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ተነሳሽነት የጤፍ እና የካካዎ እሴት ሰንሰለት (AETRTCvc) ችግር ተቋቋሚነት ግምገማ እና ማጠናከሪያ ፕሮጀክት በስዊዘርላንድ 

ሃገር በሚገኘዉ የኢቲኤች ዙሪክ (ETH Zurich) የአለም የምግብ ስርአት ፕሮጀክት ውስጥ “የምግብ ስርዓት አቅም 

ማሻሻል” በሚል ዋንኛ የፕሮጀክቱ አካል ነው፡፡ የ AERRTCvc ፕሮጀክት የሚመራው በዘላቂ የአግሮኢኮሲስተም 

ግሩፕ፣ TdLab እና የኢትኤች ዙሪክ አየር ንብረት ፖሊሲ ሲሆን ከኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ደብረዘይት 

ማዕከል እና ከጋናው ኩዋሚ ንክሩማህ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ኩማሲ ጋር በጋራ በመተባበር ተተግብሯል፡፡ 

ይህ የምርምር ፕሮጀክት በ COOP የዓለም የምግብ ፕሮግራም የገንዘብ እርዳታ የተደገፈ ነዉ፡፡ 

አርዕስት በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት የማጠናቀቂያ ሪፖርት

ሪፖርቱን ያዘጋጁት ዮናስ ጆሪን1፣ ክበበው አሰፋ2፣ ፒዩስ ክሩትሊ1፣ ኬንዛ ቤናብደራዚቅ1፣ ሳሙኤል ሄንሰቴን1፣ ሉዚያን ሚስሜር1፣ 

ቴዎድሮስ ልዑልሰገድ2፣ ኢቫነ ዳዎ3፣ ዘሪሁን ታደለ4፣ ጆሃን ሲክስ1 

ከአርእስቱ ስር ያለው ምስል የጤፍ ሙከራዎች ደብረዘይት፤ ኢትዮጵያ 

አቀማመጥ ሳንደሮ ቦስች
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ይህ የምርምር ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር 

ኢንስቲትዩት የደብረዘይት ግብርና ምርምር ማዕከል (EIAR-

DZARC) እና ኢቲኤች ዙሪክ (ETH Zurich) ዘለቄታነት ያለው 

የአግሮኢኮሲሰተም (SAE)፣ የአየር ንብረት ፖሊሲ (CP) ቡዴኖች 

እና ትራንስዴክሪፕሊነሪ ላብ [TdLab]) በጋራ በመተባበር የተካሄደ 

ነው፡፡ በደብረዘይት ግብርና ምርምር ማዕከል እና ኢቲኤች ዙሪክ 

መካከል ያለው ግኑኝነት ከ2015 ዓ.ም. እ.ኤ.አ. ጀምሮ የነበረ ነው፡

፡ የመጀመሪያው የጋራ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የጤፍ 

የእሴት ሰንሰለት ጥራት ለመገምገም የሚያስችል የሙከራ ጥናት 

ሲሆን ዓላማው ስርዓቱን ለመሳል እና የጤፍ እሴት ሰንሰለት ቁልፍ 

ተዋናዮችን መለየት ነበረ፡፡

ከዚህ የሙከራ ፕሮጀክት የመጀመሪያ ግኝቶች እና በጋና 

የካካዋ እሴት ሰንሰለት ላይ በተደረገ ተመሳሳይ የሙከራ ጥናት ላይ 

በመመርኮዝ በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት እና በጋና የካካዎ 

የእሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነትን ለማነፃፀር በ2015 ዓ.ም. 

እ.ኤ.አ. ማገባደጃ ላይ ኩፕ (COOP) ለሚባል ስዊዘርላንድ ለሚገኝ 

ትልቅ የምግብ አቅራቢ ድርጅት የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግልን 

ጥያቄ አቅርበን ነበር፡፡ በ 2016ዓ.ም. እ.ኤ.አ. መጀመሪያ ላይ 

ይህንኑ ግራንት (የገንዘብ እርዳታ) አሸንፈን በምስል 1 እንደሚታያው 

ፕሮጀክቱ በ 2016ዓ.ም. እ.ኤ.አ. አጋማሽ ላይ ተጀምሯል፡፡

 

በኢትዮጵያና በጋና የሁለቱም ጥናቶች ዓላማ በእሴት ሰንሰለት 

ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ ከሚኖራቸው አካባቢያዊ ባለድርሻ አካላት 

ጋር በመተባበር የተለያዩ ሞያዎችን ያካተተ የዕውቀት ምርምር 

ዘዴዎችን በመጠቀም እውቀትን ለማዳበር ነው:: በኢትዮጵያ 

ከተካሄደው የሙከራ ጥናት በኋላ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ቁልፍ 

ከሆኑት ባለድርሻ አካላት ማለትም 14 ተመራማሪዎች እና ከግል 

ግብአት አቅራቢዎች፣ ማህበራት፣ አርሶአደሮች፣ ባለወፍጮዎች፣ 

ነጋዴዎች፣ እንጄራ ጋጋሪዎች፣ የተመጋቢ/ተጠቃሚ ተወካዮች፣ 

እና ከተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች፣ እና መንግስታዊ 

ካልሆኑ ድርጅቶች የተወከሉ ሰራተኞች የተውጣጡ 25 ባለድርሻ 

አካላት ጋር በመተባበር እ.ኤ.አ. 2017 ዘርፈ ብዙ ሞያን ያካተተ 

የስራ ሂደትን (TD) ጀምረናል፡፡ ከዚህ በመቀጠል ቁልፍ የእሴት 

ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት የችግር የመቋቋም አቅምን የዳሰሳ ጥናት 

በመጠቀም ግምገማ አድርገን የውጤቱን ትክክለኛነት በነዚህ 

ባለድርሻ አካላት በሁለተኛው አውደ-ጥናት (በህዳር 2017 እ.ኤ.አ.) 

ላይ አረጋግጠናል፡፡ በዚሁ አውደ-ጥናት ላይ ለግል ግብአት 

አቅራቢዎች፣ ማህበራት፣ አርሶአደሮች፣ ባለወፍጮዎች፣ ነጋዴዎች 

እና እንጄራ ጋጋሪዎች የሚያገለግሉ የተግባር እርምጃዎችን በጋራ 

ለይተናል፡፡ በተጨማሪም የተመጋቢ/ተጠቃሚ ተወካዮች እና 

መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በጋራ በመሆን 

በፖሊሲ ደረጃ አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎችን አስቀምጠዋል፡፡
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ምስል 1
የፕሮጀክቱ የጊዜ ሰሌዳ



2 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

በዚህ መሠረት በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ውስጥ 

ችግር ተቋቋሚነትን ለመገንባት የሚያስችሉ መንገዶችን ለይተን 

አውጥተናል፡፡ በመጨረሻም በአርሶ አደሩ የተለዩ ዋና የተግባር 

እርምጃዎች የአርሶ አደሩን ችግር ተቋቋሚነት ለመገንባት 

ተመጣጣኝነት እና ተገቢነት ያላቸው መሆናቸውን ለማጥናት 

በማስተርስ የመመረቂያ ጥናት ላይ እንዲካተቱ ተደርጓል፡፡ 

ይህ ሪፖርት የዚህን የምርምር ፕሮጀክት ማጠቃለያ ያቀርባል 

እንዲሁም የጤፍ እሴት ሰንሰለት ተዋናዮችን፣ ባለሙያዎችን እና 

ፖሊሲ አውጪዎችን ይመለከታል፡፡ በተጨማሪም የዚህ ጥናት 

ውጤቶች እና ግኝቶች በኢትዮጵያ ያለውን የጤፍ እሴት ሰንሰለት 

ለማጠናከር ጣልቃ ገብነት የሚያስፈልግባቸው መስኮችን አጉልቶ 

ያሳያሉ፡፡

ምስጋና

አባተ በቀለ (EIAR-DZARC)

አድማሱ አባዮ (አደአ ወረዳ ማህበራት)

ሁሴን አቤ (ኦሮሚያ ማህበራት)

ደጀኔ አበበ (EIAR-DZARC)

ወርቅነህ አበበ (ATA)

አምሀ አብረሀም (ዘር አቅራቢ)

ሸሪፍ አልይ(EIAR-DZARC)

አልማዝ ግርማይ

ናርዶስ አረጉ (ሸማቾች ማህበር)

ተረፈ በሊሁን (ATA)

ደመቀ ብርሀኔ (የተጠቃሚዎች ማህበር)

ሰለሞን ጫንያለው (EIAR-DZARC)

መንግስቱ ደምሴ (EIAR-DZARC)

ስጦታው ፈረደ (EIAR-DZARC)

ምዕራፍ ኃይሉ (ማማ ፍሬሽ)

ሀይሉ ሀዋስ (አርሶ አደር)

መሀመድ ጀማል (ባለወፍጮ)

መልኬ ካሳ (አደአ ወረዳ ማህበራት)

ደጀኔ ካታና (ነጋዴ)

ጥሩወርቅ ከቤ (እንጄራ ጋጋሪ)

እንግዳ ክርኪል (አርሶ አደር)

ሙላት ላቀው (እንጄራ ጋጋሪ)

መልሴ ለፎር (ማህበራት)

አየለ መንግስቴ (ግብአት አቅራቢ)

ጥሩነህ መልኬ (አደአ ወረዳ)

አበበ መንግስቴ ( EIAR)

አክሊሉ መተኪያ (አደአ ወረዳ)

ይማም መሀመድ (ግብአት አቅራቢ)

ወልዴ ንዳ (ግብአት አቅራቢ)

ሙሉቀን ኦሪዮን

ግርማ ሮቤል (አርሶ አደር)

አህመድ ሰይድ (አዳማ ግብርና ቢሮ)

አለሙ ተሰማ (ማህበራት)

ሲሳይ ተክለስላሴ (አርሶ አደር)

አስፋው ተሰማ (አርሶ አደር)

ሁንልኝ ጥጋቡ (ባለወፍጮ)

ሽመልስ ጥላሁን (የምግብ

የመጠጥ እና የመድሀኒት ቅጥጥር መስሪያቤት)

ደሳለኝ ዋቀዮ (EIAR)

ሮማን ዋቆወያ (እንጄራ ጋጋሪ)

እሽት ይግዛው (ጤፍ አምራች ኢንቬስተር)

እና ሳራ ይልማ (ግብአት አቅራቢ)

በዚህ ሂደት ከተለያዩ የስራ ድርሻ አካላት የተሳተፉትን ከልብ እናመሰግናለን፡፡



የማጠናቀቂያ ሪፖርት 3

ማጠቃለያ

በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ከፍተኛ ውጥረቶች እና ጫናዎች በምግብ 

እሴት ሰንሰለቶች ውስጥ ያሉ የባለድርሻ አካላትን ተግባሮች 

ይፈታተናሉ፡፡ ከአየር ንብረት ለውጥ (ለምሳሌ ድርቅ) ጋር 

የተያያዙ ችግሮች እና የገበያ ለውጦች በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት 

ሰንሰለት ውስጥ ለሚገኙ ባለድርሻ አካላት አሳሳቢ ጉዳይ ናቸው፡

፡ በድርቅ ምክንያት የጤፍ አምራች ገበሬዎች ለምርት መቀነስ 

በቀጥታ ሲጋለጡ በተዘዋዋሪ ደግሞ ከምርት በፊት እና ከምርት 

በኋላ ያሉ ስራዎች ላይ ጫና ያሳድርባቸዋል፡፡ ለእነሱ ምርቱ ቀነሰ 

ማለት ለገበያ ብሎም ለቤት የሚጠቀሙት መጠን ይቀንሳል ማለት 

ነው፡፡ ይህም የሚያሳየው ለድንገተኛ ለውጦች ምላሽ ለመስጠት 

ሌሎች አማራጮችን መፈለግ እንደሚጠበቅባቸው ነው፡፡

በጤፍ የእሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ባለድርሻ አካላት ድንገተኛ 

አደጋዎችን እንዴት እንደሚፈቱ ለማሳየት የመቋቋም ችሎታ ፅንሰ 

ሃሳብን ከሁሉም ሞያ አቀፍ ምርምር አካሄድ ጋር በማጣመር 

ተግብረነዋል፡፡ በዚህ መሰረት የትኩረት አቅጣጫዎችን እንዲሁም 

የድርቅን ጉዳት የመቋቋም ችሎታን ለመገምገም እና ለመጨመር 

የሚረዱ ተግባሮችን የመለየት ስራ በምርምር ቡድኑ እና በባለድርሻ 

አካላት በጋራ ተሰርቷል፡፡

ይህ ሪፖርት የፕሮጀክቱን ዋና ደረጃዎችን፣ ውጤቶችን እና 

ከፕሮጀክቱ የምንማረውን ፍሬ ሃሳብ በአጭሩ ያጠቃልላል፡፡ 

በመጀመሪያ ደረጃ፡- ሁሉን ሞያ አቀፍ የስራ ሂደት ከተመረጡ 

ባለድርሻ አካላት ጋር ከመሰረትን በኋላ በሁሉም የባለድርሻ 

አካላትን ድርቅ የመቋቋም ብቃታቸውን/ ችሎታቸውን ለማወቅ 

የዳሰሳ ጥናትን መሰረት ያደረገ ግምገማ አካሄድን፡፡ በሁለተኛ 

ደረጃ፡- የንድፈ-ሃሳብ ዘዴን በመጠቀም የባለድርሻ አካላት የድርቅ 

አደጋ የመቋቋም ችሎታን ሊጨምሩ የሚችሉ አስፈላጊ የተግባር 

እርምጃዎችን ለይተዋል፡፡ ከዚህ በመነሳት የሚከተሉት ዋና ግኝቶች 

ለማወቅ ተችለዋል፡፡

• በጤፍ የእሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ባለድርሻ አካላት በድርቅ 

መከሰት ምክንያት በከባድ ሁኔታ ተፈትነዋል፡፡ እኚህ ባለድርሻ 

አካላት ድርቅን ለመካለከል፣ ለመቋቋም ብሎም ከድርቁ ክስተት 

ለመማር ያላቸው አቅም ከአነስተኛ እስከ መካከለኛ ባለው 

ገደብ ውስጥ ነው፡፡ የድርቁ ተፅዕኖ የጤፍ ዋጋ መጨመርን 

አስከትሏል፡፡ ይህም በተዘዋዋሪ በሌሎች እሴት ሰንሰለት ውስጥ 

ያሉ ባለድርሻ አካላት ተግባሮች ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል ማለት 

ነው፡፡ 

• ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቢዝነሳቸው ውስጥ በድርቅ ምክንያት 

ሊመጣ የሚችለውን ችግር አያካትቱትም፡፡ ምንም እንኳን 

ባለድርሻ አካላቱ በተወሰነ መልኩ ድርቅን የመከላከል አቅም 

ቢኖራቸውም፤ ድርቅን ለመቋቋም ፣ ለማገገም እና ከእርሱ 

ጋር ለመላመድ ሙሉ በሙሉ የገንዘብ ነክ ሀብቶች ላይ ብቻ 

ተመርኩዘው ነው፡፡ በተለይ ጤፍ አቀነባባሪዎች ቀጣይነት እና 

ጥራት ያለው የጤፍ አቅርቦት ላይ ሲመረኮዙ በአንፃሩ ደግሞ ጤፍ 

አምራቾች፣ ነጋዴዎች እና የወፍጮ ባለቤቶች የሚተማመኑት 

በጤፍ ምርት እና ማቀነባበር ብቻ ሳይሆን በሌሎች እህሎችም 

ጭምር ነው፡፡

• በመቋቋም ችሎታ ግምገማ ወቅት የተለዩ እጥረቶችን/ችግሮችን 

በቀጥታ ለመፍታት የሚያስችሉ የተለያዩ የተግባር እርምጃዎች 

በባለድርሻ አካላት ቀርበዋል፡፡ ነገር ግን ብዙዎቹ የተግባር 

እርምጃዎች የመንግስትን፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን፣ 

የምርምር ተቋማትን እና የአለምአቀፍ ድርጅቶችን ድጋፍ 

ይፈልጋሉ ፡፡

• የወደፊት የትኩረት አቅጣጫ በኢትዮጵያ የጤፍ የእሴት ሰንሰለትን 

ማሻሻል እና የባለድርሻ አካላት የጋራ የውይይት መድረክ 

መፍጠር ነው፡፡ የውይይት መድረክ መፈጠሩ በአሁን ሰዓት 

በመተግበር ላይ ካለው የጤፍ የውጭ ገበያን በማገድ ያገር ውስጥ 

ገበያን ማረጋጊያ ስርአት ባሻገር እንዴት ችግር የመቋቋሚያ 

ስርአት መገንባት እንደምንችል የሚጠቁሙ መንገዶችን ለመለየት 

ይረዳል፡፡

• ከችግር የመቋቋም ችሎታ እይታ አንፃር፤ ባለድርሻዎች በበለጠ 

ተለዋዋጭነት እና በራስ የመመራት ብቃት እንዲኖራቸው ማድረግ 

ወሳኝ ነው:: የስርአቱን ችግር የመቋቋም አቅምን መጨመር 

ለሁሉም ባለድርሻ አካላት አዎንታዊ አንድምታ ይኖረዋል፡፡ 

እንዲሁም ከድርቅ እና ከሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች ጋር ተያይዞ 

የሚመጡ ተፅዕኖችን ሊቀንስ ይችላል፡፡



4 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

ጤፍ በኢትዮጵያ ዋነኛ የምግብ ሰብል ሲሆን እንደ ዋና ግብአት 

ሆኖ ያገለግላል፡፡ ሰብሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የኖረ 

እና እስካሁንም በሰፊ በመመረት ላይ ያለ ሲሆን 99% የሚሆነው 

የአለም የጤፍ ምርት የሚገኘው ከኢትዮጵያ ነው፡፡ የጤፍ እርሻ 

በመላው አገሪቱ ተስፋፍቶ ቢገኝም ተስማሚ አካባቢዉ ግን ከባህር 

ጠለል በላይ ከ 1000 እስከ 2500 ሜትር ነው፡፡ ጤፍ በአብዛኛው 

በአነስተኛ አርሶአደሮች የሚመረት ቢሆንም በቅርቡ የሰፋፊ የጤፍ 

እርሻ አምራቾች ቁጥርም እየጨመረ ነው፡፡ እ.ኤ.አ በ 2014 

በመኸር ወቅት 21% የሚሆነው የአጠቃላይ ሰብል ማምረቻ መሬት 

ውስጥ በአነስተኛ አርሶአደሮች ለጤፍ ማምረቻነት ጥቅም ላይ ሲውል 

በሰፋፊ የጤፍ እርሻ አምራች ገበሬዎች ለጤፍ ማምረቻነት ጥቅም 

ላይ የዋለው ግን 0.04% ብቻ ነው (ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ 

2014)፡፡ በአገሪቱ ለብዕርና አገዳ ሰብሎች ማምረቻ ከዋለው 

መሬት ደግሞ 30.6% የሚሆነው መሬት በጤፍ የተሸፈነ ሲሆን 

20.3% በበቆሎ፣ 17% በማሽላ፣ 16.3% በስንዴ እና 10.4% 

በገብስ ተሸፍኗል፡፡ በተመሳሳይ አመት 4.4 ሚሊዮን ቶን የጤፍ 

ምርት በአነስተኛ አርሶአደሮች ሲመረት 8,800 ቶን የጤፍ ምርት 

በሰፋፊ የጤፍ እርሻ አምራች ገበሬዎች ተመርቷል፡፡ አማካይ 

የጤፍ ምርታማነት 14.5 ኩንታል በሄክታር ሲሆን ይህም በአነስተኛ 

አርሶአደሮች እና በሰፋፊ የጤፍ እርሻ አምራች ገበሬዎች መካከል 

ተመሳሳይ ነው፡፡ 

በደቡብ አሜሪካ ኩኖዋ እንደ ምርጥ ሰብል እንደሚወሳው ሁሉ 

ጤፍም በውስጡ በያዘው ንጥረነገር (ምሳሌ ብረት)፣ ብዙ ፋይበር 

እና ከግሉቲን-ነጻ የሆነ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ በአፍሪካ “ምርጥ 

ሰብል” ተደርጎ ይወሰዳል፡፡

እነዚህ ባህሪያት ከኢትዮጵያ ውጭ በሚኖሩ ሰዎች መካከል የጤፍ 

ተወዳጅነት እየጨመረ እንዲሄድ እና ታዋቂ እንዲሆን አስተዋጽኦ 

አድርገዋል፡፡ ይሁን እንጂ እስከ ዛሬ ድረስ ያልተቀነባበረ የጤፍ 

ምርት ማለትም ዱቄት ወይም እህል ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ መላክ 

አይቻልም፡፡ ከ2006 እ.ኤ.አ. ጀምሮ የጤፍ ወደ ውጪ መላክ 

የታገደው የጤፍ ምርትን የአገር ውስጥ ገበያ ለመቆጣጠርና ለመጠበቅ 

ሲባል ነው፡፡ ይህ እርምጃ በመንግስት ቢወሰድም በኢትዮጵያ 

ውስጥ የጤፍ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው (ምስል 2)፡፡ 

ይህም አነስተኛ ገቢ ላላቸው ሰዎች የመግዛት አቅማቸው እየቀነሰ 

እንዲሄድ አድርጎታል፡፡ የጤፍ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ 

መምጣት በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ እንጄራ ውስጥ የጤፍ መጠኑን 

በሌሎች እህሎች ማለትም በስንዴ ፣ በሽላ፣ በበቆሎ እና በሩዝ 

በከፊል እንዲተካ በማድረግ የእንጄራው ጥራት ላይ አሉታዊ 

ተፅዕኖ አሳድሯል፡፡ ከ2011 እሰከ 2015 እ.ኤ.አ የእንጀራ ዋጋ 

በ42.7% ጭማሪ አሳይቷል፡፡ ይህም ማለት የዋጋ ግሽበቱ ታሳቢ 

ሲደረግ የ23.4% ዋጋ ጭማሪ አለው ማለት ነው፡፡ ተመጋቢዎች/

ተጠቃሚዎች ለእንጀራ ከሚከፍሉት የበዛ ዋጋ ውስጥ ለገበሬው 

የሚደርሰው ድርሻ 18% ብቻ ነው፡፡ ይህ የሚያሳየው በእሴት 

ሰንሰለት ውስጥ ያሉት ሌሎች ባለድርሻዎች የትርፍ ጣራቸውን 

እንደጨመሩ ነው፡፡

ምስል 3 እንደሚያሳየው ከ2011 እ.ኤ.አ ጋር ሲነፃፀር በ2015 

እ.ኤ.አ የወፍጮ ባለንብረቶች የትርፍ ጣራቸውን በእንጄራ 

ጋጋሪዎች እና ነጋዴዎች ትከሻ ላይ ተንተርሰው የትርፍ መጠናቸውን 

ለመጨመር ችለዋል፡፡ ሆኖም ግን በ2015 እ.ኤ.አ. የወፍጮ 

ባለንብረቶች እና ነጋዴዎች ከእንጄራ ዋጋ ጭማሪ ከ10% ያነሰ 

ድርሻ ብቻ ነው የደረሳቸው፡፡ የተቀረው የጤፍ ምርት ትርፍ ዋና 

ተጠቃሚዎች ገበሬዎች እና እንጄራ ጋጋሪዎች ናቸው፡፡ ገበሬዎች 

ተቀነባብሮ ለተመጋቢ/ተጠቃሚ ከተሸጠው ምርት 44.6% ትርፍ 

አግኝተዋል፡፡ የ2015 መረጃ የሚያመለክተው የዋጋ መጠን እድገት 

ጭማሪ ቢኖርም የምግብ ዋስትና ለማስጠበቅ ጤፍ ጉልህ ሚና 

እየተጫወተ እንዳለ ነው፡፡

መግቢያ

ብ
ር
 በ

 አ
ን
ድ
 ኪ

.ግ
.

30

35

20

15

10

5

0
2011 2012 2013 2014 2015

የአምራቾች ዋጋ ተመን - ጥሪ የአምራቾች ዋጋ ተመን - መሸጫው

የእንጀራ ዋጋ - ጥሪ Iየእንጀራ ዋጋ - መሸጫው

42.7%

23.4%

18.0%

48.5%

ምስል 2
የአምራቾች እና የእንጀራ ዋጋ ጥሪ እና መሸጫው ከ2011-2015 
እ.ኤ.አ. (ከማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ከተገኘ መረጃ በፀሃፊው 
የተሰላ)
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የችርቻሮ ዋጋ - ዱቄት በ1 ኪ.ግ. ዱቄት የተጋገረ እንጀራ ዋጋ

38.7%

8.4%

8.3%

44.6%

46.1%

3.9%
9.5%

40.5%

ምስል 3
የጤፍ እሴት ሰንሰለት ቁልፍ ባለድርሻዎች የዋጋ ተመን ከ2011-
2015 እ.ኤ.አ. (ከማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ከተገኘ መረጃ 
በፀሃፊው የተሰላ)



የማጠናቀቂያ ሪፖርት 5

በኢትዮጵያ እንደሚበቅሉ ሌሎች ሰብሎች ሁሉ ጤፍም ለአየር 

ንብረት ለውጥ ተጋላጭ ነው፡፡ ከ2015-2017 የተከሰተው ከባድ 

ድርቅ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ቀላል የማይባል የምርት መቀነስን 

አስከትሏል፡፡ ነገር ግን ጤፍ ከሌሎች የብዕርና አገዳ ሰብሎች ጋር 

ሲነፃፀር ከባድ አየር ንብረቶችን እና ረዘም ላለ ጊዜ የሚከሰትን 

የውሃ እጥረት እንደሚቋቋም ይታወቃል፡፡ ከባድ ዝናብ ባለበት 

እና ውሃ የሚያቁር መሬት ላይም ያለችግር መብቀል ይችላል፡፡ 

ከዚህም ባሻገር ጤፍ ለኢትዮጵያ አገር በቀል ሰብል እንደመሆኑ 

መጠን የዕፅዋት ተባዮችን እና በሽታዎችን ይቋቋማል፡፡ ይሁን 

እንጂ እያደገ የመጣው ድርቅ በጤፍ የእሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ 

የተለያዩ ባለድርሻ አካላት እንደዚህ አይነት ያልተጠበቁ ችግሮችን 

የመፍታት/የመቅረፍ ብቃት አላቸው ወይስ የላቸውም የሚል ጥያቄ 

ያስነሳል፡፡ ብቃት ስንል ጉዳትን የመቋቋም፣ የመቀነስ፣ የመጠገን 

እና ከጉዳት የማገገም አቅም ማለታችን ነው፡፡

በኛ ጥናት ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ ትኩረት ያደረግነው 

በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ባለድርሻ አካላት 

የመቻል አቅምን ነው፡፡ የቁስ አካል ፍሰት ትንተና እንደሚያሳየው 

(ምስል 4) የጤፍ የእሴት ሰንሰለት ዘርፈ ብዙ እና ብዛት ያላቸው 

ባለድርሻ አካላትን ያካተተ ነው፡፡ ሆኖም ግን በቋሚነት የሚታወቅ 

ሰንሰለት አለ፡፡ ይህ ሰንሰለት የሚጀምረው ያልተሻሻለ ዝርያ 

ከሚዘሩ አነስተኛ መሬት ካላቸው ገበሬዎች ነው፡፡ ምርታማነትን 

ለመጨመር ገበሬዎች ከግብርና ግብአት አቅርቦት ኢንተርፕራይዝ 

ከሚያገኙ ማህበራት ግብአቶችን (ለምሳሌ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ) 

ይገዛሉ፡፡ ጤፍ ከተመረተ በኋላ የገጠር ነጋዴዎች ከገበሬዎች ላይ 

እህሉን በመግዛት ይሰበስቡና ለከተማ ነጋዴዎች ይሸጣሉ፡፡ ከዛም 

በከተማ ነጋዴዎች አማካኝነት ለተለያዩ ባለድርሻዎች ሰንሰለቱን 

ጠብቆ እንዲቀነባበር ተደርጎ (ተፈጭቶና ተጋግሮ) ይሰራጫል፡

፡ አሁን ባለው አሰራር የግል ወፍጮ ባለንብረቶች ከሚፈጩት 

ጤፍ ከግማሽ በላይ የሚሆነውን የጤፍ ዱቄት ለግል ተጠቃሚዎች 

ይሸጣሉ፡፡ የተቀረውን አነስተኛ መጠን ያለው የጤፍ ዱቄት 

ለእንጄራ ጋጋሪዎች ይሸጡና ጋጋሪዎች ደግሞ ወደ እንጄራነት 

ቀይረውት ለተጠቃሚዎች ወይም ለተመጋቢዎች ይሸጡታል፡፡ 

በሚያስገርም ሁኔታ ከጥራት ቁጥጥር ጋር በተያያዘ ጉዳይ እስካሁን 

ድረስ በወፍጮ ቤቶች እና በእንጄራ አምራች ድርጅቶች መካከል 

ትስስር የለም፡፡ እስካሁን ድረስ የጤፍ ምርት አሰባሰብ በባህላዊ 

መንገድ ነው ማለትም በሰው ታጭዶ የሚወቃው በበሬ ነው፡፡ ይህ 

አሰራር ብዙ ጊዜ እህሉ ከአሸዋ (እስከ 10% ) ጋር እንዲቀላቀል 

ያደርጋል፡፡ ይህም ለትላልቅ እንጄራ አምራች/ጋጋሪ ድርጅቶች 

እህሉ ከመፈጨቱ እና ከመጋገሩ በፊት ማጣራት ይኖርባቸዋል 

ማለት ነው፡፡

የጥናቱ አላማዎች
አላማችን ዘርፈ ብዙ ሞያዎችን ያማከለ የምርምር ዘዴ በመጠቀም 

የችግር ተቋቋሚነት ሁኔታዎችን ከእድገት ጋር ለማጣመር ነው፡፡ 

ይህም ማለት በዚህ ጥናት የተካተተው እውቀት/ዉጤት ከኢትዮጵያ 

የጤፍ የእሴት ሰንሰለት ባለድረሻ አካላት ጋር በመሆን በጋራ የተሰራ 

እና በቁጥር መረጃ የበለፀገ ነው፡፡ የዚህ ጥናት ዝርዝር አላማዎች 

የሚከተሉት ናቸው፡

• የዘርፈ ብዙ ሞያ ሂደት/ አሰራር በኢትዮጵያ ዋና ዋና የጤፍ 

የእሴት ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት መካከል ለመገንባት፤ 

• በኢትዮጵያ የጤፍ የእሴት ሰንሰለት ባለድርሻ 

አካላትን ችግር የመቋቋም አቅም ለመለካት፤

• በኢትዮጵያ የጤፍ የእሴት ሰንሰለት ባለድርሻ 

አካላትን ችግር የመቋቋም አቅም የመገንቢያ 

እና የመጨመሪያ እቅዶችን ለመለየት፤

 

 

ባለ አነስተኛ
ይዞታ

አርሶአደሮች

 ማሪ
ማህበራት

ህብረት ስራ
ማህበራት

የእርሻ
መሳሪያዎች
መሸጫ

የራስ ዝርያ
እና የተፈጥሮ
ማዳበሪያ

ምርምር
ማዕከላት እና

ስርፀት
ባለሞያ

የገጠር
ነጋዴዎች

96
96

10

3

17

4

70

87

5

3

5
የገበሬዎች
ህብረት ስራ
ማህበራት

76
የከተማ
ነጋዴዎች

ተጠቃሚ
ግለሰቦች

Fertilizer

Improved tef seeds (certified) Improved tef seeds (non-certified)

Unimproved tef seeds

Tef grain & processed

የእህል መሸጫ

7

አነስተኛ እን ራ
ጋጋሪዎች

ባለ ወፍጮዎች

እን ራ ጋጋሪዎች
ድርጅቶች

የተጠቃሚዎ
ች ህብረት ስራ

ማህበራት

የውጪ ንግድ

11

1
1

4

1

4

1

15 15

9

48
58

1

ምስል 4
በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት የእሴት ሰንሰለት ቁሳዊ አካል ፍሰት (ከሄንስታን, እ.ኤ.አ. 2015 ጋር የተስተካከለ)



6 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

ችግርን የመቋቋም ግንዛቤ/እሳቤ
የእሴት ሰንሰለት የባለድርሻ አካላትን የድንገተኛ አደጋን 

የመፍታት አቅም ለመገምገም የችግር ተቋቋሚነት ችሎታን እሳቤ 

ተጠቅመናል፡፡ የዚህ እሳቤ ዋንኛ ጥንካሬ በምስል 5 እንደሚታየው 

የድንገተኛ አደጋን ወይም ችግርን ተፅዕኖ በተለያየ መንገድ ለመያዝ 

መሞከሩ ነው፡፡ በጣም ጠንካራ የምግብ ስርዓት የችግርን ተፅዕኖ 

የመገደብ አቅም አለው፣ ከችግር የማገገም ብቃት አለው፣ እና 

የምግብ ዋስትናን ለማስጠበቅ የድርሻውን ይወጣል (Tendall et 

al. 2015)፡፡ በእኛ ሁኔታ የእሴት ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት 

መካከል ያለውን የመቋቋም ችሎታ ላይ ትኩረት እናደርጋለን፡፡ 

ስለዚህ ችግር የመቋቋም ችሎታ ወይም አቅም ያላቸው ተዋናይት 

(ግብአት አቅራቢዎች፣ ገበሬዎች፣ ወዘተ) የምንላቸው ድንገተኛ 

ችግሮችን መቋቋም ብቻ ሳይሆን በችግሩ ምክንያት ስራቸው ላይ 

የሚመጣ ተፅዕኖ የመገደብ፣ ከችግሩ ማገገም እና ካለፈው መማር 

የሚችሉትን ነው፡፡ ስራቸውን/ተግባራትን ባግባቡ ማከናወን ስንል 

ለምሳሌ ገበሬው ከድርቅ አገግሞ ድሮ ወይም ከድርቁ በፊት ያገኝ 

የነበረውን ምርት እና ገቢ ማለታችን ነው፡፡ እነዚህ ተግባራት 

ከተዋናይ ተዋናይ ይለያያሉ፡፡

ዘርፈ ብዙ ሞያን ያማከለ የምርምር አቀራረብ ትግበራ
በዚህ ጥናት ውስጥ የኢትዮጵያ ዋና ዋና የጤፍ የእሴት ሰንሰለት 

ባለድርሻ አካላትን እውቀት እና ልምድ ተጠቅመናል፡፡ ይህም 

ማለት ዋና ዋና ባለድርሻ አካላት ጥናቱ ተጀምሮ እስከሚያልቅ 

ድረስ ተሳትፈዋል ማለት ነው፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ የሥራቸው 

ፈታኝ ሁኔታዎችና እድሎች ምን እንደሆኑ ተወያይተናል (ምስል 6) 

የአሰራር ዘዴ
የም

ግ
ብ
 ዋ

ስ
ት
ና

ግዜ

በዝቅተኛ ደረጃ
አደጋ መቋቋም

በከፍተኛ ደረጃ
አደጋ መቋቋም

ጥንካሬነት፣
ለመቋቋም

የሚኖር አቅም

ፍጥነት፣ ተለዋዋጭነት

ድግግሞሽ፣
የመቋቋም
ችሎታ

ሃብታማነት፣
የመቋቋም ችሎታ

አደጋ ወይም ችግር

ምስል 5
በምግብ ዋስትና ስርዓት ውስጥ የምግብ ስርዓት ችግርን ተቋቁሞ ራስን መቻል (Tendall et al. 2015)

ምስል 6
በምግብ ዋስትና ስርዓት ውስጥ የምግብ ስርዓት ችግርን ተቋቁሞ ራስን 
መቻል 



የማጠናቀቂያ ሪፖርት 7

የዚህ ውይይት ውጤት የሚያመለክተው ድርቁ በሁሉም የጤፍ 

የእሴት ሰንሰለት ተግባራት ላይ ተፅዕኖ ያሳደረ ድንገተኛ አደጋ 

እንደነበር ነው፡፡ ገበሬዎች በምርት መቀነስ በቀጥታ ሲጎዱ ግብአት 

አቅራቢዎች፣ ማህበራት፣ ነጋዴዎች፣ ወፍጮ ባለንብረቶች፣ 

እንጄራ ጋጋሪዎች እና ተጠቃሚዎች/ ተመጋቢዎች በተዘዋዋሪ 

ተጎድተዋል፡፡ ግብአት አቅራቢዎች ግብአት (ማዳበሪያ፣ የእርሻ 

መሳሪያዎች፣ ወዘተ) መሸጥ አይችሉም፣ ነጋዴዎች አነስተኛ መጠን 

ያለው የጤፍ እህል ነው የሚነግዱት፣ ወፍጮ ቤቶች አነስተኛ 

መጠን ያለው የጤፍ እህል ይፈጫሉ፣ እንጄራ ጋጋሪዎች ለጤፍ 

ዱቄት ብዙ ይከፍላሉ እና ተጠቃሚዎች ለዱቄት እና ለእንጄራ ብዙ 

ብር ይከፍላሉ፡፡ 

በሁለተኛ ደረጃ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት 

አሁን ያለውን ሁኔታ ለመገምገም በሚል ርእስ ከተሰራው የሙከራ 

ምርምር ጥናት ጋር በማያያዝ የእሴት ሰንሰለት ችግር የመቋቋም 

አቅምን ለመገምገም በባለድርሻ አካላት ዋና ዋና ስራዎች ላይ የዳሰሳ 

ጥናት አካሂደን የውጤቱን ትክክለኛነት ከባለድርሻ አካላት ጋር 

በመሆን አረጋግጠናል፡፡ እነዚህ የዳሰሳ ጥናቶች ቸግር የመቋቋም 

አቅም ሃሳባዊ ገፅታዎችን ከዐውደ-ጽሑፋዊ እውቀት ፅንሰ-ሃሳቦች 

ጋር ያዋሃደ ስለሆነ የመቋቋም ችሎታን ለመገምገም የሚረዱ 

የተለያዩ ነገሮችን ለይቶ ለማወቅ ያስቻለ ነበር (ምስል 7)፡፡ 

ለምሳሌ ’ጥንካሬነት’ ለሚሰኘው ችግር የመቋቋምን አቅም መለኪያ፤ 

ከአቅርቦት መኖር እና ከመግዛት አቅም ባሻገር ድንገተኛ አደጋውን 

(ምሳሌ ድርቅ) ለመቋቋም የሚያስችል እውቀት እንደሚያስፈልግ 

ለይተናል፡፡ በተጨማሪም የንግድ ስራን በአግባቡ የሚሰራ፣ 

ስራዎችን የሚቆጣጠር እና የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ ያለው 

የድንገተኛ አደጋ ተፅዕኖዎችን በተሻለ መልኩ መቋቋም ይችላል ብለን 

እንገምታለን፡፡ በዚህ መሰረት ’ድግግሞሽ’ ለሚሰኘው የመቋቋም 

ችሎታ መለኪያ አካል፤ ችግርን ለመቀነስ እውቀት እና ጥራት 

ያለው የቁስ ሃብት ቁልፍ ነገሮች/ምክንያቶች ሆነው ተለይተዋል፡፡ 

’በፍጥነት ማገገም’ ለሚባለው መለኪያ፤ እውቀት፣ የገንዘብ አቅም፣ 

የመንግስት እና የማህረሰብ ድጋፍ በጋራ የተዋናዩን ከችግር የማገገም 

አቅም ለማብራራት የሚረዱ ቁልፍ ነገሮች/ምክንያቶች እንደሆኑ 

ታይቷል፡፡ ’የፈጠራ ችሎታ’ ለሚባለው መለኪያ፤ የባለድርሻ 

አካላት የስራ ነፃነት፣ ስራውን ለማሻሻል ያደረጋቸው ጥረቶች 

እና ድንገተኛ ክስተቱ ካለፈ በኋላ ተፅዕኖውን መዝግቦ የማቆየት 

ልምድ ባለድርሻ አካሉ ድንገተኛ አደጋን መልመድ ብሎም ወደፊት 

ከሚከሰቱ ድንገተኛ አደጋዎች መማር መቻሉን የሚያብራሩ ቁልፍ 

ነገሮች/ምክንያቶች ተደርገው ተለይተዋል፡፡

ድንገተኛ አደጋዎችን 
ለመቋቋም የሚኖር እውቀት

አደጋ የሚቋቋሙ ትግበራዎች

የምርት ግብአቶች አቅርቦት

የምርት ግብአቶችን የመግዛት 
አቅም

የቢዝነሱ ትርፋማነት

የቢዝነሱ የስራ ሂደት ክትትል

የአደጋ ቅድሚያ ትንበያ 
መረጃ አቅርቦት

ጠ
ን
ካ
ራ
ነት አደጋን ለመቋቋም 

የሚያስችል እውቀት

አደጋን ለመቋቋም 
የሚያስችል የግብአቶች 
ጥራት

አደጋዉ የሚያስከትለዉ 
ክስተት

ድ
ግ
ግ
ሞ
ሽ ከአደጋ ለማገገም የሚረዳ 

እውቀት

ቁጠባ

የሚቀየር ንብረት

አማራጭ የገቢ ምንጭ

ኢንሹራንስ

በህጋዊ አካል ድጋፍ 
(መንግስት)

ህጋዊ ባልሆነ አካል ድጋፍ 
(የአካባቢ ማህበረሰብ)

ፈ
ጣ
ን
ነት የቢዝነሱ ራስን 

የማስተዳድር ችሎታ

ከአደጋ ቡሃላ ቢዝነሱን 
ለማስተካከል ያለ ዝግጁነት

በአደጋ ወቅት መረጃዎችን 
መዝግቦ መያዝ

ሀብ
ታ
ም
ነት

ምስል 7
የእሴት ሰንሰለትን ችግር ለመቋቋም ያለውን አቋም ለመገምገም የሚያስችል ማዕቀፍ

ምስል 8
በታብሌት የተደገፈ የዳሰሳ ጥናት



8 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

እንደ ቁልፍ/ዋና ነገሮች/ምክንያቶች ከተለዩት ውስጥ ብዙዎቹ 

መነሻ መረጃ ስለሌላቸው ባለድርሻ አካላት የምክንያቶች መኖርን 

እራስ በራሱ መገምገም የሚያስችለው የዳሰሳ ጥናት ለማካሄድ 

ወስነናል፡፡ ከ 0 (የለም) እስከ 100 (ሙሉ በሙሉ አለ) ባለው 

መለኪያ በመጠቀም በዳሰሳ ጥናት ላይ የተካፈሉት ባለድርሻ አካላት 

በድርጅታቸው ውስጥ ከላይ የተጠቀሱት ምክንያቶች በምን ያህል 

መጠን እንዳሉ እንዲለዩ ተደርገዋል፡፡ ከዚህ በኋላ የተቋቋሚነት 

ደረጃውን ከ0-33 ዝቅተኛ፣ ከ34-66 መካከለኛ፣ እና ከ67-100 

ክፍተኛ ብለን መድበናቸዋል፡፡ 

የመቋቋም አቅም ግምገማ በማድረግ ላይ ፤ ከሁሉም ለጥናቱ 

አግባብ ካላቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በታብሌት (ምስል 8) 

የተደገፈ ቃለ መጠይቅ በማድረግ የዳሰሳ ጥናት አካሂደናል፡፡

አጠቃላይ በኢትዮጵያ ያሉ የግል ግብአት አቅራቢዎች፣ ጤፍ 

አምራቾች፣ ነጋዴዎች፣ ወፍጮ ባለንብረቶች፣ እና እንጄራ 

ጋጋሪዎች ቁጥር ከፍተኛ ስለሆነ የዳሰሳ ጥናቱ ናሙና በአደአ እና 

ቦሰት ወረዳዎች እንዲሁም በአዳማ ልዩ ዞን እንዲወሰን አድርገናል፡

፡ እነዚህ ሶስቱም ቦታዎች በኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሸዋ አካል 

ናቸው፡፡ ቦሰት ወረዳ ከ2015-2016 ዓ.ም. እ.ኤ.አ በከፍተኛ 

ድርቅ ሲጎዳ አዳማ ግን ባለፉት አመታት የድርቅ ጉዳት እምባዛም 

ነው፡፡ ለጥናቱ የሚሆን መረጃው የተሰበሰበው በሚያዚያ 2017 

እ.ኤ.አ ነው፡፡

መረጃው ከተሰበሰበ በኋላ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ስለ 

ውጤቱ ምንነት ተወያይተን የውጤቱን ትክክለኛነት አረጋግጠናል፡

፡ ከዚህ በመቀጠል የ’ንድፈ-ሃሳብ’ አሰራርን በመከተል የድርጊት 

ትግበራ እቅድ አዘጋጅተናል፡፡ የጤፍ የእሴት ሰንሰለት ችግር 

ተቋቋሚነትን ለመገንባት የሚረዱ አግባብ ያላቸው እርምጃዎች 

ከተለዩ በኋላ ቪስተር’ስ (Vester’sb system) በተባለ መተንተኛ 

መሳሪያ በመጠቀም በእርምጃዎች መካከል ያለውን ትስስር ወይም 

ግንኙነት ተንትነናል፡፡ 

ባለድርሻ አካላት ’ድርቅ’ በኢትዮጵያ የጤፍ የእሴት ሰንሰለትን 

የሚጎዳ ድንገተኛ አደጋ እንደሆነ ለይተዋል፡፡ ስለዚህ ይህ የችግር 

ተቋቋሚነት ግምገማ ጥናት የሚያተኩረው በዚህ ድንገተኛ አደጋ 

ዙሪያ ነው፡፡ ይህ አጠቃላይ ግምገማ በኢትዮጵያ የጤፍ የእሴት 

ሰንሰለት ውስጥ በሁሉም የተመረጡ ስራዎች/ ተግባራት ውስጥ 

ሊነፃፀሩ የሚችሉ ነጥቦችን ወይም ምክንያቶችን ብቻ የያዘ ነው፡

፡ ስለ እያንዳንዱ የተመረጡ ባለድርሻዎች ምድብ ጥልቅ ትንታኔ 

የሚከተሉትን የሪፖርቱን ክፍሎች ማየት ይቻላል፡፡

ጠንካራነት
የኢትዮጵያ የጤፍ የእሴት ሰንሰለት ጥንካሬ የባለድርሻ አካላት 

ለስራ ክትትል በማድረግ ቢገለፅም የስራው ትርፋማነት ግን መካከለኛ 

ነው፡፡ ውጤቶች እንደሚያሳዩት ሁሉም ከእሴት ሰንሰለቱ የተመረጡ 

ባለድርሻ አካላት ማለትም የግል ግብአት አቅራቢዎች፣ ማህበራት፣ 

ገበሬዎች፣ ነጋዴዎች ወፍጮ ባለንብረቶች እና እንጄራ ጋጋሪዎች 

ጤፍን ከማምረት እና ከማቀነባበር ብዙ ትርፍ እንደማያገኙ ነው፡፡ 

እዚህ ላይ ሊሰመርበት የሚገባው ነጥብ መረጃው እስከ ተሰበሰበበት 

እ.ኤ.አ.ሚያዚያ 2017 ድረስ ለማንኛውም የባለድርሻ አካላት 

ከፍተኛ ትርፍ ከማግኘት ይልቅ የምግብ ዋስትናን በማስጠበቅ ረገድ 

ጉልህ ሚና እየተጫወተ እንደሆነ ነው፡፡ ይሁን እንጂ የጤፍ ዱቄት 

በእንጄራ ጋጋሪዎች እና በከተማ ተጠቃሚዎች በከፍተኛ ደረጃ 

ተፈላጊ ስለሆነ የወፍጮ ባለንብረቶች ጤፍን በመፍጨት ከፍተኛ 

ትርፍ ያገኛሉ፡፡ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የጤፍ ምርት ወደ ዱቄት 

እንዲቀየር በወፍጮ ቤቶች በኩል ስለሚያልፍ ወፍጮ ቤቶች የጤፍ 

የእሴት ሰንሰለት ማነቆ ተደርገው ይቆጠራሉ (ምስል 3 እና 4 

ይመልከቱ) ፡፡ መጠነኛ የቅድመ-ማስጠንቀቂያ መረጃ ቢኖርም 

ተፅዕኖን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል ግን በሁሉም ባለድርሻ 

አካላት የተወሰነ ነው፡፡

 

የጤፍ እሴት ሰንሰለት አጠቃላይ ተቋቋሚነት
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10 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

ድግግሞሽ
የጤፍ የእሴት ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት ለድንገተኛ አደጋ 

ተጋላጭነት መደጋጋም ትኩረት እንድናደርግ የሚያስገድደን የአደጋ 

ተፅዕኖ የመቀነስ ብቃታቸው ላይ ነው፡፡ በእኛ ጥናት ድንገተኛ 

አደጋ የምንለው ድርቅን ነው፡፡ በድርቅ ምክንያት የተከሰተው 

ተፅዕኖ እንጄራ ጋጋሪዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ሲሆን በቅደም 

ተከተል ገበሬዎች፣ ነጋዴዎች፣ የግል ግብአት አቅራቢዎች፣ 

ማህበራት እና የወፍጮ ባለንብረቶች ላይም ታይቷል፡፡ ግንባር 

ቀደም ተጎጂዎች እንጄራ ጋጋሪዎች መሆናቸው የሚያስገርም ነገር 

አይደለም፡፡ ምክንያቱም በድርቅ ሳቢያ የጤፍ ዋጋ ስለሚወደድ 

እንጀራም ውድ ይሆናል፡፡ ድርቅ በገበሬዎች ላይ ቀጥተኛ ተፅዕኖ 

ሲያስከትል በተዘዋዋሪ ደግሞ በአቅርቦት ማነስ ምክንያት የዋጋ 

ለውጦችን ያስከትላል፡፡ ጤፍ በአሁን ሰአት እንደ ስንዴ፣ በቆሎ 

እና ማሽላ ካሉ እህሎች ጋር ሲነፃፀር ውድ ነው፡፡ ይህም በጤፍ 

የእሴት ሰንሰለት ውስጥ ላሉ ባለድርሻ አካላት ስራቸውን ባግባቡ 

እንዳይከውኑ ያደርጋቸዋል፡፡ በተገኘው ማስረጃ መሰረት እ.ኤ.አ. 

ከ2015 እስከ 2017 በቦሰት ከፍተኛ ድርቅ በመከሰቱ ሳቢያ ጤፍ 

ለጊዜውም ቢሆን የምግብ ዋስትና ሰብል መሆን ተስኖት ነበር፡፡ 

በዚህ አካባቢ ያሉ የገጠር ማህበረሰቦች በተለይም ገበሬዎች በእንጄራ 

ውስጥ የሚጠቀሙትን የጤፍ መጠን ቀንሰዋል፡፡

በሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚታዩ ተፅዕኖዎችን እንዴት መቀነስ 

እንዳለባቸው ያላቸው የእውቀት ውስንነት ገበሬዎችንም በዚህ ረገድ 

የለዘበ ሚና እንዲኖራቸው አድርጓል፡፡

ፈጣንነት
የባለድርሻ አካላት ከድርቅ የማገገም ብቃት በመካከለኛ ደረጃ ላይ 

የተወሰነ ነው፡፡ ጤፍ ለሁሉም በእሴት ሰንሰለት ውስጥ ላሉ ባለድርሻ 

አካላት ብዙ ትርፍ ስለማታስገኝ ከድርቅ ለማገገም የሚያስችል 

የገንዘብ አቅም ለመገንባት አስቸጋሪ ነው፡፡ ይህም ማለት ባለድርሻ 

አካላት በመልካም የአዝመራ ወቅት ከድርቅ ጋር በተያያዘ ሊከሰት 

የሚችለውን የዋጋ ጭማሪ መቆጣጠር የሚያስችል በቂ ቁጠባ እና 

ንብረት ማፍራት አይችሉም ማለት ነው፡፡ ይህ የገንዘብ እጥረት 

መንግስት እና ማህበረሰብ ለጤፍ የእሴት ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት 

የሚያደርጉትን ድጋፍ ይገድበዋል፡፡ ሆኖም ግን በቦሰት ያሉ 

ገበሬዎች በ2015 እስከ 2017 ዓ.ም. እ.ኤ.አ. ከመንግስት እርዳታ 

ሲያገኙ ነበር፡፡ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ድርቅ ይከሰታል ብለው 

ስለማያስቡ ከድርቅ እንዴት ማገገም እንዳለባቸው ያላቸው እውቀት 

አነስተኛ ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ እንደ ድርቅ ያሉ ድንገተኛ 

አደጋዎች ክስተት እና ሲከሰት አንዴት እንደሚከላከሉት የእነሱ 

የቢዝነስ እቅድ አካል አይደለም፡፡  

ሀብታምነት
ሀብታምነት/የአቅም መኖር በእኛ ጥናት የሚያመላክተው ባለድርሻ 

አካላት ከሞላ ጎደል ከባለፈው የድርቅ ክስተት ተምረው ስራቸውን 

ማሻሻል መቻላቸውን ወይም አለመቻላቸውን ነው፡፡ ውጤቱ 

እንደሚያሳየው ማህበራት እና የግል ግብአት አቅራቢዎች ድርቅ 

እንዴት ድርጅታቸው ላይ ተፅዕኖ እንዳሳደረ መረጃ መዝግበው 

ይይዛሉ:: ከማህበራት በስተቀር ሁሉም ባለድርሻዎች ድርጅታቸው 

ወይም ስራቸው ላይ በራሳቸው ይወስናሉ፡፡ ሆኖም ግን እነዚህ 

ባለድርሻዎች ድርጃታቸው ወይም ስራቸው ህጋዊ ማእቀፍ ስለሌለው 

በህጋዊ አካላት እውቅናቸው አናሳ ነው፡፡ ይህ ደግሞ ከድርቅ ክስተት 

የመማር እና የቢዝነስ አያያዝ ማሻሻያ ላይ አሉታዊ አስተዋፅኦ 

አሳድሯል፡፡ ለምሳሌ ብድር ለማግኘት ይቸገራሉ ወይም በፈለጉት 

ደረጃ ስራቸውን ለመስራት ፈቃድ ለማግኘት ይከብዳቸዋል፡፡

የጤፍ የእሴት ሰንሰለት አጠቃላይ ተቋቋሚነት
ባጠቃላይ ስናየው በጤፍ የእሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ባለድርሻ 

አካላት ድርቅን የመቋቋም አቅማቸው ውስን ነው፡፡ በሁሉም 

ባለድርሻ አካላት ዘንድ የድንገተኛ አደጋ ተቋቋሚነት እሳቤ እስካሁን 

አልመጣም፤ የዚህ መንስኤ ስለተቋቋሚነት የተለያዩ ሁኔታዎች ያለው 

ግንዛቤ አናሳ በመሆኑ ነው፡፡ ጥናቱ በዋነኛነት ያተኮረው በኢኮኖሚ 

ጥንካሬ ላይ ሲሆን ይህም አነስተኛ እንጄራ ጋጋሪዎች ከሌሎቹ የእሴት 

ሰንሰለቱ ባለድርሻዎች የተሻለ ተቋቋሚነት አሳይቷል፡፡ ሆኖም ግን 

እንጄራ ጋጋሪዎች ብዙ እንጄራ የሚሸጡት በእንጄራ ውስጥ ያለው 

የጤፍ መጠን ሲበዛ ስለሆነ እና ሙሉ በሙሉ እንጄራ በመጋጋር 

ላይ ጥገኛ ስለሆኑ የድርቁ ተፅዕኖ እነሱ ላይ በርትቷል፡፡ የጤፍ 

ዋጋ መጨመር የእንጄራው ዋጋ እንዲጨምር ያደርገዋል፡፡ ይህም 

በድርቅ ወቅት ጤፍ የምግብ ዋስትና ለማስጠበቅ የሚሰጠውን ጥቅም 

ጥያቄ ውስጥ ይከተዋል፡፡ ውጤቶች እንደሚያሳዩት በ2016 እና 

በ2017 በድርቅ የተመቱ የቦሰት ወረዳ አካባቢዎች ውስጥ የሚኖሩ 

ገበሬዎች ከአደአ ወረዳ ገበሬዎች ጋር ሲነፃፃሩ በጣም አነስተኛ 

መጠን ያለው ጤፍ ለምግብነት አውለዋል፡፡ ስለዚህ ድንገተኛ 

ድርቅ መከሰቱ ባባለ ድርሻ አካላት ላይ ተቀራራቢ የሆነ ተፅዕኖ 

ሲያስከትል በተዘዋዋሪ የምግብ ዋስትናው ላይ ተፅዕኖ ያስከትላል 

የሚል አንድምታ አለው፡፡ ይህም በአስቸኳይ የእሴት ሰንሰለት 

ውስጥ ችግር ተቋቋሚነት አቅምን ለመገንባት አስፈላጊ እርምጃዎችን 

ለይቶ ማወቅ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል፡፡ 
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የግል ግብአት አቅራቢዎች እና የኅብረት ሥራ ማህበራት

በዚህ ጥናት በአደአ እና ቦስት ወረዳዎች ውስጥ 22 የግል ግብአት 

አምራቾች እና 10 የኅብረት ሥራ ማህበራት ላይ የዳሰሳ ጥናት 

አድርገናል፡፡ የኅብረት ስራ ማህበራት ዋና ተግባር ምርጥ ዘር፣ 

ማዳበሪያ እና የግብርና ኬሚካሎችን ማቅረብ ሲሆን፤ የግል ግብአት 

አቅራቢዎችም ፀረ-አረም፣ ፀረ-ተባይ እና የግብርና መሳሪያዎችን 

በማቅረብ ጉልህ ሚና ይጫወታሉ፡፡ የህብረት ሥራ ማህበራት 

ማዳበሪያ ከኢትዮጵያ ግብርና ግብአት አቅራቢዎች በቀጥታ 

ይቀበላሉ፤ የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ድርጅት በበኩሉ ምርጥ ዘር 

ለመጀመሪያ ደረጃ (አነስተኛ) ማኅበራት ያቀርባል፤ ያገር ውስጥ እና 

አለም አቀፍ ጅምላ ግብአት አቅራቢዎች ኬሚካሎችን (ፀረ-አረም 

እና ፀረ-ተባይ) ለግል ግብአት አቅራቢዎች ወይም ለአከፋፋዮች 

ያቀርባሉ፡፡ ሆኖም ግን ጤፍ በኢትዮጵያ ብቻ የሚበቅል ሰብል ስለሆነ 

እና በድርቅ ወቅት የተለያዩ የግብርና ኬሚካሎች ስለማያስፈልጉ 

ከግል ግብአት አቅራቢዎች ይልቅ የኅብረት ስራ ማህበራት ለገበሬው 

ግብአት (ማዳበሪያ) በማቅረብ ወሳኝ ሚና አላቸው፡፡ 

መረጃ ምዝገባ

ድርቅን የመቋቋም
እውቀት

የአረም ኬሚካሎች አቅርቦት

የአረም ኬሚካሎት የመግዛት አቅም

የተባይ መድሀኒት አቅርቦት

የመጋዘን
አቅርቦት

መጋዘን
የመስሪያ አቅም

የመብራት
አቅርቦት

መብራት
የመጠቀም አቅም

የባለሞያ መገኘት

ባለሞያ
የመቅጠር አቅም

የብድር አቅርቦት

የመበደር አቅም

የቢዝነስ
ቁጥጥር

የቅድመ-ማስጠንቀቂያ
መረጃ አገልግሎት መገኘት 

ስለድርቅ ግንዛቤ

የድርቅ ተፅዕኖ

ከድርቅ የማገገሚያ
እውቀት

ቁጠባ

ንብረት

ተጓዳኝ ገቢ

ዋስትና

ቀጥተኛ ድጋፍ

ተዘዋዋሪ ድጋፍ 

የኩባንያ ኦቶኖሚ

ማሻሻያ

0 50 10010 20 30 40 60 70 80 90

የተባይ መድሃኒት
የመግዛት አቅም

የቢዝነሱ አዋጭነት

የመብራት ሁኔታ

ምስል 10
የግብርና ግብዓት አቅራቢዎች (ቁ = 22) ድርቅ ተቋቋሚነት፤ 0 (አይገኝም) እስከ 100 (ሙሉ በሙሉ የሚገኝ)፡፡ በስእሉ የሚታዩት ምልክቶች 
ሰማያዊ ጠንካራነትን, ቢጫ ድግግሞሽን, አረንጋዴ ፍጥነትን እና ቀይ ሀብትነትን ያሳያሉ



12 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

መረጃ ምዝገባ

ድርቅን የመቋቋም
እውቀት

የምርጥ ዘር አቅርቦት

ምርጥ ዘር የመግዛት አቅም

የማዳበሪያ አቅርቦት

የእርሻ ኬሚካሎች
አቅርቦት

ኬሚካል
የመግዛት አቅም

የመጋዘን
አቅርቦት

መጋዘን
የመስሪያ አቅም

የባለሞያ
መገኘት

ባለሞያ
የመቅጠር አቅም

የብድር አቅርቦት

የመበደር አቅም

የቢዝነስ
ቁጥጥር

የቅድመ-ማስጠንቀቂያ
መረጃ አገልግሎት መገኘት 

ስለድርቅ ግንዛቤ

የድርቅ ተፅዕኖ

ከድርቅ የማገገሚያ
እውቀት

ቁጠባ

ንብረት

ተጓዳኝ ገቢ

ዋስትና

ቀጥተኛ ድጋፍ

ተዘዋዋሪ ድጋፍ 

የኩባንያ ኦቶኖሚ

ማሻሻያ

0 50 10010 20 30 40 60 70 80 90

ማዳበሪያ
የመግዛት አቅም

ምስል 11
የማህበራት (ቁ = 10) ድርቅ ተቋቋሚነት፤ 0 (አይገኝም) እስከ 100 (ሙሉ በሙሉ የሚገኝ)፡፡ በስእሉ የሚታዩት ምልክቶች ሰማያዊ 
ጠንካራነትን, ቢጫ ድግግሞሽን, አረንጋዴ ፍጥነትን እና ቀይ ሀብትነትን ያሳያሉ
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ጠንካራነት
ባጠቃላይ የግል ግብአት አቅራቢዎች እና የኅብረት ስራ ማህበራት 

ግብአት ከማግኘት (ምስል 10) ረገድ ሲታይ ጥንካሬያቸው 

ተመሳሳይ ሲሆን የመግዛት አቅማቸው (ምስል 11) ግን መካከለኛ 

ነው፡፡ በሌላ በኩል የግል ግብአት አቅራቢዎች የገንዘብ አቅማቸው 

ከኅብረት ስራ ማህበራት ጋር ሲነፃፀር የሰለጠነ የሰው ሃይል መቅጠር 

እና ጥሩ መጋዘን ማግኘት ስለሚችሉ የተሻለ ይመስላል፡፡ ብድርን 

በተመለከተ ለሁለቱም ባለድርሻ አካላት ለማግኘት ከባድ ነው፡፡ 

ድርቅን እንዴት መከላከል እንዳለባቸው ያላቸው እውቀት ውስን 

እና በስራ አያያዛቸው ውስጥ አልተካተተም፡፡ ሁለቱም ግብአት 

አቅራቢዎች የድርጅታቸውን ስራ ይቆጣጠራሉ በተጨማሪም 

በተወሰነ መልኩ ስለድርቅ ክስተት ቅድመ-ማስጠንቀቂያ መረጃ 

ማግኘት ይችላሉ፡፡

ድግግሞሽ፣ ማገገሚያ እና ሀብታምነት
የግል ግብአት አቅራቢዎች እና የኅብረት ስራ ማህበራት በድርቅ 

ተፅዕኖ ሳቢያ በተዘዋዋሪ በስራ መቀዛቀዝ ተጎጂ ናቸው፡፡ በዚህ 

መሠረት የቁጠባ፣ የሀብት እና አማራጭ የገቢ ምንጮች መኖር ውስን 

የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለመደገፍ ያስፈልጋል፡፡ የሁለቱም 

ባለድርሻዎች የገንዘብ አቅማቸው ውስን መሆኑ የሚያሳየው በድርቅ 

በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዱ እንደሚችሉ ነው፡፡ ለሁለቱም ግብአት 

አቅራቢዎች የውጫዊ (ከመንግስት ወይም ከማህበረሰብ) እርዳታ 

ማግኘት አስቸጋሪ ነው፡፡ የድርጅት በራስ የመወሰን ሁኔታዎች 

ሲታዩ የኅብረት ስራ ማህበራት ከግል ግብአት አቅራቢዎች ያነሰ 

ነው፡፡ ምክንያቱም ኅብረት ስራ ማህበር ውስብስብ የባለቤትነት 

መዋቅር ስላለው እና በውሳኔ መስጠት ሂደት ውስጥ ብዙ አባላት 

ስለሚሳተፉ ነው፡፡ ግብአት አቅራቢዎች ስላለፈው የድርቅ ክስተት 

መረጃን መዝግበው ይይዛሉ ይህም ለቀጣይ ድርቅ የመከላከል 

አቅማቸውን ሊደግፍ ይችላል፡፡ 

አጠቃላይ የግል ግብአት አቅራቢዎች እና የኅብረት ሥራ 

ማህበራት  ችግር ተቋቋሚነት
በአጠቃላይ የግል ግብአት አቅራቢዎች እና የኅብረት ስራ ማህበራት 

ያላቸው ድርቅን የመቋቋም ችሎታ ውስን ነው፡፡ ሁለቱም ግብአት 

አቅራቢዎች በድርቅ ሳቢያ የቀነሰባቸውን ገቢ ለመተካት የሚሆን ሌላ 

አማራጮች የላቸውም፡፡ በዋናነትም የቢዝነስ እንቅስቃሴያቸውን 

በመገደብ እና በገንዘብ ውስንነት ላይ ጥገኛ ናቸው፡፡ በድርቅ ጊዜ 

ላጡት ነገር ማካካሻ የሚሆን የመድህን ሽፋን እና የውጭ እርዳታ 

ማግኘት አይችሉም፡፡ ይሁን እንጂ ሁለቱም የግብአት አቅራቢዎች 

በድርቅ ጊዜያት የንግድ ማስተዳደር ስትራቴጂዎችን እንዲያሻሽሉ 

የሚያስችላቸውን መዝገቦችን ይይዛሉ፤ ለምሳሌ የግብአት አቅርቦትን 

በበቂ ሁኔታ ማዘዝ ሲሆን በተለይም የግል ግብዓት አቅራቢዎች 

ድርቅ በማይከሰትባቸው ጊዜያት በጣም ጠንካራ ናቸው፡፡ 
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ገበሬዎች

በ2017 እ.ኤ.አ. በአደአ ወረዳ ውስጥ ካሉት 131,000 ህዝቦች 

17,100 የሚሆኑት ገበሬዎች እንደሆኑ ይገመታል፡፡ በተመሳሳይ 

በቦሰት ወረዳ) ውስጥ ካሉት 243,000 ህዝቦች 101,000 የሚሆኑት 

ገበሬዎች እንደሆኑ ይገመታል፡፡ ለዚህ ጥናት 207 ገበሬዎች 

ከአደአ እና 203 ገበሬዎች ከቦሰት ናሙና ወስደናል፡፡ የገበሬዎች 

መረጣ የተካሄደው የተሰባጠረ ናሙና አወሳሰድ ላይ ተንተርሶ 

ነው፡፡ በአደአ ካሉ 22 ቀበሌዎች 7ቱን ስንመርጥ በቦሰት ካሉት 

33 ቀበሌዎች 9ኙን መርጠናል፡፡ አማካኝ የአንድ ገበሬ የጤፍ 

እርሻ መጠን በአደአ ወረዳ 1.4 ሄክታር ሲሆን በቦሰት ወረዳ 1.3 

ሄክታር ነው፡፡ እ.ኤ.አ. በ2016 የምርት ዘመን የጤፍ ምርት 

የአደአ ገበሬዎች በአማካይ 12.3 ኩንታል በሄክታር ሲሆን የቦሰት 

ገበሬዎች ደግሞ በአማካይ 2.9 ኩንታል በሄክታር ነበር፡፡ ምንም 

እንኳን በሁለቱ ወረዳዎች መካከል ያለው ርቀት አጭር (70 ኪ.ሜ.) 

ቢሆንም ከፍተኛ የምርት ልዩነትን ያመጣው ድርቁ ከአደአ ገበሬዎች 

ይልቅ በቦሰት ገበሬዎች ላይ የበረታ በመሆኑ ነው፡፡ አደአ እና ቦሰት 

የተለያዩ ስነምህዳር ውስጥ ስለሚገኙ ቦሰት ላለፉት ሶስት አመታት 

በቂ ዝናብ ለማግኘት ተቸግሮ ነበር፡፡

መረጃ ምዝገባ

ድርቅን የመቋቋም
እውቀት

ቶሎ የሚደርሱ ዝርያዎችን መጠቀም
የእርሻ ድግግሞሽን መቀነስ

የውሀ ማቆር ቴክኖሎጂን መጠቀም

የተፈጥሮ
ማዳበሪያ አቅርቦት

የተፈጥሮ ማዳበሪያ
የመግዛት አቅም

የምርጥ ዘር አቅርቦት

ምርጥ ዘር
የመግዛት አቅም

የባለሞያ
መገኘት

ባለሞያ
የመቅጠር አቅም

የውሀ አቅርቦት

ውሀ የመጠቀም አቅም 

የብድር አቅርቦት

የመበደር አቅም
የጤፍ እርሻ

ክትትል

የቅድመ-ማስጠንቀቂያ መረጃ አገልግሎት መገኘት 

ስለድርቅ ግንዛቤ

የድርቅ ተፅዕኖ

ከድርቅ የማገገሚያ
እውቀት

ቁጠባ

ንብረት

ተጓዳኝ ገቢ

ዋስትና

ቀጥተኛ ድጋፍ

ተዘዋዋሪ ድጋፍ 

እርሻውን በራስ ማስተዳደር

ማሻሻያ
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የአፈሩ ሁኔታ

የአፈር ለምነት ጥበቃን መተግበር

ጤፍ የማምረት
ትረፋማነት

የውሀ አቅርቦት
ሁኔታ

የበሬዎች ሁኔታ

የማዳበሪያ አቅርቦት

ማዳበሪያ የመግዛት አቅም

ምስል 12
የአደአ አርሶአደሮች (ቡናማ፣ ቁ = 207) እና የቦሰት አርሶ አደሮች (ወይን ጠጅማ፣ ቁ = 203) ድርቅ ተቋቋሚነት፤ 0 (አይገኝም) እስከ 100 
(ሙሉ በሙሉ የሚገኝ)፡፡ በስእሉ የሚታዩት ምልክቶች ሰማያዊ ጠንካራነትን, ቢጫ ድግግሞሽን, አረንጋዴ ፍጥነትን እና ቀይ ሀብትነትን ያሳያሉ
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ጠንካራነት
በአጠቃላይ ገበሬዎች የድርቅን ተፅዕኖ ለመከላከል ያላቸው 

ጥንካሬ ውስን ነው (ምስል 12)፡፡ በሌላ በኩል ገበሬዎች የውሃ 

ማቆር ስራዎችን አይሰሩም፡፡ በተጨማሪም ቶሎ የሚደርሱ 

ዝርያዎችን ለመጠቀም አስቸጋሪ ሆኖ አግኝተውታል፡፡ ከዚህም 

በላይ ድርቅን በመቋቋም ረገድ ያላቸው እውቀት ወይም ግንዛቤ 

በአጠቃላይ ውስን ነው፡፡ በሌላ በኩል ገበሬዎች ግብአት ለመግዛት፣ 

ውሃ ለመጠቀም እና ብድር ለመበደር በመጠኑም ቢሆን የገንዘብ 

ወይም የንብረት አቅም አላቸው፡፡ ሆኖም ግን በተገደበ ተደራሽነት 

የተነሳ ሊጠቀሙበት አይችሉም፡፡ በተመሳሳይ ገበሬዎች ምርጥ ዘር 

የመጠቀም ፍላጎት አላቸው፡፡ ነገር ግን አቅርቦቱ ውስን ነው፡

፡ በተቃራኒው የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ አቅርቦት 

ከፍተኛ ነው፡፡ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የአምራቾች የዋጋ ጭማሬዎችን 

ቢያደርጉም የጤፍ ግብርና ትርፍ ከዝቅተኛ እስከ መካከለኛ ደረጃ 

ውስጥ ነው፡፡ ጤፍ አምራቾች የቅድመ-ማስጠንቀቂያ መረጃ 

ቢያገኙም መረጃውን በመጠቀም ድርቅን ለመከላከል የሚያደርጉት 

እርምጃ ውስን ነው፡፡ 

ድግግሞሽ
የቦሰት ወረዳ እ.ኤ.አ. ከ2015-2017 ባሉት አመታት 

በተደጋጋሚ በድርቅ በኃይል ስለተጠቃ የቦሰት ገበሬዎች ለድርቅ 

ያላቸው ተጋላጭነታቸው ከአደአ ገበሬዎች ጋር ሲነፃፀር በጣም 

ከፍተኛ ነው፡፡ ከአደአ ገበሬዎች ይልቅ የቦሰት ገበሬዎች አፈራቸው 

እና በሬዎቻቸው ድርቅን ተፅዕኖ የመቀነስ አቅማቸው አነስተኛ ነው 

ብለው ያስባሉ፡፡ በነዚህ አካባቢዎች በተደረገ የመስክ ጉብኝት 

የአደአ ገበሬዎች ማሳቸው ጥቁር አፈር በመሆኑ ድርቁን ወይም 

የውሀ እጥረቱን በተወሰነ መልኩ መቆጣጠር ስለሚችል ተጠቃሚ 

እንደሆኑ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ ነገር ግን በቦሰት የድርቁን ተፅዕኖ 

ለመቀነስ የሚያስችል የውሀ አቅርቦት በጣም ውስን ነው፡፡

ፍጥነት
በቦሰት ያሉት የጤፍ አምራቾች ከድርቅ ተፅዕኖ የማገገም 

አቅማቸው ከአደአ ጤፍ አምራቾች ጋር ሲነፃፀር አነስተኛ ነው፡

፡ ከቦሰት ያልተሰደዱ ወይም ጤፍ ማምረት ያልተዉ ገበሬዎች 

ባላቸው አነስተኛ ጥሪት ላይ ጥገኛ ናቸው፡፡ ሆኖም ግን እነዚህ 

ገበሬዎች በድርቅ ወቅት ከመንግስት እርዳታ አግኝተዋል፡፡ 

ከማህበረሰቡ ድጋፍ ቢያገኙም ያገኙት ድጋፍ ግን አነስተኛ ነበር፡

፡ በአደአ ያሉ ገበሬዎች በድርቁ ወይም በውሀ እጥረቱ እምብዛም 

ስላልተጎዱ የመንግስት እርዳታ አላገኙም፡፡

ሀብታምነት
የጤፍ ገበሬዎች የሃብት መጠን የሚለካው እርሻቸውን ራሳቸው 

ችለው በማስተዳደር ነው፡፡ ነገር ግን የእርሻ አያያዛቸውን ለማሻሻል 

የብቃት ውስንነት አለባቸው፡፡ የምርምር ውጤታችን እንደሚያሳየዉ 

የቦሰት ገበሬዎች ያለ ውጪ አካል እርዳታ ራሳቸውን ችለው የድርቅን 

ተፅዕኖ ማስተካከል የሚችሉበትን መንገዶች ማግኘት አልቻሉም፡፡

አጠቃላይ የጤፍ አምራች ገበሬዎች ችግር ተቋቋሚነት
 በአጠቃላይ የጤፍ አምራች ገበሬዎች ድርቁን ለመመከት በበቂ 

ሁኔታ ለመዘጋጀት ተቸግረዋል፡፡ ከተጠበቀው በተለየ መልኩ 

ፈታኝነቱ የገበሬዎች የገንዘብ እጥረት ማጣትን ብቻ ሳይሆን በበቂ መጠን 

አቅርቦቶች አለመኖርም ጭምር ነው፡፡ ለምሳሌ የውሃ፣ የብድር እና 

ምርጥ ዘር የአደአም ሆነ የቦሰት ገበሬዎች ቢፈልጉም አቅርቦታቸው 

ውስን ሲሆን በተቃራኒው ሰው ሰራሽ ማዳበሪያ በበቂ ሁኔታ ይገኛል፡

፡ ሌላው እንቅፋት ወይም ፈታኝ ሁኔታ ገበሬዎች የድርቅን ተፅዕኖ 

ለመቀነስ የሚረዱ (ለምሳሌ ቶሎ የሚደርሱ ዝርያዎችን መጠቀም እና 

የውሃ ማቆር የማሳ አያያዝ ቴክኖሎጂዎችን) እውቀቶች ውስን መሆን 

ነው፡፡ ከላይ የተጠቀሱት ግብአቶች አቅርቦት ማነስ በተለይም የቦሰት 

ገበሬዎችን ለድርቅ ክስተት ተጋላጭ የደርጋቸዋል፡፡ 

አንዴ ድርቅ ከተከሰተ በኋላ በቦሰት ውስጥ ያሉ አርሶ አደሮች 

በአደአ ካሉ አርሶ አደሮች ጋር ሲነፃፀሩ ችግሩን ለመቀነስ ስላላቸው 

አቅም በተመለከተ ያላቸው ግንዛቤ ዝቅተኛ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

በአደአ የተሻለ ሁኔታ ስለመኖሩ ወይም በቦሰት ውስጥ ባሉ ገበሬዎች 

ላይ ለከባድ ድርቅ በመጋለጣቸው የተከሰተ ግርታ ስለመኖሩ 

ለመተንበይ አስቸጋሪ ነው፡፡ ሆኖም ግን የአደአ ገበሬዎች ጤፍን 

በማምረት ትርፋማ ስለሆኑ ከችግር ማገገሚያ የሚሆን የተሻለ የገንዘብ 

አቅም አላቸው፡፡ በአንፃሩ በቦሰት ውስጥ ያሉ ገበሬዎች በቅርቡ 

በተከሰተው ድርቅ ወቅት ከመንግስት አነስተኛ እርዳታ ማግኘት 

ችለዋል፡፡ በአርሶአደሮች ውስጥ የራስ-ገዝነት መኖሩ የሚያመላክተው 

ገበሬዎች ችግር ተቋቋሚነትን ለመገንባት አግባብነት ያላቸው ባለ 

ድርሻ አካላት መሆናቸውን ነው፡፡



16 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

ነጋዴዎች እና የወፍጮ ባለንብረቶች

ነጋዴዎች የጤፍን እህል ለከተማ ነጋዴዎች፣ ለወፍጮ ቤቶች፣ 

እና ለእንጀራ ጋጋሪዎች (አነስተኛ እና ትላልቅ) በማከፋፈል ረገድ 

ትልቅ ሚና ይጫወታሉ፡፡ ወፍጮ ቤቶች እና የእህል ንግድ 

በጥቂት ግለሰቦች የሚመሩ የስራ ዘርፎች ናቸው፡፡ ኢትዮጵያ 

ውስጥ ያሉ ነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች ቁጥር ለመገመት አስቸጋሪ 

ነው ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ መደበኛ ባልሆነው አሰራር 

ውስጥ ስራቸውን ስለሚያከናውኑ ነው፡፡ ሆኖም ግን በግርድፉ 

ነጋዴዎች 30,000 እና ባለወፍጮዎች 10,000 አካባቢ እንደሚሆኑ 

ይገመታል፡፡ ነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች ጤፍ ላይ ብቻ ሳይሆን 

ሌሎች እህሎችም ላይ ይሳተፋሉ፡፡ በዚህ ጥናት ውስጥ በጥቅሉ 

47 ነጋዴዎች እና 14 ባለወፍጮዎች ከአደአ፣ ከአዳማ እና ከቦሰት 

ተሳትፈዋል፡፡

መረጃ ምዝገባ

ድርቅን የመቋቋም
እውቀት

የጤፍ አቅርቦት

ጤፍ የመግዛት አቅም

የመጋዘን አቅርቦት

የመጓጓዣ አቅርቦት

መጓጓዣ
የመጠቀም አቅም

የባለሞያ
መገኘት

ባለሞያ
የመቅጠር አቅም

የብድር አቅርቦት

የመበደር አቅም

የቢዝነስ ቁጥጥር
የቅድመ-ማስጠንቀቂያ

መረጃ አገልግሎት መገኘት 

ስለድርቅ ግንዛቤ

የድርቅ ተፅዕኖ

ከድርቅ የማገገሚያ
እውቀት

ቁጠባ

ንብረት

ተጓዳኝ ገቢ

ዋስትና

ቀጥተኛ ድጋፍ

ተዘዋዋሪ ድጋፍ 

የኩባንያ ኦቶኖሚ

ማሻሻያ

0 50 10010 20 30 40 60 70 80 90

መጋዘን
የመስሪያ አቅም

የቢዝነሱ አዋጭነት

ምስል 13
የነጋዴዎች (ቁ = 47) ድርቅ ተቋቋሚነት፤ 0 (አይገኝም) እስከ 100 (ሙሉ በሙሉ የሚገኝ)፡፡ በስእሉ የሚታዩት ምልክቶች ሰማያዊ 
ጠንካራነትን, ቢጫ ድግግሞሽን, አረንጋዴ ፍጥነትን እና ቀይ ሀብትነትን ያሳያሉ
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ጠንካራነት
ድርቅ በነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች ላይ የሚያሳድረው ተፅዕኖ 

ቀጥተኛ ሳይሆን በተዘዋዋሪ ነው፡፡ ተፅዕኖውም የጤፍ አቅርቦት 

ማነስ ወይም መቀነስ ብቻ ነው፡፡ ይህ ተፅዕኖ እንዳይከሰት 

የመከላከያ መፍትሄዉ በቂ የእህል ማከማቻ ቦታ መኖር ወይም 

ማዘጋጀት ነው፡፡ የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው ነጋዴዎች (ምስል 

13) እና ባለወፍጮዎች (ምስል 14) በፈለጉት መጠን የማከማቻ 

ቦታ ማግኘት ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ለመከራየትም ሆነ ለመግዛት 

አቅማቸው አይፈቅድም፡፡ እንደዚሁም ነጋዴዎች እንደ መጓጓዣ 

እና የሰለጠነ የሰው ሃይል አገልግሎት ማግኘት ቢችሉም ክፍያቸው 

ግን ውድ ነው፡፡ እንደ ወፍጮ ባለቤቶች ግምገማ የኤሌትሪከ እና 

የሰው ሃይል ውድነት ብቻ ሳይሆን እነዚህን አገልግሎቶች ማግኘት 

መረጃ ምዝገባ

ድርቅን የመቋቋም
እውቀት

የጤፍ አቅርቦት

ጤፍ የመግዛት አቅም

የመጋዘን አቅርቦት

የመብራት
አቅርቦት

መብራት
የመጠቀም አቅም

የባለሞያ
መገኘት

ባለሞያ
የመቅጠር አቅም

የብድር አቅርቦት

የመበደር አቅም

የቢዝነሱ አዋጭነት

የቢዝነስ ቁጥጥር

የቅድመ-ማስጠንቀቂያ
መረጃ አገልግሎት መገኘት 

ስለድርቅ
ግንዛቤ

የድርቅ ተፅዕኖ

የመብራት ሁኔታ

ከድርቅ የማገገሚያ
እውቀት

ቁጠባ

ንብረት

ተጓዳኝ ገቢ

ዋስትና

ቀጥተኛ ድጋፍ

ተዘዋዋሪ ድጋፍ 

የኩባንያ ኦቶኖሚ

ማሻሻያ

0 50 10010 20 30 40 60 70 80 90

መጋዘን
የመስሪያ አቅም

ምስል 14
የባለወፍጮዎች (ቁ = 14) ድርቅ ተቋቋሚነት፤ 0 (አይገኝም) እስከ 100 (ሙሉ በሙሉ የሚገኝ፡፡ በስእሉ የሚታዩት ምልክቶች ሰማያዊ 
ጠንካራነትን, ቢጫ ድግግሞሽን, አረንጋዴ ፍጥነትን እና ቀይ ሀብትነትን ያሳያሉ



18 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

መቻልም ፈታኝ ነው፡፡ በተመሳሳይም እንደ ሌሎች የእሴት ሰንሰለቱ 

ባለድርሻ አካላት ሁሉ የመበደር አቅም ከብድር አቅርቦት አለመኖር 

ጋር ይያያዛል፡፡ የወለድ መጠኑ አነስተኛ የሆነ ብድር ማግኘት 

ለባለወፍጮዎች እና ነጋዴዎች በጣም ከባድ ነው፡፡ ባለወፍጮዎች 

በተወሰነ መልኩ በጤፍ ንግድ ለመተዳደሪያ የሚሆን ገቢ ማግኘት 

ሲችሉ ነጋዴዎች ግን በኃይለኛ ፉክክር ውስጥ የሚሰሩ አካላቶች 

ናቸው፡፡ በምስል 3 እንደሚታየው ነጋዴዎች ጤፍ በመሸጥ 

የሚያገኙት የትርፍ መጠን ባለፉት አመታት ውስጥ ቅናሽ አለው፡

፡ ይህም ትርፋማነታቸው ላይ ተፅዕኖ ያመጣል፡፡ ነጋዴዎች እና 

ባለወፍጮዎች ስራቸውን ባግባቡ ይቆጣጠራሉ፤ አሰራራቸውንም 

ከወቅቱ ጋር ለማስተካከል በመጠኑም ቢሆን የሚረዳ ቅድመ-

ማስጠንቀቂያ መረጃ ይደርሳቸዋል፡፡

 

ድግግሞሽ፣ ማገገም እና ሀብታምነትት
ነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች ድርቅ በስራቸው ላይ መካከለኛ 

ተፅዕኖ እንዳለው ያምናሉ፡፡ ይሁን እንጂ ሁለቱም ባለድርሻ አካላት 

አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ለመቀነስ ያላቸው እውቀት ውስን ነው፡፡ 

በመጀመሪያ ድርቅ ይከሰታል ከዚያም ነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች 

ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ እነዚህ ባለድርሻ አካላት ድንገተኛ አደጋ 

ከሚያደርስባቸው ኪሳራ ለማገገም በተወሰነ መልኩም ቢሆን ባላቸው 

ንብረት እና ቁጠባ ላይ ጥገኛ የመሆን አዝማሚያ ይታይባችዋል፡፡ 

ለሁለቱም ባለድርሻ አካላት በችግር ወቅት ሌሎች ሰብሎችን የመነገድ 

እና የመፍጨት ስራ ውጪ ስራቸውን በሌላ የገቢ ምንጭ ለመተካት 

ወይም ለመቀየር ይቸገራሉ፡፡ ነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች 

የመድህን ዋስትና እና የሌላ አካል እርዳታ አያገኙም፡፡ ስለዚህ 

ስራቸውን ፈር የሚያሲዙት እና የሚያከናውኑት ራሳቸውን ችለው 

ነው፡፡ ይሁን እንጂ ባለፈው ለተከስተው ድርቅ በተለይም ስራቸው 

ላይ ማስተካከያ በማድረግ እና መረጃዎችን መዝግቦ በመያዝ ምላሽ 

ለመስጠት ተቸግረው ነበር፡፡

አጠቃላይ የነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች ችግር 

ተቋቋሚነት
ባጠቃላይ የነጋዴዎች እና የባለወፍጮዎች ችግር ተቋቋሚነት 

የሚገለፀው በመካከለኛ የጥንካሬ ደረጃ እና በውስን ድግግሞሽ 

እንዲሁም በፍጥነት የማገገም አቅም እና በሀብት መጠን ነው፡

፡ ሁለቱም ባለድርሻ አካላት የድርቁ ተፅእኖ በተዘዋዋሪ መንገድ 

ቢያገኛቸውም ለተፅዕኖ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ያማርሩ ነበር፡

፡ ይህም ማለት ድርቁን ተቋቁሞ ከጤፍ ጋር የተያያዘ የድርጅቱን 

እንቅስቃሴ በነበረበት ማስቀጠል የሚያስችል በቂ ንብረት 

የላቸውም ማለት ነው፡፡ ሆኖም ግን ነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች 

በአነስተኛ መደብ የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ስለሆኑ በድርቅ ወቅት 

የድርጅታቸውን እንቅስቃሴ በፍጥነት ቀንሰው ከአደጋው ክስተት 

በኋላ በድጋሜ መጀመር ይችላሉ፡፡ ስለዚህ ቦሰት ውስጥ በቅርቡ 

በተከሰተው ድርቅ ወቅት ነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች የጤፍ 

እህልን ከቦሰት ውጭ በተመረቱ ሌሎች እህሎች በመተካት ስራቸውን 

ሲያከናውኑ ነበር፡፡
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እንጄራ ጋጋሪዎች እና ተጠቃሚዎች/ተመጋቢዎች 

በኢትዮጵያ የትላልቅ እንጄራ ጋጋሪዎች እና አቅራቢ ድርጅቶች 

ቁጥር በጣም አነስተኛ ነው፡፡ ከነዚህም መሃል ጥቂቶቹ ወደ ውጪ 

ሀገር ሲልኩ (ለምሳሌ ማማ ፍሬሽ) የተቀሩት ለሆቴሎች እና 

ለሬስቶራንቶች ያቀርባሉ፡፡ ሆኖም ግን ለምግብነት ከሚዘጋጀው 

የጤፍ እህል የአብዛኛውን ድርሻ የሚወስዱት እንጄራ ጋጋሪዎች 

በአነስተኛ ካፒታል የሚንቀሳቀሱ ወይም የቤት ውስጥ ተጠቃሚዎች 

ናቸው፡፡ በገጠር አካባቢ ከሚኖሩት ሁሉም እንጄራ ጋግረው 

ሲመገቡ በከተማ ከሚኖሩት በግምት 100,000 የሚሆኑት ከእንጀራ 

ጋጋሪዎች በመግዛት ይጠቀማሉ፡፡ እንጀራ መጋገር በብዛት በሴቶች 

የሚተዳደር አነስተኛ የስራ ዘርፍ ነው፡፡ ከነዚህም ድርጅቶች 

አብዛኞቹ ህጋዊ ማዕቀፍ የሌላቸው በመሆኑ ትክክለኛ ቁጥራቸውን 

ለማወቅ አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ በዚህ ጥናት ውስጥ በአዳማ፣ 

በቦሰት እና በደብረዘይት በድምሩ 16 እንጀራ ጋጋሪዎች እና 279 

ተጠቃሚዎች እንዲካተቱ ተደርገዋል፡፡  
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ምስል 15
የእንጀራ ጋጋሪዎች (ቁ = 16) ድርቅ ተቋቋሚነት፤ 0 (አይገኝም) እስከ 100 (ሙሉ በሙሉ የሚገኝ)፡፡ በስእሉ የሚታዩት ምልክቶች ሰማያዊ 
ጠንካራነትን, ቢጫ ድግግሞሽን, አረንጋዴ ፍጥነትን እና ቀይ ሀብትነትን ያሳያሉ
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ቤት ውስጥ የተጋገረ
እንጀራ ምዝዝን

ለጤፍ
የሚወጣ
የቤት ወጪ

እንጀራ ተኮር የሆነ
አመጋገብን መቀየር

ጤፍ የመጠቀም
አቅም

ማሽላ
የመጠቀም

አቅም
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የቤት ውስጥ
እንጀራ የጤፍ ይዘት

የቦሰት ገበሬዎች (n=34)

የአደአ ገበሬዎች (n=75)

የከተማ ተጠቃሚዎች (n=170)

ምስል 16
የቦሰት የገጠር አካባቢ እንጄራ ተጠቃሚዎች (ቁ = 34) እና የአደአ የገጠር አካባቢ እንጀራ ተጠቃሚዎች (ቁ = 75) እና የከተማ ተጠቃሚዎች 
(ቁ = 170) ድርቅ ተቋቋሚነት፤ 0 (አይገኝም) እስከ 100 (ሙሉ በሙሉ የሚገኝ)፡፡ በስእሉ የሚታዩት ምልክቶች ሰማያዊ ጠንካራነትን, ቢጫ 
ድግግሞሽን, አረንጋዴ ፍጥነትን እና ቀይ ሀብትነትን ያሳያሉ
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ጠንካራነት
የእንጄራ ጋጋሪዎች ጥንካሬ የሚገለፀው የጤፍ፣ የማገዶ እና 

የሰለጠነ የሰው ሀይል ከፍተኛ አቅርቦት በመኖሩ ነው (ምስል 15)፡

፡ ነገር ግን አነዚህን አቅርቦቶች ለመጠቀም የሚያስችል በቂ አቅም 

የላቸውም፡፡ ከዚህም በላይ የድርቅ ተፅዕኖ ለመቋቋም የሚደረጉት 

እንደ ውሃ ማቆር የመሳሰሉ ልምዶች ፈጽሞ ተግባራዊ አይሆኑም፡

፡ አብዛኛዎቹ በመንደር ወይም በከተማ ማእከላት የሚገኙ በመሆኑ 

የውሃ መገኘት በጣም አስተማማኝ ነው፡፡ እንደ ሌሎች ባለድርሻ 

አካላት ሁሉ የማይክሮ እንጄራ ጋጋሪዎችም የብድር አገልግሎት 

የማግኘት ውስንነት እና ከዘርፉ ከፍተኛ ትርፍ አለማግኘት 

ያጋጥማቸዋል፡፡

በከተማ የሚኖሩ እንጄራ ተጠቃሚዎች (ምስል 16) ጤፍ 

የመግዛት አቅማቸው በመካከለኛ ደረጃ የሚመደብ ነው፡፡ የከተማ 

ነዋሪዎች ለጤፍ የሚያወጡት ወጪ ከገጠር ተጠቃሚዎች ጋር 

ሲነፃፀር ከፍተኛ ነው፡፡ ምክንያቱም ገበሬዎች ያመረቱትን የጤፍ 

ምርት ስለሚመገቡ እና የከተማ ነዋሪዎች በሚያዘጋጁት እንጄራ 

ውስጥ ብዙውን ድርሻ የሚወስደው የጤፍ ዱቄት ስለሆነ ከገቢያቸው 

ለቤት ውስጥ አስቤዛ ከሚያወጡት አብዛኛውን የሚያወጡት ለጤፍ 

መግዣ ስለሆነ ነው፡፡ የቦሰት ገበሬዎች ወይም የገጠር እንጄራ 

ተመጋቢዎች ከአደአ እና ከከተማ ነዋሪዎች አንፃር በቁጥር አነስተኛ 

እንጄራ ሲመገቡ በእንጄራ ውስጥ የሚጨምሩትም የጤፍ መጠን 

ትንሽ ነው፡፡

ድግግሞሽ፣ ፈጣንነት እና ሀብታምነት
በቦሰት የሚኖሩ እንጀራ ጋጋሪዎች እና በገጠር የጤፍ እንጄራ 

ተመጋቢዎች ከድርቁ ጋር በተያያዘ የጤፍ ዋጋ እንደጨመረ 

ገልፀዋል፡፡ የጤፍ ዋጋ መጨመር የእንጄራ ዋጋ መጨመርን 

ያስከትላል፡፡ የዚህ ዋጋ ጭማሪ ተፅዕኖ በተለይም በቦሰት ከ2015 

እስከ 2017 ዓ.ም. እ.ኤ.አ. ጎልቶ ታይቷል፡፡ ሆኖም ግን 

ጤፍ በሌላ ሰብል መተካት ስለምትችል፤ እንጄራ ጋጋሪዎች እና 

ተጠቃሚዎች የጤፉን መጠን በመቀነስ በማሽላ፣ በስንዴ ወይም 

በሩዝ እንደ እርካሽነታቸው መጠን በማየት ተክተው ተጠቅመዋል፡

፡ እንጄራ ጋጋሪዎች እና ተጠቃሚዎች የቆጠቡት ገንዘብ መጠን 

አነስተኛ በመሆኑ የእንጄራውን የጤፍ ይዘት በመቀነስ በፍጥነት 

በሌላ እህል ሊቀይሩ ይችላሉ፡፡

 

አጠቃላይ በአነስተኛ አቅም የሚንቀሳቀሱ እንጄራ 

ጋጋሪዎች እና ተመጋቢዎች ችግር ተቋቋሚነት
በአጠቃላይ የእንጄራ ጋጋሪዎች እና የተጠቃሚዎች ችግር 

(ለምሳሌ ድርቅ) የመቋቋም አቅም ከጤፍ የዋጋ መቀያየር ጋር በጣም 

የተሳሰረ ነው፡፡ ከፍተኛ የጤፍ ዋጋ ጭማሪ በፍጥነት የእንጄራው 

የጤፍ ይዘት ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል፡፡ በድርቁ ወቅት የጤፍ 

አቅርቦት ሲቀንስ የጤፉ ዋጋ ደግሞ ጨምሯል፡፡ የጤፍ እህል 

እና የእንጄራ ዋጋ እየጨመረ መምጣቱ (ምስል 2) የሚያሳየው 

ከጊዜ ወደጊዜ የጤፍ ሰብል ለምግብነት ብቻ ሳይሆን ለገንዘብ 

ማስገኛ የሚመረት ሰብል እየሆነ መምጣቱን ነው፡፡ ይህ ደግሞ 

የተጠቃሚዎችን/ሸማቾችን በቅናሽ ዋጋ የጤፍ እህልን የማግኘት 

እድላቸውን ይቀንሰዋል፡፡ በተጨማሪም የጤፍ አምራቾች የጤፍ 

ምርትን ማምረት ይቀጥላሉ ነገር ግን ለቀለብነት እንዳይጠቀሙበት 

ያደርጋል፡፡ እንጄራ ጋጋሪዎች እንደ ገበያው ሁኔታ የእንጄራቸውን 

የጤፍ ይዘት ያስተካክላሉ ወይም ይቀይራሉ፡፡
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የጤፍን የእሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት አቅም 
ለመገንባት የሚረዱ የተግባር እቅዶች

ከዚህ ጥናት አላማዎች አንዱ ከችግር የማገገም አቅም ግምገማ 

ውጤቶችን የኢትዮጵያ የጤፍ የእሴት ሰንሰለትን ችግር ተቋቋሚነትን 

ማሳደግ እና በእሴት ሰንሰለት ውስጥ የሚሳተፉትን ባለድርሻ አካላትን 

ማበረታታት ወደሚችሉ የተግባር ድርጊቶች እቅድ ማጎልበቻነት 

መተርጎም ነበር፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ ድርቅ መቋቋም ጋር በተያያዘ 

የባለድርሻ አካላትን ጠንካራ ጎኖች እና ድክመቶች መገምገም በጣም 

አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ ደረጃ የሆነው፤ 

በቂ እና ሊፈፀሙ የሚችሉ የድርጊት መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት 

ሂደት ውስጥ እውቅና ማግኘት ነው፡፡

‘የንድፈ-ሃሳብ’ ቴክኒክ
የጤፍ የእሴት ሰንሰለት (ስርዓት) የተለያዩ ተግባራትን 

ውስብስብነት በተገቢው መንገድ ለማካተት እና በተገቢው መልኩ 

ለማንጸባረቅ፤ ያሉትን ‘የንድፍ-ሃሳብ’ ዘዴዎችን ተጠቅመናል፡፡ የ 

“ንድፍ-ሃሳብ” ሞዴላችን (ምስል 17) ዓላማዎች የባለድርሻ አካላት 

ደጋግመው በማየት እና በእውቀት ደረጃ በማስተዋል ሂደት ውስጥ 

በማለፍ የድርጊት እርምጃዎችን እንዲያገኙ/እንዲያስቀምጡ ነው፡፡ 

1. የባለድርሻ አካላት የዳሰሳ ጥናት (የተቋቋሚነት ግምገማ) 

ውጤቶችን መርምረው ትክክለኛነቱን አረጋግጠዋል  

ምን ዓይነት ፈተናዎች እና ችግሮች (ለምሳሌ ንብረቶች 

በአብዛኛው ተደራሽ ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን አቅምን 

መሰረት አያደርጉም) በእያንዳንዱ ተግባራት ውስጥ 

እንደሚገጥማቸው ‹ግንዛቤዎችን› አግኝተውበታል፡፡

2. ባለድርሻ አካላት ተወያይተው ግንዛቤዎችን/

እይታዎችን ለማሳካት የሚያስችሉ መሰረታዊ 

ፍላጎቶችን (ለምሳሌ ግብአቶችን ለመግዛት ተጨማሪ 

የገንዘብ አቅምን ማሳደግ) አስቀምጠዋል፡፡  

ዋና ግቦች በቅደም ተከተል ተቀምጠዋል፡፡

3. ባለድርሻ አካላት የተወሰኑ መሰረታዊ ግቦችን ለይተው 

አውጥተዋል (ለምሳሌ ዘላቂ የንግድ አስተዳደር)  ዋና ግቦችን 

ለማሳካት መስተካከል የሚገባቸው የተወሰኑ ችግሮች (ለምሳሌ 

የዕውቀት እጥረት፣ ወዘተ) ተለይተዋል፡፡(ምስል 18)

4. ባለድርሻ አካላት ለእያንዳንዱ ችግር በተግባር የተደገፉ ጠንካራ 

እርምጃዎችን አስቀምጠዋል (ለምሳሌ ለገበሬው ተጨማሪ 

የግብርና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች እንደሚያስፈልጉ)::

5. የባለድርሻ አካላት ሁሉንም እርምጃዎች 13 የመገምገሚያ 

መስፈርቶች ላይ ተመስርተው ገምግመዋል፡፡(ምስል 19)

አውደ-ጥናት 2

ችግር 2ችግር 1 ችግር 3 ችግር X

ችግር 1 ችግር 2 ችግር 3 ችግር X

ደረጃ መሰየሚያ
መስፈርት

የትግበራ መርሀ-
ግብር ንድፍ

ምልከታዎች

መሠረታዊ
ፍላጎቶች

መዳረሻ ግቦች

የዳሰሳ ጥናት
ውጤት

የማጠቃለያ
እቅድ

አውደ-ጥናት 3

ሁኔታዎችን
ማደራጀት

የእቅድ
ትግበራ

ምስል 17
የድርጊት መርሃግብሮችን ለማዘጋጀት ‹ንድፍ ሃሳብን› መጠቀም
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6. ባለድርሻ አካላት ሁሉንም እርምጃዎች እኩል የእርምጃ 

ተግባራት ወዳላቸው ሦስት ምድቦች ይከፍላሉ፡፡ እነዚህ 

ሶስቱ ምድቦች በውስጣቸው የሚገኙትን የእርምጃዎችን 

አተገባበር «አፋጣኝ»፣ «አስፈላጊ» እና «ቢገኝ 

መልካም» ብለው በቅደም ተከተል አስቀምጠዋል፡፡

SystemQ ትንተና - የሁኔታዎች ተምሳሌታዊነት
በመጨረሻው ደረጃ፤ የተነሱትን የተግባር እርምጃዎች ቬስተርስ 

2012 በተባለ የስሜት ትንተና ማዕቀፍ በመጠቀም ተንትነናል፤ 

እንዲሁም እያንዳንዱ እርምጃ ሌላኛው እርምጃ ላይ የሚያሳድረውን 

ተፅዕኖ ለመለየት ማትሪክስ ሶፍትዌርን (SystemQ) ተጠቅመናል፡

፡ በተጨባጭ የእያንዳንዱ የተግባር እርምጃ በሌላው የተግባር 

እርምጃ ላይ ጠንካራ፣ ደካማ ወይም ምንም ቀጥተኛ ተጽእኖ ማሳደር 

አለማሳደሩን አነፃፅረናል፡፡ ይህ ‘ገባሪ’፣ ‘ለዘብተኛ’፣ ‘አሻሚ’ እና 

‘ማቋረጫ/አረጋጊ’ ስርዓቶችን ይፈጥራል (ምስል 20)፡፡ ለምሳሌ 

እርምጃ ሀ በእርምጃ ለ ምናልባትም በእርምጃ ሐ፣ መ፣ ወዘተ… 

ላይ ትልቅ ተፅዕኖ ካሳደረ እርምጃ ሀ ገባሪ/ንቁ ነው ማለት ነው፡

፡ እርምጃ ለ በእርምጃ ሀ ምናልባትም በእርምጃ ሐ እና መ ትልቅ 

ተፅዕኖ ውስጥ ከወደቀ ለዘብተኛ/ተሳታፊ እርምጃ ይሆናል ማለት 

ነው፡፡ እያንዳንዱን መለኪያ 1-ለ-1 በማወዳደር በመርሃግብሩ 

ረቂቅ እቅዶች ውስጥ ቁልፍ እርምጃዎችን ለይተን አውጥተናል፡

፡ በተጨማሪም በተግባራዊ እርምጃዎች መካከል የሚታይ ትስስር 

መፍጠር እንችላለን፡፡ የዚህ ተፅእኖ ማትሪክስ ትንተና የተግባር 

እርምጃዎችን በተለያዩ ሳጥኖች ውስጥ መመደብ (ምጥጥነ-ሳጥኖች፤ 

በሁሉም እርምጃዎች የንቁነት/ ለዘብተኛነት ዘዴዎች ይከፈላሉ) ሲሆን 

ይህም አንድን የተግባር እርምጃ በመውሰድ በሌሎች እርምጃዎችን 

የሚያሳድረውን ተፅዕኖ በማየት እርምጃው “ንቁ/ገባሪ” ወይም 

“ለዘብተኛ” መሆን አለመሆኑን ያሳየናል፡፡ እርምጃው “ንቁ/

ገባሪ” እና “ለዘብተኛ” ከሆነ “አሻሚ” እርምጃ ነው ማለት ነው፡

፡ በሥርዓት ውስጥ የአሻሚ እርምጃዎች ባህሪ ለመገመት አስቸጋሪ 

ሲሆን በማረጋጊያ ዞን ውስጥ (ንቁ ወይም ለዘብተኛ ያልሆነ) ያሉ 

እርምጃዎች ስርዓቱን ለማረጋጋት ይረዳሉ፡፡

 

የመጨረሻው ሁናቴ 
የዚህ የተግባር እርምጃዎች ተፅእኖ ማትሪክስ ትንተና ውጤት/

ዓላማ በጤፍ እሴት ሰንሰለት ውስጥ ችግር ተቋቋሚነትን እንዴት 

መገንባት እንደሚቻል ሁኔታዎችን ለመንደፍ ቀጥተኛ ድጋፍ 

ለመስጠት ነው፡፡ የድርጊት እርምጃዎች መተግበር መቻላቸውን 

እና ለስራቸው አስፈላጊ ስለመሆናቸው የባለድርሻ አካላትን ሃሳብ 

ማወቅ የድርጊት እርምጃዎች ትግበራን ተጨባጭነት እና ተገቢነት 

እንዲኖረው ያደርጋል፡፡ 

ምስል 18
፡፡ በስእሉ የሚታዩት ምልክቶች ሰማያዊ ጠንካራነትን, ቢጫ 
ድግግሞሽን, አረንጋዴ ፍጥነትን እና ቀይ ሀብትነትን ያሳያሉ

ምስል 19
በሁለተኛ አውደ ጥናት ወቅት ነጋዴዎች የድርጊት መርሃ ግብርን 
ሲገመግሙ



24 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

የተግባር እቅድ፡- የጤፍ አምራቾች ቡድን
 

ከዚህ በላይ በተገለጸው “የንድፈ-ሃሳብ” አሰራር ላይ በመመርኮዝ 

የጤፍ ገበሬዎች የድርቅ አደጋ ላይ ያላቸውን አቅም ለማዳበር 

የሚያስችሏቸውን እርምጃዎች ለይተዋል:: በጠቅላላው 11 

እርምጃዎች (ምስል 21) ተለይተዋል::

በ’ፍጥነት’ መተግበር ያለባቸው የተግባር እርምጃዎች
“በአስቸኳይ” መተግበር እና ሌሎች እርምጃዎች ላይ ተፅእኖ 

ከሚኖራቸዉ እርምጃዎች መካከል ዋነኛው እርምጃ «በአግሮ 

ኢኮሎጂ እና በአፈር ምርምር» ነው:: የጤፍ ገበሬዎች የምርምር 

ተቋማት የተሻሻሉ ዝርያዎችን በተለይም ድርቅን መቋቋም የሚችሉ 

ዝርያዎችን ማውጣት እንዳለባቸው ያምናሉ:: የኢትዮጵያ ግብርና 

ምርምር ኢንስቲትዩት እና ሌሎች በሃገር ውስጥም ሆነ በውጭ 

አገር የሚገኙ የምርምር ተቋማት ድንገተኛ አደጋ መቋቋም የሚችሉ 

የተሻሻሉ ዝርያዎች ማውጣት ላይ እና በሄክታር የጤፍ ምርታማነትን 

ለማሳደግ የሚያስችሉ መንገዶች ላይ የተጠናከረ ምርምር ያደርጋሉ:: 

‘የመንግስት ድጎማዎች’ አርሶአደሮች ‘የመስኖ ቴክኖሎጂዎችን’ 

በመገንባት ረገድ ለሚሰሩት ስራ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ 

ይታሰባል፡፡ ገበሬዎች በዝናብ ውሃ ብቻ በማምረት ላይ ጥገኛ 

እንዳይሆኑ ይፈልጋሉ:: 

Ambivalent

Passive

Active

Buffer

Direct passivity

Di
re

ct
 a

ct
iv

ity

Priority 3 = “nice to have”
Priority 2 = “important”
Priority 1 = “urgent”

Migration of skilled labour

Establish saving
culture among farmers

Credit services

Sustainable
farming systems

Farmer work collaborations
with the government

Skill training

Controlled
marketing system

Governmental subisidies for farming

Research on
agro-ecology and soils

Irrigation technologies

Producing multiplying basic seeds

ምስል 20
በ SystemQ. የተተነተነ ለጤፍ ምርት የትግበራ እቅድ፤ ነጠብጣብ መስመር የሚያሳየው የሁሉም እርምጃዎች ንቁነት እና ለዘብተኛነት ከማካይ 
ውጤት ነው፡፡ አራቱ የተለያዩ ሳጥኖች ንቁ፣ ለዘብተኛ፣ አሻሚ፣ እና ግሉል እርምጃዎችን ያመለክታሉ
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’አስፈላጊ’ የተግባር እርምጃዎች
 ከእርምጃዎች መካከል አስፈላጊ እና ሌሎች እርምጃዎች ላይ 

ተፅዕኖ የሚያሳድር እርምጃ የ “ክህሎት ስልጠና” ነው፡፡ አርሶ 

አደሮች ድርቅ እንዳይከሰት ለመቋቋም እና ዘላቂ የእርሻ አያያዝ 

ልምዶች እና ቴክኒኮችን በተመለከተ የእውቀት ውስንነት እንዳለ 

ይሰማቸዋል፡፡ ዘመናዊ የግብርና አሰራሮችን ተግባራዊ ለማድረግ 

ለገበሬዎች እውቀትን ለመስጠት ከግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎቶች 

የበለጠ ድጋፍ ይሰጣል፡፡ እንደ አስፈላጊ የሚታዩ ነገር ግን ሌሎች 

እርምጃዎች ላይ ተጽዕኖ የማያሳድሩ እርምጃዎች ’የግብይት ስርዓት 

ቁጥጥር’ እና ’ገበሬዎች ከመንግስት ጋር በትብብር መስራት’ 

ናቸው፡፡ የእነዚህ እርምጃዎች አላማ መንግስት ለአርሶአደሮች 

አገልግሎት አንዲሰጥ እና መሰረታዊ ድጋፍ ለገበሬዎች መሰጠቱን 

ማረጋገጥ ነው፡፡

 

ለመተግበር ’ቢኖሩ የሚመረጡ’ የተግባር እርምጃዎች
‘ቢኖር የሚመረጥ’ እና ተፅዕኖ ፈጣሪ የሆነ የተግባር እርምጃ 

አንድ እርምጃ ብቻ ሲሆን እሱም ’የብድር አገልግሎት’ ነው፡፡ ይህ 

የድርጊት እርምጃ የመስኖውን ቴክኖሎጂ በገንዘብ በቀጥታ ለመደገፍ 

እና የድርቅ አደጋን በተሻለ ለመቋቋም የተሻሻሉ ዝርያዎችን 

ለመግዛት ይደግፋል፡፡ በተጨማሪም ይህ እርምጃ ገበሬዎች የእርሻ 

ሥራቸውን እንዲያዘምኑ ሊረዳቸው ይችላል፡፡

በ ’መሀል ሰፋሪ’ ሳጥን ውስጥ የሚካተቱ የድርጊት 

እርምጃዎች
ከ 11 የተግባር እርምጃዎች መካከል አራቱ እርምጃዎች ገባሪ/ንቁ 

ወይም ለዘብተኛ አይደሉም፡፡ ለምሳሌ ’የግብይት ስርዓት ቁጥጥር’ 

እና ’ገበሬዎች ከመንግስት ጋር በትብብር መስራት’ እርምጃዎች 

መኖር ጠቃሚ ነው፡፡ የተቀሩት ሁለቱ እርምጃዎች ’ቢኖሩ 

የሚመረጡ’ እና ’የገበሬዎችን የቁጠባ ባህል ማዳበርን እና የተማረ 

የስውሀይል ስደት መቀነስን’ አላማ ያደረጉ ናቸው፡፡ የጤፍ ምርት 

ችግር ተቋቋሚነትን በመገንባት ሂደት ውስጥ ከላይ የተጠቀሱትን 

ሁሉንም እርምጃዎች ከግምት ውስጥ ማስገባት ጠቃሚ ነው፡፡

የተቋቋሚነት ግምገማ እና ውጤት መሰረት ያደረጉ 

የተግባር እርምጃዎች ትስስር
’ንቁ’ እና ’አስቸኳይ’ ተብለው የተለዩ እርምጃዎች በችግር 

ተቋቋሚነት ግምገማ ወቅት እንደ ደካማ ወይም እጥረት ተወስደው 

የነበሩ ናቸው፡፡ በተለይም አርሶአደሮች ውሃ ማቆር ቴክኖሎጂን 

የመተግበር እና ቶሎ የሚደርሱ ምርጥ ዘሮችን መጠቀም ላይ 

ደካማ መሆን እንደ ምሳሌ ሊወሰዱ ይችላሉ፡፡ የተሸሻለ የብድር 

አገልግሎት እና የሰለጠኑ ገበሬዎች ቀጣይነት ያለው የማሳ አያያዝ 

ልምድን ለማሻሻል በሚደረገው ሂደት ውስጥ ሊረዱን ይችላሉ፡

፡ ለመደምደም ያህል የተቋቋሚነት ግምገማ እና እንዲወሰዱ 

የተጠየቁ የተግባር እርምጃዎች በሚገባ ይጣጣማሉ፡፡ ይሁን እንጂ 

በርካታ እርምጃዎች የኢትዮጵያ መንግስት ጣልቃ ገብነት እና 

የተለያዩ ዘርፎች ተሳትፎ እና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል፡፡ የገንዘብ 

ወይም የንብረት አቅርቦትን ውስንነት ከግምት ውስጥ በማስገባት 

በርካታ እርምጃዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ መተግበር አስቸጋሪ ሊሆን 

ይችላል፡፡ 
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ድርቅ ቦሰትን ጎድቷል (ሚያዝያ 2017ዓ.ም. እ.ኤ.አ.)



26 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

እና ‹ምርቶችን ማስተዋወቅ› ናቸው፡፡ እንጄራ ጋጋሪዎች በማሽኖች 

የታገዘ የእንጄራ ቅንብር ሂደት ውስንነት ተግዳሮት ሆኖባቸዋል፡፡ 

ይህ ደግሞ የእንጄራ ጥራት መዋዠቅን ያስከትላል፡፡ በተመሳሳይም 

ነጋዴዎች፣ ባለወፍጮዎች እና ማይክሮ እንጄራ ጋጋሪዎች አሸዋ 

ያለበት ንፁህ ያልሆነ ጤፍ ለስራቸው እንቅፋት ሆኖባቸዋል፡፡ 

ምርምር በማድረግ የጤፍ ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂዎችን ማውጣት 

የእንጀራ ጥራትን ለማሻሻል ይረዳል፡፡ ከፍተኛ የጥራት ደረጃ 

ያለው እንጀራ በበኩሉ የጥራት ደረጃውን የጠበቀ የጤፍ ምርቶችን 

ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚዎችን ይፈጥራል፡፡  

’አስፈላጊ’ የተግባር እርምጃዎች
ለነጋዴዎች እና ለባለወፍጮዎች ከእርምጃዎች መካከል አስፈላጊ 

እና ሌሎች እርምጃዎች ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድር እርምጃ የ›ቀጣይነት 

ያለው የንግድ ስራ አመራር ልምምዶች› ሲሆን ለማይክሮ እንጄራ 

ጋጋሪዎች ደግሞ ’የቁጠባ ባህልን ማዳበር’ ነው፡፡ ሁለቱም ባለድርሻ 

አካላት ኢንቨስትመንት በደንብ ለማቀድ እና የዋጋ ንረትን ለመቋቋም 

የቢዝነስ ስራዎች አያያዝን ማሻሻል ጠቃሚ ነው ብለው ያምናሉ፡፡ 

የተግባር እቅድ፡- የጤፍ አቀናባሪዎች ቡድን

በጥናታችን ውስጥ የነጋዴዎችን እና የባለወፍጮዎችን 

ተቋቋሚነት ለማሻሻል የሚያስችሉ እርምጃዎችን ለመለየት 

በአንድ ቡድን አዋቅረናቸዋል፡፡ ነጋዴዎች እና ባለወፍጮዎች 

በድምሩ 7 የተግባር እርምጃዎችን ሲለዩ (ምስል 22) እንዲሁም 

እንጄራ ጋጋሪዎች በበኩላቸው ለድርቅ አደጋ የተሻለ ተቋቋሚነት 

እንዲኖራቸው የሚረዱዋቸውን 16 የተግባር እርምጃዎችን (ምስል 

23) ለይተዋል፡፡ ይሁን እንጂ የታቀዱት እርምጃዎች በተደጋጋሚ 

በድርቅ አደጋ ምክንያት ለሚደርሱ ችግሮች የመቋቋም ብቃትን 

በተዘዋዋሪ ለመገንባት የሚረዱ ብቻ ናቸው፡፡ በዋናነትም እነዚህ 

እርምጃዎች ነጋዴዎችን፣ ባለወፍጮዎችን እና በማይክሮ የተደራጁ 

እንጄራ ጋጋሪዎችን የዋጋ ጭማሪን ተቋቁሞ ተወዳዳሪ እና አትራፊ 

የሚሆኑበት ጥንካሬ እንዲያገኙ የሚረዱ ናቸው፡፡

በ’ፍጥነት’ መተግበር ያለባቸው የተግባር እርምጃዎች
ለማይክሮ እንጄራ ጋጋሪዎች «በአስቸኳይ» መተግበር ያለበት 

እና ሌሎች እርምጃዎች ላይ ተፅእኖ ከሚኖራቸዉ እርምጃዎች 

መካከል ዋነኛ እርምጃዎች ‹በጤፍ ማቀነባበር ላይ ምርምር ማድረግ› 

Ambivalent

Passive

Active

Buffer

Direct passivity

Di
re

ct
 a

ct
iv

ity

Priority 3 = “nice to have”
Priority 2 = “important”
Priority 1 = “urgent”

Provision of incentives to farmers
who produce high quality of tef

Import of quality
material tools

Sustainable business management
practices with own resources

Local production of electric
wires/machineries

Acquiring quality
electric devices

Improving communication
with government

Replacing
machines
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በ SystemQ. የተተነተነ ለነጋዴዎች እና ለባለወፍጮዎች የትግበራ እቅድ፤ ነጠብጣብ መስመር የሚያሳየው የሁሉም እርምጃዎች ንቁነት እና 
ለዘብተኛነት ከማካይ ውጤት ነው፡፡ አራቱ የተለያዩ ሳጥኖች ንቁ፣ ለዘብተኛ፣ አሻሚ፣ እና ግሉል እርምጃዎችን ያመለክታሉ 
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በ’መሀል ሰፋሪ’ ሳጥን ውስጥ የሚካተቱ የድርጊት 

እርምጃዎች
ከተለዩ የተግባር እርምጃዎች መካከል ሁለቱ እርምጃዎች 

አስቸኳይ ቢሆኑም ገባሪ/ንቁ ወይም ለዘብተኛ አይደሉም፡፡ 

እነዚህም እርምጃዎች ለነጋዴዎቸ እና ለባለወፍጮዎች ’ከመንግስት 

ጋር ያላቸዉን ግኑኝነት ማጠናከር’ እና ለማይክሮ እንጄራ ጋጋሪዎች 

ደግሞ ’የቤተሰብ የንግድ ሞዴሎችን ማጠናከር’ ናቸው፡፡ 

ከመንግስት ጋር የተሻለ ግንኙነት ሲባል አነስተኛ የስራ ፈጠራዎችን 

ወደ ህጋዊ ማዕቀፍ ማስገባትን ያካትታል፡፡

የተቋቋሚነት ግምገማ እና ውጤት መሰረት ያደረጉ 

የተግባር እርምጃዎች ትስስር
በጤፍ ማቀነባበር ሥራ ሂደት ውስጥ ያሉ ባለድርሻ አካላት 

አላማ በዋናነት የእነሱን የንግድ እንቅስቃሴዎች ዘመናዊ ለማድረግ 

ነው:: የወፍጮ ማሽነሪዎች እና የእንጄራ መጋገሪያ መሣሪያዎች የላቀ 

ውጤታማነት የሥራቸውን ጥራት እና መጠን ለመጨመር ይረዳል፡

፡ ዝቅተኛ የጥራት ደረጃዎች የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለማስፋፋት 

ከፍተኛ እንቅፋት ሆኖ ይታያል፡፡ ለምሳሌ ጤፍ በአብዛኛው ከ5-

10% የአሸዋ መጠን ይኖረዋል፡፡ ስለሆነም ዘመናዊ የማቀነባበሪያ 

መሳሪያዎች ከፍተኛ የጥራት ደረጃዎችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል፡፡ 

የላቀ የጥራት ደረጃዎች ለንግድ ሥራቸው ትርፋማነት ያደርጋቸው 

እና በተዘዋዋሪም ድርቅን ለመቋቋም የሚያስችል ከፍተኛ ሁኔታን 

ይፈጥራሉ፡፡ የጤፍ አቀናባሪ ባለድርሻ አካላት በአገልግሎታቸው 

ውስጥ የችግርን ተቋቋሚነት መገንባትን የተረዱበት መንገድ ይህ 

ነው፡፡

ከፍተኛ ትርፍ ለማግኘት ከትምህርት ተቋማት እና ከመንግስት 

አካላት ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶች አግባብነት ያለው ዕውቀት እና 

የንግድ ስራዎቻቸው ዘመናዊ ለማድረግ የሚያገለግል የገንዘብ 

ምንጮችን ለማግኘት ያስችላቸዋል ተብሎ ይታመናል:: ይሁን 

እንጂ የብድር አገልግሎት አቅርቦት አለመኖር እና አብዛኛውን 

ጊዜ መደበኛ ባልሆነ የሞያ ዘርፍ ውስጥ ስለሚገኙ የውጭ ብድርን 

ለማግኘት ለእነዚህ ባለጉዳዮች/ባለድርሻ አካላት ችግር ሆኗል::

Ambivalent

Passive

Active

Buffer

Direct passivity

Di
re

ct
 a

ct
iv

ity

Priority 3 = “nice to have”
Priority 2 = “important”
Priority 1 = “urgent”

Access to credits

Change electric wire/
transformers/poles

Innovation in tef processing

Sharing of knowledge

Clean materials
for enjera production

Quality of enjera

Use of firewood

Use of clean tef

Develop saving culture

Power saving devices

Use of low cost inputs

Research
in processing

Application of modern
processing ways of tef

Family businesses

Promotion activities
of enjera processing

Waste reduction
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በ SystemQ. የተተነተነ ለእንጀራ ጋጋሪዎች የትግበራ እቅድ፤ ነጠብጣብ መስመር የሚያሳየው የሁሉም እርምጃዎች ንቁነት እና ለዘብተኛነት 
ከማካይ ውጤት ነው፡፡ አራቱ የተለያዩ ሳጥኖች ንቁ፣ ለዘብተኛ፣ አሻሚ፣ እና ግሉል እርምጃዎችን ያመለክታሉ 



28 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

የተግባር እቅድ፡- የጤፍ ፖሊሲ ቡድን
 

በጥናቱ ከተካተቱ ባለድርሻ አካላት ውስጥ ከመንግስት ተቋማት 

እና የሸማቾች/ ተጠቃሚዎች ተወካዮች ይገኙበታል:: እነዚህ 

ባለድርሻ አካላት የድርቅ ችግር ተቋቋሚነትን በመጨመር የጤፍ 

እሴት ሰንሰለትን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተገቢ እርምጃዎችን 

ለመለየት የ’ፖሊሲ ቡድን’ ሆነው ተዋቅረዋል፡፡ በዚህም በድምሩ 

18 የተግባር እርምጃዎች ተለይተዋል (ምስል 24)፡፡

በ’ፍጥነት’ መተግበር ያለባቸው የተግባር እርምጃዎች
በ”አስቸኳይ” ተግባራዊ መሆን ያለበት እና ሌሎች እርምጃዎች 

ላይ ተፅእኖ የሚኖረው እርምጃ “ውጥረት ተቋቁመው ከፍተኛ 

ምርት የሚሰጡ ዝርያዎች” ብቻ ነው:: የፖሊሲ ቡድን አባላት 

የጤፍን ምርታማነት መጨመር በተለይም በድርቅ ወቅት ጊዜ 

የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ብለው ያስባሉ፡፡ በ2016 እ.ኤ.አ. 

በድርቅ የተጎዱ የቦሰት ገበሬዎች 2.9 ኩንታል በሄክታር ሲያገኙ 

በአንፃሩ የድርቅ ተፅዕኖ ያላገኛቸው የአደአ ገበሬዎች 12.3 ኩንታል 

በሄክታር አግኝተዋል፡፡ ይህ ልዩነት የመጣው የድርቅ ተጋላጭነት 

ደረጃቸው፣ የአፈሩ አይነት፣ የማሳ አያያዛቸው ስለሚለያይ ነው፡፡ 

የድርቅ ውጥረትን ተቋቁሞ ማምረት መቻልን ማረጋገጥ እንደ ምግብ 

ዋስትና እና ከድርቅ አካባቢዎች የመሰደድን መሰል ጫናዎችን 

ይቀንሳል፡፡ ተፅዕኖ ፈጣሪም ሆነ ለዘብተኛ ያልሆኑ ነገር ግን የድርቅ 

አደጋ ተቋቋሚነትን ለመገንባት ጠቃሚ ከሆኑ እርምጃዎች መካከል 

’የገንዘብ አቅም’፣ ’ለግብርና የመስኖ ቴክኖሎጂ’ እና ’ዘመናዊ 

የግብርና መሳሪያዎች’ ይገኙበታል፡፡ እነዚህ ሁሉ እርምጃዎች 

በድርቅ ወቅት ለጤፍ ማምረቻ ጠቃሚ ናቸው፡፡ አስቸኳይ የሆነ ነገር 

ግን በሌሎች እርምጃዎች ላይ ተፅዕኖ የማያሳድር እርምጃ ’የማከማቻ 

ቦታ’ አቅርቦት ነው፡፡ የጤፍ እህል ለማከማቸት የተሻሻለ የመጋዘን 

አቅርቦቶች በድርቅ ወቅት የምርት ኪሳራውን ለማካካስ ይረዳል፡፡  

Ambivalent

Passive

Active

Buffer

Direct passivity

Di
re

ct
 a

ct
iv

ity

Priority 3 = “nice to have”
Priority 2 = “important”
Priority 1 = “urgent”

Road networks

Improve market access

Improve access to
market information

Sustainable use of
water and power supplyUse of alternative technologies

for water and power supply

Adequate shops
and market places

Credit services and
insurance products

Access to inputs

Distribution of inputs

Quality standards

Production
capacity of inputs

Financial resources

Irrigation technologies
for agriculture

Mechanisation
of agriculture

Facilities (e.g. storage)

Stress resistant
high yielding varieties

Early-warning systems
for agriculture

Skilled
labour
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በ SystemQ. የተተነተነ ለፖሊሲ ቡድን የትግበራ እቅድ፤ ነጠብጣብ መስመር የሚያሳየው የሁሉም እርምጃዎች ንቁነት እና ለዘብተኛነት ከማካይ 
ውጤት ነው፡፡ አራቱ የተለያዩ ሳጥኖች ንቁ፣ ለዘብተኛ፣ አሻሚ፣ እና ግሉል እርምጃዎችን ያመለክታሉ
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’አስፈላጊ’ የተግባር እርምጃዎች
’አስፈላጊ’ እና ሌሎች እርምጃዎች ላይ ተፅዕኖዎችን የሚያሳድር 

እርምጃ ’የብድር አገልግሎቶች እና የምርቶች ኢንሹራንስ’ ብቻ 

ነው፡፡ ይህ እርምጃ በጤፍ እሴት ሰንሰለቱ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም 

ተግባራት ይደግፋል፡፡ የብድር እና የኢንሹራንስ አገልግሎቶችን 

ማግኘት በኢትዮጵያ ውስጥ የተገደበ ነው፡፡ በብዙ ምክንያቶች 

የብድር ወይም የኢንሹራንስ አገልግሎት የለም ማለት ይቻላል፡

፡ የእነዚህ አገልግሎቶች አለመኖር ለሁሉም የጤፍ እሴት ሰንሰለቱ 

ባለድርሻ አካላት ስራዎቻቸው ላይ ኢንቬስት ለማድረግ አስቸጋሪ 

ያደርገዋል፡፡ በተለይም የጤፍ አቀናባሪዎች ተመጣጣኝ የገንዘብ 

አቅርቦቶችን ለማግኘት ይፈልጉ ነበር፡፡ ይህም አፋጣኝ ፍላጎት 

የሆነውን የጤፍ ማቀነባበሪያ ሥራዎችን ዘመናዊ ለማድረግ 

አስፈላጊ ነው፡፡ የተሻሻሉ እና ጥራት ያላቸው የጤፍ ምርቶች 

የገበያ ተደራሽነታቸው እና ተወዳዳሪነታቸው ይሻሻላል ወይም 

ይጨምራል፡፡ በተጨማሪም በቂ የገንዘብ አቅርቦት መኖሩ ባለድርሻ 

አካላት የውሃ እና የኃይል አቅርቦትን ለማረጋገጥ ተለዋጭ እና ዘላቂ 

ሀብቶች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ያስችላቸዋል፡፡ 

ለመተግበር ’ቢኖሩ የሚመረጡ’ የተግባር እርምጃዎች
’ቢኖር የሚመረጥ’ እና ሌሎች እርምጃዎች ላይ ተፅዕኖዎችን 

የሚያሳድር እርምጃ አንድ ብቻ ሲሆን እሱም ’ምቹ የሆነ ሱቅ እና 

የገበያ ቦታ’ ነው፡፡ ይህ እርምጃ በቀጥታ የጤፍ ስርጭቱን ያግዛል፡

፡ በአሁን ጊዜ የጤፍ ምርት በብዛት የሚገኘው በአካባቢ ገበያ እና 

በአነስተኛ ሱቆች ውስጥ ነው፡፡ የጤፍ ችርቻሮ ግብይት ስርዓት 

በኢትዮጵያ የለም ለማለት ያስደፍራል፡፡ እንደነዚህ ያሉት ሱቆች 

የጤፍ ምርቶችን በተገቢው ቦታ እንዲቀመጡ ያስችላቸዋል፡፡ ይህ 

የተግባር እርምጃ የድርቅ አደጋን ከመቀነስ ጋር በቀጥታ አይያያዝም 

ነገር ግን የጤፍ እሴት ሰንሰለት ውስጥ የሚገኙ የባለድርሻ አካላትን 

የፋይናንስ ጥንካሬ ለማሳደግ ’ቢኖር የሚመረጥ’ እርምጃ ሊወሰድ 

ይችላል፡፡

በ’መሀል ሰፋሪ’ ሳጥን ውስጥ የሚካተቱ የድርጊት 

እርምጃዎች
ከተለዩ 18 የተግባር እርምጃዎች መካከል ስድስቱ እርምጃዎች 

ገባሪ/ንቁ እንዲሁም ለዘብተኛ አይደሉም፡፡ እነዚህ እርምጃዎች 

አስፈላጊ ቢሆኑም ብቻቸውን መቆም ይችላሉ እንዲሁም ሌሎች 

እርምጃዎችን አዎንታዊ ወይም አሉታዊ በሆነ መልኩ አይነኩም፡

፡ ለምሳሌ ‘የድንገተኛ አደጋ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት’ እና 

‘የሠለጠነ የሰው ኃይል’ በቀጥታ ሌሎች እርምጃዎች ላይ ተፅዕኖ 

ባያደርሱም በጤፍ እሴት ሰንሰለት ውስጥ የመቋቋም አቅም መገንባት 

ሂደት ውስጥ አስፈላጊ ስለሆኑ በፍጥነት ማሻሻል ተገቢ ነው፡፡ ስለ 

ድርቅ አደጋ የበለጠ መረጃ ያላቸው ባለድርሻ አካላት በድርቅ ወቅት 

የሚከሰተውን ተፅዕኖ የበለጠ በተሻለ መንገድ ለመቋቋም ይችላሉ፡፡  

የተቋቋሚነት ግምገማ እና ውጤት መሰረት ያደረጉ 

የተግባር እርምጃዎች ትስስር 
በፖሊሲው ቡድን ውስጥ ያሉ ባለድርሻ አካላት በተቋቋሚነት 

ችሎታ ግምገማዎች ወቅት ከተገለጹ እጥረቶች ጋር የሚጣጣሙ 

እርምጃዎችን አቅርበዋል:: የሚከተሉት የተግባር እርምጃዎች 

ማለትም ድርቅን የሚቋቋሙ ዝርያዎች እና የብድር እና የኢንሹራንስ 

አገልግሎቶች መኖር የጤፍ እሴት ሰንሰለቱን ያዘምኑታል ተብሎ 

ይጠበቃል፡፡ ይሁን እንጂ እነዚህ ሁለቱም እርምጃዎች የውጭ 

ክትትል ይፈልጋሉ እና ባለድርሻ አካላት በራሳቸው ማቅረብ 

አይችሉም፡፡ በተመሣሣይ ሁኔታ ሌሎች በርካታ እርምጃዎችን 

ተግባራዊ ለማድረግ ዓለም አቀፍ እና መንግስታዊ እርዳታን 

ይጠይቃል፡፡ የውጭ ድጋፍ ከተገኘ የሚተገበሩ ተፅዕኖ ፈጣሪ 

እርምጃዎች የንግዱን ዘርፍ ዘለቄታ ያለው እንዲሆን እና የጤፍ 

ምርት በበቂ ሁኔታ እንዲገኝ ያስችላሉ፡፡ በመጨረሻም በጤፍ 

እሴት ሰንሰለት ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የድርቅ 

አደጋን በተሻለ ሁኔታ ለመቋቋም እንደሚችሉ ይጠበቃል፡፡



30 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

የድርጊት መርሀ-ግብር አተገባበር ስትራተጂዎች

በሰኔ ወር 2018 ዓ.ም. እ.ኤ.አ. በተካሄደው የመጨረሻው አውደ 

ጥናት ከተሳታፊዎቻችን ጋር የእርምጃ እቅዶች አተገባበር ስትራቴጂ 

ላይ ተወያይተናል (ስእል 25):: የታቀደን የድርጊት እርምጃን 

ተግባራዊ በማድረግ ሂደት ውስጥ የሚከተሉት ገፅታዎች ከግምት 

ውስጥ እንዲገቡ ድምዳሜ ላይ ተደርስዋል፡፡ 

• ቁልፍ እርምጃዎች:- በመጨረሻው ውይይት ወቅት የጤፍ 

ምርትን ችግር ተቋቋሚነት ለመጨመር የመስኖ ቴክኖሎጂዎች 

እና ጫናዎችን ተቋቁሞ ጥሩ ምርት የሚሰጥ ዝርያን መጠቀም፣ 

አዳዲስ የጤፍ ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጂዎችን ማግኘት (የመፍጫ 

እና መጋገሪያ) እና ስለ ድርቅ አደጋ ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ 

ማስጨበጥ ቅድሚያ የተሰጣቸው የተግባር እርምጃዎች ናቸው፡፡ 

• የአፈፃፀም ኃላፊነቶች:- እነዚህን ቁልፍ እርምጃዎች ለመተግበር 

ባለድርሻ አካላትን እርምጃዎች በማውጣት እና በመተግበር ረገድ 

ተሳታፊ እንዲሆኑ በማድረግ ሁሉን አቀፍ አካሄድን ይጠይቃል:: 

ባለድርሻ አካላት ለተለዩ የተግባር እርምጃዎች ትግበራዎች ልዩ 

ልዩ አጋሮች እንደሚያስፈልጉ ያምናሉ:: ከላይ ወደ ታች እና 

መንግሥት መር የሆነ አካሄድ ሊተገበር የማይችል ስለሆነ በምትኩ 

የመንግስት ሚና በግል ሴክተር ባሉ ባለድርሻ አካላት መካከል 

ግንኙነቶችን ማመቻቸት ነው፡፡ በባለድርሻ አካላት መካከል 

ውይይት አለመኖር (ንግግር፣ ልውውጥ፣ ወዘተ…) በጤፍ እሴት 

ሰንሰለት ውስጥ ተግዳሮት ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

• ሀብቶች:- የገንዘብ አቅርቦት፣ የቴክኖሎጂ እና የዕውቀት/ግንዛቤ 

እጥረት የተግባር እርምጃዎች ላይ ተፅዕኖ የሚያሳድሩ እንቅፋቶች 

ተደርገው ይወሰዳሉ፡፡ ይህም የሚያመላክተው ባለድርሻ አካላት 

እርምጃዎችን ተግባራዊ ለማድረግ የገንዘብ የውጭ ድጋፍን፣ 

አጋሮችን እና የመንግስት እርዳታን እንደሚሹ ነው፡፡ ይሁን 

እንጂ ባለድርሻ አካላቱ የተግባር እርምጃዎችን የማውጣት 

እና የመተግበር ባለቤትነት መብት እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ፡

፡ በሕዝብ እና በግል ድርጅቶች መካከል የሚኖሩ ሽርክናዎች 

ከሃብት እጥረት እና ባለቤትነት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን 

ለማሸነፍ የሚረዱ መንገዶችን ሊያቀርቡ ይችላሉ፡፡ 

 

ምስል 25
የጤፍ እሴት ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት ተቋቋሚነትን ለመገንባት የስትራቴጂዎችን አፈፃፀም በተመለከተ 
ውይይት ሲያደርጉ
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የተማርናቸው ቁልፍ ትምህርቶች

በዚህ ሁሉን አቀፍ ጥናት (ምስል 26) የተማማርናቸው ቁልፍ 

ትምህርቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

• ድርቅ ተቋቋሚነት: - በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ያሉ የጤፍ እሴት 

ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት ከተደጋጋሚነቱ፣ ፍጥነቱ እና ካላቸው 

ሀብት አንፃር ሲታይ ድርቅ የመቋቋም ጥንካሬ አላቸው፡፡ ይህም 

ማለት ባለድርሻ አካላት በዋነኝነት ትኩረት የሚያደርጉት ድርቅን 

በማስወገድ ላይ ሲሆን የድርቁን ተፅዕኖ ለመቀነስ፣ ከድርቅ 

ክስተቶች ለማገገም እና ከክስተቶች ለመማር ያላቸው ችሎታዎች 

ውስን ናቸው፡፡ 

• የባለድርሻ አካላት ተቋቋሚነትን የሚወስኑ ምክንያቶች:- ዕውቀት 

እና የገንዘብ አቅም በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ውስጥ 

የባለድርሻ አካላትን ተቋቋሚነት የሚወስኑ ነገሮች ናቸው:: 

ለምሳሌ የግብአት አቅርቦት ሁሌም አለ ነገር ግን ባለድርሻ 

አካላት ግብአቶችን ለመግዛት ይከብዳቸዋል፡፡ ከሁሉም ለየት 

የሚለው ነገር የብድር አቅርቦት ነው፡፡ ሁሉም ባለድርሻ አካላት 

ተስማሚ የብድር አቅርቦት እና ሌሎች የፋይናንስ ድጋፎችን 

በትክክል ለማግኘት አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉባቸው፡፡ 

• እንቅስቃሴዎችን ዘመናዊ ማድረግ:- በጤፍ እሴት ሰንሰለት 

ውስጥ የሚከናወኑትን ሁሉም ተግባራት በድርቅ ላይ ያላቸውን 

ተቋቋሚነት ለመጨመር አሰራራቸውን ዘመናዊ ማድረግ 

ያስፈልገናል፡፡ ዘመናዊው የግብርና እና የጤፍ ማቀነባበሪያ 

መሣሪያዎች እጥረት መኖር ባለድርሻ አካላት ከፍተኛ 

ምርታማነትን እንዳያስመዘግቡ ያደርጋቸዋል፡፡ 

• ተቋቋሚነትን በመገንባት ሂደት ውስጥ ውጫዊ ጥገኝነት: የባለድርሻ 

አካላት ደካማ ጎኖቻቸውን እና ችግሮቻቸውን ጠንቅቀው 

ስለሚያውቁ እነሱን ለመቅረፍ የሚያስችሉ እርምጃዎችን 

አስቀምጠዋል:: ሆኖም ግን ችግር ተቋቋሚነታቸውን በራሳቸው 

መጨመር እንደሚችሉ አይታያቸውም፡፡ ይልቁንም ባለድርሻ 

አካላት ከመንግስት፣ መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት እና ከአለም 

አቀፍ የልማት ኤጀንሲዎች በስራቸው ውስጥ ችግር ተቋቋሚነትን 

መገንባት የሚያስችላቸውን የውጭ እርዳታ እንደሚያገኙ 

ይጠበቃሉ፡፡ 

• በጤፍ እሴት ሰንሰለቱ ውስጥ ባሉ ባለድርሻ አካላት መካከል 

ያለው ትስስር:- በጤፍ እሴት ሰንሰለት ውስጥ በአንድ ዘርፍ 

የተሰማሩ የባለድርሻ አካላት በሌሎች ዘርፍ ከተሰማሩት የባለድርሻ 

አካላት ጋር ብዙም ትስስር የላቸውም:: ይሁን እንጂ ከተለያዩ 

ባለድርሻ አካላት ጋር ችግር የመቋቋም ችሎታን ለመማማር እና 

ለማሻሻል ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው፡፡ 

ምስል 26
በዘርፈ ብዙ ሞያ ሂደት ውስጥ የተሳተፉ ባለድርሻዎች



32 በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት ችግር ተቋቋሚነት

የወደፊት የትኩረት አቅጣጫ
 

በጥናታችን ላይ በመመርኮዝ የሚከተሉትን የትኩረት አቅጣጫዎች 

አስቀምጠናል፡፡

• ብሔራዊ የጤፍ ስትራቴጂ:- በኢትዮጵያ የጤፍ እሴት ሰንሰለት 

ውስጥ የባለድርሻ አካላት አቅም ማጎልበትን ለማጠናከር የእሴት 

ሰንሰለቱን በማዘመን በኩል ሁሉንም የባለድርሻ አካላት ያካተተ 

ውይይት ማድረግ ወሳኝ እርምጃ ነው፡፡ ባለድርሻዎች እንደ 

ኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት (EIAR) ባሉ አገር 

በቀል ተቋማት ድጋፍ ራሳቸውን ማደራጀት ይችላሉ፡፡ ይሁን 

እንጂ የግብርና ሚኒስተር የመሪነቱን ድርሻ በመውሰድ እናም 

ሌሎች ተቋማዊ አጋሮችን እና ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ 

የተለያዩ ተግባራት ማከናወን ይችላል፡፡ መንግሥት የጤፍ 

ግብአቶችን እና የውጭ ንግድን በማጎልበት ረገድ ጠንካራ 

ሚና ስለሚጫወት በግንባር ቀደምነት የጤፍ ምርት እሴት 

ሰንሰለት ውስጥ ለሚገኙ ባለድርሻ አካላት የወደፊት ራዕይ 

በማቅረብ ከተሳተፈ የትኩረት አቅጣጫዎቹ ከፍተኛ ተፈጻሚነት 

ሊያገኙ ይችላሉ፡፡ ለእንዲህ ዓይነቱ ውይይት ወይም ምክክር 

ተመጣጣኝ የኃይል ሚዛን ለማስጠበቅ እና ማነቆዎችን ለማስቀረት 

በ»ገለልተኛ» አካል ድጋፍ ሊሰጠው ይገባል፡፡ ሳይንስ ሂደቱን 

በማዋቀር፣ ተገቢ የሆኑ የግንኙነት ቴክኒኮችን በማቅረብ፣ እና 

በሳይንስ ላይ የተመረኮዙ ፍሬያማ የሂደት አማራጮችን በመደገፍ 

ጉልህ ሚና ሊጫወት ይችላል፡፡ 

• ጤፍ ወደ ውጭ የመላክ እገዳ:- በጥናታችን መሠረት በአሁኑ 

ሰዓት በኢትዮጵያ በጤፍ-ነክ ምርቶች ተወዳጅነት ምክንያት 

የጤፍ ዋጋ በአገር ውስጥ እየጨመረ በመምጣቱ ምርቱን ወደ 

ውጭ መላኩን አንቀበልም፡፡ የታገደውን እገዳ ያለ ጎንዮሽ 

እርምጃዎች መሻር ከፍተኛ መጠን ያለው ጤፍ ወደ ውጪ 

እንዲወጣ ያደርጋል፡፡ ጤፍ በሚሊየን ለሚቆጠሩ አነስተኛ 

አርሶአደሮች የምግብ ዋስትናን በማስጠበቅ ረገድ ወሳኝ ሚና 

ስለሚጫወት የግብርና ሥራዎችን መቀየር/ማዘመን ላይ ከሁሉም 

የእሴት ሰንሰለት ባለድርሻ አካላት ጋር አግባብ ያለው ምክክር 

መደረግ ይኖርበታል፡፡ 

• አጋርነት:- በጥናታችን ውስጥ የተሳተፉ ባለድርሻዎች በፕሮጀክቱ 

ወቅት የእነርሱ ተሳትፎ በሚገባ አውቀዋል፡፡ ከአካባቢ 

ባለድርሻዎች ጋር የጋራ ፕሮጀክት ትብብርን ለመገንባት የሁሉም 

የፕሮጀክቱ ተሳታፊ አጋሮች ሙሉ እውቅናን ይጠይቃል፡፡ 

የፕሮጀክት ውሳኔዎች በጋራ እና በመግባባት መቀበል ያስፈልጋል፡

፡ ዓለም አቀፋዊ ማህበረሰቦች/ድርጅቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስት 

ለማድረግ እያሳዩት ያሉት አነስተኛ ፍላጎት ወደ ንቁ ተሳትፎ 

እንዲያድግ ተባባሪ አጋር ድርጅቶች ለየአካባቢው ባለድርሻ 

አካላት ፍላጎቶች ልዩ ትኩረት መስጠት አለባቸው፡፡ 

• ተጨማሪ ጥናት:- በጤፍ እሴት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ባለድርሻ 

አካላት የድርቅ ተቋቋሚነትን ለመገንባት ሂደት ውስጥ ሊያጋጥሙ 

የሚችሉ እንቅፋቶች በዝርዝር እንዲታዩ እንመክራለን:: 

በተጨማሪም የጤፍ እሴት ሰንሰለት ጤፍን ከምግብ ዋስትና 

ሰብልነት ቀስ በቀስ ወደ ገንዘብ ማግኛ ሰብልነት እንዴት መቀየር 

እንደሚቻል ለመመርመር መነሻ ጉዳይ ያስቀምጣል::
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