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ቀጠናውን የታደገ ጥረት 

ክፍል አንድ 

በሽር አህመድ 

ትግራይ ኦንላይን November 6, 2014 

 

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) ዋና ጸሐፊ ባን ኪ ሙን፣ የዓለም ባንክ ግሩፕ 

ፕሬዚዳንት ዶክተር ጂም ያንግ ኪምና የአውሮፓ ኅብረት፣ የኢስላሚክ ልማት ባንክ ከፍተኛ 

ተጠሪዎች አዲስ አበባ በተገኙበት ወቅት ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ቀንድ አገሮች ሰላም እያደረገች 

ያለውን ሁለንተናዊ ጥረት አድንቀዋል። ለቀጣናው ሰላምና ልማት የሚውል የስምንት ቢሊዮን 

ዶላር ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል መግባታቸው ይታወቃል።   

 

በኢትዮጵያ፣ በኬንያና በጂቡቲ ጉብኝት ለማድረግ አዲስ አበባን ያስቀደሙት ሁለቱ ባለሥልጣናት 

በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ለሚገኙ ስምንት አገሮች ለመጪዎቹ ስድስት ዓመታት ለፀጥታና በልማት 

ተግባራት የሚውል ድጋፍ አዲስ ማዕቀፍ ውስጥ የሚወድቅ እገዛ እንደሆነም ተናግረዋል።  

በአገራቱ መካከል የድንበር ግንኙነት እንዲጠናከርና ኢኮኖሚያዊ ትስስሩም እንዲጎለብት ፍላጎት 

እንዳላቸው ተናግረዋል፡፡ በድንበር አካባቢዎች ከታዩ ነገሮች አንዱ የስደተኞች እንቅስቃሴም 

ነው፡፡ ኢትዮጵያ ከ600 ሺህ በላይ ስደተኞችን በማስተናግድ ላይ ትገኛለች። አጠቃላይ በቀጣናው 

በአሁኑ ወቅት 2 ነጥብ 7 ሚሊዮን ስደተኞችና ስድስት ሚሊዮን ተፈናቃዮች መኖራቸውን የዓለም 

ባንክ ሪፖርት ይፋ አድርጓል፡፡ እነዚህን የቀጠናውን ህዝቦች በተገቢ መንገድ ከመያዟም ባሻገር 

ለቀጠናው ኢኮኖሚያዊ ትስስርና ሰላምና መረጋጋት የጎላ ፋይዳ አላት።  

የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና፣ በአፍሪካ ካሉ ፈጣን ኢኮኖሚዎች አንዱ በመሆን ወሳኝ ለውጥ በማሳየት 

ላይ እንደሚገኝ የተናገሩት ኃላፊዎቹ የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ድጋፎቹን በማጠናከር እነዚህን 

ጥረቶች የሚደግፍበት ሁኔታ ማመቻቸትና ማፋጠን ተገቢ መሆኑን ጠቁመዋል። ሰላምና ልማት 

የማይነጣጠሉና ተያይዘው መሄድ ያለባቸው ተግባራት መሆናቸውን ገልጸው ለዚሁ የተቀናጀ 

ጥረት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።  

በአፍሪካ ቀንድ ለሚከናወኑ የልማት እንቅስቃሴዎች ባንኩ በሦስት ዓመት ውስጥ የሚለቀቅ 1 

ነጥብ 8 ቢሊዮን ዶላር ለስምንት አገሮች እንደሚሰጥ የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት ተናግረዋል።  

በአውሮፓ ኅብረት፣ የዩሮፕ ኤድ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ማርከስ ኮናሮ በበኩላቸው ኅብረቱ 
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ለአገሮቹ 3 ነጥብ 7 ቢሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል ገብተዋል። የዚህ ድጋፍ አፈጻጸምም በስድስት 

ዓመታት ማዕቀፍ የሚገባ እንደሆነ ተናግረዋል።  

ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም 

ጋር የተወያዩት ሃላፊዎቹ ኢትዮጵያ በቀጠናው እያደረገች ያለው ከፍተኛ የኢኮኖሚ ትስስርና 

የሰላም ጥረት የሚደነቅ በመሆኑ ይህንኑ አጠናክራትቀጥል ዘንድ የድርጅታቱ ድጋፍ 

እንደማይለያት ይፋ አድርገዋል።  

እርግጥ ነው ኢትዮጵያ ላይ እየታየ ያለው የልማት ለውጥ ቀጠናውን ያስተሳሰረ ሆኗል። በፀጥታ 

ረገድም አሸባሪዎችን በመዋጋትና የቀጠናው ብሎም የአፍሪካ አገራትን ሰላም በማረጋገጥ 

እየተከናወነ ያለው ስራ ኢትዮጵያዊያንን የሚያኮራ ነው።  

 

በአገራችን ልማትን ማረጋገጥ የህልውና ጉዳይ ነው። ይህ ደግሞ የተቀናጀ ስራን ይጠይቃል። 

በተለይ ባለፉት ስርዓታት ትኩረት የተነፈገው አርሶና አርብቶ አደሩ ህይወት ለማሻሻልና 

ከተዘፈቀበት የወረደ የድህነት ኑሮ ለማላቀቅ የሚደረገው ጥረት የሞት የሽረት ጉዳይ ነው።  

 

ኢትዮጵያ የበርካታ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች አገር ነች። በአገሪቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት 

ሕጋዊ እውቅና አግኝተው የተወከሉ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ቁጥር 75  ደርሷል። 

የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለያየ የስራ መስክ የተሰማሩ ቢሆኑም አብዛኛው ህዝብ የሚተዳደረው 

በግብርና ነው። ከ85 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የሚኖርና በግብርና 

ስራ የሚተዳደር መሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ።  

 

በዚህ ማዕቀፍ ከሚገኙት ህዝቦች መካከል የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደር ህዝቦች ይገኝበታል። 

እነዚህ ህዝቦች በተለይም በአገሪቱ ሰሜን ምሥራቅ፣ ደቡብ ምሥራቅ፣ ደቡብ፣ ደቡብ ምዕራብና 

ምዕራብ አካባቢዎች የሰፈሩ ናቸው። እነዚህ አርብቶና ከፊል አርብቶ አደር የሚኖርባቸው 

አካባቢዎች ጠረፋማ አካባቢዎች ናቸው። በእነዚህ አካባቢዎች ከ15 ሚሊዮን በላይ አርብቶና 

ከፊል አርብቶ አደር ህዝብ እንደሚኖር   ይገመታል።  

 

የአርብቶና ከፊል አደር ህዝቦች ከሌሎች የአገሪቱ ህዝቦች ጋር በንጽጽር ሲታዩ በሁሉም መልክ 

ተጠቃሚነታቸው ይቀንሳል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የመሰረተ ልማት ግንባታ በፈጣን 
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የእድገት ምህዋር ላይ ይገኛል። በመላ አገሪቱ የመንገድ፣ የስልክ፣ የመብራትና የመሳሰሉ መሰረተ 

ልማቶች ተስፋፍተዋል።በእነዚህ አካባቢዎች ያለው የመሰረተ ልማት ዝርጋት ግን ከቀደሙት 

ስርዓታት የተወሰነ መሻሻል ያሳየ ቢሆንም ከሌላ የአገሪቱ ክፍሎች ጋር የተጣጣመ አለመሆኑ 

እሙን ነው።  

 

ለዚህ ማስረጃ ይሆነን ዘንድም በታችኛው ኦሞ ያለውን የመሠረተ ልማት ግንባታ ማየት ይቻላል። 

ይህ አካባቢ አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሮች የሚኖሩበት አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ ያለው 

የልማት ለውጥ ከሌላው የአገሪቱ ክፍል ካለው እኩል መሄድ አልቻለም። ይህ አካባቢ መሰረተ 

ልማት በተፈለገው መልክ ካልተስፋፋባቸው የአገሪቱ ክፍሎች አንዱ ነው። በአካባቢው የመሰረተ 

ልማት አለመስፋፋት ደግሞ የአገልግሎት ተቋማት እንዳይስፋፋ ከፍተኛ መሰናክል ሆኖ ለዘመናት 

ዘልቋል። የትምህርት፣ የጤና፣ የንጹህ መጠጥ ውኃ አገልግሎቶችን በሚፈለገው ደረጃ የሚያገኝበት 

ሁኔታ አልነበረም።  

 

ለመሰረተ ልማትም  ሆነ ለአገልግሎት ተቋማት በተፈለገው መልክ አለመስፋፋት ዋናው ምክንያት 

አካባቢው በቀደሙት ሥርዓታት ትኩረት ተነፍጎት የነበረ አካባቢ መሆኑ ይታወቃል።  

 

በአገራችን በህዝብ ድምጽ ልማታዊ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ አካባቢዎቹ የተለየ ትኩረት 

በመስጠት የአገልግሎት ተቋማትን ለማስፋፋት ጥረት እየተደረገ ቢሆንም አሁንም በተፈለገው 

መልክ ከሌሎች የአገሪቱ ክልሎች ጋር ተጣጥሞ መሄድ ስላልቻለ  ከፍተኛ ጥረትን ይጠይቃል። 

ለዚህ መሰናክል ከሆኑት ዐበይት ችግሮች መካከል አንዱ የሕዝቡ የተረጋጋ ኑሮ አለመኖር ነው።  

 

አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ ህዝብ አንድ የተወሰነ የሚኖርበት ሰፈርም ሆነ መኖሪያ  የለውም። 

የሚተዳደረው በእንስሳት እርባታ በመሆኑ የእንስሳት ግጦሽና ውኃን ፍለጋ ወቅትን ተከትሎ 

ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካበቢ በመዘዋወር መኖር ግድ ሆኖበት ዘመናት ተቆጥረዋል። በዚህ 

የሚኖረው የአካባቢው ማኅበረሰብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ 

የሚያስችል የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅድ ነድፎ በመስራት ላይ ይገኛል።   

 

የዚህን ህዝብ ችግር በጊዚያዊነት ለመፍታት መንግስት የተጠቀመው ነገር ቢኖር ከአኗኗሩ ጋር 

የሚጣጣም ማህበራዊ አገልግሎት ማቅረብን ነው። በዚህ መልክ በአርብቶ አደሩ አካባቢ የሚገኙ 
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ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት ተንቀሳቃሽ እንዲሆኑ ተደርጓል። አርብቶ አደሩ አንድን ሰፈር 

ለቆ ወደ ሌላ ሰፈር በሚጓዝበት ወቅት የአገልግሎት ሰጭ ተቋማትም የሰው ኃይላቸውንና 

ቁሳቁሳቸውን ይዘው አርብቶ አደሩ ጋር እንዲሄዱና በሚያርፉበት አካባቢ ሆነው አገልግሎቱን 

ያለማቋረጥ እንዲሰጡ የማድረግ  አቅጣጫ ተይዞ እየተሰራበት  ነው።  

 

በዚህ መልክ የተወሰነ  ርቀት መሄድ ተችሏል። ይህ  የመፍትሄ አካል ግን የአርብቶ አደሩን ችግር 

በዘላቂነት መፍታት የሚችልና የልማት ተጠቃሚነቱን ሙሉ በሙሉ ሊያረጋግጥ የሚችል 

አይደለም። መፍትሄው በጊዚያዊነት አርብቶ አደሩን ለማገዝ የተወሰደ ሲሆን ከዚህ አንድ እርምጃ 

ወደፊት በመሄድ ሌላ መፍትሄ ማፈላለግ የግድ ይላል።  

 

በመሆኑም መንግስት ይህንን ጊዚያዊ መፍትሄ እየተጠቀመ ጎን ለጎን ደግሞ ዘላቂ መፍትሄ ይሆናል 

ያለውን  በመስራት ላይ ይገኛል። የአርብቶ አደሩና አርሶ አደሩ ችግሮች ተመሳሳይነት ያላቸው 

ናቸው። የሁለቱም መሰረታዊ ችግር ድህነት ነው። የዓመት ልብስና የዕለት ጉርስ በተሟላ መልኩ 

አለማግኘት ነው። የአርሶ አደሩና የአርብቶ አደሩ አኗኗር የተለያየ በመሆኑ ችግሩን ለመፍታት 

የምንጠቀምበት መንገድ የተለያየ ሊሆን የግድ ነው።  

 

የአርሶ አደሩን፣ የአርብቶ አደሩንና ሌሎች የአገራችን የኅብረተሰብ ክፍሎች ዋነኛ ጠላት ድህነት 

መሆኑ እሙን ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በህይወት ዘመናቸው እያሉ 

ካሰረጿቸው ሃሳቦች አንዱ ከድህነት የከፋ ጠላት እንደሌለን ነው። “ኢትዮጵያውያን ጠላታቸውን 

መውጋት ከቻሉ ከድህነት የከፋ ጠላት የላቸውም።” ነበር የሚሉት። የአርብቶ አደሩ አካባቢ 

የዝናብ እጥረት የሚያጋጥመው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ የሚያስተናግድ ተደጋጋሚ ድርቅ 

የሚያጠቃው አካባቢ  በመሆኑ ህዝቡ የበለጠ ተጎጂ ሆኖ ለዘመናት ዘልቋል። 

 

ይሁንና አርብቶ አደሩ ከአርሶ አደሩ የሚለየው ነገር አለ። አርሶ አደሩ ቢያንስ በአንድ አካባቢ 

የሰፈረ የራሴ የሚለው መንደርና የመኖሪያ ቤት ያለው ሲሆን አርብቶ አደሩ ግን ኑሮው 

ያልተረጋጋና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመዘዋወር ላይ የተመሰረተ መሆኑ ነው። ከድህነት 

ለመላቀቅ በሚደረገው ትግል በአርሶ አደሩ አካባቢ የሚተገበረው  በአርብቶ አደሩ ከሚተገበረው 

በተለየ መልክ ሊቀርብ የግድ ይላል።  
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በአንድ አካባቢ ሰፍሮ የሚገኘውን አርሶ አደሩ በቀላሉ የመሰረተ ልማትና የአገልግሎት ተጠቃሚ 

ማድረግ ተችሏል። ዘመናዊ የእርሻና ልማትና የእንስሳት እርባታ ዘዴዎችን በማስፋፋት ምርቱን 

በቀላሉ ማሳደግ እንዲችል ማድረግ ተችሏል። በአብዛኛው የአገራችን ክፍሎች የሚገኘው አርሶ 

አደር በአሁኑ ወቅት ራሱን በምግብ የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከዚህም አልፎ በሚሊዮን 

የሚቆጠሩ አርሶ አደሮች በሞዴልነት ብቅ ብለዋል። ከአርሶ አደርነት ወደ ኢንቨስተርነት መሸጋገር 

የቻሉም በርካቶች ናቸው።  

 

በአርብቶ አደሩ አካባቢ በተመሳሳይ መልክ ለመስራት ግን በአንድ ባለመሰባሰቡና የተወሰነ ስፍራ 

ላይ ስለማይኖር ነው ለየት ያለ መፍትሄ ያስፈለገው።  ከላይ የተገለጸው የአጭር ጊዜ የመፍትሄ 

ሃሳብም ከዚህ የመነጨ ነው። አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩን በአንድ ጊዜ ወደ አርሶ አደርነት 

ለመቀየር ስለሚያስቸግር ደረጃ  በደረጃ የአርብቶ አደሩን ህይወትና አኗኗር ለማሻሻል የሚያስችል 

ዘላቂ መፍትሄ ጎን ለጎን እየተገበሩ በጊዚያዊነት ደግሞ ከአኗኗር ጋር የተጣጣመ ተንቀሳቃሽ 

አገልግሎት መስጠት ያስፈለገው።    

 

የአርብቶ አደሩ ህይወት የሚለወጠው አኗኗሩን መቀየር ሲቻል ነው። ተበታትኖ የሚኖረውን 

ህዝብ በአንድ መንደር በማስፈር አስፈላጊውን መሰረተ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ 

ተቋማትን በማስፋፋት ነው። ይህ አንደኛው በዘላቂነት የአርብቶ አደሩን ህይወት ለመቀየር 

ከምንጠቀምባቸው ነገሮች አንዱ ነው። በመንደር ተሰባስቦ መኖር እንዲችል በማድረግ ለሁሉም 

ነገር አመቺ ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ቢሆንም ህዝቡ ማህበራዊ ግንኙነቱ ይጠናከራል። 

በደስታም ሆነ በችግር ጊዜ ይረዳዳል፣ አብሮነቱንና ሕብረቱን ያጠናክራል።  

 

ይህ በመንደር የማስፈሩ ጉዳይ የሚመለከተው አርብቶ አደሩን ብቻ ሳይሆን አርሶ አደሩንም 

ጭምር ነው። በርካታ አርሶ አደሮችም ተበታትነው የሚኖርባቸው አካባቢዎች ስላሉ የሰፈራና 

በመንደር የማስፈር ተግባራት ሁሉንም የሚያካትት ይሆናል።  በአንዳንድ አካባቢዎች ከአንድ ቦታ 

ወደ ሌላ ቦታ የማስፈር ስራ የሚሰራ ሲሆን በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ የተበታተነው የማሰባሰብ 

ተግባር ይከናወናል፡፡ ቋሚ መኖሪያ መንደር የሌላቸው አርብቶ አደሮች  ቋሚ ሰፈር እንዲኖራቸው 

የማድረግ እንቅስቃሴም እየተደረገ ነው። ይህ የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩን ህይወት ለመቀየር 

የሚያስችልና ከአገሪቱ ሁለንተናዊ ለውጥ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያግዝ እንደሆነ አያጠራጥርም።  
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በመንደር ማሰባሰብ የመሰረተ ልማትና ሌሎች የልማት አውታሮችን ለማስፋፋት ጠቀሜታው የጎላ 

ነው። የልማቱ መስፋፋት ደግሞ ለአርብቶ አደሩም ሆነ ለሌላው የአገራችን ህዝብ ኑሮ መለወጥ 

መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ይህንን አቅጣጫ በማስቀመጥ መንግስት በአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሮች 

አካባቢዎችና በታዳጊ ክልሎች የተለያዩ ትላልቅ የልማት ተቋማትን በማስፋፋት ላይ ይገኛል።   

 

ባለፉት 21 ዓመታት በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ለውጥ ተመዘግቧል። ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማሕበራዊ ለውጦች በሚያስገርም መልክ ከፍተኛ ለውጥ አሳይተዋል። በአገሪቱ ያለው የመሰረተ 

ልማት መስፋፋትም በዚያን ልክ እያደገ መጥቷል።  

 

ይሁንና በአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢዎች ያለው የመሰረተ ልማትና ሌሎች ልማቶች 

ሂደት ከሌሎቹ የአገሪቱ ክልልሎች ጋር ሲነጻጸር ወደ ኋላ የቀረበት ሁኔታ እንዳለ እሙን ነው።   

 

አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ በሚኖርባቸው አካባቢዎች በርካታ የተፈጥሮ ፀጋዎች አሉ። ይሁንና 

እነዚህን ፀጋዎች ለኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታው ማዋል የቻለበት ወቅት ግን አልነበረም። ለአብነት 

ያህል የኦሞ ህዝብ በደጁ የሚያልፍ ሲያሻውም በክረምት እየሞላ  እንስሳቱን፣ ንብረቱንና 

ህይወቱን የሚነጥቀው የኦሞ ወንዝ አለ። ለኦሞ ህዝብም ሆነ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ 

የተፈጥሮ ፀጋ ነው። ይህንን ፀጋ በመጠቀም የአካባቢውን ህዝብ ኑሮ ለማሻሻል የተደረገ ጥረት 

ባለመኖሩ የአካባቢው ህዝብ ለዘመናት አስታዋሽ አጥቶ ለረሃብና ለጉስቁልና ሲዳረግ ኖሯል።  

 

የአርብቶ አደሩ ህይወት ብቸኛ መሰረት የሆኑ እንስሳት ናቸው። አርብቶ አደሩ የሚያረባቸው 

እንስሳት መጠጥ  ውኃና  በግጦሽ እጦት እንዳያልቁበት ሲል ወቅትን እየተከተለ  ከአንድ ሥፍራ 

ወደ ሌላ ሥፍራ እየተዘዋወረ መኖር ግድ ሆኖበት  ማህበራዊ አገልግሎት ተነፍጎት ለበሽታና 

ለረሃብ መዳረግን ተፈርዶበት ዘመናትን አሳልፏል። በአካባቢው ትምህርት ቤቶች 

ባለመስፋፋታቸው የተነሳ ልጆቹን ሳያስተምር እሱ የሚኖረው ዓይነት ኑሮ እንዲከተሉ ከማድረግ 

ሌላ አማራጭ አጥቶ ኖሯል።  ልጆቹ በተራቸው ተመሳሳይ ያልተረጋጋ ህይወት እንዲያልፉ ግድ 

ሆኖባቸው ቆይቷል።  

 

በአብነት ሊጠቀስ የሚችለው ሌላው የተፈጥሮ ጸፀጋ ደግሞ  የአዋሽ ወንዝ ነው። የአዋሽ ወንዝ 

ለአፋር ህዝብም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ትልቅ የተፈጥሮ ፀጋ ነው።  ወንዙ  በደጁ 
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የሚያልፈው የአፋር ህዝብ ግን ከዚህ ሃብት መጠቀም የቻለበት ወቅት አልነበረም። ይልቁንስ 

የአዋሽ ወንዝ እየሞላ በህይወቱና በእንስሳቱ ላይ ጉዳት እያደረሰበት ኖሯል።   

 

የአፋር ህዝብ እንደ ሌሎቹ የታዳጊ ክልል ህዝቦች ለበርካታ ዓመታት ትኩረት ተነፍጎት የኖረ ህዝብ 

ነው። ለፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ተጋልጦ ኖሯል።  የዓመት ልብሱንና የዕለት 

ጉርሱን ማሟላት በማይችልበት ደረጃ ደርሶ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። እያንዳንዱ የአፋር 

አባወራ ወይም እማወራ የራሱንና የቤተሰቡን የዕለት ምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ሳይችል በድህነት 

አረንቋ ሲማቅቅ ቆይቷል። በድህነት የመማቀቁ ጉዳይ ከፈጣሪ የተሰጠው እጣ ፈንታው ይመስል 

የልማትና የብልጽግናን መንገድ ሳያይ ዘመናትን አሳልፏል።   

 

የአርብቶ አደሩ ህይወት የተወሳሰበ ከሚያደርጉት ሌላው ነገር አካባቢው በርካታ በሽታዎች 

የተንሰራፉበት መሆኑ  ነው። እንደ ገንዲ፣ አባጎርባ፣ አባ ሰንጋ፣ የውስጥና የውጭ ጥገኞች፣ የሳንባና 

የመሳሰሉት የእንስሳት በሽታዎች በአካባቢው ተንሰራፍተዋል። የአርብቶ አደሩ የህይወት ዋስትና 

የሆኑትን እንስሳትን በእነዚህ በሽታዎች ይጠቃሉ። በአካባቢው የተደራጀ የእንስሳት ህክምናም ሆነ 

በቂ የሰለጠነ ባለሙያ ባለመኖሩ የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ ህይወት የተወሳሰበ  ያደርገዋል።  

 

አካበቢው ከፍተኛ የእንስሳት ምርት ከሚገኝባቸው የአገሪቱ ክፍሎች በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው።  

ይሁንና አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ የተረጋጋ ህይወት ኖሮት በዘመናዊ መንገድ እየታገዘ 

እንስሳቱን ማርባት ባለመቻሉ የሃብቱ ተጠቃሚ መሆን አልቻለም ነበር። አገሪቱም ከዚህ ሃብት 

ማግኘት የምትችለውን ገቢ ለማግኘትም አልቻለችም።   

 

አርብቶ አደሩ በእንደዚህ ዓይነት ስቃይ የሚያረባቸውን እንስሳት በተመጣጣኝ ዋጋ ሸጦ ተጠቃሚ 

የሚሆንበት የገበያ ትስስር አልተፈጠረለትም ነበር። በአካባቢው ወደሚገኙ ከተሞች አጓጉዞ 

ለመሸጥም የመሰረተ ልማት ባለመስፋፋቱ የሚቻል አልነበረም። የነበረው ብቸኛ አማራጭ በርካሽ 

መሸጥ  ብቻ ነበር።  

 

ቀደም ሲል አስፈላጊ ማሕበራዊ አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታ ስላልተፈጠረለት ለተለያዩ 

ችግሮች ተጋላጭ ነበር። የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ ህዝብ በሚኖርባቸው አካባቢዎች 

ትምህርት ቤቶችና የጤና ተቋማት ባለመስፋፉታቸው  ልጆቹን ወደ ትምህርት ቤት መላክም ሆነ 
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እናቶችና ህጻናት በአቅራቢያቸው ህክምና የሚያገኙበት ሁኔታ አልነበረም። የጤናና የትምህርት 

ተቋማት ባለመስፋፋታቸው አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ ህዝብ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ 

ባለመሆኑ በኑሮው መሻሻል ላይ አሉታዊ ጫና አሳድሮ ቆይቷል። ህዝቡ በወባና በሌሎች ውኃ 

ወለድ በሽታዎች በሰፊው ይጠቁ እንደነበር ይታወቃል።  

 

አገራችን በእንስሳት እርባታ በአፍሪካ ቀዳሚውን ሥፍራ ትይዛለች። ከእንስሳት ሃብት የአንበሳውን  

ድርሻ የሚሆነው የሚገኘው በአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢ ቢሆንም ይህንን ሃብት 

በአግባቡ ለመጠቀም የተደረገ አበረታች እንቅስቃሴ እንዳልነበር ይታወቃል።   

 

ኢትዮጵያ ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ የሀይማኖት ብዝሃነትን ተቀብላ በአግባቡ ስታስተናግድ 

የኖረች አገር ብትሆንም የታሪክ ማህደራት  እንደሚያሳዩት የብዝሃነትና የመቻቻል ባህል 

በመሸርሸር አብሮ የመኖር ታሪካችን ጥላሸት የሚቀባ ክስተት አልተፈጠረም፤ ተፈጥሮም 

አያውቅም። በቀደሙት ስርዓታት አገሪቱን ያስተዳደሩ የነበሩ መሪዎች የሃይማኖት እኩልነትና 

ነጻነትን አፍነው ምዕመኑን እየከፋፈሉ  ስልጣናቸውን ለማራዘም ተጠቅመውበታል።  

 

አንድ አገር፤ አንድ ቋንቋ፤ አንድ ኃይማኖት የሚል ፖሊሲን ለማስረጽ ተንቀሳቅሰዋል። በመሆኑም 

ብዝሃነት የአንድነት አደጋ  አድርጎ በመውሰድ በሕዝቦች መካከል መቃቃርን በመፍጠር 

ሲከፋፍሉት ኖረዋል። ሌሎች ኃይማኖቶች በአገሪቱ ለመንቀሳቀስ ምንም ዓይነት ነጻነት 

ያልነበራቸው መሆኑ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ኃይማኖት ተብሎ የተመረጠው ሳይቀር አመራሮቹ 

በንጉሱ ይሁንታ ካላገኙ ኃይማኖታዊ ሥርዓቱን ሊመሩ አይችሉም ነበር።  

 

ይህ ሁሉ የውስጥ ሰላሟን የሚያረጋግጥላት ሆኖ ከመገኘቱ ባሻገር የቀጠናውን ሰላም ለማረጋገጥ 

የጎላ ፋይዳ እንዳለው ይታወቃል። ከዚሁ ተለይቶ የማይታየው ደግሞ ቀጣናውን ማስተሳሰር 

የሚችል ሰፊ ልማት እያካሄደች ያለች አገር መሆኗ ነው። ይህ ልማት ዜጎቿን ከተመጽዋችነት 

የሚያላቅቅ ከመሆኑም ባሻገር ቀጠናውን የሚያስተሳስር እንደሆነ እሙን ነው።  

 


