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የሰብአዊነትና የትርፍ ፍቅር ክልስ 

ኢብሳ ነመራ 02-19-16 

ድርቅና ኢትዮጵያ የረጅም ግዜ ትውውቅ አላቸው። ከ1900 ዓ/ም ወዲህ ባሉት የአንድ 

ክፍል ዘመን ዓመታት በኢትዮጵያ 26 ያህል የድርቅ አደጋዎች ተከስተዋል። ይህን አሃዝ፣ 

በአማካይ ቢያንስ በአምስት ዓመት አንዴ የድርቅ አደጋ መከሰቱን ያመለከታል። እነዚህ 

የድርቅ አደጋዎች ሳርና ሰብልን አድርቀው፣ ወንዞችን የገጠጠ የአሸዋ ቦይ፣ ምንጮችን 

ደረቅ  ጉደጓድ አድርገው ያለፉ ብቻ አይደሉም። ኢትዮጵያውያንን ለምግብ እጥረት 

ብሎም ለረሃብ አደጋ አጋልጠው ለሞት፣ ለበሽታ ስቃይ፣ ከመኖሪያ ቂዬ ለመፈናቀል 

ምክንያት ሆነዋል። በተለይ ከ25 ዓመታት በፊት የተከሰቱ የድርቅ አደጋዎች ረሃብና 

ቸነፈር በማስከለል በሚሊየን ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሞት ምክንያት ሆነዋል።  

በቅርብ ግዜ የሃገራችን ታሪክ የሚታወቀው የ1966 ዓ/ም ድርቅ ሲከሰት የኢትዮጵያ ህዝበ 

ቁጥር 30 ሚሊየን ነበር። ከዚህ ውስጥ 3 ሚሊየን ያህሉ ወይም 10 በመቶው ለረሃብ 

ተጋለጦ ነበር። ለረሃብ ከተጋለጠው 3 ሚሊን ህዝብ፣ 250 ሺህ ያህሉ በረሃብ ምክንያት 

ሞቷል። በ1977 ዓ/ም ድርቅ ሲከሰት የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 41 ሚሊየን ገደማ ነበር። 

ከዚሀ ህዝበ ውስጥ 8 ሚሊየን ወይም 20 በመቶ ገደማው ነበር ለረሃብ የተጋለጠው። ለረሃብ 

ከተጋለጡት መሃከል 700 ሺህ ገደማ በረሃብ ምክንያት ህይወታቸው አልፏልል።  

አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር 92 ሚሊየን ደርሷል። አሁን ድርቅ ተከስቶ ባለበት ሁኔታ 

በ1977 የነበረውን 41 ሚሊየን ህዝበ እጥፍ የሚሆነውን ማለትም 82 ሚሊየን ህዝብ 

በአስተማማኝ ሁኔታ መመገብ የተቻለበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል። በአሁኑ ድርቅ ለረሃብ 

የተጋለጠው ከአጠቃላይ 92ሚሊየን ህዝብ 10 ሚሊየን ገደማ ነው። 

ኢትዮጵያን በተደጋጋሚ የሚመታው ድርቅ ባለፉት ሃያአምስት ዓመታትም ባይቋረጥም 

ሞት ወዳስከተለ ረሃብነት የሚቀየርበት ሁኔታ ግን አልነበረም። በድርቅ ሳቢያ የምግብ 

እጥረት የገጠማቸው ዜጎች ለረሃብ ከመጋለጣቸው አሰቀደሞ የእለት ደራሽ የምግብ እርዳታ 

በማቅረብ የሰው ህይወት ሳይጠፋ፣ ሰዎች ከመኖሪያ ቄያቸው ሳይፈናቀሉ የድርቁን ግዜ 

መሻገር የተቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የድርቅን ተፅእኖ ሙሉ በሙሉ የማስቀረት ጉዳይ 

ግን አሁንም ገና ነው። ይህ የሃገሪቱን ኢኮኖሚ አሁን ካለበት የግብርና ኢኮኖሚ 
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ወደማኑፋክቸሪንግ ኢንደስተሪ፣ ግብርናውንም ከዝናብ ጥገኝነት ወደመስኖ ግብርና 

ማሸጋገርን የጠይቃል።  

ይሁን እንጂ በሃገሪቱ ባለፉት አምስት ዓመታት ተግባራዊ ያደረገችውና አሁንም ተግባራዊ 

በማድረግ ላይ የምትገኘው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን የልማት እቅድ ስኬት የድርቅን 

ተፅእኖ በቋሚነት መከላከል የሚያስችል የኢኮኖሚ አቅም መፈጠር ያስችላል የሚል ተስፋ 

አሳድሮብናል። 

እንግዲህ ድርቅ ኢትዮጵያን ባለፈው ዓመትም - በ2007 ዓ/ም መትቷታል። ባለፈው 

ዓመት በተፈተጠረ የኤልኒኖ ክስተት ሳቢያ በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች የበልግና 

የክረምት ዝናብ ባለመጣሉ ምክንያት ያጋጠመው ድርቅ ተፅእኖ ውስጥ እንገኛለን። 

የኢፌዴሪና የክልል መንግስታት ለዚህ ችግር አጣዳፊ ምላሽ ለመስጠትና በዘላቂነትም 

ለመከላከል ተግባር ልዩ ትኩረት ሰጥተው በመስራት ላይ ይገኛሉ። 

የባለፈው ዓመት ኤለኒኖ ያስከተለው ድርቅ በአመዛኙ የኦሮሚያ፣ የአማራና የትግራይ 

ምስራቃዊ አካባቢዎችን፣ መላውን የአፋር ክልል አካባቢዎችን የተለያዩ የሶማሌና የደቡበ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል አካባቢዎችን አጥቅቷል። የአምናው ድርቅ ያስከተለው 

ተፅእኖ በኢተዮጵያ ባለፉት 50 ዓመታት ከተከሰቱት ሁሉ የከፋ እነደሆነ ነው መረጃዎች 

የሚያመለክቱት። ይሁን እንጂ ድርቁ ያሰከተለውን የምግብ እጥረት ተፅእኖ የመከላከል 

የመንግስት አቅምና ድርቁ ወደረሃብነት ሳይሸጋገር በመከላከል ረገድ ከምንግዜውም የተሻለ  

ተግባር ተከናወኗዋል። 

ድርቁ በየዘርፉ ያስከተለውን አሉታዊ ተፅእኖ በአጥጋቢ አኳኋን በመከላከል በሰው ህይወት 

ላይ ጉዳት እንዳይደርስ እንዲሁም የድርቁን ተፅእኖ ለመቋቋም የሚከናወኑ ተግባራት 

እንደተጠበቁ ሆነው፣ በእቅድ የተያዙ የኢኮኖሚና የማሀበራዊ ልማት ስራዎች በታቀደላቸው 

አኳኋን እንዲሳኩ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ይህ በተለያዩ አጋጣሚዎቸ 

ሲገለፅ መቆየቱ የታወቃል።  

ይህን ዘርዘር ባለ መልኩ እንመልከት። የድርቁን ተፅእኖ የመቋቋሙ ስራ ከመከላከል ነው 

የጀመረው። ይህም የአፈር እርጥበትን መጠበቅ፣ ክረምት እንደገባ የተዘሩና የከሰሙ 

ሰበሎችን አረሶ አደሩ መልሶ እነዲዘራ የማካካሻ ዘር ማቀረብን የሚመለከት ነው። ከዚህ 

ጎን ለጎን የእንስሳት መኖ የማቅረብ ስራ ተከናወኗል። በተለይ በአፋርና በኢትዮጵያ ሶማሌ 
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ክልል የእንስሳ መኖና መድሃኒት የማቅረበ ስራ ተከናወኗል። በአጠቃላይ ለእነዚህ ድርቅን 

የመከላከልና ተፅእኖውን የመቋቋም ተግባራት መንግስት 1 ነጥብ 7 ቢሊየን ብር መድቦ 

ስራ ላይ አውሏል። የእንስሳ መኖን በተመለከተ በቅርቡ በአፋር ክልል በተንዳሆ አካባቢ 

በብዙ መቶ ሄክታር የሚለካ መሬት ላይ በመስኖ የእንስሳ መኖ የማልማት ስራ በመከናወን 

ላይ ይገኛል። ይህ በመስኖ መኖ የማልማት ተግባር በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ገዜ 

የተከናወነና ለሌሎች የአፈሪካ ሃገራትም በምርጥ ተሞክሮነት ያገለግላል ተብሎ 

ታምኖበታል። 

ከዚህ በተጓዳኝ በሁለት ግዜ ትእዛዝ ለዕለት ደራሸ የእርዳታ አቅርቦት የሚውል የ625 ሺህ 

ሜትሪክ ቶን የስንዴ ግዢ ተከናወኗል። ከዚህ የውጭ ሃገር የእህል ግዢ በተጨማሪ ከሃገር 

ውስጥ ገበያ የበቆሎ፣ የማሽላ፣ የጥራጥሬ፣ የአልሚ ምግብና የምግብ ዘይት ግዢ በማከናወን 

እርዳታ በመቅረብ ላይ ይገኛል። በነሃሴ ወር 2007 ዓ/ም ለነበረው 4 ነጥብ 5 ሚሊየን 

የአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ ፈላጊ ዜጎች 71 ሺህ 885 ሜትሪከ ቶን የምግብ እርዳታ 

ተሰጥቷል። በጥቅምት 2008 ዓ/ም የአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር ወደ 

8 ነጥብ 2 ሚሊየን አሻቅቦ ለእነዚህ እርዳታ ፈላጊዎች 131 ሺህ 6 መቶ ሜትሪክ ቶን 

የምግብ እርዳታ የተሰጠ ሲሆን፣ በታህሳስ ወር የተረጂዎቹ ቁጥር ወደ 10 ነጥበ 2 ሚሊየን 

አሻቀቦ ለእነዚሀ እርዳታ ፈላጊዎች 189 ሺህ 7 መቶ 28 ሜትሪክ ቶን ምግብ 

ተከፋፍሏል። 

ድርቅን ከመከላከል የእርሻና ተዛማጀ ተግባር ድጋፍ እንዲሁም በቀጥታ ለአስቸኳይ ግዜ 

የምግብ እርዳታ ጠባቂነት ለተዳረጉ ዜጎች ከሚሰጥ የምግብ ድጋፍ በተጨማሪ በድርቁ 

ምክንያት የጤና ችግርና የትምህርት መስተጓጎል ችግር ለተጋለጡ ዜጎቸ ድጋፍ 

ተደርጓል። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ የስርአተ ምግብ ችግርን ለመከላከል 350 ሺህ 451 

ህፃናት የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል። የወባ፣ የኩፊኝ፣ የአደገኛ ተላላፊ 

ተቅማጥ፣ የማጅራት ገትር፣ የአከክ፣ የገንዲ፣ የትክትክ የመሳሰሉ ተላላፊ በሽታዎች 

ወረርሽኝ በአንዳንድ ክልሎች የታየ ሲሆን፣ ይህን ለመከላከል የክትባት መስጠትና አጎበር 

የማደል ተግባር ተከናውኗል። ከዚህ በተጨማሪ በየአካባቢው ተነቀሳቃሽ የጤና ቡድን 

በማቋቋም የባለሞያ ድጋፍ እየተሰጠ ይገኛል። 

በውሃ ዘርፍ ለሰውና ለእንስሳት የአስቸኳይ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል የውሃ 

ተቋማት ጠረጋና እድሳት፣ የአስቸኳይ የውሃ ጉደጓድ ቁፋሮ፣ የቁሳቁስ አቅርቦትና 
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ስርጭትን በሚመለከት ጠላቂ ፓምፕ፣ ጄኔሬተር፣ የውሃ ማጣሪያና ማከሚያ፣ የእጅ ፓምፕ 

እንዲሁም ከዚሁ ጋር ለተያያዘየ የሞያና ተያያዥ ጉዳዮች የ81 ሚሊየን ብር ድጋፍ 

ተደርጓል። 

በትምህርት ዘርፍ ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች 2 ነጥበ 1 ሚሊየን ተማሪዎች ለችግሩ 

ተጋላጨ ሆነዋል። ለእነዚሀ ተማሪዎች የትምህርት መሳሪያዎች፣ ምግብና ውሃ የማቅረብ 

አገልግሎት ተሰጥቷል። የተማሪዎች የትምህርት ድጋፍን በተመለከተ እስካሁን በ6 

ክልሎች ተጋላጭ ለሆኑ 735 ሺህ 150 ተማሪዎች ከመንግስት በተፈቀደ 42 ሚሊየን ብር 

የትምህርት መሳሪያዎች ተገዝተው ታድለዋል። በሌላ በኩል ተማሪዎች በድርቁ ምክንያት 

ከትምህርት ገበታቸው እንዳይስተጓጎሉ 230 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር በመመደብ የትምህርት 

ቤት የምገባ ፕሮግራም ተጀምሯል። 

እ ኤ አ ከጃንዋሪ 1፣ 2016 ዓ/ም አንስቶ የሚኖረውን የእለት ደራሽ ፈላጊ ህዝብ ቁጥር 

ለመለየት የብሄራዊ አደጋ መከላከልና ዝገጁነት ኮሚቴ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት 

ከተለያያ የፌደራል መሰሪያ ቤቶች፣ ከክልል ሴክተር ቢሮዎች፣ የተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት ስር ካሉ ተቋማት፣ የሁለትዮሽ ስምምነት ካላቸው አካላት፣ መንግስታዊ ካለሆኑ 

ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተወጣጡ አባላትን በያዙ ቡድኖች በስምንት መኸር አብቃይና 

የአርብቶ አደር ክልሎች በመሰማራት የመኸር ወቅት የምርት ግምገማ በማድረግ ለዓመቱ 

10 ነጥብ 2 ሚሊየን ተረጂ እንደሚኖር፣ እርዳታ ለማቅረብም 1 ነጥብ 4 ቢሊየን ዶላር 

እንደሚያሰፈልግ ተለይቷል። 

እስካሁን ባለው የእርዳታ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ከፌደራል መንግስት ባሻገር የክልል 

መንግስታትም የራሳቸውን በጀት በመመደብ እንዲሁም የህዝብ ድጋፍን በማሰባሰብ 

እርዳታ የማቅረበ ተግባር ላይ ተሳትፈዋል።  የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 684 

ሚሊየን ብር ባጀት መድቧል። ለመጠባበቂያ ፈንድ ድጋፍ ከህብረተሰቡ 34 ነጥበ 1 

ሚሊን ብር እንዲሁም ከክልሉ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮምሽን ሰራተኞች ከደሞዛቸው 

በማዋጠት 96 ሺህ ብር፣ እንዲሁም ከህብረተሰብ ለህብረተሰብ የተገኘ የእህል ድጋፍ 

ለእርዳታ ቀርቧል። የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 200 ሚሊየን ብር የመደበ ሲሆን 

የብሄረ አማራ  ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) 30 ሚሊየን ብር እርዳታ ሰጥቷል። 

የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 130 ሚሊየን ብር ባጀት የመደበ ሲሆን፣ ከህብረተሰብ 

ለህብረተሰብ እርዳታ 3 ነጥብ 2 ሚሊየን ብር ድጋፍ አግኘቷል። የደቡብ ብሄሮች፣ 
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ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት 78 ነጥብ 2 ሚሊየን ብር  የመደበ ሲሆን፣ ከህዝበ 

ድጋፍ 17 ነጥብ 6 ሚሊየን ብር ድጋፍ አሰባሰቧል። የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሄራዊ ክልላዊ 

መንግስት 52 ሚሊየን ብር ባጀት መደቧል። የክልሉ ነጋዴዎች 20 ሚሊየን ብር፣ የክለሉ 

የመንግስት ሰራተኞች ከደሞዛቸው 11 ሚሊየን ብር፣ የክልሉ ልዩ የፖሊስ ሃይል 2 ነጥብ 5 

ሚሊየን ብር እንዲሁም ከህብረተሰቡ የተወጣጣ 30 ሺሀ ከብቶች ለድጋፍ ተሰባሰበዋል። 

የትግራይ ክልላዊ መንግስት 26 ሚሊየን ብር ባጀት ሲመድብ ባለሃብቶች የውሃና 

የእንስሳት መኖ ድጋፍ አድርገዋል። የድሬደዋ ከተማ አሰተዳደር በዙሪያው ለሚገኙ 

በድርቅ የተጠቁ የገጠር ቀበሌዎች የሚውል 4 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር ባጀተ ሲመድብ 

የሃራሪ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት 1 ነጥብ 8 ሚሊየን ብር ባጀት መድቧል። የህዝብ 

ድጋፍን የማሰባሰብ ስራ ለክክል መንግስታት ነው የተሰጠው። 

በአሁኑ ወቅት ድርቁ ያስከተለውን ሃገራዊ ጫና በመቋቋም ረገድ የኢፌዴሪ መንግስት 

የመሪነት ድርሻ ወስዷል። እስካሁን ባለው ገዜ ውስጥ 381ሚሊየን ዶላር ወይም 8 ቢሊየን 

ብር መደቦ ድርቁ ላስከተለው ተፅእኖ ምላሽ በመስጠት ላይ የገኛል። የፌደራል መንግስት 

ከክልላዊ መንግስታትና ከህብረተሰበ ጋር በመተባበር  የፈጠረው የድርቁን ተፅእኖ 

የመመከት አቅሙ ከዚህ ቀደመ በተከሰቱ ተመሳሳይ አጋጣሚዎች አኳያ ሲታይ እጅግ 

ጠንካራ ሆኗል። የሁን እንጂ፣ በተለይ ባለፉት አስራሁለት ዓመታት የተመዘገበው እድገት 

ቀጣይነት በድርቁ ተፅእኖ ምክንያት ምንም ሳይስተጓጎል መቀጠል እንዲችል የለጋሾች  

የውጭ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ለጋሾች እርዳታ እነዲሰጡም ጥሪ አሰተላልፏል። 

ቀደም ሲለ ከነበሩት ገዜያት በተለየ የመንግስት የድርቁን ተፅአኖ የመከላከል አቅም 

እነዲጎለብት ያደረጉ ተጨባጭ ምክንያቶች አሉ።  በቅድሚያ ኢትዮጵያ ባለፉት አስራ 

ሁለት ዓመታት በተከታታይ ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ በመቻሏ 

ድርቁ የምግብ እጥረት ማስከተል በጀመረበት ወቅት ለአሰቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ 

የሚውል በቂ የመጠባበቂያ የእህል ክምችት በመኖሩ ነው። የምግብ እጥረቱ ማጋጠም 

በጀመረበት ወቅት 451 ሺህ ሜትሪክ ቶን (4 ሚሊየን 451 ሺህ ኩንታል) የመጠባበቂያ 

ክምችት፣ ከዚህ በተጨማሪ በቁጥር 9 መቶ ሺህ የሚሆን ምግብ ነክ ያልሆነ ክምችት ተይዞ 

ነበር። ከዚህ በተጨማሪ በኢኮኖሚ እደገቱ ምክንያት የመንግስት ገቢ በመጨመሩ ለዚሁ 

ተግባር የሚውል በጀት የመመደብ አቅሙ ቀደም ሲል ከነበረው ጋር ሲነፃፀር በእጅጉ 

ጎልበቷል። በዚህ ምክንያት መንግስት ድርቁ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ለመከላከል 
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በያዘነው ዓመት የ14 ቢሊየን ብር ገደማ ባጀት መመደቡ ይታወቃል። መንግስት 

ለእርዳታ አቅርቦት በመደበው በጀት 620 ሺሀ ሜትሪክ ቶን የእህል ግዢ መፈፀም ችሏል። 

ለአስቸኳይ ግዜ የሚያስፈልገው ገንዘብ ከፈተኛ በመሆኑ ዓለም አቀፍ ለጋሾች ድጋፋቸውን 

እንዲያደርጉ በወቅቱ ተጠይቋል። እስካሁን በርካታ ሃገራት ድጋፋቸውን እየለገሱ ቢሆንም፣ 

ይህ ልገሳ ከሚያሰፈልገው ጋር ሲነፃፀር ገና 46 በመቶ ብቻ መሆኑንን ነው መረጃዎች 

የሚያመለከቱት።  

ከሁለት ሳምንት በፊት የተባበሩት መንግስታት  ድርጅት ዋና ፀሃፊ ባን ኪ ሙንና 

የተባበሩት መንግስታት ልዩ ልዩ ተቋማት ሃላፊዎች፣ የአሜሪካ የውጭ ልማት ኤጀንሲ 

(ዩኤስኤይድ) አስተዳደሪ ጌይል ስሚዝ የተሳተፉበት በድርቁ ሳቢያ የተከሰተው  የምግብ 

እጥረት ችግር ላይ  ውይይት አድርገዋል። ድርቁ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ሁኔታና 

መንግስት እጥረቱ ያስከተለውን ችግር ለመከላከል እየወሰደ ያለውን እርምጃ ለመመልከት 

የመስክ ጉብኝት አድርገዋል፤ በምዕራብ አርሲ ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ። ይህ አካባቢ 

በድርቁ ምክንያት 90 በመቶ ያህል ምርት ሳይመረት የቀረበት አካባቢ ነው። 

ይህ ውይይት ለጋሾች የሚፈለገውን እርዳታ እንዲሰጡ የሚገፋፋና የሚያነሳሳ ነው። 

ለጋሾቹ  በኢትዮጵያ በድርቅ ምክንያት ለተከሰተ የምግብ እጥረት ትኩረት እንዲሰጡና 

ለልገሳ እንዲነሳሱ በማደረግ ረገድ የመንግስት ግልፅነት ትልቅ ድርሻ አለው። በውይይቱ 

ወቅትና ከዚያም በኋላ ተሳታፊዎቹ የሰጡት አስተያያት እርዳታ ማገኘት መቻሉ 

አሰተማማኝ መሆኑን የሚያመለክት ነበር። ይህም የድርቁ ተፅእኖ ወደረሃብነት ሳይሸጋገር 

ለመከላከል በመንግስት በኩል እየተደረገ ያለው ጥረት አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። 

አንዳንዶች ጉዳዩን ለፖለቲካ ፍጆታነት ለማዋል “ ‘መንግስት ተከታታይ የኢኮኖሚ 

እድገት አስመዝገቤያለሁ’ አያለ ሲያወራ የነበረውን እንዳያበላሽበት እርዳታ ከመጠየቅ 

አፈግፍጓል” ብለው የሚያወሩት ሃሰት መሆኑንም ያረጋግጣል 

በኢትዮጵያ ተገኝተው በውይይቱ ላይ የተሳተፉትና ድርቅ ያጠቃውን አካባቢ የጎበኙት 

የተባበሩት መንግታት ድርጅት ዋና ፀሃፊ ባን ኪ ሙን የኢትዮጵያ መንግስት ድርቁን 

ለመከላከል ያሳየውን ቁርጠኝነት አድንቀው፥ በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለውን እድገት 

ቀጣይነት ለማረጋገጥ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል። ለኢትዮጵያ አስቸኳይ 

ድጋፍ ማድረግ የብዙሃንን ህይወት መታደግ እና የሚደርሱ ጉዳቶችን ማስቀረት 
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እንደሚያስችል ያመለከቱት ባን ኪ ሙን፣ ኢትዮጵያ እያስመዘገበች ያለው ፈጣን እድገት 

ቀጣይነት እንዲኖረውም ያስችላል ብለዋል። በመሆኑም በኢትዮጵያ የተከሰተውን ድርቅ 

ለመከላከል ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ አስቸኳይ ድጋፍ በመስጠት ከህዝቡ ጎን ሊሰለፍ 

ይገባል በማለት የእርዳታ ጥሪ አስተላልፈዋል። በሀገሪቱ እየተመዘገበ ያለውን ዕድገት 

በዘላቂነት ለማስቀጠል ድጋፉ የማይናቅ ሚና ያለው በመሆኑ የዓለም ማህበረሰብ እገዛውን 

ማጠናከር እንደሚገባው ትኩረት ሰጥተው ገልፀዋል። 

በዚሁ ውይይት ላይ የተሳተፉት የዩኤስኤይድ አሰተዳዳሪ ጌይል ስሚዝም በኢትዮጵያ 

የምግብ እጥረት ለገጠማቸው ዜጎች የሚውል እርዳታ ጥሪ የቀረበው በቅርቡ በመሆኑ 

እስካሁን የተሰጠው ምላሽ መጥፎ የሚባል እንዳልሆነ ጠቁመው፣ “ቀሪው እርዳታ 

በአስቸኳይ ካልተገኘ አስከፊ ችግር ሊፈጠር ይችላል” የሚል ስጋት እንዳላቸው 

አስታውቀዋል። ለጋሾች በኢትዮጵያ ለተከሰተው የምግብ እጥረት ምላሽ ለመሰጠት ውሳኔ 

በማሳለፍ ሂደት ላይ ስለመሆናቸው መረጃ እንዳላቸው ገልፀው፣ ከአነኢህ መሃከል የአወሮፓ 

ህብረትና የካናዳ መንግስት እንደሚገኙበት ጠቁመዋል። 

ይሁን እንጂ እነዚሀ እርዳታ ሰጪ ተቋማትን የጠቀሱ አንዳንድ የመገናኛ በዙሃን ድርቁ 

ያስከተለውን የምግብ እጥረት በተዛባ አኳኋን ያቀረቡበትን ሁኔታ አስተውለናል። ይህም 

“በቀጣይ ሁለት ወራት የውጭ እርዳታ መደረስ ካልቻለ አደገኛ ሁኔታ ይፈጠራል” በሚል 

የተወራው ነው። ይህ “ከቁጥጥር ውጪ የሚመጣበት አደገኛ ሥጋት ይሆናል” የሚለው ግን 

ሁኔታቸዎችን ያለወጋቸው ያጋነነ ነው፡፡  ሃገሪቱ የተጀመሩ የልማት እንቅስቃሴዎቻች ላይ 

ጉልህ ተፅእኖ ማስከተልና ማጓተት በማያስከትል መልኩ ወይም የልማት ፕሮጀከቶችን 

ማጠፍ ሳያስፈልግ  ከለጋሾች በሚገኝ እገዛም ጭምር በጋራ መፍታት የሚቻለበተ ሁኔታ 

አለ፡፡ ይህ ማለት ግን የለጋሾች ዕርዳታ እስኪመጣ መንግስት ቁጭ ብሎ የጠብቃል ማለት 

አይደለም፡፡ ቀደም ሲል እነደተጠቀሰው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዚህ ዓመት 14 

ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ፈቅዷል፡፡ አሁንም ቢሆን የለጋሾች እንቅስቃሴ የሚፈለገውን 

ውጤት የማያመጣ ሆኖ ከተገኘ ይኼ ችግር ከቁጥጥር እንዳይወጣ መንግሥት የሚቻለውን 

እንደሚያደርግ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች በተለያየ አጋጣሚ ሲገለፁ 

አዳምጠናል፡፡  

እስካሁን ካለው አካሄድ አኳያ ሲገመገም መንግሥት  መደረግ ያለበትን ሁሉ ለማድረግ 

ዝግጁ መሆኑን አሳይቷል። ድርቁ ባሰከተለው የምግብ እጥረት ሳቢያ የአንድም ሰው 
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ህይወት ሳይጠፋ ለመከላከል ያለውን ቁርጠኝነት አሳውቋል። ይህን ማድረግ የሚያስችል 

አቅም ያለው መሆኑንም እንዲሁ ሲገልፅ ቆይቷል።  ድርቁ ተጨማሪ ቦታዎችን ሊያጠቃ 

የሚችልበት ዕድል ካለ ጉዳዩ ከቁጥጥር ውጪ ሳይወጣ መንግሥት ያለውን ሀብት ሁሉ 

ተጠቅሞ፣ ማንኛውንም ዕርምጃ ወስዶ መከላከል እንደሚችልም መንግስት አስታውቋል፡፡ 

እንግዲህ የለጋሾች እርዳታ ቢያስፈልግም የለጋሾቹ እርዳታ የእልቂትና ከእልቂት የመዳን  

ጉዳይ ተደረጎ የሚወሰድ አየደለም። በዋናነት የሃገሪቱ እድገት ለአጭር ግዜም ቢሆን 

ሳይስተጓጎል እንዲቀጥል የማስቻል ጉዳይ ተደርጎ ሊወሰድ የሚገባው ነው።   

“በሁለት ወር ግዜ ውስጥ እርዳታው ካልደረሰ የከፋ ችግር የፈጠራል” የሚለው በእርዳታ 

አቀራቢ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተነገረ ነው። እነዚህ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች 

ለጋሾች አይደሉም። ከለጋሾች እርዳታ በመቀበል እርዳታ የሚሰጡ ናቸው። በመሆኑም 

ለጋሾች ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት የሚፈለጉትን እርዳታ እንዲለግሱ የደረሰውን 

ችግር መጠን ያለወጉ ለጥጠውና አጋነው የሚያቀርቡበት ሁኔታ የተለመደ ነው።  

እርዳታ አቀራቢ ድርጅቶች ህልውናቸው የተመሰረተው በእርዳታ ማቀባበል ስራ ነው። 

ከለጋሾች እርዳታ ይቀበላሉ፣ እርደታ ለሚፈለጉ ያደርሳሉ። ይህን እርዳታ ተቀበሎ 

የማድረስ ተግባር ለማከናወን የሚያሰፈልጋቸውንም ባጀት የሚያገኙት ከለጋሾች ነው። 

ለዚህ እርዳታ ተቀበሎ ለማከፋፈል ተግባር በሚሊየን የሚቆጠረ በጀት የመደበላቸዋል። 

ዓለማችን ላይ እርዳታ ፈላጊ ባይኖር፣ አነዚህ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶቹም አይኖሩም። 

የዓለማችን የእርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር በግማሽ ቢቀንስ ድርጀቶቹም የሰው ሃይላቸውን፣ 

ጽህፈት ቤቶቻቸውን በግማሽ ለመቀነስ የገደዳሉ። እርዳታ የህልውናቸው ጉዳይ ነው። ይህ 

ሁኔታ የእርዳታ ፈላጊዎችን መኖርንና የእርዳታ ፈላጊዎች ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ 

መደረስን እነደሲሳይ እንዲመለከቱ ያደረገበት ሁኔታ አለ። 

ከእነዚህ የእርዳታ አቅራቢ ድርጀቶች ጋር ሌሎች ተጠቃሚዎችም አሉ። ለተረጂዎች 

የሚቀርበ የምግብ ሰብልና ሌሎች ቁሳቁሶችን የሚያቀርቡ ነጋዴዎችና አምራቾች፣ 

የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ ደላሎች ወዘተ። ታዲያ ጥቅም 

ያስተሳሰራቸውን አነዚህን አካላት ያቀፈው የእርዳታ ኢንደስትሪ በእርዳታ ፈላጊነት ስር 

የወደቁ ሃገራት መልካም ገፅታ ጉዳይ ምንም ሳያሳስበው መዓት የወረደ አሰመሰሎ የተጋነነ 

ችግር ማቀረቡ የተለመደ ህልውናውን ካስጠበቅና ትርፍ ከማጋበስ ፍላጎቱ የመነጨ ነው። 

እናም አሁን ኢትዮጵያ እርዳታ ፈላጊነቷ እውነት ቢሆንም፣ “በሁለት ወራት ውስጥ 
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እርዳታው ካልደረሰ መአት የወርዳል” በሚል የቀረበው ግን ከእርዳታ ኢንደስተሪው ፈላጎት 

የመነጨ በሃገሪቱ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በትክክል የማይገልፅ ነው። 

እናም በኢትዮጵያ የተከሰተው ደርቅ ያሳደረው የምግብ እጥረት ተፅአኖ አሁን ያለበትን 

ደረጃ አና መፃኢ ሁኔታ በትክክል ለመገንዘብ የጉዳዩ ዋና ባለቤትና ሃላፊነት ያለበት 

መንግስት የሚሰጠውን መረጃ ማዳመጥ እውነቱን ለመረዳት የሚያስችል መሆኑን 

ማስታወስ ተገቢ ነው። እርዳታ ከመሰጠት ሰበአዊ ተግባር ጎን ለጎን የራሳቸው የጥቅም 

ፈላጎት ያላቸው እርዳታ አቅራቢዎች የሚሰጡት መረጃ የሰበአዊነትና የትርፍ ክልስ 

መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል።  

  

    


