Empowered lives.
Resilient nations.

አብርሃ ወአጽብሃ
የተፈጥሮ ሀብት
አስተዳደር ጽ/ቤት
ኢትዮጵያ
የኢኩየተር ኢኒሽቲቭ

እካባቢያዊ ዘላቂ ልማት መፍቴዎች፥ ከጠንካራ ማህብረሰብ

የኢኩየተር ኢኒሽቲቭ ልምዶች
የኢኩየተር ኢኒሽቲቭ በአለማችን ዙሪያ ከሚገኙ የተለያዩ ማህበረሰብ አካላት ጋር በመሆን ለህብረተሰቡ እና ለአካባቢ ትፈጥሮ ዘለቄታዊ መፍትሄ ሊሆን የሚችል
የልማት ስራ በመስራት ላይ ይገኛ፡፡ ይህንንም እውነታ ውስን የሆኑ የጥናት ህትመት ውጤቶች ይህን ታሪክ በማተት ያረጋገጡ ሲሆን እነዚህ ተሳትፎዎች እንዴት
ተከናወኑ ምንስ ውጤት እንደ አስመዘገቡና የውጤታቸው ጥልቀትና ስፋት ምን እንደሚመስል እንዴትስ ከጊዜ ብዛት በኋላ ተሳትፎዎቹ እየተዳከሙ የሄዱት ?
የሚሉቱን ጥያቄዎች የዳሰሰ ቢሆንም አሁንም ድረስ እንደነዚህ አይነት የማህበረሰብ ክፍሎች እንደዚህ አይነቱ ተግባራት አነስተኛ በሆነ መልኩም ቢሆንም ቀጥተኛ
ተሳታፊ እያደረጉ እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ያወሱናል፡፡
በዚህም መሰረት ኢኮተሪያል ኢኒሽቲቭ 10ኛ አመት ባዓሉን ሲዘክር ዋና አላማዎች አድርጎ የተነሳው እነዚህን ክፍተቶች መሙላት ሲሆን ከዚህ በመቀጠል የተካሄደው
ውስን ጥናት የኢኮተሪያል ኢኒሽቲቭ ሽልማት አሸናፊ በመሆን ለስኬት የበቁትን ምርጥ ተሞክሮዎች የአካባቢ ጥበቃና ለዘለቄታዊ የኑሮ መሻሻልን (የገቢ ምንጭ)
መሰረት የሆኑትን ስራዎችን ጎልቶ በማሳየት ነው፡፡ እንደዚ አይነት አውንታዊ የማህረሰቡ የሀሳብ መሸርሸር (ክርክር) ማድረግና ለፖሊስ ቀረጻ ከፍተኛ ማነቃቂያ
ማድረግ ለአካባቢ ጥበቃ ስኬት የህብረተሰብ ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን ያመላክታ፡፡እነዚህ አለም አቀፋዊ ተሞክሮዎ በአካባቢ እውነታ ላይ በመመስረት የልማት
መፍትሄዎችን ለማምጣትና ለማሻሻል ከነዚህንም የተገኙ ምርጥ ልማዶችን ወደሌላ ቦታዎች ለማስፋፋት ከፍተኛ አገልግሎት አላቸው፡፡ እነዚህ ውስን ጥናቶች ምርጥ
በሆነ መልኩ የተገለጹትና ግንዛቬ የተወሰደው የአካባቢ ተግባር ያለው ሀያልነት ከኢኮተሪያል ሽልማት 10 አመታት የተገኘው ትምህርት (አስተምሮ) መነሻ በማድረግ
ሲሆን ይህም የተገኙት አስተምሮቶች (ትምህርት) የፖሊስ አመራር አስፈላጊነት በአእምሮና በስፋት በተገለጹ የመረጃ ምንጮችን በመጠቀምና በጥናት ወረቀቱ
በማካተት ነው፡፡

የኢኮተሪያል ኢኒሽቲቭን የመረጃ መረብ በመጎብኝ የጥናቶቹን መራጃ መጎብኘት ይችላሉ፡፡
አርታኢ
ዋና አርታኢ፤
ማኔጅ አርታኢ፤
ተሳታፊ አርታኢ፤
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ምስጋና
ኢክዌተር ኢኒሼቲቭ አብሪሃ ወአጽብሃ ማህበረሰብን ፤ፈተን አባይን ስለምክራቸውና ስለደረጉት አስተዋፅኦና ለመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ምስጋናችንን እያቀረበ ፎቶዎች በሙሉ አብሪሃ
ወአጽብሃ ማህበረሰብ ይመለከታሉ:: ካርታዎቹ ሲአይኤ የአለም ፊስቡክና ዊክፔዲያ ላይ የተወሰዱ ናቸው፡፡ ጥናታዊ ጽሑፉን የተረጎመው አቶ ተሾመ ይሄይስ ሲሆን የትርጉም ሥራ
ዕርማቱን የሠራው አቶ አሸናፍ ደሳለኝ ነው (በተባበሩት መንግሥታት የበጎ ፈቃድ ሠራተኞች)::

ማጣቀሻ ጽሑፍ

United Nations Development Programme. 2013. Abrha Weatsbha Community, Ethiopia. Equator Initiative Case Study Series. New York, NY.

አብርሃ ወአጽብሃ የተፈጥሮ
ሀብት አስተዳደር ጽ/ቤት
ኢትዮጵያ

የፒሮጀክቱ ማጠቃለያ

ቁልፍ እውንታዎች

በሰመኑ እትዮጵያ የሚኖሩ የአብርሃ ወጸበላ ማህበረሰብ ፣አከባቢያቸው
ወደ በረሃማነት እየተቀየረ በመሄዱ፣ከ መሬት መራቆትና ከ ውሃ እጦት
የተነሳ ወደ ሰፈራ ሊጓዙ ጫፍ ላይ በደረሱበት ሰአት ላይ መሬታቸውን
መልሶ በማልማት በደን መሊሶ በመሸፈንና ቀጣይነት ያላቸው ሥራዎችን
በመሥራት ከ224000 ሄክታር በላይ በደን ሸፍኗል፡፡የዛፍ ተከላ
እንቅስቃሴ ለአፈር ጥራት መሻሻል ፣ከፍተኛ ምርት ለማስገኘት፣ከፍተኛ
የስነዕጽዋት ምርት ዕድገት ፣ የመረት ሥር ውሀ መጎልበትና ጎርፍን
ለመከላከል ምክንያት ሆነዋል፡፡ድርጅቱ አነስተኛ ግድቦችን ገንብተዋል፡
ውሃ ማከማቻ ሥራዎችን ሰርተዋል፤እንድሁም እርከንና የውሃ ግድቦችን
የመረት ሥር ውሃን በአግባቡ ተግባራቸውን እንዲያከናዊኑ አዲርገዋል፡፡
የውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል ከ180 በላይ ውሃዎችን ገንብተዋል፡፡
የአከባብን መሊሶ ማልማትና ማቆጥቆጥ በመስኖ እህል፡የፍራፍሬ ዘፍ
መዛመትና የማር ማምረት ወደ መሳሰሉ ተጓዳኝ ሥራዎች በማስፋፋት
ለአከባቢው ኑሮ መሻሻል ዕገዛ አዲርገዋል፡፡የአከባቢዉ ገቢም አድጓል፡፡
ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው የፍራፍረ ተኪሎችን ወደ እርሻ በማስፋፋት የምግብ
ዋስትናና የተመጣጠነ ምግብን አሻሽሏል፡፡

የኢኩየተር ሽልማት አሸናፊ፥ 2012
ተመሰረተ፥ 2004
ስፍራ አብሪሃ ወአጽብሃ ትግራይ፤ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ
ተጠቃሚዎች የአብሪሃ ወአጽብሃ ማህበረሰብ
ስነፍጥረት ስርጭት የተራቆቱ መሬትን መልሶ ማልማት

ማውጫ
መግቢያ

4

ቁልፍ ስራዎችና አዳዲስ ስልቶች

6

የስነፍጥረት ተፅዕኖ

8

የማህበራዊ ኢኮኖሚ ያዊ ተፅዕኖዎች

9

የፖሊሲ ተፅዕኖዎች

10

ዘላቂነት

11

የማ ስፋፋት ስራዎች

11

ደጋፊ አካላት

11

3

ታሪካዊ ዳራና አጠቃላይ ገጽታዎች

የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በሰሜናዊ የአገሪቱ አቀማመጥ በሰሜን ኤርትራ በማዋሰን፤
በምዕራብ ሱዳንና በምስራቅ አፋር በደቡባዊ ምዕራብ የአማራ ክልል ያዋስንታል፡፡ ክልሉ
በደረቃማ መሬትና በተለዋዋጭ ድርቅ ተጋላጭነቱ ይታወቃል፡፡ በክልሉና በተለያዩ አገሪቱ
ክፍሎች የመሬት መራቆት ገጠሬቱን ህዝብ ከሚያስቸግሩ ዋነኛ ችግሮች አንዱ ነው፡፡ ይህም
በአየር ንብረት ለውጦችና የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና አካባቢ ችግሮችና ትኩረት ፈላጊዎች
ናቸው፡፡ በገጠሩ ክፍል የአካባቢው ኢኮኖሚና አኗኗር የተመሰረተ በአፈር ምርታማነትና
በእርሻው ላይ በጤፍ፤ ማሽላ፤ ስንዴና በቆሎ ሲሆን በተጨማሪም ስሱሚ/ ሰሊጥ/ ቦሎቄና
ምስር፤ ጥጥና ቅመማቅመሞች ሲሆኑ ለምግብ ዋስትና አመላካቶች ብዙ መሆናቸውን
ያሳያል፡፡

ተፈጥሮ ሀብትና ውሃ አስተዳደሮችን ጀመረ፡፡ ከወሰዱት አማራጮ ችም ውስጥ ህብረተሰብን
ያማከረ አነስተኛ የተፋሰስ ልማት የስነ ምህደር አስተዳደር ተሞክሮ ነው፡፡ ዕቅዱም
ህብረተሰብ ግንዛቤ አግኝቶ የከብቶችን በግጦሽ መሬት ለይ በነፃ መልቀቅ እንዲያቆምና
አማራጮ ችን በካርታ ላይ እንዲያዩ በማስገንዘብ ግጦሽ አጭዶ የመጠቀም ልምድ ማዳበርና
ጎርፍን ለመ ከላከል የጋራ መሬቶችን እርከን መስራት ፤ በገደሎች ክትር መስራትና ከዚህ
ተፃራር የሚሰሩትን ህብረተሰብ ክፍል እንዲቀጡ የማድረግ ስራዎች ይሠራሉ፡፡ ይህም
አካሄድ የራሱ የሆኑ ስኬቶች አሉት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችም ከ956000 ሄክታሪ በላይ
የሚሆን በአገሪቱ ውስጥ ተከናውኗል፡፡ በዕፅዋቱ መሬቱን የማልበስ ስራም ከ1.2 ሚሊዮን

ድርቅ ፤የደን መ ጨ ፍጨ ፍና የመ ሬት ራቁትነት
የትግራይ መሬት አቀማመጥ በአየር ንብረት ለውጥ በከፍተኛ ሁኔታ ተገላጭ እንዲሆኑ
ያደርገዋል በቅርብ ዓመታትም በማየል በሰሜን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ድርቅና የተዘበራረቀ
አዘናነብ ሁኔታ ዘግይቶ የሚ መጣ ዝናብ ጭምር በቂ ያልሆኑ ዝናብ በተለይም በፊት በዝናብ
ወቅትነቱ የሚታወቅበት ወቅት ላይ ይስተዋላል፤ ይህ መለያየት በእርሻ ምርት ላይና አኗኗር
ላይ እየመጣ ያለው ውጤት በደን መጨ ፍጨ ፍ የሚ ነሳ ነው፡፡ የሰሜ ኑ ኢትዮጵያ ክፍል
ደን በተጨ ፈጨ ፈባቸው ክልሎች ውስጥ አንዱ ነው፡፡ ደኖቹን ቁጥቋጦዎች ካልተጠበቁ
በስተቀር የአፈር ለምነት በቀላሉ ይሸረሸራል፡፡ ሌሎች ለመሬት ተጋላጭ ነት የሚያጋልጡ
ነገሮች ቀጣይነት የሌላቸው የእርሻ ስራዎች የከብቶች ሜዳ ላይ መለቀቅ፤ በመሬት ላይ ዕፅዋት
እንዳይበቅል የሚያደርግ ከመሆኑም በላይ በከፍተኛ የዝናብ ወቅት የላይኛው አፈር በቀላሉ
እንዲታጠብ ያደርገዋል፡፡
የአብሪሃ ወአጽብሃ መንደር በትግራይ ጠጠራማ አፈር ባለበት በቀላሉ ለአፈር መ ሸርሸር
በርሃማ ነት የተጋለጡ ስፍራ ነው የመሬት መራቆት የመንደሩን የአካባቢው የእርሻ መሬት
ምርታማነት ይቀንሰዋል፡፡ ጎስቋላ ደቃቅ መሬቶችና የውሃ አጠቃቀሙ የአካባቢው ነዋሪዎችን
ለአየር ንብረት ለውጥ መጋለጥ እጅግ ያጎላዋል በሰፊው ህብረተሰብ ውስጥ መሬቱ ገላጣ እየሆነ
ዳገታማ ቦታዎች ደግሞ ድንጋያማ የበዛበት መሬት መንደሩን ሸፍኖ ይታያል፡፡ የአካባቢው
አኗኗርና የምግብ ዋስትና ውኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ በ1993 ዓ.ም መጀመሪያ ላይ
ሁኔታዎች እንደሚያሳዩት የአካባቢው ህብረተሰብ ወደ ሰፈራ ለመሄድ ያስፈለገበት ወቅት
ነበር፡፡

አነስተኛ ተፋሰሶችን ስነምህዳር ማስተዳደር
በሂደት ውስጥ በ1989 ዓ.ም የኢትዮጵያ የአካባቢ ሚ ንስቴር ማ ዕከላዊነትን ወደታች
የማድረግ ሂደት ጀመረ፡፡ በአካባቢና ከስር ላይ የተመሰረተ መፍትሄ ሰጭ ዎችን ለመሬት
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ሄክታር መሬት፤ ከ224000 ሄክታር በላይ ደግሞ ቀጣይነት ያለው የደን ልማት ሰርቷል፡
፡ የአነስተኛ ተፋሳስ ስነማህደር አጠባበቅ ሞዴል 40 ሚሊዮን የዛፍ ችግኞችን በመትከል
56 ከመቶ የፀደቁበት እና 180 የውሀ ጉድጓዶች የውሀን ችግር እንዲያቃልሉ ተገንዝበዋል፡፡

ለህብረተሰቡ አስተማማኝ የውሃ ምንጭ ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች የጋራ መሬቶችን ከንክኪ
የማገድ ስራዎችን መመስረት የአገር በቀል ዕፅዋቶች እንዲያቆጠቆጡ የሳር መሬቶችን ቀጥታ
ግጦሽ መካላከል የሚሉት ይገኙበታል፡፡

አብሪሃ ወአጽብሃ ከተመረጡት ከ4ቱ የአነስተኛ ተፋሰስ ልማቶች ውስጥ ባይሆንም የአብሪሃ
ወአጽብሃ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ኢንሼቲቭ በዚህ ተሞክሮዎች ውስጥ በተገኘው ግኝት
የተመሰረተ ነው፡፡ ከዚህ አነስተኛ ተፋሰስ ስነምህደር ልማት ውስጥ ሊተላለፍ የሚ ችለው
በግብርና ሚኒስቴር የኤክስቴንሽን ስርአት መመረያና ትብብርን መግለጽ በዓለም ዋነኛና
ዓይነተኛ የሆኑ የልማት ሰራተኞች በጠቅላላው ክልል ውስጥ በገበሬዎች ማሰልጠኛ ማዕከላት
መስራታቸው ነው፡፡ እነኝህም የልማት ሰራተኞችም አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶአደሮችና
አርብቶአደሮች የትናንሽ መሬት ቀጣይነት ምርታማነትን ማሳደግ ላይ በማተኮር ዕውቀትን
ለማሳደግና ቴክንካዊ አቅም ግንባታዎች ይሰጣሉ፡፡

የመ ሬት ተደፋትነትና አቀማ መ ጥ ለው ጦች
ውጤ ቶችም የመሬትን ቀረፃና ተዳፋትነት ላይ ለውጦች አሉት፡፡ ይህም በመንደሩ ዙሪያ
ያሉ መንደሮችንና የተፋሰስ ይዞታዎች መቆጥቆጥን ለውጥ አሳይቷል፡፡ የዕፅዋት ማልበስ ስራ
ቶሎ ተለውጧል፤ የአፈር መሸርሸር በከፍተኛ ሁኔታ ተቀንሷል፤ የእርሻ ምርትን ሊያሳድግ
የሚ ችል የዝናብ ውሀ ወደ መሬት ውስጥ ማስረግ ተችሏል፡፡ ምንጮችና የውሀ አካላት
ጎልብቷል፡፡ ህብረተሰቡም የእጅ ቁፋሮ፤ በጣም ያልጠለቁ ጉድጓዶችን በመጠቀም አነስተኛ
ደረጃ መስኖዎችን መስራት ጀምሯል፡፡ የከብቶችና የቤት እንስሳት ዕርባታዎችም ተሻሽሏል፡
፡ ከከብቶች በሚ ገኙ እበቶች ኮምፖዚት በመስራት የአፈር ለሚነት እንደለመለም ማድረግ
ተችሏል፡፡ አካባቢን መልሶ በማልማትና ስነ ምህዳሪን በማጎልበት ኑሮን በማሻሻል፤ የገቢ
ምንጮች በማስፋትና የምግ ዋስትናን ማጠራከር ተችሏል፡፡ እስከ ዛሬ ድረስ ከ1000 በላይ
የሚሆኑ አስርሶ አደሮች በዚህ አዲሱ የግብርና አሰራርና በተስፋፋ የገቢ ምንጭ እንቅስቃሴዎች
ውስጥ በመሳተፍ በሺ የሚቆጠሩ ከአካባቢ መልሶ ማዳኑና መሻሻሉ እንዲሁም በመሰረተ
ልማቶች መስተካከል ተጠቃሚ ሊሆኑ ችለዋል፡፡

ሕብረተሰብን ማ ዕከል ያደረገ የዐየር ንብረት ለውጥ ልምዶች
የአብሪሃ ወአጽብሃ ተፈጥሮ ልማት ኢንሼቲቭ በምግብ ዋስትና በኩል የሚያጋጥሙ
ችግዳሮቶችን የመሬት መራቆት፤ የንፅህ ውሃ ዕጥረትን ለመቅረፍ በ1997 ተመሰረተ፡፡
ከተመሰረተ ጀምሮ ህብረተሰብ ያማከለ የአየር ንብረት ለውጥ ማስተካከያ ተለምዶዎችን
በማሳየት ጥሩ ምሳሌ ሆኗል፡፡ ኢንሽዬቲቩም በአካባብ ጤ ናና ኑሮ ላይ በህብረሰተቡ
ውስጥ ያሉ ችግሮችን በተለይም በአየር ንብረት ለውጥ የተነሳ የሚ መጡ ችግሮችን የአካባቢ
መመናመን ላይ በመመስረት የአካባቢ ጥናት በማጥራት ነው፡፡ የጀመረው ውሀ ልይዙ
የሚችሉ ድንጋያማ ስፍራዎች ቢኖሩም እንኳ ቀዳሚ ተደርጎ የተያዘውን የንፅህ ውሀን
ለህብረተሰቡ የማድረስ ተግባር ነበር፡፡

ህብረተሰብን ያተኮረ የእቅዱም አሳታፊ ያደረገው ይህ ነገር መንደሩ እንዲታወቅ አድርጎታል
በእያንዳንዱ የፕሮጀክቱ አቀራረጽ ሂደቶች ልማትና ተግባራዊ የአካባቢው ህብረተሰብ
ተሳትፎበታል፡፡ ለአካባቢው ኃላፊነትን በተሞላበት ሁኔታ የአካባቢውን ሀብት በመጠቀም
የተሰራው ስራ የአብርሃ ወፀበራ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ኢንሼቲቭ ጥንካሬን አጉልቶ አሳይቷል፡
፡ ህብረተሰቡን ያማከለ የልማት ስርአት፤ ህብረተሰቡን ወደ ስራው መጋበዝን ሴቶችን በእቅዱ
በትግባራውና የሂደቱ ግምገማ ላይ እንዲሳተፍ መሰረት ሆኗል፡፡ በአካባቢው ፍትሀዊ የሆኑ
የውሀ አጠቃቀም እንዲኖርም ውስጠ ደንብ በመመስረት እንዲጠቀሙና ቅራኔዎችም
ቢፈጠሩ እንዲፈታበት ተደርጓል፡፡

በዚህ አካባቢያዊ ድርጅት ህብረተሰቡ የመሬት መራቆትና የንፁህ ውሀን አቅርቦት እነኚህም
የአካባቢ ኗሪዎች የሚበክሉና የአካባቢ አኗኗርን ለወደፊቱ የሚያስፈሩ በመሆናቸው የተለያዩ
እርምጃዎችን ለመውሰድ በሰፊው ተነሳስተዋል፡፡ ከተወሰዱት የእርምጃ አማራጮችም
መካከል የዛፍ ተክል እንቅስቃሴዎች የግድብ ስራ፤ የጥልቅ ጉድጓድና የውሃ ተፋሰስ ኩሪዎች
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ቁልፍ ተግባራትና የተገኙ ግኝቶች

ቡድኑ ብዙ የተደራረቡና አብሮ የሚደጋገፍ ዕንቅስቃሴዎችን የምግብ ዋስትና፤ ግብርና፤
ቀጣይነት ያለው ደን ልማት፤ ቀጣይነት ያለው የመሬት አጠቃቀምና የውሀ ሀብት አጠቃቀም
በህብረተሰቡ አቀፍ ትግበራዎች ውስጥ ተሰርቷል፡፡

ህብረተሰቡን በእንጨትና ጣውላ ምርት ማስገኘት፤ የአካባቢ በተለይም የአየር ንብረት
ማስተካከያዎች የናይትሮጅን ማስገኛዎች የንጥሬ ነገሮች መንሸራሸር የአፈር መዳበርና የውሀ
ማስረግ ስራዎች ለማበረታታት ከግለሰቦችና ከባለ መሬቶች ጋር ይሰራል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ
ቅርብ ጉድጓዶች በመቆፈር ለመስኖ ስራ በማዋል በደረቃማ ወቅት ፍራፍሬና አትክልት
ለማምረት አስችለዋል፡፡

የተሻሻሉ የው ሀ አጠ ቃቀም
የሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ብዙውን ጊዜ አስተማማኝ ያልሆኑ ዝናብ ያስገኛል ይህ አዘናነብ
ስርአት በአየር ንብረት ለውጥ፤ የረዘመ ድርቅ፤ የዝናብ መዘግየት፤ አጭር የዝናብ ወቅት እና
የተራዘመ የደረቅ ጊዜያት በእርሻ ወቅት ተንሰራፍቶ ይገኛል፡፡ ይህ የእለት ዕለት ምግባቸውን
በእርሻ ላይ ለመሰረቱ ህዝቦች፤ ለምግብ ዋስትናና ኑሮአቸው አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል፡፡ አብሪሃ
ወአጽብሃ የአፈርን ውሀ መያዝ ችሎታ ለማዳበር የመሬት ስር ውሀንና የቅርብ ጉድጓዶችን
ቆፍሮ ለመስኖ ውሀን አቅም በማዳበር በኩል የበኩላቸውን አስተዋፅኦ አበርክተዋል፡፡
የአፈር ይዞታና ቅንጅትን ማሻሻል የአፈር መያዝ ችሎታውን እንዲያዳብር ረድቶታል፡፡ ዛፍ
መትከል፤ ስነምህዳሪን ወደነበረው መመለስና ብስባሾችን ኮምፖዚትና የተፈጥሮ ማዳበሪያ
ማድረግ የሚያሻሻለው የአፈርን መሬትን ቅንጅት ብቻ ሳይሆን ነገር ግን የመሬት ስር ውሀ
ለጉልበት የውሀ ዋስትናን ያሻሽላል፡፡ ወይም ህብረተሰቡ እንደሚለው ‹‹በአፈር ውስጥ ያለ
ውሀ ማጠራቀሚያ›› ያሻሽላል፡፡ ይህ መጠባበቅያ ውሀ የህብረተሰቡን የድርቅ መቋቋም
ይጨምራሉ፡፡ የአፈርን ጥራት ማሻሻል የአፈርን ውሀ ወደራሱ ውስጥ መቻልን ይጨምራል፤
የጎርፍን ሂደትንም ይቀንሳል፡፡
ቡድኑ ትናንሽ ግድቦችን ይገደባል፡፡ የውሀ፤ ያዥ ኩሬዎችን ይፈጥራል፤ እና ያዥ ትሬንጮችን
እርክኖችን በመስራት የመሬት ስር ውሀዎች በአግባበቡ እንዲሰሩ ያስችላል፡፡ ይህም በመስኖ
እንደሁኔታው እንድመቻችና ሙሉ አመት ምርት እንዲመረት አስችሏል፡፡ እንዲሁም
የአካባቢውን አርሶአደሮች ፍራፍሬና አትክልት በሌላ የደረቅ ወቅቶች የማይመረቱትን
እንዲያመርቱ አስችሎዋቸዋል፡፡

ባህላዊ የእርሻ አሰራርን መ ቀየር
አብርሃ ወአጽብሃ የአካባቢ ቀጣይነትን እህል ውጤትና የእርሻ ምርታማነትን ለማሻሻልም
ይሰራል፡፡ ይህም ለባህሪይ ለውጥ ልምምድ፤ የተወሰኑ የእርሻ አሰራሮች የሚጠቀሙት
አብዛኛው አነስተኛ አዋጭነትን ፈጥኖ የማግኘት ስሆን በአካባቢ ላይ የተቃሪኖ ተፅዕኖ
ያመጣል፡፡ ቡድኑ የእህልና ከብቶች በአካባቢው የግጦሽ መሬት መጠን ጋር በተዛመደ
መርጧል፡፡ አገር በቀል ዕፅዋቶችም መልሶ እንዲያቆጠቁጡ የቀጥታ ግጦሽን ልምድ
እንድከላከል ያደርጋል፡፡ በተጨማሪም ቡድኑ የእርሻና ዛፍ መቀላቀል ስራዎች በተለይም
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የዛፍ ተክል የእርሻ ዛፍ ቅልቅል ስራዎች

ዘርፍ ብዙ የሆኑ የሥርፀተ ዕቅዶችን ለማስፋፋት፤ በአካባቢ ለሚገኙ ማህበረሰቦች ማምረት
የሚያስችላቸውን ትምህርት መስጠትና ለተገለሉ ሴቶች በከብቶች እርባታ፤ ደን ልማት፤
አፈር ጥበቃ፤ በእርሻና በፍራፍሬና አታክልት ልማት የእውቀት ማስጨበጫ ስልጠናዎች
ተሰጥተዋል፡፡

ድርጅቱ በክልሉ የተለመደውን የዛፍ መጨ ፍጨ ፍ ስራን ለማስቀረት ይሰራል፡፡ በጋራ
መሬቶች ላይ የዛፍ መትከል ጥረቶች በረጅም ጊዜ የደን መሬቶችና የአፈር ጥራትና ቅንጅትን
ለመገንባት የሚሰራ ይሆናል፡፡ በአጭር ጊዜ ዕቅድ ደግሞ ድርጅቱ የጋራ መሬቶችን ከንክኪ
ማገድ ስራዎች በመስራት መሬቱ መልሶ እንዲያገግምና የአፈር ውሀ ጥበቃ እንድሁም
የማህበረሰቡ ዛፎች እንዲቋቋሙ ትኩረት በመስጠት ይሰራል፡፡ የጋራ መሬቶች በዋናነት
በአገር በቀል ዝሪያዎች አነስተኛ ምርትም የሚሰጡ ነገርግን ከፍተኛ አካባቢን መልሶ
የሚያለሙና በሚያደራጁ የተሞላ ነው፡፡ ቡድኑ የእርሻ መሬትና የእርሻ ዛፍ ቅልቅል ጓሮዎች
እንዲሁም ፍሬ ያላቸውን ዛፎች ለተሳታፊ አርሶ አደሮች አካባቢያዊና ኢኮኖሚያው ጠቀሜታ
ያላቸውን እንዲተከሉ ያበረታታል፡፡

ለትምህርትና ስልጠና የተደረገው መስዋትነት የጋራ ኃላፊነት እንዲሰማቸው፤ በጋራ
ችግሮችን የመፍታትና ፤ በአካባቢው በራስ መተማመን በመፍጠሩ ረገድ በጎ ተጽዕኖዎችን
ሊያሳይ ችለዋል፡፡ በዚሁም መሰረት የአካባቢው ባህልና መልካም ግኝቶች በሰፊው አካባቢ
ታይቷል፡፡ እየሰሩ መማረን በማበረታታት በአካባቢው ባለስልጣናትና እርሶአደሩ መካከል
መተማመን ስሜት ተፈጥሯል፡፡ ሊደርሱ የሚችሉ ስጋቶች እንዲታሰብ ተደርጓል፤ ለህዝቡ
መፍትሄ ሰጪ እርምጃዎች ላይ ተሰርቶባቸዋል፤ የአብርሃ ወፀበራ ተፈጥሮ ሀብት ልማት
ኢንሽቲቭ ለህብረተሰብ ግንባታ መሰረትን የጣለ ሲሆን በህብረተሰቡ ውስጥ የሚታዩ
ውስብስብ ማህበራዊ ችግሮች በተለይም የመሬት ክፍፍል፤ በግጦሽ መሬት መከፋፈል ላይና
የደን መሬቶቹን በመጠበቅና፤ የመስኖ ቦዮችን ወደ ገጠርቱ ወረዳ ክፍሎች በማሰራጨትና
በውስጥ ለሚነሱ ግኝቶችና የጥቅም ክፍፍል ላይ ይሰራሉ፡፡

ትምህርት የአካባቢ ችግር መፍታትና ስልጣ ኔ
መሬትን መልሶ ከማልማትና ጥበቃዎች በተጨማሪ አብሪሃ ወአጽብሃ ለማህበረሰቡ ትምህርትና
ስልጠና መስክ ከፍተኛ ጉልበቱን አፍሰዋል፡፡ በመንደሩ ውስጥ ያሉ የአካባቢ ባለስልጣናት
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የተገኙ ለውጦች

የሥ ነ ሕይወት ስርጭ ት ላይ የታ ዩ ለው ጦ ች

የግጦሽ መሬቶች ዓመቱን ሙሉ እንዳለመለሙ መቆየት ችለዋል፡፡ ለአካባቢ ጠቃሚ የሆኑ
አፈር ጥበቃዎች ውሀ ማስረግና የመሬት ስር ውሀን ማጎልበት ስራ ለአካባቢው ማህበራዊና
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎችን ማለትም ከፍተኛ ምርታማነት ብዙ ስነዕፅዋትን ማምረትና
የጎርፍ ክስተቶችን በመቀነስ በኩል ጠቃሚ ጎን አሳይቷል፡፡

ድርጅቱ በመንደሩ በዙሪያቸው እንዲሁም በክልሉ በስነ ህይወት ስርጭት በኩል ብዙ በጎ
ጎኖችን ማምጣት ችለዋል፡፡ አካባቢን መልሶ የማልማት ጥረቶቹ የግድብ ግንባታ እርከኖች
ትናንሽ ውሀ ማስረጊያዎች ውሀን የሚቋጥሩ የኩሬ መስመሮች በመስራት የመሬት ስር ውሀን
የማዳበር ስራንና የአፈርን ቅንጅት በማሻሻሉ በኩል በአካባቢው የነበሩ ሁለት ተግዳሮቶችና
የህብረተሰቡን ጤናና አካባቢውን ስርአት የሚያዛቡትን እንዲስተካከል አድርጓል፡፡

ፈጣ ን አብዮታዊ ለውጥ
የአብርሃ ወአጽብሃ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ኢንሼቲቭ ህብረተሰቡ በሚረዳው ቋንቋ ፈጣን
አብዮታዊ ለውጥ እንደሚሉትና በአካባቢው ላይ የታዩ ለውጦችን በሚያደንቁበት በአካባቢ
የታዩ መሰረታዊ ለውጥ በማድረግ በኩል ጥሩ መርቷል፡፡ ከሚያደንቁበት ነገሮች ውስጥ
አንዱ የአገር በቀል ዛፎች መልሶ ስለመልማት ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል የአካባቢው አርሶ አደሮች
ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበት ፋይደረቢያ አሊቢዳ የሚባለው የግራር ዘር እሾሀማ፤ ረጅም ስር
ያለውን ድርቅን የሚቋቋም ሲሆን ከማጥፋት ይልቅ ዘራቸው እንዲራባ በማድረግ ማስፋፋት
ተጀምሯል፡፡ ሌላውን ምሳሌ የሚሆነው መሬትን ከንክኪ በመጠበቅ ሰውና ከብቶች መሬቱን
እንዳይጎዱ በማድረግ መሬቶቹ መልሶ እንዲለሙ የተደረጉ ጥረቶች ናቸው፡፡

የከርሰ ምድር ው ሀ እንዲዳብር ማ ድረግ
የመልሶ ማልማትና ስፋት ያለው የዛፍ ተከላ እንቅስቃሴ ከ50/100 በላይ የዝናብ ውሃ
መሬቱ እንድቋጥር በማድረግ የመሬት ስር ውሀ እንድጎለብት ተደርጓል፡፡ የተለያዩ ዝናብ
ስርጭት ቢኖርም ከ180 በላይ የሚሆኑ ጉድጓዶች በመቆፈር ጠቃሚ የሆኑ ሠብሎች በመስኖ
ማልማት በዓመት ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ምርት መሰብሰብ ተችለዋል፡፡ አካባቢን ከንክኪ
የመጠበቅ ስራና የተወሰዱ የውሀ ጥበቃ ስራዎች የመሬት ስር ውሀን በማዳበር የውሀ መገኛ
እስከ 9 ሜትር የነበረውን መሬት ከ2ሜትር እስከ 4ሜትር በማቅረብ በቀላል ጉልበትና
ወጪ ጉድጓዶች እንዲቆፈሩና ውሀ እንድገኝ ረድቷል፡፡ ይደርቁ የነበሩ የተፈጥሮ ምንጮች
ጎልብተው እንደገና መፍለቅ ጀምረዋል ወንዞች ረጅም ርቀት ድረስ መሄድ ችለዋል፡፡

የዛፍ ተከላና ቀጣ ይነት ያለው የመ ሬት አጠቃቀም ዕይታ
ለኢንሼቲቩ የትኩረት ነጥብ ከሆኑት አንዱ በመንደሩ ዙሪያ ባሉ ጋራዎችና የተራቆቱ መሬት
ሲሆኑ በኔኝህ ቦታ ዛፍ ተከላን ያማከለ ነው፡፡ በዚህ ዛፍ ተከላ ላይ ሀብትን ማፍሰስ ብዙ
ትርፍ ድርሻን አስጌኝቶላቸዋል፡፡ ደንን እንደገና ማልማት ለም አፈርን ለመጠበቅ የተፈጥሮ
ብስባሾች አፈር ውስጥ እንዲውዋሀድ ያደርጋል፡፡ ለተፋሰስ ጥበቃ እና የጋራ መሬቶች
መሸርሸርን ይቀንሳል፤ ምርት አልባ የሆኑ ብዙ መሬቶችን መልሶ እንዲለሙ ያደርጋል፡፡ የዛፍ
ስሮችም የአፈር ግንኙነትና መያያዝን ያዳብራል እንዲሁም የተዳፋት ቦታዎችን መሸርሸር
ይቀንሳል፡፡
በቡድኑ የሚካሄደው ቀጣይነት ያለው የመሬት አጠቃቀም አካሄድ ቀድሞ ቀጣይነት
ሳይኖረው ይሰራ የነበረውን እርሻና ከአካባቢ ጋር የማይጣመርና የሚጎዳውን አሰራር
ለማስቀረት ከአካባቢው የእርሻ ስራ ጋር መስራቱ ጥሩ መፍትሄ ሆኗል፡፡ የመሬት ስር ውሀ
ማጎልበት፤ የአፈር ጥራት በዛፍ የመሸፈን ስራ ለህብረተሰቡ የአካባቢ ተግዳሮቶችን ልያልፍ
የሚችልበትን ነገሮች ማሳያ ሆኗቸዋል፡፡ ቀጣይነት ያለው አካባቢያዊ ልማትና የመሬት
ምርታማነት ማደግ ትልቁ ግብ ሆኗል፡፡
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ማህበራዊና ኢኮኖሚ ያዊ ው ጤ ቶች

ራሳቸውን ችለዋል፡፡በዝህ አድሱ አሰራር የውሃ ዋስትናና መስኖ ሥራ በአከባቢ ጤና እና
የተመጣጠነ ምግብ ማግኜት አስተዋፅዖ አድርገዋል፡፡ከጠቅላላው 39% የምሆኑ የአነስተኛ
ጉድጋድ ውሃ ተጠቃሚዎች ብያንስ በሳምንት አንድ ጊዜ የተለያዩ አታክልቶችን ይመገባሉ፡፡

ኢንሽቲቩ በአብርሃ ወአጽብሃ ማህበረሰብ አኗኗር ላይ የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ በኩል
በተለይም ዝቅተኛ ምርት ይሰጡ የነበሩትን እህሎች በማሻሻልና ትርፍ ምርት በማምረት
በኩል ትልቅ ለውጥ አሳይቷል፡፡ በተመሳሳይ በንፀህ ውሀ አቅርቦት በኩል እና የአካባቢን
ጤናና ኑሮ ደህንነት እንዲሁም የእርሻ ወቅት ባልሆኑ የመስኖ አማራጮችን በመጠቀም
በኩል መሻሻሎች ታይቷል፡፡ የውሀ አቅርቦትና የአፈር ጥራት መሻሻል የእርሻ ምርት
እንዲያድግና የተለያዩ አማራጭ እህሎች ሙሉ አመቱን ሊዘሩ የሚችሉ እንዲኖሩ አስችሏል፡፡
አርሶአደሮችም ለአካባቢያቸው የሚመቹና ምርጥ የከብት ዘር መምረጥ ብቻ ሳይሆን የቀጥታ
ግጦሽን የሚቀንሱና የመሬት መራቆትን የሚቀንሱ የከብት ዘሮችን መምረጥ የሚያስችላቸው
ዕውቀትና ድጋፍ አግኝተዋል፡፡

የእርሻ ውጤቶች፤የሰብል ስብጥር እና የአከባቢ ገቢ
በ1997እስከ 2000 ዓ.ም መካከል በመስኖ መሬት የተመረቱ አቀማመጥ አካል ያልሆኑትን
ፍራፍሬዎች እንደነ ፖሚ፤አቮካዶ፤የብርቱካን ዝርያ የሆኑ፤ማንጎና አታክልት ምርት ከ32
ወደ 68 ሄክታር አድጋል፡፡ይህም ደግሞ በአከባቢ ገቢ ላይ የሚታይ በጎ ተፅዕኖ ፈጥራል፡
፡በ2000 እና በ2003 ዓ.ም መካከል ደግሞ በመስኖ የሚለማ መሬት በሚስፋፋበት ጊዜ
ከአታክልትና ቅመማቅመሚ ሽያጭ የሚገኘው ገቢ በሦስት እጥፍ ጨምሮ ከ609375 ብር
ወደ 1757812 አድጋል፡፡ የአርሶ አደሩ ኢንሸትቭ ከመጀመሩ በፊት ለመሬቱ ቡና እያመርቱ
ድጋፍ አግኝተዋል፡፡የፍራፍሬ ዛፎችን በማሚረታቸው ገቢያቸውንና የተመጣጠነ ምግብ
እንድያገኙ አድርጋል፡፡ቡድኑ ለህብረተሰቡ እንደ አንድ ገቢ ማስፋፍያ እስትራተጅ የማር
ምርት ማምረት እንድስፋፋ አድርጋል፡፡በቀፎ አያያዝና በንብ እርባታ አጠቃቀም ዙሪያ
በተሰጠው ስልጠና ከ2000 እስከ 2003 ባለው ጊዜ ውስጥ የማር ምርት ከ13 ቶን ወደ 31 ቶን
እንድሁም የቀፎ ምርታማነት ከ10 ወደ 35 ኪ.ግ አሳድጋል፡፡

የው ሀ አቅርቦት መስኖና የምግብ ዋስትና
የመሬት ስር ውሀና ረግረጋማ የውሀ አካላትን በማዳበር የአብርሃ ወአጽብሃ ተፈጥሮ ሀብት
ልማት ኢንሼቲቭ የቅርብ ጉድጓዶች ውሀ እንዲጠቀሙ አስችሎዋቸዋል፡፡ ቡድኑ ሳይገባበት
በፊት የስረኛው መሬት ውሀ ይዞታ ዝቅተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ ውሀ ማውጣት አይቻለውም
ነበር፡፡ አሁን በአነስተኛ ቴክኖሎጂ ግብአት መንደሩ 180 በላይ የሚሆኑ ጉድጓዶች በመቆፈር
በፓምፕ ውሀ መጠቀም ችሏል፡፡ እነኚህ ፓምፖዎች ውሀን ከኩሬ ከምንጮችና ወንዞች
ለህብረሰተቡ እንዲቀርብና የአካባቢው ውሀ ዋስትና እንዲጠናከር አስችሏቸዋል፡፡
የውሃ አቅርቦት መሻሻል መሽኖ በደረቅ ወራትና በዝናብ ወቅት ደግሞ በተጨማሪ መስኖነት
በመስጠት አስተማማኝ የሆነ የእርሻ ምርት ዓመቱን በሙሉ እንድኖር ያደርጋል፡፡በሰመኑ
ኢትዮጵያ ማልማትም በዝናብ የሚመረቱ ሰብሎች በአመት አንድ ጊዜ ብቻ የሚመረቱበት
ክልል ውስጥ በዝህ አድስ ግኝት ሰብልን፤ፍራፍሬንና አታክልትን አመቱን ሙሉ የማሚረቱ
ሂደት የአከባቢውንና የአከባቢው ህዝብ ኑሮ እንድለወጥ አስተዋፅዖ አድርጔል፡፡በአማካይ
አነስተኛ የጥልቅ ጉድጋድ ውሃ ተጠቃሚዎች በምግብ ራስን ስለመቻል ሁኔታ ለ9 ወር በላይ
ራሳቸውን እንድችሉ አድርጔል፡፡ በሌላ በኩል 27% የሚሆኑ አመቱን በሙሉ በምግብ

ተርፎ ከተመረቱ ምርቶችም ፤በመሸጥ ገቢን አሳድገዋል፡፡ቡድኑ በተጨማሪም የገንዘብ
ማሰባሰቢያ ቅንጅቶችን በመፍተር 15 ኪ.ሜ.የሚርቀዉን የኤሌክትርክ መስመር ለመዘርጋት
ማህረሰቡን አስተባብረዋል፡፡ የኃይል አቅርቦት ለአከባቢዉ የቆየ ችግር ቢሆንም አሁን ግን
ከ 60/100 በላይ የሚሆኑ አባወራዎች መስመሩን ሊያገኙ ችለዋል፡፡ ይህ የጋራ መዋጮ
ለአከባቢዉ መሰብሰቢያና የመረጃ መለዋወጫ የሆነዉን የማህበረሰብ ማዕከል በመገንባት
ዉስጡ በቁሳቁሲና በኤለክትርክ ኢንዲያገኝ አድርገዋል፡፡
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ህዳሴ
ከፒሮጀክቱ ከመጡ ትልቁ ለውጦች ውስጥ አንዱ የህብረተሰቡ ለአከባቢያዊና ኢኮኖሚያዊ
ቀውሶችን መቖቐሚና በኪልሉ ለሚታየው ተለዋዋጭ አየር ንብረቶች ጋሪ መለማመፍ ናቸው፡
፡በኢነሼቲቩ የተወሰደው ቀጣይነት ያለው የመረት አጠቃቀም ሥርአት የዐፈርን ጥራትና
ቅንጅት ማሻሻልን የመረትን ለጎርፍ አደጋና መራቆትን አደጋ ቀንሰዋል፡፡የምግብ ዋስትናንና
የእርሻ ምርት ስብጥርን ማብዛት በኩል የተደረጉ ጥረቶች በተወሰኑ ሠብሎች ላይ ብቻ ጥገኛ
ችለዋል፡፡

ሴቶችን ማብቃት
የንጹህ ውሃ ምንጭ በመንደሩ ውስጥ መልማትና የደን ስብስቦችን በመንደሩ ዙሪያ መመሥረት
ለሴቶችና ልጃገረዶች ጠቃሚ ጎን አለው፡፡ከዚህ በፍት ሴቶች ውሃን ለመቅዳት፤ማገዶና
የከብቶች መኖን ለመሰብሰብ ረጅም ርቀት ይጎዙ የነበረውን ሁኔታ በመቀየር እነኝህን
መሠረታዊ ነገሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢንዲያገኙ አስችሎዋቸዋል፡፡ ይህ ሴቶችና ልጃገረዶች
በቂ ጊዜ ኢንዲያገኙ በማዲረግ በ ት/ት ቤትና ትምህርት እንዲሁም በሌሎች ምርታማ
እንቅስቃሴዎች ኢንዲሳተፉ ጊዜ ሰተዋቸዋል፡ሴቶች በኢነሼቲቩ አስተዳደር ውስጥም
በመሳተፍ በውሳኔ ሰጭነትና የዕቅዱ ፈጻጸም ላይ የራሳቸው ሚና ኢንዲጫወቱ አዲርገዋል፡፡

የፖሊስ ለውጥ
ድርጅቱ የክልሉ ፖሊስ አውጭዎችን መስመር ማስያዝና የክልልና ቢሄራዊ ፖሊሲ
አዊጭዎችን ሃሳብ መሳብ ችለዋል፡፡ከኢነሼቲቩ የተወሰዱ ልምዶች በክልሉ ከ ትግራይ
ክልላዊ መንግሥት፤ ከዉሃ ሃብት ልማት ቢሮና ከትግራይ ልማት ማህበር የተዋቀሩ ኮሚቴዎች
ውስጥ መስመር እንዲይዝ ተደርጓል፡፡ከአብርሃ ወአጽብሃ ተፈጥሮ ሃብት ልማት ኢኒሼቲቭ
የተገኙ ግኝቶችኮሚተው የኩሬ ውሃ ለመስኖ ጠቅም ላይ እንዲውል ይህን ልምድ በክልሉ
በሙሉ እንዲከንናወን በቴክንክና የሃብት መመደብ እንዲኖር ውሳኔዎችን አስተላልፍዋል፡፡
ይህም እንደ መጀመርያ እርምጃ ሆኖ ብዙ በስፈር ያሉ አርሶአደሮች በክልሉ አነስተኛ ጥልቅ
ጉዲጓዶችን በአከባቢው የተለመዱ ውሃ ማጠራቀሚያ ዘደዎችን እንዲለሚዱ አዲርገዋል፡፡
ከአብርሃ ወአጽብሃሥርጸት ጽ/ቤት በተገኘው መረጃ መሠረት የቅርብ ጉድጓዶች በህብረተሰቡ
በሰፈው የሚጠቀሙበት ሲሆን ከጠቅላላው የመስኖ መሬት57.5/100 ይሸፍናል፡፡ በክልል
ደረጃ ከአንዳንዶች በተገኘው አስተያየት የአብርሃ ወአጽብሃ ስከት በክልል ደረጃ ለሚደረገው
የበተሰብ መስኖ ልማት ዕቅድ አቅጣጫን እንዲወስን አዲርገዋል፡፡ ትልቁ የሂደት አቅጣጫ
ኩሬን የሚያበረታታ ሲሆን በአብርሃ ወአጽብሃ የተለያዩ ዉሃ ማጠራቀሚያ አማራጮች
ማለትም የቅርብ ጉድጓዶች የመሬት ሥር ዉሃ ይዞታዎችን የ ፓምፕ መስኖዎች የክልሉ
የሂደት አቅጣጫ ተደርጎ ተወስደዋል፡፡
የ አብርሃ ወአጽብሃ ተደጥሮ ሃብት ልማት ኢንሽየቭ በክልሉ ለሚኖሩ አረሶአደሮች
ማህረሰብ አቀፍ ተፈጥሮ ሀብት ሞደሎች የትምህርትና ሥልጠና ማዕከል በመሆን ዕንዲሁም
ለባለሙያዎችም ዕዉቀታቸውን የሚያሳዲጉበት በመሆን ያገለግላል፡፡ከብሄራዊ ዩንቨርስትና
ተቋማት ያሉ ተመራማሪዎች በየጊዘው ስለቀጣይ መሬት አመራርና ኦንሽየትቩ እንድት
ውጠታማ እንደሆኔ ለማጥናት በየጊዜው ሲያጠኑ ነበር፡፡
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ቀጣይነት እና ልምድን ወደሌሎች ማብዛት

ቀጣይነት

ማዕከሉ የአብርሃ ወአጽብሃን ልምድ በክልሉና ከክልሉም ውጭ ላማስፋፋት ትልቅ መሳሪያ
ሆኗል፡፡በአከባቢው አዳዲስ የተፈጥሮ ሀብት አመራር ማሳያና መመራመሪያ ሥፍራዎችም
አሉ፡

አብርሃ ወአጽብሃ የተፈጥሮ ሃብት ልማትኢኒሼቲቭ ከመንግስት ዲጋፍን ቢያገኝ
እንኳንእየተሠራ ያሉ ሥራዎቹ ሁሉ የህብረተስቡን ጥረት፤ሀብትና ጉልበት የተሠሩ ናቸው፡
፡ድርጅቱ በአጠሰቃላይ ሥራዎቹ ከውጭ የሚገኘዉ ግብዐት ላይ ሳይመሠረት በራሱ ጥረት
ህብረተሰቡን በባለበትነት በመያዝ መሥራቱ ለቀጣይነት ዐይነተኛ ምሳሌ ሆኗል፡፡

ጠቅላይ ሚንስትሩን ጨሚሮ ብዙ የአከባቢና የፈደራል መንግሥት ባለሥልጣናት የአብርሃ
ወአጽብሃ ሥራን የጎበኙ ሲሆን በአከባቢዉ ሲለተከናወኑ የሊማት እንቅስቃሰዎችን
አዲንቀዋል፡፡በመንደሩ የተሠሩ የሥራ ዕንቅስቃሰዎች መንግስት ማህበረሰቡ ለተጠቀማቸዉ
ልማቶች ዕዉቅና መሥጠቱ ለሎችም ቦታውን ኢንዲጎበኙና ዕውቀቱን እንዲካፈሉ
ረዲተዋቸዋል፡፡

ኢነሼቲቩ በ ዋናነት ከአከባቢው አኗኗር ፤ ባህልና ማንንትጋር የተቆራኜ ነው፡፡ሁሉም
ክንዊኖች የተከናወኑት ከአከባቢዉ በተገኙ ሃብቶች ናቸው፡፡ቡዲኑ ከአከባቢዉ በተመረጡ
ሰዎች የሚመራ ሲሆን ምርቶቹም የሚዘጋጁት ለአከባቢው ገበያ ነው፡፡ በራስ ቀጣይነትና
በራስ መተማመን ስመትየቡዲኑ መለያና የአከባቢው ማንነት ማሳያ ሆኗል፡፡የአጭር ጊዜና
የሬጅም ጊዜ ጠቀመታዎቹ ለወደፍት ለአከባቢው ማነቃቀያን ከመስጠቱም በላይ ሥራዎቹን
እያዩ እንዲሄዱዱ ያደርጋል፡፡

አጋሮች
ኢነሼቲቩ ከተለያዩ አጋሮች ከእኔ መቀሌ ዩንቨርስት በመንደሩ ላሉ የመንግስት
አካላት(በተለይም ከምግብ ዋስትና ፒሮግራም)፤ አበዳር አካላት፤ ማህበራት ጋር በመሆኑ
ተጠቅመዋል፡፡መቀሌ ዩንቨርስት የአብርሃ ወአጽብሃ ዕውቀት ማስፋፍያ ማዕከል በማቋቋም
፤ሥልጠናና ጉባኤዎችን በመረጃ ቴክኖሎጅ ለመስጠት ከዘብርሃ ወአጽብሃ ጋር በአጋርነነት
ሠርቷል፡፡በተጨማሪም የትግራይ ግብርና ቢሮና የትግራይ ልማት ማህበር ለኢነሼቲቩ
የቴክንክና የግብዐቶች ዕርዳታ ሠተዋል፡፡በሌላ በኩል የግብርና ሚንስቴር የሥርጸትሥርዐት
ቀጣይነት ያለው ምክርና ዕርዳታ ሠተዋል፡፡

ተሞክሮውን ስለማስፋፋት
በቅርቡ ከሚገኘው መቀሌ ዩንቨርስት ጋር አሁን የተመሠረተው የአብርሃ ወአጽብሃ የዕውቀት
ማሳደጊያ ማዕከል በመተባበር የተገኙ ጠቃሚ ልምዶችን በመንደሩና በአብርሃ ወአጽብሃ
እንዲሁም በሌሎች መንደሮች መካከል በመከፋፈል ለለሎችተመሳሳይ ተግዳሮት ማለትም
በአየር ንብረት ለውጥና መሬት መራቆት ላለባቸው ማካፈል ችለዋል፡፡የዕውቀት ማሳደጊያ
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ተጨማሪ ማብራሪያ
•

Abrha Weatsbha Community Equator Initiative profile page: equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_
detail&id=13&Itemid=683

ተጨማሪ ኬዝ እስተዲውችን ለማየት የሚከተሉት ይጫኑ

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4023
www.equatorinitiative.org

የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የተባበሩት መንግስታት አባል አገራት አለማቀፍ የልማት መረብ በመፍጠር አገሮች በዚህ በተፈጠረው መረብ
አጋዥነት የዕውቀትና የልምድ ልውውጥ በማድረግ የተሻለ ሕይወት እንዲገነቡ ይረዳል::
የኢኩየተር ኢኒሼቲቭ የተባበሩት መንግስታት አባል አገራት፥ መንግስታታ፥ ሲቭል ማህብራት፥ የንግዱ ማህብረሰብና ሕብረተሰቡ በጋራ በመሆን
ዘለቄታዊነት ያለው ልማት ለሰዎች፥ ለተፈጥሮና ለሕብረተሰቡ እንዲመጣ ይሰራ::
© 2013 በኢኩየተር ኢኒሼቲቭ
መብቱ በሕግ የተከበረ ነው::

