
 

 

ግብርናችንና ስልጣኔው፡  

               ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
 

 

 

 

አስናቀ ፍቅሬ (ዶ/ር) 
 

 

 



  

 

ግብርናችንና ስልጣኔው፡  

              ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

 

 

 

አስናቀ ፍቅሬ (ዶ/ር) 
 

 

 

 

 

ISBN: 789994472697 

 

 

 

 

አርትኦት፣ ዲዛይንና ገፀ-መልክ  
ኤልሣቤጥ ባስልዮስ 

 

 

 

 
 

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት 

Ethiopian Institute of Agricultural Research 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©አስናቀ ፍቅሬ፣ 2010 

ኢ-ሜይል፡ a.fikre@cgiar.org/Fikreasnake@yahoo.com 

tataw71@gmail.com 
ስልክ:  +251-909921422 

አዲስ አበባ 
 

 

 

 

 

Donors and partners 

 

 

mailto:a.fikre@cgiar.org/Fikreasnake@yahoo.com


[i] 

 

ማውጫ 
 

መታሰቢያነቷ… ማስታወሻነቷ i 
ምስጋና ii 
መቅዴም iii 

Summary  vi 
 

ምዔራፍ አንዴ፡ መሌክዒ -ግብርና 1 
መግቢያ 1 
የግብርና አምራች-ተመራች-ቴክኖልጂ መስተጋብር 3 
ሃምሳ ሚሉዮን ማሳዎች 7 
የግብርናው ጉዜ መስመር የዴግግሞሽ አሪት እና ሇዒመታት የተንጠሇጠለ የመጨረሻ ጥያቄዎች 14 
የግብርና ሌማት ሊይ ነጥቦችን ስሇማያያዛ (connecting agri-dotes) 19 
የግብርናው ሊይ ተፈጥሯዊና ተፈብራኪ ሃበቶች አያያዛና አመራር 21 
የዖርፉ ወሳኝነት እና መቼም አይቀሬነት 24 
የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሀሳቦች 26 

 

ምዔራፍ ሁሇት፡ የግብርናው ሊይ ሃይልች 27 
መንግስት፣ ፖሉሲና አስፈፃሚ ተቋማት 28 
የግብርናው አጋዦችና አጋሮች 29 
የግብርና ገበያ  29 
የግብርና ምርት ተጠቃሚ 31 
ሶስቱ ገበሬዎች 31 
የግብርናው ዔውቀትና የሙያ ሃይልች 33 
የግብርና ቴክኖልጂ 35 
አዱሱ  የግብርና-ስርዒት ትውሌዴ፡ ከገጠር እስከ ከተማ 39 
የግብርና ብዛሃ-ህይወት 43 
የግብርና ኢንሰትሩመንቴሽንና አውቶሜሽን 44 
የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሀሳቦች 45 

 

ምዔራፍ ሶስት፡ የግብርና አሰተምህሮት ተፅዔኖና እና የዖርፉ ስሌጣኔ 47 

የኢትዮጵያ ግብርና ስሌጣኔ እና ክፍሇ አህጉራዊና-ዒሇማዊ መነሻ ሁኔታዎች 47 
የግብርና አስተምህሮትና የሇውጥ ሃያሌነት 48 
የግብርና ጥናቶች እንዴምታና ተፅዔኖ 50 
የግብርና ምርምርና የቴክኖልጂ ኮሜርሻሊይዚሽን 54 
የስራ ዔውቀት አውድችና የግብርናው መስክ መዖመን 57 

የግብርና ሉሂቃንና የዖርፉ የመዖመን/ያሇመዖመነ ግብግብ 57 
የግብርና ኮሚዩኒኬሽን ተፅዔኖ 58 

የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሀሳቦች 59 
 

ምዔራፍ አራት፡ አመራረ-ግብርና እና ተቋማዊ ግንባታ 60 
የግብርናውን ዖርፍ የሚመሩ ተቋማት ጉዲይ 60 

ስትራቴጂያዊና የቅዯም-ተከተሌ አበሊሊጭ ግብርና ሌማት ስሇማራመዴ 61 

የግብርናው መዋዔሇ-ንዋይና የዒሇም ሀብት መስሪያ ቁሌፍ ቅኝት 62 
የግብርናው ሃይልች ማመጣጠንና መመዖን 66 
የግብርና መረጃ ስርዒት ማሳዯግና መምራት 66 
የግብርና ፕሮጀክቶች ማጣጣም፤ ማናበብና በስትራቴጂ ማዔቀፍ ውስጥ ማሳሇፍ 68 
የግብርናን ዯህንነት መጠበቅ 69 
ግብርናን ማነቃቃትና የዖሊቂነት ስርዒተ-ዋስትና መዖርጋት 70 
የግብርና ማዖመኛ መሳሪያዎች ጉዲይነትና እንዳት ይመራሌ 71 
የነገው የግብርና ማህበረሰብ ግንባታ፡ የግብርናው የስበት ሃይሌ 73 

 



[ii] 

 

ዖገምተኛ የግብርና ዖርፎችን የትኩረት ነጥብ ስሇማዴረግ 73 

የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሀሳቦች 75 
 

ምዔራፍ አምስት፡ የመጭው ግብርና ጉዲዮች 77 
እንዴንዯርስበት የምንፈሌገው የግብርና አዴማስ የትና-ምንዴነው? 77 
የግብርና ዔሴትን ሰንሰሇት ስሇማዴረግ 81 
የአሇመናበብ ኪሳራን መስበር 82 
ግብርና-ዴርቅ-ርሃብና ቸነፈር 83 
የግብርናው አዱስ አምራች ማህበረሰቦች ሰሇመተካትና የትርፍ ምርት ጉዲይ 86 
የገበጣ ውኃዎችና ስርዒተ ምርታማነት 87 
ረቂቀ-ግብርናን ማሳዯግ (Sophosticated agriculture) 89 
ዖርና ግብርና 91 
ግብርና-መር ሀገራዊ የምግብና ስነ-ምግብ አብዮት ማምጣት 93 
የግብርና ምርት አስተዲዯር 96 
የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሀሳቦች 98 

 

ምዔራፍ ስዴስት፡ አስጊ የግብርና አለታዊ ሁኔታዎች ማዯግ (ቀዩ መብራት) 100 
የግብርና ስርአት ወዯ ብክሇት ማምራት 100 
ግብርናውና የስራ ዔዴሌ መፍጠር ሃይሌ መሊሊት 104 
የግብርናው ሌማት ዯጋፊ የሆነውን ተፈጥሮ ሃብት መክዲት፡ ተቃዋዋሚ ክስተቶች  105 
በፕሮጀክት አሪትና በራስ በመቆም መካከሌ ያሇ የግብርና መስመር 110 

የግብዒት-ማቃመስ ብሂሌ በተበጣጠሱ ማሳዎች ማሌማትን መፈተን 111 
የአየር ንብረትና የግብርና እምቅ አቅም መስቀሌኛ ሊይ መቆም 114 
ግብርናዊ ማሽኖችና ፋብሪኬሽን ቀዛቃዙነት 116 

የበሽታ-ተባይ-አረም ወረርሽኝ ዖመን 122 
የግብርና ምርት ዯህንነት ጥበቃ 126 
የግብርናው የተወዲዲሪነት ዯረጃ መዯሊዴልች አሳሳቢነት 128 
ግብርናው የማይተነበይ መሆንና መረጃዎች ሇውሳኔ ማብቃት አቅመቢስነት መባባስ 129 

ሌውጠ-ባህሪ ምርቶች 130 

የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሀሳቦች 131 
 

ምዔራፍ ሰባት፡ የዖርፉ የከፍታ መዴረሻ ሃሳቦች 133 
ያዯገ ግብርናን ማዋቀር 133 
የተመረጡ የግብርናውን አውራ ፕሮግራሞችን በከፍተኛ ማሟሊት መተግበር 134 
ተገቢ ኢንቨስትመንት ሇዖርፎች ምሊሽ ሰጭነት የማቅረብ 135 

ሳይንስ ወሇዴ ዖረ-መሌ መር መሻሻልችን ሇግብርና ሌማት ማተኮር 136 
የዒሇምን የግብርና ስሌጣኔ የመተንተንና የመቅዲት ኢንተሉጀንስ መኖር ወሳኝነት 139 
የተከሇሇና ተተንባይ ግብርናን ማካሄዴ 140 

የአትክሌትና ፍራፍሬ ስርዒተ-ምግብን ባህሌ ማሳዯግ 141 
ግብርናዊ ኢኖቬሽኖችን ማሌማት 142 
የመሬት ሃብት አመራርን በተሇየ ሁኔታ ማስኬዴ 143 
የዖመነ የከተማ ግብርናዎች ዴርሻን ማሳዯግ 143 

የግብርና ኢኖቬሽንና መሰረተ-ሌማቶችሊይ ወሳኝ ኢንቨስትመንት ማዴረግ 145 
የመሪ ተቋማት በተወዲዲሪነትና ስፔሻሊይዚሽን መውጣት 146 
የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሀሳቦች 147 

 

ምዔራፍ ስምንት፡ ነጩ  የግብርና አብዮት 149 
ነጩ የግብርና አብዮት  150 
ዯቡብ ኮሪያን በነጩ የግብርና አብዮት ስንማራት 152 
የነጩ ግብርና አብዮት ትግበራ በረከቶችና ትምህርታዊ ነጥቦች 154 

ምዔራፍ ዖጠኝ፡ ማጠቃሇያ 157 

ዋቢ መፅሃፍት  160 

 

 



[i] 

 

 

መታሰቢያነቷ… ማስታወሻነቷ 
 

ከዙሬ 1500 ዒመት አንስቶ የአሁኑን ቅርፅ የያዖውን ማረሻ ተከትል….. መሬትን በበሬና ማረሻ ሊጫወታት 

አባቴና የዖመን ተርታ ወገኖቹ፤ …… ውኃ በእንስራ፣ ጥጥ በእንዛርት፣ እንጀራ በምጣዴ፣ መሶብን በወስፌ፣ 

ጠሊን በጋን፣ አረቄን በመሳቢያ እያሾረች ሊሳዯገችኝ እናቴና የዖመን ተርታ እህቶቿ ትሁንሌኝ፡፡ 

 

ዖመነኛ ግብርና ተምሬ ድክተር ተብያሇሁ…70 ዒመታት መሬትን በሞፈርና ማረሻ ያጫወታት አባቴ በእኔ 

ውስጥ ብ ተስፋ ሲያዯረግ ማንበብ አሌቻሌኩም፡፡ የምነግረው ነገር ሁለ በቃሌ የሚዯነቅ ሀሳብ ብቻ 

እንዯሚመስሇው አስባሇሁ… ስራ ስሇያዛኩሇት ብልም በታሊቅ አዯባባይ ስሇዋሌኩሇት ተዯስቷሌ፡፡ 

ዯግሞም 17 ሚሉዮኖቹ ባሌዯረቦቹም ይህን ያዯርጋለ….እስከ ደክትርና 15 ዒመት ከ5 ወራት ስማር 

ያውቃሌ… ቢያንስ በእኔ ትምርት ብቻ በያኔ ብር ዋጋ ከ50 እስከ 70ሺህ ገበሬው አባቴ አውጥቶብኛሌ…. 

ያውም ከዖጠኙ ሌጆች አካፍል፡፡ አሁንም እሱ ባያመርት ሉርበኝ ነው….አሁንም አባቴ ተስፋ አሇው 

በሞፈርና ቀንበሩ…  መሬትማ መሬት ነች.…  ኮሪያዎች ነጭ የተባሇ የግብርና አብዮት እያካሄደ እንዯሆነ 

አያውቅም….በቃ ሇእሱ ዒሇም በተመስገን ተሰብሰባሇች… እሱ በሰው ሀገር ስንሄዴ በግብርናችን ሳቢያ 

በአገራችን እንዯሚያሸማቅቁን አያውቅም…ግን ሚሉዮኖች ወገኖቻችን በረሃብ እንዯረገፉ፤ እንዯተሰዯደ 

እንዯ ታሪክ ነጋሪ.. በትለ ጊዚ፣ የረሀቡ ጊዚ፣ የወረርሽኙ ጊዚ፣ የጠሊት ጊዚ፣ የዴርቁ ጊዚ…ወዖተ.. ክፉዎቹን 

ቀኖች በአዔምሮው ከትቦ ይነግረኛሌ፡፡ እናቴም የሌጇን ታሊቅ ሰው መሆን እያየችኝ ፍቅሯን ሳትነፍገኝ 

አረጀች፡፡ እንዱህም ሆኖ ትሌቁ የሰፈሩ እንግዲ መቀመጫ የሚሇቀቅሌኝ እኔ ነኝ---አቤት!!፡፡ የተማረ ሰው 

በአገሬ አስተምረውት፣ አክብረውት ከራሳቸው የተመረጠ የሚጋብት ባሇወገን መሆኑ ያስቀናሌ…፡፡ የሆነ 

መጋረጃ ዒይኔን ከሇሇ…የአገሬን ሰው ከሇከሇ፡፡…ይመሰሇኛሌ….ያሌፈረጠ ነገር አሇ…. አሁንም 

ይመስሇኛሌ….፡፡ 

 

 

 

 

    

  

 



[ii] 

 

 

ምስጋና 
 
ይኼንን የግብርናችን ዋና ዋና ዔዴሌ ያካተተ መፅሃፍ በእኔ አቅምና መረዲት ስፅፍ ረቂቁን አይተው ምክረ-

ሃሳባቸውን፣ እርማቶችንና አዴናቆታቸውን ሊጋሩኝ  ድ/ር ፈንታሁን መንግስቱ፣ ድ/ር ብርሃኔ ገ/ኪዲን፣ 

ድ/ር ታምራት ዯገፋ፣ ድ/ር ዖውዳ ቢሻው፣ አቶ ፍቅሬ ማርቆስ እና ድ/ር ክበበው አሰፋ እጅግ የከበረ 

ምስጋናዬ ይዴረሣቸው፡፡  

 

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩቱ፣ የግብርና ዔዴገት ፕሮግራም ሊዯረገሌኝ የህትመት ዴጋፍ 

እንዱሁም ማኔጅመንቱን የከበረ ምስጋዬን አቀርባሇሁ፡፡ 

 

አቶ  አበበ ቅሩብ  ገና  ስሇመፅሀፉ  ሳስብ  ሊዯረገሌኝ  የምክር  አገሌግልት  ማመስገን  እሻሇሁ፡፡    

ወ/ሮ ኤሌሣቤጥ ባስሌዮስ በመፅሀፉ የአርትኦት፣ የዱዙይንና ገፀ-መሌክ ሥራ ሊዯረገችው እገዙ አጅግ 

አመሰግናሇሁ፡፡ 

 

በቀጥታም ይሁን በተዖዋዋሪ መንገዴ የተሇያዩ መረጃዎችን፣ ሀሳቦችንና ማመቻቸቶችን ሊዯረጉሌኝ 

የግብርና ሚኒሰቴርን ጨምሮ ሊበበረታቱኝ ሁለ ምስጋናዬን አቀርባሇሁ፡፡ ሇሁሇቱም ቤተሰቦቼ ምስጋናዬ 

ይዴረሣቸው፡፡ 

 



[iii] 

 

መቅድም 
 
ኢትዮጵያችን ግብርናውንን ወዯውስጧ በማየትና ራሷ የራሷን ማዯግን፤ በግብርናችን ዔዴገት እንጂ 

ስሌጣኔ ብም አንዲሌመጣ እንዯ አንኳር ጉዲይ መረዲት ይሻሌ፡፡ ወዯ 500 ሚሉዮን የዒሇም  እና  ወዯ 

17 ሚሉዮን የሚሆኑ ኢትዮጵያዊ አርሶ አዯሮች እንዯቅዯም ተከተሊቸው የዒሇምን 7 ቢሉዮን እና 

የኢትዮጵያን ወዯ 100 ሚሉዮን ህዛብ ይመግባለ፡፡ የዒሇም አርሶ አዯር 90 በመቶ የሚሆነው ባሇትናንሽ 

ማሳ፤ የእስያና የአፍሪካ ገበሬ ወዯ 80 በመቶ የምግብ ፍሊጎቱን ያመርታሌ፡፡ የዒሇም ግብርና በሚቀጥለት 

30 ዒመታት ከዘህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ካሊዯገ፤ የምግብ እጥረት አዯጋ እጅግ አስጊ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያችን ዔዴሜ ቆጠር ማረሻችንን ፈሌስፋ ብቻ ከሺዎች ወዯ 100 ሚሉዮን አስክንዯርስ ሇነበረው 

ወዯ 1500 ዒመታት መግባናሇች፡፡ Yet the plow in its current form as a dominant 

tool appears in rock painting dating as far back as 500 AD. That technology 

was both efficient and persistent (Macann 2017) ብሇዋሌ፡፡ በላሊም መንገዴ የማፑቶ 

ስምምነት ተብል በሚታወቀው የግብርና ፖሉሲና ሌማት ማዔቀፍ (Comprehensive Africa 

Agriculture Development Programme (CAADP)) አፍሪካኖቹ ግብርናቸውን ቢያንስ 

በ6 በመቶ ሇማሳዯግ የየሀገር በጀታቸውን 10 በመቶ ሇመመዯብ በመስማማት እ.ኤ.አ. ከ2008 ጀምሮ 

ፕሮግራም ዖርግተው ሳሇ፤ ዖርፉ የሚመራው በዴህነት ቅነሳ ርሃብ ማስወገዴ፣ በወጣት ስዯት ተስፋ 

ማጣት ሊይ ይህ ነው የሚባሌ አሻጋሪ ሇውጥ ሳይታይ ሰበብ በማሳበብ ብቻ ይሄው አንዴ አስርት ዒመት 

ተቆጠረ፡፡ 

 

ይኸ መፅሃፍ ግብርናን በብዙትም ሰብሌን ማዔከሌ አዴርጎ፤ ላልቹን ዖርፎች ሇማያያዛ እየሞከረ በዖመን 

ውስጥ የተጓዖውንና ማንም ሀሳበ-ስሌጣኔ ግብርና ያሇው ሁለ "የግብርናችን ነገር" ብል በቆይታ፣ 

በስሌጣኔ ርምጃ፣ በተወዲዲሪነት፣ አሁን ሊይ በሚጠበቅበትና የወዯፊት ጉዜውን በሚያይበት ዒይነ-መነፅር 

ተክል ሃሳብ እንዱያገኝ፣ ሀሳብ እንዱወሌዴ ይጋብዙሌ፡፡ መፅሀፉ ስሇመራመዴና መታተር ዋና ሀሳብ 

አዴርጎ ዖርፉን ሇማየት ይሞክራሌ፡፡ የፅሁፉ አንኳር ጉዲዮችም ከምሌከታ፣ ከቁጥር-ሌኬት መረጃና ሰነድች 

ተቀነጫጭቦ የተሰፋ ሲሆን፤ በዋነኝነትም በዔይታ ወዯፊት አተኩሮ፣ የሆነን ሇማየት ዯግሞ ”የመጨረሻው 
ጥያቄ“ በሚሌ ማሳረጊያ መሇካት ይፈሌጋሌ፡፡ የመጨረሻው የዖርፉ ሊይ ጥያቄ ምንዴነው? የሚሇውን 

ሇማየት ጠያቂውን ማወቅ ይሻ ይሆናሌ፤ ዲሩ ግን ሁለንም የሚያገናኝ አንዴ የመጨረሻ ጥያቄ አሇ፡፡ 

አንባቢ ሆይ ሇዖርፉ የዚጋው የመጨረሻ ጥያቄ ምንዴነው ትሊሇህ/ትያሇሽ?  

 

ነጩ የግብርና አብዮት አዘህ የመጣው አሁን ዖመኑ የዯረሰበት የግብርና ዔዴገት ማማ ሊይ ጫፍ ሲሆን፤ 

በዘህ መነፅርም የት ነን? የሚሌ አቃጫሉ ጥያቄን በሚመሇከተው ጭንቅሊት ውስጥ ሁለ ሇመዯወሌ 

የተፈሇገ ነው፡፡ የመፅሀፉ ዋንኛ ፋይዲም በጊዚና በሁኔታ የታሇፉ የተቃጠለ ዔዴልችን ሇማየትና መታሇፍ 

የላሇባቸውን መጪ ዔዴልችን ሇማስገንዖብ መሞከሩ ነው፡፡ ዖርፉ በዋነኛነት በሚታወቅበት ውስብስብ 

ሁኔታ ውስጥ እያሇ የተሰነዖሩ ሀሳቦች ሇመተግበር እንዯሚቻለ ግንዙቤ በመውሰዴ እንጂ አንደን በላሊው 

ሊይ መርጎና ጭኖ ዜር የሚሌበት እንዲይሆንም እንዲሌሆነም አረጋግጣሇሁ፡፡ የእስካሁኑን የትውሌዴ 

ጥረትና ግኝቶች መሳትም ይሁን ዋጋ ማሳጣት የዘህ መፅጽሃፍ ሀሳብም፣ ዒሊማም አዯሇም፡፡ ሃሰቤን 

በተፈሇገው መንገዴ ማስተሊሇፍ ባሌቻሌኩበት ቦታ ሁለ ይቅርታዎን ከርስዎ ስጠይቅ፣ በዯካማነቴ በእኔ 

አዛናሇሁ፡፡ አንብቦ የጨረሰ እንዱተቸውም እጠይቃሇሁ፡፡ 



[iv] 

 

የግብርና ሀገር ሆኖ መራብ፣ የውኃ ሀገር ሆኖ መጠማት እስካሁንም የሚያጫውተን ምናሌባትም 

የመጨረሻዎቹ የዒሇም ህዛቦች ሌንሆን እንችሊሇን፡፡ ምናሌባትም እየመጡ ያለት የውኃ እጥረት ማዔበሌ፣ 

የሙቀት ማዔበሌ፣ የህዛብ ብዙት ማዔበሌ፣ የተፈጥሮ ሃብት መራቆት ማዔበሌ ….ሇብው ዒሇም 

አሌፏቸው የዯረሱበት ሮች ሲሆኑ…..ሇእኛ ከዴጡ ወዯማጡ እንዯሚሆኑ በስጋት እገነዖባሇሁ፡፡ ግብርና 

በአገራችን ታዴጎ እንጂ በስሌጣኔ መስመር አዴጎ አያውቅም፡፡ ይኼንን አርሶ አዯር ሆኖ ድክተር የግብርና 

ባሇሙያ ሊዯረገኝ አባቴ እንዳት እንዯምነግረው ግር ይሇኛሌ…ውሇታ መሊሽ አሌሆንኩም…አሁንም አሱ 

ቢራብ አብሬ የምራብ ይመስሇኛሌ… ሇእሱ ከሚርቀው ከውጭ ካሌገዙሁ በስተቀር፡፡ በእርግጥ ያ ትውሌዴ 

እየተባሇ ጣት የሚቀሰርበት የሆነ የታሪክ አበሊሽ ተካፋይ ባሇሇዴርሻ/ዎች አይጠፋ/ፉም፡፡ የግብርና ጉዲይ 

የፖሇቲካ መጠጊያ ሆኖ ምእተ-ዒመት ወይም ዒመታትን እንዯተሻገረ ብዎቻችን ይገባናሌ፡፡ ዲሩ አንደ 

ሇላሊው የነበረውን ስናይ መሰሇጣጠን በእጅጉ ይጎዴሇዋሌ፡፡ እናም ከነምናምኑ ሲጎተት ቆይቶ አሁን ሊይ 

ዔዲ የሚመስሌ ሸክም ሇትውሌደ አዴርሶታሌ፡፡ የግብርና መከወኛ ሀብት መራቆት ዔዲ፣ የበርሃማነት ዔዲ፣ 

የአየር ሁኔታ ዖንበሌ ሲሌ የቅጣት ዔዲ፤  እናም ይህ ትውሌዴ ማወራረዴ ያሇበት ብ ነገር 

አሇ……ፖሇቲካውም እንዱሁ፡፡ የብ ምእተ-ዒመታት ዔዴሜኛ የሆኑትና እኛም የነበርንባቸው በግዮን-

ኤፍራጠስ-ሚሶፖታሚያ ጊዚ ብቅ ያሇው የግብርና ስሌጣኔ ተሌፈሰፈሰ፣ መንገደ ተቀበረ…እሰከዘህም 

መቃብሩ ቦታው ታጥቷሌና… የሕንዯኬ የጭስ ቀስት ያሰኛሌ፡፡ 

 

ግብርና የራሱ አዯረጃጀት ተበጅቶሇት የባሇሙያ እገዙ ያገኘው ከግማሽ ምእተ-ዒመት በፊትና ምናሌባትም 

ከምእተ-ዒመት ባሌበሇጠ ጊዚ ውስጥ በአፄዎቹ ዖመን እንዯሆነ ይታሰባሌ እንጂ የተቀመጠ የጊዚና ቦታ 

አስረጂ ሰነዴ ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ አጼ ሚኒሉክ የዯን ችግኝ ተከሊን መመሪያ እንዲወጡ ይነገራሌ፡፡ 

የግብርና ዔዴገት የሙያ፣ የኢንቨስትመንትና በዔቅዴ የመምራት ጉዲይ ነው፡፡ ሌክ ዯቡብ ኮሪያዎች 

በ60ዎቹ ከሌቆኛነት ተነስተው ሶስት አስርታትን በወሳኝነት እንዯተጠቀሙና ከዒሇም ተረጅነት ወዯ ብዴር 

ከፋይ ረጅነት እንዯተቀየሩ፡፡ ሙያ የሀሳብና ሳይንስን ወዯኛ ሁኔታ የማስጠጋትና አሰራርን የማስፈን፣ 

የመገራራት አሰራር ነው፡፡ በሙያ አምራቹ ይገራሌ፣ መሬት ይገራሌ፣ አሰራር ይገራሌ፣ ባሇሙያውም 

ይገራሌ….ፖሉሲው ተሻግሮ አይቶ ሌክ መራመጃ ዴሌዴይ ይዖረጋሌ…ትሊንት የተሻሇ ዙሬን…ዙሬም ሇተሻሇ 

ነገ ይሰራሌ፡፡ 

 

የዖመናችን የግብርና ዔዴገት አሁን ሊይ የኤላክትሮኒክስ መርቀቅን እንዯ ግብዒት መጠቀም የሚችሌ ትሌቅ 

የስሌጣኔ ማዔከሌ ነው፡፡ አዋቂዎች የግብርና ዔዴገት ርሃብንና ዴህንትን በመቀነስ ከየትኛውም ዖርፍ አስከ 

አራት እጥፍ ውጤታማ እንዯሆነ ይናገራለ፡፡ የግብርና ጨዋታ አካባቢን ከስነ-ህይወት ጋር በማቀናጀት 

በመሆኑ ምናሌባትም አስዯናቂው ሳይንሳዊ ግኝት በዘሁ ዖርፍ ያሇው ነው፡፡ የስነ-ህይወት አመራረት 

መዖወሪያ ቁሌፍ (ኮዴ) መስራት ተችሎሌ፣ የስነ-ህይወትን ተፈሊጊ ነገር ብቻ ሇማምረት ወሳኝ ጅኖችን 

ማረም (gene editing) ተችሎሌ፣ ሮኾቦቶች ግብርና ሳይንስን ተከትሇው የግብርና ስራ ሊይ መሰማራት 

ችሇዋሌ…ዴሮኖች አገሌግልት እየሰጡ ነው…ኤላክትሮኒክ ፕሮግራሞች ዔፅዋቱን መከታተሌና መንከባከብ 

ችሇዋሌ፡፡ የብርሀን ቴክኖልጂዎች የዔፅዋትን ፎቶሲንቴሲስ ኢንደስትሪ አንዯሚፈሇገው እየዖወሩት ነው፡፡ 

ስሇዘህም ባሇሙያን ማዔከሌ አዴርጎ የግብርና ሊይ ስሌጣኔ ማብቂያ የላሇው የግኝትና መሻሻሌ ባህር ነው 

ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ውዴዴሩም በዖርፉ ግኝቶች መቀዲዯም ሊይ የተመሰረተ ነው የሚሆነው፡፡  

ከምንም በሊይ የሚተማመኑበት ተዛቆ የማያሌቅ ዔምቅ ሀብት ሆኖ ሳሇ፣ በግብርናችን ባሇፈው 

የምንኮራበት ጉዲይ ትንሽ ነው… ይሌቁንም የጎዲን ክፍሌ ያይሊሌ፡፡ አሁን ሊይ በሀገራችን በሺዎች 

የሚቆጠሩ አራተኛ ትውሌዴ የዯረሱ ምሁራን ባንዴ ተገናኝተው አለ፤ የመጨረሻ ዱግሪ የሰሩ ሺዎች 

ሙያተኞች፣ ሁሇተኛ ዱግሪ የሰሩ አስር ሺዎች፣ በዖርፉ ቅብብልሽ ውስጥ ተርታ ይዖው ይገኛለ፡፡ 

በእርግጥ ሽግግሩ እንዳት ነበር? ብል ማየቱ ይጠቅማሌ፤ ማበረታታትም ያሻሌ፡፡ የግብርና ስሌጣኔ ስንሌ 
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ሌክ የአንዴን ህንፃ ግንባታ ይመስሊሌ፡፡ በጊዚ፣ በቦታ፣ በሁኔታ፣ በተፈሊጊነት ወዖተ.. ሳቢያ የሚገነባ 

ኢንደስትሪ ነው፡፡ የያዛነው እርሾ ዋና ምርኩዙችን ነው…ግን ፍተሻ ይፈሌጋሌ..መፈተሸ አሇበት… ሇማፍረስ 

ሳይሆን ሇማሻሻሌ፡፡ በዖርፉ ዔሴት ጨማሪዎች እንጂ ዔሴት አጋፋሪዎች ብ ጊዚያችንን ከማጥፋት ያሇፈ 

ፋይዲ የሊቸውም፡፡ አዱሱ ትውሌዴና ግብርና እንዳት ይፈሊሇጉ? ስንት አርሶ አዯር የሰሇጠነ ግብርናን 

መምራት ይችሊሌ? እነዘህን ፍሇጋ መውጣት አሇብን፡፡  
 

 

አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር)
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Summary  

 Amharic book synonym “Ethiopian Agricultural Modernization: 

From our current agriculture to the white revolution”   

The book has specified Ethiopian ever endowment as land of agriculture, situated 

among the diverse right combinations of agricultural suitability factors. Despite 

the assumed fact that goes in contrary to the assertion that Ethiopians must have 

been central-piece of global agricultural civilization and so agricultural product 

surplus, age factor alone could not witness anticipated advances of the industry in 

the discourse.   

Ethiopian agricultural resource landscapes are input-output responsive as are 

demonstrated in patchy system, are endowed with icon of agricultural ecology 

allowing diverse specialty in every space and time; are fully supported by nature 

with minimum risk; support gain maximization in the right technology 

combination; are amenable to extrapolation; but are at speedy and serious course 

of dwindling and fading away due mainly to mis-use and abuse; and at birth of 

cost sharing generations. 

The book has two key conceptual pillars to make:  

1. Opportunities missing in the industry  

2. Opportunities not to be missed in the industry.  

There are 9 chapters coined each with defined key subjects of the industry. 

Accordingly the first chapter deals with the monumental picture of Ethiopian 

agriculture, the second chapter deals with forces in agriculture, the third chapter 

deals with agricultural teachings vs advancement, the fourth chapter deals with 

agricultural governance and institutional development, the fifth chapter deals with 

agricultural issues ahead, the sixth chapter deals with alert in agricultural course 

(red light), the seventh chapter deals with leaping the futures of the industry, the 

eighth chapter deals with the white agricultural revolution, and the last chapter is 

on rapping up the book.  

Each chapter is followed by summary narratives to recap the major points of 

emphasis in the body. After all, the book is not designed for perfection, however, 

does not imply generalization. In each of the chapters issues of the major concerns 

for missing opportunities have been raised without underlining the efforts excreted 

so far. The metrics to asses’ effects have been put in a sort of last goal question; 

like so what happened? So why famine? So why challenged livelihood? So why 

food or nutrition remained primary issue of the family? What is missing most? 
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The book has tried to disclose the potential of the industry to be explored through 

shifting approach, the contemporary policy demands, the competency path ways, 

the need to evolve out of the defect, linking the missing, keeping the balance in the 

industry, the industrial stimulus, connecting the Agri-dots, prioritization for 

comparative advantages, the human power of change, designing the agricultural 

landscapes, efficiency and effectiveness.  

The Ethiopian agricultural development is far in difference from its poor 

advancement, investment is spreading and piece mill type, having too much inter 

and intra-players involved, unregulated and diverse actors with poor summation, 

sub optimal applications and effects syndrome, non-specialized and poorly market 

competence nature, limited strategic home-made product design or approach, low 

advancement in product management, etc. The industry receives about the same 

size of funding of its annual government budget from different partner sources in 

the form of development support or loan or bilateral projects; in which case one 

must understand how the industry is responding to those investments.  

Yet, the idea and suggestions of the book are meant to create re-perception of the 

industry with well to do evolving design. Redefining the knowledge base generated 

in the sector, revitalizing the curricula and emerging with the relevant 

agricultural business model would have to lead to the future. Agricultural 

economy needs be selectively pronounced. Partners parties be urged to join in a 

common force for impact. Private commercial agriculture governance and 

stimulation would make significance contribution.   

The white agricultural revolution is taken as top-tip advancement model in the 

agricultural modernization, where Ethiopian agriculture could devise its far held 

destiny based on context than direct mimicking.  

Last of all, is that the book would open a dialogue among scholars whom Ethiopia 

admire to serve the industry in reputable profession. Farmers are the owners of 

all the phenomenal happenings and are the sources of the sector wisdom, that 

cannot be easily bypassed.  

 

Asnake Fikre (PhD)፡ Fikreasnake@yahoo.com 
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ምዕራፍ አንድ 
 
መልክዓ-ግብርና 
 

ትሌቁና ውስብስቡ ግብርናችን በእኛ መረዲት ሁሇመናው ተሰብስቦ በፊታችን ቢቆም ምን ይመስሊሌ? 

በምናበ-ንባብዎ ምንስ መምሰሌ ነበረበት? መሌክዒ-ግብርና የግብርናችንን መሌክ ሇማየት ሃሳብ ያነሳሌ፡፡ 

 

መግቢያ 
 

ኢትዮጵያ ሇግብርና ሌማት የተሰጠች ዔዴሜ ጠገብ ሀገር ናት፡፡ ህዛቦቿም የብ ሺህ ዒመታት ሌምዴ 

የያ ገበሬዎች ናቸው፡፡ የኢትዮጵያ ሀዛብና መንግስታቱም ሣይቀር የህሌውናቸው መሰረት በሆነው 

ግብርና ሊይ የተንጠሇጠለ ሆነው ቆይተዋሌ፡፡ ግብርናው በተናጋ ቁጥር ሰብዒዊ ህሌውና በእጅጉ ይነካሌ፡፡ 

አገሪቱ አብዙኛውን የዒሇም ክፍሌ ብዛሃ-ህይወት ሀብት ሇማስተናገዴ ትቸሌ ዖንዴ ምቹና በየዒይነቱ 

ተፈጥሯዊ የአየርና ስነ-ምህዲር ተሰጥዕ አሊት፡፡ ስሇዘህም የተሇያዩ ስነ ምህዲራት መናኻሪያ  ሌትባሌ 

የሚያስችሊት የብዛሃ-ህይወት ዒይነቴዎች ባሇቤት፣ እንዱሁም ዙሬ የአገሬው የህሌውና ምንጭ የሆኑትን 

አንዯነ የዲቦ ስንዳን፣ በቆልን፣ ጥራጥሬን፣ አትክሌቶችን ጨምሮ በዔምቅ ቦታነት አሊምዲ የምታስተናግዴ 

ምዴር ናት፡፡ “እኔስ በአገሬ እንኳን ሰው ወፍ አሇምዲሇሁ” አንዯተባሇ፡፡ 

ይኸ መፅሀፈ-ግብርና የግብርናውን የቀዯምት፣ የአሁንና የወዯፊት ሁኔታ ዔይታን በወፍ-በረር 

ሇመመርመርና ጉዴሇት-ከሙሊቱን ሇማውጣት ይሞክራሌ፡፡ የሌማቱ ፈሊጊና ተጠቃሚ በአንዴ ፊት የዖርፉ 

የሙያ ሃይሌና የሇውጥ ተፅዔኖው በላሊ ፊት ያሊቸውን መስተጋብር ሇማየትም ጥረት አዴርጓሌ፡፡ 

የግብርናውን የአሁን መሌክ፣ የዖርፉን ሃይልች፣ የዖርፉን አስተምህሮትና አመራር፣ የዖርፉን ዔምቅ አቅምና 

የወዯፊት መንገዴ ከመስተጋብሮች አንፃር በአጭሩ ይተነትናሌ፡፡ ነጩ የግብርና አብዮት ምንዴነው? ብል 

ይሻገራሌ፡፡ 

የሃሰቦቹ ግንባታ በዋና ዋና መርህና በዙም ሊይ ተመስርቶ አንዴምታዎችን በመቃኘት የተሰካካ ሆኖ፤ 

የእያንዲንደን ጉዲይ መሪ ሃሳቦች ባሇፈ አስከ ጓዲ ጎዴጓዲ ያሇ ዛርዛሩን ሇማቅረብ አሌተሞከረም፡፡ 

መፅሃፉ በተሇይ በዖርፉ ሊይ አተኩረው ሇሚሰሩ ባሇዴርሻዎችና የፖሉሲ ተቋማት በቀሊለ የሚረደትና 

የመሬት ሊይ እውነታን ሇማገናዖብና ቀጣዩን ሇዋጭ አስተሳሰብ ሇማምጣት በእጅጉ ያግዙቸዋሌ ተብል 

ይታሰባሌ፡፡ 

የግብርናው ዖርፍ ሰፊ-ውስብስብና ከየትኛውም ዖርፍ በበሇጠ የወሳኝነቱን ዴርሻ የያዖ መሆኑ እንዲሇ 

ሆኖ፤ አሁን ባሇበት ዔዴገትና አሰራር ሁናቴ ግን የመጪውን ጊዚ ተጠባቂ መሌስ ሇመስጠት የሚያስችሇው 

አቋምና መሌክ መያዛ የሚጠበቅበት ይሆናሌ፡፡ በመሰረታዊነት የአሰራር ስሌጣኔ፣ የኢንቨስትመንት፣ 

የቴክኖልጂ አጠቃቀምና ክህልት መስተጋብር አያያዛ እየተመራበት ያሇው ሁኔታ መሻሻሌንና መሇወጥን 

ይጠይቃሌ፡፡ አሁን በሚሰራበት የአሰራር ብሂሌ ሇመቀጠሌ ጀንበር ስሊዖቀዖቀች የዖመነ የአሰራር ብሂሌ 

ማስተናገዴ የይዯር ጊዚ ሉሰጠው አይችሌም፡፡ የግብርናው ዖርፍ መሌስ ሳይሰጥ ከፈተናዎች ወዯ ላሊ 

ፈተናዎች ብ ጊዚ ተገሊብጧሌ፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ግብርናው የኢትዮጵያ ወሳኝ የምግብ፣ ስነ-ምግብ፣ ገቢና፣ ስራ ዔዴሌ መስክ ሆኖ ሇቀጣዮቹ ዖመናትም 

ይኖራሌ፡፡ የበሇፀገው ዒሇም የረቀቀ ግብርናን የመወዲዯሪያ ዖርፍ አዴርጎ አሁንም እንዯሚጠቀምና 

ሇሚከሰቱ ጉዴሇቶችም የማሟያ ምንጭ ሆኖ እንዯሚያገሇግሌ ያስተውሎሌ፡፡ አሁን በዒሇም ሊይ እጅግ 

ከፍተኛው ውዴቀት በግብርና ዖርፍ ምርት ከህዛቡ ፍሊጎት ጋር አሇመመጣጠን መሆኑ ተሰምሮበታሌ፡፡ 

እናም ዒሇም በትርፍ አምራች፣ ሇራሱ ብቻ አምራችና፣ ከፍሇጎት በታች አምራች የተሰሇፉባት ሆና ሳሇች.. 

ትርፍ አምራቹ የምዔራቡ ክፍሇ-ዒሇም በተፈጥሮ መሟጠጥና ኬሚካሌ መብዙት፣ ራሱን ሇመቻሌ 

የተዲረሰው የእስያው ክፍሇ-ዒሇም በህዛብ ጎርፍ፣ ከራሱ በታች አምራቹ ሰሀራዊው አህጉረ-አፍሪካ 

በህዛብ ብዙትና ዖገምተኛ ዔዴገት ሁኔታ ዖርፉን የማይዖናጉበት እንዱሆኑ ያስገዴዲሌ፡፡ ከዘህም በሊይ 

ከቅርብ ጊዚ ወዱህ በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ አንዲንዴ የእስያ ህዛቦች ወዯ አህጉረ-አፍሪካ ሲመጡ በዙው 

መጠን ያሇው የአህጉሩ ዚጋ የተሻሇ ህይውት ፍሇጋ ሇቆ ወዯ ምዔራቡ ክፍሇ ዒሇም እየፈሇሰ ይገኛሌ፡፡ ይህ 

ምን ማሇት ነው? የፍሌሰት ጥያቄው በአመዙኙ በግብርናው ክፍሇ ኢኮኖሚ አሇማዯግ ሊይ የሚወዴቅ 

እንዯሚሆን መሳት የሇበትም፡፡ ምክንያቱም ይህ ዖርፍ በተሇይ በታዲጊው ሀገር የመኖር ዋስትና ወይም 

ግርግዲና ማገር ሆኖ ስሇሚቆም ነው፡፡   

ኢትዮጵያ የግብርና አቅሟ በቀሊለ ትርፍ አምራች ሀገር ሆና እንዴትቆይ ሉያዯርጋት ይችሊሌ፡፡ አሁን ሊይ 

ኢትዮጵያ በዒመታዊ ምግብ ምርት ከህዛብ ብዙት ጥምርታ ጋር ሲታይ፤ የዒሇም ምግብ ዴርጅት 

በመሰከረ ራሳችንን ችሇናሌ ብንሌም አስከ ዙሬ ሶስት አስርታት እጥፍ የሚዯርሰውን ህዛብ በምግብ ብቻ 

ሳይሆን በተመጣጠነ የስነ-ምግብ ሇማብቃትም ገና ሂሳቡ መሰራት አሇበት፡፡ በርካታ ጥናቶችና መካሪዎች 

ይህንኑ ዔምቅ አቅም በተሇያዩ የመተንተኛ ዖዳዎች በመጠቀም አሳይተውናሌ፤ ነግረውናሌ፡፡ በተሇየ 

የታዯሌነው ብዛሃ ሃብታችንና ላልች የግብርና ሃብቶች የዘህ ሃሳብ ዋንኛ እርሾ መሆናቸውን ማረጋገጥ 

ያሻሌ፡፡ የሰብሌን ዖርፍ ብቻ በመውሰዴ ያየናቸው ከ7-10 ቶን በሄክታር ጣራ-ነክ የምርታማነት 

ዔዴልችን ብንወስዴና ሁኔታዎች ቢጣጣሙ፤ ከአሁኑ የእርሻ መሬት ግማሹ አሁን ያሇንን ምርት ሉሰጥ 

እንዯሚችሌ ማየት እንችሊሇን፡፡ ይህ ምን ማሇት ነው? ሇምንስ አሌሆነም?  

በላሊ በኩሌ እጅግ ቦታ ቆጣቢ የሆነው የአትክሌት፣ ስራስርና ፍራፍሬ ዖርፍ ከፍተኛ የስነ-ምግብ ዔምቅ 

ይዖት ያሊቸውና የዚጎች ጤናና ገቢ ምንጭ ሆኖ ሳሇ የአመጋገብ ስርዒታችንን በውስን ዯረጃ ብናሻሽሌና 

በበሇጠም የአትክሌትና ፍራፍሬ አመጋገብ ባህሌን ብናዲብር እጅግ ባነሰ መሬት ሊይ መኖር ይቻሊሌ፡፡ 

ሇምሳላ የምግባችን 1/4ኛ ከተሇመደት የእህሌ ባህሌ አመጋገብ ወዯ ላሊ የግብርና ምርት ቢዙወር የቱን 

ያህሌ መሬት፣ ጤና፣ የሃብት አጠቃቀቀም እንዯሆነ አሁን ሊይ ሆኖ ማየት ይሻሌ፡፡ በዘሁ መስመር 

የእንስሳት ምርት ምን ያህሌ ወሳኝ እንዯሆነ ቢታመንም በእጥረት ውስጥ መገኘቱ ሀሳብ ይጠይቃሌ፡፡ 

ግብርናው ከነሃሊፊነቱ ቆሞ ሲታይ የገዖፈው ነገር በዖርፉ ሊይ ያለ ያሇገዯብ መግባት መውጣቶች፣ ቅጥ 

ያጡና በአብዙኛው ዖሌማዴ መራሽ አካባቢያዊ መስተጋብርን ያሊገናዖቡ መረባረቦች፣ በዙም ሳቢያ በውሌ 

ያሇማስተዲዯርና ያሇመምራት የፈጠረው ውስብስብነትና የመዖመን ዲገትነትን ሇዖመናት ሲሇማመዴ ማየት 

ይቻሊሌ፡፡ በላሊው ጎን ዯግሞ በቁጥ….ቁጥ ቅኝት ከመተፋፈግ ያሊሇፉ መዋዔሇ-ንዋይ ፍሰቶችን፣ ይሌቁንም 

ግብርናውን ሇትሌቅ ስር-ነቀሌ መሌስ መስጠት የሚያበቃ የመዋዔሇ ንዋይ-ጠኔና ዲተኛ የመሻሻሌ ርምጃ 

አውነታ መገሇጫዎቹ ሆነዋሌ፡፡ ግብርናው ጠባቂና ከሇሊ የመሻቱ ነገር፣ ካሌሰጡት የማይሰጥ መሆኑ፣ 

ማነቃቂያና ጥበቃን መፈሇጉ፣ ባሌተጠበቁ አጥፊና-አሌሚ ሁኔታዎች ውስጥ መኖሩ የዖርፉ ፖሉሲዎቻቸን 

አምድች መሆን ይገባቸዋሌ፡፡ ሁኔታዎች በሚፈሇገው አስካሌሄደ፣ የመሬት ማስተዲዯር ህግጋቶችና 

ፖሉሲዎች ሉፈተሹ፤ ሉሻሻለም ግዴ ይሊሌ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[3] 

 

የግብርና አምራች-ተመራች-ቴክኖሎጂ መስተጋብር   
 
በኢትየጵያ የግብርና ስርዒት ውስጥ ወሳኝ ተጫዋች የሆኑት ሰብሌ፣ እንስሳትና የተፈጥሮ ሃብት መሰረቱ 

ከዖዋሪው ሰው ጋር ባሊቸው መስተጋብር መጠን የዖርፉን ዔዴገት መገመት ይቻሊሌ፡፡ የግብርናው ዋጋ 

(Value) 60 በመቶ ከሰብሌ ማምረት፣ 27 በመቶ ከእንስሳት ማምረት፣ 13 በመቶ ከላልች ዖርፎች 

ይገኛሌ1፡፡ ይህ ሆኖ ግብርናው ሲቃኝ ጤነኛ ባሌሆነ መገፋፋት ጨዋታ ውስጥ እያሇፈ ነው፡፡ በተሇይም 

በዋና ዋና የዖርፉ ተገናኝ ዖርፎች መካከሌ ያሇው መስተጋብር አሁንም ዔይታንና ማስማማትን ይሻሌ፡፡ 

የሰብሌ፣ አንስሳት፣ ዯን፣ ፓርክ፣ ጥብቅ ቦታዎች፣ ውኃማ መሬቶች፣ ግጦሽ፣ ራንች፣ የሰው መስፈሪዎችና 

የከተማ መስፋፋት መሬትን በከፍተኛ ሽሚያ ውስጥ ይገኛለ፡፡ ሁለም የሚያስፈሌጋቸውን ያህሌ 

እያንዲንዲቸው ግን ከመተባበር ይሌቅ በመገፋፋትና መነጣጠቅ መርህ ሊይ የሚሄደ ይመስሊሌ፡፡ 

 

የሰብሌ ሌማት አሁን ሊይ የህሌውና ቀዲሚ ተጠያቂ የመሆኑን ያህሌ ምናሌባትም ከተሰጠው ትኩረት 

አንፃር ከላልቹ በተሻሇ ተፅዔኖ በመፍጠር አቅም ሊይ ይገኛሌ፡፡  እንዯ ታሪካዊ ዲራ በጣሉያን ጊዚ እ.ኤ.አ 

1938 ዒ.ም. በሰፊው ይመረቱ የነበሩ የመስክ ብርዔ እና አገዲ ሰብልች በቶንና ዴርሻ ብናይ ማሽሊ 

165000 (23 በመቶ)፤ ጤፍ 162000 (22.6 በመቶ)፤ ገብስ 192000 (26.7 በመቶ)፤ ስንዳ 75000 

(10.5 በመቶ)፤ በቆል 97000 (13.5 በመቶ) እና ዲጉሳ 25000 (3.4 በመቶ) እንዯነበሩ ያሳያሌ 

(Mecann, 2017)፡፡ ይህ ዴምር በእርግጥ የአሁኑን የበቆል ምርት ብቻ 1/10ኛ ወይም ከብርዔና አገዲ 

ሰብልች ዯግሞ 1/35ኛ አንዯ ማሇት ነው፡፡  እንዯ ጥቅሌ ሰብሌ ሌማት የፖሉሲና ፖሇቲካዊ ትኩረትን 

ሇረዥም የሀገሪቱ የመዖመን  ዖመናት ውስጥ በመሳብ የተሻሇ ሇውጥ ሇማስመዛገብ የቻሇ፤ ይህም የዖርፉን 

የምግብ ምንጭነት፣ የገቢ ሃይሌነት፣ የመኖሪያ ወሳኝነት ሇማረጋገጥ አስችልታሌ፡፡ ይህ ዖርፍ በገበሬው 

ሇዖመናት በውስን ሲዖወር የኖረና ሇመሇወጥም የሚገዯዴ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ የራሱ የሆኑ ውስብስብ ችግሮች 

እንዲለበት ቢታወቅም በሌማቱ ሊይ ጥረቶች የሚያሳዩት የሰብሌ ምርምርና ሌማት ዖርፍ ከ3000 በሊይ 

ቴክኖልጂዎች (የተሸሻለ ዛርያዎችና አሰራሮች) ባሇቤት፤ ከ100 በሊይ ሰብሌ ዒይነቴዎች የሚሳተፉበት፤  

በየዒመቱ ከ60 በሚበሌጡ ተቋማት ከ5000 በሊይ ጥናቶች የሚሰሩበት፤ ከ13 ሚሉዮን በሊይ 

አምራቾችን የያዖ፤ ከ15 ሚሉዮን በሊይ ሄክታር የሚሆን ከ50 ሚሉዮን በሊይ ማሳዎችን የያዖ፣ ከ1 

ቢሉዮን ድሊር በሊይ የውጭ እገዙዎችን፣ ከ370 ሚሉዮን በሊይ ኩንታሌ ዒመታዊ ምርት፣ ከ1 ቢሉዮን 

ድሊር በሊይ የውጭ ገበያ ገቢ ከ75 በመቶ የማያንስ ህዖቧ የዔሇት ከዔሇት መኖሪያ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ የሰብሌ 

ሌማቱ ገዢ መስመር ወዯሊይ ጭመራ ሲሆን በመጠኑም ቢሆን የጎንዮሽ መስፋፋት አሇው (ሰንጠረዥ 

1ሀን ይመሌከቱ)፡፡  



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[4] 

ሰንጠረዥ 1ሀ፡ ከ1996-2015 እ.ኤ.አ. በየአምስት ዒመቱ የሰብሌ ጭማሬ ሇውጥ በአማካይ  

    1996 2000 2005 2010 2015 
አማካይ ዔዴገት 

በየአምስት ዒመት 

ብርዔና አገዲ መሬት ስፋት በሄ/ር 6652550 7636650 7637524 9233025 10152015 874866 

   ምርት በኩ/ሌ 86293320 92960340 100308355 155342280 270396048 46025682 

  ምርታማነት ኩ/ሄ 12.9 12.2 13.1 16.8 26.6 3.4 

ጥራጥሬ መሬት ስፋት በሄ/ር 904390 123394 1349116 1489308 1558422 163508 

  ምርት በኩ/ሌ 8026280 10736140 13495762 18980473 26718344 4673016 

  ምርታማነት ኩ/ሄ 8.9 8.7 10.0 12.7 17.1 2.1 

የቅባት 

ሰብልች መሬት ስፋት በሄ/ር 391570 574890 824430 780915 855762 116048 

  ምርት በኩ/ሌ 2132790 2463370 5263955 6463144 7600993 1367051 

  ምርታማነት ኩ/ሄ 4.5 4.3 6.4 8.3 8.9 1.1 

አትክሌት መሬት ስፋት በሄ/ር 

   

138392 139717 34929.3 

  ምርት በኩ/ሌ 

   

5573568 5954004 1488501 

  ምርታማነት ኩ/ሄ 

   

40.3 42.6 10.7 

የስራስር 

ሰብልች መሬት ስፋት በሄ/ር 

   

212208 216971 54242.8 

  ምርት በኩ/ሌ 

   

18063778 54615540 13653885 

  ምርታማነት ኩ/ሄ 

   

85.1 251.7 62.9 

ፍራፍሬ መሬት ስፋት በሄ/ር 

   

53086 1298590 324648 

  ምርት በኩ/ሌ 

   

4089115 30009711 7502428 

  ምርታማነት ኩ/ሄ 

   

77.0 23.1 5.8 

ምንጭ፤ ማዔከሊዊ ስታቲሰቲከስ ኤጀንሲ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[5] 

 

በሰብሌ ሌማት ሊይ በተዯረገ ከፍተኛ ርብርቦሽ በተፈጠረ አንፃራዊነት መነቃቃት በእንስሳትና በተፈጥሮ 

ሃብቱ ሊይ የፈጠረው ተቃርኖሽ የሚመስሌ ውጤት ይስተዋሊሌ፡፡ ይህ ማሇት ተዯጋጋፊ መሆን የሚችለ 

ዖርፎች ይሌቁንም ተነቃቃፊ ሆነው ሌማቱን መዯገፍ ተስኗቸው ይታያለ፡፡ ሇዘህ ቀሊለ ማሳያ የስብሌ 

መሬት ባሇፉት 20 ዒመታት ከ7948510 ሄ/ር ወዯ 14221477ሄ/ር ወይም 79 በመቶ ወይም 

በአምስት ዒመቱ በአማካይ ወዯ 20 በመቶ ያህሌ ሲያዴግ የግጦሽ መሬት በዙው ምጣኔ መቀነሱን 

ያስተውሎሌ፡፡ የእርሻ መሬትን አፈር በመረበሽ የሚገኝ የሰው ጥቅም የመሆኑን ያህሌ፣ በመስፋፋቱ ምጣኔ 

የመሬት መራቆትና አፈር ክሇት፣ የውሃ አካሊት መጎዲት፣ እንዱሁም የዯን መመናመን መከሰቱን የዒይን 

ምስክሮች ነን፡፡ 

  

የእንስሳት ግብርና ማንም በሚረዲው ሁኔታ አነስተኛ መሻሻሌ የተሊበሰ፣ በጉዜው ቀርፋፋ፣ በተፅዔኖው 

ውስን፣ የህይወት ዴገፋ ፋይዲው እንዱሁ ብ የማያኩራራ ነው ቢባሌ አሌተጋነነም፡፡ ይሌቁንም 

ሇእንስሳት ግብርና አመቺ የሆነ የስነ-ምህዲር ባሇቤት ኢትዮጵያ ከዖርፉ የሚገመተውን ጥቅም ማግኘት 

ቀርቶ ይሌቁንም ፈተና ውስጥ የገባች ይመስሊሌ፡፡ በዖርፉ ውስጥ አንዯ ድሮና ወተት ሌማቶች በሞዳሌ 

ስኬሌ ዯረጃ የራሳቸውን መራመዴ እንዲሳዩ ቢታመንም በላሊ ሀገር ከተዯረሰው ዔዴገት ጋር ጭራሽ 

አይጠጋጋም፡፡ በዔምቅ ሃይሌነት መኖርን የተገዯዯው ይህ ዖርፍ ይበሌጡኑ ወዯ አዯጋ መስመር 

የሚሄዴበት ሁኔታ ይበዙሌ፡፡ ሇምሳላ የአየር ንብረት ሇውጥ አንዯኛ ተጠቂ እንስሳት ናቸው፣ የመኖ 

እጥረት ከፍተኛ ተጠቂ  እንስሳት ናቸው፣ የዛቅተኛ ምርታማነት መገሇጫ እንስሳት ናችው፣ ጠቅሇሌ 

ሲሌም ከሚታሰበንና በዒሇም ሊይም ካሳየው ሌማታ እመርታ አንፃር ዯካማ ሌማት ያሳየ ዖርፍ ካሇ 

የእንስሳት ዖርፋችን ነው፡፡ መግዙት ስሊማይቻሌ ብቻ ወተት፣ ዔንቁሊሌ፣ ቅቤ፣ ስጋ ብርቁ የሆነውና 

ጥራጥሬ የሚመከርሇት ቁጥሩ በየጊዚው የሚያሻቅበው በሚሉዮን የሚቆጠር ዚጋና ህፃናት መረሳት 

አይችለም፡፡ ከ75ሚሉዮን በሊይ የሚሆን ዛቅተኛ ምርታማ አንስሳት ይዖን፣ ያሌዖመነ አሰራር 

እየተከተሌን እነዘህን የተጋረጡ አዯጋዎች እናሌፋቸው ይሆን ብል ወዯፊት ማሰብ ግዴ ነው፡፡ በላሊም 

ወገን የእንስሳት ቴክኖልጂ፤ ክህልትና ግብዒት በሰብሌ ሞዳሌ ሇማስኬዴ መሞከሩ በራሱ የአሇመስራትን 

መመስከር ነበረበት፡፡ የወጡ የዖርፉ ማሻሻያ ስትራቴጂዎችን መሬት ሇማስነካት እንዱሁ ከፍተኛ ጉዴሇት 

አሇ፡፡ የእንስሳውን ዖርፍ ብቻ በተመሇከከተ የተወሰደ ከአንዯኛው እ.ኤ.አ (1971) እስከ አራተኛው 

(1995) ያለ የእንስሳት ማሳዯጊያ ፕሮግራሞች  ማስፈፀሚያ የዒሇም ባንክ (IDA) ብዴር ፕሮጀክቶችን 

ስናይ፡ የዖርፉን አዘህ ቀረሽ የማይባሌ ጉዲይ ትኩረት አዴረገው እንዯሰሩ ማየት  

(http://documents.worldbank.org/curated/en/645141468256732906/pdf/multi-page.pdf) 

ቢቻሌም ፕሮጀክቶቹ ትተውት ያሇፉት ቅሪት ግን ከከፊለ በሊይ ካሇበት ዯረጃ ቀንሶ ወይም ሇውጥ 

ሳያሳይ እናገኘዋሇን፡፡ ሇምሳላ በግጦሽ መሬቶች ማሌማት፣ በወተትና ተዋፅዕው ማሌማትና ገበያ ዔዴገት፤ 

በእንስሳት ጤናና መኖ ሊይ የተሰሩና የተዯገፉ (recommended) አሁን ሊይ በሚፈሇገው አዴገው 

አናገኛቸውም፡፡ ስሇዘህም የዖርፉ መሰረታዊ ዔዴገት መመሇስ ካሇበት አሁን አዯጋ ጠርዛ ሊይ በቆመበት 

ጊዚ መሰረታዊ ማስተካከሌን ይሻሌ፡፡ እንዯሚታወቀው ባሇትንንሽ ማሳ ገበሬዎች ባሇ ትንንሽ ቁጥር 

እንስሳት ባሇቤት መሆናቸው ግሌፅ የመሆኑን ያህሌ፡ ቴክኖልጂ በሚሰራበት አንፃር በሬን እንኳ ቢተካው 

ዖርፉ አንዴ ወዯፊት መራመደን መገመት ይቻሊሌ፡፡  

 

የተፈጥሮ ሀብት የምንሇው ከግብርና አንፃር ሰው ከሞሊ ጎዯሌ የሚቆጣጠረውን አፈርና ውኃን፣ 

የማይቆጣጠረውን የአየር ንብረትንና መሌከዒ-ምዴርን ያካትታሌ፡፡ በዋነኛነት የአፈርና ውኃ ነገር ብ 

የተባሇሇት ቢሆንም የሀገሪቱ የግብርና እንቅስቃሴ በተፈጥሮ መስዋዔትነት ሊይ መመስረቱን አሊቆመም፡፡ 

http://documents.worldbank.org/curated/en/645141468256732906/pdf/multi-page.pdf


አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[6] 

የተፈጥሮ አፈራችን ከአንዴ ወንዛ ጋር ቢያንስ የሁሇት ሃገሮች ህሌውና ዋስትና መሆኑን ስናይ፤ ግብርናን 

የተፈጥሮ መስዋዔት ጠያቂ መሆኑን እናረጋግጣሇን፡፡ የግብርናው አካሊት ያሊቆሰሇው አፈር ከዴቶን 

አሌሄዯምና፡፡ ይህ እንግዱህ በአስራ ሁሇቱም ወጪ ጅረቶች የሚዯረጉ የአፈር ቁሌቁሇት ግሌቢያ የአገሪቱ 

እርሻ ማዔከሌ የሆነውን የመካከሇኛውን ተራራማና ከፍተኛ የመሬት ክፍሌ በአጥንት አስቀረው፡፡ 

ፖሉሲዎቻችን የተራራ ግብርናን ሇይተው አያዩም፣ አሰተምህሮታችንም እንዱሁ፣ በዘህ መሳት ሳቢያ 

ግብርናችን ያሇ መሌክዒ-ምዴር ዱዙይንና ማዔከሊዊ ሃሳብ ገዢነት ማሳዯግ እንዯማንችሌ አግጥጦ መናገር 

ከጀመረ ውል አዯረ፡፡ ብዎቹ ተራራማ መሬቶች ሇግብርና ቢቆነጠጡ ቶል የማይሰሙ ሆነው 

አሸሌበዋሌ፡፡ የተዯረጉ ተፈጥሮን የመመሇስ የአራት አስርታት ጥረቶች፣ የዘህ ፀሏፊ እንዯሚገባው ገና 

ከዚሮ ዴምር ባህሪ ብም ፈቅ ማሇት ያሌቻለ ናቸው፡፡ ውስን የሆኑ አጅግ የተጋሇጡ መሬቶችን ወዛ 

የመመሇስ ስራ ጥሩ ተሞክሮን ማሳየቱን መካዴ አይቻሌም፡፡ ይህ መሰረታዊ ሁኔታ ሀገር የመጠበቅን ያህሌ 

አስገዲጅ ህግ ይፈሌጋሌ፡፡ 

  

የአሁኑ የግብርና ሌማት በከፍተኛ ዯረጃ የሰው ያሌተገዯበና ትግበራውም ብ ዔውቀት ወይም ሀብት- 

አጠር ጣሌቃ ገብነት ያሇበት ሆኖ ይገኛሌ፡፡ የገበሬው የቆየ ሌምዴ ከማዖመኛ የቴክኖልጂ ጣሌቃ ገብነት 

ጋር በቶል አሇመግባባት፣ በርካታ ማሳዎችን ውጤታማ ማዴረግ ከፍተኛ ዋጋ ማስከፈለና በዘሀም 

በማነካካት አሰራር ከዴርበብ ውጤት ማሇፍ እንዯሚያዲግት ሁኔታዎች ያሳያለ፡፡ ይህም ማሇት አራተኛው 

ረዴፍ ሊይ የተቀመጠው ሰው የዖረፉን ቀሪ ሶስት አካሊት በማግባባት ዱዙይን የዖሊቂ ሌማትን ሇማምጣት 

ብ መንገዴ እንዯሚቀረው ማየት ይቻሊሌ፡፡ ስሇዘህም አሁን ካሇው ዋጋ አስከፋይ ግብርና መውጣት፣ 

ሇዘህም መሰረታዊ የሇውጥ መንገድችን ቀይሶ መንቀሳቀስንም ይሻሌ፡፡ 

በግብርናው ዖርፍ የማዖመን ጣሌቃ ገብነት ዯረጃና ተፅዔኖውን ብናይ ዖርፉ በአሁኑ ይዜታው በትናንሽ በርካታ 

አርሻዎች ሊይ ምርታማነትን በማምጣት ምርትን ሇተፈሇገው ያህሌ ማረጋገጥን መርህ ያዯርጋሌ፡፡ 

ስሇዘህም የነዘህ በሚሉዮን የሚቆጠሩ የአርሶ አዯሩ እርሻዎች በሚፈሇገው ሁኔታ የአመራረት ሇውጥ 

አምጥተው ተፈሊጊውን እርከን ረግጠው መታየት እንዱችለ ማግባቢያ ኮዴ ይፈሇጋሌ፡፡ አሁን ሊይ ከአርሶ 

አዯሩ 40 በመቶ የማያንሰው ሇራሱ በቂ ምርት አምርቶ እንዯማያዴር በጥናት ተመሌክቷሌ፡፡ ስሇዘህም 

በቂ የማግባቢያ ኢንቨስትመንት ጥሪት ይዜ እንዯ ተስማሚነታቸው ማሳዎቹ መያያዛ (codify) መዯረግ 

መቻሌ አሇባቸው፡፡ 

ከሊይ በሰንጠረዥ 1 ሊይ ሇማመሊከት እንዯተሞከረው፤ ግብርናው የመጠን ሇውጦችን እንዯ ዋና ግብ ይዜ 

ከመስራቱ አንፃር በተሇይም በሰብሌ ዒመታዊ ምርት ሊይ ሇውጦች ታይተዋሌ፡፡ በተናጠሌ በሰብልች ሊይ 

ያለ ሇውጦች ከዒመት ዒመት የመውገርገር ሁኔታ ያሊቸው ሲሆን በዴምሩ ግን የጭመራ ዔዴገት 

ተመዛግቧሌ፡፡ የቴክኖልጂ፣ የክህልትና የግብዒት አቅርቦት ሁኔታዎች መሻሻሌ ምሌክት ተዯርጎ ሉወሰዴ 

ይችሊሌ፡፡ በአሁኑ ዯረጃ በሀገር አቀፍ ምርት ስላት ሇአንዴ ሰው የሚፈሇገውን የምግብ መጠን ማምረት 

ተችሎሌ፡፡ ይህንንም የዒሇም የምግብና አርሻ ዴርጅት እ.ኤ.አ በ2013 ዒ.ም. አረጋግጦሌናሌ፡፡ በቤተሰብ 

ዯረጃ የምግብ ራስን መቻሌ /የምግብ ዋስትና/ ከምግብ መብቃት ባሇፈ የዋስትና መሰረት ስሇሆነ 

እየተሰራበት ይገኛሌ፡፡  

በላሊም ረገዴ አንዯዖሌማደ ከሆነ የአንዴ ገበሬ ቤተሰብ ሁለን አምርቶ የመቻሌ እንቅስቃሴን ማየት 

የተሇመዯ ብሂሌ ነው፡፡ የቴክኖልጂ ጣሌቃ ገብነት ኢኮኖሚያዊ ተስቦሽን ይዜ የመስራት ዛንባላ ስሊሇው 

ሁኔታዎች ቅርፅና ይዖታቸው በተወሰነ መነካቱ እንዯማይቀር ያጤኗሌ፡፡ ምናሌባትም አዯጋን ሇመቀነስ 

የሚሰራባቸው የአርሶ አዯሩ አሰራሮች በተሻሇ አሰራር መተካታቸው ካሇፈው የተሻሇ ኢኮኖሚያዊ 

ግብርናን ሇማምጣት ይረዲሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡   



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የጣሌቃ ገብነት መሳሪያዎች የሆኑት ቴክኖልጂ፣ ክህልትና ግብዒት በዱዙይናቸው አተገባበር ሲፈተሹ 

ማዲረስ/ማቃመስ ዯረጃ ሊይ ተጋሌጠው ሲወዴቁ ይታያሌ፡፡ ስሇዘህም በውጤታማነት ዯረጃም የዙኑ 

ያህሌ ከዴርበብ ሉያሌፉ ይቸግራቸዋሌ፡፡ ይህም ማሇት ሶስቱም መሳሪያዎች አርሶ አዯሩ ጋ ሲዯርሱ 

በየመንገደ ተሸራርፈው ስሇሚሆንና ገበሬውም የራሱን መሸራረፍ ስሇሚጨምርበት መሬቱ ሊይ 

የሚዯርሰው አማካይ ጣሌቃ ገብነት ውጤታማነት ዯረጃ ከመካከሇኛ ሉያሌፍ አይችሌም፡፡ ከዘሁ ጋርም 

የሶስቱ ጣሌቃ መግቢያ መሳሪዎች ብቃት፣ ጥራትና ተገቢነት ብቻ እንኳ ቢታይ፤ ፍፁም ያሇቀሇት፣ ተገቢ 

ውጤታማ ወዖተ.. ነው ብል ሁላም መዯምዯም አይቻሌም፡፡ ሊንደ ማሳ ቢሰራ ሇላሊው ሳይሰራ 

ይታያሌ፣ ምክንያቱም በርካታ መጣመር ያሇባቸው ወሰብሳባ ሁኔታዎች ሇየማሳው ወጥ መሆን 

ስሇማይችለ ብቻ ነው፡፡ የማሳው ታሪክ፣ የአዖማመር ሁኔታ፣ የዖር ቀን፣ የግብዒት ሁኔታ፣ የአየር ሁኔታ 

ወዖተ.. በየማሳው ትንንሽ ሌዩነት መኖር ውጤቱን ይወስነዋሌ፡፡  ሇኢኮኖሚ ጠቀሜታ ሲባሌ የግብርናው 

ዖይቤ በወጥነት (blanket recommendation) የተቀኘ አሰራር የሚገዙ መሆኑ፣ ተያያዥ አሊስፈሊጊ 

ክስረቶችን ሇማስተናገዴ መገዯደ መዖንጋት የሇበትም፡፡  

በአነስተኛ ገበሬዎች እርሻ ሊይ የሚሰጠው የሙያ ዴጋፍ ወዯ ሁለም ላልች አርሻዎች ተሻግሮ ሇማገዛ 

ምን ያህሌ ዛግጁነት አሇው?  የጣሌቃ ገብነቱን ውጤት የሚያራክሱ ላልች ፍሊጎቶች አብረው ሲቀሊቀለ 

ዯግሞ ላሊ ውስብስብ በስርዒቱ ውስጥ ይከስታሌ፡፡ በተሇይ በእርሻ ባሇሙያው የራሱ የሆነ የግንኙነትና 

መተማመንን ጠብቆ ሇመቆየት ስነ-ምግባራዊ ሁኔታዎችን በቋሚነት ካሌተከተሇ የሚያሳዴረው ተፅዔኖ 

አሇ፡፡ ከዘህም ጋር የባሇሙያው አገሌግልት የማይከፈሌበት ሆኖ በገበሬው መታየቱ ስሊሇመባከኑ ዋጋ 

መስጠትና መሇካት ሊይ የራሱ ስኬት-አጉዲይ ጥሊ አሇው፡፡ 

ሃምሳ ሚሉዮን ማሳዎች    
 

ከፍተኛ የተፅዔኖ (ከ95 በመቶ በሊይ) ዴርሻ ያሇውን የአገራችንን ትናንሽ  የገበሬ ማሳዎች  ምጠና 

ስናሰሊው ወዯ 50 ሚሉዮን ቁርስራሽ ማሳዎች /Parcels/ ይዯርሳሌ፡፡ ይህም ማሇት አንዴ ገበሬ ሇተሇያዩ 

ዒመታዊ አዛመራ ዔቅድች የሚያውሊቸው በአማካይ ምጠና ከ3 አስከ 5 የሚዯርሱ ቁርስራሾች እንዲለት 

እውነት ስሇሆነ ነው፡፡ እነዘህ ወዯ 25 በመቶ (4.3 ሚሉዮን ሄ/ር) ዴርሻ ያሇውን ተዯራቢ የበሌግና 

መስኖ በመያዛ ወዯ 16.8 ሚሉዮን ሄ/ር ዒመታዊ ሽፋን ያሊቸው እርሻዎች በማዔከሊዊ ስታትሰቲክስ 

የቅርብ መረጃ ከ17 ሚሉዮን በሚበሌጡ ገበሬዎች የሚዖመሩ ሲሆን፣ እነሱም በዋነኛነት ከ40 በመቶ 

በማይበሌጠው ማዔከሊዊ የአገሪቱ ክፍሌ ታፍገው ይገኛለ፡፡ እነዘህ እርሻዎች አጅግ በበዙ ጉዲይ 

ተሇያይነትን የያ ናቸው፡፡ በመሬት አቀማመጥ፣ በአፈር ሇምነታቸው፣ ሇጥቃት ተጋሊጭነታቸው፣ 

በአሰራራቸው፣  በሚያገኙት የግብዒት ምጣኔና ዒይነት፣ በአዖማመራቸው (cropping system)፣ 

በርጥበት ዯረጃቸው፣ በአፈር ጤንነታቸው፣ በእምቅ አቅማቸው ወዖተ ሁለ መሇያየት አሊቸው፡፡ ከዘህም 

ጋር የየአርሶ አዯሩ የአዛመራ ውሳኔ ተሇያይነት አሇ፡፡ ይህ የ17 ሚሉዮን ገበሬ በ50 ሚሉዮን ቁርስራሾች 

ሊይ መዖመን ሁኔታ ግብርናውን ወዯ ዔዴገት ጎዲና ቶል ሇመራመዴ ዋጋውን ከፍተኛ ያዯርገዋሌ፤ 

ብክነቶች የበበት ግብርና መሆኑም የግዴ ይሆናሌ፡፡ ሇዘህም ማሳያ በአዛመራ ወቅት ሊይ ከ40-60 

የገበሬ  ማሳዎችን መመሌከት በሚያስችሌ ከፍተኛ ማማ ሊይ ሆነው  ቢመሇከቱ የተጠቀሱ መሇያያዎች 

ፍንትው ብሇው ህያው ምስክርነትን ይሰጣለ፡፡ ይህ ምን ይናገራሌ? ሇቶል ውጤትስ ምን የተሇየና 

የተመሰከረሇት አሰራር ይዖን ቀርበናሌ? ምን መሰረታዊ ሇውጥ ይፈሌጋሌ?...የዘህ ሀሳብ መሰረቱ ወዯሰፊ 

ኮሜርሻሌ አርሻ መሇወጥ የሚሇውን ሇማቀንቀን ሳይሆን አሁን ባለ የመሬትና የገበሬው ሁኔታ ማርሽ 

ሇዋጭ አሰራር ካሌተቀናጀበት ዖርፉ ሇመሇወጥ ዖመናት ይናፍቃሌ፡፡ አንደ የመሬት ክሊስተር ሉሆን 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ቢችሌም…ብ መሰረታዊ ማክረሪያ-ማስተካከያና ማሳሇጫዎችን፣ ማነቃቂያ ፖሉሲን ጨምሮ መሻቱ 

መሳት የሇበትም፡፡ 

ላሊው መሰረታዊ ጥያቄ የገበሬው የአዖማመር ዖይቤ ነው፡፡ ብው የግብርናችን አርሶ አዯር ሁኔታዎች 

አስከፈቀደሇት ዴረስ ሁለን የቤት ተፈሊጊ የግብርና ውጤቶች ሇማምርት ሲሇፋ ይታያሌ፡፡ ይህ ሌክ ነው 

አዯሇም የሚሇው የዖር መነጋገሪያ ጉዲይ ሉሆን ይችሊሌ፤ ዲሩ ግን ያችን ትንሽ እርሻ እንዳት ቢጠቀማት 

የተሻሇ ዋጋ ያገኛሌ? ሇሚሇው ምሊሽ የሇንም፡፡ ምንም እንኳን በገጠርና ግብርና ዔዴገት ፖሉሲው ሊይ 

ግብርናው በአካባቢ ባሇው የግብርና ፀጋ ብቻ እንዱያመርት የተቀመጠ እንዯሆነ ሳይዖነጋ በተግባር ፍተሻ 

የሚሹ ጉዲዮች ይታያለ፡፡ ይህ ባሌሆነበት ዯግሞ የአዋጭነት ግብርናን በትናንሽ እርሻ ሊይ ማምጣት 

ትሌቁ ክፍተት ሉሆን ነው ማሇት ነው፡፡ በላሊ መሌኩ የአርሶ አዯሩ ቁጥር እየጨመረ፤ የእርሻ መሬት 

እየተቀነጣጠበ ሄድ ጠርዛ በዯረሰበት ሁኔታ የግብርናና ገጠር ሌማት ስትራቴጂው በመሬት ባሇቤትነት 

ርዔስ ስር ሊራሹ መሬት በነፃና ያሇገዯብ በተፈሇገበት ሁኔታ መሬትን ማከፋፈሌ ይቻሊሌ የሚሇው አንቀፅ 

የማይሰራበት ዯረጃ ሊይ መዴረሱን ያጤኗሌ፡፡ ሇዘህም አሁን ሊይ ባሇ ከእንዴ ሄ/ር ባሇይዜታ አባት ገበሬ 

ሇሌጆቸ ጉሌማ መቁረጥ ከማይችሌበት ዯረጃ ሊይ መዴረሱ ነው፡፡ ጥናቶች እንዯሚለት በአንፃራዊነት 

በእርሻ ኢኮኖሚያዊ ኢንቨስትመንት አዋጭነት ረገዴ ሶስት ሄ/ር እንዯ ምጠና ይወሰዲሌ፡፡  

ከዘህ ጋር ሉታይ የሚችሇው ይህ በርካታ አርሶ አዯር የሚዖውረው ግብርና ምርታማነቱና ውጤታማነቱ 

ምን ያህሌ ነው? የዒሇም የምግብ ዴርጅት የአርሶ አዯር ምርታማነትን ማሳዯግ አንደና ትሌቁ 

የምርታማትና ትርፋማነት መሇኪያ መሆኑን ያስረዲሌ፡፡ ጥናቶች እንዯሚሳዩት ከሰሏራ በታች ክፍሇ 

አሀጉራዊው የግብርና ሊይ የሰው ምርታማነት ይሌቅ ላልች ዖርፎች   ሊይ ያሇ ሰው በ6 እጥፍ 

ምርታማነት እንዲሇው ያትታለ፡፡  በላሊ መሌኩ ግብዒትን በመጠቀም ረገዴ ማቃመስ እንዯ ብሂሌ 

በገበሬው ተሇምዶሌ፡፡ አሁን ያሇው የማዲበሪያም ይሁን ላልች ግብዒቶች ምጠና እንኳን ከሃገራችን ማሳ 

ጋር ቢታይ ዛቅተኛ ብቻ መሆኑ ሳይሆን በማቃመስ ብሂሌ ስሇሚሰራበት ሇአዋጭነት ያሇው ዋጋ ማስሊት 

አስቸጋሪ ነው፣ አጅግ ጥቂት የሆኑ የሚጠቀሙ እርሻዎችን ሳይጨምር፡፡ ይህንን መሰረት ተዯርጎ 

የእስካሁኑ ሇውጥ በተገቢው መጥቷሌ? ተብል ሲታይ ክፍተቱን በግሌፅ ማየት አይከብዴም፡፡ 

በላሊም ረገዴ እነዘህ  ትንንሽ እርሻዎች ከግለ ጋር በተወዲዲሪነት ሇመኖር ያሊቸው ሁኔታ ቢታይ ምን 

መዯረግ እንዯሚችሌ ሀሳብ የሚሰጡ ይመስሇኛሌ፡፡ ይህም ማሇት የግለ ክፍሌ ያዯገ ቴክኖልጂ፣ አሰራር፣  

አመራረትን ይዜ በገባ መጠን እየተሸረሸሩ ከማሇቅ ያሇፈ ብም ተወዲዴሮ የመቆየት አቅም እንዯላሊቸው 

ግሌፅ ነው፡፡ በዘህ ረገዴ አንዲንዴ ምሌክቶች አሁን ሊይ ብቅ ብቅ እያለ ነው፡፡ ስሇዘህም እነዘህ እርሻዎች 

ማምጣት ያሇባቸውን ሇማስገኘት እገዙ ብቻ ሳይሆን ከግለ ዖርፍ ጋር የመዲቀሌ ሁኔታ ውስጥ 

መግባታቸው የሚቀር አይሆንም፡፡ ይህ ሁኔታ ዔይታ ተወስድበት በአነስተኛ ማህበረሰባዊ የጉዲት ንዛረት 

እንዱጓዛ የማስተርጎሚያ ስርዒት እገዙ ይፈሌጋሌ፡፡  

 

 

 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ሰንጠረዥ 1ሇ፡ የሰብሌ ምርት በእምቅ አቅምና አዋጭነት መንፈስ ታሳቢ ተዯርጎ ቢተገበር እ.ኤ.አ የ2016/17 CSA መረጃ መነሻ በማዴረግ የተቀናበረ 

ዋና ዋና 

ሰብልች 

የመሬት ስፋት 

ከማ.ስ.ባ መነሻ 

የምርታማነት 

/ኩ/ሄር/ ርቀት ከ-

አስከ በአምራች 

ዜኖች መካከሌ 

አማካይ 

ምርታማነት 

ኩ/ሄር ምርት ኩ/ሌ 

ምርታማነት በአማካይ 50 

በመቶ ቢጨምር 

የሚያስፈሌግ መሬት 

ስፋት በሄ/ር 

ጤፍ  3017000 08-19 16.6 50082200 2011333 

ገብስ 960000 10-26 21.1 20256000 640000 

ስንዳ 1700000 14-34 26.7 45390000 1133333 

በቆል 2135000 15-44 36.7 78354500 1423333 

ማሽሊ 1880000 13-33 25.2 47376000 1253333 

ዲጉሳ  456000 10-28 22.3 10168800 304000 

ባቄሊ  427000 10-26 20.5 8753500 284667 

አተር  212000 10-25 16.3 3455600 141333 

ቦልቄ 290000 08-20 16.4 4756000 193333 

ሽምብራ  225000 08-28 19.7 4432500 150000 

ኑግ  281000 06-13 10.7 3006700 187333 

ሰሉጥ  337000 06-09 7.9 2662300 224667 

ዴምር  11920000  

 

278694100 7946667 

ዴርሻ 0.95  

 

0.96 0.67 

 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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በላሊ በኩሌ አሁን እየተዖመሩ ያለ ከመቶ በሊይ የሰብሌ ዒይነቴዎች (ሰንጠረዥ 1ሇ፣ ስዔሌ 4) በካባቢያዊ 

እምቅ አቅም ተዙምድሽና አዋጭነት ቢሰሩ ወይም ምርታማነት 50 በመቶ ቢያዴግ ሌክ በአንዲንዴ 

ምርታማ ገበሬዎች በተግባር እንዯሚመዖገበው፣ ምናሌባትም ከ1/4ኛ - 1/3ኛ ያሇው የአሁኑ ማሳ፣ 

ስሇማያዋጣም ጭምር የሰብሌ እርሻ መሆን ባሌተገባው ነበር ይሊሌ የሰንጠረዥ 1ሇ መረጃ፡፡ በላሊ አነጋገር 

ሰብልች በማያዋጡበት ቦታዎች በቆረቆዖ ሁኔታ ተገዯው እንዱመረቱ እየተዯረገ በመሆኑ በርካታ 

አማራጭ ዔዴልች (opportunity cost) ባክነዋሌ፡፡ ይህንን በቀሊሌ ምሳላ ሇማስረዲት የብርዔና አገዲ 

ሰብልች የምግብ ዋንኛ ምንጮች ሲሆኑ፤ አሁን ባለበት ይዜታ እንኳን ምስራቅ ወሇጋን ጨምሮ በዴሮዎቹ 

የአርሲ፣ ሸዋ ጎጃምና ባላ ክፍሇ ሀገሮች የ100 ሚሉዮን ፍሊጎትን ማሟሊት ይቻሊሌ፡፡ እነዘህ ሇዖመናዊ 

እርሻ ምቹ የሆኑ ቦታዎች በአሁኑ ወቅት በአማካይ 26.2ኩ/ሄር ምርታማነት የጠቅሊሊውን ብርዔና አገዲ 

ሰብሌ 44 በመቶ መሬትና 47 በመቶ ምርት ዴርሻ ይወስዲለ፡፡ ይህንኑ ምርታማነት ወዯ 45 ኩ/ሌ በሄ/ር 

ብናሳዴግ እንኳን ምርቱ ወዯ 203 ሚሉዮን ኩ/ሌ ይዯርሳሌ፡፡ ይህም በዒሇም ጤና ጥበቃ ስላት በነፍስ 

ወከፍ 2ኩ/ሌ  በዒመት ብርዔና አገዲ ብቻ ከላልች ምርቶች 50 ኪግ ተጨማሪ ጋር ተዯምሮ ሇአንዴ 

አማካይ ሰው በቂ ነው ተብል ይወሰዲሌ፡፡   

በላሊም ረገዴ ሰንጠረዥ 1ሇ እንዯሚያሳየው ዯግሞ በእምቅ አካባቢዎች ምርታማነትን 50 በመቶ ማሻሻሌ 

የሚቻሌ መሆኑን ታሳቢ በማዴረግ፣ የተባሇሊቸውን የመስክ ገዢ ሰብልች አሁን ካሇው መሬት አስከ 33 

በመቶ በመቀነስ በተቀረው 67 በመቶ ሊይ ብቻ በማምረት የአሁኑን ምርት ማግኘት ይቻሊሌ፡፡ ከዘህ 

ሀሳብ ጋር በተጎዲኘ በዯርግ መንግስት ዖመን ትርፍ አምራች ወረዲዎች የሚሌ ማዔቀፍ ወጥቶ ሌዩ የምርት 

ማሣዯግ ትግበራ በተሇዩት ሊይ ይተገበር እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ በዛርዛር በሰብሌ ብናይ ይህ ማሇት 

ሇግብርናችን/ሇተፈጥሯችን/ሊማራጭ ሌማታችን/ ሇአጠቃቀማችን አሰራር ምን ዔዴሌ ይፈጥራሌ? 

የተወሇዯው ወዯ 4 ሚሉዮን ተመሊሽ መሬት ምን ያህሌ ዔዴሌ ይፈጥራሌ? በተሇይም ከከባቢያዊ 

ተጓዲኞች (እንስሳ፤ ሰው፣ ሰብሌ፣ ዯን፣ አፈር) ሚዙን መጠበቅና የመሬት አጠቃቀምን ከማስተካከሌ (land 

use optimization) አኳያ? ሇስትራቴጂዊ ኢንቨስትመንት ዔዴሌ ምቹነትና ሃብት ቆጣቢነቱስ? ይህ ሁኔታ 

አጠቃሊይ የፕሮዲክት ግብይት ስርዒት ፅንሰ ሃሳብን የሚጭር ይመስሇኛሌ፡፡ ሶማላ ክሌሌ ያሇ ዚጋ አምቅ 

አቅሙ ውስን ከሆነ ጤፍን ስሇማምረት ከመጨነቅ ይሌቅ እንዯ ሸዋ አካባቢ ዚጋ በቀሊለ እንዳት ያግኝ?  

ይህ ማሇት ወተት ከሱፕር ማርኬት እንጂ ከሊም ይገኛሌ ብል እንዯማያምነው ሰው መሆን ማሇት ነው፡፡ 

ይህንን መሬትና ላልች ሀብቶች በአትራፊ ሁናቴ ማገናኘት አስካሁን በፖሉሲም ይሁን በአሰራር ዯረጃ 

አሌተሄዯበትም፤ ግን ወሳኝነቱን ማስመር ያሻሌ?፡፡ የዘህ ፅነሰ ሃሳብ ማጠንጠኛም በተሇይም ግብርናውን 

ወዯ ኢንዯስትሪ ብቻ ሇማሻግር አንዴ ዴሌዴይ ሙጥኝ ብል ከመገንባት ወጣ ባሇ ተዲማሪ መንገዴን 

ማየትን፤ የሚፈሇፈለ ተተኪ ዔዴልችን ወዯ አርሶ አዯሩና ዚጋው በተከታታይ ማስገባትን፤ የተፈጥሮ ሃብት 

ማካበትንና መካፈሌን ይጠይቃሌ፡፡ አንዴ አካባቢ ባሇው ፀጋ ሇምርት እንዱሰሇፍ ቢዯረግ የተሻሻሇ 

ሁኔታን መፍጠር ይቻሊሌ፡፡ በርግጥም ስፔሻሊይዚሽን በዲይቨርስፊኬሽን፣ ስፔሻሉዚሽን ኮሪድር፣ ግብርና 

ክሊስተር የተሰኙ አማሊይ ሀሳቦችን ሇማራመዴ መንግስት እንዯሞከረ ቢታወቅም ሂዯቱ መሬት ነክቶ 

ማምጣት ያሇበትን ተፅዔኖ ሊይ አሇመዴረሱን መታዖብ ይቻሊሌ፡ ሇመወሇካከፉም ዋንኛ ምክንያት 

በአፈፃፀም ክፍተት ወይም ከመነሻው ሁኔታን ያገናዖበ የተሟሊ ሀሳብ ስሊሌነበረ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

የባሇብ ገበሬ ግብርና ስርዒት ውጤታማነት ብክነት (efficiency drops) ተጠቂ ስሇሚሆን የግብርናው 

ሚዙናዊ ስሪት እንዳት መመጣጠን   ይችሊሌ ብል ማስሊት አስፈሊጊ ነው፡፡ አሁን ባሇን ሁኔታ ግብርናው 

በገበሬ ቁጥር ጭመራ ከምርቱ ሇውጥ ባሊነሰ እያዯገ ነው፡፡ ሇምሳላ እ.ኤ.አ ከ2003 አስከ 2016 ዒ.ም. 

ባለ 12 ዒመታት የገበሬ ቁጥር በጥቅለ 75 በመቶ ወይም  በአማካይ በ6.4 በመቶ በዒመት እየጨመረ 
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ሲመጣ (ስዔሌ 1) የመሬት ስፋት በጥቅሌ 45 በመቶ በጥቅሌ ወይም 3.9 በመቶ በዒመት ሲያዴግ፡ ምርት 

ዯግሞ ከ103 ሚሉዮን ወዯ 290 ሚሉዮን በማዯግ በጥቅሌ 180በመቶ ወይም በየዒመቱ በ15በመቶ 

ጨምሯሌ፡፡ የህዛብ ብዙት ከ73 ሚሉዮን ወዯ 100 ሚሉዮን፣ በጥቅሌም ወዯ 37 በመቶ ጭማሬ 

ሲያሳይ፣ የምርትና ሰው ጥምርታ በ2003 ዒ.ም. ከነበረበት 1.4 ኩንታሌ/በሰው/በዒመት  ወዯ 2.9 

ኩንታሌ/በሰው/በዒመት ከፍተኛ ዔዴገት ሲያሳይ፣ የመሬት ይዜታው ግን ከ0.86 ሄ/ር በሰው ወዯ 

0.71ሄ/ር በሰው ቅነሳ አሳይቷሌ፡፡  የምርት ዔዴገቱ ሇውጥ በብ መሌኩ ከምርታማነት ጋር የሚያያዛ 

እንዯሆነ መታዖብ ሲቻሌ፡ ይህም በኤክስቴንሽንና ቴክኖልጂ አጠቃቀም ረገዴ በአንፃራዊነት ጥሩ 

እንቅስቃሴ እንዲሇ ያሳያሌ፡፡ ይህ በተሇይ በገበሬ ቁጥር ማዯግና የመሬት ዴርሻ መቀነስ ጤነኛ አቅጣጫ 

ስሇመሆኑና ዲር ዴንበሩም የት ሉሆን እንዯሚችሌ ጥሌቅ ምክንያታዊ ትንተናና ሇፖሉሲ ዔይታ አሳሳቢ 

ግኝትና ምክረ-ሃሰብ ይሆናሌ፡፡የሆነ ሆኖ አስከ መጭው አንዴና ሁሇት አስርታተ ዒመታት የገበሬያችን 

ቁጥር በተቃራኒው ቢያንስ በግማሽ ካሌቀነሰና ግብርና ስሪቱ በአዋጭ ኮሜርሻሌ ባህሪ ባሊቸው እርሻዎች 

በውሌ ካሌተዯገፈ ዖርፉ በአሁኑ ይዖት ወዯ መዯናዖዛ መሻገሩ አይቀርም፡፡ ይህንን ጉዲይ ወዯፊት 

የሚብራራ ሆኖ፤ አስጨናቂው ጉዯይ በዘህ ሳቢያ የሚከሰተውን ማህበራዊ ንዛረት እንዳት መስተናገዴ 

አሇበት? ይህስ ከስርአቱ ወጪ የሚሆን መሬት በተሻሇ አማራጭ ምን ሉዯረግበት ይችሊሌ? የሚለት 

ስትራቴጂያዊ አስተሳሰብ ያሻቸዋሌ፡፡ ተወዯዯም ተጠሊ ስተራቴጂያዊ ግብርና አስፈሊጊነት ሇዖርፉ 

ተወዲዲሪነት ገዢ መሆኑ አይቀርም፡፡ 

 

 

(ስዔሌ 1፡ እ.ኤ.አ ከ2003 አስከ 2016 ዒ.ም. የአትዮጵያ አርሶ አዯር ቁጥር ጭመራ ሇውጥ /ምንጭ፡ 

ማዔከሊዊ ስታትስቲክስ/ 

ስሇዘህም ግብርናችን በባሇብ ማዔዖንና (polygonic) በአበሊሊጭነት ሊይ የተመሰረቱ ትኩረትና 

ትግበራን ማጥሇቅ ይጠበቅበታሌ (ስዔሌ 2)፡፡ እነዘህን ማዔዖኖች በተሇያዩ ሁኔታዎች መነካካታቸው ግሌፅ 

ነው፡፡ በመሰረታዊነት ተፅዔኗቸው ገዛፎ ሉታይ ይገባሌና ሇዘሁ አሊስፈሊጊው ክፍተትና ዯካማ ማያያዣ 

መሞሊት አሇበትና ነው፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ስዔሌ 2፡ የባሇብ ማዔዖን ጉዲዮች ገፅታና በክፍተት፣ አሇመናበብ፣ አሇመጠናከርና አሇመያያዛን የማሻሻሌ 

አስፈሊጊነት 

በአሁኑ ግብርናችን አምስት ዒይነት እርሻዎችን ከፋፍሇን ማየት እንችሊሇን (ሰንጠረዥ 2 ይመሌከቱ) 1 

ከፍተኛ ማሇት ነው/፡፡ የምርቱ ዒይነት ቢሇያይም እርሻዎቹ የስፔሻሊይዚሽን ዯረጃቸውንና የአሁኑን ዒሇም 

ግብርና ምርት ስርዒት ሇመቀሊቀሌ ያሊቸውን ሁኔታ መገመት ይቻሊሌ፡፡ 
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ሰንጠረዥ 2፡ ግብርናችን ጥንቅር በውፍ በረር ሲማተር 

 

 

 

 

የእርሻው ዒይነት 

 

 

 

መጠን /ምጣኔ 

በመቶ/ ግምት 

 

 

የሚጠቀሙት ጣሌቃ 

መግቢያ መሳሪዎች 

ሙሊት ዯረጃ (1-5) 

 

 

 

ውጤታማነት 

ተፅዔኖ /1-3/ 

የምርት ተወዲዲሪነት 

/ገበያ፤ኢንዯስትሪ፤ምግብ/ 

 

 

የአካበቢ 

ተፅዔኖ /1-3/ 

 

ጥራት 

/1-3/ 

ሇሚፈሇጉበት 

በቀሊለና በበቂ 

መገኘት /1-3/ 

 

ምርት 

ወጥነት/1-3/ 

ትናንሽ የገበሬ አርሻዎች  ›95 4 3 3 3 3 2 

የግሌ አርሻ ዖመናዊ 

/የሰሇጠነ ግብርና 

አሰራርን ይከተሊለ/ 

‹0.5 2 1 1 1 1 1 

የግሌ አርሻ ባህሊዊ 

/ከገበሬ ያሌተሇየ 

አሰራርን ይከተሊለ/ 

‹4 3 2 2 1 1 2 

የምርምር አርሻዎች  ‹0.1 2 2 2 3 1 2 

የመንግስት ነክ እርሻዎች ‹0.5 3 2 2 2 1 2 

  



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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በላሊም በኩሌ የእርሻ ይዜታን ሁኔታ ስናይ ከፍተኛ ሌዩነት ፈጣሪ ክስተቶችን እናገኛሌን፡፡ በአንዴ በኩሌ 

የሲ ኤስ ኤ እና የኤፍ ኤ ኦ ተቀራራቢ ቁጥር፣ በላሊ ጎኑ በጥሌቀት ጥናት የመጡ ይዜታውን በእጅጉ 

የሚያገዛፉ መረጃዎች እየመጡ ነው፡፡ በEconomics of Land Degradation/2015/ ጥናትና፤ በ New 

Map of Worldwide Croplands Supports Food and Water Security (FAO 2017፤ 

https://web.croplands.org/app/map) የተሇቀቀ መረጃ የእርሻ ይዜታውን ወዯ 25 ሚሉዮን ሄ/ር 

ያዯርሰዋሌ (ስዔሌ 3)፡፡ ሇሁሇቱም ጥናቶች የጭመራ ምክንያቶች የጥናቱ ጥሌቅ መሆንን ይጠቅሳለ፡፡ ይህ 

በርግጥ መረጃዎቹ ከፈሇቁበት የጥናት ዖይቤ ብቃትና የመሳሰለት ሁኔታዎች ጋር ሉታይ ቢችሌም ጉዲዩን 

ካሇው ሰፊ መራራቅ እንፃር ሁሇቱንም ሀሳብ ማረጋገጡ አይከፋም፡፡ በጥቅለ በመረጃ ማፍሇቅ፣ 

ማዯራጀትና ማሰራጨት ረገዴ ብ መስተካከሌ ያሇባቸው ሁኔታዎች እንዲለ መሳት የሇበትም፡፡ 

 

 

ስዔሌ 3፡ ዋና ዋና የሰብሌ ቤተሰቦች የመሬት ይዜታ ክፍፍሌ በመቶኛ እ.ኤ.አ በ2015 ዒ.ም. (ምንጭ፡ 

ማዔከሊዊ ስታትሰቲከስ) እና የዒሇም ሰብሌ እርሻ ስርጭት 

(https://web.croplands.org/app/map) 

 

የግብርናው ጉዞ መስመር የድግግሞሽ አዙሪት እና 
ሇዓመታት የተንጠሇጠለ የመጨረሻ ጥያቄዎች 
 

ግብርናችንን ሇመሇወጥ ከግማሽ ምእተ-ዒመት በሊይ በመሪ ዔቅዴ ንዴፍ ሇማራመዴ ተሞክሯሌ፡፡ ይህ 

በእጅጉ ሉወዯስ የሚገባው የሶስቱ መንግስታት (የአፄው፤ ዯርግና ኢ.ህ.አ.ዳ.ግ) የሚጋሩት የሌማት ርምጃ 

ወይም ሀሳብ ሆኖ ይቆጠራሌ፡፡ ይህ የግብርና ሌማት መሪ ወይም ሰትራቴጂዊ ዔቅዴ በበርካታ መሌኩ 

በመጨረሻው ግብ የሚገናኝ ሲሆን በይዖትና አካሄደ ግን የየራሱ ባህሪያት አለት፡፡ በሀገር አቀፍ ዯረጃ 

ስሇ ግብርናው ዖርፍ ሁለ አቀፍ አጠቃሊይ ግምገማና የፖሉሲ ሃሰብም የተያዖበት አወዯጥናት የተዯረገው 

ምናሌባትም በፌዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ሪፑብሉክ ማዔከሊዊ ፕሊን ቀጠና አማካኝነት 

towards a food and nutrition strategy for Ethiopia በሚሌ እ.ኤ.አ በ1986 ዒ.ም. በዒሇማያ 

Croplandmehir 12.5m ha 

(CSA  2015/16) 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ግብርና ዩኒቨርሰቲ የተዯረገው ነው፡፡ በዘህም የተገኙ ግብዒቶች ሇላልች የተናጠሌ ሰትራቴጂዎችና 

ፖሉሲዎች መነሻ ሆኖ አገሌግሎሌ፡፡ 

የግብርናችን ፖሉሲ ጅማሮ ከምእተ-ዒመት ያሊነሰ ዔዴሜ እንዲሇውና ከሁሇተኛው ዒሇም ጦርነት 

ማግስትም ኤክሰፖርት መር /ቆዲና ቡና/ ከዙም በኢምፖርት መተካት መርህ ተመርቶ እ.ኤ. አ አሰከ 

1970ዎቹ እንዯተካሄዯ ድ/ር ዯምስ ጫንሇው ዴርሳናትን በማጣቀስ አመሊክቶናሌ፡፡  

በንጉስ ኃ/ሥሊሴ ዖመነ መንግስት የየአምስት ዒመት ሌማት ዔቅድችን በመንዯፍ ከ1957 ዒ.ም. ጀምሮ 

ሶስት ተከታታይ ብሄራዊ ሌማት መርሃ ግብሮች የተከወኑ ነበሩ፡፡ የመጀመሪያው መርሃ-ግብር በመሰረተ 

ሌማት ግንባታ ሊይ፣ ሁሇተኛው በሃይሌና ማኑፋቸክቸሪንግ፣ ሶስተኛው ዯግሞ በኮሜርሻሌ እርሻዎች 

የውጭ የግሌ ካፒታሌን መሰረት አዴርጎ በፈጣን ማሳዯግ ሊይ ያነጣጠረ ነበር፡፡ በተሇይ ሶስተኛው መርሃ-

ግብር (እ.ኤ.አ 1968-73 ዒ.ም.) ጥሌቅና በዋነኝነት ግብርናን፤ ኢንዯስትሪን ማሰዯግንና የዔውቀትና ሙያ 

ግንባታን መሰረት አዴረጎ የተተሇመ እንዯነበር እናያሇን፡፡ በዘህ ሀገራዊ መርሃ ግብር ውስጥ የገበሬው 

ትናንሽ ይዜታ እርሻ ቶል ምሊሽ የማይሰጥ (poor responsive)ተዯርጎ የተወሰዯና ይሌቁንም በመዋቀር 

አዯረጃጀት ተፈጥሮሇት የፓኬጅ ፕሮግራም አንዱታገዛ መርህ የወጣሇትና በተቋማዊ ዴጋፍም የባሇብ 

አቀፍ ግብርና ማሳዯጊያ ግንባር ቀዯም ዩኒቶች የሆኑትን እንዯ  ጭሊል ግብርና ዔዴገት (Chilalo 

Aagricultural Development Unit(CADU)) ከዙም (Arsi Rural Development Unit(ARDU))፣ 
የወሊይታ ገጠር ሌማት ዩኒተ (Welaita Aagricultural Development Unit(WADU)) ተቋማዊ 
ሞዳልች ተፈጥረውሇት በፕሮግራም ዯረጃም የኮሚዩኒቲ ዱቭልፕመንት ፕሮግራም (1958-67 ዒ.ም.) 
በዛቀተኛ (ሚኒመም) ፓኬጅ ፕሮግራም  (ከ1967 ዒ.ም. ጀምሮ) የተሰኙ ተመስርተው በጣሌቃ ገብነት 

ትግበራ የተራመደበት ሁኔታ ሲሆን፤ የነዘህ ተቋማት እርሾም አስካሁንም ዴረስ በግብርናው ዖርፍ 

በምሳላነቱ እየተጠቀሰ ይገኛሌ፡፡ የኮሚዩኒቲ ዱቨልፕመንት ጣሌቃ ገብነት ዋና ጉዲዮችም አሁን 

እየተዯረገ እንዲሇው ከባቢያዊ ችግሮችን የመሇየት፣ የሙያዊ ማማከር፣ የማዲበሪያ፣ ምርጥ ዖር፣ ማህበራት 

ማዯራጀትንና የግብይት ስርዒት ማሳዯግን ያካተቱ ተግባራትን የያዖ ነበር፡፡ 

የዯርግ መንግስት ከ1978-84 ዒ.ም. በዋናነት በአብዮቱ እንቅስቃሴና ብጥብጥ የዲሸቀውን የኢኮኖሚና 

ማህበራዊ ቀውስ የሚያገግም ስትራቴጂ የዖረጋ ሲሆን፤ ይህም ሁሇተኛውን የ10 ዒመት መሪ ዔቅዴ 

ከ1984-1993 ዒ.ም. እንዱዖረጋ መነሻ እርሾ ሆኖታሌ፡፡ ሇዘህ መሰረታዊ ባሇ 10 ዛርዛር ዒሊማ የ10 ዒመት 

መሪ ዔቅዴ ግብርናውን እንዯ መሰረታዊ የኢኮኖሚ ሞተር፤ ተጓዲኝ የኢንደስትሪውን ዔዴገት ዯግሞ እንዯ 

መሪ የኢኮኖሚ አውታር ተዯርጎ ዱዙይን የሆነበት ነበር፡፡ ትግበራውም በ2፣ 3 እና 5 ዒመታት የዴርጊት 

ምዔራፎች የተከፋፈሇ ሲሆን በግብርናው ዖርፍ በተናጠሌም ማህበራት፣ ኤክሰቴንሽን፣ መስኖ፣ 

ኤክሰፖርት፣ ዖመናዊ እንስሳት ሌማት፣ ዯን፣ ተፈጥሮ ሃብት አፈር፤ ደር አራዊት ጥበቃና ምርምር 

የትኩረት ነጥቦች ነበሩ፡፡ ከዘህም በተያያዖ ግብርናውን በእምቅ አቅም ሇመሇየት ተሞክሮ ትርፍ አምራችና 

ምርት-አጠር ዜኖችና ወረዲዎች በማሇት ሌየታ ተካሂድ ነበር፡፡ ይህም ሇምርት ስርጭትና ገበያ ዋጋ 

ምስረታ መነሻ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ተዯርጓሌ፡፡  

የዯርግም ይሁን የንጉሱ ዖመኖች ግብርናን ኮሜርሻሊይዛ ሇማዴረግ እንዲሌበቃ እንገነዖባሇን፡፡ ወይ ጊዚ 

አጥሮት ነበር ያሇዘያም ተገቢውን መስመር በሚገባ አስምሮ አሌተከተሇውም፡፡ እናም ያሁኑ የግብርናው 

ዯረጃ የነዙ መዯሊዴሌነት መጠን ተፅዔኖ ውሊጅ ነው፡፡ 

በኢህአዳግ የገጠር ሌማት ፖሉሲና ሰትረቴጂ የግብርና መር ኢንደስትሪያሊይዚሽን ካሇፉት ሁሇት 

መንግስታት ብም ባሌተሇየ፣ ነገር ግን ከወቅቱ ሁኔታና ርዔዮት ጋር ተዙምድ ዱዙይን የተዯረገ ሲሆን 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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በሌማቱ ትኩረትም የትናንሽ ገበሬ ማሳዎችን እንዯ መነሻ ይወስዲሌ፡፡ በውስጡም  የዴህነት ቅነሳ 

ፕሮግራም፣ የዔዴገትና ትራንስፎርሜሽን 1ና 2 ፕሮግራሞችን አራምዶሌ፡፡ በተሇይ የዔዴገትና 

ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራሞች መዲረሻ ምርትና ምርታማነትን በማስቀመጥ በየአምስት ዒመቱ 

የሚገመገሙ ሆነው ተቀምጠዋሌ፡፡ እነዘህ የዔዴገት ዐዯት ዯረጃዎች እንዯ መዲረሻ ግብ የተቀመጠውን 

ኢንደስትሪ ሽግግር አብቂና አመቻች መሄጃዎች ተብሇው ሉወሰደ ይችሊለ፡፡ የመጡ የሰብሌ ምርትና 

ምርታማነት ሇውጦች ከዘህ በፊት እንዲየነው የሚያስዯምም ሲሆን፤ ከትራንስፎረሜሽኑን የምርታማነት 

ግቦች በታች መመዛገቡ ግን እውነት ነው፡፡ አሁን ሉያሌቅ የዯረሰውን የዔዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዔቅዴ 

2 ብናይ እንኳን….   

 

ስዔሌ 4፡ የሁሇተኛው ትራንስፎርሜሽን ሰብሌ ምርታማነት መነሻ (2007) እና መዴረሻ (2012 እኢአ) 

ግቦች  

ምንጭ፡ ግብርና ሚኒስቴር 

 

ዔቅደ ሌብ ሰቃይ መሆኑን ያህሌ በእስካሁኑ ጉዜ ብዎቹ ሰብልች ከግማሽ የተጣለ ምርታማነት ግቦች 

(ስዔሌ 4) በታች መገኘት፤ ያለ አብቂ መመቻቸቶችን የሚይጠይቅ ሲሆን፤ መጨረሻውም በከፍተኛ 

መሇያየት እንዲያሌቅ ስጋት ያጭራሌ፡፡ በላሊም መሌኩ የሰብልቻችን ምርታማነት የት መዴረስ ይችሊሌ? 

የሚሇውን ሃሳብ ሇማጠናቀር ተሞክሮ ይሌቁንም ሰፊ የመጫወቻ ከፍታ መኖሩን ማየት ተችሎሌ (ስዔሌ 

5ሀ)፡፡ ዲሩ ግን በትግበራ ሊይ የወሳኝ ሁኔታዎችን መሟሊት ሳያረጋግጡ (5ሇ) ማሇም ዯግሞ ከእምቅ 

አቅም ያሇፈ ጠብ የሚሌ ነገር ካሊመጣ፤ ሇምንና እንዳት በበቂ ትንተና ሊይ መሰረት ተዯርጎ ታቀዯ 

የሚሇውን እንዴናይ ማስገዯዴ አሇበት፡፡ የማይተገበር ነገር መታቀዴ ስሇማይኖርበት….፡፡ የ1ኛው ር ዔትዔ 

ወቅትም የጉዴሇት ትምህርትን ተምረናሌና….. በቅጣት መማር በማይችሇው ጎናችን ሊይ ተጨምሮ ዋጋ 

እንዲያስከፍሌ ዔቅደን ከሚገኘውና ከተዯረገው ወሳኝ አገዙ ጋር መመዖን አሇበት፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[17] 

 

 

ስዔሌ 5፡ ሀ/ የሰብልች ምርታማነት ምጠና ኩ.ሌ/ሄ.ር የስረኛው ቅብ፡ በማዔካሇዊ ስታትስቲከስ ምዛገባ፤ 

የመካከሇኛው ቅብ፡ በሙለ ፓኬጅ ተግባሪ አርሶ አዯሮች ምርታማነት ግኝት ሪፖርት እና 

የሊኛው ቅብ፡ በእምቅ አቅም ትንተና (ምንጭ፡ አስናቀ 2016)፤  

ሇ/ የሰብሌ ምርትን የሚወስኑ ጉዲዮች ሞዳሌ  

በዘህ ሳቢያ የምርት ሌዩነቱን ሇማሳየት እንዯተሞከረው 265ሚ-556ሚ-1041ሚ በያንዲንደ ዯረጃ 

መካከሌ የእጥፍ መበሊሇጥ እንዲሇ ያስገነዛባሌ፡፡ 

ምርት  የዛርያቴክኖልጂ1 X የአከባቢ እምቅ አቅም ዯረጃ2X የግብዒትና ክብካቤ3 X ወቅታዊ ምቹ 
ሁኔታዎች4  ብዚት ውጤት ሲሆን በእነዘህ በተመቻቸ ማገጣጠም ሊይ በተሰራ መጠን ምርትን ከማሳዯግ 

በሊይ ማዖሇሌ ይቻሊሌ፡፡ ይህም ማሇት ከስዔሌ 6ሀ እንዯምናየው ምርትን ገና በአማካይ ከ3 አስከ 4 እጥፍ 

ማስኬዴ የሚችሌ ያሌተነካ ከፍታ አሇ፡፡ በትርጓሜ ዯረጃ 
1
ተስማሚ፣ ተሊማጅ፣ ተቋቋሚና ተፈሊጊ በባህሪ 

ምርታማ ዛርያ ማሇት ሲሆነ፤ 
2
የአካባቢው የአየር ፀባይ፣ አፈር ሇምነትና ጤንነት፣ የብርሃን ምቹነት፣  

ሀ 

ሇ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ከጠሇሌ ወሇሌ በሊይ ያሇ ከፍታን ሲይዛ፣ 
 3

ሇተመረጠው ሰብሌና ዛርያ ምቹና በቂ የአሌሚ ምግብ፣ 

የሰብሌ መከሊከሌ መዯረጉ፣ በየወቅታቸው የቅዴመና ዴህረ-ምርት አዛመራ ተግባራት በየጊዚ ሰላዲቸው 

መተግበራቸውን ሲጠቃሌሌ 
4
በአዛመራ ወቅት የተመቻቹ ማህበራዊና የፖሇቲካ ምህዲሮች፣ የአቅርቦት፣ 

የአበረታች ፖሉሲ፣ የገበያ፣ የአግሮኢንዯስትሪ፣ የዔውቀት መመቻቸትን ይይዙለ፡፡  ምሰሶዎችም 

በአስተዋፅዕ በግርዴፉ ተመጣጣኝ ያህሌ ዴርሻ ሊይ እንዯየሁኔታው በተወሰነ መነጣጠቅ የሚሰሇፉ 

ናቸው፡፡  ስሇዘህም 3-4 እጥፍ ማሇት አሁን ከምንገኝበት ወዯ 290 ሚሉዮን ወዯ ከ1000 ሚሉዮን ኩ/ሌ 

በሊይ መሄዴ እንችሊሇን ማሇት ነው፡፡ ምርት በእጥፍ ሇመጨመር አሁን በቴክኖልጂ ተግባሪ ገበሬዎች 

የተገኙትን ግኝቶችን ሇሁለም ገበሬ ማሳ ማስተካከሌ ቢቻሌ እንኳ ምርት በእጥፍ ሲያሳዴግ፣ ሇገበያም 

በትርፍነት አስከ 200 ሚሉዮን ኩንታሌ (10 ቢሇዮን ድሊር) ዒመታዊ ጥሬ ምርት ሽያጭ እንችሊሇን እንዯ 

ማሇት ነው፡፡ ይህ ከፍተኛ የምርት ክፍተት ከንቱ ምኞት ሳይሆነ የሀገራችንን ግብርና አቅም በወጉ 

ሇሚገነዖቡ አካሊት ይሌቁንም አማራጭ ሁኔታዎችን (አዱስ መሬቶች፣ አዖማመር ስርዒትን፣ ግብዒት 

ማሻሻሌን፣ መስኖን፣ መሬት አጠቃቀምን በማሻሻሌ ወዖተ) ሇመመሌከት ዔዴሌ ይሰጣለ፡፡ ይህ ምርት 

አሁን በተሸፈነው መሬት ሊይ ሁለ በወጥነት ይሆናሌ ብል ማሰብ አይቻሌም፡፡ ከሊይ የተጠቀሱት አካሊት 

መስተጋብሮችና ውህዯት ዯረጃ ምሊሽ ስሇሚወስነው ነው፡፡ ይሁንና ግብርና ውጤቱ በምንቆጣጠራቸውና 

በማንቆጣጠራቸው ነገሮች ግጭትና ተባባሪነት ሊይ የታጠረ እንዯመሆኑ ጥንቃቄ የሚሹ ሙያዊ ጉዲዮች 

እንዲለ እንዲይሳት፡፡ በላሊም በኩሌ የአሁኑ ግብርና መዋቅራዊ መሰረታዊ ሇውጥ አስካሊመጣና ሇሇውጥ 

አስካሌተመቻች ዴረስ የሚባሇው እምቅ አቅም በቀሊለ አይፈሇቀቅም፡፡ መጤን ያሇበት አብዙኛው 

ሇዖመናት የታረሰ መሬት ሊይ መሰረታዊ ሇውጥ ሇማምጣት መሰረታዊ የአሰራር ግኝትን ማምጣት ይሻሌ፡፡ 

ይህ ዯግሞ ሙያዊና ፖሉሲያዊ ሰፊና ተሳትፏዊ ዱያልግ (አራማጅ ክርክር) እንዱዯረግበት መመቻቸትን 

ይጠይቃሌ፡፡  

ስሇዘህ ከሊይ የተመሇከቱት የሶስቱ መንግስታት ሰትራቴጂዎች በእርግጥ በፅንሰ ሀሳብ ዯረጃ ይገናኙ 

እንጂ፣ ምናሌባትም በሚቆጭ ሁኔታ፣ በአይድልጂ መጠያየፍ ሳቢያ አንደ ላሊውን እየሻረው ስሊሇፈ 

ከቅጥጥልሹና ቅብብልሹ መገኘት የነበረበት ትሌቅ የኢኮኖሚ ፋይዲ እነዯ ሀገር ተስቷሌ፡፡ ሇምሳላ የዖርፉ 

ኤክስፖርት የሶስት ትውሌዴ ዔዴሜ ያሇው ሃሳብና ትግበራ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ ይሁንና አሁንም የሸረሪት ዴር 

በመሰሇ መተባትብ ውስጥ ገብቶ ሲዯክም ይታያሌ፡፡ ሇምን? በግማሽ ምዔተ-ዒመታት ሌምዲችን በየትኛው 

የግብርና ምርታችን ነው የዒሇምን ገበያ ወዯ ተፅዔኗችን ስር ያመጣነው? የገበያ ዴርሻችን በ3 ቢሉየን 

ጣሪያ ስር መጠሇለ ከኛ ተመሳሳይ እምቅ አቅም ያሊቸው ሀገሮች ምን ያህሌ ዒመታዊ ኤክስፖርት 

እንዯዯረሱ ብናይ ሇምሳላ፡ ኔዖርሊንዴ ወዯ 28.9 (2014) ቢሉዮን፣ ህንዴ ወዯ 43.2 ቢሉዮን (2014)፣ 

ኬንያ ወዯ 5.7 ቢሉዮን (2015)፣ ኢትዮጵያ ወዯ 3.1 ቢሉዮን(2015)፣ ዯቡብ አፍሪካ ወዯ 10 ቢሉዮን 

(2010)፣ አሜሪካ ወዯ 133 ቢሉዮን (2015)፣ ቻይና ወዯ 35.4 ቢሉዮን(2015) እነዯሆነ እናያሇን፡፡ 

ክፍተቱ  ነው? ከመቀባበሌ ይሌቅ በመጠፋፋትና መዯሊሇዛ ሊይ ባንሰራ ኖሮ ይህ ግብ ምን ያህሌ አዯገ 

ወይስ ተጥወሇወሇ ብሇን ሌንወስን ያሇፋታ ሌንወስን በተገባን ነበር፡፡ መሰናክልቹ ሇምን 

አይታሇፉም?...በዖርፉ የራሱን ስትራቴጂ ምን ያህሌ አክብሮ ይጓዙሌ? የት መዴረስ ሲገባን የት ነን? ምን 

ማግኘት ሲገባን ምን አገኘን? ቋሚ ጥያቄዎች ሇምን ትውሌዴን ተሸጋገሩ? መንግስት ወይስ ግብርናው 

አንደ ሇላሊው ጥገኛ የሆነው? የመሳሰለ ጥያቄዎች በመጨረሻ ተጨባጭ ውጤትን የሚጠይቁ ብቻ 

ሳይሆኑ ከፊልቹ በትውሌዴ ሊይ አየተዙሇለ የመጡ ሆነው እናገናቸዋሇን፡፡ የመጨረሻዎቹ ጥያቄዎች 

ወሳኝነትም በጊዚ ወስጥ ስሇመጡ ፋይዲዎች ዋንኛ ማሳያ ከመሆናቸውም በሊይ ከዛቅተኛነት ማጥ 

ሇመውጣት የትኩረት ነጥቦች ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ ዲሩ ገና… የሚበሊ ምግብ?? 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የግብርና ልማት ሊይ ነጥቦችን ስሇማያያዝ  
(connecting Agri-dotes)  
የግብርና ሊይ ነጥቦች ብና ውስብስብ ናቸው (ስዔሌ 6)፡፡ አጅግ በርካታ የግብርና ዔሴት ሰንሰሇት ጉዲይ 

ዒውዯ-ስብሰባዎች ሁለ ቢያንስ ግማሽ ጉዲዩን የሚይዖው በዖርፉ ሊይ ያለ ነጥቦች/አውታሮች 

ማስማማት፣ ማገናኘት፣ ማያያዛ፣ ማናበብን ጉዴሇት የሚይጠይቁ  ስሞታዎች ናቸው፡፡ ይህም ማሇት 

በእነዘህ ወሳኝ አካሊት እንዯ ዴርና ማግ አሇመስማማት ሳቢያ እጅግ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ዔዴሌና አቅም 

ብክነት እንዯሚዲርጉ ብቻ ሳይሆን ታሌመው ሊሌመጡ ውጤቶችም ዋንኛ ምክንያት ሆነው አንዯሚገኙ 

ያስገነዛባሌ፡፡ ይህ በተቆራረጠ መያያዛ፣ ተከታታይና ተገነባብቶ አሇመገኘትን ያመሇከተ ክስተት መወጣት 

ያሌተቻሇ ቋሚ ፈታኝ ሁኔታ ሀኖ ይገኛሌ፡፡ አንደ ምክንያት የስራ ስነ ምግባር (cod of conduct and 

rule of law) አሇመገዙት ክፍተት ነው፡፡ በላሊ በኩሌ ተቋማት በራሳቸው ማንንትና ተሌዔኮ መገንባት ሊይ 

የበሇጠውን እንዯሚጠመደ ማየት ሲቻሌ፣ ይህ ግን የጎንዮሽ ኢንስቲቲዩሽናሌ ተያይዜ መገነባባትንና ዴርሻ 

መቀባበሌን ሲያኮስሰው ይታያሌ፡፡ በዒሇም ያሇውን አዋጭ የሰሇጠነ ተሞክሮም በውሌ አሇመውሰዴም 

ይሆናሌ፡፡ ስሇዘህም ዖሊቂ ማያያዣ ስርዒት ዛርጋታን አስተዲዯርና አመራርን አጠናክሮ መገንባትና 

ማስኬዴ መቻሌ፣ የወዯፊቱን ዴርሻ አንዯ ሀገርም ማሳዯግን ይፈጥራሌ፡፡ 

ሇምሳላ ያህሌ በተሇይም የገበያ ተፈሊጊ ዯረጃዎችን መምራት ባሇመቻሌ ብቻ ባሇፉት አስር ዒመታት 

ውስጥ ጃፓን ሀገር ዯርሶ የተመሇሰ ቡና፣ አውሮፓ ዯርሶ የተመሇሰ ቦልቄ፣ ገበያ ሳይዯርስ ከጂቡቲ 

የተመሇሰ ሽምብራ የሚመሰክሩት ሇዘህ ስራ የተቋቋሙት የአዋጅ ተቋማቱ በየዴርሻቸው አሇመያያዛንና 

አሇመናበብን ከማመሌከት ያሇፈ ምን ማሇት ይቻሊሌ? ከዘህ ባሇፈ በዒሇም ገበያ የግብርና ምርታችን ዋጋ 

በብው ምርት ሽያጭ ከ1/4ኛ ያሊነሰ ቅናሽ ይስተናግዲሌ፡፡ ይህም የአመራረታችንንና ጥራት ዯረጃ 

የመጠበቅ አቅም፣ እንዱሁም በገበያ ጨዋታ ብቃት ያሇንበትን ቦታ የሚያሳይ ይሆናሌ፡፡ በዘህ ውስጥ 

ዋንኛ ተጠያቂ ሉሆን የሚችሇው የሰው ሃይለ ሲሆን፣ በሰንሰሇቱ የየዖርፉ ዴርሻውን እንዳት 

እንዯጨረሰውና የመፈፀም ዯረጃውም የት እንዯሆነ መገንዖብ ይቻሊሌ፡፡ ማንም ምን ተጫወተ….  ጣት 

ተቀሳሰረ ወይም ዒይን ተጠነቋቆሇ፣ ግቡ ግን ከተወዲዲሪነት ጉዴሇት በገበያ መቀጣት አስከ እምነት 

ማጣትንና ገበያውም ስርዒት የሚጎዴሇው ባጣ ቆየኝ እንዱሆን የተገዯዯ ስሇመሆኑ ፍንትው ብል 

ይታያሌ፡፡ በላሊም ዔይታ በተሇይ በመንግስት የተቋቋሙ መስረያ ቤቶች ኃሊፊነታቸው እንዳት በቂና 

የሚታይ ዴርሻ ሳይዯረቡ እንዯሚሰሩ ተመስርተዋሌ? የሚሞለት ክፍተት ብሄራዊ ሰትራቴጂክ መሌስ 

ሰጭ ነውን? በዴርሻ መሻማት የሚኖሩ መ/ቤቶች ጉዯይ ምን ያህሌ ይታወቃሌ? ብል መሻሻሌ የሚችሌ 

ሁኔታ በየጊዚው መፈተሹ ወሳኝ ይሆናሌ፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ስዔሌ 6፡ የግብርናው ዖርፍ ወሳኝ ነጥቦች መያያዛ ሁኔታ (connecting the  agri-dots, most 

promissing opportunity) 

በላሊ መሌኩ ግብርናው ወዯ ከፍተኛ የገበያ ዯረጃ ወይም ኢንደስትሪ የማሰገባት ዋና ፈተና፣ ወጥ ምርት 

ጥራት፣ ተመጣጣኝ ዋጋ፣ ተፈሊጊ መጠን፣ በተፈሊጊ ቦታና ጊዚ ማግኘትን እንዯ መሰረት የሚፈሇጉ፣ ግን 

ዯግሞ በቀሊለም የማይሟለ ጉዲዮች ገጥመውናሌ፡፡ ባሇን ተሇያይ የአመራረት ስርዒትና መሬት 

ተቆራራጭነት አንዱሁም የአርሶ አዯሩ ዛግጁነት ዯረጃ፤ የገበያው ዋዣቃነት ወዖተ ፈታኝ ሆነው ይገኛለ፡፡ 

በአፄ ሃይሇስሊሴ ዖመን የነበረው የግብርና ኮሜርሻሊይዚሽን ዔይታ እርሻውን ሁሇት በመክፈሌ 

የኮሜርሻሌና የአርሶ አዯሩ አመራረት ይዜታ ተዯርጎ ነበር፡፡ ግንዙቤውም በአርሶ አዯሩ ይዜታ ያሇው 

የትናንሽ ይዜታ ግብርና ወዯ ኮሜርሻሌና ተወዲዲሪ ምርት ሇመሸጋገር አጅግ ዋጋ አስከፋይና በቀሊለም 

በአጭር ጊዚም እንዯማይሆን ተሰምሮበታሌ፡፡ አሁን ሊይ ካሇፈው በተሇየ ዔይታ የኮሜርሻሌ ግብርና ፅንሰ-

ሃሳብ መሰረታዊ ተፈሊጊ ሁኔታዎችን ባሌተሟለበት በቀበላ ገበሬ ማህበር ወይም ወረዲዎች ሊይ ሳይቀር 

አንዯሚሰፍን ታስቦ እየተገፋ ይታያሌ፡፡  ይህም ባሌዲበረ ግንዙቤና መሰረተ ሌማት ውስጥ የሚመራበትን 

ሁኔታ ተመሌሶ መገምገም ካሌተቻሇ ከተፈሇገው ዯረጃ በቀሊለ የማይዯርስ ግን ዯግሞ ዋጋ አስከፋይ ሆኖ 

እንዯሚቆይ ይታዖቧሌ፡፡ አዱስ አበባን አፍርሶ ከመስራት ይሌቅ አዱስ ከተማ ቢከተም ከታሰበው ዖመናዊ 

ከተማ ሇመዴረስ የሚያስከፍሇው የጊዚ፣ ሃብት፣ ማህበራዊ ንዛረት ወዖተ ዋጋ አስከፋይነት ቢያነስ በ1/3ኛ 

መሻሻሌ እንዯሚችሌ ያስቧሌ፡፡ ስሇዘህም አሁን ሊይ ያሇው የግብርና ስርዒት በጅምሊ ሁኔታዎችን 

ሇማስኬዴ የሚታይበት ሁኔታ በነጠረ ግንዙቤና ውጤት ሊይ መመስረት እንዲሇበት ዔይታ ይሻሌ፡፡  

የተሻሻሇ ቴክኖልጂም ይሁን ክህልት ወዯ ተግባሪው በቅብበልሽ ሲፈሰስ የፍሰት ሊይ ብክነት (flow 

wastage and discripanciy) በራሱ ትሌቁ የቅብብልሽ ሰንሰሇት ፈተና ሆኖ ይታያሌ፡፡ ይህም ማሇት 

በአብዙኛው ሰትራክቸር (ቁመናውን) የጠበቀ የክህልት፣ መረጃ፣ ዔውቀት ፍሰትን በተከተሌን ቁጥር 

የመጨረሻው ተግባሪ ሰው የሚዯርሰው አጅግ የተሸራረፈ መሆኑ የስሌጣኔውን ፍጥነትም ይሁን ጥራት 

ያጓትተዋሌ፡፡ በላሊም ጎኑ በግብርናው ማዖመን ሊይ በወሳኝነት በታህታይ ጥግ መዋቅር ሊይ ያለት 

አመራሮችና አርሶ አዯሩ ራሱ መሆናቸው መሌካም ነገር ሆኖ ሳሇ፣ የእነዘህን አካሊት ብቃት አምጥቶ 

የተፈሇገውን በተፈሇገ ስሇማምጣቱ ግሌፅ የስኬት መሇኪያ ይሻሌ፡፡ ሳይንስ ያረጋገጣቸው ከሊዔሊይ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የተከማቹ አቅሞች በእርግጥም መሬት ሊይ ሳይሸራረፉ ስሇመዴረሳቸው ምንም ማረጋገጫ የሇም፡፡ 

ስሇዘህም ብ ዋጋ አስከፋይ አሰራሮችን ማሻሻሌ ይሻሌ፡፡ 

ከዘሁ ጋር ሉታይ የሚገባው ዋና ጉዲይ በየትኞቹ የገበያ ምርቶች ኢትዮጵያ ትወዲዯር? የሚሇው እንዱሁ 

ገዢ መሆን አሇበት፡፡ ይህ ዯሞ ምርት አመራረት፣ ዛርያና ላልች ቴክኖልጂዎች አጠቃቀም፣ ጥራትና 

የተስተካከሇ ዯረጃን መጠበቅ፣ ማሸግ፣ መከዖንና ማጓጓዛን ይጠይቃሌ፡፡ አሁን ባለን ከመቶ በሊይ የመስክ 

ሊይ ሰብሌ ዒይነቴዎች ወይም ባለን  ከፍተኛ የእንስሳት ቁጥር ሁለ ተወዲዲሪ እንዯማንሆን ግሌፅ ከሆነ 

በየትኞቹ እንሂዴ ብል ብሄራዊ ሰትራቴጂን መከተሌ የግዴ ይሊሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ህንዴ በዒሇም ሊይ 

የወተት አምራች ቁጥር አንዴ ያዯረጋት ሁሇት ገዢ የውሳኔ ጉዲዮች ይታያለ፡፡ እነሱም፡ አንዯኛው የወተት 

አምራች እምቅ አካባቢን አውቆ መምረጥ፣ ሁሇተኛው በራሳቸው ቡፋል (የጎሽ ዛርያ) ሊይ ማሻሻሌንና 

ከፍተኛ አያያዛን በማጣመር ምርቱን ማሳዯግ ነበሩ፡፡ ሁሇቱም ሀገርኛ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ በኛ ቤት 

(ሀገር) ይህ ምን ማሇት ነው?... የሰሊላና ማርቆስ ሪያ ሜዲዎች ከእህሌ ይሌቅ ወተት ቢያመርት 

....ላሊው ኢትዮጵያ ስሇወተት ሳይጨነቅ ላሊ ስራውን መከወን ይችሊሌ እንዯማሇት ካሌሆነ? እናም 

እንዯገና የግብርና ማሸጋሸግ ከአትራፊነት አንፃር በጥናት ሊይ ተመስርቶ መከተሌን በገበሬው መሬት 

አንፃር፣ በሁሇተኛም ዯረጃ ሰፋፊ የሆኑትን ቆሊማ ሀገረ-ሪያ አካባቢዎች ካፒታሌን በማጠናከርና 

በኮሜርሻሌ ይዜታ ዯጋፊ ሆኖ እንዱያዴግ በጎዯሇን ሇመሙሊት ዴርሻውን ከፍ እንዱያዯርግ መዯረግ ቀጠሮ 

የማይሰጠው ሉሆን ያስፈሌጋሌ፡፡ በዘህ ረገዴ የስትራቴጂክ ሰብልች ዒሊማና ሌዩ የዖሊቂነት አሰተዲዯር 

ሌክ እንዯ መሬቱ ሁለ ክፍተቱን ሇመሙሊት መፈተሽ፣ ተፅዔኖውም መታየት አሇበት፡፡  

የግብርናው ሊይ ተፈጥሯዊና ተፈብራኪ  
ሃብቶች አያያዝና አመራር   
 

ግብርናና የተፈጥሮ ግብግብ ሊይመሇስ በሚሄዯው የተፈጥሮ መሰረትና ንዋይ መኖርን  ሇማትረፍ ያሇሀይ ባይ 

በሚተገብረው ሰው መካከሌ ከመቼውም በሊይ ተካርሮ እናየዋሇን፡፡ የተፈጥሮ ሃብት መሰረት የሆኑት መሬት፣ 

ውኃ፣ አየር፣ ብዛሃ-ህይወቶች የግብርናውን አቅም የሚወስኑ ናቸው፡፡በሀገራችን የተፈጥሮ ሃብት መሰረት 

በግብርናው እንቅስቃሴ ሳቢያ መሰረቱ ከተናጋ ከጀመረ ዖመናት ቢያሌፉም አሁን ሊይ ግን በተባባሰ ሁኔታ 

በተሇይም በአፈር፣ ውኃ፣ ዯን፣ ብዛሃ-ህይወት ጉዲት መባባስ ሊይ ተንተርሶ የሚተገበር የስራ ዖርፍ ነው ቢባሌ ሃሰት 

የሇውም፡፡ በ1.9 ቢሉዮን ቶን የሚሇካ አፈር ከአገራችን በሚወጡ 12 ያህሌ ተፋሰሶች ከ112 ቢሉዮን ሜትር ኩብ 

ውሃ ጋር ወዯ ውጭ ይሻገራለ፡፡  ይህ አፈር ከዲገታማና ከፍተኛ ቦታዎቻችን ወዯ ዛቅተኛ ቦታዎቻችን በመጓዛ 

ረባዲማ ስፍራዎቻችን ሊይ ይተኛለ፡፡ በዘህም የእርሻነት ጊዚያቸውን ባጭር እየጨረሱ ጭራሹን ሇምነታቸውን 

አሟጠው በቀሊለ ምርታማ የማይሆኑ የአፈር ቅሬቶች ኮረብታዎቻችንን ሸፍነው ቀሩ፡፡ ተራራቹም ሌክ የስነ-ምግብ 

እጥረት እንዯገጠመው ሰብአዊ ፍጡር ከሱ፣ መነመኑ፣ ገረጡ፡፡ ግብርናው አስከ 50 በመቶ ስልፕ ጋዲሊነትን ይዜ 

የሚተገበር መስከ ነው፡፡ በእነዙው ተራራማ ቦታዎች የቀሩ በየቋቱ የተቋጠሩ የተፈጥሮ ሃብቶች እየተፈሇጉ በእርሻ 

ምክንያት ስሇሚነካኩ ወዖናቸውን በነቂስ ሇመሌቀቅ ይገዯዲለ፡፡ በመጠነኛ ዖንባሊ መሬቶችም ሳይቀር እየተከሰቱ 

ያለ ጎርፍ የበሊቸው ቦዮች የሚሸከሙት አፈርና ውሃ በቀሊለ የሚገመት አዯሇም፡፡  በዯረጃ ማስቀመጥ  ቢያስፈሌግ 

የአፈር መከሊትን በመቆስቆስ ረገዴ፣ እርሻ-ግጦሽና እንስሳት ኮቴ-መንገድችና ላልች ጣሌቃ ገብነቶች- የተጠበቁ 

መሬቶች ብል በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥ ይቻሊሌ፡፡በተሇይ ከ50 ሚሉዮን እርሻዎች በየዒመቱ የሚጓጓዖው አፈር 

ሰፋፊ ማሳዎች ቢሆኑ ኖሮ ከሚከሰተው በሊይ እንዯሚሆን ይገመታሌ፡፡ አንደ ምክንያት የትንንሾቹ እርሻዎች ውሃ 

ማጠንፈፍ ስርዒት ስሇላሇና በቆሌቋሊ ቦታዎች  አንደ ትንሽ እርሻ ወዯላሊው ባሇይዜታ ገበሬ አቅጣጫ ማጠንፈፊያ 

መሰተር ስሇማይችሌ፣ ጎርፍ የፈሇገውን ሇማዴረግ ከሌካይ የሇውም፡፡ የድ/ር ዯምስ ጫንያሇው (ገጽ 256) የተሇየ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ዔይታ እዘህ ሊይ ሌዩነት ያሇውና ወዯ እውነታውም ሇመዴረስ መረጃ ተይዜ መከራከርን የሚጠይቅ ሆኖ 

አግኝቸዋሇሁ፡፡ 

 

 

የእንስሳት ሃብት መሰረቱን ወዯ መሌቀቅ በመሄዴ እጥረት ስሇመከሰቱ ያሌተገዯቡ የገበያ ሁኔታዎችና 

የግጦሽ እጥረቶች በጥምረት ህሌውናውን እያጣዯፉት ስሇመሆኑ እያሳዩን መጥተዋሌ፡፡ አርሶ አዯሩና 

ተፈጥሮ የሇገሱትን የበግና ፍየሌ ሃብቱን ያሇ ገዯብ የሚጠቀሙ ኤክስፖርት ማስረጃዎች፣ በህይወት 

እንስሳትን በህገወጥ ዴንበር ማሻገሪያዎች ሇዘህ ጥሩ ማስረጃዎች ብቻ ሳይሆኑ፣ መወሰደ ከሚመረተው 

መብሇጡ ስሇማይቀር ካሁን በኋሊ ዖርፉ ምን ያህሌ ጊዚ ይቆያሌ? የሚሌ ጥያቄን አስጫሪ ናቸው፡፡ 

የሚታጡት የእንስሳቱ ዒይነቴዎች፣ የቁጥርና የጥራት ሃብቶች በመሆኑ ከአሁኑ በባሇሃብቶቹም አሰራር 

ይሁን በመንግስት ፖሉሲ ዯረጃ ሇዖርፉ ሌማት ዔይታ ይሻሌ፡፡  

የዯን ሀብታችን በተሇይ በኮሜርሻሌ ዯረጃ ማሳዯግ ከንባብ ያሊሇፈ ጭብጥ መሬት ሊይ ማምጣት 

አሇመቻሌ ብቻ ሳይሆን ሌማቱን ማየት ከባዴ ይመስሊሌ፡፡ ከአስርት ዒመታት በፊት ዯን ሊይ 

የተጋረጠውን የማገድነት፣ ግንባታና አርሻ መውዯም አዯገኛነትን ሇመመሇስ የሃይሌ አቅርቦትን ማሳዯግ 

የሚሇው ሃሳብ ከአዯጋው በፊት ስሇመዴረሱ ማሰብ ያስቸግራሌ፡፡  እናም  በጠቅሊሊው ግብርናው 

ከተፈጥሮ ሀብት መሰረቱን ሳያበሇፅግ መጠቀምን ያስቀዯመ ከተፈጥሮ ሃብቱ ጋር የገዲይና ሟች አይነት 

ግበግብ ውስጥ ያሇ ዖርፍ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ ስሇዘህም የትኛውም የግብርና እንቅስቃሴ የተፈጥሮ ሃብትን 

አጅግ በከፋ መስመር ውስጥ አስገብቶታሌ፡፡ የዘህ ሀብት ግምት የቱን ያህሇ ከፍተኛ መሆኑን 

የምንገነዖበው አንዳ የጠፋን የተፈጥሮ ሃብት ወዯነበረበት ምርታማነት ሇመመሇስ የሚያስከፍሇውን 

የገንዖብ፣ ዔውቀት፣ የምርት ኪሳራ፣ ጉሌበትና ጊዚ በማስሊት ብቻ ነው፡፡ 

ግብርናው አሁንም በዖሌማዴ የሚተገበርበት ጎኑ ትሌቅ ስሇሆነ እነዘህን የተፈጥሮ ሀብት ጉዲዮችና 

ችግሮች በቀሊለ ሊናስወግዲቸው እንችሊሇን፡፡ በኮረብታማዋ ሀገር ኢትዮጵያ አሁን ሊይ የተራራ ግብርና 

የስፔሻሊይዚሽን አቅም አበጅቶ ራሱን ይዜ መውጣት ያሇበት አንዴ ዖርፍ መሆን ይገባዋሌ፡፡ ምክንቱም 

ከእርሻዎቻችን ከ2/3ኛ በሊይ የሚሆነው የእርሻ መሬት በአቀማመጥ ጋዲሊነት ሳቢያ ሇአፈር፣ ውኃና፣ 

አሌሚ ማዔዴናት መከሊት የተጋሇጠ በመሆኑና፣ በተሇይ የቀዛቃዙማው ዯገኛ ነዋሪ በእስካሁኑም 

የቴክኖልጂ አሰራር ቴክኒክና ስትራቴጂ ዴርሻው የተዖሇሇና ሌዩ የትግበራ ትኩረት ስሇላሇ ነው፡፡ 

ከተራራማው የኢትዮጵያ እርሻዎች ወዯ1.9 ቢሉዮን ቶን አፈር መታጠብን በ1986 እ.ኤ.አ ሪፖርት 

ያዯረገው የተባበሩት ምግብና እርሻ ዴርጅት ሲሆን፣ በከፍተኛ መታጠብ ክስተት ከናይሌ ተፋሰስ ወዯ500 

ቶን በዒመት በሄ/ር እንዯሚታጠብና የታችኞቹን አገሮች የዯሇሌ ክምር እንዲረጋቸው የ2010 እ.ኤ.አ 

የጥበቡና ላልች (ጓዯኞቹ) ጥናት ያትታሌ፡፡  የእነዘሁ ባሇሙያዎች ጥናት የአካባቢ ጥበቃው ስራ ብክሇት 

መከሊከሌ ሊይ የራሱ የሆን ውጤት እያመጣ እንዲሇ አመሌክተዋሌ፡፡ በእርግጥ የችግሩ ዯረጃ ፍጥነት 

ከሚሰራው የተፈጥሮ ማስመሇስ ጋር በፍጥነት አሇመመጣጠኑ ችግሩን አሌፈታውም የሚሇውን ማስረዲት 

ባይችሌም፡፡ ምክንያቱም ካሇፉት 40 ዒመታት በሊይ በቢሉዮን የሚቆጠሩ ዙፍ ችግኞችን የተከሌን 

ቢሆንም አብዙኞቹ የማዯግ ዔዴሌ እንዯማያገኙ የአዯባባይ ሚስጥር ሆኖ አሇ እንጂ ምናሌባት አስካሁን 

የተራቆቱ ሳይሆን ዯን የሇበሱ ተራሮችን ማየት መጥገብ በተቻሇ ነበር፡፡ አሁን ሊይ ዙፎች ከገጠር ይሌቅ 

ወዯከተሞች እየሸሹ እንዲሇም መታዖብ ይቻሊሌ፡፡ የሏምላ ዙፍ ተከሊ ዖመቻ በእርግጥ የተሟሊ የተፈጥሮ 

ጥያቄ ስሇማይሆን፣  ክሌከሊና የተፈጥሮ ራስ በራስ በስነ-ህይወታዊ መስተጋብር ማገገምን መፍቀዴ 

ይጠይቃሌ፡፡ ይህም ሇምና ምርታማ አፈር እጥበት በዋነኛነት የሚበረታታው በግብርናው እንቅስቃሴ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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በመሆኑ የተራራ ግብርና አዯረጃጀት፣ አመራርና አስተዲዯር ከምንም በሊይ፣ ያሇንበትን አዯጋ ቀሌብሶ  

ዖሊቂና አዋጭ ግብርናን ሇመተግበር ያግዙሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ 

እንዯ ጃፓንና ኮሪያ ያለ ተራራማ ሀገሮች ግብርናን ከተፈጥሮ ጋር ባናበበ ሁኔታ ሲተገብሩ ይታያሌ፡፡ 

የትኛውም የየሀገሮቹ ተራራ በተቻሇ በዯን ተሸፍኗሌ፣ አፈርም በቀሊለ ሲያጓጓዛ አይታይም፡፡ ይህም 

ፐርማካሌቸር የሚባሇውን ስርዒት በተከተሇ ሁለን የተፈጥሮ መስተጋብሮችን ሚዙን ጠብቀው ሇማስኬዴ 

ሞክረዋሌ፡፡ ፐርማካሌቸር በርግጥ የሰከነ የግብርና አመራርን፣ አስተዲዯርንና ነባራዊ ሁኔታን ይፈሌጋሌ፡፡ 

ከዘህ በፊት እንዯገተገሇፀው የግብርና ስርዒታችን መስተካከሌን አንዱይዛ መሰረታዊ ህክምና 

ይሻሌ፡፡የግብርና እንቅስቃሴ ሇአየር ሇውጥ መቃወስ ዋና አሰተዋፅዕ አዴራጊ እንዯሆነ መረጃ  ያሳያሌ፡፡ 

በግብርና ኬሚካልችና ማዲበሪያ፣ በእንስሳት ርባታ ሳቢያ፣ አፈር መረበሽ፣ ዯን መመንጠርና መሬት 

መጋሇጥ ወዖተ.. መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

በላሊም ረገዴ በግብርና ስርዒቱ ትሌቅ የተፈጥሮ ሃብት ምንጭ እንዲሇው በአንዴ ወገን፣ ጨራሽ 

ኢንቨስትመንት የሚጎዴሇው ዖርፍ መሆኑ በላሊ ወገን የሚጋሩበት ተቋም ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ይህ ምን 

ማሇት ነው? የካፒታሌ ሀብትን ብናይ ከኢንቨስትመንት፣ ከፕሮጀክት፣ ብዴር፣ ርዲታ፣ ትብብር፣ ምግብ 

ዋስትና የመሳሰለ የሚመጣው ታሊቅ የዒይነትም ይሁን የገንዖብ ሃብትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ የእነዘህ ሀብቶች 

በዖርፉ በውሌ አሇመታወቅ ብቻ ሳይሆን ብዎቹን አያያዜ ሇማሰራትና ሇመቆጣጠር እንኳን የማይቻለ 

ሆነው ይገኛለ፡፡ እንዯ አስረጂ ግብርና ሚኒስቴር በመንግስት ከሚሰጠው በጀትና ከጥቂቶቹ 

የብዴር/ትብብር ሃብቶች ባሇፈ እነዘህን ሃበቶች በማወቅ ሊይ ተመስርቶ ዒመታዊም ይሁን የአጭር ጊዚ 

ዔቅዴ መተሇም አሇመቻለና መመሪያም አሇመኖር ይጠቀሳለ፡፡ ይህም ግብርናውን የተሇያዩ የርዲታ 

አካሊት በየራሳቸው ዖይቤ እንዱመሩት ዔዴሌ መፍጠሩ አይቀርም፡፡ በቅርቡ በግብርና ትራንሰፎርሜሽን 

ኤጀንሲ ግብርና ሊይ ኢንቨስትመንቶችን ዲታ ቤዛ በመስራት ሇማያያዛና የበሇጠ በማሳሇጥ ሲነርጂ 

ሇማምጣት በመመዛገብ ይፋ የሆነው መረጃ እንዯሚሳየው በአገሪቱ ግብርና ስርዒት ሊይ ታሊሊቅ 

ኢንቨስትመንቶች ያዯረጉ ወዯ300 የሚጠጉ ፕሮጀከቶች ብቻ ከ3ቢሉዮን ድሊር በሊይ እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡ 

ይህ ገንዖብ የሚኒስትሪው በጀት ሶስት እጥፍ በሊይ ነው፡፡ ዛርዛር መረጃ ባይኖርም፣ ይህንን ወዯ ዛርዛር 

ሁለንም የያዖ ኢንቨስትመንት ምንጮች የመ.ያ.ዴ ርዲታን ጨምሮ ብናሰሊው ከተባሇው በሊይ 

እንዯሚዯርስ ሉሆን እንዯሚችሌና ፕሮጀክቶቹም ከሺ እንዯሚዖለ ግምት መስጠት ይቻሊሌ፡፡ ዋናው 

ጥያቄ ግን እነዘህ አካሇት ከመንግስት በጀት ጋር ተቀናጅተው ግብርናውን ወዯማዖመን ምን ያህሌ 

አራመደት? ከዯሴታዊ አሰረራ ባሇፈ ተዲምሮሻቸውሰ ምን ያህሌ ነው? የሚባሌና ዖሊቂ ጉዲይ አበረከተ 

ነው የመጨረሻው ጥያቄ? የተፈጠረ ቀጣይነትስ? ብል በጊዚና ቦታ መገምገሙና የወዯፊቱን ማሇሙ ወሳኝ 

ነው፡፡ ከዘህም ባሇፈ በአገሪቱ ስም የሚመጡ የዖርፉ ሃብቶች ምን ያህሌ ስራ ሊይ እንዯዋለ ማየቱ ተገቢ 

ሲሆን፣ በሀብት ኢንቨስትመንት ረገዴ የተቀመጠው ሇአስተዲዯራዊ ወጪን የሚገዴብና ሇኢንቨስትመንት 

የሚያበረታታ የበጀት ምዯባ ክፍፍሌ መመሪያ እንዯ አጋዥ ሀብት ማካበትና መጠቀም ብልም ብክነት 

ተከሊካይ ህግ አቅጣጫ ሆኖ እንዯ ሀገር ጥቅም ጠባቂ በጎ ርምጃ መወሰዴ አሇበት፡፡  

በላሊ መሌኩ ዖርፉ በጨራሽ ኢንቨስትመንት እጥረት አሇው ሲባሌ፣ የተጀመሩ እጅግ በርካታ 

የግብርናውን የፋሲሉቲ ኢንቨስትመንቶችን ወይም ፕሮጀክቶችን ብናይ በብ ብክነትና የተቆራረጡ 

ሁኔታዎችን ማየት ስሇሚቻሌ ነው፤ ብ ዴቅን ሁኔታዎችን ማየት ስሇሚቻሌ ነው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ 

የግብርና ሜካናይዚሽንን ሇማምጣት የሚያግ ወይም ዯግሞ የግብርና ኢንስትሩመንቴሽንን ሁኔታ ብናይ፡ 

ቢያንስ ከ80 በመቶ በሊይ በሚሆኑ የሀገሪቱ የወረዲ ግበርናዎች፣ መቶ በመቶ የሚሆኑ ዜኖችና ክሌልች 

አንዳ ብቻ ሰርተው ተሰናክሇው የቆሙ ወይም ጭራሽ ከማሸጊያ ኮፈናቸው ያሌተገሇጡ አንዴና በሊይ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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የሜካናይዚሽን መሳሪያዎች ሳር በቅልባቸው ከጓሮ ወይም በጥሊ ስር ማየት እውነታ ነው፡፡ ይህ ባሇፈው 3 

ና 4 ዒስርታት ውስጥ ከአሰር ቢሉዮን ብር የሚዖሌ ሀብት ግምት ፈስሶባቸው በየጓሮው ሇሳር ማዯጊያ 

ማዴረግ ሇምን ብል ማየትን ይሻሌ፡፡ የእነዘህን መሳሪያዎች ዛርዛር ማውጣትና መፍትሄ መስጠትም 

እንዯ ስራ ሉቆጠር ይገባዋሌ፡፡ በላሊም በኩሌ የገበሬውን ፍሊጎት የፈጠሩ መሳሪያዎችን በአብዙኛው አባዥ 

ወይም ብዴር በማጣት ወይም ፕሮቶታይፖቹ ጥሩ አቅም ስሇማይኖራቸው የሚፈሇገውን ማምጣት 

አሇመቻሌ ቁሌፍ ዴክመት መሆኑን ያዩአሌ፡፡ ስሇዘህም በተሇይ ግብርና ሜካናይዚሽንና 

ኢንስትሩመንቴሽን ሊይ ያለ ኢንቨስትመንትና እየመጣ ያሇው ሇውጥ ተስፋ አስቆራጭ አስኪመስሌ ስዔሌ 

ፈጥሯሌ፡፡ ይህም ከመጨረሻዎቹና ተዯጋጋሚ ጥያቄዎች ውስጥ አንደ ሆኖ አስርታትን እያስቆጠረ ያሇ 

ነው፡፡  ክፍተቱ እንዳት መሞሊት አሇበት ተብል ቢታይ እንኳን ምቹ ሁኔታዎችን ያሌጨረሰ ነገር 

ያሳያሌ፡፡ ሇምሳላ አንዴ የገበሬ ማህበር ወይም አርሶ አዯር ዖር ማበጠሪያ መስጠት በቂ ሃይሌ ባሇመኖሩ 

ብቻ ስራ ሊይጀምር ይችሊሌ፤ አንዴ ማሽን ቢሰጥ …እንዳት መጠገን እንዲሇበት ስሇማይሞሊሇት ወይም 

ግብዒት አቅርቦት ርቀት ሳቢያ…ባጭር ጊዚ ይቆማሌ፡፡ አንዴ ማረሚያ ማሽን ቢሰጠው ..ስሊሌፈሇገው 

ሉያስቀምጠው ይችሊሌ ወዖተ..፡፡ ስሇዘህ ዖረፉ ከሌምደ ተነስቶ ተተግባሪና አቀፍ የሆነ አረማመዴ 

ማዴረግ  እንዱችሌ የፖሉሲ አቅጣጫና ዴጋፍ ያስፈሌገዋሌ፡፡   

ከፍተኛ የግብርና ምርምርና ትምህርት ተቋማት ይህንኑ የመሳሪያዎች ፋሲሉቲ ብክነት እንዯሚካፈለም 

አላ አይባሌም፡፡ በተሇይ ሇሊብራቶሪ፣ ሇግሪን ሀውስና ሇመሳሰለት ገሌግልት የተገ ወይም በርዲታ 

የመጡ መሳሪዎች ጥቅም ሳይሰጡ ወይም ጥቂት አገሌግሇው የመቆም ዔዴሌ የገጠማቸው ከወጣባቸው 

በርካታ ቢሉዮን ዴምር ብር አንፃር የዴህነት አሪት መገሇጫ አሳዙኝ ሁኔታ ነው፡፡ ዋንኛው ክፍተትም 

ከአቅም፣ ትክክሇኛ ባሇሙያን ካሇማሰማራት ወይም ዯግሞ ከጊዚ ጋር መተሊሇፍ ሉሆን እንዯሚችሌ 

ይታወቃሌ፡፡ ዒሇም የሊብራቶር መሳሪያዎችን በመፈብረክና በምርታቸውም የሚተዲዯር በሆነበት በአሁኑ 

ዖመን እኛ አንዴ በሚሉዮን የሚቆጠር ብር የወጣበትን ሲኬንሰር በወጉ ሳንከፍተው…ላልች ሁሇት 

ትውሌድች ገበያ ሊይ ውሇው ማየትን እንመሰክራሇን፡፡ እናም በሊብራቶሪ ስርዒት ሊይ ተወዲዲሪ ሆኖ 

ህሌውናን ሇማረጋገጥ  እጅግ ሌዩ ትኩረትንና የዖርፉ ማሳዯጊያ ከኛ ሁኔታና አቅም ጋር ዱዙይን ማዴረግን 

ይሻሌ፡፡ ሜዲችንን መወሰን አሇብን፡፡ 

የዘርፉ ወሳኝነትና መቼም አይቀሬነት 
 

ግብርናችን ብ እጅ ጠምዙዥ ጉዲዮች አሌፏሌ፡፡ በእርግጥም ግብርናው ሇዖመናት የአየር ነውጥ እንዯ ዴርቅ፣ 

የፖሇቲካ አሇመረጋጋት ነውጥ እንዯ ጦርነት፣ የገበያ ነውጥ፣ የዔውቀት አጠር አተገባበር ዲፋ፣ የተፈጥሮ መክዲት 

ነውጥ፣ የቸነፈር ነውጥ፣ የማቃመስ ኢንቨስትመንት ውጤት፣ ተሇዋዋጭ ፖሉሲዎች ነውጥ የተተረማመሱበት ሜዲ 

የመሆኑን ያህሌ ሁለም የየአቅማቸውን እጅ መጠምዙዥ አዴርገውበት አሁን ሊይ ዯርሷሌ፡፡ከዘህ በሊይ ማየት 

እንዯቻሌነው ኢትዮጵያ ዖመን ተሸጋሪ የግብርና ተመራጭ ቦታ ሆና ትኖራሇች፡፡ ሇዘህም ወሳኙ ማሳመኛ 

ብ የማያሰከፍሇው ምቹና ዛግጁዉ የተፈጥሮ ሌግስናቻን ነው፡፡ በዛናብ ወይም በመስኖ ሇመሌማት 

ብ እምቅ ዔዴልች ይዖናሌ፡፡ አሁን ባሇንበት ባሇ ብ ገበሬ ግብርና ብም መፈናጠር ባይቻሌም፤ 

ዖርፉን በተቀነሰ የሰው ሃይሌ ስምሪት፣ በተራጂ የግብርና መሳሪያዎችና ማቀነባበሪያዎች በማያያዛ የሃገሪቱ 

ግብርና የተፈጥሮን ሚዙንን ባስጠበቀ ካሁን በተሻሇ ሉበዖበዛ ይችሊሌ፡፡ይህ አባባሌ ሇሚመሇከተው ሁለ 

የተሇያየ መከራከሪያ ሃሳብ እንዯሚጭር ይገመታሌ፡፡ ያኔ ከዘህ ሃሳብ በበሇጠ ተተግባሪ የበሰሇ ፕሮጀክትን 

መቅረፅ እንዯሚቻሌ እምነት አሇኝ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[25] 

 

ያሇፉትን ዒመታት የአገሪቱን ጂዱ.ፒ ስናይ የግብርናን ሚናና ዴርሻ መጠነኛ መቀነስ እያሳየ መጥቷሌ…ይህ 

ግን ምክንያቱ ላልቹ ፈጥነው ስሊዯጉ ብቻ ሳይሆን ግብርናው ፈጥኖ በተመሳሳይ እንዱያዴግ ስሊሌተሰራ 

ነው፡፡ ግብርናው የሆነ ይዜታ ዴርሻ ይዜ በዖሊቂነት ሉቆይ እንዯሚችሌ መዖንጋት የሇበትም፡፡ 

የኢትዮጵያ ግብርና በኢንደስትሪ ዖመን የራሱን ቅርፅና ይዖት-መሻሻሌ ከፍታ ይዜ ተወዲዲሪ የሃብትና 

ህሌውና ምንጭ ሆኖ እንዯሚቀጥሌ መታመን አሇበት፡፡ ስሇዘህም በምስራቅና ዯቡባዊ አፍሪካ አካበቢ 

ምናሌባትም ታንዙኒያን ጨምሮ ከዖመነ ግብርና በሚታፈስ የምርት ጉዴጓዴ አካበቢ መሆናችን ይታየናሌ፡፡ 

ሇዘህ የሚያበቁ ኢንደስትሪያዊ ሁኔታዎች፡ ሇምሳላ የስራ ፈጠራ፣ አማራጭ ኑሮ ዋስትና መሆን፣ 

ግብርናውን ፋይዲ የመተካት ሁኔታ ወዖተ.. በእርግጥም ወሳኝ ናቸው፡፡ እናም የገበሬው ቁጥር ሳይወዴ 

መቀነሱ አይቀሬ ነው፡፡ ምክንያቱም ወጣቱ ከግብርናው እየሸሸ ወዯ ከተማ እየተመመ እያየን ነው፤ አርሶ 

አዯሩ በሰው ሃይሌ እጥረት መጨናነቅ ጀምሯሌ፤ መሬት ስሪቱ ቀጥታ ባሌሆነ መንገዴም ቢሆነ ወዯ 

ጥቂቶች አውራ ገበሬዎች እየተሰባሰበ የሚሄዴባቸው አካበቢዎችንም እያጤንን ነው፡፡ ይህም በውሌ 

መመራት አሇበት፣ የከተማዎችና ኢንደስትሪዎች ተፅዔኖ ከጊዚ ጊዚ እየጎሇበተ፤ ፍጆታው እየጨመረ 

ነው፡፡ 

የኢኮኖሚውን መሰረት እየሇወጡት ያለት እንዯ ከተማነት መስፋፋት፣ የኢንደስትሪ ብቅሇት፣ ላልች 

ዔዴገት አመጣሽ መሰረተ ሌማቶች ግብርናውን ያሇ ሃሊፊነት መገዲዯር የሇባቸውም፡፡ ግብርና ተፈጥሮ 

ወጋኝ ነው፣ ቢጠፋ በቀሊለ አይሰራም ወይም አይመሇስም እናም  የኢትዮጵያ ግብርና ስርዒት 

በህሌውናው ሊይ ያጠለ ውስጣዊና ውጫዊ ተፅዔኖዎችን አሁን ሊይ ሆኖ ማየት ነገን ሇመሻገር ወሳኝ 

ነው፡፡ በተሇይም የከተማና ኢንደስትሪዎች ዴምፁን ከመጤፍ ሊሌቆጠሩሇት ግብርናው እንዯ ወረራ 

ናቸው፡፡ ወረራ ማሇት ዯግሞ ትውሌደ የሚገመትበት ጥፋት በመሆኑ ከማይመሇሰው ብ ጥፋት በፊት 

አናባቢና ሚዙን ጠባቂ ህግና ዯንብ ማስፈን ያሻሌ፡፡ ላሊው ዯግሞ ከመጤ በሽታ-ተባይና-አረም ወረርሽን 

ጥቃቶች ዖርፉን የመጠበቅ አሰራር መተግበር አሇበት፡፡ እስከአሁን በከፍተኛ ዯረጃ ግብርናውን በስነ-

ህይወታዊ ወረርሽኞች ጥቃት ሰሇባ በማዴረግ እንዯነ ፕሮሶፒሰ፣ ቅንጬ አረም፣ እንቦጬ፣ ዋግ፣ በቆል 

ትሌ፣ የማንጎ ኋይት ስኬሌ፣ የበቆል ቫይረስ፣ የዛንጅብሌ በሽታ፣ የባቄሊ አቆርመዴ፣ የአተር ሜዲ ተባይ፣ 

የጸዴ መጣጭ ተባይ ወረርሽኞች ብ ያስከፈለን የሸመትናቸው የግብርና አዯጋዎች ናቸው፡፡ በጥሩ ሃሳብ 

ያኔ የተመሰረቱት የኳራንቲን ነጥቦች እንዯገና በሙለ አቅም ማንቀሳቀስ ከበርካታ ጥፋት መዲኛ ቅዴመ 

አዯጋ መንገዴ ይሆናሌ፡፡ ተፈጥሮ ሀብቱን በአጠቃቀም ክፍተት እየተጋፋ የመጣው ግብርናችንም ገዯብ 

ሉበጅሇት የግዴ ይሊሌ፡፡በግብርና ስሌጣኔዎች ሁለ መሬትን በማጋሇጥ ረገዴ ተፅዔኗቸው የከፋ ስሇሆነ፣ 

ጥበብ የታከሇበት ስርዒተ ግብርናን መከተሌ ያጠይቃሌ፡፡ ይህም ጉዲቱ ገፍቶ ሳይሆን ከአሁኑ በየዒመቱ 

የሚጓዖውን ላሊ ሀገር የሚሰራ አፈር መጠንና ውሃንም መጠበቅን ይጨምራሌ፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሃሳቦች 

 የዘህ መፅሃፍ ዋንኛ ግንባታ በገጠሩ የኢትዮጵያችን ግብርና ሊይ የዔይታ ነጥቦችን በማሇም፤ አሁን 
ካሇንበት ሁኔታ አንፃር በጥቅሌ ሇመተንተንና የወዯፊቱን ገፅታ ሇማመሊከት ተሞክሯሌ፣ 

 ግብርናችን አሁን በተያዖበት ሁኔታ በተሇያዩ አካሊት ህግጋት በመናጥ ሊይ ያሇ፣ ሲታይም በመበሳቆሌ 
ውስጥ ነው፡፡ ሇዘህም ዖርፉ ማንም በቀሊለ የሚገባበት፣ ያሇ ሀይ ባይም ስነ-ምግባሩን ተከትል ወይም 
ሳይከተሌ የሚከውነው ነው፡፡ 

 ወሳኞቹ የግብርና ወካይ አካሊት፣ ሰብሌ፣ እንስሳና ዯን በሰው ጣሌቃ ገብነት ሳቢያ፣ ጤነኛ ያሌሆነ 
መሳሳብና መገፋፋት ሊይ እንዲለ እንዱሁም የዔዴገት ዯረጃቸው በተወሰነም ቢሆን መሇያየት የሚታየበት 
ሆኖ የአንደ ማዯግ ላሊውን ከማሳዯግ ይሌቅ የሚጫን መስል ይገኛሌ፡፡ በተነፃፃሪ በተሻሇ ቴክኖልጂ 
ጣሌቃ ገብነት ሳቢያ የሰብሌ ምርት ከ…. ወዯ በሚባሌ ዯረጃ ሇውጥ አምጥቶ ይታያሌ፡፡ 

 የጣሌቃ ገብነት መሳሪዎች የሆኑት ቴክኖልጂ፣ ክህልትና ግብዒት በዱዙይናቸው ማዲረስ ሊይ የታሇሙ 
ሆነው ይገኛለ፡፡ ስሇዘህም አውራ የመወዲዯሪያ ዖርፍ መርጠን መውጣት አሰቸጋሪነቱ ግሌፅ ነው፡፡ 

 ከፍተኛ ተፅዔኖ ዴርሻ (›95 በመቶ) ያሇው የትናንሽ እርሻዎች በገበሬ ማሳዎች በመጠነ-ቁጥር ስናየው 
ወዯ 50 ሚሉዮን ይዯርሳሌ፡፡ እነዘህ እርሻዎች ከ17 ሚሉዮን በሚበሌጡ ገበሬዎች የሚዖመሩ ሲሆን፣ 
አነሱም በዋነኛነት ከ40በመቶ በማይበሌጠው ማዔከሊዊ የሀገሪቱ ክፍሌ ታፍገው ይገኛለ፡፡ አነዘህ 
እርሻዎች አጅግ በበዙ ጉዲይ ተሇያይነትን የያ ናቸው፡፡ 

 ግብርናችንን ሇመሇወጥ ከግማሽ ምዔተ-ዒመት በሊይ በመሪ ዔቅዴ ንዴፍ ሇማራመዴ ተሞክሯሌ፡፡ ይህ 
በእጅጉ ሉወዯስ የሚገባው የሶስቱ መንግስታት ማሇትም (በንጉሱ፣ ዯርግ፣ ኢህአዳግ) የሚጋሩት የሌማት 
ርምጃ ሆኖ ይቆጠር፡፡ ይህ የግብርና ሌማት መሪ ወይም ሰትራቴጂዊ ዔቅዴ በበርካታ መሌኩ 
በመጨረሻው ግብ የሚገናኝ ሲሆን በይዖትና አካሄደ ግን የየራሱ ባህሪያት አለት፡፡ ይሁንና እሰካሁንም 
እየተንከባሇለ የመጡ ተዯጋጋሚ ጥያቄዎች በግብርናው ውስጥ ይታያለ፤ ይህም የዖርፉን በመሰረታዊነት 
አሇመሇወጥ ሉያመሇክት ይችሊሌ፡፡ 

 የግብርና ሊይ ነጥቦች ብና ወስብስብ ናቸው፡፡ አጅግ በርካታ የግብርና ዔሴት ሰንሰሇት ጉዲይ አውዯ-
ስብሰባዎች ሁለ ቢያንስ ግማሽ ጉዲዩን የሚይዖው የዖርፉ ሊይ ያለ ነጥቦች/አውታሮች ማስማማት፣ 
ማገናኘት፣ ማያያዛ፣ ማናበብን ጉዴሇት የሚያጠይቁ ናቸው፡፡ ይህም ማሇት በእነዘህ ወሳኝ አካሊት አንዯ 
ዴርና ማግ አሇመስማማት ሳቢያ አጅግ ከፍተኛ የዔዴሌና አቅም ብክነት እንዯሚዲርጉ ብቻ ሳይሆን 
ታሌመው ሊሌመጡ ውጤቶችም ዋንኛ ምክንያት ሆነው አንዯሚገኙ ያስገነዛባሌ፡፡ ይህ በተቆራረጠ 
መያያዛ፣ ተከታታይና ተገነባብቶ አሇመገንባትን ያመሇከተ ክስተት መወጣት ያሌተቻሇ ፈታኝ ሁኔታ ሀኖ 
ዖርፉን ሲያቀጭጭ ይኖራሌ፡፡ 

 ግብርና ስርዒቱ ትሌቅ የሃብት ምንጭ እንዲሇው ባንዴ ወገን፣ ጨራሽ ኢንቨስትመንት የሚጎዴሇው ወይም 
ዴቅን የሚበዙው ዖርፍ መሆኑ በላሊ ወገን የሚጋሩበት ተቋም ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 

 ኢትዮጵያ ዖመን ተሸጋሪ የግብርና ተመራጭ ቦታ ሆና ትኖራሇች፡፡ ሇዘህም ወሳኙ ማሳመኛ ብ 
የማያሰከፍሇው ምቹና ዛግጁዉ የተፈጥሮ ሌግስናቻን ነው፡፡ በዛናብ ወይም በመስኖ ሇመሌማት ብ 
እምቅ ዔዴልች ይዖናሌ፡፡ አሁን ባሇንበት ባሇ ብ ገበሬ ግብርና ብም መፈናጠር ባይቻሌም፣ ዖርፉን 
በተቀነሰ የሰው ሃይሌ ስምሪት፣ በተራጂ የግብርና መሳሪያዎችና ማቀነባበሪያዎች በማያያዛ የሃገሪቱ 
ግብርና የተፈጥሮን ሚዙን ባስጠበቀ፤ ተፅዔኖ እንዱያመጣ ሉበዖበዛ ይችሊሌ፡፡ 

 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ምዕራፍ ሁሇት 
 

የግብርናው ሊይ ሃይልች  
 

ከዘህ በፊት እንዲየነው ግብርናውን የሚያወዙውት ወይም የሚጓተቱት በርካታ ሃይልች አለ፡፡ 

የትኛውም ዖርፉን  በአዎንታዊም ይሁን አለታዊ ተፅዔኖ የሚነቀንቅ የዖርፉ ሃይሌ ነው፣ ታሳቢ ሉዯረግ 

ይገባሌ፡፡ እነዘህ ሃይልች አሰሊሇፋቸው ሲነበብ፣ በሚጨምሩት ዔሴት ዖርፉን በማሻሻሌ፣ በዯካማ ዔሴት 

በዖርፉ ሊይ በመሇጠፍ፣ በውስብስብ ጨዋታ ዖርፉን በማሌፋት ወይም በማዯነቃቀፍ፣ ዖርፉን ወዯ ኋሊ 

በመጎተት ወይም በማስቆም፣ ጭራሽም አሊስፈሊጊ ተፈሊጊ በመሆን ዒይነት ብል በታትኖ ማየት  

ይቻሊሌ፡፡ በእርግጥም ዖርፉ በተዯማሪ ከመሇካት በዴምር ውጤት ሲሇካ የመጨረሻው መሌኩን 

የምናገኘው ቢሆንም ተዯማሪዎቹን በተናጠሌ ሰፍረን ብናይ የተሟሊ አካለን ሇመተንተን ያስችሊሌ፡፡ 

ዋናው ጉዲይ የእነዘህ ወሳኝ ሃይልች በውሌ መያያዛ፣ ሃያሌ ሃይሌ መፍጠር፣ መናበብ ወዖተ… ምን ያህሌ 

ነው? የሚሇው ነው፡፡ 

የግብርና ሊይ ሃይልችን በተፈሊሊጊነት በመያያዛ እመርታን ባሇሇመያያዛ ብክነትን እንዯሚፈጥሩ፣ እናም የግብርና 

ሊይ ሃይልች የሃይሌ የበሊይነት ሉይ የሚችለትና ዖርፉን አሸናፊ ሉያዯርጉ የሚችለት በተፈሊሊጊነት 

በተያያ መጠን ብቻ ነው፡፡ ሁሇት + ሶስት + አራት ቢዯመሩ ዖጠኝ የሚሆኑት ማንነታቸውን ሳያጠፉ 

ቦታ ይዖው ነው፤ የሃይሌ የበሊይነት ያሇውን ዖጠኝን ሇመገንባት ተፈሊሌገው ከመዋሃዲቸው የተነሳ ግን 

አይታዩንም፡፡ በግብርናው ዖርፍ የገበያ ክፍተት፣ የምርት ክፍተት፣ የዖር መትረፍ ወይም ማነስ ክፍተት፣ 

የኢንደስትሪ ግብዒት ክፍተት፣ የኤክስፖርት ተያያዥ ክፍተት፣ የጥራት ክፍተት፣ የምርታማነት ክፍተት፣ 

የፋይናንስ ክፍተት ወዖተ… መከሰት ዋናው ምክንያት ሇብቻ መቆምና ሇብቻ መስራት ከመሞከር ወይም 

በወቅቱ ተናብቦ ካሇመስራት የሚመጣ ከቅጣት መሌስ ቁጭት አሰራር ብሂሌ መገሇጫ መሆኑ የተሇመዯም 

አሳሳቢም ነው፡፡ ስሇዘህም በዘህ ሳቢያ ብቻ ምናሌባትም መገኘት ያሇበትን ውጤታማነት ከሩብ በሊይ 

ሉጎትተው እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ፡፡ በላሊም በኩሌ የሃይልቹ መናበብ፣ መቀናጀትና ዴርሻን 

በሚገባ ማበርከት ውጤታማነትንና ዖሊቂ ተፅዔኖን በመገንባት ረገዴ ወሳኝ ሚና ሉጫወት ይችሊሌ፡፡ 

ስሇዘህም ግብርናን ማዖመን፣ የሚፈሇግበትን አበርካች እንዱሆን ሃይልቹን ማያያዛ (connecting agri-

dotes) ሉታሇፍ የማይገባውና አስተዲዲሪ የሚሻ ክፍተት መዛጊያ ፅነሰ-ሃሳብ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ በላሊም 

አንፃር ባሇፈው ምዔራፍ እንዲየናቸው አነዘህ ከ10 በሊይ የሆኑ ሃይልች ብዎቹ ውክሌናቸው 

በሚኒሰቴር/ባሇስሌጣን ዯረጃ በመሆኑ ሚናቸው መሇካት መቻሌ አሇበት፡፡ ውስን ሚና ይዖው 

የተመሰረቱቱ የበሇጠ ሇሀብትና ጊዚ ብክነት ምክንያት ስሇሚሆኑ የስራ መጠን በየምዔራፎች ጌጂንግ 

ማዴረግንና ማሳሇጥን ይጠይቃሌ፡፡ 

አሁን ሊይ በግብርናው ዖርፍ የወጣሇት የቅንጅት ውጤታማነት ያሳየ ተምሳላት የሚባሌ ስራ እምብዙም 

አይገኝም፤ ይሌቁንም አናት የዯረሰ ያሇመቀናጀት፣ የቢሮክራሲና አቅም ክፍተቶች በየአዯባባዩ የሚነሱ 

ጉዲዮች ናቸው፡፡ ይህም ፈጣንና ሇዋጭ አሰራርን ማምጣትን ይጠይቃሌ፡፡ የሃይልቹንም ተናጠሊዊና 

ቅንጅታዊ ሚና ከሀገር ተሌዔኮ ጋር አያይዜ መሇካትን ይሻሌ፡፡ 

 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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መንግስት፣ ፖሉሲና አስፈፃሚ ተቋማት 
 

መንግስት ግብርናውን የሚያሳዴግበትን በፖሉሲ ማዔቀፍ ማመሊከቱ ግሌፅ ነው፡፡ ይህም የግብርናና ገጠር 

ሌማት ፖሉሲ በመባሌ የሚታወቀው ሲሆን የወጣውም እ.ኤ.አ በ2003 ዒ.ም ነው፡፡ በዘያው መጠን 

ከግብርናው ጋር በተያያዖ ቀጥተኛ ተሌዔኮ ወስዯው የተቋቋሙ ተቋማት በአዋጅ ስሌጣንንና ተሌዔኮ 

ተሰጥቶ ተመስርተዋሌ፡፡ ከእነዘህም፡ 

1. የግብርናና ተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴርና ክሌሌ ቢሮዎች፣ 

2. የእንስሳትና ዒሳ ሃብት ሚኒሰቴር፣  

3. የቡናና ሻይ ባሇስሌጣን (እንዯገና በአዱስ መሌክ የተቋቋመ)፣ 

4. የግብርና ምርምር ተቋማት (ከ50 የማያነሱ)፣ 

5. የግብርና ዩኒቨርሲቲዎች (ከ30 በሊይ)፣ 

6. የዯን፣ አካባቢና አየር ሇውጥ ሚኒሰቴር፣  

7. የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን እና የክሌሌ ዖር ኢንተርፕራይዜች፣ 

8. የኢንደስትሪ ሚኒሰቴር/አግሮ ፕሮሰሲንግ/ 

9. የግብርና ትራንሰፎርሜሽን ኤጀንሲ 

10. የንግዴ ሚኔስቴር 

11. የአህሌ ንግዴ ዴርጅት/ኢሴኤክስ፣ 

12. የኢትዮጵያ ብዛሃ ህይወት ኢንስቲትዩት፣  

13. የኳራንቲን ማዔከሊት /የተዲከሙ/፣ 

14. መንግስታዊ ያሌሆኑ ግብርና ቀመስ ዴርጅቶች፣ 

15. ረዖም ያሇ ዔዴሜ ያሊቸው ትሊሇቅ ፕሮጀክቶች /ምሳላ፡- ግብርና አዴገት ፕሮግራም፣ ምስራቅ 

አፍሪካ ምርታማነት ፕሮግራም/ ይጠቀሳለ፡፡  

የዖርፉ ተናጠሊዊ አማካሪዎችም ብ ናቸው፡፡ ይህ ሁለ ዖርፉ የሚፈሌገውን መሰሌጠንና ውጤትም 

እንዱሰጥ ነው፡፡ ይህ እንዲሇ ሆኖ የእነዘህ ተቋማት ሇአንዴ ትሌቅ የጋራ ግብ አስከሰሩ ዴረስ፣ ሇዘህ 

የሚያበቃውን አገናኝ ፖሉሲ ትግበራ ሊይ ተሇያይነት (አሇመናበብ) እንዯሚታይባቸው የአዯባባይ ጉዲይ 

ነው፡፡ በዋንኛነት የግብርናውን ምርታማነት በአነስተኛ ማሳዎች ሊይ በማሳዯግ አራት ሁነኛ አገራዊ ግቦችን 

እንዱያሰገኝ ይጠበቃሌ፡፡ አንዯኛ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዔዴገት፣ ሁሇተኛ ከፍተኛ የህዛብ ተጠቃሚነት፣ 

ሶስተኛ የውጭ ምግብ ተመፅዋችነትን ማሰወገዴና አራተኛ በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ወዯ ዒሇም መዴረክ 

መግባት የሚለ ናቸው፡፡  አሁን ሊይ ሆነን ስናይ የተቀመጡ ግቦች ስኬት ምሌክቶች ይታያለ፡፡ ነገር ግን 

በእስካሁኑ ሁሇት አስርታተ ዒመታት ገዯማ ቆይታ  አንፃር ከተቋማቱ ብቃት፣ መናበብ ማነስ፣ 

ውጤታማነት፣ ተዯማማሪነት ክፍተት የተነሳ መገኘት ያሇበት ቢያንስ በግማሽ ዖግይቷሌ፡፡ ሇዘህም ማሳያ 

በአምስት ዒመታት የዔቅዴ ግቦችን መሇያየት ብናይ በቂ ማስረጃ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህ ሁኔታ 

የሚይጠይቀው በተቋማቱ የየራስ ዴርሻ መወጣት ሊይ የብቃት ችግር ይባስ ብልም የመናበብና መዲመር 

አሰራርን መሳት ሳቢያ ከሚመጣው ወዯኋሊ መቅረት የሚዲመር ጉዲይ ሲሆን፣ እንዳት ማሇፍ ይቻሊሌ 

ብል ወሳኝ ማስተካከሌ ማዴረግን እንዯሚጣራ ነው፡፡  

 
 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[29] 

 

የግብርናው አጋዦችና አጋሮች  
 

ግብርና ስርዒቱ የዒመታዊ በጀቱን አስከ እጥፍ ሃብት በሚያፈሱ አጋሮች እንዯሚከወን ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

እነዘህ ከብዴር፣ ትብብር፣ ርዲታ፣ ፕሮጀክትና ኢንቨስትመንት የተገኙ ሀብቶች የተቀናጁበት ሁኔታ አሁን 

ካሇበት በሊይ መሄዴ ይችሊሌ ወይ? ብል ማየት በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ምክንቱም አሁንም መሰረታዊ 

ግብርና ነክ ችግሮች ገና ተንሰራፍተው ስሇምናገኛቸውም ጭምር ነው፡፡ በእርግጥም ዱቨልፕመንት 

ፓርትነርስ ክሊሰተር፣ የመ.ያ.ዴ መዴረኮች እንዯሚኖሩ ቢታወቅም የመዯማመር አቅሙን በጉሌህ ግብ ሊይ 

በዯንብ አሌተዋዯዯም የሚሌ መነሻ አሇ፡፡  የሚፈጥሩት የመዯማመርን ክፍተት የመሙሊት ሁኔታም 

እንዱሁ፡፡ ይሌቁንም በተናጠሌና በየፊናቸው ወዯ አንደ ግብ ሲሄደ ይታያሌ፡፡ ይህ ክፍተት  የሀብት፣ 

ጊዚ፣ ፋሲሉቲ፣ መሳሪዎች ብክነትን መፍጠር ብቻ ሳይሆን ሇታሇመ ትሌቅ ግብ ጉዜን መጃመሌንና 

እስከማዯነቃቀፍ መዴረሳቸው አይቀርም፡፡ ከዘህም ጋር የየራሳቸውን ግብርናዊ ባህሌ/አቀራረብ በፈጠሩ 

መጠን የዖርፉ የባሰ ውስብስብነቱ መግነኑ አይቀርም፡፡ግብርናው በግሌፅ እንዯሚታየውና በሰትራቴጂውም 

አንዯተመሇከተው የስነምህዲራዊ-ሌማት ጉዲይ ትኩረት ነጥብ የሆነበት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በርካታ ነገሮችን 

ያጓትታሌ፡፡ አሁን ሊይ የግብርና ክሊሰተር አመራረት ሇመተግበር የሚዯረገው ጥረትም ስፔሻሊይዚሽንን 

የሚያፋጥን ይመስሊሌ፤ ስሇዘህም አንዴ ወዯፊት መሆኑን ግንዙቤ ይገባሌ፡፡ ዲሩ ግን ከሚሉዮኖች ማሳ 

ጋር በተሇምድ አሰራር ውስጥ ሆነን ኢንደስትሪ የሚፈሌገውን ጥራት፣ ወጥነት፣ ዯረጃ መጠበቅ፣ በቀሊለ 

በብዙት ምርቱን ማግኘት ረዥም ጊዚና ዋጋም መጠየቃቸው አይቀርም፡፡   

የግብርና ገበያ 
 
በተሇይ የውጭ ገበያ የግብርና ምርታችን አሁንም በጥሬ ምርት ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ቡና፣ 

ሰሉጥ፣ ኑግ፣ ሱፍ፣ ሽምብራ፣ ቦልቄ፣ ምስር፣ ማሾ፣ ፋሶሉያ፣ ቲማቲም፣ ልሚ፣ ዴንች፣ ብርቱካን፣ 

ሽንኩርት፣ ማንጎ፣ አቮካድ፣ ፓፓያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ አበባ፣ ስጋ፣ ግመሌ፣ ቀንዴ ከብቶች፣ በግና ፍየሌ ወዯ 

ውጭ ገበያ በአብዙኛው ከአፍሪካ ውጭ ትሌካሇች፡፡ ትሌቁንም ዴርሻ ቡና፣ ቅባትና ጥራጥሬ ሰብልች  

በ1.4 ቢሉዮን ድሊር ወይም ወዯ 50በመቶ የሚሆነውን የጠቅሊሊ የአገሪቱን  የውጭ ንግዴ ገቢ ዋጋ 

ይይታሌ (ስዔሌ 7)፡፡ ገበያችን በሚገኝ ዔዴሌ ሊይ የተመሰረተ፣ መሬት መርገጥና መዯራዯር ሊይ የዯረሰ 

እንጅ የባህር ሊይ ዋነተኛ  መሆን የሇበትም፡፡   ዔሴት ተጨምሮ የገበያ ዋጋን የሚወስዯው ምርታችን 

በእጅጉ ትንሽ ነው፡፡ ገበያ ዋንኛው የግብርና ተፈታታኝ ክስተት ሆኖ  ቆይቷሌ፡፡ በየትኛውም የግብርና 

ሌማተ ጉዲይ ሊይ ገበያ መነሳቱና ፈታኝነቱ ሳይጠቀስ አሌቀረም፡፡ ምንም እንኳ የገጠርና ግብርና ዔዴገት 

ፖሉሲው ገበያ መር ግብርና ብል የተነሳ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በዘህ ዖርፍ ያለ ገበያ ገብ ምርቶችም 

መሇየታቸው ባይቀርም፡፡  

በኤክሰፖርት አንፃር ተስፋ የሚፈታተኑና ያሌተፈቱ ከፍተኛ ጋሬጣዎች ተዯቅነዋሌ፡፡ 

1/ የሀገር ውስጡ የምርት የዋጋ የበሊይነት ፈተና፣ እንዱሁም የምርት መጠንና ገበያ ዋጋ መዋዞቅ፣  

2/ የመዲረሻ ገበያ መሇኪያ ሇማሟሊት ያለ የጥራት፣ ኬሚካሌ ቅሬትና የመርዙማ ፈንገስ ይዖት 

(aflatoxin, ocratoxin) እንዯማነቆነት ሲጠቀሱ፣ አፍሪካ በዒመት 670 ሚሉዮን የአሜሪካን ድሊር 

የሚያሳጣ በአፍሊቶክሲን ሳቢያ ብቻ ምርቷ ከገበያ ይመሇሳሌ፡፡ በዘህ ብክነት ሳቢያ የኛም ሄድ 

የተመሇሰ የጥራጥሬና የቡና ምርቶቻችን ጉዲይ አሳሳቢ ነው፡፡   



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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3/ የኤክስፖርት ዴጋፍ አካሊት ክፍተት (የኤክስፖርት ኤክስቴንሽን፣ የምርት ጥራት ማረጋገጫ  ብቃት 

ያሊቸው ሊብራቶሪዎች ወዖተ.. አሇመጠናከርና ተፈሊጊ እገዙ አሇመስጠት)    

4/ በትናንሽ ማሳ አሰራር የማምረቻና ምርት ማዋሃጃ ዋጋ ከፍተኛ መሆንና ሇጥራት መጓዯሌ ምክንያት 

መሆን፣  

5/ ወዯብ አሌባነትና የልጅስቲክስ ዋጋ ከፍተኛ መሆን ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡ ይህ ማሇት የግብርና 

ምርታችን በውጭ ገበያ ያሇውን ተፅዔኖ የሚጎዲና ከመስመሩም የሚያናጉና የሚጫጩ ሀገር ጎጂ 

ጉዲዮች ናቸው፡፡ በገበያ ረገዴ ምንም እንኳን ገበያ መር ግብርና ሊይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ 

ቢታወጅም፤ ሁለን የሰንሰሇቱ አካልች በተናበበ ስሇማይጨርስ (incomplete chain) ሁላ 

አንካሳነትን ማየት ግዴ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ ተቋማዊ አመራሩም በዘህ በኩሌ መፈተሽና መታገዛ ያሇበት 

ነው፡፡ 

 

ስዔሌ 7፡ የቡና፣ ቅባትና ጥራጥሬ ሰብልች ኤክስፖርት ገቢ ዔዴገትና የ2012/13 ኤክስፖርትና ገቢ  

           (ምንጭ፤ ትዔግስት ይፍሩ፣ 2015 እ.ኤ.አ) 

በላሊም ረገዴ አሁን የዒሇም ገበያ ዛም ብል ዖው የሚባሌበት አሇመሆኑን መረዲትና ተመጣጣኝ ዛግጅት 

ማዴረግ የሚያስገዴደ ሁኔታዎች እየተከሰተ ይገኛሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ጥሩ ይከፍሊሌ የሚባሇው የአውሮፓ 

የቅባት 
ሰብልች 

የጥራጥሬ 
ሰብልች 

የቅባት 
ሰብልች 

የጥራጥሬ 
ሰብልች 
የጥራጥሬ 
ሰብልች 

የቅባት 
ሰብልች 

የጥራጥሬ 
ሰብልች 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ገበያ ከጊዚ ወዯ ጊዚ ህዛባቸው መመገብ ያሇበትን የምርት ጥራትና ዯህንነት በጠንካራ መሇኪያዎች 

የማዋቀር ስራ ይሰራለ (ምሳላ ሇጤና አዯገኛ ሇሆነው ሇአፍሊቶክሲን ከ5 ያሌበሇጠ በሚሉዮን ቅንጣት 

ውስጥ ይጠይቃሌ)፡፡ ይህ በእርግጥ አጅግ ጠንካራ መሇኪያ ነው…አዱሰ የአሰራር ባህሌ ካሌመጣ 

የማንወጣው ነው፡፡ ወዯዘህ ገበያ ሇመግባት ምን ያህሌ ከማሳ ጀምሮ አስከ ካርጎ ከፍትኛ ዔውቀት መራሽ 

አሰራር መከተሌ እንዯሚገባ ያስገነዛባሌ፡፡ በዘህም ሳቢያ ብ የግብርና ምርቶቻችን ይህንን ሇማሟሊት 

ይቸገራለ፡፡ በአማራጭነትም አነስተኛ መሇኪያና ክፍያ ወዲሊቸው ገበያዎች ማቅናት ያም ካሌሆነ 

በአገሬው ምግብነት ውስጥ ይቀራለ ማሇት ነው፡፡ የአገሩ ተመጋቢም አዘህ ሊይ ተከሊካይ እንዯሚሻ 

ያስተውሎሌ፡፡ አሁን ሊይ አነስተኛ መሇኪያ አሊቸው የምንሊቸው የጥራጥሬ ገበያዎቻችን /ህንዴ፣ 

ፓኪስታን/ መሇኪያዎቻቸውና መመዖኛዎቻቸውን እያጠነከሩ በመምጣታቸው ብቻ ከገበያቸው የመገፋት 

ዲር ሊይ ነን፡፡ ይህ ማሇት በቀሊሌ የምናሌፈው ገበያ በዒሇም ሊይ ሉኖር አሇመቻለን መገንዖብ አንዴ ነገር 

ሲሆን በዙም እንፃር እንዯ አንዴ ተቋም የኛን አቅም ስሊሊሳዯግነው ዔጣ ፈንታችን አስጊ የሚሆንበት ነገር 

ይታያሌ፡፡ ይህም ሌናሸንፍበት የምንችሇውን የምርት ዒይነት፣ የአመራረት ዱሲፕሉንና ባህሌ፣ የምርት 

ጥራት ዯረጃ፣ ዔሴት መጨመር ከቻሌን እንዳት መወዲዯር በሚያስችሇን የISO ዯረጃን የጠበቀ የዔሴት 

ጭመራ ሂዯቱን መከተሌ እንዲሇብንና በጥቅለም የዔውቀት ግብርናን ማስፈንን ይጠይቃሌ፡፡ 

የግብርና ምርት ተጠቃሚ    
 
የግብርና ምርታችን አጠቃቀምን ስንመሇከት በከፍተኛ ዯረጃ በዒይነት፣ ጥራትና፣ ብዙት እያዯገ ነው፡፡ 

ባሇፈው 22 ዒመታት (1988-2010) እንኳን የህዛብ ብዙት ከ60 ወዯ 90 ሚሉዮን /50 በመቶ/ ሲያዴግ 

በዙው መጠን የዋና ዋና የመስክ ሰብሌ ምርት መጠን  ከ92   ወዯ270 ሚሉዮን ኩ/ሌ ሲዯርስ ምጠናውም 

ከ1.5 ወዯ 3 ኩ/ሌ በሰው በዒመት ዯርሷሌ፡፡ ይህም በዒሇም ምግብ ፕሮግራም የአንዴ ሰው የምግብ 

ምጠና 2.5 ኩ/ሌ በዒመት ቢታይ ራስን መቻሌ በሚሰኝ ዯረጃ መዴረሱን ተገንዖቧሌ፡፡ ይሁን አንጂ ይህ 

ከከፍተኛ እጥረት ወዯ ራስ መቻሌ የተዯረገ አንዴ ግብ ሆኖ፣ ሇገበያ አሁንም ብ የተትረፈረፈ ምርት ሊይ 

አሌተዯረሰም፡፡    

በላሊም አንፃር አገሪቱ ከሚሉዮን የማያንሰው የተሇያዩ ዒሇም ህዛቦች መኖሪያ እየሆነች በመጣች ቁጥር 

እንዱሁም የተወሰነው ዚጋ በመክፈሌ አቅም መጨመር ሳቢያ የባህሌ መዯበሊሇቅን ጨምሮ የፍሊጎት 

ዒይነትና ጥራት እንዱሁ እያቀና ይገኛሌ፡፡ የህዛብን ዔዴገት ምጠና መቆጣጠር የምርቱን ዔዴገት ሉወስነው 

እንዯሚችሌ መገንዖቡ መሌካም ነው፡፡ በሚቀጥሇው ክፍሌ በጥሌቀት የምናየው የኢትዮጵያውያን 

የግብርና ምርት አጠቃቀምና አመጋገብ እንዱሁ ዔይታ የሚሻ ጉዲይ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 

ሶስቱ ገበሬዎች   
 

አሁን ሊይ የኢትዮጵያ ግብርና ተዋንያንን ስናይ በይዜታቸው፡ በአነስተኛ ባሇይዜታ፣ በኮሜርሻሌ፣ ላልች 

(የምርምር፣ የመንግሰት እርሻዎች ወዖተ…)፣ በምርታቸው ዯግሞ፡ በትርፍ አምራች፣ ከእጅ ወዯአፍ 

አምራችና እና ምርት-አጠር ብሇን ሌንሇያየው እንችሊሇን፡፡ ከመጀመሪያው ክፍሌፋይ አንፃር በምግብ 

ሰብሌነት 95 በመቶና 98 በመቶ ቡና በመያዛ 94 በመቶ የምግብ ምርቱን የሚመራው ሲሆን የተቀሩትን 

5በመቶ መሬትና 6በመቶ ምርቱን የግለ ኮሜርሻሌና ላልች መንግስታዊ ማሳዎች ያሌናቸው ዴርሻውን 

ይይታሌ፡፡  



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[32] 

በዘሁ አንፃር ሰብለን በተሻሇ ተሊማጅ አካባቢው ማገናኘትና ምርትን ማዖሇሌ ግብርናው ከሚፈሇግበት 

መሪ ሃሳብ አንደ የመሆኑን ያህሌ በግብርና ምርምር ሰብሌ ጂ.አይ.ኤስ ተጠቅሞ በአካባቢ ተሊማጅነት 

ማፕ ሇማውጣት የተሞከረ ጥናት በከፍተኛ፣ መካከሇኛና ዛቅተኛ ተስማሚነት ዯረጃ ማስቀመጥ 

ሞክሯሌ፡፡ በዘያ መረጃ ሊይ ማየት የሚቻሇው በከፍተኛ ተስማሚነት የተመሇከቱት የስነ-ምህዲር ቦታዎች 

ከመካከሇኛና ዛቅተኛ ተስማሚነቶች አንፃር ሲታይ ሇአብዙኛው ሰብሌ 10 በመቶ በታች መሆኑን ያሳያሌ፡፡ 

ከዘህ ጋር የሰብልችን በአንዴ ስነ-ምህዲር ሊይ መዯራረብን መሇየት ስሇማይችሌ በራሱ በቀጥታ 

ሇኢንቨስትመንት ውሳኔ አያበቃም አበሊሊጭ ውሳኔ ሇመስጠት ግን ያገሇግሊሌ፡፡ ጥናቱ የመሬቱን አሁን 

የያዖውን ምዯባ በእሳቤ ውስጥ ስሇማይከትና መፈረጃዎቹም ውስን አካባቢያዊ የመሬት አቀማመጥ፣ 

የአፈርና አየር ንብረት ሁኔታዎችን በመውሰዴ ቢሆንም ከአመሊካችነት ባሇፈ ያሇቀሇት ሉሆን አይችሌም፡፡ 

ሇምሳላ የተስማሚነት ካርታው ከተሞችን፣ የውኃ አካሊትን፣ ላልች ቦታ የያ አካሊትን 

ስሇማያይ፣ተጨማሪ የውሳኔ ትንተና መሻቱ የግዴ ነው፡፡ በዘህ ዒይነት ካርታ ከመሬት አጠቃቀም ጋር 

የሚናበብ ሲሆን፣ በአገራችን ግን የመሬት አጠቃቀም አሁንም ዖሌማዲዊ ስሇሆነ ማናበብና 

ጠቀሜታውንም ማጉሊት ያስቸግራሌ፡፡ እንዯ መርህ ግን የመሬት አጠቃቀም ህጉ፣ አስገዲጅነትን፣ 

ምክንያታዊነትን፣ አማራጭነትን፣ ዖሊቂ ተጠቃሚነትን፣ አበሊሊጭና አንፃራዊ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን 

በውስጡ መያዛ አሇበት፡፡ 

የሶስቱ እርሻዎች አብሮ መኖር ሇውጥን ሇማፋጠን ምን ያህሌ ያግዙሌ? እንዳትስ ተያይዖዋሌ? ብል በነሱ 

መካከሌ የተሻሇ መስተጋብራዊ አሰሊሇፍን መመስረት ይሻሌ፡፡ ይህም የቴክኖልጂ ሽግግርን፣ የአሰራር 

ባህሌን መወራረስ፣ መሰሌጠንን፣ ውጤታማነትን፣ በተሻሇ ሇማፋጠን ማገን ማሇት ነው፡፡ አሁን ሊይ 

ተፈጥሯዊ የማሳዎች ሽግሽግና ሽግግር የታያሌ፡፡ በተሇይ ግብርና ዋጋ በጎሇበተባቸው ምርቶችና 

አካባቢዎች የተበጣጠሱት ማሳዎች ወዯተወሰኑ ሃይልች በጊዚያዊነት ወይም በረዥም ጊዚ ኮንትራትነት 

ሲሰባሰቡ ይታያሌ፡፡ በዘህ በኩሌ የአዋሽን ወንዛና ስምጥ ሸሇቆ ሃይቆችን ተንተርሶ እየተካሄደ ያለት 

ባህሊዊ፣  ከፊሌ ዖመናዊና የረቀቁ ማምረት ሁኔታዎችን ብናይ በገበያ መራሽ ግብርና ሌውጥዋጤ 

(dynamism) እንዳትነት መማር ብቻ ሳይሆን የፖሉሲ ተከታትልሽ የሚያጠያይቁ ይመስሊሌ፡፡ በዘህ 

ሳቢያ ሁሇት ዒይነት የተፈጥሮ ማሳዎች ሽግሽግን ወይም ከአንደ ወዯ ላሊው ሽግግርን  እናያሇን፡፡ 

አንዯኛው ከባህሊዊ ሰብሌ ማሳነት ወዯ ካፒታሌ ኢንቨስትመንት መራሽ ማሳነት በመቀየር ከባህሊዊው 

ይሌቅ ከአምስት አስከ ሰባት እጥፍ ግብርናዊ ዋጋ ያሊቸው ሆነው እናገኛቸዋሇን (maximization)፡፡ 

ሇምሳላ በፊት በተሇምድ ማሽሊ፣ በቆል፣ ጤፍ፣ ቦልቄ ይመረትባቸው የነበሩ ማሳዎች አሁን በመስኖ 

ተዯግፈው ሽንኩረት ዖርና ኮረት፣ ቅጠሊማ አትክሌቶች፣ ቲማቲም፣ ፍራፍሬዎችን በከፍተኛ ግብዒትና 

ክብካቤ በማዴረግ፣ ከነፍስ መቆያ ወዯ ሃብት ማፍሪያ ሲቀየሩ ይታያሌ፡፡ በዘህ ውስጥ እንዯ ክፍተት 

የሚታዩ የመሬት ኪራይና መፈጋፈጎች፣ የኬሚካሌ አጠቃቀሞች፣ የምርት ሂዯቶች፣ የኤክስቴንሽንና 

ግብዒት-ገበያ አገሌግልት ክፍተቶች ዔይታን የሚሹ ሆነው እናገናቸዋሇን፡፡ ሁሇተኛው በተሻለት ገበሬዎች 

በመጠነኛ የምርት ወይም የዒይነት ሇውጥ ማሳዎችን የማሰባሰብ (extensiveness) የሚታየው 

ሇአብዙኛው የመስክ ሰብልች እየሆነ  ያሇውን ይመሇከታሌ፡፡  

በስዔሌ 8 አመሊካች ምስሌ መሰረት ወዯ 20 በመቶ የሚሆነው መሬት መታረስ አዋጭ አዯሇም (ከበቂ 

ወይም ከ1/3ኛ  ዛቅታ በታች ምርት የሚሰጥ) ዴጎማ አካባቢ እንዯማሇት፣ ወዯ 43በመቶ ከብሄራዊ 

አማካይ በታች አስከ 1/3ኛ ርቀት ውስጥ የሚሆነውን- ምናሌባትም ከእጅ ወዯአፍ የሚሆነውን ምርት 

ይሰጣሌ፤ የተቀረው ወዯ 37 በመቶ የሚሆነው በቂና ከበቂ በሊይ ምርት ይሰጣሌ ማሇት ሲሆን፤ ይህም 

ምርት ሇገበያና ገዛቶ አዯሮችን ይመግባሌ እንዯማሇት ነው (ስዔሌ 8)፡፡ ዋናው ጥያቄ ግን በተሇይ ወዯ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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1/5ኛው እርሻችን መታረስ ሳይገባው ቢታረስም እንዳት በፖሉሲ ዔይታ መታየት አሇበት የሚሇው ነው፡፡ 

ማሇትም የተገኘ መሬት ሁለ መታረስ አሇበትን? 

 

 

ስዔሌ 8፡ አስር ዋና ዋና የምግብና ገበያ ስበልችን በአምስት ክሌሌች በሚገኙ 27 ዋንኛ የሰብሌ አምራች 

ዜኖች መሰረት ተዯርጎ የግብርና አካባቢዎች ባሊቸው ምርታማነት አንፃር ብሄራዊ አማካይ 

ምርታማነት በሊይ፡ ከብሄራዊ አማካይ ምርታማነት በ1/3ኛ ዛቅታ በታች በሰጡ ክፍፍሌ  

  /ምንጭ፡ ከማዔከሊዊ ስታትስቲክስ ከተገኝ መረጃ የተቀናበረ እ.ኤ.አ 2014/15/ 

የግብርና ዕውቀትና የሙያ ሃይሎች    
 
አሁን ሊይ የዯረስንበት የግብርና ሊይ ዔውቀት ተፅዔኖ ከ1990ዎቹ መገባዯጃ በፊት በነበሩት፣ አነስተኛ 

ማሰሌጠኛ ማዔከሊትን ጨምሮ በዋነኛነት በሏረማያ፣ ሃዋሳ፣ ጅማ፣ አምቦ ዩኒቨርሲቲዎች ታሪካዊ ዲራ ሊይ 

የተንጠሇጠሇ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ ምንም አንኳን አሁን ሊይ ከ35 (80በመቶ)ያሊነሱ ወይም በሊይ ግብርናን 

አስተማሪ ዩኒቨርሲቲዎች ቢኖሩንም ነባር ዩኒቨርሲቲዎቹ ከትኩረት ወዯ ብዛሃ-ትምህርት ማዔከሌነት 

አስከተቀየሩ ቅርብ ጊዚ ዴረስ የየራሳቸውን የተሇየ ግብርና ማዔከሌነት ይዖው ያሇፈውን ከ4-5 አስርታት 

አስቆጥረዋሌ፡፡ በመረጃ ቋት የተዯገፈ አይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በግብርናው ሊይ ከዩኒቨርሲቲ 

የመጀመሪያ ዱግሪና በሊይ ከ15-20ሺህ የሚገመት የተማረ የሰው ሃይሌ በዖርፉ ተሰማርቷሌ፡፡ ይህም 

ኤክሰፐርት ሃይሌ በግብርና ዩኒቨርሲቲዎች (~1000)፣ በግብርና ምርምር (~3500)፣ በግብርና ሌማት 

(~7500)፤ በግለ ዖርፍና መንግስት ነክ በሆኑ ሌማት ዴርጅቶች(~1300)፣ በመ.ያ.ዴ (~1200)፣ በላልች 

አጋር አካሊትና ፈቃዯኛ የሙያው ዱያስፖራ (~500) ውስጥ የሚጠቃሇለ ይሆናሌ፡፡ ይህ ሃይሌ በእርግጥ 

በተሇያየ የክህልት ዯረጃ ሊይ ያሇና በትምህርት ዛግጅቱም በመጀመሪና ሁሇተኛ ዱግሪዎች የተሞሊ 

(›90በመቶ) እንዯሆነ ግሌፅ ነው፡፡ ወዯ 10 በመቶ (ወዯ 2000) አካባቢ የሚሆነው ሃይሌ ግን የመሪነት 

አቅም ያሇው ክህልትና በትምህርት ዛግጅቱም የመጨረሻ ዱግሪውን ያጠናቀቀ ነው፡፡ ይህ ጥቅሌ ሃይሌ 

አስካሁን ዖርፉ ሇተጓዖበት መንገዴ ባንዴ ወይ በላሊ መንገዴ ሃሊፊነት የነበረውና የግብርናው ሊይ ሙያዊና 

ሃሳብ መር ሇውጦች የዘሁ ሃይሌ ክምችት የሚመሇከተው ውጤት ነው ተብል ይታሰባሌ፡፡  



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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በዖርፉ በተግባራዊ አሰራር ዯረጃ ያሌሰመሩ በርካታ ሁኔታዎች ይንፀባረቃለ፡፡ ዋንኛው ክፍተትም 

አሇመያያዛና አሇመናበብ ነው ብል ማስቀመጥ ይቻሊሌ፡፡ በዘህም ከአንደ የተገኘው ግኝት ወዯላሊው 

የሚዯርስበት መንገዴ ያሌተሳሇጠ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በመዯበኛ አሰራር ሣይቀር አንደ የላሊውን 

ግብዒትነት በመጠቀም ሊይ እጅግ ክፍተት አሇ፡፡ በአንዴ ግብ ሊይ የተሰሇፉ ተቋማትና ባሇሙያዎቻቸውም 

አንደ ሇላሊው እንግዲ የሚሆንበትን ሁኔታ ማየት የተሇመዯ ነው፡፡ ይህም በርካታ ዔዴልችንና ሀብትን 

እንዯሚያመክን እንገነዖባሇን፡፡ በስራ ሂዯትም አንዴ ዒይነት ስራዎች በተሇያዩ ግን የአንዴ ግብ ሰሌፈኞች 

የሚዯጋገሙበትን ሀኔታ በግሌፅ መታዖብ ይቻሊሌ፡፡ 

በሚኒሰቴር ዯረጃ ያሇው የሙያ ሃይሌ በክሌልች ጋር ካሇው ግንኙነትና ቁመና በትክክሌ የተገሇፀ መሆን 

ይገባዋሌ፡፡ ስሇዘህም ፌዯራሊዊ መስመርን ተከትል የሚሰሩና የግዴ አገራዊ ሆነው መሰራት ያሇባቸውን 

የግብርናው ሊይ ጉዲዮች ከነፋይዲቸው አጉሌቶና አንጥሮ ማውጣትና በተዯራጀም ሁኔታ መምራት 

ይሻሌ፡፡ በዘህ ረገዴ የመምራት፣ የማማከር፣ የማሰተባበር ብቻ ሳይታጠሩም ሳይቀሊቅለም የብሄራዊ 

አጀንዲዎች ጉዲይን በጉሌህና በፕሮጀክት አውጥቶ በዔውቀትና ፋሲሉቲ አቅም በመታገዖ መተግበር 

ይሻሌ፡፡ ይህ ሁኔታ አገራዊ ፕሮጀክት አመራር ዖይቤን በአዱስ መቀየስን ሉጠይቅ ይችሊሌ፡፡ 

የአሁኑ የዒሇም የግብርና ሌማት ዔውቀት መራሽ፣ ገበያ አሸናፊ፣ ኢንደስትሪ መጋቢ፣ ረቂቅነትን በያዖ 

የሚተገበር፣ ፕሮዲክት ዱዙይን የሚመራው ነው፡፡ ፈሊጊውም ያዯገው በርካታ መስፈርትን የሚጠቀመው 

በጥራት የማይዯራዯረው ዒሇም በአንዴ ፊት ያሊዯገው የአፍሪካና እስያ መዲረሻ በላሊ ፊት ነው፡፡ 

የግብርናው ሊይ ዔውቀት አሁን ሊይ ባሇው ሁኔታ ተበታትኖና ተጎሳቁል ሇውጥ ማምጣት በማይችሌበት 

ሁኔታ ሊይ ያሇ ይመስሊሌ፡፡ ከዘህም ባሇፈ ሙያውን ሇባሇሙያው ማሰከበር የሚያስችሌ አሰራር ማዯግ 

አሇበት፡፡ ይህ ማሇት የዖርፉን ሌዔቀት ዯረጃ በተሇያዩ የማሌማት መስመሮች ማብሰሌና እንዱመሩም 

ማዴረግ፣ የፖሉሲን ጉዲይ በማማከርና እንዱያግ በማዴረግ፣ ገበያን ማሸነፊያ በማዴረግና የኑሮ ፋይዲ 

በመሆን መገሇፅ ማሇት ነው፡፡ እነዘህ ሃይልች የሚወክለት የበርካታ ቢሉዮን ብር በጀትና ኢንቨስትመንት 

የሚንቀሳቀስበት የመሆኑን ያህሌ፣ በዙው ምጠና ዖርፉ ሃብት መዋጥ ብቻ ሳይሆን መትፋት መቻለን 

በጥበብ ማስኬዴም ማረጋገጥም ያስፈሌጋሌ፡፡ ስሇዘህም የውጭውን ሌምዴ በቀሊለ ከሀገር ውስጡ ጋር 

ማቀናበርና ከአሁን በተሻሇ ዖርፉን ማሣዯግ ያሻሌ፡፡ እንዯዘህ መፅሃፍ ፀሀፊ እምነት የዖርፉን ዔውቀት 

ክምችት ያማከሇ በቡዴን መዯራጀቶችን በማዋቀርና አሁን ያሇውን የረቀቀ የዒሇም የግብርና ዯረጃ 

ማማተር፣ መረዲት፣  መቅዲትንና መሬት ማሰነካት የሚችሌ ተወዲዲሪ ሃይሌ መፍጠር ይሻሌ፡፡ ይህም 

የግዴ መንግስት መዋቅር ስር ብቻ ሳይሆን ሇላችም አማራጮችን ባየ ወይም ባሌተማከሇ መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

አውራና መሪ በስፔሻሊይዚሽን የተመሰረተ የዔውቀት ማዔከሌ ማግኘት ወሳኝ ነው፡፡ በዘህ በኩሌ አሁን 

ሊይ ያሇው በተቋማት የባሇሙያ ሃይሌ አሇመረጋጋትና ካንደ ወዯላሊው መዙሇሌ ከምንም በሊይ አፅንዕት 

የሚሻ ጉዲይ ነው፡፡ የግብርና ዩኒቨርሲቲዎችም  ከመብከንከን ወጥተው እንዯ ብሄራዊ ዋቢ ተቋም 

የሚያበቃቸው የሚመሩት የተወሰነ ሌዔቀት ግብርናዊ ጉዲዮች መያዛ መቻሌ አሇባቸው፡፡ ቢኖርም 

ባሌተረጋጋ ካጋጠመውም በሚቀያየር የሰው ሃይሌ ተቋማዊ ዔዴገትንና ተቋማዊ ባህሌን ማጎሌበትና ተፅዔኖ 

አምጭ ማዴረግ አይቻሌም፡፡ ብ የመዯበኛ ትምህርትና የስራ ሊይ ዔውቀት ያጎሇበቱ ሰዎች የሇውጥ 

መሳሪያ መሆን የሚችለት ተረጋግተው ሲሰሩና ባዯረጉት ቆይታም ጭምር ነው፡፡ ሇምሳላ ወዯ 25 በመቶ 

(268 ከነዘህ 25 ሲነር ነው) ተመራማሪ በአምስት ዒመት ውስጥ (ከ2004-2008 ዒ.ም) ከኢትዮጵያ 

ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ሇቋሌ፡፡ ስሇዘህም በግብርና ነክ ተቋማት ሊይ ሰውን አሇማቆየት ወጥነት 

ሇላሇው ዔዴገትና ከፍተኛ ኪሳራም ሲያዯርስ ይስተዋሊሌ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የግብርናው ሊይ የሙያ ሃይሌ የዖርፉ የመጨረሻ ወሳኝ አካሌ /ሀብት/ ተዯርጎ መወሰዴ አሇበት፡፡ 

የየትኛውም ዖርፍ ተወዲዲሪ፣ በቴክኖልጂ አሸናፊ ነው ከተባሇ ሹፌሩ ከግኝት አስከ ትግበራ የተዖረጋው 

የሙያ ሃይለ ነው፡፡ በሃገሪቱ  የግብርና ሊይ ስሌጠና የወሰዯው የሙያ ሃይሌ ከዘህ በፊት እንዲሳየነው 

በብ ሺዎች የሚቆጠር ነው፡፡ ግብርናው ከ20 በሊይ ዒይነት ሙያዎችን ያስተናግዲሌ፡፡ አነዘህም 

agronomist, seed technologist, breeder, postharvest technologist, protectionist, 

nutrient specialist; water technologist; engineer, vetrinry, feed specialist, health 

specialist, agri-market specialist, agri-processor, social scientist, horticulturist, 

forester, micro-biologist, biotechnologist, tissue culturist, floriculturist፣ cropping 

system specialist, ecologist etc. አነዘህ ሃይልች ሇግብርናው ሰፔሻሉቲም ይሁን የጋራ ስራ 

መወዲዯሪያ ሃይልች ናቸው፡፡ ከዘህም ባሇፈ ከዖርፉ ሃብቶች ሁለ የበሊይነቱን የሚይዖው የሙያ ሃይለ 

ነው፡፡ ሙያ ይካበታሌ፣ በቆየ ቁጥር ጥቅሙ ይጨምራሌ፡፡  

የሙያ ሃይለን በወጉ ውጤታማ ሇማዴረግ የስራ አካባቢንና ስሜትን ማንበብ ይሻሌ፡፡ የሀገራችን ምሁራን 

ከማንኛውም ሀገር ባሊነሰ በተሇያየ ሀገር ወይም ተቋማት ውስጥ ገብተው ሲሰሩ ስናይ ተወዲዲሪ ሆነው 

የመስራት ችግር የሇባቸውም፡፡ ይሌቁንም ሀገሪቱ በአያያዛ ክፍተት በሚመስሌ ብ ሉያገሇግሎት የሚገቡ 

የዖርፉ ባሇሙያዎች በተከታታይ ሊሇፉት አርባ ዒመታት ሇራሷ ሳይተርፋት ሇላሊው ዒሇም ገብራሇች፤ 

ትንሽ የማይባለትም አንቱ በሚሰኝ ሙያዊ ተሳትፎ ሊይ እያገሇገለ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ ይኼውም 

ሀገሪቱ ብ ጥሪት ያፈሰሰችበት ዚጋ ሃይሌ መኮብሇለ በርግጥ ቢያስቆጨንና ጉዲቱ ባይካዴም፤ አሁንም 

ባሇበት ሆኖ ከሀገሪቱ ስርዒት ጋር ተገናኝቶ የላሊውን ያዯገ ነገር ሇማገናኘት ብርቱ ዴሌዴይ  ሇመሆን 

ምናሌባትም በነፃ ሇማገሌገሌ እንዯሚችሌ ብ ማሳያዎችን አይተናሌ፡፡ ይህ ዯግሞ የውጭውን ዔውቀት 

በቀሊለ ማስገባትን ስሇሚፈጥር በትኩረትና በተቋማዊ በሚመራ ማመቻቸት ጥቅሙን መበዛበዛ 

ይገባሌ፡፡ 

ከዔውቀት ሽግግሩ ባሊነሰ ላሊው ዒሇም የወዯፊቱን ሁኔታ ሇማሇፍም ይሁን ሇመጋፈጥ እየሰራ ያሇውን 

መሰረታዊ የግብርና ነገር ሇመገንዖብም ዔዴሌ ይሰጣሌ፡፡ ሀገሮች ሉከሰቱ ይችሊለ ብሇው 

ሇሚጠረጥሯቸው አዯገኛ እሌቂተ-ክስተቶች ሁለ ዛግጅት ሲያዯረጉ ይስተዋሊሌ፡፡ በከርሰ ምዴር ውስጥ 

ተገንብተው የሚሰሩ ሚስጥራዊ የሊብራቶር ምርምሮች፣ በዋሌታዎች ብዛሀ-ህይወትን ሇማትረፍ ማሸሸ፣ 

በምዴረ-ከርስ ውስጥ የሚቀበሩ የተሇያዩ መነሻዎች በሙለ የሰውን ሌጅ የወዯፊት ያሌተገመቱ ግጭት 

ተሻግሮ አንዱኖር ሇማዴረግ የታሰበባቸው ወይም የነገውን የቴክኖልጂ እሽቅዴምዴም ሇመምታት 

የተዖጋጁ ናቸው፡፡ ከየሀገሩ ብዛሃ ሀብቶች  በአነፍናፊዎች  ይሰበሰባለ፡፡ ሀገራችን በዘህ በኩሌ ብ 

እንዯምታዋጣ ግሌፅ ነው፡፡ እናም ይህንን ሃይሌ ከሃገሬው የዖርፉ ሃይሌ ጋር በወጉ አያይዜ ማሌማትም፣ 

መጠቀምም ምርጫ የማይሰጠው ጉዲይ መሆን አሇበት፡፡ 

የግብርና ቴክኖሎጂ 
 

አሁን ሊይ በተሇመዯው መረዲት የሃሳበ-ግብርና ቴክኖልጂ የመጨረሻ መሇኪያው በአብዙኛው የመጠን 

ጭመራ፣ ሲሌም የጥራት ዯረጃ መሻሻሌ፣ የስራ ቅሌጥፍና መፍጠርን፣ ማቀነባበርን ወዖተ.. እንዯሚይዛ 

ነው፡፡ በዘህ ረገዴ ፊትሇፊት ሊይ የሚገኘው የሰብሌ ዛርያ ምዛገባ ሂዯት ነው፡፡ ይህም እሊይ ከተዖረዖሩት 

አንፃር የመጠን ጭመራ ቴክኖልጂ ሌንሇው እንችሊሇን፡፡ ይህ የተዯራጀ አሰራር በእርግጥም ሉወዯስ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[36] 

ይገባዋሌ፡፡ አብዙኛው ታዲጊ ሀገር የላሇውን የዛርያ አመዖጋገብ ስርዒት ኢትዮጵያ አዯራጅታ ማኖር 

ችሊሇች፡፡ በዛርያ ረገዴ የሚያበረክቱ ዖርፎችም፡ ግብርና ምርምር፣ ከፍትኛ ትምህርት ተቋማት፣ የግለ 

ዖርፍ (በተሇይ አትክሌትና ጥጥ)፣ የበፊቱ የኢትየጵያ ምርጥ ዖር ዴርጅት፣ ብዛሃ-ህይወት ኢንስቲትዩት 

ናቸው፡፡ ከሀምሳ በመቶ የሚበሌጠው ዯግሞ ያሌተመዖገበው የአርሶ አዯሩ ዛርያ በግብርናው ውስጥ 

አሇ፡፡ እስከ 2008 ዒ.ም. ወዯ 1113 የሚሆኑ የምግብና መኖ ሰብልች ዛርያዎች በ120 የሰብሌ ዒይነቴዎች 

(species) (ብርዔና አገዲ ሰብልች-15፣ ጥራጥሬዎች- 12፣ ቅባት ሰብልች- 10፣ አትክሌትና ስራስር -27፣ 

ቅመማ ቅመም፣ መዴሃኒትና መዒዙማ ሰብልች-25፣ ፍራፍሬዎች-9፣ መኖ ሰብልች-19፣ ጭረት ሰብልች-2 

እና  አነቃቂ  ሰብልች-1) እንዯተሇቀቁ የ19ኛው ዖር ምዛገባ መፅሄት የሚያመሇክት ሲሆን እንዯቅዯም 

ተከተሊቸው የአገዲና ብርዔ ሰብልች 34በመቶ፣ ጥራጥሬ ሰብልች 18በመቶ፣ አትክሌት-ስራስርና-ፍራፍሬ 

ስብልች 24በመቶ እና አነቃቂ-መዴኃኒትና-ጭረት ሰብልች 24በመቶ ይይዙለ፡፡ በዛርያ ማስመዛገብ 

ረገዴም 59.5በመቶ የኢትየጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት፣ 32በመቶ የክሌሌ ግብርና ምርምር 

ኢንሰቲትዩቶች፣ 3.5በመቶ ዩኒቨርሲቲዎች፣ 5በመቶ የግሌን ጨምሮ በላልች የተሇቀቁ ናቸው፡፡ 

ከ80በመቶ በሊይ ዛርያ የተሇቀቀው ከ1990 ዒ.ም ወዯዘህ ሲሆን  ከነዘህ በቁጥር ከ20 በሊይ የሚሆኑት 

ሰብልች ከውጭ የመጡ ሇሃገራችን አዲዱስ የሆኑ ሰብልችን ይይዙሌ፡፡  

ይህ በዘህ እንዲሇ አስካሁን ከ25 በመቶ ያሊሇፉቱ ናቸው መሰረታዊ ጥቅምና ተፅዔኖ ሰጡ የሚባሇው፡፡ 

ይህም የሚነግረው ሀሳብ ቢኖር መሰረታዊ ፍተሻ የሚሹ የቴክኖልጂ አሇቃቀቅ ወይም ሽግግር ወይም 

የአሰራር ስርዒት እንዯሚያሰፈሌገን ነው፡፡ በላሊም በኩሌ ቴከኖልጂዎች መሌቀቅ፣ ጥቅም ሰጥተው ቶል 

የሚቀየሩበት ዐዯትም ከመተግበር ይሌቅ በግሌፅ የማይታይ የተሸፋፈነ ጉዲይ ሆኗሌ፡፡ ሇአብነትም አስከ 

20 ዒመት ያስቆጠሩ ቴክኖልጂዎች በምርት ሊይ፣ ሁሇት… ሶስት ዒመት የሆናቸው አዲዱስ ቴክኖልጂዎች 

ዯግሞ መግቢያ አጥተው ዯጅ ሲጠኑ እናያሇን፡፡ 

በላሊም በኩሌ እንዯ ሰብሌ ዛርያ ሁለ በእንስሳት፣ በተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ፣ የሜካናይዚሽን፣ 

የሪኮመንዳሽኖች ቴክኖልጂዎች ምዛገባ ስርዒት ስሇላሇ እንዯ ክፍተት ይታያሌ፡፡ ይሁንና የኢትዮጵያ 

ግብርና ምርምር ከ2000 በሊይ የአያያዛና አሰራር ሊይ ቴክኖልጂዎችን እንዯሇቀቀ በ50ኛ ዒመቱ የወርቅ 

ኢዮቤሌዩ በዒሌ ሊይ በ2007 ዒ.ም.  አሳውቋሌ፡፡ ከዘህ በሊይ ከተጠቀሱት አካሊት በተጨማሪ የግብርና 

ትራንሰፎርሜሽን ኤጀንሲና ላልች የረዥም ጊዚ ፕሮከጀክቶች ሇአሰራር ቴክኖልጂዎች ሚና እንዲሊቸው 

እንገነዖባሇን፡፡  

በተሻገረ ዔይታ ስናስብ ዙሬ  የዒሇም የግብርና ቴክኖልጂ ማዔከልች በዋነኛነት ከመስኮች ይሌቅ 

ሊብራቶሪዎች እየሆኑ መጥተዋሌ፡፡ በጀኖሚክስ ምዔራፍ ውስጥ አስካሇን ዴረስ የረቀቁ የስነ-ህይወት 

ጥናቶችን በመንተራስ ተፈሊጊ የምርት ባህሪያት በሊብራቶር መወሰን በተቻሇበት ሁኔታ፣ እኛ የት ነን ብል 

መጠየቂያው ጊዚ ቢዖገይ እንጂ አሌቀዯመም፡፡ ቅኝቱም አሁን ሊይ ያሇውን የዖርፉን ጥናታዊ 

ኢንነቨስትመንትና አቅጣጫ ስሇሚቀይረው፣ የሳይንስ ተቋማት ከምንጊዚውም በጎሊ የበቃ ሰው ይዖው 

ሇተሇየ አሰራር መሇማመዴና ውጤት ማመንጨት መትጋት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ ኢትዮጵያ የባዮቴክኖልጂ 

ኢንሰቲትዩትን ተቋም ባሇፈው ሁሇት ዒመታት መመስረቷ በእርግጥም ይበሌ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ ከተቋሙ 

ባሇፈ ግን ውጤት ማግኛው ጊዚ ማጠር አሇበት፡፡ እያጠፉ ሇመማር ምናሌባትም ጊዚ  ስሇላሇ አማራጭ 

የቴክኒካሌ ብቃት የማድውም ጭምር ማምጫ ሁኔታዎችን ሁለ በጠንካራ መዲሰስ ይገባሌ፡፡ ይህም አስከ 

የውጭ ሙያተኞችን መጠቀም ሉዯርስ ይችሊሌ፡፡ በላሊም አንፃር፣ አነዘህ ሁሇት ተቋማት የዖርፉን 

የቴክኖልጂ ተወዲዲሪነትና ሽግግር እንዱመሩት የመጠበቁን ያህሌ፣ አሁን ያለበት የራሳቸውን ይዜታ 

መስተካከሌንና በትኩረት የመስራትን ብልም የዖርፉን ዔውቀት ተወዲዲሪነት በመገንባትም ከፊት ሉቆሙ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[37] 

 

ይገባቸዋሌ፡፡ የሃገሪቱን ግብርና ኢንደስትሪያሊይዚሽን፣ ፖሉሲ፣ ስነ-ምግብ፣ ቴክኖልጂ ሽግግር፣ 

የአዋጭነትና ኢንቨስትመንት ሃሰቦች፣ የገበያ ተወዲዲሪነት፣ ግብርናውን ከጥቃት መከሊከሌን ወዖተ.. 

የጥናታቸው ማዔከሌ በማዴረግ የውሳኔ መነሻ ሃሳብና አቅጣጫ ምንጭ እንዱሆኑ ይጠበቃሌ፡፡ ይህ ሁኔታ 

በትኩረት በሚቀጥሇው ምዔራፍ በጥሌቅ ይታተታሌ፡፡  

የግብርናው ቴክኖልጂ አጠቃቀም ዯረጃ አሁን ሊይ ገና ብ የሚቀረው እንዯሆነ ብቻ ሳይሆን ሙለ 

አዴርጎ በመጠቀም ሊይም ክፍተቶች አለ፡፡ የምለዔነትን ክብ ባሇመጨረስ ብቻ የሚመጣውን ጉዴሇት 

መቀበሌ ግዴ የሚሌበት ሁኔታ አሇ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ጥሩ የመሬት ዛግጅት፣ ዛርያና አሰራር ተከትል 

የታጨዯ ሰብሌ በሌማዲዊ አውዴማ በመወቃቱ ብቻ ጥራቱና ጤንነቱም ስሇሚበከሌ ከገበያ 

የሚመሇስበትን ክስተት እናያሇን፡፡ በሰብሌ ምርት ማቆየት የኬሚካሌ አጠቃቀም ክፍተት ከገበያ 

አባሮናሌ፤ እያባረረንም ነው፡፡ ከተሇያዩ አሰራርና ማሳዎች የመጡ የአንዴ ሰብሌ ምርቶች ያሌተስተካከሌ 

የምርት ዯረጃ ስሇሚኖራቸው ብቻ ሇገበያም ይሁን ሇኢንደስትሪ አሇመመረጡን እያየን አሇን፡፡ 

ሁለም ተዯማምሮ አሁን ሊይ የተነቃቃ የቴክኖልጂ አጠቃቀም ቢኖርም ወጥነት የላሇበት ነገር አሇ፡፡ 

የስፔሻሊይዚሽን አመራረት ሃሰብ ዒመታት ያሳሇፈ ቢሆንም ያሇው ዔዴገት ዲተኛነት የሚያጠያይቅ ዯረጃ 

ሊይ ነው፡፡ የቴክኖልጂዎች ዋጋ አሇካክና ዋጋ አሰጣጥ ስርዒትም የሇም፡፡ ከዘህም ጋር የግለን ሴክትር 

ከመንግስት ስርዒቱ አሰራር ጋር የሚያገናኝ የቴክኖልጂ ቅንጅት ወይም ሽግግር ጉዲይ ግሌፅ አይዯሇም፡፡ 

የግለንም ዖርፍ በቴክኖልጂ መዯገፍ የተሰራበት አይዯሇም፣ ስሇዘህም ብክነትን ማየት የተሇመዯ ነው፡፡  

በተሇይ በሀገር ውስጥ ምርምር ተቋማት የፈሇቁ ቴክኖልጂን መጠቀም ዯረጃ ስናይ ከ50 በመቶ በታች 

ውጤታማነት ሊይ ሆኖ ይገኛሌ (ስዔሌ 9)፡፡ ሇምሳላ ያህሌ በቀሊሌ ሇማሳየት አብዙኛው የስንዳ፣ በቆል፣ 

ሽምብራ፣ ጤፍ ቴክኖልጂዎች ሲሇቀቁ እንዯ ቅዯም ተከተለ ከ5፣ 6፣ 2.5፣ 2 ቶን በሊይ በሄ/ር ሲሆን 

አማካይ ምርታማነቱ ግን እንዯቅዯም ተከተለ ከ2.5፣ 3.4፣ 1.9፣ 1.6 ቶን ሊይ ይገኛሌ፡፡  ይህም ሽግግር 

ወይም ፍሰት ሊይ ብክነት ብ ምክንያቶች ቢኖሩትም ከቴክኖልጂው ተፈሊጊነት ዯረጃ፣ መረጃ በቂነት፣ 

ከአርሶአዯሩ አቅም፣ ዔውቀት፣ ግብዒት አጠቃቀም ባህሌ፣ ከአካባቢ ተስማሚነት ወዖተ.. ጋር ሉገናኝ 

ይችሊሌ፡፡ የሀገር ውስጥ የሰብሌ ቴክኖልጂን ብናይ እስከአሁን ከተሇቀቁት ውስጥ በውጤታማነት 

ከ25በመቶ በታች ነው ጥቅም የሰጠው፡፡ ሇዘህም ዋንኛ ምክንያት የሚሇቀቁ ሁለ ቴክኖልጂዎች 

ተወዲዲሪ አሇመሆን ወይም በቂ የማሰተዋወቅና ማሻገር ስራ አሇመሰራት ወይም የተፈሊጊነት ማጣት 

/በተጠቃሚው አሇመመረጥ/ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እንዯውም አሁን ሊይ በብ የመስክ ሰብልች ውስጥ 

አንዲንዴ የተዋጣሊቸው ዛርያዎች ካሳዩት ጣራ ነክ ምርታማነታቸውና ተሊማጅነታቸው የተነሳ የገበሬውን 

ቀሌብ መሳብ ወይም ማማሇሌ በመቻሌ፣ እነሱን ከሁሇት አስርታት በኋሊ እንኳን ሇመተካት 

ተመራማሪዎች የዛርያቸው እስረኛ በመሆን ፈተና ውስጥ ገብተው የቆሙበትን እናያሇን፡፡ ምንም እንኳን 

በሀገሪቱም የተሇቀቁ ቴክኖልጂዎችን አሟጦና በሚገባው ሁኔታ መጠቀም አስፈሊጊነቱ ባያጠያይቅም 

አሁንም ዛርያዎች እንዯተሇቀቁ ወዱያው ወዯሌማት መሻገር አሇመቻሌ የምርምርና ሌማቱ መሀሌ የቆመ 

አሇመግባባት ተብል ሉወሰዴ ይገባሌ፡፡ ይህ ማሇት የሀብትና ንብረት ብክነትን እንዴምታ ሇማየት 

ያስገዴዲሌ፡፡ ቀጣዩን አሸናፊ ዛርያ ወይም ቴክኖልጂ በተሇመዯው መስመር ማምጣት አዲጋች እንዯሆነና 

የመጠቀ ሳይንሳዊ አሰራር በአጋዥነት ወዯስርዒቱ ማምጣትን ይጠይቃሌ፡፡ በዘህም ረገዴ በተሇይ 

የባዮቴክኖልጂ አገዛ ምርምር ስር ሰድ የውጤት ተፅዔኖ ሇማምጣት በመንግስት ታሊቅ አፅንዕት 

ቢዯረግም፣ የጥናት ዖርፎቹ ሁለ ወዯዘሁ ዖርፍ የሚያጋዴለ እየሆኑ ብናይም፣ በተግባር ረገዴ ቶል 

የሚፈሇግ ሊይ ስሇመዴረሱ በቀሊለ ማረጋገጥ አይቻሌም፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[38] 

 

 

ስዔሌ 9፡ አማካይ የሰብሌ ቴክኖልጂዎቻችን አጠቃቀም ውጤታማነት  እና የገበሬ ብዙት በመቶኛ ዴርሻ ስርጭት    

 (ከዛርያ ሇቀቃ ምዛገባ-ከስታትሰቲክስ ባሇስሌጣንና ከስዔሌ 6 በፀሃፊው የተቀናበረ)  

 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[39] 

 

የሽግግር ሊይ ብክነት አንዴም የተገኘ ቴክኖልጂን መሬት በማስነካት ሂዯት ያሇውን፣ ሁሇትም ወዯ አንዴ 

ያዯገ ዯረጃ ሇመዴረስ ያለትን የሽግግር ሊይ (transitional lose) መሸራረፎች ሉናገር ይችሊሌ (ስዔሌ 

10)፡፡ የሽግግር ሊይ ብክነትን በማሻሻሌ ብቻ ምን ያህሌ ምርትንም ይሁን የግብርና ዋጋን ማሳዯግ 

እንዯሚቻሌ ነው፡፡ ይህ ከጠቅሊሊው አቅም ወይም ኢንቨስትመንት በ1/4ኛ ተጠቃሚነት ሊይ እንዱወሰኑ 

ያዯረገ የግብርና ስርዒት፣ የማረሚያ ነጥቦችን ከውስብስቡ ውስጥ እንጥሮ ማውጣትና ስትራቴጂካዊ 

አሰራር ማስፈንን መጠየቁ ግሌፅ ነው፡፡ በላሊም በኩሌ የግብርና ዔዴገትን ስናስብ መሰረታዊ ሇውጥ 

(change in stste) እንዯሚፈሌግ የታመነ ሆኖ፣ ሽግግራዊ ሇውጡን በውጤታማት መመራት እጅግ 

ወሳኝ የትኩረት ነጥብ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ላሊው ጉዲይ ከውጭ ያለ ያሇቀሊቸው ቴክኖልጂዎችን ስሇማስገባት/መቅዲት/ ማሊመዴ/ የግብርናና ገጠር 

ሌማት ፕሮገራሙ ዋንኛ ነጥብ ቢሆንም፣ ምን ያህሌ ቴክኖልጂ ገባ ምን ያህሌ ተፅዔኖ አመጣ? ተብል 

ቢታይ የተፈሇገው እንዲሌመጣ መገመት አያዲግትም፡፡ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ሇህይወታዊ 

ቴክኖልጂዎች ማሊመጃ ምቹ ነች ቢባሌም በቴክኖልጂ ቅጂና አጠቃቀም ሊይ በብ መሇኪያ ግብርና 

እጅግ በዛቅተኛ ሁኔታ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህንንም ተሌዔኮ የያ ተቋማት፣ ግሌፅ ሆነው በሙለ አቅማቸው 

የሰሩት ነገር በግሌፅ አይታይም፡፡ በቴክኖልጂ ቅጂ ብቻ የኢትዮጵያ ግብርና በእጅጉ ወዯፊት በአጭር 

ሉፈነጥር እንዯሚችሌ አመሊካች ነገሮች አለ፡፡ ስሇዘህም አዘህ ሊይ ቆሞ የአሁኑን የዒሇም ቅኝት/order/ 

ገምግሞ የዖርፉን የቴክኖልጂና ሇውጥ ክፍተት በተወዲዲሪነት ሇመሙሊት ግብ ጥል መሰረታዊ አሰራርና 

ማዯራጀትን ይጠይቃሌ፡፡  

አዲሱ የግብርና-ስርዓት ትውልድ፡ ከገጠር እስከ ከተማ    
 

የግብርናው አዱስ ትውሌዴ ተብል ሉቆጠር የሚችሇው እያቆጠቆጠ ያሇው  የኢንደስትሪ ግብርና፣ የግሪን 

ሃውስና ላልች ፕርሲሽን እርሻዎች፣ የማቀነባበሪያ ግብርና፣ የመስኖ-መር እርሻዎች፣ የከተማ እርሻዎች 

እንዱሁም የክሊስተር እርሻዎችን ያጠቃሌሊሌ፡፡ እነዘህ እርሻዎች የቅርብ ጊዚ ክስተቶችና የትኩረት ነጥቦች 

እየሆኑ የመጡ ናቸው፡፡ የግለ ዖርፍና የግብርና መር ፖሉሲው ሇእነዘህ መከሰትም ማዯግም አስተዋፅዕ 

አሇው፡፡ እርሻዎቹ የባህሊዊ እርሻውን ይዖትና ቅርፅ በመቀየርና ወዯ አንዴ ከፍታ ዯረጃ በመውሰዴ ወሳኝ 

መንገዴ ጠራጊ ሆነው ይገኛለ፡፡ ግብርናው ሇወጣቱ የስራ ዔዴሌ የሚሆነውም በእነዘህ የግብርና ሂዯት 

አንጓዎች ሊይ በኢንተርፕርነሪያሌ ፍሌስፍና ይገባሌ ማሇት ካሌሆነ በቀር፣ ገብቶ ያሇ ምንም ዔሴት ማረስን 

ይቀሊቀሊሌ ሇማሇት አይሆንም፡፡ 

በነባራዊውና አዱስ እየተወሇደ ባለት የግብርና ባህልች መካከሌ ያሇውን መስተጋብር መቃኘት 

ምናሌባትም በአስቸኳይ ዖርፉን ሇማሳዯግ ይረዲ ይሆናሌ፡፡ እነዘህ እርሻዎች በትንሽ ቦታዎች ሊይ ከፍተኛ 

ምርትን የሚሰጡ፣ ስፔሻሊይዚሽንን የያ፣ ካፒታሌ ኢንቨስትመንት የሚሹ፣ በዔውቀትና ዱዙይን የሚሰሩና 

መዲረሻቸው ወይም ገበያቸው የታወቁ የሰሇጠኑ አሰራሮች ናቸው፡፡ ይህን አሰራር ሇሁለም የግብርና 

ምርት ሊይ በእኩሌ ዯረጃ ማዋሌ ባይቻሌም በሚመቹ ምርቶች (አትክሌትና ፍራፍሬ፣ ቡና፣ መኖ፣ ቅመማ 

ቅመም፣ መዒዙማ ሰብልች፣ አበቦች፣ ሻይና ቅጠሊማ ምርቶች ወዖተ..) ሊይ በመጠቀምና በማስፋት የተሻሇ 

ውጤት፤ በሰሇጠነ አሰራር መራሽ ትግበራ ግብ ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ፡፡ በላሊም በኩሌ በተሇይ 

የቴክኖልጂ ሽግግርን ሇማፋጠን ሁነኛ መስመሮች ሉሆኑ ይችሊለ፡፡  

በጅምር ሊይ ያሇው የግብርና ኮሜርሻሊይዚሽን ክሊስተር ፕሮግራም ከወዱሁ ቅኝቱን እያሳመሩና እያሻሻለ 

መሄዴ ከተቻሇ ጥሩ መዯሊዴሌ እንዯሚሆን መገመት ይቻሊሌ፡፡ የቢራ ጠመቃ ፋብሪካዎችን ከተወዲዲሪ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ገብስ ሌማት ጋር፣ የስንዳ ወፍጮዎችን ከሚፈሇጉ ስንዳ አመራረቶች ጋር በማያያዛ የኢንደስትሪ ስነ-

ምግባር ሇበስ ባሇተፅዔኖ ዯንበኞች ገበሬዎችን መፍጠር ይቻሊሌ፡፡ አሁን ሊይ ያለ የገበያ አዯጋዎች፡ 

የጥራት፣ አሇመተማመን አዯጋዎች መፈታት ሇቀጣዩ ኢንደስትሪ ማዯፋፈሪያ እንዯሆነ ማየት ይሻሌ፡፡ 

ሀገራችን መስኖን የሌማቱ ወሳኝ እንዱሆን በመሰራት ሊይ ያሇው የሚበረታታ እንቅስቃሴ ነው፡፡ ኢትዮጵያ 

አንደ የታዯሇቸው በውኃ ነው፤ ማዯግም ስትፈሌግ ይህንን ሃብት ስትይዛ ብቻ ነው፡፡ እስካሁኑ ከ2 

ሚሉዮን በሊይ ሄ/ር በትንንሽ መስኖ ስርዒት እንዯሇማ ይነገራሌ፡፡ በእርግጥ መስኖ የምርት ጥራትን 

በመጠበቅ፣ ምርታማነትን በማሻሻሌ፣ የገበያ ምርትን ሇማምረት ተመራጭ አሰራር ነው፡፡ የአትክሌትና 

ፍራፍሬ እንዱሁም አንዲንዴ የመስክ ሰብልች በመስኖ ሇመመረት የተፈጠሩና አዋጭም ናቸው፡፡ 

የእስካሁኑ ጥናት ኢትዮጵያ አስከ 5ሚሉዮን ሄ/ር በመስኖ የሚሇማ መሬት እንዲሊት ይናገራሌ፡፡  ዲሩ ግን 

ተፈሊጊው ቴክኖልጂና የውኃ ሃብቱ ማበሌፀግ ከተሟሊ ከዘህ ሶስት አራት እጥፍ መሬት በመስኖ 

/በትናንሽ፣ መካከሇኛ፣ ትሊሌቅ/ሉሇማ ወይም ሉታገዛ እንዯሚችሌ የዘህ ፀሃፊ እምነት ነው፡፡ ሇዘህ ሁለ 

እጅግ አሰፈሊጊ ትኩረትና ኢንቨስትመንት የሚሻው የውኃ ማጠራቀም፣ መያዛ እና የመጠቀም ባህሌ 

አቅሞች ናቸው፡፡ ይህም ሀገሪቱ ባሎት 112ቢሉዮን ሜትር ኩብ በሊይ አምራች ወንዜች፣ ከከርሰ ምዴር 

እና ገፀ-ምዴር ያሇውን የውኃ ሀብት ይመሇከታሌ፡፡ በአቀማመጥ መታዯሌ ሳቢያ ኢትዮጵያ ሪያዋ በሳት 

እንዯተያያዖ ወረቀት በሀሩር የተከበበች፤ ጉብ-ጉብ ከፍታ ሊይ ያሇው መሃሎ እንዯ ገበጣ የተምሰከሰከና 

ሇእምቅ ውሃ መቋጠር ኢንጂነር የተዯረገ የብ ተራሮች ዴምር የአንዴ ተራራ መሬት ገፅታ ሀገር ነች፡፡ 

በነዘህ ፈጣሪ ሰራሽ ከጠሇሌ የራቁ ከፍታዎች ሊይ የበሇፀጉየውኃ ገበጣዎች ወይም ኩባያዎች  በመስራት 

በቢሉዩን ሜትር ኩብ የሚሇካ ውኃ ከዛናብና ወንዜች በመቋጠር በሪያ ቁሌቁሌ በተዖረጋው 

በሚሉዮኖች የሚቆጠር ሄ/ርን ማሌማትብቻ ሳይሆን የአየር ንብረት ሚዙንን ማስተካከሌ የሚችለበት 

ዔምቅ አቅም ከመጋረጃው በስተጀርባ ተቀምጧሌ፡፡ በእርግጥ በፖሉሲ ዯረጃ ያሇው በቤተሰብ የውኃ 

ሃብትን ማረጋገጥ ሇዘህ ጥሩ ማሳያም፣ ሇማሻሻሌ መማሪያም መሆን መቻሌ አሇበት፡፡ በፀሃፊው እምነት… 

ከተሞክሯችን በመነሳት በቤተሰብ ዯረጃ ያሇው የውኃ ማረጋገጥ በኢኮኖሚ ስኬሌ ዯረጃ ከትናንሽ 

እርሻዎች ጋር ተመሳሳይ ችግር አሇው፡፡ እናም ውኃ መቋጠሩ እንዯየሁኔታው በመጠን ከፍ ብል በመንዯር 

ዯረጃ (አስከ ሄክታር ስፋት) አገሌግልት እንዱሰጥ ቢሇማ የኢኮኖሚ፣ ቴክኒክና አስተዲዯራዊ አዋጭነቱ 

የተሻሇ ይሆናሌ፡፡ ይህም ሇግብርናው ቴክኖልጂያዊ ርምጃና የአመራረትና ምርት ዯረጃ መጠበቅ ውሁዴ 

(ሃርሞኒ) በመፍጠር የራሱ ሚና አሇውና ነው፡፡ በዘህ በዯጋው ሉቋጠር የሚችሇው በመቶ ሺዎች ሊይ 

የተቋጠረ የገበጣ ኩሬዎች ውኃ ሇታችኛው የግብርናና ህይወት ዯጋፊ ስራዎች በመስመርም ይሁን በስርገት 

በመዴረስ እንዯሚያገሇግለ፣ ዖሊቂ-ምርታማነትን በመፍጠር እንዱሁም የአካባቢውን የአየር ንብረት ሚዙን 

መስተካከሌ ሌምሊሜን እንዯሚፈጥሩ ማሰብ ይቻሊሌ፡፡  

የከተማ ውስጥና ከተሞች መካከሌ ግብርና፡ እስከ 2008 ዒ.ም የከተማ ሌማትና ቤቶች ሚኒስቴር 

አሰኪያወጣው ዴረስ ከተሞች የራሳቸው የግብርና ስትራቴጂ አሌነበራቸውም፡፡ እነዘህ የግብርና ስራዎች 

እየጎሇመሱ በመምጣት ከከተሞች ፈጥኖ መስፋፋት ጋር የራሳቸውን አስፈሊጊነትና ሚና እየወሰደ ነው፡፡ 

እነዘህ አዱስ እርሻዎች በከተሞች መስፋፋትና የገጠሩን መሬት መዋጥ ሳቢያ በእንዴ ከተማ ውስጥ ወይም 

በተቀራረቡ ከተሞች መካካሌ ባለ ክፍት ቦታዎች የሚተገበሩ፣ በአብዙኛውም በዴሃው ባመዙኙ ዯግሞ 

ከገጠር በመጣው የከተማ ጠርዛ ነዋሪ የሚተገበሩ ናቸው፡፡ ዋናው ጥያቄ ግን የከተሞች ግብርና ምን 

ያህሌ ዔይታ ውስጥ ገብቷሌ? ምን ያህሌ የሚመጥነውን ቴክኖልጂና ክህልት ዔውቀት አግኝቷሌ? ምን 

ያህሌ ጤነኛና አዋጭ አመራረትን እንዱከተሌ ታግዝሌ? ብል ማየት ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህን ዖርዖር ባሇ ሁኔታ 

በላሊኛው ምዔራፍ የምናነሳው  ይሆናሌ፡፡ ጥናቶች የሚየሳዩት የከተማ ግብርና የምግብና ስነ-ምግብ 

ዋስትና ሚናቸው የማይናቅ እንዯሆነ ነው፡፡ ሇምሳላ  በ2006 እ.ኤ.አ ወዯ 12000 ቶን አትክሌት በአዱሰ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[41] 

 

አበባ ብቻ እንዯተመረተ፣ ወዯ 70 በመቶ ነዋሪ ሊሞች እንዲለትና ወዯ 20 ሚሉዮን ሉትር ወተት 

እንዯሚመረትም ጥናቶች ያትታለ (Maria Gittelman, 2009)፡፡ ሁለም ከተሞቻችን ይነስም ይብዙ 

የዘሁ ነፀብራቅ እንዯሆኑና፣ እንስሳት የማይዖዋወርበት ከተማ እንዯላሇን ሁሊችን የዒይን ምስክሮች ነን፡፡ 

የመጠን ተፅዔኖን ስናይ ከተሞቻችን በፈጣን ሁኔታ በመስፋፋት ሊይ ናቸው፡፡ ወዯ 20 በመቶ ያዯገው 

ከተማ ኗሪ በፍጥነት እንዯሚቀጥሌ ከገጠር በሚጎርፈው ስራ ሃይሌ መገመት ይቻሊሌ፡፡ የአትሊስ መረጃ 

ዴረ-ገፅ አዱስ አበባ ብቻ  እኤአ ከ2000 አስከ 2010 በ4.8 በመቶ በማዯግና 9420 ሄ/ር በመጨመር 

ጠቅሊሊ ይዜታውን ወዯ 29 628 ሄክታር እንዲሳዯገ ያሳያሌ፡፡ ፍጥነቱ በከረረበት ዙሬ ሊይ (2017) የአዱሰ 

አበባ ስፋት በ5 በመቶ ዔዴገት ስላት ቢታይ በሚቀጥሇው ወዯ 31 ሺ ሄ/ር በሊይ አንዯሚጨምር 

ይጠበቃሌ፡፡  የከተማዋ መሬት አጠቃቀም ካርታ ሲታይም እንዱሁ ቀሊሌ የማይባሌ ይዜታዎች በግብርና 

ስራ እንዯያ ያሳያሌ (ስዔሌ 10)፡፡  አሁን ሊይ የከተማ ግብርና ስራዎች የራሳቸውን አመራር የሚሹ 

ሆነው በመገኘቱ የየራሳቸው መዋቅር ተፈጥሮሊቸዋሌ፡፡   

 

 

ስዔሌ 10፡ የአዱስ አበባ ከተማ መሬት አጠቃቀም ካርታ  

(ምንጭ፡ UNEP/UNESO/UN-HABITAT/ECA scientific report 2003)  

ይሁን እንጂ የከተማ ይዜታን ካየን በሀገሪቱ ያለ ወዯ 1000 የሚጠጉ 1ኛ (አዱሰ አበባ)፤ 2ኛ (ክሌሌ ርዔሰ 

ከተሞችና ተስተካካይ)፤ 3ኛ (ዜን ከተሞችና ተስተካካይ) እና 4ኛ (ወረዲ ከተሞችና ተስተካካይ) ዯረጃ 

ሊይ የሚዯረዯሩ ከተሞች ጠቅሊሊ የሚይት መሬት  ስፋት ይዜታ ቢሰሊ ከ1 ሚሉዮን ሄ/ር በሊይ መሬት 

በከተማ ስርዒት ውስጥ እንዯተያዖ ማየት ይቻሊሌ፡፡ [Assumption & hint of estimation: Addis Ababa and 

adjoining city redius= 20km, 10 regional cities radius= 10km each; about 50 zonal towns and similar status 
with redius 5km; about 500 destrict towns and similar status twons radius= 2km; With the model of circle 

area  , then Total Area= (1 x 22/7 x 202 ) (10 x 22/7 x 102 ) (50 x 22/7 x 52 ) (500 x 22/7 x 22 )= 

14 601 km2 ወይም 1 460 100 hectares]:: ታዱያ የዘህ ስላት ዋና መሌዔክት 1ኛ/ የከተማ ይዜታ ምንያህሌ 

ግብርናውን ተፅዔኖ ውስጥ እየጨመረው እንዯሚሄዴ ማሳየት፣ 2ኛ/ ከተሞቹና ኢንደስትሪዎቻቸው ከ90 

በመቶ በሊይ በግብርና ምቹ መሬት ሊይ የተዖረጉና ያሇ ሃይ ባይ እየተዖረጉም በመሆናቸው ስጋትና 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ትኩረት የሚሹ የፖሉሲ ጉዲይ እንዯሆኑና 3ኛ/ የከተማ ውስጥና መካከሌ ግብርና የቱን ያህሌ የምርት 

አስተዋፅዕ ዴርሻ ሉወስዴ እንዯሚችሌ ብሄራዊ ዔቅዴ ውስጥ መካተት እንዲሇበት፣ 4ኛ/ የግብርና አካበቢ 

ዯህንነት ጉዲይ ከከተሞች ማዯግ ጋር ተቃርኖሻዊ ስሇሆነ ካሁኑ እየፈጡና እያስተካከለ ሇመሄዴ ብ 

ስሊሌረፈዯ ዔይታ እንዯሚሻ ሇማሳየት ጭምር ነው፡፡ ስሇዘህ ወዯ 10 በመቶ የግብርናውን ይዜታ ምጠና 

የያት ከተሞች፣ ፍጥነታቸው እየጨመረ በመሆኑ በቅርብ ጊዚ ማስተካከያ ካሌተዯረገ የማይቀሇበስ አዯጋ 

እየኾኑ መምጣታቸው ኣሳሳቢ ጉዲይ ነው፡፡  

ጥያቄውም የተሇያየ የመሬት ገፅታ፣ ሌምሊሜና አማራጭ ያሊት ሀገር ሇም የእርሻ ምርት ቦታ ሊይ እንዯ 

አማራጭ ያጣ በዖፈቀዯና ተፈጥሯዊ መንገዴ እየሰፋ ያሇን ተቋም ዛም ከማሇት ይሌቅ ከተሞችን በተሇየ 

ማሳዯግ ብትመራ ምን ያህሌ ታተርፍ?  ምን ያህሌስ ነገን ታመቻች ነበር?  ወዯ ጎን የሚንሻፈፉ ከተሞችስ 

ወዯሊይ ከሚቆሙ ከተሞች ጋር ሇማናበብ ምን ችግር አሇ? ገጠሬው ከፊለ መሬቱን ይዜ ላሊውም ቅላን 

ጨርቄን ሳይሌ ወዯ ከተሞች የመዯባቅ ከፍተኛ ሂዯት ሊይ ባሇበት አሁን ሊይ ሇምን ከተሞች የህዛብ 

መጉረፊያና መተራመሻ ከመሆንና ጭንቅንቁን ዛም ብል ከማየት መታዯጊያ ሀገራዊ ስትራቴጂ ምሊሽ 

አይዖረጋም? ብል መጠየቅ ካሇበት አሁንና አሁን ነው፡፡ የከተሞች ጉዲይ የአዯጋ ጠርዛ ከሚያስበሇው 

መካከሌ፡ በቂ የሌማት ስርዒት ስሇላሇውና ትግበራውም ውስን መሆን፣ ምርታማ መሬቶች ሊይመሇሱ 

የሰው ወይም ህንፃ መስፈሪያ ውስጥ ሜዛ፣ የብክሌት ዔዴሌ ከፍተኛ መሆንን ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

በዘሁ ምንጭ ሊይ የከተማዋ ህዛብ ብዙት ዔዴገት ጊዚ ውስጥ እየፈጠነ መሄደን ያሳያሌ (ስዔሌ 11)፡፡ 

በላሊም ረገዴ አሁን ሊይ በከተማዋ የቀን ዋይና የላሉት አዲሪ ህዛብ ቁጥር ቢያንስ እሰከ 1.5 ሚሉዮን 

መበሊሇጥ ይኖረዋሌ ተብል ይገመታሌ፡፡ 

 

ስዔሌ 11፡ የአዱስ አበባ ህዛብ ዔዴገት  

የአዱሰ አበባ መነሻ ይሁን እንጂ በርካታ ከተሞች በዘህ መንገዴ ህዛባቸው ፈጥኖ እያዯገ ነው፤ ይዜታቸው 

ያሇገዯብ እየሰፋ ነው፡፡ የግብርና እንቅስቃሴ መጠናቸውም ተዯምሮ ከፍተኛ እየሆነና የከተሞች መሃሌ 

ግብርናን እየፈጠሩ መሄዲቸው አይቀሬ ነው ማሇት ነው፡፡ሇምሰላ የድሮ ማዔከሌ የሆነችው 

ዯብረዖይት/ቢሾፍቱ ከተማ የተናጠልቹንና የየቤቱን ሳይጨምር  ከ50 በሊይ በሆኑና ሇገበያ እስከ 200ሺ 

መጠን በሚያቀርቡ ወዯ 50 በሚጠጉ ኮሜርሻሌ እርሻዎች የተያ ወዯ 490ሺ የስጋና ዔንቁሊሌ ድሮዎች፣ 

ወዯ 2000/250 ሊሞችን-ወዯ 1400/160 ጊዯሮችን-ወዯ 1000/240 ጥጆችን የተሻሻለ/ያገሬውን ዯም 

የያ ወዯ 35 የሚሆኑ ወዯ 3.6 ሚሉዮን ሉትር በዒመት የሚመርቱ ኮሜርሻሌ የወተት ፋርሞች፣  ወዯ 5 

የአሳማ ፋርሞች፣ 5 የመኖ ፋርሞች፣ ወዯ 97 መናፈሻ ውበት ተክልችና አበቦች ጅምሊ አምራችና ሻጭ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ዴርጅቶች  ወዯ 20 የሚሆኑ ኮሜርሻሌ አበባ ፋርሞች፣ ከ1000ሄ/ር በሊይ አትክሌት ማሳዎች፣ ከ1 መቶ 

ሺ የማያንስ ፍራፍሬ (አቡከር፣ አቮካድ፣ ማንጎ፣ ሙዛ) ዙፎች፤ ወዯ 10 000ሄ/ር የመስክ ሰብልች፣ 20 

በሊይ የአሳማ እርሻዎች፣ ወዯ 8000 የሚሆኑ የበግና ፍየልች፣ ወዯ 9000 አህዮችና ከ500 በሊይ ፈረስና 

በቅልዎች ከፍተኛ የኑሮና ህይወት ምንጭ በመሆን ይስተናገደባታሌ፡፡  ከዘህም ጋር ከ50 የማያንሱ 

የተሇያዩ ኢንደስትሪዎች አለ፡፡ ስሇዘህም የከተማ ግብርና ሲነሳ በሀገር ዯረጃ በየዒመቱ ወዯ ከተማነት 

በሚገቡ በ10ሺህ ሄ/ር የሚገመቱ መሬቶች ውስጥ የሚገኙ የሰብሌም ይሁን የእንስሳት እርሻዎችን ታሳቢ 

ባዯረገ ሉታሰብበት የሚገባው ጉዲይ፣ ከኢንደስትሪና ላልች ብክሇት ነፃ የግብርና አመራረትን ሇማስፈን፣ 

የሚስማሙና የሚመጥኑ ቴክኖልጂዎችን ስሇመጠቀምና ዯረጃውን የጠበቀ ፕሮሴሲንግ አመራሮችን 

ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ ምክንቱም ከተማ ውስጥና በከተሞች መካከሌ የሚከወን ግብርና ሚናው እያዯገ 

የሚሄዴ ነገር ግን ሇብክሇት በእጅጉ የተጋሇጠና የሚከወንበትም ዋንኛ መነሻ አካባቢው ከበካይ 

ኢንደስትሪዎችና ተቋማት ጋር በመጋፋት ስሇሆነ ብቻ ነው፡፡ 

የግብርና ብዝሃ-ህይወት  
 

ኢትዮጵያ በዒሇም ካለት የብዛሃ ህይወት ማዔከሊት (መነሻ/ተሇያይነት) አንዶ መሆኗን የሩሲያው ዛነኛ 

ተመራማሪ የቫቪልቭ ስራዎች ያሳያለ፡፡ የእንስሳት፣ የውሃ ውስጥ፣ የከርሰ ምዴር ረቂቅ ዖአካሇት፣ 

የእፅዋት ዒይነቴዎች በዛህች ሃገር በብዙት ይገኛለ፡፡ ባገሪቱ ከተጠሇለ ከ277 አጥቢዎች 27ቱ፤ ከ6000 

አካባቢ ዔፅዋት ወዯ 600ዎቹ፤ ከ861 በራሪዎች ወዯ 29ኙ፤ ከ180 የውሃ አንስሳት ወዯ 45ቱ የኢትዮጵያ 

ብቻ እንዯሆኑ ተመዛግቧሌ፡፡ አነዘህም ሀብቶች ባለበት ሁኔታ ሁለ ከገንዖብ በሊይ ጥቅሞች 

እንዲበረከቱና የዒሇምም ትኩረት ነጥብ ሆነው እንዯቆዩ ብ ተብሎሌ፡፡ ሇበርካታ ጥናቶች መነሻ፤ 

ሇሀብቶቹ ቀጥታ ባሌሆነ መንገዴ መዙመትም ምክንያት ይሆናለ፡፡  ይሁን እንጂ ከሌማተ-ጥቅምና 

ህብረተሰባዊ ኑሮ ዋስትና አንፃር ይሌቁንም ከውጭ የተዋስናቸው ዒይነቴዎች የበሇጠ ዋጋ ፈጥረዋሌ 

ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በሰብሌ ምርምር ቴክኖልጂ ወጥቶሊቸው ጥቅም ከሚሰጡት 120 ዒይነቴዎች ውስጥ 

ወዯ 76 በመቶ የሚሆኑት ከውጭ ሃገር መጥተው የተሊመደቱ ሲሆኑ በችግር ፈቺነትና የኑሮ ዋስትና 

ዴርሻቸውም ይኼንኑ ያህሌ ሚና እንዲሊቸው ማየት ይቻሊሌ፡፡ ዛርዛር ጥናት አይኑር እንጂ 

ኮሜርሻሊይዛዴ የሆኑት ረቂቅ ዖአካሊት (ምሳላ እርሾ፣ ኢንደስትሪ ማዋሃጃዎች ወዖተ..)፤ ዯን ውጤቶች 

(ባህር ዙፍ፣ የሚገቡ እንጨት ውጤቶች ወዖተ..)፤ እንስሳት(የወተት ሊሞች፣ ዔንቁሊሌና ስጋ ድሮዎች) 

ከሀገረ-ኢትዮጵያ መነሻ ዒይነቴዎች ያለት ከሩብ የሚበሌጡ አዯለም፡፡ ይህ ማሇት 1ኛ/ ሀገሪቱ ምንም 

እንኳን ዒይነቴዎች ሃብት ይዙ ብትገኝም ወዯ ጊዚው የኢኮኖሚና ኑሮ ዋስትናነት (ኮሜርሻሊይዛዴ 

ሽግግር) የተዯረገው ውጤት እዘህ ግባ የሚባሌ አሇመሆኑ፤ 2ኛ/ የሀገሪቱ ስነ- ምህዲር የዒሇምን ተሊማጅ 

ስነ-ፍጥረታት /ብዛሃ-ዒይነቴዎችን/ ሇማስተናገዴ ከፍተኛ አቅም እንዲሇው (ከ115 ሜ ከባህር በታች አስከ 

4600 ሜ ከባህር ጠሇሌ በሊይ) በዘህኛውም እጅግ ተጠቃሚ እንዯሆነች፤ 3ኛ/ በአንዴኛውና ሁሇተኛው 

በተያያዖ ምክንያት ያሊትን የዒይነቴዎች ሃብት እያጣች (ባሇማሌማት/በመተካት/በስፔሻሊይዚሽን/አሳሌፎ 

በመስጠት) የምትሄዴ መሆኑን ያሳያሌ፡፡  

 

 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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የተሇያይነት ሀገር በመሆን በተሇየ የሚገኘው ፋይዳ ምንድነው?  
 

የግብርና ኢንሰትሩመንቴሽንና አውቶሜሽን  
 

ከ300-1500 ዒመት በፊት ትውሌዴ ከኢንቬንሽን አስከ ኮሜርሻሊይዚሽን ዐዯቱን መጨረስ የተቻሊቸው 

የግብርናው ሊይ ማምረቻ እንዯነማረሻ ወይም ማቀነባበሪያ እንዯነእንጀራ መስሪያ መሳሪዎችን እናገኛሇን፡፡ 

የሚቀጥሇው የኢኖቬሽን ግኝት (version) በተሳካ ሁኔታ ዜሮ መግጠም ሳይችሌ የሇፉትን አመቶች 

ሲጎተት ቆይቷሌ፡፡ ስሇዘህም ባሇፉ መሰረታዊ ኢንስትሩምቴሽን ግኝቶች ሊይ የቆመ ዒይነት አስኪመስሌ 

ግብርናው ጥገኛነቱን አቆይቷሌ፡፡ የመጀመሪው ያሇቀ ዐዯትን ሇማስቀጠሌ ያሌቻሇው የኛን ጨምሮ 

ያሇፈው አራት፣ አምስት ትውሌዴ ከሚጠበቅበት የወዯቀ ትውሌዴ ሆኖ ቆይቷሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ያ 

ዖመናቸውን በውሌ መጥቀስ የማንችሊቸው የሀገሬው አንጡራ የግብርና የማምረቻ ወይም ማቀነባበሪያ 

መሳሪዎችና እስካሁን አስተማማኝ ሇዋጭ ያሊገኙት እንዯ የማረሻ፣ የአረቄ ማውጣት፣ የጠሊ መጥመቅ፣ 

የእንጀራ መጋገር፣ የጎተራ፣ የምግብ ዛግጅቶቻችን፣ የማጓጓዣ ሁኔታዎቻችን መከወኛ መሳሪዎችን ስናይ 

ሇዖመናት ተኪ ናፋቂ ሆነው እናገኛሇን፡፡ በእርግጥ ብ ክርክርና ሰበቦችን አንስቶ ማፍረጥ ይቻሌ ይሆናሌ 

ስዔሌ 12ን ጨምሮ እውነቱም አሁንም የህብረተሰቡ ባህሊዊ የዖመናት ግኝት ጥገኛ መሆናችንን መሳት 

አንችሌም፡፡  

 

ስዔሌ 12፡ የኢትዮጵያ እርሻ ይዜታ፣ ሜካናይዚሽን ዯረጃና ከፋይናንስ ተዯራሽነት አንፃር ሲታይ  

(ምንጭ፡ ግብርናና ገጠር ሌማት ሚኒስትር 2014 እኤአ) 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሃሳቦች 

 የግብርናው ዖርፍ ሃይልች የሚገመቱበት የፖሉሲ ነገርን ሰናይ ከፖሉሲ ክፍተት ይሌቅ ያለ ፖሉሲዎችን 
ግብ በመናበብ መነፅር ከመረዲት ጉዴሇት ወይም ተከትል መሬት ካሇማስነካት የተነሳ ብ የክፍተት 
ምንጭ በገሀዴ ይታያሌ፡፡ ሇምን? 

 ግብርና ስርዒቱ የዒመታዊ በጀቱን አስከ እጥፍ ሃብት በሚያፈሱ አጋሮች እንዯሚከወን ማየት ይቻሊሌ፡፡ 
እነዘህ ከብዴር፣ ትብብር፣ ርዲታ፣ ፕሮጀክትና ኢንቨስትመንት የተገኙ ሀብቶች የተቀናጁበትና 
የሚፈጥሩት የመዯማመርና ክፍተት የመሙሊት ሁኔታ አይታይም፡፡ 

 የውጭ ገበያ የግብርና ምርታችን አሁንም በጥሬ ምርት ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ቡና፣ ሰሉጥ፣ 
ኑግ፣ ሱፍ፣ ሽምብራ፣ ቦልቄ፣ ምስር፣ ማሾ፣ ፋሶሉያ፣ ቲማቲም፣ ልሚ፣ ዴንች፣ ብርቱካን፣ ሽንኩርት፣ 
ማንጎ፣ አቮካድ፣  ፓፓያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ስጋ፣ ግመሌ፣ ቀንዴ ከብቶች፣ በግ እና ፍየሌ ወዯ ውጭ ገበያ 
በአብዙኛው ከአፍሪካ ውጪ ትሌካሇች፡፡ ዔሴት ተጨምሮ የገበያ ዋጋን የሚወስዯው ምርታችን በእጅጉ 
ትንሽ ነው፡፡ ከገበያ የምናገኘው ጥቅምም ሁላ ካሰብነው በታች ብቻ ሳይሆን የዔዴሌ ወይም ባጣ ቆየኝ 
መሆናችን ተፈታታኝ ክስተት ነው፤ ካሇመሰሌጠን የመጣ የተወዲዲሪነት ማነስ ምሌክትም ነው፡፡ 

 የግብርና ምርታችን አጠቃቀምን ስንመሇከት በከፍተኛ ዯረጃ በዒይነት፣ ጥራትና፣ ብዙት እያዯገ ነው፡፡ 

ባሇፈው 22 ዒመታት   የህዛብ ብዙት ከ60 ወዯ 100 ሚሉዮን፡ የዋና ዋና የመስክ ሰብሌ ምርት ከ92 

ወዯ 270 ሚሉዮን ኩ/ሌ፤ ምጠናውም ከ1.5 ወዯ 2.9 ኩ/ሌ በሰው በዒመት ዯርሷሌ፡፡ በሀገሪቱ 

ከሚሉዮን የማያንሰው የተሇያዩ ዒሇም ህዛቦች መኖሪያ እየሆነች በመጣች ቁጥር እንዱሁም የተወሰነው 
ዚጋ የመክፈሌ አቅም መጨመር ሳቢያ የባህሌ መዯበሊሇቅን ጨምሮ የፍሊጎት ዒይነትና ጥራት እንዱሁ 
እያቀና ይገኛሌ፡፡   

 አሁን ሊይ የኢትዮጵያ ግብርና አንዴም በአነስተኛ ባሇይዜታ፣ በኮሜርሻሌና ላልች (የምርምር፣ 
የመንግሰት ወዖተ..) ያሇበሇዘያም በትርፍ አምራች፣ ከእጅ ወዯአፍ አምራችና ምርት አጠር ብሇን 
ሌንሇያየው እንችሊሇን፡፡የሶስቱ እርሻዎች አብሮ መኖር ሇውጥን ሇማፋጠን ምን ያህሌ ያግዙሌ? እንዳትስ 
ተያይዖዋሌ? ብል በነሱ ማካከሌ የተሻሇ መስተጋብራዊ አሰሊሇፍን መመስረት ይሻሌ፡፡ ይህም የቴክኖልጂ 
ሽግግርን፣ የአሰራር ባህሌን መወራረስ፣ መሰሌጠንን፣ ውጤታማነትን፣ በተሻሇ ሇማፋጠን ማገን 
ማረጋገጥ ነው፡፡ 

 አሁን ሊይ የዯረስንበት የግብርና ሊይ ዔውቀት ተፅዔኖ ከ1990ዎቹ መገባዯጃ በፊት በነበሩት፣ አነስተኛ 

ማሰሌጠኛ ማዔከሊትን ጨምሮ በዋነኛነት እንዯነ ሏረማያ፣ ሃዋሳ፣ ጅማ፣ አምቦ ዩኒቨርሲቲዎች ታሪካዊ 

ዲራ ሊይ የተንጠሇጠሇ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ ምንም አንኳን አሁን ሊይ ከ15 በሊይ ግብርናን አስተማሪ 

ዩኒቨርሲቲዎች ቢኖሩም… ዲሩ የግብርና ክህልት፣ ትምህርትና ስፔሻሊይዚሽን ዯካማ ትኩረት ይዜ አሇ፡፡  

 የአሁኑ ዒሇም የግብርና ሌማት ዔውቀት መራሽ፣ ገበያ አሸናፊ፣ ኢንደስትሪ መጋቢ፣ ረቂቅነትን በያዖ 
የሚተገበር፣ ፕሮዲክት ዱዙይን የሚመራው ነው፡፡ በኢትዮጵያ የግብርናው ሊይ ዔውቀት አሁን ሊይ ባሇው 
ሁኔታ ተበታትኖና ውሌ ባሌያዖ አኳኋን ተበሳቁል ወይም ተናውጦ መዖመንን ማምጣት በማይችሌበት 
ሁኔታ ሊይ ያሇ ይመስሊሌ፡፡ 

  የተነቃቃ የግብርና ቴክኖልጂ አጠቃቀም በፐብሉክ ዖርፉ ቢኖርም ወጥነት ያንሰዋሌ፡፡ የስፔሻሊይዚሽን 
አመራረት ሃሰብ ዒመታት ያሳሇፈ ቢሆንም ያሇው ዔዴገት ዲተኛነት የሚያጠያይቅ ዯረጃ ሊይ ነው፡፡ 
የቴክኖልጂዎች ዋጋ አሇካክና ዋጋ አሰጣጥ ስርዒትም የሇም፡፡ ከዘህም ጋር የግለን ሴክትር ከመንግስት 
ስርዒቱ አሰራር ጋር የሚያገናኝ የቴክኖልጂ ቅንጅት ወይም ሽግግር ጉዲይ ግሌፅ አዯሇም፡፡  በተሇይ 

በሀገር ውስጥ በምርምር ተቋማት የፈሇቁ ቴክኖልጂን መጠቀም ዯረጃ ስናይ ከ50በመቶ በታች 

ውጤታማነት ሊይ የተመሠረተ ሆኖ ይገኛሌ፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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 የተፈጥሮ ሃብት መሰረት የሆኑት መሬት፣ ውኃ፣ አየር፣ ብዛሃ-ህይወቶች የግብርናውን አቅም የሚወስኑ 

ናቸው፡፡ በሀገራችን ግብርናው በተፈጥሮ ሀብቱ በተሇይም በአፈርና ውኃው ጉዲት መባባስ ሊይ ተንተርሶ 

የሚተገበር የስራ ዖርፍ ነው ቢባሌ ሃሰት የሇውም፡፡ በ1.9 ቢሉዮን ቶን የሚሇካ አፈር ከሃገራችን 

በሚወጡ 12 ያህሌ ተፋሰሶች ከ112 ቢሉዮን ሜትር ኩብ ውኃ ጋር ወዯ ውጭ ይሻገራለ፡፡ ምናሌባትም 

ይህ ምን ያህሌ አዱስ የግብርና መሬት መፍጠር እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ፡፡ 

 በኮረብታማዋ ሀገር ኢትዮጵያ የተራራ ግብርና የስፔሻሊይዚሽን አቅም አበጅቶ ራሱን ይዜ መውጣት 
ያሇበት አንዴ ዖርፍ መሆን ያስፈሌጋታሌ፡፡ 

 የግብርናው አዱሰ ትውሌዴ ተብል ሉቆጠር የሚችሇው እያቆጠቆጠ ያሇው የኢንደስትሪ ግብርና፣ የግሪን 
ሃውስና ላልች ፕርሲሽን እርሻዎች፣ የማቀነባበሪያ ግብርና፣ የመስኖ መር እርሻዎችን፣ የወተትና 
ዔንቁሊሌና ዒሳ ግብርና፣ የክሊስተር እርሻዎች ግብርናን ያጠቃሌሊሌ፡፡ እርሻዎቹ የባህሊዊ ግብርናውን 
ይዖትና ቅርፅ በመቀየርና ወዯአንዴ ከፍታ ዯረጃ በመውሰዴ ወሳኝ መንገዴ ጠራጊ ሆነው ይገኛለ፡፡  

 ኢትዮጵያ በዒሇም ካለት የብዛሃ-ህይወት ማዔከሊት (መነሻ/ተሇያይነት) አንዶ መሆኗን የዛነኛው 

የቫቪልቭ ስራዎች ያሳያለ፡፡   በሀገሪቱ ከተጠሇለ ከ277 አጥቢዎች 27ቱ፤ ከ6000 አካባቢ እፅዋት ወዯ 

600ዎቹ፣ ከ861 በራሪዎች ወዯ 29ኙ፣ ከ180 የውኃ እንስሳት ወዯ 45ቱ የኢትዮጵያ ብቻ እንዯሆኑ 

ተመዛግቧሌ፡፡ አነዘህም ሀብቶች ባለበት ሁኔታ ሁለ ከገንዖብ በሊይ ጥቅሞች እንዲበረከቱና የዒሇምም 
ትኩረት ነጥብ ሆነው እንዯቆዩ ብ ተብሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ ከሌማተ-ጥቅምና ህብረተሰባዊ ኑሮ ዋስትና 
አንፃር ይሌቁንም ከውጭ የተዋስናቸው ዒይነቴዎች የበሇጠ ዋጋ ፈጥረዋሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ 
ብዎቹ የምግብ ሰብልች፡ ዔንቁሊሌና ወተት፣ እርሾና ማዋሃጃዎች፣ በከፍተኛ ሃብት የሚገቡ የዯን 
ውጤቶች ወዖተ መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

 ከ300-1500 ዒመት በፊት ትውሌዴ ከኢንቬንሽን አስከ ኮሜርሻሊይዚሽን ዐዯቱን መጨረስ የቻሇው 

የግብርናው ሊይ ማምረቻ ወይም ማቀነባበሪያ መሳሪዎችን እናገኛሇን፡፡ የዖመነ ኢኖቬሽንን በማምጣት 
ያሇቀ ዐዯትን ሇማስቀጠሌ ያሌቻሇው የኛን ጨምሮ ያሇፈው አራት አምስት ትውሌዴ ከሚጠበቅበት 
አንፃር የወዯቀ ትውሌዴ ሆኖ ቆይቷሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ያ ዖመናቸውን በውሌ መጥቀስ የማንችሊቸው 
የሀገሬው አንጡራ የግብርና ነክ መሳሪዎችና እስካሁን አስተማማኝ ሇዋጭ ናፋቂ ሆነው እናገኛሇን፡፡   

 የግብርና ሊይ ሃይልች የሃይሌ የበሊይነት ሉይ የሚችለትና ዖርፉን አሸናፊ ሉያዯርጉ የሚችለት 
በተፈሊሊጊነት በተያያ መጠን ብቻ ነው፡፡ ሁሇት፣ ሶስት፣ አራት ቢዯመሩ ዖጠኝ የሚሆኑት 
ማንነታቸውን ሳያጠፉ ነው፡፡ የሃይሌ የበሊይነት ያሇውን ዖጠኝን ሇመገንባት ተፈሊሌገው ከመዋሃዲቸው 
የተነሳ ግን አይታዩንም፡፡ በግብርናው ዖርፍ የየትኛውም ሰንሰሇት መከሰት ዋናው ምክንያት ሇብቻ 
ሇመቆምና መስራት ከመሞከር ወይም በወቅቱ ተናብቦ ካሇመስራት የሚመጣ ከቅጣት መሌስ ቁጭት 
አሰራር ብሂሌ መገሇጫ መሆኑ ግሌፅም አሳሳቢም ነው፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ምዕራፍ ሶስት 
 

የግብርና አሰተምህሮት ተፅዕኖ እና የዘርፉ ስልጣኔ  
 

የግብርና መሰሌጠን መሪ ሃሳብ ባሇው ዔውቀት መራሽ ትግበራና ዱሲፕሉን ሊይ ይመሰረታሌ፡፡ ሀገሮች 

ግብርናቸውን በዔውቀት ሇመምራት የሚገዯደት ያሇቸውን የተፈጥሮ ስጦታ በመንተራስ ግብርናዊ 

ስራዎቻቸውን ሇማጣጣም ብልም በማበሊሇጥና ዋንኛ ነጥቦቸን በመውጣት የበሇጠ በማተኮርና 

ሌዔቀትነታቸውን በመፍጠር በተወዲዲሪነት መዴረክ ሇማሸነፍ ሲለ ነው፡፡ ይህ የጊዚ፣ የሁኔታ፣ 

የዔውቀት፣ የሃብት፣ የሳይንስና ምርምር፣ ኢኖቬሽን፣ ፖሉሲና አበረታች ሃይልችን በማጣመርና 

በመምራት ዙሬ ሊይ ብዎቹ ኋሊ ቀርነትን ተሻግረውት ሇኛ በረከት ሲሆኑን እናያቸዋሇን፡፡ ከውቅያኖስ 

እየተጋፋ የሚኖረው ኔዖርሊንዴ የዒሇም አንደ የመጠቀ ግብርና ማዔከሌ የሆነው፣ የውኃ እጥረት 

የሚያንገሊታት እስራኤሌ የፍራፍሬና የመጠቀ መስኖ አሰራር ማዔከሌ የሆነችው፣ የወተት መሪ የሆነችው 

ህንዴ፣ የስንዳ ማዔከሌ የሆነችው ካናዲ ወዖተ.. ሇምንዴነው ብንሌ ምሊሹ ከሊይ ከተጠቀሰው ውስጥ 

ነው፡፡ ከፖሉሲያቸው ቅኝት ጋር በማጣጣም የትግበራ ሊይ ሁኔታዎችን አሟሌቶ ሳይንስ መራሽ ዔውቀትን 

መሬት በማስነካት ብዎች የግብርና ሊይ ጥያቄን አሸነፉ፡፡ ተወዲዲሪ ግብርና ከተፈሇገ ሌክ እንዯ ወተት 

ሊም በቂ እንክብካቤ፣ ጥበቃ፣ የተስተካከሇና ተስማሚ ምገባ (ግብዒት፣ ኢንቨስትመንት፣ ቴክኖልጂ) 

እንዯሚሻ  መሳት የሇበትም፡፡ ይህ ባሌሆነበት ሁኔታ ወትት ይገኛሌ በቂ አዯሇም፤ ወተት ይገኛሌ 

ተወዲዲሪ አዯሇም፤ ወተት ይገኛሌ ሊሟ ግን ወዯ ማይፈሇግ ጉዲት ታዖቀዛቃሇች፤ ወተት ይገኛሌ ገበያ 

አያሸንፍም፡፡  እኛስ ምን ይቀረናሌ? 

 

የኢትዮጵያ ግብርና ስልጣኔ እና ክፍሇ አህጉራዊና-ዓሇማዊ  

መነሻ ሁኔታዎች  
በተቃራኒ ሚዙን ዒሇም በአንዴ ጎኗ ክፍተኛ የምርት መትረፍረፍ 

በላሊው ከፍተኛ የምርት እጥረት እያስተናገዯች ነው፡፡ መሇመኛ ሊይ 

የዋለትንና ሁላ ፈገግ ብሇው የሚታዩ የአፍሪካና የእስያ መሇመኛ 

ፊቶችን ሇምግብ እጥረት፣ የምዔራቡን ዒሇም የተገሇበጠ እምብርት 

ሇውፍረት በሽታ ማጣቀስ የተሇመዯና የአዯባባይ ምስጢር ነው፤ 

የሁሇቱም የመጋቢም… የሞት መንገዴም በግብርናው ጠርዙጠርዛ 

መሆኑን ሌብ ይሎሌ፡፡ የአሁኑ የዒሇም የግብርና መሬትም በብዎቹ 

ቦታዎች ወዯ መሟጠጥ እያመራ ሲሆን ምናሌባትም በአፍሪካ ብቻ 

ብ የሚያግዯረዴር ያሌሇማና የተባሇሇት ግን ዯግሞ ህዛቧን ሉመገብ 

ያሌበቃ የግብርና መሬት ባሇቤት ሆና ትገኛሇች፡፡ እናም የአዯገው ዒሇም 

የግብርና ኢኖቬሽንና ሳይንስ እንዳት በትንሽ ቦታ ሊይ ትሌቅ ማምረት 

ይቻሊሌ በሚሌ ሊይ ያጠነጠነ ፍሇጋ ሊይ ነው፡፡ ከየትኛውም ዖርፍ በሊይ 

ወሳኝ የሆነው ግብርና የፈተናዎችም ሁለ ማዔከሌ እንዯሆነ 

ይሰመርበታሌ፡፡ ያዯገው ዒሇም የጅን ግብርና፣ ዱጂታይዛዴ ግብርና፣ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ፕሬሲሽን ግብርናን፣ ግብርና አውቶሜሽን፣ ሮኾቦቲክ ግብርናን፣ አዱስ የግብርና ዒሇም መፍጠርን ወዖተ. 

በጥቅም ሊይ በማዋሌ ወይም ሇማዋሌ በመትጋት ከተሌመድው የግብርና ሃሳብ ይሌቅ ሩቅ ርቀት ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ ይህ የሰሇጠነ ዯረጃ የራሱ የሆኑ ይዜታዎችንና ተፅዔኖ ዜኖችን በማስፋፋት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

በአፍሪካም ይሁን በላሊው ዒሇም ግብርና የዔዴገቱ ሁለ ወሳኝ ማጠንጠኛ ዯግሞ የምግብ፣ መኖ፣ 

ጭረትና ሃይሌ ምንጭ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ይጠበቃሌ፡፡ በቀጣና ዯረጃም የሰሜናዊው፣ ከፊሌ-ሳህራ እና 

ዯቡባዊ ጫፍ ቀጣናዎችን ክፍል ማየት ይቻሊሌ፡፡ የአፍሪካ ክፍሇ ሀጉራዊ ግብርናዊ ዔይታም በቅርቡ 

ከ2015-2025 እኤአ በተተሇመው የማሊቦ ዱክሊሬሽን የሆነው Comprehensive Africa Agriculture 

Development Program (CAADP) ውስጥ ይጠቃሇሊሌ፡፡ በዘህም ሰነዴ የ6 በመቶ ግብርናዊ ዔዴገትና 

የሀገሮች የግብርና ሊይ ኢንቨስትመንት አንዱያዴግ ያዛዙሌ፡፡ ሰነደ የአፍሪካን ግብርና መፃኢ ዔዴሌ የያዖ 

ወካይ መመሪያ ተዯርጎ የሚወሰዴ ሲሆን በትኩረት ዯረጃም አራት ስትራቴጂያዊ ዋንኛ የትኩረት ነጥቦች 

አለት፡፡ እነሱም፡ 1ኛ/ በአነስተኛ ግብርና ይዜታ ሊይ ዖሊቂ ምርታማት፣ 2ኛ/ የገበያ ተወዲዲሪነትን፣  3ኛ/ 

ፈታኝ ተፈጥሯዊ ሁኔታን ተሊምድ መኖርንና 4ኛ/የተፈጥሮ ሃብትን ስሇማበሌፀግ ያትታሌ፡፡ ይህ ገዢ 

የአህጉሪቱ የግብርና ሰነዴ በዔይታ አንፃር በትናንሽ ይዜታ ሊይ ተመስርቶ ስር-ነቀሌ (ትራንስፎርሜሽናሌ) 

ግብርናን ማምጣት ማሇሙ የገበያ ስርዒቱንም በአህጉሩ ውስጥ ትኩረት አሇማዴረጉ፣ በተግባርና በስኬት 

ስሇመገሇፁ የሚያሳስብ ይሆናሌ፡፡ ስሇዘህም የዘህ መፅሃፍ ፀሃፊም ሃሳብ የግብርና መዋቅሩ አብሮ ስር-

ነቀሌ መዋቅራዊ ማሻሻሌ ካሌመጣ፣ ነባራዊው ሁኔታ አፍሪካንም ይሁን የኛን ዖይቤ ተከትል ብም ከዘህ 

ፈቅ እንዯማያዯርግ ያምናሌ፡፡ የኢትዮጵያ ግብርና በዔዴገት ወዯኋሊ የቀረውንና የተዖበራረቀ ግብርና 

የሚታይበትን የከፊሌ ሳሃራ ቀጣና የሚጋራ ሲሆን በርካታ መዋቅራዊ ሇውጦችን ማዴረግ የሚጠበቅበት 

ይመስሊሌ፡፡ በዘህ ሊይ ሀገራችን የጀመረችው አግሮ-ኢንደስትሪ ክሊስተር በእርግጥም ወሳኝ መገጣጠም 

ሲሆን አብሮ ግን ክፍተት መዛጊያ መሳሪዎችን /ቱልች/ በማበጀት ቅዴመ ማስጠንቀቂያ ነጥቦችን 

መቀመር፣ እንዳት ከአዯጋ በፊት መዖጋት እንዯሚገባ ማስመር ጥሩ ነው፡፡  

 

የግብርና አስተምህሮትና የሇውጥ ኃያልነት 
 

በንጉሱ ዖመን የዒሇማያ ግብርና ማሰሌጠኛ ኮላጅና እርሻ መካነ ጥናት የተመሰረተበት መነሻ በአፍሪካ 

የሌዔቀት ማዔከሌ ሆኖ ከነ ማኬሬሬ፣ ናይሮቢ፣ ዲረኤሰሊም  ዩኒቨርሰቲዎች ጋር በመሰሌ የተመሰረተ ተቋም 

እንዯነበርና በዋነኛነትም የኢትዮጵያን ብልም የአፍሪካን የግብርና በስሌጣኔ መስመር ሊይ ሇመምራት 

አንዯነበር ይነገራሌ፡፡ በሀገራችን አስካሁን ባሇው ሁኔታ ካለ ወዯ 56 ዩኒቨርሰቲዎች ከ80 በመቶ በሊይ 

የሚሆኑት የግብርና ዱፓርትምንትና ኮርስ ሳይቀር እንዯ ቅርጫ ተካፍሇው እያስተማሩ ነው፡፡ ግብርናችንን 

የሚነካ የሚያሇዛብ አስተምህሮት፤ የተሇያይነትን ፀጋ መሰረት ያዯረገ ስርዒትን፣ የየፈርጆች ክህልትን 

በሌዔቀት ሀሳብ የገነባ ወዖተ.. ግብርና ማየትን ይጠይቃሌ፡፡ የሆነ ሆኖ የተዯረጉት መሰረት መዋቅሮች 

ትኩረትን ያሳያሌ ሉባሌ ይችሊሌ፤ ዲሩ ግን ምንዴን ነው ሚዙኑ መሆን ያሇበት ብል እንዯ ሀገር ከታየ 

አሳሳቢ ጉዲዮች አለ፡፡ እነዘህ የዖርፉ አስተምህሮት ተቋማት በየዒመቱ ከ3000 እስከ 5000 የሚገመቱ 

በሙያ መስመር የሚሻሙ የመጀመሪያ ዱግሪ ተመራቂዎችን ያስመርቃለ፡፡ በእርግጥ እየወጣ ያሇው ኃይሌ 

ብቃት እንዳት ነው? የአህጉሩን ተሌዔኮ ባንዴ ወቅት ወስድ የጀመረው የዒሇማያው ግብርና ማስተማሪያ 

ማዔከሌ …በዔዯገቱና ዒሇምአቀፋዊ ተወዲዲሪነቱ የት ዯረሰ? እነ-ማኬሬሬ ዩኒቨርሲቴ በዒሇም 

የዩኒቨርሲቲዎች ዯረጃ የት ናቸው? ብሇን ካሌጠየቅን…ያዛ-ሇቀቅ የመራው ኢንስቲትዩሽናሌ 

አስተዲዯጋችንን መኮነን ወይም ይበሌ ማሇት አንችሌም፡፡ ማኬሬሬ ዩኒቨርሲቲ በምስራቅ አፍሪካ መሪ 

(3ኛ ዯረጃ አካባቢ) ከሚባለት ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ የሚጠቀስ ሲሆን በዒሇም አቀፍ ወዯ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[49] 

 

500ኛ አካባቢ ሲሆኑ፤ ሀሮማያ በአፍሪካ ወዯ 190ኛ በዒሇም ዯግሞ ከሺኛ በሊይ ሊይ የተመዖገቡ 

ናቸው፡፡ 

ሊሇፉት 50 ዒመታት የግብርና አስተምህሮት በኢትዮጵያ በመሰረታዊነት የውጭ አስተምህሮትንና 

መፃህፍት ተከትል ሲሰጥ የቆየ እንዯሆነ መናገር ይቻሊሌ፡፡ ሇዘህም ዋንኛው የማስተማሪያ መፃህፍቶቹን 

ምንጭ ማየት በቂ ነው፡፡ በገዢነትም የግብርናን ሳይንስና ዔዴገት በቲዎሪ ዯረጃ ተማሪውን በማስታጠቅ 

የማብቃት ግብ ሊይ ተሰርቷሌ፡፡ ቲዎሪን ከተግባር አገናኝቶ ከማስተማር አንፃር በተሇያየ ምክንያት 

ማሇትም ከካሪኩሇም አንፃር ወይም በአተገባበር አንፃር አነስተኛ የትኩረት አንጓ ሆኖ ይታያሌ፡፡ 

የሚወጣው ተማሪ ከተግባራዊ ክህልት ይሌቅ ወዯ ቲዎሪ የሚያዖነብሌና ይህንንም በሚያንፀባርቅ  ስብዔና 

የተገነባ ባሇሙያ ሆኖ የሚገኝበት ዋና ምክንያትም ይሄው ነው፡፡ የሀገሩን ተግባራዊ  ጥያቄን ከመመሇስ 

ይሌቅ ቲዎሪያዊ ጥያቄን መመሇስ ይቀናዋሌ፡፡ የተግባር ጥያቄ መመሇስ የሚጀምረው ከቀጣዮቹ 5 

ዒመታት ወይም በሊይ ሌምዴ ከቀሰመ በኋሊ ነው፤ ይኼውም ዋጋ አሇው፡፡ ሇተግባራዊ  ትምህርት 

የተገነቡ ፋሲሉቲዎችና መሰረተ ሌማቶች ብ ቢሆንም የሚፈሇግባቸውን ስራ አሌተሰራባቸውም፡፡ 

በርካታ አውራ መምህራን ከቢሮ ማረፊያ ቦታ ይሌቅ ታሊሊቅ መሪ የምርምርና ሳይንስ ሊብራቶሪ መፍጠር 

እንዱችለ መበረታታት ይጠበቃሌ፡፡ በአንዲንዴ ሁኔታ አስተምህሮዎቹ የባሰውን  ከሀገራችን የግብርና 

ባህሪ ጋር ያሇመያያዛና ያሇመገናኘት ክፍተቶች እናያሇን፡፡ እናም የዩኒቨርሳሌ ሳይንስ ስር በወዯቀ 

አስተምህሮት የበሇጠውን ሽፋን ይወስዲሌ፡፡ በላሊም ረገዴ በትምህርት ስርዒቱ ውስጥ ጥሩ ውጤት 

በማምጣት የሚመሇመለ መምህራን ባሊቸው ውስን ተግባራዊ ተጋሌጦሽ ያሇፈውን ባህሌ ሇመስበር 

ይቸገራለ፡፡ በእርግጥ ከከፍተኛ ሁሇተኛ ዯረጃ ጀምሮ የፊተኞቹ የኮምፕርኼንሲቭ (comprehensive) 

ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤቶች የግብርናን ጨምሮ በተሇያዩ ዱፓርትመንቶች መከፋፈሌ ጥሩ የስፔሻሉቲ 

መስመር መነሻ አንዯነበር መታወስ ይችሊሌ፡፡ ዩኒቨርሲቲዎች በዯንብ (Procedure) ዯረጃ 

የሚጠበቅባቸውን የምርምር ዖርፍ በሚፈሇገው ዯረጃ ማስኬዴ አሇመቻሌ ከምንም በሊይ የቲዎሪ መር 

ማዔከሊት እንዱሆኑ አስተዋፅዕ ማዴረጉ አይቀርም፡፡ ሳይንስም ከመወሇዴና ከማዯግ ይሌቅ መገሊበጥ 

የሚገጥመው ከዘሁ መሰረተ ሃሳብ መነሻነት ይመስሊሌ፡፡ እንዯ አንዴ ማሳያ እስካሁን ተመዛግበው 

ከተሇቀቁ 1100 በሊይ የሰብሌ ዛርያዎች ውስጥ የዩኒቨርሰቲዎች ዴርሻ ከ3.5 በመቶ ያሌበሇጠ ዴርሻ 

እንዲሊቸው ባሇፈው ምዔራፍ አይተናሌ፡፡ በርግጥ የተሇቀቁት ሁለም ዛርያዎች ከእነዘሁ ዩኒቨርሰቲዎች 

በወጡ ተመራማሪዎች እንዯሆነ አይካዴም፡፡ የሳይንስ ኢኖሽንና ግኝቶች ሊይ ዩኒቨርሲቲዎቻችን እንዯ 

ላሊው ዒሇም ዩኒቨርስቲዎች አፍሊቂ ሆነው መዴረክ አሌያም፡፡ በአዔምሮ ባሇቤትነት መብት የሚጠበቁ 

ተነጋጅ ሳይንስ ውጤቶች በዩኒቨርስቲዎቻችን የተመዖገቡ ካለ አጅግ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው፡፡ እናም 

ምን እየሆነ ነው ያሇፈው የ50 ና 60 ዒመታት ጉዜ መፈተሽ ያሇበት አሳሳቢ ሁኔታ ይመስሊሌ፡፡  

አንጋፋዎቹን ጨምሮ አሁን ሊይ ከአስር በሊይ ዩኒቨርሲቲዎች በዴህረ-ምረቃ ፕሮግራም (post-

graduate) ዯረጃ ያስተምራለ፡፡ በዋንኛነትም የዘህን ሀገር ግብርና በኤክስፐርትንት የሚመራው ሃይሌ 

መነሻው ከዘህ ምንጭ ሲሆን፣ ሁሇተኛው ዯግሞ በተሇያዩ ሀገሮች ሰሌጥኖ የተመሇሰው እንዯሆነ 

እንገነዖባሇን፡፡ የሁሇቱም ምንጭ ዴህረ-ምረቃ ፕሮግራሞች የየራሳቸው ክፍተት ስሊሇባቸው ዖርፉን 

እያስከፈለት ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡  

1ኛ/ በሀገር ውስጡ ፕሮግራም፡ በሀገር ዯረጃ የተሇዩ የግብርና ስትራቴጀክ ችግሮች ሊይ የመስራት አሰራር 

አሇመኖር፣ ወዯ ተግባራዊ ሁኔታና ፖሉሲ የሚሻገር ምርምርና ግኝት ይሌቁንም በብ አካሄድች 

ተገቢ አሇመሆን፣ ሳይንስ ማገሊበጥ (ስራዎችን መዯጋገም)፣ የሀገር ውስጥ ስራዎች በአባሪነት ወይም 

በዋቢነት ቢሆንም እንኳን ሚዙን በጠበቀ ሁኔታ አሇመታየት (የውጭ ስራዎች ሰሇባ መሆን)፣ አንዴን 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ጉዲይ ከመጀመሪው አንስቶ ዔሴት ጨምሮ በመቀባበሌ በመስራት ወዯ ፋይዲነት አስኪሸጋገር 

ከመከታተሌ ይሇቅ የዛሇሇው-ዛሇሇው አሰራር መብዙት፣ የግኝት ወዯ ኮሜርሻሊይዚሽንና 

ኢንተርፕረነርሺፕ ማሸጋገር ባህሌ አሇመኖርን ማንሳት ይቻሊሌ፡፡  

2ኛ/ በውጭ ሀገሩ ፕሮግራም፡ ከሀገር ውስጡ አሰራር ጋር አሇመግባባትና ግጭት መከሰት በዘህም ሳቢያ 

የ”ፍየሌ ወዱህ ቅዛምዛም ወዱያ” መሰሌ ስሌጠናውን በመሸራረፍ ወዯነባራዊ ሁኔታ ሇማጣጣም 

መገዯዴና ከፍተኛ ዋጋ ማስከፈለ፣ የተሰሩ ጥናቶችና ተግባራዊ ተጋሊጭነቶች በላሊው ዒሇም ነባራዊ 

ሁኔታ መሆኑ ወዯሃጋራችን በቀጥታ መመንዖር አሇመቻሌ ኪሳራን ማየት የተሇመዯ ነው፡፡  

ሇምሳላ አሁን ሊይ እንዯ ፋሽን በባዮቴክኖልጂ ሰሌጥኖ እየተመሇሰ ያሇው ሃይሌ ምን ያህለ ፒፔት ይዜ 

የሊብራቶሪ ስራዎችን መምራት ይችሊሌ ብንሌ የምናገኘው ችግር የበሇጠ ክምር ነው፡፡ ምክንያቱም 

የሚጨበጠው ውጤት የታሇ?፡፡ ስሇዘህ የመጨረሻው ጥያቄም ያሇፉትን ከ3 እስከ 4 ዒስርታት የተመረቱ 

ከ5 እስከ 10 ሺህ የሚሆኑ የማሇፊያ ቴሲሶች ውስጥ ምን ያህልቹ ሇዖርፉ ችግር መፍቻነት ተመነዖሩ? 

ምን ያሀሌ ኢንቨስትመንትስ ወሰደ? ስትሌ ኢትዮጵያ እንዯ ምክንያታዊ ሃገር የምታነሳው ጥያቄ መሆኑን 

መቀበሌ ያሻሌ፡፡  

በ70ዎቹና 80ዎቹ የነበሩት የዩኒቨርሲቲዎች የምርምር ስራ ከአስተምህሮቱ ጎን ሇጎን ከፍተኛ ቦታ የነበረው 

ነበር፡፡ በዘያን ጊዚ ዩኒቨርሲቲዎቹ በነበራቸው የምርምሩ ትኩረትና ተግባራዊ ትምህርት ትግበራ በርካታ 

ዛርዎችን ሇምሳላ አዋሳ 511፣ አሇማ ኮመፖሳይት፣ ጉቶ ወዖተ.. ማቅረብ ችሇው እንዯነበር አይዖነጋም፡፡ 

አሁን ያንን ሁኔታ በከፍተኛ አስተምህሮት በተቋማት በጠነከረ ሁኔታ ማግኘት አይቻሌም፡፡ በላሊም 

በኩሌ የግብርና ማስተማሪያ ተቋሞቻችን በስፔሻሉቲ ተከፋፍል የዖርፉን የዔውቀት፣ ሳይንስና ግኝት፣ 

ምርምርና ችግር ፈቺነት ሊይ ከመሰሇፍ ይሌቅ ሁለንም ሇመሆን ሲሞከሩ ይታያሌ፡፡ ግብርና ሙያ ነው፣ 

ሇዘያውም የሙያ ቁንጮ ምክንያቱም የማይቆጣጠሩትን ህይወታዊና አካባቢያዊ መዖውር በመግራት 

ተገማች ሇማዴረግ ሳይንሳዊ ዖዳ የሚሰራበት የአዔምሮ አቀበት ስሊሇው ነው፡፡ ስሇዘህም አሁን ሊይ ባሇው 

የተቋማቱ የመነካካት አሰራር የጊዚውን ግብርና ጥያቄ መመሇስ አይቻሌም፡፡ ትኩረት-መር ነጥቦች 

በውጤታማነትና የበሊይነት ሉተገበሩ ይገባሌ፡፡ ትምህርት ቤቶች ካሌመሩት መሰረት የላሇው የስሜትና 

ጥራዛ ነጠቅ ዔውቀት ከመሆን አያሌፍም…እናም ወንዛ አያሻግርም፤ የዖሊቂ ጥቅምንም ማሰከበር 

ይቸግራሌ፡፡ ስሇዘህም የዖርፉ ከፍተኛ ተቋማት ባሌተበጣጠሰ መያያዛ የየራሳቸው የሳይንስና ኢኖቬሽን 

የተፅዔኖ ርዔስ /ስፔሻሉዚሽን/ ሉኖራቸው፤ ሀገርንም ሉመሩና በብቃት ሉያወዲዴሩ ይገባሌ፡፡ በእንስሳት፣ 

በሰብልች፣ በአትክሌትና ፍራፍሬ፣ በተፈጥሮ ሀብት፣ በዯን፣ በግብርና ጥበቃ፣ አግሮ ኢንደስትሪ፣ 

በግብርና ስነ-ምግብ፣ በኤክስፖርትና ግብርና፣ አግሪ-ቢዛነስ ኢንኩቤሽን ኢኖቬሽንና ኮሜርሻሉዚሽን፣ 

የባቴክኖልጂ ግብርና  ወዖተ.. ዖርፎች መሪ፣ ተመሪና ተጠቃሚ መኖር አሇበት፡፡  

 

የግብርና ጥናቶች አንድምታና ተፅዕኖ 
 
የግብርናው ዖርፍ ምናሌባትም ከየትኛውም ሴከተሮች ውስብስብና የማይተነበይ እንዯሆነ ተገሌጿሌ፡፡ 

ስሇዘህም በዖርፉ ሊይ በጥናት ዯረጃ ብቻ ከአራት የሚበሌጡ ታሊሊቅ አካሇትን እናገኛሇን፡፡ አነሱም 1ኛ/ 

በመንግስት የዔዴገት ንዯፍ ዯረጃ የሚሰሩ ጥናቶች፡፡ እነዘህም በብዴር ስምምነቶች /ሇምሳላ ከዒሇም ባንክ 

ወይም ተናጠሊዊ ሀገር ሇሃገር/ የሚሰሩትን፣ በውጤቱም በተወሰነ ጊዚ ውስጥ የሚሰሩትንና በዋነኛነትም 

በአማከሪዎች የሚሰሩትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 2ኛ/ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰሩ፤ እነዘህም በመማር 

ማስተማር ሂዯት ውስጥ ያለትን የቤተ ሙከራ፣ ቴሲስ፣ መስክና ፕሮጀክት ጥናቶች ያጠቃሌሊሌ፡፡ 3ኛ/ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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በግብርና ምርምር ተቋማት የሚሰሩ፣ በዋነኛነትም ተግባራዊ ምርምርን የሚይ በይዖታቸው ሰፋ ያለቱን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡ 4ኛ/ የግለ ዖርፍና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የሚሰሩት የፕሮጀክት ጥናትና 5ኛ/ 

የዒሇም አቀፍ ግብርና ነክ ምርምር ማእከሊት (CGIAR) የሚያዯርጉትን ጥናት ይይዙሌ፡፡ ከእነዘህም ላሊ 

እንዯ የኢትዮጵያ ዔዴገት ጥናት ኢንስቲትዩት፣  የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጥናት ኢንሰቲትዩት፣  የኢትዮጵያ 

ባዮቴክኖልጂ ኢንሰቲትዩት በተሇየ ሁኔታ ተቋቁመው አንዯ ተሻጋሪ (ክሮስ ከቲንግ) ጉዲይ ሊይ በሀገር 

ዯረጃ በተሳሇጠ እንዱያገሇግለ የተፈጠሩ ናቸው፡፡ እነዘህ ከሊይ ሇማመሌከት የሞከረኳቸው ጥናቶች 

በየዒመቱ ከ2 እስከ 5 ቢሉዮን ብር የሚገመት የሚወጣባቸው፤ የዖርፉን የተሇያዩ ችግሮች በመተንተንና 

የመፍትሄ ግኝት በመያዛ ሇትግበራ የሚያዯርሱ ስራዎችን ማቅረብን ያጠቃሌሊሌ፡፡  

የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ ጥናት ካገኛቸው ወዯ 300 ያህሌ የግብርና ሊይ ፕሮጀክቶች ብዎቹ 

የ1ኛውን ክፍሌ ይመሇከታሌ፡፡ የመንግስት-ሇመንግስት ፕሮጀክቶችን ብናይ በርካታ የትግበራ ሁኔታዎችን 

ማሰታወስ አንችሊሇን፡፡ ሇምሳላ የግብርና ዔዴገት ፕሮግራም 1 እና 2፣ የምስራቅ አፍሪካ ግብርና 

ምርታማነት ፕሮገራም፣ የጃይካ ፕሮጀክት (JICA)፣ ጂ አይ ዚዴ (GIZ)፣ ኮይካ-ኮፒያ፣ አይ ኤስ ኤስ ዱ፣ 

ወዖተ.. ማየት ይቻሊሌ፡፡ እነዘህ ፕሮጀክቶች በመንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ሙለ በሙለ ወይም በከፊሌ 

የሚተዲዯሩበት ሁኔታ አሇ፡፡ የእነዘህ ፕሮጀክቶች ጠቀሜታቸው እንዲሇ ሆኖ በዋንኛነት ያሇባቸው 

ክፍተት የቢሮክራሲ ውስብስብነት፣ ኢፊሸንሲ፣ ዖሊቂነትና የሇጋሲ ተሸጋሪነት ክፍተቶች ግን ሁሌጊዚም 

ይስተዋሊለ፡፡ 

ሁሇተኛው እና በከፍተኛው የትምህርት ተቋማት ማዔቀፍ የሚሰሩ የጥናት ሁኔታዎችን ስናይ መሰረታዊና 

ከሀገር ውክሌና አንፃር ከፍተኛውን ዴርሻ የሚይዛ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ያዯገው ዒሇም በብ መሌኩ 

የግብርና ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው የዖርፉን የሳይንስ ኤክሰሇንሲን በመያዛ የዖርፉን ኢኖቬሽንንና 

ኮሜርሻሊይሽንን በአዋጭነት የሚመሩት፡፡ ሇዘህም ምርምሩ በመሰረታዊ ዯረጃ የተቃኘ ስሇሚሆንም 

የሊዔሊይ ጥናትን /upstream studies/ በማመንጨት ሇላልች የአጠቃቀም ጥናቶች /applied research/ 

መሪነት እና መሰረት የመጣሌ ሚና አሇው፡፡ በሃገራችን ያለ ግብርና ነክ ዩኒቨርስቲዎች ከዘህ ቅኝት አኳያ 

ከሰው ብቃት፣ የስራው ባህሌ፣ ስራው ከሚሻው ያዯገ ቢሮክራሲ፣ ከመሰረተ ሌማት፣ ከቢዛነስ ስሜት 

አኳያ ብ እንዯሚቀራቸው ብቻ ሳይሆን ወዯዘህ ሌዔሌና ሇመሸጋጋር አሁን ሊይ ያሊቸው እንቅስቀሴ ቶል 

የሚያዯርሳቸው እንዲሌሆነም ይታያሌ፡፡ በላሊም በኩሌ በየዒመቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ የተማሪዎች 

ጥናት ዱዙይን፣ መዲረሻና ግኝት ከመስኩ ችግር መፍታት አንፃር እየባከነ ያሇና በወጉ ያሌተያዖ ሆኖ 

እናገኘዋሇን፡፡ እንዱያውም የዒሇም ሌምዴ የሚነግረን ከተወሰኑ ተማሪዎች አንደ አዱስ ሳይንስና 

መሰረታዊ ችግር መፍቻ ግኝት ያስመዖግባሌ፤ የአዔምሮ ባሇመብትነትንም ይጎናፀፋሌ፡፡  ላሊው 

የዩኒቨርሲቲዎቹ መታያ የሚያፈሩት ተማሪ በመስኩ ተወዲዲሪ ሆኖ መገኘት ብቃት ሲሆ፣፤ ይህም አሳሳቢ ዯረጃ ሊይ 

ይገኛሌ፡፡ የግብርና ዩኒቨርሲቲዎች ተመራጭ ተቋማት እያሌሆኑ መጥተዋሌ ብቻ ሳይሆን ጎበዛ ተማሪዎች 

ወዯማይገቡበት ዯረጃ እየሄዯ ሲሆን፣ ይህም በዔውቀት ግብዒት ተመስርቶ መመራት ሊሇበት የዖመናችን 

ግብርና አስጊ ሁኔታ ተብል መታሰብ ያሇበት ጉዲይ ነው፡፡ 

በላሊም ረገዴ በዘሁ ክፍሌ የሚመዯበው በዴህረ-ምረቃ ጥናት ነጥቦችና ግብርናው  መሻሻሌ ሊይ ያሊቸው 

ዚሮ-ቀረብ ተፅዔኖ ሆኖ የመገኘቱ ነገር ነው፡፡ ከሊይ ሇመግሇፅ እንዯሞከርነው በበርካታ አስር ሺዎች 

የሚቆጠሩ የዴህረ-ምረቃ ጥናቶች በቴሲስ ውስጥ ተከፍነው በየዩኒቨርሲቲው ሊይብረሪ ውስጥ 

እንዯሚገኙ ግሌፅ ነው፡፡ ብዎቹ ስራዎች በሀገር ውስጥ ባለ፣ ውሱኖቹም ዯግሞ በላሊው ዒሇም ባሇ 

የግብርና ጉዲይ ሊይ በፋሲሉቲ ምክንያት ወይም አዱስ ሳይንስ ዖዳዎችን ሇማግኘት ሲባሌ በላሊ ዒሇም 

ሊብራቶሪዎች ተሰርተው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ እነዘህ ሁለ ጥናቶች በዋናነት በተማሪ በተሇየ ትኩረት፣ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ክትትሌና መማከር፣ ቀሊሌ በማይባሌ ሃብት እንዯሚሰሩ ግሌፅ ነው፡፡ ጥያቄው ግን እነዘህ ጥናቶች 

ከመመረቂያ ፅሁፍ ማቅረብ (thesis defence) ባሇፈ መሬት ሊይ እንዳት ዯረሱ? ምንስ ችግር ፈቱ? ብል 

ሇሚጠይቅ ግሌፅ ምሊሽ ማግኘት የሚያስቸግር ይመስሊሌ፡፡ ምክንያቱም ተማሪው በአብዙኛው 

የመመሪቂያ ፅሁፉን ከተወጣ በኋሊ ላሊ ስራ ውስጥ ስሇሚገባ ወይም የአሰራር ስርዒተ-ሁኔታዎች 

የትምህርት ሊይ ጥናቱን ማስቀጠሌ ስሇማይዯግፉም ጭምር ነው፡፡ የዴህረ-ምረቃ ፕሮግራም በእጅጉ 

በመስፋፋት ሊይ ባሇበት በአሁኑ ወቅት ይህ እጅግ ወሳኝ ዔዴሌና የትግበራ ቴክኖልጂ ሉያመጣ 

ስሇመቻለና ስሇማሸጋገርም እንዱመች ስርዒት ሉዖረጋሇት፤ መታየት ካሇበት ጉዲይ አንደ ነው፡፡ በዘህም 

ረገዴ የዴህረ-ምረቃ አማካሪዎች ሚና ወሳኝነት ስሊሇው፤ አሁን ሊይ ካሇበት በአብዙኛው የተበታተነ፣ 

የማዲረስ ብቻ ሊይ የተመሰረተ አሰራሩ ተሻሽል መታነፅ ያሇበትን አቅምና ውጤቱን እንዯሚወስን ታውቆ 

መያዛ አሇበት፡፡ ከግኝቶች ጀርባ አማካሪዎች እንዲለ ግሌፅ የመሆኑን ያህሌ በተገቢው ፋሲሉቲ  

ምርምሮች መሰራታቸውም ሇውጤቱ አንደ ወሳኝ ጉዲይ ይሆናሌ፡፡ ስሇዘህም ይህንን የዖርፉ አጋዥ ዔዴሌ 

በምን ሁኔታ ወሳኝ ጉዲዮች የሚመሇሱበት እንዱሆን ብልም ከዖርፉ የማነቆ አፈታት ትግሌ ጋር ማያያዛና 

ማሳሇጥ (mainstream) እንዯሚቻሌ መስመርና የአሰራር ስርዒትም ተበጅቶሇት ሉመራ ይገባሌ፡፡ 

ሶስተኛው የግብርናው ጥናት ዖርፍ የግብርና ምርምር ተቋማትን የሚመሇከትና የሙለ ጊዚ ተግባር ሆኖ 

የምናገኝበት ነው፡፡ እነዘህ ተቋማት የፌዯራሌና ክሌሊዊ አወቃቀር ያሊቸው ሲሆን በቁጥርም ወዯ 60 

አካባቢ ናቸው፡፡ ምርምሩ በመንግስት በጀት የሚተዲዯርና የሀገሪቱን ስነ ምህዲር ተሇያይነት ሇመያዛ 

በኔትዎርክ (ስዔሌ 13) ዯረጃ የሚሰራ ሲሆን ይህም ባህሌ ይበሌ የሚያስብሌ አሰራር ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 

በዘህ አሰራርም በርካታ ቴክኖልጂዎች በሃገር አቀፍ ዯረጃ መሌቀቅ አስችሎሌ፡፡  የግብርና ምርምር 

ኢንስቲትዩት በ50ኛ ዒ መት ማስታወሻው የዖርፉን ዋንኛ ችግሮች ሇመፍታት በፌዯራሌና ክሌልች 

በዴምሩ ከ50 ሺህ ያሊነሱ የምርምር ነጥቦችን ጥናት (activities) በመከወን ከ4000 በሊይ ቁሳዊና ቁሳዊ 

ያሌሆኑ  (ሪኮመንዳሽን፣ ፎርሙላሽን፣ ሞዳሉንግ) ያሇቀሊቸው ቴክኖልጂዎችን በዛርያ ማሻሻሌ፣ 

በአያያዛ፣ በተፈጥሮ ሃብት ማበሌፀግ፣ በውኃ አጠቃቀም፣ በግብርና መከሊከሌ፣ በቴክኖልጂ አጠቃቀምና 

ግብይት፣ በመነሻ ቴክኖልጂ ማበሌፀግና ማውጣት ችሎሌ፡፡ ይሁን እንጂ እነዘህ ሁለ ቴክኖልጂዎች 

የሚፈሇገውንና የተባሇሊቸውን ጥቅም በተሇያየ ምክንያት አሟጥጠው አሌሰጡም፡፡ በሰብሌ ከጠቅሊሊው 

ቢበዙ ሩብ ያህለ ብቻ በውጤታማነት ዯረጃ ጥቅም (ሰፊ ተሊማጅነት ተፈጥሮሊቸው በተከታታይነት 

ከፍተኛ ማህበራዊና ምጣኔ-ሃብታዊ ፋይዲ የፈጠሩ) ሊይ እንዯዋለ ይታወቃሌ፡፡ የዒመታዊ ስብልችን 

ቴክኖልጂ አወጣጥ ብቻ ሇይተን ብንመሇከት እንኳን አንዴ ዛርያ ሇማውጣት ከዛርያ ማሻሻያ ጀምሮ 

አስከ ዛርያ መሌቀቅ ባሇው ከ7 እስከ 9 ዒመታት ውስጥ ከ2 እስከ 3 ሚሉዮን ብር እንዯሚያወጣ የቅርብ 

ጊዚ በፕሮጀክቶች የተዯረገ ዲሰሳ ጥናት ሲያመሇክት ላልች ዒይነት ጥናቶችን በዘህ ረገዴ ቢታይ የበሇጠ 

ሉሆን እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ፡፡ ይህም ሆኖ ከሚፈተሹ ጀርምፕሊዛምስ አንፃር የሌዔቀት 

ጥምርታውን ብናይ  ከ0.5  በመቶ በታች ነው፤ ይህም ማሇት አንዴ ዛርያ ሇማውጣት ከ200 በሊይ 

መነሻዎች ይፈተሻለ እንዯ ማሇት ነው፡፡ ይሁንና የግብርና ምርምር ስርዒቱ አሁንም ብ የአሰራርና 

ስትራክቸራሌ ማሻሻሌ ይሻሌ፡፡ ሇምን? ምርምሩ አሰፈሊጊውን የምርምር ፋሲሉቲ ያሌታጠቀ፣ ያለትንም 

በመጠቀም ዯረጃ ዴክመት ያሇበት፣ በአብዙኛው ኮንቬንሽናሌ ምርምር ውስጥ ያሇና፣ ሇውጥም ሇማምጣት 

በ the law of the minimum ስሇሚያዛ የአሰራር ሇውጥ ማምጣትን ያስገዴዯዋሌ፡፡ የሚወዲዯሩና 

የተሻሇ የሚያስገኙ የሊብራቶሪ፣ የባዮቴክኖልጂ፣ የኮንትሮሌዴ ስትራክቸር ወዖተ.. መር ምርምርን መሰረት 

አዴርጎ ውጤታማ ቴክኖልጂያዊ ቅንብርን እንዯ ዋና የስራ መርህ ማምጣት ያሇበት አሁን ነው፡፡ 

ቴክኖልጂዎች የሚሇቀቁት ጥቅም ሊይ መዋሌ ካሇባቸውና ተወዲዲሪ ከሆኑ ብቻ መሆን ስሊሇበት፤ 

የቴክኖልጂዎቹ ብቃት ባዯገ አሰራርና ሳይንስ ብቻ ነው የሚጠበቀው፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[53] 

 

 

ስዔሌ 13፡ የሀገራዊ ቅንጅታዊና ትብብራዊ ግብርና ምርምር መረብ 

በአራተኛው ዯረጃ የሚገኙት የዖርፉ ጥናቶች በአብዙኛው ሇውስጥ ጥቅም የሚውሌ የማረጋገጫ ፍተሻንና 

በዲሰሳ የሚመሇሱ ስራዎችን ይይዙሌ፡፡ በኤክሰፐርት ወይም ሁሇተኛ መረጃ ምንጮች ዴገፍ ሉሰሩም 

የሚችለ ናቸው፡፡ ዋናው ጉዲይ ያ አካሌ ጣሌቃ መግባት ሇፈሇገው ቴክኖልጂ ወይም ፕሮዲክት የተወሰነ 

ጊዚን በመውሰዴ መሇስተኛ የመተማመኛና ውሳኔ ዯጋፊ የሆኑ መሰረታዊ መረጃዎችን በመያዛ የሚሰሩት 

እነዘህ ጥናቶች በሃገራችን ምናሌባትም ከሺ በሊይ ቁጥር ይኖራቸዋሌ፡፡ በተራዴኦ፣  በሃይማኖታዊ፣ 

በኢንቨስትመንት ወዖተ.. ሰበቦች ከትንንሾቹ እስከ መካከሇኛ ኢንቨስትመንት ያለትና በየሩቅ ገጠር 

ቦታዎች፣ ወረዲዎችና ቀበላዎች የምናገኛቸው እነዘሁኑ ሃይልች ነው፡፡ ይሁንና እነዘህ ፕሮጀክቶች 

ይበሌጡኑ የተነጣጠለና የተበጣጠሱም ስሇሆኑ በመያያዛ የጋራ ትሌቅ ውጤት በመፍጠር ዯረጃ እጅግ 

ዯካማ ናቸው፡፡ ስሇዘህም በቀሊለ የሚከስም ደካ ነው ሇዖርፉ ጥሇው የሚያሌፉትም፡፡ 

አምስተኛው ጥናት በዒሇም አቀፍ የምርምር ተቋማት የሚካሄዴ ሲሆን አንዯ ትኩረት ነጥቦቹ መሇያየት 

በርካታ ሀገሮች በጋራ የሚሳተፉበትን አሰራር ይከተሊሌ፡፡ ኢትዮጵያ በበሇጠ በብርዔና ጥራጥሬ ሰብልች፣ 

በእንስሳት፣ በዯን፣ ውኃና ማህበራዊ ሇውጥ ጥናት መረጃን ከረዥም ጊዚ ጀምሮ በዋናነትም ከሲሚት 

(CIMMYT)፣ ኢክሪሳት (ICRISAT)፣ ኢካርዲ(ICARDA)፣ ሲያት (CIAT)፤ ኢሌሪ (ILRI)፤ ኢፍፕሪ 

(IFPERI) ጋር በጋራ ትሰራሇች፡፡ የምርምሮቹ ዯረጃዎች የተሻሇ አቅም፤ አሰራርና ፋሲሉቲ የመጠቀም 

ሁኔታ ያሊቸው፤ ብሄራዊ ምርምሮችን በማገዛ ዯረጃም ወሳኝ እገዙ የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ በተሇይ 

መሰረታዊ በሆኑ በጀርምፕሊዛምስ ረገዴ ከተሇያዩ የዏሇም ስብስቦችን በማቅረብ የተሻሇ የቴክኖልጂ 

አዴልችን መፍጠራቸው  ወሳኝ  ናቸው፡፡ ያሇፉት ሰሊሳና አርባ ዒመታት ከ300 የሚበሌጡ የሽምብራ 

ምስር፤ ስንዳ፤ በቆል፤ ባቄሊ፤ ቦልቄ፤ ቢራ ገብስ፤ የተሇቀቁ ዛርያዎች ሲሇቀቁ ከ90 በመቶ በሊይ 

ምንጮቹ በእነዘሁ ማዔከሊት በኩሌ የቀረቡ የላሊው ዒሇም ጀርምፕሊዛምስ ስብስቦች ናቸው፡፡ በላሊም 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ረገዴ እነዘህ ተቋማት የላሊውን ዒሇም ሌምዴ በማምጣት ብልም ዒሇም አቀፋዊ ግኝቶችን በማቀናጀት 

ሇውጦችን ሲያፋጥኑ ቆይተዋሌ፡፡  ከዘህም ላሊ ከፍተኛ የሳይንስ ግኝቶችንና አሰራሮችን ወዯ ምርምር 

ፕሮግራሞቹ በማስገባት ረገዴም ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋሌ፡፡ ሇዘህም አንዴ ማሳያ እነዘህ ፕሮግራሞች 

አሊቸው  የሚባሌ ከፍተኛ አቅም እንዱሁም የማህበራዊና ኢኮኖሚዊ የተፅዔኖ ዯረጃ  ነው፡፡  

የተፅዔኖ መንገድችን ስናይ ከፐብሉከ ወይም ከግለ በሚነሱ ሲሆን አሁን ሊይ ባሇው ሁኔታ ዋንኛው 

ከፐብሉክ ወዯ ፐብሉክ ያሇው መስተጋብር በውስጡ የጥራት፣ ውጤታማነት፣ ትኩረት ማጣትና ሩን 

አሇመጨረስ በዘህም በቂ ሀብት አሇማስግኘት ክፍተቶች ይስተዋለበታሌ፡፡ ከግለ ወይም ወዯ ግለ ያለ 

መስመሮች ገና በእንጭጭ ይዜታ ሊይ የሚገኙና መሳሇጣቸው እንዱጎሊ እምቅ አቅማቸውን እንዱያወጡ 

ማመቻቸትን የሚጠይቁ  ናቸው፡፡ 

የግብርና ምርምርና የቴክኖሎጂ ኮሜርሻሊይዜሽን 
 

የግብርና ምርምራችን ተዋናዮች በርካታ ቢሆኑም ትሌቁን ዴርሻ የሚወስዯው በመንግስት የተቋቋመው 

ሀገር አቀፉ የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ተቋም ነው፡፡ በሃምሳኛው የኢንስቲትዩቱ ክብረ በዒሌ ሊይ 

ከ3000 በሊይ የግብርና ቴክኖልጂዎችና እንዴምታቸውን ሇማሳየት የተሞከረበት እንዲሇ ሆኖ የተነሱ ገዢ 

ጉዲዮች በዋነኛነት የሚመሊክቱት ኢንስቲትዩቱ በአሰራርና አዯረጃጀት ረገዴ ብም እንዲሌተጓዖ፣ 

በውጤት ረገዴም የተመዖገቡት በዋነኛነት በሰብሌ ሊይ ያጋዯሇ መሆኑን፣ የቴክኖልጂዎች ከዛርያ ውጪ 

አመዖጋገብና ማሸጋገር ሊይ ከፍተኛ ክፍተት እንዲሇና በሃገራዊ ምርምር ስርዒቱ ማስተባበር ረገዴ የጎሊ 

ክፍተት እንዲሇና ምርምሮች እንዯሚዯጋገሙ በተሇይም የግለ ክፍሌ ሚና መጉሊት ሲገባው የጫጨ 

መሆኑን፤ የተመራማሪ ሳይንቲስቱ ብቃት፤ ተወዲዲሪነትና ስራ አካባቢ አመቺነት መጉዯሌ፤ ካሇው አሰራር 

ስሌጣኔ አኳያ ጊዚውን የናኘ ቴክኖልጂ ማፍሇቅ አቅሙ ጥያቄ ውስጥ እንዯዯረሰና በአጠቃሊይም ተሃዴሶን 

የሚሹ ዯረጃዎች እየተረገጡ እንዲለ የሚያስገነዛቡ ነበሩ፡፡  

የምርምር ትሌቁ ክፍተኛ ፈተና የሚሆነው ብ የተሇፋበት ውጤት እንዳት ወዯ ኮሜርሻሊይሽን ይሻገራሌ 

ሲባሌ ነው፡፡ ሇዘህ ዯካማ አንጓ አዱስና የተሇየ ብም ያሌተሇመዯ የላሊው ዒሇም የተራመዯበት ባህሌ 

ትኩረትና ማነቃቃት እንዯሚሻ በውሌ መገንዖብ ይገባሌ፡፡ ቴክኖልጂዎች ተወዲዲሪ፣ ገበያ አሸናፊ፣ ሌዩነት 

ፈጣሪ፣ ተጋሊጭ መሆን እንዯሚኖርባቸው ሁለ፤ በእስካሁኑ የወጡ ቴክኖልጂዎች ጥቅም ሊይ ያሇመዋሌ 

ክፍተትም ከእነዘህና ላልች ነባራዊ ሁኔታዎች ጋር ይያያዙሌ፡፡ በእስካሁኑ የጉዜ ሁኔታ ቴክኖልጂዎች 

ዛርያ ወይም አያያዛ ኮሜርሻሊይዛዴ የሆኑት ወይም ሆነው ያሇፉት ከ25 በመቶ አይበሌጡም፡፡ ይህ 

ማሇት አስካሁን ከተዯረጉ ወዯ 7 ቢሉዮን የሚገመት የምርምር ሊይ ኢንቨስትመንቶች ወዯ ውጤታማነት 

የተቀየረው ወዯ 2 ቢሉዮን የሚሆነው ነበር እንዯማሇት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ብም ትኩረት ያሊገኘው የግለ 

ዖርፍ በሚኒስትሪው በኩሌ በማስገባት ከ150 በሊይ ሰብሌ ዛርዎችን ያስመዖገበ ሲሆን ባለ የተሇያዩ 

ክፍተቶች ሳቢያ ወዯ ሌማት የተቀየሩት ግን ከ10 በመቶ በታች ናቸው፡፡ በእስካሁኑ የተፅዔኖ ግኝት ጥቅም 

ሊይ የዋለትን ቴክኖልጂዎች ብቻ ብናሰሊ በርካታ ቢሉየን የሚቆጠር ብር ማስገኘታቸውን ማየት 

ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ በሶስት ዒመታት ውስጥ ቁንጮ የተባሇው የታወቀ የጤፍ ዛርያ ከ3ሚሉዮን ሄ/ር 

ጠቅሊሊ የጤፍ መሬት ወዯ 1 ሚሉዮን ሄ/ር አካበቢ ዒመታዊ ተቀራራቢ ግምት ሽፋን ቢኖረው እና በሄ/ር 

ወዯ 18ኩ/ሌ በአማካይ ምርት ቢሰጥ፣ እናም ከምርቱ ወዯ ግማሹ ሽያጭ ውስጥ ቢውሌ (ቢሻሻጥ) ይህም 

ሇሶስት ዒመታት (የተሇመዯ የፕሮጀክት ዔዴሜ) ተከታታይ ብናሰሊው፡ (3 ዒመታት X 1000 000 ሄ/ር X  

18 ኩ/ሌ X 1500 ብር በኩ/ሌ)/2₌ 40.5 ቢሉዮን ብር ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 
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ላሊው የቴክኖልጂ ወጥመዴ፣ ሽግግር ወጥመዴ /transition trap/ ሉባሌ የሚችሇው የገዢ ዛርዎች 

ተገዢነት አሪት ሲፈጠር ነው፡፡ በአግሮ ኢኮኖሚክስ ጥናት አሁን ሊይ ያለ ባሇተፅዔኖ ዛርያዎች ከ15 

ዒመታት በሊይ በአምራቹ እጅ የቆዩ እንዯሆኑና አዲዱስ ዛርዎች ሇመግባት ትሌቅ ፈተና እንዲሇባቸው 

ያሳያሌ፡፡ በስንዳ የነ ቁብሳን፣ በበቆል ዱቃሊ የነ ቢ ኤች 660ን፣ በገብስ የነ ኤች ቢ 1705ን፣ በሽምብራ 

የነ አረረቲን፣ በምስር የነ ዒሇማያን፣ በቦልቄ የነ ሜክሲካን 42ን፣ በዴንች የነ ጉዯኔን፣ በሽንኩርት የነ 

አዲማ ሬዴን፣ በጤፍ የነ ቁንጮን ጥሊ አሌፎ መውጣትና አዲዱሶቹን በመቶ የሚቆጠሩ ዛርያዎች መተካት 

እጅግ ፈታኝ ጉዲይ ነበር/ ነውም፡፡ ሇምን?  

አሁን ሊይ ባሇ ግምገማ ሰብሌ ማሻሻያ ምርምራችን በመዯበኛውና በተሇመዯው መንገዴ ካሇፉት 

ውጤታማ ዛርዎች በሊይ ሇውጥ አምጪ ዛርያ በማውጣት ሇማሇፍ ዲገት እንዯገጠማቸው ግሌፅ እየሆነ 

እንዯመጣ መገንዖብ ያስፈሌጋሌ፡፡ በጥቅሌ አባባሌ አስካሁን የወጡትን ዛርዎች ማሇፍ በተሇመዯው 

መንገዴ የማይመጥን አሰራር እንዯሆነ መረዲት አይከብዴም፡፡ ስሇዘህም የምርምር ማሻሻያ ፕሮግራሞች 

ከስራቸው ይሌቅ አሰራራቸውንና የተሻሻሇ ምርምር አመራር መገንባት አንዯተጠየቁ ማጤን ይገባቸዋሌ፡፡  

የተመጣጣኝ አቅም ያሊቸው ቴክኖልጂዎች ሽግግር በመንግስታዊ ዖርፍና በግለ ዖርፍ የተሇያየ 

ውጤታማነት እንዲሇው የፓዮኒር የግሌ ዴርጅት ጥሩ ተግባራዊ ማሳያ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ያመረተውን 

ሇመሸጥ ቅዴመ ስራዎችንና ገበያዎችን ከመመጠን ጀምሮ ስሇሚሰራ ፓዮኒር ያመረተውን በበሇጠ ዋጋ 

ሳይቀር ይሸጣሌ፡፡ በላሊ በኩሌ የፐብሉክ ዖርፉ በዘህ ረገዴ ክፍተቱ ከፍተኛ ነው፣ ማሇትም አንደ ጋ 

የዖር ማዯር-ላሊጋ  ዯግሞ ዖር አጥ መሬቶች በአካባቢ ዖር መሸፈን ፣ የምርት ጥራት ነገር፣ ልጂስቲክስ 

ችግሮችና ትብትቦሽ ብ ጊዚ ሲነሱ ይስተዋሊሌ፡፡  ስሇዘህም በዘህ የመሻሻር አሰራር ውስጥ ሀገር 

የምትሻውን ዴምር ማግኘት ባሇመቻሌ ይዯመዯማሌ፡፡ ሇምን? 

ዛርያዎች ሲታዩ ከምርታማት አኳያ በምርምርና በገበሬ አያያዛ (ሰንጠረዥ 3) መካከሌ ትሌቅ ሌዩነት 

መኖርም ወይም የሽግግር ሊይ ብክነት እንዱሁ ቴክኖልጂ ሽግግርንና ኮሜርሻሉሽን ጉዜን ይፈታተናሌ፡፡ 

ይህ የአሰራር ሁኔታና አመራረት ቴክኖልጂ የሚፈጥረው ሌዩነት፣ በበርካታ ትንንሽ ማሳዎች ረገዴ የራሱ 

ውስብስብነት ስሇሚፈጥር በቀሊሌ የማይታሇፍ ፈተና መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ሰንጠረዥ 3፡ የሰብሌ ዛርያዎች ምርታማነት (ኩ/ሄር) በምርምርና ገበሬ አያያዛ  

ሰብሌ 

 

ምርታማት  ሰብሌ 

 

ምርታማት 

በምርምር አያያዛ በገበሬ 

አያያዛ 

በምርምር 

አያያዛ 

በገበሬ አያያዛ 

ገብስ 63 28 ሽምብራ 52 30 

በቆል 90 60 አተር 40 25 

ማሽሊ 63 35 ቦልቄ 32 20 

ዲጉሳ 35 28 ባቄሊ 50 32 

ጤፍ 36 22 ምስር 37 20 

ስንዳ 60 35 አኩሪ አተር 29 15 

ሩዛ 50 50 ቲማቲም 454 200 

ተሌባ 17 9 ሽንኩርት 400 170 

ኑግ 11 7 ዴንች 467 250 

ሰሉጥ 18 (I)*, 9 (RF)* 8 ስር ዴንች 366 150 

ኦቾልኒ 65 (I), 35 (RF) 16 ቡና 26 14 

Brassica 30 25 ጥጥ 50  

ምንጭ፡ ሰብሌ ቴክኖልጂ አጠቃቀም ምንጭ፡ 2007, ኢ.ግ.ም.ኢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ስዔሌ 14፡ በገበሬው የረዖመ ጊዚ ሌምዴና በሳይንስ መካከሌ እምነት አስኪፈጠር የሚያስከፍሇውን ዋጋ 

ጊዚ መፈሇግ 

 

የተሻሻሇ ምስርና 
አሰራር 

የገበሬ ምስርና 
አሰራር  



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የቴክኖልጂ ሽግግርን ከሚፈትኑ ጉዲዮች አንደ የገበሬው አዱሱን ነገር ሇመቀበሌ የኪሳራ ፍራቻ ሁኔታ 

አንደ ነው፡፡ በተሇይም በቂ መረጃና መዯፋፈርን፣ ተጠቃሚነትን አምኖ ቶል ሇማይመጣ ገበሬ ቴክኖልጂ 

በማፍሇቅና መጠቀም መካከሌ   ከፍተኛ ክፍተትን መፍጠር ብቻ ሳይሆን የቴክኖልጂ መዯራረብንም 

መፍጠሩን እንገነዖባሇን፡፡ ከታች ያሇው ስዔሌ ገበሬውን አሇመፈሇግ ሳይሆን የማረጋገጥ ጊዚን ቅጣት ባንዴ 

ፊት ወድ ከገባበት በኋሊ ዯግሞ ሙጥኝ ማሇቱ ብቻ ሳይሆን ፊት ቆሞ መስካሪነቱን በላሊ ፊት ሇመታዖብ 

ችሇናሌ፡፡ እነዘህ ሂዯቶች ሁለ ግን ዋጋ ይጠይቃለ፡፡ ስሇዘህም ይኼንን ነባር ሂዯት መቀየር ካሌተቻሇ 

ከጊዚ ጋር ግጭት እየፈጠሩ መዛሇቅ ይቸግራሌ፡፡ 

እንዯ ጥቅሌ ጉዲይ በአሁኑ ወቅት በምርምር የሚወጡ ቴክኖልጂ የምንሊቸው በአብዙኛው የተግባራዊ 

ምርምር (applied research) ውጤት ብቻ ሲሆኑ፤ በተሇይ በሊዔሊይ ወይም መሰረታዊ ጥናት 

(upstream or abasic research) ሊይ በተመሰረተ የሚወጡ፣ ተመዛግበውም ወዯ ኮሜርሻሌ ዯረጃ 

የሚዯርሱ በተሇይም ሊብራቶሪ መራሽ ቴክኖልጂዎች ክፍተት አጅግ ሰፊ ነው፡፡ ይሌቁንም እነዘህን 

ቴክኖልጂዎች በአብዙኛው ከውጭ የምናስገባቸው ሆነው ይታያለ፡፡ 

የስራ ዕውቀት አውዶችና የግብርናው መስክ መዘመን  
 

የግብርናው ዖርፍ በየዒመቱ ከሺህ ባይ የሚቆጠሩ ከዛቅተኛው ወረዲ ዯረጃ አስከ ብሄራዊ ክስተቶችን 

ያካተቱ የሃገርና የውጭ ሌምዴ የሚካፈሌባቸው መዴረኮች ተካሂድበታሌ፡፡ እነዘህ በአውዯ ጥናት፣ 

በሴሚናር፣ በስሌጠና፣ በዲሰሳ ጥናት፣ አጫጭር ኮርሶች በውጭ ወይም በሀገር ውስጥ መቀበሌ 

የፕሮጀክት ሇቀቃ ሴሚናር፣ በሌዩ ጥናት፣ የምርምር ውጤቶች ማሸጋገር መዴረክ፣ ግብርናዊ ዒውዯ 

ርዔዮች፣ በመስክ የትግበራ ስሇጠናና ክህልት መዴረክ፣ መስክ ቀኖችና ጉብኝቶች ወዖተ.. ውስጥ የሚያርፉ 

ሁኔታዎችን ያካትታሌ፡፡ በእርግጥ እነዘህ በዴምር ከሺ በሊይ የሚከወኑ ዒመታዊ ክስተቶች ሇግብርናው 

ምን አመጡ? ብል ማየቱ ሌክ ይመስሊሌ አሇካኩ በግሌፅ ባይሰራበትም፡፡ እናም የመጨረሻው ጥያቄ 

ከእነዘህ ዒይነቶች በኤክስፐርቶች የተወሰደ ስሌጠናዎች ወይም ሌምድች ተቋሙን ማሻሻሌ ባህሌ ውስጥ 

እንዱገባ ምን ያህሌ ረደት?  ግምት ውስጥ መግባትም መሇካትም ያሇበት ጉዲይ ይመስሇኛሌ፡፡ 

የግብርና ሉሂቃንና የዘርፉ የመዘመን/ያሇመዘመን ግብግብ 
 

ግብርና የስነ-ህይወት ሳይንስ የተመነዯገበት ተግባራዊ ዖርፍ ነው፡፡ አሁን ሊይ በተዯረሰበት የሳይንሶች 

ቁንጮ  በሆነው ባዮቴክኖልጂ የስነ-ህይወትን /ዔፅዋትና እንስሳትን/ የማንነት ጀነቲክስ ምስጢር 

መፈታታትና መገጣጠም፣ መፍታት መቆሇፍ በመቻለ ሕሌቅ መሳፍርት የላሇው ውጤትን (ፕሮዲክትስ) 

ማምጣትም ይሁን ውጤቱን መቆጣጠር ወዯ መቻሌ ተዯርሷሌ፡፡ የዖርፉ ሉሂቃን ሁላም ዖርፉ የዒሇም 

ህዛቦች ዋስትና እንዱሆን ሇማዴረግ ጊዚው የዯረሰበትን የሳይንስ ግኝትና ዖዳዎችን ሇማስገኘት ዖወትር 

በመታተር ሊይ ይገኛለ፡፡ እነዘህን ሁኔታዎች ከሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር ስናየው የትየሇላ የሆነ ክፍተት 

ይታይበታሌ፡፡  በበርካታ መቶዎች ምናሌባትም ሺዎች የሚቆጠሩ የሀገራችን የዖርፉ ሉሂቃን ባዯገው 

ዒሇም ውስጥ በከፍተኛ ሳይንስ ስራ ውስጥ ይሰራለ፡፡ ምናሌባትም በሺህ የሚቆጠሩ በሃገር ውስጥ ያለ 

ሉሂቃን የዖርፉን ችግር በውሌ መረዲት ብቻ ሳይሆን መውጫ መንገደን ሇማሳሇጥ እንዳት ሳይንስን 

ማገናነኘትና ማራመዴ እንዯሚቻሌ አቅም ያሊቸው እንዲለ ግሌፅ ነው፡፡ በዘህ ረገዴ በዖርፉ ያሇው 

ሉሂቅነት ምን ያህሌ ተቋሙን በተግባር አግዜታሌ ወይም አሸጋግሮታሌ ብሇን የየራሳችንን ግምት መውሰዴ 

እንችሊሇን፡፡ ይሁን እንጂ በዘህ ክፍሌ የሚጠበቁ ወሳኝ የዖርፉ አቅሞችም ይሁኑ መዖመኖች አንዲለ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ሆነው፡ ከዒሇም በእጅጉ ወዯኋሊ የራቀ መሆኑ ሌንጋፈጠው የሚገባ እውነታ ነው፡፡ ሉሂቅነት በአብዙኛው 

ከርስ በርስ መጓተት ባሇፈ፣ ተሰሚነትን አግኝቶ  እንዯ ላሊው ዒሇም ሃሊፊነቱን ወስድ ምን ያሀሌ የዖርፉን 

ፈተናዎችንና መሰናክልችን በውሌ በመተንተን ፈጥኖ መውጫ ሁኔታን  ማምጣት ችሎሌ? በዘህም ምን 

ያህሌ የፖሉሲ ጉዲይን በመቀመር፣ በማማከር፣ የስትራቴጂያዊ ትግበራን በመንዯፍ የዖርፉ ሉሂቅነት 

ጥቅም ሊይ ውሎሌ? መታየት ያሇባቸው ጉዲዮች ናቸው፡፡ ሌምዴና ዔውቀትን በማጣመር የዖርፉን 

በተወዲዲሪነት መሸጋገር ማየት ሲቻሌ በአሁኑ ይዜታ ይህንን በመጠቀም ረገዴ ብ መፀዲት ያሇባቸው 

መንገድች አለ፡፡  

  

ግብርናውና የዔዴገት ዔዴለ አሁንም በትናንሽ ባሇማሳ፣ ሇመዖመን ብ መንገድች በሚቀሩት፣ አርብቶ 

አዯሩን ሳይጨምር ከ17 ሚሉዮን በሊይ በሚሆነው የሰብሌ-እንስሳ ያሌዖመነ ገበሬ ቁጥጥር ስር ነው፡፡ 

ስሇዘህም ከአንዴ ሄ/ር በታች ይዜታ ሊይ የሚታገሌ በርካታ አርሶ አዯር ከራሱ አሌፎ ሇገበያ ብልም ወዯ 

20 ሚሉዮን የሚሆነውን ሸምቶ አዯር ሀገሬውን መመገብም ይጠበቅበታሌ፡፡ ይህ መንገዴ የት ያዯርሳሌ 

ብል ማየቱና መታዯጊያ መንገዴ መቀየሱ እንዯ ሀገር ወሳኝ ጉዲይ ነው፡፡ ይህም ማሇት የግብርናው 

ወዯፊት ወይም ወዯ ኋሊ መሄዴ በአብዙኛው በአርሶ አዯሩ አቅም ፍሊጎት፣ እምነትና ሌምዴ ተፅዔኖ ስር 

የሚዯረግ እንቅስቃሴ መሆኑ አውነት ነው፡፡ ስዘህም ግብርናውን ወዯ መዖመን ምዔራፍ አስገብቶ 

ሇመራመዴ በርካታ ባሇፈውና በመጪው ሁኔታ ፍትጊያ ውስጥ ማሇፍ ብቻ ሳይሆን ሇዋጭ ዱዙይን 

ማስገባት ግዴ ይሆናሌ፡፡ እንዯ ማሳያ በአመራረት ውስጥ ባለ የምርት ጥራት ሊይ ያለ መጓዯልችን፣ 

በምርት ወጥ አሇመሆን ያለ ክፍተቶችን፣ በአመራረትና ምርት አያያዛ ዖይቤ ያለ ሽግግሮችን፣ በግብዒት 

አጠቃቀም ያለ መሸራረፎችን፣  በአመራረት ሂዯት ሊይ ያለ አሊስፈሊጊ ማራዖሚያ ሂዯቶችን፣ የማምረቻ 

ዋጋ ጨማሪዎችን፣ በኮንትራት ስርዒት ያለ መከዲዲቶችን፣ የገበያ ስርዒት አሇማዯጎችን ወዖተ.. አብነት 

ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ ይህም ፍትጊያ አሁን ሊይ ሊሇንበት የዔዴገት ዯረጃ አብቅቶናሌ፡፡ መዴረስ የሚገባንን 

እንዴናጣው አዴርጎናሌ፣ ብ ዋጋም ጠይቆናሌ፡፡ በግለ ዖርፍ እየመጡ ያለ አጋዥ ሁኔታዎች አቅመ ቢስ 

ከመሆናቸው ጋር ዖገምተኛነትን ጭምር ባጭር የሚገፍፉ አይመስለም፡፡ ስሇዘህም በትሊንቱ፣ በዙሬውና 

በወዯፊቱ ግብርና ሊይ የሰመረ መያያዛ እንዳት መፈጠር እንዲሇበት አሁን ሉሰራ ይገባሌ፡፡ 

የግብርና ኮሚዩኒኬሽንና ተፅዕኖ  
 
የግብርና ኮሚኒኬሽን በአብዙኛው አጓጊነትን ጥል የማሇፍ ተሌዔኮ የያዖ ይመስሊሌ፡፡ ምንም እንኳን ከመረጃ ቋት 

ክፍተት ዛርዛር ማስቀመጥ ባይቻሌም፣ አሁን ሊይ በዒመት ከ1000 የማያንሱ የጥናት የመመረቂያ ጥናታዊ 

ፅሁፎች፤ ወዯ1500 የሚገመቱ ጥናታዊ ህትመቶች (በጆርናልች፣ በመፃሃፍት፣ በፕሮሲዱንግ) በተሇያዩ ግብርና ነክ 

ሳይንስ ተቋማት ሇሰፊው ህብረተሰብ ይሇቀቃለ፡፡ ይህ ማሇት በዖርፉ ያለትን በርካታና ውስብስብ የችግር ነጥቦች 

ሇመዲሰስ ትሌቅ ዔዴሌ ተፈጥሯሌ ማሇት ነው፡፡ በላሊም ረገዴ የመስከ ሊይ ስራ መመሪያዎች፣ በራሪ መሌዔክት 

አዖሌ ፅሁፎች፣ ፖስተሮች በአስር ሺዎች ቅጂ ይሰራጫለ፡፡ ሚዱያ ሽፋንን ስንመሇከት ትሌቅ ዴርሻ በዖርፉ 

እንዯተያዖ ማየት ይቻሊሌ፡፡ ይሌቁንም አንዲንዳ በባሇሙያው መግሇጫና የላሊ ሙያ ባሇቤት በሆነው ሚዱያው 

መካከሌ ትክክሇኛ ፅንሰ ሀሳቡን ማሻገር ሊይ አሇመስማማት ሲከሰት ይስተዋሊሌ፡፡  

እነዘህ ሁለ የኮሚኒኬሽን መስመሮች በአብዙኛው አጓጊ ይዖትና መሌዔክት ያሊቸው ሆነው ይታያለ፡፡ ነገር ግን 

የመጨረሻውን ጥያቄ በመመሇስ ረገዴ ብ ክፍተት አሇ፡፡ ዙሬ እንዯ ብስራት የተነገሩት ነገ ዜረው በትችትና በላሊ 

መሌክ ሲቀርቡ ማየት የተሇመዯ ነው…ሇምን አስከማይባሌ ዴረስ፡፡ ስሇዘህም የግብርና ኮሚኒኬሽንና ውጤቱ 

እንዯተባሇሇት ስሇመሄደ መሇካትና እንዳት መሄዴ አሇበት ብል አሁን ሊይ መጠየቅ አሇበት፡፡ ኮሚኒኬሽን 

ሳይቆራረጥና ሳይገሇባበጥ ወዯተጠቃሚው መዴረስ አሇበት፡፡ የማይጨበጥ ሇሚዱያ ጥቅም ብቻ የሚባሌ ሞቅ ያለ 

መሌዔክቶች ሲፈሇጉ የማይጨበጡ ከሆነ…ከዙሬ ጀምረን ቆም ብሇን ማየት እና ማሰብ አሇብን፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[59] 

 

የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሃሳቦች 

 የግብርና መሰሌጠን ባሇው ዔውቀት መራሽ ትግበራና ዱሲፕሉን ሊይ ይመሰረታሌ፡፡ ሀገሮች ግብርናቸውን 

በዔውቀት ሇመምራት የሚገዯደት ያሇቸውን የተፈጥሮ ስጦታ በመንተራስ ግብርናዊ ስራዎቻቸውን ሇማጣጣም 
ብልም በማበሊሇጥና ዋንኛ ነጥቦቸን በመውጣት የበሇጠ በማተኮርና ሌዔቀትነታቸውን በመፍጠር በተወዲዲሪነት 
መዴረክ ሇማሸነፍ ሲለ ነው፡፡ 

 በተቃራኒ ሚዙን፣ ዒሇም በአንዴ ጎኗ ከፍተኛ የምርት መትረፍረፍ በላሊው ክፍተኛ የምርት እጥረት እያስተናገዯች 

ነው፡፡ መሇመኛ ሊይ የዋለትን የአፍሪካና የእስያ ፊቶችን ሇምግብ እጥረት፣ የምዔራቡን ዒሇም የተገሇበጠ እምብርት 
ሇውፍረት በሽታ ማጣቀስ የተሇመዯና የአዯባባይ ምስጢር ነው፤ የሁሇቱም መነሻ ግብርናው መሆኑን ሌብ ይሎሌ፡፡ 

 ሊሇፉት 50 ዒመታት የግብርና አስተምህሮት በኢትዮጵያ በመሰረታዊነት የውጭ አስተምህሮትንና ቴክስቶችን 

ተከትል ሲሰጥ የቆየ እንዯሆነ መናገር ይቻሊሌ፡፡ በገዢነትም የግብርናን ሳይንስና ዔዴገት በቲዎሪ ዯረጃ ተማሪውን 
በማስታጠቅ የማብቃት ግብ ሊይ ተሰርቷሌ፡፡ ቲዎሪን ከተግባር አገናኝቶ ከማስተማር አንፃር በተሇያየ ምክንያት 
ከካሪኩሇም አንጓ አንፃር የተዖሇሇ ትኩረት ነጥብ ሆኖ ይታያሌ፡፡ 

 የግብርናው ዖርፍ ምናሌባትም ከየትኛውም ሴከተሮች ውስብስብና የማይተነበይ እንዯሆነ ግሌፅ መሆን አሇበት፡፡ 

ስሇዘህም በዖርፉ ሊይ በጥናት ዯረጃ ብቻ ከአራት የሚበሌጡ ታሊሊቅ አካሇትን እናገኛሇን፡፡ አነሱም 1ኛ/ 

በመንግስት የዔዴገት ንዯፍ ዯረጃ የሚሰሩ ጥናቶች  2ኛ/ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰሩ  3ኛ/ በግብርና 

ምርምር ተቋማት የሚሰሩ   4ኛ/ የግለ ዖርፍና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች የሚሰሩት የፕሮጀክት ጥናትና 5ኛ/ 

የዒሇም አቀፍ ግብርና ነክ ምርምር ማዔከሊት (CGIAR) የሚያዯርጉትን ጥናት ይይዙሌ፡፡ እነዘህ በየዒመቱ ከ2-5 

ቢሉዮን ብር የሚገመት የሚወጣባቸው፣ የዖርፉን የተሇያዩ ችግሮች በመተንተንና የመፍትሄ ግኝት በመያዛ 
ሇትግበራ የሚያዯርሱ ስራዎችን ማቅረብን ያጠቃሌሊሌ፡፡  

 በበርካታ ሺህ የሚቆጠሩ የዴህረ-ምረቃ ጥናቶች በየዩኒቨርሲቲው ሊይብረሪ ይገኛለ፡፡ ብዎቹ ስራዎች በሀገር 
ውስጥ ባለ ውሱኖቹ ዯግሞ በላሊው ዒሇም ባሇ የግብርና ጉዲይ ወይም በፋሲሉቲ ምክንያት አዱስ ሳይንሳዊ 
ዖዳዎች በላሊ ዒሇም ሊብራቶሪዎች ተሰርተው ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ጥያቄው ግን እነዘህ ጥናቶች ከመመሪቂያ ፅሁፍ 
ዴፌንስ ባሇፈ መሬት ሊይ እንዳት ዯረሱ? ምን ችግር ፈቱ?   

 የግብርና ምርምራችን ተዋናዮች በርካታ ቢሆኑም ትሌቁን ዴርሻ የሚወስዯው በመንግስት የተቋቋመው የኢትዮጵያ 

የግብርና ምርምር ተቋም ነው፡፡ አስካሁን ከ3000 በሊይ የግብርና ቴክኖልጂዎችና እንዴምታቸውን ሇማሳየት 

የተሞከረበት እንዲሇ ሆኖ የተነሱ ገዢ ጉዲዮች በዋነኛነት የሚያመሊክቱት ኢንስቲትዩቱ በአሰራርና አዯረጃጀት ረገዴ 
ብም እንዲሌተጓዖ፣ በውጤት ረገዴም የተመዖገቡት በዋነኛነት በሰብሌ ሊይ ያጋዯሇ መሆኑን፣ የቴክኖልጂዎች 
አመዖጋገብና ማሸጋገር ሊይ ከፍተኛ ክፍተት እንዲሇና፣ በሃገራዊ ምርምር ስርዒቱ ማስተባበር ረገዴ የጎሊ ክፍተት 
እንዲሇና ምርምሮች እንዯሚዯጋገሙ፣ በተሇይም የግለ ክፍሌ ሚና መጉሊት ሲገባው የጫጨ መሆኑን፣ የሳይንቲስቱ 
ብቃት፣ ተወዲዲሪነትና ስራ አካባቢ አመቺነት መጉዯሌ፣ ካሇው አሰራር ስሌጣኔ አኳያ ጊዚውን የናኘ ቴክኖልጂ 
ማፍሇቅ አቅሙ ጥያቄ ውስጥ እንዯዯረሰና በአጠቃሊይም ተሃዴሶን የሚሹ ዯረጃዎች እየተረገጡ እንዲለ 
የሚያስገነዛቡ ነበሩ፡፡  

 ግብርና የስነ-ህይወት ሳይንስ የተመነዯገበት ተግባራዊ ዖርፍ ነው፡፡ አሁን ሊይ በተዯረሰበት የሳይንሶች ቁንጮ  
በሆነው ባዮቴክኖልጂ የስነ-ህይወትን /ዔፅዋትና እንስሳትን/ የማንነት ጀነቲክስ ምስጢር መፈታታትና መገጣጠም፣ 
መፍታት መቆሇፍ በመቻለ ሕሌቁ መሳፍርት የላሇው ውጤትን (ፕሮዲክተስ) ማምጣትም ይሁን ውጤቱን 
መቆጣጠር ወዯ መቻሌ ተዯርሷሌ፡፡ የዖርፉ ሉሂቃን ሁላም ዖርፉ የዒሇም ህዛቦች ዋስትና እንዱሆን ሇማዴረግ 
ጊዚው የዯረሰበትን የሳይንስ ግኝትና ዖዳዎችን ሇማስገኘት ሁላም በመታተር ሊይ ይገኛለ፡፡ እነዘህን ሁኔታዎች 

ከሃገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር ስናየው የት ነን? 

 የግብርና ኮሚኒኬሽን በአብዙኛው አጓጊነትን ጥል ማሇፍ ተሌዔኮ የያዖ ይመስሊሌ፡፡ ምንም እንኳን ከመረጃ ቋት 

ክፍተት ዛርዛር ማስቀመጥ ባይቻሌም፣ አሁን ሊይ በዒመት ከ1000 የማያንሱ የጥናት የመመረቂያ ጥናታዊ 

ፅሁፎች፣ ከ1500 የማያንሱ ጥናታዊ ህትመቶች (በጆርናልች፣ በመፅሃፍት፣ በፕሮሲዱንግ) በተሇያዩ ግብርና ነክ 

ሳይንስ ተቋማት ሇሰፊው ማህበረሰብ ይሇቀቃለ፡፡ ይህ ማሇት በዖርፉ ያለትን በርካታና ውስብስብ የችግር ነጥቦች 
ሇመዲሰስ ትሌቅ ዔዴሌ ተፈጥሯሌ ማሇት ነው፡፡ በዘህ ሳቢያ ምን ተፈታ? 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ምዕራፍ አራት 

አመራረ-ግብርና እና ተቋማዊ ግንባታ   
 

የየትኛውም ዖርፍ ውጤታማነቱ ከተቋማትና ስራ አመራር አቅም ጋር የተያያዖ ነው፡፡ የዒሇምን ዋና ዋና 

ጉዲይ የሚመሩትና የሚዖውሩት ጥሌቅ ዔውቀት የያ ምሁራን ያለባቸውና ሇዘህም ሲባሌ በተገነቡ ሁላ 

አዲጊ ተቋማት ጭምር ነው፡፡ የትኛውም ዖርፍ አመራሩንና በዘያም ሳቢያ የተገነባውን ተቋም ይመስሊሌ፡፡ 

ግብርናችን ሰፊ መዲረሻና ከብዎች ተቋማት ጋር የዔሇት ከዔሇት ንክኪ ያሇው ተቋም የመሆኑን ያህሌ 

ጠንካራ ተቋማዊና ይህንንም የሚመራና የሚዖውር መጣኝ መጪውን ቀዴሞ የሚያይ የበቃ አቅም ያሇው 

አመራር ያስፈሌገዋሌ፡፡ ከዘህም ጋር ዖርፉ ሃሊፊነቱን ሇመወጣት በራሱ ባህሪ አንፃር ተመጣጣኝ አቅም፣ 

ሃብትና፣ መሰረተ ሌማት ማበጀት ይጠበቅበታሌ፡፡ ስሇዘህም እነዘህ ሇዖርፉ ማንነትና መመዖኛ ሆነው 

መታየት አሇባቸው፡፡  

የግብርናውን ዘርፍ የሚመሩ ተቋማት ጉዳይ 
 

ግብርናን በፖሉሲ አስተርጓሚነት ረገዴ ወሳኙን ዴርሻ የሚወስደትን ተቋማት በምዔራፍ ሁሇት ሊይ 

የተዖረዖሩ ሲሆን    ላልች አጋዥ አካሊትም እንዱሁ በዖርፉ ሊይ ይሰራለ፡፡ የግብርና ተቋማትን ስናይ 

ማዔከሊዊ የሚባለቱ መ/ቤቶች  የግብርናና ተፈጥሮ፣ የእንስሳትና ዒሳ፣ አካባቢና ዯን፣ ብዛሃ ህይወት፣ 

የግብርና ምርምር፣ የግብርና ዩኒቨርሲቲዎች ስራዎችን የሚሸፍኑ ትሌቁን በተሇይም የስነ-ህወታዊ ገፅታ 

ሊይ የመነሻውን ዔሴት የመጨምሩ ናቸው፡፡ እኝህ ሇሚገናኝ ግብ የሚሰሩ ተቋማት በተዯማማሪ 

የመያያዛና መናበብ ክፍተት ሲኖርባቸው፣ በግሌ ዯረጃም አቅም በተሇይም ስትራቴጂክ አመራር ውስንነት 

ይንፀባረቅባቸዋሌ፡፡ ይሌቁንም በዔሇት ጉዲዮችን መፍታት ሊይ በመጠመዴ አቅማቸውን የሚጨርሱ 

ሆነው ይገኛሌ፡፡ ይህም ሆኖ ሀገራዊ ተሌዔኳቸውን በሊቀ አቅምና ዔውቀት ሇመምራት ወሳኝ ተሌዔኮ 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በሀገር አቀፍ ጉዲይ ዯረጃ እነዘህ ተቋማት ተሰባስበው ሇመምከርም ይሁን ሇማማከር 

የተዯራጀ አሰራር ስርዒታቸው የሊሊ የሚሆንበትና አሇመቀናጀት ጉዲይ አለባቸው፡፡ አንዲንዳ የሚፋሇስ 

አሰራሮች ሉከተለ ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ ብዛሃ-ህይወት ኢንስቲትዩት የሀገሬውን ብዛሃ-ህይወት በግብርና 

ሌማት ውስጥ ሇማያያዛ፣ ከመሬት ካሇው የተሻሻሇ ዛርያ ሊይ የተመሰረተ ኤክስቴንሽን አሰራር ጋር 

የሚፋሇስበት ሁኔታ  መከሰቱ አይቀርም፡፡ 

እንዯ ምክረ-ሀሳብ ተቋማትን አናብቦ የሚያይዙቸው የባሇሙያዎች አማካሪ ምክር ቤት ቢኖራቸው፣ 

ተጨማሪ ሃብት ሳያስፈሌግ ግን ብ ማትረፍ  ወይም ወዯፊት መራመዴ እንዯሚቻሌ ይሰማኛሌ፡፡  በዘህ 

ረገዴ በግብርና ምርምር ስርዒቱ ውስጥ ያለ ከ60 በሊይ የፌዯራሌ፣ ክሌሊዊና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ 

የግሌ ተቋማት ካሇባቸው የስራዎች መዯጋገምና በዙም የሀብት ብክነት፣ የሀገራዊ የዖርፉን ጉዲይ 

ምርምሮችን የበሇጠ ሇማሳሇጥ በተጓዲኝም በቂ አቅም ሇመፍጠር አንዱቻሌ የምርምር አማካሪ ምክር ቤት 

ከሁሇት ዒመት በፊት ተመስርቶ እንቅስቃሴ መጀመሩንና በከፍተኛ ዯረጃ አጋዥ እንዯሚሆን እየተጠበቀ 

ያሇ መሆኑን ያስተውሎሌ፡፡ ይህ ካውንስሌ እንዯነ ህንዴ (አይካር)፤ ብራዘሌ (ኢምብራፓ) ያለ ሀገሮች 

ምርምር ስርዒቶቻቸውን ያረቁበትና የተሻሇ የሀገራቸውን ችግር ሇመሻገር የቻለበት ብልም ወዯዒሇም 

አዯባባይ በተወዲዲሪነት ብቅ ያለበት ተቋማዊ ሞተር ምሳላ ተዯርጎ የተፈጠረ ነው፡፡ በእርግጥም የዘህ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ካውንስሌ የታሇመሇትን ግብ መምታት ሇላልቹም የዖርፉ ተቋሞቻችን ወሳኝ መነሻ የመሆኑ ነገር 

አያከራክርም፡፡ 

ተቋማቱ አንዴን ሀገራዊ ተሌዔኮ ሇመውሰዴና ሇመወጣት ምንም እንኳን ሄድ አንዴ ግብ ሊይ የሚያርፍ 

ቢሆንም፣ ያለበት የመሞሊሊት ቁመና እንዱሁ አሳሳቢና መሻሻሌ ያሇበት ነው፡፡ ሇምሳላ ሬጉሊቶሪ 

ዱፓርትመንት ስራው ፋሲሉቲ በእጅጉ ፈሊጊ ሆኖ ሳሇ ዲሩ አሁን ሊይ ወዯውጭ የምንሌካቸው ምርቶች 

ኬሚካሊዊ ቅሬትን ተንትኖ ወይም ግብርናውን ካሊስፈሊጊ አዯጋ ሇመከሊከሌ ወይም ጥራትን በተባሇው 

የዒሇም ዯረጃ ተንትኖ ሇማስጠበቅ ወይም መጤና ወራራ ባዔዴ ግብርና ተውሳክን እንዲይገቡ ሇማስቀረት 

ወዖተ.. ከወረቀት ሊይ ፖሉሲ ሃሳብ ባሇፈ ብ እጥረት አሇበት፡፡  

ተዯማምሮ የግብርና ተቋማት ግንባታና የስራ ባህሌ በአቅም ብቻ ሳይሆን በተወዲዲሪነታቸውና መሌስ 

ሰጭነት አዯረጃጀታቸው ጭምር መሇወጥ ይሻለ፡፡ የተሇያዩ የዖርፉ ተቋማት ትስስር በፖሉሲ ዯረጃ 

ከተባሇው ባሇፈ በተግባር ተግባብተውና ተሞሊሌተው የአቅም ምንጭ መሆን መቻሊቸውን ማረጋገጥ 

ካሌተቻሇ ሁላም የማያዴጉ አጀንዲዎች መጠቀሚያና ምንጭ ሆነው ዔዴሜ ሉቆጥሩ እንዯሚችለ 

መገንዖብ ያሻሌ፡፡ ይኸንን ታሪካዊ ጉዴሇት ገና ሇመጫወት ሜዲውን ሊሇመፍቀዴ፣ የአሰራር መንገዴ 

ግሌፅነትን ማስመር ወሳኝ ነው፡፡ መስመሩ ሲዖረጋ የሚገጥሙ መሰናክልች (የስራ መዯራረቦች ወይም 

መሰነጣጠቆች ወይም አሇመነባበቦች ወዖተ…)  በምን መሳሪያ (Tool) ሉፈቱ እንዯሚችለ ሇይቶ መፍቻ 

ማበጀት የሚከብዴ አዯሇም፡፡ ይህንንም ሇማያያዛ ነው አንዴ ከሊይ ሆኖ ታዙቢና አያያዥ አካሌ  (tink-

tank)የሚያስፈሌገው ይመስሇኛሌ፡፡ በዘህም ረገዴ የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ኤጀንሲ 

ተቀራራቢ ስራ ሊይ ስሇሆነ ከሌምደ ሉማሩበት ወይም ሉስተካከለበት ይችሊሌ፡፡  

ሲጠቃሇሌ የግብርና ዖርፍ በወጥነት እና በአንዴ ትንፋሽ መሄዴ ያሇባቸው አስተምህሮቱ - ምርምሩና - 
ኤክሰቴንሽን ፕሮግራሞች በተያያዖ ተወቃቅረው በጋራ የሚመራ ሀገር ወካይ ተወዲዲሪ ተቋም ወይም 

አሰራር አሇመመስረት ከአሁኑ የተሻሇ ቅሌጥፍና፣ ተወዲዲሪነትና መዖመን ማምጣት እንዲይችሌ 

አዴርጎታሌ፡፡ በ1950ዎቹ የነበሩ ከግብርና ኮላጆች ጋር አነዘህ ሁኔታዎች የሃገራችን ጅምሮች ነበሩ፡፡ 

የተማርነው አነዘህ ተጨባባጭ ዋጋዎች በተሇያዩ ተቋማዊ ተዋቅሮሽ አጥር ውስጥ መግባታቸው በእጅጉ 

ጎጂ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ትሊንት የግብርና ምርት የረዲናትን የዯቡብ ኮሪያን ግብርና በ3 እና 4 ዒስርታት 

ውስጥ አጅሬ ያሰኘውና ራሱን አሸንፎ ላልችን መርዲት ያሻገረው በዘህ አወቃቀር ውስጥ RDA-Rural 

Development Adminstration በተሰኘ የ1962 እኤአ አሰራራዊ ውቅሮሽ መፈጠር ነው፡፡ ተቋሙ 

የሳይንስን ዔዴገት፣ የክህልትን ዯረጃ /ሰው ሃብት ሌማት/፣ የምርምር  አቅጣጫዎችንና ነጥቦችን፣ 

የቴክኖልጂ ሳይሸራረፍ ሽግግርን ማረጋገጥን፣ ሇውጥን በመምራትና እንዱሁም በመመዖን ትሌቁን ሳይንስ 

ወሇዴ አሸናፊ ግብርናን በዙች ትንሽ ሀገር መፍጠር ችሎሌ፡፡ ኮሪያ በርካታ እገዙዎችን በነ ኮፒያ፣ ኮይካ 

ወዖተ.. አማካኝነት ይዙ ወዯሀገራችን እንዯመጣችም መዖንጋት የሇበትም፡፡ 

ስትራቴጂያዊና የቅዯም-ተከተል ያሇው አበሊሊጭ  

የግብርና ልማት ስሇማራመድ 
 

ከዘህ በፊት ሇመግሇፅ እንዯተሞከረው የኢትዮጵያ ግብርናን ከነውስብስብነቱ ነው ሇማሳዲግ እየተሞከረ 

ያሇው፡፡ ግፋ በሇው ዒይነት ሌማት በእጅጉ ዋጋ አስከፍልናሌ፡፡ ሌክ ትሌቅ ጣራን  ከነ-ክዲኑ፣ ከነ-ሳጋው፣ 

ከነ-ጉሌሊቱ፣ ከነ-ርጥበቱ ተሸክሞ ሇማጓጓዛ እንዯመሞከር፡፡ ይህ ጣራ ክብዯቱ አስኪመጥነን ዴረስ ሳሩን 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ወይም/እና ሳጋውን ወይም/እና ርጥበቱን ብንቀንሰው ጣራነቱን አናጣውም፤ ላልቹ ከተጓጓ በኋሊ 

ስሇሚመሇሱ፡፡ ስሇዘህም ግብርናው በአበሊሊጭና ተካፋይ ባሇቤት እያበጀ መሄዴና በአሰራር ሊይ 

በቁርጠኝነትና በትኩረት ማየት ካሌቻሇ፣ መማር አሇመቻሌ ብቻ ሳይሆን ሇመወሇካከፍ መዖጋጀትም 

ይሆናሌ፡፡ ሇዘህ ዯግሞ በጥናትና እንፃራዊ ጠቀሜታ  በማስሊት ስትራቴጂ የሚመራው አበሊሊጭ ግብርና 

ሉሆን ይገባሌ፡፡ እዘህ በቆል፣ እዘህ  አተር፣ እዘህ ቡና፣ ወዯዘህ ገብስ፣ እዘህ ቅመም፣ እዘያ ስጋ …. 

በተባሇ ቁጥር ሌንዯነብር አይገባም፤ አንደንም ሳናዯማውና ሳንዖሌቅበት መነካካት እንዲይሆን 

ስሇሚያስፈሌግ፡፡ የሚታጣውን ማወቅ ዯሞ የሚገኘውን በማካካስ ጭምር ብሌጫን እንዯሚያስገኝ 

አስሌቶ መስራት ያሻሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ከዖሬ 50 እና 60 ዒመታት ጀምሮ የኢትዮጵያን ወተት ምርት 

ሇማሰዯግ የውጭ ዯም ካሊቸው ዛርዎች የማዲቀሌ ስራ ሲሰራ ነበር፡፡ በተሸሻሇ ሁኔታ ወተት አምራቾች 

በዒሇም ሊይ አማካይ ከ20 ሉትር በሊይ፣ በተሇየ ሁኔታም አስከ 50 ሉትር በሊም በቀን ያገኛለ፡ በሀገራችን 

ያሌተሻሻሇ እንስሳና አያያ በበዙበት የአንዴ ሊም ምርታማት ከ2 ሉትር በታች ነው፡፡ አሁን ሊይ ሆነን 

ስናየው የወተት አብዮት እኛጋ ከነ ህንዴም ቀዴሞ በተከሰተ ነበር፡፡ ዲሩ ግን አሁንም ሁሇት ትውሌዴ 

አሳሌፎ አሰራሩም ይሁን ውጤታማነቱ በዴሆሽ እየዲከረ ይገኛሌ፡፡ የግለም ተሳትፎና ሚና ዯካማና 

የተዲቀቀ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ሇምን?  

የጥራጥሬ መዲረሻ ትሌቁ ገበያና ተጠቃሚ የሆነችን ህንዴ ከአምሰት/አስር ዒመታት ጀምሮ በጥራጥሬ ራስ 

መቻሌ በሚሌ ፕሮግራም ቀርፃ ስትራቴጂ በማውጣት እኤአ  ከ2017 ጀምሮ ወዯ 19ሚሉዮን ቶን 

በማማረት ከራሷ አሌፋ ትርፍ ምርት ሊይ ዯረሰች፡፡ ይህ ስትራቴጂያዊ አመራር ውጤት ነው፡፡ በርካታ 

ተቋማት (እነዯነ ኢክሪሳት)፣ አመራሮች፣ ፖሉሲዎች ተናብበው ሰሩት በቀሊለ ዯረሱበት፡፡ ህንዴ 

በጥራጥሬ ራስ መቻሌ እንዯነ ማይነማር፣ ታንዙኒያ፣ ባንግሊዳሽ፣ ኔፓሌ ያለ የገበያ ጥገኛዎቿን ከፍትኛ 

የኢኮኖሚ ንዛረት ውስጥ ነው ያስገባው፡፡ ሀገራችንም የዘህ ጅራፍ አይቀርሊትም አማራጭ (ዔሴት 

ጭመራ፣ ገበያ ማስፋት፣ ተወዲዲሪ ምርት ይዜ መቅረብ፣ በሀገር ውስጥ መጠቀም) ዖዳዎችን ሁለ ማሳዲግ 

ካሌቻሇች፡፡ 

አበሊሊጭ ግብርና ከዘህ ያሇፈም ጥቅም አሇው፤ በተሇይ ሀገራዊ ጉዲይንና ስትራቴጂያዊ ስላትን 

ሇመመሇስ፤ ሇምሳላ፡ ስነ- ምግብ፣ ወተት፣ ሃይሌ ሰጪ፣ አትክሌት ማየት ይቻሊሌ፡፡ ከአይመርጤ 

አመራረት ወዯ መራጭ-አበሊሊጭ አመራረት በላሊም አባባሌ ከብዙት-መር አመራረት ወዯ ብዙትና ጥራት-

መር ዱዙይን ያለ ሽግግሮችን መያያዛ ያሻሌ፡፡ በላሊም ጎን የእንስሳቱን ሀሇወተ (ህሌውና) ስርዒት 

በመጋፋት የሰብሌ መሬት መስፋፋቱ ከሁሇቱም ያጣን እንዲያዯርገን ሌውጥውጡ ከፍተኛ ትንተናና 

የትግበራ አቅጣጫ ሉቀመጥሇትም ይገባሌ፡፡ 

የግብርናው መዋዕሇ-ንዋይና የዓሇም ሀብት  
መስሪያ ቁልፍ ቅኝት 
 

ግብርና ስርዒቱ ካሇበት ተሌዔኮ አኳያ አሁን ካሇበት ዯረጃ ባሇፈ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት እንዯሚሻ 

ይታወቃሌ፡፡ ሆኖም በንፅፅር አነጋገር ተመጣጣኝ ሀብት ሳይሰጠው ብ የሚወሰዴበት ዖርፍ ግብርና 

ነው፡፡ የግብርና ሊይ ምርት ዒመታዊ ሀብት ፈጠራው በገንዖብ ቢገመት ሇምሳላ የማዔከሊዊ ስታትስቲክስ 

እኤአ የ2015 እና 2016ን መረጃን ተንተርሶ ከእንስሳትና ሰብሌ ዖርፎች ብቻ ወዯ 611 000 000 000 

ብር በሊይ ይገመታሌ፡-  ማሇትም፡ የመስክ ሰብልች (290 000 000ኩ × 1000≈ 290 000 000 

000) ⁺  ፍራፍሬ፣ አትክሌትና ስራስር ( 60 000 000 × 50 0≈  30 000 000 000) ⁺  ጫት 
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(2200000ኩ × 8000 ≈ 17 600 000 000) × ቡና ( 4 700 000× 6000 ≈28  200 000 000)⁺   

ሸንኮራ አገዲ (14 000 000 × 200 ≈ 2 800 000 000) ⁺  እንሰት /ቡሊ-አሚቾ-ቆጮ/ ( 60 000 000 

000 × 1000 ≈60 000 000 000) ⁺ የ ቁም እንስሳ ሽያጭ በቁጥር /40 በመቶ ድሮ/ ( 32 000 000 × 

4000 ≈ 128 000 000 000)⁺  ወተት በሉትር (3 300 000 000 × 15 ≈49 500 000 000)⁺   ማር 

በኪግ(50 000 000 × 100 ≈ 5 000 000 000)⁺ ዔንቁሊሌ በቁጥር (115 000 000 × 3 ≈ 345 000 

000)፤ ከዘህም ባሇፈ የማይክሮብስ፣  ዯን፣ ዒሳ የመሳሰለት ሲጠቃሇሌ ዋጋው ከዘህ የጨምራሌ፡፡  

የሚመዯበውን ወዯ 20 ቢሉዮን አካበቢ ዒመታዊ መዯበኛ በጀት ብናሰሊው እያንዲንዶ 1 ብር 

ኢንቨስትመንት ወዯ 30500 ብር ይፈጥራሌ እንዯ ማሇት ሲሆን በእርግጥ ይህ በቀጥታ ከታየ ትክክሇኛ 

ስላት ሉሆን አይችሌም፡፡ ምክንቱም የአምራቹና ሁለም ተጫዋች ጉሌበትና ወጪ እንዯ ተገጣጣሚ 

ኢንቨስትመንት መታሰብ ስሊሇበት ነው፡፡ የሆነ ሆኖ ግን የግብርናው ምርት ሇኢንቨስትመንት ምሊሽ 

የመስጠት ውጤታማነት አይካዴም፡፡ ግብርናው አሁን ሊይ  በአንፃራዊነት ከፍተኛ በጀት ከሚሰጣቸው 

ዖርፎች አንደ ተብል የሚወሰዴ ሲሆን በሀሊፊነት ዯረጃም የሃገሪቱ መፃዑ ዔዴሌ ወሳኝ ተዯርጎ የተወሰዯ 

የፖሉሲ ነጥብ ነው፡፡ ከመንግስት በጀት ባሇተናነሰ ከዯጋፊና ርዲታ ዴርጅቶች የሚያገኘው ግብርናችን 

አሁን ባሇበት ዯረጃ የሇውጥ ሁኔታው ዛቅተኛ ሉባሌ በሚችሌ ዯረጃ ሊይ ይገኛሌ፡፡ ይህ ማሇት ሇምሳላ 

ብ ርብርብ የሚዯረግበትን የግብርና ምርታማትን እንኳን ብናይ ባንዴ ፊት የሚያማሌለ ውጤቶች 

ሲታዩ በላሊ ፊት ዯግሞ ተጓዲኘ ሁኔታዎችን ሇምሳላ የአሰራር ዖመናዊነትን፣ የግብርና ማሽነሪ ጥቅም ሊይ 

መዋሌን፣ የመጓጓዣና ክምችት መሰረተ ሌማትን፣ ዔሴት ጭመራን፣ በዔሴት ሊይ የተመሰረተ የስራ ዔዴሌ 

መፍጠርን ወዖተ.. በጥቅሌም እውቶሜሽንንና የአመራረት ቅሌጥፍናን ስንመሇከት ብ ክፍተት እንዲሇው 

ማየት ይቻሊሌ፡፡ ይህ ማሇት የመጠሊሇፍና መጓተት አዯጋ እንዲሇው ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ የግብዒት 

አጠቃቀምን በተመሇከተም  በብው በማቃመስ ሊይ የተመሰረተ አካሄዴ ስሇሚታይ፡ ይህ ምን ያህሌ 

ውጤታማ ነው ብል ማስተካከሌ ይሻሌ፡፡  

 

በዖርፉ በዒሇም ሊይ ያሇውን ሌምዴ ብናይ በተሇይ የመነሻ ሀብት ኢንቨስትመንት ፍሰቱ ከፍተኛና በሂዯት 

እየቀነሰ የሚሄዴ በዙም ወዯ አትራፊነት የሚገባ እንዯሆነ ዔውቀት አሇ፡፡ ሇመሆኑ በሃገራችን ብቅ ብቅ 

እያለ ያለ የግለ የግብርና በተሇይም ምግብ ሰብሌ አምራች ኢንቨስትመንቶች ምን ይመስሊለ ብንሌ 

ብም አርኪ ዯረጃ ሊይ እንዲሌሆኑ፣ የዘህ አንደ መነሻ በቂ የሆነ የመነሻ ካፒታሌ ኢንቨስትመንትና 

የአመራር ክፍተት እንዲለባቸው እናያሇን፡፡ ዋጋን እንቀንሳሇን በሚሌ ሂሳብ የሚሄደባቸው መንገድች 

ትሌቁን ሀብት የፈሰሰበትን እርሻ ሲፈትነው ይታያሌ፡፡ የባሇሙያ ጥንቅራቸውን ብናይም መጣኝ ክህልትን 

ከመጠቀም ይሌቅ ብዎቹ ባነሰ የስራ ዋጋ ማሰራትን በመምረጥ ስነ-ምግባሩን አሇመከተሌ 

ይታይባቸዋሌ፡፡ 

 

በላሊም ረገዴ የስሌጣኔ ቁንጮ ሆነው ዒሇምን የሚዖውሩት እነ ጂ-20 ሀገሮች ግብርናን ጨምሮ ምርምርና 

ዔዴገት (research and development) ዋንኛ የኢንቨስትመንትና ተወዲዴሮ ማሸነፊያ ትኩረት ነጥብ 

አዴርጎ እንዯሚሰራበት አስረግጠው  ይዖው ያለ መሆናቸውን መታዖብ ግዴ ይሊሌ፡፡ በእነዘህ ሀገሮች 

በእርግጥ ካሇው ኢኮኖሚ ሃያሌነት አንፃር የሚመዯበው ሀብት በእጅጉ ከፍተኛና፣ ሇሃገራችንም አጅግ ሩቅ 

ሌዩነት ሊይ እንዲሇ የምናየው ነው፡፡ አብሮ ሉታይ የሚችሇው ጉዲይ ዯግሞ የዒሇምን ጉዲይ በጥፍራቸው 

ስር የጨመዯደት ታሊሊቅ ዴንበር ተሸጋሪ የግሌ ኩባንያዎች የየራሳቸው ምርምርና ዔዴገት ፕሮግራም ሊይ 

ከፍተኛ መዋዔሇ ንዋይ ማፍሰሳቸውና ታሊቅ የዔዴገትና ኢኖቬሽን ማዔከሊት እንዯሆኑ፣ በዘህም የስሌጣኔ 

አማራጭ ሁነኛ ዴርሻ እንዲሊቸው ይታያሌ፡፡ ይህንን ጉዲይ በቀሊሌ ሇማስረዲት ከዘህ በታች በ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ኢንቨስትመንት መመሌከቱ ምን አንፃራዊ ዔዴልችን ሇማሰብ ይቻሌ እንዯሆን ቀርቧሌ፡፡ ይህም  በሀገሮቹና 

በተፈጠሩ ዴንበር ተሸጋሪ ኩባንያዎች አማካኝነት የዒሇም ሀብትና ጥሪት ቀዴሞ በመገኘት አሸንፎ 

የመሰብሰቢያ (ዴርሻን ማሳዯጊያ) አቅም መሆኑን መታዖብ ግዴ ይሊሌ፡፡ በዘህ ዴረ-ገፅ መረጃ መሰረት 

5ቱ ቁንጮዎች (አሜሪካ፣ ቻይና፣ አውሮፓ፣ ጃፓንና ኮሪያ) ብቻ ወዯ 1415 ቢሉዮን ድሊር ሇምርምርና 

ዔዴገት ያፈሳለ፡፡ ይህ በእርግጥ ሇሀገራችን በአሁኑ ምዯባ አቅም ስናይ የሚቀጥለትን መቶ ዒመታት 

ዒመታዊ በጀታችንን ይሸፍናሌ፡፡ ኩባንያዎቹ እንኳን የሚመዴቡት ዒመታዊ በጀት በሚገርም 

የአህጉራችንን የምርምርና ዔዴገት ዒመታዊ በጀት ይበሌጣሌ፡፡  

 

ግን ሇምን ድሃ ሆንን? 
ከዘህ መማር የሚቻሇው ግብርናችንን ወዯአሸናፊነትና ተወዲዲሪነት ሇማስገባት መሰረታዊ የአሰራር 

ምርምርና ዔዴገት በአበሊሊጭ ፍሌስፍና መተሇም እንዯሚገባ ማየት የሚቻሌ ነው፡፡ ስሇዘህም 

መሰረታዊውን የሇውጥ ቁሌፍ በትንተና ሊይ በመንተራስ መሇየትና በመረባረብ መጫን መገዯዴ አሇብን፡፡ 

ይህ የዖሊቂ ዔዴገት ሀሳብ ሞትና ሽረት ጉዲይ ማሇት ይሆናሌ፡፡ 

http://www.visualcapitalist.com/global-leaders-r-d-spending/
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የግብርናውን ሃይሎች ማመጣጠንና መመዘን  
 

የግብርናው ሊይ ሃይልች አሁን ባሇን ግንዙቤ እጅግ በርካታ ናቸው፡፡ ግብርና የፖሇቲካው እምብርት፣ 

የዔሇት ኑሮ ዋስትና ማዔከሌ፣ የስሌጣኔ ጫማ፣ በዴሃም ሆነ በባሇፀጋ ቤት የግዴ የሚፈሇግ፣ የሰውነት 

ማህተም ነው፡፡ ስሇዘህም ዖርፉ ዔሴታቸው አዘህ ግባ በሚባሌና በማይባሌ ሃይልች ተጃምል ጫና 

ውስጥ እንዲሇ መገመት ይቻሊሌ፡፡ የመንግስት ፍሇጎት በግብርናው ሊይ ከመዯገፍ ያሇፈ ጥሌቅ ነው፡፡ 

ምናሌባትም በአንዲንዴ ሁኔታዎች የሙያውን ባሇቤት መሇየት አስኪቸግር መዯበሊሇቅ መታየቱ ዖርፉ 

በስሜት ጭምር እየተሄዯበት እንዯሆን ቢገባንም፡፡  በእርግጥ የሙያ አሪት ዖርፉን መዯናዖዛን 

በማስከተሌ በአንዲንዴ ሁኔታዎች ሇሚታዩ ዔቅዴና ውጤት መፋሇስ ምክንያት የሚሆኑበት ሁኔታ ሉጤን 

ይገባዋሌ፡፡ በላሊም ረገዴ ሀገር ብ ሃብት አፍስሳባቸው የተሰማሩ ባሇሙያዎች የሚጠበቅባቸውን 

በሚገባ እንዯማይወጡ እውነት ነው፡፡ ግብርና ሇምክንያት አመቺ የመሆኑን ያህሌ አሊስፈሊጊና ስነ-ምግባር 

የላሊቸው ያፈጠጡ ክስተቶችን ማየት የተሇመዯ ነው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ የሀገሪቱን ግብርና መፃኢ ሁኔታ 

በማየት መንግስትን የሚያማክሩ ሰትራቴጂስት ባሇሙያዎች የሀገር ወይም የውጭ ምሁራን አንዲንዴ 

የሙያውን ስነ-ምግባር ወይም ነባራዊ ትንተናን በዖሇሇ ስሜት-ሰቃይ ሀሳብን በማማከር ከገቢራዊ-

እውነታው ጋር ግጭት ሲፈጠር ይታያሌ፡፡  

እንዯዘሁ ሁለ ዖርፉ ብ ሚሉዮን ገበሬዎች በረጅም ሰንሰሇት አሰራር የሚኖሩበት በመሆኑ በቀሊለና 

በፍጥነት ወዯፊት ሇመመንጨቅ ቢፈሇግ እንኳ የራሱ ተጨማሪ ጫና አሇው፡፡ የእንዴን ገበሬ ቤተሰብ 

ወይም ማህበረሰብ ረጅም ሰንሰሇት ሇማስረዲት ቀሊለ መንገዴ አንዴን ሰብሌ መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ ጤፍን 

ተጠቃሚ ብንወስዴ፡ ራሱ መሬት ያዖጋጃሌ-ራሱ ዖር መርጦ ያዖጋጃሌ-ራሱ ይዖራሌ-ራሱ ይንከባከባሌ-

ራሱ አጭድ ይወቃሌ-ራሱ ያከማቻሌ- ራሱ ሇወፍጮ አዖጋጅቶ ያስፈጫሌ- ራሱ ያቦካሌ- ራሱ ይጋግራሌ፡ 

እነዘህ ሁለ ስራዎች ሇብ ላልች ሰብልችና ሇብኃኑ ገበሬ የሚሰሩ  ሃይሌን፣ ጊዚንና ጉሌበትን 

በተራዖመ ሁኔታ ይሻለ፡፡ የሚተኩ አማራጮች ቅርቡ አዯለም….ራሱ ሇራሱ የመጨረስ ማዔከሊዊነት ነገር 

በብ ይታያሌ፡፡  

ስሇዘህም ግብርናውን በእርግጥም በዔሴት ጭመራ መሇኪያ አካሊት የሚገናኙበት እንዱሆን እነማንነትን 

መሇየት ያስፈሌጋሌ፡፡ ከዘህም ጋር በሰንሰሇቱ ተገጣጣሚና ተናባቢ ዴርሻን ማየትና ዔሴታቸው ዛቅተኛ 

የሆኑ አካሊትን ማግሇለ አስፈሊጊ የመሆኑን ያህሌ ሇዖርፉ የሚያስፈሌጉ ግን ከአቅም በታች ሊይ ያለ 

አካሊት ዯግሞ ሚናቸው እንዱያዴግ ማዴረግ ያሻሌ፡፡  

ከዘሁ ጋር ብ ባሌራቀ መታዖብ የሚቻሇው የአንዴ ገበሬ ቤተሰብ ሌክ አንዯ ሀገር አምሳያነትን 

ይከተሊሌ፣ ይህም ማሇት የማይችሇው ካሌሆነ በቀር ሁለን ዒይነት ሰብሌ፣ እንስሳ በስሩ በጥቃቅንም 

ቢሆን እንኳ ሞሌቶ መያዛ/ማምረት ሲሞክር ይታያሌ፡፡ የዘህ ሁለ እምነት የሚመስሇው የተሇያዩ 

ባሇቤቶች በመሞሊሊት አሰራርን እንዯ ባህሌ ስሇማያምኑበት ወይም ላሊ ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ፡ ዋናው 

ነገር ግን በምርቱም ይሁን ባሇው የተቀነጣጠበ ማምረቻ መሬት ሊይ የኢኮኖሚክስ ፅንሰ ሀሳብ ሇማምጣት 

የራሱ ጫና መፍጠሩ ነው፡፡  

የግብርና መረጃ ስርዓት ማሳዯግና መምራት 
 

በግብርናው ውስብስብነት ሳቢያና ተፈጥሮውንም ተከትል ውስጥ ያለ መረጃዎች ብ፣ ውስብስብ፣ 

በተዒማኒነት ረገዴም ክፍተት ያሇባቸውና በፍሰትም ሂዯት የመጎሳቆሌ ሁኔታ የሚዯርስባቸው ሆነው 
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እናገኛቸዋሇን፡፡ የተሇያዩ አካሊት ስሇአንዴ ጉዲይ የተሇያየ መረጃ ማውጣትን ጨምሮ መረጃውን ያወጣው 

አካሌ መነሻ ሀሳብም እንዱሁ የመረጃውን ምጠና የሚወስንበት ሁኔታ ይታያሌ፡፡ ስሇዘህም አንዲንዳ 

መረጃ ሇውሳኔ መስጠት የሚያንስበት እንዯውም የሚተረማመስበትን አኳኋን በብ መታዖብ ይቻሊሌ፡፡ 

አንዲንድች በዔምቅ አቅም ሊይ ተመስርተው እንዯተገኘ ምርት የሚያሳፍሱ አለ፡ ላልቹ በተጋነነ ግምት 

ውስጥ የገባ መረጃን የሚሰጡን አለ፣ ላልችም በጣም የማሳነስ፣ ባንዲንዴ ሁኔታም ገበሬው የራሱ ግምት 

እንዱሁ መረጃን የሚያጋንንበት ወይም የሚኮስስበትና ምስክርነቱንም እንዱሁ የመሇያየት ነገር ሉታይ 

ይችሊሌ፡፡  ላልች በምናብ የአንዴን ውጤታማ ገበሬ ማሳ መነሻ አዴርገው የ50 ሚሉዮኑን ማሳ 

እንዴምታ በማምጣት ሀገሩን በምርት የሚያጥሇቀሌቁበት ሁኔታም አሇ፡፡ ስሇዘህም የመረጃ ጥንቅራችን 

በራሱ በተወሰን መሻሻሌን የሚሻ  ይበሌጡኑም ሀገራዊ አማካይ የመረጃ ቋታችን ማዔከሊዊ ስታትሰቲክስ 

ኤጀንሲ  ውስጥ ራሱ መሻሻሌ፣ መታየትም መነቀስም ያሇባቸው ክፍተቶች አለ፡፡ የመጨረሻው ጥያቄ ግን 

በሚነገረው መረጃ ከሆነ ስሇዘህ ሇምን የምርት እጥረት ተከሰተ? ምን ያህሌ የምግብ ዋጋ ቀነሰ? ሇምግብና 

ስነ-ምግብ መጋሇጥን ምን አመጣው? ቢባሌ ላሊ ምክንያት ፍሇጋ መቧጠጥ ብም አይጠቅምም፡፡ መረጃ 

አይበሊም- እንዱበሊም ካስፈሇገ የመረጃ ስነ-ምግባርና አስተዲዯራዊ ስርዒት በጠንካራ ካቦ-ገመዴ መያያዛ 

አሇባቸው፤ መረጃ ሊይ ተነስቶ ውሳኔ መሰጠት አሇበት፡፡ በብሄራዊ ዯረጃ ያሇው የኢትዮጵያ ስታትሰቲክስ 

ኤጀንሲ ወሳኝ ምንጭ የመሆኑን ያህሌ አሁንም መሻሻሌ የሚሹ ቴክኒካዊ፣ ሜቶድልጂያዊና ከግብርናዊ 

ባህሪያት በመነጩ ክፍተቶችን ሇመዛጋት ማየት አሇበት፤ እናም ዖርፉን ባህሪ ይዜ አብሮ መሰራት 

ያሇበቸው የግንዙቤ ጉዲዮች ሳይቀሩ በወጉ መሳሇጥ ይገባቸዋሌ፡፡ በላሊም በኩሌ የዒሇም ምግብና እርሻ 

ዴርጅት (ም.እ.ዴ) የሚያወጣው መረጃ (ዲታ) በአንዴ ጉዲይ ሊይ ከኢ.ስ.ባ ጋር እንኳን ያሇውን ሌዩነት 

ከሚቀጥሇው የ2007 የተጠቃሇሇ  የመሬት ስፋት፣ ምርትና ምርታማነት መረጃ ሌዩነት ከ3-35 በመቶ 

እንዯሚዖሌቅ በማየት ማዴነቅ ይቻሊሌ (ሰንጠረዥ 4)፡፡ በእርግጥ የየዒመቱ ቢታይም የተሇያዩ አካሊት 

የሚያወጡት መረጃ ሌዩነቱ ጥቂት የማይባሌ የሚሆንበት ዔዴሌ ብ ነው፣ እናም ውሳኔ መስጠትን 

ማዙባቱንም በዘሁ ሌብ ይሎሌ፡፡ 

ሰንጠረዥ 4፡  የሰብሌ መረጃ ሌዩነት በሚታወቁ አመንጭዎች መሰረት 

 የሰብሌ ዒይነት  

ምንጭ ብርዔና አገዲ  ጥራጥሬ  

የመሬት ስፋት 

በሺኛ ሄ/ር 

ኢ.ስ.ኤ 8730 1517 

 ም.እ.ዴ 8511 1372 

 ሌዩነት በመቶ  3 11 

 ኢ.ስ.ኤ 160404144 17827388 ምርት በኩ/ሌ 

ም.እ.ዴ 118460000 15730000 

 ሌዩነት በመቶ 35 13 

 ኢ.ስ.ኤ 18374 11752 

 

ም.እ.ዴ 13918 11465 

ምርታማነት 

ኩ/ሄ 

ሌዩነት በመቶ 32 3 

  



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ግብርና ሚኔስቴር ያወጣ የነበረው መረጃ ዯግሞ የሚሇይበትን ሁኔታ አይተናሌ፡፡ ከሰርቬይ የሚገኝ መረጃ 

ዯግሞ የተሇየ ውጤት ማግኘት የሚቻሌበትን ያሳያሌ፤ ዋናው ግምገማ ግን ሌዩነቶቹ የመቀራረብ 

ሁኔታቸውም ነው፡፡ ስሇዘህ የዲታ ቤዛ ተቋማዊ አቅማችን በእጅጉ ወሳኝ አቅም ሊይ መዴረስና የውሳኔና 

ፖሉሲ ፍሬሚንግ የማያወሊዲ ሀገራዊም ይሁን ባሇፈም ምንጭ መሆኑን ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡  

እንዯ ሰብሌ መረጃ ማውጣት በአካባቢ አቅም ሊይ ቢያንስ በሶስት ከፍል ቢወጣ፣ 

ሇመዋዔሇ ንዋይና ፖሉሲ ውሳኔ የበሇጠ ዋጋ ይኖረዋሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ 

ሇምሳላ በቆል ከ50ኩ/ሌ በሄ/ር በሊይ የሚሰጡ አካባቢዎችና ዴርሻቸው፣ ከ25 

አስከ 50 ኩ/ሌ በሄ/ር የሚሰጡና ዴርሻቸው፣ ከ25 ኩ/ሌ በሄ/ር በታች የሚሰጡ 

አካባቢዎችና ዴርሻቸው ከታትፈን መረጃውን ብናወጣ የአዋጭነት ግብርናንና 

ተነፃፃሪ አማራጭ ግብርናን ሇማራመዴ አጅግ ወሳኝ የውሳኔ መሳሪያ እንዯሚሆን 

ይገመታሌ፡፡ 

 

የግብርና ፕሮጀክቶችን ማጣጣም፣ ማናበብና  

በስትራቴጂ ማዕቀፍ ውስጥ ማሳሇፍ 
 

ከዘህ በፊት ሇማመሌከት እንዯተሞከረው ግብርና ስርዒቱ ከመከፋፈቱ ጋር ሇማንም ገብቶ መውጣት 

ችግር ስሇላሇውና ሬጉሊቶሪ ስርዒቱም ከመዲከሙ ጋር ሇአለታዊ ጎን የሚጋሇጥበትን ሁኔታ መገመት 

ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ የመጤ አረሞች፣ ተባዮችና በሽታዎች መብዙት ግብርናውን ሇተሇያዩ አዯገኛ ሁኔታዎች 

(ሇተፈጥሮ ሀብት ማጣት፣ ሇኬሚካሌ፣ ሇላልች ፕሮጀክቶች መገፋት፣ ጎጂ የመስኖ አጠቃቀም ወዖተ..) 

የተጋሇጠ መሆንን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ በዘሁ አንፃር በግብርናው ሊይ በሺዎች የሚቆጠሩ አካሊት በተሇያየ 

ሁኔታ ሲሳተፉ ይታያሌ፡፡ እነዘህ አካሊት ባሊቸው ሀብት ረገዴ በተሇያየ ዯረጃ ማካሇሌ ቢቻሌም ከፍተኛ 

ውጤት እንዱያመጡ ከተፈሇገ ግን ተሳታፊ አካሊቱ በስትራቴጂክ መስመር ውስጥ መግባትና 

የሚጨምሩት ዔሴት በወጉ መቀመጥ አሇበት፡፡ ሇዘህም የግብርና ጉዲይ ፕሮጀክቶች ማስተባበሪያ መምሪያ 

መምጣቱ ከፍተኛ ፋይዲ ይኖረዋሌ፡፡ በላሊም ረገዴ ሁለም በተመቸው እዘህ ግባ በማይባሌ ዔሴት 

ተጃምል አሊስፈሊጊ ዴግግሞሽ ከመፍጠር ይሌቅ አንገብጋቢ ጉዲዮችን ዴርሻ ሇይቶ መካፈሌን ይሻሌ፡፡ 

ሇዘህ ዯግሞ ተቋማትን ከነአሰሊሇፋቸው በማየት ተዯራራቢ ሳይሆን ተዯማማሪ አሰራርና ውጤትን 

እንዱያመጡ በስትራቴጂክ አሰራር መምራት ያሻሌ፡፡ የዖርፉ ወሳኝ ተቋማት አንዴነት መመስረት አሇበት፡፡  

በላሊም በኩሌ ፕሮጀክቶች ገብተው ሲወጡ የነሱን ቅሬት ሇዖሊቂነት (sustainability) ትተው ማሇፍ 

እንዳት ይችሊለ የሚሇው ጉዲይ በሺዎች አዯባባይ የፕሮጀክቶች ሁለ ወጪና ወራጅ ማዔከሊዊ ሀሳብ 

ነው፡፡ የሚሆነው ነገር ዯግሞ ከዘህ በተቃራኒው ነው፡፡ ብ ፕሮጀክቶች ቅሬታቸው የሇም፣ እናም ቆም 

ብል መታሰብ ያሇበት ነገር ካሇ ቅሬት የሚኖራቸው ፕሮጀክቶችና የፕሮጀክት ዱዙይኖችን በመመዖን 

ከህሌፈታቸው በኋሊ እንዳት የሚወረስ ቅሬታቸው ወዯ ዋናው ስርዒት ውስጥ ይጣመራሌ ብል 

መስራትና በተጨማሪም የተረጋገጡ አሰራሮችን በማሳያነት ተሞክረው ሳሇ እጅግ በርካታዎቹ የማሳያ 

ዴንበሮችን (demonstration steps) ሳይሻገሩ የሚከስሙበት ሁኔታ ብ በመሆኑ ይኼንን ክፍተት 

የሚሞሊ ካሇፈው ሌምዴ በተሇየ መሰራት ያሇበት እንዲሇ መረዲት ጠቃሚ ነው፡፡  



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የግብርናን ዯህንነት መጠበቅ   
 

የግብርናን ሌክ እንዯ አንዴ ኢንደስትሪ ዯህንነቱን የሚጠብቅሇት፣ ከጥቃትና መበሊሸት የሚከሊከለት፣ 

እንዲይወዴቅ የሚዯግፈው፣ በአሊዋቂዎች እንዲይበሊሽ ዴንብ አስከባሪ፣ ወጥነቱን እንዯያዖ ዖሊቂነት 

እንዱያገኝ የሚጠጋግነው(maintenance)፣ ሇመውሰዴ-የሚሰጠው ባሇቤት ይሻሌ፡፡ ዲሩ በብ ሁኔታ 

ከዘህ በተቃራኒ ዖርፉ የማይታመም፣ የማይሞት፣ የማይጎዴሇው፣ የማይገሌፅ አዴርገው የሚወስደ 

ያሌተገሇጠሊቸው ተዋናዮች የተሞሊ ነው፡፡ ግብርና ዯህንነቱ በመጤና ወራሪ አካሊት ወይም በአየር ሇውጥ 

ብክሇት ወይም በላሊ ሰው ሰራሽ ወይም ተፈጥሯዊ አዯጋ ጣይ ምክንያት ዯህንነቱን ሇጊዚው ወይም 

አስከወዱያኛው ሉያጣ ይችሊሌ፡፡ በዋነኛነት የግብርና ዯህንነት ጥበቃ የሆነውን የሬጉሊቶሪ፣ የብሄራዊ 

ሜትሮልጂ፣ የተፈጥሮ ሃብት፣ የብዛሃ-ህይወት አካሊትን ይዜታ ብናይ ተገቢውን አገሌግልት ሇመስጠት 

የሚችለበትን አቅምም ይሁን መሳሇጥ (integration) እንዲሌያና በበቂ እንዲሌረደት እንረዲሇን፡፡  

እናም ከዘህ በሊይ የጠቀስናቸውን ክፍተትና አዯጋዎች ቀዴሞ በመታዯግ ዯረጃ ያሇው ስራ 

የሚያስተዙዛብና የየአዯባባይ ተዯጋጋሚ ሀሳብ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ስሇዘህም እነዘህንና መሰሌ አካሊት 

አጠንክሮ ቅዴመ ክስተት ስራ የመስራት አቅም ካሌተፈጠረ ግብርናው ሁላም ሇአዯጋ ከፍተኛ 

ተጋሊጭነትን ያስተናግዲሌ፡፡  

ከዘህ ጋር ተያይዜ ባሇዴርሻ መሪ ተቋማት ከሰሌፉ ውስጥ ወዯፊት መምጣት አሇባቸው፡፡ አሁን ሊይ 

ከምንም የከፋ ጉዲት በግብርናው ሊይ እያዯረሱ ካለት የአፈርና ውሃ መራቆት አንዯኛው ሲሆን፤ 

ከከተሞች መስፋፋትና መሰረተ ሌማት በተያያዖ የግብርናው መገፋትና መበከሌ ሁሇተኛ እየሆነ 

መጥቷሌ፡፡ ስሇዘህም የችግሩ ክብ (ስዔሌ 16) አዲዱስ ነገሮችን በጊዚ ውስጥ እየጨመረ ሲሰፋና አስጊም 

እየሆነ ሲሄዴ ይታያሌ፡፡ እነዘህ የግብርናው ሊይ አዲጊ ተግዲሮቶች አሁን ሲታዩ በፍጥነት በማዯግ 

የየራሳቸው ከፍተኛ የሚባሌ ተፅዔኖ ማሣዲር ዯረጃ ሊይ  የዯረሱ ሲሆን ሇመመሇስ ማስከፈሊቸው ግሌፅ 

ነው፡፡ ስሇዘህም ያሇፉትን ሇመመሇስ የወዯፊቶቹን መጪ ተግዲሮቶች በጊዚ መመከቻ ሇማበጀት ዖርፉ 

በዔይታ የሚከሊከሌሇት ይሻሌ፡፡ 

ከዘህም ጋር ትንበያ-መር ግብርና ወሳኝ የሚሆንበትን ሁኔታ ላሊው ዒሇም እያሳየ ነው፡፡ በዘህ ረገዴ 

በተሇይ የስፔስ ቴክኖልጂን በማጠንከርና የሳተሊይት መረጃ አቀብልሽን ጥቅም ሊይ ማዋሌ አስገዲጅ 

ነው፡፡ ይህ እንዲሇ ሆኖ አሁን ሊይ ግብርናው እያቀና ወዲሇበት የዱጂታሌ የግብርና ምዔራፍ መግባትም 

የሀገሪቱን ተጠቃሚነት የሚያጎሊው ይሆናሌ፡፡ ሁለም ተዯማምሮ ዋንኛ ዒሊማው የሆነውን የማይተነበይ 

ግብርና ወዯሚተነበይ የመቀየርና ያለ ዔዴልችንና አዯጋዎችን ቀዴሞ በማስሊት የማሻሻያ ወይም 

የመከሊከያ ርምጃ አማራጮችን ሇመውሰዴ የውሳኔ አጋዥነቱ ነው ቁም ነገሩ፡፡ በዘህ ሊይ ተንተርሶ 

በስንዳ ዋግ በሽታ ሊይ የአየር ጠባይን ተከትል ሉመጣ የሚችሇውን አዯጋ የሚችሇውን በመተንበይ 

ቅዴመ ስራ እንዱሰራ ማስቻለ አዯጋውን በእርግጥም ማሳነስ ወይም ማስቆም በማስቻለ ብቻ መጠቀስ 

ሲኖርበት በዙው አንፃር መታዯግ ያሌተቻሇውን የቅርቡን የ2008/9 የአፋር፣ ዯቡብና፣ ኦሮሚያ ዴርቅ 

ሰሇባ እንስሳት ዔሌቂትን በቁጭት ማንሳት አስፈሊጊ ነው፡፡ የአሁኑና የወዯፊቱ በተሇዋዋጭ የአየር ጠባይ 

ውስጥ የሚያሌፈው ግብርና በዘህ ዒይነት ግብዒቶችን ከላልች ቁሳዊ ግብዒቶች ባሊነሰ እንዯሚፈሌጋቸው 

መገንዖብ ግዴ ነው፡፡  



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ስዔሌ 16፡ የግብርናውን መከሊከሌ አሰፈሊጊነት የሚናገሩ የተጋረጡበትና ፊት ሇፊት የገጠሙት ፈተናዎች 

ግብርናን ማነቃቃትና የዘሊቂነት ስርዓተ-ዋስትና መዘርጋት  
 

በባህሪው የተፈጥሮ ጥገኛው ግብርና ውጣ ውረዴ ያሇበት ብቻ ሳይሆን እርግጠኛነትና አረቦን (ዋስትና) 

የላሇበት የአዯጋ ተጋፋጮች (መዋዔሇ ንዋይ አፍሳሾች) ወይም ምርጫ አጦች (እንዯ ገበሬዎቻችን) ዖርፍ 

ነው፡፡ ግብርና ሊይ ማትረፍና ማይክሮሶፍት ኩባንያ ሊይ ማትረፍ ሁሇት የማይገናኙ ነገሮች ናቸው፡፡ 

በተፈሊጊነት ዯረጃ ሁሇቱም ይፈሇጋለ፣ በወሳኝነት ዯረጃ ግብርና የተፈጥሮ ተፈሊጊ ምርት ነው፡፡ 

ስሇዘህም ግብርና ሊይ የሚሰራ ሃይሌ በመጀመሪያ ዯረጃ ሉመሰገንና ሉዯነቅ ይገባሌ፡፡ ሆዯ ሰፊ ሆኖ 

መስራትን በውጤቱም ሰውን በህይወት ማቆየት ስሇሚችሌ፡፡ ዋናው መሌዔክት ግን ግብርና ሁላም 

እንዱኖር እንክብካቤ ይሻሌ፣ እንዲያንቀሊፋም ማነቃቃትን ይሻሌ፣ እንዲይወዴቅም ምርኩዛ ሉዯረግሇት 

ግዴ ይሊሌ፡፡ ምዔራባውያን በዴጋፍ (subsidy) ማዔቀፍ የኮሞዱቲቸውን ሃያሌነት ጠብቀው አለ፡፡ ይህ 

እንኳን ቢቀር አንዴ በቆል ገበሬ በበቆል ማምረት ውስጥ እንዱቆይ ማዴረጊያ እንክብካቤ ወይም 

ማነቃቂያ ስሌትን መዖርጋት እጅግ አስፈሊጊ ነው፡፡ በዯርግ ጊዚ ዋጋ ተቆርጦ ምርት ሇብሄራዊ ክምችትና 

መጠባበቂያ ሇታሇመሇት ጠቀሜታ ይሰበሰብ ነበር፡፡ አሁን ዯግሞ ምርት ሇብሄራዊ መጠባበቂያ ጉዲይ 

በሚውሌ ክምችት በማዯራጀት ገበሬውንም በስራው ማቆየት በሚያስችሌ ቢያንስ በብሄራዊ ተፅዔኗቸው 

ሇተመረጡ ምርቶች(የለዒሊዊነት ሰብልች)  የተሇየ ስርዒት አበጅቶ መሄዴ አስፈሊጊ ነው፡፡ ብሄራዊ 

የምግብ ዋስትናንም በሰከነ ሁናቴ መጠበቅ ይገባሌ፡፡ በስንት ርብርቦሽ የሚመጣ ምርታማነት ወሇዴ 

ምርት መትረፍረፍ በምንም መሇኪያ ገበሬውን ምን ሊዴርገው ብል አስጨናቂ ሆኖ ማሇፍ የሇበትም፡፡ 

ብው ያዯገው ዒሇም መንግስታት የገበያ ኮታን ሳይቀር በመፍጠር ገበሬዎች የምርታቸው ገበያ አጥ 

ተጠቂ እንዲይሆኑ ሇመኖራቸው ዋስትና ሇሆነው አርሶ አዯር ተግተው ይሰራለ፡፡ የእስራኤሌ ወተት 

አምራች ገበሬዎች ተርፎ ሇሚዯፉት ወተት ክፍያ ይመቻችሊቸዋሌ፡፡ ትርጉሙም ወተት የእስራኤሌ 

ግብርና አንዴ ትሌቅ የማይዯራዯሩበት ጉዲይ ነው ማሇት ነው፡፡ በኛ ሀገር እንዳትና በየትኛው መጀመር 

እንችሊሇን? ምንስ ሌናዯርግ እንችሊሇን? ብል ማየቱ ይመከራሌ፡፡ ስርዒቱም ገበሬውን በምርቱ የመዯራዯር 

የአፈር ጨዋማነትና ኮምጣጣነት 
ወረራ  

የሇምነት መራቆት   

የውኃ መራቆት   

የመሬት አጠቃቀም ዯንብና ስርዒት ክፍተት 

የውኃና አፈር ብክሇት ምዔራፍ መከፈት   የግብርና  ይዜታ በጡንቸኞች መገፋት 

የባዔዴ አጥቂዎች ክሰተት አዯጋ 

ዯካማ ማነቀቃቂያ ስርዒት 

የመፈፀም አቅም ግዴዴሮሽ 

ተቋማዊ ዯህንነትን የመጠበቅ  አስፈሊጊነት 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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አቅም አስኪኖረው የሚመቻችበት ሁኔታ አሇ፡፡ ግብርናውን መከሊከሌ ከምንም በሊይ ያለበትን የውጭም 

ይሁን የውስጥ፤ የፖሉሲም ይሁን የአሰራር እንቅፋቶችን የመፍታትና ኢንደስትሪውን ሁላም በተሻሇ 

ማስቀጠሌ መሆኑን ያጤኗሌ፡፡ 

የግብርና ማዘመኛ መሳሪያዎች ጉዳይነትና እንዴት ይመራል 
 

አስካአሁን የተሄዯበት ሜካናይዚሽንና አውቶሜሽን ተሌዔኮ ብም ውኃ የሚያነሳ ሆኖ አይታይም፡፡ 

በመጠንም፣ በማስተዲዯር አቅምም ሜካናይዚሽን ዖርፉ ብ ሉሰራበት እንዯሚገባ ዔሙን ነው፡፡ 

በአገራችን ባሇው የሜካናይዚሽን ዒሇም ውስጥ ሳይሰሩ የሚኮሊሹት ሁኔታዎች ይበዙለ፡፡ የአርሶ አዯሩ 

መሬት ስሪትና የቆየ ዖይቤ ሇሜካናይዚሽን በቀሊለ አሇመመቸትም አሇ፡፡ ሜካናይዚሽንና አውቶሜሽን ስራ 

ዔዴሌን ያጣብባሌ ተብልም ይታሰባሌ፡፡ ምንም እንኳን በንጉሱ ዖመን የሜካናይዚሽን መሰረት የተጣሇ 

ቢሆንም አጠቃሊይ ግብርናው ሊይ ባሇው ተፅዔኖ ሲሇካ ግን እዙው ባሇበት ነው፡፡ አንዴ ተራ አርሶ አዯር 

ሞፈር ማረሻው፤ በእንስሳቱ ማበራየቱ፤ በእጁ መዛራቱ፤ ማጨደ፤ መኮትኮቱ፤ ማረሙ፤ በጋማ ከብት 

መጓጓና መጓ ወዖተ ሇ17 ሚሉዮኑ አርሶ አዯር ሁነኛ ወካይ እንዯሆነ መሳት አይቻሌም፡፡  በተሇይ 

ሁለን ተግባር አቀፍ ማሽነሪ ሲነሳ ችግሩ የከፋ ብቻ ሳይሆን የቅንጦት ሃሳብ አስኪመስሌ ሩቅ ስቅሌ 

ነው፡፡ የሀገራችንን ግብርና ሜካናይዚሽንና አውቶሜሽን እንዯገና እንዱያንሰራራ ያዯርገዋሌ ተብል 

የሚገመተው የግለ ዖርፍ ባሇፉት ሁሇት አስርታት ውስጥ ጥቂት ሁኔታ አሇ፡፡ በላሊም ረገዴ በመንግሰት 

መሪነት ሜካናይዚሽንን መምራትና ማስተዲዯር በብ መሌኩ ከውኃ ቢወቅጡት ዒይነት አሊሇፈም፡፡ 

ሇምን ብል ታክቲክ … ሇውጥ የሚሻ ጉዲይ ነው? 

በርካታ አካሊት ሊሇፉት ሁሇት ዒስርታት በፊት ያስገቡትን የግብርና ሊይ ሜካናይዚሽን መሳሪያዎች ስናይ 

ከ70 ሀገሮች ባሊነሰ መሳሪያዎቹ እንዯገቡ እናያሇን (ሰንጠረዥ 5) ፡፡ ይህ ግን የራሱ የሆነ የማኔጅመንት 

ዋጋ መጨመሩ ብቻ ሳይሆን ስሌጣኔውንም ሰፔሻሊይዛ ሇማዴረግ ከሇሊ መፍጠሩ አይቀርም፡፡ ግን 

መጤንና መተንተን ያሇበት ሆኖ ከምንም በሊይ መታየት የሚገባው ጉዲይ የገቡ መሳሪያዎች አስተዲዯር 

አሊቸው ወይ? በሀገር ውስጥ የተፈበረኩትስ ምን ያህሌ ተወዲዲሪ ናቸው? ምን ያህሌ መሳሪያዎችስ ቆሞ 

ቀር ሆነዋሌ? ብል ሇሚጠይቅ እጅግ በጣም አሳሳቢ አውነታዎችን መረጃውን ማዯራጀት ቢቻሌ፤ ማግኘቱ 

አይርም፡፡ በተሇይም ሇመሳሪያዎቹ ከምናሳየው የማይሻሻሌ ባዔዴነት መንፈስ አንፃር ብዎቹ ሳይበሊሹ 

ይበሊሻለ ማሇት ይቀሊሌ፡፡ ብ ሃብት ይባክናሌ ከተባሇ የመሳሪዎቹን መጠቀም አሇመቻሌ እንዯሆነ 

እንገምታሇን፡፡ በላሊም ረገዴ የግብርና ሜካናይዚሽን አስተዲዯር የራሱን አቅም ይዜ ከፊቱ የተዯቀነውን 

ክፍተት ሇመሙሊት ዛግጁ መሆን ይጠበቅበታሌ፤ በላሊም በኩሌ ጥሩ መስተጋብር እየፈጠሩ ያለ 

መሳሪያዎችን ይበለ ማሇት ያሻሌ፡፡ 

 

 

 

 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ሰንጠረዥ 5፡ በተሇያዩ አካሊት ወዯሀገር ውስጥ የገቡ የግብርና ሜካናይዚሽን መሳሪዎች (ከ2005-2015 እ.ኤ.አ)፡ ምንጭ፡ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ከስተም (2015) 

ቢሮ በሜካናይዚሽን ዲይሬክቶሬት የተቀነባበረ  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1013 2014 2015 Total 

የተገኙበት 

ሀገሮችና 

ብዙት 

 

 

 ሀገሮች ዛርዛር  

ኮምባይን ማጨጃ 98 35 41 42 57 71 25 79 100 29 60 637 15 ጀርመን፤ብራዘሌ፤አሜሪካ፤ፊንሊ

ነዴ፤ ፈረንሳይ፤ህንዴ፤ ቻይና፤ 

ቱርክ፤ ፖሊንዴ፤ አርጀንቲና፤ 

እነግሉዛ፤ ጃፓን፤ 

ክሮሺያ፤አውስትሪያ፤ ሳውዱ 

አረቢያ፤ጣሉያን፤ ኢኳድር፤ 

ኬንያ፤ ኮሪያ፤ አውስትሪያ፤ 

ፓኪስታን፤ ዳንማርክ፤ 

ሲውዖርሊንዴ፤ ሲሪያ፤ ታይዋን፤  

ስራኤሌ፤ካናዲ፤ 

ሴኔጋሌ፤ኢንድኔዘያ፤ አረብ 

ኢመሬት፤ ሰዌዯን፤ ፖርቱጋሌ፤ 

ኢራን፤ቼክ፤ ቤሌጂየም፤ኖርዌይ፤ 

ሜክሲኮ፤ ሲውዖርሊነዴ፤  

 ዯቡብ አፍሪካ፤ ሰፔን፤ 

ጆርጂያ፤ስዋዘሊንዴ፤አይስሊንዴ፤ 

ፖርታሪካ፤ ሰርብ፤ ሞንቴኔግሮ፤ 

አዖርባጃን፤ ስልቫኪ፤ሳይፕረስ፤ 

ፊሉፒንስ፤ ጋቦን፤ ሃነጋሪ፤ 

ራሺያ፤ ስልቫኪ፤ዩክን፤ የመን፤ 

ግብጽ፤ሆንግኮንግ፤ ኮልመቢያ፤ 

ማላዢያolombia,Malaysia 

ማጨጃዎች 86 158 186 290 159 79 35 26 643 30 150 1842 24 

መውቂያዎች 17 1 5 6 45 2617 5 13 62 105 3525 6401 11 

መከስከሻዎች 2212 187 24 142 410 336 7144 1224 1832 1877 589 15977 26 

ማረሻዎች 474 63 106 216 1359 336 5131 2944 1274 1212 1602 14717 24 

መቁረጫዎች 8168 101 19 34 1083 63 136 97 22 472 16 10211 23 

ማዲበሪ መበተኛዎች 69 115 188 121 240 526 124 224 1056 255 21 2939 17 

መዛሪያዎች 

    

29 

  

3 

 

15 4 51 4 

ትራክተሮች 246 175 152 146 723 353 1608 1310 1779 1134 1431 9057 41 

የጅ ትራክተሮች 47 64 8 261 1589 148 2502 5 12 12 1724 6372 16 

ፖውር ቲሇር 1 2 2 20 6 39 40 1 4 6 14 135 7 

መሮ ማረሻ 3 5 

 

3 1 

  

1781 4 1 

 

1798 7 

ሰብ ሶይሇር 

   

1 1 

  

2 1 1 

 

6 4 

ሞሌዴ ቦሌዴ ማረሻ 

 

1 10 

 

3 

 

1 76 1 2 4 98 9 

መኮትኮቻዎች 13 1116 35 10 57 303 152 30 17 4034 1167 6934 21 

ተቀጣይ ዱስከ 

ማረሻዎች 490 10 3 14 35 

 

6 1585 6 15 10 2174 8 

መመንጠሪ፤ መሇያና 

መከፋፈያ ማሽኖች 93 346 176 19 1 7 7 33 1 

  

683 14 

ስራስር መሰብሰቢያ 3 2 1 1048 5 2 2 3 5 

 

2 1073 11 

ጠቅሊሊ 12020 2381 956 2373 5803 4880 16918 9436 6819 9200 10319 81105 

 

 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[73] 

 

የነገው የግብርና ማህበረሰብ ግንባታ፡ 
የግብርናው የስበት ሃይል   
 

በግሌፅ እንዯተንፀባረቀው ግብርናው የአሁኑን ትውሌዴ የሚስብ አይዯሇም ተብል ተተችቷሌ፡፡ የአሁኑ 

ትውሌዴ ማነው? ምን ይጠይቃሌ ብል ማጤንን ይሻሌ፡፡ ከ20 ሚሉዮን የማያንስ ተተኪ ወጣት አርሶ 

አዯር አሁንም ከአባቱ ባገኛት የመሬት ቁራሽ ሊይ በአባቱ አሰራር ሇመቀጠሌ ሁኔታዎች አይፈቅደሇትም፡፡ 

ግን ዯግሞ ላሊው አማራጭም በእጁ ውስጥ ሙለ በሙለ አሌገባም፡፡ በእሱ ጊዚና በአባቱ ጊዚ መካከሌ 

የመዖመን ሽግግሩ ከሚጠበቀው በታች ብ የሚያንሰውና የዖገየም ጭምር ነው፡፡ ስሇዘህም በተሇያዩ 

ወጥመድች ውስጥ ገብቶ የመዲከርና ከፍጥነቱ የመጎተት አሪት ውስጥ የመግባት ዔዴለ አሇ፡፡ 

የኢትዮጵያ ግብርና አስተማማኝ የኑሮ ምንጭ እንዱሆን ወሳኝ ምዔራፍ መሻገር አሇበት፡፡ የነገው ገበሬ 

(ከአሁን 2 ዒስርታት ወዯታች) ቁጥሩ እያነሰ፣ ምርቱ እየጨመረ፣ ከዚጋው አሌፎ ገበያን የሚመግብ 

ቴክኖልጂ የታጠቀ መሆኑ ግዲጅ ነው፡፡ ብዎች የግብርናውን ዔምቅ አቅም ነግረውናሌ፤ በላሊኛው 

ክፍሌ ሇማሳየት እንዯተሞከረውም፡ ሀገሪቱ በሙያ ከታገዖች አስተማማኝ ክዒሇም አንዶ የትርፍ ማምረት 

ባሇበረከት ማዔከሌ ሇመሆን ያሊት ዔዴሌ ተሰቅል አሇ፡፡  

አሁን ሊይ እነዘህን ጉዲዮች ሇማምጣት እየተሄዯበት ያሇው ሁኔታ ብ ማስተካከያና ማሻሻያ ይሻሌ፡፡ 

ምክንቱም የወዯሊይ ብቻ ጭመራ ግብርና ከተወሰነ ጊዚ ውስጥ መቆም ማሳየቱ ስሇማይቀርና 

የተጠቃሚውን ፍሊጎት በመመሇስም ረገዴ እንዱሁ የሚስታቸው ነጥቦች ስሇማይጠፉ ነው፡፡ በላሊም 

ረገዴ ግብርናው የዔሴት ሰንሰሇቶቹን መጨመር ይገባዋሌ፡፡ ግብርናው ከወዯሊይ ጭመራ ይሌቅ በዔሴት 

ጭመራ የበሇጠ ዋጋና ስራን ይፈጥራሌና ነው፡፡ ሇምሳላ ቡናን አምርቶ መሸጥ፣ ቡናን አምርቶ-አጥቦ 

መሸጥ፣ ቡናን አምርቶ-አጥቦ-ቆሌቶ መሸጥ፣ ቡናን አምርቶ-አጥቦ-ቆሌቶ-በኦርጋኒክ መሸጥ፣ ወይም ቁም 

እንስሳን አርብቶ መሸጥ፣ ቁም እንስሳን አርብቶ አርድ ስጋና ቆዲ መሸጥ፣ ቁም እንስሳን አርብቶ አርድ 

ስጋና፣ ቦርሳ/ጫማ መሸጥ ወዖተ የሚፈጥሩት ዋጋና የሀብት ፀጋ ይሇያያሌ፡፡  

ግብርናው ቁመናውን በማስተካከሌ ሇመጭው የግብርና ትውሌዴ ሇማስረከብ መዯሊዴልችን መሄዴ 

አሇበት፡፡ የሚመጣው ገበሬና ግብርና ዖይቤ መሇየቱ ዲያላክቲካዊ አስገዲጅ ሂዯት ነው፡፡ እናም 

የባህሊዊው ግብርና እየከሰመ መሄደ አይቀርም፡፡ ጥያቄው ግን ሽግግሩን ፈታኝ ሊሇማዴረግ ምን መዯረግ 

አሇበት? በተሇይ ማህበራዊ መናጋትንና ፖሇቲካዊ ትርምስን ሳይፈጥር እንዳት መከሰት ይችሊሌ የሚሇው 

ወሳኝና ላልች ዖርፎችን አሳታፊ የስትራቴጂ ጉዲይ መሆኑን ይገነዖቧሌ፡፡ 

ዘገምተኛ የግብርና ዘርፎችን የትኩረት ነጥብ ስሇማድረግ   
 
አሁንም ባህሊዊው ግብርና ባሇ ዛቅተኛ ውጤት ጉሌበት የሚከሰከስበት፣ አዱሱን ትውሌዴ ከመሳብ 

ይሌቅ የሚያሸሽ የስራ ተቋም መሆኑ እውነት ነው (ስዔሌ 17)፡፡ ከሊይ ባሇው ክፍሌ ሇማመሊከት 

እንዯተሞከረው የግብርናው መዖመን ማሇት ከተቋማት አቅም፣ ከትኩረት ነጥቦችና ተወዲዲሪ ምርትን 

ከመፍጠር፣ ከውጤታማነት ጋር ይያያዙሌ፡፡ በዘህ ረገዴ ተሞክረው ያስቸገሩ የሚመስለ የግብርናው 

ወሳኝ ካሊቸው ሚና አንፃር አይቀሬ ዖርፎችን ጉዲይ በተሇየ አቋም ማየት እንዱገባ ሀሳብ መስጠት 

አስፈሊጊ ይሆናሌ፡፡ ሇምሳላ የግብርና ሜካናይዚሽንና አውቶሜሽን፤ እንስሳት ግብርና /ወተት- ስጋ- 

ዔንቁሊሌ- ዒሳ/፣ የግብርና ኢንደስትሪ፤ ዯን፣ ማይክሮብስ ወዖተ.. በወሳኙ ተወስኖባቸው ሉሰሩ ሉያገሇግለ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ይገባሌ፡፡ አሁን ሊይ በተወሰኑ ዖርፎች ሊይ ተንጠሊጥሇው የሚኖሩ ሇውጥ እምቢ ዖርፎች በተሇየ ሉመሩ 

ይገባሌ፡፡ የኢትዮጵያ እንስሳ ዖርፍ የግብርናውን ግማሽ ሚና መውሰዴ ሲገባው ይሌቁንም በምክንያት 

ታጅቦ መምጣት ካሇበት በታች እየተዯነቃቀፈ ይታያሌ፡፡ በየትኛውም የእንስሳት ምርት መትረፍረፍን 

ያሇመ አመራረትና ገበያ አቅርቦት በእስካሁኑ ሌምዲችን አሌታየም፡፡ ወተት ጠጥቶ ዔንቁሊሌ በሌቶ 

የሚገነባ ህፃን እንዯ ዚጋ ያስፈሌገናሌ ብሇን ስናበቃ፡ በተግባር የት ነን?፡፡ በእርግጥ መንግስት የዚጎች 

ጉዲይ ስሇሚያገባውና የነገውንም ጤነኛ ትውሌዴ ማሳዯግ ስሊሇበት ጣሌቃ መግባት የሇበትም? ወተት 

ያሌጠጣ፣ ዔንቁሊሌ ወይም ስጋ በስነ-ምግብ ስርዒቱ ያሊገኘ ታዲጊ ወይም ህፃን መጨረሻው ምንዴነው? 

የእነዘህ መሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ ማሻቀብ እንዳት እንዯ ተራ የመንዯሊቀቅ አመጋገብ ወይም የሀብት ክሊስ 

መሇያ ተብል ይወሰዲሌ? ኑሮን በመሰረታዊነት የሚያስወዴዯው አነስተኛ አመራረት አቅም ቢሆንም ዙሬ 

በየትኛውም ዒሇም በርካሽ የሚገኘው የድሮ ስጋ በሀገሪቱ ትሌቁን ዋጋ ይዜ ይገኛሌ፡፡ ዚጎች ሇብ ብ 

የአመጋገብ ክፍተቶችና አዯጋዎች ተጋሌጠው ይገኛለ፡፡ ስሇዘህም… በርካታ ሀኪም ቤቶችን ከመገንባት፤ 

በዚጋ አመጋገብ መሻሻሌ በርካታ ሰው ሀኪም ቤት እንዲይሄዴ ማዯረግ …የሚቻሌ መሆን አሇበት፡፡ 

 

ስዔሌ 17፡ የግብርናው ሊይ ገዢዎቹ ባሇ-ዛቅተኛ ውጤታማነት (efficiency) እና ጉሌበት ከስካሽ 

ተግባራት በከፊሌ  

እነዘህ ዖርፎች ሇውጥ እምቢ የመሰለበት ምክንያት ያሇፉትን አስርታት ቢባሌሊቸውም በሚጠበቅ ሁኔታ 

አሇመራመዴም የኑሮና ብሌፅግና ፋይዲ ሆነው ስሊሌተገኙ ነው፡፡ የግብርናውን ዔምቅ አቅም ሇረዥም ጊዚ 

እንዴናወራው የሚያዯርገንም ይህንን አቅም መበዛበዣ ሁነኛ መሳሪያ ወይም ስርዒት መፍጠር ባሇመቻለ 

ነው፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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    የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሃሳቦች 

 ግብርናችን ሰፊ መዲረሻና ከብዎች ጋር የዔሇት ከዔሇት ንክኪ ያሇው ተቋም የመሆኑን ያህሌ ጠንካራ 
ተቋማዊና ይህንንም የሚመራና የሚዖውር የበቃ አቅም ያስፈሌገዋሌ፡፡ ከዘህም ጋር ዖርፉ ሃሊፊነቱን 
ሇመወጣት በራሱ ባህሪ አንፃር ተመጣጣኝ አቅም፣ ሃብትና፣  መሰረተ ሌማት፣ የግብርና ተቋማት 
ግንባታና የስራ ባህሌ በአቅም ብቻ ሳይሆን በተወዲዲሪነታቸውና መሌስ ሰጭ አዯረጃጀታቸው ጭምር 
መሇወጥ ይሻለ፡፡ 

 ግብርናው በአበሊሊጭ አሰራር ሊይ በቁርጠኝነትና በትኩረት ማየት ካሌቻሇ ቢያንስ ፍጥነቱ ይገታሌ 
ወይም ይወሇካከፋሌ፡፡ ሇዘህ ዯግሞ በጥናትና ተነፃፃሪ አዴቫንቴጅን በማስሊት ስትራቴጂ የሚመራው 
አበሊሊጭ ግብርና ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

 የግብርናው ሊይ ሃይልች አሁን ባሇን ግንዙቤ እጅግ በርካታ ነው፡፡ ግብርና የፖሇቲካው እምብርት፣ 
የዔሇት ኑሮ ዋስትና ማዔከሌ፣ የስሌጣኔ ጫማ፣ በዴሃም ሆነ በባሇፀጋም ቤት የግዴ የሚፈሇግ፣ የሰውነት 
ማህተም ነው፡፡ ስሇዘህም ዖርፉ ዔሴታቸው አዘህ ግባ በሚባሌና በማይባሌ ሃይልች ተጃምል ጫና 
ውስጥ እንዲሇ መገመት ይቻሊሌ፡፡ የመንግስት ፍሇጎት በግብርናው ሊይ ከመዯገፍ ያሇፈ ጥሌቅ ነው፡፡ 
ምናሌባትም በአንዲንዴ ሁኔታዎች የሙያውን ባሇቤት መሇየት አስኪቸግር መዯበሊሇቅ ይታያሌ፡፡ ይህም 
መዯናዖዛን በማስከተሌ በአንዲንዴ ሁኔታዎች ሇሚታዩ ዔቅዴና ውጤት መፋሇስ ምክንያት የሚሆኑበት 
ሁኔታ አሇ፡፡ በላሊም ረገዴ ሀገር ብ ሃብት አፍስሳባቸው የተሰማሩ ባሇሙያዎች የሚጠበቅባቸውን 
በሚገባ እንዯማይወጡ እውነት ነው፡፡ 

 የአዯጋ ጠርዛ ሊይ የሚዖመሩ የእነስሳትም ሆነ ሰብሌ ግብርና ባህልች ወሳኝ የፖሉሲ ጣሌቃ ገብነትን 
ይሻለ፡፡ የግብርና ሀብት ሇመበሊሸት የሚፈጀውን የተረዖመ ጊዚ ያህሌ ሇማገገምም እንዱሁ በትውሌዴ 
የሚቆጠር ዔዴሜን ይጠይቃሌ፡፡ በአዯጋ ጠርዛ ሊይ ካለ የግብርና ስራዎች መካከሌ የተራራ ሊይ እርሻና 
ግጦሽ፣ የከተማና ከተሞች መካከሌ ግብርና፣ ኬሚካሌ ዯገፍ እርሻዎች፣ የአፈር ብሌሽት (ጨዋማነት፣ 
ኮምጣጣነት፣ ሌምነት-ማጣት) እርሻዎችን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡   

 በግብርናው ውስጥ ያለ መረጃዎች፣ ብ፣ ውስብስብ፣ በተዒማኒነት ረገዴም ክፍተት ያሇባቸውና 
በፍሰትም ሂዯት የመጎሳቆሌ ሁኔታ የሚዯርስባቸው ሆነው እናገኛቸዋሌን፡፡ የተሇያዩ አካሊት ስሇአንዴ 
ጉዲይ የተሇያየ መረጃ ማውጣትን ጨምሮ መረጃውን ያወጣው አካሌ መነሻ ሀሳብም እንዱሁ 
የመረጃውን ምጠና የሚወስንበት ሁኔታ ይታያሌ፡፡   

 ግብርና ስርዒቱ ሇማንም ገብቶ መውጣት ችግር ስሇላሇውና ሬጉሊቶሪ ስርዒቱም ከመዲከሙ ጋር 
ሇአለታዊ ጎን የሚጋሇጥበትን ሁኔታ መገመት ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ የመጤ አረሞች፣ ተባዮችና በሽታዎች 
መብዙት፣ ግብርናው ሇተሇያዩ አዯገኛ ሁኔታዎች (ሇተፈጥሮ ሀብት ማጣት፣ ሇኬሚካሌ፣ ሇላልች 
ፕሮጀክቶች መገፋት፣ ጎጂ የመስኖ አጠቃቀም ወዖተ..) የተጋሇጠ መሆንን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

 ግብርና ሌክ እንዯ አንዴ ኢንደስትሪ ዯህንነቱን የሚጠብቅሇት፣ ከጥቃትና መበሊሸት የሚከሊከሌሇት፣ 
እንዲይወዴቅ የሚዯግፈው፣ በአሊዋቂዎች እንዲይበሊሽ ዯንብ አስከባሪ፣ ወጥነቱን እንዯያዖ ዖሊቂነት 
እንዱያገኝ የሚጠጋግነው፣ ሇመውሰዴ-የሚሰጠው ባሇቤት ይሻሌ፡፡ ዲሩ ከዘህ በተቃራኒ ዖርፉ 
የማይታመም፣ የማይሞት፣ የማይጎዴሇው፣ የማይገሌፅ አዴርገው የሚወስደ ባሌተገሇጠሊቸው ተዋናዮች 
የተሞሊ ነው፡፡ ግብርና ዯህንነቱ በመጤና ወራሪ አካሊት ወይም በአየር ሇውጥ ብክሇት ወይም በላሊ ሰው 
ሰራሽ ወይም ተፈጥሯዊ አዯጋ ጣይ ምክንያት ዴህንነቱን ሇጊዚው ወይም አስከወዱያኛው ሉያጣ 
ይችሊሌ፡፡ 

 አስካሁን የተሄዯበት ሜካናይዚሽንና አውቶሜሽን ተሌዔኮ ብም ውኃ የሚያነሳ ሆኖ አይታይም፡፡ 
በመጠንም፣ በማስተዲዯር አቅምም ሜካናይዚሽን ዖርፉ ብ ሉሰራበት እንዯሚገባ እሙን ነው፡፡ 
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 በግሌፅ እንዯተንፀባረቀው፣ ግብርናው የአሁኑን ትውሌዴ የሚስብ አዯሇም ተብል ተተችቷሌ፡፡ የአሁኑ 

ትውሌዴ ማነው? ምን ይጠይቃሌ ብል ማጤንን ይሻሌ፡፡ ከ20 ሚሉዮን የማያንስ ተተኪ ወጣት አርሶ 

አዯር አሁንም ከአባቱ ባገኛት የመሬት ቁራሽ ሊይ በአባቱ አሰራር ሇመቀጠሌ ሁኔታዎች አይፈቅደሇትም፡፡ 
ግን ዯግሞ ላሊው አማራጭም በእጁ ውስጥ ሙለ በሙለ አሌገባም፡፡ በእሱ ጊዚና በአባቱ ጊዚ መካከሌ 
የመዖመን ሽግግሩ ከሚጠበቀው በታች፣ ብ የሚያንሰውና የዖገየም ጭምር ነው፡፡ 

 አሁንም ግብርናው መዖመን ማሇት ከተቋማት አቅም፣ ከትኩረት ነጥቦችና ተወዲዲሪ ምርትን ከመፍጠር፣ 
ከውጤታማነት ጋር ይያያዙሌ፡፡ 

 የግብርና ሊይ ሙያ ሃይለን በወጉ ውጤታማ ሇማዴረግ የስራ አካባቢንና ስሜትን ማነበብ ይሻሌ፡፡ 
የሀገራችን ምሁራን ከማንኛውም ሀገር ባሊነሰ በተሇያየ ሀገር ወይም ተቋማት ውስጥ ገብተው ሲሰሩ ስናይ 
ተወዲዲሪ ሆኖ የመስራት ችግር የሇበትም፡፡ ይሌቁንም ሀገሪቱ በአያያዛ ክፍተት በሚመስሌ ብ 
ሉያገሇግሎት የሚገቡ የዖርፉ ባሇሙያዎች ሇላሊ ሀገር ገብራሇች፡፡ 
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ምዕራፍ አምስት 

የመጭው ግብርና ጉዳዮች 
 

እንድንዯርስበት የምንፈልገው የግብርና  
አድማስ የትና-ምንድነው?  
 

የኢትዮጵያ የግብርና አብዮት ማምጫ መግቢያዎች ከአንዴ በሊይ አማራጮች እንዲሊት የድ/ር ዯምስ 

2015 እኤአ መጽሃፍ ያመሊክታሌ፡፡ በእርግጥም የኢትዮጵያ ሇግብርና ሌማት ባሊት ከ32 በሊይ ዋና ስነ-

ምህዲራዊ ተሊያይነት የተነሳ ሇግብርና አብዮት መከሰት ምክንያት የሚሆኑ መሪ ነገሮችን መውሰዴ 

ይቻሊሌ፡፡ መሪነታቸውም ባሊቸው ተንቀሳቅሶ በማንቀሳቀስ ማዔበሌ መፍጠር መቻሌና አግባብነታቸውም 

ማዔከሊዊነት ስሊሇው ነው፡፡ እነሱንም በሚከተሇው ስዔሌ ማሳየት ተሞክሯሌ፡፡  

ስዔሌ 18. የዴስት ወጥ አሰራራ እንዯ ግብርና ጉዲዮች መገነኛኛና መባሰያ ሞዳሌ፡፡ /በዘህ የወጥ ስራ ሊይ 

ገዢው ወሳኝ ሰው ነው፡ ጣዔሙን፣ ውፍረቱን፣ መሌኩን፣ ይዖቱን ወዖተ..፡፡ ይህንን አምጭዎቹ የሚቀናበሩት ግብዒቶች 
ናቸው፡፡ የሁኔታው አቀሊጣፊዎቹና አብቂዎቹ ዯግሞ እሳቱ ሃይሌ፣ የሃይሌ ምንጩ፣ ጉሌቻዎቹ፣ ዴስቱ ከነእፊያው 
(መክዯኛው)፣ ማማሰያው፣ ቢሊዋው፣ ሳህኑ፣ መክተፊያው፣ ምዴጃው ሲሆኑ የየራሳቸው ዛርዛር ግን ተገጣጣሚ ተግባር 
አሊቸው፡፡  ወጤታቸውም ጣት የሚያስቆረጥም ወይም የማያስቆረጥም ወይም የማይቀመስ ወጥ ነው፡፡ ግብርና የአንዴን 
ኢትዮጵያዊ ወጥ ስራ ምሊኬ /አምሳያ/ ይወሰዲሌ፡፡ ጥሬ ምርት (ዔንቁሊሌ/እህሌ/አትክሌት/ሰጋ)፤ ማቀናበር፣ ውጤት መወሰንና 
መስራት፣ ውጤት ጠቀሜታ ሊይ መዋሌ ወይም መሸጥ ይቻሊሌ፡፡/ 
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ከሊይ በዴስቱ ሇማሳየት የተሞከረው (ስዔሌ 18) ግብርናው በመሰረታዊነት በአፈር፣ ውኃና አየር ሀብት 

ሊይ እንዯሚዋቀር እና አነዘህ ሶስት መዋቀሪያዎች የግብርናው ማህቶት ሆነው ሲቆሙ ቀጥል ያለት 

ሁለም ተግባራት በነሱ ሊይ ተቁሞ እንዯሚከወን ማሳየት ተሞክሯሌ፡፡ እነዘህን መዋቅሮች ይዜ 

ግብርናችን አብዮት ሉያቀጣጥሌ ከሆነ መሪ ምክንያት ሉሆኑ የሚችለት አምስት ሁነኛ መነሻ ጉዲዮችና 

ሶስት አስቻዮች እንዯ ዔምቅ ዔዴሌ ያለና ጥቅም ሊይ ሉውለ እንዯሚችለ ማሳየት ተሞክሯሌ፡፡ እነዘህም፡ 

1ኛ/ ሜካናይዚሽን-መር የግብርና አብዮት 2ኛ/ ዛርያ-ዖር-ማዲበሪያ-መር የግብርና አብዮት 3ኛ/ ዖርፍ-መር 

/specialization/ የግብርና አብዮት 4ኛ/ ውኃ-መር የግብርና አብዮት እና 5ኛ/ ስነ-ምህዲር-መር የግብርና 

አብዮት ናቸው፡፡ ሇእነዘህ አሰቻዮችና ማዛሇቂዎች ዯግሞ፡ 1ኛ/ የግብርና ጥበቃ 2ኛ/ የግብርና 

ማበረታቻና ዋስትና 3ኛ/ የግብርና አስተዲዯር /governance/ ይሆናለ፡፡ እነዘህን በዛርዛር ሇማሳየት  

1ኛ/ ሜካናይዚሽን-መር የግብርና አብዮት፡  ግብርናችን አሌሣካሇት ካለት ግን ዴግሞ አብዮት ሉያመጣ 

ከሚችሌባቸው ጉዲዮች አንደና ዋነኛው የግብርና ሜካናይዚሽንና አውቶሜሽን ነው፡፡ ይህ ሳንወዴ 

ሌንገባበት የሚገባን በምርት ጥራት፣ ምርት ቅሌጥፍና፣ በምርት ተወዲዲሪነት፣ ብክነት-ጉሌበት-ጊዚ-

ሂዯት ቀናሽ ስርዒት በዒሇም ዯረጃ ዋንኛው የመወዲዯሪያ የማዔዖን ዴንጋይ ነው፡፡ የትኛውም 

በግብርና የሰሇጠነ ሀገር ወይም የግብርና ውጤቶች ገበያን አሸናፊ ሀገር መነሻው ሜካናይዛዴና 

አውቶሜትዴ የግብርና ስርዒት መመስረቱና ማሳዯጉ ሊይ ነው፡፡ የትኛውም የግብርና አንጓ ወይም 

ክፍሌ የዘህ መዖመን ተጠቃሚ በመሆን ሉሇካ ይችሊሌ፡፡ አሁን ሊይ መገመት አስኪያቅት 

ፍራፍሬዎች፣ ቡና፣ ዴንች፣ ችግኝ ማዙወር፣ ወተት  ማሇብ፣ ዔንቁሊሌ አመራረት ወዖተ.. 

ሜካናይዛዴና አውቶሜትዴ ሆኗሌ፡፡ እናም የአንዴ ኮሞዱቲ ወይም  የዔሴት ስንሰሇት አንጓ በዘህ 

ዔዴገት ውስጥ መግባት የጎንዮሽ ተፅዔኖ ስሊሇው ላልች ተጓዲኝ አሰራሮች ሳይወደ ወዯዘሁ 

የመምጣት ሁኔታን ይፈጥራሌ፡፡ ሇዘህ ግን መዋዔሇ ንዋይ፣ መዋዔሇ ዔውቀትና ክህልት፣ ቴክኒካሌና 

ታክቲካሌ አመራርን ማያያዛ መጠየቁ ግሌፅ ነው፡፡ ስሇዘህም እነዘህ የውጤታማነትና ቅሌጥፍና 

ንዛረቶች በርካታ የዖርፉን ኣካልች በማነቃነቅ አብዮት መፍጠራቸውን እናሰሊሇን፡፡  

2ኛ/  ዛርያና-ዖር-ማዲበሪያ-መር የግብርና ምርታማት አብዮት፡ ይህ በምግብ ራስ መቻሌን ያነጣጠረ ግብ በሃገራችን 

ባሇፈው ሩብ ምዔተ-ዒመት ብቻ ሁሇት ጊዚ ብሌጭ ብል የታየ ሁኔታን እናስታውሳሇን፡፡ አንዴም በ ኤስ ጂ 

2000 በ1980ዎቹ መጨረሻ ዛርያን ከማዲበሪያ አጠቃቀም ጋር በመስራት የተገኘ እምርታዊ ምርታማት 

ሲሆን በተሇይ በበቆል ሊይ ታይቶ ባሌታወቀ ዯረጃ ወዯ 10 ቶን በሄ/ር ሲዯረስ፤ ገበያው ዛግጁ ስሊሌነበረና 

ማናበቢያ ፖሉሲ ጣሌቃ ገብነት ስሊሌነበረም ብቻ ዴክመቱን በአምራቹ ሊይ ያሳየበት ነበር ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

በተወሰኑት ገቢያዎች ምርት ገበያ ሊይ አምራቹ ሇመሸጥ ሄድ ምርቱን ዯፍቶ መያዣውን ብቻ ይዜ 

የተመሇሰበትን አሳዙኝ ክስተት እናስታውሳሇን፡፡ ይኼንን ችግር አሁንም ሊሇመከሰቱ ምንም ማስተማመኛ 

(የግብርና ጥበቃ ስርዒት) የሇም፡፡ ሁሇተኛው ብሌጭታ ከኤስ ጂ-2000  ሌምዴ በመቅሰም መንግስት 

የኤክስቴንሽን ስርዒቱን አሻሽል ማሳሇጥ በፈሇገበት ጊዚ በተሇይም በ2000ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ምርምር 

ስርዒቱ ከኤክስቴንሽንና አስተዲዯሩ ጋር በመቀናጀት ቴክኖልጂ ሞቢሊይዚሽን የተፈጠረበትና በዘህም ወዯ 

18 ዒይነት ሰብልችንና ከ35 በሊይ ዛርያዎችን በያዖ /ኢንክለሲቭ/ ወዯ 165 ወረዲዎችንና አምስት ክሌልችን 

አማካይ አዴርጎ ያሌተማከሇ የቴክኖልጂ፣ ሌምዴና ዖር ማዔከሊትን በመፍጠር የቴክኖልጂዎችን ሃይሌ 

ሇግብርናው ሌማት ማሳየት የተሞከረበትና ምሌክት ያስቀመጠ ክስተት ነበር (ሰንጠረዥ 6)፡፡ በዘህ ምርት 

ጭመራን በተግባር ሇማረጋገጥ በአንዲንድቹ ስብልች አስከ 3 እጥፍ ማስገኘቱን ገበሬው-አስተዲዯሩ-

ኤክስቴንሽኑና ተመራማሪው በአንዴነት ያረጋገጡበት ሌዩ አጋጣሚ ነበር፡፡ ዲሩ መሰረታዊ ሇውጥ ግብርናው 

የሚያመጣው ማሳዎች ሁለ የመሻሻሌ ርምጃ በተራመደ መጠን እንጂ በጥቂት ማሳዎች የሚታዩ ማሳያዎች 

ትርጉም የሇውም፡፡  



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ሠንጠረዥ 6፡ የብ ሰብልች ቴክኖልጂዎች ወረዲዎች ስኬሉንግ   

(ምርምር-ኤክሰቴንሽን-አሰተዲዯር-አርሶ አዯር)      2009- ቀይ, 2010-ቢጫ እና  2011-አረንጓዳ  

 

 ሰብሌ /የዛርያ ቁጥር/ 

ምርታማነት ሬንጅ 

በኩ/ሌ በሄ/ር 

ምርማነት ሌዩነት ከገበሬው 

ዛርያ   (በመቶ) 

ምርት በኩ/ሌ (>75በመቶ 

ሇዖር የሚሆን) 

ገብስ/1/ 20-50 80 107010 

ስንዳ/3/ 40-65 10 104390 

ጤፍ/2/ 15-36 120 55225 

ማሽሊ/3/ 15-30 20 6226 

በቆል/3/ 28-54 100 19810 

ሩዛ/2/ 25-48   25025 

ዲጉሳ/2/ 10-18 15 247 

ጎመንዖር/1/ 8-13 10 121 

 ሰሉጥ/2/ 8-12 20 264 

ተሌባ/1/ 8-13 20 380.6 

ቦልቄ/3/ 15-32 85 41075 

አተር/2/ 18-28 65 154 

ባቄሊ/3/ 18-36 75 22491 

ሽምብራ/2/ 18-35 90 55440 

ምስር/1/ 8-25 100 14784 

Groundnut/2/ 12-20 70 464 

ዴንች/2/ 250-380 220 907500 

ሽንኩርት/1/ 80-120 100 980 

ጠቅሊ= 36 ዛርዎችና 18 

ዒይነቴዎች     

1361586.6 * 10 በራሱ 

መስፋፋት 

Source: Asnake et al. 2011 
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አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ዲሩ ግን እነዘህ ብሌጭታዎች አብዮት በሚያሰኝ፣ በማይቀሇበስና በማይውገረገር ወይም ወዯ ኋሊ 

በማይመሇስ አኳኋን በመጓዛ ዲር አሇመዴረሳቸው መፈተሽንና ትንታኔም የሚሻ ነው፡፡ ሇመሆኑ 

በዛርያ-ማዲበሪያ- ዖር ጥምረት የት ዴረስ መሄዴ ይቻሊሌ? ክፍተቱስ? 

3ኛ/  ውኃ-መር የግብርና ሌማት አብዮት፡ ውኃ የዘህ ምዴር የብዎች መገናኛ አማካይ ነጥብ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ የተውረገረገ የመሌከዒ ምዴርና ስሇዙውም የተሇያየ አየር ንብረት (diversified 

climate) እና አየር ጠባይ (multi-weather) ባሇቤት ስትሆን የትሌቅ ውኃ ሀብትም ሀገር ነች፡፡ 

የነ ብርሃኑ የ2014 እኤአ ጥናት ሪፖርት እንዯሚያሳየው፤ በስነ-ህይወት አካሇት ውስጥ ያሇውን 

ሳይጨምር  ሀገሪቱ ወዯ 124.4 ቢሉዮን ኩቢክ ሜትር ከወንዜቿ፤ 70 ቢሉዮን ኩቢክ ሜትር 

ከሃይቆቿ፤ 30 ቢሉዮን ኩቢክ ሜትር ከከርሰ ምዴሯ ያሊት ስትሆን ይህም ወዯ 3.8 ሚሉዮን ሄ/ር 

መሬት በመስኖ ማሌማትና/ወይም 45ሺ ሜጋ ዋት ኤላትሪክ ማመንጨት እንዯሚችሌ 

አመሊክተዋሌ፡፡ የኢትዮጵያ ግብርና ውጤት የሀገሪቱ እዴገት ጂዱፒ መናገሪያ እንዯሆነ እኤአ 

2015ቱ የድ/ር ዯምስ ጽሁፍ ሲያመሊክት፤ ይህም ግብርናው በወሳኝነት በውሃ ሳቢያ የሚዖወር 

እንዯሆነ ያስተውሎሌ፡፡ በውሃ የሚሰራው ግብርናም የመዋዞቅ አዯጋ የሚጠናወተው በየአመቱ 

ባሇው የዛናብ መጠንና ስርጭት መሇያየት ሳቢያ እንዯሆነ እውን ነው፡፡ ስሇዘህ የዘህ በመቆጣጠር 

ሌንጠቀምበት የምንችሇው ውዴ ሃበት አያያዛና አጠቃቀም የግበርናውን አሇመወዞቅ (shock 

stabilizer) ዋንኛ መግቢያ ሲሆን፤ ስርአተ ግብርናው ውሃን በተሇየ ሇማሳሇጥ የአሰራር ዖይቤ 

ማምጣትም ማዖመንም ይጠበቅበታሌ፡፡ የግብርናው ምርታማነት ከውሃ ተነጥል ማምጣት 

አይቻሌም፤ እናም ከሊይ ሇተመሇከትነው ስፔሻሊይዚሽን ግብርናም ይሁን መስኖ መር ግብርና 

የውሃ አጠቃቀም ዯረጃችን ከፍ ካሇ፤ የውሃ መር ግብርና አብዮት ማምጣት አይሳነንም፡፡ የግብርና 

ውሃ አጠቃቀም በተረጋጋ ሇማምረት /መስኖ፤ ከፊሌ መስኖ፤ መጠጥ/፤ ሇመቆጠብ፤ ገበያ 

ሇመወዲዯር፤ ጤነኛ ምርት ሇማግኘት ሳይቀር ጠቃሚ ነው፡፡ በክፉ ቀናችን ግብጽን ስንዳ 

ሇኢትዮጵያ እንዯትረዲ ያዯረጋት የግብርና ውሀ ጽንሰና-ገቢረ ሃሳብ ብቻ ነው፤ ሇዙውም ከኛ 

በሚነሳ የአባይ ውኃ፡፡  

4ኛ/  ስነ-ምህዲር-መር የግብርና አብዮት፡ ስነ-ምህዲር የኮሞዱቲዎች ማስተናገጃ ወሳኝ አካባቢ ነው፡፡ ይህ 

ሀሳብ ከስፔሻሊይዚሽን ጋር አንዴ ቢመስሌም ዲሩ ትሌቅ ሌዩነት እንዲሇው ማስገንዖብ ይፈሇጋሌ፡፡ 

ስነ-ምህዲር-መር ሲባሌ ከመሬት አጠቃቀምና ተስማሚነት ማገጣጠም ጋርና ከኮሜርሻሌ ይሌቅ 

አካባቢያዊ ተጣምሮሽና ጤነኛ ዖሊቂነት አመራረትን የሚሰብክ ነው ሀሳብ ነው፡፡ ያሇ ስነ-ምህዲሩ 

የትኛውም ኮሞዱቲ ጥሩ የሚባሌ ምርትና ጥራት አይሰጥም፡፡ ስሇዘህም በተሇይ እንዯ ኢትዮጵያ 

ያለት ባሇ ተሇያይ ስነ-ምህዲር ባሇቤቶች- እንዯየ ስነ-ምህዲሩ ግብርና ዔዴገታቸውን መቀየስ ግዴ 

ይሊቸዋሌ፡፡ እስከአሁን ግብርናው ሇሀገሪቱ መራቆት ዋና ቆስቋሽ የሆነበት ሁነኛ ምክንያት የስነ-

ምህዲር ሌማትና ዔዴገት ፅንሰ-ሀሳብ ከመጤፍ አሇመቆጠሩና በዙም ሊይ ያለ የዔውቀት የፖሉሲና 

የዯንቦች ክፍተት አንደ ነው፡፡ ስነ-ምህዲር ሇግብርናው ፀጋም ዔዴሌም ነው፡፡ ሇዘህ ነው ኢትዮጵያ 

በግብርና ሃብት ዔይታ ትንን ዒሇም መወከሌ የምትችሇው፡፡ የሀሩር፣ በረሃ፣ ወይናና ዯጋ፣ ቀዛቃዙ፣ 

ቁር/በረዶማ /temperate/ ተሊማጅ ስነ- ፍጡራን ሁለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሇመሊመዴ ቦታ 

አሊቸው፡፡ የኢትዮጵያ የግብርና አብዮት ያመጣሌ ሲባሌ በእነዘህ ስነ-ምህዲራት አማካኝነት ብቻ 

በሚመጣ ተስማሚ የግብርና ቴክኖልጂ ስሇሚተረጎም ነው፡፡ ስነ-ምህዲሮቹ ተረዴቷቸው 

ተከታይና አናጋሪ ካገኙ የየራሳቸው ዔምቅና ተስማሚነት ስፔሻሉቲ ማዔክሌ እንዯሚሆኑ ማሰብም 

መተንተንም ይቻሊሌ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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5ኛ/   ዔሴትና ስፔሸሻሊይዚሽን-መር የግብርና አብዮት፡ በግብርናው ስርዒት ውስጥ ቶል ሌንይዖው 

የሚገባን ዯረጃ በዔሴት ጭመራ ገበያና ስፔሻሊይዚሽን አሰራር የሚገኙትን ዔምቅ ዔዴልች መሆን 

አሇበት፡፡ በዘህም እስከአሁን ብም ያሌተነካ ክፍሌ ረገዴ  የዖርፉ አትራፊነት በእጅጉ ሉሻሻሌ 

እንዯሚችሌ ብ ማሳያዎችን ማቅረብ ይቻሊሌ፡፡ ይሁን እንጅ ይሄኛው ሁናቴ ስፔሻሊይዚሽን ሊይ 

አተኩሮ በተሄዯ ቁጥር ውስን ግን በሚና ወሳኝ የሚሆኑና የሚጫወቱ ኮሞዱቲዎች የዖርፉን 

መሸጋገሪያ አዴርጎ መስራትን የሚይጠይቅ ነው፡፡ በብሄራዊ ዯረጃና ባለ አንፃራዊ የመወዲዯሪያ 

ምቹ ሁኔታዎች ሊይ በመመስረት ሉከወን ይችሊሌ፡፡ ሇምሳላ ቡናን አሁን ካሇበት ከአንዴ ቶን 

በሄ/ር በታች ምርታማነት ወዯ 2 ቶን፣ መሬቱን አሁን ካሇበት ግማሽ ሚሉዮን ወዯ አንዴና በሊይ፣ 

ጥራቱን በማሻሻሌ፣ የዔሴት ጭመራ ማዔከሊትን በማበሌፀግ፣ አሁን ካሇበት 1 ቢሉዮን በታች 

የውጭ ግኝት ወዯ 3 ቢሉዮን  ድሊር መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ ይህንን ሇማምጣት ግን የብሄራዊ 

ትኩረትና ኢንቨስትመንት ማዔከሌ መሆንንም መጠየቁ አይቀርም፡፡ በዘሁ መሌክ ላልችም እንዯ 

ወተት፣ ስጋ፣ ፍራፍሬ፣ አትክሌት፣ ጥራጥሬ ወዖተ.. ተመሳሳይ ሁኔታን እንዱያመጡ የብሄራዊ 

ግብርና ዔዴገት አጀንዲ አዴርጎ ሃይሌን አያይዜ መስራት ይጠይቃለ፡፡ አሁን ሊይ ክሊስተር 

ፕሮግራም መራሽ ቢሆን ወዯዘህ ተፅዔኖ ሇመሄዴ እየተዯረገ ያሇው ጉዜ ምሊሽ ሉሰጥ እንዯሚችሌ 

ይጠበቃሌ፡፡   

እንዯ ስዴስተኛ መንገዴ ስሌጣኔ አመጣሽ የግብርና አብዮትን በሰው ሰራሽ (አርቲፊሻሌ) ቦታዎች መሪነት 

ሇምሳላ በግሪን ሃውስ፤ በሊብራቶሪ መራሽ ባዮቴክኖልጂ ማምጣት እንዯሚቻሌ ማየት ይቻሊሌ (በላሊ 

ክፍሌ ሇማየት ተሞክሮአሌ)፡፡  

የፍረፍሬ አብዮት በኢትዮጵያ ውስጥ በቀሊለ በእያንዲንደ ቤት ዯጃፍ መዴረስና የቤተሰቡን ብልም 

የገበያውን አመጋገብ ማሻሻሌ ይቻሊሌ፡፡ በጣም ቀሊለ መንገዴ አንዴ የፍራፍሬ ዙፍ ሊንዴ ቤት ቢዯረግ፣ 

አዴራጊውም እንዯ ብርቅ መያዛ የማይቸገርበት፣ ኋሊም በውጤቱ ቤቱንና ገበያውን መጋቢ ሃይሌን 

በቀሊለ መፍጠር ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ሸዋና ጎጃም  የሚገኘው ሰፊ የጤፍ መራሽ ሜዲ፣ አርሲ ባላ 

የሚገኘው ሰፊ ስንዳ መራሽ ሜዲ ከባህርዙፍና/ግራር ውጪ ዯጁ ሊይ ምን ፍረፍሬ ያውቃሌ?፡፡ በጥቅለ 

ከመሀሌ ሀገር በስተሰሜን አካፋይ ያሇው ክፍሇ ሀገር በዘህ ረገዴ አጅግ ኋሊ የቀረ የፍረፍሬ ባህሌና ወግ 

እንዲሇው እናያሇን፡፡ ላሊ አማራጭ ይቻሌ አሌነበረምን? የስነ-ምግብ ስርዒት በቀሊለ መሻሻሌ በቀሊለ 

ባንዴ ወይም በሁሇት የፍራፍሬ ዙፍ አይቻሌም ነበር? ሆቴልቻችን ፍራፍሬ ማቅረብ የተሳናቸውና 

ባህለም የታጣቸው ሇምንዴን ነው?  ወርቅ ሊይ ተቀምጦ እንዯ መራብ ነው፡፡ በዘህ ረገዴ ከተሞችንም 

መንዯር ሳይቀር በማነቃነቅ አንዴ ቤት አንዴ ፍራፍሬ ዙፍ ፕሮጀክት ቢሰራ ተዒምር በቀሊለ እንዯሚመጣ 

ይታያሌ፡፡ 

የግብርና ዕሴትን ሰንሰሇት ስሇማድረግ 
 

የዔሴት ጭመራ ትሌቅ የትኩረትና የግብርና ማዖመኛ፣ መወዲዯሪያ መስክ ተዯርጎ በዖመቻ ሳይቀር 

ሉሰራበት ይገባሌ፡፡ በባህለ ጥሬ አምራችና አቅራቢው ግብርና ዔሴት አምራች በሆነ ጊዚ ብ ውስጣዊና 

ውጫዊ መሰረታዊ ሽግግርን ያረጋግጣሌ፡፡ በወሳኝነትም የግብርና አሰራርና አዯረጃጀት ከተሇመዯው 

ሉወጣ የሚችሇው የዔሴት ጭመራ ምዔራፍ ውስጥ ሲገባ ነው፡፡ ያኔ በተሇመዯው የአመራርና አስተዲዯር 

ክህልት ነገሮች መሄዴ ስሇማይችለ መሰረታዊ የሚባሇውን ሇውጥ ከሚጠይቁ የዖርፉ ባህልች ግፊት 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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አሳዲሪ ሆኖ መውጣቱ አይቀርም፡፡ አስከዘያው ያሇው መንገዴ በተሇያዩ ሌማዲዊ አሰራሮችና አስተሳሰቦች 

ትብትቦሽ ውስጥ ሾሌኮ ሇመውጣት ብ ትግሌ ማዴረግ እንዯሚጠበቅበት ይታያሌ፡፡  

ስሇ ዔሴት ጭመራ ብ መዴረኮች ዖግበው አሌፈዋሌ፡፡ ዲሩ ዔሴት ጭመራ በወጉ መተዲዯር የቻሇ፣ 

ተግባራዊ ትኩረትንም በሚገባው የወሰዯ አሇመሆኑ ይታያሌ፡፡ በእርግጥ በዔሴት ጭመራ ምን ያህሌ 

መሄዴ ይቻሊሌ? በዘህ ሳቢያ የሚፈጠሩ ዔዴልችስ ምንዴናቸው? ሀገሮች በዘህ ረገዴ ምን አዴርገዋሌ? 

መረዲቶችስ እንዳት ናቸው? ብሇን ማየትን ይጠይቃሌ፡፡  

ዔሴት ጭመራ፣ አንዴን ምርት ወዯመጨረሻው ተጠቃሚ እጅ ሲዯርስ ምን ይምስሊሌ የሚሇውን 

የሚወስን ሲሆን የዋጋ ዴርሻን መጨመር ማሇት ብቻ ሳይሆን የስራ ዔዴሌን ማስፋት ጭምርም ነው፡፡ 

በዘህ ረገዴ የግብርናው ማዯግ ማሇት ወዯሊይ የሚመጣውን ምርት ጭመራ (growth) ብቻ ከሆነ 

ጠባብ፣ ቀጭንና አቅመ ቢስ መሆኑ አይቀርም፡፡ ስሇዘህም የግብርና አቀፍ የሆነ የሇውጥ ዔዴገት 

(development) ቅዴሚያ ሉሰጠው የሚገባ መሆን አሇበት፡፡ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢንደስትሪዎችና 

አነስተኛ ማቀነባበሪዎች የግብርናው ምርት ትሌቅ ዴርሻ ወሳጅና ተጠቃሚ አካሊት ሆነው ሲወጡ 

መታየት አሇበት፡፡ የቤት ውስጥ ስራዎች በተወሰነ ዯረጃ ወዯእነዘህ ኢንደስትሪና ማቀነባበሪያዎች 

ዴርሻቸውን ማሻገራቸው አይቀርም፡፡  

ያዯጉት የምዔራባውያን ሱፕር ማርኬቶች የግብርናን ምርት በተሇያየ መንገዴ ዔሴት ጨምረው፣ 

ሇተጠቃሚ ምቾት በሚፈጥር ሁኔታ አቀናብረው የሚቀርቡበትን ሁኔታ ሇዚጎቻቸው ኃሊፊነት በተመሊበት 

አኳኋን ስሇሚቀርቡ ትውሌደ ግብርናን ወይም የጥሬ ምርት ፋብሪካውን አስከማይገነዖብ አዴርሶታሌ፡፡ 

ሇምሳላ አንዴን የምዔራባውያን ሌጅ ወተት ከምን ይገኛሌ ቢለት ከሱፐር ማርኬት እንዯሚሌ የተሇመዯ 

ነው፡፡ ብው የግብርና ምርታቸውም ወዯውጭ ሳይቀር በምግብ ወይም ቅዴመ-ምግብ ዒይነት 

የሚሸጥበትን እናያሇን፡፡ ትሌቁ ጉዲይ የሚሸጠው ፕሮዲክት ስነ-ምግባዊ ይዖት፣ ምጥጥኖሽና ጥንቅር፣ 

የጤና መስተጋብር አሟይ ምርት ከሚያዯርጉ ሁኔታዎች ውስጥ የሚካተቱ ሲሆን የተጠቃሚው መብት 

ከነ ሙለ ሁኔታው ጋር የተፈቀዯ ነው፡፡ የኛን ሁኔታ ስናይ ብው የዔሴት ጭመራ በሀገሬው ጥንተ-ባህሌ 

ውስጥ በተገኙት ውስጥ የሚዋትትና ወዯ ዔዴገት ዯረጃውን የረገጠ ኢንደስትሪያሌ አመራረት ሽግግር 

ያሊዯረገ ሆኖ መገኘቱ ነው፡፡ በዘህ ረገዴ የሀገራችን ዔሴት ጭመራ ባህሌና ዔሴት-አዖሌ ምርት/ፕሮዲክት/ 

አሰራር ብ ሉኬዴበት የሚችሌ ሰፊ ማዔቀፍ እንዲሇው መገንዖብ ይቻሊሌም፣ ይገባሌም፡፡ የምግብን ዖር 

ብቻ ብናይ ከሀገረሰቡ ባህሌ፣ እምነትና ወግ የተነሳ ሇሺዎች ዒመታት የተፈጠሩና ያዯጉ በሺዎች 

የሚቆጠሩ ያሌተመዖገቡና ያሌተዖመረሊቸው የምግብ ዒይነቶች (ዒይነቴዎች) እንዲለና ይህም ሇራሳችን 

የሆነ የኢንደስትሪ አብዮት ወሳኝ እርሾ እንዯሚሆኑ ሁሊችን ሌንገነዖብ ይገባሌ፡፡ 

የአሇመናበብ ኪሳራን መስበር 
 

ከዘህ በሊይ ሇማመሊከት እንዯተሞከረው ተቋማት ከተጓዲኝና ተመጋጋቢ ተቋማት፣ ዖርፎች ከተጓዲኝና 

ተመጋጋቢ ዖርፎች፣ ዱሲፕሉኖች ከተጓዲኝና ተመጋጋቢ ዱሲፕሉኖች መያያዛ ባሇመቻሌ ብቻ የኪሳራ 

ዋጋ ሲከፈሌና ሰበብ እየተዯረገበት ሲታሇፍ ይታያሌ፡፡ በእርግጥ የዘህ ሁለ መነሻ ከአዯረጃጀትና 

አወቃቀር ጋር ሉይያያዛም ይችሊሌ፡፡ ስዔሌ 7 ሊይ የተመሊከቱት የግብርና ነጥቦች በጊዚው-ሁኔታውና-

ቦታው ቢያያ በውጤታማነት ሊይ እምርታ የሚያስብሌ ግኝትን መፍጠር ይችሊለ፡፡  

በዘህ ክፍሌ ዋና መታየት ያሇበት ጉዲይ ሇአንዴ የግብርና ግብ ተናቦ መሄዴ  በስራው ሊይ ወሳኝነትን 

ማቀንቀን ነው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ የግብርና ውጤት ተጠቃሚ ኢንደስትሪ ከማን ጋር ነው መስራት ያሇበት? 

ብል ቢጠየቅ የምሊሹ ምንጭ የሚሆነው የሚፈሇገው ግብዒት ምርት አስኪዯርሰው ዴረስ ያለ ሂዯቶችን 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ማየት ያስገዴዲሌ፡፡ በእርግጥ በገበያ ጥቅም መተሳሰር ዋናው ገመዴ ሆኖ ነገር ግን በየዯረጃው ኃሊፊነት 

የወሰደ ሁለ ሇጥቅማቸው ሲለ የሚሽቀዲዯሙበት ሲሆን ነው፡፡ ስርዒትና ዯንብ አስከመራው ዴረስ ይህ 

የግዳታ…ውዳታ ውዴዴር ሁለንም አሸናፊ ማዴረግ የሚችሌበት ዔዴሌ ስሊሇ ግንኙነትና ትስስሩ ማዔከለ 

ጥቅም ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በእርግጥ ይህ አሰራር የራሱ የሆነ ስርዒተ-አመራር /governance/ 

እንዯሚሻና ከአሁን በፊት ባሌተሇመዯ አመራርንም እንዯሚጠይቅ መገንዖብ ያስፈሌጋሌ፡፡ አሁን ሊይ 

የተዖረጉ ከፍተኛ አቅምና መዋዔሇ ንዋይ የፈሰሰባቸው የኢንደስትሪ ሼድች ግብርናውን እንዯ ግብዒት 

ማየታቸው ግሌፅ ሲሆን በእጅጉ የዖርፉን አጋዥ ሃይልች ሳይቀር ማሳሰቡ ግዴ ነው፡፡ ኢንደስትሪ ከፍቶ 

ገና ምርት ወይም አመራረት ሇማረጋገጥ ስራ አይወጣምና፡፡ 

በእስካሁኑ አሰራር ሌምዴ ግብርናው ዔሴት መስመር ሌክ እንዯተሇመደት ውሃ-መብራት-ቴላ-መንገዴ 

እርስ በርስ በመቆፋፈርና በመቆራረጥ ያሇመናበብ ኪሳራ ወይም ያሇመናበብ ሰሇባ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

ከዘህ በፊትም ሇማሣየት እንዯተሞከረው በገበያ፣ በአግሮ-ኢንዱስትሪ፣ በዖር፣ በኤክስፖርት፣ በግብዒት፣ 

በብዛሃ-ህይወት፣ በስርዒተ-ምርት ውስጥ ሁለ ያሇመናበብ-ወሇዴ ኪሳራዎችን በእጅጉ ማውጣት 

ይቻሊሌ፡፡  

በእርግጥ ያሇመናበብ ክስተት በአመዙኙ በመንግስት ነክ ተቋማት ውስጥ ይጎሊሌ፡፡ ይህም ምናሌባት 

የቢዛነስ ፅንሰ-ሀሳቡ ከግለ ክፍሇ ኢኮኖሚ ይሌቅ የሊሊ መሆኑና፣ ምናሌባትም የአዯረጃጀትና አሰራር 

አንዱሁም በዯካማ ቢሮክራሲ ውስብስብነት የሚወሌዲቸው ጉዲዮችም ሉኖሩ ይችሊለ፡፡  

ግብርና-ድርቅ-ርሃብና ቸነፈር 
 
ኢትዮጵያ ግብርናዋ ሺዎች ዒመታትን እንዲሇፈ ሲታመን ዴርቅም አብሮት እንዯኖረ የታወቀ ነው፡፡ እነዘህ 

ሶስት መዲኛ-መሞቻና-የሞት ገፅታ ክስተቶች የኢትዮጵያ የግብርና ስርዒትን ተፅዔኖ በእጅጉ ከሚያሳውቁ 

የህብረተሰብና መንግስታት ጉዲዮች ውስጥ የመጀመሪውን ረዴፍ ይይዙለ፡፡ ባሇፈው መንግስት-ተፈጥሮን 
በቁጥጥራችን ስር እናውሊሇን፣ በአሁኑ መንግስት- ሇአየር ሇውጥ የማይበግር አረንጓዳ ኢኮኖሚ 
እንገነባሇን- ያሌንበት የችግሩን ጫና ሇማመሌከት በቂ ነው፡፡ ዴርቅ- በኢትዮጵያ የተሇመዯ መገሇጫውም 

ግብርና የሆነ ክስተት ነው፡፡ በመጣበት ጊዚ ሁለ ህይወትን እያስከፈሇ የሚያሌፍ ማዔበሌ ሆኖ ቆይቷሌ፡፡ 

ምንም እንኳን የክስተቶቹ ምዛገባ የተወሰነ መሇያየትና የሃሰብ ሌዩነቶች በተሇያዩ ምሁራን የተሰጠ 

ቢሆንም፣ ታሪክ የመዖገባቸውን ዴርቅ-መር ቀውሶች ከክርስትና በፊት አንስቶ የግብርና ሊይ ቀውሶችን 

በተወሰነ ዯረጃ ጊዚውን መዛግቦ ከነጉዲት መጠናቸው እኤአ 1990 የተቀናበረው የፓትሪክ ጥናት ሪፖርት 

ሇማሳየት ሞክሯሌ፡፡ በቀውሶቹ ውስጥ ዴርቅ መሪ የጫወታ ሚና እንዯነበረው ያጤኗሌ፡፡ 
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Source: Patrick Webb, Johakim Von Braun 1990. 

ከዘሁ ጋር ተያይዜ በተሰራ ካርታ (ማፕ) ኤርትራን ጨምሮ የሀገሪቱ 20 በመቶ በታች ብቻ የዴርቅ 

ክስተት የማያሰጋው እንዯሆነ ያመሊክታሌ (ስዔሌ 19)፡፡ ይህ ማሇት ዴርቅ የቀዲሚ አጀንዲ ጉዲይ ሉሆን 

እንዯሚገባው ሲያሳስብ፣ በብ መሌኩ ግን በሀገራችን እየተዯረገ የቆየው ዴርቅ-መታሽ የሆነውን ሰብዒዊ 

ፍጥረት ከመርዲት ያሌዖሇሇና ከሰሞነኛ ጉዲይነት ያሊሇፈ፣ ከጉዲቱ የመንጨ የቁጭት ተግባራትን ብም 

ያሌፈጠር ሆኖ ምዔተ-ዒመታትን ተረማምዶሌ፡፡ እኤአ 1958፣ 1972፣ 1985፣1992፣ 2016 የነበረው 

ዴርቅ በሚሉዮን የሚቆጠር ሰብዒዊ ፍጡርንና እንስሳቱን የጎዲ፣ ሰብለን ያመከነና ቸነፈርን የፈጠረ፣ 

አንዲንደም ስርዒትን የቀየረ መሆኑ ይዖገባሌ፡፡  

ከኢትዮጵያ በሊይ የዴርቅን ጉዲት አስተማሪ፣ ከኢትዮጵያ በሊይ ስሇ ውኃ ህይወትነት ተናጋሪ ማን ሉኖር 

ይችሌ ነበር፡፡ ምናሌባትም በምዔተ-ዒመቱ ብቻ፣ በግብርና መበሊሸት ሳቢያ ከሚሉዮን የማያንስ ወገናችንን 

ህይወት ሇዴርቅ ገብረን የቆምን የትውሌደ ቀሪ ወገኖች ነን፡፡ የወል ዴርቅ እየተባሇ የሚጠራው ያ 

በርካታውን የሰሜኑን ክፍሇ ሀገር ሰብዒዊ ህይወት ያራቆተ ዖግናኝ ክስተት ዙሬም ሇዒሇም የርሀብ 

ማሰፈራሪያ ስዔልቹን በሚዱያ መስኮት ትቶ በማሇፉ የምናው ነው፡፡ ዴርቅ ሊይ ከዘህ በሊይ ማምረር 

ይገባናሌ ስንሌ ያሇጉዲት ዴርቅን ማስተናገዴ አሇብን ማሇት ነው፡፡ ስሇዘህም ዴርቅ የማናውቀው 

አይዯሇም፤ ግን አንዯ አሳቢ ሰው ጉዲቱን መቆጣጠር መቻሌ አሇበት፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ስዔሌ 19፡ በኢትዮጵያ የዴርቅ ቀጣናዎች እና የመከሰት አቅማቸው  

/Source: Patrick Webb, Johakim Von Braun 1990/ 

ታጋይ አቶ መሇስ ዚናዊ ህዛባቸው ሁነኛ የግብርና ቴክኖልጂ ባሇመጠቀሙ ብቻ በሞት ሲረግፍ፣ በስዯት 

ሲገረፍና ሲሰቃይ ማየት ሌባቸውን እንዯሚነካቸው ገና በረሃ እያለ ሇታሊሊቅ ሚዱያ ሲናገሩ ሰምተናሌ፡፡ 

እናም ሇኢትዮጵያኖች ግብርና ሁለ ነገራችን፣ ዴርቅም ትሌቁ ጠሊት ሆኖ እየገበርነው ኖረናሌ፡፡ በውስጥ 

ሇክፍሇ ሀገራዊ ስዯት ምንጭ ሲሆን የእሱ መገረን (ዲፋ) የሆኑት ፖሇቲካና ኢኮኖሚ ተጨማምረው 

የውጭውን ስዯተኛ መነሻ ሆኑት፡፡ 

አሁን ሊይ እየመጡ ያለ ዴርቅን የሚመክቱ የስብሇ ቴክኖልጂዎች፣ የተፈጥሮ ጥበቃ ቴክኖልጂዎች፣ 

የመስኖ ግብርናዎች ጥሩ ተስፋ የሚሰጡ ናቸው፡፡ እናም ምርት ካሇ ዴርቅ መራሹን ርሃብ ይበሊዋሌ፡፡ 

ስሇዘህም እየተራበ ዴርቅን የሚማፀን ሳይሆን እየሰራ ዴርቅን የሚመክት አሰራር ቦታውን መያ 

አይቀርም፡፡ በእርግጥ ዖሊቂ ማዴረግ እንጂ አሁን መንግስት የዴርቅን አዯጋ ተረዴቶ ፖሉሲና አሰራርን 

በማስፈን እናም አዯጋውን በመመከት ጥሩ ወዯፊት ተሂዶሌ፣ የበሇጠ ሇማስተማመንም ከሰራን ፋታ 

አግኝተናሌ፡፡ 

የጠቅሊሊ ሀገራዊ ምርት ጉዲይ እንጂ የዴርቅ ጉዲይ አሳሳቢ እንዲይሆን አቅምና ስርዒት ሊይ መስራት ወሳኝ 

ነው፡፡ ይህም ማሇት ምንም እንኳን ዴርቅ ክስተት ሆኖ የተወሰነውን የሀገሪቱን ክፍሌ ቢያጠቃም፣ ሀገራዊ 

ምርት በበቂ ካሇ ማሳሰብ የሇበትም፣ ምርትን ማዖዋወር ስሇሚበቃ፡፡ ይሌቁንም የውኃ ጉዲይ በተሇይ 

ሇመጠጥነት ሉታሰብበት ይገባሌ፡፡ አውስትራሉያ ሊሇፉት ተከታታይ ዒስርታት ማዔከሊዊውን ክፍሇ ሀገር 
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ዴርቅ እንዯጎበኘው ነው፤ ሰውም እንስሳም ግን በእሱ ውስጥ መኖር ችሇዋሌ፡፡ በሃገራችንም ዴርቅ ወይም 

የአዛመራ መዙባት በየዒመቱ መከሰቱ በትንሽ ሽፋንም ቢሆን የሚቀር አይዯሇም፡፡ ዲሩ ግን ከዴርቅ ጋር 

የተሳሇጠና ተሊማጅ ግብርናን ማሳዯግ ተፈሊጊው ጉዲይ ነው፡፡ 

 

የግብርናው አዲስ አምራች ማህበረሰቦች ሰሇመተካትና  
የትርፍ ምርት ጉዳይ 
 
ከዘህ በፈት ሇማስቀመጥ እንዯተሞከረው አዱሱ የግብርና ትውሌዴ መገሇጫና ግብርናን በተሇየ 

እንዱይዖው ያሻሌ፡፡ በአሇበት የኖረውን የግብርና ባህሌና ዖይቤ ተቀሊቀሌ ከተባሇ ግን አዯንዙዥ ፍርዴ 

ነው፡፡ ስሇዘህም አሁን ቦታውን የያዖው ሃይሌ የነገውን ግብርና ማዋሇዴ ዋና ስራው ሉሆን ይገባሌ፡፡  

በነገው ግብርና ውስጥ የትርፍ ምርት አስተዲዯር ስርዒት፣ የጤናማ ስነ-ምግብ ስርዒትን ማማከሌን፣ 

የስፔሻሉቲ አመራረት ክህልትንና አቅምን፣ የግብርና ማሽነሪዎች መጠቀምንና ውጤታማትን፣ አዋጩን 

በመመረጥና በመሇየት የምርት ተወዲዲሪነትን፣ የዔሴት ጭመራ አብዮትን፣ የዱጂታሌ ግብርና አሰራርን 

የምናይበት መዴረክ ነው፡፡ 

የትርፍ ምርት ስርዒትን ሇማዛሇቅ ማበረታቻ ስርዒት ወሳኝ ነው፡፡ አንዴ መንግስት ዚጋውን አብሌቶ 

ማዯር ግዳታው አስከሆነ፤ ትርፍ ምርት የለአሊዊነት ማስጠበቂያ መሳሪያ ነው፡፡ ከ1960ዎቹ ጀምሮ 

ሊሇፉት 50 ዒመታት አካባቢ ዒሇምን ምግብ በመሇመን አርሶ አዯራችንን፣ ከተሜውን፣ ምሁሩን- 

በተሇይም የግብርናውን ሉቅ ሳይቀር አብሌተናሌ፡፡ እኤአ ከ1965 አስከ 1987 ዴረስ የብርዔና አገዲ 

ሰብልች ከ200ኪግ በሰው ወዯ ከ100 ኪግ በታች በሰው እያሽቆሇቆለ መጥተው እንዯነበር የፓትሪክ 

ዌብና ጆሀኪም ቮን ብራዎን 1990 ሪፖርት ያሳያሌ፡፡ ከ2005 ዒ.ም ጀምሮ ሀገሪቱ በምግብ ራሷን ቻሇች 

የሚሌ ብስራት በዒሇም ምግብ ዴርጅት ሲበሰር ዋና መገሇጫው ያሇው ምርት በሰው ከ200ኪግ በሊይ 

መዴረሱ ነበር፡፡ ምክንያቱም 250ኪግ በዒሇም ጤና ጥበቃ ተቋም መሰረት ሇአንዴ ጎሌማሳ በቂ የዒመት 

ምግብ ነው ብል ይወሰዲሌና ነው፡፡ በእርግጥ ከተመረተው ምን ያህለ ሇዴህረ-ምርት ብክነት እንዯተዲረገ 

ቢታሰብ ምርቱ ከተቀመጠው በታች እንዯሚሆን ማስታወሰ ይገባሌ፡፡ ስሇዘህም ጠቅሊሊና የነጠረ (net) 

ምርት ስላት ሌዩነቱ ግንዙቤ ይሻሌ፡፡ 

በየትኛውም ሀገር ዒመታዊ ቀሇቡን የሚይዛበት እንዯየአቅሙ ትርፍ ምርት የመያዛ ስርዒት አሇ፡፡ ሇዘህም 

በቂ ማከማቻና ገበያውን በማበጀት ትርፍ ምርት ማከማቸትና ዒመቱ ሲያሌቅ በመሸጥ ወይ ፕሮሰስ 

ሇማዴረግ እንዯ ተዖዋዋሪ ፈንዴ መጠቀም ታሊቅ ፋይዲ አሇውና ነው፡፡ በዘህ ረገዴ የሀገርና ዚጋው 

ሌዔሌናንና ስብዔናን ሇማረጋገጥ ወሳኙ መንገዴ ነውና ሇነገ ሳይባሌ ቢያንስ ሇዒመት አስከ 30 በመቶ 

የሚሆነውን ዚጋውን የሚመግብ ተዖዋዋሪ የእህሌ ፈንዴና አሰራር ስራ ሊይ ሉውሌ ይገባሌ፡፡ ሇዘህ ምን 

ያህሌ ገንዖብ፣ ምን ያሌ መጋዖን፣ የት መሆን አሇበት ወዖተ.. ማስሊት ከባዴ አይመስሌም፡፡ ጥሩው ሁኔታ 

ዯግሞ አንደ ስነ-ምህዲር በምግብ እጥረት ሲጎዲ ላሊው በትርፍ ምርት ገቢ ማጣት የሚጎዲበት ሁኔታ 

ስሊሇ ሁኔታዎቹን በብው ኦፕቲማይዛ የማዴረግ ጉዲይ  ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የአዯጋ መከሊከሌና የምግብ 

ዋስትና የዘህ ጉዲይ ባሇቤት የመሆኑን ያህሌ ተሻሇ ጉዲዩን እንዯሚያውቀውና ሉመራውም እንዯሚችሌ 

ይታሰባሌ፡፡ የዘህ መፅሃፍ ጸሃፊ በአንዴ ውዴዴር ሊይ በአንዴ የዯች ምሁር የተጠየቀውን ማሳየት ጥሩ 

ነው፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ጥያቄ፡ ግብርናችሁ እንዳት ነው?  

መሌስ፡ ጥሩ መነቃቃት አሇው፣ ምርታማነት እያዯገ ነው፣ ቴክኖልጂም ጥቅም ሊይ እየዋሇ ነውና፡፡ 

ጥያቄ፡ ታዱያ ሇምን በብ ሚሉዮን የሀገርህ ሰው ይራባሌ?...ነበር የመጨረሻውና ጨራሹ  ጥያቄ፤---  

እስካሁን ብ ወገኔ ባገሩ የተሸማቀቀ ካሇ በግብርናችን ሳቢያ ብቻ ነው፡፡  

ግብርናው ዚጋውን ከርሃብ ብቻ ሳይሆን ከተጠሇሰ ስም ባርነትም ነጻ ያወጣዋሌ፡፡ የሚያስብ አዔምሮ 

ይዖን እንዳት ስንዳ እንሇምናሇን-እንዲለት የቀዴሞው ጠቅሊይ ሚኒስቴር መሇስ ዚናዊ፡፡  

የግብርናን አብዮት በ3 እና 4 ዒስርታት ውስጥ አጎሌምሰው ያሳዩን ኮሪያዎች፣ ምግብ ዋስትና ሳይጨበጥ 

ኤክሰፖርት አይመከርም ይሊለ፡፡ 

የገበጣ ውኃዎችና ስርዓተ ምርታማነት  
 
ውኃ የግብርናው ሳንባና ሌብ፣ የስነ-ምህዲሩ ሇምነት ማረጋገጫ ማህተም ነው፡፡ እናም ውኃን ብቻ 

በማረጋገጥ የተፈጥሮን ስርዒት አሇመዙባት የግብርናውንም ምርታማነት ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ ውኃ-የአየር 

ሙቀት-አፈር ሇምነት በተፅዔኖ ቅዯም ተከተሌ ግብርናውን ይወስኑታሌ፡፡ ስሇዘህም የውኃ ማረጋገጥ 

ስርዒተ-ምርታማነትንና ዖሊቂነትን ማረጋገጥ ነው፡፡ የውኃ ሃብት በገፀ-ምዴር ሊይ ማካበቱ በእርግጥ 

ስርዒተ አየር ንብረትንም ስሇሚያሻሸሌ፣ የማክሮና ማይክሮ ምንጭ ስነ-ህይታዊ ምርት ክብዯትን 

ስሇሚፈጥር በቀሊለ ጥቅም ሊይ ሇመዋሌ ዛግጁ ስሇሚሆን ወዯ ገንዖብነት ሇመሇወጥ ቅርብ ስሇሚሆን 

ጠቀሜታው ቀጥተኛና ብ ነው፡፡ ሇዘህም በተሇይ አነስተኛ የማህበረሰብ ውኃ ባንኮች ከምንም በሊይ 

ወሳኝ ናቸው፡፡ በላሊውም ዒሇም ይህ የተፈጥሮን ሚዙንና ጤንነት ሇመጠበቅ፤ የገበጣ ውኃዎች ከንክኪ 

ነፃ ሆነው ሇምተው እናያሇን፡፡ ይህ መስመር ሇኛ ሃገር የአጠቃሊይ የተፈጥሮ ማገገም ፕሮግራማችን ታሊቅ 

አጋዥ ሃይሌም ይሆናሌ፡፡   

ኢትዮጵያ ሌታከማች የምትችሇው ብ የውኃ ምንጮች አሎት፡፡ የመሌክዒ ምዴራችን በተፈጥሮ ሇውኃ 

ክምችት ኢንጂነር የተዯረገ መሆንና ብ ውኃ በዒመት የምናገኝ መሆናችን ሁኔታዎችን ያመቻቸ ጉዲይ 

ነው፡፡ ጊዚያዊ አነስተኛ ወንዜች፣ የተራራ ሸሇቆዎች፣ የዯረታማ መሬት ተፋሰሶች፣ የታሊሊቅ ጅረት 

ቅሌባሾች፣ የከተማ ዛናብ ፍሳሾች፣ ወዖተ.. ማየት ይቻሊሌ፡፡ የሚቀረው ቢኖር አሁን እንዯተጀመረው 

የፖሉሲ ጉዲይነቱን ማጠንከር፣ በዔቅዴና በዔውቀት የመምራትና የህረተሰቡ ህይወት ስርዒት ውስጥ 

እንዱገባ የማዴረግ ጉዲይ ነው፡፡ የአንዴ ስሌጣኔ ዋንኛ ጉዲይ ቴክኒካዊ አመራርና ዴጋፍ ስሇሚሆን ይህንን 

ዖርፍ ከነሙለ ግብዒት አቅርቦት ስርዒቱ አብሮ ማሳዯግና ማስኬዴን ይጠይቃሌ፡፡ 

የውኃ ገበጣ ሀገሪቱን በረዥም ጉዜ ወዯ ርጥባማነት የመቀየር ባህሌ መነሻ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የተከማቸ 

ውኃ አጠቃቀም ስርዒትን ተከትል የሚሇሙ የግብርና ዖርፎችም እንዱሁ እንዯየሁኔታው መወሰን 

አሇባቸው፡፡  ከዴርቅ ጋር ካሇን የማይታረቅ ባሊአንጣነት አንፃር መዴሃኒቱን ማዴረግ ዲገት ሉሆንብን 

አይችሌም፡፡ ገበጣዎቹ በመረብ (net-worked) (ሇምሳላ በትነት ሳቢያ  አየር ውስጥ ርጥበት 

ማመጣጠን፣ በአፈር ውስጥ ርጥበትና ስርገት ማመጣጠን፣ በገፀ-መሬት ሊይ ያለ ስነ-ህይወታዊ ምርቶችን 

መዯገፍና በአረንጓዳነት ማቆየት፣ በአፈር ሇምነትና አሇመታጠብ እገዙ ሚናቸው ስሇሚሰሩ ከምናስበው 

በሊይ የምዴር ገፀ-በረከት ይፈጥራለ፡፡ ሇዘህም በሚያስፈሌግ ቦታ የተሰሩ ምናሌባትም ከ500-700ሺ 

ያህሌ በሇ ከ2500-10000 ካሬ ሜትር ኩሬዎች የሚፈሌገውን አካበቢና ሌምሊሜና ከርሰ ምዴር ማበሌጸግ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ሉፈጥሩሌን ይችሊለ ተብል ይገመታሌ፡፡ በዒሇም 3/4ኛ የያዖው ውኃ ምን ያህሌ ምዴርን እንዯጠበቃት 

ሁለ፤ የውሃ ገበጣዎችም ስራቸውን ሇመወጣት መጠናቸውና ብዙታቸው ማዯግ አሇበት፡፡ ኢትዮጵያን 

በዘህ ሌዩ፣ ምቹ፣ ሌምሊሜና ሌዩ ገፅታ በማሊበሰ ሇሰውም ይሁን ላሊው ፍጡር የምትመች ምዴር 

ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ በእርግጥ ይሄ በመኖራቸው ሚናም ሉወሰን እንዯሚችሌ መገንዖብ ይቻሊሌ፡፡ የውኃ 

ገበጣዎች ይወሇዲለ፣ ያረጃለ፣ ይሞታለ… እናም አንዳ ተሰርተው በቃ የሚባለ አዯለም፤ ዔዴሜያቸው 

ግን በአያያዙችን ይወሰናሌ፡፡  

ከዘህ በፊት በአማራና ትግራይ  በ1990ዎቹ በተካሄደ በዖሊቂ ግብርናና አካባቢ ማገገም (Co-

SAERAR Sustainable Agriculture and Environmental Rehabilitation) የተዲከሙ አካባቢዎችን 

ሇመመሇስ በተሞከሩ ፕሮጀክቶች በተሇይ የዯሇሌ አፈር ፈተናን ማሇፍ እንዲሌቻለና ብዎቹ ባጭር 

ዔዴሜ እንዯሞቱ ይታወቃሌ፡፡ ይህ በእርግጥ ምን ያህሌ አፈራችንን ያሇከሌካይ እያጓጓዛነው እንዯሆነ 

ተናጋሪ የአዯባባይ ምስክር ነው፤ የአዯጋና ስጋት ቃጭሌ ነበር፡፡ ሺዎች ዒመታትን ይኼንን አሰራር 

በመቀጠለ የሰሜናዊ ሀገሪቱ ክፍሌ በእጅጉ ተጎዴቶ ግማሹም ሞቶ ይታያሌ፡፡ ይህን ሇመመሇስ 

የሚያስከፍሌው የትውሌዴ ጊዚን የሚሻ ሂሳብ፤ በተረፈው የሃገሪቱ ክፍሌም እንዲይከሰት መከሊከለ እጅግ 

አስፈሊጊ ነው፡፡ ነገሮችን በዴሮ መንገዴ በቀጠሌን ቁጥር አሁንም ወዯተፈጥሮና የህይወት ሞት ቀጠና 

እየተጠጋነው ነው የምንሄዯው፡፡ ብ ቦታዎች በዘህ ቀጠና ውስጥ ገብተው ማየት ችሇናሌ፡፡ ሊይመሇሱ 

ያሸሇቡ ብ የምዴረ-ገፅ ህይወቶችና ተፈጥሮዎችን ማሳየት ይቻሊሌ፡፡ ሇዘህ ነው ቴክኒካዊ ብቃትና 

የአሰራር ስርዒት አብሮ የሚያስፈሌገውም፡፡ 

 

ስዔሌ 20፡ የውኃ ገበጣዎች በሀይዴሮልጂካሌ ኔትዎርክ ስሇሚተሳሰሩ ሇዖሊቂነት፣ ርጥባማነትና ስርዒተ-

ምርታማነት አጋዥ ምሰሶዎች ይሆናለ  

በላሊም ወገን ተፈጥሮን የሚያራቁቱ እንዯ ስዴ ግጦሽ፣ ዯን ምንጣሮ፣ ያሊግባብ የተራራ እርሻ፣ ሰዯዴ 

እሳት፣ አፈር ውኃ ማስወሰዴ ወዖተ.. የሞትና ሽረት ጉዲዮች ተብል መፈረጅና ስራ ሉሰራባቸው ይገባሌ፡፡ 

እነዘህ ሁለ ሇስርአተ-ምርታማነት ስሇሚዯግፉ ነው፡፡ ስርዒት ምርታማነት /system productivity/ 

መሻሻሌ የተዯማሪ ምርታማነቶች መሻሻሌ ውጤት ስሇሚሆን፤ በተሇይ ሇዖሊቂነት ሌማት ዋስትናነት 

አሇው፡፡ 

ስርዒተ-ምርታማነት በአንዴ ስነ-ምህዯር ስርዒት ውስጥ ያለ ህይወት ያሊቸው አካሊት ራሳቸውን ዔምቅ 

አቅም ሇመግሇፅ የተሻሇ ሁኔታ ሲመቻችሊቸው እንዯማሇት ነው፡፡ በሂዯት አንደ ህይወት ከላሊው ህይወት 

ወይም/እና ከላልች ህይወት አሌባ ነዋሪ አካሊት ጋር ያሊቸው መስተጋብር ውጤት ነው፡፡ እናም ስርዒተ-

ምርታማነት ሁለም ወገኖች በማሸነፍ ሊይ ተመስርተው መስተጋብር የሚያዯርጉበትና የየራሳቸውን ዴርሻ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[89] 

 

የሚወስደበት አኗኗር ነው፡፡ በዘህ ውስጥ የግብርና ንዐስ-ስርዒት አንደ ነው ሉሆን የሚችሇው፡፡ 

በትንተና አቀራረብ መጀመሪያ ከስርዒቱ ጀምሮ ወዯ ንዐሳኑ መሄደ ብ የዔይታ ዔዴልችን ይፈጥራሌ፡፡ 

በእርግጥ ተፈጥሮን ሇማገገም ባሇፉት 4 ዒስርታት ብቻ ምን ያህሌ ሀብትና ጉሌበት ፈሰሰ?  ስንት ችግኝ 

(ቢሉዮኖች)፣ ስንት መሬት አፈር ጥበቃ (ሚሉዮኖች ሄ/ር)…ምሊሽ ሉሰጡን ይገባሌ፡፡ 

ረቂቀ-ግብርናን ማሳዯግ (sophosticated agriculture)  
 

ግብርናን ርቃቄ ጎዲና ውስጥ ማስገባት የመጪው ስሌጣኔ ዋንኛ አምዴ ነው፡፡ ግብርና እንዳት ይረቃሌ? 

ሇምን? ብል ማየት ግንዖቤን ይጨምራሌ፡፡ የዘህ ርዔስ ዋና ሃሰብ የሊብራቶር ግብርናን፣ የአውቶሜሽን 

ግብርናን፣ የፕሪሲሽን ግብርናን፣ ወዖተ.. የሚያጠቃሌለና በዔውቀት፣ ክህልትና ፋሲሉቲ የሚሰሩ 

ማዔቀፎችን የሚያካትተውን ሇማሳያት ነው፡፡ ስሇዘህም ስርዒቱ የግብርናን መዖመን አንዴ ክፍሌና ገፅታ 

እንዯሆነ ግንዙቤ ይዯረግ፡፡ በጉሌዴፉ አሁን እያካሄዴን ያሇው ግብርናና ውጤቱ በርካታ የዯረጃ መጠበቅ፣ 

ይዖት፣ ጥራት፣ ተሇያይነት፣ ምርታማነት ክፍተት አለበት፡፡ የአሁኑ ግብርና መወዲዯር የሚችሇው በጥሬ 

ምርት ዯረጃ ሲሆን አሱም ከበርካታ ማሳዎችና አመራረት ሁኔታዎች እንዯመሰብሰቡ የተስተካከሇና 

ዯረጃውን የጠበቀ ሇመሆን ብ ዴካምና ዋጋ ያሇበት ነው፡፡ አሁን ሊይ በመጨረሻው ምዔራፋችን ማሳየት 

እንዯተሞከረው ግብርናውን ትራንሰፎርም ማዴረግ ማሇት ረቂቅ አሰራሮችን ማዋሃዴና የምርት ብቃትን 

ማረጋገጥ ማሇት ነው፡፡ ሇዘህ የራሱ የሆነ መሰረተ ሌማት፣ ሙያና ክህልት፣ ማሽነሪና አውቶሜሽን 

ስርዒት፣ የምርት አከመቻቸት-ፓኬጅና-ትራንስፖርት፣ የአካባቢ ዯህንነት፣ ሊይ ሁለ የሚዯረጉ ዯረጃቸውን 

የጠበቁ አሰራሮችን መተግበርን ያካትታሌ፡፡ ከዘህም በሊይ የስፔሻሉቲ ግብርና ይሰራበታሌ ማሇት ነው፡፡  

 

አሁን ሊይ ስራን እያቀሊጠፉ ያለ የዱጂታሌ ግብርና ስርዒቶች፣ የምርት ትነተና ቴክኖልጂዎች፣ የመረጃ 

ቅብብሌና ፍሰት ማቀሊጠፊያዎች፣ የጂ.አይ.ኤስ መሰረት አካባቢን ከቴክኖልጂ ጋር የማዙመዴ ስራዎች፣ 

የዖረ-መሌ መር ግብርናዎች፣ ቲሹ ካሌቸር፣ የአረንጓዳ ቤቶች ግብርናዎች፣ የዔፅዋት ይዖት ፍሇጋዎች፣ 

የጣሣ/ጣራ//የቤት ውስጥ ግብርናዎች፣ የውሃና/አየር/ብርሀን መር ግብርናዎች ወዖተ.. በዖርፉ መርቀቅ 

ውስጥ ሉታዩ ይችሊለ፡፡ በሃገራችን የመስክ  (open field) ግብርና የተንሰራፋበት እንዯመሆኑ ይህ ፅንሰ-

ሃሳብ ብ ሉኬዴበት የሚችሌ ክፍተቶችን ያገኛሌ፡፡ በተሇይም በከተማና ከተሞች መካከሌ እየፈሇቁ 

ሇትንንሽ ይዜታ እርሻ መዯቦች ሉያዩ ከሚችለት ነጥብ አንደ የዖርፉ ርቃቄን ውጤት መጠቀም ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

 

የግብርናው መርቀቅ ማዯግ የሚችሇው የህብረተሰቡ የግብርና ውጤት አጠቃቀምም አብሮ የሚያዴግ 

ሲሆን ነው፡፡ የአመጋገብ ስርዒቶች እየተቀየሩ መሄዲቸው አይቀርም፡፡ በዘህም በምርት አቅርቦትና ፍሊጎት 

መካከሌ መያያዛ ይፈጠራሌ ተብል ይወሰዲሌ፡፡ ይህ ሁኔታ የኢትዮጵያን ግብርና ይዖትና ቅርፅ ሊይ 

ተፅዔኖ የሚፈጥር ብቻ ሳይሆን በስሌጣኔውም ውስጥ የራሱን ትሌቅ አሻራ መጣለ አይቀርም፡፡ የዖርፉ 

መርቀቅ ማሇት አሁን ካሇው ሁኔታ ጋር በብ መሌኩ ስሇሚሇይና፣ አሁን እየተመራ ባሇበት ሁኔታም 

ስሇማይሄዴ የአመራርና አወቃቀር ሌዩነትንም መጠየቁ የግዴ ነው፡፡ 

   

ምርታማነትና ጥራት በረቂቀ ግብርና ውስጥ እንዳት ይታሰባሌ? ረቂቅ ግብርና ዋና መሇያው ሇብክነት ቦታ 

አሇመስጠቱና በጥራትም ያዯገ የመሆኑ ነገር ነው፡፡ ይህም ማሇት የቴክኖልጂው ባህሌ በራሱ ያዯገው 

የአመራረትና ምርት ሊይ አዋኪ ስነ-ህይታዊም ይሁን ኢ-ህይወታዊ ተግዲሮቶችን በአስተማማኝ 

መቆጣጠር መቻለ ነው፡፡ በመሆኑም አንደ የምርት መጨመር ምክንያት እነዘህን አዋኪዎች ጉዲትና 
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ብክንት ከመቆጣጠር የሚመጣ ነው ማሇት ነው፡፡ ላሊ በራሱ ሇምርት ጥራትና ብዙት አስተዋፅዕ 

የሚያዯርጉ ውስጣዊ ባህሪያት ግንባታው ነው፡፡ ሇምሳላ ዱቃሊ ዛርያዎች ዋና ነገራቸው ከዴቅሌናው 

የሚመጣው እምርታ ነው እንጂ የየቤተሰባቸው አዯሇም፡፡ ሇምሳላ በቆል ከማይመሳሰለ ቤተሰቦች ቢ 

ኤች 660 በቆል ከሚመሳሰለ ቤተሰቦች ቢፈጠሩም ዋና መሇያቸው ሇሰው በሚሰጡት ተፈሊጊ እምርታ 

ነው፡፡ በተሇየ የአመጋገብ (nourishment) የሚያዴጉ ዔፅዋትም ይሁን እንስሳ የሚሰጠው የምርት 

ጥራትና ብቃት ላሊው ነው፡፡ የመከሊከያ አቅም የሚገነባ ዖረ-መሌ ካንደ ወዯላሊው በዖረ-መሌ 

ምህንዴስና ማዙወር በመቻለ ሇምሳላ የጥጥን ጓይ ትሌ፣ የበቆልን ግንዴ ትሌ፣ አረምን በዑሊማ ማስወገዴ 

መቻለ ሉጠቀሱ የሚችለ የዖረ-መሌ ፈውሶች ናቸው፡፡ በተሇያዩ የአስተዲዯግና እንክብካቤ የአበባና 

አትክሌት ሰብልች ሊይ ማምጣት የተቻሇው ሇውጥ ላሊው ነው፡፡ እንዯሚታወቀው የተውሳክ ጉዲት አስከ 

30 በመቶ ምርት እንዯሚያሳጣ የተገሇፀ ነው፡፡  

ላሊው ጉዲይ የገበያማ (market traits) ፍሊጎቶች ማውጣትና ማምረት መቻሌ ነው፡፡ ባዮቴክኖልጂ 

ሲተገበር አንደ ታሊቅ አቅም የገነባው የሰው ሌጅ ፍሊጎት የሆኑ ገበያማ ፍሊጎት መሇያዎችን ሇይቶ 

መጨመር መቻለ ነው፡፡ ይህ ማሇት ብ መጃመሌ ሳይበዙ በአንዴ ሰብሌ ወይም እንስሳ ምርት ሊይ 

የሚፈሇግ ሌዩ ፍሊጎትን (ጣዔም ወይም መሌክ ወይም መጠን፤ ወይም ሇኢንደስትሪ ተስማሚነት ወይም 

ይዖት ወዖተ..) አንዱይዛ ማዴረግ መቻለ ነው፡፡ ስሇዘህ ገበያማ  ፋርሚንግ ዔዴገት ሊይ ዯረጃ የዯረሰው 

ግብርና በዋናው የሚፈሇግ ነገር መጨመር በመቻለ ገበያውን አንዯሚፈሇገውና… እንዯሚፈሌገው መያዛ 

ተችሎሌ፡፡ 

በላሊም ረገዴ ሇምርት ጥራትና ብቃት ወይም የምርታማነት ማሇት የዖረ-መሌ ቅንብር ባህሪያትን 

ሇክብካቤዎች ምሊሽ ሰጪ  አንዱሆን መስራት ነው፡፡ አንዴ ሰብሌ ወይም እንስሳ ምርታማ ነው ሲባሌ፣ 

ሇሚሰጠው ግብዒት ምሊሹ ከፍተኛ ነው እንዯ ማሇት ነው፡፡ ሇሳይንስ ምስጋና ይሁንና እነዘህ ባህሪያት 

በፍጡሩ ሊይ ተቀናብረው ሲያበቃ፣ ምርታማ ዖረ-መሌ መፍጠር ከመቻለ ጋር ይመጣሌ፡፡ ይህ በዱቃሊማ 

ወይም ዱቃሊ-ባሌሆኑም የተሻሻለ ዛርያዎች ሊይ የሚገሇፅበት ሁኔታ አሇ፡፡ አነዘህ ሁኔታዎች 

በማክሮቢያሌ ኢንደስትሪ ዒሇም ዯረጃም ሉሰራበት ይችሊሌ (ስዔሌ 21)፡፡  አሁን ሊይ በዒሇም አቀፍ 

ዯረጃ አከራካሪና አጠራጣሪ የሆነው የሌውጥ-ዖረመሌ /ጂኤም/ ሰብልች ይዖት እያዯገ መጥቶ ከ150 

ሚሉዮን ሄክትር አሌፏሌ፡፡ በተሇይ በአኩሪ አተር፣ ጥጥ፣ በቆል፣ ካኖሊ በአጅጉ ወዯፊት ተራምዶሌ፡፡ 

Many crops, among them food, have been subject to genetic modification: Alfalfa,Melon Rose, 
Argentine Canola ,Papaya Soybean Carnation Petunia Squash Chicory Plum Sugar Beet Cotton Polish 
canola Sweet pepper Creeping Bentgrass Poplar Tobacco Flax, Linseed Potato Tomato Maize Rice 
Wheat (FAO) 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ስዔሌ 21: የሇውጠ-ዖረመሌ ሰብልች ይዜታ ባዯገውና ባዲጊው ዒሇም ተቀራራቢነት እየያዖ ስሇመምጣቱ 

ዘርና ግብርና  
 

ዖር የግብርና ሇውጥ ማምጫ መሳሪያ ነው፡፡ በግብርናው ዖርፍ ውስጥ የጋራ ጉዲይ ካሇ ዖር ነው፡፡ 

የተሻሻሇ ዖር ሲባሌ ዯግሞ የቴክኖልጂ መጓጓዣ ወሳኝ መሳሪያ መሆኑ ነው፡፡ ስሇዘህም በግብርና ስርዒት 

ውስጥ ዖር ተፈጥሯዊ መብት ወይስ የንግዴ ሸቀጥ የሚሇው የመከራከሪያ ጉዲይም ነው፡፡ ታሊሊቆቹ 

የንግዴ ኩባንያዎች የዖርን ሳይንስ በማራቀቅ የሚፈሌጉትን ንግዴ ዯረጃ ሊይ ማዴረስ ችሇውታሌ፡፡ 

ሇታዲጊው ዒሇም ገበሬ ከአቅም አንፃር በእርግጥ ተፈታታኝ ሁኔታም አሇው፡፡  

በኢትዮጵያ ግብርናው ሲሰሊ ከ3-4 ሚሉዮን ኩንታሌ ዖር በየዒመቱ እንዯሚፈሇግና ከዘህም ውስጥ 

በእስካሁኑ ጥረት ወዯ 25 በመቶ ማምረት እንዯሚሞከር የግብርና መረጃዎች ያሳያለ፡፡ ይሁን እንጂ አንዴ 

ዖር ሇምርት ሲታሇም የሰብለ ባህሪ መሰረት በማዴረግ የአሮጌው በአዱስ ተተኪው ወዯ 25 በመቶ ሇራስ 

በራስ ተራቢዎች (self pollinated)፣ ወዯ 33 በመቶ ሇተሸጋጋሪ ተራቢዎች ወዯ መቶ በመቶ ሇዱቃሊዎች 

እንዯሚያስፈሌግ ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ ከዘህም በዋነኛነት በቆልና ስንዳ ከፍተኛውን ዴርሻ እንዯሚይ 

ግሌፅ ነው፡፡ ስሇዘህም እንዯ አጠቃሊይ የሰብሌም ይሁን የእንስሳት ግብርናው በዖር ማነስ ወይም 

ተፈሊጊውን ዒይነት መነሻ አሇማግኘት ሳቢያ ከፍተኛ ክፍተት እንዲሇ እንገነዖባሇን፡፡ በጅምር ዯረጃ ያለ 

ማህበረሰብ አቀፍ ዖር ማምረት ሁኔታዎችንም እንዱወሇደ ይህ ጫና ፈጥሯሌ፡፡ የዖር ምርት መጠን ማነስ 

ብቻም ሳይሆን አንዲንዳ በአስተዲዯራዊ ክፍተት ሳቢያ የተመረተው ዖር ሳይሰራጭ የሚቀርበት 

(የሚያዴርበት) ሁኔታም የተሇመዯ ነው፡፡  

ከመቶ የማያንሱ የመስክ ሰብልች ማሌማት ውስጥ ያሇችና ሁለንም የምታመርት ኢትዮጵያ የዖር 

ስርዒቱም እንዱሁ ተሇያይነትን እንዯሚጠይቅና የተሇያዩ ማዔቀፎችንም እንዯሚፈሌግ ከተረዲን ስሇ 

የትኛው ዖር በምን አግባብ ነው ማውራት ያሇብን?  አሁን ሊይ ማህበረሰብ አቀፍ የዖር ማዔከሊት /ዖር 

አምራች ማህበራት/ የፖሉሲ ትኩረት ቢሆን ግብርናውን ሇመታዯግ ጥሩ ዋስትና እንዯሚሆኑ ማሰብ 
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ይቻሊሌ፡፡ ሀገሪቱ ያሊትን ተሇያይ ስነ-ምህዲር፣ የመሬት ስፋትና ርቀት ወዖተ.. ሲታሰብ ማዔከሊዊነት 

የላሇው የዖር ምንጭን ማዲበር ያስፈሌጋሌ፡፡  

የተሸሻሇ ዖር ከነዛርያው ከ1/3ኛ  በሊይ ሇምርታማነት እገዙ ያዯርጋሌ፡፡ ግብርና ያሇ ዖር የሇም፡፡ስሇዘህም 

ግብርናው በተሻሻሇ ዖር ምክንያት ብቻ ሉመጣ የሚችሇውን ስናይ የአረንጓዳ ምርታማነት አብዮት፣ 

የዱቃሊ ዖሮች ምርታማነት አብዮት፣ የተሻሻለ ድሮዎች ዖር /ዔንቁሊሌ/ አብዮት ወዖተ.. የመራውን 

ቴክኖልጂ አዖለ ዖር ብቻ ነው፡፡  

በሃገራችን በተዯጋጋሚ ከሚነሱ ጉዲዮች ላሊው ዯግሞ የዖር ፍሊጎትና አቅርቦት አሇመናበብ ናቸው፡፡ 

እናም ዔቅዴና አፈፃፀም አሇመጣጣም ሁላም የአዯባባይ ምስጢር ነው፡፡ ሇምን?  የግለም ዖርፍ በወጉ 

ሇማከናውን የተሊያዩ ፈተናዎች እንዲለበት፤ በዘህም ሊይ በሀገራዊ ባሇሃብቶችና ከውጭ በሚመጡት 

መካከሌ ሰፊ የአቅም፣ የቴክኖልጂ አጠቃቀም፣ ክህልት፣ ገበያ መውሰዴ ሊይ ሌዩነቶች እንዲለ ይታያሌ፡፡ 

የዖር ኩባንያዎች ሙለነትን ሇመውሰዴ ሲሰሩ እምብዙም አይታዩም፤ ማሇትም ምርምርና ቴክኖልጂ 

ፕሮግራሞችን ከመያዛ ይሌቅ አምርቶ መሸጥን እንዯ ዋና ተግባር ወስድ የመስራት አዛማሚያ ይታያሌ፡፡ 

በላሊም መሌኩ አነስተኛ ይዜታ እርሻዎቻችን የቴከኖልጂውን መገሇጥ ይወሰኑታሌ፡፡ አንዴ ቴክኖልጂ ዖር 

ተጠቅሞ 100 ማሳዎች ሊይ የሚገኘው ምርት ሲገመገም ግሌፅ የከፍታና ዛቅታ (ዋዣቃ) ሌዩነቶች ሬንጅ 

ያመጣለ ይህም በሚጣፉ/ተረካካሽ(counter compromising) ግብርናን መምራትንና ብም እሌፍ 

ያሊሇ ዴምር ዔዴገት አንዱገኝ ያስገዴዲሌ፡፡ 

የዘህ ምርት መዋዞቅ ዋንኛ መነሻዎች ከማሳው ሁኔታ፣ ከስነ-ምህዲርና ቴክኖልጂ ተሊማጅነት፣ ከሰብሌ 

አዖማመር፣ ከግብዒት አጠቃቀም፣ አየር ፀባይ ወዖተ.. ጋር ይገናኛሌ፡፡ ስሇዘህም በርካታ ስነ-ምህዲራትና 

በብ እጥፍ ንዐሳን ስነ-ምህዲራት ባለበት ሁኔታ፣ ቴክኖልጂ መጠቀሙም እንዱሁ በርካታና ከፍተኛ 

ተሊማጅነት ሊይ ተመስርቶ ማያያዛ (best fit) ያሇበት ይመስሇኛሌ፡፡  

ስሇዘህም ግብርና አዖማመሩ ከቴክኖልጂ አንፃር ማዯጉ የሚታየው የበሇጠ ዖርዖር ያለ የትኩረት 

ጉዲዮችን  ማየት መቻለ ሊይ አቅም በማምጣት ስሇሚሆን፣ ያሌተማከሇ ዖር ስርዒት ከያሌተማከሇ 

ቴክኖልጂ ስርዒት ጋር በማያያዛ በመቶዎች ሇሚቆጠሩ ንዐሳን ስነ-ምህዲሮች የየራሳቸው አጅግ ጥሩ 
ተሊማጅ የሆነ ቴክኖልጂ ሉመገቡ ይገባሌ፡፡ በዘህም በሚፈጠር ውጤማነት (effectiveness) ምናሌባት 

ከ20-30 በመቶ ጠቅሊሊ ምርትን ማሳዯግ ይቻሊሌ፡፡ ስሇሆንም በመቶዎች የሚቆጠሩ የዖር አምራች 

አካሊት፣ በብ መቶዎች ከሚቆጠሩ ቴክኖልጂዎች ጋር ሲሰሩ የግብርናውን ውስብስብነት ከመቋቋም 

አኳያም የተሻሇ ዯረጃ ሊይ መዴረስ ያስችሊሌ፡፡ በእርግጥ ይህ ሀሳብ የመበጣጠስ ሳይሆን አሁን  ሊይ 

ካሇው የተማከሇ አሰራር በተወሰነ በማፍታታት የአካባቢን ፀጋ አውጥቶ ሇመጠቀም በሚያስችሌ ብልም 

የኢኮኖሚካሌ አዋጭነት ነገርን ግምት ውስጥ ገብቶ ሉሰራ ይገባዋሌ፡፡ አሁን ሊይ የተጀማመሩ ሇምሳላ 

የአፈር ሇምነት ሌኬትን መሰረት ያዯረገ ማዲበሪያ አዯራረግ፣ የአየር ንብረት ሇውጦች ሞኒተሪንግ፣ 

ሰፔሻሉቲ ግብርና ወዖተ.. ከምንሇው ፅነሰ ሃሳብ ጋር የተወዲጀ ነው፡፡ የዖር ስርዒት በኢትዮጵያ 

ያሌተማከሇ፣ ብዙትና ጥራት ያሇው የዖርፉ አካሊትን በውዴዴር ስርዒት ውስጥ ያያያዖ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

አሁን ሊይ ያሇው ባሇ 15 በመቶ ገበያ ዋጋ ብሌጫ እንደ አነሳሽ ቢሆነም የተነጋጅ ዖር አቅማችን 

በውዴዴር ቢያዴግ ከፍተኛ መሆን የሚችሌና በዘህም በርካታ የውጭና (በተሇይም የአፍሪካን) ሀገር 

ውስጥ ዔምቅ ገበያን መጠቀም እንዯሚገባ መገንዖብ ይቻሊሌ፡፡ 

ስሇዘህ  



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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እነዘህ ሁኔታዎች ሴክተራዊ ስርዒታዊ ሇውጡን የሚጠሩ ሲሆን፣ ይህንንም ሇማቀሊጠፍ የመሸጋገር ንዴፍ 

መስራትንና ሂዯት መከተሌን ሉጠይቅ መቻለ ግሌፅ ነው፡፡ የዋና ዖር ምንጭ የሆነው የኢ-መዯበኛ ስርዒቱ 

ሌክ እንዯ ትናንሽ ማሳዎቹ ሁለ የመበጣጠስ ሁኔታ ስሊሇበት የአቅም፣ ጥራት፣ ቴክኖልጂ፣ መሰረተ-ሌማት 

እጥረቱ ቢፈታሇት ወዯ ቫይብራንት ኩባንያነት የማያመራበትና ፍሊጎትን በሚጠበቅ ጥራት መመሇስ 

እንዯሚሸጋገር ማሰብና መምራትንም ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ በእርግጥ አንዴ ሇውጥ ሁለ ነገሩ አሌጋ በአሌጋ 

አንዯማይሆን ቢታወቅም በሀገራችን ግብርና የሚዯርገው ሇውጥ ግን ሇበርካታ በተሇይም አምቆ ሊቆያቸው 

ገጠር-አዯር ወገኖች ማህራዊ ሇውጥ መሰረት ነው፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ በማህበራዊ ኢኮኖሚ መዋቀርዊ 

ሇውጥና ሽግግር ሇማምጣት እየተጣረ ያሇውን ሀገራዊ ጥረት ማቀሊጠፍ ብቻ ሳይሆን በመሰረታዊነት 

ፍጥነቱንና ሁለን አቀፍነቱን ይጨምረዋሌ፡፡ 

ግብርና-መር ሀገራዊ የምግብና ስነ-ምግብ አብዮት ማምጣት 
 

አንዯ የዒሇም ምግብና እርሻ  ዴርጅት እኤአ 2017 ሪፖርት እትም፤ በዒሇም ሊይ ወዯ 815 ሚሉዮን ዚጎች 

በምግብ ጠኔ፣ በብ መቶ ሚሉዮን ያለት ዯግሞ በምግብ ማነስ ይሰቃያለ፡፡ እ.ኤ.አ በ2030 ዚሮ ረሀብና 

ዚሮ ዴህንት በሚሌ የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት መርህ መሰረት ብ ጥረት እየተዯረገ ነው፤ ምን 

ያህለ እንዯሚሳካ ማወቅ ቢከብዴም፡፡ የምግብ ትራንስፎርሜሽን አንዴ ምክንያት ሉሆን የሚችሇው፤ 

በሚፈጠሩ አንፃራዊ የስራ ዔዴልች  ከገጠር ወዯ ከተማ እየተሰዯዯ ያሇው ሰፊ የሰው ሃይሌ ሉሆን ይችሊሌ 

ይሊሌ፡፡ ከዘህም ባሊፈ የገጠሩ ህዛብ በምንም መሌኩ ከከተሜው ያነሰ ዴሃ በመሆኑ፤ የከተሜው ማዯግና 

ምግብ ፍሊጎቱ በመጠን፣ ዒይነትና ጤነኛነት ሲያዴግ፣ ከግብርናው ውጤት መፈሇግ ጋር ተያይዜ ተጠቃሚ 

ሉሆን ይችሊሌ ይሊሌ ሪፖርቱ፡፡ 

የሞት ሽረት ነገር መሆን ካሇበት፣ ሀገር መጀመሪያ የራሷን ምግብ ማምረት መቻሌ ነው፡፡ እንዯ ኢትዮጵያ 

ባለ ሀገሮች የምርት ብቻ ሳይሆን ይሌቁንም የምግብ አብዮት አንደ የተሳተ ምዔራፍም ባህሌም 

ነው፡፡አጅግ አሳፋሪው ጉዲይ ብሩህ አዔምሮ ያሇው ዚጋ ያሊት፣ ተፈጥሮ ምንም ያሌነሳቻት ሀገር ባሇፉት 

40 ዒመታት ሊሊነሰ ጊዚ ህዛቧን መመገብ ዲገት ሆኖባት ሌቆኛ ሆና ስትመግበን ከርማሇች (ስዔሌ 22)፡፡ 

አሁንም ቢሆን ይህንን ችግር ዴሌዴይ ረግጥን እንጂ ሀገራዊ ዋስትና መስጠት በምንችሌበት ዯረጃ ሊይ 

አሌተሻገርንም፡፡ መሻገር የሚባሇው ትርፍ ምርት ከነአጠቃቀም ስርዒቱ ማስተዲዯር ስንችሌ ብቻ ነው፡፡ 

የተባበሩት የዒሇም ምግብና አርሻ ዴርጅት ክፍተቱን ከላልች ሀገሮች ጋር በማነፃፀር ሪፖርት አዴርጓሌ፡፡ 

አሁንም መመፃዯቅ የሚቻሌበት ዯረጃ ሊይ ቀርቶ ብ የሚፋቁ ዯረጃዎች የሚጠብቋት ብቻ ሳይሆን 

በተግባርም የአንዴ ዚጋ ዋናና የዔሇት ከዔሇት ሀሳብና ወጪ ምግብ ሆኖ አሇ (ስዔሌ 22)፡፡ ምርታማ ዚጋ 

ሇመፍጠር የሚዯረግን ጥረት ከሚፈታተኑ ጉዲዮችም አንደ ሆኖ ሉታይ የሚገባው ጉዲይም አሱው ነው፡፡ 

ያሌተመጣጠነ ምግብ ስርዒት የጎዯሇው ዚጋን ከማትረፍ አይቦዛንም- ይህ ማሇት ዯግሞ መተርጎም 

አሇበት፡፡ 

በሀገራችን ባሇው የተሇያየ የባህሌ፣ ወግና፣ ሌማዴ መነሻነት ምናሌባትም በሺ ቤት የሚቆጠሩ ግን ዯግሞ 

ሌተመዖገቡ ባህሊዊ ምግቦች እንዲለን ግሌፅ ነው፡፡ ከአንዴ የሀገራችን ክፍሌ ወዯላሊው ሲኬዴ የተሇየ 

ምግብ ዒይነት ማግኘት ብም አያስዯንቅም፡፡ ስሇዘህም ምግባችን አንዴ ስርዒት ያሇው ተሇያይነትን 

ያጨቀ፣ በጊዚ ፈጅ አሰራር የተወረረ አምባ ነው፡፡ እንጀራ ሇመጋገር ሁሇት ሰዒት፤ ድሮ ሇመስራት አራት 

ሰዒት የምትፈጅ እናታችን ዙሬም አማራጭ አጥታ ሳትሊቀቅ ትመግበናሇች፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ስዔሌ 22፡ የኢትዮጵያ ምግብ ነክ ዯረጃዎች  

 

ግን የዘህ ሁለ ምግብ ዒይነት መገኛ የሆነው ህብረተሰብ ምን ያህለ እውቅናና ባሇቤትነት ተሰጥቶበታሌ?  

ዴንቅ የሆነውን እንጀራን ያገኘች/የፈጠረች እናት ማነች? ምጣደንስ? 

ጠሊን የፈጠረች እናት ማነች? 

ገንፎን ከቅቤ ጋር አገናኝታ ያገኘች እናት ማናት? ወይም ሇማን እንስጠው? 

ማናት ሽሮ ወጥን ያገኘችው? ቆልንስ? 

ሀገረሰብዒዊው የስነ-ምግብ ኢንዯስትሪ አንዳት ነው ያዯገው? 

ሇነገሩ በሀገራችን ከሚገኙ ዒይነተ-ብ ጠጣርና ፈሳሽ ምግቦች አንፃር ሲታይ ኢምንት ጥያቄዎች ናቸው፡፡ 

አሁንም በዖመናችን የምግብ መፈሌሰፍ በህብረተሰቡ አሌቆመም፡፡ ምግብ የህብረተሰብ ምርጫ 

መገሇጫም ነው፡፡ ዋንኛው ጉዲይ የኢትዮጵያ ሰነ-ምግብ ዒሇም ዴነቅነቱን መናገር ቢያኮራንም ቅኝቱ 

የሚስታቸው አስገዲጅ መሆን የነበረባቸው ጉዲዮች ይታዩናሌ፡፡ አንዯኛው፡  ምግብ ጥንቅሩና ሰነ-ምግባዊ 

ይዖቱ ገዢ- ዯረጃም ያሇው ባህሌ ሆኖ አሇመውጣቱና በዘህም ሳቢያ ምግብና የስነ-ምግብ እጥረቶች 

ክስተት የጋራ መሆኑ ነው፡፡ የገበያ ሰብሌ ያመርታለ በሚባለት የቡናና ቅመማ ቅመም ኮሪዯሮች ሳይቀር 

የህፃናት ሊይ የሚታዩ የስነ-ምግብ ክፍተቶች ከማጣት ብቻ ሳይሆን ከመሰረታዊ የምግብ ግንዙቤ እጥረት 

የተነሳ ይመስሊሌ፡፡ ሁሇተኛው፡ ምግብ ሌዩ ስርዒት የመሆኑ  ነገር ነው፡፡ በሃራችን የምግብ ስርዒት 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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በምግቡ ማስዯሰትና ይዖት ሙለነት ሊይ ሳይሆን ባሇሙያነት/ጣዔም ሊይ በማተኮር ከፍተኛ ዋጋ 

ይሰጠዋሌ፡፡ እናም ከመመጣጠን ፅንሰ-ሃሰብ ይሌቅ በብ ሁኔታ ስጋ/ቅቤ መር ምግብ ታሊቁን ስሌጣን 

ሲወስዴ ይታያሌ፡፡ ሶስተኛው፡ እስከአሁን ስሇ-ምግብ ጉዲይ ወዯ ህብረተሰቡ የዯረሱ መሌእክቶች ወይም 

ትምህርቶች አጅግ አናሳ ናቸው፡፡ ምግብ ህክምና መሆኑን ከማስያዛ ይሌቅ በመርፌ መታከም ፈዋሽ ነው 

ተብል ይታሰባሌ፡፡ ይሌቁንም ማምረት ሊይ በብ መቶ እጥፍ በማያስብሌ መረጃ ሲፈስ ይውሊሌ፡፡ 

አራተኛው፡ ጤነኛ ምግብ ሇጤነኛ ህይወት በማዴረግ ረገዴ በተሇይ እስያዎች የሚከተለት ስነ-ምግባር 

መስመር ዋጋ ቢሰጠው ሇዋጭነቱ የቱን ያህሌ ነበር፡፡ ብው የህዛባችን ጤና መታወክ ምክንያቱ ጤነኛ 

ካሌሆነ ወይም ካሌተጠና ከአመጋገብ ጋር ይያያዙሌ፡፡ አምስተኛው፡ የምግብ አጥኝዎች፣ ኢንደስትሪዎችም 

ይሁኑ ሊብራቶሪዎች ከባህሊችንና ወጋችን ጋር የሚያያዛ የምግብ ውጤት በማግኘት፣ በማምረትና 

በማሰራጨት ረገዴ ዲተኛ ሆነው መገኘት፡፡ ስዴስተኛው፡ አባት እናቶቻችን ያገኟቸው ምግቦች ሊይ 

ማሻሻሌና ኢንዯስትሪ ዯረጃ ማሻገር ዲገት መሆኑ፡፡ ቅዴም እንዲስቀመጥነው በብ መቶዎች ምግቦችና 

መጠጦች በቀዯመው ትውሌዴ ቢፈሇሰፉም፤ እኛ ወዳትኛው ቀጣይ ዯረጃ  አዯረስናቸው? እናም 

አጠቃቀማቸው ሊይ ተፅዔኖ አመጣን? ቢባሌ ብ ምሊሽ የሇንም፡፡ አሁንም ህብረተሰባችን በሰዎች ሙያ 

ሊይ ተመስረቶ እንጂ እነዘህ ጣት አስቆርጣሚ የባሇሙያ ውጤቶች ዯረጃ ተበጅቶሊቸው ሁላም በሁለም 

እንዱገኙ የተሰራ ነገር ቢኖር ዯካማና ከማጀት ያሌወጣ ነው፡፡ በእርግጥ ግኝትን ኮሜርሻሊይዛ ሇማዴረግ 

ባህሊችን በእጅጉ መቀኘት ያሇበት ነው፡፡ 

የስነ-ምግብ አብዮት አስፈሊጊነት ከምንም ባሇፈ አዔምሮው ያዯገ፣ ብሩህ ስብዔናን የሇበሰ ትውሌዴ 

ማፍራትና የነገይቱን ሃገር ተረካቢ መገንባት ነው፡፡ በሀገራችን እስካሁን ስሇ ምግብ በሳይንሱ ረገዴ 

የተሰራና ጠብ ያሇ ሁኔታ ብ የሚቆጠር አይዯሇም፡፡ ስነ-ምግብ የትኩረት ነጥብም አሌነበረም፤ በምግብ 

እንጂ በስነ-ምግብ ራሳችንን መቻሌ የሚሇው ፅንሰ-ሃሳብ የቅርብ ነው፡፡ ሌጅ በዴለ ያዴጋሌ በሚባሌባት 

ሀገራችን ከቤተሰቦቻችን የተወረሰው የምግብ ባህሌ አሁንም ገዢ ነው፡፡ በከተማዎች አካባቢ፣ በተሇይም 

በአዱስ አበባ የውጭዎችን ምግብ አሰራር ቅጂ አዘህም አዙም በሆቴልች ዯረጃ ይታያሌ፡፡ በእርግጥ 

የኢትዮጵያ ምግብ ሁኔታ ኢንደስትሪያሊይዚሽኑና አውቶ ማዴረጉ፣ ብልም ዯረጃ ያሇው 

(ስታንዯርዲይዛና) ስነ-ምግባዊ ሙለነቱን መጨረሱ ቢቀረው እንጂ ተወዲጅነቱ ችግር አይዯሇም፡፡ ትሌቁ 

ትምህርት ቤት ዒሇም የዯረሰበት የምግብ ዔዴገት ዯረጃ በቀሊለ ወዯእኛ ስርዒት አዋህድ የማሳዯግ 

ዔዴልችን ማጥመዴና መበዛበዛ ናቸው፡፡ የምግብ አብዮት ሀሳብም እንዳት አንዴ ርካሽ፣ ተራው ዚጋ 

የሚመገበው ምግብ በይዖቱና ጥንቅሩ ሇሰው ሌጅ ጤንነት፣ ርካታና፣ አሌሚነት ሙለ ይዖት ይይዙሌ 

የሚሇው ነው፡፡  

ሇምግብ አብዮት አሁንም የመንግስት ዴርሻ ግዳታውን ከመወጣት አኳያ ከፍተኛ ነው፡፡ ሁለ የምግብ 

መስሪያ ጥሬ ሃብቶች በቀሊለ በሀገር ውስጥ ተመርተው ወይም በአንዴ ቤተሰብ ዯረጃ እንኳን ሳይቀር 

ከዯጁ ሉገኙ እንዯሚችለ ስናስብ ይህ የፀጋ ሀገር ነው ያስብሊሌ፡፡ ዲሩ አሁን ሊይ ባለ የህብረተሰብ 

መተፋፈጎች፣ የስራ ባህሪ መቀያየሮች፣ ወዯ ከተማ የመትመም አዛማሚዎችና የባህሌ መነካካቶች ወዖተ.. 

መሰረት ተዯርጎ ስራ ይሻሌ፡፡ ምግብ የሰውም ይሁን እንስሳ ተፈጥሯዊ መብት የመሆኑን ያህሌ 

የተመጣጠነ ምግብ ዯግሞ የዔውቀትና ባህሌ ግንባታ መስክ መሆን አሇበት፡፡ ወተት የተጠማች ሀገር 

ህፃናት ዔንቁሊሌ የተቃረች ሃገርኛ፣ አትክሌትን የምትግዯረዯር ሀገርኛ፣ ፍራፍሬ የራቃት ሀገርኛ፤ ስጋ እንዯ 

ነዲጅ ዋጋው የሚያናውጣት ሀገርኛ ውስጥ አስከሆን ዴረስ መንሸራሸርና መግባባት ያሇባቸው ብ 

ሁኔታዎች በስነ-ምግብ ዒሇም ውስጥ ሉታዩ ግዴ ይሊሌ፡፡  



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ምግብ ከአንዴ በሊይ ታክስ የሚዯረግበትን ሁኔታ ስናይ በዚጋው ሊይ ነገሮችን ያመሰቃቅሊለ፡፡ ስሇዘህ 

በርካሽ፣ የተመጣጠነ ምግብ ሇዚጋው ማቅረብን መሰረት አዴርጎ መሰራት አሇበት፡፡ ዒመታዊ የስጋ፣ 

ወተት፣ ወዖተ.. አጠቃቀማችን ከላልች አዲጊ ሀገሮች ጋር እንኳን ሲነፃፀር እጅግ አናሳ ነው፡፡ ዲቦ ሊይ 

ጥራትና ያሇ የገበያ አሇመረጋጋት የመንግስትም ቅርብ ጉዲይ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

ፋብሪካ አፈራሽ ምግብ ውስጥ እየገባን መሄዲችን አይቀርምና የምግብን ስርዒት መሻሻሌ በርካታ 

ኢንደስትሪዎች ሉገቡበት ይገባሌ፡፡ አሁን ሊይ ምናሌባት ያለት ኢንደስትሪዎች ከቤት ያሊሇፉና 

መሰረታቸውም ወዯ ኢንደስትሪያሌ አቅጣጫ ያሌተነቃነቀ ነው፡፡ ስሇዘህም አሁን ያሇውን የህረተሰብ 

ፍሊጎትና ማህበራዊ ሇውጥ ተከትል የስርዒተ ምግብ ውጤታማ ዔዴገት ፕሮግራም ሉሰራበት ይገባሌ፡፡  

የግብርና ምርት አስተዳዯር 
 

የግብርና ምርት አስተዲዯር ሌዩ ትኩረት የሚሻ፣ አቅም ሉገነባበት የሚገባ ጉዲይ ሆኖ መታየት አሇበት፡፡ 

አንዴ ምርት አስኪመረት የሚገጥሙት የተሇያዩ መሰናክልችን በመከሊከሌ እያሇፈ የመጣ መሆኑ አንዴ 

ሆኖ (ስዔሌ 23)፣ ምርት ዯረጃ ሊይ ከዯረሰ በኋሊ (ከስብሰባ በኋሊ) ዯግሞ እንዱሁ በምርት አስተዲዯር 

ጉዴሇት ሇብክነት ወይም ብሌሽት ሉዲረግ ይችሊሌ፡፡ ምርት ሊይ ያሇ ብሌሽት ጎጂነቱ አይመሇሴ ስሇሆን 

ማካካሻ የላሇው ጉዲትን ማዴረሱ ስሇሚታወቅ ይሌቁንም አሁን ካሇበት በሊይ ሌዩ አቅም ማበጀትን፣ 

ማዯራጀትና ማዖመንን ይጠይቃሌ፡፡      



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ስዔሌ 23፡ የምርት ጨማሪ አንጓዎች፣ ከማምረት ባሻግር ሉታሰብ የሚገባ የምርት አስተዲዯር  

/Source: Asnake, 2016/ 

 

የምርት አስተዲዲር ዋና ምርትንና ተረፈ ምርትን የሚይዛ ሲሆን፡ ዋና ግቡ ዯግሞ የተመረተ ምርት 

ሇፈሊጊው በጊዚ ውስጥ እንዳት ጥቅም ሊይ ይውሊሌ የሚሇውንና ከዔሇት መጠቀሚያ አስከ መጠባበቂያ 

ምርት አያያዛን የሚያሳይ ነው፡፡ ስሇዘህም የምርት አስተዲዯር አንዳ የተመረተን ምርት ጥራቱን 

እንዯጠበቀ የአጠቃቀም ስርዒት ውስጥ ማስገባትንም ይመሇከታሌ፡፡ ምርቱን ሇገበያ በማቅረብ፣ በቀጥታ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ምግብነት ሊይ በማዋሌ፣ የምርት ክፍተት ያሇባቸውን አካሊት ወይም ቦታዎች በመዴረስ፣ ሇአግሮ-

ፐሮሴሲንግ በማግባት፣ በአዯጋ መጠባበቂያ ረገዴ ጥቅም እንዱሰጥ ይዯረጋሌ ማሇት ነው፡፡ በሀገራችን 

የምርት ብክንት በአያያዛ ዴክመትና የበሸታና ተባይ ጥቃት ሳቢያ አስከ 30 በመቶ አንዯሆነ የተሇያዩ 

መረጃዎች ይናገራለ፡፡ የምርት አስተዲዯር ዖርፍ አንዱሁ የትኩረትም የክህልትም ክፍተት የተጋረዯበት 

ሆኖ ይታያሌ፡፡ ስሇዘህም ይህንን ሌዩ ዔይታ የሚሻ የቀጥታና ወዱያው ጉዲት ሰሇባ የሆነ ሰው አዴን 

ምርት አያያዛ ከቤተሰብ ዯረጃ አስከ ተዯራጀ የምርት ማዔከሊት ባሇው መንገዴ ሁለ ስሇ አስተዲዯሩ 

ብቃትና መሻሻሌ ቢዯረግ ጥቅሙ ከሚፈሇገው በሊይ ነው፡፡  

ምርት ሇገበያ በተሇይም ሇውጭ ገበያ ሇማማረት ሀገሬው በምግብ ምርት በቂ ዯረጃ ሊይ መዴረስ አሇበት 

ይሊለ ዯቡብ ኮሪያዎች፡፡ አፍሪካ በየዒመቱ ወዯ 30 ቢሉዮን ድሊር ከውጭ ሇምታስገባው ግብርና ምርት 

ግዢ ታወጣሇች፡፡ ይህ በእርግጥ ከ300 ሚሉዮን በሊይ ወጣት ሊሊትና ተስፋ እየራቀው ሇሚባዛነው 

አህጉር ብ የሌማት አውታሮችን በመዖርጋት የስራ ዔዴሌ በመፍጠር ዖሊቂ ተስፋን በፈጠረ ነበር፡፡ 

ኢትዮጵያ በየዒመቱ ወዯ 10 ሚሉዮን ድሊር ሇስንዳ እጥረት ማካካሻ ግዢ ብቻ ታወጣሇች፡፡  

  

የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሃሳቦች 

 ግብርናው በመሰረታዊነት በአፈር፣ ውኃና አካባቢ ሊይ እንዯሚዋቀር እና አነዘህ ሶስት መዋቀሪያዎች 
የግብርናው ማህቶት ሆነው ሲቆሙ ቀጥል ያለት ሁለም ተግባራት በእነሱ ሊይ ተቁሞ እንዯሚከወን 
ማሳየት ተሞክሯሌ፡፡ እነዘህን መዋቅሮች ይዜ ግብርናችን አብዮት ሉያቀጣጥሌ ከሆነ መሪ ምክንት ሉሆኑ 
የሚችለት አምስት ሁነኛ መነሻ ጉዲዮችና ሶስት አስቻዮች እንዯ ዔምቅ ዔዴሌ ያለና ጥቅም ሊይ ሉውለ 

እንዯሚችለ ማሳየት ተሞክሯሌ፡፡ እነዘህም፡ 1ኛ/ ሜካናይዚሽን መር የግብርና አብዮት 2ኛ/ ዛርያ-ዖር-

ማዲበሪያ መር የግብርና አብዮት 3ኛ/ ዖርፍ መር /ስፔሸሻሊይዚሻን/ የግብርና አብዮት 4ኛ/ ውኃ መር 

የግብርና አብዮት እና 5ኛ/ ስነ-ምህዲር መር የግብርና አብዮት ናቸው፡፡ ሇእነዘህ አሰቻዮችና ማዛሇቂዎች 

ዯግሞ፡ 1ኛ/ የግብርና ጥበቃ 2ኛ/ የግብርና ማበረታቻና ዋስትና 3ኛ/ የግብርና አስተዲዯር /ገቨርናንስ/ 

ይሆናለ፡፡   

 የዔሴት ጭመራ ትሌቅ የትኩረትና የግብርና ማዖመኛ፣ መወዲዯሪያ መስክ ተዯርጎ በዖመቻ ሳይቀር 
ሉሰራበት ይገባሌ፡፡ በባህለ ጥሬ አምራችና አቅራቢው ግብርና ዔሴት አምራች በሆነ ጊዚ ብ ውስጣዊና 
ውጫዊ መሰረታዊ ሽግግርን ያረጋግጣሌ፡፡ በወሳኝነትም የግብርና አሰራርና አዯረጃጀት ከተሇመዯው 
ሉወጣ የሚችሇው የዔሴት ጭመራ ምዔራፍ ውስጥ ሲገባ ነው፡፡ ያኔ በተሇመዯው የአመራርና አስተዲዯር 
ክህልት ነገሮች መሄዴ ስሇማይችለ መሰረታዊ የሚባሇውን ሇውጥ ከሚጠይቁ የዖርፉ ባህልች ግፊት 
አሳዲሪ ሆኖ መውጣቱ አይቀርም፡፡ 

 በእስካሁኑ አሰራር ሌምዴ ግብርናው ሌክ እንዯተሇመደት ውሃ-መብራት-ቴላ-መንገዴ እርስ በእርስ 
ያሇመናበብ ኪሳራ፣ ሰሇባ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ከዘሀ በፊትም እንዲሳየነው በገበያ፣ በአግሮ-ኢንደስትሪ፣ 
በዖር፣ በኤክስፖርት፣ በግብዒት፣ በብዛሃ ህይወት፣ በስርዒተ-ምርት ውስጥ ሁለ ያሇመናበብ-ወሇዴ 
ኪሳራዎችን በእጅጉ ማውጣት ይቻሊሌ፡፡  

 የኢትዮጵያ ግብርና ሺዎች ዒመታትን እንዲሇፈ ሲታመን ዴርቅም አብሮት እንዯኖረ እንገምታሇን፡፡  
ባሇፈው መንግስት-ተፈጥሮን በቁጥጥራችን ስር እናውሊሇን፣ በአሁኑ መንግስት-ሇአየር ሇውጥ የማይበግር 
አረንጓዳ ኢኮኖሚ እንገነባሇን- ያሌንበት የችግሩን ጫና ሇማመሌከት በቂ ነው፡፡ ዴርቅ በኢትዮጵያ 
የተሇመዯ-መገሇጫውም ግብርና የሆነ ክስተት ነው፡፡ በመጣበት ጊዚ ሁለ ህይወትን እያስከፈሇ የሚያሌፍ 
ማዔበሌ ሆኖ ቆይቷሌ፡፡ 
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 ከዘህ በፈት ሇማስቀመጥ እንዯተሞከረው አዱሱ የግብርና ትውሌዴ መገሇጫና ግብርናን በተሇየ 
እንዱይዖው ያሻሌ፡፡ የኖረውን የግብርና ባህሌና ዖይቤ ተቀሊቀሌ ከተባሇ ግን አዯንዙዥ ፍርዴ ነው፡፡ 
ስሇዘህም አሁን ቦታውን የያዖው ሃይሌ የነገውን ግብርና ማዋሇዴ ዋና ስራው ሉሆን ይገባሌ፡፡ በነገው 
ግብርና ውስጥ የትርፍ ምርት አስተዲዯር ስርዒት፣ የጤናማ ስነ-ምግብ ስርትዒ ማማከሌን፣ የስፔሻሉቲ 
አመራረት ክህልትንና አቅምን፣ የግብርና ማሽነሪዎች ውጤታማነትን፣ አዋጩን በመምረጥና በመሇየት 
የምርት ተወዲዲሪነትን፣ የዔሴት ጭመራ አብዮትን፣ እንዱሁም የዱጂታሌ ግብርና አሰራርን የምናይበት 
መዴረክ ነው፡፡ 

 ውኃ የግብርናው ሳንባና ሌብ፣ የስነ-ምህዲሩ ሇምነት ማረጋገጫ ነው፡፡ እናም ውኃን ብቻ በማረጋገጥ 
የተፈጥሮን ስርዒት አሇመዙባት፣ የግብርናውንም ምርታማነት ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ 

 አሁን ሊይ ስራን እያቀሊጠፉ ያለ ዱጂታሌ የግብርና ስርዒቶች፣ የምርት ትንተና ቴክኖልጂዎች፣ የመረጃ 
ቅብብሌና ፍሰት ቅሌጥፍናዎች፣ የጂ.አይ.ኤስ መሰረት አካባቢን ከቴክኖልጂ ጋር የማዙመዴ ስራዎች፣ 
የዖረ-መሌ-መር ግብርናዎች፣ ቲሹ ካሌቸር፣ የአረንጓዳ ቤቶች ግብርናዎች፣ የዔፅዋት ይዖት ፍሇጋዎች፣ 
የጣሣ/ጣራ//የቤት ውስጥ ግብርናዎች፣ የውሃና/አየር/ብርሀን-መር ግብርናዎች ወዖተ... በዖርፉ መርቀቅ 
ውስጥ ሉታዩ ይችሊለ፡፡ በሃገራችን የመስክ መሬት ግብርና የተንሰራፋበት እንዯመሆኑ ይህ ፅንሰ-ሃሳብ 
ብ ሉኬዴበት የሚችሌ ክፍተቶችን ያገኛሌ፡፡ በተሇይም በከተማና ከተሞች መካከሌ እየፈሇቁ ያለ 
ትንንሽ የእርሻ ይዜታ መዯቦች ሉያዩት ከሚችለት ነጥብ አንደ የዖርፉ ርቅቄን ውጤት መጠቀም ሉሆን 
ይችሊሌ፡፡ 

 ከመቶ የማያንሱ የመስክ ሰብልች ማሌማት ውስጥ ያሇችና ሁለንም የምታመርት ኢትዮጵያ የዖር 
ስርዒቱም እንዱሁ ተሇያይነትን እንዯሚጠይቅና የተሇያዩ ማዔቀፎችንም እንዯሚፈሌግ መረዲት ይሻሌ፡፡ 
ሀገሪቱ ያሊትን ተሇያይ ስነ- ምህዲር፣ የመሬት ስፋትና ርቀት ወዖተ.. ሲታሰብ ማዔከሊዊነት የላሇው የዖር 
ምንጭን ማዲበር ያስፈሌጋሌ፡፡  

 የስነ-ምግብ አብዮት አስፈሊጊነት ከምንም ባሇፈ አዔምሮው ያዯገ፣ ብሩህ ስብዔናን የሇበሰ ትውሌዴ 
ማፍራትና የነገይቱን ሃገር ተረካቢ መገንባት ነው፡፡ በሀገራችን አስካሁን ስሇ ምግብ በሳይንሱ ረገዴ 
የተሰራና ጠብ ያሇ ሁኔታ ብ የሚቆጠር አዯሇም፡፡ ስነ-ምግብ የትኩረት ነጥብም አሌነበረም፡፡ በምግብ 
እንጂ በስነ-ምግብ ራሳችንን መቻሌ የሚሇው ፅንሰ-ሃሳብ ብም አሌተራመዯም፡፡ ስሇዘህም 
ከቤተሰቦቻችን የተወረሰው የምግብ ባህሌ ሁኔታ አሁንም ክፍተኛውን ተፅዔኖ ይዜ አሇ፡፡ በከተማዎች 
አካባቢ፣ በተሇይም በአዱስ አበባ የውጭዎችን ምግብ አሰራር ቅጂ አዘህም አዙም በሆቴልች ዯረጃ 
ይታያሌ፡፡ በእርግጥ የኢትዮጵያ ምግብ ሁኔታ ኢንደስትሪያሊይዚሽኑና አውቶ ማዴረጉ፤ ብልም ዯረጃ 
ማስያዛና (ሰታነዲረዲይዛ) ስነ-ምግባዊ ሙለነቱን መጨረሱ ቢቀረው እንጂ ተወዲጅነቱ ችግር አዯሇም፡፡ 
ትሌቁ ትምህርት ቤት ዒሇም የዯረሰበት የምግብ ዔዴገት ዯረጃ በቀሊለ ወዯኛ ስርዒት አዋህድ የማሳዯግ 
ዔዴልች ሰፊ ናቸው፡፡ የምግብ አብዮት ሀሳብም እንዳት አንዴ ርካሽ፣ ተራው ዚጋ የሚመገበው ምግብ 
በይዖቱና ፎረሙላሽኑ ሇሰው ሌጅ ጤንነት፣ ርካታና፣ አሌሚነት ሙለ ይዖት ይይዙሌ የሚሇው ነው፡፡  

 የግብርና ምርት አስተዲዯር ሌዩ ትኩረት የሚሻ፣ አቅም ሉገነባበት የሚገባ ጉዲይ ሆኖ መታየት አሇበት፡፡ 
አንዴ ምርት አስኪመረት የሚገጥሙት የተሇያዩ መሰናክልችን በመከሊከሌ እያሇፈ የመጣ መሆኑ አንዴ 
ሆኖ፣ ምርት ዯረጃ ሊይ ከዯረሰ እና ከምርት አሰባሰብ በኋሊ ዯግሞ እንዱሁ በምርት አስተዲዯር ጉዴሇት 
ሇብክነት ወይም ብሌሽት ሉዲረግ ይችሊሌ፡፡ ምርት ሊይ ያሇ ብሌሽት ጎጂነቱ አይመሇሴ ስሇሆን ማካካሻ 
የላሇው ጉዲትን ማዴረሱ ስሇሚታወቅ ይሌቁንም አሁን ካሇበት በሊይ ሌዩ አቅም ማበጀትን፣ ማዯራጀትና 
ማዖመንን ይጠይቃሌ፡፡  
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ምዕራፍ ስድስት 

አስጊ የግብርና አለታዊ ሁኔታዎች ማዯግ (ቀዩ መብራት) 
 

የዘህ ምዔራፍ ዋና ሃሳብ ማጠንጠኛ ከቅጣት መሌስ ግብርናን እንዯ ጉሌህ የመማሪያም ይሁን የጥንቃቄ 

መስመር ማበጀትን ሇማንሳት ነው፡፡ የቅጣት መሌስ ግብርና የምንሊቸው ያኔ ያሇከሌካይ የተበሊሸሹ 

የተፈጥሮ መሰረቶችን ሇማገገም አሁን ሊይ ያሇውን ተውሌዴ አስከፋይ ሁኔታ ሇአብነትም የኮንሶ፣ 

ትግራይ፣ ሀረርጌ፣ ወል፣ ዋግ፣ ሰሜን ሸዋ አካባቢዎችን ማየት፡፡ በዘህም ተመሳሳይ እየተገባባቸው ያለትን 

ሇአብነትም እንዯ የአንዴ ሰብሌ መዯጋገም፣ በሽታ-ተባይና- አረም ወረርሽኝ፣ ኬሚካሌ፣ መሬት አጠቃቀም 

ወዖተ.. ማየት ይቻሊሌ፡፡ ዋናው ጉዲይ አንዴ አዯጋን ወይም ፈተና ከመዴረሱ በፊት የመካሊከሌ አቅምን 

ማምጣት መቻሌ ሊይ በርካታ አቅምና ትኩረት እንዯሚሻ ማስገንዖብ ይሞከራሌ፡፡    

 

የግብርና ስርዓት ወዯ ብክሇት ማምራት  
 
ነባራዊ ሁኔታዎችን ስናሰሊ ግብርናችን በፈጠነ ሁኔታ ወዯ ብክሇት መጋሇጥ መሄደ ይታየናሌ፡፡ ሇምንና 

እንዳት? እኤአ በ2011 የተዯረገው የይሁናቸውና ሳንዱፕ ጥናት በአዱሰ አበባ ዯረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ 

አካባቢ በንክኪው ሪያ-ገብ ባሇው አፈር ሊይ በተዯረገ ናሙና ዲሰሳ የአለሚኒየም ከመጠን በሊይ 

መከማቸትን የጤና አዯጋ የሆኑ ከባዴ ማዔዴናት/heavy metals/ ማሇትም ዘንክ፣ ክሮሚየም፣ ኒኬሌ፣ 

ኮባሌት፣ ሉዴ በአፈሩ ውስጥ ከዒሇም አቀፍ ዯረጃ በጣም ከፍ ብል ሲገኝ ወዯ ውሃ አካሊት የገባ ስርገትን 

(leachet) ስናይ፣ ከመዯበኛው በሊይ  99.48በመቶ, 95.4በመቶ, 93.9በመቶ, 85.47በመቶ, 

84.56በመቶ, 83.85በመቶ, 81.78በመቶ, 77.1በመቶ, 56.26በመቶ, 9.09በመቶ ጭመራ እንዯቅዯም 

ተከተለ ሇክሮሚየም፣ ካዱየም፣ ሉዴ፣ ፖታሲየም፣ ማንጋኔዛ፣ ማግኒዘየም፣ ኒኬሌ፣ ኮባሌት፣ ብረትና 

ዘንክ ነበር፡፡  ይህ በቀጥታ የአካባቢ የምግብና የጤንነት አሳሳቢ ጉዲይ እንዯሆነም ግሌፅ ነው፡፡ ይህ 

ሁኔታ ወዯ ሩቅ ተጓዥና ተዯራሽ ወንዜችን የቆዲ፣ የኬሚካሌና፣ አምራች ኢንዯስትሪዎች፣ ከየቤቱ 

የሚወጡ የግሇሰብ ቆሻሻዎች ወዖተ.. ፍሳሽና ቅሬት ሲጨመሩበት የቱን ያህሌ አዯጋው ከተማ ነክ 

ሊሌሆነው ግብርና ስርዒቱ ሳይቀር አዯጋ አንዯተጋረጠበት መገመት ቀሊሌ ነው፡፡ እንዯ እኤአ የ1999 ጥናት 

ከአዱስ አበባ ኢንደስትሪዎች 96በመቶ የፈሳሽ ሌቀታቸውን ማከም በማይፈሌጉ ወይም የማይችለና ወዯ 

አቃቂ የሚተፉ ናቸው፡፡ በትግበራና ፖሉሲ መካከሌ ባሇ ክፍተት ሳቢያ ብ የአካባቢ ጉዲዮች፣ አባት 

አሌባ አሰኪመስለ ሲጏደ ማየት የተሇመዯና ብ የአዯባባይ ስሞታዎች የሚንፀባረቅባቸው ሆነው ስናይ፣ 

ግብርናችን በእርግጥም ሇብከሇት ቅርብ እንዯሆነ እንገነዖባሇን፡፡ የግብርና ስርዒት ብከሇት፡ የውኃ 

ብክሌት፣ የአፈር ብክሇት እንዱሁም የአየር ብክሇት ነው፡፡ በጥቅለም የከርሰ-ምዴር፣ ገፀ-ምዴር፣ አናተ- 

ምዴረ (አየር ሊይ) ብክሇቶችን ይይዙሌ (ሰንጠረዥ 7)፡፡  

የኢንደስትሪ ማቆጥቆጥና የግብርና ስርዒትና ሃብቶች መበከሌ ተጣምሮሽ አሊቸው፡፡ በእስካሁኑ በሀገሪቱ 

የተጠራቀመው ሇአካባቢ ብክሇት፣ ሇአዯገኛ ጤንነት ኪሳራና ምግብ መበከሌ አስጊ ምክንያት የሆኑ ነገር 

ግን በግብርና፣ በጤና ጥበቃ፣ በዩኒቨርስቲዎች፣ በሆስፒታልችና ጤና ተቋማት፣ በኢንደስትሪዎች 

የበካይነት አቅማቸው ከፍተኛ የሆኑ ጊዚ ያሇፈባቸው ከውጭም ይሆን ከሀገር ውስጥ የተመረቱ ኬሚካሌና 

መሰሌ ፕሮዲክቶች በሃገሪቱ የተሇያዩ ቦታዎች ተከማችተው ይገኛለ፡፡ ከምንም በሊይ አሳሳቢው ጉዲይ 

ዯግሞ የእነዘህ ሇአካባቢ፣ ምግብና፣ ጤና ብክሇት አዯገኛ የሆኑ ምናሌባትም ከሺ የማያንሱ በርሜሌ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ኬሚካልችና ላልች መጠነ-ብ ክምችቶች በውሌ ተዯራጅተው በመጠን፣ ስርጭት፣ ዒይነት ተሇይተው 

ርምጃ እየተወሰዯባቸው ከመቃሇሌ ይሌቅ ችግሩ በየጊዚው እየገዖፈ መሆኑ ነው፡፡ በዔዴሜ ምናሌባትም 

ከአምስት ዒስርታት ያሊነሰ ያስቆጠሩ የሚገኙባቸው ይህ አዯገኛ ዖርፍ ትኩረትና በሀገር አቀፍ ዯረጃ 

የሚሰበስበው ባሇቤት (governance system) በውሌ ያሌያዖው በየትኛውም አጋሊጭ ጊዚ ግብርናን 

በተሇየና የሰው ሌጅን፣ እንስሳትንና ዔፅዋትን በአጠቃሊይ አዯጋ ሊይ የሚጥሌ መሆኑ ነው፡፡ በዘህ ረገዴ 

ሌክ አንዯ ላልች የሬጉሊቶሪ ትግበራዎች የተሇሳሇሰው ባህሌ ተቀይሮ የግብርና ስርዒት ብክሇትም 

የሚታዯገው ኮስተር ያሇ አሰራርን ይሻሌ፡፡ ይህ ጥንቃቄና ዯንብ የሚከበርበት ሁኔታ ከአሁኑ መሰረት 

ከያዖ፣ ሀገሪቱ የኢንደስትሪ ግንባታዋ በጨመረ ቁጥር የኑሮ ዋስትና የሆነው ተፈጥሮ በተቃርኖሽ 

እንዲይጎዲ ይታዯጋሌ፡፡ 

በላሊም ጠረዛ የግብርና ኬሚካሌ-ዯገፍ እርሻዎች ሁኔታ በየጊዚው እየጎሊ የመጣ ጉዲይ ነው፡፡ ይህ ማሇት 

በግብርና አመራረትና አከመቻቸት ወቅት ያለትን የኬሚካሌ አጠቃቀሞችን የሚመሇከት ነው፡፡ ይህ ባህሌ 

እየጠነከረ ከመምጣቱ ጋር አሁን ሊይ በተሇይ በአንዲንዴ  የአትክሌት እርሻዎች የኬሚካሌ አጠቃቀማቸው 

ሇጤና አስጊ በሆነ ዯረጃ እንዲሇ የዖርፉ ባሇሙያዎች ይገሌፃለ፡፡ ከዴህረ-ምርት ጥበቃ ጋርም በተያያዖ 

አጠቃቀሙን እንዱሁ የሰው ሌጅ ጤና አስጊ ዯረጃ ሊይ እንዲሇ ዯርሷሌ፡፡ ሇዘህ ቀሊሌ ማሳያ ወዯ ውጭ 

በምንሌካቸው ምርቶች ሊይ በኬሚካሌ ቅሬት ሳቢያ ከፖርት በራሳችን ወጪ የተመሇሱብንንና ሇሃገሬው 

የዋለትን እንዯ ሽምብራ፣ ቦልቄ፣ ቡና ወዖተ.. ማሳየት ይቻሊሌ፡፡ ይህ  ማሇት ገበያ  ስንፈሌግ በአጋጣሚ 

ያገኘነው እንጂ ሃገሬው አዯጋኛ ምናሌባትም በተከሇከለ ኬሚካልች ሳይቀር የተመረቱ ወይም የተከማቹ 

ምርቶችን እየተጠቀመ እንዯሆን ሇአዯገኛ የጤና መታወክም እንዯተጋሇጠ ሌብ ይሎሌ፡፡  ይህ ብቻ ሳይሆን 

ኢንደስትሪዎች ወዯ አየርና ግብርናው ስርዒት ውስጥ እየሇቀቁ ያለት ጤናና አካባቢ በካይ ኬሚካሌ 

ይዖት ሉገመገም ይገባሌ፡፡ አዱስ አበባ እንኳን  ጧት ጧት ሇሚያያት በጉም የተሸፈነች ከተማ መሆኗ 

ስሇምንነት ያጤኗሌ፡፡ 

ግብርናው በተሇይም የእንስሳት ዖረፉ ሇበካይ ጋዛ ሌቀት ከግማሽ በሊይ ሚና እንዯሚጫወት፣ በዘህም 

የአየር ንብረት ሇውጥ ሊይ አስተዋፅዕው ከፍተኛ እንዯሆነ፣ ያም ውጤት መሌሶ ሇግብርና ስርዒቱ አዯጋ 

ሊይ መውዯቅ ዋና እንዯሆነ አስከ ዛቅተኛው የአፈፃፀም ነጥብ እስከሆነው ወረዲ ግንዙቤ ሇመፍጠር (ስዔሌ 

24) መሞከሩ መሌካም የሚባሌ መሰረት ነው፡፡ ይህ አዯገኛ ቀሇበት (vicious circle) መሰበር ካሌተቻሇ 

ሇሰው ሌጅ ህሌውና አስጊነቱ ከአሁኑ የሚታይበት ሁኔታ አሇ፡፡ ጥሩው ነገር ይህንን ወዯ አየር የሚሇቀቅ 

በካይ ጋዛ (ግሪን ሃውስ ጋዛ) የሚያምቁ ሇምሳላ እንዯ ዯን ሌማቶች ማስፋፋት ሲዯመር ሌቀቱን 

በሚቀንሱ አሰራሮች ሊይ ከተተኮረ አዯጋውን መቀነስ ይቻሊሌ፡፡ 
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ስዔሌ 24፡ የግብርናው ሃሇፊነትና ሇአየር ሇውጥ ያሇው ሚና የግዴግዲ ሊይ መሌእክት (አዲባ ወረዲ 

ግብርና ቢሮ፣ ጥቅምት 2010 ዒ.ም) 

 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ሰንጠረዥ 7፡ በተወሰኑ ናሙና ጥናት፤ የፈብሪካዎች ፍሳሽ ሌቀትናና አከባቢዊ አሳሳቢነት 

 
Source: UNEP/UNESO/UN-HABITAT/ECA scientific report 2003 

በጥናት ያሌተቀመጠ ከሆነ እንጂ የአሁን ዖመን የጤንነት ችግር ሁኔታ በፊት ከነበረው አንዯተቀየረ 

በሕብረተሰቡ ብ ይባሊሌ፡፡ ካንሰር ከምንጊዚውም በሊይ በሽፋኑ የተነሳ ዔውቅናን አገኘ ከተባሇ አሁን 

ዖመን ሊይ ነው፡፡ 

በላሊም ረገዴ ወዯ ሀገራችን የሚገቡ ኬሚካልች በወጉ ጥቅም ሊይ ካሌዋለ ብክሇትንና የዯህንነት ስጋት 

መሆናቸው ግንዙቤ ይሻሌ፡፡እ.ኤ.አ ከ1997 አስከ 2015 ሀገሪቱ ወዯ 956 ሚሉዮን ኪግ (53 ሚ ድሊር 

በዒመት) የአረም መዴሃኒት፣ ወዯ 328ሚሉዮን ኪግ (ወዯ 18ሚ ድሊር በዒመት) ፀረ-ፈንገስና ወዯ 1 

ቢሉዮን 619 ሚሉዮን (ወዯ 90 ሚ ድሊር በዒመት) ፀረ-ተባይ ገብቷሌ፡፡   
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ግብርናው እና የስራ ዕድል መፍጠር ሃይል መሊሊት   
 

ግብርናችን ከተፈጠረ ሇሺዎች ዒመታት አንስቶ የስራ ዔዴሌና የመኖሪያ መንገዴ ሆኖ ህብረተሰቡን 

ሲያገሇግሌ ቆይቷሌ፡፡ አሁን ሊይ ባሇው ሁኔታ ግብርናው 80 በመቶውን ህዛብ ብው በዴህንት ግን 

በተስፋ እንዱቆይበት ያዯረገ ታሊቅ ፖሇቲካ እንዴምታ ያሇው ዖርፍ ነው፡፡ ስሇዘህም በአሁነኛ አተረጓጎም 

የስራ ዔዴሌ ሳይሆን የመቆያ ዔዴሌ ሆኖ ያገሇገሇ ዖርፍ ነው፡፡ የያዖውም ህብረተሰብ ሀገርኛውንና አብሮ 

አዯግና ባህሊዊውን ዚጋ ወይም ባሊገሩን አንዯሆነ ግሌፅ ነው፡፡ አሁን ግብርናው ሀገርን እና ዖመናዊ ነኝ 

ባዩንም ዚጋ ሳይቀር እየመገበ ያሇው ከባህሊዊው አሰራር ውስጥ ሆኖ ነው፡፡ ግብርና የዖመናችን የስራ 

ዔዴሌ ዖርፍ ሇመሆን አሁን ካሇበት ይዜታ በብ መቀየር አሇበት፡፡ 

ግብርና በተሇይም ሇወጣቱ የስራ ዔዴሌ ፈጠራ መስክ እንዯሆነ በብ ይታመናሌ፡፡ አሁን ሊይ ያሇው 

የማህበራዊ ዔዴገት ዯረጃና የወጣቱ ፍሊጎት ባሌዖመነው የግብርናው መስክ ብ መገናኘት የሊቸውም፡፡ 

ስሇዘህም ስራ ፈጠራ በግብርና ስርዒቱ ሇማምጣት የዔሴት ጭመራ፣ አውቶሜሽንና፣ ሜካናይዚሽን ወዖተ.. 

መምጣት አሇባቸው፡፡ በብ የሰው ሃይሌ ከሚሰራ ግብርና ይሌቅ በጥቂቶች በውጤታማነት የሚሰራ 

ግብርና በሃብትና ኑሮ ዋስትና ፈጠራው የተሻሇ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህም ማሇት የግብርናው ውጤት 

በሚፈሇገው ዯረጃ የተመረተ፣ ፕሮሰስ የሚዯረግ፣ ተገቢውን ዋጋ የሚከፈሌ ነው እንዯማሇት ሲሆን 

ያሇውን የሰው ሃይሌ በላሊ ውስን ስራ ሊይ እንኳን ቢሰማራ ተዯማሪው ውጤት ከቀዯመው የተሻሇ 

ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ በላሊ አባባሌ ዖርፉ የስራ ዔዴለን በፕራይመሪ ማምረት ሊይ ከሚሆን ይሌቅ 

በዔሴት ጭመራ ሰንሰሇት ሊይ ዴርሻ አካፍል ያሰሌፋሌ ማሇት ነው፡፡  

በእውነታው ዒሇም ይህ ሉሆን እንዱችሌ የሚሰሩ ነገሮች እንዯሚኖሩ ታሳቢ በማዴረግ፤ ሇምሳላ ያህሌ 

100  ያህሌ 500  ሄ/ር አሌሚና ከዘህም 25 000 ኩ/ሌ አምራች የስንዳ ገበሬዎች ቢኖሩ፣ ሁለም ከጥሬ 

ከማምረት ይሌቅ፤ 20   በማምረት፣ 20 በደቄት ፋብሪካ፣ 25 በዲቦ-ብስኩት ፋብሪካ፣ 10 በማሸጊያ 

ፋብሪካ፣ 10  በምርት ስርጭት፣ 15  በምርት ሽያጭ ሊይ ቢዯሊዯሌና ወዯእያንዲንደ የሚሄዯውን ዋጋ 

ክፍፍሌ ብናሰሊ ትሌቅ የጥሪት ፈጠራ ሌዩነት እንዲሇው ማየት ይቻሊሌ፡፡ በዘህ ውሰጥ ስንዳው ምግብ 

ከመሆኑ በፊት ሶስት ጊዚ ቢሸጥ፡ የጥሬው ምርት ወጋ ወዯ 25 000 000  ብር ሲገመት፣ የደቄቱ  ወዯ 

50 000 000 ሲገመት የዲቦው/ብሰኩት ዋጋ ወዯ 100 000 000  ይዯርሳሌ፡፡  

በዘህ ረገዴ የዖርፉ የሀብት ጠቀሜታ ዯረጃውም አንዱሁ በግሇሰብ ከፍ ያሇ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ ይሄን 

ጊዚ ግብርናው ወጣቱን ሇመያዛ ወይም የስራ ዔዴሌ ሇመሆን የመቻለ ነገር ይሻሻሊሌ፡፡ እናም ግብርናው 

የስራ ዔዴሌ እንዱሆን በውጤታማነትና ዔሴት ጭመራ (efficiency and value factors) ሊይ ማተኮር 

የፖሉሲ ጉዲይ ሉሆን ይገባሌ፡፡ ይህም ብ ተጓዲኝ ፈተናዎችን በመፍታት ጭምር ያግዙሌ፡፡ ሇምሳላ 

የመሬትን በተጨማሪ መበጣጠስ ይከሊከሊሌ፣ የግብርናው ዋጋ ይጨምራሌ፣ የምርት ዋጋ ሇተጠቃሚው 

በተመጣጣኝ ይዯርሳሌ፣ የስራ ዔዴሌነቱ የበሇጠ ይሆናሌ፣ ሇማስተዲዯር ይቀሊሌ፣ ውጤታማ ያሌሆነ 

ዴካምን ይቀንሳሌ፣ የማህበራዊ ኢኮኖሚ መሰረተ ሇውጥን ያፋጥናሌ፡፡ ይህ አንደ የሃሳብ መስመር ነው፡፡ 

ከዘህ ጋር ተጓዲኝ የሆኑ እና የተሻለ መንገድች ሉኖሩ እንዯሚችለ ይታመናሌ፡፡ ግቡ ግን የምናስበውንና 

የምንመኘውን መዖመን መያዛና መጠቀም በጊዚው ውስጥ ከዘህ በሊይ ሳይዖገይ አስካስቻሇን ዴረስ፡፡  



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[105] 

 

የግብርናው ልማት ዯጋፊ የሆነውን የተፈጥሮ ሃብት 
መክዳት፡ ተቃዋዋሚ ክስተቶች  
 

ከዘህ በፊት የግብርናውን ተፈጥሯዊ ሃብት መሰረት በማዴረግ ያሇውን ዔምቅ አቅም ሇማሳየት 

ተሞክሯሌ፡፡ በአፍሪካም ይሁን በዒሇም ዯረጃ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሃብት ከታዯለት ቦታዎች አንዶ ናት፡፡ 

ግብርና መሰረት የሆነው የተፈጥሮ ሀብት ተስተካክል ተችሮን ሳሇ ሊሇፉት ሺዎች ዒመታት የግብርና 

ዖመናት ሁለ በተሇይ የአፈርና ማዔዴን ሀብቱን የተራራማው ሀገር ትውሌደ በሙለ በቸርነት 

ሲያስወስዯው ኖሯሌ (ስዔሌ 25 እና 26)፡፡ ከዘህም እጅግ ከፍተኛ የመሬት ንቅናቄ ህይወታዊ 

ዒይነቴዎች፣ ሰብዒዊ ፍጡራን፣ የአየር ንብረቶች ወዖተ.. አብረው ተነቃንቀዋሌ፤ አብዙኛዎቹ ከበጎ ሁኔታ 

ወዯከፋ ሁኔታ፡፡ ይህም ጣራ ሊይ ሊሇችው ኢትዮጵያ፣ ወሇሌ ሊይ ሊለት ላልች ሀገሮች ፀጋ ሆና 

የቆየችበት ዖመን ነበር፤ ነውም፡፡ይህ ሊሌተገመቱ ዒመታት የሆነ ክስተት በተሇይ የሰው ብዙትና የግብር 

እንቅስቃሴው እየጨመረ በመጣበት በተሰናበተውና በአሁኑ ክፍሇ ዖመን ተባብሶ እየተጋዖ ነው፡፡የሺዎች 

ዖመናትን ዔዲ ሇመክፈሌ የአሁኑ ትውሌዴ ዯፋ ቀና ውስጥ መግባቱ፣ የዖገየም ቢሆን ምርጫ የላሇው 

መንገዴ ነው፡፡ በዘህ የተፈጥሮ ሀብት መወሰዴ ምክንያት ምናሌባትም የሀገሪቱ የግብርና ምሊሽ ሰጭነት 

ዔምቅ አቅም በብ ዛቅ እንዲሇ ጥርጥር የሇውም፡፡ ተፈጥሮን መሌሶ መስራትና ቁስለን ማዲን አጅግ 

ውስብስብና ዋጋ፣ ጊዚ ጠያቂ ነው፡፡ ሇዘህ ነው ይህ ትውሌዴ ካሇፈው ትውሌዴ ዔዲ ተቀብል ሲያበቃ 

ተፈጥሮን በመመሇስ ሇወዯፊቱ ትውሌዴ እየከፈሇ ያሇው፡፡ ሇግብርናውም ይሁን ሇስነ-ህይወት በሞሊ 

የተፈጥሮ ሃብቱ ከሰው ሰራሽ ሀብቱ በሊይ ሚና አሇው፡፡ 

የEconomics of Land Degradation (ELD) Initiative እኤአ 2015 ወዯ 600ሺ ካሬ ኪሜ (54 

በመቶ) በሆነው ግን ዯግሞ ዋንኛ የሀገሪቱን የእርሻ ቦታንና ስርዒትን በአካሇሇ ጥናቱ (ስዔሌ 25ሀ) 

እንዯሚሳየው ወዯ 215 000 ካሬ ኪሜ የሚሆነው የሰብሌ መሬት መሆኑን ሲያመሊክት ይህም CSA 

2013 መረጃ 123000ካሬ ኪሜ ከሚሇው በእጅጉ መብሇጡን በሚስዯንቅ ሁኔታ ማሳየቱ ቁጥሩን 

ሇዔይታና ግምገማ ክፍት ያዯረገ ሁኔታ ሆኖ፣ በአሇፈው ሶስት አስርት ዒመታት ብቻ የእርሻው ፈጣን 

ወዯጎንና ወዯሊይ መስፋፈት ሳቢያ በጥናቱ ማዔቀፍ ብቻ የአፈርና አሌሚ ምግብ ዒመታዊ ጉዴሇቱ ወዯ 

940 ሚሉዮን ቶን ወይም በሄ/ር ወዯ 18 ቶን በዒመት ሲሆን የመሬት ጥበቃ የሚሻው ከ8 ዱግሪ በሊይ 

ጋዲሊነት ያሇው የሰብሌ መሬት ዯግሞ ወዯ 77 በመቶ (12.7 ሚሉዮን ሄክታር) እንዯሚዯርስ 

አሳይቶናሌ፡፡ ማኬን  የተባሇው ፀሃፊ በ2017 እትሙ ወዯ 1,493 ሚሉዮን ቶን አፈር በዒመት በውኃና 

ንፋስ ከኢትዮጵያ እንዯሚወሰዴ አመሌክቷሌ፡፡ ነገሮች ካሌተቀሇበሱ በታሊቁ የህዲሴ ግዴብ ብቻ ወዯ 

300ሚሉዮን ቶን ዛቃጭ አፈር በእየ ዒመቱ እንዱገባ ይሆናሌ፡፡ በላሊም በኩሌ ጥናቱ የአካባቢ ጥበቃ 

በተዯረገ መጠን የአትራፊነት ግብርና ሉሆን እንዯሚችሌ አመሊክቷሌ፡፡ ሁኔታዎች በአሁኑ ሁኔታ ከቀጠለ 

ምርት ቅነሳው 5 በመቶ ሊይ እንዯሚሆን ይህ ጥናት ቢያሳይም የዘህ ፀሃፊ እምነት ግን ከ10 በመቶ 

በማያንስ ቅነሳ በሚቀጥለት ሶስት አስርት ዒመታት ሉከሰት እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡ 

የአፈር መበሊሸት ሇግብርናው ታሊቅ የአዯጋ መሌዔክት ነው፡፡ በተሇይም የአፈር ኮምጣጣነትና የአፈር 

ጨዋማነት፣ የአፈር ሇምነት ማጣት እያዯገ መሄዴ እጅግ አሳሳቢ ታሊቅ ፈተና ነው (ስዔሌ 25ሇ)፡፡ 

ምክንያቱም እነዘህን ችግሮች ሇመፍታት ከጠፉበት ብ እጥፍ ስሇሚያስከፍሌ ብቻ ሳይሆን አንዲንድቹም 

ስሇሚያቅቱም ጭምር ነው፡፡ ሳይንስ በዘህ ረገዴ ያሇው መፍቻም ቢሆን በቀሊለ የሚሰራ አሇመሆኑ 
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ዯግሞ ሁኔታውን አሳሳቢ ያዯርገዋሌ፡፡ አሁን ሊይ በእነዘህ ሶስት ሁኔታዎች ብቻ ወዯ 12.5 ሚሉዮን 

ከሚሆነውን መሬት ውስጥ ከ50-65በመቶ የሚሆነው ሇነዘህ ፈተናዎች በተናጠሌ ወይም በጥንዴ 

የተጋሇጠና ከአቅሙም በታች እያመረተ የሚገኝ ነው፡፡ የአፈር ሳይንስ ጥናት መረጃ እንዯሚያሳየው 

የሀገራችን አፈር ከ40 በመቶ በሊይ በቆምጣጣነት/አሲዲማነት)፣ ከእነዘህ በማያንስ ዯረጃም 

በእያንዲንዲቸው በጨዋማነትና ምርታማው ስነ-ምህዲር አፈር በውኃ መነዯሌ የተመታ ሲሆን፣ የአስጊነት 

ዔዴገቱ የመባባስ ባህሪ አሇው፡፡ ክስተቱ አዯጋው ላልች የምርት ማዲበሪያ አሌሚ ምግብ ምንጮችን 

(ናይትሮጂን፣ ፎስፎረስ፣ ፖታሲየም፣ ካሌሲየም፣ ማግኒዘየምና ላልችም ጥቃቅን ምንጮችን) እንዲይሰሩ 

በማዴረግ ምርት አሌባ አካባቢ መፍጠር ዋና መገሇጫው መሆኑ ነው፡፡ እስካሁንም ወዯ 13 በመቶ ያህለ 

መሬት ከምርት ውጭ እንዯዯረሰ ተጠቁሟሌ፡፡ ሇዘህ አፈር መከሰት አንደ ምክንያት የአፈር መከሊት 

እንዯሆነ ጥናቶቹ ይጠቁማለ፡፡ አፈር መከሊት በቢሉዮን የሚቆጠር ብር ሀገሪቱን እንዯሚያስከፍሊት፤ 

ይህም በዯሇሌ፣ አሌሚ ማዔዴን፣ ውኃ፣ ብዛሃ-ህይወትን በማሳጣት እንዯሚሆን ጥናቱ አመሌክቷሌ፡፡ 

በአፈሩ መዯናዖዛ ሳቢያ የኢትዮጵያ ኬሚካሌ ማዲበሪ አጠቃቀም  ከሰሀራ በታች በአፍሪካ ሲታይ ከፍ 

ያሇ ቢሆንም ውጠታማነቱ ግን ዛቅተኛ እንዯሆነ ተመሌክቷሌ፡፡ ሇምሳላ የበቆል አሌሚ ንጥረ-ምግብ 

መጠቀም ውጤታማነት (nutrient use efficiency)  በኢትዮጵያ ከ9-16 ኪግ ምርት በኪግ ዩሪያ 

ሲሆን፣ በታንዙኒያና ኬንያ ግን ከ7 እስከ 36 እና ከ18 እሏመ 43ኪግ ምርት  በኪግ ዩሪያ ነው፡፡ ስሇዘህም 

በየአመቱ 10 በመቶ በማዯግ  የሄዯው ማዲበሪያ አጠቃቀማችን 5 በመቶ ምርት ዔዴገትን ብቻ ነው 

ያመጣው በማዔካሇዊ ስታትሰቲክስ መረጃ ቢታይ፡፡ ላሊው ወዯ 13 ሚሉዮን ሄ/ር የሚሸፍነው ብው 

ገበሬ የሰፈረበት ጥቁር የሀገራችን  አፈር ይዜታ  ከውኃ ስርገት ስርዒት ጋር ባሇው ፈታኝ ሁኔታ ምርትን 

የሚፈታተንበት ሁኔታም ይታያሌ፡፡  ሇዘህም በቂ የጥቁር አፈር ስራ ቴክኖልጂ አሇመኖር አንደ ክፍተት 

ነው፡፡ 
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ስዔሌ 25፡ ሀ. የELD ጥናት ሽፋንና ዔይታዎች ሇ. የአፈር ባህሪ ይዜታና ስርጭት (ምንጭ፡ ኢቲዮሲሰ እኤአ 

2014) 

ሀ 

ሇ 

ሀ 
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ከዘሁ የግብርና የተፈጥሮ ሃብት ይዖት ቅራሬ እየሆን መሄደን ስናይ ግብርናው ባሇው ዴንበር የሇሽና 

መሌክዒ-ምዴርን ያሊገናዖበ አስተራረስ ስርዒት፣ ሇሁለም ዒይነት መከሊት መሬቱ መጋሇጥና 

አሇመጠበቅን፣ አፈር መነካካትን ያሇወጉ አስካዯረገ ዴረስ አዯጋው እየባሰ መሄደ እውነት ነው፡፡ ህዛብ 

ያሇመጠን እየጨመረ ባሇበትና ዴንበር ሳይቀር በሚታረስበት አሁን ሊይ ተፈጥሮና ግብርና በይና ተበይ 

ዒይነት ኑሮ እንዲለ መገንዖብ የግዴ ነው፡፡ በእስካሁኑ ከግብርና ውጭ የሆኑ በብ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ 

መሬቶች ከመሞታቸው በፊት ሇዖመናት ይህንን ሂዯት ታመው አሳሌፈዋሌ (ስዔሌ 26፤27)፡፡ 

ስዔሌ 26፡ የተፈጥሮ ዴጋፍ አቅምና የሌማት ፍሊጎት መንገድች መቆራረጥና፡ የአፈር መከሊት ስርጭት በኢትዮጵያ  

(Source: Patrick Webb, Johakim Von Braun 1990 combined with author perceived 
modeling bar graph) 
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ስዔሌ 27: ሀገራዊ ግብርና ስርዒቱ ሇተፈጥሮ መከሊት ያሇበት ከፍተኛ መሌክዒ-ምዴራዊ የማጋሇጥ ዯረጃና 

ቅራሬ መሬት ሇምነት ሊይ ዔምቅ አቅምን የመገንባት አዲጋችነት 

 
የተራራ እርሻና ግጦሽ ተግባራት ምናሌባትም ከዯን ምንጣሮ ጋር በመዲመር የሀገሪቱን የግብርና 

እንቅስቃሴ ወዯ 80 በመቶ የሚወክሇውን ይዜታና ህዛብ ሇዖመናት ሲያራቁቱ የቆዩ ናቸው፡፡ እነዘህም 

በትክክሇኛ ያሌተከወኑ (የተበሊሸ ባህሌ መገሇጫ) መሰረታዊ የማህበራዊ ኢኮኖሚ ዖርፎች ናቸው፡፡ 

የሀገሪቱ የግብርና ተግባር በመካከሇኛው የከፍተኛ ቦታዎች ሊይ የተሰበሰበ በመሆኑ እነዘህ ተግባራት 

በተጋሊጩ ስነ-ምህዲር ሊይ በየጊዚው በተባባሰ ሁኔታ ያሇአንዲች ሃይ ባይ ሲተገበሩ የኖሩ ናቸው፡፡ እናም 

አካባቢውን የዴርቅና ቸነፈር መተሊሇፊያ ሲበዙም ታሊቅ የሀገሪቱ የፖሇቲካ መናጊያ መንገዴም ሇመሆን 

ችሇዋሌ፡፡ አሁን ሊይ እነዘህን ስፍራዎች ወዯነባራዊ ይዜታቸው ሇመመሇስ የትውሌድችን የተገሇበጠ 

(riversed agriculture)-ባህሌ ቅብብሌ ይጠይቃሌ፡፡ የተራራ ግብርናን ሇማሻሻሌ የተዯረጉ ጥረቶች 

›40በመቶ 

slope 
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አንዲንድቹ ምሌክት ቢያሳዩም ነገር ግን የአስገዲጅ (የውዳታ ግዳታ)ፖሉሲ ጉዲይ ይዯር የማይባሌ መሆን 

አሇበት፡፡ የስራ ዴርሻቸውም በጥናት ተቀምጦ በስትራቴጂ መመራት አሇበት፡፡ በዘህም ሊይ በተሇይ 

ተራራ ጫፍ ሊይ ያሇው ህብረተሰብ የቴክኖልጂ ተዯረሳሽነትም ይሁን አማራጩ ጠባብ በመሆኑ ሌዩ 

ዴጋፍና ትኩረት ይሻሌ፡፡  

በፕሮጀክት አዙሪትና በራስ መቆም  
መካከል ያሇ የግብርና መስመር 
 

ኢትዮጵያን ጨምሮ በተሇይም ከሰሀራ በታች በአፍሪካ የሰዎች ገፅታ የፕሮጀክት መሇመኛ ወይም 

የፕሮጀክቶች ውጤታማነት ማሳያ ሆነው መቅረብ ከጀመሩ ቆዩ፡፡ ምናሌባትም ካሇፉት 6 አስርት ዒመታት 

(ሁሇተኛው የዒሇም ጦርነት ማግስትና አፍሪካ ከቅኝ ግዙት ነፃ ከወጡበት) ወዱህ አህጉሩን በርዲታ (aid, 

grant, loan) ወይም ፕሮጀክት ሰበብ መርዲት እየተሇመዯና እያዯገ መጥቷሌ፡፡ አሁን ያሇው የባሰ 

የኢኮኖሚና ፖሇቲካ ውጥንቅጥ ሁኔታ አህጉሩ በፊት በጉሌበት ሰው የተሸመተበት አሁን ዯግሞ በዖመናዊ 

የኢኮኖሚ ባርነት ዖይቤ ማዯግ ዚጋው ካሌገዙችሁኝ ብል ባህር ሇባህር የሚንሳፈፍበትን ነገር አየን፡፡  

የብ ፕሮጀክቶች ፅነሰ-ሃሳብ በአህጉሩም ይሁን በሃገራችን ሇመሸጋገሪያነት በመገሌገሌ ረገዴ ካየነው 

ዲተኝነት ወይም ሲወጣ ቅሬቱ መፈረካከስ ተጭኖት እናገኘዋሇን፡፡ ስሇዘህም ብው የሚያዩት ፕሮጀክት 

ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሇምን? የሆነ ቦታ ሊይ የተሳተ ነገር አሇው፡፡ ስሇዘህም ሇፎቶ ፈገግ ያለ ግን 

አውነተኛ ህይወታቸው ቅጭም ያሇ ዚጎችን ሇፕሮጀክት እየሸጥን መኖር አህጉሩን ሳይቀር ማታሇሌ 

ይመስሊሌ፡፡ ምክንያቱም እነዙ ሰዎች ብዎቹ አሁንም በዙው ማህበረሰብ ውስጥ ሌዩነት ሳይፈጥሩ 

መሌሰው የሚሰምጡ ናቸውና ነው፡፡ የፕሮጅክቶች ጉዲይን ካየን ምናሌባት ከዘህ በፊት እንዯተመሇከተው 

መስማማታቸው፣ ወዯራስ መቻሌ ወንዛ አሻጋሪነታቸው፣ ሇመዖመን ትምህርታዊነታቸው፣ ዔሴታቸው 

ወዖተ.. ካሇፈው በተሇየ መታየት ያሇበት ይመስሇኛሌ፡፡ ከዘህም ጋር የፕሮጀክቶች ሃብት ኢንቨስትመንት 

ዴርሻውን ሇማሳዯግ መስራትን ይጠይቃሌ፡፡ ሇዘህ ይመስሊሌ የድ/ር ዲመቢሳ ሞዮ (እኤአ 2009) -Dead 

Aid-  መፅሃፍ ዋንኛ ሃሳብ አፍሪካ ባሇፉት 5 አስርታት ርዲታ ሳቢያ ከዴህነት ወዯ ዴህንት፣ በሀብቱ 
አጠቀቀም ብሌሽትና አቅም በተነሳ ህይወት ከመሻሻሌ ወዯ መጎሳቆሌ የነጎደበት በመሆኑ ርዲታ ሇአፍሪካ 

አሌሰራም የሚሌ መከራከሪያ ያነሳችው፡፡ አፍሪካ ወዯ 1 ትሪሉዮን ድሊር ካዯገው ዒሇም በዔዴገት መራሽ  

ርዲታዎች ባሇፈው 5 አስርታት ፈሶሊታሌ፡፡ ይኼ ሁለ ግን አፍሪካን በእግሯ ማቆም፣ የምትሰዯዴ ሳይሆን 
የሚሰዯደባት ማዴረግ በቻሇ ነበር፡፡ በተገሊቢጦሹ የአፍሪካ ዔዴገት ሌብ አንጠሌጣይነትና ቆሞ ቀርነት 
ተጣብቶት ቀረ፡፡ ሌብ የሚነካው የሁሇት የአፍሪካዋ ጊኒ ሌጆች ኪስ የተገኘው ማስታወሻ … To the 
Excellencies and officials of Europe: We suffer enormously in Africa. Help us. We have 
problems in Africa. We lack rights as children. We have war and illness, we lack food … 
We want to study, and we ask you to help us to study so we can be like you, in Africa. 
Message found on the bodies of Guinean teenagers Yaguine Koita and Fode Tounkara, 
stowaways who died attempting to reach Europe in the landing gear of an airliner… 
(ባጭሩም፡ እኛ የአፍሪካ ሌጆች ተጎዴተናሌ…እናንት አውሮፓውያኖች ርዲታችሁን እንሻሇን.. መማር 
እንፈሌጋሇን ..ጦርነት እና በሽታ ይፈራረቁብናሌ…ነበር ያለት በአውሮፕሊን መጫኛ ውስጥ ተዯብቀው 
ሲያሌፉ ህይወታቸውን አጥተው የተገኙት የጊኒ ሌጆች) መነሻ እንዱሆናት በመፅሀፉ መጀመሪያ ሊይ 
በማየት መገመት ይቻሊሌ፡፡ የሞዮ መከራከሪያም ርዲታ የአሁጉሩን በራስ የማዯግ ዔዴሌ 

አጨነገፈው..ራሱን አጣ፣ ዴህነቱን ከ1970 አስከ 1998 ከ15 በመቶ ከነበረበት ወዯ 66 በመቶ አዯረሰው 
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የሚሌ ነው፡፡ በራሱ ገዢዎችና በሀብት ሰጪዎቹ የተባሇው ገንዖብ መሬት ሳይነካ ተንሳፎ ርሃብና ችግርን 

ዖሊቂ ክስተት አዴርጓቸው ተንከባከባቸው ይሊሌ፡፡ የቀዴሞው የዙየሩ ሞቡቱ ሴሴሴኮ ወዯ 5 ቢሉዮን 
ሲዖርፍ--እጅግ የተመፃዯቀ ህይወትንና ሇሌጁ ሰርግ ኮንኮርዳ በመግዙት ታሊቅ አህጉራዊ መባከንን 

አሳይቷሌ፡፡ እንዱሁ ሇኤዴስ ርዲታ ከመጣው 2/3ኛው የተባሇሇትን መሬት አሌነካም፡፡ ግብርናውን 

ማዔከሌ ያዯረጉ የተሇያዩ ሰፋፊ ፕሮጀክቶች ሀሳቦች መናኸሪያ የመሆኑን ያህሌ የሀገሩን ሰው ተስፋ 
መጠበቅ አሌቻሇም፡፡ Make Poverty History, the Millennium Development Goals, the 

Millennium Challenge Account, the Africa Commission, and the 2005 G7 meeting (to 
name a few), millions of dollars each year have been raised in richer countries.   

ከዘሁ ጋር ፕሮጀክቶች አብረዋቸው የሚያያ ብ የመግቢያ፣ ቆይታና መጨረሻ አስቸጋሪ ሁኔታዎች 

ይገጥሙታሌ፡፡ እነዘህ በእኔ ዔይታ የፕሮጀክት መናፍስት ናቸው፡፡ አንዴ ፕሮጀክት ሇተፈፃሚነት ከፀዯቀ 

በኋሊ እንኳን ብ አዴካሚ ጉዲዮችን ያሌፋሌ፡፡ በሰው ሃይሌ መቀያየር ሳቢያ ሌምዴ ያሇው ሰው በመኖር 

ወይም አሇመኖር፣ በባሇፕሮጀከቶቹ ወገኖች ማስተባበሪያ ተብል የሚቀናነስ የማይቆጣጠሩት ገንዖብ 

ሳቢያ (በብዴርና ርዲታ ፕሮጀክቶች ሌዩነት አሇው)፤ በፈጻሚ መ/ቤት ዯካማ የሀብት አጠቃቀም ሳቢያ፣ 

በአሰራር ውስብስብነት ሳቢያ ወዖተ.. የሚዯርሱ ጉዲቶች የትየሇላ ናቸው፡፡ አስካሁን ብው ሌምዲችን 

የሚያሳየው በብዴርም ይሁን ርዲታ ፕሮጀክት ማስፈፀም ረገዴ ገንዖብ መትረፍ ምክንያት ጊዚ ማራዖሚያ 

መጠየቅ እንዯ ዋና ሌማዴ መወሰደን ነው፡፡ ፕሮጀክት መፈፀም አሇመቻሌ፣ ታሊቁ የማስፈፀም አቅም 

ዴክመት ተብል መወሰዴ አሇበት፡፡ ፕሮጀክትን በጊዚ፣ መጠን፣ ቦታ፣ ጥራት፣ ሀብት አያይዜና አመጣጥኖ 

መፈፀም ያሌቻሇ መ/ቤት ከቶም መታየት ያሇበት ካሌሆነ ምን ተጨማሪ ነገር ይሰራሌ ተብል ይጠበቃሌ? 

የፕሮጀክቶች ጥል ማሇፍ ባህሌ እየጎሊ ባሇበት ሁኔታ፣ የሌማት አመራሩ ሊይ ማሻሻያ ሁኔታን ማምጣት 

ያሻሌ፡፡ በላሊም በኩሌ በተሇየ በአቅም ግንባታው ረገዴ ባሊቸው ጉሌህ ሚና፣ የሚገነቡትን አቅሞች 

ከመዯበኛ ስራዎችና ተሌዔኮዎች ጋር በማሳሇጥ በኩሌም እንዱሁ ስራ ይፈሌጋሌ፡፡ አህጉሪቱም ትሁን 

ኢትዮጵያ ሀገራችን ራሷን ችሊ መቆም የምትችሇው ፕሮጀክት አግበስባሽ ሳትሆን መራጭ፣ የፕሮጀክት 

ጥገኝነትን ሳይሆን የጋራ ማሸነፊያ ማዴረግን፣ ፕሮጀክቶች ገብተው የሚወጡባት ሳይሆን ስትራቴጂካዊ 

መሆናቸውንና ምን ጥሇው አሇፉ ማሇትን ከውጭ በሚመጣ ሳይሆን ውስጣዊ አቅምንና የራስን መገሇጫ 

ፍሌስፍናና ፎርሙሊ ይዙ ወዯ ዒሇም አዯባባይ መውጣት በቻሇችበት መጠን ብቻ ነው፡፡ ይህንን 

ሇማጫወት ዯግሞ  ግብርናው ዛግጁም ምቹም ነው፡፡ 

የግብዓት-ማቃመስ ብሂል በተበጣጠሱ  
ማሳዎች ማልማትን መፈተን  
 
የግብርና ማሳዎች የመበጣጠስ አካሄዲቸውና የበሇጠ ወዯ ውስበስብ ማዯጋቸው ገና አሊባራም፡፡ በፖሉሲ 

ዯረጃ በጥቃቅን መሬት ሌማትን ማምጣት እንዯሚቻሌ ከእነ ቻይናና ላልች እስያዎች ተሞክሮ የተወሰዯ 

የፖሉሲ ጉዲይ አሇ፡፡ በላሊ ጎኑ የምዔራቡ ዒሇም ግብርና ኮሜርሻሊይዚሽን ፅንሰ-ሃሳብ ሰፋፊ መሬቶችን 

በስፔሻሉቲ መንገዴ በማሌማት ተፅዔኖ ፈጣሪ ምርትን ማምጣት ነው፡፡ በእርግጥ ይህ ሁሇተኛው መንገዴ 

ያሳየን ሁኔታ ቢኖር የምርት መትረፍረፍን መፍጠር መቻለ ነው፡፡ ስሇዘህም ከዘህ የተትረፈረፈ የዒሇም 

ክፍሌ ምርት በርዲታ ወይም በገበያ መሌክ ወዯክፍተት ያሇበት ዒሇም ሲንቀሳቀስ እናያሇን፡፡ ሀገራችን 

ሇዘህ ታሊቅ ምስክርና ተጠቃሚ ነች፡፡  



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ስሇዘህ የኢትጵያ ግብርና ሌማት ከሁሇቱ የትኛውን ቅርፅ ቢከተሌ አሇዘያም እንዳት ቢያዯባሌቅ ቶል 

ይስፈነጠራሌ ብል ማየቱ በጎ ነው፡፡ አንዯዘህ ፀሀፊ እምነት ግብርናው የተባሇሇትን የኢኮኖሚ ሽግግር 

እንዱወጣና ህዛቡም ቶል እንዱሊቀቀው ከተፈሇገ መሰረታዊ ስትራክቸራሌ (አቋማዊ) ሇውጥ ማምጣት 

እንዲሇበት ያምናሌ፡፡ በዋነኛነት እንዯተጀመረው የቅይጡን አቀራረብ በማስቀጠሌ ጊዚ ሳይራዖም አነዘህ 

የተባጣጠሱ ከ50 ሚሉዮን በሊይ ማሳዎችን እንዳት የኮሜርሻሌ ምጠና፣ ቅርፅና ይዖት አንዯሚያገኙ ስራ 

ይሻሌ፡፡  

በርእሱ ሇማመሌከት የተሞከረው እየተበጣጠሰ በሚሄዴ መሬት ሊይ የማቃመስ ግብርና (sub-optimal 

inputs and agricultural practice syndrome) ስርዒት በብው አሇ፡፡ የማዲበሪያ አጠቃቀማችን 

በዒሇም ዛቅተኛ ከሚባሇው የሚመዯብ ሲሆን እንዯ ድ/ር ዯምስ መረጃ ዲፕና ዩሪያ 27.6ኪ.ግ/ሄ.ር እና 

16.9 ኪ.ግ/ሄ.ር ሲሆኑ ኬሚካሌ አጠቃቀምንም ስናይ በዛቅተኛ ዯረጃ ሊይ ነው፡፡ ይህም የይዜታው 

ባሇቤት አርሶ አዯር ባሇበት የኢኮኖሚ፣ የዔውቀት፣ የወቅትና የግብዒቱ ተዯራሽነት ዯረጃ ተፅዔኖ ያሇበት 

ሲሆን አንዯ ግብ የሚቀመጡ የምርትና ምርታማነት ዑሊማዎችን መምታት ሳይችሌ የሚቀርበት ሁኔታ 

ብ ነው፡፡ የግብዒት ማቃመስ ግብርና ባህሌ ማሇት ግብዒቶቸን ከሚያስፈሌገው በታች፤ ከሊይ 

ሇተጠቀሱት ምክንቶች መጠቀም አሇመቻሌን ሇማመሊከት ነው፡፡ ስሇዘህም በምርት ሊይ ያሇው ተፅዔኖ 

ከፍተኛ ነው፡፡ የግብዒት በተፈሊጊ ቦታ፣ ጊዚ፣ መጠን፣ ተመጣጣኝ ዋጋ፤ ጥራት ቢገኝና ቢተገበርም የዘህ 

ሀገር ግብርና ምርት አጅግ ከፍተኛ በሚባሌ ዯረጃ ሉቀመጥ እንዯሚችሌ የዖርፉ አዋቂዎች የናገራለ፡፡ 

ከዘሁ ጋር ሌኬትን እንኳን ብናይ ገበሬው የሚጠቀምበት መሇኪያና የዒሇም አቀፉ እንዯ ሜትር፣ ሉትር፣ 

ካሬ ሜትር ወዖተ.. በራሱ ሁኔታ ስሇሚጠቀም የተወሰነ መዙባት እንዯሚፈጥርና ይህም ከትዔዙ 

እንዯሚያዙባው ማጤን ያሰፈሌጋሌ፡፡ የማቃመስ ግብርና የአንዴን ቴክኖልጂና 

አካባቢ ዔምቅ አቅም በመበዛበዛ ረገዴ ዯካማ ስሇሆነ፣ ግብርናውን ትክክሇኛ 

ገፅታ ማንፀባረቅ እንዲይችሌ ብልም አሳሳች መዯምዯሚያ እንዱፈጠር 

ያዯርገዋሌ፡፡ 

የማቃመስ ሁኔታው ሙለ ፓኬጅ መስራት ጋር ተቃዋዋሚ ትግበራ ስሇሚሆን 

የሚጠበቀውን ውጤት ይፈታተነዋሌ፡፡ በላሊም ቋንቋ ምክንያቱ ብና ምንም 

ይሁን ምን በሙለ ፓኬጅና በትግበራ መካከሌ ከፍተኛ የሚባለ መንጠባጠቦች 

አለ፡፡ ይህም ወዯ -the law  of the minimum- ወይም ፈሳሹ የሚሞሊው 

አስከ ቀዲዲው ከፍታ ብቻ ነው እንዯ ማሇት ነው - ወዯሚሇው ፅንሰ ሰሇባነት 

ይገባሌ፡፡ በእርግጥ ብ ሁኔታዎች በዘህ ውስጥ ስሇሚጫወቱ የአንደን ጉዲይ 

ብቻ ነጥል መውሰዴ ያስቸግራሌ፡፡ እንዯ ምክንያቱ ጉሌበት የተባሇሇት ምርትን 

የግብዒት ዒይነት-ብዙት-በቂነትና-ውጤታማነት፣ ወቅታዊነት፣ እንክብካቤ፣ አካባቢ ተመቺነት 

ተዯማምረውና ተባብረው የሚያመጡት ነው፡፡ ሇምሳላ በሰንጠረዥ 8 ሊይ በምርምር አያያዛ (እንዯ 

ሙለ ፓኬጅ ሉወሰዴ የሚችሌ) እና በገበሬ አያያዛ መካከሌ ያሇውን መንጠባጠብ ስናይ 25በመቶ 

የሽግግር ብክነት ይታያሌ፡፡ የላልች ብ ሰብልችም በዘሁ መስመር የሚገቡ ሲሆን፤ የማቃመስ 

ግብዒትና አሰራር ብሂለን ሇማገናዖብ ጥሩ ማሳያም ሉሆን ይመስሇኛሌ፡፡    

ምርጥ ምርት≈ ሙለ ፓኬጅ ብቃት X የወቅታዊነት አመቺነት X የአካባቢ አመቺነት   

በዘህ ውስጥ የተዖረዖሩት ችግሮች (ፋክተሮች) በራሳቸው የሚተረተሩና የሚገሇፁ በርካታ ሁኔታዎችን 

እንዯያ መገንዖብ ያስፈሌጋሌ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[113] 

 

ሰንጠረዥ 8፡ አስካሁን የተሇቀቁ የዴንች ቴክኖልጂዎች ተቋማዊ የምርት አቅምና ዋና ጠቀሜታ መዖርዛር (ከዴንች ፓኬጅ ዴራፍት የተወሰዯ) 

 ዛርያ  የተሇቀቀበት 

ዖመን 

እ.ኤ.አ 

ተሊማጅነቱ ምርምር ሊይ 

ምርታማነት 

ኩ/ሄ 

በገበሬ 

አያያዛ 

ምርታማነት 

ኩ/ሄ  

ሌዩ መሇያ 

ዲግም  2012  1600-2800ሜ ከባህር 

ጠሇሌ 
  - ነጭ አበባ፤ከብ ኮረት፤ ነጭ ኮረት ከሇር 

-ሇአብርቅ ተቃቋሚነት 

ሬዴ 

ስካርላት 
2010 338-472500 

650 

244-460  -ሇአብርቅ ተጠቂ ነው  

-For ሇመስኖ ጥሩ ነው   

Caesar 2009 400  
Mondial 2009 475  
Gudene   2006 650 500  -ነጭ አበባ፣ ሞሊሊ ኮረት፣ ነጭ ሇር ቀሇም፣ ሇአብርቅ 

ተቋቋሚ 

Ararsa 2006 291 210  አብርቅ ተቋቋሚ 

Chala 2005 375 206 350 ቶል መዴረስ፣ ሇአብርቅ ተቋቋሚ  

Gera 2003 ሰፊ ተሊምድሽ 259 206 ክብ ኮረት፤ ጥሩ አብርቅ ተቋቋሚ፣ ክምችት ሊይ የሚቆይ 

-ሇአብርቅ ተቋቋሚ፣ ጥሩ የክምችት ጊዚ፤ ፣ ሇአብርቅ 

ተቋቋሚ 

Guassa 2002 ሰሜን ምእራብ ኢትዮጵያ 235 224 ነቅዯ floweredTolerant to late blight 

Jalene 2002 ሰፊ ተሊምድሽ 448 291 አብርቅ ጸቋቋሚ 

-  

 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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የአየር ንብረትና የግብርና ዕምቅ አቅም 

መስቀልኛ ሊይ መቆም 
 
ጥሩ የዛናብ ሁኔታ አሇ፣ ጥሩ ምርት አሇ፤ ጥሩ ዛናብ የሇም፣ ጥሩ ምርት የሇም ከማሇት አንዴ ነው፡፡ 

ግብርናችን አቅሙ በዘህ መዖውር ውስጥ ነው የሚሰራው፤ በዙው መጠን የማህበራዊ ኢኮኖሚውም 

ሲንቀሳቀስ ቆይቷሌ፡፡ በእርግጥ ከጠቅሊሊው አየር ሇውጥ ይሌቅ የወቅታዊ አየር ሁኔታ አጅግ ወሳኝ ነው፡፡ 

በተሇይ ዯግሞ ዛናብ፣ እናም ዛናብ ዋሌታና ማገር ሆኖ ረዥሙን ዖመን አሻግሮናሌ፡፡ የአየር ሇውጥ 

ክስተት በሚባለት የካርቦን ዲይኦክሳይዴ መጨመር፣ የኦዜን ንጣፍ መጎዲትና አዯገኛ ጨረር ወዯ መሬት 

መሹሇክ፣ ጎርፍ፣ ወቅት መቀያየር፣ ተውሳክ መከሰትና በሳቢያውም በሚፈጥረው ንውጥውጥታ ብዎቹ 

ትሊሌቅ ህይወተ-አካልች ሇመጠፋት የሚጋሇጡበት፤ ተሊማጅነታቸው የሚጠብብበት ሁኔታ ሲፈጠር 

በዙው መጠን የዯቂቀ-ዖአካሊት የተሻሇ መሊመዴና መቋቋም እንዯሚችለ ነው፡፡  

ዕምቅ አቅም ምንድነው? 
ዔምቅ አቅም የጋራ መረዲት የሚሻ ቁሌፍ ጉዲይ ነው፡፡ ግብርናው ብ ዔምቅ አቅም እንዲሇው፣ ሀገሪቱ 

ብ ዔምቅ አቅም እንዲሊት ብ ይባሊሌ፡፡ በእርግጥ ዔምቅ አቅምን ሇመንካት የሚያስችሌ መንገዴ 

ካሌተያዖ፤ ዔምቅ አቅም ህሌም ወይም የማይጨበጠ ነው፤ የማይበሊ፡፡ ዔምቅ አቅም የሚሇው ቋንቋ ሌክ 

የሚሆነው ሇሌማት ቅርብ የሆነን ነገር ማመሊከት ከቻሇ ብቻ ነው፡፡ ስሇዘህም ሰዎች ስሇ ዔምቅ አቅማችን 

ሲናገሩ፤ አብሮ የዔምቅ አቅሙ መፈሌፈያ መንገዴና ጅምር (feasible and realistic) በህሉናቸው 

ሉብሰሇሰሌ ይገባሌ፡፡ የዙሬ ዔምቅ የነገ የበሰሇ ሀብት መሆኑን የሚያረጋግጡ ሁኔታዎች መኖር አሇባቸው፡፡ 

ዔምቅ አቅም አንዳት ሉበዖበዛ ይችሊሌ? ወሳኝ ጥያቄ መሆን አሇበት፡፡ የምርት ዔምቅ አቅም፡ 

የሰብለ/እንስሳው ወይም እና የአካባቢው ሆኖ ከፍታ ሊይ የተሰቀሇ ሃይሌ ነው፡፡ ዔምቅ አቅም ፍሇጋ 

የሳይንስ አቅምን ይፈሌጋሌ፡፡ ዔምቅ አቅም ሉበጅ፤ ሉሰራ ይችሊሌ፡፡ ዔምቅ አቅም በሁሇት መንገዴ ሉታይ 

ይችሊሌ፤ አንዯኛው፡ ያሇውን የተፈጥሮ ፀጋ ፓኬጅን በመጠቀም በመበዛበዛ ሊይ የተመሰረተ ሰፊው 

ትግበራ ሲሆን፤ ሁሇተኛው፡ ዯግሞ ብ ሁኔታዎችን በመቆጣጠር ሊይ በተመሰረተ የሚመጣው ዔምቅ 

አቅም ነው፡፡ በተፅዔኖ ዯረጃ የመጀመሪያው አካባቢ ተመራጭ ሉሆን ሲችሌ፤ ሁሇተኛው ግን አካባቢ 

መምረጥ የግዴ ሳይሆን ምቹ አካባቢን ማበጀትን ያተኩራሌ፡፡ ሇምሳላ አንዴ  አካባቢ ላሊው ሁኔታ ጥሩ 

ሆኖ አፈር ችግር ቢኖርበት፤ አፈሩን በማሻሻሌ ዔምቅ አቅምን ከፍታ ማውጣት ይቻሊሌ (ምሳላ አፈር 

ኮምጣጣነት በማከም- ጨዋማነት በመመሇስ- የንጥረ-ነገር ዴህነትን በመፍታት) ወይም የሙቀት ሁኔታን 

መቆጣጠርና ማመጣጠን በማዯረግ፤ ውኃን በመመጠን፤ የአመጋገብ ስርዒትንና ጥንቅርን በማሻሻሌ ወዖተ.. 

ሉመጣ የሚችሌ ነው፡፡  

የምርት ዔምቅ አቅም ሁላም መሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ ዔምቅ አቅም ራሱን የሚገሌፀው ትክከሇኛውን የአካባቢ 

ሁኔታ ማግኘት ሲችሌ ነው፡፡ ይህንን ሇመዴረስ ሁላም ፈጠራዊ ዔይታን ያካተተ የጀነቲክስ፣ እንክብካቤ፣ 

ግብዒት ጥምረት ስራን ይሻሌ፡፡ ያም ማሇት የምርት ዔምቅ አቅም በምርታማነት አጋዥ አካሊት ዔምቅ 

አቅም ጭመራ ሊይና የመቀናጀት ስምረት ሊይ ይመሰረታሌ ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የማያሌቅ 

መቀናጀትን ስሇሚፈጥር ወዯፊት ብ የሚያስኬዴ ነው፡፡  

እንዯ ሀገር የኢትዮጵያ ዔምቅ አቅም ከፍተኛ ነው ቢባሌ፤ የቴክኖልጂው ተሊማጅነት ዜን ተሰርቶ፤ አጅግ 

አመቺ አካባቢዎች ተሇይተው በሚገኘው ውጤት መሰረት በተነፃፃሪነት ሲታይ ነው፡፡ የስንዳ ዔምቅ 
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አቅም በኢትዮጵያ ምን ያህሌ ነው? የበቆልስ? የጤፍስ? የቦረና ሊምስ? የጀርሲ ሊምስ?  … ወዖተ ግንዙቤ 

የሚሻ ሀሳብ ነው፡፡   

የግብርናችንን ምርት ማሳዯግ ስንሌ ያለ ግን ያሌተጠቀምንባቸውን የምርታማነት አካሊት በጥሩ ቅንጅት 

ማዋሃዴ (the best combination of yield builder componenets) እና እምርታን ማምጣት ነው፡፡ 

ዔምቅ አቅም ጭመራውን ዯግሞ በዖርፉ ያለ የሳይንስና ኢኖቬሽን ተቋማት ባሇማቋረጥ ሉሰሩበት 

ይገባሌ፡፡  

ኒውዛሊንድች እኤአ በ2016 የዒሇምን ስንዳ ምርት ሪኮርዴ ሰበሩት 

(www.guinnessworldrecords.com/world-records/highest-wheat-yie) ወዯ 167.91 ኩ/ሄ ሂሳብ 

ከ11.8 ሄር መሬት ሊይ በማምረት፡፡ ይህ ቁጥር ሇኛ ርቀቱን ማዴነቅ ብቻ ሳይሆን የአሁኑ የሀገሪቱ ስንዳ 

መሬታችን ሲሶ (1/3ኛ) ያህለ ብቻ ቢታረስ የምናገኘው ሇመሆኑ ሀሳብ ፈንጣቂ ነው፡፡ በ2015 እኤአ 532 

ቡሽሌ በኤክር ወይም 357.8 ኩ/ሄር በቆል (https://www.youtube.com/watch?v=ZqiKwxFC5DQ) 

በቆል በአሜሪካ እነሱ ጤነኛ የአፈር ስርዒት በሚለት ምዴር ሊይ ተመዛግቧሌ፡፡ ይህ ማሇት ያሁኑን 

የበቆል ይዜታ እርቦ ያህለ (1/4ኛ) ያሁኑን ምርት ያስገኝሌናሌ ማት ነው (ስዔሌ 28)፡፡  

60 

80 

167 

358 

እ ነሱና  እ ኛ  በ ዔ ምቅ  ምርታማነት  አ ቅም  ብዛ በዙ   

የነሱ  የኛ 

   

ስዔሌ 28፡ የእነሱና የእኛ የበቆል (ከሊይ)ና ስንዳ(ከታች) ምርታማነት ዔምቅ አቅም መበዛበዛና የመሇወጥ 

ዯረጃ ሲነፃፀር (በሰፋፊ እርሻዎች የተገኙ፤ አማካይ የእጅግ በታም ጥሩ የግብርና ትግበራ) 

በላሊም በኩሌ የአየር ንብረት ሇውጥ ሇሰብልች መቀያየር መሰረት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህም ማሇት የአየር 

ሇውጡን የመሊመዴ ሃይሊቸው የሚሇያይ ፍጥረታት፣ አንደ ላሊውን እየተካ መሄደ ስሇማይቀር 

የመሸጋሸግ ወይም መፈጋፈግ ወይም የመሽቀዲዯም ሁኔታ ይፈጠራሌ፡፡ የቅርብ ጊዚ ክስተትን ብናይ 

እንኳን፤ የነጤፍ፣ በቆል መሬት ይዜታ እየጨመረና ወዲሌነበሩበት ዯጋማ ክፍሌ እየሰፋ ሲሄዴ የነባቄሊ፣ 

ተሌባ፣ ጎመን ዖር፣ ኑግ፣ ገብስ ይዜታ እያፈገፈገ ሄዶሌ (ስዔሌ 29) ፡፡ ላልቹ ብዎቹ ሰብልች 

የመጨመር አዛማሚያ አሳይተዋሌ፡፡ 

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/highest-wheat-yie
https://www.youtube.com/watch?v=ZqiKwxFC5DQ
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3017914 

959273 

1696082 

2135571 

1881970 

48418 

427696 

212530 

290000 

225607 

113684 

251268 

36635 

281206 

80353 

74861 

337926 

23665 

2565155 

984942 

1424719 

1767388 

1533537 

24434 

520519 

211798 

231443 

226785 

107427 

147171 

7807 

285236 

152129 

40198 

185918 

34583 

tef

barley

wheat

maize

sorghum

rice

fababean

fieldpea

beans

chickpea

lentil

grasspea

soyabean

noug

linseed

groundnut

sesame

rapeseed

2006 2016

 

ስዔሌ 29፡ ዋና ዋና የመስክ ሰብልች የቦታ ይዜታ ሇውጥ እኤአ ከ2006-2016  

(ምንጭ፤ ማዔከሊዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ 2006/2016) 

የግብርናዊ ማሽኖች እና ፋብሪኬሽን ቀዝቃዛነት 
 

በውሌ መረዲት የሚሻው ጉዲይ የግብርናው አዛመራ የእጅ ንክኪ ስራ ከበዙበት ወዯ ማሽን ስራ የበዙበት 

መሸጋገሩ ከምርት ቅሌጥፍና ባሇፈ የምርት ዯህንነትንና ጥራትን ያሻሽሊሌ፡፡ በሃራችን የግብርና ማሸኖች 

ፋብሪኬሽን ብም በተሳካሇት መንገዴ አሌሄዯም፡፡ ሇዘህም ነው በምንሄዯበት ሁለ ባህሊዊውን የሰውና 

እንስሳት ጉሌበት ስራን የምናገኘው፡፡ የግብርና ትራንሰፎርሜሽንን ያህሌ ትሌቅ አጀንዲ ሲታሇም፤ በነባሩ 

አሰራር ሊይ ተመስርቶ መሆኑ ሲታይ በርካታ አብሮ ያሊዯገ ስርዒትና ግብርና ባሀሌ እንዲሇ መታዖብ 

ይቻሊሌ፡፡ ስሇዘህም በርካታ አብረው ሉታሰቡ የሚገባቸው የትሌቁ ፓኬጅ አካሊት መጣመርና 

መስራትም አሇባቸው፡፡ 

ሀገሪቱ ካሇችበት የግብርና ዯረጃ ወዯሚቀጥሇው ምዔራፍ ሇማሸጋገር በሚዯረግ ጥረት ማሽኖች የስርዒቱ 

አካሌ እንዱሆኑ ይፈሇጋሌ፡፡ ማሽኖቹ የሰው ምርታማነት መሇኪያ ናቸው፡፡ እነዘህ የግብርና ማሽኖች 

በሀገሪቱ ቢፈበረኩ ከሚፈሇገው ከፍተኛ ቁጥርና ዒይነት አንፃር ዯግሞ ትክክሇኛ ሃሳብ ነው፡፡ እነዘህ 

ማሽኖች ወዯ 24 ሚሉዮን የማረሻ በሬዎችን፣ ወዯ 12 ሚሉዮን ማረሻዎችን፣ ወዯ 24 ሚሇዮን 

ማጭድችን፣ ወዯ 3 ሚሉዮን ማጓጓዣ ጋማ ከብቶችን፣ ወዯ 120 ሚሉዮን መውቂያ እንስሳትን ወዖተ.. 

የሚተኩ አስከሆነ ዴረስ ቁጥራቸው ትሌቅና የገበያ ይዜታቸውም ሰፊ ነው፡፡  



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[117] 

 

ዋናው ጉዲይ ግን በሀገር ውስጥ እየተፈበረኩ ያለ መሳሪዎች ጥራትና ብቃት ዯረጃቸው ዯካማ የመሆኑ 

ጉዲይ ነው፡፡ በአንዴ ዒይነት ማሽን የተሰራበት ሀገር ወይም ቴክኖልጂ በመሇያየቱ ብቻ የተጠቃሚንም 

ፍሊጎት ይወስነዋሌ፡፡ በብ መሌኩ የሀገራችን የማሽን ምርቶች ጥራትና ጥንካሬ እንዱሁም አመቺነት 

በእጅጉ ሉሰራበት ያስፈሌጋሌ፡፡ አንዴ ጊዚ ተነስተው የሚቆሙ ማሽኖች የባህሌን አሪት ሇመቋቋም 

ከሚያስችለ መሰረታዊ ነገሮች አንደ የማሽኑ ፋብሪኬሽን ዯረጃውን የጠበቀ፤ ጊዚውን የሚመሌስ መሆኑ 

እውነት ነውና ነው፡፡ በዘህ ረገዴ አሰፈሊጊው ኢንቨስትመንት ቢዯረግ ወሳኝ ሇውጥ ሊይ እንዯ መስራት 

ይቆጠራሌ፡፡ 

በላሊም ረገዴ የማሽን አስተዲዯርና አመራር ማዔቀፍ ስርዒት መዖርጋት አስፈሊጊነት እጅግ ወሳኝ ነው፡፡ 

ማሽን ሌክ ህይወት እንዲሇው ፍጠር ህይወቱን ማቆያ አያያዛ ይፈሌጋሌ፡፡ ስሇዘህም ባህለን በውሌ 

መረዲትና መገንባት እጅግ ወሳኝ ነው፡፡ የገጠር ሜካናይዚሽን ማዔከሊት፣ የጀርመን ቴክኒካሌ ተራዴዕ፣ 

የብረታብረት ኢንዯስትሪ፣ የምርምር ዎረክ-ሾፖች ወዖተ.. ሁለ በጀመሩት ሊይ ታሊቅ የባህሌ መሠረት 

መፍጠር እንዱችለ በፖሉሲ ጭምር ሉበተረታቱ ይገባሌ፡፡ 

የስርዓተ-ግብርና የአካባቢ ዲዛይን ስሇማስፈሇጉ  
ግብርናው በእጅጉ ከተፈጥሮ ከዙም ዯግሞ ከሰው ሌጅና አካባቢ ጋር ጥብቅ ግንኙነትና መስተጋብር 

እንዲሊቸው ይታወቃሌ፡፡ ይሁን እንጅ ከስርዒተ ግርብናው ጋር የሚገናኙት እንዯ የመኖሪ ቦታዎች፣ የማሳ 

አጠቃቀም ስርዒቶች፣ የግብርና ምርት መረጣዎችና የክሊስተር አሰራሮች፣ የመኖሪ ቤት ዱዙይን 

ከአገሌግልትና አመቺነት አንፃር፣ የሰዎች አካባቢ ጤናማነትና ውበት ወዖተ.. የምርታማነት ውጤታማነት 

ሊይ ተፅዔኖ ስሊሊቸው ብቻ ሳይሆን፣ አሁን ሊይ እንዲሇፈው በዖፈቀዯ አካሄዴ ስሇማይቻሌ ወሳኝ ሆኖ 

መታየት አሇበት፡፡ በዘህ ሳቢያ በርካታ ማትረፎችን መፍጠር እንዯሚቻሌ መታወቅም አሇበት፡፡ እነዘህ 

ሊይ የመሬት አጠቃቀም ፖሉሲያችንም እኚህንና ተገናኝ የሆኑ አዲዲስ ሁኔታዎችን አይቶ መሻሻሌ 

ይገባዋሌ፡፡  

 

የዘህችን ሀገር ሁለን ዒይነት ፍሊጎት ሇማስተናገዴ ተሇያይነትን አሊብሶ በእርግጥም ተፈጥሮ ጨርሶ የሰራት 

ነች፡፡ ግብርናው በአንዴ የተወሰነ መሌክዒ-ምዴር ሊይ የተሇያየ አቅም እንዲሇው የሀገራቸን ገበሬዎች 

በውሌ ያውቁታሌ፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ የግብርና ሌማት አዯጋ የሆነው የከተሞች ኢንደስትሪዎችና መሰረተ-

ሌማት አውታሮች፣ የገጠር መንዯሮች አሰፋፈር የግብርናውን አቅም ሳያገናዛብ በአይመርጤ ዒይነት ሲሆን 

አጅግ አሳሳቢነት አሇው፡፡ በእስካሁኑ በርካታ ሺ ሄክታር ትሌቅ አቅም ያሊቸው መሬቶች ምናሌባትም 

ሊይመሇሱ ተሰፍሮባቸዋሌ፡፡ አንዲንዳ ዯካማ የግብርና አቅም ያሇውን መሬት ተትቶ ይሌቁንም ዔምቅ 

አቅም ያሇው መሬት ሇሰው መስፈሪያነት ሲውሌ፣ ሇኢንዲስትሪ ወይም ዴርጅት ሲመራ ማየት የተሇመዯ 

ነው፡፡ ይህ ሌክ እንዯ ማዔበሌ እየተሻማ ያሇው የግብርና መሬቶችን የማምከን ዴርጊት አጅግ በፈጠነ 

አዯብ ያስፈሌገዋሌ ወይም ሬጉሇት መዯረግ አሇበት፤ ይህም የህሌውና ጉዲይ እንዯሆነ መረሳት የሇበትም፡፡ 

የመሬት አጠቃቀም ዯንቦችና ፖሉሲች ይህንን እስካሌረደ ዴረስ ሀገራዊ ሰነዴ ብቻ ናቸው፡፡ 

ባሇፉት ሃያ ዒመታት ብቻ እያንዲንዲቸው ትንንሽ ከተሞች ሳይቀሩ ከግማሽ ኪሜ አስከ 10 ኪ/ሜ ባሇው 

ርቀታቸው (ሬዱየሳቸው) ሊይ ጨምረዋሌ፡፡ አሁን ያሇው ፍጥነታቸውና በየዒመቱ ያሇው ጭመራ አስጊ 

ነው፡፡ እነዘህ ምናሌባትም አሰከ 1000 የሚዯርሱ ከተሞች ብዎቹ የጨመሩት ጥሩ አቀማመጥ ያሇውን 

እና ሇሙን የግብርና መሬት መሰረት አዴርገው ነው፤ ይኸ ሁኔታ አሁንም ያሇምንም ሃይ ባይነት እየቀጠሇ 

ነው፡፡ የከተማ ሹሙ ግብርና በሃሳቡ ሊይ ያሇም አይመስሌም፤ ቤት ሲገባ ከግብርና ምርቶች ጋር በየዔሇቱ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ሇመኖር እንዯሚገናኝ በመሳት፡፡ በዘህ ሳቢያ የመሬት ሽሚያ ሊይ የወዯቀው የግብርናው ጉዲይ እጅግ 

ማሳሰብ አሇበት፡፡  

በላሊም በኩሌ በገጠር የሰው አሰፋፈር ሁኔታ እንዱሁ በዖፈቀዯ በመሆኑ የግብርናውን ሌማት ዔዴሌ 

የተሻሇ ውጤታማ ሇማዴረግ ዔዴልችን በተወሰነ ዯረጃ ማነቁ አይቀርም፡፡ በተሇይም የቴክኖልጂ 

ስኬሉንግ፣ የመሬት ማስተባበርን፣ ሜካናይዚሽንን ወዖተ.. በተወሰነ ዯረጃ ማነቆ ሆኖበታሌ፡፡ ዋናውና 

መጠቀስ ያሇበት ግን ሆን ተብል የግብርናውን ቦታና የመስፈሪያ ቦታዎችን ሇመምራት የተዯረገ የመሬት 

አጠቃቀም ዱዙይንና አስገዲጅ ዯንብ አሇመኖሩ ነው፡፡ በእርግጥ እንዲንዴ ምሳላ የሚሆኑ መሌካም የህዛብ 

አሰፋፈሮችን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ሇምሳላ በምንጃር ሸንኮራ ህዛቡ (ስዔሌ 30) ዔምቅ አቅም ያሊቸው 

መሬቶች  ሸሽቶ አነስተኛ ግብርናዊ አቅም ባሊቸው ሊይ ሰፈሮ ይታያሌ፡፡ ይህ በእጅጉ መሌካም ሉባሌ 

ይችሊሌ፡፡ ላልች ኮረብታ የበዙባቸው ቦታዎችም እንዱሁ ሉጠቀስ የሚችሌ አሰፋፋር ያሊቸውን 

ማህበረሰቦች ማየት ይቻሊሌ፡፡ በመሆኑም የሌምዴ መነሻ ሆነው ሉያገሇግለ ይችሊለ፡፡  

 

 

ስዔሌ 30፡ የግብርና መሬትና የሰው አሰፋፈር መናበብ በቻሇ ቁጥር የምሌክዒ-ምዴር ግብርና ምርታማነት 

ይሻሻሊሌ (ምንጭ፡ ምንጃር ሸንኮራ፣ በፀሃፊው የተወሰዯ ፎቶ) 

 

በላሊም በኩሌ በምስራቅ ሸዋ አካባቢ የጤፍ ማዔከሌ /አዴአ ጤፍ/ በሆኑ ዔምቅ ያሊቸው መሬቶች ሊያ 

የሚያሳዛን አሰፋፈሮችን እናያሇን፡፡ በእርሻ-በሌ ከተሞች መስፋፋት ሳቢያ እየተዋጡ ነው፡፡ እነዘህ 

መሬቶች ከፍተኛ ሽሚያ ተገብቶባቸው በከተሞች፣ በገጠር መንዯሮች፣ በኢንደስትሪዎችና አጣሪዎች 

ወዖተ.. ሊይመሇሱ እየተቃረጡ ይገኛለ፡፡ ወዯተረትና ታሪክንት ሇመሇወጥ ምናሌባትም በአሁኑ አካሄዴ 

ከተቀጠሇ ከ20 ዒመታት ባሊይ አይወስዴባቸውም፡፡ ግብርናው ጥቃት ሊይ የወዯቀበት ሁኔታ ግሌፅ ነው፤ 

መታዯጊያውም ሃሊፊነት በተሞሊበት የመሬት አጠቃቃም ፖሉሲን መሬት ማስነካት ነው፡፡ ይህ ሀገርንም 

መታዯግ መሆኑ ሉታይ ይገባሌ፡፡ በአሰፋፈር ማስተካከሌ ምን ያህሌ መሬት ማዲን ይቻሊሌ? 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የመሌክዒ-ምዴራዊ የግብርና  ፅንሰ-ሃሳብ ከዘህ በፊት እንዲነሳነው ስሇ መሬት ሌማት ኢንጅነሪንግ 

አስፈሊጊነትና የፖሉሲ ማዔቀፍ ሁኔታን ስሇማየት ይሆናሌ፡፡ የሀገራችን መሬት አቀማመጥ ከዘህ በፊት 

እንዲየነው ወዯፈሇግነው የሌማታዊ መስመር ኢንጅነር ሇማዴረግ በርካታ አማራጭ  ዔዴሌ ይፈጥራሌ፡፡ 

ዔዴሌ ከሆነ ዯግሞ ትክክሇኛውን ካርታ (ማፕ) በጥራት ማውጣትና ሌማቱን ማያያዛ የሚጠይቅ ትግበራ 

አሇ ማሇት ነው፡፡ የኢትዮጵያ መሬት ወዯ ትሌቅ ክፍሌ በግብርና ዔይታ ወዯ ሙት መሬትነት ተሸጋግሯሌ 

ወይም እያዖገመ ነው፡፡ ስሇዘህም በመሬት አጠቃቀም መመሪያ እየተመሩ የተራራ፣ የሸሇቆንና የሜዲ 

ሌማትን ወዖተ.. ተፈጥሮን በአነስተኛ መረበሽ፣ ማሌማትና መበዛበዛ የሚቻሌበት ስርዒት ማሇት ነው፡፡ 

አንፃራዊ ጠቀሜታን ከተከተሌን ሁለ መሬት አይታረስም፣ አይሰፈርበትም፤ በሃገሪቱ ሁለም  ቦታ 

መታረስ የሇበትም፣ አንዴ ገበሬ በሁለ ዒይነት የግብርና ምርቶች ራስን ሇመቻሌ መስራት የሇበትም፤ ሁለ 

መሬት ሇስንዳ አይሆንም፣ ሁለ መሬት ሇግጦሽ አይሆንም፣ መተንፈስ ያሇበት ብ መሬት አሇ፣ ሁለ 

መሬት ሇከተማ አይሆንም፣ ሁለ መሬት ሇቋሚ ሰብሌ አይሆንም ወዖተ..፡፡ ይህም የመሌክዒ-ምዴርን 

መሰረት ያዯረገ ዖሊቂ ምርታማነትና ትራንሰፎርሜሽን (agro-ecology based sustainable 

intensification and transformation) የሚያረጋግጥ ፅንሰ-ሀሳብ መወሇዴ ያሻሌ ማሇት ነው፡፡  በላሊ 

አነጋገር የኢትዮጵያ ሌማት ዔጣ ፈንታም በዘሁ ማዔቀፍ ውስጥ የሚስማማው እንዯሆነና መሌክዒ-

ምዴራዊ ቴክኖልጂ-ሌማትና አመራርን በጠንካራ መስተጋብር ማስፈን ይገባሌ፡፡  በብ ሺህ የሚቆጠሩ 

ተራሮቻችንን መከሇሌና በቋሚ ፍራፍሬ ስብልችና ዯኖች እንዱሇሙ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ የውኃ መተኛ 

የሆኑ ጎዴጓዲ ሸሇቆዎች አፈር ይዖው እንዲይሄደ በስነ-ህይታዊ ባዮማስ መጠበቅ አሇባቸው፡፡ ማሳዎች 

ውኃ መከሊከያ ስርዒታቸው መከሇስ አሇበት፡፡ ወንዜችና ሸሇቆዎች ቢያንስ ከናፍራቸው መከተሪያና 

ማጥሇያ እንዱኖረው በማረሻም ይሁን ሇገጸ ሽፋን መራቆት መጋሇጥ የሇበትም፡፡ ከጥቂት ቦታ የሚገኘው 

ምርት ከብ በታ መረበሽ ከሚያስገኘው ቢመሳሰሌ (intensivity at expense of exensivity)፤ ብ 

ዋጋ የሚጠይቁ ነገሮችን መወሰን እንችሊሇን፡፡ ከዯረቅ ርጥብ መከፋፈያ ይሌቅ መሬታችን ከተፈጥሮ 

መበሊት አንፃር እስከ 500 ዛቅታ ከትግራይ-ጎንዯር-ጎጃም-ወል-ሸዋ በውኃ ተነዴል የተገመሰውና እስከ 

1000 ሜትር በጎዯጎደ ሸሇቆዎች የተጓጓዖው መሬት ስናየው ከ30 እስከ 40 በመቶ ህዛብና የእርሻውንም  

ምጣኔ እንዯያዖውና የስጋት ቀጣና ስሇመሆኑ መረሳት የሇበትም፡፡ ይህ ውኃ-መር ዲይናሚዛም መመሇሻ 

መሳሪያውም ውኃ እንዯሚሆን እንገነዖባሌን፡፡ ግን እንዳት?  ከዘህ ውስጥ በመጀመሪያው የመሬት ገፅታ 

ሊይ ያሇው ከ40 በመቶ የማይበሌጠው ሲሆን ቀሪው በሁሇተኛ ሶስተኛና አራተኛ ዯረጃ (ላየር) ሊይ 

ተንጠሊጥል በተራራ ሌቅሊቂና ቅራሬያቸው በቀረ አፈሮች ሊይ ከእጅ-ወዯአፍ በታች የሚኖረውን 

ይይዙሌ፡፡  ስሇዘህ አዯጋ ጠርዛ ሊይ ያሇ ህይወት ምን ሉዯረግ ይችሊሌ? በተሇይ በፖሉሲ ዯረጃ? ስዔሌ 

34 እና 35፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[120] 

 

ስዔሌ 31፡ የመካከሇኛው ኢትዮጵያ በመነዯሌ እየታጣ ያሇው የግብርና ሃብት ገፅታና መታሰብ ስሊሇበት 

ስሌተ-ሌማት 

በአንዴ ፊት ተስፋ አስቆራጭና እየተሰናበተ ያሇው የመሬት ይዜታ እየሰፋ ባሇበት በላሊ ፊት ተጠቃሚው 

እየጨመረና ከበፊቱ ይሌቅ አይሳሴ እየሆነ በተገናኙበት የአሁኑ ሁኔታ፤ ትሌቅ የአቅጣጫ አስያዥ ፖሉሲ 

መሳሪያ አስፈሊጊነት አያሻማም፡፡ የተፈጥሮ ሚዙን መናጋት በመፈጠሩ ሳቢያም መመሇሱም ከዘያ በሊይ 

እሌህ አስጨራሽ መሆኑ መረሳት የሇበትም፡፡ በላሊም ረገዴ በሀገሪቱ ያሇው የመሬት አቀማመጥ ብቸኛ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[121] 

 

ተወቃሽ ችግር እንዯማይሆንሌን ወዯ ዯቡባዊ የሀገሪቱ ንፍቅ ያሇው አካባቢ ተጠብቆ ብዎችን ሇማኖር 

ተስፋ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ስሇዘህም በሁሇቱ መካከሌ ባሇው ሁኔታ መመጋገብና ወዯተሻሇው የመመሇስ 

ስራ ሇማምጣት መስራት ይሻሌ፡፡ እናም የግብርና ዒይነት፣ የሰብሌ ዒይነት፣ የግብርና አያያዛ፣ የተፈጥሮ 

ሀብት-ሰው-እንስሳ-ዔፅዋት መስተጋብር፣ የውኃ አሇማምና አጠቃቀም ወዖተ.. በትግበራ ውስጥ የሚመጡ 

ዯንቦች ይሆናለ፡፡ 

 

ስዔሌ 32፡ የተራራማ መሬት ሌማት ሞዳሌና ትግበራው (ምንጭ፡  Hurni et al. 2015) 

 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[122] 

የበሽታ-ተባይ-አረም ወረርሽኝ ዘመን    
 

ግብርናው በእርግጥም ከላልች ጊዚዎች በባሰ በመጤ ተውሳኮች የመጋሇጥ ሁኔታው ተባብሷሌ፡፡ አሁን 

ሊይ በየዒመቱ ቢያንስ አዱሰ መጤ ተውሳክ ክስተት መጋሇጥ እየተሇመዯ ነው፡፡ ይህንን ሁኔታ ከበርካታ 

ሁኔታዎች አንፃር መገንዖብ ይቻሊሌ፡፡ አንደ መግቢያው ከመጠን በሊይ ከፍት መሆኑና የዔፅዋት ነክ 

ቁሳቁሶች (ማቴሪያሌስ) መተሊሇፍ ቁጥጥር አሇመዯረጉ፤ ሁሇተኛ ከኢንቨስትመንት-ቱሪዛምና-ላልች 

ሁኔታዎች በርካታ ህዛብ ከውጭና ወዯ ውጭ መንቀሳቀሱ፤ ሶስተኛ የሬጉሊቶሪ ተቋም መዲከም፤ አራተኛ 

የአየር ሇውጥና መሰሌ ክስተቶች ተፅዔኖ  ዋናዎቹ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡  

 

በአሜሪካ የሜኒሶታ የስንዳ ዋግ በሽታ ጥናት ተቋም እንዯ ዯንብ ስራውን የሚሰራው የበረድ ጊዚ/winter 

season/ ሊይ ነው፡፡ ዋና ምክንያቱ ዯግሞ ዴንገት የዋጉ ህዋስ ቢያመሌጥ እንኳ ስሇሚሞት ሉራባ 

እንዲይችሌና የሀገር ጥበቃ ስራ መሆኑ ነው፡፡ ይህንን ጥንቃቄ ሇሀገሪቱ ዯህንነት ሲባሌ በህግ የተዯነገገ 

አስጠያቂ አሰራር ነው፡፡ በላሊም በኩሌ በሀገራችን ያሇው የጥንቃቄ መጠን እጅግ የወረዯ ከመሆኑ የተነሳ 

በዘህ አስርት ዒመታት እንኳን ብሄራዊ አዯጋዎች የሆኑ የዛነጅብሌ አጠውሌግ፣ የስንዳ ዋግ ዩጂ-99፣ 

የባቄሊ አቆርፍዴ፣ የበቆል አዴርቅ ቫይረስ፣ የቲማቲም ቱታ-አብሶለታ፣ የበቆል ፎሌ አርሚ ዎርም፣ የውኃ 

እንቦጭ አረም፣ የቂንጬ አረም፣ የፕሮሶፒስ አረም ወዖተ.. ከመዯበኛዎቹ ጋር ተዲምረው ግብርናውን 

ሲፈታተኑት ታይቷሌ፡፡ በሀገራችን የተመዖገቡ የተባይና በሽታ ክስተቶችን ሇመመዛገብ የተሞከረበት 

በሰንጠረዥ 9 እና 10 ተመሌክቷሌ፡፡ መጤ ተውሳክ ወረርሽኝ ምን ያህሌ ዋጋ ያስከፍሊሌ? 

የዔፅዋት ኳራንቲን ዯንብ ቁጥር 4/1992 የግብርና ሚኒስቴር የዔፅዋት ማቴሪያሌስ ማስወጣትና ማስገባት 

ቁጥጥርና ባሇስሌጣን እንዲሇው ያመሇክታሌ፡፡ በሀገሪቱ በሞያላ፣ መተማ፣ አዲማ፣ ዴሬዲዋ እና ቦላ 

ኤርፖርቶች በማስተባበር በሾሊ ሊብራቶሪ አስተባባሪነት በሚኒስትሩ ስር ይሰራሌ፡፡ የኢትዮጵያ የግብርና 

ምርምር ኢንስቲትዩትም የራሱ ኳራንቲን በሆሇታ ግብርና ምርምር ማዔከሌ አሇው፡፡ ይህ ሁለ ሆኖ 

ማዔከሊቱ የሚፈሇገውን ውጤት ከማምጣት ውጭ ናቸው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በተገሊቢጦሽ ዯግም በአሁኑ 

ወቅት ይሌቁንም ጠቃሚ የሆኑ የኢትዮጵያ ብዛሃ-ህይወት በቀሊለ በባዔዲን እጅ በመግባት ሉወሰዴ 

እንዯሚችሌ ግንዙቤ መውሰደ ጥሩ ነው፡፡   

በጥቅለ በየዒመቱ የሚገጥምን ቢያንስ አንዴ አዱስ ተውሳክ ወረርሽኝ ወይም ቢያንስ ከአንዴ በሊይ ብዛሃ-

ሕይወት ወዯ ባዔዲን እጅና ሀገር መግባት መቻሌን ስናስተውሌ መጠየቅ ያሇብን ወዯ ውስጣችንና 

የሬጉሊቶሪ ውጤታማነትን ነው፡፡ የሬጉሊቶሪ ውጤታማነት ዯግሞ ግብርናውን ከመከሊከሌ ባሇፈ፣ የምርት 

ተወዲዲሪነትን ዯንብ መሬት ሊይ በማምጣት፣ የግብርና ግብዒት ጉዲዮችን (ዖር፣ ኬሚካሌ፣ ማዲበሪያ 

ወዖተ..) በማስተካከሌ ረገዴ ከፍትኛውን ሚና መጫወት ያሇበት ነው፡፡ ይህንን ታሊቅ ሀሊፊነት የያዖ ይህ 

ክፍሌ በእርግጥ በጣም ዯካማ የመታዯግ አቅም ይዜ፣ ከጊዚው በታች እየፈፀመ ይገኛሌ፡፡ ሇዘህም ነው 

በግንባርና ውስጥ የመከሊከሌ ፖሉሲ ሳይሆን ከጥቃት በኋሊ ምሊሽ ፍሇጋ የሚሌ ጎጂ ብሂሌ እየሰራ 

ያሇው፡፡ 

የኢኮኖሚ ጉዲቱንም ብናይ ከመዯበኛው በጀት ባሊፈ ከ10 አስከ 20 በመቶ ሉያስጨምር እንዯሚችሌ 

መገመት ይቻሊሌ፡፡ 
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ሰንጠረዥ 9፡ ከተሇያዩ ሰብልች ገር አብረው ወዯሀገራችን ገብተው በሆሇታ ኳራንቲን ሊብራቶር የተያ ተውሳኮች     

Crop Pests Origin* 

Common name  Causative agent  

Wheat Karnal bunt Tilletia indica  (1), Mexico/CIMMYT (3) 

Wheat Common bunt T. foetida (1) 

Wheat Snow mold Fusarium nivale Germany (3) 

Wheat Flag smut Urosystis agropyri Syria/ICARDA(3) 

Barley Barley yellow dwarf Barley Yellow Dwarf Virus Syria/ICARDA(3) 

Barley Barley stripe Bipolaris graminearum Syria/ICARDA(3) 

Rice Brown leaf spot Helminthosporium oryzae Philippines/ IRRI (3)  

Rice Blast Pyrcularia oryzae Philippines/ IRRI (3) 

Rice Stalk brown disease Tricholonis padiwickii Philippines/ IRRI (3) 

Rice Dark header rice 

borer 

Chilo polyehrysa China, IRRI (4) 

Rice White rice borer Tryporyza inntata Philippines (4)  

Maize Bacterial wilt Erwinia sewarti Burkina Faso (2) 

Maize Black kernel rot Botryodiplodia theobromae Niger(2) 

Maize Charcoal rot Macrophomina phaseolina Nigeria(2) 

Maize Java downy mildew Pernoselerospora maydis China(2) 

Maize Maize dwarf mosaic  Virus India(2) 

Maize Phomopsis seed rot Phomopsis spp Nigeria(2) 

Maize  fall army worm Spodoptera frugiperda USA 

Maize Greater grain borer  Prostephanus trancatulus  Zimbabwe(2) 

Maize Southern leaf spot Helminthosporium carborum Zimbabwe(3) 
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Maize MLND* Maize lethal necrosis  Viral combination ? 

Maize  Fall army worm  ESA 

Sorghum Ergot Sphacelia spp. India(3) 

Sorghum Maize web worm Marasima trapezalia India (4) 

Chickpea Ascochyta blight Ascochyta rabei India/ICRISAT(3) 

Pigeonpea Antracnose Colletotricum caganee Zimbabwe(3) 

Faba bean gal* gal  ? 

Cotton  Black arm Xanthomonas malvacearum The Sudan (3) 

Sunflower  Downy mildew Plasmopara holistedie France(3) 

Potato Black wart Synchitrium spp Holland (3) 

Trifolium Grain mold Botrytis sp Czech and Slovakia(3) 

Trifolium - Anthophilla sp. Czech and Slovakia(3) 

Field pea  Pea weevil Bruchus pisorum USSR (4) 

Ground nut Ground nut hopper Hilda patruelis India, Zimbabwe (4) 

Cotton  Cotton boll weevil  Anthonomus grandis grandis USSR, Greece, The Sudan (4) 

(ምንጭ፡ (Tebkew Damite, 2012) 

*Added by author 
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ሰንጠረዥ 10፡ ሇመጀመሪያ ጊዚ የተያ የተሇያዩ ሰብልች ተውሳኮች (ምንጭ፡ (compiled by Tebkew Damite, 2012) 

   First 

Reported   

Place 

Crop Pest Common name Scientific name/ Causative agent Year  

Orange Leaf and fruit spot Phaeoramularia angolensis (sy Cercospora 
angolensis) 

1990 Bebeka (1) 

Woolly whitefly Aleurothrixus floccosus 2001 Nazreth (Adama) (10) 

Maize Grey leaf spot  Cercospora zeae-maydis 1997 West Wellega and Illubabur 

Zoens (2) 

Wheat Leaf and stem rusts Puccinia spp. 1939 In different areas (4) 

Eye spot Pseudocercosporella herpotrichoides  
(sy Cercosporella herpotrichoides) 

1974 Holleta center, Indibri (Gura) on 

demo plots (3) 

  Pseudomonas spp 1987 Holeta (4) 

  Sclerotium rolfsii 1987 Debre Zeit (4)  

Barley Russian wheat aphid Diuraphis noxia 1972 Atsbi and Adigrat (11) 

Tef Seed rot / seedling blight Drechslera miyakei 1939 western Ethiopia (5) 

Soybean Pyrenochaeta leaf spot Pyrenochaeta glycines 1957 (6) 

Fenugreek Beet western yellow virus   2005 Bale (7) 

 Soybean Yellow dwarf  2005 Bale (7) 

Grasspea Beet western yellow virus  2005 Gondar, Gojam (7) 

 Pea-seed borne mosaic  2005 Gondar, Gojam (7) 

 Faba bean necrotic yellow 

nanovirus  

 2000 Ambo (8) 

Field pea Pea seed borne mosaic 

vairus 

 1998 Ambo (9) 
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የግብርና ምርት ዯህንነት ጥበቃ   
 
የግብርና ምርት ዯህንነት (safety) ማሇት በበሇጠ ሰብለ ከተመረተ በኋሊ ያሇውን የአጠቃቀም ዯህንነት 

የሚመሇከት ነው፡፡ ይህም በዋነኛነት ከጤናማ ምግብነት ጋር የሚያያዛ ሲሆን በጥቅለ ግን በሚቆይም 

ይሁን ቶል በሚገሇፅ የጤና ችግር፣ የሳይኮልጂና ዔይታ ሁኔታንም ማየት ይገባሌ፡፡ በዘህ ወገን የክምችት፣ 

ማጓጓዛ፣ ዔሴት ጭመራና ምርት ቅየራ፣ የመያዣ ዔቃዎች፣ ፓኬጂንግ፣ የምርት ዯህንነት /ሃይጂን/ ሪያ 

ያለ ነገሮችን ማየት ያስገዴዲሌ፡፡ 

አሁን ባለ ሁኔታዎች የምርት ዯህንነት አሳሳቢ ዯረጃ ሊይ እየመጣ ነው፡፡ አንዴ ምርት የሚመረትበት 

አካካቢ ጨምሮ ሇዯህንነት አዯጋዎች የመጋሇጥ ዔዴለ ሰፊ ነው፡፡ በከተማ የውኃ ምንጮች የሚመረቱ 

አትክሌቶች፣ በከፍተኛ ኬሚካሌ መከሊከሌ የሚመረቱ የቲማቲምና መሰሌ አትክሌት ምርቶች፣ በአጋሊጭ 

መጓጓዣ ዴክመት ሇብክሇት ወይም መቆሸሽ የሚጋሇጡ አትክሌቶችና ፍራፍሬዎች፣ በማቆያ ኬሚካሌ 

ያሇአግባብ መጠቀም የሚጎደ ምርቶች፣ በመያዣ አሊግባብነት ሇብከሌት ወይም መበሊሸት የተጠጉ 

ምርቶች፣ የመጠቀሚያ ጊዚያቸው ጊዚ ገዯብ ያሇፉ ምርቶች ወዖተ.. አሁን ሊይ አሳሳቢ ሁኔታዎች ናቸው 

(ሰንጠረዥ 11)፡፡ ሇዘህም ማስተካከሌ የተሰየሙ ተቋማት ምን ያህለን ዚጋ እንዯታዯጉት መገመት 

ያስቸግራሌ፡፡ 
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ሰንጠረዥ 11፡ በአትክሌት ግብርና ሊይ ኬሚካልች በዒይነት፣ ዑሊማቸውና ያለበት የዒሇም ጤና ዴርጅት ምዯባ ዯረጃ (ምንጭ በሊይና ባሌዯረቦቹ 2017) 
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በስምጥ ሸሇቆ የአትክሌት አምራች ገበሬዎች በተዯረገ ጥናት ወዯ 94 በመቶ የሚሆኑት የተሇያዩ የግብርና 

ኬሚካሌ ዒይነትና ብዙት (ሰንጠረዥ 11) ተጠቃሚ ሲሆኑ ሙለ በሙለ በሚባሌ ዯረጃ መከሊከያ 

አሇመጠቀማቸውና 50 በመቶዎቹ መያዣውን ሇላሊ ጥቅም የሚያውለት ሲሆን፤ በዘህም ወዯ 31 

በመቶዎቹና ወዯ 14 በመቶ የቤተሰባቸው የህመም ስሜት ከግብርና ኬሚካሌ ጋር ተያይዜ እንዯሆነ 

ይናገራለ፡፡  

በአጠቃቀም ዯረጃ የተከሇከለ እንዯ ዱዱቲ፣ ኢንድሰሌፋን ወዖተ.. ኬሚካልች አሁንም ተቀሊቅሇው 

የሚሰሩበት ሁኔታ እንዲሇ፤ ያሌተመዖገቡ በአበባ ፋርሞች በኩሌ የሚመጡ ኬሚካልች በላልች ሰብሌ 

ማሳዎች ሊይ እንዯሚገኙ በአጠቃቀም ዯረጃም ገበሬው በነጠሊም በማዯባሇቅም እንዯዯሚጠቀም 

መረጃዎች አለ፡፡ ኬሚካልቹን መከሊከሌ እስኪችለ ዴረስ ዴግግሞሽ እንዯሚዯረግና ሇምሳላ በዛናባማ 

ጊዚ በቲማቲም ሊይ አስከ 17 ጊዚ ዴግግሞሽ፣ በዯረቅ ጊዚ እስከ 8 ጊዚ ዴግግሞሽ ርጭት እንዯሚዯረግና 

ይህም ከሚታዖዖው የ5 ጊዚ ብ እንዯሚበሌጥ በበሊይ እና ጓዯኞቹ እኤአ የ2017 ጥናት ታይቷሌ፡፡ 

የኬሚካልቹን የቅርብና ሩቅ ጊዚ ጤና ጠንቅነት፣ ሇአካባቢና ውኃ አካሊት፣ እንስሳት አዯጋነት 

ዔውቀታቸው ውስን መሆኑና አዯጋውም በአቅራቢው ወይም ገበያው የመዖወር እንዯሆነ ታይቷሌ፡፡ 

ኬሚካሌ ተዒምር ፈጣሪ አስመስሇው የሚሰሩ ከመሸጣቸው በቀር ስነ-ምግባር የሚያንሳቸው 

ማስታወቂያዎች ተፅዔኖም ላልች እንዯ የተቀናጀ የበሽታና ተባይ ቁጥጥር ጥቅም ሊይ እንዲይውሌ ከፍተኛ 

ተፎካካሪ ሆነው የታያለ፡፡ ላሊው ችግር ከ92 በመቶ በሊዩ የተሇጠፈ መረጃውን (lable) ማንበብና 

መረዲት አሇመቻሌ ውስጥ በመሆኑ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡ በማምረቻ ዋጋ ረገዴም ትሌቁን ዴርሻ የያዖው 

ይሄው የኬሚካሌ ወጭ እንዯሆነ ጥናቱ የተዯረገባቸው የናሙና አምራቾች ይገሌፃለ፡፡ ጥናቱ ሲጠቃሇሌም  

የኬሚካሌ አጠቃቀም እንዯ ብ ላልች የአፍሪካ ሀገሮች ሁለ በኢትዮጵያም በትክክሇኛና ሇጤና አዯገኛ 

ባሌሆነ መንገዴ ጥቅም ሊይ እየዋሇ እንዲሌሆነና ሇዘህም በሳይንስ ከሚመከረው በታች/በሊይ/ሊሌተባሇሇት 

በማዋሌ ሇምርቱም ይሁን ሇአምራቹ አዯገኛ ዯረጃ ሊይ መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ 

በላሊም ጎን ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዋንኛዋ ጊዚ ያሇፈባቸው የግብርና ኬሚካሌ ቅሬት የተጠራቀመባት ሀገር 

እንዯሆነች እ.ኤ.አ በ2007 ከግብርና ሪፖርት ማስሊት ይቻሊሌ፡፡ በዘህም ሪፖርት ወዯ 400 በሚጠጉ 

ማከማቻዎች ውስጥ ከ1500 ቶን በሊይ ኬሚካሌ ተከማችቶ ይገኛሌ፡፡ በእርግጥ በፈታኝ ሁኔታ 

ኬሚካልች የሚመዖገቡበት ሀገር ሆናሇች፤ እነዘህ ሁለ ኬሚካልች በየስነ-ምህዲሩ፡ የሰብሌና አንስሳት 

ዒይነቱ በመሰራጨት ያሇከሌካይ/አስገዯጅ አጠቃቀም ህብረተሰባችን እጅ መግባታቸው አዯጋ እንዲሇ 

መጠርጠሩ መጥፎ አዯሇም፡፡ 

የግብርናው የተወዳዳሪነት ዯረጃ መዯሊድሎች አሳሳቢነት   
 

አሁን በዯረስንበት ዒሇም ግብርናው ተወዲዲሪ ነው የምንሇው አንዴም በአሰራር ባሀለ ምጥቀት፣ 

እንዱሁም በምርት ተወዲዲሪነት ዯረጃው ነው፡፡ ሁሇቱም ጉዲዮች አንዴም ሁሇትም ሆነው ሉታዩ 

ይችሊለ፤ ዲሩ አንደ የላሊው ምክንያት ወይም ውጤት እንዯሆኑ መገንዖብ ያሻሌ፡፡  

የአሰራር ባህለ ምጥቀት ሲባሌ የሰው ምርታማነት፣ የክህልት ዯረጃ፣ የምርት መገኛ ሂዯት ቅሌጥፍና፣ 

የምርት ብዙትና ጥራት፣ የማሽነሪ አጠቃቀም፣ የግብርና ግብዒቶች ጥራትና አጠቃቀም ምክንያታዊነትና 

ዯህንነትን ወዖተ.. ያጠቃሌሊሌ፡፡ ምጥቀት ጊዚን፣ ኢንቨስትመንትን፣ ሙያን ውጤታማ በማዴረግ ሉመዖን 

ይችሊሌ፡፡ በግሌፅ ማስሊት እንዯሚቻሇው የሀገራችን ገበሬ ምርታማነት አጅግ ዛቅተኛ ዯረጃ ሊይ የሚገኝ 

ነው፡፡ ያዯገው ዒሇም ገበሬ 3 በመቶ ነው ሲባሌ፣ እንዴ ገበሬ 100 ሰዎች ይመግባሌ ብቻ ሳይሆን ከዙ 
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በሊይ ሇሚሸጠው ምርትም አቅራቢ አሱው ነው እንዯ ማሇት ነው፡፡ በእርግጥ በታዲጊው ዒሇም ገበሬው 

ብቻ ሳይሆን ጠቅሊሊ ዚጋው በምርታማነት መሇኪያ ቢሇካ በዛቅተኛነት እርከን እንዯሚገኝ መገመት 

ይቻሊሌ፡፡ ስሇዘህም የሰው ምርታማነት ባህሌ ግንባታ ወሳኝ ነው፡፡  

አሁን ሊይ ያሇው ፖሉሲ ብው ህዛብ በግብርናው ውስጥ እንዱቆይና ፋታ ሇማግኘት ፍሊጎት እንዲሇ 

ይመክራሌ፡፡ ስሇዘህም ከ80 በመቶ በሊይ ገበሬ እየሰራ፣ 1. የተባሇውን ባህሌ መገንባት ይቻሊሌ ወይ? 2/ 

የገበሬ ቁጥር መቀነስ በእርግጥ አዯጋ አሇው ወይ? ብል ማየት እጅግ ወሳኝ ነው፡፡ በዘህ ፀሃፊ እምነት 

ገበሬያችን ቁጥሩ በፈጠነ ሁኔታ መቀነስ አሇበት፡፡ ላልች የኑሮ ዋስትና አማራጮች በራሳቸው ማዯጋቸው 

ዱያሉክቲካው ህግ መስራት አሇበት፡፡ ሇመቀነስ ባንፈሌግ እንኳን ቁጥሩ በራሱ በገበሬው ሌጅ መፈንዲቱ 

አይቀርም፡፡ ስሇዘህም ግብርናው ውስጥ ማቆየት የሚሇው ዔይታ በቶል መሇወጥና በላሊ የፖሉሲ ዴጋፍ፣ 

የቅይይሩን ጊዚ መምራት ያሻሌ፡፡ 80 ሰው በ20 በመቶ ምርታማነት ከሚሰራ 20 ሰው በ80 በመቶ 

ምርታማኀት ቢሰራ፤ አጅግ ብ የጎንዮሽና አካባቢያዊ ጥቅሞችንም ያበረክታሌ፡፡ ይህ መቀየር 

ብንፈራውም የሚቀር ስሇማይሆን ይሌቁንም የቅይይሩን ቅሌጥፍና ማመቻቸትና ጊዚን መጠቀም 

ሉሰራበት ይገባሌ፡፡ 

ሁሇተኛውና የምርት ተወዲዲሪነትን በተመሇከተ እንዱሁ ከምርት ሂዯቱ ጋር መያያ መረሳት የሇበትም፡፡ 

ከዘህ በፊት እንዲመሇከትነው፤ የምርት ተወዲዲሪነት በገበያ የሚዲኝ ነው፡፡ ምርቱን ዯረጃ የሚሰጠው 

ገበያው ነው፡፡ አሁን ሊይ ባሇው ሁኔታ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ግብርና ጥሬ ምርት ሻጭ ስትሆን ምርቱም 

በብ መሌኩ ከዴርዴር ይሌቅ በውስን የገበያ አገባቦች የሚሰራ መሆኑን መገንዖብ ያሻሌ፡፡ በብም 

ሁኔታ የላልች ገበያ ማሟያ እንዯሚሆንና ሇመሸጥም ዔዴሌ ጠባቂ እንዯሚሆን ኤክስፖርተሮቻችን 

ይነግሩናሌ፡፡ ከዘህም ጋር የሀገር ውስጡ ዋጋ መብዙትና  የልጂሰቲክስ ቅሌጥፍና ማጣትም የራሱ ጥሊ 

እንዲሇው በየጊዚው ይሰመርበታሌ፡፡ በላሊም ረገዴ በተሇይ እንዲንዴ የምርት ፀጉር ስነጣቂ ሀገሮች አስከ 

የአመራረት ሂዯቱን ቀጥታም ይሁን በተዖዋዋሪ መንገዴ መነሻ አካሄደን ማረጋገጥ (tracing) ማዴረግ 

ስሇሚሹ በገበያ መዴረክ ዯረጃችንን ዛቅ ማዴረጉ ግሌፅ ነው፡፡ ሲጠቃሇሌም የምርት ተወዲዲሪነት፣ 

ከአመራረት ባህሌና ጊዚው በዯረሰበት ስነ-ምግባር መገዙትን ስሇሚሻ ብ መስራት ማስተካከሌና 

ማዯራጀት ይጠበቅብናሌ፡፡ የተፈጥሮ ሚና ከተወሰነ መንገዴ በሊይ ሌትወስዯን አትችሌም፤ የተፈጥሮ 

አቅምን ይዜ የሰው ሇዋጭነት ሚና እያዯገና መወዲዯሪያ እየሆነ መሄዴ ግን አሇበት፡፡ 

ግብርናው የማይተነበይ መሆንና መረጃዎችን  

ሇውሳኔ ሇማብቃት አቅመቢስነት መባባስ   
 

ግብርና ከተፈጥሮ ጋር የመሰራቱን ያህሌ መረጃዎቹም የተፈጥሮን መዋዞቅ ያህሌ መዋዞቃቸው የተሇመዯ 

ነው፡፡ በርካታ ሰበቦች የዖርፉ አሰራር ባህሌ መገሇጫ መሆን አስኪችለ የተሇመዯ ነው፡፡ ዋናው ጉዲይ ግን 

ግብርናው በራሱ ተፈጥሮ ሙለ በሙለ የምታወዙውዖው ጥገኛ ሆኖ መቆሙ ሇዘህ ምክንያት እንዯሆነ 

መገንዖብ ይሻሌ፡፡ 

የሚቀጥሇው ዒመት ምርት በዘህ መጠን ይቀንሳሌ ወይም ይጨምራሌ በእርግጠኝነት ሇማሇት 

የሚቲዎሮልጂ ግብዒት፣ ቴክኖልጂ፣ የተባይና በሽታ ወዖተ.. ጉዲዮችን ማየት ሉገባ ይችሊሌ፡፡ 

የሚቲዎሮልጂ ትንበያችን አሁንም ግብርናውን መታዯግ በሚችሌበት ዯረጃ ሊይ አይዯሇም፤ አንዲንዳ 

ከተባሇሇት በተቃራኒ የአየር ሇውጥ ክስተት ይከሰታሌ፡፡ ቀዴሞ ይወጣሌ የተባሇ የ2009 ዒ.ም. ዛናብ 
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ተራዛሞ መቆየት፣ ይረጥባሌ የተባሇ ወቅት ዯረቃማ የመሆን ነገር እውነት ነው፡፡ የበሽታና ተባይ ወረርሽኝ 

ትንበያ አቅማችንም ቢሆን ብ አቅም ያንሰዋሌ፤ ይሌቁንም ከክስተት በኋሊ መሯሯጥ የተሇመዯ ዖመቻ 

ነው፡፡ ስሇዘህም ግብርናችን ሲታይ በብ መሌኩ የማይተነበይ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በእርግጥ ይኼ 

አዯጋ በጨሇማ እንዯመተኮስ ያህሌ ነው፤ እያቆጠቆጡ ያለ እንዯ መስኖ፣ ግሪን ሃውስ ስርዒት፣ ጥብቅ 

ግብርናዎች፣ ዱጂታሌ ስርዒት ይህንን ሁኔታ ሇመሻሻሌ ትሌቅ ሚና ይኖራቸዋሌ፡፡  

በእርግጥ የሚተነበይ የግብርናን መዋቀር በተቻሇ መጠን የዖርፉን ተፅዔኖ ሚናም ማሳዯግ ይቻሊሌ፤ የገበያ 

መዲረሻን ማሇም ይቻሊሌ፤ የጥሬ ምርት ግብዒትን ምጣኔ ማመዙዖን ይቻሊሌ፡፡ በአጠቃሊይም ግብርናችንን 

በተወሰን የሚተነበይ ሇማዴረግ ብ አቅሞችና አብቂ ዖርፎችን ከዒሇም አቀፉ አሰራር ጋር እያቀናጁ 

መሄዯን፤ ሇዘህም መተንበያ መሳሪያዎችንና በቴክኖልጂ መታጠቅን ይሻሌ፡፡ 

ልውጠ-ባህሪ ምርቶች (ል.ባ.ም) 
 

ሌ.ባ.ም (Genetically Modified Organism = GMO) በዒሇም ሊይ በሰፊው በተመዯበ መዋዔሇ-

ንዋይ ውስጥ አየዋኙ ፕሮዲክቶች (ውጤቶች) የፈሇቁባቸውና ስሇመስፋፋታቸው እየተሰበኩ ያለ ሲሆን 

መጠናቸውም ከጊዚ ወዯ ጊዚ እየጨመረ መጥቷሌ፡፡ ሌ.ባ.ም በእርግጥም ወሳኝ የግብርና ሊይ ፈተና ፈቺ 

የሚሆኑበትን ሁኔታ ብ ተብልሊቸዋሌ፡ አዯገኛ የተባሇውን የበቆል ቆርቁር ተባይ ሇይተው 

መግዯሊቸው፣ ሇአረም መዴሀኒት ስብለን /አኩሪ አተር/ እንዱቋቋም መገንባት መቻለ፣ የአፍሪካ የጓይ 

ትሌን ከጥጥ ሇይተው በመግዯሌ መከሊከሊቸው እና በዘህም ምክንያት በዒሇም አቀፍ ዯረጃ ከ150 

ሚሉዮን ሄክታር በሊይ ማሌማት መቻለ የዖመናችን የሰው ሌጅ ከፍተኛው ባዮልጂካሊዊ መፍትሄ ግኝት 

ተብል ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ በሀገራችን ቢፈቀዴ በእርግጥ የሌ.ባ.ም ምርጥ ዖር በቀሊለ ሇዴሃ ገበሬዎች 

የሚቻሌ ስሇማይሆን የራሱ የሆኑ አሰራሮችና ፖሉሲዎች መሻቱ አይቀርም፡፡ ወዯ 70 በመቶ አሜሪካኖች 

የተዖጋጀው ከሌ.ባ.ም ጋር የተገናኘ ቢያንስ አንዴ ማዋሃጃ እንዲሇው ይገመታሌ፡፡ 

ከዋንኛዎቹ ሌ.ባ.ም ምርት አንደ የሆነው የአኩሪ አተር ዖይት በዒሇም ሊይ በከፍተኛ ዯረጃ የሚሸጥ፣ 

በሀገራችንም ገበያ ሊይ እንዯገባ ይገመታሌ፡፡ 

ኢትዮጵያ ካሇፉት 15 ዒመታት ወዱህ በተሇይም በምርምሩ ረገዴ ሁሇት ጊዚ ስትራቴጂዎችንና ፍኖተ- 

ካርታ በማውጣት እንቅስቃሴ አሇ፡፡ መንግስት ከፍተኛ የባዮቴክኖልጂዎችን የመጠቀም ፍሊጎት እንዲሇው 

በተሇያየ ሁኔታ ሲገሌፅ ቆይቷሌ፡፡ ተቋማት ማሇትም የባዮቴክኖልጂ ምርምር ማዔከሌ እንዱሁም 

የባዮቴክኖልጂ ኢንስቲትዩትን በአንዴ አስርት ውስጥ እንዱገነባ ሲፈቅዴ መንግስት ቆራጥ ፍሊጎቱን 

ማሳየቱ ነው፡፡ ከዘህም ውጭ የባዮቴክኖልጂ ዯህንነት (ባዮሴፍቲ) ማዔቀፍን በመስራትና ሇመከተሌም 

ተጠሪ መዋቅሮችን በመሰየም የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ተዯርገዋሌ፡፡  

ይህ ሁለ ሆኖ በትኩረት ዖመኑ ውስጥ ቢቆጠር አስካሁን ምንም ዒይነት ምርት (products) መሬት ሊይ 

ሇሌማት አሌረገጠም፡፡ የተሇያዩ መሰናክልችና የአሰራር ግሌፅነትና ዴፍረት ውስጥ በወጉ ተገብቶ ትርጉም 

ያሇው መፍትሄ መሬት ሊይ አሌወረዯም፡፡ 

መረዲት እንዯሚቻሇው ከሆነ ግን በታሊሊቅ የዒሇም ኩባንያዎች የሚዖወረው ባሇ ብ ቢሉዮን ሃብት 

የሚንቀሳቀስበት ይህ ቴክኖልጂ፣ ሀገሮች መወዲዯሪያና መበሊሇጫም እንዯሚሆን ግንዙቤ አሇ፡፡ በላሊም 

በኩሌ ስሇአጠቃቀሙና መዖ ክፍተኛ በሚባሌ ዯረጃ ዴፍን ፍርሃትና ክርክር በዒሇም ዯረጃ እንዯናኘ 

ነው፡፡ በእርግጥ ሌ.ባ.ም በምርት ሊይ መሻሻሌን መፍጠሩ ይነገርሇታሌ፡ ኢትዮጵያ መቼ? ምን? ያዯርጋሌ 

ብል መቆዖሙ ግን እንዯቀጠሇ ነው፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሃሳቦች 

 የኢንደስትሪ ማቆጥቆጥ፣ የግብርና ስርዒትና ሃብቶች መበከሌ ተጣምሮሽ አሊቸው፡፡ በእስካሁኑ በሀገሪቱ 
የተጠራቀመው ሇአካባቢ ብክሇት፣ ሇአዯገኛ ጤንነት ኪሳራና ምግብ መበከሌ አስጊ ምክንያት የሆኑ ነገር ግን 
በግብርና፣ በጤና ጥበቃ፣ በዩኒቨርስቲዎች፣ በሆስፒታልችና ጤና ተቋማት፣ በኢንደስትሪዎች የበካይነት 
አቅማቸው ከፍተኛ የሆኑ ጊዚ ያሇፈባቸው ከውጭም ይሁን ከሀገር ውስጥ የተመረቱ ኬሚካሌና መሰሌ 
ፕሮዲክቶች በሃገሪቱ የተሇያዩ ቦታዎች ተከማችተው ይገኛለ፡፡ ከምንም በሊይ አሳሳቢው ጉዲይ ዯግሞ የእነዘህ 
ሇአካባቢ፣ ምግብና ጤና ብክሇት አዯገኛ የሆኑ ኬሚካልች በውሌ ተዯራጅተው በመጠን፣ ስርጭት፣ ዒይነት 
ተሇይተው ርምጃ እየተወሰዯባቸው ከመቃሇሌ ይሌቅ ችግሩ በየጊዚው እየገዖፈ መሆኑ ነው፡፡ 

 ግብርናችን ከተፈጠረ ከሺዎች ዒመታት አንስቶ የስራ ዔዴሌና የመኖሪያ መንገዴ ሆኖ ህብረተሰቡን ሲያገሇግሌ 

ቆይቷሌ፡፡ አሁን ሊይ ባሇው ሁኔታ ግብርናው 80 በመቶውን ህዛብ ብው በዴህንት ግን በተስፋ 

እንዱቆይበት ያዯረገ ታሊቅ ፖሇቲካዊ አንዴምታ ያሇው ዖርፍ ነው፡፡ ስሇዘህም በአሁነኛ አተረጓጎም የስራ 
ዔዴሌ ሳይሆን መቆያ ዔዴሌ ሆኖ ያገሇገሇ ዖርፍ ነው፡፡ የያዖው ህብረተሰብም ሀገርኛውንና አብሮ አዯጉና 
ባህሊዊውን ዚጋ ወይም ባሊገሩን አንዯሆነ ግሌፅ ነው፡፡ 

 ከዘሁ የግብርና ተፈጥሮ ሃብት ይዖት ቅራሪ እየሆን መሄደን ስናይ ግብርናው ባሇው ዴንበር የሇሽና መሌክዒ-
ምዴርን ያሊገናዖበ አስተራረስ ስርዒት፣ ሇሁለም ዒይነት መከሊት መሬቱ መጋሇጥና አሇመጠበቅን፣ አፈር 
መነካካትን አስካዯረገ ዴረስ አዯጋው እየባሰ መሄደ እውነት ነው፡፡ ህዛብ ያሇመጠን አየጨመረና ዴንበር 
ሳይቀር በሚታረስበት አሁን ሊይ ተፈጥሮና ግብርና በይና ተበይ  ዒይነት ኑሮ እንዲለ መገንዖብ የግዴ ነው፡፡ 
በእስካሁኑ ከግብርና ውጭ የሆኑ በብ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ መሬቶች፣ ከመሞታቸው በፊት ሇዖመናት 
ይህንን ሂዯት ታመው አሳሌፈዋሌ፡፡ 

 የብ ፕሮጀክቶች ፅንሰ-ሃሰብ በአህጉሩም ይሁን በሃገራችን ሇመሸጋገሪያነት በማገሌገሌ ረገዴ ከአየነው 
ዲተኝነት ወይም ሲወጣ ቅሬቱ መፈረካከስ ተጭኖት እናገኘዋሇን፡፡ ስሇዘህም ብው ሊይቭ ፕሮጀክት ነው 
ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ሇምን? የሆነ ቦታ ሊይ የተሳተ ነገር አሇው፡፡ ስሇዘህም ሇፎቶ ፈገግ ያለ ግን አውነተኛ 
ህይወታቸው ቅጭም ያሇ ዚጎችን ሇፕሮጀክት እየሸጥን መኖር መታሇሌ ይመስሊሌ፡፡ 

 በርእሱ ሇማመሌከት የተሞከረው እየተበጣጠሰ በሚሄዴ መሬት ሊይ የማቃመስ ግብርና (sub-optimal 

agricultural practice syndrome) ስርዒት በብው አሇ፡፡ የማዲበሪያ አጠቃቀማችን በዒሇም ዛቅተኛ 

ከሚባሇው የሚመዯብ ሲሆን፤ እንዯ ድ/ር ዯምስ ጫንያሇው መረጃ ዲፕና ዩሪያ 27.6ኪ.ግ/ሄ.ር እና 16.9 

ኪ.ግ/ሄ.ር ሲሆኑ ኬሚካሌ አጠቃቀምንም ስናይ በዛቅተኛ ዯረጃ ሊይ ነው፡፡ ይህም የይዜታው ባሇቤት አርሶ 
አዯር ባሇበት የኢኮኖሚ፣ የዔውቀት፣ የወቅትና የግብዒቱ ተዯራሽነት ዯረጃ ተፅዔኖ ያሇበት ሲሆን፣ አንዯ ግብ 
የሚቀመጡ የምርትና ምርታማነት ዑሊማዎችን መምታት ሳይችሌ የሚቀርበት ሁኔታ ብ ነው፡፡ 

 የጋራ መረዲት የሚሻ ቁሌፍ ጉዲይ ነው፤ ግብርናው ብ ዔምቅ አቅም እንዲሇው ሀገሪቱ ብ ዔምቅ አቅም 
እንዲሊት ብ ይባሊሌ፡፡ በእርግጥ ዔምቅ አቅምን ሇመንካት የሚስያችሌ መንገዴ ካሌተያዖ ዔምቅ አቅም ህሌም 
ወይም ረቂቅ ነው፤ የማይበሊ፡፡ ዔምቅ አቅም የሚሇው ቋንቋ ሌክ የሚሆነው ሇሌማት ቅርብ የሆነን ነገር 
ማመሊከት ከቻሇ ብቻ ነው፡፡ 

 በውሌ መረዲት የሚሻው ጉዲይ የግብርናው አዛመራ የእጅ ንክኪ ስራ ከበዙበት ወዯ ማሽን ስራ መሸጋገሩ፣ 
ከምርት ቅሌጣፌ ባሇፈ የምርት ዯህንነትንም ያሻሽሊሌ፡፡ በሃራችን የግብርና ማሸኖች ፋብሪኬሽን ብም 
የተሳካሇት መንገዴ አሌሄዯም፡፡ ሇዘህም ነው በምንሄዯበት ሁለ ባህሊዊውን የሰውና የእንስሳት ጉሌበት ስራን 
የምናገኘው፡፡ የግብርና ትራንሰፎርሜሽንን ያህሌ ትሌቅ አጀንዲ ሲታሇም በነባሩ አሰራር ሊይ ተመስርቶ መሆኑ 
ሲታይ በርካታ አብሮ ያሊዯገ ስርዒትና ግብርና ባሀሌ እንዲሇ መታዖብ ይቻሊሌ፡፡ 

 ይህቺ ሀገር ሁለን ዒይነት ፍሊጎት ሇማስተናገዴ ተሇያይነትን አሊብሶ በእርግጥም ተፈጥሮ ጨርሶ የሰራት ሀገር 
ነች፡፡ ግብርናው በአንዴ የተወሰነ መሌክዒ-ምዴር ሊይ የተሇያየ አቅም እንዲሇው የሀገራቸን ገበሬዎች በውሌ 
ያውቁታሌ፡፡ ይህ ሆኖ ሳሇ የግብርና ሌማት አዯጋ የሆነው የከተሞችና የገጠር መንዯሮች አሰፋፈር 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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የግብርናውን አቅም ሳያገናዛብ በአይመርጤ ዒይነት ሲሆን አጅግ አሳሳቢነት አሇው፡፡ በእስካሁኑ በርካታ ሺ 
ሄክታር ታሊቅ አቅም ያሊቸው መሬቶች ምናሌባትም ሊይመሇሱ ተሰፍሮባቸዋሌ፡፡ አንዲንዳ ዯካማ የግብርና 
አቅም ያሇውን መሬት ተትቶ ይሌቁንም ዔምቅ አቅም ያሇው መሬት ሇሰው መስፈሪያነት ሲመራ፣ ሇኢንደስትሪ 
ወይም ሇዴርጅት ሲመራ ማየት የተሇመዯ ነው፡፡ ይህ ሌክ እንዯ ማዔበሌ እየተሻማ ያሇው የግብርና መሬቶችን 
የማምከን ዴርጊት አጅግ የፈጠነ አዯብ ያስፈሌገዋሌ፡፡ ወይም ሬጉሇት መዯረግ አሇበት፡፡ 

 የስርዒተ ግብርናና አካባቢ ዱዙይን በአዋጭነት ሊይ ተመስርቶ ሉሰራ ይገባሌ፡፡ እንዯተፈሇገው መሬት 
ማጎሳቆሌ መቆም አሇበት፡፡ ይህ ፅንሰ-ሃሳብ ከዘህ በፊት እንዲነሳነው ስሇ መሬት ሌማት ኢንጅነሪንግ 
አስፈሊጊነትና የፖሉሲ ማዔቀፍ ሁኔታን ስሇማየት ይሆናሌ፡፡ የሀገራችን መሬት አቀማመጥ ከዘህ በፊት 
እንዲየነው ወዯፈሇግነው የሌማታዊ መስመር ኢንጅነር ሇማዴረግ  ዔዴሌ ይፈጥራሌን?፡፡ ዔዴሌ ከሆነ ዯግሞ 
ትክክሇኛውን ካርታ (ማፕ) በጥራት ማውጣትና ሌማቱን ማያያዛ የሚጠይቅ ትግበራ አሇ ማሇት ነው፡፡ 
ኢትዮጵያ ወዯ ግማሽ ያህለ በግብርና ዔይታ ወዯ ሙት መሬትነት ተሸጋግሯሌ ወይም እያዖገመ ነው፡፡ 
ስሇዘህም በመሬት አጠቃቀም መመሪያ እየተመሩ የተራራ ሌማትን፣ የሸሇቆ ሌማትን፣ የሜዲ ሌማትን ወዖተ.. 
ተፈጥሮን በአነስተኛ መረበሽ ማሌማትና መበዛበዛ የሚቻሌበት ስርዒት ማሇት ነው፡፡ 

 ግብርናው በእርግጥም ከላልች ጊዚዎች በባሰ በመጤ ተውሳኮች የመጋሇጥ ሁኔታ በተባባሰ ሁኔታ አሇ፡፡ አሁን 
ሊይ በየዒመቱ ቢያንስ የአዱሰ መጤ ተውሳክ ክስተት መጋሇጥ እየተሇመዯ ነው፡፡ ይህንን ሁኔታ ከበርካታ 
ሁኔታዎች አንፃር መገንዖብ ይቻሊሌ፡፡ አንደ መግቢያው ከመጠን በሊይ ከፍት መሆኑና የፅፅዋት ነክ ቁሣቁስ 
(ማቴሪያሌ) መተሊሇፍ ቼክ አሇመዯረጉ፤ ሁሇተኛ፡ ከኢንቨስትምንት-ቱሪዛምና-ላልች ሁታዎች በርካታ ህዛብ 
ከውጭና ወዯ ውጭ መንቀሳቀሱ፤ ሶስተኛ፤ የሬጉሊቶሪ ተቋም መዲከም፤ አራተኛ፡ የአየር ሇውጥና መሰሌ 
ክስተቶች ተፅዔኖ ወዖተ.. ሉሆኑ ይችሊለ፡፡  

 አሁን ባለ ሁኔታዎች የምርት ዯህንነት አሳሳቢ ዯረጃ ሊይ እየመጣ ነው፡፡ አንዴ ምርት የሚመረትበት አካካቢን 
ጨምሮ ሇዯህንነት አዯጋዎች የመጋሇጥ ዔዴለ ሰፊ ነው፡፡ በከተማ የውኃ ምንጮች የሚመረቱ አትክሌቶች 
በከፍተኛ ኬሚካሌ መከሊከሌ የሚመረቱ የቲማቲምና መሰሌ አትክሌት ምርቶች፣ በአጋሊጭ መጓጓዣ ዴክመት 
ሇብክሇት ወይም መቆሸሽ የሚጋሇጡ አትክሌቶችና ፍራፍሬዎች፣ በኬሚካሌ ያሇአግባብ መጠቀም የሚጎደ 
ምርቶች፣ በመያዣ አሊግባብነት ሇብከሌት ወይም መበሊሸት የተጠጉ ምርቶች፣ የመጠቀሚያ ጊዚያቸው ጊዚ 
ገዯብ ያሇፉ ምርቶች ወዖተ..፣ አሁን ሊይ አሳሳቢ ሁኔታዎች ናቸው፡፡ ሇዘህም ማስተካከያ የተሰየሙ ተቋማት 
ምን ያህለን ዚጋ እንዯታዯጉት መገመት ያስቸግራሌ፡፡ 

 አሁን በዯረስንበት ዒሇም ግብርናው ተወዲዲሪ ነው የምንሇው አንዴም በአሰራር ባሀለ ምጥቀት ሲኖረው 
ሁሇተኛውም በምርት የተወዲዲሪነት ዯረጃው ነው፡፡ ሁሇቱም ጉዲዮች አንዴም ሁሇትም ሆነው ሉታዩ 
ይችሊለ፤ ዲሩ አንደ የላሊው ምክንያት ወይም ውጤት እንዯሆኑ መገንዖብ ያሻሌ፡፡  

 በእርግጥ የሚተነበይ ግብርናን ማዋቀር በተቻሇ መጠን የዖርፉን ተፅዔኖ ሚናም ማሳዯግ ይቻሊሌ፣ የገበያ 
መዲረሻን ማሇም ይቻሊሌ፣ የጥሬ ምርት ግብዒትን ምጣኔ ማመዙዖን ይቻሊሌ፡፡ በአጠቃሊይም ግብርናችንን 
በተወሰን የሚተነበይ ሇማዴረግ ብ አቅሞችና አብቂ ዖርፎችን ከዒሇም አቀፉ አሰራር ጋር እያቀናጁ መሄዯን፤ 
ሇዘህም መተንበያ መሳሪያዎችንና በቴክኖልጂ መታጠቅን ይሻሌ፡፡ 

 ሌውጠ-ባህሪ ምርቶች/ሌ.ባ.ም/ (Genetically Modified Organism =GMO) በዒሇም ሊይ በሰፊው መዋዔሇ-
ንዋይ ተመዴቦሊቸው ፕሮዲክቶች የፈሇቁባቸውና ስሇመስፋፋታቸው እየተሰበኩ ያለ ሲሆን መጠናቸውም 
ከጊዚ ወዯ ጊዚ እየጨመሩ መጥተዋሌ፡፡ ሌ.ባ.ም በእርግጥም ወሳኝ የግብርና ሊይ ፈተና ፈቺ የሚሆኑበትን 
ሁኔታ አሇ፡ አዯገኛ የተባሇውን የበቆል ቆርቁር ተባይ ሇይተው መግዯሊቸው፣ ሇአረም መዴሀኒት ስብለን 
/አኩሪ አተር/ እንዱቋቋም መገንባት መቻለ፣ የአፍሪካ ጓይ ትሌን ከጥጥ  ሇይተው በመግዯሌ መከሊከሊቸው 
እና በዘህም ምክንያት ከ150 ሚሉዮን ሄክታር በሊይ ማሌማት መቻለ የዖመናችንን የሰው ሌጅ ከፍተኛውን 
ባዮልጂካዊ መፍትሄ ግኝት ተብል ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ምዕራፍ ሰባት 

የዘርፉ የከፍታ መድረሻ ሃሳቦች 
 

ይህ ትውሌዴ የግብርናን ዖርፍ ችግሮች፣ ክፍተቶች፣ መሌካም ጎኖች ወዖተ.. ከምንጊዚውም በሊይ ተንትኖ 

የተቀመጠሇት ባሇ ጊዚ ነው፡፡ ሁለም ምክንያትና-ውጤት /cause-effect/ ግንኙነቶች በሚገባ ግንዙቤ 

የተወሰዯባቸውና ምክረ-ሃሳቦችም በየፈርጁ በስሇው የወጡበት ጊዚ ነው፡፡ አሁን ችግርን ሇማወቅ ጊዚ 

የሚወሰዴበት ጥናት ፈሊጊ አዯሇም፡፡ ይሌቁንም በየጊዚው የተቀመጡ ምክሮች፣ ትዔዙዜች፣ 

ማስጠንቀቂያዎች፣ ትኩረት ነጥቦች፣ ጥንቃቄ ነጥቦች ወዖተ.. እንዳት ተናብበውና ሀገራዊ ምዔራፍ ይዖው 

የትግበራ ሰትራቴጂ አውጥቶ የመተግበር ውጤታቸውን ማየት ይቻሊሌ? ነው የጎዯሇው፡፡ ችግሮቻችንን 

አውቀናቸዋሌ፣ መፍትሄዎቹንም በተወሰነ ይታዩናሌ፣ መንገደ ግን ቀሊሌ አሌሆንሌንም፡፡ የማካካሻና 

ማጣጣሚያ አሰራር ዴረስ መኬዴ አሇበት፡፡ ግብርና በቀሊለ የማይሰማው ነገር አዯሇም፣ ስሜት ህዋሳት 

አሇው ይሰማሌ፣ ይመሌሳሌ፣ ይታመማሌ፣ ይታከማሌ፣ ይዴናሌ፣ ይሞታሌ፡፡ ስሇነገው ትውሌዴ ሲባሌ 

አስገዲጅ ዯንቦችና ፖሉሲዎች ሳይቀሩ ወጥተው ወዯከፍታ ሇመዴረስ መዖርጋትንና መተግበርን 

ይጠይቃሌ፡፡ ይህ የመስዋዔትነት ትውሌዴ መሆን ጊዚ ያመጣሇት ገጠመኝ ይመስሊሌ፡፡ 

በርካታ ተቀዋዋሚና ተቃርኖሽ ሁኔታዎች በከፋበት ሁኔታ ውስጥ ሆነን እምርታን ማምጣት ስናስብ 

ተፈታታኝነቱ የትውሌደን ተወዲዲሪነት ብቃት መጠየቁን ይገነዖቧሌ፡፡ የሁኔታዎችን ሇውጥ ሇሚከታተሌ 

አሁን ሊይ መታዖብ የሚቻሌው፣ የሰው ቁጥር መጨመር ከተፈጥሮ ሃብት መካበት ጋር፤ የምርት ጥራት 

ዯረጃ ከኤክስፖርት ጋር፤ የእንስሳት ቁጥር ከመኖ ሌማት ጋር፤ የእንስሳት ብዙት ከምርታማነት ጋር፤ የሀገር 

ውስጥ ገበያ ዋጋ ከኤስፖርት ዋጋ ጋር፤ የአግሮ-ኢንደስትሪ ዯረጃውን ከጠበቀ  ምርት አቅርቦት ጋር፤ 

የምርት ፍሊጎት ብዙትና ጥራት ከአቅርቦት ጋር፤ የግብርና አመራረትና ምርት ከፍሊጎት ጋር፤ የግብርና 

ዔዴገት ከስራ ፈጣራ ችልታ ጋር ወዖተ.. በተቃርኖሽ አቅጣጫ እየሄደ/እያዯጉ አዛማሚዎችንና ፈታኝ 

ሁኔታዎች መሆናቸውን ይገነዖባሌ፡፡  

በላሊ ረገዴም ግብርና በመካፈሌ ሊይ የተመሰረተ ነው፡፡ ተባዮች፣ በሽታዎች፣ አረሞች፣ አየር ንብረት 

ሇውጥ፣ ምርትን ሇመቀነስና ዴርሻቸውን መካፈሌ ያዯርጋለ፡፡ ስሇዘህም ሰው ያሇውን የአዔምሮ ፀጋ 

ተጠቅሞ እነዘህን ሁለ ሁኔታዎች በማመቻቸትና ተፅዔኗቸውን ወዯቀኝ በመቀየር ዴርሻውን ማካበት 

ይጠበቅበታሌ፡፡ እናም የእነዘህ ሁሇት ሃይልች ትግሌ እንዱሁ እንዯተወጣጠረ ሚዙኑን እያቀያየረ መኖሩን 

ይገነዖቧሌ፡፡ 

ያዯገ ግብርናን ማዋቀር  
 

ከብ ተሌዔኮ ይሌቅ ወሳኝ ተሌዔኮ የያዖና የሚወጣ ተቋም ማስፈሇጉ አላ አይባሌም፡፡ በቅዯም ተከተሌ 

ህግጋት ተመርጠው የተወሰኑት ምርቶች /ፕሮዲክቶች/ መሰረታዊና ዖሊቂ እምርታ ሲያመጡ ላልቹ 

በቀሊለ መንገዲቸውን መከተሌ ይችሊለ፡፡ በላሊም አባባሌ ሇመወዲዯር ከፈሇግን በተወሰኑ የተመረጡ 

ግብርና ኮሞዱቲዎች ሊይ ዒይናችንን መጣሌ ግዴ አሇብን፡፡ ያዯገ የግብርና መዋቅር ሲባሌ በተሇመዯው 

መንገዴ የሚከፈቱ ዲይሬክተሪዎች፣ ክፍልች/ዱፓርትመንቶች/፤ መምሪዎች ጉዲይ ብቻ ሳይሆን ይሌቁንም 

የንግዴ/ቢዘነስ/ ባህሪ ያሇው ባሇ-ዔሴት ፕሮዲክቶችን ማዔከሌ ያዯረገ ትኩረት ያሇውና ውስን ተሌዔኮ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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የሚወስዴ በተወዲዲሪነት መርህ አጋዥ ፀጋ ሊይ የተመሰረተ የግለና ፐብሉክ ሲስተምን ያያያዖ አሰራርን 

ማስፈንን መሰረት ያዯረገ በስፔሻሉቲ ምርት አስከዲር የሚያዯርስ አዯረጃጃት እንዯማሇት ነው፡፡ 

በፕሮገራም ተሌዔኮ ትግበራን አዴማስ ወሰን ውስጥ መተግበር ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ዋና ጥቅሙ ሀገራዊ 

አንኳር ግብን ማሳካት ማሇት ስሇሆነ ነው፡፡ 

ያዯገ መዋቅር መሰረቱ በክህልቱ ያዯገ የሰው ሃይሌ የሚያዋቅረው፣ የራሱ አምራች፣ አቅራቢ፣ የስራ 

መሌክዒ-ምዴራዊ ክሌሌ የምርት ሽግግር ያሇው ሆኖ፡ ዋነኛ ተሌዔኮውም ሌክ እነ ሳምሰንግ ኮሪያን፣ ቶዮታ 

ጃፓንን፣ አኩሪ አተር ብራዘሌን፣ ስንዳ ካናዲን እንዲስጠሩት ሁለ ወዯ መጠራት መንጠራራትና መንካት 

ነው፡፡ አሁን ሊይ የቡና አዯረጃጃት ውስጡ ከተሸሻሇ ወዯዘህ ቁመና ሇመዴረስ ዔዴሌ ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

ላልችም እንዯ ጤፍ፣ ቅመማ ቅመም፣ ወተት፣ ስጋ፣ ጥራጥሬ፣ ቅባት ሰብልች፣ ውኃ፣ የመሳሰለት ወዯ 

ፈሇግነው ከፍታ ሇማዯግ ዔዴሌ ይኖራቸዋሌ፡፡  

ፕሮግራሞች የትኩረት ግብን ሇመወጣት በፕሮጀክት አኳኋን የሚተገበሩና፣ በዘህም የየራሳቸው ዐዯተ-

ዔዴሜ ተበጅቶሊቸው በአስፈሊጊ ክህልት እየተመሩ በነፃነት (autonomous) ሆነው እንዱሰሩ ማመቻቸት 

ያሻሌ፡፡ የስራ ሃብት ማፍራት፣ የአጋርነት (partnership) አሰራርን ማስፈን፣ የተመነዯገ የግብ ትኩረት 

ማበጀት፣ ራሱን ሇማውጣት የሚወስን ማኔጅመንት ያሇው፣ የሰው ሃይለን በተወዲዲሪነት የሚያሰሌፍ 

ወዖተ.. መያዛ ይችሊሌ፡፡ ሇአንዴ ሰራተኛ መቀጠር ዋስትና ሳይሆን ህይወት ማሻሻያ ግን ዯግሞ ውዴዴር 

መሇኪያው እንዯሆነ የሚያሳይ አሰራርን የማስፈን፡፡ ሇአንዴ የአፈፃፀም አሇቃ መወሰን ማወቅና መቻሌ 

ማንም ጣሌቃ የማይገባበት ሉሆን ማስቻሌ፡፡ በዘህም ስር የፕሮግራሞቹ ዛርዛሮች በፕሮጀክቶች 

የሚቀረፁ ሆነው የፕሮግራሞቹን ስኬት በዛርዛር ይፈፀምባቸዋሌ፡፡  

ሇዘህ አሰራር ሀሳብ መነሻ የሚሆኑት በፕሮጀክት ዯረጃ እየተቀረፁ የተካሄደ ባይሊተራሌ ወይም መሌቲ 

ሊትራሌ ፕሮጀክቶችና ፕሮገራሞቸ ጥሩ ማሳያ ናቸው፡፡ ብውን ጊዚ እንዯ ምሳላ ወይም ፓይሇት 

የተሞከሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ፕሮጀክቶች ሇምን ወዯመንግስታዊ ፕሮግራምነት ተወስዯው በተግባቢ 

መንገዴና ሁኔታ የስራ መርህ አይሆኑም ብል ከመጠየቅ የሚነሳ ያሻሌ፡፡ ሇብዎቹ ያሇፉ ፕሮጀከቶች 

በርካታ ባሇስሊጣናት እንዲወዯሷቸው ሁለ፣ መዯበኛ ፕሮግም ሆነው ቢገቡ በስፋት ሇመተግበር ብቻ 

ሳይሆን ነባሩን አሰራር ተፅዔኖ በማዴረስ ሇመሇወጥና ውጤታማነት ሁነኛ መሳሪያ ሉሆኑ ይችሊለ ተብል 

ይታመናሌ፡፡ 

የተመረጡ የግብርናውን አውራ ፕሮግራሞችን  
በከፍተኛ ማሟሊት መተግበር  
 

እስካአሁን የአረንጓዳ ምርታማነት አብዮት በእስያ፣ የርጥበት ጥበቃ ግብርና አብዮት በአውስትራሉያ፣ 

ነጭ የግብርና አብዮት በኮሪያ፣ የግብርና ባዮቴክኖልጂ አብዮት በምዔራባውያን ነጥረው የወጡ ሇወጥ 

አሻጋሪ ክስተቶች ሆነዋሌ፡፡ አብዮቶቹ በቴክኖልጂና ቀዴሞ መገኘት መርህ ሊይ ተመስርተው የተከወኑና 

በዱዙናቸውም ተያያዥና ወዯዖሇሇ ጥቅም አሸጋጋሪ እንጂ የማይበጠሱ መሆናቸውን እናያሇን፡፡  ኢትዮጵያ 

አስካሁን የየትኛውንም ዖርፍ የግብርና አብዮት አሊገኘችም/አሊካሄዯችም፡፡ ይህ ማሇት በመሰረታዊነትና 

በዖሊቂነት ተሻግሮ  ያሸጋገረ የምርታማነት ግኝትን በማምጣት ስናየው ነው እንጂ፡ ሀሳቡን በዖመነ ዯርግ 

የነበረው የባህሌና ምርት የዔዴገት ዖመቻ፣ በኢህአዳግ የተሄዯበት የምርጥ ተሞክሮ ማስፋፋት የየራሳቸው 

ምሌክቶች እንዲስቀመጡ መርሳት አይቻሌም፡፡ አሁንም የመረጠች አትመስሌም፣ ስሇዘህም ግብርና 

በጅምሊ የሆነበት ሁኔታ ይታያሌ፡፡ ብርዔና አገዲ ሰብሌ-መር የሆነው ሰብሌ ሌማት በምርት ዯረጃው ከእጅ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ወዯአፍም ቢሆን የውዳታ ግዳታ ምርጫ ሆኖ አሇ፡፡ በአትክሌትና ፍርፍሬ ያሇውን ሰፊ ገበያ፣ በጥራጥሬ 

ያሇውን ሌዩ ገበያ፣ በቅባት ሰብሌ፣ በእንስሳት ያሇውን ሌዩ ጥቅም፣ በቅመማ ቅመምና ኸርብስ ያሇውን 

ሃብት ባየ ሁኔታ በቴክኖልጂ ጣሌቃ ገብነት ተዯግፎ የተሰራ ብሄራዊ የመወዲዯሪያ ትኩረት ነጥብ አጅግ 

ውስን ነው፡፡ ይህንን የሚያግ ተቋማትም በዯካማ አቅምና ውስን ውጤት ሊይ የሚገኙ ናቸው፡፡ 

ይሌቁንም ዔዴሌና ሁኔታን የተከተሇ አሰራር ስሇሆነ ወዯ አብዮት መቀየር የሚችሌ የሇውጥ መዯሊዴሌ 

አሌተፈጠረም፡፡ ቡናን ብናይ እንኳ በሰው ጣሌቃ ገብነት ከመጣው ሇውጥ ይሌቅ በተፈጥሮ ዴጋፍ 

ያመጣው ጥቅም ሚዙኑ ይዯፋሌ፡፡ የገበያ ክፍያውንም ይሁን በገበያ መቆየታችንን የሚያረጋግጥ የዴርዴር 

ገበያ ሁኔታን በየትኛውም ሰብሌ አሌያዛንም፡፡ ዲሩ የካናዲን፣ አውስትራሉያን፣ አሜሪካንን፣ ብራዘሌን፣ 

ሩስያን፣ እስራኤሌን ወዖተ.. የሰብሌ ምርት ገበያ አገባብ ቢታይ ከእኛ በእጅጉ በተሇየ ገበያን ፈጥረውና 

ተጫውተው እንዯሚሰሩት ስናይ የኛን ሩቅ እንዴናይ ብቻ ሳይሆን እንዴንወጣም ይረደናሌ፡፡ 

ከሊይ በተወሰነ ዯረጃ ሇማሣየት እንዯተሞከረው የዖርፉ አወቃቀር ኢትዮጵያ ያሎትን ከፊት መሰሇፊያ 

ፀጋዎች በመፈሌቀቅና በተመረጡትም ፈጥኖ በመውጣት ዒሇም ዒቀፋዊ ተወዲዲሪነቷን ብልም ጥቅሟን 

ማስጠበቅ ማስቻሌ ነው፡፡ ሇዘህ ሁኔታ ዔውን መሆን የምንወዲዯርባቸውን መሇየት፣ የዴርጊት መስመር 

ውስጥ ማስገባት፣ የትግበራውን ሃይልች መሇየት፣ የቴክኖልጂ ክፍተቱን ማሰስ-ብልም ማስሊትና፣ 

የግብዒትና በተሇየም የሰው ሃይለን ብቃት ማዴረስን ይጠይቃሌ፡፡ የተወሰኑ ዖርፎች/ፕሮግራሞችና 

ፕሮጀክቶች ተመንጭቆ መውጣት ላልችን በንዛረት ሃይሌ መሳቡ ስሇማይቀር ሇአተገባበር ሁነኛ 

አቅምንና ጥበብን ማመቻቸት ዖዳ ነው፡፡  

ስሇዘህም የተመረጡቱ ፕሮግራሞች የታሇመሊቸውን ግብ እንዱመቱ በቢዛነስ ፅነሰ-ሃሳብና የመፈፀም 

ነፃነት ተሊብሰው ተቋማዊ መሰረታቸውን እንዱይ ብልም ተፅዔኖ ቶል እንዱያመጡ እንዯ ኢንደስትሪ 

ሉገነቡ ይገባሌ፡፡ ይህንን ሃሳብ ስናነሳ መመሌከቻ መስታወታችን አሁን ሊይ ያለ ፕሮግራሞች ወይም 

ዖርፎችን የአተገባበር ዲተኝነት ከመሇየት ነው፡፡ ሇምሳላ ያህሌ ኢትዮጵያ በቀሊለ ስነ-ምግብና ገበያን 

ሌታሸንፍባቸው የምትችሊቸው አንዯ አትክሌትና ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ፣ ቅመማ ቅመም፣ ወተት፣ ዔንቁሊሌ፣ 

ስጋ ወዖተ.. ብ የተባሇሊቸው ግን ዯግሞ መዴረስ ከሚችለት ውስን መንገዴ ብቻ የተጓ እንዯሆኑ 

ይታወቃሌ፡፡ ሇምን? ኢትዮጵያ በየትኞቹ የግብርና ፕሮግራሞች ቅዴሚያ ወስዲ መምራት ትችሊሇች? 

በእርግጥ አስካሁን በዘህ ረዴ የተዯረጉ የተሇያዩ ውጥኖች የት አዯረሱን? እንዳት እንቀጥሌ? 

በመሆኑም ፕሮግራሞች ከተቀረፁ አይቀር የተሟሊ የአፈፃፀም አካባቢን በማበጀት ውጤት እንዱሰጡ 

መከታተሌ ይሻሌ፡፡ ይህም ከመነሻ አስከ መዴረሻ ያለ መሰናክልችን ሁለ ሇመፍታት አቅምን ማበጀት፣ 

በላሊም ቃሌ ችግሮች ከመምጣታቸው በፊት ከተፈቱ ጏማው መሽከርከሩን ይቀጥሊሌ፤ ዲሩ ግን ከተከሰቱ 

በኋሊ መፍታት ማቆምንና ማስነሳትን ስሇሚጠይቅ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍሊሌ፡፡ ይህም ማሇት በመካከለ 

ኢንደስትሪው ሉቆም ይችሊሌ፣ ገበያው ሉያሌፍ ይችሊሌ፣ ዯንበኛ እንጥሊሇን፣ ስራም ሰራተኛም 

ይስተጓጎሊሌ እንዯ ማሇት ነው፡፡ እናም የትግበራ ከባቢ ሙለነት ብ አክሳሪ ነገሮችን ይከሊከሊሌ፡፡ 

ተገቢ ኢንቨስትመንት ሇዘርፎች ምሊሽ ሰጭነት ማቅረብ  
 

አሁን ሊይ ባሇው ሁኔታ የአንዴ ብር ኢንቨስትመንት ምን ያህሌ ብር ይመሌሳሌ? ተብል ቢጠየቅ የተሇያዩ 

ምሊሾች እንዲለት መገንዖብ አንችሊሇን፡፡ እንዯየኮሞዱቲው ተሇያይነትና እንዯ ወቅቱ ገበያ ምሊሹ አክሳሪ፣ 

ሇውጥ የሇሽ፣ አትራፊ ወይም ከፍተኛ አትራፊ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ግብርናችን በብ መሌኩ 

የኢንቨስትመንት ጉዴሇት አሇበት፡፡ እንኳንስ ከእጅ ወዯአፍ በሚኖረው ገበሬ ይቅርና በኢንቨስትመንት 
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መሌክ የተያ ማሳዎች እንኳን በቂ ኢንቨስትመንት አያገኙም፤ ስሇዘህም ያነሰ ምሊሽ መስጠታቸው 

እውነት ነው፡፡ ኢንቨስትመንት ሲባሌ ገንዖብ ብቻ ሳይሆን ከእሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሙያዊ፣ ቁስአካሊዊ፣ 

መሰረተ-ሌማታዊ፣ ፕሮግራማዊ አሰራር ወዖተ.. ጉዲዮችን ያካትታሌ፡፡ በመቀናነስ ኢንቨስትመንት አሰራር 

የተቀነሰ ውጤት ማግኘትን ያስገዴዲሌ፡፡ ይህም በምሊሹ ሀብትን በአግባቡ ካሇመጠቀም ሇሚፈጠር 

ክስረት መዲረጉ ግሌፅ ነው፡፡ ስሇሆነም በቂ ኢንቨስትመንት ከተገቢ ማኔጅመንትና የፖሉሲ ማመመቻቸት 

ሁኔታዎች በጥሩ በተገናኙ መጠን ውጤቱን ማየት አይከብዴም፡፡ 

ሳይንስ ወሇድ ዘረ-መል መር መሻሻሎችን  

ሇግብርና ልማት ማተኮር 
 

የጀነቲክ ሀብት ተሇያይነትንና ከእነዘህ ውስጥ በማቀናበር አሊምቶ ወይም መርጦ ከፍ ያሇ ውጤትን 

ማግኘት የተሇመዯ ባህሌ ነው፡፡ የጀነቲክ ሀብት ሌማት በዒሇም ዯረጃ ጣራ ነክቷሌ፡፡ የጀነቲክ ሌማት 

ብቻውን ሳይሆን ከሚፈሌገው አካባቢና አያያዛ ጋር ሲገናኝ ተዒምር ይሰራሌ፡፡ በቀን ከ50 ሉትር በሊይ 

ወተት፣ በዒመት ከ300 ዔንቁሊሌ በሊይ ከአንዱት ድሮ፤ በሄ/ር ከ300 በሊይ ኩንታሌ በቆልኧ በሄ/ር ከ150 

ኩ/ሌ በሊይ ስንዳ፣ በሄ/ር ከ1000ኩ/ሌ በሊይ ዴንች፤ ግንዯ ቆርቁር ተባይ የማይበሊው በቆል ወይም ጥጥ 

ወዖተ.. በዘሁ የጀነቲክ ሌማት የመጣ የምርት እመርታ ነው፡፡  ይህ ሲታሰብ እጅግ አነስተኛው መሬት 

ፍሊጎታችንን ሇመመሇስ በቂ ነበር ማሇት ነው፡፡ በአጭሩ ሳይንስና ኢኖቬሽን ያሊቸው ቃሌኪዲን 

የማያሌቅ፣ ወዯ ሊይ የሚያዴግ ገና ያሌተነካ ሰፊ መንገዴ እንዲሇ ማየት መዲሰስ ማስቻሌ ነው፡፡  

የእስካሁኖቹ ጀነቲካሌ መሻሻሌ ውጤት የሆኑት ከ1000 በሊይ የሰብሌ ዛርያዎች እነዘህን ሀሳቦች ያያዖ 

ነው፡፡ ዲሩ ግን መታየትና መስተካከሌም ያሇበት የዛርያዎቹ በጥቅም መስጠት የተፅዔኖ ዯረጃ መሇያየት 

አሳሳቢና የወዯፊቱን ምርምር ፕሮግራም መጪ ግኝቶችን ከአሁኑ እንዴናያቸው ያስገዴዯናሌ፡፡ 

ምክንያቱም በግለ ዖርፍ ያለ ዛርዎችና በመንግስታዊ /ፐብሉክ ዖርፍ/ ያለትን ስናወዲዴር በጥቅም ሰጥቶ 

ማሇፍ ዯረጃ ትሌቅ ሌዩነትንና ኢንቨስትመንት ምሊሽ ሰጭነትን እናያሇን(ስዔሌ 33)፡፡ በስዔሌ 33 

የተመሇከተው ጉዲይ በሰብለ አዋቂዎች ሙያዊ ግመገማ ግምት ሊይ የተመሰረተ ሲሆን የሚያሳየውን 

ተሇያይነት ከነትርጉሙ ማሰብ ያሻሌ፡፡ ይሁን እንጂ በዘህ አጀንዲ ሊይ የተሰራ ጥናትዊ መረጃ ስሇላሇ 

የተሻሇ አማራጭ መቅረብ አሌተቻሇም፡፡  ዋናው መሌዔክት ግን ኢንቨስትመንት ምሊሾቹን በማጤን ሊይ 

ቢሆን ይመከራሌ፡፡ የገዢ ዛርዎች አባዚ በየኮሞዱቲው በእጅጉ ይንፀባረቃሌ፣ ስሇዘህም ላልች ዛርያዎች 

አስፈሊጊውን ጥቅም ሳይሰጡ የሚያሌፉበትን ነገር መገንዖብም አንደ ጉዲይ ሆኖ፤ እንዳትስ ሁላም 

አዱስና አሸናፊ ቴክኖልጂ ማምጣት ይቻሊሌ? ብል ሇማጠየቅ ይኮረኩራሌ፡፡ በዘህ ረገዴ የዛርያዎች 

መተካካት ስርዒት ክፍተቶች እንዲለ በውሌ እንገነዖባን፡፡ በየዒመቱ የሚወጡ ዛርያዎች በእንዳት ሁኔታ 

ሇመተካትም ይሁን ሇመሳሇጥ ወይም ሇማሰባጠር እንዲሇባቸው አሰራር ስርዒት ሉበጅ ይገባሌ፡፡ 

ከስዔሌ 33 ናሙና ሰብልችን (ስንዳ፣ ቡና፣ በቆል፣ ቦልቄ፣ ማሽሊ፣ ሽምብራ) መሰረት ያዯረገ ግምገማ 

ስናይ የዛርያዎቹ ከግማሽ በሊዩ ከአማካይ የተፅኖ በታች አገሌግልት ሰጥተው ያሇፉ  ወይም በማሇፍ ሊይ 

ያለ ናቸው፡፡ ይህም ማሇት በጥቅሌ አነጋገር በሚፈሇጉበት ቦታ ሁለ አሌዯረሱም ወይም ዯርሰው 

አሌተመረጡም ወይም የዖርና ኤክስቴንሽን ዴጋፍ የሊቸውም ወይም ከበፊቶቹ ገዢ ዛርያዎች አንፃር 

ሲታዩ አሊሸነፉም ወይም የገበሬ/ገበያ ተፈሊጊ ባህሪት (traits) በበቂ አሌያም ወይም ፕሮሞሽን 

(ማስተዋወቅ) ስራው እክሌ ነበረበት ሇማሇት ሲቻሌ ዋናው ጉዲይ ግን በአምራቹ ዖንዴ ዛርያው የአሸናፊ 

ሞገስ አሇማግኘቱ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይህም ወዯማሻሻያ ፕሮግራሙ ጥንካሬ የሚመሌሰን ጉዲይም ሲኖረው 

የዘህ አንዴምታ ዯግሞ ምርምሩ በሚያዯርጋቸው የፕሮዲክት ማመንጨት/መቀመር/ ስራ ሊይ 
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መሇኪያዎቹንና ማህበረሰባዊ ፍሊጎተ-ተሇወዋዋጭነቱንና አዲጊነቱን በተነተነ ሁኔታ ሉያይ እንዯሚገባው 

ያሳስባሌ፡፡ ከምንም በሊይ ሉሰመርበት የሚገባው የሁሇገባዊ ቴክኖልጂው ሌዔሌና ወሳኝ ጉዲይ መሆኑን 

ነው፡፡ አምራቹ አንዴን ቴክኖልጂ በአንዴ መሇኪያ ብቻ ስሇማይመዛነው ብ መሌስ የያዖ ባህሪ ጥንቅር 

የያዖ ዛርያ ቀዴድ ሇማውጣት የሚገዯው ሰበብ እንዯላሇ ከነቁንጮ፣ ቢ.ኤች 660፣ ቁብሳ፣ ዒሇማያ፣ 

ሜክሲካን142፣ አረርቲ፣ ጉዯኔ፣ ኔሪካ 4፣ ቦምቤ ሬዴ፣ ወዖተ.. በሊይ ማሳያ ታሪክ የሇም፡፡ 

የጀነቲክ ሃብት ሲባሌ ሇመሻሻለ ምክንያት የሆኑ ተሇያይነቶች የማግኘት ጉዲይም ነው፡፡ የታወቀ ጀነቲክ 

ሃብት ሌክ በሳጥን እንዲሇ ገንዖብ ይቆጠራሌ፤ አውጥቶ መጠቀም ይቻሊሌና፡፡ የጀነቲክ ሃብት 

የለአሊዊነትም መሰረት ሇሆን ይችሊሌ በሇማበት መጠን፡፡ በዘህ ረገዴ ኢትዮጵያ ያሊትን ብዛሃ-ህይወት 

ሇመጠቀም መጀመሪያ ያለትን እመርታ ፈጣሪ ብዛሃ ሃብቶች ሇይቶና ተንትኖ ስርዒት አስይዜ ማስቀመጥ 

/መንከባከብ/ ይገባታሌ፡፡ ይህም ሇእኛ ብቻ ሳይሆን ሇላሊው ዒሇምም ጠቀሜታ መስጠት አስኪችለ 

መታሰብ አሇበት፡፡ እንዯሚታወቀው ከአንዴ ክፍሇ ዖመን በፊት ቫቪልቭ የተባሇው ዛነኛ የብዛሃ-ህይወት 

አባት የዒሇምን የጀነቲክ ሃብት ተሇያይነት ሲያጠና ከመዖገባቸው ስምንት ማዔከሊት አንዶ ኢትዮጵያ ነች፡፡ 

ስሇዘህም ሀሊፊነቷ ከራሷ አሌምቶ መጠቀም አሌፎ የዒሇምንም ጉዲይ በሞራሊዊ-ግዲጅ እንዯያዖች 

ሉታሰብ ይገባሌ፡፡ የሆነ ሆኖ ባሇፈው አንዴ ክፍሇ ዖመን /ዖመነ-መራቆት/ ጊዚ ውስጥ የሀገሪቱ የተፈጥሮ 

ገፀ እና ከርሰ ስነ-ህይወታዊ ሀብት ምን ያህለ ሊይመሇስ  በፍጥነት እንዯጠፋ ማንም በቂ መረጃ 

የሇውም፡፡ ሇምሳላ  በሰብሌ ማሻሻሌ ምርምር ከመረጣ ጋር በመያያ ሳቢያ ብቻ የብዎቹ ሰብልች 

ተፈጥሯዊ ተሇያይነት ከ90 በመቶ በሊይ  እንዯጠፋ ብዎች አሳውቀዋሌ፡፡ 

የጀነቲክ ሃብት ጠቀሜታቸው በምርት፣ በሌዩ ሌዩ ስነ-ምግባዊ ይዖት፣ በመዴሃኒትነት፣ በመዛናኛነት፣ 

በኮስሞቲክስ ኢንደስትሪዎች፣ ሇቴራፒዩቲክ ወዖተ.. ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሀገሪቱ በዘህ ረገዴ ከትሊሌቆቹም 

ይሁን ከጥቃቅኖቹ /ረቂቅ-ዖአካሊት/ ሀገራችን በቢሉዮን የሚቆጠር ሃብት ሌትሰበስብባቸው የምትችሊቸው 

የተፈጥሮ መታዯሌና ሰፊ ያሌሇሙ ዔዴልች አሎት፡፡ ከዒሇም ጋርም በቀሊለ ሇመወዲዯር የሚያስችለ ብ 

ማዯግ የነበረባቸው ኋሊ ቀር ነባራዊ ሁኔታዎች ይስተዋሊለ፡፡ በእርግጥ ይህንን አቅም ውስንነነት በመሻገር 

ወዯ ዔዴሌነት ሇመቀየየር በሙያ የተዯገፈ ስራንና ዔውቀትን ተከታታይ ኢንቨስትመንትን እንዯሚጠይቅ 

ግንዖቤ ይሻሌ፡፡ 

የባዮቴክልጂ ክህልቶችና አሰራሮች ጥቅም ሊይ በዋለ መጠንም ያሇን ብዛሃ-ሀብት ሇመበዛበዛ ሁነኛ 

መሳሪያ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ሞሇኪዩሊር ብሪዱንግ ተብል በሚጠራው ብሂሌ ብ መራመዴ ይቻሊሌ፡፡ 

ዖዳው በቀሊለ የማይገኙ ወይም መዖዋወር የማይችለ ባህሪያትን ከአንደ ወዯ ላሊኛው በማዙወር 

ጠቀሜታን በማጉሊት ያግዙሌ፡፡ ይህ የረቀቀ የጀኖሚክስ ጥበብ በእርግጥም የሚጠይቃቸው የራሱ የሆኑ 

መሰረተ ሌማቶችና ሀገሪቱ በዖርፉ ሌማት ያሊትን አመራር መሰረት ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

በዩኒቨርስቲዎቻችን እንዯተጀመረበት የሁሇት ሶስት አስርታት ዔዴሜ አሁን ሊይ ይህ ስሌት ውጤቱ ተፅዔኖ 

አዴራሽነት ሊይ መዴረስ በቻሇ ነበር፡፡ የሆነ ሆኖ በቲሹ ካሌቸር ረገዴ ያለ ወዯ ኮሜርሻሌ መሻሻልች 

መጠቀስ ያሇባቸው ናቸው፡፡ 

 

 

 

 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[138] 

ስዔሌ 33፡ ዋና ዋና የመስክ ሰብልች ዛርያዎች ሙያዊ የተፅዔኖ ዯረጃ ግምት፡፡ 0 ፣ 1 ዛቅተኛ /ሼሌፍ/ 

ሲያመሇክት፡ 10 ዯግሞ ዛርያው ሇምቶ እጅግ ከፍተኛ ማህበራዊ-ኢኮኖሚ ተፅዔኖ መዴረስን 

ያመሇክታሌ፡፡ ኤክስፐርታዊ ግምቱ የራሱ የሆነ እጥረቶች ቢኖሩትም ዲሩ ግን ዛርያዎች ሁለ 

ወሳኝ አገሌግልት እንዲሊሳዩ በማመሊከቻነት ሇማገሌገሌ ይችሊሌ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 

 

[139] 

 

የዓሇምን የግብርና ስልጣኔ የመተንተንና የመቅዳት  
ኢንተሉጀንስ ማዯራጀት ወሳኝነት 
 

በግብርና ቴክኖልጂና በግብርና ስሌጣኔ መካከሌ ሌዩነት አሇ፡፡ ስሌጣኔ ሁለን አቀፍ ስነ-ምግባርን፣ 

ክህልትንናና ባህለን መሊበስን ሲይዛ ቴክኖጂው ዯግሞ ከግኝቶቹ አንደ ቢሆን ነው፡፡ የግብርና ስሌጣኔ 

እያዯገ ነው ከተባሇ የራሱ የሆነ ጠኢንተሉጀንስ ስርዒት ታስቦበት በመዋቅር ማዯራጀት ወሳኝ ነው፡፡ ይህ 

የላሊውን ዒሇም ርምጃና ቴክኖልጂ ይዜታ ሇመገምገም፣ ብልም የእኛን አካሄዴ ሇማስተካከሌ የሚያግዛ 

ዩኒት በእርግጥም ስሌጣኔንንም ይሁን ቴክኖልጂን ሇመቅዲት ትሌቅ መዯሊዴሌና መሳሇጥን ይፈጥራሌ፡፡ 

ላሊው ዒሇም ገበያ ሊይ ምን ይዜ በምን ጥረት ዯረጃ እንዯሚወጣ ያሊወቀ ሀገር የራሱን ሇመሸጥ ዔዴሌ 

ካሌሆነ በቀር ይቸገራሌ፡፡ የሰሇጠነ ሃይሌ ሲኖር ስሌጣኔን መቅዲት ይቻሊሌ፣ እናም ማን ምን ይቅዲ 

ተብል ማየቱና ማዖጋጀቱ ራሱን የቻሇ ስራ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በግብርናው ክፍሇ ኢኮኖሚ እጅግ በርካታ 

የሚቀደ ቴክኖልጂዎችም ይሁኑ ስሌጣኔዎች በዒሇም ሊይ አለ፡፡ አነዘህን ሀብቶች ወዯሀገራችን 

ሇመጠቀም ስሌት የያዖና ስርዒት የተበጀሇት የማስገባት ማዴረግ ከምንችሇው አንፃር ይህ ነው የሚባሌ 

ሁኔታ የሇም፡፡ በእርግጥ ከዘህ ፊት በ1990ዎቹ  አጋማሽ  በግብርና ሚኒስቴር መሪነት በዖመቻ ሳይቀር  

በርካታ ብም ያሌተሳኩ ጥረቶች፤ ኋሊም በኢምባሲዎቻችን ሳይቀር በመጠቀም የተሞካከሩት ጥረቶች 

የመንግስትን ፍሊጎት ቢያሳይም፣ ዲሩ ግን መሬት ሊይ ዯርሶ የመጣው ተፅዔኖ ከታሰበበት አንፃር አጅግ 

ውስን ነበር፡፡ ሇምን? ፍሬ ያሌሰጠበት ዋና ምክንያትም፡ በብ ሁኔታዎቹ አዱስና በስሜት የተገባባቸው፣ 

የፖሇቲካ ፍጆታ ባሇፈ ቴክኒካዊ አዯረጃጀትን ጨምሮ በዔውቀትና ዔቅዴ አሇመመራታቸው፣ እንዱሁም 

ተቋማቱ ከትዔዙዛ ማስፈፀም ባሇፈ በቂ ትንተናና ተወዲዲሪ አቅም ሳያበጁ ስሇገቡበትም ነበር ማሇት 

ይቻሊሌ፡፡ ስሇዘህም ገብተው የነበሩት ዛርያዎች/ቴክኖልጂዎች/ ብዎቹ እጥረት/defecit/ የነበረባቸው፣ 

መሊመዴ የተሳናቸው፣ ካለን ያሌተሸለ፣ ምንአሌባትም የአንዲንድቹ ምንጫቸው ያሌታወቀ ስነ-ምግባሩን 

በሳተ የአጋጣሚ ሽያጭ ሸቀጦች ዔዴሌ ሆነው ስሇገቡም ጭምር ነበር፡፡ ይህ ታሊቅ ዔዴሌ ስርዒት 

ተበጅቶሇት፣ ተዯራጅቶና ዔቅዴ ተይዜሇት ሉሰራበት ይገባሌ፡፡ በአጭር ወዯፊት ሇመሄዴ ብቻ ሳይሆን 

በአቋራጭ ሇመራመዴ ሁነኛ መንገዴ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

ከእነዘህ ሀገራዊ ትምህርቶች የተቀሰሙ ዋና ዋና ጉዲዮችን በማናጠብ በዔውቀትና አዯረጃጃት ሊይ 

ተመርኩዜ ይህንኑ የቴክኖልጂ ስሌጣኔ ማስገባት ወይም መሸመት ስራ በትኩረት ሉኬዴበት ይገባሌ፡፡ 

ባሇፈው ሇማሳየት አንዯተሞከረው በየዒመቱ የሚከሰቱ አዱስ መጤ ተውሳክ ወረርሽኞች የሚያመሇክቱት 

ነገር ቢኖር ሇሰብሌም ይሁን ዯቂቀ-ዖኣካሇት ዛውውር ምንም ቁጥጥር ማዴረጊያ ነጥብ አሇመኖሩን ወይም 

ዯካማ መሆኑን ነው፡፡ ስሇዘህም ጎጂዎቹ የሚመጡትን ያህሌ ጠቃሚዎቹን ቴክኖልጂዎች ማስገባት 

ቢቻሌ ጥቅሙ በተቃራኒ መንገዴ የሚካካስ ይሆናሌ፡፡ ከ4-18 ዱግሪ ሰሜን ሊይ በተሇየ የተፈጠረችው 

ሀገራችን የዒሇምን በርካታ ተሇያይነት ብዛሃ-ህይወት ማሊመዴ የምትችሌ ባሇ ብ ስነ-ምህዲር በመሆኗ 

የተሇያይነት ማዔከሌ ሆና ረጅም ሄሚስፌር መስመሮች የሚሸፍኑ የዔፅዋት ዒነቴዎችን ማሊመዴ  

የሚያስችሌ (ምንአሌባትም የዒሇምን ግማሽ በሊይ ዒይነቴዎችን) ተፈጥሯዊ አቅም ያሊት ነች፡፡ 

በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የዱያስፖራ ጉዲይ ክትትሌ ዲይሬክቶሬት እንዲሇ ሁለ የውጭ ቴከኖልጂና 

ስሌጣኔ ማስገባት ተከታታይ ባሇቤት በማበጀት በእርግጥም ሀገራዊ ጥቅምን ማሳዯግ ይቻሊሌ፡፡ 

አንዯሚባሇው ቡና ከሀገራችን ሄድ ከሆነ ላልችን ቀዲሚ ሻጭና ተጠቃሚ ያዯረጋቸው፣ ጤፍን በተሇየ 

ሇመነገዴ ያስቻሊቸው፣ የቫይረስ ተከሊካይ ገብስን ላልችን የታዯጋቸው ወዖተ.. ሲታይ ታዱያ ሇምን? 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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እኛስ ያሰኛሌ፡፡ በላሊም ረገዴ በኢንቨስተሮች አማካኝነት እስካሁን ከመቶ በሊይ የሰብሌ ዛርያዎች 

ተመዛግበዋሌ፡፡ ከእነዘህ ውስጥ ምናሌባት ከ15 በመቶ በሊይ ሌማት ውስጥ አሌገባም፣ ሉታሰብበት 

የሚገባ ጉዲይ ነው፡፡ በእርግጥ ዙሬ ሊይ ወሳኝ የህሌውና ሰብሌ የሆኑትን እንዯ ስንዳ፣ በቆል፣ ሩዛ፣ 

ቦልቄ፣ ዴንች፣ ሙዛ ወዖተ.. ስናይ የዒሇምን በረከት ሀገራቸን በሚገባ እንዯተካፈሇች እንመሰክራሌን፡፡ 

ስሇዘህ በዋነኛነት በአትክሌትና ፍራፍሬ፣ በቅመማ ቅመም፣ መስክ ሰብሌና ጥራጥሬዎች ብ ወዯፊት 

ማስኬዴ የሚችለ ዔዴልች እንዲለን መረዲት ይቻሊሌ፡፡ በዒሇም ሊይ በሰፊው የሚነገደትን እንዯ ካካዎ፣ 

ጎማ ዙፍ፣ ቴምር፣ ሆፕ/የቢራ ጌሾ/፣ ኮከነት፣ ፓሌም ኦይሌ፣ ወዖተ.. ሇማሌማት ምንም የሚቸግር 

ተፈጥሯዊ ሁኔታ የሇም፡፡ ሁለም ግን የየራሳቸው ዔውቀት መራሽ አሇማም መጠየቃቸው ካሌሆነ 

በስተቀር፡፡ 

የተከሇሇና ተተንባይ ግብርናን ማካሄድ   
 

ግብርናችን ከሇሊ ይፈሌጋሌ፣ ግብርናችን ተከሊካይ ይፈሌጋሌ፣ ግብርናችን ተንከባካቢ ይፈሌጋሌ፡፡ 

የግብርና ስርዒቱን የሚያናጉ በተሇይ የአፈር ረብሻ ስራዎችን ተራራማ ቦታ ሊይ እንዳት መዯረግ 

እንዲሇበት የማያወሊዲ ቀጭን ህግና ዯንብ ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህ የዱሞክራሲያዊ ወይም የዴርዴር አሰራር 

ጉዲይ አይዯሇም…ሀገራዊ አስገዯጅ ዯንብ ብቻ ነው ሉመራው የሚገባው፡፡ የውኃ ማሌማት ስራዎች 

በተራራዎች መካከሌና በረባዲማው የመሬት አቀማመጥ እንዳት መሆን እንዲሇበት ሉሰራ ግዴ ይሊሌ፡፡ 

በግብርናው ሊይ የሚመጡ የስነ-ህይወታዊ ጥቃቶችን መከሊከሌ ብቻ ሳይሆን አስጠንቃቂ አሰራር 

ይፈሇጋሌ፡፡ 

ሇተሇያዩ የአየር ንብረት ሇውጥ፣ ተባይ፣ በሽታና አረሞችን በተመሇከተም ከቅዴሚያ ማስጠንቀቂያ አንስቶ 

በቴክኖልጂ የታገዖ ቅኝትና ክትትሌ ብልም የማያዣ እና መቆጣጠሪያ አቅሞች ሉገነቡ ይሻሌ፡፡ ግብርናው 

ሇበርካታ ሁነታዎች የመጋሇጡን ያህሌ መከሊከያውም አንዱሁ ብ ጎኖች ያለት ሉሆን ይገባሌ፡፡ በዘህ 

በኩሌ እያዯገ ያሇውን የተከሇሇ/ጥብቅ ግብርና /protected agriculture/ አንደ መግቢያ አማራጭ እየሆነ 

እንዱሄዴ አጠንክሮ መስራትንና ግለን ዖርፍ ማበረታታት ወሳኝ ነው፡፡ ከዘህም ጋር አጋሊጭ ሁኔታዎችን 

መቀነስ ይሻሌ፡፡ የግብርናውን ዖርፍ በሰፊ ስኬሌ ሇጥቃት አጋሊጭ ሁኔታዎች፡ 

1. አጠቃሊይ የአየር ንብረት ሇውጥና አብሮ መጪ ጣጣ፣ 

2. የግብርና ሃብቶች /ዖር፣ መራቢያ፣ ተባይ፣ በሽታ፣ አረም/ ሆን ተብል ወይም ባሇማወቅ ዖውውር 

ያሇከሌካይ ሰፊ ክስተት መሆን፣ 

3. የሀገራችንን ብዛሃ-ሀብት ጥበቃና ሌማት/ኮሜርሻሊይዚሽን/ ዯካማ ዯረጃ ሊይ መገኘትና አበረታች 

አሇመሆን፣ በዘህም ብ ከውጭ ገብ የሆኑ ብዛሃ-ዖሮች የበሇጠ መመረጥ፣ 

4. ሀገሪቱ ሇተሇያዩ ጎጂም ይሁኑ ጠቃሚ ህይወት አካሊት አስተናጋጅ ሆና መፈጠሯ፣  

5. ከሳት ማጥፋት ብሂሌ ባሇፈ፣ በትንታኔ ሊይ ተመስርቶ የግብርና ስርዒቱን የመከሊከሌ አቅም፣ 

ስትራቴጂና አመራር እጦት ሉጠቀሱ ይችሊለ፡፡ 

ከዘህ በቀዯሙት ክፍልች አንዲሳየነውም የግብርናው ከሇሊን ክሌከሊ አሰራር ስርዒት በምርት፣ በጥራት፣ 

በኢኮኖሚያዊ፣ ሀገራዊና ማህበረሰባዊ ዋስትና ግኝት በቀሊለ ሉገመት አይገባም፡፡ ጥያቄው እንዱህ 

ሁኔታዎች ተሇዋዋጭ በሆኑበት ሁኔታ ግብርናን መከሇሌና መከሊከሌ እንዳት? የሚሇውን የፖሉሲና 

ቴክኒክ ጉዲይ ጥያቄ ሇዔይታ ክፍት ማዴረግ ይገባሌ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የአትክልትና ፍራፍሬ ስርዓተ ምግብን ባህል ማሳዯግ 
 

የኢትዮጵያ አትክሌትና ፍራፍሬ ማምረት አቅም ሲታይ ከፍተኛ፣ ከህዛቡ ነፍስ ወከፍ ፍሊጎት በሊይ 

ሉሄዴ የሚችሌ ተብል ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ ይሁን እንጂ የእነዘህ ምርት የየዔሇት የምግብነት ባህሌ ውስን 

ነው፡፡ አትክሌትና ፍራፍሬ የጤናማ አመጋገብ ምንጮች ናቸው፡፡ ኮሪያዎች ግብርናቸውን ሲያሳዴጉ ዋና 

ስርዒት ያዯረጉት የእነዘህን ምርቶች አጠቃቀምን ማሳዯግ ነበር፡፡ ኮሪያ ከረጅም ዔዴሜ ባሇቤቶች ሀገር 

አንዶ ነች፡፡ 

የሀገራችን ሙዛ መራሹ የቅርቡ ዒመታዊ ፍራፍሬ ምርት ወዯ 500ሺ ቶን ሲሆን፣ ይህንን ሀገር ውስጥ 

ብቻ ይጠቀሙታሌ ተብል ቢሰሊ እንኳን ወዯ 50ግራም/በሰው/በዒመት ነው የሚሆነው፡፡ ትርጉሙም 

አንዴ ሰው በዒመት አንዴ ብርቱካን ወይም አንዴ ሙዛ ወይም አንዴ አቮካድ ወይም አንዴ ማንጎ ይበሊሌ 

ማሇት ነው፡ በቃ፡፡ እውነቱ ዯግሞ ምናሌባት ቢገመት ወዯ 15-25 በመቶው ዚጋ ብቻ የሚበሊው ነው፤ 

ላሊው ጭራሽ አያየውም ወይም ብርቁ ነው፡፡ የትኛው የሀገራችን  ህዛብ ነው ከምግብ ጋር ፍራፍሬ እንዯ 

ባህሌ የሚያቀርበው?  በአትክሌት ረገዴ ያሇውን ስናይ ምርቱና ዴርሻውም የዘህ እጥፍ ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ 

ፍራፍሬዎች ባሊቸው ንጥረ-ምግብ ይዖትና ከእንስሳት ውጤቶች ከሆኑ እንዯ ቅባት ይሌቅ ጤናን 

ባሇመገዲዯር ይታወቃለ፡፡ 

የዘህ ሀገር የግብርና ማሳዯግ ጥረቱን ያሀሌ አጠቃቀሙን በተመሇከተ፤ ሌክ ሇተወሰኑ አነስተኛ ተቋማት 

ትቶ ዜር የማሇት ያህሌ ሁኔታ ነው ያሇው፡፡ ስርዒተ ምግብን ማሌማት ውኃ አንስቶ የታየ ጉዲይ 

አይመስሌም፡፡ ሇእናቶቻችን ምስጋና ይግባቸውና!! ማንም ያሊገኘውን እንጀራን ሰርተዋሌ፤ ሽሮንም 

ሇማጣበቂያነት አዖጋጅተዋሌ…በቃ ተግባቡ! ዖመን ተሻጋሪ የብዎቻችን ባህሊዊ ምግብም ሆነ፡፡ በእርግጥ 

ይህ ሃሳብ አንዴም የራሳችን የሆነ የምግብ ቅንብር ስሊሇን በቀሊለ ሇሇውጥ አንበገርም ከማሇት ባሇፈ ላሊ 

አማራጭ እንዲናይ አዴርጎን ይሆናሌ ነው፡፡ 

አሁንም በስነ-ምግበ ረገዴ ያለ ኢኖቬሽኖች፣ በእኛ ስነ-ሌቦና-ሌምዴ-ባህሌና ማጣጣም ክሌሌ ውስጥ 

እንዲሇ ማዯግ ያሇበት የምግብ ምርትና አመጋጋብ አብዮት እንጠይቃሇን፡፡ ምግብ እንዱሇማ ብ ዔዴሌ 

አሌተሰጠውም፤ የምግብ ባህሊችንም እንዱሁ የመሌማት ዔዴለ ዛቅተኛ ነው፡፡ የምግብ ሰብሌን ወይም 

እንስሳትን ያመረተ ግብርና ስነ-ምግብ አካባቢ ያሇውን ክፍተት ሇመሙሊት ወገቤን እንዲሇ ነው፡፡ 

ስሇዘህም ግብርናዊ ስነ-ምግብ ሇማበብ ወሳኝ የፖሉሲ ብቻ ሳይሆን የኢንቨስትመንት መዋቅር ሉበጅሇት 

ይችሊሌ፡፡ የኢንደስትሪ አብዮት ውስጥ ከጨርቃጨርቅ/ጋርመንት፣ ብረትና ኤላክትሮኒክስ ባሊነሰ 

ተወዲዲሪው የምግብ ምርት ነው፡፡ ግብርናው ስንዳ አምርቶ ከበቃው፣ ግብርናው ወተታም ሊም አምርቶ 

ከበቃው፣ አሁንም የክቡ ር አሊሇቀም፡፡ ከዘህም ላሊ ምግብ ተፈጥሯዊ መብት እስከተባሇ ዴረስ ሇአንዴ 

ሰው ሙለ የተመጣጠነ መሆኑን መሇካት ወሳኝ ጉዲይ መሆን አሇበት፡፡ ሇዘህ አንደ መንገዴ ምግብ 

ወይም ግብዒተ ምግብ በርካሽ መገኘት አሇበት፡፡ ዯሞዛ/ገቢ ከመጨመር በግሌባጩ ምግብ ማርከስ 

ቢቻሌ የተሻሇ ዚጋን መፍጠር ያስችሊሌ፡፡ 

በዘህ ርዔስ በእርግጥ የአትክሌትና ፍራፍሬ የምግብ ዴርሻ እንዳት ማዯግ አሇበት? ሇምን ብል እንዱሰራ 

ይጠይቃሌ፡፡ አሁን ሊይ በጤና ችግር ሳቢያ ባሇሀብቱ ወዯ አትክሌትና ፍራፍሬ፣ ዴሀው ዔዴሌ ቢገጥመው 

ወይም በሀሳብ ሳይቀር ወዯ ስጋ ሲንዯረዯሩ እናያሇን፡፡ የሁሇቱም መመጣጠኛ መንገዴ ግን መኖር 

አሇበት፡፡ የሁሇቱም ሁኔታ የስነ-ምግብን መቀኞ የሳተ ነው፡፡ ሀብታሙም ሳይታመም፣ ዴሀውም የጤና 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ምግብ አንዯሆነ አምነው አትክሌትና ፍራፍሬን ሉጠቀሙበት ይገባሌ፡፡ የእስያዎችን ይሁን ያዯገውን 

ዒሇም የምግብ ባህሌን በዘህ ረገዴ ማየት የሚጠቅም ይመስሇኛሌ፡፡ 

በሀገራችን የአትክሌትና ፍራፍሬ አጠቃቀም የምርቱ በበቂ መሌማትና መቅረብ ገና ክፍተት ያሇበት ነው፡፡ 

ባሇብ ኮከብ ሆቴልቻችን ሳይቀሩ በዘህ ዴርቅ ተመትተው ወዯ ፍርፍር አዴሌተው ይታያሌ፡፡ በገጠሩ 

ማህበረሰብ ዯረጃ ዯግሞ እንዱሁ በተሇይም ፍራፍሬን ስናይ አጠቃቀሙ የበሇጠ ዯካማ ባህሌ ያሇው 

ነው፡፡ ዚጋን በተመጣጠነ ምግብ መገንባት ሀገርን ከመገንባት ተሇይቶ መታየት አይችሌም፡፡ ጤነኛና ያዯገ 

አዔምሮ ያሇው ዚጋ የተሻሇች ሀገር ሇመፍጠርና ሇማሳዯግ ያሇውም ዔዴሌ አንዱሁ ከፍተኛ ነው፡፡ 

ግብርናዊ ኢኖቬሽኖችን ማልማት 
 

በሀገር ውስጥ የሚዯረጉ የግብርናው ሊይ ኢኖቬሽኖችና ፈጠራዎች ወዯ ኮሜርሻሊይዚሽን ማሸጋገር ሊይ 

ከፍተኛ ክፍተት እንዲሇ ብ ግንዙቤ አሇ፡፡ በብ የሚታመኑቱ የውጭ ቴክኖልጂዎች የስነ ሌቦና ጫና 

ሳይቀር እንዲሊቸው ግሌፅ ነው፡፡ አብዙኛው የተማረ የዖርፉ ሰው ሳይቀር በውጭው ስሪት ሊይ 

የተንጠሇጠሇ መንፈስ ተገዢ ነው፡፡ ብ ምክንያቶች ቢኖሩንም ይህ የዖርፉ እውነታ ሇሀገር ውስጡ 

ኢኖቬሽን አዯባባይ አሇመውጣት ምክንያት ሆኖ እናገኘዋሇን፡፡ ስሇዘህም የሀገርኛ ኢኖቬሽኖች መውጫ 

መንገዴ እጅግ ጠባብ እንዯሆነ በግሌፅ መናገር ይቻሊሌ፡፡ በዘህም ሳቢያ ሁሇት ሁነኛ ክስተቶችን ማገናዖብ 

ይቻሊሌ፡፡ 

1. ሁለም ወዯ ሀገር ውስጥ የገቡ ቴክኖልጂዎች አሇመስራትና ከሀገርኛ ሁኔታዎች ጋር አሇመዋዯዴ 

(በአንዲንዴ ሁኔታ ማራገፊያ የመሆን አዛማሚያ ወይም የቴክኖልጂ ባርነት መስመር መያዛ)፡፡ 

2. በሀገር ውስጥ ያለቱ ኢኖቬሽኖች አስፈሊጊውን ማሸጋገሪያ ዴሌዴይ የማጣት እስረኛ መሆን፣  

 

በተራ ቁጥር 1 ሊይ ያሇውን በተመሇከተ ብ ከውጭ በርዲታ ወይም በግዢ ወይም በፕሮጀክት የመጡ 

የግብርና ሊይ ማሽኖች፣ ዛርያዎች፣ አሰራሮችን ብናይ ሙለ በሙለ ስራ ሊይ መዋሌ ያሌቻለ ናቸው፡፡ 

ዋናው ምክንያት ሀገርኛ ሁኔታውን ስሇማያሟለ ወይም በቴክኖልጂ መራራቅ ሳቢያ ስሇማይግባቡ ቆመው 

የቀሩትን ማሇት ሲሆን በዘህም በሀገራችን ከገቡትና ጠቅሊሊ ግብርና ማሽን ነክ መሳሪያዎች ትንሽ 

የማይባለቱ ያሇጥቅም እንዯቆሙ መታዖብ ይቻሊሌ፡፡  

 

በላሊ በኩሌ በተራ ቁጥር 2 ሊይ ስናይ ምናሌባት ብ ዔዴሌ ያሌተሰጣቸው ሀገርኛ ኢኖቬሽኖች ከሀገር 

ሁኔታ ጋር የተያያዖና የሚስማማ /contextual and relevant/ ቴክኖልጂ በማሳዯግ ረገዴ የተሻለ ሉሆኑ 

ይችሊሌ፡፡ ይህም ኢንቨስትመንት በዖሊቂነት ዯረጃም አስተማማኝ ሉሆን እንዯሚችሌ ይገመታሌ፡፡ 

በማሽነሪዎች፣ ኬሚካልች፣ ማዲበሪያዎች፣ አሰራሮች ወዖተ.. ፕሮግራሞች ተዖርግተው ወይም ያለት 

በጠነከረ ሁኔታ ተጠግነው ከሀገር ውስጥ ያለ አቅሞችን ማየትን ይሻለ፡፡ በቀሊለ በዘህ መንገዴ ሉነገሩ 

ከሚችለት ውስጥ አስቸጋሪውን ጤፍ በመስመር መዛሪያ ተብል ከበሊይ በከፍተኛ ትኩረት በመጣ ጊዚ 

ገበሬው በአንዴ በኩሌ ሳይንስን ተከትሇውና ሇክተው፤ ኢንጂነሮች በላሊ በኩሌ ተሰሌፈው በዴምሩ ከ30 

የማያንስ የፈጠራ ሞዳልችን አቅርበው ሲፈተሹ እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ በእርግጥ በእስካሁኑ ጥረት 

የወጣሇት ግኝት ማምጣት እንዲሌተቻሇ እውነት ቢሆንም የቀረቡት ፈጠራዊ ኢኖቬሽኖች ግን አስዯናቂ 

ነበሩ፡፡   

 

በላሊም ዖርፍች የማቀነባበሪያ ፈጠራዎች፣ የስራ ማቅሇያ ፈጠራዎች (ሇምሳላ ፈተና ካሇፉት፡ የቡና 

ማጠቢያ፣ የድሮ ማስፈሌፈያ)፤ የግብዒት ቅንብሮች ፈጠራዎች፣ የማኔጅመንት ፈጠራዎች፣ አጅግ ብዎቹ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ወዯ ያሇቀሇትና ኮሜርሻሌ ቦይ አፋፍ እንጂ ወዯ ውስጥ መግባት አሌተቻሊቸውም፡፡ ይህ በጥቅለ ሀገርኛ 

መፍትሄ አምጪ ሀሳቦችንና ቴክኖልጂ ማሳዯጎችን በእጅጉ ይጎዲሌ፣ ያጫጫሌ፡፡ ስሇዘህም በዋነኛነት 

በሀገር ውስጥ ያለ የዖርፉን ኢኖቬሽንና ፈጠራዎች ማስጨረስና ማስቻሌ ሊይ በሌዩ ትኩረትና የፖሉሲ 

ቅዴሚያ ቢሰጠው መሌሶ የሚያስከፍሌ ይሆናሌ፡፡ 

የመሬት ሃብት አመራርን በተሇየ ሁኔታ ማስኬድ  
 

መሬት ዋንኛ የመስክ ሊይ ግብርና ግብዒት እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ ስሇዘህም በርካታ መሬት ፈሊጊ ሌማታዊ 

ስራዎች በሚመጡበት ወቅት የግብርናን መሬት መሇየትና ካርታ ሉወጣሇት ይገባሌ፡፡ ይህም ባሇው 

አቅምና ተስማሚነት መንገዴ ተቀኝቶ የተሻሇ ጥቅም የሚሰጥበትን የቴክኖልጂ ዒይነትም መወሰንን 

ይመሇከታሌ፡፡ በእርግጥ መሬት ሇግብርናው ዋና ግብዒት የመሆኑን ያህሌ የበሇጠ ጥቅም መስጠት 

ዯረጃውንም ከፍተኛ የሚያዯርገውን አቀነጃጀት ማየት ይሻሌ፡፡ የመሬት አጠቃቀም ካርታና መመሪያ 

እጅግ ወሳኝ የሀገር መሳሪያ ሉሆን ግዴ ይሊሌ፡፡ ምናሌባትም በሀገር ዯረጃ እየተኬዯበት ያሇው የካዱስተር 

ስራና የባሇቤትነት ካርታ አሰራር በወጥነት ካሇመሄደ በቀር እነዘህን ሁኔታዎች መዛጋት መቻለን 

ማረጋገጥም ያሻሌ፡፡ ይህ በእርግጥም በስፔሻሉቲ ፅነሰ-ሀሳብ በሩቅ ሉሚታሰበው የመሬት አማሌጋሜሽን 

(ከነዴርሻው ውህዯት) መዯሊዴሌነቱ ከፍተኛ ነው፡፡ 

የዘመነ የከተማ ግብርናዎች ድርሻን ማሳዯግ   
 
አሁን ሊይ የከተማ ክሌልች በእጅጉ እየሰፉ-እየተገናኙና አዱሶቹም እየተፈጠሩ ባለበት ፈጣን ሁኔታ 

የነገው እርሻ ወይም ግብርና በከተማ ውስጥና በከተሞች መካከሌ ባለ ክፍት ቦታዎች ውስጥ 

እንዯሚገዛፉ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ የዘህ ዒይነት አዱስ ዔዴገት ባህሪው ታውቆ በወጉ ካሌተመራ መምጣት 

ያሇበት ምርትና ጥቅም እንዯሚታጣ ግሌፅ ነው፡፡ ስሇዘህም ከፖሉሲ ዔይታና ዛርጋታ ጀምሮ የክህልትና 

የአቅም ግንባታ ስርዒቶች ከአሁኑ ሰፋ ተዯርጎ ሉታሰብበትና ሉመራ የሚገባው ነው፡፡ በእርግጥ በሀገራችን 

አሁን ሊይ የአዱስ አበባ 1/3ኛ ሇአረንጓዳ መናፈሻ አንዲስቀመጠው ሁለ የከተማዋ ግብርና አንዱሁ 

ተመዛኖ እንዳትም መመራት እንዲሇበት ሉታይ የሚገባው ጉዲይ ነው፡፡ አዱስ አበባ የከተማ ግብርና 

ፖሉሲ  ሰነዴ ያሊት ከተማ ነች፡፡ 

በላሊም በኩሌ የከተሞች ውስጥና መካከሌ (inter and intra cities agriculture)  የሚተገበር ግብርና 

አሁን ካሇው የክፍት መሬት ግብርና ስሇሚሇይ የቴክኖልጂ ምርጫና ዒይነት የምርት ሁኔታ፣ የግብይትና 

ማቀነባበር ወዖተ.. በአዯገ ሁኔታ እንዱራመዴ መመራትን ይሻሌ፡፡ በዘህ ረገዴ የምርምር ትኩረቶችና 

የኤክስቴንሽን ዛርጋታዎች በተሇየ ቅንብር መታየት የሚሹ ሆነው ይገኛለ፡፡ አሁን ሊይ ያለ ጅምር የከተማ 

ግብርና ማዋቀሮች ይበለ የሚያሰኙ ሆነው አቅማቸው ግን በሚገባው ዯረጃ ማዯግ አሇበት፡፡ 

የግብርናውም ባህሪ አንዱሁ በዖሌማዴ ሉመራ ስሇማይችሌ ያለበትን ተግዲሮቶች/ኢንደስትሪ፣ አከባቢ 

ሇብክሇት ተጋሊጭነት፣ ቦታ ጥበት፣ ተቋማት አፍግታ፣ ማይክሮ ክሊይሜት ወዖተ..) ተንትኖ ወዯፊት 

ሇመሄዴ ተቋማዊ መስተጋብሮችን መዖርጋትና መፍጠር አሇበት፡፡  

የዖመነ የከተማ ግብርና በበሇጠውም በጥብቅ የዯህንነት ቁጥጥር የሚመራ አሰራርን የሚከተሌ፣ ቴክኖልጂ 

የሚያግዖው፣ የተከሇሇ፣ ከላልች ተጫዋች አካሊት ጋር በተስማማ ዱዙይንና በከፍተኛ ቴክኒክና ግብዒት 

ወጪ የሚተገበር ሉሆን ያስገዴዲሌ (ስዔሌ 34)፡፡ በሀገራችን የከተማ ግብርና ባዯገ ሁኔታ ሇመተግበር ብ 

ዲገቶችን ማሇፍ ይጠበቅበታሌ፡፡ አሁን እንዯሚስተዋሇው ከተሞች በተረፈ ምርት/በካይ ቆሻሻ/ ፤ በተበከሇ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 

 

[144] 

እተበከሇ ባሇ አየር፤በተበከሇ ውኃና አፈር እየተፈተኑ ይገኛሌ፡፡ የእነዘህ ተወጋጅ ምርቶች በስርዒቱ 

አሇመስተናገዴ ሇከተማውም ይሁን ሇከተማ ግብርና ጠንቅ እየሆኑ ያለበትን ሁኔታ መቀሌበስ ስር ነቀሌ 

ሇውጥ ይሻሌ፡፡ ተወጋጅ አካሊቱም ማሳዎችን፣ የመንገዴ ዲርና ዲሮችን፣ ፉካዎችን በእጅጉ ወርረው 

እናገኛሇን፡፡የከተማ ፍሳሾችም እንዱሁ ከጥራት ጋር ተያይዜ የስጋት ፈተና ናቸው፡፡ የፕሊስቲክ ምርቶች 

ገጠር ሳይቀር የአካባቢ ብክሇት ችግር የሚሆኑበትን ሁኔታ መታዖብ ይቻሊሌ፡፡ 

ሇከተማ ግብርና የአካባቢ ጉዲይ ማዔከሇዊ ፅንሰ-ሀሳብ (environmenetal concept) ነው፡፡ ሇከተማ 

ግብርና በውሌ መከወን የከተማዎቹ የጥራት ዯረጃና ሇአጠቃሊይ ህይወት አመቺነት ወሳኝ ነው፡፡ የከተማ 

ግብርና ጉዲይ ዒሇምን ካሳሰበው ጊዚያት አሌፈዋሌ፡፡ ስሇዘህም ሀገራችን የላሊውን ተሞክሮ ሇመጠቀም 

ዔዴሌ እጇ ሊይ ነው፡፡ በስዔለ ከታች ማየት እንዯሚቻሇው የአንዴ ከተማ ውስጥ ምርት ከመሬት፣ ከጣራ 

ሊይ፣ ከግዴግዲ ሊይ፣ ከዯጃፍ፣ ከጓሮ፣ ከዔቃዎች፣ ሰፋ ካሇ መስክ፣ ከአረንጓዳ ቤት፣ ከመስታወት ቤት፣ 

ከውኃ ሊይ ወዖተ.. የሚመረት በመጠንም፣ በዒይነትም፣ በጠቀሜታም ተሇያይነት ያሇው የግብርና ምርት 

ነው፡፡ የአንዴ ከተማ ግብርና በተሇይ በአትክሌትና ፍራፍሬ፣ ወተት፣ ዔንቁሊሌ፣ ስጋ፣ የጌጥ ተክልች 

በመሳሰለት ከተሜውን ሇመመገብ ዔዴለ ሰፊ ነው፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ ከተሜው ቢያንስ የዚጋው 1/4ኛ 

ተጠራቅሞ ያሇበት ማዔከሌ (concentration center) እስከሆነ ዴረስ ትርጉሙ ትሌቅ ነው፡፡ ስሇዘህም 

የከተማ ግብርና ዯህንነት አጅግ ከፍተኛ ትኩረት ሉሰጠው ይገባሌ፡፡ 

 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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Westeren city 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ስዔሌ 34፡ የከተማ ግብርናዎች ገፅታ                     ምንጭ፡ ከተሇያዩ ዴረ ገጾች 

የግብርና ኢኖቬሽንና መሰረተ-ልማቶች ሊይ 
ወሳኝ ኢንቨስትመንት ማድረግ 
 

ግብርናችን ወዯ ትራንስፎርሜሽን እንዱሻገር ከሆነ የራሱን ማንነት ይዜ የዒሇምን ተሞክሮ መጋራት 

አሇበት፡፡ ግብርናችን ምንም እንኳን ከዛቅተኛ መሰረተ ሌማት ቢጀምርም፣ በዘህ 21ኛው ክ/ዖመን ያለትን 

የግብርና ሊይ ባህሪያትና ንቅናቄዎች ሇመቀሊቀሌ የሚያዖሌለ መዋቅሮችና ግንባር ቀዯም መሰረተ ሌማቶች 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ማበጀት ይጠበቅበታሌ፤ በጣም ከኋሊ እንዲሇን መዖንጋ የሇበትም፡፡ ከእነዘህ አጅግ ወሳኞቹ የግብርና ሊይ 

ማሽኖች ዴርሻ መጎሌበትና ዋና የትግበራ ተዋናይ መሆን መቻሌ፤ ሇዘህም አስፈሊጊ የሆነ የካፒታሌ 

አቅርቦትን ማመቻቸትና የግብርና ሊይ ወሳኝ መሰረተ ሌማቶችን መዖረጋት /ማቀነባበሪያና ገበያ፣ የከሇሊ 

ግብርና ማዔከሊት፣ የግብርና ዱዙይን/ አስፈሊጊነት ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ 

የግብርና ሊይ ር አክራሪ (accelerators) የምንሊቸው ማሽኖች የትውሌዴ ማዔቀፋቸው ሰፊና አስከ 

ሮኆቦት ያለትን የመጠቁ /artificial intelegence/ አጋዥ ማሽኖችን ማሰብ አስክንችሌ ማሇት ነው፡፡ 

የአሁኑ ግብርና ወዯ ዱጂታሌ ስርዒትና ዴሮን ቴክልጂ መሰረት ያዯረገ አተገባበር ሊይ እየገባ ነው፡፡ ጂኖች 

ኢዱት እየተዯረጉ ወይም መቆሇፊያና መክፈቻ እየተበጀሊቸው ሇገበያ እየዋለ ነው፡፡ ላሊም ላሊም፤ ዲሩ 

ግን አንዱህ የመጠቀ አሰራር የት ማስፈን ይቻሊሌ? አሁንም አሌተዖጋጀንም ብሇን ቀኑ አስኪያሌፍ መቆየት 

አሇብን? በየትኛው ንዐስ ዖርፍ ሊይ የትኞቹ ሉተገበሩ ይችሊለ? ማነው ይህንን ሇማዴረግ የተዖጋጀ ቡዴን 

ብል ሇያይቶ የቴክኖልጂም ይሁን የማሽኖች አተገባበር ወይም ማሰሇጥ ሉቀኝ ይገባዋሌ፡፡ ተቋማት 

ከአዋቂና አዴራጊ ሰዎቻቸው እንዱሁም ከአብቂዎቻቸው ጋር በማዔከሊዊነት ይፈሇጋለ፡፡ 

ይህ በሆነበት የአሁኑ ጊዚ የሀገራችንን ግብርና ስርዒት አከፋፍልና ፈርጅ ፈርጅ አበጅቶ የሚሰሇጥንበትን 

መስመር ማበጀት ይሻሌ፡፡ ቀዴሞ የቴክኖልጂ ማሻገሪያ ወይም ማመንጫ ማዔከሊትን /hubs/ መመስረትና 

ማጎሇበት መጠየቁ መሳት የሇበትም፡፡ የሳይንስና ቴክኖልጂ ተቋማት በዘህ ረገዴ ራሳቸውን ማምጣት 

መቻሌ አሇባቸው፡፡ የእስካሁኑ መንገዲችንም በእነዘህ ተቋማት አንፃር ሉታይ ይገባዋሌ፤ በተሇይም 

ምክንያት እየተጫነባቸው ሀገራችንና ህዛቧ ያሇፉባቸው ዔዴልች አጅግ ብ ናቸው፡፡    

ፈርጃዊ ግብርናዊ ስሌጣኔ ሇዖርፉ ስርዒት ሇመዛሇሌም ይሁን ከአጃማዩ ነፃ ወጥቶ በትኩረት ሇመተግበር 

ወሳኝ ሁኔታ ይፈጥራሌ፡፡ ስሇዘህም የግብርና ማሽኖች የየራሳቸው ፈርጅ ያሊቸው ሆነው፤ ዋናው ጉዲይ 

ግን ኢንደስትሪያዊ ግብርናን ሳይወደ ዔውን የሚያዯርጉ ተፈሊሊጊዎች ናቸው፡፡ በእነዘህ ሳቢያ 

የሚመጣው የዖርፉ መሻሻሌ፣ አትራፊነትና ውጤታማነት ከዖርፉ የሚወጣውን የሰው ሃይሌ ሇመያዛና 

ተክቶም ዔዴሌ ፈንታ ሇመሆን መቻሌ አሇበት፡፡  

የመሪ ተቋማት በተወዳዳሪነትና ስፔሻሊይዜሽን መውጣት 
 

በግብርናችን ስርዒት ውስጥ በተወዲዲሪ ምርት አፍሊቂነት ይዜታቸው አንፃር ሃሳብ መሪ ተቋማት መፈጠር 

አሇባቸው፡፡ በዘህ ሰነዴ ፕሮዲክት ወይም የመገበይ የተጠናቀቀ ምርት አገባቡ በተቻሇ ሁኔታ ሇመሸጥ 

ወይም ወዯላሊ ዯረጃ ሇመሻገር የጨረሰና የተዖጋጀ ጠቃሚ ዋጋ ያሇው ቁስ ወይም ምርትን ሇማመሌከት 

ነው፡፡ መሪ ተቋማት በተሰሇፉበት የሀገር ተሌዔኮ ወስዯው ተወዲዲሪ ሆነው ሀገርን የሚያወዲዴሩ ሉሆኑ 

ይገባሌ፡፡ የተሌዔኮ ተቋማቱ በራሳቸው ሙለ የሚሆኑበትን ሁኔታ ማበጀት ወሳኝ ነው፡፡ በየትኛውም ሀገር 

አንዯምናየው የግብርናን ስራ በጅምሊው ሳይሆን በመከፋፈሌ /ፈርጃዊ ስፔሻሊይዚሽን/ ነው 

የሚተገበሩት፡፡ ስሇዘህም የግብርና አተገባበርን ተከታታይ ስሌጣኔን ሇማስተናገዴ ብልም ትሩፋት 

ሇማብዙት ይችሌ ዖንዴ በብቃት ሉመራና ሉሰራ የሚገባ ሉሆን ይፈሇጋሌ፡፡ የትኩረት ነጥቦች ከተሇዩ 

አይቀር ባሇቤት አበጅቶ መተግበር ዖሊቂነቱን ያረጋግጣሌ፡፡  

ከዘህ ጋር የተቋማት ምስረታ ሁኔታን አገናዛቦ ተሌዔኮ የሚወስዴ ሉሆን ይችሊሌ እንጂ በአንዴ ፎርሙሊ 

ከፌዯራሌ እስከ ክሌሌና በታች በአንዴ የይዖትና ቅርፅ ቅኝት ቢመሰረቱ ግባችንን አያስመቱንም፡፡ የውኃ 

ማሌማት ተብል ዛናብ ሊሇውም ሇሚያጥረውም ፖሉትሉን ሊስቲክ በማከፋፈሌ እንዯተዯረገውና ኋሊም 

በአንዲንድቹ ቦታዎች አሇመስራቱን እንዲሳዩን፣ ወጥ ፎረሙሊ አሇመጠቀሙ ይመከራሌ፡፡ ዋናው ጉዲይ 

በርካታ ተሌዔኮ የወሰደት አኝህ ተቋማት የሚተዲዯሩበትና ሞኒተር የሚዯረጉበት ሁኔታ ወሳኝ ነው፡፡  



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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አሁን ሊይ ያሇው የግብርናው ዔዴገት አጅግ በጣም ተጃምል ሲገፋ እናያሇን፡፡ ሁለም አንዲይቀር የሚገፋ፤ 

ሁለም ግን ዯግሞ አያሌፍም ወይም ቀዴድ አይወጣም፡፡ ስሇዘህም አንደም ሳይዯማ የመቦጫጨር ያህሌ 

ሆኖ የሚቀርበት ዔዴሌ ሰፊ ነው፡፡ የሞት ሽረት ጎዲና ከመጠን በሊይ ነግሶ ይታያሌ፤ ይህም ማሇት አንዴ 

ወሳኝ የተባሇ ፕሮግራም ይዖረጋሌ…ትንሽ ሲቆይ በላሊ ወሳኝ ነገር ይዯረባሌ ወይም ይታሇፋሌ ወይም 

ይቀዙቀዙሌ ስሇዘህም አሮጌው መንገደን ሳይጨርስ እየተዖነጋ አዱሱ ተዯርቦ እየነገሰ የመቀጠሌ ዐዴት 

ረጅም ጊዚ የተሊመዴነው ይመስሊሌ፡፡ አሰኪ ስንት ነገር ታስቦ ስንቱ ተሳካ? ስንቱስ ብ ሃብት ፈስሶበት 

የሚፈሇገውን ሳይሰጥ ቀዖቀዖ? ከዒሇም ጋር በየትኛው የግብርና ውጤት ተወዲዲሪ ነን? በተሇይ የዖርፉ 

ማህበረሰብ ሉቆጥረው ይገባሌ፡፡ 

ከሊይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች በማሻሻሌ ረገዴ ባሇቤትና ብቁ ተቋማት ወሳኝነትን ያመሇክታለ፡፡ ተቋማቱ 

በሚያዲክም ወይም ባሊአስፈሊጊ ቢሮክራሲ የተተበተቡ ሳይሆን በመወሰን አቅምና የመምራት ሃሊፊነት 

ቢዯራጁ ከአሁን ውጤታማነታችን የተሇየ ሁኔታ ሉፈጥሩ ይችሊለ ተብል ተስፋ ይዯረጋሌ፡፡ የተቋማቱ 

ፈርጆች በሚስማማ ቅዯም ተከተሌ ተከትል ምክንያታዊ ትንተና በተሰጠበትና፤ በዋናነትም ሀገራዊ 

ተሌዔኮን የሚወስደበት የትኩረት ነጥብ ነው ሉሆን የሚችሇው፡፡ በቁጥርም ከ10-15 ሉዯርሱ ይችሊለ 

በተሌዔኳቸው /ኤክስፖርት፣ ምግብ፣ ስነ ምግብ፣ ኢንደስትሪ፣ ሌዩ ምርት ወዖተ..) መሰረት፡፡  

 

የምዔራፉ ማዔከሊዊ ሃሳቦች 

 ከብ ተሌዔኮ ይሌቅ ወሳኝ ተሌዔኮ የያዖና የሚወጣ ተቋም ማስፈሇጉ አላ አይባሌም፡፡ በቅዯም ተከተሌ ህግጋት 

ተመርጠው የተወሰኑት ምርቶች /ፕሮዲክቶች/ መሰረታዊና ዖሊቂ እመርታ ሲያመጡ ላልቹ በቀሊለ መንገዲቸውን 
መከተሌ ይችሊለ፡፡ በላሊም አባባሌ ሇመወዲዯር ከፈሇግን በተወሰኑ የተመረጡ የግብርና ኮሞዱቲዎች ሊይ 

አይናችንን መጣሌ ግዴ አሇብን፡፡ ያዯገ የግብርና መዋቅር ሲባሌ በተሇመዯው መንገዴ የሚከፈቱ ዲይሬክተሪዎች፣ 
/ክፍልች/ ዱፓርትመንቶች፣ መምሪዎች ጉዲይ ብቻ ሳይሆን ይሌቁንም የንግዴ/ቢዘነስ/ ባህሪ ያሇው ባሇ-ዔሴት 
ፕሮዲክቶችን ማዔከሌ ያዯረገ ትኩረት ያሇውና ውስን ተሌዔኮ የሚወስዴ፣ በተወዲዲሪነት አጋዥ ፀጋ ሊይ 
የተመሰረተ፣ የግለና ፐብሉክ ሲስተምን ያያያዖ አሰራር ማስፈንን መሰረት ያዯረገ፣ በስፔሻሉቲ ምርት አስከዲር 
የሚያዯርስ አዯረጃጃት እንዯማሇት ነው፡፡ 

 ኢትዮጵያ ያሎትን የግብርና ከፊት መሰሇፊያ ፀጋዎች በመፈሌቀቅና በተመረጡትም ፈጥኖ በመውጣት ዒሇም አቀፋዊ 

ተወዲዲሪነቷን ብልም ጥቅሟን ማስጠበቅ ማስቻሌ አሇባት፡፡ ሇዘህ ሁኔታ ዔውን መሆን የምንወዲዯርባቸውን 
መሇየት፣ ዴርጊት መስመር ውስጥ ማስገባት፣ የትግበራውን ሃይልች መሇየት፣ የቴክኖልጂ ክፍተቱን ማሰስ-ብልም 
ማስሊትና የግብዒትና በተሇየም የሰው ሃይለን ብቃት መዴረስን ይጠይቃሌ፡፡ የተወሰኑ ዖርፎች/ፕሮግራሞችና 
ፕሮጀክቶች ተመንጭቆ መውጣት ላልችን በንዛረት ሃይሌ መሳቡ ስሇማይቀር ሇአተገባበር ሁነኛ አቅምንና ጥበብን 
የመጠቀም ዖዳ ነው፡፡ 

 አሁን ሊይ ባሇው ሁኔታ የአንዴ ብር ኢንቨስትመንት ምን ያህሌ ብር ይመሌሳሌ? ተብል ቢጠየቅ እንዯየኮሞዱቲው 

ተሇያይነትና እንዯ ወቅቱ ገበያ ምሊሹ አክሳሪ፣ ሇውጥ የሇሽ፣ አትራፊ ወይም ከፍተኛ አትራፊ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
ግብርናችን በብ መሌኩ የኢንቨስትመንት ጉዴሇት አሇበት፡፡ እንኳንስ ከእጅ ወዯአፍ በሚኖረው ገበሬ ይቅርና፤ 
በኢንቨስትመንት መሌክ የተያ ማሳዎች በቂ ኢንቨስትመንት አያገኙም፤ ስሇዘህም ያነሰ ምሊሽ መስጠታቸው 
እውነት ነው፡፡ 

 የጀነቲክ ሀብት ተሇያይነትንና ከነዘህ ውስጥ አሊምቶ ወይም መርጦ ከፍ ያሇ ውጤትን ማግኘት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

የጀነቲክ ሀብት ሌማት በዒሇም ዯረጃ ጣራ ነክቷሌ፡፡ የጀነቲክ ሌማት ብቻውን ሳይሆን ከሚፈሌገው አካባቢና 
አያያዛ ጋር ሲገናኝ ተዒምር ይሰራሌ፡፡ 

 በግብርና ቴክኖልጂና በግብርና ስሌጣኔ መካከሌ ሌዩነት አሇ፡፡ ስሌጣኔ ሁለን አቀፍ ስነ- ምግባርን፣ ክህልትንናና 
ባህለን ሲይዛ ቴክኖልጂው ከግኝቶቹ አንደ ቢሆን ነው፡፡ የሰሇጠነ ሃይሌ ሲኖር ስሌጣኔን መቅዲት ይቻሊሌ፡፡ 
እናም ማን ምን ይቅዲ ተብል ማየቱና ማዖጋጀቱ ራሱን የቻሇ ስራ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በግብርናው ክፍሇ ኢኮኖሚ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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አጅግ በርካታ የሚቀደ ቴክኖልጂዎችም ይሁኑ ስሌጣኔዎች በዒሇም ሊይ አለ፡፡ አነዘህን ሀብቶች ወዯሀገራችን 
የማስገባት ስሌት የያዖና ስርዒት የተበጀሇት የማስገባት ሁኔታ የሇም፡፡ 

 ግብርናችን ከሇሊ ይፈሌጋሌ፤ ግብርናችን ተከሊካይ ይፈሌጋሌ፤ ግብርናችን ተንከባካቢ ይፈሌጋሌ፡፡ የግብርና ስርዒቱን 
የሚያናጉ በተሇይ የአፈር ረብሻ ስራዎችን ተራራማ ቦታ ሊይ እንዳት መዯረግ እንዲሇበት የማያወሊዲ ቀጭን ህግና 

ዯንብ ያስፈሌጋሌ፡፡ የውኃ ማሌማት ስራዎች በተራራዎች መካከሌና በረባዲማው የመሬት አቀማመጥ እንዳት 
መሆን እንዲሇበት ሉሰራ ግዴ ይሊሌ፡፡ የስነ-ህይወታዊ ጥቃቶችን መከሊከሌ ብቻ ሳይሆን አስጠንቃቂ አሰራር 
ይፈሇጋሌ፡፡ 

 የሀገራችን ሙዛ-መራሹ የቅርቡ ዒመታዊ ፍራፍሬ ምርት ወዯ 500ሺ ቶን ሲሆን ይህንን ሀገር ውስጥ ብቻ 

ይጠቀሙታሌ ተብል ቢሰሊ እንኳን ወዯ 50ግራም/በሰው/በዒመት ነው የሚሆነው፡፡ ትርጉሙም አንዴ ሰው 

በዒመት አንዴ ብርቱካን ወይም አንዴ ሙዛ ወይም አንዴ አቮካድ ወይም አንዴ ማንጎ ይበሊሌ ማሇት ነው፤ በቃ፡፡ 

አውነቱ ዯግሞ ምናሌባት ቢገመት ወዯ 15-25 በመቶው ዚጋ ብቻ ነው የሚበሊው፤ ላሊው ጭራሽ አያየውም፡፡ 

 በሀገር ውስጥ የሚዯረጉ የግብርናው ሊይ ኢኖቬሽኖችና ፈጠራዎች ወዯ ኮሜርሻሊይዚሽን ማሸጋገር ሊይ ከፍተኛ 

ክፍተት እንዲሇ ብ ግንዙቤ አሇ፡፡ በብ የሚታመኑቱ የውጭ ቴክኖልጂዎች፤ የስነ ሌቦና ጫና ሳይቀር እንዲሊቸው 
ግሌፅ ነው፡፡ የትኛውም የተማረ የዖርፉ ሰው ሳይቀር በውጭው ስሪት ሊይ የተንጠሇጠሇ መንፈስ ተገዢ ነው፡፡ ብ 
ምክንያቶች ቢኖሩንም ይህ የዖርፉ እውነታ ሇሀገር ውስጡ ኢኖቬሽን አዯባባይ አሇመውጣት ምክንያት ሆኖ 
እናገኘዋሇን፡፡ 

 መሬት ዋንኛ የግብርና ግብዒት እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ ስሇዘህም በርካታ መሬት ፈሊጊ ሌማታዊ ስራዎች 

በሚመጡበት ወቅት የግብርና መሬት መሇየትና ካርታ ሉወጣሇት ይገባሌ፡፡ ይህም ባሇው አቅምና ተስማሚነት 
መንገዴ ተቀኝቶ የተሻሇ ጥቅም የሚሰጥበትን ቴክኖልጂ ዒይነትም መወሰንን ይመሇከታሌ፡፡ 

 አሁን ሊይ የከተማ ክሌልች በእጅጉ እየሰፉ-እየተገናኙና አዱሶቹም እየተፈጠሩ ባለበት ፈጣን ሁኔታ፤ የነገው እርሻ 
ወይም ግብርና በከተማ ውስጥና በከተሞች መካከሌ ባለ ክፍት ቦታዎች ውስጥ እንዯሚገዛፉ መታወቅ አሇበት፡፡ 
የዘህ ዒይነት አዱስ ዔዴገት ባህሪው ታውቆ በወጉ ካሌተመራ መምጣት ያሇበት ምርትና ጥቅም እንዯሚታጣ ግሌፅ 
ነው፡፡ ስሇዘህም ከፖሉሲ ዔይታና ዛርጋታ ጀምሮ፣ ክህልትና አቅም ግንባታ ስርዒቶች ካሁኑ ሰፋ ተዯርጎ 

ሉታሰብበትና ሉመራ የሚገባው ነው፡፡ 

 ግብርናችን ወዯ ትራንስፎርሜሽን እንዱሻገር ከሆነ የዒሇምን ተሞክሮ መጋራት አሇበት፡፡ ግብርናችን ምንም እንኳን 

ከዛቅተኛ መሰረተ-ሌማት ቢጀምርም፤ በዘህ 21ኛው ክ/ዖመን ያለትን የግብርና ሊይ ባህሪያትና ንቅናቄዎች 

ሇመቀሊቀሌ፤ የሚያዖሌለ መዋቅሮችና መሰረተ ሌማቶች ማበጀት ይጠበቅበታሌ፡፡ ከእነዘህ አጅግ ወሳኞቹ የግብርና 
ሊይ ማሽኖች ዴርሻ መጎሌበትና ዋና የትግበራ ተዋናይ መሆን መቻሌ፤ ሇዘህም አስፈሊጊ ካፒታሌ አቅርቦትን 
ማመቻቸትና የግብርና ሊይ ወሳኝ መሰረተ ሌማቶችን መዖረጋት /ማቀነባበሪያና ገበያ፣ የከሇሊ ግብርና ማዔከሊት፣ 
የግብርና ዱዙይን/ አስፈሊጊነት ሉሰመርበት ይገባሌ፡፡ 

 በግብርናችን ስርዒት ውስጥ በፕሮዲክት አፍሊቂነት ፅንሰ-ሃሳብ መሪ ተቋማት መፈጠር አሇባቸው፡፡ በዘህ ሰነዴ 

ፕሮዲክት አገባቡ በተቻሇ ሁነታ ሇመሸጥ ወይም ወዯላሊ ዯረጃ ሇመሻገር የጨረሰና የተዖጋጀ ጠቃሚ ዋጋ ያሇው 
ቁስ ወይም ምርትን ሇማመሌከት ነው፡፡   እነዘህ ተቋማት የሀገር ተሌዔኮ ወስዯው ተወዲዲሪ ሆነው ሀገርን 
የሚያወዲዴሩ ሉሆኑ ይገባሌ፡፡ የተሌዔኮ ተቋማቱ በራሳቸው ሙለ የሚሆኑበትን ሁኔታ ማበጀት ወሳኝ ነው፡፡ 

በየትኛውም ሀገር አንዯምናየው የግብርናን ስራ በጅምሊው ሳይሆን በመከፋፈሌ /ፈርጃዊ ስፔሻሊይዚሽን/ ነው 
የሚተገበሩት፡፡ ስሇዘህም የግብርና አተገባበርን ተከታታይ ስሌጣኔን ሇማስተናገዴ ብልም ትሩፋት ሇማብዙት ይችሌ 
ዖንዴ በብቃት ሉመራና ሉሰራ የሚገባ ሉሆን ይፈሇጋሌ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ምዕራፍ ስምንት 
 

ነጩ የግብርና አብዮት   
 

ነጩ የግብርና አብዮት ምናሌባትም የአሁን ሊይ ባሇጊዚ አብዮት መሆኑና የግብርናን ፈተና ተሻግሮ 

ማምጠቂያ ነገር ማያ መስታወት ሆኖ እንጂ ሁለ ነገሩ ሇኛ የሚቀዲ አሇው ተብል አሌቀረበም፡፡ ውስጡ 

ግን የሚቀዲ መንፈስ አሇው…የትግሌ ማሸነፊያ መንፈስና መሳሪያ፡፡ የግብርና አብዮት ሲባሌ በሰፊው 

የሚታወቀውንና ሚሉዮኖችን ምግብ ያስቻሇውን አረንጓዳው የግብርና አብዮት/green revolution/ 

በእስያ፣ በርጥበት ቁጠባ ሊይ የተመሰረተ የግብርና አብዮት /conservation agriculture/ 

በአውስትራሉያ፣  የሌውጠ-ባህሪ ግብርና አብዮት /genomics and GMO/ በምዔራባውያን፣ ነጩ 

የግብርና አብዮት /white revolution/ በኮሪያ በመተግበር ሁነኛ ምዔራፍ በማዖሇሌ ስማቸውን 

ወስዯዋሌ፡ የግብርና አብዮት መነሻ ትርጉሙ የአንዴ ወጥና ዖሊቂ ባሇ ጥሌቅ ማህራዊ-ኢኮኖሚ መሇያ 

ታሊቅ እንቅስቃሴን የሚያመሇክት ሲሆን፤ ግብርና የሚሇው የእንቅስቃሴው ማዔቀፍ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 

መረጋገጥ የሚቻሇው ግን ባሇው የተሇየ ምርት፤ ገበያ መግባት፤ የማህበራዊ ኢኮኖሚ ማዔበሌ መሆን 

መቻለና ሽግግርንና ሇውጥን ማረጋገጡ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡  እናም ሀሳቡ መሰረታዊ ሀሳበ-ትግበራ ሇውጥን 

አምጪና ወዯከፍታ ቅኝት በማስገባት አጋዥ ማህራዊ ከፍታ አሻገሪ ብንሇው እንችሊሇን፡፡ 

አረንጓዳው የግብርና አብዮት በ1960ዎቹ በዋነኛነት የሰብሌ ዛርያንና ማዲበሪያን በማጣመር በተገኘ 

ከፍተኛ ምርታማነት በተሇይም በህዛብ ጎርፍ የተመቱትንና ርሀብና ሞት ያጠቃቸውን የእስያ ሀገሮች እንዯ 

ህንዴ፣ ፓኪስታን፣ ባንግሊዳሽ ወዖተ.. የነበረውን ከምግብ እጥረትና ተያያዥ ዲፋ በመመንጨቅ በምግብ 

ራስን መመገብን ያስቻሇ በመሆኑ ይወዯሳሌ፡፡ ታሊቁ የግብርና አባት ኖርማን ቦርልግ በሚመሩት የስንዳ 

ማሻሻያ ምርምር አማካኝነት በወጡ ምርታማና የማይወዴቁ ቁመተ ምጥን ስንዳዎች ሳቢያ የምርት 

እመርታ በማምጣታቸው አጅግ በጣም ብውን የዒሇም ህብረተሰብ ምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ 

በተመሳሳይ ሁኔታ በሩዛና በዱቃሊ በቆል አማካኝነት የመጡ እመርታዎች ዒሇምን በምግብ የታዯጉ 

ማጣቀሻ ምሳላዎች ነበሩ፡፡ ይህም አስካሁን የየሀገሮቹን አዖማመር ባህሌ ሳይቀር ቀይሮ ያሇፈ ነው፡፡ 

የርጥበት ቁጠባ ግብርና ዖይቤ እንዱሁ ተከታታይ የተራዖመ ዴርቅ የማይሇየውንና ውኃ እጥረት ያሇበትን 

የአውስትራሉያ አህጉር ግብርና እንዱቀየር አስገዲጅ ነበር፡፡ አንደ ውጤታማ መንገዴም በርጥበት ቁጠባ 

ቴክኖልጂ ሊይ በተመሰረተ ግብርናን ማካሄዴ፡፡ በዘህም ረገዴ ሁለንም የአፈር ውስጥ ርጥበት ቆጣቢ 

አሰራሮች በመከተሌ በዒሇም አንደ የግብርና ምርት (ስንዳ፣ ሽምብራ ወዖተ..) ገበያ አቅራቢ መሆን 

ችሎሌ፡፡   

ላሊው የዖረ-መሌ መራሽ ግብርና አብዮት ዯግሞ በተሇየ ከ80ዎቹ ጀምሮ ተፅዔኖው እየገነነ የመጣው 

የምርታማነት ብቻ ሳይሆን የሰብሌ ጥበቃ ምንጮችን ይመሇከታሌ፡፡ እንዯሚታወቀው እኤአ በ1960ዎቹ 

የባህሪ ሇዋጭ ዖረ-መሌ መገኘትና መተንተን የሳይንሱ ሊይ ፍንዲታን መፍጠሩ አይዖነጋም፡፡ ሌክ 

ኤላክትሪክና ኤላክትሮኒክስ መፈሌሰፍ ያመጡትን የሳይንስ ፍንዲታ ይህም በተመሳሳይ ሁኔታ ታሊቁን 

የዖረ-መሌ መሰረት ያሇው የመሻሻሌ በር የተከፈተበትና ወዯፊት መፈንጠር የተቻሇበት ሁኔታ ነበር፡፡ 

በዖረ-መሌ የግብርና ዖመን ዋናውን የቴክልጂ ሽያጭ የፈጠሩት የመጠቁት ሊብራቶሪና ዔውቀት ባሇቤት 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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የሆኑት በይበሌጥም ምዔራባዊያን ናቸው፡፡ እናም የጂኤም ቴክኖልጂ፣ የዴቀሊ ቴክኖልጂ፣ የሌዩ ባህሪ 

ማሰገባት ወይም ማስወገዴ ቴክኖልጂ፣ የዖረ-መሌ ቁሇፋ ቴክኖልጂ፣ የሌዩ ፍጥረት ማስገኘት ቴክኖልጂ፣ 

የዖረ-መሌ ንባብና ትንተና ቴክኖልጂ፣ ምርት ጭመራ ቴክኖልጂ ወዖተ.. አብዮት የፈጠሩ ክስተቶች 

ነበሩ፡፡ በዘህም የአኩሪ አተር አረምን፣ የበቆልና የጥጥ ጓይ ተባይን በዖረ-መሌ ዖዳ መከሊከሌ ብቻ 

ባሇፉት ሁሇት አስርታት ውስጥ በቢሉዮን የሚቆጠር ሀብትን መፍጠር አስችሎሌ፡፡ 

ነጩ የግብርና አብዮት ዯግሞ አሁን ሊይ የመጣ አዱሱ የግብርና አብዮት ትውሌዴ (version) ሉባሌ 

ይችሊሌ፡፡ የአረንጓዳው የግብርና አብዮት በምግብ እጥረት ሊይ አተኩሮ ዛርያ X ግብዒት X እንክብካቤ 

ጥምረት ምርታማነት በውስን ቦታ በማሳዯግ ግብ መታ፤ ነጩ የግብርና አብዮት ዒመት ሙለ ማምረትን 

በማስፈን ከአረንጓዳው አብዮት በተሇየ በዯቡባዊ ኮሪያ የአትክሌት ምርትን በጊዚ አጠቃቀም ውስጥ 

ያመጣ፣ ሀብትንና የአመጋግብ ባህሌን ያሳዯገ አሰራር ነው፡፡ እናም በነጩ ሊስቲክ /green house/ 

በመጠቀም ዒመት ሙለ ማምረትን እንዯ አሰራር ያሰፈኑ፤ በመሪ ዔቅዴ በመመራትም የህዛቡን አጠቃቀም 

ያሻሻለበት ስሇዘህም ሇብ ታዲጊ ሀገሮች ሌምዴ ያሻገሩበትን ሁኔታ የዘህ ምዔራፍ ማዔከሊዊ አምዴ 

በማዴረግ ሇማየት እንሞክራሇን፡፡ ይህም ከሀገራችን ሇተጠቀሰው ኮሞዱቲም ይሁን ላልቹ እንዳት 

መማሪያ ሉሆን እንዯሚችሌ ማየቱ የባሇጉዲዩና ባሇቤቱ ሃሊፊነት ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

ይህም በሀገራችን አስከአሁን ታሪክ በሙለ አካሌ ያሌተፈጠረውንና ከቡርዣ ጥርዣ አብዮት ያሊሇፈውን 

ወዯ ሙለ አካሌ መገንባት እንዳት ሌናይበት እንችሊሇን፡፡ ያሌተመሇሱ ብ የመጨረሻ ጥያቄዎች 

በዚጎቻችን ሊይ ተንጠሌጥሇው እያጌጥንባቸው የምንሄዴበትን መንገዴ ሇማሳጠር ዔዴሌ ይፈጥር ይሆናሌ፡፡ 

ጥያቄ ያሌመሇሰ ሃሊፊነት ይዖን ብ ሊሇመሄዴ ሀሳብ ይሰጥ ይሆናሌ፡፡ የግብርና አብዮት ከተፈጠረ 

ማሸነፍ ይጀመራሌ፤ የዖሊቂነት ማሳያ የዴሌ ዔዴሜ ማስቆጠር ይቻሊሌ፤ ንዛረቱ ላልች ዖርፎችንም 

ስሇሚጎሽም ንቅናቄና መነሳትን ይወሌዲሌ፤ የማህበራዊ ኢኮኖሚ ፋይዲው በጎሊና በተሇየ ይወጣሌ፡፡ 

ከእንግዱህ የኢትዮጵያ ግብርና ትንሳዓ በእርግጥም ወዯ አብዮት የሚዯርስ ግብርና ነክ ዖርፍ/ፎችን 

በዯረሰችባቸው ጊዚ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

ነጩ የግብርና አብዮት ማነው? 
ሇአንባቢ ግሌፅ ሇመሆን ያህሌ ነጩ የግብርና አብዮት ዋናው ትኩረት የኮሪያን በነጩ የሊስቲክ ዴንኳን ስር 

ያሇቆምታ የሚመረተውን የአትክሌት ምርት የምናይበት ጉዲይ ነው (ስዔሌ 35)፡፡The South 
Korean White Revolution is a term used to refer to the extensive use of plastic 

films (specifically, polyethylene film) for greenhouses, mulching and Polytunnels. This 
practice turned the color of the landscape from green to white, due to the large area of 
agricultural land under protected cultivation. 

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse
https://en.wikipedia.org/wiki/Mulch
https://en.wikipedia.org/wiki/Polytunnel
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ስዔሌ 35፡ የነጩ ግብርና ውጤታማት አብዮት ከፊሌ ገፅታ  

በሁሇተኛም ሊይ፤ የዘህ ምዔራፍ ትኩረት ያሌሆነው ግን ከዘሁ ጋር በተመሳሳይ በህንዴ እኤአ 1950ዎቹ 

የጀመረው ነጩ ጉርፍ (operation flood) በመባሌ የሚታወቀውን የህንዴን የወተት ምርት ከነበረበት 

17ሚሉን ቶን አሁን ሊይ በሶስት ምዔራፎች በመተገበር አሌፎ ሇዯረሰበት 146 ሚሉዮን ቶን ያዯረሰ 

አብዮት የታረክ ተጋሪ እንዯሆን ማያያዛ እንሻሇን፡፡ ይህ ወዯ 700 በሊይ የህንዴ ከተሞችን በወተት ምርት 

ገበያ ያያያዖ አብዮት በአራት ዋና ክሌልች (ፑንጃፕ፣ ሃርያና፣ ኡትራፕራዳሽና ራጂስታን) በማምረት 

የዒሇም ቁንጮ የወተት አምራች ሀገር መሆን የቻሇችበት ሁኔታ በአግራሞት ሉታይ የሚገባው የግብርና 

አብዮት ትሩፋት ይመስሇኛሌ፡፡ ይህ እንዳት ሆነ ብሇን መጠየቅ፤ ራሳችንንም በውስጡ መፈሇግ ግን ዋና 

ተግባራችን ሉሆን ይገባሌ፡፡ 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ዯቡብ ኮሪያን በነጩ ግብርና አብዮት ስንማራት 
 

ኮሪያውያን “ነጩ የግብርና አብዮት” ብሇው የሚጠሩት የአረንጓዳው አብዮት በምግብ ዋስትና ሊይ 

ያዯረገውን ውጤታማ መመንጨቅ ተከትል በተሇየ ስብልችና አመራረት አገባብ የምርታማነት አብዮትን 

በቦታ/በጊዚ/በጥራት/በዔሴት ያስወነጨፉበትን ሁኔታ የሚያሳይ ነው፡፡ በጤናማ አመጋገብ ስርዒት እያዯገ 

የመጣውን ዚጋ ተንተርሶ በአትክሌት ሊይ ባህሪውን ይዜ የተገኘውን የምርታማነት እመርታ ነጩ የግብርና 

አብዮት ብሇው ይጠሩታሌ፡፡ ምክንያቱም በርካታ ነጫጭ የግሪን ሃውስ አመራረት ስርዒት አረንጓዳውን 

መሬት ወዯ ነጭ ስሇሇወጠው ነው፡፡ ሀሳቡ በግብርና መሰረተ ሌማትን (ፋሲሉቲን) በማዖመን በተሇይም 

የአትክሌትን አመራረት ከምግብና ስነ-ምግብ ዋስትና አንፃር በተጠበቀ ግብርና (protected agriculture) 

የማምጣት ሀሳብ ነው፡፡ ይህም የግብርናውን  አመራረት ሂዯት እንዯተፈሇገው በመቆጣጠር 

ቴክኖልጂዎችና ግብዒቶች በሚፈሇገው ሁኔታ ጥቅም ሰጥተው እንዱያሌፉ ውጤቱንም አስተማማኝ 

የማዴረግ የሰው ሌጅ ሳይንስ መራሽ በሊይነትን የመቀዲጀት ማሳያ አሰራርም ጭምር ነው፡፡ 

ነጩ የግብርና አብዮት በዋናነት መታየት ያሇበት ከያዙቸው የተመነዯጉ ቴክኖልጂ ፋሲሉቲዎች፤ አሰራር 

ርቃቄና ክህልት እንዱሁም ከፍተኛ የምርት ዯረጃው ሉሆን ይገባሌ፡፡ ስሇዘህም ነው አንጋጠን እያየነው 

ሇመሻሻሊችን አንዯ ማሳሇጫ ሉሆን የሚችሌ በመሆኑ ነው በዘህ መዴብሌ የቀረበው፡፡ 

እነ ሲኦ ሃዮ ደክ (Seo, Hyo Duk) እና ባሌዯረቦቹ እኤአ በ2013 ስሇኮሪያ ሌምዴ ሇላሊው ታዲጊ ዒሇም 

ስሇማካፈሌ ባሳተሙት፡ “White Revolution of Agriculture in Korea: The Achievement of 

Year-round Production and Distribution of Horticultural Crops by the Expansion of 

Greenhouse Cultivation” በተሰኘ ጥናት የኮሪያ ስሌጣኔ እንዱህ በአጭር ጊዚ /በአንዴ ትውሌዴ/ 

ከግብርናዊ ወዯ ጠንካራ ኢንዱስትሪያዊ ሀገርነት ያሸጋገራት፤ በግብርና ሊይ የተንዯረዯረ ሰፊ መሰረት 

ያሇው የዔዴገት እንቅስቃሴ ተከትሊ ነው ይሊለ፡፡ እናም እኤአ በ1950 ና 60ዎቹ በጃፓን ቅኝ ግዙት 

ቀጥልም ከ1950-53 በእርስ በእርስ ውጊያ የዲሸቀችና ተረጂ የነበረች ሀገር አሁን ወዯ ረጂነት የተቀየረች 

ብቸኛ የዒሇማችን ሀገር ይሎታሌ፡፡ ስሇዘህም በ1970 በምግብ በተሇይም በግሪን ሪቮሉሺን ሳቢያ በሩዛ 

ራሷን ቻሇች፤ ቶንጂ ሇዘህ ከፍተኛ ባሇውሇታ ዛርያ ነበር፡፡ ከዔዴገታቸው ጋር ኮሪያዎች አመጋገባቸው 

ሊይ እንዱሁ ሇውጥ ፈጠሩ፣ በዘህም በተሇይ በማብሊሊት የሚሰራውና ሩዛን ከአትክሌት የሚያያዛው 

ኪምቺ  የተሰኘ ምግብ ጎሌቶ አዯገ፡፡ የተባበሩት የዒሇም ጤና ዴርጅት አትክሌትን 200ግ/በቀን (73ኪግ 

በዒመት በሰው) እንዯ አማካይ ምጠና ያስቀመጠ ሲሆን ኮሪዎች በ1980 ወዯ 120ኪግ በሰው በዒመት 

ዯርሰዋሌ፡፡ በዘህም ሳቢያ ዙሬ በዒሇም ሊይ ኮሪያን በጥብቅ ግብርና የሚተካከሊት የሇም፡፡ እንዯ ማሳያ 

የጥብቅ ግብርናን አስተራረስ ከሚከተሇው ሰንጠረዥ 12 ሊይ ማየቱ ግንዙቤ ይሰጣሌ፡፡ 
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[153] 

 

ሰንጠረዥ 12፡ የአርባ ዒመታት የጥብቅ ግብርና ውርስ ዔዴገትና የአትክሌቱ ዒይነት ዴርሻ ተሇዋዋጭነት  

 

 

ምንጭ፡ ሢኦ 2013 
 

የጥብቅ ግብርና አፈጣጠርን ስናይ፤ የነጩ የግብርና አብዮት ብቸኛ አራማጅ የሆነችው ዯቡብ ኮሪያ 

ውጤታማ ያዯረጓት ፖሉሲና ዔቅዴ መስተናብሮች እንዲለ ግንዙቤ መወሰዴ አሇበት፡፡ በየአምስት ዒመት 

የሚከሇስ የዔቅዴ አምዴ ትከተሌ የነበረችው ኮሪያ፤ በሁሇተኛው የዔቅዴ ዖመኗ እኤአ በ1968 በግብርና 

ሚኒሰተር አማካኝነት የገበሬውን ገቢ ማሳዯግ ፕሮግራም በተሰኘ ሀሳብ ከ6 ሚኒስትሪዎች የተሇየ ኮሚቴ 

ተዋቅሮ አስከ 71 በርካታ የሰብሌ አመራረት ኮምፕላክስ ፕሮጅክቶችን ከፈተሸ በኋሊ የጥብቅ አትክሌት 

ማምረት “green house vegetable production project” ጥሩ ውጤት በማሳየቱ፤ መንግስቱ ይህንኑ 

አሰራር ዯረጃ በማዖጋጀት በአጭር ሁኔታ ሀገሪቱን ያጥሇቀሇቀ ቴክኖልጂ ህብረተሰብዒዊ ንቅናቄ ሆኖ ወጣ 

ስሙንም ሳሙኡሌ ንቅናቄ አለት፡፡ በቀርከሃ ይሰራ የነበረውም ስትራክቸር በነዲጅ ተረፈ ምርት ፖሉቲን 

ፊሌም በመተካት መሻሻለን አፈጠኑት፡፡ በዘህም መሻሻሌ በየትኛውም የአየር ፀባይ ወይም ንፍቀ-ክበብና 



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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ስነ-ምህዲር የሚመረትን አትክሌት መሊመዴ ብቻ ሳይሆን ያሇማቋረጥ ዒመቱን ሙለ የማምረት ጊዚ  

ማዴረግ ተቻሇ፡፡ በአጭሩም የዒሇምን ማዔከሌ መፍጠር ያስቻሇ የግብርና ስርዒት በአንዴ ቦታ ተበጀ፡፡ 

እናም ነጩ የፕሊስቲክ ቤት መሬቱን ሁለ በመሸፈኑ ስሙን ወሰዯ፡፡ 

ጥብቁ ግብርና የዔዴገቱ መሇኪያው ወዯ አውቶሜትዴ አሰራር መቀየር መቻለ ነው፡፡ ሁለ ነገሩ የተሇካና 

የተመጠነ አሰራርና አመራረት ምርት ስርዒትን ሇመተግር ጥበቅ ግብርና አጅግ አጋዥ ነው፡፡ ማዯበሪያ፣ 

ውኃ፣ ሙቀት፣ ቅዛቃዚ፣ የአፈር ይዖት፣ ሃይዴሮፖኒክስ፣ ወዖተ.. በጥብቅ ግብርና ውስጥ በቁጥጥር ስር 

ያለና ሰው የሚያመጣጥናቸው ሁኔታዎች መሆናቸው ግብርናውን አስካአሁና ከተዯረሰበት ዔዴገት ሁለ 

ተገማች /predicted agiculture/ በማዴረግ ተስተካካይ የሇውም፡፡ በእርግጥ የጥብቅ አትክሌት 

አመራረት ከግሪን ሀውስ ባሇፈ የሚፈሌጋቸው የራሱ የሆኑ በርካታ ቴክኖልጂዎች አለ ሇምሳላ ሙቀት፣ 

ሽፋን፣ማዲበሪያ፣ ውኃ ማመጣጠኛ፣ ፈርቲጌሽን፣ ካርቦን ዲይኦክሳይዴ አቅርቦት፣ የሰብሌ ፈረቃ፣ ችግኞች 

ማፍሊት ወዖተ.. መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ የቀዯሙና የሚያስቀዴሙ መሪ ተቋማት ግን ያስፈሌጋለ፡፡ 

ዴርሻቸውን ከዲር ሇማዴረስ የወሰኑ ተዋናይ ሃይልች የነጩ ግብርና ውጤታማነት ማዔከሊት ነበሩ፡፡ 

ከመንግስት ባሊነሰ የግለ ዖርፍ ሇነጩ ግብርና ወሳኝ ሆኖ አገሌግሎሌ፡፡የሆነ ሆኖ የፕሊስቲከ ፊሇምን 

ከፔትሮ ኬሚካሌ ኩባንያዎች በመንግስት ዴጋፍ በርካሽ ማቅረብ ባይቻሌ ኖሮ ነጩ የግብርና አብዮት 

ውጤታማ ሉሆን አይችሌም ነበር፡፡ የማህበረሰባዊ ንቅናቄ፣ በመንግስት ከተዯገፈ አነስተኛ ዋጋ የብረትና 

ፕሊስቲክ ግብዒት እንዱሁም የገቢ ማዯግ ባንዴ ጊዚና ሁኔታ ሊይ በተሞያይነትና ቅብብልሽ 

መገናኘታቸው (connecting agri-dots for winning combination) የጥብቅ ግብርናውን በከፍተኛ 

ተፅዔኖ አዴራሽነት አንዱሰፋ ምክንያት ሆነዋሌ፡፡ ኮሪያንም የጥብቅ ግብርና ቴክኖልጂ ሃይሌና 

የቴክልጂው ገበያ ምንጭ እንዴትሆን አዴርገዋታሌ፡፡  

የኢትዮጵያን የግብርና አብዮት ማካሄዴ ሲታሰብ ብው ግብርና ዖርፍ ወይም ኮሞዱቲ ሇአብዮት ምቹ 

ነው? ማን አብዮቱን ማምጣት ይችሊሌ (ግለ፣ ባሇትናንሽ ማሳ አርሶ አዯሮች፣ መንግስት)? ምን ዒይነት 

መዯሊዴሌ ይሻሌ? ወዖተ.. ማየትን ይጠይቃሌ፡፡ 

የነጩ ግብርና አብዮት ትግበራ በረከቶችና ትምህርታዊ 
ነጥቦች 
 

 የአመጋገብ ስርዒትና ባህሌ ሊይ ሇውጥ በማምጣት፤ ጤናማና አትክሌትን የያዖ አመጋገብን ባህሌ 

ማስፈን፡ ከኮሪያ መማር የሚቻሇው አንደ ጉዲይ የህብረተሰብ ገቢና ዔዴገት ሲመጣ አብሮ 

ከሀኪም በፊት የምግብ ህክምናን --በጤናማ አመጋጋብ--ፍሌስፍና ማዖጋጀት መቻሊቸው 

ብሌህነታቸውንና አርቆ አስተዋይነታቸውን ያሳያሌ፡፡ ምናሌባት ይህ ወዯ ኢትዮጵያ ሲተሮጎም 

የተሇየ የሚያዯርገው የሀብት ዔዴሌ ሲመጣ የጤናማ አመጋገብ ችግር በሽታዎች በግሇሰቡ ሊይ 

መሰባሰባቸው፤ እናም በ50ዎቹና 60ዎቹ ዔዴሜ የአመጋገብ ጤናማ አሇመሆን ችግር 

የሚገጥማቸው ጎሌማሶችና ወይዙዛርት የመዴኃኒት ዯንበኝነታቸውን ሲመሰርቱ…በዙም 

ጥሪታቸውን ሇዔዴሜ ሲከሰክሱ ማየት የተሇመዯ ነው፡፡ ከኮሪያ ምን እናማራሇን? 

 የአመራረት ስርዒትን ከክፍት ማሳ ወዯ ጥብቅና የሚቆጣጠሩት ተተንባይ ግብርና መቀየር፡ 

የጥብቅ አመራረት የሰው ሌጅ የተፈጥሮን ማበጀት፤ ተግባራትና የመቆጣጠር አቅም የበሊይነት 

ተብል ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ በውጤታማነት፤ በሀብት አጠቃቀም፤ በምርትና ጥራት፤ 

በአትራፊነት፤ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ወዖተ.. የራሱ አትራፊነት አሇው፡፡ አሰካአሁን ከተተገበሩ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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የግበርና ታክቲኮች ከፍተኛነትና መርቀቅ የታየበት፤ ሌዩ ዔዴሌ የሚሰጥ በመሆኑም ሉወዯስ 

ይገባሌ፡፡ ሇኛ ካየን በተሇይ የአትክሌትና መሰሌ አመራረታችንን በዘህ ቅኝት ማስገባት በብ 

ተጠቃሚና ተወዲዯሪ እንዴንሆን ይረዲናሌ፡፡ 

 የአርሶ አዯሩን ገቢ ጭመራ ፕሮግራም በውሌ ማስገኘት መቻሌ፡ የኮሪያዊ  ነፍስ ወከፍ ገቢ በ3 

አስርታት ውስጥ ወዯ አስር ሺህ ድሊር ሲዯርስ በ1950ዎቹ የዒሇም ዴሃ የነበረው አምራቹም 

በብ እጥፍ ገቢውና አርካታው ጨምሮሇታሌ፡፡ ትራንስፎርም ያዯረገ ስራና አሰራርን በመከተለ 

ሳቢያ የመጣሇትን የአሸናፊነት ክህልት ከዲር ማዴረስ በመቻለ የኮሪያ ኢንደስትሪ አብዮትን 

ሇማዋሇዴ ወሳኝ ጨዋታ ያዯረገው አምራች፤ በኢንደስትሪ ዖመንም የረቀቀውን የግብርና 

ኢንደስትሪ ውስጥ መራመዴ ችሎሌ፡፡ 

 በጎንዮሽ ላልች ተመጋጋቢ ኢንደስትሪዎችን /ማዲበሪያ፣ ፕሊሰቲክ፣ ኬሚካሌ/ በማነዖርና ሇውጥ 

ጎዲና እንዱይ ማነሳሳት፡ ነጩ የግብርና አብዮት በተገነባ መጠን ላልች ተጓዲኝ የግብዒት 

ተቋማትን ንዛረቱ እነዱሰማቸው በማዴረግ አነቃንቋሌ፡፡ የማዲበሪያ፣ የፖሉቲን፣ የብረታ ብረት፣ 

የኤላክትሮኒክስ፣ የገበያ ተቋማት በተናባቢ እንዱገነቡና አንዱጎራረሱ የውዲጅ-ግዲጅ ንዛረትን 

ፈጥሯሌ፡፡ ይህም ላሊው የኢኮኖሚ ዖርፍ ላሊ ዔዴሌ እንዱፈጥርና አንዱራባ ሁኔታ አበጅቷሌ 

ማሇት ነው፡፡  

 ሇግሪን ሀውስ የሚስማሙ የተሇያዩ የአትክሌት ዛርያዎችን ማፍሇቅ ማስቻሌ፡  ከጥብቅ 

ግብርናው ጋር አብሮ የመጣው የተሇየ ጉዲይ አዲዱስ ተስማሚ ዛርያዎች ማስፈሇጉ ነው፡፡ 

ይህንን ሇመወጣትም ኮሪያ በተሇይም የጃፓን-ኮሪያ ዴቅሌ የሆነው የድ/ር ዉ፤ አስተምህሮትና 

ምርምር ፋና በመያዛ በብሄራዊ የአትክሌትና ኸርባሌ ኢንስቲትዩት ኋሊም አር. ዱ. ኤ በተባሇው 

ተቋም አማካኝነት ዛርዎችን ማፍሇቅና የነጩ ግብርና አብዮት ምንጭ መሆን ተቻሇ፡፡ አንዯነ 

ቻይኒስ ካቤጅ (የኪምቺ ዋና ይዖት)፣ ራዱሽ፣ ቺሉ ፔፐር፣ ወተር ሜልን(ሀባብ) ኩኩበር 

(ዛኩኒ)፣ ሜልን፣ ፓምፕኪን (ደባ)፣ ሰተራወቤሪ፣ ቶሜቶ (ቲማቲም)፣ ኤግ ፕሊንት (በዯርጃ)፣ 

ላቱስ፣ ስፒናች ዛርዎችን በማውጣት ነጩን የግብርና አብዮት አብቅተዋሌ፡፡ አንዲንድቹን 

ዛርዎች ከቅርብ ጊዚ ወዱህ በሀገራችን መመዛገብና መመረት ተጀምሯሌ፡፡ 

 የረቀቀ የግሪን ሀውስ ቴክኖልጂን ማሳዯግ መቻሌ፡ 

o ጉሌበት ቁጠባን፣ 

o አውቶሜሽን አሰራርን፣ 

o ሃይሌ ቆጣቢ ቴክኖልጂን፣ 

o የሰው ምርታማነት ማሳዯግን፣ 

o የጋዛ-ሙቀት-ብርሃንና-መስኖ ምጠናና ማኔጅመንትን የበሇጠ በማሻሻሌ እንዯተፈሇገው 

ማዴረግ መቻሌ፣ 

o አትራፊነትንና ብሌፅግናን መወሰን መቻሌ፡፡ 

 

  ህብረተሰቡንና አምራቹን በጥብቅ ግብርና ቅኝት ውስጥ የማስገባት አቅም-ክህልትና መረጃ 

መገንባት መቻሌ፡ የሰብልቹን ምርታማነትና ጥራት ከእጥፍ በሊይ ማሳዯግ መቻሌ፡ የጥብቅ 

ግብርና አመራረት ምርታማነትን ከ70 አሰከ 100 ፐርሰንት አሣዴጎታሌ፡፡ በዘህም አንዯ 

አጠቃሊይ የአምራቹም ይሁን የነፍስ ወከፍ ገቢ ከነበረበት 500 ድሊር አኤአ 1995 ወዯ 

10000 ድሊር ዯርሷሌ፡፡    



አስናቀ ፍቅሬ (ድ/ር) 
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 የጥብቅ አመራረት ስርዒትን ከነፈተናዎቹ መገንዖብና፤ የአሰራር መመሪያ መዖርጋት መቻሌ፡ 

የግሪን ሃውስ /ጥብቅ ግብርና/ ዋና ስርዒት እየሆን በሄዯ ቁጥር የራሱ የሆን የአሰራር ስርዒት 

የሚሻ መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ ከዘህም ላሊ በሂዯቱ ውስጥ ፈተናዎች መስተናገዲቸው እንዱሁ፡፡ 

ስሇዘህ እነዘህን ያማከሇ የክህልትና ዔውቀት ማዲበርና መመሪያ መውጣት አስችሎሌ፡፡ 

 በርካታ የሰብሌ ዒይነቴዎችን ማስተናገዴ መቻሌ (ትንሿ ዒሇም በአንዴ ቦታ) ፡  ከምንም በሊይ 

የግሪን ሀውስ ቴክኖልጂ የሰውን ሌጅ ተፈጥሮን የመቆጣጠርና የመግራት አቅም ከፍተኛ ዯረጃ 

ያስይዖዋሌ፡፡ አሁን ሊይ በግሪን ሀውስ ቴክኖልጂ ሳቢያ የትሮፒካሌ ክፍሇ አህጉሩ ዔፅዋትና 

እንስሳት ባዯገው የቴምፕሬቱ ክፍሇ አህጉር ተሰባስበዋሌ፡፡ የአፍሪካ በሺ የሚቆጠሩ የአንስሳና 

ዔፅዋት ዒይነቴዎች በተሇያዩ የአውሮፓና እስያ ክፍሇ አህጉር በማይክሮ ክሊይሜት አስር ቤት 

ውስጥ ታስረው ይገኛለ፡፡ በዘህ መሌኩ የግሪን ሀውስ ቴክኖልጂ ያሇዴንበር ዔፅዋትን 

ከየትኛውም ክፍሇ አህጉር ማሌማትም ይሁን ማመረት በመቻለ የዖህ ዒሇም ብዛሃ-ሀብት 

ተጠቃሚ አዴርጓቸዋሌ፡፡ 

 ተክልችን ግራፍት የሚያዯርጉ ሮኆቦቶችን መፈብረክ ብልም ሇውጭ ገበያ ማቅረብ መቻሌ፡ 

ኮሪያ ከአውቶሜሽን ጋር በተያያዖ በአዯገ አሰራር ረገዴ አንዲንድቹን ስራዎች በሮኆቦት ታግዜ 

የመሰራትን ሁኔታ ዱዙይን በማዴረግ ሇዘሁ ተግበር አጋዥ ሮኆቦቶችን ሇገበያ ማቅረብ 

መቻለንም እናያሇን፡፡ በሀዮንዲይ ኢንደስተሪ ውስጥ 250 ሮኆቦቶች ያሇረፍት የስራ ሂዯቱን 

ሲያቀሊጥፉ ራሴ አይቻሇሁ፤ ይህንን ተሞክሮ በስነ-ህይወታዊ ስሌጣኔ ሊይ ሇማዋቀር ኮሪያ 

ቀዴማ እየተራመዯች ነው፡፡  

 የግሪን ሀውስ ቴክኖልጂዎችን ኤክስፖርት ማዴረግ መቻሌ ፡  የግሪን ሀውስ ቴክኖልጂዎች 

ሲባሌ ሇስራ ምቹነቱን፣ ሇአትክሌቱ ማሳዯግ አመቺነቱ (micro-environmental setting)፣ 

የሃይሌ ቁጠባው፣ የሙቀት-ርጥበትና-ብርሃን-አየር ጥበቃው፣ ዯረጃውን የጠበቀ፣ ሇአውቶሜሽን 

የተመቻቸ፣ እንዯ ሀይዴሮፖኒክስ ያለ ቴክኖልጂዎችን ወዖተ.. የመሳሰለ ፋሲሉቲዎች 

የተሟለሇት እንዯ ማሇት ሲሆን በዘህ ረገዴ ሀገሪቱ ቴክኖልጂውን እንዱሁ በቀዲሚነት 

ኤክስፖርት ምንጭ መሆን ችሊሇች፡፡ 

 በአንታርክቲካ የዔፅዋት/አትክሌት ፋብሪካ መክፍት መቻሌ፡  ይህ ከነጩ አብዮት በተቀሰመ 

ውጤታማ ሌምዴ አማካኝነት የአተክሌት/ዔፅዋትን በጥብቅ ፋሲሉቲ ውስጥ ዒመቱን ሙለ፤ 

ሙቀትን-ብርሃንን-አየር ርጥበትን ካርቦንዲይኦክሳይዴን-ማዲበሪያን-ውን በመቆጣጠር ብቻ 

የማምረት ሂዯት ሲሆን ማዔከለም ሲንጆንግ ይባሊሌ፡፡ ይህ ስራው የተጀመረበት በአማካይ ከ -

40 አስከ -50c
0
 የሚቀዖቅዛ አካባቢ ዴንግሌና የወዯፊቱ የጥብቅ ግብርና ማዔከሌ እንዯሚሆን 

ይታሰባሌ፡፡ 



ግብርናችንና ስሌጣኔው፡  ከእኛ እስከ ነጩ የግብርና አብዮት 
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ምዕራፍ ዘጠኝ 

ማጠቃሇያ  
 

በኢትዮጵያ ያሇኝን ሀሳበ-ግብርና በሚቀጥለት ስዴስት ዋና ዋና ነጥቦች ሇማጠቃሇሌ ሞክሬያሇሁ፡ 

1) ግብርና በአህጉሪቱም ይሁን በሀገራችን በውዲጅ ግዲጅ ሊይ በተመሰረተ ቅኝ ግዙተኛ 

(colonized agriculture) ወይም እስረኛ (cell) መሆን፡፡ የዘህ አመሌካች ከሆኑትም ሁኔታዎች 

መካከሌ  

 ላልች ሀገሮች የዒሇምን ግብርና መቆጣጠር የሚያስችሊቸውን የቴክኖልጂ እመርታና ንግዴ 

አስኪይና መጠምዖዛ አስኪችለ ዴረስ ስንጠብቃቸው ነበር፣ 

 በአንዴ ወይም በላሊ መንገዴ ግብዒት፣ ቴክኖልጂ፣ ኢኖቬሽን፣ ዔውቀት ሙለ በሙለ 

በሚያስብሌ ሁኔታ እነሱን ተቀባይና ጠባቂ መሆናችን፣ 

 አህጉሪቱ በየዒመቱ ወዯ 30 ቢሉዮን ድሊር እያወጣች የግብርና ምርቶችን ከአህጉሪቱ ውጭ 

ከሆኑ ሀገሮች ምርት እጥረቷን ሇማካካስ ትገዙሇች፣ 

 የአንዴ ቢሉዮን ህዛቦች ባሇቤት አፍሪካ ብልም የ100 ሚሉዮን ባሇቤት ኢትዮጵያ ሰብዒዊ 

ርዲታ የምትሇቀተው ብውን ጊዚ ከአህጉሪቱ ውጭ በግብርና ካዯጉት ሀገሮች ነው፣   

 ምርት ዛውውር ሳይቀር ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ከመገበያየት ይሌቅ የምዔራባውንና እስያዎችን 

ገበያ ማምሌክ መገዯዲችን፣  

 የአህጉሪቱ ዔመቅ ግብርና አቅም ታሊቅ ነው ቢባሌም ሇማሌማትና ተጠቃሚ ሇመሆን ያለ 

ሁኔታዎች ግን ብ ርቀት የሚቀራቸው (በተሇይ ከሰው ሌማት፣ መሌካም ኢኮኖሚ 

አስተዲዯር፣ ካፒታሌ ኢንቨስትመንት) መሆንና አሁንም ሇተያያዥ አቅም ግንባታ የውጭ 

ሀብት ጠባቂ መሆናችን፣ 

 ያሌተጠቀምንባቸውን ተቋማት፡ ሇምሳላ የዒሇም ምግብና አርሻ ዴርጅት፤ የአረንጓዳው 

አብዮት ቅጥያ የሆነውን አግራ፤ ዒሇም አቀፍ የግብርና ምርምር ተቋማት፤ ኢፋዴ፤ የዒሇም 

ምግብ ዴርጅት ወዖተ.. ወንዛ በሚያሻግር መንገዴ መጠቀም አሇመቻሌ፣ 

 የራሳችንን አሸናፊ ተሇዪ-ምርት (ብራንዴ) ይዖን ሇመቅረብ ብ መስራት አሇመቻሊችንና 

በላልች መሇያዎችሀ ሊይ መንጠሌጠሊችን፣ 

 ፓርተንረሺፕ (የአጋርነት) ሀሳቦቻችንና ዴርጊቶቻችን ከእኩሊዊነት ይሌቅ ወዯ ጥገኝነት 

ያዯለ መሆን፣  

 የፕሮጀክቶች ምንጭ ሁለ የውጭው ዒሇም መሆን፣  

 

 

2) ብ ገበሬዎችና ብ ማሳዎች የሚያዴጉበት መንገዴ ቀሊሌ አሇመሆንና የአሻጋሪ ዔውቀት 

ውስንንት መኖር፣ ስሇዘህም ከእጅ-ወዯአፍ ያሇው ሴናሪዮ ሇመቀየር ብ ጊዚ መጠየቁ 

አይቀሬነት፣ 
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 ብ ገበሬዎች በተቀራመቱት ትናንሽ ግብርና ይዜታ፣ ግብርናዊ ስሌጣኔን ማምጣት ብ ዋጋ 

ማስከፈለ፣ 

 ሇግብርና ኢንደስትሪ ምቹ መዯሊዴሌ መፍጠር ከባዴ መሆን፣ 

 አካበቢያዊ ጉስቁሌናና ተፈጥሮ ሀብት ሇመራቆት የበሇጠ መጋሇጥ፣ 

 ዱዙይንዴና ስፔሻሊይዛዴ የሆነ ግብርናን ሇመምራት ውስብስብነት መብዙት፣ 

 የዔውቀት ፍሰትና ወዯ ቁስ ሇመቀየር ያሇበት ከፍተኛ የመንገዴ ሊይ ብክነትና ዴክመት፣ 

 የግብርናው ሊይ ሰው ምርታማነት (labor productivity) በዒሇም ካለት ሲነፃፀር እጅግ 

አነስተኛ መሆን፣  

 ማብቃቃትን (poor mans input syndrom) እና ምርት ተሇያይነትን ማንገሱ፣ 

 

3) የስጋት ግብርናዎች አያያዛ ስርዒት ሰሇመዖጋጀት 

 በግ/ገ/ሌ ፖሉሲ እንዯታየው የመሬት አጠቃቀምን ስሇማስተካከሌ /Proper Utilization of 

Agricultural Land/ አስገዲጅ አሇመሆን፣  

 የከተማ፣  የተራራማ፣ የኬሚካሌ መራሽ፣ የሌውጥ ዖረ-መሌ ወዖተ.. ግብርናዎች እየጎለ 

የመጡ ሲሆን ሇማስተናገዴና የበሇጠ እንዱጠቅሙ የተሇየ ተግባቢ ዯንብ መሻታቸው፣ 

 

4) የግብርና አብዮት ዱዙይን ማዴረግና ዔምቅ አቅምን በመበዛበዛ መምራት ስሇማስፈሇጉ፣ 

 የግብርናን ባህሪ በመረዲት ሊይ ያለ የዔውቀት-የትንታኔ-የውሳኔና-የፖሉሲ መምታታቶችን 

ማጥራትና የሇዋጭ ነጥብን (game changer) በውሌ መሇየት ማስፈሇጉ፣ 

 የአበሊሊጭና መሪ ዖርፍ ተከታይ ግብርናን መዖርጋት፣  

 የበሇጠ መወዲዲር የሚያስችለ የግብርና ዖርፎች በውሌ መሇየትና ማብቃት፣ 

  

5) አርፍድ የመምጣት ዔዴሌን መጠቀም፡ 21ኛው ክ/ዖመን ቴክኖልጂና ዔዴገት ሇመቀሊቀሌና 

ሇመጠቀም ስሇመትጋት 

  ቅጂን ከራስ መሰረት ጋር አዋህድ መጠቀም (leapfrogging, latecomers advantage)፣ 

 የቅጂ ተቋማትን በብቃት መሰረት ሊይ መመስርትና ማሰራት (ሇምሳላ አሁን የተዯረሰበትን 

4ተኛውን የኢንደስትሪ አብዮት ትውሌዴ ማዔበሌ ስሇመቀሊቀሌ)፣ 

 ከጊዚው ቴክኖልጂ ትውሌዴ ጋር መቀሊቀሌ፡ አናልግ፣ ዱጂታሌ፣ አውቶሜሽን፣ ባዮ-

ፕሮዲክትስ፣  

 በየትኛውም መስፈርት ተወዲዲሪ ምርትና ስነ-ምግባራዊ አመራረት ስርዒትን ማስፈን፣ 

 የገበያ አሸናፊ ግብርናን መፍጠር /ማበጀት/፣ 

 

6) የነገው ግብርና ዒሇም ሰው ሃይሌና መዯሊዴልችን ስሇመገንባት  

 በግብርናና ገ/ሌማት ፖሉሲው እንዯተቀመጠው / Labor-intensive Strategy/ ምርታማ 

ገበሬ የመፈጠር ግዳታ ስሇመኖሩ፡፡ /Comparatively in Africa it takes about 10-

measured man-power-output to feed just one person; whilst in Europe and 

USA it takes just one person to feed about 250,000 people፡ source: White 

revolution/ 
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 ከሰሃራ  በታች አፍሪካን ጨምዴድ የያዙት ከፉ የተባለቱ የህዛብ ብዙት.. ከእጅ ወዯአፍ 

ዖይቤ ያሇው አምራች ዛቅተኛ ምርታማትና ወዯ ኢንደስተሪ የመሸጋገር ቀጭን ዔዴሌ 

መገናኘታቸው እንዯሆን መታወቅ፤ ስሇዘህም ወዯ ከተሜነት ሲሸጋገሩም ከነዴህነታቸው 

መሆኑን በመገንዖብ ሇዋጭ ማህበራዊ ኢኮኖሚ መዖርጋት ማስፈሇጉ፣ 

 አስተማማኝ የፖሇቲካና አስተዲዯር ስርዒትን ማስፈንን፣ 

 ስርዒተ-ግብርና ትምህርት ቀረፃውን በሀገርኛ ካሪኩሇም መቀየር ብልም አስከ ዛቅትኛ 

ክፍልች ወርድ የነገው ገበሬ በትሊንቱ ሊይ ተመስርቶ ማዯግ ማስቻሌ፣ 

  በሙያው ዔውቀት የያ፣ የተማሩና ግብርና መስራት የሚሹ የሀገሬው ሌጆች ማዯፋፈር፣ 

 የምርት ማቀሊጠፊያ የተባለ የግብርና ሊይ መሳሪያዎችና አሰራሮችን ሁለ በማሰባሰብ 

የበፊቱን ተወዲዲሪ ያሌሆነ የአሰራር ባህሌ እንዱተኩ አተኩሮ መስራት፣ 

 መሰረተ ሌማትን ማስፋፋት፡፡ 
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