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ቆራሪት እንግዶቿን “ሁሉ በደጄ “ ብላ እየ ተቀበለች ነ ው 

ከአሸናፊ ደመቀ 

ከመስከረም ወር 2005 ዓ.ም. ወዲህ የ ተቆረቆረችውና በትግራይ ክልል ሁመራ ዞን ወልቃይት ወረዳ 

የ ምትገ ኘው ቆራሪት በአጭር ጊዜ ወደ ከተማነ ት እየ ተቀየ ረች መሆኑ ይነ ገ ራል፡ ፡  ታዲያ ቆራሪት የ ሚለው 

የ ትግርኛ ቃል ትርጉም ነ ፋሻማ እንደማለት ነ ው ፡ ፡  እውነ ትም አካባቢው ቆላማ መሆኑና ቆራሪት ደግሞ 

ቆላማ  ግን ናፋሻማ መሆኗ ይህን ስሟንአሰጥቷታል፡ ፡   

ከአንድ አሳዛኝ ታሪክ ካሰለፈ አባዎራ ቤተሰብ ውጭ ሰው ያልነ በረባት ቆራሪት በአጭር ወራት ውስጥ ወደ 

ከተማነ ት የ መቀየ ሯ ምስጢር ታዲያ የ ወልቃይት ስኳር ልማት ፕሮጀክት የ ስራ እንቅስቃሴ በአካባቢው መጀመር 

ነ ው፡ ፡  እናም ፕሮጀክቱ እንቅስቃሴ በጀመረባቸውና በልማቱ አማካይነ ት በአንደኛው ዙር ከቀያቸው የ ሚነ ሱ 

የ ቃሌማ እና የ ጸብሪ ቀበሌ ገ በሬ ማኅበራት የ ሚነ ሱ 2610 የ ሚሆኑ አባወራዎች ቆራሪት ላይ በተሰጣቸው 

ቦታ ቤታቸውን እየ ገ ነ ቡ በመግባት ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡   

ቆራሪት ታዲያ እንግዶቿን ስትቀበል 

የ ነ ዋሪዎቿን የ አኗኗር ዘይቤ የ ሚቀይርና 

ለእንግልትና ላልተመቻቸ ህይወት 

ይዳርጓቸው የ ነ በሩትን የ መሰረተ ልማትና 

የ ማኅበራዊ አገ ልግሎት መስጫ ተቋማትን 

ችግር ቀርፋና ደረጃቸውን በጠበቀ መልኩ 

አስገ ንብታ ነ ው፡ ፡  ቆራሪት እንግዶቿን 

የ ተቀበለችው አስራ ሁለት የ ውኃ 

ጉድገ ዋዶች (6 ሃንድ ፓምፕ እና 6 

ጥልቅ ጉድጓድ)፣  አንድ ሁለተኛ ደረጃ 

ት/ቤት፣  አንድ ጤና ጣቢያ፣ ሁለት መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ( ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍል)፣ አንድ ከ1ኛ እስከ 

4ኛ ክፍል መማሪያ ት/ቤት፣ የ ቀበሌ መስተዳድር ጽ/ቤት እና አንድ የ ገ በሬዎች ማሰልጠኛ ጣቢያ ደረጃቸውን 

ጠብቀው እንዲገ ነ ቡ በማድረግ ሲሆን ወጪው የ ተሸፈነ ውም በስኳር ኮርፖሬሽን ነ ው፡ ፡  ይህ የ ህዝብን 

ሁለንታዊ ተጠቃሚነ ት ያረጋገ ጠ የ ስኳር ኮርፖሬሽን የ አሰራር አቅጣጫ ደግሞ በደቡብ ኦሞ፣ በጣና 

በለስ፣ በከሰም-ተንዳሆ የ ኮርፖሬሽኑ ፕሮጀክቶችም የ ተተገ በረ የ ኮርፖሬሽኑንና የ መንግስትንሕዝባዊነ ት 

የ ሚያንጸባርቅ ተግባር ነ ው፡ ፡  

እናም በቆራሪት እየ ሰፈሩ የ ሚገ ኙ እነ ዚህ የ ልማት ተነ ሺዎች ቀደም ሲል ይገ ፉት የ ነ በረን እንግልትና ውጣ 

ውረድ የ በዛ በትን ሕይወት በነ በር ሊያወሱት ሁሉ ነ ገ ር ተመቻችቷል፡ ፡  ቄስ ምሩጽ ገ ብረ ሚካኤል ከቆራሪት 
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ሰፋሪዎች አንዱ ናቸው፡ ፡  

ከቃሌማ ገ በሬ ማኅበር 

እንደመጡና ሀብትና 

ንብረታቸው ተገ ምቶ 

በተሰጣቸው ካሳ ቆራሪት ላይ 

ቤት እንደሰሩ የ ገ ለጹት ቄስ 

ምሩጽ  “ወደዚህ ከመምጣችን 

በፊት ከመንግስት ኃላፊዎች 

ጋር ብዙ ጊዜ ውይይት 

አድርገ ናል፤  የ ውኃ 

አቅርቦት፣ የ ህክምና 

አገ ልግሎት፣ የ ትምህርት 

ተቋማት፣ ወዘተ  እንደሚሟላልን ከጅምሩ ነ ግረውን ነ በር ፣ በተነ ገ ረን መሰረትም ሁሉም ነ ገ ር ተሟልቶ 

አግኝተነ ዋል “ ይላሉ፡ ፡   “ በነ በርኩበት የ ቃሌማ ቀበሌ ገ በሬ ማኅበር የ ነ በረው ትምህርት ቤት እስከ 

አራተኛ ክፍል ብቻ ስለነ በር ልጆቼ ማይጋባ ከተማ ቤት ተከራይተው ይማሩ ነ በር ፤  አሁን በቆራሪት 

ቤተሰባችን በአንድ ላይ ሆኖ ልጆቼም በቅርባቸው የ ሚማሩበት ሁኔታ በመመቻቸቱ እጅግ ተደስተናል “ ሲሉም 

ቄስ ምሩጽ ቆራሪት ለመላ ቤተሰባቸው ሁሉ በደጄ ብላ እንደጠበቀቻቸው ይናገ ራሉ፡ ፡  

ሌላው ከቃሌማ ገ በሬ ማኅበር ወደ ቆራሪት መጥቶና ቤት ሰርቶ ኑሮውን በመግፋት ላይ የ ሚገ ኘው ወጣት 

ገ ብረ ሚካኤል ደጀን በነ በረበት የ ቃሌማ ገ በሬ ማኅበር መማር የ ቻለው እስከ አራተኛ ክፍል ብቻ 

እንደነ በርና ትምህርቱን ለመቀጠል ማይጋባ መሄድ የ ግድ ይለው ስለነ በርና ይህም የ እርሻ ስራውን በጎ ን 

ለማካሄድ ስለማያስችለው ትምህርቱ በዚያው ተገ ትቶ እንደቆየ  ይናገ ራል፡ ፡  ገ ብረ ሚካኤል አያይዞም “ 

ትምህርት ቤቱ ካለሁበት በጣም እሩቅ ስለነ በር ከአራተኛ ክፍል አቋርጨ ነ በር፤  አሁን ግን እዚህ ቆራሪት 

ሁሉ ነ ገ ር ስለተሟላ እስከመጨረሻ ለመማር አቅጃለሁ“ ይላል፡ ፡  
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ወደቆራሪት ስንመጣ ከመንግስት አካላት ጋር 

በተደጋጋሚ ተወያይተን፣  አምነ ንበትና ደስ 

ብሎን  ነ ው የ ሚሉት ሌላዋ ሰፋሪ ወ/ሮ 

ለታይ ግደይ ናቸው፡ ፡   “ በቃሌማ ለነ በረኝ 

ሀብትና ንብረት የ ተሰጠኝ የ ካሳ ክፍያ በቂ 

ነ ው፤  እዚህ ቆራሪት ቤት ሰርቻለሁ፤ በእርግጥ 

ቤቴን  በነ በረኝ ገ ንዘብ ካሳ ሳይሰጠኝ 

ቀደም ብየ  ነ ው የ ሰራሁት፤ ሁሉም የ ማኅበራዊ 

አገ ልግሎት መስጫ ተቋማት እዚህ ተሟልተዋል፤  

የ በፊት አኗኗራችን ውጣ ውረድ የ በዛ በት ነ ው ፤  ህክምና በበቂ ሁኔታና በቀላሉ አናገ ኝም ነ በር፣  እዚህ 

ለእኛም ሆነ  ለልጆቻችን ሁሉ ነ ገ ር በቅርብ ርቀት ይገ ኛል “ በማለትም ቆራሪት በአጭር ወራት ውስጥ ወደ 

ከተማነ ት እየ ተቀየ ረች መሆኗን ይናገ ራሉ፡ ፡  

በቆራሪት ብቻውን አስራ ሁለት ዓመታት ለኖረ አንድ ገ በሬ ታዲያ ማኅበራዊ ተቋማቱ እደጁ ድረስ 

መጥቷል!ይህ አባወራ ስሙ ፋንታሁን መኮንን ይባላል፡ ፡  አቶ ፋንታሁን ቀደም ሲል ህይወት በቆራሪት ምን 

ትመስል ነ በር ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄ “ በቆራሪት ለአስራ ሁለት ዓመት ኑሪያለሁ፤ በእርሻ ነ ው 

የ ምተዳደረው፤ ከብቶችና የ ንብ ቀፎም አለኝ “ ብሎ መናገ ር እንደጀመረ ፊቱን ቅጭም አድርጎ  ከስድስት 

ዓመታት በፊት የ ገ ጠመውን አሳዛኝ ታሪክ እንዲህ አጫወተን፡ ፡   

“በ2000 ዓ.ም. ባለቤቴ ካላዛር 

በሚል ስያሜ በበረሃማ አካባቢዎች 

በሚታወቅ በሽታ እጅግ ታማብኝ ነ በር፣  

በዚህ ላይ ደግሞ  ነ ብሰጡር ነ በረች ፤  

እናም አሁን እንደምታዩት ሳይሆን 

በቆራሪት እኔ ብቻ ከቤተሰቤ ጋር ነ በር 

የ ምኖረው ፤  በዚህ የ ሚያልፍ ምንም 

መንገ ድም ሆነ  የ ጤና፣ የ ትምህርት ተቋም 

አልነ በረም፤  ታዲያ የ ባለቤቴን ህይወት 

ለማዳን አስከ ዓዲ ረመጽ ድረስ በእግር 

የ ሰባት ሰዓት መንገ ድ በቃሬዛ ተሸክሜ ወስጄና ከዚያም ከዓዲ ረመጽ ወደ ሁመራ በመኪና ወስጄ ሀኪም ቤት 

ባደርሳትም ህይወቷን ማትረፍ አልቻልኩም ፤  በአካባቢው ቶሎ ወደ ህክምና ጣቢያ መድረስ የ ማይቻል 

ስለነ በር በሆዷ የ ያዘቸው ልጅ ቢተርፍም እርሷ ግን እስከወዲያኛው አሸለበች፤ ሶስት ልጆቻችን እስካሁን 
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ከሟቿ ባለቤቴ ወላጆች ጋር እየ ኖሩ ይገ ኛሉ፤  አሁን ታዲያ በስኳር ልማቱ አማካይነ ት ሚስቴን ያሳጣኝ 

የ ሕክምና አገ ልግሎት እጦት ተወግዶ ህክምናው እበሬ ድረስ መጥቷል፤  እኔ ና ልጆቼ ከእንግዲህ በህክምና 

ዕጦት ለሞት አንዳረግም ብዬ አምናለሁ “ ሲል ስኳር ልማቱ ያመጣለትን በረከት አቶ ፋንታሁን ፈጣሪውን 

እየ ጠራ ያመሰግናል፡ ፡   

ስኳር ኮርፖሬሽን በወልቃይት ስኳር 

ልማት የ ስራ እንቅስቃሴ ሳቢያ 

ከቀያቸው ተነ ስተው በቆራሪት 

ከሚሰፍሩ ቀበሌ ገ በሬ ማኅበራት 

የ ተውጣጡ ስራ የ ሌለቸውን 204 

ወጣቶችንም በተለያዩ ስምንት የሙያ 

ዘርፎች አሰልጥኖ በሚያዚያ ወር 

አጋማሽ ገ ደማ ማስመረቁና 

በማኅበራት ተደራጅተው በፕሮጀክቱ 

የ ስራ ዕድል የ ሚያገ ኙበትን ሁኔታ 

ማመቻቸቱ  ኮርፖሬሽኑ 

ከሚያከናውናቸው ህዝብን ተጠቃሚ የ ሚያደርጉ ተግባራቱ ሌላኛው ማሳያ ነ ው፡ ፡ ከእነ ዚህሰልጣኞች መካከል 

ደግሞ 32 ሴቶች ናቸው፡ ፡  ወጣቶቹ በግንበኝነ ት፣ በልስን፣ ቀለም ቅብ፣ በብረታ ብረት፣  ኤሌክትሪክ 

ኢንስታሌሽን፣ በሳኒተሪ፣  ወዘተ ሙያዎች ከሁመራ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በመጡ መምህራን ተግባር ተኮር ስልጠና 

የ ተሰጣቸው ሲሆን በዚሁ በተግባር ላይ በተመሰረተ የ ስልጠና ወቅትም የ ማይጋባ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ቢሮን፣  

የ ቢሮውን መጸዳጃ እና መታጠቢያ ቤት ገ ንብተው በምረቃ በዓላቸው ወቅት ለጉብኝት እንዲበቃ አድርገ ዋል፡ ፡  

አካል ጉዳተኝነ ቱ ሳይበግረው ስልጠናውን ተከታትሎ ያጠናቀቀው ወጣት አስበይ ግደይ የ 10ኛ ክፍል 

ትምህርቱን አጠናቆ ያለስራ በነ በረበት ወቅት ይህ የ ስልጠና ዕድል ሲመጣ አካል ጉዳተኛነ ቱ ከመሳተፍ 

እንደማያግደው እርግጠኛ እንደነ በርና ለስልጠናው ተመልምሎ በሳኒተሪ ሙያ እንደተመረቀ ይናገ ራል፡ ፡  

“ስልጠናውን አጠናቅቄ ስራ የ ማገ ኝበትን ዕድል ኮርፖሬሽኑ በማመቻቸቱና በስልጠና ወቅት የ ማረፊያ እና 

የ ኪስ ገ ንዘብ በመስጠቱ አጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ፤ በተግባር የ ተደገ ፈ ስልጠና በማግኘቴ ወደፊት ስራየ ን 

ያለምንም ችግር ማከናወን የ ምችልበት አቅም ፈጥሬለሁ ፤ ከስራ አጥነ ት በመገ ላገ ሌ እጅግ ደስተኛ ነ ኝ 

“በማለትም ስኳር ኮርፖሬሽን ስላደረገ ለት እገ ዛ ወጣት አስበይ ይናገ ራል፡ ፡  



5 
 

አንድ ዓመት ያልሞላው ልጇን ይዛ በምረቃ በዓሉ ዕለት ያገ ኘናት 

ሌላዋ ሰልጣኝ ተመራቂ ማሾ ደሴ ትባላለች፡ ፡  ትዳር ከመሰረተች 

አንድ ዓመት እንደሆናት የ ምትገ ልጸው ወ/ሮ ማሾ በስልጠናው ወቅት 

ቤተሰቦቿም ሆኑ ባለቤቷ ልጇን በመንከባከብ ስልጠናውን 

እንድትከታተል እንዳገ ዟት ትናገ ራለች፡ ፡  “የ ሰለጠንኩት በቀለም ቅብ 

ሙያ ነ ው፤ ስልጠናው ሙሉ አቅም ፈጥሮልኛል፤ ከሰባተኛ ክፍል 

ያቋረጥኩትን ትምህርትም እየ ሰራሁ ለመቀጠል ዕቅድ አለኝ 

፤ በወልቃይት ቀደም ሲል ወላጆቻችን እንዲህ ዓይነ ት ዕድል አያገ ኙም 

ነ በር፤  ሌሎች ሴት እሀቶቼም የ እኔ ዓይነ ት ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ መልዕክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ“ 

በማለት ወደ ስራ ዓለም የ መትቀላቀልበት 

ወቅት ላይ በመድረሷ ደስተኛ መሆኗን 

ገ ልጻለች፡ ፡  

በአንደኛ ዙር 204 ወጣቶችን በተለያየ  

ሙያ ለማሰልጠን  ብር 940,514 

ተመድቦ የ ተከናወነ  ሲሆን ከዚህም ውስጥ 

ስኳር ኮርፖሬሽን  ብር 

865,514የ ወልቃይት ወረዳ መስተዳድር 

ጽ/ቤት ደግሞ ብር 75,000 

መሸፈናቸውን የ ሚገ ልጹት ደግሞ አቶ ኃይሌ 

ገ /መድኅን  በፕሮጀክቱ የ ሕዝብ አደረጃጀት ም/ስራ አስኪያጅ ናቸው፡ ፡  በቀጣይም 130 የ ሚሆኑ ወጣቶችን 

ግብርና ተኮር በሆነ  ሙያ ማለትም በመስኖ ልማት፣ በከብት ዕርባታና ወተት ልማት፣  በዓሣ ልማት እና 

በምግብ ዝግጅት ሙያዎች ለማሰልጠን መታቀዱን አቶ ኃይሌ አብራርተዋል፡ ፡   

በልማቱ ምክንያት ከቀያቸው ለሚነ ሱ 

አባወራና እማወራዎች በሚያዚያ ወር 

መጀመሪያ ገ ደማ የ ካሳ ክፍያ መከፈል 

መጀመሩን የ ጠቆሙት አቶ ኃይሌ በልማቱ 

ተነ ሺ የ ሆኑ የ ኅብረተሰቡ አካላት 

ከልማቱ የ መጀመሪያ ተጠቃሚዎች እራሳቸው 

መሆናቸውንና የ ልማቱ ባለቤት እኛ ነ ን 

የ ሚል እምነ ት ስላላቸው በቆራሪት 
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በተሰጣቸው ቦታ ላይ የ ካሳ ክፍያ መከፈል ከመጀመሩ በፊት በእራሳቸው ወጪ ቤታቸውን መገ ንባት 

መጀመራቸውን አውስተዋል፡ ፡  በቆራሪት ሰፈራ ጣቢያ እያንዳንዱ አባወራ ነ ባር ይዞታውን ባገ ናዘበ መልኩ ከ 

0.75 አስከ 1.75 ሄክታር በመስኖ ሊለማ የ ሚችል የ እርሻ መሬት ለመስጠት ዝግጅቱ ተጠናቆ ወደ 

ተግባር መገ ባቱንና በአካባቢውም ሰፊ የ ግጦሽ መሬት እንዳለ አቶ ኃይሌ አያይዘው ገ ልጸዋል፡ ፡   

በወልቃይት ስኳር ልማት ፕሮጀክትና ከፕሮጀክት ልማቱ ጋር በተያያዘ በተለያዩ የ ግንባታ ስራዎች 

እየ ተሳተፉ ባሉ አገ ር በቀልና የ ውጭ ተቋማት አማካይነ ት ከ 7,474 በላይ የ ሚሆኑ ዜጎ ች የ ስራ ዕድል 

እንደተፈጠረላቸው የ ሚገ ልጹት የ ፕሮጀክት ጽ/ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አመናይ መስፍን በበኩላቸው 

ወደፊት ፋብሪካው ተጠናቆ ሙሉ የ ማምረት አቅሙ ላይ  ሲደርስ  ከ80 እስከ 100 ሺህ ለሚሆኑ ዜጎ ች 

የ ስራ ዕድል እንደሚፈጥር ይናገ ራሉ፡ ፡  በፕሮጀክቱ 18 ነ ባር እና 13 አዳዲስ ማኅበራት ተደራጅተው 

በፕሮጀክቱ በተለያየ  ስራ ላይ እየ ተሳተፉ እንደሚገ ኙ አቶ አመናይ በመግለጽ ፕሮጀክቱ ሌሎች 

የ ኢንቨስትመንት መስኮችን ገ ና ከአሁኑ መሳብ መጀመሩንና ባለ አራት ኮከብ ሆቴል ፣  የ ከብት 

ማድለቢያ፣ የ ነ ዳጅ ማደያ እና የ መሳሰሉ ተቋማትን ለመገ ንባት የ ውጭና የ አገ ር ውስጥ ባለሀብቶች መጠየ ቅ 

እንደጀመሩ ያብራራሉ፡ ፡  ፕሮጀክት ጽ/ቤቱ በግድብና መስኖ ግንባታ ፣  በቤቶች ልማት ፣  ባፋብሪካ ግንባታ 

እና በዘር እና ኮሜርሻል አገ ዳ በበጀት ዓመቱ በዕቅድ የ ያዛቸውን ተግባራት ለማሳካት የ በኩሉን ጥረት 

እያደረገ  እንደሆነ ም አቶ አመናይ ገ ልጸዋል፡ ፡  

በወልቃይት ስኳር ልማት ፕሮጀክት 

የ እርሻ ኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል 

ስራ አስኪጅ አቶ አብርሃም ሙሉ 

ደግሞ በእርሻው ዘርፍ በሁለት 

ሳይቶች ማለትም በቃሌማና በራያ 

በ512 ሄክታር መሬት ላይ የ ዘር 

አገ ዳ ልማት እየ ተካሄደ 

እንደሆነ ፣  በያዝነ ው ዓመት 

3,000 ሄክታር የ ኮሜርሻል እና 

ዘር አገ ዳ ልማት ለማከናወን 

ዕቅድ ተይዞ እየ ተሰራ መሆኑንና 

ከዚህም ውስጥ 800 ሄክታሩ የ ዘር አገ ዳ ልማት የ ሚከናወንበት እንደሆነ  ያብራራሉ፡ ፡  ይህ በድምሩ 

በ1,312 ሄክታር ላይ የ ሚለማ የ ዘር አገ ዳም  በ2006 እና በ2007 ዓ.ም. 8,000 ሄክታር 

ኮሜርሻል አገ ዳ  ለማልማት እንደሚያስችል አቶ አብርሃም ያስረዳሉ፡ ፡  ታዲያ በቃሌማ በ300 ሄክታር 

መሬት ላይ ያለው የ ዘር አገ ዳ ልማት በኤሌክትሪክ ኃይል በፓምፕ አማካይነ ት የ ሚለማ በመሆኑና 
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በኤሌክትሪክ መቆራረጥ ምክኒያት በዘር አገ ዳ ልማቱ ላይ የ ውኃ ዕጥረት በማጋጠሙ ችግሩን ለመፍታት ከሽሬ 

ወደ ፕሮጀክቱ  በእንጨት የ ኤሌክትሪክ ምሰሶ አማካይነ ት የ ሚተላለፈውን ኃይል በኮንክሪት ፖል የ መተካት 

ስራ እየ ተጠናቀቀ መሆኑንም አቶ አብርሃም ጠቁመዋል፡ ፡   

ለወልቃይት ስኳር ልማት ፕሮጀክት የ ሸንኮራ አገ ዳ ልማት የ ሚውለው ውኃ ዛሬማ ወንዝ ላይ የ ሚገ ነ ባውና 

143 ሜትር ከፍታና 720 ሜትር ስፋት ያለው ግድብ ግንባታ እና 70 ኪሎ ሜትር ርዝመት የ ሚኖረው 

የ ዋና ካናል ግንባታ ወሳኝ ነ ው፡ ፡  ግንባታውን የ ሚያከናውነ ው አገ ር በቀል ተቋም የ ሆነ ው ሱር 

ኮንስትራክሽን ኃ.የ ተ.የ ግል ማኅበር ሲሆን የ ዚህ ተቋም የ ዛሬማ ሜይ-ደይ ግድብ ፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ 

ኢንጂነ ር አርአያ ግርማይ በግድብ እና ዋና ካናል ግንባታው በኩል ተቋማቸው የ ደንበኛቸውን የ ስኳር 

ኮርፖሬሽንን እቅድ ግምት ውስጥ በማስገ ባት በ30 ወራት ውስጥ ግንባታውን ለማጠናቀቅ በተለይ በአሁኑ 

ወቅት 24 ሰዓት እየ ተሰራ መሆኑን ይናገ ራሉ፡ ፡  የ ግድቡ ግንባታ እስካሳለፍነ ው ሚያዚያ ወር አጋማሽ 

ድረስ 10.5 % መሆኑን የ ጠቆሙት ኢንጂነ ር አርአያ እስከ መጪው መስከረም ወር አጋማሽ ድረስ ወንዙን 

ለመቀልበስ የ ሚያስችል የ ዳይቨርዥን ኮንዲዩት ስራ ለማጠናቀቅ እየ ተሰራ መሆኑንና የ ዋና ካናል ግንባታ 

ስራውም ጎ ን ለጎ ን እየ ተካሄደ መሆኑን ያብራራሉ፡ ፡   

እናም ስኳር ኮርፖሬሽን የ ወልቃይት 

ስኳር ልማት ፕሮጀክት የ ስራ 

እንቅስቃሴን የ አካባቢውን ሕዝብ 

ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ ማከናወኑን 

ቀጥሏል፣  የ ወልቃይት አካባቢ 

ህዝብም ከልማቱ መጠቀም ጀምሯል፣  

ከዚያም በላይ ደግሞ ትልቅ ተስፋ 

ሰንቋል! ወልቃይት ከመሰረተ ልማት 

አውታሮችና ከማኅበራዊ ተቋማት ጋር 

መተዋወቋ ብቻ ሳይሆን 

የ ባለሀብቶችን ዓይን የ ምትስብ 

የ ኢንዱስትሪ ዞን  የ መሆን ተስፋዋ ለምልሟልና!ታዲያ ቆራሪትምእንግዶቿን ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ ብላ 

መቀበሏን ቀጥላለች! ነ ገ  እና ከነ ገ  ወዲያ ቆራሪት ትልቅና ዘመናዊ ከተማ መሆኗ አይቀሬ ነ ው!! 

“ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል” ተብሏልና!፡ ፡  


