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የኢኩየተር  ኢኒሽቲቭ ልምዶች 
የኢኩየተር ኢኒሽቲቭ በአለማችን ዙሪያ ከሚገኙ የተለያዩ ማህበረሰብ አካላት ጋር  በመሆን ለህብረተሰቡ እና ለአካባቢ ትፈጥሮ ዘለቄታዊ መፍትሄ ሊሆን የሚችል  
የልማት ስራ በመስራት ላይ ይገኛ፡፡   ይህንንም እውነታ ውስን የሆኑ የጥናት ህትመት ውጤቶች ይህን ታሪክ በማተት ያረጋገጡ ሲሆን እነዚህ ተሳትፎዎች እንዴት 
ተከናወኑ ምንስ ውጤት እንደ አስመዘገቡና የውጤታቸው ጥልቀትና ስፋት ምን እንደሚመስል እንዴትስ ከጊዜ ብዛት በኋላ ተሳትፎዎቹ እየተዳከሙ የሄዱት ? የሚሉቱን 
ጥያቄዎች የዳሰሰ ቢሆንም አሁንም ድረስ እንደነዚህ አይነት የማህበረሰብ ክፍሎች እንደዚህ አይነቱ ተግባራት አነስተኛ በሆነ መልኩም ቢሆንም ቀጥተኛ ተሳታፊ 
እያደረጉ እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ያወሱናል፡፡ 

 በዚህም መሰረት ኢኮተሪያል ኢኒሽቲቭ 10ኛ አመት ባዓሉን ሲዘክር ዋና አላማዎች አድርጎ የተነሳው እነዚህን ክፍተቶች መሙላት ሲሆን ከዚህ በመቀጠል የተካሄደው 
ውስን ጥናት የኢኮተሪያል ኢኒሽቲቭ ሽልማት አሸናፊ በመሆን ለስኬት የበቁትን ምርጥ ተሞክሮዎች የአካባቢ ጥበቃና ለዘለቄታዊ የኑሮ መሻሻልን (የገቢ ምንጭ) መሰረት 
የሆኑትን ስራዎችን ጎልቶ በማሳየት ነው፡፡ እንደዚ አይነት አውንታዊ የማህረሰቡ የሀሳብ መሸርሸር (ክርክር) ማድረግና ለፖሊስ ቀረጻ ከፍተኛ ማነቃቂያ ማድረግ 
ለአካባቢ ጥበቃ ስኬት የህብረተሰብ ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን ያመላክታ፡፡እነዚህ አለም አቀፋዊ ተሞክሮዎ በአካባቢ እውነታ ላይ በመመስረት የልማት መፍትሄዎችን 
ለማምጣትና ለማሻሻል ከነዚህንም የተገኙ ምርጥ ልማዶችን ወደሌላ ቦታዎች ለማስፋፋት ከፍተኛ አገልግሎት አላቸው፡፡ እነዚህ ውስን ጥናቶች ምርጥ በሆነ መልኩ 
የተገለጹትና ግንዛቬ የተወሰደው የአካባቢ ተግባር ያለው ሀያልነት ከኢኮተሪያል ሽልማት 10 አመታት የተገኘው ትምህርት (አስተምሮ) መነሻ በማድረግ ሲሆን ይህም 
የተገኙት አስተምሮቶች (ትምህርት) የፖሊስ አመራር አስፈላጊነት በአእምሮና በስፋት በተገለጹ የመረጃ ምንጮችን በመጠቀምና በጥናት ወረቀቱ በማካተት ነው፡፡ 

የኢኮተሪያል ኢኒሽቲቭን የመረጃ መረብ በመጎብኝ የጥናቶቹን መራጃ መጎብኘት ይችላሉ፡፡ 
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ተሳታፊ አርታኢ፤  Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Erin Lewis, Whitney Wilding 
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የኢኮተሪያል ኢኒሽቲቭ ለጓሳ ማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ የጥበቃ ካውንስል ላደረጉት ጥሩ አመራርና ለዶክተር ዘላለም ተፈራ የፍራንክ ፈርት ዚኦሎጂካል ሶሳይቲ የአትዮጲያ ተወካይ ላደረጉልን 
የመረጃ ግባት እናመሰግናለ፡፡ የፎቶ ስራዎቻቸን ላበረከቱልን ደልፊን ሩች፣ ማርቲን ኤርቢ፣ ቫንስት መነሮ ፣ ዶር/ ዘላለም ተፈራ ቢኒያም አድማሱ እና ለዶ/ር ካረን ሉረንስ፥ የካርታ ስራዎችን 
ላበረከቱልን የአለም እውነት መጽሃፍ (World Fact Book) እና ውክብዲያ፥ የትርጉም ስራውን ላበረከቱልን ለ ቢለመን መልካሙ እና ለዶ/ር ዘላለም ተፈራና ላደረጉልን አስተዋጽኦ ከልብ 
እናመሰግናለን፡፡
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የፕሮጀክቱ ማጠቃለያ (ዋና ፍሬ ሀሳቦች)
የመንዝ ጓሳ በኢትዮጵያ ማዕከላዊ ደጋማ ቦታ ውስጥ የሚገኝና ከዛሬ 400 ዓመታት 
በላይ ቄሮ እየተባለ በሚጠራ (በሚታወቅ) ባህላዊ የጋራ ተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅ 
ስርዓት ሲጠበቅ የኖረ ጥብቅ ስፍራ ነው፡: በዚሁ የባህላዊ አስተዳደር (ቄሮ) ስርዓት 
ወቅት ከማህበረሰቡ መካከል ከፍተኛ ደረጃ ተሰሚነት ያለቸውን ሰዎችን በመምረጥና 
የተመረጡትን ሰዎች የጓሳ ሳሩን በምን ሁኔታና እንዴት ባለ መልኩ የአካባቢው 
ማህበረሰብ ሳሩን በማጨድ /መሰብሰብ/ እና የቤት እንሰሳታችውን ለምን ያህል ጊዜ 
በማሰማራት ሊጠቀሙ የሚችሉባቸውን የጊዜ ርዝማኔና ወራቶችንም ጭምር በመወሰን 
የጓሳ ስፍራውን ያስተዳደሩ ነበር፡፡ ነገር ግን በ1974 ዓ.ም በተካሄደው የመንግስት ለውጥ 
ምክንያት ይህ የቄሮ ሰርዓት እየተዳከመ በመሄዱ የጓሳ ስፍራ በከፍተኛ ደረጃ ለግጦሽነት 
በመዋል ምክንያት ለከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት ምዝበራ በመጋለጡ ምክኒያት ከፍተኛ 
ውድመት ደርሶበት ነበር፡፡

የጓሳ መንዝ የተፈጥሮ ጥበቃ ኢኒሼቲቭ በዚሁ ስፍራ ስራውን የጀመረው እ.ኤ.አ 2003  
ጀምሮ ሲሆን ዋና ዓላማው በፊት የነበረውን የቄሮ ስርዓት እንደገና በዘመናዊ መልኩ 
በማሻሻል ወደነበረበት እንዲመለስ በማድረግ በስፍራው የሚገኘውን ጠቀሚ የሆነውን 
ጓሳ የተባለውን የሳር ዝርያ በመጠበቅና በመንከባከብ ዘለቂነት ባለው መልኩ የአካባቢው 
ማህበርሰብ እንዲጠቀበት ማስቻል ነው፡፡ ለዚህ ዘላቂነት ላለው ጥበቃና ቁጥጥር 
ተግባራትን ሊያከናውኑ የሚችል ‹‹የጓሳ ጥበቃ ካውንስል›› በዘመናዊ መልኩ በማቋቋም 
/በማደረጃት/ የጥበቃ ስራውን በበላይነት የማስተዳደርና የመምራት ኃላፊነትን በፊት 
ከነበረው ባህላዊ ስርዓት /ቄሮ/ ወደዚሁ የማህበረሰባዊ አደረጃት አካል እንዲሸጋገር 
ተደርጓል፡፡ በዚህም የጓሳ ጥበቃ ካውንስል አደረጃጀት የዘመናዊ መልካም አስተዳደር 
አለባዎች /elements/ የተካተቱበትና የታጀቡበት እንዲሆን በማድረግ ከማህበረሰቡ 
የተወጣጡ /የተመረጡ/ ጠበቂዎችን (Community Scouts) በመመልመልና ስለ 
አካባቢያዊ ህገ ደንብ ጠቀሜታ አስመልክቶ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ስልጠና በመስጠት 
ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረጋቸው ምክንያት በተገኛው ሲኬት መሰረት የጓሳ 
ማህበርሰብ ጥብቅ ስፍራ በ2008 ዓ.ም እ.ኤ.አ ህጋዊ እውቅና ማግኘትን ተችሎታል፡፡

ቁልፍ እውንታዎች
የኢኩየተር ሽልማት አሸናፊ፥ 2004

ተመሰረተ፥  2003

ቦታ፥ ጓሳ-መንዝ፥ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

ተጠቃሚዎች፥  ጓሳ ማህበረሰብ

ብዝሐህይወት፤ ጓሳ ማህበረሰብ ጥበቃ ስፍራ 

3

የመንዝ ጓሳ ማህበረሰብ ጥበቃ ስፍራ
ኢትዮጵያ

ማውጫ 
ታሪካዊ ዳራና አጠቃላይ ገጽታዎች 4

ቁልፍ ተግባራትና የተገኙ ግኝቶች 6

የብዛ ህይወት/የስነ-ህይወታዊ/መልካም አጋጣሚዎች/ 7

ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ እውነታዊ ተጽእኖዎች 8

የፖሊሲ ለውጥ አመቻችነት/ 9

ቀጣይነት እና ልምድን ወደሌሎች ማብዛት 10

የብዜት/ስርጭት/የተደረጐ ሙከራዎች 10

አጋር አካላት 10



4

የመንዝ ጓሳ የሚገኘው በአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ነው፡፡ ይህን ስፍራ ድሮ 
የነበረውን አገር በቀል ወይም አካባቢያዊ የወል መሬት አጠቃቀም ሰርዓትን ወደ ነበረበት 
በመመለስና በማስተዋወቅ በአካባቢው የሚገኙትን ጠቃሜ የሆኑ ስነ ህይወታዊ ሀብቶች /
ብዛህይወት/ ሀብቶች እንዲጠበቁ በማድረግ የህብረተሰቡን የኑሮ ሁኔታ በስላማዊ መልኩ 
እንዲቀጥል ከፍተኛ አስተዋጾ አበርክቷል፡፡ ጓሳ ከባህር ጠለል በላይ 3200 -3700 ሜትር 
ሲሆን ስፋቱም 110 ካ.ሜ /km2/ ሲሆን ይህ ቦታ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙትና ጠቃሚ 
ከሆኑት የአፍሮ አላፓይን /ደጋማ/ የስዓት ምህዳር አንዱ አካል ነው፡፡ ይህም የኢትዮጵያ 
ደጋማ ቦታዎች ¾ ኛውን አላማችን ብዛህይወት ሀብቶች የሚገኙበት መገኛ ዋና ቦታ ሲሆን 
እነዚህም የብዛህይወት ሀብቶች በሌላው አለም የማይገኙና ብርቅየና ድንቅየ የሆኑ ነገር ግን 
በመጥፋትና በመመናመን አደጋ ላይ ያሉ እንደ፡- ቀይ ቀበሮ : ጭላዳ ዝንጆሮ የአንኮበር 
ሰረን ዘርበል ወፍ (ankober seedeater) ምቹና ተስማሚ መምሪያ ቦታዎች ከመሆኑም 
በተጨማሪ የውሃ ማጠራቀሚያ /የውሃ ጋን/ በመሆን ለናይልና  ለሌሎች ጠቃሚ ወንዞች 
ውሃ መነሻ ምንጭ በመሆን ወደ ኢትዮጵያ ዝቅተኛ ቦታዎች /ቆላማ/ ቦታዎች በመፍሰስ 
በእነዚህ ቦታዎች ለሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ህይወታቸው በእነዚህ ወንዞች በሚገኙት 
ውሃ እንዲመሰርቱ አድርጓቸዋል፡፡

ጠቃሚ አካባቢው ተፈጥሮ ሀብት በዘለቄታዊነት መጠበቃቸው

የጓሳ ሳር ዝርያዎች /festuca genus) በአካባቢው በመኖሩ ምክኒያት የአካባቢው ማህበረሰብ 
እነዚህን የሳር ዝርያዎች በማጨድ (በመሰብሰብ) 98% ለሚሆኑ የቤት ውስጥ ቁሳቁሶች 
መጠቀሚያነት በማዋል እና በጣም ድሃ ለሆኑ ለቤተሰብ አባላት የተሰበሰበውን ሳር በመሸጥ 
የገንዘብ ዋና ማግኛ ሰብላቸው መሆን ችሏል፡፡ 

የጓሳ ስፍራ በመኖሩ ምክኒያት በተለያዩ ወራት በተከሰቱ የድርቅ ወራት ወቅት ለመንዝ 
ማህበረሰብ የቤት እንስሳቶቻቸው መሰደጀና ማሰማሪያ ማዕከል በመሆን ይጠቀሙበታል፡
፡ በአብዛሀኛው የኢትዮጵያ ደጋማ ቦታወች ከ80% በላይ የሀገሪቱን ህዝቦች የሚገኙበት 
(የሚኖሩበት) ቦታ በመሆኑ ምክንያት አብዛኞቹ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚኖሩት በአንድ 
ቦታ በመቀራረብ /sedentary agrarian life styles/ የህይወት ዘይቤ በመሆኑ ምክኒያት፡
- የእፀዋት መጥፋት፥ የአፈር መሸርሸርና ከፍተኛ የእርሻ ምርታማነት መቀነስ እንዲሁም 
በህዝብ ቁጥር መጨመር ምክንያት የተነሳ፤ በአጠቃላይ በዚህ አካባቢ የሚኖረው ህዝብ 
በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ እንዲኖሩ ከመገደዱም በላይ ልማቱ ደካማ እንደዲሆን አድርጎታል፡፡ 

ጓሳ ከዛሬ 400 ዓመታት በላይ የሉት የተፈጥሮ ሀብቶች በዘላቂያዊነት ባለው እና በውል 
ተቀባይ ባህላዊ የጋራ ሀብት አጠበበቅ ቄሮ በተባለ ስርዓት ሲጠበቅ መኖሩ የሚታወቅ 
ሲሆን ይህም ባህላዊ ተቋም አስቦና ጌራ የተባሉ ዋና ዋና የአካባቢው ሀብት ተጠቃሚ ሁለት 
የማህበረሰብ ክፍሎችን በመለየትና እውቅና በመስጠት ነበር፡፡ በዚህም ባህላዊ ስርዓት ወቅት 

የተፈጥሮ ሀብቶች በዘላቂነት ጥበቃው የሚካሄደው ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ከማህበረሰቡ 
ውስጥ የእድሜ ባለፀጋ የሆኑትን በማስመረጥ እና ከተመረጡትም መካከል አንዱን የበላይ 
ዋና ሃላፊ (ዋና መሪ) አድሮጎ በመሾም ሲሆን ይህም ባለ ስልጣን ‹‹አባ ቄሮ›› የሚል ስያሜ 
በመስጠት በዚሁ ስያሜው በመጠራት ቦታውን እንዲያስተዳድርና እንዲመራ ሃላፊነትን 
ከማህበረሰቡ በመሸከም አካባቢውን ለመጠበቅና በማስተዳደር ሀላፊነቱን ይወጣል፡፡ የቄሮ 
ስርዓት የአካባቢው የተፈጥሮ ሀብ ውድመት እንዳይደርስበት ማህበረሰቡ ልቅ በሆነ መንገድ 
እንዳይጠቀም የሚያግደውን የአካባቢውን የዝግ ህግ እና የጊዜ ቆይታ ከ3 ዓመታት እስከ 5 
ዓመታት ህግን ይደነግጋል /ያወጣል/ ይህም የክልከላ ስዓት የሚረዝምበትንና የሚያጥርበትን 
አስገዳጅ ሁኔታወች አሉ እነሱም፡- የሳሩ እድገት ሁኔታና ቶሎ መልሶ የመገምገም ሁኔታ፥ 
የማህበረሰቡ የተፈጥሮ ሀብቱን የመጠቀም ፍላጎት፥የአካባቢው አዝርት ስኬታማ በሆነ መልኩ 
መሰብሰቡ፥ በጓሳ ስፍራው በተደጋጋሚ የተከሰተው የድርቅ መጠን ወይም ሁኔታ መሰረት 
በማድረግ ሲሆን እነዚህን መሰረት ተፈፃሚነት ያለው ብያኔ ለመስጠት ያስችል ዘንድ ሁለቱ 
ተጠቃሚ ማህበረሰብ አባቂራዎች በአንድ ላይ በመገናኘት ሳሩ በደንብ ጥቅም ለመስጠት 
የሚያስፈልግ ደረጃ /ዝግጅት/ መድረሱን ካረጋገጥን በኋላ የተከለከለ ቦታ ለህብረተሰቡ 
ጥቅም ይፋ የሚሆንበትን ቀን ያስታውቃሉ /አዋጅም ያደርጋሉ/፡፡ ነገር ግን የሚከለከልበትን 
ወራቶች ግን በራሳቸው በተጠቃሚዎቹ በሚያደርጉት ግፊት በሚያሳድሩት የይከልከልልኝ 
ጥያቄ መሰረት መሰረት ይሆናል፡፡

ይህ የአጠባበቅ ስርዓት መኖሩ ለክልሉ የብዛ ህይወት ሀብቶች ወሳኝነት ያለው ጠቀሜታ 
እንዲያገኙ ጤናማ የሆነ ስርዓት ምህዳር እንዲኖር በማድረግ እጅግ በአደገኛ ሁኔታ ዝርያቸው 
በመጥፋት ሂደት ላይ የሚገኙ ብርቅየና ድንቅየ የብዝሃ ህይወት ሀብቶችን እንዲኖሩ ከፍተኛ 
አስዋጽኦ አበርክቷል፡፡ 

በ1974 ዓ.ም የተካሄደው የመንግስት ለውጥ ተከትሎ የግልና የውል መሬት ይዞታነት ወደ 
መንግስትና መሬት ለአራሹ በመደረጉ ምክኒያት በፊት የነበረው የቄሮ ስርዓት እንዲያከትም 
ሁኗል፡፡ ይህም በናህላዊ የቄሮ ስርኣት በመዳከሙ ምክንያት በፊት ይጠበቅ የነበረው ቦታ ልቅ 
እንዲሆን አመች ሁኔታወች የተፈጠሩ በመሆኑ እስከ 1990ዎቹ መጨረሻ ድረስ የተፈጥሮ 
ሀብቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየተበዘበዘ ቆይቷል ይህም ፣ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የቤት እንስሳት 
አመቱን በሙሉ ባለመቋረጥ በማሰማራትና እንዲጋጥ በመደረጉ፣ ሳሩ በትንሹ እኳን ሲያጭል 
ገና በለጋነቱ እንዲታጨ በመደረጉ፣ ከፍተኛ ቁጥር ያለቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ቦታውን 
ልቅ በሆነ መልኩ በመጠቀማቸው ምክኒያት የተፈጥሮ ሀብቶቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመናመኑና 
እየጠፉ እንደሄዱ ዋና ምክኒያቶች ነበሩ፡፡ በዚህ ምክኒያት በፊት የነበሩት የተለያዩ ሀብቶች 
ጥበቃ እጅግ አናሳ በመሆኑ ምክኒያት ቦታው ያለማቋረጥ እስከ 1990ዎቹ መጨረሻ ድረስ 
በከፍተኛ ደረጃ የተፈጥሮ ሀብቱ  ለከፍተኛ ጉዳት ተጋልጠው ይገኙ ነበር፡፡

ታሪካዊ ዳራና አጠቃላይ ገጽታዎች 
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እንደገና የቄሮ ስርዓትን የመመለስ (የማስተዋወቅ) ሂደት

የቄሮ ስርዓትን ለመመለስ ጥረት የተደረገው እ.ኤ.አ በ2003ዓ.ም፣ በኢትዮጵያ የቀይ ቀበሮ 
ጥበቃ ፕሮግራም፣ በእንግሊዝ መንግስት ዳሪውን ኢንሸቲቪ እና በፍራንክ ፈርት ዘሎጅካል 
ሶሳይቲ አማካኝነት በተገኙ ድጋፍ የጓሳ ኮሚቴዎችን ለማቋቋም ተችሏል፡፡ እነዚህም የጓሳ 
ኮሚቴዎች የተዋቀሩት ከአካባቢው ነዋሪ ማህበረሰብ መካከል ተወካዩችን በመምረጥና 
እነዚህም ተወካዩች በጋራ በመሆን ‹‹የጓሳ ጥበቃ ካውንስል›› የሚል ህጋዊ የሆነ ስያሜ 
በመስጠትና ህጋዊ አካላትን በማቋቋም በፊት የነበረውን ባህላዊ የሀብት ጥበቃ ስርአትን 
እንደገና እንዲመለስ ለማድረግ የታለመ ሲሆን ይህም ተግባር የተጀመረው ከሶስት አመታት 
(ከ2003-2006) የተፈጥሮ ሀብቶች በተካሄደ ቁጥጥር ነው፡፡

በአዲስ መልክ ወይም በዘመናዊ አደረጃጀት የተፈጠረው የጓሳ የጥበቃ ካውንስል ዋና ዋና 
የስራ ሀላፊነቱና ተግባሩ፡-የክለላውን ወራት (የክልከላውን) በመወሰንና አዋጅ በማውጣት 
በማህበረሰቡ ማሳወቅ፥ የጥበቃ ጓሳው ለአጨዳ ከደረሰበት እንዲጠቀሙበት የሚሆንበትን 
ጊዜያት ማሳወቅና  እንደገና የሚከለከልበትን ቀናት መወሰን የመሳሰሉትን ተግባራት 
በበላይነት እንዲመራ ሀላፊነት የተሰጠው አካል ነው፡፡ ይህም አካል ተሰጠውን ሀላፊነት 
በሚገባና በተግባር እንዲያውል የሚያስችሉትን በርካታ አውደ ጥናቶች በእነዚሁ የአካባቢ 
ነዋሪዎች ጋር በማካሄድ ለመጀመሪያ ወራቶች ማበረታቻ ድጋፎችን በማድረግ ነው፡፡

በዚህም ጊዜ የተሰሩ ዋና ዋና ተግባራት፡

• የአካባቢው ጥብቅ ቦታ ህጋዊ ካርታ እስከ አመልካቾች ጋር ተሰርቷል፥ 
• አካባቢ የሚተዳደሩበትን የአካባቢ ህገ ደንብ ረቂቅ ተዘጋጅቶ በማህበረሰቡ ፀድቆ 

ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑ፥
• የአካባቢው የተፈጥሮ ሀብቶች ቅጥጥርና ክትትል በአካባቢው ማህበረሰብ መፍቃደኝነት 

በተውጣጡ የስነ ምህዳር ተቆጣጣሪዎች አማካኝነት ተካሂዷል እንዲሁም የአካባቢ 
ተቆጣጣሪወች ወይም የደን ጠባቂዎች (scouts) ከአካባቢው ማህበረሰብ መካካል 
በመመልመል ስለ ህገ-ደንቡ ጠቀሜታ፣ ስለ ተፈጥሮ ሀብቶች ጥበቃ፣ የመሳሰሉትን 
ስልጠና በመስጠት ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል፥

• በዚህም ጊዜ የስነ ምህዳሩ ጤንነትን የሚቆጣጠሩ ተቆጣጣሪዎ ተግባራቸውን 
እንዲወጡ በማድረግ በስነ ምህዳር ላይ ጥፋት ወይም ህገ ወጥ ድርጊቶችን 
ሲፈጽሙ የታዩ የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች በማቅረብ ቅጣት 
እንዲጣልባቸው ይደረጋል፥

• የአካባቢውን የእለት ተእለት አስተዳደራዊ ሁኔታወች እና በደን ጠባቂዎች 
የሚከናወኑትን ተግባራት ክትትል በማድረግ በበላይነት የሚቆጣጠረው የጓሳ ጥበቃ 
ካውንስል አማካኝነት ሲሆኑ እነዚህም የጓሳ ጥበቃ ካውንስል ከሁኑም የጓሳ አዋሳ 9 
ቀበሌዎች አምስት አምስት ተወካዮችን ያካተተ ህጋዊ አካል ነው፥

• ከዚህም በተጨማሪ በወረዳ ደረጃ የተለያዩ የመንግስት ሴክተር መስሪያቤቶች ያካተተ 
አካል የተካተተበት ሲሆን እነዚህም፡- ወረዳ አስተዳደር፤  ፖሊስ፥ ግብርናና ገጠር 
ልማት ጽ/ቤት፤ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጠን፥ ፍትህ፥ ሚኒሻና፥ ፀጥታ ናቸው

በእነዚሁም ዘጠኝ ቀበሌዎች ውስጥ የጓሳ ኮሚቴን ያቋቋሙት የነዋሪዎች የህዝብ ብዛት 
9000 የቤተሰብ አባላት እንደሆኑ የሚገመት ሲሆን በይዞታነት ያላቸው የማሳ ወይም መሬት 
ስፋት ደግሞ 0.7 ሄክታር ነው፡፡

ይህም የረጅም ጊዜ የተፈጥሮ ሀብት በቤተሰብ ደረጃ የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ሰላማዊ ሁኔታ 
በመፍጠርና የማህበረሰቡን ጥበቃ ስርዓት ለኢኮቱሪዝሙ ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠር 
በር ከፍቷል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ወይም ወቅታዊ በሆነ መልኩ በአለም አቀፍ አጋዥ አካለት 
በሚያደርጉት ድጋፍ ይህ ተግባር በመጠናከር ላይ ይገኛል፡፡ ከ2007 እስከ 2012ዓ.ም ድረስ 
ወይም ለአምስት ዓመታት የሚያገለግል የጓሳ አጠቃላይ ማኔጅመንት ወይም አስተዳደራዊ 
እቅድ ወይም ፕላን የተዘጋጀ ሲሆን ይህም መንዝ ጓሳ ማህበረሰብ ጥብቅ ቦታ አላማዎችን 
በዝርዝር ያስቀመጠ በመሆኑ ምክኒያት በተፈጠረው አበረታች ሁኔታዎች የጓሳ ማህበረሰብ 
ጥብቅ ስፍራ እንዲሆን በግልጽ ወይም በይፋ እንዲታወቅ ያለውን ብቃት አስመስክሯል፡
፡ ከዚህም በተጨማሪ በተፈጠረለት ምቹ ሁኔታ የጓሳ ጥብቅ ማህበረሰብ ስፍራ ለተለያዩ 
በርካታ አለም አቀፍ ተመራማሪዎች ዋና ማራኪ ወይም ቀልብ ሳቢ ቦታ እንዲሆን በማስቻል 
በርካታ ተመራማሪዎች ስለ ብርቅየና በብዛት በሌላው አለም የማይገኙ ዝርያዎች እንደ፡
-ጭላዳ ዝንጀሮዎች በመጥፋት ላይ የሚገኙት ቀይ ቀበሮ የመሳሰሉትን እንዲጠበቁ ሳይንሳዊ 
መሰረት ጥሏል፡፡ 

‹‹ጓሳ የሚገኘው እጅግ በስፋትና በጥልቀት በ1984ዓ.ም በድርቅና በርሀብ በተጠቃው ማህበረሰብ የመሬት ጫፍ ወይም ዳርቻ ላይ 
በመሆኑ ምክኒያት ድርቅ በሚከሰትበት ወራት በርካታ የቤት እንስሳት ድርቁን በዚሁ ቦታ ተቋቁሞ ለማሳለፍ የረዳቸው ሲሆን 
በዚህም ምክኒያት የማህበረሰቡ የድርቅ መቋቋም አቅም ችሎታ ከፍ እንዲል አስችሏቸዋል ፡፡ ባለፉት ጥቂት አስርት ዓመታት 
የዝናብ መጠኑ ሁኔታ እጅግ መተንበይ በማይቻልበት ሁኔታ በዚሁ የተራራ ክፍሎች ደርሶ እንደነበር በኢትዮጵያ ተከስቶ ነበር 
በአቭዛሀኛው በገጠሩ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች የችግር ተጋላጭነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመሄዱ ምክኒያት 
የጓሳ ጥብቅ ስፍራ ለቤት እንስሳት መኖነት፣ ለገቢ ማስገኛ ምንጭነት፣ በትርፋማነት ለችግር ጊዜ እየተቆጠቡ የሚያገለግሉ ቁጥብ 

ሀብቶች በመሆን ለችግር ጊዚያት ጥቅም በመስጠት እያገለገሉ ይገኛሉ››
በዶክተር ዘላለም ተፈራ የፍራንክ ፈርት ዘሎጅካል ሶሳይቲ የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ከተዘጋጀው የአምስት አመት የጓሳ አጠቃላይ ማኔጅመንት ውስጥ ከገለጹት ወይም 

ካስቀመጡት ጠቃሚ ሀሳቦች መካከል 
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ቁልፍ ተግባራትና የተገኙ ግኝቶች

ዋና የጓሳ ጥብቅ ስፍራ ስኬት የሆነው የቄሮ ስርኣትን መሰረት በማድረግ የማህበረሰብ አቀፍ 
ጥብቅ ስርአት ማቋቋምና እንደገና ለአሁኑ የተፈጥሮ ሀብቶች ችግሮች እንደገና እንዲተካ 
ማድረግ ነው ለዚህም ዋና ምክኒያት የዚህ የቄሮ ስርአት፣ ለአራት ክፍለ ዘመናት በላይ ባህላዊ 
በሆነ መልኩ የተፈጥሮ ሀብቶችን ጥበቃ በማድረግ ቀጣይነት ያለው አጠቃቀም እንዲኖር 
ያስቻለ ዋና መሳሪያ በመሆኑ፣ ለበርካታ እረጅም ዘመናት ወይም ለአራት ክፍለ ዘመን በላይ 
ባህላዊ በመሆን ስር የሰደደና ተላምዶነት ያለው የተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅ ስርአት በሆኑ

የ9 ጓሳ ቀበሌዎችን በታሪክነት ሊያስተሳሳራቸውና የማንነታቸው መገለጫ በመሆኑ 
ያስመሰከረ (ያገለገለ) በመሆኑ እና በጓሳ ማህበረሰብ ውስጥ አንዱየባህላዊ ቅርስ በመሆኑ 
ምክኒያት በዚሁ ቦታ ሚኖሩ ማህበረሰቦች ከ400መቶ አመት በላይ በዚሁ ስርዓት የትስስር 
ዘመን እንደገና ለማደስ ይረዳቸው ዘንድ የዛን የነበረው የቄሮ ስርአት በአዲስ መልክ እንዲደራ 
ሁኗል፡፡

ይኸውም የአዲሱ ዘመን አደረጃጀት መሰረት ያደረገውም፣ የአካባቢያዊ የስርዓተ ምህዳር 
ቁጥጥርና ክትትል እስትራቴጅክ በመከተል ሲሆን ይህም ቆጠራና የስርአተ ምህዳር ቅጥጥርና 
ክትትል የሚከናወነውም በወረዳ ደረጃ በሚገኙ የመንግስት ባለ ስልጣናት በአጋርነት ሲሆን 
በዚሁ ምክኒያት በኢትዩጵያ የመጀመሪያው የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ በመባል ህጋዊ 
እውቅና አግኝቷል፡፡

ቁጥጥር ማድረግና በጎ ተጽኖዎች

ከናሚቢያ ሀገር በምሳሌነት ወይም በአርያነት የተወሰደው የአካባቢ ቁጥጥርን በማህበረሰብ 
ደረጃ እንዲካሄድ መደረጉ ዋና ለውሳኔ አሰጣጥ መሳሪያ እንደሆነ በተያዘው ግንዛቤ መሰረት 
የጓሳ ጥብቀ ካውንስል 20 አባላትን ያካተተ የማህበረሰብ የጓሳ ጠባቂዎችን በጥንቃቄ 
በመመልመልና ስለ አካባቢ ህገ ደንብ ጠቀሜታ እና ያለው በጎ ተጽኖዎች፣ ስለ ግጭትና 
የግጭት አፈታት ስልቶች በመሳሰሉት ነጥብ ስራዎች ስልጠና በመስጠት፣ እንዲሁም ስምንተ 
አባላት ያሉት የስነምህዳር ተቆጣጣሪዎች በጣም ቅርብ ከሆኑ አራት ቀበሌዎች በመምረጥ 
ወይም በመመልመል ስልጠና የተሰጣቸው ሲሆን ለዚህም ስልጠና ድጋፍ የተገኘው፣ 
ከዳሪውን ኢኒቴቲቭ፣ ከእንግሊዝ መንግስት የብዝሃ ህይወት ድጋፍ ኢኒቴቲቭና ከፍራንክ 
ፈርት ዘሎጅካል ሶሳይቲ በጎ አድራጊ ድርጅቶች ነው እነዚህም የስነ ምህዳር ተቆጣጣሪዎች 
ቁጥጥርና ክትትል የሚያደርጉትም ስለጥብቅ ቦታው የስራተምህዳር የጤንነት ሁኔታዎች 
የሚመለከቱ ልዩ ልዩ አመልካቾችን ሲሆን እነሱም፡- የደን (የእፅዋት) ሽፋን ሁኔታ 

(vegetation cover)፥ የእንስሳቶችን ዝርት ብዛትና ቁጥጥር በተከለከለው ጥብቅ ስፍራ 
ህጋዊ ያልሆኑ ተጠቃሚዎችና እንዲሁም በተጨማሪ ስለ ኢትዮጵያ ቀይ ቀበሮች መጠበቅ 
አስፈላጊነትና ጠቃሚነት አስመልክቶ ለማህበረሰቡ የግንዛቤ ስራ ይፈጥራሉ፡፡

በአካባቢው የሚገኙት ማህበራዊ ፍርድ ቤቶች የጓሳው ቦታ በተከለከለበት ወቅት በህገ ወጥነት 
የጓሳ ሳሩን በማጨድ ተግባር ላይ የሚሰማሩት እና በህገ ወጥ መንገድ በጥብቅ ስፍራው የቤት 
እንስሳቶቻቸውን በማሰማራት ህገወጥ ተጠቃሚ ሆኑትን እስከ 1500 ብር ለመቅጣት ስልጣኑ 
አላቸው፡፡ ይህም ቅጣት በተጨማሪ የአንድ ወር እስራትም ያካተተ ይሆናል፡፡

እ.ኤ.አ ከ2007ዓ.ም ጀምሮ የጓሳ አካባቢ የጓሳ ሳር ወይም ጭማ ሳር ካደገ በኋላ አጭዶና 
አጠራቅሞ ለመጠቀም ይቻል ዘንድ ተጠብቆ ይገኛል፡፡ ነገር ግን ይህ ክልከላ ለአጭር 
ጊዚያቶች ብቻ እንዲሆን የሚያስገድዱ አስገዳጅ ምክኒያቶ ወይም እውነታወች አሉ ከነዚህም 
መካከል ዋና ተጠቃሽ የሚሆነው ድርቅ በሚከሰትበት ጊዜ የአካባቢያዊ ማህበረሰብ የቤት 
እንስሳቶቻቸውን በጥብቅ ፍስራው ማሰማራት ሲችሉ ነው፡፡

እ.ኤ.አ በ2012 ዓ.ም የጓሳ ጥብቅ ስፍራ ማህበረሰቡን ያሳተፈ አደረጃጀት በመፈጠሩ ምክኒያት 
ይፋዊ የሆነ ህጋዊ እውቅና ያገኘ ሲሆን ይህም እውቅና በአማራ ብሔራዊ ክላዊ መንግስት 
ተቀባይነት በማግኘት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ለመሆን 
በቅቷል፡፡ በዚህም የተነሳሽነት ስኬቱም የተነሳ እ.ኤ.አ በ2011ዓ.ም ለሌሎች ለማህበረሰባዊ 
ጥብቅ የተፈጥሮ ሀብቶች ፕሮጀክት በኢትዮጵያ አርያ ወይም ሞዴል ለመሆን በቅቷል፡
፡ ከዚህም በተጨማሪ በተገኘው መነቃቃትና ስኬት የተነሳ ጠቃሚ የሆነ የብሔራዊ 
ትኩረት አቅጣጫም አስፈላጊነት አስገኝቷል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የጓሳ ማህበረሰብ አባላት 
የራሳቸውን ይዞታ የሆነውን ጓሳ ለልዩ ልዩ የልማት ስራወች ሲመረጥና ለመውሰድ ሙከራ 
በሚደረግባቸው ከፍተኛ ጫና ወይም ግፊት እንዲቋቋሙና ደህንነት እንዲጎናጸፉ አድጓቸዋል፡
፡ ምክኒያቱም እንደዚህ አይነት ተግባራት ከመፈፀማቸው በፊት የማህበረሰብ ጥብቅ ቦታነት 
ማረጋገጫ ወይም ዋስትና መሰጠት እንዳለበት በዚህም በተፈጠረው የህጋዊነት መነቃቃት 
መነሻ ምክኒያት ሁለት ስኬታማ ሙከራዎችን የበግ እርባታ በጓሳ መሬት ላይ ለማቋቋም 
በክልሉ የኢንቨስትመንት ቢሮ በተደረጉት ማመልከቻዎች መሰረት 150 ሄክታር መሬት ክለላ 
ለዚሁ ተግባር ማለትም ለንግድ የሚሆን የበግ እርባታ ፕሮጀክት ተግባራዊ እንዳይሆን በዚህ 
መሰረት በመቃወም ህጋዊነት ያለው የግል ይዞታ መከለልን እንዲመሰረት ወይም እንዲቋቋም 
በመሆን ምክኒያት በአሁኑ ስዓት የጓሳ ማህበረሰብ ጥብቅ ቦታ ህጋዊ የሆነ ራሳቸው መሬት 
እንደሆነ የማረጋገጫ ወይም ምስክርነት ነፃነትን አስገኝቶላቸዋል፡፡
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የብዛ ህይወት/የስነ-ህይወታዊ/መልካም 
አጋጣሚዎች/
የቄሮ ስርዓት ብዝበዛን ለመከላከል ያስችለው ዘንድ 9800 ሄክታር  በጓሳ ምድር የሚገኙ 
የተለያዩ የአፅዋትና የእንስሳት ዝርያዎችን ከጉዳት ለመከላከል ቦታውን ከልሎ በመጠበቅ እና 
ስርዓት ምህዳሩን ቁጥጥር በማካሄድ ስለብቸኛ የተፈጥሮ ሀብቶች ጠቀሜታና ያሉበት ሁኔታ 
መረጃ በመሰጠት እንዲጠበቅ የሚያስችል የተፈጥሮ ሀብት መጠበቅያና ዋና ቁልፍ መሣሪያ 
መሆኑን ለመለየት/ለማወቅ/በመቻሉ /በመረጋገጡ/ምክንያት በጓሳ ብቸኛ በሆኑ ስነህይዎታዊ 
ሀብቶች ቴክኒካል በሰለጠኑ ባለሙያዎች በእዚህና ስርዓተ ምህዳር ስድስት ቁልፍ የስነምህዳር 
ክፍሎች የሆኑ ብቸኛ የስነ ህይወት ሀብቶች አንደሚገኙ አረጋግጠዋል፡፡

 እነዚህንም ጠቃሚ የስነ ምህዳር ክፍሎችን መጠበቅ ከተቻለ የአካባቢው/የስርዓተ ምህዳሩ/
የረጅም ጊዜ ጤንነት እንደተጠበቀ መኖር ይችላል፡፡ከእነዚህም 6ቱ /ስድስቱ/የስነ ምህዳር 
ክፍሎች ውስጥ 30%ቱን ያህሉን ከፍተኛ ድርሻ ይዞ የሚገኘው የጓሣ ሣር/ Festuca grass     
/ሲሆን ይህም የጓሣ ሣር ከደጋማው /ውርጫማው/ስርዓት ምህዳር ጋር ተያይዞ ብዛት 
ባላቸው ብቸኛ ዝርያዎች መኖሪያ ቦታ በመሆን ያገለግላል ከእነዚህም ውስጥ በዚሁ ቦታ 
የሚኖሩ 22 አጥቢ ብቸኛ ዝርያዎች ሲሆኑ እነዚህም 27% የሆኑት በሌላው አለም የማይገኙ 
ነገር ግን በኢትዩጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ ዝርያዎች ናቹው፡፡ በዚህም በጓሣ ቦታ ውስጥ 
እንደቅርስነት ከሚገኝ አጥቢ እንስሣት ዝርያወች ውስጥ በጣም በአደገኛ ሁኔታ ቁጥራቸው 
እየተመናመነ በአለም ደረጃ የሚገኙት ቀይ ቀበሮዎች ሲሆኑ እነዚህም ቀይ ቀበሮ ወይም 
የሰሜን ቀበሮ በመባል ይታወቃል፡፡ይህም ስያሜ የተሰጠው በኢትዩጵያ ብቻ ስለሚገኝ ነው፡
፡ብዛታቸውም /ቁጥራቸውም/ 500 ሲሆን እነዚህም ቀይ ቀበሮወች በአለም የጥበቃ ማህበር 
በ IUCN ድርጅት በመጥፋት ላይ ያሉ እና በቀይ መዝገብ ተዘርዝረው ይገኛሉ፡፡ከእነዚህም 
ውስጥ የጓሣ ጥበቃ ስፍራ እነዚህን በመጠፋት ላይ የሚገኙትን እንስሣት እንዳይጠፋ ያሉትን 
በመጠበቅ ዋና ስፍራዎች መከላከል አንዱ ሲሆን 35 ብዛት ያላቸው የቀይ ቀበሮ ዝርያዎች 
በቦታው እየተጠበቀ እንደሚገኙ ለማረጋገጥ ተችሏል ምክንያቱም ይህ የጓሣ ሳር/የሣር 
ምድር/ሰርዓት ምህዳር በቀይ ቀበሮዎች ምግብነት የሚሆን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የአይጥ 
ዝርያዎች ዋና መኖሪያ በመሆኑ ነው፡፡

ይህም ስፍራ ከቀይ ቀበሮ መኖሪያነት በተጨማሪነት ሌሎች ጠቃሚ የሆኑ ብቸኛ ዝርያ 
መኖሪያነትም እያገለገለ ሲሆን ከእነዚህ ዝርያወች ውስጥ የሚከተሉት አጥቢ እንስሳት 
ጭላዳ ዝንጀሮወች ናቸው፡፡ይህም ጭላዳ ዝንጀሮ በአለም ላይ በስፋት ችግር በመቋቋም 
ተሰራጭተው የሚገኘው የዝንጀሮ ዝር ዝርያ ነው /Theropithecus/ እነዚህም የጭላዳ 
ዝንጀሮ ዝርያዎች በአለም ብቸኛ የሆነ ሳር በል አጥቢ እንስሳቶች ናቸው፡፡ ይሁን እንጁ 
IUCN በተባለ አለም አቀፋዊ የጥበቃ ድርጅት ጥናት መሣሪያ በአለም አቀፍ ደረጃ የዝርያ 
ቁጥሮቻቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሱ ከሚገኙት እንስሣት መካከል የጭላዳ ዝንጀሮዎች  

ተጠቃሽ ናቸው፡፡በዚህም ጥናት መሠረት በ1970 ዎቹ  ቁጥራቹው 44,000 የነበሩት 
በ2008ዓ.ም ቁጥራቸው በከፍተኛ ፍጥነት በመቀነስ ወደ 2000 እንደሚደርሱ የተገመተ 
ቢሆንም በጓሣ ጥብቅ ስፍራ ግን የጭላዳ ዝንጅሮወች ቁጥር ከጊዜ ወደጊዜ በእጥፍ እየጨመሩ  
በመምጣታቸው ምክንያት ከሰሜን ብሔራዊ ፖርክ ቀጥሎ በኢትዩጵያ በጭላዳ ዝንጀሮዎች 
ቁጥር በሁለተኛ ደረጃነት ይገኛል፡፡

የአእዋፋት ዝርያዎችም በነበረው የቄሮ የተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅ ስርዓት ተጠቃሚወች 
በመሆናቸው 114 የአእዋፍ ዝርያዎች በመዝገብ የተረጋገጡ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 14ቱ 
ዝርያዎች በኢትዩጵያ ብቻ የሚገኙ ናቸው፡፡ከእነዚህም መካከል የአንኮበ ዘር በል ወፍ /
Ankober seddeater / ጥቁር ነጥብ /Spot-breasted plover/ ተቀሾች ናቸው፡፡ከዚህም 
በተጨማሪ ይህ የጓሣ ስፍራ በበጋ ወራት ከሌላ ስፍራ ተሰደው ለሚመጡ ሌሎች የወፍ 
ዝረያዎች ከማስተናገዱም በተጨማሪም በዚህ ጥበቅ ስፍራ ለወፎች አኗኗር ምቹ ገፅታዎች 
እንዲኖረው የቻለበት ዋና ተጠቃሽ  ምክንያት ለወፎች ምግብነት የሚሆኑ በብዛት መገኘቱ 
ነው ይህም ለቀይ ቀበሮ ምግብነት የሚውሉ በርካታ የአይጥ ዝርያዎች እንዳሉ ሁሉ 
በተመሣሣይ መልኩ፡-

የተገኙ ለውጦች



ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ እውነታዊ ተጽእኖዎች
የጓሣ ስፍራ ለመንዝ ማህበረሰብ በጣም ወሣኝ የሆነ የተፈጠሮ ሀብታቸው ነው፡፡ ምክንያቱም 
ይህ ስርዓት ምህዳር ለህይወታቸው አጅግ አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን የሚያገኙባቸው 
ስሰሆነ ነው እነዚህም፡- ለእንስሣት መኖሪያነት፥ ለሀይል ምንጭነት፥ የግንባታ ቁሣቁሶችን 
ለማምረት፥ ለእርሻ አገልግሎት፥ የቤተሰብ አበላትን የምግብ ፍጆታ ከግብ ለማድረስ 
የመሣሰሉት ሲሆን ከዚህም በተጨማሪነት የማህበረሰቡን የኑሮ ሁኔታን የተረጋጋ እንዲሆን 
ለማስቻል የሚያግዙ ከልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ ዘዴዎች መንገዶች እንዲፈጠሩ ያደርጋል፡፡ 
ከእርሻ ማረስና በትንሹ ይዞ ግብርና በተጨማሪነት ይህም ከፍተኛ ደረጃ ከጓሣ ሳሩ በመጠቀም 
የሚመረቱ ቁሣቁሶች ገበያ ከመግዛትና ከመንግስት ጠባቂነት ነፃ እንዲሆኑ ከፍተኛ ድርሻውን 
እየተወጣ ይገኛል፡፡በዚህም ምክንያት ብዙ እቃዎችን በማምረት ለአካባቢው አገልግሎት 
እንዲሰጡ ለሽያጭ ወደ ገበያ በማቅረብ ከፍተኛ የገቢ ምንጭ መሆን በጣም ድሀ ለሆኑት 
የቤተሰብ ክፍሎች እየጠቀሙ ይገኛል፡፡

የጓሣ ጥብቅ ስርዓት ምህዳር የአገልግሎት ሁኔታ

የጓሣ ጥብቅ ስፍራ/ቦታ/የሚሰጣቸው ከፍተኛ ጠቀሜታዎች የምንላቸው፥ የጓሣ ሳር 
መሰብሰብ፥ የማገዶ እንጨት መልቀም፥ ለከብቶች፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ልዩ ልዩ ቁሣቁሶችን 
ለማምረትና ልዩ ልዩ አገልግሎቶች እንዲሰጡ የሚያስችሉ ውጤቶች ይገኙበታል እነሱም 
የቤት ምንጣፍ መጋረጃ፣ ትራስ ወዘተ.. የመሣሰሉት በማምረት ከእነዚህም ውስጥ/Mats/
መጋራጃ በመስራት ዝንብ እንዳያርፍ በመከላከል በሽታ እንዳይተላለፈ ይከላከላል፡፡ ናሣሶ/
Nas0/ የተባለው የሳር ዝርያ ደግሞ ከጭቃ ጋር ተቀላቅሎ ቤት ከተመረገበት በኋላ ጭቃው 
እንዳይለቅ አጥብቆ ለማስቀረት ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣል፡፡

በአጠቃላይ ጓሣ ሳር፡- ለገመድ መስሪያነት፣ የቤት ቁሣቁሶችን መስሪያነት፣ ቅርጫት 
ለማምረት/ለመስራት/፣ የቀለም መቀበያ ቡርሽ፣ የበግ ጠባቂዎች የዝናብ ኮት/ገሳ 
መስሪያነት/፣ ለትራስ መስሪያነት ግልጋሎት ይውላል፡፡ ከዚህ ከተዘረዘሩት በተጨማሪነት 

ለመንዝ ማህበረሰብ የቤት እንስሳቶችን ዋና የግጦሽ ቦታ/የመኖ መገኛ/በመሆን የሚያገለግል 
ሲሆን ይህም ዋና ቁልፍ ለሆነው ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ለሆነው ትልቁና አካባቢያዊ 
የወል /የጋራ/ግጦሽነት አየዋለ ያለ ቁልፍ/ዋና/የወል ቦታ ነው፡፡ ይህም የወል ቦታ በድርቅ 
ጊዜ መጠጊያ በመሆን የሚያገለግል እና በሌሎች ወራቶችም ፍቃድ በማግኘት የቤት 
እንስሳቶቻቸውን የሚያሰፍሩበት ስፍራ ነው፡፡ ሌላው ጠቀሜታ ደግሞ የማገዶ እንጨት 
መገኛ ዋና ቁልፍ ሀብት ሲሆን በአብዛኛው ጊዜ ለማገዶነት የማህረሰቡ የሚጠቀምባቸው 
የእፅዋት ዝርያዎች የምንላቸው ጭፍራ፣ ጀበራ፣ እሳታ፣ አምጃ፣ አባልብላ ናቸው፡ እነዚህም 
ለማገዶነት የሚሰበስቡት አብዛኛውን ጊዜ በደረቅ ወራት/በበጋ ወቅት/ነው የመሰብሰቡም 
መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ሲሆን ለዚህም ዋና ምክንያቱ ዝቅተኛ የሃይል መጠን ጠቀሜታ 
ስላላቸው ነው ከእነዚህም በተጨማሪ የከብቶች ኩበት እንደአማራጭ የሃይል ምንጭነት 
ያለማቋረጥ በማቃጠል ጥቅም ላይ ይውላል፡፡

የማህበረሰቡን /አየካባቢውን/ኗሪውን የጤና ሁኔታ ድጋፍ በመስጠት

በጓሣ ጥበቃ ስፍራ ለተያዩ ለሰውም ሆነ ለእንስሳት በሽታ መድሀኒትነት ግልጋሎት የሚውሉ 
የመድሀኒት እፅዋቶች በስፍራው ተሰራጭተው ይገኙበታል፡፡

ከላይ ከተዘረዘሩት የጓሣ ጥብቅ ስፍራ ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታውን የጓሣ ስፍራ 
ለአካባቢውም ሆነ ለሌላው ክልል የውሃ መፍለቂያ ስፍራ በመሆኑ ምክንያት በአጠቃላይ 26 
ወንዞች መነሻ ቦታ እና እነዚህም ወንዞች ወደ ናይል ወይም አዋሽ ወንዝ ይፈሳሉ ለዚህም ዋና 
ምክንያቱ የተራራዎች መሀል ክፍሎች ያለ ማቋረጥ ውሃን የሚያፈልቁ በመሆናቸው ለድርቅ 
ተጋላጭ ለሆኑ አጐራባች ክልሎች ያለማቋረጥ በማገልገል እንዲሁም ወደታች የሚፈሰውን 
ተጠቃሚ ክፍሎች በአብዛኛው የምንላቸው ቦታወች ይፋት፣መራሀብቴ፣የአፋር ክልል ከዚህ 
ስፍራ በሚወርደው ውሃ ኖራቸው እንዲመሰረት አድርጓል፡፡ በዚህም ምክንያት የጓሣ ስርዓት 
ምህዳር እየሰጠ ያለውን ከፍተኛ ጠቀሜታ በጓሣ ማህበረሰብ ጭምር በሚገባ አውቀት 
አግኝቷል፡፡
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የልዩ ልዩ ገቢ ማስገኛነት እንዲፈጠር ማስቻል በኢኮቱሪዝም እና ጥቃቅና 
አነስተኛ ማህበራት

የጓሣ ማህበረሰብ የነፍስወከፍ የቤተስብ ገቢን በዋነኛነት ለማሣደግ ዋና እስትራቴጅካዊ 
እቅዱ የሆነው የቱሪዝም ልማትን በፍጥነት እንዲለማ በቦታው በማድረግ ነው፡፡ ይህም ዋና 
ምክንያቱ የተለያዩ የዱር እንስሳት በብዛት የሚገኙበትና እነዚህን እንስሳትን ለመጐብኘት 
ቱሪስቶችን ለመሣብ ከፍተኛ ሀይል ያላቸው ቦታዎችን በመጠቀም ነው በአካባቢው ከስነ 
ምህዳሩ ጋር የተዛመደ ሎጅ የተገነባ ሲሆን ሌሎች ስራዎችም በሂደት እየተከናወኑ /
እየተሰሩ/ሲሆን ከእነዘህም መካከል የአካባቢ አስጐብኞችን በመጠቀመ ቦታውን/አካባቢው/
ለእንግዶች በማስጐብኘት በቅሎ በማከራየት የተለያዩ የእደጥበብ አምራች ባለሙያዎተን 
በማደራጀት እንደ ጥበብ እንደመረቱ በማድረግ ሲሆኑ እነዚህን ተግባራትን ለማጠናከር 
የሚያግዝ አካል የሆነውን የቱሪዝም ቦርድ /Tourism board/ ከሁሉም ቀበሌዎች ያካተተ 
አንደ አንድ ተወካይ ያለው ተቋቁሟል፡፡ እንዲሁም ከህበረሰቡ መካከለ በመምረጥ ስልጠና 
ተሰጥቷል፡፡ ስልጠናውም ስለአገልግሎት አሰጣጥ ስለ እደ ጥበብ ምረቶች አመራረት 
ሲሆን እነዚህንም በመጠቀመ የሚገኘ ትርፍ/ ለማህበረሰቡ አገልግሎት የሚውሉ የልማት 
ኘሮጀክቶች እንደያግዙና እንዲቋቋሙ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፡፡

ይህንን መሰል የኘሮጀክት ሀሣብ  የፋይናንስ ትስስር ለአካባቢ ኗሪ ሴቶች ለመፍጠር ጅምሩ 
የታየ ሲሆን ይህም አርአያነት ያለው ስራ ስኬታማነት ማህበረሰቡን በማደራጀት ከኢኮቱሪዝም 
የሚገኘውን ትርፍ በመኖሪያ መንደራቸው  ትስስሩን በመፍጠር ሴቶች የተለየዩ ምርቶችን 
ጓሣን በመጠቀም እያመረቱ በሚያገኙት ትርፍ የችግኝ ጣቢያዎች  በማቋቋመ ለረጅም 
ጊዜ የማገዶ እንጨት በመፈለግ የሚያባክኑትን ጉዜያቸውን እንዲቀንስላቸው ከፍተኛ እገዛ 
እያደረገላቸው ይገኛል፡፡

የፖሊሲ ለውጥ አመቻችነት
የጓሣ ማህበረሰብ አቀፍ የተፈጠሮ ሀብት አጠባበቅ ስርዓት በኢትዩጵያ የመጀመሪያው 
በመሆኑ ምክንየት በተምሣሌትነት/አርአያነት/ከፍተኛ ድርሻ እየሰጠ ይገኛል፡፡ይህም የሆነበት 
በመሬትና በመሬት ይዞታነት መካከል የነበረውን ክፍተቶች በመሙላት ውጤታማነት 
ማድረግ በመቻሉ ነው፡፡ ለዚህም 2012ዓ.ም በህግ አውቅና በማግኘት ምክንያት “ማህበረሰብ 
አቀፍ ማህበር/ድርጅት/እንዲሆን”እና የመጀመሪያው የማህበረሰብ ጥበቃ ሰፍራ በአርአያ 
እንዲሆን በመደረጐ በኢትዩጵያ ውስጥ ከነበሩት አራት የጥበቃ አይነቶች ማለትም 1. ብሔራዊ 
ፖርኮች 2.መጠለያ 3.ጥብቅ ክልል 4.የቁጥጥር አደን ቀበሌ በተጨማሪነት አምስተኛ በመሆን  
ማህበረሰብ ጥበቃ ስፍራ በመባል ተካቷል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በበርካታ ቦታዎች የመሬት 
ፖሊስ ለወጥ እንዲኖር መሠረት የሆነውም ይኸው የጓሣ ማህበረሰብ ስፍራ ነው፡፡
በ2007እ.ኤ.እ ለአምስት አመታት የሚያገለግል የጓሣ አጠቃቀም ማኔጅመት በተዘጋጀው 
ጽሁፍ ውስጥ ዋና አላማው የተገለፀ ሲሆን ይኸም “የጓሣ ስፍራ በበርካታ አቅጣጨዎች 
በጉዳት ላይ ያለ ሲሆን እነሱም  የአርሻ መስፋፋት ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ግጦሽ ወዘተ 
በመኖራቸው አሁን እየተካሄደ ባለው የአካባቢ ተጽእኖ ግምገማና ማህበረሰቡ እያደረገ ባለው 
መተባበር /ምክንያት በቦታው ውስጥ ማንኛውም የሳር አካባቢውን ያላገናዘበ የልማት ስራ 
እንዳይከናወን አቂማል፡፡በተጨማሪ የእርሻ መስፋፋት በሁሉም የጓሣ ስፍራ/ቦታ/ጫፍ ላይ 
አየተካሄደ ያለ ቢሆንም ቅሉ ለዚህም ዋና ምክንያቶች የህዝብ ብዛት /እድገት/የተደጋጋሚ 
ድርቅ በመከሰቱ፣የገጠር ልማት ስራዎች እና የመሬት አጠቃቀም ፖሊስ በሀገር አቀፍ ደረጃ 
መለወጡ ማህበረሰቡ ጠንካራ የሆነ ህጋዊ የአሰራር ስርዓት የጓሣ አካባቢን የበለጠ ለመጠበቅ 
የሚያስችል ተጨማሪ መከላከልና ደህነት የሌላቸው ባህላዊ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም 
ስርዓቶችን ከውጭም ሆነ ከውስጥ የሚደረጉ ተጽእኖዎችን /ግፊት/ለመጠበቅ የሚያስችል 
እምነትና አቅምን ይፈጥርላቸዋል ::

ይህ ህጋዊነት ያለው የአሰራር ስርዓት በዚህ ጥብቅ ስፍራ የተመሰረተው በ2008 ሲሆን 
ይህም የመጀመሪያው የፖሊስ ስሜታማነቱን ያረጋገጠና ለአሁን መነቃቃት/መነሣሣት/ደግሞ 
ከአካባቢው የመንግስት መሣሪያ ቤቶች ጋር በመተባበር እጅግ ወሣኝ ለሆነው የጓሣ ስፍራ 
አጠባበቅ የሚያመች አዋሣኞችን ህጋዊ በሆነ የደንበር ማካለል ወይም ህጋዊ የሆነ የደንበር 
መለየት /ማካለል/ በመስራት:  ይህም ህጋዊ የደንበር ከለላ ከተፈፀም በኋላ ህጋዉነቱን 
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የህዝብ ተወካዎች እውቅና ማግኘቱ ነው፡፡
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ቀጣይነት እና ልምድን ወደሌሎች ማብዛት

ቀጣይነት እና ልምድን ወደሌሎች ማብዛት
የጓሣ ጥብቅ ስፍራን የጥበቃ ዘላቂነትን ለማምጣት ከተፈለገ የጥበቃውን ስራ ለማህበረሰቡ 
ለራሱ በመተው በፍቃደ እንዲጠበቁ ማስቻል አና የማህበረሰቡ የፍትህ ስርዓት ስራውን 
በሚገባ እንዲወጣ ማድረግ ሲቻል ነው፡፡ ለዚህም ለመጀመሪያ ጊዜ የማነቃቋያ/ወደስራው/ 
መግቢያ በር ከፋች የሆነ የማህበረሰብ ጥብቅ ደን ተቶጣጣሪዎች በዳሪውን ኢንሸቲብ 
አማካይነት በተገኘ ድጋፍ ስልጠና ተሰጥቶአቸዋል፡፡

ከ2007-2012ዓ.ም የተዘጋጀው የጓሣ አጠቃላይ አስተዳደራዊ ስትራቴጅዥከዊ አቅድ 3 ዋና 
መሰረታዊ/ቁልፍ የሆኑ/ተግበራትን/ስራን በማካተት ነው የተዘጋጀው እነዚህም የመንዝ ጓሣን 
ኘሮጀክት በቀጣይነት ስኬታማ እንደሆነ የሚደረግ መሠማዊ ጉዳዩች ናቸው አነሱም፡-

1. ቀጣይነት ያለው የማህበረሰብ የተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅ ስርዓት የቋራ ስርዓትን 
መሠረት ያደረገ ቦታውን ዝግ/ጥብቅ/የሚሆኑበትን ጊዜያቶችና ስምሪቶችን ሳሩን 
ለማጨድ የሚጠቀሙበትን ቀናት የሚወሰን አካላትን ማደራጀት የሚያስችል

2. አካባቢውን/ስርዓት ምህደሩን/የጊዜው ቁጥጥር የሚያደርጐ ፍቃደኛ የህብረተሰብ 
አካል በዚህ ኘሮግራም እንዲሳተፍ ሲደረግ

3. ስለኢኮቱሪዝም ጠቀሜታ ግንዛቤ በኋላ አወሣኝ በሆኑ 21 ት/ቤቶች ስለ ቦታው 
ብዛህይወት እና የእነዚህ ብዛህይወት መጠበቅ አስፈላጊነታቸው አስመልክቶ የግንዛቤ 
ስራ ተሰርቷል ይህም ዋና ተጠቃሚ የሆነውን ክፍል ጠቀሜታው ጠንካራ የሆነ 
ማህበረሰብ ተቋም ለማቋቋም ይረደል ይህም ተቋም ቀጣይነት ያለውን የመዝጊያ 
ጊዜያቶችን ልዩ ልዩ ኡስገዳጅ ሁኔታዎችን ግንዛቤ በመስገባት ውሣኔ እንዲሰጥ 
ያስችለዋል፡፡

የጓሣ ማህበረሰብን ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ድህንቱን ለመሻሻል የሚረዳው ዋናው 
ስትራቴጅክ በአካባቢው ኢኮቱሪዝምን በማቋቋም ነው፤ ስለዚህም በፍራንክፈርት ዞሎጅካል 
ሶሣይቲ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የቱሪስት ማረፊያ በስፍራው ተገንብቷል፡፡ ይህም ለወደፊቱ 
ራሱን የሚደግፋና በአካባቢው ማህበረሰብ የገቢ ማስገኛ በመሆን የሚገኘውን ትርፍም 
መልሶ ለማህበረሰቡ የልማት ኘሮጀክት ማስፈሪያ እንደሚውል ተስፋ በማድረግ ነው፡፡

የብዜት/ስርጭት/የተደረጐ ሙከራዎች
በጓሣ ጥብቅ ስፍራ የተገኘውን መልካም ተሞክሮ የብዜት ጥረት ለማድረግ የተሞከረው 
በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነው፡፡ የኢትዩጵያ የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣንና 
ፍራንክፈርት ዘሎጅካል ሶሳይቲ በጋራ በመተባበር ከአውሮፖ ህብረት የተገኘ የገንዘብ 
ድጋፍ በመጠቀም ከአቡነዩሴፍ ማህበረሰብ ጥብቅ ቦታና ከደንቆሮ ታሣቢ ብሔራዊ 
ፓርክ ማህበረሰብ ተወካዩችን ወደዚሁ ሞዴል ቦታ በማምጣት የአቻ ለአቻ ትምህርት 
እንዲያገኙ ትምህርታዊ ጐብኝት በማድረግ የልምድ ልውውጥ በመከናወኑ ምክንያት ይህነን 
ተምሣሌትነት /አርአያነት/ ያለው ተግባር ለማሰራጨትና በሞዴልነት ለመጠቀም ያስችለው 
ዘንድ የኢትዩጵያ የዱር እንስሳት ጥበቃ ባስልጣን በጓሣ ማህበረሰብ መጽሀፍ እንዲዘጋጅ 
በአቀረቡት ጥያቄ መሠረት ነው፡፡

አጋር አካላት
• ፍራንክ ፈርት ዘሎጅካል ሶሳይቲ- የአውሮፓ ህብረት የሚሰጠውን ድጋፍ ጨምሮ
• የኢትዮጵያ ቀይ ቀበሮ ጥበቃ ፕሮግራም - ኦክስፎርድ ዩኒቨርስቲ
• የድር ስንስሳት ጥበቃና ምርምር ማዕከል (WILDCRU) 
• የኢትዮጵያ የድር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን
• የዩናይትድ ኪንግ ደም ዳሪውን ኢኒቴቲቭ
• የክልላዊና አካባቢያዊ የመንግስት ባለስልጣናት
• አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና
• ተመራማሪዎች ወይም ተማሪዎች
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• Guassa-Menz Community Conservation Area Photo Story (Vimeo) vimeo.com/15749552 
• Guassa-Menz Community Conservation Area website: guassaarea.org 
• Tefera Ashenafi, Z. 2001. Common Property Resource Management of an Afro-alpine habitat: supporting a population of the critically endan-

gered Ethiopian Wolf Canis simensis. Ph.D. dissertation, University of Kent at Canterbury, UK.
• The community-managed Guassa Area, Menz: General Management Plan, 2007-2012. 
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