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በበለስ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ምክንያት ወደ ሌላ አካባቢ 
ለሚሰፍሩ ዜጎች የማሕበራዊ ተቋማት ግንባታዎች 

ተጠናክረው ቀጥለዋል 

                                            /በይልቃል አበበ 02-04-14/ 

 

የ22 አመቱ ወጣት ጌታቸው ትሮሬ ኡሳሞ የአስረኛ ክፍል ትምህርቱን 
እንዳጠናቀቀ በአገሩ ሰርቶ ለመለወጥ ከመጣር ይልቅ ከሰው አገር 
"የሚያፍሰውን" ገንዘብ በመናፈቅ ወደ ሱዳን ካርቱም ተሰዶ አንድ አመት 
ከስድስት ወር በዚያ ቆይቷል፡፡ በባእድ አገር ያሳለፋቸው ጊዜያት የትውልድ 
ቀዬውን ጥሎ ሲሰደድ እንዳሰበው ሆኖ አላገኘውም፡፡ 

በሱዳን በነበረው የ18 ወራት ቆይታው የተሻለ ነገር ፍለጋ ከቦታ ቦታ 
ተዘዋውሯል፡፡ ከርሃብና ጥማቱ በተጨማሪ በርካታ የሕይወት መሠናክሎችን 
ለመጋፈጥና ለማለፍም ተገዷል፡፡  

ለሰፋሪዎች በመገንባት ላይ የሚገኘው የመጀመሪያ ደረጃ 

ሙሉ ሳይክል ት/ቤት - ፓዌ ወረዳ 
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የሄደበት የስደት አገር እንዳልተመቸውና ያሰበውን እንዳላገኘ የሚያውቁትና 
ካለአባት ያሳደጉት እናቱና ቤተሰቦቹ  በትውልድ ቀዬው ሕይወቱን 
ሊቀይርለት የሚችል  የስኳር ልማት ፕሮጀክት መጀመሩን የሚያበስር 
መልእክት ይልኩበታል፡፡ ወትሮውንም የስደት ኑሮ ያልተመቸው ወጣት 
ጌታቸው ጊዜ ሳያባክን ወደ እናት አገሩ ተመልሶ ወደ ትውልድ ቀዬው 
ያቀናል፡፡ 

አስረኛ ክፍል ያጠናቀቀበትን የትምህርት ማስረጃዎቹን ይዞ ወደ ስኳር 
ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤቱ ያመራል፡፡ ጽሕፈት ቤቱም ፕሮጀክቱ ከስኳር ልማቱ 
ጎን ለጎን የአካባቢውን ሕብረተሰብ እንዲሁም በፕሮጀክቱ ምክንያት ወደ ሌላ 
ቦታ እንዲሰፍሩ የተደረጉ ዜጎችንና ልጆቻቸውን መጥቀም ዓላማው መሆኑን 
በመግለጽ ወጣት ጌታቸው ጫንጮ በሚገኘው የኢትዮጵያ መንገዶች 
ባለሥልጣን የማሠልጠኛ ማዕከል በትራክተር 

ኦፕሬተርነት እንዲሰለጥንና የፕሮጀክቱ ቋሚ ሠራተኛ እንዲሆን እድል 
ይሰጠዋል፡፡ አጋጣሚውም ራሱን ከመቻል አልፎ አቅመ ደካማ የሆኑ እናቱን 
እንዲረዳ አስችሎታል፡፡  

ይህ ከአስር ሺ በላይ ለሆኑ ዜጎች የስራ እድል የፈጠረው የጣና በለስ የስኳር 
ልማት ፕሮጀክት ከአዲስ አበባ በ576 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝና 
በአማራና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ውስጥ ሦስት ስኳር ፋብሪካዎች 
የሚገነቡበት ፕሮጀክት ነው፡፡ 

በፕሮጀክቱ የሚገነቡት እነዚህ ፋብሪካዎች በሙሉ አቅማቸው ማምረት 
ሲጀምሩ በአመት እያንዳንዳቸው 242 000 ቶን ስኳር እንደሚያመርቱ 
የሚጠበቁ ሲሆን፣ ለዚህም በግብአትነት በ75 ሺ ሔክታር መሬት ላይ በበለስ 
ወንዝ አማካይነት የሚለማውን የሸንኮራ አገዳ ይጠቀማሉ፡፡ 

በፕሮጀክቱ የፋብሪካ ተከላ ፣ የአገዳ ተከላ ፣ የመኖሪያና መኖሪያ ያልሆኑ 
አገልግሎት መስጫ ተቋማት ግንባታዎች በመከናወን ላይ የሚገኙ ሲሆን፣ 
ከዚሁ ጎን ለጎን በፕሮጀክቱ ክልል ውስጥ የሚገኙ የሕብረተሰብ ክፍሎችን 
ወደ ሌላ አካባቢ ለማስፈር የሚያስችሉ የመሠረተ ልማትና የማሕበራዊ 
ተቋማት ግንባታዎች በመፋጠን ላይ ይገኛሉ፡፡ 
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እነዚህ ግንባታዎች ከሚካሄዱባቸው ቦታዎች መካከል በቤኒሻንጉል ጉሙዝ 
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመተከል ዞን በፓዊ ወረዳ በተለምዶ" አባ ወሬኛ 
" በመባል የሚጠራው ስፍራ ይገኝበታል፡፡ 

 

 
አዲስ የተገነባውና ወደ ሠፈራ መንደር የሚስደው 10 ኪ.ሜ ርዝመት ያለው መንገድ 

ይህ 1276 አባ ወራዎችና እማ ወራዎች እንደሚሰፍሩበት የሚጠበቀው አካባቢ 
ልማቱ የኛ ነው በማለት ከቀያቸው በገዛ ፈቃዳቸው ለሚወጡ አርሶ አደሮች 
ከመምጣታቸው በፊት ለልጆቻቸው ትምህርት ቤት ፣ ለእነርሱና 
ለእንሰሶቻቸው ሕክምና መስጫ ተቋማት ፣ የንጹሕ መጠጥ ውሃና የወፍጮ 
ተቋማት ግንባታዎች በመከናወን ላይ ይገኛሉ፡፡ 

በስኳር ኮርፖሬሽን የሕዝብ አደረጃጀት ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ 
ዳመነ ዳሮታ በበለስ ስኳር ልማት ምክንያት በተጠቀሰው አካባቢ ለሚሰፍሩ 
ዜጎች ቀድሞ ከነበሩባቸው አካባቢዎች ጋር ተመጣጣኝ የሆኑ ወይም የተሻሉ 
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ማሕበራዊ ተቋማትንና የመሠረተ ልማት አገልግሎቶችን እንዲያገኙ በማሰብ 
ኮርፖሬሽኑ በመስራት ላይ እንደሆነ ይናገራሉ፡፡ 

ዜጎቹ ከመሠረተ ልማቱ በተጨማሪ በፕሮጀክቱ የስራ እድል እንዲያገኙና 
ባለቤት እንዲሆኑ እየተደረገ እንደሚገኝና ይህም የአካባቢው ነዋሪዎች ልማቱ 
መጣብን ሳይሆን መጣልን እንዲሉ እንዳስቻላቸው ነው የሚገልጹት፡፡  
በልማቱ አካባቢም የሚገኘው ሕብረተሰብ ከጅምሩ በተጨባጭ ከፕሮጀክቱ 
ተጠቃሚ መሆኑን እንዲያረጋግጥ  እየተደረገ የሚገኘውን ጥረትም 
አመልክተዋል፡፡ 

እነዚህ ዜጎች ከማሕበራዊ ተቋማትና ከመሠረት ልማት ግንባታዎች 
በተጨማሪ የእርሻ መሬትም ተዘጋጅቶላቸው በመከፋፈል ላይ ይገኛሉ ይላሉ 
አቶ ዳመነ፡፡ 

የበለስ ስኳር ልማት ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ አስራቴ አለኸኝ 
በበኩላቸው ለፕሮጀክቱ በተከለለው 75 ሺ ሔክታር መሬት ላይ የሚገኙ 
የፓዊ ወረዳ ነዋሪዎች ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ እንዲሄዱ የሚደረገው 
የመኖሪያና የእርሻ መሬት ተዘጋጅቶላቸውና ተገቢው ካሳ ተከፍሏቸው ነው 
ይላሉ፡፡ 

በ2005 ዓ.ም በአማራ ክልል በጃዊ ወረዳ በተመሠረቱ ሁለት የሰፈራ 
ጣቢያዎች እንዲሰፍሩ ለተደረጉ 1909 አባወራዎችና እማወራዎች ኮርፖሬሽኑ 
ከ53 ሚሊዮን ብር በላይ ካሳ መክፈሉንና ከ59 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ 
ወጪ የተለያዩ የማሕበራዊ ተቋማትና የመሠረተ ልማት ግንባታዎችን 
ማከናወኑን ገልጸዋል፡፡ 

በተመሳሳይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በዳንጉርና 
በፓዊ ወረዳዎች ወስጥ በሚገኙ በሁለት መንደሮች ለሚሰፍሩ 1606 ዜጎች 
ላፈሩት ሐብትና ንብረት ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ካሳ መከፈሉንና 
ኮርፖሬሽኑ ለተለያዩ የመሠረተ ልማትና የማሕበራዊ ቷቋማት ግንባታዎች 
ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ማድረጉንም አክለዋል፡፡   

በአካባቢው የሚካሄደው ልማት የኢትዮጵያውያን ሁሉ ልማት ነው በሚል 
አካባቢያቸውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ ለሚሰፍሩ  ወገኖች አስፈላጊ የሆኑ 
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ነገሮች በሙሉ ቀድሞ ከነበሩባቸው ስፍራዎች በተሻለ መልኩ እንዲገነቡ 
የቅርብ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም ስራ አስኪያጁ አስረድተዋል፡፡ 

የጣና በለስ የስኳር ልማት ፕሮጀክት ወጣት ጌታቸውን ለመሳሰሉ የአካባቢው 
ተወላጅ ወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠር ባለፈ ልማቱ የእኔ ነው በሚል 
በፈቃደኝነት ቦታቸውን ለልማቱ ለሚለቁ ወገኖች ደረጃቸውን የጠበቁ 
የማሕበራዊ ተቋማትና የመሠረተ ልማት አውታሮችን  መገንባቱ በየትኛው 
ስፍራ የሚካሄድ ልማት የሕዝብና ለሕዝብ ጥቅም የሚውል መሆኑን በሚገባ 
ያሳያል፡፡  

  


