
     የስኳር ልማቱ በረከት በአፋር አርብቶአደር ሕይወት

 የአፋር      ተወላጆች በበሬ ማረስ እንዲጀምሩ ያስቻለ ልማት! 

              የአገሬ ሰው ልቡ የከጀላትን ጉብል ለማግኘት መገናኛ መንገድ አጥቶ፣ የወደዳትን ከጎኑ ለማድረግ ተራራው የማይጋፋው ባላጋራ 

  ቢሆንበት

“       አንቺ ወዲያ ማዶ እኔ ወዲህ ማዶ

     ’’ አንገናኝም ወይ ተራራው ተንዶ

             ብሎ ቢያንጎራጉር፤ እንጉርጉሮው ምሬቱን ከመግለጽ ባለፈ ተስፋው መሟጠጡን የማመላከት ቃና የነበረው ቢሆንም ዛሬ ላይ 

             ተራራው ተንዶ አሊያም መላ ተበጅቶለት መገናኘት ስለሚቻል ዜማው አሁን ላይ ብዙምሚዛን ላይደፋ ይችላል፡፡

        “   ’’        ነገር በምሳሌ እንዲሉ ነውና የአፋር አርብቶአደርም የውኃ ነገር ሕልም ሆኖበት እንደመቆየቱ ይህን ዜማ ውኃን እንደልብ  

              ካለማግኘቱ ጋር አያይዞ እስከቅርብ ጊዜ ድረስ ቢያዜመው ለግመሎቹና ለከብቶቹ ውኃ ፍለጋ በየቦታው ይንከራተት ነበርና ፤በመንደር 

            ተሰባስቦ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችና ማኅበራዊ አገልግሎቶች ተጠቃሚ ሊሆን አልቻለምና ዜማው ለአፋር አርብቶአደር አሁንም 

     ድረስ ሚዛን ደፍቶ ቆይቷል ፡፡

      ይሁንና በክልሉ እየተገነቡ ላሉት ሁለት ስኳር ፋብሪካዎች(     ከሰም እና ተንዳሆ ስኳር ፋብሪካዎች)     የሸንኮራ አገዳ ልማት እንዲውሉ 

                የተገነቡት የከሰም እና የተንዳሆ የውኃ ግድቦች አማካይነት ዛሬ ላይ አርብቶአደሩ ሕልም ሆኖበት የኖረው ውኃ አጠገቡ ድረስ መጥቶ  

                ውኃ ፍለጋ መንከራተት ማቆም መጀመር ብቻ ሳይሆን በሬ ጠምዶ እና ሞፈር አቀናብሮ ማረስ መጀመሩ ስኳር ኮርፖሬሽን  

              እየገነባቸው ባሉ አዳዲስ እና ጅምር የስኳር ልማት ፕሮጀክቶች ወደዳር ተገፍቶ የቆየው በተለይም የአፋር አርብቶአደር የአኗኗር 

     ሁኔታውመለወጥ መጀመሩን አመላካች ነው፡፡

              አርብቶአደር አባአሚ ይባላል፤የአፋር ተወላጅ ሲሆን ከሰም ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በሬ ጠምዶ ሲያርስ ተመለከትነው፡፡ አፋር ላይ 

             የትኛው ዝናብ ኖሮ እርሻ ስራ ይታሰባል የሚል ሐሳብ በአዕምሯችሁ ቢንሸራሸር አይገርምም ፤ግን ተጀምሯል -   ዕድሜ ለከሰም ስኳር 

         ልማት ፕሮጀክት ፤በከሰም የውኃ ግድብ አማካይነት የአካባቢው ተወላጆች በተዘረጋላቸው    የመስኖ ውኃ አቅርቦት አማካይነት 

         በክልሉ ይተገበራል ተብሎ የማይታሰበው ግብርና መተግበር ጀምሯል-      የአፋር ልጆች በሬ ጠምደው ማረስ ችለዋል፡፡ 

          በከሰም ስኳር ልማት ፕሮጀክት አካባቢ ለሚገኙ አርብቶ አደሮች በሳቡሬ ቀበሌ 288      ቤቶች፣ ደሆ በተሰኘ ቀበሌ ደግሞ 250 ቤቶች 
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     የተገነቡ ሲሆን በተጨማሪም በደሆ ወደ 500         የሚደርሱ ቤቶች እየተገነቡ ነው፡፡ ተወላጆቹን በመንደር የማሰባሰቡ ስራም በተጠናከረ 

            ሁኔታ ቀጥሏል፤ይህም ተወላጆቹ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች እና ማኅበራዊ አገልግሎቶች ማግኘት እንዲጀምሩ መንገድ መጥረግ  

 ጀምሯል፡፡

   አባአሚን የሚኖረው በአፋር ክልል 

   የከሰም ስኳር ልማት ፕሮጀክት 

   በሚካሄድበት አካባቢ ሳቡሬ ተብሎ 

    በሚጠራ ቀበሌ ነው ፡፡ በቀበሌው 

    በአጎራባች መሬት ላይ በእርሻ ስራ 

   ተጠምደው ካገኘናቸው ሁለት ወደ 

   ከፊል አርሶአደርነት እየተሸጋገሩ ካሉ 

   የአፋር ተወላጅ ገበሬዎች ተጠጋን፤፤ 

   ያነጋገርነው የክልሉ ተወላጅና ከፊል 

  አርሶአደር አባአሚ ወደሚያርስበት 

     ጠጋ አልንና ስራ እንዴት ነው ? 

   “ብለን ጠየቅነው፤ በአስተርጓሚ፤  

           መንግስት መሬት ሰጥቶን እያረስን ነው፤ ቀደም ሲል በቆሎ ዘርቼ ነበር ፤በሶስት ሄክታር 

      መሬት ላይ ደግሞ ሽንኩርት አምርቻለሁ፤ ያወጣሁት 45000     ብር ሲሆን ያገኘሁት ገቢ 

225,000          ብር ይሆናል፡፡ የሸንኮራ አገዳ ልማቱ በአካባቢያችን መካሄዱ ለእኛ በጣም ጥሩ  

  ነው ፤



                 በልማቱ ምክኒያት እኛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ውኃ ማግኘት ችለናል፤ ሸንኮራ ሳይኖር በአካባቢያችን የእርሻ ስራ አይታወቅም ነበር ፤ በዚህ  

               ላይ በሸንኮራ ልማቱ በመሳተፍና ደመወዝተኛ ሆነን በመስራት በጣም ተጠቃሚ ሆነናል፡፡ ከዚህ ባሻገር ከበቆሎ እርሻችን የሚገኝ ገለባ  

          ’’      ለከብቶቻችን መኖ በመሆን ጥቅም ላይ በመዋሉ በተለያየ መልኩ ተጠቃሚ ሆነናል ሲል አጫወተን፡፡ ውኃ እና የአፋር አርብቶአደር  

        ሩቅ ለሩቅ ሆነው ተነፋፍቀው የመቅረታቸው ጉዳይ ተረት ሆነ -        የከሰም ስኳር ልማት ፕሮጀክት በረከት ለአፋር ተወላጆች ትሩፋቱን 

   መለገስ ጀመረ ይሏል !!!!

          “      ሌላዋ በግብርና ስራ ተሰማርታ ያገኘናት የክልሉ ተወላጅ አሀዲ መሐመድ ትባላላች፡፡ አሀዲ ኑሮዋን በቆሎ እርሻ ማሳዋ ካደረገች 

 ’’        ሰንብታለች ያሉን አቶ ሀሰን ዳውድ ሀሰን በስኳር ኮርፖሬሽን የከሰም/       ተንዳሆ ሁለገብ የስኳር ልማት ፕሮጀክት አስተባባሪ ናቸው፡፡ 

                እንደ አቶ ሀሰን ዳውድ ማብራሪያ በአጠቃላይ በክልሉ እየተገነቡ ባሉ ሁለት ስኳር ፋብሪካዎች ማለትም የከሰም እና የተንዳሆ ስኳር  
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             ፋብሪካዎች የክልሉ ተወላጆች የሚያገኙት የስራ ዕድል ስልሳ በመቶ እንዲደርስ እየተሰራ መሆኑን ነግረውን አሀዲ በአስተርጓሚ  

  እንድታነጋግረን አመቻቹልን፡፡

               አሀዲ በበቆሎ እርሻዋ አጠገብ ጎጆዋን ቀልሳ መኖር የጀመረችው በቆሎ እርሻዋ በአውሬ እንዳይበላ ለመጠበቅ መሆኑን ገልፃልን ሁለት 

                  ህፃናት ልጆቿና ባለቤቷ ከእርሷ ጋር እየኖሩ እንዳሉና ሌሎቹ ተለቅ ተለቅ ያሉት ልጆቿ በቤተሰቡ የከብት እና ግመል ዕርባታ ስራ ላይ  

               አተኩረው እየሰሩ እንዳሉ ገለጸችልን፡፡ አብረዋት እየኖሩ ያሉት ሁለት ልጆቿ ታዲያ ትምህርት ቤት ገብተው እየተማሩ መሆኑን ነው 

    ከአሀዲ ማብራሪያ መረዳት የቻልነው፤ ውኃ 

    ፍለጋ ከቦታ ቦታ መንከራተት በማቆማቸው 

!      በስኳር ልማቱ ሳቢያ የመስኖ ውኃ ማግኘት 

በመቻላቸው!!    ይህ ብቻም አይደለም 

    የልማቱ በረከት የንጹህ መጠጥ ውኃ 

    አቅርቦት ፣ የሕክምና ፣የስልክ ፣የመንገድ 

   ወዘተ አገልግሎቶችጭምር እንጂ!   ፡፡

“    መንግስት መሬቱን ሰጠኝ፤ከብት መጠበቅ 

     ትቼ ወደ እርሻ ስራው መጣሁ፤በበሬ አርሼ 

    በቆሎ የዘራሁት እኔው እራሴ ነኝ፤ከዚያም 

  በቆሎዬን ዝንጀሮ፣ከርከሮ እንዳይበላብኝ 

      ’’          መኖሪያዬን እዚሁ እርሻ ማሳዬ አጠገብ አደረኩ ያለችን አሀዲ ከበቆሎ እርሻ ጥሩ ጥቅም በማግኘቴ ወደ እርሻው አተኮርኩ፤በዚህ  

      እራሴን ችያለሁ ብዬ አምናለሁ ስትል ትገልፃለች፡፡

               አቶ ሀሰን ዳውድ እንደሚገልጹት በአፋር ክልል ለሚገነቡ ሁለት ስኳር ፋብሪካዎች በመስኖ ከሚለማው ሃምሳ ሺህ ሄክታር መሬት  

                ሌላ አስር ሺህ ሄክታር በመስኖ የሚለማ መሬት ለክልሉ ተወላጆች ለማዋል እየተሰራ ይገኛል፡፡ በእነዚህ ስኳር ፋብሪካዎች የስራ ዕድል 

             ከሚፈጠርላቸው ዜጎች መካከል ስልሳ በመቶ ያህሉም በክልሉ ተወላጆች እንዲሸፈን መንግስት እየሰራ መሆኑንና በተጓዳኝም በክልሉ 

    በሰማንያ ሁለት ማኅበራት የተደራጁ 4  ሺህ 860          ወጣቶች በካቦ ፣ ፎርማን፣ በማሽን ኦፕሬተርነት ሌሎች ሙያዎች እንዲሰለጥኑ 

       ተደርገዋል፡፡ ስኳር ኮርፖሬሽን እስካሁን እንኳ በክልሉ ወደ 1ሺህ 332       ወጣቶች በጥበቃና ሌሎች ሥራዎች ተቀጥረው እንዲሰሩ 

               ማድረጉን የሚገልጹት አቶ ሀሰን ዛሬ በበሬ የሚያርስ አፋር ማየት አንድ ትልቅ ተስፋ ነው፤ተወላጁ ልማቱን የተቀበለው ጥቅምና  

                  ጉዳቱን አይቶ ነው፤ ተወላጁ በባሕሪው ከወሬ ይልቅ ተግባራዊ ውጤቶችን አይቶ የመቀበል ልምድ ስላለው ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ያለ  



              የሽንኩርት ዋጋን በስልክ ሲያነጋግር ማዬት ትልቅ ተስፋ የሚያሳድር የልማት እንቅስቃሴ ነው፤ ይህ የስኳር ኮርፖሬሽን የልማት 

           እንቅስቃሴ ለክልሉ ተወላጆች ያመጣው ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው የልማት በረከት ነው ይላሉ፡፡

               ለተንዳሆ ስኳር ልማት ፕሮጀክት የሸንኮራ አገዳ ልማት እንዲውል የተገነባው የተንዳሆ ውኃ ግድብ ከሸንኮራ ልማቱ ባሻገር ለክልሉ  

           ተወላጆች ሌላ በረከት ይዞላቸው መጥቷል፤በአፋር ክልል የማይታሰብና ለተወላጆችም እንግዳ የሆነ የልማት ስራ!   ፡፡ ሥራው ደግሞ 

  የዓሣ ማጥመድ ስራ!  ፡፡

     በተንዳሆ የውኃ ግድብ በዓሣ ማጥመድ ስራ 

 የተሰማሩ 43    “  አባላት ያለው  የተንዳሆ ዓሣ 

 አስጋሪዎች ማኅበር ’’    ተቋቁሞ የአፋር ተወላጆች 

     ለእነርሱ ባይተዋር ሆኖ ከቆዬ የልማት እንቅስቃሴ 

     ጋር ከመገናኘት ባሻገር ከአዲስ የአመጋገብ ስርዓት 

    ጋር እያስተዋወቀ ይገኛል፡፡ እንደ ማኅበሩ 

     ሊቀመንበር አቶ ዓሊ ሣልህ ማብራሪያ ከዓሣ 

     ማጥመድ ስራ ጋር የማኅበሩ አባላት የተዋወቁት 

    ግድቡን ከሚሰሩ ሰራተኞች ሲሆን እነርሱም 

  ለክልሉ ማስተባበሪያ ጽ/   ቤት በማመልከትና ሕጋዊ 

     ፈቃድ በማግኘት ወደ ስራው ገብተዋል፡፡

“            ’’     የማኅበሩ አባላት የዓሣ ማጥመድ ስራ የሰለጠነው ክልሉ አመቻችቶልን ባህርዳር ሄደን ነው ያሉን አቶ ዓሊ ለተወላጆቹ እንግዳ  

              ከነበረው የዓሣ ማስገር ስራ ጋር ለመተዋወቅ ባህርዳር በስልጠና ላይ እንደተገኙ የተጋፈጡትና ዛሬ ላይ ፈገግ የሚያሰኛቸውን 

  አካፈሉን፤ እንዲህ ሲሉ-  “            ስልጠናው በሚሰጠን ወቅት የዓሣው ሽታ ለእኛ አዲስ ስለነበር አፍንጫችንን ይዘን ነበር እንሰለጥን  

 ’’              የነበረው ፤ እኛም ፈገግታቸውን በፈገግታ አጀብነው፡፡ ታዲያ ይህ ማኅበራቸው ሁለት የሞተር ጀልባዎች እንዳለው ፤ እነርሱንም 

               መንግስት እንደሰጣቸው የገለጹልን አቶ ዓሊ መጀመሪያ ላይ በተለይ የክልሉ ተወላጅ ለዓሣ እንግዳ በመሆኑ ማኅበሩ የገበያ ችግር  

             ነበረበት፤ በማለት ብዙም ሳይቆይ በክልሉ ተወላጆች ዓሣን የመመገብ ባህል ተለመደና አቅርቦቱ ከአለው ፍላጎት ባልተመጣጠነባቸው 

  “   ’’          ወቅቶች አሳይታችሁን ምነው ደከማችሁ የሚል አስተያየት እንደሚደርሳቸውና የክልሉ ተወላጆች ከአዲስ የስራ መስክ በተጨማሪ 

              ከአዲስ የአመጋገብ ስርዓት ጋር መተዋወቅ የቻሉት የስኳር ኮርፖሬሽን በክልሉ እያካሄደ ባለው የስኳር ልማት እንቅስቃሴ አማካይነት  

            መሆኑን በመግለጽ ለኮርፖሬሽኑና ለመንግስት ምስጋናቸውን ይቸራሉ፡፡ ታዲያ እዚህ ላይ ለማህበሩ አባላት የሚደረግ የቅርብ  

          ክትትልና ድጋፍ በስኳር ኮርፖሬሽንም ሆነ በክልሉ መንግስትም በኩል ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል፡፡

5



      በጥሩ የገበያ ወቅት ማኅበራቸው በቀን ከ 500   እስከ 1000          ብር ገቢ እንደሚያገኝ እና ልጆቻቸውም ዓሣ እየተመገቡ ማደግ 

              መቻላቸውን አቶ ዓሊ ይገልፃሉ፡፡ እኛም የስኳር ኮርፖሬሽን በአፋር ክልል እያካሄደ ባለው የስኳር ልማት እንቅስቃሴ ለአፋር 

     ተወላጆች በልማቱ መስክ እያመጣ ባለው ዓይነተ-          ብዙ የልማት በረከት መደመም ብቻ ሳይሆን ወደፊት በክልሉ ላይ ሊያመጣ 

             የሚችለውን ኤኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እመርታዊ ለውጥ ወይም ትራንስፎርሜሽን እያወጋን በዚሁ ስኳር ልማት ሳቢያ ወደ 

        ሚሊዮነርነት የተቀየረችው የክልሉ ተወላጅና በስራ ተቋራጭነትሙያ ወደተሰማራችው ወ/       ሮ ፋጡማ ዓሊ የስራ ቦታ አመራን፡፡



ወ/               ሮ ፋጡማ የተንዳሆ ስኳር ልማት ፕሮጀክት የመኖሪያ ቤቶች ግንባታን በሥራ ተቋራጭነት ከገነቡት መካከል አንደኛዋ ስትሆን  

       “          በደረጃ ሰባት እርከን ላይ እየሰራች ነው የምትገኘው፡፡ በመጀመሪያ ሰው አስር ሺህ ብር ሰጥቶኝ ነበር ወደተለያየ ስራ የገባሁት፤ 

              ከዚያም በጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት በመደራጀትና መንግስት ባመቻቸው መሰረት የብድር አገልግሎት እና የሞራል ድጋፍ በማግኘት  

                   ነው ወደ ቤቶች ግንባታ ተቋራጭነት ስራ የገባሁት፤ ወደዚህ ስራ ስገባም የብሎኬት ማሽን እና ሃያ ሺህ ብድር አግኝቼ በመስራት 

      ’’         ብድሩን መመለስ ብቻ አይደለም ገንዘብ መያዝ ቻልኩ ስትል ወደስራ ተቋራጭነት ሙያ እንዴት እንደገባች የምትገልጸው ወ/ሮ 

             ፋጡማ አንድም ጊዜ ተቀባይነት የሌለው የግንባታ ስራ አቅርባ እንደማታውቅ ትናገራለች፡፡ እንደእርሷ አገላለጽ የዘርፉ ባለሙያ 

          ባትሆንም ባለሙያ ቀጥራ እና አማክራ ስለምትሰራ ስራዎቿ ምንጊዜም ጥራታቸውን     የጠበቁ ናቸው፡፡ በዘርፉ በክልሉ ተሸላሚ 

             ከሆኑ አራት ስራ ተቋራጮች መካከልም ብቸኛዋ ሴት ተሸላሚ መሆኗን ነው በአስረጂነት የምትገልጸው፡፡ ምንም ዓይነት 

  ገቢ ያልነበራት ወ/     ሮ ፋጡማ ዛሬ ላይ አስር 

   አባላት ያለው ቤተሰብ እንደምታስተዳድር 

 በመግለጽ “     የበፊትና የአሁኑ ኑሮዬ ልዩነት 

    የሰማይና የመሬት ያህል ነው ’’   “ትላለች፡፡  

   በክልሉ እየተገነቡ ያሉት   የተንዳሆ እና የከሰም 

    ስኳር ፋብሪካዎች እንዲሁም ሌሎች መንግስት 

    በክልሉ እያከናወናችው ያሉ ፕሮጀክቶች ለእኔ 

     ብቻ ሳይሆን በተለይ ለልጆቼ ትልቅ ተስፋ 

    የሚሰጡ ናቸው፤ በአጠቃላይ በሁሉም ክልሎች 

           የሚካሄዱ የልማት ፕሮጀክቶች በመላ አገሪቱ ድህነትን ለማጥፋት ትልቅ ተስፋ የሚጣልባቸው ናቸው ’’  የምትለው ወ/ሮ 

  ፋጡማ አብዴፓ /   የክልሉ ገዢ ፓርቲ/            እና የተንዳሆ ስኳር ልማት ፕሮጀክት አሁን ላለችበት ደረጃ ስላበቋት ምስጋናዋን ገልፃለች ፡፡ 

              የክልሉ ተወላጆች በስኳር ልማቱ አማካይነት የመስኖ ውኃ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ችለው በክልሉ ከዚህ ቀደም የማይታሰቡ  

              የልማት እንቅስቃሴዎች በተወላጆቹ ተሳትፎ መጀመራቸው ውኃ እና የአፋር ልጆች ወዲህ እና ወዲያ ማዶ ተራርቀው የመኖራቸውን  

            ምስጢር በመፍታትና ከተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች ጋር በማስተዋወቅ ረገድ ሁሉም የክልሉ ተወላጆች የሚመሰክሩት የስኳር  

    ፋብሪካዎቹ ልማት ትሩፋት መሆኑን ነው፡፡

7


