
 

የግብርናው ልማት የሁለት ዓመት ውጤታማ ሂደት   
                                   በሪሁን ይሄይስ 

በሀገራችን ህዝቦች ውስጥ 85 በመቶ የሚሆነው በገጠር ነዋሪ ብቻ ሳይሆን የአኗኗር ዘይቤው 

የተመሰረተውም በግብርና መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ትርጉም ባለው ደረጃ 

ለማሳደግና ህዝባችንን ከድህነት ለማውጣት ለግብናው ዘርፍ ትኩረት መስጠት ደግሞ በዚያውኑ ያህል ግድ 

የሚል ዕምነታ መሆኑ አይታበይም፡፡  

በመሆኑም መንግስት ግብርናውን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑን 

ተገንዝቦ ሲሰራ ቆይቷል፡፡ ባለፉት ሁለት ዓመታትም እንደ ሌሎቹ ዘርፎች ሁሉ በዚህ ዘርፍም ትርጉም 

ያለው ውጤት ተገኝቷል፡፡  

በግብርናው ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት የአምስት ዓመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

ትኩረት ተሰጥቶታል፡፡ ባለፉት ሁለት የትግበራ ዓመታትም የዕቅዱን ስኬት ከአሁኑ ውጤቱ አጥጋቢ 

እንደሚሆን የሚያመላክት ስራ ተከናውኗል፡፡  

አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ለእርሻ ሊውል የሚችለው ሰፊና ለም መሬት እንዲሁም የአርሶ አደሩ 

ጉልበት በሀገሪቱ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ከግብርናው ውጭ ይሄ ነው የሚባል እምቅ ሃብት አለመኖሩ 

ግልጽ ነው፡፡ ይህ ለዜጎች ሰፊ የስራ ዕድል እየፈጠረ ያለና ገና ምንም ያልተነካ ዕምቅ ሀብት ሀገሪቱን 

ለመለወጥ ሁነኛ መሣሪያ ተደርጎ ተወስዷል፡፡  

መንግስት በዘመናዊ ግብርና ያልተደፈረውን የሀገሪቱን አርሶ አደር የአስተራረስ ዘይቤ የመለወጥ 

አስፈላጊነትን ተገንዝቦ በቀየሰው መስመር እነሆ ተጨባጭ ለውጥ አምጥቷል፡፡ እንደሚታወቀው ቀደምት 

የኢትዮጵያ አርሶ አደር በድርቅ አደጋ ክፉኛ ሲጎዳ እንደነበር ይታወሳል፡፡  

ለአርሶ አደሩ በድርቅ በቀላሉ መጠቃት ምክንያቱ ደግሞ የዘመናዊ የአስተራረስ ዘዴ አለመኖር 

እንደሆነ በቅርቡ ህይወታቸው ያለፈው አቶ መለስ ዜናዊ በትጥቅ ትግሉ ወቅት ለቢቢሲ በቁጭት 

መግለጻቸው ይታወሳል፡፡ እርሳቸው በወቅቱ ያሉት መራር ትክክል እንደነበር አሁን ከተገኘው ለውጥ 

መገንዘብ ይቻላል፡፡  

ታዲያ አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ ኑሮው እንዲሻሻል የተሰጠው ትኩረት ተገቢ እንደነበር በቂ 

ማሳያዎችን ማቅረብ ይቻላል፡፡ መንግስት የዘመናት ቁጭቱን ሀገራዊ መሰረት ባላቸው አቅጣጫዎች 

የመፍታት ትግሉን ቀጥሏል፡፡ 



 አርሶ አደሩ ከራሱ ተርፎ ለገበያ በማምረት ተጠቃሚ የሚሆንበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ፣ ሀገሪቱም 

ከግብርናው ዘርፍ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ ለማድረግ የሚያስችል ጎዳና ላይ መሆኗን የሁለት 

ዓመታት የዕቅድ ትግበራው በገሃድ አሳይቷል፡፡  

ኢትዮጵያ ለእርሻ የሚውል ሰፊ መሬት አላት። ይሁንና በተለያዩ ምክንያቶች በአርሶ አደሩ እጅ 

እንዳለ የሚታሰበው መሬት አነስተኛ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ባለችው መሬት የሚገለገልበት ሁኔታ እጅግ 

ኋላ ቀር ሆኖ ቆይቷል፡፡  

ይህንን ሁኔታ መንግስት በሚገባ በመገንዘቡ ዘርፉ በእጅጉ እንዲሻሻል ዘርፈ ብዙ ጥረቶችን 

አድርጓል፡፡ አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮችን ይዞ በግብርናው ልማት ለውጥ ማምጣት አይቻልም 

የሚለውን አስተሳሰብ ሰብሯል፡፡  

አነስተኛ ይዞታ ያለው አርሶ አደሮች ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ለሰፋፊ እርሻዎች ትኩረት 

መስጠትን የሚብኩ ወገኖች እንዳሉ ግልጽ ነው፡፡ እነዚህ ወገኖች የሚሉት በግብርናው ዘርፍ ለሚሰማሩ 

ባለሀብቶች ትኩረት የመስጠትን አስፈላጊነት የሚስብክ ነበር፡፡  

ይህ ደግሞ ሀገራዊና ህዝባዊ ጥቅም የሚመጣበትን ምስጢር ካለመረዳት ወይም መረዳት ካለመፈለግ 

የመጣ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል፡፡ ለአብነት ያህል ታላቁ መሪያችን በተለያዩ መድረኮች ላይ የኢትዮጵያ 

መንግስት አነስተኛ ይዞታ ላላቸው አርሶ አደሮች ምን ያህል ትኩረት ስጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ሲገልጹ  

ኖረዋል፡፡  ይህንን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የሚታይና አሳማኝ ውጤት ማምጣት እንደታቸለም ከአርሶ አደሩ 

በላይ ምስክር አያሻም፡፡  

ምንም እንኳን ለውጡን የማይፈልጉ ኃይሎች ስህተት ፍለጋ ቢባዝኑም በግብርናው ዘርፍ ባመጣነው 

ለውጥ ሃያላን ሀገራትንና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማትን ማሳመን የቻለ ነው። 

 በቅርቡ ሀገራችን ዓለም አቀፉን የምጣኔ ሃብት ፎረም በአፍሪካ ባስተናገደችበት ወቅት በግብርና 

ዘርፍ ላይ በተደረጉ ውይይቶች ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሉንም ያሳመነ ሃሳብ አንጸባርቀዋል፡፡ 

በዚህም ሀገራቸው ለምርት ገበያ በማመቻቸትና ከግሉ ዘርፍ ጋር ትስስር በመፍጠር ምርትና ምርታማነትን 

በማሳደግ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ በማድረግ ላይ እንደምትገኝ አረጋግጠዋል፡፡  

አርሶ አደሩ መስመሩን ተረድቶ በእምነት ወደ ስራው በመግባቱ በዓመት ሁለቴና ከዚያም በላይ 

ለማምረት በከርሰ ምድርና በሌሎች የውኃ ሃብቶች የመጠቀም ሰፊ ተግባር አከናውኗል፡፡ በውኃ ማሰባሰብና 

ማቆር፣ የጉድጓድና የወንዝ ውሃን ጠልፎ ጥቅም ላይ በማዋል ብዙ ርቀት ተጉዟል፡፡  

በዓመት ሁለትና ሦስት ጊዜ ማምረት ጀምሯል፡፡ በውጤቱም አርሶ አደሩ  ከራሱ ፎጆታ አልፎ 

ለከተሞች ከፍተኛ ፍላጎት የሆኑትን ምርቶች ማቅረብ ችሏል፡፡ ከነዚህ ውስጥ የአትክልትና ፍራፍሬ  

ምርቶች በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳሉ፡፡ 



ዛሬ ከዝናብ ጥገኝነት የተላቀቁ ምርቶችን ማየት ችለናል፡፡ የመስኖ ልማት ስራው በበጋ የበቆሎ 

እሸት ማየት አስችሎናል፡፡ ባለፉት ሁለት ዓመታት ደግሞ ስራው ከሁለት እጥፍ በላይ አድጓል፡፡ ለገበሬውም 

በዚያው ልክ ገበያው ተመቻችቷል፡፡  

አርሶ አደሩ በራሱ ባቋቋማቸው የአርሶ አደሮች የህብረት ስራ አማካይነት ምርቱን ለገበያ እያወጣ 

ያለበት ሁኔታ የአርሶ አደርነቱን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ላይ ይገኛል፡፡ የግብርናው ዘርፍም በአስተማማኝ 

ሁኔታ ገበያው ሳያሳስበው ምርትና ምርታማነቱን በማሳደግ ላይ ብቻ አተኩሮ ለሽግግሩ ምቹ ሁኔታ 

የሚፈጥርበት ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ይቻላል፡፡  

ባለፉት ሁለት ዓመታት ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው አርሶ አደሩን በማህበር የማደራጀት ስራ 

በተናጠል ሊፈቱ የማይቻሉ ችግሮችን በጋራ በመፍታት ላይ እንዲገኝ አስችሎታል፡፡ መንግስት ያቋቋመው 

የምርት ገበያም በተለይ ቡና፣ ሰሊጥ፣ በቆሎና ቦሎቄ በዘመናዊ ግብይት ውስጥ እንዲያልፉ በማድረግ የአርሶ 

አደሩን ተጠቃሚነት አረጋግጧል፡፡ 

ለመንግስታችን ምስጋና ይግባውና ይህ አርሶ አደሩን የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የማድረግ ጥረት 

ለምርታማነቱ የላቀ አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያን እየተጠቀመ በተለያዩ የዘርፍ 

አሰራሮች ላይ በአቅራቢያው በተቋቋሙ የአርሶ አደሮች ማሰልጠኛ ማዕከላት አማካይነት እንዲሁም በልዩ 

ልዩ መድረኮች በመስጠት ላይ በሚገኘው ስልጠና አማካኝነት አርሶ አደሩ እርስ በርስ መማማር በመቻሉ 

ምርታማነቱ ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል፡፡  

በየዓመቱ እያደገ የሚገኘው የሀገሪቱ የግብርና ምርት ከከፍተኛ ጥረት በኋላ የተገኘ መሆኑ 

የሚያጠያይቅ አይመስለኝም። መንግስት ባስቀመጣቸው የግብርናው ዘርፍ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና 

መርሀ - ግብሮች በመጠቀም ውጤታማ የሆኑ አርሶ አደሮችን በማበረታታትና በመሸለም በርካታ ውጤታማ 

አርሶ አደሮችን ለማፍራት ተችሏል፡፡ ሽልማቱ ብዙዎችን አነሳስቷል፡፡ በአሁኑ ወቅት በርካታ ሞዴል አርሶ 

አደሮች በመፈጠር ላይ ይገኛሉ፡፡  

በሂደት የተጎናጸፍነው ድል ለላቀ ዕቅድ እንድንነሳሳ እያደረገን ነው፡፡ በአምስት ዓመቱ የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የግብርናው ዘርፍ ምርት በእጥፍ ማሳደግ እንደሚቻል በማመልከት ወደ ትግበራ 

እንድንገባና ባለፉት የዕቅድ ዘመኑ ሁለት ዓመታት ተጠቃሽ ተግባር ለማከናወን ያስቻለንም የነበረው 

ጠንካራ መሰረት ይኸው ውጤት ነው፡፡  

የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነት እንዲያሳድግ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች በትክክል ውጤታማ 

ሆነዋል፡፡ ከላይ እንደተጠቀስኩት ባለፉት ሁለት ዓመታት አፈጻጸሙ ከተጠበቀው በላይ መጓዙን መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡ በዕቅድ ዘመኑ የመጀመሪያ ሁለት ዓመታት  የተገኘው ምርትና ምርታማነት ዕድገት መጠን 

በእነዚህ ዓመታት ለማግኘት ከተቀመጠው ግብ በላይ ተሳክቷል፡፡  



በመረጃዎቹ መሰረት በተጠናቀቀው 2004 የበጀት ዓመት ከዋና ዋና ስብሎች ለማምረት የታቀደው 

208 ሚሊዮን ኩንታል ነበር፡፡ የተገኘው ደግሞ 218 ሚሊዮን ኩንታል ነው፡፡ ከአሃዙ እንደምንረዳው ከዕቅዱ 

በላይ ስኬት መገኘቱን ነው፡፡  

ከምርታማነት አኳያም እንዲሁ በበጀት ዓመቱ ከዋና ዋና ሰብሎች በሄክታር 18 ኩንታል ለማምረት 

ታቅዶ አፈጻጸሙ በሄክታር 18 ነጥብ ዜሮ ስምንት ኩንታል ሆኖዋል፡፡  ከዕቅዱ ዘምን በፊት የተገኘው 

ትልቁ ምርት በሄክታር የተገኘው 17 ኩንታል ነበር፡፡  

አነስተኛ ይዞታ ባላቸው አርሶ አደሮች ማሳ ላይ የተከነወነው ተከታታይነት ያለው ተግባር ውጤታማ 

አድርጎናል፡፡ እንደሚታወቀው የግሉ ዘርፍ በግብርናው ውስጥ መሳተፍ የጀመረው በአበባ፣ በአትክልትና 

በፍራፍሬ ልማት ውስጥ ነው፡፡ ከእነዚህ በስተቀር የግብርና ልማት ውስጥ ባለሃብቶች መሳተፍ የጀመሩት 

በቅርቡ በተደረገው ጥረት መሆኑ ይታወሳል፡፡  

የግሉን ዘርፍ ከአነስተኛ አርሶ አደሮች ጋር በማስተሳሰር ውጤታማ ተግባራትን በማከናወን ላይ 

እንደምንገኝ ብዙ ማሳያዎች መጥቀስ ይቻላል፡፡ ለምሳሌ ፔፕሲ ኮላ የአርሶ አደሮችን የሽንብራ ምርት 

በመውሰድ የተመጣጠነ ምርት ለማምረት እያደረገ ያለውን ጥረት መጥቀስ ይቻላል፡፡ እንደ ዓለም ምግብ 

ድርጅት ያሉ ተቋማትም አነስተኛ ይዞታ ያላቸውን አርሶ አደሮች ምርት በመቀበል ለተለያዩ የዕርዳታ 

አገልግሎቶች እያዋሉ ይገኛሉ፡፡ 

ሀገራችን የምትመራበት የግብርና መር ልማት ስትራቴጂ ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ 

በተጨማሪ፤ የድርቅ ተጋላጭነትን በመቀነስ በኩል ብዙ ርቀት እንድንጓዝ አድርጎናል፡፡ በሁለቱ ዓመታት 

የአስቸኳይ ዕርዳታ ፈላጊዎች ቁጥርም በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል፡፡ በሴፍቲኔትና በሌሎች መርሃ ግብሮች 

እየተከናወነ ባለው በዚህ ጥረት የድርቅ አደጋ ተጋላጭነትን ከመቀነስ አኳያ ኢትዮጵያ ያስመዘገበችው 

ውጤት በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር አድናቆት የተቸረው ነው፡፡ 

ቀደም ሲል እንደገለፅኩት የግሉ ዘርፍ በአብዛኛው በአበባ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ተወስኖ ነበር፡፡ 

ይሁንና መንግስት የግሉ ዘርፍ በሌሎች የተለያዩ የግብርና ኢንቨስትመንት ስራዎች እንዲሰማራ በማድረግ 

ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯል፡፡ በዚህም የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሃብቶች በስፋት በዘርፉ በመስማራት ላይ 

ይገኛለ፡፡   

ከዚህ በፊት መንግስት ለግብርና ኢንቨስትመንት ትኩረት አልሰጠም ሲሉ የነበሩ አንዳንድ 

ጨለምተኛ ወገኖች፤ በአሁኑ ወቅት ደግሞ ደስ ሲላቸው ደን ተጨፈጨፈ ሌላ ጊዜ ደግሞ አርሶ አደሮች 

ተፈናቀሉ እያሉ ተቃውሞ ሲያሰሙ ነበር። ይሁን እንጂ ለግል ኢንቨስትመንት ሲባል የተፈናቀለ አርሶ 

አደርም ሆነ የተጨፈጨፈ ደን እንደሌለ የማታ ማታ ተረጋግጧል፡፡ 

መንግስት አነስተኛ አርሶ አደሮችን በማይጎዳ መልኩ ለግብርና ስራ ያልዋለውን ሰፊ መሬት 

በማጥናት ለሰፋፊ እርሻዎች ትኩረት ሰጥቶ በከወነው ተግባራት በሁለቱ ዓመታት ከፍተኛ ውጤት 



ተመዝግቧል፡፡ ምክንያቱም ሀገሪቱ ግብርናው እንደ ሀገር በቀየሰቻቸው መንገዶች ብቻ ሳይሆን ከስልቶቿ 

ጋር የሚራመዱ ዓለም አቀፋዊና አህገራዊ ስልቶችንም ተግባራዊ በማድረግ ላይ ስለምትገኝ ነው፡፡  

ለአብነት ያህል ለአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት (ኔፓድ) በአህጉር ደረጃ ያቀደውን አጠቃላይ 

የግብርና ልማት ፕሮግራም ስራ ላይ አውላለች። ፕሮግራሙ እያንዳንዱ ሀገር የሀገራዊ በጀቱን አሥር በመቶ 

ለግብርናው ዘርፍ እንዲመደብ ይጠይቃል፡፡ ኢትዮጵያ ግን ለግብርናው ዘርፍ ፈጣን ለውጥ ለማምጣት ካላት 

ጽኑ እምነት በመነጨ፤ ዕቅዱን ስራ ላይ በማዋል ፕሮግራሙ ከሚጠይቀው የሀገሮች በጀት በላይ የአጠቃላይ 

በጀቷን 20 በመቶ ያህል መመደቧን መንግስት አስታውቋል፡፡ 

 ታላቁ መሪያችን የሀገራቸውን ብቻ ሳይሆን የአህጉሪቱም የግብርናው ስር ነቀል ለውጥ 

እንዲያስመዘግብ በጽናት ታግለዋል። ለዓመታት ሲመሩት በቆዩት ኔፓድ አማካይነት ሲያከናውኑት የቆዩት 

ተግባራዊ ውጤት  ማሳየቱ የእርሳቸው የዕናት ውጤት አንድ ማሳያ ነው ማለት ይቻላል፡፡  

በሀገሪቱ ባለፉት ሁለት ዓመታት በተፈጥሮ ሃብት ልማት ጥበቃም ከታሰበው በላይ ተሰርቷል፡፡ 

በአምስት ዓመቱ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሊሰራ ከታቀደው አንጻር ሲታይ ባለፉት ሁለት 

ዓመታት በርካታ ተግባራት ተከናውኗል፡፡  

በ2004 ዓ.ም በመላ ሀገሪቱ በህብረተሰብ ተሳትፎና ንቅናቴ የተከናወነው የደንና የመስኖ ልማት ስራ 

አፈጻጸም ከየትኛውም ጊዜ በተሻለ መልኩ መስራት በመቻሉ ከዕቅዱ በላይ ተከናውኗል፡፡ 

በዚህ በኩል የተገኘው ውጤት አብይ ምክንያት በተደራጀ የህዝብ ንቅናቄና ተሳትፎ ልማቱን 

ማከናወን በመቻሉ ነው፡፡ በዓመቱ ውስጥ ህብረተሰቡና በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት አካላት ባደረጉት 

ከፍተኛ ርብርብ አድርገዋል፡፡ በመሆኑም በበጀት ዓመቱ 7 ሺህ 824 ለሚሆኑ ተፋሰሶች የልማት ዕቅድ 

ለማዘጋጀት ታስቦ 19 ሺህ 282 የሚሆኑ ተፋሰሶች ስራ ተከናውኗል፡፡ አምስት ሺህ 399 ሄክታር መሬት 

ለመከላከል መቻሉም መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ ይህም የዕቅዱ 95 በመቶ ገቢራዊ መሆኑን ያመላክታል፡፡  

በ2003 ዓ.ም በ654 ሺህ ሄክታር ላይ በማህበረሰብ ተፋሰሶች አማካኝነት የተለያዩ የአፈርና የውሃ 

ጥበቃ ስራዎችን ለማከናወን ታቅዶ አንድ ሚሊዮን 218 ሺህ ሄክታር / 186 ነጥብ ሁለት በመቶ/ ስራው 

ተከናውኗል፡፡ ይህን ግብ በ2004 በጀት ዓመት ወደ 720 ሺህ ሄክታር እንዲያድግ ታቅዶ በተደራጀ የህዝብ 

ንቅናቄና ተሳትፎ ከሦስት ሚሊዮን ሄክታር መሬት በላይ መስራት ተችሏል፡፡  

በ2004 ዓ.ም ሁለተኛው የዕቅድ ዓመት የተቀየሱና የማኔጅመንት ፕላን የተዘጋጀላቸውን የተፈጥሮና 

ሰው ሰራሽ ደን አካባቢዎችን በማልማት ረገድም ውጤታማ ስራ ተከናውኗል፡፡  በዚህ መሰረትም በዕቅድ 

ዘመኑ መነሻ 2002 ዓ.ም የነበረውን 100 ሺህ ሄክታር መሬት በ338 ሺህ ሄክታር ለማሳደግ ታቅዶ፤ 561 

ሺህ ሄክታር መሬት ማልማት ተችሏል፡፡ ይህም የዕቅዱን 166 ከመቶ መከናወኑን ያሳያል፡፡  

በመስኖ የመልማት አቅም ባላቸው አካባቢዎች ምርትን ከአንድ ጊዜ በላይ በማምረት በሂደት 

ግብርናውን ከዝናብ ጥገኝነት ለማላቀቅ የተጀመረው ስራ በስኬት ቀጥሏል፡፡ ከዚህ አኳያ በ2004 የበጀት 



ዓመት አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ሄክታር መሬትን በአነስተኛ መስኖ ለማልማት ታቅዶ፤ በአንድ ነጥብ 

አራት ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ለምቷል፡፡  

በግብርናው ዘርፍ በመስኖ ልማት የተመዘገበው ስኬት ከፍተኛ ነው፡፡ ይሄን ስኬት ለማምጣት 

በ2004 ዓ.ም በአጠቃላይ በተደራጀ የህዝብ ንቅናቄና ተሳትፎ በሀገር አቀፍ ደረጃ  ከዘጠኝ ሚሊዮን በላይ 

ወንዶችና ሴቶች ተሳታፊ ሆነዋል፡፡ የገጠር መሬት  አስተዳደር ስርዓትም መልካም  ተሞክሮ ካላቸው 

ሀገሮች ልምድ እንደሚወስድ ግብርና ሚኒስቴር እየገለጸ  ነው፡፡  

እርጥበት አጠርና የተፈጥሮ ይዞታቸው በተመናመነባቸው አካባቢዎች የአካባቢ ጥበቃና ሥነ - 

ህይወታዊ የተፋሰስ ልማት ሥራዎችን መከናወን ከተጀመረ ውሎ አድሯል፡፡ የተፋሰስ ልማቱን በመተግበር 

የተራቆቱትን አከባቢዎች መልሰው እንዲያገግሙ  ከማድረጉም በላይ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ 

እያስቻለ ነው፡፡ 

የተፋሰስ ልማቱን ለዘለቄታው ተንከባክቦ ለማቆየት ከተከናወኑ ተግባራት ውስጥ ተጨባጭ የሆኑት 

ተለይተዋል፡፡ ልቅ ግጦሽን ለማስቀረት የተቀናጀ የግጦሽ አጠቃቀም የቁጥጥር ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ 

ከክልሎች ነባራዊ እውነታ ጋር  እንዲገናዘብ ተደርጓል፡፡ በጉዳት ምክንያት እንዲያገግሙ ከሰውና 

ከእንስሳት ንክኪ የተገለሉ መሬቶች ቀጣይነት እንዲኖራቸው ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተከለሉትን ቦታዎችን 

አስተዳደርና አጠቃቀም የያዘ መመሪያ ወደ ክልሎች ተልኮ በጥቅም ላይ እየዋለ ይገኛል፡፡  

የግብርናው ምርትና ምርታማነት ማሳደግ አንዱ የስኬቱ ማሳያ እንጂ የመጨረሻ ግብ አይደለም፡፡ 

በመሆኑም ዘመናዊ የአስተራረስ ዘዴ መከተል፣ በምግብ እህል ራስን መቻልና ሸማቹን ከሀገሪቱ ምርት 

ተጠቃሚ ማድረግ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ከዚህ ባለፈም መስራት የግድ ይላል፡፡ ኢትዮጵያ ባለፉት ተከታታይ 

ዓመታት ባስመዘገበችው ባለ ሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት መሰረቱ ግብርናው ዘርፍ እንደሆነ 

አረጋግጣለች፡፡ መሪ ተዋናዩ ደግሞ አርሶ አደሩ ነው፡፡ 

በሀገር ውስጥ ገበያ ብቻ ተወስኖ የኖረው የአርሶ አደሩ የምርት ውጤት የውጭ ገበያውን ሰብሮ 

በመግባት ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ዕድገት ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው የውጭ ምንዛሪ የማስገኘት ምስጢሩም ይኸው 

ነው፡፡  

የዚህ ውጤት መገኘት ደግሞ እስካሁን ሀገሪቱ የተከተለችው የግብርና መር ፖሊሲና ስትራቴጂ 

ነው፡፡ የሀገሪቱ የግብርና ፖሊሲ የግብርና ስራ በገበያ የሚመራ ስለመሆኑ  የማያሻማ  አቅጣጫ 

አስቀምጧል፡፡ አርሶ አደሩም በአቅጣጫው እየተመራ እንዲሁም በዘመናዊ የግብርና አስተራረስ ዘዴ እየታገዘ 

የምግብ ዋስትናውን በማረጋገጥ ብቻ አልተወሰነም አልተወሰነም። የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ አቅምን በመገንባት 

ገቢ ለማስገኘትም ርብርብ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ በዕቅዱ ሁለት ዓመታት ጥራቱና ውጤቱ ወደ ላቀ ደረጃ 

የተሸጋገረውም ለዚሁ ነው፡፡  



አርሶ አደሩ በአነስተኛ ማሳው ላይ ገበያን መሰረት ያደረጉና በውጭ ገበያ ተፈላጊ የሆኑ የጥራጥሬና 

ቅባት እህሎችን እያመረተ በመጠን የጨመሩ በጥራትም ተወዳዳሪ የሚሆኑበት ደረጃ ላይ እንዲደርሱ 

አድርጓቸዋል፡፡  

በአዳዲስ የምርምር ውጤቶች እየታገዘም ዕውቀቱንና ክህሎቱን በየጊዜው በማሳደግ ላይ ይገኛል፡፡ 

የአመራረት ስልቱንም ከበፊቱ በእጅጉ ቀይሯል፡፡ በዓመት ሁለትና ሦስት ጊዜ ለማምረት የሚያስችል 

የመስኖ ልማት በማካሄድ ምርቱን በእጥፍ እየጨመረ ነው፡፡  በዚህም የሀገሪቱ አጠቃላይ የውጭ ምንዛሪ 

ገቢም እንዲያድግ የበኩሉን ሚና ተጫውቷል፡፡  

የገጠሩን ህብረተሰብ ኑሮ ስናይ የምግብ ወስትናን በማረጋገጥ ጥረቱ ጥረታችን ያስገኘውን ውጤት  

እንረዳለን ግብርናው  በመነጨው ሀብት በገነባቸው መሰረተ ልማቶች  ይገለገላል፡፡  

ሀገሪቱ ባለፈው ዓመት ብቻ ከግብርናው ዘርፍ ያገኘችው የውጭ ምንዛሪ ሁለት ነጥብ አምስት 

ቢሊዮን ዶላር ደርሷል፡፡ ይሄ ገቢ የተገኘው አርሶ አደሩ በአነስተኛ ማሳው ካመረተው ገበያ ተኮር ምርት 

የተገኘ ነው፡፡  

በአርሶ አደሩ ዕውቀትና ጉልብት፣ በአነስተኛ ማሳ ላይ  የተሰራውና እየተሰራ ያለው ስራ በራሱ 

በአርሶ አደሩና በሀገሪቱ ያመጣው ለውጥ ቀላል አይደለም፡፡ አብዛኛው ህብረተሰብ ከድህነት እንዲላቀቅ 

ለሚደረገው ጥረት ጉልበት ከመሆን አልፎ ለተጨማሪ አቅም ግንባታ የሚያገለግል ሀብት ወደ ማፍራት 

የሚያሸጋግር ዕድል ፈጥሯል፡፡ 

አሁን ካለው አጠቃላይ ስኬት አኳያ በአርሶ አደሩ ደረጃ የታየውን የግብርና ስራ ይበልጥ በማስፋት 

በአምስት ዓመቱ የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የመጨረሻ ዓመት ሊደረስበት የታሰበውን ግብ 

ማሳካት እንደሚቻል አያጠያይቅም። ምክንያቱም ገና በሁለት ዓመታቱ የዕቅዱ ዘመን የተደረሰበት ደረጃ 

ውጤታማ በመሆኑ ነው።  

ታዲያ የእስካሁኑን የግብርና ስራ ግለቱን ጠብቆ እንዲቀጥል የማድረጉ ኃላፊነት በግብርና 

ሙያተኞች፣ በግብዓት አቅራቢዎች፣ በአመራር ሰጪዎች እና በአስፈጻሚ አካላት ላይ የተጣለ ጉዳይ መሆኑ 

እሙን ነው፡፡ እነርሱም የታላቁ መሪያችንን ራዕይ ለማሳካት በገቡት ቃል መሰረት የላቀ ጥረት 

እንደሚያደርጉ ጥርጥር የለውም፡፡  

በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ አካላት ሁሉ ስራቸውን መገምገም፣ ዕቅዳቸውን መፈተሽ ራሳቸውን 

ማነቃቃት ከቻሉ፤ ከታቀደው በላይ ማደግ እንደሚቻል የሁለት ዓመታቱ የግብርና ዘርፍ የዕቅድ አተገባበር 

አመላክቷል፡፡  

በእነዚህ ሁለት ዓመታት ምርትና ምርታማነት መጨመሩ፣ የህብረተሰቡ ኑሮ መሻሻሉ እንዲሁም 

ወደ ውጭ የምንልከው ምርት በሚፈለገው መጠን ማደጉ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና ነው፡፡ 

ሀገሪቱ ወደ ውጭ የምትልካቸው ምርቶች የመዳረሻ ሀገሮች 133 ደርሰዋል፡፡ የውጭ ንግድ እንቅስቃሴው 



ከዓመት ወደ ዓመት ዕድገት እያስመዘገበ ሲሆን ፤ ባለፉት ሁለት ዓመታት የተመዘገበው ዕድገት የላቀውን 

ድርሻ ይዟል፡፡  

የመዳረሻ ሀገሮች መጨመር የምርታችንን ዕድገትና ተፈላጊነት አመላካች ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ 

በ2003 ዓ.ም ከውጭ ንግድ ከሁለት ነጥብ ሰባት ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ መገኘቱ እንዲሁም በ2004 በጀት 

ዓመት ከሦስት ነጥብ አንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘት መቻላችን ሀዳሴያችን ሩቅ አለመሆኑን 

አመላካች ነው፡፡  

የውጭ ንግዱን ለማሳደግ ከተከናወኑ ስራዎች መካከል የአንባሳውን ድርሻ የያዘውን የግብርናው 

ዘርፍ ለማሳደግ የግብይት ሥርዓቱን ሰንሰለት  የተሻለ ለማድረግ የተከናወኑት ተግባራት ምቹ ሁኔታ 

ፈጥረዋል፡፡ ዘርፉ ውስን የነበረውን የውጭ ንግድ ምርት ለመጨመር ከማስቻሉም በላይ፤ ንግዱ የተጀመረው 

የለውጥ እንቅስቃሴ በቀሪው የሦስት ዓመት ዕቅድ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ከወዲሁ የማደጋገጫ ዋስትና 

ሆኗል ማለት ይቻላል፡፡  

   

 

  

  

 


