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እጥርጥር 

በኢትዮጲያ ውስጥ ከምግብ ዋስትና ጋር በተገናኘ በርካታ ነጠሊ የጥናት ሥራዎች ቢዯረጉም እነዙህን በማዋሃዴ የተሰሩ ዲሰሳዎች ማግኘት ግን 

አዲጋች ነው፡፡ ይህም ጽሁፍ ከ 2005 እስከ 2016 ዴረስ በWeb of Science ሊይ የተመገቡትንና በኢትዮጲያ ውስጥ ስሊሇው የምግብ ዋስትና ጉዲይ 

ሊይ ትኩረት የሚያዯርጉትን ጥናቶች ይዲስሳሌ፤ የጥናቶቹን ፍሬ ሏሳብ ያቀርባሌ፣ በጊዛ ሂዯት ውስጥ ያሇውን የጥናቶቹን የትኩረት አቅጣጫ 

ይመረምራሌ፣ የጥናቶቹን ጉዴሇቶች፣ እና የወዯፊት የጥናት አቅጣጫዎችንም ይረዜራሌ፡፡ ሇንባብ አመቺ እንዱሆን ዲሰሳው ጥናቶቹን በስምንት 

ርፎች ከፍሎቸዋሌ፤ እነዙህም፡- (1) የአየር ንብረት ሇውጥ እና ዜናብ፣ (2) የምግብ ሳይንስ እና ቴክኒካዊ የግብርና ምርምር፣ (3) አሇ-እኩሌነት፣ (4) 

ግሇሰብ-ተኮር ጥናቶች፣ (5) መጠነ ሰፊ መሬት መሰብሰብ እና የመሬት ቅሚያ፣ (6) የተፈጥሮ ሏብት አስተዲዯር እና ውሃ፣ (7) ማሕበራዊ 

አገሌግልቶችና ፖሉሲ፣ (8) የተጋሊጭነት ምርመራዎችና ስሌቶች ናቸው፡፡ በአጠቃሊይ ርፉ ሊይ ወሳኝ የሆኑ ጥናቶች የተዯረጉ ቢሆንም በአሇ-

እኩሌነት ሊይ መጠነ-ሰፊ የሆነ የጥናት ፍሊጎት አሇ፣ አዲዱስ የሆኑ የምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥ መገሇጫዎችን መፈተሸ ያስፈሌጋሌ፣ የምግብ ዋስትና 

መሇኪየዎችና ስላቶች ሊይ ጥሌቅ ግምገማዎች ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፣ እንዱሁም ርፈ-ብዘ አካሄድችንም መጠቀም ያስፈሌጋሌ፡፡ ተመራማሪዎች 

በርፉ ያሇውን እውቀት እንዱያዲብሩ፣ ቁሌፍ የእውቀት ጉዯሇቶችን ሇመሇየትና አዲዱስ የጥናት አቅጣጫዎችን ሇመጠቆም በየጊዛው የሚዯረጉ 

ዲሰሳዎችና ውህዴ ጥናቶችም አስፈሊጊ ናቸው፡፡  

ቁሌፍ ቃሊት፡ የምግብ ዋስትና፣ ኢትዮጲያ፣ ዲሰሳ፣ ውህዴ ጥናት 

መግቢያ 

ሇምግብ ዋስትና የተሇመዯው ትርጉም በ FAO (2003: 28) 

የተቀረጸው ሲሆን በዙህም መሰረት የምግብ ዋስትና ማሇት "ሁለም 

ሰዎች ንቁ እና ጤናማ ሕይወት ሇመኖር የሚያስፈሌጓቸውን በቂ፣ 

ከጉዲት ነጻና፣ ገንቢ የሆኑ የምግብ ምርጫ ፍሊጎቶቻቸውን 

ሇማሟሊት አካሊዊ፣ ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅራቦት በሁለም 

ወቅት ማግኘት ሲችለ ነው፡፡" በኢትዮጲያ የምግብ ዋስትናን 

ማረጋገጥ የሀገሪቱ ዋነኛው ፈተና ነው፡፡ በ2015/16 በነበረው ዴርቅ 

ከ አምስት ኢትዮጲያዊ አንደ/ዶ የምግብ ዴጋፍ መፈሇጋቸው 

በሀገሪቱ በከፍተኛ ዯረጃ ሊይ ያሇውን የምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥ 

ከማሳየቱም በሊይ አብዚኛው የሕብረተሰብ ክፍሌም ተጋሊጭ 

እንዯሆነ ያሳያሌ (Cochrane, 2017)፡፡ ኢትዮጲያ የምግብ ዋስትናን 

ሇማረጋገጥ ያሳየችው እዴገት እምብዚም እንዯሆነ አሌያም 

ፖሉሲዎችና የተሇያዩ እንቅስቃሴዎች ይህንን የምግብ ዋስትና ግብ 

ሇመምታት እንዯማይችለ በተዯጋጋሚ ሙግት ይቀርባሌ (Cafer et 

al., 2015; Khairo et al., 2005; Lavers, 2013)፡፡ በኢትዮጲያ 

የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ በማያሻማ መሌኩ ከባዴ ተግዲሮቶች 

አለት፤ ነገር ግን እንዯ ፈጣን የሕዜብ ብዚት መጨመር፣ በአካባቢ 

ንብረትና በመሬት ሊይ ያሇው ጫና፣ የመገሌገያ እቃዎች ዋጋ ንረት 

እና መሰሌ ተግዲሮቶች ባለበት ሁኔታ ትርጉም ያሇው ሇውጥ 

ተዯርጓሌ፡፡ ከፍተኛ ጫና ያሇው የምግብ ዋስትና ያሇመረጋገጥ 

ያጋጠመባቸውን ጊዛያት በመቆጣጠር ረገዴ ሇውጦች ታይተዋሌ 

(Cochrane, 2017)፣ በአጠቃሊይ ምርቶች ሊይ ሊቅ ያሇ እዴገት 

ተመዜግቧሌ (CSA, 2004; 2016)፣ ከመሬት ባሇቤትነት ማረጋገጫ 

ሰርተፊኬት እና የውሃ ማሌማት ሥራዎች ጋር የተገናኙ አንዲንዴ 

ፖሉሲዎች ስኬታማ ነበሩ (van der Veen and Tagel, 2011)፣ 

የተሻለ የምርት ሮችን ከማስተዋወቅ አንጻር አንዲንዴ የኤከስቴንሽን 

ሥራዎች መጠነኛ ስኬትን አምጥተዋሌ (Tsedeke et al., 2015)፣ 

በተጨማሪም እንዯ ማዲበሪያ ያለ የግብርና ግብዓቶችንም መጠቀም 

ተጀምሯሌ (Taffesse, Dorosh and Gemessa, 2012)፡፡  

ባሇፉት አስርት ዓመታት በተሇይም ከሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-

ግብር መጀመርና ትግበራ ጋር በተያያ ከምግብ ዋስትና ጋር የተገናኙ 

የምርምር ሥራዎች በእጅጉ ጨምረዋሌ (PSNP; Cochrane and 

Zerihun, 2018)፡፡ ነገር ግን የኢትዮጲያ የምግብ ዋስትና ሊይ 
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የተሰሩትን እነዙህን የምርምር ሥራዎች በሰርዓት የሚገመግሙ 

ጥናቶች ጥቂት ናቸው፡፡ ይህም በርፉ ያሇ የእውቅት ክፍተት ነው 

(Cochrane and Teferi, 2017)፡፡ በምርምር ሥራዎች ሊይ 

የሚዯረጉ የግምገማ፣ ውህዴ፣ እና አጠቃሊይ ጥናቶች ወዯፊት 

ሇሚሰሩ ጥናቶች ግብዓት ከመሆን በተጨማሪ ቁሌፍ የሆኑ የእውቀት 

ክፍተቶችን ይጠቁማለ፡፡ ይህም ጽሁፍ ከ2005 እስከ 2016 ዴረስ 

በኢትዮጲያ የምግብ ዋስትና ሊይ የተሰሩና ሇሕትመት የበቁ ጥናቶችን 

በመገምገምና በማዋሃዴ ሇርፉ አስተዋጽዖ ያዯርጋሌ፡፡ በመሆኑም 

ይህ ጽሁፍ በዙህ ወቅት የነበሩትን ቁሌፍ የጥናት ግኝቶች ያቀርባሌ፡፡ 

ጽሁፉ ትኩረት የሚያዯርገው በምግብ ዋስትና እና በኢትዮጲያ ሊይ 

ሲሆን ጥናቶቹ በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የተካተቱበት መሇኪያም 

ተጋጅቷሌ፡፡ የግምገማ ሂዯቱን ሇማካሄዴና የጥናቶቹን ውጤቶች 

መሌክ ሇማስያዜ ግኝቶቹ በስምንት ርፎች ተዋቅረዋሌ፤ እነዙህም፡- 

(1) የአየር ንብረት ሇውጥ እና ዜናብ፣ (2) የምግብ ሳይንስ እና 

ቴክኒካዊ የግብርና ምርምር፣ (3) አሇ-እኩሌነት፣ (4) ግሇሰብ-ተኮር 

ጥናቶች፣ (5) መጠነ-ሰፊ መሬት መሰብሰብ እና የመሬት ቅሚያ፣ (6) 

የተፈጥሮ ሏብት አስተዲዯር እና ውሃ፣ (7) ማሕበራዊ 

አገሌግልቶችና ፖሉሲ፣ (8) የተጋሊጭነት ምርመራዎችና ስሌቶች 

ናቸው፡፡ በጽሁፉም መዜጊያ ከጊዛ ወዯ ጊዛ ትኩረት እየተሰጣቸው 

የመጡ እና በቂ ጥናት ያሌተዯረገባቸው ርፎች ተርዜረዋሌ፡፡ 

የጥናት ስሌት 

ሥርዓትን ተከትሇው በሚሰሩ ግምገማዎች ውስጥ የሚካተቱትን 

ሥራዎች ሇመምረጥና ሇመፈተሽ ጥቅም ሊይ የሚውለት መንገድች 

በግምገማዎቹ ሊይ ከፍተኛ አሻራ ያሳርፋለ፡፡ ሇምሳላ በWeb of 

Science በመጠቀም ከ 2005 እስከ 2016 ዴረስ ያለትንና "የምግብ 

ዋስትና" እና ኢትዮጲያን የተመሇከቱ 387 ሇሕትመት የበቁ ሥራዎች 

ይገኛለ፤ በተመሳሳይ በ Google Scholar ያለት ሥራዎች ዯግሞ 

27,500 ናቸው (Cochrane and Zerihun, 2018)፡፡ ሇዙህ ጥናት 

ዓሊማ እንዱውለ የተመረጡት በWeb of Science ሊይ ያለትና 

በመርማሪዎች ግምገማ አሌፈው ሇሕትመት የበቁት ጥቂት ሥራዎች 

ናቸው፡፡ በወቅቱ ከተሰሩት ጥናቶች መካከሌ ሇዙህ ጥናት በWeb of 

Science ውስጥ የሚገኙት ሥራዎች ብቻ ተመርጠዋሌ፤ እነዙህ 

ጥናቶች ጥቂት እንዯመሆናቸው መጠን ይህ ጽሁፍ የውክሌና 

ውስንነት አሇው፤ ነገር ግን የዙህ ጥናት ዓሊማ በመርማሪዎች 

ግምገማ አሌፈው የታተሙት የጥናት ውጤቶች ሊይ ትኩረት 

ማዴረግ ነው፡፡ Google Scholarን መጠቀም የበሇጠ አካታች 

በመሆኑ የተሻሇ ጥቅም አሇው፤ ምክንያቱም በWeb of Science 

የማይገኙ እና በኢትዮጲያ ዩኒቨርሲቲዎች ሇሕትመት የበቁ ሥራዎች 

ስሇሚገኙበትና ከዙህም በተጨማሪ በመርማሪዎች ግምገማ ያሊሇፉ 

እንዯ ሪፖርቶችና የመመረቂያ የጥናት ጽሁፎች ስሇሚገኙ ነው፡፡ 

በዙህ ጽሁፍ ውስጥ ያሇውን ይህንን ዴክመት ከግንዚቤ ውስጥ 

በማስገባትና በዙህም ምክንያት ወዯፊት የተሇያዩ መንገድችን 

በመጠቀም ሥርዓታዊ ግምገማዎችን ማካሄዴ እንዯሚያስፈሌግ 

በመጠቆም በዙህ ጽሁፍ ውስጥ የተካተቱተ ሥራዎች ግን በWeb of 

Science ዴረ-ገጽ ሊይ ያለት ብቻ ናቸው፡፡  

የጽሁፍ ሥራዎቹን ሇመፈሇግ ጥቅም ሊይ የዋለት ሁሇት ሌኬቶች 

ሲሆኑ እነርሱም የጊዛ ወሰን (ከ 2005 እስከ 2016) እና ሁሇት ቁሌፍ 

ቃሊት ("የምግብ ዋስትና" እና "ኢትዮጲያ") ናቸው፡፡ ይህ የጊዛ ወሰን 

የተመረጠው ከሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-ግብር መጀመር (2005) 

እና በቅርቡ ከተገባዯዯው ዓመት (2016) ጋር አብሮ ሇማስኬዴ ነው፤ 

በዙህም መሰረት ይህንን የጊዛ ወሰን በመጠቀም ጥናቱን በተዯጋጋሚ 

ማከናወን ይቻሊሌ፡፡ ይህ ጥናት ስሇ ሌማታዊ ሴፍቲ መርሏ-ግብር 

አይዯሇም፤ ነገር ግን መርሏ-ግብሩ የተጀመረበት ወቅት በኢትዮጲያ 

የምግብ ዋስትና ሊይ የሚዯረጉ ምርምሮች በስፋት መካሄዴ 

መጀመራቸውን ታሳቢ ያዯርጋሌ፡፡ በኢትዮጲያ የምግብ ዋስትና 

ጥናቶች ከጊዛ ወዯ ጊዛ ያሊቸውን ሇውጥ  ሇመመሌከትም 

Cochrane and Zerihun (2018) ይህንን አካሄዴ ተጠቅመዋሌ፤ 

በመሆኑም በዙሁ ወቅት በላልች ተመሳሳይ ርእሶች ሊይ ሇውጥ 

ሳይኖር በምግብ ዋስትና ሊይ የተዯረጉት ጥናቶች ግን ቁጥራቸው 

ጨምሯሌ፡፡ ይህንንም መሇኪያ በመጠቀም በWeb of Science ሊይ 

የተዯረገው ፍሇጋ 387 የስነ-ጽሁፍ የጥናት ሥራዎችን አስገኝቷሌ፡፡ 

የእነዙህ ጥናቶች እጥርጥር ሊይ አይነተኛ ዲሰሳ በማዴረግም ሚዚን 

የሚዯፋ ቁጥር ያሊቸው ጥናቶች (120 ጥናቶች ወይም 31%)  ሇዙህ 

ምርምር አግባብነት የላሊቸው ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ ሇዙህ ምርምር 

አግባብነት የላሊቸው ጥናቶች በዋናነት ኢትዮጲያ ሊይ ትኩረት 

ያሊዯረጉና በዋናው ጽሁፋቸው ወይም ዋቢ ባዯረጓቸው ሥራዎች 

ሊይ ግን የኢትዮጲያን ስም ያካተቱ ናቸው፡፡ ሇምሳላ በቻይና 

የምግብ ዋስትና ሊይ የተሰራ አንዴ ጥናት ምንም እንኳ ኢትዮጲያ 

ሊይ ያዯረገው ምርምር ባይኖርም ኢትዮጲያን በዋቢነት ሉያነሳ 

ይችሊሌ፤ በመሆኑም እንዱህ አይነት ሥራዎች በጥናቱ አሌተካተቱም፡

፡ በላሊ መሌኩ በዋናነት በኢትዮጲያ ሊይ ትኩረት ያዯረጉና የምግብ 

ዋስትናን በጥቂቱም ቢሆን ያካተቱ የምርምር ሥራዎች ግን የዙህ 

ጥናት አካሌ ናቸው፡፡ በዙህም መሰረት ይህ ሥርዓታዊ ግምገማ 

የተዯረገው ከ267 በኢትዮጲያ ምግብ ዋስትና ሊይ በተዯረጉ 

የሕትመት ውጤቶች ንዑስ ስብስብ ሊይ ነው፡፡ 

ሁለም ጽሁፎች ተገምግመው እንዯ ምግብ ሳይንስ፣ የተፈጥሮ ሏብት 

አስተዲዯር፣ እና የአየር ንብረት ሇውጥ በሚለ ርፎች ስር 

ተመዴበዋሌ፡፡ ርፎቹን  የመሰየም ስራ ጽሁፎቹን በመገምገም ሂዯቱ 

ወቅት እየተከናወነና እየዲበረ ሄዶሌ፡፡ እነዙህ የጥናቱ ርፎችም 

የጽሁፎቹን ግምገማና ውህዯት ሥራ የማዯራጃ ማዕቀፍ ሆነው 



አገሌግሇዋሌ፡፡ የዙህ ጥናት አጻጻፍ ስሌት የሕትመት ሥራዎች 

ግምገማ እና ሂሳዊ ዲሰሳ ቅይጥ ሲሆን ይህንንም የአጻጻፍ ስሌት 

Progress in Human Geography ሙያዊ መጽሔት 

ከተጠቀመበት የ‘ግምገማ ሪፖርቶች’ ተወስዶሌ፡፡ የግምገማ 

ሪፖርቶች የስነ-ጽሁፍ የጥናት ስራዎችን እዴገት የሚመሇከት ሲሆን 

በተጨማሪም የጥናቶችን ቁሌፍ ግኝቶችና በቅርቡ የመጡ አዲዱስ 

የጥናት አቅጣጫዎችንም ይጠቁማለ፡፡ በዙህ ጽሁፍ ውስጥ 

በፍሇጋው የተገኙት የ267ቱም ግኝቶች አሌተካተቱም እንዱሁም 

ሇሁለም የጽሁፍ ውጤቶች እኩሌ አጽንዖት አሌተሰጣቸውም፡፡ 

እያንዲንደ የጥናት ርዕስ በርፉ ያሇውን የምርምር ስራ 

ከመጠቆሙም ባሇፈ በቂ ጥናት ያሌተዯረገባቸውን አካባቢዎች 

የመመሌከቻ እይታን ይሰጣሌ፡፡ በእያንዲንደ ርፍ ስር ያለ ጥናቶች 

የተጠቀሙባቸውን ስሌቶችም ሇመርርና በእነዙሀም ሊይ 

አስተያየት ሇመስጠትም ተሞክሯሌ፡፡ 

ግኝቶች 

የስነ-ጽሁፍ የጥናት ስራዎቹ ፍሇጋ ውጤት የሆኑት የምርምር ስራዎች 

በስምንት ርፎች የተዯራጁ ሲሆን የአቀራረባቸው ተራ አንደ ርፍ 

ከላሊው የበሇጠ አስፈሊጊ ስሇሆነ አሌያም በርፉ ያለት ስራዎች 

በመብዚታቸው ምክንያት አይዯሇም፡፡ በየርፉ ያለ ጥናቶች ቁሌፍ 

ግኝት የቀረበ ቢሆንም የዙህ ጽሁፍ ዓሊማ ግኝቶቹን ጨምቆ 

ሇማቅረብ ብቻ ሳይሆን የጥናት ስሌቶቹን፣ ጥናቶቹ ሉመሌሱ 

የፈሇጓቸውን ጥያቄዎችና መሰሌ ጉዲዮችንም ሇመፈተሸ ነው፡፡ 

እንዯሚጠበቀው ሁለ አብዚኛዎቹ ጥናቶች የተዯረጉት በኢትዮጲያ 

ውስጥ ባሇ አንዴ ሌዩ ቦታ ወይም በአንዴ የተወሰነ የማሕበረሰብ 

ክፍሌ ሊይ ነው፡፡ የእንዯዙህ አይነት ጥናቶችን ግኝት በመጭመቅና 

በማዋሃዴ ስራ ሊይ ምክንያታዊ ያሌሆኑና በዯምሳሳው የሚቀርቡ 

አስተያየቶችን ሊሇማቅረብ ጥናቶቹ የተዯረጉበት አውዴ ተጠቅሷሌ፡፡ 

ነገር ግን ጥናቶቹ ሰፊና ጠቅሇሌ ያለ ጉዲዮችን በሚዲስሱበት ወቅት 

እነዙህ አውድች ሊይ ትኩረት አሌተዯረገም፡፡ በተጠቀምንበት 

የፍሇጋው መሇኪያ መሰረትም ሁለም ጥናቶች የሚያተኩሩት 

በኢትዮጲያ ስሊሇው የምግብ ዋስትና ጉዲይ ነው፡፡ ከዙህ በታች 

የሚቀርቡትም ርፎችም ሰፊ ከሆነውና በኢትዮጲያ ውስጥ ያሇውን 

የምግብ ዋስትና ጉዲይ ከሚዲስሰው የስነ-ጽሁፍ የጥናት ስራ ውስጥ 

ንዑስ የጥናት አካሊት ናቸው፡፡ የጥናቱ ርፎችም፡- (1) የአየር 

ንብረት ሇውጥ እና ዜናብ፣ (2) የምግብ ሳይንስ እና ቴክኒካዊ 

የግብርና ምርምር፣ (3) አሇ-እኩሌነት፣ (4) ግሇሰብ-ተኮር ጥናቶች፣ 

(5) መጠነ-ሰፊ መሬት መሰብሰብ እና የመሬት ቅሚያ፣ (6) 

የተፈጥሮ ሏብት አስተዲዯር እና ውሃ፣ (7) ማሕበራዊ 

አገሌግልቶችና ፖሉሲ፣ (8) የተጋሊጭነት ምርመራዎችና ስሌቶች 

ናቸው፡፡ ከዙህ በመቀጠሌም የእያንዲንደ ርፍ ትንታኔ ይቀርባሌ፡፡ 

የአየር ንብረት ሇውጥ እና ዜናብ 

ሇአየር ንብረት ሇውጥ ተጋሊጭ ከሆኑ ሀገራት መካከሌ ኢትዮጲያ 

አንዶ ስትሆን በተሇይም አነስተኛ የእርሻ መሬት ሊይ የተሰማራው 

ገበሬ በአብዚኛው በዜናብ ሊይ ጥገኛ የሆነ የእርሻ ሥራ 

ስሇሚያከናውን ተጋሊጭነቱ የጎሊ ነው፡፡ Abera et al. (2011) 

የፓነሌ መረጃን በመጠቀም እንዯሚያሳዩት የአንዴ ቤተሰብ የምግብ 

ዋስትና በዋናነት የሚወሰነው በዜናብ መጠን ተሇዋዋጭነት 

እንዯሆነና በጣም ተጋሊጭ የሆኑ ቤተሰቦችም በእነዙህ ጊዛያት 

በእጅጉን እንዯሚጎደ ያስረዲለ፡፡ ከአየር ንብረት ተሇዋዋጭነት ጋር 

የኑሮ ሇውጥ የሚያዯርጉ ቤተሰቦችም የተሻሇ የምግብ ምርታማነት 

አሊቸው (Di Falco et al., 2011)፡፡ ነገር ግን እንዯ ብዴር አቅርቦትና 

መሰሌ የአየር ንብረት ሇውጥ ተስማሚነት መንገድች ከማሕበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ዯረጃ እንዱሁም ከፖሇቲካ ሥርዓቱ ጋር ያሊቸውን 

ግንኙነት የዲሰሱ ጥናቶች ጥቂት ናቸው፡፡ በዙህ ረገዴ ግሇሰቦች፣ 

ቤተሰቦችና ማሕበረሰቦች የሚያጋጥሟቸውን ሥርዓት-ተኮር 

ማነቆዎችና ተግዲሮቶችን ጉሌህ ሇማዴረግ የአየር ንብረት ሇውጥ 

ተስማሚነት የጥናት ስራዎች የአሇ-እኩሌነት ርፍን የበሇጠ አካታች 

ቢሆኑ ጥቅም አሇው፡፡  

ሇየት ያለ የተስማሚነት መንገድችን ከመዲሰስ በሇሇ የአየር ንብረት 

ሇውጥን እና የምግብ ምርታማነትን የሚገመግሙ ጥናቶች ጥቂት 

ናቸው፡፡ የተገኘው የምርምር መረጃ የሚያሳየው በምርታማነት ሊይ 

የሚዯርስው አለታዊ ተጽእኖ ከአየር ንብረት ሇውጥ ጋር ተዚምድ 

እንዲሇው ነው (Arragaw and Woldeamlak, 2016)፤ ነገር ግን 

እንዯዙህ ያለ የጥናት ግኝቶችን በመረጃ ውስንነት ምክንያት 

(በማዕከሊዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ የምርታማነት መሇኪያ ችግር እና 

የብሔራዊ ሜትሮልጂ ባሇስሌጣን ውሱን የአየር ሁኔታ ጣቢያዎች 

ምክንያት) ከአካባቢው ባሇፈ አጠቃሊይ ዴምዲሜ እንዲይሰጥ 

ያግዲለ፡፡ በተጨማሪም ከሚገኘውም መረጃ ባሕሪ አንጻር የአየር 

ንብረት ሇውጥ የሚያዯርሰውን ተጽእኖ ሇመተንበይ በሞዳልች ሊይ 

የመጠቀም ጥገኝነት ይስተዋሊሌ፤ ሇምሳላ Belay et al. (2015) 

በ2050ዎቹ የበቆል ምርት በ 20% እንዯሚቀነስ ይጠቁማለ፡፡ 

ወዯፊት ሉከሰት የሚችሇውን የአየር ንብረት ሇውጥ ግምት ውስጥ 

በማስገባት በምርታማነት ሊይ የሚያዯርሰውን ተጽእኖ Evangelista 

et al. (2013) ሌዩ ሌዩ የአህሌ አይነቶችን ምርታማነት ያሳያለ፤ 

በዙህም መሰረት በየአካባቢው የሚኖረው የእህሌ ምርታማነት 

እንዯሚቀንስና ቀዴሞ ሇእህሌ ሮቹ ማዯግ ምቹ የሆኑት 

አካባቢዎችም ሇውጥን እንዯሚያመጡ ያሳያለ፡፡ በመሆኑም 

የምርታማነት መቀነስና ሇምርት ምቹ የሆነ መሬት እያነሰ እንዯሚሄዴ 

ይጠበቃሌ፡፡ ስሇዙህም አነስ ባለ የእርሻ መሬት የሚተዲዯሩ 

ገበሬዎችን የምግብ ዋስትና ሇማጠናከር በመዜሪያ ወቅቶችና የእህሌ 



ር ሲመረጥ በተስማሚነት እቅድች መመስረት ያስፈሌጋሌ፤ 

በተጨማሪም ሉከሰቱ የሚችለ ተግዲሮቶችንና ከመጠን ያሇፉ የአየር 

ሁኔታዎችን ጨምሮ ላልች ተሇዋዋጭነቶችን ሇመቋቋም የሚያስችለ 

የአሰራር ዳዎችን ማጋጀት ያስፈሌጋሌ፡፡  

የምግብ ሳይንስ እና ቴክኒካዊ የግብርና ምርምር 

በዙህ ሥርዓታዊ ግምገማ ውስጥ የተመዯቡት አብዚኛዎቹ የጥናት 

ጽሁፎች አትኩሮት የምግብ ሳይንስ ወይም ቴክኒካዊ ዜንባላ ያሊቸው 

የግብርና የምርምር ውጤቶች ሊይ ነው፡፡ በዙህ ሰፊ ምዴብ ስር 

ያለት ስብጥር ጥናቶች የሚያካትቱት ከአፈር መሸርሸር (Derege et 

al., 2012) እስከ ስኬታማ ተባይ መቆጣጠሪያ መንገድች (Melaku 

and Habtamu, 2015) ዴረስ ያለትን ጥናቶች ነው፡፡ በዙህ ርፍ 

ውሰጥ ያለት ንዑስ ቴክኒካዊ ጥናቶች በተሇይም አነስተኛ መሬት 

ያሊቸው ገበሬዎች ሊይ በማተኮር ከምግብ ዋስትና ጋር በቀጥተኛነት 

ግንኙነት ያሊቸውን ጉዲዩች በይበሌጥ ሇመረዲት ያግዚለ፡፡ ነገር ግን 

አብዚኛዎቹ በዙህ ርፍ ውስጥ ያለት ጥናቶች የምግብ ዋስትናን 

በጥሌቀት አሌተመሇከቱም፡፡ በተጨማሪም በዙህ ርፍ ውስጥ ያለት 

ጥናቶች የተወሰነ ባሕሪ ሊይ ትኩረት ያዯርጋለ፤ ሇምሳላ፡- እንዴ 

የተሇየ የአፈር አይነት ወይም የእህሌ ር ሊይ፣  በአንዴ የሙከራ 

ዓመት ሊይ፣ ወተ. በመሆኑም በዙህ ግምገማ ውስጥ አሌተካተቱም፡

፡ ከዙህ በመቀጠሌ የሚቀርበው ጽሁፍ ዓሊማ ግን ከምግብ ዋስትና 

ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያሊቸውን ጥናቶች ሇማቅረብ እና ምርታማነት 

ሊይ ተጽእኖ የሚያመጡ ተግባራትና መሰሌ ጉዲዮች ሊይ አጠቃሊይ 

እይታን ሇመስጠት ነው፡፡  

በምግብ ሳይንስ እና ቴክኒክ ተኮር በሆኑ ጥናቶች ሊይ ከፍተኛው 

የሀብት ፈሰስና ጥናት ትኩረት የሆነው የግብርና ውጤቶችን 

ቀጣይነት ሇማሻሻሌ የሚከናወኑ አማራጭ ተግባራት፣ የአፈር 

ጤናማነት፣ እና የመተዲዯሪያ ገቢ ሁኔታ ሊይ ነው፡፡ ሇምሳላ 

Hailemariam et al. (2013) በበቆል ሊይ ባዯረጉት ጥናት ብዚት 

ያሊቸው የቀጣይነት መንገድችን አስማምቶ መጠቀም ነጠሊ የሆኑ 

አካሄድችን ከመጠቀም ይሌቅ ምርታማነትን እንዯሚጨምር 

ያስረዲለ፡፡ ላልች ጥናቶች ዯግሞ የአንዲንዴ አካሄድችን የተወሰኑ 

ክፍልች በጥሌቀት ፈትሸዋሌ፡፡ ሇምሳላ ሇረጅም ጊዛ ጥናት 

የተዯረገባቸው የአፈርና የውሃ ጥበቃ ፕሮጀክቶች (በዋናነት የፋንያጁ 

እርከኖችና የሳር ሸንተረሮች) በምርታማነት፣ በገቢ እና በምግብ 

ዋስትና ሊይ አዎንታዊ ተጽእኖ አምጥተዋሌ (Enyew et al., 2013)፡፡ 

ነገር ግን እንዯዙህ አይነት ግኝቶች ሇሁለም አካባቢዎች እንዯሚሰሩ 

አዴረጎ ከመውሰዴ መጠንቀቅ እንዲሇብንና ውጤቶቹ በግብርናና 

ሥነ-ምሕዲር ሁኔታዎች ሊይ እንዯሚወሰኑ Menale, et. al (2008) 

ያሳስባለ፤ ሇምሳላ የዴንጋይ ካባዎች ሇዯረቅ አካባቢዎች ጠቀሜታ 

ሲኖራቸው ከፍተኛ ዜናብ ባሇባቸው ቦታዎች ግን ጥቅማቸው 

እምብዚም ነው፡፡ Sime et al. (2015) በመኃከሇኛው ስምጥ ሸሇቆ 

የሚስተዋለትን የተሇያዩ የአስተራረስ እና ተፍጥሮአዊ ማዲበሪያ 

ዜግጅት ተግባራትን በማነጻጸር የተሇምድ ዳዎች በግብርና ጥበቃ 

ከሚተዋወቁት ይሌቅ የተሻሇ የግብርና፣ የሥነ-ምሕዲር፣ እና 

የኢኮኖሚ ውጤት እንዲሊቸው ያሳያለ፡፡ የJaleta et al. (2016) 

አስተያየት ዯግሞ ከዙህ በተቃራኒው ነው፡፡ Nyssen et al. (2011) 

ዯግሞ በተሇይም ማረሻን መሰረት በማዴረግ ባሕሊዊ የአስተራረስ 

ዳዎች ሊይ ምርምር አዴርጓሌ፤ በዙህም መሰረት አዲዱስ 

ቴክኖልጂዎችንና መሳሪያዎችን ከማስተዋወቅ ይሌቅ ባሕሊዊ 

መሳሪያዎችና መንገድች የረጅም ጊዛ ቀጣይነትን ሇማምጣትና 

የምግብ ዋስትናን ሇማረጋገጥ መነሻዎች ሆነው እንዯሚያገሇግለ 

ያስረዲለ፡፡  

አሇ-እኩሌነት 

ሇሁለም ሰው የምግብ ዋስትና የሚረጋገጥበት መንገዴ አንዴ አይነት 

ወይም በአንዴ ጊዛ የሚሆን አይዯሇም፤ በተጨማሪም ሇውጦች 

በሚዯረጉበት ወቅት ሁለም ሰው የዙህ ሇውጥ ጥቅም እኩሌ ተጋሪ 

አይሆንም፡፡ ሇምሳላ የሸቀጥ ዋጋዎች ሲያሻቅቡ በአንጻራዊነት ባሇ-

ሏብት የሆኑት የኑሮ ዯረጃቸው ሲጨምር በገጠር የሚኖሩትና 

ኑሮአቸው በትንንሽ የእርሻ መሬቶች ሊይ የተመሰረተው ገበሬዎች ግን 

ሇገበያ የሚያቀርቡት የምርት መጠን አነስተኛ በመሆኑ እኩሌ ጥቅም 

አያገኙም (Hadley et al., 2011)፡፡ በተመሳሳይ የዋጋ ንረት 

በሚያጋጥምበት ወቅት በገጠርና በከተማ ውስጥ እንዱሁም 

በሁለቱም ቦታዎች መካከሌ፣ እና በተሇያየ የኑሮ ዯረጃ ሊይ ባለ 

ግሇሰቦች ሊይ የሚያመጣው ውጤት የተሇያየ እንዯሆነ Matz et al. 

(2015) ያሳያለ፤ በተጨማሪም የዋጋ ንረቱ እንዯሚገመተው 

ሇአምራቹ የማሕበረሰብ ክፍሌ (ሇገበሬው) ጥቅም አያስገኝም፡፡ 

በምግብ ዋስትና ሊይ የሚስተዋሇውን አሇ-እኩሌነት የሚመሇከቱት 

ጥናቶች በዋናነት ትኩረት የሚያዯርጉት በአካባቢ (የገጠር እና 

ከተማ)፣ የኢኮኖሚ ዯረጃ፣ እና ጾታ ሊይ ነው፡፡ እንዯ ብሔር፣ ቋንቋ፣ 

ክሌሌ፣ ኃይማኖት፣ የፖሇቲካ አቋም፣ እና የመሳሰለትንና ላልች 

በኢትዮጲያ ውስጥ ወሳኝ የሆኑ የማሕበራዊ ሌዮነት መገሇጫዎች 

አሇመካተታቸውን ስንመሇከት የምርምሩ ማሕበረሰብ በአሇ-

እኩሌነትና ምግብ ዋስትና መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ሇመዲሰስ ገና 

ጅማሮ ሊይ እንዲሇ እናስተውሊሇን፡፡  

ጥናቶች በአንዴ ቤት ውስጥ ያለትን ሌዩነቶች ከግምት ውስጥ 

ያሊስገቡበት ምክንያት ትኩረታቸው በቤተሰብ ዯረጃ በመሆኑ ነው፤ 

ግሇሰብ-ተኮር ጥናቶች ግን ሇእነዙህ ቁሌፍ ሌዩነቶች ትኩረት 

ይሰጣለ (Cafer et al., 2015; Quisumbing, 2013)፡፡ ሇምሳላ 



በአንዴ ቤት ውስጥ ያሇው የምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥ ጾታዊ ገጽታ 

አሇው፤ ይህም ሴት ሌጆች ከወንድች ይሌቅ የጸና የምግብ ዋስትና 

አሇመረጋገጥ ይስተዋሌባቸዋሌ (Hadley et al., 2008a; Tefera et 

al., 2011a)፤ በተጨማሪም የሚመገቧቸውም ምግቦች ከወንዴ ሌጆች 

ይሌቅ ያነሰ ስብጥር ያሊቸው ናቸው (Tefera et al., 2013)፡፡ 

በአገሌግልት አቅርቦት እና ሇአገሌግልቶቹም የሚሰጠውን ምሊሽ 

በተመሇከተም ጾታዊ ሌዩነቶች ይስተዋሊለ፡፡ ሇምሳላ የግብርና 

ኤክስቴንሽን አገሌግልቶች ሇወንድች የበሇጠ ስሇሚያዯለ ከግብዓት፣ 

ከመረጃ እና ቴክኖልጂዎች አኳያ ሴቶች ያነሰ አቅራቦት አሊቸው 

(O’Brien et al., 2016; Tewodaj, 2013)፤ በዙህም ምክንያት 

ሇአነስተኛ ምርታማነትና ሇምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥ ከፍተኛ 

ተጋሊጭነት ይዲረጋለ፡፡ ላሊ ምሳላ ዯግሞ ብንመሇከት የምግብ 

ዋስትና አሇመረጋገጥን ሇመቋቋምና አቅምን ሇማጎሌበት የማይክሮ 

ፋይናንስ ያሇው ተጽዕኖ ከተበዲሪዋ/ው ጾታ አንጻር የተሇያየ ውጤት 

አሇው፤ በዙህም መሰረት ሴት ዯንበኞች የምግብ ዴጋፍን ሇማግኘት 

ያሊቸው እዴሌ አነስተኛ ነው (Doocy et al., 2005)፡፡ ቀዯም ብል 

እንዯተገሇጸው ከአየር ንብረት ሇውጥ ጋር የተስማሚነት ዳዎችን 

መጠቀም አስፈሊጊ ነው፤ ነገር ግን እነዙህም ሇውጦች ጾታዊ ገጽታ 

አሊቸው፡፡ ሇምሳላ በ Hailemariam et al. (2013) የጥናት ግኝት 

መሰረት ሊቂነት ያሊቸውን የተስማሚነት መንገድች መጠቀም 

የሴቶችን የሥራ ጫና በመጨመር የጉሌበት ሥራ የሚፈሌጉት 

እነዙህ ቴክኖልጂዎች ወይም ግኝቶች በሴቶችና በወንድች ሊይ 

በእኩሌ ዯረጃ ጫና እንዯማያዯርጉ ያስረዲለ፡፡ በመጨረሻም ጾታዊ 

እኩሌነትን ሇማሳዯግ የሕግ ማዕቀፎች መቀየር ብቻቸውን 

ተፈሊጊውን ሇውጥ ሉያመጡ እንዯማይችለ ግሌጽ ነው፡፡ የመሬት 

ውርስን እንመሌከት፡- ውርስን በተመሇከተ ያሇው የእኩሌነት ጉዲይ 

በተግባር ግሌጽ ቢሆንም (Kumar and Quisumbing, 2012)፣ 

የሕግ ማዕቀፍ ሇውጦች ቢዯረጉም እስካሁን በተግባር የሚታየው 

ሇውጥ ግን ብዘም አይዯሇም (Sosina and Holden, 2014)፤ ይህ 

የሚጠቁመው የሇውጦቹ መሰረት እንዱጸና ማሕበራዊና ባሕሊዊ 

ሌምድች ሊይ ሥራ መስራት እንዯሚያስፈሌግ ነው፡፡     

ግሇሰብ-ተኮር ጥናቶች 

በኢትዮጲያ የሚዯረጉት አብዚኞቹ የምግብ ዋስትና ጥናቶች ግሇሰብ-

ተኮር (ወይም በግሇሰቦች የተሰሩ የቡዴን ጠባይ ዲሰሳዎች) ሲሆኑ 

‘የቅበሊ ችግር’ን የሚመሇከቱ ናቸው፤ እነዙህም ከፍተኛ መዋዕሇ-

ንዋይ ፈሰሶባቸው አዲዯስ የእህሌ ሮችን፣ ሌዩ ሌዩ የእህሌ ር 

አይነቶችን፣ ቴክኖልጂዎችን፣ ወይም ዳዎችን የሚመረምሩ፣ 

በግብርና ኤክስቴንሽንም በከፍተኛ መሌኩ የሚተወወቁ ነገር ግን 

በገበሬዎች ንዴ ተቀባይነታቸው አናሳ የሆኑትን ነው፡፡ ይህም 

በተሇምድ የተሻሻለ ሮችን ወስድ የራስ ማዴረግን የሚያካትት ነው 

(Abebe et al., 2013; Bekele et al., 2014; Solomon et al., 

2012)፡፡ ይህ አይነት ባሕሪ ያሊቸው የተሇመደት ጥናቶች ዲሰሳን 

መሰረት የሚያዯርጉ ሲሆን የቤት ውስጥ መገሇጫዎችን ከቅበሊ 

መጠን ጋር የሚያነጻጽሩ ናቸው፡፡ ይህ አይነት አካሄዴ ‘የተስማሚነት 

ችግር’ን ሇመመሌከት በአየር ንብረት ሇውጥ ስነ-ጽሁፍም ውስጥ 

ጥቅም ሊይ ይውሊሌ (Di Falco and Veronesi 2014; Tagel and 

van der Veen 2013)፡፡ በዙህ ርፍ ጠሇቅ ያለና አይነተኛ ጥናቶች 

ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፤ ተሇዋዋጭ መመኛዎቹም በአብዚኛው ገሊጭ 

ናቸው (ሇምሳላ ከፍተኛ ሏብት እና ንበረት ያሇው ከፍተኛ የሆነ 

የምግብ ዋስትና አሇው)፡፡ አሁንም ግሌጽ ያሌሆነው ነገር ‘የቅበሊ 

ችግር’ እና ‘የተስማሚነት ችግር’ን የበሇጠ ሇመረዲት ትክክሇኛውን 

የምርምር ጥያቄ ማቅረብ የመቻሊችን ጉዲይ ነው፡፡ በአብዚኛው 

ጥናቶች ውስጥ የሚስተዋሇው አመሇካከት ገበሬዎች ጥሩ የግብርና 

ተግባራትን በቅጡ እንዯማይረደና ይህንንም ጠባይና ተግባራቸውን 

ሇመቀየር የማሳመን ሥራ እንዯሚጠበቅ ነው፡፡ አጥኚዎች በአነስተኛ 

እርሻ የሚተዲዯሩ ገበሬዎችን ሌምዴና ዓሊማ-ተኮር ውሳኔ ሰጪነት 

እውቅና ሲሰጡ እና ሲያመሰግኑ ብዘም አይታዩም፡፡  

የአዜርዕት ምርጫ እና በእቅዴ የተሩ ስብጥር አዜርዕትን  

የሚመሇከቱ ሇባሕሊዊ የእውቀት ዳዎች እውቅና የሚሰጡ የተወሰኑ 

ጥናቶች አለ (Hailemichael and Sopade, 2011; Kebu, 2011; 

Temesgen et al., 2014; Zerihun et al., 2014)፡፡ እነዙህ ባሕሌ 

እና ማሕበረሰብ ተኮር የሆኑ ጥናቶች የምግብ ዋስትና ሥነ-ጽሁፍ 

ሊይ ተጽእኖ በማምጣት ሊይ ቢሆኑም የበሇጠ በዋቢነት የሚጠቀሱት 

ግን ዲሰሳን መሰረት ያዯረጉት ናቸው፡፡ በተጨማሪም ትምህርት 

ሇመውሰዴ የሚቻሌባቸው ምሳላዎች ሊይ ትኩረት ያዯረጉ ግሇሰብ-

ተኮር የምግብ ዋስትና ጥናቶች ጥቂት ናቸው፤ ከእነዙህም መካከሌ 

በቆልን በስፋት መዜራት የሚያስገኘውን ጥቅም (Tsedeke et al., 

2015) የተመሇከተው ጥናት አይነት ይገኙበታሌ፡፡ እንዱሁም 

ከግሇሰቦች ባሻገር በግሇሰቦች ምርጫ ሊይ ተጽእኖ የሚያመጡ 

ጉዲዮች ሊይ የተዯረጉ ጥናቶች ጥቂት ናቸው፤ ሇምሳላ የተቋማትና 

የመሰረተ-ሌማቶች ሚና እና ጥራት በአነስተኛ እርሻዎች በሚተዲዯሩ 

ገበሬዎች ምግብ ዋስትና ሊይ አዴልችን ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ አሇው (Ng’ang’a et al., 2016)፡፡  

ተቃራኒ የሆኑ የቴክኒክ ውጤቶች (ሇምሳላ የአስተራረስ ዳዎችን 

በተመሇከተ)፣ የተመሳሳይነትና ቅበሊ ምርጫዎች ሊይ ያሇ ግራ 

መጋባት፣ እና የአሇ-እኩሌነት ርፈ-ብዘ መገሇጫዎች የሚያሳዩት 

የምግብ ዋስትና የሚገኝበትን ውስብስብ ሥርዓት ነው፡፡ ይህንን 

ውስብስብነት የሚያሳዩ ጥናቶች በኢትዮጲያ የምግብ ዋስትና 

የምርምር ጽሁፎች ውስጥ ብቅ ማሇት እየጀመሩ ነው፡፡ ሇምሳላ 

Rebeka et al. (2014) የአንዴ አካባቢ የግብርና የሥነ-ምሕዲር 



ሁኔታ፣ የማጨጃ ዳ፣ እና የሰርጎ-ገብ ሮች ብዚት የማሽሊ ሌዩ ሌዩ 

ሮች ምርጫ ሊይ ተጽእኖ እንዲሇው ያስረዲለ፤ ይህ የሚያሳየው 

የአዜርዕት ምርጫ ከፍተኛ ምርት በማምጣትና ዴርቅን በመቋቋም 

ሊይ ብቻ እንዯማይወሰን ነው፡፡ በበቆል ገሇባ ባሕሪም ሊይ 

Notenbaert et al. (2013) ተመሳሳይ የሆነ ግኝትን አሳይተዋሌ፡፡ 

የግብርና ጥበቃ ቴክኖልጂዎች ውጤታማ የመሆናቸውና 

ያሇመሆናቸው ጉዲይ ወጥነት እንዯላሇውና ተማራማሪዎችም 

በዯምሳሳው የሚሰጡ ምሌከታዎችን ማዴረግ እንዯላሇባቸው Akalu 

et al. (2013) ያሳያለ፡፡ እነዙህ ሁለ ነገሮች ተዚምዯው የእሇት 

ተእሇት ኑሮ ውሳኔ ሰጪነት ሊይ አስተዋጽኦ በማዴረግ የምግብ 

ዋስትና ሊይ የሚያሳዴሩትን ተጽእኖ ሇመረዲት እጅግ ብዘ ጥናቶች 

ያስፈሌጋለ፡፡ የGiliolo and Baumgartner (2007) ጥናት በተሇያዩ 

ርፎች ውስጥ ትስስርን ሇመፍጠር እንዯመነሻ የሚያገሇግሌ 

ማዕቀፍን ያቀርባሌ፤ ይህም ጥናት በሥነ-ምሕዲርና ማሕበራዊ 

ሥርዓት ውስጥ ወይም Karlberg et al. (2015) የተጠቀሙትን 

የ‘ጥምረት’ አካሄዴ በመጠቀም አካባቢን፣ ጤናን፣ እና የምግብ 

ዋስትናን አስተሳስሮ ያቀረበ ጥናት ነው፡፡ 

መጠነ-ሰፊ መሬት መሰብሰብ እና የመሬት ቅሚያ 

የአሇምአቀፍ መጠነ-ሰፊ መሬት የመሰብሰብ እና የመሬት ቅሚያ 

ክርክሮች ሊይ ኢትዮጲያ አትኩሮትን ከሚስቡ ሀገሮች መካከሌ አንዶ 

ነች፡፡ በኢትዮጲያ ያሇው መረጃ ግን በኢንቨስተሮች፣ 

በማሕበረሰቦችና በመንግሥት መካከሌ ያሇውን ውስብስብ ግንኙነት 

ያሳያሌ፡፡ Maru and Rutten (2015) ተጽእኖው አለታዊ እንዯሆነና 

በተሇይም ችግሩ የሚከፋው በመሬት ሏብቱ ሊይ ብዘ የባሇቤትነት 

ጥየቄ ባሇበት ሁኔታ ስምምነቶች ሲዯረጉ እንዯሆነ ያስረዲለ፡፡ ነገር 

ግን ይህ ጥናት የተመሰረተው ሇተወሰኑ ዓመታት ብቻ በሇቀና 

ስኬታማ ባሌሆነ ኢንቨስትመንት ሊይ በመሆኑ የአለታዊ ተጽእኖው 

ግኝት በጥናት ቦታው መረጣ ምክንያት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ Bamlaku 

et al. (2015) በኦሮሚያ ክሌሌ ሊይ የተወሰነ ጥናት በማዴረግ 

ከኢንቨስትመንት ሉገኝ የሚችሇው ጊዛያዊ ወይም መጠነኛ የሥራ 

እዴሌ ብቻ እንዯሆነና በአካባቢው ማሕበረሰብ ሊይም የምግብ 

ዋስትና አሇመረጋገጥን እንዯሚባብስ ያሳያለ፡፡ በላሊ ጎኑ ዯግሞ 

Dereje et al. (2016) እና Maru et al. (2016) በሰፋፊ እርሻዎች 

ሊይ የሚዯረጉ የግብርና ተግባራት ቀጣይነት እንዯላሊቸውና የአፈር 

ጤንነት ሊይም ሇረጅም ጊዛ የሚቆይ ችግር እንዯሚፈጥሩ ያስረዲለ፡

፡ ላልች ጥናቶች ዯግሞ የችግሩ ምክንያት ኢንቨስትመንቶቹ ከሏገር 

ውጪ ከሆኑ ባሇሏብቶች ጋር መዯረጋቸው ሳይሆን በኮንትራቶቹ 

ባሕሪ እና በግንኙነት ሂዯቶቹ ምክንያት እንዯሆነ ያስረዲለ፡፡ ሇምሳላ 

በባዩፉውሌ ምርት ሊይ የተዯረጉ ኮንትራቶች በምግብ ዋስትና ሊይ 

አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዲመጡ ጥናቶች ይጠቁማለ (Martha and 

Swinnen, 2013; Riera and Swinnen, 2016)፡፡ Cotula et al. 

(2011: S111) ኢትዮጲያን ጨምሮ ብዘ ሀገራትን ባከተተው 

ጥናታቸው መንግሥታት የሚፈራረሟቸው ኮንትራቶች ሇሀገራቱና 

ሇሕዜባቸው ጥቅም የሚያመጡ መሆን እንዲሇባቸው ያሳስባለ፤ 

በጥናታቸው መዯምዯሚያም ‘‘የግብርና ኢንቨስትመንቶችን በአግባቡ 

ሥርዓት ማስያዜ ማሇት ምናሌባትም አንዲንዴ እዴልችን ሉያሳጣ 

ቢችሌም ከላልች አጋጣሚዎች የሚገኙትን ጥቅሞች ሙለ ሇሙለ 

ሥራ ሊይ ማዋሌ ነው፡፡’’ በ 2013 የኢትዮጲያ መንግሥት በመሬት 

ኪራይ ሂዯት ሊይ ትርጉም ያሇው ሇውጥ በማዴረግ የተሻሇ 

የስምምነት ሥርዓት ሇመርጋት እንቅስቃሴ አዴርጓሌ፤ ነገር ግን 

የክትትሌና ቁጥጥር ሥርዓቱ አሁንም ዯካማ ነው (Daniel et al., 

2017)፡፡  

የተፈጥሮ ሏብት አስተዲዯር እና ውሃ 

በኢትዮጲያ ባሇው የምግብ ዋስትና የጥናት ሥነ-ጽሁፍ ውስጥ 

የተፈጥሮ ሏብት አስተዲዯር እና ውሃ ሊይ የሚያተኩሩ ጥናቶች 

የተሇመደ ናቸው፡፡ አብሊጫው የሀገሪቱ የግብርና እንቅስቃሴ የዜናብ 

ጥገኛ በመሆኑ ምክንያት የብዘ ጥናቶች ትኩረት በመስኖ እና በውሃ 

ሏብት አስተዲዯር ሊይ ነው፡፡ በትንንሽ የእርሻ መሬት ሇሚተዲዯሩ 

ገበሬዎች የመስኖ አቅርቦት ወይም ላልች የውሃ ማሌማት 

ቴክኖልጂዎችን ማግኘት ሕይወት ሇዋጭ ሲሆን በምግብ ዋስትና 

መረጋገጥም ሊይ ከፍተኛ ሚና አሇው (Hunnes, 2015; van der 

Veen and Tagel, 2011)፡፡ ነገር ግን እነዙህ ተግባራት በተፋሰስ፣ 

በዜቃጭ ፍሰት፣ ጎርፍ፣ እና ታች-ተፋሰስ ሥርዓቶች ሊይ ውስብስብ 

ተጽእኖ ያመጣለ (Yewhalaw et al., 2014; Yihun et al., 2016)፡፡ 

በትግራይ ክሌሌ የግዴብ እና መስኖ እንቅስቃሴዎች ሊይ ትኩረት 

ያዯረጉ በርካታ ጥናቶች የተሰሩ ሲሆን የእነዙህ ተግባራት ተጽእኖ 

እና የትግበራ ተግዲሮቶች በዜርዜር ተጠንተዋሌ (Eyasu et al., 

2016; Gebremedhin et al., 2016; Kifle and van 

Steenbergen, 2015; Woldegebrial et al., 2015)፡፡ በላልች 

ክሌልች የተሰሩ የመስኖ ጥናቶች ግን ጥቂት ሲሆኑ እነዙህ 

እንቅስቃሴዎች ምግብ ዋስትና ሊይ ከሚያመጡት ተጽእኖ ጋር 

በማዚመዴ የተሰሩ ጥናቶች ዯግሞ እጅጉን አናሳ ናቸው፡፡ እንዯ 

ኢትዮጲያ መንግሥት እይታ የግብርና ምርታማነትን ሇማሳዯግ እና 

በተሇዋዋጭ ዜናብ ምክንያት የሚመጣን ተጋሊጭነት ሇመቀነስ 

መስኖ ቁሌፍ ሚና ይጫወታሌ (MoWIE, 2017)፤ በመሆኑም በዙህ 

ርፍ ሊይ የሚሰሩ ጥናቶች በንዴፍ፣ አስተዲዯር፣ እና መጪው 

ውሳኔ-ሰጪነት ሊይ እገዚ ያዯርጋለ፡፡  

ከሁለም የጥናት ርፎች ውስጥ በዙህኛው ማሇትም በተፈጥሮ 

ሏብት አስተዲዯር እና ውሃ ሊይ ሌዩ የሆነና ፈርጀ-ብዘ የጥናት 



አካሄዴ ይስተዋሊሌ፡፡ ሇምሳላ Solomon (2015) በኢትዮጲያ 

ሰሜናዊ ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች ሊይ በዯኖች፣ በውሃ፣ እና በምግብ 

ዋስትና መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ይመሇከታሌ፡፡ ከዙህ ጥናት 

ግኝቶች መካከሌ አንደ የምግብ ዋስትናን እና መሰሌ ጉዲዮችን 

ሇመሇካት አዲዱስ አካሄድችን የመጠቀም አስፈሊጊነት የሚጠቁም 

ነው፤ ሇምሳላ ሇውጥን ሇመከታተሌ ሌዩ ሌዩ ጠቋሚ መሇኪያዎችንና 

አማራጭ አካሄድችን መጠቀም አንደ ሲሆን እንዱህ አይነት 

ምሌከታዎች በግሇሰብ ተኮር የጥናት ርፉም ሊይ የሚስተጋቡ 

አስተያየቶች ናቸው፡፡ Yewhalaw et al. (2014) በኢትዮጲያ ውሃ 

ሏብት ሌማት ሊይ ሰፊና ብዘ እይታዎችን ያካተተ ጥናት ያዯረጉ 

ሲሆን በውሃ ኃይሌ የሚመነጭ የኤላክትሪክ ኃይሌ ፍሊጎት፣ መስኖ፣ 

የኢኮኖሚ እዴገት፣ እና የጎርፍ ቁጥጥር እንዱሁም በእነዙህ ምክንያት 

የሚመጡ አካባቢያዊና ማሕበራዊ ሇውጦች ሉያስገኙ የሚችለትን 

ጥቅሞችና የሚያዯርሱትንም አለታዊ ተጽእኖዎች ሚዚናዊ ማዴረግ 

የሚቻሌባቸውን መንገድች ፈትሸዋሌ፡፡ Mastewal (2016) በመስኖ 

ሥራዎች ሊይ የሚታዩ የአስተዲዯር ማነቆዎችን የሚያሳዩ ዜርዜር 

አይነተኛ መረጃ ያቀረበ ሲሆን ከእነዙህም ውስጥ ሥራዎቹን 

ሇማስተዲዯር የሚያግደ የአቅም ውስንነቶች እና ግሌጽ የሆነ 

የተጠያቂነት ሥርዓት ያሇመኖር ይገኙበታሌ፡፡ Solomon et al. 

(2016) ዯግሞ በተሇይም ከወባ መዚመት ጋር የተገናኙና በመስኖ 

ሥራዎች ምክንያት የሚከሰቱ ያሌታሰቡ የጤና ጉዲቶችን 

ይመሇከታለ፡፡  

ማሕበራዊ አገሌግልቶችና ፖሉሲ 

ስኬታማ ፖሉሲ ጊዛውን ከጠበቀ፣ አስፈሊጊና፣ ሌዩ ዓሊማ-ተኮር 

ከሆነ አገሌግልት ጋር ሲጣመር የምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥን 

ሇማስቀረት ወሳኝ ሚና አሇው፤ በተሇይም የአየር ንብረት ሇውጥ 

በግሇሰብ ዯረጃ ያሇውን ተጋሊጭነት እየጨመረውና ዴምር አገራዊ 

ተጽእኖው በኢኮኖሚ እዴገቱ ሊይ ጫና በሚያሳዴርበት በዙህ ወቅት 

ሚናው ከፍ ያሇ ነው (Arndt et al., 2011)፡፡ የሕዜብ ብዚት 

መጨመርና የመሬት አጠቃም ሇውጦችም የአየር ንብረት ሇውጡን 

ችግር ያባብሱታሌ (Diress et al., 2010)፡፡ ኢትዮጲያ በአዯጋ 

መከሊከሌ ተግባራት የብዘ ዓሥርት ዓመታት ሌምዴ ሲኖራት 

አብዚኛዎቹ እነዙህ እንቅስቃሴዎች በዙህ ጥናት የጊዛ ሰላዲ 

አሌተዲሰሱም፡፡ ከሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-ግብር መጀመር ቀዯም 

ብል የነበረውን የዴርቅ ሌምዴ በመፈተሽ  ጊዛውን የጠበቀ እና ሌዩ 

ዓሊማ-ተኮር የሆነ የአዯጋ ጊዛ የምግብ እርዲታ የአዯጋው ጊዛ 

ካሇፈም በኋሊ መሌካም ጎኖች እንዲለት Gilligan and Hoddinott 

(2007) ይናገራለ፤ በተጨማሪም የምግብ እርዲታ የጥገኝነትን ጠባይ 

እንዲሊመጣ Little (2008) ይናገራሌ፡፡ ነገር ግን የምግብ እርዲታው 

የጥገኝነትን ጠባይ ያሊመጣበት ምክንያት የእርዲታው ክፍፍሌ 

እርግጠኝነት ስሊሌታወቀና እዯሊውም ጊዛውን ጠብቆ ባሇመከናወኑ 

ነው፡፡ ከ Web of Science ሕትመቶች ውጪ ያለና በቅርብ ጊዛ 

የተዯረጉ ጥናቶች የሚያሳዩት አገሌግልቶች ቋሚ ሲሆኑና 

በመንግሥትም ሊይ ያሇው አመኔታ ከፍ ባሇ መጠን ጠባዮች 

መሇወጥ እንዯሚጀምሩ ነው (Oren 2013)፡፡ ከሌማታዊ ሴፍቲ ኔት 

መርሏ-ግብር መጀመር ቀዯም ብል የነበረውን ጊዛ በመፈተሸ 

Devereux (2009) ሇከፍተኛ የምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥ 

አስተዋጽኦ የሚያዯርጉ ሦስት ቁሌፍ ጉዲዮችን ይጠቁማሌ፤ እነዙህም 

የምርት ውዴመት፣ የሌውውጥ ውዴመት እና  ምሊሽ አሇማግኘት 

ናቸው፡፡  

በዙህ ወቀት ከተዯረጉት ጥናቶች አብዚኞቹ የተዯረጉት በሌማታዊ 

ሴፍቲ ኔት መርሏ-ግብር ሊይ ነው፡፡ ምንም እንኳን አዎንታዊ 

ጥናቶች ቢኖሩም (Bethelhem et al., 2015; Porter and Goyal, 

2016) የሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-ግብር ሰፊ ተጽእኖዎች ብቅ 

ማሇት እየጀመሩ ነው፡፡ ሇምሳላ የሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-ግብር 

ቤተሰቦች በእኩሌ መሌኩ ሁለንም የንበረት አይነቶች እንዱያከማቹ 

አያስችሌም፣ የዚፎች ይዝታ ሊይ መሌካም ጎኖች ቢኖሩትም በእንስሳት 

ሏብት ሊይ ግን ተመሳሳይ ጥቅም የሇውም፤ ምክንያቱም እንዯ 

አንዲንድች ሙግት የእንስሳት ሏብት መጠን ከብዴር አቅርቦት ጋር 

ግንኙነት አሇው (Andersson et al., 2011)፡፡ የሌማታዊ ሴፍቲ ኔት 

መርሏ-ግብር ተሳታፊዎች አብዚኛውን ጊዛያቸውን በመርሏ-ግብሩ 

ሊይ ስሇሚያሳሌፉ (በማሕበራዊ ሥራዎች ሊይ ስሇሚሳተፉ) የመሬት 

መሸርሸር ቁጥጥር ሥራዎች ሊይ ከሚያጠፉት ሏብት ይሌቅ 

በማዲበሪያ ሊይ ይበሌጡን ወጪ ያዯርጋለ (Zenebe and Kessler, 

2015; Yonas and Broussard, 2013)፡፡ የሌማታዊ ሴፍቲ ኔት 

መርሏ-ግብር ዋናው የአሰራር መንገዴ የምግብ ሇሥራ ትግበራ ነው፤  

ይህ አካሄዴ እጅግ ተጋሊጭ ሇሆኑ የማሕበረሰብ ክፍልች 

ከሚዯረጉት ከላልች የምግብ ዋስትና ዯጋፊ ማዕቀፎች አንጻር 

ሲተያይ አነስተኛ ስኬት ያሇው ሲሆን በአንጻራዊነት በተሻሇ የኑሮ 

ሁኔታ ሊይ ሊለት ግን ከፍተኛ ጥቅምን ያስገኛሌ (Fredu et al., 

2010)፡፡ አንዲንዴ አይነተኛ ጥናቶች የሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-

ግብር ትግበራ ከታሇመሇት ዓሊማ ውጪ ሇሆኑና ሇላልች አማራጭ 

አጀንዲዎች ጥቅም እንዯሚውሌም ያትታለ (Bishop and Hilhorst, 

2010; Cochrane and Tamiru, 2016)፡፡ እንዯ ሌማታዊ ሴፍቲ 

ኔት መርሏ-ግብር ያለና በባሕሪያቸው ሌዩ ዓሊማ-ተኮር እና 

ምሩቃንን ሇማፍራት የሚሰሩ እንቅስቃሴዎች እዴገትንና ስኬትን 

እንዯ ማሳያ በማቅረብ ሇፖሇቲካ ፍጆታ የመዋሌ አዜማሚያ 

እንዲሊቸው Devereux and Ulrichs (2015) ይጠቁማለ፡፡ 

ላሊው የሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-ግብር ተግዲሮት ዯግሞ 

ከማዲረስ አቅምና ከሏብት አቅራቦት ጋር የተገናኘ ናቸው፡፡ የ 



2015/16ቱ ዴርቅ እንዯሚያሳየው በሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-

ግብር ያሌታቀፉ ነገር ግን ሇምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥ የተጋሇጡ 

ብዘ ቤቶች ነበሩ፡፡ የትኩረት አቅጣጫችን መሆን ያሇባቸው የምግብ 

ዋስትና አሇመረጋገጥ ያጋጠማቸው ብቻ ሳይሆኑ ሇምግብ ዋስትና 

አሇመረጋገጥ ተጋሊጭ የሆኑ ብዚት ያሇቸውም ሰዎች እንዯሆኑ 

Ayalneh (2012) ያስገነዜባሌ፡፡ የሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-ግብርን 

እንዱሁም ላልች ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን በማከናወን የምግብ 

ዋስትናን ማረጋገጥ መቻሊችንን Lavers (2013) ጥያቄ ውስጥ 

ያስገባሌ፡፡ ከዙህ ጋር በተያያ በሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሏ-ግብር 

መሳታፍ ወይም የአየር ሁኔታ ኢንሹራንስ መኖር የምግብ ዋስትናን 

ሇማረጋገጥ በጣም ወሳኝ መሇኪያዎች እንዲሌሆኑና ከዙህ 

በተቃራኒው አንዴ ቤተሰብ የሚኖርበት አካባቢ እና የመሌከአ 

ምዴራዊ አቀማመጥ ሇምግብ ዋስትና መረጋገጥ ወሳኝ ናቸው 

(Hunnes, 2015)፤ በመሆኑም አነዙህ መርሏ-ግብሮች ሕይወት 

ሇዋጭ ወይም የብዘኃኑን ምግብ ዋስትና ማረጋገጥ የሚያስችለ 

አይዯለም፡፡ መንግሥትም በተወሰነ መሌኩ የእነዙህን መርሏ-

ግብሮቹን ችግር ከግንዚቤ ውስጥ ቢያስገባም የሀገሪቱን የማሕበራዊና 

የሌማት ዓሊማዎች ከማሳካት አንጻር ያሇበት የሏብት፣ የፋይናንስና 

የአቅም ውሱንነት አውዴ ከባዴ ፈተና ውስጥ ይከተዋሌ (NCP, 

2016)፡፡  

የተጋሊጭነት ምርመራዎችና ሰሌቶች 

በምግብ ዋስትና ተጋሊጭነት ሊይ የተሰሩ ብዘ አካባቢና ክሌሌ ተኮር 

ጥናቶች ተዯርገዋሌ፤ የአብዚኞቹም ግኝት እጅጉን ውስንና 

የተጠናበትን አካባቢ ብቻ የሚወክሌ ነው፡፡ የምግብ ዋስትና 

አሇመረጋገጥ ዯረጃን ከተሇያዩ ተሇዋዋጭ መመኛዎች (የመሬት 

ሌኬት፣ የእንስሳት ሏብት ብዚት፣ የቤተሰብ ቁጥር፣ ገቢ፣ የትምህርት 

ዯረጃ፣ ወተ.) ጋር በማዚመዴ አብዚኛዎቹ ጥናቶች ሇሁለም 

አካባቢዎች የሚሆኑና በዯምሳሳው ሉወሰደ የሚችለ ግኝቶችን 

ሇማቅረብ ሞክረዋሌ፤ በዙህም መሰረት የተሻሇ የኑሮ ሁኔታ ሊይ 

በሚገኙ ቤተሰቦች ውስጥ የሚስተዋሇው የምግብ ዋስትና 

አሇመረጋገጥ አነስተኛ ነው፡፡ እንዯዙህ አይነት ጥናቶች በተዯጋጋሚ 

የተከናወኑ ሲሆን የተሇመዯውን አካሄዴ ከማሳየት ውጪ የምግብ 

ዋስትና እውቀታችን ሊይ የሚያመጡት ሇውጥ ብዘም አየዯሇም፡፡ 

ቢሆንም በኢትዮጲያ ውስጥ ባሇው የምግብ ዋስትና ትርክት ሊይ 

አዲዱስ የጥናት ጥያቄዎች መታየት ጀምረዋሌ፡፡ ከእነዙህም ውስጥ 

እንዯ ምሳላነት የሚያገሇግለት የምግብ ዋስትና መረጋጥና የውኃ 

ዋስትና አሇመረጋገጥ ያሊቸው ግንኙነትን የሚዲስሱ (Hadley and 

Freeman, 2016; Stevenson et al., 2016)፣ ከትምህርት ቤት 

መቅረትን የሚመሇከቱ (Tefera et al., 2011b)፣ የነርቭ መቃወስን  

የሚመሇከቱ (El-Sayed et al., 2010)፣ የአእምሮ ጭንቀትና 

መቃወስን የሚያጠኑ (Hadley et al., 2008b; Mulusew et al., 

2015)፣ እና የኤች አይ ቪ ‘እዴሜ ማራሚያ’ መዴኃኒት 

ተጠቃሚነት ጋር የተገናኙት (Negassie et al., 2013) ጥናቶች 

የተወሰኑት ናቸው፡፡ ቀዯም ብል እንዯተገሇጸው የማሕበራዊ 

ትስስሮች፣ የፖሇቲካ ግንኙነቶች፣ እና ማሕበራዊ ሁኔታዎች 

በተጋሊጭነትና በምግብ ዋስትና መረጋገጥ ዯረጃ ሊይ ያሊቸውን ሚና 

መፈተሽና የቀረቡትን ጥያቄዎች በስፋት መመሌከት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ነገሮችን በስፋት ስንመሇከት የምግብ ዋስትናን ሇመመርመር 

የሚያስቸለ አዲዱስና ወሳኝ ስሌቶች እየመጡ ነው፡፡ የምግብ ዋስትና 

‘መሇኪያ’ ባይኖርም ፍተሻ ሇማዴረግ የሚያስቸለ ብዘ ጠቋሚዎች 

ግን አለ፡፡ ሇምሳላ በኢትዮጲያ ያሇውን የሥነ-ምግብ ሁኔታ 

ሇመመን ወጥ የሆኑ ስሌቶችና መሇኪያዎች እንዯላለና በዙህም 

ምክንያት ግኝቶቹም ወጥነት የጎዯሊቸው እንዯሆኑ Watson et al. 

(2011) ያስረዲለ፡፡ ሁለም አጥኚዎች የተወሰኑ መሇኪያዎችን ብቻ 

ከሚጠቀሙ ይሌቅ (ሇምሳላ የኢትዮጲያ መንግሥት ወይም FAO 

የሚጠቀምበትን) Burg (2008) እና Watson et al. (2011) 

እንዲዯረጉት ካለት ብዘ መሇኪያዎች ውስጥ ሇጥናቶቹ ሁነኛ 

የሆኑትን ማሰስ (ምን አይነት መረጃ በዯንብ ተካቷሌ፣ ተዯራሽነቱስ 

ምን ያህሌ ነው፣ በምንስ የጊዛ ሰላዲ ውስጥ ተከናውኗሌ፣ እና 

የመሳሰለት የአሰሳ መንገድች በመጠቀም) ወዯፊት የመረጃ 

መሰብሰቢያ መሳሪያዎችን ሇማጋጀት ይጠቅማሌ፡፡ መሇኪያዎችና 

ሰሌቶች በጥናት ግኝቶች ሊይ ያሊቸው ተጽእኖ እጅግ ከፍተኛ 

በመሆኑ (Maxwell et al., 2014) እንዯ ‘ንጽጽራዊ የአዕምሮ 

ካርታዎች’ (Kraaijvanger et al., 2016) እና ‘የትራፊክ መብራት 

ሥርዓቶች’ (Dechasse et al., 2012) አይነት አማራጭ ስሌቶችና 

አካሄድችን መጠቀም ከተሇመደት ጥያቄዎችና መሇኪያዎች ይሌቅ 

ሌዩ እይታን ሉያመጣ ይችሊሌ፡፡ ርፈ ብዘ የጥናት ሥራዎችም እንዯ 

‘ትስስር ግምገማ’ አይነት አዲዱስ ስሌቶችን በምግብ ዋስትና ጥናት 

ሊይ እያስተዋወቁ ነው፡፡ ሇምሳላ በማሕበራዊ ሏብት እና ትስስር 

ሊይ ያተኮሩ ጥናቶች እነዙህ ግንኙነቶች ዴንገተኛ መናጋቶችን 

መቆጣጣር እንዯሚያስችለ ሲያሳዩ (Tesfamicheal et al., 2016) 

የተሇያዩ ማሕበራዊ ትስስሮች የሚጫወቱትን ሚና እና ያሊቸውንም 

ሌዩ አትሰተዋጽዖ (Cavatassi et a., 2012) በጉሌህ ያሳያለ፡፡ እነዙህ 

ትስስሮች በመዯብ፣ በኃይማኖት እና ብሔር፣ እንዱሁም ፖሇቲካዊ 

ግንኙነቶች ውስጥ እንዳት እንዯተገነቡ ሇመፈተሽ ብዘ የምርምር 

ሥራዎች ይፈሌጋሌ፡፡               

መዯምዯሚያ 

በኢትዮጲያ የምግብ ዋስትና ጥናቶች ሊይ የተሰራው ይህ ዲሰሳ ብዘ 

መሻሻልች እንዲለና አዲዯስ የጥናት አቅጣጫዎችም ብቅ እያለ 



እንዯሆነ ያሳያሌ፡፡ አብዚኛዎቹ ጥናቶች አሁንም ቢሆን በራሳቸው 

ርፍ ሊይ ብቻ ትኩረት ያዯረጉ በመሆኑ ከርፍ ርፍ የሚዯረጉ 

የእውቀት ሽግግሮችን አስፈሊጊነት በተሇይም ከትምህርት ክሌለ ባሇፈ 

ውሳኔ ሰጪዎችንና ባሇሙያዎችን የማሳተፍን አስፈሊጊነት ይህ ዲሰሳ 

አሳይቷሌ፡፡ የአዯጋ መከሊከሌ ተግባራት እየተሸሻለ በሄደ ቁጥር እና 

ሇከፈተኛ የምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥ እጅግ ተጋሊጭ የሆኑት 

በሴፍቲ ኔቶች ጥበቃ ጥሊ ሥር በሆኑ ቁጥር አዲዱሰ የምግብ ዋስትና 

የጥናት አቅጣጫዎች ሊይ ትኩረት መዯረግም አሇበት፤ ከእነዙህም 

የወዯፊት የትኩረት አቅጣጫዎች ውስጥ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት 

እና ከምግብ የአይነት ስብጥር ጋር ተያይዝ የሚመጡ የምግብ ጥራት 

ጉዲዮች ይገኙበታሌ፡፡ ብዘኃኑ ጥናቶች የምግብ ዋስትና አሇመረጋገጥ 

የሚያጋጥማቸውን የግሇሰቦች ወይም ቤቶች በቁጥር ወይም በመቶኛ 

በመርርና ቀሊሌ የሆኑ ተሇዋዋጭ ገሊጭ ስታቲስቲክስ በመጠቀም 

ሊይ ብቻ የተወሰኑ ናቸው፡፡ Cochrane and Teferi (2017) 

እንዯሚያሳዩት አብዚኛዎቹ ጥናቶች በተመሳሳይ ርዕስ ሊይ የተሰሩ 

በመሆኑ ሰፊውና ዴምሩ የምርምር መሰረት ሊይ ያዯረጉት 

አትሰዋጽኦም ሆነ የጨመሩት ነገር የሇም፡፡ የምርምር 

ጥያቄዎቻቸውን ከማስተዋወቅ ባሇፈ በአንዲንዴ ጥናቶች ሊይ የታዩ 

ውስንነቶችም አለ፤ ይህም መረጃን በመግሇጽ ሊይ ሰፊ ትኩረት 

በማዴረግ ነገር ግን ግኝትን በማስረዲትና በእነዙህም ግኝቶች ሊይ 

በመንተራስ የሚሰጥ አስተያየት አነስተኛ መሆን አንደ ውስንነትነው፡

፡ 

የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ሊይ ትኩረት ያዯረጉና የምግብ አይነት 

ሌዩነቶች፣ ወቅት፣ እና ሇሰውነት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች እጥረትን 

የሚመሇከቱ አዲዱስ ጥናቶች ተዯርገዋሌ (Achenef et al., 2015; 

Bekele et al., 2014; Hirvonen et al., 2015; Sibhatu, et al., 

2015; Tefera et al., 2013)፤ ነገር ግን እነዙህ ጥናቶች በፖሉሲ እና 

አሁን ባሇው ትግበራ ሊይ ያሊቸው ተጽእኖ አነስተኛ ነው፡፡ በተሇይም 

በከተሞች አካባቢ የሚስተዋሇውንና በኢትዮጲያ ያሇውን የምግብ 

አይነት ሇውጥ እና እየጨመረ የመጣውን ተሊሊፊ ያሌሆኑ በሽታዎችን 

ጫና የፈተሸ ምንም ጥናት የሇም፡፡ ትኩረቱም በዋናነት ጥራት ሊይ 

ሳይሆን ብዚት ሊይ ነው፤ ይህም አካሄዴ የትኩረት ሇውጥን ይሻሌ 

ምክንያቱም የተወሰነው የማሕበረሰብ ክፍሌ ችግር በቂ ምግብ 

ያሇማግኘት ብቻ ሳይሆን ጥራት የላሇው (ነገር ግን ብዚት ያሇው) 

ምግብ በመሆኑ ነው፡፡ 

በኢትዮጲያ የምግብ ዋስትና ሊይ ትኩረት ካዯረጉትና በዙህም ዲሰሳ 

ውስጥ ከተካተቱት 267 የጥናት የሕትመት ሥራዎች ውስጥ 

መነሻውን በኢትዮጲያ ውሳኔ ሰጪዎች ነባራዊ ችግር ሊይ (የሏብት፣ 

የፋይናንስና የአቅም ውስንነት) ያዯረገ ጥናት አንዴ ብቻ መሆኑ 

ሳይጠቀስ መታሇፍ የሇበትም፡፡ በዙህም መሰረት ከመንግሥት 

ወጪዎች መካከሌ ከፍተኛ ትርፍ/ምሊሽ የሚያስገኙሇትንና በተሇይም 

ከገጠር ሌማት ጋር የተገናኙትን Tewodaj (2011) ተመሌክታሇች፡፡ የ 

Tewodaj የጥናት ግኝትም የሚያሳየው የግብርና እና የቴክኒካዊ 

ጥናቶች ትኩረት የሆኑት የር፣ የቴክኖልጂ፣ እና የተሇያዩ የግብርና 

ዳዎች የሚያስገኙት ትርፍ/ምሊሽ አነስተኛ እንዯሆነ እና አንዯ 

መንገድችና ትምህርት በመሳሰለት ሕዜባዊ መሰረት-ሌማቶች ሊይ 

የሚዯረጉ ወጪዎች ከፍተኛ ትርፍ/ምሊሽ አሊቸው (ከመንገዴ 

ግንባታዎች የሚገኘው ትርፍ ውሱን ሲሆን ከትምህርት የሚገኘው 

ግን ሰፊ ነው)፡፡ እንዯዙህ ያለ ጥናቶች በመንግሥት በኩሌ ያለ 

ውስንነቶችን ከግንዚቤ ውስጥ የሚያስገቡ እና አስፈሊጊ እና ተገቢ 

ምክረ-ሏሳቦችን ስሇሚሰጡ ሇውሳኔ ሰጪዎች አስፈሊጊ ናቸው፡፡ 

አብዚኛውን ጊዛ የሚቀርቡ ምክረ-ሏሳቦች ነባራዊ ሁኔታዎችን 

ያሊገናቡና፣ ሉተገበሩ የማይችለ በመሆናቸው ምክንያት ውሳኔዎች 

ሊይ ተጽእኖ ማምጣት ይሳናቸዋሌ፡፡  

በኢትዮጲያ ውስጥ ያሇውን የምግብ ዋስትና ጥናት ሇማካሄዴ 

ከፍተኛ የሆነ የገንብና የጊዛ ወጪ ይዯረጋሌ፡፡ በኢትዮጲያ ውስጥ 

ባለ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ተቋማት፣ ዯርጅቶችና የመንግስት ኤጀንሲዎች 

ውስጥ ያሇው አሳሳቢ የምርምር ችግር በዙህ ጥናት ውስጥ 

የተዲሰሱትን ጽሁፎች አቅርቦት አሇማግኘት ነው፡፡ ምንም እንኳን 

በነጻ ከሚገኙ ምንጮችና በላልች አማራጮች አማካኝነት የምርምር 

ሥራዎች ተዯራሽነት ቢጨምርም በዙህ ዲሰሳ ውስጥ የተካተቱትን 

አብዚኛዎቹን የጥናት ስራዎች ሇማግኘት ምዜገባ ወይም ክፍያ 

ስሇሚያስፈሌግ ስሇ ሀገሪቱ የተጻፉትን ሥራዎች በዙሁ ሀገር ውስጥ 

ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ በርፎች መካከሌ ያሇውን የእውቀት ሽግግር 

ሇመጨመርና ወዯፊት ሇሚሰሩ የምርምር ስራዎችም መሰረት 

ሇመጣሌ ተዯጋጋሚ የሆኑ ሥርዓትን ተከትሇው የሚሰሩ ግምገማዎች 

አስፈሊጊ እንዯሆኑ Cochrane and Teferi (2017) ያስረዲለ፤ 

በተጨማሪም እንዯዙህ አይነት ጥናቶች በነጻ ማግኘት የሚቻሌባቸው 

የዴረ-ገጽ መዴረኮች ሊይ ሇሕትመት ቢበቁ የአቅራቦት ችግሩን 

በተወሰነ መሌኩ ሉፈቱት ይችሊለ፡፡ በተመሳሳይ ምንም እንኳን 

የጥናቶች አጠቃሊይ ዓሊማ በግሇሰቦች የምግብ ዋስትና፣ ፖሉሲ፣ 

መርሏ-ግብሮች እና አገሌግልቶች ሊይ ሇውጥ ማምጣት ቢሆንም 

ጥናቶቹ የትምህርቱን ዓሇም ተሻግረው ሲተዋወቁ ብዘም 
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