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ጉብኝት
4ኛ ክፍል ሳምንት 13 Leveled



ምንባቡን ከማንበባችሁ በፊት የሚከተሉትን 
ጥያቄዎች በትክክል መልሱ።

1. ስዕሉንና ርዕሱን ተመልክታችሁ ጽሁፉ ስለምን 

ሊሆን እንደሚችል ገምቱ።

2. ጉብኝት ሲባል የምታስታውሱት ምንድን ነው?

የመምህራን ማስታወሻ

ይህ መጽሀፍ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የንባብ ክሂልን ለማሳደግ እና ልጆች 

ጥሩ የተዘጋጀ ነው። ተማሪዎች ይህንን መጽሀፍ ተጠቅመው የመናገር፣ የማዳመጥ፣ 

የማንበብና የመፃፍ ክሂሎቻቸውን እንዲያዳብሩ የወላጆች ና የመምህሮች እገዛና ክትትል 

እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። መምህሮች፣  በመጽሀፉ ውስጥ ያሉ ይዘቶችን በተገቢ መንገድና 

በትክክል በማንበብና በማስነበብ ድርሻችሁን ልታበረክቱ ይገባል። የተከበራችሁ 

መምህራን እና ሌሎች አጋዥ አንባቢዎች፣ ይህንን መጽሀፍ ለተማሪዎች ከማንበባችሁ 

በፊት በግላችሁ አንብቡና ሀሳቡን በመረዳት በቂ ዝግጅት አድርጉ። 
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ምዕራፍ አንድ፡ የጉብኝት ቦታ መምረጥ

የአንድ ቤተሰብ አባላት በየዓመቱ በሚኖራቸው የዕረፍት ጊዜ 

የተለያዩ ቦታዎችን በመጎብኘት ያሳልፋሉ። በዚህ ዓመትም 

የልጆቻቸው ትምህርትቤት ሲዘጋ እንደተለመደው አንድ ቦታ 

ለመጎብኘት አስበዋል። ስለዚህም ከልጆቻቸው ጋር በመሆን 

ምን ዓይነት ቦታ እንደሚጎበኙ በመመካከር ወስነዋል። 

በውሳኔያቸው መሰረት ዘንድሮ ለጉብኝት የሚሄዱበት ቦታ 

የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬዎች በማምረት የታወቀ አንድ 

የመዝናኛ ስፍራን መርጠዋል። የአትክልት ስፍራው በሀይቅ 

ዳርቻ ይገኛል።

የጉብኝት ቦታውን እንዲመርጡ ካደረጓቸው ምክንያቶች 

አንደኛው ቦታው በጣም ቅርብ በመሆኑ ነው። ይህም 

የመጓጓዣ ወጪያቸውን ይቀንሳል። የጉብኝት ቦታውን 

ለመመልከት የመግቢያ ክፍያም አይጠይቅም። ሁለተኛው 

ደግሞ የቤተሰቡ አባላት ከአትክልት አልሚዎቹ ብዙ ልምድ 

በመቅሰም ተሞክሯቸውን ለማስፋት ያስችላቸዋል።
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ጉዞ ወደጉብኝት ቦታ

ወደጉብኝቱ ቦታ ለመሄድ አንድ ቀን ሲቀራቸው እናታቸው 

አንዳንድ ነገሮችን ነገረቻቸው። ከዚህ በፊት በሌሎች የጉብኝት 

ቦታዎች እንደሚያደርጉት ሁሉ እዚህም ቢሆን የጉብኝት 

ደንቦችን ማክበር እንዳለባቸው አሳሰበቻቸው። “ከጉብኝት 

ደንቦች አንዳንዶችን ላስታውሳችሁ” በማለትም “ያላስጎብኚዎች 

ፈቃድ መንቀሳቀስ፣ የተከለከሉ ነገሮችን መንካት፣ 

ወደተከለከሉ ቦታዎች መሄድና ያልተፈቀደን ነገር ማድረግም 

ተገቢ አይደለም” አለቻቸው። እንደዚህ ሲባል ግን ምንም 

ነገር ማድረግ አትችሉም ማለት ሳይሆን ከዚህ ውጪ ያሉ 

ነገሮችን ማከናወን ትችላላችሁ ለማለት ነው” አለቻቸው።

የቤተሰቡ አባላት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገው አደሩና 

በማግስቱ በጧት ተነስተው ጉዞ ጀመሩ። ከአትክልት ስፍራው 

ለመድረስ ግን ብዙ ጊዜ አልወሰደባቸውም። በመግቢያው 

በር ላይ ትንሽ አረፍ አሉና የጥበቃ ሠራተኞችን ወደውስጥ 

መግባት ይቻል እንደሆነ ጠየቋቸው። የጥበቃ ሠራተኞቹም  

ተፈትሸውና መታወቂያ አሳይተው እንደሚገቡ ገለጹላቸው። 

እነሱም መታወቂያቸውን በማሳየት በደንቡ መሠረት 

ተፈትሸው ወደአትክልቱ ሥፍራ ገቡ።
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ምዕራፍ ሁለት፡ ጉብኝት መጀመር

ጉብኝታቸውን ከመግቢያው በር ለመጀመር ስለፈለጉ ግራና 

ቀኙን እየተመለከቱ ወደውስጥ ዘለቁ። በመንገዱ ግራና ቀኝ 

የተተከሉትን የተለያዩ አበቦች፣ በተለያየ ቅርጽ ተስተካከለው 

የበቀሉ ጽዶችን፣ ግራሮችንና የተለያዩ ተፈጥሯዊ ዛፎችን 

በአድናቆት ተመለከቱ። ትንሽ እንደተጓዙ ለሰዎች ማረፊያ 

የተዘጋጀ በአበባ ቅርጽ የተሰራ ወንበር ላይ አረፍ አሉ። 

በግራና በቀኝ የተለያዩ ህብረቀለማት ባላቸው አበባዎች 

የታጀበው መንገድ ወደፊት እንዲገሰግሱ አስገደዳቸውና 

ጉዟቸውን ቀጠሉ።

ትንሽ እንደሄዱ መንታ መንገድ አገኙና በየትኛው መንገድ 

እንደሚሄዱ ቆም ብለው ተነጋገሩና ወደቀኝ የሚወስደውን 

መንገድ መረጡ። ትንሽ እንደተጓዙ ወደግራ ታጠፉና 

ቁልቁል ተመለከቱ። አሁን ደግሞ ዓይናቸውን በሰፊው 

ከፍተው እንዲመለከቱ የሚያደርጓቸውን አስደሳች ነገሮች 

አገኙ። እዚህ ቦታ የማንጎ፣ የአቦካዶ፣ የፓፓዬ፣ የሙዝ፣ 

የብርቱካን፣ የሎሚ፣ የዘይቱን ተክሎች በዓይነት ተለይተው 

በመስመር ተተክለዋል።
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እነዚህ የፍራፍሬ ተክሎች፣ አንዳንዶቹ የተነዠረገጉ 

ፍሬዎችን ያዘሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ለማፍራት የደረሱ 

እምቡጦችን የያዙ ሲሆኑ ሌሎቹ ደግሞ ለማፍራት ያበቡ 

ናቸው። ፍራፍሬዎቹን ሲመለከቱ በጣም ከመደሰታቸው 

የተነሳ ልጆቹ የሚይዙት የሚጨብጡት ጠፍቷቸው ወደያ 

ወዲህ ይሯሯጡ ጀመር። በደስታ ተውጠው ሲመለከቱ 

ከማንጎው ዛፍ የበሰሉ ፍሬዎች አጓጓቸውና ለመቁረጥ 

እጃቸውን ዘረጉ። በዚህ ጊዜ ማታ የመከረቻቸው ምክር ትዝ 

አላቸውና እናታቸውን ዓይን ዓይኗን ይመለከቱ ጀመር። 

እናታቸውም የጎብኚዎችን ደንብ አስታወሰቻቸው። 

አባታቸውም “ያልተፈቀደ ነገር መንካት ተገቢ እንደልሆነ 

እናታችሁ ነግራችሁ ነበር፤ ታዲያ የማንጎውን ፍሬ 

እንድትቆርጡ ማን ፈቅዶላችሁ ነው?” በማለት ጠየቃቸው። 

ልጆቹም መሳሳታቸውን በማመን ይቅርታ ጠየቁ። በቅርብ 

ሆኖ በማንጎው ዛፍ ተከልሎ የልጆቹን ድርጊትና የቤተሰቡን 

ንግግር ሲያደምጥ የነበረው አትክልተኛም ለልጆቹ አንድ 

አንድ የማንጎ ፍሬ ሰጣቸው። ልጆቹም አመስግነው ተቀበሉ። 

አትክልተኛውም ስለመልካም ምግባራቸው አመሰገናቸው።
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የመናፈሻ ቦታ

ቦታው እጅግ የሚያምር ሰፊና ማራኪ በመሆኑ፣ በትንሽ 

ጊዜ ሁሉንም ቦታ ተዘዋውሮ መመልከት ሰለማይቻል 

ጎብኚዎቹ ዕረፍት ለማድረግ ፈለጉ። ከዚያም የሚያርፉበትን 

ቦታ በዓይናቸው ሲቃኙ አንድ አስተናጋጅ ከሩቅ ሲመጣ 

ተመለከቱ። እሱ የሚጓዝበትን አቅጣጫ ተከትለው ሲጓዙ 

አንድ ትልቅ መናፈሻ ግርማ ሞገስ ተላብሶ አዩ። መናፈሻውን 

እንደተመለከቱ ልጆቹ አረፍ ለማለት ስለፈለጉ ወላጆቻቸውን 

በሩጫ ቀድመው ከቦታው ደረሱ። ወላጆቻቸውም ልጆቹን 

ተከትለው አካባቢውን እየተመለከቱና እያደነቁ ባዩት ነገር 

እየተገረሙ ወደመናፈሻው አመሩ።

ልጆቹ ከመናፈሻው ቦታ ሲደርሱ አካባቢውን ለመመልከት 

የሚመች ቦታ መረጡ። በበረንዳው ላይ መቀመጥ 

ቦታውን ለመቃኘት ጥሩ አማራጭ እንደሆነ ስለተረዱ 

አራት ወንበሮችን የያዘ ጠረጴዛ መርጠው ተቀመጡ። 

ወላጆቻቸውም ልጆቹ ከተቀመጡበት ቦታ በመምጣት በክፍት 

ወንበሮች ላይ ተቀመጡ።



6

መናፈሻው የተሰራው ከከፍታ ቦታ ላይ በመሆኑ የአትክልት 

ቦታውን ዙሪያ ገባ ቁልቁል ለመመልከት ይመቻል። 

ስለዚህም ጎብኚዎቹ ከመናፈሻው ወረድ ብሎ አስደናቂ ውበት 

የተጎናጸፈውን ተፈጥሯዊ ሀይቅ ለመመልከት እንዲመቻቸው 

ፊታቸውን ወደምዕራብ አቅጣጫ አደረጉ። በሀይቁ ላይ 

ጎብኚዎችን የያዙ ትንንሽ ጀልባዎች ወዲያ ወዲህ ይላሉ። 

በጎብኚዎቹ የጀልባ እንቅስቃሴ ምክንያት የተለያየ ቀለም 

ያላቸው በጣም የሚያምሩ ወፎች ወደሀይቁ ሲጠጉና ሲርቁ 

ይስተዋላሉ። 

ልጆቹ ቀርበው ለማየት ጉጉት አደረባቸውና ወላጆቻቸውን 

ቀና ብለው ተመለከቱ። ወላጆቹም የልጆቹ ሃሳብ ገብቷቸው 

“አይዟችሁ! የሚቀጥለው መርሃግብራችን በሀይቁ ዳርቻ 

ያሉትን ነገሮች መጎብኘት ነው። አሁን እንደፍላጎታችን 

የምንመገበውንና የምንጠጣውን እንዘዝ” አሏቸው። ከመጠጥ 

ዓይነት እናትዬዋ ቡና፣ አባትዬው ሻይ፣ ልጆቹ ደግሞ 

የፍራፍሬ ጭማቂ አዘዙ። ከምግብ ዓይነት ደግሞ ወላጆች 

ተቆራጭ ኬክ፣ ልጆች ደግሞ ባለክሬም ኬክ አዘዙ።
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አስተናጋጁ በትዕዛዙ መሰረት ሻይ፣ ቡና፣ ኬክና ጭማቂ 

በትልቅ ማቅረቢያ ይዞ መጣ። የቤተሰቡ አባላትም 

የቀረበላቸውን እየበሉና እየጠጡ በመናፈሻው ስለተመለከቱት 

አንዳንድ ነገሮች እያነሱ ተጨዋወቱ። ከሁሉም በጣም 

ያስገረማቸው አብዛኛው የመናፈሻው ዕቃዎች ከአካባቢ 

በሚገኙ ነገሮች የተሰሩ መሆናቸው ነው። ቁሳቁሶቹ በሀገር 

ውስጥ በአገሬው ሰራተኞች የተሰሩ መሆናቸው ለመናፈሻው 

ግርማ ሞገስ ጨምረውለታል።

የመናፈሻው የመቀመጫ ወንበሮችና ጠረጴዛዎች በባህላዊ 

ዘዴ ከእንጨት የተሰሩ ናቸው። የመናፈሻው ሴትና 

ወንድ አስተናጋጆች ሁሉም ባህላዊ ልብስ የለበሱ ናቸው። 

አንዳንዶቹ የመመገቢያና የመጠጫ ቁሳቁሶችም ከእንጨትና 

ከሸክላ በሀገር ውስጥ የተመረቱ ናቸው። የመናፈሻው ጣሪያ 

የሳር ክዳን ሲሆን፤ በወለሉም ላይ የተነጠፈው ምንጣፍም 

በሀገር ውስጥ የተሰራ የስጋጃ ዓይነት ነው። መደርደሪያዎቹ 

በአካባቢ አናጺዎች ከቀርቀሃ የተሰሩ ናቸው። መጋረጃዎቹም 

በሀገር ውስጥ ባሉ ሸማኔዎች የተሰሩ ናቸው።
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ስለአትክልት ቦታ ውይይት

በጭውውታቸው መሃል ትንሹ ልጅ አንድ ሃሳብ አቀረበ። 

ባየው ነገር እጅግ የተደሰተ መሆኑን ገለጸና ሰፊ ቦታ 

ቢኖራቸው የተለያዩ የአትክልት ዓይነቶችን ማልማት 

እንደሚፈልግ ተናገረ። እናትም ልጇ ይህን በማሰቡ በጣም 

ተደስታ ዋናው ነገር ለስራ መነሳሳት መኖሩ ነው፤ ፍላጎቱ 

ካለ እንደዚህ ባይሆንም በጠባብ መሬትም ያቅምን ያህል 

ማልማት እንደሚቻል ተናገረች። አባትዬውም “አሁን እኮ 

እኔንም አነሳሳኸኝ ልጄ! እናትህ እንዳለችው አትክልትና 

ፍራፍሬ ለመትከል የግድ ሰፊ ቦታ አያስፈልግም” አለ። 

አባትዬው መሬቱን ቆፍሮ ችግኝ እንደሚተክል ቃል ገባ። 

እናትዬዋም ዘወትር ውሃ በማጠጣት እንደምትተባበር 

ገለጸች። ታላቅ እህትም “እኔና ወንድሜ ደግሞ 

ሁለታችሁንም እንረዳችኋለን” አለች። በዚህ ሃሳብ 

ተስማምተው፣ ያላዩትን የአትክልቱን ስፍራ ተዘዋውረው 

ለመመልከት ተነሱ።
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የሀይቁ ዳርቻ

በቅድሚያ ግን የልጆቻቸውን ፍላጎት ከግምት ውስጥ 

በማስገባትና ወላጆችም የሀይቁን ዳርቻ ትዕይንት ለመመልከት 

ስለፈለጉ የሀይቁን አቅጣጫ ተከትለው ቁልቁል ወረዱ። 

ከሀይቁ ወደብ እንደደረሱ ልጆቹ ምንም ጊዜ ሳያባክኑ ጀልባ 

ተከራይተው ሽርሽር አደርጉ። ወላጆቹም በሀይቁ አጠገብ 

ወንበር ይዘው ተቀመጡና ዓሳዎችን፣ ጉማሬዎችንና የተለያዩ 

የውሀ ውስጥ ነፍሳትን ወዲህ ወዲያ ሲሯሯጡ፣ ሲመጋገቡ 

ተመለከቱ። በዚህም ተፈጥሮን አደነቁ። 

ከዚያም ልጆቹ መዋኘትና ለሁለተኛ ዙር የጀልባ ጉዞ 

ማድረግ ፈለጉ። ነገርግን ወላጆቻቸው ሌላ የሚያዩት ገና 

ብዙ ነገር እንደሚቀራቸው በማስታወስ መሄድ እንዳለባቸው 

ገለፁላቸው። 

የተለያዩ የአትክልት አይነቶች

በሀይቁ በስተግራ የተለያዩ ቅጠላቅጠሎችና አትክልቶች 

ተተክለዋል። የቤተሰቡ አባላትም ወደቦታው ተጓዙ። 

በተንጣለለው ደልዳላ ቦታ ላይ የሀበሻ ጎመኑ፣ ሰላጣው፣ 

ቆስጣው፣ ቃሪያውና ጥቅል ጎመኑ በአንድ በኩል በመስመር 

በመስመር ተተክለዋል። 
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በሌላ በኩል ደግሞ ሽንኩርቱ፣ ካሮቱና ቀይስሩ በያይነቱ 

በመደብ በመደብ ተተክለዋል። ቲማቲሙ ፍሬውን መሸከም 

ሰላልቻለ የእንጨት መደገፊያ ተዘጋጅቶለት ፍሬው 

ተንዠርግጎ ይታያል። ቲማቲም ፍጹም አረንጓዴ ቀለም 

ካላቸው ቅጠሎቹና ለምግብነት ከደረሰው የፍሬው ቀለም ጋር 

ተዳምሮ ሲያዩት ግመጡኝ ግመጡኝ ያሰኛል። 

እሱን አለፍ እንዳሉ የተለያየ ሽታ ያላቸው እንደጦስኝ፣ 

በሶብላ፣ ጤናአዳምና የመሳሰሉት ለምግብ ማጣፈጫ 

የሚያገለግሉ ቅመሞች ያሉበት ቦታ ደረሱ። ትንሽ አለፍ 

እንዳሉም እንደአሪቲና ጠጅሳር ለጢስ የሚያገለግሉ 

ተክሎችንም ተመለከቱ። አሁንም አለፍ እንዳሉ ዳማከሴ፣ 

ሀረግሬሳና ለተለያዩ የባህል መድሃኒቶች የሚሆኑ ተክሎችን 

አገኙ። የቤተሰቡ አባላት አካባቢውን ለመልቀቅ ተቸገሩ፤ 

ባዩት ነገር ሁሉ በድጋሜ እየተገረሙና እየተደነቁ ከዚህ 

በስተጀርባ ያሉት ጠንካራ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ለማወቅ 

ፈለጉ። ነገርግን ባለቤቶቹ ምርቱን ለመሸጥ ወደከተማ 

በመሄዳቸው ሳያገኟቸው ቀሩ።
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የቤተሰቡ አባላት ባዩት ነገር ከጠበቁት በላይ በጣም 

በመደሰታቸው ብዙ ልምድ ለመውሰድ ፈለጉ። ስለዚህ 

አትክልተኛው ለውይይት ትንሽ ጊዜ እንዲሰጣቸው 

ጠየቁት። አትክልተኛውም በጎፈቃደኛነቱን ገለፀላቸው። 

የቤተሰቡ አባላትም “በመጀመሪያ ባየነው ነገር እጅግ በጣም 

እንደተደሰትን ልንነግርህ እንወዳለን። እንደዚህ የሚያምርና 

የሚማርክ መዝናኛ ቦታ እንዲሆን ብዙ ጉልበት፣ እውቀትና 

ገንዘብ እንደሚያሰፈልግም ይገባናል”። 

“ነገርግን በትንሽ ጉልበት፣ ገንዘብና እውቀትም አካባቢን 

ማስዋብ ይቻላል። ስለዚህ እባክህን ለምን ዓይነት አፈር 

ምን ዓይነት አትክልት እንደሚተከልና የተሻለ ዘር 

ከየት እንደሚገኝ ንገረን” አሉት። በተጨማሪም “ምን 

ዓይነት ማዳበሪያ እንደሚያስፈልግና ማዳበሪያው መቼ 

እንደሚጨመርም እንድትነግረን እንፈልጋለን” አሉት። 

አትክልተኛውም ለተጠየቀው ጥያቄዎች በሙሉ በትህትና 

መልስ ሰጠ። የቤተሰቡ አባላትም አትክልተኛው ለሰጣቸው 

ምላሽ አመስግነው ወደመውጫው በር አቅጣጫቸውን 

አደረጉ።
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ምዕራፍ ሶስት፡ ጉዞ ወደመኖሪያቤት

የቤተሰቡ አባላት ጉብኝታቸውን አጠናቅቀው ወደመኖሪያ 

ቤታቸው ለመመለስ ተዘጋጁ። የአትክልትና የፍራፍሬ 

ምርት ከሚሸጥበት ሱቅ ገቡና የሚፈልጉትን ያህል 

አትክልትና ፍራፍሬ ገዙ። ከዚያም ትንሽ አረፍ እንዳሉ ፀሀይ 

ወደምዕራብ ዘንበል እንዳለች የተለያዩ ነገሮችን እያስተዋሉና 

በመኪና ውስጥ የሚደመጠውን ሙዚቃ እያዳመጡ 

ወደቤታቸው ተመለሱ። 

የቤተሰቡ አባላት የቀኑ ውሏቸው እንዴት አስደሳች 

እንደነበረ፣ እስከዛሬ ከጎበኟቸው ቦታዎች ሁሉ የተለዬ 

እንደነበር አባትየው ተናገረ። እናትዬዋና ልጆቹም ልክ 

እንደአባትዬው ተመሳሳይ ሃሳብ አቀረቡ። በመቀጠልም 

ግቢያቸውን ማልማትን በተመለከተ የተስማሙበትን ሃሳብ 

ወደተግባር ለመለወጥ ተስማሙ። “አሁን ግን ወደመኝታ 

ክፍላችን ገብተን እረፍት እናድርግ” ተባብለው ራት ከበሉ 

በኋላ ወደመኝታ ክፍላቸው ገቡ። 

በማግስቱ ከሁሉም ቀድሞ በጧት የተነሳው ትንሹ ልጅ 

ነው። እህቱን፣ እናቱንና አባቱን ቀሰቀሳቸው። እነሱም የስራ 

ልብሳቸውን ለብሰው ከቤት ወጡ። 
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ከበረንዳው ላይ በመቆም ለአትክልቱ መትከያ ተስማሚ 

ቦታ መረጡ። ነገርግን ስራ ከመጀመራቸው በፊት ቁርስ 

መብላት እንዳለባቸው ሴቷ ልጅ ተናገረች። ትክክል መሆኗን 

ስላመኑበት ተያይዘው ወደቤት ገቡ። ከዚያም አባት ወደኩሽና 

ገባና እንቁላል ጠብሶ ከእንጀራና ከዳቦ ጋር አቀረበ። እናትም 

ትናንት ገዝተው ካመጡት ሙዝ፣ ፓፓዬ፣ ማንጎና አቦካዶ 

ቀላቅላ በመጭመቅ በአራት ብርጭቆ በማድረግ የፍራፍሬ 

ጭማቂ ይዛ መጣች። ሁለቱ ልጆችም የምግብ ጠረጴዛውን 

በማጽዳት፣ መመገቢያ ዕቃዎችን አቀራረቡ። 

የአትክልት ቦታ ማዘጋጀትና መንከባከብ

ቁርሳቸውን በደስታ ተመገቡና የተበላባቸውን ዕቃዎች 

ተረዳዳተው በማንሳት ጊዜ ሳያባክኑ ወደውጭ ወጡ። 

ከዚያም አባት ቃል በገባው መሰረት የተመረጠውን ቦታ 

ዳር ላይ በመጀመር መቆፈር ጀመረ። አራቱም የቤተሰብ 

አባላት ተረዳድተው መደብ አዘጋጁ። ለሙከራ የሚሆን ዘር 

አትክልተኛው ሰጥቷቸው ስለነበር ባዘጋጁት መደብ ዘሩ።
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እናት ቃል በገባችው መሰረት ከሥራ ስትመለስና ጧት ጧት 

አትክልቱን ዘወትር ውሃ ታጠጣ ጀመር። ልጆቹም ውሃ 

በማጠጣት እናታቸውን ያግዟት ጀመር። አባትም ከስራ 

በጊዜ ሲመለስ አትክልቱን በመንከባከብ ያግዛቸው ነበር። 

የአትክልቱ ዘር አፈር፣ ውሃና ሙቀት በማግኘቱ በአጭር 

ጊዜ በቀለ። የተዘራው ዘር ትልቅ ችግኝ በመሆኑ ዘርዘር 

አድርጎ ለመትከል ሌላ መደብ ማዘጋጀት አስፈለገ። 

በአንድ የዕረፍት ቀን የቤተሰቡ አባላት በመረዳዳት ሁለት 

ትላልቅ መደቦችን አዘጋጁ፤ ከዚያም በአንድ መደብ የነበረውን 

ችግኝ ዘርዘር አድርገው በሶስት መደቦች ተከሉት። የቤተሰቡ 

አባላት ሳይሰለቹ ተራ በተራ ውሃ ስለሚያጠጡት የተተከለው 

ችግኝ ከቀን ወደቀን ማደግ ጀመረ። ችግኙ እያደገ ሲሄድ 

አረም አብሮ ስለበቀለና መሬቱ እየጠበቀ ስለሄደ አረሙን 

መንቀልና የጠበቀውን መሬት ማላላት አስፈላጊ ሆነ። 

ስለዚህም የቤተሰቡ አባላት በተከታታይ ችግኙን መኮትኮትና 

ውሃ ማጠጣት የዘወትር ተግባራቸው ሆነ።
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በተጨማሪም ከግብርና የማንጎ፣ የአቦካዶ፣ የፓፓዬና 

የዘይቱን ችግኝ በመግዛት በግቢያቸው ተስማሚ ቦታ 

መርጠው ተከሉ። እሱንም ውሃ ማጠጣትና መኮትኮት 

አስፈላጊ ሆኖ አገኙት። አባት “አሁን ትንሽ ስራው 

ይከብዳልና አትክልተኛ መቅጠር የሚያስፈልግ ይመስለኛል” 

አለ። እናትም “ሀሳብህ ጥሩ ነው፤ ሁላችንም ከስራ 

ውለን ስለምንመጣ ሊደክመን ይችላል፤ ልጆቹም ቢሆን 

ከትምህርትቤት ውለው ስለሚመጡ እነሱም ቢሆን 

ይደክማቸዋል።

“ስለዚህ እኔ አንድ ሃሳብ አለኝ፤ ውሃ የምናጠጣው ከቧንቧ 

ቀድተን በባልዲ እያመላለስን ነው፤ ይህ ደግሞ አድካሚና 

አሰልቺ ነው። ስለዚህ ረዥም የውሃ ቱቦ ቢገዛ፣ ቱቦው 

ከቧንቧ አትክልቱ ስለሚደርስ በአጭር ጊዜ ሁሉንም 

ማጠጣት እንችላለን” አለች። ልጆቹም “እማዬ የተናገረችው 

ሃሳብ በጣም ጥሩ ስለሆነ እኛም በሷ ሃሳብ እንስማማለን” 

አሉ። አባትዬውም “እኔም በሃሳባችሁ እስማማለሁ” አለ።
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በስምምነታቸው መሰረት በሚቀጥለው ቀን የውሃ 

ቱቦው ተገዛ። የቤተሰቡ አባላት ተራ በተራ አትክልቱንና 

ፍራፍሬውን በየጊዜው ውሃ ያጠጣሉ። ከግቢያቸው በር 

እስከቤታቸው በር ዳርና ዳር፣ እንዲሁም ከቤታቸው በረንዳ 

ፊት ለፊት የተለያየ ቀለም ያላቸው አበባዎችን ተክለው 

ነበር። አሁን ደግሞ የጓሮ አትክልታቸውንም ጭምር 

በመንከባከብ ግቢያቸውን በጣም አሳመሩት። የቤተሰቡ አባላት 

በአንድ የዕረፍት ቀን አየር ለመቀበል በግቢያቸው ውስጥ 

በአትክልቶቹ መሃል ዘና ብለው ተቀመጡ።

ማራኪ የሆነውን ግቢያቸውን ሲመለከቱ እጅግ ተደሰቱ። 

ሃሳቡን ያመነጨውን ትንሹን ልጅም አመሰገኑት። 

በተጨማሪም የአካባቢያቸው ሰዎችም የእነሱን አርአያ 

በመከተል፣ በግቢያቸው ውስጥ የተለያዩ የአትክልትና 

የፍራፍሬ ዓይነቶችን ሲተክሉ ስለተመለከቱ ደስታቸው 

ጨመረ። 
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ለሚከተሉት ጥያቄዎች ተገቢ መልስ ስጡ።

1. የቤተሰቡ አባላት የጎበኙት ምንድን ነበር?

2. በጉብኝቱ ቦታ ምን ምን ነገሮች አሉ?

3. የቤተሰቡ አባላት ከጉብኝቱ ሲመለሱ ምን አደረጉ?

4. “ከቅርብ ቦታ ይልቅ ሩቅ ቦታ ለጉብኝት ይመረጣል”፤ 

ቢባል ትስማማላችሁ? ለምን?

5. ወደፊት መጎብኘት የምትፈልጉት ምን ዓይነት ቦታ 

ነው? ለምን?






