
ጨረፍታዊ ትዕዝብቲ ልምዓታዊ ስራሕቲ ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ /ማረት/ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ- ራያ 

(gebrehiwetgebru11@gmail.com)  

ንራያ ምኻድ ብዙሕ ነገር ምምሃር እዩ፣ መንፈስካ ምሕዳስ እዩ፣ ለምለም ቦታ፣ ሰፊሕ ብዙሕ ምህርቲ ክህብ ዝኽእል ምስ ሰማይ ዝተላገበ 
ዝመስል ሜዳ ራያ እናረአኻ ምፍሳሕ ኣብ ራያ ጥራሕ ዝርከብ፣ ፈጣሪ መሬት ክፈጥር ከሎ ንራያ ጥራሕ ዝዓደሎ ይመስለካ። ኣብ ዝባን ግራ 
ካሕሱ ኮይንካ ንታሕቲ ማለት እውን ሜዳ ራያ ኣላማጣን ከተማ ኣላማጣን እንትትርኢ ዘሊልካ ወርድ ይብለካ። ኣብ ሓሸንገን ከባቢ ኦፍላን 
ዘሎ ለምዒን ጠጥዒን ርኢኻ ወርሒ ሓምለ ዘለኻ እዩ ዝመስለካ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ፃዕራም ህዝቢ ራያ ባህላዊ ዕጣቑ ተጀኒኑ ኣብ እንካ 
ሃባ ሕርሻዊ ማእቶት እንትትርኢ ብትግራዋይነትካ ትሕበን። እንኳዕ እዚ ህዝብስ ናተይ ወላዲየይ፣ ሓወይ፣ ሓፍተይ ኮነ ትብል።  

ዕለተ ዓርቢ 27 መጋቢት 2011 ዓ/ም ነይሩ ንራያ ክንገይሽ ምስ መሳርሕተይ ቆፀሮ ዝገበርና። ክንቋፀር ከለና ኩላትና ሕጉሳት ነይርና 

ምኽንያቱ ንራያ ክንወርድ ኢና ንቋፀር ዘለና። ዕለተ ቐዳም 28 መጋቢት 2011 ዓ/ም ንጎሆ ጉዕዞ ንራያ ኮነ። ሽኮር መቐለና ንድሕሪት 

ገዲፍና፣ ማእኸል ፍልጠት ዩኒቨርስቲ መቐለ ሓሊፍና ከተማ ኲሓ እንትንበፅሕ ንጎሆ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ኲሓ እንዳ ማርያም ቤተ ክረስትያን 

ክሳለም ዝግስግስ ብቑፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ። ሓደ ካባና “ህዝቢ እንደርታ የዋህ ህዝቢ እዩ፣ ብሃይማኖቱ ዝኣምን፣ ሰብ ዘኽብር ህዝቢ” 

ክብል ዘረባ ወስ ኣቢሉ። ሓደ መኻይድና ድማ እንደርታ ዓዲ ዓበይቲ፣ ዓዲ ሊቃውንቲ፣ ዓዲ ለምለም መሬት እዩ ዝዓርከይ ኢሉ 
መሊስሉ። ኣነ ኣይተዛረብኩን። ሽፈርና ድማ ስቕ ኢሉ እዩ ዝዝውር ዘሎ። ኣነ ኣብ ከባቢ ኲሓ ዘሎ ምዕባለ እየ ዝዕዘብ ዘለኹ። 
ብምዕባለታት ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ፣ ኣብ ኲሓ ዝህነፅ ዘሎ ዩኒቨርስቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂ መለስ፣ 
ተጀሚሩ ዘሎ መንገዲ ባቡር፣ ኣብ መስመር መንገዲ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ፋብሪካታት ዓለባ ክዕዘብ ቀልበይ ተመሲጡ ምስ ኣዕርኽተይ 
ከይተናገርኩ እየ ዝቕፅል ዘለኹ። ሃንደበት ድማ  ዘይተረደአኒ ሓዱሽ ነገር ተዓዚበ ንየዕርኾይ ሓቲተዮም። ብኣይናለም ገይሩ ዝመፀ ሓደ 
ዓብዩ ናይ ኣስፋልቲ መንገዲ ተዓዚበ መበገሲኡን መወዳእትኡን ክነግሩኒ ሓቲተዮም። ካብ ፓርኪ ኢናዳስትሪ ከምዝብገስን ኣብቲ ናይ 
ባቡር ጣብያ ከምዝውዳእን ብደንቢ ነጊሮምኒ። 

ሓደ ክልተ እናበልና ከተማ ዓዲ ጉደም ኣቲና። “ኣብ ዓዲ ጉዶም ዘሎ ሜዳ ብዘበናዊ ሕርሻ ዘይለምዐሉ ምኽንያት እንታይ ይኸውን” ኢሉ 

ሓደ ሓቲቱና። ሓደ ዓርክና ድማ ዝተሓተቶ ገዲፉ ዘይተሓተቶ መሊሱ “ኣብዙርያ ዓዲ ጉዶም ዘሎ ሜዳ ብቐፃሊ ንእትፍጠር ምዕብልቲ 

ትግራይ ማእኸል ኢንዳስትሪ እዩ” ኢሉ መሊሱ። ሒዚ እውን ብናይ ንጎሆ ዛሕሊ እናተሓደስና ሽፈርና ብዝጋብዘና ደርፊታት ብሓሳብ 

እናዛወና ከተማታት ዓዲ ቐይሕ፣ ተሃራፊት ከተማ መኾኒ፣ ኩኩፍቶ ሓሊፍና ኣብ ውቅብቲ ከተማ ኣላማጣ በፂሕና ኣለና። 

ከተማ ኣላማጣ ፀላእታ ዓይኖም ይፍሰስ ደኣምበር ኣብ ፅቡቕ እንካ ሃባ ልምዓት ረኺብናያ። ህዝባ ከም ልቡ ይሰርሕ ኣሎ፣ ተሽከርከርቲ 
ካብን ናብን ይሕምበባ ኣለዋ፣ ኮታስ ዘይርና ከምዝተዓዘብናዮ ኣላማጣ ኣብ ዝተረጋገዐ ሰላም እያ ዘላ። ብመሰረት ሒዝናዮ ዝወፃእና 
ትልሚ  ቁርሲ በሊዕና ናብ ዝምፀእናሉ ስራሕ ናብ ገጠራት ደቡብ ትግራይ ክንወፅእ ተረዳዲእና። ኣብ ሆቴል ሴንትራል ቁርሲ ኣዚዝና 
እናበላዕና ኩላትና ብዛዕባ ኣብ ራያ ዘሎ ሃፍተ ገነትን ብባህሉን ብመንነቱን ዝሕበን ህዝብን ኢና ነውግዕ ነይርና። ዋጋ እቲ ዝበላዕናዮ ቁርሲ 

ምስ ከፈልና ድማ ኣዚና ተደሚምና። ነገራት ኣብዝኸበርሉ ኣብዚ ሒዚ እዋን ኣብ ኣላማጣ ሆቴል ሴንትራል ግን ንሓደ ምግቢ ብ25 ቅርሺ 

ኢና ተመጊብና። ፅሬትን ኣሰራርሓን እቲ ምግቢ ይበል ዘብል እዩ። 

ድሕሪ ቁርሲ ምብላዕ ዝፅበየና ዘሎ ስራሕ ከምቲ ልዕል ክብል ዝገለፅኩዎ ኣብ ገጠራት ማሕበራዊ ሬዲኤት ትግራይ /ማረት/ እንታይ 

ዓይነት ልምዓታዊ ስራሕቲ ትሰርሕ ኣላ ንምዕዛብ እዩ እሞ ስራሕና ብኹሉ ግዘ ለምለም ትባሃል ኣብ ራያ ኣላማጣ ትርከብ ጣብያ ኣሃዱ 
ኢልና ጀሚርና ኣለና። እቶም ስራሕቲ ንምርኣይ ካብ ከተማ ኣላማጣ ሒዝናዮ ዝኸድና ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማረት ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣይተ 
ተስፋይ ፍፁም ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ማረት ብርክት ዝበሉ ልምዓታዊ ስራሕ ትሰርሕ ከምዘላ እዚኦም ንምርኣይ ድማ ይትረፍ ኣብ ሓደ 
መዓልቲ  ኣብ ወርሒ እውን ስለዘይውድኡ ንመኪና ምችው ኣብዝኾነን ቀረባን ከምዘርእየና መብርሂ ሂቡና ንሕና እውን ብቲ ንሱ ዝበለና 

ክንጥርነፍ ኢና ተስማሚዕና።  ማረት ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ  ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣዝዮም ብዙሓት ልምዓታዊ ስራሕቲ ዝዓመመት 

ኮይና ኣብዚ ሒዚ እዋን ድማ ምስፍሕፋሕ ትካላት ፅሩይ መስተ ማይ ገጠር፣  ምዕባይ ዓቕምን ምምሕያሽ መነባብሮን መናእሰይ፣ ምዕባይ 
ዓቕሚ ንተፃዋራይነት ተጠቐምቲ ሰፍቲኔት፣ ውሕስና ዝራእቲ፣ መደብ ልምዓታዊ ሰፍቲኔትን ህፁፅ ሓገዝን ዝበሃሉ ኣዝዮም ገዘፍቲ 
መደባት ልምዓት ሓንፂፃ ኣብ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ልምዓታዊ ስራሕቲ ከምትርከብ ካብ ኣንደበት እቲ ሓላፊ ሰሚዕና ኢና። 

ኣዝዩ ሃሩር እዩ ዘሎ። ፀሓይ ካብቲ ልሙድ መሐምበቢ መስመራ ውርድ ዝበለት እያ ትመስል። ጣብያ ኩሉ ግዘ ለምለም ስማን ተግባራን 
ሓደ ኮይኑ እዩ ረኺብናዮ። ፀሓይ ኣይስመዐካን ለምለም እያ ከም ስማ። ኣብዛ ጣብያ ዝተዓዘብናዮ ልምዓት ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እዩ። ማረት 
ኣብዚ ጣብያ ብርክት ዝበሉ እቶም ልዕል ክብል ዝተገለፁ መደባት ልምዓት ተዓምም ኣላ። ካብዚኦም ንሕና ዝረአናዮ ንደቂ ኣንስትዮ 

ተዃዒቱ ዝውሃብ ናይ መስኖ ጉድጓድ እዩ። እዙይ ጥልቐቱ ክሳብ 35 ሜትሮ ዝወርድ ኮይኑ ብምሉእ ወፃኢ ማረት ተዃዒቱ ሞተር እውን 
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ተገጢሙሉ ከምዝወሃባን ብዙይ ኣዚየን ናብረአን ዝለወጣ ደቂ ኣንስትዮ ከምዘለዋን እዚ ልምዲ ድማ ናብ ብርክት ዝበላ ጣብያታት እቲ 
ወረዳ ከምዝተስፋሕፈሐን ሕቶ ልምዓት እናኾነ ይመፅእ ምህላዉን መብርሂ ተዋሂብና እዩ።  

 

ንመስኖ ዘገልግል ጉድ ጓድ ናይ ደቂ ኣንስተዮ ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ጣብያ ኩሉ ግዘ ለምለም 

ሒዚ ድማ ቀፂልና ናብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ማሩ ኣቲና ኣሎና። ጣብያ ማሩ ናብ ጣብያ ኩሉ ግዘ ለምለም ቀረባ ስለዝኾነት ብዙሕ 
ከይደኸምና ኢና በፂሕና። ጣብያ ማሩ ብፍላይ ቁሸት ቁለታ ንዘበናት ብፃምእ ማይ እናተሓሰየት ከምዝፀንሐት ነበርቲ ኣውጊዖምና። ደቂ 

ኣንስትዮ ንሰዓታት ዕትሮ ኣብ ሑቐአን ቦቚሉ ይጎዓዛ ከመዝነበራ ከምሕማቕ ኣጋጣሚ እናዘከራ ኣውጊዐናና እየን። “ብሳላ ማረትን 

መንግስትናን ኣብ ኣፍ ገዛና ፅሩይ ማይ ወፂኡልና እናስተማቐርናዮ ኢና ዘለና። እዛ ማይ ከምገለ ኮይና ከይትበላሾ እሞ ናብቲ ዝነበርናዮ 

ዓፀቦ ከይንምለስ ንፈርሕ ኣለና” ክብላ ማይ እናቐድሓ ዝረኸበናየን ኣብ ከባቢ 50ታት ዕድመ ዝርከባ ኣደይ ኪዳን  ወ/ጊዮርግስ 

ኣውጊዐናና። ኣብ ጣብያ ማሩ ብማረት ተሃኒፁ ዘሎ ትካል ፅሩይ መስተ ማይ ኣዝዩ ዘበናዊ ብዝኾነ ኣሰራርሓ ዝተሰርሐ ምዃኑ ተዓዚብና። 

እዚ ትካል ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ሶላር ዝጥቀም እንትኾን ነዊሕ ናይ መስመራት ዝርገሐ ዝተገጠመሉ እዩ። ንከባቢ 600 መራሕቲ ስድራ 

ዝጠቅም እዚ ትካል ፅሩይ መስተ ማይ ከባቢ 3000 መዓልታዊ ተጠቀምቲ ኣለዉዎ። 6 ናቑጣታት መዐደሊ ማይ ኣለዎ። እዚ ትካል ንሰብ 

ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ እንስሳ መስተዪ ጋብላታት እውን ተሰሪሕሉ እዩ። ጎና ጎኒ እዚ ድማ ንቲ ማይ ዝከታተሉ ኮሚቴ ማይ ተጣይሹ ሕብረተ 
ሰብ ንፅገና ዝኸውን ገንዘብ ምውፃእ ከምዝጀመረ ተዓዚብና። ከምዚኦም ዝበሉ ሓደሽቲ ዓበይቲ ትካላት ማይ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ 
ጣብያታት ኩኩፍቶን ባላን እውን ህንፀቶም ተወዲኡ ኣብ ፈተነ ከምዘለዉ ምሳና ዝነበሩ ሰብ ሞያ ነጊሮሙና። 



 

ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ማሩ ማረት ዝሰርሐቶ ትካል ፅሩይ መስተ ማይ  

መሬት መሺዩ፣ ፀሓይ ተፈጥሮ ኣገዲድዋ እንትዕዘር፣ ንሕና ድማ ጉዕዞ መጀመሪያ መዓልቲ ዛዚምና ኣብታ ምድራዊት ገነት ዝኾነት ከተማ 
ኣላማጣ ክንሓድር ተመሊስና። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ብዝዘነበ ሓያል ዝናብ ምኽንያት መብራህቲ ጠፊኡ እዩ ሓዲሩ። ዋላ መብራሕቲ 
ተጠፍአ ሰብ ካብን ናብን ምንቅሰቓስ ዝዓግቶ ብዘይ ምንባሩ ንሕና ድማ ምስ ሃገርና እናዘርናን እናተሃደስናን ኢና ኣምሺና። ኣብ ዘዝኣተናዮ 
ግሮሶሪታትን ሆቴላትን ትግራዋይነት ምክብባር መሊኡ ፈሲሱ እዩ። ዕረፍቲ ክንወስድ ኣልጋ ኣብዝሓዝናሉ ሆቴል እውን ከምኡ ሽምዓ፣ 
ክብሪት ማይ ወዘተ ናብ ኣልጋኻ የምፅኡልካ። መብራህቲ ብምጥፋኣ ዝኸፍአካ እናመሰሎም ክንዳኻ ይጭነቑ። ሓላላት ዝኾኑ ህዝቢ 
ብግልጋሎቶም እናተገረምና ናብ ምድቃስና ኣቲና።   

ጉዕዞ ካልኣይ መዓልቲ ንምጅማር ኣላማጣ ንድሕሪትና ገዲፍና ዓቐብ ግራ ካሕሱ ተተሓሓዝናዮ። ዘዋሪ መኪናና ዝሕል ዝበለ ናይ ቀደም 
ደርፍታት ከፊቱ አናሳገለና እዩ። ደኒ ግራ ካሕሱ ንበፃሕቲ ዓዲ ምቹው ንምግባር ገና ብዙሕ ስራሕ ከምዘድሊ ሓሳብ ንሓሳብ 
እናተለዋወጥና ኢና። ኣብኡ ዘለዋ ኣህባይ ቅንይ ኢለን ናብ ዝባን መኪና ደይበን ኣቑሑ ከየውረዳ ኣይተርፋን። መንገዳ መንገዱ ተዘሪአን 
መኪና ክትፅገዐን ከላ ዘለወን ትዕቢት ንበይኑ እዩ። ምስ ደኒ ግራካሕሱ ከይተማኖና ገና ብጎሓቱ ከተማ  ኮረም ኣቲና። ከተማ ኮረም ቁርሲ 
ተኣንጊድና ሒዚ እውን ዋጋ እቲ ቑርሲ ኣዚዩ ሚዛናዊ እዩ።  

ናይ ከተማ ኮረም ፃንሒት ወዲእና መንገዲ ኦፍላ ሰቖጣ ሒዝና ንሕምበብ ኣለና። ንዓይ እዚ መንገዲ ናይ መጀመርያይ እዩ። ብዚ ኣንፈት 
ከይደ ኣይፈልጥን። ስለዝኾነ ድማ መስኮት መኪና ከፊተ ክሳደይ ክሳብ ዝቐንን ፍሉይ ግርማ ሞገስ ዝተላበሱ ጎቦታት ክርኢ ወንጣሕጣሕ 
ምባለይ ኣይተረፈን። ሓደ ብጣዕሚ ዘግረመለይ ነገር ነይሩ። መብዛሕትኦም እዞም ጎቦታት መላጣት እዮም። ክዳን የብሎምን። ሳዕሪ ኾነ 
ኦም የብሎምን። ንሕና ደቂ ሰባት ኢና መሊጥናዮም ንምንታይ ተመሊስና ዘየሐደስናዮም እናበልኩ ብውሽጠይ ይሓስብ ነበርኩ። መንግስቲ 
ምውቃስ እውን ኣይሓደኩን ምኽንያቱ ጎቦታትና ፍልፍል ኩሉ ፀጋና እየን ኢለ እየ ዝኣምን።  

መንገዲ ሰቖጣ ንኣንፈት ደቡብ ሓዲግና ጣብያ ፍቕረ ወልዳ ከይበፃሕና ንሰሜን ተዓፂፍና። ኣፃድፍ ተኸቲልና ኢና ንኸይድ ዘለና። ኣብዙ 
ከባቢ ሓሓሊፈን ንስራሕቲ ልምዓት ዝተዋፈራ ናይ ማረት፣ ናይ መንግስትን መካይን ንንግዲ ናብ ገጠር ዘመፃ ኣይሱዙ ዓይነት መካይንን 

ተዘይኮይነን ካልኦት መኪና ኣይረኣያን። እዙ ቦታ ገነት እዩ ዝምስል። ልዕሊ 15 ኪሎ ሜትር ቁልቁለት መንገዲ እንትወርድ ብየማነ ፀጋም 

ምሳኻ ዝወርድ  መስኖ ንቲ ከባቢ ፍሉይ ግርማ ሞገስ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ኣብቲ ከባቢ ንፁህ ኣየር  ክህሉ ድማ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ።  እዚ 



ኣዝዩ ሰፊሕ ናይ መስኖ ቦታ ዘበናዊ ንምግባር መንግስቲ ክሰርሐሉ ከምዝግባእን ብልዕሊ እቲ መስኖ ዘሎ መላጣት ኣፃድፍ ክዕቀብ 
ከምዝዘለዎን  ዑደተኛታት ኣብ ዘረባና ደጋጊምና ኣልዒልናዮ ኢና። 

ድሕሪ ጉዕዞ ብዙሕ ጥውይዋይ መንገዲ ኣብ ጣብያ ሰሰላ ፍሉይ ቦታ ዓዲ ናኹራ መደቦ በፃሕና። ኣብ ዓዲ ናኹራ ፍልይ ዝበለ ስራሕቲ 
ልምዓት ዘበናዊ መስኖ ተዓዚብና። እዙ መስኖ ብሓቂ ንቲ ከባቢ ዘይኮነስ ንኻልእ ከባቢ እውን ተሞኩሮ ክኸውን ዝኽእል እዩ። እዙ መስኖ 

ኣብ 60 ሄክታር መሬት ዝዓረፈ ኮይኑ ልዕሊ 2.8 ንውሓት ዘለዎ ካናል ኣለዎ። እዙ ሰፊሕ ናይ መስኖ ልምዓት ማረት ምስ ኣክሽን ኣይድን 

ቢሮ ማይ ሃፍትን ብምትሕብባር ከምዝሰርሐቶን 240 ዝኣኽሉ ተጠቀምቲ ሓረስቶት  ከምዘለዉዎን ምሳና ዝነበሩ ሰብ ሞያ 

ኣብሪሆምልና። እዙ መስኖ ሩባ ብምጥላፍ ዝተሰርሐ ኮይኑ ኢኮኖሚያዊ ኣዋፃኣይነቱ ድማ ልዑል እዩ ኢሎምና እቶም ሰብ ሞያ። ብዙ 
ልምዓት መስኖ ዘይተሓጎሰን ተስፋ ዘይሰነቐን  ዑደተኛ ኣይነበረን። ኣብዙይ ዑደተኛታት ሕቶ ከልዕሉ ዝገበረ ሓደ ክስተት ኣሎ። ብሓይሊ 
ኤሌክትሪክ  ናብ ላዕለዋይ መፋስስ እቲ መስኖ ማይ ከደይብ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ሓደ ትካል ኣሎ ግን ካብ ዝግጠም ክሳብ ሒዚ ግልጋሎት 

ኣይሃበን እሞ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ? እዙይ እንተሰሪሑ 30 ሄክታር ተወሳኺ መሬት የልምዕ እዙይ ቀሊል ኣይኮነን ንምንታይ 
ክሳብ ሒዚ ግልጋሎት ዘይሃበ ዝብል ሕቶ ተደጋጊሙ ተላዒሉ። ኣብኡ ዝነበሩ ሰብ ሞያ ድማ ኣብ ቀረባ ፍታሕ ክረክብ እዩ ኢሎም። 

 

ልምዓት መስኖ ሰሰላ ዓዲ ናኹራ ብኽፋል 

ኣብ ሰሰላ ማረት ብርክት ዝበሉ ልምዓታዊ ስራሕቲ እያ ትሰርሕ ዘላ። ካብ መስኖ ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ እዋን ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ 
ዓብዪ ትካል  ፅሩይ መስተ ማይ ሃኒፃ ንኸተማ ሰሰላ ኣረኪባ እያ። ከተማ ሰሰላ ድማ ካብ ፀገም ፅሩይ ዝስተ ማይ ተናጊፋ እነሆ ፅሩይ ማይ 

ካብትሰቲ ኣዋርሕ ኣቑፂራ ኣላ። 2169 መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ኮይኖም እዮም።  እዙ ትካል 8 ናቑጣታት መዐደሊ ማይ ኣለዎ። እዙ 

ዓብዪ ትካል ፅሩይ ማይ ብሓይሊ ፃሓይ ዝሰርሕ ኮይኑ ኣብ ድሕረ ህንፀት ፀገም ከየጋጥሞ ዝከታተሉ ኮሚቴታት ሕ/ሰብ ድጋፍ ክገብር 

ስራሕቲ ጀሚሮም እዮም። ንእስቲ ካሰች ኣባዲ ተረባሒት  ፅሩይ ማይ ኮይና እያ። “ከይስበር እሞ ንድሕሪት ከይንምለስ ኩሉ ዝምልከቶ 

ኣካል ክከታተሎ ይግባእ። ዝሓለፈ ፀገም ይኣኽለና። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ማይና ከንሕልውን ክንከናኸንን ይግባእ። እዙ ማይ ዝሰርሑልና 



ትካላት ድማ የቐንየልና” ክትብል ሓሳባ ገሊፃ። ዑደተኛታት ድማ ድሕረ ህንፀት እውን ምስራሕን ምክትታልን ከምዘድሊ ርኢቶና ገሊፅና 

ኢና። ኣብዛ ከተማ ዝረአናዮ ካልእ ስራሕ ህንፀት ዓብዪ  መኽዘን እኽሊ እዩ። ልዕሊ 10‚000 ኩንታል እኽሊ ይሕዝ። ዕላማ እዙ ህንፃ 

ህዝቢ ምግቢ ንስራሕ ኮነ ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ቀረብኡ ንምርካብ እዩ። ድኽነት እናጠፍአ እንትኸድ ድማ ሓረስቶት እቲ ከባቢ ፍርያቶም 

መቐመጢ ክጥቀምሉ እዮም። ማረት ከምዚኦም ዝበሉ ደረጀኦም ዝሓለዉ ህንፃታት ብምህናፅ ኣብ መላእ ትግራይ ልዕሊ 60 መኽዘናት 

ከምዝሃነፀት ካብ መረዳእታታት ምፍላጥ ተኻኢሉ።

 

ኣብ ዕሸል ከተማ ሰሰላ ብማረት ዝተሰርሐ ትካል ዕሩይ መስተ ማይን ልዕሊ 10‚000 ኩንታል ዝሕዝ መኽዝን 

ሒዚ እውን ጉዕዞና ንቅሚት ንኣንፈት ምዕራብ ቀፂልና ኣብ ከተማ ዛታ ንመናእሰይ ተባሂሉ ተሃኒፁ ንመናእሰይ ተዓዲሉ ኣብ ጅማሮ ዘሎ 
ልምዓት መደባዊ ዛላ ምሰ ረአና ከተማ ዛታ ረጊፅና ንኦፍላ እንትንምለስ ኣብ መንገዲና ከምቲ ኣብ ሰሰላ ዝረአናዮ ዓብዪ ናይ እኽሊ 



መኽዝን ህንፀቱ ኣብምዝዛም ዘሎ ተመሳሳሊ ዓብዪ መኽዝን ረኺብናስ ካብ መኪናና ወሪድና ኩነታት ህንፀቱ ርኢና ሓሊፍና ኢና። 

 

ኣብ ጣብያ ፋላ ብማረት ዝስራሕ ዘሎ ልዕሊ 10‚000 ኩንታል ዝሕዝ መኽዝን እኽሊ 

ጉዕዞ ካልኣይ መዓልቲ ንምዝዛም ሓንቲ ስራሕ ጥራሕ ተሪፋትና ኣብ ጣብያ ሓሸንገ። ማረት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ምዕባይ 
ዓቕምን ዓቕምን ምምሕያሽ መነባብሮን መናእሰይ ዝብል ዓበዪ መደብ ኣብ ስራሕን መሬትን ዘይብሎም መናእሰይ ከምትሰርሕ 
ኣብ መጀመሪያ ተገሊፁልና ነይሩ። ብዙ መደብ  እንታይ ተሰሪሑ ዝብል ንምርኣይ  ወረዳ ኦፍላ ጣብያ ሓሸንገ ክንርኢ ጉዕዞ 

ናብ ጣብያ ሓሸንገ ቀፂልና። ዝገርም እዩ። እተን ዘዘራረብናየን ደቂ ኣንሰትዮ ወ/ሮ ንግስቲን ወ/ሮ መረሱን እየን ዝባሃላ። 

ቅድሚ ናብዚ መደብ ምሕቛፈን ምንም ከምዘይነበረን፣ ድሕሪ ናብዚ መደብ ምሕቛፈን ግን ኣብ ማእኸላይ ናብራ ከምዘለዋን 

ሃፍቲ ምዕቛር ከምዝጀመራን የብርሃ። ካብዙ መደብ እንታይ ተሓጊዝክን ዝብል ሕቶ ቀሪቡለን እንትመልሳ “ካብዚ መደብ 

ገንዘብ ተይኮና ረኺብናስ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፀጋ ነፂርና ናብ ስራሕ ክንኣቱ። ምስ ሰብ ከመይ ከምንራኸብ፣ ንስራሕ ድልውነት፣ 
ኣተሓሕዛ ገንዘብ ዝብሉን ካልኦትን ስፍሕ ዝበሉ ስልጠናታት እዮም ተዋሂቦምና። እዚኦም ምስሰልጠና ኢና ካብ ደደቢት 
ልቓሕ ኣውፂእና ናብ ስራሕ ኣቲና ለውጢ ኣምፂእና ዘለና፣ ወሳኒ ስልጠና ስለዝኾነ ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ከማና ዝበሉ 

መናእሰይ እውን ተዝወሃቦም ዓብዪ ለውጢ ምመፀ” ብምባል ሓሳበን ገሊፀን። 

ናይ ወረዳ ኦፍላ ስራሕ ወዲእና ቐላይ ሓሸንጎ ብፀሓይ ዓራርቦ አናረአና ናብታ ማእኸል ራያ ዝኾነት ከተማ ማጨው ጉዕዞ ጀሚርና። ኣብ 
ማጨው ደኺማ ዝወዓለት ነብሲ መዕረፊ ኣልጋ ክትደሊ ምንቕስቓስ ዋላ እንተገበረት ኣልጋ  ምርካብ ግን ከቢድ እዩ ነይሩ። ማጨው 
ኣመላ ቐዪራ ፀኒሓትና ክሳብ ዓንቀራ ብሰብ መሊኣ ኣልጋታት ኩሎም ተታሒዞም። ምኽንያት ሓቲትና ናይ ቲቪቲ ሰብ ሞያን ካልኦትን ዋዕላ 
ስለ ዘሎ ንሶም ቀዲሞም ሒዘሙዎ ተባሂልና። ደገ እኳ ኣይሓደርናን ክንመርፅ ግን ኣይከኣልናን። ኣብዘጋጠመና ሓዲርና። እንተ ብምግቢ፣ 
ብመስተን ብኻልኦት ግልጋሎታትን ግን መቺዉና እዩ ሓዲሩ። 

ጉዕዞ ሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ወረዳ እንዳ መኾኒ ጣብያ መኻን ሓደ ኢልና ፈሊምና። ሒዚ እውን ማረት ኣብቲ ወረዳ መደብ ምብቃዕን 
መምሕያሽ መነባብሮን መናእሰይ፣ ምዕባይ ዓቕሚ ንተፃዋራይነት ኣብ ተጠቀምቲ ሰፍቲኔት፣ መደብ ልምዓት ንህቢ፣ መደብ መክንኻን 
ፀገም ወሱኑነት ኣአምሮ ዘለዎም ወገናት፣ መደብ ልምዓታዊ ሰፍቲኔት፣ መደብ ምስፍሕፋሕ ትካላት ፅሩይ መስተ ማይ ዝብሉ ዓበይቲ 
መደባት ከምትዓምም ካብ መብርሂ ዝሃበና ክኢላ ምርዳእ ክኢልና። ንሕና ድማ መደብ ምዕባይ ዓቕሚ ንተፃዋራይነት እንታይ ማለት እዩ 

ኢልና ኣብ ጣብያ መኻን ክንርኢ ከይድና። ኣብቲ ጣብያ ብዚ መደብ ዝተሓቖፉ ተጠቀምቲ ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ወ/ሮ ብርሃንን ወ/ሮ 

ፎዚያን ከም ኣብነት ወሲድና ርኢና። እዘን ወገናት ምዕሩይ ኣመጋግባ ኣብ ገዝአን ንምትእትታው ኣብ መረበአን ሓምሊታት ብምዝራእ 
ተጠቐምቲ ይኾና ከምዘለዋ ተዓዚብና። እዘን ወገናት ብዝሃባና መብርሂ ዓጊብና ኢና። ብዚ መደብ ብርክት ዘበለ ልምዓታዊ ስራሕቲ 

ይዓማ ከምዘለዋን እዚ መደብ እንትውዳእ ማለት እውን ድሕሪ 2 ዓመት ካብ ሰፍቲኔት ንምምራቕ ዘኽእል ዓቕሚ መሰረት ገይረን ይሰርሓ 

ከምዘለዋን ሓቢረን።  ዕዶተኛታት ምትእትታው ምዕሩይ ኣመጋግባ ንህንፀት ሓደ ማሕበረ ሰብ ወሳኒ ስለዝኾነ እዙ ማረት ኣተኣታቲያቶ ዘላ 
መደብ ከይተቖራረፀ ክቕፅልን ናብ ካልኦት ማረት ዘይብለን ወረዳታት ክሰፍሕ  ከምዘለዎን ርኢቶ ሂብና ኢና።  



 

ኣብ ጣብያ መኻን ብማረት ዝተኣታቶ ዘሎ ተኽሊ ገደና 

መስመር ማጨው እምባ ኣላጀ ተኸቲልና ብምኻድ ኣብ ጣብያ ዓይባ ድማ ብዚ መደብ እዙይ ዝሳለጥ ብጣዕሚ መምሀሪ ዝኾና ተጠቀምቲ 
ደቂ ኣንስትዮ ረኺብናስ በብቦትኡ ክንደይ ዋዕሮታት ከምዘለዋ ምዕዛብ ክኢልና። ኣብ ዓዲና ዘሎ ኣፈላላይ ገሊኡ ልቓሕ ኣውፂኡ ቁርጥም 
ኣቢሉ በሊዑ ንመለቀሕቲ ትካላትን መንግስትን እናፀለመን እናኸሰሰን ይውዕል፣ እዘን ኣብ ጣብያ ዓይባ ዝረኸብናየን ዋዕሮታት ልምዓት 
ድማ ካብ ማረት ናይ ተግባር ስልጠናን ካልኦት ድጋፋትን ምስረኻባ ሂወተን ንምቕያር ላዕልን ታሕትን ብምባል ሒዚ ድኽነት ከሸንፍኣ 

ዝኽእላ ምዃነን ፈሊጠን ኣለዋ። ንእስቲ ኣወጣሽ ገ/ሄርን ኮማሕ ስዩምን ካብተን ብዙሓት ተጠቀምቲ ገሊአን እየን። ንእስቲ ኣወጣሽ ገ.ሄር 

ብማረት ድጋፋት ምስተውሃበት ሒዚ ኣብ ልምዓት ደርሁን ምህጣርን ምርባሕን ጠለበጊዕ ተሓቚፋ ኣድማዒ ስራሕ እናሰርሐት ዘላ ኮይና 
ኮማሕ ስዩም ድማ ኣብ ልምዓት ደርሁ ተሓቚፋ መርኣያ ኮይና ዘላ ንእስቲ እያ። ብቓላት ክግለፅ ከሎ ክንእስ ይኽእል። ተሞኩሮ እዘን 
ዋዕሮታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ትግራይ ተዝዝርጋሕ ግን ኣብ ምቕናስ ድኽነት ናይ ባዕሉ  ልዑል ታራ ምተፃወተ። 

 

 

 

 

 

 



 

ኣብ ወረዳ እምባ ኣላጀ ብማረት ዝተኣታቶ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኣታዊ ዘዕብዩ  

ጉዕዞ ሳልሳይ መዓልቲ ንምዝዛም ዝተረፈና ዕድመ ሰዓታት እዩ። ዝተረፈትና ኣብ ወረዳ እምባ ኣላጀ ጣብያ ተኽዓ ፍሉይ ቦታ ዓዲ ቀራቁሮ 
ማረት ምስ ኢፋድን ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ብምትሕብባር ዝሰርሐቶ ንልምዓት መስኖ ዝውዕል ሩባ ምጥላፍ እዩ። እዙ ምጥላፍ 

ሩባ ብ2017 ዓ/ም/ፈ ዝተሰርሐ ኮይኑ ን60 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 310 መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ዝገብር ኮይኑ 40 ሄክታር ሕርሻ 

ብመስኖ ይሽፍን። ኣሰራርሓ እዙ ምእላይ ሩባ ልዑል ጥበብ ኣሰራርሓ ዝዓረፎ እዩ። ሓረስቶት እዚ ከባቢ ኣብ ልዑል ርብርብ ስራሕቲ 
መስኖ ረኺብናዮም። ኣብዙይ ዑደተኛታት ተጠቀምቲ ሓረስቶት ናብ ልዑል ዋጋ ዘውፅኡ ቀወምቲ ተኽሊ ንክሰጋገሩ ተዝስራሕ ዝብል 
ርኢቶ ሂብና። 



 

ማረት ምስ ኢፋድን ቢሮ ማይ ሃፍትን ብምትሕብባር  ኣብ ወረዳ እምባ ኣላጀ ጣብያ ተኽዓ ፍሉይ ቦታ ዓዲ ቐራቁሮ ዝሰርሐቶ 
ዘበናዊ ትካል መስኖ ብኽፋል 

ንምጥቕላል ዝኣክል 3 መዓልቲ ዝረኣናዮ ስራሕቲ ልምዓት ማሕበራዊ ረዲኤት ትግራይ /ማረት/ ብጨረፍታ ደኣምበር ኣብ ዞባ ደቡብ 

ትግራይ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ማረት ዝሰርሐቶ ልምዓት ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ኣብዙይ ክረአ ዝግበኦን ዝተዓዘብናዮን ማረት 

በብኸባቢኡ እትሰርሖም ስራሕቲ ልምዓት ተቐቢልካ ናብ ካልእ ቦታታት ትግራይ ኣብ ምስፋሕ ሕፅረት ዘሎ ምዃኑ ኢና ተዓዚብና። 
ዝምልከቶ ኣካል ክሰርሐሉ ድማ ናይ ኩላትና ርኢቶ ነይሩ። ካልእ እቲ ዝነበረ ፕሮጀክት ስርሑ ወዲኡ ክኸይድ ከሎ እቲ ስራሕ ንድሕሪት 
ናይ ምምላስ ከየጋጥም ማረት ኮነ መንግስቲ ድሕረ ህንፀት ወይ ድሕረ ፕሮጀክት ዝከታተል ግብረ ሓይሊ ተዘጣይሹ እቲ ልምዓት ዝበለፀ 

ውፅኢታዊ ምኾነ ዝብል ምኽረ ሓሳብ እውን ተደጋጊሙ ተላዒሉ እዩ። ማረት ድማ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት ኣብ ስራሕቲ ህፁፅ ሓገዝ፣ 

ስራሕቲ ህንፀት ትካላት ፅሩይ መስተ ማይ፣ ስራሕቲ ምዕባለ ሕርሻን ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮን፣ ምትእትታው ዘበናዊ ልምዓት መስኖ ወዘተ 
ዘኻዕበተቶ ልምዲ ኣዚዩ ልዑልን ጠቓምን ስለዝኾነ ካብዚ ንላዕሊ ክትሰርሕን ክትሰፍሕን እዋን ይጠልባ ምህላዉ ናብ ሕቶ ዘየኣቱ ዋኒን 
እዩ። ኣብ ትግራይ ይዕበ ይንኣስ ብማረት ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓታዊ ስራሕቲ ውፅኢታዊ ንምዃን ብፅሒት ገበርቲ ሰናይ ኣዝዩ ልዑል ብምዃኑ 

ኣብቲ ዑደት ተሳተፍቲ ዝነበርና ኣድናቐትና ገሊፅና ኢና። ብቲ ን3 መዓልቲ ዝገበርናዮ ዑደት ድማ ብዙሕ ስለዝተምሃርናሉ ኣዚና ሕጉሳት 

ነይርና። ብኻልእ ዛዕባ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።  

 

   

 


