
የምድር ወገብ ተነሳሽነት አብነታዊ ጥናቶች 
አካባቢያዊ ዘላቂ የልማት መፍትሔዎች ለሰዎች፣ ለተፈጥሮ እና ችግሮችን የመቋቋም 
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ኢትዮጵያ 

የኦሮሚያ  አርብቶ አደሮች 
ማህበር

Empowered lives. 
Resilient nations. 



የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም የምድር ወገብ ተነሳሽነት 
አብነታዊ ጥናቶች ተከታታይ ዕትም 
በዓለም ዙርያ በተለያየ አካባቢ የሚኖሩ ማኅበረሰቦች ለሰዎች እና ለተፈጥሮ 
የሚያገለግሉ ፈጠራ የታከሉባቸው ዘላቂ የልማት መፍትሔዎችን መጠቀም 
ጀምረዋል፡፡ የተወሰኑ ህትመቶች እና አብነታዊ ጥናቶች እነዚህ ተነሳሽነቶች 
እንዴት እንደመጡ፣ የተጽእኖአቸውን ስፋት፣ እና እንዴት በጊዜ ሂደት 
እየተቀያየሩ እንደመጡ ሙሉ ታሪካቸውን ይናገራሉ፡፡ የተወሰኑት ደሞ 
ራሳቸው እነዚህን ታሪኮች ለማኅበረሰብ ተለማማጆች ተረኩን በመምራት 
ይናገራ፡፡ የምድር ወገብ ተነሳሽነት ይህንን ክፍተት ለመሙላት ያለመ ነው፡፡

ከኖርዊይ መንግስት በሚገኝ እርዳታ የሚደገፈው የምድር ወገብ ተነሳሽነት 
እ.ኤ.አ. በ 2015 ሀያ አንድ ለሚሆኑ ነጥረው የወጡ እና በህነት ቅነሳ፣ ተፈጥሮ 
ጥበቃ እና የአየር ንብረት ለውጥ ተጸእኖን ለመቋቋም የአቅም ግንባታ ላይ የሰሩ 
የተለያዩ ማኅበረሰቦች ተነሳሽነቶችን የምድር ወገብ ሽልማትን (Equator Prize) 

ሸልሟል፡፡ ተሸላሚዎቹ ከ126 ሀገራት ከተውጣጡ እጮዎች መካከል የተመረጡ 

ሲሆኑ ላስገኙት ውጤት በፓሪስ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት የአየር 

ንብረት ለውጥ ስብሰባ (COP21) ጎን ለጎን በተካሄደ የሽልማት ዝግጅት እውቅና 

ተሰጥቷቸዋል፡፡ የተለየ ትኩረትም ለ ደኖች ጥበቃ፣ መልሶ ማልማት እና ዘላቂ 

አስተዳደር፣ ለጋራ መሬቶች፣ ወሰኖች እና የተፈጥሮ ሀብቶችን ማስከበር እና 

በነሱ ላይ ያለውን መብት ማስጠበቅ፣ ለማኅበረሰብ አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ 

ስምሙነት፣ እና ለአካባቢያዊ ፍትሕ መጮህ ተሰጥቷል፡፡ ተከታዩ አብነታዊ 

ጥናት በተከታታይ ከሚወጡት በአቻ አካላት ከተገመገሙ ምርጥ ልምዶችን 

ከሚያካፍሉት እና የአካባቢያዊ ስኬትን ለማጎልበት፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ 

ያለን አካባያዊ እና ልማታዊ የእውቀት መሰረት ለማጎልበት እና ተሞክሮዎችን 

ለማስፋፋት የመመርያ ንግግሮችን ከሚቀሰቅሱ ክፍሎች መካከል አንዱ ነው፡፡ 

http://equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=casestudysearch&Itemid=858


ቁልፍ እውነታዎች
የምድር ወገብ ሽልማት አሸናፊ 

እ.ኤ.አ

ተመሰረተ

እ.ኤ.አ

መገኛ ቦታ 

ደቡብ ኢትዮጵያ እና ሰሜን ኬንያ

ተጠቃሚዎች 

በደቡብ ኢትዮጵያ እና ሰሜን ኬንያ የሚገኙ ሰባ ሺህ ሰዎች በቀጥታ እና 
አምስት መቶ ሺህ ሰዎች በተዘዋዋሪ 

የትኩረት መስክ

አርብቶ አደርነት፣ የአየር ንብረትን መቋቋም፣ ግጭት አፈታት፣ የመሬት ይዞታ 
መብት፣ የምግብ ዋስትና፣ ማስተዋወቅ

የሚዳሰሱ የዘላቂ ልማት ግቦች

 የ2015 የምድር ወገብ ሽልማት አሸናፊ ፊልም
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የፕሮጀክቱ ማጠቃለያ
በታሪክ እንደምናየው አስከፊ የአየር ፀባይ እና ድርቅ የቦረና እና የጋብራ 
አርብቶ አደር ጎሳዎችን በግጦሽ መሬት፣ በውሃ እና በተፈጥሮ ሀብቶች 
ምክንያት ለግጭት  ዳርገዋል፡፡ የኦሮሚያ  አርብቶ አደሮች ማህበር 
(OPA) የተቋቋመው በደቡብ ኢትዮጵያ እና ሰሜን ኬንያ ያሉ አርብቶ 
አደር ጎሳዎችን ድንበር ዘለል እንቅስቃሴ ለማሳለጥ ሲሆን በመሬት 
ይገባኛል ቅሬታዎች፣ በሀብት ግጭቶች እንዲሁም እነዚህ ተጋላጭ 
ቡድኖች የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም  የሚጋፈጧቸውን 
ተግዳሮቶች መፍትሔ በማምጣት ረገድ እርዳታ እያደረገ ነው፡፡ 
ማህበሩ የሚሻው ሰላማዊ አብሮነትን ሲሆን በአሁኑ ወቅት ክብረ-ወሰን 
በሆነ መልኩ ለተከታታይ ሶስት ዓመታት አንድም ግጭት በማኅበረሰቡ 
ውስጥ ሳያስተናግድ ቆይቷል፡፡ ድንበር ዘለል ማኅበረሰባዊ ውይይቶች 
እና በሰጥቶ መቀበል ላይ የተመሰረተ የሀብት አጠቃቀም ስምምነትን 
ጨምሮ በጋራ የሚዘጋጁ የግጭት አፈታት ዘዴዎች ከልክ ያለፈ ግጦሽን 
እና የአፈር መሸርሸርን ለመቀነስ፣ ለአርብቶ አደሮች ምርት የገበያ 
እድልን ለማሻሻል እና በአየር ንብረት ምክንያት የሚመጡ ጫናዎችን 
የመቋቋም ችሎታን ለማጎልበት ረድተዋል፡፡ ይህ አብነት የተፈጥሮ 
ሀብት እና የውሃ እጥረት አሳሳቢ ችግር እየሆነ በመጣባቸው አጎራባች 
ቦታዎች ለመስፋፋት እምቅ አቅም ያለው ሲሆን በሶማሊያም ተግባራዊ 
ሆኗል፡፡ 

በዚህ ሰነድ ውስጥ በካርታዎች ላይ ወይም በተካተቱት ጽሁፎች ውስጥ በምስል 
የተቀመጡ እና ጥቅም ላይ የዋሉ ወሰኖች እና ተያያዥ መረጃዎች ከስህተት የጸዱ 
ስለመሆናቸው ማረጋገጫ ወይም የተባበሩት መንግስታት ይፋዊ ቅቡልነት ወይም እውቅና 
አልተሰጣቸውም።

https://vimeo.com/171141511
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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ዳራ እና አውድ 

ኬንያ እና ኢትዮጵያን የሚለያየው ድንበር የ 600 ኪሎ ሜትር ርዝመት 
ሲኖረው በምእራብ በኩል ከቱርካና ሐይቅ ተነስቶ በስተምስራቅ በኩል እስከ 
ዶሎ ከተማ ድረስ የተዘረጋ ነው፡፡ ሁለቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በካርታ ላይ 
የሚገኙ ፖለቲካዊ ድንበሮች የተለያዩ ቢሆንም የአየር ፀባይ መለዋወጥ ሁኔታን፣ 
ግጭትን እና ታሪካዊ የድንበር ዘለል እንቅስቃሴን ጨምሮ በርካታ ማህበራዊ 
እና ስነ ምህዳራዊ ምክንያቶች እንዚህን ድንበር ተሻጋሪ አካባዎች ያገናኛሉ፡፡ 

ቀጠናው ከሁለት ሚልየን ለሚበልጡ ሰዎች መኖርያ ሲሆን ትልልቅ የሆኑትን 
የቦረና እና ጋብራ ጎሳዎችን ጨምሮ 15 ሀገር በቀል ጎሳዎችን የያዘ ነው፡፡ በድንበሩ 
በስተሰሜን በኩል ከኢትዮጵያ ዘጠኝ ክልላዊ መንግስቶች አንዱ የሆነው 
የኦሮሚያ ክልል የሚገኝ ሲሆን ይህ ክልል በአስተዳደራዊ ዞኖች ከዛም ዝቅ ብሎ 
በወረዳዎች የተከፈለ ነው፡፡ የሜዳ አህያዎች፣ ዝሆኖች፣ አናብስት ፣ ወፎች እና 
ሌሎች የተተለያዩ የዱር እንስሳት በዚህ የተዘበራረቀ ዝናብ በሚያገኝ እና ዝቅተኛ 
እርጥበት ባለው ከፊል ቆላማ እና ቆላማ አየር ንብረት ባለው ቦታ ይኖራሉ፡፡ 
ዓመታዊ አማካይ የዝናብ መጠኑ ከ400 እስከ 750 ሚሊ ሊትር ሲደርስ ረጅሙን 
የበጋ ወራት ሁለት ዝናባማ ወቅቶች ያጅቡታል፡፡ 

የከብቶች እርባታ የአካባቢው ምጣኔ ሀብት የጀርባ አጥንት ነው፡፡ ወደ 80 በመቶ 
የሚጠጋው የቤተሰብ ገቢ እና የምጣኔ ሀብት ዋስትና በቀንድ ከብት፣ ግመል፣ ፍየል 
እና በግ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ ለአርብቶ አደሩ  ያለው ከብት ከምግብነት ብቻ ያለፈ 
ፋይዳ አለው፡፡ እያንዳንዱ የከብቶች መንጋ መሰረታዊ ፍላጎትን ለማሟላት የሚሆን 
ጥሬ ገንዘብን፣ ለአደጋ ጊዜ የሚሆን ቁጠባን፣ የሀብት ምልክትነትን እና ማህበራዊ እና 
ባህላዊ ማንነትን ማስተሳሰርያ መንገድን ይወክላል፡፡

የከብቶቻቸውን ህልውና ለማስቀጠል አርብቶ አደሮች የዘላን አኗኗር ስልትን 
ይከተላሉ፡፡ በታሪክ እንደሚታወቀው አርብቶ አደሮች በየጊዜው በአካባቢው 
ቁጥቋጦአማ እና ሳራማ ቦታዎች በመዘዋወር የውሃ እና ወቅታዊ የግጦሽ ሳር 
አቅርቦት ችግሮችን ለመቋቋም ችለዋል፡፡ ከብቶች የተለያዩ አይነት  ለምሳሌ እንደ 
ከሎሪሰ ሮክስበርጊያና ( Chloris roxburghiana) ያሉ ሳሮችን ለግጦሽ ሲጠቀሙ 
ማህበረሰቡ  ሌሎች እንስሳት ደሞ የግራር ዛፎችን እንደ መከለያ ወይም መጠለያ 
ይጠቀማሉ፡፡ በተለይ በድርቅ ጊዜ አርብቶ አደሮች ተለምዶአዊ እንዲሁም 
ብሔራዊ ድንበሮችን አልፈው አረንጓዴ የግጦሽ መሬቶችን እና አስተማማኝ የውሃ 
ምንጮችን ፍለጋ ይሰማራሉ፡፡ እየጨመረ የሚመጣ የተፈጥሮ ሀብት ፍላጎት 
በአርብቶ አደር ቡድኖች መካከል የውድድር መንፈስን የሚያመጣ ሲሆን ይህም 
አንዳንዴ ወደ ግጭት ሊያመራ ይችላል፡፡ 

አመጣጥ እና አወቃቀር

የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበር በመጀመርያ ደረጃ የተቋቋመው በኦሮሞ 
አርሶ አደሮች ቡድኖች መካከል ሰላምን ለማበረታታት እና በመንግስት 
ፖሊሲ እና ልማት ሂደት ውስጥ ያለውን አናሳ የአርብቶ አደሮች የድምጽ 
ውክልና  መፍትሔ ለመስጠት ነው፡፡ እንደ አውሮውያን አቆጣጠር በ2006 
ዓ.ም. ከስድስት የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ዞኖች ማለትም ቦረና፣ ባሌ፣ ጉጂ፣ 
ምስራቅ ሸዋ፣ ምእራብ እና ምስራቅ ሐረርጌ የተውጣጡ 72 የአርሶ አደር 
ሽማግሌዎች ተሰባስበው የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበርን ለሚከተሉት 
ዓላማዎች መሰረቱ፡-

 ■ ለአዳጊ አርብቶ አደር አካባቢዎች ምቹ ፖሊሲ እና ስትራቴጂ እንዲፈጠር 
እና እንዲተገበር መቀስቀስ እና እርዳታ ማድረግ

 ■ በኦሮሚያ በሚገኙ የአርብቶ አደር ማኅበረሰቦች መካከል እንዲሁም ክልልሉ 
ከሌሎች ክልሎች እና ሀገራት በሚዋሰንባቸው ድንበሮች መካከል ሰላማዊ 
አብሮነት እንዲኖር ማበረታታት

 ■ ለአርብቶ አደሮች እና ለተቋሞቻቸው ዘላቂ ባህላዊ የሀብት አስተዳደር 
ልምዶችን እና የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥን ማበረታታት

 ■ የአርብቶ አደሮችን እና የአካባቢውን ማኅበረሰብ አኗኗራቸው ላይ ተጽእኖ 
የሚያሳድሩ ጉዳዮች ላይ በማስረጃ የተመሰረተ ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ 
በንቃት እንዲሳተፉ አቅማቸውን ማጎልበት

በአሁኑ ወቅት የስራ አስፈጻሚ ዳይሬክተሩ በአዲስ አበባ ኢትዮጵያ በሚገኘው ዋና 
ቢሮ 13 ቴክኒካዊ እና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን ይመራል፡፡ ማህበሩ የሚመራው 
ማህበሩ ከሚሰራባቸው አካባቢ ካሉ ማኅበረሰቦች ከተውጣጡ ተወካዮች 
በተዋቀረ ቦርድ ሲሆን እያንዳንዱ ማኅበረሰብ ሁለት ሁለት ተወካዮች በቦርዱ 
ውስጥ ይኖረዋል፡፡ ይህ ቦርድ በአንድ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እና በደቡብ ኦሮሚያ፣ 
በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ-ባሌ እና በመካከለኛውና ምእራብ ኦሮሚያ በሚንቀሳቀሱ 
ሶስት ቅርንጫፎች የተከፈለ ነው፡፡ በያንዳንዱ ቅርንጫፍ ውስጥ ስራ አስፈጻሚ 
ኮሚቴዎች በወረዳ፣ በዞን እና በክልል ደረጃ የሚካሄዱ ስብሰባዎችን ይመራሉ፡፡ 
በአጠቃላይ የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማኅበር ከ75 የአርብቶ አደር ማኅበረሰቦች 
ጋር ይሰራል፡፡ ሴቶች በማኅበሩ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ያላቸው ሲሆን በጠቅላላ ጉባኤ፣ 
ዳይሬክተሮች ቦርድ፣ ቴክኒካዊ ስራ እና በአካባቢያዊ ቋሚ ኮሚቴዎች ውስጥ ቦታ 
አላቸው፡፡ ከሽማግሌዎች እና ከባህላዊ መሪዎች ጋር አብሮ በመስራት የኦሮሚያ 
አርብቶ አደሮች ማኅበር ነጻ፣ ቀደም ያለ እና በመረጃ የተመሰረተ ፈቃደኝነት 
በማኅበረሰብ ክፍሎች መካከል ይኖር ዘንድ እርዳታ ያደርጋል፡፡ 
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አካባቢያዊ ተግዳሮቶች 

በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚፈጠር የተፋጠነ በተፈጥሮ ሀብቶች ምክንያት የሚቀሰቀስ ግጭት

ዝልነት ወይም ወቅታዊ ከአንድ ግጦሽ መሬት ወደ አንድ ግጦሽ መሬት መካከል 
የሚደረግ የቀንድ ከብቶች እንቅስቃሴ በኬንያ እና ኢትዮጵያ ድንበሮችን 
በመሻገር ሲፈጸም ለረጅም ጊዜ ቆይቷል፡፡ በደቡብ ኢትዮጵያ እና ሰሜን 
ኬንያ አርብቶ አደሮች ዘንድ የመሬት ይዞታ ስምምነት የተለመደ ሲሆን ይህም 
በተለመዱ አሰፋፈሮች ዙርያ በሚደረግ ንግግር በታሪክ ሲፈጸም ቆይቷል፡
፡ በክልሉ ውጥ ያሉ የአርብቶ አደር ቡድኖች ለምሳሌ ቦረናዎች፣ ጋብራዎች፣ 
ጌሪዎች እና ጉጂዎች በጉርብትና የቆዩት ማኅበራዊ እና ኤኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ 
እና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚዳኝ ውስብስብ የተለምዶ አስተዳደራዊ መዋቅር 
በመጠቀም ነው፡፡ ሰላማዊ ወቅቶች ቢኖሩም ነገር ግን አካባቢው ለብዙ አስርት 
ዓመታት በውስን የተፈጥሮ ሀብቶች ምክንያት ሺዎች የሞቱበት እና በአስር ሺህ 
የሚቆጠሩ ቤተሰቦች የተሰደዱባቸው ብዙ ግጭቶች አስተናግዷል፡፡ ከታሪክ 
እንደምንረዳው በባህል የጠለመዱ የብቀላ እንቅስቃሴዎች የብጥብጥ ዑደት 
ሲያስጀምሩ ይስተዋላል፡፡ 

በምስራቅ አፍሪካ የአርብቶ አደርነት ዐውድ የአየር ንብረት ለውጥ እንደ አደጋ 
አባባሽ የሚጣይ ሲሆን በተፈጥሮ ሀብት ምክንያት የሚነሱ ግጭቶችን ይበልጥ 
ያጋግላል፡፡ ተደጋጋሚ ድርቅ ለአርብቶ አደሮቹ ምጣኔ ሃብታዊና የምግብ 
ዋስትናን ለማረጋገጥ አሌ የማይባል አደጋ ይደቅናል፡፡ እንደ ኤሮፓውያን 
አቆጣጠር በ 2011 እና በ 2012 ዓ.ም. በምስራቅ አፍሪቃ በተከሰተው እና ከ13 
ሚልየን ሰዎች በላይ ላይ ተጽእኖ ያሳደረው የከፋ ድርቅ ለበርካታ የቀንድ 
ከብቶች ሞት ምክንያት ሆኖ የአርብቶ አደሮችን ህይወት ክፉኛ ጎድቶ ነበር፡
፡ የአየር ንብረት ለውጥ የአማካይ የሙቀት መጠን መጨመርን፣ የበረሃማነት 

መስፋፋትን እና አስቸጋሪ የአየር ጸባይ ክስተቶችን ያባብሳል ተብሎ ይተነበያል፡
፡ ሙቀት በጨመረ ቁጥር የመሬት ወለል ሙቀትም ስለሚጨምር የቀንድ 
ከብቶቹን ሰኮና ያቃጥላል;; በኦሮሚያ፣ አፋር እና ሶማሌ ብሔራዊ ክልላዎ 
መንግስታት የተወሰነ የዝናብ መጠን መጨመር ቢተነበይም የተዛባ የዝናብ 
ሁኔታ ለአርብቶ አደሮቹ ችግር እንደሚደቅን ይጠበቃል፡፡ከፍተኛ ዝናብ 
የሳር ዘሮችን አጥቦ ይወስዳል፣ ማሳ ያበላሻል፣ እንዲሁም የደከሙትን የቀንድ 
ከብቶች ሰውነት ለብርድ ያጋልጣል፡፡ በመጨረሻ የተገለጸው ጉዳይም የቀንድ 
ከብቶቹን ለሞት እስከማጋለጥ ይደርሳል፡፡ 

በቅርብ ዓመታት፣ ከልክ ያለፈ ግጦሽ፣ የአየር ንብረት ለውጥ ያባባሰው ድርቅ 
እና የመሬት መከላት፣ ለመኖ የሚሆኑ የግጦሽ መሬትን እና ውሃን ጨምሮ 
የተፈጥሮ ሀብቶችን አዳክመዋል፡፡ በጎሳዎች መካከል ያለ ፉክክር፣ እና 
ቀድሞም የነበሩ የብሔር እና የቡድኖች ባላንጣነት ከስነምህዳራዊ እጥረት 
ጋር ተዳምረው አልፎ አልፎ ለብቀላዊ ጥቃት፣ እንዲሁም ለከብቶች ዘረፋ እና 
መልሶ ዘረፋ እንዲከሰቱ አድርገዋል፡፡ እንዲህ ያለ ግጭት ለቀንድ ከብቶች እና 
ሰዎች ሞት፣ ለስነልቦናዊ ቀውስ እና ለእንቅስቃሴ መገደብ ምክንያት ይሆናል፡
፡ ከነዚህ ባለፈም ዘላናዊ የግጦሽ ቦታ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችንም ያዛባል፡፡ 
በዚህም ምክንያት የማህበረሰቡ ድርቅን የመቋቋም ስትራቴጂዎች ጥያቄ ውሰጥ 
ይገባሉ፡፡ እንደዚህ ለተንሰራፋው ግጭት ምላሽ እንዲሆንም የአርብቶ አደር 
ማኅበረሰቦች የዘላንነት እንቅስቃሴን ትተው ለውሃ ቅርብ በሆነ ቦታ የተረጋጋ 
ህይወት መኖር ጀምረዋል፡፡

ድህነት 

ድንበር ተሻጋሪ አርብቶ አደሮች ከሌሎች በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ማህበረሰቦች 
በከፋ ሁኔታ ድህነት እና ዝቅተኛ ሰብአዊ እድገት ያሳያሉ፡፡ ተደጋጋሚ ድርቅ፣ 
አካላዊ ዋስትና አለመኖር ስልታዊ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም እንዳይኖር 
ገደብ መኖር ለድህነት መጠኑ ስልሳ በመቶ አስተዋጽኦ አለው፡፡ በግጭት 

ወቅት አርብቶ አደሮች ምርታቸውን ለመሸጥ እድል አይኖራቸውም ይህም 
የቤተሰባቸውን ምጣኔ ሀብት ለማሳደግ ማነቆ ይሆንባቸዋል፡ወደ 15 በመቶ 
የሚሆኑት የቦረና አርብቶ አደሮች ዓመቱን በሙሉ የምግብ ዋስትናቸው 
ሳይረጋገጥ ይቆያል፡፡ 

የመሬት መከላት 

ግጭት፣ ድህነት እና የሰፈራ እየጨመረ መሄድ ከልክ ያለፈ ግጦሽን እና የደን 
ጭፍጨፋን ጨምሮ የአካባቢው ስነምህዳር ላይ እጅግ የጎላ ተያያዥ ተጽእኖ 
ያሳድራ፡፡ በግጭት ጊዜ በከፋ ድህነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ አማራጭ 
የአኗኗር ዘይቤዎች ለምሳሌ ዛፎችን ቆርጦ ለከሰል እና ማገዶ ማዋል ራሳቸውን 

ያሸጋግራሉ፡፡ በተጨማሪም የአካባቢው የህዝብ ቁጥር ከ 2 እስከ 3 በመቶ 
ጭማሪ ማሳየቱ ወትሮም ከልክ በላይ ለተበዘበዘው ስነምህዳር ተጨማሪ ጫና 
ፈጥሯል፡፡ 
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ዋስትና የሌለው የዘልማድ የሀብት አጠቃቀም መብቶች 

በአካባቢው ያሉ የአርብቶ አደር ቡድኖች በባህላቸው የዘልማድ መሬት አስተዳደርን 
ለመኖ አገልግሎት የሚውሉ እንደ ግጦሽ፣ ውሃ እና የቀንድ ከብቶች የሚልሷቸው 
እንደ አሞሌ ጨው አይነት በተፈጥሮ የሚገኙ ማእድናት ለመጋራት ይጠቀማሉ፡
፡ የመሬት ይዞታ ዘዴው ተለዋዋጭ እና በየጊዜው ደንቡ የሚሻሻል ሲሆን አባል 
ለሆነ አንድ ቡድን በቅድመ ሁኔታ ይፈጸማል፡፡ በአንዳንድ አጋጣሚዎች የአንድን 
ተፈጥሮ ሀብት ህጋዊ ይዞታ የያዙ የአርብቶ አደር ቡድኖች ሌሎች ቡድኖች 
እንዲጠቀሙበት ድርድር ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡

በቅርብ ዓመታት መደበኛ የህግ ከለላ ባለመኖሩ ምክንያት አርብቶ አደሮች 
በሺህ ሄክታር የሚቆጠር የግጦሽ መሬትን በግል አልሚዎች እና በንግድ እርሻ 

ጣቢያዎች ሳቢያ አጥተዋል፡፡ ከነዚህ የንግድ እርሻ ጣቢያዎች መካከልም 
ደምባላ ዋጩ (12,000 ሄክታር)፣ ሳሪጤ (17,000 ሄክታር)፣ ዋለንሱ (25,000 
ሄክታር)፣ ዲዳ ሊባን (4,000 ሄክታር)፣ ዲዳ ቱዩራ (4,000 ሄክታር) እና 
አጊርጤ (8,000 ሄክታር) የንግድ እርሻ ጣቢያዎች ይጠቀሳሉ፡፡ ይህ መሬት 
ይዞታን ወደ ግሉ ሴክተር የማተላለፍ ድርጊት አርብቶ አደሮችን ከባህላዊ 
ቦታቸው ያፈናቅላል፣ ለምለም የግጦሽ መሬትን ይቀንሳል እንዲሁም ከድርቅ 
እና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተዳብሎ በኢኮኖሚ ራስን አለመቻል ደረጃ 
ያስደርሳል፡፡ 
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አካባቢያዊ ምላሾች  

በማኅበረሰብ ውስጥና በማኅበረሰቦች መካከል የሚደረግ የሰላም ንግግር ማዘጋጀት

የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበር  በተፈጥሮ ሀብቶች ምክንያት የሚፈጠሩ 
ግጭቶችን  ያለሁከት በሽምግልና ለመፍታት ያለው ቁርጠኝነት በአርብቶ 
አደር ቡድኖች መካከል ሰላማዊ አብሮነት እንዲኖር አስችሏል፡፡ ማህበሩ 
በማኅበረሰብ ውስጥ እንዲሁም በማኅበረሰቦች መካከል የሰላም ንግግሮች፣ 
ጉባዔዎች እና ድንገቴ ክስተቶችን የሚያስታርቅ ክፍለ ጊዜዎችን በማዘጋጀት 
እርዳታ ያደርጋል፡፡ እነዚህ ክፍለ ጊዜዎች አሳታፊ ሲሆኑ በአካባቢው ባለው 
የተለመደ የግጭት አፈታት ዘዴ ላይ የተመሰረቱ ናቸው፡፡ አለም አቀፍ 
መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሂደቱን ለመደገፍ የሚገኙ ሲሆን የመንግስት 
አካላትም በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት ይሳተፋሉ፡፡ 
በዚህም ዘዴ አንዳንድ የአርብቶ አደር ቡድኖች ውስን የተፈጥሮ ሀብቶችን 
ከህጋዊ ባለይዞታው በተጨማሪ ሌላም ቡድን በስምምነት ገብቶ እንዲጠቀም 
ከስምምነት ደርሰዋል፡፡ ለምሳሌ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 
ዓ.ም. ማህበሩ በአጎራባች ሶማሌ እና ኦሮሚያ ማኅበረሰቦች መካከል የልምድ 
ልውውጥ ስብሰባ በሁዴት ወረዳ አዘጋጅቶ ነበር፡፡ የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች 
ኅብረት  በደቡብ ኢትዮጵያ በሚገኙ ፊሎ፣ ድሬ እና ተልተል አውራጃዎች 
በሰሜን ኬንያ ደሞ በዱንካና፣ ፋሮሌ እና ሳሩ አካባቢዎች ጸጥታ እና ሰላም 
እንዲሰፍን አስተባብሯል፡፡ ወሳኝ በሆነ ሁኔታ እስካሁን ድረስ ለተከታታይ 3 
ዓመታት ሰላም ሰፍኗል፡፡ የሴቶች የሰላም ፎረምም ተቋቁሟል፡፡ 

ሰላምን ለማስፈን የሚደረግ ንግግር በአካባቢው ሚና የሚጫወቱ አካላት 
በተፈጥሮ ሀብት ምክንያት የሚነሱ ቅሬታዎችን እና ግጭቶችን በተቀናጀ መልኩ 
በሽምግልና እንዲዳኙ ያግዛል፡፡ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሰላም አርብቶ አደሮች 
ከቀንድ ከብቶቻቸው ጋር እንደ ልብ እንዲንቀሳቀሱ አስችሎአቸዋል፡፡ ይህ 
እንደ ልብ መንቀሳቀስ በተራው ለአካባቢ በጎ ምላሽ የሚኖረው ሲሆን ከነዚህም 
ውስጥ የግጦሽ ሳር መሬቶች ብዝበዛን መቀልበስ፣ ከሰል ለማክሰል የሚደረግ 
የደን ጭፍጨፋን መቀነስ እና የአፈር መሸርሸርን መቀነስ መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

ለረጅም ጊዜ የሰላም መስፈን በርካታ ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታዎችን ለአርብቶ 
አደር ማኅበረሰቦች ያጎናጽፋል፡፡ ቤተሰብ የቀንድ ከብት ሸጦ የጦር መሳርያ 
ከመግዛት ይልቅ ገንዘቡን ልጆችን ለማስተማር፣ ለጤና እና አዳዲስ ምጣኔ 
ሃብታዊ እድሎች ላይ እንዲያውል ያደርጋል፡፡ የግጭት አለመኖር አባላቱ 
መልካም ጊዜያትን ተስፋ በማድረግ ባህላዊ የውሃ ማጠራቀሚያ እንዲሰሩና 
ለእንስሳቶቻቸው ምግብ እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል፡፡ በዚህም በጎሳዎች 
መካከል የሚኖረው ትብብር እና ተግባቦት ማኅበረሰቡን የድርቅ ጊዜ ከመምጣቱ 
በፊት ድንበር ተሻግረው ባለው ገበያ በመሳተፍ ለቀንድ ከብቶቻቸውን ጥሩ ዋጋ 
ማግኘት ያስችላቸዋል፡፡ እነዚህም ጥቅሞች አርብቶ አደሮች የምጣኔ ሀብት እና 
አየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም አቅማቸውን ለማጎልበት ረድቷል፡፡

የሰላም ንግግሮችን የማድረግ ቁልፍ ውጤቶች፡-
 ■ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2013 እስከ 2015 ዓ.ም. በተፈጥሮ ሀብት ምክንያት የሚነሱ 

ግጭቶች በ70 በመቶ ቀንሰዋል

 ■ ለሶስት ዓመት የዘለቀው ሰላም የቦረና እና ጋብራ ማኅበረሰቦችን ለድርቅ ተገቢ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ እና የቀንድ ከብቶቻቸውን 
ድንበር ተሻግረው እንዲሸጡ አስችሏል

 ■ የግጭት መቀነሱ ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል

 ■ ልጆች ባልተስተጓጎለ ሁኔታ በሰላም ትምህርት ቤት ሄደው ይማራሉ

 ■ አርብቶ አደሮች ድንበር ተሸግረው ላሉ ገበያዎች የተሻለ እድል አላቸው

 ■ ከ70 ሺህ በላይ ሰዎች በማህበሩ የሰላም ንግግር በቀጥተኛ መንገድ እንዲሁም 500 ሺህ ሰዎች ደሞ በተዘዋዋሪ መልኩ ተጠቃሚ ሆነዋል
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አርብቶ አደሮችን በፖሊሲ ቀረጻ ሂደት ማሳተፍ 

አርብቶ አደሮችን እና የአካባቢውን ሽማግሌዎች ያካተት በሰላም ጉዳዮች ላይ 
የሚያተኩር የንግግር መድረክ በመክፈት ማህበሩ ማኅበረሰቡ ላይ ተጽእኖ 
ያላቸውን የፖሊሲ ጉዳዮች እንዲለዩ ያደርጋል፡፡በመካከል ሆኖም በአካባቢው 
እና በመንግስት ባለድርሻ አካላት መካከል መልእክት ያስተላልፋል፡፡ አካታች 
የፖሊሲ ንድፍ እንዲኖርም ማኅበሩ በተለያዩ መርሐ-ግብሮች አና ጉባኤዎች 
ላይ አርብቶ አደሮች ተሳትፈው ድምጻቸው እንዲሰማ ያግዛል፡፡ 

ለምሳሌ፣ ከዓለም አቀፍ የተፈጥሮ ጥበቃ ማህበር ጋር በመተባበር ማኅበሩ 
የአካባቢው ኅብረተሰብ ፖሊሲ ቀረጻ ላይ እንዲሳተፍ ለማጠናከር እና በደቡብ 
ኢትዮጵያ ቆላማ የአርብቶ አደር ስፍራዎች የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ያለመ 
‘‘ተሳትፎ ለለውጥ’’ የሚባል ፕሮጀክት ፈጥሯል፡፡ ባለፉት ሰላሳ ስድስት ወራት 
አርብቶ አደሮች በምግብ ዋስትና ጉዳዮች ላይ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ 
አሰጣጥ ላይ እንዲሳተፉ ተበረታተዋል፡፡ 

አርብቶ አደሮችን በፖሊሲ ጉዳዮች ላይ የማሳተፍ ውጤቶች፡-
 ■ በሲቪል ማኅበረሰብ እና በአካባቢው ነዋሪ መካከል ያለው ግንኙነት መጠንከር

 ■ በአርብቶ አደርነት ላይ የሚያተኩሩ የአካባቢው መንግስት ክፍሎች ማቋቋም

 ■ በህገ መንግስቱ የተሰጡ የአርብቶ አደር መብቶች መፈጸም

የሴቶችን የአኗኗር ሁኔታ ማጠንከር 

በጎሳዎች መካከል ያለ ግጭት ያለ አድልኦ የሴቶችን ምጣኔ ሀብታዊ፣ ማኅበራዊ 
እና ስነ ልቦናዊ ሁኔታቸውን ይጎዳል፡፡ ግጭት  እንደ ፆታዊ ጥቃት ወይም 
የአጋር ወይም የቤተሰብ አባል ሞትን የመሰለ የስነአእምሮ ጉዳት የሚያስከትሉ 
ክስተቶችን ሊያስከትል ይችላል፡፡ሴቶች ከግጭት በኋላም የተለያዩ ድህረ-
ተጽእኖዎችን ለምሳሌ በባህላዊ መንገድ በሴቶች የሚያዙትን የወተት የቀንድ 
ከብቶችን እንደማጣት አይነት ጉዳት ይደርስባቸዋል፡፡  

በማኅበሩ ሰላምን የመገንባት ተነሳሽነት ምክንያት ሴቶች ከዚህ በፊት በግጭት 
ምክንያት ለመሄድ ወደ ማይችሉባቸው ቦታዎች ለምሳሌ እንደ ገበያ፣ የውሃ 

እና የግጦሽ ቦታዎች በነጻነት መንቀሳቀስ ችለዋል፡፡ ወደ እነዚህ ቦታዎች 
በመሄዳቸው የአካባው ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ላይ ተሳትፎ እንዲኖራቸው 
ሲያደርግ የቤተሰቦቻቸውንም የምጣኔ ሀብት ዋስትና ለማረጋገጥ ረድቷቸዋል፡፡ 

የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማኅበር ሴቶች በአካባቢው የውይይት መድረኮች እና 
የውሳኔ መስጫ ሂደቶች ላይ እንዲሳተፉ ያበረታታል፡፡ በማኅበረሰቡ ውስጥ 
ያሉ ሴቶች መሪዎችም በግጭት አፈታት ሂደት ላይ ተሳትፈዋል፡፡ ይህን የሴቶች 
ተሳትፎ ይበልጥ ለማጠናከርም ማኅበሩ ለሰላም ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
ላደረጉ ሴቶች የአደባባይ እውቅና ሰጥቷል፡፡ 

የሴቶችን የአኗኗር ሁኔታ በማጠንከር የሚገኙ ውጤቶች፡- 
 ■ በምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከፍ ያለ የሴቶች ተሳትፎ

 ■ በፖለቲካ እና ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ እንዲሳተፉ ሴቶችን ብቁ ማድረግ

በማኅበረሰብ ውስጥና በማኅበረሰቦች መካከል ስለ ተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር የሚደረጉ ውይይቶች 

ከግራር ዛፎች ጥላ ስር ማኅበሩ በየጊዜው የአርብቶ አደር ቡድኖችን ሰብስቦ 
የሀብት ፉክክር፣ የመሬት መከላት፣ አየር ንብረት ለውጥ ባለበት ሁኔታ ዘላቂ 
የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ስለመዘርጋት ያወያያል፡፡ ከዚሀ በተጨማሪም 
ማኅበሩ ስልጠናዎችን እና የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት የትኩረት 
ቡድኖች እነዚህን ችግሮች ለመፍታት መቋቋሚያ ስትራቴጂዎችን እንዲለዩ 
ያደርጋል፡፡ ይህም የአርብቶ አደር ማኅበረሰቦች ዘላቂ ባህላዊ የግጦሽ ስልት 
በመጠቀም ማለትም በደረቅ እና ዝናባማ ወቅቶች የውሃ እና የግጦሽ ቦታዎችን 
እያፈራረቁ እንዲጠቀሙ፣ እንዲሁም ወደ ዘላናዊ ግጦሽ እንዲመለሱ አድርጓል፡

፡ አንዳንድ ማኅበረሰቦች እንስሳትን በጥንቃቄ ማራባት የጀመሩ ሲሆን ውስን 
የቀንድ ከብቶችንም በተመረጡ ጥሩ የግጦሽ ቦታዎች ያበላሉ፡፡ ሌሎች 
ማኅበረሰቦች ደሞ በጥንት ጊዜ እንደሚደረገው ወደፊት የሚከሰቱ የመኖ 
እጥረትን ለመቅረፍ ለጋራ ጥቅም የታጠሩ የመኖ ማከማቻ ቦታዎችን ያዘጋጃሉ፡
፡ ይህን በማድረጋቸውም ማኅበረሰቡ በአፈር መሸርሸር የተጠቁ አካባቢዎች 
መልሰው ሲያገግሙ ለመታዘብ ችለዋል፡፡ ከለላ የተደረገላቸው የግጦሽ መሬቶች 
መቋቋም ከተጀመረ በኋላ የግራር ዛፎች ቁጥር ጨምሯል፡፡ 
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በዚም መጠነ ሰፊ ባህላዊ የአካባቢያ ስነምህዳር እውቀት ላይ በመመስረት 
ማኅበሩ ስለ አየር ንብረት ለውጥ፣ አየር ጸባይ እና ሜቲዮሮሎጂአዊ ጉዳዮች 
መረጃ የሚሰጥ ክፍለ ጊዜ ለማኅበሩ ያዘጋጃል፡፡ በቅድመ ማስጠንቀቂያ 
ምልክቶች እና በ ”ጉዳት አታድርሱ” መርሕ ላይም የአቅም ማጎልበት 
ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡ የቀንድ ከብት ገበያ ላይ መረጃ የሚሰጡ ክፍለ 

ጊዜዎች ማኅበረሰቡ ጊዜውን የዋጀ የኢኮኖሚ መዋዠቅ እውቀት እንዲኖረው 
እና በተጠና ዘዴ የቀንድ ከብቶቻቸውን መቼ መሸጥ እንዳለባቸው እንዲያውቁ 
ያግዛል፡፡ እነዚህ እንቅስቃሴዎች የአካባቢው አርብቶ አደር ጥልቅ እውቀት 
እንዲኖረውና በዚህም በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ ለሚከሰቱ አደጋዎች ዝግጁ 
እንዲሆኑ ያስችላቸዋል፡፡

በተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ዙርያ ንግግሮችን የማድረግ ውጤቶች  
 ■ ለከፋ አደጋ እና ድርቅ የአካባቢው አርብቶ አደሮች የተጠና የመቋቋሚያ ዘዴ በተሸለ ሁኔታ ይኖራቸዋል

 ■ በደረቅ ወራት ያለ ከልክ ያለፈ ግጦሽ እና በዝናባማ ወቅት ያለ የአፈር መሸርሸር መቀነስ 

 ■ እንደ ውሃ እና ግጦሽ መሬቶች ያሉ ድንበር ተሸግረው ያሉ ሀብቶችን በሰላማዊ መንገር በጋራ የመጠቀም ባህል መዳበር

 ■ የትኩረት ቡድኖች ከፍ ያለ የአካባቢያዊ እና ድንበር ዘለል ገበያ ይኖራቸዋል ይህም የምጣኔ ሀብት ዋስትናቸውን እና አቅማቸውን 
ያጠነክራል

 ■ የአየር ጸባይ እና የሜቲዮሮሎጂአዊ ሁኔታዎች፣ የአየር ንብረት ለውጥ እና የቀንድ ከብት ገበያ መዋዠቅ ላይ ጊዜውን የዋጀ  መረጃ ማግኘት

 ■ ለአካባቢው ጎሳዎች የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃዎችን ማስተዋወቅ
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የፖሊሲ ተጽእኖዎች  

የብሔራዊ የፖሊሲ ተጽእኖዎች 

አርብቶ አደሮች በመመርያ ቀረጻ ሂደት ውስጥ ውስን ውክልና በነበራቸው ጊዜ 
የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ኅብረት ከአካባቢው ፖለቲካ ተዋናዮች እንዲሁም 
ከክልሉ እና ከሀገሪቷ መንግስት ጋር ጠንካራ ግንኙነት መስርቶ ነበር፡፡ ኅብረቱ 
ያሉትን መሰረቶች ተጠቅሞ በመመርያ ማእቀፍ ውስጥ የአርብቶ ደሮች መብት 
ድርሻ እንዲኖረው የማተዋወቅ ስራ ይሰራል፡፡ ለምሳሌ ይህ ማስተዋወቃቸው 
በ አካቢው መንግስት ውስጥ አርብቶ አደርነት ላይ የሚሰራ ክፍል እንዲቋቋም 

አድርጓል፡፡ ማኀበሩ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የመሬት ይዞታ የምስክር ወረቀት 
አሰጣጥ ሂደት የሚመለከተው ቦርድ ውስጥ ተሳታፊ ሲሆን ይህም ማህበሩ 
ለርብቶ አደሮች የመሬት መብት ይፋዊ እውቅና እንዲሰጠው ግፊት ለማድረግ 
አስችሎታል፡፡ የአርብቶ አደሮች ማኅበሩ ሚና ጎልቶ የታየ ሲሆን የዚህም 
ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም ግንባታ ላይ የሚሰሩ የሲቪል ማኅበራት 
ቁጥር እጅግ አናሳ በመሆኑ ነው፡፡ 

ለዓለም አቀፍ አጀንዳ አስተዋጽኦ ማድረግ 

ዘላናዊ አርብቶ አደርነት የተጀመረው ያልተገመተ የአየር ንብረትን እና 
ውስን የተፈጥሮ ሀብትን ለመቋቋም በማለም ነው፡፡ የአየር ንብረት ለውጥ 
ተጽእኖ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየጎላ ሲሄድ ስኬታማ ሰላማዊ የተፈጥሮ ሀብት 
አጠቃቀሞችን በተለይም የድንበር ዘለል ሽምግልናን ማሳለጥ ወሳኝ ነው፡፡ 
በዓለም አቀፍ ደረጃ ማኅበሩ የኢትዮጵያ አርብቶ አደሮችን በቀጠናዊ የምስራቅ 
አፍሪካ ምክር ቤት የወከለ ሲሆን በኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ስዊዘርላንድ እና ስፔን 

በተካሄዱ ጉባዎች ላይ ተሳትፏል፡፡  የማኅበሩ ስራ በቀጥታ ለዘላቂ ልማት ግቦች 
አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ ለምሳሌ የማኅበሩ የሰላም ግንባታ ንግግር አካባቢያዊ 
እና ምጣኔ ሀብታዊ ተጽእኖዎች ከዘላቂ የልማት ግቦች መካከል ድህነትን 
ማስወገድ፣ ጥራቱ የተጠበቀ ትምህርት፣ የጾታ እኩልነት፣ የአየር ንብረት 
እንቅስቃሴ፣ መሬት ላይ ያለ ህይወት
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ምስለታ፣ እድገት እና ዘላቂነት 

ምስለታ 

ወደ አጎራባች የተፈጥሮ ሀብት እና ውሃ እጥረት ወዳለባቸው ቦታዎች 
ተስፋፍተው መተግበር የሚችሉ በማኅበረሰብ ውስጥ እና በማኅበረሰቦች 
መካከል ያሉ የሰላም ግንባታ ኮሚቴ መዋቅሮች እና የሪሲፕሮካል ማኅበረሰብ-
መር ዲዛይንን ጨምሮ ሌሎች በጎ ልምዶችን የሚዘረዝሩ ሰነዶችን አዘጋጅቷል፡
፡ የማኅበሩ ተሞክሮ ወደ ሶማሌ እና ኦሮሞ ዞኖች በጉጂ እና ሊበነን ዞኖች 
ተገልብጠው ተተግብረዋል፡፡፡ በተጨማሪም በኦሮሚያ ክልል በምስራው ሸዋ 

(አርጎባ-ከረዩ) እና ምእራብ ሀረርጌ (ኢሳ-ኦሮሞ) ተገልብጠው ይተተገበራሉ 
ተብሎ ይጠበቃል፡፡ ከኢትዮጵያም ውጪ የሶማሊያ ቀጠናዊ የአርብቶ አደሮች 
ምክር ቤት የማኅበሩን ተሞክሮ በመጠቀም በ200 አርብቶ አደሮች መካከል 
ፍጭት ለመፍታት ችሏል፡፡ የማኅበሩ ተሞክሮ የተፈጥሮ ሀብት እና የውሃ 
እጥረት ስጋት ወደ ደቀነባቸው አጎራባች አካባቢዎች የመስፋፋት እምቅ አቅም 
አለው፡፡ 

እድገት

በአየር ንብረት ለውጥ ማእቀፍ ውስጥ የታዩ  በአካባው ማኅበረሰብ የሚመሩ 
ስኬታማ የድንበር ዘለል ጅማሮዎች እጅግ ጠቃሚ ናቸው፡፡ ባለፉት ሶስት 
ዓመታት ማኅበሩ ባዘጋጀው የማኅበረሰብ የንግግር መድረኮች ላይ የተገኙ 
የትኩረት ቡድኖች ውሳኔ ሰጪዎችን እና መመርያ አውጪዎች ለማሳደግ 
የሚከተሉትን ሁለት ነገሮች ብለዋል፡፡ በመጀመርያ የድንበር አርብቶ አደሮች 
ኮሚሽን ተቃቁሞ የድንበር ተሸጋሪ የአርብቶ አደሮች እንቅስቃሴ እና ምጣኔ 
ሀብታዊ ትስስር እንዲቀላጠፍ ጠይቀዋል፡፡ ሁለተኛ የአርብቶ አደሮችን የጋራ 

መሬትን በግለሰብ አልሚዎእ ከመወረር ለመጠበቅ በጋራ የአርብቶ አደሮች 
ይዞታ ላይ የተመሰረተየመሬት ምዝገባ እና ምስክር ወረቀት አሰጣጥ ዘዴ 
እንዲጀመር ሞግተዋል፡፡ እነዚህ በልእክቶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 
በ 2013 እና በ2015 ዓ.ም. ለመመርያ አውጪዎች ደርሰዋል፡፡ በቅርቡ ደሞ 
የአርብቶ አደሮች መሬት ምዝገባ እና ምስክር አሰጣጥ ሂደት ሀሳብ በአካባው 
መንግስት ድጋፍ አግኝቷል፡፡ 

ዘላቂነት

ኅበረቱ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የቁልፍ ተዋናዮችን ተሳትፎ የሚያረጋግጥ 
አቀራረብ ለመጠቀም ቁርጠኛ ነው፡፡ ማኅበሩ በአቅም ግንባታ፣ ውይይት እና 
ከአካባቢው የመንግስት መዋቅር ጋር ተጣምሮ በመስራት የአርብቶ አደሮች 
ውክልና በመንግስት ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ውክልና እንዲኒረው እና 
በአካባቢው መመርያ ላይ የተለመዱ አቀራረቦች እንዲኖሩ ያስችላል፡፡ እ.ኤ.አ 
ከ2015 ዓ.ም.ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰሩ ከተፈቀዱ ሶስት መንግስታዊ 

ካልሆኑ ተቋማት መካከል ማኅበሩ አንዱ ነው፡፡ ማኅበሩ በባለድርሻ አካላት 
እና በመንግስት ዘንድ ባለው መልካም ተቀባይነት ምክንያት የሰላም ግንባታ 
እና የግጭት አፈታት ሂደቱን በዘላቂነት ለማስቀጠል ችሏል፡፡ ይህ ከተባለ ዘንድ 
የማኅበሩ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ዘላቂነት እና በአባሎቹ እንዲሁም በዓለም አቀፍ 
አጋሮች እርዳታ ይወሰናል፡፡ 

የወደፊት እቅዶች 
ከወደፊት የትኩረት አቅጣጫዎች ዋነኛው ለአርብቶ አደር የመሬት መብቶች ይፋዊ እውቅና መስጠት ነው፡፡ መደበኛ የህግ ከለላ ማዘጋጀት 
የአርብቶ አደር ማኅበረሰቦች በግል አልሚዎች አላግባብ መሬታቸውን እንዳይቀሙ እና ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙ ያስችላል፡፡ ማኅበሩ በአርሶ 
አደር ማኅበረሰቦች መካል የሚደረገውን በችግር ጊዜ አንዱ ጎሳ የሌላውን ጎሳ ሀብት መጠቀም የሚያስችለውን ስምምነት መሰረት በማድረግ 
ቅሬታዎችን ለመፍታት፣ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደርን ዘላቂ ማድረግ እና የአርብቶ አደሮችን ድርቅን እና የአየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም 
አቅም ማጎልበት ስራ ያስቀጥላል፡፡ 
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አጋሮች 
መንግስታዊ ያልሆኑ 

 ■ የኢትዮጵያ አርብቶ አደሮች ሸንጎ Pastoralist Forum Ethiopia (PFE) 
፡ ማህበሩን ለማቋቋም የተደረገውን ቀዳሚ ጥናት አግዟል፡፡ በተጨማሪም  
የኦሮሚያ አርብቶ አደሮች ማህበርን በገንዘብ እና ቁሳቁስ ከመደገፍ አልፎ 
የፎረሙ አባልነትን ሰጥቷል፡፡ 

 ■ እንቅስቃሴ ለልማት Action for Development (AfD)፡ ፡ ማኅበሩን 
ለማቋቋም የተደረገውን ቀዳሚ ጥናት አግዟል፡፡ የገንዘብና ቁሳቁስ 
እርዳታም አድርጓል፡፡ 

 ■ የጀርመን ትብብር German Cooperation (GIZ): ከማኅበሩ ጋር 
አጋርነት መስርቷል፡፡ የገንዘብ እርዳታ በማድረግ እና የቴክኒክ የሚያግዙ 
ሰዎችን በመመደብ የማህበሩን እንቅስቃሴ እና አስተዳደራዊ ስራ አግዟል፡፡ 

መንግስታዊ የሆኑ 

 ■ የኦሮሚያ ፍትሕ ቢሮ፡ ለማህበሩ ህጋዊ እውቅና የሚሰጥ ምስክር ወረቀት 
ሰጥቷል 

 ■ የአርብቶ አደር አካባቢዎች የልማት ኮሚሽን፡ ማህበሩ በአካባቢው 

ጣልቃ ገብቶ እንዲሰራ የፖለቲካ ድጋፍ ሰጥቷል፡፡ የማህበሩን ፈቃድ 
በየዓመቱ ያድሳል፡፡ በተጠየቀበት ወቅትም ለማህበሩ ድጋፍ ይሰጣል፡፡

 ■ የኦሮሚያ አስተዳደር እና ፀጥታ ቢሮ፡ ማህበሩ በሚያደርጋቸው የግጭት 
አፈታት እንቅስቃሴዎችን በቅርበት ይረዳል፡፡ ለማህበሩ አጠቃላይ 
እንቅስቃሴም ፖለቲካዊ ድጋፍ ይሰጣል፡፡

ሌሎች አጋሮች 

 ■ የዓለም አቀፍ የአካባቢ ጥበቃ ህብረት International Union for 
Conservation of Nature (IUCN)

 ■ የኢትዮ-አውሮፓ የሲቪል ማህበረሰብ ፈንድ- ሁለት Ethiopia-European 
Union Civil Society Fund-II

 ■ የካቶሊክ የባህር ማዶ ልማት ድርጅት Catholic Agency for Overseas 
Development(CAFOD)

 ■ የስኮትላንድ ካቶሊክ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ፈንድ Scottish Catholic 
International Aid Fund (SCIAF)

 ■ ትሮኬር Trocaire (CST)
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