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1 .  የግብርና  ፖሊሲ  አጠቃላይ  ዕይታ 
 

“ትክክለኛውን መንገድ ካገኘነው ራዕያችንን ማሳከት እንችላለን፡፡ ከዕውቀት ማነስ በስተቀር 

ወደፊት ለመጓዝ የሚያግደን መሰናክል በጭራሽ አይኖርም፡፡ ድንገተኛ አደጋም ሆነ ድርቅ 

ተአምራዊ አይደሉም በቁጥጥራችን ስር ሊውሉ የሚችሉ ናቸው፡፡ ለወደፊት ብሩህ ተስፋ 

ያልታደልን ፍጡሮችም አይደልንም፣ ሰላም በእጃችን ነው፡፡ ከሞት በኋላ ያለውን ገነት ብቻ 

ማለም አይኖርብንም፣ በቴክኖሎጂ ኋላ ቀርነትን አስወግደን አገራችንን ምድራዊ ገነት 

በማድረግ ኑሮን ማጣጣም ይቻለናል”፡፡  

ዩቫል ኖሃ ሀራሪ፣ ሆሞ ደስ፡ የነገ አጭር ታሪክ፣2007፡ 200 

 

መንደርደሪያ1  
 

ለውይይት መነሻ ይሆናል ተብሎ የቀረበው ይህ ሰነድ በቅድሚያ የአገራችንን የግብርናና 

የገጠር ልማት ወቅታዊ ሁኔታ ይዳስሳል፡፡ ቀጥሎም ባለፉት ዓመታት የተደረጉ የግብርናና ገጠር ልማት 

ትራንስፎርሜሽን ክንውኖችን ይዘት፣ ፍጥነትና ጥልቀት እንዲሁም ከፍተቶች በአጭሩ በማመልከት 

ለሚመለከታቸው አካላት የፖሊሲ አማራጮችን ያቀርባል፡፡ የሰነዱ ይዘት አገራችን ባለፉት አስርት 

ዓመታት በኢኮኖሚ፣ በማሕበራዊ እንዲሁም በመሰረተ ልማት ያስመዘገበችውን መሻሻልና የፖሊሲ 

አተገባበር መሰረት ያደረገ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ባለፉት አስርት ዓመታት በአማካይ 10 በመቶ ዓመታዊ 

የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧ ይታወቃል፡፡ አጠቃላይ የአገሪቱ በጋ ከክረምት የሚያገለግሉ መንገዶች 

ርዝመት  በ1982 ከነበረው 19‚000 ኪ.ሜ በ2011 ወደ 121‚171 ኪ.ሜ ማደጉን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ 

በትምህርት ረገድም በ2008 በጀት ዓመት ጠቅላላ በአገሪቱ የትምህርት ተቋማት የተመዘገቡ ተማሪዎች 

ቁጥር 27.5 ሚሊዮን ሲሆን ከዚሁ ውስጥም በአማካይ1.32 ሚሊዮን (4.8 በመቶ) የሚሆኑት 

በየዓመቱ ትምህርታቸውን በማጠናቀቅ የሥራ እድል ፈላጊ ናቸው፡፡ ይህ ቁጥርም እጅግ ከፍተኛ ሲሆን 

በንፅፅርም ሲታይ ቀጥሩ የማዳጋስካርን አጠቃላይ የሕዝብ ብዛት እንዲሁም የቶጎ፣ የሴራሊዮን፣ 

የሊቢያና የሲዋዚላንድን በአንድነት ተደምሮ የሚመጣጠን ነው፡፡ ይህም አገራችን በዘርፉ ያደረገቸውን 

እምርታ የሚያሳይ ሲሆን በሌላ በኩል የትምህርት ዘርፉ ኢኮኖሚው ከሚሸከመው በላይ ሥራ ፈላጊን 

የሚያፈራ መሆኑን ያስገነዝባል፡፡  

ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በገንዘብ መጠን ሲለካ ከድህነት ወለል በታች የሚኖረው 

የህብረተሰብ ክፍል በ1988 ከነበረው 45.5 በመቶ በ2008 ወደ 23.5 በመቶ ዝቅ ማለቱ 

ተመልክቷል፡፡ ሆኖም በ2011 የሰው ኃይል ልማት ሪፖርት መሰረት ባለ ብዙ ዘርፍ የድህነት መጠን 

መለኪያ2 83.5 በመቶ ያህል ሲሆን  አስከፊ የድህነት መጠኑ 58.5 በመቶ መሆኑን መረጃዎች 

ይጠቁማሉ፡፡ በሌላ በኩል በተመሳሳይ ወቅት ለምግብ ፍጆታ የሚውለው የቤተሰብ ገቢ ድርሻ ከ60 

በመቶ ወደ 55 በመቶ ዝቅ ያለ መሆኑ ተመልክቷል (የብሄራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽን 2009)፡፡ 

 
1 ይህ ለውይይት የቀረበው ሰነድ አዘጋጁ ቀደም ሲል የግብርና ልማት ተግዳሮቶችና የምግብ ቀውሰን ማስወገድ፤ 
ተቋማዊ ግንባታና የግብርና ትራንስፎርሜሽን መንገዶች በሚል ርእስ ካሳተሙት መጽሃፍ በአጭሩ የተወሰደ ነው፡፡ 
2 ሁሉን ዓቀፍ የሆነው የድህነት መጠን መለኪያ አንድቤተሰብ ወይም ግለሰብ በጤና አጠባበቅና፤ በትምህርት 
ያለውን ተጠቃሚነትና በአጠቃላይ የኑሮ ሁኔታ ያለውን ደረጃ የሚያመለክት ነው፡፡  
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የግብርና ልማትን የሚመለከቱ የግብርና ሚኒስቴር መረጃዎችም3 ግብርና 27.5 ቢሊዮን ዶላር ወይም 

34.1 በመቶ የጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት ድርሻ መያዙን፣ 79 በመቶ የሚሆኑ ዜጎች መተዳደሪያ 

መሆኑን፤ በተመሳሳይ 79 በመቶ የሚሆነውን የውጭ ንግድ ገቢ መሸፈኑን እንዲሁም በሰፊው ለአገር 

ውስጥ ኢንቨስትመንትና ገበያ የጥሬ እቃዎች አቅራቢነቱን ዘግቧል፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚኒስትር 

መ/ቤቱ የስንዴን ምርታማነት በ2011 ካለው 2.7 ሜትሪክ ቶን በሄክታር መጠን በ2015 ወደ 4 ሜትሪክ 

ቶን በሄክታር  ለማሳደግ እንዲሁም በ2011 ወደ አገር ውስጥ የገባውን 1.7 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን 

በ2015 ሙሉ በሙሉ ለማስቀረት ማቀዱን ይፋ አድርጓል፡፡ መ/ቤቱ ይህንን እቅድ ዕውን ለማድረግ 

የአፈር አሲዳማነትና ምርታማነት ላይ በመስራት፣ የመስኖ ልማት በማስፋፋት፣ የማዳበሪያ 

አጠቃቀምንና የግብርና ሜካናይዜሽንን በማሳደግ እንዲሁም የመንግሥትንና የግሉን ዘርፍ ሽርክና 

በማጎልበት ጠንክሮ የሚሰራ መሆኑን አመልክቷል፡፡ 

ይህ በዚህ እንዳለ የአገራችን ሕዝብ ቁጥር 113.6 ሚሊዮን መድረሱ የሚገመት ሲሆን በዚህ 

መጠንም የዓለምን ሕዝብ ብዛት 1.47 በመቶ የሚጋራ ሲሆን በዓለም የአገሮች የሕዝብ ብዛትም 12 

ደረጃ መያዙን የዓለምን የሕዝብ ብዛት የሚያሳየው (Worldometers world population data) 

መረጃ ዘግቧል፡፡ ከ29 ዓመት በታች እድሜ ያለው ብዛትም ከጠቅላላው ህዝብ 69 በመቶ የሚጋራ 

ወይም 76 ሚሊዮን ነው፡፡ የዚህም አማካይ እድሜ 18.8 ዓመት ሲሆን 23.2 ሚሊየን (21.1 በመቶ) 

የሚሆነው በከተሞች የሚኖር ነው፡፡ የኢትዮጵያዊያን ቁጥርም በየዓመቱ በ1.9 በመቶ እያደገ በ2022 

ዓ.ም 136 ሚሊዮን ሊደርስ እንደሚችል ይገመታል፡፡ በተመሳሳይ ወቅት የአገራቸን ኢኮኖሚ በየዓመቱ 

በአማካይ 7 በመቶ እንደሚያድግ ይጠበቃል፡፡  

 

2. የኢትዮጵያ  የግብርናና  ገጠር  ልማት  ትራንስፎርሜሽን  ተግዳሮቶች 

2.1 የኢትዮጵያ የግብርና ፖሊሲና ፕሮግራሞች አጭር  ምልከታ  

 

የኢትዮጵያን ግብርና የማዘመን ተግባር የተጀመረው በ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ አገራችንን 

ለማዘመን ከፍተኛ ራዕይ በነበራቸው በዳግማዊ አጼ ምንሊክ (1881-1905) እንደነበር ታሪክ 

ያስታውሳል፡፡ዳግማዊ አጼ ምንሊክ አገራችንን የቴክኖሎጂና ዘመናዊ አሰራር ተጠቃሚ ለማድረግ 

በነበራቸው ጽኑ ፍላጎት ዘመናዊ የቤት አሰራርን በማስተዋወቅ፣ የባህር ዛፍን ወደ አገር ቤት በማስገባት 

የማገዶ ፍላጎትን ለማሟላት፣ የመስኖ አገልግሎትን በማስጀመር፣ የባቡር መንገድ በመገንባት እንዲሁም 

የግብርና ሚኒስቴርን ጨምሮ ቁልፍ የሆኑ የሚኒስቴር መ/ቤቶችን በማዋቀር ለአገራችን ስልጣኔ በር 

የከፈቱ መሆኑ ይታወቃል፡፡ አጼ ኃይለ ሥላሴም (1922-1967) የዳግማዊ አፄ ሚኒሊክን ራዕይ እዳር 

ለማድረስ ሞክረዋል፡፡ ሆኖም ሁለቱም አጼዎች ዓላማቸውን ለማሳካት የማያስችል መዋቅራዊ፣ የሰው 

ኃይልና የአቅም ውስንነት ነበረባቸው (ድሪባ 2010 ይመልከቱ)፡፡ በዚህ ረገድ መጠነኛ መሻሻሎች 

የታዩት ከ1952 ወዲህ በአሜሪካ የልማት ድርጅት ፖይንት 4 ተብሎ በሚጠራው ፕሮግራም አጋዥነት 

ግብርና ተኮር የሆኑ የሁለተኛ ደረጃና የኮሌጅ ት/ቤቶች ከተቋቋሙ በኋላ ነው፡፡ በመቀጠልም 

ተከታታይነት ያላቸው በመንግሥታትና ዓለም ዓቀፍ ድርጅቶች የሚደገፉ የግብርና ልማት 

እንቅስቃሴዎች ተግባራዊ ሊሆኑ ችሏል፡፡ ከነዚህም መካከል በግብርና ሚኒስቴር አማካይነት 

የተተገበሩት የባለ ብዙ ዘርፍ የግብርና ልማት ማዕቀፍ ፕሮግራም (Comprehensive Agricultural 

 
3 የግብርና ሚኒስቴር 2011፡ የኢትዮጵን ግብርናን ማዘመን፡ በግብርና ዘርፍ ለተሰማሩ ልሂቃን የውይይት መድረክ 
የተዘጋጀ (Power Point Prestation) ሚያዝያ 2011, አዲስ አበባ 
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Package Program)፣ እና የግብርና ልማት ኤክስቴንሽን ትግበራ (Extension Program 

Implementation Department (EPID) ) በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ በወቅቱ የአገሪቱን የግብርና 

ልማት ያሸጋግራል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት በአሜሪካን የልማት ድርጅት (USAID) ድጋፍ በሳንፎርድ 

የምርምር ተቋም4 (Stanford Research Institute) በ1959 የተነደፈው የልማት ዕቅድ ነበር፡፡ ጥናቱ 

በ1961 የተጠናቀቀ ሲሆን በሥሩም 8 ዓበይት የለውጥ ፕሮግራሞችን አካቷል፡፡ ሆኖም የለውጥ 

ፕሮግራሞቹን ለመተግበር በወቅቱ የነበረው የመሬት ባለቤትን ስሪት መሰናክል ከመሆኑም በላይ 

በ1967 የተከሰተው የመንግሥት ለውጥም  ትግበራውን ሙሉ በሙሉ ሊያኮላሸው ችሏል፡፡   

ከ1967 አስከ 1983 የቆየውና የዘውዳዊውን ስርዓት የተካው የወታደራዊ መንግሥት 

አገራችንን በአለመረጋጋት ውስጥ እንድትቆይ ማድረጉ ይታወሳል፡፡ የወታደራዊ መንግሥት ግብርናን 

በተመለከተ ያስገኘው ለውጥ የመሬት ስሪቱን ከባላባታዊ ወደ መንግሥት ባለቤትነት በመቀየር 

የፊውዳሉን ስርዓት ማንኮታኮቱ በዓለምም ባይሆን በአፍሪካ ብቸኛው ስር ነቀል ለውጥ መሆኑን ታሪክ 

ሲያወሳው ይኖራል፡፡ ሆኖም በኢትዮጵያ ህዝቦት ዴሚክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) ፖሊሲዎች 

የደርግ ስርዓት የተከተለው አጠቃላይ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ፖሊሲ አገራችንን በድህነትና ረሃብ 

አረንቋ እንድተዘፈቅ ማድረጉ ይጠቅሳል (ድሪባ 2009)፡፡  

የገበሬውን አጋርነት በሰፊው በመስበክ ወደ ስልጣን የወጣው የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ 

ዲሞክራሲያዊ ግንባርም5 ለግብርናው ዘርፍ ትኩረት መስጠቱን ከማለዳው አስታውቋል፡፡ ይህም 

በህዳር ወር 1983 ይፋ በሆነው የሽግግሩ ወቅት የኢኮኖሚ ፖሊሲ (የኢ.ሕ.አ.ደ.ግ 1983)፣ በ1991 

የተነደፈው የኢትዮጵያ የልማት ፕላን መመሪያ ማዕቀፍ፣ የግብርና መር ኢንዱስትሪ ፖሊሲ 

(Agricultural Development Led Industrialization (ADLI)፣ እንዲሁም በተከታታይ ሥራ ላይ 

በዋሉት የአምስት ዓመት የልማት እቅዶች በግልጽና በዝርዝር ተመልክቷል ፡፡ እነዚህም በወቅቱ 

በዓለም ባንክና በዓለም ዓቀፍ የገንዘብ ድርጅት እወቅና ያገኘው የዘላቂ ልማትና ድህነት ቅነሳ 

ፕሮግራም (SDPRP) 1993-1997፣የዘላቂ ልማትና ድህነት ቅነሳ ፕሮግራም (PASDEP) ከ1998-

.2002፣  የመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (GTPI) 2003-2007 እና የሁለተኛው 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (GTPII) (2008-2012) ናቸው፡፡  

በተከታታይ የተዘጋጁትና የተተገበሩት የልማት ዕቅዶች ዓበይት ትኩረት ድህነትን መቅረፍ 

መሆኑ ተደጋግሞ ተገልጿል፡፡ በዚህ ረገድ በአገሪቱ ቁጥሩ ቀላል የማይባል የህብረተሰብ ክፍል ከድህነት 

መላቀቁን መረጃዎች ያመለክታሉ (CDRC 2011)፡፡ በ2003 የኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ መንግሥት የመጀመሪያውን 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የነደፈ ሲሆን ቀደም ባለው ዓመትም በ2002 የግብርና 

ትራንስፎርሜሽን አጄንሲን መስርቷል፡፡  

 
4 ስምንቱ ፕሮገራሞች የሚከተሉት ነበሩ፡፡ ፕሮግራም 1፡የእርሻ  ግብዓቶችና የግብርና ምርት፤ እነዚህም የግብርና 
ማሽነሪ፣ እና መኖ ዝግጅትን ያካትታል፣  ፕሮግራም 2 - የግብርና ፓኬጅ ፕሮግራሞች፣ ፕሮግራም 3 – የግብርና 
ምርትን የሚያሳድግ የመስኖ ግብርና ፕሮግራም 4፡ ግብርና ተኮር የብድር አቅርቦት፣  ፕሮግራም 5 – የግብርና 
ማኑፋክቸሪንግ፣  ፕሮግም 6 – የገበያና የኤክስፖርት ፕሮግራም፣  ፕሮግራም 7 – የግብርና ቴክኒክና ቴክኖሎጂ 
ማሻሻያ፣ ፕሮግራም፣ 8 – የግብርና የሰው ኃይል ልማት፣ የሰለጠነ የሰው ኃብት ልማት ማሟላትን፣ የሰው ኃይል 
አቅርቦትና የስልጠና መሰክን ጨምሮ፣  See http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAAK861.pdf 
5 ይህ ሰነድ በሚዘጋጅበት ወቅት ኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ  ወደ አንድ የብልጽግና ፓርቲ የተቀየረ ሲሆን አዲሱ ፓርቲም 
ቀደም ሲል በግንባሩ ውስጥ የነበሩ ሶስቱን ድርጅቶችና አምስት የሌሎች ክልሎችን ፓርቲዎች በማቀፍ 
ተመስርቷል፡፡ የግንባሩ ቀደምት መስራች የነበረው የትግራይ ሕዝባዊ አርነት ግንባር ከአዲሱ የብልጽግና ፓርቲ 
ለመቀላቀል ፈቃደኛ አለመሆኑን አስታውቋል፡፡  
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መንግሥት ባደረገው ግምገማም በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ትግበራ ወቅት በአገራችን 

ፈጣን፣መሰረተ-ሰፊና አካታች የሆነ የኢኮኖሚ እድገት መመዝገቡን፤ የተመዘገበው እድገትም ከድህነት 

ወለል በታች የሚኖሩ ዜጎችን ቁጥር በ1996 ከነበረው 38.7 በመቶ በ2007 ወደ 23.4 በመቶ ዝቅ 

ለማድረግ መቻሉን አመልክቷል፡፡ የዕቅዱ ዘመን አማካይ ጠቅላላ አገራዊ ምርት ዓመታዊ እድገትም 

10.1 በመቶ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የግብርናና ተዛማጅ ዘርፎች ከጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት ያላቸው 

ድርሻ በ2007 ወደ 39 በመቶ ዝቅ ማለቱ ተመልክቷል፡፡ ከዘሁ ውስጥም የአዝዕርትና የእንስሳት ሀብት 

ድርሻ በቅደም ተከተል 27.4 በመቶና 7.9 በመቶ ሲሆን ቀሪው በደንና ዓሳ ሀብት መሸፈኑ ታውቋል6፡፡  

የኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ መንግሥት ግምገማ የግብርና ዘርፍ ድርሻ መቀነስ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪና 

የአገልግሎት ዘርፍ የኢኮኖሚ ሽግግር መኖሩን አመላካች መሆኑን ያስገነዝባል (ትኩረት የአዘጋጁ ነው)፡፡ 

ሆኖም ቀደም ሲል የቀረበው ሁሉን አቀፍ የሆነው የድህነት መጠን መለኪያ በርካታ ኢትዮጵያዊያን 

አሁንም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ መሆናቸውን ያመለክታል፡፡  

የመንግሥት መረጃ የመዋቅራዊ ለውጥ መምጣቱን የሚያመለክት ቢሆንም አሁንም 

ግብርናው ከኋላ ቀር አስተራረስና ከዝናብ ጥገኝነት አልተላቀቀም፡፡ ይህም በማንኛውም የአገሪቱ ክፍል 

በገሀድ የሚታይ ሀቅ ነው፡፡አብዛኛውን የህብረተሰብ ክፍል የያዘው የገጠሩ ነዋሪ በመሰረታዊ 

የመንግሥት አገልግሎቶች፣ መንገድን ጨምሮ ተጠቃሚ መሆን አልቻለም፡፡ 95 በመቶ የሚሆነው 

ገጠሬ ምግቡን ለማብሰልም ሆነ ለመብራት አገልግሎት በማገዶ እንጨት ላይ ጥገኛ ከመሆን 

አልዘለለም፡፡ በመሆኑም በዕቅዱ ዘመን ከግብርና ልማት መር ኢንዱስትሪያሊዜሽን ራዕይ ጋር 

የተጣጣመ በጉልህ የሚታይ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ካለመኖሩም በላይ በኢንዱስትሪውም ሆነ 

በአገልግሎት ዘርፉ ግብርናውን የሚተካ እድገት አልታየም፡፡ በዕ.ት.ዕ  አንድ ትግበራ በአንዳንድ ዘርፎች 

መሻሻል የታየ ቢሆንም በሪፖርቱ ከሩብ በላይ የሚሆነውን የህብረተሰብ ክፍል የሚሸፍነው ዜጋ 

ከድህነት አለመላቀቁን፣ በገጠርና በከተማ ስራ አጥነት የተንሰራፋ መሆኑን፣ የግብርና ዘርፉም ከዝናብ 

ጥገኝነትና ከባሕላዊ አስተራረስ ያልወጣ እንዲሁም ዘመናዊ ግብዓቶችና መሳሪያዎች አጠቃቀሙ 

ዝቅተኛ መሆኑን አልሸሸገም፡፡ በጥቅሉ መንግሥት የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት 

አለመቻሉን የገለጸ በመሆኑ መዋቅራዊ ለውጥ እውን አለመሆኑ የሁሉንም ስምምነት ያገኘ ሀቅ ነው፡፡ 

የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን (2008-2012) በተለይም የ2007 

ምርጫን ተከትሎ በአመዛኙ በአገሪቱ የፖለቲካ አለመረጋጋት የሰፈነበትና በርካታ ዜጎች ከቀያቸው 

የተፈናቀሉበት ወቅት ሆኗል፡፡ ይህንንም ተከትሎ የተከሰተው የመንግሥት ለውጥና በመካሄድ ላይ ያሉ 

በርካት ማሻሻያዎች ባስከተሉት ተጽዕኖ የተነሳ በኢኮኖሚ እድገቱ ላይ መንገራገጭ በመከሰቱ በእቅዱ 

የተመለከተውን እድገት መጠን ማሳከት እንደማይቻል እሙን ነው፡፡ በመሆኑም መንግሥት የኢኮኖሚ 

እድገቱ በ2010 ከ7 በመቶ ሊበልጥ አለመቻሉን አመልክቷል፡፡ የኢኮኖሚ እድገቱ መቀዛቀዝ በሁሉም 

ዘርፎች መሆኑ ቢታመንም የግብርናው እድገት 4.1 በመቶ መሆኑና የረጅም ጊዜ እድገት አዝማሚያው 

ከዚህ ያነሰ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል፡፡  

የኢ.ሕ.አ.ዴ.ግ መንግሥት ባለፉት ዓመታት የተለያዩ ፖሊሲና ፕሮግራሞችን ለመተግበር 

እንዲሁም የመንግሥት አገልግሎቶች ለገጠሩ ህብረተሰብ ተደራሽ እንዲሆኑ ጥረት በማድረጉ በቀጣይ 

ክፍል ለማየት እንደሚቻለው የአዝዕርት ምርት በተለይም የእህል ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ 

ተችሏል፡፡ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ያለባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በምግብ ዋስትና ፕሮግራም 

እንዲታቀፉ ማድረጉ ተቋማዊ የሆነ የማህበረሰብ ደህንነት ድጋፍ መዘርጋቱን ያመለክታል፡፡ ሆኖም 

 
6 የመጀመሪውን የዕ.ት.ዕ አፈጻጸም የዳሰሰውን የሁለተኛውን የዕ.ት.ዕ ሰነድ መግቢያ መመልከት ይቻላል፡፡ 
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ድርጊቱ በአሁኑ ወቅት ባለው የግብርናው ዘርፍ ቁመና ፕሮግራሙ ካለ ውጭ እርዳታ ዘላቂ ሊሆን 

አለመቻሉ ይታመናል፡፡ እነዚህና የመሳሰሉት መጠነኛ መሻሻሎች ቢታዩም በአገራቸን ሁሉን አቀፍ 

የሆነ መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣትም ሆነ ግብርናውን ትራንስፎርም ለማድረግ አለመቻሉ ግልጽ ነው፡፡  

 

2.2 ግብርናና  የገጠር  ልማትን  ትራንስፎርም  ለማድረግ  ኢትዮጵያን  ያጋጠሙ 

መሰናክሎች 

 

የአገራችን የግብርና ዘርፍ ባለፉት ዓመታት ችግሮችን የመቋቋም አቅም የገነባ ቢሆንም 

በአሁኑ ወቅት ግን በመንሸራትት ላይ መሆኑ በርካታ ማሳያዎች አሉ፡፡ የመቋቋም አቅም ገንብቷል 

የሚያሰኘው ለዘመናት ባልተቀየረ የማረሻ መሳሪያና የአስተራረስ ስልት በማደግ ላይ ያለውን የአገሪቱን 

ሕዝብ ቁጥር የመመገብ ግዴታውን በመወጣት ላይ መሆኑ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ከ10 ሽህ ዓመታት በፊት 

በኒዮሊቲክ አብዮት ዘመን ጀምሮ የበርካታ የአዝእርትና እንስሳት ሀብት መፍለቂያ ነች፡፡ ከዚያን ዘመን 

ጀምሮ የአገራችን ገበሬ በትግበራ ያካበተውንና በተፈጥሮ የተሰጠውን ችሎታ በመጠቀም በዘመናዊና 

ቴክኖሎጂ ወለድ በሆኑ መሳሪያዎች ሳይታገዝ፣ በአንድ በኩል በየጊዜው የአፈሩ ለምነት እየቀነሰ በሌላ 

በኩል ቁጥሩ እየናረ የሚሄደውን ህብረተሰብ በመመገብ ላይ ይገኛል፡፡ ይህንንም ግዴታ ለመወጣት 

አርሶ አደሮች በሚያደርጉት የእርሻ መሬት ማስፋፋት የተፈጥሮ ሀብትን መመናመንና የስነ-ምህዳር 

መዛባትን በማያስከትሉ በዘላቂ ህልውናቸው ላይ አደጋን ሊጋብዙ ችለዋል፡፡ ለአገራችን ግብርናና 

የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን አለመሳካት ዐበይት ምክንያቶቹ የምናልመውን ትራንሰፎርሜሽን እውን 

ለማድረግ የሚያስችል ዘላቂና ትውልድ ተሻጋሪ ቁርጠኝነት አለመኖር፣ የሕገ-መንግሥና የሕግ ማዕቀፍ 

ችግር መኖር፣ የመንግሥት ተሳትፎ የግሉን ዘርፍ ሚና መተካቱ፣የግብርና ሜካናይዜሽን አለመስፋፋትና 

ዘመናዊ የግብርና ግብዓቶችን በበቂ ሁኔታ ማቅረብ አለመቻል፣ ውጤታማና ተጠያቂነት የሰፈነበት 

ተቋማዊ ድጋፍ ማነስ፣ የግብርናና ገጠር ልማት ተኮር የሆነ የፋናንስና ብድር አቅርቦት አለመኖር፣ 

እንዲሁም የአካባቢና ሰነ ምህዳር መሸርሸር ናቸው (ስዕል 3፣ ሳጥን 1 ይመልከቱ)፡፡ በአሁኑ ወቅት  

4ኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ያስገኛቸው ቴክኖሎጂ ውጤቶች በመሬት አጠቃቀማችን ላይ 

የተጋረጠውን አደጋ በመቀነስ የምግብ አቅርቦትን ለማረጋገጥ  የሚያስችሉ ትሩፋቶች መሆናቸው 

ይታወቃል፡፡ ነገር ግን  በዘርፉ የተሰማሩ የአገራችን ተቋሞች ዘመናችን ያፈራቸውን የቴክኖሎጂ 

ውጤቶች ባለመጠቀመማችን በመከሰት ላይ ያለውን  አደጋ በማባባስ ላይ መሆናቸንን የተገነዘቡት 

አይመስልም፡፡  

 

2.2.1  የረሀብና ድህነት እድገት ማሻቀብ 

 

በግብርና ልማት ኋላ ቀር መሆን በምግብ ራስን ለመቻል በሚደረገው ጥረት ላይ የሚኖረውን ቀጥተኛ 

ተፅዕኖ በመገንዘብ የበለጸጉ አገሮች ያፈሩዋቸውን የዳበሩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች መጠቀም ያለውን 

ጠቀሜታ የአገራቸን ፖሊሲ አውጭዎች፣ ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች ሊረዱት አለመቻለቸው 

የሚያስገርም ነው፡፡ የችግሩ አስከፊነትና ግዝፈት በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚና በአካባቢያዊ ሁኔታ በገሀድ 

የሚታይ ሆኖ እነዚህ አካላት ፈጣን፣ ግልፅና ወሳኝ የሆኑ የመፍትሄ እርምጃዎችን በተቀናጀና በተናበበ 

መንገድ የየድርሻቸውን መወጣት አለመቻላቸው አሳሳቢ ነው፡፡ ይህም በአገራችን በግብርናና ገጠር 

ልማት ዘርፍ የራዕይ እንዲሁም ሁኔታውን በግልጽ የመረዳት ችግር መኖሩን ያመለክታል፡፡ በዚህም 

ግብርናችን ባለበት ይዘትና ቅርጽ እንዲቀጥል የተፈረጀ ይመስላል፡፡  
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ከፍ ብሎ እንደተመለከተው በጥቅሉ ሲታይ ኢትዮጵያ ከ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ አንስቶ 

ይብዛም ይነስም ግብርናን ማእከል ያደረገ ዘመናዊነት ለመጎናጸፍ መፍጨርጨሯ አልቀረም፡፡ 

ከ1990ዎቹ መጀመሪያ አንስቶ በማህበራዊና ኢኮኖሚ መሰረተ-ልማት ረገድ፤ የትምህርትና ጤና 

ተደራሽነት፣ የመንገድ እና በዋና ዋና ከተሞች የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ፣ የኤሌክትሪክ ኃይል 

ማመንጭትና ማስራጨት፣ እንዲሁም በመጠኑም ቢሆን በማኑፋክቸሪነግና በአገልግሎት ዘርፍ 

መሻሻሎች መታየቱ የሚካድ አይሆንም፡፡ ሆኖም የእነዚህ አገልግሎቶች ተደራሽነት ጎልቶ የታየው 

በአመዛኙ በአዲስ አበባና በተወሰኑ የክልል ከተሞች ነው፡፡ ግብርና ዘርፉንም ለማጎልበት በተደረገው 

ጥረት በተለይ በእህል ምርት የመጠንና የምርታማነት እድገት ተስተውሏል፡፡ የእነዚህ ድምር ውጤትም 

ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በአማካይ የ10 በመቶ ዓመታዊ የጠቅላላ የአገር ውስጥ ምርት እድገት 

አስገኝቷል፡፡ ከድህነት ወለል በታች የሚገኘው የህብረተሰብ ክፍል በ1997 ከነበረው 45 በመቶ በ2010 

ወደ 23 በመቶ ዝቅ ሊል ችሏል፡፡ ሆኖም ይህ አፈጻጸም አሁንም ከድህነት ያልተላቀቁትንና በምግብ 

አቅርቦት እጥረት የሚሰቃዩትን ቁጥራቸው ከ25 ሚሊዮን የማያነስ ዜጎች መኖራቸውን ሊያስረሳን 

አይገባም፡፡ ከዚህም በላይ በድንገተኛ አደጋና በማህበራዊ ዋስትና ድጋፍ ፕሮግራም የታቀፉ ዜጎች 

ቁጥር ባለፉት 40 ዓመታት (1970-2009) ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱን መረጃዎች ያመለክታሉ 

(ምስል 1)፡፡ እዚህ ላይ ችግሩን የበለጠ አስከፊና የተወሳሰበ የሚያደርገው የተረጂዎች ቁጥር ማደጉ 

ብቻ ሳይሆን ክልላዊ ስርጭቱም ተስፋፍቶ መላውን አገሪቱን ክልላዊ መንግሥታት ማዳረሱ ነው፡፡ ይህ 

ደግሞ በዘርፉ የተሰማሩ ባለድርሻ አካላትን በተለይም ፖሊሲ አውጭዎችንና በትግበራው የተሰማሩትን 

ይበልጥ ሊያሳስብ ይገባል፡፡ 

 

ምስል 1፡ የድንገተኛ አደጋና የማሕበራዊ ዋስትና ፕሮግራም ተጠቃሚዎች 1970-2009 

ምንጭ፡- በግብርና ሚኒስቴርና በብሄራዊ አደጋ ስጋትና መከላከል ኮሚሽን መረጃ ላይ በመመስረት በአቅራቢው የተዘጋጀ 

 

በሌላ በኩል አገራችን ከውጭ የምታስገባቸው የምግብ ሸቀጦች (ስንዴ፣ ሩዝ፣ ገብስ)፣ 

የምግብ ዘይት እንዲሁም ጥጥ በየዓመቱ ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚስወጣበት ደረጃ ደርሷል 

(ምስል 2)፡፡ ይህ ደግሞ በከፍተኛ ውጭ ምንዛሬ ችግር ተቀፍድዶ የተያዘውን ኢኮኖሚ በአገር ውስጥ 

ሊመረቱ በሚችሉ ምርቶች እንዲባባስ ማድረጉ የአደባባይ ሚስጥር ነው፡፡  
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ምስል 2፡ ኢትዮጵያ፡ ከውጭ የሚገቡ የእህል፣ የእንስሳት ሀብት ውጤቶች፣ የምግብ ዘይትና የጥጥ 

ምርቶች ዋጋ በአሜሪካን ዶላር 

 
ምንጭ፡- በFAOSTAT መረጃ ላይ በመመስረት በአቅራቢው የተዘጋጀ (ዘመኑ በአዉሮፓዉያን አቆጣጠር ነዉ)፡፡ 

 

አጠቃላይ ሁኔታው ግራ የሚያጋባ ነው፡፡ በአንድ ወቅት በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች አሩሲ፣ 

ባሌ በከፊል ሸዋ፣ ትግራይ፣ ሶማሌና ሌሎች ክልሎች ውጤታማና፣ ምርታማ የሆኑ ገበሬዎች ተፈጥረው 

እንደነበር ይታወሳል፡፡ በወቅቱም በቂ መዋዕለ ንዋይ በማፍሰስ የእርሻ መሬት ለመግዛት፣ ትራክተርና 

የግብርና ማሽነሪዎችን ለማሰማራት እንዲሁም በወቅት የነበሩ ዘመናዊ የግብርና ግብዓቶችን በመጠቀም 

ምርትና ምርታማነት ማሳደግ መቻላቸው ይታወሳል፡፡ በዚህ ሂደትም የሚያርሱትን መሬት 

በማስፋፋትና ምርታማነታቸውን በማሳደግ የራሳቸውን ኑሮ ከማሻሻል አልፈው ለገበያ የሚውል ትርፍ 

ምርት የማምረት ደረጃ ላይ መድረስ መቻለቸውን ታሪክ ያስታውሳል፡፡ ይህ በአገራችን በ1950/60 

ዎቹ በተወሰኑ አምራቾች የታየና የአንድ ወቅት ታሪካችን ከመሆን አልፎ ለትውልድ የሚተላለፍ 

የግብርናና ገጠር ልማት ትሩፋት ሊያስገኝ የቻለ ክስተት መሆን አልቻለም፡፡ ነገር ግን ትክክለኛውን 

መንገድ ይዘን ከተጓዝን ኢትዮጵያ ዜጎቿን መግቦ ለሌላ የሚተርፍ ምርት ማስገኘት የሚችል እምቅ 

ሀብት ያለት መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ ከሁሉም በላይ ከዚያን ዘመኑ ብልጭ ብሎ ድርግም ካለው 

ውጤታማ ልምድ መማር ብልህነት ነው፡፡በሌላ በኩል አገራችን ውስን የሆነውን የውጭ ምንዛሬ 

ግኝቷን በግብርና ምርቶች ላይ ተንጠልጥሎ እንዲጓዝ ማድረጓ በእጅጉ ጎድቷታል፡፡ በተለይም አንዳንድ 

የግብርና ምርቶች ከአካባቢም ሆነ በዓለም ዓቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ካለመሆናቸውም በላይ ምርቶቹ 

ተጨማሪ እሴት ታክሎባቸው የማይሸጡ በመሆኑ ለምሳሌ፤ ቅባት እህሎችና ጥራጥሬ፣ የቁም ከብት 

የሚስገኙት የውጭ ምንዛሬ ውስን ሊሆን ችሏል፡፡  

 

2.2.2 የግብዓትና የምርት ዋጋ ተግዳሮቶች 

 

የአገራችን አነስተኛ ይዞታ ገበሬዎች በአንድ በኩል በግብርና ግብዓቶች ዋጋ መወደድ በሌላ 

በኩል ከውጭ በሚገቡና ድጎማ በሚደረግላቸው ምርቶች አነስተኛ ዋጋ እንዲሁም በእርዳታ ከሚገቡ 
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እህሎች የገበያ ሽሚያ ምክንያት ተወዳዳሪ ለመሆን አለመቻለቸው ግልጽ ነው፡፡ የግብርና ግብዓቶች 

አቅርቦት መዘግየት፣ የብድር አቅርቦት አለመኖር፣ እንዲሁም ለግብርና ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ተደራሽ 

አለመሆን በ21ኛው ክፍለ ዘመን የአገራችንን ግብርና እድገት ዓበይት ማነቆዎች መሆናቸው ተደጋግሞ 

ተገልጿል፡፡  

የአገራችን የግብርና ልማት ችግሮች ሁሉ የሚመነጩት የዘመኑ ቴክኖሎጂ ያፈራቸውን 

የኢኮኖሚና ማሕበራዊ ትሩፋቶች ተጠቅሞ እጅግ አድካሚና ኋላ ቀር ከሆነ የአስተራረስና ግብርና 

ስልት የሙጥኝ ማለትን በመተው አርሶ አደሩን በተሻሻለና ዘመናዊ የትራክተርና ኮምባይነር በማገዝ 

የግብርና ሙያን ቀላልና ማራኪ በማድረግ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ አለመቻሉ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት 

ቀደም ሲል ተነጣጥለው የሚታዩት ካፒታል፣ ጉልበትና መሬት ዘመን በወለዳቸው የቴክኖሎጂ 

(ክህሎት) ውጤቶች እንዲጣመሩ ተደርጓል፡፡ በምርት ኃይሎች በተፈጥሮ የመታደልና ያለመታደል 

ምክንያት በሀብታምና ድሀ አገሮች መካከል የነበረው የኑሮ ደረጃ ልዩነት አቅጣጫውን ቀይሯል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት የልዩነቱ መንስዔ በምርት ኃይሎች መበልጸግ ሳይሆን የአገሮችና ሕዝቦች ዘመናዊ 

ቴክኖሎጂን በአግባቡና ውጤታማ በሆነ መንገድ የመጠቀም ብቃት ነው፡፡ ሳይንሳዊ ፈጠራ፣ 

ቴክኖሎጂ፣ እና የኢንተርኔት  እውቀትና ክህሎት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ኋላ አገሮችን ጥለው ወደፊት 

በመገስገስ ላይ ይገኛሉ፡፡ ሐራሪ (2007፡212) እንደሚለው ከሁሉም የላቀው ሳይንሳዊ ግኝት ድንቁርናን 

ወይም አለማወቅን ማወቅ ነው፡፡ ሕዝቦች ስለ ሌላው ዓለም ያላቸው ግንዛቤ አነስተኛ መሆኑን ሲረዱ 

አዳዲስ እውቀቶችን ለመገብየት የሚስችል መነቃቃትን የመፍጠር እድል ያገኛሉ፡፡ ይህም ወደ 

ብልጽግና የሚያስኬደውን ሳይንሳዊ መንገድ እንዲከተሉ ያደርጋል፡፡ በአሁኑ ወቅት ኑሮን ያቀለሉ 

በርካታ ዘመኑ የወለዳቸው ፈጠራዎች ለምሳሌ በእንፋሎት የሚሠሩ ሞተሮች፣ ውስጣዊ የእመቃ 

ኢንጅንና ኮምፒውተርን የመሳሰሉት የቴክኖሎጂ ግኝቶች ከባዶ የመነጩ ናቸው፡፡ አሁን ካለንበት 20 

ዓመታት ወደፊት ብናልም በ2032 ዛሬ ከመናመርተውና ከመንመገበው እጅግ የላቀ የምርት ባለቤት 

መሆን የግድ ይለናል፡፡ 

ነገር ግን በመሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በአለንበት የምንረግጥ ብሎም ወደ ኋላ 

በማፈግፈግ ላይ መሆናችንን ያሳብቃል፡፡ በአገራቸን የአንበሳውን ድርሻ የሚይዘው አነስተኛ አርሶ 

አደርና አርብቶ አደር ባህላዊና ኋላ ቀር የአስተራረስ ስልትን የሙጥኝ ብሎ የሚኖር በመሆኑ ለራሱና 

ለቤተሰቡ በቂ የሆነ ምርት ኖሮት የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ባለመቻሉ በድህነት አረንቋ ውስጥ 

ለመኖር ተገዷል፡፡ የአስተራረስ ሙያው በዘመናዊ እውቀትና በቂ ካፒታል የማይታገዝ፣ በተበጣጠሰና 

መጠኑ እያደር በሚቀንስ መሬት ላይ ጥገኛ በመሆኑ፣ የዘመናዊ ግብርና ግብዓት (ማዳበሪያ፣ ምርጥ 

ዘር) መጠቀም አለመቻሉ፣ እንዲሁም በየጊዜው ለሚከሰት የተፈጥሮ አደጋና የጅምላ የእንስሳት ሞት 

ተጋላጭ በመሆኑ ትውልድ ተሻጋሪ ለሆነ ድህነት ተጠቂ ሆኗል፡፡ በማይቋጭ ድህነት በመተብተቡ 

ተስፋ ቢስ ለመሆን ተገዷል፡፡ ብዙዎችም በምግብ እርዳታና ከውጭ በሚገባ ስንዴ ላይ ጥገኛ ናቸው 

(ምስል 1 እና 2)፡፡  

የአገራችን ግብርናና የገጠር ልማት እንቅስቃሴ ካጋጠሙት ችግሮች እንዳይላቀቅ ያደረገው 

ዓበይት ምክንያት የችግሮቹን ግዝፈትና የሚያስከተሉትን አንደምታ ተገንዝቦ ለመፍትሄዎቹ ትኩረት 

ሰጥቶ አለመንቀሳቀስ መሆኑ ግልጽ ነው (ምስል 6 እና ሳጥን 1 ይመልከቱ)፡፡ በየጊዜው ስልጣን ላይ 

የወጡት አመራሮች አርሶ አደሩ የሚገለገልበት ኋላ ቀር መሳሪያና የአስተራረስ ስልት ለከፋ ድህነት 

የዳረገውና ይህም ዘላቂ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት መመናመንንና አካባቢ ጥበቃን አደጋ ላይ በመጣል ላይ 

መሆኑን የተገነዘቡት አይመስልም፡፡ በእርግጥ ችግሮቹ አይታወቁም ማለት ራስን ማታለል ይሆናል፡፡ 

ችግሮቹ በህብረተሰቡ እጅ ናቸው፡፡ ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ጥናቶች የግብርናው ችግሮች ስልታዊ 
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መሆናቸውን አመላክተዋል (የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጄንሲ፡ 2006 ይመልከቱ) ፡፡ 

ለገበሬው መቅረብ ያለባቸው ግብዓቶች መዘግየትና በቂ አለመሆን፣ የግብርና ሜካናይዜሽን ተጠቃሚ 

አለመሆን፣ ግብርና ተኮር የሆነ የፋይናንስ አቅርቦት አለመኖር፣ ደካማ የግብርና ኤክስቴንሽን 

አገልግሎት መኖር፣ ቅንጅትና ተደራሽነት የሚጎለው የግብርና ምርምርና እና በቂ የምርጥ ዘር አቅርቦት 

አለመኖርና እና በሌሎች በርካታ ችግሮች የተተበተበ አሰራር መኖሩ ተደጋግሞ በጥናት ተመልክቷል 

(የዓለም የምግብ ድርጅት 1978፣2010፣2011 የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ 2005-2008፣ ድሪባ 

2010፣ የተባበሩት መንግሥታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት 2005፣ የዓለም ዓቀፍ የእንስሳት ምርምር 

ኢንስቲትዩት 2009 እና ሌሎች በርካት ጥናቶችና የፕሮጄክት ግምገማ ሪፖርቶች)፡፡ 

በWIDE7 የተደረገ ጥናት በገጠሩ የአገራችን የህብረተሰብ ክፍል መካከል የኑሮ ልዩነትን 

የሚመለከቱ አዳዲስ ክስተቶች በመስተዋል ላይ መሆናቸውን ያመለክታል፡፡ የመሬት ባለቤትና መሬት 

አልባ በሆኑ፣ እንዲሁም አባወራና እማወራ በሆኑ ቤተሰቦች መካከል ያለው የኑሮ ልዩነት እየሰፋ 

መምጣቱን ጥናቱ ያስገነዝባል፡፡ በመተሳሰብና በጋራ በሚኖሩና በተበታተነ ሁኔታ በሚኖሩ እንዲሁም 

ከመንገድና ከከተማ በርቀትና በቅርበት በሚኖሩ፣ ከሩብ እስከ ግማሽ ሄክታርና ከዚያ በላይ የእርሻ 

መሬት ባላቸው መካከል ያለው ልዩነት ሰፊ መሆኑ ተመልክቷል፡፡ የልዩነቱም መጠን ራስን 

ለማስተዳደር ከመቻልና ያለመቻል አንስቶ እሰከ ባለጸጋ የመሆን ደረጃ እየተንጸባረቀ መሆኑን በርካታ 

ጥናቶች ዘግበዋል (ፓንክረስትና ዶም 2011፡ 13-16). 

በአሁን ወቅት ከመቼውም ጊዜ በላይ በአገር አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ የግብርናና ገጠር ልማት 

ችግሮች ጎልተው ይታያሉ፡፡ ነገር ግን መሪዎቻችን በሌሎች አንገብጋቢ በሚሉዋቸው ኩነቶች 

በመከበባቸው፣ ለችግሮቹ ጊዚያዊና የእሳት ማጥፋት እርምጃዎች ከመውሰድ ባሻገር ለዘላቂና ስር ነቀል 

መፍትሄዎች ዝግጁ ሆነው አይታዩም፡፡ በመሆኑም በግብርናው ዘርፍ የራዕይ መሳከር ባህላችን ሆኗል፡፡ 

ግብርናው የሚከተለው አሰራር በተፈጥሮ ሀብት፣ በአካባቢ ጥበቃ ብሎም በህብረተሰቡ ኑሮ ደረጃና 

በጠቅላላው የአገሪቱ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ላይ ያለው አሉታዊ ተጽእኖ የሁሉንም ግንዛቤ ያገኘ ነው፡፡ 

በመሆኑም ከ20 ሚሊዮን የማያንስ ቁጥር ያለው ህብረተሰብ ክፍል የምግብ ዋስትናው 

ያልተረጋገጠለትና ከመሰረታዊ የኑሮ ደረጃ በታች የሚኖር መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ከዚህም 

በላይ 7.8 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች በማህበራዊ ዋስትና ፕሮግራም ታቅፈው እለት ደራሽ የምግብ 

እርዳታ ጠባቂዎች መሆናቸው ይታወቃል፡፡ይህ ቁጥርም በመጠንም ሆነ በጂኦግራፊ ሽፋን እያደገ 

መምጣቱ የችግሩን አሳሳቢነት ያገዝፈዋል፡፡ በየዓመቱም ከ3-5 ሚሊዮን የማያንስ ተጨማሪ 

የህብረተሰብ ክፍል ለድንገተኛ አደጋዎችና የሰብአዊ ምግብ እርዳታ ፈላጊ በመሆን ላይ መሆናቸው 

የማያሳስበው ዜጋ አይኖርም፡፡ በመሆኑም መንግሥትና የልማት አጋሮቹ የዘረጉዋቸው የእርዳታ 

ፕሮግራሞች ከአቅማቸው በላይ እየሆነ መምጣቱን መገንዘብ አያዳግትም፡፡ በዚህ ረገድ የምግብ 

እጥረትና ድህነት በአገራችን ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትሉት ጫና እያደር እየከፋ መምጣቱን ማጤን 

ተገቢ ይሆናል፡፡ አገራችንን ረሀብ በየዓመቱ ከ2.9 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር (አጠቃላይ አገር ውስጥ 

ምርት 16.5 በመቶ) ያላነሰ ወጪ እንደሚጠይቃት በረሀብ ወጪ ላይ የተደረገ ጥናት ያመለክታል 

(አፍሪካ ሕብረት/የዓለም ምግብ ፕሮግራም/የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን 2005). ይህም አገራችን 

ለትምህርትና ጤና መስፋፋትና እንዲሁም ምርታማነትን ለማሳደግ ልታውለው የምትችለውን ፋይናንስ 

የሚጋራ ነው፡፡ ሆኖም ይህ ወጪ በፋይናንስ የማይለካ በአካባቢ ጥበቃ፣ በማህበራዊና ፖለቲካዊ ረገድ 

 
7 WIDE – Wellbeing Ill-being Dynamics in Ethiopia - ከ1980ዎቹ አንስቶ ለረጅም ጊዚያት በ20 የገጠር 
ቀበሌዎች የተካሄደ ጥናት 
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የሚያስከትለውን ቀውሰ የማያካትት መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ የተዘረዘሩት አስከፊ ሁኔታዎች 

ባለፉት ስድስት ዓመታት ይበልጥ የተጠናከሩ መሆናቸውን ነባራዊ ሁኔታዎች ያስገነዝባሉ፡፡ በመሆኑም 

በአሁኑ ወቅት የግብርናና ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት በቁርጠኝነት መነሳት ጊዜ 

ሊሰጠው የሚገባ ተግባር አለመሆኑ ግንዛቤ ሊገኝ ይገባል፡፡ 

 

2.2.3  የንብረት ባለቤትነት እንቆቅልሽ  

 

ሌላው የአገራችንን ግብርናና ገጠር ልማት እንቅስቃሴ ቁልፍ ችግር የመሬት ባለቤትነት ሕገ-

መንግሥታዊና ህጋዊ መሰረቶች ናቸው፡፡ ሕገ መንግሥቱ የደነገገው መንግሥታዊ የመሬት ስሪት አርሶ 

አደሩን በተበጣጠሰና እያደር የነፍስ ወከፍ መጠኑ እያነሰና መሬት አልባ እያደረገው በሚሄድ የመሬት 

ይዞታ ስርዓት ላይ ተወስኖ እንዲኖር አድርጎታል፡፡ በሰንጠረዥ 1 የቀረበው የመሬት ይዞታ ሁኔታን 

የሚያመለክተው ይፋዊ መረጃ  38 በመቶ የሚሆኑ የአርሶ አደር ቤተሰቦች ከ0.5 ሄክታር ያነሰ መሬት፣ 

23.6 በመቶ የሚሆኑት ከ0.51-1.0 ሄክታር፣ 24 በመቶ የሚሆኑት ከ1-2 ሄክታር እና 14 በመቶ 

የሚሆኑት ከ2 ሄክታርና እና ከዚያ በላይ መጠን ያለው መሬት ይዞታ እንዳላቸው ያመለክታል፡፡ 

በአሁኑ ወቅት ባለው የምርታማነት ሁኔታ መሰረታዊ የኑሮ ደረጃን አሟልተው የሚኖሩ አርሶ አደሮች 

2 እና ከ2 ሄክታር በላይ የሆነ መሬትን የሚያርሱ አርሶ አደሮች ብቻ መሆናቸውን መገንዘብ ተችሏል፡፡

በአንጻሩ ከአንድ ሄክታር በታች የሚያርሱ ገበሬዎች የምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገጥም ሆነ ዝቅተኛ 

የሆነውን የኑሮ ደረጃ አሟልተው ኑሮን መግፋት አለመቻላቸው ይታወቃል፡፡ የመሬት ይዞታው ማነስ 

ማነቆ የሆነው በቂ ምርት ማምረትን ብቻ ሳይሆን ሀብት ለማፍራትና ቁጠባን ለማገዝ አለመቻሉ ነው፡፡ 

እያደር መጠኑ እያነሰ የሚሄደው መሬት ሜካናይዝድ የሆነ ግብርናን ለማካሄድም ሆነ የረጅም ጊዜ 

መዋዕለ-ንዋይን በማፍሰስ ግብርናውን ለማዘመን ከፍተኛ ተግዳሮት መሆኑ አልቀረም፡፡ 

በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ያገባኛል ባዮች 

ዘርፉን ለማዘመንና ቴክኖሎጂን ለመጠቀም የሚደርጉት ጥረት የተቀናጀና የተናበበ አለመሆኑ ተደጋግሞ 

ተገልጿል፡፡ ፖለቲከኞች፣ የልማት ባለሙያዎች፣ ተመራማሪዎች፣ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች፤ የንግዱ 

ህብረተሰብ እንዲሁም ሌሎች ተዋናዮች አርሶና አርብቶ አደሩን ያጋጠሙትን ችግሮች የሚፈቱ 

ተግባራትን ለማመንጨት የሚስችሉ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ሲያድርጉ አይታይም፡፡ በዚህ ሁኔታ ሰፊውን 

የአገራችንን የህብረተሰብ ክፍል የሚሸፍነውን አነስተኛ አርሶ አደርና አርብቶ አደርን ችግር ለመፍታት 

ቸልተኝነት ማሳየት የከፋ ማህበራዊ፣ አካባቢያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ሳይውል ሳያድር ማሳደሩ አይቀሬ 

ነው፡፡   



የግብርና እና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በኢትዮጵያ              ግብረ መጽሔት 01/2020 
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ሰንጠረዥ 1፡ የመሬት ይዞታ መጠን በሄክታር - 2007 

የክልል መንግሥታት < 0.1 0.1 – 0.5 0.51 – 1.0 1.01 – 2.0 2.01 – 5.0 5.01- 10 > 10 ድምር ድርሻ (በመቶኛ) 

ትግራይ 61,989 242,870 245,102 256,116 120,235 7,908 1,158 935,378 5.51 

አፋር 479 4,124 2,683 1,717 416   9,419 0.06 

አማራ 315,832 924,145 1,089,212 1,423,634 718,963 35,558 2,033 4,509,377 26.57 

ኦሮሚያ 295,494 1,376,669 1,516,824 1,772,376 1,169,506 143,707 7,483 6,282,059 37.01 

ሶማሌ  21,695 21,991 27,893 16,525 1,623  89,727 0.53 

ቤንሻንጉል ጉሙዝ 27,008 55,186 46,041 47,057 37,393 5,958 1,172 219,815 1.29 

ደ/ብ/ብ/ሕ/ክ 595,716 2,477,863 1,067,941 539,482 147,127 9,187 1,681 4,838,997 28.51 

ጋምቤላ 9,184 20,227 7,399 3,931 1,190   41,931 0.25 

ሀረሪ 1,328 9,309 8,239 5,167 989   5,032 0.15 

ድሬዳዋ 646 9,033 9,345 3,772    22,796 0.13 

ፌዴራል   1,307,676 5,141,121 4,014,777 4,081,145 2,212,344 203,941 13,527 16,974,531 100.00 

ድርሻ (በመቶኛ) 7.70 30.29 23.65 24.04 13.03 1.20 0.08 100.00 - 

ምንጭ፡- በማዕከላዊ ስታትስትክስ ኤጀንሲ መረጃ ላይ የተመሰረተ 



የግብርና እና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በኢትዮጵያ         ግብረ መጽሔት 01/2020 
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በሰንጠረዥ 1 እንደተመለከተው የመሬት እጥረት በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል የገዘፈ በመሆኑ 

ለተፈጥሮ ሀብት መጎዳትና ለደን መጨፍጨፍ ዓበይት መንስዔ ሆኗል፡፡ ይህንንም ችግር ለማለዘብና 

ምርታማነትን ለማሳደግ መንግሥት አርሶ አደሮችን በማህበር እንዲደራጁና የኩታ ገጠም አስተራረስን 

እንዲላመዱ ለማድረግ ጥረት ያደርጋል፡፡ የአርሶ አደሮች በማህበር መደራጀት ቀደም ባለው ጊዜ 

ከነበረው ተሞክሮ የተነሳ ተቀባይነቱ ያነሰ ከመሆኑም በላይ የጉታ ገጠም አስተራረስም ቢሆን የመሬት 

ስሪቱ የጠፈነገውን መዋቅራዊና ሕገ-መንግሥታዊ የባለቤትነት ችግር ምክንያት ተፈላጊውን ምርትና 

ምርታማነት በማጎልበት ገቢን ማሳደግ አለመቻሉ ግልጽ ነው፡፡  

 

2.2.4 መዋቅራዊ መንዛዛትና የቅንጅት ማነስ 

 

አስፈላጊ የሆኑ የፖሊሲና ፕሮግራም ማሻሻያዎችን በመውሰድ መዋቅራዊ ችግሮችን 

ለመፍታት እርምጃዎች የተወሰዱ ቢሆንም ውጤታማ መሆን አልቻሉም፡፡ ይህም የሆነው አሰራሩ 

ባካተታቸው የታክስና ቀረጥ ስርዓቶች፣ በአግባቡ የፍላጎት ግምት ስሌት ያልታገዘ የግብርና ግብዓቶች 

(ማዳበሪያ፣ የተባይ እና አረም ማጥፊያ መድሃኒቶች) አቅርቦትና ስርጭት መዘግይት ችግሮች የተነሳ 

ነው፡፡ የግብርና ሜካናይዤሽን መሳሪያዎችና ግብዓቶች ዋጋም በገበሬው አቅም የሚቀመሱ አልሆኑም፡፡ 

በግንቦት 2011 የተወሰኑ የጉምሩክ ቀረጦች የተሰረዙ ቢሆንም በገጠር አካባቢ የባንኮችና የአነስተኛ 

የፋይናንስ ተቋማት ተደራሽነት ችግር በመኖሩ አነስተኛ አርሶ አደሮች በታክስ ማበረታቻው ተጠቃሚ 

መሆን አልቻሉም፡፡  

በሌላም በኩል የግብርና ግብዓቶችንና መሳሪዎችን ከውጭ ለማስገባት ለሚያስችል የውጭ 

ምንዛሬ አቅርቦት ቅድሚያ ትኩረት ባለመሰጠቱ ከችግሩ አዙሪት መውጣት አልተቻለም፡፡ የግብርና 

ልማቱ ዕውን አለመሆን በፈጠረው እጥረት የተነሳ መንግሥት መጠነ ሰፊ የሆነ የግብርና ውጤቶችን 

በተለይም የምግብ እህሎችን እና የምግብ ዘይትን ከውጭ በማስገባት የተፈጠረውን ክፍተት ለመድፈን 

ተገዷል፡፡ ይህ ባይሆን ኖሮ ሊከሰት የሚችለውን ሰብዓዊ ቀውስ ለመገመት አዳጋች አይሆንም፡፡ 

በአብዛኛው የገጠሩ ህብረተሰብ የፋይናንስና ብድር አገልግሎቶች በበቂ ሁኔታ ተደራሽ በአለመሆኑ 

እንዲሁም የግብርና መሰረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት አዝጋሚ መሆን በፈጠሩት ችግር ግብርናውን 

ማዘመን ባለመቻሉ ረሀብና ድህነት የተንሰራፋ ሆኗል፡፡ ይህም ለፖለቲካ አለመረጋጋት መንስዔ ሊሆን 

እንደሚችል መገመት አያዳግትም፡፡ 

ለግብርናው ዘርፍ ልማት ወሳኝ የሆኑ ትራክተሮች፣ ኮምባይነሮች፣ የጉድጓድ ውሃ መቆፈሪያ 

መሳሪዎችን፣ አግሮ ፕሮሰሲንግ ማሽኖችን በማቅረብ ግብርናን ማዘመን የሚያስችል መዋቅራዊ ስርዓት 

ባለመዘርጋቱ አርሶ አደሩ ባለበት እንዲረግጥ ተገዷል፡፡ የግብርና ሚኒስቴር፣ የግብርና ትራንስፎርሜሽን 

ኤጀንሲ፣ የኢትዮጵያ ግብርና ንግድ ሥራዎች ኮርፖሬሽንና ሌሎችም በዘርፉ የተሰማሩ መንግሥታዊ 

ድርጅቶች ቢኖሩም ማናቸውም ቢሆን የግብርና ሜካናይዤሽንን ለማስፋፋትና ትራንስፎርሜሽንን 

እውን የማድረግ ተልእኮ ያለው መዋቅር አደራጅተው ሲሰሩ አይታይም፡፡ አገራችን ለዘመናት 

ስትከተለው የቆየችውን ኋላ ቀር የአስተራረስ ዘዴን የሙጥኝ ማለትዋ ለዘመናዊ አሰራር ባዳ መሆኗን 

አመላካች ነው፡፡ኢትዮጵያ መሪዎቿም ሆኑ ተመራማሪዎቿ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ትሩፋቶችን ጠቀሜታ 

አልተገነዘቡም ለማለት ይከብዳል፡፡ ነገር ግን ሁኔታው ታዲያ ለምን ይሆን ግብርናውን ለማጎልበት 

የሚያስችል የግብርና ሜካናይዜሽንን አሰራርን ለመዘርጋት ጀርባ የሰጡት የሚያሰኝ የፖለቲካና ፖሊሲ 

ጥያቄን ያስነሳል፡፡ በማንኛውም ረገድ የአገራችን ግብርና ኋላ ቀር፣ በበሬ ኃይል የእርሻ ሥራና በዝናብ 

ውኃ ላይ ጥገኛ ሆኖ በምንም ዓይነት የቴክኖሎጂ ሜካናይዜሽን ያልተደገፈ መሆኑን ለመገንዘብ 



የግብርና እና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በኢትዮጵያ         ግብረ መጽሔት 01/2020 
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ስታትስቲካዊ መረጃዎችን ማገናዘብ አያስፈልግም፡፡ ኢትዮጵያ አሁንም ከሺህ ዓመታት በፊት ለነበረው 

የኒኦሊቲክ ዘመን ቋሚ ሙዚየም ናት ቢባል ስህተት አይሆንም፡፡ ግብናውን ለማዘመን ተግባራዊ 

የሜካናይዜሽን አጠቃቀምን በሚመለከት በቅርቡ በተካሄደ ጥናት በትራክተር ታግዞ የሚካሄደው እርሻ 

ሽፋን የጠቅላላ የሚታረሰው መሬት 0.7 በመቶ ሲሆን በኮምባይነር የሚካሄደው ሰብል ሰብሰባ ደግሞ 

ድርሻው 0.8 በመቶ መሆኑን አመላክቷል፡፡ እነዚህም በአሩሲ፣ ባሌ፣ እና በምዕራብ ትግራይና እና 

በሶማሌ ክልሎች ብቻ የተወሰኑ ናቸው (የዓለም ዓቀፍ የእንስሳት ምርምር ኢንስቲትዩት፡ 2009)8፡  

በእርግጥ በባሕላዊ ዘዴ ሲከናወን የቆየው ግብርናና እንስሳት ሀብት እንቅስቃሴ ለአብዛኛው 

የህብረተሰብ ክፍል ለብዙ ዘመናት መተዳደሪያ ሆኖ በመቆየቱ ውለታው ሊዘነጋ አይገባም፡፡ ይህ 

የሆነው አነስተኛ የሕዝብ ብዛት በነበረበትና እምብዛም በአካባቢ ጥበቃ ላይ ጉዳት በማያደርስበት 

ዘመን ነው:፡ ሆኖም በአሁኑ ወቅት አሰራሩ ምንም ዓይነት መሻሻልና በወቅታዊ ቴክኖሎጂ ሳይታገዝ 

በተመሳሳይ ቁመና ከ100 ሚሊዮን በላይ የደረሰውን ኢትዮጵያዊ እንዲመግብ መጠበቅ የዋህነት 

ይሆናል፡፡ ሁኔታው ባለበት እንዲቀጥል መፍቀዱ በዜጎችና በአካባቢ ጥበቃ ላይ መቀለድ መሆኑን 

መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ በበሬ እያረስን እንዲሁም እዚህ ግባ በማይባል የግብርና ግብዓት አጠቃቀም 

መቀጠል ዘርፉ ምርታማ ሆኖ የዜጎችን የምግብ ዋሰትና የማረጋገጥ መንግሥታዊ ግዴታ አለመወጣት 

ይሆናል፡፡ የግብርና ሜካናይዜሽንን በአግባቡና በበቂ ሁኔታ በአለመጠቀማችን የአገራችንን ገበሬ 

ምርታማነት ከሌሎች ታዳጊ አገሮች ጋር ሲወዳደር ዝቅተኛ እንዲሆን አድርጎታል፡፡ ከቡናና መሰል ጥሬ 

ገንዘብ ከሚያፈሩ የግብርና ምርቶች ባሻገር ያሉ ሰብሎች ምርታማነት በተለይም ጥራጥሬ አምራች 

በሆኑ አካባቢዎች ምርታማነቱ በአማካይ በ0.65 ሄክተር መሬት 1750 ኪ.ግ መሆኑን መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡  

ከዚህም በላይ የሥራ አጥ ወጣቶች ቁጥር ከፍተኛ መሆን በፌዴራል መንግሥትም ሆነ 

በብሄራዊ ክልላዊ መንግሥታት ከፍተኛ ራስ ምታት መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ነው፡፡ ምንም እንኳ 

ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰትን የሚያመለክት አሃዛዊ መረጃ ማግኘት አዳጋች ቢሆንም ወደ 

ከተማ የሚስቡና ከገጠር የሚገፉ ሁኔታዎች መኖር ጎልቶ የሚታዩ በመሆኑ የክስተቱን መኖር መካድ 

ተገቢ አይሆንም፡፡ በዚህ ረገድ የእርሻ መሬት ጥበት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰበት መምጣቱ እንዲሁም 

በገጠሩ አካባቢ ከግብርና ውጭ ያለ የሥራ ዕድል አለመኖር  ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረገውን 

የወጣቶች ፍልሰት ሊያባብስ መቻሉ ግልጽ ነው፡፡ ከዚህም በላይ የፖለቲካውን ትኩሳት ለማርገብ 

በሚደረግ ታሳቢ መንግሥት በከተሞች በተለይም በአዲስ አበባ የሚሰጠው ቀቢጸ ተስፋ ወጣቱ ወደ 

ከተሞች እንዲፈልስ የሚያደርግ ተጨማሪ ምክንያት መሆኑ አልቀረም፡፡ በከፍተኛ ሁኔታ ከተስፋፉት 

የአንደኛ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም የከፍተኛ ትምህርት ኮሌጆችና  ዩኒቨርሲቲዎች 

ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶች ከገጠር ውጭ በሚገኙ  የሥራ እድሎች ላይ ትኩረት እንዲያደረጉ 

ማድጋቸው የሚካድ አይሆንም፡፡ የትምህርት ስርዓታችን ሥራ ፈጣሪ የሆኑ ወጣቶችን የማያፈራ 

ከመሆኑም በላይ በገፍ ከከፍተኛ ደረጃ ት/ቤቶቸ፣ ከቮኬሽናልና ቴክኒክ ኮሌጆች እንዲሁም 

ዩኒቨርስቲዎች በየዓመቱ ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶችን ለመቀበል የሚችል የግል ዘርፍ ባለመኖሩ 

ገበያው የሚያቀርበውን ሥራ ፈላጊ በሙሉ ወደ ሥራ ለማሰማራት አለመቻሉ ግለጽ ነው፡፡  

 
8 http://essp.ifpri.info/2017/02/28/the-rapid-uptake-of-agricultural-mechanization-in-ethiopia-
patterns-implications-and-challenges/, accessed May 2019. 
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2.2.5 የቆየ አሰራርን በአዲስ የመቀየር ስጋት 
 

የግብርናና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽንን እውን ማድረግ ዘላቂና ቀጣይነት ያለው  የሥራ 

ዕድል ለመፍጠር የሚያስችል መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ ግብርናና የገጠር ልማትን ማዘመን 

በገጠር ሰፊና ዘላቂ ሥራ እድል እንዲኖር የማስቻል እድሉ ከፍተኛ ነው፡፡ በዚህ ረገድም ዘመናዊ 

ግብርና በሜካናይዝድ ሙያ የሰለጠኑ መካከለኛና ትላልቅ የግብርና ባለሙያዎችን፤ የትራክተር፣ 

የኮሞባይነር እና የገጠር ትራንስፖርት ኦፕሬተሮችን፣ በማሽን  ጥገና፣ በግብርና ኤክስቴንሽን፣ በእንስሳት 

ህክምና እንዲሁም በአዝዕርት ጥበቃ እና በመሳሰሉት የግብርናና ገጠር ልማት ዘርፎች ላይ የሚሰሩ 

በርካታ በለሙያዎችን ማሰማራትን ይጠይቃል፡፡ እነዚህ የሥራ ዘርፎች ከአነስተኛ ከተሞች፣ እንዲሁም 

ከገጠር ማንፋክቸሪንግና አገልግሎቶች መስፋፋት ጋር አብረው የሚዳብሩ መሆናቸው መዘንጋት 

አይኖርበትም፡፡ በዚህ ሆኔታም የግብርናና የገጠር ልማት ትራንስፎርም ሲያደርግ የግብርናው ዘርፍ 

ሚና በመቀጨጭ ፋንታ በአገራችን ኢኮኖሚ ግንባታ ግምባር ቀደም ፊትአውራሪ ሆኖ መቀጠሉ 

አይቀሬ ነው፡፡ የግብርናውን ትራንስፎርሜሽን እውን ሲሆን ከግብርናው ውጭ ላሉ የኢንዱስትሪና 

የአገልግሎት ዘርፎች በተጠናከረና ቀጣይነት ባለው መልኩ የሰው ጉልበትና ጥሬ ዕቃ አቅራቢ ይሆናል፡፡ 

ይህም በተለይ የግብርና ግብዓቶችን ተጠቅመው አምራች ለሚሆኑ የአግሮ ኢንዱስትሪ ዘርፎች ለምሳሌ 

የጥጥ፣ የምግብ ዘይት፣ የአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ምግብ አቅርቦት ላይ ለሚሰማሩ አስፈላጊ 

የሆኑ ጥሬ እቃዎችን አቅራቢ ይሆናል፡፡ በአገልግሎት ዘርፉም ትራንስፖርት፣ ንግድ፣ ምግብ ዝግጅትና 

ስርጭት፣ በሆቴልና መኝታ አገልግሎት እና በመሳሰሉት መስፋፋት የጀርባ አጥንት ሊሆን መቻሉ 

ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ እንደሚታወቀው አገራችን በከባድ ኢንዱስትሪዎች (የብረት ማቅለጥ፣

አውቶሞቲቭ ማንፋክቸሪንግና በመሳሰሉት) መሰማራትን በቅርብ ጊዜ እውን ማድረግ የማይቻል 

ይመስላል፡፡ ይህም ቢሳካ ግብርና በኢኮኖሚው ውስጥ የሚኖረውን የመሪነት ሚና የሚቀማው 

አይኖርም፡፡ በግብርና፣ ማኑፋክቸሪንግና አገልግሎት ዘርፎች እንዲሁም በከተሞች መስፋፋት መካከል 

ሰትራተጂካዊ የሆነ ግንኙነትና ትስስር እንዲኖር ማድረግ የኢኮኖሚውን እድገት ለማስፈንጠርና 

እድገቱም አካታች እንዲሆን ለማድረግ የሚኖረው ጠቀሜታ የጎላ ነው፡፡ ይህንንም ዕውን ለማድረግ 

ትውልድ ተሻጋሪ የሆነ የፖለቲካ ቁርጠኝነት፣ የተሳለጠ ፖሊሲ እንዲሁም በሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎች 

ሚዛናዊ የኢንቨስትመንት ስርጭት እንዲኖር በማድረግ የቀድሞ አሰራርን በአዲስ የመቀየር ስጋትን 

ማስወገድ ይቻላል፡፡  

በአገራችን በከፍተኛ ሁኔታ በየዓመቱ እያደገ በመሄድ ላይ ያለው የምግብ እጥረት፣ ከውጭ 

የምናስገባው የእህልና ምግብ ዘይት መጨመር፣ የምንመጸወተው ምግብ መጠን ማደግ፤ የምግብ 

ዋስትና ያልተረጋገጠላቸው ዜጎች ቁጥር ማሻቀብ፣ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህብረተሰብ ክፍል በዓለም 

ዓቀፍ ደረጃ በተቀመጠው የድህነት ወለል በታች እንዲኖር መገደዱ አሳፋሪ ቢሆንም በጸጋ የተቀበልነው 

ይመስላል፡፡ ዓለም ዓቀፉ ህብረተሰብ የጅምላ ረሀብን ታሪክ ባደረገበት በአሁኑ ወቅት (de Waal 

2010) በአገራችን ያለው የብዙሃን መራብ መላውን ህብረተሰብ፣ አካባቢ ጥበቃን እንዲሁም አጠቃላይ 

ኢኮኖሚውን በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ እንዲገኝ ምክንያት ሆኗል፡፡  

ግብርናችን በአሁኑ ወቅት ያለበትን ሁኔታ እንደ በጎ መቀበል የምግብ ዋስታናው 

ያልተረጋገጠለትን የገጠሩን ህብረተሰብና ድሀውን የከተማ ነዋሪ በመንግሥትና በሌሎች በጎ 

አድራጊዎች ጥገኝነት ላይ ተወስነው እንዲኖሩ መፍቀድ ነው፡፡ የአገራችን ኢኮኖሚ የማሕበራዊ ዋስትና 

እርዳታ ፈላጊ የሆነውን የህብረተሰብ ክፍል በሙሉ ሊያስተናግድ አለመቻሉ ግልጽ ነው፡፡ ከዓለም 

ዓቀፍ ለጋሾችም ገደብ በሌለው መልኩ እርዳታን መጠበቅ በማንኛውም መልኩ ተቀባይነት 
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አይኖርውም፡፡ ይህ በዚህ እንዳለ አገራችን በመዲናችን አዲስ አበባ “ለሕዝቦችና ለምድራችን 

ብልጽግና” በሚል መሪ ቃል ይፋ የሆነውን የዘላቂ ልማት ግቦች እቅድ ለመተግበር በቁርጠኝነት ቃል 

መግባቷ ይታወሳል፡፡  የዘላቂ ልማት ግቦች ድህነትን በማንኛውም ፈርጁ ከምድረ ገጽ በማስወገድና 

ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ከፍተኛ ትኩረት የሚሻ የዓለማችን ተግዳሮት መሆኑን 

አበክሮ ያስገነዝባል፡፡ 17ቱ የዘላቂ ልማት ግቦች ሶስቱን የዘላቂ ልማት ገጽታዎች ማለትም የኢኮኖሚ፣ 

የማህበራዊና የአካባቢ ጥበቃን በተቀናጀና በተናበበ መልኩ አካተው የያዙ ናቸው፡፡  

 

2.3 የግብርናና  አካባቢ  ጥበቃ መሰተጋብር 

 

የዓለም የምግብ ድርጅትና የኢትዮጵያ መንግሥት በ1976 የኢትዮጵያን ተራራማ አካባቢዎች 

የተፈጥሮ ሀብት ማደስ በሚል ርእስ የተደረገው ጥናት የአገራችንን የአካባቢ ጥበቃ፣ ስነ-ምድር፣ አፈር፣ 

ዕጽዋት፣ ደን እና ውሀ ሀብት ያለበትን ሁኔታ በተሟላ መልኩ የዳሰሰ እንደነበር ይታወሳል፡፡ ጥናቱ 

ከሶስት አስርተ ዓመታት በፊት የተደረገ ሲሆን በወቅቱም እያሻቀበ የመጣው የህዝብ ቁጥር የሚታረስ 

መሬትን በማስፋፋት ከሰው ንክኪ የራቁ መሬቶችን በመቀነስ ለተፈጥሮ አደጋ ተጋላጭነትን ማሳደጉ 

አሳሳቢ መሆኑን አበክሮ አስገንዝቧል፡፡ በእርግጥም በወቅቱ የነበረው የፊውዳለዊ መሬት ስሪት 

እንዲሁም ከቀን ወደ ቀን ሕይወትን ለማቆየት የሚደረገው ትንቅንቅ የደጋውን ህብረተሰብ እርሻ መሬት 

ፍላጎት ለማርካት የማይችልበት ደረጃ እንዲደርሰ አድርጎታል፡፡ ይህም አፈር መሸርሸርን፣ የተፈጥሮ ደን 

መመንጠርን፣ የገጸ ምድር ውሀ ክምችት መራቆትን በማስከተል የመሬትና ምርታማነት በእጅጉ 

እንዲቀንስ ምክንያት ሆኗል፡፡ ጥናቱ ከደጋው የአገራችን ክፍል በየዓመቱ ከ1900 ሚሊዮን ቶን ያለነሰ 

የአፈር መሸርሸር እንደሚያጋጥም ግምቱን አስቀምጧል፡፡ ሁኔታው ምርታማውን አፈር የሚያራቁት 

ከመሆኑም በላይ አንድ ቶን ለም አፈርን ለማግኘት በርካታ ዓመታትን የሚጠይቅ መሆኑ ጉዳቱን የከፋ 

ያደርገዋል፡፡ የአፈር መሸርሸር የአገራችንን ግብርናና ሥነ ምህዳርን ቀስ በቀስ እንዲጎዳ የሚያደርግ 

በመሆኑ በደጋው አካባቢ የሚታየው አፈር መሸርሸር የአገራችንን ሥነ-ምህዳር መራቆት በአፍሪካ 

ቀዳሚው ያደርገዋል፡፡ በአንዳንድ ተራራማ አካባቢዎች የተፈጥሮ ሀብት በመመናመኑ ደገኛው 

ህብረተሰብ እንኳን የዝናብ እጥረት ኖሮ በቂ ዝናብ በሚኖርበትም ወቅት የእለት ኑሮውን ለመቋቋም 

አዳጋች ሆኖበታል፡፡ በቀሪዎቹም ቢሆን የተፈጥሮ ሀብት መመናመኑ ቀሰ በቀስ በመዛመት ላይ በመሆኑ 

የችግሩ ግዝፈት የጊዜ ጉዳይ ከመሆን አያልፍም፡፡ የተፈጥሮ ሀብት መመናመኑ አዙሪት በሚሊዮን 

የሚቆጠሩ ዜጎችን መጉዳቱ ቀጣይ መሆኑ ጥርጥር የለውም፡፡ በመሆኑም የችግሩ አስከፊነት የረጅም 

ጊዜ ክስተት በመሆን የዜጎችን ኑሮ መፈታተኑ ከፍተኛው የመንግሥትና የህብረተሰቡ ተግዳሮት ነው፡፡ 

ይህ መልካም ያልሆነ ቀጣይ አዝማሚያ የመንግሥትንና የህብረተሰቡን አስቸኳይና አጣዳፊ 

ትኩረት የሚሻ ጉዳይ መሆኑ አይካድም፡፡ ቀደም ሲል የተጠቀሰው ጥናት ከተካሄደ ወዲህ የአገራችን 

የሕዝብ ቁጥር ከ2-6 እጥፍ በማደጉ የተፈጠሮ ሀብት የመመናመኑን ሂደት ፈጣን አድርጎታል፡፡ከዚያ 

ወዲህ ያንን የመሰለ ጥልቀት ያለው ጥናት ያልተካሄደ ቢሆንም በአሁን ወቅት ያሉ የውሀማ ዳርቻዎች 

ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ በአሁን ወቅት ይኖራሉ ማለት ሞኝነት ነው፡፡ ባለፉት ዓመታት በእርሻ 

መሬት መስፋፋት ምክንያት ለአደጋ ተጋላጭ ያልሆኑ አካባቢዎች ጭምር በመታረስ ላይ መሆኑ  ግልጽ 

ነው፡፡ ይህም የመሬት መበጣጠስን፣ የነፍስ ወከፍ መሬት ድርሻ መጠን መቀነስን፣ እና መሬት 

አልባነትን ማስከተሉ ይታወቃል፡፡ በጥቅሉ ባለፉት 30 ዓመታት የታየውን አስከፊ ሁኔታን ለመቀልበስ 

የተወሰደ ጥረት አለመኖሩን የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ ያስገነዝባል፡፡ ከተራራማ አካባቢዎች ባሻገር 

በአርብቶ አደርና በከፊል አርብቶ አደሮች አካባቢም የአፈር መሸርሸሩ የአካባቢ ጥበቃ ስጋት ሆኗል፡፡ 
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ምንም እንኳ የአሃዛዊ መረጃ እጥረት ቢኖርም የሰብል እርሻ  በአርብቶ አደርና በከፊል አርብቶ አደሮች 

አካባቢ መለመዱ በአንድ በኩል የአፈር መሸርሸርን ከማባባሱም በላይ በሌላ ጎኑ በእንስሳት ሀብት 

እርባታና በእርሻ ሥራ መካከል መጣረስ እንዲኖር አድርጓል፡፡  

 

2.4 የግብርና ዕድገት ካለ ትራንስፎርሜሽን 

 

በዚህ ክፍል የግብርናውን ዘርፍ በተለይም የሰብል ምርት፣ጥራጥሬ፣የቅባት እህሎችና የእንስሳት ሀብትን 

አፈጻጸም ለማመልከት ተሞክሯል፡፡ 

 

2.4.1 የሰብል ምርት ንዑስ-ዘርፍ 

 

የሰብል ምርቶችን እድገት ለመገምገም ያለፉት ተከታታይ ዓመታት መረጃ ጥቅም ላይ 

ውሏል፡፡ መረጃው ባለፉት 38 ዓመታት ከ1972 እስከ 2010 የታረሰ መሬትን ሽፋን፣ ጠቅላላ ምርትና 

የምርት መጠን በሄክታር ያካትታል፡፡ በብሄራዊ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚከሰቱ ለውጦችን በተለይም 

በየዓመቱ የተገኙ የሰብል ምርት መጠን ለውጥን ለማጤን የረጅም ጊዜ መረጃዎችን መጠቀም ጠቃሚ 

ነው፡፡ የረጅም ዓመታት መረጃ በአጭር ጊዜ የሚከሰቱ ውጣ ውረዶችን መስመር ያስይዛል፡፡ 

በተጠቀሰው ዘመን ጠቅላላ ጥራጥሬ ምርት በ4.2 እጥፍ አድጓል፡፡ ይህም የሆነው የአርሶ አደሩ ቁጥር 

በመጨመሩ፣ የታረሰ መሬት መጠን ማደግ፣ የኬሚካል ማዳበሪያና የጸረ-ተባይ መድኃኒት አጠቃቀም 

መለመዱ እንዲሁም የግብርና አስተዳደር በመሻሻሉ እንደሆን ይታወቃል፡፡ ሆኖም ይህን መሰሉ 

የምርት እድገት ቢኖርም የገጠሩ ነዋሪ ኑሮ ተጨባጭ መሻሻል ያልታየበት አስተራረሱም ከኋላ ቀር 

ስልት ያልተላቀቀ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ በጥቅሉ የአገራችን የግብርና አፈጻጸም እድገት የታየበት ነገር ግን 

ትራንስፎርሜሽን ያላመጣ ነው፡፡  

በምስል 3 እንደተመለከተው በተጠቀሱት ዓመታት በእህል ሰብሎች የተሸፈነው መሬት 

በየዓመቱ በአማካይ በ2.13 በመቶ ያደገ ሲሆን ምርታመነት በ1.7 በመቶ፣ እንዲሁም የተሰበሰበው 

ምርት እድገት 3.8 በመቶ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የእህል ምርታማነት በ1972 ከነበረው 

ከ1,379 ኪ.ግ በሄክታር በ2012 ወደ 2,617 ኪ.ግ. በሄክታር በማደጉ ምርታማነትን በ1972 የነበረውን 

በእጥፍ ማሳደግ መቻሉን መገንዘብ ይቻላል (ምስል 3) ፡፡ ነገር ግን የአገራችን 2,617 ኪ.ግ. በሄክታር 

ግብጽ ከደረሰችበት 7,230 ኪ.ግ በሄክታር እና ከቻይና 5,886 ኪ.ግ በሄክታር (የ2009 የዓለም 

የምግብ ድርጅት መረጃ እንደሚጠቁመው) ሲወዳደር ኢትዮጵያ የግብርና ምርትና ምርታማነትን 

በሁለትና በሶስት እጥፍ ለማሳደግ የሚያስችል እምቅ ኃይል መኖሩን መገንዘብ አያዳግትም፡፡  
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ምስል 3፡ የተመረጡ የሰብል ዓይነቶች ምርት በሄክታር 

 
ምንጭ፡- በማዕከላዊ ስታትስቲክስ መረጃ ላይ በመመስረት በአቅራቢው የተዘጋጀ 

 

በመጠን እድገት የታየበት የሰብል ምርት አገሪቱ ያለባትን የምግብ እጥረት ለመቅረፍ የእህል ምርቶችን 

በማሳደግ ሊከሰት የሚችለውን የህብረተሰብ እሮሮ ለማርገብ በተደረገው ጥረት ነው፡፡ እድገቱ 

የመነጨው የአርሶ አደሩ ቁጥር በመጨመሩ፣ የታረሰ መሬት መጠን ማደግ፣ እንዲሁም ውስን ቢሆንም 

የኬሚካል ማዳበሪያና ምርጥ ዘር መጠቀም በመቻሉ ነው፡፡ የምግብ አቅርቦት መጨመር በዜጎች የኑሮ 

ሁኔታ ላይ መሻሻል ሊያሰከትል የሚችልባቸውን ኩነቶች በአምስት የግብርናው ዘርፍ አፈጻጸም 

መለኪያዎች አንጻር መገምገም ይቻላል፡፡ እነዚህም፣ የዜጎችን የምግብ ፍላጎት ማርካት፣ የአገር ውስጥና 

የውጭ ማህበራዊ ደህንነትን ማሳካት፣በግብርናው ዘርፍ መዋዕለ ንዋይን ማፍሰስና ማሽነሪዎችን 

መተካት መቻል፣ ሊያጋጥም የሚችል ድንገተኛ አደጋን የመቋቋም ችሎታን መገንባት፣ እና ጥሬ ሀብትን 

ማፍራት ናቸው፡፡ 

 

የዋና ዋና የእህል ምርት ሰብሎች አፈጻጻም ቀጥሎ ተመልክቷል፡፡ 

ጤፍ፡ ከጠቅላላው የእህል ምርቶች ከፍተኛውን የሚታረስ መሬት የሚሸፍን ሲሆን ከጠቅላላው 

የታረሰ መሬት 29.5 በመቶ፣ እንዲሁም ከጠቅላላው የእህል ምርት 19.7 በመቶ ድርሻን ይጋራል፡፡ 

ከሚታረሰው መሬት ከፍተኛውን ድርሻ እንዲይዝ ያደረገው አበይት ምክንያት ጤፍ ከሌሎች ምርቶች 

የተሻለ ዋጋ ያለውና ስንዴን ከመሳሰሉ ምርቶች ከእጥፍ በላይ ዋጋን ማስገኘቱ ነው፡፡ በአብዛኛው 

ሸማች በተለይም መካከለኛ እና ከዚያ በላይ ገቢ ያላቸው ዜጎች ቋሚ የምግብ ምርጫ ከመሆኑም በላይ 

በኤክስፖርት ገበያም ተፈላጊነቱ እያደገ ነው፡፡ የጤፍ እርሻ የሚሸፍነው መሬት በየዓመቱ በአማካይ በ2 

በመቶ በማደግ ላይ ሲሆን የምርት እድገቱም በአማካይ በየዓመቱ 3.65 በመቶ ነው፡፡ ነገር ግን 

ምርታማነቱ ባለፉት 38 ዓመታት ያደገው በየዓመቱ በአማካይ 1.62 በመቶ ብቻ ነው፡፡  

በቆሎ፡ ለበቆሎ ምርት የዋለው እርሻ መሬት በሁለተኛ ደረጃ የሚገኝ ሲሆን ከጠቅላላው እርሻ 

መሬትም 20.8 በመቶ ሽፋን አለው፡፡ የበቆሎ ምርት የአገራችንን ጠቅላላ እህል ምርት ሲሶውን 

የሚጋራ በመሆኑ በህብረተሰቡ የምግብ አቅርቦት ላይ ያለው ድርሻ ከፍተኛ ነው፡፡ ባለፉት ዓመታት 
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ምርቱ የሸፈነው የታረሰ መሬት በየዓመቱ በአማካይ በ2.76 በመቶ፣ የምርት መጠን በ5.0 በመቶ 

እንዲሁም ምርታማነቱ በ2.19 በመቶ ማደጉን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ 

ማሽላ፡ ማሽላ የእርሻ መሬትን 18.5 በመቶ የሚጋራ ሲሆን ከጠቅላላው የሰብል ምርት 19.3 በመቶ 

ድርሻ አለው፡፡ ባለፉት ዓመታትም በማሽላ የተሸፈነው መሬት በየዓመቱ በ1.71 በመቶ ሲያድግ ምርቱ 

በ3.11 በመቶ እንዲሁም ምርታማነቱ በ1.37 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል፡፡  

ስንዴ፡ ከጠቅላላው የእርሻ መሬት 16.6 በመቶ እንዲሁም ከጠቅላላ እህል ምርት 17.3 በመቶ ድርሻ 

አለው፡፡ ለስንዴ እርሻ የዋለው መሬት በየዓመቱ በአማካይ በ3.69 በመቶ ያደገ ሲሆን ምርቱም9  

በ6.18 በመቶ እንዲሁም ምርታማነቱ በ2.4 በመቶ በየዓመቱ በአማካይ ከፍ ብሏል፡፡ ስንዴ በቤት 

ውስጥ ለሚጋገር የባህላዊ ዳቦና በኢንዱስትሪ ለሚመረቱ ዳቦ፣ ፓስታ መኮረኒና ብስኩት እንዲሁም 

ከሌሎች እህሎች ጋር ተቀይጦ ለእንጀራ ግብዓትነት ያገለግላል፡፡ በአዲስ አበባና ዙሪያዋ፣ በአሩሲ፣ 

በባሌና በሌሎችም ስንዴ አምራች አካባቢዎች እንደ አሸን የፈሉት የዱቄት ፋብሪካዎች ለስንዴ ምርት 

ፍላጎት ማደግ ማሳያዎች ናቸው፡፡ ከዚህም በላይ በአገራችን ያለውን የስንዴ ምርት ፍላጎትና አቅርቦት 

አለመመጣጠን ተከትሎ ከፍተኛ መጠን ያለው የጠቅላላውን የአገር ውስጥ እህል ምርት 9 በመቶ 

ድርሻ ያለው ስንዴ ከውጭ በየአመቱ ማስገባት ግዴታ ሆኗል (ድሪባ 2010)፡፡  

ገብስ፡ ከሚታረሰው መሬት 9.3 በመቶ እንዲሁም ከጠቅላላ እህል ምርት 7.7 በመቶ ድርሻ አለው፡፡ 

በገብስ የሚሸፈነው መሬት በየዓመቱ በ0.57 በመቶ፣ ምርት በ2.19 በመቶ እንዲሁም ምርታማነቱ 

በ1.62 በመቶ በማደግ ላይ መሆኑ ተመልክቷል፡፡ 

 

2.4.2 የጥራጥሬ ሰብል ምርት 

 

አገራችን የበርካታ ጥራጥሬና የቅባት እህሎች መገኛና ባለቤት መሆንዋ ይታወቃል፡፡ እነዚህ 

የግብርና ምርቶችም ወሳኝ የምግብ ምንጮች ከመሆናቸውም በላይ ወደ ውጭ ተልከው የውጭ 

ምንዛሬ በማፍራት ላይ ናቸው፡፡ ነገር ግን ለአገር ውስጥ የምግብ አቅርቦትና የውጭ ምንዛሬ ምንጭነት 

ከሚያስገኙት ጠቀሜታ አንጻር ብቁ የሆነ የፖሊሲና የፕሮግራም ትኩረት ሲሰጣቸው አይስተዋልም፡፡ 

ጠቅላላው የጥራጥሬ ምርት ከ1972 እስከ 2010 በነበሩት ዓመታት በየዓመቱ በአማካይ በ2.75 በመቶ፣ 

በምርቶቹ የተሸፈነ መሬት በ1.56 በመቶ እንዲሁም ምርታማነታቸው በ1.17 በመቶ እድገት ማሳየታቸው 

ታውቋል (ምስል 4)፡፡  

ባቄላ: ከ1972 እስከ 2010 የጠቅላላውን የጥራጥሬ ምርቶች የታረሰ መሬት ሽፋን 29.8% እና የጠቅላላ 

ምርቶቹን 33.2% ድርሻ ይጋራል፡፡ ባለፉት 38 ዓመታት የታረሰው መሬት ዓመታዊ እድገት 0.89% 

ሲሆን የምርት ዓመታዊ አማካይ እድገቱ ደግሞ 1.73% ነበር፡፡ 

ቦሎቄ፡ በተመሳሳይ ጊዜ 20.8 በመቶ የሚሆነውን በጥራጥሬ ምርቶች የተሸፈነውን መሬት ሲጋራ 

የምርቶቹን 18.8 በመቶ ድርሻ አለው፡፡ የታረሰው መሬት ሽፋን በየዓመቱ በ7.7 በመቶ፣ ምርቱ በ8.28 

በመቶና ምርታማነቱ በ0.54 በመቶ ማደጉ ተዘግቧል፡፤  

 
9 በጠቅላላው ከሚመረተው የስንዴ ምርት ለፍጆታ የሚውለው ከ70-73 በመቶ የሚሆነው ብቻ መሆኑን 
መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ቀሪው ከ27-30 በመቶ የሚሆነው በልዩ ልዩ የድህረ-ምርት ብልሽት ምክንያት 
ለምግብነት ሳይውል ይቀራል፡፡ ከብልሽት መንስሴዎች መካከልም በውቂያ ጊዜ የሚሰባበር፤ በተባዮች የሚበላና 
የሚበላሽ፤ የተፈጥሮ ቀለሙን መቀየርና መሻገት፣የበቀለ፣ በውስጡ ልዩ ልዩ ተባዮችና አላስፈላጊ ቁሳቁሶች 
የተደባለቁበት መሆንና በመጥፎ ጠረን መበከል ናቸው፡፡ 
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አተር፡ 16.5 በመቶ የታረሰ መሬትንና 18 በመቶ የጥራጥሬ ምርቶችን ድርሻ ይይዛል፡፡ ዓመታዊ የታረሰ 

መሬት እድገቱም 1.02 በመቶ ሲሆን ምርት በ3.24 በመቶ እንዲሁም ምርታማነት በ2.19 በመቶ 

አድጓል፡፡  

ጓያ:  ከጠቅላላ ጥራጥሬ እርሻ 9.7 በመቶ ከምርቶቹ ደግም 10.3 በመቶ ድርሻ ነበረው፡፡ የታረሰው 

መሬት በየዓመቱ በአማካይ በ1.74 በመቶ፣ ምርቱ በ3.59 በመቶ እንዲሁም ምርታማነቱ በ1.82 በመቶ 

ዕድገት አስመዝግቧል፡፡  

ምስር:  በምስር የጥራጥሬ ምርት የተሸፈነው መሬት ከጠቅላላው የጥራጥሬ ምርት 8.1 በመቶ ድርሻ 

ሲኖረው በምርት ረገድም 6.3 በመቶ ይጋራል፡፡ ባለፉት 38 ዓመታት ምስር በታረሰ መሬት ሽፋን፣ 

በምርት መጠንና በምርታማነት በየዓመቱ በ2.89 በመቶ፣ በ4.76 በመቶ እና በ1.82 በመቶ በቅደም 

ተከተል እድገት አሳይቷል፡፡ 

በጥቅሉ ባለፉት ዓመታት የታዩት አፈጻጸሞች ኢትዮጵያ በጥራጥሬ ምርት ጉልህ እድገት 

ማሳየት እንደምትችል እንዲያውም አንዳንድ የጥራጥሬ ምርቶችን አሁን ካለው በዕጥፍ ለማሳደግ 

የሚያስችል መልካም እድል እንዳለ መገመት ቀላል ነው፡፡ 

 

ምስል 4፡ የተመረጡ የጥራጥሬ ሰብሎች ምርታማነት በሄክታር 1972-2009 

ምንጭ፡- በማዕከላዊ ስታትስቲክስ መረጃ በመመስረት በአቅራቢው የተዘጋጀ 

 

2.4.3 የቅባት እህሎች ምርትና ምርታማነት  

 

ሰሊጥ:  ከጠቅላላ የቅባት እህሎች አርሻ 39.4 በመቶ ሚሆነውን ሲሸፍን፣ በምርት ረገድ 23.2 በመቶ 

የሚሆነውን ይጋራል፡፡ ባለፉት ዓመታት በዚህ ምርት የተሸፈነው መሬት አማካይ ዓመታዊ እድገት 

15.34 በመቶ ሲሆን የምርት መጠን በ18.48 በመቶ እና ምርታማነቱ በ2.72 አድጓል፡፡ 

ኑግ፡ በ2010 በኑግ እርሻ የተሸፈነው መሬት ከጠቅላላው የቅባት እህሎች 31.1 በመቶ ሲሆን ምርቱ 

29.3 በመቶ ድርሻ ነበረው፡፡ አማካይ ዓመታዊ የኑግ እርሻ መሬት እድገት 2.62% የምርት መጠን 5.15 

በመቶና ምርታማነቱ ደግሞ 2.47 በመቶ ነበር፡፡ 
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ኦቾሎኒ:  ከጠቅላላ የቅባት እህሎች አርሻ 8.6 በመቶ ድርሻ ሲጋራ በምርት ረገድ 13.2 በመቶ 

ይሸፍናል፡፡ ባለፉት ዓመታት በዚህ ምርት የተሸፈነው መሬት አማካይ ዓመታዊ እድገት 11.22 በመቶ 

ሲሆን የምርት መጠን በ13.49 በመቶ እና ምርታማነቱ በ2.04 አድጓል፡፡ 

ተልባ፡ በተልባ እርሻ የተሸፈነው መሬት ከጠቅላላው የቅባት እህሎች 8.5 በመቶ ሲሆን ምርቱ 8.0 

በመቶ ድርሻ ነበረው፡፡ አማካይ ዓመታዊ የታረሰ መሬት እድገት 1.71% የምርት መጠን 3.87 በመቶና 

ምርታማነቱ ደግሞ 2.12 በመቶ ነበር፡፡  

አብሽ:  በእርሻ የተሸፈነው መሬት ድርሻ 3.5%፣ ምርቱ 4.0 በመቶ ከጠቅላላው ቅባት እህሎች ድርሻ 

ይዟል፡፡ የታረሰው መሬት በየዓመቱ በ3.77 በመቶ፤ ምርቱ በ8.05 በመቶ እና ምርታማነቱ በ4.12 

በመቶ ከፍ ብሏል፡፡ 

ጎመን ዘር፡ የጠቅላላ የቅባት እህሎችን የእርሻ ሽፋን 1.9 በመቶና ምርቱ ደግሞ 3 በመቶ ድርሻ አለው፡፡ 

የታረሰው መሬት በየዓመቱ በአማካይ የ0.52%፣ ምርቱ የ2.2 በመቶ እንዲሁም ምርታማነቱ የ1.67 

በመቶ እድገት አስመዝግቧል፡፡ 

 

ምስል 5፡ የተመረጡ የቅባት እህሎች ምርታማነት በሄክታር 1972-2010 

 
ምንጭ፡- በማዕከላዊ ስታትስቲክስ መረጃ በመመስረት በአቅራቢው የተዘጋጀ 

 

2.4.4 የእንስሳት ሀብት ንዑስ ዘርፍ 

 

የአገራችን የእንስሳት ሀብት ዘርፍ ከሰብል ምርት አፈጻጸም በባሰ ሁኔታ በኋላ ቀር አካሄድ የሚተዳደር 

ነው፡፡ የአርሶ አደሩና የአርብቶ አደሩን የእንስሳት ሀብት ባለቤትነትና ጂኦግራፊያዊ ስርጭቱን የሚያሳይ 

መረጃ በቅደም ተከተል በሰንጠረዥ 2 እና 3 ተመልክቷል፡፡ በሰብል እህል አብቃይ አከባቢ የሚገኙ 

ቁጥራቸው 3.7 ሚሊዮን (29.16 በመቶ) የአርሶ አደሩ ቤተሰቦች ምንም ዓይነት የእንስሳት ሀብት 

የሌላቸው ሲሆን የእንስሳት ሀብት ካለቸው 11 ሚሊዮን ቤተሰቦች 92.7 በመቶ የሚሆኑት ከ1 እስከ 9 

የሚደርሱ እንስሳት ባለቤት ናቸው፡፡ ክልላዊ ስርጭትን በተመለከተ የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግሥት ከፍተኛውን ቁጥር (በ4.7 ሚሊዮን እንስሳት) ሲይዝ በሁለተኛ ደረጃ የአማራ ብ.ክ.መ. 
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(3.8 ሚሊዮን)፣ እንዲሁም በሶስተኛ ደረጃ የደቡብ ብ.ብ.ሕ.ክ.መ (2.8 ሚሊዮን) እንስሳት ሀብት 

ባለቤት ናቸው፡፡.ጥቂት ክልሎች በጋማ ከብት የበለጸጉ ናቸው፡፡ 1) በአህዮች፡ አማራ ብ.ክ.መ 1.878 

ሚሊዮን፤ ኦሮሚያ ብ.ክ.መ 1.988 ሚሊዮን፤  ትግራይ 521,928 እና ጋምቤላ 496,226 ባለቤት 

በመሆን  የጠቅላላ በአገሪቱ የሚገኙ አህዮችን ቁጥር 95.7 በመቶ ይይዛሉ፡፡ 2) ፈረስ፡ ትግራይ 2,983 

አማራ 299,890 እና ኦሮምያ 722,377 ባለቤት ናቸው፡፡ 
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ሰንጠረዥ 2: በሀገሪቱ ክልሎች በዋና ዋና ሰብል አብቃይ አከባቢ ያለው የእንስሳት ሀብት ይዞታ መጠን 2007 

የክልል መንግሥታት  
የእንስሳት ሀብት ይዞታ መጠን በአባወራ/እማወራ ብዛት 

ምንም የሌለው 1-2 3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199  ጠቅላላ ድምር 

ትግራይ 287,353 263,330 335,260 267,238 70,967 13,729 1,481 103 952,108 

አፋር 87,705 29,204 32,232 52,270 38,498 15,908 2,941    171,053 

አማራ 1,003,187 1,387,062 1,349,692 953,993 132,376 11,283 1,389   3,835,795 

ኦሮሚያ 1,355,894 1,455,720 1,368,273 1,423,287 419,686 57,115 2,371 144 4,726,596 

ሶማሌ 48,097 23,708 26,888 31,019 14,750 4,041 196   100,602 

ቤንሻንጉል ጉሙዝ 127,592 32,028 26,625 30,093 13,925 4,754 161   107,586 

ደ/ብ/ብ/ሕ/ክ 772,980 1,105,073 979,778 634,189 90,814 22,156 4,574 1,339 2,837,923 

ጋምቤላ 34,299 7,850 5,172 4,657 4,971 4,033 413 68 27,164 

ሀረሪ 5,904 10,024 6,821 2,986 397       20,228 

ድሬዳዋ 8,822 10,560 6,638 1,765 97       19,060 

ሀገር አቀፍ  3,731,833 4,324,559 4,137,379 3,401,497 786,481 133,019 13,526 1,654 12,798,115 

ድርሻ (በመቶኛ) 29.16 33.79 32.33 26.58 6.15 1.04 0.11 0.01   

ምንጭ፡- የማዕከላዊ ስታትስትክስ ኤጀንሲ፡ 2008 
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የአርብቶ አደር ቤተሰቦች የእንስሳት ሀብት ባለቤትነት ስርጭት የሚያሳየው መረጃ ደግሞ በሰንጠረዥ 3 

ቀርቧል፡፡ የአርብቶ አደር አካባቢ ነዋሪ የጠቅላላ አገሪቱን የቀንድ ከብት 14 በመቶ፤ በግ 19 በመቶና 

ፍየሎች 35 በመቶ ድርሻ አለው፡፡ ይህም 86 በመቶ የሚሆነው የእንስሳት ሀብት የሚረቡት በጥምር 

ግብርና በሚተዳደሩ አርሶ አደር ባለቤትነት በመሆኑ አረባቡ ለእርሻ የሚውለውን መሬት ለግጦሽ 

እንዲያውል የሚያስገድድ መሆኑን መረዳት አያዳግትም፡፡ የእንስሳት ሀብት ባለቤትነት ክልላዊ 

ስርጭትና ስፔሻላይዜሽን ያለበትን ሁኔታ ማወቁ ዘርፉን ለማዘመን ለሚወሰዱ እርምጃዎች መረጣና 

አፈጻጸም ጠቃሚ መሆኑን ሰንጠረዥ 2 እና 3 ያመለክታሉ፡፡  

 

ሰንጠረዥ 3: በ2007 ዓ.ም በአርብቶ አደሮች አካባቢ የቤት እንስሳት ይዞታ ሁኔታ 

የቤት እንስሳቶቹ ብዛትና 

የባለቤትነት ሁኔታ 
አፋር 

ቦረና 

(ኦሮሚያ) 

ጉጂ 

(ኦሮሚያ) 

ባሌ 

(ኦሮሚያ) 
  ሶማሌ 

ደቡብ ኦሞ 
(ደ/ብ/ብ/ክ/መ) 

ጠቅላላ 

ድምር 

የቀንድ 

ከብት 

ብዛት 1,495,054 1,081,553  1,503,241  1,566,521  631,059  1,776,996  8,054,424  

በአባወራ/እማወራ ብዛት 156,239  134,459  268,668  280,022  97,836  110,123  1,047,347  

አማካይ ይዞታ 9.6  8.0  5.6  5.6  6.5   16.1  7.7  

በግ 

ብዛት 1,732,090  343,674  567,042  298,293  1,308,309  1,243,506  5,492,914  

በአባወራ/እማወራ ብዛት 144,920  60,496  148,752   48,011   95,036   69,912  567,127  

አማካይ ይዞታ 12.0  5.7  3.8  6.2  13.8   17.8  9.7  

ፍየል 

ብዛት 3,301,056  876,139  423,698  726,394  1,835,811  3,084,232  10,247,330  

በአባወራ/እማወራ ብዛት 170,139  92,727  87,981  136,867  114,383  64,271  666,368  

አማካይ ይዞታ 19.4  9.4  4.8  5.3  16.0  48.0  15.4  

ፈረስ 

ብዛት   874  168,299  90,685   21,109  280,967  

በአባወራ/እማወራ ብዛት   874  90,730  37,832   3,508  132,944  

አማካይ ይዞታ 
 1.0  1.9  2.4   6.0  2.1  

አህያ 

ብዛት 133,481  73,762  97,997  239,705  148,724  26,215  719,884  

በአባወራ/እማወራ ብዛት 98,659  46,753  65,726  156,190  91,791  11,453  470,572  

አማካይ ይዞታ 1.4  1.6  1.5  1.5  1.6  2.3  1.5  

በቅሎ 

ብዛት 636  2,102  16,291  17,272  71  5,110  41,482  

በአባወራ/እማወራ ብዛት 636  1,915  13,141  15,354  71  3,639  34,756  

አማካይ ይዞታ 1.0  1.1  1.2  1.1  1.0  1.4  1.2  

ግመል 

ብዛት 460,624  75,622  24,193  29,639  362,291   952,369  

በአባወራ/እማወራ ብዛት 78,463  17,464  7,608  10,961  42,247   156,743  

አማካይ ይዞታ 5.9  4.3  3.2  2.7  8.6   6.1  

ዶሮ 

ብዛት 106,355  689,154  914,064  710,593  177,300  1,218,629  3,816,095  

በአባወራ/እማወራ ብዛት 17,865  86,440  137,528  116,638  29,192  96,405  484,068  

አማካይ ይዞታ 6.0  8.0  6.6  6.1  6.1  12.6  7.9  

የንብ ቀፎ 310  68,953  223,067  190,847  2,022  73,949  559,148  

ምንጭ፡- የማዕከላዊ ስታትስትክስ ኤጀንሲ፡ 2008 
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ሰንጠረዥ 4 እንደሚያመለክተው አገራችንን የከፍተኛ እንስሳት ሀብት ባለቤት ከመሆኗም በላይ 

ከአርብቶ አደሩ ባሻገር በእርሻ ሥራ የሚተዳደረው ገበሬም ቢሆን ከዘርፉ ተጠቃሚ መሆኑን መገንዘብ 

ይቻላል፡፡ በአገሪቱ 56.7 ሚሊዮን የቀንድ ከብት፣ 29.3 ሚሊዮን በጎችና 29.1 ሚሊዮን ፍየሎች 

መኖራቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በመሆኑም ዘርፉን በማዘመን አርብቶ አደሩንና አርሶ አደሩን 

ተጠቃሚ ለማድረግና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውንም ለመደገፍ የሚያስችል እምቅ ኃይል መኖሩን 

መረጃው ያመለክታል፡፡ 

 



የግብርና እና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በኢትዮጵያ             ግብረ መጽሔት 01/2020 
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ሰንጠረዥ 4፡ ጠቅላላ የኢትዮጵያ የእንስሳት ሀብት 2007 

  ከብቶች በጎች ፍየሎች ፈረሶች በቅሎዎች አህያዎች ግመሎች ዶሮዎች የንብ ቀፎ 

ትግራይ 4,578,181 1,817,305 4,255,290 3,543 3,754 753,450 55,921 6,189,848 250,598 

አፋር 1,580,313 1,665,727 3,149,351   377 124,787 434,291 132,215 2,360 

አማራ 14,710,911 10,024,277 6,064,944 420,760 157,213 2,677,429 66,364 18,031,121 1,361,329 

ኦሮሚያ 22,925,730 9,715,587 7,849,924 1,222,760 156,331 3,007,027 239,357 20,076,129 2,864,320 

ሶማሌ 645,166 1,296,412 1,903,891   221 136,159 353,124 162,884 1,351 

ቤንሻንጉል ጉሙዝ 659,587 104,547 440,719 1,672 1,936 67,702 1,151 1,375,326 218,616 

ደ/ብ/ብ/ሕ/ክ 11,215,636 4,580,220 5,092,628 382,927 78,334 630,492 2,865 10,433,773 1,127,618 

ጋምቤላ 278,584 35,476 88,610 683 25 846   307,387 55,502 

ሀረሪ 62,401 6,287 57,624 773   11,445 4,363 71,419 1,291 

ድሬዳዋ 49,880 86,545 209,982   137 18,699 6,670 86,617 2,278 

  56,706,389 29,332,383 29,112,963 2,033,118 398,328 7,428,036 1,164,106 56,866,719 5,885,263 

ምንጭ፡- የማዕከላዊ ስታትስትክስ ኤጀንሲ፡ የግብርና ናሙና የመስክ መረጃ፡ 2007  



የግብርና እና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በኢትዮጵያ         ግብረ መጽሔት 01/2020 
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በቅርብ ጊዜ የአገራችንን የእንስሳት ሀብት ዘርፍን ለማዘመን የሚያስችሉ በርካታ ጥናቶችና 

ምክረ-ሀሳቦች ቀርበዋል (UNIDO 2005, ILRI 2009, FAO 2011)፡፡ የተባበሩት መንግስታት 

የኢንዱስትሪ ልማት ተቋም ያደረገው ጥናት የአገራችን የወተት ሀብት ምርታማነት እጅግ ዝቅተኛ 

መሆኑን ያመለክታል፡፡ ጥናቱ ሁኔታውን በአሃዝ አስደግፎ ሲገልጸው በአገራችን ከ1992- 2002 

በነበሩት ዓመታት የአንድ ላም አማካይ ወተት ምርት 2160 ኤች ጂ/በዓመት ሲሆን የወተት ምርት 

በጎረቤት ኬንያ 5500 ኤች ጂ፣ በግብጽ 14500 ኤች ጂ/በዓመት እና በደቡብ አፍሪካ 32700 ኤች 

ጂ/በዓመት ጋር ሲወዳደር በአገራችን የወተት ሀብት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ከፍተኛ እምቅ 

ኃይል መኖሩን መረዳት ይቻላል፡፡ በአሁኑ ወቅት በአገራችን ከሚመረተው ጠቅላላ የወተት ምርት 90 

በመቶ የሚሆነው በአነስተኛ ገበሬዎች የሚመረት፣ በግጦሽ መሬት ላይ የተመሰረተ እና አብዛኛውም 

ከራስ ፍጆታ የማያልፍ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ለገበያ የሚቀርበውም ቢሆን ኢመደበኛ በሆነ የስርጭትና 

ግብይት ስርዓት የሚካሄድ ነው፡፡ ህጋዊና መደበኛ አካሄድን ተከትሎ የሚከናወነው ግብይት ውስን 

ነው፡፡ በመሆኑም ኢመደበኛ አካሄዱ በሕጋዊ ንግድ ፈቃድ የማይመራ፣ መተዳደሪያ ደንብ የሌለው፣ 

በዝቅተኛ ወጪ የሚመራ ነገር ግን ከመደበኛ ገበያው ጋር ሲነጻጸር የማምረቻ ወጪው ከፍተኛ የሆነ 

ነው፡፡ ባህላዊ የሆነው የወተት ተዋጽኦ አመራረትና ገበያ ስርዓት በተለይም ባሕላዊ የቅቤ አመራረት 

በአገራችንን የወተት ተዋጽኦ ከፍተኛ ድርሻ አለው፡፡ ነገር ግን አመራረቱ ባሕላዊና ኋላ ቀር በመሆኑ 

አስተማማኝና በቂ አቅርቦት የሌለውና ንጽሕናው አጠያያቂ በመሆኑ የምርቱን ጥራት ዝቅ ያደርገዋል፡፡ 

የወተት ምርት አሰባሰቡና ትራንስፖርቱ ዘመን በወለዳቸው የማቀዝቀዣና ተያያዥነት ባላቸው 

የቴክኖሎጂ ውጤቶች የማይታገዝ በመሆኑ የወተትና ወተት ተዋጽኦ ውጤቶችን የምርት ጥራት ዝቅ 

ከማድረጉም በላይ ለብክነት የተጋለጠ ያደርገዋል፡፡ በመደበኛ ንግዱ የተሰማሩ አምራቾችም ስራቸው 

በበርካታ ችግሮች የተተበተበ ነው፡፡ ከነዚሀም መካከል አስተማማኝ ያልሆነ አቅርቦትና ውድ ዋጋ 

ያላቸው የማሸጊያ ቁሳቁሶች መኖር ለአመራረቱ አለመዘመን ከፍተኛ ተግዳሮት ናቸው፡፡ በሥራ ላይ 

ያሉት አምራቾችም ቢሆኑ ወቅቱ የሚዋጀውን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ጥራቱን የጠበቀና 

ተጨማሪ እሴት ያለው የወተት ተዋጽኦ ምርቶችን  ለምሳሌ አይብ፣ እርጎ፣ ቺዝ እና መሳሰሉትን ገበያው 

በሚፈልገው መጠን በማቅረብ ደረጃ ላይ አለመሆናቸው ግልጽ ነው፡፡  

የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ተቋም ጥናት እንደሚጠቁመው በአገራችን 

ብዛት ያላቸው ጥገቶች ቢገኙም ለውጭ ገበያ የሚቀርብ የወተት ተዋጽኦ ምርት አለ ማለት አይቻልም፡፡ 

ውስን መጠን ያለው የቅቤ ምርት ለጥቂት አገሮች ጂቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ደቡብ አፍሪካና ለኢትዮጵያ 

ዲያስፖራ ማህበረሰብ ብቻ የሚቀርብ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ወደ አገር ውስጥ የሚገባው የወተት 

ተዋጽኦ በየዓመቱ በመጠን በመጨመሩ በ1999 ከነበረው ዋጋ 5 ሚሊዮን ዶላር በ2002 ወደ 16 

ሚሊዮን ዶላር አድጓል፡፡ ይህም መጠን አነስተኛ ቢመስልም ወደ ውጭ ከተላከው ጋር ሲወዳደር 

ሚዛን የሚደፋ ነው፡፡ 

በባህላዊም ሆነ በዘመናዊ መንገድ ለገበያ የሚቀርብ የእንስሳት ሀብት ልማት ትልቁ ተግዳሮት 

የእንስሳት መኖ ችግር ነው፡፡ እንስሳት የሚሰማሩባቸው የግጦሽ መሬት ለእርሻ ሥራዎች እየዋለ 

በመሆኑ ችግሩን ያባብሰዋል፡፡ በዘርፉ የተደረጉ በርካታ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት በኢትዮጵያ 

የእንስሳት ዘርፍ ምርትና ምርታማነት ዝቅተኛ እንዲሆን ያደረገው ዋና መንስኤ ጥራት የሌለው እና በቂ 

አቅርቦት የሌለው የእንስሳት መኖ ነው፡፡ የዓለም የምግብ ድርጅት (በ2011 ዓ.ም) እንዲሁም በዲዬ እና 

ሌሎችም (በ2010 ዓ.ም) ተደረጉ ጥናቶች በዘመናዊ መንገድ ለገበያ ለሚቀርብ የእንስሳት ምርት የመኖ 

አቅርቦት እጥረት እንቅፋት መፍጠሩን ያስገነዝባሉ፡፡  
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ልዩ ልዩ ጥናቶች ከለዩዋቸው ዋና ዋና የመኖ አቅርቦት ችግር መንስኤዎች መካከል የሚከተሉት 

በዋናነት ይጠቀሳሉ፡- እነዚህም፣ 

ሀ. በወቅቶች ተለዋዋጭነት ተጽዕኖ ላይ የወደቀ አቅርቦት፣ የመኖ እጥረት እና መኖውን ለማዘጋጀት 

የሚያስፈልገው ግብዓት ዋጋ መወደድ የእንስሳት መኖ አቅርቦትን በዘላቂነትና ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ 

እንዳይቀርብ እንቅፋት መፍጠሩ፤  

ለ. የእንስሳትን መኖ የሚያቀርቡ እና የእንስሳት እርባታ ንዑስ ዘርፎች ከፍተኛና ተደራራቢ የታክስ 

ጫና ያለበት መሆኑ፤ ለምሳሌ የእንስሳት መኖውን ለመዘጋጀት ጥቅም ላይ በሚውለው ግብዓት ላይ 

የ15 በመቶ ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚጣልበት ሲሆን፣ በተጨማሪም በእነዚሁ ግብዓቶች 

አማካይነት ተቀነባብሮ በሚዘጋጀው መኖ ምርቱ ላይ ሌላ የ15 በመቶ ተጨማሪ እሴት ታክስ 

ይከፈላል፡፡ የዶሮ እርባታን በሚመለከት በመንግሥት በቅርቡ የተወሰደው እርምጃ ይበል የሚያሰኝ 

ነው፡፡ በዶሮ ምግብ ግብዓቶች ላይ ተጥሎ የነበረውን ተጨማሪ እሴት ታክስ ሙሉ ለሙሉ 

እንዲቀር ተደርጓል፡፡ ለዶሮ እርባታ የሚያገለግሉ የመኖ ግብዓቶችና ሌሎች መሳሪዎች ከውጭ 

የሚገቡ መሆኑ ይታወቃል፡፡  

ሐ. ለገበያ የሚቀርብ የእንስሳት መኖ ጥራትና ደህንነት ማረጋገጥ አስቸጋሪ መሆኑ በተለይም በቅባት 

እህሎች ተረፈ ምርትም ሆነ በሌሎች የተቀነባበሩ የዶሮ መኖዎች ላይ ሊኖር የሚችለውን ከፍተኛ 

የአፍላቶክሲን መጠንን መቆጣጠር አዳጋች መሆኑ፤  

መ. የእንስሳት መኖ የሚያዘጋጁ ማሽኖች ከአቅማቸው በታች እያመረቱ በመሆኑ ተቀነባብሮ ለሚዘጋጅ 

የእንስሳት መኖ ያለውን ፍላጎት በሚፈለገው ደረጃ ማሟላት አለመቻሉ፤   

ሰ. ተረፈ-ምርቶችን፣ ንጥረ-ነገሮችንና ቫይታሚኖችን እንደገና የማቀነባበር አቅም ዝቅተኛ መሆኑ እና 

ከውጭ አገር ማስገባቱ ከዋጋና ከውጭ ምንዛሬ ፍላጎት አንጻር አስቸጋሪ መሆኑ፤  

ረ በዘመናዊ መንገድ ለገበያ የሚቀርብ የእንስሳት መኖ ዘርፍን ለማበረታት ጥቅም ላይ የዋለ የቴክኒክ 

ድጋፎች (ለምሳሌ፡-ጥናቶች፣ የኤክስቴሽን አገልግሎት) አነስተኛ መሆን እንዲያውም በጭራሽ የሌለ 

መሆኑ፤ 

ሠ የግብዓት ዋጋ በመጨመሩና የአገልግሎት አሰጣጡ ምቹ ባለመሆኑ የእንስሳት መኖ የሚያዘጋጁ 

አምራቾች በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ፡፡  

ሸ. በ2000 ዓ.ም የተቋቋመው የኢትዮጵያ እንስሳት መኖ ኢንዱስትሪ ማህበር አሁንም ለጋና 

ወደሚጠበቀው ደረጃ ያልደረሰ ተቋም ነው፡፡ ተቋሙም የቴክኒክ፣ የፋይናንስና መዋቅራዊ 

ተግዳሮቶችን አሉበት፡፡  

 

የዓለም የምግብ ድርጅት ጥናት የአግሮ-ኢንዱስትሪ ምርቶች በሀገሪቱ ያጋጠመውን  

የእንስሳት መኖ እጥረት ችግርን ለማቃለል ትልቅ ፋይዳ ያለው መሆኑን  በግልጽ ያሳያል፡፡ በጥናቱም 

ለመኖ ዝግጅት የሚውሉ አብዛኞቹን የአግሮ-ኢንዱስትሪ ተረፈ-ምርቶች የተዘረዘሩ ሲሆን፣ ከነዚህም 

ውስጥ ከዱቄት ፋብሪካዎች፣ ከስኳር ፋብሪካዎች፣ ከምግብ ዘይት ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች፣ ከቢራ 

ፋብሪካዎች፣ ከቄራዎች፣ ከዓሳ ማስገሪያዎች፣ የሚገኙትን ተረፈ-ምርቶችን ያጠቃልላል፡፡ ሞላሰስ 

የኢታኖል ምርትን ለማምረት የሚውል ቢሆንም ሌሎቹ የስኳር ተረፈ-ምርቶች ግን የእንስሳት መኖን 

ለማዘጋጀት በተለይም በከተሞች እና በዙሪያቸው የሚገኙ እንስሳትን ለመመገብ ትልቅ ፋይዳ አላቸው፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በመላ ሀገሪቱ ከ300 የማያንሱ የስንዴ ዱቄት ፋብሪካዎች የሚገኙ ሲሆን፣ ከነዚህም 

ውስጥ 140 ያህሉ በአዲስ አበባና አካባቢዋ የሚገኙ ናቸው፡፡ በተጨማም 202,134 ቶን የፋጉሎ ምርት 

ከቅባት እህሎች፣ ከኑግ፣ ከለውዝ፣ ከሰሊጥ እና ከሱፍ በየዓመቱ ይመረታል፡፡ በስፋት ወደ ወጭ 
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የሚላኩ የቅባት እህሎች እምብዛም እሴት ሳይጨመርባቸው በመሆኑ ለእንስሳት መኖ ዝግጅት 

የሚሆነው ተረፈ-ምርት አቅርቦት ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ያሳድራል፡፡ በዚህ ረገድ የአዲስ አበባ ቄራዎች 

ከእንስሳት ተረፈ-ምርቶች የሚያዘጋጀው የዶሮ ምግብ በበጎ ጎኑ የሚጠቀስ ነው፡፡  ከቢራ ፋብሪካዎች 

የሚገኙ ተረፈ-ምርቶች ወደ 635,343 ቶን ያህል ሲሆን፣ ከዚህም ውስጥ 515,097 ቶኑ በኦሮሚያና 

ትግራይ ክልሎች ካሉ ፋብሪካዎች ብቻ የሚገኝ ነው፡፡ በሌሎቹ ክልሎች የሚገኙ ፋብሪካዎችን 

አስተዋጽኦ የሚያመለክት መረጃ ለጊዜው ማግኘት አልተቻለም፡፡  

በአጠቃላይ የአግሮ-ኢንዱስትሪ ተረፈ-ምርቶች በሚፈለገው መጠን በየትኛውም ቦታ 

እየተመረቱ አይደለም፡፡ ለዚህም አንዱ ምክንያት ተረፈ-ምርቶቹን የሚያመነጩት አግሮ-

ኢንዱስትሪዎች እንደ ግብዓት በሚጠቀሙባቸው እንደ ስንዴ እና የቅባት እህል እንዲሁም የውሃና 

የኤሌክትሪክ ኃይል እጥረት የተነሳ ከአቅም በታች እንዲሰሩ በመገደዳቸው ነው፡፡ በተጨማሪም ሌሎች 

ተያያዥ ችግሮችም የሚገኙ ሲሆን፣ ከነዚህም ውስጥ ተረፈ-ምርቶችን ለማከማቸት የሚያገለግል ምቹ 

ቦታ አለመኖር፣ ለተጠቃሚዎች በፍጥነት ለማጓጓዣ የሚረዱ ከፕላስቲክ ወይም ከብረት የተሰሩና 

የማያፈሱ ኮንቴይነሮች እና ለመጫንና ለማውረድ የሚያስፈልጉ ማሽኖች እጥረት መኖር ከፍተኛ 

ተግዳሮቶች ናቸው፡፡ ተረፈ-ምርቶችን የሚያመርቱ እንዱስትሪዎችን ያለ ማንም ጣልቃ-ገብነት ከመኖ 

ኢንዱስትሪዎች ጋር ማስተሳሰር፣ ምርቱ በሚመረትበት ቦታ የማድረቂያ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ፣ 

የተረፈ-ምርቶችን አያያዝና አቀማማጥ በሚመለከት የአቅም ግንባታ ሥራዎችን መስራት ብክነትን 

በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ ያግዛል፡፡ ሌላው ጉዳይ እነዚህ ተረፈ-ምርቶች የእንስሳት መኖ ለማዘጋጀት 

ያላቸውን ጠቀሜታና የሚያስገኙትን ተጨማሪ እሴት በሚመለከት ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል፡፡  

በኢትዮጵያ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ በ2010 ዓ.ም በዓለም የምግብ ድርጅት የእንስሳት 

መኖ አቅርቦትን በተመለከተ በተካሄደው ጥናት መሰረት የአርብቶ-አደሩ ትልቁ ፈተና በቂ የእንስሳት 

ምግብና የውሃ እጥረት ሲሆን፣ ለዚህም ዋናው ምክንያት አርብቶ-አደሮቹ የሚኖሩበት አካባቢ 

በተፈጥሮ ደረቅ በመሆኑና የነበረው የግጦሽ መሬትም እየተመናመነ መሄዱ ነው፡፡ በመሆኑም የመኖ 

ዋስትና ሥርዓትን ተቋማዊ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው፡፡ የእንስሳት መኖ በሚመለከት በኢትዮጵያና 

በቀጠናው ሀገራት ያለውን ፍላጎት፣ አቅርቦት፣ ክፍተት እና እጥረቱ የሚኖረውን እንድምታ በመለየት 

የማሻሻያ ተግባራትን መውሰድ ጠቃሚ ጉዳይ ነው፡፡ ይህም በአጭር፣ በመካከለኛ ዘመንና በረጅም ጊዜ 

የሚወሰዱ እርምጃዎችን በመለየት ውጤታማ ተግባራትን ለማከናወን ያግዛል፡፡  

ሌላው በ2009 ዓ.ም በዓለም-አቀፍ እንስሳት ሀብት ጥናት ኢንስቲቱት የተካሄደው ጥናት 

ሲሆን፣ ጥናቱም ሦስት ዋና ዋና የእንስሳት ሀብት የእሴት ሰንሰለቶችን ለይቶ አስቀምጧል፡፡ እነዚህም 

ለስጋና ለእንቁላል የሚሆን የዶሮ እርባታ፣ በዋናነት ለወተት የሚሆኑ የተዳቀሉ ከብቶች እና ለስጋ 

የሚሆኑ ከብቶች፣ በጎች፣ ፍየሎችና ግመሎች ናቸው፡፡ ይህም የሚያጠቃልለው አነስተኛ ይዞታ 

ያላቸውን ቤተሰቦች፣ በዋናነት ለንግድ የተቋቋሙ በሀገሪቱ ዝቅተኛ ቦታዎች እንስሳትን የሚያረቡ 

እንዲሁም በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች ጥምር-ግብርና (እርሻና የእንስሳት እርባታ) ላይ የተሰማሩትን 

በዝናብ አጠርና በቂ ዝናብ ያላቸውን በሙሉ ነው፡፡  

በጥቅሉ ከፍ ብሎ የተጠቀሱትና ሌሎችም በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች አንደሚጠቁሙት 

የአገራችን እንስሳት ሀብት በመንጋ ብዛት ከፍተኛ ነው፡፡ ዘርፉ ለብሄራዊ የኢኮኖሚ እንዲሁም በዘርፉ 

ለተሰማሩ የኑሮ መተዳደሪያ ቢሆንም በርካታ እንቅፋቶች የተጋረጡበት መሆኑ ተደጋግሞ ተገልጿል፡፡ 

ከእነዚህም መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡፡ 
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✓ በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የመሰረተ-ልማት ችግርና ያልዳበረ ገበያ ሥርዓት ከዘርፉ የሚገኘውን 
ተጨማሪ እሴት ከ31.5 በመቶ እንዳይበልጥ አድርጎታል፡፡ ይህም ባደጉት አገራት (በኢንዱስትሪ 

በበለጸጉ) አገሮች ካለው መቶ በመቶ አፈጻጸም ጋር ሲወዳደር አጅግ ያነሰ ነው፡፡  

✓ አጫጭር የአቅርቦት ሰንሰለት መኖሩ ከምርት በኋላ የሚከሰተውን ብክነት ለማሳነስ አስተዋጽኦ 
ያደርጋል፡፡ በመሆኑም ከወተት ምርት 3.4 በመቶ እና ከሥጋ ደግሞ ከ11-24 በመቶ ብክነት ሊኖር 

እንደሚችል ይገመታል፡፡ 

✓ ምንም እንኳ በስጋና ወተት ምርት ኢንዱስትሪ የተሰማሩ ቁጥራቸው ውስን በመሆኑ የአቅርቦት 

ውድድሩ አነስተኛነት ወደ ዘርፉ ለመግባት የሚያበረታታ ቢሆንም የመሬትና የብድር አቅርቦት 
ችግር እንቅፋት መሆኑ አልቀረም፡፡ ምቹ ያልሆነ የህግ ማዕቀፍ መሬትን ለማግኘት እንቅፋት 
በመፍጠሩ እና የፊሲካል ፖሊሲው የእንስሳትን መኖ ምርት ለማምረት የማያበረታታ በመሆኑ 

የግል ባለሀብቱ በዘርፉ ለመሰማራት ፍላጎት እንዳይኖረው አድርጎታል፡፡  

✓ የመኖ አቅርቦትን በተለይም የግጦሽ ሣር እጥረት የእንስሳትን ብዛት ለመጨመር ትልቁ ተግዳሮት ነው፡፡ 

✓ እንስሳትን የሚያጠቁ በሽታዎች እነዚህም የእግርና አፍ በሽታ፣ ተባዮች (መዥገርን ጨምሮ)፣ ጸጸ-
ፍላይ፣ እከክ ወዘተ. ዋና ዋና የሚጠቀሱ ችግሮች ናቸው፡፡ 

 

3. የግብናና  ገጠር  ልማት ትራንስፎርሜሽን  ሂደት  ማእቀፍ  
3.1 የግብርናና ገጠር ልማትን ንድፈ-ሀሳብ መገንዘብ  
 

በአገራችን በአማርኛ፣ በኦሮምኛና በሌሎችም ቋንቋዎች በሚጻፉ የፖሊሲና ፕሮግራም 

ሰነዶች የግብርና ትራንስፎርሜንሽን የሚይዘውን ንድፈ ሃሳብ ለማመልከት በትክክለኛ መንገድ ገላጭ 

የሆነ ቃል ወይም ቃላት ማግኘት አስቸጋሪ ነው፡፡ በመሆኑም በቃላት አጠቃቀምም ሆነ 

የትራንስፎርሜሽን ሂደቱ አጀማመር የሁሉንም ስምምነት ያገኘ ሊሆን አልቻለም፡፡ ሁኔታውን የበለጠ 

አሳሳቢ የሚያደርገው የግብርና ትራንስፎርሜሽን ንድፈ-ሀሳብን በተመለከተ በአገራችን ምሁራዊም ሆነ 

የፖሊሲ ውይይቶች መካከል ግልጽ የሆነ ስምምነት አለመኖሩ ነው፡፡ በመሰረቱ የግብርና 

ትራንስፎርሜሽን ንድፈ-ሀሳብ የጠራና ትክክለኛ ዓላማን የሰነቀና በአግባቡ የተቀመረ ሊሆን ይገባል፡፡ 

ንድፈ-ሃሳቡ በተጨባጭና ተአማኒ ታሳቢዎችን ይዞ የሚጠበቁ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚና የቴክኖሎጂ 

ለውጦችን በመጠቆም ተፈጻሚ የሚሆኑ የፖሊሲና የፕሮግራም አቅጣጫዎችን በአጭሩና በግልጽ 

ማመልከት ይኖርበታል፡፡ ትራንስፎርሜሽን ሲባል ሂደት ብቻ አለመሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ 

እውነተኛ ትራንስፎርሜሽን ሥራ ፈጣሪ፣ ገቢን የሚያሳድግ፣ ሁለንተናዊ ኑሮን የሚያሻሽልና የተፈጥሮ 

ሀብትን የሚንከባከብ እንዲሆን ይጠበቃል፡፡   

ከፍ ብሎ በክፍል 2.4 እንደተገለጸው የአገራችንን የግብርና ወቅታዊ ቁመና በተመለከተ 

ያለው አስተሳሰብና አመለካከት የጠራና የሁሉንም ስምምነት ያገኘ አለመሆኑ ግልጽ ነው፡፡ በአመዛኙ 

የሚስተዋለው የግብርናው ምርት በመጠን እድገት ማሳየቱን ከመመዝገብ ባለፈ ሚሊዮኖች 

የሚተዳደሩበት ዘርፍ መሆኑ እየታወቀ በዜጎች አኗኗር ላይ ያስከተለው ለውጥ አለመኖሩ በግልጽ 

ሲነገር አይሰማም፡፡ ከዚህም በላይ ዘመኑ ያፈራቸውን የኢኮኖሚ፣ የቴክኖሎጂ፣ ተቋማዊና የአመራረት 

ስልቶችን በመጠቀም መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት አለመቻሉ ሲዘገብ አይስተዋልም፡፡ ይህን መሰሉ 

አካሄድም ግብርናው ትኩረት አግኝቶ በቴክኖሎጂ እንዳይታገዝ አድርጎታል፡፡ በዘርፉ ትራንስፎርሜሽን 

ለማምጣት የሚኬድበትን ስልት በተመለከተ ያለውን አመለካከት በሶስት ከፍሎ ማየት ይቻላል፡፡ 

አንደኛው ትራንስፎርሜሽን መኖር አለመኖሩን መለኪያው ምንድን ነው? ሁለተኛው ከግብርና/ገጠር 

ልማት ወደ ማኑፋክቸሪንግ፣ አገልግሎትና ከተሜነት የተደረገ ሽግግር መኖሩን አመላከች የሆኑ ወደ 
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መሬት የወረዱ ሁኔታዎች አሉ ወይ? ሶስተኛው ኢትዮጵያ በ2022 ረሀብንና ድህነትን ከምድረ ገጽ 

ለማጥፋትና አካባቢን ከጉዳት ለመጠበቅ በዘላቂ ልማት ግቦች የተቀመጠውን ራዕይ ለማሳካት 

በሚያስችል ፍጥነትና ጥልቀት በመጓዝ ላይ ነች ወይ?  የሚሉ ናቸው፡፡ 

በቀላል አገላለጽ የግብርናና ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን ማለት ከተበጣጠሰና በተፈጥሮ 

መዛበት ከተተበተበ አመራረት፤ በዝናብና ኋላ ቀር አስተራረስ ጥገኛ ሆኖ የእለት ጉርስን ለማሟላት 

ከሚደረግ መፍጨርጨር ተላቆ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂ ውጤት በሆኑ የግብርና ማሽነሪዎችና 

ግብዓቶች በመታገዝ ከተፈጥሮ ጥበቃ ጋር የተዛመደ ፣ ዘላቂና አስተማማኝ ጥሬ ሀብትን ለማፍራት 

በሚስቸል ዘመናዊ ግብርና ሙያ በመሰማራት ለራስ ፍጆታ ከማምረት አልፎ ለገበያ የሚሆን ትርፍ 

ምርትን በማምረት ሌሎችን ለመቀለብ፣ ለኢንዱስትሪና ለውጭ ገበያ የሚውል የግብርና ምርት 

ማምረት ማለት ነው፡፡ በአጭሩ ግብርናና ገጠር ትራንስፎርሜሽን ማለት የዜጎችን ሁለንተናዊ ህይወትና 

አኗኗር በማንኛውም መልኩ የበለጸገ እንዲሆን ማድረግ ነው፡፡  

ከፍ ብሎ የቀረበውን አገላለጽና አመለካከት በግልጽ ለማስቀመጥ የግብርናና ገጠር ልማት 

ትራንስፎርሜሽንን በመፍጠር አገራችንን ግብርና ህዳሴ ለማረጋገጥ በሚደረገው ጉዞ አራት የተቀናጁ 

ክስተቶች አሉ፡፡ እነዚህም ውጤት፣ ተቋም፣ መዋቅርና ጊዜ ናቸው (ምስል 3፣ ሳጥን 2):: 

 

ምስል 6፡- የግብርናና ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን ሂደት፡ ማስፈንጠሪያዎች፣ መስፈርትና ውጤት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሳጥን 1፡ የግብርናና የገጠር 
ትራንስፎሜሽን ስልታዊ 

ማስፈንጠሪያዎች 
1. ዘላቂና ትውልድ 

ተሻጋሪ ቁርጠኝነትና 
አመራር 

2. ህገ-መንግሥታዊ፣ 
ህጋዊ እና የቁጥጥር 
ሁኔታዎችን፣ 

3. የግል ዘርፍ የማይተካ 
የመሪነት ሚና 

4. የግብርና 
ሜካናይዜሽንና 
ግብዓቶችን በሰፊው 
ማሰራጨት፣  

5. ለውጤታማ ትግበራ 
የሚያስፈለግ 
ክህሎትና ተሰጥኦ 

6. ግብርና ተኮር 
የፋይናንስና የብድር 
አገልግሎትን ተደራሽ 
ማድረግ፤ 

7. ዘላቂ የአከባቢ ጥበቃ፤ 

ሳጥን 3፡ የትንስፎርሜሽኑ 

የተቀናጁ ፋይዳዎች 

1. የምግብ ዋስትናን 

መረጋገጥና 

የኢንዱስትሪ ግብዓቶች 
አቅርቦት  

2. ለማህበራዊና ለግል 

ኑሮ የሚያስፈልገውን 

የገቢ አቅም መገንባት፤ 

3. በግብርና ግብዓቶች፣ 
በመሣሪያና 

ቴክኖሎጂዎች ላይ 

መዋዕለ-ንዋይ 

ለማፍሰስ የሚሆን ገቢ 
ማመንጨት፤ 

4. በዘርፉ የሚከሰቱ 

ስጋቶች ለመቋቋም 

የሚሆን የገቢ ዋስትና 

መስጠት 
5. ሀብትና ብልጽግና 

ማካበት፤ 

ሳጥን 2፡ የተቀናጀ 
የትራንስፎርሜሽን መስፈርቶች 

I. የግብርናን ዘርፍ አፈጻጻም 
ማሳደግ፤ 

• የመሬትንና የአርሶ አደሩን 
ምርታማነት ማሳደግ፤ 

II. ማህበራዊ/የአመለካከት 
ለውጥ ማምጣት ማለትም፡- 

• የተሻሻለ የስራ ሁኔታ፣ 
የገጠር ኑሮ እና አካባቢ 

• ለምርታማነት ማደግ፣ 
ለፈጠራና ኢኖቬሽን 
ቁርጠኝነት  

III. መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት 
ማለትም፡- 

• ዘመናዊ ቴክኖሎጂ 
መጠቀም፣ 

• የገበያ ተሳትፎና 

• የከተሞች መስፋፋትናና 
የህብረተሰብ ዝውውር ፤ 

• የግብርና 
ማቀነባበሪያዎችን በስፋት 
ስራ ላይ ማዋል እና 
ኢንዱስትሪያላይዜሽን፤ 
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የአገራችንን ልማትና ግብርና ትራንስፎርሜሽንን እውን ለማድረግ በቅድሚያ ሊወሰድ 

ሚገባቸው እርምጃዎች ከፍ ብሎ የተጠቀሱትን ስልታዊ ተግዳሮቶች መፍታት ነው (ምስል 6ን 

ይመልከቱ)፡፡ እነዚህም  1) ቀጣይና ትውልድ ተሻጋሪ የሆነ ቁርጠኝነትና አመራር መኖር  2) 

የትራንስፎርሜሽን ሂደቱን በፍጥነትና በጥልቀት ለማስፈጸም የሚያስችል ሕገ-መንግሥት፣ የሕግ 

ማዕቀፍና ደንብ መዘርጋት፣  3) በመንግሥትና በግሉ ዘርፍ መካከል አጋርነትን መፍጠር፣ በዚሀም 

መንግሥት ለግሉ ዘርፍ ወሳኝ ሚና ፈጻሚነት ብቁ የሚያደርግ ድጋፍ ማድረግና ሁኔታዎችን 

ማመቻቸት፣  4) የግብርና ሜካናይዜሽንን በስፋት ለመጠቀም የሚያስችል ቴክኖሎጂና ፈጠራ 

እንዲኖር ማድረግ  5)ግብርናና የገጠር ልማትን እውን ለማድረግ የሚስችል ብቁ፣ የሰለጠነ፣ 

ውጤታማና ተጠያቂነትን የተላበሰ የሰው ኃይል እንዲኖር ማድረግ፣  6) ግብርና ገጠር ተኮር የሆነ 

የብድርና የባንክ አገልግሎትን ማስፋፋት  7) የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤን በዘላቂ መንገድ ከወዲሁ 

ለመስራት የሚያስችል አሰራር መዘርጋት ናቸው፡፡  

በአገራችን የግብርናው ዘርፍ ምርታማነት ዝቅተኛ መሆኑን እንዲሁም በዘርፉ የተሰማሩም 

በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የመኖር ሁኔታን ተፈጥሮአዊ አድርጎ የመቀበል አዝማሚ የተለመደና እንደ ቋሚ 

ባህልና እሴት የተወሰደ በመሆኑ በዚህ ረገድ ያሉ የማህበራዊና የአመለካከት ለውጦችን ለማምጣት 

የሚያስችሉ ስልታዊ ማነቃቂያዎችን  በተቀናጀ መልኩ መተግበር የግድ ይላል (ምስል 6 እና ሳጥን 2 ) 

፡፡በዚህ ረገድ የሚጠቀሱት ተቋሞች የፖለቲካ፣ የሀይማኖት፣ ቤተሰብ፣ ግለሰቦች፣ የማህበረሰብ 

አደረጃጀቶች፣ አይዲኦሎጂ፣ እምነት፣ እና እሴቶችን ያጠቃልላሉ፡፡ እዚህ ላይ ህብረተሰቡ የኑሮ 

ሁኔታንና ደረጃን፣ የአካባቢ ጥበቃን፣ የአመራረት ስልትን፣ በማህበረሰብ ክፍሎች መካከል ያለ 

መስተጋብርንና የህብረተሰብ መዋቅርን በተመለከተ የሚኖረው አመለካከትና ግንዛቤን የሚያመለክት 

ነው፡፡ የአገራችንን ልማትና የግብርና ትራንስፎርሜሽንን በሚመለከት ያለውን እንቆቅልሽ ለመፍታት 

ተቋማትን የሚመለከቱ ሰባት ባህርያትን መመርመር ተገቢ ይሆናል፡፡ እነዚህም፣ የባህልና የቅቡልነት 

ግንዛቤ፣ ሃይማኖትና እምነት፣ አሰራርና ህጋዊ ትግበራዎች፣ በዕውቀት የመመራት፣ የአደረጃጀት ልቀት፣ 

ቁርጠኝነትና አደረጃጀት ዘላቂነት ናቸው፡፡ እነዚህን ነባራዊ ሁኔታዎች መገንዘብ በአገራችን ዘመናዊ 

ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ዜጎችን ከረሃብና ቸነፈር ለማላቀቅ መሰናክል የሆኑ ጉዳዮችን አንጥሮ ለማውጣት 

ያለው ጠቀሜታ የጎላ ነው፡፡ ይህም መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉና ኢኮኖሚው 

የተመሰረተባቸው መሰረታዊ ምሰሶዎች ለመገንዘብ ያስችላሉ፡፡ 

ሌላው ተያያዥነት ያለው የሂደቱ ማዕቀፍ ደግሞ መዋቅራዊ ለውጥ ነው (ምስል 6፣ 

ሳጥን 2)፡፡ መዋቅራዊ ለውጥ ግብርናውን ትራንስፎርም ለማድረግ የተገኘ ስኬትን አመልካች ነው፡፡ 

ይህም ባህላዊና ኋላ ቀር ከሆነው በበሬ ከሚታረስና በዝናብ ጥገኛ ከሆነው እርሻ ሜካናይዜሽንን 

በሚጠቀም ዘመናዊ አስተራረስ ተተክቶ ጉልህ ምርታማነትን ማስገኘቱን እንዲሁም ግብርናው 

በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ውስጥ ያለው ድርሻ በአንጻራዊነት ቀንሶ ነገር ግን በዘርፉ የተሰማራው አርሶ 

አደር በኑሮው መሻሻል እንዲያሳይ ሲደረግ ነው፡፡ በጥቅሉ መዋቅራዊ ለውጥ አበይት የሆነ 

የማህበራዊና የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን የሚታይበት ሂደት ነው፡፡ በመሆኑም መዋቅራዊ ለውጥ 

ውስብስብ በመሆኑ ግብርናን በጊዜ ሂደት ትራንስፎርም ለማድረግ የሚረዳ እና/ወይም የሚጎትት ሂደት 

ነው፡፡ 

የግብርናና ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽንን ሶስተኛው ሂደት ውጤት ማስገኘት ሲሆን ይህም 

የሚለካው በዜጎችን ኑሮ ማሻሻል ነው፡፡ ይህም የሚገለጸው የሚከተሉት አምስት ኩነቶች መሬት ላይ 

መውረዳቸውን ማረጋገጥ ሲቻል ነው፡፡ ሁሉም ማጠንጠኛቸው የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ነው 

(ምስል 6፣ ሳጥን 3 ይመልከቱ) ፡፡ 
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✓ የመጀመሪው ግብርናው ቢያንስ በዝቅተኛ ደረጃ ዜጎች አምርተው ራሳቸውን ለመመገብ 

በሚችሉበት ሁኔታ ላይ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ የምግብ ፍላጎት በራስ ምርት ወይም በሌላ ግብርና 

ነክ ሥራ ላይ በመሳተፍ በምትኩ ከገበያ በመግዛት ራስን መመገብ በመቻል የሚመለስ ይሆናል፡፡ 

✓ ሁለተኛው የግብርና አፈጻጸም የሚለካው የግብርና ገቢ ከምግብ ፍላጎት በአሻገር ማህበራዊ 

ተሳትፎን፣ የግልና የማህበራዊ ግንኙነትን እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን አገልግሎቶች 

ለምሳሌ መጠለያ፣ ልብስ፣ ህክምና፣ ትምህርት በመጠኑም ቢሆን የመዝናናት ፍላጎትን ለማሳካት 

በሚያስችል ደረጃ ላይ መድረሱን መለካት ነው፡፡ በሌላ አነጋገር ግብርናው ለዜጎች መሰረታዊ ፍላጎት 

የሆኑትን ጤና፣ ትምህርት፣እንዲሁም ተጓዳኝ የሆኑ ማህበራዊ ግዴታዎችን ለመወጣት የሚያስችል 

ገቢን የሚያስገኝበት ቁመና ላይ መሆኑን የሚያመለክት ነው፡፡ 

✓ ሶስተኛው የግብርናው አፈጻጸም ህይወትን ከማቆየት ባሻገር ገበሬዎችን ባለሀብት በማድረግ 

በግብርና ቴክኖሎጂና ፈጠራ ላይ መዋዕለ-ንዋይ እንዲያፈሱ በማስቻል የመሬትን ምርታማነት ማሳደግ 

በሚችልበት ደረጃ ላይ መሆኑን ሲረጋገጥ ነው፡፡ የግብርናው ውጤታማነት ገበሬዎችን የግብርና 

ማሽነሪዎችንና ዘመናዊ ግብዓቶችን፣ ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘር፣ ተባይ ማጥፊያ፣ መግዛትና የማረሻ 

መሳሪያቸውን መለወጥ፣ የእንስሳት መኖ አሰባሰብና የወተት ሀብትን እንዲሁም እንስሳት ወጤቶችን 

አዘገጃጀት ማዘመን፣ የግብርና ማሽነሪዎችን መከራየትና መስኖ በመጠቀም ከዝናብ ጥገኝነት እንዲላቀቁ 

የሚስችልና እንስሳትን በዘመናዊ መልክ ማርባትና የእንስሳት ተዋጽኦን በዘመናዊ መልኩ ማዘጋጀት 

የሚያስችል አቅምን እንዲገነቡ ማስቻሉን መለካት ሲቻል ነው፡፡   

✓ አራተኛው የግብርናው መዘመን የሚለካው አርሶ አደሮች ከግብርናው ባገኙት ገቢ በሰብል 

መጥፋት ወይም በእንስሳት ሞት የሚጋጥማቸውን አደጋ መቋቋም የሚችሉበት አይበገሬነት ላይ 

መሆናቸውን ማረጋገጥ ሲቻል ነው፡፡ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን አደጋ መቋቋም የሚችሉት ቀደም 

ሲል ካፈሩት ሀብት በአገኙት ቁጠባ ወይም ለአደጋ ጊዜ ለሚደርስ ኢንሹራንስ አገልግሎት ተጠቃሚ 

መሆን ሲችሉ ነው፡፡ በዚህ ደረጃ ግብርናው አደጋን ለመቋቋም የሚያስችል ጥሬ ገንዘብና አደጋ 

መከላከል ዘዴን ተግባራዊ ለማድረግ በሚስችልበት ሁኔታ ላይ መሆኑን ያመለክታል፡፡ የአደጋ 

መከላከል ወይም የአደጋ ጊዜ ኢንሹራንስ አሰራር በአገራችን አርሶ አደር ኑሮ ያልተለመደና አዲስ 

አሰራር ቢሆንም በህብረተሰቡ ዕለት ተዕለት ኑሮ የተለመዱ ተመሳሳይ ባህላዊ ስልቶች መኖራቸው 

ይታወቃል፡፡ ከነዚህም መካከል የእህል ክምችት፣ ብድር፣ መደጋገፍ፣ ሰብልን አፈራርቆ ማረስ፣ 

በተለያዩ አካባቢዎች የእርሻ ማሳ ባለቤት መሆንና የመሳሰሉት ድንገተኛ አደጋን ለመቋቋም 

የሚያገለግሉ ስልቶች ናቸው፡፡ 

✓ አምስተኛው የግብርና አፈጻጸም ደረጃ መለኪያ የግብርና ውጤቶች ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ 

ሀብቶችን በማፍራት፣ ለክፉ ቀን፣ ለጡረታ ጊዜና ለማህበራዊ ዋስትና የሚሆን ቁጠባ በሚያስገኝበት 

ቁመና ላይ መሆኑን መለካት ነው፡፡ በጥቅሉ የውጤታማነት መለኪያው ሰንጠረዥ የሚያመለክተው 

የአገራችን ግብርና ዘመናዊ ማሽነሪዎችን ተጠቅሞ ጉልህ የሆነ የግብርና ምርትና ምርታማነት 

በመቀዳጀት የዜጎችን ህይወት መቀየር ለማስቻል ብዙ ርቀት መጓዝ ያለበት መሆኑን ነው፡፡ 

በመጨረሻ የግብርናና ትራንስፎርሜሽን ሁሉን አቀፍና ተደራሽ እንዲሆን የሚጠይቀውን ጊዜ 

ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ጠቃሚ ነው፡፡ ይህም በግብርናው ዘርፍ በጊዚያዊም ሆነ በሂደት የተገኙ 

ለውጦችን የሚያመለክት ነው፡፡ በግብርናው ዘርፍ መዋቅራዊ ለውጥ ወይም ስኬት ለማስገኘት በጊዜ 

ሂደት በቅደም ተከተል የተከናወኑ ተጽዕኖ ፈጣሪ ጉዳዮችን ያሳያል፡፡ ግለሰቦች፣ ማህበረሰቡ እንዲሁም 

መንግሥት በቀን ተቀን ሂደቶችና ወቅታዊ ክስተቶቸ ላይ በመጠመድ በጊዜ ሂደት የተገኙ ኢኮኖሚያዊና 
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ታሪካዊ ድምር ውጤቶችን ይዘነጋሉ፡፡ የታሪክ ተልዕኮ ያለፉ ክስተቶችን መመዝገብና መዘገብ ብቻ 

አይደልም፡፡ ማህበረሰቦች በኑሮአቸው ሂደት የፈጠሩት ሳይንሳዊ ድርጊት ነው፡፡ በመሆኑም ህብረተሰቡ 

ባለፉት ዘመናት በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያና በቴክኖሎጂ ያስገኛቸውን ለውጦች በጊዜ መነጽር 

መመልከትና መረዳት እጅግ ጠቃሚ ነው፡፡ ጊዜን በአንድ የምርት ዘመን፣ በእንድ ፕሮግራም ወይም 

ፕሮጄክት ወቅት፣ በአንድ የተለየ ወቅት ለምሳሌ በአብዮት ዘመን፣ አንድ መንግሥት በነገሰበት ጊዜ፣ 

በትውልድ፣ በመቶ ዓመት ወይም በሺ ዓመታት ለክቶ ማጤን ጠቃሚ ነው፡፡ ባለፉት ተከታታይ 

የምርት ዘመኖች፣ በዕቅድ ዓመታት፣ በተከታታይ መንግሥታት አገዛዝ ዘመን፣ በመቶና ሽህ ዓመታት  

የተከሰቱ ድርጊቶችን መመርመርና ያስገኙትን በጎና አሉታዊ ውጤቶች መገንዘብ ለወቅታዊም ሆነ 

ለቀጣይ ጉዞ ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ ይህ ባለመደረጉም አገራችን ካለፉት ድምር ውጤቶችና 

ተሞክሮዎች የተገኙ ለውጦችን ለማገናዘብና ተሞክሮዎችን ለመቀመር ሳትችል ቀርታለች፡፡ 

 

3.2 የግብርና እና ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በልማት ምርምሮች 
 

በብዙሃኑ ተቀባይነት ያገኘው የግብርና ትራንስፎርሜሽን ባህሪ ዋና መገለጫ ከተሰበጣጠረና 

ከእጅ ወደ አፍ ከሆነ እርሻ ስፔሻላይዝድ ወደ ሆነና ለገበያ አቅርቦት የሚሰራ ግብርና መቀየር ነው፡፡ 

ዴልጋዶ (1977፡3) እንደገለጸው የግብርና ትራንስፎርሜሽን በተመረጠ የግብርና ዘርፍ በመሰማራት 

ውጤታማ መሆን፣ ዘመናዊ የግብርና ግብዓት መጠቀም፣ ለግብርና ስራ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ፣ 

እንዲሁም ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ምርታማነትን ማሳደግ ነው፡፡ በእርግጥ በርካታ የግብርና 

ትራንስፎርሜሽን መገለጫዎች አሉ፡፡ ከእነዚህም መካከል የሰው ኃይል ከግብርናው ዘርፍ መፍለስ፣ 

በገበያ ላይ ጥገኛ መሆን፣ በአግሮ ቢዝነስ ተጨማሪ እሴትን ማሳደግ፣ የተበጣጠሱ እርሻዎችን በኩታ 

ገጠም ማረስ፣ የምርት ኃይሎች (የሰው ኃይል፣ መሬት እና ካፒታል) ቴክኖሎጂ ተኮር መሆን፣ 

የመሰረተ ልማት መስፋፋት፣ የመረጃ ፍሰት መጠናከር፣ እንዲሁም የግብርናው ዘርፍ ከአጠቃላይ 

ኢኮኖሚው ጋር መቀናጀት በዋናነት ይጠቀሳሉ (ቲመር 1990 የዓለም የምግብ ድርጅት 2009፣ ናሲም 

2009)፡፡ እነዚህ የግብርና ትራስፎርሜሽንን ያመጣሉ ተብለው በዓለም ዓቀፋዊ ጥናታዊ ጽሁፎች 

የቀረቡ መስፈርቶች ሁኔታውን ገላጭ ናቸው፡፡ ነገር ግን የተገኘውን ትራስፎርሜሽን ምን አሳካው? 

ስኬቱስ የመነጨው በአጋጣሚ ነው ወይስ በፖለቲካ ቁርጠኝነት? ወይም ትራንስፎርሜሽኑን ዕውን 

ለማድረግ ምን ዓይነት ቅድመ ሁኔታዎች ተመቻቹ? ውጤቱንም መጠነ ሰፊና አቃፊ ለማድረግ 

የተቻለው እንዴት ነው? የሚሉትንና መሰልና ጠቃሚ ጥያቄዎቸን አይመልሱም፡፡ ጥናታዊ ጽሁፎቹ 

ተፈላጊው ትራንስፎርሜሽን በሚጠበቀው ስፋትና ጥልቀት መጠን መምጣት አለመምጣቱን 

ለመለካትና ለመረዳት የሚያስችል ምን ዓይነት የስኬት መለኪያ መጠቀም እንደሚቻልም 

አያመለክቱም፡፡ ከዚህም በላይ ዓለም ዓቀፍ ጥናቶቹ ትኩረት የሚሰጡት ረሀብንና ድህነትን 

በማስወገድ ላይ እንጂ የግብርና ትራንስፎርሜሽን በዜጎች ዕለታዊ ኑሮ መሻሻልና ብልጽግና ላይ 

የሚኖረውን ሚና አይዘግቡም፡፡  

ቀደም ባሉት ጊዚያት የግብርና ትራንስፎርሜሽን በአውሮፓ ተግባራዊ ሲሆን ዓበይት ዓላማ 

አድርጎ የተነሳው የምግብ ዋጋን በመቀነስ ርካሽ የሰው ጉልበት ለማግኘት እንደነበር ታሪክ ያስታውሳል፡፡ 

ሊውስ (Lewis) እንደዘገበው ወቅቱ የካፒታሊስት ስርዓት ምግብ በበቂ ባያመርት የኢኮኖሚ 

መስፋፋቱ ፍላጎትን የሚጨምር በመሆኑ የምግብ ዋጋ ከኢንዱስትሪ ምርት በላይ ስለሚሆን 

የካፒታሊስቱን ትርፍ ይሸረሽረዋል፡፡ በመሆኑም የኢንዱስትሪ መስፋፋት ለግብርና ዘርፉም ማደግ 

ምክንያት መሆኑ ይነገራል፡፡ ይኸውም ግብርና ከኢንዱስትሪው ጋር አብሮ ካላደገ የኢንዱስትሪ 
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ምርቶች ትርፋማነት አደጋ ላይ ሊውድቅ እንደሚችል የወቅቱ ባለሀብቶች ግንዛቤ መውሰዳቸው 

ይታወሳል፡፡ በዚህ ምክንያትም የኢንዱስትሪና የግብርና አብዮቶች በአንድነት ሊጓዙ ችለዋል፡፡ በአንጻሩ 

ግብርናው ባለበት ከረገጠ ኢንዱስትሪው ሊያድግ አለመቻሉ እርግጠኛ ነበሩ (ቲመር 1990)፡፡ 

ከ20ኛው አካፋይ ምዕተ-ዓመት ጀምሮ ለንባብ የበቁት የልማት ምርምር ጹሁፎች ግብርናን 

ትራንስፎርም ለማድረግ በርካታ አስገዳጅ ኩነቶች መኖራቸውን ይጠቁማሉ፡፡ ከሁሉም በላይ ገዝፎ 

የሚታየው በግብርና ላይ ትኩረት የማድረግ ዓላማ ረሀብንና ድህነትን መቀነስ ነው፡፡ ይህም አገራችን 

የተከተለችው የግብርና መር የልማት ስትራቴጂ በአጭር ጊዜ የሥራ እድል ለመፍጠርና በቂ ምግብ 

ለማምረት ተገቢ አካሄድ መሆኑን ያመለክታል፡፡ ረሀብና ድህነትን ማስወገድ ኢትዮጵያን ለመሰሉ 

ታዳጊ አገሮች የሞት የሽረት ተግባር መሆኑ ይታወቃል፡፡ ነገር ግን የግብርና ትራንስፎርሜሽንን ዕውን 

መሆን በዚህ መወሰን የሌለበት መሆኑ ይመከራል፡፡ በረጅሙ ዘመን ግብርናን በማዘመን የገጠሩን ነዋሪ 

ሕይወትና አኗኗር መለወጥ ግዴታ መሆኑ ተደጋግሞ ይገለጻል፡፡ ይህ ሲሆንም በተጨባጭ ድህነትንና 

ረሀብን ማስወገድ እንደሚቻል በሙሉ ልብ መናገር ይቻላል፡፡  

ለአፍሪካ ታዳጊ አገሮች ኢኮኖሚ ኢትዮጵን ጨምሮ ከግብርናው ትርፍ የሰው ኃይል 

ማቅረብና ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ለብቻው የልማት ግብ ሊሆን አይችልም፡፡ ለምሳሌ 

በአገራችን ምንም ዓይነት የሥራ ዋስትና በማኑፋክቸሪንግና በአገልግሎት ዘርፉ ሳይኖር ከገጠር ወደ 

ከተማ የሚፈልሰው የሰው ኃይል የትዬለሌ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡ የገጠሩን ትርፍ የሰው ኃይል ወደ 

ከተማ ለማሰማራት በቅድሚያ በከተሞች የኢንዱስትሪና አገልግሎት ዘርፍ የሚፈጥሩት በቂ የሥራ 

እድል መኖር የግድ ይላል፡፡ ሌላው በዓለም ዓቀፍ ጥናታዊ ጽሁፎች ለግብርና ትራንስፎርሜሽን እንደ 

ምክንያት የሚቀርበው ግብርና በአጠቃላይ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚኖረው ድርሻ በአንጻራዊ መልኩ 

እየቀነሰ መምጣቱ አይቀሬ መሆኑ ነው10 ፡፡ ሆኖም ይህ አመለካከት የሁሉም ምሁራንና ፖሊሲ 

አውጭዎች ስምምነት ማግኘት አልቻለም፡፡ በዚህ ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዓቢይ አህመድ 

በቅርቡ ለንባብ ባበቁት መደመር በተሰኘው መጽሀፋቸው ግብርናን “አዳጊ ሟች” በሚል ገልጸውታል፡፡ 

ይህንንም ሲያብራሩ ግብርናው የፈለገውን እድገት ቢያሳይም የአንዲት አገርን ፍላጎቶች እስከ 

መጨረሻው ይዞ መጓዙ ያጠያይቃል፡፡ ለዚህም ነው አንዳንድ ምሁራን ግብርናን አዳጊ-ሟች ሲሉ 

የሚገልጹት (መደመር 2012፡ 218)፡፡ ሆኖም ይህ አመለካከት በአገራችን ነባራዊ ሁኔታ ተቀባይነት 

የሚያገኝ አይመስልም፡፡ ግብርና በአገራችን ኢኮኖሚ የዜጎችን የምግብ ፍላጎት በማርካትና የኢኮኖሚ 

እድገትን በማረጋገጥ ረገድ በሚኖረው የማይተካ ሚና በቀጣይም ቁልፍ ስፍራ ይዞ መጓዙ አይቀሬ 

ነው፡፡ በየትኛውም አገር በታሪክ እንደታየውና በአገራችንም አይቀሬ የሚሆነው የግብርና መሰረታዊ 

ምርቶች ማለትም የሰብል ምርትና የእንስሳት ተዋጽኦ ድርሻ ኢኮኖሚው እያደገ ሲሄድ እየቀነሰ 

የሚመጣ መሆኑ ይነገራል፡፡ ይህ ደግሞ ከፍ ብሎ እንደተጠቀሰው በቂ ያልሆነ መረጃ ላይ ተመርኩዞ 

የግብርናው እድገት የሚያስገኛቸውን ተያያዥ ኩነቶች በመዘንጋት የዘርፉ ሚና ለማሳነስ የሚቀርብ 

አስተሳሰብ ነው፡፡ በአንጻሩ ግብርናና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን እውን ሲሆን ዘርፉ በኢኮኖሚው 

ውስጥ የሚኖረው አስተዋጽኦ የሚያድግና ልማትን፣ ሰላምና መረጋጋትን የማስፈን መሪነቱ ቀጣይ 

ይሆናል፡፡ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ሲኖር የምርት ኃይሎች ውጤታማነት ይጎለብታል፡፡ የግብርናውን 

ትራንስፎርሜሽን ሲረጋገጥ ከግብርናው ውጭ ላሉ ኢንዱስትሪና አገልግሎት ዘርፎች በተጠናከረና 

ቀጣይነት ባለው መልኩ የሰው ኃይልና ጥሬ ዕቃ አቅራቢ ይሆናል፡፡ ይህም በተለይ የግብርና 

 
10 See Staatz, 1994. ቀጣይነት ያለውን የኢኮኖሚ እድገት በማጎልበት ረሀብን ለመዋጋት የምግብና ግብርና 
ስልታዊ ሚና፣ እንዲሁም የቲሞርን የኢኮኖሚ እድገት መጽሀፍ ቅጽ 1 1999. ይመልከቱ፡፡ 
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ግብዓቶችን ተጠቅመው አምራች ለሚሆኑ የኢንዱስትሪ ዘርፎች ለምሳሌ ጥጥ፣ የምግብ ዘይት፣ 

አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ምግብ ላይ ለሚሰማሩ አስፈላጊ የሆኑ ጥሬ እቃዎችን አቅራቢ ይሆናል፡፡ 

በአገልግሎት ዘርፉም ለትራንስፖርት፣ ለንግድ፣ ለምግብ ዝግጅትና ስርጭት፣ ለሆቴልና መኝታ 

አገልግሎት እና ለመሳሰሉት መስፋፋት የጀርባ አጥንት ሊሆን መቻሉ ሳይታለም የተፈታ ነው፡፡ 

እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት በአገራችን ከባድ ኢንዱስትሪዎች (የብረት ማቅለጥ፣ አውቶሞቲቭ 

ማንፋክቸሪነግ) ሥራ ላይ በቅርብ ጊዜ የመሰማራት እድሉ ሩቅ ይመስላል፡፡ ይህም ቢሳካ ግብርናን 

በኢኮኖሚው ውስጥ የሚኖረውን የመሪነት ሚና የሚተካው አይኖርም፡፡ ግብርና በአገራችን ባለው 

ሰፊና ግዙፍ ስፍራ በአጭር ጊዜ አስተዋጽኦው በቀላሉ የሚታይ አይሆንም11፡፡ ካለ ግብርናና ተዛማጅ 

ዘርፎች ሰፊ አስተዋጽኦ ከግብርና ውጭ ላሉት የኢንዱስትሪና የአገልግሎት ዘርፎ እንቅስቃሴዎች 

የተሳኩ ሊሆኑ አለመቻላቸው ሊሰመርበት ይገባል፡፡   

በማንኛውም መልኩ የአገራችንም ሆነ የሌሎች ታዳጊ የአፍሪካ አገሮች ድክመት በግብርና፣ 

በኢንዱስትሪና በአገልግልት ዘርፍ መካከል ተመጣጣኝ የሆነ የሀብት አመዳደብ አለማድረጋቸውና 

ለገጠርና ከተማ የመሰረተ ልማት ግንባታ እኩል ትኩረት አለመስጠታቸው ነው፡፡ ግብርና የሚያፈራው 

ሀብት ከግብርና ውጭ ላሉ የልማት ዘርፎች እንዲውል መደረጉ ሁለት ገጽታ ያለው ጥፋት ነው፡፡ 

ይኸውም ግብርናና ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽንን ከማዘግየቱም በላይ ሌሎች ኢኮኖሚ ዘርፎች 

ከግብርና የሚገኙዋቸውን ለምሳሌም ጥጥ፣ የምግብ ዘይት ግብዓቶች በአግባቡና በብቃት እንዳያገኙ 

ማድረግ ነው፡፡ በተለይም የአገልግሎት ዘርፉ በምግብ ሸቀጦች ዋጋ መወደድ ምክንያት በሸማቾች 

ፍላጎት መቀነስ የሚጎዳ ከመሆኑም በላይ ከተሜውም ሆነ ደመወዝተኛው ለኑሮ ውድነት ጫና ተጠቂ 

ይሆናል፡፡ ይህ ደግሞ በአገራችን በገሀድ የሚታይ አስከፊ ሁኔታ ነው፡፡ 

በግብርና ምርቶች አቅርቦት የሚያጋጥመው ጉድለት ሊያስከትል የሚችለውን የዋጋ ንረትና 

የፖለቲካ አለመረጋጋትም ሆነ የህብረተሰብ ቅሬታ ለመፍታት መፍትሄ ተደርጎ የተወሰደው የፖለቲካና 

አስተዳደራዊ እርምጃ የምግብ ሸቀጦችን ከውጭ ማስገባት ነው፡፡ ይህ አካሄድ ችግሩን ለመፍታት 

የሚያገለግል የአጭር ጊዜ እርምጃ ከመሆን አያልፍም፡፡ አካሄዱን በመካከለኛ ዘመን የሚኖረውን 

አንደምታ ስንመረምር እህልን ከውጭ ማስገባቱ ኋላ ቀር የሆነው የአገራችን ግብርና በቴክኖሎጂ 

ተደግፈው በአነስተኛ ወጪ ከሚያመርቱ የዳበሩ አገሮች ገበሬዎች ዋጋ ጋር እንዲወዳደር መፍቀድ ነው፡፡ 

በአሁኑ ወቅት የአገር ውስጥ የስንዴ ዋጋ ከውጭ ከሚገባው ስንዴ ዋጋ በሶስት እጥፍ ከፍ ያለ መሆኑን 

መረጃው ያመለክታል፡፡ በዝቅተኛ ዋጋ ከውጭ የሚገባ የስንዴ ምርት፣ በየጊዜው መጠኑ እያደገ 

ከመጣው የምግብ እርዳታ ጋር ተዳምሮ በዘርፉ በሚደረግ ኢንቨስትመንትና የፈጠራ መነቃቃት ላይ 

አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠሩ የማይካድ ነው፡፡ የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ በቅርቡ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት 

አሩሲ ዞን ባደረገው ምልከታ12 በርካሽ ዋጋ ከውጭ በሚገባው ምርት ላይ በህበረተሰቡ መካከል ሁለት 

የተለያዩ አመለካከቶች መኖራቸውን ለመረዳት ችሏል፡፡ በአንድ በኩል ስንዴ አምራች ገበሬዎች 

ድርጊቱን ሲነቅፉ ስንዴ ሸማቾች ደግሞ በበጎ ጎኑ እንደሚያዩት አልሸሸጉም፡፡  

 
11 ግብርና በኢኮኖሚው ውስጥ ያለው ተጽእኖ የሚለካው በዘርፉ በተሰማራው የሰው ኃይል ቁጥር፣ በመልከአ 
ምድር ስፋትና ስርጭት፣ በዘርፉ የሚተዳደሩ ቤተሰቦች ቁጥር፣ እንዲሁም በኢኮኖሚው ውስጥ ዓቢይ የፍጆታ ፣ 
የጥሬ እቃዎችና የወጪ ንግድ ምርቶች አቅራቢ መሆኑን በማረጋገጥ ነው፡፡  
12 በአሩሲና አካባቢው የመስክ ጉብኝት ማድረግ ለዚህ ጽሁፍ አቅራቢ የዘወትር ተግባሩ ነው፡፡ የጉብኝቱም ዓላማ 
ለዚህ ጽሁፍና በቀጣይም በኢትዮጵያ የምግብ እጥረትንና የግብርናውን ዘርፍ ቀውስ መፍታት በሚል ርእስ 
ለሚያዘጋጀው ጥናታዊ ጽሁፍ መረጃ ለማሰባሰብ ነው፡፡ 
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በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚደረጉ ምርምሮች ከግብርና ዘርፉ የሚመነጩ ሀብቶችን በመጠቀም 

ዘመናዊ የሆኑትን የኢኮኖሚ ዘርፎች ማልማት አስፈላጊ መሆኑን የሚሰጡት ምክረ-ሀሳብ በተለይ 

በግብርና ላይ ኢኮኖሚያቸው ለተመሰረተና ምግብ አምራች በሆኑ አገሮች የግብርና ትራንስፎርሜሽን 

እውን እንዳይሆን የሚያደርግ አደገኛ አካሄድ መሆኑ ተደጋግሞ ተገልጿል፡፡ የአገራችን ነባራዊ ሁኔታ 

አሜሪካና የአውሮፓ አገሮች የግብርናና ገጠር ልማት ትራንሰፎርሜሽንን ለማሳከት የሄዱበትን ስልት 

ከሚያመለክቱ ጥናታዊ ጽሁፎች አመለካከት የተለየ መሆኑን መገንዘብ ጠቃሚ ነው፡፡ በአገራችን 

ከሁሉም በላይ ለግብርናና ገጠር ልማት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ለሌሎች ዘርፎች አብሮ ማደግ 

መሰረታዊ መሆኑ ግንዛቤ ማግኘት ይኖርበታል፡፡ የግብርና ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ከቀሪው 

ዓለም አምራቾች የምርት ዋጋ ጋር ተወዳዳሪ ለመሆን እንዲሁም ሌሎች ኢኮኖሚ ዘርፎችን ተጠቃሚ 

ለማድረግ ያስችላል፡፡ የምርታማነቱ ማደግ ከግብርው ዘርፍ ቁጠባን ለማመንጨት፣ ለከተሜው ሸማች  

በአነስተኛ ዋጋ ምግብን ለማቅረብ እንዲሁም ለግብርና ለሌሎች ኢኮኖሚ ዘርፎች ኢንቨስትመንት 

የሚውል መዋእለ ንዋይ ለማቅረብ ያስችላል፡፡ በዳበረ ኢኮኖሚ ስርዓት ከግብርና የሚገኝ ትርፍ ምርት 

ከዘርፉ ውጭ ለሚደረግ ኢንቨስትመንት ምንጭ ሆኖ ከማገልገሉም በላይ መሬት የካፒታል ምንጭ 

ይሆናል፡፡ ከከተሞች መስፋፋትም ጋር ተያይዞ የመሬት ዋጋ ከፍተኛ ይሆናል፡፡ ይህንንም ተከትሎ 

መንግሥት የአነስተኛ ከተሞችን መስፋፋት፣ የገጠር ኢንዱስትሪ መገንባትን፣ የአግሮ ፐሮሰሲንግ 

ማደግን፣ የክህሎት ማዳበሪያ ስልጠና መስጠትን፣ የብድርና የፋናንስ አቅርቦት ማስፋፋትን፣ የንብረት 

ባለቤትነትን ማረጋገጥ፣ እንዲሁም በገጠር ተፈላጊ ባለሙያዎችን የሚያፈራ የትምህርት ስርዓት 

ለመዘርጋት ጥረት እንደሚያደርግ ይታመናል፡፡ እጅግ ዝቅተኛ ምርታማነትን ይዞ ኋላ ቀርና ባሕላዊ 

መንገድን በመከተል የዕለት ጉርስን ለማሟላት በሚደረግ መፍጨርጨር መዋዕለ ንዋይ ከግብርና ወደ 

ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እንዲፈስ ማድረግ የሚታሰብ አይሆንም፡፡ በተሳሳተ አካሄድም በመንግሥት 

ጣልቃ ገብነት ግብርና ለሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ሀብት እንዲፈራ መጠበቅ ባለበት እንዲረግጥ 

ከማድረግ በስተቀር ትራንስፎርሜሽንን ማምጣት የሕልም እንጀራ ነው፡፡ 

ለግብርናው ዘርፍ ውጤታማ መሆንና ምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በጊዜ ሂደት የሚገኝ 

የተቋምና መዋቅር መሻሻል፣ በከፍተኛ ምርምርና ወጪ ተግባራዊ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን 

በመገልገል ግብርና ለሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች የሚውል ፋይናንስ ሊያመነጭ እንደሚችል ይታመናል፡፡ 

የግብርናና ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን ዕውን መሆን ከእጅ ወደ አፍ የሆነ የግብርና አሰራርን 

የመጠን፣ መዋቅራዊና የቴክኖሎጂ ትራንስፎርሜሽን በመፍጠር የገጠሩን ነዋሪ ሕይወት ማሻሻል 

ያስችላል፡፡ ይህንንም በመገንዘብ ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የግብርና መር ኢንዱስትሪ ልማት 

ስትራተጂን በመተግበር ግብርናውን ለማዘመን ያለመ አካሄድ መተግበሩ ይታወሳል፡፡ ሆኖም 

ስትራተጂው ወደ መሬት ወርዶ የታለመለትን ግብ ሳይመታ መቅረቱን የምግብ ዋስትናን እንኳ 

እስካሁን ማረጋገጥ አለመቻላችን ምስክር ነው፡፡ በመሆኑም ያለንበትን ሁኔታ በመመርመር ግብርናና 

ገጠር ልማትን ትራንስፎርም ለማድረግ በዚህ ሰነድ ማጠቃለያ የተመለከቱ አስቻይ ሁኔታዎችን 

መተግበር ጊዜ ሊሰጠው የሚገባ አለመሆኑን ማስታወስ ተገቢ ነው፡፡  

በአገራችን ሁሉን አቀፍ የሆነ ልማት ለማስረጽ የገጠር ልማትና የግብርና ትራንስፎርሜሽን 

የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ገጽታዎች መሆናቸውን አበክሮ መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ በአጭርም ሆነ 

በመካከለኛ ዘመን የኢኮኖሚያችን እድገት ተስፋ ከግብርና፣ ከምግብ አቅርቦት፣ በግብርናና ተዛመጅ 

ዘርፎች በሚፈጠር የሥራ እድል፣ ከምግብ ኢንዱስትሪዎችና አገልግሎት መስፋፋት የሚመነጭ መሆኑ 

ግልጽ ነው፡፡ ይህም ለሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ማደግና የሥራ ስምሪት መጎልበት መሰረት መሆኑ 

የማይካድ ነው፡፡ 
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3.3 የግብርናና ገጠር ልማት አንቀሳቃሾች  
 

ግብርና ትራንስፎርሜሽንን ለማምጣት ወሳኝ የሆኑ ኩነቶችን አንጥሮ ማውጣት እጅግ 

ጠቃሚ ነገር ግን በብዙ የልማት ተመራማሪዎችና የፖሊሲ ውይይቶች ዘንድ የሚዘነጋ ጉዳይ ነው፡፡ 

በእርግጥ በሁሉም አገሮች የግብርና ትራንስፎርሜሽንን ለማምጣት የሚያስችል ወጥ፣ ግልጽና የተቀናጀ 

የንድፈ-ሀሳብም ሆነ የትግበራ ሞዴል አለመኖሩ ይታወቃል፡፡ ትራንስፎርሜሽንን ለማምጣት የሚቀርቡ 

ምክረ ሀሳቦች ጥቅል የሆኑ የማህበራዊ፣ የቴክኖሎጂ እና የዘመናዊነት ንደፈ-ሀሳቦች ናቸው፡፡ በአማራጭ 

የሚቀርቡ ማሻሻያዎች የአገሮችን ነባራዊ ሁኔታ የመንግሥትን የፖለቲካና የፖሊሲ ቁርጠኝነት ያማከሉ 

ሊሆኑ ይገባል ፡፡ በአመዛኙ ተግባራዊ የሚሆኑ የልማት አካሄዶች የቴክኒክና ሌሎች ማሻሻያዎችን 

አጣምረው ሥራ ላይ የሚውሉ ናቸው (ምስል 6)፡፡ ሆኖም በርካታ ማሻሻዎች የተቋማት ሚናን፣ 

ሕጋዊ ማዕቀፎችን አስፈላጊነት፣ የአደረጃጀትና አመራር አቅምን፣ የማሕበራዊ እሴቶችን፣ ለለውጥ ያለ 

ዝግጁነትን፣ እንዲሁም ነባሩ የግብርናና የገጠር ልማት አመለካከትን የሚዘነጉ ናቸው፡፡ ለምሳሌ 

በአገራችን የግብርናና ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽንን ለማምጣት የሚደረገው  አካሄድ ከሕጋዊ 

ማዕቀፍ ጋር ያሉ ችግሮችን በመቅረፍ ንብረትን የማፍራት መብት ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ ይህንንም 

ችግር መፍታቱ አርሶ አደሩ የተበጣጠሰ መሬትን በማቀናጀት የግብርና ሜካናይዜሽን ለመጠቀምና 

በመሬቱም ላይ ገንዘብ በማፍሰስ እንዲያለማው ያስችለዋል፡፡ የባለቤትነት መብት ተሰምቶት 

ምርታማነትና ዘላቂ ልማትን እንዲያልም ያደርገዋል፡፡ ከዚህም በላይ ግብርናን ለማዘመን አስፈላጊ 

የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለማወቅና ለመጠቀም ያለው ፍላጎት አነስተኛ መሆን እንዲሁም ወጣቱ 

በግብርና ሙያ እንዲሰማራ የሚያበረታታ የተደራጀ ተቋም አለመኖር ተጨማሪ ችግሮች ናቸው፡፡ 

በ21ኛው ክፍለ ዘመን የኢኮኖሚ እድገትና ማሕበራዊ ለውጥ ውጤታማ የሚሆነው የራስ ተነሳሽነትና 

ለማወቅ ትልቅ ጉጉት ሲኖር መሆኑ በተግባር የተረጋገጠ ነው፡፡ የቴክኖሎጂ እውቀትና ክህሎት በአርሶ 

አደሩ እንዲሰርጽ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን መለየት እንዲሁም አተገባበሩ ሁሉን ዓቀፍ 

ጠቀሜታ የሚያስገኝና አካታች መሆኑን ማረጋገጥ ፈታኝ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ በዚህ ረገድ በሥራ ላይ 

ያለውን የግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ የግድ ነው፡፡ ነገር ግን 

አሰራሩን ማዘመን፣ ውጤታማነቱን ማረጋገጥ እንዲሁም የግሉ ዘርፍ በግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት 

እንዲሳተፍ ማድረግ ጠቃሚ ነው፡፡  

የግብርና ትራንስፎርሜሽን ዕውን እንዲሆን የአደረጃጀት፣ የማህበራዊና የቴክኖሎጂ ለውጥና 

አጠቃቀምን ማጎልበት እንዲሁም የአርሶ አደሩን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል ቁርጠኛ መሆን ያስፈልጋል፡፡ 

በ20ኛው ክፍለ ዘመን የነበረን አስተሳስብ የሙጥኝ ብሎ የአፍሪካን ብሎም የአገራችንን ግብርና 

ለማዘመን መሞከር በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚጠይቀውን አሰራር ሊያሟላ አይችልም፡፡ ናሲም እና 

ሌሎችም የዘርፉ ምሁራን (2009) እንዳስገነዘቡት በዚህ ዘመን በምርታማነት፣ በሥራ እድል ፈጠራ 

እና ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰትን በሚመለከት የሚጠበቀው መዋቅራዊ ትራንስፎርሜሽን 

ውጤታማ ሊሆን አልቻለም፡፡ ይህን ለማሳከት አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ተግባራትን ማካተት የግድ 

መሆኑ ግንዛቤ ማግኘት ይኖርበታል፡፡ በአሁኑ ወቅት በግብርና ላይ የተመሰረቱ ኢኮኖሚዎች 

መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት በሚያደርጉት መፍጨርጨር ቀደም ባሉ ጊዚያት ከነበራቸው ነባራዊ 

ሁኔታና ሉዓላዊነት አንጻር ሰፊ ልዩነት ይታይባቸዋል፡፡ ጥናቱ በአሁኑ ወቅት ካለፈው በተለየ ለገጠር 

ልማት እውን መሆን ይበልጥ ምቹ ሁኔታዎች መኖሩን ያመለክታል፡፡ በዚህ ረገድ ገጠሬው ከግብርና 

በሚመነጩ ጥሬ ገንዘብ ለማፍራት በሚስችሉ ምርቶችና ከግብርና ውጭ ባሉ የገቢ ማስገኛ ተግባራት 

በመሰማራት ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታዎች በርካታ መሆናቸውን ያመለክታል፡፡ ቴክኖሎጂ 
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የወለዳቸው የኮሙዩኒኬሽን አገልግሎቶችም ሆኑ ሌሎች የቴክኖሎጂ ምርቶች የገበሬውን ኑሮ ለማሻሻል 

መልካም አጋጣሚ መሆናቸው ግልጽ ነው፡፡ ድሪባ (2010) እንደጠቆመው የግብርና ትራንስፎርሜሽን 

ዓቢይ ትሩፋት በግብርና ሜካናይዤሽንን፣ በግብርና ግብዓቶች አቅርቦት፣ በፋይናንስ አገልገልትን 

ለማስፋፋት፣ እንዲሁም ዘመናዊ የግብርና ዕውቀትና ክህሎትን ለማሰራጨት የሚረዳ ተቋም መፍጠር 

ነው፡፡ አገራችን ቀደም ሲል የእስያ አገሮች  የግብርና መዋቅራዊ ለውጥ እውን በማድረግ ለኤክስፖርት 

ገበያ የሚሆኑ ምርቶችን በሰፊው ማምረትና በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን በቻሉበት ቁመና ላይ 

አለመሆኗ ግልጽ ነው፡፡ ይህም የሆነው የአገራችን የግብርና ዘርፍ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ አለመታገዙ፣ 

የፋይናንስ አቅርቦት እጥረት መኖሩ፣ እንዲሁም በእውቀት ላይ የተመሰረት የግብርና ስልት አለመኖሩ 

ነው፡፡ 

ዘላቂ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት የሚከተሉትን የፖሊሲና ፕሮግራም ተግባራት 

ማከናወን አስፈላጊ ነው፡፡ እነዚህም፤ 1) የግብርና ትራንስፎርሜሽንን ያለመ ግልጽና ውጤቱ የሚለካ 

ራዕይና ስትራተጂ መኖር (ሜለር 1965) 2) ዘላቂና ተገማች የሆነ በረጅም ዓመታት የሚተገበር 

ትውልድ ተሻጋሪ ቁርጠኛነት መኖር፣ (ድሪባ 2010) 3) ግብርናና ገጠር ልማት ተኮር የሆነ ዘላቂ 

ፋይናንስ መመደብ ለምሳሌ የጠቅላላ የመንግሥትን በጀት 10 በመቶ ለግብርና መመደብ (አፍሪካ 

ሕብረት/NEPAD 2002)፣ 4) ለግብርናና ገጠር ልማት ትኩረት ያደረገ ነገር ግን ጥንቃቄ የተሞላበት 

ሁሉንም ማኑፋከቸሪነግ፣ አገልግሎት፣ የከተሞችን መስፋፋት እንዲሁም የመሰረተ ልማት ማስፋፋትን 

ጨምሮ ፍትሃዊ የቅድሚያ ትኩረት መስጠት ናቸው፡፡ 

ግብርናና ገጠር ልማት የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች መሆናቸውን 

መገንዘብ ጠቃሚ ነው፡፡ የሚያይዙዋቸው ክስተቶች ምናባዊ ባለመሆናቸው ፖሊሲ አውጭዎችና 

ባለሙያዎች አካታች የሆነ የሀብት አመዳደብን ተግባራዊ በማድረግ ያልተማከለ የልማት አቅጣጫን 

መከተል ይኖርባቸዋል፡፡ ይህን በተመለከተ ሶስት የማይነጣጠሉ ኩነቶችን ማገናዘብ ተገቢ ነው፡፡ 

እነዚህም፣ 

• በመጀመሪያ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ የግብርና አመራረትን ቴክኖሎጂን ወደ ሚጠቀም ግብርና 

ለመለወጥ አገሮች የቴክኖሎጂ ለውጥን ማስረጽ ይኖርባቸዋል፡፡ በዚህ ረገድ በሁሉም ዘርፎች 

የሚስተዋሉ የአደረጃጀትና የሕግ ማዕቀፍ ተግዳሮቶችን ለመፍታት የሚያስችሉ የፖሊሲና አስተዳደራዊ 

ማሻሻዎችን መተግበር ጠቃሚ ነው፡፡ የግብርና ግብዓቶችን በሰፊው መጠቀም፣ የመሬትና የጉልበት 

ምርታማነትን ማሳደግ፣ የማዳበሪያ፣ የጸረ-ተባይ፣ የምርጥ ዘር፣ የመስኖ አጠቀቀምን ማጎልበት 

እንዲሁም ከግብርና ውጭ የማኑፋክቸሪንግና የአገልግሎት ዘርፍን ማስፋፋት በግብርናው ዘርፍ 

ትራንስፎርሜሽንን ለማምጣት ያስችላል፡፡ በአገራችን ማንኛውም ዘርፍ ቢሆን ብቻውን በተናጠል 

ሊያድግ እንደማይችል መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ በግብርና በማኑፋክቸሪንግና በአገልግሎት ዘርፎች 

መካከል የሚደረግ አንጻራዊ ሽግሽግ ለሀብት አመዳደብ ወሳኝ መሆን ከአለመቻሉም በላይ 

ትራንስፎርሜሽን እውን መሆኑን መለኪያ ሊሆን አይገባም፡፡  

• በሁለተኛ ደረጃ በራሱ በግብርና ውስጥ የእህል ምርትና ምርታማነት ማሳደግ አስፈላጊ 

ቢሆንም የዘርፉን ሁሉን አቀፍ ትራንስፎርሜሽን ለማረጋገጥ ብቻውን በቂ አይሆንም፡፡ በከፊል ወይም 

በአነስተኛ ደረጃ የግብርና ግብዓቶችን ተጠቅመን የሰብል ምርትና ምርታማነትን በሄክታር ማሳደግ 

መቻላችንን ካለፉት ልምዳችን መገንዘብ ይቻላል፡፡ የእርሻ መሬት መስፋፋት፣ የግብርና ግብአቶች 

አጠቃቀም፣ እንዲሁም የሕዝብ ብዛት እድገት ተዳምረው የሰብል ምርት መጨመር ብሎም ለብሄራዊ 

ኢኮኖሚ እድገት መገኘት አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች ዘላቂ ያልሆነ የድህነትና ረሀብ 
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መቀነስን አሳይተውናል፡፡ ሆኖም የሰብል ምርትና ምርታማነት እድገት ቢታይም በዘርፉ የአደረጃጀት፣ 

የመዋቅርና የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ችግሮች ተስተውለዋል፡፡ በመሆኑም በአገራችን ግብርናና የገጠር 

ትራንሰፎርሜሽን በሚጠበቀውና መሆን ባለበት ደረጃ እውን ሊሆን አልቻለም፡፡ በአንጻራዊ መልኩ 

የቀነሰው ድህነትና ረሀብ ለአገራችን ግብርናና ገጠር ልማት ትራንሰፎርሜሽን መምጣት ማስረጃ ሊሆን 

አይችልም፡፡ ምክንያቱም አሁንም ኢትዮጵያ  የምግብ ዋስትና ያልተረጋገጠላቸው፣ በዝቅተኛ የኑሮ 

ደረጃ ላይ ከረሀብና ድህነት ጋር ተቆራኝተው የሚኖሩ የበርካት ሚሊዮኖች አገር መሆኗ የአደባባይ 

ሚስጥር ነው፡፡  

• የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን የግብርና ትራንስፎርሜሽን አካል ወይም የሌሎች ኢኮኖሚ 

እንቅስቃሴዎች ውጤት ተደርጎ ይወሰዳል13፡፡ ዘላቂና ሁሉን አቀፍ የሆነ የዜጎች ብልጽግናን 

የሚያረጋግጥ ዘርፈ-ብዙ ትራንስፎርሜሽን እንዲኖር የገጠሩ አገራችን ክፍልን ማዕከል ያደረገ 

የፖለቲካና የፖሊሲ ምርጫ  ቁርጠኝነት ሊኖር ይገባል፡፡ የገጠር ልማት ማለት ግብርና ትራንስፎርም 

ያደረግ የስነ ምህዳር አጠቃቀም መኖር፣የገጠሩን የኑሮ ደረጃ ያሻሻለ የገቢ ደረጃ መፍጠር፣ የአካባቢ 

ጥበቃን ማረጋገጥ፣ የሕብረተሰቡን አመለካከት መለወጥ፣ የገጠር አገልግሎቶችን በበቂ ሁኔታ ተደራሽ 

ማድረግ፣ የገጠሩን ህብረተሰብ የኑሮ ደረጃ ማሳደግና ከራስ ፍጆታ ተርፎ ለገበያ የሚሆን ምርት 

ማምረት የሚቻልበት ደረጃ እንዲጎናጸፍ ማድረግ ነው፡፡ 

 

4. የተጨባጭ  እርምጃዎች  ጥሪ፡-  የተለያዩ  ማበረታቻዎችና  ማሻሻያዎችን  

ከግንዛቤ  ማስገባት 

4.1 ባለአራት ዘርፍ ትራንስፎሜርሽን አካሄድ ማዕቀፍ   

 

ከሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ጋር አስፈላጊውን ቅንጅትና ትስስር ሳይፈጠር የግብርናና ገጠር 

ትራንስፎሜሽን ተግባራዊ ማድረግ የማይታሰብ ጉዳይ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ አራት እርስ 

በርስ የተሳሰሩ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፎች ይገኛሉ፡፡ እነዚህም የግብርና የገጠሩ አካባቢ፣ 

ማኑፋክቸሪንግ፣ አገልግሎት እና ከተሜነት ናቸው፡፡ ከሁሉም በላይ በአገራችን ነባራዊ ሁኔታና የልማት 

አካሄድ የግብርናና የገጠር ትራንስፎርሜሽን በከፍተኛ ሁኔታ የተሳሰሩ በመሆናቸው ተፈላጊውን 

ትራንስፎሜሽን በተናጠል እውን ማድረግ የማይታሳብ ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም ሁሉን ዓቀፍ 

ትራነስፎርሜሽንን ተግባራዊ ለማድረግ ግብርና፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ አገልግሎት እና ከተሜነትን 

በተቀናጀና በተሳሰረ ሁኔታ ማስተናገድ ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው፡፡  

ፈጣንና ውጤታማ የግብርናና ገጠር ትራንስፎሜሽን እውን ለማድረግ ከሁሉ አስቀድሞ 

በኢትዮጵያ በአነስተኛ ማሳ የሚያመርቱ ገበሬዎች ለብዙ አስርት ዓመታት ሲጋፈጡዋቸውና  

ሲንከባለሉ የመጡ የተጠራቀሙ ተግዳሮቶችን ከመገንዘብ መጀመር ይኖርበታል፡፡ በአሁኑ ወቅትም 

በሀገሪቷ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ትራስፎርሜሽንን በፍጥነትና በስፋት በስራ ላይ ለማዋል የሚያስችሉ 

መደላድሎች መኖራቸውን መገንዘብ ይቻላል፡፡ ከነዚህ መካከል የተለያዩ ክፍላተ ኢኮኖሚዎችን 

በተናጠልና በአጠቃለይ ኢኮኖሚውን በሚመለከት የካበተ እውቀት መኖሩ፣ መሰረተ-ልማቶችና ሌሎች 

አገልግሎቶች ለማስፋፋትና ተደራሽ ለማድረግ የተሰሩ ሥራዎች ምቹ ከባቢያዊ ሁኔታዎችን መፍጠር 

መቻላቸው፣ የኢንዱስትሪ ፓርኮች በስትራቴጂያዊ ቦታዎች መገንባቻቸው፣ የመጀመሪያ ደረጃ፣ ሁለተኛ 

 
13 የኢትዮጵያ የገጠር ልማት ፖሊሲ የተዘጋጀው በ1997 ዓ.ም ነው፡፡ ሆኖም እስካሁን ለተግባራዊነቱ በጉልሕ 
የተደረገ ተጨባጭ እርምጃ አይስተዋልም፡፡  
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ደረጀና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መስፋፋት እንዲሁም የግብርናን ምርት ማሳደግ መቻሉ ለአብነት 

የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ የግብርናና ገጠር ትራንስፎሜሽን ተግባራዊ በማድረግ ኢትዮጵያን ወደ አዲስ 

ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ከፍታ ለማውጣት፣ ካለፈው ጊዜ ስኬቶች በመማርና አስፈላጊውን 

መሠረቶችን በመጣል ዘላቂና ትውልድ ተሻጋሪ ቁርጠኝነት ሊኖር ይገባል፡፡ ይህም የረጅም ጊዜ 

ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ ሲሆን፣ ቀጣይነት ባለው መልኩ የግብርና ክፍል ኢኮኖሚ ከሌሎች ዋና ዋና  

ሴክተሮች ጋር የሚኖረውን ቁርኝነት በሚመለከት በየጊዜው ፕሮግራሞችንና ስትራቴጂዎችን መከለስ 

የግድ ይላል፡፡ 

ባለአራት ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን አካሄድ በተለይም በገጠሩ ክፍል የሚኖሩ ዜጎችን ህይወት 

ከማሻሻል አኳያ እንዲሁም አካታች የሆነ ልማት ለማስፈን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው፡፡ የግብርናውን 

ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን እውን ለማድረግ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በየደረጀው ከሚገኙ 

ኃላፊዎች የአመራር ቁርጠኝነትና ተጨባጭ እርምጃ እንደሚያስፈልግ አያጠያይቅም፡፡ ይህም አስፈላጊና 

አስተማማኝ ሁኔታዎችን ለመፍጠር እንዲሁም የዘርፉን ትራንስፎርሜሽን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ወሳኝ 

ሚና አለው፡፡  

በመጀመሪያ የግብርናና ገጠር ትራንስፎሜሽን የሁሉም ማዕከል በመሆኑ ወሳኝ የሆኑ 

የኢኮኖሚ ዘርፎችን ትራንስፎርሜሽን ለማሳካት እንደ ቅድሚያ ሁኔታ የሚታይ ነው፡፡ በዚህም 

ምክንያት የፌዴራልና የክልል መንግሥታት በክፍላተ ኢኮኖሚዎች መካከል የሚኖረውን ትስስር 

ለማጠናከር እንዲሁም የግብርናውን ዘርፍ የላቀ ሚና ለማሳከት ትኩረት ሰጥተው መንቀሳቀስ 

ይኖርባቸዋል፡፡  

በሁለተኛ ደረጃ የገጠር ኢንዱስትሪ ልማትና የማምረቻ ዘርፍ አቅም ማስፋትን ተግባራዊ 

ለማድረግ በቅድሚያ ለግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ማለትም የዶሮ እርባታ፣ የወተት ምርት፣ የስጋ 

ከብት ማድለብ፣ የቅባት እህሎች እና የእህል ማቀነባበሪያ ላይ ትኩረት መስጠት ተመራጭ ነው፡፡ 

የገጠር ኢንዱስትሪያላይዜሽን መሰረቱ እውን የሚሆነው በግብርና ምርትና ምርታማነት መሻሻል 

እንዲሁም በጊዜ ሂደት አንጻራዊ ጥቅም ባላቸው በተወሰኑ ምርቶች ላይ ብቻ በማተኮር ማምረት 

ሲቻል ነው፡፡ በመሆኑም ለገጠር ኢንዱስትራላይዜሽን አጋዥ የሆኑ በየአካባቢው ያሉ ምቹ 

ሁኔታዎችንና አማራጮችን ለመለየት የሚያስችል በወረዳና በቀበሌ ደረጃ ሁሉን አቀፍ የሆነ እንቅስቃሴ 

ማድረግ ግዴታ ነው፡፡ የገጠር ኢንዱስትራላይዜሽን ስልታዊ በሆነ መልኩ ሊታይ የሚገባ ሲሆን 

በተለይም በአነስተኛ መሳ የሚያርሱ ገበሬዎችን ሁኔታ ያገናዘበ መሆን አለበት፡፡ በዚህም መሰረት 

የገጠር ኢንዱስትራላይዜሽን ተግባራዊ ከሆነ አካታች ልማትን ለማረጋገጥ የሚኖረው ጠቀሜታ የጎላ 

ነው፡፡ 

ሶስተኛው፡- ያልተማከለ የከተሞች መስፋፋት ነው፡፡ የከተሞች መስፋፋት ከፈጣን የግብናና 

ገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን ጋር አብሮ የሚሄድ ሲሆን፣ የማኑፋክቸሪንግና የአገልግሎት ዘርፎች 

ዕድገት ይበልጡን ከተሜነትን እንዲጎለብት ያደርጋሉ፡፡ የግብርና ትራንስፎርሜሽን እንቅስቃሴ እውን 

ሲሆን  የግብርና ምርታማነት መሻሻል የሚያሳይ በመሆኑ ብዙዎች የገጠር አከባቢዎች ለመልቀቅ 

ይገደዳሉ፡፡ እነዚህም ሰዎች መሬታቸውን መሸጥ አሊያም ማከራየት የሚኖርባቸው ሲሆን፣ ወደ 

ከተሞች በመሄድ ተቀጥሮ በመስራት ወይም በንግድ በመሰማራት ኑሮአቸውን ይመሰርታሉ፡፡ 

ያልተማከለ የከተሞች ዕድገት ስትራቴጂ ከከተሞች ፕላን ጋር የተጣጣመ መሆን ይገባዋል፡፡ በዚህ 

ሂደትም የመሬት ዋጋ ትመና፣ የከተማ ዲዛይን፣ የውሃ ፣ የኤሌክትሪክ፣ የትምህርትና ጤና አገልግሎቶች 

አቅርቦት፣ የቤቶች ዲዛይን እንዲሁም ተመጣጣኝ የግንባታ ቁሳቁስ አቅርቦት በአግባቡ ትኩረት 

ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው፡፡ በዚህም መሰረት እነዚህንና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶችን 
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በቀበሌና በወረዳ ደረጃ በሚገኙ ከተሞች እንዲስፋፉ በማድረግ በግብርናው ዘርፍ ከሚፈልገው በላይ 

ትርፍ የሆነው ሰራተኛ ወደ ማዕከላዊ ወይም የክልል ከተሞች የሚያደረገውን ፍልሰት ለመቀነስ 

ያግዛል፡፡ ምንም እንኳ የሰዎች ፍልሰትን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ባይቻልም ፍልሰቱን ለማርገብ 

በታችኘው የአስተዳደር እርከን የሚገኙ ከተሞችን አስፈላጊ በሆኑ የከተማ አገልግሎቶች እንዲጠናከሩ 

ለማድረግ የሚያስችሉ የፖሊሲ መሳሪያዎችን ስራ ላይ ማዋል ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ረገድ በገጠር 

የሚገኙ አነስተኛ ከተሞች አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን ለምሳሌ ኤሌክትሪክ፣ የውኃ፣ የትራንስፖርትና 

የመሳሰሉት አገልግሎቶችን በበቂ ሁኔታ እንዲያገኙ ማድረግ ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡ የገጠር 

ትራንስፖርት መስፋፋት ገበሬው ያመረተውን ምርት በቀላሉ ለገበያ እንዲያቀርብ፣ በአንጻሩም 

የኢንዱስትሪ ምርቶችን እንዲሸምት ዕድል የሚሰጥ በመሆኑ የኢኮኖሚ ትስስሩን ያጠናክራል፡፡  

በመጨረሻም ለኢኮኖሚያዊ ትራንፎርሜሽን ወሳኝ የሆኑ አምራች ዘርፉን የሚደግፉ 

የማህበራዊ፣ ቁሳዊ፣ ዲጂታልና የገበያ መሠረተ-ልማቶችንና አገልግሎቶን ማስፋፋት ያስፈልጋል፡፡  

ለማጠቃለል ከፍ ብሎ ለማመልከት እንደተሞከረው ባለአራት ዘርፍ የትራንስፎርሜሽን 

ማዕቀፍ የግብርና መር ኢንዱስትሪያላይዜሽን ስትራቴጂን የሚተካ ሲሆን፣ ዋና ተግባሩም ለዋና ዋና 

ዘርፎች የሚመደበውን ሀብት በጥንቃቄና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ እንዲደለደል ማስቻል ነው፡፡ 

ተደጋግሞ እንደተገለጸው ከግብርናው ዘርፍ የመነጨውን ሀብት ወይም ለዘርፉ የሚመደበውን ወደ 

ሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች እንዲውል ማድረጉ  የግብርናውን ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን ወደ ኋላ 

ከመጎተት ባለፈ የምግብ አቅርቦትን እንዲሁም ለማኑፋክቸሪንግና አገልግሎት የሚውሉ ጥሬ ዕቃዎችን 

እንደ ጥጥ፣ የቅባት እህል፣ ወይም ጥራጥሬ የመሳሰሉትን በተገቢው መጠን እንዳይቀርቡ ማድረግ ነው፡፡ 

በተጨማሪም በቤተሰብ እና በሀገር ደረጃ ሀብት ማፍራት ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር በመሆኑ በዚህ 

ዓይነት የሚገኘው ሀብት መልሶ በመሰረተ-ልማትና ቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንት ላይ እንዳይውል 

እንቅፋት ይፈጥራል፡፡ ከምግብ ዋጋ መጨመር ጋር ተያይዞ የአገልግሎት ዘርፉ ከመጎዳቱ በተጨማሪ 

ሽማቾችንና ሌሎች በከተማና ገጠር የሚገኙ በደሞዝ ብቻ በሚተዳደሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ 

ከፍተኛ ጫና ያሳድራል፡፡ ይህም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ በገሀድ የሚታይ ነው፡፡  

እነዚህ የአራት ዘርፍ ትራንስፎርሜሽን አጀንዳዎች ሂደት፣ ማስፈንጠሪያዎችና መለኪያዎች 

ወጥቶላቸው የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘቡ በሀገር በቀል ኢትዮጵያውያን ልሂቃንና 

ተመራማሪዎች ትኩረት ሊያገኙ ይገባል፡፡ የሚከናወኑ ጥናቶችም ተጨባጭ ሁኔታዎችን ያገናዘቡ 

አማራጮችን እና ተግባራዊ መሆን የሚችሉ የፖሊሲና የመፍትሄ ምክረ-ሃሳቦችን ሊያስቀምጡ ይገባል፡፡ 

ከአውሮፓ፣ ከሰሜን አሜሪካና ከሌሎም የግብርና ትራንፎርሜሽንን ውጤታማ ካደረጉ አገራት ልምድ 

መውሰድ ጠቃሚ ቢሆንም ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ሳይገናዘብ በቀጥታ መውሰዱ ከጥቅሙ 

ይልቅ ጉዳቱ ሊያመዝን ይችላል፡፡ ለዚህም ዋናው ምክንያት እነዚህ አገራት በወቅቱ የነበራቸው ሁኔታ  

ኢትዮጵያ አሁን በ21ኛው ክፈለ-ዘመን ካለችበት ሁኔታ ጋር ተመሳሳይ ባለመሆኑ ነው፡፡ በመሆኑም 

ኢትዮጵያ የራሷን ነባራዊ ሁኔታ፣ ባህል፣ ተቋማዊና የውስጥ አቅሟን ባገነዘበ መልኩ የትራንስፎርሜሽን 

መንገዷን መቀየስ ይጠበቅባታል፡፡  

የግብርናና ገጠር ትራንስፎሜሽን ለማሳካት የሚያስፈልጉ የተለዩዩ ማበረታቻዎችንና 

የሪፎርም እምጃዎችን፣ የተቀናጁ አካሄዶችንና የሚጠበቁ ውጤቶችን በሚመለከት ምክረ ሀሳቦች 

በዝርዝር ከዚህ ቀጥሎ ቀርበዋል (ምስል 6 ይመልከቱ)፡፡ 
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4.2 ዘላቂና ትውልድ ተሻጋሪ ቁርጠኝነት ለትራንስፎርሜሽን 

 

በኢትዮጵያ የፌዴራልና የክልል አመራሮች የግብርናና የገጠር ትራንስፎሜሽንን እውን 

ለማድረግ ከሁሉም በላይ በአመራሩ በኩል ግልፅ ራዕይና  ጽናት፣ እንዲሁም የፖሊቲካ ቁርጠኝነት 

መኖሩን  በማስገንዘብ፣ ህዝብን ማነቃነቅ፣ እንዲሁም የቴክኖሎጂና የማህበራዊ ለውጥ ማበረታቻዎችን 

በማቅረብ የመሪነት ሚና ሊወጡ ይገባል፡፡ የግብርናና የገጠር ትራንስፎሜሽንን ተግባራዊ ለማድረግ 

በሚያስችሉ የማህበራዊ፣ የኢኮኖሚ፣ የቴክኖሎጂና የህግ ማእቀፎች ላይ ምንም ዓይነት ብዥታ ሊኖር 

አይገባም፡፡ ተፈላጊውን ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት ትወልድ ተሻጋሪ ቁርጠኝነት አስፈላጊ ነው፡፡ 

አገሪቱን ለመምራት ኃላፊነት የተጣለባቸው በሙሉ በተግባር የሚገለጽ ቁርጠኝነት ከሌላቸው  

ትራንስፎርሜሽኑ ከዳር ሊደርስ አይችልም፡፡ የአገራችን የግብርናና የገጠር ልማት ያለበት ሁኔታ 

የቀረው ዓለም ከደረሰበት ዘመናዊ የግብርና አሰራር ጋር የማይነጻጸር እጅግ ኋላ ቀር ነው፡፡ በመሆኑም 

የግብርና ልማቱ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የሀገሪቱን ዜጎች በመመገብ ህብረተሰቡን ከሰቆቃ 

በሚያወጣበት ደረጃ ላይ ባለመሆኑ ዜጎች በየቀኑ ከሚያጋጥማቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች 

አንጻር ፋታ የማይሰጥ ጉዳይ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም 

በ1950ዎቹ እንደተገበረችው የግብርናና የገጠር ትራንስፎሜሽን ወደ ሌላ ጊዜ በማሸጋገር የሚከሰተውን 

ችግሮች ችላ በማለት ማሳለፍ የማይሞከር ጉዳይ ነው፡፡ ሀገሪቱ በ1967 እና በ1977 ዓ.ም  አጋጥሟት 

ከነበረው ድርቅ መከሰት በፊት የሚታዩ ጠቋሚ ምልክቶችን ችላ በማለቷ ከፍተኛ ጥፋት ሊያስከትል 

ችሏል፡፡ በወቅቱ የተከሰተ የዝናብ እጥረት በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በሚባል ሁኔታ በተለያየ ደረጃ 

የሚገለጽ የምግብ እጥረት እንዲያገጥም ምክንያት ሆኗል፡፡ ምስጋና ከውጭ በሚገኝ ዕርዳታና የተራድኦ 

ሰራተኞች ይሁንና በአሁኑ ወቅት በረሃብ ክስተት ምክንያት የሚሞት ሰው ባይኖርም የግብርናው 

ክፍለ-ኢኮኖሚ አሁንም ቢሆን የዚህን ዓይነት የተፈጥሮ አደጋ ሙሉ በሙሉ መቋቋም በሚችል ደረጃ 

አለመሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡  

የግብርናው ዘርፍ በአንጻራዊ መልኩ ከአጠቃላይ ኢኮኖሚ ያለው ድርሻ እየቀነሰ በመምጣቱ 

የግብርና ትራንስፎሜሽን መታየት ጅምሯል የሚለው የተሳሳተ አመለካከት ሊታረም ይገባል፡፡ 

የትራንስፎርሜሽን ዋና መገለጫዎች የአርሶ አደሩና የመሬት ምርታማነት መጨመር፣ በሂደት እና 

በስፋት ዘመናዊ የግብርና ዘዴዎችና ሜካናይዜሽን ተግባራዊ መሆን፣ የምግብ ዋስትና መረጋገጥ፣ 

እንዲሁም የግብርናው ዘርፍ በግልጽ የሚታይ ሀብት በማፍራት በዘርፉ እንዲሁም በሌሎችም ክፍላተ-

ኢኮኖሚዎች መዋለ-ንዋይን ለማፍሰስ በሚያስችል ደረጃ ሲደረስ ነው፡፡ ግብርናና የገጠር 

ትራንስፎሜሽን ውጤታማ የሚሆነው በብቁ ተቋማዊ አሰራር ሲደገፍ ነው፡፡ ይህም የሚሳካው 

ለግብርና ዘርፍ ትኩረት የሚያደርግ የባንክና የገጠር ፋይናንስ አገልግሎት በገጠሩ ሲስፋፋ፣ የክህሎት 

እንዲሁም የቴክኖሎጂ ሽግግርን የሚያሳልጡ አሰራሮች ሲተገበሩ ነው፡፡ የፖሊሲ አቅጣጫ 

ከማስቀመጥ ባለፈ የግብርናና የገጠር ትራንስፎሜሽን በተግባር በሚታይ ሁኔታ ከማምረቻው 

ኢንዱስትሪዎች፣ ከአገልግሎት ዘርፍ ዕድገት እንዲሁም ካልተማከለ የከተሞች መስፋፋት ጋር ሊተሳሰር 

ይገባል፡፡ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥና ጠቃሚ የኢኮኖሚ ሚና ከመጫወት አንጻር ግብርና 

በኢትዮጵያ ወደ ፊትም አስተዋጽኦው ከፍተኛ ሆኖ ይቀጥላል፡፡ ይህን በአግባቡ ለመረዳት የጨርቃ 

ጨርቅ፣ የቆዳ ውጤቶች፣ የዳቦ ዱቄት፣ የቅባት እህል፣ የሬስቶራንቶች አገልግሎት ወዘተ… በኢኮኖሚው 

ውስጥ እያደገ የመጣውን ሚና መመልከት በቂ ነው፡፡ ነባራዊ ሁኔታው ካለ ግብርና ዘርፍ አስተዋጽኦ 

የማኑፋክቸሪንግም ሆነ የአገልግሎት ዘርፍ ሚና እጅግ አነስተኛ እንደሚሆን ያስገነዝባል፡፡ 
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የፌዴራሉ መንግሥትና የክልል መንግሥታት የግብርናና የገጠር ትራንስፎሜሽን በሚመለከት 

የሚኖራቸውን ተግባርና ኃላፊነት በአግባቡ በመለየት አላስፈላጊ የሚና መደራረብ እንዳይኖር በቅንጅት 

መሥራት ይጠበቅባቸዋል፡፡ በህገ-መንግሥቱ ኢኮኖሚውን በሚመለከት ከተቀመጡት ሀሳቦች ውስጥ 

ብዙ ያልጠሩና ግልጽነት የሚጎላቸው ጉዳዮች አሉ፡፡ ከተሜነትን ለማስፋፋትና የገጠር 

ኢንዱስትራላይዜሽንን ለመደገፍ የፌዴራልና የክልል መንግሥታት ለመሰረተ-ልማት ግንባታ   ከፍተኛ 

ትኩረት ሰጥተው ሊንቀሳቀሱ ይገባል፡፡ ያልተማከለ የከተሞች ዕድገት ስትራቴጂን ለመደገፍ እንዲሁም 

የትራንስፎርሜሽንን አካሄዱን በሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎች ማለትም በማምረቻው፣ በአገልግሎት፣ 

በግብርና እና የገጠር የኑሮ ሁኔታን ለማሻሻል አጋዥ የሆኑ የተመረጡና ስትራቴጂአዊ የግብርናና የገጠር 

ትራንስፎሜሽን ማዕካላትን ማቋቋም የግድ ይላል፡፡ ይህም እውን የሚሆነው የገጠር መንገዶችን 

ለመገንባት፣ ለቤቶች፣ ለኤሌክትሪክ፣ ለዲጂታል አገልግሎቶች፣ ስልክና ኢንቴርኔትን  ለማስፋፋት እና 

ማህበራዊ ለውጥን ለማምጣት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በትኩረት መስራት ጊዜ የማይሰው ተግባር 

ነው፡፡ በከተማም ሆነ በገጠር የኑሮ ሁኔታ መሻሻል እውን ሲሆን  እንዲሁም ከግብርና ውጭ ያሉ 

የኢኮኖሚ ዕድሎች ሲበለጽጉ ዜጎች በገበያ ውስጥ የሚኖራቸው ተሳትፎ ይጎለብታል፡፡ በዚህ ሂደትም 

በቤት ውስጥ አዘጋጅቶ ከመጠቀም ይልቅ ገበያ ወደ አፈራቸውና የተቀነባበሩ ምርትና አገልግሎቶች 

ፍጆታ መሸጋገር የሚጠበቅ ነው፡፡ 

የፌዴራልና የክልል መንግስታት ከግሉ ዘርፍ ጋር በመቀናጀት ያልተማከለ የከተሞችን 

መስፋፋት ለመደገፍ የሚያሰስችሉ የፖሎቲካና የፖሊሲ አቅጣጫዎችን መተግበር የግድ ይላቸዋል፡፡ 

እነዚህም የህዝብን ፍልሰትና የንብረት መብትን ጨምሮ በግልጽ የሚያመለክቱ የፖለቲካና የፖሊሲ 

አቅጣጫዎች እንዲሆኑ በጋራና በመናበብ መስራት ይኖርባቸዋል፡፡ የከተሞች መስፋፋት በውድድር 

የሚወሰን የገበያ ዋጋን ለመፈጠርም እገዛው የላቀ ነው፡፡ በመሆኑም በውድድር በሚመራ ገበያ 

የዕቃዎች/አገልግሎቶች የዋጋ መጠን ዕቃውን ለማመረት ከሚወጣው ወጪ ጋር የተቀራረበ እንዲሆን 

ለማድረግ ይረዳል፡፡ በዚህም ውስን ሀብትን ውጤታማ በሆነ መንገድ ሥራ ላይ ለማዋል ያስችላል፡፡ 

የገበያ ውጤታማነት ከሚለካበቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ የአንድን ዕቃ ዋጋ በሀገር ውስጥ ገበያ እና 

በወደብ አካባቢ የሚኖረውን የዋጋ ልዩነት ለማጥበብ የሚያስችል ሲሆን ነው፡፡ የዋጋ ልዩነትን 

እንዲሰፋ ከሚያደርጉ ጉዳዮች መካከል ደካማ መሰረተ-ልማት፣ የማቀነባበሪያ ወጪ ከፍተኛ መሆን፣ 

ኋላ-ቀር ቴክኖሎጂ፣ የመንግሥት ታክስና ቀረጥ፣ በሂደቱ የሚሳተፉ አገበያዮች የሚያስቀምጡት የትርፍ 

መጠን፣ ህገ-ወጥ አሰራር፣ ሙስናና ሌሎች መደበኛ ያልሆኑ ወጪዎች ናቸው፡፡ 

በተለያዩ ዘርፎች መካከል ትስስር ለመፍጠር የመንግስት አመራር ወሳኝ ሚና አለው፡፡ 

የግብርና ትራንስፎሜሽኑ በትክክለኛው ሀዲድ ላይ እንዲጓዝ ከተፈለገ ከመነሻው የግብርናና ገጠር 

ዘርፍን ከሌሎቹ ዘርፎች በተለየ ሁኔታ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ሲቻል ነው፡፡ የሰብል ምርት፣ 

የጥራጥሬና የቅባት እህሎችን በአግሮ-ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዲቀነባበሩ በማድረግ እና እሴት 

በመጨመር ለአገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ማቅረቡ ለአገር ኢኮኖሚ ማደግ ወሳኝ ነው፡፡  ይህንንም 

ለማሳካት አርሶ አደሮች ከዱቄት ፋብሪካ፣ ከብስኩት ማምረቻ፣ ከዘይት መጭመቂያ እና ከመሳሰሉት 

የአግሮ ኢንዱስትሪዎች ጋር ትስስር እንዲፈጥሩ ማድረጉ ምርትን በማሳደግ አገራዊ ፍላጎትን 

ለማሟላትና በተመጣጣኝ ዋጋ ለሸማቹ በማቅረብ አርሶ አደሮች ራሳቸውን ጠቅመው ለኢኮኖሚውም 

ማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው ያስችላል፡፡ በተመሳሳይ የእንስሳት ምርትን የወተት 

ማቀነባበሪያና ማሸጊያ እንዲሁም የሥጋ ማቀነባበሪያ ጋር በማቆራኘት ዕሴት እንዲጨምር ማድረግ 

እንዲሁም  የጥጥ ምርት ከጨርቃ-ጨርቅ ፋብሪካዎች ጋር ሙሉ በሙሉ የተሳሰረ እንዲሆን ማድረጉ 

ለግብርናና ገጠር ልማት መሳካት ቁልፍ ተግባር ነው፡፡  
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ዘመናዊ የግብርና ዘዴና ሜካናይዜሽን ሲስፋፋ፣ የመሬትና የአርሶ አደሩ ምርታማነት ስያድግ፣ 

የማምረቻና የማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪዎችን ሲጎለብቱ የግብርና ምርቶች በኢኮኖሚው ውስጥ 

የሚኖራቸው ድርሻ በአንጻራዊ መልኩ እየቀነሰ ይመጣል፡፡ በመሆኑም የግብርና ትራንስፎሜሽን ዘላቂ 

እንዲሆን ከተፈለገ ዘርፉ ከኢንዱስትሪና ከአገልግሎት ዘርፎች ጋር መተሳሳር ይኖርበታል፡፡ በኢትዮጵያ  

ሶስቱንም ዘርፎች ሚዛናዊ በሆነ መልኩ መምራት እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ከመሆኑም በተጨማሪ 

የቴክኒክና የፖሎቲካ ውሳኔንም የሚጠይቅ ጉዳይ ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ በማምረቻውና በአገልግሎት 

ዘርፎች የተሰማሩ አካላት ለፖሎቲካ አመርሩ በአንጻራዊነት የተሻለ ቅርበት ያላቸው በመሆኑ መንግስት 

የሚወስዳቸው የፖሊሲ እርምጃዎች እነሱን በሚጠቅም መልኩ እንዲቀረጹ ለማድረግ ተጽእኖ 

ሊያሳድሩ ይችላሉ፡፡ በዚህም ምክንያት የግብርናው ዘርፍ ኢንቨስትመንት እንዲቀንስና በዘርፉ 

የተሰማሩት አካላት ዘርፉን ለቀው እንዲወጡ ሊያደርጋቸው የሚችል በመሆኑ  የግብርናና የገጠር 

ትራንስፎሜሽን እንዳይሳካ መሰናክል ሊሆን እንደሚችል መገመት አያዳግትም፡፡ ስለሆነም 

የትራንስፎርሜሽኑን አጀንዳ እውን ለማድረግ የዚህ ዓይነቱን አፍራሽ ሁኔታ በአግባቡ መፍታት 

የሚያስፈልግ በመሆኑ የፌዴራልና በክልል መንግሥታት ግልጽ ውይይት ማድረግ   ይኖርባቸዋል፡፡ 

በሂደቱም የግሉን ዘርፍና የሲቪል ማህበረሰቡን ማሳታፍ የሚመከር ነው፡፡ ሁሉንም የኢኮኖሚ ዘርፎች 

ያካተተ መዋቅራዊ ሽግግር እውን ሲሆን በሁሉም ክፍላተ ኢኮኖሚዎች የሥራ ዕድል እንዲፈጠር 

ያደርጋል፡፡ የግብርናውም ዘርፍም ቢያንስ በመነሻው የሥራ ዕድሎችን ለመፈጠር አስተዋጽኦ 

ይኖረዋል፡፡ በተጨማሪም የግብርናው መዘመን የአርሶ አደሩን ገቢ እንዲሻሻል የሚያደርግ ሲሆን፣ 

በተለይም የተትረፈረፈ ምርት ሲኖር የዋጋ መቀነስ መከሰቱ አይቀሬ ነው፡፡ ይህም በገጠሩ ከሌሎች 

የመሰረታዊ አገልግሎቶች መስፋፋትና አቅርረቦት ማደግ ለምሳሌም የቤት፣ የውሃና የኤሌክትሪክ፣ 

እንዲሁም የጤናና ትምህርት አገልግሎቶች መስፋፋት ጋር ተቀናጅቶ  አጠቃላይ የኑሮ ደህንነት ሁኔታን 

የሚያበለጽግ  ይሆናል፡፡  

 

4.3 ለትራንስፎርሜሽኑ ስኬት አጋዥ የሆኑ የህግና የአስተዳደር ሁኔታዎች  

 

የግብርናና ገጠር ትራንስፎሜሽንን ለማሳካት የንብረት መብት እና መሬት አጠቃቀም ሁኔታን በአግባቡ 

ማስተናገድ ያስፈልጋል፡፡ የመሬት አጠቃቀም የንብረት መብትን በሚያጠቃልል መልኩ መታየት ያለበት 

ሲሆን፣ እነዚህም መሬትን የማከራየት፣ በእዳ ማስያዝን እና ለረጅም ጊዜ የኢንቨስትመንት ተግባራት 

የማዋል ተግባራትን የሚያሳልጥ ሊሆን ይገባል፡፡ የመሬት ይዞታ መብት ከምርት ዕድገትና ከአነስተኛ 

የመሬት ባለይዞታ ገበሬዎች ተጠቃሚነት አንጻር መፈተሽ ይኖርበታል፡፡ የመሬት ይዞታ መብት 

አመለካከቶች ባለፉት ዓመታት በነበሩት የፖሎቲካና ርዕዮተ ዓለም መነጽር መታየት አይኖርበትም፡፡ 

መብቱ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ በሚያደርግበት፣ መሬቱን በአግባቡ  በማልማት ለኑሮ መሰረት፣ 

ለብድር ዋስትና፣ ለማከራየትና ለመሸጥ ከሚኖረው ጠቃሜታ አንጻር ሊታይ ይገባል፡፡ በተጨማሪም 

የመሬት ባለቤትነት መብት ለግብርና ዘርፍ መዘመንንና ለገጠር ኢንዱስትራላይዜሽንን ምቹ ሁኔታን 

በሚፈጥር መልኩ ተግባራዊ መሆን ይኖርበታል፡፡ የመሬት ስፋት ችግር ማብቂያ ለሌለው የምግብ 

እጥረት መንስኤ ሆኖ እንዳይቀጥል የይዞታ መብት በአግባቡና ችግር ፈቺ በሆነ ሁኔታ እልባት 

እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የመሬት ባለቤትነት መብት ገበሬውን በመሬቱ ላይ ማንኛውንም 

ውሳኔ እንዲወስን የሚስችል መሆን ያለበት ሲሆን፣ በዚህም እንደ ፍላጎቱ ማልማትና መኖር አሊያም 

ሽጦ ወደ ከተማ በመሄድ ባገኘው ገቢ በሌላ መተዳደሪያ ኑሮውን እንዲመራ የሚያስችል ሊሆን 

ይገባል፡፡ በዚህም ለመሬቱ ተገቢውን ተመንና ዋጋ እንዲኖረው በማድረግ መሸጥ መለወጥን ተግባራዊ 



የግብርና እና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በኢትዮጵያ         ግብረ መጽሔት 01/2020 
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በማድረግ አንድም በተበታተነና በተቆራረጠ መልኩ መሬትን ማረስ ቀርቶ ሰፋፊ እርሻዎች እንዲኖሩ 

የሚያደርግ ሲሆን፣ በሌላ በኩልም አርሶ አደሩ የመሥሪያ ገንዘብ ካፒታል እንዲያገኝ ያስችለዋል፡፡ 

የመሬት መብት ተቋማዊ ለውጥ ከሚያስፈልጋቸው ጉዳይ አንዱ ሲሆን፣ የግብርናን ዕድገት እና ሌሎች 

ዘርፎችም መዋዕለ ንዋይ በማፍራት ኢኮኖሚውን በማነቃቃት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነው፡፡  

ሰፋፊ እርሻዎችን ለመፍጠር የሚደረገው ሂደት ተፅዕኖ ፈጣሪ የሆኑ አካላት አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን 

ገበሬዎች መብት እንዳይጥሱ ከለላ ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡ በዚህ ረገድ ለገበሬው የመሬቱ  ዋጋ 

እንደየቦታው ተገቢውን ጥቅም የሚያስገኝለት እንዲሆን የሚያስችል ፍትሃዊ የህግ አሰራር  ሥራ ላይ 

ማዋል ይመከራል፡፡ በአርብቶ-አደሮች አካባቢ ያለውን መሬት በተመሳሳይ ነባራዊ ሁኔታዎችን 

ከግንዛቤ በማስገባት ልዩ አሰራሮችን መዘርጋት ጠቃሚ ነው፡፡ ለምሳሌ የከርሰ-ምድር ውሃ አቅርቦት፣ 

የግጦሽ መሬት አስተዳደር እንዲሁም በረሃማነት ለመከላከል የሚያስችሉ ድጋፎችን በመስጠት አርብቶ 

አደሮች ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ስርዓት መዘርጋት ግዴታ ነው፡፡ የእርሻ መሬት ድልድል በሚካሄድበት 

ወቅት የመሬቱን ስፋት፣ በመስኖ የሚለማ ፣ ለከተማ በአለው ቀረቤታም ለመኖሪያና ለከተሞች 

መስፋፋት የሚውል ሆኖ ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጣ መሆን አለመሆኑ ከግምት ውስጥ መግባት 

ይኖርበታል፡፡  

የመሬትን ባለቤትነት በሚመለከት የሚወጡ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች የመሬት እጥረትን፣ 

መራቆት እና የአለመቀናጀትን ችግሮች ለመፍታት እገዛ የሚያደርጉ ሊሆን ይገባል፡፡ የተቀናጀ የመሬት 

አሰተዳደር ገበሬዎችን ለቴክኖሎጂ ተደራሽና ተጠቃሚ እንዲሆኑ በዚህም ምርታማነታቸውን 

እንዲያሰድጉ ሊያደርጋቸው ይገባል፡፡ የእርሻ መሬትን መጠን በሚመለከት አነስተኛ  ወይስ ሰፋፊ 

እርሻዎችን በሚመለከት የሚደረጉ ክርክሮች መሰረታቸው ከነባራዊ ሁኔታ ጋር በማገናዘብ ትኩረት 

ከመስጠት ይልቅ በአስተሳሳብና በርዕዮተ ዓለም አለመግባባት ላይ የተንጠለጠሉ ናቸው፡፡ የእርሻ 

መሬትን ማቀናጀት በግብርናው፣ በማምረቻው፣ በአገልግሎቱና በከተሞች መስፋትና አስፈላጊ የሆኑ 

የመሰረተ-ልማቶች ግንባታ መካከል ያለውን ትስስር ለመጠናከር መንገድ የሚጠርግ ነው፡፡ ህጋዊና ህገ-

መንግሥታዊ ሁኔታዎች መፍተሄ ቢያገኙ መሬትን የማቀናጀት ጉዳይ የፖለቲካ መሆኑ ቀርቶ 

የእያንዳንዱ ግለሰብ ምርጫ  ይሆናል፡፡ በተጨማሪም የመሬት ሥርዓትን በሚመለከት በከተማና 

በገጠር መሬት መካከል ያለው ሁለት ዓይነት አሰራር እንዲያከትም ያደርጋል፡፡ በአጠቃላይ የመሬት 

ባቤትነት መብት ሲረጋገጥ መሬትን ለረጅም ጊዜ ኪራይ፣ በሊዝ ለመጠቀም እንዲሁም የሽያጭ 

መብትን የሚያጎናጽፍ በመሆኑ በግብርና ላይ የሚሰማሩ አነስተኛና መካከለኛ ኢንቨስትመንቶች 

እንዲስፋፉ ዕድል ይሰጣል፡፡ ይህም ህገ መንግሥቱና ሌሎች የህግና የቁጥጥር አሰራሮች ማሻሻልን 

ይጠይቃል፡፡ 

የመሬት ባለቤትነት መብት በመረጋገጡ ምክንያት ገበሬው የሚኖረው ምላሽ ምን ልሆን 

እንደሚችል ማንም በርግጠኝነት ይሄ ነው ብሎ መናገር አይችልም፡፡ ይሁን እንጂ የእርሻ መሬትን 

ማቀናጀት በግብርናው፣ በማምረቻው፣ በአገልግሎቱና የከተሞች ትስስርን ለማጠናከር እንዲሁም 

አስፈላጊ የሆኑ የመሰረተ-ልማትን ለማቅረብ መንገድ የሚጠርግ አብይ መሳሪያ መሆኑ ግልጽ ነው፡፡  

 

4.4 ግብርና ሜካናይዜሽን ወሳኝነት እና የግብዓቶች ተደራሽነት  

 

የ21ኛ ክፍለ-ዘመን ኢትዮጵያ አንገብጋቢና ቀዳሚ ትኩረት ግብርናን ማዘመንና የቴክኖሎጂ 

ሽግግርን ማረጋገጥ ነው፡፡ በማረሻና በበሬ ጉልበት የሚካሄደው እርሻ በአስቸኳይ ወደ ዘመናዊ 

አስተራረስ ዘዴና እንስሳት እርባታ ሊሸጋገር የግድ ይላል፡፡ የግብርና ትራንስፎሜሽን ከሚጠይቃቸው 



የግብርና እና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በኢትዮጵያ         ግብረ መጽሔት 01/2020 
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ዓበይት ጉዳዮች መካከል በአነስተኛ ማሳ የሚያመርቱ ገበሬዎችን ከዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ጋር 

ማስተዋወቅ፣ ከግብርና ምርትጋር በተያያዘ የትራንስፖርትና ምርት ማከማቻ አገልግሎትን ማሰፋፋት፣ 

የመስኖን አጠቃቀም ማጎልበት እንዲሁም ምርጥ የአዝዕርት የእንስሳትን ዘርና በስፋት ጥቅም ላይ 

እንዲውሉ ማድረግ በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  

ግብርናን ለማዘመን አስፈልጊ ከሆኑ ተግባራት መካከል ትራንስፎሜሽኑን ለማፋጠን የሚረዳ 

የቴክኖሎጂ ፈጠራ የሚያበረታታ አዲስ ተቋም ማቋቋም ይገኝበታል፡፡ ሌላው ግብርናን ለማዘመን 

ፋይዳ ያለው የትምህርት ሥርዓቱ ተግባር ተኮር እንዲሆን ማድረግ ነው፡፡ ዩንቨርሲቲዎችና የቴክኒክና 

ሙያ ተቋማት በዋናነት ክህሎትን በማሳደግ ላይ ትኩረት በማድረግ ሊያስተምሩ ይገባል፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ ግብርናን ለማዘመን የሚያግዙ የልህቀት ማዕካላትን መገንባት፡፡ የእነዚህ ማእከላት 

ግንባታም ገበሬዎች ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያዎችን ከዚህ ቀደም በሚጠቀሙባቸው በባሌና አርሲ 

አካባቢ ቢጀመሩ ውጤታማነታቸው ሊፋጠን ይችላል፡፡ በሁሉም ደረጃ ለጥናትና ምርምር 

የሚያስፈልገውን በጀት መንግስት በበቂ ሁኔታ ሊመድብ ይገባል፡፡ 

የግብርና ትራንስፎርሜሽኑን የሚያሳልጡ የአዲሱን ትውልድ ገበሬዎች ለማሳልጠን 

የፌዴራልና የክልል መንግስታት በቅንጅት ተባብረው መስራት ይኖርባቸዋል፡፡ እነዚህ የሠለጠኑ 

ገበሬዎች የተለያዩ ሚናዎችን የሚወጡ ናቸው፡፡ ከነዚህም መካከል ዘመናዊ ዘዴን በመጠቀም ለሌሎች 

ገበሬዎች አርአያ መሆን፣ ለሰለጠኑም ሆነ ስልጠና ላልወሰዱ ገበሬዎች ምክርና ስልጠናዎችን መስጠት 

እንዲሁም በዘርፉ የሚደረጉ ግኝቶች ገበሬው ቀደም ስል ከነበረው እውቀት ጋር ስለ መጣጣሙ 

ማረጋጋጫ የሚሰጡ ናቸው፡፡ በተጨማሪም በየቀበሌው በሚቋቋሙ የግብርና ሰርቶ ማሳያ ማዕከላት 

ለሚገኙ ወጣቶች የግብርና ትምህርት በመስጠት ላይ ይሰማራሉ፡፡ በርግጥም የግብርና አሰልጣኞችና 

አስተማሪዎች የሚሆኑ ናቸው፡፡  

ለግብርናው ዘርፍ መዘመን ወጣቱ ዋናው ኃይል ሊሆን ይገባል፡፡ ወጣቱ በእርሻ ላይ 

በመሳተፍ፣ ትራክተሮችን በማንቀሳቀስ፣ ለሥራው የሚያስፈልገውን አገልግሎት በማቅረብ እና 

ለሥራው ዝግጁ በሆኑ መረጋገጥ ይኖርበታል፡፡ በአሁኑ ወቅት በእርሻ ተግባር ላይ የተሰማሩ አርሶ 

አደሮችን ክህሎት ለማሻሻል መፍትሄ መቀየስ ያስፈልጋል፡፡ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች በአግባቡ 

የሰለጠኑና በግብርናው ዘርፍ ለመሰማራት ጠንካራ ፍላጎት ያላቸውን ወጣቶችን እንዲያፈሩ ምቹ 

ሁኔታዎችን መፍጠር ግዴታ ነው፡፡  

የግብርናን ትራንስፎሜሽኑን እውን ለማድረግ በበሬ የሚታረሰውንና በሰው እጅ 

የሚከናወነውን የግብርና ዘዴ በዘመናዊ መልኩ መቀየር እንደ ቅድሚያ ሁኔታ የሚታይ ነው፡፡ ቀደም 

ሲል እንደ ምሳሌ የቀረበው በባሌ፣ አርሲና በመሳሰሉት አካባቢዎች ተግባራዊ የሆነው ዘመናዊ 

አስተራረስና የግብርና ሜካናይዜሽን በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎችም በሰፊው ሊሰራበት ይገባል፡፡ 

የፌዴራልና የክልል መንግስታት ቀደምት ተግባር ከግሉ ዘርፍ ጋር በመቀናጀት መስራት፣ የመንግስትና 

የግል ዘርፉን አጋርት  በመፍጠር ትራክተር፣ ኮምባይነርና ለመሳሰሉት የምርት መሰብሰቢያና መውቂያ  

መሳሪያዎች ተከላና አቅርቦት አምች የሆኑ ቦታዎችን መለየት፣ የሚሰራባቸው ቴክኖሎጂዎች ለአፈር 

ዓይነት እና ለአገሪቷ መልክአ - ምድሯ አቀማመጥ ጋር ተስማሚ መሆናቸውን ማረጋገጥ ጠቃሚ ነው፡፡ 

ከመነሻው የግብርና ሜካናይዜሽንን ለመተግበር በሚደረገው እንቅስቃሴ ትራክተሮችን 

ከነመለዋወጫቸው፣ የምርት መሰብሰቢያ ማሽኖችን፣ የወተት ማለቢያ ማሽኖችን፣የጫጩት መፈልፈያ 

መሳሪዎችን፣ የተሻሻሉ የማቆያ ማሽኖችንና ሌሎችም ዘመናዊ መሳሪያዎች ወደ አገር ውስጥ በማስገባት 

ሂደት ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ለይቶ መስራት ይገባል፡፡ ትራክተሮችና የምርት መሰብሰቢያና መውቂያ 



የግብርና እና የገጠር ልማት ትራንስፎርሜሽን በኢትዮጵያ         ግብረ መጽሔት 01/2020 

 
 

 
47 

ማሽኖች የሚያቀርቡና አጠቃቀማቸውን የሚያስተምሩ ማዕከላት በሁሉም የሀገሪቷ አካባቢዎች 

እንዲቋቋሙ ማድረግ አስፈላጊ ነው፡፡  

ሁሉም የግብርናና የገጠር ትራንስፎርሜሽን ደረጃዎች መዋቅራዊ ለውጥን፣ የቤተሰቦችን የገቢ 

መጠን መጨመርንና ድህነት መቀነስን የሚያካትቱ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ የግብርና ዘርፍ 

ትራንስፎርሜሽን ከሚታወቅባቸው ፋይዳዎች መካከል የድህነት መጠንን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ 

ማስቻሉ ነው፡፡ በቻይና የግብርና ትራንስፎርሜሽን ድህነትን ከመቀነስ አኳያ በሌሎች አገራት ከነበረው 

አንጻር በ3.5 እጥፍ ውጤታማ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ በተመሳሳይ በደቡብ አሜሪካ 

የውጤታማነቱ መጠን 2.7 እጥፍ ነው፡፡ ስለሆነም ውጤታማ የገጠር ትራንስፎርሜሽን በአብዛኛው 

በገጠር በድህነት የሚገኘውን ህብረተሰብ ሕይወት ከድህነት ለማውጣት የሚያስችል ቁልፍ መሳሪያ 

ነው፡፡ የሰብል ምርት ለማሳደግና የእንስሳት ሀብትን ለማስፋት ካለው እምቅ ኃይል አንጻር ከዚህ በፊት 

የተመዘገቡ ምርጥ ተሞክሮዎች በመጠቀም እንዲሁም ዘመናዊ የግብርና ዘዴ ስራ ላይ በማዋል 

ኢትዮጵያ አሁን ያላትን ምርታማነት በሁለት፣ በሶስት እንዲያውም በአራት እጥፍ በማሳደግ መዋቅራዊ 

ሽግግርን ለማሳካት ትልቅ ትኩረት በመስጠት መንቀሳቀስ የግድ ይላል፡፡ የአርሶ አደሩና የመሬት 

ምርታማነት ከዘመናዊ የግብርና ዘዴና ግብዓት አጠቃቀም ጋር ተቀናጅቶ ውጤታማ ሲሆን ለግብርና 

ትርንስፎርሜሽን እውን መሆን አይነተኛ አመላካች ነው፡፡ በዚህም መሰረት የአርሶ አደሩ  ምርታማነት 

ከቤተሰብ የገቢ መጠን መጨመርና ከድህነት መቀነስ ጋር የተሳሰረ ነው፡፡ 

 

4.5 በግብርናና ገጠር ትራንስፎርሜሽን ሂደት የማይተካው የግሉ ዘርፍ የመሪነት ሚና 

 

ከልክ ባለፈ የመንግስት ጣልቃ ገብነት በተለይም በህገ-መንግስቱ፣ በህግ ማዕቀፎችና ውጤታማ 

ባልሆኑ ተቋማዊ አሰራሮች ተጠፍንጎ የተያዘው የአነስተኛ ገበሬዎችና የግሉ ዘርፍ እንቅስቃሴ 

በግብርናው ዘርፍ ሊኖር የሚችለውን አስተዋጽኦ ውስን አድርጎታል፡፡ እነዚህን ማነቆ የሆኑ ህጎችን 

ማሻሻል እና የግሉ ዘርፍ በግብዓትና በቴክኖሎጂ አቅርቦት እንዲሰማራ በግልጽ የሚያበረታታ ስልት 

መቀየስ ያስፈልጋል፡፡ በዚህ ረገድ የግሉ ዘርፍ በሥጋ፣ በወተት እና በዶሮ ምርቶች ላይ እሴት 

ለመጨመር በሚያስችሉ ተግባራት እንዲሰማራ አስፈላጊው ድጋፍ ቢደረግ በእንስሳት መስክ በስፋትና 

በፍጥነት ትራንስፎርሜሽን ማምጣት ይቻላል፡፡  

አነስተኛ ይዞታ ያላቸው ገበሬዎችና አዳዲስ ወደ መስኩ የሚገቡ ግለሰቦች ለሀገሪቱ ወሳኝ 

በሆኑና ቅድሚያ የሚሰጣቸው የምግብ ሰብሎች፣ የቅባት እህሎችና ጥጥ ማምረት ላይ ሊሰማሩ 

ይችላሉ፡፡ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው ገበሬዎችና የግሉ ዘርፍ ባለሀብት ገቢ ሲያድግና ሀብትን ማፍራት 

ሲችሉ በግብርናው ዘርፍ ላይ የረጅም ጊዜ መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ የሚስችል የፋይናነስ አቅም ያገኛሉ፡፡ 

በዚህም ዘመናዊ የግብርና መሳሪያዎችን ለመጠቀም፣ በመስኖ ለማልማት፣ እንዲሁም በደን ልማትና 

ሌሎች ተያያዥ የገቢ ማስገኛ ተግባራት ላይ እንዲሰማሩ ያስችላቸዋል፡፡ የግሉን ባለሀብትና አርብቶ 

አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ የተሻሻለ መኖ፣ የእንስሳት ህክምና እንዲሁም የተሻሻሉ ዝሪያዎችን 

በማቅረብ ኢትዮጵያ በእንስሳት ሀብት ያላትን እምቅ እቅም በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል፡፡ የተሻሻለ 

የወተት አመራረትና አሰባሰብ ሥርዓት ስራ ላይ ሲውል አነስተኛ አምራቾችን ከማበረታታቱም ባሻገር 

ጥራት ያለውን የወተት ምርት ለፋብሪካዎቹ ለማቅረብ ያስችላል፡፡ የወተትና ስጋ ማቀነባበሪያ 

ቴክኖሎጂዎችን ማዘመን ጊዜ የማሳይሰጠው ጉዳይ ሲሆን፣ ለዚህም በዘርፉ የሰለጠኑ ሰዎችን በብዛት 

ማፍራትን ይጠይቃል፡፡ በእንስሳት ሀብትና ስጋ ማቀነባባሪያ ላይ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የሚሰጠው 

ማበረታቻ በሀገር ውስጥ እያደገ የመጣውን የሥጋ፣ የወተት እና ወተት ተዋጽኦ ፍላጎትን ማርካት 
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እንዲሁም ኤክስፖርትን የማበረታታት ዓላማ ያነገበ ሊሆን ይገባል፡፡ ምርጥ ዝርያዎችን ለማፍራት 

የሚደረጉ የምርምር ሥራዎች ኢትዮጵያ ያላትን ልዩ ዝርያዎችን ከግምት ያስገባ ሊሆን ይገባል፡፡ 

ለምሳሌ በስጋ ጥራታቸው ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን እንደ ቦረና፣ ሆሮና ሌሎችም የእንስሳት ዝርያዎችን 

ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት ከዘርፉ ሊገኝ የሚገባውን ጥቅም ማጎልበት ተገቢ ነው፡፡ እያደገ ከመጣው 

የሥጋ፣ የወተት እና የወተት ተዋጽኦ ምርት ፍላጎት ጋር በሚጣጣም መልኩ የእንስሳት መኖ 

ኢንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ ድጋፍ ሊደረግ ይገባል፡፡  

 

4.6 ውጤታማና ተጠያቂ የሆነ ተቋማዊ አቅም 
 

ተቋማዊ ሪፎርም በሚመለከት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ የግብርና ግብዓት አቅርቦት፣ 

ምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ፣ ጸረ-አረም፣ ትራክተርና መለዋወጫዎቹ፣ ምርት መሰብሰቢያና መውቂያ ማሽን 

አቅርቦትን በተመለከተ አሁን በስራ ላይ ያሉ የሕግ ማእቀፎችንና ስርዓቶችን ማሻሻል ነው፡፡ ለዚህም 

የፌዴራልና የክልል መንግሥታት ሚና በትክክል ተለይቶ መታወቅ ይኖርበታል፡፡ ለወጣቶች የክህሎት 

ስልጠናዎችን መስጠት፣ ማበረረታትና ስራውን ለመጀመር የሚያስችል ካፒታል ማቅረብ በአንድ በኩል 

የሥራ ዕድል ለመፈጠር የሚረዳ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ግብርናን የማዘመን ጥረትን ያሳካል፡፡ ባለፈው 

ሐምሌ 2011 ዓ.ም አገር አቀፍ ዛፎች ተከላን አስታኮ ለክትትል ዓላማ በኢንተርኔት አማካይነት ስራ ላይ 

የዋለው የመረጃ አሰባሰብ ሥርዓትን በማስፋፋት በተለያዩ አከባቢዎች የሚኖረውን የግብርና ግብዓቶች 

ፍላጎት የመገመት ተግባር በመረጃ ላይ እንዲመሰረት በማድረግ የግብኣት አቅርቦቱን ስርጭት 

ውጤታማ ማድረግ መቻሉን መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡  

በመንግሥት ተቋማት መካከል፣ በግሉ ዘርፍ ተዋናዮች፣ በገበሬዎችና በጥናትና ምርምር 

ተቋማት መካከል ቅንጅትን ለመፍጠር የሚያስችል አደረጃጀትን ሥራ ላይ ማዋል ያስፈልጋል፡፡ 

የግብርና ትራንስፎርሜሽኑን ለመደገፍና የትራንስፎርሜሽኑን አጀንዳ በዋናነት የሚመራ ተቋም 

ለማቋቋም ውጤታማና ተጠያቂነት ያለው ተቋማዊ የህግ፣ የፖሊሲ፣ የፕሮግራም እንዲሁም የፋይናንስ 

ዝግጅት ያስፈልጋል፡፡ ትራንስፎርሜሽኑን የሚመራ መዋቅር በፌዴራልና በክልል ደረጃ መኖር የግድ 

ይላል፡፡ መዋቅሩ ፖለቲከኞችን፣ ፖሊሲ አውጭዎችን፣ የሚመለከታቸው የሚኒስቴር መ/ቤቶችን፣ 

የዘርፉን ባለሙያዎች፣ የንግድ አጋሮች፣ ኢንቨስተሮችንና ሌሎች ፍላጎቱና እውቀቱ ያላቸውን አካላት 

ሁሉ ያካተተ መሆን ይኖርበታል፡፡ በነባሩና አዳዲስ በሚመጡ የአስተሳሰብና የአመለካከት ለውጦች፣ 

እንዲሁም ለውጡን በሚራምዱ ተቋማትና በቀድሞዎቹ መካከል ሊፈጠሩ የሚችሉ ግጭቶችን 

የማለዘብ ተግባር በማከናውን ለትራንስፎርሜሽኑ ጉልበት ይሆናል፡፡ በዚህ ረገድ መዋቅሩ  ቀደም ሲል 

በነበረውና በአዳዲስ አሰራሮች መካከል የሚፈጠረውን ተቃርኖ በማስተዳደር እንዲሁም የግብርና 

ክንውኖች በፈጠራ ታግዘው እንዲከናወኑ ያደርጋል፡፡ ከሁሉም በላይ በለውጡ ዙሪያ የተለያየ ፍላጎት 

ያላቸው አካላት እየበዙ እንደሚመጡ መታወቅ አለበት፡፡ በአዲስ አበባና በሌሎች ትላልቅ ከተሞች 

ዙሪያ በጥቂት ቡድኖች ከገበሬዎች መሬትን ያለ ተገቢ ካሳ የተወሰደበት አሰራርን ለአብነት መጥቀስ 

ይቻላል፡፡ ይህም የገበሬውን መብት ለማስጠበቅና የመሬትን ዋጋ በተገቢ ሁኔታ ለመተመንና ገበሬዎችን 

በኃይል ላለማፈናቀል ህጋዊ አሰራር እንደሚያስፈልግ አይነተኛ ማሳያ ነው፡፡ 
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4.7 ለግብርና ዘርፍ  የሚውል  የብድርና ሌሎች ማበረታቻዎችን ተደራሽ ማድረግ 

 

ሌላው የፌዴራልና የክልል መንግሥታት ቅድሚያ በመስጠት መስራት ያለባቸው ጉዳይ 

ያልተማከለ የግብርናና ገጠር ልማት ብድርና ፋይናንስ አገልግሎትን ማስፋፋት ነው፡፡ የፖሊሲ ለውጥ 

ውጤታማና የትራንስፎርሜሽኑን አጃንዳ የሚያሳካ እንዲሆን የግብርናና ገጠር ልማትን የሚደግፍ 

ውጤታማና ያልተማከለ የፋይናንስ መዋቅርን ተግባራዊ ማድረግን ይጠይቃል፡፡  

የተመረጡ ድጎማዎችና የዋጋ ማበረታቻዎች የፌዴራልና የክልል መንግስታት ቅድሚያ 

እንዲያገኙ ትኩረት በሰጡዋቸው ወሳኝ ምርቶች ላይ ትኩረት ሊያደርጉ ይገባል፡፡ እነዚህም የምግብ፣ 

የማምረቻና የአገልግሎት ዘርፎች ፍላጎትን ለማሟላት የሚያስችሉ ናቸው፡፡ ማበረታቻው የምግብ 

ሰብሎችን፣ በቆሎ፣ ማሽላ፣ ስንዴ፣ ጤፍ፣ ገብስ፣ እና የቅባት እህሎችን ማካተት ይኖርበታል፡፡ ድጋፉ 

የሀገር ውስጥ ፍላጎትን ለማሟላትና ከውጭ የሚገባውን የመተካት ዓላማ ያደረገ ሊሆን ይገባል፡፡ 

የማበረታቻ ሥርዓቱ የማምረቻውን ዘርፍ ፍላጎት ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለበት ሲሆን በተለይም 

በኢንዱስትሪ ፓርኮችና በግብርና ምርቶች ማቀነባባሪያ ፋብሪካዎች ውስጥ ለሚኖረው ፍላጎት ትኩረት 

መስጠት ይገባል፡፡ በዚህ ረገድ የጥጥ ምርትን ከጨርቃጨርቅ፣ የእንስሳት ሀብት ዘርፍን ከስጋና ወተት 

ምርት እንዲሁም ቆዳና ሌጦን የቆዳ ምርት ከሚያመርቱ ፋብሪካዎች ጋር እንዲተሳሰሩ ማድረግ 

ያስፈልጋል፡፡  

በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት ሥራ ላይ ያለውን ከውጭ በሚገባ ስንዴ ላይ የሚደረገውን 

ድጎማ አንደምታ መመርመር ጠቃሚ ነው፡፡ ከውጭ ለሚገባ ስንዴ የሚደረገው የዋጋ ድጎማ የሀገር 

ውስጥ አምራቾችን ላይ አሉታዊ ተጽእና ሊያሳድር እንደሚችል መገመት ይችላል፡፡ በመሆኑም 

ድጎማው አምራቾችን ሳይጎዳ በሸማቾች የገቢ መጠን ላይ መሠረት ያደረገ እንዲሆን በማድረግ 

አሰራሩን ውጤታማ ማድረግ ይቻላል፡፡ በተመሳሳይ የቅባት እህሎችን ለሚያመርቱ ድጎማ በመስጠት፣ 

ምርቱ እንዲጨማር በማድረግ እንዲሁም በሀገር ውስጥ በማቀነባባር ከውጭ የሚገባውን የምግብ 

ዘይት መተካት ይቻላል፡፡ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ለመተካት ለሚሰሩ የስንዴ፣ የቅባት እህልና ጥጥ 

እንዲሁም ለጤና ከፍተኛ ጥቅም ያላቸውን አልሚ ምግብ ምርቶችን ለሚያመርቱ በተለየ ሁኔታ 

ማበረታቻዎች መስጠት ይገባል፡፡  

በሌላ በኩል ለግብርናና ገጠር ትራንስፎሜሽን እና ለፈጠራ ራሳቸውን ዝግጁ ላደረጉ 

ገበሬዎች ቅድሚያ በመስጠት ማበረታቻውን ተፈጻሚ ማድረግ ጠቃሚ ነው፡፡ ከነዚህም መካከል ልዩ 

የማበረታቻ አሰራርን በመጠቀም ገበሬዎችን በእጃቸው ያለውን አቅም የመጠቀም ተነሳሽነት 

እንዲጨምር፤ ግለሰቦችና ቤተሰቦች ዘመናዊ የግብርና አሰራርን እንዲከተሉ በማድረግ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ለምሳሌ በባሌና አርሲ የሚገኙ ገበሬዎች ትራክተርንና ምርት መሰብሰቢያ ማሽኖችን የመጠቀም 

እንዲሁም መሬትን በማቀናጀት የማረስ ልምድ በሚገባ ያደበሩ ናቸው፡፡ በመሆኑም በበቂና ትኩረት 

ባላው መልኩ ማበረታቸዎችን ተግባራዊ በማድረግ እነዚህ ገበሬዎች ለግብርናና ገጠር ትራንስፎሜሽን 

መሰረት እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል፡፡ በተጨማሪም አዳዲስ ግብርናና ገጠርን መሰረት ባደረጉ የግብርና 

ማቀነባበሪያዎች ላይ ለሚሰማሩ አካላት የብድር አገልግሎትን፣ የቴክኒክ ድጋፍ/ስልጠና ድጎማና የታክስ 

ማበረታቻዎችን በተለዩ ሁኔታ እንዲያገኙ ቅድሚያ መስጠት ለምናልመው ትራንስፎርሜሽን እውን 

መሆን ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡  
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4.8 ዘላቂ የአከባቢ ጥበቃ 

 

ቀደም ባለው ክፍል ስለ ንብረት መብት በተነሳው ጉዳይ ዋናው ትኩረት የተፈጥሮ አከባቢን ጥበቃ 

በተመለከተ ህጋዊ መሰረት ለማስያዝ፣ በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዱ አካባቢዎችን እና ወሳኝ ተፋሰሶችን 

በተለይም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች የተገነቡባቸው ወንዞች ጨምሮ ለሚከሰቱ 

ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት ነው፡፡ የኢትዮጵያ ወንዞች ተፋሰስና የአካባቢ ሥርዓቱ የማይነጣጠሉ 

ናቸው፡፡ መሬትን ማቀናጀትና በጋራ የማረስ አሰራር እና ቴክኖሎጂዎችን ስራ ላይ ማዋል በሰዎች 

ምክንያት እየተከሰተ የሚገኛውን የአካባቢ መራቆት፣ የአፈርና እጽዋት ጉዳትን እንዲቀንስ እንደሚያደግ 

ይጠበቃል፡፡ ነገር ግን እየተባባሰ የመጣው የአካባቢ ጥበቃ ችግር መጠነ ሰፊ ጥፋትና ውድመት 

ከማስከተሉ በፊት አፋጠኝ እርምጃዎችን መውሰድ የግድ ይላል፡፡  
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