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                                           አህመድ ከድር 02/27/14 

                        /ክፍል አንድ/ 

ኢትዮጵያ ባለ ታላቅ ታሪክ ሀገር ናት፡፡ ነገር ግን የድሜዋን ያህል በርካታ ውጣ 

ውረዶችን እና ፈተናዎችን ስታልፍ የኖረች፣ ዜጎች በእኩልነት የሚስተናገዱበት እንዲሁም 

እንደ ዜጋ እኩል ፍትህን የሚያገኙበት መንገድም አልበረም፡፡ በተለይም ባለፉት ስርዓቶች 

በሀገሪቱ ዙሪያ ገብ አስተማማኝ ሠላም እና ፀጥታ ባለመኖሩ ውጤታማ ስራዎችን 

ለመከወን ብሎም የኢኮኖሚ ዕድገት ሊገኝ አልተቻለም፡፡ ካለፉት 20 ዓመታት ወዲህ ግን 

ኢትዮጵያ በሰላምና በጸጥታ ላይ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን በማከናወኗ፤ የሀገሪቱን ህዳሴ 

ለማረጋገጥ የተወሰዱት ዘርፈ ብዙ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተነሳሽነቶች ከእኛ 

አልፈው ለሌሎች ታዳጊ ሀገሮች አንደ ተምሳሌት ሲወሰዱ ይታያሉ፡፡  

በተለይም በአረንጓዴ ልማት፣ በግብርና ዘርፍ ዕድገትና ልማት እንዲሁም በመሰረተ ልማት 

ግንባታና በወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ በመሳሳሉት ዘርፎች የተመዘገቡ ድሎችም የዚሁ 

ማጠቀሻዎች ናቸው፡፡ ድሎቹ መላው የሀገሪቱን ህዝቦች ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሳተፉ 

ከመሆኑም ባሻገር፤ ህዝቦች የራሳቸው መሆናቸውን ተረድተው የሚያከናውኑት የልማት ጉዞ 

መሆኑ ደግሞ ይበልጥ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ዕቅዶች ውጤታማ እና ስኬታማ እንዲሆኑ 

አስችሏቸዋል፡፡ ህዝቦች ህገ - መንግስቱ ለሰጣቸው የብሔር እኩልነት እንዲሁም በሀገሪቱ 

የሚገኙ ሀብቶችን በጋራ እና በእኩልነት የመጠቀም መብት ህብረተሰቡ ለልማት እና 

ለሰላም ብሎም ለጋራ ተጠቃሚነት እንዲተጋ አድርጎታል፡፡  

እናም በዛሬው ፅሑፌ እንደሌሎቹ የሀገራችን ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን ድሎች ተቋዳሽ 

የሆነውን የአፋር ክልልን ላስቃኛችሁ እሞክራለሁ— በክልሉ በአሁኑ ወቅት እየተከናወኑ 

ያሉ የሠላም እና የልማት እንቅስቃሴዎች ላይ ትኩረት በማድረግ። …በዓለማችን እጅግ 

ማራኪ የተፈጥሮ ገጽታዎችን ከያዙትና አስደናቂ የከርሰ ምድር ማዕድናት ካቀፉት 

መካከል በዋነኛነት በደናክል ዝቅተኛ ስፍራ የሚገኙት ናቸው ቢባል ማጋነን 

አይመስለኝም። የአሰዓሌና አፍዴራ ሃይቅ፣ ኤርታአሌ እሳተ ጎመራና የዳሉል የጨው ግግር 

እንዲሁም የፖታሸ ማዕድን በከባቢው ይገኛሉና፡፡  



በደናክል ዝቅተኛ ስፍራ ከአለማችን ወለል በታች በዝቅተኛና ሞቃታማ ቦታዎች 

ከሚሰለፉት በቀዳሚነት የሚፈረጅ ሲሆን፤ ከፍታውም ከባህር ወለል በታች በ116 ሜትር 

ነው፡፡ በዚህ ተፈጥሯዊ ቦታ አስደናቂነቱ በማዕድን ሀብት መበልጸጉ ብቻ አይደለም። 

የዓለምን ቀልብ የሳበው ከመሬት ውስጥ በተፈጠረው የሃይል ግፊት ወደ ውጭ የመሬት 

ክፍል የተተፋው የእሳት ባህርና የፖታሸም ማዕድን በመሬቱ የላይኛው ክፍል በላይ 

የተለያዩ ለአይን የሚማርክ ህብረ ቀልም መፈጠሩ ልዩ የአለማችን ተፈጥሯዊ ተሰጥኦ 

በመሆኑ ጭምር እንጂ። እናም ብዙ ቱሪስቶች ወደ አካባቢው በመጓዝ ለመጎብኘት 

የሚመርጡት ስፍራ ነው፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ ዘመናትን ያስቆጠሩት በውስጥ ሃይል ግፊት ወደ ውጭ ወጡ ተብለው 

የሚገመቱት በጥበባዊ ቅርጽ የተሰሩ የሚመስሉ ፕራሚድ መሰልና ልዩ ልዩ ቅርጻ ቅርጽ 

ያላቸው ተፈጥሯዊ ተራራዎች ለአካባቢው ሌላ ውብት ናቸው፡፡ በአስአሌና አፍዴራ 

ሃይቆች የሚገኘው የጨው ሀብትና ግግርማ ቦታ ለክልሉና ለሀገሪቱ ካለው ኢኮኖሚያዊ 

ጠቀሜታ ባሻገር፣ የግግር ጨው አፈጣጠርና ሃይቁ እንዴት ወደ ጨውነት እንደሚቀየር 

ልዩ የተፈጥሮ ምርምር የሚሻ በመሆኑ ሁኔታውን በትንግርት እንዲመለከቱ ያደርጋል፡፡  

ይህን እምቅ የተፈጥሮ ሀብት ማዕድኑን አውጥቶ በመጠቀም የሚያስገኘው ኢኮኖሚያዊ 

ጠቀሜታ እንዳለ ሆኖ፤ በህብረ ቀለማት ተውቦ፣ በተለያዩ ተፈጥሯዊ ቅርሶች አምሮና 

አለምን ቀልብ ስቦ መቆየት አስችሎታል፡፡ በቱሪዝም እሴት አኳያም ሲታይ ያለው ፋይዳ 

ከፍተኛ በመሆኑ የአፋር ክልልን ለመጎብኘት ከሚመጡት የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ከ95 

በመቶ መሆናቸው የዚሁ ማሳያ ይመስለኛል፡፡    

የአፋር ክልል በቱሪዝም ዘርፍ ያለው ምቹነትም እጅግ አዋጭ ከመሆኑም ባሻገር፤ የክልሉ 

መንግስት ለዘርፉ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው፡፡ በዚህም በክልል ያሉ መሰረተ ልማቶች 

በመስፋፋት ላይ የሚገኙ መሆናቸውና ክልሉን የሚያቆርጠው ከአዲስ አበባ- ጁቡቲ ያለው 

መንገድ ምቹ መሆኑ ቱሪስቶች ወደ አካባቢው በቀላሉ የመኪና ትራንስፖርትን በመጠቀም 

እንዲጎበኙ ያስችላቸዋል፡፡ ከዚህ ባሻገር በቅርቡ ስራውን የጀመረው የሰመራ ኤርፖርት 

ሌላኛው የትራንስፖርት አማራጭ ሆኗል፡፡ በክልሉ ደረጃቸውን የጠበቁ የቱሪስት 

አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዲስፋፉ መደረጉ ብሎም የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት 

የሚያስችሉ የመንግስት የግል ባንኮች መስፋፋታቸው ቱሪስቶች ክልሉን እንዲመርጡ 

አድርጓቸዋል፡፡  



ይህን ተመርኮዞም በክልሉ ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም ኢንቨስትመንት ዕድሎችን መፍጠር 

የተቻለ ሲሆን፤ ባለሀብቶች በዘርፉ ለመሳተፍ በሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ፣ በቱሪስት 

አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እንዲሁም ክልላዊ አስጎብኚ ድርጅቶች እና በግል ሙዚየም 

ዘርፎች ተሰማርተው ውጤታማ መሆን ችለዋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም በክልሉ በቱሪዝም 

መስክ ከፍተኛ የስራ ዕድሎች ያሉ ሲሆን፤ ለጥናት እና ለምርምር ሊያገለግሉ የሚችሉ 

ናቸው፡፡  

ታዲያ የክልሉን የቱሪዝም ፍሰት ስናይ በክልሉ የተገኘውን የሰላም እና የፀጥታ ሁኔታ 

አንዱ የስራ ውጤት መሆኑን መመልከታችን አይቀሬ ነው፡፡ እንደሚታወቀው በአንድ ሀገር 

የቱሪዝም ፍሰቱ የሚያድገው እና ለቱሪስቶችም ተመራጭ የሚሆነው በክልሉ ያለው 

የሠላምና የፀጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ሆኖ ሲገኝ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ በአፋር ብሔራዊ 

ክልላዊ መንግስት ለመልካም አስተዳደር፣ በግጭትና አለመግባባቶች ሠላም እና ፀጥታን 

ለማስጠበቅ ረገድ በያዝነው የበጀት ዓመት በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ በክልሉ 

የጸጥታ ምክር ቤት በበጀት ዘመኑ መጀመሪያ አካባቢ ለመነሻ የሚሆን የወጣውን የክልል 

ዕቅድ ዘኖችና ወረዳዎች የራሳቸውን ዕቅድ አውጥተው እንዲቀሳቀሱ ተደርጓል፡፡  

በክልሉና በፌዴራል እተየከናወኑ የሚገኙ ትላልቅ የመሠረተ - ልማት ሂደት በተገቢው 

መልኩ እንዲከናወኑ አስፈላጊ የጥበቃና ክትትል ስራም ተከናውኗል፡፡ በክልሉ እየተካሄደ 

የሚገኘውን አበረታች የሰላም እና የልማት ጉዞ ለማደናቀፍ ለሚጥሩ ፀረ - ሠላም እና 

ልማት ሃይሎች ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ እና ቀበሌ ድረስ ህዝብን ባሰተፈ መልኩ 

አመርቂ የክትትል ስራ ለመስራት ተችሏል፡፡ ከዚህ ባሻገርም በርካታ ፀረ - ሠላም ሃይሎች 

እጃቸውን ለሠላም እንዲሰጡ በማድረግ የማቋቋም ስራ በመስራት ወደ አካባቢያቸው 

በመመለስ በክልሉ በሚደረጉ የልማት ስራዎች እንዲሳተፉና ተጠቃሚ እንዲሆኑም 

ተደርጓል፡፡  ከዚህ በፊት እጅግ አስከፊ እና ለሀገር ጠንቅ በሆነው ህገ -ወጥ የጦር መሣሪያ 

እና ህገ -  ወጥ ንግድ በሁሉም ፀጥታ አካላት እና የአካባቢው ህዝብ ርብርብ እጅጉን 

እንዲቀንስ መደረጉ ክልሉን በአንፃራዊ ልማት ውስጥ እንዲገኝ አድርጓል፡፡  

በያዝነው የበጀት ዓመትም የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ለመግታት በተደረገው ጥረት 

ግምቱ ስድስት ሚሊዮን ስምንት መቶ አስራ ስምንት ሺህ ሶስት መቶ ስምንት ብር የሆነ 

የተለያዩ ዕቃዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ በክልሉ ፖሊስ በተደረገ የነቃ ክትትል 

በቁጥጥር ስር ውሏል፡፡  



ከዚህ ጋር ተያይዞም ከክልሉ ባሻገር በመላው ሀገሪቱ አሳሳቢ የሆነውን ህገ -ወጥ የሰዎች 

ዝውውርን ለመግታት በአፋር ክልል በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ ክልሉ ለመልካም 

አስተዳደር፣ በግጭትና አለመግባባቶች ሠላምና ፀጥታ በማስጠበቅ ረገድ የተሰሩ የ6 ወር 

ሪፖርት እንደሚያመላክተው፤ ህገ -ወጥ ደላላዎች (አስኮብላዮች) መነሻቸውን በተለያዩ 

የሀገሪቱ አካባቢዎች በማድረግ ዜጎችን በተለያዩ ተሽከርካሪዎች በቅብብሎሽ ለሊትና ቀን 

አስከፊ በሆነ መንገድ ያጓጉዙ ነበር። ክልሉን አቋርጠው ጁቡቲ ድረስ በመውሰድ እና 

ባህር አሻግረው የመን በማድረስ ሳውዲ አረቢያ ሳይገቡ ጠረፋማ አካባቢዎች ላይ ዜጎችን 

አግተው በመያዝ የከፋ ስቃይና መከራን በመፈጸም የማስለቀቂያ ገንዘብ ከቤተሰቦቻቸው 

እንዲላክም ያደርጋሉ፡፡ በሀገር ውስጥም ካሉ ተባባሪዎቻቸው ጋር በመገናኘት ገንዘብ 

የሚቀበሉ መኖራቸው ተረጋግጦ ይህንን ህገ -ወጥ ተግባር በሚፈጽሙ ደላላዎችና 

ተባባሪዎቻቸው ላይ ምርመራ ተጣርቶ ለፍትህ የሚያቀርብ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ 

በመሰራቱ ውጤት ተገኝቷል፡፡  

በዚህ ህገ - ወጥ የሰዎች ዝውውር ውስጥ በመግባት የሚሰሩ ህገ - ወጥ ደላሎችን የማጥራት 

ስራም ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ የአፋር ክልል ከትግራይ፣ ከአማራና ከኦሮሚያ ክልሎች ጋር 

ተጎራባች በመሆኑ ከዚህ በፊት ሲከናወን የነበረው የጋራ የፀጥታና የልማት ትብብር ስራ 

ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከእነኚህ ክልል ባለሙያዎች ጋር በመገናኘት ችግሮችን ለመፍታት 

ተችሏል፡፡ በተለይም እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ካለህዝባዊ ተሳትፎ ውጤታማ ሊሆን 

ሰለማይችል የጋራ ህዝባዊ ኮንፈረንስ በማካሄድ ህዝብን የማገናኘት ስራ ተሰርቷል፡፡ ከዚህ 

ጎን ለጎንም የአክራሪነት አስተሳሰብ እንዲሁም ከትምክህት አስተሳሰቦች የጸዳ አካባቢን 

መፍጠር እንዲቻል በትምህርት ቤቶች ዙሪያ እና በተለያዩ አደረጃጀቶች የአስተሳሰብ 

ለውጥ ለማምጣት በተሰሩ ስራዎች፤ ህብረተሰቡ ጉዳቱን በመረዳት ልማት ላይ በማተኮር 

ውጤታማ ተግባሮችን እንዲከውን አስችሎታል፡፡  

በክልሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታትም በተያዘው በጀት ዓመት በርካታ 

ጥረቶች ተደርገዋል፡፡  በተለይም የመንግስት አካሎች አማካኝነት ለህብረተሰቡ አገልግሎት 

በመስጠት በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን አንጥሮ 

በመለየት የህዝብን ቅሬታ በየደረጃው ለመፍታት ጥረት ተደርጓል፡፡ በዚህ ዙሪያም 

ከህብረሰቡ ጋር ሰፊ ውይይት በማካሄድ በልማት ስራ ላይ የባለቤትነት ስሜት ኖሮት 

የድርሻውን እንዲወጣ እንዲሁም አመራሩ ህዝብን ያሳተፈ ስራ እንዲያከናውን የህዝብ 



ንቅናቄ በመፍጠር ተገቢውን አገልግሎት እንዲያገኝ ተደርጓል፡፡ አመራሩም የተሰጠውን 

አቅጣጫ መነሻ በማድረግ የህዝብን ቅሬታን ለመፍታት በተገባው ቃል መሰረት በአሁኑ 

ወቅት በየወረዳው የህዝብ ንቅናቄ ስራዎች በመተግበር ላይ ይገኛሉ፡፡  

ይህ ህዝባዊ ንቅናቄ በልማቱም ላይ ከፍተኛ ድርሻን እየተወጣ ይገኛል፡፡ ለዚህም አንዱ 

ተጠቃሽ የሚሆነው የአፋር ክልል አርብቶ አደር ማህበረሰብ ነው፡፡ የአርብቶ አደርና ከፊል 

አርብቶ አደር ማህበረሰብ የሚኖረው በአብዛኛው በቆላማው የሀገሪቱ አካባቢዎች ወይም 

ክልሎች ነው፡፡ የአፋር አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር ማህብረሰብ ባለፉት 

መንግስታት ከማንኛውም የኢኮኖሚና ማህበራዊ እንቅስቃሴ የተገለለና የተጠቃሚ ሳይሆን 

ለረጅም ጊዜ ተረስቶ ቆይቷል፡፡ በእነዚህ አካባቢዎች የመሰረተ ልማት እና የማህበራዊ 

አገልግሎት እጥረት የነበረ በመሆኑም ከሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦች ጋር ሲነጻጸር በበለጠ 

መልኩ በድህነት አረንቋ ውስጥ እንደነበር አይዘነጋም፡፡ በአርብቶ አደሩ አካባቢ 

በተደጋጋሚ ድርቅ እና ሌሎች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ሰለባ ሆኖ አርብቶ አደሩ 

ማህብረሰብ ከቦታ ቦታ በመንቀሳቀስ ህይወቱን ለማቆየት ኑሮውን ሲገፋ ቆይቷል፡፡  

ታዲያ ይህን ለረጅም ጊዜ ስር ሰዶ የቆየውን የአርብቶ አደሩ ማህብረሰብ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ችግር ለመቅረፍ፣ ተመጣጣኝ ልማት ለማምጣትና የልማቱ ተቋዳሽ ለማድረግ 

የኢፌሪ መንግስት ለአብርቶ አደሩ አካባቢዎች በሰጠው ልዩ ትኩረት ፖሊሲና ስትራቴጂን 

በመቀየስ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ይገኛል፡፡ በዚህ ምክንያትም አበረታች የልማት 

ውጤት መገኘት የተቻለ ሲሆን፤ ከእነዚህም መካከል የአርብቶ አደሩ ማህብረሰብ ልማት 

ፕሮጀክት አንዱ ተጠቃሽ ነው፡፡   

የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ልማት ፕሮጀክት ከአለም አቀፍ ግብርና ልማት ፈንድና 

ከአለም ባንክ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እንዲሁም ከመንግስት በተመደበ በጀት እና 

ከተጠቃሚው ማህበረሰብ በተውጣጣ ገንዘብ ተቀርፆ በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር ስር 

በክልል ደረጃ ደግሞ በክልሉ አርብቶ አደርና ግብርና ልማት ቢሮ ስር ተደራጅቶ 

ተግባራዊ እየሆነ የሚገኝ  ነው፡፡    

ፕሮጀክቱ በ3 አምስት ዓመታት ምዕራፎች ተከፍሎ የ15 ዓመት መርሀ ግብርን የያዘ 

ሲሆን፤ በ3ኛው ምዕራፍ ማብቂያ ላይ የአርብቶ አደሩ አካባቢዎችን ተጨባጭ ሁኔታ 

ያገናዘበ ከመሆኑም በላይ የማህበራዊ ግልጋሎቶች ሽፈናው ህብረተሰቡና የአካባቢው 



መስተዳድር ከሚገኘውም አደጋ ራሳቸው የሚቋቋሙበትን እና ፈጣን ምላሽ የመስጠት 

አቅመ እንዲገነቡ የሚያስችል ነው።  

የፕሮጀክቱ የመጀመሪያው ምዕራፍ ከ1996  እስከ 2001 ዓ.ም ተካሄዷል፡፡ ሁለተኛው 

ምዕራፍ ደግሞ ከ2001 ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ በመካሄድ ላይ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ 

ውጤታማ ስራዎች ለመከናወናቸው አበይት ማጣቀሻዎችን ማቅረብ ይቻላል። በመሆኑም 

በ14 ወረዳዎች በሚገኙ 144 ቀበሌዎች በፕሮጀክቱ መተግበሩ ፕሮጀክቱ ተደራሽ ሊሆን 

ችሏል፡፡ የ2005 የፕሮጀክቱ ሪፖርት እንደሚያመለክተው ከ2001 ጀምሮ 319 ፕሮጀክቶች 

ተጠናቀው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ፡፡ 

ፕሮጀክቶቹ በክልሉ በተለያዩ ወረዳዎች እና ቀበሌዎች መቀመጫቸውን በማድረግ 

ህብረተሰቡ ከማንኛውም አደጋ  እራሱን እንዲያድን እና በዘላቂነት እንዲቋቋም 

የሚከያደርጉት አስተዋጽኦ በቅርብ ዓመታት ተጀምረው ይህን ያክል ሰፊ ለውጥ ማምጣት 

መቻላቸውን ስንመለከት፤ ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት ጊዜ ምን ያክል ተጨባጭ ለውጦችን 

ለማስመዝገብ እንደሚችል አሁን ላይ ሆኖ ለመተንበይ አዳጋች አይሆንም፡፡  

የክልሉን አርብቶ አደር በዘላቂነት ለማቋቋም የቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበራትን 

በማቋቋም የብድር ተጠቃሚ በማድረግ በልማት ላይ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ በር 

ከፍቷል፡፡ ካለፉት ዓመታት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከ60 በላይ የገንዘብ ቁጠባና ብድር 

ህብረት ስራ ማህበራት የተቋቋሙ ሲሆን በርካታ ዜጎችንም ተጠቃሚ አድርጓል፡፡ በዚህም 

አርብቶ አደሩ እንስሳትን በማደለብና ለገበያ በማቅረብ ትርፋማ መሆን ችሏል፡፡ በገንዘብ 

ቁጠባና ብድር ማህበራትም አመራሮች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በመስጠት በጉዳዩ 

ላይ ግንዛቤ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡  

ከዚህ ባሻገር በአርብቶ አደሩ አካባቢ ሊፈጠሩ የሚችሉ አደጋዎችን ለመቀነስና ለመከላከል 

ያልተማከለ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ስራ በወረዳና በክልል አማካኝነት እንዲተገበር 

በመደረጉ እንደ እየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ስርዓት 

በሁሉም ወረዳዎች እንዲዘረጋ ድጋፍ ያደርጋል፡፡ የተጠናከረ የኤክስቴንሽን አገልግሎት 

ለተጠቃሚው ህብረተሰብ በማቅረብ ሂደት ውስጥም በልማት ሰራተኛውና በህብረተሰቡ 

መካከል ያለው ግንኙነት ወሳኝ በመሆኑ የልማት ሰራተኛውንና የተጠቃሚውን ጥምርት 

ለይቶ ማወቅ አስፈላጊ ነው፡፡ ጥምርታውን ከሚወስኑት በርካታ ሁኔታዎች መካከልም 



የአካባቢው የአየር ፀባይ፣ የመሬት አቀማመጥ፣ የህዝብ አሰፋፈርና የቦታ ርቀት እንዲሁም 

የትራንስፖርት አመቺነት፣ የአመራረነት፣ የአኗኗር ዘይቤና የተጠቃሚው የግንዛቤ ደረጃ 

ወሳኞች ናቸው፡፡  

በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ለአብርቶ አደሮች አካባቢ በአንድ ቀበሌ ሦስት የልማት 

ሰራተኞች ተመድበው የሚሰሩ ሲሆን፤ የልማት ሰራተኞቹ በአንድ ቀበሌ ከ300 እስከ 350 

የሚደርሱ አርብቶ አደሮችን ያገለግላሉ፡ አንድ የልማት ሰራተኛም ከ100 እስከ 120 

ለሚሆኑ አርብቶ አደሮች ሙያዊ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ 

በክልሉ በሰብል ልማት የሰብል ምርታማነትን በማሳደግ አርብቶ አደሩን የምግብ ዋስትና 

ለማረጋገጥ ልዩ ልዩ የሰብል ግብዓቶችን በማቅረብና ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን ወደ እርሻ 

ስራ በማስገባት በአጠቃላይ በተለያዩ ሰብሎች በ2005 ዓ.ም ብቻ 48 ሺህ 633 ሄክታር 

በሰብል እንዲሸፈን ለማድረግ ከመቻሉም በላይ፤ 40 ሺህ 942 ከፊል አርብቶ አደሮች 

በሰብል ልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑም ተደርጓል፡፡ በምርት ዘመኑ በተደረገ የምርት 

ግምገማም በአጠቃላይ በዋና ዋና ሰብል ከተሸፈነው 48 ሺህ 633 ሄክታር መሬት አንድ 

ሚሊዮን 63 ሺህ 962 ኩንታል ምርት ተገኝቷል፡፡  

በዚህ ሂደት የሰብል ምርታማነት ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ ሲሆን፤ በአማካይ የአገዳ 

ሰብል ምርት 25 ኩንታል በሄክታር ፣ የጥራጥሬ ሰብል 4 ነጥብ 5 ኩንታል በሄክታር ሊገኝ 

ተችሏል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የጥጥ ሰብል 23 ኩንታል በሄክታር፣ የሰሊጥ ምርት 6 ነጥብ 

27 ኩንታል በሄክታር እንዲሁም የአትክልትና ፍራፍሬ ምርታማነት 131 ነጥብ 5 ኩንታል 

በሄክታር እንዲደርስ ማድረግ ተችሏል፡፡ ይህን የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ለማሳደግም 

የተለያዩ የማስፋት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በተለያዩ ወረዳዎች የአትክልት እና 

ማባዣ ማዕከል በማቋቋምም ለተመረጡ ከፊል አርብቶ አደሮች ስርጭት ተደርጓል፡፡ 

ይህም የክልል አርብቶ አደሩ የምግብ ዋስትናውን እራሱን ችሎ እንዲያረጋግጥ የሚደረገው 

ጥረት፤ መንግስት በግብርናው መስክ የያዘውን ፖሊሲና ስትራቴጂ ስኬታማ መሆኑን 

የሚያመላክት ሆኖ እናገኘዋለን፡፡  

የዓለም የእርሻና ምግብ ድርጅት (FAO) ድጋፍ በ5 ወረዳዎች ላይ በጓሮ አትክልት 

ልማትና በከፊል አርብቶ አደሮች በአነስተኛ ደረጃ የዘር ማባዛት፣ የምርጥ ዘርና የፍራፍሬ 

ችግኝ አቅርቦት ላይ በመሳተፍ 6 ሺህ 838 ከፊል አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ ማድረግ 



የቻለ ተግባራትን ማከናወን ተችሏል፡፡ በአምስት ወረዳዎች እና ከክልሉ ለተውጣጡ 

ባለሙያዎችና የልማት ጣቢያ ባለሙያዎች የበቆሎ ዘር ማባዛት የአሰልጣኞች ስልጠና 

ተሰጥቶ 105 ኩንታል በቆሎ ዘር እና 466 ኪሎ ግራም የተሻሻለ የሽንኩርት ዘር ስርጭት 

በማድረግ ከ420 ሄክታር መሬት በላይ በበቆሎ እንዲሁም 93 ሄክታር በሽንኩርት 

እንዲለማ ተደርጓል፡፡ ይህም በክልሉ የሚኖረው ህብረተሰብ በአርብቶ አደርነት 

የሚተዳደር ከመሆኑ አኳያ እየተሳተፈበት ያለውን ሚና ስንመለከት ቀላል እንዳልሆነ 

ያስገነዝበናል፡፡    

በአፋር ክልል የሚገኘው አርብቶ አደር ቀደም ሲል በተበታተነ ሁኔታ የሚኖርበት 

የአኗኗር ዘዴ ሳቢያ በልማቱ ተጠቃሚ ለማድረግ አመቺ ባለመሆኑ እና በዘላቂነት 

ለማስፈር በሚደረገው ጥረትም ሙሉ በሙሉ ግብ ላይ ደርሷል ባይባልም ይበል የሚያሰኝ 

ነው፡፡ በተለይም ከ2004 ዓ.ም በጀት ዓመት የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ስራዎች 

አፈጻጸም ያጋጠሙ ማነቆዎችን ለመለየት የ2005 ዓመት የመንደር ማሰባሰብ ዕቅድን 

በመከለስ በስምንት ወረዳዎች በ29 ልማት ማዕከላት 15 ሺህ 391 አባወራዎችን በመንደር 

በማሰባሰብ ዕቅድ ተይዟል። ለዚሁ ዕቅድ ማስፈጸሚያ ይሆን ዘንድም 85 ሚሊዮን ብር 

በጀት በመመደብ ወደ ስራ በመግባት ውጤታማ የሆኑ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡  

የመስኖ እርሻ መሬት ዝግጅትና የእርሻ ልማት እንቅስቃሴን በተመለከተም በልማት 

ማዕከላት ለሚሰባሰቡ አባወራዎችና እማወራዎች 6 ሺህ 713 ሄክታር አዲስ የመስኖ እርሻ 

መሬት አዘጋጅቶ በማከፋፈልና በነባር ይዞታ ስር የሚገኘውን 4 ሺህ 047 ሄክታር የእርሻ 

መሬትን ጨምሮ በድምሩ 10 ሺህ 760 ሄክታር የመስኖ እርሻ መሬት ለማልማት የታቀደ 

ቢሆንም፤ በግል ይዞታ የሚገኝ 11 ሺህ 263 ነጥብ 30 ሄክታር በመንግስት የተዘጋጀ 

እንዲሁም ከባለሀብት የተመለሰ 3 ሺህ 869 ነጥብ 50 ሄክታር፣ በድምሩ 15 ሺህ 132 

ነጥብ 80 ሄክታር የእርሻ መሬት በማዘጋጀት ወደ ስራ ተገብቷል፡፡  

በዚህም በዕቅድ የተያዘውን አርብቶ አደሮችን የማሰባሰብ ስራ ውጤታማ ለማድረግ 

የልማት ማዕከላትን በማቋቋም የግብርና ግብዓት አቅርቦትን ለአርብቶ አደሩ በማቅረብ 

አርብቶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ጥረት ተደርጓል፡፡ በልማት ማዕከላት የእንስሳት ጤና 

ኬላዎችን በመገንባት የውስጥ ቁሳቁሶችን በማሟላት ወደ ስራ ተግብቶ ተግባራዊ እየተደረገ 

ነው፡፡  



በአጠቃላይ በክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም የተቀናጀ የገጠር ልማት ፖሊሲና 

ስትራቴጅን በመቀየስ በገጠር ልማት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የልማት ሃይሎች እንቅስቃሴ 

የሚጣጣም በማድረግ አርብቶ አደሩ የተሟላ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን 

እንዲያገኝ የሚደረገው ጥረት ከጅምሩ የሚያበረታታ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ ክልሉ 

ምንም እንኳን ሞቃታማና አስቸጋሪ የአየር ፀባይ ቢኖረውም፣ ለመስኖ ልማት የሚውሉ 

በርካታ ወንዞች በመኖራቸው ከፊል አርብቶ አደሩ ራሱን ችሎ የምግብ ዋስትናውን 

እንዲያረጋግጥ የሚያግዙት ናቸው፡፡  

በአሁኑ ወቅትም በፌዴራል መንግስትና በክልሉ መንግስት አማካኘነት በርካታ 

ፕሮጀክቶች ተቀርጸው ህብረተሰቡ የልማቱ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚደረገው ጥረት ይበል 

የሚያሰኝ ነው፡፡ ህብረተሰቡም ከወትሮው ለየት ባለ ሁኔታ የሚያከናውናቸው ልማታዊ 

ተግባራትም እንዲሁ። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ይሏል እንዲህ ነው። …ውድ አንባቢዎቼ 

ቀጣዩን የአፋር ክልልን ህብረተሰብ ሁለገብ ተጠቃሚነትን በክፍል ሁለት ፅሑፌ 

ላስዳስሳችሁ እሞክራለሁ።… 


