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በኢትዮጵያ ባለፉት 25 ዓመታት ሁለንተናዊ ለውጥ ተመዘግቧል። ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ለውጦች

በሚያስገርም መልክ ከፍተኛ ለውጥ አሳይተዋል። በአገሪቱ ያለው የመሠረተ ልማት መስፋፋትም በዚያን ልክ

እያደገ መጥቷል። ይሁንና በአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢዎች ያለው የመሠረተ ልማትና ሌሎች ልማቶች

ሂደት ከሌሎቹ የአገሪቱ ክልሎች 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 መሠረት 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 መዳረግ ተፈርዶበት ዘመናትን አሳልፏል።

በአካባቢው ትምህርት ቤቶች ባለመስፋፋታቸው የተነሳ ልጆቹን ሳያስተምር እሱ የሚኖረው ዓይነት ኑሮ

እንዲከተሉ ከማድረግ ሌላ አማራጭ አጥቶ ቆይቷል። ልጆቹ በተራቸው ተመሳሳይ ያልተረጋጋ ህይወት እንዲያልፉ

ግድ ሆኖባቸውም ቆይቷል።

በአብነት ሊጠቀስ የሚችለው ሌላው የተፈጥሮ ፀጋ ደግሞ የአዋሽ ወንዝ ነው። የአዋሽ ወንዝ ለአፋር ህዝብም ሆነ

ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ትልቅ የተፈጥሮ ፀጋ ነው። ወንዙ  በደጁ 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
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በማይችልበት ደረጃ ደርሶ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። እያንዳንዱ የአፋር አባወራ ወይም እማወራ የራሱንና

የቤተሰቡን የዕለት ምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ሳይችል በድህነት አረንቋ ሲማቅ 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፣ የሣንባና የመሳሰሉት የእንስሳት በሽታዎች

በአካባቢው ተንሰራፍተዋል። የአርብቶ አደሩ የህይወት ዋስትና የሆኑት እንስሳት 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 የመሠረተ

ልማት ባለመስፋፋቱ የሚቻል አልነበረም። የነበረው ብቸኛ አማራጭ በርካሽ መሸጥ  ብቻ ነበር።

ቀደም ሲል አስፈላጊ ማህበራዊ 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 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 ይጠቃ እንደነበር ይታወቃል። 

አገራችን በእንስሳት እርባታ በአፍሪካ ቀዳሚውን ሥፍራ ትይዛለች። ከእንስሳት ሃብት የአንበሣውን ድርሻ

የሚሆነው የሚገኘው በአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢ ቢሆንም ይህንን ሃብት በአግባቡ ለመጠቀም የተደረገ

አበረታች እንቅስቃሴ እንዳልነበር ይታወቃል። ከ 1983 ዓ.ም በኋላ በአገሪቱ በተፈጠረው የሠላም፣ የዴሞክራሲና

የልማት አቅጣጫ የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ ህዝብ ህይወት ለመቀየር የሚያስችሉ የተለያዩ ስትራቴጂዎች

ተነድፈው በመተግበራቸው መሠረታዊ ለውጦች መታየት ጀምረዋል።

መንግሥት አገሪቱን ከድህነት አረንቋ ለማውጣት የአጭር፣ የመካከለኛና የረዥም ጊዜ እቅድ ነድፎ  በመተግበር ላይ

በመሆኑ አገሪቱ በዚህ የእድገት አስተሳሰብና የእድገት  ምህዋር ውስጥ ገብታለች። በዚህ መልክ የተቀረፀው 

የኢኮኖሚ ልማት ስተራቴጂ የአርብቶ አደሩ ጉዳይ በሰፊው እንዲያካትት በመደረጉ የአርብቶና ከፊል አርብቶ

አደሮችን ተጠቃሚነት በተወሰነ ደረጃ እየተረጋገጠ መጥቷል።  
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የአርብቶና የከፊል አርብቶ አደሩን ህይወት መቀየር የሚያስችል የሥራ እንቅስቃሴ ለማድረግ በልማት ስትራቴጂው

ከሰፈሩ ታላላቅ አጃንዳዎች አንዱ አካባቢውን  ማልማት ነው። የአርብቶ አደሩ አኗኗር በእንቅስቃሴ ላይ

የተመሠረተ በመሆኑ ሁሉንም አርብቶና ከፊል አርብቶ አደር በቀጥታ ወደ አርሶ አደርነት በአንድ ጊዜ መቀየር

ስለማይቻል ኑሮውን ለመለወጥ እየተደረገ ያለው  ጥረት በሁለት መንገድ የሚፈፀም ይሆናል።

አንደኛው ባለበት ሁኔታ ኑሮውን ማሻሻል እንዲችል ማገዝ  ነው። ሌላው ደግሞ  በዘላቂነት ወደ አርሶ አደርነት

እንዲለወጥ ማድረግ ነው። የመጀመሪያውን አቅጣጫ ለማስፈፀም ተንቀሳቃሽ  የአገልግሎት ተቋማትን ማስፋፋት

ነው። አርብቶ አደሩ ለእንስሳት ግጦሽና ውኃ ፍለጋ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ አብረው

የሚንቀሳቀሱ ትምህርትና ጤና ተቋማትን ማስፋፋት   ነው። የሰውና የእንስሳት  የህክምና ባለሙያዎች በሰፊው

በመመደብ አርብቶ አደሩ ጋር እንዲኖሩ እየተደረገ ነው።  እነዚህ ባለሙያዎች ከአርብቶ አደሩ ጋር እየተዘዋወሩ

እየኖሩ የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለመቀየር ይጥራሉ። 

በተመሳሳይ መልኩ ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶች በማዘጋጀትና መምህራንን በመመደብ የአርብቶ አደሩ ልጆች

የትምህርት ማዕድ ተቋዳሽ የሚሆኑበት መንገድ ተመቻችቶላቸዋል። መንግሥት የአርብቶ አደሩን ችግር ለመፍታት

የወሰደው እርምጃ መጀመሪያ አርብቶ አደሩ ያሉበትን ችግሮች ለይቶ ማውጣት ነበር። በመሆኑም ሦስት ዓበይት

ችግሮች ተለይተዋል።

አንደኛው በአርብቶና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች በልማት ወደ ኋላ የቀሩ በመሆኑ በህዝቡ የሥራ ባህል

አለመዳበር አማራጭ የገቢ ማስገኛ መስኮች ባለመኖራቸው  ሥር የሰደደ የሥራ አጥነት ችግር መኖሩ ነበር።

ሁለተኛው ደግሞ ምንም እንኳን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርካታ ለውጦች ቢታዩም አሁንም በአንጻራዊነት

ትምህርት ቤቶችና ጤና ተቋማት በሚፈለገው መጠን ባለመስፋፋታቸው ችግር መኖሩ ነው። ሦስተኛው ደግሞ

አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ ህዝብ ያልተደራጀና ተበታትኖ የሚኖር መሆኑ የህዝቡን የመሠረተ ልማትና

የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ለማድረግ በሚካሄደው ጥረት ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል።

በአምስት ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እንደተመለከተው የአርሶ አደሩን ችግር በጊዚያዊነት ለመፍታት

እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በማጠናከር በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል አቅጣጫ ተቀምጧል።

በዘላቂነት ኑሮውን መቀየር የሚቻለው  ከአርብቶ አደርነት ተላቆ የተረጋጋ ህይወት መምራት ሲችል ነው። የተረጋጋ

ህይወት ሊኖረው የሚችለው ደግሞ የራሴ የሚለው ቋሚ መንደርና መኖሪያ ሲኖረው ነው። ይህ ማለት ከአርብቶ

አደርነት ወደ አርሶ አደርነት መቀየር ሲችል መሆኑ እሙን ነው። አርብቶ አደሩን ህዝብ ወደ አርሶ አደርነት

በመቀየር ከዚያም አርሶ አደሩን ከድህነት ለማላቀቅ እየተወሰደ ያለውንና በርካታ አርሶ አደሮችን ህይወት በመቀየር

 ብዙዎችን በርካቶች ወደ ኢንቨስተርነት ማሸጋገር ያስቻለውን የግብርና ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ በመጠቀም

ህይወታቸውን ለመቀየር እየተሰራ ነው።
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ከዚህ ባሻገር በአርብቶ አደርነት የሚኖር ህዝብ ኑሮው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ተረጋግቶ

ስለ ህይወቱ መሻሻል የሚያስብበትና ትምህርትና ሥልጠና የሚወስድበት እድል ይኖረዋል። በመሆኑም የማስፈሩ

ዓላማ አንድም ተበታትነው የሚኖሩትን  በማቀራረብ ማህበራዊ ቁርኝታቸውን የበለጠ ለማሻሻል ነው፤ በሌላ

መልኩ ደግሞ የተረጋጋና የተሻሻለ  ህይወት እንዲኖረው ለማድረግ  ነው። 

በመሆኑም በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በመንደር የማሰባሰብ ሥራ እየተካሄደ ይገኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም

ትላልቅ ልማቶች በሚካሄድባቸው አካባቢዎች ህዝቡን በመንደር የማሰባሰቡ ተግባር እየተከናወነ ይገኛል።

በተለይም የስኳር ልማት እየተስፋፋባቸው ባሉ አካባቢዎች በኦሞ፣ በወልቃይትና በአፋር እየተገነቡ ባሉ የስኳር

ልማት ፕሮጀክቶች በልማቱ ምክንያት ለሚነሱ ነዋሪዎች መንደርን ገንብቶ የማስፈር ሥራ እየተከናወነ ነው፡፡

በቤንሻንጉል ጉሙዝና በጋምቤላ ክልሎችም አርሶ አደሩ የሚኖረው ተበታትኖ ስለነበር በመንደር የማሰባሰቡ

ተግባር ቀጥሏል። በዚህ መሠረት ባለፉት ሦስት ዓመታት  45 ሺህ ሰዎችን  በመንደር ለማሰባሰብ ታቅዶ እየተሰራ

ነው። ክልሎቹ  ነዋሪዎቻቸው ተበታትነው የሚኖሩ በመሆኑ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶችና ሌሎች መሠረተ

ልማቶችን በማስፋፋት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥረት እየተደረገ ይገኛል።

በአርብቶ አደሩ አካባቢ እየተከናወኑ ያሉ የልማት ፕሮጀክቶች የአርብቶ አደሩን አኗኗር በመቀየርና በማሻሻል ረገድ

የሚኖራቸው ሚና የጎላ ነው። በአፋር ክልል እየተገነቡ ካሉ አርብቶ አደሩን በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ የሚያደርጉና

የአርብቶ አደሩን ህይወት በመቀየር ረገድ የጎላ ፋይዳ ያላቸው የልማት ተቋማት አንዱ የተንዳሆ የስኳር ልማት

ፕሮጀክት ነው። በዚህ ልማት ለሸንኮራ አገዳ ልማት አገልግሎት የሚውል 50  ሺህ ሄክታር መሬት ይለማል። 

ለዚህ ልማት የሚጠለፈው የመስኖ ውኃ አገልግሎት በአካባቢው ለሚኖሩ አርብቶ አደሮች የመስኖ እርሻ ሥራን

እንዲያከናውኑ ከፍተኛ እድል ይከፍታል። 

አርብቶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግም በመስኖ የሚለማ 49  ሺህ ሄክታር መሬት ተዘጋጅቷል። አርብቶ አደሩ

ከግብርና ሥራው በተጨማሪ በፋብሪካው በተለያየ  የሥራ እርከን እየተቀጠረ የሚሰራበት ሁኔታ ይፈጠራል።

በመሆኑም በዚህ ፕሮጀክት ብቻ  ከ 42 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጠራል። ይህ የሥራ ዕድል

የፋብሪካው ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ባለው ጊዜ ብቻ ነው፤ ፋብሪካው ሙሉ በሙሉ ከተጠናቀቀ በኋላ  ደግሞ

ለ 79 ሺህ  ዜጎች ቋሚና ጊዚያዊ የሥራ እድልን ይፈጥራል።

ይህ ሰፊ የሥራ እድል ምን ያህል የአካባቢውን አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ ሊያደርግ እንደሚችል መገመት

አያዳግትም። በደቡብ ኦሞ ያለው ሁኔታም በተመሳሳይ መልክ ማየት ይቻላል። በዚህ አካባቢ መንግሥት አርብቶ

አደሩን በመንደር በማሰባሰብ  ወቅትን ተከትሎ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመዘዋወር የሚመራውን ያልተረጋጋ

ህይወት ወደተረጋጋ  አኗኗር ለመቀየር የሚያስችል አቅጣጫ በመከተል ላይ ይገኛል።
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ይህ የልማቱ አንዱ ገጽታ ነው፤  ሌላው  ደግሞ የአገሪቱ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ከአገሪቱ ሁለንተናዊ

ለውጥና ልማት እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ያለመ ነው። ከዚህ አንጻር አካባቢውን በማልማት ዜጎች

ከድህነት አረንቋ እንዲላቀቁ ማድረግ አማራጭ የሌለው ዘላቂ መፍትሄ መሆኑ እሙን ነው። 

የአርብቶ አደሩን ህይወት ለመቀየር የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ ባለበት በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያን ልማትና

የኢትዮጵያውያን መበልፀግ የሚያማቸው ወገኖች የተለያየ ውዥንብር መፍጠር ቀጥለውበታል፡፡ ሆኖም ህዝቡ

የሚጠቅመውን ያውቃል - ልማቱን የሚያፋጥንለት እንጂ የሚያሰናክልለትን አይሻምና።
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	ሕይወትን የቸረ የሕዝብ ድል!

