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ሟርቱም መዘሊበደም ይብቃችሁ 
 

 ሳምራዊት /ከሻሸመኔ/  

 

      ኢትዮጵያን የሚመታው ቸነፇርና የምግብ እጥረት ችግር  በየአስርት 

አመታት ኡዯት የመዯጋገም ባሕሪ የታየበት ነው፡፡ የእነዚህ በየአስር አመት ኡዯት 

አገሪቱን ሲመታ የቆየው ረሐብ አንዴና ተመሣሣይ መነሻ ያሇው ነው፡፡ ይህም 

የአየር ንብረት  መዛባት በአንዲንዴ ቦታዎች ሊይ ያስከተሇው የዝናብ እጥረት 

ነው፡፡ ዘንዴሮም ከ6 ሚሉዬን በሊይ ኢትዮጵያውያን ሇረሐብ መጋሇጣቸውን  

መንግስት ይፊ አዴርጓሌ፡፡ የዚህም የምግብ እጥረት መነሻ ባሇፇው አመት የበሌግ 

የእርሻ ወቅት የተከሠተው የበሌግ ዝናብ እጥረት እና ሠኔ ሊይ መጣሌ የነበረበት 

ክረምት ዘግይቶ ሐምላ ሊይ መግባቱ፣ እንዱሁም መስከረም ማገባዯጃ ሊይ መውጣት 

ሲኖርበት ይህ ሳይሆን በመስከረም መጀመሪያ ሊይ  ክረምቱ ፇጥኖ መውጣቱ 

ያስከተሇው ችግር ነው፡፡ 

 

     ዘንዴሮ በኢትዮጵያ የተከሠተውን ረሐብ አስመሌክቶ የረዴኤት ዴርጅቶች 

እና ላልች አገሪቱ የገጠማትን ችግር እናውቃሇን የሚለ ግሇሠቦች የተሇያየ 

አስተያየት ሰጥተዋሌ፡፡ የረዴኤት ዴርጅቶች የዘንዴሮው ረሐብ የተረጂዎች ቁጥር 

መንግስት በይፊ እንዯገሇፀው 6.2 ሚሉዮን ሳይሆን ከዚያ በሊይ ሉያሻቅብ 

እንዯሚችሌ ነግረውናሌ፡፡ የችግሩን ሥፊትም በተመሇከተ፣ የምግብ አጥረት ችግሩ 

እርዲታ በወቅቱ ከቀረበ  በተረጂዎቹ ሊይ ሞትና መፇናቀሌ ሣያስከትሌ በቁጥጥር 

ስር ሉውሌ የሚችሌ መሆኑን መንግስት ገሌፆሌ፡፡ መንግሥት ይህንን የተከሰተውን 

የምግብ እጥረት መቋቋም አቅም እንዲሇው በቅርብ ጊዜ በሚዱያ ገሌጿሌ፡፡ በላሊ 

በኩሌ የረዴኤት ዴርጅቶች “አዛኝ ቂቤ አንጓቾች” የሚሉዮኖችን ሕይወት 

ከቀጠፇውና ከመኖሪያ ቄያቸው ካፇናቀሇው የ1976/77 አስከፉ ቸነፇር ጋር 

በማመሣሠሌ (Famine) ነው በማሇት ዴብቅ አጀንዲቸውን ሇማራመዴ ሲሯሯጡ 

ይታያለ፡፡  
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     ‹‹ስሇአጠቃሊይ የአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ትንታኔ መስጠት የሚያስችሌ 

እውቀት አሇን›› ብሇው የሚገምቱ አስተያየት ሠጪዎች የችግሩ መንስኤና 

መፌትሔውንም ሉነግሩን ሞክረዋሌ፡፡ ሇምሣላ በኢትዮጵያ የቀዴሞ የአሜሪካ 

አምባሳዯር ዳቪዴ ሺን በአገሪቱ ውስጥ በተዯጋጋሚ የሚከሠተው ረሃብ መንስኤ፣ 

የአየር ንብረት መዛባት የሚያስከትሇው ዴርቅ ሣይሆን፣ የአገሪቱ የመሬት ፖሉሲ 

መሆኑን ነው የነገሩን፡፡ መሬት የሕዝብና የመንግስት ንብረት መሆኑ ቀርቶ የሚሸጥ 

የሚሇወጥ የግሌ ሐብት እንዱሆን ብታዯርጉ የምግብ እጥረት ረሐብ አጠገባችሁ 

አይዯርስም ብሇውም በየአዯባባዩ ሲዯሰኩሩ ይዯመጣለ፡፡  

 

     ሇኢትዮጵያ ባዕዲን የሆኑት የረዴኤት ዴርጅቶችና ላልች አስተያየት 

ሠጪዎች የሕዝቡን የመኖር ዋስትና የማረጋገጥ ኃሊፉነት ካሇው መንግስት የበሇጠ 

አሳቢና ተቆርቆሪ መስሇው  ነው የቀረቡት፡፡ እውነታውን ጠሇቅ ብል ሊጤነው ግን 

‹‹ከተቆርቋሪዎቻችን›› መረጃና አስተያየት ጀርባ የራሳቸውን ጥቅም ያማከሇ 

(ምናሌባት የአገሪቱንና የሕዝቧን ገጽታ በሚጏዲ መሌኩ) ሥውር አሊማ መኖሩ  

ጎሌቶ ይታይባቸዋሌ፡፡ 

 

     እነዚህ የተነገሩን አዯጋዎች ወይም ሥጋቶች ምን ሉሆኑ እንዯሚችለ እይታ 

ይኖረን ዘንዴ ‹‹ ተቆርቁሪዎቻችን ›› ያቀረቡሌንን መረጃ እና የሠጡንን 

አስተያየት፣ ከራሣቸው ባሕሪና ከአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ አኳያ መመሌከት 

ያስፇሌጋሌ፡፡ በነገራችን ሊይ አነዚህ ወገኖች ኢትዮጵያ የሚገጥማትን ችግር 

በተመሇከተ በመንግስት ከሚገሌፀው በሊይ በእጅጉ የተጋነነ መረጃ ሲያቀርቡ 

የአገሪቱ የኢኮኖሚ ፖሉሲ ሊይ ተመሣሣይ አስተያየት ሲሠጡ የዘንዴሮው 

የመጀመሪያ አሇመሆኑ መታወስ አሇበት፡፡ 

 

     የረዴኤት ዴርጅቶቹ የዘንዴሮውን የምግብ እርዲታ ፇሊጊዎች በመንግሥት 

ከተገሇፀው 6.2 ሚሉዮን ወዯ 12-13 ሚሉዬን፤ የችግሩን አስከፉነት ዯረጃም ከምግብ 

እጥረትነት ይሌቅ ቸነፇር ነው በሚሌ ያቀረቡትን እጅግ የተጋነነ መረጃ 

ስንመሇከት፣ በቅዴሚያ አንዴ እውነታን ማስታወስ ይኖርብናሌ፡፡ ይህም የኢፋዱሪን 

መንግስት፣ ሕዝብ በውክሌና ሥሌጣን ሲሠጠው ሕሌውናውን የማስጠበቅ ሊፉነትና 



 3 

ተጠያቂነትንም የተጣሇበት መሆኑ ነው፡፡ ታዱያ እነዚህ የዕርዲታ ዴርጅቶች 

በአገራችን የተከሰተውን የምግብ እጥረት በኃይሌ በማንጠራራት የራሳቸውን ዴብቅ 

አጀንዲ ሇማራገብ ሲሯሯጡ ይታያለ፡፡  

 

     በመሆኑም መንግስት፣ ‹‹ተቆርቋሪዎቻችን›› በጠነቆለት የዘንዴሮ ‹‹ ቸነፇር ›› 

ሇረሃብ የተጋሇጡ የምግብ እርዲታ ፇሊጊዎች ቁጥር በግማሽ ቀንሶ  6.2 ሚሉዮን 

ብቻ ነው በማሇት፣ ከዜጎቹና ከአሇም እውነታውን ቢዯብቅ፤ የምግብና የመዴሃኒት 

እጥረት ሲከሰት ተጏጂው ማን እንዯሆነ ጠንቅቆ ስሇሚያውቅ በሐቅ ሊይ 

የተመሠረተ መረጃ ሇህብረተሰቡም ሆነ ሇአሇም አቀፌ መንግሥታት አሳውቋሌ፡፡ 

ባሇፈት መንግሥታት እንዯታየው ተረጂዎች ጎዲናዎች ሊይ መባቸውን አንጥፇው፣ 

አኮፊዲቸውን አንግተው ከተሜውን የሚሊስ የሚቀመስ እየሇመኑ ችግሩን ይፊ 

ማውጣታቸው እንዯማይቀር፣ በ1966 እና 1976/77 ረሐብ ማስታወስ በቂ ነው፡፡ 

መንግስት ችግሩን መዯበቁ እንዯሚያስጠይቀውም ያውቀዋሌ፡፡ ይህ እውነታ ምንም 

የሕግ ኃሊፉትና ተጠያቂነት የላሇባቸው ባእዲን፣ በዯረሠብን ችግር ከመንግሥት 

በሊይ ተቆርቋሪና ተከራካሪ ያዯረጋቸው ስውር ኢሊማ አሊቸው የሚሇውን ግምት  

ያጠናከረዋሌ፡፡ 

 

     አንዯኛውና ዋነኛው አሊማቸው ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ከሁሇት 

ሳምንት በፉት የሕዝብ ተወካዮች  ም/ቤት ቀርበው፣ የፕሬዚዯንት ግርማ 

ወ/ጊዮርጊስ የፓርሊማውን የ5ኛ አመት የስራ ዘመን መክፇቻ ንግግር ሊይ ከም/ቤቱ 

አባሊት ሇቀረቡ ጥያቄዎች ምሊሽ ሲሰጡ የገሇፁት ነው - የእርዲታው ኢንደስትሪ፡፡ 

ይህም በአሇም አቀፌ የእርዲታ ሥርአት ውሰጥ፣ የእርዲታውን ፇንዴ ከሚያሠባስቡ፣ 

እርዲታውን ሇተረጂዎች ከሚያቀርቡና ከሚያሠራጩ፣ የረዴኤት ዴርጅቶች 

በተጨማሪ ሇትርፌ አሊማ የተቋቋሙ  አምራች፣ የግዢና የትራንስፖርት ግዙፌ 

ኩባንያዎች ይሣተፊለ፡፡ ጠ/ሚሩ የእርዲታ ኢንደስትሪ ያለት እነዚህን በእርዲታው 

ሒዯት ውስጥ የሚሣተፈ፣ ሇትርፌ አሊማ የተቋቋሙ ኩባንያዋች ነው፡፡ የተረጂዎች 

ቁጥር መጨመር፣ በእርዲታ የሚቀርበው ምርት  አምራች ሻጮች የትራንስፖርት 

ኩባንያዋች የምርትና የአገሌግልት ሽያጭ በማሣዯግ ትርፊማነታቸውን 

ይጨምራሌ፡፡ በመሆኑም  የእርዲታ ፇሊጊዎችን ቁጥር መብዛት  ሇእነሡ ሲሳይ 
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ነው - የመአት ወርዷሌ ሟርታቸው መነሻም ይሔው ነው፡፡ የእርዲታውን 

ኢንደስትሪ ትርፊማነት አራጋቢ ዴርጅቶችና ግሇሠቦች ያሇውን ነባራዊ ሁኔታ 

በመሸፊፇን በሃገራችን የተከሰተውን የምግብ እጥረት በማጦዝ መአት በህዝባችን ሊይ 

እንዯወረዯ በመሇፇፌ በተረጂዎች ሥም ትርፌ ሇማጋበስ ሲሯሯጡ ይሥተዋሊለ፡፡ 

ይህ ማሇት በአገራችን አንዲንዴ ቦታዎች በዝናብ እጥረት ምክንያት የምግብ 

እጥረት አሌተከሰተም አይዯሇም፤ ነገር ግን በተከሰተብን የዝናብ እጥረት ምክንያት 

ጊዜያዊ ችግር ቢገጥመንም በሃሰት መረጃ ሇላልች ጥቅም ማጋበሻ መሣሪያ መሆን 

የሇብንም፡፡  

 

     ላሊው የሚገርመው ነገር ዘንዴሮ ከተከሠተው የምግብ እጥረት ችግር ጋር 

በተያያዘ  የችግሩ መነሻ ምክንያትና መፌትሔ ተብል የቀረበው አስተያየት ነው፡፡ 

ይህም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚከሠት ረሐብና የምግብ እጥረት ችግር ጋር በተያያዘ 

ብቻ ሣይሆን፣ አጠቃሊይ የአገሪቱ የኢኮኖሚ ፖሉሲ ችግር እንዯሆነ ተዯርጎ 

በተዯጋጋሚ ሲነገረን የቆየው አገሪቱ የምትከተሇውን  የመሬት ፖሉሲ የሚመሇከት 

ነው፡፡ አስተያየት ሠጪዎቹ ‹‹ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሠት የረሐብ  ችግር 

መንስኤ፣ መሬት በሕዝብና  መንግሥት ይዞታ ሥር መሆኑ ነው፣ የችግሩ ዘሊቂ 

መፌትሔም ሉሆን የሚችሇው መሬት መሸጥ መሇወጥ ሲቻሌና ወዯ ግሌ ይዞታነት 

ሲሇወጥ ብቻ ነው›› ባዮች ናቸው፡፡  

 

     የምግብ እጥረት  የኢትዮጵያ ብቻ ችግር ሣይሆን፣ ተመሣሣይ የኢኮኖሚ 

ዯረጃ ሊይ የሚገኙ አገራትም ይጋሩታሌ፡፡ ከእነዚህ መካከሌ ሇኢትዮጵያ የረሐብ 

ችግር እንዯመንስኤ ከቀረበው የመሬት ፓሉሲ የተሇየና መሬትን መሸጥ መሇወጥ 

እንዱቻሌ የሚፇቅዴ ፖሉሲ ያሊቸውም ጭምር ይገኙበታሌ፡፡ የዘንዴሮውን ረሐብ 

እንኳን ብንወስዴ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ሠባት የአፌሪካ ቀንዴ አገራትን - ሇምሳላ 

ኬንያ ፣ ታንዛኒያ፣ ሶማሉያን አጥቅቷሌ፡፡ ከእነዚህ መሃከሌ ኬንያን ብንመሇከት 

የምትከተሇው የመሬት ፖሉሲ፣ መሬት የግሌ ንብረት እንዱሆን የሚፇቅዴ ሆኖ 

እናገኘዋሇን፡፡ እንግዱያው ሇኢትዮጵያ የረሐብ  ችግር እንዯ መፌትሔ ያቀረበውን 

ፖሉሲ የምታስፇጽመውንና፣ ከኢትዮጵያ ጋር ተቀራራቢ የኢኮኖሚ አቅም ያሊት 

የኬንያ የረሃብ ምንጭስ ምን ይሆን?   
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በላሊ በኩሌ ቻይና ከግማሽ ክፌሇ ዘመን በሊይ መሬት በመንግስትና በሕዝብ ይዞታ 

እንዱሆን  ያዯረገ ፖሉሲ ስትከተሌ ነው የቆየችው፡፡ አሁን የዯረሠችበት የአሇምን 

ገበያ በበሊይነት ሇመምራት ያስቻሊት የእዴገት ዯረጃ ሊይ የዯረሠችውም፣ ይህንኑ 

የመሬት ይዞታ ፖሉሲ ባስፇፀመችባቸው አመታት መሆኑም መዘንጋት የሇበትም፡፡ 

ከሊይ ሇአብነት ያህሌ የተጠቀሡት የሁሇቱ አገሮች እውነታ፣ አሁን ኢትዮጵያ 

የምትከተሇው የመሬት  ፖሉስ ፣ አገሪቱን በተዯጋጋሚ ከመታው ዴርቅና ይህ 

ካስከተሊቸው ረሃብ እንዱሁም ቀጣይ የኢኮኖሚ እዴገቷን ከማረጋገጥ ጋር ምንም 

አይነት ግንኙነት እንዯላሇው ያመሊክታሌ፡፡  

 

     እንግዱህ ከዚህ እውነታ ብንነሳ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ የምግብ እጥረት 

ሉከሰት የቻሇው  ተግባራዊ ባዯረገችው የመሬት ፖሉሲ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

ይሌቁንም ኢትዮጵያ እየተገበረችው ያሇው የመሬት ፖሉሲ ሌማትን ሉያፊጥን፣ 

ኢንቨስትመንትን ሉስብ የሚችሌ መሆኑ እየታወቀ የእርዲታ ኢንደስትሪው 

አራጋቢዎች ጥቅም ሇማጋበስ ሲለ የሃሰት መረጃን በመንዛት የሃገራችንን ገፅታ 

ሇማበሊሸት ሲጥሩ ይታያለ፡፡ 

 

     ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ ሇግብርና ተስማሚ ከሆነ 74 ሚሉዮን ሄክታር 

ያህሌ መሬት ውስጥ እስከ አሁን 85% ያህለ በገጠር የሚኖር አርሦ አዯር 

ሠፌሮበት የሇማው 11 ሚሉዮን ሄክታር ወይም 15 % ገዯማ ነው፡፡ መንግስት 

ሠፊፉ የግብርና ኢንቨስትመንት ሊይ መሠማራት ሇሚፇሌጉ ባሇሐብቶች ከዚህ 

መሬት ሊይ በአነስተኛ የሉዝ ዋጋ እንዱያገኙ እያዯረገ ነው፡፡ በመሆኑም በሠፊፉ 

የግብርና ኢንቨስትመንት ሊይ የሚሠማሩ ባሇሐብቶች መሬት እንዱያኙ አርሦ 

አዯሩ አሁን የሚጠቀምበትን መሬት እንዱሸጥ የሚያስገዴዯው ተጨባጭ ምክንያት 

የሇም፡፡ አርሦ አዯሩ መሬቱን ይሸጥ እንኳን ቢባሌ ሇሠፊፉ የእርሻ ሌማት 

የሚያስፇሌጉትን በሺዎች ሄክታር የሚሇካ መሬት ሇማግኘት፣ ኩታ ገጠም መሬት 

ያሊቸው  በሺዎች የሚቆጠሩ አርሦ አዯሮች በአንዴ ጊዜ መሬታቸውን ሇመሸጥ 

መስማማት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህ ዯግሞ በተአምር ካሌሆነ በስተቀር ይሆናሌ ብል 

ማሠብ የዋህነት ነው፡፡ 
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ከዚሁ ጋር ተያይዞ መሬት የሕዝብና የመንግስት ይዞታ ሥር ያሇ የማይሸጥ 

የማይሇወጥ ሐበት መሆኑ አርሦ አዯሩ መሬቱን ሸጦ በላሊ ሥራ ሊይ የመሠማራት፣ 

የመኖሪያ ቦታውን እንዲይቀይርና ሇችግር እንዲይጋሇጥ ረዴቶታሌ፡፡ ኢትዮጵያ 

የመሬት መሸጥ መሇወጥ ፖሉሲን ብታራምዴ ኖሮ ዛሬ ከተሞቻችን መሸከም 

ከሚችለ ሕዝብ በሊይ ተጨናንቀው ማህበራዊ ግሌጋልት ሰጪ ተቋማት ሥራቸውን 

ማከናወን ይሳናቸው እንዯነበር አንዲንዴ የዘርፈ ባሇሙያዎች ይናገራለ፡፡  

 

      አሁን ባሇው ነባራዊ ሁኔታ በአርሶ አዯሩ የተያዘውን መሬት ስንመሇከት 

በአንዴ አርሦ አዯር አባወራ ይዞታ ሥር ያሇ መሬት በአማካይ ከ1-1.5 ሄክታር 

አይበሌጥም፡፡ መንግስት ሇሠፊፉ እርሻ ኢንቨሰተሮች መሬት በተመጣጣኝ 

በሚሠጥበትና የመሬት አቅርቦት ችግር በላሇበት ሁኔታ፣ ከዚህ የሉዝ ዋጋ በሊይ 

የአርሦ አዯሩን መሬት የሚገዛ ኢንቨስተር እንዯማይኖር ግሌጽ ነው፡፡ አርሶ አዯሩ 

በይዞታው ሥር ያሇውን፣ አንዴ ቢበዛ አንዴ ተኩሌ ሄክታር መሬት ሸጦ በሚያገኘው   

ቢበዛ 1ዏ፣15 ሺህ ያህሌ ብር ከነቤተሠቡ ከተማ ገብቶ የመኖሪያና የሚሠራበት ቦታ 

ገዝቶ ወይም ተከራይቶ በላሊ ስራ ሊይ በመሠማራት (ከግብርና ውጭ ሙያ የላሇው 

መሆኑም ሳይዘነጋ) ሇዘሇቄታው የተሻሇ ሕይወት መምራት ይችሊሌ ብል ማሠብ 

ተገብነት ያሇው አይዯሇም፡፡ አርሶ አዯሩ የመሬት ባሇቤትነት ዋስትና ሇማረጋገጥ 

ሇሁለም አርሶ አዯሮች የመሬት ባሇቤትነቱን የሚገሌፅ ማስረጃ ተሰጥቶታሌ፡፡ 

ማንኛውም አርሶ አዯር መሬቱን ከመሸጥ መሇወጥ መሇስ የፇሇገውን በመሬቱ ሊይ 

ማሌማት፣ በየጊዜው በሚታዯስ ውሌ ሇፇሇገው ማከራየት (ማኮናተር) እንዱችሌ 

ሁኔታዎች ተመቻችተውሇታሌ፡፡  

 

      በአጠቃሊይ ፣ ከሊይ በተገሇፁት ምክንያቶች፣ የኢትዮጵያ  የመሬት ፖሉሲ ፣ 

በአገሪቱ ሇተከሠቱ የምግብ እጥረት ሊይ ያስከተሇው አንዴም አለታዊ ተጽእኖ 

የሇም፡፡ እንዱያውመ በተግባር እንዯሚታየው የኢትዮጵያ የመሬት ፖሉሲ ባሇፈት 

ተከታታይ ስዴስት አመታት የተመዘገበው ከ1ዏ% በሊይ የኢኮኖሚ እዴገት ከፌተኛ 

አስተዋጽኦ አበርክቷሌ፡፡ የምግብ እጥረት ችግሩ መንስኤ፣ የአርሦ አዯሩ የግብርና 

ሥራ በዝናብ ሊይ የተመሠረተ በመሆኑ የአየር ንብረት መዛባት ሲያጋጥም ይህንን 
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መቋቋም ባሇመቻለ ነው፡፡ መንግስትም ይህን ተገንዝቦ ችግሩን ሇዘሇቄታው 

ሇመፌታት አነስተኛ የመስኖ ሌማት መሠረተ ሌማቶችን በመገንባት፣ አርሦ አዯሩ 

በዝናብ ውሃ ሊይ ጥገኛ በመሆኑ የተፇጠረውን ችግር ተቋቁሞ የምግብ ፌሊጎቱን 

የሚያሟሊ ምርት የሚያገኝበትን ፖሉሲ ቀርጾ እየተንቀማቀሠ መሆኑን የግብርናና 

ገጠር ሌማት ሚኒስትር መረጃዎች ያመሊክታለ፡፡ በቅርቡ በኦሮሚያ ክሌሌ፣ 

በክሌለ ፕሬዚዯንት አቶ አባደሊ ገመዲ የግለንና የመንግስት ሚዱያ ጋዜጠኞች 

በተገኙበት የጎበኙት የአዋሽ ወንዝ በመጥሇፌ 18 ሺ ሔክታር መሬት ማሌማት 

የሚያስችሇው የፇንታላ የመስኖ ቦይ መሠረት ሌማት ሇዚህ አስረጂነት መጥቀስ 

ይቻሊሌ፡፡  

 

     አሁን የተከሠተውን የምግብ እጥረት ችግር ሇመቋቋምም፣ አስቸኳይ እርዲታ 

የሚያስፇሌጓቸው ዜጏች የሥነ ሌቦና ጉዲት ሣይዯርስባቸው ባለበት ቦታ 

እርዲታውን እንዱያገኙ ከማዴረግ በተጨማሪ፣ በሚቀጥለት ጊዜያት ችግሩን 

በዘሇቄታው የሚፇቱ አነስተኛ የመስኖ ሌማት ሥራዎችን መንግሥት በማከናወን 

ሊይ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ሰፉ የውሃ ሃብት ባሇቤት በመሆኗ በአርሶ አዯሩ ሉሇሙ 

የሚችለ አነስተኛ የመስኖ ሥራዎችን ሇማካሄዴ መንግስት ጥረት እንዯሚያዯርግ 

ገሌጿሌ፡፡ ይህ ሲሆን ነው ግብርናው ከዝናብ ጥገኝነት ሉሊቀቅ የሚችሇው፡፡ 

 

      በአጠቃሊይ የረዴኤት ዴርጅቶችና የኢትዮጵያውያን ችግር እናውቃሇን 

ባዮቹ አስተያየት ሠጪዎች፣ የራሣቸውን መበሌፀጊያ መንገዴ ሇማመቻቸትና፣ 

የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ካሇመገንዘብ፣ ወይም ሇመገንዘብ ካሇመፇሇግ የመነጨ 

ሟርት ነው፡፡ ሟርቱም መዘሊበደም ይብቃችሁ፡ ፡  


