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ማህበረሰቦችን ኑሮ እናሻሽላለን፡፡ እንዲሁም የዘመናዊ እና የባህላዊ እውቀት ምርጥ ተመክሮዎችን በንቁ ተሳትፎ
ላይ በተመሰረተ ልምድ ልውውጥ፣ በውይይት፣ በጥናት እና በስልጠና እናስፋፋለን፡፡

የዘልመጥ አላማዎች
የዘመናዊ እና የባህላዊ እውቀት ምርጥ ተመክሮዎችን በማጣመር ልማትን ለማፋጠን የሚረዱ ጥናቶችን ማካሄድ፤
በባህላዊ ብዝሃነት እና ብዘሃ-ህይወት ወይንም በባህላዊ ብዘሃ-ህይወት ላይ አተኩሮ በመስራት እና ወጣቶችን
በማሳተፍ ሀገር በቀል እውቀትን ለአስተማማኝ እና ለተሻለ ኑሮ እንዲጠቅም ማስቻል፤
የብዘሃ-ህይወት፣ ዘላቂ ልማት እና በደቡባዊው አለም የሚገኙ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ህዝቦች የኑሮ መተዳደሪያን
ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ውይይቶች እና የአሳብና የመረጃ ልውውጦች የሚያበረታቱ ስብሰባዎችን እና ጉብኝቶችን
ማዘጋጀት እና መደገፍ፤
በተለያዩ ደረጃዎች ለሚገኙ ሰራተኞች፣ አስተማሪዎች እና አሰልጣኞች ቴክኒካዊ መረጃ የሚሰጥ የብዘሃ-ህይወት
የተፈጥሮ ሀብት፣ ሀገር በቀል እውቀት እና መሰል ጉዳዮች ላይ የሚያውጠነጥኑ መፅሀፎችን፣ መመሪያዎችን እና
ሌሎች መረጃዎችን ማሳተም፤
ለመንግስት የልማት ሰራተኞች እንዲሁም ለመላው ማህበረሰብ ስለስነምህዳር፣ ጤና፣ ፍትሃዊነት እና እንክብካቤ
መርሆዎች ግንዛቤ የሚያስጨብጥ መረጃ በህትመት እና በኤሌክትሮኒክ መገናኛ ብዙሀን ማካፈል፤ ናቸው::

የዘልመጥ የስነ-ምግባር እሴቶች
ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚመነጭ የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ እውቀት፣ ተግባሮችንና ባህሎችን ማክበር እና
ከነዚህም ትምህርት መውሰድ፤
በእኩልነት እና በህብረት ማመን፤
ፆታ፣ ኃይማኖት፣ የፖለቲካ አመለካከት እና የአካል ሁኔታ ላይ የተመሰረተ መድልዎ የሌለበት እኩል የስራ እድል ማቅረብ፤

የሀገሪቱን ህግ እና ደንብ ማክበር፤
ግልፅነት እና ተጠያቂነት የሰፈነበት ግንኙነቶችን ማስፈን፤
መከባበር እና በጋራ መስራት፤
የድርጅቱን ሀብት እና ንብረት በአግባቡ እና ውጤታማ በሆነ መልኩ መጠቀም እንዲሁም ለድርጅቱ እና ለስራዎቹ
ከፍተኛ ትኩረት መስጠት፤
ከሚመለከታቸው ሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ሁለንተናዊ ተሳትፎን በማድረግ ማመን እና መተግበር::

የዘልመጥ ስራዎች አላማ
የተጠቃሚ ቡድኖችን ማለትም የአርሶ አደሮችን፣ የወጣቶችን እና የሴቶችን የአከባቢያዊ፣ የማህበራዊ እና
የኢኮኖሚያዊ ችግሮችን የሚቀርፉ የዘላቂ ልማት ስትራቴጂዎችን መቅረፅ፣ ማስፋፋት እና መተግበር፤
ተጠቃሚ ቡድኖች በራስ ተነሳሽነት በጀመሯቸው የልማት ጥረቶች አላማቸውን እንዲያሳኩ ሁኔታዎችን
ማመቻቸት፤
ተጠቃሚ ቡድኖች አገልግሎቶችን በተሻለ ሁኔታ የሚያገኙባቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት፤ እና
ተጠቃሚ ቡድኖችን በስልጠና፣ በትምህርት እና በተሳትፎ በማካተት ክህሎታቸውን የሚያዳብሩበትን አመቺ
ሁኔታ መፍጠር::
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ስነምህዳራዊ
የተፈጥሮ
ግብርና
የአፍሪካ ተነሳሽነት
ዘልመጥ በግብርናው ዘርፍ የሚያከናውነውን
ስራ የስነ ምህዳራዊ መርሆችን በመጠቀም
ሲመራ ቆይቷል፡፡ ይህ እንቅስቃሴ በ2003
ዓ.ም የስነምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና የአፍሪካ
ተነሳሽነት ሲተዋወቅ ትኩረት አግኝቷል፡፡

የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ዘላቂ ልማት ዋነኛ አንቀሳቃሽ ሞተር መሆኑ
ይታወቃል፤ ሆኖም ዘላቂነት የሌላቸው የግብርና አሰራሮች ከሌሎች ተግዳሮቶች ጋር ማለትም ከአየር
ለውጥ፣ ከህዝብ ቁጥር መጨመር፣ ከመሬት መሸርሸር እንዲሁም እጽዋትን ከሚያጠቁ አረም፣ ተባይና
በሽታዎች ጋር ተደማምረው የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ አቅም ዘላቂ ልማትን ከማምጣትና ድህነትን
ከመቀነስ አንፃር አስተዋፅኦው የተጠበቀውን ያህል ከፍ እንዳይል አድርገውታል፡፡
ይህንንም ሁኔታ በዘርፉ ያሉ ባለሙያዎችን ለማፍራት የሚያስችሉ ተቋማት በቂ አለመሆን፣ የፋይናንስ
እጥረት፣ የገበያ ተደራሽነት አለመኖር እና ተገቢ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን እና ልምዶችን የሚሰጡ መረጃዎችን
ያለማግኘት ችግሮች ተደማምረው ሁኔታውን ሊያባብሱት ችለዋል፡፡
ከእነዚህ ችግሮች በመነሳት በተፈጥሮአዊ ዘዴ በሚከናወን እርሻን አስመልክቶ የአፍሪካ ህብረት መሪዎች
እና መንግስታት ባሳለፉት ውሳኔ Doc. EX.CL/631 (XVIII) መሰረት ስነ ምህዳርን የጠበቀ የተፈጥሮ
ግብርና ተነሳሽነት ለአፍሪካ (Ecological Organic Agriculture Initiative-EOA-1) በሚል ተመሰረተ፡፡
ይህ ውሳኔ በመልካም ተሞክሮዎች ላይ እና ዘላቂ የሆነ የተፈጥሮ እርሻ ዘዴን መሰረት ያደረገ የአፍሪካን ስነ
ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና መድረክን ለመመስረት እና ለመደገፍ እንዲያስችል ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን
እና ከኔፓድ (NEPAD) ምክርና ድጋፍ የሚፈልግ ነው፡፡
ስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና ተነሳሽነት በአፍሪካ ግብርና ዘዴዎች ላይ የተጋረጡ ችግሮችን ሊፈታ
የሚችል መፍትሄ ያለው ሲሆን ስነ ምህዳሩ እና የአፈር ጤናማነት ተጠብቆ እንዲቆይ፣ እንዲሁም ሰዎች
ስነ ምህዳራዊ መርሆዎችን እንዲከተሉ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደርጋል፡፡

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ግብ
የስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና ተነሳሽነት አጠቃላይ ግቡ ምርት እንዲሻሻል ከማድረግ፣ የምግብ ዋስትና
ከማረጋገጥ እና ዘላቂ ልማትን በአፍሪካ ከማምጣት አንፃር እ.ኤ.አ በ2025 የስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና
በብሄራዊ የግብርና ዘዴዎች፣ ልምዶችና ፖሊሲዎች ውስጥ እንዲሰርፅ ማድረግ ነው፡፡

ራዕይ
የምግብ ዋስትናን እና ዘላቂ ልማትን የሚያረጋግጥ አነቃቂ ስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና ዘዴዎችን
መፍጠር

ተልዕኮ
ስነ ምህዳራዊ ስትራቴጂዎችንና ልምዶችን ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በማስፋፋት፡ ምርትን ገበያ
ተኮር በማድረግ፣ የአካባቢ ደህንነት ፖሊሲ እንዲወጣ በማድረግ የህብረተሰቡን ኑሮ ማሻሻል፣ ድህነትን
ማስወገድ እና ብሎም የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ

ስነምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና ኢኒሺዬቲቭ እድገት በአፍሪካ
የስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና ተነሳሽነት በአሁኑ ጊዜ በሁለት የልማት አጋሮች ማለትም የስዊድን
ማህበረሰብ ለተፈጥሮ ጥበቃ (SSNC) እና የስዊዝ ልማት ድርጅት (SDC) ይደገፋል፡፡
የስዊድን ማህበረሰብ ለተፈጥሮ ጥበቃ (SSNC) እ. ኤ. አ በ2012 በተነሳሽነቱ የሙከራ ወቅት በስድስት
የአፍሪካ አገራት ማለትም ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ኢትዮጵያ፣ ዛምቢያ እና ናይጄርያ ድጋፍ አድርጓል፡፡
እንዲሁም የስዊዝ የልማት ድርጅት (SDC) በሶስት የምእራብ አፍሪካ አገሮች ማለትም ቤኒን፣ ማሊ፣ እና
ሴኔጋል ላይ ለተደረጉ የጅምር ጥናቶች ድጋፍ አድርጓል፡፡
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የጅምር ጥናቱን መሳካት ተከትሎ የስዊድን ማህበረሰብ ለተፈጥሮ ጥበቃ (SSNC) በአራት አገሮች ማለትም
በኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያና ኢትዮጵያ እ. ኤ. አ ከ2013-2015 ለሶስት አመት ለተነሳሽነቱ ድጋፍ እያደረገ
ሲሆን የስዊዝ ልማት ድርጅት (SDC) ደግሞ በስምንት አገሮች ላይ ትኩረት በማድረግ ከላይ በተጠቀሱት
አራት የምስራቅ አፍሪካ አገሮች እና በሌሎች አራት የምእራብ አፍሪካ አገሮች (ቤኒን፣ ሴኔጋል፣ ማሊ እና
ናይጄሪያ) ከ2014 - 2018 ድረስ የሚቆይ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል፡፡

የስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና መሰረታዊ አቅጣጫዎች
አቅጣጫ 1፡- ምርምር፣ ስልጠና እና ኤክስቴንሽን፡
ይህ አቅጣጫ በምርምርና ስልጠና ላይ ያሉ ክፍተቶችን፣
በስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና የእሴት ሰንሰለት እና በስሩ
ያሉ ስራዎችን ለማየት ሃላፊነት አለበት፡፡ ምርምር፣ ስልጠና
እና ኤክስቴንሽን ፍላጎትን መሰረት ያደረገ፣ አሳታፊ፣ ህብረባህሎችን እና ፈርጀ ብዙ ምርምሮችን አቅፎ የያዘ ነው፡፡
አቅጣጫ 2፡- መረጃና ግንኙነት፡ የዚህ አቅጣጫ ዋነኛ ተግባር ከምርምር ስልጠናና ኤክስቴንሽን አቅጣጫ ጋር
ተደጋጋፊነት ያለው ሲሆን ሰለ ስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና ግንዛቤ ለማስጨበጥና ለማጠናከር ድጋፍ የሚያደርግ
ነው፡፡ የተለያዩ መረጃዎችን፣ የግንኙነት ስትራቴጂዎችን፣ የመረጃ ውጤቶችንና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ዘላቂ
የሆኑ የእርሻ ልምዶችን ከምርምር ተቋማት፣ ከአርሶ አደሮችና ከልማት አካላት የተገኙ መረጃዎችን ለማካፈል እና
በአጠቃላይ ማህበረሰቡንና ፖሊሲ አውጪዎችን ስለ ተፈጥሮ ግብርና አስፈላጊነት መረጃ እና ግንዛቤ እንዲያገኙ
ማድረግ ነው፡፡
አቅጣጫ 3፡- የእሴት ሰንሰለት እና የገበያ ልማት፡ ምርቶች በአገር ውስጥም ሆነ ወደ ውጭ እንዲላኩ ዘላቂ
የሆነ የገበያ እድገት የመፍጠርና የግብርና ምርቶችን የማሳደግ አላማ የዚህ አቅጣጫ ዋነኛ ተግባር ነው፡፡ ግብርና
ማህበራዊንም ሆነ ምጣኔ ሃብትን የሚያጣምር በመሆኑ ይህ በእሴት ሰንሰለት ላይ ያተኮረ አምራችና ተጠቃሚን
የሚያስተሳስር ነው፡፡
አቅጣጫ 4፡- ግንኙነት እና አጋርነት፡ ስነምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርናን ለማስፋፋት ውስብስብና ፈርጀ ብዙ የሆነ
ሂደት ያለው ሲሆን አግባብነት ያላቸው ባለ ድርሻ አካላትን ማለትም መንግስት፣ አርሶ አደሮች፣ የሲቪሉ ማህበረሰብ
እንዲሁም የግል ተቋማትን የሚያሳትፍ በመሆኑ የእነዚህን ባለ ድርሻ አካላት ዘላቂ የሆነ አጋርነት እንዲኖር የሚሰራ
ነው፡፡
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አቅጣጫ 5፡- የፖሊሲ እና ፕሮግራም ልማት፡ ይህ አቅጣጫ የተፈጥሮ ግብርናን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ
ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች እንዲኖሩ ድጋፍ የሚያደርግ ነው፡፡ አላማውም የተፈጥሮ ግብርናን ለማስፋፋት የባለ
ድርሻ አካላት መድረኮች ማለትም የግብርና አካላትን፣ የፖሊሲ አውጪዎችንና አስፈፃሚ አካላትን፣ የብድር
ተቋማትን፣ የግብርና ውጤት ገበያዎችን፣ የመረጃና ግንኙነት ቴክኖሎጂዎች የመሳሰሉት በመደገፍ እውቀትና ልምድ
እንዲለዋወጡ፣ አግባብነት ያላቸው ፖሊሲዎች እንዲወጡ የሚደግፍ ነው፡፡
አቅጣጫ 6፡- ተቋማዊ አቅም ማሳደግ፡ ይህ አቅጣጫ ስነ
ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርናን በአፍሪካ ለመመስረት፣ ለማሳደግና
ለመደገፍ ባለሙያዎችን በክህሎትና በእውቀት በማደራጀት
ማህበረሰብ አቀፍ የሆነ ፈጠራና የለውጥ ሂደትን እንዲያመቻቹ
ድጋፍ የሚያደርግ ነው፡፡
በስዊዝ ልማት ድርጅት በሚደገፈው የስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ
ግብርና ተነሳሽነት የመጨረሻዎቹ ሶስት የተፈጥሮአዊ ግብርና
መሰረታዊ አቅጣጫዎች በአንድ ላይ ተጠቃለው የአቅጣጫ ቅየሳ
ማስተባበር እና ማስተዳደር አቅጣጫ ተብለው ይጠራሉ፡፡

ወሳኝ የሆኑ የስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና ተነሳሽነት ውጤታማ ነጥቦች

ከእሴት

ሰንሰለት ጋር ተዛማችነት ያላቸው የስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና እውቀቶችን መረጃ

መሰብሰብ፣ የአስፈፃሚ አካላትን አቅም መገንባት

አምራቾች በተለያዩ ዘዴዎች ስለ ተፈጥሮ ግብርና መረጃ እዲያገኙ፣ መልካም ተሞክሮዎችን በማሳየት
ግንዛቤያቸው እንዲጨምር ማድረግ

በብሄራዊ፣ በክልል እና በቀበሌ ደረጃ ጥራት ያላቸው የተፈጥሮአዊ ግብርና ምርቶች ተደራሽነታቸው
እንዲጨምር ማድረግ

ለስነ ምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርና ድጋፍ የሚያደርግ በብሄራዊ፣ አህጉራዊና አለም አቀፋዊ ደረጃ በህዝባዊ
ፖሊሲዎችና የመዋዕለንዋይ እቅዶች ላይ በጎ ተፅዕኖ ማሳደር የሚችሉ ፈርጀ ብዙ የሆኑ የባለ ድርሻ አካላት
መድረኮችን ማቋቋም
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ዘላቂ ልማት መካነ ጥናት በ20 ዓመታት ጉዞ

11, 000 +
አርሶ አደሮችን፣
ኤክስፐርቶችን እና የልማት
ወኪሎችን ተደራሽ አድርጓል

20, 000 +

ወጣት ተማሪዎች እና መምህራንን በ 24
ትምህርት ቤቶች በኩል ተደራሽ አድርጓል

3, 500 +

ከትምህርት ቤት ውጪ ያሉ ወጣቶችን ከ30
በሚበልጡ ማህበራት በኩል ተደራሽ አድርጓል

80+

የህትመት ውጤቶችን፣ ፕሬዘንቴሽኖችን እና የጥናት ፅሁፎችን
አዘጋጅቶ፣ እና አሳትሞ ለተጠቃሚ አድርሷል

3,000+
150 +

መፅሃፍት በዘልመጥ የመፅሃፍት ማዕከል

ስልጠናዎችን፣ አውደ-ጥናቶችን፣ ኮንፈረንሶችን እና ጉብኝቶችን አሰናድቷል

150,000+

ሰዎችን በተዘዋዋሪ ተጠቃሚ አድርጓል

600,000+

ዛፎች እና ሌሎች የእፅዋት ዝርያዎች እንዲተከሉ አድርጓል
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ባለፉት 20 ዓመታት ዘልመጥ በቤታችን በአንድ ክፍል ውስጥ
በአንድ ኮምፒዩተር እና በአንድ የፎቶ ኮፒ ማሽን ተወጥኖ አሁን
በመቀሌ እና ከ2006 ዓ.ም. ጀምሮ በደሴ የቅርንጫፍ መስሪያ
ቤቶች ተስፋፍቷል፤ ከ30 የሚበልጡ ለስራቸው የተጉ እና ታታሪ
የስራ ባልደረቦቼም ከአጋሮቻችን ጋር በቅርብ እየሰሩ ይገኛሉ፡፡
በዚህ መፅሀፍ ከእነዚህ የዘልመጥ የስራ ባልደረቦቻችን እንዲሁም
ወደ 30 ከሚጠጉ አጋሮቻችን ጋር ይተዋወቃሉ፤ ጤናማ አፈርን
በመጠበቅ እና የአካባቢያቸውን ብዘሃ-ሕይወት እና የተፈጥሮ
ሀብት በመንከባከብ ስላላቸውን ተመክሮ እንዲሁም የሚያገኙትን
ጥቅም፣ ከጎረቤቶቻቸው ጋር ስለሚያደርጉት የተመክሮ ልውውጥ
እና የአዲስ ዕውቀት ፈጠራ ይነግሮታል፡፡

ወ/ሮ ሱ ኤድዋርድስ
የዘልመጥ ዳይሬክተር

እኛ በዘልመጥ ያለን ሁላችን እነዚህ አጋሮቻችን በዚህ ጉዞ የነበራቸውን ተሳትፎ ተገንዝበናል፤
በህይወታቸው በተጨማሪም በኑሯቸው ላይ ተፅእኖ በሚያሳድረው ስነምህዳር ላይ ዘላቂ ለውጥ
እንዲመጣ ያላቸውን የጠለቀ እውቀት እና ቁርጠኝነት አሳይተውናል፡፡
ዘልመጥ በሀገሪቱ የህዝብ ብዛት ውስጥ ቁጥራቸው እየጨመረ ለመጡት ለወጣት ኢትዮጵያውያን ልዩ
ትኩረት ሰጥቷል፡፡ በትምህርት ቤት የሚገኙ ተማሪዎችን እና መምህራንን ከተለያዩ ጠንካራ እና መልካም
ተመክሮ ካላቸው ማህበረሰቦች ጋር በማጣመር እንዲሁም የኢትዮጵያን ከ2000 ዘመን በላይ ያስቆጠረ
ታሪክ እና ባህላዊ ብዘሃ-ሕይወትን በማክበር ለባህላዊ ጥበብ ያለንን ፍቅር እና ከፍተኛ ግምት በስራችን
ለማካተት ጥረናል፡፡ ከዚህ ከትምህርት ቤት የአካባቢ ትምህርት ክበባት ጋር ከምንሰራውም ስራ
በተጨማሪ በተለያዩ ምክንያቶች ትምህርታቸውን ካቋረጡ እና በማህበራት ተደራጅተው ለአካባቢያቸው
ማህበረሰቦች እና መልካም አስተዋፅኦ ከሚያበረክቱ፣ እንደዚሁም ራሳቸውን ከሚጠቅሙ የወጣት
ክበባት ጋር እየሰራን እንገኛለን፤ እነዚህ በተፈጥሮአዊ ግብርና አትክልት የሚያመርቱ የወጣት ማህበራት
አባላት ለራሳቸው ከሚያስገኙት ገቢ ባለፈ አቅም ላነሳቸው የህብረተሰብ አባላት የተለያዩ ማህበራዊ
ድጋፎችን ያደርጋሉ፡፡
ያለፉት የ20 ዓመታት ጊዜ በተለይ ለዶ/ር ተወልደ እና ለእኔ ህልማችን እውን ሲሆን ያየንበት ስለነበር
ልዩ ትርጉም አለው፡፡ ዘላቂ ልማት መካነ ጥናት ይህንን ስኬታማ ጉዞ አሁንም ዘላቂ ልማትን ከተፈጥሮ
ባሕርይ ጋር በተቀናጀ መልኩ የማስኬድ መርህን መሰረት እያደረገ እንደሚቀጥል ተስፋ አለን፡፡

የዘላቂ ልማት መካነ ጥናት ዳይሬክተር መልዕክት

በአዲስ አበባ ዋና መስሪያ ቤት እንዲሁም ከ1997 ዓ.ም. ጀምሮ
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በሀገራችን የትምህርት ስርዓት የዚህ ሀገር እና ሌሎች ያደጉ ሀገራት
በአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ የተፈጥሮ ሃብት የባህላዊ ብዝሃ
ሕይወት እና የዘላቂ ልማት መሰል ተዛማጅ እውቀቶች በትምህርት
ስርዓቱ እንዲካተቱ መካነ ጥናታችን ለ2ዐ ዓመታት ያደረጋቸው
ጥረቶችንና ያስመዘገባቸው ውጤቶች አሁን ሳስባቸው በጣም
ያስደስተኛል፡፡
እንደሚታወቀው የዘላቂ ልማት የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና አጠቃቀም
ሁሉንም ወገን የሚመለከትና የሚያሳስብ ዓለም አቀፋዊ ጉዳይ ነው፡፡
በዚህም መሠረት መሰለኝ የሀገራችን የተፈጥሮ ሃብት መጐሳቆልና
የሀብት መመናመን በሀገራችን ላይ የሚያስከትለውን እና እያስከተለ
ያለውን ጉዳት በውል በመረዳታቸው ችግሩን ለመቅረፍ የድርጅቱ
መስራቾች የዘላቂ ልማትን አስፈላጊነት በመገንዘብ በግንቦት ወር
1988 ዓ.ም. መቀሌ ከተማ ላይ በተካሄደው ዓውደ ጥናት ላይ
የዘላቂ ልማት መካነ ጥናትን የመመስረት ሐሳብ አመነጩ፡፡
ከመካነ ጥናቱ ምስረታ በፊት ሁኔታዎች ፈቅደውልኝ አንድ
የቤተሰብ አባል በመሆን ከመካነ ጥናቱ መስራቾች ከክቡር ዶ/ር

ሰለሞን ኃ/ይለማርያም

ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሔር እና ከክብርት ወ/ሮ ሱ ኤድዋርድስ

የዘልመጥ የቀድሞ የኮሚዩኒኬሽን ኦፊሰር
እና ፎቶግራፈር

ጋር አብሬ እኖር ነበር፡፡ ለመላው የቤተሰብ አባላት የመካነ ጥናቱን

መካነ ጥናቱ ውስጥ ያሳለፍኩት የሥራ

መመስረት ካበሰሩን በኋላ ከምንኖርበት ቤት አንደኛው ክፍል

ዘመን እጅግ የሚያስደስት ነበር፡፡ ከጥሩ

የመካነ ጥናቱ ቢሮ እንዲሆን ለቤተሰባችን አባላት ጥያቄ ቀረበ፡፡

የሥራ ባልደረቦች፣ ከጥሩ የሥራ አመራር፣

መላው የቤተሰብ አባላት በመስማማት ለቢሮነት የተጠየቀው ክፍል

እና በዘርፉ ብቃት ካላቸው ሰዎች ጋር

ቢሮ እንዲሆን በመፍቀድና የመካነ ጥናቱን መመስረት በደስታ

በመስራቴ ዛሬ ለተፈጥሮ ሐብት እንዲሁም

ተቀበለ፡፡

በ

ለባህላዊ ብዝሐ ሕይወት ሀብት ያለኝ እውቀት
እንዲጐለብትና በተፈጥሮ ሃብት አጠቃቀምና

በዚህ አጋጣሚ አባታችን እና እናታችን የቤተሰቡን አባላት

ጥበቃ ላይ ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳበረክት

የሚመለከቱ ጉዳዮችን ይሁን ሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዩችን ብቻቸውን

መንገድ የከፈተልኝ የሥራ ዘመን መሆኑን

ውሳኔ በመስጠት ይህንን አድርግ ይህንን ወስነናል ማለት ሳይሆን

መለስ ብዬ ስቃኘው በመካነ ጥናቱ ውስጥ

በማንኛውም ጉዳይ ከመላው የቤተሰብ አባላት ጋር የመመካከርና

ያሳለፍኩትን ሕይወት ጥሩ ጐኑን አጉልቶ

የመወያየት የጠለቀ ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዳላቸው ልገልጽላችሁ

ያሳየኛል፡፡

እወዳለሁ፡፡
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ፎቶ ፋይል

እዚህ ላይ ልነግራችሁ የፈለግኩት የዘላቂ ልማት መካነ

ቁጥር አራት ቢሮው ለም ሆቴል አካባቢ እያለ የእኔ እና

ጥናት ከቤት ተነስቶ አደባባይ የወጣ ድርጅት መሆኑን

የመካነ ጥናቱ የበርካታ የሥራ ዘመናት አብሮነት ተቋሜ

ነው፡፡ ታዲያ መታሰብ ያለበት ጉዳይ ዛሬ ድርጅታችን

ስንበታችን እንዲህ ባለ ሁኔታ ነበር፡፡ በመካነ ጥናቱ

ወደ ደረሰበት ደረጃ ለመድረስ መላው የቤተሰብ ነዋሪ

ውስጥ በነበርኩበት ወቅት በምስረታው ወቅት ቢሮውን

በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ ዛሬ ድርጅቱ ለደረሰበት

ከማደራጀት አንስቶ በተለያዩ ወቅቶች የቡድን መሪ እና

አመርቂ ሁኔታ የበኩላችንን አስተዋጽኦ ማድረጋችንን

ተጠሪ እንዲሁም የመካነ ጥናቱ የሕዝብ ግንኙነት ሠራተኛ

ነው፡፡ አንባቢ እንዳይሰለች በማሰብ እዚህ ላይ ላቁም

በመሆን አገልግያለሁ፡፡

እንጂ የቤተሰባችን ነዋሪ የሆኑት የወ/ሮ አለማየሁ
ገ/ፃዲቅን (አታ) የወ/ሮ ሃዳስ ኪዳኔን አስተዋጽኦ እንኳን

መካነ ጥናቱ ዛሬ በሚገኝበት ቢሮው በርካታ ውጤታማ

መዘንጋት የለብንም፡፡

የስራ መርሃ ግብዓቶችን አካቶ ከበርካታ የሥራ ባልደረቦች
ጋር የ20 ዓመት ጉዞውን እያጠናከረ እንዳለ ዛሬም ቢሆን

በቤት ውስጥ የተጀመረው ይህ ማህበር ከቤት ኑሮ ተላቆ

የመካነ ጥናቱን የእኔነቴን ዜና እከታተላለሁ፡፡

የራሱን ቢሮ በመክፈት የኢንዳ ኢትዮጵያ የሞግዚትነት
ልጅ በመሆን ከአንድ ክፍል ቢሮ ወደ ሶስት ክፍል ቢሮዎች

የዘላቂ ልማት መካነ ጥናት የተቋቋመበት ዋና ዓላማ

በማደግ ሥራው ተስፋፍቶ የመካነ ጥናቱን መርሃ ግብር

የዘላቂ ልማትን በሀገራችን ለማስፈን ነው፡፡ ይህንን

የሚተገብሩ አባላትን አቅም የማጎልበት ጉዞውን ቀጠለ፡፡

ለመተግበር ታዲያ በመጀመሪያ በሀገራችን ያለውን

ከዚያም ሕጋዊ ምዝገባ በማግኘቱ የራሱ ግቢ ያለውን ቢሮ

የሥርዓተ ምህዳር መጎሳቆልና የተፈጥሮ ሃብት መመናመን

ተከራይቶ የተለያዩ የስራ ዘርፎችን በመቅረፅ ወደፊት አለ፡፡

የሚያስከትለውን፣ እያስከተለ ያለውን ጉዳት በመግታት
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በቀጣይነት የዘላቂ ልማትን ለማካሄድ የሚያስችሉ መርሃ

አካላት፣ የተለያዩ ክልሎች የግብርና ዘርፍ ተወካዬች እና

ግብሮችን መተግበር አስፈላጊ ነው፡፡ ይህን ተግባራዊ

ሌሎች ባለሙያዎች እንዲሁም ከየክልሉ በተውጣጡ

ለማድረግ እንዲቻል ሕብረተሰቡን ከመንደር ጀምሮ

አርሶ አደሮች እና ወጣቶች መጎብኘታቸው ቀጠለ፡፡

ለማሳተፍ የሚችሉ ዘዴዎችና ስልቶችን በመቅረጽ ከ1988

ጉብኝቶቹንም ተከትሎ እነዚህ የዘላቂ ልማት መርሃ

ዓ.ም. ጀምሮ በሀገራችን በሚገኙ የተለያዩ ክልሎች

ግብሮች በሌሎች ክልሎች መስፋፋት ችለዋል፡፡ ከዚህ

ሥራውን ጀመረ፡፡

በተጨማሪ ለመካነ ጥናቱ ሌሎች ክልሎች ባቀረቡት

ከመካነ ጥናቱ አበይት ተግባራት አንደኛውም ምርምር
ማካሄድ ነው፡፡ ምርምር መጪውን ዕድገት ከባህላዊና
ዘመናዊ ሳይንሳዊ እውቀቶች የተሻለውን እያቀናጁ
በማፋጠን ረገድ ከፍተኛ ሚና አለው፡፡ በዚህም መሠረት
ምርምሩ በሀገር በቀል ግብርና፣ በብዝሐ ሕይወት
ሀብት፣ በስነ ምህዳራዊ ግብርና፣ የተጎሳቆሉ አካባቢዎች
በማገገምና በጎ በጎ የአሰራር ዘዴዎችን በመቃኘት ላይ
የተመሰረተ ነው፡፡ መካነ ጥናቱ የእነዚህን ምርምር
ውጤቶች በሥራ በመተርጐም ሕብረተሰቡ ተጠቃሚ
እንዲሆን እያደረገ ይገኛል፡፡

ጥያቄ መሠረት እንደየ ክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ መሰል
የዘላቂ ልማት መርሃ ግብሮችን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡
ከነዚህም ክልሎች ውስጥ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች
ክልል አርባ ምንጭ ዙሪያ እና ሌሎች ቀበሌዎች፣ በአማራ
ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል ያካሄዳቸውና እያካሄዳቸው
ያሉት መርሃ ግብሮች በምሳሌነት ይጠቀሳሉ፡፡
ሌላው በ1989 ዓ.ም. የተጀመረው መርሃ ግብር ተጠቃሽ
ነው፡፡ ይህ መርሃ ግብር ወጣቱ ትውልድ ዘላቂነቱ
የሚያስተማምን ብሩህ አኗኗር እንዲኖር የሚያስችል
ሲሆን አገር በቀል ብዝሐ ሕይወትንና ነባራዊ ዕውቀትን
ለወጣቱ የሚያስገነዝብ እንዲሁም ከአዳዲስ ዕውቀትና

የምርምር ሥራውም የተጀመረው በትግራይ ክልል አራት

ዘዴ ጋር ማቀናጀት የሚያስችል መርሃ ግብር ነው፡፡ በዚህ

ቀበሌዎች በሚገኙ ዓዲ ንፋስ፣ ዝባንሳስ፣ ጉዑምሰ እና ዓዲ

መርሃ ግብር ዘልመጥ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች የአካባቢ

አቦሞሳ ጣቢያዎች ነው፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች ከአርሶ

እንክብካቤ ክበባትን በማጠናከር፣ ከትምህርት ቤት

አደሮች እና ከሌሎች የግብርና አካላት ጋር በመመካከር

ውጪ ደግሞ የወጣት ማህበራትን እንዲቋቋሙ በማድረግ

የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘገጃጀትና አጠቃቀም፣ የአፈርና

ወጣቶች በሀገር ውስጥ እና ከሀገር ውጪ የተለያዩ

ውሃ ጥበቃ፣ የግጦሽ መሬት እና የዕፀዋት መልሶ ማገገም

መሠረታዊ የሆኑ ስልጠናዎችን እንዲያገኙ ያግዛቸዋል፡፡

እና ሌሎች የምርምር ተግባራት ተሰርተዋል፡፡ በዚህ

የመካነ ጥናቱና ሌሎች ምሁራንም የተለያዩ ስልጠናዎችን

መርሃ ግብር የተሳተፉ አርሶ አደሮች ባስመዘገቡት ለውጥ

ለወጣቶቹ በመስጠት፣ ተግባራዊ ስራዎችን በማሰራት፣

ምክንያት በክልሉ ተጨማሪ ወረዳወች እና ቀበሌዎች

የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፎችን አድርገዋል፡፡ በዚህም እገዛ

ዘንድ ስራው እየተስፋፋ ቀጠለ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ

አሁን ውጤታማ ደረጃ ላይ የደረሱና እራሳቸውን ችለው

ሌሎች መርሃ ግብሮችም ተነድፈው በአርሶ አደሮች ዘንድ

የራሳቸውን እውቀት አግኝተው የተመሰረቱ ማህበራትን

ትግበራቸው ቀጠለ፡፡

ለዛሬው ውጤታማነት እንዲደርሱ አግዟል፡፡ በአሁኑ

መካነ ጥናታችን በክልሉ ያስመዘገባቸው ውጤታማ
ስራዎች በሀገራችን ፖርላማ አባላት፣ የመስተዳድር

ወቅት 25 የትምህርት ቤት ክበባት እና 4 የወጣት
ማህበራት በባህላዊ ብዝሃ ህይወት መርሃ ግብር ታቅፈው
ይገኛሉ፡፡
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በከፍተኛ 12 2ኛ ደረጃ ት/ቤት የተጀመረው የዘልመጥ

በብዝሐ ሕይወት፣ በአካባቢ ጥበቃ ዘርፍ ያዘጋጀናቸውና

የከተማ ግብርናና የከተማ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ፣

የተሳተፍንባቸው አውደ ጥናቶች ሌሎች በርካታ

በስርዓተ ምህዳራዊ ክስተቶች ላይ የተመሰረተ ግብርናና

መርሃ ግብሮች እንዲቀረፁ ማስፈለጉን በማሳየቱ አገር

የመሬት አያያዝ የዶሮ እርባታ ፣ የንብ ማናባት፣ የደን ልማት

አቀፍ፣አህጉር አቀፍና አለም አቀፍ እህትማማች ድርጅቶች

እና መሰለ ስራዎች በትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ በሚገኝ

እንዲመሰረቱ አስችሏል፡፡ ለምሳሌ የአካባቢ ተቆርቆሪዎች

የሰርቶ ማሳያ የሙከራ ጣቢያችን ብዙ ተማሪዎችን እና

መድረክ፣ የአፍሪካ ባዮዳይቨርስቲ ኔትወርክ (ABN) ወዘተ

መምህራንን አሳትፎአል፡፡ የዚህ የሰርቶ ማሳያ ጣቢያችን

መጥቀስ ይቻላል፡፡

ምን ያህል ተማሪዎች ግንዛቤ እንዳላቸው የገመገምንበትና
የተማርንበት በይበልጥ በሌሎች ት/ቤቶች እና ከት/

የመርሃ ግብሩን ስም የባህላዊ ሕይወታዊ ሃብት በማለት

ቤት ውጪ ካሉ ወጣቶች ጋር የተለያዩ መርሃ ግብራትን

ስያሜ የተሰጠው በመጀመሪያ ከመላው የሀገራችን

ዘርግተን በስፋት እንድንሰራ ያነሳሳን መርሃ ግብር ነበር፡፡

ክልሎች ከተመረጡ 16 /አስራ ስድስት/ ት/ቤቶች ጋር
ባህልና ብዝሃ ሕይወት ሕይወታዊ ሃብትን መሠረት

አስታውሳለሁ በዚህ የሙከራ የሰርቶ ማሳያ ጣቢያ

ያደረጉ ስራዎችን ከ1993 ዓ.ም. ጀምሮ በማካሄድ ላይ

የመጀመሪያ ዓመት ለሙከራ ከክበቡ ተማሪዎች ጋር

ይገኛል፡፡

መሬቱ በበሬ ታርሶ ስንዴ ዘራንና የአረም ወቅት ደረሰ፡፡
ተማሪዎች አረም እንዲያርሙ ተደረገ፡፡ አብዛኛዎቹ

ይህም መርሃ ግብር ሌሎች መርሃ ግብሮች እንዲቀረፁ

ተማሪዎች ስንዴውን ሣር ነው እያሉ ነቅለው ጣሉት፡፡

አደረገ፡፡ ዘልመጥ በተለያዩ ክልሎች የወጣት ማህበራትን

በዚህ ወቅት መካነ ጥናታችን የከተማ ወጣቶች

በማቋቋምና የተቋቋሙትን በማጠናከር የአትክልትና

የሚበሉትን ምግብ ከዶንያ ውጪ መሬት ላይ ሲበቅል

ፍራፍሬ፣ የዶሮ እርባታ፣ የንብ ማነብ፣ የምግብ ውጤቶች

ያውቁታል የሚል ሌላ መርሃ ግብር ከሌሎች ከየክልሉ

ማዘጋጀት፣ የምግብ ቤት አገልግሎት መስጠት ሲሆን

ከተውጣጡ 16 ት/ቤቶች ጋር ማካሄድ ጀመረ፡፡

ለዚህም የኃይል ምንጭ ይሆን ዘንድ በትምህርት ቤት
ደረጃ የትምህርት ቤቱን የመጸዳጃ ቤት ወደ ባዮጋዝ

በት/ቤቶችና ከወጣት ማህበራት ጋር የጀመርነው

በመቀየር ለማብሰያነት እንዲሁም ለተማሪዎች የሙከራ

የባዮጋዝ ኘሮጀክት በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ክልሎች

ማዕከልነት እንዲያገለግሉ አድርጓል፡፡ የተገነባው የባዮጋዝ

ውጤታማነቱን በስፋት እያካሄድነው እንገኛለን፡፡ መካነ

ታንከር ሽንት ቤቶች ሽታ አልባና ንጽሕናቸው የተጠበቀ

ጥናታችን እነዚህን እውቀቶችና መርሃ ግብሮችን የመካነ

እንዲሆኑ ለማድረግ አስችሏል፡፡

ጥናቱን ውጤታማ ስራዎች ሆነው እንዲስፋፉ ለማድረግ
ከቀየሰባቸው ስልቶች መካከል ስብሰባዎችን ማዘጋጀት

በሀገራችን በየዓመቱ የሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦች

ነው፡፡ የዚህ ስብሰባ ውጤትም የዕውቀት ሽግግር

ቀን እንዲህ በየዓመቱ መከበር ሳይጀመር መካነ ጥናታችን

እንዲኖር አግዟል፡፡

በየክልሉ ከተውጣጡ 16 ትምህርት ቤቶች ጋር የባህላዊ
ሕይወታዊ ሃብት በሚል መርሃ ግብር ዘርግቶ ከ1989

ባሳለፍናቸው ሃያ ዓመታት ውስጥ በዘላቂ ልማት፣

ዓ.ም. ጀምሮ በባህልና በተፈጥሮ ሃብት ዙሪያ ተማሪዎችና
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የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

መምህራንን ያሳተፈ መርሃ ግብር ያካሄዳል፡፡ መርሃ

ውስጥና የውጭ ሀገር ጐብኝዎች ጎብኝተውታል፡፡

ግብሩ በትምህርት ቤት ብቻ ተወስኖ የሚተገበር ሳይሆን

የሀገራችን ከፍተኛ ባለስልጣናት በየዓመታዊ በዓሉ

ተማሪዎች ከወላጆቻቸው እና ከሚኖሩበት ማህበረሰብ

የመክፈቻ ስነስርዓት ላይ በመገኘት ለዚህ መርሃ ግብር

ጋር በመሆን ስለሚኖሩበት አካባቢ የተፈጥሮ ሃብት፣

መስፋፋት ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፡፡

የግብርና፣ እና የባህል አጠቃላይ የኑሮ መሠረታዊ ጉዳዮች
ላይ ይወያያሉ፡፡ ወጣቶች ከወላጆቻቸው የሚሰሙትንና

ለመጥቀስ ያህል በ1994 ዓ.ም. በወሊሶ ከተማ

የሚያዩትን ይዘግባሉ፡፡ የተለያዩ የባህላዊ ሕይወታዊ

የመጀመሪያው እና በ1998 ዓ.ም. የሶስተኛው በድሬዳዋ

ሃብት ቁሳቁሶችንም ያሰባስባሉ፡፡ ስለምንነታቸውና

መስተዳድር ከተማ የተዘጋጀውን ዓመታዊ በዓል ላይ

ስላላቸው ጠቀሜታና አስተዋጽኦም መረጃ ከወላጆቻቸው

የቀድሞው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ኘሬዚዳንት ክቡር ግርማ

ይማራሉ፡፡ የሚኖሩበት አካባቢ ከነሱ ትውልድ በፊት

ወልደጊዮርጊስ የከፈቱ ሲሆን በመጀመሪያው ዓመት

ምን እንደነበረም የተፈጥሮ ሁኔታውን በጥልቀት

ንግግራቸው ስለዚህ መርሃ ግብር አስፈላጊነትና መርሃ

ከወላጆቻቸው ይረዳሉ፡፡ መካነ ጥናታችን ተማሪዎችና

ግብሩ ተጠናክሮ መቀጠል ለሀገራችን የባህልና የብዝሐ

መምህራን ለዓመታት ከሚኖሩበት ማህበረሰብ ያገኙትን

ሕይወት መጠበቅና የአብሮ መኖር ባህላችን ያለውን

የባህላዊ ብዝሃ ሕይወት እውቀቶች ከሌሎች ክልሎች

ጠቀሜታ ከመግለፃቸው በተጨማሪ መርሃ ግብሩ

ተማሪዎችና መምህራን ጋር በመለዋወጥ እውቀቱ በአንድ

በሀገራችን እንደ አንድ የባህል ቀን ሊከበር እንደሚገባው

ክልል ወይም ማህበረሰብ ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር፣

አሳስበዋል፡፡ ከዚህ በመቀጠል ነበር በሀገራችን የክልሎች

እንዳይጠፋ፣ እንዲስፋፋና እንዲጠበቅ እንዲሁም ሌሎች

ዓመታዊ የባህል ቀን መከበር የጀመረው፡፡ መካነ ጥናታችን

የማህበረሰባችን አካላት ደግሞ ስለባህላዊ ብዝሐ ሕይወት

ባዘጋጃቸው ሌሎች በዓላት ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር

እውቀት እንዲኖራቸው በማሰብ ዓመታዊ የባህላዊ

ኃ/ማሪያም ደሳለኝን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የሀገራችን

ብዝሐ ሕይወት በዓላትን በየዓመቱ በተለያዩ ክልሎች

ባለስልጣናት መካነ ጥናታችን ባዘጋጃቸው የባህላዊ

ያካሄዳል፡፡ በዚህም መሠረት እስከ አሁን ድረስ ከሰባት

የብዝሐ ሕይወት በዓላትና ሌሎች ስብሰባዎች እና አውደ

ጊዜ /7/ በላይ የሚሆኑ ታላላቅ ዓመታዊ በዓላትን ያከበረ

ጥናቶች ላይ በመገኘት ተመሳሳይ ደጋፊ የሆነ ሐሳባቸውን

ሲሆን ከዚህ ጋር በየክልሉ የተለያዩ አውደ ጥናቶችንና

በንግግራቸው አቅርበዋል፡፡ ይህም ዛሬ ከመካነ ጥናቱ

ስብሰባዎችን ያካሄዳል፡፡ ይህም መርሃ ግብር የሀገራችን

በተጨማሪ በሀገር አቀፍ ደረጃ የመካነ ጥናቱ ውጤታማ

የብሔር ብሔረሰቦች የመከባበርና የመቻቻል ልዩነታቸው

ስራዎች እንዲስፋፉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡

ውበታቸው መሆኑን ከማጉላቱ በላይ አብሮ፣ ተባብሮ፣
ተከባብሮ፣ የመኖር ባህላችን በሀገራችን ያለውን እንደምታ
ወጣቱ ትውልድ እንዲገነዘብ ያደረገ መርሃ ግብር ነው፡፡
ይህን የክልል ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች፣ መምህራን፣
የማህበረሰቡ ተወካዮችና ሌሎች በዘርፉ ያሉ ሌሎች
አካላት የሚሳተፉበትን አውደ ርዕይ በርካታ የሀገር

መካነ ጥናታችን ለሀገራችን የተፈጥሮ ሃብት መጠበቅ
እና እንክብካቤ እንዲሁም የሀገራችን ማህበረሰቦች
ለባህላቸው መጠበቅ ላለፉት 2ዐ ዓመታት ስራ በተለያዩ
የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃን ተዘግበዋል፡፡ በተጨማሪ
እነዚህ ሀገሮች በተለይ የተፈጥሮ ግብርናን የማስፋፋት
ተመክሯችንን እንደናካፍላቸው አድርገው በተግባር
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የእኛን የተፈጥሮ ግብርና መርህ በመተግበር ውጤታማ

ተቋማትና ግለሰቦችም በርካቶች ከመሆናቸው አንፃር

እየሆኑ ይገኛሉ፡፡

ለመጥቀስ ቢያስቸግርም በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ
አላችሁ ይኸው የደከማችሁለት መካነ ጥናት 2ዐ ዓመታት

ከዚህ ጋር በተያየዘ የተፈጥሮ ማዳበሪያን በከተማ

አስቆጠረ ለማለት እወዳለሁ፡፡

ከሚመነጭ የሚበሰብስ ቆሻሻ የተፈጥሮ ማዳበሪያን
በማዘጋጀትና የጓሮ አትክልትን በማምረት ጤናማ ኑሮን

ለ2ዐ ዓመታት በመካነ ጥናቱ ውስጥ በተለያዩ የሥራ

ማካሄድ እንደሚቻል በተግባር ባሳየነው መሠረት

ዘርፎች አብረው ለራእዩ መሳካት እና ውጤታማነት

በተለያዩ ከተሞች ይህ ስራ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡

የታገሉትን ሁሉ የመካነ ጥናቱ ታሪክ ይዘክራቸዋል፡፡

መካነ ጥናቱ የእውቀት ሽግግርን ለማቀላጠፍ ከመርሃ

በመካነ ጥናቱ የሥራ ዘመናችን ከስራችን ጐን ለጐን

ግብሩ ተሳታፊ የማህበረሰብ አካላት ጋር ያካሄዳቸውን

ወንድማማችና

ሥራዎች እንዲሁም ሌሎች ሊተገበሩ የሚገባቸውን አገር

የመካነ ጥናታችንን ለዛሬው ውጤታማነት እና የአብሮ

በቀል እና ዓለም አቀፍ እውቀቶች እንዲታወቁ ለማድረግ

መስራት በዓላችንን ያዳብርልን ዘንድ የምንሰባሰብበት

በርካታ አውደ ጥናቶችንና ስብሰባዎችን አካሂዷል፡፡

ማህበር ወይም ዕድር አቋቁመን ነበር፡፡ በዚህ ማህበር

በተጨማሪም የተለያዩ የሕትመት ውጤቶችን በማሳተም፣

ምክንያት በየጊዜው እየተሰባሰብን አብረን ቁጭ ብለን

የቴሌቪዥን እና የሬዲዮ ኘሮግራም በማዘጋጀት፣

በሰከነ መንፈስ በግል ኑሮአችን እና በስራችን ዘርፍ ስላለን

በፎቶግራፍ የተደገፉ መረጃዎችን በመዘገብ፣ ፖስት

ሁኔታ እንመካከራለን፡፡ የተለያዩ ጉዞዎችን እናደርጋለን፡፡

ካርዶችን፣ ፖስተሮችን፣ ዓመታዊ የቀን መቁጠሪያዎችን

ቤተሰባዊ

በማዘጋጀት ለሕብረተሰቡና ለመንግስት ሠራተኞች

እንድንነፋፈቅ ይህ አንድነታችን እንዲጠናከር ማህበራችን

ብሎም ከሀገር ውጪ ለሚገኙ ሌሎች አጋር ድርጅቶችና

አግዞናል፡፡ ታዲያ የማህበራችን መተዳደሪያ ደንብ ብቻ

መሰል

የሚያዘን ሳይሆን በደስታና በሐዘን ወቅት ከውስጥ

ተቋማትና

ግለሰቦች

መረጃና

እውቀትን

አሰራጭቷል፡፡

እህትማማችንታችን

ፍቅር

እንዲኖረን፣

እንዲጠናከር

እንድንከባበርና

በመነጨ ፍቅር የምንገዛ ነበርን፡፡ ይህም አንድ መ/ቤትን
በጥሩ ምሳሌነቱ እንዲጠቀስ ያደርጋል፡፡

የመካነ ጥናቱን የ2ዐ ዓመት ጉዞውን ያገዙት በርካቶች
ናቸው፡፡ በሀገራችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የመንግስትና

በዚህ አጋጣሚ ለመካነ ጥናቱ መስራቾች እና ከምስረታው

መንግስታዊ ያልሆኑ መስሪያ ቤቶች፣ የተለያዩ ግለሰቦች፣

ጀምሮ እስከዛሬ የመካነ ጥናቱ የስራ ባልደረቦቼ እንዲሁም

እንዲሁም የመካነ ጥናቱ የቦርድ አባላት ያደረጉት ርብርብ

በተለያየ መልኩ የመካነ ጥናቱን ዓላማ ተግባራዊ

መካነ ጥናቱ በሀገር አቀፍ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ

በማድረግ ላገዙ በሙሉ እንኳን ለ2ዐኛው ዓመት

እንዲታወቅና ሥራው እንዲስፋፋ አድርጓል፡፡

የመካነ ጥናታችን የልደት በዓል አደረሳችሁ፡፡ ይኸው

የመካነ ጥናቱን ከምስረታው ጀምሮ በሐሳብ በገንዘብና
በቁሳቁስ በመደጎም ያገዙት የሀገር ውስጥና የውጭ

የደከምንበትና የለፋንበት የስራ ውጤት 2ዐ ዓመታትን
አስቆጥሮ ፍሬ እያፈራ ነውና በቀጣይነት የጀመርነውን
ራዕያችንን ተግባራዊ እናድርግ እላችኋለሁ፡፡
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ዘልመጥ ማለት ለኔ ከፍተኛ ቁርጠኝነት ያላቸው ባለሙያዎች እንደ አንድ
ተባብረው የሚሰሩበት በብርቱ መሪ የሚመራ ቤተሰብ ነው፤ በቅንጅት
ለአንድ አላማ የሚሰሩት የዘልመጥ ባለሙያዎች በተለያዩ ማህበረሰቦች

የዘላቂ ልማት መካነ ጥናት የቦርድ አባላት መልዕክት

ውስጥ ዘላቂ ልማት እንዲሰፍን ይተጋሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ዘልመጥ
የተፈጥሮን ትርታ ጠብቆ ድህነትን ከስር ነቅሎ ለመጣል የሚሰራ ድርጅት
ነው፡፡ በአጠቃላይ ዘልመጥ ለኔ ለሰዎች የሚሰራ እና ሰዎች ለራሳቸው
ጥቅም ዘላቂ በሆነ መልኩ እንዲሰሩ የሚያደርግ ድርጅት ነው፡፡ ዘልመጥ
የተለያዩ ማህበረሰብ አባላት ባህላዊ እውቀትን ከሳይንሳዊ አሰራር ጋር
በማቀናጀት እንዲሰሩ እና ህይወታቸውን ወደተሻለ ምዕራፍ እንዲያሸጋገር

ብርሃኑ ራቦ
የዘልመጥ
የቀድሞ የቦርድ አባል

መሰረት ጥሏል፤ ማህበረሰቡ ጤነኛ በሆነ መልኩ እንዲያድግ እና
ህልውናውን እንዲያረጋግጥ የሚረዱት ግብርና፣ ትምህርት እና ተፈጥሮ
ላይ መስራቱ መካነ-ጥናቱ አላማውን እንዲያሳካ አድርጎታል፡፡

ተቋሙን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሚያገለግሉ ሁሉ የዘልመጥ ታላቅ ህልም እውን እንዲሆን እመኝላቸዋለሁ፤
በተጨማሪም ወደፊት ዘልመጥ በሚኖረው የአገልግሎት ጊዜ በርካታ ስኬቶች እንዲገጥሙት እመኛለሁ፡፡
ዘልመጥ ለህብረተሰቡ ቅርብ የሆነ ተቋም ነው፤ ህብረተሰቡ የሚፈልገውን
ነገር ለመስራት የሚጥር ድርጅት ነው፡፡ የዘልመጥን ስራ ከሌላው ድርጅት
ለየት የሚያደርገው ህብረተሰቡ ራሱ የመረጠውን እና ይጠቅመኛል ብሎ
የሚያስበውን እንዲሁም የሚፈልገውን ስራ መስራቱ ነው፡፡ በተጨማሪም
ድርጅቱ በትንሽ ገንዘብ እና ቁስ ሰፊ የሆነ ውጤት ማስመዝገብ የሚችል
ተቋም ነው፡፡
በተጨማሪም ዘልመጥ ከአመራር ጀምሮ ያሉ በጣም ብቃት ያላቸው እና
ስራዎችን በተገቢው መንገድ ማከናወን የሚችሉ ሰራተኞች ያሉበት ተቋም
ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ለኛ ቦርድ አባላት ተቋሙን ከማበረታታት እና
የተወሰኑ ቴክኒካዊ ድጋፎችን ከማድረግ ባለፈ የአሰራር ክፍተቶች እና
አስቸጋሪ ሁኔታዎች አላጋጠሙንም፡፡ ከዘልመጥ የተማርኩት ነገር ቢኖር
ስራዎችን እንዲከናወኑ የሚያደርገው የገንዘብ ብዛት እንዳልሆነ ነው፤

ብፅዕት ሲሳይ
የዘልመጥ
የቀድሞ የቦርድ አባል

በተቃራኒው የሰዎችን ህይወት ለመቀየር የግለሰቦች ለስራ መሰጠት እና በትብብር መስራት አስፈላጊ እንደሆነ
ተምሬያለሁ፡፡
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ዘልመጥ ለኔ በአረንጓዴ ልማት የህዝብ ልብ ትርታ ነው፡፡
ዘልመጥ ብዙ ተግዳሮቶችን አልፎ ለብዙ ሰዎች ብርሃን የሚሆን ድርጅት ነው፤ አሁን ያለውን ጥንካሬ ሳያጣ
ወደፊት እንዲጓዝ መልካም ምኞቴን እገልፃለሁ፡፡ እንኳን ለዘልመጥ 20ኛ አመት በሰላም አደረሰን፡፡
የዘልመጥ የቦርድ አመራሮች ድርጅቱን ማገዝ የሚገባንን ያህል አላገዝነውም፤
ይህ የዘልመጥ ድክመት አይደለም፡፡ ይልቁንም አብዛኛዎቹ መንግስታዊ
ያልሆኑ ድርጅቶች እንደሚታየው መንግስት የገንዘብ አጠቃቀምን
ለመቆጣጠር ብሎ በስራ ላይ እንዲውል ያደረገው የቦርድ አሰራር
እንደሚታሰበው የተጠናከረ የፖሊሲ አቅጣጫ መስጠት እና መሰል አውራ
ስራዎችን እንደማይሰራ የሚያመላክት ነው፡፡ ስለዚህ ይህ ሁኔታ የዘልመጥ
ድክመት ሳይሆን ስር ነቀል ችግር ነው፡፡
የዘልመጥ ስራዎች መሰረታዊ ናቸው፤ በተለይ ለመሬት ተስማሚ ያልሆኑ
የግብርና አሰራሮች በተለመዱበት በአሁኑ ወቅት በተፈጥሮ ግብርና
የሚመረት ምርትን እና መሰል አማራጮችን በማስተዋወቅ፣ ለበርካታ
አመታት ጥናት ላይ የተመሰረተ፣ የሚታይ ለውጥ ያመጣ ተቋም ነው፡፡
በዚህ ረገድ ለተቋሙ ትልቅ ቦታ አለኝ፡፡

ዶ/ር ሚሊዩን በላይ
የዘልመጥ
የቀድሞ የቦርድ አባል

የዘልመጥ ሰራተኞችም ቢሆኑ ትልቅ በጀት እንደሚመደብለት አንድ ትልቅ ድርጅት ሰራተኞች በርካታ ስራዎችን
ይሰራሉ፤ በተቋሙ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ተግዳሮቶችም እንዳሉ ሆኖ ሰራተኞቹ እንደ አንድ ቤተሰብ ይሰራሉ፤
ለስራቸው የተሰኙ ናቸው፤ የስራቸውም ውጤት በተግባር የሚታይ ነው፤ በጣም አከብራቸዋለሁ፡፡
ይሁን እንጂ ዘልመጥ ስራውን ከጀመረበት ጊዜ አንፃር መድረስ የሚገባው ቦታ አልደረሰም ብዬ አስባለሁ፡፡
ዘልመጥ ለብዙ ተቋሞች መሰረት ነው፤ በርካቶች የድርጅቱን ልምድ በመቅሰም በርካታ ስራዎችን መስራት
ይችላሉ፤ ዘልመጥ ብዙ መሆን የሚችል እና ብዙ ርቀትን መጓዝ የሚችል ድርጅት ነው፡፡ ይህ እንዲሆን ተቋሙ
የተሻለ የገንዘብ ምንጭ የማግኘት እና ስራውን የማስተዋወቅ ስራ መስራት ይጠበቅበታል፡፡ በተጨማሪም
ስራዎቹን በመመጠን በተወሰኑት ላይ በጥልቀት ቢሰራ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል፡፡
በቀጣይ በመጀመሪያ ደረጃ ወ/ሮ ሱ በስራዋ እንድትገፋ እመኛለሁ፡፡ ብዙ ነገር ታውቃለች፤ ልቧም ትልቅ ነው፡፡
ለዘልመጥ 20ኛ አመት እንኳን አደረሰሽ ማለት እፈልጋለሁ፡፡ በሌላ በኩል ብዙ የግል ገቢ ሳያገኙ ጠዋት እና
ማታ በጋራው፣ በየሸንተረሩ ሰርተው ውጤት ያመጡ የተቋሙ ሰራተኞች ክብር ይገባቸዋል፤ እነሱንም እንኳን
አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ፡፡
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ዶ/ር ኃይሉ አርአያ

የዘላቂ ልማት መካነ-ጥናት ሰራተኞች መልዕክት

በዘልመጥ የሥነ-ምህዳሩን የጠበቀ ግብርና አማካሪ

ዘልመጥ ለኔ ትምህርት ቤቴ ነው፡፡ በተቋሙ ውስጥ ሶስት
አካላት አሉ፤ አንደኛው ሰራተኛው ራሱ ነው፤ ሁለተኛ
ዶ/ር ተወልደብርሃን እና ወ/ሮ ሱ ኤድዋርድስ አሉ፤ ሶስተኛ
ደግሞ አርሶ አደሮች ናቸው፤ ከነዚህ ሁሉ እየተማርኩ ነው
የምኖረው፡፡ ከአርሶ አደሮች ጋር ስሰራ እነሱን ብዙ ማዳመጥ
እና ለሚያቀርቡት ሃሳብ አይንን መክፈት ጠቃሚ እንደሆነ ተገንዝቤያለሁ፤ ይህንን ባደረግክ ቁጥር
የማይታየውን ታያለህ የማይሰማውን ትሰማለህ፡፡ በአርሶ አደሮች ዘንድ ተቀባይነት በማግኘት እና
እውቀት በትክክል ሊደርሳቸው የሚችለው እነሱን መስለን የሚናገሩትን ማድመጥ ስንችል ነው፡፡ ከአርሶ
አደሮች ተምሬያለሁ ብዬ የማስበው ትልቁ ነገር ይሄን ነው፡፡
ዘልመጥን ሳስብ መጀመሪያ የሚመጡልኝ አርሶ አደሩ እና ግብርና ናቸው፡፡ ዘልመጥ የህብረተሰቡ እና
የአርሶ አደር ልምዶች እና ተግባራት የሚገኝበት ቤት ነው፡፡
ዘልመጥን ከሌሎች ድርጅቶች የተለየ ወይም ጠንካራ የሚያደርገው ገንዘብ ስላለው አይደለም፤ ይልቁንም
በየአካባቢው ከሚገኙ የመስተዳድር አካላት እና የማህበረሰብ አባላት ጋር ተቀናጅተን መስራታችን
ነው፡፡ ተቋሙ የህዝቦች ንብረት መሆኑን ተገንዝበን ሁላችንም ባለን አቅም እና እውቀት አርሶ አደሩን
ማገልገላችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን፡፡

ሬድዋን መሀመድ
የዘልመጥ አዲስ አበባ የማህበረሰብ አገልጋይ

ዘልመጥ ብዙ እውቀቶችን ያገኘሁበት እንዲሁም ብዙ
ሰዎችን ያወቅኩበት ነው፤ በትንሽ በጀት ትልቅ ስራ የሚሰራ
ውጤታማ ድርጅት ነው፤ በዘልመጥ በነበረኝ ቆይታ የራሴን
አስተዋፅዎ አበርክቻለሁ ብዬ አስባለሁ፡፡ ረጅም እድሜ ለ ሱ
እና ለዘልመጥ፡፡
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አረፋይኔ አስመላሽ
የዘልመጥ ትግራይ የማህበረሰብ አገልጋይ

ዘልመጥ የልማት አባት ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ሀገራችን በልማት
ጎልብታ እራሷን ችላ፣ ከተመፀዋችነት፣ ከተስፈኝነት ድና ሌሎች
አገሮች ወደ ደረሱበት ደረጃ እንድትደርስ ለማገዝ ዘልመጥ ብዙ
እየሠራ ነው፡፡ በእርግጥም ዘልመጥ እና ገበሬ አንድ ናቸው፡፡
ዘልመጥ አስተማሪ እና ሞዴል ነው፡፡ በተለይ ዶ/ር ተወልደ እና
ወ/ሮ ሱ ለህዝብ ያላቸው ተቆርቋሪነት በእርግጥ የዘልመጥ ስራ ስኬታማ እንዲሆን አድርጓል፡፡ በመሰረቱ
ዘልመጥ ብቻውን አሁን ወደ ደረሰበት ደረጃ መድረስ አይችልም ነበር፡፡ በስራችን ሂደት በአጋዥነት ብቻ
ሳይሆን ስራውን በባለቤትነት በመያዝ ጭምር ወሳኝ ሀይል ሆኖ ያገኘነው የትግራይ እርሻና ገጠር ልማት
ቢሮ ነው፡፡ በየደረጃው ካሉ የግብርና ባለሙያዎች በጋራ ብዙ የስኬት መንገድ ተጉዘናል፡፡
እኔም በግሌ በዘልመጥ ብዙ ተምሬያለሁ፡፡ ዘልመጥ ለእኔ እንደ እናት እና አባት ነው፤ ወደ ዘልመጥ ከመግባቴ
በፊት አብረውኝ ይማሩ እና ይሰሩ የነበሩ ጓደኞቼ ጥሩ ህይወት የላቸውም ነበር፤ እኔ ግን እግዚአብሔር
ይመስገን በዘልመጥ ምክንያት ህይወቴ የተስተካከለ ሆኗል፡፡ ለዘልመጥ ረጅም እድሜ እመኛለው፡፡
አለማየሁ አያሌው
የዘልመጥ አዲስ አበባ ከፍተኛ የማህበረሰብ አገልጋይ

ለኔ ዘልመጥ አካባቢን እንዴት በማስተዋል መቃኘት እንዳለብኝ
የተገነዘብኩበት እና ዝግጁነትን እና ፈጠራን የመሳሰሉ መልካም
የህይወት ሥነ-ምግባሮችን የተማርኩበት ቦታ ነው፡፡ በተቋሙ
በመስራቴ እንደ አንድ የቤተሰብ አባል እንደሆንኩ ይሰማኛል፤
በመስተጋብሬም ተጫዋች እንድሆን አድርጎኛል፤ ስህተትን
መቀበል፣ ሁሉንም ሰው በእኩል ዓይን ማየት እና ማክበር፣ አዛኝ
መሆንን እና መልካም ማሰብን ተምሬያለሁ፤ እራሴም ሆንኩ ሰዎች ከሚሰሩት ስራ ስኬትንም መጠበቅ ልምድ
አድርጌዋለሁ፡፡
ዘልመጥ ቀጣዩን ትውልድ በማነፅ ላይ ተጠምዶ ሲሰራ የቆየ ሲሆን፣ ረጅም ርቀትንም ተጉዟል፡፡ ስራዎቹ
የተወሰኑ ቢሆኑም በርካታ ፍሬዎችን ማፍራት ችሏል፡፡
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ብሩክ ተስፋይ
የዘልመጥ አዲስ አበባ የማህበረሰብ አገልጋይ

የመጀመሪያ ዲግሪዬን ከሰራሁ በኋላ ከታች ካለው ማህበረሰብ
ጋር ከሚሰራ በኢትዮጵያ ወይም በኬንያ የሚንቀሳቀስ የጥናት እና
የልማት ተቋም ውስጥ የመስራት ከፍተኛ ፍላጎት ነበረኝ፡፡ በዚህ
ጊዜ ዘልመጥን መረጥኩ፤ ድርጅቱ ለበርካታ አመታት ሲሰራቸው
የነበሩ ፕሮጀክቶች እና በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅና እንዲያገኝ
ያስቻለው በትግራይ ክልል የሰራው ስራ ተቋሙን እንድመርጥ አደረገኝ፡፡ በዚህ ምክንያት በተለያዩ የቡድን
መዋቅሮች በተገነባው ድርጅት ውስጥ መስራቴ ብዙ እንድማር እና እንዳድግ ይረዳኛል ብዬ አሰብኩ፡፡
ዘልመጥ በእውቀት ደረጃ ያለኝን እና በኮሌጅ ቆይታዬ የተማርኳቸውን ንድፈ-ሃሳቦች በተግባር
እንድተገብር እና በርካታ ተጨባጭ ልምዶችን እንድቀስም እድሉን ሰጥቶኛል፡፡ ዘልመጥ አንዱ ተዋናይ
በሆነበት በተፈጥሮ ሂደት የሚተገበር ግብርናን ለማስፋፋት በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ በሳይንስ፣
በህግ፣ በፖሊሲ እና በኮሚዩኒኬሽን ዘርፎች ለውጥ ማምጣት ከቻሉ ባለሙያዎች ጋር ጥብቅ ትስስር
እንድፈጥር ረድቶኛል፡፡
ዘልመጥ ለኔ ሀገር በቀል ባህላዊ እውቀት እና ዘመናዊ ሳይንሳዊ ግኝቶች ተጣምረው የሚካሄዱበት ተቋም
ነው፤ ተቋሙ ከጥናት እና ከልማት ስራ ባለፈ የአርሶ አደሮችን ህይወት ለማሻሻል እና ለመለወጥ መሰረት
የሆነ ድርጅት ነው፡፡
ዘላቂነትንና መሰረታዊ ለውጥን የተቀናጀ ባህላዊ እና የዘመናዊ ግብርና፣ ቤተሰባዊ የተቋም አደረጃጀት፣
ለግብርና ልማት የሚደረግ እውነተኛ አስተዋፅኦ እንዲሁም የወጣቶች እና የሴቶች አቅም ግንባታ ዘልመጥን
ሳስብ የሚከሰቱልኝ ፅንሰ ሃሳቦች ናቸው፡፡
ዘልመጥ ባለፉት 20 ዓመታት ላስመዘገበው ስኬት እንኳን ደስ አለን እያልኩ ለወደፊትም በርካታ ስኬቶችን
እንዲያስመዘግብ እመኛለሁ፡፡
ዘልመጥ የለውጥ ኃይል ነው!
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አለሙ አስፋው
የዘልመጥ ደሴ የማህበረሰብ አገልጋይ

ለብዙ አመታት በወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ውስጥ ስለሰራሁ
ያለውን ክፍተት አውቃለሁ፤ በቀላሉ የገበሬውን ችግር
ለመረዳትና ለመፍታት ውይይቶችን ለማድረግ ለኔ ቀላል ነው፡፡
ወደ ዘልመጥ በመግባቴ እዛ ሆኜ ምነው የሆነ አካል መጥቶ
በሰራቸው የምላቸውን ነገሮች ነው እያሟላሁ ያለሁት ብዬ
አስባለሁ፤ ስለዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ፡፡
ዘልመጥ እሰካሁን ለሰራቸው ስራዎች የሚመሰክሩት ውጤቶቹ ናቸው፡፡ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊሰራባቸው
የሚገቡ ትልልቅ ድሎች አሉ፡፡ እኚህን ስራዎች ለማስተዋወቅ ተጠናክሮ ቢሰራ ደስ ይለኛል፡፡

ሳራ ምስግና
የዘልመጥ ትግራይ ማህበረሰብ አገልጋይ

የተለያዩ የልማት ስራዎችን በምናስፈፅምበት ጊዜ ከአርሶ አደር
ማህበረሰቦች እና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እንዴት
መግባባት እንዳለብን እና መልካም ግንኙነት መፍጠር እንደምንችል
በማሳየት ረገድ ዘልመጥ ያላሰለሰ ጥረት አድርጓል፡፡ የተፈጥሮ ሃብትን
ለመጠበቅ እና ለመንከባከብ የሚረዳ ጠቃሚ እውቀትን እንዳገኝ መካነ
ጥናቱ ረድቶኛል፡፡ ዘልመጥ የአካባቢን ሁኔታ ለማሻሻል በአርሶ አደሩ ማህበረሰብ በቀላሉ ሊተገበሩ
የሚችሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመተግበር ተግቶ ይሰራል፡፡
ለኔ ዘልመጥ የጤነኛ እና አረንጓዴ አካባቢ ተምሳሌት ነው፤ በተፈጥሮ ሀብት ላይ የሚደርስን ጥፋት
በመከላከል አርሶ አደሩ ዘላቂ እና የተረጋጋ የተፈጥሮ ሀብት እንዲኖረው የሚሰራ ተቋም ነው፡፡
ዘልመጥ ትጉህ ነው!
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ሳራ ገ/መስቀል
የዘልመጥ ትግራይ ረዳት የማህበረሰብ አገልጋይ

ወደ ዘልመጥ በመግባቴ በጣም ደስተኛ ነኝ፤ ጤነኛ እና ዘላቂ አካባቢን
ለመፍጠር የሚረዱ በርካታ የቲዮሪ እና የተግባር እውቀቶች አግኝቻለሁ፡፡
ዘልመጥ በተፈጥሮ መንገድ የሚመረቱ የግብርና ምርቶችን በመጠቀም
ጤነኛ ህይወትን እንዴት መኖር እንደሚቻል የሚያሳይ ድርጅት ነው፤
የህይወት ዘልቤዬን ቀይሮታል፡፡ የአፈር ለምነት እና በተፈጥሮ መንገድ የሚመረት ምርትን ለሁሉም
ማህበረሰብ በዘላቂነት እያስተዋወቀ ይገኛል፡፡
ዘልመጥ ቀላል፣ ተስማሚ እና ዘላቂ የሆኑ ህብረተሰቡን እና አካባቢን የሚጠቅሙ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን
በመፍጠር እና በማስተዋወቅ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ይሰራል፡፡ በተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ የእርሻ መሬት
የሌላቸው ድሃ ሴቶችን በማገዝ የዶሮ እና የንብ እርባታ እንዲጀምሩ እንዲሁም የአትክልት እና ፍራፍሬ
ምርት እንዲያመርቱ በማስቻል በርካታ ስኬቶችን ተቀዳጅቷል፡፡
ዘልመጥ አረንጓዴ ነው!
እንድሪስ መሐመድ
በዘላቂ ልማት መካነ ጥናት የደሴ ቅርንጫፍ
የማህበረሰብ አገልጋይ

ዘልመጥ ለኔ ትምህርት ቤቴ ነው፤ ዘልመጥ የአርሶ አደር ፍቅር
ስላለው እኔንም እንዲሁ አርሶ አደሩን እንድወድ አድርጎኛል፡፡
በዚህ ምክንያት ድርጅቱን በጣም ነው የማመሰግነው፡፡
የተወለድኩትም ሆነ ያደግኩት ከአርሶ አደር ጋር ስለሆነ
እርሻ እና ግብርና ያን ያክል ይወደዳል ብዬ አላስብም ነበር፡፡
ቀደም ሲል ከግብርና ጋር ተያያዥነት ወደአለው ስራ መግባት
አልፈልግም ነበር፤ አሁን ግን ወደ ዘልመጥ ከገባሁ በኋላ ዛሬም ነገም አርሶ አደሩን እመርጣለሁ፡፡
ዘልመጥ ማለት አርሶ አደር ማለት ነው፡፡ ለድርጅታችን ስራ አስኪያጅ እድሜና ጤና እመኛለሁ፡፡
ምንክያቱም አገሯን ትወዳለች፤ አርሶ አደርን ትወዳለች፤ ለሰው ታስባለች፡፡

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ግዛው ገ/ማርያም
የዘልመጥ ፕሮግራም ማናጀር

የዘልመጥ ባህሪ ተቋሙን ከመሰረቱት ግለሰቦች ከወ/ሮ ሱ እና
ከዶ/ር ተወልደ የግል እምነት እና ስብእና ጋር የሚስተካከል
ነው፡፡ እነዚህ መስራቾች ለሰው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው፤ እንዲሁ
የድርጅቱም ተልዕኮ ከዛ እምነት የመነጨ ነው፤ ዘልመጥ ውስን
አቅም ኖሮት ከተሰጠው አቅም በላይ በጥልቀት እና በስፋት
የተለያዩ መርሃ-ግብሮችን የሚያካሄድ፣ ለሌሎች የቆመ ድርጅት ነው፡፡
በዘልመጥ በመስራቴ በርካታ ነገሮችን ተገንዝቤያለሁ፤ ከምንም ነገር በላይ እምነትን መጋራት አስፈላጊ
እንደሆነ ተምሬያለሁ፤ እኔ እንኳን ብጎዳ ከኔ የባሰው እና በጣም የተጎዳው ማህበረሰብ እንዲጠቀም
በመስራቴ በጣም ደስ ይለኛል፡፡
ዘልመጥ ለኔ ፍትሃዊነት ነው፡፡
በዘልመጥ የ20 አመታት ጉዞ በሙሉ አብሬ ባልጓዝም በድርጅቱ 20ኛ አመት ላይ በመገኘቴ እና የዚህ
ታሪካዊ ክስተት አካል በመሆኔ ልዩ ስሜት ይሰማኛል፡፡ ሁሉም የዘልመጥ ሰራተኛ የነበረውን የፀና እምነት
አጎልብቶ፣ ፍትሃዊ አስተሳሰብን አስርፆ አንዱ ሌላውን እየተካ ቢሄድ ብዬ እመኛለሁ፡፡
ከሚያስፈልገን በላይ አንውሰድ፤ ከሚጠበቅብን በላይ እናገልግል!

አስራት መንገሻ
የዘልመጥ አስተዳደር እና ፋይናንስ ኃላፊ

ዘልመጥ ለኔ ለቀጣይ የስራ ዘመኔ በርካታ ነገር የምማርበት
ትምህርት ቤት ነው፡፡ ተቋሙ 20ኛ ዓመት የስራ ዘመኑን
ለማክበር ስለበቃ እንኳን ደስ አለን!
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የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ዮሴፍ ጋረደው
የዘልመጥ ኮሚዩኒኬሽን ኦፊሰር

ዘልመጥ ለኔ ልማት እና እውቀት ነው፡፡ ይህም ማለት አካባቢን
በማሻሻል፣ የአፈር ለምነትን በማሳደግ፣ የማህበረሰቡን ዕውቀት
በማጎልበት እንዲሁም ወጣቶችንና ተማሪዎችን ለሀገር በቀል
እውቀት ትኩረት እንዲሰጡ በማድረግ ከፍተኛ ስራ እየሰራ
የሚገኝ ድርጅት ነው፡፡ እኔም ትልቅ እውቀት የገበየሁበት ቦታ
ነው፡፡ ለ20ኛ ዓመት በዓላችን በመድረሳችን እንኳን ደስ አለን
እላለሁ፡፡
ሳሙኤል መኮንን
የዘልመጥ የክትትል እና ግምገማ ኦፊሰር

የድህረ ምረቃ የመመረቂያ ፅሁፌን የሰራሁት አርሶ አደሮች ላይ
ነበር፤ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ከአርሶ አደሮች ጋር አብሮ የመስራት
ፍላጎት አደረብኝ፡፡ ይህንን ፍላጎቴን የምታውቅ አንድ ግለሰብ
ወደ ዘልመጥ መጥቼ የኢንተርንሺፕ አገልግሎት እንድሰጥ
አጋጣሚውን አመቻቸችልኝ፡፡ ሁኔታው ከአርሶ አደሮች ጋር
በቅርብ የመስራት ፍላጎቴን እንድተገብር አስችሎኛል፡፡
ዘልመጥ በአነስተኛ የእርሻ መሬት ላይ ኑሯቸውን የመሰረቱ ከአጠቃላይ የህዝብ ብዛት ወደ 80 በመቶ
የሚጠጉ የሀገሪችን አርሶ አደሮችን ለመርዳት የሚሰራ፣ ከነሱም የሚማር፣ ላላቸውም እውቀት እና ልምድ
እውቅና የሚሰጥ እና የሚያስተፋፋ ተቋም ነው፡፡
ለኔ ዘልመጥ ለአብዛኛው የሀገሪቱ አርሶ አደር የቆመ ድርጅት ነው፡፡
የዘልመጥን ሃሳቦች በመቀበል እና አብረውት በመስራት ድርጅቱን በተቋምነት እንዲቀጥል ያደረጉት አርሶ
አደሮች ናቸውና እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ፡፡ በማስቀጠል ለተቋሙ መስራቾች ዶ/ር ተወልደ እና ወ/ሮ
ሱ ልጃቸው ዘልመጥ 20 ዓመት ስለሞላው እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ፡፡ በአጠቃላይ ደግሞ አሁን ላሉም
ለለቀቁም ብዙ ዋጋ ለከፈሉ የዘልመጥ ሰራተኞች ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ፤ እንኳን ደስ አለን እላለሁ፡፡

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ንጉሤ ኃብተማርያም
የዘልመጥ አዲስ አበባ ማህበረሰብ አገልጋይ

ዘልመጥ ለኔ ትምህርት ቤት ነው፤ ከተቋሙ በትምህርት ቤት
ያላገኘኋቸውን በርካታ ግንዛቤዎች አግኝቻለሁ፡፡ ዘልመጥ
ሰራተኞቹም ሆነ የሚሰራላቸው ማህበረሰብ አባላት እውቀት
የሚቀስሙበት ተቋም ነው፡፡ለድርጅቱ አመራር፣ ሰራተኞች እና
አጋሮች በሙሉ እንኳን ለ20 ዓመት የስኬት ጉዞ አደረሳችሁ
እላለሁ፡፡

ልዑልሰገድ ገበየሁ
የኮሚዩኒኬሽን ረዳት

ዘልመጥ ለኔ የእውቀት ቤት ነው፡፡ ተቋሙ ትልቅ ስራ የሚሰራ
ነገር ግን እውቅና ያላገኘ ድርጅት ነው፡፡ ዘልመጥ የሁላችንም
ቤት ነው፡፡ ለ20ኛ ዓመት የተቋሙ በዓል እንኳን አደረሰን
እያልኩ ድርጅቱ ከስሙ በላይ ገኖ እንዲታይ ምኞቴ ነው፡፡

ወይንሸት ያደሳ
የዘልመጥ እቃ ግዢ

ዘልመጥ ለኔ ትልቅ ራዕይ እና አላማ ያለው ለህዝብ፣ ለሀገር አልፎም
ለዓለም ትውልድ ተሻጋሪ የሆነ ስራን እየሰራ የሚገኝ ድርጅት ነው፡፡
ዘልመጥ ከዚህ በተሻለ አድጎ አላማው እና ራዕዩ ተሳክቶ ማየት
እፈልጋለሁ፡፡
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ዶ/ር ተወልደ ብርሃን
ገብረ እግዚአብሔር

ው ጥን

የዘልመጥ መስራች

ዘላቂ ልማት መካነ ጥናትን ስናስበው የኢትዮጵያ
የአካባቢ ፖሊሲ በመሰራት ላይ ነበር፡፡
ፖሊሲው ፀድቆ በተግባር ላይ እስከሚውል
ድረስ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅትን አቋቁመን
በወቅቱ ለፖሊሲው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ ብለን
ያሰብናቸውን አንዳንድ የፖሊሲ ማእቀፎች
እንድንሞክርበት በማሰብ ዘልመጥን እቤታችን
ውስጥ

ፈጠርነው፡፡

ይህንን

እ.ኤ.አ በ1992 በብራዚል በሪዮ ዲጄነይሮ ከተማ
አካባቢ ጥበቃን በተመለከተ የመጀመሪያው አለም
አቀፍ ስብሰባ ተካሂዶ ነበር፤ በዚህ ስብሰባ ላይ
የገበሬዎች መብት ተረስቷል ስለዚህ የገበሬዎች
መብት መንፀባረቅ አለበት ብዬ ተከራከርኩ፡፡

እንቅስቃሴ

ለመጀመር መነሻ የሆነን በወቅቱ የተረቀቀው

በወቅቱ ይሄ ሀሳብ ሳይሰምርልን ቀረ፤ ነገር ግን

ህገ-መንግስታችን ሲሆን፣ በዚህ ሰነድ ላይ

ከብዙ ድርጅቶች ጋር አስተዋወቀኝ፡፡ በሪዮ

አካባቢን በአካባቢው በሚኖረው ማህበረሰብ

ያቀረብኩት የገበሬዎችን መብት የማስጠበቅ

ፈቃድ መጠበቅ እና መንከባከብ፣ ተበላሽቶ

ሀሳብም ከአስር አመት በኋላ በደቡብ አፍሪካ

የነበረውን መጠገን እና ማሻሻል እንደሚያስፈልግ

በጆሃንስበርግ ከተማ በተካሄው አለም አቀፍ

ተመልክቷል፡፡ በዚሁ መሰረት የዚህን የረቂቅ

የአካባቢ ስብሰባ ላይ የዘላቂ ልማት ውይይት

ፖሊሲን ተፈፃሚነት ለማየት ወደስራው ገባንበት፡፡

ሲደረግበት በይበልጥ ተቀባይነት አገኘ፡፡
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ቀደም ብለን የዘልመጥን ስራ ስንጀምር ለስራ

ማህበረሰብ አካባቢ ላይ ማተኮር ያለበትን ስራ

ማስኬጃ

አልነበረንም፤

ጠቃሚነት ይገነዘቡ ነበር፡፡ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ

እኔም ሆንኩ ባለቤቴ ደሞዝተኞች ስለነበርን

ጀምሮ እስከ ታችኛው አስተዳደር አካላት

ያሰብናቸውን ስራዎች ወደ ገጠር እየሄድን

ድረስ ጥሩ ትብብር ተደርጎልናል፡፡ በወቅቱ

ለመስራት አልቻልንም፡፡

የተረቀቀው ህገ-መንግስትም እያንዳንዱ ግለሰብ

የሚሆን

ገንዘብ

በጤናማ አካባቢ እንዲኖር ይደነግጋል፤ ደግሞም
በሪዮ ስብሰባ ላይ ከተዋወቅኳቸው በጎ ፍቃደኞች
የገንዘብ ድጋፍ አገኘን፤ መንግስታችንም በወቅቱ
አዲስ ስለነበር መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች

እያንዳንዱ ግለሰብ ለአካባቢው እድገት አስተዋፅኦ
እንዲያደርግ ይጋብዛል፡፡ ይሄ በእውነት አመቺ
ሁኔታ ነበር፡፡

እንዴት እንደሚተዳደሩ ገና ህግ አላወጣም ነበር፤
ዘልመጥም እንደ ህጋዊ ተቋም አልተቋቋመም

በወቅቱ ግን በስራችን ላይ ዋና ችግር የነበረው

ነበር፡፡

የደርግ መንግስት መውደቅን ተከትሎ ሰላም
በሀገሪቱ ገጠር ሁሉ ተሎ ብሎ አልሰፈነም፤

የአካባቢ ፖሊሲው ሲቀረፅ በተለያዩ የሀገሪቱ ገጠር
አካባቢዎች እየተዘዋወርን ያለውን ችግር ለመዳሰስ
ሞክረናል፤ ብዙ ሰዎችንም አናግረናል፡፡ ስለዚህ
በዘልመጥ ስራችንን ስንጀምር ትኩረት ያደረግነው
በገጠር የሚኖረው ማህበረሰብን ችግር በመፍታት
ላይ ነበር፤ ከዚህ በተጨማሪ እኔም ያደግኩት ገጠር
ውስጥ ስለሆነ እና ዘመናዊ ትምህርት ስለተማርኩ
ሁለቱን ሳገናዝብ ግድፈቱ ይታየኝ ጀመረ፡፡
አዲስ ነገር ሲጀመር ጥሩ አጋጣሚዎችም
ተግዳሮቶችም አሉት፤ ዘልመጥን ስንመሰርት
የነበረው ጥሩ አጋጣሚ ምንድነው፣ በወቅቱ ደርግን
ጥለው መንግስትን የመሰረቱት ሰዎች በአብዛኛው
በገጠር ተወልደው በገጠር ያደጉ ወይንም በገጠር
ብዙ አመታትን ያሳለፉ ስለነበሩ በገጠር የሚኖረው

በብዙ አካባቢዎች ውስብስብ ነገሮች ነበሩ፡፡
በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ወደ ገጠር ሄዶ
ከአርሶ አደሮች ጋር ተገናኝቶ መስራት አመቺ
የማይሆንባቸው ቦታዎች በጣም ብዙ ነበሩ፡፡
በወቅቱ ኢህአዴግ የተነሳው ከትግራይ ስለነበር
ከሌሎች አካባቢዎች ይልቅ የተረጋጋ የነበረው
የትግራይ ክልል ነበር፤ በዚህም ምክንያት
የመጀመሪያ ስራችንን የሞከርነው በትግራይ
ውስጥ ነበር፡፡
ስራችንን የምንሰራበት አካባቢ መራቁ ራሱ አንዱ
ተግዳሮት ነበር፡፡ እኛ የምንኖረው እና የምንሰራው
በአዲስ አበባ ስለነበር ትግራይ ድረስ እየተመላለሱ
ለመስራት የገንዘብ እጥረት ነበረብን፡፡
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ስነምህዳራዊ የተፈጥሮ ግብርናን አስመልክቶ በገርገራ አካባቢ ተሰራውን ስራ ለማየት የተደረገ የመስክ ጉብኝት ላይ ዶ/ር ተወልደ ብርሃን
ንግግር ሲያደርጉ - ትግራይ፣ መስከረም 7 ቀን 2009 ዓ.ም

ሌላው ተግዳሮት የነበረው በወቅቱ እኛ ትግራይ

ስራ በማጠናከር የፖሊሲውን አተገባበር ለማገዝ

ድረስ ሄደን አርሶ አደሮቹን አዳዲስ ነገሮችን ስለ

ደግሞ ስራችንን ቀጠልን፡፡ የአካባቢ ፖሊሲን

መስራት ስናነጋግራቸው አርሶ አደሮቹ እነዚህ

ስናረቅ እኔ የመምራት ስራን እንድሰራ ተጠቁሜ

ሰዎች መሬታችንን ሊወስዱ የመጡ ናቸው የሚል

ነበር፤ ፖሊሲው ሲፀድቅም የአካባቢ ጥበቃ

ጥርጣሬ ነበራቸው፡፡ ይህንን ጥርጣሬ ለመሸርሸር

ባለስልጣን ዳይሬክተር ሆኜ ተሾምኩ፡፡

የተወሰኑ አመታትን አብረናቸው መስራት እና
መጣር ነበረብን፡፡ ከዚህ ባለፈ በወቅቱ የነበሩት
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሁለት ብቻ ስለነበሩ
ለስራችን የሚያስፈልገውን የተማረ የሰው ኃይል
ማግኘት አስቸጋሪ ነበር፡፡

ኃላፊነት ከተሰጠኝ በኋላ በዘልመጥ ውስጥ የነበረኝን
ተሳትፎ ተውኩ፡፡ መንግስት በወቅቱ መንግስታዊ
ያልሆኑ ድርጅቶች እንዴት እንደሚተዳደሩ ህግ
ሲያወጣ ዘልመጥ ህጋዊ ተቋም ሆኖ ተመዘገበ፡፡
ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ባለቤቴ ወ/ሮ ሱ ኤድዋርድስ

በኋላ የአካበቢ ፖሊሲ ፀደቀ፤ እኛም ቀደም ብለን
የመንግስትን የአካባቢ ፖሊሲ ለማገዝ የጀመርነውን

ተቋሙን እየመራችው ትገኛለች፡፡

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ዘልመጥን ስንጀምረው አሁን የደረሰበት ደረጃ

ከስራ ባልደረቦቹ ጭምር ስራችንን ስንጀምር በርቱ

ይደርሳል የሚል ግምት አልነበረኝም፤ የነበረው

በማለት ላደረጉልን ድጋፍ ላመሰግን እወዳለሁ፡፡

የሰው ኃይል እና የገንዘብ እጥረት ተቀርፎ እንዲሁም
ሀገሪቱ ሰላም አግኝታ አሁን ወደ አለንበት የእድገት
ደረጃ በእኔ እድሜ ይደርሳል ብዬ አልገመትኩም፡፡
ያኔ የምንችለውን ያህል ትንሽም ቢሆን አስተዋፅኦ
እናድርግ በሚል ስራውን የጀመርን ሲሆን አዲሱ
ትውልድ ደግሞ ጥሩ በተሰራው ላይ ገንብቶ ሀገር
እየተሻሻለች እንደምትሄድ እምነት ነበረኝ፡፡
በመጨረሻ የሶስተኛው አለም ግንኙነት ፅ/ቤት
የተሰኘ መቀመጫው በማሌዥያዋ ፕናኝ ከተማ
የነበረውን ተቋም በአሁኑ ወቅት በኃላፊነት

በማስቀጠል ደግሞ እስካሁንም ዘልመጥን እየደገፈ
ያለውን የስዊድን የተፈጥሮ ጥበቃ ማህበርንም
ሳላመሰግን አላልፍም፡፡
በሌላ በኩል በሀገር ውስጥ ደግሞ በተለይ ችግሮች
ሲከሰቱ የማማክረው አቶ ስብሃት ወይም አቦይ
ስብሃት ብዙ የሃሳብ ድጋፍ ያደርጉልን ነበር፡፡
በተጨማሪም በትግራይ ስራችንን ስንጀምር
በወቅቱ የክልሉ የግብርና ፅ/ቤት ኃላፊ የነበሩት
አቶ ብርሃነ ኃይሌ በደንብ አግዘውናል፡፡

እየመራው የሚገኘው ማሌዢያዎውን ማርቲን ኮር

(ከግራ ወደ ቀኝ) ወ/ሮ ሱ፣ ዶ/ር ተወልደ ብርሃን፣ ዶ/ር ሳራ ተወልደ ብርሃን (ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ) እና ህፃን ሩት (የዶ/ር ሳራ ልጅ)
በደብረዘይት ግብርና ምርምር ተገኝተው ጤፍን በመስመር በመዝራት የተገኘውን አመርቂ ውጤት ሲጎበኙ - መስከረም 16 ቀን 2003 ዓ.ም
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ጅ ማሬ በ ትግራይ

የመልሶ ማልማት ስራ የምትሰራ እናት - ዝባንሳስ፣ ትግራይ 1995 ዓ.ም.

ሱ ኤድዋርድስ

በ

የዘልመጥ ዳይሬክተር

ለስራችን ማስጀመሪያ የሚሆን ገንዘብ ሰርድ
ወርልድ

ኔትወርክ

ከተሰኘ

መቀመጫውን

1980ዎቹ የኢህአዴግ መንግስት ወደ

በማሌዢያ ካደረገ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት

ስልጣን ሲመጣ አርሶ አደሮችን ለማገዝ

አገኘን፡፡ የዚህ ድርጅት መስራች የሆነው ማርቲን

የኬሚካል ማዳበሪያ እና ምርጥ ዘር እንዲጠቀሙ

ኮሆር ጠበቃ እና ኢኮኖሚስት ሲሆን እ.አ.አ.

በማድረግ የተለያዩ ድጋፎች ይደረጉ ነበር፡፡ ከዚያ

በ1992 በሪዩ የመሬት ሰሚት ላይ የሲቪል

በፊት ማዳበሪያም ሆነ ምርጥ ዘር የመጠቀሙ

ሲሳይቲን በመወከል በውይይቱ ላይ ተሳታፊ ሆነ፡፡

ልምድ አልነበረም ማለት ይቻላል፡፡ ከዚህ ጎን ለጎን

ዶ/ር ተወልደ በዚሁ ሰሚት ላይ ተሳታፊ የነበረ

የኬሚካል ማዳበሪያ መጠቀም ለማይችሉ አርሶ

ሲሆን በማህበረሰብ መብቶች እና የአርሶ አደሮች

አደሮች ዶ/ር ተወልደ ሌላ አማራጭ እንዲያቀርቡ

ባህላዊ አሰራሮች ላይ ሊሻሻሉ የሚገቡ ሁኔታዎችን

በአዲሱ መንግስት ተጠየቀ፡፡ ይህ ሁኔታ እኛ

አስመልክቶ ጥቆማ አድርገዋ፤ ይህ አጋጣሚ ነበር

ልንጀምረው ካሰብነው ሥነ-ምህዳርን ያገናዘበ

ዶ/ር ተወልደን እና ሰርድ ወርልድ ኔትወርክን

የሰብል ምርታማነትን የማሳደግ ስራ ጋር ገጠመ፤

ያገናኘው፡፡ ይህ ድርጅት ነው ታዲያ ስራችንን

በዚህም ምክንያት በትግራይ ፕሮጀክታችንን

እንድንጀምር ድጋፍ ያደረገልን፡፡

ጀምርን፡፡
በዚህ

ሁኔታ

ዘልመጥ

ስራውን

ጀመረ፤

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ቢሯችንም ከመኖሪያ ቤታችን አንዱ ክፍል ነበር፡

እነዚህ አካባቢዎች የተመረጡበት አንዱ መስፈርት

፡ በመጀመሪያም ኮምፒዩተር፣ ጠረጴዛ እና የፎቶ

ከዋና መንገድ ያላቸው ቅርበት ሲሆን ሌላኛው

ኮፒ ማሽን ገዛን፡፡ በማስቀጠል በትግራይ ክልል

ደግሞ ከኛ ጋር እንዲሰሩ የተመደቡት አቶ አረፋይኔ

የሚተገበር የአካባቢን ሥነ-ምህዳር ለማስተካከል

በወቅቱ ለግብርና ቢሮው በነበራቸው ኃላፊነት

የሚረዳ ፕሮጀክት ቀርፀን መንቀሳቀስ ጀመርን፡፡

መሰረት በተመደቡባቸው ቦታዎች ስራቸውን

በተጨማሪም ፕሮጀክቱ ቀደም ብሎ ይተገበር

ማከናወን ስለነበረባቸው እነዚሁ አካባቢዎች

እንደነበረው የተፈጥሮ ሀብቶችን ህብረተሰቡ በጋራ

ሊመረጡ ችለዋል፡፡

የሚያስተዳርበትን አማራጭ ይዞ ቀረበ፡፡ በመላው

ትግራይ በሚገኙ አራት አካባቢዎች በተተገበረው

1988 ዓ.ም. ለፕሮጀክታችን ማስፈፀሚያ የሚውል

በዚህ ፕሮጀክት ህብረተሰቡ የራሱን ኮሚቴዎች

የመጀመሪያ ገንዘብ አገኘን፡፡ በ1989 እና በ1990

በማቋቋም እና መመሪያዎችን በመፅሀፍ መልክ

ዓ.ም. ስለ ኮምፖስት አሰራር ወርክሾፖችን አዘጋጀን፣

ያዘጋጀ ሲሆን፣ ሰርድ ወርልድ ኔትወርክ ይህንን

ህብረተሰቡም ኮሚቴዎችን እንዲያቋቁም እና

መፅሀፍ አሳትሞላቸዋል፡፡ ለፕሮጀክቱ የተመረጡት

መመሪያዎችን እንዲያወጣ በማድረግ ስድ ግጦሽን

አካባቢዎች የሚገኙበት ቦታም ሆነ ያሉበት ሁኔታ

እንዲቆጣጠር እንዲሁም የአፈር እና ውሃ እቀባ

የተለያየ ነው፡፡ አንደኛው አካባቢ የተሻለ ይዘት

ስራ እንዲሰራ አደረግን፡፡ በ1994 ዓ.ም. በትግራይ

ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ ሁለቱ በምስራቃዊ ትግራይ

በተደረገው የአርሶ አደሮች የመስክ ጉብኝት

እርጥበት አልባ አካባቢዎች ናቸው፤ ቀሪው

ከግብርና ቢሮ የተወጣጡ ጉዳዮ የሚመለከታቸው

አራተኛ አካባቢ በማዕከላዊ ትግራይ የሚገኝ ሲሆን

ባለሙያዎችን ጨምሮ ከእኛ ፕሮጀክት ሳይቶች

ከፍተኛ የህዝብ ብዛት የሚታይበት ነው፡፡ በነዚህ

በአንዱ ጉብኝት አደረጉ፡፡ ጎብኚዎቹ በአካባቢው

በተመረጡ አካባቢዎች ህብረተሰቡን አሳምኖ

በተገኘው ውጤት በጣም ተመሰጡ፤ የኮምፖስት

ፕሮጀክቱን ለመጀመር ከአንድ አመት በላይ

አሰራርን እና የስድ ግጦሽን ለማስቀረት የተደረጉ

ፈጅቶብናል፡፡ በትግራይ ግብርና ቢሮ ሰራተኛ

ልምዶችን ቀስመው ሄዱ፡፡ አፈርን እና ውሃን

የሆኑት አቶ አረፋይኔ አስመላሽ የድርጅታችን
የመጀመሪያ የስራ ባልደረባ ነበሩ፡፡ እነዚህን
የፕሮጀክት አካባቢዎች የመረጥነው ከትግራይ
የግብርና ቢሮ እና ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጋር
በመተባበር ነው፡፡ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት
ዶ/ር ምትኩ ሀይሌ እና በወቅቱ የትግራይ ግብርና
ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ ብርሀነ ኃይሉ እነዚህን
ቦታዎች እንድንመርጥ አስተዋፅዎ አድርገዋል፡፡
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ለማቀብ የሚደረጉት በድንጋይ የመገደብ እና ደለል

በሀገር አቀፍ ደረጃ መተግበር አንችልም፡፡ ሆኖም

የመስራት እንቅስቃሴዎች በዘልማድ ሲተገበሩ

እኛ እነዚህን የተሻሻሉ አሰራሮች አነሳስተን

የቆዩ ናቸው፡፡ ሆኖም አቶ አረፋአይኔ በእነዚህ

እንዲስፋፉ በማድረግ ረገድ የተገኙትን ውጤቶች

ደለሎች እና የድንጋይ ካቦች ላይ ጠቃሚ እፅዋትን

እና ለውጦች በማጠናቀር የራሳችንን አስተዋፅዎ

በተለይም ለእንስሳት መኖነት የሚውል ሳርን እና

እንወጣለን፡፡ ይህንንም መረጃ ለሚመለከተው

የአትክልት ችግኝን የመትከልን ስራ አስተዋወቀ፡፡

አካል በጊዜ በማቅረብ ተገቢው ትኩረት እንዲያገኝ

በተሰራው ስራ አርሶ አደሮቹ ተጠቃሚ ስለነበሩ

እናደርጋለን፡፡

በደንብ አስፋፉት ስለሚያበረክተውም አስተዋፅዎ
በስፋት መሰከሩ፤ በዚህ ምክንያት የአካባቢው

በትግራይ የጀመርናቸው የፕሮጀክት ስራዎች አሁን

የመንግስት ባለስልጣናት የተገኘውን ውጤት

በመላው ሀገሪቱ ተሰራጭተዋል፤ የኮምፖስት

አዩት፤ ይህም ፕሮጀክት በመላ ትግራይ ክልል

ዝግጅት ብቻ ሳይሆን የአፈር እና ውሃ መሸርሸርን

መተግበር ጀመረ፡፡

ለመከላከል የሚጠቅመው የደለል ስራም በመላ
ሀገሪቱ በስፋት ተሰራጭቷል፡፡ ይህንን የአፈር

ቀጥሎም

በ2000

ዓ.ም.

ፕሮጀክቶቻችን

መሸርሸርን ለመከላከል የሚረዳ የደለል ስራ በአዲስ

ያስመዘገቧቸውን አመርቂ ውጤቶች መሰረት

መልክ በላዩ ላይ እንደ ሰስፓንያ ያሉ የተለያዩ

በማድረግ የግብርና ሚኒስትር የኮምፖስት ስራ

ጠቃሚ የሳር ዝርያዎችን እና ዛፎችን መትከልን

በኤክስቴንሽን መርሀ-ግብሩ ውስጥ ታቅፎ በሀገር

ያስተዋወቁት ከድርጅታችን ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ

አቀፍ ደረጃ እንዲተገበር አድርጓል፡፡ ባለን የበጀት

አብረው መስራት የጀመሩት አቶ አረፋይኔ ናቸው፡፡

እጥረት ምክንያት እነዚህ ስራዎች በድርጅታችን
የመልሶ ማልማት ስራ በትግራይ 1995 ዓ.ም.
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ይህ ስራቸው ግሩም የሆነ ተፅእኖ መፍጠር

አንዳንድ ጊዜ የተዛባ የመረጃ አጠቃቀም እንዳለ

ችሏል፡፡ ይህንን ስራ እኛ እንደጀመርነው እና

የሚያሳዩ ነገሮችን እንሰማለን፤ ከኤክስቴንሽን

እንዳስተዋወቅን ማንም ሰው አያውቅም፤ ነገር ግን

ሰራተኞቹ በተሻለ አርሶ አደሮቹ መመሪያውን

በስፋት በስራ ላይ ውሏል፡፡

በተሻለ ሁኔታ ይተገብሩታል፡፡

በኛ ፕሮጀክት አነሳሽነት ወደሌሎች የሀገሪቱ

ሌላው ያስተዋወቅነው እና ከፍተኛ ለውጥ ያመጣ

ክፍሎች የተዛመቱት ስራዎች እንደየሄዱበት

ቴክኖሎጂ በመስመር መዝራት ሲሆን በተለይ

አካባቢ የተለያዩ ማሻሻዎች ይደረግባቸዋል፡፡

የጤፍን ምርታማነት በከፍተኛ ደረጃ አሳድጓል፡፡

የኮምፖስት አዘገጃጀትን በተመለከተ የተለያዩ

ጤፍን በመስመር ለመዝራት እንዲቻል ሳሳካዋ

የግንዛቤ እጥረቶች ነበሩ፤ ይህንንም ከግምት አፍሪካ አሶሴሽን የሚባል ድርጅት ውስጥ ከሚሰራ
ውስጥ በማስገባት የኮምፖስት አዘገጃጀት መመሪያ

እና በደብረዘይት ምርምር ሲያካሂድ ከነበረ አቶ

በአማርኛ አዘጋጅተናል፡፡ አቶ አረፋይኔ ይህንን ታረቀ ከተባለ የጤፍ ተመራማሪ ጋር የተለያዩ
መመሪያ በትግርኛ ለመጀመሪያ ጊዜ አዘጋጅቶታል፤

ስራዎችን ሰርተናል፡፡ ከኦክስፋም አሜሪካ ባገኘነው

በማስቀጠልም

የአንድ አመት የገንዘብ ድጋፍ የተወሰነ ምርት

በእንግሊዝኛ

ተርጉመነዋል፡፡

በአሁኑ ወቅት ይህ መመሪያ በሀገሪቱ የተለያዩ ዋና የሚሰጠውን ጤፍ በመስመር በመዝራት እንዴት
ዋና ቋንቋዎች ተተርጉሟል፡፡ ከኮምፖስት መመሪያ

ምርቱን በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ እንደሚቻል

በተጨማሪ ስለ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችም ተጓዳኝ አሳይተናል፡፡
መመሪያዎችን አዘጋጅተናል፡፡ እነዚህ መረጃዎች
የኤክስቴንሽን ሰራተኞችን አቅም ይገነባሉ፤ ሆኖም
የመልሶ ማልማት ስራ ውጤት በትግራይ
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ዘ

አረፋይኔ አስመላሽ
የዘልመጥ ትግራይ የማህበረሰብ አገልጋይ

ልመጥ

ፕሮጀክቶቹን

በትግራይ

ሶስት

አደሩ ሊረዳው እና ወደ ተግባር ሊያስገባው

የተመረጡ አካባቢዎች ለመተግበር እንቅስቃሴ

በሚያስችል ሁኔታ ወደ ትግርኛ እንድተረጉም

ጀመረ፡፡ እነ ዶ/ር ተወልደብርሃን ከክልሉ ግብርና

በዶ/ር ተወልደ የ15 ቀን ጊዜ ተሠጠኝ፤ እኔ

እና ገጠር ልማት ጽ/ቤት ኃላፊ ከአቶ ብርሃነ ሀይሌ

በአራት ቀን ጊዜ ውስጥ ከእንግሊዘኛ ወደ ትግርኛ

ጋር በመነጋገር የማስተባበር ስራውን የሚሰራ

ተርጉሜ ጨረስኩት፣ የሚስተካከሉ ነገሮችንም

ከግብርና እና ከኤክስቴንሽንና ምርምር ሥራዎች

አስተካክዬ ወደ ትግራይ ተመለስኩ፡፡ ከዚያም ከነ

ጋር የጠበቀ ግንኙነት እና እውቀት ያለው አንድ

አቶ ብርሃኔ እና ሌሎች የሚመለከታቸው የክልል

ባለሙያ መመረጥ እንዳለበት ወሰኑ፡፡ በዚህም

መስተዳድሮች እንዲሁም በተዋረድ ከሚገኙ

መሰረት በአቶ ብርሀነ በተጠቆምኩት መሰረት

የአውራጃ ግብርና መስተዳድሮች ጋር የጠበቀ

ስራውን ለመጀመር ወደ አዲስ አበባ ሄድኩ፡፡

ግንኙነት መፍጠር ቻልን፡፡ ከዚያው ስራውን

በመጀመሪን ከአርሶ አደሩ ጋር ሊሰራ የታሰበውን

በሶስት ወረዳዎች ጀመርን፤

ፕሮጀክቱ የሚገልፅ የእንግሊዘኛ ፕሮፖዛል ለአርሶ
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አንደኛው በታሕታይ ማይጨው ወረዳ ዓዲ ንፋስ

እኛው ከነ ዶ/ር ተወልደ ጋር በመመካከር

በሚባል ጣቢያ፣ ሁለተኛው በሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ

የአርሶ አደሩ ችግር የነበረውን የቦሮቦር ተፋሰስ

ወረዳ ዝባንሳስ በሚባል አካባቢ፣ ሶስተኛው

ወይም የጎርፍ ችግር ለማስተካከል አቀድን፤

በኦፍላ ወረዳ የሐሸንጌ ሃይቅ አካባቢ ናቸው፡፡

ለዚህም

እነዚህን ቦታዎች የመረጥኩት በነዚህ አካባቢዎች

እርከንን አለፍ አለፍ እያደረግን በመስራት ጎርፍ

የሚሰለጥኑትን ስልጠና ተግባራዊ በማድረግ

መቆጣጠርን እንደመፍትሄ አቀረብኩ፤ ሆኖም

ወደ ምርታማነት ሊገቡ የሚችሉ አርሶ አደሮችን

ከላይ እየተወረወረ የሚመጣው ጎርፍ ጠራርጎት

ከግንዛቤ በማስገባት ነው፡፡ በተጨማሪም እነዚህ

እንደሚሄድ በመገመቱ እነ ዶ/ር ተወልደ ከዘልመጥ

አካባቢዎች በይበልጥ የተራቆቱ እና መልሶ

ፕሮጀክት በሚገኝ ገንዘብ ጋቢዮን ገዝተን እርከኑ

ማልማቱ በተለየ ሊጠቅማቸው የሚችሉ ነበሩ፡፡

እንደሚሰራ ተስማማን፡፡ ገንዘቡ እስኪገኝ ድረስ

መፍትሄ

ይሆን

ዘንድ

የጠረጴዛ

እኔ የራሴን እቅድ በማውጣት የጠረጴዛውን እርከን
በመጀመሪያም በታህታይ ማይጨው ወረዳ

አሻሽለን ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር ሰራነው፡፡

ገበሬዎች እንዲሰበሰቡ በማድረግ የፕሮጀክቱን
አላማ በዝርዝር ገለፅንላቸው፡፡ በተለይ ለመልሶ

ትግራይ 1996 ዓ.ም.

ማልማት መከለል ስላለበት መሬት ስናነሳ አርሶ
አደሩ በባህሪዩ ተጠራጣሪ ስለሆነ ወዲያው
አልተቀበለንም፤ እንዲያውም እኔን ከመቀሌ ድረስ
የመጣኸው መሬት አጥተህ ነው ወይስ በምንክያት
ይህን ቦታ ለሌላ ጥቅም ልታውሉት ፈልጋችሁ
ነው የሚል ጥያቄ አነሱብን፡፡ እኛም ዘልመጥ
ከአርሶ አደሩ ጎን ተሰልፎ ኑሮው ለማሻሻል፣
የተራቆተውን አካባቢ ወደነበረበት እንዲያንሰራራ
ለማድረግ ከመፈለግ ውጪ ተቋማችን መሬት ፍለጋ
እንዳልመጣ አስረዳናቸው፡፡ በማስከተልም አርሶ
አደሮቹ አሉብን የሚሏቸውን ችግሮች ገልፀው ምን
አይነት እርምጃ መውሰድ እንዳለብን ተነጋገርን፤
በዚህም መሰረት የውሃ ተፋሰስ እና የመሬት
መሸርሸር እንደዋና ችግር ተነሱ፤ አርሶ አደሩም
በስራው በጉልበት ለመሳተፍ ቃል ገባ፡፡

በኮምፖስት የተዘራ በቆሎ
(ግራ)

ያለኮምፖስት የተዘራ በቆሎ
(ቀኝ)
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ጎርፍ በመጣ ጊዜ እርከኑ እንደተፈራው ሳይፈርስ

ማዳበሪያን ለአርሶ አደሩ አስተዋወቅን፡፡

ቀረ፡፡ እንዲያውም ውሃ በተካበው ድንጋይ
መሃል እያለፈ በርካታ የአፈር ደለል በእርከኑ

ስለ ኮምፖስት ምንነት፣ ጥቅም እና አዘገጃጀት

ተያዘ፡፡ ወዲያውኑ የተለያዩ አይነቶች ችግኞችን

ለአርሶ አደሩ በምናስረዳበት ወቅት ለመቀበል ብዙ

ተከልንበት፡፡

አላመናቱም፡፡ መጀመሪያው የተሰራው የአካባቢ
ጥበቃ ስራ ከፍተኛ ተጠቃሚ ስለነበሩ ኮምፖስት

በአካባቢው የነበረው አፈር በጣም የተሸረሸረ እና

ላይ በፍጥነት ተማመንን፡፡ ለአርሶ አደሮች፣

የተጎዳ ነበር፡፡ የአፈሩ ለምነት እንዲመለስ በየአርሶ

ኤክስፐርቶች እና ወጣቶች ስለኮምፖስ አዘገጃጀት

አደሩ ማሳ ሰስባንያ የተሰኘ የአፈሩን ናይትሮጅን

በተግባር የተደገፈ ስልጠና ሰጠን፡፡ ሆኖም አንዳንድ

የሚመልስ ቁጥቋጦ ዝርያ ተከልን፡፡ በዚህም

ጥርጣሬዎች ነበሩ፤ ኮምፖስቱ የሚያስገኘውን

ምክንያት ዘልመጥ በእርግጥም አርሶ አደሩን

የምርት ልዩነት ለማሳየት እና ለማሳመን ሁሉም

ሊረዳና ሊያግዝ፣ አካባቢውን ሊለውጥ፣ የተሻለ

አርሶ አደርን የማሳውን ግማሽን በኮምፖስት፤

ምርት ሊያስገኝልን ነው ብለው አርሶ አደሮቹ

ግማሹን ደግሞ ያለኮምፖስት በተለመደው መልክ

አመኑ፡፡ ከዚያ ወዲህ ሰላማዊ ጓደኝነት መሰረትን፤

እንዲያዘጋጅ ተስማማን፡፡ ከዚያም በ20 ቀን ውስጥ

ግንኙነታችንም አስተማማኝ ሆነ፡፡

ውጤቱ ታየ፤ ኮምፖስት የተደረገበት ማሳ ቡቃያ

በማስከተል ደግሞ ኮምፖስት የተሰኘ የተፈጥሮ

ማብቀል ሲጀምር በተለምዶ በባዶው የተዘራው
ወደ ኋላ ቀረ፡፡
የመልሶ ማልማት ስራ ውጤት በትግራይ
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ይህን በማየት አራት ወይም አምስት ወር መጠበቅ

አርሶ አደሮቹም ቆንጆ የሆነ የግጦሽ ቦታ አገኙ፡፡

ሳያስፈልግ አርሶ አደሮቹ ኮምፖስትን ቶሎ
ተቀበሉት፤ ወዲያውም ተጠቃሚዎች ሆኑ፡፡ ይህ

ከዚህ በተጨማሪ በዚሁ አካባቢ እንዲሁም

ውጤት አርሶ አደሩ በዘልመጥ ላይ ያለውን እምነት

በታሕታይ ማይጨው ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ

ያረጋገጠበት ነበር፡፡ አርሶ አደሩ ኮምፖስት ጠቃሚ

የሚያቁሩ ኩሬዎችን ከአርሶ አደሩ ጋር ሰርተናል፡፡

መሆኑን በተጨባጭ አይቷል፤ ባገኘውም ውጤት

እነዚህ ስራዎች በሌሎች አካባቢዎች እንዲለመዱ

ደስተኛ ሆኗል፡፡ ሙሉ በሙሉ ማለት በሚያስችል

የተገኘውን ውጤት ለሌሎች አርሶ አደሮች

ሁኔታ ኮምፖስት በመላው ትግራይ ተሰራጭቷል፡፡

በማስጎብኘት ህብረተሰቡ በተጨባጭ በሚያየው
ነገር በማመን ተመሳሳይ ስራ ባለበት አካባቢ

በዚህ አይነት የአካባቢ ጥበቃ ስራውን በሌሎች

እንዲሰራ አድርገናል፡፡

አካባቢዎችም አስተዋወቅን፡፡ በተለይ በሳዕስዕ
ፃዕዳ እምባ ወረዳ ፍረወይኒ በተባለ ቦታ አጠገብ

ከደቡብ ወሎ መቅደላ ወረዳ አስተዳዳሪ የመጡ

በጣም የተጎሳቆለ የግጦሽ መሬት ነበር፡፡ ከአርሶ

የአስተዳደር እና የግብርና ሰራተኞች እንዲሁም

አደሮች እንዲሁም ከጣቢያው እና ከወረዳው

በርካታ አርሶ አደሮች ከእኛ ተመክሮ ለመማር ወደ

አስተዳድር ጋር በመነጋገር የመከለል፣ ችግኝ

ክልላችን መጥተው ነበር፡፡

የመትከል እና እንዲያገግም የማድረግ ስራ ሰራን፡፡

የመልሶ ማልማት ስራ ውጤት በትግራይ
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እዚህ በነበራቸው የሰባት ቀን ቆይታ ለጉብኝት

ዘዴ መጠቀም የጀመሩት ስድስት አርሶ አደሮች

የመጡት አርሶ አደሮች ዘልመጥ ያቀናጃቸው

ቢሆኑም ወ/ሮ ይሀንሱ የተባሉት አርሶ አደር

እና የእኛ አርሶ አደር በተግባር ያዋሏቸውን

በተለይ ተአምር ያስባለ ስራ ሰርተዋል፡፡ በመስመር

ስራዎች አይተው እየተገበሩ የተመክሮ ልውውጥ

መዝራት ከትግራይ በመነሳት በመላው ኢትዮጵያ

አድርገዋል፤ በተለይ በኮምፖስት ዝግጅት ልምድ

ተሰራጭቷል፡፡

ከወሰዱ የመቅደላ አርሶ አደሮች ከ80 በመቶ በላይ
ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባር ገብተዋል፡፡ በወረዳቸው
ባደረግነው ጉብኝት የኮምፖስት አሰራራቸው ምን
ያህል ጥራቱን የጠበቀ እና እኛ ከሰራነው የተሻሻለ
እንደሆነ አይተናል፡፡

ሌላው ዘልመጥ የጀመረው የባዬሴለሪ ስራን ነው፤
የባዮጋዝ ስራ በአንዳንድ የትግራይ አካባቢዎች
ተሰርቷል፡፡ አርሶ አደሩ፣ እና የግብርና ባለሙያዎች
ባዮጋዙን የሚጠቀሙት ለመብራትና ምግብ
ለማብሰል ብቻ ነው፡፡ ከባዮጋዚ የሚወጣው ፈሳሽ

በማስከተል ዘልመጥ ያስተዋወቀው ፕሮጀክት

ወይም ስለሪ እንደተረፈ ምርት በብዛት ቢኖርም

በመስመር የመዝራት ስራን ነው፤ ለመጀመሪያ

አርሶአደሩ ለምን ሊጠቀምበት እንደሚችል ብዙ

ጊዜ በመስመር የመዝራት ዘዴን በታሕታይ

አያውቅም ነበር፡፡

ማይጨው ያስተዋወቀው ዘልመጥ ነው፡፡ ይህንን

ያለተፈጥሮ ማዳበሪያ የተዘራ

በተፈጥሮ ማዳበሪያ የተዘራ

ለሙከራ የተዘራ ማሳ - ትግራይ
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አብዛኛዎቹ የባዮጋዝ ተጠቃሚዎች ሴለሪውን

ለክትትል ወደቦታው በሄድኩበትም ወቅት ሌላ

እንደ ቆሻሻ ስለሚያዩት በባሊ እየቀዱ ሜዳ

ነገር ሰማሁ፡፡ አንዳንድ አርሶ አደሮች በኮምፖስቱ

ላይ ወይም ጎርፍ ውስጥ ይደፉት ነበር፡፡ አርሶ

ጉድጓድ ውስጥ ሰይጣን አለ፤ ኮምፖስቱ እንዲብላላ

አደሮቹን ሰብስበን ስለሪው ስላለው ከፍተኛ

ለማገላበጥ ጉድጓዱን ስትከፍቱ ወደ ውስጥ ስቦ

የማዳበሪያነት ባህሪ እና እንደ ኮምፖስት እንዴት

ያስገባችኋል ብለው የሚሰሩትን አርሶ አደሮች

መጠቀም እንደሚችሉ ስልጠና ሰጠናቸው፤ አሁን

ያስፈራሩ ነበር፡፡ ይህ የሚባለው ነገር እውነት

ትንሽም ቢሆን የሚደፋ የስለሪ ፍሳሽ የለም፡፡ ይህ

እንዳልሆነ ለማሳመን ሞከርኩ፤ በእርግጥ በጠራራ

ስራ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እየተለመደ እና

ፀሀይ ኮምፖስቱን ሲያገላብጡ የራሱ ሙቀት

በበርካታ ወረዳዎች እየተስፋፋ ይገኛል፡፡

ስላለው ምች የማስመታት ባህሪ ይኖረዋል፤
ለዚህም መፍትሄ ይሆን ዘንድ ጠዋት ከአስራ ሁለት

እነዚህን ስራዎች ስንጀምር በርካታ ችግሮች ነበሩ፤

ሰዓት እስከ አምስት ወይም ስድስት ሰዓት ከሰአት

ከነዚህም አንዱ በወቅቱ በሃሸንጌ አካባቢ የአፈር

በኋላ ደግሞ ከስምንት ሰዓት እስከ ምሽት ድረስ

ጥበቃን በመስራት ለምነቱን ለመጨመር አስበን

ማገለባበጥ እንደሚችሉ ተስማማን፡፡ በኮምፖስቱ

ስንንቀሳቀስ አርሶ አደሮቹ የእርሻ መሬታችን ለም

ውስጥ ሰይጣን አለመኖሩን ለማረጋገጥ ደግሞ

ነው፣ ከፍተኛም ምርት ስለሚሰጠን ኮምፖስት

እኔ የተቀመመውን ኮምፖስት ለመጀመሪያ ጊዜ

ሆነ ሌላ ምንም አያስፈልግም ይሉ ነበር፡፡ ለዚህም

ከፈትኩት፡፡ አርሶ አደሮቹ ለማንኛውም በማለት

መፍትሄ ይሆን ዘንድ በመጀመሪያ አርሶ አደሮቹ

ክርስቲያኑም ሙስሊሙም በእምነቱ ሰይጣኑን

በጋራ የኮምፖስት ጉድጓድ ለማዘጋጀት ተስማሙ፤

ለማባረር ይረዳናል ያለውን ኃይማኖታዊ ስርዓት

ይህንን ያደረጉት ስራው በአካባቢው የመጀመሪያ

ለማድረግ ተስማማን፡፡ በኋላ ይህ ሰይጣን አለው

ስለሆነ አንድ ላይ ሰርተን አንድ ላይ እንጠቀም

የሚባለው ነገር የተሳሳተ እንደሆነ በተጨባጭ

ወይም አንድ ላይ እንጎዳ በሚል ሀሳብ ነበር፡፡

ተማመንን፡፡

በዚህም መሰረት ጉድጓድ ቢቆፍሩም የተመረጠው
ቦታ ረግረግ ስለነበር ውሃ ሊሞላው ሆነ፤ አርሶ

በትግራይ የተለያዩ ወረዳዎች በሰራነው ስራ

አደሮቹ ጉድጓዱን ለመቆፈር ያፈሰሱት ጉልበት

ከጠበቅነው

እና ያጠፉት ጊዜ በከንቱ እንዳይቀር በማሰብ

እኔ እስከዚህ ድረስ ይደርሳል የሚል እምነት

ከአውራጃው አስተዳደር እና ግብርና ቢሮ ኃላፊዎች

አልነበረኝም፡፡ ፍላጎቱ ካለ ግን የምትፈልገው ደረጃ

ጋር በመነጋገር ሲሚንቶ እንዲገዙልን አደረግን፤

ላይ ትደርሳለህ፤ በእርግጥም ዘልመጥ በሚፈልገው

ጉድጓዱም ተሰርቶ ተጠናቀቀ፤ የኮምፖስት ስራም

ደረጃ ውጤት ማምጣት ችሏል፡፡

ተጀመረ፡፡

በላይ

ውጤት

አግኝተናል፡፡
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ብርሀነ ኃይሉ
የትግራይ ግብርና እና ገጠር ልማት ቢሮ
የቀድሞ ኃላፊ

ዘ

ልመጥ እኔ ወደነበርኩበት አካባቢ የመጣው

በሶስት ጣቢያዎች ላይ ለመጀመር ተስማማን፤

ግሎባል 2000 የተሰኘ የኬሚካል ማዳበሪያ

በዚህም መሰረት በዚያን ጊዜ ማዕከላዊ ዞን

ፓኬጅ በኢትዮጵያ ደረጃ በስፋት ተቀርፆ

በሚባል ታሕታይ ማይጨው አዲንፋስ አካባቢ፣

በሚሰራበት ጊዜ ነበር፡፡ እነ ዶ/ር ተወልደ ከዚህ

ከምስራቃዊ ዞን በፍረወይኒ አካባቢ ዘባንሳስ

ፓኬጅ ሌላ ዘላቂነት ያለው በቀላሉ በአርሶ

እና ጉእምሳ ጣቢያዎች፣ ከደቡባዊ ዞን በሐሸንጌ

አደሩ ሊሰራ የሚችል አማራጭ አቀረቡ፡፡ ይህም

ሀይቅ አካባቢ በአዲ አቦሞሳ ካሉ አርሶ አደር

ከኬሚካል የአፈር ማዳበሪያ ይልቅ በተፈጥሮ

ማህበረሰቦች ጋር መስራት ጀመርን፤ ስራችንንም

ኮምፖስት መጠቀም የሚል ዘላቂ መፍትሄ ነበር፡፡

ስንጀምር የግብርና ስራውን በጥናት ለመደገፍ

በተጨማሪም መሬትን በናይትሮጅንና በተለያየ

በማሰብ ከክልሉ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት

መልክ ሊያዳብሩ የሚችሉ እንዲሁም አርሶ አደሩ

እና ከመቀሌ ዩኒቨርስቲ ጋር በትብብር መስራት

ለእንስሳት መኖነት ሊጠቀምባቸው የሚችሉ

ጀመርን፡፡

ተክሎችን መትከል ሌላው ዘላቂ የአፈር ለምነትን
መጨመሪያ መፍትሄ ነበር፡፡ አርሶ አደሩ ስድ

አርሶ አደሩ ከዚህ ቀደም በባህላዊ መንገድ የከብት

ግጦሽን

በደንብ

እበትን በእርሻ መሬቱ ላይ በማፍሰስ ይጠቀምበት

የሚንከባከብበት አካሄድ ሌላው ከዘልመጥ የመጣ

የነበረውን የተፈጥሮ ማዳበሪያ መንገድ በተሻሻለ

ሀሳብ ነበር፡፡

እና በደንብ ሙያዊ በሆነ መልኩ የኮምፖስት ስራን

በማስወገድ

እንስሶችንም

በማስተዋወቅ ስራችንን ጀመርን፡፡ በተጨማሪም
እነዚህ የቀረቡ አማራጮች ጥሩ ስለነበሩ በትንሹ

አፈርን የሚያዳብሩ እንደ ሰስባንያ ያሉ እፀዋትን

እንጀምረው በሚል ስምምነት ላይ ደርሰን ስራውን

አርሶ አደሩ በሚያርሰው መሬት ዳር ዳር ላይ
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እንዲተክል አደረግን፡፡ ስድ ግጦሽንም በተገቢው

የመጡት እነ ሱ ኤድዋንስ እና ዶክተር ተወልደ

መልኩ መቆጣጠር ችለናል፡፡ ከዚያ በኋላ ፓኬጁ

ሲሆኑ እኛ ደግሞ ተቀብለን አስፋፍተነዋል፡፡ እነዚህ

እየሰፋ እየሰፋ ሄደ፤ በማስከተልም እኛም ሌሎች

ስራዎች በክልላችን ብቻ ተወስነው አልቀሩም፤

አዳዲስ ፈጠራዎችን በሰፊው እያስፋፋን መጣን፡፡

በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ አማራ ክልል ተመክሮዎችን

ለምሳሌ ዳጉሳ በተለምዶ በባህላዊ መንገድ ነበር

አስተላልፈናል፡፡

የሚዘራው፤ እና ግን ይህን ሰብል እንደ ችግኝ
አፍልቶ መዝራትን አስተዋወቅን፤ ጥሩ ውጤትም

አሁን

ሳስተውለው ትልቁ ነገር ነው ብዬ

አመጣ፡፡

የማስበው በወቅቱ ሀሳብ ተቀብለን በደንብ
ተወያይተን ስራዎቹን በሙከራ መልክ በተግባር

ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ጥሩ ሞዴል የሆኑ አርሶ

ከህዝቡ ጋር መጀመራችን ነው፡፡ ምክንያቱም

አደሮችን እናበረታታለን፡፡ ለምሳሌ የውሃ ማቆር

ያኔ የግብርና ፖሊሲው ትኩረቱ ማዳበሪያ ላይ

እና ውሃን ማጠንፈፍ የጀመሩ እንዲሁም ጉድጓድ

ነበር፡፡ ታዲያ ኮምፖስትን የመሰለ አማራጭ

ውሃ መቆፈር የጀመሩ እና ሌሎች አበረታች

ሀሳብ መቀበል በጣም ጥሩ ነገር ነው፡፡

ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎችን እናበረታታለን፡፡ ይህንን

በፖሊሲው ላይ ይሄ ጉዳይ ብዙም ትኩረት

ሞዴል ገበሬዎችን የማበረታታት ስራ ሀሳብ ይዘው

አይሰጥበትም ነበር፡፡

ያለኮምፖስት የበቀለ ዘንጋዳ

በኮምፖስት የበቀለ ዘንጋዳ
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በጊዜው ብዙ ማዳበሪያ አፈር ላይ ማድረግ ብዙ

ቢሆን በፖሊሲም ደረጃ ተግዳሮቶች አሉ፡፡ ዘላቂ

ምርት ያስገኛል የሚል ትክክል ያልሆነ አስተሳስብ

ልማትን ለማምጣት ለሚረዱ ለእነዚህ እና ሌሎች

ነበር፡፡ ስለዚህ የአፈርን ለምነት በዘላቂነት

መሰል ፓኬጆች እና አማራጮች በፖሊሲው

የሚጠብቅ፣ አርሶ አደሩ በቀላሉ በተፈጥሮ

ውስጥ ትልቅ ቦታ መሰጠት አለበት፡፡

ከሚያገኛቸው ግብዓቶች የሚሰራን ኮምፖስት
ማስተዋወቅ ተመራጭ ነበር፡፡ ይሄም ስራ ምርት

ከዘልመጥ ጋር ባሳለፍነው የስራ ጊዜያት ሁሌም

እና ምርታማነትን በማሳደግ ረገድ ጥሩ ውጤት

የማልረሳው ነገር ቢኖር አርሶ አደሩ በደንብ

አስመዝግቧል፡፡ በዚህም የተነሳ ጂ አይ ዜድ

ከደገፍከው እና ካሳየኸው አዳዲስ አሰራሮችን

እና ሌሎች ድርጅቶች ይህንን ተመክሮ በተለያዩ

የመፍጠር

አካባቢዎች ለሚገኙ የአርሶ አደር ማህበረሰቦች

በቀጣይነት ደግሞ ድጋፍ ማድረግ ካልቻልክ

በስፋት አስተዋውቀውታል፡፡

ወደነበረበት ይመለሳል፡፡ ስለዚህ ነው አርሶ አደሩን

ብቃቱን

እያሳደገ

ይመጣል፡፡

ወደ ትክክለኛው መንገድ ለማምጣት ረጅም ጊዜ
እነዚህ ስራዎች ሲጀመሩ በጣም ችግር ነበር፡፡

የወሰደብን፡፡

አንደኛው ስራውን የራሳችን የማድረግ ችግር
ነው፡፡ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ሲመጣ

በመጨረሻም

የግብርና ባለሙያ አውቆት፣ በፍጥነት ተቀብሎት

እነ

እና በእቅድ ውስጥ አካቶ ከመስራት ይልቅ

በእውነት

እንደተጨማሪ ስራ አድርጎ የማየት ሁኔታ ነበር፡፡

፡ እነዚህን ሰዎች ማመስገን

ቢሮውም ቢሆን የሎጂስቲክስ ድጋፍ ሰጥቶ

የዘልመጥ ሰራተኞችም ብዙ ጥረት አድርገዋል፡፡

እቅድ ላይ አካቶ እንደ አንድ አስፈላጊ አማራጭ

በክልላችን ደግሞ በተለይ አቶ አረፋይኔ ከፍተኛ

መውሰድ ላይ እጥረት ነበር፡፡ ይሄ ታዲያ ብዙ

አስተዋጽዖ አድርጓል፤ እስከ ዛሬም ድረስ ጥረት

ፕሮጀክቶች ላይ የሚያጋጥም ችግር ነው፤

እያደረገ ነው፡፡ ዘልመጥ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ወደ

ሁለተኛው ተግዳሮት ደግሞ ስራውን

ሀገር እንዲገቡ ሰርቷል፤ ይሄም በጣም የሚመሰገን

ስንጀምር በተለያዩ ጥናቶች ሊያግዘን

ነው፡፡ ብዙ የህትመት እና የጥናት ውጤቶችን

በአጋርነት አብሮን ስራ የጀመረው

አውጥቷል፡፡ ከዘልመጥ ጋር በዚህ የሃያ አመት ጉዞ

መቀሌ

ዩኒቨርስቲ

በቀጣይነት

ስራን

ማካሄድ

ሳይችል ቀርቷል፡፡
አ ሁን ም

ዶ/ር

ዘልመጥ
ተወልደ
ትልቅ

ሲባል
እና

እነ

አስተዋጽኦ

የሚወሱት
ወ/ሮ

ሱ

አድርገዋል፡
እፈልጋለሁ፡፡

ባሰብነው ደረጃ ትልቅ የፖሊሲ ለውጥ ባይመጣም
በቀጣይ ለፖሊሲ ስራ ትኩረት የሚሆኑ ተጨባጭ
ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ አሁንም ይሄን ስራ በስፋት
መቀጠል አለብን፡፡ እንኳን ለዘልመጥ 20 ዓመት
በዓል ሁላችንንም አደረሰን፡፡
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ጉዕሽ ወ/ስላሴ
በታሕታይ ማይጨው ወረዳ የደን ልማት እና
አግሮ ፎረስተሪ ጽ/ቤት
የቀድሞ ባለሙያ

ከዘልመጥ ጋር የተዋወቅነው የዛሬ ሃያ አመት

ስለ አርሶ አደሩም አንድ የሚሉን አባባል ነበር

በአቶ አረፋይኔ አስመላሽ አማካኝነት ነው፡፡

“ገበሬዎች በጆሮአቸው ከሚሰሙት በአይናቸው

አቶ አረፋይኔ አስመላሽ ወደ ግብርና እና

የሚያዩት ነው የሚገባቸው”፡፡ በዚህም መሰረት

የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽ/ቤታችን በመምጣት

በ 1988 ዓ.ም. መጨረሻ ላይ አንዳንድ ስራዎችን

ስለ ዘልመጥ አላማዎች፣ ስለሚሰራቸው ስራዎች

በአዲንፋስ ጣቢያ በተወሰኑ ገበሬዎች አካባቢ

አስረዳን፤ ስራዎቹ ሳይንሳዊ ስለሆኑ ለመረዳት

ለሰርቶ ማሳያነት ሞከርን፡፡ ይህን ስራ ለመስራ

እና ለመግባባት ብዙ ጊዜ አልወሰደብንም፡፡

ከተወሰኑ አርሶ አደሮች ጋር ተነጋገርን፡፡

ከዚያ በኋላ ግን እኛ ያመንበትን ስራ ወደ ወረዳ

በመጀመሪያም የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ስራዎች

እና ወደ ጣቢያ አመራሩ በማስተላለፍ እንዲሁም

ከዘመቻ የልማት ቡድን ጋር በመሆን ሰራን፡፡

ወደ አርሶ አደሩ በማውረድ ወደተግባር ለመግባት

በማስከተልም ገላጣ የሆነ መሬትን በመከለል

ትንሽ ከበድ ያለ ነበር፡፡ የምናስረዳቸውን ሳይንሳዊ

ደን እንዲበቅልበት አደረግን፡፡ በተጨማሪም

አሰራር ቶሎ ሊቀበሉን አልቻሉም፤ ለዚሀም

የከብቶች መኖ እንዲበቅልበት የተለያዩ

ተጨባጭ የሆኑ ማስረጃዎች ማቅረብ ነበረብን፡

እንቅስቃሴዎችን አደረግን፡፡ ለምሳሌ

፡ ከጥናታዊ ጽሁፎች እና ከተለያዩ መጻሕፍት

እኔ የደን ባለሙያም ስለነበርኩኝ

ያገኘናቸውን ማስረጃዎችን ለማቅረብ ሞከርን፣

ከአርሶ አደሮች ጋር በመሆን

ይህንን

የግራር ዘሮች ዘራሁኝ፡፡

በምናደርግበት ጊዜ ቶሎ የሚረዱንን

አርሶ አደሮችን አገኘን፤ በማስከተልም አመራሩም
ቀስ በቀስ ሀሳባችንን እየተረዳልን መጣ፡፡ ህዝቡን
በምናስተምርበት ጊዜ ዶ/ር ተወልደ ሊያዩን
ይመጡ ነበር፡፡

ይሄ በተዳፋት አካባቢ
የተሰራ
ነበር፤

ስራ
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ሌላው በዛው ዓዲንፋስ ጣቢያ ከተዳፋቱ አካባቢ

እና ማይስዬ የሚባሉ የተጎሳቆሉ አካባቢዎች ነበሩ፤

ቦሮቦር ነበር፡፡ ቦሮቦሩን በካብ ዘጋነው፤ ከባድ

እነዚህ ቦታዎች ላይ በተሰራ የመልሶ ማልማት ስራ

ዝናብ በዘነበም ጊዜ ማመን በሚያስቸግር ሁኔታ

ዘላቂ የሆነ የአረንጓዴ ልማት ስራ በርካታ አርሶ

አፈር ሞላው፤ ወደ ማሳነትም ተቀየረ፡፡

አደሮች ተጠቃሚ ሆነውበታል፡፡ በጋራ ከተሰራው
የማልማት ስራ በተጨማሪ አርሶ አደሮቹ

በማሳዎች ዙሪያ በነበሩ እርከኖች ሰስባኒያ የተባለ

በየግላቸው በየጎሮአቸው ከዚያ ያዩትን ቴክኖሎጂ

የመኖ ቁጥቋጦ ተከልን፡፡ ማብቀል ብቻም

በመውሰድ ተጠቃሚ ሆኑ፡፡ በተለይ ታህታይ

ሳይሆን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ለአርሶ

ማይጨው በዘልመጥ እንደሞዴል ተወስዶ ለብዙ

አደሮች አሳየናቸው፡፡ በመጀመሪያ ከብቶቹ

ክልሎችና እንደ ኬንያ እና ኡጋንዳ ካሉ የውጭ

ስላልለመዱት ቅጠሉን አንበላም ብለው ሌላ

አገሮች ለመጡ የግብርና ባለሙያዎች በምሳሌነት

ችግር ፈጠሩ፡፡ ከዚያ ጨው እየነሰነስን ከጭድ

ቀርቧል፡፡

ጋር እየቀላቀልን አስለመድናቸው፡፡ እሱን ከቀመሱ
በኋላ ምርታማነታቸው ጨመረ፡፡ ገበሬው ይሄን

ኮምፖስትንም ያስተዋወቅነው በዚሁ ወቅት ነበር፤

ለውጥ ሲያይ ሁሉም ሰስባኒያውን ወደ ማሳው

ይህንን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ስናስተዋውቅ እና

አስገባ፡፡ ይህ የቁጥቋጦ ዘር ከትንሽ መሬት ወደ

የማሳመን ስራዎች

20 ሄክታር ተስፋፋ፡፡ በማስከተለም ወደ ሌላ

የመልሶ ማልማት ስራ ሁሉ የዘልመጥን የሰርቶ

ቀበሌዎች እንዲዛመት አደረግን፡፡ ለምሳሌ ዓዲ

ማሳየት መርህ በመከተል ነበር፡፡ ሶስት የተለያዩ

ጓራ የሚባል ቀበሌ ገበሬ ማህበር አለ፣ ወደ

የእርሻ

በርሀማነት ያጋደለ ነበር፤ እንደዚሁም ማይዓጽሚ

በኮምፖስት አንዱን ያለ ኮምፖስት ሶስተኛውን

ውሃን ለማቀብ የተሰራ ማጠራቀሚያ - ትግራይ 1996 ዓ.ም.

ቦታዎችን

ስንሰራ እንደመጀመሪያው

በማዘጋጀት

አንዱ

ላይ
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ደግሞ በማዳበሪያ በመዝራት ስራው ተጀመረ፡፡

በማድረግ በወረዳቸው የተገበሩትን የኮምፖስት

ከዛም ከእርሻ ጀምሮ እስከውቂያ ስራ ድረስ

ስራ አስጎብኝተውናል፡፡

የተገኘውን ምርት በመመዘን ጭምር ተመሳሳይ
አርሶ አደሮች እንዲያዩ አድርገናል፡፡ በኮምፖስት

በዚህ የመልሶ ማልማት እና የኮምፖስት ስራ

የተዘራው እህል ምን ያህል የተሻለ ውጤት

የግሌ ነው ከምለው አስተዋጽኦ ይልቅ በቡድን

እንዳለው ታየ፡፡ ይህንንም በማድረጋችን በርካታ

ያበረከትነው አስተዋጽኦ ይልቃል፡፡ በሰራነው

ካድሬዎችን ወይም ተከታዮችን አፍርተናል፤

ስራ እስካሁን ድረስ በጣም እርካታ ይሰማኛል፤

የኮምፖስት

ዘንድ

እነዚህን ስራዎች ወደሰራንባቸው ቦታዎች ስሄድ

በስፋት ደርሷል፡፡ በተለይ መጀመሪያ ስራውን

የአካባቢዎቹን ነዋሪዎች ቀደም ሲል የሰራናቸውን

በጀመርንበት በዓዲንፋስ አካባቢ ሙሉ በሙሉ

ስራዎች በመጥቀስ እነሱም በበኩላቸው የራሳቸውን

በኮምፖስት መጠቀም ጀምረዋል፡፡ በወቅቱ

ጥረት እንዲያደርጉ የማነሳሳት ስራ እሰራለሁ፡፡

ስራውም

አርሶ

አደሩ

የግሎባል 2000 ፓኬጅን የኬሚካል ማዳበሪያ
ስርጭት በመተውም ኮምፖስት ብቻ የሚጠቀሙ
ብዙ ሰዎች አሉ፤ እስካሁንም ከኮንፖስት በስተቀር
ሌላ ኬሚካል ማዳበሪያ የማይጠቀሙ ሰዎች
አሉ፡፡ ይህ የኮምፖስት ስራ በሌሎች ክልሎችም
ተደግሟል፡፡ በተለይ በአማራ ክልል የመቅደላ
ወረዳ አስተዳደሮች፣ የግብርና ኃላፊዎች እና አርሶ
አደሮች ከእኛ ጋር በስፋት የልምድ ልውውጥ

እንግዲህ ዘልመጥ የሃያ አመት ጎረምሳ ነው
ማለት ይቻላል፡፡ ቀደም ሲል ስራ ሲጀምር
እንደተገበራቸው ጥሩ ስራዎች ሁሉ አሁንም
በተለይ ከህዝቡ ቁጥር መጨመር እና ከመሬት
ጥበት ጋር በተያያዘ ምርትን ማሳደግ የሚያስችሉ
አዳዲስ ስራዎች ለአርሶ አደሩ ማሳየት መቻል
አለበት፡፡

በትግራይ አዲ ንፋስ አካባቢ የተሰራ የውሃ ማቆሪያ ጉርጓድ - 1996 ዓ.ም.
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ሓዱሽ በየነ
በታሕታይ ማይጨው ወረዳ
የአካባቢ ልማት የቀድሞ ሰራተኛ

ዘልመጥ በ1988 ዓ.ም ስራውን ሲጀምር በትግራይ

ሰራተኞች ጋር መግባባት ላይ መድረስ ችለናል፡፡

ደረጃ አቶ አረፋይኔ በፌደራል ደረጃ ደግሞ

በዚህም መሰረት በመረጥናቸው አካባቢዎቹ

ወ/ሮ ሱ ኤድዋርድ እና ዶ/ር ተወልደብርሃን

በሙሉ የተሰራው የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ስራ

እንዲሁም ዶ/ር ሚሊዮን እና ወ/ት ሮማን ስራ

እንዲሁም የደን ልማት ስራ በመንግስት የግብርና

የማስኬድ ስራውን ይሰሩ ነበር፡፡ በዚህ ወቅት

ፕሮግራም ስር ተከናውኗል፡፡

ዘልምጥ የያዛቸውን ፕሮግራሞች ለማስፈፀም
ከተመረጡ የትግራይ ዞኖች መካከል በማዕከላዊ

ለፕሮጀክቱ ስራዎች የመረጥናቸው አካባቢዎች

ዞን በታሕታይ ማይጨው የቦታ መረጣ ጀመርን፡፡

የውሃ ችግር ነበረባቸው፡፡ ለዚህም መፍትሄ ይሆን

በዚህም መሰረት ማይበራዝዮ እና ዓዲንፋስ

ዘንድ ሁለት ትላልቅ ኩሬዎችን አሰራንላቸው፡፡

የተባሉ ጣቢያዎችን መረጥን፡፡

አንዱ ኩሬ ከተረተር የሚመጣውን ጎርፍ
የሚያቀዘቅዝ ሲሆን አንዱ ደግሞ ውሃውን

መጀመሪያ

ስራውን

ስንጀምር

ከአስተዳደሩ

አጠራቅሞ ለአውድማ፣ ለእንስሳት መጠጥነት እና

እንዲሁም ከግብርና ባለሙያዎቹም ጋር ቶሎ

የተለያዩ ፍራፍሬዎችንም ለማምረት የሚያገለግል

ያለመተማመን ነገር ነበር፡፡ ዘልመጥ ይዟቸው

ነበር፡፡

የመጣቸውን ፕሮጀክቶች እንደጋራ ስራ ከመቁጠር
ይልቅ በግል ማህበር የሚሰራ ስራ እንደሆነ

ዘልመጥ በተለይ በተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም

አድርገው የሚቆጥሩ ነበሩ፡፡ እንደሚታወቀው

ኮምፖስት ዝግጅት ረገድ መመሪያ በማዘጋጀት

ለአርሶ አደሮች አዲስ ነገር ስታመጣ በቶሎ

እና ለአርሶ አደሮች ስልጠና በመስጠት ከፍተኛ

አይቀበሉም፤ ይህ ፕሮጀክት መሬታችንን ሊነጥቀን

አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ እያንዳንዱ አርሶ አደር

ነው ይሉ ነበር፡፡ ብዙ ወራትን ከፈጀ የውይይት

ኮምፖስት በሚያዘጋጅበት ወቅት አካሄዱን

እና የማሳመን ስራ በኋላ ግን በተለይ ከአስተዳደር

በተገቢው መንገድ መተግበሩን ክትትል በማድረግ
በተለይ በትግራይ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ስራ
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እንዲስፋፋ ዘልመጥ ከመንግስት የግብርና መርሃ

የተጀመሩባቸው አካባቢዎች አሉ፡፡

ግብር ውጪ የራሱን ሚና ተጫውቷል፡፡ በዚህ
የኮምፖስት ስራ አርሶ አደሩ ለኬሚካል ማዳበሪያ

ከዘልመጥ ጋር በሰራናቸው የመልሶ ማልማትም

የሚያወጣውን ገንዘብ እንዲያድን ከማድረግ

ሆነ ሌሎች ስራዎች ሁሌም የማስታውሳቸው

በተጨማሪ ምርትን በማሳደግ እና የመሬት

ሁለት ነገሮች አሉ፡፡ አንደኛው እኔ እንደወረዳ

ምርታማነትን በመጨመር ለውጥ ማምጣት

የግብርና ባለሙያነቴ የማስተባበር እና የማስፈፀም

ተችሏል፡፡ ይህንንም ለተከታታይ ዘጠኝ አመት

ስራን ከማከናወን በተጨማሪ እንደቀበሌው

የተገኘውን ምርት በመመዘን እና ውጤቱን

የልማት ሰራተኛ እስከ ምሽት ሶስት እና አራት ሰአት

በመመዝገብ ተጨባጭ ለውጥ አይተናል፡፡

በአርሶ አደር መንደሮች በማምሸት ከስራዬ ግዳጅ
ባለፈ የምሰራቸው ስራዎች ነበሩ፡፡ ይህም ለስራው

በተሰራ የመልሶ ማልማት ስራ አካባቢው እራሱ

ስኬት እና ለውጥ ከመጓጓት የተነሳ ያደረግኩት ነበር፡

ተቀይሯል፤ መሬቱ ለእንስሳት መኖነት የሚሆን

፡ ሁለተኛው ደግሞ መጀመሪያ ስራን ስንጀምር

ሳር በብዛት ተገኝቶበታል፡፡ ከዚህ የበለጠ

ይቃወሙን የነበሩ አርሶ አደሮች ከአንድ ወይም

ሀብትና ምርት የለም፡፡ ይሁን እንጂ ይህ መርሃ

ከሁለት አመት በኋላ በሰራነው ስራ እና በተገኘው

ግብር በዘላቂነት አለመቀጠሉ ያሳዛናል፤ እንደእኔ

ውጤት አምነውበት እንዲያውም በተቃራኒው

አስተሳሰብ ይህ ስራ መስፋት ነበረበት፡፡ የተገኘውን

ዋንኛ የስራው ተዋናዮች መሆናቸው ደስ ይለኛል፡፡

በጎ ውጤት ከተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች እንዲሁም
ማሌዢያን ከመሳሰሉ የሶስተኛ አለም ሀገሮች

ለዘልመጥ

ዳይሬክተር

ወ/ሮ

ሱ፣

ለዶ/ር

በርካታ ጎብኚዎች መጥተው አይተውታል፡፡

ተወልደ እና ዶ/ር ሀይሉ፣ በትግራይ ደረጃ
ደግሞ የማይናቅ እንቅስቃሴ ለሚያደርጉት አቶ

በማስቀጠል ዘልመጥ ፊቱን ስራ ፈጣሪ ወደሆኑ

አረፋይኔ፣ በአጠቃላይ ደግሞ ለተቋሙ ሰራተኞች

አርሶ አደሮች በማዞር፣ አቅማቸውን የማጠናከር፣

ላስመዘገቡት ለውጥ እንዲሁም ለተቋሙ 20ኛ

በበጀትም የመደገፍ

ያደርጋል፡፡

ዓመት እንኳን አበቃችሁ እላለሁ፡፡ በተጨማሪም

በአዝርእት ልማት እና እንክብካቤ እንዲሆም

ለተጠቃሚ አርሶ አደሮች በየትምህርት ቤቱ ላሉ

በአካባቢ ጥበቃ፣ በንብ እርባታ ወዘተ. የተለያዩ

የተፈጥሮ እንክብካቤ ክበብ አባላት እንደዚሁም

ስልጠናዎችን በማዘጋጀት እና የተመክሮ ልውውጥ

የዘልመጥ ዓላማ ተቋዳሽ ለሆኑ ሁሉ እንኳን

በማካሄድ መልካም ተመክሮዎችን ወደተለያዩ

ለተቋሙ 20ኛ ዓመት አደረሳችሁ ለማለት

ቀበሌዎች እና ወረዳዎች የማስተላለፍ ስራን ይሰራል፡

እፈልጋለሁ፡፡ እኔም የዚህ አከባበር ተቋዳሽ

፡ በተጨማሪም በንብ ማነብ ስራ የሚንቀሳቀሱ

በመሆኔ በህይወት ኖሬ የተሳተፍኩበትን ስራ

ወጣቶችን በማደራጀት የተለያዩ እንቅስቃሴዎች

ለማስታወስ እድል በማግኘቴ ደስ ብሎኛል፡፡

እንቅስቃሴ
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ኃይሉ ለገሰ
በታሕታይ ማይጨው ወረዳ
የቀድሞ የአዝርዕት ልማት ባለሙያ

ዘላቂ ልማት መካነ ጥናት በ1988 ዓ.ም ስራውን

እንዲሁም የእንስሳት እርባታ ባለሙያዎች

ሲጀምር በቅድሚያ የአካባቢውን መሪዎች

ሁሉም የየራሳቸውን ስራ አከናውነዋል፡፡

ለማሳመን እስከ አራት ወር ጊዜ ወስዷል፡፡
አመራሩም በህዝቡ ተቀባይነት ስላለው
ያመነበትን ነገር ወደ ህብረተሰቡ በማውረድ

አርሶ አደሮቹም የአካባቢ ጥበቃ ስራውን
በሙሉ ልብ ተቀብለው እስከ ሰባት ሄክታር

ወደ ተግባር ገብተናል፡፡

የሚገመት መሬት በደን አልብሰውታል፡፡

በዚያን ጊዜ የወረዳ ግብርና ባለሙያዎች

ቀፎዎችን በመትከል የአርሶ አደሩን የገቢ

በሙሉ የጋራ ስራ ሰርተዋል፤ የመስኖ፣

ምንጭ ለማሳደግ ጥረት ተደርጓል፡፡

የአዝርዕት፣ የደን፣ እና የተፈጥሮ ልማት
የተራቆተ መሬት

ከዚህ በተጨማሪ ዘልመጥ በርከት ያሉ የንብ
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ዘልመጥ ለጠንካራ እና ሞዴል አርሶ አደሮች

አርሶ አደሩ ቀስ በቀስ ሌሎች አካባቢዎች

የበግ እና የፍየል ዝርያዎችን በማከፋፈል

የተገበሩትን ስራ በሚያይ ጊዜ ወደ ተግባር

የወለደችውን እናት በግ ወይም ፍየል አርሶ

የሚገባበት ሁኔታ አለ፡፡

አደሮቹ

ለጎረቤቶቻቸው

እንዲያስተላልፉ

ይደረጋሉ፡፡ በዚህ ሂደት እንስሳዎቹ ሁሉም

ዘልመጥ

ስራውን

ሲጀምር

ከግብርና

አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች ይደርሳሉ፡፡

ባለሙያዎች እና ከአርሶ አደሩ ጋር በጋራ

እነዚህን

አንዳንድ

እንቅስቃሴ ቀንሷል፡፡ በተለይ የበጀት እጥረት

ችግሮች አይጠፉም፤ በተለይ አዳዲስ ነገር

እና የሰው ኃይል በበቂ ሁኔታ አለመኖር

በምናስተዋውቅበት ጊዜ ገበሬው ወዲያውኑ

የተቋሙን ስራ እያጓደለው ይገኛል፡፡

ስራዎች

ስንሰራ

ብዙ ተጉዟል፡፡ ይሁን እንጂ አሁን የዘልመጥ

የመቀበል ሁኔታ አልነበረውም፤ ለዚህም
መፍትሄ ይሆን ዘንድ ለምሳሌ በሌሎች
አካባቢዎች የተሰሩትን ስራዎች ለተመክሮ
ልውውጥ ፊልም በማንሳት ለአርሶ አደሮቹ
እናሳያለን፡፡

ዘልመጥ እንደ ስሙ የበለጠ ስራ እንዲሰራ
እፈልጋለሁ፤

ይበልጥ

ለመስራት

ደግሞ

በተለያየ ደረጃ ካሉ የግብርና ባለሙያዎች
ጋር የበለጠ መቀራረብ ያስፈልጋል፡፡ እንኳን
ለዘልመጥ 20ኛ አመት በዓል አደረሰን፡፡

ስለመልሶ ማልማት ስራ የሚመካከሩ የግብርና
ባለሙያዎች እና አርሶ አደሮች - ትግራይ 1988 ዓ.ም.
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ወልደሚካኤል ድሪር
በታህታይ ማይጨው አዲንፋስ ጣቢያ
የቀድሞ ቀበሌ አስተዳዳሪ እና አርሶ አደር

ዘልመጥ እዚህ አካባቢ ስራ የጀመረው በ1987

ከብቶቻቸውን ወደ ተከለለው አካባቢ በማስገባት

ዓ.ም ነው፡፡ በዚያን ጊዜ ጥብቅ አካባቢ የመከለል

የተተከሉትን እፅዋት በእንስሳት የማስበላት ሁኔታ

እና የመልሶ ማልማት ስራ ለመስራት ሀሳብ ሲመጣ

ነበር፡፡ በዚህ ምክንያት ትንሽ ለጊዜው ችግር

በቀሌው ህብረተሰብ ተቀባይነት አልነበረውም፤

አጋጥሞን ነበር፡፡ በሂደት ግን አብዛኛው አርሶ አደር

መንግስት መሬታችንን ሊወስደው ነው የሚል

በሚሰራው ስራ ጥቅም ስላመነ ይህ ሁኔታ እየቀረ

አስተሳሰብ ነበር፡፡ በኋላ ግን ዘልመጥ ከቀበሌ

መጥቷል፡፡ በተጨማሪም ይህ የአካባቢ ጥበቃ ስራ

አስተዳደር እና ከወረዳው ጋር በመተባበር ህዝቡን

በተደራጀ መልኩ በአምስት ኮሚቴዎች ቁጥጥር

የማሳመን ስራ ተካሄደ፤ ህዝቡም አምኖ ወደ ስራ

ይደረግለት ነበር፡፡ በተለይ ከግጦሽ የመከለል

ገባን፡፡ ሆኖም ይሄ ስራ ሲጀመር እንደሚታየው

ስራ በመስራት ከእንስሳት ንክኪ ነፃ የሆነው

አይን የሚያርፍበት ቦታ አልነበረም፤ መሬቱ በጣም

መሬት ተጠብቋል፡፡ በተሰራው የአካባቢ ጥበቃ

የተራቆተ ነበረ፡፡ በከባድ ጎርፍ የተሸረሸረው ወደ

ስራ መሬቱ እርጥብነቱ እንዲጠብቅ ከማድረግ

12 ሴ.ሜ የሚሆን ጥልቀት የነበረው ቦታ ነበር፡፡

በተጨማሪ የከርሰ ምድር ውሃ ሊፈልቅ ችሏል፡፡

በዚህ የተሸረሸረ ስፍራ ሁለት ቦታ ላይ እርከን
ተሰርቶ፣ ውሃው ተገድቦ፣ ደለል እንዲሞላ እና

በፊት ይሄ መሬት ምርት መስጠት ይቅርና

እንዲደርቅ በማድረግ በመሸርሸር የተፈጠረው

የሚገኘው ውጤት ላብን የማይተካ ነበር፡፡ አሁን

ጥልቀት በአፈር ሞልቷል፡፡ በመጀመሪያ ስራው

ግን ከመሸርሸር የተጠበቀው አፈር እንዲሁም

ብዙ አጥጋቢ አልነበረም፤ በኋላ ግን ለውጡ

የምንጠቀመው ኮምፖስት ተጨምሮበት በየዓመቱ

ታይቷል፤ ብዙ ተክሎች ሁሉ ተተክለው አድገዋል፡፡

ክረምት እና በጋ የተሻለ ምርት እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡

የመልሶ ማልማት ስራውን ስንሰራ ያጋጠሙን

ሁሉም አርሶ አደር በቤቱ ኮምፖስት በማዘጋጀት

ችግሮች

በጓሮው ባለው የአትክልት ስፍራ የተለያዩ አትክልት

ነበሩ፡፡

አንዳንድ

አርሶ

አደሮች

እና ፍራፍሬዎችን ያመርታል፡፡
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ይህ በዚህ ጣቢያ ብቻ በትንሽ ሄክታር የተጀመረ

አሁን እንዲያውም የሰው ቁጥር በበዛበት ወቅት

አካባቢን የመልሶ ማልማት ስራ አሁን በቀበሌው

ከተመሳሳይ መሬት ብዙ ምርት ማግኘት፣ በበቂ

በሙሉ

ድረስ

ሁኔታ መመገብ ተችሏል፡፡ አሁን ስደት የለም፤

ተዘዋውሯል፤ አሁን ህዝቡ ጋር ያለው ለውጥ

ሁሉም ሰው በየቤቱ ነው የሚበላው፤ ይሄ ራሱ

በጣም ነው የሚገርምህ፤ መልሶ ለማልማት ስራ

የለውጡ ምስክር ነው፡፡ የንግግር ሳይሆን የተግባር

ቦታ ለመከለል ቢያስፈልግ ማንም የሚቃወም ሰው

ለውጥ አለ፡፡

እንዲሁም

ወደ

ወረዳው
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የለም፤ እንደውም አርሶ አደሩ በሙሉ ፍቃደኝነት
ይተባበራል፡፡
ሌላው ዘልመጥ ትልቁን ሚና የተጫወተው
በኮምፖስት

ስራ

ነው፡፡

የኮምፖስት

ስራ

በመጀመሪያ ወደ አካባቢያችን የተዋወቀው
በዘልመጥ ነው፡፡ እኛ ፍግን የምንጠቀመው
በአብዛኛው ለማገዶነት ነበር፤ አንዳንድ አርሶ
አደሮች ደግሞ ፍግ ሰብስበው በእርሻ መሬት ላይ
ያፈሳሉ፡፡ ዘልመጥ ያሳየን ግን በደንብ አከማችተን
በዘመናዊ መልኩ ኮምፖስት ማቀናበርን ነው፡
፡ አሁን አንድ ለማገዶ የሚውል የእንስሳት ቅሪት
ወይም እበት የለም፡፡ እየተሰበሰበ ኮምፖስት
ለመስራት ይውላል፤ ምክንያቱም ኮምፖስት
ማለት ለህብረተሰቡ ህይወት ነው፡፡ አርሶ አደሩ
ማዳበሪያን ለአንድ ወቅት ነው የሚጠቀምበት፤
ኮምፖስት ከሆነ ግን አንድ ጊዜ በደንብ ከተዘጋጀ
ከሶስት እስከ አምስት አመት ያገለግላል፡፡ በአሁኑ
ወቅት በወረዳው በሙሉ ኮምፖስት የማያዘጋጅ
አርሶ አደር የለም፡፡ በኮምፖስት በመጠቀማችን
የምርት ጭማሪ አይተንበታል፤ ከአንድ ጥማድ
ወይም ሩብ ሄክታር መሬት የምናገኝ የነበረው
ሁለት ኩንታል ምርት ነበር፡፡ አሁን ግን ከአንድ
ጥማድ መሬት በትክክል ወደ ስምንት ኩንታል
ምርት እናገኛለን፡፡

የባቄላ እሸት ሰብስባ የያዘች ኮረዳ - ትግራይ 1995 ዓ.ም.
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ሼህ ኑሩ ያሲን
በኦፍላ ወረዳ ሐሸንጌ አካባቢ ዓዲ አቦሞሳ
ቀበሌ አርሶ አደር እና የቀድሞ ሊቀመንበር

ከዘልመጥ ጋር በ1988 ዓ.ም. ስራ ስንጀምር ብዙ

ክረምት ሲሆን መሬቱ የዝናብ ውሃ ከጠገበ በኋላ

ጥያቄዎች ነበሩኝ፡፡ በዚህም መሰረት ፕሮጀክቶቹ

ቀሪው በከንቱ ይፈስ ነበር፤ በተቃራኒው መስከረም

ምርትን

ለማሻሻል፣

አዘራርን

ለማስተካከል

ላይ መሬቱ ክው ብሎ ይደርቅ ነበር፡፡ ኮምፖስቱን

ተረዳሁኝ፡፡

በኮምፖስት

መጠቀም ከጀመርን ግን በኮምፖስት የዳበረው

ተገነዘብኩ፡፡

መሬት በክረምት ውሃውን ይመጠዋል፤ እስከ

እንዳስረዱንም እኔ እንዲሁም ወንድሜ እና ሚስቱ

ጥቅምት ድረስም መሬቱ እርጥበት ይኖረዋል፡፡

ሶስታችን ሆነን ስራውን ሞከርነው፡፡ አቶ አረፋይኔ

ይህንን ተመክሮ ለአካባቢ ማስተማር ችለናል፡፡

ባስረዳን እና ባሳየንም መሰረት ሰብላችንን በሶስት

በ1988 ዓ.ም. በሶስት አርሶ አደር የተጀመረው

አይነት አዘራር ዘራነው፡፡ የእርሻዬን አንድ ሶስተኛ

ስራ፣ በ1990 ዓ.ም. ሌሎች ሰባ ሶስት ሰዎች

ኮምፖስትም ሆነ ማዳበሪያ ሳላደርግበት የማሽላ

እንዲተገብሩት ተደርጓል፡፡ በዚያ ወቅት ያገኘነውን

ዘር ዘራሁበት፤ ሌላ አንድ ሶስተኛውን መሬት ማሽላ

ውጤት ሌሎችም እንዲጠቀሙበት በማሰብ

በማዳበሪያ ዘራሁበት፤ ቀሪውም ደግሞ በኮንፖስት

በክልል ደረጃ ተግባራዊ እንዲሆን ለቀበሌያችን

እና በፍግ ብቻ አርጌ ዘራሁት፡፡ በባዶው ከዘራሁት

አመለከትን፡፡ በወቅቱ የነበሩት አስተዳደሮች

ወደ አንድ ኩንታል አገኘሁበት፤ በማዳበሪያ

ኮምፖስት ከታየ ማዳበሪያ ይጠፋል በማለት

ከተዘራው ወደ አራት ኩንታል አገኘሁበት፤

ስራውን ለሌሎች አናሳይም አሉ፡፡

እንደሚጠቅሙ
ብንጠቀም

ያለውን

ጠቀሜታ

በኮምፖስት እና ፍግ ብቻ ከዘራሁት ደግሞ 7.5
ኩንታል አገኘሁበት፤ በኮምፖስት በመጠቀማችን

በወቅቱ እነ ዶ/ር ተወልደ፣ ወ/ሮ ሱ እና ልጃቸው

የምናገኘው የሰብል ምርት ላይ በጣም ልዩነት

ወ/ት ሮማን እንዲሁም አቶ አረፋይኔ የኮምፖስት

ነበር፡፡ ውጤቱ ገና ከአበቃቀሉ ያስታውቃል፤

ጉድጓድ በማህበር ስንቆፍር ሊጎበኙን መጡ፡፡

በኮምፖስት የተዘራው እህል ግንዱ ወፍራም ነው፤

በምንሰራው ስራ በጣም ተደሰቱ፤ በወቅቱ ሌላ

ምርቱም ያንን ያህል ልዩነት አለው፡፡ በኮምፖስቱ

ጉድጓድ ቆፍረን እንደነበር እና የጎርፍ ውሃ

ምክንያት አፈሩ ውሃ በደንብ ይይዛል፡፡ ቀደም ሲል

እንዳፈረሰብን ነገርናቸው፤ ይህንንም ችግራችንን

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

የኮምፖስት አዘገጃጀት ስልጠና ለአርሶ አደሮች ሲሰጥ - ትግራይ 1995 ዓ.ም.

አይተው ጉድጓዱን በኮንክሪት እንድንሰራ የሲሚንቶ መግዣ 10ሺ ብር ሸለሙን፡፡ በዚህም አማካይነት ሶስት
ሜትር በሶስት ሜትር የሆነ የኮምፖስት ጉድጓድ በኮንክሪት ሰራን፡፡ አሁን ይህ ጉድጓድ ኮምፖስት እንደተሞላ
ተቀምጧል፡፡ በጊዜው በማዳበሪያ እንድንጠቀም ግፊት ይደረግብን ስለነበር፤ በማህበር የሰራነውን የኮምፖስት
ጉድጓድ ትተን ፊታችንን ወደ ማዳበሪያ አዞርን፡፡ እኔም በስራ ምክንያት ወደአላማጣ ስለተዘዋወርኩ በትብብር
የመስራቱ ስራ ተዳከመ፡፡ ከአራት አመት ቆይታ በኋላ ወደ እርሻ ስራዬ ስመለስ በኮምፖስት መጠቀሙን
ቀጥያለሁ፡፡ ማዳበሪያም እወስዳለሁ እሱንም ከኮምፖስት ጋር አድርጌ እያቀላቀልኩ እሰራለሁ፡፡

ኮምፖስትን በመጠቀም የተዘራ የበቆሎ ማሳ ውስጥ (አቶ አረፋይኔ እና ዶ/ር ኃይሉ (መሃል) ከግብርና ባለሙያዎች ጋር)
ትግራይ 1995 ዓ.ም.

50

51

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ጃኖ መሐመድ
በኦፍላ ወረዳ ሓሸንጌ አካባቢ
ዓዲ አቦሞሳ ቀበሌ አርሶ አደር

የዛሬ 18 ወይም 20 አመት አካባቢ ነበር ኮምፖስትን

አሁን ግን በኮምፖስት መጠቀም አቁመናል፤ ግብርና

በተለያዩ ንጥረ ነገሮች በመቀመም እና በጉድጓድ

ቢሮ በማዳበሪያ እንድንጠቀም ስለሚያበረታቱን

በመቅበር የተብላላውን ኮምፖስት እያወጣን

በጉልበትም በገንዘብም ከምንጎዳ ማዳበሪያውን

እርሻችን ላይ መነስነስ የጀመርነው፡፡ በኮምፖስቱ

መጠቀም መርጠናል፤ ምርታችን ግን ቀንሷል፤

ምክንያት አፈሩ ለምነቱ ጨመረ፤ እንደእስፖንጅ

በኮምፖስት

እየለሰለሰና እየወፈረ እርጥበት የመቋጠር አቅሙ

ለረጅም አመታት ይዞ ይቆያል፤ ምርቱም ከአመት

ጨመረ፡፡ በዚህም ምክንያት የምናገኘው ምርት

አመት አይቀንስም፡፡ ማዳበሪያውን ግን በየአመቱ

በእጥፍ ጨመረ፡፡ ስራውን ስንጀምር አንዳንድ

ካልተጠቀምን ምርቱ እየቀነሰ ይሄዳል፡፡

ስንጠቀም

ሰዎች ያጣጥሉብን ነበር፤ በኋላ ግን ሁለት
ሆነን የጀመርነውን የኮምፖስት ስራ ብዙዎች
እንድናሳያቸው እየለመኑ ይገቡበት ጀመር፡፡ በዚያ
የተነሳ የተጠቃሚዎች ቁጥር እየጨመረ መጣ፡፡
በኮምፖስት መጠቀም ከመጀመሬ በፊት በማዳበሪያ
ተጠቅሜ ከአንድ ጥማድ ወይም ከሩብ ሄክታር
መሬት ላይ እስከ 12 ኩንታል ምርት አገኝ ነበር፡፡
ኮምፖስት መጠቀም ከጀመርኩ በኋላ ግን ከዚሁ ሩብ
ሄክታር መሬት ከ18-20 ኩንታል ምርት አገኛለሁ፡፡
በኮምፖስት በመጠቀሜ የእለት ምግቤን ከመቻል
ባለፈ የተረፈውን በመሸጥ በማገኘው ገቢ ልጆቼን
አስተምሬያለሁ፡፡ በተጨማሪ ልብሶቼን በአመት
ሶስት ጊዜ መቀየር ችያለሁ፡፡

በኮምፖስት የበቀለ የማሽላ ዛላ

መሬቱ

ልስላሴውን
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አቶ አረፋይኔ (የዘልመጥ ሰራተኛ) ከተቋሙ የመጀመሪያ አርሶ አደሮች ጋር - ታህታይ ማይጨው ወረዳ ፣ ትግራይ 1990 ዓ.ም.

የልማት ወኪል (በግራ) እና የመጀመሪያዋ ሴት ሞዴል አርሶ አደር (በቀኝ)- ታህታይ

ማይጨው ወረዳ ፣ ትግራይ 1990 ዓ.ም.

ይህ በታህታይ ማይጨው ወረዳ የተካሄድ የአርሶ አደሮች የልምድ ልውውጥ ሲሆን
የአካባቢው ነዋሪዎች ሰልጣኞችን ለማስተናገድ ከቤታቸው ዳቦና ጠላ አዘጋጅተው
አምጥተዋል - ትግራይ 1990 ዓ.ም.
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ሱ ኤድዋርድስ

ዘ ላቂ ል ማት መ ካነ- ጥ ናት በ ደቡብ ወ ሎ

የዘልመጥ ዳይሬክተር

በ1988 ዓ.ም. ከአቶ አረፋይኔ
ጋር ስራችንን በትግራይ ስንጀምር
ኤክስፐርቶችን እና የልማት ወኪሎችን
በስፋት ማሰልጠን ስንጀምር አርሶ አደሮችን

የሰው ኃይል መቆጠብ ቻልን፡፡
እንድሪስ መሃመድ በደቡብ ወሎ
ዞን የዘልመጥ ደሴ ሰራተኛ ሲሆን
በወቅቱ በትግራይ ክልል ከምንሰራው ስራ

አናሳትፍም ነበር፡፡ ታዲያ እነዚህ ያሰለጠናቸው

ለመማር አርሶ አደሮችን እና የኤክስቴንሽን

ባለሙያዎች በየአመቱ

ስራ ይለቃሉ፤ በዚህ

ሰራተኞችን ወደቦታው ለማምጣት ሃሳብ አቀረበ፤

ምክንያት

ተመሳሳይ

ስልጠና

በዚህም መሰረት ወርክሾፕ አዘጋጅተን ስራችንን

በድጋሚ እንሰጣለን፡፡ ታዲያ በ1993 እና

አሳየናቸው፤ ስልጠናዎችንም ሰጠናቸው፡፡ ያዩት

1994 ከነዚህ ባለሙያዎች በተጨማሪ አርሶ

ነገር በጣም አሳመናቸው፡፡ በወርክሾፑ ተሳታፊ

አደሮችን

ጀመርን፡፡

የነበረው የመቅደላ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ጌታቸው

በየአመቱ

ሊበን በስልጠና ተሳታፊ የነበሩ አርሶ አደሮች

በየአመቱ

በስልጠናው

ይህንን

ማካተት

በማድረጋችን

አዳዲስ

ባለሙያዎች

በማሰልጠን

የምናጠፋውን ጊዜ፣ ገንዘብ እና

የሰለጠኑትን ስልጠና ለሌሎች አስር
የቤተሰብ አባሎች እና ጎረቤት
በደቡብ ወሎ ዞን የሃይቅ ዙሪያ እይታ
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የዘልመጥ መስራቾች ዶ/ር ተወልደብርሃን እና ወ/ሮ ሱ ከመቅደላ
ወረዳ አስተዳደር ሽልማት በተበረከተላቸው ወቅት - 1997 ዓ.ም.
የዘልመጥ መስራቾች ዶ/ር ተወልደ ብርሃን እና ወ/ሮ ሱ ከመቅደላ ወረዳ
አስተዳደር ሽልማት እንደተበረከተላቸው - አማራ ክልል 1997 ዓ.ም.

አርሶ አደሮች እንዲያሰለጥኑ ሀሳብ
አመጣ፤ ይህ አሰራር የሚታይ ለውጥ
አመጣ፡፡ አርሶ አደሮች የምናሰለጥናቸውን
ስልጠና የሚረዱበት የራሳቸው አመለካከት

እነዚህ ባለሙያዎች በማስተባበር፣
ስልጠናዎች በትክክል እንዲተገበሩ
በመቆጣጠር እና የተገኙትን ውጤቶች
መረጃ በመሰብሰብ እገዛ ያደርጋሉ፡፡ በአርሶ

ስላላቸው ከአርሶ አደሮች ለሚነሱ ችግሮች የተሻለ

አደሮቹ እና በኤክስቴንሽን ባለሙያዎቹ እና

መፍትሄ የሚሰጡት አርሶ አደሮች እራሳቸው

በኤክስፐርቶቹ መሀከል የጠበቀ ግንኙነት መኖሩ

ናቸው፡፡ አንዳንድ ጊዜ ግን አርሶ አደሮቹ ችግሩን

በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ ይህንንም ታሳቢ በማድረግ

መፍታት ሲያቅታቸው የልማት ወኪሎች እና

በምናካሄዳቸው ወርክሾፖች ላይ አርሶ አደሮችን

ኤክስፐርቶች መፍትሄ ይሰጣሉ፡፡ የስልጠናውን

እና የኤክስቴንሽን ባለሙያዎችን እናሳትፋለን፡፡

ሳይንስ የበለጠ ስለሚረዱት የተሻለ መረጃ
መስጠት ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም ከአርሶ አደሮቹ
በተሻለ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መዘዋወር
ስለሚችሉ አዳዲስ እውቀትን ይዘው
መምጣት ይችላሉ፡፡
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ጌታቸው ሊበን መሐመድ
የመቅደላ ወረዳ የቀድሞ አስተዳዳሪ

ቀድሞ በነበረኝ የአስተዳደርነት ጊዜዬ ዘልመጥ

ስራዎችን በትምህርት ቤት እና በቀበሌ ደረጃ

ፕሮጀክት

ህብረተሰቡ

ተጠናክረው እንዲሰፋ የማድረግ ስራዎች የተሰሩ

በዘላቂነት ለመለወጥ የሚያስችል የተመክሮ

መሆኑን አስታውሳለው፡፡ ከየቀበሌ አመራርና

ልውውጥ ለማድረግ ወደ ትግራይ፣ ኦሮሚያ፣

ከህዝቡ ጋር በነበረን መግባባትም በወረዳችን

ደቡብና የተለያዩ ቦታዎች ጉዞ አድርገናል፡፡

የተጋጋጡ ተራራዎችን እንዲለሙ አድርገናል፤

በዚህም መሰረት አርሶ አደሮች የቀሰሙትን

በዚህም ምክንያት አካባቢው ድርቅን መቋቋም

ልምምድ ተግባራዊ አድርገው ወደ ስራ እንዲገቡ

ችሏል፡፡ አርሶ አደሮች በተለይም ውሃን ከመያዝ

አድርገናል፡፡ በተለይም ዘላቂ በሆነ መንገድ

አኳያ አካባቢያችን በደን ስንሸፍን ደርቀው

ህብረተሰቡ የተፈጥሮ ሀብትን ከመጠበቅ አኳያ

የነበሩ ምንጮች በድጋሚ በመፍለቅ፣ ተራራዎች

እንዲሁም ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ አኳያ

ሲያገግሙ ከነሱ የሚገኘውን ውሃ በማጎልበት፣

የተለያዩ ስራዎች የተሰሩባቸው ሁኔታዎች አሉ፡፡

የውሃ ጉድጓዶችን በመቆፈር አትክልትና ፍራፍሬን

የከርሰ ምድር ውሃ የማሰባሰብ እና የተራራ ልማት

አምርተው ተጠቅመዋል፡፡ በኤል ኒኖ የአየር ንብረት

ስራ ሰርተናል፡፡ ይህንን በምናደርግበት ወቅት

ለውጥ ክስተት ሳቢያ የድርቅ ችግሮች ሲፈጠሩ

በዶ/ር ተወልደ ብርሃን እና በባለቤታቸው ወ/ሮ ሱ

የተቆፈረ ውሃ ያለው አርሶ አደር ችግር ውስጥ

ከፍተኛ እገዛ ተደርጎልናል፡፡

አልገባም፡፡ ስለዘህ ለአርሶ አደሩ ውሃ መሰነቅ ባንክ

ቀርፆ

የወረዳችንን

እንደሆነና ገንዘብ እንደቆጠበ ነው ያስተማረን፡፡
ዘልመጥ ከ500,000 ብር በላይ የገንዘብ ድጋፍ

ስለዘህ ውሃ የያዙ አርሶአደሮች ሃብታም ሆነዋል፤

አድርጎልን በሰራነው ስራም ወረዳው የተሻለ

እንዲያውም ለህዳሴው ግድብ ድጋፍ አድርገው

ውጤት በማስመዝገቡ በዞንና በክልልም እውቅና

በወረዳችንም በዞንም ተሸልመዋል፡፡ ከ 60,000

ያገኘበት ሁኔታ ነበር፡፡ ከዛም በኋላ ትግራይ

እስከ 80,000 ብር ድረስ ለህዳሴው ግድብ

ላይ ልምድ ወስደው የመጡትን ሞዴል አርሶ

ሰጥተዋል፡፡

አደሮች ማዕከል በማድረግ የአካባቢ ጥበቃ
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ዘልመጥ ያስፋፋቸውን እነዚህን የአካባቢ ጥበቃ

የተባሉ አንድ አርሶ አደር ባለ 12 ሜትር ጉድጓድ

እና ምርት እና ምርታማነት የሚጨምሩ አሰራሮችን

ቆፍረው ውሃ አውጥተዋል፡፡ ይህንን ጥልቀጥ

ለህዝቡ ስናስተዋውቅ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች አሉ፤

ያለው ጉርጓድ ለብቻቸው ሲቆፍሩ በነበራቸው

ለምሳሌ የኮምፖስት ዝግጅት በምናስተምርበት

ቁርጠኝነት በባለቤታቸው በኩል ደሞ ይሄ ሰውዬ

ወቅት ኮምፖስት መስራት አድካሚ ነው በማለት

ጉድጓድ ሲቆፍር ሊሞት ነው በሚል ፍራቻ በሀሳብ

የታካችነት ስሜት በአርሶ አደሩ ውስጥ ነበር፤

ባለመግባባታቸው እንደተለያዩ አስታውሳለሁ፡፡

በተጨማሪም ኮምፖስት ምች ያማታል የሚል

ታዲያ ይህን አይተን እና ሰምተን ከመጣን በኋላ

ስጋት ነበር፡፡ ይህንን እና መሰል ተግዳሮቶች

022 በሚባለው ቀበሌ የሚኖር አንድ አርሶ አደር

ለመቅረፍ ጥረት አድርገናል፡፡

በስምንት ቀን ውስጥ የቄስ ማለደን አይነት ጉድጓድ
ቆፍሮ ኑ እዩልኝ አለን፡፡ እንደተጋበዝነውም ሄደን

ዘልመጥ በትምህርት ቤት ላይ ከሚሰራው ስራ

ስናየው ከሳቸው የበለጠ አሻሽሎ ጉድጓዱን

በተለይ የማሻ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሻሼ

ቆፍሮታል፡፡ ባየነው ነገር በጣም ተደንቀን ሌሎች

የአካባቢ ጥበቃ ክበብ ተጠቃሽ ነው፡፡ የክበቡ

አርሶ አደሮች ከዚህ ተግባር ልምድ እንዲወስዱ

አባላት አስተማሪዎችና ተማሪዎች ስለአካባቢ

በማድረግ ብዙዎች ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገናል፡፡

ጥበቃ እና እንክብካቤ ግንዛቤ እንዲያገኙ ስልጠና
ካገኙ በኋላ በትምህርት ቤታቸው ውስጥ አገር

የዘልመጥ

በቀል ዛፎችን፣ ጠፍተው የነበሩ ለምሳሌ የዋርካ

እቅዶችና አላማዎች ጋር የተጣጣሙ ናቸው፡፡

ዝርያዎችን፣ መድኃኒት የሚሆኑ አትክልቶችን፣

ዘልመጥ በትንሹ ጀምሮ በበርካታ ክልሎች

ወይራ፣ ክትክታ የመሳሰሉ ዛፎችን በትምህርት ቤቱ

ፕሮጀክቱን እንዳሰፋ አውቃለው፡፡ ስራውን

አካባቢ ተክለዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አትክልትና

በትምህት

ፍራፍሬዎችን

እወቀት

ሄዷል፤ በአመራሩም፣ በህዝቡም፣ በሃገር ደረጃም

መሰረትም የራሳቸውን ምርምር በማድረግ በ80

ተቀባይነት ያለው ድርጅት ነው፡፡ ዘላቂ ልማት

ቀን የሚደርስ ድንች አግኝተዋል፡፡ ከዛ ትምህርት

መካነ ጥናት የ 20 አመት በአሉን በማክበሩ በጣም

ቤት ሌሎች አርሶ አደሮች ጭምር ተመክሮ

ደስ ብሎኛል፡፡

ተክለዋል፤

ባገኙት

ፕሮጀክቶች

ቤቶችም

አንደኛ

ከመንግስት

በወረዳዎችም

እያሰፋ

እንዲወስዱ ለማደረግ ችለናል፡፡
ከዘልመጥ ጋር በሰራንባቸው ጊዜዎች በጣም
የማልረሳው አንድ ክስተት አለ፤ ትግራይ ላይ
የነበረውን ልምድ ለመቅሰም አርሶ አደሮችን
ይዘን በሄድንበት ጊዜ ያጋጠሙኝ ቄስ ማለደ

አቶ ጌታቸው ከአዲስ ነገር ፈጣሪ አርሶ አደሮች ጋር መቅደላ ወረዳ፣ አማራ ክልል 1997 ዓ.ም.
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እንድሪስ መሐመድ
በዘላቂ ልማት መካነ ጥናት የደሴ ቅርንጫፍ
የማህበረሰብ አገልጋይ

ዘልመጥን የማውቀው ከ2002 ዓ.ም. ጀምሮ

የሚፈልጓቸውን ተቆርጠው የተቀናጁ የማንጎ፣

ሲሆን በዛን ወቅት እኔ የመቅደላ ወረዳ ግብርና

የአቦካዶ፣ እና የብርቱካን ችግኞችን ገዝተው

ሃላፊ ነበርኩኝ፡፡ ወረዳችን በተለይ በጥምር

ለመጠቀም ስለሚወደድባቸው ጥምር ግብርናን

እርሻና በኮምፖስት ዝግጅት፣ በልቅ ግጦሽ

በስፋት መስራት አልቻሉም፡፡ ስለሆነም ዘልመጥ

ቁጥጥር እና በከርሰምድር ውሃ ፍለጋ በሌላ ክልል

ማንጎን ቆርጦ የማቀናጀት ስራ አርሶ አደሮቹ

የነበረውን ምርጥ ተመክሮ እንዲቀስም ዘልመጥ

እራሳቸው እንዲሰሩት ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል፡፡

አርሶ አደሮችን፣ ባለሙያዎችንና ሃላፊዎችን ወደ

እነኚህን ለእርሻ ተስማሚ የሆኑ፣ ለእንስሳትም

አክሱም ወስዶ የልምድ ልውውጥ በማድረግ

መኖነት

ነበር የጀመርነው፤ በአክሱም በነበረው ቆይታ

ለመጨመር የሚችሉ፣ ለገበሬው ደግሞ በቀላሉ

ዘልመጥ እንዴት ከወረዳው ግብርና ጋር ተቀናጅቶ

ገቢ የሚያስገኙ፣ ተክሎችን አርሶ አደሮቹ የራሳቸው

እንደሚሰራ አይተናል፡፡

ማሳ ላይ ተከሉ፤ ሌላው አርሶ አደርም ከዚህ ሁኔታ

የሚያገለግሉ፣

የአፈርን

ለምነት

እንዲማርበት የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡
ከልምድ ልውውጡ እና ስልጠናው በኋላ አርሶ
አደሮቹ በራሳቸው ጓሮ ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት

የከርሰ ምድር ውሃን አውጥቶ ጥቅም ላይ

እንዲያዘጋጁና ለሌላው አምራች አርሶ አደር

ማዋል አናውቅም ነበር፡፡ ትግራይ ክልል ላይ

እንዲያሳዩ አደረግን፡፡ በማስቀጠልም ገበሬው

ቄስ ማለደ የሚባሉ አርሶ አደር ውሃን ቆፍረው

ለጥምር ግብርና የሚሆኑ ተክሎችን ከባለሙያው

እንዴት እንዳወጡ እና በእርሻቸው ላይ እንዴት

ጋር

እንዲያፈላ

እንደተጠቀሙበት አይተን መጣን፡፡ ይህንንም ስራ

የጥምር እርሻ ትግበራ ከጊዜ ወደ

ያየ አንድ የልምድ ልውውጡ ተሳታፊ አርሶ አደር

በመመካከር

አደረግን፡፡

ችግኛቸውን

ጊዜ እየጨመረ ነው፤ አርሶ አደሮቹ ለዚህ ስራ

ወደ ቀዬው ሲመለስ ተግባራዊ አደረገው፡፡
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በተመክሮው ባየነው መሰረትም በአካባቢያችን

ስመጣ ከትግራይ የቀሰምናቸውን እና መቅደላ ላይ

ባሉ ተራራዎች እና ተዳፋት ቦታዎች ላይ የተፋሰስን

የተገበርናቸውን የዘልመጥን ስራዎች ለአርሶ አደሩ

ስራ በወል መሬቶች ላይ ተግባራዊ አደረግን፡፡

ጠቃሚ፣ ለአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራም ተስማሚ

በአካባቢያችን

ከትግራይ፣

ስለነበሩ ስራውን ቀጥሎ በተመደብኩበትም

ከኦሮምያ፣ ከአማራ እና ከደቡብ ክልል የተለያዩ

ወረዳም አስፋፋነው፡፡ አምባሰል የነበረኝን የአንድ

ዞኖች እሰከ ወረዳዎች የተወጣጡ የግብርና እና

አመት ቆይታ ጨርሼ ወደ ተሁለደሬ መጣሁ፡፡

የተፈጥሮ ጥበቃ ባለሙያዎች እንዲሁም የተለያዩ

እዛም በተመሳሳይ መቅደላ እና አምባሰል ላይ

አመራሮች ጎበኙት፡፡

የተገበርኩትን የዘልመጥ ስራ የማስፋት ስራ ሰራሁ፡፡

የሰራነውም

ስራ

አምባሰል ላይ መጥቶ ስለ ኮምፖስት ዝግጅት
በኛ አካባቢ የሰራነው ስራ ከትግራይ ካየነው ለየት

ለመጀመሪያ ግዜ ስልጠና የሰጠው ዘልመጥ ነው፡፡

የሚያደርገው እዛ የተጀመረው ስራ በውስን አካባቢ

በወቅቱ

በሞዴልነት ሲሆን እኛ ግን በወረዳ ውስጥ ባሉ

የሚያርፉበት ሆቴል ስላልነበር በወረዳው የሚሰሩ

ሁሉም ቀበሌዎች ማለት ይቻላል የተማርነውን

የግብር ባለሙያዎች ቤት እያደሩ ነበር አርሶ

ስራ ተግባራዊ አድርገናል፡፡ ከ686 በላይ የከርሰ

አደሩን ያሰለጠኑት፡፡ ዘልመጥ በነዚህ ወረዳዎች

ምድር ውሃ ጉድጓዶች ተቆፍረዋል፡፡

የሚሰራውን ስራ በባለቤትነት የሚሰጠው ለአርሶ

ከዚያ በማስቀጠል የመንግስት ሰራተኛ ስለሆንኩ
የስራ ቦታዬን ወደ አምባሰል ቀየርኩ፡፡ አምባሰልም

አቶ እንድሪስ ስለ ችግኝ ማፍያ ጣቢያ ማብራሪያ ሲሰጡ
- ጥቢ፣ አማራ ክልል 1997 ዓ.ም.

አሰልጣኞቹ

ስራቸውን

ሲጨርሱ

አደሩ ነው፡፡ አርሶ አደሩ ካመነበት ስራውን
ለማስፋፋት ቀላል ስለሆነ እነሱን ካድሬዎች አድርጎ
በመሾም ስራውን እያሰፋ ይገኛል፡፡
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በ2001 ዓ.ም. እኔ የድርጅቱ ሰራተኛ ሆኜ

መዝራት ለገበሬው አስተዋወቅን፡፡

ተቀላቀልኩ፤ ከዚያም በከፊል ደሴ ዙሪያ አካባቢ
ባለው የዝናብ ስርጭት ችግር ምክንያት ሰብሉ

ዘልመጥ እነዚህ ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን

በቂ እርጥበት ሰለማያገኝ በቂ ምርት ሳይሰጥ

ሰርቶ በማሳየት የመንግስት ግብርና ፅ/ቤቶች

አርሶ አደሩም የልፋቱን ያህል ምርት ሳያገኝ

እንዲያስፋፉት ያስረክባል፡፡

የሚቀርባቸው ሁኔታዎች አሉ፡፡ በመሆኑም
የክረምቱን ውሃ በአግባቡ ተጠቅሞ ልክ እንደ
ጓሮ አትክልቶች ሰብልንም ቀደም ብሎ በመደብ
ላይ አፍልቶ በማሳ ላይ በማዛመት ያለውን በውሃ
እጥረት ምክንያት የሚፈጠር የምርት ውስንነትን
ለመቅረፍ ተሞከረ፡፡

ሌላው መንግስት የመስኖ ስራን ከማስፋፋት
ጋር በተያያዘ ከወንዝ ውሃ ለመጥለፍ የሚያግዙ
ፓምፖችን ሰፊው አርሶ አደር ገዝቶ በመጠቀም
ላይ ይገኛል፡፡ ይሁንና አርሶ አደሩ እስከ 10,000
ብር ገዝቶ ስለሚጠቀምበት የውሃ ፓምፕ ጥገና
በቂ ግንዛቤ ስለሌለው በትንሽ ብልሽት ፓምፖቹ

ዶ/ር ኃይሉ እና አቶ አረፋይኔ የሚባሉ የዘልመጥ

ከአገልግሎት ውጪ ይሆናሉ፡፡ ለዚህ መፍትሄ

ሰራተኞች ይህንን ሙከራ በትግራይ ክልል በዳጉሳ

ይሆን ዘንድ ከዞን እና ከወረዳ ግብርና ጋር

እህል በሶስት ገበሬዎች ማሳ ላይ ሞከሩት፡፡

በመተባበር ባለፈው አመት ወደ 70 አርሶ አደሮችን

እነሱ ከሞከሩት ከአንድ አመት በኋላ ይህን ስራ

በፓምፕ ጥገና ስራ አሰልጥነናቸው የራሳቸውን

አምባሰል ወረዳ ላይ በገበሬዎች ማሳና በገበሬዎች

ብሎም የሌሎች አርሶ አደሮችን የውሃ መሳቢያ

ማሰልጠኛ ጣቢያ ሞከርነው፤ በጣም ውጤታማ

እንዲጠግኑ አስችለናቸዋል፡፡

ሆነ፡፡

በአመቱ በዳጉሳ ብቻ አልተገደብንም፤

በቆሎንም፣ ስንዴንም ጤፍንም የማዛመት ስራው
በስፋት ቀጠለ፡፡ እሱም ስራ በጣም ውጤታማ
ሆነ፡፡ በመጀመሪያ አርሶ አደሩም የግብርና
ባለሙያውም ጤፍን በችግኝ ደረጃ አፍልቶ
ማዛመት እንዴት ይሞከራል የሚል አስተሳሰብ
ነበረው፡፡ እኛ ግን ውጤታማ ሆንንበት፡፡

በአጠቃላይ ዘልመጥ የሚሰራው ስራ የመንግስትን
አሰራርን ተከትሎ ሲሆን በአርሶ አደሩ ላይ የሚታዩ
ክፍተቶችን በመለየት እና በመሙላት ዘላቂነት
ያለው የግብርና ስራ እንዲከናወን፣ እንዲሁም
አርሶ አደሮች እርስ በእርስ እንዲሰለጥኑ የማድረግ
ስራን ይሰራል፡፡

በአፋር ክልል ታላክ የሚባል ቦታ ላይ እንዲሁም

የኮምፖስት እና ሰብልን በመስመር የመዝራት፣

በባቲ፣ ቃሉ፣ ተሁለደሬን፣ አምባሰል እና በከፊል

እንዲሁም የአባባራሪ እና አጥማጅ ቴክኖሎጂ

ወረባቦ ወረዳዎች ላይ ይህን ስራ ሞክረን በጣም

በአርሶ አደሩ እና በመንግስት የምርምር አካላት

ውጤታማ ሆነ፡፡ በተጨማሪም ጤፍን በመስመር

ውጤታማነታቸው

ታውቆ

ሙሉ

በሙሉ

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

የመንግስት የግብርና አሰራር ውስጥ ገብተዋል፡፡
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ስራዎችን ሰርቻለሁ፤ ለአርሶ አደሮች ከመንግስት
ጋር ሆኜ በርካታ ስልጠናዎችን ሰጥቻለሁ፡፡

እኔ ከነ ዶ/ር ሀይሉ በተማርኩት መሰረት አርሶ

አርሶ አደርን ስታሰለጥን ሁሉንም ነገር እሺ ብሎ

አደሩን በተግባር ለማስተማር ጫማዬን አውልቄ

ይቀበልሀል፤ ወደተግባር ግን አይተገብረውም

ኮምፖስት አዘጋጃለሁ፤ ጠቃሚ የሆኑ ወጎቹንና

ምክንያቱም አርሶ አደሩ የራሱ እውቀት አለው፤

ባህሎችን አክብሬ ለአርሶ አደሩ ስልጠናዎችን

ያንን እውቀት እኛ ከምንሰጠው እውቀት ጋር

እሰጣለሁ፤ አርሶ አደሩ እርስ በእርስ እንዲማማር

አቀናጅተን መስራት አልቻልንም ነበር፡፡

አስተዋጽኦ አደርጋለሁ፤ አስፈላጊውን ድጋፍም
አደርጋለሁ፤ ለዘላቂ ልማት የሚሆኑ አሰራሮችን

በዘልመጥ በዋናነት የተማርኩት ትምህርት ቢኖር

በማምጣት ድጋፍ በሚያስፈልጋቸው ነገሮች

አርሶ አደሩ በአሰራሩ ውጤታማ እንዲሆን የልብ

ከአርሶ አደሩ፣ ከባለሙያው፣ ከቀበሌ ከወረዳው

ትርታውን አዳምጦ፣ ከእርሱ ጋር ተግባብቶ

አመራር ጋር ተቀናጅቶ በመስራት፣ እነሱም

መስራት አስፈላጊ መሆኑን ነው፡፡ ከአርሶ አደሩ

የሚሰጡኝ አስተያየት በመቀበል በኩል አስተዋጽኦ

ጋርም በጣም ብዙ እውቀት ስላለ ተባብሮ

እያደረግኩ ነው፡፡ እኔ የተለያዩ የኃላፊነት

በመስራት ውጤት ማምጣት ይቻላል፡፡

አቶ እንድሪስ (እጃቸው በኮምፖስት ተለውሶ) ለወጣቶች ስለኮምፖስት
ወይም የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘገጃጀት የተግባር ስልጠና ሲሰጡ
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የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

አለሙ አስፋው
በዘላቂ ልማት መካነ ጥናት
የደሴ ቅርንጫፍ
የማህበረሰብ አገልጋይ

ዘልመጥ በወሎ አካባቢ ከአምስት አመት በፊት

ምርት የሚቀንሱ አቀንጭራና አገዳ ቆርቁር የተሰኙ

ነው መንቀሳቀስ የጀመረው፡፡ በወቅቱ ግብርና

የአረም እና የተባይ ክስተቶችን ለመቆጣጠር

ውስጥ የዘልመጥ ተጠሪ ሆኜ እሰራ ነበር፡፡ ተቋሙ

የሚረዱ አሰራሮችን በስራ ላይ እንዲውሉ

ስራ የጀመረው በኮንፖስት ዝግጅት ላይ ነበር፤

አድርጓል፡፡ እነኚህ ደግሞ የህብረተሰቡ ችግሮች

በማስከተልም በመስመር መዝራት እና የአባራሪ

ስለነበሩ በአርሶ አደሩ እንዲሁም በኤክስቴንሽን

እና አጥማጅ የግብርና አሰራሮችን ለአርሶ አደሩ

ሰራተኛዎች ተቀባይነት ኖሮት በአጭር ግዜ ውስጥ

አስተዋውቋል፡፡ ዘልመጥ በመጀመሪያ በመቅደላ

እየሰፋ ሄዷል፡፡

ወረዳ ቀጥሎም ወደ አምባሰል እና ተሁለደሬ
ወረዳ አድማሱን እያሰፋ ሄደ፡፡

ተቋማችን ከየአካባቢው ግብርና ባለስልጣን ጋር
በህብረት ስለሚሰራ መንግስት ያልገባባቸውን

ደቡብ ወሎ ሁለት ችግሮች አሉት፡፡ አንደኛ

ክፍተቶች እያየ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል፡፡

አፈሩ በተፈጥሮ የተሸረሸረና የተመናመነ ነው፡፡

በተለይ የመሬት ጥበት በሚታይባቸው ወረዳዎች

ሁለተኛ በከፍተኛ ሁኔታ የተባይ ክስተት አለበት፤

በቂ ምርት ለማምረት የሚያስችል የተቀናጀ

እነኝህ ሁለቱ የእህል ምርቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያነሰ

ግብርናን ወይም አግሮ ፎረስትሪን በሰፊው

እንዲሄድ አድርገውታል፡፡ ዘልመጥ ስራውን

አስተዋውቀናል፤ አርሶ አደሮች ባላቸው የመሬት

የጀመረው እነዚህን ችግሮች ታሳቢ በማድረግ

ስፋት ልክ የብርቱካን የፓፓዬ፣ የመንደሪን፣

ነው፡፡ የአፈሩን ለምነት ለመመለስ ሳይንሳዊ የሆነ

የቡና እና ሌሎች ሁለገብ የሆኑ ተክሎችን ችግኝ

የኮንፖስት ዝግጅትን ለአርሶ አደሩ አስተዋውቋል፡፡

እንሰጣለን፡፡ በዚህ አመት አስር ችግኝ ተሰጥቶት
በሙሉ ያፀደቀ ገበሬ በሚቀጥለው አመት 20

በማስከተለም በማሽላና በቆሎ ዋና ሰብሎች ላይ
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ችግኝ እንሰጠዋለን፡፡

ዋና አማራጭን ለአርሶ አደሮች በማሰልጠን
በአካባቢው ይታይ ለነበረው የንብ መንጋ እጥረት

በቸልተኝነት
አይሰጠውም፡፡

ሳያፀድቅ

ቢቀር

ተጨማሪ

እልባት ሰጥቷል፡፡

በጣም ደስ የሚለው ከሶስት

አመት በፊት የብርቱካ፣ የፓፓዬና የመንደሪን

በአሁኑ ሰአት ከ20 የሚበልጡ አርሶ አደሮች

ችግኝ የሰጠናቸው ገበሬዎች አሁን በመሸጥ

ያላቸውን ቀፎ ሁለት ወይም ሶስት በማድረግ

ከገቢው ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡

ማባዛት ችለዋል፤ ሌላው ለንብ ምርት ዋና ግብዓት
የሆነው ሰም ከገበያ ሲገዛ በነበረው የጥራት ችግር

በቀጣይነትም መንግስት ስራ አጥ ወጣቶችን

ምክንያት በንብ አናቢዎች ምርት ላይ ተፅእኖ

እያደራጀ በንብ እርባታ እንዲሰማሩ ባቀደው

አሳድሯል፡፡ ለዚህም መፍትሄ ይሆን ዘንድ ዘልመጥ

መሰረት ዘልመጥ ይህን የመንግስት ፖሊሲ

አናቢዎቹን በሰም ምርት ስልጠና ሰጥቷቸዋል፡፡

ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራ ይገኛል፡፡ በደቡብ

በአሁኑ ወቅት ጥራት ያለው ሰም አምርተው

ወሎ ከሚገኙ ወረዳዎች የግብርና ፅ/ቤቶች

ከራሳቸው አልፈው ለገበያ የሚያቀርቡ ገበሬዎች

ጋር በመነጋገር በንብ ከፈላ ወይም ስፕሊቲንግ

ተፈጥረዋል፡፡

ዘዴ አንዱን ቀፎ ሁለት ወይም ሶስት የማድረግ
የመስኖ ስራን ከማስፋፋት አንፃር አርሶ አደሮቹ
አቶ አለሙ ለወጣቶች ስለአባራሪ እና አጥማጅ ቴክኖሎጂ
ስልጠና ሲሰጡ
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ይጠቀሙባቸው የነበሩ በቀላል ብልሽት የቆሙ

ይህ ስራ ሲጀመር ከአርሶ አደሩ ባልተናነሰ

የውሃ ሞተሮችን ብዙ ወጪ ሳያወጡ መጠገን

ሙያተኛውም ላይ ብዥታ ፈጥሮ ነበር፡፡ በኋላ

እንዲችሉ ቀላል የሆነ ስልጠና እንዲሰለጥኑ

ሰርቶ በማሳየት የተፈለገውን ግንዛቤ አምጥተናል፤

አድርገናል፡፡

አርሶ አደሩ ግማሹን መሬት በመስመር ግማሹን
ያለመስመር ዘርቶ ውጤቱን አይቶታል፤ አሁን

እንደ ሙከራ ፕሮጀክት በተሁለደሬ ወረዳ

ሰርቶ ማሳያ ባካሄድንባቸው ቦታዎች ሁሉም አርሶ

በጀመርነው ስልጠና 30 ገበሬዎች ብንጋብዝም

አደሮች በመስመር መዝራት ጀምረዋል፡፡ በጣም

ያለ ምንም አበል ክፍያ መሰልጠን እንፈልጋለን

የሚያስገርመኝ ግን ዘልመጥ የጀመረውን ይህንን

እያሉ ተጨማሪ 4 ገበሬዎች በጥገና ስልጠናው

ስራ መንግስት በኤክስቴንሽን ውስጥ በማስገባቱ

ተሳትፈዋል፤ በስልጠናውም የራሳቸውን ሞተር

በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሰራበት አድርጓል፡፡

ከመጠገን አልፈው ለሌሎችም ተርፈዋል፡፡ እነዚህ

በአሁኑ ወቅት አርሶ አደሩ በመስመር ከመዝራት

በሞተር ጥገና የሰለጠኑ አርሶ አደሮች አሁን

አልፎ ጤፍን፣ ስንዴንና የመሳሰሉትን በችግኝ

ተደራጅተው በመስራት ወደ 12,000 ብር ካፒታል

መልክ አፍልቶ ማዛመት ጀምሯል፡፡

አላቸው፡፡
ፑሽፑል በተለይ በደቡብ ወሎ ሲጀመር በሁለት
ሌላው ዘልመጥ እያስፋፋ ያለው በተፈጥሮ

አርሶ አደሮች ነው የተጀመረው፡፡ በአሁኑ ሰአት

ግብርና ብቻ የሚመረት ምርትን ነው፡፡ ተቋማችን

350 አርሶ አደሮች የቴክኖሎጂው ተጠቃሚ

በሃይቅ ከተማ 11 የሚሆኑ ወጣቶችን ከኬሚካል

ናቸው፤ በዚህ አመት 2008 ዓ.ም ይህንን

ነፃ የሆኑ ምርቶችን እንደያመርቱ በማህበር

ቁጥር 500 ለማድረስ ዕቅድ ይዘናል፡፡ ነገር ግን

አደራጅቷል፡፡ የነሱን ውጤት በማየትም ሌላ

ለቴክኖሎጂው አንዱ ግብኣት የሆነው ዲስሞድየም

ሁለት ማህበራትን ጨምረዋል፡፡ ከዚህ ስራ ጋር

የዘር እጥረት አለ፡፡ ለዚህም መፍትሄ ይሆን ዘንድ

ተያይዞ አምራቾቹ የገጠማቸውን የገበያ ችግር

ዘር የሚያመርቱ ገበሬዎችን ፈጥረናል፡፡ ባለፈው

ለመቅረፍ ከሆቴል ቤቶች፣ ከአትክልት ጅምላ

አመት አራት ኪሎ የዲስሞድየም ዘር ያመረተ ገበሬ

ነጋዴዎች፣ ከቸርቻሪዎች፣ ከደላላዎች እና ከተለያዩ

አለ፤ ምርቱን ገዝተነዋል፡፡ በዚህም አመት ዘር

መስሪያ ቤት ለተውጣጡ ሰልጣኞች ወርክ ሾፕ

የሚያመርቱ ስምንት ገበሬዎች አሉን፡፡ ባጋጣሚ

አካሂደናል፡፡

ድርቅ ስለመጣ እያጨዱ ለከብቶቻቸው መኖ

በመስመር መዝራት በትግራይ ተጀምሮ በክልላችን
በተለይ ጤፍና ስንዴ ላይ እንዲተገበር ተደርጓል፡፡

ተጠቀሙት፡፡ ይሁን እንጂ ይህንን የዘር እጥረት
በዘላቂነት ለመቅረፍ እያንዳንዳቸው አርሶ አደሮች
በዘር እራሳቸውን ከቻሉ በኋላ ለሌላ አምስት አርሶ
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አደሮች መሸጥ የሚችሉበትን ስምምነት ደርሰናል፡፡

ለመከላከል ኬሚካል መግዛት አቁመዋል፡፡ ለነዚህ
ለተደራጁ ሰዎች ዘልመጥ አልባሳት፣ የመድሃኒት

ሌላው ዘልመጥ በትኩረት እየሰራው የሚገኘው

መበጥበጫ እና ሌሎች ቁሳቁሶችን ገዝቶላቸዋል፡፡

በተፈጥሮ በሚገኙ እፀዋት ተባይን የመከላከል

አርሶ አደሮቹ በስሪንቃ የግብርና ምርምር

ዘዴ ላይ ነው፡፡ ቀደም ሲል በግብርና ፅ/ቤት

የአትክልት ቦታ ተከስቶ በመድሃኒት ለመከላከል

ይሰራ የነበረ አይ ፒ ኤም ወይም የተቀናጀ ተባይ

ያዳገተውን የስኬል ኢንሴክት ወረራ በተፈጥሯዊ

መከላከል የሚባል ፕሮግራም ነበር፤ በዚህ

መንገድ በዘላቂ ሁኔታ አስወግደውታል፡፡

ፕሮግራም ተደራጅተው የነበሩ አሁን የተበተኑ
ቡድኖች ተመልሰው ተደራጅተዋል፡፡

በስራችን እንደተግዳሮት የምናየው በተቋማችን
የበጀት ውስንነት መኖሩን ነው፡፡ በዚህም ምክንያት

እነዚህ አርሶ አደሮች እፀዋትን በመጠቀም የተለያዩ

የእኛ ስራ ናሙና በማሳየት የመንግስት አካላት

የተባይ አይነቶችን የሚከላከሉ የተፈጥሮ ፈሳሾችን

የማስፋፋቱን ስራ እንዲሰሩ ማድረግ ነው፡፡

ይቀምማሉ፤ በማሳዎቻቸው ላይም ይጠቀሙታል፤

ይሁን እንጂ አንዳንዴ ከአስተዳደር አካባቢ ብዙ

በዚህም ምክንያት በአሁኑ ወቅት እኛ ባለንባቸው

እንድንሰራላቸው ከመፈለግ የተነሳ ይሄ ጥቂት ነው

አካባቢዎች የሚኖሩ አርሶ አደሮች ተባይ

የት ሊያደርስ ይችላል የሚል ሀሳብ ይነሳል፡፡

አቶ አለሙ፣ አቶ ግዛው፣ አቶ አረፋይኔ፣ አቶ ሚፍታ እና አቶ ንጉሴ (የዘልመጥ ሰራተኞች)
ከአርሶ አደሮች ጋር ኮምፖስት ሲያዘጋጁ
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ዘ ላ ቂ ል ማት መ ካነ- ጥ ናት በ አ ርባ ም ንጭ

ሶኬን ከጥፋት ለማዳን …
ሶኬ በዝርያው ከአተር ቤተሰብ የሚመደብ ባለ

የመጥፋት አደጋ ተጋርጦበት ነበር፡፡ በተክሉ

ሁለት ግርባብ ተክል ነው፡፡ ከመሬት በላይ ያለው

ላይ ለተጋለጠው የመመናመንና የመጥፋት አደጋ

የተክሉ አካል በተለይም በለጋነቱ ወቅት ሳስባኒያ

መነሻ ምክንያቶቹ በርካታና ውስብስብ ቢሆኑም

ተብሎ የሚታወቀውንና በአገልግሎቱ ብዙነት

በጥቅሉ ከሥርዓተምህዳር ውድመት አንስቶ

ምክንያት በአገራችን ገበሬዎች በስፋት በጥቅም

አስተዋይነት በጎደለውና ዘላቂ ጥቅምን ባለገናዘበ

ላይ ከዋለው ተክል ጋር ይመሳሰላል፡፡ ሶኬ ግንዱ

መልኩ ተክሉን እስከመጠቀም ያሉትን ሁኔታዎች

ክብደት የሌለውና በቀላሉ በውኃማ አካል ላይ

ያካትታል፡፡

የሚንሳፈፍ ሲሆን የእርጥበታማ /ረግረጋማ/
ሥርዓተምህዳር ተክል ነው፡፡

በ1997 ዓ.ም ዘልመጥ የሶኬ ዛፍን ከመጥፋት
ለመታደግ እና ለመጠበቅ ሁለት አውደ ጥናቶች

ግንደ ቀላሉ ሶኬ አገልግሎቱ በርካታ ሲሆን

በማዘጋጀት ከሚመለከታቸውን አካላት ጋር

በዋናነት የሚታወቅበት ጥቅሙ በአባያና ጫሞ

ምክክር አደረገ፡፡ ከምክክሩም በማስከተል

ሀይቆች ላይ ለመጓጓዣነት እና ለአሣ ማስገር

ወደ አባያ ሀይቅ የመስክ ጉብኝት በማድረግ

የሚያገለግለውን ታንኳ ወይም በአካባቢው

ተሳታፊዎቹ ዛፉ የሚገኝበትን ሁኔታ ቃኙ፡፡

አጠራር ‘ዎጎሎ’ የተባለውን መንሳፈፊያ ለመስራት

የተደረገው ምክክር እና ጉብኝት የአካባቢውን

ነው፡፡ ከዚህም ባለፈ ሶኬ እንደመቀመጫ፣

ባለስልጣናት

ጠረጴዛ፣ መደርደሪያ ያሉ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች

ለመታደግ ትኩረት እንዲሰጡ እና ከአርሶ

ለመስራት፣ ለቤት ግንባታና ለአጥር ሥራ፣

አደሮች ጋር በትብብር እንዲሰሩ አድርጓቸዋል፡፡

ለማገዶነት፣ ለከብቶች መኖነት ወዘተ. ያገለግላል፡፡

በተጨማሪም ሶኬ በአባያና ጫሞ ሀይቆች

ከሥርዓተምህዳር ቁርኝትና ትብብር አንፃርም

ላይ የሚገኝበትን ሁኔታ የሚከታተል ግብረ

ለአሳዎች የእንቁላል መጣያና መፈልፈያ ምቹ

ኃይል ተቋቁሟል፡፡ በሌላ መልኩ በአካባቢው

ቦታ (ክልል) በመፍጠር፣ ለንቦችና ሌሎች ነፍሳት

የሚንቀሳቀሱ አሳ አስጋሪዎች ለታንኳ መስሪያነት

የምግብ ምንጭ በመሆን የድርሻውን ያበረክታል፡፡

የሚያገለግል አማራጭ የእንጨት አይነትን ለአርሶ

በተጨማሪም ሶኬ ለእርጥበት መኖር ከፍተኛ

አደሮች አስተዋውቀዋል፡፡ እነዚህ እንቅስቃሴዎች

አስተዋፅዎ ያበረክታል፡፡

የሶኬ ዛፍ እና መሰል ብዘሃህይወቶች በከፍተኛ

ምንም እንኳን ሶኬ በርካታ ጠቀሜታዎች
ያሉት ተክል ቢሆንም ከ1997 ዓ.ም ወዲህ

በማነቃቃት

ሶኬን

ከጥፋት

ሁኔታ እንዲያገግሙ እና እንዲጠበቁ አድርገዋል፡፡
ምንጭ፡- ፈለቀ ወልደየስና ስምኦን ሽብሩ (አርባ ምንጭ
ዩኒቨርሲቲ የሥነሕይወት ትምህርት ክፍል)
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የልማት ወኪል (በግራ) አርሶ አደር (በቀኝ) በጥጥ ማሳ ውስጥ የተባይ ዳሰሳ ሲያደርጉ

የጥጥ ምርትና የተቀናጀ የተባይ መከላከል በአርባ ምንጭ
አታሎ በላይ
ከፓን ኢትዮጵያ

የጥጥ ምርት በደቡብ ኢትዮጵያ በሚገኙ አነስተኛ
አርሶ አደሮች እና ከፍተኛ የንግድ አምራቾች
ይመረታል፤ የጥጥን ምርታማነት ለማሳደግ ከፍተኛ
ፍላጎት አለ፡፡ ይሁን እንጂ ጥጥን በሚያመርቱ
ሌሎች በርካታ ሀገሮች እንደሚታየው ምርቱ
በተለያዩ ተባዮች ይጠቃል፡፡ ይህንን የተባይ ጥፋት
ለመከላከልም አርሶ አደሮች የኬሚካል ፀረ-ተባይን
ይጠቀማሉ፡፡
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ሆኖም ሰው ሰራሽ የተባይ ማጥፊያ በሰዎች ጤና

ተቋሙ የኬሚካል ፀረ-አረም በሰዎች ጤና እና

እና በአካባቢ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት በተለይም

በአካባቢ ላይ የሚያሳድረውን አሉታዊ ተፅእኖ

በአፈር ውስጥ የሚገኙ ጠቃሚ ነፍሳትን መግደሉ

ለመቅረፍ በማዕከላዊ እና ደቡብ ኢትዮጵያ የስምጥ

ለወደፊቱ አስተማማኝ የተባይ መከላከያ መንገድ

ሸለቆ አካባቢዎች በሚገኙ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ

መሆኑን አጠራጣሪ ያደርገዋል፤ በኢትዮጵያ ያሉ

ማዕከሎች አርሶ አደሮችን ማዕከል በማድረግ

ጥጥ አምራቾች ላይ የሚታየው የኬሚካል ፀረ-

የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ይሰራል፡፡

ተባይን በጥንቃቄ የመጠቀም ጉድለት እና ሌሎች
በቀላሉ ሊተገበሩ የሚችሉ አማራጮች አለመኖር

በ2004 ዓ.ም ፓን ኢትዮጵያ ከቴክስታይል

ጉዳዩን አሳሳቢ አድርጎት ቆይቷል፡፡

ሪሳይክሊንግ ፎር ኤይድ ኤንድ ኢንተርናሽናል
ዴቨሎፕመንት በፓን ዩኩ በኩል ባገኘው የገንዘብ

ይህንን ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ የአለምአቀፉ

ድጋፍ የሶስት አመት ፕሮጀክት ዘረጋ፡፡ ፕሮጀክቱ

የምግብ እና ግብርና ድርጅት የተቀናጀ የተባይ

የተቀናጀ የተባይ መከላከልን በአርባ ምንጭ

መከላከል ዘዴን በ1998 ዓ.ም. በአርባ ምንጭ

ዙሪያ እና በጋሞ ጎፋ ዞን በምዕራብ አባያ ወረዳ

አካባቢ ለሚገኙ አርሶ አደሮች አስተዋውቋል፡፡

በሚገኙ አካባቢዎች በማስፋፋት እና ለአርሶ

ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ፓን ኢትዮጵያ ስልጠናውን

አደሮች በማስተዋወቅ ዘላቂ የጥጥ ምርታማነትን

ለሰለጠኑ አርሶ አደሮች ክትትል ሲያደርግ ቆይቷል፡፡

በማበረታታት ላይ ያለመ ነው፡፡ የተባይ መከላከል

የፓን ኢትዮጵያ እና የዘልመጥ ሰራተኞች በተቀናጀ የተባይ መከላከል የሚጠበቅን የጥጥ ማሳ ሲጎበኙ
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የጥጥ ማሳ

ስልጠናው የተካሄደው በአርሶ አደር ማሰልጠኛ

በስልጠናው አማካኝነት አርሶ አደሮቹ የጥጥ

ማዕከላት ሲሆን በእነዚህ ማዕከላት አርሶ አደሮች

ተባይ አይነቶችን መለየት እና የተፈጥሮ ማጥፊያ

ሰብልን ስለመንከባከብ እና ስለተለያዩ የግብርና

እና መከላከያ መንገዶችን ማወቅ ችለዋል፡፡

አሰራሮች በጋራ ስልጠናዎችን ይሰለጥናሉ፡፡

ቀደም ሲል አርሶ አደሮቹ በጥጥ እርሻቸው ላይ

በፕሮጀክቱ

አማራጭ

የሚያጋጥሟቸውን ሁሉንም አይነት ነፍሳት

የተባይ መከላከያ መንገዶች የተዋወቁ ሲሆን

እንደ ተባይ ይቆጥሯቸው ነበር፡፡ በፕሮጀክቱ

በአውስትራሊያ ተገኝቶ ቤኒን የተሞከረ እና

አማካይነት ካገኙት የተግባር ስልጠና በኋላ ግን

ውጤታማ የሆነ ፉድ ስፕሬይ የተሰኘ አዲስ የጥጥ

አርሶ አደሮቹ በጥጥ እርሻቸው ላይ ያሉ ተባዩችን

ተባይ ማጥፊያም በተግባር ላይ ውሏል፡፡ በታህሳስ

በመቆጣጠር እና ጠቃሚ ነፍሳትን እንዴት

2007 ዓ.ም የተጠናቀቀው ይህ ፕሮጀክት በጋሞ

መጠቀም እንዳለባቸው አውቀዋል፡፡ በሌላ በኩል

ጎፋ ዞን ባሉ ዘጠኝ መንደሮች የሚኖሩ 2000 አርሶ

አነስተኛ አርሶ አደሮች የኬሚካል ፀረ-ተባዮችን

አደሮች ተደራሽ አድርጓል፡፡

በጥጥ እርሻቸው ላይ መጠቀምን ትተዋል፤

አማካይነት

የተለያዩ

ስልጠናዎቹ እና የሰርቶ ማሳየት እንቅስቃሴዎቹ
በፕሮጀክቱ ታቅፈው የነበሩ የህብረተሰብ አካላት

አርሶ አደሮች ስለ ዘላቂ የጥጥ አመራረት በቂ

በርካታ ጠቀሜታዎችን አግኝተዋል፡፡ በመጀመሪያ

ግንዛቤ እንዲኖራቸው እድርገዋል፡፡
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በተጨማሪም የኬሚካል ፀረ-ተባዮች በሰው ጤና

በማስተሳሰርም አርሶ አደሮቹ ከጥጥ ሽያጭ

እና በአካባቢ ላይ ያላቸውን አሉታዊ ተፅዕኖ

የሚያገኙትን ገቢ ማሻሻል ችሏል፡፡ በተጨማሪም

እንዲረዱ አድርጓቸዋል፡፡ ይህ ሁኔታ አርሶ አደሮቹ

የህብረት ስራ ማህበሩ ከኢንደስትሪ ጥሬ እቃ

ተፈጥሯዊ የሆነ የተቀናጀ የተባይ መከላከያን

አቅራቢዎች ኢንተርፖራይዝ ጋር አብሮ በመስራት

እንዲተገብሩ ረድቷቸዋል፡፡ ሌላው ከፕሮጀክቱ

ወደ 23 ሜትሪክ ቶን የሚጠጋ ጥጥ አቅርቦ

የተገኘው ጠቀሜታ ቢኖር የጥጥ አምራቾቹ

ከሽያጩ 960,000 ብር ገቢ አግኝቷል፡፡

ምርታማነታቸው በመጨመሩ ገቢያቸውን ማሳደግ
ችለዋል፡፡ ከ2005 እስከ 2008 ዓ.ም ከፕሮጀክቱ

በእጅ የሚፈተል ጥጥ በኢትጵያ ባህላዊ ልብሶች

በፊት እና በኋላ በተደረገው ጥናት የጥጥ ምርት

ከሚሰሩበት አንዱ መንገድ ከመሆኑ አኳያ ፓን

በተለምዶው መንገድ የሚያመርቱ አርሶ አደሮች

ኢትዮጵያ በፕሮጀክቱ ሶስት አካባቢዎች የሚገኙ

በሄክታር ከ8 እስከ 10 ኩንታል ምርት ያገኙ የነበረ

ጥጥ አምራች ሴቶችን በማስተባበር የሴት ጥጥ

ሲሆን፣ በተቀናጀ የተባይ መቆጣጠር ከሰለጠኑ

ፈታዮች ማህበራት እንዲያቋቁሙ አድርጓል፡፡

በኋላ ግን ምርታቸው በሄክታር እስከ 33 ኩንታል

እነዚህ ማህበራትን በአካባቢው ካሉ ጥቃቅን እና

አድጓል፡፡

አነስተኛ የሽመና ተቋማት ጋር በማስተሳሰር ሴቶቹ
የተፈተለውን ጥጥ በቀላሉ እንዲሸጡ ሁኔታዎች

ከዚህ በተጨማሪ ፕሮጀክቱ በ2006 ዓ.ም. አርሶ

ተመቻችተዋል፡፡ ይህ ሁኔታ ሴት አርሶ አደሮች

አደሮቹ እራሳቸውን በጥጥ አምራቾች የህብረት

የራሳቸውን ገቢ እንዲያመነጩ መልካም አጋጣሚ

ስራ ማህበር እንዲያደራጁ ረድቷቸዋል፡፡ ይህን

ፈጥሯል፡፡

ማህበር ከሀገር አቀፍ የጥጥ ገበያ ሥርዓት ጋር

የጥጥ ማሳ
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ፕሮጀክቱን

ማስፈፀም

ስንጀምር

የተለያዩ

ክፍል እንዲሁም የእፅዋት ጤና ክሊኒክ እና ግብርና

ተግዳሮቶች ገጥመውናል፡፡ መጀመሪያ አርሶ

ልማት በተደረገላቸው ያልተቆጠበ ድጋፍ አርሶ

አደሮቹ ስልጠናው ላይ እንዲሳተፉ ስንጋብዛቸው

አደሮቹ የመጀመሪያውን የህብረት ስራ ማህበር

እንድንከፍላቸው ጠየቁን፤ ፕሮጀክታችን ይህንን

ሼሌ መላ በተባለ ቀበሌ አቋቋሙ፡፡

ታሳቢ አላደረገም ነበር፡፡ በኋላ ግን የፕሮጀክቱን
አላማ እና እንዴት ሊጠቅማቸው እንደሚችል

ፓን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ነዋሪዎች የተመሰረተ

ለአርሶ

መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ሲሆን ከመንግስት፣

አደሮች

ስናስረዳቸው

በስልጠናው

ለመሳተፍ ተስማሙ፡፡ በሌላ በኩል አርሶ አደሮቹ

መንግስታዊ

የህብረት ስራ ማህበራትን እንዲያቋቁሙ ሃሳብ

ማህበሮች፣ ቡድኖች እና በከተማ እና በገጠር

ስናቀርብላቸው ፍቃደኛ አልነበሩም፡፡ ከዚህ

ከሚኖሩ ሰዎች ጋር የጠበቀ ትብብርን በመፍጠር

ቀደም የሚያውቋቸው ማህበራት ስላልተሳካላቸው

ከኬሚካል ፀረ-አረም እና መሰል ኬሚካሎች

እነሱም አይሳካልንም ብለው ፈሩ፡፡

ተፅእኖ የነፃ እና ዘላቂ አካባቢን ለመፍጠር

በኋላ ግን

ከዞኑ የህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃ እና የሽያጭ

ካልሆኑ

ድርጅቶች፣

ከሲቪል

የተቋቋመ ድርጅት ነው፡፡

የዘልመጥ ተሳትፎ በፓን
ኢትዮጵያ የጥጥ ፕሮጀክት
ፓን ኢትዮጵያ ከዘልመጥ ጋር በመተባበር
በርካታ ፕሮጀክቶችን ተፈፃሚ ያደረገ ሲሆን ይህ
በአርባ ምንጭ አካባቢ የተሰራው የጥጥ ምርትና
የተቀናጀ የተባይ መከላከል ፕሮጀክት አንዱ ነው፡፡
በዚህ ፕሮጀክት ዘልመጥ የስነ-ፆታ አስተባባሪን
በመመደብ የሴቶችን አቅም በማጎልበት ላይ
ተሳታፊ ነበር፡፡
ድርጅቱ ሴቶችን በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ
መስኮች በማሰልጠን ንኡስ እንቅስቃሴ አድርጓል፡፡
በሼሌ መላ፣ ጫኖ ሚሌ እና ፋራጎሳ መንደሮ
የሚገኙ ሴት ጥጥ አምራች አርሶ አደሮችን
በዘልመጥ የስነ-ፆታ ባለሙያ አስተባባሪነት በጥጥ
ፈታይ ማህበራት ተደራጅተዋል፡፡

የእነዚህ
ማህበራት
አባላት
በእጃቸው
ለሚፈትሏቸው የጥጥ ፈትሎች ገበያ እንዲያገኙ
ለማድረግ በአካባቢው ካሉ ባህላዊ ልብስ አምራቾች
ጋር ትስስር የመፍጠር ስራም ተሰርቷል፡፡
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ዘ ላቂ ል ማ ት መ ካነ- ጥ ናት በ ኦሮሚ ያ

አዜብ ወርቁ
የዘልመጥ አዲስ አበባ
ከፍተኛ የማህበረሰብ አገልጋይ

በኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን ጊንቢቹ ወረዳ

ምክንያቱም በኮምፖስት በመጠቀም በመስመር

የተለያዩ ቀበሌዎች ላይ ሁለት ስራዎች ነበሩን፤

ተራርቆ የተዘራው ጤፍ እንደ ከዚህ ቀደሙ

አንደኛው ስራችን ተክሎችን አራርቆ በመስመር

አልጋሸበም፡፡ አንድ አርሶ አደር አንድ ሄክተር

መዝራት ላይ ያተኮረ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ

ጤፍ ለማምረት በብተና የሚዘራ ከሆነ እስከ

የተፈጥሮ ግብርና ልማት ማስፋፋትን የተመለከተ

25 ኪ.ግ. ዘር ይዘራ ነበር፡፡ በምርምር በተገኘው

ነበር፡፡ በመጀመሪያ በጊንቢቹ ወረዳ ጨፌ ዶንሳ

የአዘራር ዘዴ ግን አንድ ሄክታር መሬት ላይ

ከተማና አካባቢ ካሉ 33 ቀበሌዎች ውስጥ አምስት

ለመዝራት 2.5 ኪ.ግ. በቂ ነው፡፡ የዚህን አዘራር

ቀበሌዎችን መርጠን ሰብል አራርቆ መዝራትን

ዘዴ በማስተዋወቅ ዘልመጥ የራሱን አስተዋፅዎ

አስፋፋን፡፡ ይህ ስራ የተጀመረው በቢሾፍቱ

ያበረከተ ሲሆን በዚህ ውስጥ ኦክስፋም አሜሪካ

የግብርና ምርምር ማዕከል የጤፍ ተመራማሪ

የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል፡፡ ይህንን በመስመር

የሆኑት ዶ/ር ታረቀ በመጀመሪያ ችግኙን

የመዝራት ዘዴ አርሶ አደሮቹ ጤፍ፣ ስንዴ፣ ገብስ፣

በማፍላት እና በመስመር በመዝራት ባደረጉት

ባቄላ እና ሽንብራ ላይም ሞክረውት በጣም

ሙከራ ከፍተኛ ውጤት በመመዝገቡ ነው፡፡

የሚያስደንቅ ውጤት አይተውበታል፡፡ ይህ ዘዴ
በተለይ እያንዳንዱ የዘር ግንድ የሚይዘውን የዘር

ይህንን ሙከራ የዘልመጥ ዳይሬክተር ወ/ሮ ሱ፣ እኔ

መጠን በማብዛት እና መጠኑን በማተለቅ ረገድ

እና ሳሳካዋ ግሎባል 2000 የተባለ ድርጅት በጋራ

ጥሩ ጠቀሜታ ነበረው፡፡ በተጨማሪም በተለይ

በመሆን አርሶ አደሮቹ እንዲሞክሩት አደረግን፡፡

ባቄላን አራርቆ በተከሉ አርሶ አደሮች ማሳ ተክሉ

ከፊሉን

በኬሚካል

ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ወፎች እላዩ ላይ ቆመው

ማዳበሪያ፣ ሶስተኛውን ደግሞ ካለ ምንም

ፍሬውን ይበሉት ነበር፤ ይህንን ውጤት የአርሶ

ማዳበሪያ በማራራቅ የጤፍ ችግኝ እንዲተክሉ

አደሮች ቀን አዘጋጅተን ሁሉም አርሶ አደሮች

አደረግን፡፡ ውጤቱም የሚያስደስት ነበር፡፡

እንዲያዩት አድርገናል፡፡

በኮንፖስት፣

ልላውን
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በሌላ በኩል በ2000 ዓ.ም. ስዊድን እና ዩጋንዳ

ከኦ.አይ.ኤስ.ኤ.ቲ

ድረ-ገፅ

ሄጄ በተፈጥሮ የግብርና ልማት ላይ የወሰድኩት

መረጃችዎች ወደ አማርኛ ከተረጎምኳቸው በኋላ

ስልጠና ወደ ሀገሬ መጥቼ መተግበር እንዳለብኝ

አቶ ባይሳ ደግሞ ወደ ኦሮሚኛ ተረጎማቸው፡፡

አሰብኩ፡፡ በዚህም መሰረት በምስር እና በስንዴ

ከዚህ

ምርት በታወቀችው ጊምቢቹ ሙከራ አደረግን፤

መድሐኒቶችን

በተጨማሪ

የተገኙ

እነዚህን

ለማዘጋጀት

ጠቃሚ

ስነ-ህይወታዊ
የሚያስችላቸውን

ክህሎት እንዲያገኙ ስልጠና በመስጠት የተለያዩ
የማዘጋጃ መሳሪያዎችን ገዝተን
በተግባር አሳይተናቸዋል፡፡
የማጉያ መነፅር ይዘን በተለያየ
ጊዜ መስክ እየሄድን እንዴት
ነው የተባይ አሰሳ የሚደረገው
የሚለውን

ለአርሶ

አደሮች

አስተማርን፡፡ ይህ ስራ አርሶ
አደሮቹ

በሰብላቸው

ላይ

ጠቃሚ ነብሳትን ከጎጂ ነብሳት
እንዲለዩ ይረዳቸዋል፡፡ በጨፌ
ዶንሳ ወረዳ የተፈጥሮ ግብርናን

የችግኝ ማፍያ መደብ አሰራር ስልጠና ለተማሪዎች ሲሰጥ - አዲስ አበባ 1996 ዓ.ም.

ለማስፋፋት ባደረግነው እንቅስቃሴ በአንድ
በመጀመሪያም ሞዴል አርሶ አደሮች በመምረጥ

ቀበሌ ያደረግነው ሙከራ በጎርፍ ጠፍቶብናል፡፡

በምስር ላይ የተፈጥሮ ግብርናን እንዲተገብሩ እኔና

በጥቅሉ ከዚህ ስራ በጣም ደስ የሚል ምላሽ

በወረዳው የግብርና ባለሙያ የነበሩት አቶ ባይሳ

አግኝተናል፡፡

ስልጠና ሰጠን፡፡ ምስር ላይ ያሉ እንደ ክሽክሽ እና
የጎይ ትል ያሉ ተባዮችን ለማጥፋት በኬሚካል
ፀረ-ተባይ መድኃኒት ፋንታ ስነ-ህይወታዊ የሆነ
እንደ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ሚጥሚጣ፣
ዘይት፣ ሳሙና እና የተለያዩ አይነት መድሐኒቶችን
በመጠቀም የመቆጣጠሪያ ዘዴን በ2001 ዓ.ም.
አስተዋወቅን፡፡ እነዚህን በወ/ሮ ሱ አማካይነት
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የኮምፖስት አዘገጃጀት ስልጠና ለአርሶ አደሮች ሲሰጥ - ጨፌ ዶንሳ 1996 ዓ.ም.

በዚሁ 2001 ዓ.ም. ተፈጥሮአዊ የአፈር ማዳበሪያ
አዘገጃጃትን ለአካባቢው አሳየን፤ ሆኖም ቀደም
ሲል ዘልመጥ እዚያ አካባቢ የኮምፖስት አሰራርን
አስተዋውቆ ውጤታማ ስለነበር ትኩረታችንን
በተባይ መከላከሉ ላይ አደርግን፡፡
በጨፌ ዶንሳ በነበረን ፕሮጀክት የመረጃ አያያዝ
ላይ ችግር ነበር፡፡ ፕሮጀክቱ ይህን ውጤት አመጣ
ብሎ ለመደምደም ምርቱ ተለይቶ መወቃት እና
መመዘን ነበረበት፡፡ ለዚህም እንዲረዳ ሚዛን ሁሉ
ገዝተን ለአርሶ አደሮቹ ሰጥተን ነበር፡፡ ሆኖም
ይህ አርሶ አደሩን ያሳተፈ የምርምር ስራ ውጤት
እንደተፈለገው በተጨባጭ መረጃ አስደግፎ
የማቅረብ ችግር ነበር፡፡ አንዳንድ የወጡ ጠቋሚ

መረጃዎች አሉ፤ ነገር ግን ጠንካራ አልነበሩም፤
ከዚህ በተጨማሪም ለዚህ ፕሮጀክት የተመረጡት
አርሶ አደሮች የሚኖሩባቸው አንዳንድ አካባቢዎች
በተለይ በክረምት ከጎርፉ የተነሳ የማይገባባቸው
ነበሩ፡፡ እንዲሁም አካባቢዎቹ ከሁለት እስከ ሶስት
ሰዓት በእግር የሚያስኬዱ ነበሩ፤ በዚህ ምክንያት
እነዚያን አርሶ አደሮች ለማየት አልቻልንም፡፡
ይህ ሁኔታ የተከሰተው አካባቢውን በደንብ
ካለማወቃችን የተነሳ ነበር፡፡ በወቅቱ በጊምቢቹ
ወረዳ በሰራናቸው ፕሮጀክቶች ከአስተዳደሩና
ከወረዳው ግብርና ቢሮ ድጋፍ ይደረግልን ነበር፡፡
ይህ ፕሮጀክት ከዚያ በኋላ ገንዘብ ስላልነበረው
በወረዳው አልቀጠለም፤ ሆኖም ሌሎች የሀገሪቱ
አካባቢዎች ላይ ተስፋፍቷል፡፡
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System of Crop Intensificationን የማስተዋወቅ እና የማስፋፋት እንቅስቃሴ
System of Crop Intensification (SCI) ማለት ሰብልን የመዝራት ወይንም የሰብሉን ችግኝ ከተፈጥሮ
ማዳበሪያ ጋር የመትከል ስልት ሲሆን ካለምንም ወይም በጥቂት የኬሚካል ማዳበሪያ የመዝራት ዘዴ ነው፡፡ በዚህ
ይተከላል፤ ይህንን ስልት የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች በመስመር መዝራት ብለው ይጠሩታል፡፡ ይህ ስልት ለአርሶ
አደሮቹ አረም የማረምን፣ የመኮትኮትን እና ውሀ የማጠጣትን ስራ ያቀላል፡፡

በመስከረም 2001 ዓ.ም. ወ/ሮ ሱ በአሜሪካ

አቶ ዘውዴ ገ/ፃድቅ ጋር በመተባበር SCI በጤፍ

ከሚገኘው

ከመጡት

ላይ ተሞከረ፡፡ በምርምር ጣቢያው ጤፍ ላይ

ፕሮፌሰር ኖርማን ኡፕሆፍ ስለ System of Rice

የሚደረገው ሙከራ በደብረ ዘይት አጠገብ አደአ

Intensification (SRI) ጥቅም እና ምንነት መረጃ

በተባለ ቦታ በሚኖሩ አርሶ አደሮች፣ በትግራይ

አገኙ፡፡ ይህ በ1970ዎቹ በማዳጋስካር የተገኘ

በአክሱም የግብርና ምርምር ማዕከል፣ በትግራይ

አዲስ አሰራር የሩዝ ምርታማነትን ለማሳደግ ታስቦ

ግብርና ምርምር ተቋም፣ በቃላሚኖ ልዩ ትምህርት

የተተገበረ ሲሆን ብዙ የሩዝ ምርት ለማምረት ባዶ

ቤት፣ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ እና በአክሱም

መሬትን ፍለጋ የሚጨፈጨፉ ዛፎችን ከአደጋ

ዩኒቨርሲቲ በአክሱም አካባቢ SCIን ቀደም ብለው

ለማዳን አስችሏል፡፡ በተመሳሳይ ይህ ዘዴ በህንድ

በዳጉሳ ማሳ ላይ በሞከሩ አርሶ አደሮች ዘንድ

ስንዴን ለማምረት እንዴት በጥቅም ላይ እንደዋለ

እንዲጀመር ተደረገ፡፡ በሙከራው በሁሉም

ወ/ሮ ሱ ከፕሮፌሰሩ ጋር በነበራቸው ቆይታ

አካባቢዎች አበረታች ውጤት የተመዘገበ ሲሆን

ተረድተዋል፡፡ በዚህ በ2001 ዓ.ም. እና በቀጣዩ

በተለይ በቢሾፍቱ ግብርና ምርምር ማዕከል

2002 ዓ.ም. ዘልመጥ ከኦክስፋም አሜሪካ ባገኘው

እንዲሁም በአደአ እና በአክሱም አካባቢ በሚገኙ

የገንዘብ ድጋፍ በደብረ ዘይት ግብርና ምርምር

አርሶ አደሮች የተደረገው ሙከራ ላቅ ያለ ውጤት

ማዕከል ተመራማሪ ከሆኑት ዶ/ር ታረቀ እና

አስመዝግቧል፡፡

ኮርኔል

ዩኒቨርሲቲ

የ ሰ ብልን ም ርታማነት ማ ጎልበት ዘ ዴ

ስልት የሚዘራው ዘር ወይም የሚተከለው የዘር ችግኝ ከተለመደው በተለየ በመስመር ተራርቆ ይዘራል ወይም
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የሰብልን ምርታማነት ማጎልበት በትግራይ
ኃይሉ ለገሰ
በታሕታይ ማይጨው ወረዳ የቀድሞ የአዝርዕት ልማት ባለሙያ
በ2001 ዓ.ም. ከዘልመጥ ጋር በመሆን በመስመር የመዝራትን ስራ ለአርሶ አደሩ በሰፊው አስተዋውቀናል፤ ጤፍ
እና ዳጉሳን እንዲሁም ሽንኩርት እና ቲማቲምን ጭምር በመስመር በመትከል በወቅቱ ጥሩ ውጤት ተገኝቷል፤
ይህ የአዘራር ዘዴ ሰብሉ አፈር ውስጥ ያለውን ንጥረ ነገር በመሻማት እንዳይቀጭጭ ያደርገዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት
በተለይ የዝናብ እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች በዋናነት ዳጉሳ ሲዘራ በስፋት እየተተገበረ ይገኛል፡፡ በመስመር
የመዝራት ስራ በአካባቢያችን ብሎም በክልላችን በመጀመሪያ የተዋወቀው በዘልመጥ ነው፡፡

አባዲ ረድህኝ
በታህታይ ማይጨው አዲንፋስ ጣቢያ አርሶ አደር

በመስመር መዝራት የጀመርነው በበቆሎ ነው፡፡

ዘላቂ ልማት በእውነቱ እንደ ስሙ ትልቅ ስራ

አሁን ደግሞ የባቄላ እና ማሽላ ሰብሎችን በመስመር

ነው የሰራው፤ በተለይ እነ ዶ/ር ተወልደ ብርሃን

እየዘራን ነው፡፡ እነዚህ በመስመር የተተከሉ ሰብሎች

እና ወ/ሮ ሱ በጣም ለፍተዋል፤ ብዙ ደክመዋል፡፡

ጉልበታቸው በጣም ጠንካራ ነው፤ ብዙ በሽታም

ወደ ገበሬው ቤት እየገቡ፣ ወደ ማሳ ውስጥ እየገቡ

አይነካቸውም፡፡ አንዱ የሰብል ግንድ የሚሸከመው

ሰርተዋል፤ የተሰራውም ስራ ውጤት ታይቷል፡፡

ፍሬ ብዛት ከዚህ ቀደም ታይቶ አይታወቅም፡፡

ያም ሆኖ ግን የጀመረው ስራ እንደስሙ ዘላቂ ሆኖ

ሁሉም አርሶ አደር አሁን በቆሎ፣ ባቄላ እና ማሽላን

ሳያቋረጥ መቀጠል አለበት፡፡ ዘላቂ ልማት በኛ

መቶ በመቶ በመስመር ይዘራል፡፡ ይህንን የአዘራር

አካባቢ ጥሩ ስራ ሰርቶ ህይወት ሆኖልናል፤ የብዙ

ዘዴ በጤፍ ሰብል ላይም እየተገበርነው ነው፡፡

ሰው ኑሮም ተቀይሯል፡፡ ክብርና ምስጋና ለዘላቂ

ይሁን እንጂ ሁሉም አርሶ አደር በበቂ ሁኔታ

ልማት ይድረሳቸው፡፡

አልተገበረውም፡፡
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የባህላዊ የተባይ መከላከያ ለመቀመም የሚጠቅም የባዩጋዝ ፈሳሽ

በዘላቂ ልማት መካነ ጥናት የደሴ ቅርንጫፍ የማህበረሰብ አገልጋይ

በአሁኑ ወቅት ዘልመጥ ቀደም ሲል በመንግስት

ትኩረት ባለመስጠታችን ነው እንጂ የብዙ አይነት

እና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች ተጀምሮ

ተባዮች እና በሽታዎች መድሃኒት የሚሆን ቅጠል

የነበረውን የተቀናጀ የተባይ ማጥፊያ ስራ

በእነርሱ ዘንድ አለ፡፡ በርካታ መድኃኒትቶችን ብዙ

እንዲስፋፋ እየሰራ ይገኛል፡፡ በተለይ የአካባቢን

እንስሳት እና እፀዋት ላይ ሞክረዋቸው ተቀባይነት

አየር ከመጠበቅ አንፃር የተፈጥሮ የተባይ መከላከያ

አግኝተዋል፤ ድጋፍም እየተደረገላቸው ይገኛል፡፡

ዘዴን የሚጠቀሙ አርሶ አደሮች ልምዳቸውን

በዚህ የተፈጥሮ መድኃኒት እኛ ብዙ ሳንጠቀምበት

ለሌሎች እንዲያሻግሩ የማድረግ ሥራ እየሰራን

ተመራማሪዎች ከአሜሪካን ግዛት ዩኒቨርስቲዎች

ነው፡፡ በባህላዊ መንገድ የሰብል ተባይን እና

ለተከታታይ አመታት እየመጡ ምርምር እያደረጉ

በሽታን በመከላከል ረገድ ለአርሶ አደሩ በቂ

ይገኛሉ፡፡

የተቀናጀ የተባይ መከላከል

እንድሪስ መሐመድ
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አሊ መሐመድ ሰኢድ
በተሁለደሬን ወረዳ 013 ቀበሌ ጃሬ አካባቢ
የተቀናጀ ተባይ መከላከያ ማህበር አባል

ማህበራችን የተመሰረተው በ1992 ዓ.ም. ነው፤

አቀማመሙንም ቢሆን መጀመሪያ ከተማርነው

ማህበሩን 12 ሆነን ስንጀምር በራሳችን ተነሳሽነት

በተጨማሪ እራሳችን በምናደርገው ምርምር እና

ነው የተደራጀነው፡፡ አሁን የማህበሩ አባላት ቁጥር

ሙከራ እያስተካከልነው ሄደናል፤ ሙከራውን

21 ደርሷል፡፡ ያደራጁንም በወቅቱ የግብርና ፅ/

የምናደርገው መጀመሪያ በራሳችን እርሻ ላይ ነው፡፡

ቤት ባለሙያዎች ናቸው፡፡ ይህን ባህላዊ የተባይ
መከላከያ መንገድ እንድንማር ጉባላፍቶ ወደ ሚባል

እኛ አሁን የምንከላከለው የአዝመራ በሽታዎችን

ሀገር ወስደው ልምድ እንድለዋወጥ አድርገዋል፡፡

ነው፤ ከነዚህም በተጨማሪ ከብቶችን እና

ለፀረ-ተባዩ የሚሆኑትን እፅዋትም ሆነ ሌሎች

ጫጩቶችን ከእባብ፣ ከጅብ እና ከጭልፊት

አስፈላጊ ግብዓቶችን ሁሉ የእያንዳንዱ የማህበሩ

ጥቃት የሚከላከል የእፀዋት መድኃኒት አለን፡፡

አባል ከሚኖርበት አካባቢው እንደአስፈላጊነቱ

ይህንን እውቀት የምናገኘው ከትልልቅ ሰዎች ነው፤

ያመጣል፡፡ የአገዳ ቆርቁርን፣ የክሽክሽን፣ ኮስኩስን፣

በእድሜ ገፍተው አቅም አንሷቸው እቤት ወደ ቀሩ

የብርቱካን ስኬል ተባዮችን፣ የሚከላከሉ ፀረ-

ሰዎች እየሄድን እነዚህን ምስጢሮች እንማራለን፡፡

ተባዮችን እንቀምማለን፡፡ ታዲያ ይህን መድኃኒት

በከብቶቻችን ላይ ለሚከሰቱ እንደኪንታሮት እና

ለማህበረሰቡ የምንሰጠው በክፍያ አይደለም፤ አርሶ

እባጭ ላሉት በሽታዎች የሚሆኑ ባህላዊ የእፀዋት

አደሩ ፀረ-ተባዩን ለመውሰድ ሲመጣ ለመድኃኒት

መድኃኒቶችንም ይነግሩናል፡፡

ቅመማው አንድ ግብዓት የሆነውን የከብት ሽንት
በእቃ ይዞ ይመጣል፡፡ ይህ የሚሰበሰበው የከብት
ሽንት በአንድ በርሜል ይከማቻል፤ ብዙ ቀናትን
በቆየ ቁጥር እየነተረ ወይም ሀይሉ እየጨመረ
ይመጣል፡፡

እዚህ ለምንሰራው ስራ ምንም አይነት ክፍያ
አናገኝም፤ ለኛ ቁም ነገሩ ደመወዙ አይደለም፡፡ እኛ
ክፍያችንን የምናገኘው ከልምድ ልውውጡ ነው፡፡
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ያገኘነውንም

ለህብረተሰቡ

ማካፈል
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ዋናው

ዓላማችን ነው፡፡ በዚህ ስራ ዘልመጥ በጣም
እየደገፈን ነው፡፡ ለፀረ-ተባይ ዝግጅቱ የሚረዳ

ከዘልመጥ ጋር ከዓመት በፊት ያስተዋወቀን
የግብርና ፅ/ቤት ባለሙያ ነው፡፡ ከዘላቂ ልማት
እና ከወሎ ዩኒቨርስቲ የመጡ ባለሙያዎች የሙያ
እገዛ አድርገውልናል፡፡ ድርጅቱ በዋናነት የልምድ
ልውውጥ እንድናደርግ ይረዳናል፤ ሃይቅ ዳር
ከሚገኙ ኬሚካል ያልነካውን ምርት በመስኖ
ከሚያመርቱ ማህበራት ጋር አስተዋውቀውን
እንዴት የተፈጥሮ ተባይ መከላከያ መስራት
እንደሚችሉ ስልጠና ሰጥተናቸዋል፡፡ እኛ ደግሞ
ሌላ ሙያ አትርፈን እንመጣለን፡፡ ዘልመጥ
የተፈጥሮ ፀረ-ተባይ ቅመማ ስራችንን በብርም
እገዛ እያደረገልን ነው፡፡
ወደፊት አሁን በፈሳሽ መልክ የምናዘጋጃቸውን ፀረተባዮች በደረቅ መልክ እንድናዘጋጅ ማሽን ቢኖረን
ጥሩ ነው ብለን እናስባለን፡፡ ምክንያቱም ኬሚካልን
እህል ላይ ረጭቶ ሆድ ውስጥ ከማስገባት በተፈጥሮ
እፀዋት ተባይን መከላከል ይሻላል፡፡ ኬሚካል
ጉበትን ይጎዳል፡፡ እንኳን በሰውነት ውስጥ
በመሬት ላይም እንኳን ሲገባ እስከ አስር አመት
በመሬቱ ውስጥ ይቆያል፡፡ በተጨማሪም የአእምሮ
ጭንቀትን እና አይነ-ስውርነትን እንደሚያመጣ
ተገንዝበናል፡፡ ስለዚህ መንግስት እዚህ የተፈጥሮ
ተባይ መከላከያ ላይ ትኩረት ቢያደርግ ጥሩ ነው
እላለሁ፡፡

የባህላዊ የተባይ መከላከያ ለመቀመም የሚጠቅም የባዩጋዝ ፈሳሽ ኮምፖስት ለመስራት ሲውል

የፅህፈት መሳሪያ፣ ባሊ፣ ጓንት እና ቱታ ገዝቶልናል፡፡
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ይማም አሊ

ባ ዮጋ ዝ እና የ ተቀናጀ የ ተባይ መ ከላ ከል

አርሶ አደር፣ አምባሰል ወረዳ 05 ቀበሌ

የባዮጋዝ ቴክኖሎጂውን የወረዳ ግብርና ጽ/ቤት

ሲያሳዩኝ፣ መግረዝም ያለውን ጥቅም ሲያስረዱኝ

ነው ያስጀመረኝ፤ በተለይ ኮምፖስትን እንዴት

ተቀበልኳቸው፡፡ ሰርቶ ለማሳያ የሚሆን ሶስት የቡና

እንደማዘጋጅ እና ስለ ባዩስለሪው አጠቃቀም እና

እግር እንድሰጣቸው ጠይቀው በሶስት ወር ውስጥ

አያያዝ ግን ዘልመጥ ነው ያስተማረኝ፡፡

ያለውን ለውጥ እንደማይ ነገሩኝ፣ ከተመቸኝም
እነሱ ባሳዩኝ መንገድ እንደምቀጥል ተስማማን፡፡

ከ ዘልመጥ ጋር ስራ የጀመርነው በ2006 ዓ.ም.
መጨረሻ ላይ ነው፡፡ የመሬቴን ለምነት ለመጠበቅ

የጠየቁትን አትክልት ሰጠኋቸው፤ እንዳሉት

በእርሻዬ ላይ ፍግ መጨመርን እና ሌሎች

ገርዘው፣

መንገዶችን እጠቀም ነበር፡፡ ይህንን ጥረቴን አይተው

እንደተነገረኝም

ነው የዘላቂ ልማት ሰዎች ወደ እኔ የመጡት፡፡

አትክልቶች ልዩነት አመጡ፤ ልዩነቱን ሳይ

እነሱም በፍግ ከምጠቀም በኮምፖስት ብጠቀም

የነበረኝን የቡና አትክልት በሙሉ ገረዝኩት፤

የተሻለ

የምተክላቸው

የኮምፖስቱንም ውጤት አይቻለሁ፤ አትክልቶቹ

አትክልቶችንም ሳልገርዝ ነበር የምጠቀመው፡፡

ኮምፖስት ካላገኙ እንደሚቀጭጩ ስለተረዳሁ፣

ሰራተኞቹ ኮምፖስቱን እንዴት እንደማዘጋጀው

የዘላቂ ልማት ሰራተኞች ሌላ ሁለተኛ የኮንፖስት

እንዲሁም አትክልቱን በምን ሁኔታ እንደምገርዘው

ማቀነባበሪያ ጉድጓድ እንዳዘጋጅ በመከሩኝ መሰረት

ለማስረዳት ሞከሩ፤ ታዲያ እንዲህ ሲሉኝ ግራ

አዘጋጅቻለሁ፡፡

እንደሆን

ነገሩኝ፡፡

አስተካክለው፣
እነዛ

ተክለውት
በአግባቡ

ሄዱ፡፡
የተገረዙ

ገባኝ፤ ምርቴንም ሊያጠፉብኝ ነው የሚል ሃሳብ
አደረብኝ፡፡
በኋላ ግን የዘራሁት አዝመራ አለቅጥ እንደተጠጋጋ

ይህ የምታየው ቡና በኮንፖስት ነው እንደዚህ
የሆነው፡፡
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ባዮስለሪ ከገባልን ከ2006 ዓ.ም. ወዲህ እኔም

ይህን አትክልት ሲመለከቱት እንዴት ደስ እንደሚል

ሆንኩ ልጆቼ እፎይ ብለን ነው የምንኖረው፤

እይ!

ልጆቼ ትምህርት ሲማሩ በኩራዝ ይጣሉ ነበር
ማታ ማታ፡፡

ከባዮጋዝ የሚገኘው ብርሀን፣

አንደኛ ማታ ማታ ወለል አድረጎ ያበራልና ልጆቹ
በደንብ ትምህርታቸውን ያጠናሉ፡፡ አሁን ለኩራዝ
ላምባ አልገዛም፡፡ ላምባ የምገዛበት ሳንቲም ከቤቴ
ውሏል፤ ለማብሰያ እንጨት ፍለጋ ባለቤቴ ዳገት
ለዳገት እንጨት ሰበራ ትሄድ ነበር፡፡ አሁን
አትሄድም ጠዋት ተነስታ እጇን ታጥባ ጀበናዋን
መጣድ ነው፤ ሻይ፣ ቡናችንን እንጠጣለን፤ ሽሮም
በዛው ይሰራል፤ ያንን ቁርስ በልተን ወደየስራችን፡፡
ማታም እንጨት ሰበራ የለም፡፡ ማታ ማምሸት
ከፈለግን እስከ 5 እና 6 ሰአት ድረስ እንቆያለን
አያልቅብንም፡፡
ዘልመጦች ስራዬን አይተው የብርቱካን፣ የአቡካዶ፣
የቡና እና የፓፓዬ ችግኝ አመጡልኝ፡፡ ሃሳቤ እህል
ዘርቼ ምርት ማምረት፣ ለገበያ ማቅረብ ነበር፡፡
ፍራፍሬ ተክዬ ገንዘብ በጎን እንደሚገኝ አላውቅም
ነበር፡፡ አሁን አትክልትና ፍራፍሬ ማምረት፣

በህይወቴ በጣም ለውጥ አግኝቻለሁ፡፡ አትክልትን
ከጀመርኩ በኋላ ፓፓዬም ሌላም ሌላም ሸጬ
በቀን ቢያንስ 150 ብር አላጣም፡፡ ብር ይቸግረኛል
ብዬ በጭንቅላቴ ውስጥ የለም፤ አሁን እራሴን
ችያለሁኝ ፡፡

በአመት ሁለት ገዜ ከሰብል ምርት መብላት ቻልኩ፤
ምርቱ በጣም ነው ውጤት አለው፡፡ ቡና አሁን

እኔ ዘልመጥን በጣም ነው የማመሰግነው፤

እቤት እያደረቅን፣ እየቆጠብን ነው ያለነው፤ ለገበያ

ምክንያቱም

ለማቅረብ ማለት ነው፡፡ ጤፍም እራሳችንን ችለን
ለገበያ እናቀርባለን የሚል ምኞት አለን፡፡
ይህን መሬት እስካሁን በአግባቡ አልተጠቀምኩበትም
ነበር፡፡ አሁን በአግባቡ እየተጠቀምኩበት እገኛለሁ፤

አትክልትና

ፍራፍሬዎችን፣

የማላገኛቸውን ችግኞች አቅርቦት አድርጎልኛል፡፡
ሁለተኛ ደግሞ በኮምፖስት ዙሪያ ደጋግሞ
አሰልጥኖኛል፡፡ ሶስተኛ ደግሞ የማንጎና የብርቱካን
ግረዛን አስተምሮኛል፡፡ አሁን እራሴ አፍልቼ
መግረዝ እችላለው፡፡ ይህንን ስላደረገልኝ ዘልመጥን
በጣም ነው የማመሰግነው፡፡
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አሊ መሓመድ አሊ
በሀይቅ ከተማ የሐይቅ እስትና በተፈጥሮ ግብርና
የአትክልትና ፍራፍሬ አምራች ወጣቶች ማኅበር
አባል

በፊት አትክልታችንን ተባይ በሚያጠቃው ሰዓት ኬሚካል
ነገሮችን ነበር የምንጠቀመው፡፡ አሁን ግን በራሳችን
ከቅጠላ ቅጠል ቀምመን እና አዘጋጅተን በርጭት መልክ
አንድንጠቀም ጥሩ ልምድ እንድናገኝ አድርጎናል፤
ዘልመጥ ብዙ ነገር ሰርቷል ማለት እችላለው፡፡ እኛ
ተደራጅተን ከድርጅቱ ያገኘነውን ውጤት የአካባቢው
ሰው በማየቱ እና የተማርነውን ትምህርት በመማሩ
ምስጋናዬን አቀርባለሁ፡፡

ወጣት አሊ የአትክልት ማሳውን ሲንከባከብ

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ኃይሉ ለገሰ
በታሕታይ ማይጨው ወረዳ
የቀድሞ የአዝርዕት ልማት ባለሙያ

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዘልመጥ አባራሪ እና አጥማጅ ከተሰኘ
ቴክኖሎጂ ጋር አስተዋውቆናል፤ ይህ ቴክኖሎጂ አቀንጭራ
የሚባል አረምን እና የአገዳ ቆርቁር የተሰኘ ተባይን ይከላከላል፤
ምርትን ያሳድጋል፤ ለዚህ ስራ የምንጠቀምባቸው እፀዋት
የመሬት ለምነትንም ይጨምራሉ፤ እንዲሁም ለእንስሳትም ቀለብ
ይሆናሉ፡፡ ይህ ቴክኖሎጂ በአሁኑ ወቅት በከዋኒት ማይሲዬ እና
ሌሎችም አካባቢዎች ተስፋፍቷል፡፡ ይህ ከዘላቂ ልማት ጋር
በጋራ በመስራት ያገኘነው ውጤት ነው፡፡

የ አ ባራሪ እና አ ጥማጅ ቴ ክኖሎጂ

የአባራሪ እና አጥማጅ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተዘራ ማሳ በአርሶ አደሮች የመስክ ጉብኝት ወቅት ሲቃኝ
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የማሽላ ማሳ

እንድሪስ መሐመድ
በዘላቂ ልማት መካነ ጥናት የደሴ ቅርንጫፍ የማህበረሰብ አገልጋይ

በ2003 ዓ.ም. የአባራሪ እና አጥማጅ ቴክኖሎጂን

ተግባራዊ አድርገውታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ

በስፋት ከሚጠቀሙ ከኬንያ እና ኡጋንዳ የመጡ

በአምባሰል፣ በቀቢ፣ በወረባቦ እንደዚሁም በደቡብ

ድርጅቶች ከዘልመጥ ጋር በመሆን በመልካሳ

ወሎ ስሪንቃ ባሉ ሶስት ቀበሌዎች ላይ፣ በአማራ

እርሻ ምርምር የአራት ቀናት ስልጠና ሰጡን፤

ክልል በኦሮሚያ ልዩ ዞን አንድ ወረዳ እና ሁለት

ከዚያም መጥተን አርሶ አደሩ ማሳ ላይ ሞከርነው፣

ቀበሌዎች ላይ በሚገኙ ከአስራ ሶስት በላይ የአርሶ

ውጤታማም ሆንን፤ በመጀመሪያ ከአንድ ሴት እና

አደር ማሰልጠኛዎች እና በሶስት የዘር ማባዣ

አንድ ወንድ አርሶ አደር ጋር የጀመርነው ይህንን

ጣቢያዎች ላይ ተሞክሯል፡፡

ቴክኖሎጂ አሁን ከ350 በላይ አርሶ አደሮች
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ያሲን መሐመድ አሊ
በአምባሰል ወረዳ 03 ቀበሌ ሶኮኬት ልዩ ጎጥ
አርሶ አደር

ዘላቂ ልማትን ያወቅኩት የዛሬ አምስት አመት

ላይ ከዚያች በአባራሪ እና አጥማጅ ምክንያት

አካባቢ ነው፡፡ ብዙ ተመክሮዎችን ለማግኘት ውቅሮ

ያገኘሁት በቆሎ ይሄ ነው አልልህም፤ የተሻለ

ድረስ ከዶ/ር ኃይሉ ጋር ሄጄ ተምሬያለው፡፡ ከዛም

ምርት አግኝቼበታው፤ በጣም ጠቅሞኛል፡፡ በዚህ

በማስከተል በደሴ በተለያዩ ጊዜያት ብዙ ትምህርት

ቴክኖሎጂ ስራ ላይ የሚውሉትን የዲስሞድየምና

አግኝቻለው፡፡

ብራኬርያን የሳር ዝርያዎችን እያራባው ለከብቶቼ

ማሽላ በመስመር እዘራለሁ፡፡

አዳዲስ አሰራሮችን እሞክራለው፡፡ በይበልጥ ስለ

መኖ

ጭምር

እጠቀማለው፤

ይሁን

እንጂ

ምግብ ዋስትና እና በምግብ ራስን ስለመቻል ጥሩ

የዲስሞድየሙን ዘር ለመሸጥ አስቤ ብዘራውም

ግንዛቤ አግኝቻለሁ፡፡ ስለዴስሞዲየም (የአባራሪ

በስድ ግጦሽ ምክንያት በከብቶች እየተበላብኝ ዘሩን

እና አጥማጅ ቴክኖሎጂ) ሰልጥኛለሁ፤ ይህንንም

በመሸጥ የማገኝ የነበረውን ጥቅም አላገኘሁም::

ስራ በእርሻዬ ላይ እጠቀመዋለሁ፡፡ ከዚህ ቀደም
አቀንጭራ የሚበዛበት መሬት ነበረኝ፤ አሁን

ዘልመጥን ሳላደንቀው እና ሳላመሰግነው አላልፍም ፡፡

በየአመቱ ዲስሞዲየም እና ብራኬርያ ስለምጠቀም

በሀገር ደረጃ አረንጓዴ ልማት ለማምጣት

አንዲት አቀንጭራ አይበቅልባትም፡፡ በዚህ

እንደሚሰራ አውቃለሁ፡፡ ስለ አዳዲስ አሰራሮች

ቴክኖሎጂ በመጠቀሜ ምንም የተፈጠረብኝ ችግር

ለአርሶ አደሩ ትምህርት እየሰጠ ሀገራችን ከድህነት

የለም፡፡ እንዲያውም ባለፈው አመት የበላሁት

ወጥታ ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ እንድትደርስ ጥሩ

በቆሎ የዘራሁት አፈር የሌለው ጠባብ ቆዳ መሬት

ምኞት አለው፤ አሁንም ይቀጥልበት፡፡ አሁንም
በቀጣይነት እንዲበለፅግልን እንፈልጋለን፡፡

የዴስሞዲየም ተክል

የ ባህ ላ ዊ ብ ዘሃ- ህ ይወት መ ርሃ- ግ ብር
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አጀማመር
ዶ/ር ፋሲል ገበየሁ

ከሚንቀሳቀሰው ሰጎን የተፈጥሮ ትምህርት ክበብ

የዘልመጥ ባህላዊ-ብዘሃ ህይወት ፕሮግራም
የቀድሞ አስተባባሪ

ጋር አብሮ ለመስራት ሃሳብ አመጡ፡፡ ይህ ሃሳብ

በ1990 ዓ.ም. ወ/ሮ ሱ፣ አቶ አረፋይኔ እና አቶ
ሚሊዩን በትግራይ የሚገኙ የዘላቂ ልማት መርሃግብሮችን ለመጎብኘት ወደ ክልሉ ባመሩበት ጊዜ
ነበር አቶ ሚሊዩን የቀድሞ የስራ ባልደረባቸው
የሆኑትን እና በማይጨው ከተማ በጥላሁን
ይግዛው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር
የሆኑትን አቶ ደበሳይ ተክለሙእዝን ያገኟቸው፡፡
በወቅቱም በትምህርት ቤት ስለሚገኙ የተፈጥሮ

በተለይ በከተማ ያሉ ተማሪዎች ያለባቸውን
የባህላዊ እውቀት እጥረት ከግምት በማስገባት
የሚበሉት ምግብ ከምን እንደሚሰራ እንዲሁም
የሚገኝበትን ሂደት ለማስተዋወቅ ያሰበ ነበር፡፡
በወቅቱ የእርሻ ትምህርት በሁለተኛ ደረጃ ት/
ቤቶች ይሰጥ ስለነበር የትምህርት አይነቱ መምህር
አቶ አሰፋ ምትኩ የዚህም ሀሳብ ተጋሪ እና የሰጎን
የተፈጥሮ ክበብ አስተባባሪ ነበሩ ፡፡

ትምህርታዊ ክበቦችን እንቅስቃሴ ላይ ውይይት

መምህር አሰፋ እና ተማሪዎቹ በኬሚካል ማዳበሪያ

አደረጉ፡፡

እና በተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት

ከጉብኝቱ በኋላ ወ/ሮ ሱ እና አቶ ሚሊዩን
ወደ አዲስ አበባ ሲመለሱ በከተማው ከፍተኛ
12 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ

መካከል ያለውን ምርትን የማሳደግ ልዩነት ቀላል
ሙከራ በማድረግ እንዲመራመሩ ይበረታቱ
ነበር፤ መምህሩ ቀደም ብለው ስለ ኮምፖስት

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

አሰራር ተማሪዎቻቸውን ማስተማር ጀምረው

ድህነትን ለመቀልበስ በማሰብ ነው፡፡ መርሃ-ግብሩ

የነበረ ሲሆን፣ ዘልመጥ ባደረገላቸው ድጋፍ ደግሞ

በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲተገበር

በትግራይ ክልል በስፋት ሲሰራበት ስለነበረው እና

የተወሰነው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን

በጉድጓድ ስለሚሰራ የኮምፖስት አይነት እንዲሁም

አጠናቀው የሚወጡ ተማሪዎች በቀጣይነት

ናዴፕ ስለተባለ የተሻለ የኮምፖስት አዘገጃጀት ዘዴ

በተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ ፖሊሲ

መሰረት የተፈጥሮ ማዳበሪያ መስራትን ያስተምሩ

ቀረፃ ላይ እንደሚሳተፉ እና በውሳኔ ሰጪነት

ነበር፡፡ እንዲህ እያለ ሰጎን የተፈጥሮ እንክብካቤ

ሃላፊዎች እንደሚሆኑ ዘልመጥ ስለሚያምን ነው፡፡

ክበብ የባህላዊ ህይወታዊ-ሃብት መርሃ-ግብርን
ለማስፋፋት ሞዴል ትምህርት ቤት መሆን

በዚህም መሰረት በ1993 ዓ.ም. ከጋያ ፋውንዴሽን

ቻለ፡፡ በዚህ ብቻ አላበቃም፤ ከዘልመጥ ጋር

በተገኘ ድጋፍ ከአዲስ አበባ በ30 ኪ.ሜ. ላይ

የጀመራቸውን ስራዎች በትምህርት አለም ውስጥ

በምትገኘው ሆለታ የአንድ ሳምንት ወርክሾፕ

ከሌሉ ነገር ግን ተፈጥሮን ማዕከል ያደረገ ስራ

ተዘጋጅቶ ነበር፡፡ የወርክሾፑ አላማ የ“ባህላዊ

ከሚሰሩ የወጣት ቡድኖች ጋር በመሆን መተግበር

ህይወታዊ-ሃብት”ን ፅንሰ-ሃሳብ ለመምህራን እና

ጀመረ፡፡

ርዕሰ-መምህራን ማስተዋወቅ ነበር፡፡ እነዚህ
ከመላው ሃገሪቱ ከሚገኙ 17 ሁለተኛ ደረጃ

ዘላቂ ልማት የባህላዊ ህይወታዊ-ሃብት መርሃ-

ትምህርት ቤቶች የተወጣጡ መምህራን እና ርዕሰ-

ግብርን ያዘጋጀው ባህላዊ ወይም ሀገር በቀል

መምህራን በየትምህርት ቤታቸው እንቅስቃሴ

እውቀትን ተጠቅሞ ዘላቂ ልማትን በማረጋገጥ

የሚያደርጉ የተፈጥሮ ክበቦች አሏቸው፡፡

ዶ/ር ፋሲል ስለ ባህላዊ ብዘሃ-ህይወት አስፈላጊነት ከሀገር ሽግሌዎች ጋር በተወያዩበት ወቅት - መቅደላ ወረዳ 1997 ዓ.ም.
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የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝደንት ክቡር ግርማ ወልደጊዩርጊስ
በወሊሶ ከተማ ለተፈጥሮ ፓርክ የመሰረት ድንጋይ እንደጣሉ - 1994 ዓ.ም.

ከተለያዩ ክልሎች የተወጣጡት እነዚህ ተሳታፊዎች

በዓሉ ከአዲስ አበባ 100 ኪ.ሜ. ላይ በኦሮሚያ

በየአካባቢያቸው ያለውን የባህላዊ ህይወታዊ-

ክልል ወሊሶ ከተማ በሚገኘው በደጃዝማች ገረሱ

ሃብት ከማህበረሰቡ ለመረዳት የሚያስችላቸውን

ዱኪ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

የቃለ-መጠይቅ መርሆች ተምረዋል፡፡ ከየክልል

በዋልጋ የተፈጥሮ ክበብ አዘጋጅነት ተካሂዷል፡፡

አስተዳደሮች እና የትምህርት ቢሮዎች የተወጣጡ
ኃላፊዎችም በዚህ ወርክሾፕ ላይ ተሳታፊ ነበሩ፡፡

ይህ የኤግዝቢሽን በዓል የተዘጋጀው በአካባቢው
አስተዳደር እና በትምህርት ቤቱ ትብብር ሲሆን

ከወርክሾፑ በኋላ በርካታ ፅሁፎች እና ቁሶች

ዘልመጥ አስፈላጊውን የሎጂስቲክስ ድጋፍ አድርጓል፡፡

የተሰበሰቡ ሲሆን ከነበረው የግብዓት ብዛትም

በተጨማሪም አከባበሩ የአካባቢው አስተዳደር

የተነሳ ሁሉንም በአንድ ህትመት አካቶ ማሳተም

አካላት የተለያዩ የእፀዋት ዝርያዎችን በማሰባሰብ፣

አስቸጋሪ ሆነ፤ ይህንንም ታሳቢ በማድረግ

ጥብቅ አካባቢን በመወሰን እና ዛፎችን በመትከል

ከየትምህርት ቤቱ የተወጣጡ ተወካይ መምህራንን

የተፈጥሮ ፓርክ በከተማው ውስጥ እንዲያዘጋጁ

እና ተማሪዎችን በአንድ መድረክ በማገናኘት ልምድ

ምክንያት ሆኗቸዋል፡፡ ፓርኩ በወቅቱ የሀገሪቱ

እንዲለዋወጡ ተወሰነ፡፡ ይህ ሁኔታ የመጀመሪያው

ፕሬዝደንት በክቡር ግርማ ወልደጊዩርጊስ ተመርቆ

ብሄራዊ የባህላዊ ህይወታዊ-ሃብት አከባበር

የተከፈተ ሲሆን የችግች ተከላ ሥነ-ሥርዓትም

በ1994 ዓ.ም. በወሊሶ እንዲካሄድ ምክንያት ሆነ፡፡

በፕሬዝዳንቱ መሪነት ተካሂዷል፡፡ የሴቶች ጉዳይ

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ሚኒስትርን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት

ከተደረገው ወርክሾፕ በኋላ ከተማሪዎች እና

ባለስልጣናት ኤግዝቢሽኑን ጎብኝተዋል፡፡

ከመምህራን የተሰበሰቡ የአካባቢ ጥበቃ መልዕክት
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ያላቸው ታሪኮች እና ግጥሞች “ባህላዊ ህይወታዊ
ተሳታፊ የነበሩት 16 ትምህርት ቤቶች ባህላዊ

ሃብት ለአስተማማኝ ህልውና በትምህርት ቤቶች

ልብሶችን፣ ምግቦችን እና መጠጦችን፣ ስዕሎችን

አይን” በተሰኘ መፅሄት በአማርኛ ታትመው

እና የባህላዊ ቤት ምስሎችን፣ መገልገያ ቁሳቁሶችን፣

መፅሄቱ ለበዓሉ ታዳሚዎች ተበርክቷል፡፡

ማህበረሰባቸው

የሚጠቀማቸውን

የሰብል

ዝርያዎችን፣ የባህል መድኃኒቶችን በኤግዝቢሽኑ
አቅርበው አሳይተዋል፡፡ ለሶስት ቀናት በቆየው
የባህል ዘፈን እና ጭፈራቸውን በማሳየት ለበዓሉ
ድምቀት ፈጥረዋል፤ በተጨማሪም ያመጧቸው
የባህል ቁሳቁሶች ለምን ለምን እንደሚያገለግሉ ገለፃ
አድርገዋል፡፡ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የአካባቢ
ጥበቃ መልዕክት ያዘሉ የተለያዩ ትርኢቶችን፣
ድራማ እና ሙዚቃዊችን አቅርቧል፡፡ በበዓሉም
መዝጊያ ላይ የተሻለ ኤግዝቢሽን እንዲሁም
ትርኢት ያቀረበው ከአርባ ምንጭ ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት የመጣው የጫሞ የተፈጥሮ ክበብ
አንደኛ በመሆን ሽልማትን ተሸልሟል፡፡ የብዘሃህይወት ጥበቃ ተቋም እና የኢትዮጵያ የዱር
እንስሳት እና የተፈጥሮ ታሪክ ማህበርን የመሳሰሉ
የመንግስት ተቋማት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ሀገር
በቀል ድርጅቶች በበዓሉ ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ
ተጋብዘዋል፡፡
ኤግዝቢሽኑ በመገናኛ ብዙሃን ከፍተኛ ትኩረት
ተሰጥቶት ነበር፡፡ በተጨማሪም ከወሊሶ እና
አካባቢው የመጡ ከ3000 የሚበልጡ ነዋሪዎች
ኤግዝቢሽኑን ጎብኝተውታል፡፡ ቀደም ብሎ በሆለታ

የሲዳማ ባህላዊ ልብስ የለበሰች ወጣት

በዓል ተማሪዎቹ የባህል ልብሳቸውን በመልበስ፣
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ወ/ሮ ሱ የባህላዊ ብዝሃ ህይወት ክብረ በዓል ላይ
ከተገኙ ወጣት የአፋር ተማሪዎች ጋር

ተማሪዎቹ በሆለታ የነበራቸውን ቆይታ እና ያደረጉትን የልምድ ልውውጥ እንዲህ ብለው ገልፀውታል፡-

የባህላዊ ብዝሃ ህይወት ክብረ በዓል ላይ
የችግኝ ተከላ ሥነ-ሥርዓት የሚያካሂዱ የበዓሉ ተሳታፊዎች

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

የባህላዊ ብዝሃ ህይወት ክብረ በዓል
ላይ የተገኙ ወጣት የሐረሪ ተማሪዎች

“አሁን ኢትዮጵያን በአንድ ቦታ አይተናታል፤ ወደፊትም አንዳችን የሌላችንን ባህል እና ወግ ማክበር እንቀጥላለን፡፡”

የባህላዊ ብዝሃ ህይወት ክብረ በዓል ኤግዝቢሽን ላይ
የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችን የሚጎበኙ ተማሪዎች
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አቶ ባይሳ ገለታ እና የትምህርት ቤቱ ምክትል
ርዕሰ መምህር የነበሩት አቶ ባዬ ደማ ከጥቂት
ተማሪዎች ጋር ጥሪ ተደርጎላቸው ሆለታ ላይ
የተካሄደውን የባህላዊ ብዘሃ ህይወት መርሃ-ግብር
ለማስተዋወቅ የተደረገውን አውደ ጥናት ተሳተፉ፡፡
ከዛ በኋላ ክበቡ በአጭር ጊዜ በትምህርት ቤቱ
ውስጥ ከተማሪዎችም ከመምህራንም ትኩረት
አገኘ፤ በዚሁ በ1994 ዓ.ም በሐምሌ ወር በወሊሶ
በተካሄደው የባህላዊ ብዝሃ ህይወት ክብረ-በዓል
ላይ ጫሞ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ ባሳየው
እንቅስቃሴ አንደኛ ወጥቶ ተሸለመ፡፡
የወላይታ ባህላዊ አለባበስ

በ1996 ዓ.ም የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ሆኜ
ስሾም ክበቡን በኃላፊነት የመምራቱን እድል
አገኘሁ፡፡ በዚሁ አመት ሐምሌ ወር ላይ የባህላዊ
ብዝሃ ህይወት ክብረ-በዓልን እንዲያዘጋጅ የኔ
ትምህርት ቤት እድሉ ተሰጠው፡፡ በዚህ አጋጣሚ
ግዛው ገ/ማርያም

ነበር ከዘልመጥ እና ከተቋሙ ሰራተኞች ጋር

የዘልመጥ ፕሮግራም ማናጀር

የተዋወቅኩት፡፡ የተሰጠንን ኃላፊነት በመወጣትም

በአርባ ምንጭ ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት
ቤት በመምህርነት በምሰራበት ጊዜ የዘልመጥ
ባለሙያዎች የባህላዊ ብዘሃ ህይወት መርሃ-ግብር
ለትምህርት ቤቱ ለማስተዋወቅ በ1994 ዓ.ም.
ወደ አርባ ምንጭ መጡ፡፡ በዚህም መሰረት
ከትምህርት ቤቱ የጫሞ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ
ጋር ግንኙነት ፈጠሩ፡፡ በወቅቱ በክበቡ ውስጥ

በዓሉን አዘጋጀን፤ በበዓሉ ላይ በወቅቱ የደቡብ
ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት የአሁኑ ጠቅላይ
ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በተደረገላቸው
ግብዣ መሰረት በቦታው ላይ በክብር እንግድነት
ተገኝተው በዓሉን መርቀው ከፍተውልናል፡፡ በዓሉ
ብዙ ሕዝብ የተሳተፈበት እና በከተማ ህብረተሰብ
ትልቅ አድናቆት የተቸረው ነበር፡፡

ምንም አስተዋፅኦ አልነበረኝም፤ የክበቡም አባል

የጫሞ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ ስራ እየተጠናከረ

አልነበርኩም፤ በጊዜው የክበቡ አስተባባሪ የነበረው

መጣ፤ እውቅናውም ከፍ እያለ መጣ፤ በነጭ
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የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ
በአርባ ምንጭ የተካሄደውን የባህላዊ ብዝሃ ህይወት ክብረ በዓል መርቀው እንደከፈቱ - 1996 ዓ.ም

ሳር ብሄራዊ ፓርክ በተለያየ ጊዜ በሰው ሰራሽ

ይመደብላቸው ነበር፤ የጫሞ አካባቢ እንክብካቤ

ወይም በድንገተኛ አደጋ እሳት ሲነሳ የክበቡ

በዓመት እስከ 10000 ብር የመንቀሳቀሻ ገንዘብ

አባላት ህብረተሰቡን ቀስቅሰው በቦታው ፈጥነው

እንዲመደብለት አደርግ ነበር፡፡ ከዚህም በተጨማሪ

በመድረስ እሳት ያጠፋሉ፡፡ በጊዜው ክበቡ

ከረጂ ድርጅቶች፣ ከታዋቂ ግለሰቦች እና ከንግድ

የአካባቢ እንክብካቤ አምባሳደር ተብሎ ይታወቅ

ማህበረሰቡ ጋር ግንኙነቶችን በመፍጠር እንደ

ነበር፡፡

ኃላፊነቴ ብቻ ሳይሆን እንደክበብ አባልነቴ የራሴን
አስተዋፅኦ እወጣ ነበር፤ እንደ ርዕሰ መምህርነቴም

እኔም ወደ ኃላፊነት ስራዬ ስመጣ በሙያዬ

በዓመቱ መጨረሻ ጥሩ የማበረታቻ ሽልማቶቸንም

ሥነ-ሕይወትን አስተምር ስለነበር እና የግል

እና የተለያዩ ትምህርታዊ ጉዞዎችን በማዘጋጀት

ፍላጎትም ስለነበረኝ ክበቡን በቅርብ እርቀት

የክበቡ አባል ተማሪዎችን የማበረታታት ስራ እሰራ

እከታተለው ነበር፤ የትምህርት ቤት ክበቦችን

ነበር፡፡

በገንዘብ ለመደገፍም በማሰብ በየአመቱ በጀት
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የጫሞ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ በሚያደርጋቸው

የጫሞ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ አባላት
በከፊል የችግኝ ተከላ ዘመቻ ላይ

ንቁ እንቅስቃሴዎች እና በባህላዊ ብዘሃ ህይወት ክብረ
በዓላት ላይ በሚያሳያቸው ትእይንቶች በሄደባቸው
አካባቢ ሁሉ ትልቅ አድናቆትን አትርፏል፡፡ ሁሌ
በትምህርት አመቱ መጀመሪያ የክበቡ አባል ለመሆን
የሚመጡ ተማሪዎች በከፍተኛ የውድድር እና የሽሚያ
ስሜት ይፎካከራሉ፡፡ ክበቡ ባስመዘገበው ውጤት
ምክንያት የክበቡ አስተባባሪ የነበሩት እና አሁን
በህይወት የሌሉት አቶ ባይሳ ገለታ ዘልመጥ የአጭር
ስልጠና እድል ሰጥቷቸው ደቡብ አፍሪካ ድረስ ሄደው
በአካባቢ ጥበቃ እና በአካባቢ እና በሀገራዊ እውቀት ላይ
የተንተራሰ ስልጠና ተሳትፈዋል፡፡ ከዚያም በማስቀጠል
ዘልመጥ አርባ ምንጭ ዙሪያ የተጎዳ አካባቢን
እንዲያገግም ለማድረግ ለነደፈው ፕሮጀክት አስተባባሪ
ይፈልግ ነበርና አቶ ባይሳ ገለታ ከመምህርነት ስራቸው
ለቀው የዘላቂ ልማት ተቀጣሪ ሆኑ፡፡ በዚህ ምክንያት
የክበቡ እንቅስቃሴ አልተቀዛቀዘም፤ እንዲያውም
እየተጠናከረ ሄደ፤ በወቅቱ ለክበቡ የቅርብ ድጋፍ
አደርግ ስለነበረ ከዘልመጥ ጋር የነበረን ግንኙነት

በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ባሉ

እየተጠናከረ መጣ፤ እኔም አራት አመት ተኩል በርዕሰ

ወጣቶች አመለካከት ላይ የምንሰራው ስራ እና

መምህርነት ካገለገልኩም በኋላ በጥር ወር 2000 ዓ.ም

የምንዘራው ዘር በትውልድ ላይ የሚሰራ ስራ

ከኃላፊነት ለቅቄ በከፍተኛ የትምህርት ባለሙያነት ወደ

ሲሆን ፍሬውን የሚያፈራው ከጊዜ በኋላ ነው፡፡

ዞን ትምህርት ቢሮ ተዘዋወርኩ፡፡ የክበቡ አባላትም

ይሁን እንጂ በባህላዊ ብዘሃ ህይወት መርሃ-

ስራቸውን እንደነበረ ቀጠሉበት፡፡ ስራዬን ብለቅም

ግብር አማካኝነት ወጣቶች ላይ የተሰራው

የክበቡን እንቅስቃሴ በቅርብ እከታተል ነበር፡፡ በዞን

ስራ አሁንም ፍሬ አፍርቷል፡፡ በመርሃ-ግብሩ

ደረጃ ሁለት አመት ከሰራሁ በኋላ ዘልመጥ በነበረው

ታቅፈው እንቅስቃሴ ያደርጉ የነበሩ ወጣቶች

ክፍት የስራ ቦታ ግብዣ ሲያቀርብልኝ የመስሪያ ቤቱን

በተሰማሩባቸው የስራ ዘርፎች ተምሳሌታዊ

የስራ ባህሪ ስለማውቀው እኔም የምፈልገው ስራ

ስራዎችን

ስለነበረ ረጅም አመት ስሰራበት ከነበረው አርባ ምንጭ

ኃላፊነት ቦታዎች ላይ አገልግሎት እየሰጡ

ለቅቄ ድርጅቱን በሐምሌ ወር 2003 ዓ.ም አዲስ አበባ

ይገኛሉ፡፡ የዘልመጥን አካባቢን የመጠበቅ እና

ላይ ተቀላቀልኩ፡፡

የመንከባከብ እና መሰል አላማዎችን ባሉበት

ይሰራሉ፤

በተለያዩ

የመንግስት
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ሁኔታ እና ኃላፊነቶች ይተገብራሉ፤ ያሳካሉ፡፡

መርሃ-ግብር ቀርፀን እየሰራን እንገኛለን፡፡ ይህ
መርሃ-ግብር ተማሪዎች ከማህበረሰቡ የሚያገኙትን

ባህላዊ

ብዘሃ

በምንተገብርበት
ሊወሰድ
ግብሩ

ህይወት
ወቅት

የሚችል

ነገር

የሚያስከትለውን

መርሃ-ግብርን
እንደ

ነባራዊ እውቀት እና ልምድ ከህይወታቸው

ተግዳሮት

ተመክሮ እና ከዘመናዊ ትምህርት ጋር አቀናጅተው

ቢኖር

መርሃ-

ጠቃሚ የሆነ የህይወት ተመክሮ እንዲኖራቸው

ተጨባጭ

ለውጥ

ያደርጋል፡፡

የምንመዝንበት አሰራር አለመፍጠራችን ነው፡፡
የመርሃ-ግብሩን አስተዋፅኦ የምንለካበት መሳሪያ

የባህላዊ ብዝሃ ህይወት መርሃ-ግብርን ትምህርት

እና ጊዜ በትክክል አላስቀመጥንም፤ አንዱ ችግር

ቤቶቹ በባለቤትነት እንዲይዙት ለማገዝ በማሰብ

ይሄ ነው፡፡ ሁለተኛው ይሄን መርሃ-ግብር

የባለድርሻ አካላት ፎረምን በመርሃ-ግብሩ ውስጥ

በተከታታይ በየአመቱ እንዳናስኬደው የገንዘብ

በታቀፉ 24ቱም ትምህርት ቤቶች እንዲተገበር

ድጋፍ የሚያደርጉልን ድርጅቶች እና አቅም

አድርገናል፤ ፎረሙ በአካባቢው መስተዳድር

ውስንነት አለ፡፡ ረጂ ድርጅቶች ገንዘብ ሰጥተው

አካላት እንዲመራ እና ዘልመጥ እጅ ሲያጥረው

ውጤቱን በአጭር ጊዜ ማየት ይፈልጋሉ፤ እኛ

የክበባት ስራ እንዳይቆም ክበባቶቹ ባሉበት አካባቢ

ግን የምንሰራው በአስተሳሰብ ላይ ስለሆነ ውጤቱ

ገቢ እንዲያሰባስቡ እና ባገኙት ገቢ የክበቡን

የሚታየው በረጅም ጊዜ ነው፤ በዚህ ምክንያት

እንቅስቃሴ እንዲደግፉ ለማድረግ ጥረት አድርገን

ተጨባጭ ነገር ወዲያው ለእርዳታ ድርጅቶች

ነበር፡፡ በአንዳንድ አካባቢዎች ምሳሌያዊ የሚሆን

ማሳየት አንችልም፡፡

ስራ የሰሩ አሉ፣ ሁሉም ግን በእኩል ፍጥነት መሄድ
አልቻሉም፡፡

አሁንም ቢሆን ግን ዘልመጥ ባለው ውስን ሃብት
በመጠቀም የአቅም ማጎልበቻ ስልጠናዎችን
በማዘጋጀት እና ተማሪዎች እና መምህራንን
በቡድን

ወደስልጠና

ማዕከላት

በማስገባት

በጤናማ የጓሮ አትክልት አመራረት፣ በተፈጥሮ
ማዳበሪያ አዘገጃጀት እና በሀገር በቀል ዛፎች
እንክብካቤ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ይሰራል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ተማሪዎችን እና መምህራንን ወደ
ተመረጡ ማህበረሰቦች በመውሰድ ከማህበረሰቡ
ነባራዊ እውቀት እንዲቀስሙ ‘ከማህበረሰብ
መማር’ ወይም ‘ለርኒንግ ፍሮም ዘ ሩት’ የተሰኘ

የባህላዊ ብዝሃ ህይወት ክብረ በዓል ተሳታፊ ተማሪ ከሐረሪ
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አለማየሁ አያሌው
የዘልመጥ ከፍተኛ የማህበረሰብ አስተባባሪ

የባህላዊ ብዘሃ-ህይወት መርሃ-ግብር በየአመቱ
ህዳር 29 የሚከበረው የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች
ቀን አከባበር እንዲጀመር ከፍተኛ አስተዋፅዎ
አበርክቷል፤ ለዚህም በተለይ በ1996 ዓ.ም በአዲስ
አበባ የተካሄደው 4ተኛው የባህላዊ ብዘሃ-ህይወት

የቀድሞው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር መሃመድ ገአስ በአዲስ
አበባ የተካሄደውን የባህላዊ ብዘሃ-ህይወት አከባበር መርቀው ሲከፍቱ

አከባበር የነበረው አስተዋፅኦ ተጠቃሽ ነው፡፡
የቀድሞው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር
መሃመድ ገአስ፣ የቀድሞ የወጣቶች እና ስፖርት
ሚኒስትር ወ/ሮ አስቴር ማሞ እንዲሁም ሌሎች
የመንግስት ባለስልጣናት በበዓሉ ላይ እንዲገኙ
በወቅቱ በመካነ ጥናቱ ፕሮግራም ማናጀር የነበሩት
አቶ ደረጄ ገ/ሚካኤል ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ
ለአከባበሩ ድምቀት ሰጥተውታል፡፡

የቀድሞው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር አምባሳደር መሃመድ ገአስ
በአዲስ አበባ የተካሄደውን የባህላዊ ብዘሃ-ህይወት አከባበር ኤግዝቢሽን ሲጎበኙ

ከቤንሻንጉል ክልል
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ከአፋር ክልል

ከኦሮሚያ ክልል

የባህላዊ ብዝሃ
ህይወት ክብረ
በዓል

ተሳታፊ
ተማሪዎች

ከደቡብ ክልል

ከአማራ ክልል

ከትግራይ ክልል
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አየለ ከበደ
የኢትዮጵያ ሥራ አስኪያጅ
ፓኖስ ኢትዮጵያ

ዘልመጥን ያወቅኩት በ1998 ዓ.ም. በጋምቤላ

አይቻለሁ፤ በወቅቱ እንደ አስተማሪ ሳይሆን

ሁለተኛ

መምህር

እንደተማሪ ሆኜ ብዙ ተምሬያለሁ፤ በአካባቢዬ

በነበርኩበት ጊዜ ነው፡፡ በዚያን ወቅት የትምህርት

እና በዙሪያዬ ያሉ ነገሮችን በጥልቀት መገንዘብ

ቤቱ የተፈጥሮ ክበብ አስተባባሪ ነበርኩ፡፡

የእውቀት መሰረት እንደሆነ ነው የተረዳሁት፡፡

በክበባችን የምናደርገው እንቅስቃሴ እንደ ለም

በዙሪያዬ ያሉ ዛፎችን እና እንስሳትን ስምና ባህሪ

ኢትዮጵያ በመሳሰሉ አካባቢ ጥበቃ ላይ በሚሰሩ

ለይቶ ማወቅ እና መረዳት መቻል ዲግሪ ወይም

ድርጅቶች ይታወቅ ነበር፤ ትምህርት ቤታችን

ከዚያ በላይ ካለ የትምህርት ደረጃ መቅደም

በወቅቱ በሀገሪቱ በተፈጥሮ እንክብካቤ ክበባት

ያለበት ነገር እንደሆነ ነው የተማርኩት፡፡ ዲግሪው

ጥሩ እንቅስቃሴ ከሚያደርጉ 100 ት/ቤቶች አንዱ

አለኝ፣ አካባቢዬን ግን በአግባቡ አልገነዘብም

ሆኖ ተሸልሟል፡፡ ይህ መረጃ እንደ ኢትዮጵያ

ነበር፡፡ በበዓሉ ላይ ተሳታፊ ከሆንኩ ወዲህ

የዱር እንስሳት ጥበቃ እና እንክብካቤ ማህበር እና

ግን በአካባቢዬ ያለ ማንኛውንም ነገር በደንብ

ለም ኢትዮጵያ ያሉ ድርጅቶች ጋር ነበር፤ ይህንን

ማስተዋል እንዳለብኝ ተምሬያለሁ፡፡ ከባህል ጋር

መረጃ የት ጋር ጥሩ ነገር ይሰራል፣ የት ጋር ማን አለ

በተያያዘም ኋላ ቀር እንደነበርኩ ማመኔ ትክክል

የሚለውን ለመረዳት እና ስራ ለመስራት ሲፈልጉት

እንዳልነበር የተረዳሁበት አጋጣሚ ነበር፤ በዚህም

ድርጅቶች ይቀባበሉት ስለነበር በዚሁ አጋጣሚ

ምክንያት ከእኔ አልፎ ሌሎች ሰዎች ላይ ተፅእኖ

ከዘልመጥ ጋር አብረን መስራት ጀመርን፡፡

ማምጣት የቻልኩበትን ሁኔታ ፈጥሮልኛል፤

ደረጃ

ትምህርት

ቤት

ዘልመጥ በግልም እንደተቋምም አሁን ላለሁበት
በወቅቱ ወሊሶ ላይ የባህላዊ ብዘሃ-ህይወት በዓልን

ደረጃ አስተዋፆው በጣም ከፍተኛ ነው፡፡ ብዙ

ለማክበር በድርጅቱ እንቅስቃሴ ይደረግ ነበር፤

ነገሮች እንዳውቅ ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት

በሶስት ቀኑ ፌስቲቫል ላይ ተሳታፊ ነበርን፡፡

እንዲሰፋ ረድቶኛል፡፡ ከነበርኩበት ክልል እና ስራ

በክብረ በዓሉ ላይ የማላውቃቸውን ብዙ ባህሎች

ወደ አዲስ አበባ እንድመጣ እና አሁን ያለሁበትን
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የስራ ዘርፍ እንድቀላቀል ያደረገኝ ዘልመጥ ነው፡፡

እንቅስቃሴ ሁሌም ከዘልመጥ ጋር እንደ ድርጅት
በትብብር እንሰራለን፡፡ ከዚያ ቀደምም ሀይንሪሽ

ከዘልመጥ ጋር አብሬ በመስራቴ ግንዛቤዬ እንዲሰፋ

ቦል ፋውንዴሽን በተባለ ድርጅትም ስሰራ እኛ

በርካታ የግንዛቤ ማዳበሪያ ወርክሾፖች ላይ

በምንሰጣቸው ግብዓቶች ዘልመጥ የተለያዩ

ተሳትፌያለሁ፤ በቀጥታ በማስተምረው ትምህርት

ስራዎችን ይሰራ ነበር፡፡

እንዲሁም በተዘዋዋሪ ደግሞ ተጓዳኝ የትምህርት
ሂደቶች ለሆኑት እንደ የኤች አይ ቪ ኤድስ እና

በጋምቤላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ክበብ

የአካባቢ እንክብካቤ ትምህርቶች ላይ በእውቀት

ውስጥ ይሳተፉ የነበሩ ወጣቶች አሁን በተለያዩ

ላይ የተመሰረተ የራስ መተማመን እንዲኖረኝ

የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ የቢሮ ኃላፊዎች እና

እረድቶኛል፡፡ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ያለውን

ሐኪሞች እንዲሁም የኔን ቦታ ተክተው መምህራን

የተለያየ ሁኔታ እንድረዳ የሚያስችሉ አጋጣሚዎች

ሆነዋል፡፡

ፈጥሮልኛል፤ በትምህርት ዘርፍ ያለኝን እውቀት
እንዳዳብርም የተለያዩ የህትመት ውጤቶች

ዘላቂ ልማት መካነ ጥናትን ላመሰግነው እወዳለሁ፤

ከዘልመጥ አገኝ ነበር፤ በመካነ ጥናቱ አማካኝነት

አሁን ላለሁበት ደረጃ የበቃሁት በዘልመጥ ጥላ ስር

በርካታ ስልጠናዎችንም ሰልጥኛለሁ፤ እነዚህን

በመሆኔ ነው፡፡ ይህ አስተዋፅኦ በገንዘብ ላይተመን

በተለያዩ አጋጣሚ ያገኘኋቸውን ስልጠናዎች

ይችላል፤ ግን ለአሁን ማንነቴ ትልቅ አስተዋፅኦ

በተለያየ ጊዜ ተጠቅሜባቸዋለሁ፡፡ አሁን ያለኝ

ስላደረገልኝ ለተቋሙ 20ኛ ዓመት የልደት በዓሉ

የመረጃ ማግኛ መንገድ በርካታ ነው፤ ይህ የሆነው

እንኳን አደረሰን እላለሁ፡፡ በድርጅቱ ውስጥ ይሰሩ

በዘልመጥ ምክንያት በወቅቱ ከተለያዩ ግለሰቦች

ለነበሩ እና አሁንም እየሰሩ ላሉ ግለሰቦች ደግሞ

እና ድርጅቶች ጋር በነበረኝ ግንኙነት ነው፡፡

ዘልመጥ በሃገሪቱ የአካባቢ ጥበቃ እንቅስቃሴ

እነዚህ ሁሉ ሲደማመሩ ዘልመጥ ለኔ ብዙ ጥቅም

ትልቅ ሚና ሊጫወት የቻለው በናንተ ጥረት ነውና

አበርክቶልኛል፡፡ ከዚያም ባሻገር ከኢትዮጵያ

እናንተንም አመሰግናለሁ፤ በተለይ ደግሞ ወ/ሮ

ውጪ ብዙ ወርክሾፖችን እንድሳተፍ ድርጅቱ

ሱን ለእኔ እንደ እናት ናትና በጣም አመሰግናለሁ፡፡

ምክንያት ሆኖኛል፡፡ በተለይ ወ/ሮ ሱ ጠቁማኝ
የምጠራባቸው ቦታዎች ላይ እንደተሳታፊም
እንደ ጥናት ወረቀት አቅራቢም የተሳተፍኩባቸው
በርካታ ሁኔታዎች አሉ፡፡
በአካባቢ

ተቆርቋሪዎች

አሁን ዘልመጥ ጎልምሷል፤ ትልቅ ሆኗል፤ በርካታ
ፕሮጀክቶችን አሳክቷል፤ በጥቂቱ የጀመራቸው
ስራዎች በመንግስት ተይዘው በሀገር ደረጃ
ተሰራጭተው ተተግብረዋል፡፡ ይህ ትልቅ ስኬት

መድረክ

በምክትል

ዳይሬክተርነት ስሰራም ሆነ አሁን በፓኖስ ባለኝ

ነው፡፡
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ቦጋለ ቢታኔ
የውሃ አቅርቦት መሀንዲስ
የአርባ ምንጭ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
የጫሞ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ የቀድሞ አባል

በ1997 ዓ.ም. የጫሞ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ

የዚህ ሁሉ መሰረት ዘላቂ ልማት መካነ ጥናት ነው፡፡

አባል ከሆንኩበት ጊዜ ጀምሮ ዘልመጥ እኔንና
ጓደኞቼን በአካባቢ እና የተፈጥሮ እንክብካቤ

ለኔ በግሌ የባህላዊ ብዘሃ ህይወት መርሃ ግብር አሁን

ላይ ንቁ ተሳትፎ እንድናደርግ እና ተፅእኖ

ላለኝ ማንነቴ መሰረት ሆኖኛል፤ ተማሪ እያለሁ

ፈጣሪዎች እንድንሆን አስችሎናል፡፡ ዘልመጥ

ወደፊት እሆናለሁ ብዬ የማስበውን ማንነቴን

ከትምህርት ቤት ከወጣን በኋላ በአርባ ምንጭ

ሁሉ አስቀይሮኛል፡፡ በትምህርት ቤት እያለሁ

ከተማ የነበረውን የሃይቆች እና የአካባቢ መበከል፣

ከዩኒቨርሲቲ በሶፍትዌር ምህንድስና ለመመረቅ

የቆሻሻ መከማቸት እና ተያያዥ ችግሮችን

እቅድ ነበረኝ፤ በጫሞ አካባቢ እንክብካቤ የነበረኝ

ለመፍታት የሚያስችል አሁንም ድረስ ያለ ‘እኛን

እንቅስቃሴ ግን በአካባቢ እንክብካቤ እና ጥበቃ

ነው ማየት’ የተሰኘ የኮምፖስት ማዘጋጃ ማህበር

ላይ ሙሉ በሙሉ እንድሳተፍ ተፅእኖ ስላሳደረብኝ

እንድናቋቁም ከቢሮ እና አጥር ግንባታ አንስቶ

የውሃ አቅርቦት መሀንዲስ ሆኛለሁ፡፡

ከፍተኛ እገዛ አድርጎልናል፡፡ ከዚያ በመነሳት ነው
ከአውሮፓ ኮሚሽን የ42,000 ዩሮ ድጋፍ አግኝተን
ማህበሩን የተለያዩ ምርምሮች የሚካሄዱበት
ማዕከል አድርገነዋል፤ ከሀገር ውጪ የተለያዩ
ልም
ዶችን ለማግኘትም እንዲረዳን ሄደናል፡፡
ይህ ማህበር ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚያደርግ
ሲሆን የሰራቸው ስራዎች በቢቢሲ የዜና ጣቢያ
እስከመዘገብ ደርሰዋል፡፡

ዘልመጥ ባህላዊ ብዘሃ ህይወትን በወጣቶች ላይ
ለማስረፅ ተነሳሽነቱን ወስዶ መንቀሳቀሱ ሊደነቅ
የሚገባው ነገር ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ወጣት
ተማሪዎችን ከተለያዩ የገጠር ማህበረሰቦች ጋር ይዞ
በመሄድተማሪዎችተግባራዊእውቀትንእንዲቀስሙ
የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው፡፡
ይህ መርሃ-ግብር ተማሪዎች በተግባር ከሚያዩት
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ነገር እንዲማሩ እንዲሁም ችግርን መወጣት

እንደሆነ አስባለሁ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የትምህርት

እንዲለምዱ እና መሪዎች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል፡፡

ቤት ክበባት ራሳቸውን ማስተዳደር እና የውስጥ
አቅማቸውን ማሳደግ እንዲችሉ አስተማማኝ የገቢ

ዘልመጥ በተለይ ከትምህርት ቤት ውጪ ካሉ

ምንጭ የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት አስፈላጊ

ተማሪዎች ጋር በርካታ ስራዎችን ይሰራል፤ ነገር ግን

ነው፡፡ በሌላ መልኩ የባህላዊ ብዘሃ ህይወት አከባበር

እነዚህ ወጣቶች አሁን ላይ የት እንዳሉ መከታተል

በቀጣይነት በተጠናከረ መልኩ እንዲቀጥል

እና መገምገም አልቻለም፡፡ ስራ ጀምረው አሁን ግን

በበዓሉ ላይ ተወካይ የሆኑ ትምህርት ቤቶች

ቀጥለው ያልተገኙ ማህበራት እና ወጣቶች ለምን

ኃላፊነቱን ወስደው በየአካባቢያቸው ያሉ የግል

እንዳልተሳካላቸው

ማጥናት

እና የመንግስት ትምህርት ቤቶችን በማስተባበር

እና ክፍተታቸውን መሙላት ያስፈልጋል፤ ወደ

ባህልን እና ብዘሃ ህይወትን የማስተዋወቅ ስራን

ታሰበላቸው ትልቅ ቦታ እንዲደርሱ መጠበቅ እና

እንዲሰሩ ለመጠቆም እወዳለሁ፡፡

ምክንያታቸውን

መንከባከብ አስፈላጊ ነው፡፡
የዘልመጥን 20ኛ ዓመት ስናከብር በአካባቢ ጥበቃ
ወ/ሮ ሶስና እና ዶ/ር ተወልደ ብርሃን የድርጅቱ

እና እንክብካቤ ዙሪያ ለወጣቱ መሰረት ጥለው

ማዕከል ናቸው፤ የእነዚህን ሰዎች ስራ ቀጣይነት

ያለፉትን እና አሁን በህይወት የሌሉትን አቶ

እንዲኖረው እና ዘላቂ እንዲሆን የእነሱን ተነሳሽነት

ባይሳ ገለታን እንድናስታውሳቸው እጠይቃለሁ፡፡

የሚቀበል አደረጃጀት መፍጠር ያስፈልጋል፡፡

በተጨማሪም ለወ/ሮ ሱ እና ለዶ/ር ተወልደ ብርሃን

በተጨማሪም ለድርጅቱ ፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ

ገብረ እግዚአብሔር እድሜና ጤና እንዲሰጥልን

የሚያስፈልገውን ገንዘብ ከውጭ ሀገራት ምንጮች

እመኛለሁ፡፡

ከመፈለግ ይልቅ ከጥገኝነት የሚያላቅቁ በሀገር
ውስጥ የሚገኙ አማራጮችን መጠቀም ጥሩ

ቦጋለ ቢታኔ (ለብቻው በግራ) ከአቶ አለማየው የዘልመጥ ሰራተኛ
(ጥቁር ጃኬት ለብሰው) እና ከእኛን ነው ማየት የኮምፖስት (ቀልዝ)
አምራች ወጣቶች ጋር - አርባ ምንጭ 1999 ዓ.ም.
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ከመስከረም 7-9 ቀን 1998
ዓ.ም. በድሬዳዋ ከተማ በድሬዳዋ
አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት
የተከበረው የ3ኛው የኢትዮጵያ ባህላዊ
ሕይወታዊ ሀብት ክብረ በዓልና ዓውደ
ርዕይ ፖስተር

ከሐምሌ 6-8 ቀን 1998 ዓ.ም.
በ አዲስ አበባ ከተማ በኢትዮጵያ
ስብሰባ ማዕከል የተከበረው የ4ኛው
የኢትዮጵያ ባህላዊ ሕይወታዊ ሀብት
ክብረ በዓልና ዓውደ ርዕይ ፖስተር
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ከሐምሌ 7-9 ቀን 2004 ዓ.ም.
በኮንሶ ካራት ከተማ በኮንሶ ሁለተኛ
ደረጃ እና መሰናዶ ት/ቤት የተከበረው
የ6ኛው የኢትዮጵያ ባህላዊ ሕይወታዊ
ሀብት ክብረ በዓልና ዓውደ ርዕይ ፖስተር

የኢትዮጵያ ባሕላዊ ሕይወታዊ ሀብት ክብረ በዓልና ዓውደ ርዕይ
በማይጨው ከሐምሌ 20-23 ቀን 2008 ዓ.ም

ባሕላዊ ብዝሃ ሕይወት ለዘላቂ ልማት
Wukro Maray Sec/Prep/S.
Aykel Junior S.

Tilahun Yigzaw Sec/Prep/S.
Dubti Sec/Prep/S.

Kosober Junior S.

Masha Junior S.

Hottie Sec/Prep/S.

Bole Sec/Prep/S.

Assosa Sec/Prep/S.

ከሐምሌ 20-23 ቀን 2008 ዓ.ም.

Kokebe Tsebah Sec/Prep/S.
Higher 12 TVET

Foffa Sec/Prep/S

Holeta Sec/Prep/S

Jimma
Sec/prep/s

Leku Sec/S.
Dire Dawa Sec/Pre/S.

በማይጨው ከተማ በጥላሁን ይግዛው
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የተከበረው
የ8ኛው የኢትዮጵያ ባህላዊ ሕይወታዊ
ሀብት ክብረ በዓልና ዓውደ ርዕይ ፖስተር

Awumujahidin Junior/S.

Gambella
/Sec/Prep/S.
Jigjiga
Sec/Prep/S.

Amaya
S/Prep/S.

Durame Sec/Prep/S.

Wonago Sec/S.

Dej/Ger/Duki Sec/Prep/S.

Konso Sec/Prep/S.

Laska Sec/Prep/S.
A/Minch Sec/prep/S.
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ፎዚያ ተስፋዬ
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትያትር ጥበባት ተማሪ
የሆጤ ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት
የጎፍ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ የቀድሞ አባል

የክበቡ አባል የሆንኩት የዛሬ አምስት ዓመት

አከባበሩ በርካታ ባህሎችን እና ትውፊቶችን በአንድ

የ11ኛ ክፍል ተማሪ እያለሁ ነበር፡፡ የመጣንበትን

ቦታ የምናገኝበት እና የምንረዳበት እንዲሁም

ማህበረሰብ ባህል እና ወግ በትያትር እና በተለያዩ

የራሳችንንም ባህል የምናሳይበት አጋጣሚ ነው፡፡

የሥነ-ጥበብ ውጤቶች ሰዎች በማይረሱበት

አጋጣሚው ማህበራዊ ህይወትንም ያስተምራል፤

መልኩ እናስተዋውቃለን፡፡

እንዴት መኖር፣ እንዴት መቻቻል እና መዋሃድ
እንዳለብን ያስገነዝባል፤ የተለያዩ ማህበረሰቦችን

በሌላ በኩል የተለያዩ የጓሮ አትክልትን በትምህርት

ባህል ለመተዋወቅ እና ጥሩ ወዳጅነት ለመፍጠርም

ቤታችን ግቢ ውስጥ በመትከል ዝቀተኛ ገቢ ካላቸው

ያስችላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ እኔ በግሌ በባህላዊ

ቤተሰቦች የሚመጡ ተማሪዎች እንዲንከባከቧቸው

ብዘሃ ህይወት አከባበር መሳተፌ ሀገሬን እንድወድ

በማድረግ ከሽያጩ በሚገኘው ገቢ እንዲጠቀሙ

አድርጎኛል፡፡

እናደርጋለን፡፡ በትምህርት ቤታችን ውስጥ የተለያዩ
የዛፍ አይነቶችን እንተክላለን፤ ለእያንዳንዱ ያረጀ

የባህላዊ ብዘሃ ህይወት አከባበርን የሚያዘጋጁ

እና የሚቆረጥ ዛፍ ሌላ ሁለት የዛፍ ችግኞችን

ሰዎች ለሀገራቸው ምን ያህል ክብር እንዳላቸው

እንተካለን፡፡

ያሳያል፤ የዘልመጥ መስራቾች ወ/ሮ ሱ እና ዶ/ር
ተወልደ ብርሃን አዲሱ ትውልድ ወደራሱ ባህል

ዘልመጥ ካካሄዳቸው የባህላዊ ብዘሃ ህይወት

እና ማንነት እንዲመለስ በማድረግ ለኢትዮጵያ

አከባበሮች መካከል በኮንሶ፣ በባስኬቶ እና አሁን

ትልቅ አስተዋፅኦ እያደረጉ ነው፤ ፈጣሪ እድሜ እና

በ2008 ዓ.ም. ደግሞ በማይ ጨው በተካሄደው

ጤና ይስጣቸው፡፡

ተሳትፌያለሁ፡፡ በአከባበሩ ላይ መሳተፍ ትንሿን
ኢትዮጵያ በአንድ ቦታ ላይ ማየት ነው፡፡

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

አበበ አለሙ
በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ወርክ ተማሪ
ከአይከል ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት
የአካባቢ እንክብካቤ ክበብ የቀድሞ አባል

የአካባቢ እንክብካቤ ክበብ አባል የሆንኩት

የሶሻል ወርክ ትምህርትን እንድመርጥ ረድቶኛል፡፡

የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው፡፡ አሁን
በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ወርክ ተማሪ ስሆን
በዩኒቨርስቲው ውስጥ ‘ማራኪ ግቢ የተፈጥሮ
እና የአካባቢ እንክብካቤ ክበብ’ የሚል ስያሜ
ያለውን ክበብ በማቋቋም ከግብርና፣ ጂኦግራፊ እና
መሰል የዩኒቨርሲቲው የትምህርት ክፍሎች ጋር
በመተባበር በጋራ እየሰራን እንገኛለን፡፡

ዘልመጥ አገር በቀል የሆነ፣ አገርን መሰረት አድርጎ
በአገር ደረጃ የሚሰራ የተፈጥሮ ሀብትን የሚጠብቅ
ለዘላቂ ልማት የሚተጋ አቅም ያለው ድርጅት
እንደሆነ አይተናል፡፡ ለዶ/ር ተወልደ ብርሃን
እና ለወ/ሮ ሱ፣ እንዲሁም ለተቋሙ ሰራተኞች
ከወጣቶች ጋር ለሚሰሯቸው ስራዎች ታላቅ
ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ፡፡

የባህላዊ ብዘሃ ህይወት መርሃ-ግብር ከበርካታ
ሰዎች ጋር አስተዋውቆኛል፤ ከምኖርበት አካባቢ
ሰዎች እና ከአስተዳደር አካላት እንዲሁም ከሌላ
አካባቢ ከሚመጡ ወጣቶች ጋር ጥሩ ግንኙነትን
እንድፈጥር አስችሎኛል፡፡ ከዚህ ባለፈ ወደ
ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ከማህበረሰቡ ጋር የምሰራበትን

ተቋሙ በሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት
ቤቶች ላይ የሚተገብረውን የባህላዊ ብዘሃ ህይወት
መርሃ ግብር ወደ ዩኒቨርስቲዎች ቢያሰፋ እና
በሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ የባለድርሻ አካላትን
በስፋት ቢያሳትፍ ለስራዎቹ መጠናከር መልካም
ነው እላለሁ፡፡
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ከሐረሪ ክልል

የባህላዊ ብዝሃ ህይወት ክብረ በዓል

ከደቡብ ክልል

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

ከቤንሻንጉል ክልል

ተሳታፊ ተማሪዎች

ከአማራ ክልል

ከአፋር ክልል
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ራህማ ፈድሉ
የድሬዳዋ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
የአካባቢ እንክብካቤ ክበብ የቀድሞ አባል

የአካባቢ እንክብካቤ ክበብ አባል የሆንኩት

እንድፈጥር አስችሎኛል፡፡

የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው፤ ከትምህርት
ቤት ከወጣሁ በኋላም በክበቡ ውስጥ መሳተፍ

ዘልመጥ ለክበባችን መንቀሳቀሻ የሚሆን ገንዘብ

አላቆምኩም፡፡

በተለይ

ይመድብልናል፤ ለምሳሌ በአንድ ወቅት በመደበልን

የአካባቢያችንን ባህል ከማስተዋወቅ አንፃር የተለያዩ

24,000 ብር በትምህርት ቤታችን ውስጥ ያለውን

እንቅስቃሴዎችን እናደርጋለን፡፡ በትምህርት ቤቱ

የውሀ እጥረት ለመቅረፍ የሚያስችል የውሀ ታንከር

ሚኒሚዲያ ዘወትር ረቡዕ በምናቀርበው መደበኛ

እንድንሰራ ረድቶናል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ድርጅቱ

ፕሮግራም ተማሪዎች ሀገራቸውን እንዲያውቁ እና

እንደ ችግኝ ማፍላት ያሉ አካባቢን ለመንከባከብ

ባህላቸውን እንዲጠብቁ ግንዛቤ የሚያስጨብጡ

የሚጠቅሙ ስልጠናዎችን ይሰጠናል፡፡

በክበባችን

በኩል

ፕሮግራሞችን እየሰራን እናስተላልፋለን፡፡

ዘልመጥ በወጣቶች ላይ የሚሰራቸውን ስራዎች

ከባህላዊ ብዘሃ ህይወት መርሀ-ግብር እንዲሁም

ሁሉ ለማድነቅ እወዳለሁ፤ ተቋሙ ተማሪዎችን

ከባክ ቱ ሩት (ከመሰረቱ የመማር) መርሃ-ግብር

ከተለያዩ አካባቢዎች ሰብስቦ በርካታ ተግዳሮቶችን

በርካታ የህይወት ትምህርቶችን ተምሬያለሁ፡፡

ተወጥቶ ወጣቶች ስለባህላቸው እንዲያውቁ እና

ስለሌሎች ባህል ግንዛቤ አግኝቻለሁ፣ ከሌሎች

እንዲማማሩ ማድረጉን በተለይ ላደንቅ እወዳለሁ፡፡

ባህል በርካታ ትምህርቶችን ተምሬያለሁ፤ በእነዚህ

ከዚህ ባለፈ ከትምህርት ቤት ውጪ ካሉ ተማሪዎች

መርሃ-ግብሮች መሳተፍ ለሌሎች ፍቅር እንዲኖረኝ

ጋር የሚሰራውን ስራዎች አጠናክሮ መቀጠል

አድርጓል፤ መልካም ጓደኝነትን ከተለያዩ ሰዎች ጋር

አለበት፡፡
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መሐመድ ሀያት አሊ
የኤሌክትሪክ መሃንዲስ እና የሰመራ ዩኒቨርሲቲ መምህር
የዱብቲ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት
የሉሲ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ የቀድሞ አባል

አከባበር ቀጣይነት ባለው መንገድ ቢያስኬደው
ጠቃሚ እንደሆነ አምናለሁ፤ በየአመቱ ወደ ከፍተኛ
ትምህርት የሚገቡ ተማሪዎች የተለያዩ ናቸው፤
ሁሉም ስለባህላዊ ብዘሃ ህይወት ግንዛቤ መያዛቸው
በተፈጥሮ እንክብካቤ ክበብ ውስጥ መሳተፍ

አስፈላጊ ነው፡፡ ባህልን እና እውቀትን በማስቀጠል

የጀመርኩት በ1998 ዓ.ም የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ

ረገድ የሚሰራው ስራ በትውልዱ ሁሉ ቀጣይነት

ሆኜ ነው፡፡ ወደ ዩኒቨርሲቲ እስከገባሁበት እስከ

እንዲኖረው ይህ የባህላዊ ብዘሃ ህይወት አከባበር

2001 ዓ.ም. ድረስ በአዲስ አበባ፣ በጅግጅጋ፣

ልክ እንደ መደበኛ ትምህርት ያለማቋረጥ ሊካሄድ

በአርባምንጭ እና በደሴ በተካሄዱ የባህላዊ ብዘሃ

ይገባዋል፤ የትምህርት ቤት ክበቦችም ቢሆኑ ተከታታይ

ህይወት አከባበሮች ላይ ተሳትፌያለሁ፡፡ በአከባበሩ

የሆነ ክትትል እና ግምገማ ያስፈልጋቸዋል፡፡

ላይ በመሳተፌ በርካታ ነገሮችን ተምሬያለሁ፤
አሁን ላለሁበትም ማንነቴ መሰረት እንድጥል መነሻ

ከዚህ በተጨማሪ በዓሉ በሚከበርበት ወቅት

ሆኖኛል፤ በዚህ ሁነት ያገኘኋቸው እውቀቶች

በተማሪዎች ላይ የሚታዩ አንዳንድ የሥነ-ሥርዓት

እና የልምድ ልውውጦች ቁርጠኛ እንድሆን እና

መጓደሎች

የሚገጥሙኝን

የሚጥሉ ስለሆኑ ከማህበረሰቡ፣ ከትምህርት ቤቶች

ችግሮች

በብርታት

እንድወጣ

ረድተውኛል፡፡

የአከባበሩን

ህልውና

አደጋ

ላይ

እና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር
በተማሪዎች ሥነ-ሥርዓት ላይ መስራት ያስፈልጋል፡፡

በአካባቢያችን ህብረተሰቡ ስለ ባህላዊ ብዘሃ
ህይወት ያለው እውቀት ውስን ነው፤ ይህንንም

በመጨረሻ ከስምንት ዓመታት በኋላ ማይ ጨው

ታሳቢ በማድረግ አሁን ክበቡን ለቅቄ ብወጣም

ላይ በተካሄደው የባህላዊ ብዝሃ ህይወት አከባበር

ክበቡን የማጠናከር እና የመርዳት ስራን መስራት

ላይ በመገኘቴ የተሰማኝን ደስታ እየገለፅኩ ለዘልመጥ

አልተውኩም፡፡

መስራቾች ዶ/ር ተወልደ ብርሃን እና ወ/ሮ ሱ
እንዲሁም በአጠቃላይ ለሰራተኞቹ በሙሉ እንኳን

ዘልመጥ በተለይ ይህንን የባህላዊ ብዘሃ ህይወት

ለበዓሉ አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ፡፡

የ ትምህር ት ቤ ት የ ተፈጥሮ እ ንክብካቤ ክ በባት
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መምህር ከፍያለው ተፈራ
በሆጤ

አጠቃላይ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት መምህር እና
የጎፍ አካባቢ እንክብካቤ ክበብ ተጠሪ

ከዘላቂ ልማት ጋራ አብረን መስራት የጀመርነው
ከ1996 ዓ.ም ጀምሮ ነው፡፡ ክበቡንም እንዲመሰረት
ያደረገው ዋናው ዘላቂ ልማት መካነ ጥናት ነው፡፡
ከተመሰረተ ግዜ ጀምሮ ክበቡ ብዙ ስራዎችን
ሲያከናውን ቆይቷል፡፡ ይህ ክበብ በየአመቱ
የተለያዩ ስራዎችን እየጨመረ፣ እውቀቱንና
ክህሎቱን እያሰፋ የሄደ ክበብ ነው፡፡
በግቢያችን ውስጥ ባለው የችግኝ ጣቢያ ሃገር
በቀል ዛፎችን በስፋት መትከልና መንከባከብ
አንደኛው ስራው ነው፡፡ በግቢ ውስጥም ሆነ
በውጪ ችግኞችን እያፈላ በጉዲፈቻ ለቤተክርስቲያን፣ ለመስኪዶች እና ለግለሰቦች ሁሉ
ይሰጣል፡፡ ክበቡ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶችን
በመትከል በግቢው ውስጥ ላለውና ለአካባቢው
ህብረተሰብ በርካሽ ዋጋ ያሰራጫል፡፡ አራት
የተለያየ ዝርያ ያላቸውን 12 የደጋ አፕሎችን ተክሎ
አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ፤ በየግዜውም
የተገኘውን ምርት ለማህበረሰቡ ይሸጣል፡፡

በየጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ
አባላት ከተተከሉ የአፕል አትክልቶች አንዱ
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ከዚህም በተጨማሪ የሀገር ውስጥና የውጪ የሳር

የሚታጨድበትን እና የሚወቃበትን ወቅት

አይነቶችን ተክሎ በማራባት ላይ ይገኛል፡፡ እነዚህ

እንዲሁም በሄክታር ምን ያህል ምርት እንደሚሰጥ፣

ተክሎች ለከብት መኖ፣ ለጥላ እና ለውበት ጥቅም

በየትኛው የአየር ንብረት እንደሚበቅል፣ በገበያ

የሚሰጡ ተክሎች ናቸው፡፡ እንደዚሁም የአፈር

ላይ ያለው ተፈላጊነት ምንያህል ነው የሚለውን

ለምነትን ለመጠበቅ የሚረዱ እፀዋት ናቸው፡፡

ሁሉ በዚህ መዝገብ አስፍረነዋል፡፡

የመድሃኒት ጥቅም ያላቸውንም ተክሎች ተክለን፣
ዓይነት እና ባህሪያቸውንም በፅሁፍ የማሰባሰብ
ስራ ሰርተናል፡፡ ከ250 በላይ የሚሆኑ የሃገር በቀል
የእፀዋት መድሃኒቶችን አሰባስበን የትኛው የተክሉ
ክፍል ጥቅም ላይ እንደሚውል፣ አዘገጃጀታቸውስ
እንዴት

እንደሆነ

አጠቃቀሙንም

ጭምር

በክበባችን ተሰብስቦ እና ተመዝግቦ ይገኛል፡፡
የተለያዩ የጭሳጭስ ወይም የእጣን አይነቶችንና
የቅመማ

ቅመም

አይነቶችን

የማሰባሰብና

የማዘጋጀት ስራ ይሰራል፡፡

በየጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ
በቅርስነት የተሰበሰቡ የባህል እቃዎች

በተጨማሪም ክበቡ የዛፎችን ሳይንሳዊ ስያሜ
ያስተዋውቃል፡፡

የሙቀት

አማቂ

ጋዞችን

ጉዳት በማስገንዘብ የታዳሽ ኃይል ምንጮችን
ያስተዋውቃል፡፡ የተለያዩ መናፈሻ ቦታዎችን በግቢ
ውስጥ ይሰራል:: በሌላ በኩል ደግሞ ክበቡ የተለያዩ
የስራ ዘመቻዎችን በግቢ ውስጥ በማስጀመር
በየጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ
በፅሁፍ የተሰበሰቡ የባህል መድሀኒቶችና አይነታቸው

በአካባቢው ጭምር ያካሂዳል፡፡ በትምህርት ቤቱ
ውስጥ እንዲሁም በሌላ አካባቢዎች ካሉ አቻ

ሌላው ቅርሶችን የማሰባሰብ ስራ ነው፡፡ እነዚህን

ክበባት ጋር የልምድ ልውውጥ እናደርጋለን፡፡

የባህል እቃዎች እንዴት ህብረተሰቡ ሲገለገልባቸው

ያየነውን ተመክሮ በግቢያችን ውስጥ ተግባራዊ

እንደቆየ የክበብ አባላት ይማሩበታል፡፡ አገር

እናደርጋለን፡፡

በቀል የዛፍ ዝርያዎችን እንዲሁ የማሰባሰብ ስራ
እንሰራለን፤ የጠፉትንና በመጥፋት ላይ ያሉትን
መዝግቦ መያዝ አንዱ የክበቡ ስራ ነው፡፡ በዚህ
አካባቢ እያንዳንዱ አዝርዕት የሚዘራበትን፣

ሌላው የስርጭት ፕሮግራም ወይም አውትሪች
ፕሮግራም የምንለው አለን፡፡ ደሴ ከተማ ውስጥ
46 ትምህርት ቤቶች አሉ፡፡ ለነኚህ ትምህርት
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ቤቶች ርዕሰመምህራን እና ክበብ ኃላፈዎችን

ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት የደን ጭፍጨፋው ቀጥ

ትምህርት ቤቱ ስፖንሰር እያደረገን ማቋቋም

ብሎ ቆመ፡፡ ለዚህ ውጤት መገኘት ትልቁ ምስጋና

ጀምረናል፡፡ በትምህት ቤታችን በምናካሄደው

ለኚህ አባት ነው፤ ይህን ስራ ለማስታወስም ነው

የፓናል ውይይት ላይ በክበባችን በቅርስነት

ክበባችንን የጎፍ ብለን የሰየምነው፡፡

ያሰባሰብናቸውን እቃዎች እናስጎበኛለን፡፡ ስለባህል
እና ስለ አካባቢ በምናዘጋጀው የጥያቄና መልስ

ዘልመጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ስራ እየሰራ

ውድድር፣ ድራማዎችና የተለያዩ ዝግጅቶችን

ነው፤ የተቋሙም ሰራተኞች እጅግ ታታሪዎች

ከማህበረሰቡ ጥሩ ምላሽ ተሰጥቶናል፡፡ መረጃ

ናቸው፤ እኛ ልምድና ተነሳሽነትን የወሰድነው ከነሱ

ሰጪ ብሮሸሮችን፣ በራሪ ፅሁፎችን በስፋት

ነው፤ ብዙ ወጣቶችን ለስራ ያበቁ ናቸው፡፡ እኔ

እናዘጋጃለን፤ ለአባሎቻችን እንሰጣለን ለሌላውም

በጣም የማደንቀው ድርጅት ነው፡፡ እንኳን ለ20ኛ

ማህበረሰብ እናድላለን፡፡

አመት በዓላችሁ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት
እወዳለው፡፡

በክበባችን በምናደርገው እንቅስቃሴ የማህበረሰቡ
ግንዛቤ ማነስ ያጋጥመናል፡፡ የተለያዩ የት/ቤት
እና አካባቢ ጥበቃ ስራዎች በምንሰራበት ወቅት
ችግኞችን ለመትከል ተማሪዎችም ሆኑ ሌሎች
የህብረተሰቡ አካላት ይለፋሉ፣ እፀዋቱን ግን መለስ
ብለው አያዩዋቸውም፡፡
የክበባችንን

ስም

የጎፍ

ብለን

የሰየምነው

በኮምቦልቻ ዙሪያ ያለ የአካባቢው ሁሉ ሳንባ የሆነ
የመንግስት የተፈጥሮ ጥብቅ ደንን ስም በመዋስ
ነው፡፡ ይህ ደን በአንድ ወቅት ከፍተኛ ውድመት
ደርሶበት ነበር፡፡ ደኑን ለመታደግ ትግል ማድረግ
እንዳለብን ወስነን ቤተ-ክርስቲያን ካሉ አባቶች ጋር
ትስስር ፈጠርን፡፡ እኛ የመቀስቀስ እና የማነሳሳት
ኃላፊነትን ከተወጣን በኋላ በአካባቢው የሚኖሩ
አባ መፍቀር የሚሏቸው አገር የሚያከብራቸው
አንድ አባት ነበሩ፤ እኝህ አባት በየሄዱበት ሁሉ
የደኑን መጨፍጨፍ ያወግዙ እና ህዝቡን ያሳስቡ

በየጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ
የተሰበሰቡ የተለያዩ ሀገሮች የገንዘብ ኖቶች
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የትምህርት ቤት የተፈጥሮ ክበባት ዋና ዋና እንቅስቃሴዎች
የመድኃኒት እፀዋትን እና ሌሎች እፀዋትን ማሰባሰብ እና መጠበቅ
የምግብ አይነቶችን እና አዘገጃጀታቸውን መመዝገብ
የተለያዩ አዝርእትን ማሰባሰብ እና መዝራት
ባህላዊ ታሪኮችንና ስዕሎችን መሰብሰብ
እፀዋትን አድርቆ ማስቀመጥ
የአትክልት ቦታዎችን መስራት እና መንከባከብ
ስብሰባዎችን እና ወርክሾፖችን ማዘጋጀት
የተፈጥሮ ማዳበሪያ ማዘጋጀት
ኤግዝቢሽኖችን ማዘጋጀት እና መሳተፍ
ትምህርታዊ ጉብኝቶችን ማዘጋጀት እና መሳተፍ
በትምህርት ቤቶች ውስጥ ባህላዊ ቤቶችን መስራት
የክበብ መፅሄቶችን ማዘጋጀት
ባክ ቱ ሩት በተሰኘ መርሃ-ግብር ከማህበረሰቡ ጋር ግንኙነትን መፍጠር
በሌሎች ትምህርት ቤቶች ተመሳሳይ የተፈጥሮ ክበባት እንዲቋቋሙ ማድረግ
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አለማየሁ ዘውዱ
የጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ
አስተባባሪ

በክበቡ ውስጥ ላለፉት ሶስት ዓመታት በነበረኝ ቆይታ

አቆራኝተን መሄድ እንዳለብን ትልቅ ትምህርት

ብዙ ነገር ተምሬአለሁ፡፡ ዘላቂ ልማት ከሚያካሂዳቸው

ሰጥቶናል፡፡ ብዙ ጉዞ አድርጌያለሁ፣ ብዙ ሀገራትንም

ፕሮግራሞች ከማህበረሰብ መማር የሚባለው ለኔ

አውቄያለሁ፡፡ እያንዳንዱን ሀገር ሳይ ባህሉ ምን

ባህሌን፣ እኔነቴንና ወጌን ይዤ እንድሄድ አድርጎኛል፤

ይመስላል ተፈጥሮውስ ምን ይመስላል፣ ማህበረሰቡ

ዘልመጥ ባህልን እንዴት አድርገን ከብዙ ነገር ጋር

ተፈጥሮና ብዝሃ-ህይወትን እንዴት አድረጎ አቆራኝቶ
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ይይዛል የሚለውን ተረድቻለሁ፡፡

እፀዋትን እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ
በአላትንና አከባበሮችን አውቀን በክበባችን ውስጥ

ዘልመጥ ስለ ታዳሽ ኃይል ምንጮች እና ጭስ አልባ
የሆኑ ለተፈጥሮ ተስማሚ ሁኔታዎች ወዘተ. ግንዛቤ
እንዲኖረን አድርጓል፡፡ ስለኮምፖስት አዘገጃጀት

በዶክመንት ማስቀመጥ ችለናል፡፡ የክበባችን አላማ
ነገ አገር ተረካቢው ወጣት ባህሉን፣ እምነቱንና ወጉን
ይዞ እንዲሄድ ትልቁን ሚና መጫወት ነው፡፡

ከአርሶ አደሮች ተምረን ትምህርት ቤታችን ውስጥ
አዘጋጅተናል፤ በተከልነውም የጓሮ አትክልት ላይ

ዘልመጥ 20 አመቱን ብቻውን አላከበረም፡፡ እኛም

ኮምፖስቱን ተጠቅመናል፡፡ ሀገር በቀል ዛፎችን

የጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብን 12ኛ

እየለየን ፍሎችን እያፈላን ለሌሎች ትምህርት ቤቶች

አመት በዚህ አመት አክብረናል፡፡ በት/ቤታችን

የምንሰጥበት አጋጣሚም ነበር፤ ያለንንም ልምድ

አዳራሽ ትልቅ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር፡፡ በአሉን

ለሌሎች አስተላልፈናል፡፡

በማስመልከት ትምህርታዊ ጉዞ ወደ ኮምቦልቻ
በማድረግ በአካባቢ ጥበቃ ላይ የተሰሩ ስራዎችን

ከዚህም ባሻገር ባህል የሚገኝባቸውን የትውፊታዊ
መንገዶች ማለትም ስለ ድራማ፣ ስነቃል፣ ምሳሌያዊ
አነጋገሮች ዘልመጥ ግንዛቤ አስጨብጦናል፡፡ ከዚህም
ባሻገር ደግሞ በስነ ቃል የሚተላለፉ በከተማችን፣
በክልላችንም ሆነ በሀገራችን ያሉ ባህላዊ የመድኃኒት

እንጎበኛለን፡፡ የክበባችን አባላት 200 ናቸው፤
ትምህርት ቤታችን ውስጥ ግን ከ3000 በላይ
ተማሪዎች አሉ፡፡ ለነሱ ጭምር ተደራሽ እንድንሆን
ትልቅ ኃላፊነት የሰጠን ተቋም ዘልመጥ ነው፡፡
እንኳን ለ20 አመታችሁ አደረሳችሁ፡፡

የየጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ
ክበብ አባላት የሰላጣ መደባቸውን ሲንከባከቡ
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በክበባችን በኩል በትምህርት ቤታችን ውስጥ
ሳላዲን ሰኢድ
የጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ አባል

የምንሰራቸው ስራዎች አሉ፡፡ በግቢ ውስጥ
አትክልቶችን እንንከባከባለን፤ ለተማሪዎች

የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ስለ ባህላቸው እና አካባቢ እንክብካቤ ትምህርት እንዲያገኙ
እናደርጋለን፤ ይህንንም በማድረጋችን የግቢው ማህበረሰብ ባህሉንና አካባቢውን ተረድቶ ይኖራል፡፡
አስርና አምስት ሳንቲም ቢሊዮንን እንደሚሰሩ ሁሉ እያንዳንዳችን ደግሞ በየበራችን የምንተክላቸው
አትክልት ለተፈጥሮ ትልቅ ግብአት ናቸው፡፡ አካባቢያችንም የተማርነውን ሁሉ ለመተግበር ምቹ ባይሆንም
ከዚህ በቀሰምኩት የግብርና ችሎታ ሰፈሬ ላይ የሰራሁትን ነገር ጎረቤቶቼ እንዲሰሩ አድርጌያለሁ ወደፊትም
አደርጋለሁ፡፡
እዚህ ክበብ ከገባሁ ጊዜ ጀምሮ ከትንሽ ተክል

ዳዊት ለማ

አንስቶ ለእፀዋት ያለኝ ክብር ከፍ ብሏል፤ የጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ አባል
ምክንያቱም የአየር ንብረት መለወጥም ምን ያህል አስጊ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ተገንዝቤያለሁና፡፡ ክበባችን
ተክሎችን የመንከባከብ አስፈላጊነትን፣ ሃገር በቀል ዛፎችንና ተክሎችን ዘራቸውን የማብዛት እንዲሁም
ለትውልድ እንዲተላፉ የማድረግን ጥቅም እና የመሳሰሉትን እንዳውቅ አድርጎኛል፡፡

በየጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ አባላት የተተከሉ ለመድኃኒት የሚውሉ ዕፅዋት ስፍራ
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በዚህ ክበብ ውስጥ ሁለት አመት ሆኖኛል፡፡
እዚህ ክበብ ከገባሁ በኋላ ተፈጥሮን እንዴት

መሱድ ብርሃኑ
የጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ አባል

በተፈጥሮ ማከም እንደምንችል ተምረናል፤
ለምሳሌ በአሁኑ ግዜ ያለውን የአየር ንብረት ለውጥ በመገንዘብ ዛፍን በመትከል ለውጡን መከላከል
እንደምንችል እናውቃለን፡፡ በተጨማሪም የተዘራ ሰብል ምርታማ እንዲሆንና የአፈር ለምነት እንዲጨምር
ኮምፖስትን አዘጋጅቶ መጠቀም እንደምንችል አውቀናል፤ ሰብሎች ላይ አረም በሚበቅልበት ግዜ ዲዲቲ
ወይም ሌላ ኬሚካል ከምንጠቀም የተፈጥሮ የተባይ ማጥፊያ ዘዴዎችን አንዴት እንደምናዘጋጅ፣ እንዴት
እንደምንጠቀማቸው በዘለመጥ ሰልጥነናል፤ የዘልመጥ ፕሮጀክት በየትምህርት ቤቶች ያሉ የአካባቢ ጥበቃ
ክበቦች ውስጥ ቢስፋፋ ጉልህ ሚና ይኖረዋል፤ ተማሪዎች የተፈጥሮ እንክብካቤን፣ ባህልን እና ብዝሃ
ህይወትን በህይወታቸው እንዴት ማስኬድ እንዳለባቸው ያሳያል፡፡

በየጎፍ የተፈጥሮ እና አካባቢ እንክብካቤ ክበብ አባላት የሚመረት የካሮት አትክልት በከፊል
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ቢተው ካሳ
ወጣት ሥራ ፈጣሪ እና የኮሶበር አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት የተፈጥሮ ክበብ የቀድሞ አባል

ከዘልመጥ ያገኘኋቸውን ስልጠናዎች ተጠቅሜ
በጀመርኩት የአፕል ችግኝ የመሸጥ ስራ በአመት

በ

በትንሹ እስከ ግማስ ሚሊዮን ብር አገኛለሁ፡፡
ትምህርት ቤታችን የነበረውን የተፈጥሮ

እኔ ያገኘሁትን ለውጥ በማየት በርካታ ሰዎች

ክበብ በአባልነት የተቀላቀልኩት የ6ኛ ክፍል

ፈለጌን ተከትለው ውጤታማ ሆነዋል፡፡ ስኬቴን

ተማሪ ሆኜ ነበር፡፡ በወቅቱ ክበቡን እንድለቅ

የምገልፀው በማገኘው ገንዘብ መጠን እና

የነበሩብኝን

ተቋቁሜ

በደረስኩበት ደረጃ ብቻ ሳይሆን በተለይ እኔ

ተሳትፎዬን ቀጠልኩ፤ ከአርሶ አደር ቤተሰቦች

አግዣቸው የራሳቸውን ሥራ በጀመሩ ሰዎች ብዛት

በመወለዴ ስለግብርና እውቀቱ ቢኖረኝም በክበቡ

ነው፡፡

የተለያዩ

ተፅእኖዎች

ስለግብርና ብዙ ተጨማሪ ነገር ተምሬያለሁ፡፡
ዘልመጥ የተለያዩ ስልጠናዎች ላይ ይጋብዘን
ነበር፡፡ በአሁኑ ወቅት በግሌ ለጀመርኩት ሥራ
ሀሳብ እና የተግባር ልምድ ያገኘሁት ዘልመጥ
በጬንቻ ባዘጋጀው የመስክ ጉብኝት ላይ ነበር፡፡
ከመካነ ጥናቱ ያገኘሁት ስልጠና የቁጠባ ልምድ
እንዳዳብር እረድቶኛል፤ በራስ የመተማመን
ስሜት እንዲኖረኝ እና እችላለሁ የሚል እምነት
እንዲያድርብኝ አድርጎኛል፡፡ በዚህም ምክንያት
አሁን ምንም ነገር ማድረግ እና ማንኛውን ሁኔታም
መቀየር እንደምችል አምናለሁ፡፡
እኔም ሆንኩ ቤተሰቦቼ ድሃ ነበርን፡፡ አሁን ግን
ይሄ ተቀይሯል፡፡ በክበቡ የነበረኝን ተሳትፎ እና

ቢተው የአፕል ችግኞቹን ውሃ ሲያጠጣ
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ማሩ
የቢተው የቀድሞ መምህር፣ ኮሶበር አንደኛ እና
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

ቢተውን በትምህርት ቤት አስተምሬዋለሁ፣ እሱ
ራሱን በማሰልጠን ለህይወት የተዘጋጀ እንዲሆን
አድርጓል፡፡

እኔ ቲዮሪ አስተምሬዋለሁ እሱ ግን

አእምሮዬን እና ልቤን አስተምሮታል፡፡ እኔ እና
ብዙዎች ከዘልመጥ በተዘዋዋሪ ተጠቅመናል፡፡
ቢተው የራሴ የአፕል እርሻ እንዲኖረኝ አግዞኛል፡፡
አሁን እኔ እውነተኛ ህይወት እየኖርኩ ነው፡፡

ይሄ ብቻ አይደለም፤ ቢተው በጣም ተጎሳቁሎ

ላለፉት 21 ዓመታት በመምህርነት ያሳለፍኩትን

የነበረን መሬትን መልሶ በማልማት ጥበቃ

ስኬት ከሶስት ዓመታት ወዲህ ከእርሻዬ ካገኘሁት

አድርጎለታል፡፡ ቢተው የከተማችን ስጦታ ነው፡፡

ውጤት ጋር ሳወዳድረው የተገላቢጦሽ ነው፡፡
ቀደሰኝ ዎጊ

በትምህርት ቤት ወይም በኮሌጅ በሚኖረን

የወሊሶ ከተማ የቀድሞ ከንቲባ እና የወሊሶ
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተፈጥሮ ክበብ
የቀድሞ አባል

ቆይታ በርካታ መረጃ እናገኛለን፤ ይህ ብቻ ግን

የተፈጥሮ ክበቡ አባል የሆንኩት የሁለተኛ ደረጃ

እንደኔ እምነት ላስተዋለ እና ለመማር ዝግጁ ለሆነ

ተማሪ እያለሁ ነበር፡፡ ከዛም አስተማሪ ሆኜ ወደ

ሰው የትምህርት ቤት ክበቦች ጥሩ ልምድ እና

ትምህርት ቤቱ ስመለስ እንዲሁም የትምህርት

መልካም ምግባር ይቀሰምባቸዋል፤ በተጨማሪም

ቤቱ ዳይሬክተር ስሆን የክበቡ አባል ነበርኩ፡፡

ጠንካራ ስብእና እና ሥነ-ሥርዓት የሚገነባባቸው

በኋላም የከተማዋ ከንቲባ ሆኜ ስሾም በክበቡ

ቦታዎች ናቸው፡፡ በትምህርት ቤት የተፈጥሮ ክበብ

የነበረኝን ተሳትፎ አላቋረጥኩም፡፡ በከንቲባነት

የነበረኝ ተሳትፎ በተግባር የተደገፈ ተጨባጭ

ባገለገልኩበት ጊዜ ስለተፈጥሮ እንክብካቤ የራሴን

እውቀት እንደዳገኝ እረድቶኛል፡፡ ለቡድን ስራ

አስተዋፅኦ አድርጌያለሁ፡፡ ከትምህርት ቤቱ ጋር

ያለኝ ከፍተኛ አመለካከት የተገነባውም ከትምህርት

በቅርበት በመስራትም ተማሪዎችን በተለያዩ

ቤት ጀምሮ ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ለችግሮች

ክበቦች አባል እንዲሆኑ ግብዣ እንዲያቀርቡላቸው

መፈጠር ምክንያት ወይም የችግሮች አካል መሆን

አስተዳደሮቹን አበረታታለሁ፡፡

እንደሌለብኝ በክበብ ከነበረኝ ቆይታ ተምሬያለሁ፡፡

በቂ አይደለም፤ በሕይወታችን ልንተገብረው
የምንችለው ተግባራዊ እውቀት ያስፈልገናል፡፡
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እ ድል ከ ትምህርት ዓ ለም ለ ራቁ ወ ጣ ቶ ች

ዶ/ር ፋሲል ገበየሁ
የዘልመጥ የባህላዊ ብዘሃ-ህይወት መርሃ ግብር
የቀድሞ አስተባባሪ

ዘልመጥ ከትምህርት ቤት ውጪ ካሉ ሥራ አጥ

እንክብካቤ ክህሎቶች ለወጣቶቹ ስልጠና

ሆነው የራሳቸውን ስራ ለመስራት ከተደራጁ

መስጠትን ያካትታል፤ እነዚህ ስልጠናዎች

ወጣቶች ጋር አብሮ ይሰራል፡፡ የተቋሙ

ወጣቶቹ በራስ የመተማመን እንዲያድርባቸው

የወጣቶች ልማት ቡድን እነዚህ የወጣት

እና የአመራር ብቃታቸውን እንዲያዳብሩ

ማህበራት ተደራጅተው እና ከመንግስት

ይረዳቸዋል፡፡

እውቅና አግኝተው እንዲንቀሳቀሱ ያግዛቸዋል፡፡
የእነዚህ ማህበራት አንዳንድ አባላት ቀድሞ
በትምህርት ቤት ባሳለፉት የትምህርት ወቅት
የዘልመጥ ባህላዊ ህይወታዊ-ሃብት መርሃግብር አካል የሆኑ ክበባት አባላት ነበሩ፡፡

ከዚህ በተጨማሪ ተቋሙ ወጣቶቹ ዘር
ለመግዛት

የሚያስፈልጋቸውን

ገንዘብ

ይሰጣቸዋል፤ በተፈጥሮ የአትክልት ማምርት፣
ዶሮ እርባታ፣ የግቢ ማስዋቢያ ዕፀዋት ምርት
እንዲሁም

በችግኝ

ማፍላት

እንዲሰማሩ

አብዛኛዎቹ

ማህበራት

ወጣቶቹ እራሳቸውን ችለው ገቢ በሚያስገኙ

አስችሏቸዋል፡፡

እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሳተፉ ለማህበረሰቡ

ራሳቸውን ለውጠዋል፤ አካባቢን የመጠበቅ

እና ለአካባቢያቸውም መልካም አስተዋፅኦን

ፍላጎታቸውንም አሳክተዋል፡፡

እንዲያበረክቱ ዘልመጥ የረጅም ጊዜ እገዛ
ያደርግላቸዋል፡፡ ይህ የአቅም ግንባታ እገዛ
በማህበራዊ፣ በሙያ፣ በቢዝነስ እና በአካባቢ

ይህ አይነተኛ እንቅስቃሴያቸውም በተለያዩ
ሀገር አቀፍ እና አለም አቀፍ መድረኮች ላይ
እውቅናን አስገኝቶላቸዋል፡፡
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የንብ የአካባቢ እንክብካቤ ማህበር አባል እንቅስቃሴያቸውን በተመለከተ ለባለድርሻ አካላት ገለፃ ሲያደርግ

ንብ የአካባቢ እንክብካቤ ማህበር
ብረት ድልድይ፣ ቀበሌ 02፣ የካ ክፍለ ከተማ፣ አዲስ አበባ
እኛ የማህበሩ አባላት በከፍተኛ 12 ት/ቤት ውስጥ

የጓሮ አትክልቶችን እናመርታለን፡፡ ከሁሉም

የሰጎን የአካባቢ እንክብካቤ ማህበር አባላት

በላይ ስለአካባቢ ጥበቃ ለህብረተሰብ ግንዛቤ

ነበርን፤ ትምህርታችንን ከጨረስን በኋላ በአካባቢ

እናስጨብጣለን፡፡

እንክብካቤ ላይ ለመስራት በማሰብ ማህበራችንን
መሰረትን፤ አሁን እየሰራንበት ያለውንም ከ2000

አለማችን በአየር ለውጥ እየተናወጠች ባለችበት

ካሬ ሜትር በላይ የሆነ መሬት ከቀበሌ ተረክበን፣

በአሁኑ ጊዜ አካባቢን መንከባከብ የሁሉም

የተለያዩ ከአካባቢ እንክብካቤ ጋር የተያያዙና ገቢ

ህብረተሰብ ግዴታ በመሆኑ እኛም ንቦች

ማስገኛ የሆኑ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን፡፡

በበኩላችን በተለይ ሀገር በቀል ዛፎችን በመትከል

ዋናው አላማችን በአካባቢ ጥበቃ ጋር የተያያዘ

እና

በመሆኑ ትኩረት አድርገን የምንንቀሳቀሰው ባለን

እንሰራለን፤ የኛ ባልሆነ እና ከፈረንጆች በተወረሰ

የሥራ መሬት ላይ ሀገር በቀል ዛፎችን እና የቤት

ባህል ፅድ በመቁረጥ የገናን በዓል ማክበር

ማስዋቢያ ተክሎችን እንተክላለን፤ የተፈጥሮ

እየተለመደ በመምጣቱ በሀገራችን ያለው ሀገር

ማዳበሪያ (ኮምፖስት) እናዘጋጃለን፤ እንዲሁም

በቀል ፅድ በየዓመቱ ይጨፈጨፋል፤ አካባቢ

በመንከባከብ

ልዩ

ትኩረት

አድርገን

ይራቆታል፤ የፅድ ኃብታችንም ተመናምኗል፡፡
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በዚህ ከቀጠለ ፅድ የሚባል ዛፍ በሀገራችን በጥቂት

የግንዛቤ ማስጨበጥ ቅስቀሳችንን ቀጠልንበት፡፡

ዓመታት ውስጥ ጠፍቶ ተረት ሆኖ ሊቀር ነው፡፡

በ1999 ዓ.ም. የገና በዓል ጊዜም የመገናኛ ብዙሃንን
በመጠቀም በተለያዩ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዙ

ይህንን በማየት አደጋውን ለማስቆም የበኩላችንን

ኮንፈረንሶች ላይ በመጋበዝና እና ተፅእኖ በማሳደር

አስተዋፅዎ ማድረግ አለብን ብለን ወሰንን፡፡ ታዲያ

ፅድ ለገና በዓል መቆረጥ የለበትም ብለን ባደረግነው

ምን አይነት ዘዴ ተጠቅመን ነው ህብረተሰባችንን

ከፍተኛ ቅስቀሳ ጥረታችን ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ

በማስተማር ይህን የኢትዮጵያውያን ያልሆነውን

ፈጥሮ ለውጥ ለማየት በቅተናል፡፡ የንብ የአካባቢ

መጤ እና ጎጂ ባህል ማስቀረት የምንችለው

እንክብካቤ ማህበር አባላት ልፋታችን ፍሬ

ብለን በማሰብ የመጀመሪያውን ሙከራችንን

ያፈራበት መሆኑን በማየታችን የምንረካበት አንዱ

በ1997 ዓ.ም. ‹‹ፅድን ቆርጦ የገናን በዓል ማክበር

ስራችን ነው፡፡ ለዚህም ምስክር የሆነልን በ1999

እምነታችንም ባህላችንም አይደለም›› በሚል ርዕስ

እና በ2000 ዓ.ም. በአዲስ አበባ መስተዳድር

የአካባቢውን ህብረተሰብ፣ ትምህርት ቤቶችን፣

የአረንጓዴ ሽልማት ፕሮግራም የወጣቶች ቡድን

የከተማውን አስተዳደርና የተለያዩ የመገናኛ

ሁለተኛ ደረጃ ተሸላሚ መሆናችን ነው፡፡

ብዙሃንን ባሳተፈ ሁኔታ ወርክሾፕ አዘጋጀን፡፡
በገና በዓል ጊዜ የሚቆረጥ ፅድ የኢትዮጵያውያን
ባህል አለመሆኑን፣ ፈረንጆች እንኳን በሰው
ሰራሽ ፅድ በዓሉን እንደሚያከብሩ እና የጌታችን
የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል
እንደወጋችን እና እንደ ሥርዓታችን ማክበር
እንዳለብን የማስተማር ጥረት አድርገናል፡፡
በዚህ አላበቃንም፤ በ1998 ዓ.ም. የገና በዓል መዳረሻ
አካባቢ በመላው አዲስ አበባ እንቅስቃሴና ቅስቀሳ
ማድረግ አለብን በማለት የአዲስ አበባ ከተማ
መስተዳደር አላማችንን ተገንዝቦ ትብብር አርጎልን
መኪና በመስጠት ‹‹የገናን በዓል ያለፅድ እናክብር››
በሚል መርህ በት/ቤቶች፣ በየቀበሌዎችና፣ ክፍለ
ከተማዎች፣ በአዲስ አበባ ዳርቻዎች እንዲሆም
በከተማችን ቁልፍ ቁልግ ቦታዎች እየዞርን ባነሮችን
በመለጠፍ እና በራሪ ወረቀቶችን በመበተን

በንብ የአካባቢ እንክብካቤ ማህበር ከተተከሉ የማንጎ
ዛፎች አንዱ
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ገደል ወደ እርሻ የቀየሩ ሴቶች
የሃር ጥቅል

ህብረት የሃር ክር ማህበር
ካሳንቺስ፣ ወረዳ 06
የካ ክፍለ ከተማ፣ አዲስ አበባ

በቀበና ወንዝ ዳርቻ ስፋቱ ከ500 ካ.ሜ. በላይ የሆነ

ስለምንችል ይህን ገደላማ ቦታ ማስተካከሉ እና

የቆሻሻ መጣያ የነበረ ቦታ ነበር፡፡ የዚህ ማህበር

ማልማቱ ለኛ አስፈላጊያችን ነበር፡፡ ስለዚህ ቦታውን

አባላት ይህንን በሰው ሀይል ለምቶ ለስራ ይውላል

በአፈር ደልድለን ሜዳማ ማድረግ እንዳለብን

ተብሎ የማይገመት ቦታ እኛ ማህበሩን የመሰረትን

ተስማማን፤ ውይይትም አደረግን፡፡ አሁን ጁፒተር

ሴቶች አልምተን እንድንጠቀምበት ቀበሌውን

ሆቴል በተሰራበት ቦታ የነበረውን የቤት ፍርስራሽ

ጠየቅን፡፡ ይህ የቆሻሻው ሽታ አጠገቡ የማያስደርስና

ክምር ጠይቀን አፈሩን የሚደፉት መኪናዎች ወደ

ገደላማ የሆነን ቦታ በሴቶች ጉልበት የሚሞከር

እኛ ቦታ አምጥተው እንዲደፉልን አደረግን፤ 150

ባይመስላቸውም የአባላቱን ወኔና ሞራል በማየት

መኪና አፈርም ተደፋልን፡፡ የመጀመሪያው ስኬት

የቀበሌው አስተዳደሮች ከቻላችሁ ሞክሩት፣

መልካም መሆኑን አየን፡፡ ሁላችንም ከቤታችን

አርአያም ትሆናላችሁ ብለው ፈቀዱልን፤ አንዳንድ

ዶማና አካፋ ይዘን ከነቤተሰቦቻችን ድልደላውን

የአካባቢው ሰዎች ግን ሴቶች ተሰብስባችሁ ምን

ተያያዝነው፤ የሌሎች እኛን መሰል የጤናማ

ልትቀይሩ ትችላላችሁ እያሉ ተስፋ አስቆራጭ

አካባቢ ማህበራት እገዛ ተጨምሮ ድልደላውና

ነገሮችን ጆሮ ዳባ ልበሽ ብለን የተረከብነውን መሬት

ማስተካከሉ ተጠናቀቀ፡፡ የአካባቢው ሰው ጉድ

እንዴት መቀየር እንደምንችል መምከር ጀመርን፤

አለ፡፡ የቀበሌው አስተዳደሮችም በጣም ተደነቁ፤

በመልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ስለ ሃር ትል

ምክንያቱም ከኛ በፊት ሰባት ማህበራት ቦታውን

አመራረት ስልጠና ወስደን ስራ ለመጀመር ቦታ

ተረክበውት ምንም ሳይነኩት የሚለማ ቦታ

የሚያስፈልገን ስለነበር ይህን ቦታ አፅድተን ወደ

አይደለም ብለው ለቀበሌው መልሰውት ነበር፡፡

ስራ መግባት እንዳለብን ቆርጠን ነበር፡፡ ከሃር ትል
ማምረት በተጨማሪ ሌሎች ነገሮችንም ማምረት
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በዚህ ቦታ ላይ ከ1999 ዓ.ም. ጀምሮ ቦታው

ከዶሮ እርባታው ጎን ለጎን በዘልመጥ ድጋፍ የንብ

ተስተካክሎ ካለቀና አጥሩንም አጥረን ከጨረስን

እርባታ ጀመርን፤ ዘልመጥ በገዛልን ሰባት የንብ

በኋላ ወደ ቢሮ ገንብተን የተለያዩ ስራዎችን

ቀፎና ሌሎች መሳሪያዎች የተጀመረው የንብ እርባታ

እየሰራን እንገኛለን፡፡ በመጀመሪያ በሰለጠንነው

አሁን ወደ 11 ቀፎ በማድረስ ማር በማምረት ላይ

ሙያ እና የማህበራችን ስያሜ በሆነው የሃር ትል

እንገኛለን፤ ምንም እንኳን አብዛኛው የማህበራችን

ማምረት ስራ ተሰማራን፡፡ ከኪሳችን አዋጥተን ለሃር

አባላት ስለ ንብ እርባታ ስልጠና የወሰዱ ቢሆንም

ትል ማምረቻ ቤት እንዲሁም አስፈላጊውን ነገሮች

በስራው በሳል እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች

ካሟላን በኋላ የመልካሳ ግብርና ምርምር የሃር

በማፈላለግ በነሱ ድጋፍ የንብ እርባታችን አሁን ወደ

ትሎችን ስለሰጠን ስራውን ጀመርን፡፡ በመጀመሪያ

አለበት ደረጃ ሊደረርስ ችሏል፡፡ ከንብ እርባታው

አስቀድመን ለትሎች ምግብ የሚሆነውን የጉሎ

በዓመት ከ200 ኪ.ግ. በላይ ማር እያመረትን ለገበያ

ተክል በሰፊው ተክለን ስለነበር ለምግባቸው

በማቅረብ ተጠቃሚዎች እየሆንን ነው፡፡

አልተቸገርንም፤ በዚህ ሁኔታ ለአንድ አመት ያህል
በጥሩ ሁኔታ እየሰራን ባለንበት ጊዜ አስቸጋሪ ሁኔታ

በመሬቱ ላይ የጓሮ አትክልቶችን በማልማት

ገጠመን፤ የተከልነው የጉሎ ተክል ተበላሸብን፤

ለማህበሩ አባላት ከቤት ፍጆታ አልፎ ለገበያም

ሁኔታውን ለግብርና ምርምር ስናሳውቅ በአየር

እያቀረብን ገቢ በማግኘት ተጠቃሚዎች ሆነናል፡፡

ለውጥ ምክንያት እንደተከሰተ ነገሩን፡፡ በዚህ

ከዚህ በተጨማሪም እንደ አቦካዶ እና ፓፓያ

ምክንያት ወደሌላ ስራ መዞር እንዳለብን ተረድተን

የመሳሰሉ የፍራፍሬ ተክሎችን ተክለን እያለማን

ባገኘነው ጥቂት ትርፍ ለሙከራ 70 ዶሮዎችን

ሲሆን የአፈሩን ለምነት ለመጠበቅ የተፈጥሮ

ገዝተን በዶሮ እርባታ ላይ ትኩረት አደረግን፡፡

ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት እናዘጋጃለን፡፡

ስራችንን ተስፋ ሰጪ ሆኖ ስላገኘነው ከአዲስ
ብድርና ቁጠባ ብር በመበደር ወደ 250 የሚሆኑ
ተጨማሪ

ዶሮዎችን

በማስገባት

አስፋፍተን

ቀጠልን፡፡

ዘልመጥ

ስራችንን
በአትክልት

አመራረት፣ በዶሮ እርባታ እና በኮምፖስት ዝግጅት
አስፈላጊውን እገዛ አድርጎልናል፡፡

እኛ የህብረት የሃር ክር ሴቶች ከምንም ተነስተን፣
የማይለማ የሚመስለውን መሬት አልምተን፣
ስራ የሌለን ሴቶች ዛሬ ለራሳችን ስራ ፈጥረን፣
የማህበራችንንም

ተቀማጭ

እያሳደግን፣

ለራሳችንም የወር ገቢ ፈጥረን፣በጥሩ እንቅስቃሴ
ላይ እንገኛለን፡፡

ለሃር ትል ምግብነት የሚውል የጉሎ ቅጠል
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አለማየሁ ከዘልመጥ (ጥቁር ኮት ለብሶ) ከእኛን ነው ማየት የቀልዝ (ኮምፖስት) ስራ
ማህበር ወጣት አባላት ጋር ከሰሩት የቤተ-ዕፅ (ግሪን ሃውስ) ጋር አርባ ምንጭ፣ 1999 ዓ.ም

የተናቀው ማዕድን እና ብርቱዎቹ
እኛን ነው ማየት ቀልዝ (ኮምፖስት) ስራ ማህበር
አርባ ምንጭ፣ ደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል
አርባ ምንጭ ከተማ ከአዲስ አበባ በ505 ኪ.ሜ. ርቀት ላይ የምትገኘው የበርካታ ተፈጥሯዊ መስህቦች ባለቤትና
የቱሪስት መዳረሻ ብትሆንም በከተማዋ ውስጥ ያለው የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት በአግባቡ የተቀናጀና የተዋቀረ
ባለመሆኑ በየከተማዋ ዳርቻዎች እና በወራጅ ወንዞች አካባቢ በሚጣሉ ቆሻሻዎች ምክንያት በተደጋጋሚ በጫሞ
ሀይቅ በሚኖሩ የውሃ ውስጥ እንስሳት ላይ አደጋ ይደርስ ነበር፡፡ እኛን ነው ማየት ቀልዝ (ኮምፖስት) ስራ ማህበር
በአርባ ምንጭ ከተማ ውስጥ በአስር ጠንካራ ወጣቶች አማካይነት የተቋቋመ ማህበር ነው፡፡ ማህበሩ ቆሻሻን
መልሶ በመጠቀም የከተማዋን የቆሻሻ ክምችትና የንፅህና ችግር ለማስወገድ የራሱን አስተዋፅዎ አበርክቷል፡፡
የቆሻሻን ስያሜ ማዕድን በማሰኘትም የከተማዋን ውበት በከፍተኛ ሁኔታ በመጠበቅ ላይ ያተኮረ ስራ በመስራት
ላይ ይገኛሉ፡፡
በማህበር ከመደራጀታችን በፊት ሁላችንም ስራ አጥ

በዚህም መሰረት አስር ወጣቶች ራሳችንን በማደራጀት

ነበርን፡፡ በጥቅምት 1999 ዓ.ም. በዘልመጥ አዘጋጅነት

ለትውልድ ሊተርፍ የሚችል አርአያነት ያለው ተግባር

ስለ ተፈጥሮ ማዳበሪያ አመራረት በአርባ ምንጭ

ለመፈፀም ራዕይ ሰንቀን በዚሁ አመት በጥቃቅንና

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ጊቢ ውስጥ ለሶስት

አነስተኛ ከንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ፈቃድ አውጥተን

ተከታታይ ቀናት ስልጠና ወሰድን፡፡

መንቀሳቀስ ጀመርን፡፡
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ስራችንን የጀመርነው የከተማው አስተዳደር በፈቀደልን

ችለናል፡፡ ከዚህም ጎን ለጎን የተፈጥሮ ማዳበሪያን ጥቅም

የ2,750 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ሲሆን ዘልመጥ የቢሮ

ለህብረተሰባችን፣ ለአርሶ አደሩ፣ ለባለሃብቱ እንዲሁም

ግንባታ ድጋፍ ስላደረገልን በተጠናከረ ሁኔታ ስራችንን

የጓሮ አትክልት ለሚያመርቱ ማህበራት በማስተዋወቅ

እንድናከናውን ትልቅ አቅም ፈጥሮልናል፡፡ አላማችን

እና እንዲጠቀሙ በማድረጋችን ገቢያችንንም ለማሳደግ

እና ራዕያችን የከተማችንን ገፅ ያበላሸውን በየቦታው

ችለናል፡፡

የሚጣልና ሊበሰብስ የሚችለውን ቆሻሻ አሰባስቦ ወደ
ተፈጥሮ ማዳበሪያነት ወይም ኮምፖስት በመቀየር

የማህበሩ አባላት ከስራችን ጋር የተያያዘ ከጥቂት

ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ ነው፡፡ ይህ ራዕያችን

የህብረሰተብ ክፍሎች የሚነሳ የጥላቻ ትችትን፣ ከገቢ

ወደ ስራ ሲቀየር ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ይኖሩታል፡፡

አናሳነት ጋር ተያይዞ የሚነሳ የቤተሰብ ተፅእኖን

የመሬትን ለምነት ለመጠበቅ ይረዳል፤ በሀይቆች

እንዲሁም ወጣትነትና የመሳሰሉ ተያያዥ ችግሮችን

ዳርቻ የሚጣለውን ቆሻሻ ማስወገዳችን ደግሞ ውሃ

በፅናት ተቋቁመን በማለፍ ማህበራችን ወደ ስራ

ውስጥ የሚኖሩ እንስሳትን ህይወት ከአደጋ ለመጠበቅ

በገባበት ባለፉት ሶስት ዓመታት ውስጥ የከተማችንን

ያስችላል፡፡ በተጨማሪም የህብረተሰቡን ጤንነት

የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት መልክ በማስያዝ ለውጥ

ከቆሻሻ ብክለት ከሚመጣ በሽታ ለመከላከልና

ማምጣት ችለናል፡፡ ከተፈጥሮ ማዳበሪያ ሽያጭና

የከተማችንንም ውበት ለመጠበቅ ይረዳል፡፡ ይህንን

ከተለያዩ ተያያዥ የገቢ ማስገኛ ስራዎች በሚገኝ ገቢ

ስራ በመስራታችን እኛው ወጣት ስራ ፈጣሪ በመሆን

የማህበራችንንም ሆነ የአባላትን አቅም ማሳደግ ችለናል፡፡

ከቤተሰብ ጥገኝነት ተላቅቀን ራሳችንን እንችላለን፡፡

በዚህ በሰራነው ስራና ባመጣነው ለውጥ ከተለያዩ
የከተማ፣ የዞን እና የክልል ውድድሮች ላይ በመሳተፍ

በዚህም መሰረት በከተማዋ የተለያዩ ስፍራዎች

የሰርተፍኬት ተሸላሚ ለመሆን በቅተናል፤ በቅርቡ

የሚገኘውን

ቆሻሻ

ግቢ

በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ በተካሄደ የተከሞች

በማሰባሰብ

ለተፈጥሮ

ምርታችን

ሳምንት በዓል ላይ ተካፍለን በፌደራል ደረጃ ሶስተኛ፣

ግብዓት በማድረግ ኮም
ፖስት ማም
ረት ጀመርን፡፡

በክልል ደረጃ አንደኛ በመውጣት ተሸላሚ ሆነናል፡፡

ይህ ስራችን በከተማዋ ታውቆልን ከአርባ ምንጭ

ይህ ሽልማት በከተማችን አርባ ምንጭ በሰራነው ስራ

ዩኒቨርሲቲና ሮዛ ከሚባል ድርጅት ጋር አብሮ የመስራት

ያመጣነው መጠነኛ ለውጥ ማሳያ ነው፡፡

ወደ

ማህበራችን
ማዳበሪያ

እድል ፈጥሮልናል፤ በትብብራችን የዓይነ ምድርና
የሽንት ፍሳሽን ሳይንሳዊ በሆነ ምጣኔ መልሶ መጠቀም

ቆሻሻ መሬት ሲያለማ፣ በተፈጥሮ ግብዓት የተዘጋጁ

የሚያስችል ጥናት አጥንተን ወደ ተፈጥሮ ማዳበሪያ

የጓሮ አትክልቶችን በማቅረብ ጤንነት ሲለግስ፣ የአየር

የመለወጥ

የህብረተሰባችንን

መዛባትን የሚያስከትለውን የካርቦን ልቀትን እንዲቀንስ

ጤንነት ከመጠበቅ አንፃር ከፍተኛ አስተዋፅኦ ለማድረግ

ሲረዳ፣ ሀብት ሲያስገኝ፣ ስራ ሲፈጥር፣ ማዕድን

ስራ

በመስራታችን

ያልተባለ ምን ሊባል ኖሯል?
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እንድሪስ መሐመድ
በዘላቂ ልማት መካነ ጥናት የደሴ ቅርንጫፍ የማህበረሰብ አገልጋይ

የምግብ ጥራትን ለማረጋገጥ ዘልመጥ በተፈጥሮ የታገዘ የግብርና ምርት
የማምረት ዘዴን ለተደራጁ ወጣቶች በማስተዋወቅ በስፋት እንዲተገበር
በማድረግ በአሁኑ ወቅት ወደ 34 የሚሆኑ አርሶ አደሮች በተመሳሳይ ዘዴ
ማምረት ጀምረዋል፡፡ በተለይ በሐይቅ ከተማ አስተዳደር ዙሪያ ያሉ የመንግስት
የግንኙነት ባለሙያዎች ስራውን እያስተዋወቁ ይገኛሉ፡፡
መንግስት ወጣቶችን አደራጅቶ በንብ እርባታ ስራ እንዲሰማሩ አድርጓል፡፡ በዚህ
እንቅስቃሴ ዘልመጥ ለወጣቶቹ ንብን የመክፈል፣ ንቦች በሚወዱት የእንጨት
አይነት ቀፎዎችን ሰርቶ ከባህላዊ ወደ ዘመናዊ ቀፎ የማሸጋገር እንዲሁም ለንብ
እርባታ ተስማሚ የሆነ ሰም የማምረት ስራ እንዲሰሩ በስልጠና ያግዛቸዋል፡፡
ከዚያ ባሻገር ከወሎ ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባበር በተለይ በገበያ እና በሰብል
ሁኔታ የጥናት እና የምርምር ስራ ላይ የተጠቃሚውን ፍላጎት መሰረት በማድረግ
ለአርሶ አደሮች እና ለባለሙያዎች በየጊዜው ስልጠና እናመቻቻለን፡፡
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ሁሴን እንድሪስ
በሀይቅ ከተማ የሀይቅ እስተና በተፈጥሮ ግብርና
የአትክልትና ፍራፍሬ
አምራች ወጣቶች ማህበር ሰብሳቢ

እኛ የገበሬ ልጆች ነን፡፡ እሰከ 10ኛ ክፍል ትምህርት

በ 2,250 ብር የባንክ ደብተር ከፈትን፡፡ ከዛ በኋላ

ተምረን

የዘልመጥ ሰራተኞች እቤታችን ድረስ መጥተው

ጨርሰናል፡፡

ለመሰናዶ

ትምህርት

የሚያበቃ ውጤት አልመጣ ሲል የግብርና ስራን

ከቤተሰቦቻችን

ጋር

ተነጋግረው

በዘላቂነት

በተለምዶ ከቤተሰቦቻችን ጋር መስራት ጀመርን፤

አትክልት እና ፍራፍሬ የምናመርትበት መሬት

በታህሳስ 2004 ዓ.ም. አካባቢ አለማየሁ የሚባል

እንዲሰጡን አደረጉ፤ ስለዘመናዊ እርሻ እና ጥራት

የዘልመጥ ሰራተኛ እኔና አንድ ሌላ የማህበሩ አባል

ያለው ኮምፖስት አዘገጃጀት እና አጠቃቀም

የምንኖርበት አካባቢ ለአትክልት የተመቸ እንደሆነ

ግንዛቤ እንድንጨብጥ አደረጉን፡፡ በተለያዩ

አስረዳን፣ በአንድ ማህበር ተጠቃለን እንድንሰራም

የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ የግብርና ልምዶችን

መከረን፤ እኛም ፍቃደኛ የሆኑ በጣም ቀልጣፋና

እንድንቀስም ዘልመጥ ብዙ የልምድ ልውውጥ

ከምንም ሱስ ነፃ የሆኑ 12 ወጣቶች ተመራረጥን፤

መድረኮችን እንድንሳተፍ አድርጓል፡፡ በተፈጥሮ

በዘላቂ ልማትም አማይነት በደሴ ሆጤ ትምህርት

ግብርና ምርትን ማምረት እስኪገቡበት ከባድ

ቤት ስልጠና ተሰጠን፡፡ ከዛም ስልጠና ካገኘነው

ነው፣ ከገቡበት በኋላ ግን በጣም ይቀላል፡፡ ድሮ

አበል 250 ብር ከእያንዳንዳችን ወጪ አድርገን

ክረምቱንም መኸሩንም የምንዘራው በቆሎ ነበር፡፡
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አሁን ዘልመጥ ባሳየን ዘመናዊ የአስተራረስ ስልቶች

የፈለግነውን እናገኛለን፡፡ ቦታ ብንል፣ ብድር

በመታገዝ አትክልትም እናመርታለን፡፡

ብንጠይቅ እናገኛለን፡፡ ወደፊት የራሳችንን ምርት
በሀይቅም ሆነ በአዲሰ አበባ ለማከፋፈል አቅደናል፤

ማህበራችን ከከተማ አስተዳደር መሃል ከተማ ላይ

ቁጠባችንም እስከ 20,000 ብር ደራሷል፡፡

በተሰጠው ቦታ ለህዝብ በተፈጥሮ ግብርና የተመረቱ
ምርቶችን እያቀረበ ይገኛል፡፡

በተጠቃሚው

ዘልመጥ ለኔ ሁለተኛ እናትና አባቴ ነው ማለት

ዘንድ የግንዛቤ እጥረት አለ፤ በተፈጥሮ ግብርና

እችላለሁ፡፡ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ባገኘኋቸው

የተመረተ ምርት ለጤና ተመራጭ እንደሆነ ብዙ

የልምድ ልውውጦች በጣም ደስ ብሎኛል፡፡

አልተረዱም፡፡ በዚህም ምክንያት በተፈጥሮ

የዘልመጥ ሰራተኞች እኛ የተዘናጋንበትን ወይም

ግብርና ያመረትናቸው አትክልት እና ፍራፍሬዎች

ቸል ያልነውን ነገር በራስ ተነሳሽነት እንዴት

ዋጋ በኬሚካል ማዳበሪያ ከተመረተው ምርት ዋጋ

መሰራት እንዳለበት ያሳዩናል፡፡ ለምሳሌ ተባይ

ጋር ልዩነት የለውም፤ በተጨማሪም የኮንቴነር ሱቅ

ሲፈጠርብን መርዛማ ቅጠሎችን ተጠቅመን ተባዩን

ውስጥ ስለሚሸጥ ሸማቹ ውድ እየመሰለው ሳንሸጥ

እንዴት ማጥፋት በተቃራኒ ደግሞ አትክልት

እንውል ነበር፡፡ አሁን ግን ዘልመጥ ባመቻቸልን

እንዴት ማፋፋት እንደምንችል አሳይተውናል፡፡

መሰረት ከሱቅ በተጨማሪ ለቸርቻሪና ለሆቴሎች

ይህንን እውቀት ከኛ አልፈን ለአካባቢው ገበሬዎች

እናቀርባለን፡፡

እንሰጣለን፡፡ ዘልመጥ እንኳን ለማህበራችን
ለአካባቢያችን እና ለሃገሩ እናት እና አባት ነው

የኛን ውጤት በማየት ዘልመጥ 11 ወጣቶችን

ማለት ይቻላል፤ ዘላቂ ልማት መካነ ጥናትን ከ20

በተጨማሪ አቋቁሟል፡፡ በማህበር በመደራጀታችን

ወደ 40 አመት በጤና ያድርስልን፡፡

የአትክልትና ፍራፍሬ አምራች ወጣቶች የጥቅልል ጎመን ምርት
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ሰኢድ እንድሪስ
በሀይቅ ከተማ የሀይቅ እስተና በተፈጥሮ ግብርና
የአትክልትና ፍራፍሬ አምራች
ወጣቶች ማህበር አባል

ከዘልመጥ ትልቁ ነገር ያገኘነው እውቀት ነው፡፡

ምክንያቱም ከሌሎች ስልጠና ስንሰለጥን ወደ መሬት

በዚህ አካባቢ በቆሎ እና ማሽላ ነበር በስፋት

ወርደን እድንሰራ የሚያደርጉት ክትትል፡፡ በመካነ

የሚዘራው፤ አሁን ከተቋሙ ባገኘነው ስልጠና

ጥናቱ በኩል ግን በተግባር የምንሰራውን ስራ

ግን አትክልት ማምረት ምን ያህል ውጤታማ

ሰራተኞቹ ይከታተላሉ፤ አይተው ያረጋግጣሉ፡፡

እንደሚያደርግ ተገነዝበናል፡፡ ምንም እንኳን ከዚህ

ከተለያዩ አካባቢዎች ለሚመጡ ሰዎች እና

ቀደም አትክልት ብናመርትም በአመት አንድ ጊዜ

የመንግስት አካላት የስራውን ውጤት ያሳያል፤ ይህ

ነበር ውጤት የምናገኘው፤ ከተቋሙ ባገኘነው

እኛ እንድንበረታታ ያደርገናል፡፡

ስልጠና አሁን በአመት ሶስት ጊዜ እናመርታለን፡፡
በማህበር እንድንደራጅም በመከሩን መሰረት አንድ
ላይ መሆናችን ቁጠባን አጠናክረን እንድንቀጥል
ጠቅሞናል፡፡ እስከ ዛሬ የሸጥነውን ዝም ብለን
ወደኪሳችን ነበር የምናስገባው፤ ያገኘነው ነገር
ትርፍ ይሁን ኪሳራ የምናውቀው ጉዳይ አልነበረም፡፡

እኔ ዘልመጥን በጣም ከምንም ነገር በላይ ነው
የማደንቀው፡፡
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መኮንን ዳምጠው ጌታሁን
ንብ አናቢ፣ የይስማ ንጉስ የልማትና ግብይት ህብረት
ስራ ማህበር ሰብሳቢ፣ ጢስ አባ ሊማ
አምባሰል ወረዳ

መጀመሪያ ስለ ንብ ማነብ ስራ የአምባሰል ወረዳ

ወሰንን፡፡ የግብርና ባለሙያው ችግር ስለመሰለን

ግብርና ስልጠና ሰጠን፡፡ ስልጠና እየሰጠን ሳለ

ልናየውም አንፈልግም ነበር፡፡

በንብ እርባታ ተደራጅተን መስራት ወሳኝ ነው ብለን
ተደራጀን፡፡ ተደራጅተን እየሰራን ሳለ በወረዳው
በኩል የተገዛልን ንቦቹ የሚመገቡት ሰም ጥራት
ስላልነበረው ከነበሩን 106 ቀፎዎች መካከል ወደ
ዘመናዊ ቀፎ ያሸጋገርናቸው የ48 ቀፎዎች ንቦች
አለቁብን፡፡ በዚህም ምክንያት መንግስት ያመጣው
ዘመናዊ ቀፎ ለንብ ማጥፊያ ነው ብለን አሰብን፤
ስለሆነም በባህላዊው ቀፎ ውስጥ ያደረግናቸው
ንቦች ስላሉ፣ ዘመናዊ ቀፎን ላለመጠቀም ውሳኔ

የሽግግር የንብ ቀፎ

ከዛ ዘልመጥ መጣ፡፡
አምና 2006 ዓ.ም. የሰም ማጣራት ስልጠና
ሰጠን፡፡ ለሶስት ቀናት ያህል የንብ ግልበጣና የሰም
ማጣራት ስልጠና ሰጠን፡፡ ከዛ በኋላ ለሌሎችም
ፕሮጀክቶች ጭምር ሰም እያመረትን መሸጥ
ጀመርን፡፡ ያንን ሰም እኛው ጋግረን ወደ ቀፎው
ውስጥ ስናስገባው ንቦቹ በህይወት ቀጠሉ፡፡
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ዘልመጥ በዘንድሮውም አመት ከ50 ለሚበልጡ
ሰዎች ስለ የሽግግር ቀፎ፣ የሰም ማምረት፣ የቀፎ
ከፈላ ወይም ስፕሊቲንግ ስራዎች የስልጠና
እገዛ አድርጎልናል፡፡ በዚህ በኩል ጥሩ ነገር
አሳይቶናል፤ ከዚህ ቀደም ከነበረው ትልቅ
ለውጥ አለው፡፡ ከስልጠናው ጋር ባለፈው አመት
ሁለት፣ በአሁኑ አመት ሁለት፣ ቀፎ ንብ ገዝቶ
እንድንሰለጥን እና እንድንጠቀምበት አድርጓል፡፡
ንቦቻችን የማር ምርት በአመት ሁለት ጊዜ
መስጠት ይችላሉ፤ ሰኔና እና ጥቅምት ላይ፡፡
አሁን ቢያንስ 110 ቀፎዎች አሉን፡፡ ወደ 30
አካባቢ ዘመናዊ፣ 30 የሽግግር እና 50 ባህላዊ
ቀፎዎች አሉን፡፡ ከዘነበ እና ንቦቹ በቂ አበባ ካገኙ
የዘመናዊ ቀፎዎቹ ወደ ስፕሊቲንግ ወይም ከፈላ
ይገባሉ፤ ሰላሳዎቹን ስልሳ ለማድረግ አስበናል፡፡

ለማር ማምረት ሥራ ግብዓት የሚሆን የሱፍ አበባ

ዘልመጥ በንብ ሃብት ስራው ላይ በሚያደርገው አስተዋፅዎ የሚጠቅመው አናቢዎችን ብቻ አይደለም፡፡
ንቦች እህልን የማዳቀል ከፍተኛ ጥቅም አላቸው፤ በዚህም ምክንያት ድርጅቱ ንብ ማነብ ላይ ሲሰራ
ምርትንና ምርታማነትን በመጨመር ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል፤ ለመላው የኢትዮጵያ አርሶ አደር
ወይም የኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና በጎ ነገር ያበረክታል፡፡
ለ 20ኛ አመት በአላችሁ እንኳን አደረሳችሁ!

ዘመናዊ እና የሽግግር የንብ ቀፎዎች

ለአ የ ር ን ብ ረ ት ለ ውጥ የ ማይ በገር
አ ረ ን ጓ ዴ አ ካ ባ ቢ በ አ ቃ ቂ ወ ን ዝ ዙ ሪያ
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የአትክልት ምርት በአቃቂ ወንዝ ዙሪያ

ስኪፕ የተሰኘው እና በአቃቂ ወንዝ ዙሪያ

እና ለአባሎቻቸው ጥሩ ገቢ የሚያስገኙ አነስተኛ

የሚገኙ አነስተኛ ገቢ ያላቸው የማህበረሰብ

የአረንጓዴ

አባላት ያማከለው ፕሮጀክት በዘልመጥ መሪነት

አላማውን

ከ አካባቢና ደን ጥበቃ ሚኒስቴር እንዲሁም

ይህንንም ዓላማ ለማሳካት ኢንተርፕራይዞቹ

ከኢንቫይሮንመንታል ዴቨሎፕመንት አክሽን

አትክልትን ለማልማት ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ

ኢትዮጵያ፣ ጤና ቀበና ግንፍሌን እናፅዳ ማህበር፣

የተፈጥሮ ዘዴዎችን ማለትም የአፈርን ካርበን

አክሽን ፕሮፌሽናልስ አሶሴሽን ፎር ዘ ፒዮፕል፣

የሚያድሱ ኮምፖስት (የተፈጥሮ ማዳበሪያ) እና

ኦርጋናይዜሽን ፎር ሶሻል ዴቨሎፕመንት እና

ባዬስለሪን የግሪን ሃውስ ጋዝ በሚለቁ የኬሚካል

ፔስቲሳይድ አክሽን ኔክሰስ ከተሰኙ መንግስታዊ

ማዳበሪያዎች እና ፀረ-ተባዮች ፋንታ እንዲጠቀሙ

ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ሲተገበር

ሲያበረታታ እና ሲያግዝ ቆይቷል፡፡ በተጨማሪም

ቆይቷል፡፡ ፕሮጀክቱ አካባቢ በካይ የሆኑ

ፕሮጀክቱ

እና አቅም ያነሳቸውን ጥቃቅን እና አነስተኛ

እንዲጨምሩ

ኢንተርፕራይዞችን

አማራጭ የሚያገኙበትን ሁኔታ የማመቻቸት

በማገዝ

አካባቢያቸውን

ተገንዝበው ከብክነት ነፃ የሆነ አሰራር የሚከተሉ

ኢንተርፕራይዞች
አድርጎ

ሲንቀሳቀስ

የኢንተርፕራይዞቹ
የማድረግ

አላማን ይዞ ተንቀሳቅሷል፡፡

መፍጠርን
ቆይቷል፡፡

ምርታማነት

እንዲሁም

የገበያ
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ዘልመጥ የስኪፕን ፕሮጀክቱን ከ2006 ዓ.ም. ጀምሮ

ማብላያዎቹ ከጋራ መፀዳጃ ቤቶች እና ከተማሪዎች

መተግበር የጀመረ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ

ማደሪያ መፀዳጃ ቤቶች ጋር ተያይዘው ናቸው፡፡

በአቃቂ ቃሊቲ ኮልፌ ቀራንዬ እና ንፋስ ስልክ

ከነዚህ የባዬጋዝ ማብላያዎች የሚገኘው ኃይል

ላፍቶ ክፍለ ከተማዎች የሚገኙ የኢንተርፕራይዝ

በሸማቾች ማህበሩ ለማብሰል አገልግሎት ውሏል፤

አባላትን አሰልጥኗል፡፡ ስልጠናው በአትክልት

ከዚህ በፊት ማህበሩ ይጠቀም የነበረውን የኃይል

አመራረት፣ በውስጥ አደረጃጀት፣ በማህበራዊ

ፍጆታም

አደረጃጀት፣ እንዲሁም በገንዘብ አያያዝ እና በስራ

በዩኒቨርሲቲው የተገነባው የባዩጋዝ ማብላያ

እቅድ ላይ ያተኮረ የንድፈ-ሃሳብ እና የተግባር

ለኬሚካል፣

ስልጠና ነው፡፡ ሰልጣኞቹ የኢንተርፕራይዝ አባላት

ተማሪዎች ማስተማሪያነት እና ለትምህርት ክፍሎቹ

ለስራቸው የሚያስፈልጓቸውን ልብሶች፣ ቁሳቁሶች

ሙከራ እያገለገለ ይገኛል፡፡ ይህ የባዩጋዝ ማብላያ

እና የመንቀሳቀሻ ገንዘብ ያገኙ ሲሆን በፕሮጀክቱ

በ2007 ዓ.ም. በቦሌ ክፍለ ከተማ ለሚገኘው

አማካይነት ቢሮዎች እና መጋዘኖች እንዲሁም

የወረዳ 6 የሸማቾች ማህበርም ተገንብቷል፤ ከነዚህ

የግሪን

ተሰርተውላቸዋል፡፡

ስራዎች ጎን ለጎን በ2007 ዓ.ም. ዘልመጥ ለተካልኝ

በዚሁ በ2006 ዓ.ም. በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ

ሄለን እና ጓደኞቻቸው ማህበር የጎርፍ መከላከያ

ከተማ ለሚገኘው የወረዳ 5 የሸማቾች ማህበር

ግድብ በመስራት የአትክልት ማሳቸውን በቀበና

እንዲሁም በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ለሚገኘው

ወንዝ ከመወሰድ አድኖታል፡፡

ሃውስ

ቤቶች

በግማሽ

ቀንሶታል፡፡በሌላ

ባዩሎጂካል

እና

በኩል

ባዬቴክኖሎጂ

የአዲስ አበባ የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ
ሁለት የባዩጋዝ ማብላያዎች የተሰሩ ሲሆን

ምንጭ፡- አመታዊ ሪፖርት

የአትክልት ምርት በአቃቂ ወንዝ ዙሪያ
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ምድረ ገነት የአትክልት አምራቾች ማህበር
የዚህ ማህበር አባላት በአቃቂ ወንዝ ላይ በከተማ ግብርና ስራ ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ ብዙዎቹ
የማህበሩ አባላት ከገጠር አካባቢ የመጡ ስለሆኑ በባህላዊ ግብርና ከልጅነታቸው ጀምረው ይሳተፋሉ፡፡
ሁሉም አባላት በአንድ አካባቢ የሚኖሩ የቤት እመቤቶች ሲሆኑ እቤት መቀመጥ ሲሰለቻቸው
በማህበር በመደራጀት አንድ ላይ ለመስራት ወሰኑ፡፡ ለወረዳቸው ባመለከቱት ማመልከቻ መሰረትም
ህጋዊ ሰውነትን አግኝተው አትክልት ለማምረት የሚሆን መሬት በአካባቢያቸው ተሰጣቸው፡፡ በዚህም
ምክንያት ምድረ ገነት የአትክልት አምራቾች ማህበርን አቋቋሙ፡፡

አትክልት በማምረታችን ብዙ ተጠቅመናል፡፡
ለቤታችን አትክልት ባስፈለገን ጊዜ በጥራቱም
የምንተማመንበት ምርት እንደልብ እናገኛለን፡፡
ከሁሉም በላይ ደግሞ ከሽያጩ ገቢ እናገኛለን፤
ቀኑን በሙሉ በቤታችን ከመዋል ይልቅ ጊዜያችንን
ወጣ ብለን በስራ እናሳልፋለን፡፡
ፕሮጀክቱ እንድንሰራ አበረታቶናል፣ ስለ አትክልት
አመራረትም ጥሩ ግንዛቤ እንዲኖረን አድርጓል፡፡
ስለ ሂሳብ አያያዝ እና ስለአረንጓዴ ልማት የተለያዩ
ጠቃሚ ስልጠናዎችን ሰልጥነናል፡፡ ከስልጠናው
በኋላ በማህበራችን ስም የባንክ አካውንት ከፍተን
ቁጠባ ጀምረናል፡፡

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

እቅዳችን
ለዘልመጥ ሁለት እቅዶች አሉኝ፡፡ በመጀመሪያ ሴቶች በግብርና
ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ እንሰራለን፤ ሴቶች በድርጅታችን በሚካሄዱ
ፕሮግራሞች ውስጥ በስፋት እንዲታቀፉ ስንሰራ ቆይተናል፡፡ አዲሱን የዘላቂ ልማት ግቦችን
እና ለሴቶች የሰጠውን ትኩረት ከግምት ውስጥ በማስገባትም በተቋማችን ውስጥ የስርዓተ-ፆታ
ቡድን ለማቋቋም እፈልጋለው፡፡ ይህ ቡድን በተቋማችን በሚሰሩ ፕሮጀክቶች በሙሉ የሴቶችን
ተሳትፎ ለማሳደግ ይሰራል፤ ለፕሮጀክታችንም ተጨማሪ ገንዘብን ያመጣልናል፡፡ ይህንን በማድረግ
ሴቶች በአርሶ አደር ቤተሰቦች ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ እንዲሁም የሚያጋጥማቸውን ችግሮች ለመገንዘብ
እፈልጋሉ፡፡ የሴቶችን ተሳትፎ በማሳደግ በፕሮጀክቶቻችን ላይ የሥርዓተ ፆታ መመጣጠንን መፍጠር
እንፈልጋለን፡፡
ሌላው በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ ከሚገኙ 33 ዩኒቨርስቲዎች የሚመረቁ በርካታ ወጣቶች አሉ፡፡ እነዚህ
ወጣቶች እንደከዚህ ቀደሙ ተመርቀው የመንግስት ስራ መጠበቅ እየቀረ መጥቷል፡፡ ይህንንም አጋጣሚ
በመጠቀም የተቋማችንን ፕሮግራሞች ለወጣቱ በማስተዋወቅ ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ እንፈልጋለን፡፡
በተጨማሪም የተሻሻሉ የግብርና አሰራሮችን ለወጣቱ በማስተዋወቅ ወደከተማ ከመፍለስ ተቆጥበው
በግብርና ላይ በስፋት እንዲሰራ ማገዝ እንፈልጋለን፡፡
ይህ እርምጃ በ20 አመት ጉዟችን አዲስ ምዕራፍ ነው!
ሱ ኤድዋርድስ
የዘልመጥ ዳይሬክተር
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መፍቻ
የዘልመጥ ቢሮዎች
የገጠር አርሶ አደር ማህበረሰቦች
የተፈጥሮ እንክብካቤ ክበባት

ዘልመጥ እንቅስቃሴ የሚያካሂድባቸው አካባቢዎች
በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ምስራቅ፣ ማዕከላዊ ምዕራብ፣ ምስራቅ እና ደቡባዊ ዞኖች 12 ወረዳዎች እና 2 ሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ቤቶች
በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም፣ ምዕራብ ጎጃም፣ ኦሮሚያ ልዩ፣ ደቡብ ወሎ እና ዋግ ህምራ ልዩ ዞኖች 8 ወረዳዎች
እና 4 ትምህርት ቤቶች እንዲሁም 3 የወጣት ቡድኖች
በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አርሲ እና ምስራቅ ሸዋ ዞኖች 6 ወረዳዎች እና 4 ትምህርት ቤቶች እንዲሁም 4 የወጣት
ቡድኖች
በደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል በአርባ ምንጭ ዙሪያ፣ በጉራጌ እና ሲዳማ ዞኖች 3 ወረዳዎች እና
6 ትምህርት ቤቶች እንዲሁም 3 የወጣት ቡድኖች
በአፋር ክልል 2 ወረዳዎች 1 የመሰናዶ ትምህርት ቤት
በጋምቤላ ክልል 3 ወረዳዎች እና 1 ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት
በሶማሌ ክልል 2 ወረዳዎች እና 1 ሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት
በአዲስ አበባ በሚገኙ 8 ትምህርት ቤቶች እና በድሬዳዋ እና ሀረር በሚገኙ ሁለት ትምህርት ቤቶች፤ በአጠቃላይ 10 ትምህርት ቤቶች

የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

የዘልመጥ የ20 ዓመት ታሪክ አወቃቀር ንድፈ ሀሳብ
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የአዘጋጁ መልዕክት
ከአሰራ አንድ ወራት በፊት በህዳር 2008 ዓ.ም. ይህንን የዘላቂ ልማት መካነ ጥናትን የ20 ዓመት
ጉዞ የሚዘክር መፅሐፍ ለማዘጋጀት እንቅስቃሴ ጀመርን፤ በወቅቱ ይህንን ታሪክ በፅሁፍ ለማኖር
የሚረዳንን እቅድ ለማውጣት እኔ፣ የተቋሙ ዳይሬክተር ወ/ሮ ሱ ኤድዋርድስ፣ የተቋሙ የረጅም ጊዜ
የስራ ባልደረባ እና ሥነ-ምህዳርን የጠበቀ የተፈጥሮ ግብርና አማካሪ ዶ/ር ኃይሉ አርአያ እንዲሁም
የኮሚዩኒኬሽን ባለሙያዎቹ አቶ ዮሴፍ ጋረደው እና አቶ ቢንያም ወልዱ በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠን
መከርን፡፡

ውብሸት ፍሰሃ

webefish@gmail.com
+251 911 249420

ልክ እንደ ተቋሙ አጀማመርም መረጃ የመሰብሰብ ስራዬን ከሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ጀመርኩ፡፡
በቅድሚያ ወደ አማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ወደሚገኙ ዘልመጥ ስራ ወደሚሰራባቸው የተለያዩ
አካባቢዎች አመራሁ፡፡ በተለይ ወደ መቅደላ ወረዳ ማሻ ከተማ እና ወደ አምባሰል ወረዳ ጢስ አባ
ሊማ አካባቢ ያደረግኩት ጉዞ ለኔ ልዩ ትርጉም ነበረው፤ አስቸጋሪ ገረጋንቲ እና አየር የሚያሳጣ አዋራ
የሚበዛበት ወደ ማሻ የሚያቀናው የመኪና መንገድ እንዲሁም በመንገድ ችግር ምክንያት የዘልመጥ
ሰራተኛ ከሆኑት አቶ እንድሪስ መሐመድ ጋር የጢስ አባ ሊማ በርሃማ አካባቢን አቋርጠን የተጓዝነው
የሁለት ሰዓት የውስጥ ለውስጥ የእግር ጉዞ ለብርቱ አርሶ አደሮች ያለኝን ግምት የበለጠ የከበረ
አድርጎታል፡፡ በሌላ መልኩ እነዚህ ፈታኝ ጉዞዎች በየገጠር መንደሩ ከአርሶ አደሩ ጋር ሳይታክቱ
ለሚሰሩ የመንግስት የኤክስቴንሽን ሰራተኞች እንዲሁም አቶ እንድሪስን ለመሰሉ የዘልመጥ ሰራተኞች
ትጋት እና ጥንካሬ አድናቆቴን እንድቸር አድርገውኛል፡፡

በአማራ ክልል ከነበረኝ ቆይታ በኋላም ወደ ትግራይ ክልል በማምራት ከሁለት አስርት አመታት በፊት ጀምሮ ከዘልመጥ
ጋር በአጋርነት ከሚሰሩ አርሶ አደሮች፣ የልማት ወኪሎች እና የመንግስት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ቆይታ አድጌያለሁ፡፡ እነ አቶ
አረፋይኔ አስመላሽን የመሰሉ ቀደምት የዘልመጥ ሰራተኞችን እና ታማኝ የአርሶ አደር አገልጋዩችን እንዲሁም እነ አቶ ብርሃነ
ሀይሌን የመሰሉ ቅን አስተሳሰብ ያላቸውን ለገጠሩ ህብረተሰብ መሻሻል የራሳቸውን አስተዋፅኦ ያደረጉ የመንግስት ሰራተኞችን
የመተዋወቅ ዕድል ነበረኝ፤ ከእነሱም በርካታ ጠቃሚ መረጃ አግኝቻለሁ፡፡ እነዚህ በትግራይ ያገኘኋቸው አርሶ አደሮች እና
የልማት ሰራተኞች ከሚያጋጥሟቸው አስቸጋሪ ሁኔታዎች በላይ ብርቱ እንደሆኑ ተረድቻለሁ፤ ለተሻለ ውጤት እና ህይወትም
ሳይሰለቹ እንደሚሰሩ ተገንዝቤአለሁ፡፡
ለዚህ ሁሉ ንቅናቄ ምክንያት የሆነው ዘልመጥ ምስጋና ይግባውና በርካታ አርሶ አደሮች፣ ተማሪዎች እና ወጣቶች በአካባቢያቸው
ላይ መልካም ለውጥ ማምጣት እንደቻሉ አይቻለሁ፤ በርካቶችም በህይወታቸው ላይ የሚታይ ለውጥን እንዳመጡ በዚህ እትም
ለማሳየት እንደሞከርኩት ተምሬአለሁ፡፡ በዚህ መፅሀፍ ለተካተቱት እና ላልተካተቱት ግለሰባዊ፣ ቤተሰባዊ፣ ማህበረሰባዊ እና
አካባቢያዊ መልካም ለውጦች ብሎም ሀገራዊ አስተዋፆኦች ዘላቂ ልማት መካነ ጥናትን ላመሰግነው እወዳለሁ፡፡ ይህ ተቋም
የመስራቶቹ የበጎ ስራ እና የገጠሩን ህብረተሰብ ህይወት የማሻሻል ራእይ ታላቅ ውጤት ነውና ለዶ/ር ተወልደ ብርሃን ገብረ
እግዚአብሔር እና ለወ/ሮ ሱ ኤድዋርድስ ያለኝን አክብሮት እገልፃለሁ፡፡
ይህንን በሁለት ወር እንዲያልቅ ታስቦ ነገር ግን በዘልመጥ 20 ዓመታት የዘለቀ ዘርፈ ብዙ ስራ ብዛት ምክንያት 11 ወራትን የፈጀ
የመፅሄት ዝግጅት በማካሄድ ሂደት ውስጥ የወ/ሮ ሱን ፍፁም እገዛ እና ትብብርን ላደንቅ እወዳለሁ፡፡ መፅሐፉ አሁን ባለበት
የጥራት ደረጃ እንዲገኝ የላቀ የማስታወስ እና የቋንቋ ችሎታቸውን እንዲሁም የሰላ ብዕራቸውን ሳይሰስቱ ያዋጡትን ዶ/ር
ተወልደ ብርሃንን አመሰግናለሁ፡፡ በመረጃ መሰብሰብ ሂደት ውስጥ በፍፁም ትህትና ቀና ትብብር ላደረጉልኝ በተለይ ለአቶ
እንድሪስ መሀመድ፣ ለአቶ አረፋይኔ አስመላሽ እና ለወሪ/ት ሳራ ገ/መስቀል ልዩ አክብሮት አለኝ፡፡ ወ/ት ብሩክታዊት ፍቅሬን፣
ወ/ት ወይንሸት ያደሳን፣ ወ/ሮ ብዙአየሁ ጉግሳን፣ ወ/ት ቤተልሄም ገ/ህይወትን፣ አቶ አለማየሁ አያሌውን እና አቶ ሚፍታ
አህመድን እንዲሁም የዘላቂ ልማት መካነ ጥናት ትጉህ ሰራተኞችን በሙሉ ላመሰግን እወዳለሁ፡፡

በልቶ የማደራችን ህልውና መሰረት ለሆኑት ብርቱ አርሶ አደሮቻችን ክብር ይሁን!
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የዘልመጥ የ20 ዓመት ጉዞ

