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ኑሮን ማጣጣም ይዘዋል… 

አባ መላኩ 03-30-17 

ኢትዮጵያ ለዘመናት ሠላም ርቋት የኖረች አገር ነበረች። የውጭ ጣልቃ ገብነት 

የተቀላቀለበት የእርስ በርስ ጦርነቶች ተፈራርቀውባታል። ሕዝቦቿ በረሃብ አለንጋ ሲገረፉና 

ሲታረዙ ቆይተዋል። ዜጎቿም ስለዘላቂ ልማት ማሰብ ቀርቶ የእለት ጉርስና የዓመት ልብስ 

ማሟላት ተስኗቸው ኖረዋል። በተለይ ወታደራዊው መንግሥት የሚያራምደው 

አምባገነንነትና ከጎረቤት አገራትም ጋር የነበረው ውጥረት ሲታከልበት ደግሞ የአገሪቱ 

ድህነት እየከፋ እንዲሄድ አድርጓል። በጥቅሉ ካለፉት ሥርዓታት የወረስነው ነገር ቢኖር 

ድህነትን የሚያባብስና ሠላምን የሚበርዝ ከባቢያዊ ጠብ ጫሪነትና ህዝቦችን በጥርጣሬና 

በጠላትነት መፈረጅን ብቻ ነበር። ታዲያ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ለኢትዮጵያዊያን 

የፈየዱት ምንም ነገር የለም።     

ከውስጥም ሆነ ከውጭ በተፈጠረው ፀረ ዴሞክራሲያዊ ሁኔታ የተነሳ የዜጎች አኗኗር ዕጣ 

ፈንታቸው ከዓመት ዓመት ወደ ከፋ የድህነት ማጥ ውስጥ መግባት ነበር። በዚህ መልክ 

ዘመናት አልፈዋል። በዚህ ሁኔታም አገር እየፈረሰች ህዝቦቿም መሰቃየት አይገባቸውም 

ነበር፡፡ አገሪቱ የብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አገር በመሆኗ የሁሉም ዜጎች 

መብትና እኩልነት መረጋገጥ አለበት፣ የአገሪቱ ህዝቦች የፖለቲካ ሥልጣን ባለቤትነትም 

እንዲሁ መረጋገጥ አለበት። ይህንን ማድረግ ሲቻል የሁሉም ህዝቦች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት 

እውን ሆኖ ልማት ይሰፍናል። በመሆኑም ይህንን እውን ለማድረግ ሰው በላውን ሥርዓት 

መገርሰስ አማራጭ አልነበረውም። በዚህ እምነት ለኢትዮጵያ ህዳሴና ለኢትዮጵያዊያን 

ነጻነት ሲሉ በአሥር ሺህዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መስዋዕት ሆነዋል። 

ያለፈን ታሪክ ማስታወስ ካልተቻለ አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ለማጣጣም ያዳግታል።  

በመሆኑም አሁን በኢትዮጵያ እየተረጋገጠ ያለው የህዝቦች የልማት ተጠቃሚነት አገሪቱ 

ባለፉት ሥርዓታት ከነበረችበት አዘቅት ወጥታ የህዝቦች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ 

ወደሚቻልበት ደረጃ ለመድረሷ ዋና መሠረት ሆኗል።  

ያለፉት ሥርዓት ጥለውልን የሄዱት ኋላ ቀርነትና የሥራ ባህል የሚገድል አስተሳሰብን 

ለመዋጋት በተደረገው የተቀናጀ ጥረት ዛሬ ላይ ስለመገኘታችን ምስክር አያሻም። በአሁኑ 
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ወቅት በአገራችን እየተገነባ ያለው ዴሞክራሲና እየተመዘገበ ያለው ልማት የሁሉንም 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ተጠቃሚነትን እያረጋገጠ መምጣቱና አጠቃላይ 

የአገሪቱን ገጽታ መቀየሩ እንዲሁ የአደባባይ ምስጢር ነው።   

ኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች እያስፋፋች ያለችው ሁለንተናዊ ልማት የአገሪቱን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በየደረጃው ተጠቃሚ እያደረጋቸው ይገኛል። በአጠቃላይ በአገሪቱ 

እየተካሄዱ ካሉት የልማት ሥራዎች በተለይም በአርብቶ አደሩ አካባቢ እየተገነቡ ባሉት 

የልማት ፕሮጀክቶች ያሉ ነዋሪዎች በዚህ የተቀናጀ ልማት ተጠቃሚነታቸው ምን ያህል 

እንደሆነ መዳሰስ ይቻላል።  

በአርብቶ አደሩ አካባቢዎች ያለውን የተፈጥሮ ፀጋ ማለትም ሰፊ የእርሻ መሬትና ለመስኖ 

አገልግሎት የሚውል ውኃን በመጠቀም የየአካባቢውን ህዝብ ተጠቃሚ ማድረግ የቻሉ 

ትላልቅ የልማት አውታሮችን እናያለን። ፕሮጀክቶቹ የአገር የምጣኔ ሃብት ከማሳደግ 

አንጻር ከሚኖራቸው ድርሻ ጎን ለጎን ለአካባቢው ማኅበረሰብ ፈርጀ ብዙ ጠቀሜታ 

አላቸው። ይህ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎላ መጥቷል።  

ቀደም ባሉት ሥርዓት አስታዋሽ ያልነበረው ይህ ሥፍራ በአብዛኛው አርብቶ አደሮች 

የሚኖሩበት አካባቢ ነው። የእነዚህ አካባቢ ነዋሪዎች በቀደሙት ሥርዓት ከዘመናዊ አኗኗር 

ጋር ፍጹም የማይተዋወቁ ነበሩ።  

አርብቶ አደሮቹ በየአካባቢያቸው የልማት ፕሮጀክቶች በመጀመራቸው ምክንያት  

መሠረታዊ ለውጥ እያመጡ  ይገኛል። የኅብረተሰቡ ተጠቃሚነት በተለያየ መልክ ሊገለጽ 

ይችላል። በልማት ፕሮጀክቶቹ ተቀጥሮ በመሥራት፣ የልማት ፕሮጀክቱን ለማሳካት 

በሚሳተፉ የተለያዩ ማህበራት በመደራጀት፣ በተለያዩ የሥራ ተቋራጭ ድርጅቶች  ውስጥ 

የሥራ ዕድል ተጠቃሚ በመሆን፣ ከፕሮጀክቱ የመስኖ ውኃ የተለያዩ አዝርዕቶችን 

በማልማት እየተጠቀሙ ነው።  

እንዲሁም በልማቱ ምክንያት በመንደር በመሰባሰብ የትምህርት፣ የጤና አገልግሎትና 

የመሠረተ ልማት ተጠቃሚ ሆነዋል። ቀደም ሲል እንስሳትን በማርባት ከቦታ ቦታ 

እየተዘዋወሩ ይኖሩ የነበሩ አርብቶ አደሮች በአሁኑ ወቅት የራሴ የሚሉት ቋሚ መንደር 

እንዲኖራቸው ተደርጓል። የግብርና ሥራንም ቀስ በቀስ እየተላመዱ መጥተዋል። በዚህም 

ዛሬ ላይ የገቢ ምንጫቸው እያደገ ሄዷል። ከዚህ ቀደም ለእንስሳቶቻቸው መኖና ውኃ 
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ፍለጋ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀሳቸው የግድ ነበር። ውኃና መኖ በሚጠፋበት ጊዜም 

ከብቶቻቸው በድርቅ ስለሚጠቁ ለዓመታት ያከማቹትን ሃብት በአንዴ ያጣሉ። በዚህም 

በከፋ ችግርና ሥቃይ  ውስጥ ማለፍ ግድ ይላቸው ነበር።   

በክረምት ወራት ወንዞች በሚሞሉበት ወቅትም እንስሳቶቻቸውንና ልጆቻቸውን በጎርፍ 

ይነጠቁ ነበር። ወንዙ እየሞላ አንዱ ጎሣ ከሌላ ጎሣ ጋር የማይገናኝበት ሁኔታም ይፈጠር 

ነበር። በውኃ ሲጥለቀለቁ ሆነ በድርቅ ሲመቱ የሚደርስላቸው አልነበረም። ከሌላው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ተገልለዋልና ችግርም መጣ ደስታ የቻሉትን ያህል ተጋፍጠው ያሳልፉ 

እንደሆን እንጂ የሚያግዛቸው አካል አልነበረም።  

አርብቶ አደሩ በድርቅ ሲመታ የሚላስ የሚቀመስ ባጣበት ወቅቶች ከማለቅ ውጭ ሌላ 

አማራጭ አልነበራቸውም። ከዚያም ይባስ ቀደም ባሉት ሥርዓት አርብቶ አደሩ 

የሚኖርበት ሥፍራ ሠላም አልነበረውም። አንዱ ጎሣ በሌላው ጎሣ ላይ አግባብነት የሌለው 

ጦር ይሰብቃል። የሚፈፀመውን ጭፍጨፋና ዘረፋ የሚዳኝ ሕግም አልነበረም። 

ከዚህም በተጨማሪ የአርብቶ አደር አካባቢዎች ንጹህ የመጠጥ ውኃ የሚባል አይተው 

አያውቁም። አካባቢዎቹ ከከተሞች በእጅጉ የራቁና የመገናኛ መንገድም የሌላቸው ስለነበር 

በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎችና በከተሞች አካባቢ ያለውን ሁኔታ የማየት እድልም 

አልነበራቸውም፤ እንኳንስ ስለ ንጹህ የመጠጥ ውኃ ሊያስቡ ቀርቶ ሰውም ሆነ  

እንስሳቶቻቸው የሚጠጡት ወራጅ ውኃና የምንጭ ውኃ ነበር።  

በአካባቢው የጤና አገልግሎት የሚባል ነገር አልነበረም። ታሞ ወደ ህክምና መሄድ የሚባል 

አያውቁም። ለመሄድ ቢያስቡም የህክምና መስጫ ተቋም አልነበረም። በዚህ ምክንያት 

በርካታ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን በውኃ ወለድ በሽታ አልቀዋል። በርካታ እናቶችና 

ህጻናት የህክምና ዕርዳታ ማግኘት ባለመቻላቸው ለህልፈተ ህይወት ተዳርገዋል። ከዚህም 

በተጨማሪ የመብራት ሆነ የወፍጮ አገልግሎቶች አልነበሩም። ቋሚ መንደር ስላልነበረ 

ኑሯቸው በመዘዋወር ላይ የተመሠረተ በመሆኑ የመብራት፣ የህክምናና ሌሎች 

አገልግሎቶች  አያገኙም ነበር።  

ዛሬ ላይ እነዚህ ችግሮች እየተቃለሉ መጥተዋል። ልጆቻቸው በአገሪቱ ሌሎች አካባቢዎች 

ያሉ ህዝቦች እንደሚያደርጉት ትምህርት ቤት መዋል ጀምረዋል። ስለጤንነታቸው ሆነ 
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ስለአኗኗራቸው ይማራሉ። ስለሌሎች ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሁኔታም እንዲያውቁ 

ያደረጋሉ። በአገሪቱ ሌሎች አካባቢዎች ያለውን ሁኔታም እንዲረዱ ሆኗል።   

በየዓመቱ በሚከበረው የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል፤ በአርብቶ አደር በዓልና 

በሌሎች በዓላት ላይ ከሌሎች የአገራችን ህዝቦች ጋር የሚገናኙበት እድል 

ተፈጥሮላቸዋል። አሁን ሁለንተናዊ ለውጥ እየመጣ ይገኛል። የተለያዩ የማህበራዊ 

አገልገሎት መስጫ ተቋማትና የሰለጠኑ ባለሙያዎችም በየአካባቢው በመኖራቸው በላቀ 

ደረጃ ተጠቃሚ ሆነዋል።   

ከዚህ ቀደም የየአካባቢው አርብቶ አደር ከግብርና ሥራ ጋር ፈጽሞ አይተዋወቅም ነበር።  

የእንስሳት እርባታውም ቢሆን አሁን እየተከተሉት ባለው መልኩ አልነበረም። በአሁኑ 

ወቅት የእንስሳት እርባታ ሥራዎችን ከግብርናው ሥራ ጋር በማቀናጀትና ሁለቱን እርስ 

በእርስ ተመጋጋቢ በማድረግ የገቢ ምንጫቸውን ማስፋት ችለዋል። በኑሯቸውም ላይ 

ተጨባጭ ለውጥ እየመጣ እንደሆነ በግልጽ ይታወቃል።   

መንግሥት የአርብቶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና ህይወታቸውን ለመቀየር ቆርጦ 

ተነስቷል። ይህን ልማት ዳር ለማድረስ ሁሉም በፅናት ቀሟል። በእነዚህ ሥፍራ 

የተጀመረውን ልማት ለማደናቀፍ የሚውተረተር አፍራሽ ኃይል ተቀባይነት የለውም። 

ወደልማት የሚወስዳቸውን ተመራጭ መንገድ ለይተው አውቀዋልና ለአደናቃፊ ቡድኖች 

አሉባልታ ጆሯቸውን አይሰጡም። በልማቱ ተጠቃሚ ሆነው ኑሮን ማጣጣም ይዘዋልና!    

 


