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አርሶ አደር አወል የተፈጥሮ ማዳበሪያ አባት

Creating a Better Environment for Life
አርሶ አደር አወል የተፈጥሮ ማዳበሪያ አባት
በ1947 ዓ.ም. አሁን የሚኖሩበት ቦታ እስተና ቀበሌ እንደተወለዱ
ነው የሚናገሩት አርሶ አደር አወል ይመር፡፡ ባለትዳርና የዘጠኝ
ልጆች አባት ናቸው፡፡ ከ18 አመቴ ጀምሬ ገበሬ ነኝ ይላሉ፡
፡ ይህን አሁን ያሉበት ቦታ ላይ ከአንድ ሄክታር በላይ የሚሆን
መሬት ለብቻቸው አርሰው ዘርተው ፣ አጭደው፣ ምርታቸውን
የሚሰበስቡት ያለረዳት ብቻቸውን ነው፡፡ ልጆቻቸው አጠገባቸው
የሉም፤ ወንዶቹ ተምረው ስራ ይዘው ራሳቸውን ችለዋል ሴቶቹ
ትዳር ይዘው የሚኖሩ ግማሾቹም ወደ አረብ ሃገር የሄዱም አሉ፡፡
አጠገባቸው ሊያግዛቸው የሚችል ልጅም የላቸውም፣ ቀጥረው
የሚያሰሩት ሰውም የላቸውም፡፡ ሁሉንም ስራ የሚሰሩት
ለብቻቸው ነው፡፡ ኮምፖስት የሚያዘጋጁት፡ እርሻቸው ላይ
የሚበትኑት፣ የሚያርሱት፣ የሚያርሙት፣ ምርቱ ሲደርስም
አልፎ አልፎ ባገሩ ባህል የደቦ እና ጅጌ ስራ ሲሆን የአካባቢያቸው
አርሶአደር ጎረቤቶቻቸው ከሚያግዙአቸው በስተቀር አብዛኛውን
ስራ ብቻቸውን ነው የሚወጡት፡፡ “ቀኑን ሙሉ እራሴን በስራ
ጠምጄ ነው የምውለው ካልሰራሁ ሰውነቴ ራሱ አይታዘዝልኝም”
ይላሉ፡፡
እንግዲህ ብቻቸውን ሆነው ነው ከአንድ ሄክታር በላይ
የሚሆነውን ተራቁቶ እና በጎርፍ ታጥቦ የተፈጥሮ ይዞታውን
አጥቶ የነበረ መሬታቸውን ከዘጠኝ አመት በፊት ጀምረው
እስካሁን የተፈጥሮ ማዳበሪያ በማዘጋጀት እና በመበተን ሙሉ
በሙሉ በኮፕፖስት አክመው ወደ ተፈጥሮ ይዞታው ለመመለስ
የበቁት፡፡
አርሶአደር አወል የተፈጥሮ ማዳበሪያ እያዘጋጁ መጠቀም
ስለጀመሩበት ሁኔታ ሲናገሩ በፊት በኬሚካል ማዳበሪያ
በመታገዝ ነበር የሚያመርቱት ሆኖም ምርታቸው ከሶስትና
አራት ኩንታል ፈቀቅ አይልም፡፡ ከዘጠኝ አመት በፊት ዘላቂ
ልማት መካነ ጥናት ጋር ግንኙነት ፈጥረው የተለያዩ ስልጠናዎችን
ወስደው የግብርና አሰራራቸውን ለመቀየር በቅተዋል፡፡ ይኸውም
የኮምፖስት ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ኮምፖስት በማዘጋጀትና

በመጠቀም በትጋት በመስራታቸው አና ምርታቸው ላይ ለውጥ
መምጣቱን በመገንዘባቸው አድካሚ ቢሆንም አጥብቀው
በመያዛቸው የአፈሩ ለምነት መሻሻል ማሳየቱን፣በምርቱም
ላይ ከፍተኛ ውጤት ማየታቸው ለውጤት እንዳበቃቸው
ይመሰክራሉ፡፡ መሬታቸው ላይ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ መጠቀም
ካቆሙ ዘጠኝ አመት አለፈኝ ይላሉ፡፡ አሁን የሚጋገረው
የጤፍ እንጀራ ሽታው ከሩቅ ይጣራል ወዙም ቅቤ የተቀባ ነው
የሚመስለው ከጤንነት አኳያም እኔም ሆንኩ ባለቤቴ ጉንፋን
እንኳን ሞክሮን አያውቅም በጣም ሰላም ይሰማናል ብለዋል፡
፡ በኢኮኖሚውም የሚቸግራቸው ነገር እንደሌለ እንዲያውም
ለልጆቻቸው በራሳቸው ወጪ ቤት ሰርተው እንደሰጡአቸው
ነው “እንኳን ራሳቸውን ቻሉ እንጂ ከነሱ በለቤቴም አኔም
ምንም አንፈልግም ጉልበቴ እስካለ ድረስ እያመረትኩ ለነሱም
እተርፋለሁ የማንንም እጅ አላይም በማለት በኩራት ይናገራሉ፡፡
አርሶ አደር አወል የተፈጥሮ ማዳበሪያን ተጠቅመው
ማምረታቸው ብቻ አይደለም ጠንካሬያቸው የሚገለፀው ከዛም
ባሻገር ሊጠፉ የተቃረቡ የእህል ዝርያዎቸን በማከማቸትም
የታወቃሉ፡፡ የተለያዩ አይነት የጤፍ፣ ማሽላ፣ ስንዴ፣ በቆሎ
የመሳሰሉ በሌሎች አካባቢ የማይገኙ ዘሮችን አከማችተው
እንዳይጠፉ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ ለምሳሌ ያህል በቤታቸው
ጠሪያ ላይ የማሽላ ዘር ሰቅለው ተፈጥሮአዊነታቸውን ጠብቀው
ለትውልድ እንዲተላለፉ እያደረጉ ነው፡፡ በተጨማሪም ጥምር
እርሻን እየተገበሩ ከሚገኙ አርሶአደሮች መሀከል አንዱ ናቸው፡፡
አርሶአደር አወል ለውጣቱ ትውልድ አስተማሪ የሆኑ እሴቶች
አሉዋቸው፡፡ ጊዜአቸውን አልባሌ ቦታ የሚያሳልፉ ወጣቶች
ከሳቸው ስራ ወዳድነትን ስራ አካባሪነትን እንዲሁም ሰው ሰርቶ
መለወጥ እንደሚችል ሊያሳዩ የሚችሉ ጠንካራ ገበሬ ናቸው፡
፡ በዚህ ጥንካሬአቸውም በአካባቢያቸው ሞዴል አርሶአደር
ተብለው ተመርጠዋል ከወረዳቸውም ከተሸላሚ አርሶአደሮች
አንዱ ናቸው፡፡
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Training for new farmers’ group
About 55 Farmers from Berfata 2 kebele in Welmera
wereda (district), Oromia region took training on
Ecological Organic Agriculture production methods,
principles and practices in two rounds. The trainings
were given in Holeta town at the end of September
2020. The training is crucial for farmers to practicing
mixed cropping, crop protection and integrated
farming system so that they can implement on their
farm.

These farmers are new groups who joined ISD project
in this year and are embraced by the value chain and
market development project to start farming with
the ecological organic principles.
The farmers said that they got basic knowledge
from the raining and they are committed to kick off
Ecological Organic Agriculture in their farm and they
have already prepared plot of land for organic farming.
They also said that they have no difficulty to start
organic farming because they have already practicing
integrated farming system.

