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የመስኖ ልማት እና ስኬቱ 
ክፍል ሁለትና የመጨረሻ 

ወንድይራድ ኃብተየስ 

11-17-16 

 

በክፍል አንድ ጽሁፌ ስለመስኖ ጠቀሜታዎች ትክክለኛነት በሀዋሳ ከተማ አስተዳደር 

በመስኖ ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮችን አስረጅ አድርጌ ማቅረቤ ይታወስልኝ። እናም 

ከዚሁ እንቀጥል፡፡ አርሶ አደር በትረ ቱማቶ ቀደም ሲል ዝናብ በመጠበቅ ብቻ 

ሲያመርቱና ኑሯቸውም ከእጅ ወደ አፍ እንደነበር ያስታውሳሉ፡፡  

 

በመስኖ ያገኙትን ጠቀሜታ እንዲህ ሲሉ በንፅፅር ያስቀምጡታል፡፡ "መስኖን 

አስተዳደራችን ካስገነዘበንና በተግባርም ካሰለጠነን በኋላ በመስኖው ብቻ በዓመት ሦስት 

ጊዜ እናመርታለን፡፡ ቀደም ሲል ያሳለፍነው ህይወት እንዴት እንደሚቆጭ" በማለት 

በሀሳብ የኋሊት ተጓዙ።  

 

የመስኖ ቴክኖሎጂ እስከ ቅርብ ጊዚያት ድረስ ለአርሶ አደራችን ህልም ሆኖ ቢቆይም 

ቴክኖሎጂው ከክርስቶስ ልደት በፊት እንደነበር ተረጋግጧል፡፡ የአርኪዎሎጂ ጥናቶች 

ዝናብ አጠር የሆኑ አካባቢዎች በጥንት ጊዜያት አካባቢያቸውን በመስኖ ያለሙና የእህል 

ምርት ያገኙ እንደነበር አመላክተዋል፡፡  

 

ከክርስቶስ ልደት በፊት በ1800 ግብፆች የአባይ ወንዝን ተጠቅመው መስኖ ሲያለሙ 

እንደነበር ድርሣናት ይዘክራሉ፡፡ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከሦስተኛው እስከ ሁለተኛው 

ሚሊኒዬም ባለው ጊዜ ጥንታዊያን ኑቢያዎች (የአሁኖቹ ሱዳኖች) ሣኪያ ተብሎ በሚጠራ 

የውኃ መሣቢያ መሣሪያ ተጠቅመው በአባይ ወንዝ መስኖን ያለሙም ነበር፡፡ 

  

በአገራችንም በተለያዩ ጊዚያት እዚህም እዚያም ቢሞከርም ብዙኃኑ አርሶ አደር ግን ሰፋፊ 

የመንግሥት እርሻ በነበሩበት ወቅት መንግሥት በኋላም ባለሀብቱ ብቻ የመስኖ ተጠቃሚ 
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ይመስለው ነበር፡፡ ቀደም ሲል በርካታው አርሶ አደር ዝናብ በሌለባቸው ወቅቶች መሬቱን 

ለባለሀብት ያከራይ ነበር፡፡ ምክንያቱም እሱ ዝናብ ካላገኘ ማምረት እንደማይችል በማሰቡ 

ነው ይላሉ፡፡  

 

ብዙኃኑን ተጠቃሚ የማድረግ አቅጣጫ የሚከተሉት በየደረጃው ያሉት መንግሥታዊ 

አካላት ችግሮችን በከፍተኛ ጥረት ፈትተው በርካቶችን ተጠቃሚ ማድረግ ችለዋል።  

 

አርሶ አደር በትረ ቀደም ሲል የእርሻ መሬታቸውን ለባለሀብቶች ያከራዩ ነበር፡፡ በወቅቱ 

የሚያገኙት እፍኝ የማትሞላ ገንዘብና በአሁኑ ወቅት በራሳቸው መሬት ራሳቸው አምርተው 

ከሚያገኙት ጋር በፍፁም ለንፅፅር እንኳን የሚቀርብ አይደለም፡፡ 

 

ከተራ ኑሮ ተነስተው እነሱና ቤተሰቦቻቸው ምሉዕ ሰው ለመሆን መብቃታቸውን 

ይናገራሉ። በአንድ ዙር ሥራ ብቻ እስከ 60 ሺህ ብር እንደሚያገኙም ተጠቃሚዎቹ 

ይናገራሉ፤ በዓመት ከወጪ ቀሪ ከሁለት መቶ ሺህ ብር በላይ እንደሚያገኙም በኩራት 

ሲናገሩ ይደመጣሉ። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ አርሶ አደሮች በመስኖ ልማት 

ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛሉ። ግንባር ቀደም አርሶ አደሮችም በየዓመቱ ከመንግሥት 

ማበረታቻ እየተደረገላቸው ይገኛል።  

 

ትናንት በተበጣጠሰ መሬት ልማት አያዋጣም ሲባል እንዳልነበረ ሁሉ ዛሬ በተበጣጠሰ 

መሬት ገበሬው ባለሃብት ሆኗል። በርካታ ግንባር ቀደም ስኬታማ አርሶ አደሮችን ማፍራት 

ተችሏል።   

 

በየጊዜው አርሶ አደሩ በመደበኛ ዝናብ ተጠቅሞ ከሚያመርታቸው ቋሚ ሰብሎች 

በተጨማሪ በመስኖ እንዲያለማ ለማድረግ በርካታ ጥረቶች ተደርገዋል።  የአርሶ አደሩን 

አመለካከት ለመሞረድ የተደረጉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች፣ የመስኖ መሠረተ ልማት 

አቅርቦት፣ ክትትልና ድጋፍ ለተመዘገበው ውጤትና ለተገኘው ስኬት መነሻዎች ናቸው። ፡ 

 

ከፍተኛ የመስኖ ልማት በሚከናወንበት የሀዊላ ቱላ ክፍለ ከተማ የሚገኙ አርሶ አደሮች 

ማንኛውንም ውኃ ለመስኖ ልማት እያዋሉ መሆናቸው ሲታይ በመልካም ተሞክሮ 
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ልንወስዳቸው ይገባል። አርሶ አደሩም ሆነ በከተማ ግብርና የተሰማራው ነዋሪ ዛሬ ላይ 

እጁን የታጠበበትን ውኃ ሳይቀር በማሰባሰብ ለመስኖ እያዋለ ነው፡፡ 

 

በሀዊላ ቱላ ክፍለ ከተማ በዳቶ ቀበሌ በማህበር የተደራጁ አርሶ አደሮች መስኖ ማልማትን 

በመጀመራቸው ዓመቱን ሙሉ ያልተቋረጠ ገቢ እንዲያገኙ ረድቷቸዋል። ዝናብ 

በማይኖርበት ወቅት አትክልቶችን ይተክላሉ፤ ቲማቲም፣ ጎመንና ሌሎችንም አምርተው 

ይጠቀማሉ።  

 

አስተዳደሩም የውኃ መሣቢያ ፓምፕ፣ የማዳበሪያ፣ የኬሚካልና የመሳሰሉ አቅርቦቶችን 

ያቀርብላቸዋል። የልማት ሠራተኞችና አመራሮችም በቅርበት ይከታተሏቸዋል፤ 

ይደግፏቸዋልም።  

 

በአርግጥም አስተዳደሩ በርካታ የመስኖ መሠረተ ልማቶችን ይከውናልና ሊበረታታ 

ይገባዋል፡፡ የመስኖ ሥራውን ለማካሄድ ነባር ጉድጓዶችን ይጠርጋል፤ አዲስ ጉድጓዶችንም 

አስቆፍሮ ወደ ሥራ ያስገባል። ካዶ፣ ቦጋ፣ ዳካና ጎጊቴ የተባሉ ወንዞችን በባህላዊ መንገድ 

ለመስኖ እንዲውሉ አድርጓል። ካዶና ቦጋ ወንዞችንም ለዘመናዊ መስኖ መጠቀም 

ተችሏል። የውኃ መሄጃ ቦይ ጠረጋና የማፅዳት ሥራም ተከናውኗል፡፡  

 

የተለያዩ ግብዓቶችም ያለምንም እጥረት እየቀረበላቸው እንደሆነ አርሶ አደሮቹ ገልፀዋል፡፡ 

የብድር፣ የዘር፣ የኬሚካልና የአፈር ማዳበሪያ እንዲሁም የውኃ መሣቢያ ሞተር ፓምፕ 

አስተዳደሩ በተደራጀ መንገድ ለመስኖው ልማት ያቀርባል፡፡ ከዚህ ሌላ አስተዳደሩ ለአርሶ 

አደሮች የሚሰጠው የክህሎት ሥልጠናም በዘርፉ ለተሰማሩት ስኬት ግብዓት ሆኗቸዋል፡፡ 

 

አስተዳደሩ በዚህ ሂደት ተጉዞ በርካታ ግንባር ቀደሞችን አፍርቷል፡፡ ሌሎች አርሶ 

አደሮችም በስኬት ከወጡ ግንባር ቀደሞች ልምዶችን እንዲካፈሉና እንዲተጋገዙ ለማስቻል 

ሁሉንም ተሳታፊዎች በ1 ለ 5 አደረጃጀት እንዲታቀፉ አድርጓል።   

 



4 

 

አርሶ አደሮችም በዘርፉ 1 ለ 5 ተደራጅተው እንዲደጋገፉ በመደረጋቸው በግብዓትና 

በክህሎት እንዲተጋገዙ አስችሏቸዋል። ስኬታማ ልምዶችን በመውሰዳቸው ለውጥ ማምጣት 

መቻላቸውን ተጠቃሚ አርሶ አደሮቹ ይናገራሉ። 

 

ለእነ አቶ ይመር መስኖ ልማት የወርቅ እንቁላል የሚጥል ቴክኖሎጂ ማለት ነው፡፡ አቶ 

ይመር እንደሚሉት አስተዳደሩ እንኳን ጭራውን አስያዛቸው እንጂ ጠባቂ ሳይሆኑ 

አጠናክረው ይቀጥሉበታል። በመስኖ ይበልጥ ተጠቃሚነታቸውን ለማጎልበት በበጋ 

የተፋሰስ ልማት ላይ መላው አርሶ አደሮች በከፍተኛ ንቅናቄ ተሳታፊ ይሆኑበታል።   

 

በሌላ ጎኑ አርሶ አደሩ የሚያከናውነው የተፋሰስ ልማት ለአፈርና ውኃ ጥበቃ ሥራ ጉልህ 

ድርሻ ያበረክታል፡፡ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በተከናወነው የተፋሰስ ሥራም ለውጥ 

ታይቶበታል፡፡  

 

አሁን…አሁን አርሶ አደሩ የተሻለ ሥነ ምህዳር የሚገኘው አካባቢ ሲለወጥ መሆኑን 

ተረድቷል፡፡ በየዓመቱ በሚከናወን የተፋሰስ ሥራም አርሶ አደሩ ለአንድ ወር የሚዘልቅ  

የአፈርና የውኃ ጥበቃ ሥራ በከፍተኛ ተነሳሽነት ያከናውናል። የወርቅ እንቁላል 

የምትጥልን ዶሮ ባለቤቱ ከራሱ በላይ እንደሚንከባከባት ሁሉ የአካባቢው አርሶ አደሮችም 

መስኖን አልምተው በመስኖ መልማቱን የሙጥኝ ብለውታል።  

መስኖ የአርሶ አደሮቹን ህይወት አሻሽሏል ብቻ ሳይሆን ፍፁም ለውጦታል ነው 

የሚባለው፡፡ በፊት ሣር ቤት ነው የነበራቸው ዛሬ እስከ ሰባት ክፍል ያለው የቆርቆሮ ክዳን 

ቤት ሰርተዋል፤ ልጆቻቸውንም መደበኛ ትምህርት እንዲከታተሉ አድርገዋቸዋል።  

ልጆቻቸውን የግል ትምህርት ቤት ከፍለው የሚያስተሩም አልታጡም፡፡ በዓመት ከወጪ 

ቀሪ እስከ ሁለት መቶ ሺህ ብር የሚያተርፉም አሉ። ከዘርፉ ያገኙትን ትርፍ በመያዝ ወደ 

ከብት ማድለብ ሥራ የገቡም አሉ። ዘመናዊ ከብቶችን ለማርባት ቦታ አዘጋጅተው ቤት 

እየሰሩ ያሉም እንዲሁ።  

 

የማህበሩ አባላት ህይወታቸውን እንደቀየሩ ይናገራሉ፡፡ በኑሯቸው ለውጥ ማምጣታቸውን፣ 

መኖሪያ ቤት መቀለሳቸውን፣ ልጆቻቸውን በተገቢው እያስተማሩ መሆናቸውን፣ ጥሪትም 

እየያዙ መምጣታቸውን፣ ወደ ሌላ ከፍ ያለ የሥራ ዘርፍ የማደግና ወደ ኢንዱስትሪ 
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የመሸጋገር ውጥኑ እንዳላቸውም ይናገራሉ። በእርግጥም የአርሶ አደሮቹ የሚያስቀና 

አዎንታዊ ለውጥ ወደሌሎች ሊሰፋ ይገባል፡፡  

 

ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች የሥራ ዕድል የሚፈጥሩ አርሶ አደሮች ህይወታቸውን 

ከመቀየር አልፈው ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የኢኮኖሚ ልማት ሽግግር የሚያደርጉ 

በርካታ አርሶ አደሮችን ማየት በእርግጥም ደስ ያሰኛል፡፡  

 

በርካታ የዓለማችን አገራት ግብርናቸውን ከተፈጥሮ ጥገኝነት በማላቀቅ የግብርና ምርት 

መጠንን፣ ዓይነትና ጥራትን በማሳደግ የህዝቦቻቸውን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ችለዋል።  

የግብርናውን የኢኮኖሚ ዘርፍ ለውጭ ምንዛሬ ማደግ የጎላ ድርሻ እንዲኖረው ያደረጉ 

አገራት ቁጥርም ቀላል አይደለም። እኛም ጅማሮአችን ቢያበረታታም በዚህ ረገድ ብዙ 

ይቀረናልና እንበረታታ።  

 

 


