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አጠቃላይ መግለጫ 

 
 
 
 
 
 
 
አህጉረ አፍሪካ ከተቀሩት የዓለም አህጉራት ሁሉ የተሻለ የተፈጥሮ ሐብት ያላት 
አህጉር ናት፡፡ በርካታማዕድናት፣ የከበሩ ድንጋዮችና የነዳጅ ክምችት፣በእጅጉ የተሻለ 
እምቅ የግብርና ሀብት፣ ድንቅ ህዝብ፣ በቂ የውሃ ሀብትና ወንዞች፣ የዱር እንስሳትና 
ለቱሪዝም መስብህና ኢንዱስትሪ በርካታ ብዝሃ ህይወት ያላት አህጉር ናት ፡፡ 
 

አህጉሯ ካሏት የተፈጥሮ ሀብት በተቃራኒ አፍሪካ በድህነት የተጎሳቆለች፣ 
ሕዝቦቿ ዝቅትኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖሩባት፣ ረሐብ፣ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት፣ 
አስደንጋጭ የጨቅላ ህፃናት ሞት፣ በሽታ፣ ጦርነት፣ ተመፅዋችነት፣ ዝቅተኛ 
የትምህርት ጥራት፣ የደን መመናመን፣ ሙስናና የዋጋ ግሽበት የምትታወቅባቸው 
መለያዎቿ ናቸው፡፡  
 

ከአህጉሪቷ ህዝብ 85% የሚሆኑት ከእጅ ወደ አፍ በሆነ (ኋላ - ቀር) 
ግብርና የሚተዳደሩ፣በጉስቁልናና በእጦት የሚኖሩ ናቸው፡፡ የእነዚህ ገበሬዎች ምርት 
የቤተሰቦቻቸውን የምግብ ፍጆታ ስለማይሸፍን፤ አህጉሪቱ በየዓመቱ በሚሊዮኖች 
ኩንታል የሚቆጠር እህል ከውጭማስገባት ግዴታ ሆኗል፡፡ 
 

በእግዚአብሔር መንገድ አስተራረስ አስደናቂ የሆነ፣የምግብ ዋስትናን 
ለማረጋገጥናለገጠሩ ድሃ ህዝብ ከድህነት ቀውስ የሚያወጣ አምላካዊ መፍትሄ 
ነው፡፡በእግዚአብሔር መንገድ አስተራረስ ሌላ ቴክኖሎጂብቻ ሳይሆን ለግብርናው 
ዘርፍ የሚሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ ሚዛናዊነትን የጠበቀ፣ 
አስተዳደራዊና ቴክኖሎጂን የያዘቅዱሳንን እግዚአብሔር በእጃቸው ባኖረው ጥሪትና 
ሊሰጣቸው ተስፋን በገባላቸው የተትረፈረፈ ሕይወትየሚገልጥ መፍትሄ ነው፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 

አስተራረስ በእግዚአብሔር መንገድ 
ድሆችን በክርስቶስ ለሚገኝ የተትረፈረፈ ሕይወት ማብቃት 
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ከውስጥ ወደውጭ በሚሰራና በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ከተለወጠ 
ልብ፤በመልካም አስተዳደር ከታነፀና ከታደሰ አእምሮ የሚገለጥ ተግባራዊ ሕይወት 
የእርሻ መሬትን ይዋጃል ፡፡  
 
እ.ኤ.አ ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በዚህ ሥራ ፋና ወጊ የሆነው ብራይን ኦልድሪቭ 
የተባለው ወንድም ሂንተን በተባለች የዚምባብዌ ግዛት ውስጥ በሰፊ ቦታ ላይ የንግድ 
እርሻውን በማስፋፋት እስከ 3500 ሄክታር ለመሸፈን ችሏል ፡፡ 
 
ከእነዚያ አመታት ጀምሮ በእግዚአብሔር መንገድ አስተራረስ በአብያተ ክርስቲያናት፣ 
ሚሲዮናውያንና መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች አማካይነት በበርካታ የአፍሪካ 
አገራት ተሰራጭቷል፡፡ እ.አ.አ. እስከ 2009 ዓ.ም. ድረስ ይህ የእርሻ ዘዴ በአንጎላ፣ 
ቤኒን፣ ዲ.ሪ.ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሌሴቶ፣ ማዳጋስካር፣ ማላዊ፣ ሞዛንቢክ፣ 
ናሚቢያ፣ ናይጄሪያ፣ ሩዋንዳ፣ ሴራሊዮን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሲዋዚላንድ፣ ታንዛኒያ፣ 
ኡጋንዳ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌና በሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት በተለያየ ደረጃ፤ 
እንዲሁም በሜክሲኮ፣ ኔፓልስ፣ ብሪቲሽ ጉያና፣ ሰሜን አሜሪካና እንግሊዝ ተስፋፍቶ 
ይገኛል፡፡ 
 

በእግዚብሔር መንገድ ማረስለድሃው ማህበረሰብ ሸክም ባላቸው የወንድሞች 
ጥምረት አማካይነት የተበረከተ ሲሆን ይህም ለአንዲት ቤተ እምነት ወይም ተቋም 
ሳይሆን ለክርስቶስ አካል ለሆነ ሁሉ የተሰጠ ነው ፡፡  

 

ቴክኖሎጂ 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ 
 

አስተዳደር 
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በእግዚብሔር መንገድ የማረስዘዴ ተአማኒነት፣ ሂደት እና አሰራር በሙያው የዳበረ 
ልምድ ባላቸው ሥራውን በበላይነት በሚያስተባብሩ የበጎ ፈቃድ ባለአደራ አሰልጣኞች 
የሚመራ ነው፡፡ የዚህን በዋጋ ሊተመን የማይችል የድሆችን ሕይወት ሊለውጥ 
የሚችል መሳሪያ ስኬታማነት ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ በአቀራረቡ የባለቤትነትን 
ሳይሆን የባለአደራነትን መርሆዎችንና አስተሳሰብ የያዘ እንዲሆን ተደርጓል፡፡  
 
የእግዚአብሔር ቃል፣ ‹‹ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል›› ሲል ይናገራል፡፡ 
በመሆኑም የአህጉሪቱን እምቅ ሀብት በስራ ላይ ለማዋል ከመነሳታችን አስቀድሞ 
ድሆችን በእርሻው ሥራ ላይ ታማኝ የመሆንን አስፈላጊነት ማስተማርን መቀበል 
አለብን፡፡  
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መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቁልፎች 

 
 

ማናቸውም ዓይነት ቴክኖሎጂ በአህጉሪቱ ላይ ያለውን የድህነት ቀንበር 
ሊሰብር አይችልም፤ 

የእግዚአብሔር ቃልና ሥራ በቅንጅት በተግባር ላይ ሊውሉ ይገባል፡፡ 

 
የእግዚአብሔር ቃል የኑሮአችን የሥልጣን ምንጭ ከመሆኑም በላይ ፊታችንን 

ወደ ቃሉ መለስ ስናደርግ ከሁሉ አስቀድሞ ቀንበሩ መንፈሳዊ መሆኑን 
የሚፈነጥቅ መገለጥና አብርሆትን ይሰጠናል፡፡ ቴክኖሎጂያዊና  
አስተዳደራዊበሆኑት ቁልፎች ላይ ብቻ የምናተኩር ከሆነ ድሆችን መታደግ ፈጽሞ 
አይቻለንም ፡፡ 
 

• ሆሴዕ 4፡1-3  
• መዝሙር (107)፡ 33-34 
• ኤርምያስ 23፡10  

 
በዚህ ክፍል የሚገኙት ስድስቱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቁልፎች አፍሪካ በድህነት 

ቀንበር ልትያዝ የቻለችበትን ምስጢር የሚገልጡና ይህን ቀንበር ለመስበር 
የሚያስችለውን መለኮታዊ መፍትሔ የሚያሳዩ ናቸው፡፡  

 
 

ቁልፍ 1: ለእግዚአብሔር፤ለእርሱ እውቅና መስጠት ፣ 
 
 
ተግዳሮት፡ 

የአፍሪካ ሕዝቦች እጅግ ብርቱ በሆነ ጥንቆላና አምልኮተ - 
ሙታንተተብትበው ተይዘዋል፡፡ ጠንቋዮችና አስማተኞች በበርካታ መንደሮች 
ውስጥ በበርካታ ቁጥር የሚገኙ ከመሆናቸውም ባሻገር ወሊድን፣ እድገትን፣ 
ግዝረትን፣ ጋብቻን እና ቀብርን ጨምሮ በማናቸውም ዋነኛ ጉዳዮች ላይ ምክርን፣ 
ከዚህምበተጨማሪ ለመሬቱ ምርታማነት እንዲጸልዩጠንቋዮችን ይጠይቃሉ፡፡ በዚህ 
ወቅትዶሮ ማረድ፣ የእንስሳትን ደም መርጨት፣ አጽም/ አጥንት መበተን፣ 
ድግምቶችን መቅበርና የእንስሳትን የጭንቅላት አጥንት ከፍ ባለ እንጨት ላይ 
መስቀል የመሳሰሉ ስርዓቶችን ያከናውናሉ፡፡  
የአምልኮተ ሙታን ልምምድ በሞት የተለዩ ዘመዶችን በተለያዩ መስዋእቶች፣ 
አምልኮተ ስርአቶችና ቃል ኪዳኖች አማካኝነት ማክበር ነው፡፡ ሰዎች ይህን አምልኮ 
የሚያካሄዱት ለሙታን ዘመዶቻቸው ካላቸው ፍቅር የተነሳ ሳይሆን ከፍርሃት እና 
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ከስጋት የተነሳ ነው፡፡  
 

• ኢሳይያስ 8:19-22 
• ዘሌዋውያን 19:31 
• ዘዳግም 18:10 
• ዘዳግም 5:7,8 
• ማቴዎስ 6:24 
• መዝሙር 24:3 

 
መፍትሄ: 

አንድ እውነተኛ አምላክ ብቻ ነው ያለው፤ ወደዚህ አምላክ መምጣት 
የምንችለውም የዘላለምን ሕይወት በነጻ ሊሰጠን ስለ እኛ ኃጢአት በመስቀል ላይ 
በሞተውበልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው፡፡ አሁን እንደዚህ አለም ስርዓትና 
ልማድ አንኖርም፤ነገር ግን የእግዚአብሔር ቤተሰብ አካል ስለሆንን እርሱን እንደ 
አባታችን የምናውቅበት ዕድል አግኝተናል፡፡ 

በእሁድ አምልኳችን ወቅት ብቻ ሳይሆን በማናቸውም የሕይወታችን ጉዳዮች 
እግዚአብሔርን ብቻ ልናመልከው ይገባናል፡፡ እግዚአብሔር አይዘበትበትም፡፡  
 

ምሳሌ 3፣5፡6 ‹‹በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፤ በራስህ ማስተዋል 
አትደገፍ፤ በመንገድህ ሁሉ እርሱን እውቅ፤ እርሱም ጎዳናህን ቀና 
ያደርገዋል፡፡›› 
 

የስኬት ቁልፎችን የሚሰጠን ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው፡፡ 
 
በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን፤ 
የምንታመነውን ማናቸውንም አካል ምክር እንጠይቃለን፡፡ 
 
በራስህ ማስተዋል አትደገፍ፤ 

ኢየሱስ ሁሉን በመታዘዝ ያደረገው በራሱ በመታመን ሳይሆን ነገር ግን በአባቱ 
ላይ  በመደገፍ ነበር፡፡ አባቱ ምን ማድረግ እንደሚገባው አሳየ፣  አደረገ፤ 
ተከናወነለትም፡፡  
 

• ዮሐንስ 8:28 
• ዮሐንስ 8:38 
• ዮሐንስ 5:19 

 
እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፈቃዱን ሁሉ ብንፈልግ እንዴት ያለ የከበረ ሕይወት 
በኖርን ! 
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በመንገድህ ሁሉ እርሱን እወቅ፤ 
በመንገድህ ሁሉ ሲል እንደዚያው እንደተጻፈው ነው - በሁሉ አቅጣጫ፣ ሥራ፣ 
ቃል፣ ድርጊት፣ አሳብ፡፡ ይህ ማለት እግዚአብሔርን በውልደት፣ እድገት፣ ጋብቻ 
ሞት፣ ጤና፣ እርሻ፣ ዝናብ፣ አጨዳ - በሁሉ ነገር ማወቅ ነው፡፡  
 
እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል ፤ 
በአህጉረ አፍሪካ ሕዝቡ ለበርካታ አመታት ያለ ፍጻሜ ከተንከራተተበት ጠማማና 
ተስፋ ቢስ ከሆነው መንገድ እንዲመለስከምንም በላይ ጌታ 
ያስፈልገናል፡፡የእግዚእብሔር ማዳን የተትረፈረፈ በረከት ወዳለበት ተስፋ ሙላት 
ይመራናል፡፡ 
 

• ዘዳግም 8:18 
• ዘዳግም 7:13-15 

 
በእርግጥም ጊዜው የአፍሪካ ነው ብለን የምናምን ከሆነ የሙታን አምልኮ መሰዊያ 
ስፍራዎችን ልናፈራርስና ተብትቦ የያዘንን ጥንቆላና መተት ወደ ጎን ልንጥል 
ይገባል፡፡ 
ያኔ ወደ እግዚአብሔር ተራራ በንጹሕ እጆችና ንጹሕ ልብ ልንሄድና ልንወጣ በዚያም 
እርሱን ብቻ በመንፈስና በእውነት ልናመልክ እንችላለን፡፡ 
 

ቁልፍ 2: አካሄድህን መርምር 
 
ችግሮች: 

በእግዚአብሔር መንገድ ስለማንሄድና የራሳችንን ምኞትና ከንቱ መንገድ 
ስለምንከተል የህይወታችን መቅደስ ተበላሽቷል፡፡እኛ የእግዚአብሔር ልጆች፣ 
እግዚአብሔር እንደተናገረው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ከሆንንየሕይወታችንን 
መቅደስ ልንጠብቀው የተገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው፡፡ 
 
አካሄዳችንን መመርመር ተገቢ ነው፤  
ሐጌ 1:2-11 አካሄድህን መርምር – ቤቴ ፈርሶአል 
 
መንገዳችን እንደ እግዚአብሔር መንገድ ባለመሆኑ ምክንያት ከምንኖርባቸው 
መርገሞች መካከል ጥቂቶቹን ለምሳሌነት እንይ፡- 
 
 
ሀ)  በደም መፋሰስ እና ብጥብጥ ምክንያት የመጡ መርገሞች  

• የቃየን እና የአቤል ታሪክ  
• በርካታ የአፍሪካ ምሳሌዎች 
• ኢሳይያስ 59:3 
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ለ) በአጭር የመቀጨት እርግማን  
በዛምቢያ፣ ዚምባብዌ፣ ማላዊ እና ሞዛምቢክ የሰዎች አማካይ እድሜ ከ37 አመት 
በታች ነው፡፡  

• መዝሙር 34:12 
• 1 ተሰሎንቄ 4፡3  
• ሮሜ 6:23 

 
ሐ) በመሬት ምርታማነት ላይ የመጣ መርገም (የምርት መመናመን) 

በትንቢተ ሐጌ ዝናብን የከለከለውና ምድሪቱም ፍሬዋን እንዳትሰጥ ያደረገው 
እግዚአብሔር እንደነበር ማንበብ ምን ያህል አስገራሚ ነው፡፡ 
 
መፍትሔ:- መቅደሱን መልሶ መገንባት 
በዙሪያችን ያለውንየድህነት ጉስቁልና ጨምሮለሌሎች አስቸጋሪ ጥያቄዎች አምላካዊ 
መልስ ለማግኘት በምናደርገው ጥረት ውስጥመጀመር ያለብን አካሄዳችንን 
በመመርመር ነው፤ ምክንያቱም የሕያው እግዚአብሔር ማደሪያ መቅደሶች ነንና፡፡ 
 
ምናልባት አገራችንን መለወጥ አንችል ይሆናል፤ ነገር ግን እያንዳንዳችን አካሄዳችንን 
በመመርመር የራሳችንን ኑሮ መቀየርና በቤተሰባችንና በማህበረሰባችን አኗኗር ላይ 
በጎ ተጽእኖን በማምጣት ተጠቃሽ የሆነ የጋራ ለውጥ ማምጣት እንችላለን፡፡   
 

• 1 ጴጥሮስ 2:5 
• ሐጌ 2:18-19  
• 1 ተሰሎንቄ 2:12 
• 2 ቆሮንቶስ 6:16 

 
እንደ እግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች  አካሄዳችንን በመንፈስ ብቻ ሳይሆን 
በአዕምሮና በአካል እንደ እርሱ መንገድ በማድረግ የእግዚአብሔር ማደሪያ 
የሆነውን የሕይወታችንን መቅደስ ለማደስ እንዘጋጅ፡፡ 
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ቁልፍ 3: የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት መገንዘብ 
 
 
ችግር: 
የበርካታ አመታት እርዳታና የተመጽዋችነት አመለካከት የተረጂነትንልማድ 
ፈጥሯል፡፡ በአንጻሩ የእርዳታው ፍላጎት በየአመቱ እየጨመረ ነው 
የሄደው፡፡አፍሪካውያን ለሥራ ካልተነሱ በቀር አህጉሪቱ እምቅ ሀብቷን አውቃ በሥራ 
ላይ ልታውል የምትችልበት ምንም አይነት መንገድ አይኖርም፡፡ 
 
ኢሳይያስ 58 በእውነተኛ ጾም የጭቆናን ሰንሰለት መበጠስና ቀንበርን ሁሉ መስበር 
እንዳለብንያሳስበናል፡፡ ከድህነት ቀንበር መሰሪያዎች መካከል አንዱ የተረጂነት ሥነ 
ልቦና ነው፡፡ 
 
ሰው ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ሁሌም ቢሆን ነገሮችን በራሱ መንገድ በማድረግ 
በእግዚአብሔር ጥበብ ከመታመን ይልቅ በራሱ ጥበብ በመታመንበገዛ ራሱ 
ተመክቶለመኖር ይጥራል፡፡ ይህ ድርጊቱ በብዙ መንገድ ለውድቀት ዳርጎታል፡፡  
 
መፍትሔ:-የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት አምኖ መቀበል 
በእግዚብሔር መንገድ እርሻን በማረስ ዘዴበራስ ብቃት መመካትን አንሰብክም፤ ነገር 
ግን ፍሬያማ ሊያደርገን የሚቻለውን የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት በማመን 
እንቀበላለን፡፡ 
 
እርሱ የሁሉ ነገር ምንጫችን ነው፡፡ በእርሱም መትረፍረፍ ይሆንልናል፡፡ በእርሱ 
መጨመርን እናገኛለን ፡፡ የእግዚአብሔር ብቃት አይወሰንም፡፡  እርሱ ራሱ ወሰን 
እንደሌለው ሁሉለባርኮቱም ወሰን የለውም፡፡  
 

• 2 ቆሮንቶስ 9:8 
 
ስኬት የሚመጣው ራሳችንን ጨምሮ በሰው ጥበብ ስለ መመካታችን ንስሃ ስንገባና 
ትምክህታችንን ወደ ጎን አስቀምጠን ራሳችንን በትህትና በማዋረድ እርሱ በእርግጥም 
የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ መገኛ ምንጭ መሆኑን አምነን ስንቀበል ነው፡፡ያለንን 
ለማየት እንድንችል አይናችንን መክፈት አለብን፡፡ 
 
የእግዚአብሔርን ችሎታ ማወቅ የተረጂነትን አመለካከትይሰብራል፡፡ 

• 2  ዜና 14:11 
 
የእግዚአብሔር ብቁነት በአንተ ውስጥ  

• ዘዳግም  8:18 
 
የእግዚአብሔር ብቁነት በእርሻ ሥራ (በግብርና) 

• ዘፍጥረት 2:15 
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የእግዚአብሔር ብቁነት ለምድሩ 
ምድሩ በባለአደራነት እንድንንከባከበውና እንድናለማው በእግዚአብሔር 
ተሰጥቶናል፡፡ የእኛ ንብረት ሳይሆን የእግዚአብሔር ነው፡፡ 
 

• 1ቆሮንቶስ  10:26 
• ዘሌዋውያን  25:23 

 
የእግዚአብሔር ብቁነት ለዘር 
እግዚአብሔር ዕጽዋትን የፈጠራቸው እያንዳንዳቸው እንደየወገናቸው ዘር እንዲሰጡ 
አድርጎ ነው ፡፡ 
የተዳቀሉ እና በተፈጥሮ የተራቡ ዝርያዎች (OPV) ዘሮች ይለያያሉ፡፡ 
 

• ዘፍጥረት  1:11-13 
 
የእግዚአብሔር ሁለንተናዊ ብቃት በአምላካዊ ብርድልብስ 
አምላካዊ ብርድልብስ ብዙ ጠቀሜታዎችን ያዘለ አስደናቂ ስጦታ ነው፡፡ (ዝርዝሩን 
‹‹የምናደርገውን ለምን እንደምናደርግ 20 ምክንያቶች›› በሚለው ርዕስ ስር 
ይመልከቱ)፡፡ 
 
የእግዚአብሔር ብቁነት በግብአቶች፡ 
(ፍግ፣  ኩይሳና ኮምፖስት ) 
ምርታማ ለመሆን በእጃችን ያለውን ግብአት አሟጠን ለመጠቀም ውሳኔ መኖር 
አለበት፡፡ 
 
የእግዚአብሔር ብቁነት በመሳሪያዎች  
ዘጸአት 4:2 እግዚአብሔር ሙሴን ‹‹ ይህች በእጅህ ያለችው ምንድን ናት?>> 
…ብሎ እንደጠየቀውና ሙሴም ‹‹በትር ናት›› ሲል እንደመለሰ እንመለከታለን፡፡ 
ድህነትንና በአህጉሪቱ ያለውን የምግብ እጥረት ለመስበር በእጃችን ያለው 
ምንድነው?መልሱ ‹‹መቆፈሪያ (ዛቢያ )›› ነው፡፡ 
 
የእግዚአብሔር ብቁነት በዝናብና በምርታማነት  
እግዚአብሔር ዝናብን በመስጠት ልጆቹን ይባርካል:: ከእርሱም ጋር 
ዘሩእንዲበቅልና የበቀለው አድጎ ሰብሉ እንዲበዛ ያደርጋል ፡፡ 
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ቁልፍ 4: የምታጭደው የምትዘራውን ነው 
 
 
ችግር: 
ብዙ ማህበረሰቦች የሚኖሩት ምንም አይነት የልማት ዕድል በሌለባቸው አካባቢዎች 
ነው፡፡እነዚህ ሕዝቦች በጥቂት ረክተው ይኖራሉ፤ ምክንያቱም ነጻ የምግብ እደላ 
ስለሚያገኙ መንደራቸውን ለቀው አይሄዱም፡፡ ሲቸገሩ የሚረዳቸው አካል 
በአጠገባቸው እንዳለ ስለሚያምኑ በዚህ ተጽናንተው ይኖራሉ፡፡በሰዎች ላይ ጥገኛ 
መሆንን ካበረታታን ድሆችን ወደ ተሳሳተ እርዳታ ጠባቂነት ህይወት እንመራቸዋለን 
- ወደ እግዚአብሔር ሳይሆን ወደ ሰው፡፡ 
 

• 2 ተሰሎንቄ 3:10 “ሊሠራ የማይወድ አይብላ...››  
 
ሥራ መርገም ሳይሆን በረከት ነው፡፡ እነዚህ በገጠር አካባቢ ድሆች የሆኑ አብዛኛዎቹ 
ዝም ብሎ ያለ ሥራ የተቀመጠ መሬት አላቸው፡፡ 
 
አፍሪካ የምትታወቀው በዓለም የልመና ቅርጫትነት ነው፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር 
ያንን ከልመና ቅርጫትነት ወደ ዳቦ ቅርጫትነት ሊቀይር ይችላል፡፡ 
 
የእግዚአብሔር መንገድ ሰዎች የእርሱ በረከት ባለበት የመዝራትና ማጨድ፣ 
የባለአደራነትና በተሰጠን ነገር ታማኝ የመሆን መርሆዎች እንዲያለሙ ነው:: 
 
መፍትሔ:- ለመቀበል መስጠት አለብን 

እግዚአብሔር ምንጫችን መሆኑንና ብቁነቱም ለኑሮአችን ሁሉ እንደሆነ አንድ 
ጊዜ ከተረዳን የተረጂነትን መንገድ ትተን በእርሱ ተስፋ መታመን እንጀምራለን፡፡ 
 

• የሐዋርያት ሥራ 20:35 “ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው” 
 
ከተቀባይነት ወደ ሰጪነት አስተሳሰብ መሸጋገር በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በኩል 
ሰዎችን እስከመድረስ የሚዘልቅ በርካታ ፋይዳዎች አሉት፡፡ 
  

• ሉቃስ 6:38 
• ምሳሌ 28:19 

 
በእርሻ ሥራ ጥሩና በቂ ምርት ለማግኘት ያለማቋረጥ መስጠትና መዝራት 
እንዳለብን ከሚያስገነዝበን ከዚህ መርኅ የሚበልጥ ሌላ ምሳሌ አይኖርም፡፡  
ዘር መዝራት፣ ማዳበሪያ፣ ሌሎች ግብአቶች፣ ጉልበት፣ ጊዜ፣ ማስተዳደርንና መነሻ 
ጥሪትን ይጠይቃል፡፡ 
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መልሰን ሳንሰጥ ሁልጊዜ እየተቀበልን ብቻ ለመኖር አንችልም፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ 
የምናጭደው የዘራነውን እንደሆነ ይነግረናል፡፡ 0 x 0 = 0፣ 0 x 100 = 0፣ በ 
22,222 ጉድጓዶች ውስጥ 0 ግብአት ቢኖር ውጤቱ 0 ነው፡፡ መሬቱ ምንም ለም 
ቢሆን ምንም የማትሰጥ ከሆነ በምላሹ ምንም ነገር አታገኝም፡፡ 
 
ሰው ሊዘራ የሚችልባቸው መንገዶች 
 
በብዙ መዝራት 
2 ቆሮንቶስ 9:6 ይህንም እላለሁ፡-‹‹በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፤ 
በበረከትም የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል፡፡›› 
 
በእውቀት መዝራት 
በአብዛኛዎቹ የአፍሪካ አገሮች ሥራ ፈትነት ወይም ስልቹነት አይደለም፤ አስከፊውን 
ድህነት ያመጣው አብዛኛውን ጊዜ እውቀት ማጣት ነው፡፡ 
 

• ሆሴዕ 4:6 “ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል፡፡” 
 
በታማኝነት መዝራት  
በእግዚአብሔር መርህ የማረስ ዘዴ አንዱ ምስጢር በጥቂቱ መጀመርና ጥቂቱን 
በታማኝነት ማከናወን ነው፡፡ 
 

• ሉቃስ 16፡10 ‹‹በትንሽ ነገር ታማኝ የሆነ በትልቁም ይታመናል፤ በትንሽ 
ነገር ያልታመነ በትልቁም አይታመንም፡፡›› 

 
በደስታ መዝራት  
የምንሰጥበት ልብ/ሁኔታ እጅግ ወሳኝ ነው 
 

• 2 ቆሮንቶስ 9:7 
• ነህምያ 8:10 

 
ደስታችን ከሁሉ አስቀድሞ የተመሰረተው በክርስቶስ ነው፡፡ ነገር ግን ያው ደስታ 
የእጆቻችንን ሥራ ጨምሮ ወደ ሕይወታችን ልዩ ልዩ ክፍሎች ሊዘልቅ ይገባል፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

ቁልፍ 5: አሥራትና መባን ወደ እግዚአብሔር ማምጣት 
 
 
ከእግዚአብሔር ባሕርይ ኃይልና ብልፅግና አንፃር  ከእርሱ መስረቅ 
የሚቻለውእንዴት ነው? በትንቢተ ሚልክያስ 3 መሠረት በአሥራትና መባ 
አማካኝነት ከእግዚአብሔር ለመስረቅ ይቻላል፡፡ ይህ መልእክት የተጻፈው በግብርና 
ሥራ በሚተዳደሩ ሰዎች መካከል ነበር፡፡ በመሆኑም የሕዝቡ ለእግዚአብሔር 
መልሶ መስጠት ከእርሻ ሥራው ጋር ከፍተኛ ተያያዥነት ነበረው፡፡ 
 

• ሚልክያስ 3:7-12  
 
አሥራት የሚሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ወይንም ቤተ-ክርስቲያንን ለሚመራ አካል 
ሳይሆን ስጦታው ግን በእርግጥም ለእግዚአብሔር መልሶ መስጠት ነው፡፡ 
እግዚአብሔር ሀብታችንንም ሆነ ትርፋችንን አይፈልግም፡፡ ነገር ግን በስጦታችን 
እርሱን ስናከብር ለእርሱ ያለን ልብ በምን ሁኔታ እንዳለ ያሳያል፡፡  
 

• ማቴዎስ 6:21 
 
እጅግ ጥቂትም ሆነ በሚሊዮኖች ዶላሮች የሚቆጠር ብር በየወሩ ብንሰጥ 
ለእግዚአብሔር ምንም ነው፡፡ ምን ያህል እንዳለንና ምን ያህሉን እንደሰጠን ያውቃል፡፡ 
ብዙ ጊዜ ጥቂቱ (‹‹የመበለቲቱ አንድ ሳንቲም ››የሚባለው)ለጌታ መስጠቱ ሚሊዮን 
ብሮችን ከመስጠት የበለጠ ዋጋ ያስከፍላል፡፡ እግዚአብሔር ከመስጠታችን አስቀድሞ 
እንኳን የምንሰጥበትን የልብ ሁኔታ ያውቀዋል፡፡ 
 
ለእግዚአብሔር መልሶ የመስጠት አንዱና አስደናቂው ነገር ጥቅሙ ሁሉ ለእኛው 
መሆኑ ነው፡፡በጎተራው ለማከማቸት እግዚአብሔር ለራሱ ያቀነባበረው ጉዳይ 
አይደለም፤ ይልቁንም ለሰጪው በረከት ነው፡፡ በረከቱ ለሰጪው በሶስት እጥፍ 
ይመጣል፡- 
 
1) የሰማይን መስኮቶች ሊከፍትና  የተትረፈረፈ በረከትን ሊያዘንብ እግዚአብሔር 

ቃል ገብቷል፡፡ ምሳሌ 3፡9 
 
2) የምድሪቱን ፍሬ እንዳይበሉ ሰብሉን የሚያጠፉትን ተባዮች ይገስጻል/ 

ያስወግዳል…... 
 
3) ሕዝቦች ሁሉ ‹‹ብሩካን›› ብለው እንዲጠሩን እግዚአብሔር ያደርጋል፡፡ 

ምክንያቱም  ‹‹የተድላ ምድር›› ተብለን ስለምንጠራ፤ 
 

ለእግዚአብሔር መስጠት እርሱን ያስከብራል፤ ልንረዳው በማንችልበት መንገድም 
ለእርሱ ምስጋና ያመጣል፡፡ ለጌታ መስጠት ከእኔነት አስተሳሰብ እንድንላቀቅ 
የሚያስገድደንና የእርሱን መንግስት ከራሳችን ፍላጎት ወደምናስቀድምበት ከራስ 
ወዳድነትወደ ፀዳ ሕይወት እንድንጓዝ የሚያደርገን ነው፡፡ 
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ቁልፍ 6:ርስትህን ዋጅ 
 
 
እግዚአብሔርን እርሻችንን ጨምሮ ወደ ሕይወታችን ጉዳዮች ሁሉ ልናስገባው 
መሬታችንንም ልንዋጅ ይገባናል፡፡ ይህ ደግሞ ሊሆን የሚችለው ከእርግማን 
በታች እንድንኖር ያደረጉንን የጣኦት አምልኮ፣ ጥንቆላ፣ የንጹሃንን ደም 
ማፍሰስና ሌሎች ክፋቶችን ሁሉበማድረግ እንደበደልን አምነን ስንቀበል ነው፡፡ 
  

• ያዕቆብ 5:16 “የጻድቅ ሰው ጸሎት በሥራዋ እጅግ ኃይል 
ታደርጋለች፡፡” 

 
• ምሳሌ 15:29 “እግዚአብሔር ከኅጥአን ይርቃል፤ የጻድቃንን ጸሎት 

ግን ይሰማል፡፡” 
 

• 2 ዜና መዋዕል 7:14 “በስሜ የተጠሩት ሕዝቤ ሰውነታቸውን 
አዋርደው ቢጸልዩ፣ ፊቴንም ቢፈልጉ፣ ከክፉ መንገዳቸውም ቢመለሱ፣ 
በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፤ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ፤ 
ምድራቸውንም እፈውሳለሁ፡፡” 

 
በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር በቃሉ 
በገባው ተስፋ በማመን እርሻችንንና ማኅበረሰባችንን እንዲባርክ መጸለይ አለብን፡፡ 
 
እንደ እግዚአብሔር ልጆች ርስታችንን የምንዋጀው ኢየሱስን ወደ ኑሮአችን ሁሉ 
በማስገባት ነው፡፡ኢየሱስ ‹‹ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን›› 
ብለን እንድንጸልይ አስተምሮናል፡፡  
 
ርስትህን እንዴት እንደምትዋጅ  
• ትህትና የመጀመሪያው እርምጃ ነው (ያዕቆብ 4:10) 
• ፊቱን እንጂ እጁን አትፈልግ (ዘዳግም 4:29) 
• ተናዘዝና ንስሃ ግባ 
• ለምን ይሰጥሃል (ማቴዎስ 7:7 ያዕቆብ 4:2) 
• ፀልይ  
• ጠንክር  (ኤፌሶን 6:10፤ ሮሜ 8:37) 
 
እግዚአብሔር ለእኛ ነው እንጂ በእኛ ላይ አይደለም፤ በመሆኑም እርሻችን 
እንዲባረክ ይፈልጋል፡፡ በጠላት ይዞታ ስር ያለውን ግዛት መልሰህ ውሰድ፡፡ 
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የቅደም ተከተል ደረጃዎች 

 
ይህ ክፍል በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴን ውጤታማ በሆነ መልኩ 
በመሬትህ ላይ ለመተግበር ደረጃ በደረጃ ልትከተላቸው የሚገቡህን ቅደም 
ተከተሎች  ይገልጻል፡፡ 
 
1) አስፈላጊ መሳሪያዎች  
• ሲባጎ/ ገመድ 

 
ይህ መለኪያ ገመድ ምርቱ ከፍተኛ እንዲሆን በዘር መካከል ሊኖር የሚገባውን 
ርቀት የምንለካበት መለኪያ ገመድ ነው፡፡ረጅም (50ሜ.)፣ የማይለጠጥና ጠንካራ 
ከናይለን፣ ከላስቲክ፣ከቃጫ የተሰራ ገመድ፤ እኩል መጠን ያላቸውየብረት ገመድ 
(ኬብል )አዘጋጅ፡፡  
60 ሴ.ሜ. ርቀት ያለው በትር ለክተህ በገመዱ ላይ ምልክት ለማድረግ አዘጋጅ፡፡ 
በሁለቱም የገመዱ ጫፎች ሸምቀቆ ሰርተህ አንዱን ጫፍ በአንድ ችካል ላይ 
ሌላውን ጫፍ ደግሞ በሌላ ችካል ወጥረህ እሰር፡፡ በመቀጠልም የጠርሙስ 
መክደኛ ቆርኬዎችን ወይም መለያ ቀለም ያለው ላስቲክ ፈልገህ በበትሩ 60 
ሳንቲሜትር ርቀት እየለካህ በትክክል በገመዱ ላይ ላስቲኩን እየቆረጥክ ቋጥር 
ወይም ቆርኪዎቹን እያጠፍክ በመጨፍለቅ አያይዝ፡፡ 
 

• መኮትኮቻ (ዛቢያ) 
• መለኪያ  ኩባያ  
• መለኪያ በትሮች - 60ሴ.ሜ. እና 75ሴ.ሜ. ርዝመት ያላቸው 
• ፍግ፣ ኮምፖስት፣ ኩይሳ አፈር ወይም ማዳበሪያ 
• ዘር  
• የሻይ ማንኪያ  
• የሾርባ (ትልቁ) ማንኪያ  
• 350ሚ.ሌ. ኩባያ  

 
2) የመሬት ዝግጅት  
• ከመኸር ወቅት በግምት 2 ወራት ቀደም ብለህ ጀምር ፤ 
• በትንሹ ጀምርና እያንዳንዱን ሥራ በከፍተኛ ጥራት አከናውን፤የምታዘጋጀውን 

የመሬት መጠን ያህል ግብአቶችህ የሚበቁ እንዲሆኑ አድርግ፡፡ 
• አትረስ  
• አምላካዊ ብርድ ልብሱን ማለትም ቃርሚያውን/ ጉዝጓዙን አታቃጥል ወይንም 

ከአፈሩ ጋር አትቀላቅል፡፡  
• አዲስ መሬት የምትጠቀም ከሆነ መሬቱን ጥረግ፤ ደልድልና ከላዩ ቆሻሻዎቹን 

አንሳ፡፡ 
• መሬቱ በአረም የተወረረ ከሆነ በቀላሉ ዶማ በመጠቀም ከሥሩ እየቆረጥህ ብርድ 

ልብስ ሆኖ መሬቱን እንዲሸፍን ተወው፡፡ 
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3) መነሻ ቋሚ ማዕዘን በቋሚነት ማኖር 
• ከመሬቱ አናት ጀምር፡፡ 
• ከመሬቱ ተዳፋት በተቃራኒ በየ60ሳ.ሜ. ምልክት የተደረገበትን ገመድ ወጥር፡፡ 
• ከድንበርህ ወይንም ከመንገድ ዳርቻ 90 ዲግሪ በመለካት ተነስ፡፡ 
• በመሬቱ አግድመት በገመዱ የመጀመሪያና የመጨረሻ ሁለት የገመዱ ጫፍ 

ላይሁለት ችካሎችን ቸክል፡፡ 
• የደብተር ግንጣይ ወረቀት በመጠቀም ከመሬቱ አናት 90 ዲግሪ ማዕዘን ለክተህ 

የመሬትህን ተዳፋት ተከትለህ በመስመር ለመቆፈር እንዲያስችልህ ገመድ 
ቁልቁል ወጥር፡፡ 
 

4) ቁፋሮ  
 
በቆሎ: 
• ርቀት፡- በየ60ሳ.ሜ. በመስመር  
• የጉድጓድ ስፋት፡- የመቆፈሪያ ዛቢያ ስፋት ያህል 12 ሳ.ሜ. 
• ጥልቀት:- 15ሳ.ሜ. የተፈጥሮአዊ ግብአት ለመጠቀም 

 ምሳሌ፡- ፍግ፣ ኮምፖስትና ኩይሳ አፈር፡፡ 
• ጥልቀት:- 8ሳ.ሜ. የፋብሪካ ግብአቶች ለመጠቀም 

 ምሳሌ፡- ዳፕ ማዳበሪያ፡፡ 

 
 

• የአፈሩ ክምር በተዳፋቱ በኩል መሆን አለበት፡፡  
• ወደሚቀጥለው ረድፍ 60 ሳ.ሜ ምልክቶች ያሉበትን ገመድ ውሰድ፤ 

በእያንዳንዱ መስመር መካከል ያለውን ርቀት በምትለካበት በ75 ሳ.ሜ. በትር 
በመጠቀም የ60 ሳ.ሜ. ምልክቶችን ያዘለውን ገመድ በተገቢው ርቀት ላይ 
ወጥር፡፡  

የጉድጓድ አዘገጃጀት

መኮትኮቻ/ዛቢያ/

የጉድጓዱ ጥልቀት
15 ሴንቲሜትርለተፈጥሮግብአት
8  ሴንቲሜትር ለማዳበሪያግብአት

ቁልቁለት/ተዳፋት

ወደታች ያዘቀዘቀ የአፈር ክምር
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• ከላይ በምስሉ እንደምትመለከተው አድርገህ ሁለተኛውን ረድፍ ቆፍር፤ 
በመቀጠልም እየደጋገምክ በ75 ሳ.ሜ. ርቀት ይህንኑ አድርግ፡፡ 

• የመሬትህን ስፋት ተከትለህ ከ10 እስከ 20 ረድፍ ቋሚ የማዕዘን ችካል 
በቋሚነት ቸክል፡፡ 
 
የተለያዩ አዝርዕቶች: 
• ለብዙ አይነት አዝርዕቶች የረድፍ ርቀቱ ጠባብ ነው፤ በመሆኑም ጉድጓድ 

አንቆፍርም፡፡ የምናበጅላቸው መስመር (ቀጭን ቦይ) በማውጣት ነው፡፡ 
• ምልክቶች ያዘለውን ገመድ ከግራ ቀኝ አስረህ ወጥር፤ ነገር ግንበ60ሳ.ሜ. ርቀት 

ጉድጓድ በመቆፈር ፈንታ መስመሩን ተከትለህ መሬቱን በመሰንጠቅ 8 ሳ.ሜ. 
ጥልቀት ያለው መስመር(ቀጭን ቦይ)  አብጅ፡፡ 

• ለዝርዝሩ የተለያዩ አዝርዕቶች በሚለው ክፍል የሚገኘውን ሰንጠረዥ 
ተመልከት፡፡ 

 

 
 
 
5)  የኖራ ህክምና (አሲዳማ አፈሮችን ማከም) 
• አንድ አፈር ቀለሙ ቀላ ያለ ከሆነና የሚያገኘው አመታዊ የዝናብ መጠን ከፍ 

ያለ ከሆነ አፈሩ አሲዳማ የመሆን እድል አለው፡፡ ይህ አሲዳማ አፈር ለተክሎች 
እድገት ጠቃሚ የሆኑትን ንጥረ ነገሮች ሰብስቦ በመያዝና ተክሎች 
እንዳያገኙአቸው በማድረግ ምርት እንዲቀንስ ያደርጋል፡፡ 

• ለእርሻ የሚሆን ኖራ የአፈሩን ፒኤች መጠን በማሳደግ ሰብሉ በአፈሩ ውስጥ 
ያሉ ንጥረ ነገሮችን በቀላሉ በሥሮቹ አማካኝነት እንዲያገኝ ያስችለዋል፡፡ 

• የአፈር ምርመራ ካልተካሄደበትአንድ የሻይ ማንኪያ ሙሉ ስፍር (5ሚ.ሜ.) 
ኖራ በእያንዳንዱ ጉድጓድ ግርጌ ነስንስ ፡፡ 

• የአፈር ምርመራ ተደርጎ ከሆነ በባለሙያው የታዘዘውን መጠን ጨምር፡፡ 

ቋሚ የማዕዘን ችካል

ችካል

ጉድጓድ የአፈር ቁልል በቁልቁለቱ ወገን

የቁፋሮአፈርበቁልቁለቱበኩል

ተዳፋት

75 ሴሜ የመስመር ርቀ

መስመርበተዳፋቱ አግድም

ጠበብ ያለ መስመር ለባቄላ፣ ለማሽላ፣ ለአተር፣
የመሳሰሉት….

75 ሴሜ የመስመርር

ቋሚየማዕዘንችካል ቁጥር
2

ገመድ በተዳፋቱ
አቅጣጫ

የጉድጓድ እናመስመር

75 ሴሜበትር
75 ሴሜ በትር

60 ሴሜርቅትምልክት-
አዘል ገመድ

ቁጥር 1

የወረቀትማዕዘን

ችካል
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• ለኖራ እንደአማራጭነት በትልቁ (የሾርባ) ማንኪያ ሙሉ አመድ ወይም አንድ 
ወይም ሁለት ማዳበሪያ በኮፖስት ማብላያህ ውስጥ በመጨመር መጠቀም 
ትችላለህ፡፡ 
 

6) ግብዓቶች 
ሁለት ዓይነት ግብአቶች ፡- ተፈጥሯዊ  ግብአትና እና ሰው-ሰራሽ ግብአት 
ተፈጥሯዊ ግብአት 
• ኮምፖስት፣ ፍግ፣ ኩይሳ አፈር፤ 
• ለመለኪያነት 530ሚ.ግ የሚይዝ ሳህን ወይም ኩባያ ተጠቀም፤ 
• ግብአቱን በጉድጓዱ ግርጌ በእኩል መጠን ነስንስ ፤  
• የበቆሎ ሰብል ምርት ይዞታ በሄክታር በፍግ ሲዘራ 10-30 ኩንታል፤ 

በኮምፖስት 20-50 ኩንታል፣ እንዲሁም በኩይሳ አፈር 10-30 ይሆናል፡፡ 
• ለቦሎቄ 350 ሚ.ግ ግብአት በየ60 ሳ.ሜ. ርቀት በመስመሩ ላይ ነስንስ፤ 
• ለጥቂት ንጥረ ነገር ፈላጊ በመስመር የሚዘሩ የሰብል አይነቶች 

 ለምሳሌ፡- ማሽላ በየአንድ ሜትር ቦታ ላይ በመስመሩ ነስንስ፡፡ 
 
ሰው ሰራሽ  (የፋብሪካ) ማዳበሪያዎች 
 

ሁለት ዓይነት ማዳበሪያዎች፡  
በጉድጓዱ ግርጌ የሚጨመሩና በአናት የሚጨመሩ፤ 

 
• በግርጌ የሚጨመሩ አይነቶች ዳፕና ዩሪያ በተለያየ መጠን፤ 
• የግርጌ ማዳበሪያዎች በጉድጓዱ ግርጌ (ሥር) የሚጨመሩ ናቸው፤ 
• ለከፍተኛ ምርት 12 ሚ.ሌ. ወይም አንድ የሾርባ ማንኪያ ዳፕ በያንዳንዱ 

ጉድጓድ ግርጌ በስሱ አፍሱበት፤ 
• በመስመር ለሚዘሩ እንደ ባቄላና ቦሎቄ ላሉ ሰብሎች አንድ የሾርባ ማንኪያ 

በእያንዳንዱ 60ሳ.ሜ. ርዝመት በመስመሩ ላይ ነስንስ፡፡ 
 

በአጠቃላይ  
• ለዘሩ (5ሳ.ሜ ለበቆሎ፣ 3ሳ.ሜ. ለባቄላ) የሚሆን ቦታ በማስቀረት ግብአቱን 

በ3ሳ.ሜ. ከፍታ በሚሆን አፈር ሸፍን፡፡ 
• በቂ ዝናብ እስኪዘንብ ጠብቅ፡፡ 
 
7) መዝራት 
• መሬቱ ከዘር ጊዜው 3 ሳምንታት ያህል ቀደም ብሎ እንደየአካባቢው የአየር 

ፀባይ መዘጋጀት አለበት፡፡ ለምሳሌ፡- በደቡብ አፍሪካ ሀገሮች በጥቅምት ወር 
ማብቂያ አካባቢ መዘጋጀት አለበት፡፡ 

• ለተከታታይ አመታት በየዓመቱ መዝራት ስለሚቻል በተፈጥሮ የተራቡ 
ተክሎችን ዘር መጠቀም ተመራጭ ነው፡፡ 

• 3 ዘርበአንድ ጉድጓድ፣ ከአሳሳን በኋላ 2 ተክልበጉድጓድ እንዲሆን አንዱ 
ይነቀላል፡፡ (44,000እግር ወይም ተክል በሄክታር አለ ማለት ነው)፡፡ 

• ዘሩን መስመሩን ተከትለህ በየጉድጓዱ ውስጥ አስቀምጥ፤ 
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• የዘር ተከላ ጥልቀት - የአንድ የክብሪት ባኮ ቁመት ያህል፣ የክብሪት ባኮ ስፋት 
ለቦሎቄ፣ የፓኮው ውፍረት ያህል ደግሞ ለስንዴ ጥልቀት ይኖራቸዋል፡፡ 

• ባቄላ የምትዘራ ከሆነ ዘሩን በ10 ሳ.ሜ. ርቀት በመስመር ዝራ፡፡ 
• የተከመረውን አፈር በመመለስ በዙሪያው ካለው መሬት ጋር እስኪስተካከል 

ድርስ ዘሩን ሸፍን፡፡ አፈር ስትመልስ ጠጠር፣ ድንጋይ፣ ገለባና ጠንካራ ጓል 
እንዳይገባ ጥንቃቄ አድርግ፡፡  

• በአምላካዊ ብርድልብስ መሬቱን ሁሉ ሸፍን፡፡ 
ማሳሰቢያ:- ትናንሽ መጠን ላላቸው እንደ ካሮትና ጎመን ለመሳሰሉት ዘሮች 
ዘሮቹ እስኪበቅሉ ድረስ ብርድ ልብሱን (ጉዝጓዙን) በመስመሩ ላይ አታልብስ፡፡ 
 

8)የአረም ቁጥጥር 
• አረም ምርትን በእጅጉ ይቀንሳል፤ ምክንያቱም ተክሉ ማግኘት ያለበትን ውሃ፣ 

ንጥረ ነገር፣ የጸሐይ ብርሃንና ቦታ የሚሻመ ስለሆነ ነው፡፡ 
• አረምን በትንሽነቱ አርም – አንድ ሄክታር እርሻ ለማረም አረሙ የአንድ 

ኢንች ቁመት ሲኖረው ለማረም 7 ቀናትን ይጠይቃል ፡፡ ነገር ግን የአንድ 
ጫማ ቁመት ሲደርስ ለማረም 14 ቀናትን ይጠይቃል፡፡ 

• የአረም አማካይ የእድገት ጊዜ 10 ቀናት ነው፡፡ 1ጫማ ያህል እስኪያድግ 
ከመጠበቅ ገና የ1 ኢንች ቁመት ሳለ ማረም በርካታ የእረፍት ቀናት 
እንዲኖሩን ያስችላል፡፡ 

• ወደ ኋላ እየተራመድህ በቀላሉ ከአፈሩ ብቅ ባለበት ቦታ በመቁረጥ አርም፡፡ 
• ሰርዶን ከሥሩ በመንቀል ከእርሻ ማሳህ ውጪ ጣል ወይም ሰርዶን ለማጥፋት 

ብቻ በተዘጋጀ ጸረ-አረም መድኃኒት እርጭ፡፡ 
• አረም እንዲያፈራና ፍሬውን በማሳህ ላይ እንዲያረግፍ አትፍቀድ፡፡ 
 
9) ማሳሳት  
• ቢያንስ ሰብሉ ከበቀለ ከ2-3 ሳምንት ባለው ወይም ከ20 እስከ 30 ሳ.ሜ. 

ቁመት ሲኖረው አሳሳው፡፡ 
• በእያንዳንዱ ጉድጓድ በአማካይ 2 ተክል እያስቀረህ ሌላውን በመንቀል አሳሳ፡፡  
• ስታሳሳ አንዱን ጉድጓድ ብቻ ሳይሆን ሶስት ጎን ለጎን ያሉ ጉድጓዶችን በአንዴ 

ተመልከት፡፡በሶስት ጉድጓዶች በድምሩ 6 ተክሎች እንዲኖሩ አድርገህ ሌላውን 
አስወግድ፡፡ ከዚህ በታች ያለውን ሥዕል ተመልከት፤ 
 
      በየጉድጓዱ ሶስቱም ዘሮች ከበቀሉ ደካማውን/የመሃሉን ንቀል 

 
  የመሃሉን ንቀል        ደካማውን ንቀል          ደካማውን ንቀል 
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 በአማካይ 2 ተክል በአንድ ጉድጓድ እንዲኖር በቀጣዩ ጉድጓድ የበቀለው 1 
ብቻ ከሆነና በሶስተኛው ደግሞ 2 ከሆነ ሶስቱን እንዳሉ ተውአቸው፤ 

 
 

 
 
 

 
7 ተክሎች በሶስት ጉድጓች ከበቀሉ 3 ተክሎች/እግሮች ከያዘው ጉድጓድ 

አንዱን ንቀል 
 
 
 
 
 

ደካማውን/ መሐለኛውን ንቀል  
 
10) ማዳበሪያ ከላይ መጨመር (ለበቆሎ) 

• ለተሻለ ምርታማነት ሁለት ጊዜ ያህል ዩሪያ ማዳበሪያ መጨመር ተገቢ 
ነው፤ 

በመጀመሪያ እህሉ ሲበቅልከ 2-3 ሳምንት ሲሆነው፤ 
• 8ሚ.ሌ ወይም ሙሉ የሻይ ማንኪያ፤ 
• ከተክሉ 7ሳ. ሜ ያህል ርቀህ በተዳፋቱ በኩል አፍስ፤ 

 
ሁለተኛ ከማበቡ በፊት፤ 
• 5ሚ.ሌ. ወይም በሻይ ማንኪያ ሙሉ ስፍር፤ 
• ከተክሉ እግር 10 ሳ.ሜ በተዳፋቱ በኩል አፍስ፤ 

 
11) ቅድመ መኸር የአረም ቁጥጥር 

• የበቆሎው ቅጠል መድረቅ ሲጀምር የጸሃይ ብርሃን የቅጠሎቹን የጥላ 
መረብ በማለፍ አረም በማሳው እንዲያድግ ያደርጋል፤ 

• እርሻህ ከአረም ነጻ እንዲሆን አንድ የመጨረሻ የማረም ተግባር በዚህ 
ጊዜ አካሂድ፤በአንድ ዘመን የሚከሰት አረም በቀጣዩ አመት የምርት 
መቀነስን ያስከትላል፡፡ 

 
12) ቅንጠሳ - አናቱን ማንሳት 

• ሰብሉ ሙሉ ለሙሉ ካደገ በኋላ፤ 
• የበቆሎ ተክሉን ከላይ ጫፍ ከሚገኘው ቆሮቆንዳ በላይ ያለውን አንጓ 

ከነአበባው ቀንጥስ/ቁረጥ፤ ምክንያቱም የተክሉን እድገት ያፋጥነዋል፡፡ 
በተጨማሪ ቁራጩን በማሳው ላይ ጉዝጓዝ/ብርድልብስ/ እንዲሆን 
ተወው፤  
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13) ምርት መሰብሰብ  
• በቆሎህ ሲደርስ አብዛኛውን ጊዜ ካበበ/መነሳነስ ካወጣ/ ከ2 ወራት በኋላ 

ሰብስብ፡፡የበቆሎው አናት ላይ የሚገኘው የአገዳ አንጓ ይደርቃል፤ 
ደግሞም እሸቱ ብዙውን ጊዜ ወደ ታች ይንጠለጠላል፡፡ በዚህ ወቅት 
በቆሎው የ30% እርጥበት ብቻ ይኖረዋል፡፡ 

• የደረቀው እሸት ተሰብስቦ እርጥበቱ 13% እስኪደርስ በማዳበሪያ 
ሳይከተት ተስማሚ አየር ባለበት ቦታ ይከማች፤ 

 
14) ድኅረ - መከር የአገዳ አሰባሰብ 

• የበቆሎ አገዳውን ግርጌው ላይ በእግርህ በመቆም ሰብረኸው አገዳው 
በመስመሮቹ/በጉድጓዶቹ/ መስመር መሐል ላይ እንዲተኛ አድርግ፡፡ 

• ብርድ ልብሱን ያጠናክረዋል፤ደግሞም አረምን ለመቀነስ ይረዳል፡፡ 
• የአገዳውን የመቦርቦር ዑደት ያቋርጣል፤ 
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 ለምን እንደምናደርግ 20 ምክንያቶች  

 
መሠረታዊበእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ቴክኖሎጂ …… 
 

አምላካዊ ብርድ ልብሱን አታቃጥል ወይም አታዋህድ፤ 
አትረስ፤ሰብሎችን በዙር ዝራ 

 
አታቃጥል ….. 
አምላካዊ ብርድ ልብስ እግዚአብሔር መሬታችንን ለመባረክ የገባውን ተስፋ የማሳየት 
ብቃት አለው፤ ለመሬቱ ፈውስ/ህክምና ተስማሚ የሆነውን ሁኔታ ይፈጥራል፡፡ 
 
አትረስ ….. 
በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን መሬት ይታረስ የነበረው ትንሽ ጫፍ ባለው መሬቱን ከስሩ 
ሳይፈነቅል ከላይ ያለውን አፈር ብቻ በሚያለሰልስ ማረሻ ነበር፡፡ 
 
አፈራርቆ መዝራት ….. 
አፈራርቆ መዝራት ለመሬቱ ደህንነትና ለሰብሉ ምርታማነት ወሳኝነት እንዳለው 
ተረጋግጧል፡፡ 
 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ቴክኖሎጂ ፋይዳዎች ከዚህ በታች ጠቅለል ብለው 
ተገልጠዋል፡፡ 
 
አጠቃላይ ጠቀሜታዎች 
 
1) ዝቅተኛየዝናብ ውሃ ብክነት  

በባህላዊ የግብርና ዘዴ አብዛኛው 90% የዝናብ ውሃ ይባክናል፡፡ 
በእግዚአብሔር መንገድ በማረስ ዘዴ: በአብዛኛው 6% የሆነው  የዝናብ ውሃ 
ብቻ ይባክናል፤ 
 

2)  የመሬት መሸርሸር መቀነስ 
በባሕላዊ የግብርና ዘዴ፡- በአብዛኛው 55 – 250ኩንታል የሚሆን ለም አፈር 
በአመት በሄክታር ይጠረጋል፤  
በእግዚአብሔር መንገድ በማረስ ዘዴ የሚኖረን በአመት በሄክታር እጅግ 
አነስተኛ የአፈር መሸርሸርነው ፤ 
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3) የውሃ ስርገትን ማሻሻል  
ባህላዊ የግብርና ዘዴ:-በዝናብ ጠብታዎች የሚፈጠረውድብደባ በመሬቱ ላይ 
ጠንካራ ግግርከመፍጠሩ ባሻገር ወደ አፈሩ ውስጥ የሚሰርገው የዝናብ መጠን 
10% ብቻ ነው፡፡ 
በእግዚአብሔር መንገድ በማረስ ዘዴ፡-አምላካዊ ብርድ ልብስ ፈሳሹን እንደ 
እስፖንጅ በመምጠጥና የዝናብ ጠብታውን ምት በማርገብ የዝናቡ 94% ወደ 
አፈሩ እንዲሰርግ ያደርገዋል፡፡ 
 

4) በትነት የሚባክንን ውሃ መቀነስ 
ባህላዊ የግብርና ዘዴ፡- ወደታረሰ መሬት የሚገባው 10% እርጥበት ለጸሐይ 
ሙቀት ከፍተኛ ተጋላጭነት ስላለው በትነት አማካኝነት ከፍተኛ መጠን 
ያለውን እርጥበት ያጣል፡፡ 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ፡- አምላካዊ ብርድ ልብሱ አፈሩን 
ስለሚሸፍነው፣ ቀዝቃዛና እርጥበታማ እንዲሆን ከማድረጉም በላይ ትነትን 
በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል፡፡ 
 

5) ለዘር ብቅለት ተስማሚ የሆነ የሙቀት መጠን ያለው አፈር መፍጠር 
በእግዚአብሔር መንገድ በማረስ ዘዴ፡- የሚተከሉ ሰብሎች ከአፈሩ በላይ 
ለመብቀል ረዘም ያለ ጊዜ ይወስደባቸዋል፡፡ ነገር ግን ከበቀሉ ከ3ሳምንታት 
በኋላ ሰብሎቹ ከባህላዊው እርሻ ዘዴ ከተተከሉት ይልቅ በፍጥነት ያድጋሉ፡፡ 
ቀዝቀዝ ያለ የመሬት ሙቀት መጠን ለተክሎች ሥር እድገት እጅግ ተስማሚ 
ሁኔታ ስለሚፈጥር ሰብሉ ይበልጥ ጤናማና ጠንካራ እንዲሆን ያደርገዋል፡፡ 
 

6) የመጀመሪያ ዝናብ አታባክኑ 
ባህላዊ የግብርና ዘዴ፡- ከእርሻ በፊት የመጀመሪያውን ዝናብ መጠበቅ፡፡ ከዘር 
በፊት ሁለተኛውን ዝናብ መጠበቅ፡፡  
በእግዚአብሔር መንገድ በማረስ ዘዴ፡- ማሳው ከመጀመሪያው ዝናብ ቀድሞ 
ይዘጋጃል፡፡ የመጀመሪያው ዝናብ መዝነብ ሲጀምር የትነት ብክነቱ ዝቅተኛ 
በመሆኑ መዝራት ይቻላል፡፡ 
 

7) የተሻለ የአረም ቁጥጥር  
ባህላዊ የግብርና ዘዴ:- ማረስ የአረም ብቅለትን ያፋጥናል፤ 
በእግዚአብሔር መንገድ በማረስ ዘዴ፤- አይታረስም፤ ደግሞም የመሬት ሽፋኑ 
100% (ሙሉ በሙሉ) የተሸፈነ መሆኑ የአረም እድገትን በከፍተኛ ሁኔታ 
ይቀንሳል፡፡ መሬቱን ማልበስሰርዶን ለመከላከል ፍቱን ዘዴ መሆኑ በተግባር 
ተረጋግጧል፡፡ 
 
 
 
 
 



23 
 

የአፈር ለምነትን የመጨመር ጠቀሜታዎች  
 
8) የተሻለ ውሃ የመያዝ አቅም  

ያልታረሰ፣ ስፖንጅ መሰል አፈርየተሻለ እርጥበትን የመያዝ አቅም ስላለው 
ድርቅን ለመከላከልና የሰብልን ምርት ለማሻሻል ያስችላል፡፡ 
 

9) የተሻለ የአፈር ለምነት  
አምላካዊ ብርድ ልብስ በአመታት ውስጥ በነፍሳትና በተለያዩ በአይን 
በማይታዩ ተዋስያን ተበልቶ ወደ ብስባሽነት ይለወጣል፡፡ ይህ ተግባር ንጥረ 
ነገሩ ወደ አፈሩ ተመልሶ እንዲገባ የሚያደርግና የአፈሩን ለምነት የሚያሻሻል 
ነው፡፡ 
 

10) ባቄላ መሰል የጥራጥሬ ሰብሎችን በመዝራት መሬቱን በናይትሮጂን  ማበልጸግ 
አፈርን በናይትሮጂን የሚያበለጽጉ ባቄላ፣ ቦሎቄ፣ ለውዝና መሰል 
ጥራጥሬዎችን በዙር በመዝራትየአፈር ለምነትን ያሻሽላል፡፡ከአፈሩ ጋር 
የተዋሃደው ናይትሮጂን ለቀጣዩ አመት ሰብል የሚበቃ ነው፡፡ 
 

11) የመሬት መጠቅጠቅን መቀነስ  
በባህላዊ የግብርና ዘዴየታረሰ አፈር ጸሐይ ስለሚመታው አፈሩ እርስ በርሱ 
ጥብቅብቅ እንዲልና አየር እንዳይኖረው በማድረግ አጠቃላይ የመሬቱን ሁኔታ 
ያበላሸዋል፡፡ በተጨማሪም ማረስ ከ20-30 ሳ.ሜ. ከፍታ ያለው የጓጓላ የአፈር 
ግግር በመፍጠር መሬቱን ያጠጥራል፡፡ 
 
በእግዚአብሔር መንገድ አስተራረስ፡-የአፈሩ መጠን በየአመቱ እየጨመረ 
በመሄድ የተክሎች ሥር በቀላሉ ወደ ውስጥ የሚገባበት ልል መሬት እየሆነና 
በአፈር ውስጥ የሚኖሩ ለተክሎች እድገት ጠቃሚ የሆኑ ነፍሳት በቀላሉ 
የሚዘዋወሩበትን ቀዳዳ/ክፍተት/ ይፈጥራል፡፡ 
 

12) የተሻለ የአየር ዝውውር  
ባለመታረስ የሚፈጠረው የአፈር ስፖንጃማነት ለጥቃቅን ነፍሳት መዘዋወሪያ 
በቂ ቀዳዳዎችን ከመፍጠሩ ባሻገር የበሰበሱ ሥሮች የሚተዉት ክፍተት ብዙ 
አየር እንዲኖረው በማድረግ ሥሮች በጨለቅላቃ መሬት ላይ እንኳን ያለ 
አንዳች ችግርአየር እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

13) በነፍሳት የበለጸገ አፈር 
በመሠረታዊነት ሁለት አይነት የአፈር ውስጥ የነፍሳት አይነቶች አሉ፤በአየር 
የሚኖሩና (ኦክስጅን የሚፈልጉና - ኤሮቢክ )ያለ አየር የሚኖሩ ( ካርቦን ዳይ 
ኦክሳይድ የሚፈልጉ - አናሮቢክ ) ተብለው ይጠራሉ፡፡  
 
በባህላዊ የግብርና ዘዴማረስ፡-አየር ፈላጊ ነፍሳትን ያለ አየር በሚኖሩ ነፍሳት 
መኖሪያ እንዲቀበሩ በተቃራኒው አየር የማይፈልጉትን ከመሬት በላይ እንዲውሉ 
በማድረግ ሁሉንም ለሞት ይዳርጋቸዋል፡፡  
 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ፡-ብርድ ልብሱን ባለማቃጠልና መሬቱን 
ባለማረስ ለነፍሳት እድገት ምቹ የሆነ፣ እርጥበታማና ቀዝቀዝ ያለ የአፈር ጠባይ 
እንፈጥራለን፡፡ ጤናማ አፈር ሕይወት ያለው አፈር ነው፡፡ 

 
ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች  
 
14) የተባይና የበሽታ ቁጥጥር  

የእርጥበትም ሆነ የንጥረ-ነገሮች እጥረት ያጋጠማቸው ተክሎች የሚልኳቸው 
ምልክቶች ተባዮችን የሚጣሩበመሆናቸው ተክሎቹ በቀላሉ በተባይና በበሽታ 
ይጠቃሉ፡፡ 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ፡- እጥረት እንዳይከሰት በመከላከል 
ለጤናማ ተክሎች እድገት ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 
ጤናማና የተሟላ የአፈር ስነ ምህዳር በመፍጠርየአፈር በጎጂ ተህዋስያን 
መበከል የሚቋቋም የአካባቢ ሁኔታ ይፈጥራል፡፡ሰብሎችን በማዘዋወር 
የመዝራት ልምድ ተባዮችንና በሽታን ከማስወገዱ በተጨማሪ በተባይ መወረር 
ሳቢያ የሚከሰትን የምርት መመናመን በእጅጉ ይቀንሳል፡፡ 
 

15) መሬትን ለማዘጋጀት የሚወስደውን ወጪና ጊዜ መቀነስ  
በተግባር እንደተረጋገጠው በተለምዷዊው የእርሻ ዘዴ የሚያመርቱ ገበሬዎች 
መሬቱን ባለማረስ ከሚዘሩት ጋር ሲወዳደሩ በሶስት እጥፍ የሚበልጥ የነዳጅ፣ 
የዘይት፣ የማረሻ ፣ የማሺነሪ ጥገናና የእድሳት ወጪ ያወጣሉ፡፡  
በትንሽ ማሳ የሚዘሩ ገበሬዎች እስከ 10 ሳምንታት ድረስ በማሳ እርሻና ቁፋሮ 
ዝግጅት ሲያጠፉ በአንጻሩ በእግዚአብሔር መንገድ አስተራረስ ዘዴ ጉድጓድ 
በመቆፈር ማሳውን ለማዘጋጀት 6 ሳምንት ብቻ ይበቃዋል፡፡ 
 

16) የማዳበሪያ ብክነትን መቀነስ  
በየአመቱ በሚሊዮን ኩንታሎች የሚቆጠር ማዳበሪያ በዝናብ በመታጠብና 
ከአፈር ጋር በመሸርሸር  አማካኝነት  ይባክናል፡፡ 
ይህ አስተራረስ ዘዴ እነዚህን ብክነቶች ይቀንሳል፡፡በተጨማሪም ማዳበሪያው 
በትክክል የተክሉ ሥሮች ባሉበት አካባቢ እንዲደርስ ያስችላል፡፡ 
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17) የተሻለ ድርቅንና አደጋን የመቋቋም አቅም 
የአፈር ድርቅን የመከላከል አቅም በሶስት ነገሮች ላይ እንደሚመረኮዝ 
ተረጋግጧል፡-  
• የአምላካዊ ብርድልብስ መጠን/ውፍረት  
• ጥሩ የአፈር ክምችት ወይም የተፈረፈረ የአፈር መዋቅር  
• በአፈሩ ውስጥ ያሉ ሕይወት ያላቸው ፍጥረታት (ነፍሳት) መጠን 
 
የ1/3ኛ አፈራርቆ የመዝራት ልምድ በአደጋና በድርቅ ምክንያት የሚከሰትን 
የምርት መጥፋት እና የተባይ ወረራን ለመከላከል ይረዳል፡፡ 
 

18) ውኃን በመስኖ የማጠጣት ወጪን መቀነስ  
መሬቱን አለማረስ እና ከፍ ያለ መጠን ያለው ብርድ ልብስ ማልበስ 
እርጥበትን ለመጠበቅ ስለሚያስችል ተክሉ ውኃ የሚጠጣበትን ዙር ብዛት 
በእጅጉ ለመቀነስ ያስችላል፡፡ 
 

19) የሰብል እድገት መሻሻል  
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ በሰብል ላይ የሚከሰትን ጫና በመቀነስ 
ለእድገቱ አይነተኛ ሁኔታን ስለሚፈጥር የሰብሉን እድገት በእጅጉ 
ያፋጥናል፡፡ሥሮች ከብርድ ልብሱ በታች በቀጥታ በማደግ ወደ ማዳበሪያነት 
እየተለወጠ ያለውን ብስባሽ ከማግኘታቸው ባሻገር በቂ እርጥበት የማግኘት 
እድል ይፈጠርላቸዋል፡፡ 
 

20) የምርት መጨመር  
የዲክሰን አባት በአመት በአማካይ 3 ማዳበሪያ ያመርታሉ፡፡ ዲክሰን የአባቱን 
መሬት ወርሶ የግብርናውን ዘዴ ከባህላዊ ወደ በእግዚአብሔር መንገድ ወደ 
ማረስ ዘዴ በመቀየር፡-ዲክሰን፡ 

 
በ1ኛ ዓመት 5 ማዳበሪያ/ቁምጣዎች/ 
በ2ኛ ዓመት 45 ማዳበሪያ/ቁምጣዎች/ 
በ3ኛ ዓመት 54 ማዳበሪያ/ቁምጣዎች/ 
በ4ኛ ዓመት 69 ማዳበሪያ/ቁምጣዎች/ 
 
ዮሴፍ፡ ከ7 ወደ 70 በመጀመሪያው ዓመት አሳደገ፤ 
 
ጆርጅ፡ 9 እጥፍ ምርት የእድገት አስመዘገበ፤ 
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አስተዳደር  
 
 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ የአስተዳደር ዋና ዓላማ ዘላቂነት ያለው 
ትርፋማነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ አፈርን፣ 
እርጥበትን፣ ንጥረ-ነገሮችን ፤ የመሬት ዝግጅት ጊዜና ወጪን ጨምሮ የግብአት 
ብክነትን በእጅጉ ለመቀነስ የሚያስችሉ በርካታ መንገዶች አሉት፡፡ ነገር ግን ይህን 
ዘዴ በስኬት ለመተግበር የአተገባበርአስተዳደር መኖር አለበት፡፡ 
 

በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴሦስቱ የአስተዳደር ቁልፎች ፡- 
ሥራን 

በጊዜው፣በከፍተኛ ጥራት እና በአነስተኛ ብክነት (ወጪ) ማከናወን ነው፡፡ 

 
 

ቁልፍ 1፡ በጊዜው 

 
• ዘፍጥረት 1፡14-19 የእግዚአብሔር የፍጥረተ ዓለም አፈጣጠር ጊዜን 

ለመወሰን የሚያስችለንን መነሻ ግንዛቤ ይሰጠናል፡፡ 
• እግዚአብሔር ቀናትን፣ ወራትን፣ አመታትንና ወቅቶችን ጊዜን እንዲያሳዩ 

አድርጎ ፈጠረ ፡፡ 
• መክብብ 3፡11፡ ‹‹ ነገርን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሠራው ›› 
• ከአዝመራ ጊዜ በፊት መሬትን ማዘጋጀት ፤ 
• ፍግ፣ የእግዚአብሔርን ብርድ ልብስ (ጉዝጓዝ) እና ዘር ማከማቸት ከእርሻ 

ወቅት ቀድሞ ብሎ ኮምፖስትን በተገቢው መንገድ  ማዘጋጀት፡፡ 
• የምትዘራበት ማሳ ጉድጓድ ተቆፍሮ፣ ፍግ ገብቶበትና አፈር ለብሶ ከትክክለኛው 

የአካባቢህየዘር ወቅት 2 ሳምንት ያህል ቀድሞ መጠናቀቅ አለበት፡፡  
• በጊዜ መዝራት፡- በደረቁ አትዝራ፣ አክሳሪ ነው፡፡ 
• በጊዜ ማረም፡- አረሙ ገና በ1ኢንች ቁመት ሳለ አርም፤ የአንድ ጫማ ቁመት 

ላይ እስኪደርስ ድረስ አትጠብቅ ፡፡ 
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ቁልፍ 2፡ በከፍተኛ ጥራት 

 
እግዚአብሔር የሚሠራቸውን ማናቸውንም ነገሮች የሚያከናውነው በከፍተኛ 
ጥራት ነው፡፡ የእርሱ የጥራት ደረጃ በመጀመሪያ የተገለጠው በዘፍጥረት ምዕራፍ 
1 ፍጥረትን ሲፈጥርና ሥራውን መዝኖ መልካምነቱን ሲያውጅ ነው፡፡ 
 
• ምልክት የያዘ ገመድ – ቀጥ ያለ መስመርና በጉድጓዱ መካከል ያለውን 

ትክክለኛ ርቀት የሚያሳይ፤ 
• ቋሚ ችካሎች - በየአመቱ በተመሳሳይ ቦታ/ ጉድጓድ መዝራት፤ 
• ጉድጓዶች - በሰብሎቹ መካከል 60 ሳ.ሜ እና በመስመሮች መካከል 75 ሳ.ሜ. 

ርቀት፤ ጥልቀቱ እንደግብአቱ አይነት የሚወሰን፤  
• አዘራር - በእያንዳንዱ ጉድጓድ ግርጌ 3 ዘር በመስመር፡፡ 
• ከማሳሳት በኋላ በሄክታር 44,444 እግር በቆሎ ይኖረናል፤ 
• አመቱን ሙሉ ማሳውን ከአረም የጸዳ ማድረግ፤  
• ማሳውን 100% በአምላካዊ ብርድ ልብስ መሸፈን፤ 
• የግብአቶች ትክክለኛ አጠቃቀም፤  
 
ከዓመት ዓመት በተመሳሳይ ጉድጓዶች የምንዘራበት ምክንያቶች 
• ካለፈው አመት ሰብል የተረፉ ንጥረ-ነገሮች ለቀጣዩ ዓመት ሰብሎች በቀላሉ 

የሚደርስ መሆኑ፤ 
• አፈሩ ለስላሳና ለሥራ ቀላል እየሆነ ይሄዳል፤ 
• ከቀደመው ዓመት የተረፉ የሰብል ሥሮች ብስባሽ የመሬቱን ለምነት 

ያሳድጋል፤ በተጨማሪም ለሥሮች እድገትና ለውሃ ስርገት አመቺ ቀዳዳዎች 
አፈሩ እንዲኖሩት ስለሚያስችል፤ 

• የማሳ መረጋገጥና መደምደም የሚፈጠረው በጉድጓዶቹ መካከል ባለው 
መስመር ላይ ብቻ ስለሆነ፤ 

• በዘር ጊዜ መካከል አነስተኛ የሆነ የመሬት መቆፋፈር/መረበሽ/ መኖሩ የአረም 
መብቀልን ይቀንሳል፡፡ 
እያንዳንዱን ነገር በከፍተኛ ደረጃ የምንለካው ነገሮችን ፍፁም ለማድረግ 
ሳይሆን በጥራት ለመሥራት ነው፡፡ እያንዳንዱ ነገር በጥንቃቄ የተመረጠው 
ማሳችን ዘላቂነት ያለውን ትርፍ እንዲያስገኝ ለማስቻል ነው፡፡ 

 
• ቆላስይስ 3፣23 ‹‹ የምታደርጉትን ሁሉ ለሰው ሳይሆን ለጌታ 

እንደምታደርጉት ቆጥራችሁ በሙሉ ልባችሁ አድርጉት ›› 
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ቁልፍ 3፡ በዝቅተኛ ብክነት 

 
 
በመጽሐፍ ቅዱስ ብክነትን በመከላከል ረገድ አይነተኛው ምሳሌ ኢየሱስ  አምስት 
ሺህ ሰዎችን በመገበበት ወቅት ያደረገው ነው (ማቴዎስ 14፡14)፡፡ 
 
የእግዚአብሔር ዝቅተኛ ብክነት አሰራር ምሳሌዎች: 
• የውሃ (ዝናብ) ዑደት፤-  

መሬት ላይ ካሉ እርጥበትና ከእፅዋት በትነት መልክ የወጣውን ውሃ መልሶ 
በዝናብ  መልክ ወደ መሬት ማዝነብ፡፡ 

• የካርቦን ዑደት፤-  
 
የሰው ልጅ ብኩንነት: 
• የደኖች መራቆት  
• የምንጣሮና ቃጠሎ የእርሻ ዘዴ  
• የአፈር መሸርሸር  
• ጎርፍ 
• ሰፊ መሬት አልምቶ አነስተኛ ምርት መሰብሰብ ብክነት ነው፤ 
 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ ዝቅተኛ ብክነትን የሚያረጋግጥባቸው 
መንገዶ፡-  
• በትንሽ መሬት ላይ ምርትን በማሳደግ የማሳ ጥበትን ማስቀረት፤ 
• አፈርን ከመሸርሸር መጠበቅ 
• የዝናብ ስርገት መጨመር  
• አነስተኛ ፍሰት/ ብክነት 
• የአፈርን እርጥበት መጠበቅ 
• በተፈጥሯዊ የንጥረ-ነገሮች ዑደት የመሬትን ለምነት ማሳደግ፤  
• በተክሎች መካከል ለመሬቱ ጥላ የሚፈጥር ርቀት መፍጠር፤  
• ውጤታማ የግብአት አጠቃቀም፤  
• የጊዜና የወጪ ቁጠባ፤  
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ማጠቃለያ  
 
እነዚህን ሦስቱ የአስተዳደር ቁልፎች በተግባር ላይ ስናውል በእጆቻችን ሥራ 
በመባረክ የምናገኘውን ታላቅ ደስታ ማየት እጅግ አስደናቂ ነገር ነው! አስታውስ፤ 
በደስታ ብትዘራ በደስታ ታጭዳለህ፤ ነገር ግን እየተነጫነጭክና እያጉረመረምክ 
በቅሬታ ብትዘራ ስታጭድም በእንጉርጉሮና በማጉረምረም ይሆናል፡፡ 
 
• 2 ቆሮንቶስ 9፡7 ‹‹እያንዳንዱ ሰው በቅሬታ ወይም በግዴታ ሳይሆን በልቡ 
ያሰበውን ያህል ይስጥ፤ ምክንያቱም እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ሰው 
ይወዳል›› 

 
ዘላቂ ትርፋማነትን በማረጋገጥ ረገድ በጥሩ አስተዳደር ላይ ያለን ትርፋማነት 
የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ለተጠራንበት መጠራት የተገባ አካሄድ ከመሄድ ቀጥሎ 
የሚመጣ ጉዳይ ነው፡፡ማናቸውንም ነገር ለጌታ ብለን እንደምናደርግ እግዚአብሔር 
በሕይወታችን እየሰራ መሆኑን የሚመሰክሩ የመንፈስ ፍሬዎች በሚታዩበት ሁኔታ 
መስራት ይገባናል፡፡ 
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የኮምፖስት ዝግጅት 

 
መግቢያ  
• ኮምፖስት ባክቴሪያና ፈንገስን በመሳሰሉ ሕይወት ባላቸው ፍጡራን 

አማካኝነት ተፈጥሯዊ ነገሮች ወደ ብስባሽነት ሲቀየሩ የሚፈጠር ነው፡፡ 
• ኮምፖስት የተሻለ የማዳበሪያ አማራጭ ነው፡፡ በአፈር ውስጥ ጥራት ያለው 

ኮምፖስትን በመጨመር ገበሬዎች በማዳበሪያ ከተዘራ ሰብል ያልተናነሰ፣ 
ምናልባትም የተሻለ ምርት ለረጅም ጊዜ ማግኘት ይችላሉ፡፡ 

• በአፈር ውስጥ ያለውን ተፈጥሯዊ የንጥረ-ነገር መጠን በማሳደግ የአፈሩን 
ተፈጥሯዊ የሥነ ምህዳር ሚዛን ያስጠብቃል፡፡ 

• የተጠና የኮምፖስት የዝግጅት ስፍራ መጠን 2ሜ.ጎን x በ2ሜ ስፋት x 
በ2ሜ. ከፍታ ነው ፡፡ 

• ዝግጅቱ ሲጠናቀቅ የግብአቱ መጠን ለ1 ሄክታር ወይም ½ ሄክታር በቆሎ በቂ 
ነው፤ 

• ለመጀመሪያ ከ1.5ሜ.ኩ. በታች ያነሰ የኮምፖስት ክምችት 
ዝግጅትአይመከረም፤ 

• የኮምፖስት መሥሪያ ግብዓቶችን መሰብሰብ መጀመር ያለብን አካባቢያችን 
አረንጓዴ በሆነበት ወቅት እና የሰብል አገዳ ማግኘት በምንችልበት ወቅት 
ነው፡፡ 

 
ግብአቶች ( ኮምፖስት የሚዘጋጅባቸው ነገሮች ) 
ኮምፖስት የሚዘጋጀው ከ3 ዋና ዋና ነገሮች ነው፡፡ እነርሱም ናይትሮጂን፣ 
አረንጓዴ እጽዋቶች እና ደረቅ ነገሮች (እንጨት) ናቸው፡፡ 
 
1) ናይትሮጂን  
• ከክምችትህ 10%ፐርሰንት15 ማዳበሪያ ፍግ፤  
• ፍግ ከሌለህ 4ሜ.ኩ. የሚሆን የባቄላ፣ አተር ወይም ሽምብራ አዝርእት ገለባ 

ተጠቀም፤ 
• ይህ ግብዓት ለኮምፖስት ክምችቱ እንደ ነዳጅ ለባክቴሪያዎች ደግሞ ምግብ 

የሚሆን ነው፤ 
 
2) አረንጓዴ እጽዋት  
• የክምችትህ 45%ፐርሰንትያክል 
• ቢያንስ ሲቆረጥ ያልደረቀ ማናቸውም አረንጓዴ የሆነ ተክልና ልጣጭ፤ 

(ከባህር ዛፍና ፅድ በስተቀር) 
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3) እንጨታማ የሆኑ ደረቅ ነገሮች  
• የክምችትህ 45%ፐርሰንትያክል 
• እንጨታማ ነገሮች የፈንገስ እድገትን ያፋጥናሉ፡፡ ለምሳሌ የበቆሎ ቆሮቆንዳ፣ 

ጭራሮዎች፣ የደረቁ የተክል ቅርንጫፎች ፣ የእንጨት ፍቅፋቂና ቺፕውድ 
የመሳሰሉ፤ 

• ደረቅ ነገሮች የክምችት መጠኑን ያሳድጋሉ ፡፡ 
ለምሳሌ፣ ገለባ፣ የደረቁ ቅጠሎች እና አረም.. 

 
ግብአቶቹ እነዚህ ሶስት ክፍሎች ኮምፖስቱ እስኪሰራ ድረስ ለየብቻ ተሰብስበው 
መቀመጥ አለባቸው ፡፡ 
 
ክምችቱን ማዘጋጀት/የኮምፖስት ድርድርን መሥራት/ 

• ትክክለኛውን የክፍልፋይ መጠን መጠቀም እጅግ አስፈላጊ ነው፤ 
• ክምችቱን ሦስቱን ዋነኛ ግብአቶች አሰባጥረህ በቅደም ተከተል እየደረደሩ 

መስራት፤ 
• አረንጓዴና እንጨታማ /ደረቅ / የሆኑትን ግብአቶች  ከመጨመርህ በፊት 

በውሃ ውስጥ መንከር ፤ 
• 20ሴሜ ከፍታ እስኪኖረው ድረስ እንጨታማ/ደረቅ ነገሮች በማስቀመጥ 

ከሥር ጀምር፤ በመቀጠል 20 ሳ.ሜ እስኪኖረው ድረስ  አረንጓዴ እጽዋት 
ጨምርበት፡፡ ከዚያም 2 ማዳበሪያ በደንብ የራሰ/የረጠበ ፍግ በላዩ ጨምር፡፡ 

• ክምችቱ የ2ሜትር ከፍታ እስኪሆነው ድረስ በዚሁ ቅደም-ተከተል እየረበረብክ 
ሙላው፡፡  
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የሙቀት መጠን  
• አይነተኛ የሆነ የኮምፖስት ሙቀት ከ55°C እስከ 68°C ነው፡፡ . 
• ዘሮችና አላስፈላጊ ተባዮችን ለመግደል እንዲቻል ለ3 ቀናት ይህን የሙቀት 

መጠን ጠብቅ፤  
• ትክክለኛውን የሙቀት መጠን ለማወቅ መለኪያ ተጠቀም፤ 
• ሌላው አማራጭ 8ሚ.ሜ ውፍረት ያለውየብረት ዘንግ ነው፤ ለጥቂት 

ደቂቃዎች ብስባሹ ውስጥ ከተህ ካቆየህ በኋላ መዘህ በማውጣት ጨብጠኸው 
ለ5 ሰኮንዶች መያዝ መቻልህን ተመልከት፡፡ ከቻልክ የሙቀቱ መጠን 
ከ70ሰልሺየሽ በታች ነው ማለት ነው፡፡ ካልቻልክ ደግሞ ብስባሹ ለመገለባባጥ 
ደርሷል ማለት ነው፡፡ 

• የሙቀቱ መጠን ከ 70°C ሰልሺየሽበላይ ከወጣ ተፈላጊ የሆኑ ባክቴሪያዎች 
ይሞታሉ፤ ደግሞም ካርቦኑ ተቃጥሎ ይባክናል፡፡ 

• ከ6-8 ሳምንታት በኋላ ኮምፖስቱ እንዲብላላ እና እንዲቀዘቅዝ መተው 
አለበት፤  

 

20 ሳ.ሜ ውፍረት ጭራሮዎችና ደረቅ ነገሮች

20 ሳ.ሜ ውፍረት አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች

2  ጆኒያ የከብቶች ፍግ

20 ሳ.ሜ ውፍረት ጭራሮዎችና ደረቅ ነገሮች

20 ሳ.ሜ ውፍረት አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች

2  ጆኒያ የከብቶች ፍግ

20 ሳ.ሜ ውፍረት ጭራሮዎችና ደረቅ ነገሮች

20 ሳ.ሜ ውፍረት አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች

2  ጆኒያ የከብቶች ፍግ

20 ሳ.ሜ ውፍረት ጭራሮዎችና ደረቅ ነገሮች

20 ሳ.ሜ ውፍረት አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሎች

2  ጆኒያ የከብቶች ፍግ
2 

ሜ
ት

ር
ቁ

መ
ት
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ክምችቱን መገለባበጥ 
• የሙቀቱ መጠን 70°C ከመሆኑ በፊት በ3 ቀናት ውስጥ 1ኛ ዙር ማገለባበጥ  
• በከመርከው 2ሜ በ2ሜ ክምር ክምችቱን መጫሪያ ወይም መንሽ በመጠቀም 

መሐል ያለውን ወደ አናት፣ የአናቱን ደግሞ ወደ መሐል እያደረግህ ወደ 
ሌላው ስፍራ አገለባብጥ፤ 

• ይህ የማገላበጥ ሥራ ትክክለኛው የሙቀት መጠን እንዲጠበቅ፣ ግብአቶች 
እንዲገላበጡ፣ የአናቱ ወደ ታች ከታች ያለው ደግሞ ወደ አናት እንዲወጣ 
በማድረግ ሁሉም ተገቢውን የሙቀት መጠን እንዲያገኝ፣ ክምችቱ በቂ አየር 
እንዲያገኝ፣ የእርጥበት መጠኑን ለመለካትና አስፈላጊ ከሆነም ለማስተካከል 
የሚያስችል ነው፡፡ 

• ክምችቱ ካልተገላበጠ አየር ያጣል፤ ብሎም መጥፎ ሽታ ያመጣል፡፡ ያ ደግሞ 
በአንጻሩ የኮምፖስቱን ጥራት ያበላሸዋል፡፡ 

• ቀላሉ መመሪያ ለደካሞች፣ የመጀመሪያዎቹን 3 ጊዜያት በየ3 ቀኑ 
ማገለባበጥና በቀጣይ ከ4-5 ጊዜያት ደግሞ በየ10 ቀናት ማገለባበጥ፤ 

• ከ2 ወራት በኋላ መገለባበጡ ይቆማል፤ 
• ይህን ሥራ ስታጠናቅቅ ኮምፖስቱን ሙሉ ለሙሉ ለተጨማሪ 4 ወራት 

ተወው፡፡ የአዝመራው ጊዜ እስኪደርስ ሳይበላሽ ለአራት ወራት ያህል ሊቆይ 
ይችላል፡፡ 

የእርጥበት መጠን 
• እርጥበት በተን መልክ ስለሚወጣ መተካት አለበት፤  
• የኮምፖስትህን የእርጥበት መጠን በ 50% ደረጃ ለመጠበቅ ሞክር፤  

በእጅህ ጨምቀህ ይህን ለማወቅ ትችላለህ፡፡ 
ፈሳሽ ከተንጠባጠበ በጣም ውሃው በዝቷል፤ምንም ውሃ ካልተንጠባጠበና ግን 
ደግሞ እጅህን ስትለቅ የጨበጥከው እንደተያያዘ ካልቆየ በጣም ደርቋል ማለት 
ነው፡፡ ስለዚህ ውሃ ጨምርበት፡፡ 
ሲጨመቅ ትርፍ ፈሳሽ ካልተንጠባጠበና እጅህን ስታላቅቅ ኮምፖስቱ 
እንደተጨበጠ ከቆየ ያኔ ወደሚፈለገው የ 50% ፐርሰንት እርጥበት መጠን 
ደርሷል ማለት ነው፡፡ 
 

• የኮምፖስቱ አናት ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲያጋድል አድርግ፡፡ የዝናብ ውሃ 
ከሚያስፈልገው በላይ ገብቶ ሙቀቱን በጣም እንዳያቀዘቅዝ አናቱን በጭድ 
ወይም ደግሞ በማዳበሪያ ሸፍን፡፡ 
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የጥሩ ኮምፖስት ምልክቶች  
• ጥቁር ቡኒ መልክ 
• ደስ የሚልና ገነን ያለ ሽታ 
• ዱቄትነት ያለው ቅርጽ  
• ሸንተረር መሰል ውፍረት ያላቸው ፈንገሶችን (ሻጋታ) ለማየት መቻል 

አለብህ፡፡ 
 

ኮምፖስት ባለበት ሁኔታ ሳይበሰብስ፣ ሳይበላሽም ሆነ ንጥረ-ነገሩን ሳያጣ 
ለዓመታት መቀመጥ ይችላል፡፡ ዝግጅቱም የሚጠይቀው ገንዘብን ሳይሆን ጉልበትን 
ብቻ ነው፡፡ 
 
ኮምፖስት እግዚአብሔር በብቃቱ በእጃችን ያኖረውና ለእርሱ ያለንን ታማኝነት 
የምንገልጥበት በእያንዳንዱ ማሳም ላይ ልናየው የተገባ ግብዓት ነው፡፡ 
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አራርቆ በመዝራት ስነ ምኅዳርን  ብዝሐ  ሕይወት በአማራጭ 

ሰብሎች 

በእግዚብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ ገበሬዎች ሰብሎችን አፈራረቆ በመዝራት፣ 
ቃርሚያን ማሳው ላይ በመተውና በፍግ የበቀሉ አረንጓዴ እጽዋትን በመዝራትስነ-
ምህዳሩን መጠበቅ እንዲለማመዱ እናበረታታለን፡፡ 
 
ማፈራረቅ  
• ሰብሎች በየ3 ዓመቱ ተፈራርቀው መዘራት አለባቸው፤ 
• መሬቱን እኩል 3 ቦታ ክፈልና የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ለዋና የምግብ ሰብል 

ለምሳሌ በቆሎ፤ 3ኛውን ክፍል ደግሞ በፈረቃ ለሚዘራው ሰብል፤ ለምሳሌ ባቄላ 
መድብ፡፡ 

 

 
• የማሳህን 1/3ኛ ለፈረቃ ግብርና መድብ፤ 
• በፈረቃ መዝራት በሽታን ይከላከላል፤ የተባዮችን እድገት ይገታል፤ የአፈሩን 

ለምነትና ቅርጽ ያሻሽላል፤ በገበታችን ላይ ፕሮቲንና ቫይታሚን እንዲኖር 
ያስችላል፤ ደግም የገንዘብ ኪሳራን ይቀርፋል፡፡ 

 
አጠቃላይ መመሪያዎች 
• ሰብልህን ከባለ አንድ ፍሬ ዘር ወደ መንታ ዘር ተክሎች ቀይር፤ 
• ጥሩ አማራጭ የሚሆነው እንደ ባቄላ፣ አተር እና ለውዝ(ኦቾሎኒ) የመሳሰሉ 

የአበባ እህሎችን መጠቀም በተጨማሪም ስኳር ድንች እና የተለያዩ የጓሮ 
አትክልት መትከል እንችላለን፡፡ 

• 3ኛው የፈረቃው ምድብ እንደ ገና በተጨማሪ ሊከፋፈልና ለተጨማሪ 
ምግብነት የሚውሉ ቅጠላ ቅጠሎች ሊተከሉበትይችላል፡፡ 

 
 

ዓመት 1 2 3 
መደብ 1 በቆሎ ባቄላ በቆሎ 
መደብ 2 በቆሎ በቆሎ በቄላ 
መደብ 3 ባቄላ  በቆሎ በቆሎ 
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ተክቶ መዝራት 
ተተኪውን የምንዘራው መጀመሪያ የዘራነው እህል ለመሰብሰብ ሲደርስ የአካባቢው 
አየር ንብረት ያንን ለመዝራት አመቺ ሲሆንና አፈሩ ላይ ያለው እርጥበት እስከ 
ወቅቱ መጨረሻ ሲዘልቅ ነው፡፡ የመጀመሪያው ሰብል ሳይደርስ ተተኪ የምንዘራበት 
ከሆነ የመጀመሪያው ሰብል መስጠት ያለበትን ምርት እንዳይሰጥ ስለሚሻማ 
ተተኪውን ሰብል በጊዜ ላለመዝራት (እንዳንዘራ) ጥንቃቄ ማድረግ አለብን፡፡ 

 በምትክ የሚዘሩ ሰብሎች ከመኸር ወቅት በኋላ ከሚዘሩት የበልግ ሰብሎች ይለያሉ፡፡  
ምትክ ሰብሎችን የመጀመሪያው ሰብል ሳይደርስ እንዳትዘራ ተጠንቀቅ፤ ምክንያቱም 
ይህን ማድረግ ሰብሉ የእሸትነቱን ጊዜ ጨርሶ በሚገባ እንዳያፈራ ያደርጋል፡፡ ለምሳሌ 
ፒጅን አተር በበቆሎ ሥር ሲተከል ወዲያው ይሞታል፡፡ 
 
ማሳሰቢያ: ተክቶ መዝራት ቀላቅሎ ከመዝራት ይለያል፡፡ (ለምሳሌ፡- በበቆሎ ተክሎች 
መካከል ባቄላ/ቦሎቄ መዝራት)፡፡ ቀላቅሎ መዝራት በእግዚአብሔር መንገድ በማረስ 
ዘዴ አይበረታታም፡፡ 
 
 
 
 

ችካል 1

ቁልቁለት/
ተዳፋት

ችካል 2

ችካል 3
ችካል 4

ችካል 5 Iችካል 6

ችካል 7 ችካል 8

10 ተርታ ወይም 7.5 ሜ

10 ተርታ ወይም 7.5 ሜ

10 ተርታ ወይም 7.5 ሜ

መደብ /ክፍል/ 2 
በቆሎ

n60 ሴሜ ር ቅት ምልክት- የሚያሳይ ገመድ የመስክ ልኬት አቀማመጥ

መደብ /ክፍል/ 3
ሰብሉን ማዛወር

መደብ /ክፍል/ 1 
በቆሎ
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የአረንጓዴ ማዳበሪያ ልባስ ሰብሎች  
የአረንጓዴ ማዳበሪያ ልባስ ሰብሎች ለአመታት በተሳካ ሁኔታ የአምላካዊ ብርድ ልብስ 
ሽፋንን ከፍ ለማድረግ፣ ናይትሮጂንን ወደ አፈር ውስጥ ለመጨመር፣ የአፈርን 
ለምነት ለማሳደግ፣ አረምን ለመቆጣጠር፣ የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል፣ ለእንስሳት 
ከፍተኛ ፕሮቲን ላለው መኖነት፣ ለተጨማሪ የገንዘብ ገቢና ለሰዎች 
ምግብነትበግብርና ሥራ ውስጥ በጥቅም ላይ ውለዋል፡፡ እነርሱን መትከል 
ኮምፖስትን ማሳው ላይ እንደ ማሳደግ ከመሆኑም በላይ በተጨማሪ ውሃ ማጠጣት 
የማያስፈልጋቸውና ጥቂት የሰው ጉልበት የሚጠይቁ መሆናቸው ለኮምፖስት 
ተመራጭ ያደርጋቸዋል፡፡ 
ለመካከለኛውና ለምዕራብ አፍሪካ ግዛቶች አየር ተስማሚዎች ሲሆኑ በተጨማሪም 
ረዘም ላለ ጊዜ ዝናብ ለሚያገኙ አካባቢዎች ምቹ ናቸው፡፡ ምክራችን አረንጓዴ 
የማዳበሪያ ሰብሎችን በአጭር የዝናብ ወቅት በመዝራት የመሬቱን ለምነት ለዘር 
ወቅት ማከምና ማሻሻል ነው፡፡ 
 
ምሳሌዎች: 
• ጥራጥሬዎች፤dolichos lablab, mucuna/velvet bean, cowpeas, alfa 

alfa, peas and hairy vetch. 
• ነጠላ ዘር:- ስንዴ፣ አጃና  rye፤  
 
Cowpeas, peas and wheat can also be used as a relay crop. 
 
Alternative Crop Guidelines: 

 

Crop Maize Sunflower Cotton Sorghum Soyabeans Cowpeas Groundnuts
Planting technique

Seed Rate kg/ha 30 6 25 10 160 60 80
Rows 75 75 75 75 75 75 Split to 37.5
In-row 60 60 60 10 5 10 8

Planting depth cm 5 2 2 2 1.5 2 3
Plant Seeds/hole 3 3 5 1 1 1 1

Thin to Seeds/hole 2 2 1-2 1 1 1 1
Population Plants/ha 44 444 44 444 33 333 133 333 266 667 133 333 333 333

Target yield tons/ha 5-7 2-2.5 2-2.5 2-2.5 1.5-2 1.5-2 1.5-2
Cup size ml 350 350 350 350/m 350/m 350/m 350/m

50 kg bags/ha 156 156 156 94 94 94 188
Cup size ml 12 8 8 8/m 5/m 8/m
Rate kg/ha 293 196 196 117 73 147

1) Cup size ml 8 5 5 12
2) Cup size ml 5

Rate kg/ha 246 94 94 136
Cup size ml 12 12 /m 12 /m
Rate kg/ha 203 122 243
Cup size ml 5 5/m 5/m
Rate kg/ha 133 80 160

Planting Stations Furrows

or Lime

Alternative Crop guidelines (>600mm Rainfall) in hectares

Compost/Anthill/Manure

Spacing

or Compound Fertiliser

Top dress Fertiliser

Woodash
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ማስፋፊያ 
 
የጭቆና ቀንበር ከድሆች ጫንቃ የሚሰበርበትንና እግዚአብሔር የሰጣቸውን ችሎታ 
በማየት በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴንሲረዱና ሲጠቀሙ ማየት ነው፡፡ 

መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማበረታቻ 
‹‹ነገር ግን፣ እኔ ማነኝ?” ብለህ ትናገር ይሆናል፡፡ እናንተ የልዑል እግዚአብሔር 
ወንዶችና ሴቶች ልጆች ናችሁ፡፡ ኢየሱስ፣ ‹‹አባቴ ሲያደርግ ያየሁትን ያንን 
አደርጋለሁ›› ሲል ተናግሯል፡፡ ‹‹አባቴ ሲናገር የሰማሁትን እናገራለሁ ››፡፡ እኛም 
ልንከተል የሚገባን የኢየሱስን በምሳሌነት ያሳየንን ነው ፡፡እርሱ የመጣው 
ሊያገለግል፣ ድሆችን፣ የታመሙትን፣ ልባቸው የተሰበረውንና የተናቁትን ሊያድንና 
ተስፋ የሰጠውን የተትረፈረፈ ህይወትን እንዲኖሩ ነው ፡፡እኛም አምላካዊ የግብርና 
ዘዴ የሚያስታጥቀንን መሳሪያበመጠቀምናበኢሳይያስ 58 የታዘዝነውን  - 
እግዚአብሔር የመረጠውን ጾም - በመተግበር ይህንኑ ለማድረግ አስደናቂ የሆነ 
እድል አለን፡፡ ይህን በማድረግ ንጉሱን የምናገለግልበትን (ማቴዎስ 25፡35) 
አጋጣሚናድሆችንና ረዳት የሌላቸውን በማሰብ (መዝሙር 41፡1-3) በበረከቱ ውስጥ 
የምንኖርበትን እድል እንኳን ሳይቀር እናገኛለን፡፡ 
 

በዚህ መንገድ በቃልና በሥራ የተገለጠውወንጌል የድህነትን መርገም 
ለመስበርና የጭቆናን ቀንበር ለማስወገድ በአህጉሪቱ በተግባር ላይ ሊውል 
ይችላል፡፡የእግዚአብሔር ህዝቦች ይህንን ተስፋ ለሌላቸው ተስፋን የሚሰጠውን 
መልእክት በስኬትለማሰራጨት የሚያስችለውንወሳኝ የሆነ ስኬት ማስመዝገብ 
ይችላሉ፡፡ 
 
ባንተ ይጀምራል  
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ ገበሬ መሆን ከፈለግህ ትምህርቶቹን በሚገባ 
አጥናቸው፤ በትንሹ ጀምረህ በታማኝነት እያሳደግህ መሄድህን አረጋግጥ፡፡ መጽሐፉን 
በተደጋጋሚ አንብብ ሥልጠናዎችን በተደጋጋሚ ተከታተል፡፡ 
የእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ ብቁ አሰልጣኝ ለመሆን ፍላጎቱ ካለህበስልጠና 
ለመታጠቅና ለእውቅና በሚያበቃህ ግንኙነታዊ የእውቅና ሂደት ለማለፍ ራስህን 
መስጠት ይጠበቅብሃል፡፡ 
 
ይህ ሂደት የሚጠይቃቸው ነገሮች: 
• ቢያንስ 3 የስልጠና መርሃ-ግብሮች ላይ መገኘት፤ 
• ለአንድ የዘር ወቅት በደንብ ውሃ የጠጣ የራስህን ማሳ ማዘጋጀት፤ 
• በመስክ ስልጠናና የምክር አገልግሎት ላይ መገኘትና መሳተፍ፤ 
• በእግዚአብሔር መንገድ በማረስ ዘዴ ከዋነኞቹ ቀዳሚ አሰልጣኞች አንዱ ብቁ 

መሆንህን ሲመሰክር ያኔ ከአንተ ጋር  በምናደርገው ግንኙነት እንደ 
በእግዚአብሔር መንገድ ማረስ ዘዴ አሰልጣኝ እውቅናን እንሰጥሃለን፡፡ 
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ማስታወስ ያለብህ ነገር ፋርሚንግ ጋድ ዌይ (Farming Gods way) ድርጅት 
አይደለም፤ ለክርስቶስ አካል በስጦታ የተበረከተ መሳሪያ ነው፡፡የእኛም ጥረትአንተን 
የዚህ የግብርና ዘዴ አካል ማድረግ አይደለም፡፡በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴን 
እንድትጠቀም ማስታጠቅ እንጂ፡፡ይህን የተስፋ መልእክት በራሳቸው አጥቢያ፣ ሚሺን 
ወይም ድርጅት ድጋፍ የሚንቀሳቀሱ በሺዎች የሚቆጠሩ አሰልጣኞችን ማፍራት 
እንፈልጋለን፡፡ 
 
በቂ ውሃ የሚያገኝ ማሳ ማዘጋጀት 
በቂ ውሃ የሚያገኝ ማሳ በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴን በተሳካ መንገድ 
ለመተግበር የሚያስችል ግሩም የሆነ የአሰራር ዘዴ ነው፡፡ 
እነዚህ 6ሜ xበ6ሜ. የሆኑ የማሳያ ማሳዎች ገበሬዎችን በአካባቢያቸው ለማሰልጠንና 
ደቀ-መዝሙር ለማድረግ ያስችላሉ፡፡ ወጪን የሚቆጥቡ አሰራሮች ከመሆናቸውም 
በላይ ለማጠናቀቅ የሚጠይቁት ጊዜ ከ2 - 3 ሰዓት ብቻ ነው፡፡  
 
ትንሽ ቢሆኑም እንኳን ሰልጣኞችን በተደጋጋሚ በሥራው እየተሳተፉ እራሳቸው 
እንዲማሩ በማድረግ በተግባር ለማሳየት ስለሚያስችሉ ገበሬዎችን በእግዚአብሔር 
መንገድ የማረስ ዘዴ ሙያን በማሳቸው እንዲተገብሩለማሰልጠን በቂዎች ናቸው፡፡ 
አሳታፊ የማሳያ መንገድ ከመሆኑ በተጨማሪ ተሳታፊዎችን ሁሉ የሚያዝናና 
መንገድ ነው፡፡ 
 
በቂ ውሃ በሚያገኝ ማሳ ዝግጅት ላይ ዝርዝር መረጃዎች በእግዚአብሔር መንገድ 
የማረስ ዘዴ ቪዲዮና አሰልጣኙ በሚሰጣቸው ተጨማሪ ማመሳከሪያ መምሪያዎች 
ማግኘት ይቻላል፡፡ 
 
የተሳካ የማኅበረሰብሥራ ትግበራ አመላካቾች 
• ከ5-6 ዓመታት ተደጋጋሚ ስልጠናዎችን በትጋት ማካሄድ መቻል፤ 
• የ‹‹ሰላም ሰው›› ማግኘት፤ 
• ነጻ ስጦታ ለሁሉ፡- ያለ አንዳች አድልዎ ሁሉንም ማስተማር፤ 
• የማሳያ ማሳ ስፋት፡- ስፋቱ በቂ ውሃ በሚያገኝ ማሳ ልክ ይሁን፤ 
• ስልጠነውን የምትሰጥበት ማህበረሰብ ውስጥ የምትኖር ከሆነ ስልጠናዎቹን 

ለትንንሽ ክፍሎች በመከፋፈል እና አርሶ አደሮቹን በማምረቻ ወቅቶች መድበህ 
አሰልጥን፤፤ 

• በትክክለኛው የዓመቱ ወቅት ማሰልጠንህን አረጋግጥ፤ 

• ገበሬዎችን በትናንሽ ቡድኖች አደራጅ፤  
• ዘርንና ማዳበሪያን ጨምሮ ማናቸውንም ዓይነት ድጎማ አትስጥ፤ 
• ገበሬዎችን ደቀመዝሙር ለማድረግ የመስክ ግምገማዎች ትልቅ መሳሪያዎች 

ናቸው፤ 
• ጸሎት  
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ማጠቃለያ  
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴን በአህጉር ደረጃ በማስፋፋት ሂደት ውስጥ 
የምንሰጥህ ማበረታቻ፣ ተደራሾች ድሆች መሆናቸውን ፈጽመህ አትዘንጋ የሚል 
ነው፡፡ በእግዚአብሔር ልብ ልዩ ስፍራ አላቸው፡፡እኛም በሙሉ ልብ እያገለገልናቸው 
መሆናችንን ማረጋገጥ አለብን፡፡ 
 
ለእግዚአብሔር ቃል ከመታዘዝ በሚመጣ ፣ በክርስቶስ ርኅራሄ የተመሰረተ እና 
በፍቅር በሚገለጥ መነሳሳት የድሆች ድሆች ወደ ሆኑት ከድህነት ቀንበር እንዲላቀቁ 
ይህን መልእክት ይዘን እንሂድ፡፡ 
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ማጣቀሻዎች 

 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ ድኅረ - ገጽ፡-www.farming-gods-way.org 
 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ ተከታታይ ቪዲዮዎች ፤ 
እነዚህ የቪዲዮ ምስሎች በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ መነሻ የሆኑ 
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቁልፎችን እንዲሁም ተግባራዊ የሆኑ ሙያዊ አቅጣጫዎችንና 
አስተዳደርን የሚያስቃኙ ናቸው፡፡ ከዝርዝር ሥዕላዊ መግለጫዎች፣ ተንቀሳቃሽ 
ምስሎች፣ ........፣ ድንቅ የሆኑየፊልም ምስሎች፣ እነዚህ የ7 ሰዓታትሞጁላይዝድ 
ክፍሎች ተመልካቹን የእግዚአብሔርን አስገራሚ ፍጥረት በማየት ስጦታውን 
መግለጥ የአስተባባሪው/አሰልጣኙ የጥናት መምሪያ ጠቃሚ ለቪዲዮ ውይይት 
ማለትም አምላካዊ የግብርና ዘዴ አጋዥ ነው፡፡ 
 
የአሰልጣኝ መምሪያ መርጃ፤  
ይህ በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ እውቀታቸውን ለማሳደግ ለሚሹሁሉ 
እጅግ በጣም ጠቃሚየሆነ የመረጃ ምንጭ ነው፡፡ በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ 
ዘዴን ማሰልጠን በሚፈልግ ሰው ሁሉ እጅ መኖር ያለበት ነው፡፡ 
 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ የመስክ መምሪያ: 
ይህ የመምሪያ መምሪያ በተለይ ለመንደር ስልጠና የሚሆንየመስክ መምሪያ ነው፡፡ 
ይህ መርጃ በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ ድኅረ ገጽ የመረጃ ክምችት ላይ 
ማግኘት ይቻላል፡፡ የዚህ መምሪያ ትርጉሞች እስከ አሁን የተተረጎሙትን ጨምሮ 
አዳዲሶች እንደተተረጎሙ በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴድሕረ-ገጽ የመረጃ 
ገጽ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

 
የአወያይ የጥናት መምሪያ፡- በቪዲዮው ስልጠናው ውቅር ውይይትን ለመምራት 
የሚረዱ በምዕራፎች የተከፋፈሉ የውይይት ጥያቄዎችን የያዘ፡፡ 

 
በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ የአትክልቶች አዘራር መምሪያ - ይህ   የA4 
መጠን ያለው የ40 ገጽ መምሪያ ነው፡፡ በእግዚአብሔር መንገድ የማረስ ዘዴ 
ድኅረ-ገጽ የመረጃ ክምችት ላይ ማውረድና ማግኘት ይቻላል፡፡የዚህ መምሪያ 
ትርጉሞች በእግዚአብሔር መንገድ የማረስዘዴ ድኅረ ገጽ የመረጃ ገጽ ላይ 
ማግኘትና ማውረድ ይቻላል፡፡ 
ለአጠቃላይ መረጃ፡ info@farming-gods-way.org 

http://www.farming-gods-way.org/
mailto:info@farming-gods-way.org
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