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ብኢኳቶር ኢንሽየቲቭ ተዳልዩ ዝቐረበ መፅናዕታዊ ፅሑፍ
ኣብ ዓለም፣ በቢከባቢኡ ዝርከቡ ደቀ-ባት፣ ንደቂ-ሰባት ኮነ ንተፈጥሮ ዘላቒ ልምዓት ዘምፅኡ ምህዞታት ኣብ ምምዕባል ይርከቡ፡፡ብዛዕባ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ 
ምህዞታት፣ዘገምታዊ ምዕባሌኦም ስፍሓት ፀላውነቶም ምስ ግዜ ተቐያያርነቶምን ብምልኣት ዘረድኡ መፅናዕትታት ወይ ሕትመታት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም፡፡ካብዞም 
መፅናዕትታት ወይ ሕትመታት እቶም ኣዝዮም ውሑዳት ጥራሕ እዮም ድማ በቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ተሓጊዞም ዝዝንተዉ፡፡10ይ ዓመት ልደቱ ኣብ ዘብዕለሉ ዘሎ፣ 
ኢኳቶር ኢንሽየቲቭ ነዚ ጋግ ከፅብብ ዓሊሙ፡፡እምበኣርከስ እዚ ዝስዕብ ዓሚዩቕ መፅናዕትን ሓባራዊ ትንተናን ዝተገበረሉ ማሕበረሰብ ተኮር ምዕቃብ ከባብን ዘላቒ 
ዕብየት መነባብሮን ዘርኢ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ሓደ ካብቶም ብተኸታታሊ ዝቐርቡ ስራሕቲ ተዓወትቲ ሽልማት ኢኳቶር ኢንሽየቲቭ እዩ፡፡እዞም መፅናዕታዊ ፅሑፋት 
ኣበየከባቢኡ ዝተመዝገቡ ዓወታት ልምዓት ንምግፋሕ፣ ከባብያውን  ልምዓትውን  ፍታሕ ኣብ ዝተመልከቱ ዓለምለኻዊ  ንቕሓት ንምውሳኽን ኣብ ፖሊሲታት ንዝግበር 
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መጠቓለሊ ፕሮጀክት

ኣብ ሓደ እዋን ብሰንኪ ምድረበዳነት፣ፍግረ መሬትን ስእነት ማይን መረበቶም 
ገዲፎም ናብ ሰፈራ ክኸዱ ኣብ ቀልቀል በፀፂሖም ዝነበሩ፣ኣብ ሰሜናዊ 
ክፋል ኢተዮጵያ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ጣብያ ኣብርሃ ወ ኣፅብሃ፣ሎሚ 
ብዳግመ ግረባን ዘላቒ ምሕደራን ልዕሊ 224000 ሄክታር መሬት ብደኒ 
ክሽፈን ጌሮም ኣለዉ፡፡ብሳላ ምትካል ኣግራብ  ልሙዕነት መሬቶም 
ክማሓየሽ ኪኢሉ፡፡ ስለዚ ኻዓ ልዑል ፍርያት እኽሊ ፣ ካብ ጨናፍር ኣግራብ 
ዝርከብ ዕንፀይቲ ኮነ መግቢ እንስሳ ምውሳኽ፣  ምህፍታም ከርሰ ምድርን 
ተክእሎ ምክልኻ ል ዉሕጅን ክህሉ ኣኽኢሉ፡፡እዚ ማሕበረሰብ ማይ ከርሰ 
ምድሪ ምእንቲ ክህፍትም ኣናእሽቱ ግድባት፣ሆረየታትን ከትርታን ሃኒፁ፡
፡ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ንምምላእ ልዕሊ 180 ዒላታት ኩዒቱ፡፡ ሃፍቲ 
ተፈጥሮ  ናብ ዝነበሮ ብምምላሱን ብምሕዋዩን ብስራሕቲ መስኖ ኣቢሎም 
የእኻል ብምፍራይ ናይ ፍረምረ ተክልታ ብምፍላስን ካኦት ተወሰኽቲ ኣብ 
ከም ምፍራይ ማዓር ዝበሉ ንጥፈታት ተዋፊሮም መነባርኦም ከማሓይሹ 
ኪኢሎም፡፡ልዑል ዋጋ ዘለዎም ፍረምረታት ብምትእትታው እቶቶም 
ክውስኽ፣ብመግቢ ውሑሳት ክኾኑን መኣዛ መግቦም ክማሓየሽ ኪኢሉ፡፡
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ትግራይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ እትርካብ ክልል ኮይና ብሰሜን ምስ ኤርትራ፣ ብምዕራብ 
ምስ ሱዳን፣ ብምብራቕ ምስ ክልል ዓፋር፣ ብደቡብ ምዕራብ ምስ ክልል ኣምሓራ ትዳወብ። 
እዛ  ክልል እዚኣ ብዋሕዲ ዝናብን ብኣዝያ ተኣፋፊትነት ተደጋጋሚ ድርቂን ትፍለጥ።  ኣብ 
ክልል ትግራይ ኮነ ኣብ መላእ እታ ሃገር ፍግረ መሬት ቁልፊ በዳሂ ሓረስቶት ኣብ ርእሲ 
ምዃኑ፣ ምስ ለውጢ ከባቢ ኣየር እናተጋደደ ዝኸይድን ተዃሳሕቲ ዝኾኑ ማሕበረ ቁጠባውን 
ከባብያውን ፀገማት ዘስዕብን’ዩ። ከባብያዊ ቁጠብኡን መነባብርኡን ኣብ መፍረያይነት መሬት 
ሕርሻ ዝተሞርከሰ ነባሪ ገጠር (ሓረስታይ) ፣ ከም ጣፍ፣ መሸላ፣ ዕፉን ስርናይን ካልኦትን 
ዝተፈላለዩ ዘራእቲ  ኣፍሪዩ ውሐስና መግቡ ከረጋግፅ ኣፀጋሚ’ዩ።  

ድርቂ፣ ብርስት ኣግራብን ፍግረ መሬትን

ንትግራይ፣ ኣቀማምጣ መሬታ ንኣሉታዊ ሰዕቤናት ለውጢ ኣየር ኣዝያ ተኣፋፊት ክትከውን 
ጌሩዋ’ዩ። ኣብ ቀረባ ዓመውቲ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ሱር ዝሰደደ ድርቅን ዝተዛብዐ 
መጠንን ዝርገሐን ዝናብን  ከምኡውን ኣብ እዋን ክረምቲ ካብቲ ልሙድ ዘንጊዑ ምጅማርን 
ዋሕድን ማይ የጋጥም፡፡ እዚ ዝተዛብዐ መጠንን ዝርገሐን ዝናብ ኣብ ሕርሻዊ ማእቶትን 
መነባብሮን ሓረስቶትን ኣብ ርእሲ ዝህልዎ ፅልዋ ንብርሰት ኣብራብ’ውን ክጋደድ እናገበሮ 
ፀኒሑ’ዩ። እዚ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ካብተን ብብርሰት ኣግራብ ዝፍለጣ ከባብታት’ታ 
ሃገር እቲ ሓደ’ዩ፡፡ ንኣግራብ ክንንክን ተጌሩሉ ሽፋን ደኒ ክውስኽ እንተድኣ ዘይጌርና   ኣብ 
ግድሚ ዝርከብ ሓመድ ብቐሊሉ ይብሕጎግ። ተወሰኽቲ ንፍግረ መሬት ካብ ዘቀልፁ ነገራት፣ 
ዕብየት ተፈጥራኣዊ ኣግራብ ዓጊቱ ልሙዕ መሬት ብውሕጅ ክሕፀብ ካብ ዝገብሩ፣ ሓደ ስዲ 
ጋህፂ’ ዩ።   

ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ትርከብ። እዛ ጣብያ ንውሕጅን በረኻነትን 
ኣብ ዝተቓልዐ ኣኻውሕ ዝተደኮነት ጣብያ ኮይና ናይታ ጣብያን ከባቢኣን ሕርሻዊ ማእቶት 
ብፍግረ መሬት ዝተጎድአ እዩ።

ድሑርን ቀረባ ኣማትን ዝኾነ ኣጠቓቕማን ምሕደራ መሬትን ማይን፣ ነቲ ከባቢ ንለውጢ ከባቢ 
ኣየር ዝተቓልዐ ጌሩዎ’ዩ። እታ ጣብያ መብዛሕትኡ መሬታ ዘይልሙዕን ብዋናነት ብጋህፃፅ 
ኣኻዉሕ ዝተኸበበት’ያ። ከም ሳዕቤኑ ኻኣ ናይቲ ከባቢ መነባብሮን ውሕስና መግብን ክኽፍእ 
ጌሩዋ’ዩ። ኣብ መጀመርታ ዓመታት 2000 ብኣ.ፈ ነገራት ኩሎም ንጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ 
እናኸፍኡ ከይዶም። ስለዚ ኻዓ እቲ ህዝቢ ናብ ሰፈራ ክኸይድ መማረፂ ኮይኑ።
 
ምሕደራ ስነምሕዳር ንኡስ-መፋሰስ

ኣብ ኣ.ፈ 1996 ሚኒስተር ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ኢትዮጵያ፣ ማሕበረሰብ ቶኮር 
ዘይምእኹል ምሕደራ ኣተኣታትዩ፡፡ እዚ ዘይምእኹል ምሕደራ  ኣብ መሬት፣ ሃፍቲ ተፈጥሮን 

ማይን ዝነበሩ ፀገማት ከባያዊ ፍታሕ ብተበግሶ ምምሕዳር ከባቢታት ክሳለጡ ወሲኑ ናብ 
ተግባር ኣትዩ። ካብቶም ተበግሰታት ሓደ ማሕበረሰብ ተኮር “ምሕደራ ስነምሕዳር ንኡስ 
መፋሰስ” ሞዴል እዩ። እዚ ስትራተጂ ነቲ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ዓቕሚ ክዓቢ ብምግባር  
ስዲ ጋህፂ ብምክልኻል ከፍቶም ኣሲሮም ዝቕልብሉ፣ ግድምታት ከባቢኦም ብውሕጅ 
ከይብሕጎግ ናይ ማይን ሓመድን ዕቀባ ስራሕቲ ክሰርሑን ናብ ሕዙእ ቦታ ከፍቶም ንዝሰዱ 
ዝቕፅዑሉ ከባብያዊ ሕጊ ኣብ ምውፃእ ዝብሉ ዛዕባታት ሓበራዊ ኣረዳድኣ ክፈጥሩ ዝሃቀነ 
እዩ፡፡እዚ ኣሰራርሓ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝስርሑ ስራሕቲ ሓለዋ ከባቢ  ዕውታት ክኾኑ ናይ 
ባዕሉ ግደ ኔሩዎ’ዩ።ኣብ መላእ አታ ሃገር ኣብ ልዕሊ 956000 ሄክታር መሬት ስራሕቲ ዕቀባ 
ሓመድን ማይን ተሳሊጡ’ዩ። ልዕሊ 1.2 ሚሊዮን ሄክታር ዝኣክል መሬት ክሕዛእ ዝተገበረ 
ኮይኑ ልዕሊ 224000 ሄክታር መሬት ድማ ኣብ ትሕቲ ዘለቒ ምሕደራ ደኒ ይርከብ። ከም 
ውፅኢት ሞደል ምሕደራ ስነምሕዳር ንኡስ-መፋሰስ ልዕሊ 40 ሚልዮን ፈልሲ ገረብ ክትክሉ 
ዘኽኣለ ኮይኑ ካብዚ 56% ፀዲቑ ይርከብ። ዒላታት ፅሩይ ዝተሰተ ማይ ተዃዒተን ግልጋሎት 
ኣብ ምሃብ ይርከባ።

ድሕረ ባይታ ፡
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ኣብርሃ ወኣፅብሃ ካብተን ንፈተነ ዝተሓረያ ኣርባዕተ ጣብያታት ሞደል ምሕደራ ስነምሕዳር 
ንኡስ-መፋሰስ   ዋለኳ እንተዘይኮነት ናይ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ተበግሶ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ 
ኣብ ተሞክሮ ዓወትን ዕንቅፍታትን እዚ ሞደል ዝተመስረተ እዩ። ሓደ ካፍቶም ኣዝዮም 
አገደስቲ ዝኾነ ካብ ሞደል ምሕደራ ስነምሕዳር ንኡስ-መፋሰስ  ዝተወሰደ፣ ብሚኒስተር 
ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ዝተኣታተወ ስርዓት  ደገፍን መምርሒ ኤክስተንሽን እዩ፡፡ እዚ 
ድማ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝተኣታተወ፣ ወኪላት ሕርሻ ኣብ መሰልጠኒ ሓረስቶት ዝሰርሑሉ 
ኣገባብ እዩ፡፡መብዛሕቲኦም እዞም ሕርሻ ወኪላት፣ ሓረስቶት ምስ ሓደሽቲ እታዎታት ሕርሻ 
ምልላይን ቴክኒካዊ  ደገፋት ብምሃብን ዓቕሚ ‘ቶም ሓረስቶት ብምህናፅ ኩለመዳይ ዘላቕነት 
ዘለዎ መፍረያነትን ምምሕያሽ እዩ።
  
ማሕበረሰብ ተኮር ተፀዋርነት ለውጢ ከባቢ ኣየር

ኣብ 2004 ኣ.ፈ ተበግሶ ሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ብድሆታት ዘይምርግጋፅ 
ዉሕስና መግቢ ፣ ፍግረ መሬትን ቀረብ ፅሩይ ማይን ንምፍታሕ ተጣይሹ። ካብዚ ጀሚሩ 
እዚ ተበግሶ ናይ ማሕበረሰብ ተኮር ተፃዋርነት ለውጢ ከባቢ ኣየር መሪሕ ኣብነት እናኾነ 
መፂኡ።እዚ ተበግሶ ናይቲ ከባቢ ህልዊ ናይ ጥዕናን ማሕባዊ ቅሳነትን ብፍላይ ከዓ ምስ 
ለውጢ ኣየርን ከባብን ተዛሚዶም ዝመፁ ብድሆታት ብምንፃር’ዩ ተጀሚሩ፡፡ እቲ ከባቢ 
ብርክት ዝበሉ ብድሆታት እኳ እንተነበርዎ ቀዳምነት  ግን ናይ ዝስተማይ ፀገም ምፍታሕ’ዩ 
ሂቡ።

በዚ ተበግሶ ኣቢሎም ነቶም ቀልፊ ፀገማት ከባቢኦም ዝኾኑ ፍግረ መሬትን ቀረብ ማይ 
ንምምሕያሽ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ጌሮም። ካብቶም ውፅኢታውያን ዝኾኑ መፍትሒ ተግባራት 
ወፍሪ ምትካል ገረብ፣ ህንፀት ሓፅብታት፣ ዒላታትን ናይ ማይ ባንክን ዝበሉ ይርከብዎም። 
እዚ ድማ ነበርቲ እቲ ከባቢ ናይ ባዕሎም ማይ ክህልዎምን ብዝስተ ማይ ውሑሳት ክኾኑ 
ኣኽኢልዎም። ካብ ምትንኻፍ እንስሳ ነፃ ዝኾነ ጊዚያዊ ሕዙእ መሬት ክህሉ ምግባሮም ሃገር 
በቆል ዝኾኑ ኣግራባት ዳግም ከንሳዕርሩ ሓጊዝዎም።
    

መልክዓ ምድራዊ ለውጢ

መሬት እታ ጣብያን ካብቢኣን ንምልዋጥ ጊዜ ኣይወሰደሉን። ሽፋን ደኒ እቲ ከባቢ ተመሊሱ፣ 
ልሙዕ ሓመድ እቲ ከባቢ ሒዙ ዝኾይድ ነበረ ውሕጅ ኣዝዩ ነክዩ። ስርፀተ ማይ ንውሽጢ 
መሬት ወሲኹ፣ ማይ ብቐረባ ኳዕቲ ክረኽቡ ጀሚሮም። በዚ ድማ ቀሊል ስራሕቲ መስኖ 
አተኣታትዮም። መፍረ ሃፍቲ እንስሳ ተማሓይሹ። ዒባ ኸፍቲ ከምፖስት እናገበሩ መሬቶም 
ብምድኳዕ ፍርያምነት መሬቶም ክማሓየሽ ጌሮም። ምስ ምምሕያሽ ስነ ምሕዳር ከባቢኦም 
መነባብሮኦም’ውን ኣናተመሓየሸ መፂኡ። ፍልፍል እቶቶም ክሰፍሕን ውሕስና መግቦም 
ክጠናኸር ኪኢሉ። ዘጊድ 1000 ዝኾኑ ሓረስቶት ኣብዚ ሓድሽን ሰረተ ብዙሕ እቶት ዘርክብ 
ሕርሻዊ ማእቶት ኣብ ምንጣፍ ይርከቡ።ካብዚ ሓሊፎም’ውን ካልኦት በሽሓት ዝቑፀሩ 
ሓረስቶት ካብዚ ዳግመ ግረባዊ ስራሕቲ ይጥቀሙ ኣለው።

እታ ጣብያ ብማሕበረሰብ ተኮርን ኣሳታፍን ትልሚ ፈላሚት ኣብነት ኮይና ትርከብ። እዚ 
ድማ ሕድሕድ ፕሮጀክት ካብ ውጥኑ ጀሚሩ ኣፈፃፅማኡን ክትትሉን ብንጡፍ ተሳትፎ ህዝቢ 
ይፍፀም።ንድልየት ህብቢ ተገዛኢ ምዃንን ሃፍቲ ከባቢኻ መሰረት ምግባር ከም ጥንካረን 
መሰረት ውፅኢታውነትን ተበግሶ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈትሮ ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ እዮም። 
ምምሕደራ እዛ ጣብያ ማሕበረሰብ ተኮር ምኳኑን ተሓታትነትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ 
ዘርጋግፅ ኣሰራርሓ ምትእትታዎም ብሉፃት ይገብሮም። እዞም ጣብያ በቲ ማሕበረሰብ ዝወፀ 
ስሪት (ሕገ ደንቢን) ባዕሎም ብዝመረፁዎም ሽማግለን ዝማሓደር ፍትሓዊ ክፍፍል ማይን 
ስርዓት ዕርቅን ኣለዎም።
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ቑልፊ ተግባራትን ምህዞታትን

እቶም ህዝቢ ተደጋገምትን ተመጋገብትን ዝኾኑ ተግባራት ኣብ ማሕበረሰብ ተኮር ተፃዋርነት 
ለውጢ፣ ውሕስና መግቢ ኣብ ደኒ ዘተኮረ ሕርሻዊ ማእቶት፣ ዘለቂ ሓለዋ ደኒ፣ ዘለቒ ሓለዋ 
መሬትን ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ማይን ይነጥፉ።

ዝተማሓየሸ ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ማይ 

ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዘስክፍ መጠን ዝናብ ዘለዎ ከባቢ’ዩ። እዚ ኩነታት ድማ ምስ 
ለውጢ ከባቢ ኣየር እናተጋደደ መፂኡ። ከም ሳዕቤኑ ኻዓ ዝተናውሐ ደርቂ፣ ክረምቲ ድሒሩ 
ምጅማር፣ ሓፂር እዋን ዝናብን ሓርን ይጋጥሙ፡፡ እዚ ድማ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ብዝኾና 
ሕርሻዊ ማእቶት ንዝነበር ሀዝቢ፣ ምምሕያሽ ናብራን ምርግጋፅ ውሕስና መግብን በዳህቲ 
እዮም። ህዝቢ ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ግና ነዚ ግድል፣ ናይ መሬቶም ማይ ናይ ምዕቃብ 
ተክእሎ ብምምሕያሽ  ማይ ከርሰ መሬት  ክመልእ ብምግባር ቀለልቲ ዒላታት ኩዒቶም 
ስራሕቲ መስኖ የሳልጡ። 

ምምሕያሽ ልሙዕነትን ትሕዝቶ መሬቶም ብቐፃልነት ማይ ናይ ምዕቃብ ተኽእሎኡ ክማሐየሽ 
ጌሩዎ። ስራሕቲ ዳግመ ግረባ፣ ምሕዋይ ስነ ምህዳር ከባብን ምጥቃም ኮምፖሳትን ባህርያዊ 
ድኩዒን ጥራሕ ኣይኮኑን ትሕዝቶ መሬቶም ክህፍትም ጌሮሞ። እንታይ ድኣ፤ ዝተመሓየሸ 
ውሕስና ማይ ምህላው ማይ ከርሰ ምድሪ እናሻዕ ክመልእ ምኸኣሉ’ዩ። ነዚ ድማ ማሕበረሰብ 
ኣብርሃ ወኣፅብሃ “ባንኪ ማይ” ይብልዎ። እዚ ውህሉል ማይ ንማሕበሰብ ጣብያ ኣብርሃ 
ወኣፅብሃ ንደርቂ ዘለዎም ተፃዋርነት ኣጎልቢትዎ’ዩ። ምምሕያሽ ልሙዕነት መሬቶም ማይ 
ናብ ውሽጢ መሬት ናይ ምስራፅ ተኽእሎ ክማሓየሽ ኣኽኢልዎ። ስለዚ ኻዓ ውሕጅ ነክዩ። 
ስርፀተ ማይ ንምሕያል ኣናእሽቱ ግድባት፣ ሆረየታት፣ ከትሪታትን ሰሪሖም። እዚ ኻዓ መስኖ 
ተጠቒሞም ዓመት ምሉእ አብ ሕርሻዊ ማእቶት ክነጥፉ ኣኽኢልዎም። ቅድም ኢሎም ኣብ 
እዋን ሓጋይ ዘይሕሰቡ ነበሩ ፍረታትን የሕምልትን ምፍራይ ጀሚሮም።  

ለውጢ ኣብ ልመድ ሕርሻዊ ተግባር

ሓረስቶት ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ንምምሕያሽ ህላወ ዘላቒ ከባቢን ሕርሻዊ ማእቶትን 
ኣበርቲዖም ይሰርሑ። ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታቶም ዝነበሩ ንኸባቢኦም አሉታዊ ሳዕቤን 
ዝነበሮም ድሑራት ልምድታትን አተሓሳስባታት ተቐይሮም። ምሩፃት ዓሌትን ምስ ዓቕሚ 
መሬቶም ዝተመጠኑ በዝሕን እንስሳ ክውንኑ፣ ምሩፅን ንመሬቶም ዝስማዕማዕ ዘርኢ እኽሊ 
ክጥቀሙ ጀሚሮም። ዝተኸለለ መሬት ( ሕዛእቲ) ምህላው ሃገር በቆል ዝኾኑ ኣግራባት 
ከንሳዕርሩ ኣኽኢልዎም። ብተወሳኺ ሕድሕድ ገባር ኣብ መሬቱ ገረብ ክትክል በዚ ድማ 
ዝነድድ ዕንፀይቲ ኣብ ቀረባ ክረክብ፣ፅቡቕ ከባቢ ኣየር ክህሉ፣ሓመድ ክህፍትምን ማይ 
ክዕቀብን የተባብዕ። ብተወሳኺ ቀለልቲ ዒላታት ክኹዕቱን ስራሕቲ መስኖን ጠብታን ማይን 
ተጠቒሞም ኣብ እዋን ሓጋይ ፍረምረን የሕምልትን ከፍሪዩ ኣኽኢልዎም።      

ተኸላ ፈልሲ ገረብን ስራሕቲ ዳግመ ግረባን

ማሕበረሰብ እታ ጣብያ ኣብቲ ክልል ዝርአ ብርሰት ኣግራብ ንምግታእ ይሰርሕ። ኣብ ነዊሕ 
እዋን ስሩዕ ደኒ ክህሉን ልሙዕነት መሬት ክማሓየሽን ዝኣመተ ስራሕቲ ዳግመ ግረባ የካይድ 
ኣሎ።ንጊዚኡ፣ ኣብ ምኽላል ሓበራዊ መሬትን ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣትኩሮም 
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ይሰርሑ ኣለው። ዝተኸለሉ ሓበራዊ መሬት ብዋናነት ትሑት ውፅኢት ዘለዎም ግን ድማ 
ልዑል ኣበርክቶ ንሓለዋን ሕውየትን ከባቢ ዘለዎም ሃገር በቆል ኣግራብ ዝተዓብለለ’ዩ። ስለዚ 
እቲ ማሕበረሰብ ንኽባቢን ነቶም ሓረስቶትን እወንታዊ ኣበርክቶ ዘለዎም ቀዋሚ ተኽልታትን 
ኣግራብን ምትካል የተባብዕ።

ትምህርቲ፣ፀገም ከባቢኻ ምፍታሕን ተኽእሎ ምህዞን
 
ተበግሶ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ኣብ ርእሲ ስራሕቲ ምሕላውን 
ምሕዋይን መሬት፣ ሃፍትን ጉልበትን ከባቢኡ ንትምህርትን ስልጠናን እቲ ማሕበረሰብ 
የውዕል። ኣመራርሓ እታ ጣብያ ዘርፊ ብዙሕ ድሌት ህዝቢ መሰረት ዝገበረን ተበፃሕን ዝኾነ 

ስራሕቲ ኤክስቴንሽን የተባብዕ። በዚ ድማ ንድኻታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃፍቲ እንስሳ፣ 
ግረባ፣ ዕቀባ ሓመድን ማይን ሕርሻን ዘተኮሩ ስልጠናታት ብምሃብ ዘተባብዕ ውፅኢት 
ኣመዝጊቡ።ንትምህርትን ስልጠናን ዝተወሃቦ ጠመተ ሓበራዊ አረዳደኣ ኣብ ምፍጣር፣ ናይ 
ሓባር ፀገም ብሓባር ናይ ምፍታሕን ከባቢኻ ዓርሰ ምርኩዝ ናይ ምግባር እወንታዊ ዕልዋ 
የሕደር’ዩ። ከምሳዕቤኑ ኸዓ ናይቲ ከባቢ ባህሊ መሃዝነት ክዓቢ ኣኽኣልዎ። ተበግሶ ምሕዋይ 
ሃፍቲ ተፈጥሮ ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ካብ ተግባር ምምሃር ብምትብባዕ፣ ኣብ መንጎ 
ሓረስቶትን ከባብያዊ መራሕቶምን ምትእምማን ብምፍጣር፣ ኣዋፃእነት ሓሲብካ ኣብ ምኻድ 
ንድሌት ከበቢኦም ዝምልስ ወፍሪ ብምክያድ ማሕበራዊ ርእሰማል ክሃንፅ ኪኢሉ’ዩ።        
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ፅልዋታት እዚ ተበግሶ

ብዝሃ ህይወታዊ ፅልዋ
እዚ ማሕበረሰባዊ ተበግሶ ኣብ ብዝሃ ህይወት’ቲ ከባቢ ብርክት ዝበሉ እወንታዊ ፅልዋ 
የሕዲሩ’ዩ። ከም ስራሕቲ ግድብ፣ ዛላታት፣ ሆረየታት ዝብሉ ፃዕርታት ምሕዋይ ከባቢ ነቶም 
ክልተ ቀንዲ ብድሆታት እዚ ከባቢ ዝነብሩ  ማይ ከርሰ ምድሪ ክህፍትምን ልሙዕነት መሬት 
ክማሕየሽን ኣኽኢሎም እዮም።እዞም ክልተ ብድሆታ ጥዕና ናይቲ ከባቢ ስርዓተ ዝምድና 
ሂወታውያን ምስ ከባቢኦም ኣልሚሶም ነቲ ህዝቢ ፀገም ፈጢሮም ኔሮም፡፡  

ምህፍታም ማይ ከርሰ ምድሪ 

ምሕዋይ ከባቢ ምስ መጠነ ሰፊሕ ወፍሪ ተኽላ ፈልሲ ኣግራብ፣ ልዕሊ 50 ሚኢታዊ ዝኸውን 
ማይ ዝናብ ናብ ከርሰ መሬት ክዘሩቕ ኣኽኢልዎ። ልዕሊ 180 ዒላታት ተዃዒተን። ኣብ 
ዓመት ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ጊዜ ዝናብ ከይተፀበዩ ብስራሕቲ መስኖ ዕደጋ ተኮር ዘራእቲ 
ብምፍራይ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ኩነታት ፈጢሮም። ምኽላል ሓበራዊ  መሬት (ሕዛእቲ)
ን ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ኣብ 9 ሜትሮ ኳዕቲ ዝርከብ ዝነበረ ማይ ኣብ ሰለስተን 
ኣርባዕተን ሜትሮ ኩዒትካ ይርከብ ስለዘሎ ብውሑድ ጉልበትን ወፃኢን ዒላታት ይወፁ 
ኣለው። ደሪቖም ዝነበሩ ዓይንታት (ፍልፍል) ማይ ዳግም ምንታዕ ጀሚሮም። ሩባታት 
ነዊሕ ርሕቐት ይውሕዙ ኣለው። ለሰታት ወትሩ ሓምላይ ይኾኑ አለው። ኣብ ሓለዋ ከባቢ 
ዝተሰርሑ ስራሕቲ ውፅኢቶም ማሕበረ ቁጠባዊ ረብሓታት ምሃብ ጀሚሮም ኣለው።       

“ሰላሕታ ለውጢ”

ተበግሰ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብርሃወኣፅብሃ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ዝላ ከባቢያዊ 
ለውጢ ኣርእዩ። ማሕበረሰብ እዛ ጣብያ ነዚ ኣብነታዊ ለውጢ  “ሰላሕታዊ ለውጢ” ኢሎም 
ኣጠሚቖሞ።

እቲ ሓደ ጉዳይ ኣድናቆት ኣብ ዙርያ ሃገር በቆል ዓሌት ኣግራብ’ዩ። ንኣብነት እቶም ሓረስቶት 
ዓሻኽ ፣ ነዊሕ ሱር ዘለዎን ድርቂ ዝፃወርን Faidherbia albida ዝተብሃለ ገረብ ኮነ ኢሎም 
ክጠፍእ ይብርስዎ እኳ እንተነበሩ ሕዚ ግና ንዘርኢ እዚ ተኽሊ ኣፍሊሶም ኣብ ግራውቶም 
ምትካል ልሙድ ተግባሮም ኮይኑ ኣሎ። ካሊእ ኣዞም ሓረስቶት ዘርኣይዎ እዎነታዊ 
ለውጢ ባህሪ ወቕታዊ ዝኾነ ምኽላል መሬት’ዩ። እዚ ድማ መሬት ካብ ምትንኻፍ ሰብን 
እንስሳንተኸሊሉ ክሓዊ ምኽኣል’ዩ።

ምትካል ኣግራብን ዘላቒ ክንክን መሬት
  
እዚ ተበግሶ ጠመተ ጌሩ ካብ ዝሰርሓሎም ስራሕቲ ሓደ ምትካል ኣግራብ’ዩ። እዚ ስራሕቲ 
ምትካል ኣግራብ ብፍላይ ኣብ ግድምታት እቲ ጣብያን ከባቢኡን ዝርከቡ ንፍግረ መሬት 
ዝተቓለዑ ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ። እዚ ኣብ መትካል መሬት ዝወፅእ ሃፍትን ጉልበት  ኣብ 
ሓለዋ ከባቢ ልዑል ዝኾነ መኽሰብ ይረኽቡሉ። ዳግመ ግረባ ልሙዕነት መሬት ክሕሎ 
ይገብር። መሬት ካብ ምብሕጓግ የድሕን። ሱር ኣግራብ ንሓመድ ሓቒፎም ስለዝሕዝዎ ካብ 
ብውሕጅ ምሕፃብን ጋህፃፅ ምዃንን ይድሕኖ።

ብህዝቢ እዛ ጣብያ ዝተባባዕ ኣሰራርሓ ዘላቒ ክንክን መሬት ነቲ ልማዳዊ ዝኾነ፣ ዘለቕነት 
ዘይብሉ ወይ’ውን መሬቶም ንውሕጅ ዘቃልዕን ሰነ ምህዳር ከባቢኦም ዘናግዕ ኣተሓራርሳ 
ምግዳፍ እዩ። ኣብ ምምሕያሽ ማይ ከርሰ ምድሪ፣ ልሙዕነት ሓመድን ዳግመ ግረባን 
ኣትኩሮም ብምስርሖም ማሕበረሰብ እዛ ጣብያ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ብመድሆታት 
ለውጢ ከባቢ ክፈትሑ ኣኽኢልዎም። ድምር ውፅኢት እዚ ስራሕቶም ዘላቒ ከባቢን 
ፍርያምነት መሬቶም ክውስኽ ኣኽኢሉ።
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ማሕበረ ቁጠባዊ ፅልዋ
ተበግሶ ምሕደራ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብረሃ ወኣፅብሃ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ መሰራታዊ ለውጢ 
ኣምፂኡ’ዩ። ኣብ እዋን ሓጋይ ብዋሕዲ ምግቢ ዝፍለጥ ዝነበረ ሕዚ ውሕስና መግቦም 
ተማሓይሹ፤ ሕልፊ መግቢ ምፍራይ ጀሚሮም። ኣብ ሓደ እዋን ናይ ጥዕናን ድሕነትን 
ስግኣት ዝነበረ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ኮነ ኣብ እዋን ሓጋይ ንስራሕቲ መስኖ ዘገልግል ማይ’ውን 
ብተመሳሳሊ ተማሓይሹ። ህለወ ማይ ምስ ምምሕያሽ ልሙዕነት መሬት ሕርሻዊ ማእቶት 
ዓመት ሙሉእ ክሕፈስ ኣኽኢልዎም። ኣብ ሃፍቲ እንስሳ’ውን መፂኻ ምሩፃት ዓሌት ምጥቃም 
ፍርያምነት ክውስኽ ጥራሕ ዘይኮነ ስዲ ጋህፂ ብምንካይ መሬቶም ካብ ምብሕጓግ ክድሕን 
ጌሮም።   
  
ቀረብ ማይ፣ ስራሕቲ መስኖን ውሕስና መግብን

Bኣብ ምስሳን ማይ ከርሰ ምድሪን ገፀ ምድርን ተበግሶ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብርሃ ወኣፅብሃ 
ቀለልቲ ዒላታት ክጥቀሙ ኣኽኣልዎም። ቅድሚ ናብዚ ስራሕ ምእታዎም ሕፅረት ማይ 
ኔሩዎም። ሕዚ ግና ቀሊልቲ  ቴክሎጂታት ከም እስትሂና ተጠቂሞም ካብ ዝዃዓትወን ልዕሊ 
180 ዒላታት ፅሩይ ዝስተ ማይ ይርኽቡ ኣለው። ሕዚ ውልቀ ገባራት እስትሂና ተጠቒሞም 
ካብ ሆረየታት፣ ፍልፍል ማያትን ወሓዝቲ ሩባታትን ውሕስ ቀረብ ማይ ይረኽቡ ኣለው።

ቀረብ ማይ ምህላው ኣብ እዋን ሓጋይ ንስራሕቲ መስኖ፣ኣብ ክረምቲ ድማ ከም ሓጋዚ 
ብምጥቃም ሙሉእ ዓመት ኣብ ሕርሻዊ ማእቶት ክነጥፉ ኪኢሎም አለው።ኣብ ዋሕዲ 
ዝናብ ዘለዎ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ካብ ዝናብ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራሕ እዩ ምሕራስን 
ምፍራይን ዝካኣል። እዚ ናይ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ተሞኩሮ ግና እኽሊ፣ ፍረምረን ኣሕምልትን 
ዓመት ሙሉእ ብምፍራይ ሓድሽን መሰረታዊን ለውጢ ኮይኑ በዚ ኸዓ መነባብሮ እቲ 
ህዝብ’ውን ክልወጥ ኣኽኢሉ’ዩ። ብማእከላይ ገምጋም 27 ሚኢታዊ ዝኸውን ህዝቢ እታ 
ጣብያ ዓመት ዝቕልቦ ምፍራይ ኪኢሎም፡፡እቲ ዝተረፈ ሀዝቢ እንተነኣሰ ናይ 9 ወርሒ 
ቐለቡ ዘውሓሰ እዩ። እዚ ሓዱሽ ውሕስና ማይን መስኖን ኣብ ጥዕናን ኣመጋግባን እቲ ህዝቢ 
ዓቢ ፅልዋ ፈጢሩ’ዩ። ካብቶም ተጠቀምቲ ዒላ ዝኾኑ 39% እንተነኣሰ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ 

ዝተፈላለዩ  የሕምልትን ፍረምንረን ይምገቡ። እዚ ድማ ኣብ ኣመጋግበኦም ዝተፈጥረ ለውጢ 
ኣብ ጥዕናኦም’ውን ናይ ባዕሉ እዎንታዊ ለወጢ ኣምፂኡ’ዩ።
   
ፍርያት ሕርሻ፣ ዝተፈላለየ ዙራእትን እቶት ነበርትን

ካብ 2004 ኣ.ፈ ክሳብ 2007 ኣ.ፈ ኣብ ዘሎ እዋን ብመስኖ ኣቢሉ ዝለምዕ መሬት ካብ 32 
ሄክታር ናብ 62 ሄክታር ዓብዩ። እዚ ብዘይጥርጥር እቶት ሓረስቶት ክዓቢ እዎንታዊ ግደ 
ተፃዊቱ’ዩ። ኣብ ሞንጎ ዓመተ 2007 ኣ.ፈ  ክሳብ ዓመተ 2010 ኣ.ፈ  ምስ ምውሳኽ ብመስኖ 
ዝለምዕ መሬትን ምህርትን፣ ካብ ሽይጣት የሕምልትን ቀመማትን ዝተረኸበ እቶት ካብ 
32,500 ዶላር ኣመሪካ ናብ 93,750 ዶላር አመሪካ ዳርጋ ብሰለስተ ዕፅፊ ዓብዩ። ሓረስቶት 
እዚ ከበቢ ልዑል ዋጋ ዘውፅኡ ቀዋሚ ተኽልታት ከም ኣናናስ፣ ኣቮካዶ፣ ማንጎ ቡንን ካልኦት 
ቅድሚ ምትእትታው እዚ ተበግሶ ምሕደራ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዘይነበሩ ዓይነታት ፍረምረ ከፍርዩ 
ደገፍ ይግበረሎም። እዚ ብምፍራዮም ካዓ እቶቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ማዓዛዊ መግብታት 
ክምገቡ ኪኢሎም።እዞም ጣብያ ምፍራይ ማዓር ከም ሓደ ኣንፈት ዘርፊ ብዙሕ ስራሕቲ 
ሕርሻ ክጋፋሕ ይፅዕሩ ። ኣብ ኣጠቓቕማ ምሕደራን ዘመናዊ ቀፎ ንህቢን ኣብ ዘመናዊ ናይ 
ማዓር መፃረይ መስርሕታትን ዝተደረኸ ስልጠና ወሲዶም፡፡ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ ዘጥቅም 
ዓቕሚ ስለዝፈጠሩ ናይ ማዓር ምህርቶም ኣብ 2007 ኣ.ፈ  ካብ ዝነበረ 130 ኩንታል ኣብ 
2010 ናብ 310 ኩንታል ክዓቢ ኪኢሉ። ካብ ሓደ ቆፎ ዝርካብ ዝነበረ መጠን መዓር ካብ 
10 ኪሎግራም ናብ 35 ኪሎ ግራም ዓብዩ።

እቶት ሓረስቶት’ውን በዚ ተወሳኺ ምህርቲ ሽይጣት ክዓቢ ኪኢሉ። ገንዘብ ኣተኣኻኺቦም 
15 ኪሎሜትሮ ዝኣክል መስመር ኤልክትሪክ ዘርጊሖም ናብ ጣብየኦም መብራይቲ ክተኣታቶ 
ጌሮም። ፃዓታዊ ቀረብ ነታ ጣብያ ሕዱር ፀገም’ዩ ኔሩ። ይኹንእምበር ሕዚ ልዕሊ 60% 
ስድራቤታት እታ ጣብያ ተጠቀምቲ ሓይሊ መብራህቲ ኮይኖም። እዚ ናይ ሓባር ገንዘብ 
ናይ ምውህላል መስርሕ፣ ናይ ሓባር ማእከላት ናይ ምህናፅ፣ ውሽጣዊ ናውቲ ናይ ምምላእን 
መብራህቲ ክኣትወሉ ሓጊዝዎም። እዚ ናይ ሓባር ማእኸል ሓባራዊ ውሳነ ዝህቡሉን ተሞክሮ 
ዝለዋወጡሉን መራኸቢ ማእኸሎም እዩ፡፡
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ተኽእሎ ተፀዋርነት 

በዚ ተበግሶ ዝመፀ እቲ ቁልፊ እዎንታዊ ለውጢ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ንከባብያውን 
ቁጠባውን ፀገማት ናይ ምፅዋር ዝፈጠሮ ተኽእሎ’ዩ። ብፍላይ ካዓ ምዝባዕ ከባቢ ኣየር 
ዝፈጥሮም ብድሆታት ናይ ምፅዋር ትኽእሎ ምፍጣሮም ርኡይ ለውጢ እዩ። እዚ ተበግሶ 
ዝኽተሎ ኣንፈት ዘላቒ ክንክን መሬት፣ ተደጋገሚ ውሕጅን ምብሕጓግ መሬትን ብምንካይ ናይ 
መሬት ትሕዝቶን ልመዕነትን ክማሓየሽ ሓጊዙ። ውሕስና መግቢ ንምርግጋፅን ንምትእትታው 
ዘርፊ ብዙሕ ሕርሻዊ ንጥፈት ዝተገብረ ፃዕሪ ሓረስቶት ኣብ ሓደ ወይ ዝተወሰኑ ፍርያት 
የእኻል ጥራሕ ፅግዕተኛ ካብ ምዃን ኣብ ርእሲ ምድሓኖም ብዝተናወሐ ደርቂ ማህሰይቲ 
ዝበፅሖም ዝነበረ ሓረስቶት ውሑስ እቶት ክህልዎ ኪኢሉ።   

ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ 
 
ኣብ ቀረበኦም ፅሩይ ዝስተ ማይ ምርካቦም፣ ንሓዊ ዝኸውን ዕንፀይቲ ብቐረባ ክረክብ 
ምኽኣሉ ንደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዓቢ ትርጉም ኣለዎ። ምኽንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ማይ 
ከምፅኣ፣ ናይ እንስሳት መግቢን ዕንፀይቲ ከኣራርያ ርሑቕ መንገዲ ክኸዳ ይግደዳ ኔረን። 
ሕዚ ግና ነዞም መሰረታዊ ነገራት ብቐረብአን ምርካብ ጀሚረን። ስለዚ ድማ ደቂ ኣንትዮን 
ኣዋልድን ንካልኦት ማእቶታዊ ስራሕተን እንኮላይ ትምህርቲ ዝውዕል ጌዜ ክረኽባ ኪኢለን። 
ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕደራዊ ስራሕ፣ ወሳነ ዋሀብነትን ተግባር እዚ ተበግሶ ንጡፍ 
ተሳትፎ ይገብራ’ለዋ።  

ኣብ ፖሊሲ ዘሕደሮ ፅልዋ
ተበግሶ እዛ ጣብያ ክልላውን ሃገራውን ጠመተ ኣብ ርእሲ ምርካቡ ናይቲ ክልል ናይ ልምዓት 
ፖሊሲ ኣብ ምምሕያሽ ልዑል ተራ ተፃዊቱ እዩ፡፡ካብዚ ተበግሶ ዝተረኽበ ተሞክሮ ብክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ፣ቢሮ ሃፍቲ ማይን ማሕበረ ረዲኤት ትግራይን ዝተጣየሸት ኮሚተ 
ይጥርነፍ፡፡ካብዚ ተበጊሱ ናይ ማይ ሆረየታት ተጠምካ ከመይ ንመስኖ ከምዝውዕል ተፀኒዑ 
ናብ መላእ እታ ክልል ኣብ ምግፋሕ ይርከብ፡፡ካብዚ ተበጊሱ ኣብ መላእ እታ ክልል ዝርከቡ 
ሓረስቶት ቀለልቲ ዒላታትን ካልኦት ኣማራፅታት ማይን ተጠቒሞም ስራሕቲ መስኖ ኣብ 
ምስልሳል ይርከቡ፡፡

ካብ ክፍሊ ኤክስቴንሽን እታ  ጣብያ ዝተኣከበ መረዳእታ ከምዝሕብሮ ቐለልቲ ዒላታት 
ብዝውቱር ንስራሕቲ መስኖ ዝጥቀመሉ ቴክኖሎጂ’ዩ። ካብቲ ተሓራሳይ መሬት ልዕሊ 57.5% 
በዚ ኣገባብ ዝለምዕ ዩ። ብብርኪ ክልል ዝተገበረ ዳህሳስ ከምዝሕብሮ ተበግሶ ጣብያ ኣብርሃ 
ወኣፅብሃ ብብርኪ ክልል ኣብ ሕድሕድ ስድራ ስራሕቲ መስኖ ንኽተኣታቶ ንዝተገበረ ፃዕሪ 
እዎንታዊ ተሞኩሮ ኮይኑ’ዩ። ከም ኣንፈት ሆሮዮታትን ካልኦት ከም ናይ ኣብርሃ ወኣፅብሃ 
ስድራ ተኮር ኣማራፅታት ማይ፣ ከም ቐለልቲ ዒላታት፣ ብሞቶር ማይ  እናሳሓብካ ስራሕቲ 
መስኖ ከም ብሉፃት ክልላዊ ተሞኩሮታት ተወሲዶም ይጋፍሑ ኣለው። 

ተበግሶ ምሕደራ ሃፍቲ ተፈጥሮ ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ከም ክልላዊ ማእኸል መሰልጠኒት 
ሓረስቶትን ሞዴል ማሕበረሰብ ተኮር ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ኮይና ተገልግል ዘላ ጣብያ 
እያ።ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታትን ትካላትን እታ ሃገር ዝመፁ ተመራመርቲ በዛ ጣብያ 
ዝካየዱ ዘላቒ ክንክን መሬት ከመይ ከምዝኸዱን ምስጢር ውፅኢታውነቶምን ንኽፈልጡ 
መፅናትታት ንምክያድ ዝርአን ዝድህሰስን መረዳእታ ዘለዋ ጣብያ ኮይና ኣላ።
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ዘላቕነታዊነትን ምግፋሕ ተሞክሮን

ዘላቅነታዊነት
ተበግሶ ምሕደራ ሃፍቲ ተፈጥሮ ጣብያ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ብመንግስቲ ደገፍ ዝግበረሉ እኳ 
እንተኾነ ብዋናነት ግን መሰረቱ ናይቲ ህዝቢ ሃፍትን ጉልበት’ዩ። አዚ ተበግሶ’ዚ ጣብያ 
መደባቱ ክሳልጥ ኣብ ናይ ደገ እታዎት ፅግዕተኛ ኣይኮነን። መሰረት ዘለቅነቱ ሃፍትን 
ጉልበትን ነበር’ቲ ጣብያ ዝኾነ ዋንነቱ ናይቲ ነባሪ ዝገበረ’ዩ። እዚ ተበግሶ ኩለመንኡ ምስቲ 
ከባቢ ህይወት፣ ባህልን መንነትን ዝተዋሃሃደ እዩ። ኩሎም ስራሕቲ ኣብቲ ካባቢ ብዝርከብ 
ሃፍቲ’ዮም ዝሳለጡ። እቲ ነባሪ ባዕሉ ብዝመረፆም ሰባት ይምራሕ። ማእኸሉ ናይ ከባቢኡ 
ዕደጋ ጌሩ የፍሪ። ናይቲ ከባቢን ህዝቢ’ቲ ከባብን መለሊይኦም ዘላቕነታውነትን ዓርሰ 
ምርኮሳን ከምኡውን ናይ ባዕሎም መንነትን’ዩ። ድምር ናይ ነዊሕን ሓፂርን ረብሓታት ነቲ 
ከባቢ ህዝቢ ተወሳኺ ክስርሕ ዝገብሩዎ ዝረኣዩ መተባብዕታቱ እዮም።

ምግፋሕ ተሞኩሮ
ምስ  ዩኒቨርስቲ መቐለ ብምትሕግጋዝ ዝተጣየሸ ማእኸል ፍልጠት ኣብርሃ ወኣፅብሃ ኣብ 
ሞንጎ አታ ጣብያን ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝርከባ ተመሳሳሊ ብድሆ ዝነበረን ጣብያታትን ናይ 
ኣብርሃ ወኣፅብሃ  ተሞኩሮ ዕቤት ክወሰዳ ይግበር። እዚ ማእኸል ፍልጠት ዕውት ተሞክሮ 
ኣብርሃ ወኣፅብሃ ናብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ካብኡ ሓሊፉ ውን ኢትዮጵያ  ንምግፋሕ 
ወሳኒ ተራ ይፃወት አሎ። ብተወሳኺ ኣብታ ጣብያ ካሊእ ሜላ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ 
ንምድህሳስ ፈተነ ዝግበረሉ ስራሕካ መምሀሪ ቦታውን ኮይኑ አሎ።

ዓበይቲ ሰበ ስልጣን እታ ክልልን ፌደራልን፣ እንካለይ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ፣ ነታ 
ጣብያ በፂሖማን ዘለዎም ናእደ ገሊፆምላን ። መንግስቲ ነታ ጣብያ ዝሃባ ኣፍልጦ “ብልፅቲ ናይ 
ልምዓትን ሞዴልነት” ስዒቡ ብዙሓት ክበፅሑዋን ተሞኩሮኣ ክወስዱን ኪኢሎም።ብቐፃልነት 
ይወስዱ ኣለዉን፡፡
 
መዳርግቲ/መሻርኽቲ ኣካላት
እዚ ተበግሶ ብርክት ካብ ዝበሉ መዳርግቲ/መሻርኽቲ  ኣካለት ይጥቀም። ከም መቐለ 
ዩኒቨርስቲ፣ ብርክት ዝበሉ መንግስታዊ ኣካላት /ብፍላይ መደብ ውሕስና ምግቢ/፣ ናይ ልቓሕ 
ትካለትን ማሕበራት ሕብረት ስራሕን ዝበሉ መዳርግቲ ኣካላት ኣለውዎ። መቐለ ዩኒቨርስቲ 
ምስ’ዛ  ጣብያ ኣብ ምጥያሸ ማእኸል ምግፋሕ ፍልጠት ይነጥፉ። ካብዚ ሓሊፉ ናይ ክእለት 
ስልጠናታትን መድረኻት ዘተ ኣብ ተክኖሎጂ ርክብ ብምድላው ይሕግዞም። ቢሮ ሕርሻን 
ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይን ማሕበረ ረዲኤት ትግራይን  ቴክኒካውን ካልኦት ናይ ናውቲ 
ደገፋት ብምግባር ነቲ ተበግሶ ይሕግዝዎ። ናይ ሚኒስተር ሕርሻ ስርዓት ኤክስተንሽን ድማ 
ኣብ ከይዲ ደገፍን ክትትልን ብምግባር ይሕግዞም።
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መደብ ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብቶም ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለምለኻዊ መርከብ ልምዓት ንለውጢ ዝስርሕን ኣብ ሞንጎ ሃገራት ብፍልጠት፣ ተሞክሮን 
ሃፍትን ዘራኽብ፣ደቂ ሰባት ዝሐሸ ህይወት ክመርሑ ይሰርሕ።

ተበግሶ ኢኳቶር ሕቡራት መንግስታት፣ ናይ ሃገራት መንግስታት፣ ሲቢካዊ ማሕበራት፣ ትካላት ንግድን ኣብ ታሕተዋይ ፀፍሒ ዝርከቡ ትካላት ናብ ሐደ ብምምፃእ ፍታሕ 
ብዘላቒ ልምዓት ከባቢ ንደቂ ሰባት፣ ተፈጥሮን ማሕበረሰባትን ክመፅእ ይሰርሕ

መሰል ደራሲ ©2013 ተበግሶ ኢኳቶር
ሙሉእ መሰል ደራሲ ብሕጊ ዝተሓለወ እዩ።

ንተወሳኺ ሓበሬታ

• ማሕበረሰብ ኣብርሃ ወኣፅብሃ  ተበግሶ ኢኳተር ዝብል ገፅ ይመልከቱ። equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_
detail&id=13&Itemid=683

ከምዚ ዝበለ ተወሳኽቲ  መፅናዕታዊ ፅሑፍ ንምንባብ እንተደልዮም እታ ኣብ ታሕቲ ዘላ ኣመልካቲቶ ይጠውቕዋ።
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http://www.equatorinitiative.org/images/stories/winners/31/casestudy/case_1370356040.pdf
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