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0 መቕድምመቕድምመቕድምመቕድም 

መሪህ ባእታና አብ ፖሊሲታት መስመራት ወዘት. ምሕንፃፅ ንጡፍ ተራ አይነበሮን። ስለዚው’ን አብዚ መስመራትን ፖሊሲታትን 
ምሕላው ከምት ክጻወቶ ዝግባእ ግደ ክጻወት አይከአለን ንብል ኢና፣ ሓቂ ምዃኑው’ን ዘየካትዕ እዩ። ነዚ ብመሰረቱ ንምቕያር 
ካብ ዘኽእሉና ዓበይቲ አግባባት ሓደ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ አብ ላዕለዋይ አካል ክትዕ ተገይሩሎም ዝተወድኡ ነገራት 
ንምስራጽ ዝቐርቡ መጽሔታት ጥራህ እንተይኮኑስ ገና ክትዕ ዝግበረሎም ዘለው ሕቶታትው’ን ብውሽጣዊ መፅሔት መልክዕ 
እናወጽኡ መሪሕ ባእታ አብቲ ክትዓት ከምዝሳተፍ ብምግባር አብ ፖሊሲታት ምሕንጻጽ ንጡፍ ተራ ከምዝጻወት ስለዝ’ውን 
ንመስመራትን ፖሊሲታትን ናይ ውድብ ብብቕዓት ጠጠው ከምዝብል ምግባር ይከአል እዩ። ነዚ ንምግባር ‘መይደይ’"
መጽሔትና ናይ መሪሕ ባእታ ናይ ክትዕ መጽሔት ኮይና ክተገልግል ተወሲኑ ቀዳማይ ሕታም ሎሚ ተዘርጊሑ አሎ። 
 
ካብዚ ሓሊፉ መሪሕ ባእታና ዝመሃሮ ክልሰሓሳብ ብፍላይ ከምኒ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ዝበሉ ጥረ ክልሰሕሳባት አብ ዕለታዊ 
ሕቶታት ምምላስ ስልዘይጥቀመሎም መስመራትን ፖሊሲታትን አብ ምሕንጻጽ ክሳብ ክንደይ ወሳናይ ግደ ከምዘለዎም ክርኢ 
ስለዘይክእል ነት ዝተመሃሮ ክልሰሕሳብ ይርስዖ። ክልሰሕሳብ ንተግባር ብሳይንሳዊ መንገዲ አብ ምምራሕ ዝህልዎ ወሳናይ ግደ 
ክርዳእ አይከአለን። መስመራትን ፖሊሲታትን አብ ምንጻር ዝግበር ክትዕ እዚ ኩሉ ንኽርእዮ ዕድል ክህቦ እዩ። በዚ 
መዳይ’ዝውን ከም መይደይ ዝበለ ውሽጣዊ ናይ ክትዕ ምጽሔት መተካእታ ዘይርክርቦ ይኸውን። 
 
ነዚ ዓላማ’ዚ ንምምላእ ተልእኾ ተዋሂብዎ ዘሎ መይደይ መጽሔትና አብ ናይ ሎሚ ሕታማ ሒዛቶ ወጺኣ ዘላ ናይ ትግራይ 
ሕርሻ ከመይ ይኹን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ዝቐረበ እዩ። አብዝሓለፉ ተደጋገምቲ ድርቅታት ናይ ሕርሻና ምድልዳልን 
ዘይምድልዳልን አብ ናይ ቃልስናን ህዝብናን ህልውና ክሳብ ክንደየናይ ወሳናይ ምዃኑ ብዘየዳግም ሪናዮ ኢና። ስለዚ ሕርሻና 
ከመይ ይኹን ዝብል ሕቶ ካብቶም ሕዚ ንወያነና አጋጢሞሞ ዘለው ወሰንቲ ሕቶታት ሓደ እዩ። ናይ ህዝብናን ወያነናን ናይ 
ሞትን ሕየትን ሕቶ ዝምልስ ዓብይ ጉዳይ ስለዝኾነብጥንቃቐ ተጸኒዑ መስመራት ተነጺርሉ ክምለስ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ነዚ 
ንምምላስ ከምቲ ናይ ቀደሙ አብ ላዕለዋይ አካል ቀሪቡ ተውዲኡ ናብታሕቲ ዝሰርጽ አብክንዲ ክኸውን እቲ መሪሕ ባእታ 
አብቲ ነዚ ንምግባር ዝግበር ክትዕ ካብ መጀመሪኡ ዝሳተፈሉ ክኸውን እዩ። ብብቕዓትን ብትኹረትን ከምዝሳተፈሉ ድማ 
ዘየጠራጥር እዩ። 
 
አብዚ እምነትዚ ብምድራኽ በቲ ሓደ ወገን ብብፃይ ግደይ ዘርኣፅየን ዝቐረበ ሕርሻ ናይ ትግራይ ከመይ ክኸውን ይግባእ ንዝብል 
ሕቶ ንምምላስ ርእይቶ ዝሕብር ፅሑፍ ቀሪቡ አሎ። እቲ ፅሑፍ ሓልሓሊፉ ብእንግሊዝኛ ዝተጠቐሰ ጥቕስታት አለዎ። ትርጉም 
ናይ’ዚ አብ መጨረሻ ቀሪቡ አሎ። 
 
በቲ ካልእ ወገን ብብጻይ መለስ ዜናዊ ዝተወሃበ ግምጋም ናይ ብጻይ ግደይ ፅሑፍ’ውን አሕቢርና ሓቲምና አለና። አብ ናይ 
ክልቲኦም ብፆት ርእይቶታት ዘሎ አፈላላይ ብጥንቃቐ ምክትታልን ዘዝመስለካ ርኢቶ ምሃብን አድላይ ክኸውን እዩ። እቲ 
ዝበለጸ አገባብ ዝኸውን ንቕድም ነቲ ናይ ብጻይ ግደይ ፅሕፍቲ ብጥንቃቐ እናንበብካ ምክታዕ ብድሕሪኡ ነታ ናይ ብጻይ መለስ 
ፅሕፍቲ እናንበብካ ጎኒ ንጎኒ አብታ ፅሕፍቲ  ካብ ናይ ብጻይ ግደይ ተጠቒሱ ዘሎ ነገራት ካብታ ናይ ብጻይ ግደይ ፅሕፍቲ ባዕላ 
እናደለኻ ምንባብ ንክልቲኡ ኣናገናዘብካ ምርአይ ዝመስለካ ርእይቶ ምሓዝ ምክታዕ። 
 
አብ መጨረሻ መሪሕ ባእታ ዝመስሎ ርእይቶ ፅሒፉ ብውልቂ ይኹን በአካል ደረጃ ናብ ናይ ፕሮፖጋንዳ ቢሮ ልኢኹ አብ 
መይደይ ክሕተመሉ ክግበር ይኽእል እዩ። ብዛዕባ አብ መይደይ ንክትዕ ዝዝርግሑ ሓሳብት ይኹን ብዛዕባ መይደይ ክትገብሮ 
ዝግባእ ሓፈሻዊ ርእይቶታት ናብ ፕሮፖጋንዳ ቢሮ ምልኣኽ ንመፅሔትና ህይወታዊ አብ ምግባር መሪሕ ባእታና አብ 
መስመራትን ፖሊሲታትን ምሕንጻጽ ክጻወቶ ዝግባእ ንጡፍ ተራ ንኽጻወት አብ ምግባር መተካታ የብሉን። ስለዚ ከም ሓደ 
ወያናይ ግቡእ ተወሲዱ ኩሉ ዘዝርካቡ ሓንጢጡ ክሰድድ ብዓብይኡ ንጽበ። 
 
ካብዚ ወጻኢ ነብሲ ወከፍ ተመያያጢ አካል ናይቲ ምይይጥ ቃለ ጉባኤ ሒዙ ፅሟቕ ናይዚ ቃለጉባኤ  እዚ ስፍሕ ኢሉ ብናይ 
ፖለቲካዊ ምይይጥ ፀብፃብ ሰንሰለት ናብ ዝምልከቶ አካል ቀልጢፉ ክሓልፍ አለዎ። ብዝተረፈ ናብ መይደይ ፅሑፍ ክትፅሕፉ 
እትደልዩ አካላት ወይ ውልቀሰባት ናብ መይደይ ፕሮፖጋንዳ ቢሮ ሪጅን 2 ኢልኩም ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም። 
 
     ዓወትን አሳልጦን ንመይደይ መፅሔትና!   
 
መተሓሳሰቢ፣መተሓሳሰቢ፣መተሓሳሰቢ፣መተሓሳሰቢ፣    
እዚ መቕድም ብፕሮፖጋንዳ ቢሮ ዝተጸሓፈ እዩ። አብ መይደይ መጽሔት ክሕተም ምዃኑ ንዓይ አቐዲሞም አይነገሩኒን 
ፍቓደይ’ውን አይሓተቱን። እዚ ቅድሚ ናይ ማሌሊት ጉባኤ ምስቲ በዓል መለስ ንዓይ ንምውቃዕ ዝጥንጠን ዝነበረ ሸርሒ 



ዝተዛመደ እዩ። ምስዚ አተሓሒዞም ነዚ ዘቕረብክዎ ጽሑፍ ዝነቅፍ ‘ርእይቶ ብዛዕባ ሕርሻ አብ ትግራይ 22.10.77ዓም ብመለስ 
ዜናዊ` ዝብል ጎድኒ ንጎድኒ አውጺኦም እዮም። ዓላማ ናይዚ ጽሑፈይ ዝነበረ በቲ አብ ናይ ጥሪ 1977ዓም ናይ ፖሊትቢሮ አኼባ 
ንሕርሻ ፖሊሲና መበገሲ ዝኸውን ጽሑፍ ከዳሉ እሞ አብ ማእከላይ ኮሚቴ አኼባ ክንዘራረበሉ ሓልፍነት ስለዝተወሃበኒ እዩ 
ነይሩ። እዚ ጽሑፍ/draft/"ናብ አባይን መለስን ክሰዶ ከለኹውን ዝስተኻኸል እንትሊዎ ክእርምዎ ወይ ብዝበለጸ ክንመያየጠሉ 
እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ልክዕ መርገጽታት ተታሒዝዎም ከምዝተመያየጥናሉ አምሲሎም ናቶም ተቓዋሚ ጽሑፍ አተሓሒዞም 
ብሓባር ክልቲኡ ከወጽእ ጌሮም 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1111 መእተዊመእተዊመእተዊመእተዊ    
ሕርሻ አብ ሕብረተሰብ ትግራይ ናይ ነዊሕ ዘመን ታሪኽ ዘለዎ እዩ። ሕርሻ አብዚ ናይ ሓበሻ ቦታ ቅድም ክብል በቶም ሃማውያን 
ዝተጀመረ ምዃኑ ዝዝረበሉ’ኳ እንተኾነ ብዘይጥርጥር ግን ቅድሚ 3000ዓመት አቢሉ ሴማውያን ካብ ዓረብያ አብ ዝሰገርሉ 
እዋን ዝማዕበለ ናይ ሕርሻ ፍልጠትን ክእለትን ከምዝነበረ አየካትዕን። ትግራይ ናይ መጀመሪያ ናይ ሓበሻ ሕ/ሰብ ዝተጣየሸላ 
ስልዝኾነት ድማ አብ አፍሪቃ ድሕሪ ግብጺ ዝማዕበለ ናይ ሕርሻ ፍልጠትን አሰራርሓን ዝነበራ እያ።ኣዚ ቅድሚ 3000ዓመት 
ዝነበረ ፍልጠት ብሓጺን ማሕረሻ ጌርካ ብብዕራይ ምሕራስ፣ መሬት ምድልዳል(terrracing)፣ ዝተፈላለየ ዘራእቲ ምጥቃም 
ወዘተ.  ምንም ዓይነት ምምሕያሽን ለውጥን ከየምጸአ ክሳብ ሕዚ ዘለናዮ መዋእል ብምጽንሑ ትግራይ ብተክኒካዊ ዓይኒ አብተን 
ድሑራት ዝበሃላ ሃገራት ክትስራዕ ጥራህ ገይርዋ ዝይኮነስ አብቲ መነባብሮ ሕ/ሰብና’ውን ዓብይ ድኽነትን ውድቀትን ዘኸተለ 
ምዃኑ እዩ። ነዚ ብተክኒካዊ ድሕረትን ናይ መነባብሮ ምንቁልቋልን ሕ/ሰብ ትግራይ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን 
ምኽንያታት ስለዘለዎ እዚ ጽሑፍ ከቕርቦም ፈቲኑ አሎ። 
 
ሕርሻ ካብ 95% ዘይውሕድ ሕ/ሰብ ትግራይ ዝናበረሉን እቲ ዝዓበየ ኢኮኖሚያዊ ጨንፈር ስልዝኾነን ወያነና አብ ዝወስዶም 
ፖለቲካዊ መርገጽታትን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፖሊሲታትን ፍታሕን እቲ ዝለዓል ጽልዋ ዘለዎ እዩ። ስለዝኾነ ድማ 
በብእዋኑን መድረኹን ዝወሰድናዮም ፖሊሲታትን ፍታሕን ምግምጋምን ንቕድሚት ዘሰጉም ሓደሽቲ ፖሊሲታትን መደባትን 
ምውጻእን ዝውቱር ግዕዞ ወያነና ክኸውን ይግባእ። ካብዚ ብምድራኽ’ውን ዝሓለፈ ፖሊሲታትናን ውጽኢቶምን ገምጊምና ነቲ 
አብ ሕ/ሰብና ዘሎ ትሑት ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን መነባብሮ ዝፈትሕ ቅድሚ ሕዚ ገፊሕን ንኹሉ አጣሚሩ 
ዝርኢ(comprehensive"ዝኾነ) ስለዘይነበረ ነዚ ንምምላእ እዚ ጽሑፍ ይቐርብ አሎ። ብፍላይ ድማ አብዚ ናይ ቃልሲ እዋን 
አብ ሕ/ሰብና ብኲናትን ተፈጥሮን ካልኦት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝበጽሑ ዘለው ኢኮኖሚያዊ ምንቁልቋልን ጎስጎስቆልን 
ወያነና’ውን ቢኮኖሚ ዓርሱ ኪኢሉክቕጽልን ዘጋጥምዎ ዘለው ጽገማት ንምፍታሕ ናይዚ ጽሑፍ አድላይነት ካብ ማንም ጊዜ 
ንላዕሊ ህጹጽን አገዳስን/አድላይን ኮይኑ አሎ። ይኹን’ምበር ናይ ቅድሚ ሕዚ ብውድብ ይኹን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገበሩ 
ጽንዕታትን ጽሑፋትን መረዳእታትንከምቲ ዝድለ ስልዘይተረኸቡን እቲ ተክኒካዊ ፍልጠት ዘድልዮ ሓበሬታትት’ውን በቶም 
ዝምልከቶም ፈላጣት ደጋፊ ሓበሬታት ስለዘይተገበረሉ ብዝበለጸ እንዳገፈሐን እንዳኦኣሞቐን ክኸይድ ከምዝግበኦ ክዝንጋዕ 
የብሉን። 
 
ዝኾነ ንልምዓት ዝኸውን መደባት(development"proposals)"ነዞም ዝስዕቡ አገደስቲ ነጥብታት አብ ግምት ዘእተውን 
ዝምልስን ክኸውን ይግባእ፣  

1. ኢኮኖሚያዊ ዕላምኡ እቶት ክዓብንቴክኒካዊ ምምሕያሽ ተገይሩ’ውን መፍረይነት ንምምሕያሽ 
2. ህ/ሰባዊ ኩነታትን መነባብሮን ከመሓይሽ ክዕልም ይግባእ( ሕክምና፣ ትምህርቲ፣ ምግቢ፣ ገዛ፣ ጸጥታ፣ ትራንስፖርት፣ 

ስራሕ ምርካብን ጽቡቕ ናይ ስራሕ ኩነታት ምፍጣርን፣ ወዘተ.  
3. ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ተሳታፍነት ናይ ህዝብን ውዳብኡን፣ እቲ ዝወጽእ ኢ/ማህበራዊ መደባት አብ ትሕቲ 

አየናይ ስርዓት ነየናይ ደርቢ ጥቕሚ፣ እንታይ ዓይነት አወዳድባን ናይ ስራሕ ምክፍፋልን አብቲ ሕ/ሰብ ክግበር 
ይግባእ፣ ዝብሉ ክምልስ ይግብኦ። 

ስለዚ አብ ሕርሻ ክንወስዶ ዝግባእ ፖሊሲታትን መደባትን በዞም አብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለው ሰለስተ ረቛሒታት አንጻር ከቕርብ 
ክፍትን እየ። ብፖለቲካዊ መስመራትና ቅድሚ ሕዚ አብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋትና ገፊሕ መግለጺ ዝተወሃቦም እቶም አገደስቲ 
ነጥብታት ጠቒሰ ክሕልፎም እየ። ቅድሚ ሕዚ ዘይተለዓሉ ነጥብታት ግን ብገፊሑ ንምግላጽ ተፈቲኑ አሎ። 
 
አቀራርባ እዚ ጽሑፍ 3 ዓበይቲ ክፍልታት ክህልዎ ተገይሩ አሎ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ጽሑፍ አብ ሕርሻ ዘለውና ቀንዲ ጸገማት 
ጠቊሙ(identify"ገይሩ) ነዞም ዘለው ጸጋማት ዝፈትሕ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን መደባት ንምሕባር እዩ። 
አብቲ ተክኒካዊ ዝኾነ ድማ ጽንዓትን ሓበሪታትን በብዝምልከተን አካላት ዝገፍሕ ክኸውን እዩ። እዚ ንምግባር እዚ ጽሑፍ 
ቀዳማይ ክፍሉ ሓፈሻዊ ናይ ሕርሻ ኩነታት አብ ትግራይ(background)፣ ካልኣይ ክፍሊ ክሳብ ሕዚ ዝወሰድናዮም ፖሊሲታትን 
ስጉምቲታትን ውጽኢቶምን፣ ሳልሳይ ክፍሊ ሕዚ ክንገብሮ ዝግበአናን ናይ ቅድሚት ሕርሻ ተስፋ(agricultural"prospects)"
ዝገልጽ ኮይኑ ቀሪቡ አሎ። 
 
 
 
 
 



2222 ክፍክፍክፍክፍሊሊሊሊ    IIII""""""""ሓፈሻዊ ናይ ሕርሻ ኩነታት አብ ትግራይሓፈሻዊ ናይ ሕርሻ ኩነታት አብ ትግራይሓፈሻዊ ናይ ሕርሻ ኩነታት አብ ትግራይሓፈሻዊ ናይ ሕርሻ ኩነታት አብ ትግራይ    
 
ሕርሻ አብ ትግራይ ምስ ምምጻእ ሴማውያን ቅድሚ 3000ዓመት አቢሉ ዝነበረ እዩ። አብቲ እዋን ካብ ሱዕዲ ዝሰገሩ ሴማውያን 
ብብዕራይ ገይሮም ሓጺን ማሕረሻ ዝጥቀሙን ዝተፈላለዩ ዘራእት ዘብቁሉን ዝነበሩ ምዃኖም ይግለጽ። እቲ ፍልጠት ናብ ዓዲ 
ሓበሻ ምስ ሰገሩ’ውን ዝጥቀምሉ ምዃኖም ይግለጽ። እዚ ሕዚ ሕ/ሰብና ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ሕርሻ አገባብን መሳርሕን ናይ 
ነዊሕ ዕድመ ከምዘለዎን ምንም ዓይነት ምምሕያሽ ዘይገበረ ምዃኑን ንርዳእ። ሕዚ ዝጥቀመሎም መሳርሒታት ሓንቲ አፋ 
ማሕረሻ ብብዕራይ ዝጉተት፣ መዕጸዲ/መቁረጺ እኽልን ሳዕርን ተራ ማዕጺድ ዝጥቀም፣ እኽሊ ዝኸይድ ብብዕራይ እንዳተረገጸ 
ወይ ድማ ብበትሪ እንዳደጉደገ፣ እንተረኺቡን እንተነፊዑን መሬት ከልምዕ ድኹዒ ዝጥቀም፣ ካልእ ዘመናዊ ማዳበሪያ/መደኩዒ 
ዘይፈልጥ ወይ አድላይነቱ እንተፈለጠውን ስኣን ዓቕሙን ዘቕርበሉን ዘይጥቀም፣ እዩ። በተን ዝተጠቀሳ መሳርሒ እንተዘይኮይኑ  
ጊዜ ዝቑጥበሉን ጉልበት ዝቕንሰሉን ቴክኒካዊ ሓገዝ የብሉን። አብ ገሊኡውን ናይ ምግዛእ ዓቕሚ ስኢኑ ሓጺን ማሕረሻ ዘይብሉ 
ብዕንጨይቲ ዝሓርስ ውሑድ አይኮነን። ስአን ፍልጠቱን ድሑር ባህሉን አብ ከባቢኡ ክጥቀመሉ ዝኽእል ናይ እንስሳን ሰብን 
ጉልበትውን ብግቡእ አይጥቀምን።  
 
ካብ ናይ ታሃዱ(THADU- Tahtay Adiabo and Hadegti Developmant Unit) "ጽንዓት አብዚ እዋን በቲ ዘሎ ተክኒካዊ 
ትሕዝቶ ገባር ትግራዋይ ሓደ ገባር ሓደ ጽምዲ ሒዙ አብ ሓደ ክረምቲ ክሓርሶ ዝኽእል ካብ 3 ሄክታር/12 ጽምዲ/ አይበዝሕን። 
/1  ካብ ዝተፈላለዩ ጽንዓታት ዝተረኸበ አብ ጽቡቕ እዋን ካብ ሓደ ሄክታር ዝርከብ እቶት ጣፍ 5-7 ኩንታል፣ ስርናይ 6-8 
ኩንታል፣ ዒልቦ 9-11 ኩንታል፣ እዩ። ካብ ናይ ሃንቲንግ(Hunting)"ጽንዓት ከምንርድኦ አብ ማሕረስ ዝነብር ህዝቢ ናይ ሓደ 
ሰብ ናይ ዓመት እቶት(income"per"capita)"$43.00"እዩ። ኣዚ ጽንዓት ናይ እንደርታን ክልተአውላዕሎን ራያን ዘሎ ናይ ገባር 
ኩነታት ዘጽነዕዎ ስለዝኾነ እቲ ትሑት መነባብሮ ዘለዎ ህዝቢ’ኳ እንተኾነ ብሓፈሽኡ ናይ ትግራይ ገባር ኩነታት ካብዚ ተዋሂቡ 
ዘሎ አሃዛዊ መግለጺ ዝፍለ አይኮነን። ነዚ ትሑት ኢኮኖሚያዊ መነባብርኡ ንምምላእ ገባር ትግራዋይ እንስሳ ብምፍራይን ናይ 
ሓጋይ ሸቕሊ ብምድላይን ስደት ብምኻድን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክሰግር ይጽዕር። ካብ ዝተፈላለዩ ጽንዓታት ከምዝግለጽ ናይ 
ኢትዮጵያ ናይ ሓደ ሰብ ዓመታዊ እቶት(income"percapita)"$130.00"እዩ። እዚ ድማ አብ ዓለም ብትሕቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ 
ባንግላዳሽ(us"100)፣ ቻድ(us"110)፣ ቡህታን (us"80)፣ እየን። አብ ኢትዮጵያ አብ ትሕቲ ዓብይ ድኽነት(absolute"poverty"
income"level)"ዝነብር ህዝቢ አብ ከተማ 60% አብ ገጸር ድማ 65% እዩ ይብል። አብ ትግራይ ግን ካብዚ ዝገደደ እዩ ብፍላይ 
አብ ገጸር ትግራይ ካብ 90% ዘይውሕድ ህዝቢ አብ ዓብዪ ድኽነት(absolute"poverty"income"level)"እዩ ዘሎ እንተበልና 
ካብ ሓቂ ዝረሓቐ አይኮነን። አብ መዓልቲ ዝወስዶ ፕሮቲን ይኹን ካሎሪ ካብቲ ክኾኖ ዝግባእ(standard)"ንታሕቲ እዩ። 
ዝኽደኖ ዝስእን፣ መደቀሲኡን ገዝኡን ትሑት፣ ወዘተ. እዩ። 
 
ካብዚ ዝነቐለ መነባብርኡን ሂወቱን ንዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ዝተቓለዐ እዩ። ብዝተፈላለየ ተፈጥራዊ ሓደጋታት(ድርቂ፣ አንበጣ 
በረድ ) ዝፍጠር ናይ ኣዝመራን እቶትን ምንጋዕ፣ ካብ ጾምካ ምሕዳር፣ ስደትን ገዛኻን ጥሪትካን ምብራስ፣ ክሳብ ሂወትካ ምስኣን 
ይበጽሕ። ዓመታዊ ሞት ብዙሕ እዩ(2.4%) ናይ ምንባር ዕድመውን ሓጺር እዩ(40 ዓመት)፣ ብሕማም ዝጥቃዕን ዝመንመነን 
እዩ። መነባብሮ ገባር ትግራዋይ በዞም ተጠቒሶም ዘለው አሃዛት ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን። አብ ዝተፈላለዩ መድረኻት አብ 
መነባብርኡ፣ ህይወቱ፣ ጥሪቱ፣ ሰብነቱ፣ መንፈሱ ሕማቕ ህልቂትን በሰላታትን፣ ጭንቀትን ስደትን ጽሑፍ ክገልጾም ዘይኽእልኳ 
እንተኾነ ገፋሕቲ ምዕራፋት ክጸሓፍሉ ዝኽእሉ እዮም። ነዚ ከምዚ ዓይነት ውዱቕ መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ቀንዲ ምኽንያት 
እቲ ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓትን መንግስትን እዩ። አብ ክሊዚ ስርዕት እቶም ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ድማ በዚ ዝስዕብ አግባ 
ክንሪኦም፣ 
 
 

2.1 ናይ መሬት ትሕዝቶን መንግስትንናይ መሬት ትሕዝቶን መንግስትንናይ መሬት ትሕዝቶን መንግስትንናይ መሬት ትሕዝቶን መንግስትን 

መስፍናዊ ስርዓት አብ ትግራይ ካብ 1500 ዓመት ንላዕሊ ዕድመ ዘለዎ እዩ። አብዚ ስርዓት አርባዕተ ዓይነት ናይ መሬት ትሕዝቶ 
ነይሮም። ንሳቶምውን ርስቲ፣ ጉልቲ፣ ሽሕና(ዴሳ)፣ ትሕጃ(ቀላድ) ይበሃሉ። እዞም ዝተፈላለዩ ናይ መሬት ትሕዝቶ አብቲ ናይ 
ገባር መነባብሮ ምድኻምን ሕርሻ ከይምዕብልን ብሓባር ዓብይ ግደ ነይርዎምኳ እንተበልና በብውልቂ ዝነበሮም ተራ ምርአይ 
ግን ነቲ ንወስዶ ፖሊሲታት አገዳስነት ስለዘለዎ በብሓደ ክንትንትኖም ከድሊ እዩ። 
 

1.1.1.1. ርስቲ፣ ርስቲ፣ ርስቲ፣ ርስቲ፣     
ርስቲ ዝበሃል ካብ ወላዲ ናብ ውሉድ እንዳተሓላለፈ ዝኸይድ ናይ መሬት ትሕዝቶ እዩ። እዚ መሬት እቶም ቀዳሞት 
ዓዲ ዘቕንዑ ቤ/ሰብ ዝሓዝዎ መሬት ኮይኑ እቲ ትሕጃ ከይጠፍእን መስመር ከይስሕትን ናይ ወለዲ ሰንሰለት ሒዙ ካብ 
ወላዲ ናብ ውሉድ እንዳተሰጋገረ ዝተሓላለፍ እዩ። ነዚ ጉዕዞ ዘዕንቅፍ አሰራሓታት ቅቡል አይኮነን። ዘይቅቡላት 



አሰራርሓ ከም መሬት ምሻጥ፣ አብ መብዛሕትኡ ንደቀንስትዮ ክምርዓዋ ከለዋ መሬት ክምቀላ ዘይምግባር፣ ወዘተ. 
ዝመሳሰሉ እዮም። እዚ ዓይነት ናይ መሬት ትሕዝቶ ዝበዝሕ ሓረስታይ ዋላ ንኡሽተይ ትኹን መሬት ክህልዎ ዕድል 
ዝህብ ብምዃኑ ብሓደ ገጽ ጽቡቕ ክኸውን ከሎ ብኻልእ ገጽ ግን አብ ነዊሕ ዘመናት ወለዶ ሓሊፉ ብሓድሽ 
እንዳተተከአን እንዳበዘሐን አብ ዝመጸሉ እዋን እታ መሬት እንዳተመቓቐለት አጸቢቓ እንዳነአሰት ክትመጽእ ገይርዋ 
እዩ። ብተወሳኺ መሬት አብ ርእሲ ኢኮኖሚያዊ ተደላይነታ ናይ አብ ዓዲ ተወላድነትካ መረጋገጺትን ምስክርን 
ብምዃና ዋላ ብመሬት ዘይመሓደር’ውን አብዝኾነ ቦታን ስራሕን ይሃሉ ካብ ናይ ወላዲ መሬት ተመቃሊ እዩ ነይሩ። 
አብ ትግራይ እቲ ዝበዝሐ ገባርን ዝገፍሐ መሬትን ብርስቲ ዝመሓደር እዩ። 75% ህዝቢ ትግራይ መሬት ዝነበሮ እዩ። 
እቲ ዝበዝሐ ዝነበረቶ ናይ መሬት ትሕዝቶ ካብ ሓደ ሄክታር አይትበልጽን/አብ ዓድዋን ዓጋመን ካብ ፍርቂ ሄክታር 
አይትበልጽን/። እዛ መሬትውን ብውሕዱ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለያ ቦታታት ተበታቲኻ ትርከብ እያ። 

 
ካብ ናይ ክፍሊ ህዝቢ ጽንዓት አብ ትግራይ፣ 
 
ዓይነት በዝሒ ቤተሰብ ገፍሒ መሬት 
ድኻ ገባር   
ማእከላይ ገባር   
ሃፍታም ገባር   
መስፍን   

 
ሰደቓሰደቓሰደቓሰደቓ    ቁ.ቁ.ቁ.ቁ.    1111. 
 
ኣዚ ናይ ርስቲ ትሕዝቶ መሬት አብ መነባብሮ ገባርን ትሕዝቶ መሬትን ዝፈጥሮ አሉታዊ ሳዕቤናት አሎ። በብእዋኑ 
ወለዶ ብዝወሰኸ ቁጽሪ እታ መሬት እንዳጸበበት ክትከይድ ግድነት እዩ። እቲ ገባርው’ን መሬቱ ጽባሕ ዝካፈል ውሉድ 
ክመጽእ ምዃኑ ስለዝርኢ ብምጽባባ ተምጸአሉ ኢኮኖሚያዊ ምንቁልቋል ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ መሬት ልሙዕነታ 
ንከይጠፍእን ከይትሽርሸርን ከይከላኸልን ንክትለምዕ ጻዕሪ ንኸይገብርን ይገብሮ። ስለዝኾነ ድማ ናይ መሬት ልሙዕነት 
እንዳንቆልቆለን እንዳተሸርሸረን ክኸይድ ዓብይ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ዝብዝሕ መሬት ድጉዓታት ድማ ንነዊሕ ጊዜ 
ስለተሓረሰን ክንክን ስለዘይተገበረሉን ልሙዕነቱ ትሒቱ አብ ገሊኡ’ውን ሓመድ ስኢኑ ተሪፉ አሎ። ብተአውሳኺ እዚ 
ናይ ርስቲ መሬት ትሕዝቶ አብ ሞንጎ አዝማድን አሕዋትን ይብጽሐኒ እዩ አይብጸሐካን፣ ምቐለኒ አይመቕለካን 
ክበአሱን ከካሰሱን ክሟጎቱን ዝጠፍእ ጊዜን ገንዘብን፣ ዝኽፈል ጉቦን ብዝገደደ ናብ ድኽነት ዘእትዎ ዝነበረ እዩ። ካብዚ 
ንላዕሊ ድማ እቲ ስርዓት ፍትሓዊ ስለዘይነበረ ዳያኑ አብ ጉቦ ዝናበሩ ብምዃኖም ገንዘብን ሓይልን ዘመድን ዝነበሮ 
ገፊሕ መሬት ሒዙ/አሕዲጉ ንዝተረፉ ዘጻብብ ወይም ዝነቅል እዩ ነይሩ። ስለዝኾነ ድማ ካብ ........ ሄክታር አብ ርስቲ 
ዝነበረ መሬት ....% ብመሳፍንቲ፣ ....% ብሃፍታም ገባር፣ ....% ድኻታትን ማእከላይ ገባርን ዝውነን ከምዝነበረ ንርኢ። 
 

2.2.2.2. ጉልቲ፣ጉልቲ፣ጉልቲ፣ጉልቲ፣    
ጉልቲ ዝበሃል ናይ መሬት ትሕዝቶ ንቤ/ክርስትያንን ንመሳፍንትን ገዛእትን በመንግስቲ ከገብርዎ ዝፍቀድ እዩ። አብ 
ትግራይ መሬት ብርስተኛታት ዝተትሓዘ ስለዝኾነ እቲ ብጉልቲ ዝፍቀድ መሬት ካብቶም ርስተኛታት ግብሪ ክውሰድ 
ምፍቃድ ማለት እዩ። ንቤ/ክርስትያን ግን መመሓደሪ ነቲ ቤ/ክርስትያን ተባሂሉ በብከባቢኡ ካብ ዘሎ መሬት 
ይፍቀደሉ፣ እቶም ንቤተክርስትያን ዘገልግሉ ይጥቀምሉ/ይሓርስዎ። እዚ ናይ ጉልቲ መሬት መብዛሕትኡ ጊዜ ካብ 
ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ብመሳፍንትን ብቤተክርስትያንን እቲ ህዝቢ ሕምሾ እንዳኸፈለሉ ዝጸንሐ እዩ። ሓደ 
ንጉስ አብ ትሕቲኡ ንዘለው ሹመኛታት ዝጉልተሎም ነቶም ተአመንትን ዝበለጸ ግብሪ ዝህብዎን እዩ። ብተመሳሳሊ 
መገዲ እቶም ሹመኛታትው’ን ንትሕቲኦም ዘለው ሹመኛታት ይጉልቱሎም፣ ከሙኡ እንዳበለ ክሳብ ጭቃሹም 
ይወርድ። ሓደ ሹመኛ ተፈታዊ ክኸውንን ጥቕሚ ክረክብን ነቲ ገባር ከቢድ ግብሪ የውድቐሉ። ነዚ ኩነታት ሚካኤል 
ስታህል(Michael"Stahl)"ዝበሃል አብ መጽሓፉ አብ መበል 17 ክፍለዘመን ናብ ዓዲ ሓበሻ ከይዱ ዝነበረ ዲአልሜዳ 
ዝበሃል ፖርቱጋላዊ ከምዚ ዝስዕብ ገይሩ ከምዝገለጾ የብርህ፣ 
‘The worst thing is that …. The governerships of all his(the kings) kingdoms and provinces seem to 
be sold rather than given. No one receives them except by giving for them certain amount of gold 
which is more or less the income and profit the aspirant and applicant hopes to get for them. As 
there are always many applicants, those who give most for them usually receive them. They give 
much more than hounestly derive from them and so as not to be at a loss, they bleed …. the people, 
disposing of the lesser offices and the governorships of particular places and territories to those 
who promise and give most in return for them. So it is all merely an auction. Since these 



goverenors are the lords and judges and hold in their hands absolute control over the lives and 
property of the whole population, generally speaking, they are all plunderers rather than governors’ 
p. 22 /2 
 
ዴልሚዳ እቲ ብገዛእቲ መሳፍንቲ አብ ገባር ዝበጽሕ ዝነበር ግፍዒ ዝገለጾ አሕጺርና ከነቕርቦ ከለና፣ ጉልተኛታት 
ንዝሾሞም አሕጒሶም ንባዕልቶምው’ን ከትርፉ ነቲ ገባር ከቢድ ዕዳ ዘውድቑሉን ከምድሌቶም ዝገብርዎን ከምዝነበሩ 
ገሊጹ አብቲ መወዳእታ ድማ እዚኦምስ ወረርቲ እምበር መመሓደርቲ አይኮኑን ይብል።  
 
ብርግጽ ወረርቲ እዮም። ወያነና ክሳብ ዝመጽእ ገባር ትግራዋይ በዚ አግባብ ተመዝሚዙን ተረሚሱን እዩ። መሳፍንቲ 
ዘርኢ ይኹን ካልእ ሓገዝ ምንም ከይገበሩሉ ሕምሾ ናይ እቶቱ ካብ ዓውዱ ክሰፍርዎ ጸኒሖም እዮም። ብግዜ 
ኃይለስላሴ’ውን ናብ ካዝንኡ ዝኣቱ ግብሪ ስሩዕን ፍሉጥን ክኸውን ብ1942ዓምፈ ናይ መሬት ግብሪ አዊጁ ካብ 
ሕድሕድ ገባር ግብሪ ይእክብ ነይሩ። ነቲ ጉልተኛ ግን ካብ ማእገር ገባር ክወርድ አይገበሮን ከም ቀደሙ ሕምሾ 
የኽፍል ነይሩ። አብ ርእሲ’ዚ እቲ ገባር ነቲ ሹመኛ ብጉልበት ክሰርሐሉን ከምኡውን ኢድ መንስኢ እንዳተበሃለ ጠስሚ 
ወይ መዓር ወይ ሙኩት ዘበርክተሉ እዋን ውሑድ አይነበረን፣ ከምኡ እንተዘይገይሩ ድማ ዝበጽሖ ጉድኣት ንኡሽተይ 
አይነበረን። ነዚ ድማ ‘ክንዲጣፍያ ዝበልጸካስ ክንዲ ጣፍ የጽርየካ’"ዝብል ናይቲ ሕ/ሰብ አበሃህላ ጽቡቕ መግለጺ እዩ። 
 
አብ እዋን ኃይለስላሰ እቲ ገባር ተወሳኺ ናይ መሬት ግብሪ ክኸፍል ከምዝተገብረ ሪኢና። ብ1934ዓም/1942ዓምፈ ናይ 
መሬት ግብሪ ብገንዘብ ዝኽፈል ተወሳኺ ዕዳ ተኣዊጁ። አብ ትግራይ እቲ ዝወደቐ ግብሪ አብ ሙሉእ ክፍለሃገር ኮይኑ 
በበአውራጅኡን ወረድኡን ተኸፋፊሉ ድማ ናብቲ ገባር ይዝርጋሕ። ካብ ናይ ሃንቲንግ ጽንዓት ከምአብነት ንምውሳድ 
አብ እንደርታ አውራጃ $206,000 ይኽፈል ነይሩ። እዚ ናብ መንግስቲ ካዝና ዝአቱ’ምብር እቶም ወረዳ መማሓደርትን 
ጭቃታትን ዘትርፍዎ/ዝወስድዎ አብ ግምት አየእቱን። ካብዚ ንላዕሊ ይኸፍል ምንባሩ ናይ ሃንቲንግ ጽንዓት ንባዕሉ 
የረድእ እዩ። ገባራት ካብ $1.50 እቲ ዝተሓተ ክሳብ $20 እቲ ዝለዓለ ግብሪ ይኸፍሉ ከምዝነበሩ ይገልጽ። እቲ 
ዝብዝሕ ግን $.... እዩ ዝኸፍል ነይሩ። አብ እንደርታ ዝነብረ በዝሒ ገባር ግን 100,000 አቢሉ እዩ(በዝሒ ሰብ 
540,00ነይሩ)። እቲ ገንዘብ ናብዞም ገባር እንተተኸፋፊሉ ካብ $2 ንላዕሊ አይምሓለፈን ነይሩ። 
 
ቤተክርስትያን ብጉልቲ ካብ ገባራት ትወስዶ እቶት ከምቲ አብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ አግባብ ኮይኑ ፍልይ ዝበለ ድማ እቲ 
መሬት ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ቤተክርስትያን ኮይኑ ካብቲ መሬት ዝግልገሉ አቕሽሽቲ ጉልተኛታት ኮይኖም እቲ መሬት 
ተዋሂብዎም ይሓርሱ። ናይቲ ቤተክርስትያን መገልገልቲ ስለዝኾኑ ድማ እቲ ፍርያት ይጥቀምሉ። ካብዚ ወጻኢ ግን 
እታ ቤተክርስትያን ንገባራት ትውፍርቲ ብምሃብ ተሕርሶ እያ። በዚ አግባብ ምስቲ ገባር ብትገብሮ ስምምዕ ድማ ሲሶ 
ወይም ርባዕ ወይም ሕምሾ ትወስድ ማለት እዩ። አብ ትሕቲ ቤተክርስትያን አብ ትግራይ ዝነበረ መሬት ….ሄክታር 
….%"ናይቲ ጠቕላላ ዝሕረስ መሬት እዩ።  
 
እዚ ናይ ጉልትን ግብርን ስርዓት ከቢድ ዕዳ አብ ገባር ክወድቕ ብምግባርን ቤተክርስትያንውን ገፊሕ መሬት ክትሕዝ 
ብምግባር ነቲ ገባር መነባብርኡ ከንቆልቁል ዓብዪ ተራ ተጻዊቱ እዩ። 
 

3.3.3.3. ሽሕና/ዴሳ/ ፣ሽሕና/ዴሳ/ ፣ሽሕና/ዴሳ/ ፣ሽሕና/ዴሳ/ ፣    
ሽህና ዝበሃል ድሕሪ ምምጻእ ጥልያን አብ ውሑድ ቦታታት ዝተጀመረ፣ መሬት ናይ ዓዲ ኮይኑ ነቶም ገባራት ብማዕረ 
ዝመቓቐልን አብ ውሱን ዓመታት ድማ ዳግመ መቐላ እንዳተገበረ ዝስተኻኸልን ስርዓት እዩ። ማዕርነትዊ ናይ መሬት 
መቐሎ አግባብኳ እንተኾነ ብትኽክለኛ አግባብ ስለዝይተሰርሐሉ በአድልዎን ሓያላትን ዘይተመጣጠነ ናይ መሬት 
ትሕዝቶ ክህሊ ኮይኑ በብእዋኑ ድማ ከመቓቐል አይተገበረን። ብፍላይ ወያነና አብ ዝጀመረሉ እዋን እቶም ሓደሽቲ 
ወለዶ መንእሰያት መሬት ስኢኖም ዘንጸርጽሩሉን ምስቶም መሬት ዝሓዙ ዝጓነጽሉን ነይሩ። ናይ ሽሕና መሬት አብ 
ዓጋመን ሽረን ነይሩ። 
 

4. ትሕጃ /ቀላድ መሬት/ ፣ 
እዚ ከም ርስቲ ገና ዘይተተሓዘ  መሬት ውሱን ገንዘብ ንመንግስቲ ወይም ንጭቃ እንዳተኸፈለ ዝዕደል መሬት እዩ። 
እዚ ከምዚ ዓይነት መሬት አብ ራያን አድያቦን ነይሩ። ከም መሰል ዝኾነ ትግራዋይ እቲ ዝድለ ገንዘብ ከፊሉ ክረክብ 
ከምዝኽእልኳ እንተተፈለጠ ዝበዝሕ መሬት ንመሳፍንትን ሃፋትምን ዝዕደል ነይሩ። ናብቲ ዝዕደል መሬት ረጊጸሞ 
ዘይፈልጡ ናይ ቤተመንግስቲ ሓሻኽርን መሳፍንትን ሃፋትምን ብጋሻታት ዝቑጸር መሬት ይሕዙ ነይሮም። ብትውፍርቲ 
የሕርስዎ ወይም ሕዳር ኮይኑ ይቕመጥ። ካብ ድኻታት እቶም መሬት ዝረኽቡ ብጣዕሚ ውሑዳት ብብዙሕ ጻዕርን 
ጉቦን ኮይኑ ንጭቃታትውን ‘ኩዳድ’"ክአትዉን ክሓርሱን ይግደዱ ነይሮም። 



ናይ ራያ መሬት ቀላድ ክወድቕ ዝተገበረሉ ምኽንያት ህዝቢ ራያ አብ እዋን ወያነን አብ እዋን ናይ ጣልያን ወራር ካብ 
ኲናት ሃዲሙ ዝምለስ ዝነበረ ናይ ኃይለስላሰ ሰራዊት ስለዝተቓወመ መቀጮ ክኸውን ተባሂሉ እዩ። ስለዝኾነ ድማ 
ነቲ አብ ራያ ዝነብር ድኻ ገባር ዘሎ ዘይኮነ ተዋሂቡስ ንመሳፍንትን ሓሻኽርን ኃይለስላሰ እዩ። ነዚታት መረዳእታ 
ዝኸውን ዝስዕብ አሃዛት ምርኣይ ይከአል፣ 
 
መሬት ዝረኸቡ  ገፍሒ መሬት ካብ ጠቕላላ % 
መስፍን  
ሃብታም  
ድኻ  
  

 
ሰደቓ ቁ.2.ሰደቓ ቁ.2.ሰደቓ ቁ.2.ሰደቓ ቁ.2.    

 
 

2.2 ኲናት ምብዛሕን ሰላም ምስአንን፣ኲናት ምብዛሕን ሰላም ምስአንን፣ኲናት ምብዛሕን ሰላም ምስአንን፣ኲናት ምብዛሕን ሰላም ምስአንን፣ 
  
አብ መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ምንቁልቋል ተደጋገምቲ ኲናትን ናይ ሸፋቱን ዓቀይቶትን በዝሕን ዓብዪ ተራ ነይርዎ። ነጋውስን 
መሳፍንትን ትግራይ ግዝአቶም ንምግፋሕስ ይኹን ግዝአቶም ንምክልኻል ብዙሕ ሰራዊት የሰልፉ ከምዝነበሩን ተደጋጋሚ ኲናት 
ከምዘካየዱን ታሪኽ ዝገልጾ እዩ። ኲናት ብዙሕ ጉልበትን ጊዜን ዝጠፍአሉ፣ ምህርትን ጥሪትን ንብረትን ዝበርሰሉ፣ ከፍሪ 
ዝኽእል ናይ ሰብ ጉልበት ብሞትን አካል ብምግጉዳልን ዘምክን፣ እቲ ክሰርሕ ዝኽእልውን ሰላም ሲኢኑ ንባዕሉን ጥሪቱን 
ክከላኸልን ክሓብእን ክሃድምን ዝገብር ምዃኑ ዘካትዕ አይኮነን። ብፍላይ መስፍናዊ ኲናት አብ ወራርን ምብራስን ዝተደረኸ 
ስለዝኾነ አብ ሕ/ሰብ ብፍላይ ድማ እቲ ገባር ዝበጽሕ ጉድአት መጠን የብሉን። መስፍናዊ ሰራዊት አብ ዝዘመትሉ ከይዱ ወሪሩ 
ዝበልዕን ዝሰትን ዓቄታይ ስለዝነበረ ናይ ገባር ጥሪት ብዘይ ንሕስያ ዝሓርድ፣ ጠስሚ ርጉኦ መዓር ዝግልብጥ ዝተረፈውን 
እንተሊዩ ወሪሩ ዝኸይድ እዩ ነይሩ። ስሩዕ ደሞዝ ስለዘይነበሮ አብቲ ናተይ ዝብሎ ህዝቢውን እንተኾነ ድርጎኛ ኮይኑ ገባር 
ክሓርደሉን ክቕልቦን ስዋ/ሜስ ክጸምቆሉን ይገብር ነይሩ እዩ። መሬት ገፊሕን ልሙዕን፣ በረኻታት ድማ ሃፍታም አብዝነበረሉ 
እዋን ገባር ትግራዋይ ነዚ ናይ ኲናት ሳዕቤናት ክፆሮ ዝኽእልኳ እንተነበረ ምስ መሬት ምጽባብን ልሙዕነት እንዳቐነሰ ምኻድን 
ናይ አዝመራ ምትሓትን፣ ዝኾነ ኲናት አብ መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ጸሊም ነጥብን ዘይሓዊ በሰላን እንዳገደፈሉ ከይዱ። ነዚ 
ኩነታት ንምግላጽ ናይ ታሪኽ መርዳእታ ምጥቃስ አገዳሲ ይኸውን፣ 
 
ካብ ናይ ፓንክረስት መጽሓፍ አብ እዋን ናይ መሓመድ ግራኝን ናይ ጋላን ወራራት (መበል 16 ክፍለዘመን) አብ ዓዲ ሓበሻ 
መጺኡ ዝነበረ አልሚዳ ዝበሃል ፖርቱጋላዊ ብኲናት ምኽንያት አብ ህዝቢ ዝበጽሕ ዝነበረ ግፍዕን ኪሳራን ክገልጽ ከሎ፣ 

‘"እቲ ናይ ወገን ሰርዊት ናይ ባዕሉ እኹል ስንቂ ስለዘይሕዝ አብ መንገዶም ዝረኸብዎ ህዝብን ዝቕንይሉ ከባቢን 
ክሽከሞም ግድነት ይኸውን። እቲ ናይ ወገን ሰራዊት ነዚ ህዝቢ ካብቲ ጸላኢ(ጋላ) ብዘይንእስ ይወርዎን የዕንዉዎን 
ብፍላይ አብቲ ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ዝጸንሕሉ ከባቢ’ 
 
ቅጽል አቢሉ፣ 
`"…..""ብዙሕ ሰራዊት ምስ ሓሻኽሩ(ከደምቱ) በብዕለቱ ናብ ዝኾነት ቁሸት ይአትው እቲ ሰራዊት ናብ ዝመረጾ ገዛ 
ይአቱ  ነቲ በዓል ገዛ የውጽኦ የጽንዖ ከም ደስ ዝበሎ ነቲ ንብረት ናይ ገዛ ይወርር ክሳብ ሰበይቱውን ይዕምጽ’"Richard"
Pankhurst economic history of Ethiopia p.177 

 
ሎደልፈስ ዝብሃል ጸሓፊ አብ 1684ዓም ዝጸሓፎ መጽሓፍ ብተመሳሳሊ መገዲ ከምዚ ዝስዕብ ይገልጾ፣ 
 

‘"ኣቲ ሰራዊት አብዚ ገደል ዝበዝሖ ዓዲ ንነዊሕ ጊዜ ዘጽንሖ ስንቂ ተሸኪሙ ክኸይድ አጸጋሚ እዩ። ስለዚ ካብቲ ህዝቢ 
ብፍቓድ/ብሓይሊ ስንቂ ይወስድ። ከምኡ ብምግባር ድማ ነቲ ህዝቢ ካብ ጸላኢ ብዘይንእስ የብርስዎ። ካብዚ ዝነቐለ 
እቲ ሰላማዊ ህዝቢውን ማሕረሱ ገዲፉ ዓቀይታይ ኮይኑ እንዳወረረ ክነብር ይመርጽ/ይግደድ። 

 
 



ካብዚ ንላዕሊ እታ ዓዲ ብሸፋቱን ለያቡን ተወሪራ እያ። እቲ መንግስቲ ምስ ጋላ ወራር ብተደጋጋሚ ይገጥም 
ስለዝነበረ ነዞም ሸፋቱ ከጽርዮም አይከአለን። እዞም ሸፋቱን ለያቡን መብዛሕቱኡ ጊዜ በዝሒ ዘለዎ ጉጅለ ኮይኖም 
እዮም ነቲ ህዝቢ ዝወርዎ።’"Pankhurst"p.178  
 
አብ ቀረባ እዋን አብ ናይ ዓድዋ ኲናት 1888ዓም ሰራዊት ሚኒሊክ አብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ድርጎኛ ኮይኑ እኽሉን 
ጥሪቱን ወሪሩ ክብሩ ክገሃስ ገይርዎ እዩ። አብዚ እዋንዚ አዝመራኳ ፅቡቕ እንተነበረ ቅድሚኡ ብምኽንያት ናይ ጥሪት 
ህልቂት ብጉልሓይ ካብ 1880 –"1884ዓም  ዝነበረ ጥሜት ከይደሓነ ከሎ  አብዑር ተወዲኦም መሕረሲ ተሳኢኑ 
አብዝነበረሉ እዋን ብተደራቢ ናይ ሚኒሊክ ሰራዊት እቲ ተረኸበ ምህርትን ጥሪትን ስለዘጥፈኦ ዓብይ ጥሜት አትዩ 
ክሳብ ቆርበት እንዳጠጠቐ ዝብለዓሉ ኩነታት ከምዝነበረን ዘበነሸ እንዳበለ ዝዝክሮ ናይ ክፉእ እዋን እዩ። ናይዚ ጥሜት 
ሳዕቤን ተመሓላላፊ ሕማም /ኮለሪያ/ አትዩ ብዙሕ ሰብ ሃሊቑ እዩ። ብወገን ሚኒሊክ ተሰሊፉ ዝነበረ ሓይሊ 100,000 
ሰራዊት . . . መፅዓኛ፣ ብወገን ጥልያን ተሰሊፉ ዝነበረ ሓይሊ 20,000 ሰራዊት  . . . መፅዓኛ ነይሩ። 
 
ብናይ ወገን ሰራዊት አብ ህዝቢ ክንድዚ ዝኣክል ጥፍኣት ይበጽሕ ምንባሩ ካብ ረአና ብወገን ጸላኢ ዝበጽሕ ጥፍአትን 
በደልን ንምግማቱ አጸጋሚ አይኸውንን። ካብ ናይ ግራኝ ጸሓፊ ዝነበረ ዓረብ ፋቂሕ ዝበሃል ዝጸሓፎ ንመረዳእታ 
ዝአክል  ንምጥቃስ፣ 
 

‘ናይ መሓመድ ግራኝ ሰራዊት ገሊኦም ድሕሪ ብዙሕ ውግእ ዝሰልቸዎም ዝወረርዎ ንብረት ሒዞም ንዓዶም 
ክምለሱ ዝደልዩ ነይሮም። እዞም ክምለሱ ዝደልዩ ሰራዊት /ሶማሊያ እዮም/ ዝወረርዎ ጤለ በጊዕ፣  በቕሊ፣ 
አድጊ፣ ባራዩ ሒዞም ንዓዶም ክምለሱ ንመሓመድ ግራኝ ፍቓድ ክሓቱ እንተአበዮም ሞሊቖም ክኸዱ 
ወሲኖም። ሕድሕድ ሰራዊት ክሳብ 200 በቕልን ባርያን ወሪሮም ነይሮም። . . .  ይብል። ናይ መሓመድ 
ሰራዊት 5000 ፈረሰኛን 12,000 እግረኛን ነይሩ። እቲ ዝሓረዶን ዘቃጸሎን ዘብረሶን ንብረት ሓዊስካ እዚ 
ሰራዊት ጸላኢ ዘብጸሖ ዕንወት ንምግማት ይከአል።’"Punkhurst""ገጽ 176-177 

 
ካብዚ አበሃህላ  ሓደ ሰብ ክሳብ 200 በቕልን ባርያን ዝወርር እንተኾይኑ ምስቲ በዝሒ ሰራዊት አብ እዋን ኲናት 
ዝጠፍእን ዝበርስን ዝቕተልን ሓዊስካ ዝበጽሕ ጉድአት ንምግማቱ አየጸግምን። ድሕሪዚ ኲናት አብ 1540 –"1543ዓም 
ገፊሕ ጥሜት አብቲ ሕ/ሰብ ከምዝነበረ ይግለጽ እዩ። ብሓፈሽኡ እዚ ሕ/ሰብዚ ንነዊህ ጊዜ ሰላም ዝረኸበሉ እዋናት 
የለን። ኲናት ዘይብሉ እውና ናይ ክረምቲ ወርሓት መጺኡ ውሑጃት መሊኡ ዘየሕልፍ አብ ዝኾነሉ እዋን ጥራሕ እዩ። 
አብዚ ናይ ክረምቲ አኣዋርሕ ድማ ኢዱ ሂቡ ዝነበረ መስፍን ወይ ዓሌት አይግዛእን ዝብለሉን ዝሽፍተሉን 
ዝሕንግደሉን እዋን ይኸውን። እቲ ንጉስ/ራእሲ አብ ዝቕጽል ናይ ቀውዒ ዓመት ጊዜ ድማ ነቶም ዝሓንገዱ ከንበርክኽ 
ዝወፍረሉ ይኸውን። እቲ ዓንኬል በዚ አግባብ ይቕጽል። ካብዚ ዝነቐለ ንጉስ ኣብ ዓዲ ሓበሻ መነባብርኡ አብ ጉዕዞን 
ድንዃናትን እዩ። ምስ ሓሻክሩን አግራዳቱን ብዙሕ ሰራዊት ኩልጊዜ ምስቲ ንጉስ ይጓዓዝ። ስንቂ አብ ርእሲ ህዝቢ 
እዩ። አብዝዓርፈሉ ከባቢ ብዙሕ ዕንጨይቲ ስለዝነድድ በረኻታት የብርስ እቲ ዝዓርፈሉ ከባቢ ይደኪ፣ ይጠሚ። ነዚ 
ኩነታት ፓንከሀርስት አብ መጽሓፉ ኣንድርያ ኮርሳሊ ዝበሃል ወዲ ፍሎረንታይን ነጋዳይ/1517/ ዝገለጾ ከምዚ ዝስዕብ 
የቕርቦ፣ 
 
‘እቲ ንጉስ ምስ ብዙሓት ተኸተልቱ ይጓዓዝ ገሊኦም እግረኛ ገሊኦም ድማ ፈረሰኛ እዮም። እቲ ሰራዊት ብጣዕሚ 
ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ንጉስ አብ ሓደ ቦታ ካብ 4 ወርሒ ንላዕሊ ክጸንሕ አይኽእልን ናብታ ቦታውን ቅድሚ ዓሰርተ 
ዓመት ክምለስ አይኽእልን ብምኽንያት ሕጽረት ናይ ስንቂ አብቲ ሕ/ሰብ ስለዝፈጥር።’"Pankhurst"ገጽ 138  
 
ብተመሳሳሊ መንገዲ አልሜዳ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ፣ 
 

‘."."."እቲ ንጉስ አብ ደንቀዝ ዝበሃል ቦታ ከተማ መስሪቱ አሎ። ቅድሚኡ ግን ን13 ዓመት አብ ሽዱሽተ 
ዝተፈላለያ ቦታታት ተቐሚጡ እዩ። አብ ሕድሕድአን 2 ወይ 3 ወይ 4 ጊዜ ተቐሚጡለን እዩ። ከምዚ ዓይነት 
ተደጋጋሚ ምቅይያራት ዝገብረሉ ምኽንያት በተደጋጋሚ ንሓደ ጸላኢ ተዋጊኡ ነቲ ካልእውን ክዋጋእ 
ስለዘለዎን ዝነድድ ዕንጨይቲ ንምርካብን እዩ። አብ ሓደ ቦታ ነዊሕ እንተጸኒሑ ዕንጨይቲ ይጽገም። 
ዝመርጾም ቦታታት በዝሒ ዕንጨይቲ ዘለዎም እዩ። ግቡእ አጠቓቕማን አቆራርጻ አግራባትን ስለዘይነበረ እቲ 
ሰፈር ብሓጺር ጊዜ እቲ ዝነበረ ገረባት ይበርስ ናብ ዕንጨይቲ ዘለዎ ቦታ ድማ ሰፈር ክቕይሩ  ይግደዱ ‘"
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ካብዚ ኩሉ ንርድኦ ነገር እንተሃለወ እቲ ስርዓት ሰላም ረኺቡ ዘይፈልጥ፣ ዓቄታይ ዝብዝሐሉ፣ ብናይ ወገንን ጸላእን 
ሰራዊት ጥሪትን ንብረትን ዝበርሰሉ፣ ብዙሕ ገባር ዝሃልቀሉ ምንባሩ፣ አግራባትውን ቅጥዒ ብዘይብሉ ሓዊ 
ንምንዳድን፣ ሓዱሽ /ዘላቒ ዘይኮነ/ ሰፈር ብብእዋኑ አብዝምስረተሉ እዋን ንገዛ መስርሒ ብምቑራጽ፣ ነቲ ሕዚ አብ 
ሕብረተሰብና ዘሎ ድኽነትን ናይ መሬት ባዳ ምዃንን ዓብይ ተራ ከምዝነበሮ እዩ። 
 
ካልእ ኲናት አብዘይነበረሉ እዋን እንተኾነውን በብእዋኑ አርሓታት ናይ በረኻ እንዳኾኑ በብከባቢኡ ዝሽፍቱ ንኣሽቱ 
ነጋውስ ነይሮም እዮም። እዞም ሸፋቱ ናይ ገባር ዝራብዕን ሙኩትን ዝሓርዱ፣ ጠስምን ርጉኦን ዘገላብጡ፣ ገንዘቡን 
ጥሪቱን ዝኸትሩ፣ አንስቱ ዝዕምጹ ምንም ዓይነት ሰብአዊ ርህራሄ ዘይብሎም እዮም። በዚኦም ምኽንያት ገባር ትግራይ 
ልቡ መሊኡ አብዑሩ ከይጸምድን ጥሪት ከየፍርን ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ዝነበሮውን አብሪሶሞ 
እዮም። 
 
አብ ገሊኡ ዓድታት ብሸፋቱ ዝበጽሕ ዝነበረ ጥፍአትን በዝሒ ሸፋቱን ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል እዩ። አብ ወረዳ 
ዓዲ አርባዕተ ቅድሚ ወያነና 54 ሸፋቱ ነይሮም፣ ክሳብ 15 ሰብ ቀቲሎም፣ ካብ 60 ንላዕሊ አንስቲ ገሲሶም፣ በዝሒ 
ዘለወን ጥሪት ዘሪፎም፣ ገንዘብውን ከቲሮም እዮም።/ካብ ሪፖርታጅ 1ይ ጉባኤ ወረዳ ዓዲ አርባዕተ 1975ዓም/ 
አብ ካልኦት ወረዳታትውን ካብዚኦም ዝበዝሑ ሸፋቱ እንተዘይኮይኑ ዝውሕድ አይኮነን። እቲ መንግስቲ ነዞም ሸፋቱ 
ንምጥፋእ ዝገበሮ ጻዕሪ ትሑት እዩ። ነቶም ሸፋቱ ክሃድኑ ዝለአኹ ፖሊሳትን ነጭለባሻትን ድርጎኛታት ኮይኖም 
ብዝገደደ ነቲ ገባር ሸኽሚ ዝኾንዎምበር ጸገሙ ዝፈትሕሉ አይነበሩን። 

  

2.3 ናይ ማሕረስ አጠቓቕማ ፍልጠት ዘይምህላው፣ናይ ማሕረስ አጠቓቕማ ፍልጠት ዘይምህላው፣ናይ ማሕረስ አጠቓቕማ ፍልጠት ዘይምህላው፣ናይ ማሕረስ አጠቓቕማ ፍልጠት ዘይምህላው፣ 

 
ን300ዓመት ክንጥቀመሉ ዝጸናሕና ናይ ማሕረስ አግባብን መሳርሕን ሕዚውን ምንም ዓይነት ለውጢ ከይተገበረ ንጥቀመሉ 
ዘላና እዩ። ዋላ አብ ድሑር ሕ/ሰብ ኮይንካ ክመሓየሹ ዝኽእሉ ነገራትውን ዝተፈተኑ የለውን። ማህረሽኡ ንኡሽተይ ምምሕያሽ 
ገይሩ ብዕምቆት መሬት ገልቢጡ ክሓርስ እንዳኸአለ፣ አብ ከባቢኡ ዘሎ ጉልበት ደቀንስትዮ ወይ ካብ ብዕራይ ወጻኢ በቕሊ፣ 
ኣድጊ፣ ፈረስ ወዘተ. ተጠቒሙ ግዚኡ ክቑጥብ ወይ ዝሓሸ እቶት ክረክብ እንዳኸአለ፣ መሬቱ በታ ዘላቶ ድኹዒ ክድኩዕ ወይ 
ከይትሽርሸር፣ ናይ አየር ኩነታት ከይበላሾን ክከላኸልን እንዳኸአለ፣ ሰአን ፍልጠቱ ከተጠቐመሎም ዘይከአለ ምዃኑ ጥራሕ 
ዘይኮነስ ነዚኦም ከበራትዑ ዝኽእሉ ነገራት በቲ ድሑር ባህላዊ አረአእይኡ ከናሽዎምን ክኹንኖምን ጸኒሑ እዩ። ኢደጥበበኛታት 
ከይምዕብሉ ቡዳ ጠቢብ እንዳበለ ንዑቓትን ጽሉአትን ኮይኖም ካብ ሕ/ሰብ ክንጸሉ፣ አንስቲ ክሓርሳ እንተሪኡ ጉድ ዘምጽአ 
ውርደተኛታት ኢሉ ዝራገም፣ ብአድጊ እንተሓረሰ ዘይተገበረ ዝገብር ውርደተኛን ሕሱርን ጌሩ ዝወስድ፣ በዓል እንተጠሓሰ 
ዝግዝት፣ ዝረግም  ሕ/ሰብ እዩ ነይሩና። በዓላት በዚሖም ኢዱን እግሩን ቀይዶም አብቲ ወሳናይ ዝኾነ ናይ ክራማት አዋርሕ ናይ 
ስራሕ ዕንቅፋት ኮይኖም አብ እቶት ምቕናስ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ ግብ ኢሉ ክስእን ዝገብር ኩነታት እዩ በጺሑ። እቲ ዝነበረ 
ናይ መሬት ትሕዝቶ ንገባር ሙሉእ ጊዚኡ ክጥቀመሉ ዝደፍእ/ዝደሊ አይኮነን እምበር ካብ ዓመት 189 መዓልቲ ብበዓላት 
ዝተትሓዘ እዩ ነይሩ። ካብዞም በዓላት 85 ግድነት ዝበዓሉ 104 ኸዓ ከም ከባቢኡን ደብሩን ዝኽበሩ እዮም። 
 
ነዚ ኩነታት ክቕይር ዝግደስ መንግስቲውን አይነበረን፣ ጥርኑፍ ዝኾነ መንግስቲ ዝመስረተን ብፕላን ክሰርሕ ዝጀመረን መንግስቲ 
ኃይለስላሴውን ንጨንፈር ሕርሻ ዝሃቦ ጠመት ብጣዕሚ ትሑት እዩ። አብ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እቲ ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚ 
ጨንፈርን ንናይ ወጻኢ ሸርፊ መርከቢ ናይ እቶትን ምህርትን ዝዓበየ ፍልፍል  ሕርሻ ምዃኑ ዓይንኻ ዓሚትካ ሃሰስ ኢልካ  
ዝፍለጥኳ  እንተኾነ መንግስቲ ኃይለሰላሴ አብ መበል 3ይ ፕላኑ እዩ ክፈልጦ ክኢሉ። አብቲ ናይ 3ይ ፕላን/3rd""five"year"
development"plan"1968"–"1973"ዓም/ ናይ ሕ/ሰብ መነባብሮ ንምምሕያሽ ዕላማ ዝነበሮ ምዃኑ ዝጠቅምኳ እንተኾነ 
መበገሲኡ ናይ ወጻኢ ዕዳ ንምኽፋል ንኤክስፖርት ዝኸውን ፍርያት ምፍራይ ምንባሩ ካብቲ ፕላንን ዝተገበረ ምንቅስቓሳትን 
ንምርዳእ ይከአል እዩ። ነዚ ንምብራህ ዝስዕብ ጥቕሲ ካብቲ ፕላን ብሚካኤል ስታህል ዝቐረብ ንርአ፣ 
 
‘….. The real and sustained development of Ethiopia is in the event, unthinkable without sound progress in 
the expansion of agricultural output’. 
 
ናይ ሕርሻ እቶት ምውሳኽ ዘድለየሉ ምኽንያት ድማ፣ 
 
“…….. to produce steadly expanding supplies of food stuffs to meet the growing money demand for food, 
rapidly increasing urban population. The present nuitritional levels of much of the population must be 



improved. Ethiopia needs also to expand agricultural exports inorder to pay for the growing volume of 
imports demanded by a growing economy.¨ Page 74 /3 
እዚ 3ይ ፕላን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት አቐሚጥዎ ዘሎ ዕላማ ሓቅን ክማላእ ዘለዎን ምዃኑ ተቐቢልና አፈጻጽምኡ ግን 
ንገባር ኢትዮጵያ አብ ግምት ዘየእቱን ብአንጻሩ ነቲ ድኻ ካብ መሬቱ ዘፈናቕልን፣ ንኤክስፖርት /commercial"agriculture/"
ጥራሕ ዝዓለመ መዝማዛይን ንገባር ዘዳኽምን ብምዃኑ ዝኹነን ይኸውን። ነዚ መዝማዛይን ድሑርን ትሕዝትኡ እቲ ፕላን 
ከምዚ ዝስዕብ ይገልጾ እዩ፣ 
 
“the rapid development of commercial agriculture is the only way to get the relatively quick increase in 
agricultural exports. It will clearly be essential to induce more foreign private investment and to import the 
needed managerial and technical skills; these farming enterprises may be public or private in ownership and 
operation but the really important consideration is that the activities be commercially and financially 
sound.” Page 75  /4 
 
ነዚ ዘተባብዕ ናይ ልቓሕን ታክስን/ግብሪ/ ፖሊሲውን ወጺኡ ነይሩ። እዚ ፕላን  ንከም ትግራይ ዝመስል ከባቢ ገፋሕቲ መሬት 
ንወጻኢ ንግዲ ሕርሻ ክስረሐሎም ዝኽእል ቦታታት ዘይብሎም ዝግደሰሎም አይነበረን። ከም ጨላሎን ወላሞን/CADU"and"
WADU/"ዝመሰሉ ፕሮጀክታት ከም ናይ ምርምር መፈተኒን ቦታ ተወሲዱ ናብ ካልኦት ገባራት ብEPID(Extension"project"
and"implementaion)"አቢሉ ክዝርጋሕ ዝብል ፕላንውን ነይሩ። ንባዕልተን ናይ ጨላሎን ወላሞን ፕሮጀክትታት ግን ንገባራት 
አፈናቒለን ዝተጣየሻ እየን። ምኽንያቱ መበገሲኤን ንዕዳጋ ዝኸውን ትርፊ ምህርቲ ንምርካብ ስለዝነበረ። ብሓፈሽኡ  እቲ ፕላን 
ንድኻ ክሕግዝ እንተዝፍትን ነይሩውን ተጓናጻይ ክኽውንዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ገፋሕቲ ሕርሻ ንምክያድ ዝወጸሉ ከባቢ ገባር 
ከየባረርካ፣ ገባር ዝሓርሶ ወይ ሳዕሪ ዘብልዐሉ መሬት ከየሕደግካ ክካየድ አይክእልን። እቲ ቀንዲ ዕላማ ንዕዳጋ ዝኸውን ምህርቲ 
ምርካብ ስለዝነበረ ነቲ ድኻ ገባር ንኡሽተይ መነባብርኡ ዝግበረሉ ጻዕሪ ነቲ ዋና ዕላማ ክጻረር እዩ/። እቲ ገፊሕ ሕርሻ ክካየደሉ 
ዝተበሃለ ከባቢ  ገባር ስለዝጥቀመሉ/።  ስለዝኾነ ድማ ድኻ ገባር ንምሕጋዝ ዝግበር ጻዕሪ ከምዘይነበረ ኢና ክንርዳእ።  
ብአንጻሩ ግን ገባራት ካብ መሬቶም ተፈናቒሎም እዮም። አብ ትግራይ EPID"ነይሮም እዮም ዘምጽእዎ ለውጢ ግን ብዙሕ 
አይኮነን። ዘመናዊ ድኹዒ ምሻጥ ጀሚሮም ነይሮም። ነቲ ድኻ ናይ ነዊሕ እዋን ልቓሕ ስለዘይህቡ ግን እቲ ገባር ክጥቀመሉ 
አይከአለን፣ ናይ ምግዛእ ሓይሊ አይነበሮን።ነቲ ገባር ከመሓይሹ ዝኽእሉ ኢደጥበባት ምግፋሕን ትምህርቲ ምዝርጋሕንውን 
አይነብረን። 
  

2.4 ንሕርሻ ከተባብዕ ዝኽእል ማሕበራዊ ኩነታት ዘይምንባሩንሕርሻ ከተባብዕ ዝኽእል ማሕበራዊ ኩነታት ዘይምንባሩንሕርሻ ከተባብዕ ዝኽእል ማሕበራዊ ኩነታት ዘይምንባሩንሕርሻ ከተባብዕ ዝኽእል ማሕበራዊ ኩነታት ዘይምንባሩ፣፣፣፣ 
 
ንሕርሻ ዘተባብዕ ማሕበራዊ ኩነታት ክንብል ከለና ከም ሕክምና፣ ቤት ትምህርቲ፣ ትራንስፖርት፣ ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ሜዳ፣ 
ወዘተ. ዝመሳሰሉ ማለት እዩ። ሕ/ሰብና በቲ ትሑት መነባብርኡን ድሑር ባህሉን ዝነቐለ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዝተቓለዐ እዩ። 
ብተደጋጋሚ ሕማም አብ ሰብን ጥሪትን ዝበጽሕ ጉድአትን ካብ ማሕረስ ምትእጉጓልን ብዙሕ እዩ። ተመሓለፍቲ 
ሕማማት/epidemics/"ከም ኮለሪያን ጉልሓይን ዝመሰሉ ክእትዉ ከለዉ ብዙሕ ናይ ሰብን ጥሪትን ህልቂት አኸቲሉ እዩ 
ዝሓልፍ። ነዚ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል አብ ዘበንሸ/1986ዓም/ አትዩ ዝነበረ ሕማም ጸለውታ ዘብጸሖ ህልቂት እዩ። 
/እንተተረኺቡ ብአሃዝ ክግለጽ ምግባሩ/ 
 
ካብ ናይ ሕክምናታትና ጸብጻባት ከምንርደኦውን ከምአብነት አብ 21,851 በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ወረዳ ብዓመት ሓሚሙ ዝሕከም 
9049 እዩ። እዚውን ብዙሕ ገባር ብምኽንያት ገንዘብ ምስአንን ሕክምናውን ስለዝርሕቆን ከይተሓከመ ዝተርፍ ምህላው አብ 
ግምት ክአቱ ይግባእ። 82.7% ናይዞም ሕሙማት አብ እዋን ኣዝመራን ቀውዕን /ካብ ግንቦት - ጥሪ/ ዝረአ እዩ። እዚ ናይ 
ሕማም ኩነታት ነቲ ገባር አብ ማህረሱ ስውንውን ክብል ወይ ጨሪሱ ከይሓርስ ስለዝገብሮ አብ ኢኮኖሚያዊ ኩነታቱ ዓብይ 
ጽልዋ አለዎ። ብተመሳሳሊ መገዲ አብ ጥሪቱ ዝበጽሕ ህልቂት ንምርአይ እዚ ናይ ውድብና አሃዛዊ መረዳእታ ምቕራብ ይከአል፣ 
 
ዓይነት ጥሪት ብሕማም ዝሞታ ብዝሒ ካብ ጠቕላላ % 
ከፍቲ   
ጤለ በጊዕ   
ካሊእ   

 
ሰደቓ ቁ.3ሰደቓ ቁ.3ሰደቓ ቁ.3ሰደቓ ቁ.3    



 
ኩነታት ብአንጻር እቲ ዝነበረ ናይ ሕክምና ግልጋሎት ክምዘን ከሎ ክሳብ ክንደይ ገባር ዝጉዳእን ዘንቆልቁልን ከምዝነበረ 
ንምርዳእ አየጸግምን። አብ ትግራይ 4 ሆስፒታላት 6 ዶካትር ጥራሕ ዘለወን ብአቀማምጠአን ካብቲ ገባር አጸቢቐን ዝረሓቓ 
ነይረን። 6 ጤና ጣብያ ---- ሰራሕተኛ ዝነበርወን፣ ---- ክሊኒካት ---- ሰራሕተኛን ሓካይምን ዝነበርወን ነይረን። ብዓመት 
ዝህበኦ ግልጋሎት ድማ 5% ናይቲ ህዝቢ ኮይኑ መብዛሕትኡ ድማ አብ ከተማ ዝነብር እዩ። ናይ እንስሳ ሕክምና ዳርጋ 
አይነብረን ክበሃል ይከአል።  
 
እዚ ካብቲ ገባር ብምርሓቐንን ውሑዳት ብምዃነን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ሕብረተሰብ ብተገዳስነት ክሕክማ ድልዋት 
ዘይምንባረንውን እዩ። ምስቲ ሕዚ እንህቦ ዘለና ግልጋሎት ክወዳደራ ከለዋ ብጣዕሚ ትሑት ምንባሩ ኢና ንርኢ። 
 
ብትምህርቲ ወገንውን ነቲ ሕ/ሰብ ዝተወሃበ ጠመተ ትሑት እዩ። እቲ ሕ/ሰብ ካብቶም ድሑር አረአእያታትን ልማዳትን 
ክርሕቕን ዘበናዊ ናይ ሕርሻ አጠቓቕማ ክጅምርን ዘበናዊ ትምህርቲ ክመሃር ይግባእ። እንተወሓደ እቲ ዝበዝሕ ከንብብን 
ክጽሕፍን፣ እቲ መንእሰይ ድማ 1ይ ደረጃ ክመሃርን ዘኽእል ትልምን ምውፋርን ክግበር ምተገበአ ነይሩ። 
 
አብ ኢትዮጵያ አብ ቀዳማይ ደርጃ ትምህርቲ /1 –"6ይ ክፍሊ ማለት እዩ/   ዝመሃር 11% ናይቲ አብዚ ዕድመ ክመሃር ዝግበኦ 
አይበልጽን። እዚ ዋላ ምስ አብ ምብራቕ አፍሪቃ ዘለዋ ዓድታት ክወዳደር ከሎ ትሑትን እታ ናይ መጨረሽታን ምዃና ንርዳእ። 
ከምዚ ኮይኑውን እቲ ዝበዝሕ ተምሃራይ ካብ ከተማታት እዩ። ካብ ሙሉእ ናይ ተምሃሮ በዝሒ 35% አብ ሸዋ ክፍለሃገር 
ዝርከብ እዩ። Gorgy"Galperin"1978/79"statistics"table"8"“Ethiopia population resources economy, 1981 “  
 
ስለዚ አብ ገጸር ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ኩነታት አብ ግምት ክኣቱ ዘይኽእል ምዃኑ ንርኢ ። በቲ ናይ ሕርሻ ሙያ ዝወሃብ 
ትምህርቲውን ከምቲ ዕብየትን ገፍሕን ናይቲ ጨንፈር ዝመጣጠን አይኮነን። አብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ናይ አለማያ ኮለጅን ናይ 
አምቦ ደብረዘይትን ብዓመት ካብ 1000 ዘይበዝሕ ተምሃሮ ጥራሕ ዝምርቓ ነይረን። ትሕት ብዝበለ ደርጃ ዘምህራ ቤት 
ትምህርትታት አይነበራን። 
 
 
 
 

3333 ክፍሊ ክፍሊ ክፍሊ ክፍሊ IIIIIIII""""""""አብ ወያነና ንሕርሻ ዝምልከት ዝወሰድናዮም ፖሊሲታትን ስጉምቲታትን ውጺኢቶምንአብ ወያነና ንሕርሻ ዝምልከት ዝወሰድናዮም ፖሊሲታትን ስጉምቲታትን ውጺኢቶምንአብ ወያነና ንሕርሻ ዝምልከት ዝወሰድናዮም ፖሊሲታትን ስጉምቲታትን ውጺኢቶምንአብ ወያነና ንሕርሻ ዝምልከት ዝወሰድናዮም ፖሊሲታትን ስጉምቲታትን ውጺኢቶምን    

3.1 መሬት መሬት መሬት መሬት መቐሎመቐሎመቐሎመቐሎ 

አብ ሕ/ሰብና ካብቶም ቀንዲ ፖለቲካዊ ሕቶታት መሰረታዊ ፍታሕ ዝሓትት ናይ መሬት ትሕዝቶን አብ ሞንጎ መስፍንን ገባርን 
ዘሎ ዝምድናን እዩ ነይሩ። ውድብና ብሽም ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ /ማገብት/ ሕዳር 1967 ዓም ካብ ትቐውም ጀሚራ 
ነዚ ሕቶዚ ዝምልከት ዝስዕብ መምርሒ ነይርዋ። ብሽም `ማሕበረ ገስገስቲ ትግራይ` 1967ዓም ዝወጸ መግለጺ አብ ትሕቲ 
መሰረተ እምነት ዝብል ርእሲ፣ 
 
`ማርክሳዊ ሌኒናዊ ርእይቶ ዓለም እቲ ሓቀኛን ሳይንሳውን ናይ ሰራሕተኛ ወገን ርኢቶ ዓለም ስለዝኾነ ብሙሉእ ሕሊና 
ብምእማንን ብምርዳእን መምርሒና ክኾን ብምቅባል በዚ ዝተልዓለ ድማ ንቲዕላማና አብ ግቡእ ንምብጻሕ እቲ ጊዚያውን 
ታሪኻዊ ኩነታት ጸረ ባላባታዊን ጸረ ሃጽያዊያን ፖለቲካዊ መስመር ክንሕዝ ዘገድደና ብምዃኑ፣ 
 
እቲ ሰፊሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምቶም ሳንዳታቱ ናይ ሳልሳይ ዓለም ህዝቢ በቶም ዝበስበሰ ባላባታውን ሃጺያውን ስርዓት 
ዝተደራረብ ምዝመዛን ጭቆናን ከምዝበጽሖን እዚ ምዝመዛን ጭቆናን ድማ ካብ ስረመሰረቱ ክድምሰስ ዝኽእል በቲክፍሊ 
ሰራሕተኛ /መደብ/ መሪሕነትን ምስ ንኡስ/ድኻ ሓረስቶት አብዝግበር ሕብረት እሞ አብ ማርክሳዊ ሌኒናዊ ርእይቶ ዓለም 
ዝተመስረተ ክኸውን ከምዘለዎ ብምርዳእ` ። 
 
እቲ ወያነ ንብሄራዊ ቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ደርባዊ ጠባይ ዘለዎን  ንኤን. ዲ. አር ብኡ አቢልውን ናብ ዴስነት ዝዕልም ምዃኑ 
አብዚ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ጽሑፍ አብ ትሕቲ `ዕላማ / ናይ ተጋድሎ ፕሮግራም/ ` ዝብል ርእሲ ከምዚ ዝስዕብ የቕርቦ፣ 
 



ቁ.2 ` ናይ ብሄራት ማዕርነትን ከምኡ ድማ ካልኦት ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ናይ መፈጸምታ ዘይኮነስ ንኤን.ዲ.አር 
ከምኡውን ሶሺያሊዝም ዓወት መገዲ እዮም ኢልና ብምእማንን ብምድጋፍን እቲ ዝድለ ምንቕቓሕን ተጋድሎን ብሰፊሑ አብ 
ብሄርና ብዝተረፈውን አብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ንኽግበር `። 
 
ካብዚ ናይ 1967ዓም ናይ ማ.ገ.ብ.ት ቅዋማት ንርደኦ ነገር እንተሃለወ አብዚ እዋን አብ ትግራይ ይኹን አብ ኢትዮጵያ ዝካየድ 
ወያነ፣ 

- ፖለቲካዊ መስመሩ ንባላባታዊን ሃጽያውን ስርዓት ካብ ስር መሰረቱ ክድምሰስ ከምዘለዎን ናይ ሸቃላይ መሪሕነት ምስ 
ንኡስ/ድኻ ሓረስቶት ተሓባባርነት እቲ ወያነ ክካየድ ከምዘለዎ፣ ደርባዊ ጠባይ ዘለዎ ወያነ ምዃኑን ናብ ሓዱሽ 
ዲሞክራሲያዊ ወያነ/ ኤን.ዲ.አር / ብኡ አቢሉውን ናብ ዴስነት ዝዕልም ምዃኑ አነጺሩ አቐሚጡ እዩ። 

- ፖለቲካዊ መስመሩ ከምቲ ዝተገለጸ ኮይኑ እንዳሃለወ ግን አብ መሬት ትሕዝቶ  ለውጢ እንታይ ዓይነት መስመር 
ይከተል ንዝብል ዝተቐመጠሉ ፖሊሲ የለን። ብድሕርዝ ብየካቲት 1968ዓም  ዝጸደቐ መትከልን ሕንጻጽን ብዛዕባ 
ትሕዝቶ መሬት ዝወጸ ቅዋም ከምዚ ዝስዕብ ነይሩ፣ 
 

አብ ትሕቲ ` ጸባያት ናይቲ ሰውራ` ዝብል ርእሲ ኢኮኖሚያዊ ዕላማ ናይቲ ወያነ ክገልጽ ከሎ፣ 
`ኢኮኖሚያዊ መስፍናዊ አገባብ እቶት ደምሲስካ ሃጽያዊ ምዝመዛን ክትራንን ቦንቂስካ ናጻ ብሄራዊ ኢኮኖሚ ምትካል፣ 
ትሕዝቶ መሬት ምትኽኻልን፣ ርእሰማላዊ እቶት ተቖጻጺርካ ሓይልታት ማእቶት አብቲሕቲ ሕብረተሰበኣዊ ቁጽጽር 
ምግባር፣ ዝተተለመ ዴሳዊ ኢኮኖሚ ምህናጽን ጥቕሚ ህዝብን ሃገርን ንምምላእ አብ ናይ ወዲሰብ ምምዝማዝ ናጻ 
ዝኾነ ኢኮኖኣሚ ምምስራትን ናይ ተ.ሓ.ህ.ት ዘይዕጸፍ ዕላማ እዩ።` 

ካብዚ ቀጺሉ አብ ገጽ 21 –"22"አብ ትሕቲ `ናይ ገጠር መሬት ትሕዝቶ` ዝብል ርእሲ ድማ ድሕሪ ባላባታዊ ስርዓት መሬት አብ 
ሕብረተሰብና ዝፈጥሮ ጸገማት ብምግላጽ ከምፍታሕ ዝቐረበ፣ 
 

` . . . ዝኾነ ይኹን ወገን ነዚ ሽግግር እዚ ብሰውራውን ዴሳውን መንገዲ ክፈትሕ ዝፍትን ነዘን ዝስዕባ ነገራት አብ ግብሪ 
ምውዓል ናይ ግድን ኮይኑ ይረኽቦ፣ 

1. ናይ መስፍናዊ ኢኮኖሚያዊ መሰረትን መደብ መስፍናውያንን ምድምሳስ። 
2. ንዴሳዊ ምዕባለ መንገዲ ምጽራግ 

ንዚአን ምፍጻም ማለት ድማ ገባርነትን መስፍንነትን ምጥፋእ፣ ናይ መሬት ዋንነት ምትዕርራይ፣ ሓበራውን ማሕበራዊን 
ሕርሻ ምስፍሕፋሕ፣ ገባር ምውዳብን አስተምህሮ ምሃብን ማለት እዩ። ` ገጽ 25 –"26 

 
አብዞም ዝተጠቐሱ ፖሊሲታት ካብቲ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ንላዕሊ ናይ ዴሲያዊ ወያነ ፕሮግራማትውን ደባሊቑ ከምዘሎ 
ተገንዚብና ሕዚውን እንተኾነ ብዛዕባ መሬት ትሕዝቶ ብኸመይ አግባብ ክፍታሕ አለዎ ንዝብል ዘቐመጦ ዝርዝር ፖሊሲ የለን። 
መስፍናዊ ስርዓት ክድምሰሶ ከምዘለዎ ብንጹር አቐሚጡ አግባብ አደማስሳ ግን መሬት ብማዕረ ምምቕቓልን ብውልቂ ክውነን 
ወይስ መሬት ምህጋርን ብማዕረ ክመቓቐልን ወይስ መሬት ብምሽግሻግ ይፈታሕ ንዝብል ንጹር ዝተቐመጠ ፖሊሲ የብሉን። 
መሬት መቐሎ ብግብሪ ምክያድ ምስጀመረ 1968ዓም ግን እዚ ዝስዕብ አገዳሲ ፖሊሲ ነይሩ፣ 
 

` ኩሉ መሬት ናይ ሕ/ሰብ ይኸውን፣ ናይ መሳፍንትን ቤተክርስትያንን መሬት ብዘይ ካሕሳ ይህገር፣ መሬት አይልወጥን 
አይሽየጥን፣ መሬት ንኹሉ ገባር ብማዕረ ይምቀል።`  

 
ማዕረ መቐሎ መሬት ክበሃል ከሎ ዕያላትን ካልኦት ሕብረተሰብ ክጾሮም ዝግባእ አካለ ጎደሎታትን ድኹማትንውን አብ ግምት 
ዘእተወ እዩ ነይሩ። ናይዚ ፖሊሲ ቅንዑነትን አድላይነትን ንምብራህ ብአንጻር እዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ምርአይ ከድሊ እዩ። 
 

1. ንምንታይ ምሽግሻግ ናይ መሬት ነጺግናዮ? 
2. ንምንታይ መሬት ንኹሉ ብማዕረ ክመቓቐል ተገይሩ፣ ብውልቂ ክውነን ክሽየጥ ክልወጥ አይፈቅድን? 
3. ገባር ብደርቡ ብሕታዊ ጥሪት ክውንን ክደሊ እዩ ነዚ ድልየቱ ዘየዕግብን መሬት በብእዋኑ ምስትኽኻል ስለዝግበር 

ንመሬት ክንክን ከይገብር ዘዕንቅፍ አይኮነንዶ? 
ናይ መስፍንነት ስርዓት ምድምሳስ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ እዩ። ንቡርዧዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዝቃለስ ይኹን ንህዝባዊ 
ዲሞክራሲያዊ ወያነ ዝቃለስ ሓይሊ ዘልዕሎ ሕቶ እዩ። ስለዚ አብ ክልቲኡ ወያነታት እንተኾነውን  እቲ አብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ 
ናይ መሬት ምህጋርን መቐሎን ፖሊሲ አድላይን እቲ ክውሰድ ዘለዎ ትኽክለኛ ፖሊሲ ምዃኑ ንምብራህ ክፍትን እየ። 
 
መስፍናዊ ስርዓት ናብ ቡርዧ ስርዓት ብኽልተ አግባብ ክሰጋገር ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ አግባብ ብጭገናዊ መስመር ኮይኑ እቲ 
መስፍን ትሕዝትኡ ከይተሓደገ  ወይ ብመጠኑ ምሽግሻግ ብምግባር ነቲ ናይ ገባር ናዕቢ ብምዝሕሓል ምስ ኢንዱስትሪን 



ዕዳጋታትን ምዕባይ እቲ ሕርሻውን ርእሰማላዊ ትሕዝቶ እንዳሓዘ ቀስ እንዳበለ ናብ ቡርዧ ስርዓት ክልወጥ ከሎ እዩ። እዚ 
ንመጀመሪያ አብ ፕሩሲያ /ጀርመን/ ዝተረአየ ስለዝኾነ ናይ ፕሩሲያ አገባብ ቡርዧ ወያነ ይበሃል። 
 
እቲ ካልአይ አግባብ ጨሪሱ ነቲ መስፍናዊ ስርዓት ዝነቅል መሬት ብመንግስቲ ክህገር ዝገብር ብቐጥታ ድማ ርእሰማላዊ 
ዝምድና እቶት አብ ሕርሻ ዝፈጥር ብወያነ ዝካየድ እዩ። እዚ ንመጀመሪያ ጊዜ አብ አሜሪካ ዝተረአየ ብምዃኑ ናይ አሜሪካ 
አግባብ ቡርዧ ወያነ ይበሃል። ነዞም ክልተ አግባብ ሌኒን አብ ናይ ገጸር ሕቶ ሩሲያ ፕሮግራሙ ንምንጻር አብ ዘውጸኦ ጽሑፍ 
ከምዚ ዝስዕብ የቕርቦ፣ 
 
“but there may be two forms of that development(bourgeois development). The survivals of serfdom may 
fall away either as a result of the transformation of landlord economy or as a result of the abolition the 
landlord latifundia i.e. either by reform or revolution. Bourgeois development may proceed by having big 
landlord economies at the head which will gradually become more and more bourgeois and gradually 
sabstitute bourgeois for feudal methods of exploitation. It may also proceed by having small peasant 
economies at the head which is a revolutionary way, will remove the “excresence” of the feudal latifundia 
from the social organism and then freely develop without them along the path of capitalist economy.” 
 
“ Those two paths of objectively possible bourgeois development we should call the prussian path and 
American path, respectively. In the first case feudal land lord economy, which condemns the peasants to 
decades of most harrowing expropriation and bondage, while at the same time a small minority Gross-
bauern(“big peasants”) arises. In the second case this is no landlord economy or else it is broken up by 
revolution, which confisicates and splits up the feudal estates. In that case the peasant predominates, 
becomes the sole agent of agriculture, and evolves into a capitalist farmer. In the first case the main 
content of the evolution is transformation of feudal bondage into servitude and capitalist exploitation on 
the land of feudal landlords- Junkers. In the second case the mainbackground is transformation of the 
patriarchal peasant into a bourdeois farmer.” P 25 /5 
 
እቲ ብምሽግሻግ ተጨጊኑ ናብ ርእሰማልነት ዝዓቢ ካብ ባላባታዊነት ናብ ቡርዧ ስርዓት ዝሰጋገር አግባብ አብዚ ዘለናዮ 
መዋእል ናይ ቢሮክራሲያዊ ርእሰማልነትን ሃጸይነትን ምዝመዛ ዘኸትል በብእዋኑ ነቲ ገባር እንዳዳኸመን እንዳድከየን ዝኸይድ 
እቲ ገባር መሬት ክረክብ ዕድል እንተረኺቡውን ውዒሉ ሓዲሩ መሬቱ ነቶም መሳፍንቲን ሃፋትም ገባራትን እንዳሸጠ ጥራሕ 
ኢዱ ዝተርፈሉ ከይዲ እዩ።  ሃጸይነት ምስ ደቂ ዓዲ መሳፍንቲ እንዳተሻረኸ ንገባራት ካብ ዝነበሮም ትሕዝቶ እንዳነቐለ /evict""
እንዳገበረ/ ገፋሕቲ መሬት ብመካይን ክሕረስ እንዳገበረ ገባራት ስራሕ ክስእኑን ክድርበዩን ዝገብርን ምህርቲ አፍርዮምውን 
ክወዳደሩ ስለዘይክእሉ እንዳደኸዩ ክኸዱ ዝገብርን ከይዲ እዩ። ስለዚ ብጥቕሚ ናይቲ ድኻ ገባር አንጻር ክንሪኢ ከለና ምሽግሻግ 
ወይ ጭገናዊ ለውጢ አብ ትሕዝቶ መሬት ገይርካ ናብ ቡርዧ ስርዓት ምስግጋር ዘይጠቅምን ዝጎድእን ስልዝኾነ ንጻረሮን 
ንነጽጎን። 
 
ካብዚ ብዝተረፈ ናይ መሳፍንነት ስርዓት ምጥፋእን ናይ ቡርዧ ስርዓት ምምጻእ ብክልልቲኡ አግባብ ማለት ብጭገናን ብወያነን 
ክመጽእ ዝኽእል ምዃኑ ተቐቢልናውን አየንኡ አግባብ ብዝበለጸ ንርእሰማልነት / ቡርዧ ስርዓት/ ክዓቢ መገዲ ይኸፍት ዝብል 
ምምላስ አገዳሲ እዩ። 
 
መሬት ብውልቀሰባት /ዓበይቲ መሳፍንትን ሃፋትምን/ ዝውነን እንተኾይኑ ርእሰማል አብ መሬት አዋፊሮም ክሰርሑ ዝደልዩ 
ሃፋትም ነቲ መሬት ኪራይ ክኸፍሉ ይግደዱ እዮም። መሬት ብተፈጥሮ ውሱን ስለዝኾነ  እሞ ተታሒዙውን ስለዝጸንሐ ዝኾነ 
ርእሰማላዊ ገንዘብ አዋፊሩ አብ `ነጻ` ዝበሃል መሬት ክሰርሕ አይኽእልን። እቲ መሬት ብሞኖፖል ተወኒኑ ስለዘሎ ነቲ መሬት 
ኪራይ ክኸፍል ይግደድ እቲ ርእሰማላዊ ብዘእትዎ ካፒታል አንጻር ማእኸላይ መኽሰብ ይረክብ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ነቲ 
በዓል መሬት ዝኽፈል ኪራይ አሎ እቲ አብ ሕርሻ ዝርከብ ፍርያት አብ ማእከላይ መኽሰብ /average"rate"of"profit/ ንላዕሊ 
ስለዘይረክብ እቲ ካብ ማእከላይ መኽሰብ ንላዕሊ ዝኾነ እቶት ናብቲ በዓል መሬት ከም ኪራይ ክረክብ ስልዝገብር እዩ። እዚ 
ዝኾነሉ ድማ መሬት ከምድሌትካ ክተግፍሕ ስለዘይትኽእል ብሞኖፖል ስለተትሓዘን አብ ሕርሻ ዝዋፈር ካፒታል ምስቲ አብ 
ኢንዱስትሪን ንግደን ዝዋፈር ካፒታል ተደሚሩ ብሓባር ማእከላይ መኽሰብ አብ ክንዲ ዝትመነሉ ንበይኑ ክትመነሉን እሞ በቲ 
ዝተሓተ ፍርያማነት ዘለዎ መሬት ክትመንን ዝግበር። እዚ ድማ ካፒታል ናብ ዝደለዮ ጨንፈር /ኢንዱስትሪ፣ ሕርሻ፣ ንግዲ/ 
ተዋፊሩ እንዳተወዳደረ ርእሰማልነት ክዓብን መሳርሒ እቶት ክመሓየሽ ከይገብር ዝዓግት ስለዝኾነ እዩ አብ ቡርዧ ስርዓትውን 
እንተኾነ ሞኖፖላዊ ትሕዝቶ መሬት ናይ ምዕባለ ዕንቅፋት ዝኸውን። ስለዚ መሬት ብመንግስቲ ተሃጊሩ ንርእሰማላውያን 



እንዳካረየ ክሰርሑ እንተገይሩ ንነዊሕ ጊዜ ናይ ምሕራስ ዕድል ስለዝህልዎም ካፒታሎም አዋፊሮም ዝበለጸ መኽሰብ 
/differential"rent/"ክረኽቡ ስለዝኽእሉ ይተባብዑ እዮም ብኡ መጠንውን ሕርሻ ቀልጢፉ ናብ ር/ማላዊ ዝምድና ክዓቢ 
ይገብሮ። መሬት ብምህጋር ናይ መሬት ኪራይ አይተርፍን ናብ መንግስቲ ይአቱ እዩ እቲ ካብ ካፒታል ብምውፋር ዝርከብ 
ምህርታምነትን መኽሰብን ግን ከምቲ መሬት ብመሳፍንቲ ሞኖፖላውያን /junker"burgeois/"ተትሒዙ ኩንትራት ብዝተወደአ 
ቁጽሪ ዝሕደግ አይኸውንን። ስለዚ ናይ መሬት ምህጋር ነቲ ርእሰማላዊ ካፒታል ብዘውፈሮ መጠን መኽሰብ /differential"
rent/"ክረክብ ከገብሮ ከሎ ናይ መሬት ኪራይ /absolute"rent/"ግን ናብ መንግስቲ ክኣቱ ይገብር። እዚ ከይዲ ንርእሰማልነት 
ከተባብዕ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ንመስፍናዊ ትሕዝቶ ጨሪሱ ዝድምስስ ይኸውን አሎ። ስለዚ ናይ መሬት ምህጋር አብ 
ቡርዧ ስርዓትውን በዚ ኢኮኖሚያዊ ተርኡ ክረአ ዘለዎን አገዳስን እዩ። ብናይ ለኒን አገላልጻ፣ 
 

“consquently the concept of nationalization of land interms of economic reality is a category of 
commodity and capitalist society “ p76  /6 

 
ናይ መሬት ምህጋር ሕቶ አብ ቡርዧ ስርዓት አብ ክሊ ሸቐጥ ክረአ ዘለዎን ምህጋር ማለት ድማ ነቲ ካፒታል ብምውፋር ክርከብ 
ዝከአል ትርፊ እቶት /differential"rent/"ካብ ናይ መሳፍንቲ ወይ ውልቀወነንቲ መሬት ነጻ ገይሩ ነቲ ርእሰማላዊ ክአቱ 
/ክበጽሖ/ ዝገብር እዩ። እዚ ናይ መሬት ምህጋር ናይ መሬት ኪራይ/differential"rent/"ከምኡውን ጠቕላላ ኪራይ/absolute"
rent/"የጥፈኦም ማለት አይኮነን ምስ ምውፋር ካፒታል ዝኸይድ አካል ናይ ቡርዧ ሕርሻ ስርዕት እዩ። መሬት ብመንግስቲ 
እንተተሃጊሩ ግን ክጥቀመሉ ንዝደሊ ርእሰማላዊ አካል በዝሑ ክዓቢ ወይ ክንእስ ይኽእል እምበር ክራይ የኽፍሎ እዩ። ስለዚ 
ናይ መሬት ምህጋር አብ ቡርዧ ስርዓት ዘምጽኦ ለውጢ እንተሃለወ እቲ differential"rent"እቶም ወነንቲት መሬት ዝወስድዎ 
ዝነበሩ ነቶም ርእሰማላውያን ክኸውን ምግባርን እቲ absolute"rent"ድማ ናብ መንግስቲ ክኣቱ ብምግባር ንባላባታዊ ስርዓት 
ካብ ስሩ ዝብርቁቖ ምዃኑ እዩ። ብናይ ለኒን አበሃህላ ክንገልጾ እንተኾይኑ ከምዚ ዝስዕብ ይብል፣ 
 
“Thus, the question of the nationalization of the land in capitalist society falls into essentially distinct parts 
the question of differential rent and that of absolute rent. Nationalization changes the owner of the former, 
and undermines the very existence of the later. Hence, on the one hand, nationalization is a partial reform 
within the limits of capitalism( a change of owners of a part of surplus value), and on the other hand, it 
abolishes the monopoly which hinders the development of capitalism as a whole.” P79  /7 
 
መሬት ምህጋር አብ ቡርዧ ስርዓት ነቲ ናይ ርእሰማልነት ምዕባለ ዘሳልጥ ምዃኑ ርኢና ። በቲ ካልእ ገጽ ግን እዚ ምህጋር ናይ 
መሬት ነቲ ድኻ ገባር ይጠቕሞዶ ዝብል ምርኣይ አገዳሲ ይኸውን። ርእሰማልነት ብተፈጥርኡ ናይ ካፒታል ውድድር ስለዝኾነ 
አብ ሕርሻ ዝግበር ውድድርውን ውዒሉ ሓዲሩ እቶም ውሑዳትን ዕዉታትን ዝኾኑ ርእሰማላውያን ዝበዝሕ መሬት 
እንዳተቖጻጸርዎ ነቶም ዝደኸሙን ድኻታት ገባራትን እንዳደኸዩ ክወድቁ ዝገብር ነቲ ዝበዝሕ ድማ ብደሞዝ ዝሽቅል ሓረስታይ 
ወይ ካብ ማሕረስ እንዳነቐሎ ናብ ፋብሪካታት ክኸይድ ወይ ስራሕ አልቦ እንዳገበሮ ዝኸይድ ጉዕዞ እዩ። ስለዚ ምህጋር ናይ 
መሬት አብ ትሕቲ ቡርዧ ስርዓት ኮይኑ ንድኻ ገባር ዝጠቅም አይኮነን። 
 
ካልእ ክለዓል ዝኽእል ሕቶ አብ ቡርዧ ስርዓት መሬት ተሃጊሩ ንኹሉ ገባር ብማዕረ ክምቀል እንተተገበረኸ ዝብል እዩ። እዚ 
መሬት ብመንግስቲ ተወኒኑ ናይ ምሻጥ ዕድል እውን ዝኽልክል ከም ናይ ደርጊ ዓይነት መቐሎ መሬት ምዃኑ እዩ። ከምዚ 
ዓይነት ናይ መሬት ትሕዝቶ ንክኸውን ዝገብር አግባብ ከምዘሎ ካብ ናይ ቻይና ተመክሮ ንምርዳኣ ይከኣል። አብ ቻይና ናይ 
ውልቀ ገባራት ናይ መሬት ዶብ ጠፊኡ ኩሉ መሬት በቲ ሓረስታይ ሕ/ሰብ ተወኒኑ እቲ ገባር ብዝሰርሖ ጉልበትን ዝረኽቦ 
እቶትን መጠን ክኽፈል ዝኽእለሉ ደርጃ ክበጽሕ ከምዝኽእል ንርኢ። ነዚ ናይ ሓበራዊ ሕርሻ ምምሕዳር ምስቲ  ናይ መንግስቲ 
ቢሮክራሲ ክወሃሃድ ብምግባር ድማ እቲ ሕርሻ አካል ናይ መንግስታዊ ቡርዧ ክኸውን ይኽእል። እዚ ከይዲ ናይ ቻይና ሕርሻ 
ናብ ርእሰማላዊ ትሕዝትኡ ቀልጢፉ ክዓብን መካናይዝድ ክኸውንን ገይሩ። ምስ ተመሳሳሊ ደርጃ ናይ ሕርሻ ዝነበረን ካልኦት 
ዘይማዕበላ ሃገራት ከምኒ ህንዲ ክወዳደር ከሎ ብጣዕሚ ስሉጥ ምዃኑ ንርኢ። ደርጊውን በዚ ሕጂ አውጂዎ ዘሎ ናይ መሬት 
መቐሎ በቲ ናይ ቻይና አግባብ ክኸይድ እንተኺኢሉ ሕርሻ ናብ መንግስታዊ ቡርዧ ትሕዝቶ ክቕይሮ ይኽእል። ነዚ ደርጃ 
ክበጽሕ ደርጊ፣ 

ሀ/ አብ ዓርሰ ምኽአል ዝተደረኸ ካብ ሃጸይነት ነጻ ዝኾነ ኢኮኖሚ ክሃንጽ አለዎ 
ለ/ ንሕርሻ ዘተባብዕ ምዕቡል ኢንዱስትሪን ካፒታልን የድልዮ። 

ቻይና ተሪር ጸረ ሃጸይነትን ዓርስኻ ምኽአልን መስመር ሒዞም ስለተጉዓዙን ናይ ዴሳዊት ሩሲያ ኢኮኖሚያውን ተክኖሎጂካውን 
ሓገዛት ተደሚሩ ሕርሻ ከማዕብሉ ክኢሎም ደርጊ ግን ነዞም ክልተ ነገር ከማልእ ኣይክእልን። ኢኮኖሚ ናይ ደርጊ ናይ ሩሲያ 
ዴሰሃጸይነት ጽግዕተኛ ኮይኑ ዓርሱ ዘይከአለ ብናይ ሩሲያ ምዝመዛ እንዳተደቖሰ ዝኸይድ ቅዩድ ኢኮኖሚ እዩ። ደርጊ ጸረ 
መስፍንነት እምበር ጸረ ሃጸይነት አይኮነን። ካብዚ ዝነቐለ ሕርሻ ክሕገዝን ከተባባዕንስ ይትረፍ ካብቲ ዝነበሮውን ምስ ሃጸይነት 



ብምዝማድ እንዳተዳኸመ ክኸይድ ግድናት እዩ። ደርጊ ምስ ሃጽያዊ ሩሲያ ዘለዎ ኢኮኖሚያዊ ዝምድና አብ ማዕርነት ዘይኮነስ 
አብ ምዝመዛ ዝተደረኸ ስለዝኾነ ናይ ደርጊ ኢኮኖሚ /አብ ኢንዱስትሪ፣ ሕርሻ፣ ንግዲ/ እንዳንቆልቆለ ክኸይድ ይግደድ። ከምቲ 
ቻይና ካብ ዴሳዊት ሩሲያ ዝረኸበቶ ምዝመዛ ዘይብሉን ገዚፍን ሓገዝ ደርጊ ሕዚ ክረክብ አይኽእልን። 
 
በቲ ካልእ መልክዑ ናይ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ብጣዕሚ ድኹም ሓፈሻዊ ኢኮኖሚውን ትሑት ስለዝኾነ ንሕርሻ ደጋፊ ዝኾውን 
ካፒታል ካብ ውሽጢ ዓዲ ብቐሊሉ ዝርከብ አይኮነን። ብሓፈሽኡ ናይ ደርጊ ውሽጣዊ ኢኮኖሚ ይኹን ምስ ሃጸይነት ዘለዎ 
ዝምድና ነቲ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ክድግፍ ዝኽእል  ካፒታል ወይ ድማ ንነዊሕ እዋን ናይ ሕርሻ ጨንፈር ከይተመዝመዘ 
ክጸንሐሉ ዝኻል ኩነታት የለን። ብፍላይ ድማ ምስ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላዋትን ቃልስታትን ተደሚሩ ነቲ ናይ 
ሕርሻ ጨንፈር ናይ ምምዝማዝ ከይዲ ዝገደደ ክኸውን ገይርዎ አሎ። ነዚ እዩ ደርጊ ሃንደፍደፍ እንዳበለ ሓንሳብ እኽሊ ናብ 
ጎተራ ብምባል ንገባር ዝጎድእ ናይ ዕዳጋ ተመን ዝገብር። ሓንሳብውን ገባር ከይአመነሉ ብግዲ ተራድአዊ ሕርሻ ክምስርት ፈቲኑ 
ዝወድቕ ዘሎ። 
 
ደርጊ ብመሰረታዊ ጠባዩን ወድዓዊ ኩነታትን ንሕርሻ ብተራድኦ ገይሩ ናብ መንግስታዊ ርእሰማላዊ ትሕዝቶ ከሰጋግሮ 
አይኽእልን። ስለዚ ናይ ሕርሻ ኩነታትን ዝምድናን ከምቲ ዘለዎ ክቕጽል ክግደድ እዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ድኻ ናይ አቡዑርን 
ዘርእን መሳርሒ እቶትን ስለዝጽገም መሬቱ ነቲ ሃፍታም ከውፍሮ ይግደድ። ብአዋጅ መሬት ክሽየጥ ክልወጥ ከይተፈቐደ  
ብትውፍርቲ ዝምድና ጥራሕ እቲ ሃፍታም ገፊሕ መሬት ክሓርስ ዕድል ይረክብ እቲ ድኻ ድማ መነባብርኡ ብዝገደደ 
እንዳተዳኸመ ይኸይድ። ኣዚ ከይዲዚ እቱ ዝነበረ መስፍናዊ ዝምድና አብ ሞንጎ ሃፍታምን ድኻ ገባርንውን ክቕጽል ይገብር። 
ር/ማላዊ ሕርሻ ከይዓቢ ናይ መሬት ምሻጥ ስለዝኸልከለ ሰብ ካፒታል ኣግፊሖም ከይሓርሱን ዘበናዊ መሳርሒ ከይጥቀሙን 
ገይሩ አሎ። አጠቓሊልካ እንትረአ ናይ ደርጊ ዓይነት ናይ መሬት መቐሎ አዋጅ ንመስፍናዊ ዝምድና ጨሪሱ ዘይድምስስን 
ርእሰማላዊ ሕርሻ ከይዓቢ ዘዐንቅፍን መድሓርሓሪ ፖሊሲ እዩ። 
 
ካብዚ ኩሉ ክንርድኦ ንኽእል ምህጋርን ማዕሮ መቐሎ መሬትን ከም ሓሳባት መጠን ካብ ስርዓት ነጺልካ እንተሪኢኻዮም ምንም 
ትርጉም ክህልዎም አይኽእልን። እዞም ሓሳባት ምስቲ ዝፍጠር ስርዓት ኣዛሚድካ ዘለዎም ጥቕምን ጉድአትን ከምቲ ዝረኣናዮ 
ምምርማር አገዳሲ እዩ። እዞም ሓሳባት ነቲ ሓፋሽ ድኻ ገባር ክጠቕምዎ ዝኽእሉ እቲ ወያነ ብናይ ሸቃላይ መሪሕነት ናይ ገባር 
ዓንዲ ሕቖነት ዝካየድ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ እንተኾይኑ ብኡ አቢሉ ድማ ናብ ዴስነት እንተተሰጋጊሩን እዩ። ስለዚ ናይ 
መሬት ፖሊሲና ቅኑዕን ትኽክለኛን ዝገብሮ ናይ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ፖለቲካዊ መስመር ብምኽታልንውን እዩ። 
ፖለቲካዊ መስመርና አብ ናይ ማ.ገ.ብ.ትን ብየካቲት 1968ዓም ዝወጸ ፕሮግራምን ተነጺሩ ተቐሚጡ ነይሩ። አብ ክልቲኡ ናይ 
ማኦ ሓዱሽ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ክልሰሓሳብ ይኽተል ምንባሩ ጌጋ ኮይኑ ሓፈሻዊ አንፈቱን አመራርሓኡን ግን ናብ ዴስነት 
ዝእምት ምዃኑ ብዝዓበየ ትኽክል ነይሩ። ካብዚ ብዝተረፈ ግን ድሕሪ ናይ ማኦ ሓዱሽ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ምንጻግን ንጹር ናይ 
ዲሞክራሲያዊ ወያነ ምሓዝን(ካብ 1973ዓም) ናይ መሬት ፖሊሲና ንጥቕሚ ሓፋሽ ዘገልግል ምዃኑ አየካትዕን። 
 
መዘኻኸሪ፣ አብ ስግግር ናብ ዴስነትን አብ ዴስነትን ዝህሉ ናይ ሕርሻ ፖሊሲና አብ ስግግርን ዴስነትን ክፍሊ l"ን ll"
ብመስከረም 1975ዓም ዝወጸ ምጽሄትና ብዝርዝር ቀሪቡ ስለዘሎ ንዕኡ ምርአይ ይከኣል እዩ። 
 
ክሳብ ሕዚ ናይ መሬት ምህጋር አብ ቡርዧ ይኹን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ንመስፍንነት ካብ ሱሩ ዝብርቑቖ ምዃኑ ከም 
ፖሊሲ ምውሳዱ ድማ ትኽክለኛ ምዃኑ ርኢና። ካልእ አብ ርእሲ ምህጋር ማዕረ መቐሎ መሬት አብ ትሕቲ ቡርዧ ስርዓት 
እንተኾይኑ ንምዕባለ ርእሰማልነት ዝዓግትን ናይ መስፍናዊ ዝምድና አብ ሞንጎ ሃፍታም ገባርን ድኻ ገባርን ክጸንሕ ዕድል 
ዝኸፍትን ከም ፖሊሲ መጠንውን አብቲ ስርዓት ዘላቕነት ክህልዎ ከምዘይኽእልን ርኢና። ምህጋርን ማዕረ መቐሎ መሬትን 
ክልቲኦም ነቲ ድኻን ማኣከላይን ገባር ጠቒሙ ነቲ ስርዓትውን ብዝቐልጠፈን ዝበለጸን መገዲ ናብ ዴስነት ክሰግር ዝገብሮ 
ብህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ጥራሕ ምዃኑ ርኢና። 
 
አብዚ ዝረአናዮ ትንተናታት ነተን አብ መጀመርያ አልዒልናየን ዝነበርና ሕቶታት ማለት፣ 

1. ንምንታይ ምሽግሻግ ወይም ጭገናዊ ናይ መሬት ለውጢ ነጺግናዮ? 
2. ንምንታይ መሬት ንኹሉ ብማዕረ ተመቓቒሉ ብውልቂ ክውነን ክልወጥ ክሽየጥ አይፈቅድን? ንዝብላ ሕቶታት ዝምልስ 

እዩ ነይሩ። 
 
ቀጺልና ነታ ሳልሰይቲ ሕቶ ‘ገባር ብደርቡ ብሕታዊ ጥሪት ክውንን ዝደሊ እዩ ነዚ ድልየቱ ዘየዕግብን መሬት በብእዋኑ 
ምስትኽኻል ስለዝግበር ንመሬት ክንክን ከይገብር ዘዕንቅፍዶ አይኮነን?’"ንዝብል ክምልስ ክፍትን እየ። 
 



ርግጽ ገባር ብደርባዊ ተፈጥርኡ መሬት ብብሕቱ ክውንን ይደሊ እዩ ብፍላይ አብ ሕ/ሰብና መሬት ኢኮኖሚያዊ ትሕዝቶ ጥራህ 
ዘኮነስ አብቲ ዓዲ ተወላድን ዘይተወላድን ምዃንካ ዘረጋግጽውን እዩ ነይሩ። ነዚ ስምዒታት ነጺጉ ምህጋር ክቕበል ብርቱዕ 
ፖለቲካዊ ጻዕሪ ዘድልዮ እዩ። ብክልሰሓሳብ ደረጃ መሬት ምህጋር ንመስፍናዊ ስርዓት ካብ ስሩ ዝብርቑቖ ምዃኑ ከምቲ ንሕና 
ብስነሓሳብ ዝበጻሕናዮ እቲ ገባር ክርድኦ አይኽእልን። ዝተፈላለዩ ቡርዧ ውድባት በቲ ስምዒቱ ተበሊጾም ከደናግርዎ ይኽእሉ 
እዮም። መሬት እንተዘይተሃጊሩ ውዒሉ ሓዲሩ ከምዝጉዳኣን ንውሱናት መሳፍንትን ሃፋትምን እንዳጠቐመ ዝበዝሕ ገባር ግን 
እንዳደኸየ ከምዝኸይድን ብብርቱዕ ፖለቲካዊ ጻዕርን ቃልስን ባዕሉውን ብተሞክሮ እንዳተማህረ ክርድኦ ይኽእል እዩ። 
ብተወሳኺ እቲ ዝበዝሕ ገባር መሬት ዘይነበሮ ወይ እንተነበሮውን ብጣዕሚ ዝነአሰ ትሕዝቶ ስለዝነበሮ መሬት ተሃጊሩ ካብቲ 
ዝነበሮ ዝበለጸ ስለዝጥቀም ናይ ብብሕቲ ምውናን ድሌትኳ እንተሃለዎ ንምህጋር ግን ተሪሩ ዝቃወም አይኸውንን። ናይ መሬት 
ምህጋር አብትሕቲ ቕኑዕ ስርዓት/ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ ወይ አብትሕቲ ዴስነት/ ነቲ ገባር ብግብሪ ስለዝጠቕሞ እንዳደገፎ 
ዝኸይድ ፖሊሲ እዩ። አብ ወያነና መሬት ከይህገር ብድኻታትን ማእከለዎትን ገባራት ዘጋጠመን ዕንቅፋት ብዙሕ አይኮነን። 
 
እቲ ካልኣይ  ሕቶ መሬት በብእዋኑ ዝምቀል እንተኾይኑ ገባር ንመሬት እቲ ዝግባእ ክንክን ከይገብር አየዕንቅፍንዶ ዝብል እቲ 
ንገባር ዝጠቅም ናይ መሬት ፖሊሲ መሬት ምህጋርን ብማዕረ ክምቀልን ምዃኑ እንተተቐቢልና እቲ ካብዚ ፖሊሲ ክመጽእ 
ዝኻል ጎናዊ አሉታዊ ሳዕቤናት ክፍትሕሉ ዝኽእሉ መንገድታት ምድላይ፣ እንተዘይተፈቲሖም ድማ ሳዕቤኖም ምቕባል እዩ 
ክኸውን እምበር ነቲ መሰረታዊ ፖሊሲና ዝቕይር አይኮነን። መሬት በብእውኑ ዝስተኻኸል እንተኾይኑ እቲ ገባር ንመሬት 
ክገብሮ ዝግባእ ክንክን ክቕንስ ይኽእል እዩ። ነዚ ሳዕቤን ንምክልኻልን ገባር ብዝበለጸ መሬቱ ክከናኸንን ዘተባብዑ ስሪታት አብ 
ናይ መሬት ፖሊሲና አውጺእና ኢና። አብ ‘ናይ ወረዳ ስሪት’"ዝብል መምርሒ ናይ መሬት ክንክን ዘተባብዑ ስሪታት እዞም 
ዝስዕቡ አለው ገጽ 9- 15, 
 

- በዓል ጽግኢ መሬት ንኻልእ እንተተገሚዱ ፍርቂ ዘርኡን ስርሑን በሊዑ ይለቅቕ 
- ይጸጋእ አይጸጋእ መሬት ዝደኮዖ ከምጽግኢ ፍርቂ ይረክብ። ብደንቢ ዘይተደኮዐ እንተኾይኑ ብደያኑ ተራእዩ ከምጽግኢ 

አይቑጸርን 
- ሽምብራን አብ ጽግኢ ዝተዘርአ ሳዕሳዕን ከም ጽግኢ ይቑጸር 
- ጸጊኡ ዝሞተ ጽግኡ ክበልዕ ይኽእል እዩ። 
- ተኽሊ ናብ በዓል ተኽሊ ናብ ካልእ እንተተገሚዱ ግምቱ ይረክብ 
- በዓል ጡጥ ንክልተ ዓመት ፈፍርቂ ይበልዕ አብ 3ይ ዓመት በዓል ጡጥ ግራት ይለቅቕ 
- አብ ናይ ድሕሪ ቤት ዘሎ ኦም ንበዓል ዋና ይኸውን እታ ኦም ንካልእ እንተተገሚዳ እሞ ንገዛ መስርሒ ትበቅዕ 

እንተኾይና ግምት ንበዓል ዋና ይወሃብ። 
 
 እዞም ስሪታት አብ ዝተዓደሎ መሬት ክሰርሕን ከልምዕን ንምትብባዕ ናይ መሬት መቐሎ/ምስትኽኻል አብ ዝግበረሉ እዋን 
ብቐዳምነት እታ ዘልመዓ መሬት ክትወሃቦ ብምግባርን ተቖሪሳ ወይ ብሙሉአ ንካልእ ትዕደል እንተኾይና ድማ ናይ ጉልበቱ ዋጋ 
ክረክብ ዝግባእ እዩ። /8 
 
ብምጥቕላል እንትረአ ናይ መሬት ፖሊሲና ንናይ መሳፍንቲ ኢኮኖሚያዊ መሰረት ዝነበረ ትሕዝቶ ብምህጋር ንመስፍናዊ ስርዓት 
ካብ ስሩ ክንቀል ጌሩ። መሬት ዘይነበሮ ወይ ንኡሽተይ ትሕዝቶ ዝነበሮ ድኻ ገባር መሬት ክረክብ ጌሩ እዩ። ቅድሚ መሬት 
መቐሎን ድሕሪ መቐሎን ዝነበረ ናይ መሬት ትሕዝቶ ንምንጽጻር ክረድእ ዝኽእል ናይ አርባዕተ ዞባታት/እገላ፣ እንዳባጻሕማ፣ 
ተምቤን፣ ሳምረ / ከም አብነት ብሰደቓ ቀሪቡ አሎ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ናይ ሕዝቢ እንዳባጻሕማ፣ ተምቤን፣ ሳምረ፣ እገላ 
 
 

በዝሒ ገባር ገባር % ካብ 
ጠቕላላ 

      ግፍሒ   መሬት ማእኸላይ ትሕዝቶ መሬት 
 
    ንቤተሰብ ብጽምዲ 

   ብጽምዲ ካብ ጠቕላላ 
% 

ቕድሚ መሬት 
መቐሎ 

ድሕሪ መሬት 
መቐሎ 

መስፍን 1233 1,28 60964 11.85 49.4 5.3 
ሃፍታም 8283 8.58 136745 26.59 16.5 5.3 
ማእኸላይ 30137 31.2 162771 31.65 5,4 5.3 
ድኻ 37902 39.24 91666 17.82 2.4 5.3 
መሬት አልባ 18106 18.75 - - 0 5.3 
ቤተክህነት 918 - 60,657 11.79 -  
መንግስቲ - - 1,493 0.29 -  
 91,579 100 514,296 100   

 
ሰደቓ ቁ.ሰደቓ ቁ.ሰደቓ ቁ.ሰደቓ ቁ.4444    

- ካብ ናይ ውድብ አሃዛት እቲ ክርከብ ዝኸአለ ናይ አርባዕተ ዞባታት ከም አብነት ቀሪቡ አሎ። ካብዚ አሃዛት ከምንርደኦ 
50% ዝከውን ናይቲ መሬት ብመሳፍንትን ሃፋትምን ቤተክህነትን ዝውነን ከምዝነበረ እቲ ዝተረፈ ድማ 32% አቢሉ 
ብመእኸለዎት ገባራት 18% አቢሉ ድማ ብድኻታት ይውነን ከምዝነበረ ንርኢ። አብዘን ዞባታት መሳፍንትን ሃፋትምን 
10%፣ ማእኸለዎት ገባራት 31.2% ፣ ድኻታት 39.24%፣ መሬት ዘይነበሮም ድማ 18.75% ካብቲ ጠቕላላ 
ገባር/ቤተሰብ ከምዝነበሩ ንርኢ። 

- ካብዚ አሃዝ 58% ናይቲ ገባር ከምዝተጠቐመ 10% ከምዝተወቕዐ 31.2% ከምዘይተተንከፈ ንርዳእ። 
 
 

3.2 ፖሊሲና አብ ትውፍርትን ልፍንትንፖሊሲና አብ ትውፍርትን ልፍንትንፖሊሲና አብ ትውፍርትን ልፍንትንፖሊሲና አብ ትውፍርትን ልፍንትን 

 
ትውፍርቲ አብ መስፍናዊ ስርዓት ናይ ምዝመዛ ዝምድና ዘመልክት እዩ። እቲ መስፍን መሬትን ብዕራይን ብምውናኑ ነቲ ገባር 
ብርባዕ ወይ ፍርቂ ወይ ሲሶ/ ከከም ከባቢኡ/ ክሓርሰሉ ዝግበር፣ ድኻ ገባር ዝምዝመዘሉ ዝምድና እዩ። 
 
እዚ ናይ ትውፍርቲ ዝምድና ድሕሪ መቐሎ መሬትውን ይረአ አሎ። ሕዚውን መሬት ወይ ብዕራይ ንልፍንቲ ሂብካ ናይ ካልእ 
ገባር ጉልበት ምምዝማዝ አሎ። እዚ ናይ ትውፍርቲ ዝምድና ብክልተ አገባብ ይካየድ። እቲ ሓደ አገባብ ሃፍታም መስፍን ዘለዎ 
ትርፊ አብዑር ንዘይብሎም ድኻ ገባራት አለፊኑ ርባዕ/ ሲሶ/ ፍርቂ ዝካፈለሉ አግባብ ክኸውን ከሎ እቲ ካልአይ አግባብ ድማ 
መሬትን ብዕራይን ወይ መሬት ጥራሕ ዘለዎ ድኻ/ማእኸላይ ገባር ግን ባዕሉ ዘይሓርስ/ ከም ደቀንስትዮ/ ንበዓል ጉልበት ዝግበር 
ትውፍርቲ እዩ። ትውፍርቲ ንምንታይ ንፈቅድ? ካብዞም ዝስዕቡ ፖሊሲታትና ዝነቅል እዩ። 
 

1.1.1.1. ሕጽረት ናይ መሳርሕጽረት ናይ መሳርሕጽረት ናይ መሳርሕጽረት ናይ መሳርሒ እቶትሒ እቶትሒ እቶትሒ እቶት////    ብፍላይ አብዑርብፍላይ አብዑርብፍላይ አብዑርብፍላይ አብዑር////    
    
ካብቲ ቅድም ኢልና ዝረአናዮ አሃዛት አብ ሕብረተሰብና እቲ ድኻ ገባር ጽምዲ ብዕራይ ዘይብሉ እዩ። ካብቲ ናይ ዛና 
ጽንዓት ድኻ ገባር ዝበሃል ብጠቕላልኡ መሬት ዘይብሉ ወይ ድማ ንኡሽተይ መሬትን ሓደ ብዕራይን፣ ሓደ ክልተ 
አጣል ዘለዎ እዩ። አብዚ ምድብ ዝጽብጸቡ ካብ ጠቕላላ ቤተሰብ ናይ ዛና 59% እዮም። /9 ። ወያነና በቲ ዘለዎ 
ዓቕሚ ነዞም ገባር እግሪ መትከሊ ዝኸውን አብዑር ከለቅሖም/ክህቦም አይከአለን። ብፖሊሲ ደርጃ አብ ህዝባዊ 
ዲሞክራሲያዊ ወያነ ንሃፍታም ገባር ናይ ምውቃዕ ዕላማ ስለዘይብሉ ትርፊ አብዑርን ካልእ መሳርሒ እቶት ክህግር 
አይኽእልን። ስለዚ እታ ነቲ ድኻ ክትጠቕም ትኽእል መማረጺት ግራቱ ነቲ በዓል ብዕራይ ብትውፍርቲ እንዳተወዓዓለ 
ክሓርስ ምግባር እዩ። ርግጽ እቲ ድኻ ገባር ክምዝመዝ ዝገብር እዩ፣ ካልእ መማረጺ ግን የለን። ትውፍርቲ ምኽልካል 
ማለት ዝብላዕ ቀሪብካ አይትብላዕ ማለት እዩ ዝኸውን። አብ ትውፍርቲ ዝህሉ ዝምድና/ውዕላት ነቲ ድኻ ብዘይጎድእ 
መገዲ ቁጽጽር ምግባር ይከአል እዩ። በዚ መልክዕ ክሳብ ሕዚ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ የለን፣ ከም ድኽመት ክረአ ዘለዎ 
ክኾን እዩ። አብ ትውፍርቲ ዝረአ ዝምድናታት/ውዕላት ጸኒሕና ክንሪኦ ኢና። ካብዚ ወጻኢ ግን አብ መጀመሪያ እዋን 
መሳፍንትን ሃፍታም ገባራትን ናይ መሬት መቐሎ ብምጽራር አብዑሮም ነቲ ድኻ ክላፈን ከልኪሎም ነይሮም። እዚ 



ግን ብጽዕንቶን ብአስተምህሮን ክፍታሕ ተኻኢሉ። ብጥቕሚ አንጻር ድማ እቲ ሃፍታም ገባር ስለዝረብሐሉ ይቕበሎ 
እዩ። 
 

2.2.2.2. አብ ሃፍታም ገባር ዘአብ ሃፍታም ገባር ዘአብ ሃፍታም ገባር ዘአብ ሃፍታም ገባር ዘለለለለና ፖሊሲና ፖሊሲና ፖሊሲና ፖሊሲ    
    
አብ እዋን ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ እቶም ዝውቅዑ ቀንዲ ጸላእቲ መስፍንነትን ሃጸይነትን ቢሮክራሲያዊ 
ርእሰማልነትን ኮይኖም ሃፍታም ገባራትን ቡርዧን ግን ደገፍቲ ናይቲ ወያነ ስለዝኾኑን እቲ ወያነውን አንጻር ኩሉ 
ዓይነት ናይ ካፒታል ምዝመዛ ስለዘይኮነ ዝግባእ ቁጽጽር እንዳተገበረ ካፒታሎም ከዋፍሩን ናይ ካልእ ጉልበት ክቖጽሩን 
ይኽእሉ እዮም። 
 
ብየካቲት 1968ዓም ዝወጸ ናይ መጀመሪያ ፕሮግራምና ብዛዕባ ሃፍታም ገባርን ሃገራዊ ቡርዧን ዘለና ቅዋም አነጺሩ 
ዘቐምጥ አይነበረን። አብቲ ፕሮግራም ንባዕሉ ናይ ዲሞክራሲያዊ ወያነን ናይ ዴሳዊ ወያነን ፕሮግራማት አደባሊቑ 
ስለዝሓዘ መሳርሒ እቶትን ርእሰማላዊ እቶትን አብ ትሕቲ ሕ/ሰብአዊ ቁጽጽር ኮይኑ ካብ ምዝመዛ ነጻ ዝኾነ ኢኮኖሚ 
ምህናጽን ዕላምኡን ምዃኑ ይገልጽ እዩ። /10  አብ ናይ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ፕሮግራምውን እንተኾነ እቲ አብ 
ሞንጎ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነን ዴሳዊ ወያነን ዘሎ ደረት አነጺሩ አየቐመጠን፣ ስትራተጂኡ ዴስነት ምዃኑ ይገልጽ 
እዩ። አብዚ ፕሮግራም ብዛዕባ ርእሰማላውያን ቁጽጽር እንዳተገበረሎም ርእሰማሎም/ካፒታሎም ከዋፍሩ ምትብባዕ 
ዝገብር ምዃኑ ይገልጽ፣ ብዛዕባ አብ ገጸር ድማ ገባራት ማሕበራዊ ሕርሻ ከቑሙ ምትብባዕን ሓገዝን ከምዝግበር 
ይገልጽ። /11 እቲ ናይ ቀዳማይ ጉባኤ ፕሮግራም ንርእሰማል ክዋፈር ምፍቃድን ማሕበራዊ ሕርሻ ምቛምን ክልቲኡ 
ሓዋዊሱ አብ ክሊ ዴስነት ኮይንካ ዝግበር እዩ ኢሉ ስልዘቐምጥ ንሃፍታም ገባራትን ርእሰማላውያንን ዝምልከት 
ዝነበረና ፖሊሲ ጉጉይ ነይሩ። ፕሮግራምና ከምዚ እንዳሃለወ አብ ግብራዊ ምንቅስቕስና ግን ንሃፍታም ገባርን 
ርእሰማላውያንን ዝወቅዕ አሰራርሓ አይነበረን። ርግጽ አብ አስተምህሮና ተሪርና አብ ኩሉ መድረኽ ንወቕዖም 
ስለዝነበርና ክፈርሑ ይገብሮም ነይሩ እዩ። ብድሕሪ 1ይ ጉባኤና ናይ ማኦ ሕዱሽ ዲሞክራሲያዊ መስመራት ጉጉይነትን 
ናይ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ መስመራት ንምንጻር ዝወጸ ጽሑፍን ብዛዕባ ኢኮኖሚያዊ መምርሒ ህወሓት ዝወጸ 
ጽሑፍን አብ ሃፍታም ገባርን ርእሰማላውያንን ዝህልወና ፖሊሲ ነጺሩ ቀሪቡ አሎ። 
 
አብ ናይ እምብኮ አኼባ ማ/ኮሚቴ 1973ዓም ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ ህወሓት አብ ምንጻር አብ እዋን ቃልስና ወይ 
ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ወያነ እንዳተኻየደ ተራድአዊ  ሕርሻ ንምቛም ዘይከአል ምዃኑ በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት 
ተገሊጹ፣ 
 
ሀ/ ናይ ተራድኦታት ምምስራት ነቲ ሃፍታም ገባር ጥቕሚ ብቐጥታ ስለዝወቅዕ ሃፍታም ገባር ድማ አብ እዋን ህዝባዊ 
ዲሞክራሲያዊ ወያነ ክውቃዕ ስለዘይብሉ ተራደኦታት አብ እዋን ቃልሲ ንምክያድ አይከአልን። 
 
ለ/ ተራድኦታት ዕውታት ኮይኖም ሸተኦም ክወቕዑ ናይ ሕርሻ መኻይን ክህሉ ምግባር ወሳኒ ብምዃኑ ብዘይ ምዕቡል 
መሳርሒ እቶት ናይ ሕርሻ ምህርቲ ክዓቢ ስለዘይኽእል እቲ ገባር ብተራድኦ ምውዳቡ ካብቲ ብልፍንቲ ምውዳቡ 
ዝተፈለየ/ዝሓሸ ናይ ምህርቲ ለውጢ ዘየምጽአሉ ስለዝኸውን ክጅመርኳ እንተኸአለ እቲ ገባር ዘይድግፎን ዘላቕነት 
ዘይህልዎን ይኸውን። ነቲ ቴክኒካዊ ኩነታት ናይ ሕርሻ ምምሕያሽ እቲ ገባር ብባዕሉ ዓቕሚ ጥራሕ ከካይዶ 
ስለዘይኽእል ናይ መንግስቲ ናይ ካፒታልን መሳርሒ እቶትን ክኢላታትን ሓገዝ የድልዮ። ነዚታት ንምምላእ ዘድሊ 
ቅድመ ምድላዋት ከይገበርካ ተራድኦታት ምምስራት ዘይትኽክለኛን እቲ ገባር ፈቲኑ ክወድቕን ተራድኦ ክጸልእን 
ዝገብሮ ይኸውን። ስለዚ ብወገና አብ እዋን ቃልሲ እቲ ቴክኒካዊ ኩነታት ንምምላኣ ዘለና ዓቕሚ ትሑት እዩ። አብ ናይ 
ስግግር መደብናውን ንምምልኡ ቀሊል ጉዕዞ አይኸውንን። 
 
ብምጥቕላል አብ እዋን ቃልሲ እቲ ዝህሉ ውዳበ ብልፍንቲ ደርጃ ኮይኑ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ልፍንታዊ ውደባ ክኸይድ 
ይኽእል እዚ ድማ ብናይ ደርብታት አሰላልፋ ንሃፍታም ገባር ዘይወቅዕ ይኸውን ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን አብ 
እዋን ስግግር ክሳብ እቲ ዘድሊ ቴክኒካዊ ምድላዋት ዝግበር ልፍንታዊ ውዳበ ዝቕጽለሉ ኩነታት አሎ። 
 
ሐ/ አብ ደቀንስትዮ ሕቶን ሕ/ሰብ ክጸሮም ዝግባእ አካላት ዘለና ፖሊሲ መሬት ክውፈር ዕድል ዝኸፍት ሓደ ምኽንያት 
እዩ። አብ መሬት መቐሎ ፖሊሲና ጉልበቶም ተጠቒሞም ክሓርሱ ንዘይኽእሉ አካላት ሕ/ሰብ መሬት ክረኽቡ 
ስለዝተገበረ መሬት ንክውፈር ሓደ ምኽንያት  እዩ። አብ ዝሓለፈ ስርዓት ግቡእ መሰል ዘይረኽባ ዝነበራ ደቂአንስትዮ 
አብ ናይ መሬት መቐሎና ምስ ደቂተባዕትዮ ማዕረ ክምቀላ ጌሩ እዩ። ወያነና ናይ ደቂአንስትዮ ማዕርነት ብሙልእነት 
ዝረጋገጽ አብ ሕ/ሰበዊ ማእቶት እንተተኻፊለን ምዃኑ ይአምን። ናይ ጾታ ጸቕጢ ዋና መሰረቱ ደቂአንስትዮ ካብ 



ማእቶት ምንጻለንን አብ ሰብአይ ጽግዕተኛ ብምዃነን እዩ። ነዚ ናይ ደቂአንስትዮ ማዕርነት ብሙሉእነት ንምርግጋጽ 
ነዊሕ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ቃልሲ ዘድልዮኳ እንተኾነ አብዚ ዘለናዮ ናይ ወያነና መድረኽ መሬት ብማዕረ 
ክምቀላ ምግባር ዓብይ ስጉምቲ እዩ። ይኹንምበር ደቀንስትዮ ናይ ምሕራስ ልምዲ ስለዘይብለን በቲ ሕ/ሰብውን 
ጓለንስተይቲ እንተሓሪሳ ከም ነውሪ ስለዝውሰድ በዓልቲ ሓዳር እንተዘይኮይና አዋፊራ ክተሕርስ ትግደድ እያ። እዚ 
ትውፍርቲዚ ከምቲ መሳፍንቲ ገፊሕ መሬት ሒዞም ዘውፍርዎ ዝነበረ ሓደ አይኮነን፣ ከም ናይ ምዝመዛ ዝምድናውን 
ክረአ ዝግባእ ኣይኮነን። 
 
ካልእ ብሽምግልና ይኹን አካሎም ብምጉዳል ወይም ድኹማት ብምዃን ክሓርሱ ዘይኻሉ አለው። እዚኦም ከምዚኦም 
ዝበሉ አካላት እቲ ሕ/ሰብ ክሽከሞም ስለዘይክእል ዋላ ዘይሓርሱ እንተኾኑ አውፊሮም ክሓርሱ መሬት ክረኽቡ ተገይሩ 
እዩ። ብምጥቕላል አብ ወያነና ንትውፍርቲ ክንፈቅድ ዘገድዱ ወድዓዊ ኩነታት ከምዘለው ኢና ንርኢ ዘለና። አብዚ 
እዋን እቶም ዝውቱራት ሰለስተ ዓይነት ናይ ትውፍርቲ ዝምድና እዞም ዝስዕቡ እዮም፣ 
 
ሀ/ መሬት ንበዓል ጉልበትን ብዕራይን ምውፋር 
እዚ መሬት ረኺቦም ግን ባዕሎም ክሓርስዎ ዘይከአሉ ንበዓል ጉልበትን ብዕራይን መሬቶም አውፊሮም ዝተወሰነ እቶት 
ዝካፈሉሉ ዝምድና እዩ። መብዛሕትኡ ከምዚ ዘውፍራ ደቂ አንስትዮ፣ ዝደኸሙን አካለ ጎደሎን እዮም። ከም ከባቢኡን 
ዘሕልፍዎ ጉልበትን ዘርእን መጠን ዝተፈላለዩ ውዕላት ይገብሩ እዮም። ንአብነት እዞም ዝስዕቡ ውዕላት ክንርኢ ኢና፣ 
 
መሬት ጥራሕ ዘውፍሩ  አብ ደቡብ አብቲ ቆላታት በዓል መሬት ርባዕ ካብ እቶት ይረክብ። አብ ከባቢ ሳምረ ሲሶ ካብ 
እቶት ይረክብ። አብቲ ደጉዓታት ድማ ፍርቂ ካብ እቶት ይረክብ። አብ ከባቢ ዴስአ/ክልተ አውላዕሎ/ ሕሙሾ 
ይረክብ። አብ ከባብታት ማእከላይ ግንባር ርብዒ ወይ ሲሶ ይረክብ። 
 
እዚ ናይ አከፋፍላ አፈላላያት ክህሉ ዝገብርዎ ምኽንያታት አለው እዮም። እቲ መሬት ረጒድ እንተኾይኑ እቲ ዘውፍር 
ክሳብ ሲሶ ይወዓዓል። ካልእ ምክንያት ድማ ገፍሕን ጸብን ናይ መሬት አብቲ ውዕል ጽልዋ አለዎ። ገፊሕ መሬት 
እንተኾይኑ እቶም ዝወፍሩ ሃፋትም ከምድሌቶም ገፊሕ መሬት ስለዝረኽቡ ብርባዕ ካብ እቶት ክኽፈሉ ክወዓዓሉ 
ዕድል ይኸፍተሎም፣ ከም አብ ደቡብ አብ ቆላታት ከባቢ ማለት እዩ። እቲ መሬት ዝውፈር ዝጸበበ እንተኾይኑ ክሳብ 
ሲሶ ክኽፈሉ ይሓቱ። ካብኡ ንላዕሊ ብፍላይ አብዚ እዋን እንዳለመኑን መኽረሚ ዝኸውን ስንቂ ብልቓሕ ነቲ በዓል 
መሬት ክሳብ ምሃብ ዝኸድሉ ከባቢታት አሎ። ከም ከባቢ ዴስአ ገፊሕ መሬት ዘለዎን ባልዕ ናይ አራዊት ዝብዝሐሉን 
እቲ ውዕል ናብ ሕምሾ ክወርድ ይገብሮ። ካልእ እቲ በዓል መሬት ጉልበቱ እንተወሲኹ ፍርቂ ካብ እቶት ይወስድ። 
 
ለ/ መሬትን ብዕራይን  ንበዓል ጉልበት 
ከምዚ ዓይነት ትውፍርቲ እቲ ዝበዝሕ ብመሳፍንትን ሃፋትምን ዝግበር እዩ። ባዕልቶም አብ ዕዮ ስለዘይካፈሉ እቲ 
ዘለዎም መሬትን አብዕርን ንበዓል ጉልበት ብምውፋር አብ እቶት ዝካፈልሉ ዝምድና እዩ። አብዚ እዋን ማእኸላይ/ድኻ 
ገባር ኮይኖም ግን ባዕሎም ክሓርሱ ዘይኽእሉ /ደቂኣንስትዮ፣ ሽማግለታት፣ አካለ ጎደሎ/ የወፍሩ እዮም።እዚ ዝምድና 
ትውፍርቲ ከም ከባቢኡን ዘሐልፍካዮ ጉልበትን ዘርእን ዝተፈላለዩ ውዕላት አለው። 
 
ቃንጃ ብዕራይን በዓል ጉልበትን መላፍንቲ እዮም። እቲ በዓል ጉልበት አብቲ ቃንጃ ዝሓዘ በዓል መሬት ሓደ መዓልቲ 
ሰሪሑ ነቲ ቃንጃ ብዕራይ አብ ግራቱ ክልተ መዓልቲ ይጥቀመሉ። እዚ እቲ በዓል ጉልበት ቃንጃ ጥራሕ እንተሊዎ ምስ 
ካልእ ቃንጃ ዘለዎ ዝገብሮ ምልፋን እዩ።ከምዚ ዓይነት ዝምድና መብዛሕትኡ ጊዜ አብ ሞንጎ ድኻታት እዩ። ጽምዲ 
ወይ ካብኡ ንላዕሊ አብዕር ዘለውዎ ህፍታም/መስፍን ግን ሓረስታይ ርባዕ ቆጺሩ መሬት አወፊሩ ይጥቀመሎም። 
ሓረስታይ ርባዕ ማለት ካብቲ ዝሓረሶ እቶት ርባዕ ይረክብ ማለት እዩ። እዚ ሓረስታይ ርባዕ ሙሉእ ጊዚኡ አብትሕቲ 
እቲ ሃፍታም ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ይሰርሕ/መሳርሕ ምድላው፣ ምድዃዕ፣ ምሕጻር፣ ምሕራስ . . ./ 
እቲ ሃፍታም ምግቡ ይኽእሎ እዩ። እዚ ዝምድና ብገፊሑ ዝረአ እዩ። 
 

3.3.3.3. ብዕራይ ንበዓል ጉልበትን መሬትንብዕራይ ንበዓል ጉልበትን መሬትንብዕራይ ንበዓል ጉልበትን መሬትንብዕራይ ንበዓል ጉልበትን መሬትን    
 
እዚ ትርፊ ብዕራይ ዘለዎ ጉልበትን መሬትን ንዘለዎ ዘካርየሉ አግባብ እዩ። ትርፊ ብዕራይ ረኺቦም ዘውፍሩ መሳፍንት 
ሃፋትምን ብዝዓበየ ኮይኖም ማእኸለዎት ገባራትውን የካርዩ እዮም። እዚ ዝምድና ከም ከባቢኡ ዝተፈላለዩ ውዕላት 
አለውዎ። ከም አብነት አብ አድያቦ ንሓደ ጽምዲ ካብ ሓምለ ስጋብ ነሓሰ አብዘሎ ጊዜ ክሕረሰሉ 4 ኩንታል ኪራይ 
ይኸፍል። አብ ደቡብ ግን ንተመሳሳሊ ኪራይ ክልተ ክሳብ ክልተን ፈረቓን ኩንታል ይኸፍል። ከምዚ ዓይነት ዝምድና 
ብዙሕ ዝውቱር አይኮነን። 



  
እዞም ዝተፈላለዩ ውዑላት ከምቲ አብ ዝሓለፈ ስርዓት ዝነበርዎ እዮም። ብወገና ነቲ ድኻ  ገባር ብዝጠቅም አግባብ ክሳብ ሕዚ 
ዝገበርናዮ ለውጢ የለን። ንዕዮ ክብሪ ዝህብን ንድኻ ገባር ዘይጎድእን ናይ ምክፍፋል መጠን ክህሉ ምግባር ከምኡውን አብ ኩሉ 
ከባቢ ሓደ መልክዕ ክሕዝ ምግባርን ከድሊ እዩ። ድሕሪ መሬት መቐሎ ዝተረአየ ሓደ ለውጢ አሎ። አብ ዝሓለፈ ስርዓት እቲ 
ዝበዝሕ ናይ ትውፍርቲ ዝምድና  አብ ክሊ ርብዕን ሲሶን እዩ ነይሩ። ብድሕሪ መሬት መቐሎ ግን እቲ ዝበዝሕ ናይ ትውፍርቲ 
ዝምድና ፍርቂ እዩ። አብ ትውፍርቲ ሃብታም ገባር መሬት ጥራሕ ረኺቡ ናይ በዓል መሬት ጉልበት ከይውሰኸ ርባዕ ወይ ሲሶ 
ጥራሕ ክኸፍል እዩ ዝዳሎ። እቲ ድኻ ገባር ግን መሬት አውፊሩ ጉልበቱ ሓዊሱ ፍርቂ ክምቀል እዩ ዝደሊ። አብዝሓለፈ ስርዓት 
እቲ ዝበዝሕ ዝምድና ብርባዕን ሲሶን ይግበር ነይሩ። ሕዚ አብ ወያነና ግን እቲ ነገር ተገልቢጡ እቲ ዝበዝሕ ዝምድና ብፍርቂ 
ኮይኑ ነቲ ድኻ ዝጠቅም ኮይኑ አሎ። ከምዚ ንክኸውን ክልተ አገደስቲ ምኽንያታት አለው።  
 
እቲ ሓደ ምኽንያት ቅድም መሬት ብመሳፍንቲ ተታሒዙ አብዝነበረሉ እዋን እቲ ዝገፍሐን ዝለምዐን መሬት ስለዝወነንዎ 
ባዕሎም ስለዘይሓርሱ ነቲ ሃፍታም ገባር እዮም ዘውፍርዎ ነይሮም። እቲ ሃፍታም ድማ ነዚ ጽቡቕ መሬት ብርባዕ ወይ ብሲሶ 
ክወፍር ዕድል ነይርዎ። ነቲ ናይ ድኻ መሬት ዝጭነቐሉ ምኽንያት አይነበረን። ስለዝኾነ ድማ አራጢጡ ክደራደርን ልዕልነትን 
ነይርዎ። ስለዚ እቲ ድኻ ጉልበቱ ሓዊሱ ክላፈን እንተደለየውን እቲ ሃፍታም ስልዘይደልዮ ከይፈተወ መሬቱ ንርባዕ ሂቡ ንባዕሉ 
ናብ ሸቕሊ ይስደድ። ድሕሪ መሬት መቐሎ ግን እቲ መሬት ንኹሉ ብማዕረ ስለዝተመቐለ እቲ ሃፍታም ናይ ምድርዳር ሓይሉ 
ቀኒሱ ብአንጻሩ ድማ ናይቲ ድኻ ገባር ወሲኹ። ሕዚ እቲ ሃፍታም ዝውፈር መሬት ዝረክብ ካብቲ ድኻ ገባር እዩ ካልእ 
ዘማርጸሉ ዕድል የለን። ስለዚ እቲ ገባር ጉልበቱ ሓዊሱ ከውፍር ስለዝደሊ ብፍርቂ ይወዓዓል። ካብዚ ሓሊፉ አብዚ እዋን በዓል 
መሬት ዝኾርዐሉ ንኸወፍር ዝልመነሉ፣ አብ ገሊኡ ድማ ክሳብ መኽረሚ ዝኸውን እኽሊ እቲ ዝወፍር ሃፍታም ከለቅሕ 
ዝግደደሉ ከባቢ አሎ። 
 
እቲ ካልኣይ ምኽንያት አብዚ እዋን ጽቡቕ ፍትሒ ምህላዉ እዩ። ቅድሚ ወያነና እቲ ሃፍታም አብ ቅድሚ ፍርዲ ልዕልነት 
ስለዝነበሮ እቲ ድኻ ክረትዕ ዝነብሮ ዕድል ንኡሽተይ እዩ ነይሩ። ስለዝኾነ አብ ናይ ውፍርቲ ዘይምቅዳዋት እንተነይሩ እቲ 
ሃፍታም ክሽፍጥን አብ ፍርዲ ክስዕርን ይኽእል ስለዝነበረ እቲ ገባር ፍርቂ ከይረክብ ይኽእል ነይሩ። ድህሪ ወያነና ግን ሸፈጥ 
ክህሉ ስለዘይኽእል እቲ ድኻ ልቡ መሊኡ ብፍርቂ ክወዓዓል ይኽእል። 
 
ካምዚ እንዳሃለወ እውን እቲ ዝምድና ንድኻ ዝጎድእ እዩ። ንአብነት ሓደ ጽምዲ ዘውዕል ትውፍርቲ እንተወሲድና ዝርከብ እቶት 
2 ኩንታል መሸላ እንተኾይኑ ንኩንታል ብ 100 ቅርሺ ንኩንታል ሒሳብ 200 ቕርሺ ይኸውን። እቲ ድኻ ዘውዕሎ 
ጉልብት/ማሕረስ፣ ጻህያ፣ ዓጺድ/ 10 መዓልቲ ብ 3 ቅርሺ ንመዓልቲ ሒሳብ 30 ቅርሺ ይኸውን። ናይ አቡዑር ሒሳብ 3 
መዓልቲ እንተሓሪስሎም 6 ቅርሺ ብመዓልቲ 18 ቅርሺ ይኸውን። እቲ ሃፍታም ብፍርቂ እንትትወዓዒሉ 100 ቅርሺ ክወስድ እዩ 
ማለት እዩ። እቲ ናይ ገባር ጉልበት ከእቱ እንተዝሕሰብ ነይሩ እንተወሓደ እቲ 30 ቅርሺ ናብቲ በዓል መሬት ድኻ ገባር ክአቱ 
ነይሩ እዩ። ብወገነይ እቲ ሃፍታም ርባዕ ጥራሕ/50 ቅርሺ/ ክወስድ ይግባእ ነይሩ እብል። እቲ ሃፍታም ናይ ብዕራይ ሞኖፖሊ 
ክሳብ ዝሃለዎ ንምትግባሩ የጸግም ይኸውን። ግን ብውድብ ወይ ብካልኦት ደገፍቲ ገበርቲ ሰናያት ዝካረዩ አቡዑር ብምቕራብን 
እቲ ድኻ ገባርውን ክውደብን ብምግባር ካብቲ ሃብታም ጽዕንቶ ምቕናስ ይከአል እዩ ዝብል እምነት አለኒ። ከምቲ ሕዚ ዘለዎ 
ኮይኑውን ብስሪት ደርጃ እቲ ሃፍታም ጉልበቱ ከይወሰኸ አቡዑር ጥራሕ ብምውፋር  ርባዕ ጥራሕ ክወስድ ምግባር ዝከአል 
ይመስለኒ፣ አቐዲምካ  ግን ጽንዓት ምግባር ከድሊ እዩ። 
 

3.33.33.33.3 ሕርሻ ተንከፍ ዝተወሰዱ አገደስቲ መደባትን ሕርሻ ተንከፍ ዝተወሰዱ አገደስቲ መደባትን ሕርሻ ተንከፍ ዝተወሰዱ አገደስቲ መደባትን ሕርሻ ተንከፍ ዝተወሰዱ አገደስቲ መደባትን ፖፖፖፖሊሲታትንሊሲታትንሊሲታትንሊሲታትን    

 

1. ክፍሊ ሕርሻ ምቁቛም፣ክፍሊ ሕርሻ ምቁቛም፣ክፍሊ ሕርሻ ምቁቛም፣ክፍሊ ሕርሻ ምቁቛም፣ 
 

አብ ሕ/ሰብና እቲ ዝዓበየ ናይ ኢኮኖሚ ጨንፈር ሕርሻ ኮይኑ እቲ ዘለዎ ደርጃ ትሑት ብምዃኑን አብ እዋን ቃልሲ 
ዓርስና ንምኽአል ብቐዳምነት ክረአ ዘለዎ ስለዝኾነን ግቡእ ጠመተን ፖሊሲን መደብን ዘድልዮ ጊዜ ዘይህብ ሕቶ እዩ። 
ዝወጹ ፖሊሲታትን መደባትን ወያነና ብዝበጸሖ ዕብየትን ዝህልዎ ብቕዓትን ዝግዝኡ ኮይኖም እቲ መድረኽ ብዝፈቐዶ 
ንሕርሻ ዝምልከት ፖሊሲን መደብን ግን ፈጺሙ ክዝለል ዘይግባእ ክኸውን እዩ። ናይ ቃልስና ፖለቲካዊ መሰረት ሓደ 
መልክዑ መስፍንነት ምውቃዕን መነባብሮ ገባር ዘመሓይሽ ሕርሻ ክምዕብል ምግባርን ስለዝኾነ ብዕጥቂ ክነፍርሶ 
ዝተጠማጠምናዮ መስፍናዊ ስርዓት ኢኮኖሚያዊ ስጉምቲ ብምውሳድ መሬት ንሓራሲኡ ብምዕዳል ጀሚርናዮ አለና። 
ካብኡ ቀጺሉ ክህሉ ዝግባእ ተክኒካውን ናይ አወዳድባ አግባባት ድማ ፍታሕ ዝጽበዮ ስለዝኾነ ነዚ ዝምልከት 
መደባትን ፖሊሲታትን በብእዋኑ ወጺኦም እዮም።አብ ናይ ጻኢ አኼባ ማ/ኮሚቴ 1972ዓም  ንወያነና አድለይትን 



እዋናውን ተባሂለን ካብ ዝቖማ አካላት ሓንቲ ጨንፈር ሕርሻ/054/ ነይራ። እዛ ክፍሊ አብ ህዝብን ውድብን 
ክትሰርሖም ዝግባእ ስራሕትን ዕላምኡን መምርሒ ወጺኡላ ምንቅስቓስ ጀሚራ አላ። ካብቶም ዕላማታት አብ ህዝቢ 
ዝስርሑ እዞም ዝስዕቡ እዮም።/9 
 

- ዝበለጸ ፍርያት ክህብ ዝኽእል ናይ እኽልን እንስሳን ዘርኢ  ምጽናዕ ወይ ካብ ጸላኢ ምምጻእ። ከከም አድላይነቱ ድማ 
ንህዝቢ ምዕዳል። 

- ናይ ደን ልምዓት ምክያድ ማለት እቲ ዘሎ ደን ብዘየግባብ ከይበርስ ምቁጽጻር እቲ ክለምዕ ዝግባእ ከአ ምልማዕ። 
- ን ኡንድስትርያዊ አገልግሎት ክውዕሉ ዝግበኦም አግራባት ብዘይ አግባብ ከይቑረጹን ብዝበለጸ ከምዝትከሉን 

ምግባር/ከም ዕጣን፣ እንዳዲዕ፣ ወዘተ. 
- ሕርሻዊ ስራሕቲ ዝጋፋሓሉን ዝምዕብለሉን አግባባት ጽንዓት ምክያድን ድሑር አሰራርሓ ምምሕያሽን ሓበሬታ 

ምሃብን። 
- ናይ ሕርሻ ምህርቲ ንክዓቢ ንህዝብና ግቡእ አስተምህሮን መምርሒን ምሃብ። 
- ናይ ሕርሻ ትምህርቲ ምድላውን ክኢላታት ክስልጥኑ ምግባርን። 
- አብ ትግራይ ዘሎ ናይ መሬት ትሕዝቶን ዓይነትን ጽንዓት ምክያድን ሕርሻዊ ጥቕሙ ምሕባርን። 

 
ነዞም ዕላማታት ሒዛ እታ ጨንፈር ዝህልዋ ቅርጽን አሰራርሓን ወጺኡ አብ 1973ዓም ገፊሕ ናይ ሕርሻ ልምድን አሰራርሓን ናይ 
ገባራት ትግራይ መጽናዕቲ ተገይሩ። ነዚ ልምዲን ደርጃን ናይ ሕርሻ አብ ግምት ዘእተወ ትምህርቲ ተዳልዩ ብ1974ዓም አብ 
ሕርሻ ተዋፊሮም ክመርሑ ዝኽእሉ ተመሃሮ ንመጀመሪያ ጊዜ አሰልጢኑ አውጺኡ። ሽዑውን አብ ህዝቢ ተዋፊሮም መደባት 
ንምፍጻም ተንቀሳቒሶም። እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ ተጋደልትን ገባራትን እንዳሰልጠነ ብቐጻልነት የውጽእ አሎ። 

 
 
 

2. ማሕበራዊ ምምሕያሽማሕበራዊ ምምሕያሽማሕበራዊ ምምሕያሽማሕበራዊ ምምሕያሽ 

 
በብወረድኡ ህዝባዊ ሕክምናታትን ቤት ትምህርታትን ተኸፊቱ አሎ። ክልቲኦም ትካላት አብ ሕርሻ ቀጥታዊ ጽልዋ 
አለዎም። ብኽልቲኦም ዝወሃብ ዘሎ ግልጋሎት መጠኑ ምስቲ ሕ/ሰብና ዝደልዮ ክመዛዘን ከሎ ብጣዕሚ ንኡሽተኳ 
እንተኾነ ብናይ ወያነና ዓቕምን ደረጃን አንጻር ክምዘን ከሎ ዓብዪ ፍጻሜ እዩ። ሕክምናታትና ብማእኸላይ ግምት 
በብዓመቱ ን 1.5 ሚልዮን ሕሙማት ይፍውሳ እየን። ካብዚኦም 30-40% አብ ናይ ማሕረስ ዕዮ ዝካፈሉ፣ ሕክምና 
እንተዘይረኽቡ ነይሮም ድማ ካብ ማሕረስ ክቦኽሩ ዝነበሩ እዮም። እዚ አብ ማእቶት ምቕናስ ክነብሮ ዝነበረ ሳዕቤን 
ንምግማት አጸጋሚ አይኸውንን። ትምህርቲ አብ ሕርሻ ቀጥታዊ ይኹን ተዘዋዋሪ ጽልዋታት አለዎ። ንሕርሻ ብቐጥታ 
ከገልግሉ ዝኽእሉ ክኢላታት ከፍሪ ዝኽእል፣ እቲ ህዝቢውን ናይ ሕርሻ ፍልጠቱን ክእለቱን፣ ባህሉን ከመሓይሽ 
ዝኽእል እንተተማሂሩ እዩ። ብተዘዋዋሪ መገዲ ድማ ንሕርሻ ክጠቕሙ ዝኽእሉ መሳርሒታት ከፍሪ ዝኽእል ኪላታት 
ዝፈጥር ትምህርቲ እዩ። ሕዚ አብተን ከፊትናየን ዘለና ቤት ትምህርቲ 12% ናይቲ ክመሃር ዝግበኦ ጥራሕ እየን 
ዝሽፍና።ንሕርሻ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኹሉ መዳያዊ ምዕባለና ትምህርቲ ወሳኒ ግደ ስለሰዘለዎ ገፊሕ መደብን ምንቅስቓስን 
ዘድልዮ እዩ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
                             በዝሒ ሰብ ብዕድመን ፆታን 
ወረዳ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ አንስትዮ በዝሒ 

ህዝቢ 
በዝሒ 
ገባር 

በዝሒ 
ተምሃሮ 

 0-7 7-15 15-55 0-7 7-15 15-55    
ናዕዴር 4658 3586 8131 4762 2843 8734 34471 8921 509 
ፀድያ 2066 1918 5330 2341 1545 5244 22324 5370 400 
እንዳማርያም 4150 2305 6266 4073 1916 7401 25709 6785 950 
ቀይሕ 
ተኽሊ 

---- ---- 4970 ---- ---- 5552 21 161 4653 482 

ፅምብላ ---- ----- 6243 ---- ---- 8873 37617 8820 499 
ዓዲ 
አርባዕተ 

1920 1255 2905 1635 1000 4157 12872 ---- 329 

መጠቓ ---- ---- 4530 ---- ---- 3057 16346 ---- 575 
እ/ፃሕማ 2270 3458 8305 2578 2547 8612 26669 ---- 971 
ዋዕረብ ---- ---- 9546 ---- ---- 8579 24579 ---- 296 
ሓ/ምላሽ ---- ---- 4393 ---- ---- 4362 18980 ---- 1053 
ኣሕስኣ ---- 2442 5366 ---- 1651 7044 26524 ---- 231 
 
ድምር 

  
14964 

 
65985 

  
11502 

 
71615 

 
267192 

 
34549 

 

6295 

 

 
 
ወረዳ በዝሒ ህዝቢ በዝሒ ገባር በዝሒ ከፍቲ ገፍሒ ዝሕረስ 

መሬት ጽምዲ 
     
ናዕዴር 34471 8921 30750 33253 
ፀድያ 22324 5370  18349 
እንዳማርያም 25709 6785 19239 31360 
ቀይሕ 
ተኽሊ 

21 161 4653 ----- ----- 

ፅምብላ 37617 8820 31616 ----- 
ዓዲ 
አርባዕተ 

12872 ---- 12434 22543 

መጠቓ 16346 ---- 13502 13631 
እ/ፃሕማ 26669 ---- ----- 29993 
ዋዕረብ 24579 ---- ----- ----- 
ሓ/ምላሽ 18980 ---- 12279 ----- 
ኣሕስኣ 26524 ---- 20635 ----- 
 
ድምር 

 
267192 

 
34549 

 

119820 

 

 

 
ሰደቓ ቁ. ሰደቓ ቁ. ሰደቓ ቁ. ሰደቓ ቁ. 5555    
    

- እዚ አሃዛት ናይ 1975ዓም ካብ ናይ ባይቶ ፀብፃባት ዝቐረብ እዩ። እንዳባፃሕማ ናይ 1974ዓም እዩ። 



- እቲ ብዕድመን ብፆታን ተፈልዩ ዘሎ ዝበዝሕ ካብ ናይ ሓፋሽ ማሕበራት ዝተወሰደ እዩ። ስለዚ አብ 7-15 ዕድመ ዘለው 
ዘይተወደቡ ክህልው ስለዝኽእሉ እቲ ትኽክለኛ በዝሒ ናይ ሰገናት ከይኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ፀድያ፣ 
እንዳማርያም፣ ናዕዴር፣ ዓዲአርባዕተ፣ እንዳባፃሕማ ከም ሙሉእ ክውሰድ ይከአል። 

- እቲ አብ ዕዮ ክካፈል ዝኽእል ካብ 15-55 ዕድመ ዘሎ ናይ ደ/ተባዕትዮ በዝሒ 24.7% ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ምዃኑ 
ንርኢ። 

- ካብ 15-55 ዕድመ ዘለዋ ደ/አንስትዮ 26.8% ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ምዃነን ንርኢ። 
- ካብቶም ንትምህርቲ ዝአኸሉ መንእሰያት/7-15 ዓመት ዕድሚኦም/ 12.8% ጥራሕ ከምዝመሃሩ ንርኢ። 

 

 

 

3. ባህላዊ ለውጥታትባህላዊ ለውጥታትባህላዊ ለውጥታትባህላዊ ለውጥታት 

 

አብ ትግራይ ስራሕ ዘይስረሐሎም በዓላት ብዙሓት እዮም። አብ ዓመት 85 በዓላት ኩሉ ገባር ዘይሰርሓሎም ኮይኖም 
104 በዓላት ድማ ከከምከባቢኡን እምነቱን ገሊኡ ዝሰርሓለን ገሊኡ ድማ ዘኽብረን እየን። ምስ ናይ አየር ኩነታት 
ምልውዋጥን ናይ ዝናም እዋን ምሕጻር አብ ዝረአየሉ ዘሎ እዋን እዘን በዓላት አብ እቶት ናይ ገባር ዓብዪ ጽልዋ 
አለወን። ገሊኡ በዓላት አብቲ ጽቡቕ ዝናም ዝርከበሉን አገዳሲ ናይ ማሕረስ እዋንን ዝውዕሉ/ከም ማርያም አብ 
ወርሒ ነሓሰ 2 ሰሙን ሙሉእ/ ዝበዓል ስለዝኾነ ናይ ጽቡቕ ማሕረስ እዋን ይሓልፎ እዩ። ብተወሳኺ ናይ ትግራይ 
ማሕረስ ክመሓየሽን ፍርያት ክውስኽን እንተኾይኑ በቲ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ጻዕቂ ናይ ጉልበት ዕዮ ዘድልዮ ስለዝኾነ 
ብበዓል ምኽንያት ዝባኽን ጊዜ ዘየድልን ክውገድ ዘለዎን እዩ። በዚ ምኽንያት በዓላት ንምቕናስ አብ አቕሽሽትን 
ህዝብን ዝተገበረ ወፈራ ዓብዪ ግምት ክወሃቦ ይግባእ። ብናይ አቅሽሽቲ ኮንፈረንስ ---- መዓልቲ ክቕነሱ ተገይሩ 
ብዙሓት ገባራት አብ ግብሪ የውዕልዎ አለው። ሙሉእነት ክህልዎ ገና ብዙሕ ቃልሲ የድሊ እዩ። 
 
ካልእ ኣብ ትግራይ ናይ ማሕረስ ስራሕ ናይ ሰብአይ ጥራህ ጌርካ ዝውሰድ ዝነበረ ብ1974ዓም 213 ዝኾና ደቂ አንስቲዮ 
ብስሩዕ ማሕረስ ክመሃራ ብምግባር ባዕለን አብዑር ጸሚደን ክሓርሳ ተገይሩ ዓብዪ ድሑር ባህሊ ተሰይሩ እዩ። ናይ 
ደቀንስትዮ ጉልበት አብ ናይ ማሕረስ ዕዮ ክውዕል ምግባር ናይ ዕዮ ጉልበት አብ ማሕረስ ብ100% አቢሉ ይውስኽ 
አሎ ማለት እዩ። እቲ ትምህርቲ ቀጻሊ ኮይኑ ይወሃብ አሎ። 
 
ብጸጥታን ብፍትሕን ምኽንያት አብ ሕርሻ ዝበጽሕ ዝነበረ ዕንቅፋት ከምቲ ቅድም ኢልና ዝረአናዮ ነይሩ። ሕዚ ግን 
ጥሪት ካብ ዝወዓለቶ ብሰላም ትአትወሉን ገባር አፍደጊኡ ከፊቱ ዝሓድረሉን ኩነታት ተፈጢሩ ካብ ሌባን ሓያልን 
ዘይሰግአሉ፣ እንተሰሪሑን ጽዒሩን ፍርያቱ ዘሕድጎ ዘየለ ምዃኑ ወያነና ዘረጋገጸሉ ስለዝኾነ አብ ሕርሻ ፍርያት ዝህልዎ 
አወንታዊ ብጽሒት ዓብዪ ግምት ዝወሃቦ እዩ። 

 

4. ናይ ዕዳጋ ፖሊሲናናይ ዕዳጋ ፖሊሲናናይ ዕዳጋ ፖሊሲናናይ ዕዳጋ ፖሊሲና 

 
ናይ ዕዳጋ ኩነታት ንሕርሻ አብ ምትብባዕ ወይም ምዝሕታል ዓብዪ ተራ አለዎ። አብ ቡርዧ ስርዓት ዕዳጋ አብ 
ውድድር ዝተደረኸ ስለዝኾነ ከም ናትና ዝበለ ብድሑር ሕርሻዊ አሰራርሓ ዝፈሪ ፍርያት ምስ ምዕቡል መሳርሒ እቶት 
ዝስራሕ ሸቐጣት ክቀያየር ከሎ ኪሳራ አለዎ/ተመጣጣኒ አይኮነን/። ስለዚ ናሕርሻ ምህርቲ አብ ትግራይ ብዋግኡ/on"
its"value/"ምስ ናይ ኢንዱስትሪ ሸቐጣት ክቀያየር እንተተገይሩ ናይ ሕርሻ ጨንፈር ክምዝመዝን ክዳኸምን 
ከምዝኽእል ብሩህ እዩ። አብ ርእሲዚ ብምኽንያት ናይ ቅርሺ ዝቕባበን ናይ ጸላኢ ጸቕጥታትን ናይ ሸቐጥ አቑሑ 
ሕጽረትን ዋገኦም አጸቢቑ ንሒሩ እዩ። መብዛሕትኡ ክሳብ 500% ውሲኹ እዩ። እዚ ኩነታት አብ ግምት ብምእታው 
ናይ ሕርሻ እቶትና ደሓን ዋጋ ክረክብ ምግባር አገዳሲ እዩ። ዕዳጋ ክሳብ ዝሃለወን ናይ ሸቐጥ አቕሑት ምቅይያር ክሳብ 
ዘሎን ናይ ሕርሻ ምህርቲ ብፖሊሲ ካብ ዋግኡ ንላዕሊ ክረክብ ብምግባር ንሕርሻ ንምትብባዕ ዝግበር ናይ ዕዳጋ 
ምክልኻል መሰረታዊ አሰራርሓን ፍታህን አይኮነን። እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ናይ ሕርሻ መሳርሒ እቶት ብምምሕያሽ 
ናይ ሕርሻ ምህርቲ ምስ ናይ ኢንዱስትሪ ምህርቲ ማዕረ ዋግ/value/"ክህልዎ ምግባር እዩ። በዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ዕዳጋና 
ኩነታት እቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዝተፈላለየ መልክዕ ካብ ዋግኡ ንላዕሊ ዝሽየጥ ዘሎ ናይ ኢንዲስትሪ አቑሑት 
ቁጽጽር ብምግባር አብ ሓራ ቦታና ዝበጽሕ ዘሎ ምዝመዛ ምቕናስን ናይ ሕርሻ ምህርትና ደሓን ዋጋ ክረክብ ምግባርን 
አገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ ናይ ጸላኢ ኢኮኖሚያዊ ማሕነቕቲ ዝጻረር አሰራርሓ ምውጻእ የድሊ። ነዚታት ንምፍታሕ 
ዘኽእል ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ አብ አኼባ ፖሊት ቢሮ ጥሪ 74ዓም ዝስዕብ መምርሒ ወጺኡ አሎ፣ 
 



1. ሓራ መሬትና ዝደልዮ አቑሑት ካብ ጸላኢ/ወጻኢ ቦታታት ክአቱ ዘተባብዕ 
2. ንጸላኢ ናይ ኢኮኖሚ ማሕነቕቲ ዝገብር 
3. ናይ ስለላ መርበባት ምቕናስ ወይም ምድኻም 
4. አብ ሓራ መሬትና ዝግበር ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቓስ ንምትብባዕ 
5. አብ ሓራ መሬትና ዝመሃር ምህርቲ ደሓን/ጽቡቕ ዋጋ ንኽረክብ ንምግባር 

 
ቁ. 1, 4, 5 ብቐጥታ ንሕርሻ ዘተባብዑ ፖሊሲ እዮም። ካብዚ ብምድራኽውን ዘድሊ ናይ ዕዳጋ ቁጽጽርን ናይ ዋግ ተመንን 
ተገይሩ ንህዝቢ ግልጋሎት ክህባን ዕዳጋ ንምቁጽጻር ክሕግዛን ህዝባዊ ድንኳናት ክቖማ/ክጣየሻ ተገይሩ። ህዝባዊ ድንኳናት 
ብሕሳር አቑሑ ብምሻጥ ግልጋሎት ስለዝሃባ ነጋዶ ክዳኸሙ ስለዝገበራ ወያነናውን ናይ ነጋዶ ግልጋሎት ብምሉእነት 
ክትክእ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ህዝባዊ ድንዃናት ናይ ዋጋ ተመን ጥራሕ ክቆጻጸራ ተገይሩ። እዚ ናይ ዕዳጋ ፖሊሲና ገባር ካብ 
ምህርቲ ደሓን ዋጋ ክረክብን ናይ ኢንዱስትሪ ሸቐጣት ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ዋጋ ከይውስኽን፣ ሓራ መሬትና ዝደልዮም 
ሸቐጣት/ማሕረሻ፣ ጀዲድ፣ ላምባ፣ ወዘተ./ ብበዝሒ ክረክብን ሓጊዙ እዩ። 

 

5. አብሕርሻ ዘለውና ናይ እዋን ቃልስን ድሕሪ ቃልስን/ አብ ስግግርአብሕርሻ ዘለውና ናይ እዋን ቃልስን ድሕሪ ቃልስን/ አብ ስግግርአብሕርሻ ዘለውና ናይ እዋን ቃልስን ድሕሪ ቃልስን/ አብ ስግግርአብሕርሻ ዘለውና ናይ እዋን ቃልስን ድሕሪ ቃልስን/ አብ ስግግር////    ዕላማን ፖሊሲንዕላማን ፖሊሲንዕላማን ፖሊሲንዕላማን ፖሊሲን 

 
ሕርሻ ዓወታት ከመዝግብን አብ ናይ ቅድሚት ሸቱኡ ክወቅዕ ዝኽእል ንጹርን ቅኑዕን ዝኾነ ናይ ቀረባን ነዊሕን ዕላማን 
ፖሊስን እንተሃሊዎ እዩ። ናይ ወያነና መድረኻት ፈሊጥካ አበየናይ መድረኽ እንታይ ፖሊሲን መደባትን ይህልወካ 
አነጺርካ ክትጓዓዝ ምኽአል ናይቲ ወያነ መስመራት አብ ምሕላውን ካብ ደርገፍገፍን ዘየድሊ ኪሳራታትን ክትድሕን 
ይገብር። በዚ መልክዕ አብ ወያነና ክህልው ዝኽእሉ መድረኻት ተፈሊጦም በብመድረኾም ክህልውና ዝኽእሉ ናይ 
ሓይልታት አሰላልፋ አብ ግምት አእቲኻ  አብ ሕርሻ ወጺኦም ዘለው ዕላማታትን ፖሊሲታትን አብ ፍጻሜታትና ዓብይ 
ቦታ ዝሕዙ እዮም። ንሕርሻ ዝወጹ መምርሕታት አብ ናይ እምብኮ አኼባ ማ/ኮሚቴ 1973ዓም ካብ `ኢኮኖሚያዊ 
ጉዕዞ ህወሓት` ዝብልን ካብ ናይ ስግግር መጽሄትናን አብ መወዳእታ ናይዚ ጽሑፍ ተታሒዞም አለው። ክሳብ  ሕዚ 
ወጺኦም ዘለው መምርሒታት እቶም መሰረታውን ሓፈሻውን ኮይኖም አብ ግብሪ ክትርጎሙ ግን በብእዋኑ ናይ 
ቴክኒካውን ቲክኖሎጂካውን ሕቶ አብ ሕርሻ፣ ናይ ሕርሻ ጉልበት አወዳድባን አጠቓቕማን፣ ናይ ምሀርቲ አከፋፍላ 
ሕቶ፣ ታክቲካውን ስትራተጂካውን ዕላማታትን መደብን ዝህሉ ዝምድና አብ ክሊ ሕርሻ ወይ ከዓ ሕርሻ ምስ ካልኦት 
ኢኮኖሚያዊ ጨንፈራት፣ ምስዚ ተተሓሒዙ ዝህሉ ናይ ባጀትን ናይ ጉልበትን ክኢላታትን ናይ ምውፋር ሕቶ 
ክምለሱን ፖሊሲን መደብን ክወጸሎም የድሊ። ናይዚ ጽሑፍ ዕላማውን በዞም ዝተጠቐሱ ነጥብታት አብዚ እዋን አብ 
ወያነና ዝለዓሉን ክለዓሉ ዝኽእሉን ሕቶታት ብምምላስ አብዚ መድረኽ ክውሰዱ ዝግበኦም ፖሊሲን መደባትን 
ንምሕባር እዩ። 
 
 

ዝተጠቐሱ ጽሑፋት(አብ ክፍሊ I/"ክፍሊ II"ን) 
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ክሳብ ሕዚ አብ ዝሓለፈ ስርዓት እቲ አብ ሞንጎ መሳፍንትን ገባራትን ዝነበረ ናይ ምዝመዛ አገባብን እቲ ስርዓት ንሕርሻ ዝሃቦ 
ጠመተ ትሑት ምንባሩን፣ ከምኡውን ናይ ሕ/ሰብና ባህላውን ቴክኖሎጂያውን ትሕዝቶ ብጣዕሚ ትሑት ምዃኑን ርኢና። በዚ 
አንጻር ወያነና ነዞም ጸገማት ንምፍታህ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ውሳነታትን ስጉምቲታትን ከምዝወሰደን አብ ማሕበራውን 
ቴክኒካውን ትሕዝቶ ሕ/ሰብን እውን መጠናዊ ለውጢ ንምምጻእ ከምዝተንቀሳቐሰን ሪኢና። ካብዚ ቀጺልና አብ ሕርሻ ዘሎ 
ሕ/ሰብና ዝኒሀሉ ኩነታትን ነቲ ዘሎ ኩነታት አብ ምምሕያሽ ወይ ምቕያር ዝጥምት ክኸውን እዩ። 
 

4.14.14.14.1 ናይ መሬትን አየርን ጠባይናይ መሬትን አየርን ጠባይናይ መሬትን አየርን ጠባይናይ መሬትን አየርን ጠባይ    

 
ትግራይ ካብ ምዕራብ ----% ክሳብ ----% ምብራቕ፣ ካብ ----%ሰሜን ክሳብ ----% ደቡብ ኮይኑ 102,000ኪ.ሜትር ትርብዒት 
ዝግመት ስፍሓት ዘለዋ ብሄር እያ። ትግራይ ካብ 213 ሜትሮ ትሕቲ ጸፍሒ ባሕሪ ከባቢ ዓፋር፣ ክሳብ 3000ሜትሮ ልዕሊ 
ጸፍሒ መሬት ዝርከበላ ቦታ ኮይና በዚ ናይ ብራኸ መሬት ዝተደረኸ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ አየር ጠባያት ዘለዎም ናይ መሬት 
አከፋፍላ አለዎም። ክሳብ 1500 ሜትሮ ልዕሊ ጸፍሒ ባሕሪ ዘሎ ቦታታት ቆላ ይበሃል። አየሩ ብጣዕሚ ሙቐት ዘለዎን አብ 
መብዛሕትኡውን ካብቲ ካልእ ቦታታት ትግራይ ዝወሓደ ማይ ዝወቖዐሉ ቦታ እዩ። ካብ 1500 ክሳብ 2500 ሜትሮ ዘሎ 
ቦታታት ድማ ወይነ ደጋ ይበሃል። ማእኸላይ ሙቐት ዘለዎ ቦታታት እዩ። ካብ2500 ሜትሮ ንላዕሊ ብራኸ ዘለዎ ቦታታት ደጉዓ 
ይበሃል፣ ቆራራርን ደሓን ዝናም ዝረክብ ቦትታት እዩ። አብዚኦም ዝተፈላለዩ ብራኸታት ምስ ጠባይ አየርን በዝሒ ዝናምን 
ዝዛመዱ ነቲ ፍሉይ ብራኸ ጥራሕ ዝሰማምዑ ዝተፈላለዩ ዘራእቲ ይቦቑሉ እዮም። 
 
ብጀካ እቲ ጨሪሱ ዝናም ዘይረክብ ከባቢ ናይ ዓፋር በረኻታት ዝበዝሕ መሬት ትግራይ ይፈላለምበር ዝናም ይረክብ እዩ። 
መብዛሕትኡ እቲ ማሕረስ ዝካየደሉ ከባቢ ዓመታዊ ናይ ማይ በዝሒ ካብቲ ዝነአሰ 500ሚ.ሚ ክሳብ እቲ ዝለዓለ 1000ሚ.ሚ 
ይበጽሕ እዩ። ካብ 80% ዘይውሕድ ናይቲ ማይ አብ ሓምለ፣ ነሓሰን መስከረምን ዝወቅዕ እዩ። እቲ ዝናብ አብ ሓጺር ጊዜን 
ብበዝሕን ስለዝወቅዐ አብ መሬት ምሽርሻርን አብ ናይ ዘራእቲ አበቛቑላን ዓብይ ጽልዋ አለዎ። ብሓፈሽኡ አብ ደጉዓ ትግራይ 
ረቒቕ መሬትን አሲድን ዘይልሙዕን መሬት ዝበዝሐሉ፣ አብ ቆላ ዓፋር ረጉድን ልሙዕ መሬትን ግን ማይ ዘይብሉ፣ አብ 
ምዕራባዊ ቆላታት ድማ ልሙዕ መሬት ዋሕዲ ዝናም ዘለዎ እዩ። ማእኸላይ መጠን ናይ ዝናም አብ ደጉዓታት 1000 ክሳብ 
1400ሚ.ሜ አብ ቆላታት ድማ ክሳብ 800ሚ.ሜ ይኸውን። 
 

 

4.24.24.24.2 ህዝቢህዝቢህዝቢህዝቢ    ዝምልከት አሃዛዝምልከት አሃዛዝምልከት አሃዛዝምልከት አሃዛትትትት    

 
ካብ ናይ ትግራይ አገር ግዛት ቤ/ጽ ብ1973ዓም ዝተገበረ ጽንዓት ናይ ትግራይ ህዝቢ ብዝሓት 3,195,000 እዩ። ካብዚ 92% 
ዝኸውን አብ ገጸር ዝነብር ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ናይ ህዝቢ አሃዝ ካብቲ ብውድብና ዝእከብ ዘሎ አሃዝ ዝፍለ አይኮነን። ጻዕቂ 
ናይ ህዝቢ አብ ደጉዓታት ብዝሕ ዝበለ ኮይኑ አብቲ ቆላታት ናይ ዓፋርን አድያቦን ድማ ስሕው ዝበለ ምዃኑ ይረአ። ብሓፈሽኡ 
ምስቲ ናይ ትግራይ ገፍሒ መሬት ክወዳደር ከሎ አብ ሓደ ኪሎሜትር ትርብዒት 30 ሰብ ይነብር ማለት እዩ። እቲ ዝበዝሕ ሰብ 
አብ ደጉዕታት ስለዝነብር አብ ደጉዓ አብ ሓደ ኪ.ሜትር ካብ 71 እስካብ 125 ሰብ ይነብር። ብናይ 1967ዓም ስታቲስቲክስ 
ቤ/ጽሕፈት ጽንዓት ናይ ሓደ ቤተሰብ ማእኸላይ በዝሒ 6.5 ይብል። /2  ካብ ናይ ርጅናት ክፍሊ ህዝቢ አኼባ 13/8/77ዓም  
በቲ ናይ መሬት መቐሎ ዝተገበረ ግምት መብዛሕትኡ ቤተሰብ ካብ 5 ንላዕሊ ምዃኑ ይገልጽ። ካብ ናይ ውድብ አሃዛት/ሰደቓ 
ቁ. 6/ ናይ 4 ወረዳታት ከም አብነት ብምውሳድ ማእኸላይ ናይ ቤተሰብ ቁጽሪ 4.5 ኮይኑ። ካብዚ ኩሉ አጠቓሊልና 
ብማእከላይ ናይ ሓደ ቤተሰብ በዝሒ ካብ 4 –"4.5"ምውሳድ ይከአል እዩ። 
 
 
 
 



ወረዳ በዝሒ ሰብ በዝሒ ቤተሰብ አሃዝ ዝተወሰደሉ ዕለት 
ናዕዴር 34471 8921 1975 ዓም 
ፀድያ 20863 5370 1975ዓም 
እንዳማርያም 25709 6785 1975ዓም 
ፅምብላ 37617 8820 1975ዓም 

 
ሰደቓ ቁ.6ሰደቓ ቁ.6ሰደቓ ቁ.6ሰደቓ ቁ.6    
 
ናይ ትግራይ ህዝቢ በብዓመቱ 2.5% ይውስኽ እዩ ዝብል ገምጋም አሎ። ብናይ ማእኸላይ ስታቲስቲክስ ቤ/ጽ ዝተገበረ ጽንዓት 
ካብ 2.8% - 3.5% በብዓመቱ ይውስኽ ይብል። ብናይ ሃንቲንግ ገምጋም 2.5% ዕብየት ጽቡቕ ግምት እዩ ይብል። /3  
 
ካብ ናይ ውድብ አሃዝ ናይ ዓዲአርባዕተ፣ ናዕዴርን እንዳማርያምን ክሳብ 7 ዓመት ዘለው ቆልዑ ብዝሖም ብምውሳድን ናይ 7 
ዓመት ማእኸላይ ናይ ህዝቢ ወሰኽ ብምስራሕን በብዓመቱ  ናይ ህዝቢ በዝሒ ብ2.5% ዝውስኽ ምዃኑ ንርኢ። ስለዚ ናይ 
ህዝቢ ወሰኽ በብዓመቱ 2.5% እዩ ኢልካ ምውሳድ ትኽክለኛ ገምጋም ይኸውን። 
 
ካብ ሰደቓ ቁ.1 ከምንርድኦ አብ ዕዮ ክሳተፍ ዝኽእል ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ናይ ደ/ተባዕትዮ ቁጽሪ 24.7% ናይቲ ህዝቢ እዩ። 
ብተመሳሳሊ ዕድመ ዘለዋ ደ/አንስትዮ 26.8% ናይቲ ህዝቢ እየን። ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል እቲ ዝበዝሕ አካል ናይ ሕ/ሰብ 
/75%/ አብ ዕዮ ዘይሳተፍ ተጠዋሪ እዩ (ናይ ደ/አንስትዮ ጉልበት ሙሉእ ብሙሉእ ስልዘይንጥቀመሉ እውን እዩ)። ካብ 7-15 
ዕድመ ዘለው 17.8% ናይቲ ሕ/ሰብ እዮም። ካብዚኦም አብተን ዘለውና ት/ቤት ዝመሃሩ 12% ጥራሕ እዮም። እዚ ምስቲ 
ንቕድሚት ዝህሉ ኢኮኖሚያዊ መደባትን ጉዕዞን አብ ግምት አእቲኻ ብጣዕሚ ትሑት እዩ፣ ዝተሓተሉ ምኽንያቱ ፈሊጥካ ናይ 
ተምሃሮ በዝሒ  ዝዓብየሉ መገዲ ምድላይ አገዳሲ ይኸውን። 
 
 

4.2.1 ማሕረስማሕረስማሕረስማሕረስ 

 
አብ ትግራይ እቲ ዝበዝሕ አብ ገጸር ዝነብር ህዝቢ አብ ማሕረስ ዝናበር ኮይኑ አብ ዓፋር ቆላታት ዝነብር ህዝቢ ግን 20% 
ናይቲ ህዝቢ አብ ከፍቲ ምርባሕን መጓሰን ዝነብር እዩ። እቲ አብ ማሕረስ ዝነብር ህዝቢ ቀንዲ እቶቱ ካብ ናይ እኽሊ ሕርሻ 
ኮይኑ ተደራቢ ጥሪትውን የፍሪ እዩ። ናይ ሕርሻ አግባብ ብጣዕሚ ድሑር ዘይማዕበለ ብምዃኑ ዝርከብ እቶት ብጣዕሚ ትሑት 
እዩ። መሬት ብዑምቀት ገልቢጡ ክሓርስ ዝኽእል ማሕረሻን ጉልበትን አይጥቀምን። ካብቲ ዘለዎውን ምሩጽ ዘርኢ 
አይጥቀምን። ናይ ዘርኢ እዋን ብተለምዶ ዝሓዞ እምበር ምስ ናይ አየር ምቅይያር  አብ ግምት አእትዩ ምስትኽኻል አይገብርን። 
አብ አዘራርአ የጽዕቖ ወይ የስሕዎ። ናይ ጻህያን ናይ በላዕቲ ሓሳኹን እንስሳን ብቑዕ ቁጽጽር የብሉን። ናይ መሬት ልሙዑነት 
ንምሕላው ዘኽእሎ ምድኳዕ ወይ ናይ ዘራእቲ ምቅይያር/crop"rotation/"ብግቡእ አይገብርን። ጉልበት ክቑጥበሉን ስራሕ 
ከስልጠሉን ዝኽእል መሳርሒ እቶት የብሉን። ድሑር ባህልታት ከም በዓል ዝመሰሉ አብ እዋኑ ከይዘርእ ይገብር። መሬትን 
ማይን ዝዕቅበሉ አግባብ አይፈልጥን። እዞም ኩሎም ተደማሚሮም እቶት ትሑት ይገብርዎ። አብዚ እዋን አብ መብዛሕትኡ 

ቦታታት ካብ ጽምዲ ዝርከብ እቶት ካብ 1 - 1
�

�
 ኩንታል እዩ። አብ ጽቡቕ መሬት ዘለዎ አብ ደጉዓ ስገም 1

�

�
 ኩንታል እዩ፣ አብ 

ቆላ ድማ መሸላ ካብ 3 –"4"ኩንታል ይርከብ። 
 
አብ ርእሲ እቶት ምውሓድ ናይ መሬት ጽበትውን ዓብይ እዩ። ካብ ናይ ክፍሊ ህዝቢ ገምጋም ዝተረኸበ ድሕሪ መሬት መቐሎ 
ናይ ሓደ ቤተሰብ ትሕዝቶ ከም ኣብነት እዞም ዝስዕቡ የቕርብ፣ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ወረዳ ናይ ሓደ ቤተሰብ ትሕዝቶ /ማእከላይ መሬት/ ብጽምዲ 
አንከረ 6  
ፅምብላ 6 
ላዕላይ አስገደ 6 
ታሕታይ አስገደ 8 
ናዕዴር 3 
ሓሓይለ 3 
ተምቤን 3

�

�
 

አበርገለ 6 
ዓጋመ 2

�

�
 

ክልተአውላዕሎ 3 
ዓዲ ሃገራይ 18 ገና አይተመቐለን 
  

  
ሰደቓ ቁ.7ሰደቓ ቁ.7ሰደቓ ቁ.7ሰደቓ ቁ.7    
 
ናይ መሬት ዓይነት ረጒድ፣ ማእኸላይ፣ ረቂቕ ተባሂሉ እዩ ዝኽፈል። ዝበዝሕ መሬት ትግራይ ረቂቕ እዩ። በብወረድኡ አብ 
ሞንጎ ረጒድ፣ ማእኸላይ፣ ረቂቕ ዘሎ ዝምድና(equvalence)"ይንጸር እዩ። ንአብነት 1 ጽምዲ ረጒድ ክንዲ 2 ጽምዲ ማኸላይ 
ወይም ክንዲ 3 ረቂቕ ክኸውን ይኽእል። አብቲ ላዕለዋይ ሰደቓ ናይ ሕድሕድ ቤተሰብ ናይ ሰለስቲኡ ዓይነት መሬት ትሕዝቶ 
አብ ግምት ብምእታው እዩ ተሰሊሑ ናብ ማእኸላይ መሬት ተለዊጡ። 
 
ገፊሕ መሬት ዘለዎ አድያቦ፣ ወልቃይት፣ ራያን ገዲፍካ እቲ ዝተረፈ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝነብረሉ ናይ መሬት ትሕዝቶ  ንቤተሰብ 
ከብ 3 –"6"ጽምዲ እዩ።እቲ ገፊሕ መሬት ዘለዎ ከም አድያቦ እቲ መሬት ልሙዕ ስለዘይኮነ እንዳ ኣሐደርካ ዝዝራእ እዩ። ስለዚ 
ካብቲ መሬት ካብ 25% -50% ይሓድር እዩ ይበሃል። ድሕሪ 1972ዓም መሬት መቐሎ ሓድሽ መሬት ዝተወሰኸ የለን። ካብ 
መሬት ጽበት ዝነቐለ ንበረኻ ክኸውን ዝግባእ ገደላትን መውዓሊ ከፍትን ዝነበረ ክሕረስ/ክጫኾር ተገይሩ እዩ። አብ ዝሓለፈ 10 
ዓመታት ናይ ዝናም ዋሕዲ አብ መብዛሕትኡ ቦታታት ትግራይ ስለዝነበረ አብ ማእቶት ምቕናስ ግደ ነይርዎ። ካብዚ ኩሉ 

ደማሚርና ክንሪኦ ንኽእል እንተሃለወ ናይ መብዛሕትኡ ህዝቢ እቶት ብቤተሰብ ካብ 4
�

�
  - 7 ኩንታል ብዓመት ምዃኑ እዩ። 

ሓደሰብ ንምንባር ዘድልዮ ዓመታዊ ምግቢ 215 ኪሎ እኽሊ እዩ። ስለዚ ሓደ ቤተሰብ/ብ 5 አባላት ሒሳብ/ 11 ኩንታል ብዓመት 
ብውሕዱ ንምግቢ ጥራሕ የድልዮ። ናይ ሓደ ቤተሰብ እቶቱ ግን ካብዚ ንታሕቲ እዩ። በዚ አንጻር ክንሪኦ ከለና ገባር ትግራዋይ 
ካብቲ ንመነባሮ ዘድሊ ንታሕቲ/below"subsistence/"ከምዝነብር እዩ። ካብ ምግቢ ንላዕሊ ንክዳኑ፣ ንጸብሒ፣ ጨው፣ በርበረ፣ 
ማሕረሻ ወዘተ. ተወሰኽቲ ወጻኢታት አለዎ።  
 
አብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት`ኳ እንተወሲድና/ድሕሪ መሬት መቐሎ ማለት እዩ/ ዝሕረስ መሬት ከይወሰኸ እቶት ዝመሓየሸሉ 
አግባብ ዘይተገበረ ጥራሕ ዘይኮነስ ብማይ ሕጽረትን በላዕቲ ሓሳኹን እቶት ዝቐነሰሉ ባኣንጻሩ ድማ ናይ ህዝቢ ዕብየት ብ2.5% 
ብዓምት እንዳወሰኸ አብ መነባብሮ ህዝቢ ክፈጥሮ ዝኽእል ተወሳኺ ውጥረት ንምግማቱ አየጸግምን። ገባር ትግራዋይ 
ንመነባብርኡ ወቲፉ ንምንባር አብ ገሊኡ ከባቢ ካብ ማሕረስ ወጻኢ ዝገብሮም ጻዕርታት አለው። አብ ክልተአውላዕሎ፣ 
ተምቤን፣ ሳምረ ናይ ጨውን ካልእ ንግድን ይፍትን። ከም ዓጋመ፣ ክልተአውላዕሎ ንክሽቕሉ ናብ ከተማታት ይኸዱ። ከም 
ሓሓይለ ሽጉርትን ጌሾን ይንግዱ። አብ ደጉዓ ይኹን ቆላታት ኩሎም ጥሪት ብምርባሕ ብምሻጥ ወይም ጸባ ብምርካብ እቶት 
ክውስኹ ይፍትኑ እዮም። በዚ ኩሉ ለጋጊቡውን መነባብርኡ ካብቲ ክሽፍኖ ዝግባእ ንታሕቲ እዩ። ካብ ናይ ሃንቲንግ 
ጽንዓት/1975ዓምፈ/ አብ ከባቢ ክልተኣውላዕሎ፣ እንደርታ፣ ተምቤን ዝተወሰደ ጽንዓት ናይ ሓደ ቤተሰብ ካብ እኽልን ጥሪትን 
ዝረኽቦ ዓመታዊ እቶት ብዋጋ ተተሚኑ $282 ነይሩ። አብቲ እዋን ንሓደ ቤተሰብ ንምግብን ካልእ ዘድልይዎ ወጻእታት 
ብንእሽቲኡ ንምምላእ $459 ነይሩ። ካብዚ ነቒሉውን እቲ ጽንዓት እዞም ዝስዕቡ ግምገማ ገይሩ፣ 
 
ሀ. ናይ ሓደ ገባር ዓመታዊ እቶት/ካብ እኽልን ጥሪትን/ ካብቲ ነቲ ቤተሰብ ብንእሽቲኡ ንምንባር ዘድልዮ እቶት ንታሕቲ ምዃኑ 
 
ለ. እቲ ንምንባር ዘድሊ ዝነአሰ እቶት ከእትዉ ዝኽእሉ ካብቲ ማእኸላይ እቶት ናይ ምህርቲ ንላዕሊ ከፍርዩ ዝኽእሉ  ገፊሕ 
መሬት ዝሓዙ ጥራሕ ምዃኖም 



 
ሐ. በቲ ሕዚ ዘሎ ና ምፍራይ ክእለት ብንእሽቲኡ ንምንባር ዘኽእል ምህርቲ ከፍሪ ከምዘይኽእል፣ አብቲ ጽንዓት ዘይአተወ 
ሓድሓደ ነገራት ዝተረፉ ጽልዋኳ እንተሃለዎም ነቲ ገምጋም ከምዘይቅይሮ 
 
መ. ካብቲ ጽንዓት ነቲ ናይ ቤተሰብ እቶት ግምገማ አብ ናይ ህዝቢ በዝሕን ናይ ዝሕረስ መሬት ገፍሕን ምቅይያር አጸቢቑ 
ዝጸልዎ ምዃኑ። /4 
 
እዚ ገምጋም ነቲ ቅድም ኢልና ዝበጻሕናዮ ገምጋም ዘጠናኽር እዩ። ገባር ትግራዋይ መነባብርኡ ካብቲ ብንእሽቲኡ ክኾኖ 
ዝግባእ ንታሕቲ ምዃኑ፣ በቲ ሕዚ ዘሎ አሰራራሓ ድማ እቶት ክመሓየሽ ከምዘይኽእል፣ ህዝቢ እንዳወሰኸ መሬት ከይወሰኸ 
እንተቐጺሉ መነባብርኡ ዝገደደ ከምዝኸውን እዩ ዝገልጽ። እቲ ጽንዓት ብሸቕሊ ክርከብ ዝኽእል እቶት ክንደይ ምዃኑ 
አይሓወሰን። አብዚ ዘለናዮ እዋን ናይ ሸቕሊ ዕድል ብጣዕሚ ትሑት ስለዝኾነ አብ ግምት አይአቱን። 
 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 ጥሪትጥሪትጥሪትጥሪት    ዝምልከትዝምልከትዝምልከትዝምልከት    
 ጥሪት አብ ኢኮኖሚ ናይ ገባር ትግራዋይ ዓብይ ቦታ አለዎ። እቲ አብ ማሕረስ ዝናበር ንሕርሻ ዘገልግልዎ አብዑርን ንሸኽሚ 
ዝጠቕመኦ መጽዓኛን አጣሚሩ ከፍሪ ይግደድ እዩ። ከምቲ ቕድም ኢልና ዝረአናዮ ጥሪት ከምተወሳኺ ናይ እቶት ፍልፍል 
ስለዝኾነ  የፍርየን እዩ። ካብዚ ወጻኢ ግን ሙሉእ ብሙሉእ አብ ጥሪት ጥራሕ ዝናበሩ ከም ዓፋርውን አለው። አብ ትግራይ 
ዘለዋ ጥሪት/ከፍቲ፣ ጤለበጊዕ፣ መጽዓኛ፣/ ብስታቲስቲክስ ብንጹር አይፍለጥን እምበር ትግራይ ካብ አፍሪካ ብኸፍቲ በዝሒ 
ተፈላጢት እያ።ካብ ሰደቓ ቁ. 5 ከምንርደኦ ናይ ናዕዴር፣ ፀድያን እንዳማርያምን እንተወሲድና ብቤተሰብ ደረጃ 3.9 ክፍቲ 
ከምዘለዋ ንርኢ።  
 
ናይ ጥሪት አታሕዛ በዝሒ እምበር ብቑዕ አመጋግባን ክንክንን አይግበርን። ናይ ጥሪት ዘርኢ ምምራጽን ጽቡቕ ናይ ጸባን ስጋን 
ጥሪት ምርባሕን የለን። ናይ ጥሪት ምፍራይ ብቐዳምነት ንሕርሻ ግልጋሎት/ማሕረሻ ንምጉታት፣ ድኹዒ ንምርካብ፣ ንመጽዓኛ/ 
ዝጠቕሙ ዝጥምት ኮይኑ ከምተወሳኺ ግን ከም ሓደ ፍልፍል ናይ ኢኮኖሚ እቶት ነቲ ገባር ስለዝኾነ ነቲ ናይ ሕርሻ መሬት 
ብዘየጻብብን ኢኮኖሚያዊ ጥቕመንን ተመዚኑ ክፈርያ ዝግበአን ጥሪትን በዝሐን ምንጻር አገዳሲ እዩ። ብሕማምን ድርቅን 
በብዓመቱ ዝሞታ ጥሪት ብጣዕሚ ብዙሓት እየን። ካብ ናይ 1974ዓም ኣሃዛት/ሰደቓ ቁ. 8/ ከምንርደኦ በብዓመቱ 23.3% ካብ 
ከፍቲ፣ 45% ካብ ጤለበጊዕ፣ 28.7% ካብ መጽዓኛ ዝሞታ ምዃንን ንርዳእ። እዚ ድማ አብቲ ናይ ገባር ኢኮኖሚ ዘለዎ አሉታዊ 
ጽዕንቶ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ከምዝኾነ ምግማቱ አየጸግምን። 
 
 
 ከፍቲ ጤለበጊዕ   መጽዓኛ 
 በዝሒ        ብሕማም ዝሞታ      በዝሒ ብሕማም ዝሞታ በዝሒ ብሕማም  ዝሞታ 
 ወረዳ   %   %   % 
ዓዲአሕፈሮም 5769 1007 17.4 9335 5910 47.2 2979 190 6.3 
እምባሰነይቲ 10380  1725 16.6 11595 6258 53.2 2049 650 31.7 
ገረዓልታ 10944 9722 88.9 10700 5312 49.6 1788 949 53.4 
ፅምብላ  31616 646 4.7 12781 1581 19.5 987 452 45.8 
ፅምብላ ብድርቂ  575   915     
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- ካብዚ አሃዛት እንርደኦ ሕማም አብ ጥሪት ዘብጽሖ ጥፍአት ብጣዕሚ ዓብይ ምዃኑ 
- እዚ አሃዝ ዝተወሰደሉ እዋን ድርቂ ብዙሕ ስለዘይነበረ ሳዕቤኑ ገዚፉ ክረአ አይከአለን 
- እዚ አሃዝ ናይ 1974ዓም እዩ። ናይ ፅምብላ ግን እቲ ናይ ዝሞታ እንስሳ ናይ 1975ዓም እዩ። 

 
 
 
 



4.2.34.2.34.2.34.2.3 ድርቅን ጥሜትን/ድርቅን ጥሜትን/ድርቅን ጥሜትን/ድርቅን ጥሜትን/famine/famine/famine/famine/    

 
አብ ትግራይ ካብ ነዊሕ ዘበን ጀሚሩ ጥሜት ከምዝነበረ ካብ ክርከቡ ዝተኸአሉ ናይ ጽሑፍ ታሪኽ ይግለጽ እዩ። ቅድሚ ሓደ 
ሽሕ ዓመት አቢሉ አብ ዓዲ ሓበሻ ዓብዪ ጥሜት ከምዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ናብ ናይ አለክሳንደሪያ ዝነበረ ጳጳስ ዝጸሓፎ 
ከም መረዳእታ ተረኺቡ እዩ። ብድሕሪኡ መረዳእታ ናይ ጽሑፍ ዝተረኸቦም አብ መበል 12 ክ/ዘመን 1252፣ 1258-59 ፣ 1261-
62 ፣ 1274-75 ፣ 1314-44 ፣ 1435-36 ፣ 1540 ፣ 1543 ፣ 1567 ፣ 1611 ፣ 1623 ፣ 1625 ፣ 1633 ፣ 1634 ፣ 1635 ፣ 1650 ፣ 
1653 ፣ 1678 ፣ 1700 ፣ 1702 ፣ 1747 ፣ 1748 ፣ 1752 ፣ 1783 ፣ 1789 ፣ 1796 ፣ 1797 ፣ 1800 ፣ 1828- 29 ፣ 1888 –"92"፣ 
1916"–"1920"፣ 1927 -28 ፣ 1934 -35 ፣ 1947 -50 ፣ 1957 -58 ፣ 1964 -65 ፣ 1972 -74 ፣ 1984 –"85"፣ /ኩሉ 
ብዓመተምህረት ፈረንጂ እዩ/። /5 
 
አብዚ ውሽጢ  ሃደ ሺሕ ዓመት ናይ ጽሑፍ መረዳእታ ዘለዎም 41 ናይ ጥሜት እዋናት ንርኢ አለና። አብ ናይ ታሪኽ ጽሑፋት 
ዘይተመዝግቡውን ክህልው ይኽእሉ እዮም። እዞም ናይ ጥሜት እዋናት መብዛሕተኦም አብ ትግራይውን ዝነበሩ እዮም። 
ናይዞም ዓበይትን ገፋሕትን ናይ ጥሜት መንስኤ ድርቂ፣ በላዕቲ ሓሳኹ/አንበጣ/ን አራዊትን፣ ተመሓላፊ ናይ ሰብን እንስሳን 
ሕማማት፣ ከምኡውን ኲናት ከምዝኾኑ ይግለጽ። ፓንክረስት አብ መጽሓፉ ቅድሚ ክልተ ሚእቲ ዓመት ናብ 
ኢትዮጵያ/ትግራይ/ አትዮም ዝነበሩ አልቨሬዝን ብሩስ ዝበሃሉ አውሮጳውያን ናይ ዓዲ ሓበሻ ልሙዕነት ብጣዕሚ ዝድነቑሉ 
ከምዝነበሩን ፣ ዓመት ሙሉእ ክሕረስ ዝኽእልን አብ ዓመት ሰለስተ ጊዜ እቶት ዝርከቦ ምንባሩን/አልቨሬዝ/ ይገልጽ። ናይቲ 
ህዝቢ ናይ ማሕረስ ክእለት ግን ትሑት ምንባሩ ብሩስ ይገልጽ። /6 
 
እቲ ዓዲ ሃፍታም እንዳሃለወ፣ ሰለስተ ጊዜ እቶት ከእቱ እንዳኸአለ፣ እቲ መሬት ልሙዕ ኮይኑ ብዙሕ ጻዕሪ ዘየድልዮ እንዳሃለወ፣ 
እቲ ህዝቢ ግን ድኻን መነባብርኡ ዘሕዝን እዩ ነይሩ። ተደጋጋሚ ጥሜት የጋጥሞ ነይሩ አብ ትግራይ ድማ ብፍላይ አንበጣ 
ብተደጋጋሚ የጥቅዖ ነይሩ። /7 
 
አብ ዘርኢ ጥራሕ ዝበጽሕ ጉድአት ዘይኮነስ ብሕማም ተላገብ ምኽንያት አብ ህዝብን ከፍትን ዝበጽሕ ጉድአት ጥሜት የኸትል 
ነይሩ። ክሓርስ ዝኽእል ጉልበት ናይ ሰብን አቡዕርን ብሕማም ምኽንያት እንተበሪሱ ብኡ መጠን እቲ ሕ/ሰብ እኽሊ ክሓጽሮን 
ክጠምን ግድነት ይኸውን። ሕ/ሰብና ብተደጋጋሚ ብጥሜት ዝጥቃዕ ምንባሩ እንዳረአየ ካብዚ ሓደጋታትዚ ንምድሓን ዘኽእሎ 
ፍታሓት ክግበር አይከአለን። ነዚ ሓደጋታት አብ ግምት አእትዩ እኽሊ አይዓቁርን። እንተዓቖረውን ሰላም ስለዘይነበረ ዓቀይታይ 
የጥፍኦ። አብ አጠቓቕማውን ቁጠባ አይነበሮን። ካብ 1967ዓም ንነዘ ዘሎ ናይ ጥሜት ኩነታት ቀንዲ መንቀሊኡ ናይ ዝናም 
ምሕጻር እዩ። አብዚ ሕዚ ዘሎ ናይ አየር ምቅይያር ሕ/ሰብና ዝፈልጦ ናይ ዝናም ምቕዳም ወይ ምድሓር ወይ ጨሪሱ ምጥፋእ፣ 
እንትወቐዐ ድማ አብ ሓጺር እዋን ጥራሕ ምዝናም ዝረአየሉ እዩ። ደሓን ዓመት ተባሂሉ አብ ዝዝረበሉ እዋንውን እቲ ገባር 
ዘእትዎ ፍርያት ነታ ሓንቲ ዓመትውን ዘዝልቖ አይኮነን፣ ናይ መሬት ጽበት አሎ። እዚ ለዘበን 1977ዓም አጋጢሙ ዘሎ ናይ 
ጥሜት ሓደጋ ንምክልኻል ክግበር ዝግበኦም ጊዚያዊ መፍትሒታት ንበይኑ ዝረአ ክኸውን አለዎ፣ እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ግን 
ምስቲ ናይ ሓፈሻዊ መደባት ናይ ሕርሻ ክረአ ዘለዎ ክኸውን እዩ። ናይ ሕርሻ መደባትና ብድርቅን ብሕማማትን ዝመጽእ ጥሜት 
ንምቁጽጻር ብዘኽእለና አግባብ ክትለም ይግባእ። 

4.34.34.34.3 ናይ ማይንናይ ማይንናይ ማይንናይ ማይን፣፣፣፣    ሓመድንሓመድንሓመድንሓመድን፣፣፣፣    አግራባትንአግራባትንአግራባትንአግራባትን    ዕቀባዕቀባዕቀባዕቀባ    

 
ናይ ዝንም ምውሓድን ናይ ሓመድ ትሕዝቶ ምብልሻውን ካብ ድሑር አገባብ አተሓራርሳን ብዘይቅጥዒ አግራባት 
ምቑራጽን/ምብራስን ዝነቅል ካብቶም ምኽንያታት ሓደ ምዃኖም ብሳይንስ ተረጋጊጹ እዩ። አብ ትግራይ መሬት ንነዊሕ ጊዜ 
ብዘይ ተወሳኺ ድኹዒ አብ ልዕሊ ምጥቃም እቲ መሬት ብማይ ከይሽርሸር ዝተገበረሉ ጥንቃቐ ትሑት እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ 
አጠቓቕማ መሬት ብዝበለጸ ክሽርሸር ዘበራትዕ እዩ ነይሩ። አብ እዋን ማሕረስ ማይ ከየዕቁር ተባሂሉ ናይ ዉሑጅ መትረብ 
ሒዙ ክሕረስ ስለዝግበር ሓመድ ብቐሊሉ ተሓጺቡ ክኸይድ ይግበር። ንመሬት ዝሽፍን ቆማትን ሳዕርን ቅጥዒ ብዘይብሉ አግባብ 
ስለዝቁረጽ ሓመድ ንናይ ማይ ምሽርሻር ቅሉዕ ኮይኑ ንነዊሕ ዘመናት ጸኒሑ፣ ዝተበላሸወ መሬት ገፊሕ እዩ። ብናይ ዱራት 
ምብራስ ምኽንያት ናይ ዝናም ኩነታት አብ ትግራይ እንዳወሓደ ከይዱ። ከምዚ እንዳኾነውን እተን ዝዘንባ ማያት ብጉቡእ 
ዓቂብካ ደሓን ፍርያት ንምርካብ ዝግበር ጻዕሪ ወይ ፍልጠት የለን። መሬት ብዑምቀትን ናይ ማይ ሚዛን/contour"farming/"
ሓሊዩ ክሕረስ አይግበርን። እቲ ዝዘንም ማይ ናብ መሬት ብዘይምስራጹ ዉሕጅ ኮይኑ ጸሪግዎ ዝኸይድ ሓመድ ብዙሕ እዩ። 
ንሽንጥሮታትውን ገሪሕካ ናብ ግራት ብምእታው ናይ ምጥቃም ክእለት/ፍልጠት የለን። አብ ትግራይ ናይ መሬት ምሽርሻር 
ኩነታትን ናይ ዝናም ዋሕድን አብ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ከምዘሎ ይግለጽ እዩ። ሃንቲንግ አብ ከባቢ ሓውዜን ከምዘጽንዕዎ 
በብዓመቱ ብማይ እንዳተሸርሸረ ዝኸይድ ሓመድ ካብ ሓደ ሄክታር 170 ኩንታል ከምዝኾነ  ይገልጽ። ሕርሻ ብዘይ መሬትን 



ማይን ክካየድ ስልዘይኽእል ናይ ሕርሻ መደባትና ቀዳምነት ሂቡ ክጥምቶ ዝግባእ ክከውን አለዎ። ናይዚ መደብ ዕብየትን፣ 
አድላይነትን፣ ህጹጽነትን ብዝበለጽ ንምርዳእ ናይ ሃንቲንግ ጽንዓት አብዚ ነትቢ ዘለው አረኣእያ ቀጺሉ ቀሪቡ አሎ፣ 
 
“The position is now critical… The probable consequences of the situation would be a migration of the 
population, with no where very obvious to go as an alternative”. TRDS believes that such a situation is not 
inescapable. Erosion cab controlled and without enermous capital input… or great technical skill. The 
remaining soil can be held in place and made more fertile than it is at the present, by better croping 
methods. The rural population need not starve and the medium to long term can look forwoard to a 
modest increase in their living standards.  The towns can grow and thrive on the produce of Tigrai itself 
without being to import food from elswhere. However none of these hopeful prospects can come  about 
without an urgent cocerted and determined effort by all concerned with soil erosion, which is the single 
most IMPORTANT THREAT TO THE LIVELYHOOD OF THE PEOPLE OF TIGRAI. 
 
The threat cann’t be under estimated or glossed over. It must be faced and dealt within reasonabley short 
space of time. This time scale has been suggested in the report “Drought & Rehabilitation in Wollo and 
Tigrai.” (1975) prepared as a result of a mission to Wollo and Tigrai regions in 1974. The report states that 
a substantial impact must be made on the problem within three years. That all organizations concerned 
should be set up and smoothly working together within five years. And that the problem should have been 
brought under control in ten years. To many this time scale seems over-ambitious and many varying 
objections to it are raised from the lack of detailed knowledge of the correct techniques to be used. To the 
number of feast and days on which people cannot or will not work for religious or customary reasons. Such 
objections must be overcomed within the time scale suggested because if they were not the people of 
Tigrai will starve and continue to starve with no hope of ever emerging from that condition. /8 
 
አብዙይ ከምዝጠቐሶ ኩሉ ብሓፈሻ ዕቀባ ሓመድ እቲ ቀዳማይ ትኹረት ተዋሂብዎ ህጹጽ ፍታሕ ክግበረሉ ከምዘለዎ እዩ። 
ሓመድ ምዕቃብ ማለት ድማ ማይውን ምዕቃብ ማለት እዩ። ምኽንያቱውን አብ ግብራዊ አሰራርሓ ሓዲኦም ብዘይ እቲ ሓደ 
ምዕቃብ ስለዘይከአል እዩ። 
 
ሓመድ መጀመሪያ ምዕቃብ ዝብለሉ ምኽንያት ሓደ ጊዜ ሓመድ እንተጠፊኡ ከምእንደገና ንምርካብ ዘይከአል ምዃኑ እዩ። አብ 
‘Soil Conservation’ by Hugh Hammond Bennet"ገጽ 8 ከምዝብሎ ሓደ መሬት ብአግራብን ብሳዕርን ዝተሸፈነ  አብ 
ትሑት ፍግረመሬት አብዘለሉ ከባቢ ንሓደ ኢንች ርጉዲ ሓመድ ንምፍጣር ካብ 300 ስጋብ 1000ዓመት የድልይ ይብል። እኽሊ 
ንምዝራእ ብውሑድ 12 ኢንች ርጉዲ ሓመድ የድሊ። ነዚ ርጉዲ ሓመድ ንምፍጣር እንተወሓደ 12x300="3600ዓመት የድሊ 
ማለት እዩ። 
 
ናይ አግራባት ምብራስ አብ ናይ አየር ኩነታት ምልውዋጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕ/ሰብና ንነዳዲ ዝጥቀመሉ ብምዃኑ ናይ ዕንጨይቲ 
ዓብይ ሕጽረት የጋጥም አሎ። ካብ ናይ ሃንቲንግ ጽንዓት አብ መቐለ 45000 ህዝቢ ዝነብረላ አብ ዓመት 8400 ቶንስ 
ዕንጨይቲ ይጥቀም። ንሓደ ሰብ ዳርጋ 2 ኩንታል ንዓመት ማለት እዩ። / 
 
አብ ገጸር ዘሎ ህዝቢ ዘንድዶ ካብዚ ዝዓቢ እንተዘይኮይኑ አይንእስን። አብ ትግራይ 3 ሚልዮን ህዝቢ እንተልዩ ብዓመት 
600,000 ቶንስ ዕንጨይቲ ይነድድ ማለት እዩ። ስለዚ አብ ናይ አግራባት ምሕላውን ምግፋሕን መደብና ነዚ ንነዳዲ ዝጠፍእ 
ንምትካእውን አብ ግምት ዘእተወ ወይ ድማ ህ/ሰብና ዝጥቀመሉ ካልእ ናይ ነዳዲ መፍትሒ ምድላይ ክኸውን ይግባእ። 
 
ብምጥቕላል እንትረአ አብዚ እዋን አብ ሕርሻ ዘለው ጸገማት በዚ ዝስዕብ ሕጽር ኢሉ ክቐርብ ይኽእል፣ 

1. ናይ መሬት ምሽርሻርን ልሙዕነት ምቕናስን 
2. ናይ ዝናም ምቕናስን እቲ ዝርካቡውን አብ ሓጺር እዋን ስለዝዘንም/አብ ሓምለን ነሓሰን/ ብዕምቆት ናብ መሬት 

ስለዘይሰርጽን ዘራእቲ ይጉዳእ 
3. ናይ አግራብ ምብራስ አብ መሬት ትሕዝቶን አየር ጠባይን አሉታዊ ሳዕቤን ምፍጣሩ 
4. ናይ አግራብ ምብራስ ዝነድድ ዕንጨይቲ ክሓጽር ምግባሩ 
5. በቲ ሕዚ ዘሎ አተሓራርሳ ናይ መሬት ጽበት ምህላው 
6. ካብ ሕርሻ ወጻኢ ካልእ ናይ ስራሕ ዕድል ዘይምህላው ወይ ብጣዕሚ ንኡሽተይ ምዃኑ 



7. ድሑር ናይ ሕርሻ ልምድን አሰራርሓን ምህላው/አተሓራርሳ፣አዘራርአ፣ ዘርኢ አመራርጻ፣ ምድኳዕ፣ ናይ ሰብን እንስሳን 
ጉልበት አጠቓቕማ ወዘት፣/ 

8. ናይ ከፍቲ ምፍራይን አተሓሕዛን ትሑት ምዃኑ፣ ብፍላይ ድማ ድርቅን ሕማምን ዝፈጥርዎ ጉድአት 
9. ትሑት መነባብሮ ህዝቢ ብምህላው ንዝኾነ ዓይነት ናይ ሕርሻ ልምዓት መደባት ሓጋዚ ዝኸውን ካፒታል ዘይምህላው 

ናይ ውድብ ዓቕማውን ትሑት ምዃኑ 
10. እኹላት ናይ ሕርሻ ኪኢላታት ዘይምህላው 
11. ማሕበራዊ ግልጋሎት ትሑት ምዃኑ/ትምህርቲ፣ ሕክምና፣ ትራንስፖርት፣ ዕዳጋ፣ ናይ ልቓሕ ትካላት . . . / 
12. ናይቲ ሕ/ሰብ ቴክኖሎጂያዊ ትሕዝቶን ክእለትን ትሑት ምዃኑ 

 
ናይ ሕርሻ ፖሊሲናን መደባትናን ነዞም አብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለው ጸገማት ዝፈትሕን ነቶም ተጥቊሞም ዘለው 
ገደባት/limitations/"አብ ግምት ዘእቱን ክኸውን ይግባእ። 
 
ማስታወሻ ዝተጠቐሱ ጽሑፋት፣ 
 

1. Huntings p.23  
2. Huntings p.25 
3. Ibid  p.25 
4. Ibid  p.24 
5. Ethiopia the challenge of hunger by Graham Hankok ,London Victor Gallauze Ltd. 1985 pp 66-71 
6. Punkhurst pp 202-207 
7. Ibid pp 235-237 
8. Huntings p36 
9. ቅርጽን መምርሕን አካላትን ክፍልታትን ህወሓት ነሓሰ 72ዓም ገጽ 34 
10. TIS annex 7 conservation p. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5555 እንታይ ፖሊሲታትን መደባትን ይሃልወናእንታይ ፖሊሲታትን መደባትን ይሃልወናእንታይ ፖሊሲታትን መደባትን ይሃልወናእንታይ ፖሊሲታትን መደባትን ይሃልወና    
 
አብ ዝሓለፈ ርእሲ አብ ሕርሻ ዘለውና ጸገማት ጠቊመ አለኹ። ቀጺልና እንሪኦ ነዞም አብዚ ዘለናዮ መድረኽ ዘለው ጸገማትና 
ንምፍታሕ ዝህልወና ፖሊሲታትን መደባትን ክኸውን እዩ። ቅድሚ ፖሊሲታትናን መደባትናን ምርአይ መበገሲ ክኾኑና ዝኽእሉ 
ሓፈሻዊ አረአአያታት ንመምርሕታትና ዝሕግዙ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት አብ ግምት ምእታው የድሊ። 
 
ሀ.  አብ ትግራይ አብዚ እዋን ብዘይካ አብ ዓፋርን አበርገለን ሳምረን ቆላታት ከምኡውን አብ ወልቃይት ዘሎ መሬት ክገፍሕ 
ዝኽእል ናይ ሕርሻ መሬት የለን። እቲ ሕዚ አብ ሕርሻ ዘሎ መሬት ነቲ ዘሎ ህዝቢ ጸቢቡ ዘሎን ገሊኡውን ካብ ንሕርሻ 
ምጥቃም ንበረኻታትን መውዓሊ ጥሪት ብምግባር ዝበለጽ ውጽኢት ክህልዎ እዩ። ነቲ አብ ሕርሻ ዝናበር ህዝቢ መነባብሮ 
ንምምሕያሽ ናይ ማሕረስ ቦታ ምግፋሕ ከም መፍትሒ ክውሰድ አይኽእልን። ናብቶም ገፋሕቲ ቦታ አለዎም ዝበልናዮም 
ከባቢታት መጠነኛ ናይ ህዝቢ ሰፈራ ክግበር ይከአል። እዚውን ገሊኡ ልዕል ዝበለ ቴክኖሎጂካዊ ትሕዝቶን ካፒታልን ዝሓትት 
አብ ገሊኡውን ፖለቲካዊ ሳዕቤናት ዝሕልዎ እዩ። ብፍላይ አብ እዋን ቃልስና ብሰፈራ መልክዕ ወይም አብዞም ዝተጠቀሱ 
ከባቢታት አብ ምልማዕ ዝህልወና ዓቕሚ ውሱን ስለዝኸውን መሬት ምግፋሕ ከም ዓብዪ መፍትሒ ዝረአ አይኸውንን። ስለዚ 
ነቲ ናይ ሕ/ሰብ መነባብሮ ንምምሕያሽ እንወስዶም ፖሊሲታትን መደባትን፣ 

1. አብቲ ህዚ ንማሕረስ ዘገልግል ዘሎ መሬት ጽዑቕ ጉልበትን ካፒታልን አፍሲስካ ልሙዑነት ናይቲ መሬት ምቕያርን 
አብ ዓመት ክልተ ሰለስተ ጊዜ እቶት ከምዘእቱ ምግባርን ምህርታማነት ናይ ዘርኢ ምምሕያሽን እዩ ክኸውን። 

2. እቲ አብ ማሕረስ ብጻዕቂ ተዋፊሩ ዘሎ ናይ ሰብ ጉልበት ካልእ ናይ ስራሕ ሜዳ ከፊትካ ክንቀሳቐስ ምግባር ክኸውን 
ይግባእ። 

ለ. ናይ ሕርሻ ኩነታት ምምሕያሽ ማለት ናይቲ ህዝቢ መነባብሮውን ምምሕያሽ አጣሚሩ ክሕዝ ይግባእ። ስለዚ አብ ትግራይ 
ናይ ሕርሻ ምምሕያሽ ማለት ብዝማዕበለ መሳርሒ እቶት ጌርካ አብ ውሱናት ፕሮጀክታት ናይ እኽሊ/ጥሪት እቶት ምውሳኽ 
ማለት አይኮነን። ናይ ሕርሻ ምምሕያሽ በቲ አብ ማሕረስ ተዋፊሩ ዘሎ ህዝቢ አብ ሕድሕድ ገባር ዝምዝገብ ምምሕያሽ ድምራዊ 
ውጺት እዩ ክኸውን ዘለዎ። ብሕድሕድ ገባር ክመጽእ ዝኽእል ምምሕያሻት በቲ ዘለዎ ትሑት ኢኮኖሚያውን ባህላውን 
ቴክኖሎጂያውን ትሕዝቶ ዝግዛእ/ዝግደብ ስልዝኸውን ዕብየቱ ቀስታዊ እዩ። ይኹን እምበር መነባብሮ ናይቲ ገባር ንምምሕያሽ 
ቀጥታዊ ጽልዋ ስለዝህልዎ እቲ ዝበለጽ አግባብ ክኸውን እዩ። እዚ ክንብል ከለና ናይ ሕ/ሰብ መነባብሮ ምምሕያሽ ከም ሸቶ 
እንተውሲድና እዩ። ብኢኮኖሚያዊ ዕብየትን መክሰባይነትን ንምምዛን እንተኾይኑ ግን እቲ ብውሱን ፕሮጀክትታት ምስራሕ 
ዝበለጽ መክሰባይ/ውጽኢት ዝህብ ክኸውን ይኽእል። እዚ እቲ ዝድለ ኢኮኖምያዊ ምስላሕ/calculation/"አካይድካ ክውሰን 
ይኽእል። ሓፈሻዊ ገምጋም ንምውሳድ ክጠቕመና አብ ክልቲኡ አግባብ ዝህሉ መኽሰብን ጉድአትን/advantages"and"
disadvantages/"ንምርአይ ምስ ናይ ቃልስና ኩነታት ብምዝማድ ቀሪቡ አሎ፣ 
 
ብሕ/ሰብ ደርጃ ሕርሻ ምምሕያሽ ዘለዎ፣ 
መክሰብ፣ 

- በብንእሽተይ እቲ ሕ/ሰብ ንባዕሉ እንዳኸአለን እንዳማሓየሸን ክኽይድ ይገብሮ 
- ናይ ሕ/ሰብ ጉልበት ብሙሉኡ ስለትጥቀም ብዙሕ ካፒታል አይሓትትን 
- አብ እዋን ቃልሲ ብናይ ጸላኢ ምንቅስቓስ ብዙሕ አይዕንቀፍን ወይ አይፈርስን 

 
ጉድአት፣ 

- እቲ ዝካየድ ናይ ልምዓት መደብ አብቲ ድኹም/ዘይልሙዕ መሬት ናይቲ ገባር ስልዝኾነ ጽቡቅ መሬት ናይ ምምራጽ 
ገደብ አለካ ስለዝኾነውን ትሑት እቶት ይህልወካ 

- ቲክኒካውን ባህላውን ናይቲ ገባር ትሑት ብምዃኑ ምህርታማነቱ ትሑት ይኸውን 
- እቲ ገባር ዝተበተነ ስለዝኾነ አብ ገፊሕ ቦታ ክዋፈር ዝኽእል በዝሒ ክኢላታት ይሓትት 

 
ብፕሮጀክት ዝካየድ ሕርሻ፣ 
መኽሰብ፣ 

- ጽቡቕ መሬት ክትመርጽ ስለትኽእል ካብ ልሙዕ መሬት ዝርከብ ምህርታማነት ትኸስብ 
- ምዕቡል መሳርሒ እቶትን አግባብ አተሓራርሳን ክትጥቀም ስለትኽእል ዝለዓለ ምህርታማነት አለዎ 
- ብውሑድ ክኢላታት ክትአልዮን ክተመሓድሮን ትኽእል 

 
ጉድአት፣ 

- ብዙሕ ካፒታል ስለዝሓትት ብፍላይ አብ እዋን ቃልሲ አግፊሕካ ክተካይዶ ይጽግም 



- ናይ ሕድሕድ ገባር መነባብሮ አየመሓይሽን። ብሓፈሻ ናይ ሕ/ሰብ እቶት ክውስኽ ይኽእል ነቲ ውልቀ ገባር ግን 
አይበጽሖን። ብነጻ አይትህቦን ብኢኮኖሚ ዓይኒ ኪሳራ እዩ። ቁሩብተይ ሸቃሎ ይቖጽር ይኸውን ነቲ ዝበዝሕ ገባር ግን 
ለውጢ አየምጽእን። 

- ጸላኢ ብቐሊሉ ክጥምቶ ይኽእል ንሓደጋ ዝተቓለዕ እዩ፣ ብቐሊሉውን ክዕንቀፍ ይኽእል እዩ። 
 
ስለዚ አብዚ እውን ናይ ሕ/ሰብና መነባብሮ ምምሕያሽ ጊዜ ዘይህብ ሕቶ ብምዃኑን፣ ብካፒታል ዓይኒውን ዓቅምና 
ስልዝግድቦን፣ ናይ ጸጥታ ኩነታትውን አብ ግምት ብምእታው ናይ ሕርሻ ፖሊሲና ሕ/ሰባዊ መልክዕ ሒዙ ክኸይድ እዩ። ስለዚ 
ምስቲ ዓቕሚ ፣ ባህሊ፣ ክእለትን ናይ ህዝብና ዝኸይድ ምምሕያሻትን ናብ ኩሉ ክባጻሕ ዝኽእል/ስታንዳርዳይዝ/ ብምግባር 
ዝትልም ፖሊስን መደባትን ይህልወና። እዚ ክንብል ከለና ግን ብፕሮጀክት መልክዕ ክስርሑ ዝኽእሉ መደባት አይህልውን 
ማለት አይኮነን ብካልአይ  ደርጃ እንዳትረአዩ ናይ ካፒታልን ኪኢላታትን ጉልበትን ምደባ ዝነአሰ ይኸውን ማለት እዩ። 
 
አብ ናትና ኩነታት ናይ ገባር ተለምዳዊ አሰራርሓ ክመሓየሽ ብምግባርን ዝናም ብምጥቃምን ክምዝገቡ ዝኽእሉ ለውጥታት 
አናእሽቱ እዮም ኽኾኑ። ናይ ሃንቲንግ ጽንዓት ከምዝጥቁሞ ናይ ኢንዱስትሪ ሓገዝን፣ ማዳበርያን ደሓን ዕዳጋን፣ ናይ ልቓሕ 
ትካላት፣ ናይ ጽንዕትን ምርምርን ትካላት ወዘተ. አብ ግምት አአትዮም ዝጽበይዎ ናይ እቶት ዕብየት 1.5% ጥራሕ እዩ ነይሩ። 
እዚ ምስ ናይ ህዝብና በዝሒ ዕብየትን ናትና ናይ ቃልሲ ኩነታትን መነባብሮ ገባር ዝቕይር አይኸውንን። ብናትና ትሕዝቶን 
ዓቕምን ዝበለጸ ውጽኢት ከነመዝግብ ንኽእል አብ ማይ ምዕቃብን ውሑጃት ምጥቃምን እንገብሮ ምርብራብ እዩ። ስለዚ 
መደባትና ንማይ ምዕቃብን ውሑጃት ምጥቃምን ዝለዓለ ጠመተ ክህብ አለዎ። 
 
እቲ አብ ሞንጎ ብፕሮጀክት መልክዕ እቶት ምውሳኽ ድዩ ወይስ አብ ሕ/ሰብ ቀስታዊ ለውጢ ብምምዝጋብ እቶት ናይ ሕ/ሰብ 
ምምሕያሽ ዝበለጸ ዝኸውን ንዝብል ምስ ናይ ሃንቲንግ ዝነበረ ገምጋም አዛሚድና ቀጺልና ክንርኢ ኢና፣ 
ካብ ናይ ሃንቲንግ ግምገማ፣ 

- በቲ መደቦም መሰረት አብ 10-12 ዓመት እቶት ብ 30% ክውስኽ ይግምቱ 
- አብዚ 12 ዓመት ዝግበር ወጻኢ ኢትዮ ብር 1300 ንሓደ ቤተሰብ፣ ን190000 ቤተሰብ ኢትዮ ብር 247 ሚልዮን 
- አብ ናይ መጀመሪያ 5 ዓመት ዝተመደበ ኢትዮ ብር 69.52 ሚልዮን 

 
እዚ አብ ላዕሊ አሃዛት አብ ግምት ብምእታው ብፕሮጀክት መልክዕ ከም ሓጽባዊ መስኖ አብ ዓፋር ክስረሐሉ እንተዝግበር፣ 

- ንሓደ ሄክታር ሓጽባዊ መስኖ ንምስራሕ ብዝለዓለ ግምት ኢትዮ ብር 5000 ይውድእ።  ናይ ሓሙሽተ ዓመት ባጀት 
ጥራሕኳ  እንተወሲድና፣ 
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  = 13904 ሄክታር ከልምዕ ይኽእል 

 
- አብ ሓደ ሄክታር 30 ኮንታል ብንእሽቲኡ ከእቱ ይኽእል እዩ/ካብ ናይ ሽዋጣ ተሞክሮ/። ስለዚ ካብ 13904 ሄክታር 

417160 ኩንታል ይርከብ ማለት እዩ። ብናይ ሃንቲንግ ፕላን ግን አብ ዓመት 1.5% ናይ እቶት ወሰኽ ሒሳብ አብ 5 
ዓመት 165237 ኩንታል ይርከብ።  

 
ካብዚ ሒሳብ ንርደኦ እቲ ናይ ሃንቲንግ ባጀት አብ ናይ መስኖ ፕሮጀክት እንተዘውዕልዎ ዝሓሸ እቶት/ውጺኢት ከምዝነበሮ 
እዩ። ካብ ናይ ውድብ ጽንዓት አብ ዓፋር ብሓጽባዊ መስኖ ክስራሕ ዝኽእል ካብ 150000 ሄክታር ዘይንእስ መሬት 
ምህላው ይግለጽ። አብ ሰላም ጊዜን ብመንግስቲ ደረጃን ኮይንካ ናይ ሓጽባዊ አሰራርሓ ካብቲ ሕዚ ነካይዶ ዘለና 
ብዝሰለጠን ብዝሓሰረን ንምክያድ ይከአል እዩ። 
 
ካብ ናይ ሃንቲንግ ፕላንን ጽንዓትን ከምንርደኦ አብታ ጽንዓት ዘካየዱላ ከባቢ ዓመታዊ ናይ ሕርሻ እቶት 220316 ቶንስ 
እዩ። በቲ ፕላኖም አብ 5 ዓመት 165523.7 ቶን ምወሰኹ ነይሮም። እቲ እቶት ከአ ናብ ሕድ ሕድ ገባር ክከፋፈል ነይሩ 
እዩ። ብፕሮጀክት መልክዕ ብሓጽቢ ገይሮሞ እንትዝነብሩ አብ 5 ዓመት እቲ እቶት ብ 12.6 ጊዜ ክውስኽ ምኸአለ ነይሩ። 
ነቲ ፕሮጀክት ምምሕዳርን፣ ኪኢላታትን ከምኡውን እቲ እኽሊ ናብቲ ተጠቃሚ ንምብጻሕ ዘድሊ ናይ ትራንስፖርት፣ 
ወዘተ. ዝመሳሰሉ ዋጋ አብቲ ሂሳብ አይአተወን። ንሱ ተሓሲቡውን እቲ ፕሮጀክት ዘኽስብ ምዃኑ ብሩህ እዩ። 
 
ስለዚ እቲ ናይ ሃንቲንግ ፕላን ብኢኮኖሚያዊ መመዘኒ ጥራሕ እንተሪኢናዮ ብሓጽባዊ ፕሮጀክት እንተዝገብርዎ ምሓሸ 
ነይሩ ክንብል ኢና። ናይ ሃንቲንግ ፕላን ግን ካልእ ንሕ/ሰብ ዝጠቅም መኽሰብ አለዎ፣ 

1. መሬት ከይሽርሸር ዘኽእል ስለዝነበረ ብገንዘብ ጥራሕ ክግምገም ዘይኽእል ሃብቲ ናይ ሕ/ሰብ ምዃኑ 



2. እቲ መነባብሮ ናይቲ ሕ/ሰብ በብእዋኑ ካብ ምንቁልቋል የድሕኖ ምምሕያሽውን ከርኢ ይኽእል። ብነጻ ንቲ ገባር 
ካብቲ ብፕሮጀክት ዝተረኸበ ትርፊ እቶት ምሃበ ዝበለጸ ናብርኡ ከመሓይሾ ምኸአለ ግን ነቲ ህዝቢ ዝገደደ 
ጽግዕተኛ እንዳኾነ ክኸይድ ዝገብር ክፍታሕ ዘይኽእል ሱር ዝሰደደ ኢኮኖሚያዊ ጸገም ንሓዋሩ ዝፈጥር ይኸውን። 
ንሓደ ቤተሰብ ኢትዮ ብር 1300 አብ 12 ዓመት ወጻኢ ገይርካ ንባዕሉ ክኽእል ምግባር ዝሓሸ መሰረታዊ ፍታሕ 
እዩ። 

 
አብ ወያነናውን አብዚ መድረኽ ነዚ ዝምልከት ዝልዓሉ ክልተ ሕቶታት አለው። ንሳቶምውን፣ 

1. ናይ ውድብና ኢኮኖሚ ዓርሱ ንምኽአል ናይ ውድብ ሕርሻዶ ወይስ ናይ ሕ/ሰብ ሕርሻ ቀዳምነት ክንህብ ይግባእ? 
2. አብ ናይ ሕ/ሰብና ናይ ሕርሻ መደባት አብ ፕሮጀክት ከም ናይ ሽዋጣ ዓይነት ቀዳምነት ምሃብዶ ወይስ ብገፊሑ ነቲ 

ሕ/ሰብ ዝጠቕሙ ናይ አሰራርሓ ለውጥታት/husbandry"improvement"and"standardization/"ሃንቲንግ ገጽ 69. 
 
ካብ ናይ ሽዋጣ ተሞክሮ ንሓደ ሄክታር ዘድሊ ናይ ሰብ ጉልበት ካብ 700 መዓልታዊ ሰብ ጉልበት ንታሕቲ ምዃኑ፣ ብገንዘብ 
ሒሳብ ድማ ብ$3 አሜርካ ዶላር ንሓደ ሰብ ሒሳብ $2100 አሜሪካ ዶላር ንሓደ ሄክታር ምዃኑ ተፈሊጡ አሎ። 
 
ነታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንምምላስ ይ ውድ ብኢኮኖሚ 75% ጅአት አብ ስንቂ ዝጠፍእ እዩ። ነዚ ስንቂ ንምምላእ ብዘመናዊ ዝኾነ 
አግባብ እንተሓሪስና ክነማልኦ ንኽእል ኢና። ሕዚ ዘድለየና ስንቂ 100000 ኩንታል አቢሉ እዩ፣ ካብ 1000 –"2000"ሄክታር 
መሬት 2 ወይ 3 ጊዜ ብምሕራስ ክፈሪ ይኽእል እዩ። ነዚ ንምልማዕ አብ ምብራቕ ሓጽባዊ መስኖ ብምጥቃም 5 –"10"ሚልዮን 
ኢትዮ ብር የድልየና። ብዘለና ናይ ኪላታት ሓይልን ካፒታልን ክነማልኦ ንኽእል ኢና። ግን አብ ቃልሲ ስለዘለና ናይ ጸላኢ 
መጥቃዕቲ ክበጽሖ ስልዝኽእል ዘተአማምን አይኮነን። 
 
ነቲ ካልአይ ሕቶ ንምምላስ ቅድም ክብል ከምዝረአናዮ ብነአሽቱ ምምሕያሻትን ለውጥታትን/ husbandry"improvement"and"
standardization"/"እቲ አብ ሕ/ሰብ ክመጽእ ዝኽእል ዕብየት ብጣዕሚ ንኡሽተይ (ካብ ናይ ሃንቲንግ 1.5%) ብዓመት እዩ። እዚ 
ምስቲ ዕብየት ናይ ህዝቢ ዘይመጣጠን ብምዃኑ ናይ መነባብር ምንቁልቋል እዩ ከስዕብ ዝኽእል። አብዚ እዋን ቃልሲ ናይ 
ወያነና ሰረት እቲ ሕሰብ እዩ። አብ ቃልሲ ንክድግፍን ንክሳተፍን እንትነአሰ ንመነባሮ ዝአኽሎ ኢኮኖሚ ክህልዎ ይግባእ። ከምኡ 
እንተዘይኮይኑ ብናይ ጸላኢ ሻጥራት ክደናገርን ነቲ ወያነ ክጻረርን ይኽእል። ነቲ ወያነውን ክሽከም ዝኽእል ትሕዝቶ ይስእን። 
ስለዚ ናይ ሕ/ሰብና ናይ ሕርሻ ኩነታት ብቐዳምነት ተራእዩ ካብ ዘለና ኪኢላታትን ካፒታልን ክንዋፈረሉ ይግባእ። ክንዋፈረሉ 
አለና ክንብል ከለና አብ ናይ ውድብ ሕርሻ ተዋፊርና ንረኽቦ እቶት ካብቲ ሕ/ሰብ ረኺብና ናይ ስንቂ ድልየትና ከማልአልና እዩ 
ካብ ዝብል ጥራህ ዘይምዃኑ ምርዳእ የድሊ። እቲ ናይ ኪኢላታትናን ካፒታልናን አወፋፍራ ንውድብ ክንደይ ኩንታል ክረክብ 
ይኽእል ካብዝብል ዘይኮነስ አብቲ ሕ/ሰብ ብዘምጽኦ ለውጥን ብኡ አቢሉውን ዝፈጥሮ ፖለቲካዊ ኩነታትን እዩ ክምዘን 
ዝግባእ።ስለዚ አብዚ ናይ ተከዘ አኼባ ማ/ኮሚቴ/1975ዓም/ ንሕ/ሰብና ሕርሻ ቀዳምነት ክንህብ አለና ዝብል ውሳነ ብዓይኒ ናይ 
ውድብ ስንቅን ኢኮኖሚን ዘድሊ በዝሒ አብ ሓጺር እዋን ንምርካብ ዘይኮነስ `ርጉእ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት አብ ሕ/ሰብን 
ምፍጣር` ብዝብል ክረ ዝግበኦ ምዃኑ ይረአየኒ። 
 
እታ ካልአይቲ ሕቶ ድህሪ ምምላስ አብ ክሊ ሕ/ሰብ ሕርሻ ነየናይ አግባብ ዝበለጸ ጠመተ ጌርና ንንቀሳቐስ ዝብል ይኸውን። 
አብዚ እዋን ብናትና አሰራርሓ ደረጃ ዘለው አረአያታት ካብዞም ዝስዕቡ ክልተ ሓሳባት ነየነኦም ትኹረት ንሃብ ዝብል እዩ፣ 
 

1. ናይ አሰራርሓ ልምዲ/hasbandry"and"standardization/"ምግፋሕ ነቐድም ዝብል 
 

2. ናይ ሽዋጣ ዓይነት ፕሮጀክትታት ምግፋሕ ቀዳምነት ይወሃብ ዝብል 
 

አብዚ ናይ ሕዚ ዘሎ ናይ ሕርሻ ኩነታትን ልምድን አሰራርሓን አብ ትግራይ ናይ ዝናም ሕጽረትን ናይ መሬት ጽበትን እቲ 
መሰረታዊ ጸገም ናይ ሕርሻ እዩ። መሰረታዊ ምምሕያሽ አብ ሕርሻ ንምምጻእ ድማ ነዞም ክልተ ጸገማት ንምፍታሕ ዝዕልም 
ክኸውን ይግባእ። እቲ ዘሎ ድሑር ልምዳዊ አሰራርሓ ብምምሕያሽ ክመጽእ ዝኽእል ናይ እቶት ለውጢ አብቲ ናይ ገባር 
መነባብሮ ርኡይ ለውጢ አየምጽእን። ከምቲ ደጋጊምና ዝረአናዮ ነቲ ናይ ገባር ናብራ ከየንቆልቁል ዝሕግዝ እንተኾይኑ እምበር 
መነባብርኡ ክመሓየሽ አይገብሮን። ከም ናይ ሽዋጣ ፕሮጀክታት ዝፈሱ ውሕጃት/ማያት እንዳ ገራህካ ናብ ግራውቲ ክአቱ 
እንዳገበርካ ማይን ሓመድን ዝዕቅብ አሰራርሓ ውሕስነት ዘለው እቶት ይኸውን እቲ እቶትውን ብ10 ኢድ/1000%/ ይውስኽ። 
ብውጺት ዓይኒ ክልቲኡ አሰራርሓ ዝወዳደርውን አይኮነን ናይ ሽዋጣ ዓይነት ሓጽባዊ አሰራርሓ ክንመርጽ ኢና። ይኹን እምበር 
ዘለና ናይ ኪኢላታት ዓቕሚ ነዚ ሓጽባዊ ፕሮጀክት ብትግራይ ደርጃ ንምክያድ እኹል አይኮነን። በዚ ዘለና ናይ ኪኢላታት 
በዝሒ ብብዓመቱ ክንሰርሖ ንኽእል ብጣዕሚ ውሱን ክኸውን እዩ። ነዚ ከም ስትራተጂካዊ መፍትሒ መሪጽና ክንንቀሳቐሰሉ 
ዝግባእ ኮይኑ አብዚ እዋን ግን ጊዜ ዘይህብ ሕቶ እቲ ናብራ ገባር ካብቲ ዘለዎ ከየንቆልቁል ገደብ አብ ምግባር ክንረባረብ 



ይግባእ። ነቲ ልሙድ አሰራርሓታት ንምምሕያሽ ዘኽእል ናይ ሰብ/ኪላታት ሓይሊ ብትሕት ዝበለ ደረጃ ብበዝሒ አምሂርካ 
ብዝቐልጠፈ ምውፋር ክግበር ይከአል እዩ። ነዚ ጎኒ ንጎኒ ንሓጽባዊ መስኖ ከካይዱ ዝኽእሉ ናይ ምሁራት በዝሒ ክስልጥኑን 
ስራሕ ክጅምሩን ክግበር ይከአል። አዝመራ እንተሊዩ ኩሉ ገባር አብ ዓመት ናይ ግራቱ ሓደ ሲሶ ሓጽባዊ መስኖ ክሰርሕ 
ይኽእል እዩ።  ናይ መሳርሒ/ባዴላ፣ መኹዓቲ፣ መጉሓፊ . . ./ ሕጽረት ስለዘሎ ነዚ ንምምላእ ካፒታል የድሊ። ናብ ሱዳን ናይ 
ትራንስፖርት ጸገም እንተዘየልዩ ነዚ ንምምላእ ዘድሊ ካፒታል ብጣዕሚ ብዙሕ አይኮነን። አዝመራ እንተዘየልዩ ግን እቲ ገባር 
አብ ግራቱ ክሰርሕ አይኽእልን ወይ ስንቂ ክትቅርበሉ አለካ። እዚ ድማ ካብ ዓቕሚ ውድብና ንላዕሊ ስለዝኸውን እቲ ስራሕ 
ብትግራይ ደረጃ ንምፍጻሙ ብዙሕ ዓመታት ክወስድ ይኽእል። 
 
 
ሐ.  ናይ ጉልበት ሕቶ 
 
አብ ትግራይ ሕርሻ ሙሉእ ብሙሉእ አብ ናይ ማሕረስ ዕዮ ክካፈል ዝኽእል እቲ ካብ 15 –"55"ዓምት ዕድመ ዘለዎ 
ወዲተባዕታይ እዩ። እዚ አካል ሕ/ሰብ 25% ናይቲ ህዝቢ እዩ። እዚ ማለት ሓደ ሰብ ን4 ሰብ ይጸውር አሎ ማለት ይኸውን። 
በዚ ሕዚ ዘሎ ናይ አሰራርሓን ባህልን ሓደ ገባር መሬትን ጽምዲ ብዕራይን እንተረኺቡ ምስ ቤተሰቡ ኮይኑ 3 ሄክታር ክሓርስ 
ይኽእል/ማሕረስ፣ ጻህያይ፣ ዓጺድ፣ ዓውዲ፣ ወዘተ. የጠቓልል/። ብተደጋጋሚ ክፍሊ ህዝቢ ብምኽንያት ብዙሓት 
ብምግዳሎምን አባላት ውድብ ብምዃኖምን አብ ሕርሻ ዝካፈል ናይ ሰብ ጉልበት ይቕንስ አሎ፣ ካብዚ ዝነቐለውን ብግቡእ 
ዘይሕረስ መሬት አሎ፣ እቶትውን ክቕንስ ሓደ ምኽንያት እዩ ዝብል ጸብጻባት ይቐርብ እዩ። 
 
ብግቡእ ዘይሕረስ ናይ ወየንትን ስድራ ተጋደልትን ናይ አባላት ውድብን ከምዘሎ ዘየካትዕ ሓቂ እዩ። ነዚ ምኽንያት ዝሓርስ 
ጉልበት ስልዝወሓደ እዩ ዝብል ግን ትኽክል አይኸውንን። ቃልሲ ካብ ዝጅመር ዝተሰለፈ በዝሒ ካብ 40000 አይበዝሕን። አብ 
ትግራይ ናይ ሕዝቢ ዕብየት ብ2.5% አብ ዓመት እዩ። ድሕሪ መሬት መቐሎ/1972ዓም/ አብዚ 4 ዓመት ውሽጢ ዝህሉ ናይ ሰብ 
ወሰኽ ብንእሽቲኡ አብ ሓራ መሬትና ዘሎ በዝሒ ሰብ 2 ሚልዮን እንተወሲድና አብ ዓመት 50000 ይውስኽ፣ አብ 4 ዓመት 
ድማ 200000 አቢሉ ክኸውን እዩ። ስለዚ ብትግራይ ደርጃ ብምኽንያት ምግዳል ዝጎደለ ናይ ሰብ ሓይሊ በቲ ሓድሽ ትውልዲ 
ዝተተከአን እንድያውም ሕልፊ ጉልበት ከምዘሎን ኢና ንርዳእ። ፍርቂ ናይዚ ደቀንስትዮ እየን እንተይልና ድሕሪ መሬት መቐሎ 
አብ ዝሓለፈ 4 ዓምት ካብ 100000 ዘይውሕድ ሓድሽ ጉልበት ተወሲኹ አሎ። ፍሉያት ወረዳታት ከም አብነት ብምውሳድ 
ብዝርዝር ምርአይውን ይከአል። 
 
አሃዛት ናይ ናዕዴርን እንዳማርያምን ናይ 1975ዓም እዩ። ናይ ማይቅነታልን እንዳባጻሕማን ናይ 1974ዓም እዩ። 
 
ወረዳ በዝሒ ህዝቢ ካብ 0-7 

ዓመት ዘለው 
በዝሒ አቡዑር ገፍሒ መሬት 

ብጽምዲ 
በዝሒ 
ዝተጋደለ 

በዝሒ አባላት 
ውድብ 

ናዕዴር  34471 4658 13363 33253 1194 --- 
እንዳማርያም 25709 4150 8503 31360 934 194 
ማይቅነጣል 23028 3459 ----- 26501 800 146 
እንዳባፃሕማ 26669 2270 ----- 29993 1200 195 

       

 

 
ወረዳ በዝሒ ጉልበት 15-55 

ደ/ተባዕትዮ 
ዝሕገዙ ቤ/ሰብ ዝሕረሰሎም መሬት 

ብጽምዲ 
ዘድሊ መዓልታዊ 
ጉልበት 

ናዕዴር 8131 ----- 1790 5389 
እንዳማርያም 6266 552 5041 13952 
ማይቅነጣል 7556 557 1906 2562 
እንዳባጻሕማ 7231 293 1650 2769 

     

 
ሰደቓ ቁ.9ሰደቓ ቁ.9ሰደቓ ቁ.9ሰደቓ ቁ.9    
 



እቲ ዘለና ናይ ዕድመ አሃዛት ብዕድመ ክጸሓፍ ከሎ ካብ 0-7 ዓመት ስለዝብል ንምስልሑ ክጥዕመና ናይ 7 ዓመት ከይዲ ክንሪ 
ኢና፣ 
  
ከም አብነት ናዕዴር እንተወሲድና ዝሓለፈ 7 ዓመት 4658 ደቂ ተባዕትዮ ተወሲኾም። አብ ሙሉእ ዕዮ ክሳተፍ ዝኽእል ካብ 
15 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ እዩ ኢልና እንተወሲድና ቅድሚ 7 ዓመት አብ ክሊ 7-15 ዓመት ዕድመ ዝነበሮም ደቂ ተባዕትዮ ሃዱሽ 
ናይ ዕዮ ጉልበት አብ ዝሓለፈ 7 ዓመት ተወሲኹ አሎ ማለት እዩ።  ስለዚ አብ ናዕዴር 4658 ሓዱሽ ጉልበት ክውሰኽ ከሎ 
ዝተጋደሉ ድማ 1194 እዮም። አባላት ውድብ ወሲኽካ ክሳብ 1500 ይኾኑ እንተበልና 3000 ሰብ ሓዲሽ ጉልበት ተወሲኹ አሎ 
ማለት እዩ። አብ ናዕዴር ወያነና ካብ ዝጅመር ዝተወሰኸ ሃድሽ መሬት የለን። ስለዚ እቲ ዝነበረ መሬት ብዋሕዲ ናይ ሰብ 
ጉልበት ከይተሓረሰ ዝተርፈሉ ምኽንያት የለን ማለት እዩ። 
 
ብኻልእ አግባብ ክንግምግም እንተኾይንና ድማ አብ ናዕዴር እኹል መሬትን ጽምድን እንተረኺቡ ሓደ ቤተሰብ 12 ጽምዲ/ካብ 
ታሃዱ ጽንዓት/ ዘውዕል ግራት ክሓርስ ይኽእል እዩ። አብ ናዕዴር ዘሎ ናይ ሰብ ጉልበት 8131 ሰብ፣ መሬት ድማ 33253 ጽምዲ 
ስለዝኾነ አብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ክሕረስ ይኽእል እዩ። ብናይ አቡዑር ትሕዝቶ ናይቲ ዓዲ እንተሪኢናዮ ድማ 6000 ዝኸውን 
ጽማድ ስለዘሎ እቲ አብ ናዕዴር ዘሎ ሙሉእ መሬት አብ 6 መዓልቲ ክሕረስ ይኽእል እዩ። እቱ ናይ ሰብ ጉልበትን ናይ ብዕራይ 
ኩነታትን ከምቲ አብ ሒሳብ ዝተጠቐምናሉ ዝተወሃሃደ ከይኸውን ይኽእል፣ እቲ አፈላላይ ግን ብዙሕ ስለዘይኸውን ነቲ ንበጽሖ 
መደምደምታ አይቕይሮን። አብ ናዕዴር ካብ 1-2 ብዕራይ ዘለዎም 5401 ፣ ካብ 3 -4 ብዕራይ ዘለዎም 1354 ፣ ካብ 5-10 
ብዕራይ ዘለዎም 4 ገባራት አለው። ስለዚ እቲ ዝተወሰደ ግምት ከም ቁቡል ጌርካ ምውሳድ ትኽክለኛ እዩ። አብ ናዕዴር ዘሎ 
ግራት ንምሕራስ 6 መዕልቲ ጥራሕ ይአክል ማለ እዩ። ምስቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ዝናም ዋሕዲ አዛሚድካ እንትረአ ካብ  ግንቦት 
ክሳብ ሓምለ አራጢጥካ ክሕረሰሉን ክዝረአሉን ዝኽእል እኹል እዋናት አሎ። እዚ አብ ግምት አትዩ አብ ናዕዴር ዘሎ መሬት 
ካብቲ ዘሎ ፍርቂ ጉልበትን አቡዕርን ክሕረስ ይኽእል እዩ። ካብዚ ክንርደኦ ንኽእል አብ ሕ/ሰብና  ዘሎ ጉልበት ብምኽንያት ናይ 
መሬት ጽበት ከምቲ ዝግባእ ዘይንጥቀመሉ ከምዘለናን ካብቲ ሕ/ሰብ ካብ 50% ዘይንእስ ጉልበት ናብ ካልእ ናይ ስራሕቲ መደይ 
ክዋፈር ከምዝኽእልን እዩ።  
 
ናይ ትግራይ ህዝቢ 3 ሚልዮን ይኽወን እዩ ኢልና እንተወሲድና ብ 2.5% ዓመታዊ ወሰኽ ሒሳብ ብብዓመቱ 75000 ሰብ 
ይውስኽ ማለት እዩ። ናይ ሕርሻ እቶት ነቲ ሕዚ ዘሎ ህዝቢ ንመነባብሮ ክኽእል ብንእሽቲኡ ብ 40% አቢሉ ክውስኽ አለዎ 
ብድሕሪኡውን ነቲ ተወሳኺ ናይ ህዝቢ ዕብየት ንምሽካም በብዓመቱ ናይ ፍርያት እቶት ብ2.5% ክውስኽ አለዎ ማለት እዩ። 
ናይ እቶት ምምሕያሽ ክግበር ዝኽእል ዝሕረስ መሬት ብምግፋሕ ዘይኮነስ አብ ማሕረስ ብዝረአ ተክኖሎጅያዊ ለውጢ እዩ። 
እዚ ለውጢ አብ እዋን ቃልሲ ንኸተማልእ ቀሊል አይኮነን። ስለዚ ብናትና ኩነታት እቲ በብዓመቱ ዝውስኽ በዝሒ ህዝቢ ካልእ 
ናይ ስራሕ መዳያት ክረክብ ምጽዓር ተወሳኺ መማረጺ ይኸውን። ሃንቲንግ አብቲ ጽንዓት ዝገበረሉ ናይ ሕርሻ ከባቢ 
መነባብርኡ ከይተናገዕ ርጉእ ኮይኑ ክቕጽል እቲ በብዓመቱ ዝውስኽ በዝሒ ህዝቢ/30,000 አቢሉ/ አብ ካልእ ቦታ ከይዱ 
ክሰፍር እንተተገይሩ እዩ ይብል። 
 
ብናይ ሃንቲንግ ፕላን ናይ ሕርሻ እቶት ብ 1.5% ክንውስኽ ንኽእል ኢና ዝብል ግምት ሒዞም ዝተበገሱ እንተኾነ ካብቲ ሕ/ሰብ 
ዝተወሰነ በዝሒ በብዓመቱ ናብ ካልእ ናይ ስራሕ መዳይ ወይም ናብ ሰፈራ ቦታ ክኸይድ ከምዘለዎ ዝሕብር ምዃኑ ንርኢ። 
ርግጽ ናይ ሕርሻ ኩነታት ንምምሕያሽ ጻዕቂ ናይ ጉልበትን ካፒታልን/ labour"and"capital"intensive/"ዝሓትት ምዃኑ 
እንተተረዳእናውን እቲ ናይ መሬት ገፍሒ ምስቲ ዘሎ ድሑር ናይ ማሕረስ ኣግባብ ካብቲ ዝኽእሎ ንላዕሊ ሰብ ክበዝሕ ምግባር 
ነቲ ጸገም ዘግድዶ እምበር ዝፈትሕ አይኸውንን። 
 
ስለዚ ብቓልሲ ምኽንያት መንእሰይ ስለዝተጋደለ እቲ ዝተርፈ ገባር ጉልበት ስለዝውሕዶ ብጉቡእ ከይተሓረሰ ዝተርፍ መሬት 
አሎ ዝብል አቀራርባ ግጉይ እዩ። እቲ ገባር አብ እዋን ክረምቲ ናይ ስድራ ተጋደልትን አባላት ውድብን ዝገብሮ ሓገዝ ይበዝሖ 
እዩ ዝብል አቀራርባውን ትኽክለኛ አይኮነን። ካብዚ ናይ ናዕዴርን እንዳማርያምን ኩነታት ከምንርደኦ አብ ናዕዴር አብ ናይ 
አባላት ውድብን ስድረኦምን ዝገብሮ ሓገዝ ሓደ ገባር ሓደ መዕልቲ እዩ፣ አብ እንዳማርያም ድማ ክልተ መዓልቲ እዩ። እዚ ካብ 
ማሕረስ እስካብ ዓውዲ ዘጠቓለለ ማለት እዩ። ናይ ማይቅነጣልን እንዳባጻሕማንውን ካብኡ ንታሕቲ እዩ። 
 
አብ ናይ እንዳማርያም አሃዝ ከምዘመልክቶ 552 ዝሕገዙ ስድራ 5041 ጽምዲ መሬት ከምዝተሓረሰሎም ይገልጽ። እዚ ማለት 
ገሊኡ ግራት ክልተ ጊዜ ይሕረስ ማለት እዩ። ሓደ ጊዜ ጥራሕ ዝሕረስ እንተኾይኑ ግን ንሓደ ቤተሰብ 10 ጽምዲ መሬት በጺሕዎ 
አሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ምስቲ እንዳማርያም ሓደ ገባር 8 ጽምዲ መሬት ይበጽሖ ዝብል ይጋጮ፣ ጉጉይ አሃዝ ክኸውን እዩ 
ወይ ድማ ናይ ገባር ጉልበት ብግቡእ አይተጠቐምናሉ። 
 



ከምአብነት ተወሲደን ዘለዋ ወረዳታት ብበዝሒ ዘጋደላ እየን። ዋላ እቲ ዝኸፈ ኩነታት ወሲድና ንምርአይ ተባሂለን ዝተመረጻ 
እየን። ብጣብያ ደርጃ ዝህሉ ሚዛን ምናልባት ዝተፈለየ ስእሊ ክህሉ ይኽእል ይኸውን፣ እንተተኻኢሉ ብጣብያ ደርጃ ንቕድሚት 
ምምዛን ከድሊ እዩ። በዚ ናይ ወረዳ ገምጋም ግን እቲ ንስድራ ተጋደልትን አባላት ውድብን ዝግበር ናይ ጉልበት ሓገዝ ነቲ ገባር 
አብ ስርሑ ጽዕንቶን ምዝባዕን ዘምጽእ አይኮነን። እቲ ገባር ስራሕ ይበዝሖ አሎ ዝብል ትኽክለኛ አይኮነን። ስራሕ ይበዝሖ 
እንተሊዩ ናይ አወዳድባ ድኽመት አለና ማለት እዩ። ናይ ደቀንስትዮ ጉልበትውን እንተተጠቒምና እቲ አብ ሓገዝ ዝጠፍእ ጊዜ 
አጸቢቑ ክትሕት ከምዝኽእል አየካትዕን። ካብ ማሕረስ ወጻኢ ንውድብ ዝጠፍእ ጉልበት ንበይኑ ክረአ አብዚ አብ ግምት 
አየእተኹዎን። 
 
ካብዚ አሃዛት እቲ ገባር ስራሕ ይበዝሖ አሎ አብዝብል ከብጽሕ አይከአልኩን። ስራሕ ይበዝሕ አሎ ናብ ዝብል ዘብጽሐና 
ኩነታት እንተሊዩ ብወገነይ ዝረአየኒ እቲ ብነጻ ጉልበት ዝግበር ዘሎ ሓገዛት ተሪፉ ነቶም ስድራ ተጋደልቲ ከም ሃገሮም መሬቶም 
አውፊሮም ክሓርሱ ምግባር እዩ። ተጋደልቲ ዝነበሮም መሬት ምስ ስድረኦም ስለዝተርፍ እቲ መሬት ነቲ ናይ ወዶም/ጓሎም 
ወይም ናይ ሰብኡተን ጉልበት ክትክእ ይኽእል እዩ። አብ ዓዲ ኮይኖም ንዝጋደሉ ግን ከም ቀደሙ ካብ ህዝቢ ሓገዝ 
ይግበረሎም። 
 
አብዚ እቲ ክረአ ዘለዎ አገዳሲ ነጥቢ አብ ሕ/ሰብ በቲ ሕዚ ዘሎ ደረጃ ናይ ዝሕረስ መሬት ጽበትን ትርፊ ናይ ሰብ ጉልበትን 
ከምዘሎ እዩ። እዚ ትርፊ ጉልበት ብግቡእ ክጥቀመሉ ብምግባር ናይ ሕርሻ ኩነታትን አሰራርሓን ንክመሓየሽ ዘኽእል ዓብይ ጸጋ 
ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። 
 
 

5.15.15.15.1 አብ ሕአብ ሕአብ ሕአብ ሕርሻ ዝህልወና ናይ ልምዓት ስትራተጂን ፖሊሲንርሻ ዝህልወና ናይ ልምዓት ስትራተጂን ፖሊሲንርሻ ዝህልወና ናይ ልምዓት ስትራተጂን ፖሊሲንርሻ ዝህልወና ናይ ልምዓት ስትራተጂን ፖሊሲን    

 
ክሳብ ሕዚ አብ ሕርሻ ዘለውና ጸገማት ብምጥቋም መምርሒ ንምውጻእ ጠቐምቲ እዮም ዝበልናዮም አረአእይታት ተገሊጾም 
አለው። ካብዚ ቀጺልና ናይ ሕርሻ ልምዓት ንምክያድ ዝህልወና ስትርተጂን ብፍላይ ድማ አብ እዋን ቃልሲ ክነካይዶም ዘለና 
መደባትን ቀጺልና ክንርኢ ኢና። 
 
ሀ. ሓፈሻዊ ዕላማ ሕርሻሀ. ሓፈሻዊ ዕላማ ሕርሻሀ. ሓፈሻዊ ዕላማ ሕርሻሀ. ሓፈሻዊ ዕላማ ሕርሻ    
 
ሓፈሻዊ ጉዕዞ ሕርሻ ካብ መሬት መቐሎ ጀሚሩ መሬት ክሳብ ማሕበራዊ ኮይኑ አብ ትሕቲ ዴሳዊ መንግስቲ ዝአትወሉን 
ብማሕበራውን ኢኮኖሚያውን መዳይ በብደረጅኡ ከርእዮም ዘለዎ ምዕባለታት ብገፊሑ አብ `ስግግር ናብ ዴስነትን ዴስነትን` 
ዝብል መጽሄትና ተገሊጹ ስለዘሎ አብዚ አይደግሞን እየ። አሕጽር አቢልና ግን እቶም መሰረታዊ ዕላማታት ከምዚ ዝስዕብ 
ክንሪኦም ንኽእል፣ 

1. ንሕ/ሰብ ዝአክል ምግቢ ምፍራይ 
2. አብ እዋን ስግግር ንኢንዱስትሪ ዝኸውን ናይ ካፒታል ፍልፍል ክኸውን ምግባር 
3. ንኢንዱስትሪ ዝኸውን ናይ ሰብ ጉልበት ንምርካብ 
4. ሕርሻ ናብ ዴሳዊ ትሕዝቶ ክቕየር ምግባር 
5. ምስ ሕርሻ ዝኸዱ ኢንዱስትሪታት ምትካል/ካብ ምግቢ ምእሻግ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ሕርሻ መኻይን ዝሰርሕ ማለት እዩ/ 
6. ንኢንዱስትሪ ዝኸውን እኽሊ/ጥሪት/ዕጽዋት ምፍራይ 
7. ማ/ኢኮኖሚያዊ መነባብሮ ህዝቢ ምምሕያሽ 

 
 
ለ. ዕላማና አብ እዋን ቃልሲለ. ዕላማና አብ እዋን ቃልሲለ. ዕላማና አብ እዋን ቃልሲለ. ዕላማና አብ እዋን ቃልሲ    
 
አብ እዋን ቃልሲ ኮይንና ክነካይዶም ንኽእል ናይ ሕርሻ ምምሕያሽ ዕላምኡ ነቶም ቅድም ኢልና አብዚ እዋን አብ ክሊ ሕርሻ 
ዝረአዩ ዘለው ጸገማት ንምፍታሕ ይኸውን። ካብዞም ከም ጸገማት ዝተጠቐሱ ብወድዓውነቶም ክንቅይሮም ዘይንኽእል አብ ክሊ 
ንሶም ኮይና፣ ናታቶም ሳዕቤን ከምቅቡል ጌርና እንወስዶም አለው። ንሳቶምውን ብተፈጥሮ ዘሎ ናይ አየርን ዝናምን 
ምልውዋጥ፣ ናይ ሕ/ሰብና ኢኮኖሚ ትሑት ምዃኑ ንሕርሻ ካፒታል ዘይምህላው፣ ንሕርሻ ዝሕግዝ ኢንዱስትሪ አብ ትግራይ 
ዘይምህላው፣ ናይ ጸጥታ ጸገም፣ ዝመሳሰሉ እዮም። ነቶም ዝተርፉ ጸገማት ግን ካብ እዋን ቃልሲ ጀሚርና ክንፈትሖም ዘለናን 
መደብ ክወጸሎም ይግባእ። ስለዚ እቶም ዝህልውና ዕላማታትን መደባትን ከምዚ ዝስዕብ አቕሪበዮም አለኹ፣ 
 



ዕላማ፣   
1. ንሕ/ሰብ ዝአክል  ምግቢ ምፍራይ 
2. አብ ሕርሻ ዝናበር ሕ/ሰብ መነባብርኡ ክመሓየሽ ምግባር፣ ነዚ ዝድግፍ ካልእ ናይ ስራሕ ጨንፈር ክህሉ ምግባር 
3. ንቃልሲ ዝጸውር እቶትን ናይ ዝጋደል ሓይሊ ሰብ ምርካብን 
4. ናይ መሬትን ማይን ዕቀባ ምክያድ 
5. ናይ አግራባትን በረኻታትን ምግፋሕ 
6. ንማሕረስ ዘገልግሉ ጥሪት ብቐዳምነት ምፍራይ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ንተወሳኺ ኢኮኖሚያዊ ፍልፍል ዝኾኑ ጥሪት 

ምፍራይ 
7. ማሕበራዊ ግልጋሎት ክመሓየሽ ምግባር። ከም ናይ ሕክምና፣ ቤት ትምህርቲ፣ ዕዳጋ፣ ልቓሕ ወዘተ. ትካላት ምግፋሕ 

 
እዞም ዝተጠቐሱ ዕላማታት አብ ግብሪ ንምውዓል ክህልወና ዝግበኦም መደባት ቀጺለ ከቕርቦም እየ። እዞም መደባት ኩሎም 
ብሓደ ጊዜ ክንቀሳቐሱ ዝግባእ ኮይኖም ዝርዝር ናይ አፈጻጽመኦምን አብ ሕድሕድ ጨንፈር ዝህሉ ቅደም ተኸተልን/ፕላንን 
ፖሊሲን መደባትን/ ምስ ዝምልከቶም አካላት/ክፍሊ ሕርሻ 054 ፣ ከፍሊ ጥዕና 03 ፣ ክፍሊ ኢደጥበብ 055 ፣ . . ./ ኮይንካ 
ክዝርዘሩ ምግባር የድሊ፣ ገሊኡውን ዝተጀመረ መደባት እዩ። 
 
መደብ፣ 

1. በቲ ዘሎ ትሕዝቶ ገባር ናይ አተሓራርሳ አግባብ ክመሓየሽ ምግባር እቶት ክውስኽ ምግባር 
- አጠቓቕማን አተሓሕዛን መሬት ምምሃር፣ ከም ምድራት፣ ምድኳዕ፣ ማይሚዛን/contour/"ምሕላው፣ ዝመሳሰሉ ናብ 

ቤት ትምህርቲ ሕርሻ ብምስሓብ፣ አብ አኼባታት፣ አብ ትምህርት ቤት ዘለው ተምሃሮ፣ ንተጋደልቲ፣ ወዘተ. 
ከጠቓልል ይኽእል 

- ዘርኢ ምምራጽ። ካብቶም ሕዚ ዝጥቀሙሎም እቶም ዝበለጹ ዘርኢ ክጥቀሙ ምግባር 
- አግባብ አዘራርኣ ምምሃር። እዋን ናይ ማሕረስ፣ አግባብ አተሓራርሳ/ ዕሙቀት፣ ክንደይ ጊዜ ከምዝሕረስ፣ ጻዕቂ ዘርኢ 

አብ ጽማድ፣ ናይ መትረብ አተሓራርሳ፣ ብመስመር ምዝራእ፣ ናይ እኽሊ ምቅይያር፣ ወዘተ. 
- አግባብ አተዓቓቕባ እኽልን አሕምልትን፣ አሰራርሓ ቆፎ፣ 
- ተፈጥራዊ ድኹዒ/ ናይ ከፍቲ ድኹዒ፣ ናይ ውሑጅ ልሙዕ ሓመድ፣ ካብ ሳዕርን አቑጽልትን/ ምጥቃም 
- ቅድሚ ሕዚ ንማሕረስ ዘይጥቀመሎም ዝነበረ እንስሳ ክጥቀመሎም ምግባር 
- አሕምልትን ዱባን ካልኦት ተመሳሰልቲ አትክልቲ ብዉሑድ ናይ ክረምቲ ማይ ክቦቕሉ ስለዝኽእሉ ከፍርይን ንሓጋይ 

ዓቚሩ ክጥቀመሎም ምግባር 
-  
2. ውሑጃት ምጥቃም 
- ሩባ/ሽንጥሮ አግሊስካ/ገሪህካ ምጥቃም 
- ሓጽባዊ መስኖ ምስራሕ/ ከም ናይ ሽዋጣ ዓይነት/ 
- ናይ ክረምቲ ማይ ዓቚርካ ምጥቃም 
- ዒላታት/ሩባታት ብቡምባ ሲሒብካ/ ብናይ ሰብ፣ እንስሳ፣ ሞተር ጉልበት/ ምጥቃም አብ ናይ ነዊሕ መደብ ክጥመት 

ዘለዎ ክኾን እዩ። 
-  
3. መሳርሒ እቶት ምምሕያሽ 
- ጊዜን ጉልበትን ንምቑጣብ ዝሕግዝ ከም ማሕረሻ፣ ንዓውዲ መዝበጢ/መዝረዊ፣መዝርኢ፣ መጉሓፊ ሓመድ፣ ወዘተ. 
- ከም መኹዓቲ፣ ፋስ፣ ባዴላ ብገፍሒ ምስራሕን ምዕዳልን 
- መሳርሕታት ከም መጥሃን፣ ማይ መገለሊ ቡንቧታት፣ ምስራሕ 
- ተክኒሽያናት ምስልጣን 
-  
4. ናይ ጥሪት አተሓሕዛ ምምሕያሽ 
- ናይ ምፍራይ ክእለተን ምምሕያሽ/fertility rate"ምምሕያሽ ማለት እዩ/ 
- ብዝሒ ምስቲ ናይ ወፍሪ መሬትን መግብን ክመጣጠን ምግባር፣ ሕዚ ናይ ጥሪት ብዝሒ/overstocking/"አሎ 

ይበሃል። 
- ንሕርሻ ዘገልግሉ ጥሪት ከም ብዕራይ፣ አድጊ፣ በቕሊ፣ ፈረስ ቀዳምነት ሂብካ ምፍራይ 
- ንመሸጣ ዝቐርቡ አተሓሕዛን አመጋግባን ምምሕያሽ። ብኒሽቲኦም ከለው ክሽየጡ ምግባር። እዚ ነቲ ናይ ምግቢ 

ምጽባብ ይቕንሶ ነቲ ገባርውን ብዙሕ ጻዕሪ ከይገበረ ደሓን እቶት ክረክብ የኽእሎ። ናይ ዕዳጋን ናይ ባህላዊ አረአእያ 
ምምሕያሽ 



- ሕማምን ሓሳኹን ምክልኻል 
- አመጋግባ ምምሕያሽ 
- ናይ ቆርበት አተሓሕዛን አጠቓቕማን ምምሕያሽ/ ናይ ቆርበት ስራሕ ከም ሃደ ጨንፈር ክጋፋሕ ይኽእል እዩ/ 
-  
5. ናይ ሕርሻ ምርምር ምክያድ፣ ዘጽንዕ አካል ምፍጣር 
- ናይ ምሩጻት ዘርኢ ፈተነ ምክያድ/ ናይ ዓድን ናይ ወጻኢን 
- ናይ አተሓራርሳ አግባብ ምጽናዕ 
- አግባብ አደዃኹዓ ምጽናዕ 
- ናይ ሙሩጻት እንስሳ ካብ ዓድን ካብ ወጻእን ምድቓል/ ንስጋ፣ንጸባ፣ንጉልበት ወዘተ. 
-  
6. ናይ መሬት ዕቀባን ግረባን 
- ክዕቀብ ዝግበኦ በረኻታት ክዕቀብ ምግባር 
- ከይሽርሸሩ ዝፍርሑ ከባቢታት ዳግመ ግረባ ምክያድ። እቶም ዝትከሉ አግራብ መሬት ከይሽርሸር ዝሕግዙን 

ንዕንጨይቲ ዘገልግሉን ንእንስሳውን ከም ምግቢ ዘገልግሉን፣ ንቕድሚትውን ንናይ ዕንጨይቲ ስራሕ/timber/"ዘገልግሉ 
ክኸውን ይግባእ። ማይ ብዙሕ ዝስሕብ ከም ቀላሚጦስ ምትካል አየድልን። 

- ነዳዲ ዕንጨይቲ ዝቕንስ ካልእ ናይ ነዳዲ ፍልፍል ምጥቃም ከም ባዮጋዝ 
-  
7. ናይ ሕርሻ ኪኢላታት ምስልጣን 
- ናይ ሕርሳ ቤ/ትምህርቲ ከፊትካ በብደረጅኡን ዓይነቱን ተምሃሮ ምፍራይ /ካብ ገባርን ተጋደልትን 
-  
8. ማሕበራውን ባህላውን ኩነታት ምምሕያሽ 
- ቤ/ትምህርቲ ምግፋሕ። ተምሓሮ ብበዝሒ ክመሃሩ ዘተባብዕ ኩነታት ምፍጣር 
- ሕክምናዊ ግልጋሎት ምግፋሕ 
- ናይ ዕዳጋ ኩነታት ክመሓየሽ ምግባር። ፍርያት ገባር ደሓን ዋጋ ክረኽቡ ምግባር፣ ንሕርሻ ዘድልዩ አቑሑ ብበዝሒ 

ክርከቡ ምግባር፣ ስሉጥ ናይ ሸቐጥ ምቅይያር ክህሉ ምግባር 
- ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ጨንፈራት ክህልው/ክጋፍሑ ምግባር/ከም ንግዲ፣ ናይ ቆርበት ስራሕ፣ ናይ ኢደጥበበኛታት 

ስራሕ፣ 
- ናይ ጥሪት ሕክምናታት ምቛም/ምግፋሕ 
- አብ ሕ/ሰብ ዘሎ ጉልበት አጠቓቕማ ምምሕያሽ/ ውዳበ፣ ደቀንስትዮ፣ ሰገናት 
- በዓላት ምቕናስ 
- ዘለቅሕ አካል ምቛም/credit"institution/ 
- ንህዝቢ ገፊሕ አስተምህሮ ብዛዕባ ሕርሻ ምሃብ/ ብአኼባ፣ ጽሑፋት፣ብት ትምህርቲ፣ ፊልም …/ 
-  

ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገለጸ እዞም ክሳብ ቁጽሪ 8 ተዘርዚሮም ዘለው መደባት አብ ሕድሕዶም ዘለው ንኡስ ርእስታት/መደባት 
ዝርዝር ዝኾነ ፕላንን ናይ መደብ አፈጻጽማን መምርሕን ክወጸሎም ይግባእ። እቲ መደብ ወድዓውነት ክህልዎ ብትግራይ ደርጃ 
ሓዱሽ ስታቲስቲካዊ መጽናዕቲ የድሊ። ብፍላይ ናይ 1977ዓም ድርቂ ኩነታት አብ ሕ/ሰብና አብ ናይ ሰብን ጥሪትን ህልቀት 
ስለዘኸተለን እቲ ኢኮኖሚያዊ ኩነታትውን ተናጊዑ ስለዘሎ ካብ ጭቡጥ ኩነታት ንምብጋስ ዘኽእል ስታቲስቲካዊ መጽናዕቲ 
ምክያድ የድሊ። እዚ ጽንዓት ናይ ለዘበን ክረምቲ ጽቡቕ እንተኾይኑ አብ ከባቢ ቀውዒ 1978ዓም እንተተገበረ ዝበለጸ ይኸውን። 
 
እዞም ከም መፍትሒ ተጠቒሶም ዘለው ቴክኒካዊ ምምሕያሻት አብ ናይ ሕርሻ እቶት ዕብየት ከመዝግቡ እዮም ኢልና 
ክንተአማመነሉ ምኽንያት ንምብራህ ሓድሓዲኦም ቀጺልና ክንሪኦም ኢና። 
 
ሀ. ምህርቲ ናይ እኽሊ ምምሕያሽ ዝምልከትሀ. ምህርቲ ናይ እኽሊ ምምሕያሽ ዝምልከትሀ. ምህርቲ ናይ እኽሊ ምምሕያሽ ዝምልከትሀ. ምህርቲ ናይ እኽሊ ምምሕያሽ ዝምልከት    
 

1. ናይ ዘርኢ ምምራጽ አብዚ እዋን ካብቶም ናይ እኽሊ ምህርቲ ክትሕት ዝገብርዎ ምኽንያታት አብ ዘርኢ ዝፍጠር 
ሕማምን  ምስ ዘርኢ ተሓዊሱ ዝቦቅል ጻህያይን እዩ። እዞም ሕማማትን ጻህያይን ምስ ዝዝራእ እኽሊ ስለዝዝርኡ 
እንዳተጋፍሑ ይኸዱ እዮም። ብዙሕ ናይ ሕርሻ ልምድን አሰራርሓን ከይቀየርካ ኩልጊዜ ገባር ካብ ግራቱ ውሱን ቦታ 
ካብ ዘለዎ ጽሩይ ዘርኢ ከባዝሕ እንዳገበርካ ነቲ ብሕማም ወይ ብጻህያይ ዝተጠቐዐ ዘርኢ ምጥፋእ ይከአል እዩ። በዚ 
መገዲ ብቐሊሉ ናይ እኽሊ ምህርቲ ምምሕያሽ ይከአል። ካብዚ ብዝተረፈ ግን ካብ ካሊእ ከባቢታት/ሃገራት ጽቡቕ 
ፍርያት ዝህቡ ዘርኢ እንዳተመረጹ ተሞኪሮም ዝጋፍሕሉ አግባብ ክግበር ይከአል። 



2. ንእንስሳ ዝኸውን ሳዕሪ/እኽሊ ምዝራእ። አብ ትግራይ ናይ ጥሪት በዝሕን ናይ መውዓሊ ከፍቲ ጽበትን ስለዘሎ ጥሪት 
ካብቲ ዝግበአን ንታሕቲ እየን ዝምገባ። ከፍቲ እኹል ሳዕሪ ዘይምርካበን አብ ማሕረስውን ብግዲኡ ይጸሉ እዩ። አብ 
ከባቢ ሚያዝያን ግንቦትን ቅድሚ ማይ ምውቅዑ መሬት ክሕረስን ክለሳለስን እንዳተገበአ አቡዑር ጠምዮም 
ስለዝሓግዩ ክሓርስዎ አይኽእሉን። እዚ ድማ አብ እቶት ምውሓድ ግደ አለዎ። ካብኡ ንላዕሊ ግን ጥሪት ክዓብራን እቲ 
ዝግባእ ናይ ስጋን ጸባን እቶት ኽቕንስን፣ ናይ ምፍራይ ክእለተን/fertility"rate/"ክንእስን  ይገብር። ስለዚ ሕዚ ብቐጥታ 
እቲ ሕዳር ኮይኑ ዝኸርም መሬት ንጥሪት ከገልግል ዝኽእል ዘራእቲ ብምዝራእን ነቲ መሬትውን ዝድኩዕን ክግበር 
ይከአል። ድሕሪ ጽንዓት ምስ እኽሊ ሓቢሩ ክዝራእ ዝኽእል ወይ እቲ ዝዝራእ እኽሊ ቃንጭኡ ንጥሪት ጽቡቕ ምግቢ 
ክኸውን ክግበርውን ይከአል። 

3. ናይ ምዝራእ እዋን ምቕዳም። አብ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ዝናም ሕጽረት አቐድም አቢልካ ብምዝራእ ደሓን እቶት 
ክርከብ ይከአል እዩ። አብዚ ክልተ ነገር አብ ግምት ክአቱ ይግባእ። አቐዲምካ ንምዝራእ አቐዲምካ ቅድሚ ዝናም 
መሬት ምልስላስን ምድላውን የድሊ። እዚ ድማ አብ ከባቢ ሚያዝያን ጉንበትን ክግበር እንተኾይኑ አቡዑር ብጥሜት 
ዝዳኸምሉ እዋን እዩ። ነዚ ንምፍታሕ እኽሊ ምስተዓጸደ ብቐጥታ ምሕራስ። አብቲ ግራት ድሕሪ ዓጺድ ዝተርፍ 
ቃንጫ ንኸፍቲ ምግቢ ይኸውን ስለዝነበረ አሉታዊ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ። ዳርጋ 19% ምግቢ ናይ ጥሪት ካብኡ እዩ 
ነይሩ። 
 
እቲ ካልኣይ አብ ግምት ክአቱ ዝግበኦ ማይ ብጻዕቂ አብ ዝዘንበሉ እዋን እቲ አቐዲሙ ዝተዘርአ ማይ ከይበዝሖ 
አግባብ አተሓራርሳን እቲ ቀዲሙ ክዝራእ ዝግበኦ እኽልን ማይ እንተበዘሖውን ዘይጉዳእ ኽኸውን ይግባእ። ተወሳኺ 
ጽንዓት ዘድልዮ ምዃኑ ይግለጽ። 
 

4. ናይ ጻህያይ ምቁጽጻር። ጻህያይ ብዙሕ ጊዜን ጉልበትን ዝሓትት ስራሕ እዩ። ጻህያይ ብመድሓኒት ጌርካ ብቐሊሉ 
ክትቆጻጸረሉን፣ ጉልበትን ጊዜን ክትቁጥበሉን ትኽእል አግባብ አሎ። ንግዚኡ ምስ ዓቕሚ ናይ ወያነና ብፍላይ ድማ 
ናይ ትራንስፖርት ጸገም ጸረ-ጻህያይ መድሓኒት ንምጥቃም አይንኽእልን። ካልእ መገዲ ግን እቲ መሬት ቅድሚ 
ምዝርኡ አጸቢቕካ አገላቢጥኻን ብተደጋጋሚ ክሕረስ ብምግባር ጻህያይ ክጥፍእ ይኽእል ወይ ጻህያይ ምስቦቐለ ፍረ 
ከየውጸአ ምሕራስ።  
 
 

5. መሳርሒ ምምሕያሽ። ሕዚ ገባር ዝጥቀመሉ ዘሎ ማሕረሻ ግፍሓት ዘይብሉ ብዕሙቀትውን ዘይሓርስ እዩ። ንሓደ 
ሄክታር ንምሕራስ ዝወስዶ ጊዜ ብዙሕ እዩ። እቲ ገባርውን ካብ 80 –"100ኪሎሜትር ዝኸውን ብምምልላስ ይኸይድ። 
እዚ እቲ ማሕረሻ ተገልባጢ ብምግባር፣ ዝሓሸ ግፍሕ ዝበለን ብዑምቀት ክሓርስ ዝኽእል ብምግባር ክመሓየሽ 
ይኽእል። ዝተመሓየሸ ማሕረሻ አብ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ አብ ህንዲ ወዘተ. አሎ። እዚ ጉልበትን ጊዜን ይቑጥብ 
እቶትውን የመሓይሽ። መሬት ብዑምቀት ክሕረስ እንተተገይሩ ማይ አብ ላዕሊ ከይዓቑር ይገብር። ብተወሳኺ እቲ 
ተኽሊ ሱር ከጋፍሕን ማይ ክረክብን ዕድል ይህቦ። ካልኦት መሳርሒታት ከም ማዕጺድ፣ ብመስርዕ መዝሪኢ፣ ንዓውዲ 
መእትዊ ፣ ክስርሑ ይኽእሉ እዮም። ጊዜን ጉልበትን ስለዝቕንሱ ብዕራይን ሰብን ካልእ ስራሕ ከስልጡ ዕድል 
ይኸፍት። 
 

6. ናይ አሕምልቲ ዕቀባ ምምሕያሽ። አሕምልቲ ብውሑድ ናይ ክረምቲ ማይ ክቦቕሉ ዝኽእሉ እዮም። አብ ሓጺር እዋን 
ድማ ካብ 3 ወርሒ ዘይበልጽ ንምግብነት የርክቡ። መብዛሕትኡ ጊዜ ገባር አብ ክረምቲ እኽሊ ስለዝውድእ ኣሕምልቲ 
ብጻዕቂ ይምገብ። ስለዝስልችዎ ድማ ይጸልኦም እዩ። ናይ ምዕቃብ ተኽእሎ ስለዘይብሉ ንሓጋይ ዝኾኖ ሓምሊ 
ኣየቐምጥን። አታዓቓቕባ ሓምሊ እንተተማሂዙ ብኽረምቲ ሓምሊ ከም ተደራቢ ናይ እኽሊ ወይድማ ዘይሕረስ 
በረኻታት ዘሪእካ ብዘይክንክን ዝቦቅል እዩ። እዚ ብድርቂ ንዝመጽእ ጥሜትውን መከላኸሊ ክኸውን ይኽእል። አብ 
እዋን ድርቂ ህዝብና ዝብላዕ ሲኢኑ ዝኾነ ቆጽሊ ሸምጢጡ ክበልዕ ዝግደደሉ ኩነታት ከምዘሎ ሪኢና ኢና። ምስዚ 
ብተደራቢ ከም ዱባ ዝመሰሉ ተኽሊ ክትከል ምግባር ናይ ጥሜት ሓደጋ ንምክልኻል ይሕግዝ። ሓደ ዱባ ክሳብ 40 
ዝኸውን ፍረ የፍሪ፣ ሃደ ፍረ ድማ ክሳብ 20 ኪሎ ይምዘን። ሓደ ወይ ክልተ እግሪ አብ አፍደገኻ ተኺልካ ዋላ ካብ 
ሩባ ማይ እንዳተሸከምካ ክተፍሪ ይከአል። ብጥሜት ምኽንያት ዝበጽሕ ዘሎ ናይ ሕ/ሰብ ምንጋዕ አብ ምክልኻል 
ዓብይ ግደ ክጻወት ይኽእል እዩ። 
 

 
 
 
 



ለ. ናይ ጥሪት እቶት ምምሕያሽለ. ናይ ጥሪት እቶት ምምሕያሽለ. ናይ ጥሪት እቶት ምምሕያሽለ. ናይ ጥሪት እቶት ምምሕያሽ    
 

1. አተሓሕዛ መውዓሊ ከፍቲ ምምሕያሽ። ክሳብ ሕዚ ንኸፍቲ ዝኸውን ምግቢ ተባሂሉ ዝዝራእ ሳዕሪ/እኽሊ የለን። ነቲ 
ባዕሉ ዝቦቅል ሳዕሪውን አጠቓቕምኡ ከምቲ ዝድለ አይኮነን። በቲ ናይ ማይን ሓመድን ዕቀባ መደብና ዝገሃጽ ሳዕሪ 
አበላልዓውን በብተራ ክብላዕ ዘለዎ ከባቢ እንዳውሰንካ ዝሓሸ አጠቓቕማ ክግበር ይከአል። ካልእ ሳዕሪ/ቃንጫ ቀውዒ 
ዓጺድካ ብምዕቃብ/silage"ብምስራሕ/ ዝሓሸ ምግቢ ክዳሎ ይኽእል። ከልእ ነተን ዘለዋ ጥሪት መውዓሊ ክኸውን 
ዝኽእል እኹል መሬት ክምደበለን ምግባር። ካብ ተሓሪሱ ንኸፍቲ መውዓሊ እንተዝኸውን ዝበለጸ ፍርያት ዝህልዎ 
መሬት ብዙሕ እዩ።  

2. ናይ ከፍቲ ሕክምና ምግፋሕ። ብተመሓላላፊ ሕማም ዝሞታ ጥሪት ብዙሓት ስለዝኾና ተምሓላላፊ ሕማማት ከም 
ጉልሓይ ዝበለ ምክልኻል ከም ሓደ መደብ ክተሓዝ ይግባእ። 

3. መፍረ ምምሕያሽ። ሕዚ ዘሎ ናይ ጥሪት ምፍራይ ትሑት እዩ። ዋላ አብቲ ደሓን ምግቢ ይርከበሉ ዝበሃል ቦታ አድያቦ 
ካብተን ክወልዳ ዝግበአን 60 -70% ጥራሕ እየን ዝወልዳ። ብእዋኑ ዘይምፍራይ ምኽንያት ግቡእ አመጋግባ 
ዘይምህላው እዩ። ዘሎ ናይ ጥሪት ትሕዝቶ ብዙሕ ኮይኑ ብዓይነት ግን ትሑት እዩ። ንሕርሻ ዘገልግሉ አቡዑር 
ብዘይውሕዱሉ አግባብ ዘሎ ጥሪት ክቕንስ ጌርካ ንዝተረፉ ብጽቡቕ ምክንኻን ዝበለጸ ኢኮኖሚያዊ ውጺት ከምዘለዎ 
ይግለጽ እዩ። ሕዚ ዘሎ ንጥሪት ዝኸውን ምግቢ ብጣዕሚ ውሑድ ስለዝኾነ 50% ናይቲ ክረኽበኦ ዝግባእ ምግቢ 
እየን ዝረኽባ ዘለዋ። ናይ 1977ዓም ድርቂ ክሳብ ክንደይ ጥሪት ቀኒሱ ከምዘሎ ምርአይን ካብኡ ተደሪኽካ መደብ 
ምውጻእን የድሊ። 

4. ናይ ሓመድን ማይን ዕቀባ። ብሓደ ወገን መሬት ከይሽርሸር ናይ ምሕላው አገባብ ኮይኑ ናቱ ቀጥታዊ ውጽኢት ድማ 
ዝሓሸ ፍርያት ናይ እኽልን ሳዕርን አግራብን ክርከብ ዝኽእል ምዃኑ እዩ።ዝተፈላለዩ አግባባት ናይ መሬትን ማይን 
ዕቀባ አብ ሃንቲንግ 1976ዓምፈ ሪፖርት ገጽ 76 -79 ዝተሓበረ አሎ። 

 
ሐ. ውሑጃት ምጥቃምሐ. ውሑጃት ምጥቃምሐ. ውሑጃት ምጥቃምሐ. ውሑጃት ምጥቃም    
 
መሰረታዊ ፍታህ አብ ሕርሻ ናይ ማይ ሕጽረት ዝፈትሕ ክኸውን አለዎ። ተለምዳዊ አሰራርሓታት ብምምሕያሽ ክምዝገቡ 
ዝኽእሉ መጠናዊ ናይ እቶት ዕብየት እዩ። አብ ርእሲኡ ግን ናይ መሬት/ሓመድ ምዕቃብ ሕቶ ጊዜ ዘይህብ ብምዃኑ ተለምዳዊ 
አሰራርሓታት ክመሓየሽ ምግባር አብ መሬት ከይሽርሸር ምግባር ዝህልዎ አስተዋጽኦ ዓብይ እዩ። ተለምዳዊ አሰራርሓ ምምሕያሽ 
ርኡይ ዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ለውጢ ከምጽእ እዩ ካብ ዝብል ዘይኮነስ እቲ ዘሎ ናብራ ብዝገደድ ከየንቆልቁልን ናይ ምሽርሻርን ናይ 
መፍረይነትን ምንቁልቋል ንምክልኻልን እዩ። ካብዚ ብምብጋስውን ናይ ገባር ተለምዳዊ አሰራርሓ ምምሕያሽ ብቐዳምነት 
ተራእዩ ምንቅስቓስ ዘድልዮ እዩ ንብል።  ነዚ ንምትግባር ሓንቲ መዓልቲውን ክትሓልፍ ዝግባኣ አይኸውንን፣ ጊዜ ዝህበና 
አይኮነን። ካልኦት ዝሓሸ ፍርያት ከመዝግቡ ዝኽእሉ ከም ሓጽባዊ መስኖ ብናይ ኪኢላታትን ካፒታልን ሕጽረት ምኽንያት አብ 
ሙሉእ ትግራይ ንምትግባሮም ነዊሕ ጊዜ ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም።  ስለዚ ተለምዳዊ አሰራርሓ ንምምሕያሽ ዘኽእለና ናይ 
ኪኢላታትን ካፒታልን ምደባ አብ ቀዳማይ መስርዕ ሰሪዕና ክንዋፈር ይግባእ። ነዚ ዘድሊ ናይ ሰብ ሓይልን ክእለትን ብቐሊሉ 
ክነማልእ ስለንኽእል አብ ሓጺር እዋን አምሂርና ክንዋፈር ይግባእ። ብዞባ ደረጃ ክጥርንፉ ዝኽእሉ ብናይ 2ይ ደርጃ ትምህርቲ 
ዘለዎም ኮይኖም ዝተረፉ ካብኡ ንታሕቲ ብዘለው ክስራሕ ዝኽእል ክኸውን እዩ። ሓደ ናይ ውድብ ናይ ሙከራ አካል/ trial"
and"demonstrati"center/"ሃሊዩ ዝተረፈ ብዞባ ደርጃ እንዳተዘርገሐ ክግበር ይከአል። 
 
ድሕሪዚ ምምላእ ግን እቲ ዘተአማምን ናይ እቶት ለውጢ ከመዝግብ ዝኽእል ናይ ውሑጃትን ሓጽብን ገሪሕካ ምጥቃም እዩ። 
ነዚ ንምክያድ ዘድሊ ናይ ሰብ ሓይሊ ናይ ማይ ኢንጂነሪንግ/water"engineering/"ትምህርቲ ክቕበሉ ዝኽእሉ ካብ 2ይ ደርጃ 
ንላዕሊ አምሂርና ክነዋፍር የድሊ። አብ ወረዳ ክንደይ ኪኢላታት ከምዘድልዩ 054 ዝውስንዎ ኮይኑ እንተኺኢልና ንኹለን 
ወረዳታት ንምምላእ ምጽዓር እንተዘይኪኢልና እቶም ዝርካቦም አብተን ናይ ማይ ሕጽረት ዘለዎን ወረዳታት ብቐዳምነት 
ክዋፈሩ ይግበር። ሓጽባዊ መስኖ ይኹን ካልኦት አግባባት ብህዝቢ ዓብዪ ተቐባልነት አለዎም። ግቡእ ውዳበን ናይ መሬት 
መቐሎ ምስትኽኻልን ጌርካ ክስራሕ ይከአል እዩ። ብዙሕ ጉልበት ስለዝሓትት ናይ ሰብ ጉልበትን መሳርሒ እቶትን ዝሓሸ 
ውጽኢት ዝርከበሉ አውዳድባ የድሊ። ሓደ ሰብ አብ ዓመት ምስ ስድርኡ 100 መዓልቲ እንተሰሪሑ 2 ወይ 3 ጽምዲ ሓጽባዊ 
መስኖ ክሰርሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ገባር ግራቱ ብሙሉኡ አብ 2 ወይ 3 ዓመት ሓጽባዊ መስኖ ከሰርሓሉ ይኽእል እዩ። 
 
ካብ ሓጽባዊ መስኖን /basinflooding/"ካብ ሩባታትን ሽንጥሮን አሊኻ ምዝርጋሕን/floodspreading/"አየንኡ ምቕዳም ዝብል 
ሕቶ ክለዕል ይኽእል። ሩባታትን ሽንጥሮታትን አሊኻ ናብ ግራት ምዝርጋሕ ብውሑድ ኪኢላን ጉልበትን ገፊሕ ከባቢ ክተልምዕ 
ስለትኽእል ዝሓሸ እቶት/ድምራዊ እቶት/ ክርከብ ይኽእል፣ ነዚ ምቕዳም ድማ ትኽኽል ይኸውን። 
 
 



መ. ናይ ጉልበት አጠቓቕማ ምምሕያሽመ. ናይ ጉልበት አጠቓቕማ ምምሕያሽመ. ናይ ጉልበት አጠቓቕማ ምምሕያሽመ. ናይ ጉልበት አጠቓቕማ ምምሕያሽ    
    
 ናይ ትግራይ ሕርሻ ምምሕያሻት ክመጽእ ዝኽእል ጻዕቂ ናይ ጉልበትን ካፒታልን/labour"and"capital"intensive/"አብ መሬት 
ክውዕል ብምግባር እዩ። ናይ ጉልበት አጠቓቕማና ምትዕርራይ አብ ሕርሻ እቲ ዝለዓለን ዝቐልጠፈን ዕብየት ዘመዝግብ ክኸውን 
እዩ። አብ ሕ/ሰብና ዘሎ ጉልበት ብዝበለጽ ክንቀሳቐስ ንምግባር ናይ በዓላት ምቕናስን፣ ቅድሚ ሕዚ አብ ዕዮ ዘይውዕል ዝነበር 
ናይ ደቀንስትዮን ናይ መጽዕኛን ጉልበት አብ ዕዮ ክአቱ ምግባርን፣ ነቲ ሕ/ሰብ ዝበለጸ ውዳበ/ ብጾታ፣ ብዕድመ፣ በመሳርሒ 
እቶት፣ ወዘተ./ ምግባርን ይኸውን። አብዚ እዋን ብዘይ ስንበት አብ ዓመት 189 በዓላት ይኽበሩ እዮም። ዝርዝር አብ       
ሰደቓ ቁ. 10 ተመልከት። 
 
ወርሒ ፈጺሙ ዘይስረሕሎም ሰንበት 

ሓዲግካ 
ድምር ከምከባቢኡ ዝኽበሩ ድምር 

መስከረም 1, 3, 10, 17, 21, 24, 29 7 2, 5, 7, 9, 14, 16, 19, 23, 30 9 
ጥቕምቲ 1, 8, 12, 15, 21, 22, 29 7 7, 14, 16, 24, 27, 28 6 
ኅዳር 6, 12, 13, 20, 21, 27, 29 7 5, 7, 14, 16, 19, 24, 26  7 
ታሕሳስ 4, 11, 12, 18, 21, 25, 29 7 3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 24, 27 10 
ጥሪ 2, 9, 11, 12, 16, 21, 23, 30 8 1, 5, 7, 8, 14, 15, 19, 22, 24, 27 10 
የካቲት 7, 12, 14, 21, 28, 29 6 5, 6, 13, 19, 20, 24, 25, 27 8 
መጋቢት 5, 12, 19, 21, 26, 29 6 4, 7, 11, 14, 16, 18, 24, 25, 27 9 
ሚያዝያ 3, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 24, 29 9 2, 5, 7,9, 14, 16, 19, 23, 27, 30 10 
ግንቦት 8, 12, 15, 21, 27, 29 6 5, 7, 14, 17, 19, 24, 27, 28 8 
ሰነ 6, 12, 13, 20, 21, 27, 29 7 5, 7, 14, 16, 19, 24, 26 7 
ሓምለ 4, 11, 12, 18, 21, 25, 29 7 3, 5, 7. 10, 14, 16, 17, 19, 24, 27 10 
ነሓሰ 2, 9, 12, 16, 21, 23, 29, 30 8 1, 5, 7, 8, 14, 15, 19, 22, 24, 27 9 
ጳጉሜ   5 1 
ጠቕላላ  85  104 

 
ሰደቓ ቁሰደቓ ቁሰደቓ ቁሰደቓ ቁ....10101010  
 
በዝሒ በዓላት ካብ ናይ ሃንቲንግ ጽንዓት 

- አብ ወርሒ እንተወሓደ 16 መዓልቲ በዓል አሎ 
- እቶም ከም ከባቢኦምን ደብሮምን ዘይስረሐሎም ኮይኖም እቲ ውልቀ ገባር ዘየኽብሮ እንተኾይኑ ይሰርሐሎም ማለት 

እዩ። 
በቲ ዘሎ ልምዳዊ አግባብ ናይ ማሕረስ እዋን ዝብዝሕ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ታሕሳስ ዘሎ 6 ወርሒ ጥራሕ እዩ። ካብዚ 6 
ወርሒ ፍርቂ ብበዓላት ምኽንያት ስለዘይስራሕ አብ ዓመት 90 መዓልቲ አቢሉ እዩ ዝሰርሓሉ። በቲ ዘሎ ናይ መሬት 
ትሕዝቶን ናይ አተሓራርሳ ልምድን ንሓደ ገባር ካብ 90 መዓልቲ ንላዕሊ አየድልዮን። እቲ ዝለዓለ ግምት ብምውሳድ 
ንማሕረስ ዘድሊ ናይ ሰብ መዓልታዊ ጉልበት ካብ 100 አይበዝሕን። ነዚ ብዝበለጸ ንምርዳእ እዚ ዝስዕብ ሰደቓ ምራይ 
ይከአል። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ዓይነት ስራሕ ትሕዝቶ መሬት 
ብጽማድ 

ካብ ሓደ ቤተሰብ 
ዝድለ መዕልታዊ 
ጉልበት 

ካብ ሓደ ሰበኣይ 
ዝድለ መዓልታዊ 
ጉልበት 

ዝድለ ጉልበት 
ብዕራይ ብጽምዲ 

ርኢቶ 

ማሕረስ 6 24 24 24 4 ጊዜ ክሕረስ 
ጻህያይ 6 48 24  -- 1 ጊዜ ይጸሀ 

ደቀንስትዮ  
ዓጺድ 6 36 18 18 ይካፈላሉ 
ዓውዲ 6 12 6 16 ይካፈላሉ 
ሓለዋ ባልዕ 6 30 -- -- ቆልዑ ዝካፈልሉ 
ድምር 6 150 72 30  

 
 
ሰደቓ ቁ. ሰደቓ ቁ. ሰደቓ ቁ. ሰደቓ ቁ. 11111111    
- እዚ አሃዛት ካብ ውድብና ዝትረኸበ ናይ አበርገለን ሳምረን ጽንዓት ዝተወሰደ ግምት እዩ። ካብቲ ጽንዓት ዝተርኸበ 

ከምዚ አብታሕቲ ዘሎ ሰደቓ ቁ. 12 ዘመልክቶ እዩ። 
 
 
 
  ንሓደ ጽምዲ ዝወዓሎ ዘድሊ ጉልበት 
ዓይነት ስራሕ ሳምረ አበርገለ 
ጻህያይ 5 8 
ዓጺድ 6 4 
ዓውዲ 2 2 

 
ሰደቓ ቁ.12ሰደቓ ቁ.12ሰደቓ ቁ.12ሰደቓ ቁ.12    
 
- አብቱ ሰደቓ እቲ ዝለዓለ ክወስዶ ዝኽእል ናይ ሰብ ጉልበት አብ ግምት ብምእታው እዩ ተወሲዱ። ንጻህያይ 8 ሰብ 

ጉልበት/ካብ ናይ አበርገለ/ ንዓጺድ ድማ 6 ሰብ ጉልበት/ካብ ናይ ሳምር/። ክልቲኡ ብናይ ጣፍ ሒሳብ እዩ እምበር 
ንስርናይ 2 ሰብ ንመሸላ 3 ሰብ ክዓጽድዎ ከምዝኽእሉ ይግለጽ እዩ። ንዓውዲ ድማ 2 ሰብን 2 ጽምዲ ብዕራይን 
ሒሳብ እዩ ተወሲዱ።  

- ትሕዝቶ መሬት ናይ መብዛሕትኡ ገባር ካብ 6 ጽምዲ ንታሕቲ እዩ። 
 
ካብ ናይ ታሃዱ/TAHADU-"Tach"Adiabo"and"Hadegti"Development"Unit/"ጽንዓት ብክልሰ ሓሳብ ደረጃ ካብ ሓደ 
ቤተሰብ በቲ ዘሎ ናይ ስራሕ ልምዲ ክሳብ 40 መዓልታዊ ናይ ሰብ ጉልበት ብወርሒ ክርከብ ይከአል እዩ። ብንእሽቲኡ ግን 35 
መዓልታዊ ናይ ሰብ ጉልበት ከም ቅቡል ጌርካ ክውሰድ ይከአል። ብናይ ብዕራይ ጉልበት ድማ አብ ወርሒ ብንእሽቲኡ 25 
መዓልቲ አብ ወርሒ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ይብል። ምናልባት አብ መብዛሕትኡ ከባቢ አብዑር ስልዝጠምዩ ሙሉእ ወርሒ 
ክሰርሑ የጸግም ይኸውን። በዚ ሒሳብ ካብ ግንቦት ክሳብ ጥሪ ዘሎ ናይ ስራሕ እዋን ክሳብ 315 መዓልታዊ ጉልበት ናይ ሰብ 
ካብ ሓደ ቤተሰብ ክርከብ ይከአል እዩ። በዚ ሒሳብ 5 ሄክታር መሬት አብ አድያቦ ንምልማዕ/ንምሕራስ ዘድልዮ ጉልበት 252 
መዓልታዊ ጉልበት ከምዝኾነን ብንይ ሓደ ቤተሰብ ዓቕሚ ክስራሕ ከምዝኽእልን ይጥቁም። /3 
 
አብዚ ናይ ሕርሻ ስራሕ ናይ ዕዮ ምክፍፋል ቅርጺ ክንርኢ ከለና ደቂ አንስትዮ ዝካፈላሉ ናይ ስራህ መዳይ ጻህያይ፣ ዓጺድ፣ 
ዓውዲ፣ ሓለዋ ባልዕ እቲ ዝብዝሕ ጊዜ ከምዝኾነን ከምቲ ሰበይ ማዕረ ክካፈላ ከምዝኽእላን እዩ። ካብቲ ሰደቕ ከምንርደኦ 42% 
ናይ ዕዮ ብደቂ አንስትዮ ክስራሕ ዝኽእል እዩ። አብ ማሕረስ አቲ ዝበለጸ አሰራርሓ አብ ግምት ብምእታው 4 ጊዜ ክሕረስ፣ 1 
ጊዜ ክጸሀ፣ ናይ ዕፍ ሓለዋ 1 ወርሒ፣ ተሓሲቡ ሃደ ቤተሰብ እንተበዘሐ 150 መዕልቲ ክሰርሕ ከምዘለዎ ካብቲ ሰደቓ ንርዳእ። 
አብ ጻህያይ ናይ ደቀንስትዮ ጉልበት፣ ሓለዋ ዒፍ ብቖልዑ ክግበር ዝከአል እዩ።ስለዚ ናይ ሓደ ገባር ናይ ስራሕ እዋን አብ 
ዓመት ካብ 72 መዓልቲ ከምዘይበዝሕ ኢና ንርኢ። ናይ ደቀንስትዮ ተኻፋልነት ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ክመሓየሽ ይኽእል እዩ። 
አጠቓሊልካ ክረአ ከሎ ብግቡእ ዘይንጥቀመሉ ዘለና ጉልበት አብ ስራሕ ብምውዓል ብውሕድ 300% ጉልበት ክንውስኽ 
ከምንኽእል ብሩህ እዩ። ናይ አብዑር አጠቓቕማውን ብተመሳሳሊ መገዲ ክረአ ይከአል እዩ። ጭቡጥ ናይ ሰብን አብዑርን 
ጉልበት አጠቓቕማን አውዳድባን ንምግባር በብቦትኡ ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ አሃዛዊ ጽንዓት የድሊ። ካብ ናይ 1975ዓም ናይ 



ውድብ ከምንርደኦ በብወረድኡ ዘሎ በዝሒ አብዑር ነቲ ዘሎ መሬት ንምሕራስ እኹላት እዮም ጥራሕ ዘይኮነስ ሕልፊ እዮም። 
አብ መብዛሕትኡ በቶም ዘለው አብዑር እቲ መሬት  አብ 6 መዓልቲ ውሽጢ ዝሕረስ እዩ። ክልተ ጊዜ ዝሕረስ እንተኾይኑ 12 
መዓልቲ ይውድእ ማለት እዩ። አብ ሙሉእ ክረምቲ ካብ 12 መዓልቲ ንላዕሊ ክሕረስ ይከአል እዩ። ናይ 77ዓም ድርቂ ብዙሕ 
ናይ ጥሪት ህልቂት አብጺሑ ስለዘሎ አብ ሕርሻ ዝፈጥሮ ኩነታትን ዘድሊ ውዳበን መደብን ንምንጻር ናይ 1978ዓም ሓዱሽ 
ጽንዕት የድሊ። 
 
ሰ. ካብ ማሕረስ ወጻኢ ካልእ ሰ. ካብ ማሕረስ ወጻኢ ካልእ ሰ. ካብ ማሕረስ ወጻኢ ካልእ ሰ. ካብ ማሕረስ ወጻኢ ካልእ ናይ ስራሕ መዳይምግፋሕናይ ስራሕ መዳይምግፋሕናይ ስራሕ መዳይምግፋሕናይ ስራሕ መዳይምግፋሕ    
 
ገባር ካብ ሕርሻ ዝረኽቦ ዘሎ እቶት ትሑት ምዃኑ ርኢና። ብተወሳኺ በቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ናይ አተሓራርሳ አግባብን ናይ 
መሬት ጽበትን ናይ ሰብ ጻዕቂ አሎ። እቲ ሕ/ሰብ ንመነባብርኡ ደጋፊ ዝኸውን ካልእ እቶትን ነቲ ትርፊ ዘሎ ሰብውን ከዋፍር 
ዝኽእል ካልእ ጨንፈራት ናይ ስራሕ አድለይቲ እዮም። ርግጽ ናይ ማሕረስ አግባብ ብምምሕያሽ እቲ ገባር ካብ ንኡሽተይ 
መሬት ዝሓሸ ምህርቲ ክረክብ ብምግባር ንባዕሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠርን ብዙሓት ሰባትውን አብ ማሕረስ ክዋፈሩ ምግባር 
ይከአል። ንኣብነት ናይ ሽዋጣ ዓይነት ሕርሻ ክጋፋሕ እንተተገይሩ ካብ ሓደ ሄክታር/ 4 ጽምዲ ማለት እዩ/ ካብ 30 ኩንታል 
ንላዕሊ ክረክብ ስለዝኽእል ንሓደ ቤተሰብ ትሽከም ዝነበረት ክሳብ 3 ቤተሰብ ክትሽከም ትኽእል አላ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ 
ገባር ምህርታማነት ምውሳኽ ብዙሓት ገባራት አብ ሕርሻ ክናበሩ ዝኽእልሉ ኩነታት ክፈጥር ይኽእል እዩ። በቲ ናይ ወያነናን 
ናይ ሕ/ሰብናን ናይ ቲክኖሎጂ ትሕዝቶ እቲ ናይ ምህርታማነት ፍጥነት ዕብየት ምስቲ ፍጥነት ናይ ሰብ በዝሒ ዕብየት 
ክመጣጠን አይኽእልን። ብፍላይ አብዚ ናይ ቃልሲ እዋን ብጣዕሚ ትሑት እዩ። አብዚ እዋንዚ እቲ ገባር ንመነባብርኡ  ካልእ 
ናይ እቶት ፍልፍል ዝደልየሉ ኩነታት እዩ። ስለዚ ካልእ ተደራቢ ወይ ናይ ስራሕ መዳይ ክፍጠር ምግባር አገዳስን ጊዜ ዘይህብን 
እዩ። ርግጽ ካልኦት ናይ ስራሕ መዳያት ክጋፍሑ ትርፊ ናይ ሕርሻ እቶት ክህሉ የድሊ። እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ አብ ሓራ መሬትና 
ስለዝኸውን እቲ ገባር ትርፊ እቶት እንተዘይብሉ ብካልኦት ዝምረቱ/ዝፈርዩ ሸቐጣት ናይ ምግዛእ ዓቕሚ አይህልዎን፣ ካልእ ናይ 
ስራሕ ጨንፈራትውን ክምዕብላ አይኽእላን። አብዚ እዋን እዞም ዝስዕቡ ናይ ስራሕ ጨንፈራት ንምግፋሕ ይከአል፣ 
 

1. ናይ ሽዋጣ ዓይነት ሕርሻ ወይ ካልእ ተመሳሳሊ ምህርቲ ክውስኽ ዝኽእል ፕሮጀክት ክጋፋሕ ብምግባር እቲ ዝዓብየ 
ፍታሕ እዩ። እዚ ንምግፋሕ እቲ ገባር ናይ ዓመት ስንቂ ክረክብ አለዎ። ባዕሉ እንተዘይኪኢሉ ብሓገዝ ዝርከበሉ መገዲ 
ምድላይ። 

2. ንግዲ ክጋፋሕን ክልመድን ምግባር። አብዚ እዋን ዝብዝሕ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ብመጽዓኛን ብማእገር ሰብን  ዝካየድ 
ስለዝኾነ ናይ ሸቐጥ አቑሑ ሕጽረት አብ ዕዳጋታት አሎ። ንግዲ ብዙሓት ሰባት ክሓቁፍ ዝኽእል ጨንፈር እዩ። ንግዲ 
ክገፍሕን ስሉጥ ክኸውንን ምግባር ነቲ አብ ንግዲ ዝተዋፈረ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ገባርውን ዘድልዮ ሸቐጥ ብእዋኑን 
ብርካሽ ዋጋን ንክረክብ ይሕግዝ። እቲ ገባር ንግዲ ከም ተደራቢ ወይ ሙሉእ ስራሕ ገይሩ ከይዋፈር ዝዓግትዎ ክልተ 
ነገራት አለው። እቲ ሓደ ናይ ንግዲ ልምድን ፍልጠትን ስለዘይብሉ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ካፒታል ሕጽረት 
ስለዘለዎን እዩ። ነዞም ጸገማት ንምፍታሕ መደብን ምንቅስቓስን የድሊ። 

3. ሕ/ሰብና ዘድልይዎ አቑሑት ከፍርዩ/ክሰርሑ ዝኽእሉ ነአሽቱ ትካላት ክጋፍሑ ምግባር። ከም ናይ ሓጺን ስራሕቲ 
ማሕረሻ፣ ፋስ፣ መኹዓቲ፣ ወዘተ. ፣ ከም ናይ ቆርበት ስራሕቲ ምልፋዕ ማእሲ፣ ማሕዘል ወዘተ. ፣ ከም ናይ ክዳን 
ስራሕቲ ዝመሳሰሉ ክጋፍሑን ክመሓየሹን ምግባር። 

4. ካብ ሓራ መሬትና ወጻኢ ዕዳጋታት ብምድላይ ካብ ሓራ መሬትና ዝፈርዩ ሸቐጣት ክሽየጡ ምግባር ከም ዕጣን፣ 
ቆርበት፣ ካብ ቆርበት ዝስርሑ አቑሑት ወዘተ. 

5. ስደት ምፍቃድ። እቶም ላዕለዎት ፍታሓት ብዘዕግብ መገዲ ክማልኡ እንተዘይኪኢሎም ስደት ከም ናይ መወዳእታ 
መፍትሒ ክረአ አለዎ። ቅድሚ ወያነና ገባር መነባብርኡ ንምምላእ ናብ ሸቕሊ ናብ ከተማታት ክሳብ ኤሪትራን 
ሑመራን ጅማን ይኸይድ ነይሩ። ናብ ከተማታት ዕንጨይቲ ይሸይጥ ነይሩ። ካብ ናይ ሃንቲንግ ጽንዓት ካብ ትግራይ 
31000 አቢሉ ብጊዚያዊ ስደት ይኸይድ ከምዝነበረ፣ ካብ ኢትዮጵያ ስደተኛታት 27% ትግራዋይ ምንባሩ ናይ 
ማእከላይ ስታቲስቲክስ ቤ/ጽሕፈት ብ1961ዓም ዝገበሮ ጽንዓት ከምዝሕብር ይግለጽ። /4 

 
ድሕሪ ወያነና  ናብ ከተማታት ምእታው ስለዝተኸልከለ እቲ ብሸቕሊ ይኹን ዕንጨይቲ ብምሻጥ ዝረኽቦ ዝነበረ 
ተወሳኺ እቶት ከምዝጎደሎ ምግንዛብ የድሊ። ርግጽ ብመሬት መቐሎና እቲ ድኻ ገባር ተጠቒሙ እዩ። ካብ ሰደቓ ቁ.4 
ከምንርደኦ አብ አርባዕቲኡ ዞባታት/ እገላ፣ እንዳባጻሕማ፣ ተምቤን፣ ሳምረ/ ብማእኸላይ ግምት እንተወሲድና 39% 
ንኡሽተይ መሬት ዝነበሮም መሬቶም ብዕጽፊ ከምዝወሰኸ፣ ጨሪሶም መሬት ዘይነበሮም 18.8% ድማ ክሳብ 5.3 
ጽምዲ መሬት ከምዝረኸቡ ንሪኢ። እዚ ማለት ድማ ድኻ ገባራት አብ እዋን ወያነና ገሊኦም ኢኮኖሚያዊእቶቶም 
ብ100% ወሲኹ፣ ገሊኦም ድማ ብ500% ወሲኹ ማለት እዩ። ከምዚ እንዳሃለው ግን ሓፈሻዊ መነባብሮ ገባር ከምቲ 
ቅድም ክብል ዝረአናዮ ካብቲ ክኾኖ ዝግባእ ንታሕቲ/below"subsistence/"እዩ ዝነብር። ነዚ ንምምላእ ካልእ ተወሳኺ 



ሸቕሊ የድልዮ። ስለዚ አብ ሓራ መሬትና በቶም ዝተጠቆሙ ላዕለዎት አርባዕተ መፍትሒታት ወይም ብካሊእ 
ብዘዕግብ እንተዘይተፈቲሑ ንሸቕሊ ስደት ምፍቃድ ከም መማረጺ ክውሰድ ይግባእ። 

 
አብ መወዳእታ እግረመንገድና ናይ ደርጊ ናይ ሰፈራ ፕሮግራም ተንኪፍናዮ እንተሓለፍና ጽቡቕ ክኸውን እዩ። ብሓፈሻዊ 
አረአእያ ሰፈራ ካብቲ መሬትን ቴክኖሎጅን ዝኽእሎ ንላዕሊ ናይ ገባር ጻዕቂ እንተሊዩ ገለ አካል ናይቲ ሕ/ሰብ ገፊሕ መሬት ናብ 
ዘለዎ ወሲድካ ምስፋር ይከአል እዩ። ብዘለካ ዓቕምን ክእለትን እቲ መሬት ዝበለጸ ምህርታማነት ክሕልዎ ምግባር እንዳተኸእለ 
ግን ሰፈራ ምውሳድ ትኽክል አይኸውንን። ብፍላይ ናይ ደርጊ በዞም ዝስዕቡ ክልተ መመዘንታት ዘይቕኑዕን ጉጉይን እዩ። 
 

1. ብማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት ክንመዝኖ ከለና አብዚ እዋን ናይ ትግራይ ገባር ምህርታማነት ምንአስ 
ብወሳንነት ካብ ብጣዕሚ ትሑት ዝኾነ ናይ አተሓራርሳ ክእለትን ፍልጠትን ዝነቐለ እዩ። ነዚ ናይ አተሓራርሳ አግባብ 
ምቕያር ምህርታማነት ናይ መሬት ብዝተዓጻጸፈ ክዓቢ ከምዝኽእል ብግብሪ ናይ ሽዋጣ ተመኩሮና ይሕብር። ደርጊ 
ነቲ ገባር ካብ መነባብርኡ አፈናቒሉ ናብ ሰፈራ ዝወስዶ ዘሎ አብ ዓዱ ከሎ ስንቁ እንዳሃበ ከም ናይ ሽዋጣ ዓይነት 
አሰራራሓ ክሰርሕ እንተዝገብሮ ዝበለጸ ውጽኢት ምሃለዎ። ብወጻኢ ዓይኒውን ዝቐነሰ ምኾነ። ናብ ሰፈራ ዝወስዶ ዘሎ 
ብቕንዕና ከስፍሮ እንተኾይኑ ስንቂ፣ መሳርሒ ናይ ገዛ፣ አብዑር ወይ ትራክተር፣ ገዛ ዝመሳሰሉ ክሕግዝ ይግደድ። እቲ 
ገባር አብ ዓዱ ከሎ እንተዝሕግዞ ግን እንተበዘሐ ስንቅን ቁሩብተይ መሳርሕን እዩ ከውጽእ ነይሩ። ስለዚ ብኢኮኖሚ 
ዓይኒ እንተመዚናዮ ናይ ደርጊ ሰፈራ መኽሰርን ትኽክለኛ ዘይምዃኑን እዩ። ብማሕበራዊ ዓይኒ እንተሪናዮውን ህዝብና 
ካብ ዓዱን ቤትሰቡን ርሒቑ ንኽኸይድ አይፈቱን። አብቲ ዝኸደሉ ናይ ሰፈራ ቦታ ዘሎ ህዝቢውን ተሓጒሱ ዝቕበሎ 
አይኮነን። ካብኡ ንላዕሊ ድማ ዘይለመዶ ከባቢ ብምዃኑን ሕማም ዝበዝሖ ብምዃኑን ይጎሳቖል። ስለዚ ደርጊ ዘካይዶ 
ዘሎ ሰፈራ ኢኮኖሚያዊ መክሰቡ ትሑት አብ ርእሲ ምዃኑ ናይ ሕ/ሰብና ልምድን ድልየትን ጥሒሱ ብግዲ ምውሳዱ 
ተደራቢ ጌጋ እዩ። 

2. ቃልሲ ንምድኻምን ናይ ባዕሉ ኢኮኖሚ ንምጥንኻርን ዝገበሮ ዘይቅኑዕ ሰፈራ ምዃኑ። ደርጊ አብ ትግራይ ዘጋጥሞ 
ዘሎ ተቓውሞ ንምድኻም እቲ ናይ ወያነ ጉልበትን ኢኮኖሚያዊ ፍልፍልን ዝኾነ ህዝቢ ክውሕድ ንምግባር ወይ 
ንምንጻል ዝፍተን ዘሎ ጸረ ወያነና ምንቅስቃስ ስለዝኾነ ንቃወሞ። ብኻልእ ገጽ ድማ ደርጊ አብቲ ዘቑሞ ዘሎ 
መንግስታዊ ሕርሻ ናጻ ወይ ርካሽ ጉልበት ብምርካብ ነቲ ገባር ንምምዝማዝ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ብምዃኑ 
ንቃወሞ። 
 
 

 
 

6666 ቀጺሉ ክግበር ዘለዎቀጺሉ ክግበር ዘለዎቀጺሉ ክግበር ዘለዎቀጺሉ ክግበር ዘለዎ    
 

1. ንቐጻሊ ጭቡጥ መደባት ንምውጻእ ዘኽእል አሃዛዊ ጽንዓት ናይ 1978ዓም ምእካብ የድሊ። እቱ ጽንዓት መደብ 
ንምውጻእ ክጥዕም ብጣብያ ደርጃ እንተተገበረ ዝበለጸ ይኸውን። 

2. አብዚ ተጠቒሶም ዘለው ፖሊሲታትን መደባትን እንድሕር ተቐቢልናዮ እተን ዝምልከተን አካላት ናይ ውድብ/03 ፣ 
054 ፣ 011 ፣ ወዘተ./ በብጨንፈረን ክስራሕ ዝኽእል  መደባት ብፕሮጀክት መልክዕ ከቕርባ ምግባር። አቀራርብኡ 
ዝስዕቡ ነጥብታት አብ ግምት ከእቱ አለዎ፣ 

- ብዛዕባ እቲ ርእሲ ዝነበረን ዘሎን ኩነታት 
- እቲ ጸገማት ምንጻር 
- ዕላማ 
- ናይ ሓጺርን ነዊሕን መደባት 
- አወዳድባ ናይቲ ጨንፈርን ሰብ ምስልጣንን 
- አግባብ አፈጻጽማ መደብ 
-  
3. አብ ማሕበራዊ ኩነታት፣ 

ሀ. አወዳድባ ናይ ሕ/ሰብ ንዕዮን ንትምህርትን ብዝጥዕም 
o ፆታ፣ ዕድመ፣ ትሕዝቶ መሳርሒ እቶት አብ ግምት ይእቶ 
o ደቂንስትዮ አብ ዕዮ ዝካፈላሉ አግባብ 
o ሰገናት አብ ትምህርትን ዕዮን ዝካፈሉሉ አግባብ 



o ዝዓብየ ውዳበ ልፍንታዊ ኮይኑ ዝግባእ ስሪት ምውጻእ 
o  

ለ. ናይ ልቓሕ ትካላት 
o አግባብ አቃውመአንን ፍልፍል ናይ ካፒታልን 
o ክገብረኦ ዝኽእላ ስራሕቲ ምንጻር/ አቡዑር ምክራይ፣ ዘርኢ ምልቃሕ፣ እኽሊ ዓቊብካ ንክረምቲ ምልቃሕ 

ወይ ብርካሽ ምሻጥ፣ ናይ ዕዳጋ ግልጋሎት ምሃብ፣ ወዘተ./ 
o ነተን ናይ ልቓሕ ትካላት ከመሓድሩ ዝኽእሉ ሰብ ምስልጣን 

4.  
 

 

 

7777 አሃዛት ዝምልከት መዘኻኸሪአሃዛት ዝምልከት መዘኻኸሪአሃዛት ዝምልከት መዘኻኸሪአሃዛት ዝምልከት መዘኻኸሪ    
 
ብውድብ ካብ 72ዓም ጀሚሩ ዳርጋ በብዓመቱ ዝእከብ አሃዛት አሎ። እዙ አሃዛት መብዛሕቲኡ ኢኮኖሚያዊ ገምጋም ክትገብረሉ 
ዘጸግም ብሙሉእነት ዘይተመልአ እዩ። ንአብነት ናይ ህዝቢ በዝሒ ሂቡካ ናይ ጥሪት ትሕዝቶ ዘይገልጽ ይኸውን፣ በዝሒ ህዝቢ 
ሂቡ ብፆታን ዕድመን ዘይንጽር ይኸውን ወዘተ. ። ካብዚ ብዝተረፈ አብ ካድረ ዝመሃሩ ዝነበሩ አባላት ክፍሊ ህዝቢ ሰሚናር 
ጌርና ከምዝተረዳእኽዎ ቅድም ክብል ዝስርሑ ዝነበሩ ስታስቲካዊ ጽንዓት ተዋፊሮም ዝእክቡ ዝነበሩ ብቕዓት ዘይብሎም 
ወየንቲ፣ ሽግ ወየንቲ፣ ጠርነፍቲ ማሕበራት ስለዝነበሩ ዘተአማምን ዘይምዃኑ እዩ። ናይ 74ዓምን ናይ 75ዓምን ዝሓሸ ጽንዓት 
ምዃኑ ይገልጹ። 
 
በዚ መሰረት እቲ ብሙሉእነት ክርከብ ዝኽእል ናይ ገሊአን ወረዳታት መብዛሕትኡ ናይ 75ዓም ናይ ውሑዳት ድማ ናይ 
1974ዓም ተጠቒመ አለኹ። ትኽኽለኛ ምዃኑ ንምምዝዛን ምስ ዝሓለፉ ናይ ካልኦት ጽንዓታት ከም ናይ ሃንቲንግን ታሃዱን 
ከመዛዝኖም ፈቲነ አለኹ፣ ብዙሕ አይፈላለን። አብ ውሑዳት ጌጋታት ከምዘለዎን ዘጠራጥርን ይርከብ እዩ። ንአብነት አብ 
1974ዓም በዝሒ ህዝቢ 23000 ኢሉ አብ 1975ዓም ናብ 19000 ዝተመዝገበሉ ኩነታት ይርከብ። ብሓፈሽኡ ግን አብዚ 
ተወሲዶም ዘለው አሃዛት ሓፈሻዊ ኩነታት ንምርዳእ እኹላትን ትኽክልን እዩ ኢልካ ክውሰድ ይከአል። 
 
አብዚ ጽሑፍ አሃዛት ዘድልዮም ክፍቲ ዝተገደፉ አለው። ካብቶም ዘለውና መጽሓፍቲ/ጽንዓት ክርከቡ ዘይከአሉ ወይም ጊዜ 
ስለዝሓጸረኒ እዩ። መብዛሕትኦም ብምትራፎም ነቲ መልእኽቲ ንምርዳእ ዘዐንቅፉ አይኮኑን፣ ክምልኡ እንተኺኢሎም ግን ነቲ 
ኩነታት ብዝበለጸ ንምርዳእ ይሕግዙ እዮም። አብ ናይ ጉልበት ሕቶ ንምምላስ ክሕግዙ ዝኽእሉ አሃዛት ዘይተመልኡ አለው። 
ንሶም ከይተነጸሩ ከለው ዝበጻሕክዎ መደምደምታ አሎ። ብዝተፈላለዩ አሃዛት ዝተበጽሐ ገምጋም ንግዚኡ ናብቲ መደምደምታ 
ክበጽሕ ከምዝኽእልን ናይ ባዕለይ ግምት ብምውሳድን እቲ ገምጋም ትኽክል እዩ ዝብል እምነት አለኒ። እቲ ክፍቲ ተሪፉ ዘሎ 
ብዝበለጸ ንምርግጋጽ ጽንዓት ክእከብ አዋፊረ አለኹ፣ ምስተአከበ ክምላእ ይኽእል እዩ። 
 
አብ ክፍሊ lll"ዝተጠቐሱ ጽሑፋት< 

1. Hunting TRDS Phase One and Two p.26 

2. Hunting TRDS Phase Two main report p. 76-79 

3. Shire Lowlands Development project Appendix “O” pp. 7-8 

4. Hunting TRDS Phase One and Two p. 24 

5.  
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1. Imerial Ethiopian Govt. Shire Lowlands Development projects 
2. The Tigrai Rural Development Study Report Phase I & II 1975 

3. The Tigrai Rural Development Study Phase Two Main Report July 22, 1976 

4. Ethiopian Political Contradictions in Agricultural Development by Michael Stahl pt. 1974 Stockholm, 
Sweden 

5. Tach Adiabo and Hadegti Development Project 1975 

6. The Agrarian program of Social Democracy in the First Russian Revolution 1905 – 1907 by Lenin 
Nov – Dec 1907, by Progress Publishers Second ed. 1977 

7. Ethiopia the Challeng of Hunger by Graham Hancock London Vitor Gollaucz ltd. 1985 

8. An Introduction to the Economic History of Ethiopia from early times to 1800 by Richard 
Pankhurst 1961 

9. መሬት መቐሎ አብ ዞባ ዛና ጽንዓት ህወሓት መስከረም 1977ዓም 

10. መትከልን ሕንጻጽን ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ሕታም የካቲት 1968ዓም 

11. ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ መትከልን ሕንጻጽን ህወሓት የካቲት 1971ዓም 

12. ቅርጽን መምርሕን አካላትን ክፍልታትን ህወሓት ነሓሰ 72ዓም 

 


