
የዚህ ጹሑፍ አላማ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ 
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ግምት ውስጥ በማስገባት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን 
በተመለከተ ለባለድርሻና አጋር አካላት አጫጭር ወቅታዊ መረጃዎችን ማድረስ ነው፡፡

እጅዎን በንጽህ ውሃና በሳሙና 
ይታጠቡ ወይም አልኮል ባለው  

የጀርም ማጽጃ ያጽዱ

እጅዎን ሳይታጠቡ አፍዎን፣ 
አፋንጫዎንና አይንዎን 

አይንኩ

በእጅ 
መጨባበጥን ያቁሙ

ከሰዎች ጋር የሚኖርዎትን  
አካላዊ ርቀት ይጠብቁ

ከኮኖና ቫይረስ ወረርሽኝ እራስዎን ይከላከሉ!

ከነዚህ በተጨማሪም መንግስትና የጤና ባለሙዎች የሚሰጧቸውን ሌሎች መመሪያዎች ይከተሉ!

የሰሊጥ      ምርትና ግብይት መረብ

የቀን ሠራተኛ አቅርቦት እና 
የሠራተኞች ደህንነት አሳሳቢ ጉዳይ 

እንደሆነ የፈጣን ዳሰሳ ጥናት አመለከተ

የቀን ሠራተኛ አቅርቦትና የሠራተኞች ደህንነት 
እየተጀመረ ባለው የምርት ዘመን በኮሮና ቫይረስ 
ወረርሽኝ (ኮቪድ-19) ምክንያት በሰሊጥ ዘርፍ 
ከሚከሰቱ አሳሳቢ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ መሆኑን 
ፈጣን የዳሰሳ ቅኝት ውጤት ይፋ አድርጓል፡፡

የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም 
(ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን) ከግብርና ሚንስቴር፣ 
ከአማራና ትግራይ ክልል ግብርና ምርምር ተቋማት 
ጋር በመተባበርና በርካታ የሰሊጥ ዘርፍ ባለድርሻ 
አካላትን ያሳተፈ ፈጣን የዳሰሳ ቅኝትና የትኩረት 
የቡድን ውይይት አካሂዷል፡፡

የቅኝት ጥናቱ በተለይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምን 
ዓይነት ተፅዕኖዎች ያስከትላል የሚለውን ጥያቄ 
የመለሰ ሲሆን ከባለድርሻ አካላት ጋር የተደረጉ 
ውይይቶች ደግሞ ተፅዕኖዎችን ለመቀነስ ምን 
አይነት እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው? የትኞቹ 
ባለድርሻ አካላት ይሳተፋሉ? እና ተነሳሽነቱን እና 
ተፈጻሚነቱን የትኞቹ ተቋማት መውሰድ አለባቸው 
ለሚሉ ጥያቄዎች መልስ ሰጥቷል፡፡ 

ዝርዝሩን በገጽ 2 ይመልከቱ፡፡



የኮቪድ-19 ከሠራተኛ አቅርቦት እና ደህንነት ጋር በተያያዘ ምን 
ዓይነት ተፅዕኖዎች ያስከትላል?
• የእንቅስቃሴዎች መገደብና የትራንስፖርት ወጪ መጨመር 

በሰሊጥ ዘርፉ የቀን ሰራተኞች እጥረት እንዲኖር አድርጓል
• ከሱዳን የሚመለሱ የቀን ሠራተኞችና ወደ ትግራይ ሰሊጥ 

አብቃይ አካባቢዎች የሚጓዙ ሠራተኞች ቀሳ/ወሸባ እንዲገቡ 
መደረጉ የቀን ሠራተኛ አቅርቦት ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል

• በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች በአካባቢው መገኘት ሌሎች 
የቀን ሠራተኞች ፍርሃት እንዲያድርባቸው አድርጓል

• በርካታ ተማሪዎችና ሌሎች ከአካባቢው ተፈናቅለው የነበሩ 
ሰዎች ወደ ነበሩበት አካባቢያቸው መመለሳቸው በሰሊጥ 
ዘርፉ አማራጭ የሠራተኛ ጉልበት እንዲኖር አድርጓል 

• የምግብ ዋስትና አለመኖር ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የቀን 
ሠራተኞች ወደ ሰሊጥ አብቃይ አካባቢዎች ለሥራ ፍለጋ 
እንዲሄዱ ያደርጋቸዋል

• የትራንስፖርት ዋጋ መጨመር የቀን ሰራተኞች ወደ ሰሊጥ 
አብቃይ አካባቢዎች እንዳይሄዱ ያደርጋቸዋል

• በዚህ ወቅት የቀን ሠራተኞች የኑሮና የሥራ ሁኔታ ጥሩ 
አይደለም፡፡ አሁን ካሉት የአሰሪና ሠራተኛ ህግና ደንቦች 
ጋር አብሮ የሚሄድም አይደለም፡፡ በተለይ የምግብ፣ 
የንፅህና፣ የመኖሪያ ክፍሎች እና የመጓጓዣ መንገዶች 
የቀን ሠራተኞችን ከኮሮና ቫይረስ በሚከላከሉበት መንገድ 
የተዘጋጁ አይደሉም

• በቀን ሠራተኛ እጥረት፣ የምግብና የትራንስፖርት ከፍተኛ 
ወጪዎች መጨመር ምክንያት የቀን ሠራተኛ ክፍያ 
እንደሚጨምር ይታወቃል፡፡ ይህ ሀኔታ የአርሶአደሮች የቀን 
ሠራተኛ የመቅጠር ፍላጎት እንዲቀንስ ያደርጋል

• የሰሊጥ አርሶ አደሮች የብድር አቅርቦት እጥረት መኖር 
ከቀን ሠራተኞች ክፍያ ጭማሪ ጋር ተዳምሮ ለቀን ሰራተኛ 
የሚከፈል ገንዘብ እጥረት እንዲኖር ያደርጋል

• የኮሮና ቫይረስ ቀውስ የቀን ሠራተኞች ገቢ እና የምግብ 
ወጪያቸው ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ ያደርሳል

የትኞቹ ባለድርሻ አካላት ይሳተፋሉ?
• የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተቋቋመው በተለያየ 

ደረጃ ያለው ኮማንድ ፖስት፣ የክልሉ ሠራተኛና ማህበራዊ 
ጉዳይ እና የመንገዶችና ትራንስፖርት ባለስልጣን፣ 
በየደረጃው ያሉ የአስተዳደር አካላትና ህግ አስፈጻሚ 
ተቋማት፣ በፌደራልና በክልል ደረጃ ያሉ የጤና ቢሮዎች፣ 
ባለሃብት አርሶ አደሮች፣ የአሰሪና ሠራተኞች ማህበራት፣ 
የልማት ድርጅቶች ለምሳሌ የሰሊጥ ምርትና ግብይት 
መረብ የድጋፍ ፕሮግራም (ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን)፣ የግብርና 
ትራንፎርሜሽን ኤጀንሲ

ተነሳሽነቱን እና ተፈጻሚነቱን የትኞቹ ተቋማት መውሰድ 
አለባቸው?
• የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተቋቋመው 

ግብረሃይል እና ሠራተኛና ማህብራዊ ጉዳይ በጋራ የቀን 
ሠራተኞችን የሚያስተባብር ልዩ ሃይል/ኮሚቴ ማቋቋም፣ 
ባለሃብት አርሶአደሮች ተነሳሽነቱን በመውሰድ የራሳቸውን 
እርምጃዎች መውሰድ አለባቸው

በሃገራችን የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) የስርጭት መጠን 
እየጨመረ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ሰዓት ከ1,800 ሰዎች በላይ በቫይረሱ 
የተያዙ ሲሆን 19 ሰዎች ደግሞ ሂይወታቸዉን አጥተዋል:: 
በአማራ ክልል በቫይረሱ ከተያዙ 108 ሰዎች መካከል 87ቱ 
ከምዕራብ ጎንደር ዞን ነው፡፡ ይህም የሚያሳየዉ በዞኑ ኮሮና 
ቫይረስ ስርጭቱ ሊጨምር እንደሚችል እና በርካታ የህብረተሰብ 
ክፍል የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ መሆኑን ያሳያል:: የሰሊጥ 
አብቃይ አካባቢ የሆነዉ ሰሜን ምዕራብ አትዮጵያ የሚገኙ የቀን 
ሰራተኞች ከአኗኗር እና አመጋገብ ሁኔታቸዉ አንጻር ለእንደዚህ 
አይነት ችግሮች የመጀመሪያ ተጋላጭ ይሆናሉ:: በተለይ 
በመተማ እና ማይካድራ አካባቢዎች ከሱዳን ተመላሽ የሆኑ እና 
በበሽታው የተጠቁ ግለሰቦች መኖራቸው አካባቢውን የወረርሽኙ 
ዋነኛ ማዕከል ያደርገዋል፡፡

ከዚህም በተጨማሪ የወባ በሽታ ሌላ አደጋ ሆኖ በአማራ 
ክልል ተጋርጧል፡፡ የአማራ ክልል የወባ በሽታ መከላከል እና 
ቁጥጥር አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ ማስተዋል ወርቁ እንደገለጹት 
“እስካሁን ከ 400,000 ሰዉ በላይ የተያዘ ሲሆን ሁለት ሰዎች 
ህይወታቸዉን አጥተዋል፡፡ ሁሉም የክልሉ ዞኖች እና ወረዳወች 
በሚባል መልኩ በወረርሽኙ ተጠቅተዋል፡፡ ይህም አሃዝ ሁሌም 
በየአመቱ የበልግ ዝናብን ተከትሎ ከሚነሳዉ የወባ ወረርሽኝ 

ቁጥሩ እጅግ የጨመረ መሆኑን ገልጸዋል:: ይህም የሆነዉ 
በህብረተሰቡ መዘናጋት እና የወባ መከላከያ አጎበር አለመጠቀም 
እና የአካባቢ ቅኝት ዳሰሳ በየጊዜው አለማድረግ እንዲሁም 
የአካባቢ ንጽህና መጓደል መሆኑን አክለው ገልጸዋል”፡፡ 

በምዕራብ ጎንደር ዞን የመተማ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ 
በቃሉ እዉነቱ እደገለጹት፡ “በአካባቢዉ በተለይም በመተማ እና 
ቋራ አካባቢ ችግሩ የከፋ ሲሆን እስካሁንም ከ2,000 ሰዎች በላይ 
በበሽታው ተይዘዋል፡፡ ይህም አሁን ካለዉ የኮሮና ወረርሽኝ ጋር 
ተዳምሮ ሁኔታውን ይበልጥ ዉስብስብ ያደርገዋል፡፡ በተለይም 
በዚህ ወቅት የሰሊጥ እርሻ የሚጀመርበት ሰዓት በመሆኑ 
በርካታ ቁጥር ያላቸዉ የቀን ሰራተኞች ወደ አካባቢዉ የሚመጡ 
ሲሆን ለቫይረሱና ለወባ በሽታ ተጋላጭነታቸዉ ከፍተኛ ነዉ:: 
ዞኑ የተለያዩ የኢንቨስትመንት፣ የፀበል፣  እና የታቆረ ዉሃ 
የሚገኝባቸው ቦታዎችን  በመለየት ህብረተሰብ አቀፍ ጽዳት 
እያካሄደ ነው፡፡ ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር በማያያዝ ይበልጥ ተጋላጭ 
የሆኑ አካባቢዎች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እየተሰራ ነዉ 
ብለዋል” ፡፡  በመሆኑም ሁሉም የሚመለከተው አካል ይበልጥ 
ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከወረርሽኙ ለመታደግ 
የጋራ ርብርብ ማድረግ የሚጠበቅበት ሲሆን የግንዛቤ ማስጨበጥ 
ተግባራት ሁለቱንም ችግሮች ያማከለ መሆን ይኖርባቸዎል፡፡    

የወባ በሽታ ሌላኛው ስጋት



በአሁኑ ወቅት በዓለማችን የተከሰተዉ የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19)ወረርሽኝ አያሌ የሠዉ ልጆችን ህይወት እየቀጠፈ ይገኛል:: 
ኢትዮጵያ ሀገራችንን ጨምሮ በዓለም ኢኮኖሚና በእያንዳንዱ ሠዉ የየዕለት ኑሮና ገቢ ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ ነው፡፡ 
በሽታውን ለመከላከል ሲባል የሥራ እንቅስቃሴ በመታገዱ በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ሠዎች የዕለት እንጀራቸውን ማግኛት እንኳ 
ተቸግረዋል፤ በርካቶችም ለጎዳና ተዳርገዋል፡፡ ከዚሁ ጋር ተያይዞም የብዙ ሠዎች የአመጋገብ ሥርዓት ተቀይሯል፡፡ 

በእኛ ሀገርም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያስከተለዉ ተፅዕኖ በሚል ርዕስ በተካሄደ ጥናት ብዙ ሠዎች የተመጣጠነ ምግብ የማግኘት 
እድላቸው የተገደበ ሆኗል፡፡ በዚህም ምክንያት ለዕለት ጉርሳቸዉ ያገኙትን ማናቸዉንም ምግብ እየተመገቡ ይገኛሉ፡፡ በእንደዚህ 
አይነት ወቅት ገቢያቸዉን በአግባቡ ሲያስተዳድሩ የነበሩ ብልህ የሆኑ ሠዎች ብዙ ጉዳት አይደርስባቸውም፡፡ ምክንያቱም ላልታሰበ 
ወቅትና ለክፉ ቀን ብለዉ የቆጠቡትን እያወጡ ይጠቀማሉ፡፡ 

የሰሊጥ ምርትና ግብይት መረብ የድጋፍ ፕሮግራም (ቤኔፊት- ኤስ ቢ ኤን) ባለፉት አመታት ለበርካታ አርሶ አደሮች ወጪና 
ገቢን መዝግበው ትርፍና ኪሳራቸውን እንዲያሰሉ፣ የግብርና ሥራቸው ላይ የሚወስኗቸውን ውሳኔዎች በመረጃ ላይ ተመስርተው 
እንዲያካሂዱ፣ የቁጠባ ባህልን እንዲያዳብሩ፣ በአጠቃላይ የግብርና ሥራቸውን እንደ ንግድ እንዲያዩ ለማስቻል ስልጠናዎችን 
ሲሰጥ ቆይቷል፡፡ 

ስልጠናዎቹ በርካታ አርሶአደሮች  ወጪና ገቢያቸዉን በመመዝገብ ገንዘባቸውን በአግባቡ ማስተዳደር እንዲችሉ አድርገዋል:: 
እነዚህ አርሶ አደሮች የሚያገኙትን ገቢ ያለአግባብና ያለምክንያት ማውጣትና ማባከን እንደሌለባቸው በውል ተረድተዋል:: 
ይህንን ማድረጋቸው በተፈጥሮም ሆነ በሠዉ ሰራሽ ምክንያት ለሚከሰት አደጋ እንዳይጋለጡ ይረዳቸዋል፡፡ ያገኙትን ገቢ 
በአግባቡ ማስተዳደር መቻላቸው የቀጣይ ምርት እስከሚደርስ ድረስ የግብርና እርሻ ስራቸውን በአግባቡ እንዲሰሩና እራሳቸውንና 
ቤተሰባቸውን በአግባቡ እንዲመግቡ ያስችላቸዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት እንደተከሰተዉ ዓይነት በሽታ በእራሳቸውም ሆነ በቤተሠባቸው 
አባል ላይ ቢከሰት በአግባቡ እንዲያሳክሙ ይረዳቸዋል፡፡

በአለፉት ዓመታት በተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌዎች አርሶአደር ኅብረት ሥራ ማህበራት በኩል ሲሰጥ የነበረው የእርሻ ገቢና ወጪ 
ስልጠናን በዘንድሮ ዓመት ለማካሄድ ሁኔታዎች አይፈቅዱም፡፡ ሆኖም ግን በመጭው የምርት ዘመን ከዚህ በፊት ስልጠና የወሰዱ 
አርሶአደሮች የእርሻ ገቢና ወጪያቸዉን በአግባቡ መመዝገብና ማስላት መቀጠል አለባቸዉ፡፡ ከራሳቸው ባለፈም ሌሎች አርሶአደሮች 
የእነርሱን ፈለግ ተከትለው ወጪና ገቢያቸውን መዝግበው እንዲያሰሉ መምከርና መርዳት ይጠበቅባቸዋል:: በየአካባቢው የሚገኙ 
የኅብረት ሥራ ማህበራትና የግብርና ልማት ጣቢያ ሠራተኞችም አርሶአደሮች የወጪያቸውን መጠን ተቆጣጥረው ገቢያቸውን 
እንዲያሳድጉ እርዳታ ማድረግ አለባቸው፡፡

ነገን የተሻለ ለማድረግ ወጪና ገቢን በአግባቡ ማስተዳደር ያስፈልጋል 

የሰሊጥ ምርት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ያለና በዓለም ገበያ 
ተፈላጊነቱ እየጨመረ ቢሄድም አሁንም ከዘርፉ የሚገኘው ገቢ 
ሰብሉ ሊያስገኘው ከሚችለው ምጣኔ ሀብታዊ ጥቅም አንጻር 
አነስተኛ ነው:: ለዚህ እንደ ምክንያት ከሚነሱ ችግሮች መካከል 
አንዱ የግብርና ሜካናይዜሽን አቅርቦት ችግር ነው፡፡

በሰሊጥ ዘርፉ የግብርና ሜካናይዜሽንን ለማስፋፋት ሰፊ 
መልካም እድሎች አሉ:: በቀን ሰራተኛ አቅርቦት ችግር እና 
የሰራተኛ ዋጋ በመጨመሩ ምክንያት አርሶአደሮች የግብርና 
ማሽነሪዎችን ለመጠቀም ከፍተኛ ፍላጎት እያሳዩ ነው፡፡ በተለይ 
በሰሊጥ አብቃይ አካባቢዎች የትኞቹ የግብርና ማሽነሪዎች 
አዋጭ እንደሆኑ የመለየት እና የማስተዋወቅ ስራ በሰፊው 
ተሰርቷል:: የግብርና አገልግሎት መስጫ ማዕከላት መጀመር 
ለዘርፉ ትልቅ እድል ነው:: የግብርና ማሽነሪዎችን በመያዣነት 
በመጠቀም ማሽነሪዎችን በብድር የሚያቀርቡ ኢንተርፕራይዞች 
ወደ ዘርፉ መግባታቸው በቀጣይ የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን 
የሚያስችሉ መልካም አጋጣሚዎች ናቸው:: 

ከተጠቀሱት ሰፊ እድሎች አንዱ እና ትልቁ መንግስት የግብርና 
ሜካናይዜሽን አጠቃቀም ለማስፋፋት የግብርና ማሽነሪዎች 
ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ከቀረጥ ነጻ እንዲሆኑ 

በማድረግ የወሰደው መልካም እርምጃ ነው:: ከዚህም ባሻገር 
በዘርፉ ለተሰማሩ ባለድርሻ አካላት የተለያዩ አበረታች ጥረቶችን 
ሲያደርግ ቆይቷል:: ይህንን ጥረት በማስቀጠል የግብርና 
ሚንስቴር እና የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ከተለያዩ ባለድርሻ 
አካላት ጋር በመተባበር የክልሉን ግብርና ለማዘመን፣ ምርት 
እና ምርታማነትን ለመጨመር ብሎም የግብርና ሜካናይዜሽን 
ለማስፋፋት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ ይገኛል:: 

በ2012/13 ምርት ዘመን የክልሉ መንግስት ከ2 እስከ 30 ሄክታር 
መሬት ይዞታ ያላቸው እና ማሽነሪ ለመጠቀም የፋይናንስ እጥረት 
ያለባቸው አርሶአደሮች የማሽኑን ዋጋ 30 በመቶ ቅድሚያ 
በመክፈል ቀሪውን 70 በመቶ በአምስት ዓመት በሚመለስ 
ብድር ለማቅረብ ሁኔታዎችን አመቻችቷል:: የሚቀርበው ማሽን 
ባለ 80 ፈረስ ጉልበት ትራክተር ሲሆን ማረሻ፣ መኮትኮቻ፣ ባለ 
22 ጣት መከስከሻ እና ተጎታች/ተሳቢ ያካተተ ነው::  አጠቃላይ 
የዋጋ ግምቱም 1,889,000 ብር እንደሆነ ተገልጿል:: ይህን 
የክልሉን አቅጣጫ በመመርኮዝ የመተማ ወረዳ ግብርና ጽህፈት 
ቤት 112፣ የምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ 62፣ የቋራ ወረዳ 13 
እንዲሁም የጠገዴ ወረዳ ፍላጎቱ ያላቸውን 3 አርሶአደሮችን 
በመመዝገብ ለሚመለከተው አካል አስተላልፈዋል::

የግብርና ማሽነሪዎችን በሊዝ ፋይናንሲንግ ለአርሶአደሮች ለማቅረብ ጥረት እየተደረገ ነው


