ለቀው መውጣት  እንዳለባቸው ገለጸች።   ይህ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ከገኘችው መረጃ 

ጋር  ስለሚጣረስ ናኦሚ ደነገጠች።  ለቶኒ ዲሰንም ስለ  እሳቱ ነግራው ነበር፣  እሱ ግን ወደ ቤቱ ተመልሶ ገባ።    ናኦሚ እና ሊዲያ ለቆ ለመውጣት ወሰኑ።  

ስለዚህ ጥቂት ነገሮች ይዘው ወደ ደረጃው አመሩ።   በደረጃው ላይ ብዙ ሰዎች ወደላይ ሲመጡ አጋጠሟቸው።  ናኦሚ የትም መሄጃ  ስለሌለ  እና  

ጣሪያውም የማይደረስበት ስለሆነ ወደ ላይ መሄድ እንደሌለባት ታውቅ ነበር፣ ወደ ላይ ሰዎች ሲመጡ ስታይ ግራ ገባት።  ናዲያ ቾከር ከቤት ወጥታ ወደ 

ውስጥ እንዲገቡ ጋበዘቻቸው፣ እናም  ናኦሚ እና ሊዲያ የቾከርን በቤተሰብ በፍላት 193 ውስጥ ተቀላቀሉ። በዩኬ ውስጥ ያሉ ህንፃዎች የእሳት ስርጭትን 

የሚከላከሉ ሆነው እንደሚሠሩ ስለምታውቅ ነበር መጀመሪያ  ላይ ተማምና  በህንፃው ውስጥ የቆየችው።   በተጨማሪም እሷ እና ሊዲያ አደጋው በደረጃው 

ላይ ይሁን ውጭ  እርግጠኛ አልነበሩም።   

10.3.3.6 01:30:37 ኤም - ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ናኦሚ ከፍላት 193  ውስጥ ሆና ደወለች  

ተጨማሪ ጭስ በ22ኛው ፎቅ ላይ መኖሩን ለመንገር፣ ናኦሚ ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ድጋሚ ደወለች።     በየትኛው ፎቅ ላይ እሳቱ እንደተነሳ 

ስትጠይቅ፣ በኦፕሬተሩ/ሯ ከ4ኛው ፎቅ መሆኑ ተነገራት። በጎረቤቷ እሳቱ በ22ኛው ፎቅ ላይ መሆኑ እንደተነገራት እና  እነሱም (እሷ  እና  ሊዲያ ) 

በጎረቤታቸው ፍላት ውስጥ እንደሆኑ ገለጸች።  የእሳት አደጋ ሠራተኞች ከቦታው መድረሳቸውን ኦፕሬተር አረጋገጠላት/አረጋገጠችላት።  ናኦሚ በቤት 

ውስጥ መቆየት ይኖርባቸው እንደሆነ ስተጠይቅ፣ ኦፕሬተሯ ይህ አድርጊ ብላ ልትመክራት እንደማትችል መልሳላት፣ በ22ኛ ፎቅ ላይ መሆናቸውን ለእሳት 

አደጋ ሠራተኞች እንደምታሳውቅ ግን አረጋገጠችላት።338  ናኦሚ እንዲህ ብላለች:  

"እናትዮዋ [ናዲያ ቾከር] ለቤተሰቦቹ እና ለጓደኞቹ መደወል ጀመረች። በስልክ የሚያናግሯት ሰዎች ቶሎ ብለው መሮጥ  እንዳለባቸው፣ ከህንፃው 
ለቀው መውጣት እንዳለባቸው ሲነግሯት ሲበዛ መርበትበት ጀመረች። ምንም ነገር አናውቅም ነበር።  ምን ማድረግ እንዳለብን አናውቅም ነበር . . 
.በቃ በዚህ ሁኔታ አንድ ሰዓት ያህል አለፈ።" ኤስ76 

10.3.3.7 01:34:08ኤም - ለ 999 ተደወለ በሃሺም ከድር ፍላት 192 ውስጥ ሆኖ 
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ሃሺም ለ 999 ደውሎ ከእሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘና በ22ኛ ፎቅ፣ ፍላት192 ውስጥ መውጫ አጥተው መገኘታቸውን ተናገረ። ደረጃው በጭስ ስለታፈነ 

እና ከኮሪደሩ ጭስ ስለሚመጣ ወደ ታች መውርድ ስላልቻሉ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ኦፕሬተሯን ጠየቀ። ኦፕሬተሯ ጭሱ አምስተኛ ፎቅ ላይ ካለው 

እሳት የሚመጣ ሊንሆ እንደሚችል (ኦፕሬተሯ በስህተት መስሏት እንደሆነ ይገመታል) በመንገር ሃሺም በሮቹንና  መስኮቶቹን እንዲዘጋና ጭሱ እንዳይገባ 

እንዲያደርግ መከረችው። ኦፕሬተሯ  ሰዎች እየደረሱላቸው መሆኑንም ተናግራለች። ይህ ስልክ የተደወለው የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመደረሱ በፊት 

ሲሆን ስለሄሊኮፕተር ምንም አልተነሳም።   

10.3.3.8 በ 1:43ኤም ገደማ - ሃሺም ገነት ሻዎን አነጋገረ  

በ1:43 ኤም ላይ በ18ኛው ፎቅ የፍላት 153 ኗሪ  የሆነችው ገነት ሻዎ ለሻኪም ደውላለት አነጋግራዋለች።   የድንገተኛ አገልግሎቶችን ደውሎ  ማነጋገሩንና  

እንዲጠብቅ እና ከፍላቱ እንዳይወጣ የነገሩት መሆኑን ገለጸላት።  ለገነትም ይህንኑ እንዲታደርግ እና የድንገተኛ አገልግሎቶች እንደሚደርሱላቸው ነገራት። 

10.3.3.9 በ 1:44 ኤም ገደማ  - ኤን ፒ ኤ ኤስ ደረሰ  

የመጀመሪያው የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተር በግሪንፊል ህንፃ አካባቢ ደረሰ።     

10.3.3.10 01:40:46 ኤም  - ለ 999 ተደወለበ ናዲያ ቾከር በ ፍላት 193 ውስጥ ሆና  

ናዲያ ቾከር ለ 999 ደወለች፣ እና በነበረው መጨናነቅ የተነሳ  ከ ኤሴክስ የእሳት አደጋ  እና ነፍስ አድን አገልግሎት (ኤፍ አር ኤስ) ጋር ተገናኘች። ናዲያ 

በግሪንፊል ህንፃ ላይ ቃጠሎ መኖሩንና  በ22ኛው ፎቅ ላይ መሆናቸውን ለቢቲ ኦፕሬተር ተናገረች። የቢቲ ኦፕሬተር ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር 

እንስከሚያገናኛት/እስከምታገናኛት ስትጠብቅም፣ በ ስተጀርባ የሆነ ሰው እንዲህ ብላ ተናገረች: "የትም አንሄድም።" የቢቲ ኦፕሬተር የስልክ ጥሪውን ከለንደን 

እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ለማገናኘት ሞከረች/ሞከረ፣ ግን ከብዙ ጥበቃ በኋላ ግን ኦፕሬተሯ/ሩ ጥሪውን ወደ ኤሴክስ ኤፍ አር ኤስ አሸጋገረችው/ረው። 

የኤሴክስ ኤፍ አር ኤስ ኦፕሬተር ስልኩን ስታነሳ፣ ናዲያ  በቤቱ ውስጥ ጭሱ እያየለ መሆኑን ገለጸች። ኦፕሬተሯ/ሯ አድራሻዋን ወሰደች/ወሰደ፣ የእሳት 

አደጋ ሠራተኞች በቦታው እንዳሉ ነግራት/ነግሯት ጥሪው አበቃ። ምንም የተለየ  ምክር በ  ኤፍ አር ኤስ ኦፕረተር አልተሰጠም። ስለ ሄሊኮፕተር ምንም 

አልተነሳም።167,341,342 

10.3.3.11 02:03:34ኤም - ለ 999 በሃሺም ከድር ተደወለ ፍላት 192 ውስጥ ሆኖ 
 

ሃሺም ለ 999 ደውሎ  ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘ። በ ፍላት192  ውስጥ  መያዛቸውን እና እሳቱም እየቀረባቸው መሆኑን ተናገረ። ኮሪደሩ 

በጭስ በመታፈኑ ሊወጡ አለመቻላቸውን ተናገረ። ኦፕሬተሯ ጭሱ እንዳይገባ  እንዲከላከለው በመምከር የእሳት አደጋ ሠራተኞች በቦታው  ስለደረሱ 

የሚገኙበትን ስፍራ እንደምታሳውቃቸው ነገረችው። ስለ ሄሊኮፕተር ምንም አልተነሳም።159,290,291 

10.3.3.12 02:09:46 ኤም - ለ 999 ተደወለ በሃሺም እና ኑራ ጀማል ከ ፍላት 192 ሆነው 
 

ለ 999 የተደወለ ከኑራ ጀማል ሞባዬል ላይ ሲሆን ጥሪው ከ ለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ጋር ተገናኝቷል። የመጀመሪያው ደዋይ ሃሺም ከድር እንደሆነ 

ይታመናል፣  በጥሪው ወቅት ኑራ ጀማል ብታነጋግርም። ቃጠሎው  በ22ኛው ፎቅ፣ ፍላት 192  ማዕድ ቤታቸው ውስጥ መድረሱን ተናገሩ። ወደ ሌላ 

ክፍል እንዲሄዱ እና በሩን እንዲዘጉ ተመከሩ። ኦፕሬተሯ በአራተኛው ፎቅ ላይ ያለውን ቃጠሎ ለማጥፋት ጥረት እየተደረገ መሆኑን በመንገር፣ ወደ ሌላ  

ክፍል እንዲሄዱና ጭሱን ከመግባት እንዲከላከሉ፣ ሰዎችም በፍላታቸው ውስጥ እንዲቆዩ  እየተመከሩ መሆኑን፣ በፍላት ውስጥ ቃጠሎ ካለ ግን ለመውጣት 

መሞከር  ሊኖርባቸው እንደሚችል፣ ይህም የግል ውሳኔያቸው እንደሆነ   መከረቻቸው። ስለ ሄሊኮፕተር ምንም አልተነሳም።160,288,289 

10.3.3.13160,288,

289 
02:18:03ኤም - ለ 999 ተደወለ በኑራ ጀማል ከፍላት 192 
 

ኑራ ለ999ደውላ ጥሪዋ ከ ለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘ። ፍላታቸው እየተቀጣጠለ ስለሆነ አምስታቸውም ወደ ጎረቢታቸው መሄድ እንዳለባቸው 

ተናገረች። ኦፕሬተሯም ወደ ደረጃውም ይሁን ወደ ሌላ ፍላት ብቻ ያነሰ ጭስ ወደ አለበት ቦታ መሄድ እንዳለባቸው መከረቻት። ከበስተጀርባ አንድ ሰው 

የጎረቤት በር ሲያንኳኳ፣  ናዲያንና ባሲምን ሲጣራ ይሰማል (የፍላት192 ኗሪዎቹ ናዲያ ቾከር እና ባሲም ቾከር) በተቻለ  ፍጥነት ሊደርሱላቸው እየሞከሩ 

ያሉ በህንፃው ውስጥ የሚሠሩ የእሳት አደጋ   ሠራተኞች መኖራቸውን ተናገረች። ስለ ሄሊኮፕተር ምንም አልተነሳም።161,292,293 

10.3.3.14 02:33:01ኤም - ለ 999 ተደወለ በ ኑራ ጀማል ከ ፍላት 192 
 

ኑራ ለ999ደውላ ጥሪዋ ከ ለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘ። ሳሎናቸው በቃጠሎ ላይ መሆኑንና  ጭሱ ጥቅጥቅ በመሆኑም ማየት እንደማይችሉ፣ 

ሁለት ነፍስ ያወቁ እና ሶስት ህፃናት መሆናቸውን ተናገረች። ኦፕሬተሯ ባልደባዋን አማከረች፣ ባልደረባዋም ሰዎች ጥለው እንዲወጡ እየተመከሩ መሆኑን 

ተናገረ/ረች። ኦፕሬተሯም ወደ ላይ ወይም ወደ ታች መሆኑን ጠየቀች፣ ባልደረባዋም ወደ ታች መሆኑን አረጋገጠ/ች። በፍላታቸው ውስጥ ቃጠሎው ስላለ፣ 

ሰውነታቸውን በጨርቅ መሸፈን እና ወደ ታች መውረድ እንዳለባቸው፣ የእሳት አደጋ ሠራተኞችም ሊያገኛቸው እንደሚሞክሩ ለኑራ መከረቻት። ኑራ 

ምክሩን ተቀበለች። ስለ ሄሊኮፕተር ምንም አልተነሳም።163,294,295 
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ናዲያ  ለ 999 ደውላ ጥሪው ለለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ተገናኘ። በጣም ብዙ ጭስ ወደ ውስጥ እየገባ መሆኑንና ሊከላከሉት መሞከራቸውን ተናገረች። 

ጎረቤቶቻቸው እነሱ ጋር በፍላት193  ወስጥ ናቸው። ናዲያ  እንዲህ አለች፣  

'ሄሊኮፕተር ሊያነሳን ይችላለ  እባክሽ？“ 

ኦፕሬተሯ ለጥያቄው ስለ ሄሊኮፕተር አልመለሰችም፣ ነገር ግንበፍላቱ ውስጥ ምን ያህል ሰዎች እንዳሉ ጠየቀች። ናዲያ ስድስት አዋቂዎች እና ሶስት ህፃናት 

እንደሆኑ በማረጋገጥ እሳቱ በየትኛው ፎቅ ላይ እንደሆነ ጠየቀች። ኦፕሬተሯ የእሳት አደጋ ሠራተኞች በተቻለ አቅም ሊደርሱላቸው እየሞከሩ መሆኑን 

አረጋገጠች፣ ባሉበት አንድ ላይ መቆየት እንዳለባቸው፣ ነገር ግን እሳት ሰብሮ ከገባ መልሳት እንዲትደውል ነገረቻት። በደዋዩዋ ጀርባ አንድ ወንድ 

ስለሄሊኮፕተር ሲናገር ይሰማል፣ ግልጽ ግን አይደለም። ኦፕሬተሯ እንዲትሰማ  ተናግሮ ሊሆን ይችላል፣ ”ሄሊኮፕተር ላኩልን“ ወይም ተመሳሳይ ቃለት 

ብሎም ይሆናል። የስልክ ጥሪው ከማብቃቱ በፊት፣ ኦፕሬተሯ እንደሚደርሱላቸው ደግማ ተናገረች፣ 
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ይህ ጥሪ የተደወለው ከኑራ ሞባዬ ላይ ነበር፣ ከመገናኘቱ በፊት ግን ጥሪው ተቋረጠ። የኤም ፒ ኤስ ኦፕሬተር በ 2：38：20 ኤም ላይ መልሳ/ሶ  ደወለ/ች፣ 

ለጥሪው መልስ የሰጠችው ሴት ምናልባት ህፃን ነበረች፣ ደረጃው ግማሹ በእሳት ላይ ስለሆነ፣ በፍላት192 ውስጥ ስለሆኑ፣ ሶስት ህፃናት እና ሁለት ነፍስ 

ያወቁ ሰዎች ናቸው፣ መኝታ ቤታቸው በእሳት ስለተያያዘ እሳት አደጋ  እንዲደርስላቸው ጠየቀች። እንዲህ አለች "ሄሊኮፕተር፣ የሆነ ነገር በመስኮቶቹ በኩል።

” ሌላ  ሴት፣ ኑራ  እንደሆነች ይታመናል፣ በመስመር ላይ መጥታ እሳት አለ ብላ የሚከተለውን ተናገረች： 
 

“አምስት ነን፣ እየተቃጠልን ነው፣ ሰፊ መስኮት አለን፣ በመስኮት በኩል በሄሊኮፕተር ልታወጡን ትችላላችሁ እባክሽ።”  
 

ኦፕሬተሯ ለመስኮቱ ወይም ለሄሊኮፕተሩ ጥያቄ መልስ አልሰጠችም፣ የእሳት አደጋ ሠራተኞች በቦታው አሉ ብላ ተናገረች። ከዚያም የስልክ ጥሪው አበቃ። 

በማስከተልም የኤምፒ ኤስ ኦፕሬተር አምስቱ መውጫ አጥተው የመያዘቸውን  መረጃ  ለማስተላለፍ ለለንደን እሳት ብርጌድ ኦፕሬተር ደወለች። 

10.3.3.17 02：42：11ኤም - ለ 999 ተደወለ በ ባሲም ቾከር ከ ፍላት 193 

ባሲም ለ 999 የደወለው የስልክ ጥሪ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኝቷል። ለኦፕሬተ/ሯ  በ 22ኛው ፎቅ ላይ በ ፍላት 193  ውስጥ መሆናቸውን፣ 

እሳቱ ከሚቀጥለው ቤት መድረሱን እና  በደቂቃ  ውስጥ ከእነሱ ፍላት እንደሚገባ ተናገረ። ኦፕሬተሩ/ሯ ሊወጡ የሚችሉበት ማንኛውም መንገድ ይኖር 

እንደሆነ ሲትጠይቅ/ስትጠይቅ፣ ባሲም እንዲህ አለ፣  

“የት ነው የምንወጣው፣ ምንም ቦ ታ  የለም ለመውጣት （በግልጽ አይሰማም）ጭሱ በጣም ብዙ ነው" 

ባሲም በፍላቱ ውስጥ ስምንት ሰዎች መኖራቸውን አረጋግጦ፣ በማስከተል እንዲህ አለ፣  

·አንድ ነገር ልነግርሽ እችላለሁ？ ሄሊኮፕተር ብትልኩልን በሌላው በኩል፣ ልንወጣ እንችላለን (ግልጽ አይደለም) በጎን በኩል።” 

ኦፕሬተሯ  መለሰች፣  

”አዝናለሁ፣ ምንም ሄሊኮፕተር የለንም፣ አዝናለሁ።“  

ኦፕሬተሯ ቀጠለች፣ ውጭ ኮሪደሩ ላይ ጭስ አለ ወይ ብላ በመጠየቅ። ባሲም በሁሉም ቦታ ጭስ መኖሩን እና መውጣት እንደማይችሉ አብራራ። ከባሰ  

መውጣት እንዳለባቸው፣ የህይወትና የሞት ጥያቄ  ስለሆነ  መወሰን እንዳለበት መከረችው። ከዚያም ስልኩ ተዘጋ።69,299,300 
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ኑራ ለ 999 ደውላ ጥሪዋ ከለንደን እሳት ብርጌድ ጋር ተገናኝቶ አምስታቸው በፍላት 192  ውስጥ መውጫ አጥተው መያዛቸውን እና ሊሞቱ መሆኑን 

ተናገረች። ኦፕሬተሯ ሊወጡ ይችሉ እንደሆነ ጠየቀቻት። ኑራ  መለሰች፣ በሩን ልትከፍት ሞክራ እንደነበረና ለጥቂት እንደተረፈች፣ በመኝታ ክፍላቸው 

ውስጥ መሆናቸውን ተናገረች። ኦፕሬተሯ ባ ልደረቦቿን እያማከረች ሳለ፣ ኑራ  እንዲህ ትላለች፣ 

 

"ምን እየጠበቃችሁ ነው፣ ልንሞት  ነው？ ለምንድነው ሄሊኮፕተር የማትልኩልን？“ 

 

ኦፕሬተሯ  ወደ ስልኩ ተመልሳ ለኑራ መውጣት እንዳለባቸው ትንግራታለች። ኑራ  አንችልም ትላለች፣ ኦፕሬተሯ ግን እራሳቸውን ለማትረፍ መሞከር 

እንዳለባቸው አጽንኦት ሰጥታ ትመልስላታለች። ሃሺም በመስመር ላይ ይመጣል፣ ኦፕሬተሯም ያንኑ ምክር ትደግምለታለች። ሀሺም ለመውጣት መሞከሩን 

እና ራሱን ስቶ ሊወድቅ እንደነበር በመግለጽ፣ በጢሱ ምክንያት መውጣት እንደማይችሉ ይናገራል። ፡ ሃሺም ያለው አማራጭ ያ ብቻ እንደሆነ ይጠይቃል፣ 

ኦፐሬተርም መሞከር እንዳለባቸው ትናገራለች። ሃሺም "እ" ይልና  ስልኩ ይዘጋል።164,301,302 
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ናኦሚ ለ 999 ደውላ ጥሪዋ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር በ 02：51：08ኤም ተገናኘ። በ ፍላት193 መሆናቸውን በማረጋገጥ በደረጃው ሮጠው 

መውጣት ይኖረባቸ እንደሆነና እንዳለሆነ ጠየቀች። ናኦሚ ህንፃው በመላ  እሳት በእሳት መሆኑንና ውጭውም በጭስ መታፈኑን ተናገረች። ኦፕሬተሯ ይህን 

አድርጊ ብላ ምን እንደምትመክራት እንደማታውቅ፣ ግን ሁለት አማራጭ እንዳላቸው፡ በክፍሉ ውስጥ መቆየት እና ጭሱ እንዳይገባ  መከላከል ወይም 

ከህንፃው መውጣት ፣ የትኛው እንደሚሻል መወሰን የእነሱ ፈንታ እንደሆነ ተናገረች። አስር ሰዎች መሆናቸውን፣ በጭሱ ምክንያት መውጣት እንደማይችሉ፣ 

ምን እንደሚያደርጉ ግራ እንደገባቸው ተናገረች። በሰተ ጀርባ ናኦሚ ሌሎቹ ውስጥ እንዲቆዩ እና በሩን እንዲዘጉ ስትናገር ትሰማለች። የሆነ ሰው  （ኑራ 

እና  ሃሺም ሊሆኑ ይችላሉ）በር እያንኳኳ መሆኑንም ትናገራለች። ናኦሚ ደጋግማ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ኦፕሬተሯን ትጠይቃለች። የእሳተ አደጋ 

ሠራተኞች እያንዳንዱን ሰው ለመድረስ እየታገሉ ስለሆነ እራሳቸውን በርጥብ ፎ ጣ እና ብርድልብስ ሸፍነው ለመውጣት እንዲሞክሩ ታዛለች። ኦፕሬተሯ 

ይህ ያላቸው የተሻለ ዕድል መሆኑን በድጋሚ ትናገራለች። ናኦሚ መመለስ አቆመች፣ ጥሪውም አበቃ።303 በሰጠችው ምስክርነት ውጥ ናኦሚ እንዳብራራችው 

ናዲያ ቾከር ሁላችንም መውጣት አለብን ብላ ነበር፣ ለመውጣትም ተዘጋጅተው ነበር።  እሷ እና ሊዲያ ግን በፍላታቸው ውስጥ እንዲቆዩ ስለተመከሩ እና 

ውጭ  በነበረው ጭስ የተነሳ ለመውጣት አመናተው ነበር። የቾከር ቤተሰብ ለመውጣት ሞክረው ነበር፣ ነገር ግን የፊት ለፊቱን በር  ሲከፍቱ  በነበረው 

ጥቅጥቅ ጭስ የተነሳ መሄድ አልቻሉም። የቾከር ቤተሰብ ቢያንስ ሁለተ ጊዜ ሊወጡ ሞክረው ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ መመለሳቸውን ሊዲያም  

ታስታውሳለች።S144,S347  
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ኑራ  ለ 999 ደወለችና ጥሪዋ ከለንደ እሳት ብርጌድ ጋር ተገኝቶ  መውጣት እንደማይችሉ ትናገራለች። ኦፕሬተሯ በመደጋገም እራሳቸውን በእርጥብ ፎጣ 

ሸፍነው ለማምለጥ መሮጥ እንዳለባቸው አበረታታች። የስልክ ጥሪው ከማብቃቱ በፊት፣ ኑራ በስተጀርባ ሌሎቹን ታናግራለች፣ ለኦፐሬተሯ መልስ አትሰጥም 

። ስለ ሄሊኮፕተር አልተነሳም።165,304,305 

10.3.3.21 02：55：39ኤም - ለ 999 ተደወለ በ ናዲያ  እና ናኦሚ ከ ፍላት 193 

ከናዲያ ቾከር ስልክ ነው ይህ ጥሪ ለ 999 ተደውሎ  ከ ለንደን እሳት ብርጌድ ኦፕሬተር ጋር የተገናኘው። ስልኩ በሚመለስበት ወቅት መጀመሪያ  ላይ 

ከደዋዩ በኩል ድምጽ አልነበረም። ከአፍታ በኋላ የናዲያ  እንደሚሆን የሚታመን ጩኸት ይሰማል፣ ቃላቷም ግልጽ አይደሉም። ሌላ ሴት፣ ከ ፍላት 195 

መጥታ የቾከር ቤተሰብን የተቀላቀለችው ናኦሚ እንደሆነች ይገመታል፣ በመስመር ላይ መጣች። ናኦሚ እንዲህ አለች፣   

"እባካችሁ ሄሊኮፕተር  ላኩልን። እባካችሁ አንድ ሄሊኮፕተር ለ 22ኛው ፎቅ ላኩ። መብራቱ በርቷል፣ መብራቱ ይበራል። እባካችሁ ሄሊኮፕተር 

ላኩ፣ ምክንያቱም ሁሉም ቦታ  እሳት ነው።" 

ኦፕሬተሯ  እራሳቸውን በርጥብ ፎጣዎች መሸፈን እንዳለባቸው ትናገራለች፣ ናኦሚ ግን ጭሱ  በጣም ከባድ ስለሆነ ሌላው ቀርቶ እርስ በርስ መተያየት 

እንደማይችሉ በመናገር እባካችሁ ሄሊኮፕተር ላኩ ትላለች። ኦፕሬተሯ ወደ ደረጃው መሄድ እንዳለባቸው ትናገራለች። ያን መሞከራቸውን እና ቃጠሎው 

ሁሉም ቦታ ስለሆነ ሁላቸውም እዚያው ሊያልቁ እንደሆነ ትናገራለች።  ለመትረፍ ያላቸው ብቸኛ አማራጭ ወደ ደረጃው በመሄድ መውረድ እንደሆነ 

ኦፕሬተሯ ትናገራለች።  ናኦሚ ይህንን መገንዘቧን ገልፃ ጥሪው ያበቃል።170,306,307   በሰጠችው ምስክርነት ውስጥ ናኦሚ በመስኮት በኩል ነጭ ፎጣ 

ማውለብለቧን እና  ልብም እንዳላላትተናግራለች።S76,S346   

10.3.3.22 ኑራ  በ02:53:06 ኤም ለ999 ከደወለች ከአጭር  ጊዜ በኋላ ፣ እሷ፣ ሃሺም እና ልጆቻቸው ወደ ፍላት 193 ሄደው ከቾከር ቤተሰብ፣ ከናኦሚ እና ከሊዲያ  

ጋር ተቀላቀሉ  እና በጠቅላላው በፍላት 193  ውስጥ ያሉት ሰዎች ቁጥራቸው 13 ሆነ።  ናኦሚ ኑራን ማናገሯን፣ ኑራ ናኦሚን አብራት እንዲትጸልይ 

ስትጠይቃት፣ አንድ ነገር ማድረግ እንዳለባቸው እንደነገቻት ታስታውሳለች።    

 
"አንድ  ነገር ማድረግ እንዳለብን ነገርኳት።  እንግሊዝኛ  አትናገርም፣  ግን የሆነ ነገር ትናገር ነበር፣ እራሷን እየነቀነቀች፣ ምንም ማድረግ    አይቻልም  

ዓይነት።“ ኤስ76 
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ባሲም ለ 999 ደውሎ ጥሪው ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘ። የሚከተለው ቃለ ምልልስ ከኦፕሬተሯ/ሩ ጋር ተካሄደ： 

ባሲም 
”ሄሊኮፕተር ላኩልን፣ በ22ኛው ፎቅ ላይነ ያለነው፣ ልናልቅ ነው . . . እባካችሁ ሄሊኮፕተር፣ ልናልቅ 

ነው·“ 

ኦፕሬተር “22ኛ ፎቅ？” 

ባሲም “አዎ፣ እባካችሁ ሄሊኮፕተር፣  ልናልቅ ነው፣ አለቅን！” 

ኦፕሬተር “ስማ፣ ስማ , አሁንም በፍላታችሁ ውስጥ ናችሁ？” 

ባሲም “አዎ፣ መውጣት አንችልም！” 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ኦፕሬተር “እሽ፣ አዳምጠኝ፣ 22ኛ ፎቅ፣ የትኛው ፍላት ውስጥ ናችሁ？” 

ባሲም “193” 

ኦፕሬተር “193. “እሽ፣ ቃጠሎ አለ？” 

ባሲም “በፍላቱ ውስጥ 20  ሰዎች አሉ፣ 20  ሰዎች！”  （የማይሰሙ ቃላት） 

ኦፕሬተር 
“አዳምጠኝ፣ በሄሊኮፕተር ልናድናችሁ አንችልም፣ በፍላቱ ውስጥ ከዚህ በኋላ ልትቆዩ  ካልቻላችሁ፣ ፍላቱን 
ለቃችሁ መውጣት እና ከህንፃው መውጣት መጀመር አለባችሁ።” 

ባሲም “ፍላቱን ጥለን መሄድ አንችልም፣ ደረጃው በጭስ ተሞልቷል፣ መውጣት አንችልም።” 

ኦፕሬተር “አዳምጠኝ፣ ጭስ ነው።” በደረጃው ያለው ጭስ ነው እሳት አይደለም።“ 

ባሲም ”አዎ፣ ግን መራመድ አንችልም፣ መራመድ አንችልም።“ 
 

ጨለማ ቢሆንም እንኳ፣ እራሳቸውን ሸፋፍነው ወደ ደረጃው በመሄድ  ግርግዳውን በመከተል ወደ ታች እንዲወርዱ መምከሯን ቀጠለች።   ባሲም ዳግመኛ 

አልመለሰላትም፣ የስልክ ጥሪው ከሁለት ደቂቃ ገደማ በኋላ አበቃ።171,308,309  

10.3.3.24 03：04：24ኤም - ለ 999 ተደወለ በ ባሲም ቾከር ከ ፍላት 193 

ባሲም ለ 999 ደውሎ ጥሪው ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘ። ለመዳን ያላቸው ብቸኛ ተስፋ እራሳቸውን በርጥብ ጨርቅ እና ፎጣ ሸፍነው ወደ 

ደረጃው መሄድና መውጣት መሆኑን ኦፕሬተር ተናገረች።   በጭሱ ምክንያት እንዳልቻሉ፣ ማየት እንደማይችሉና አደገኛ መሆኑን መለሰላት። ኦፕሬተሯ 

ወደ ደረጃው ሄደው ግርገዳውን በዳበሳ እየተከተሉ እንዲወርዱ፣  ያላቸው ብቸኛ አማራጭ መሆኑን በመግለጽ ባሲምን አበረታታችው።   ባሲም እንዲህም 
ብሏል ”ግን ሁሉም፣ መላው ህንፃ ጭስ በጭስ ነው፣ ከታች አንስቶ ደረጃዎቹም፣ ሁሉም ጋር  ጭስ“  ጭሱ ከታች የሚመጣ መሆኑን እየጠቆመ።172,310.311   
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ለለንደን እሳት ብርጌድ በደወለችው  የመጨረሻ ስልክ ላይ፣ ናኦሚ ህንፃውን በራሳቸው ጥለው መልቀቅ እንዳለባቸው ተመክራለች።312,352-354   በሰጠችው 

የምስክርነት ቃል ውስጥ፣ ሁኔታው በጣም የተዘበራረቀ እንደነበር አብራርታለች።  ጭሱ በጣም መጥፎ ስለነበር እሷ  እና  ሊዲያ መውጣት እንዳለባቸው 

ወሰኑ፣ አንድ ጎረቤታቸው ግን በጭስ ስለታፈነ መውጣት እንደማይቻል ተናግሯል/ተናግራለች።  ናኦሚ አንድ ሄሊኮፕተር አይታ ነበር፣ እነሱን ሊታደጋቸው 

እንደማይችል ግን አውቃለች።  ታስታውሳለች፣  

 
“ሄሊኮፕተር ሊመጣ እና  ሊያድነን ይችላል የሚል ጩኸት ነበር፣ ወደ ሄሊኮፕተሩ ሳስተውል ግን ወደ  ህንፃው ሊቀርብ እንደማይችል ተገነዘብኩ። 

ያን ማድረግ ቢችሉ ኖሮ  ቀደም ብለው ያደርጉት ነበር።“ 
 
”በመጨረሻ መውጣት አለብን አልኩኝ፣ እነሱ ግን እምቢ አሉ። ተስፋ  ቆርጠው እንደሆነ አርግጠኛ  አይደለሁም፣ ምናልባት ቀደም ሲል ሞክረው 

ሌላው ቀርቶ ወደ  እሳት መውጫው በር እንኳ መሄድ ስላልቻሉ ሊሆን ይችላል።“ ኤስ76 

 

ከዚያ  በኋላ ወዲያው ናኦሚ እና ሊዲያ ጥለው ወደ ታች ወረዱና እራሳቸውን አዳኑ።   
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ደዋዩዋ ሴት ማን እንደሆነች አልታወቀም። ደዋዩዋ  በመደጋገም በመስኮት በኩል ለመውጣት ሄሊኮፕተር እንዲላክላቸው ኦፕሬተሩን/ሯን ትጠይቃለች።  

ኦፕሬተሩ/ሯም በእርጥብ ፎጣ ጭንቅላታቸውን በመሸፈን በበሩ በኩል እንዲወጡ በመምከር ደዋዩዋን ለማበረታታ  ይሞክራል/ትሞክራለች።  የሚቀጥለው 

ቃለ ምልልስ ተካሂዷል： 

ደዋይ 
“እሳት አደጋ፣ እየተቃጠልን ነው፣ በመስኮት በኩል ልናመልጥ  እንችላለን፣ 22ኛ  ፎቅ ግሪንፊል  ህንፃ፣  

እባካችሁ፣ እኛ  እየ . . .” （ተደራቢ ንግግር） 

ኦፕሬተር “የሆኑ  እርጥብ ፎጣዎች  ማግኘት ትችላላችሁ？ ጭንቅላታችሁ ላይ አድርጉና . . ." 

ደዋይ 
”አዎ አዎ እሺ፣ አለን፣ በማዕድ ቤት በኩል፣ በመስኮት በኩል፣ አንድ በጣም ሰፊ መስኮት  አለ፣  በሄሊኮፕተር  
ማምለጥ እንችላለን እባካችሁ፣ በዚያ  በኩል ቃጠሎ  የለም።” 

ኦፕሬተር “ስለዚህ ከዚያ  በኩል፣ እሳት ከሌለበት በኩል ንፁህ አየር ማግኘት ትችላላችሁ？” 
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ደዋይ “አይ፣ እዚያ ማንም የለም፣ መውጣት አይቻልም . . ." (የማይሰማ） 

ኦፕሬተር ”ይቅርታ？“ 

ደዋይ 
”ሄሊኮፕተር ልትልኩልን ትችላላችሁ፣ ሄሊኮፕተር እያያሁ ነው፣ በሄሊኮፕተር ልታተርፉን ትችላላችሁ 

እባክሽ？“ 

ኦፕሬተር ”አይደለም፣  ጥሩ፣ በውስጥ እንመጣላችኋለን ይበልጥ  ረዣዥም መሰላሎች እየላኩ ነው፣ እሺ？“ 

ደዋይ ”ይቅርታ፣ አዎ፣ አዎ፣ እንችላለን . . ."  （ከፍተኛ  ድምጽ） 

ኦፕሬተር “ተጨማሪ መሰላሎች እየላኩ ነው። ስለዚህ፣  የትኛው ቤት ቁጥር ውስጥ ነው ያላችሁት？” 

ደዋይ 
“ምን ፣ 193፣ 193፣  በመስኮት በኩል፣ ማምለጥ  እንችላለን፣ ሄሊኮፕተር ልትልኩልን  ትችላላችሁ እባክሽ

？”  

ኦፕሬተር “እሽ፣ የትኛው ፎቅ  ላይ ናችሁ？” 

ደዋይ “22ኛ” 

ኦፕሬተር 
“እሽ፣ ያ  እንደሚያስፈልጋችሁ  እነግራቸዋለሁ፣ እሽ？ ግን በሌላው  በኩል መውጣት እንደማትችሉ 

እርግጠኛ  ነሽ？“  

ደዋይ ”አዎ፣ አዎ“ 

ኦፕሬተር ”ጭንቅላታችሁን በእርጥብ  ፎጣ ሸፍናችሁ፣በዚያ  በኩል ለመውጣት  መሞከር አትችሉም？“  

ደዋይ 
”እንችላለን፣ ሄሊኮፕተር ከላካችሁልን በመስኮት በኩል መውጣት  እንችላለን፣ አለበለዚያ ሁላችንም 
ሃያችንም እዚህ  ልናልቅ ነው በቃ።“ 

ኦፕሬተር 
”አይሆንም፣ ግን እርጥብ ፎጣ ጭንቅላታችሁ  ላይ ማድረግ እና  መውጣት አትችሉም፣ በፍጹም？ እሽ

？” 

ደዋይ “ይቅርታ？” 

ኦፕሬተር 
“እርጥብ ፎጣ   እርጥብ ፎጣ ጭንቅላታችሁ ላይ ማድረግ እና በዚያ  በኩል ለመውጣት መሞከር አትችሉም

？”  

ደዋይ “በየትኛው  በኩል፣ ከየት፣ በየትኛው በኩል፣ ከየትኛው . . ."  （ግልጽ ያልሆነ） 

ኦፕሬተር 'መሞከር ካልቻላችሁ፣ እዚያ መኖራችሁን እነግራቸዋለሁ፣ እሽ？” 

ደዋይ “እባክሽ፣ እባክሽ፣ እየተቃጠልን ነው！ እሳቱ ወደ ውስጥ  ገብቷል፣ እባክሽ！” 

ኦፕሬተር “ሀሎ？” 

ደዋይ “አቤት፣ አቤት ሄሊኮፕተር፣ ሄሊኮፕተር፣ 20  ሰዎች፣ አለቅን፣ እባካችሁ！” 

ኦፕሬተር "እሽ፣ 22፣ 193 ላይ ናችሁ በ22ኛው ፎቅ ላይ፣ መረጃውን አስተላልፋለሁ  ለ . . ." 

ደዋይ “193. ሄሊኮፕተር እያየሁ ነው“ 

 ከፍተኛ  ተደራቢ ንግግር  

ኦፕሬተር 
”አዎ፣ ይገባኛል። ግን መውጣት እደማትችሉ እርግጠኛ ነሽ፣ ጭንቅላታችሁ  ላይ እርጥብ ፎጣ በማድረግ 

በበሩ በኩል በመውጣት？ ያን ማድረግ እንችላለን ብለሽ  አታስቢም？” 

ደዋይ 
“በበሩ በኩል አይሆንም፣ በመስኮት  በኩል〈 እጄን ማውለብለብ እችላለሁ፣ እኔ . . .” （ግልጽ አይደለም

） 
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ኦፕሬተር 
“አይደለም፣ አዳምጭኝ፣ አይደለም፣ አይደለም፣ ይገባኛል፣ ግን መውጣት አትችሉም፣ የምለው፣ 

ጭንቅላታችሁ ላይ እርጥብ ፎጣ አድርጉና፣ አይደለም？” 

ደዋይ “በየት  በኩል፣ በጣቢያው  በኩል？” 

ኦፕሬተር 
ያን መሞከር ከቻላችሁ፣ ፎጣ በውሃ አርጥቡና ያን መሞከር ትችሉ ከሆነ  እዩት፣ እሽ？ ያ ነው የተሻለው 

ነገር።”  

ደዋይ 
“እንዴት  መውጣት እንችላለን፣ አንድ  መሰላል  ብትልኩልን መሞከር  እንችላለን （ግልጽ አይደለም）

በዚህ በኩል . . ." （ግልጽ አይደለም） 

ኦፕሬተር 
“ተጨማሪ  መሰላሎች እየላኩ ነው፣ አዎ ተጨማሪ መሰላሎች እየላክን ነው፣ ግን አብሮም ሞክሩ፣ ሁሉንም 
ፎጣዎች  በውኃ  አርጥቡ።” 

ደዋይ “አዎ፣ አዎ፣ ሄሊኮፕተር ከላካችሁልን መትረፍ እንችላለን።”  

ኦፕሬተር እሽ። መልካም፣ ይህንኑ እንነግራቸዋለን፣ የት እንዳላችሁ እንዲያውቁት፣ እሽ？“ 

ደዋይ ”እባካችሁ። አዎ፣ አዎ፣ በጣቢያው በኩል።“ 

ኦፕሬተር "እሽ፣ ግን  በእርጥብ ፎጣ ሞክሩ።" 

ደዋይ "አዎ።" 

ኦፕሬተር "እሽ። አመሰግናለሁ፣ ባይ።“ 
 

10.3.3.27 በዚህ የስልክ ጥሪ ወቅት በኦፕሬተሯ/ሩ እና  በደዋዩዋ መካከል አለመግባባት ያለ  ይመስላል። ደዋዩዋ ኦፕሬተሯ/ሩ ሄሊኮፕተር እንዲላክላቸው ያቀረበችውን 

ጥያቄ  እሽ ያለቻት/ችው ሳይመስላት አልቀረም። ደዋዩዋ  ሄሊኮፕተር እንዲላክላቸው ላቀረበችው ጥያቄ በተሰጠው መልስ፣ ኦፕሬተሯ/ሩ በቀጥታ  ለጥያቄው 

በመመለስ ፈንታ በጭንቅላቷ ላይ እርጥብ ፎጣ በማድረግ በበሩ በኩል  ለማምለጥ መሞከር ትችል እንደሆነ ትጠይቃታለች። ደዋዩዋ  በተደጋጋሚ 

በጣቢያው በኩል ያለውን መስኮት ትጠቅሳለች፣ ይህም ኦፕሬተሯ/ሩ ሄሊኮፕተር ለመላክ ተስማምታለ/ተስማማቷል ብላ ማሰቧን ያመለክታል።  

ኦፕሬተሯ/ሩ በግልጽ በሄሊኮፕተር （በመስኮት በኩል）የነፍስ አድን ሙከራ አይኖርም ብላ/ሎ አትናጋርም/አይናገርም፣ ይህም ላለመግባባቱ አስተዋጽኦ 

ሳያበረክት አልቀረም።  
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ከናዲያ ሞባዬል ላይ ለ 999 ተደወለ፣ ግን ከድንገተኛ  አገልግሎት  ለመገናኘት ጥያቄ  አልቀረበም።  በስተጀርባው የደወል ጩኸት ይሰማል፣  ስለዚህ 

የቢቲ ኦፐሬተር ጥሪውን  ከ ኤም ፒ ኤስ ኦፕሬተር ጋር አገናኘችው/ኘው።   የሆነ  ሳል  ተሰማና ጥሪው ተዘጋ። የኤም  ፒ ኤስ ኦፐሬተር በተደወለበት 

ቁጥር ላይ መልሳ/ሶ ደወለች/ደወለ፣ ግን ወደ መልስ  መቀበያ  ሳጥን ተላለፈ።  በማስከተልም ኦፕሬተሯ/ሩ ስለ ቁጥሩ ባለቤት ወይም ደንበኛ ዝርዝር መረጃ 

ለማግኘት  ለተደወለበት ስልክ አገልግሎት ሰጭ መስሪያ ቤት ደወለች/ደወለ። የናዲያ  ቾከር  ስም  እና  አድራሻ ተሰጣት/ተሰጠው።  በማኛውም ደረጃ 

ደዋዩዋን ማንም ኦፕሬተር አላነጋገራትም።174,345,346    
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ጥሪው ከቢቲ ኦፕሬተር ተገናኘ፣ ናዲያ ሄሊኮፕተር ያስፈልገናል፣ 22ኛው ፎቅ፣ ግሪንፊል ህንፃ ትላለች።   የቢት ኦፐሬተር በተቻለ  አቅም ቶሎ  ለመውጣት 

መሞከር እንዳለባቸው ትመክራታለች/ይመክራታል።  በስተጀርባ  ለሌሎቹ እንዲህ ትላለች፣   

'ወደ ደረጃው መሄድ አለብ ስዎች፣ ወደ ደረጃው  መሄድ አለብን።”  

ከዚያም  ጥሪው ወደ ለለንደን እሳት አደጋ ብረጌድ ተላለፈ። ኦፐሬተር አታናግርም፣ በስተጀርባ  ግን ሌሎቹን ታናግራለች፣ እንዲህ በማለት፣  

'ወደ ደረጃው መሄድ እንችላለን？ በቃ ሰዎች ወደ ደረጃው መሄድ ያስፈልገናል። ወደ ድረጃው ሄዱ፣ ሁላችሁም ትሰማላችሁ？！ ሁላችሁም 

ተሰማላችሁ？ በቃ እራሳችንን ማራስ እና ወደ ደረጃው መሄድ  አለብን. . . "  (የማይሰመኡ ቃላት ይከተላሉ） 

ከዚያም ጥሪው ተቋረጠ። ስለሄሊኮፕተር የተነሳው ለቢቲ ኦፕሬተር ነው እንጂ ለለንደን እሳተ አደጋ  ኦፕሬተር አየደለም።   ሰዎች ፍላቱን ለቀው ወደ 

ደረጃው እንዲሄዱ ለመገፋፋት እየሞከረች እንደሆነ ግልጽ ነው።175,347,348 
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ሃሺም ለ 999 ደወለ እና ጥሪውከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘቶ በፍላት 193 መያዘቸውን፣ ለመውጣት መሞከራቸውን፣ ግን በጭሱ የተነሳ 

አለመቻላቸውን ተናገረ። ኦፐሬተሯ/ሩ ፊታቸውን ሸፍነው መውጣት እንዳለባቸው ትናጋራለች/ይናገራል። ሃሺም ሞክረናል ግን አልቻልንም ይላል። 

ኦፕሬተሯ/ሩ ከእሳቱ ለመዳን ያላቸው ብቸኛ አማራጭ ለመውጣት ወደ ደረጃው መሄድ ነው ትላለች/ይላል። ሃሺም በተደጋጋሚ አንችልም ይላል፣ 

በተጨማሪ ይህንን ብሏል፣ 

"ምንም መንገድ የለም፣ ሄሊኮፕተር ልትልኩልን አትችሉም〉“  

ኦፕሬተሯ/ሩ ትመልሳለች/ይመልሳል：  

”ሰማኝ፣ ሌላ  ምንም መንገድ የለም፣ መሞከር አለባችሁ።“  

ለመዳን ያላቸው ብቸኛ ተስፋ ወደ ደረጃው መሄድ እንደሆነ ኦፕሬተሯ/ሩ ትደጋግማለች/ይደጋግማል።  ሃሺም አንዳንድ ጊዜ መልስ አይሰጥም፣ አንዳንድ 

ጊዜ መንቀሳቀስ ወይም ማየት አንችልም ይላል። ሃሺም መልስ መስጠት ያቆመ  እንደመምሰሉ፣ ከ15 ደቂቃ ገደማ በኋላ ኦፕሬተሯ/ሩ ጥሪውን አበቃች/አበቃ።  

ኦፕሬተሯ/ሩ ሄሊኮፕተር አልጠቀሰችም/አልጠሰም። ይህ ከ 22ኛው ፎቅ የተደወለ የመጨረሻው የስልክ ጥሪ ነው።  

10.3.3.31 በሆነ ሰዓት ላይ ባሲም እና ናዲያ በ21ኛው ፎቅ ኗሪ ከነበርችውና  በህይወት ከተረፈችው ሄለን ገብረመስቀል ጋር በስልክ ተነጋግረዋል።  በሰጠችው 

የምስክርነትቃል፣ ለናዲያ ደውዬ፣ ማንም ሊታደጋቸው ወደ ውስጥ እየሄደ  ስላልሆን እሷ እና ባሲም ከህንፃው እንዲወጡ ነግሬያታለሁ ትላለች ሄለን።   

ባሲም "እሽ" አለ። ሄለን ውጭ  የአድጋ ጊዜ ደወል እና  የሄሊኮፕተር ድምፆች  ይሰሟት ነበር።S68  

10.3.3.32 በግሪንፊል ህንፃ አቅራቢያ ኗሪ የነበረችው ናዲያ ኤልቡቲ የምስክርነት ቃል ሰጥታለች፣ ወጣት ሴት ልጇ ከሜርና ቾከር ጋር ጓደኛ እንደነበረች፣ በቃጠሎው 

ወቅትም ብዙ ጊዜ ሜርናን እንዳነጋገረቻት ገልፃለች።   ሜርና ከፍላታቸው ለቆ ለመሄድ በጣም  ሞቃትና ጭስ በጭስ እንደሆነባቸው ለልጇ ነግራታለች።  

10.3.3.33 ሲሪያ ቾከር በአርትራይተስ  እና በተዛማጅ የጀርባና የእግር ህመም የተነሳ ብዙ የመንቀሳቀስ ችግሮች እንደነበሩባት፣ ማለትም ለመራመድ ምርኩዝ ያስፈልጋት 

እንደነበር ናቢል ቾከር፣  ሂሳም ቾከር እና  ናዲያ ቾከር ገልጸዋል።  ሃሲም ሲሪያ  ደረጃዎቹን  መጠቀም ይሳናት እንደነበር ሲናገር ናዲያ ኤልቡቲም ሲሪያ  

በደረጃው ወርዳ ከህንፃው  ለመውጣት  ስለመቻሏ ያላትን ጥርጣሬ ገልፃለች።   ዘይነብም በነበረባት የአስም ችግር  የተነሳ በደረጃው ለማምለጥ  ስለመቻሏ 

ያላትን ተመሳሳይ ጥርጣሬ ናዲያ ኤልቡቲ አክላ ገልፃለች።   

10.3.4      ማጠቃለያ 

10.3.4.1 አንቶኒ ዲሰን በተለያዩ  ምክንያቶች በፍላቱ ውስጥ ቆይቷል:  

a. ያለበት እንዲቆይ እና የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ሠራተኞች እንደሚደርሱለት ተነግሮታል፣ 
 

b.  በራሱ ለቆ ማምለጥ እንዳይችል ጥቅጥቁ ጭስ ተስፋ አስቆርጦታል፣ 
 

c. ያሉበት የመንቀሳቀስ ችግሮች በደረጃው ለመወረድ በጣም አደጋች አድርገውበታል፣ 

አንቶኒ ወደ ህንፃው የላይ ፎቅ አልሄደም፣ መጀመሪያ  ላይ በፍላቱ ውስጥ  የቆየው፣ በፖሊስ ሄሊኮፕተር መኖር ወይም ስለፖሊስ ሄሊኮፕተሮች በፖሊስ 

በተሰጡ መግለጫዎች አለዚያም አስተያየቶች ምክንያት አልነበረም።  

10.3.4.2 ናኦሚ እና  ሊዲያ እሳት እንደተነሳ እንዳወቁ መጀመሪያ ላይ ከህንፃው ለመውጣት ወስነው ነበር፣ ግን በሚከተሉት ምክንያቶች ቆዩ:   

a. ባሉበት ደህንነታቸው ይበልጥ  የተጠበቀ  ስለሆነ በፍላታቸው ውስጥ እንዲቆዩ  በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ተመከሩ፣ 
 

b. ወደ   ታች ሳይሆን ወደ ላይ የሚመጡ ብዙ ሰዎች አጋጠሟቸው፣ ይህም ምንማድረግ እንዳለባቸው ግራ  አጋባቸው፣ 
 

c. የአደጋው መነሻ  ከየት እንደሆነ አላወቁም ነበር፣ በሚጋጭ መረጃ ምክንያት (ለምሳሌ ለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ እሳቱ ያለው በ4ኛ ፎቅ ላይ 

ነው ሲል ሜርና በ22ኛው ፎቅ ላይ እነሱ ማዕድ  ቤት ውስጥ  ትል ነበር፣ ወደ ላይ  የሚመጡት  ሰዎችም እሳቱ የት እንዳለ  አያውቁም ነበር)። 
 

d. ናኦሚ በዩኬ  ውስጥ  የሚሰሩ ህንፃዎች የእሳት ስርጭትን የመከላከል አቅም እንዲኖራቸው ተደረጎ  እንደሆነ ቀደም ሲል ግንዛቤ ስለነበራት 

መቆየቱ አስተማማኝ ስለመሆኑ እምነቷን አበርቶታል። 
 

e. ከፍላቱ ውጭ  የነበረው ጭስ  ሲበዛ  ግግር ነበረ ፣ ስለዚህ ወደ ውስጡ ሰብሮ  ለመግባት አመነቱ፣ ምንም እንኳ እሳቱ ከውጭ  ቢደርስም፣  

ናኦሚ ጭስ ሊገድል የሚችል መሆኑን ታውቃለች።    

 
f.  ናኦሚ በረጃጂም ህንፃዎች ላይ እሳት ከተነሳ ውስጥ ይቆዩ፣ መሄድ ካለብዎ ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ታች ይሂዱ የሚል ምክር በበይነ - መረብ 

ላይ አንብባ ነበር።   



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
   

 

 

 

 

 

    
  

                               ይዞታዎች 
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ናኦሚ እና  ሊዲያ የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ምክር ተቀበሉ፣ ወደ ላይ የሚመጡ ብዙ ሰዎች አጋጠሟቸው፣ 

እንዲሁም ወደ ፍላት 193 ገብተው ተጠለሉ። ኋላም ናኦሚ ሄሊኮፕተር ውጭ  ላይ  ሲያንዣብብ አይታለች፣ ሁኔታውን ለመከታተል እንደሆነም 

ተገንዝባለች፣ ለነፈስ ማዳን ሥራ ነው ብላ አላመነችም።  በተጨማሪም ሊደረስበት ስለማይቻል ወደ ጣሪያው  መሄድ እንደሌለባት ታውቅ ነበር። በ 

2:51ኤም ናኦሚ እና ሊዲያ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ስላላወቁ፣ ውስጥ ቆዩ በማለት በተሰጣቸው ምክር እና ውጭ  በነበረው ጭስ ምክንያት ሌላው 

ቀርቶ የቾከር ቤተሰቦች ወደ ደረጃው ሄደው ለመውጣት ሲሞክሩም በፍላት 193  ውስጥ ነበሩ።  የቾከር ቤተሰቦች ከጠየቁ በኋላ፣ በ02:55:39 ኤም ላይ 

በደወለች ጊዜ ናኦሚ ሄሊኮፕተር እንዲደርስላቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ጠይቃለች። እስከዚያ ጊዜ ድረስ ናኦሚ ስለ ሄሊኮፕተር አላነሳችም፣ በሄሊኮፕተር 

የነፈስ አድን ጥረት ይኖራል  የሚል እምነት እንዳላደረባትም ነው ምስክርነቷ። በዚያ  ጥሪ መሸበር መፈጠሩ ይታያል። በሄሊኮፕተር ድረሱልን የሚለው 

ሃሳብ፣ ሌላ ምንም አማራጭ  የለም ብላ ስላመነች እና  በፍላቱ ውስጥ  መቆየቱ ህይወታቸውን ሊያሳጣቸው መሆኑን ስላመነች ሊዲያ  መጠየቋን ተከትሎ  

የመጣ ይመስላል። ነገር ግን ለጥያቄው በተሰጠው መልስ፣ በህይወት ለመዳን ያላቸው ብቸኛ አማራጭ በደረጃው ወደ ታች መውረድ መሆኑን በኦፕሬተር 

በግልጽ ተቀመጧል፣ ይህንንም ናኦሚ አረጋጣለች። በመጨረሻ በ 03:06:58 ሰዓት ላይ ናኦሚ ለድንገተኛ አገልግሎት በደወለች ጊዜ ስለሄሊኮፕተር 

አላነሳችም፣ እራሳቸውን ማትረፍ እንዳለባቸው የተሰጠውን ምክርም አረጋግጣለች። በማንኛውም ጊዜ ናኦሚ ወይም ሊዲያ ሄሊኮፕተር ሊደረስላቸው 

እንደሚችል በፖሊስ ወይም በሌላ ማንኛውም የደንገተኛ  አገልግሎት አልተነገራቸውም።  የሄሊኮፕተር መኖር ናኦሚን እና ሊዲያን በህንፃው ውስጥ 

እንዲቆዩ አልገፋፋቸውም  ነበር።   

10.3.4.3 ሃሺም እና ቤተሰቡ በህንፃው ውስጥ የቆዩት በሚከተሉት ምክንያቶች መሆኑን ማስረጃው ያመላክታል:  

a. ወደታች እንዳይወረዱ በከለከላቸውጭስ ምክንያት መውጫ አጥተው በፍላቱ ውስጥ እንደተያዙ አምነዋል። 
 

b. ሃሺም እና ኑራ፣ የእሳት አደጋ ሠራተኞች ስለሚደረሱላቸው በፍላታቸው ውስጥ መቆየት እንዳለባቸው በለነደን እሳት አደጋ ብርጌድ ተመክረዋል።  

 
ለ999 በደወሉ ጊዜ ሃሺም እና ኑራ በጭስ መውጫ አጥተው መያዛቸውን ደጋግመው ገልጸዋል።  በቃጠሎው ወቅት ሃሺም ያነጋገረው ሰው፣ ስለተመከሩ 

ውስጥ መቆየታቸውን ሃሺም እንደነገረው ገልጿል።   በሄሊኮፕተር ድረሱልን የሚለው ጥያቄ በሶስት የስልክ ጥሪዎች ላይ ቀርቧል፣ የመጨረሻው የስልክ 

ጥሪ የተደወለው ከፍላት 193 ነበር።  ወጥታችሁ እራሳችሁን አድኑ የሚለው ምክር በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ለመጀመሪያ  ጊዜ የተሰጠው ኑራ በ 

02:33:01 ኤም በደወለችበት ወቅት ነበር፣ ከዚያ በኋላ  በእያንዳንዱ ጥሪ። ምክሩን ተገንዘበዋል፣ ግን በጭሱ የተነሳ  መውጣት አንችልም ብለዋል።  ምንም 

እንኳ በኋለኛዎቹ ጥሪዎቻቸው ሄሊኮፕተር ቢጠይቁም፣ ሄሊኮፕተር ይደርስልናል ብለው ስላመኑ አይደለም በፍላቱ ውስጥ  ወይምበ 22ኛው ፎቅ ላይ 

የቆዩት፣ መውጫ ብለው ተስፋ ስለቆረጡ እና መጀመሪያ  ላይ እዚያው እንዲቆዩ ስለተመከሩ እንጂ።  ልጆቻቸው፣ ዕድሜያቸው 13፣ 12 እና 6 ስድስት 

ዓመት ስለሆነ ከወላጆቻቸው ውጭ ስለመቆየት ወይም ስለመውጣት የሚወስኑ አይመስልም።  በሄሊኮፕተር ድረሱልን የሚለው ጥያቄ ሌላ አማራጭ የለም 

የሚል ተስፋ መቁረጥ የወለደው ይመስላል።  ኑራ፣ ሃሺም እና ልጆቻቸው በሄሊኮፕተር የማዳን ጥረት ሊደረግ እንደሚችል በማንኛውም የድንገተኛ 

አገልግሎት አልተነገራቸውም።  በተጨማሪም፣  ሃሺም፣ ኑራ ወይም ልጆቻቸው ወደ 23ኛው ፎቅ ለመሄድ ወይም ጣሪያው  ላይ ለመድረስ መሞከራቸውን 

የሚያሳይ ጠቋሚ ነገር አልተገኘም።  

10.3.4.4 በቃጠሎው ወቅት፣  በሚከተሉት ምክንያቶች የቾከር ቤተሰብ በ22ኛው ፎቅ ፍላት 193 ውስጥ መቆየታቸውን ማስረጃው ያመላክታል：  

a. በተደጋጋሚ በደረጃው ለማምለጥ ቢሞክሩም በጭሱ ምክንያት ሳይችሉ መተላለፊያው ላይ በጭስ ታፍነው ተይዘው ነበር። 
 

b. የእሳት አደጋ ሠራተኞች ሊደረሱላቸው በህንፃው ውስጥ  ወደላይ እየወጡ መሆኑን በማረጋገጥ፣ በፍላታቸው  ውስጥ እንዲቆዩ  ከለንደን እሳት 

አደጋ ብርጌድ ምክር ተሰጥቷቸዋል።   
 

c. መጀመሪያ ላይ በፍላታቸው ውስጥ እንዲቆዩ  በሌሎች  ተመክረዋል።  

 
የከዚህ በላዮቹ ምክንያቶች በማስረጃ ተረጋግጠዋል።  ነገር ግን የሚከተሉት ተጨማሪ ምክንያቶች የቾከር ቤተሰብ  በውስጥ  እንዲቆዩ በማድረግ አስተዋጽኦ 

ሳያበረክቱ አልቀረም ይሆናል：  

 
d. በፍርሃት፣ በመርበትበት እና ከተለያዩ  ምንጮች ባገኟቸው የሚቃረኑ መረጃዎች ምክንያት ምክንያት ምን እንደሚያደርጉ ግራ  መጋባት።   

 

e. ሜርና፣ ፋጢማ እና ዘይነብ ዕድሜያቸው በቅደም ተከተል 13፣11 እና 3 ዓመታት ነበር፣ ስለዚህ ስለመቆየት ወይም ስለመውጣት ከቤተሰቦቻቸው 

ውጭ በራሳቸው የሚውስኑ አይመስልም።    

 
f. ሲሪያ ካለባት የመንቀሳቀስ ችግር ጋር  ዘይነብን ተሸክማ ደረጃውን ለመውረድ ስለማትችል፣ ቤተሰቡ በየራሳቸው ከመበታተን ይልቅ፣ አንድ ላይ 

ሆነው የሚደርስላቸውን ዕርዳታ እንዲጠብቁ ገፋፍቷቸው ይሆናል።   

 
g. በጭሱ መውጫ አጥተን ተይዘናል ብለው ተስፋ መቆረጣቸው፣ ምናልባት ሌሎቹን እንዲቆዩ  ገፋፍቷቸው ይህናል።      

10.3.4.5 የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት፣ እንዲሁም ናኦሚ በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ውስጥ እንዲትቆይ ከተመከረች እና ሰዎች ወደ ላይ ሲመጡ 

ካዩ  በኋላ ናኦሚ  እና  ሊዲያ በቾከር ቤተሰብ ፍላት ውስጥ በ 1：30 ኤም ተቀላቀሉ።   ናኦሚ ለቾከር ቤተሰብ ስለተሰጣት ምክር ነግራቸው ይሆናል። 

ሁኔታው ከተባባሰም በኋላ ናኦሚ እና ሊዲያ ለመቆየት ወሰኑ።  ናኦሚ የቾከር ቤተሰብን በፍላቱ ውስጥ እንዲቆዩ እና በሩን እንዲዘጉ ታበረታታ ነበር።   

ይህ የቾከር ቤተሰብ ውስጥ እንዲቆዩ አስተዋጽኦ አድርጎ ይሆናል።   



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.3.4.6 ናዲያ ቾከር መጀመሪያ ለ 999 የደወለችው በ 01：40：46 ኤም ነበር።  በዚህ ጥሪ ወቅት፣ በስተጀርባ ናዲያ ለቤተሰቧ የትም እንደማይሄዱ ስተናገር 

ትሰማለች፣ ይህም በንጽጽር ገና በጊዜ ወስነው እንደነበር ያመላክታል። በዚያን ወቅት ለቆ መውጣቱ አስፈላጊም አልመሰላቸው ይሆናል።   

10.3.4.7 ጊዜው እየገፋ  ሲመጣ፣ ፍላት 193  ውስጥ በነበሩት ሰዎች መካከል ቀስበቀስ መሸበር እየጨመረ መምጣቱ ይታያል።    የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ደርሶ 

የተወሰነ ጊዜ ከቆዬ በኋላ፣ ለሁለተኛ ጊዜ በ02：36：39  ኤም ላይ ስልክ ስትደውል፣ ናዲያ የሄሊኮፕተር ዕርዳታ ጠይቃለች። የለንደን እሳት አደጋ 

ብርጌድ ኦፕሬተር ግን ይህ የሚቻል ስለመሆኑ አልተናገረችም፣ የእሳት አደጋ ሊደርሱላቸው እየሞከሩ መሆኑን በማረጋገጥ፣ በፍላታቸው ውስጥ ሆነው ነፍስ 

አድን ሠራተኞቹን በህንፃው ውስጥ አበረታታች እንጂ።  ከሰባት ደቂቃዎች ገደማ  በኋላ ባሲም ደውሎ በጭስ መውጫ አጥተው መያዘቸውን እና  መውጣት 

እንዳልቻሉ ይናገራል።  በተጨማሪም ባሲም ሄሊኮፕተር ይጠይቃል፣ የነፍስ አድን ሄሊኮፕተር እንደሌለ ግን በማያሻማ መንገድ ተነግሮታል፣ የባሰ  ከሆነ 

እራሳቸውን ማውጣት እንዳለባቸውም ተመክሯል።  እነኘህ የስልክ ጥሪዎች የሚያመለክቱት፣ የቾከር ቤተሰብ ውስጥ የቆዩት፣ በጭሱ የተነሳ መውጣት 

አንችልም ብለው ተስፋ ስለቆረጡ መሆኑን ነው።  የሄሊኮፕተር ጥያቄ የመጣውም በሌላ ምንም መንገድ ልንወጣ አንችልም ብለው ስላመኑ ይመስላል።   

10.3.4.8 ናዲያ ቤተሰቧ ከፍላቱ ወጥተው ወደ ደረጃው እንዲሄዱ ለማበረታታት ከፍተኛ ጥረት ማድረጓን የ 999 ጥሪ ቅጂዎች ያመላክታሉ።  በተጨማሪም ናኦሚ 

እና ሊዲያ የቾከር ቤተሰብ ቢያንስ ሁለት ጊዜ ጥለው ለመሄድ ሞክረው በጭሱ ወደ ውስጥ መመለሳቸውን  ያስታውሳሉ።  ይህም የቾከር ቤተሰብ የነፈስ 

አድን ሄሊኮፕተር በመጠበቅ ፈንታ ኋላ የተሰጠውን ላይ ለቃችሁ ውጡ የሚለውን ምክር ተግባራዊ ለማድረግ እንደሞከሩ ያሳያል።  ተጨማሪ የሄሊኮፕተር 

ጥያቄ ያቀረቡትም በደረጃ ለመውረድ ሞክረው የነበረ ቢሆንም ስላልቻሉ ነው።  

10.3.4.9 በቃጠሎው ወቅት፣  ማንኛቸውም በህንፃው ውስጥ የነበሩ የቾከር ቤተሰብ አባላት ከማንኛውም የፖሊስ አገልግሎት ጋር አልተነጋገሩም፣ ወይንም  ከፖሊስ 

ሄሊኮፕተር ጋር በተያያዙ  ማንኛቸውም የፖሊስ መግለጫዎች ወይም አስተያየት አማካይነት በህንፃው ውስጥ እንዲቆዩ  አልተበረታቱም።    በተጨማሪ፣ 

የቾከር ቤተሰብ ወደ ታች ካልሆነ ወደ ህንፃው የላይ ፎቅ ለመሄድ ስለመሞከራቸው ምንም ማስረጃ የለም።  

10.4       21ኛ  ፎቅ 

10.4.1 እሳቱ በጀመረበት ወቅት፣ በ21ኛው ፎቅ፥ አምስት ፍላቶች ውስጥ 13 ሰዎች  ነበሩ። ፍላት 185  ውስጥ  በምሽቱ ማንም ሰው አልነበረም።S69,S70   ሰባት 

ሰዎች ወደ ታች ሄደው በመውጣት ተርፈዋል።  የቀሩት ስድስቱ በፍላታቸው ውስጥ ቆይተው፣ ህይወታቸው አልፏል፣ አምስቱ የአል ዋሃቢ ቤተሰብ አባላት፣ 

እና ብቻዋን ትኖር የነበረችው ሊጋያ።   ከ 21ኛው ፎቅ ማንም ሰው ወደ ላይ ፎቅ አልወጣም፣ ከታች ፎቅ ማንም ወደ 21ኛው ፎቅ አልመጣም።  

 
ስም ዕድሜ ኗሪ የሞተች 

ሊጋያ ሞር 78 ፍላት 181 ፍላት  181 

አብዱአዚዝ አል ዋሃቢ 52 ፍላት 182 ፍላት 182 

ፋውዞላ አል ዋሃቢ 42 ፍላት 182 ፍላት 182 

ያሲን አል ዋሃቢ 20 ፍላት 182 ፍላት 182 

ኑር ሁዳ አል ዋሃቢ 15 ፍላት  182 ፍላት 182 

መሃዲ አል ዋሃቢ 8 ፍላት 182 ፍላት 182 
 

10.4.2       ፍላት 181 

10.4.2.1 ሊጋያ ሞር ብቻዋን ፍላት 181 ውስጥ ትኖር ነበር ሰኔ  6 ዕለት ምሽት ላይ ወደ ግሪንፊል ህንፃ ስትገባ በሲሲቲቪ ላይ ትታያለች አልወጣችም ነበር፣ 

ከቃጠሎው በኋላም አስክሬኗ በፍላቷ ውስጥ ተገኝቷል።  በቃጠሎው ወቅት፣ ሊጋያ ማንኛውንም የድንገተኛ አገልግሎት አልተገናኘችም። በቃጠሎው 

ወቅት ከማንም ጋር ስለአደረገችው ግንኙነት የሚያሳይ ምንም ማስረጃ የለም፣ ማንም ምስክር ሰው አላያትም።   ስለዚህ በቃጠሎው ወቅት ሊጋያ በፍላቷ 

ውስጥ እንደቆየች ይገመታል።  በዚህም ምክንያት፣ በቃጠሎው ወቅት ሊጋያ ለምን በፍላቷ ውስጥ እንደቆየች መገመት አይቻልም።  

10.4.3       ፍላት 182 

10.4.3.1 የፍላት 182  ኗሪዎች አብዱልአዚዝ አል ዋሃቢ፣ ባለቤቱ ፋውዞላ እና ሶስት ልጆቻቸው ያሲን፣ ኑር ሁዳ እና መሃዲ ነበሩ።  በቤተሰቡ ብዛት ያላቸው የስልክ 

ጥሪዎች ለ 999 ተደርገዋል። በማንኛውም ጊዜ ከፖሊስ ጋር አልተነጋገሩም ነበር።  በሁለት ጥሪዎች ላይ በሄሊኮፕተር ድረሱልን የሚሉ ጥያቄዎች ቀረበዋል።  

ቁጥራቸው በበዛ ምስክሮችም ቤተሰቡ ተነስተዋል። የሚከተለው ከአል ዋሃቢ ቤተሰብ ጋር የሚያያዙ ተዛማጅ ሁነቶች አጭር ቅንብር ነው። 

10.4.3.2 ከ 1：20 ኤም ገደማ - 1:40 ኤም 
 

ከ 9ኛ  ፎቅ በህይወት የተረፈው ዛካሪያ  ቼቢዮኒ በ1：20 ኤም ገደማ  ከህንፃው  ከወጣ  በኋላ ለያሲን ደውሎ  ነበር።  መውጣት እንዳለባቸው ለያሲን 

ነገረው፣ እናም ያሲን እንወጣለን አለው። የእሳት አደጋ ብርጌድ እንዳያደርጉ ስለመከራቸው እንዳልወጡ የነገረውን ኑር ሁዳንንም ብዙም ሳይቆይ አነጋግሮት 

ነበር።   ዛካርያ የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ውስጥ ቆዩ ምክር ከተከተሉ መውጫ አጥተው እንደሚቸገሩ በማስጠንቀቅም እንዲወጡ ለማበረታታት 

ሞክሯል። የዛካርያ እናት（የአብዱልአዚዝ እህት） ሃናን ዋሂብም ከህንፃው እንደወጣች አብዱልአዚዝን አነጋግራው እና  እንዲወጡ መክራው ነበር።  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ከህንፃው እንደሚወጡም ተሰማምቷል። ኋላም ትንሽ ቆይታ ሃናን ደግማ ደወለች፣ አብዱልአዚዝ ሞክረው እንደሞከሩ ግን ጥቁሩ ጭስ  እንደከለከላቸው፣ 

ማየትም ሆነ መተንፈስ እንዳልቻሉ ነገራት።  

10.4.3.3 01：35：29 ኤም - ለ 999 ተደወለ በ አል ዋሃቢ ቤተሰብ 
 

በአል ዋሃቢ ቤተሰብ ለ999 የተደወለው የመጀመሪያው ስልክ ለለደን እሳት አደጋ ብርጌድ ከመተላለፉ በፊት ተቋረጠ።   ሌላ ስልክ በ 01：36：09 ኤም 

ላይ በአል ዋሃቢ ቤተሰብ ተደወለ፣ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኝቷል፣ ለ 62 ደቂቃዎች ያህልም ቆይቷል። ስልኩ በአብዱልአዚዝ፣ በፋውዞላ፣ 

በያሲን እና በኑር ሁዳ መካከል ይቀያየር ነበር፣ ሁላቸውም ኦፕሬተሯ/ሩን አነጋግረዋል። ቢቲ ጥሪውን ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ለማስተላለፍ 

በሚጠብቅበት ወቅት፣  በስተ ጀርባ ያሲን፣ ምናልባትም በስልክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ታች እንደሚወርዱና  አንድ ላይ እንደሚሆኑ ሲናገር ይሰማ 

ነበር።  መውጫ አጥተው መያዛቸውን ይናገራል፣ የሚያነጋግረውንም ሰው መውጫ አጥተው መያዛቸውን ንገራቸው （ምናባት ለእሳት አደጋ ብርጌድ 

ይሆናል）ብሎ ይጠይቃል።  ጥሪው ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ በሚተላለፍበት ወቅት፣ አብዱልአዚዝ በጭሱ መውጫ አጥተው መያዛቸውን አብራራ፣ 

ወደ ታች ለመውረድ ሞክረው ነበር፣ ግን በጭስ ታፍኗልና ወደ  ውስጥ መመለስ ነበረባቸው። ወደ ታች መወረድ ካልቻሉ በፍላታቸው ውስጥ መቆየት 

እና ጭስ እንዳይገባ መከላከል እንዳለባቸው ትናገራለች/ይናገራል።  አብዱልአዚዝ ወደ ውጭ  ለመውጣት ጭሱ ኃይለኛ  እንደሆነና ቀደም ሲል ተሳሳተው 

ሞክረው እንደነበር፣ ግን ውጭ ያሉ ሰዎች እንዲወጡ እንደሚንገሯቸው ደጋግሞ  ይናገራል።  እሳቱን እንደሚያጠፉት፣ ደርሰውላቸው እንደሚያወጧቸው 

በማረጋገጥ ኦፕሬተር ትናገራለች/ይናገራል።  በአንድ ወቅት አንደ ሰው፣ ምናልባት አብዱልአዚዝ  ይሆናል፣ በመስኮት በኩል ሄሊኮፕተር ሊያወጣቸው 

ይችል እንደሆነ ይጠይቃል፣ ኦፕሬተር ግን የእሳት አደጋ ሠራተኞች ሊታደጓቸው እየመጡ እንደሆነ በማስተማመን መናገሯን/መናገሩን ቀጠለች/ቀጠለ።  

በዚህ ጥሪ  ወቅት ለ ሶስት ተጨማሪ ጊዜ ስለ ነፍስ አድን ሄሊኮፕተር ተነስቷል፣ አብዱልአዚዝ በመስኮት በኩል  በሄሊኮፕተር እንዲያወጧቸው እየጠየቀ።  

በጥሪው ወቅት ጭሱ እየባሰበት መጣ፣ እሳቱ ከውጭ  እየተቀረበ መጣ፣ ከእሱ ለመራቅም ቤተሰቡ ከክፍል ክፍል ቀየረ።  አንድ ጊዜ  በመኝታ  ክፍል 

ውስጥ  እያሉ፣ ከባሰበት ፎጣ አርሰው በደረጃው መውጣት እንዳለባቸው ኦፕሬተሯ/ሩ ተናገረች/ተናገረ።  ነገር ግን  ሌላው ቀርቶ ከክፍሉ ለመውጣት 

በጭስ ታፍኗል ይላል ያሲን።  ኦፕሬተሯ/ሩ ለቀው እንዲወጡ እያበራታታቻቸው/እያበራታታቸው እያለ የስልክ ጥሪው ተቋረጠ።177,318,319   በጥሪው ወቅት፣ 

ፋውዞላ የባሏን ወንድም አህመድ ቼላትን በስልክ አነጋግራለች።    የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ እንዳይወጡ ስለነገራቸው አለመውጣታቸውን ነግራዋለች።
S363  ይህንኑ ለአስያ ግሃሚ ነግራታለች።  

10.4.3.4 02：38：45 ኤም - ለ 999 ተደወለ በ ሴት ከፍላት 182 
 

ጥሪወ  ለለንደን አምቡላንስ አገልግሎት ተላለፈ እና  አንዲት ሴት（በጅ ቲ አይ ደረጃ 1  ዘገባ ውስጥ ኑር ሁዳ እንደሆነ ተገልጹዋል）ስትጮህ ይሰማል 

“እሳት！” እና “ቤቴ በመቃጠል ላይ ነው！” በማለት።  በመቃጠል ላይ ባለው ቤቷ  ውስጥ መውጫ አጥታ መያዟን እና  የእሳት አደጋ ብርጌድን ማነጋገሯን 

ለኦፕሬተሯ/ሩ ትናገራለች።   ኦፕሬተሯ/ሩ ዕረዳተ  እየደረሰ መሆኑን በማስተማመን ለማነጋገር ትሞክራለች።  በዚህ  ጥሪ ላይ ሄሊኮፕተር አልተነሳም።
178,314,315  

10.4.3.5 02：42：23 ኤም  -  ለ 999 ተደወለ በ ኑራ  ሁዳ  
 

ኑራ  ደውላ  ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘች። አድራሻውን እና  ምን ያህል ሰዎች መውጫ አጥተው እንዳሉ ተናግራ፣ የእሳት አደጋ  ብርጌድ 

ቶሎ እንዲደርስላቸው ጠየቀች። አብዱልአዚዝ እያለቁ መሆኑን ጮሆ  ሲናገር በስተ ጀርባ  ይሰማል።  በጥንቃቄ  ሊወጡ ይችሉ እንደሆነ ኦፐሬተር 

ትጠይቃለች፣ ኑራ ግን እንደማይችሉ ትናገራለች። ኦፕሬተሯ/ሩ በእርጥብ ፎጣ እራሳቸውን ስለመሸፈን ምክር ትሰጣለች/ይሰጣል፣ ኑራ ሁዳ ግን መመለስ 

ታቆማለች፣ ጥሪው ያበቃል። ስለ ሄሊኮፕተር አልተጠቀሰም።179,316,317  

10.4.3.6 02：44：48 ኤም - ለ 999 ተደወለ በ ኑራ ሁዳ   
 

ኑራ  ሁዳ ለ 999 ደውላ ያሉበትን አድራሻ ለቢቲ ኦፕሬተር በማረጋገጥ ላይ እያለች፣  በስተ ጀርባ አንደ  ወንድ “ሄሊኮፕተር፣ ሄሊኮፕተር፣ ሄሊኮፕተር”  

ሲል ይሰማል።  ጥሪው ከለንደን እሳት ብርጌድ  ጋረ ተገናኘ  እና  ኑራ አምስታቸው በቤታቸው ውስጥ መውጫ አጥተው ማያዛቸውን ትናገራለች።  

ኦፕሬተሯ/ሩ በራሳቸው መውጣት እንዳለባቸው ትናገራለች፣ ግን ኑራ ሁዳ  እና አብዱልአዚዝ በጭሱ ምክንያት መውጣት አንችልም ብለው ደጋግመው 

ይመልሳሉ።  የእሳት አደጋ ሊያወጣቸው እንደማይችል እና በደረጃው ሮጠው መውረደ  እንዳለባቸው በመንገር፣ በደረጃው እንዲወጡ 

ማበራቷን/ማበራታቱን ኦፕሬተሯ/ሩ ቀጠለች/ቀጠለች።  ከለንደን እሳት ብርጌድ ኦፕሬተር በኩል ጥሪው ተቋረጠ፣ ቢቲ ግን ከኑራ ሁዳ  ጋር መስመሩን 

ክፍት አድርጎ ቀጠለ፣ ኑራ  ሁዳም ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ጉዳዩዋን እንዳልጨረሰች ትናገራለች።  የቢቲ ኦፕሬተር ጥሪውን ከለንደነ  እሳት 

አደጋ ብርጌድ ጋር አገናኘ/ች።  አብዱልአዚዝ ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር በፍላታቸው ውስጥ  መውጫ አጥተው መያዛቸውን ተናገረ፣ 

ኦፕሬተሯ/ሩ ግን እራሳቸውን ማዳንና  ወደ ደረጃው መሄድ እንዳለባቸው  ገለጸ/ች።  ጭሱ ኃይለኛ  ስለሆነ  እንደማይችሉ አብዱልአዚዝ እና  ኑራ ሁዳ  

ደጋገመው ይናገራሉ።  አንድ ጊዜ  ኑራ ሁዳ እንሞክራለን ብላ ግን ጭሱ በጣም ኃይለኛ ነው ትላለች።  ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር መልስ 

መስጠታቸውን አቆሙ፣ ጥሪያቸውን አቋረጠችው።  በቢቲ በኩል ግን አሁንም መስመሩ ክፍት ነው።  አብዱልአዚዝ “ሄሊኮፕተር ላኩልን”  ይላል ለቢቲ 

ኦፕሬተር፣ እንደገና ወደ ለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጥሪውን  ላስተላለፈችለት/ላስተላለፈለት።  አብዱልአዚዝ እሳቱ ፍላቱ ውስጥ ገብቷል፣ መተንፈስ 

አንችልም ይላል፣ በድጋሚ በጭሱ ምክንያት ከቤት ወጥተው መሄድ እንደማይችሉ በመግለጽ።  የእሳት አደጋ ሊደርሱላቸው ስለማይችሉ፣ በራሳቸው 

መውጣትና  በደረጃው መውረድ እንዳለባቸው ትናገራለች/ይናገራል።  ኑራ  ሁዳ  እንሞክራለን፣ አሁን እየሞከርን ነው ትላለች።  ከለንደን እሳት አደጋ 

ብርጌድ በኩል ጥሪው ተቋረጠ፣ በቢቲ በኩል ግን ክፍት ሆኖ ቀጠለ።  ቢቲ ጥሪውን እንደገና  ለለንደን እሳት አደጋ  አስተላለፈ፣ ከዚያ  በኋላ ግን ድምጽ 

የለም። 
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10.4.3.7 የፍላት 186ዋ  ሄለን ገብረመስቀል የአል ዋሃቢ ቤተሰብ ከፍላታቸው ሲወጡ እና  ወደ ደረጃ  መውጫው በር ሲሄዱ ማየቷን ታስታውሳለች።  ወደ  ታች 

እንደሄዱ አስባ፣ እሷም ከጥቂት ጊዜ  በኋላ ወደ ደረጃው ሄዳለች፥  ግን ሰዎች ወደ የፍላታችሁ ግቡ ብለው እየጮሁ ወደ ላይ ሲመጡ አየች።  በነኝህ 

ሰዎች ውስጥም  ወደ 23ኛ  ፎቅ በሄደው ቡድን ውስጥ የምትገኘው አማል አህመዲን ነበረችበት።   ሄለን የአል ዋሃቢ ቤተሰብ ወደ ሚኖርበት ፍላት 182 

ብዙ ሰዎች ሲገቡ ማየቷን ትናገራለች።S68 እነኝህ ሰዎች እነማን እንደሆኑ አይታወቅም፣ በፍላቱ ውስጥ የተገኘው አስከሬንም የአል ዋሃቢ ቤተሰብ ብቻ  

ነው።   

10.4.3.8 ሄለን የጎሜዝ ቤተሰብን በፍላት 183 ውስጥ ተቀላቅላ  ነበር። ማሪኮ ጎሜዝ መጀመሪያ  ላይ በውስጥ  እንዲቆዩ  ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ምክር 

ተቀብለው ነበር፣ በመተላለፊያ  ላይ የነበረው ጭስም በጣም ጥቅጥቅና ጥቁር ነበር፣ ከመውጣትም ከልክሏቸው ነበር።   እሳቱ ማዕድ ቤታቸው ጋር ከደረሰ 

በኋላ ግን፣ ምንም እንኳ ጭስ ቢኖርም፣ የማርኮ ቤተሰብ ለቀው መውጣ እንዳለባቸው ወሰኑ። ሶስተ ጊዜ ለመውጣት ሞከሩ፣ ግን በጭሱ መለሳቸው። 

ለንደን እሳት ብርጌድ በራሳቸው ለቀው እንዲወጡ ከተመከሩ በኋላ ግን፣ በመጨረሻ  ጭሱን ሰብረው ወደ ደረጃው በመሄድ መውረድ እና መውጣት 

ቻሉ።S68,S71,S74  በሲሲቲቪ ማስረጃ መሰረት፣ በ 3:37ኤም እና በ 3:37 ኤም መካከል ህንፃውን ለቀው ወጡ።224   

10.4.4      ማጠቃለያ   

10.4.4.1 በሚከተሉት ምክንያቶች፣ የአል ዋሃቢ ቤተሰብ  በቃጠሎው ወቅት በ21ኛው ፎቅ፣ ፍላት 182 ውስጥ ቆይተዋል:  

a. በደረጃው  ለመውጣት ሞክረው በጭሱ ምክንያት ስላልተሳካላቸው፣ መተላለፊያውና  ደረጃው ላይ በነበረው ጭስ እንዳይወጡ መያዛቸውን 

አምነው ነበር። 
 

b. የእሳት አደጋ ሠራተኞች ሊደረሱላቸው በህንፃው ውስጥ  ወደላይ እየወጡ መሆኑን በማረጋገጥ፣ በፍላታቸው  ውስጥ እንዲቆዩ  ከለንደን እሳት 

አደጋ ብርጌድ ምክር ተሰጥቷቸዋል።   

 
c. ወደ ላይ የመጡት ሰዎች እንዲመለሱና  በፍላታቸው ውስጥ እንዲቆዩ መክረዋቸው ነበር።      

10.4.4.2 በቃጠሎው ወቅት፣ ማንኛቸውም የአል ዋሃቢ ቤተሰብ አባላት ማንኛውንም የፖሊስ አገልግሎት አላነጋገሩም። ስለ ፖሊስ  ሄሊኮፕተር ፖሊስ በሰጠው 

ማንኛውም መግለጫ ወይም አስተያየት የተነሳ  በህንፃው ውስጥ  እንዲቆዩ አልተበራቱም ወይም ሌላ ማንኛውም የአስቸኳይ አደጋ አገልግሎት ስለ 

ሄሊኮፕተር በተናገረው ማንኛውምን ነገር አልተገፋፉም ነበር።  በህንፃው ውስጥ  ወደ ላይ ፎቅ እንደሄዱ ወይም ይህን ለማድረግ እንደሞከሩ የሚያመላክት 

ምንም ማስረጃ  የለም፣ ይህም በሄሊኮፕተር ሰበብ ወደ ላይ እንዲወጡ እንዳልተገፋፉ ያሳያል።  በተደጋጋሚ በጭስ መያዛቸውን  እና ወደ ታች ለመውረድ 

ቢሞክሩም መታገታታቸውን እንደመግለፃቸው፣  ማስረጃው የሚያሳየው በሄሊኮፕተር መኖር ምክንያት በ21ኛው ፎቅ ለመቆየት እንዳልተገፋፉ ነው።  

በቦታው የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት፣  ለ999 በተደወለ  የመጀመሪያ ስልክ ጥሪ ላይም መውጫ አጥተው መያዘቸውን እንዳመኑ የሚያሳይ 

ማስረጃ  አለ።  

10,5        20ኛ ፎቅ 

10.5.1 እሳቱ በሚጀምርበት ወቅት በ20ኛው ፎቅ፣ ስድስት ፍላቶች ውስጥ  14 ሰዎች ነበሩ። የፍላት 171 እና የፍላት 174 ኗሪዎች ወዲያው እሳት መነሳቱን እንዳወቁ፣

ጥለው ወጥተዋል። ቪክቶሪያ  ኪንግ እና ሴት ልጇ አሌክሳንድራ አታላ በፍላታቸው ውስጥ ሲሞቱ፣ አራቱ የበልካዲ ቤተሰብ አባላት ከፍላታቸ ወጥተው 

በደረጃው በመውረድ  ክህንፃው ለማምለጥ ሲሞክሩ ህይወታቸው አልፏል። እንዲሁም እናት እና ልጅ ማሪ ሜንድይ እና ካዲጃ ሳዬ ለማምለጥ ሲሞክሩ 

ህይወታቸው አልፏል።  ከፍላት 176፣  ጀሲካ ኡርባኖ ራሜረዝ ወደ ታች ሄዳ እንደገና ወደ ላይ ወደ ሞተችበት እስከ  23ኛው ፎቅ ወጥታለች (አንቀጽ 

10.2.6.5 – 6)።   

 

ስም ዕድሜ ሯሪ/እንግዳ የሞተች 

ቪክቶሪያ ኪንግ 71 ፍላት 172 ፍላት 172 

አሌክሳንድራ አታላ 40 ፍላት 172 ፍላት 172 

ማሪ ሜንድይ 54 ፍላት 173 የ13ኛው  ፎቅ መተላለፊያ 

ካዲጃ  ሳዬ 24 ፍላት 173 የ9ኛው ፎቅ  መተላለፊያ  

ኦማር በልካዲ 32 ፍላት 175 የ20ኛው ፎቅ ደረጃ 

ፋራህ ሃምዳን 31 ፍላት 175 የ20ኛው ፎቅ ደረጃ 

ሌና  በልካዲ  6 ወራት ፍላት 175 የ20ኛው ፎቅ ደረጃ  

ማላክ በልካዲ 8 ፍላት 175 ሆስፒታል 
 

10.5.2        ፍላት 172 

10.5.2.1 የፍላት 172  ኗሪዎ  ቪክቶሪያ  ኪንግ እና ሴት ልጇ አሌክሳንድራ አታላ ነበሩ። በቃጠሎው ወቅት ከቪክቶሪያም ሆነ ከአሌክሳንድራ ለድንገተኛ  አገልግሎት፣ 

ለቤተሰብ ወይም ለጓደኛ የደወለ የለም፣ ስለዚህም ስለማንኛቸውም የተገኘ  የምስክር ማስረጃ የለም።  ሁለቱም ፍላታቸውን በቃጠሎው ወቅት ጥለው 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
   

 

 

 

 

 

    
  

                               ይዞታዎች 
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ስለመውጣታቸው የሚያመለክት ማስረጃ የለም።  በመሆኑም፣ በቃጠሎው ወቅት ለምን በፍላታቸው ውስጥ እንደቆዩ፣ ሌላው ቀርቶ ከእንቅልፋቸው 

ሰለመነሳት አለመነሳታቸው አለዚያም ስለቃጠሎው ማወቅ አለማወቃቸው ለመገመት አይቻልም።    አሌክሳንድራ  የከፋ ሰዎች የበዙበት ቦታ የመገኘት 

ፍርሃት ችገር（agoraphobia） አለባት እና ከፍላቷን አትወጣም ነበር። ነቅታ  ከነበር፣ ላለመውጣተ የወሰነችው በፍርሃቷ ምክንያት ሊሆን ይችል 

ይሆናል።    

10.5.2.2 የሄሊኮፕተሮች በቦታው መገኘት ለቪክቶሪያ ወይም አሌክሳንድራ ውስጥ  መቆየት አስተዋጽኦ  ማበርከት አለማበርከቱን ለማወቅ የሚያስችል ማስረጃ  

የለም።   ነገር ግን ለ 999 ካለመደወሉ ወይም ሌላ  የስልክ ግንኙነት ካለመኖሩ አንፃር፣ ሄሊኮፕተር ይደርስልናል ብለው የቆዩ  አይመስልም፣ ቢሆን ኖሮ 

ለድንገተኛ አግልግሎት ደውለው የት እንዳሉ ማሳወቃቸው የግድ ነበረና፣  እነሱ ይህን አላደረጉም።    

10.5.2        ፍላት 173 

10.5.2.1 ማሪ ሜንድይ እና  ሴት ልጇ ካዲጃ ሳዬ የፍላት 173  ኗሪዎች ነበሩ። በቃጠሎው ወቅት፣ በሆነ  ሰዓት ላይ ፍላታቸው ለቀው ወጥተው ነበር፣ ግን ከህንፃው 

ማምለጥ አልቻሉም።  ማሪ በ13ኛው ፎቅ የወል መተላለፊያ  ላይ ሞታ ተገኝታለች። ካዲጃ  በ9ኛው ፎቅ እና በ10ኛው ፎቅ መካከል ደረጃው ላይ የእሳት 

አደጋ ሠራተኞች አግኝተዋት ነበር።   በነፍስ አድኑ እንቅስቃሴ  ወቅት ካዲካ  በእሳት አደጋ ሠራተኞች ወደ  9ኛው ፎቅ መተላለፊያ  ተወስዳ  ነበር፣ ኋላም 

እዚያ ነው የተገኘችው።S383,S384 በቃጠሎ  ወቅት ካዲጃ አንድ ጊዜ ብቻ ለድንገተኛ አገልግሎቶች ደውላ ነበር፣ ከ1：43ኤም እስከ 3ኤም ባለው ጊዜ  ውስጥ 

ግን ከአንድ ጓደኛዋ  ጋር በፌስቡክ መልዕክት ትገናኝ ነበር። ያም ጓደኛ  አምስት ጊዜ  ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ደውሏል፣ ከለንደን እሳት አደጋ  

የሚቀበለውን ምክርም ለካዲጃ  አስተላልፏል።S382  

10.5.2.2 02：24：31 ኤም - ለ 999 ተደወል በ ካዲጃ ሳዬ ከ ፍላት 173 
 

ካዲጃ  ለ 999 ደወለች፣ ጥሪው ከለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ተገናኘ  በጣም ብዙ ጭስ እየገባ  ነው አለች። ኦፕሬተሯ/ሩ ሁለት አማራጭ እንዳላት 

ነገረቻት - ለደህንነት የማያሰጋ  ከሆነ መቆየት አለዚያ ከቻሉ ለቆ መውጣት።  ካዲጃ  ከፍታ ላይ ነን አለች፣ ለመውጣት ውጭ በጣም ብዙ ጭስ አለ፣ 

ስለዚህ ጭሱን ከመግባት እንዲትከላከል ተመከረች። ኦፕሬተሯ/ሩ የእሳት አደጋ ሠራተኞች እንደሚደርሱላት፣ በሮቿ እሳትን የሚቁቋሙ መሆናቸውንና  

ቃጠሎውን ከመግባት እንደሚያዘገዩት በማረጋገጥ ትነግራታለች። 

10.5.2.3 ካዲጃ በ1:49 ኤም ላይ ካዲጃ በምትኖርበት ህንፃ ውስጥ እሳት መነሳቱን እና መውጣት  አለመቻሏን በመናገር በፌስቡክ መልዕክት አስተላልፋለች። ጓደኛዋ 

ቻርሊ ክራግስ መጀመሪያ በ2：49ኤም ለ999 ደወለ፣ ካዲጃ መውጯ አጥታ መያዟን ሊነግራቸው። ሰዎች እራሳቸውን እንዲያወጡ መመከራቸውን 

ለቻርሊ ተነገረው።357 ቻርሊም ይህንኑ ምክር በፌስቡክ መልዕክት ለካዲጃ አስተላልፏል።   ካዲጃ  ከፍታ ላይ ስለሆነች ለመውጣት መፍራቷን ተናግራለች፣ 

ቻርሊም ለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድን  በድጋሚ በ2：56ኤም ገደማ አነጋግሯል፣ መሞከር እንዳለባቸው በድጋሚ ተመክሯል።358  ቻርሊ ይህንኑ አሁንም 

አስተላልፎላታል፣ እሳት ሳይሆን ጭስ ብቻ ያለበትን ግርግዳ በመከተል ደረጃውን አግኙና ሂዱ በማለት።  ካዲጃ ምክሩ እንደገባት አረጋግጣለች።  ቻርሊ 

ከበይነ መረብ ላይ ያገኘውን ምክርም ጠቅሷል፣ ጭስ ወደ ውስጥ የሚመጣ ከሆነ ውስጥ  ቆይ፣ በር አትክፈት በማለት።  ካዲጃ ለመውጣት መሞከሯን፣ 

ጭሱ ግን ሲበዛ ኃይለኛ መሆኑን፣ ደረጃው ለማግኘት ጭሱ በጣም ጥቅጥቅ መሆኑን፣ ስትሞክር ማፈን እንደጀመራት ተናገረች።  ቻርሊ ለንደን እሳት አደጋ 

ብርጌድን ለሌሎች ብዙ ተጨማሪ ጊዜያት አነጋግሯል፣  በእያንዳንዱ ጊዜም እራሳቸውን ማዳን እንዳለባቸው ተነግሮታል፣ ይህንንም ምክር ቻርሊ ለካዲጃ  

አስተላልፏል።359-361  ከቻርሊ የ3：32ኤም የመጨረሻ ስልክ ጥሪ በማስከተል፣  ቻርሊ መውጣት እንዳለባቸው ነገራት፣ ግን የእሳት አደጋ ሠራተኞች 

እየመጡ መሆኑንም በማከል።361  የመጨረሻው የካዲጃ መልዕክት የሰፈረው በ3：02ኤም ነበር፣ ለመውጣት መፍራቷን እና ከፍታ ላይ መሆኗን ትናገራለች።
S382    

10.5.2.4 ካዲጃ  በተጨማሪ በ2：50ኤም  ገደማ  ጓደኛዋን አዴል ኤቭሊይንን አነጋግራለች፣ እሷና  እናቷ ለመውጣት መሞከራቸውን፣ ግን በደረጃው ላይ በጣም 

ብዙ ጭስ ስላለ አለመቻላቸውን በመግለጽ።   በድጋሚ በ3：15 ገደማ  ተነጋግረዋል፣ ካዲጃ እና ማሪ በፍላታቸው ውስጥ  በነበሩበት ወቅት፣  ተርበትብተው 

ነበር፣ ወደ ደረጃውም ለመሄድ ፈርተው።   ዳግመኛ አልተነጋገሩም  

10.5.2.5 ከካዲጃ ጋር በተካሄዱ የ 999 ስልክ ጥሪ ቅጂዎች ወይም የመልዕክት ልውውጦ፣  ስለ ሄሊኮፕተር አልተጠቀሰም።  በሄሊኮፕተር ድረሱልን፣ በመስኮት 

አትርፉን ወይም በአየር ወለድ ተልዕኮ ታደጉን የሚል ጥያቄ  አልቀረበም።   በቃጠሎው ወቅት፣ ማሪም ሆነች ካዲጃ ከፖሊስ ጋር ግንኙነት አላደረጉም 

ነበር።        

10.5.3        ፍላት 175 

10.5.3.1 የፍላት 175 ኗሪዎች ኦማር በልካዲ፣ ባለቤቱ ፋራህ ሃምዳን እና ሶስት ሴት ልጆቻቸው ማላክ （ዕድሜ 8）፣ ታስኒም  （ዕድሜ 5）እና ሌና (ዕድሜ 6 

ወር）ነበሩ። እሳቱ ሲጀምር አምስቱም በፍላታቸው ውስጥ ነበሩ። በ2：07ኤም ገደማ የእሳት አደጋ ሠራተኞች በፍላቱ ደረሱና የበልካዲ ቤተሰብን አገኙ።   

አንድ ሠራተኛ ታስኒምን አንስቶ ወደ ታች በደረጃ አወረዳት፣ ሌሎቹ የቤተሰቡ አባላት እንደሚከተሉት ተስፋ በማድረግ፣  ለባልደረቦቹም በፍላቱ ውስጥ  

ስላለው  ቤተሰብ  በማሳወቅ።  ነገር ግን ሌሎች የእሳት አደጋ ሠረታኞች በ3ኤም ገደማ በደረጃው ሲወጡ ሞተው አገኟቸው።  በ19ኛው ፎቅ እና በ20ኛው 

ፎቅ መካከል ባለው ደረጃ መካከል ሞተው እንደመገኘታቸው፣ ኦማርን፣ ፋራህን  እና ሌናንን ሳይሆን አይቀረም ያገኙት።  ማላክ ስትገኘ ነፍሷን ስታ ወድቃ 

ነበር፣ ካንዲት ነፍሷን ወደ መሳት የተቃረበች ሌላ （ፋራህ ትመስላለች）እግሯ  ተቸንክሮ/ተይዞ ከነበረ  ሴት አጠገብ።  ማላክ ከህንፃው ወጥታ  የህክምና  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ዕርዳታ ተሰጥቷት  ነበር፣ ግን በኋላ ሆስፒታል ውስጥ  ህይወቷ  አልፏል።S370,S371,S372,S373,S374 አራት ጊዜ ለ 999 በፋራህ ተደውሎ  ነበር፣  ሌሎችም 

ጥሪዎች በሌሎቹ የቤተሰቡ አባላት ተደውለዋል። ምንም ስለ ሄሊኮፕተር የተነሳበት ጥሪ የለም።  

10.5.3.2 በ1ኤም ገደማ  ፋራህ ለእህቷ ለሳሚራ ሃምዳን ደውላ ነበር፣ በህንፃው ውስጥ ከእሷ በታች  ቃጠሎ መነሳቱን ልትነግራት። ሳሚራ እሳቱ በአጠገቧ ካልሆነ 

እንዳትሰጋ መከረቻት።S375 

10.5.3.3 01：32：52ኤም - ለ 999 ተደወለ ከፋራህ ሃምዳን 
 

በመጀመሪያ የስልክ ጥሪዋ ፋራህ ለኦፐሬተሯ/ሩ በጎረቤታቸው ፍላት እሳት እንደተነሳ በመንገር፣ በፍላታቸው ውስጥ ጭስ ስላለ ምን ማድረግ እንዳለባቸው 

ጠየቀች። ኦፕሬተሯ/ሩም እሳቱ በአራተኛው ፎቅ መሆኑን ፣ ለደህንነታቸው ጥሩ ከሆነ በፍላታቸው ውስጥ  መቆየት እና ጭስ እንዳይገባ መከላከል 

እንዳለባቸው ትመክራታለች/ይመክራታል። ኦፕሬተሯ/ሩ የእሳት አደጋ ሠራተኞች እንደሚደርሱላቸው ታረጋግጥላታለች/ያረጋግጥላታል። 

10.5.3.4 01：35：44ኤም - ለ 999 ተደወለ በ ፋራህ ሃምዳን 
 

ፋራህ ለ 999 ደውላ የእሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ለመገናኘት ጠየቀች። ከሰባት ደቂቃ ጥበቃ በኋላ ጥሪው ወደ ዌስት ኤሴክስ የእሳት አደጋ ቁጥጥር（ኤን 

ደብሊው  ኤፍ  ሲ）ተላለፈ። ኤን ደብሊው ኤፍ ሲ ስልኩን በሚያነሳበት ወቅት ፋራህ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ትጠይቃለች፣ ባለቤቷ እንዲወጡ 

ቢፈልግም በወፍራሙ ጥቁር ጭስ የተነሳ ይህንን ማድረግ  አለመቻላቸውን ትናገራለች። የእሳት አደጋ ሠራተኞች ያሉበትን ቦታና ሁኔታ የሚያውቁ መሆኑን 

በመንገር ኦፐሬተሯ/ሩ ታረጋግጥላታለች/ያረጋግጥላታል። 

10.5.3.5 02：07：07 ኤም - ለ 999 ተደወለ በፋራህ ሃምዳን 
 

ፋራህ ለ 999 ደውላ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኘች። እሳቱ ከታቻቸው መሆኑን፣ በፋላታቸው ውስጥ ጭሱ እያየለ መምጣቱን፣ ህፃን ልጇን 

እንዳይጎዳባት እንደሰጋች ትናገራለች። ኦፕሬተሯ/ሩም ያሉበትን ቦታ የእሳት አደጋ ሠራተኞች እንደሚያውቁ ታረጋግጥላታለች/ያረጋግጥላታል፣ ጭሱ 

እንዳይገባ መከላከሉን እንዲትቀጥል ትመክራታለች/ይመክራታል።184,185,285,286 

10.5.3.6 በ2ኤም ገደማ ሳሚራ በድጋሚ ፋራህን በስልክ አነጋግራታለች። እስከዚያ ድረስ በፍታቸው ውስጥ መሆናቸውን፥ በ999 ኦፐሬተር ውስጥ ቆይተው የእሳት 

አደጋ  ሠራተኞች እስከሚደርሱላቸው እንዲጠብቁ መመከራቸውን ፋራህ ነግራታለች። ከ 10 ደቂቃ በኋላ በድጋሚ ተነጋግረዋል፣ አሁንም እንዲቆዩ እና 

ጭሱን ከመግባት እንዲከላከሉ መመከራቸውን፣ አንድ ጊዜ ከተነገራቸው ግን ለመውጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግራለች። ዳግመኛ አልተነጋገሩም።S375 

10.5.3.7 02：17：13 ኤም  - ለ 999 ተደወለ በፋራህ 
 

ፋራህ ለ 999 ደውላ  ከእሳት አደጋ ብርጌድ ጋር  ለመነጋገር ጠየቀች። ቢቲ  ጥሪውን ከለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ጋር አገናኘ፣ ምንም ነገር ግን ከፋራህ 

አልተሰማም፣ ጥሪው  ተቋረጠ (ስለዚህ  በዚህ ጥሪ ወቅት ፋራህ  ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር አልተነጋገረችም）።186,287 

10.5.4       ማጠቃለያ 

10.5.4.1 በሚከተሉት ምክንያቶች ኦማር እና  ፋራህ መጀመሪያ  ላይ በህንፃው  ውስጥ መቆየታቸውን ማስረጃው ያመለክታል：  

a. መጀመሪያ  ላይ  በፍላታቸው ውስጥ  እንዲቆዩ  እና  ጭሱን ከመግባት እንዲከላከሉ ተመክረዋል። 
 

b. እሳቱ በአራተኛው ፎቅ ላይ መሆኑ  ተነግሯቸዋል። 
 

c. የእሳት አደጋ  ሠራተኞች እንደሚደርሱላቸው  በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር ማረጋገጫ ተሰጥቷቸዋል። 
 

d. ለመውጣት ሞክረዋል፣ ግን መተላለፊያው ላይ በነበረው ጥቅጥቁ ጭስ የተነሳ አልቻሉም። 

10.5.4.2 በቃጠሎው  ወቅት፣ ማሪ ሜድይ እና  ካዲጃ  ሳዬ  መጀመሪያ ላይ በህንፃው ውስጥ የቆዩት በእሳት አደጋ ብርጌድ ውስጥ እንዲቆዩና  ጭሱን ከመግባት 

እንዲከላከሉ ስለተመከሩ እና የእሳት አደጋ  ሠራተኞች እንደሚደርሱላቸውም ማረጋገጫ ስለተሰጣቸው መሆኑን ማስረጃው ያመለክታል። በተጨማሪም 

ለመውጣት በጣም ፈርተው፣ በጭስ ወደታፈነው ደረጃ ሄደው ሲሞክሩ በጥቅጥቁ ጭስ ውስጥ መተንፈስ ተስኗቸው ነበር። በመጨረሻ  ገፍተው ሲወጡ፣ 

ከደረጃው  መድረስና  ወደ ታች መሄድ ችለው ነበር፣  በጭስ/በእሳት ጭስ ተይዘው ከመታፈናቸው በፊት መድረስ የቻሉት ግን በቅደም ተከተል በ13ኛው  

እና 9ኛው  ፎቅ ላይ ነበር። 

10.5.4.3 በቃጠሎው ወቅት ማንም የ20ኛው ፎቅ ኗሪ  ከማንም የፖሊስ አገልግሎት አባል ጋር አልተነጋገረም። ስለ  ሄሊኮፕተሮች በፖሊስ  በተሰጠ መግለጫ 

ወይም አስተያየት የተነሳ አለዚያም በሌላ  በማንኛውም የድንገተኛ  አገልግሎት ስለሄሊኮፕተር በተባለ ማንኛውም ነገር የተነሳ በህንፃው ውስጥ እንዲቆይ 

ተበረታቶ የሞተ ሰው የለም። ከ20ኛው  ፎቅ ኗሪዎች አንድ ሰው ብቻ ወደ ላይ ወጥታለች （ጀሲካ ኡርባኖ）። በሄሊኮፕተር  መኖር የተነሳ ማንም ሰው 

በ20ኛው ፎቅ ላይ እንዲቆይ አለመበረታታቱን ማስረጃው  ያመለክታል።  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.6        19ኛ  ፎቅ 

10.6.1 እሳቱ ሲጀምር በ19ኛው ፎቅ ላይ አስራ አራት ሰዎች ነበሩ። የፍላት 161፣ 162፣ 164 እና  166  ኗሪዎች （ስምንት ሰዎች） በመተላለፊያው ላይ ተሰባስበው 

ወደ  23ኛው ፎቅ ሄዱ። ከውስጣቸውም  ሰባቱ እዚያው ቆይተው  ህይወታቸ  አልፏል።  የፍላት 164  ኗሪዋ  ፋዶሞ ከ23ኛው ፎቅ  ወደ ታች ተመልሳ 

ወርዳ፣ ተርፋለች （አንቀጽ 10.2.4.12 ን ይመልከቱ）።    በእርግጠኛነት  ባይታወቅም ሞሃመድኑር ቱኩም ወደ ላይ ሄዶ  ይሆናል;;  

10.6.2 የፍላት 163 ኗሪ ሜሮን መኮንን ሁለት ሴት ልጆቾን ይዛ ወርዳለች፣ በጭሱ ምክንያት ተመለሱ እያሉ እየጮሁ ወደ ላይ የሚወጡ  ሰዎች አጋጥመዋት ነበር።  

ልጆቿን ይዛ  ወደ ላይ ወጥታ  ነበር፣ ግን ሃሳቡን ዳግመኛ ቀየረችና ወርዳ የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ከህንፃው ወጥታለችS124,S325 （

አንቀጽ 10.2.2.19）።  

10.6.3 የፍላት 165  ሁለት ኗሪዎች በራቸውን በማንኳኳት  ሰለእሳቱ እንዲያውቁ ተደርገዋል፣  መተላለፊያው በጭስ ተሞልቶ አገኙ በሩን ሲከፍቱ።    ኒኮላስ 

በርተን ሚስቱ ደካማ  ስለሆነች እና አደጋ ላይ ሳትወድቅ ልትወጣ ትችላለች ብሎ  ስላላሰብ እዚያው ለመቆየት ወሰነ።    ለ 999 በደወለም ጊዜ፣  በለንደን 

እሳት አደጋ ብርጌድ  ውስጥ  እንዲቆይ  ተመከሯል፣ በመጨረሻም  የእሳት አደጋ ሠራተኞች ደርሰው አውጥተዋቸዋል።S115,320,321   በነኝህ የ999 ስልክ 

ጥሪዎች ላይ ስለ ሄሊኮፕተር አልተነሳም።   

10.7       18ኛ  ፎቅ 

10.7.1 እሳቱ ሲነሳ በ18ኛው ፎቅ አስራ ስድስት ሰዎች ነበሩ።  ከነኝህም የፍላት 151፣ 154፣ እና 155 （አምስት ሰዎች）በእሳቱ ወቅት ወደ  23ኛው ፎቅ ሄደው 

እዚያው ህይወታቸው አልፏል （አንቀጽ 10.2.2.11-20፣  10.2.6.7-10 ን  ይመልከቱ）።   የአምስት  ዓመቱ ይሳቅ ፓውሎስ ከእናቱ ከገነት  ሻዎ  እና  

ከታናሽ  ወንድሙ ጋር ይኖር የነበረው በፍላት 153  ውስጥ ነበር።  በቃጠሎው ምሽት  አባቱ ፓውሎስ ተክለም እዚያ  ነበር።  በእሳት አደጋ ሠራተኞች 

እየተመሩ፣  ይሳቅ ከቤተሰቦቹ እና  ሌሎች ጋር ወደታች ሲወርድ በእሳቱ ጭስ ታፈነ።  የፍላት 156 ኗሪዎች ወዲያውኑ ስለ እሳቱ እንዳወቁ ከህንፃው 

ወጥተዋል።  

 
ስም ዕድሜ ኗሪ/እንግዳ  ሞተ 

ሳኪና  አፍራሸሃቢ 65 ፍላት 151 ፍላት 201፣ 23ኛ  ፎቅ 

ፋጤሜህ አፍራሻዕቢ 59 ፍላት 151 ፍላት 201፣ 23ኛ ፎቅ 

ሃሚድ ካኒ 61 ፍላት 154 ፍላት 201፣ 23ኛ  ፎቅ 

ብርክቲ ሃፍቶም 29 ፍላት 155 ፍላት 201፣ 23ኛ  ፎቅ 

ብሩክ ሃፍቶም  12 ፍላት 155 ፍላት 201፣ 23ኛ  ፎቅ 

ይሳቅ ፓውሎስ 5 ፍላት 153 የ13ኛ ፎቅ  መተላለፊያ 
 

10.7.2 በ18ኛው  ፎቅ፣ የፍላት 152 ኗሪ የሆነችው ራቢያ  ያኸያ ስለ እሳት  በሚጮሁ ሰዎች በ1 ኤም ገደማ  ነቃች።S385  ውጭ  ጭስ  ስላየች ለ 999 ደውላ፣  

የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ  በአራተኛው  ፎቅ  ላይ እሳት መነሳቱን፣ በቁጥጥር ስር እንዳዋሉት፣ ያሉበት መቆየት እንዳለባቸው  ነገራት ራቢያ  እንዲትወጣ 

በሚነግሯት ቤተሰቦቿና  ጓደኞቿ ስልክ ይደወልላት ጀመር።  ነገር  ግን የባለሙያዎቹን ምክር አምና  በውስጥ  ለመቆየት  ወሰነች።  አብረዋት ሶስት ህፃናት 

ነበሩ።  ዳግመኛ  ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ  ደውላ  እንዲትቆይ ተመከረች። ከፍላት 156፣ ጎረቤቶቿ  ሻሂድ እና  ሳይዳ  አህመድ በሯን አንኳኩተው 

ልጆቿን ይዛ  እንዲትወጣ በመንገር፣ ለራሳቸው ሊወጡ ወደ ታች ወረዱ።   ራቢያ  ምን ማድረግ እንዳለባት ግራ  ተጋብታ  ነበር፣  የሚቃረን ምክር 

ስለተቀበለች።   ጥቅጥቅ ጭስ  መተላለፊያውን በሞላበት፣ መብራቱ በጠፋበት እና  ጨለማ  በጋረደበት ወቅት፣  ሁለት  የእሳት አደጋ  ሠረተኞች ወደ 

በሯ መጡ።  የእሳት አደጋ ሠራተኞቹ ጎረቤቶቿን አይተው እንመለስና  ሁላችሁንም ይዘን ወደታች  እንወረዳለን ብለው የነበረ ቢሆንም ተመልሰው 

አልመጡም።   ራቢያ  ለ 999 በ01：33：00 ኤም ደውላ  ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ድቅድቁ ጨለማ ከማምለጥ  እንደከለከላት ተናገረች።194 እሳቱ 

እቤቷ  ሲደርስ፣ ራቢያ ልጆቿን ይዛ  ወደ ፍላት 153  በመሄድ ገነትን፣ ፓውሎስን፣ ሁለት ትንንሽ  ልጆቻቸውን እና የኋላእሼት እንየውን ተቀላቀለች፣  

የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ተመልሰው እንድደርሱላቸው በመተማመን።    ራቢያ  በ02：34：42 ኤም ዳግም ለ 999 ደውላ ከለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ 

ጋር ተገናኘችና  ከጎረቤቶቿ  ጋር በፍላት 153  ውስጥ መሆኗን ተናገረች።   በዚህ ጥሪ ወቅት፣ ኦፕሬተሯ/ሩ በራሳቸው ለመውጣት መሞከር እንዳለባቸው 

ትናገራለች/ይናገራል።  በጥቅጥቁ ጭስ የተነሳ ይህም ማድረግ እንደማይችሉ፣ ከጎረቤታቸው ፍላት ለመድረስ እንኳ እንደተቸገሩ ራቢያ  ትመልሳለች።  

አሁን አራት ነፍስ ያወቁ ሰዎችን እና አምስት ህፃናት  ካሉበት ፍላት 153  ሌሎችም የስልክ ጥሪዎ  ለ999 ተደውለዋል።  

10.7.3 02：31：26 ኤም - ተደወለ ለ 999 በፓውሎስ ተክለ ከ ፍላት153 
 

የፓውሎስ  የስልክ ጥሪ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኝቷል።  ከእሳት ማምለጫው  በኩል ጭስ እየመጣ ነው፣ በፍላት 154 （ወደ ላይ ወደ 

23ኛው ፎቅ የሄደው የሃሚድ ፍላት）ውስጥ  እሳት ተነስቷል ይላል። በድቅድቁ ጨለማ  ምክንያት ወደ ታቸ መውረድ እንዳልቻሉ ፓውሎስ ተናገረ።  

ያነሰ  ጭስ ወደ አለበት ክፍል እንዲገቡ ይመከራሉ።188,362,248  ፓውሎስ  በድጋሚ በ 02：42：51ኤምለ 999 ደወለ፣  ግን ጥሪው ከብዙ ደቂቃዎች 

ጥበቃ በኋላ  ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ሳይገናኝ ተቋርጧል።   



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.7.4 02：42：14 ኤም -   ተደወለ  ለ999 በ የኋላእሼት እንየው 
 

በፍላት 155 ተጠግቶ  ይኖር የነበረው የኋላእሼት እንየው ለለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ በመደወል በፍላት 153  መሆናቸውን ይናገራል።  በፍላት 152  

ውስጥ እሳት ተነስቷል፣ በጣም ብዙ ጭስ አለ። ማንም የሚረዳን የለም፣ ልንሞት ነው ይላል።  አቶ  እንየው እና  ኦፕሬተሯ/ሩ መነጋገራቸውን ቀጠሉ።   

መውጫ አጥተው  መያዛቸውን  ይናገራል፣ “ሄሊኮፕተር ወይም የሆነ  ነገር” ሊልኩላቸው  ይችሉ እንደሆነ  ይጠይቃል።    ኦፕሬተሯ/ሩ ከእሳቱ እንዲርቁ 

እና ጭሱ እንዳይገባ  እንዲከላከሉ ትመክረዋለች/ይመክረዋል።    የኋላእሼት መልስ መስጠት አቆመ፣ ስልኩም አበቃ።197  

10.7.5 02：48：21 ኤም - ተደወለ ለ 999 በ ራቢያ  ያኸያ ከፍላት 153 
 

ራቢያ  ለለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ደወለች፣  እሷና  ልጆቿ  በእሳት ማምለጫው ጋር ባለው  ድቅድቅ ጨለማ  መታገታቸውን ለመናገር።  ኦፕሬተሯ/ሩ 

ጭሱን  ከመግባት እንዲትከላከል እና  እዚያው እንዲትቆይ መከረቻት/መከራት።196   ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የለንደን እሳት ደጋ ብርጌድን አነጋገረችና  

የእሳት አደጋ ሠራተኞች ሊደርሱላቸው ስለማይችሉ እራሳቸውን እንዲያተርፉ መረጃ  ተሰጣት።365   

10.7.6 02：51ኤም - ተደወለ  ለኤሴክስ ኤ አር ኤስ በፓውሎስ ተክለ ከፍላት 153 
 

በ2：51ኤም ገደማ  ፓውሎስ  ተክለ  ከፍላት 153 ውስጥ የኤሴክስ ኤፍ አር ኤስ ኦፐሬተርን አነጋገረ፣ ውጭ  በመተላለፊያው ላይ ባለው ጭስ የተነሳ  

መውጫ አጥተው መያዘቸውን በመግለጽ።   የሚችሉትን  ያህል ጭሱን እንዳይገባ  እንዲከላከሉና  የእሳት አደጋ  ሠራተኞች እንደሚደርሱላቸው፣ ከቻሉ 

ግን እንዲወጡ ተመከረ።190,367  በማስከተልም የኤሴክሱ ኦፕሬተር ስለ ስልክ ጥሪው  ለማሳወቅ ለለንደን እሳት ብርጌድ ደወለች/ደወለ።366  በመቀጠልም 

የኤሴክስ ኤፍ  አር ሴስ ለፓውሎስ እንዲወጡ የሚመክር  የድምጽ መልዕክት በ2：54ኤም ላከለት።191  ፓውሎስ ድጋሜ በ 2：56ኤም የኤሴክስ ኤፍ  

አር ሴስ ን አነጋግሯል፣ ለመውጣት እንዲሞክሩም ተመክሯል።192  ከመስኮት  በኩል ለመዝለል ትልቅ  የአየር  ላይ ፍራሽ ይገኝ እንደሆነ ፓውሎስ 

ይጠይቃል።   ምንም እንደሌላቸው እና ከ18ኛ  ፎቅ መዝለል እንደማይችሉ ኦፕሬተሯ/ሩ ትመከረዋለች/ይመክረዋል።  የኤሴክስ ኦፕሬተር አሁንም ለለንደን 

እሳት ብርጌድ  ስለስልክ ጥሪው አሳወቀ።368  ፓውሎስ  እሳት ከፍላቱ ከደረሰ  ለመዝለል  እግሮቹን በመስኮት  ላይ አድርጎ እንደተዘጋጀ  ይናገር ነበር።
S387,S684  ፓውሎስ ከ1：30ኤም በኋላ፣  ከ7ኛው ፎቅ የተረፈውን አብርሀም አበበንም በስልክ  አነጋግሮታል፣ በድቅድቁ ጭስ የተነሳ መውጫ አጥቶ  

መያዙን በመጥቀስ።S390   

10.7.7 ራቢያ  በመጨረሻ  ከሶስት ልጆቿ  ጋር በደረጃው ለመውረድ ስትወስን፣ ገነትም እነሱም እንደዚያ  እንዲያደርጉ ተስማማች።  አብረው ሁላቸውም ወጥተው 

ሄዱ፣ የኋላእሼት የይሳቅን  እጅ ይዞ። ራቢያ በድቅድቁ ጨለማ ውስጥ ሰብራ ከልጆቿ  ጋር  መንገዷን ጀመረች፣ ሌሎቹ መከተላቸውን አላየችም ነበር። 

ሳያቆሙ  መውረዳቸውን ቀጠሉ፣  በ7ኛው  ፎቅ  ላይ የእሳት አደጋ  ሠራተኞች እስከሚያገኙ  እና ለመውጣት እስኪረዷቸው ድረስ።S385 

10.7.8 የኋላእሼት ብርክቲ እና ብሩክ ከወጡ በኋላ ብቻውን መቅረቱን  ያስታውሳል። ወደ መተላለፊያው ሲሄድ ገነትን አገኛትና  ወደ ፍላቷ ሄድ፣  በ18ኛው ፎቅ 

ሆኖ  ዕርዳታ መጠበቅ ይሻላል ብሎ  ስላሰበ። ከጥቂት ጊዜ  በኋላ፣ በ2ኤም እና በ 2：30ኤም መካከል እንደሆነ  ይገምታል፣ ራቢያ  እና  ልጆቿ ገቡ። 

የእሳት አደጋ ሠራተኞች ሲደርሱ፣ የእሳት አደጋ  ሠራተኛውን እጅ በአንድ እጁ፣ በሌላው  የይሳቅን እጅ ይዞ  ወደታች አመሩ። ግማሽ መንገድ ላይ የይሳቅ 

እጅ አመለጠው፣  ከዚያም በኋላ  ዳግመኛ በዓይን አላየውም።S123 

10.7.9 በ1：43ኤም ሰዓት በ22ኛው ፎቅ የነበረውን ሃሺም ከድርን ማነጋገሯን ገነት ታስታውሳለች። ሃሺም በእሳት አደጋ ብርጌድ ስለተመከረ ባለበት እንደቆየና  

እሷም እንደዚያ  ማድረግ እንዳለባት ነግሯታል። በ2ኤም ገደማ   የእሳት አደጋ  ሠራተኛ መጥቶ በሩን በማንኳኳት ባሉበት እንዲቆዩና ጭሱን ከመግባት 

እንዲከላከሉ ነገራቸው፣ ደህና  እንደሆኑ በማረጋገጥ። የእሳት አደጋ ሠራተኞች ተመልሰው መጥተው እምዲያወጧቸውሁሉም ይጠበቁ እንደነበር ገነት  

ትናገራለች። በወቅቱ ገነት እና  ፓውሎስን ጓደኞቻቸው እየደወሉ ጥለው እንዲወጡ ይነግሯቸው ነበር። ነገር ግን በለንደን እሳት ብርጌድ ምክር የተነሳ  

ባሉበት ቆዩ። ራቢያ  እና  ልጆቿ  ወደዚያ  የመጡት እሳቱ ከፍላቷ  ስለደረሰ  ነበር። ሁላቸውም በፍላት 153  ውስጥ ከሆኑ በኋላ፣ ከአንድ የእሳት አደጋ 

ሠራተኛ ጋር፣ የኋላእሼት የይሳቅን እጅ ይዞ ወደ ታች መውረድ ጀመሩ። ሁሉም ውጭ  ከወጡ በኋላ፣ በመንገዳቸው ላይ ከኋላእሼት ጋር የተለያየ 

እንደመሆኑ፣ ገነት ይሳቅ እንደሌለ አወቀች።S395  

10.7.10 የፍላት 156  ኗሪዎቹ ሻሂዳ  እና  ሳይዳ  አህመድ ከእንቅልፋቸው የተነሱት በጭስ ደወል ነበር። ሻሂዳ   ወደ ውጭ  ስትመለከት የእሳት ነበልባል ከህንፃው 

ወደ  እነሱ ሲምዘገዘግ አየች። ወዲያው ለመውረድ  በመወሰን እና  በቃጠሎው ወቅት ውስጥ  ቆዩ የሚለውን በህንፃው እንግዳ መቀበያ  ክፍል የተለጠፈ  

ማስታወቂያ  ችላ  በማለት ለቀው ወጡ። ያለማቆም ወደታች እራሳቸውን  ለማትረፍ መንገዳቸውን ከመቀጠላቸው በፊት ሌሎቹን በሮች አንኳኩተዋል።
S119,S120,S313,S314 

10.7.11 ኋላ  ላይ የይሳቅ ፓውሎስ አስክሬን በ13ኛው  ፎቅ ደረጃ ፣ ወደ አሳንሰሩ ከሚያመራው በር አጠገብ በእሳት አደጋ ሠራተኞች ተገኝቷል። S401,S402  

10.7.12    ማጠቃለያ  

10.7.13 በቃጠሎው ወቅት በ18ኛው  ፎቅ ላይ ከነበሩት ኗሪዎች ውስጥ ፣  አምስቱ ወደ ላይ ወጥተዋል （ሳኪና፣ ፋተሜህ፣ ብሩክ፣ በርክቲ እና  ሃሚድ）፣  ሁለት 

ወዲያው እሳቱን እንዳዩ  በደረጃው ወርደው ወጥተዋል （ሻሂድ እና  ሳይዳ  አህመድ）፣  ገነት፣ ፓውሎስ፣ ራቢያ እና  ልጆቻቸው የእሳት አደጋ  

ሠራተኞች እስከሚያወጧቸው  ድረስ ፎቅ ላይ ቆይተዋል። የቆዩባቸው ምክንያቶችም：  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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a. በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ  እቤት ውስጥ ሆነው የነፍስ አድን ዕርዳታ  እንዲጠብቁ ተነግረዋል። 
 

b. ጥቅጥቁ ጭስ  ከመሄድ ከልክሏቸዋል። 
 

c. ኋላም ያዩዋቸው የእሳት አደጋ ሠራተኞች መዳግመኛ መጥው እስከሚያወጧቸው እንዲጠብቁ አዘዋቸዋል። 

 
d. ልጆቹ ስለመቆየትም ሆነ  ስለመሄድ ራሳቸውን  ችለው ለመወሰን በጣም ትንሽ  ነበሩ።   

10.7.14 በእሳቱ ወቅት፣ በመጀመሪያው  ላይ በ18ኛ  ፎቅ ከነበሩት ሰዎች ውስጥ፣ ማንም ከኤም ፒ ኤስ ጋር ግንኙነት ያደረገ  ሰው የለም። ማንኛቸውም ስለ ፖሊስ  

ሄሊኮፕተር ፖሊስ በሰጠው ማንኛውም መግለጫ ወይም አስተያየት የተነሳ ወይም ሌላ ማንኛውም የአስቸኳይ አደጋ አገልግሎት ስለ ሄሊኮፕተር በተናገረው 

ማንኛውምን ነገር አልተገፋፉም በውስጥ እንዲቆዩ አልተበራቱም ነበር። የኋለእሼት በ2：42ኤም የደወለ ጊዜ  አንድዬ  ከመጠየቁ በስተረ በሁሉም የስልክ 

ጥሪ ቅጂዎች ውስጥ  ስለሄሊኮፕተር አልተነሳም። ይህም ጥሪ የተደረገው መውጫ አጥተው መያዘቸውን ካመኑ፣ በውስጥ  እንዲቆዩ ከተነገራቸው እና  

ተስፋ  እያሟጠጡ ባለበት ሰዓት ነበር።  የኋላእሼት በሰጠው ቃል ውስጥ  ግን ስለሄሊኮፕተር አላነሳም።S123  ማስረጃው  የሚያመላክተው በሄሊኮፕተር 

መኖር የተነሳ  በ18ኛው  ፎቅ እንዲቆዩ  አለመገፋፋታቸውን ነው።    

10.8          17ኛ  ፎቅ 

10.8.1 እሳቱ ሲጀምር፣ በ17ኛው ፎቅ ላይ ሰባት ሰዎች ነበሩ።  የፍላት 141፣ 145  እና 146 ኗሪዎች እሳት መነሳቱን ሲገነዘቡ፣ ለ 999 ከመደወላቸውም በፊት  

ወዲያውኑ ጥለው ወጡ።  በ17ኛ ው ፎቅ ላይየቀሩት ሌሎቹ ሁላቸውም  ህይወታቸውን አጥተዋል።  ካዲጃ ካሎፊ የእሳት አደጋ ሠራተኞች ተሸክመው 

ካወጧት በኋላ ውጭ አርፋለች።  

 
ስም ዕድሜ ኗሪ የሞተች 

ካምሩ ሚያኽ 79 ፍላት 142 ፍላት 142 

ሞሃመድ ሃሚድ 27 ፍላተ 142 ፍላት 142 

ሞሃመድ ሃኒፍ 26 ፍላት 142 ፍላት 142 

ራቢያ ቢገም 64 ፍላት 142 ፍላት 142 

ሁስና ቢገም 22 ፍላት 142 የ17ኛው መተላለፊያ 

ካዲጃ ካሎፊ 52 ፍላት 143 10ኛ  - 14ኛ ፎቅ መተላለፊያ 

ቪንሴንት ቺጂና 60 ፍላት  144 ፍላት  144 
 

10.8.2       ፍላት 142 

10.8.2.1 የፍላት 142  ኗሪዎ ራቢያ  ቢገም፣ ባለቤቷ ካምሩ ሚያኽ እና  ከአራቱ ነፍስ ያወቁ ልጆቻቸው ውስጥ  ሶስቱ ሞሃመድ ሃሚድ፣ ሞሃመድ ሃኒፍ እና  ሁስና  

ቢገም ነበሩ።  ሁላቸውም አምስቱም በእሳቱ ህይወታቸው አልፏል፣  መተላለፊያው  ላይ ሞቶ  ከተገኘው ሁስና በስተቀር የሁሉም አስከሬን የተገኘው 

በቤታቸው ውስጥ  ነበር።  በ1：28ኤም እና 3：18ኤም ገደማ አራት የአስቸኳይ ጊዜ ስልክ ጥሪዎች  ለ 999 ተደውለዋል።   በ1：28ኤም እና  በ3：

18ኤም መካከል አራት የስልክ ጥሪዎች ለ999 ተደውለው  ነበር።  የመጀመሪያው ጥሪ ከኤም ፒ ኤስ፣ የተቀሩት ሶስቱ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር 

ተገናኝተዋል።  

10.8.2.2 01：29：02ኤም - ለ ኤም ፒ ኤስ ተደወለ በ ሁስና  ቢገም 
 

ሁስና  ለ 999 ደውላ ከእሳት አደጋ ብርጌድ ለመገናኘት ጠየችቀ፣ ግን ወደ ኤም ፒ ኤስ ተላለፈ።  እየተርበተበተች፣ ሁስና  ቤበታችን ውስጥ ጭስ አለ፣ 

ድረሱልን ትላለች። የኤም ፒ ኤስ ኦፕሬተር እሳት አደጋ  ብርጌድ መጥተው ይረዷችኋል ትላታለለች/ይላታል።  የመጀመሪያው  ሄሊኮፕተር  ከመድረሱ 

በፊት በተካሄደው በዚህ የስልክ ጥሪ ወቅት፣ ስለሄሊኮፕተር አልተነሳም።  ከጥሪው በኋላ የኤም ፒ ኤስ ኦፕሬተር ስለጉዳዩ  ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ 

አሳወቀች/አሳወቀ።   

10.8.2.3 02：26：38  ኤም  - ለ 999 ተደወለ  በ ሁስና ቢገም 
 

ሁስና  ለ999 ደውላ  ጥሪው ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ተላለፈና  እሳቱ እመስኮታቸው ጋር መድረሱን ፣ ማንም ለዕርዳታ  እንዳልመጣላቸው፣ ሊያልቁ 

መሆኑን ትናገራለች።  ኦፕሬተሯ እንደማይሞቱ በማጽናናት፣ አድራሻቸውን አረጋግጣ፣ በቦታው ላለው የድንገተኛ ቡድን እዝ እንደምትነግርላት ትገልፃለች።  

ከዚያም ስልኩ ተዘጋ።69,299,300  ስለ  ሄሊኮፕተር ምንም አልተጠቀሰም።199,371,372 
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10.8.2.4 03：08：54 ኤም - ለ 999 ተደወለ በወንድ ደዋይ ከፍላት 142 
 

ይህ ለ999 የተደወለ ጥሪ የመጣው በሞሃመድ ሃሚድ ስም  ከተመዘገበው ስልክ ላይ ሲሆን  ከለንደን  እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኝቷል።  ደዋዩ  በፍላት 

142 መሆናቸውን እና በጭስ  ምክንያት መውጣት አለመቻላቸውን ተናገረ።  ሁስና  በመስመሩ ላይ መጣችና ኦፕሬተሯ ከፍላቱ መልቀቅና  ማምለጥ 

እንዳለባቸው ነገረቻት። ግን  ሁስና ጭሱ በጣም ጥቅጥቅ ስለሆነ  አንችልም፣ ማየት አንችልም፣ እሳቱ መገቢያውንና  ማዕድ ቤታቸውን እያቃጠለ  ነው  

ትላለች።  ኦፕሬተሯ መውጣትና  ወደ   ደረጃው መሄድ እንዳለባቸው ደጋግማ  ትናገራለች።  ሁስና  ወጥተ  መሄድ እንዳለባቸው ለቤተሰቦቿ  ጮሃ 

ትናገራለች።   መመለስ አቆመች፣ የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ዘጋው፣ የቢቲ ኦፕሬተር ግን መስመሩን  ከለንደን እሳት አደጋ ጋር መልሶ አገናኘው።200   

የለንደን እሳት ብርጌድ ኦፕሬተር በስተ ጀርባ  ከሚናገረው እና  ከሚጮኸው ደዋይ/ደዋዮች መልስ ማግኘት አልቻለችም።373,374  

10.8.2.5 03:18:16  ኤም - ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ከ ሁስና  ቢገም 
 

እየተርበተበተች እና  እያለቀሰች፣ ሁስና  ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር እስካሁንም  ፍላት 142 ውስጥ በህይወት መኖራቸውን ትናገራለች፣ ለርዳታ 

ትማጸናለች። አንድ ሄሊኮፕተር እንዲላክላቸው እና በመስኮት በኩል ዘለው እንዲወጡ ትጠይቃለች። ኦፕሬተሯ  ለጥያቄው መልስ አትሰጥም፣ ግን 

በራሳቸው ለመውጣት መሞከር እንዳለባቸው ትናገራለች።   ሁስና ከቤታቸው በር ውጭ በጣም ሞቃታማ ስለሆነ እና ሁለት አዛውንቶች ስላሉ 

እንደማይችሉ ትናገራለች፡፡201,375 

10.8.2.6 ሁስና በእሳቱ ወቅት ከሌሎች በርካታ ሰዎች ጋር በስልክ ተነጋግራለች፣  ለቅቃ እንድትወጣ ቢያበረታቷትም፣ በወፍራም ጭስ ምክንያት እና ምንም ነገር 

ማየት ስለተሳናቸው አለመቻላቸውን ተናግራለች።S422,S425   

10.8.2.7 ሮሂማ  ካኖም እና ሞሃመድ ሃኪም ካምሩ  ሚያኸ ምን ያህል ጤነኛ  እንዳልሆነ፣ ካንድ ጊዜ  በላይ በስትሮክ እና በልብ ድካም  እንደተጠቃ፣ በእግሮቹ 

ላይ አርትራይተስ እንዳለበት፣ ሩቅ መራመድ እንደማይችል፣ ደረጃ በፍጹም እንደማይችል በዝርዝር ተናግረዋል።   

10.8.2.8 የፍላት 145  እና 146 ኗሪዎች የነቁት በእሳቱ ነበር፣ ወዲያውኑ ጥለው ወጡ፣ ለ999 ሳይደውሉም።   የፍላት 145  ኗዋሪ ኮርኒ ጆንስ፣ ሰዎች ደረጃው ላይ 

በጣም ግራ  ተጋብተው፣ ምን እንደሚያደርጉ ስላላወቁ፣ ወደ ላይ ወደ ታች ይሄዱ  ነበር ብላለች።    የእሳት አደጋ ተቆጣሪ ሀምሌ 3 ቀን የደህንነት 

ማረጋገጫ ለማከሄድ  መጥቶ  እንደነበረ፣ እሳት ቢነሳ  በፍላታቸው ውስጥ  መቆየት እንዳለባቸው እና  የእሳት አደጋ  ሠራተኞች መጥተው 

እንደሚያወጧቸው ነግሯት ነበር። S110,S113,S126,S142,S143 

10.8.3        ፍላት 143 

10.8.3.1 ካዲጃ  ካሎፍ ከባለቤቷ  ከሳባህ አብዱላሂ ጋር በፍላት 143  ውስጥ ትኖር ነበር።   ሳባህ  በምሽቱ እቤት ውስጥ ነበረ፣ ተርፏል፣ ግን የምስክርነት ቃል 

መስጠት አልፈለገም። ከሳባህ ወይም ካዲጃ ለድንገተኛ  አገልግልቶች ምንም ስልክ አልተደወለም።  ከመሞቷ  በፊት ካዲጃ የእሳት አደጋ ሠራተኞች 

አላገኟትም።  በድኗ  በእሳት አደጋ  ሠራተኞች በ10ኛው  ፎቆ እና በ14ኛው ፎቅ መካከል በመተላለፊያው ላይ ተገኝቷል።  ወደ ውጭ  ተወስዳ  ህይወቷ 

ማለፉ ተረጋግጧል።     

10.8.3.2 በፍላት 141  ውስጥ  የነበሩት ሜስሮብ ካሲምስጂን፣ ሪታ ታንካሪን እና ፉንግ ሂ ቹንግ ነበሩ።  ሜስሮብ የእሳት አደጋ  ደወል ሲሰማ  እና  የእሳት አደጋ  

ሠራተኞች ውጭ  ሲያይ ነቃ። ፉንግ ለማጣራት ሲሄድ የምትወጣ ሴት አገኘ እና  ጭስም ሸተተው። ከዚያም ሜስሮብ ከህንፃው ውጭ በኩል ከአራተኛው 

ወይም ከአምስተኛው ፎቅ ተነስቶ እሳቱ ሲንቀለቀልና  ሲጓምር አየው። ወዲያውም መውጣት እንዳለባቸው ወስኖ ፣ ሪታን ቀሰቀሰና  ለቀው ሄዱ። የፍላት 

143  በርን በማንኳኳት ሀዲጃን አነጋግሯታል፣ እንዲትወጣ። ሀዲጃ ባለቤቷን ለማምጣት ተመልሳ ወደ ውስጥ ስትገባ፣  ሪታ፣ ሜስሮብ እና  ፉንግ በደረጃው  

ወረዱ። በሰባተኛው እና  በስምንተኛው ፎቅ ላይ በጣም ጥቀጥቅ ጭስ አጋጥሟቸው ሜስሮብ ልናልፈው አንችልም ብሎ አሰግቶ  ነበር፣ መንገዳቸውን 

ቀጥለው ህንፃውን በ1:27ኤም ገደማ  ለቀው ወጡ። ሜስሮብ በደረጃው  ላይ የነበረው ጭስ ሲበዛ ጥቅጥቅ ስለነበር ሰዎች ከየፍላታቸው ጥለው መውጣት 

እንዳልቻሉ ይገልፃል።S117,S131,S412,S413  

10.8.3.3 ሜስሮብ እና  ሪታ ሳባህን ከህንፃው ውጭ በ1:45  ኤም ላይ አግኝተውታል። ሀዲጃ  እና  እሱ በራቸውን በመቆለፍ አብረው ፍላታቸውን ጥለው መሄድ 

እንደጀመሩ፣ በ15ኛው እና በ17ኛው  ፎቅ መካከል ባለው ደረጃ  ላይ እንደተጠፋፉ ነገራቸው።S117  

10.8.3.4 የእሳት አደጋ ሠራተኛው ኦሊቨር ዴስፎርጂስ ነፍሷን ስታ ወይም አርፋ  ሀዲጃን በ10ኛው ፎቅ እና በ14ኛው ፎቅ የመተላለፊያ  ወለል ላይ አግኝቷታል። 

ወደ ሌላ የእሳት አደጋ ሠራተኞች አስተላልፏት ከህንፃው ወጥታ ነበር። ውጭም ሀዲጃ የህይወት አድን የመጀመሪያ ዕርዳታ ተደርጎላት ነበር፣  እስትንፋሷ 

ሊመለስ  ግን  አልቻለም። S414,S421  

10.8.4        ፍላት  144 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.8.4.1 ፍላት 144 ውስጥ  ኗሪው የ60 ዓመቱ ቪንሴንት ቺጂንግ ነበር። ብቻውን ነበር የሚኖረው፣ እራሱ ከራሱ ጋር የሚኖር ሰው እንደነበር ተገልጿል፣ ጎብኚዎ  

የሉትም፣ እራሱም ሌሎችን አይጎበኝም ነበር።   በእሳቱ ወቅት ቪንሴንት የድንገተኛ  አገልግሎ ቶችን ወይም ሌላ  ማንኛውንም ሰው ስለመገናኘቱ ምንም 

ማስረጃ  የለም። በእሳቱ ወቅት ስላደረገው እንቅስቃሴ ምንም አስረጂ ምስክር የለም፣ ፍላቱን ጥሎ  ስለመውጣቱም የሚያመላክት ምንም ጠቋሚ ነገር 

የለም። በዚህም ምክንያት፣  በእሳቱ ወቅት ቬንሴንት ለምን በፍላቱ ውስጥ እንደቆየ ወይም ነቅቶ ስለመሆኑ አለዚያም ስለቃጠሎው ስለማወቁ ምንም 

መደምደሚያ ላይ መድረስ አይቻልም። 

10.8.5        ማጠቃለያ 

10.8.5.1 የፍላት 142  ኗሪዎች በሚከተሉት  ምክንያቶች በፍላታቸው ውስጥ  መቆየታቸውን ማስረጃው  ያመለክታል:  
 

a. በለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ውስጥ እንዲቆዩ  ታዘዋል።  
 

b. በጭስ፣ሙቀት እና ጨለማ ተይዘው መውጫ እንዳጡ አምነው ተስፋ ቆርጠው ነበር። 
 

c. ካምሩ እና  ራቢያ  ዕድሜያቸው የገፋ ነበሩ፣ እንዲሁም ካምሩ ደረጃ  መራመድ አይችልም  ነበር። 

10.8.5.2 ሀዲጃ ከባለቤቷ ጋር ከፍላቷ ጥላ ወጥታ ነበር፣ ወዲያው ስለ እሳቱ እንዳወቀች። የሚያሳዝነው ሀዲጃ ወደ ታች ስትወርድ በጭሱ ታፍና አርፋለች።  

10.8.5.3 ማንኛቸውም በ17ኛ  ፎቅ  ላይ የቆዩ ሰዎች  ፖሊስ ስለ ፖሊስ  ሄሊኮፕተር በሰጠው ማንኛውም መግለጫ ወይም አስተያየት እንዲቆዩ  አልተበረታቱም። 

ሁስና  በ3:18ኤም በደወለች ጊዜ  ካቀረበችው  አንድ ጥያቄ  በስተቀር፣ በማንኛውም የስልክ ጥሪ  ቅጂ ላይ ስለሄሊኮፕተር አልተጠቀሰም።201,375   ይህም 

ጥያቄ  የቀረበው ሌላ ምንም ማምለጫ መንገድ እንደሌለ ተስፋ ሲቆርጡ  እንደመጨረሻ  ሙከራ  ነበር። በዚያን ወቅት፣ ሁስና  በጥቅጥቅ ጭስ እና  

በሙቀት  መያዘቸውን፣ ዕድሜያቸው  የገፋ  ሰዎች አብረዋቸው  እንዳሉ አብራራች። በሄሊኮፕተር መኖር የተነሳ ወይም ሄሊኮፕተር ይደረስልናል ብለው 

ስላመኑ በ17ኛው  ፎቅ ላይ እንዳልቆዩ  ማስረጃው ያመለክታል።  

10.9        16ኛ  ፎቅ 

10.9.1 እሳቱ ሲጀምር በ16ኛው  ፎቅ  ላይ አስር  ሰዎች ነበሩ። ከነኝህም ስምንቱ ከህንፃው አምልጠዋል፣ የተቀሩት ሁለቱ እዚያው ቆይተው አርፈዋል።  
 

ስም ዕድሜ ኗሪ የሞተች 

ሽላ 84 ፍላት 132 ፍላት 132 

ጆሴፍ ዳንኤልስ 69 ፍላት 135 ፍላት 135 
 

10.9.2        ፍላት 132 

10.9.2.1 ሽላ (ቀደም ሲል ሽላ  ስሚዝ ትባል ነበር፣ በ1970ዎቹ መጠሪያ  ስሟን ሳትቀይር በፊት) በፍላት 132  ውስጥ የምትኖረው  ብቻዋን ነበር። የኪስ  ስልክ 

የላትም፣ የቤት ስልክ ወደ መጠቀም ታዘነብላለች። በእሳቱ ወቅት ከድንገተኛ  አገልግሎት ጋር የስልክ ግንኙነት አላደረገችም፣ በእሳቱ ወቅት ሽላ  ምን ትሰራ 

እንደነበር የሚያስረዳ ምንም የምስክር ቃል የለም። የሽላ  ወንድ ልጅ ማርቲን ፣ ሽላ  ምሽት  ላይ በ8ኤም እና  በ9ኤም መካከል ወደ  መኝታዋ እንደምትሄድ፣  

ብዙ ጊዜም የዓይን  ጭምብል እና የጆሮ ውታፍ እንደምታደርግ ተናግሯል። 

10.9.3        ፍላት 135 

10.9.3.1 ጆሴፍ ዳንኤልስ የሙሉ ጊዜ ተንከባካቢው ከሆነው  ወንድ ልጁ ከሳሙኤል ዳንኤልስ ጋር ይኖር  ነበር፣  ጆሴፍ ዲመንሽያ፣ የስኳር ህመምና  የመንቀሳቀስ 

ችግር ስለነበረበት። ጆሴፍ በሕመሙ ምክንያት ፍላቱን ለቅቆ እምብዛም አይወጣም ነበር፣ ይህንን ማድረግ የሚችለው በሳሙኤል ድጋፍ ብቻ ነበር። 

ሳሙኤል አባቱ ደረጃዎችን መሄድ እንደማይችል እና በአስር ዓመታት ውስጥ በጭራሽ ደረጃዎችን ሲጠቀም እንዳለየው ይናገራል።S157,S430 

10.9.3.2 እሳቱ በጀመረበት ወቅት ሁለቱም ሳሙኤል እና ጆሴፍ በቤት ውስጥ ነበሩ። ሳሙኤል መጀመሪያ በ00：45ኤም ላይ የቃጠሎ ሽታ ሸተተው እና  ለማጣራት 

ወደ መተላለፊያው ሲሄድ ጭስ አየ። አባቱን ነገረውና ሁኔታውን መከታተል ያዘ፣ በቃጠሎ  ወቅት የተለመደው ምክር ውስጥ ቆዩ  የሚል መሆኑን ከግንንዛቤ 

በመውሰድ። ሳሙኤል ጭሱ ይበልጥ ጥቅጥቅ እየሆነ ሲሄድ እና  መተላለፊያውም እየጨለመ ሲመጣ አስተዋለ፣ በድንገት በመስኮታቸው ውጭ እሳቱ ደርሶ 

አየው። በአፋጣኝ ለቀው መውጣት እንዳለባቸው በመወሰን፣ ሳሙኤል አባቱ እንዲወጣ ለማድረግ ሞከረ፣ ጆሴፍ ግን መልስ አልሰጠውም፣ የተደናገጠ እና 

ግራ የተጋባ ይመስ ነበር። ሳሙኤል ጎተተው፣ ጆሴፍ ግን አይንቀሳቀስም ነበር። ሳሙኤል በጭሱ ምክንያት መተንፈስ እየከበደው ስለነበረ አባቱን ለማስወጣት 

እርዳታ ማግኘት ይችል እንደሆነ ለማየት ሁለት ደረጃዎች ያህል ሄደ። እየተባባሰ በሚሄደው ጭስ ምክንያት ለቆ  ሲወጣ፣ ጆሴፍን ለማዳን ለመሞከር ወደ 

ላይ የሜወጡ አንዳንድ የእሳት አደጋ ሠራተኞችን አግኝቷል። ሳሙኤል በ1：35 ኤም ገደማ ከህፃው ተርፎ ወጥቷል፣ ጆሴፍ ግን ከፍላቱ ነፍሱ ተርፎ  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ሊወጣ አልቻለም። ሳሙኤል አንድ ሄሊኮፕተር ማየቱን ያስታውሳል፣ ውኃም እንደማይሸከም ያውቅ ነበር፣ ግን በጣም ቀርቦ ነበልባሉን እንደማያባብሰው 

ተስፋ  ነበረው።S157,S430,S427,S428,S429 

10.9.3.3 በእሳቱ ወቅት፣ ሳሙኤልም ሆነ ጆሴፍ ለድንገተኛ አገልግሎት ስልክ አልደወሉም። በእሳቱ ወቅት ሁለቱም ከፖሊስ ጋር ግንኙነት አላደረጉም፣ ጆሴፍ ከእሳት 

አደጋ  ሠራተኞች  ጋር አልተገናኘም ነበር። 

10.9.4        ፍላቶች 131፣ 133፣ 134፣ 136 

10.9.4.1 የፍላት 131  ኗሪዎች ሪቻርድ ፍሊቸር፣ ባለቤቱ እና ሴት ልጁ  እሳት መነሳቱን እንደተገነዘቡ እና  መተላለፊያው በጭስ ሲሞላ  እንዳዩ  ወዲያው ለቀው 

ወጥተዋል።S149  

10.9.4.2 የፍላት 133 ኗሪዎ ሰነር ማሲት እና ባለቤቱ ሃኒፌ）ወዲያው ቃጠሎ መነሳቱን እንዳወቁ ለመውጣት ሞክረዋል፣ ግን በድቅድቁ ጥቁር ጭስ ተይዘዋል። 

ሰነር ለ 999 ሰባት ጊዜ ደውሏል። የመጀመሪያው ከ ኤም ፒ ኤስ ኦፕሬተር፣ የሚቀጥለው ከኖርዝዌስት የእሳት አደጋ ቁጥጥር፣ ሌሎቹ አምስቱ ከለንደን 

እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር ተገናኝተዋል። መጀመሪያ ላይ በፍላታቸው ውስጥ እንዲቆዩ እና ጭሱ እንዳይገባ እንዲከላከሉ በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ 

ኦፕሬተር ታዘው ነበር። በአምስቱ ጥሪዎች ወቅት ግን እራሳቸውን ማውጣት እና ማምለጥ እንዳለባቸው ተነግሮታል። ሰነረ በጭሱ ምክንያት መውጫ 

አጥተው መያዛቸውን ደጋግሞ ይናገራል፣ ምንም እንኳ  በመጨረሻ በደረጃው በመውረድ ቢያመልጡም። 

10.9.4.3 የፍላት134 ኗሪ ኤድዋርድ ዳፋርን መጀመሪያ ስለ ቃጠሎው ያወቀው፣ የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወል ሲሰማ ነበር። የፊት ለፊቱን በረ ሲከፍት ጭሱ ወደ 

ውስጥ ገባ ። ከዚያም ሌላ ኗሪ ጠራውና ወዲያውኑ ለቆ እንዲወጣ ነገረው። ስለዚህ ኤድዋርድ ወዲያውኑ ወጥቶ ወደ ታች ወረደ። በጥቂት ደቂቃዎች 

ውስጥ ጭሱ ሲበዛ ግግር ሆኖ መተንፈስ አቅቶት ነበር።S156 

10.9.4.4 እሳቱ ሲነሳ፣ ሃሚድ ዋሃቢ በፍላት 136 ውስጥ ነበር። ሀሚድ የጩኸት ድምፅ ሰማ እና ነበልባሉ ከመስኮቱ ውጭ ሲንበለበል አየ። ወዲያውኑ ወጥቶ 

ወደታች በደረጃው ወረደ። ምንም የድንገተኛ አደጋ ስልክ አልደወለም ነበር።  

10.9.5        ማጠቃለያ 

10.9.5.1 በእሳቱ ወቅት ሽላ ለምን በፍላቷ ውስጥ እንደቆየች ከምንም መደምደሚያ ላይ መድረስ አይቻልም። ምናልባት እርምጃ ለመውሰድ የማይቻልበት የዘገዬ 

እስከሚሆን ሰዓት ድረስ ስለቃጠሎው አላወቀች ይሆናል።  

10.9.5.2 ምንም እንኳ ልጁ እንዲወጣ ጥረት ያደረገ ቢሆንም፣ ጆሴፍ ዳንኤልስ የአጠፌታ እርምጃ ለመውሰድ ባለው ግልጽ ውስኑነት የተነሳ ውስጥ ቆይቷል። የእሳት 

አደጋ ሠራተኞች ቢሞክሩም ያለበትን ሊያገኙት አልቻሉም ነበር።     

10.9.5.3 ሰነር እና ሃኒፌ ማሲት ግግሩ ጭስ መውጫ አሳጥቶ ይዞናል ብለው ተስፋ ቆርጠው ስለነበር እና  በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር እንዲቆዩ 

ስለተነገራቸው መጀመሪያ ላይ ውስጥ ቆይተዋል።  

10.9.5.4 የተቀሩት ሁሉም ኗሪዎች የእሳቱን አደገኛነት እንደተገነዘቡ ወዲያውኑ ለቀው ወጥተዋል።  

10.9.5.5 በእሳቱ ወቅት ማንኛቸውም የ16ኛው ፎቅ ኗሪዎች ወደ ላይ አልሄዱም። ስለ ሄሊኮፕተሮች ፖሊስ አለዚያም ሌላ ማንኛውም የድንገተኛ አገልግሎት 

በሰጣቸው መግለጫዎች ወይም አስተያየት ምክንያት፣ ማንኛቸውም የቆዩት ወይም መጀመሪያ ላይ የቆዩት ይህንን እንዲያደርጉ አልተገፋፋም። ከ16ኛው 

ፎቅ ጋር በተያያዙት የስልክ ጥሪ ቅጂዎች ውስጥ ሄሊኮፕተር አልተጠቀሰም። ሳሙኤል ዳንኤልስ ብቻ በምስክርነት ቃሉ ውስጥ ሄሊኮፕተር አንስቷል። 

(አንቀጽ 10.9.3.2) በሄሊኮፕተር መኖር የተነሳ ማንም ሰው በ16ኛው ፎቅ ላይ በውስጥ እንዲቆይ ስለመገፋፋቱ  የሚያመላክት ምንም ማስረጃ የለም።  

10.10       15ኛ ፎቅ 

10.10.1 እሳቱ ሲጀምር በ15ኛው ፎቅ ላይ ዘጠኝ ሰዎች ነበሩ። ፍላት 122 ውስጥ ከነበረውና ቆይቶ ህይወቱ ካለፈው ከስቲቨን ፓወር በ ስተቀር ሁሉም ከህንፃው 

አምልጠዋል። 

ስም ዕድሜ ኗሪ የሞተ 

ስቲቨን ፓወር 63 ፍላት 122 ፍላት 122 
 

10.10.2     ፍላት 122 

10.10.2.1 ስቲቨን ፓወር ከወንድ ልጁ ከቦቢ፣ ከሴት ልጁ ከርብቃ ሮዝ እና ከሶስት ውሾቹ ጋር ይኖር ነበር። በምሽቱ ቦብ ከህንፃ ውጭ ነበር። ስቲቨን የሳንባ አየር 

ከረጢቶች መታወክ ህመም (ኤምፊዚማ) የተነሳ ለመተንፈስ ይቸገር፣ የአስም መተንፈሻ መርጃዎችና መዲሃኒቶች ይወስድ፣ ባቅራቢያው ወደአለው ሱቅ 

ለመሄድ ይቸገር ነበር።   



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.10.2.2 ስቲቨን ርብቃን ቀሰቅሷታል፣ አብረውም እሳቱ በህንፃው የውጭ አካል ላይ ሲሰራጭ እና ሰዎች ለመውጣት ሲጯጯሁ አይተዋል። ርብቃ መውጣት 

እንደሚያስፈልጋቸው ወሰነች፣ ስቲቨን ግን እምቢ አለ።  ርብቃ  ለሲቲቨን ሌላ ወንድ ልጅ ለዋይኒ ደወለችለትና እንዲወጣ ተቆጥቶ ነገረው። ስቲቨን ግን 

ይህን ማድረግ እንዳለበት ለመቀበል እምቢ አለ። ስቲቨን የማይወጣ ከሆነ ትታው እንዲትወጣ ዋይኒ ለርብቃ ነገራት። ርብቃ አባቷን እንዲወጣ ለማሳመን 

ጥረቷን ቀጥላ ነበር፣ አልሰማም አለ፣ ሲደወልለትም መልስ አልሰጥ አለ። የጥቅጥቅ ጭስ ደመና ወደ ፍላቱ ሲገባ ነበር፣ ስቲቨን ለቀው መውጣት እንዳለባቸው 

የተስማማው፣ እራሱን ለማዘጋጀት ግን ቀሰስተኛ ነበር። ርብቃ በጭሱ ምክንያት መተንፈስ ስትቸገር፣ የማይወጣ ከሆነ አባቷን ጥላው እንዲትወጣ  ለነገራት 

ለወይኒ ደወለች። ርብቃ ወጥታ፣ በጭሱ ውስጥ በደረጃው ለመውረድ። ለመውረድ እና ለመውጣት የረዷትን የእሳት አደጋ ሠራተኞች አገኘች፣ ሌሎቹ 

ስቲቨንን ለመርዳት ሄዱ፣ ምንም እንኳ ያለበትን ሊያገኙት ባይቻላቸውም።S438  በእሳቱ ወቅት ስቲቨንም ሆነ ርብቃ ምንም የአስቸኳ ጊዜ ስልክ አልደወሉም። 

በቃጠሎው ወቅት፣ ሊጋያ ማንኛውንም የድንገተኛ አገልግሎት አልተገናኘችም። 

10.10.3       ፍላቶች 121፣ 123፣ 124፣ 125፣ 126 

10.10.3.1 የፍላት 121፣ 123፣ 125 እና 126 ኗሪዎች ስለእሳቱ እንዳወቁ ወዲያውኑ ህንፃውን ለቀው ወጥተዋል። የፍላት 121 ኗሪዎች ሰይድ እና ናዲያ በደረጃው ላይ ወደ 

ፍላታቸው እንዲመለሱ የነገራቸው አንድ የእሳት አደጋ ሠራተኛ አጋጥሟቸው ነበር፣ ዝም ብለውት መውረዳቸውን ቀጠሉ እንጂ።S160,S162,S164,S167,S168,S685- 

10.10.3.2 የፍላት 124 ኗሪ ክሪስቶስ ፌየርባይርን ነበር። መጀመሪያ ወደ ፍላቱ ጭስ ሲገባ አየና ወዲያው መውጣት እንዳለበት ወሰነ። መጀመሪያ ሲሞክር ግን 

በመተላለፊያው የነበረው ጭስ ጥቅጥቅ እና የሚያፍን ነበር። ክሪስቶስ ለ 999 ደውሎ የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድን ሶስት ጊዜ አነጋግሯል። በእያንዳንዱ 

ጊዜም ለቆ እንዲወጣ ታዟል። በጥቅጥቁ ጭስ ምክንያት መውጣት ስላልቻልኩ ወደ ፍላቴ ተመለስኩ እያለ ደጋግሞ ይናገር  ነበር። በመጨረሻ ሁኔታው 

እየባሰ  ሲመጣ ግን በጭሱ ውስጥ በደረጃው መውረድና መሄድ ተገዷል። 

10.10.4     ማጠቃለያ 

10.10.4.1 እሳቱ ሲነሳ  በ15ኛው ፎቅ ላይ ከነበሩት ውስጥ ሶስቱ ብቻ ወዲያውኑ ለቀው አልወጡም ነበር። ክሪስቶስ ፌይርባይርን መጀመሪያ ላይ በወፍራሙ ጭስ 

እንዳይወጣ ሆኗል። ርብቃ ሮዝ መጀመሪያ ላይ አባቷ አልወጣም ስላለ ቆይታለች። ስቲቨን ፓወር ብቻ ነው እዚያ የቆየው፣ ይህንንም ያደረገበት ምክንያት 

ግልጽ አይደለም። ሁኔታው መጥፎ ደረጃ ላይ እስከሚደርስ ድረስ እምቢ አለ፣  በኋላም እንኳ ግን አልፈጠነም፣ ይህም ሴት ልጁ ብቻዋን እንዲትወጣ 

አስገድዷታል።  

10.10.4.2 ማንኛውም የ15ኛ ፎቅ ኗሪ በማንኛውም የአስቸኳይ ጊዜ  ስልክ ጥሪ ወይም የምስክርነት ቃል (ሄሊኮተር ማየቷን ከጠቀሰችው ርብቃ በስተቀር) ውስጥ ስለ 

ሄሊኮፕተር አልተናገረም።  በእሳቱ ወቅት ማንም ኗሪ ወደ ላይ አልሄደም። ስለ ሄሊኮፕተሮች በተሰጡ ማንኛቸውም መግለጫዎች ወይም አስተያየት 

አለዚያም በሄሊኮፕተር መኖር ምክንያት ማንም ሰው እንዲቆይ አለመበረታታቱን መወይም ሄሊኮፕተር ይደርስልኛል ብሎ  አለማመኑን ነው ማስረጃው 

የሚያመለክተው።   

10.11       14ኛ ፎቅ 

10.11.1 እሳቱ ሲጀምር አስራ አንድ ሰዎች በ14ኛው ፎቅ ላይ ነበሩ። ከነኝህ ውስጥ ሶስቱ ወዲያውኑ እሳቱን ሲያዩ ህንፃውን ጥለው ወጥተዋል።  የእሳት አደጋ 

ሠራተኞች የቀሩትን ስምንት ሰዎች በፍላት 113  ውስጥ በማሰባሰብ እዚያ እንዲቆዩ ነገሯቸው፣ በወቅቱ አስተማማኝ ቦታ እንደሆነ  በመወስን።  የእሳት 

አደጋ ሠራተኞች ወደ ውጭ  ሊወስዷቸው ተመልሰው መጥተዋል፣ አራቱ ግን አልሄዱም የተቀሩት ሲወጡ።  ደኒስ መርፒ፣ ዛይነብ ዲን እና ወጣት ወንድ 

ልጇ ጀረሚያ ዲን በፍላቱ ውስጥ ህይወታቸው አልፏል፣ እንዲሁም ሞሃመድ አልሃጃሊ (ወይም በአማራጭ  ሲፃፍ  አልሃጅ አሊ) ከህንፃው ዘሎ ወይም 

ወድቆ ሞቷል።       

 
ስም ዕድሜ ኗሪ የሞተች 

ደኒስ መርፒ 56 ፍላት 111 ፍላት 113 

ሞሃመድ አልሃጃሊ 23 ፍላት 112 ውጭ መሬት ላይ 

ዘይነብ 32 ፍላት 115 ፍላት 113 

ጀረሚያህ ዲን 2 ፍላት 115 ፍላት 113 
 

10.11.2       ፍላት 111 

10.11.2.1 ደኒስ መርፒ ብቻውን በፍላት 111 ውስጥ ይኖር ነበር። የሳንባ አየር ከረጢቶች ችግርን ጨምሮ ጤና የለውም።S454 በቃጠሎው ወቅት፣ ደኒስ ለለንደን እሳት 

አደጋ ብርጌድ ሁለት የአስቸኳይ ስልክ ደውሏል።   በ01:24:35ኤም ላይ ለ 999 መጀመሪያ በደወለ ጊዜ፣ በ14ኛው ፎቅ ላይ፣ እመስኮቱ ውጭ እሳት እና 

ጭስ መኖሩን ለለንደን እሳት ብርጌድ ኦፕሬተር ተናገረ።  ነገር ግን እሳቱ በ4ኛው ፎቅ ላይ መሆኑን፣ የማያሰጋ ቦታ ስለሆነ በፍላቱ ውስጥ  እንዲቆይ፣  

የእሳት አደጋ ሠራተኞች ደህንነቱን ለማረጋገጥ እንደሚመጡ፣ ለደህንነቱ የማያሰጋ ከሆነ ሊወጣ እንደሚችል ኦፕሬተሯ/ሩ ለደኒስ ነገረችው/ነገረው። 
202,376,377ደኒስ በ01:39:32ኤም በደወለው ሁለተኛ  ስልክ፣ ለለንደን እሳት ብርጌድ ኦፕሬተር፣ በከባድ ጭስ መውጫ አጥቶ መታጠቢያ ክፍሉ ውስጥ መያዙን 
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ተናግሯል።   ኦፕሬተሯ/ሩ የሚገባውን ጭስ እንዳይገባ  ስለመከላከል ትመክረዋለች/ይመክረዋል።203,378,379  በሁለቱም ጥሪዎች ወቅት ስለሄሊኮፕተር 

አልተነሳም።   

10.11.2.2 የእሳት አደጋ ሠራተኞች ዴስሞንድ መርፒ እና ቻርለስ ኮርነሊዩስ ፍላት111ን ጎብኝተው ደኒስን አነጋግረውት ነበ። በፍላቱ ውስጥ ያለው ጭስ በጣም ኃይለኛ 

ስለሆነ መውጣት እንዳለበት ወሰኑ። ወደ ፍላት 112 ወሰደው ከሞሃመድ አልሃጅአሊ እና ከኦማር አልሃጅአሊ ጋር ቀላቀሉት። የእሳት አደጋ ሠራተኞቹ 

በተጨማሪም ከፍላት 115 ዘይነብ እና ጀረሚያህ ዲንን፣ ከፍላት 112 ሞሃመድ እና  ኦማርን፣ ከፍላት 112 ደኒስን አምጥተው ከፍላት113 ኗሪዎች ጋር 

አደባለቋቸው፣ ይህኛው ፍላት113  ያነሰ ጭስ ስላለው።S466,S467   

10.11.2.3 በቃጠሎው ወቅት በመላ ፣ ደኒስ ብዙ የቤተሰቡ አባላትን ሲያነጋግር ነበር። በዚህ ጊዜም እየደጋገመ በጭስ መያዙንና ምን ማድረግ እንዳለበት እንደማያውቅ 

ይናገር ነበር።  የመተንፈስ ችግርም ያሳይ ነበር።  በማንኟውም የምስክርነት ቃል ውስጥ ሄሊኮፕተር አልተጠቀሰም፣ አለዚያም ደኒስ ከጣሪያ ላይ ወይም 

ሄሊኮፕተር በመጠቀም እንደሚነሳ የቀረበ  ሃሳብ የለም።   

10.11.3       ፍላት t112 

10.11.3.1 የፍላት 112 ኗሪዎች ወንድማማቾቹ ኦማር እና ሞሃመድ አልሃጃሊ፣ እንዲሁም በእሳቱ ወቅት ውጭ የነበረው ጓደኛቸው ማህሙድ አልካራድ ነበሩ።  ኦማር 

እና ሞሃመድ መጀመሪያ በ1ኤም ላይ እሳት እንደተነሳ  አወቁ፣ ጭስ ሲሸታቸው። መውጣት እንዳለባቸው ከመወሰናቸው በፊት፣ ለአጭር ጊዜ በመስኮት 

በኩል እሳቱን ተመለከቱ።  በ1：15 ኤም ገደማ ለመውጣት ሲሞክሩ፣ መተላለፊያው በጨለማ ተጋርዶ፣ በጥቁር ጭስ ተሞልቶ አገኙት።  በውስጡ መሄድ 

እንደማይችሉ በመወሰን፣ በመስኮት በኩል ለዕርዳታ ተጣሩ፣ መውጫ አጥተው መያዘቸውን በመናገር።  ውጭ መሬት ላይ ያሉት የእሳት አደጋ ሠራተኞች 

መልስ ሰጧቸው፣  በፍላታቸው ውስጥ  እንዲቆዩ በማዘዝ እና መጥተው እንደሚደርሱላቸው በመንገር።  ቀስ በቀስ ጭሱ ፍላቱን መሙላት ጀመረ፣ ለማየት 

እና ለመተንፈስ አስቸጋሪም አደረገባቸው።  

10.11.3.2 ከአጭር ጊዜ በኋላም የእሳት አደጋ ሠራተኛ ኒኪ ሜሪዮን ወደ ፍላት 112 ሄደ። ሞሃመድ አድኑን  ብሎ  ቢማጸንም፣   የእሳት አደጋ ሠራተኛው ሜሪዮን 

እንዲቆዩ ነገራቸው፣  በጭሱ ምክንያት መተንፈስ እንደማይችሉ መተላለፊያው ላይ ከፍላታቸው ውጭ ያለውን ጭስ ለሞሃመድ በማሳየት፣ የእሳት አደጋ 

ሠራተኞችየሚመለሱ መሆኑን ተናግሮ ከመሄዱ በፊት።S461  

10.11.3.3 ማህሙድ በ1：56ኤም ገደማ ለሞሃመድ ደወለለት፣ የት እንዳለ ለመጠየቅ።   በጥቅጥቅ ጭስ ምክንያት እሱ እና ኦማር መውጫ አጥተው በፍላታቸው 

ውስጥ መያዛቸውን ሞሃመድ ተናገረ።  ሞሃመድ እንዲህ እንዳለው ማህሙድ ያስታውሳል፣   

“ልንሞት ነው።  በአላህ ስም እርዱን። ፖሊስ ሄሊኮፕተር፣ አንድ ነገር እንዲልክልን ጠይቅልን።” 

ጓደኛው ምን ማድረግ እንዳለበት በመጠየቅ ማህሙድ ውጭ ያለ አንድ የፖሊስ መኮንን አነጋገረ።   መኮንኑ ወደ ክፍል የሚገባውን ጭስ ከመግባት 

እንዲከላከል እና ውስጥ እንዲቆይ መከረው።  ማህሙዲ ለፖሊስ መኮንኑ ስለ ሄሊኦፕተር አንስቸለታለሁ አላለም ወይም ስለሄሊኮፕተር ምንም ምክር 

በፖሊስ  መኮንኑ አልተሰጠውም።   ማህሙዲ ምክሩን በ2ኤም ገደማ ለሞሃመድ ነገረው እና ወደ ፍላታቸው መጥቶ በነበረ አንድ የእሳት አደጋ ሠራተኛ 

ውስጥ እንዲቆዩ የተነገራቸው መሆኑን ገለጸለት።S449   

10.11.3.4 የእሳት አደጋ ሠራተኛ  ሜሪዮን ከ10 ደቂቃ ገደማ በኋላ ከፍላት 111ኡ ደኒስ ጋር ወደ ፍላት 112 ተመለሰ።  ደኒስ እነሱ ጋር ተተወ፣ የእሳት አደጋ ሠራተኛው 

ከመሄዱ በፊት እመለሳለሁ፣ እዚህ መቆየት አለባችሁ አላቸው።  ደኒስ ለመራመድ እና ለመተንፈስ እየታገለ ነበር። ከአስር ደቂቃ በኋላ አንድ የእሳት አደጋ 

ሠራተኛ ተመልሶ መጥቶ ሶስቱን ወደ ፍላት 113 ወሰዳቸው፣ አምስት ሰዎች (ዘይነብ፣ ጀረሚያህ፣ ኦሉዋሱን፣ ሮዝመሪ እና የኦሉዋሱንና የሮዝመሪ  ትንሽ 

ሴት ልጅ) ወደአሉበት።S171,S446,S461 የእሳት አደጋ ሠራተኛው ወደ ሌላ ፍላት ስለወሰዳቸው ሁኔታ፣ ኦማር የሚከተለውን አስተያየት ሰጥቷል፣  

"በደረጃው ላይ እሳት መኖር እንዳለበትና ሊያጠፉት እየሞከሩ እንደሆነ፣ እንዲንወጣም የማይፈቅዱልን በዚህ ምክንያት እንደሆነ  ነበር ያሰብነው።  
በራሳችን ለመውጣት ለመሞከር በጣም ፈርተን ነበር።" 

የተሻለ ቦታ ስለነበር፣ የእሳት አደጋ ሠራተኞች ሁላቸውም በፍላቱ ውስጥ እንዲቆዩ በድጋሜ ነገሯቸው።S446   

10.11.3.5 በ2ኤም እና በ2:46ኤም መካከል ሞህሙድ እና ማሃማድ በስልክ ብዙ ጊዜ ተነጋግረዋል። በእያንዳንዱ ጊዜ ሞሃማድ እስካሁን ምንም ዕርዳታ አልደረሰም፣ 

ወደ ፍላት 113 ከሌሎች ስድስት ሰዎች ጋር ወስደውናል ይል ነበር።  

10.11.3.6 ከ2:45 ኤም በኋላ፣ በሆነ ሰዓት ላይ ኦማር አንድ ሄሊኮፕተር አየ፣ እናም ሰኔ 20 ቀን 2010 ለጀ ቲ አይ በሰጠው ምስክርነት የሚከተለውን አስተያየት 

ብሏል፣   

"በዚህ ሰዓት ሄሊክፕተር እንሰማ እና  እናይ ነበር፣  ወደ ህንፃው ላይ ጫፍም በጣም እየቀረበ ነበር።  ሄሊኮተሩም የእንጨት መሰላል እንደሚኖረው 

እና እኛንም ለማዳን እንደመጣ አስበን ነበር።" ኤስ446 
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10.11.3.7 በቃጠሎው ወቅት፣ ሞሃማድ ሌላ ወንድሙን ሃሺምን በስልክ አነጋግሮታል።  በመላ ስልክ ነግግራቸው ወቅት፣ ሞሃማድ በጭሱ እና ማየት ባለመቻሉ 

የተነሳ ፍላቱን ጥሎ  መውጣት እንዳልቻለ ድጋግሞ መናገሩን ሁለቱም ማህሙድም ሃሺምም ያስታውሳሉ።S444,S449   

10.11.3.8 ሌላው የሞሃማድ አጎት ልጅ አሲም አልሃጃሊ ሌሎች ሰዎች ምንም ይበሉት ምን ውረድ ብሎ  ለሞሃማድ በተደጋጋሚ ነግሮት ነበር፣ ሞሃማድ ግን እንዲቆይ 

መመከሩን፣ ኋላም ላይ በጭሱ ምክንያት መውጣት አለመቻሉን መልሶለታል።S450    

10.11.3.9 የእሳት አደጋ ሠራተኞች ያሉትን ሰዎች ለማውጣት  በ2:30ኤም እና  በ2:50ኤም መካከል ወደ ፍላት 113 ሄደዋል።   በዚህ ወቅት አራት ሰዎች (ሮዝመሪ፣ 

ኦሉዋሱን፣ ሴት ልጃቸው እና ኦማር) ብቻ ከእሳት አደጋ ሠራተኞቹ ጋር ወጥተዋል። በማስወጣቱ ሄደት ወቅት በጭሱ ምክንያት ለማየት ምን ያህል አሰቸጋሪ 

እንደነበር፣ እንዴት   ሰዎች እንደተለያዩ ኦማር ያስታውሳልS446።  በፍላት 113 ውስጥ አራት ሰዎች መቅረታቸውን በመገንዘብ የእሳት አደጋ ሠራተኞች ወደ 

ፍላት 113 ለመመለስ ሞክረዋል፣ ነገር ግን ሌሎች ተጎጂዎችን ሲረዱ በጊዜ ሊደርሱላቸው አልቻሉም።S470-S475    

10.11.3.10 ሞሃማድ  ክእሱ ጋር እንዳልወጣ ሲገነዘብ፣ ኦማር ደውሎለት እንዲወጣ ነግሮታል።  ሞሃማድ ግን ጭስ በሞላው ደረጃ  ብቻውን ለመውጣት መፍራቱንና  

ይገለኛልም ብሎታል።S446  ማህሙድ ከሞሃማድ ጋር በነበረው የስልክ ንግግር ወቅት፣ ማህሙድ ሞሃመድ ፍላቱን ለቆ እንዲወጣ ሊያሳምነው ሞክሯል፣ 

ሞሃመድ ግን ሌሎቹ ሄደው ማንም ስለሌለ እናትና  ልጇን (ዘይነብ እና ጀረሚያህ) ትቶ መውጣት እንደማይችል ነግሮታል።S449 ሞሃመድ ኋላ  ላይ ከህንፃው 

ዘሎ  ወይም ወድቆ ህይወቱ አልፏል።S446   

10.11.3.11 በቃጠሎው ወቅት ሞሃማድ እና  ኦማር ለድንገተኛ  አገልግሎት አልደወሉም  ነበር።    

10.11.4        ፍላት 114 እና 116 

10.11.4.1 የፍላት 116  ኗሪዎች እሳት መነሳቱን እንዳወቁ ወዲያው ወደ ደረጃው በማምራት ከህንፃው  ወጥተዋል።   ደንገተኛ አገልግሎትን አላነጋገሩም፣ የወጡትም  

የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ነበር።  የፍላት 114  ኗሪዎች በቃጠሎው ወቅት ከሃገር ውጭ ነበሩ 

10.11.5       ፍላት 115 

10.11.5.1 ዘይነብ ዲን ከሁለት ዓመት ልጇ  ከጀረሚያህ ጋር በፍላት 115  ውስጥ  ትኖር ነበር።    በ1:28ኤም እና 3:16 ኤም መካከል ባለው ሰዓት፣ ዘይነብ ብዙ ጊዜ  

ለድንገተኛ  አገልግሎት ደውላ ነበር።    

10.11.5.2 01:28ኤም - ለኤም  ፒ ኤስ ተደወለ በ ዘይነብ ዲን ከፍላት 115 
 

ከይትኛው አገልግሎትጋር መገናኘት እንደምትፈልግ ለይታ ስላላሳወቀች፣ ዘይነብ ለ999 የደወለች የመጀመሪያ  ስልክ ጥሪ ከኤም ፒ ኤስ ኦፕሬተር ጋር 

ተገናኘ።   በዚህ ወቅት ዘይነብ ትጮህ፣  በደንብም አትሰማም ነበር።  ጥሪው ከመቋረጡ በፊት ግን ጭስ  በመስኮቷ  እየገባ  መሆኑን  ተናገረች።204,380,381  

10.11.5.3 01:37 ኤም  - ለ 999 ተደወለ  በ ዘይነብ ዲን  ከፍላት 115 
 

ከለንደን እሳት አደጋ  ብጌድ ጋር በተገናኘው  የዘይብ ሁለየኛ  ጥሪ በፊት ለፊቱ በር እና  መስኮቶች በኩል እሳት ወደ ፍላቷ  እየገባ  መሆኑን ትናገራለች፣  

እንዴትስ  ወደታች መውረድ እንደምትችል  ትጠይቃለች።   አንድ ትንሽ ልጅ  አብሯት መኖሩ  በመግለጽ፣  ሰው እንዲደርስላቸው ትማጸናለች።   

10.11.5.4 01:47:17 ኤም - ለ 999 ተደወለ በ ዘይነብ ዲን  ከፍላት 115 
 

የዘይነብ የስልክ ጥሪ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር ጋር ተገናኝቶ፣  ከትንሽ  ልጇ   ጋር በፍላት 115 ውስጥ መውጫ አጥታ  መያዟን፣ በፍላቷም 

ውስጥ ጭስ መኖሩን ትናገራለች።   ኦፐሬተሯ /ሩ  እሳቱ በ14ኛው  ሳይሆን በ4ኛው ፎቅ  ላይ መሆኑን ትነግራታለች/ይነገራታል።  

10.11.5.5 በእሳቱ ወቅት ዘይነብ፣ እስከዛ ድረስ ለምን በሀፃው ውስጥ እንደቆዩ የጠየቀት ጓደኛዋን ፍራንሲስ ደንንም ብዙ ጊዜ አነጋግራለች።  ዘይነብ ለፍራሲስ  የእሳት 

አደጋ  ሠራተኞች በበታው መድረሳቸውን እና  እዚያ  እንዲትቆይ እንደተነገራት ገልፃለች።  በኋለኛው ስልክ ጥሪ፣ ዘይነብ ለፍራሲስ ለመውጣት ጭሱ 

በጣም መጥፎ  መሆኑን  ተናግራለች።    

10.11.5.6 01：01：40 ኤም  - ለ ኤም ፒ ኤስ ተደወለ  በ ዘይነብ ዲን  
 

የኤም ፒ  ኤስ ፖሊስ  ኦፕሬተር  ለዘይነብ  መልሶ ደወለላት።   ኦፕሬተሯ/ሩ  ዘይነብን ልትወጣ ትችል እንደሆነ  ትጠይቃታለች/ይጠይቃታል፣  አልችልም 

ብላ  ዘይነብ ትመልሳለች።   ኦፕሬተሯ/ሩ እያንዳንዳቸውን ለማውጣት የእሳት አደጋ  ሠራተኞች በደረጃው  ወወደላ  እየመጡ ስለሆነ  ወደታች ለመውረድ 

እንዲትሞክር ትጠይቃታለች/ይጠይቃታል።   በጭሱ ምክንያት ወደ ደረጃው መድረስ እንደማትችል ዘይነብ አጠንክራ  ትናገራለች።   ከዚያም ኦፕሬተሯ/ሩ 

ወደ መስኮቱ በመሄድ ለፖሊስ ሄሊኮፕተሩ እጇን  ማውለብለብ ትችል እንደሆነ  ትትጠይቃታለች/ይጠይቃታል። ሌላ  ሰው በ14ኛው ፎቅ ላይ አለወይ 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ብላ  ዘይነብ ትጠይቃለች። ጥሪው ግልጽ አይደለም፣ አበቃ። ለፖሊስ ሄሊኮፕተር እጇን እንዲታውለበለብ ለቀረበላት ጥያቄ፣ ዘይነብ መልስ አልሰጠችም።
209,380,381 

10.11.5.7 በ02：04：40ኤም ዘይነብ ለ999 ደውላ  ከእሳት አደጋ  ብርጌድ  ለመገናኘት ጠየቀች፣ ግን  ጥሪው ከለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ  ጋር ከመገናኘቱ 

በፊት ተቋረጠ።210-212,386-388 

10.11.5.8 ከአጭር ጊዜ በኋላ ደኒስን ከፍላቱ ወደ  ፍላት 112 የወሰዱት የእሳት አደጋ ሠራተኞቹ መርፒ  እና ኮርነሉስ፣  ዘይነብን እና ጀረሚያህንም ከቤታቸው ወደ 

ፍላት 113 ወሰዷቸው።S466,S467  

10.11.5.9 ዘይነብ ፍላት 113 ውስጥ ሆና  በ03：05：2ኤም ላይ ለ 999 ደወለችና ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር በመደወል መውጣት አልቻልንም፣ 

እሳቱም ፍላቱ ውስጥ  ደርሷል ትላለች፣ ጥሪዋ  ከመዘጋቱ በፊት።216,217,389,390 

10.11.5.10 በ10.11.3.9 ውስጥ  በዝርዝር እንደተቀመጠው፣  የእሳት አደጋ ሠራተኞች በ2：30ኤም እና በ2：50ኤም መካከል እዚያ  የሚገኙትን ሰዎች ለማውጣት 

ወደ ፍላቱ መጥተው ነበር። በማዳኝ ጥረት ወቅት ሮዝመሪ፣ ኦሉዋሰን፣ ሴት ልጃቸው እና  ኦማር ፍላቱን ለቀው ሄዱ። የእሳት አደጋ  ሠራተኞቹ አራት 

ሰዎች መቅረታቸውን በማስታወስ ከ3ኤም በኋላ  ብዙም ሳይቆዩ ወደ ፍላት 113 ለመመለስ ሞከረው ነበር፣ ነገር ግን ሌሎች ተጎጂዎችን ሲረዱ ይህን 

ሊያደርጉ አልቻሉም።S470-S475 ማንኛቸውም  የእሳት አደጋ ሠራተኞች ወደ  14ኛው ፎቅ መመለስ አልቻሉም።  

10.11.5.11 03：16：38ኤም - ለ999 ተደወለ በ ዘይነብ ዲን ከፍላት 113 
 

ዘይነብ  ለድንገተኛ  አገልግሎት በደወለችው  የመጨረሻ ስልክ ላይ፣ የቢቲ ኦፕሬተር  ወደ ለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር ሳታስተላልፋት በፊት  

መጀመሪያ  ለዘይነብ  ፍላቱን ጥላ  እንዲትወጣ ነገረቻት፣  የለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ ኦፕሬተርም  በአስቸኳ  ወጥታ  በደረጃው መውረድ  እንዳለባት 

ነገረቻት። ጥሪው ከማለቁ  በፊትም ዘይነብ ምክሩን ተቀብላ ተግባራዊ ለማድረግ ተስማማች።  

10.11.5.12 ለ999 የመጨረሻ  ስልኳን ከደወለች በኋላ፣ ዘይነብ ከህንፃው ውጭ  የነበረውን ፍራሲስን ድጋሚ አነጋግራ  ነበር። እያነገገራት የነበረው ፍራንሲስ  ስልኩን 

ለእሳት አደጋ ሠራተኛው ለክሪስቶፈር ባችልዶር ሰጥቶት ከእሳት አደጋ እንዴት እንደሚተረፍ ለአንድ ሠዓት ከ 15 ደቂቃ  ያህል ጊዜ ለዘይነብ ምክር 

ለግሷታል። በመላው  ንግግራቸው፣ ሌላው ቀርቶ ሠራተኞቹ ከ10ኛው ፎቅ  በላይ ማለፍ እንዳልቻሉ ባልደረባው ከነገረውም በኋላ እንኳ፣  የእሳት አደጋ 

ሠራተኞች ሊደርሱላት  እየመጡ መሆኑን ለዘይነብ ያረጋግጥላት ነበር። በመጨረሻ ዘይነብ መመለስ አቆመች፣  የእሳት አደጋው ሠራተኛ ባችልዶር ህይወቷ  

እንዳለፈ አምኖ  ነበር።  

10.11.6        ፍላት 113 

10.11.6.1 የፍላት 112 ኗሪዎች ሮዝመሪ ኦይዎሌ （በፖሊስ ሀተታ  ውስት ኦይዉሌ  ተብሎ  ተጽፏል፣ ይህ ዘገባ ግን በጀ ቲ አይ ደረጃ  1 ዘገባ  ውስጥ ጥቅም ላይ 

የዋለውን የወሰደው፣ የኑሮ  ጓደኛዋ  ኦሉዋሱን （ሰኡን） ታላቢ  እና  ሴት ልጃቸው ነበሩ።   ሰኡን ውጭ  ጨኸት  ሲሰማ፣ 1：30ኤም ገደማ  ሮዝመሪን 

ቀሰቀሳት።   በመስኮት በኩል ወደ  ውጭ  ሲመለከቱ እሳት ስላለ  ውጡ እያሉ የሚጮሁ ሰዎች ማየት ቻሉ።  ወዲያ  ለቆ  ለመውጣት ወስነው የፊት 

ለፊቱን  በር ሲከፍቱ በመተላለፊያው ላይ ጥቅጥቅ ጥቁር ጭስ አገኙ።    በውስጡ ለማለፍ ሞከሩ፣ ግን ተጠፋፉ፣ መውጫውን  ሊያገኙት አልቻሉም፣ 

እናም ወደ ፍላታቸው ተመለሱ።   ሰኡን ለሁለተኛ ጊዜ ሞክሮ ነበር፣ ግን ጭሱ ወደ ኋላ ገ ፍትሮ  መለሰው።  ውስጥ ሆና፣ ሮዝመሪ የለንደን እሳት አደጋ 

ብርጌድ ኦፕፕሬተርን ብዙ ጊዜ አነጋራ፣ እሳቱ እታች ስለሆነና ያለችበትም ቦታ የሚሻል ስለሆነ  እዚያው እንዲትቆይ  ተነግሯት ነበር።   ሮዝመሪ ብዙ 

ጓደኞቿ ደውለው እንዲትወጣ ነግረዋት የነበረ ቢሆንም ምን እንደምታደርግ እርግጠኛ  ስላልነበረች በፍላቱ ውስጥ ቆይተዋል።  

10.11.6.2 በ2:30 ኤም ገደማ የእሳት አደጋ  ሠራተኛው ሃርቬይ ሳንደርስ ወደነበሩበት ፍላት በር መጥቶ፣ እሳቱ እታች ስለሆነና ያሉበት ስፍራ  የተሻለ ስለሆነ  በፍላቱ 

ውስጥ መቆየት እንዳለባቸው ነግሯቸዋል።   አስፈላጊ ከሆነ  የእሳት አደጋ ሠራተኞች እንደሚመለሱ ነግሯቸው ሄደ።  ከጥቂት ጊዜ  በኋላ ሌሎች የእሳት 

አደጋ  ሠራተኞች የተሻለው ፍላት ነው በማለት ዘይነብን፣ ጀረሚያህን፣ ደኒስን፣ ሞሃማድን እና ኦማርን ወደ ፍላቱ አመጧቸው።   ከ 30  ደቂቃ ገደማ  

በኋላ ሌላ የእሳት አደጋ  ሠራተኛ ወደ ፍላት 113  መጥቶ እመኝታ  ክፍል ውስጥ  አሰገባቸው።    ከጥቂት ጊዜ  በኋላ በፍላቱ ውስጥ  እሳት ተነሳ፣ 

ኦሉዋሱንም ከአንሶላ  የተዘጋጀ  ገመድ ተጠቅሞ  ከህንፃው ለመዝለል ሞከረ፣ ግን የእሳት አደጋ ሠራተኞ ደርሰው በቶሎ  ለቀው እንዲወጡና  በደረጃው 

ሮጠው እንዲወርዱ አዘዟቸው።   ሮዝመሪ እና  ኦሉዋሱን፣ ልጃቸውን በጀርባው አዝሎ፣ ሮጠው  በደረጃው መውጣት ቻሉ።  ሮዝመሪ ሌሎቹም እንደዚያው 

እንዳደረጉ ገምታለች፣ በጣም ጥቅጥቅ ጨለማ  ስለበር ከኋላ መከተላቸውን አላየችም።  ኦማር ኦሉዋሱን ተከትሎ  ወጥቷል፣ ከፊት ለፊቱም ሆነ  ከኋላው 

ምንም ማየት አይችልም ነበረና  በአንድ የእሳት አደጋ  ሠራተኛ  እየተመራ ነበር የሄደው።S172,S174,S446,S462,S470-S472,S474,S681  ከወጣ በኋላ ሞሃማድ 

እንዳልተከተላቸው ሲያውቅ፣ ደውሎ ለምን እንዳልወጣ ጠይቆታል።   ሞሃማድ ከፍላቱ ውስጥ ማንም  እንዳላወጣው  እና ከዘይነብ፣ ጀረሚያህ እና  ደኒስ 

ጋር ውስጥ  እንደተተወ ነግሮታል።  

10.11.6.3 የእሳት አደጋ ሠራተኞች በፍላት 113  ውስጥ  የቀሩትን ሰዎች ተመልሰው ለማትረፍ  ሞክረው ነበር፣ ነገር ግን ወደ 14ኛው ፎቅ ዳግመኛ ለመመለስ 

አልተሳካላቸውም።  ደኒስ፣ ዘይነብ እና  ጀረሚያህ ሁላቸውም ፍላት 113 ውስጥ  በጭስ እና  በእሳት ህይወታቸው አልፏል፣ አስከሬናቸውም ኋላ  ላይ 

እዚያው ተገኝቷል።  በሆነ  ሰዓት ላይ  ሞሃማድ ከህንፃው ዘሏል ወይም ወድቋል።  ሲወድቅ  በህይወት አልተረፈም፣ አስክሬኑም በእሳት አደጋ  ሠራተኞች 

ውጭ  መሬት ላይ ተገኝቷል።  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.11.7     ማጠቃለያ 

10.11.7.1 እሳቱ በጀመረበት ወቅት በ14ኛው  ፎ ቅ ላይ ከነበሩት  11 ሰዎች፣ ሶስቱ የእሳት ቃጠሎ  መነሳቱን እንዳወቁ፣  ከድንገተኛ  አገልግሎት ጋር ግንኙነት 

ሳያደርጉም ወዲያው ጥለው ወጥተዋል።  የተቀሩት ስምንቱ በሚከተሉት ምክንያቶች በፍላቶች ውስጥ  የቆዩ  ይመስላል：  

a. እሳት አደጋ ሠራተኞች በተደጋጋሚ በየፍላቶቻቸው ውስጥ እንዲቆዩ በየተናጠል  ተነግሯቸዋል፣  
 

b. በመተላለፊያ  ላይ ያለው ጥቅጥቅ ጭስ መውጫ አሳጥቶ  እንደያዛቸው አምነዋል፣  
 

c. ደኒስ መርፒ ያለበት የመተንፈስ እና  የመንቀሳቀስ ችግር በደረጃው ወጥጥ  ለማምለጥ  አስቸጋሪ አድርጎበታል፣ 
 

d. ዘይነብ ጀረሚያህን አደጋ  ለመጠበቅ  ካላት ፍላጎት የተነሳም ቆየች፣  

 
e. ሞሃማድ ዘይነብ እና  ጀረሚያህን ብቻቸውን ትቷቸው ለመሄድ ኃላፊነት ተሰማው፣ 

10.11.7.2 በግልጽ እንደሚታየው፣  በመተላለፊያው  ላይ የነበረው ጭስ በአጭር ጊዜ  ውስጥ  ተባባሰ፣ ጥቅጥቅ እና  የሚያፍን፣ ምንም የማያሳይ ሆነ  በደቂቃዎች 

ውስጥ።   በዚህም ሳቢያ፣ ኗሪዎቹ መውጣት ለመጀመሪያ  ጊዚ በራቸውን በሚከፍቱበት ወቅት፣  በውስጡ ሰንጥቆ  ለማለፍ ጭሱ በጣም ጥቅጥቅ ሆኖ  

አግኝተውታል።   ሞሃማድ እና  ኦማር በህንፃው ውስጥ  እሳት መነሳቱን መጀመሪያ  ያወቁት በ1ኤም ገደማ ነበር፣  በ1：15ኤም ላይ ግን በጭሱ ውስጥ  

ለማለፍ በጣም ድቅድቅ ሆኖባቸው ነበር።   

10.11.7.3 ሞሃማድ  በ1：56ኤም ገደማ  ከማህሙድ  ጋር በስልክ በተነጋገረበት ወቅት ሄሊኮፕተር እንዲደርስላቸው ተማጽኗል፣  ኦማርም እሱ እና  ሞሃማድ ከ 2

：45ኤም በኋላ በሆነ  ሰዓት ላይ አንድ ሄሊኮፕተር  እንዳዩና  መንጠልጠያ  የገመደ  መሰላል ይዞ እንደሚደርስላቸው አስበው እንደነበር ገልጹዋል።   

ከአዩት በኋላ ምናልባት  ሄሊኮፕተር ሊደርስላቸው እንደሚችል እምነት አድሮባቸው ይሆናል።  ነገር ግን ሁለቱም ሞሃማድ እና ኦማር ሄሊኮፕተር 

ከማየታቸው በፊትም፣ ከአዩ  በኋላም በድቅድቁ ጭስ  የተነሳ  መውጭ አጥተው እንደተያዙ ገልጸዋል፣  የተሻለም ስለሆነ  በፍላቱ ውስጥ  እንዲቆዩ  በእሳት 

አደጋ ሠራተኞች ተነግሯቸዋል።       

10.11.7.4 የሞሃማድ እጮኛ  አማል አል ሁታይፊ ስለቃጠሎው ስትሰማ ከ6ኤም በኋላ ወደ ህንፃው መጥታ  ነበር።   ሞሃማድን  አላነጋገረችውም።   ሄሊኮፕተር 

እንደነበር ታውቃለች፣ እንዲህም ብላለች፣  
 

“ሄሊኮፕተር እዚያ  ለምን  እንደመጣ አላውቅም።   በህንፃው የነበሩ ሰዎች አይተውት እና  ሊረዳን መጣ ብለው አስበው መሆን አለበት። በህንፃው 

ውስጥ  ብሆን ኖሮ፣ ወደ ህንፃው ጣሪያ  ለመሄድ እሞክር ነበር፣  ሄሊኮፕተሩ  ሰዎችን ለማትረፍ በጣሪያው  ላይ ያርፋል ብዬ በማሰብ።   ይህ  

አለመሆኑን  ፖሊስ  እንዴት አወቀ？ ሄሊኮፕተር  የመጣው  እኛን ለማትረፍ ነው ብለው ሰዎች  አለማሰባቸውን እንዴት አወቀ፣ በርግጥም እዚያ 

የነበረው ፎቶ ለማንሳት ነበር? ሄሊኮፕተር ለሁኔታው አዎንታዊ አስተዋጽኦ  አበርክቷል ብዬ  በፍጹም አላስብም።” ኤስ452 (አንቀ.56) 

10.11.7.5 ምንም እንኳ አማል ስለ ፖሊስ ሄሊኮፕተር አስተያየት ብትሰጥ፣ ኦማርም ስለመንጠልጠያ  የገመድ  መሰላል ቢያነሳም፣  ገ14ኛው  ፎቅ ላይ የቆዩት  

ማንኛቸውም  እንደዚያ  ያደረጉት በፖሊስ  ሄሊኮፕተር እዚያ  መኖር  ተገፋፍተው  ስለመሆኑ ማስረጃው አያመለክትም።    ኦማር እና  ሞሃማድ 

ሄሊኮፕተር  ሊደርስላቸው እንደሚችል አምነው ሊሆን  ይችላል፣  ከዚያ  ቀድመው  ግን መውጫ አጥተው መያዛቸውን አምነው ተቀብለው ነበር።  

በፖሊስ ሄሊኮፕተር  መኖር የተነሳ  በህንፃው  ውስጥ  እንዲቆዩ  አልተገፋፉም ።   በህንፃው ውስጥ  ወደ  ላይ አልወጡም ነበር።   በተጨማሪ  

ስለሄሊኮፕተር  በተሰጠ ማንኛውም የፖሊስ መግለጫ ወይም አስተያየት አልተበረታቱም ነበር።   

10.12       13ኛ  ፎቅ 

10.12.1 እሳቱ  በሚጀምርበት ወቅት፣ ሁሉም በ13ኛው  ፎቅ  ላይ የነበሩ ሰዎች አውቀው ወዲያው ጥለው ወጥተዋል።   13ኛው ፎቅ ላይ ከነበሩት ውስጥ  

መንኛቸውም ድንገተኛ  ስልክ  አልደወሉም፣  ህንፃውን ጥለው  የወጡት ተመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ነበር።  

10.13       12ኛ  ፎቅ 

10.13.1 በእሳቱ  ወቅት በ12ኛው  ፎቅ ላይ አስራ  ሁለት  ሰዎች ነበሩ።   እሳት መነሳቱን እንዳወቁ ሁለቱ ወዲያው ጥለው ወጥተዋል።   ሌሎቹ 10  ሰዎች በለንደን 

እሳት አደጋ  ብርጌድ እንዲቆዩ  ስለተነገራቸው  እና መተላለፊያውን በፍጥነት በሞላው ግግር ጭስ አልፈው መሄድ እንደማይችሉ ስላመኑ መጀመሪያ ላይ 

ውስጥ ቆይተዋል። የእሳት አደጋ ሠራተኞች ደርሰውላቸውም አውጥተዋቸዋል።  እዚያ  ከቆዩት ውስጥ  ማንኛቸውም ወደ ህንፃው የላይ ክፍል አልወጡም።  

ማንኛቸውም  በሄሊኮፕተር መኖር ወይም ሄሊኮፕር ይደርስልናል ብለው ስላመኑ እዚያ  አልቆዩም።  ስለሄሊኮፕተሮች የተሰጡ ማንኛቸውም የፖሊስ 

መግለጫዎች ወይም አስተያየት መጀመሪያ  ላይ እዚያ  ለመቆየት ባስተላለፉት ውሳኔ ላይ አስተዋጽኦ ስለማበርከታቸው የሚያሳይ ምንም ማስረጃ የለም።   



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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10.14       11ኛ  ፎቅ 

10.14.1 እሳቱ ሲጀምር በ11ኛው ፎቅ ላይ 16  ሰዎች ነበሩ።  አስራ  አንዱም ስለእሳቱ  ካወቁ በኋላ  ወዲያው ጥለው ወጥተዋል።   አንዱ አሊ ያዋር ጃፋሪ ወደ 

ታች በመውረድ  ላይ እያለ እራሱን ስቶ  ወድቆ  የእሳት አደጋ ሠራተኞች ተሸክመው አውጥተውታል።  አራቱ በ11ኛው ፎቅ  ላይ ጠብቀው የእሳት  አደጋ 

ሠራተኞች ደርሰው አውጥተዋቸዋል።   አብዲሰላም ሰባር እዚያው ቆይቶ በፍላቱ ውስጥ ህይወቱ አልፏል።    

ስም ዕድሜ ኗሪ የሞተ 

አብዲሰላም 77 ፍላት 81 ፍላት 81 

አሊ ያዋር ጃፋሪ 81 ፍላት 66 የ10ኛ  ፎቅ መተላለፊያ 
 

10.14.2       ፍላት 81 

10.14.2.1 አብዲሰላም በፍላት 81 ውስጥ  ብቻውን ይኖር ነበር።   ሁለት ጊዜ ለድንገተኛ  አግልግሎት፣ በማስከተልም አንድ ጊዜ  ረጀም ጊዜ  የወሰደ  የስልክ ጥሪ 

ለወንድ ልጁ ለሞሃመድ ሰባር ደውሎ  ነበር።  አብዲሰላም ለ 999 በ01:24:52ኤም ደውሎ  ጥሪው ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ጋር  ተገናኝቷል።  

አብዲሰላም ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር በፍላት 91 ውስጥ  ቃጠሎ መነሳቱን፣  ከዚህ በፊት ከተመሳሳይ ፎቅ የውሃ መጥለቅለቅ አጋጥሞት 

ስለነበር አሁንም  መስጋቱን ይናገራል።   ኦፕሮኤተሯ የእሳት አደጋ ብርጌድ እሳቱን በቁጥጥር ስር ለማድረግ እየጣሩ መሆኑን በመግለጽ ታረጋጋዋለች።   

ኦፕሬተሯ  ጭስ በፍላቱ ውስጥ እንዳለና እንደሌለ ትጠይቃዋለች፣ ግን መልስ ሳይሰጥ ጥሪው ይቋረጣል።220,393,394  ከልጁ የምክርነት ቃል አንፃር፣ ከጎረቤቶቹ 

ጋር በተያያዘ  ቀደም ሲል አጋጥሞት  በነበረው ችግር የተነሳ አሁንም እሳቱ የጀመረው ከላይኛው ፎቅ ነው  ብሎ  ያመነ  ይመስላል።S476 አብዲሰላም  

በ01:32:32ኤም ለሁለተኛ ጊዜ  ለ999 ደውሎ ከለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር ጋር ተገናኘና  ጥሪው ከማብቃቱ በፊት በፍላቱ ውስጥ  ቃጠሎ  

መነሳቱን ይናገራል።221,395,396   

10.14.2.2 ሞሃመድ ከአባቱ በ1:45ኤም ገደማ  የስልክ ጥሪ ደረሰው፣ ህንፃው  በመቃጠል ላይ መሆኑን ሊነግረው።  ሞሃመድ አባቱ ካልተረዳ  ደረጃውን ለመጠቀም 

እንደማይችል ስለሚያውቅ ለቆ እንዲወጣ ጠይቆታል።  ጥሪው በ2:30ኤም ገደማ  ከማብቃቱ በፊት፣ ህንፃውን እሳቱ እየበላው  በነበረበት ወቅት አባቱ 

ይስል እና  ለመተንፈስ ይታገል እንደነበር  ያስታውሳል።S476  በቃጠሎው ወቅት አብዲሰላም  ማንኛቸውንም የኤም  ፒ ኤስ ባ ልደረቦች አላነጋገረም።   

በሁለቱም የድንገተኛ ስልክክ ጥሪዎችም ሆነ በሞሃመድ የምስስክርነት ቃል ውስጥ ስለሄሊኮፕተር አልተነሳም።  

10.14.3       ፍላቶ 82፣ 83፣ 84፣ 85 

10.14.3.1 ፍላት 82  ውስጥ  ይኖሩ የነበሩት ናታሻ  ኢልኮክ፣ አንቶኒ ስሚዝ  እና የስድስት ዓመቷ  ሴት ልጃቸው ነበሩ።  በቃጠሎው ሰዓት ናታሻ  ለ 999፣ 14 ጊዜ 

ደውላ፣ በ12 ጥሪዎች ወቅት የእሳት አደጋ ብርጌድን (የለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድንና  ኤሴክስ) አነጋግራለች (ሁለት ጥሪዎች ከድንገተኛ  አደጋ  ኦፕሬተር 

ጋር ከመገናኘቷ በፊት ተቁርጠዋል)።  የእሳት አደጋ  ሠራተኞች  በ4:40ኤም ገደማ  ደርሰው እስከሚያወጧቸው ድረስ፣ ናታሻ እና ቤተሰቦቿ  በፍላታቸው 

ውስጥ ቆይተዋል።   ይህምበተለያዩ ድብልቅ ምክንያቶች የተነሳ ነው: በመተላለፊያው ላይ የነበረው ጥቅጥቅ ጭስ እይታ ቀንሶ ነበር፣ ባሉበት እንዲቆዩ 

የተሰጣቸው ምክር፣ የእሳት አደጋ ሠራተኞች እሳቱን በቁጥጥር ስር ያውሉታል የሚል እምነት፣ በደረጃው ላይ ያለውን የማይታወቅ ሁኔታ  ለመጋፈጥ የነበረ  

ፍርሃት እና  ልጃቸውን ከአደጋ  የመከላከል ፍላጎት።  ናታሻ  የቼሪ ፍሬ  መልቀሚያ  በመስኮታቸው አጠገብ እንዲያንዣብብና  እንዲያስመልጣቸው ብዙ 

ጊዜ ጠይቃ ነበር።  በማንኛው  የ 999 ጥሪ ወይም የምስክረነት ቃል ውስጥ  ሄሊኮፕተር አልተጠቀሰም።   

10.14.3.2 የፍላት 83  ብቸኛ ኗሪ ኤልፒዲዮ ቦኒፋሲዮ  በቤተሰብ ስለተመከረ  እና  በዓይነስውርነቱና  በአዛውንትነቱ የተነሳ  ለመውጣት  እገዛ ስለሚፈልግ መጀመሪያ  

ላይ ውስጥ ቆይቶ ነበር።   በ8：07ኤም የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ደርሰውለት ከህንፃው አወጥተውታል።  አቶ  ቦኒፋሲዮ ከህንፃው ውስጥ ዕርዳታ  

ደርሶላቸው በህይወት ተርፈው የወጣ የመጨረሻው ኗሪ ነው።  

10.14.3.3 የፍላት 84  ሁለት ኗሪዎች ብራኒስላቭ ሉኪክ እና ሚራን ሎቭሲን መጀመሪያ  ላይ ለመውጣት ሲሞክሩ መተላለፊያው  በጥቅጥቅ ጥቁር ጭስ ተሞልቶ  

ስላገኙትና  በውስጡ ማለፍ ሲጀምሩ ግራ ስለተጋቡ  ውስጥ  ቆይተው  ነበር።   ብዙ ጊዜ ቃጠሎ  ከፍላት ሳያልፍ በቁጥጥር ስር እንደሚሆን ያምን ነበር 

ብራኒስላቭ።  ሁለቱም ሄሊኮፕተር  ማየታቸውን ያስታውሳሉ፣  እናም ሚራን ገመዶች ወይም መሰላሎች ወደታች እንደሚልክ ገምታ ነበር፣  ብራኒስላቭ 

ግን ያ ይሆናል ብሎ  አልጠበቀም （ይህ በሚራን አልተጠሰም）።   ምንም ይህ አስተሳሰብ ቢኖርም ግን፣ ሁለቱም ለመመልቀቅ ወስነው በደረጃው 

በመውረድ በ1：49ኤም ላይ ከህንፃው በህይወት ወጥተዋል።S222,S223,S478    

10.14.3.4 አምስቱ የፍላት 85  ኗሪዎች ስለ እሳቱ እንዳወቁ ወዲያው ጥለው ወጥተዋል።S225,S226    

10.14.4       ፍላት 86 

10.14.4.1 ቃጠሎው በጀመረበት ወቅት አሊ ያዋር ጃፋሪ፣ ባለቤቱ ፋጢማ  ጃፋሪ እና  ሁለት ሴት ልጆቻቸው ማሪያ  እና  ናዲያ ፍላት 86 ውስጥ ነበሩ።   ለድንገተኛ  

አገልግሎት ምንም ስልክ አልደወሉም።   እሳቱ  ከጀመረ  ካጭር ጊዜ  በኋላ ፋጢማ  እና  ማሪያ የሚቃጠል ነገር ስለሸተታተቸውና  የአደጋ  ጊዜ  

አገልግሎት ሠራተኞች ስላዩ፣  ምን እየተከናወነ  እንደሆነ  ለማወቅ ወደ ታች ወረዱ።  ናዲያ  እና  አሊ ለመውጣት እራሳቸውን አዘጋጅተው ውስጥ ቆዩ።   



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ፋጢማ  እና  ማሪያ ከህንፃው ጥለው ሲወጡ የእሳቱን መጠን አዩ፣ ስለዚህም በናዲያ  የኪስ  ስልክ እና  በቤታቸው ስልክ ላይ ደወሉ።   ለጥሪያቸው 

መልስ  ስላላገኙ ወደ ላይ  ለመሄድ ቢሞክሩም የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ከሶስተኛው ፎቅ እንዳያልፉ ስለከለከሏቸው ወደ  ውጭ  ተመለሱ።S479,S480  

10.14.4.2 በፍላቱ ውስጥ፣  ናዲያ  እና  አሊ ለቀው  መውጣት  እንዳለባቸው ወስነው ሳለ፣  በቅጽበት እሳቱ ከመስኮታቸው አጠገብ ደርሶ ደርምሶ ገባ።  ከፍላታቸው 

ወጥተው ወደ ታች ለመሄድ አሳንሰሩ （ሊፍቱ）  ውስጥ  ገቡ።   አሳንሰሩ 10ኛው  ፎቅ ላይ ቆመና  በጥቁር ጭስ  ተሞልቶ  መብራቶቹ ጠፉ።   ከጥቂት  

ጊዜ  በኋላ  የአሳንሰሩ በሮች ተዘግተው ወደ  ምድር ቤት  ጉዞውን ቀጠለ።   አሳንሰሩ ምድር ሲደርስ ብቻ  ነበር ናዲያ  ማየት የቻለችው እና  አሳንሰሩ 

ውስጥ  አሊ እንደሌለ ያወቀችው፣ አሳንሰሩ እዚያ  ብቻ ቆሞ  ስለነበርም በ10ኛው ፎቅ ላይ ከአሳንሰሩ እንደወጣ ገመታለች።S479  ኋላ  ላይ የእሳት አደጋ  

ሠራተኞች አሊን በ10ኛው ፎቅ መተላለፊያ  ላይ አግኝተውት  ከህንፃው አውጥተውት ነበር።S482,S483  ከህንፃው ውጭም ህይወቱ ማለፉ ታውቋል።  

10.14.5     ማጠቃለያ 

10.14.5.1 በእሳቱ ወቅት በ11ኛው ፎቅ ላይ ከነበሩት 16 ኗሪዎች፣ 11ኡ የቃጠሎውን መነሳት እንዳወቁ ወዲያው እና  የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት 

ወጥተዋል።  በሚያሳዝን ሁኔታ፣ አሊ ያዋር ጃፋሪ በመውረድ  ላይ እያለ  በ10ኛው ፎቅ  ላይ ከልጁ ጋር ከተለያየ  በኋላ ህይወቱ አልፏል።  ናዲያ  እና  

ቤተሰቧ መጀመሪያ  ላይ ውስጥ የቆዩት በጥቅጥቁ ጭስ፣ ለመየት አስቸጋሪ ስለነበር፣ ቆዩ  በሚል ምክር፣ የእሳት አደጋ ሠራተኞች ቃጠሎውን በቁጥጥር ስር 

ያውሉታል በሚል እምነት፣ በደረጃው  ላይ ሊኖር ስለሚችለው ነገር በመስጋት እና  ትንሽ ሴት ልጃቸውን ከአደጋ  ለመጠበቅ ባላቸው  ፍላጎት የነተሳ 

ይመስላል።  ፍላት 83  ውስጥ አቶ  ቦኒፋሲዮ  በዓየን ስውርነቱ የተነሳ እና  ለመውጣት እገዛ ያስፈልገው ስለነበር በውስጥ ቆይቷል፣ የፍላት 84  ኗሪዎች 

ደግሞ  መጀመሪያ  ላይ በጥቅጥቁ ጭስ  ምክንያት ውስጥ ቆይተዋል።  ማንኛቸውም ከጣሪያ  ላይ በማንሳት ወይም በሄሊኮፕተር በመታገዝ የነፍስ አድን 

ሥራ ይካሄዳል ብለው እንዲያምኑ ስለመሆናቸው፣  አለዚያም በሄሊኮፕተር መኖር ወይም ስለ ሄሊክፕተር በፖሊስ በተሰጠ ማንኛውም መግለጫ ምክንያት 

በውስጥ  ስለመቆየታቸው የሚያሳይ ምንም  ማስረጃ  የለም።    

10.15        10ኛ  ፎቅ 

10.15.1 እሳቱ በጀመረበት ወቅት በ10ኛው ፎቅ ላይ  የነበሩት ሁሉም ሰዎች ከህንፃው አምልጠው ተርፈዋል።  ማንኛቸውም ወደ ላይ አልወጡም፣ ለቀው 

ከመውጣታቸው በፊትም ከፖሊስ  ጋር ግንኑነት አላደረጉም።  በምስክርነት ቃላቸው ውስጥ ወይም በ999 የስልክ ጥሪ ላይ ማንኛቸውም ሄሊኮፕተር 

አልጠቀሱም።    

10.15.2 ፍላት 71 -  ቃጠሎ መነሳቱን አውቃ  ለማምለጥ  ስትሞክር መተላለፊያው ጨልሞ እና  በጥቅጥቅ ጭስ ተሞልቶ  ነበር፣ ወደ  ደረጃው  መድረስና  

እንዲትወጣ ይነግሯት የነበሩትን  የእሳት አደጋ ሠራተኞች እያለፈች ለመውረድም በቅታለች።   ለ 999 ምንም ስልክ አልደወለችም።S229  

10.15.3 ፍላት 72 - ኗሪው ስለቃጠሎው መጀመሪያ  ያወቀው ልጁ ደውሎለት ነበር። ውጭ  መሰላል ላይ በነበረ  አንድ የእሳ አደጋ  ሠራተኛ  እና  በለንደን እሳት 

አደጋ ብርጌድ ኦፕሬተር ስለታዘዘ  መጀመሪያ  ላይ ፍላቱ ውስጥ  ቆይቶ ነበር። በተጨማሪም በውስጡ ለማለፍ በመተላለፊያው ላይ ጭሱ በጣም ድቅድቅ 

ነበር።  በዚህም የተነሳ የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ደርሰው አውጥተውታል።S231,S487,S488   

10.15.4 ፍላት 73 - አራቱ ኗሪዎች ጭስ  ሲሸታተቸው ወዲያው ፍላታቸውን ጥለው ለመውጣት ሞክረው ነበር፣  ነገር ግን መተላለፊያው በድቅድቅ ጥቁር ጭስ  

ተሞልቶ  አገኙት።  ብዙ ጊዜ  ለ999 ደውለዋል፣ መጀመሪያ  ላይ በፍላታቸው ውስጥ እንዲቆዩ  ተመክረዋል፣ ኋላ ላይ ውጡ ወደ እሚል  ምክር 

እስከሚቀየር ድረስ። ነገር ግን ዋናው አደጋ  የት እንዳለ  ባለማወቃቸው እና  ስል ደረጃውም  ደህንነት ስላላወቁ የእሳት አደጋ ሠራተኞች ደርሰው 

እስከሚያወጧቸው ድረስ ውስጥ ቆይተዋል።    

10.15.5 ፍላት 74 - ሁለቱ ኗሪዎች እሳት መነሳቱን እንዳወቁ ለመውጣት ሞክረው ነበር፣ ግን መተላለፊያው በድቅድቅ ጭስ  ተሞልቶ ከመሄድ ከለከላቸው። የለደን 

እሳት አደጋን አነጋገሩና የነፍስ አድን ሠራተኞች እስከሚደርስሉቸው እንዲጠብቁ ተመከሩ። በመጨረሻም  የእሳት አደጋ  ሠራተኞች አውጥተዋቸዋል። 

10.15.6 ፍላት 75 — ኗሪዋ  እሳት መነሳቱን እንዳወቅች ወዲያውኑ ፍላቷን ትታ  ወጥታለች። ጥቅጥቅ ጭስ ቢሆንም በደራጃው ወርዳ  ተርፋለች፣ ለ999 

አልደወለችም። 

10.15.7 ፍላት 76 - ሁለቱ ኗሪዎች ቃጠሎው መነሳቱን እንዳወቁ፣ ለ 999 ሳይደውሉም ወዲያው ወጥተዋል። 

10.15.8 በ10ኛው ፎቅ  ላይ የቆዩት  ሰዎች ይህን ያደረጉት በድቅድቁ ጭስ የተነሳ እና/ወይም እንዲቆዩ  በእሳት አደጋ ብርጌድ ስለተነገራቸው  ነበር። በጄሊኮፕተር  

የተነሳ አለዚያም ስለሄሊኮፕተር በተሰጠ ማንኛውም መግለጫ ወይም አስተያየት ውስጥ  እንዲቆዩ  አልተገፋፉም። 

10.16       9ኛ  ፎቅ 

10.16.1 እሳቱ በጀመረበት ወቅት  በ9ኛው ፎቅ ላይ የነበሩት ሁሉም ሰዎች እንዳወቁ ወዲያው  ወጥተው በህይወት ተርፈዋል።  ከ9ኛው  ፎቅ  ማንኛቸውም 

በህንፃው ውስጥ ወደ ላይ አልወጡም፣ ማንኛቸውም ከመውጣታቸው በፊት ከፖሊስ  ጋር ግንኙነት አላደረጉም ነበር። ማንኛቸውም ከጣሪያ ላይ ወይም 

በሄሊኮፕተር በመታገዝ የማዳን ጥረት ሊደረግ እንደሚችል እምነት እንዲያድርባቸው አልተደረጉም። ከሁለቱ የፍላት 65  ኗሪዎች በስተቀር፣ ሁላቸውም 

የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ህንፃውን  ጥለው ወጥተዋል። የፍላት 65  ኗሪ  በሯን ደብድበው  በአንኳኩት እና  እሷንና ትንሽ ሴት ልጇን 

የመተንፈሻ መርጃ  መሣሪያ እየተጠቀሙ ባወጧቸው  የእሳት አደጋ ሠራተኞች ተቀስቅሳለች። በ9ኛው ፎቅ ላይከነበሩት ማንኛቸውም ለ999 አልደወሉም። 



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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በምሽቱ ፍላት 61  እና  63  ውስጣቸው ሰው አልነበረም።S260,S262,S265,S267-S269,S273,S275,S277  የፍላት 66 ኗሪው ሃናን ዋሃቢ ሄሊኮፕተር መኖሩን ያወቀችው፣  

ከህንፃው ከወጡ በኋላ ድምጹን ስተሰማ ነበር፣ አላየችውም ግን ሰዎችን  ለመርዳት እዚያ  የመጣ መስሏት ነበር።S281,S282 

10.17        8ኛ  ፎቅ 

10.17.1 እንደጀመረ ብዙም ሳይቆይ፣ የፍላት 51 ኗሪው ካሊድ አህመድ በ8ኛው  ፎቅ ያሉት  ረቤቶቹን  እየዞረ  በመቀስቀስ ስለቃጠሎው አሳውቋቸው፣  ሁሉም 

በወቅቱ የነበሩት ወዲያው ከህንፃው ወጥተዋል፣ የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት። ከ8ኛ ፎቅ ምንም  ስልክ ለ999 አልተደወለም። ብዙ 

በህይወት የተረፉ፣  መጀመሪያ  በትንሹ የሸተታቸው ጭስ እንዴት በመቅጽበት ውስጥ ግግርና  የሚያፍን እንደሆነ  ገልጸዋል።S493-S500,S502-S509 ኋላ  ላይ 

ሰዎችን ለማዳን ለምን ሄሊኮፕተር ጥቅም ላይአልዋለም በማለት ከጠየቀችው ከፍላት 51  ኗሪዋ አሚና  በስተቀር፣ ማንኛቸውም ሄሊኮፕተር አልጠቀሱም።
S496 

10.18       7ኛ  ፎቅ 

10.18.1 ሁሉም  የ7ኛው ፎቅ ኗሪዎች ቃጠሎ መነሳቱን እንዳወቁ ወዲያው ወይም ሁሉንም ለማውጣት ልክ 1ኤም እንደሞላ  ብዙም ሳይቆይ በፎቁ ላይ በደረሱት 

የእሳት አደጋ ሠራተኞች እንዲወጡ ሲነገራቸው ፍላቶቻቸውን ለቀው ወጥተዋል። ከሶስቱ የፍላት 44 ኗሪዎች በስተቀር ሁላቸውም የመጀመሪያው  

ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ህንፃውን ለቀው ወጥተዋል። የፍላት 44 ኗሪዎች ከቤታቸው ወጥተው ነበር፣ ነገር ግን በ4ኛው ፎቅ ላይ ግግር ጭስ 

ሲያጋጥማቸው እንዲመለሱ ተገደዋል። ፍላታቸው ውስጥ  ሆነው፣ መውጫ አጥተው መያዛቸውን አምነው፣ የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድን አነጋገሩና  

ዕርዳት እንዲጠብቁ ተነገራቸው። ከዚያም የእሳት አደጋ  ሠራተኞች ደረሱላቸውና  በ01：48：04ኤም ላይ  ከህንፃው ወጡ።S128,S390,S512-S544,224 እሳቱን 

ላይ ውኃ ለማፍሰስ ለምን ሄሊኮፕተር ጥቅም ላይ አልዋለም የሚል ጥያቄ  ካቀረበው የፍላት 43 ኗሪው ማይክል ሶቢስዝካዛክ  በስተቀር፣ ማንም ምስክር 

ሄሊኮፕተር አልጠቀሰም።S517  

10.19        6ኛ  ፎቅ 

10.19.1 እሳቱ በሚጀምርበት ወቅት በ6ኛው ፎቅ  ላይ የነበሩ ሁሉም ሰዎች ወዲያው እንዳወቁ ጥለው ወጥተዋል። የእሳት አደጋ  ሠራተኞችም በ6ኛው ፎቅ ላይ 

ነበሩ፣  ሰዎች ለቀው እንዲወጡ እየነገሩ። ምንም ስልክ ለ999 ከ6ኛ ፎቅ  አልተደወለም፣  የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ወይም ወዲያው 

እንደደረሰ ሁሉም ሰዎች ወጥተዋል፣ ሲሲቲቪ እንደሚያሳየው የመጨረሻው ሰው የወጣው በ01：48：22ኤም ላይ ነበር። በማስረጃቸው ውስጥ  

ማንኛቸውም ምስክሮች ሄሊኮፕተር አልጠቀሱም።S139,S545,S553,S556-S558,224 

10.20        5ኛ  ፎቅ 

10.20.1 እሳቱ በሚጀምርበት ወቅት በ5ኛው ፎቅ  ላይ ከነበሩት ውስጥ፣ በድቅድቁ ጭስ ውስጥ  መውጫ የለንም ብለው ተስፋ  ከቆረጡትና  መጀመሪያ  ላይ 

በቤታቸው ውስጥ ከቆዩት የፍላት 23 ሁለት ኗሪዎች በስተቀር፣   ሁሉም ሰዎች ወዲያውኑ እሳት መኖሩን እንዳወቁ አለዚያም በእሳት አደጋ ሠራተኞች 

ሲነገራቸው ለቀው ወጥተዋል። በመስኮት በኩል በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ መሰላል ላይ ወርደው አምልጠዋል።S563,S572  በፍላት 23 ውስጥ  ከነበሩት 

በስተቀር ሁሉም የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር  ከመድረሱ በፊት ህንፃውን ለቀው ወጥተዋል።S83,S300,S301,S345,S563-S585  

10.21        4ኛ ፎቅ  

10.21.1 እሳቱ የጀመረው ፍላት 16 ውስጥ  በ4ኛው ፎቅ  ላይ ነበር። ፍላት 12 ውስጥ ከነበሩት ሁለት ሰዎች በስተቀር፣  በ4ኛው ፎቅ የነበሩት ሁሉም እሳት መነሳቱን 

እንዳወቁ እና  የጭሱ መጠ እያደገ ሲመጣ  ወዲያውኑ ለቀው ወጥተዋል። እሱና  የሴት ጓደኛው መጀመሪያ  ላይ ምንም እሳት ወይም ጭስ ማየት ስላልቻሉ፣ 

ቃጠሎው  ካለበት ፍላት ሳያልፍ በቁጥጥር ስር ይሆናል ብለው ስላመኑ እና  የህንፃውን ውስጥ  የእሳት አደጋ  ምክር በማስታወስ መጀመሪያ  ላይ ውስጥ  

መቆየታቸውን የፍላት 12 ኗሪው ደቪድ ቤንጃሚን  ተናግሯል። ነገር ግን ጭሱ እየባሰበት ሲሄድ እና ሌሎች ሰዎች እንዲሄዱ ሲነግሯቸው ለቀው ወጥተዋል።
S602  የመጀመሪያ  ሄሊኮፕተር ከመድረሱ በፊት ወይም እንደደረሰ ብዙም ሳይቆይ፣ ሁሉም የ4ኛው ፎቅ ኗሪዎች ከህንፃው ወጥተዋል፣  ሲሲቲቪ 

እንደሚያሳየው የመጨረሻው ሰው የወጣው በ01：46：21ኤም ሰዓት ነበር።224 በማስረጃቸው ማንኛቸውም ሄሊኮፕተር አልጠቀሱም።S588-S612 

10.22        3ኛ  ፎቅ 

10.22.1 ከፍላት 9 ኗሪዎች በስተቀር፣ እሳቱ በሚጀምርበት ወቅት በ3ኛ ፎቅ ላይ የነበሩ ሁሉም ሰዎች  ስለቃጠሎው እንዳወቁ ወዲያው፣ የመጀመሪያው  ሄሊኮፕተር 

ከመድረሱ በፊት ወጥተዋል።S559-S562,S613-S616,224  ማሪኮ  ቶዮሺሞ-ሊዊስ ተንቀሳቃሽ ባለተሽከርካሪ  ወንበር ተጠቃሚ ስለሆነች እና  ተሸክሞ  የሚያወርዳት 

ከሌለ  በስተቀር በደረጃው መሄድ ስለማትችል፣ አምስቱም የፍላት 9 ኗሪዎች （ወላጆች እና ሶስት ልጆች）የነፍስ  አድን ዕርዳታ እየጠበቁ ቆይተዋል።
S617-S620  ማንም ሄሊኮፕተር  ለመጠበቅ ውስጥ የቆየ  የለም።   

10.23        1ኛ  እና  2ኛ  ፎቆች  

10.23.1 በ1ኛ   እና  በ2ኛ  ፎቅ ላይ የነበሩት ፍላቶች ኗሪዎች የከፋ  እሳት መነሳቱን እንዳወቁ በፍጥነት ከህንው ለቀው ወጥተዋል።S621-S630  
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ክፍል III  -  መደምደሚያዎች 
  

11 መደምደሚያዎች 

  

11.1 የመድመደሚዎቹ ዓላማ  በክፍል 4 ውስጥ  በዝርዝር የተቀመጡትን የማጣቀሻ  ውሎች ለይቶ  ለመመልከት ነው። እያንዳንዱ የማጣቃሻ  ውል እራሱን  

ችሎ  በተናጠል ይታያል።  

1.2 1. መስከረም 9 ቀን 2010 በናቢል ቾከር የቀረበውን ቅሬታ  በተለይም： 

 ሀ. የፖሊስ ሄሊኮፕተሮች መሰማራታቸው አንዳንድ ኗሪዎችን በውስጥ  እንዲቆዩ  ወይም ወደ  ላይ  ወደ ግሪንፊል ህንፃ ላይ ጫፍ፣  በሄሊኮፕተር 

እንዲናለን ብለው በማሰብ እንዲሄዱ ገፋፍቷቸው ከሆነ።  

11.3 ሰዎች በቃጠሎው  ወቅት  በህንፃው ውስጥ ወደ ላይ የሄዱት ቁጥራቸው  በበዛ  ምክንያት መሆኑን ማስረጃው  ያሳያል： 

 

i. የጭስም  ይሁን የእሳት አደጋው  ያለው ክስራቸው በህንፃው የታች ክፍል ስለሆነ በደረጃ  ወርዶ  ከህንፃው ለቆ  ከመውጣት አግቶናል ብለው 

አምነዋል። አንዳንድ ሰዎች በህንፃው የውጭ  ክፍል እሳት እና  ጭስ ወደ ላይ ሲምዘገዘግ አይተዋል፣ ሌሎች  ደግሞ  በደረጃው ወደ ታች 

ለመውረድ ሲሞክሩ ከጭሱ ተጋፍጠዋል።  
 

ii. ግራ  መጋባት፣ መሸበር/መርበትበት እና/ወይም ዋናው የከፋ አደጋ ያለው የት ነው የሚለውን አለማወቅ አንዳንድ ሰዎችን ሌሎችን ወደ ላይ 

የሚሄዱትን ተከትለው እንዲሄዱ አድርጓቸዋል። አንዳንድ ወደ ላይ የሚሄዱ ሰዎች ለሌሎችም እንደዚያ እንዲያደርጉ ነግረዋል። ምን ማድረግ 

እንዳለባቸው የሚያመላክት ምንም መረጃ በሌለበት ሁኔታ አንዳንዶች ያን ምክር ተከትለዋል።  
 

iii. አንዳንዶቹ ራሳቸውን ችለው ውሳኔ  ለመወሰን በጣም ልጅ  ስለሆኑ በወላጆቻቸው ወደ ላይኛው ፎቅ ተወስደዋል።  

 
11.4 ከፎቅ 18፣ 19፣ 20  እና  22 ወደ  23ኛው ፎቅ የሄደው  15  ሰዎች  የያዘው ቡድን ይህን  ያደረገው የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር  በ1：44ኤም ከመድረሱ  

በፊት ነበር።   ስለዚህ በሄሊኮፕተር መኖር የተነሳ  ወደ ላይ እንዲሄዱ ሊገፋፉ አይችሉም።   ማንኛቸውም ሄሊኮፕተር ይመጣል ተብለው በማንኛቸውም 

የድነገተኛ አገልግሎቶች አልተነገራቸውም። 

 
11.5 ፎሎራ ናዲያ  የነፍስ አድን ሄሊኮፕተር ለመጠበቅ  ወደላይ ሂጂ የሚል  ምክር ስለተሰጣት ወደ  23ኛው ፎቅ የመጣች  መሆኑን ሳኪና  አፍራሻቢ 

እንደነገረቻት ታስታውሳለች። ነገር ግን እንደ  ሶልማዝ ሳታር ምስክርነት ከሆነ  ፋጤሜህ እንዲህ ብላ  ነግራታለች： እሷ  እና  ሳኪና ወደ ታች ለመውረድ   

ከክፍላቸው ወጥተው ነበር፣ ነገር ግን በታችኛው የህንፃው  ክፍል እሳት ስላለ  ወደ ታች እንዳይሄዱ የመከሯቸው ሌሎች ኗሪዎች አጋጠሟቸው።S292(para.14)   

በተጨማሪም ፋጤሜህ  ሶልማዝን የቼሪ ፍሬ  መልቀሚያ  ወይምkዕ3ኛ  ፎቅ ሊደርስ የሚችል ተቀጣጣይ መሰላል በመላክ ያተርፏቸው ዘንድ ለድንገተኛ  

አገልግሎቶችን እንዲትነግር ጠይቃታለች።   ሳኪና  እና  ፋጤሜህ  ወደ  23ኛው  ፎቅ ከሄዱ  በኋላ ሶልማዝ ሄሊኮፕተር አየች እና  ሰዎችን  ለመርዳት 
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የመጣ ይሆናል የሚል ሃሳብ አደረባት። ፋጤሜህን ድምፁ ይሰማት እንደሆነ  ጠየቀቻት፣ ግን አይሰማትም ነበር። ሶልማዝ ለፋጤሜህ ምናልባት እሷን 

ለመታደግ የመጣ ሊሆን እንደሚችል ነገረቻት። ፋጤሜህ  ይህን መረጃ  ለሳኪና ሳታጋራት፥  እሷ  ደግሞ  በሆነ  ሰዓት ላይ ለፎሎራ ኒዳ ሳትነግራት 

አልቀረም።   የመጀመሪያው  ሄሊኮፕተር  የደረሰው ሳኪናና  ፋጤሜህ  ወደ ላይ ከሄዱ በኋላ ስለሆነ፣ ሶልማዝ ሄሊኮፕተር እስከምታይ ድረስ ይህ 

አመለካከት አድሮባት  ስለልነበረ  ከመሄዳቸው በፊት ይህንን  ለፋጤሜህ  ልትነግራት አትችልም።   ከዚህም ጋር አብሮ የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር 

ከመድረሱ በፊት ወደ ላይ የመሄዳቸው ማስረጃ  የሚያሳየው ሳኪና  እና  ፋጤሜህ ሄሊኮፕተር ይደርስልናል በሚል እምነት  ሳይሆን ወደ ታች መሄድ 

አንችልም ብለው አምነው ስለነበረ መሆኑን ነው።   ከሶልማዝ ባገኙት በዚህ መረጃ  የተነሳ ሄሊኮፕተር ሊደርስልን ይችላል የሚል የተሳሳተ  እምነት 

አድሮባቸው  ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ቀድሞውኑም ወደ  ላይ ወጥተዋል፣  መውጫ አጥተው  መያዛቸውንም አምነው ነበር።   

 
11.6 ሰዎች በብዙ ምክንያቶች የተነሳ  በቃጠሎው ወቅት በየፎቆቻቸው ላይ በህንፃው ውስጥ  መቆየታቸውን ማስረጃው ያሳያል:   

 

i. እንዲቆዩ በለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ተነግሯቸው ነበር፣ ብዙ ጊዜም ውስጥ ለደህንነታቸው የተሻለ ቦታ  መሆኑን እና/ወይም የእሳት አደጋ  

ሠራተኞች እንደሚመጡላቸው በማረጋገጥ።   ምክሩ የደረሳቸው ብዛት ባላቸው መንገዶች ነበር:  
 

a. በስልክ ላይ በለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ (ወይም  በሌላ የኤፍ አር ኤስ) ጥሪ ተቀባዮች፣ 

b. በስልክ  ላይ ከግሪንፊል ህንፃ ውጭ በነበሩ የእሳት አደጋ ሠራተኞች፣ 

c. ግሪንፊል ህንፃ ውስጥ በነበሩ የእሳት አደጋ  ሠራተኞች በቀጥታ  በፊት ለፊት፣ 

d. በመስኮት በኩል ለሚጣሩ ሰዎች ውጭ  በነበሩ የእሳት አደጋ  ሠራተኞች፣   
 

ii. መርዘኛው ግግር ጭስ እና  በመተላለፊያዎች ላይ የነበረው ቀላል በማይባል ደረጃ ዕይታ የጋረደው ጨለማ  ሰዎች በደረጃው ወጥቶ  ለመውጣት 

እንደማይቻል እንዲያምኑ አድርጓቸዋል፣  
 

iii. ሰዎች እንደዚህ ያለ ህንፃ ዲዛይን እሳትን ከፍላቱ ውስጥ  ሳይወጣ ለመቆጣጠር ያስችላል ብለው አምነው ነበር፣  ምንም እንኳ ጭስ ቢኖርም 

እሳቱ በቁጥጥር ስር ይውላል፣ ውስጥ  መቆየትም ለደህንነት  የተሻለ  አስተማማኝ ነው የሚል  እምነት ነበራቸው።   
 

iv. ሰዎች እሳት ከተነሳ  በፍላታችሁ ውስጥ ቆዩ የሚለውን በህንፃው ውስጥ የተለጠፈ ምክር  መኖር  ያውቁ ነበር፣  ወይም በአጠቃላይ ስለ 

እንደዚህ ዓይነት ምክር ቀድሞውኑም ግንዛቤ  ነበራቸው፣ አለዚያም በቃጠሎው ወቅት ምክሩን አይተዋል።  
 

v. ሰዎች ወደ  መተላለፊያዎች/ደረጃዎች ሄደው ወደ ላይ የሚወጡ እና  ወደ  ታች በመሄድ ፈንታ  ተመልሳችሁ ወደ ውስጥ  ግቡ ወይም ወደ 

ላይ ሂዱ የሚሉ ሌሎች  ሰዎች አገጥመዋቸዋል። ይህም በምላሹ የሚከተለውን አስከትሏል: 
 

a. ችግሩ እታች ነው ያለው፣ ይህም በደረጃው ወርዶ ከማምለጥ ያግደናል የሚል እምነት።  
 

b. ግራ  መጋባት፣ መርበትበት እና/ወይም አደጋው የት እንደሆነ አለማወቅ፣  ግልጽ መመሪያ  በሌለበት ሁኔታ ደግሞ  ይህ ሰዎች ያን 

ምክር እንዲቀበሉ እና  እንዲቆዩ  አድርጓል።    ይህም አንዳንድ ጊዜ ስለእሳቱ መነሻ ቦታ ከሚሰጡ የተቃረኑ መረጃዎች ጋር 

ተገጣጥሟል።   
 

vi. አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው ለመወሰን ትንሽ  ልጅ  ስለሆኑ ከቤተሰባቸው ጋር ውስጥ ቆይተዋል።    
 

vii. ተጋላጭ የሆኑ ትናንሽ ልጆችን ወይም ሌላ ቤተሰብን ከአደጋ  ለመጠበቅ በአንዳንድ ሰዎች ተጭኖ  መያዝ።   
 

viii. የጤና ችግሮች (ባብዛኛው አካላዊ ነገር ግን ለምሳሌ  ከጆሴፍ ዳንኤልስ ጋር በተያያዘ አዕምሯዊ)  ያለ ዕርዳታ  በደረጃዎቹ ከመሄድ ወይም 

ያለ እገዛ በራሳቸው ከመውጣት ከልክሏቸዋል።   
 

ix. በውስጥ  እንዲቆዩ  በሌሎች መበረታታት (ሌሎቹ ከላይ በተጠቀሱት ብዙ ምክንያቶች ውስጥ  ቆይተዋል)።   

11.7 በህንፃው ውስጥ  መውጫ አጥተው ተይዘው የነበሩ አንዳንድ ሰዎች ሄሊኮፕተር አንዱ የነፍስ አድን አማራጭ ነው ወይም ሊሆን ይችላል የሚል እምነት 

እንዳደረባቸው ማስረጃ  አለ።   ነገር ግን መርማሪው እንዳረጋገጠው እነዚህ ሰዎች  ቀድሞውኑ መውጫ የለንም ብለው ከአመኑ፣ ድንጋጤ እና ተስፋ 

መቁረጥ ከያዛቸው በኋላ ነው ይህ እምነት  የተፈጠረው።   ቁልፍ ምሳሌዎች ከዚህ በታች በዝርዝር ቀርበዋል።   

11.8 ከሁለት ትንንሽ ልጆቿ ጋር በ23ኛው ፎቅ ፍላት 203 ውስጥ የነበረችው ራኒያ ኢብራሂም በሄሊኮፕተር የነፍስ አድን ጥረት ሊደረግ ይችላል የሚል እምነት 

ያደረባት ምንአልባት ይህ ነገር  በእህቷ  በሳይዳ  በስልክ ስለተነገራት ሊሆን ይችላል።    ነገር ግን ይህ ሳይነገራት በፊት እና የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር 

ከመድረሱ ቀደም ሲል ራኒያ  መውጫ አጥተው መያዛቸውን ገልፃ ነበር።  በ3ኤም ገደማ  በጭሱ ምክንያት መውጫ አጥተው መያዛቸውን በመናገር  ይህኑኑ 

ለሙኒራ  ማህሙድ ደግማ  ጠቅሳላታለች።  ሰይዳ  በተጨማሪ በአካላዊ ችግር የተነሳ ራኒያ እና ልጆቿ ደረጃውን መውረድ ይችሉ እንዳልነበር አረጋግጣለች።   

11.9 በ22ኛው  ፎቅ ላይ በፍላት 193  ውስጥ  የነበሩት የቾከር ቤተሰብ አንቀጽ 10.3.4.4  በተዘረዘሩት ምክንያቶች (በቅድሚያ  በጭሱ፣ ውስጥ  እንዲቆዩ  

ከለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ በተሰጣቸው ምክር እና  እነሱ ጋር መጥተው በተከለሉት በናኦሚ እና በሊዲያ ውስጥ  እንዲቆዩ  በተሰጣቸው ማበረታቻ 

የተነሳ) መጀመሪያ ላይ በውስጥ ቆየተዋል።  ብዙ ጊዜም በደረጃው ለመውረድ ሞክረው ነበር፣ ነገር ግን በጭሱ የተነሳ ወደ ፍላታቸው እንዲመለሱ 

ተገደዋል።  በግልጽ እንደሚታየው የቾከር ቤተሰብ በደረጃው ለማምለጥ ፍላጎት ነበራቸው፣ ነገር ግን አልቻሉም።  የመጀመሪያው የሄሊክፕተር ጥያቄ  

በናዲያ የቀረበው ለለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ በ2:36ኤም  ላይ ስልክ የደወለች ጊዜ  ነበር።   ቀደም ሲል ናዲያ  በ1:46ኤም ላይ ስልክ ደውላ ነበር፣ 

በዚህም ወቅት የትም አንሄድም ስትል ትሰማለች።  በዚያ  ስልክ ጥሪ ላይ ሄሊኮፕተር አልተጠቀሰም ነበር።   ኋላ  ላይ ለ 999 በተደወለ ስልክ፣ ባሲም 

ቾከር በተደጋጋሚ በጭሱ መውጫ አጥተን ተይዘናል እያለ ይናገራል፣  ሄሊኮፕተር እንዲደርስላቸውም ይጠይቃል።  በግልጽ  እንደሚታየው  ባሲም በጣም  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ዕርዳታ  ይሻል፣ ሌላ  ምንም መንገድ ስለሌለ  በሄሊኮፕተር ብቻ ነው ልንተርፍ  የምንችለው የሚል እምነት ነበረው፣ ምንም እንኳ  ኦፕሬተሯ  ደጋግማ  

ሄሊኮፕተር አማራጭ  መንገድ እንዳልሆነ  ብትናገርም።  የደዋዩ  ማንነት ባይታወቅም፣ ይህ ሁኔታ  በሌላም የስልክ ጥሪ ላይ ተስተጋብቷል።   

11.10 ለማጠቃለል  በሄሊክፕተር ደርሳችሁ አድኑን የሚለው ጥያቄ  የቀረበው በደረጃው የማምለጥ ተስፋቸው ሲሟጠጥ በተከተለው ፍርሃት እና ተስፋ መቁረጥ 

የተነሳ መሆኑን በፍላት 193  ውስጥ  ከቾከር ቤተሰብ ጋር አብረው የነበቸው የናኦሚ ሊ ማስረጃ  ያረጋግጣል።  ናኦሚ እና  ጓደኛዋ  ሊዲያ  በጭሱ የተነሳ  

መውጫ አጥተው መያዛቸውን  አምነው፣  እንደዚያ ማድረግ አደጋው ያነሰ መሆኑን የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ እስከሚያረጋግጥላቸው ድረስ  በደረጃው  

ላለመውረድ  ወስነው ነበር።  ሄሊኮፕተር አይታለች፣ ግን የነፍስ  አድን ሄሊኮፕተር እንዳልሆነ እና ባለው ሁኔታ ወደ ህንፃው   ሊቀርብ እንደማይችል 

ገምታለች።  በ2:55 ኤም ላይ ስትደውል ግን ፍርሃት እና ተስፋ መቁረጥ ይዟት ነበር (ስልኩ መጀመሪያ   የተደወለው ትጮህ በነበረችው ናዲያ  ነበር) 

እናም እሳቱ ሁሉም ቦታ ስለነበር ሄሊኮፕተር ጠየቀች።  እስከዚያ ድረስ ናኦሚ እና  ሊዲያ የቾከር ቤተሰብ በተደጋጋሚ ከህንፃው ለቀው ለመውጣት 

ሲሞክሩ እና  ወደ ውስጥ ሲመለሱ አስተውለዋል።   

11.11 የፍላት 92 ኗሪዎቹ ኑራ ጀማል እና ሃሺም ከድርም በጭስ  መውጫ አጥተው መያዛቸውን  አምነው ተቀብለዋል።  የመጀመሪያው  የሄሊኮፕተር ጥያቄ  

በኑራ የቀረበው በ2：38ኤም ላይ ለለንደን እሳት አደጋ  ብርጌድ በደወለች ጊዜ ነበር።   ቀደም ባሉት ጥሪዎቿ  ሄሊኮፕተር አልጠየቀችም።   በተከታይ 

የስልክ ጥሪዎችም  ደግማ  መውጫ ጥተው መያዛቸውን ተናግራለች።   ኦፕሬተሯ  ለኑራ  ሄሊኮፕተር አማራች መንገድ እንዳልሆነ እና  በደረጃው ማምለጥ  

እንዳለባቸው በግልጽ ነግራታለች።   አሁንም በሄሊኮፕተር ድረሱልን የሚለው ሃሳብ ሌላ የማምለጫ መንገድ የለም ተስፋ መቆረጥ የመጣ ይመስላል።    

11.12 መርማሪው የደረሰበት መደምደሚያ  በግሪንፊል ህንፃ ውስጥ ቁጥራቸው አነስተኛ  የሆነ  መውጫ የለንም ብለው ተስፋ  የቆረጡ  እና  የሄሊኮፕተርን 

በአካባቢው  መኖር  ያወቁ ሰዎች በሄሊኮፕተር ነፍስ የማዳን ጥረት ሊደረግ ይችላል የሚል የተሳሳተ  ግምት አድሮባቸው እንደነበር ነው።   ሄሊኮፕተር 

በአካባቢው ባይታይ ኖሮ ከመካከላቸው ማንም ሰው ይህ እምነት ያድርበት ነበር ከሚል መደምደሚያ  ላይ መድረስ  አይቻልም።  ይህ መደመደሚያ  

ለብቻው ተነጥሎ  ከግምት ውስጥ  መወሰድ የለበትም፣  መርማሪው  ከደረሰባቸው ሌሎች መደምደሚያዎች  በተለይም ሄሊኮፕተሮቹን ለማሰማራት 

የቀረበው  ምክንያት  （ማጣቃሻ  ውል 1መ）ጋር ጎን ለጎን እንጂ።    

11.13 ቁጥራቸው  የበዛ  ከህንፃው ውጭ የነበሩ የዓይን ምስክሮች ሄሊኮፕተሮቹ እዚያ የመጡት በእሳቱ ላይ ውኃ በመጨመር አለዚያም ገመድ ወይም መሰላል 

በማቀበል ሰዎችን ሊያድኑ መስሏቸው እንደነበር  ተናግረዋል።   S660,S662,S663,S671,S673,S675ሌላው ቀርቶ አንድ  ምስክር ሊልም ላይ እንደሚታየው ብሎ  

ጠቅሷል።S675 ይህም  ህዝቡ ስለ  ፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  ሚና  እና  አቅማቸው ምን ያህል  የተሳሳተ  ግንዛቤ እንዳለው ማስረጃ  ነው።    

11.14 ለ  አንዳንድ ኗሪዎችን ያበረታታ ማንኛውም ስለፖሊስ ሄሊኮፕተሮች የተሰጠ የፖሊስ  መግለጫ  አስተያየት  የሄሊኮፕተር እርዳታ  ለማግኘት 

በውስጥ  እንዲቆዩ  ወይም ወደ ህንፃው ላይ ጫፍ እንዲሄዱ።    

11.15 መርማሪው  ኗሪዎች የሄሊኮፕተር እዕርዳታ  ለማግኘት ብለው ባሉበት እንዲቆዩ  ወይም ወደ ግሪንፊል ህንፃ ላይ  ጫፍ እንዲወጡ  ያበረታታ አለዚያም 

አበረታቶ  ሊሆን የሚችል ስለ ፖሊስ  ሄሊኮፕተር በየትኛውም ፖሊስ  የተሰጠ መግለጫ ወይም አስተያየት የሚያሳይ ምንም ማስረጃ  አላገኘም።   ሁሉም 

የፖሊስ ኃይሎች  የኤን ፒ ኤ ኤስ መለያ ቁጥር ያለው የቪዲዮ  ምስል  የሚርጽ ካሜራ  በልብሳቸው ላይ አድርገዋል፣ ሄሊኮፕተሮችም ይህን  የማጣቀሻ  

ውል ለመመልከት ተገምግመዋል።    

11.16 ስለዚህም ማንንም ኗሪ የሄሊኮፕተር ዕርዳታ  ለማግኘት ሲል  በውስጥ  እንዲቆይ  ወይም ወደ ግሪንፊል  ህንፃ የላይ ጫፍ እንዲወጣ የገፋፋ  ስለ  ፖሊስ 

ሄሊኮፕተሮች በፖሊስ  የተሰጠ ምንም  አስተያየት ወይም መግለጫ እንደሌለ መርማሪው  ደምድሟል።   

11.17 ሐ  ግሪንፊል ህንፃ አቅራቢያ የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  መንቀሳቀስ ቃጠሎውን አባብሶታል 

11.18 ሰኔ 7 ቀን 2009 ዕለት  ለቃጠሎው  ምላሽ  ለመስጠት ወደ ግሪንፊል ህንፃ 13 ሄሊኮፕተሮች ተሰማርተው ነበር።  አስራ  አንዱ የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች 

ሲሆኑ  ሁለቱ ደግሞ  የህዝብ መገናኛ  ሄሊኮፕተሮች ነበሩ (ሠንጠረዥ 1 እና  2)።  በኤን ኤ  ቲ ኤስ የሚሰጠው የበረራ  ቦታ  የራዳር መረጃ  የህዝብ 

መገናኛዎቹን ጨምሮ በማንኛቸው ሄሊኮፕተሮች የሚፈጠር የአየር ማዕበል ቃጠሎውን  አብሶት እንደሆነ በትክክል ለመገምገምና  ለመወሰን  ያስችላል።    

በዶክተር ማርኪዊዝ የተዘጋጀው የድ ኤስ ቲ ኤል ዘገባ  መደምደሚያዎች (ክፍል  8 )  ማንኛቸውም ሄሊኮፕተሮች በቃጠሎው  ላይ የተጠቀሰውን ውጤት 

እንዲያስከትሉ በሚያደርግ  በቂ ቅርበት ወደ  ግሪንፊል ህንፃ እንዳልተጠጉ  ያረጋግጣሉ።    መርማሪው ማንኛውም ሄሌኮፕተር በእሳቱ  ላይ ማንኛውንም 

አስተዋጽኦ ስለማበርከቱ የሚያመላክት አማራጭ  ወይም ተጨማሪ መረጃ አላገኘም።     

11.19 ስለዚህም  መርማሪው ሰኔ  7 ቀን 2009  የሄሊኮፕተር በግሪንፊል ህንፃ አካባቢ መኖር ቃጠሎውን አላባባሰውም ከሚል መደምደሚያ  ላይ ደርሷል።    

11.20 ለማስታወስ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች ፓይለቶች ከሌሎች ጥንቃቄዎች ለምሳሌ የበረራ ቡድኑ አባላት ደህንነት እና በመሬት 

ላይ ላሉት ሰዎች እና የድንገተኛ  አገልግሎት ሠራተኞች ላይ ድምጽ መሰናክል እንዳይሆንባቸው ከመጠንቀቅ በተጨማሪ የአየር ማዕበሉ እሳቱን 

እንዳያባብሰው በማለት የሚያበሩትን አውሮፕላን ቦታ የሚያሲዙት በጥንቃቄ  ነበር።     

11.21 d. የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮቹን  ለማሰማራት የተወሰነው በተገቢ ምክንያት ነበር።  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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11.22 አንቀጽ 5.3.1 የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች በተለመደ ሁኔታ እንዲያከናወኑ የሚሰማሩባቸውን ተግባራት በዝርዝ ይዟል።       ይህም ለድንገተኛ  

አገልግሎቶች በቀጥተኛ የቪዲዮ ፍሠት መረጃ ማስተላለፍን እና ፎቶ የማንሳት ተግባራትን ያካትታል።   የመፈለግ እና ነፍስ  የማዳን ስራ  የሚያኬያሂዱ 

አይደሉም፣ ለፍለጋ እና ነፍሰ የማዳን ስራ የሚያስፈልጉ መሣሪያዎች የተገጠሙላቸው አይደሉም፣ እንደዚህ ዓይነት ስራም እንዲያከናውኑ ህጋዊ ፈቃድ 

የላቸውም፣ አለዚያም የበረራ ቡድን አባላቱ ለዚህ ዓይነት ተልዕኮዎች የሰለጠኑ አይደሉም (በአንቀጽ  5.3.1.ጀ  እና  5.3.2  እንደተገለጸው አልፎ አልፎ 

ከሚካሄዱ ሰዎች ከተወሰነ  ቦታ  የማንሳት ስራ  በስተቀር).   

11.23 ኤን ፒ ኤ ኤስ (እና  ቀደም ሲል ኤም ፒ ኤስ ኤ ኤስ  ዩ) እንደ ግሪጎሪያዊያን አቆጣጠር ከ 2005   ጀምሮ  ባለው የጋራ  መግባባቢያ  ሰነድ  መሠረት 

በቅድሚያ  በቪዲዮ  ፍሠት መረጃ  በማቀበል የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ  ትላልቅ ቃጠሎዎችን በቁጥጥር ስር እንዲያውል ያግዛል።      እንደዚህ ዓይነት 

የእሳት እና  የድንገተኛ  አገልግሎት ድጋፍ በለንደን ብቻ ሳይሆን በመላው ሀገሪቱ የተለመደ ነው።  በእንደዚህ ዐይነት ሁኔታዎች ወቅት፣ በሌላ መንገድ 

ሊደረስበት የማይችል ቃጠሎን （ምንም እንኳ የድንገተኛ  አገልግሎቶች ሰው አልባ  በራሪ  አማካይነት የቪዲዮ መረጃ  በመርረጽ መጠቀም እያዘወተሩ 

ቢሆንም） በቀጥታ  በቪዲዮ  ለመቅረጽ፣ ኃይለኛ  ካሜራዎቻቸውን （በቀን ብርሃን በሚሰሩ እና ለሙቀት ስሱ በሆኑ ሁለቱም ዓይነት  ካሜራዎቻቸው 

አማካይነት）በመጠቀም ከምድር ላይ ሊታዩ  የማይችሉ መውጫ ያጡ ሰዎችን ለማግኘት፣ እንዲሁም በቀጥታ የሬዲዮ ግንኙነት በማድረግ ለድንገተኛ  

አገልግሎቶች በቃል አስተያየት ለመስጠት ባላቸው ድንቅ ችሎታ ሄሊኮፕተሮቹ  ከፍተኛ አገልግሎት እንዳላቸው  በሰፊው ይታወቃል።     የእሳቱን ስርጭት 

የመከታተል እና መውጫ ጥተው የተያዙ ሰዎች  ያሉበትን ቦታ ማወቅ ለእሳት አደጋ ሠራተኞች  እቅድ  የማውጣት፣  ምላሻቸውን ከሁኔታው ጋር 

የማስማማት፣  በዚህም መሠረት ጥረታቸውንና  ግብዓታቸውን ወደ ተገቢው ቦታ የመመደብ አቅም ይሰጣቸዋል።   

11.24 የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች በግሪንፊል ህንፃ ያከናወኗቸው ተግባራት（አንቀጽ 6.5.1-3）  እንደሚከተለው በአጭሩ ሊቀመጡ ይችላሉ：  
 

  ኤም ፒ ኤስ እና የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ ለእሳቱ ሁኔታ ወቅታዊ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት ይችሉ ዘንድ በቪዶዲዮ  ፍሠት መረጃ  ማቀበል 

(በምሽቱ ላይ ያጋጠሙ ችግሮች ቢኖሩም)፣ 

 መውጫ አጥተው የተያዙ ሰዎችን ማግኘት （በራዲዮ  አማካይነት ከድንገተኛ  አገልግሎቶች ጋር ግንኑነት ማድረግ）፣ 

 ውስጥ ወደ አሉ ሰዎች እሳቱ የሚያደርገውን ስርጭት እና ቅርበት መከታተል፣ 

 የድንገተኛ አገልግሎት ተሽከርካሪዎች መመላለሻ መንገዶችን መከታተል፣  

 በሚቃጠሉ ስብርባሪዎች የተነሳ እሳቱ ወደ ሌሎች በአካባቢው ወደ አሉ ህንፃዎች ሊኖረው  የሚችለውን ስርጭት መከታተል፣ 

 የሚከሰቱ አደገኛ  የትራፊክ ሁኔታዎችን ለይቶ ማወቅ እና በፖሊስ ተገቢው እርምጃ መወሰዱን ማረጋገጥ፣  

 የኮሚዩኒኬሽን ማናጅማንት 

 ወንጀል መከላከል  

11.25 በቃጠሎው  ወቅት ከሞገዶች የምስጢር አጠባበቅ ቴክኖሎጅ （ሲግናል ኢንስክሪፕሽን ቴክኖሎጅ）ጋር በተያያዘ  ምክንያት የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ 

ከአንዳንድ የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች ቪዲዮ  ለመቀበል ቴክኒካዊ ችግሮች ነበሩበት።   ይህ ጅ ቲ አይ የሚመረመረው ጉዳይ  ነው፣ ደረጃ  1 ዘገባውም 

በዚህ ርዕሰ ጉዳይ  ላይ በአንቀጽ 33.33 ስር ምክረ ሃሳብ ሰጥቶበታል።  መርማሪው ይህንን ስጋት ተቀብሎ በዚህ ተጽዕኖ ላይ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ 

አልያም ቀደም ሲል በጂ ቲ አይ ምላሽ የተሰጠው እና ይህ ምርመራ ከመለከታቸው ማጣቀሻ ውሎች ውጭ የሆኑ ምክሮችን ለማቅረብ አይፈልግም። 

ቴክኒካል ችግሮቹ እንዳሉ ሆኖ፣  የቪዲዮ  መረጃዎችን ማስተላለፍ የሚለውን ጨምሮ  ሄሊኮፕተሮች  የሰማሩባቸው ዓላማዎች ያው ናቸው። ስለዚህ 

ያጋጠሙት ቴክኒካል ችግሮች፣ ማርማሪው ሄሊኮፕተሮቹ የተሰማሩበት ምክንያት አሳማኝ ነው ወይ በሚለው ጥያቄ  ላይ በደረሰባቸው  መደምደሚያዎች 

ላይ ለውጥ  እንዲያደርግ  ተጽዕኖ  አላሳደሩበትም።    

11.26 መጀመሪያ ወደ ቃጠሎው ቦታ ሄሊኮፕተር እንዲላክ ጥያቄ  ሲቀርብ በምክንያትነት የተመዘገበው ”አጥቃላይ  ምልከታ፣ ትዕይንት አያያዝ እና  የአሠራር 

ድጋፍ“  የሚል ነበር።  ሄሊኮፕተር  ለማሰማራት ኤን ፒ  ኤ  ኤስ ሲስማማ፣ ብዙ ጊዜ ምክንያቱ በዕለት መዝገብ ላይ አይሰፍርም።  በተቃራኒው ጥያቄው 

ውድቅ ሲደረግ ግን ምክንያቱ ብዙ ጊዜ ይመዘገባል።  የኦፕሬሽኖች ማዕከሉ ማናጀር እና የአገልግሎት አቅርቦና ኦፕሬሽኖች ማናጀሩ ምስክርነት የሚለው 

በግሪንፊል ህንፃ ሁኔታ ሄሊኮፕተር የመላኩ አስፈላጊነት የማያወላዳ ነበር - የሰዎች  ህይወት በአስቸኳይ አደጋ ላይ የወደቀበት ከፍተኛ ክስተት እና 

አሳሳቢነቱን በራሱ የሚናገር ነው።     በሌላ አባባል፣  ምክንያት መመዝገብ አያሻም ነበር የማሰማራቱ አስፈላጊነት ግልጽ ሆኖ ሳለ።  እነኝህ የኤን ፒ ኤ 

ኤስ ልምድ ያካበቱ መኮንኖች እና  የሄሊኮፕተሮቹ የበረራ  ቡድኑ አባላት  እራሳቸው፣ በዚህ አደጋ ወቅት የሄሊኮፕተሮቹን አቅሞች አስፈላጊነት እና 

ያላቸውን ጠቀሜታ ያውቁ ነበር።      

11.27 መርማሪው፣ በነበረው ሁኔታ ሄሊኮፕተሮች ለመሰማራታቸው በቂ ምክንያት ነበረው ከሚል ድምዳሜ  ላይ ደርሷል።    

11.28 3. በፖሊስ ማሻሻያ  ድንጋጌ 2002፣ ክፍል 3፣ አንቀጽ 19ለ  መሰረት፣ ምርመራ  በሚካሄድበት ወቅት  ማንኛውም በፖሊስ ኃይል ውስጥ የሚያገለግል 

ግለሰብ  ወንጀል ፈጽሞ ወይም አሰተዳደራዊ የሥነስርዓት እርምጃ  እንዲወሰድበት የሚያደርግ ሥነምግባር አሳይቶ ከተገኘ  （ማለትም 

 የሥነምግባር ጥያቄዎችን የሚያስነሱ ማንኛቸውም አመላካች ጉዳዮች ካሉ）፣ ይህ ከሆነም በአንቀጽ 19ለ  መሠረት  ከልዩ  አስፈላጊ 

መስፈርቶች ጋር በተያያዘ  በዚህ ምርመራ  ማጣቀሻ  ውሎቹ ላይ ተገቢውን ለውጥ  ማድረግ።  



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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11.29 ማንኛውም በፖሊስ ኃይል የሚያገልግል ግለሰብ ወንጀል ፈጽሞ ወይም የሥነሥርዓት እርምጃ የሚያስወስድበት ሥነምግባር አሳይቶ ሊሆን እንደሚችል 

የሚያመላክት ምንም ነገር እንደሌለ መርማሪው ከድምዳሜ  ላይ ደርሷል።  ምንም 'ሥነምግባር ነክ ጉዳዮች' ተለይተው አልተገኙም።   በመሆኑም 

ምርመራው በልዩ  አስፈላጊ መስፈርቶች  ላይ ጊዜውን ማሳለፍ አላስፈለገውም ነበር።    

11.30 5. ሊወሰዱ የሚገባው ድርጅታዊ ትምህርት መኖር አለመኖሩን መመልከት እና  ዘገባ  ማቅረብ፣ የሚከተለውን ጨምሮ：   

 a. አደጋው በማንኛውም የፖሊስ ፖሊሲ ወይም አሠራር ላይ ለውጥ ማድረግ እንደሚያሻ  አመላክቶ  መሆን አለመሆኑ 

11.31 በኤም ፒ ኤስ ፖሊሲ ላይ ለውጥ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ  አልተገኘም።  ቃጠሎዎች ባሉባቸው አቅራቢያ ሄሊኮፕተሮችን  ከመጠቀም አንፃር፣ የኤን ፒ ኤ 

ኤስ የአሠራር ደንቦች ላይ ለውጥ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ  አልተገኘም።  በ ኤን ፒ ኤ ኤስ የኦፕሬሽኖች ማውጫዎች (ባለፈው እና አሁን) የተጠቀሰው 

የበረራ ሚኒማ ልክ እንደ ግሬንፌል ህንፃ ላሉ የእሳት አደጋዎች በቂ ነው ፣ በትክክል ከተተገበረ፣ እሳትን የሚያብስ የሄሊኮፕተር አየር ማዕበል አያመጣም። 

ሆኖም በፖሊሲ እንቅስቃሴዎች ውስጥ  የሚከሰቱ ተለዋዋጭ የአሠራር መስፈርቶች፣  የ ኤን ፒ ኤ ኤስ አውሮፕላኖች በተወሰነ ደረጃ ከአሠራር ሂደቶች 

ወይም ፖሊሲዎች እንዲያፈነግጡ ሊያደርጓቸው ይችሉ ይሆናል።  እንደነዚህ ያሉ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች በፖሊሲ ወይም በመመሪያነት ሊገዙ አይችሉም፣ 

ነገር ግን ከአውሮፕላን አሠራር ወይም ከፖሊሲው እንዲወጡ የግድ የሚሉ ማናቸውም ክንዋኔዎች፣ ካላቸው አደጋኛነት አንፃር በአውሮፕላኑ  የበረራ  

አባላት በተለይም ልምድ ባላቸው ፓይለቶች   ተገምግመው ውሳኔ ይሰጥባቸዋል።   

11.32 በቃጠሎ ወይም በሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች ወቅት በኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተር በቦታው መኖር የተነሳ ህዝቡ የተሳሳተ ድምዳሜ ላይ እንዳይደርስ 

ለማድረግ፣ የኤን ፒ ኤ ኤስ የበረራ  ቡድን አባላት በእንደነዚህ ሁኔታዎች ውስጥ ከሥፍራው ሲደርሱ ምድር ላይ ላሉት የድንገተኛ  አገልግሎቶች 

መድረሳሸውን እና የነፍስ አድን ሄሊኮፕተር አለመሆናቸውን እንዲያሳውቁ ምክረ ሃሳቤን አቀርባለሁ። ይህም በሬዲዮ በማስተላለፍ ወይም በቁጥጥር 

ክፍሎች በኩል ሊከናወን ይችላል።   የዚህም ግንኙነት የማድረግ ዓላማ ስለ ሄሊኮፕተሩ ስራ ምድር ላይ ያሉትን የአደጋ  ጊዜ ሰራተኞች ሰዎች በሚጠይቁበት 

ጊዜ ተገቢ መረጃ  ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ  ነው።   ይህም ብሄራዊ መስፈርት እንዲሆንና  በኤን ፒ ኤ ኤስ የኦፕሪሽኖች ማውጫ ውስጥ  እንዲካተት 

ምክረ ሃሳቤን አቀርባለሁ።   

11.33 b. በአደጋው ወቅት ሌሎች ሊጋሩት የሚገባ ማናቸውም ጥሩ አሠራር ስለመታየት አለመታየቱ። 

11.34 መርማሪው ሌሎች ሊጋሩት የሚገባ ምንም ጥሩ አሠራር ለይቶ አላገኘም።  

12  መማር እና ምክረ ሃሳቦች 

  

12.1  ህዝቡ ስለ ፖሊስ ሄሊኮፕተሮች ሚና እና አቅማቸው  ግንዛቤ እንደሌለው በዚህ ምርመራ ወቅት ግልጽ ሆኗል።  ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው የሚያደርግ 

ምንም ምክንያት የለም።   ከግሪንፊል ህንፃ ቃጠሎ አንፃር፣ ይህ የግንዛቤ አለመኖር አንዳንዶች ሄሊኮፕተሮቹ ምንም አይሠሩም ነበር በማለት ወቀሳ 

እንዲያቀርቡ፣ ሌሎቹ በእሳቱ ላይ ውኃ  እንዲያፈሱ ጥያቄ  እንዲያቀርቡ፣ ቁጥራቸው የበዛ  ሰዎች ደግሞ  ገመዶችን ወይም መሰላሎችን በመጠቀም የነፍስ 

አድን ሥራ ይሰራሉ ብለው እንዲያምኑ አለዚያም እንዲሹ አድርጓል።   ሄሊኮፕተር ሊያከናውን ስለሚችለው ነገር ሰዎች የሚኖራቸው እምነት ላይ ፊልሞች 

አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይችላል (በተለይ አንድ ምስክር በሄሊኮፕተር ነፍስ ከማዳን ተልዕኮ ጋር በተያያዘ  ፊልሞችን ጠቅሷል)።  ይህ የግንዛቤ ማነስ በለንደን 

እሳት አደጋ ብርጌድ (እና ስለዚህ ምናልባትም ሌሎች ኤፍ አር ኤስ)  የስልክ ጥሪ ተቀባዮች እና በተወሰነ ደረጃ በኤምፒ ኤስ የስልክ ጥሪ ተቀባዮችም ውስጥ  

ያለ ይመስላል።  ይህም በበርካታ የ 999  የስልክ ጥሪ ቅጂዎች እና በጅ ቲ አይ ምስክሮች የቀጥታ ማስረጃዎች ውስጥ ይታያል። ምንም እንኳ ማንም 

የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት ስልክ ጥሪ ተቀባይ የሄሊኮፕተር ማዳን ሊኖር እንደሚችል ለማንም ደዋይ ባይናገርም ወይም ሊኖር ይችላል ብለው እንዲያምኑ 

ያደረጋቸው ባይሆንም፣ ብዙውን ጊዜ (ግን ሁልጊዜ አይደለም) ስለሄሊኮፕተር ለቀረቡት ጥያቄዎች መልስ መስጠት አልቻሉም ፣ ስለሆነም ጭራሽ በቀጥታ 

መልስ አልሰጡም።   

12.2 ስለሆነም የኤን ፒ ኤ ኤስ ሄሊኮፕተሮች ሰዎችን ከእሳት ወይም ከጣሪያ  ላይ ለማዳን የሚያስችል መሳሪያ  የተገጠመላቸው አለመሆናቸውን ለማስረዳት፣  

ኢንግላድ እና ዌልስ ውስጥ ካሉ ሁሉም የእሳት እና የድንገተኛ  አገልግሎቶች (የለንደን የእሳት አደጋ ብርጌድን ጨምሮ) እና የፖሊስ አገልግሎቶች 

(የሜትሮፖሊታን የፖሊስ አገልግሎትን ጨምሮ) የኦፕሬሽን ክፍሎች (የስልክ ጥሪ ተቀባዮች እና ተቆጣጣሪዎቻቸው) ጋር ግንኙነት እንዲደረግ ምክረ ሃሳብ 

አቀርባለሁ።  የእንደዚህ አይነት ግንኙነት ዝርዝሮች ከ ኤን ፒ ኤ ኤስ ጋር በመመካከር እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜም ጥንቃቄ የተሞላበት የአሠራር 

መረጃን ምስጢራዊነት  የመጠበቅ አስፈላጊነት ከግምት ውስጥ nማስገባት ሊሆን ይገባል።    



የፖሊስ  ሄሊኮፕተሮች  በግሪንፊል  ህንፃ  ቃጠሎ  ወቅት                    
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ተፈጸመ 

  

13        ሙዳዬ ቃል 

  

 ኤ ኤ አይ ቢ የአየር አደጋ ምርመራ ቅርንጫፍ 

 ኤ  ሲ ፒ ኦ የአዛዥ ፖሊስ መኮንኖች ማኅበር 

 ኤ ድ ኤል የአየርወለድ ዳታ ምንጭ（ሊንክ）  

 ኤ  ኤስ  ዩ  የአየር ድጋፍ ክፍል（ዩኒት） 

 ኤ ቲ ኤስ አይ የአየር ትራፊክ አገልግሎቶች ምርመራ  

 ቢ ቲ  ብሪቲሽ ቴሌኮም 

 ቢ ቲ ፒ  የብሪታንያ ትራንስፖርት ፖሊስ 

 ሲ ኤ ኤ  የሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣን  

 ሲ ኤ  ድ ኮምፒውተር አገዝ ስምሪት 

 ድ ፒ ኤስ የፕሮፌሽናል ደረጃዎች ዳይሬክቶሬት 

 ድ ኤስ ቲ ኤል  የመከላከያ  ሳይንስ እና ቴክኖሎጅ ቤተሙከራ  

 ዲ ቪ አር ዲጂታል የቪዲዮ መቅጃ 

 ኢ ኤች አር ሲ  የአውሮፓዊያን የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን  

 ኤ ኦ ኤን ኤሌክትሮ - ኦፕቲካል ናሮ  ካሜራ ሌንስ (ስፖተር ስኮፕ እየተባለም ይጠራል） 

 ኢ ኦ 

ዴብሊው 

ኤሌክትሮ - ኦፕቲካል ዋይድ ሌንስ ካሜራ ሌንስ 

 ኤፍ አር ኤስ የእሳት አደጋ እና የአስቸኳይ ጊዜ አገልግሎት 

 ጅ ቲ አይ  የግሪንፊል ህንፃ የህዝብ ምርመራ  

 አይ ኦ ፒ ሲ ገለልተኛ  የፖሊስ ሥነምግባር ተቆጣጣሪ ቢሮ 

 አይ ፒ ሲ ሲ  ገለልተኛ  የፖሊስ ቅሬታዎች ኮሚሽን  

 ኤል ኤፍ  ቢ  የለንደን እሳት አደጋ ብርጌድ 

 ሜት ሲ ሲ የሜትሮፖሊታን ፖሊስ ማዘዣ ዕዝ እና ቁጥጥር 

 ኤም ፒ  ኤስ የሜትሮፖሊታን ፖሊስ አገልግሎት 

 ኤን ኤ ቲ ኤስ  ብሄራዊ የአየር ትራፊክ አገልግሎት 

 ኤን ፒ ኤ ኤስ ብሄራዊ የፖሊስ አየር አገልግሎት 

 ኤን ዴብሊው 

ኤፍ ሲ  

ኖርዝ ዌስት የእሳት ቁጥጥር 

 ፒ ኤ የህዝብ አድራሻ ሥርዓት  

 ኤስ ኦ ፒ መደበኛ የአሠራር ደንብ  

 ቲ ኤፍ ኤል የለንደን ትራንስፖርት 

 ቲ ኤፍ ኦ  ታክቲካል የበረራ መኮንን 

 ቲ አይ  በሙቀት የሚሠራ ፎቶ ማንሻ（ተርማል ኢሜጅንግ） 


