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ለአርብቶ አደሩ የልማት ጥያቄ ምላሽ እየሰጠ ያለው የኩራዝ 
ስኳር ልማት ፕሮጀክት 

ትናንት የከብቶቹን ጭራ ተከትሎ የግጦሽ መሬት እና ውኃ ፍለጋ ከቦታ ቦታ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ በመጓዝ ኑሮውን ይገፋ 

የነበረው በደቡብ ኦሞ የሰላማጎ ወረዳ አርብቶ አደር ከማኅበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትም ሆነ ከመሰረተ ልማት 

አገልግሎቶች ጋር ሳይተዋወቅ ለዘመናት ኖሯል፡፡  ዛሬ ላይ ግን የኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ይዞለት በመጣው በረከት 

የአርብቶ አደሩ የልማት ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱን ቀጥሏል፡፡ 

በኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት አማካኝነት በሰላማጎ ወረዳ በምትገኝ አርብጆ በተሰኘች ቦታ በሶስት መንደሮች የተሰባሰቡ 

የአካባቢው አርብቶ አደሮች በተገነባላቸው የማኅበራዊ ተቋማት ተጠቃሚ መሆን ሲጀምሩ ነበር በሌሎች የወረዳዋ መንደሮችና 

አጎራባች ዞኖች የሚኖሩ አርብቶ አደሮች ለዘመናት ይገፉት የነበረውን አስከፊ ኑሮ ፕሮጀክቱ በምን ያህል ደረጃ ሊቀርፍ 

እንደሚችል የተረዱት፡፡ እናም የፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ ተፋጥኖ እና ወደ እነርሱ አካባቢ ደርሶ እንደ አርብጆ አካባቢ አርብቶ 

አደሮች የማኅበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትና የመሰረተ ልማት አውታሮች ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ቀን መናፈቅና  

ጥያቄያቸውን ለመንግሥት ማቅረብ የጀመሩት ገና ከጅምሩ ነበር፡፡  

በጉራ መንደር ከተገነቡ ማኅበራዊ ተቋማት በከፊል 

ፕሮጀክቱ ከፌዴራልና ከክልሉ መንግሥት ጋር በመቀናጀት ለአካባቢው ተወላጅ አርብቶ አደሮች አፋጣኝ ምላሽ በመስጠቱ ዛሬ 

ላይ አርብጆ በተባለ ቦታ በሶስት መንደሮች ከተሰባሰቡ አርብቶ አደሮች በተጨማሪ ጉራ እና ማኪ በተሰኙ አካባቢዎች አርብቶ 

አደሮች በመንደር ተሰባስበው የማኅበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት እና የመሰረተ ልማት አውታሮች ተጠቃሚ መሆን 

ችለዋል፡፡ በተጨማሪም የሙርሲ ብሔረሰብ ተወላጆች በመንደር በተሰባሰቡበት ኃይሎዋ አንድ በተሰኘ ቦታም የማኅበራዊ 

ተቋማት ግንባታ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ ሲሆን፣ ኃይሎዋ ሁለት በተባለ አካባቢም በመንደር ለሚሰባሰቡ አርብቶ አደሮች 

የማኅበራዊ ተቋማት ግንባታ ለማከናወን ግንባታውን ከሚያከናውኑ ተቋማት ጋር ውል እየተገባ ይገኛል፡፡  
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የኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት 

በተጀመረባት የሰላማጎ ወረዳ በፕሮጀክቱ ክልል አካባቢዎች የሚኖሩ አርብቶ አደሮች ከእርሻ ስራ ጋር የማይተዋወቁ ነበሩና 

ፕሮጀክቱ ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ጋር በመሆን ከከብት ማርባት ስራቸው በተጨማሪ የእርሻ ስራ ማከናወን 

ይችሉ ዘንድ የእርሻ ስራን እንዲማሩ  በመስኖ የሚለማ የእርሻ መሬት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡  ይህ በመሆኑም መጀመሪያ 

በመንደር የተሰባሰቡት የአርብጆ አካባቢ አርብቶ አደሮች በ2ሺህ 400 ሄክታር ላይ በሁለት ዙር በቆሎ አምርተው 

ተጠቅመዋል፡፡ ዛሬ ላይ ደግሞ በጉራ፣ማኪ እና ኃይሎዋ አካባቢዎች በመንደር የተሰባሰቡ አርብቶ አደሮች በመስኖ የሚለማ 

መሬት ተሰጥቷቸው የመሬት ዝግጅት ስራው በፕሮጀክቱ እየተከናወነላቸው ይገኛል፡፡  

የአካባቢውን ተወላጅ አርብቶ አደር ከፕሮጀክቱ የልማት እንቅስቃሴ የመጀመሪያ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ የሚገኘው 

የኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ከፕሮጀክቱ ክልል በርቀት የሚገኙ አርብቶ አደሮችም የልማቱ ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ 

ላቀረቡት ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት የተለያዩ ማኅበራዊ ተቋማትና የመሰረተ ልማቶች እንዲሁም የመስኖ ውኃ ተጠቃሚ 

እንዲሆኑ አስችሏል፡፡  

የአካባቢው አርብቶ አደሮች ለስኳር ኮርፖሬሽን እና ለመንግሥት ያቀረቡት የልማት ጥያቄ ምላሽ በማግኘቱ ዛሬ የአኗኗር 

ሁኔታቸው በእጅጉ ከመለወጡ ባሻገር በፕሮጀክቱ በተለያዩ የስራ መደቦች ተቀጥረው መስራት የቻሉበት ሁኔታም ተፈጥሯል፡፡ 

ኦሊሉ ቻርኔሌይ የሙርሲ ተወላጅ ነው፡፡ ጉራ በተባለው መንደር እየተከናወነ በሚገኘው የፕሮጀክቱ የሸንኮራ አገዳ እርሻ ስራ 

የመሬት ዝግጅት ላይ እየተሳተፈ ይገኛል፡፡ ፕሮጀክቱ የአካባቢውን አርብቶ አደር ልጆች አሰልጥኖ በፕሮጀክቱ ስራ ላይ 

እንዲሳተፉ ለማድረግ ባደረገው እንቅስቃሴ በትራክተር ኦፕሬተርነት በ2005 ዓ.ም. በጫንጮ ትራክተር ማሰልጠኛ ተቋም 

ሰልጥኖ በፕሮጀክቱ የአገዳ እርሻ ስራ ላይ በሰለጠነበት ሙያ ተቀጥሮ እየሰራ ይገኛል፡፡ “አገሬ ሁልጊዜ የምትታወቅበትን ድህነት 

ያስወግዳል ተብሎ ተስፋ በተጣለበት የስኳር ልማት ዘርፍ እየተሳተፍኩ በመገኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ” የሚለው ኦሊሉ 

ቻርኔሌይ ወደ ማሰልጠኛ ተቋሙ ገብቶ ከመሰልጠኑ በፊት ምንም ዓይነት ልምድ ያልነበረውና ትራክተር ምን እንደሆነ ግንዛቤ 

ያልነበረው እንደነበር ያወሳል፡፡ 

የአርብቶ አደሮች መስኖ ገብ  መሬት ዝግጅት ስራ 

 ኦኦኦ ኦኦኦኦኦ 
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ሌላው በትራክተር ኦፕሬተርነት ሰልጥኖ እና 

በፕሮጀክቱ በቋሚነት ተቀጥሮ የሚገኘው ካሳሁን 

ምታቸው ሲሆን የዲሜ ብሔረሰብ ተወላጅ 

ነው፡፡ እንደ ኦሊሉ በፕሮጀክቱ በአገዳ ማሳ 

ዝግጅት ስራ በትራክተር ኦፕሬተርነት እየሰራ 

የሚገኘው ካሳሁን ፕሮጀክቱ በአካባቢው 

በመጀመሩ የልማቱ የመጀመሪያ ተጠቃሚ ሊሆን 

እንደቻለ በማውሳት በፕሮጀክቱ እየተገነባ 

የሚገኘው ስኳር ፋብሪካ ወደ ምርት ገብቶ ስኳር 

ማምረት ሲጀምር ማየት ምኞቱ እንደሆነ 

ይናገራል፡፡ 

የኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ለአካባቢው አርብቶ አደሮች ልጆች ጉራ በተባለ ቦታ ባስገነባው ጉራ የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርት ቤት በርዕሰ መምህርነት እያገለገለ የሚገኘው ምታቸው ደነቀ የዲሜ ብሔረሰብ ተወላጅ ሲሆን የቦዲዎችን ቋንቋ 

አቀላጥፎ ይናገራል፡፡ በትምህርት ቤቱ 43 ተማሪዎች እየተማሩ እንደሚገኙና 18ቱ ህፃናት ቀሪዎቹ 15ቱ ጎልማሳዎች ናቸው 

ይላል፡፡ ርዕሰ መምህር ምታቸውን ታዲያ በእጅጉ 

የሚያስደንቀው በጎልማሳ አርብቶ አደር ተማሪዎቹ 

ዘንድ የሚታየው የትምህርት ፍላጎት ነው፡፡ 

ትምህርት ቤቱ ደብተርና እርሳስ ለተማሪዎቹ 

በማቅረብ ከማበረታት ባሻገር ለተማሪዎቹ ምሳ 

እንዲሆን ገንፎ አዘጋጅቶ እንደሚያቀርብና በተለይ 

ሴት ተማሪዎችን ለማበረታት አንድ ወር ሳታቋርጥ 

ትምህርቷን ለተከታተለች ተማሪ ትምህርት ቤቱ 

አንድ ሊትር ዘይት እንደሚሰጥ ርዕሰ መምህሩ 

አጫውተውናል፡፡ ጉራ በተባለው አካባቢ ቲካዎች 

የሚባለው መንደር አርብቶ አደሮች የተሰባሰቡበት መንደር ሲሆን በዚህ ቦታ በተገነባ የእህል ወፍጮ ስትገለገል ያገኘናት የቦዲ 

ብሔረሰብ ተወላጅ ጋታፓይ ዞጊይ ትባላለች፡፡ ጋታፓይ በአካባቢው የትምህርት፣ የወፍጮ፣ የውኃ እንዲሁም  ለከብቶቻቸው 

የህክምና አገልግሎቶች ማግኘት እንደጀመሩ ገልፃ በአካባቢዋ በተገነባው ትምህርት ቤት ትምህርቷን በሚገባ እየተከታተለች 

እንደምትገኝና በዚህም በትምህርት ቤቱ በኩል የምግብ ዘይት እንደሚሰጣት ነው የምትናገረው፡፡ 

በኦሞ ኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት የሕዝብ አደረጃጀት፣ካሳ ክፍያና መልሶ ማቋቋም ምክትል ዋና ሥራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ 

አስረስ አዳሮ እንደሚገልጹት በመንደር ተሰባስበው በእርሻ ስራ በመሰልጠን ማምረትና መጠቀም የጀመሩ አርብቶ አደሮች 

የወንጂ ሸዋ ስኳር ፋብሪካን እና በአካባቢው የሚገኙ የሸንኮራ አገዳ አብቃይና አቅራቢ ማኅበራትን የስራ እንቅስቃሴ ጎብኝተው 

ከተመለሱ በኋላ ለፕሮጀክቱ በሸንኮራ አገዳ አብቃይነት ለመሳተፍ ጥያቄ አቅርበዋል፡፡  

ስም 

ኦኦኦኦ ኦኦኦኦ 

ኦኦኦኦ ኦኦኦ 
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በዚህ መሰረት ፕሮጀክቱ ለ1ሺ 430 አርብቶ አደሮች 1ሺ 72 ሄክታር መስኖ ገብ የእርሻ መሬት የዝግጅት ስራ በማከናወን ላይ 

ይገኛል፡፡ እያንዳንዱ አርብቶ አደር አንድ ሄክታር ማሳ እንዲኖረው በማድረግም በ0.25 ሔክታር መሬቱ ላይ የተለያዩ 

ሰብሎችን እንዲያለማና በቀሪው 0.75 ሔክታር መሬት ላይ ደግሞ ሸንኮራ አገዳ አብቅሎ ለስኳር ፋባሪካው የሚያቀርብበት 

ሁኔታ እንዲኖር ከወዲሁ ስራዎች በስፋት እየተከናወኑ እንደሚገኙም ነው አቶ አስረስ የሚገልጹት፡፡ 

የስኳር ልማት ፕሮጀክቱ ስራ ከጀመረ አንስቶ እስካሁን 36 ሺህ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል ተፈጥሯል፤ 158 ማኅበራትም 

ተደራጅተው ከተለያዩ ግንባታዎች ጀምሮ እስከ አገልግሎት መስጠት ስራዎች ድረስ እየተሳተፉ እንደሚገኙም ነው የስራ 

ኃላፊው ያብራሩት፡፡ የአካባቢው አርብቶ አደሮች በፕሮጀክቱ ከጥበቃ ጀምሮ እስከ ፋብሪካ ኦፕሬሽን ስራ ላይ  በስፋት 

የሚሳተፉበት ስልትም በመንግሥት ተነድፎ እየተተገበረ መሆኑን ለመረዳት ችለናል፡፡ ለአብነትም ፕሮጀክቱ በቅርቡ 30 

የሚሆኑ ወጣቶችን በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በመስኖ ልማት አሰልጥኖ በአሁኑ ወቅት በስራ ላይ እንደሚገኙ መጥቀስ 

ይቻላል፡፡  

 

 

በፋብሪካ ግንባታው ስራ ተሳታፊ የሆኑ አገር በቀል ተቋራጭ ተቋማት ባለሙያዎች 

በአገራችን የስኳር ፋብሪካ የግንባታ ታሪክ አብዛኛው ግንባታው በአገር በቀል ተቋማት የሚካሄድ እና ከፍተኛ የቴክኖሎጂ እና 

የዕውቀት ሽግግር እየተከናወነበት የሚገኝ እንዲሁም ከተሞክሮ ትልቅ ስንቅ የተሰነቀበትና ወደፊትም በአገራችን የሚገነቡ 
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የስኳር ፋብሪካዎችን  ሙሉ በሙሉ ማከናወን የሚያስችል አቅም የተገነባበት የኦሞ ኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት የቁጥር አንድ 

ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ነው የሚሉት ደግሞ አቶ ካሳ ተስፋዬ የቁጥር አንድ ስኳር ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው፡፡  

በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዋና የግንባታ ተቋራጭነት ግንባታው እየተፋጠነ የሚገኘው የኦሞ ኩራዝ ቁጥር አንድ 

ስኳር ፋብሪካ ከጥቂት የቴክኖሎጂና የልምድ መካበትን ከሚጠይቁ ስራዎች በስተቀር አብዛኛው የግንባታ ስራው በዋና 

ተቋራጩ፣ በበርካታ አገር በቀል የግንባታ ተቋራጮችና አማካሪዎች እየተከናወነ የሚገኝ መሆኑን  አቶ ካሳ ጠቅሰዋል፡፡ በስራ 

ላይ በሚገኙ የአገሪቱ ነባር ስኳር ፋብሪካዎች አገር በቀል ተቋራጮች ያልተሳተፉበት መሆኑን ያስታወሱት ዋና ሥራ አስኪያጁ፣ 

የኦሞ ኩራዝ ቁጥር አንድ ስኳር ፋብሪካ በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ የተካበተበት ፕሮጀክት ነው በማለት የአገራችንን ስኳር 

ፋብሪካዎች የግንባታ ታሪክ ያወሳሉ፡፡ በአሁኑ ወቅት የፕሮጀክቱ የሸንኮራ አገዳ ማሳ ሽፋን ከ7ሺህ 300 ሄክታር በላይ 

እንደደረሰና በ2007 በጀት ዓመት የታቀደውን 10ሺህ ሄክታር መሬት በሸንኮራ አገዳ ለመሸፈን በሶስት ሽፍት የመሬት 

ዝግጅትና የዘር አገዳ ተከላ ስራ በመከናወን ላይ እንደሆነ አቶ ካሳ ይናገራሉ፡፡  

 

የኩራዝ ቁጥር አንድ ስኳር ፋብሪካ ዋና መንደር 

አቶ ዓለም ከበደ የኦሞ ኩራዝ ቁጥር አንድ ስኳር ፋብረካ ኦፕሬሽን ምክትል ዋና ሥራ አስኪያጅ በበኩላቸው በፕሮጀክቱ 

እየተከናወነ ስለሚገኘው የቴክኖሎጂና የዕውቀት ሽግግር የዋና ሥራ አስኪያጁን ሀሳብ ሲያጠናክሩም የፕሮጀክቱ 60 የሚሆኑ 

የምህንድስና ባለሙያዎች በሜካኒካል፣በኤሌክትሪካል እና በምርት ፕሮሰስ የፋብሪካው የግንባታ ስራዎች ላይ መሳተፋቸውን 

ነው የጠቆሙት፡፡  
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የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን እና በእርሱ ስር የተለያዩ ግንባታዎችን እያከናወኑ የሚገኙ አገር በቀል ተቋማት 

ባለሙያዎች የግንባታ ሂደቱን እየገመገሙ የሚሰሩበት ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ እየተሰራበት የሚገኝ በመሆኑም 

የኦሞ ኩራዝ ቁጥር አንድ ስኳር ፋብሪካ ግንባታ በአገራችን የስኳር ፋብሪካ ግንባታ ታሪክ ከፍተኛ ተሞክሮ የተገኘበትና 

የዕውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር የተከናወነበት እንዲሁም የፕሮጀክቱ የምህንድስና ባለሙያዎች ወደፊት የኦፕሬሽን ስራውን 

ሙሉ በሙሉ ተረክበው መስራት የሚችሉበትን መደላድል የፈጠረ ነው ሲሉም ይገልፃሉ፡፡  

አምስት ስኳር ፋብሪካዎች በሚገነቡበት በኦሞ ኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት የቁጥር ሁለት ስኳር ፋብሪካን የሚገነባው 

ኮምፕላንት የተሰኘ የቻይና ኩባንያም የካምፕ ግንባታውን አጠናቆ ወደ ፋብሪካ ግንባታ ስራው እየገባ ሲሆን፣ ሌላው የቻይና 

ኩባንያ የቁጥር ሶስት ፋብሪካን ግንባታ ማከናወን ይችል ዘንድ የቅድመ ክፍያ ተፈጽሞለት የሳይት ርክክብ መፈጸሙን የነገሩን 

ደግሞ የኩራዝ ቁጥር ሶስት ስኳር ፋብሪካ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ አክሊሉ አዳኝ ናቸው፡፡ ከኦሞ ወንዝ እስከ ቁጥር ሶስት 

ፋብሪካ የሚወስድ የ43 ኪሎ ሜትር የመንገድ ስራ ተጠናቆ ለትራፊክ ክፍት የተደረገ ሲሆን፣ የዋና መስኖ ግንባታውን ቁጥር 

ሶስት ስኳር ፋብሪካ እስከሚገነባበት ሻርማ እስከተባለ አካባቢ ለማድረስ በስኳር ኮርፖሬሽን በኩል የሰርቬይንግ እና ዲዛይን 

እንዲሁም በፕሮጀክቱ በኩል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን ከአቶ አክሊሉ ገለጻ ተረድተናል፡፡ ወደ ፋብሪካ ቁጥር 

3 እና 4 የሚደርስ የመንገድ ስራም በቻይና የመንገድ ስራ ተቋራጭ ኩባንያ ለመገንባት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በመፋጠን 

ላይ ናቸው፡፡     

እናም በኦሞ ኩራዝ ስኳር ልማት ፕሮጀክት የቁጥር አንድ ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ስራ በአገራችን የስኳር ፋብሪካ የግንባታ ታሪክ 

ልዩ ስፍራ ተሰጥቶት እንዲዘከር እየተከናወነበት ከሚገኘው የቴክኖሎጂና  የዕውቀት ሽግግር ባሻገር የአካባቢውን አርብቶ አደር 

ከዝቅተኛ የስራ መደብ እስከ ፋብሪካ ማሽን ከፍተኛ ኦፕሬተርነት በማሳተፍም ነገ የአካባቢው ተወላጅ አርብቶ አደሮች ልጆች 

በአመራር ደረጃ ሊሳተፉ የሚችሉበትን ሁኔታ ቀይሶ በመተግበር ሌላኛውን ታሪኩንም እየፃፈ መሆኑን ልብ ይሏል!           


