
የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ወገናዊ አኩሪ ተግባር ተጠናክሮ 
ይቀጥል! 

ከዳንኤል ታሪኩ 

(ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር) 

 

አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አገራችን ኢትዮጵያ በተፈጥሮ አየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ 

ቁጥራቸው ወደ 10.2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች አስከፊ ለሆነ የምግብ እጥረት መጋለጣቸው 

የሚታወቅ ነው፡፡ ይሁን እንጂ ድርቁ ያስከተለው ጉዳትና አይሎ የታየባቸው አካባቢዎች 

በውል የተለዩ በመሆናቸው ጉዳቱን ለመመከትና ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት 

በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ያልተቋረጠ ርብርብ እየተደርገ ይገኛል፤ 

ከነዚህ ተቋማት መካከልም አገር በቀል የሆነው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር  አንዱ 

ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከቆመለት አቢይ ዓላማ መካከል በሰዎች ላይ ለሚደርሱ 

ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ፈጣን ምላሽ በመስጠት ሰብአዊ አገልግሎቶችን 

መስጠት ነው፤ በተለይ ዛሬ እንዲህ አይነት አገራዊ ችግሮች ጎልተው በሚከሰቱበት ወቅት 

የመጀመሪያውን አለኝታነቱን የሚያሳይ ተቋም ሆኖ የተገኘው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል 

ማህበር  ነው፡፡ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑትን ህፃናት፣ እርጉዝና የሚያጠቡ ሴቶች ቀድሞ 

ከችግሩ ውስጥ እንዲወጡ፤ እንዲሁም ተጨማሪ የአልሚ ምግብና የሕክምና ድጋፍ 

እንዲያገኙ ከማድረግ አኳያ ንቁ ተሳትፎን ያካሄዳል፡፡ 

ይሁን እንጂ፣ እንዲህ አይነቱ የከፋ ሰብአዊ ቀውስ በሚከሰትበት ወቅት ተቋሙን 

ሊገዳደሩት የሚችሉ ጉዳዮች ከየአቅጣጫው መምጣታቸው አይቀሬ ነው፡፡ በተለይ አሁን 

በተፈጠረው ክስተት ለወገን ድጋፍ ከማድረግ አኳያ አንዳንድ ችግሮችን ሊጋፈጥ ችሏል፡፡ 

በተለይ የምግብ እጥረት በተሰከተባቸው አካባቢዎች ዕርዳታ ለማድረግ ምቹ ሁኔታዎች 

አለመኖራቸውና በሚፈለገው መጠን ለወገን መድረስ የሚገባው እርዳታ ከአቅም በታች 

ለማቅረብ መገደዱ ነው፡፡ ሌላው በውስጣዊ ችግሩ የገንዘብ አቅሙ በቂ አለመሆኑ ነው፡፡ 

ነገር ግን፣ እነዚህን ችግሮች ሁሉ ተቋቁሞ በሚፈለገው መጠን የድጋፍ ዕርዳታውን 

ለማከናውን ችሏል፤ እያከናወነም ይገኛል፡፡ 



ሌላው የፋይናንስ አቅምን ከማሳደግ አንጻር ለቀጣይ ሥራ ለመዘጋጀት ይቻለው ዘንድ 

ከዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ድርጅት ከሚያገኘው የበጀት ድጋፍና እንዲሁም በአገር 

ውስጥ ከሚገኝ በጀት ቀጣይ ችግሮችን ለማቃለል ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ነው፡፡ 

ከነዚህም ተግባራት መካከል የህዝብ ንቅናቄን መፍጠርና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናን 

መስጠት፣ በአገር ውስጥ በአጭር የፀሑፍ መልእክት (SMS) አማካይነት ገቢን ማሳደግ ዋና 

ዋናዎቹ ናቸው። እነዚህን ተግባራት በማከናወኑ ሂደት ከኢትዮጵያ ቴሌኮም ልዩ ድጋፍ 

ያገኘ ሲሆን በሳንምንት ሁለት ጊዜ መዕልክት በመላክ ገቢ እንዲሰባሰብ አድርጓል፡፡ 

የሚዲያን አጠቃቀምን አስመልክቶ  በተለይ በከተሞች አካባቢ ያለውን ህብረተሰብ 

በማንቃትና ችግሩን የጋራ ከማድረግ አኳያ ማህበሩ ከፍተኛ ሚናን ተጫውቷል፡፡ ድርጅቱ 

ከዚህም ባሻገር የተለያዩ ባንኮች የፋይናንስ ድጋፍ እንዲያደርጉለት በመጠየቅ ከተወሰኑት 

ተቋማት አዎንታዊ ምላሽ እንደተሰጠውም ታውቋል፡፡ 

የኢ.ቀ.መ.ማ ከመንግስት ጋር በመሆን እነዚህንና መሰል ሰብአዊ ተግባራትን በጋራ 

ተጣምሮ መስራቱ አገሪቱ አሁን ያለችበትን የዜጎች መቻቻልና መተባበር የሚያጠናክር 

ነው፡፡ ተቋሙ የጀመራቸው የአኩሪ ተልዕኮ ተግባሩ እንዲሳካና የተፈጠረውም ችግር 

ተቀርፎ በድርቅ የተጎዱት ወገኖቻችን ካሉበት ወቅታዊ ሁኔታ ተላቅቀው ፊታቸውን ወደ 

ልማት እንዲያዞሩ መንግስትና መላው ህብረተሰብ በቅንጅት በመሆን እንደወትሮው ሁሉ 

ከማህበሩ ጎን ሊቆሙ ይገባል፡፡ 

                                                                                 

 


