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ደብዳቤ ካብ ፈጻሚ 
ዳይረክተር
ብዛዕባ EMSWCD
ምወላ 
ምሕዳስ
ምክልኻል
ምህዞ  
መርኣያ
ምትዕጽጻፍ
ምዕሩይነት
ማሕበረሰብ
ልምዓት
ሽርክነታት

EMSWCD ኣብ 1950 ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ 
ኣብ ክልልና ብዙሕ ነገራት ተቐይሩ። ብዝያዳ ሕጂ 
ከቲምና። ቅልውላው ክሊማን እቲ ኣብ ጥዕና ሓመድን 
ማይን ዘስዓቦ ጽልዋን ብዝያዳ ዕምቆት ኣብ ነፍሲ 
ወከፍ ዓመት  ብኣዕናዊ መንገዲ ይረአ። ነቶም ብዝያዳ 
ዝጭበጡ ጥራይ ንምጥቃስ ከኣ ካብ ባርዕን፣ ድርቅን፣ 
ውሕጅን፣ ክሳብ ሪከርድ ዝሰብር ሙቐትን እዩ  ።

EMSWCD ምስ ሓረስቶትን፣ ነበርቲ ከተማን፣ ኣብ 
መንጎኦም ዘሎ ኩሉን ዝዋፈሮ ናይ ዕቃበ ስራሕ፣ 
ንእንስሳ ዘገዳምን ዓሳታትን ሰባትን ንምክልኻል፣ 
ወሓይዝን ሩባታትን ብዛሕሊ ንኽዕቀብን ሙቐት 
ንኽጻወርን እንነብረሉ ቦታ ንምሕያልን ይሕግዝ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት፡  ምስ መሰል ናይ መሬት 
ምርካብ ዕድልን ኣብ ኣውራጃና ኣብ ብታሪኽ ዝተገለሉ 
ማሕበረሰባት ዘስዓቦ ወለዶኣዊ ጽልዋን ዝተኣሳሰር  
ዘሕፍር ታሪኽ ኦሪገን ዝምልከት ገለ ዓይነት ጸብጻብ 
ተራእዩ’ዩ።

እዚ ጸብጻብ ከኣ ንEMSWCD እንታይ ከም ንገብር፣ 
ምስ መን ከም ንዋፈርን ስለምንታይን፣ መንከ ካብ 
ጻዕርና ከም ዝጥቀምን ዳግማይ ንኽሓስበሉ ዕድል 
ይፈጥርልና ኣሎ። 

ብጆን ዋግነር፡ ክኢላ 
ጻህያይን፣ ሰእላዊ መሃዚን 
ዝመጸኩም ናይ ማይ ሕብሪ 
ስእልታት።

ትሕዝቶ ትሕዝቶ ደብዳቤ ካብ ፈጻሚ ዳይረክተርደብዳቤ ካብ ፈጻሚ ዳይረክተር
እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንኸምዚ ናትና ዝኣመሰሉ 
ትካላት፣ ዝበዝሑ ጸዓዱ ዚርከቢዎን  ንመብዛሕትኦም 
ጸዓዱ ወነንቲ መሬት ዘገልግሉን፣  ዘሕዝንን በዳህን 
ለውጢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኣብዚ ናይ 
ዘይምቹእ ቦታ ጸኒሕና ዝሓሸ ክንገብርን ምድፋእና 
ክንቅጽልን ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና። ዝስራሕ ብዙሕ 
እዩ ።

ናይዚ ካልእን ናይ መወዳእታን ገጽ ከኣ፡ ሎሚ ዓመት 
ብሰራሕተኛታት ዝምራሕ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ 
መስርሕ ውጥን ምድላው፣ ንሱ ከኣ ብመሰረቱ መን 
ምዃንና፡ እንታይ ንገብርን ብኸመይ ከም እንገብሮን 
ዳግማይ ንክንሓስበሉ  ቦታ እናፈጠረልና ኣብ ወረዳና 
ንዘሎ ኩሉ ሰብ ዝያዳ ተፃዋርን ንኽትነብረሉ እትኽእል 
መፃኢን ንምፍጣር ኣበጊስና ኣሎና ።  ነቶም ግብሪ 
ብምኽፋሎም  ገንዘቦም ዚልግሱልና ከኣ ኣብ ጥቕሚ 
ናይ ምውዓል ሕድርና ከም ዝቕጽል ብምርግጋጽ፣  
ዝቕጽል ምዕራፍ ናይ EMSWCD ንምፍጣር ተሓጒስና 
ኣለና። 

ናንሲ ጀይ ሃሚልተን 
–ፈጻሚት ዳይረክተር
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ራእይ፡ መሬታትናን ማያትናን ጥዑያት ኮይኖም ሕርሻታት 
ምቅጻልን፡ ኣግራብን፡ እንስሳ ዘገዳምን ማሕበረሰባትን እዮም።

ተልእኾ፡ ሰባት መሬትን ማይን ንኽከናኸኑ ንሕግዞም።

ሰፊሕ ስትራተጂካዊ ዕላማታት፤
1. ፅሬትን ብዝሕን ማይ ምሕላውን ምምሕያሽን።
2. ፅሬትን ብዝሕን ሓመድ ምክልኻልን ምምሕያሽን።
3. ተፈጥሮኣዊ መነባብሮታት ምሕላውን ምምሕያሽን።
4. ናይ ሕርሻ መሬት ምሕላው።
5. ቀፃልነት ሕርሻ ምዕባይ።
6. ንተፈጥሮ ፍትሓዊ ተበፃሕነት ምሃብ።

• ወረርቲ ጻህያይ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ይኾኑ
• ናይ ውሒዝ ሙቐት ኣዝዩ ውዑይ እዩ።
• ውሑዳት ሓረስቶት እዮም ዝሓርሱ ዘለዉ
• ምፍሳስ ማይን ምሕራር መሬትን ንጽሬት 
ሓመድን ማይን ይጸልዎ

• Ag መሬት ብግቡእ ይሕሎ የለን
• ንተፈጥሮ ዝረኽብዎ ሰባት እኹላት ኣይኮኑን
• ከተማዊ ሕመረት እናሞቐን እናተበከለን 
ይኸይድ ኣሎ

• ኣብ መላእ እቲ ወረዳ ምስ ዝተገለሉ 
ማሕበረሰባት እንትነፃፀር ዘይምዕሩይነት 
እናገደደ ይኸይድ ኣሎ።

እንገጥሞም ዓይነታት 
ጸገማት

ብዛዕባ EMSWCDብዛዕባ EMSWCD
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ምወላ ምወላ 
EMSWCD MONEY: 
ካበይ ይመጽእ፡ ናበይ 
ይኸይድ? 
ነፍሲወከፍ ዓመት ፡ EMSWCD ካብ 
ኩሎም ነበርቲ ኣብ ምብራቕ ሩባ ዊላሜት 
ካውንቲ ሙልትኖማ፡ ንነፍሲ ወከፍ $1000 
ዝተገምገመ ዋጋ ንብረት ካብኡ $0.10 
ይረክብ (እዚ ንወነንቲ መሬት፡ ወነንቲ ገዛ፡ 
ተኻረይቲ፡ ትካላት ንግዲ ወዘተ የጠቓልል)።

ናይ 20-21 ዓመት ባጀት፡ ብድምር 5.3 
ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ረኺቡ።

እቲ ዝተረፈ ባጀት ከኣ፣ ክልተ ፍሉያት 
ዓበይቲ ምወላ ንሓገዝን ከምኡውን ኣብ 
ዘይመሬትካ ንፍሉይ ዕላማ ንትጥቀመሉ 
ዘርብሕን ንምግዛእ ምስኡ ድማ ኣብ ህጹጽ 
እዋን ዘድሊ ናይ ዓመታዊ ምወላን ዝሓቖፈ 
እዩ። 

ናይ 20-21 ዓመት ባጀት፡  ወፃኢታት 
ፕሮግራም ኣብ ትሕቲ ባጀት 10.8% ዩ ነይሩ።

ጠቕላላ ባጀት EMSWCD
ናይ ምሉእ ዓመት20-21 = 

$15.1ሚልዮን ዶላር

ወጻኢታት
ብፕሮግራም በጀት ዓመት 20-

21

ምምሕዳር ገንዘብን 
ስርሒታትን፤

$816,611 ዶላር
ገጠር መሬታት፤

$1,156,424 ዶላር
ናይ ከተማ መሬታት፤
$710,715 ዶላር

ዕቃበ ውርሻ፡ $528,354
ምንጪ ዋሕዚ ሕርሻ 

$332,613

ካፒታል ምወላ
ምወላ  ንዕቃበ መሬት፡ 

$7.4M
ንሓገዝ ዝወሃብ  ምወላ ፤

$1.4M ዶላር

$$ ንፕሮግራም ስርሒታዊ ወጻኢታት ዝውዕል
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ዝሑል፡ ሕጉስ ሳልሞን
ውዑይ ማይ ከም ብከላ ከም ዝቑጸር 
ትፈልጡ ዶ? ሓቂ’ዩ፡ ሓደ ካብቶም 
ብDEQ (ክፍሊ ጽሬት ከባቢ) ዝምራሕ 
ብከላታ፣ ሙቐት’ዩ። ምኽንያቱ ውዑይ 
ማይ ንሳልሞን ጎዳኢ ስለ ዝኾነ፡ ዋላ’ውን 
ይቐትሎም ክኸውንውን ይኽእል’ዩ። ኣብ 
ፅሬት ማይን ካልኦት እንስሳ ዘገዳምን እውን 
ብዙሕ ኣሉታዊ ፅልዋታት ኣለዎ።

ንገዛውትናን ሕርሻታትናን ትካላት ንግድናን 
ቦታ ንምኽፋት ኣብ ወሰን ወሓዚ ዝርከቡ 
ኣግራብ እናተኣልዩ ምስ ከዱ፡ ኣዝዩ 
ጸሓይ ብቐጥታ ኣብቲ ከባቢና ዝነበረ 
ወሓይዝ ክትሃርሞን ከተሙቆን ጀመረት። 
እቲ ዘሕዝን ግን ብዙሓት ናይ ከባቢና 
ወሓይዝ ነቶም ኣብዚ ዝነብሩ ህዝቢ ኮሆን፡ 
ስቲልሄድን፡ ቺኑክን፣ ቹም ሳልሞንን፣ 
ኣዝዮም ውዑያት እዮም። 

ስለዚ፡ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና? ነቶም 
ኣግራብ መሊስና ክንተክሎም ኣለና! ካብ 
2009 ጀሚርና ምስ ልዕሊ 200 ወነንቲ 
መሬት ብምዃን ኣብ መላእ ግሬሻም፡ 
ኮርቤት፡ ስፕሪንግዴልን ትራውትዴልን ኣብ 
ወሓዚኦም ጫካታት ተወለድቲ ኣግራብን 
ቁጥቋጥን ተኺልና ኣለና። ሎሚ ዓመት 
ንዓና ዓቢ ምዕራፍ እዩ ነይሩ፣ መበል 
500,000 ተኽልና ስለ ዝተኸልና። እዚ 

ድማ ፍርቂ ሚልዮን ኣግራብን ቁጥቋጥን 
ንውሓይዝ ዘጽልሉን ሙቐት ውሒዝ 
ዝቕንሱን ዮም።

እቲ ረብሓ ግን ኣብ ሙቐት ደው 
ኣይብልን’ዩ። ኣብ ወሰን ወሓዚ ዝርከቡ 
ኣግራብ ነቲ ብእኦም ዝሓልፍ ማይ 
የጽርይዎ፣ ቅድሚ ናብቲ ውሒዝ ምብጽሖም 
ድማ በከልቲ ነገራት የወግዱ። እቲ ጫካ 
ናብ ተፈጥሮኣዊ ኩነታቱ ምስ ተመልሰ፡ 
እቶም  ኣብኡ ዝምርኮሱ እንስሳ ዘገዳም 
ንመስፈሪን መግቢን: ከምኡውን ካብ በላዕቲ 
እንስሳታት ንከጽልሉን ክምለሱ ይጅምሩ። 
እቶም ኣግራብ እናኣረጉን ኣብቲ ውሒዝ 
እናወደቑን ወይ ጨናፍሮም እናወደቑ ከለዉ፡ 
እቲ ዝወደቐ ፍርስራስ ዓሚቝ ቐላይ ይፈጥር 
እሞ፡ ሳልሞን ናብቲ ዝሑል ማይ ደሊዮም 
ይሰሓቡን መሕብኢ ቦታታትን ይፈጥሩን። 
እቲ ዝወደቐ ቆጽሊ  እውን መግቢ ንሓሳኹ 
ይከውን፣ እዚኣቶም ድማ ብግዲኦም 
ንዓሳታት መግቢ ይኮኑ፣ ከምኡ ኢናበል 
ናይ መግሚ ኣገልግሎት ሰንሰለት ንላዕሊ 
ይቅጽል። ኣብ ወሰን ወሓዚ ዝርከቡ ኣግራብ 
እውን ማሕበረሰባትና ንጽልዋታት ለውጢ 
ክሊማ ዝያዳ ተጻዋርነት ከም ዝህልዎም 
ይገብሮም፣
እዚ ድማ ንጽልዋታት ናይ ክልቲኡ፣ 
ውሕጅን ደርቅን ምቅላል ዘጠቓልልውን 
እዩ።  ብዛዕባ ናይ ዋሕዚ ክንክን ዝያዳ 
ፍለጡ።

ረብሓታት ክንክን 
ዋሕዚ

ምእላይ ጻህያይ ጽሩይ ማይ

መልክዕ ምክልኻል 
ምሕራር መሬት

ዝሑል ማይመነባብሮ እንስሳ 
ዘገዳም

https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/
https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/
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70
 ኤ

ከ
ርመጻኢ ናይ ሕርሻ መሬት

ከተማታት እናዓበያ ምስ ከዳ፡ ኣብ 
ከባቢአን ኣብ ዝርከባ ገጠራት ዘስዕቦኦ 
ጽልዋታት እውን ይዓቢ። ኦሪገን ሓያል 
ናይ ኣጠቓቕማ መሬት ሓለዋታት እኳ 
እንተሃለዋ፡ ናይ ሕርሻ መሬት እናፈረየ 
ከምዝጸንሕ ግን ከረጋግጹ ኣይክእሉን’ዮም። 
ኣብ ሙልትኖማ ካውንቲ ብንጥፈት ዝሕረስ 
ዘሎ መጠን መሬት ሕርሻ ኣብ መንጎ 
2012 – 2017 ብ4,548 ኤከር ወሪዱ/
ጎዲሉ። እዚ ንመዓልቲ 2 1⁄2 ኤከር ኢዩ! 
ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ማእከላይ ዋጋ መሬት 
ሕርሻ ንሓደ ኤከር ብ75% ወሰኽ ኣርእዩ። 
ከምዚኦም ዝበሉ ክብርታት ጀመርትን 
ድኻታትን ሓረስቶት ናይ ባዕሎም ናይ 
ሕርሻ መሬት ንምርካብ ዳርጋ ከም ዘይከኣል 
ይገብሮም። ነዞም ፀገማት ትርጉም ዘለዎ 
መፍትሒ እንተዘይተረኺቡሎም መፃኢ 
ሕርሻ ክልልና ኣብ ሓደጋዩ ክርከብ።

መሬት ቀጻሊ ንክርከብን፣ ኣፍራዪ 
ክከውንን፣ ዝያዳ ብተመጣጣኒ ዋጋ 
ክርከብን፣ ከምኡ’ውን ናይ ምሕራስ 
ተኽእሉኡ ክቅጽል ምዃኑ ንምርግጋጽ 
ሕርሻታት ንገዝእን ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ናይ 
ሕርሻ መሬት ንሰርሕን ኣለና። ኣብዚ ዓመት 
50 ኤከር ዝስፍሓቱ ሕርሻን 20 ኤከር 

ዝስፍሓቱ ዝሰርሕ ናይ ካልእ ሰብ ናይ ሕርሻ 
መሬትን ገዚእና ከምኡውን ኣብ ወረዳና 
ተወሳኺ 70 ኤከር መሬት ከኣ መሐለውታ 
ዓዲግና ኣሎና።

እዚ ናይ ሕርሻ መሬት ሓለዋ ስራሕ ድልዱል 
ቁጠባ ገጠር ንኽቕጽል ክሕግዝ ዝኽእል እኳ 
እንተኾነ፡ ነበርቲ ከተማታት እውን ኣብ 
ውሽጢ ዓዲ ዝፈርዩ ፍርያት ሕርሻ ከም 
ኣሕምልቲ ሰላጣን ፍረታትን፡ ከምኡ’ውን 
ንመረባኦም ዝኸውን ተኽልታት ብምርካብ 
ክርብሑን ይክእሉ  እዮም። ከምኡ’ውን ኣብ 
ፕሮጀክትታት ሕርሻና ዝግበር ናይ ሓመድን 
ማይን መነባብሮን ሓለዋታት ነቲ ኩላትና 
እንረኽቦ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ንምሕላው 
ይሕግዝ።

ኩሉ ሰብ ንተፈጥሮ ክረክብ ከም ዝኽእል 
ምስ መሻርኽቲ እውን ንሰርሕ ኢና። ኣብ 
ተፈጥሮ ምህላው ዘለዎ ረብሓታት ናብ 
ጥዑይን ሕጉስን ሕብረተሰብ ይመርሕ፣ ገና 
ግን ኩሉ ሰብ ናብ መናፈሻታትን ተፈጥሮኣዊ 
ከባቢታትን ሓደ ዓይነት ብጽሒ የብሎምን።
 ኣብ ከተማ ፖርትላንድ፡ኣብ ከባቢታት 
ካልእ ሕብሪ ዘለዎዉዎ ተቀመጥቲ፣ ካብ 
ናይ ጸዓዱ ከባቢታት ብ61% ዝወሓደ 
ናይ መናፈሻ ቦታ ኣለዎም፣ትሑት ኣታዊ 
ዘለዎም ከባቢታት ድማ ካብቶም ልዑል 

ምክልኻልምክልኻል

ኣብ ሙልትኖማ ካውንቲ 
ዝርከብ ናይ ሕርሻ መሬት 
ኣብ መንጎ 2012 – 2017 
ብ4,548 ኤከር ቀኒሱ።
እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ 2 
1⁄2 ኤከር’ዩ!

እቶት ዘለዎም ከባቢታት ብ60% ዝወሓደ 
ቦታ ኣለዎም። ዝሓለፈ ዓመት ምስ 
ከተማ ግሬሻምን ሜትሮን ብምትሕብባር 
ኣብ ማእከል ግሬሻም ዝርከብ ናይ ከተማ 
ጫካ ዝኾነ ናይ ሻውል ንብረት ዓዲግና። 
ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮጀክትታት ድማ 
ንኹሎም ኣባላት ሕብረተሰብና ረብሓ ተፈጥሮ 
ንምምፃእ ይሕግዙ። ብዛዕባ ምዕያይ ሓለዋ 
መሬት ሕርሻ ዝያዳ ፍለጡ።

https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/
https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/
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ምህዞምህዞ
ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ 
ኣብ ሕርሻ
ኣብ ሓጋይ ዘጋጠመ ድርቂ፡ ልዑል 
ሙቐትን ምውሳኽ ተደላይነት ማይን፡ ነቲ 
ድሮ ክሳብ ደረቱ ተዘርጊሑ ዝነበረ ስርዓተ 
ቀረብ ማይ ጸቕጢ ወሲኹሉ ኣሎ። ስግኣት 
ለውጢ ክሊማ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን 
ብኸመይ ኢና በቲ ዘለና ማይ ዝያዳ ስሉጣት 
ክንከውን እንኽእል?

እቶም ኣብ ቨርና ጂን ናይ ኣታክልቲ 
ዘብቁሉ ኣብ ግሬሻም ዝርከቡ ሰባት ገለ 
ሓሳባት ኣለዎም። ኩሉ ግዜ ኣብቲ 10 
ኤከር ዝስፍሓቱ መዋፈሪኦም ብቕዓት 
ዘመሓይሹሉ መንገዲ ይደልዩ ስለዘለዉ፡ 
ስማርት ቴክኖሎጂ ኣብ ስርዓተ መስኖኦም 
ከእትዉ ዝብል ሓሳብ ሒዞም ምስ መጹና 
ኣካል ናይዚ መስኖኦም ምዃንና ተሓጒስና። 
ብመንገዲ CLIP cost share program 
(Conservation Landowner Incentive 
Program) 75% ናይቲ ፕሮጀክት ወፃኢ 
ንምሽፋን ምወላ ረኺቦም።

ብኸመይ ይሰርሕ፦ መስኖ ዝተሓላለኸ እዩ። 
ርስሓት ሓመድ፡ ኩነታት ኣየር፡ ጸቕጢ 
ነይ ማይ፣ ኣበይን ክንደይን ማይ ከም ተስቲ 

ብግቡእ ዝተረድአ ውሳነ ንምሃብ፡ እዚ 
ኩሉ ነገራት ኣብ ግምት ምእታው የድሊ። 
ቨርና ጂን ኣታክልቲ ዘብቁሉ ንሓበሬታ 
ኣብ ልክዕ ግዜ ምላሽ ዝህብ፡ ዝያዳ በሊሕ 
ውሳነታት መስኖ ንምውሳን፡ ኣብ ሴንሰር 
ዝተመርኮሰ መቆጻጸሪ ተኺላ። ሓበሬታ ካብ 
ደበና ወሲዱ ብቐጥታ ናብ ስልክኻ ይልእኾ። 
“ብመሰረቱ ነቲ ግምታት ካብ ምሕደራ ማይ 
መስኖ የውጽኦ” ይብል ኣቶ – ኣሮን ጉፊ፡ 
ላዕለዋይ ዓቃቢ ናይ EMSWCD።

ምስ ዝዓበየ ቁጽጽር፡ ዝዓበየ ብቕዓት 
ይመጽእ እዩ። ሓረስቶት ካብ መጠን ንላዕሊ 
ማይ ካብ ምስታይ ክቑጠቡ ይኽእሉ እዮም፣ 
እዚ ድማ ዘድልዮም ጥራይ ብምጥቃም 
ገንዘብን፣ ጸዓትን፣ ማይን ይቑጥብ። ንኣብነት 
እዚ ፕሮጀክት ኣብ ዓመት እንተወሓደ 
326,000 ጋሎን ማይ ክቑጥብ እዩ። 
ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት ብውሑድ 
ማይ ዝያዳ ክንሰርሕ ኣብ እንፍትነሉ 
ዘለና እዋን ንቕድሚት እናሰጎምና ከለና 
ዝያዳ ኣገደስቲ ክኾኑ እዮም። ከምኡ’ውን 
ሓረስቶትና ነዚ ዓይነት ማይ ዝቑጥብ ምህዞ 
ናብ ሕርሻታቶም ኣብ ዘምጽኡሉ ዘለዉ እዋን 
መሪሕነቶም ክንክተል ከለና ሕጉሳት ኢና።

ምስ ሓረስቶት ብምትሕብባር ክንሰርሕ ከለና 
እቲ ዕዉት ክኸውን ዝኽእል ሓደ ካብቲ 

“ብመሰረቱ ነቲ ግምታዊ 
ስራሕ ካብ ምሕደራ ማይ 
መስኖ የውጽኦ”
    – ኣሮን ጉፊ

32
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ብመንገዲ ፕሮግራምና CLIP cost share 
እዚ ሓደ ኣብነት ጥራይ እዩ።

 CLIP ናይ ነቶም ምስ EMSWCD ኣብ 
ገጠር ዝሰርሑ ናይ ብሕቲ ወነንቲ መሬትን 
ኣካየድቲ መሬትን ናይ ገንዘብ ወፃኢ-
ምክፍፋል ሓገዝ ይህብ። እቶም ኣብ 
ናይ ብሕቲ ንብረታት ምስ ምንጪታት፡ 
ውሒዝ፡ ርስሓት ዘለዎም ቦታታት ወይ 
ካልእ ማይ ዘለዎም ዝሰርሑ ፕሮጀክትታት 
ናይ ከተማታት እውን ሓገዝ ንምርካብ 
ብቑዓት እዮም። ፕሮግራም CLIP ልሙድ/
ፍሉጥ መመልከቲ ክሳብ 75% ኮይኑ ክሳብ 
$10,000  ናይ ወጻኢታት ክፍሊት ይህብ። 
ብዛዕባ CLIP ዝያዳ ፍለጡ።

https://emswcd.org/grants-and-cost-share/apply/for-private-landowners/
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መርኣያመርኣያ
ውሑስ ኣብያተ ትምህርቲ 
ናይ ሳልሞን
ኩላትና ከም እንፈልጦ፡ ሙልትኖማ 
ካውንቲ ኣብ ዓመት ዳርጋ 45 ኢንች 
ዝናብ ይርአ፡ ግን እዚ ኩሉ ዝናብ መሬት 
ምስ ዝሃርም እንታይ ይኸውን ኢልኩም 
ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? ኣብ ናይ ቀዳም 
ዕዳጋ እንተተኻፊልኩም፡ ትኽ ኢላ ናብ 
ዊላሜት ወይ ኣብ ጽርግያ ኣብ ዝርከብ 
ፍሳስ ማይ ክወድቕ ክትዕዘብ ትኽእል 
ኢኻ። ኣብ ማውንት ሁድ ኮሚኒቲ 
ኮሌጅ እንተሃሊኻ ግና፡ እቲ ዝናብ ነቶም 
ዓበይቲ መዕረፊ መካይን ክሃርሞም 
ከሎ ከተስተብህለሉን ማይ ህቦብላ ናብ 
ቢቨር ክሪክ ወይ ኬሊ ክሪክ ክወርድ 

ክትዕዘብን ትኽእል ኢኻ። ኣብ MHCC 
ዝርከቡ መዕረፊ መካይን፣ ማይ ዘየሕልፉ 
ቦታታት’ዮም፣ ዝናብ ዘይመጽዩ ወይ 
ዘይሰትዩ፣ ካብ ኣትክልቲ ዘለዎም ከባቢታት 
ንላዕሊ ዝውዕዩ፣ ከምኡ’ውን ካብ መካይንን 
ሰባትን ዝመጽእ ዘይትን ፍርስራስን ዝሕዙ 
ኮይኖም ድሕሪኡ ኣብ እዋን ህቦብላ ዝናብ 
ናብ ውሒዝ ዝሕጸቡ’ዮም። ድሕሪኡ እቶም 
ውሒዝ ዝያዳ ይውዕዩን ይብከሉን፣ እዚ 
ድማ ብግዲኡ ንመነባብሮ እንስሳ ዘገዳም 
ኣብ ሓደጋ የእትዎም - ብፍላይ ነቶም 
ኣብኡ ዝነብሩ ሳልሞን!

ነዚ ንምምካት፡ EMSWCD ምስ MHCC፡ 
ቤት ምኽሪ ናይ  Sandy River Basin 
Watershed Council፡ ከተማ ግሬሻም፡ 
ሜትሮ ዞባዊ ምምሕዳር፡ ስፒሪት 
ማውንተይን ኮሚኒቲ ፈንድን ካልኦት 
መሻርኽቲ ማሕበረሰብን ብምትሕብባር 
ፕሮጀክት ምጽራይ ማይ ኮሌጅ ማውንተይን 
ሁድ ፈጢሩ። እዚ ፕሮጀክት ንሓሙሽተ 
ዓመታት ብሓያል መንገዲ ክኸይድ ጸኒሑ 
እዩ።

እቲ ፕሮጀክት ካብቲ ናይ MHCC መዕረፊ 
መካይን ዓበይቲ ቁንጣሮ ኣስፋልት/
ኮንክሪት ምእላይን ብናይ ዝናብ ጀርዲንን 
ደረቕ ጉድጓድ ምትካእን ዝሓዘ ኮይኑ 

ማይ ብዘይ ስግኣትን ቀስ ኢሉ ክውሕዝን 
ዘኽእልዩ፣ እቲ ተኽልታት ብሓመድን 
ክውሓጥን፣ ክፅረግን ዘኽእልዩ፣ ድሕሪኡ 
ድማ ናብቲ ውሒዝ ምጉያይ ይቕጽል። 
ነዚ መስርሕ’ዚ ኣብ ጉዕዞ’ቲ ማይ ህቦብላ 
ብምውሳኽ፡ እቶም ውሒዝ ብቕልጡፍ 
ኣይመልኡን’ዮም፡ እቲ ፍርስራስን ዘይትን 
ድማ ቅድሚ ናብ’ቲ ውሒዝ ምብጽሑ’ዩ 
ይተሓዝ። ብርግጽ እዚ ኣብ MHCC 
ዝካየድ መስርሕ ን8 ሚልዮን ጋሎን ረሳሕ 

ማይ ህቦብላ ዝከናከንን ኣብ ዓመት 8000 
ፓውንድ ብከላ ካብቲ ውሒዝ ዝወጽእን 
እዩ። 

ተማሃሮን ኣባላት ማሕበረሰብን ኣብ 
ምፍጣር ውጥናት ናይቲ ቦታ፡ ኣብ ምእላይ 
ኣስፋልት ኣብቲ መሻርኽቲ ናይ Depave’s 
volunteer event፡ ምትካል ሓደስቲ ናይ 
ዝናብ ጀርዲናት፡ ከምኡ’ውን ንከባቢኡ 
ዝኸውን ትምህርታዊ ምልክታት ኣብ 
ምፍጣር ተሳቲፎም። እዚ ፕሮጀክት እዚ 
ንሳልሞን ናብቲ ውሒዝ ኣብ ዝምለሱሉ 
እዋን እቲ ማይ ውሑስ ንምግባርን ንተማሃሮ 
MHCCን ሕብረተሰብን ብዛዕባ ኣገዳስነትን 
ብኸመይን ንፉዓት መጋበርያታት ከባቢ 
ንምምሃር መንገዲ ንምፍጣርን ዝዓለመ እዩ።

Depave ምስ ማሕበረሰባት ብምትሕብባር ልዕሊ ዓቐን ዝኾኑ ጽርግያታት ብምእላይ ብናይ ከተማ ሓምላይ ቦታ 
ዝትክእ ብዘይ መኽሰብ ዝሰርሕ ትካል እዩ።

ማውንት ሁድ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ድሕሪ እዚ ፕሮጀክት 
ኣብ ሃገርና ናይ መጀመርታ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ኮይኑ 
ብናይ ሳልሞን ድሕንነት ሰርቲፊኬሽን ረኺቡ። 80
00
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ምውህሃድምውህሃድ
ኣብ እዋን ኮቪድ ክህሉ 
ዝኽእል ዳግማይ ምሕሳብ
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኮቪድ-19 ዓለማትና 
ድሕሪ ምግልባጡ ኩላትና ኣብዚ እዋን’ዚ 
ነገራት ናብ “ንቡር” ክምለሱ ተስፋ 
ክንገብር እኳ እንተነበርና፡ ኣብ መወዳእታ 
ግን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ “ንቡር” ዝምለስ 
ዝኾነ ነገር ከምዘየለ ኣብ ስምምዕ በጺሕና። 
የግዳስ፡ “ሓድሽ ንቡር” ኣብ ምምሳል 
ኣተኲርና ኢና። ኮቪድ ንመጀመርታ 
ግዜ ኣብ ዝሃረመሉ እዋን፡ ብዙሕ ካብቲ 
ወትሩ “ብኣካል” ዝነበረ፡ ናብቲ ሕጂ 
ልሙድ ዝኾነ “ቨርቹዋል” ቅርጺ - ካብ 
ኣኼባታት ክሳብ ዓውደ-መጽናዕቲታትን 
ክሳብ ፍጻመታትን - ሸንኮለል ኢልናን 
ኣሰጋጊርናዮን ኢና። ውጽኢት ናይቲ ኣብ 
መጀመርታ ዝተገብረ ለውጢ፡ ፈጺምና 
ክንጽበዮ ዘይንኽእል ነገር እዩ ነይሩ። ቁጽሪ 
ሕጸናን ተሳትፎናን ላዕሊ ከይዱ፣ ቅድሚ 
ሕጂ ክንበጽሖም ዘይንኽእል ዝነበርና ሰባት 
ውን ክንበጽሕ ክኢልና።

ከምኡ ብኸመይ ከም ዘጋጠመ እንሆ፤
ኣብ’ዚ  ዓመት’ዚ፡ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ፡ 
ካብ ገዛኻ ኴንካ ክትከታተሎ እትኽእል 
ቨርቹዋልን ዝተቐድሐን ዌቢናራት ብዕጽፊ 

ኣጉዲልናዮም። ሓደ ንፉዕ ተዓዛቢ ብዛዕባ’ቲ 
ምቕያር ዝሓሰቦ ከምዚ ይብል፡ “በጃኹም 
ዋላ’ውን ድሕሪ’ቲ ለበዳ፡ ቨርቹዋል ናይ 
ትምህርቲ ዕድላት ምቕራብኩም ቀጽሉ። 
ኣዝዩ ዝያዳ ምቹእን ጋዝን ግዜን ከባብን 
ዝቑጥብን እዩ።”

ካብ ናይ ወርክሾፓትና መጽሓፍ ገጽ 
ብምውሳድ፡ ‘ናይ ቤት ጽሕፈት ሰዓታት’ና 
ብኢንተርነት ኣግዒዝናዮ፡ እዚ ድማ 
ብተደጋጋሚ ከነቕርቦምን ብዛዕባ መደብ 
ምውጻእ ዝያዳ ተዓጻጻፍነት ክንከውንን 
ኣኽኢሉና። ናይ ስራሕ ሰዓታት ሓረስቶት 
ናባና መጺኦም ምኽርን፣ ውጥንን ክረኽቡሉ 
ዝኽእሉሉ ቨርቹዋል ቦታ ይህብ። ክልተ 
ሓረስቶት ሓደ ዓይነት ስለዘይኮኑ፡ ሓደ 
ንሓደ ብዝግበር ኣገባብ፡ ሓረስቶት 
ንስራሓቶም ዝምልከት ፍሉይ ሕቶታት 
ንኽሓቱን ምኽሪ ንኽረኽቡን ቦታ ፈጢሩ 
ኣሎ። ውጽኢቱ ድማ ዝያዳ ኣሰራርሓታት 
ዕቃበ ኣብ መሬት ተግባራዊ ብምግባር 
ሓረስቶት ናይ ዕቃበ ዕላማታቶም ከማልኡ 
እናሓገዝና መሬትን ማይን ናይ ምሕብሓብ 
ተልእኾና እናፈጸምና ኢና።

ምናልባት ብሰንኪ ኮቪድ ክንገብሮ ዝግበኣና 
ዝዓበየ ለውጢ፡ ብታሪኽ ንኣማኢት ዓደግቲ 
ተኽሊ ከምኡ’ውን ኣማኢት ወለንተኛታት 

ዘዋፈረ ዓመታዊ መሸጣ ደቀባት ዝኾኑ 
ተኽሊና ምስራዝ’ዩ ነይሩ። ምስ ናይ 
ኮቪድ-19 ማሕበራዊ ርሕቐት ትእዛዛት ነዚ 
መደብ ብኣካል ምክያድ ንሰራሕተኛታትና 
ወይ ንማሕበረሰብና ዝከኣል ወይ ውሑስ 
ከምዘይከውን ረኺብና። ዳግማይ ብኣካል 
ክሳብ ዝረአ ኣብቲ ፍጻመ ደው ንምባል፡ 
ኣብ ክንድኡ EMSWCD’s first Virtual 
Native Plant Swap group ኣብ ፌስቡክ 
ኣአንጊድናዮ ኣለና! ትሕቲ 700 ንጡፋት 
ኣባላት ዝነበሮም ህዝቢ ገና ንመበቆላዊ 
ተኽልታቶም ብውሑስን ስሉጥን መንገዲ 
ክቕበሉ ክኢሎም። ከምኡ እውን 500 
ደቅባት ዝኾኑ ተኽልታት ን Equitable 
Giving Circle (EGC) Event ምስ ደጋፊ 
መምሃሪ ንዋት ተዋሂቦም እዮም። እዞም 
ፍጻመታት እዚኣቶም፡ ዝያዳ ደቅባት ዝኾኑ 
ተኽልታት ኣብ መሬት ንምርካብ ዝብል 
ዕላማና ሒዝና፡ ከምኡ’ውን ብዛዕባ ብሉጻት 
ተሞክሮታትን ምጽባቕ ተፈጥሮን ዝምልከት 
ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ ክንቅጽልን 
ኣብ ዕማምና ክንጸንሕን ኣኽኢሎምና።
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መዓርነትመዓርነት

ማዕነትርነት እንታይ እዩ?
ብብዙሒ ንብብዙሕ መንገድታት ዝፈላለዩሉ ሰባት 
ከመልክት እንከሎ፡ ማዕነትርነት ግን ንኹሎም እቶም 
ዝተፈላለዩ ሰባት ፍትሓዊ ተበጻሕነትን ዕድልን ምዕባለን 
ምፍጣር እዩ።
       - ideal.com

ሓባራዊ ትምህርቲ
ከም ኣውራጃ ኣብ ናይ ስራሕና ዕቃበ 
ንማዕርነትን፣ ፍትሓውነትን፡ ተበጻሕነትን 
ምትእትታውን ቀዳምነት ብምሃብ ኣብ 
እንቕጽለሉ ዘለና እዋን፡ ከም ሰራሕተኛታት 
መንግስቲን፡ ከም ውልቀሰባትን፡ ከምኡ’ውን 
ከም ኣባላት ማሕበረሰባትና ኣብ ናይ ገዛእ 
ርእስና ትምህርትን ዕብየትን’ውን ከነተኩር 
ኣለና። ንገዛእ ርእስና ምምሃር ናይ ምሉእ 
ህይወት ጉዕዞ’ኳ እንተኾነ፡ ህጹጽነትን 
ኣቓልቦን ዝሓትት እዩ።

ነዚ ብብዙሕ መንገድታት ጌርናዮ ኢና፣ እዚ 
ድማ ንሰራሕተኛታት ዝምልከት ስልጠናን 
ዓውደ መጽናዕትን፣ ኣብ ኩሉ እንገብሮ 
ምዕሩይነትን ዘጠቓልል ኩለመዳያዊ ውጥን 
ስራሕን ድልዱልን ውፉይን ናይ ማዕርነት 
ጉጅለን ይርከብዎም። ምናልባት ግን እቲ 
ዝያዳ ጽልዋ ዝገበረ ብንእሽተይ መንገዲ ናይ 
ማዕርነት ዘተ ጉጅለታትና እዩ።

እተን ናይ ዘተ ጉጅለታት ከኣ ነፍሲ 
ወከፈን ካብ 3-4 ሰራሕተኛታት ዝሓቖፋ 
ኮይነን ወርሓዊ ተኣኪበን ዝተፈላለዩ 
ኣርእስታት ይዛተያ። ነቶም ሰባት ኣብቲ 
ጉጅለ ዝዘራረቡሉ ኣርእስቲ ምንጭታት 
ይዳለወሎም። ዝተፈላለዩ ቅዲታት ትምህርቲ 

ንምእንጋድ፡ ሰባት ካብ ምንባብን፡ 
ምስማዕን፡ ምርኣይን ምግባርን ዘጠቓልል 
ጸጋታት ክመርጹ ይኽእሉዮም። ከም 
ጉጅለ መጠን ከኣ ናይ ጉጅለ ስምምዕ 
ኣማዕቢልናለና። ሓደ ካብቲ ስምምዕ  ድማ 
ብኣኽብሮት ክንዘራረብን ነፍሲ ወከፍና ድማ 
ካብ ገዛእ ርእስና ጀሚርና ኩልና ተሓተትቲ 
ምኻንና  መምርሒን ተምሳልን ይወሃበና። 

ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝያዳ ኣብ ዓሌት 
ምትኳር፡ ሎሚ ዓመት ካብ ጾታ ጀሚርና 
ካልኦት ዝተገለሉ መንነታት ምምሃርን 
ምዝታይን ጀሚርለና። ምስ YWCA ኣብ 
ጾታዊ መንነት፡ ጾታዊ ኣድልዎን ጾታዊ 

እቶም ስምምዓት
1. ፍሉይ መሰል፡ በይኑ ዝለዓለ 

ዘለዎ ስልጣን፡ ዘይንቕሓት 
ወገናውነትን ዝጎደለ ኣረኣእያን 
ከይህሉ ኣስተውዕል።

2. ብሕትውና ኣኽብር (ውልቃዊ 
ዛንታታት ይጸንሑ፣ ትምህርቲ 
ይኸዱ)።

3. ንክትርዳእ ስምዕ።
4. ብሓላፍነት ተዛረብ።
5. ቦታ ግበር/ቦታ ውሰድ።
6. ጌጋታት ኣፍልጦ ምሃብን 

ምቕባልን ምዕያይን ።
7. ነገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ 

ክትገብርን/ወይ ዘይ ምቾት 
ከተጋጥሞን ፍቓደኛ ኩን።

8. ዘይምዕጻው ተጸበን ተቐበልን።

ዝንባለታትን ዝምልከት ዓውደ-መጽናዕትታት 
ንምቕራብ  ከኣ ተወዓዒልና።

ሓባራዊ ትምህርቲ ንጠለባት ናይቶም 
እነገልግሎም ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት 
ብዝበለጸ ንምምላእ ዘድልየና መሰረት 
ሂቡና ጥራይ ዘይኮነስ ሰራሕተኛታት ኣብ 
ነንሕድሕዶም ብሓሳብ ዝመልኦን ጽልዋ 
ዘለዎን መንገዲ ዓሞቕቲ ዕላላት ናይ ምግባር 
ዓቕሞም ውን ከዕብቢ ክኢሉዩ። ውጽኢቱ 
ድማ ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ምምሕያሽ 
ውሽጣዊ ርክብን፡ ጥዑይ ዝምድናታትን 
ኣብ መዓልታዊ ስራሕና ድማ ዝያዳ ርህራሄ 
ዝተመልኦ ክኸውን ጌሩዩ። 
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ትምህርቲትምህርቲ
ናብ ሞያታት ዕቃበ 
ዝወስድ መንገድታት 
ምፍጣር
ዓውዲ ናይዚ ከባቢ ኣብ ታሪኽ ዓሌትነትን 
ምግላልን ዝተሃንጸ ኮይኑ፡ ውጽኢቱ ድማ 
ናይ ዝተፈላለዩ ዚዓይነቶም  ሕበረተሰብ 
ዘየንጸባርቕ ሓይሊ ስራሕ ዝፈጥር 
እዩ። ብሰንኪ እዚ ታሪኽ እዚ ድማ፡ 
መፍትሒታት ኣብ ኩሉ ደረጃታትን - 
ትምህርቲን፡ መንገድን፡ ስልጠናን ምዕባለን 
- ኮነ ኢልካ ዝግበር ኣገባባት ይሓትት። 
ፕሮጀክትታት ከም በዓል፡ Community 
Habitat Restoration Project 
ዝኣመሰሉ፣ ብናይ 2020 መሻርኽቲ ናይ 
ዕቃበ ሓገዝ ኣብ  Leach Botanical 
Garden ዚመወሉ ንመንእሰያት BIPOC  
(ጸለምቲ፡ ደቀባትን ሕብሪ ዘለዎምን) ኣብ 
መጀመርታ ህይወቶም ኣብ ዕቃበ ንኽሳተፉ 
ዕድላት ይህቡ። እዚ ድማ ንሓደስቲ 
ሞያታትን ዕድላት ስራሕን ኣፍ ደገ 
ይኸፍትን ኣብ ማሕበረሰብ ዕቃበ ናይ ዋንነት 
ስምዒት ውን የዕቢ።

ኣብ ምብራቕ ፖርትላንድ ኣብ ማእከል 
ዝተፈላለዩ በብዓይነቶም ሕብረተሰብ 
ዘለዉዎ ኣብ  ዝርከብ Leach Garden፡ 
ናይ ተፈጥሮ ዝረኽብሉ መንገዲ ዕድልን 

ይህብ  ኢዚ ድማ ካብ ዕግርግርን ህውከትን 
ነታ ከተማ ዕረፍቲ ይህባ። እቲ ፕሮጀክት 
ድማ ንሓሙሽተ ኤከር ዝኣክል ናብ ጥዑይ 
ዝኾነ መነባብሮ ክመልስ እኳ እንተኾነ፡ እዚ 
ግን መጀመርታ ጥራይ እዩ። እቲ ሓቀኛ 
ዕላማ ናይ’ቲ ፕሮጀክት ከኣ፡ ምኽሪ፡ 
ምሕዳስ፡ ገምጋም ፕሮጀክት፡ ጸብጻብን 
ምስ መሻርኽቲ ማሕበረሰብ ምስራሕን 
ዘጠቓልል መንገድታት ናብ  ዕቃበ ሞያታት 
ንምፍጣር’ዩ።ከመይ ከም ዝሰርሕ፡ ምስ 
ብ BLPOC ዝምራሕ መሻርኽቲ ማለት 
The Blueprint Foundation, African 
Youth & Community Organization 
and Wisdom of the Elders ተሻሪኹ 
ብምስራሕ፡ መንእሰያት ካብ ምድላውን 
ምምራሕን ዑደታትን ክሳብ ምብዛሕ 
ተኽሊ፣ ከምኡውን ምትካል ደቀባት ዝኾኑ 
ዓሌታት ተኽልን፡ ምጽጋንን፣ ክትትል 
ምግባርን ክሳተፉዮም ። ካብ ተፈጥሮ ወጻኢ 
ዘሎ ግዜታት ከም ዘሎ ብምግንዛብ ድማ፡ 
ንረብሓታት ኣእምሮኣዊ ይኹን  ስምዒታዊ፡ 
ምስ ስነ ኣእምሮኣዊ ምትእስሳር ዘተኮረ  
ስነ-ጥበብ ንጥፈታትን’ውን ፈጢሮምዮም።

ኮቪድ-19 ተዓጻጻፍን ፈጠራታት  ዝሓትት 
ኣገባብንዩ ነይሩ። ገለ ቅድሚ እቲ ለበዳ 
ዳርጋ ዘይከኣሉ ዝነበሩ ነገራት - ከም 
ብኣካል ዝግበር ኣኼባታት - ኣብ ዙም 
ኣዝዮም ቀለልቲ ኮይኖም ተረኺቦም። 

ብተደጋጋሚ ዝግበር ኣኼባታት ዝያዳ 
ድልዱል ዝምድናን ዝሃብተመ ምትሕብባርን 
ኣስዒቡ። እቲ ኣሰልጥኖ ነቲ ኣሰልጣኒ 
ዚብል ናይ ምኽሪ ምሃብ መርኣያኦም፡ ኣብ 
መጀመርታ መደብ እኳ እንተዘይተገብረሉ፡ 
ኣዝዩ ዕዉት ምዃኑ ስለዝተረጋገጸ፡ 
መሻርኽቲ ኣብ መጻኢ ጻዕርታት ከካትትዎ 
ትጽቢት ይገብሩ። ከምኡ’ውን ብዛዕባ 
እቲ ፕሮጀክትን ሽርክነታትን ዝምልከት 
ቪድዮታት፡ ኣቀራርባታትን ዛንታታትን 
ብሰፊሑ ተዘርጊሑ፡ ናይቲ ፕሮጀክት 
ኣረኣእያ ልዒሉ፡ ተኸታተልትን ሰባትን 
ከምኡውን ሽልማትን ረኺቡ፡ ካልእውን 
ኣፍደገ ንሓደስቲ ዕድላትን፣ 
ካብ ክልቲኡ ትካላት፡ ከባብያውን 
ማሕበራውን ፍትሒ ንዝመጽእ ምወላን 
ደገፍን ከፊቱ ኣሎ።

ብናቶም ኣዘራርባ፡ “The Leach 
Garden ‘Back 5’ ፕሮጀክት ቦታ፡ 
ኣብ ውሽጢ እቲ መበቆላዊ ሽርክነት 
ፕሮጀክት ብዝተፈጥረ ዝምድናታት ንዝመጹ 
ካልኦት ትካላት ናይ ስልጠና ቦታ/ምንጪ 
ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ንዕላማታትና ናይ 
ማዕርነትን ዘይምግላልን፡ ናይ ምትሕብባርን 
ስልጠና ሓይሊ ስራሕን/ስልጠና ኣመራርሓን 
የስፍሕ።”

ብዛዕባ መደብ ናይ ሓገዝና ዝያዳ ፍለጡ።

https://emswcd.org/grants-and-cost-share/


22 23

ዕብየትዕብየት

ምህዞ ንኣሽቱ ሕርሻ
ንኣሽቱን ማእከሎትን ሕርሻታት ብዙሕ ፍረታትን ኣሕምልትን ከፍርዩ 
ይኽእሉ። እዚ ክበሃል ከሎ፡ ደረጃ ምህርቲ/ፍርያታት ሓረስቶትና ገና 
ኣዝዩ ንእሽቶ ብምዃኑ፡ ኣብ ልምዳዊ መሳርሒታት ምሕጻብን ምዕሻግን 
ሕርሻ ዓቢ ወፍሪ ንምግባር ዘኽእል ኣይኮነን። ስክፍታ ኣይሃልወና! 
ሓረስቶት ተፈላሰፍትን ዝፈጣጠሩን እንተዘይኮኑ ዋጋ ኣይምሃለዎምን። ናይ 
ቬጂ ስፒነርስና(መሕጸቢ ኣሕምልቲ) ንኣብነት ዓቢ ኣብነት እዮም! እዞም 
HIP ሓረስቶትና ናይ ኣሕምልቲ ፍረታቶም ምስ ዓጸዱ፡ ናብዘን መሕጸቢ 
ማሽናት (እወ ከም ንክዳውንቲ!) ናብኡይድርግምዎ’ዮም፡  ጸሪዩ፣ 
ርስሓቱ ተጸሪጉ፣ ኢንደገና ብኣዝዩ ዝዓበየ ናይ ሰላጣ መሕጸቢ መሽን 
ብሰራሕተኛታት ናይ EMSWCDን ሓረስቶትን እንደገና ይእመም። ልዕሊ 
ዓቐን ዝኾነ ማይ ካብቲ ኣሕምልቲ እንድሕር ተኣሊዩ ነቲ ቀልጢፉ ክበላሾ 
ዝኽእል ዝራእቲ ንኣዝዩ ዝነውሐ ግዜ ናይ ምዕቃብ ተኽእሎ ይህቦ!

HIP Grad ሕርሻ ዓዲጉ
ኣብ ዝቕጽሉ 20 ዓመታት ኣስታት 60% ናይ 
ኦሪገን ናይ ሕርሻ መሬት ኢድ ክቕየር ትጽቢት 
ይግበር፡ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓረስቶት 
ድማ ኣስታት 10% ካብ ኩሎም ሓረስቶት ካውንቲ 
ሙልትኖማ ጥራይ ይርከብዎም። ብዘይ መንእሰያት 
ሕርሻታት ንክጅመር ወይ ክቕጽል፡ ከምኡ’ውን 
መሬትብዘይ ግትሓዊ መሰላት ሕርሻ ምዕዳግ 
ወይ ሕርሻ ምጅማር ፡ ውጽኢቱ፣ ኣብ ዝቕጽሉ 
ዓሰርተታት ዓመታት መብዛሕትኡ ናይ ሙልትኖማ 
ካውንቲ ሕርሻ መሬት ንክጠፍእ ትጽቢት ክንገብር 
ንኽእል። ነዚ ጉዳይ ንምምካት፡ መጻኢ ሓረስቶት 
ብዛዕባ ምሕደራን መጋቢነትን ሕርሻ፡ ከምኡ’ውን 
ዝሰርሕ ናይ ሕርሻ ንግዲ ንምምራሕ ዘድሊ ጸጋታት 
ንኽፈልጡ ፍትሓዊ ተበጻሕነት ክህልዎም ኣለዎ። 
ኣብዚ እዩ ድማ Headwaters Incubator Farm 
Program ተራ ዝጻወት።

Headwaters Incubator Farm Program 
(HIP) ምኩራት ሓረስቶት ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝሽየጥ 
ናይ ሕርሻ መሬትን ሕርሻዊ ጸጋታትን፣ ሓበሬታ 
ብዛዕባ ብሉጻት ኣሰራርሓታት ምሕደራን ምስ ናይ 
ከባቢ ንኣሽቱ ሕርሻታት መርበባት ምትእስሳርን 
ብምሃብ ናይ ብሕቲ ናይ ሕርሻ ንግዲ ንምጅማር 
ይሕግዝ። HIP 15 ናይ ሕርሻ ትካላት ኣመሪቑ 
ከምኡውን ኣብዚ እዚ እዋን ኣብቲ ፕሮግራም 
ተወሳኺ 17 ትካላት ኣለዉ። ትሕቲ 90% 
ካብቶም ተመረቕቲ ኣብ ውሽጢ EMSWCD’s 
ኣውራጃ ኣብ ዝርከቡ ዕዳጋታት ወይ ምንጪ ቀረብ 
ምሕራስን ምሻጥን ይቕጽሉ።

Justin Simms of Glasrai Farm ሓደ 
ዝተመረቐ  ናይ HIP ኮይኑ ነቲ ኢንኪቤተር 

ብዓወት ተጠቒሙ ተግባራዊ ዝኾነ ናይ ሕርሻ ንግዲ 
ዝመስረተ እዩ። ኣብ 2016፡ ኣብ ብዙሕ ዝተኻረዩ 
ናይ ከተማ ቦታታት ንዓመታት ድሕሪ ምዕባይ፡ ጃስቲን 
ኣብ Headwaters Farm ቦታ 1.5 ኤከር ዝስፍሓቱ 
ናይ ሕርሻ መሬት ክሓርስ ጀሚሩ። ኣብ ሓደ ማእከላይ 
ሕርሻ ምፍራይ ዝረኸቦ ተወሳኺ ብቕዓት፡ ብዘይካ’ቲ 
ናይ HIP ናይ ደገፍ ኣገልግሎታትን ኣብ ውሽጡ 
ዝተሃንጸ ማሕበረሰብ ሕርሻን፡ ጸገማት ንምፍታሕን፡ 
ብጅምላ ክዕድግን፡ ከምኡ’ውን ብደረጃ ሕርሻ ዝልካዕ 
ምህርቲ ወይ ፍርያት ንኽመሃር ሓጊዝዎዩ።

Glasrai Farm ኣብ HIP ኣብ ዝነበረሉ ሓሙሽተ 
ዓመታት ጃስቲን መሸጣኡ ክዓቢን፣ ዕዳጋታት 
ክድርኹን ርእዩ። ዝተፈላለዩ መሳርሒታት፡ ሚዛን 
ምህርቲ/ፍርያት፡ ዓቐን ናይ ሰራሕተኛታት፡ ንንግዱ 
ዝምጥን መሳርሕታትን ጸጋታት ሕርሻን ተወሳኺ ወፍሪ 
ከምኡውን ሓንቲ ኣረጊት ጆን ዲረ ትራክተር ገይሩ። 
ጃስቲን ናይ ሕርሻ ክእለቱን ፍልጠቱን መሳርሕታቱን 
እናተመሓየሸ ምስ ከደ፡ ጃስቲን ሓደስቲ ብቕዓትን 
ኣሰራርሓ ምፍራይን ረኺቡ ዝዓበየ ብዝሒ ፍርያት 
ናብ ዕዳጋታት ሓረስቶት ሴንት ጆንስ፡ ሞንታቪላን 
ፖርትላንድ ስቴት ዩኒቨርሲቲን ከምጽእ ክኢሉ።

ጃስቲን ካብቲ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ዝወስድ ናይ 
ኢንኪቤተር መደብ ቅድሚ ምምራቑ፡ ኣብ ክላካማስ 
ካውንቲ ዝርከብ 8 ኤከር ዝስፍሓቱ ሕርሻ ክገዝእ 
ክኢሉዩ። ሕጂ ነቲ መሬት’ቲ ንዕዳጋታት ናይቲ ከባቢ 
ዝኸውን መኣዛታት ዘለዎ ዝተሓዋወሰ ኣሕምልቲ 
ንምፍራይን ንሃብቲ ሓመድን ማይን ሕርሻኡ ዝከላኸልን 
ዘዕብን ናይ ዕቃበ ሕርሻ ኣሰራርሓ ሞዴል ንምግባርን 
ይሰርሕ።
ብዛዕባ  Headwaters Incubator Farm ዝያዳ 
ፍለጡ።

https://emswcd.org/farm-incubator/headwaters-farm/
https://emswcd.org/farm-incubator/headwaters-farm/
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ሽርክነታትሽርክነታት
Grantees
Albina Cooperative Garden
Audubon Society of Portland/Columbia Land Trust
Camp E.L.S.O. Inc. (Experience Life Science Outdoors)
City of Gresham
Columbia Grange
Columbia Riverkeeper
Columbia Slough Watershed Council
Depave
Ecology in Classrooms and Outdoors
Friends of Nadaka Nature Park
Friends of Sellwood Community House
Friends of Zenger Farm
Gresham Barlow School District
Grow Portland
Growing Gardens
Home Builders Foundation
Human Access Project
Immigrant and Refugee Community Organization (IRCO)
Johnson Creek Watershed Council
Kindness Farm
Latino Network
Leaven Community/Salt and Light Lutheran
Metropolitan Family Service
Multnomah County
Oliver P. Lent PTA
Oregon State University Extension
Our Happy Block with Calvary Lutheran Church
Our Village Gardens
Outgrowing Hunger
Parkrose Community United Church of Christ
Portland Area CSA Coalition
Portland Fruit Tree Project
Portland Opportunities Industrialization Center Inc.
Reparations and Earth Restoration Initiative 
Rigler Elementary Padres Unidos PTA
ROSE Community Development 
Sauvie Island Center
St Johns Swapnplay (Swap)
Urban Greenspaces Institute
Urban Nature Partners PDX

Vanport Placemarking Project
Verde
Wisdom of the Elder, Inc.
World of Salmon Council

Contractors
Adelante Mujeres. 
Amy Whitworth
Appraisal and Consulting Group, LLC
Assessment Associates, Inc.
Capacity Building Partnerships, LLC
Catalysis, LLC
CBRE, Inc. 
Celeste Searles-Mazzacano
Clackamas Community College. 
Coalition of Communities of Color 
Community Engagement Liaisons, PKS International
Deepculture.net & Black Futures Farm, Malcolm Hoover
Emma Browne Photography
First American Title of Oregon.
Sandy River Watershed Council
Native American Youth and family Association (NAYA) 
G&P Obrist Excavating, LLC. 
H&R Engineering
Harry Short, Mudjoy Farm
Jacob Rose
Jaime English
JLM, LLC
Lora Price
Lydia Cox
McCord, Construction, LLC. 
Michelle E. Smith, Attorney at Law
Mosaic Ecology
New Theory Consulting
Oregon State University (OSU)
OTAK, Inc. 
Pacific HR
Pacific Hydro-Geology, Inc. 
Ping Khaw LLC
Schroeder Law Offices PC

Stamberger Outreach Consulting
Tax Supervising & Conservation Commission (TSCC)
YWCA

Partners
Adelante Mujeres
City of Gresham
City of Portland
City of Troutdale
Clackamas Soil and Water Conservation District
Columbia Grange
Columbia Land Trust
Columbia Slough Watershed Council
Friends of Nadaka
Hood River Soil and Water Conservation District
June Key Delta House
Johnson Creek Interjurisdictional Committee
Metro
Mt. Hood Community College
Multnomah County
Multnomah County Drainage District
Multnomah County Farm Bureau
Multnomah County Transportation Division
Native American Youth and Family Association
Northeast Coalition of Neighborhoods
Oregon Association of Nurseries, Mt. Hood Chapter
Oregon Department of Fish and Wildlife
Oregon State Department of Environmental Quality
Oregon State Parks
Oregon State University
OSU Master Gardeners
Outgrowing Hunger
People Places Things
Sandy River Watershed Council
Sandy River Basin Partners
Tualatin Soil and Water Conservation District
US Forest Service Columbia River Gorge National Scenic Area
Verde
Voz
West Multnomah Soil and Water Conservation District

ምኽንያቱ፡ ብርግጽ፡ በይንና ኣይገበርናዮን።


