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የድርቅን ተፅእኖ  ማስወገድ የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን 

ይሻል 

አዲስ ቶልቻ 

02-12-16 

ባለፈው ዓመት ባጋጠመ የኤልኒኖ ክስተት ሳቢያ በርካታ የአለማችን አካባቢዎች በድርቅ 

ተመትተዋል። እንደየሃገራቱ ኢኮኖሚያዊ ነባራዊ ሁኔታ አንዳንዶቹ የድርቁ ተፅእኖ 

ምንም ሳያናውጣቸው መቋቋም ችለዋል። ለምሳሌ የአሜሪካዋ ካልፎርኒያ ግዛት ኤልኒኖ 

ያስከተለው ድርቅ በህዝቡና በአካባቢው ዓመታዊ የምርት መጠን ላይ ምንም ተፅእኖ 

ሳያሳርፍ መከላከል በመቻል ትጠቀሳለች። በሌላ በኩል ደቡብ አፍሪካን፣ ኢትዮጵያን 

ጨምሮ የተወሰኑ ሃገራት ድርቁ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ለመከላከል የተቀናጀ 

የመንግስትንና ዓለም አቀፍ ለጋሾችን ጣልቃ ገብነት የጠየቀ እርዳታና ድጋፍ 

አስፈልጓቸዋል። 

በተደጋጋሚ ሲገለፅ እንደቆየው የዘንድሮው የኤልኒኖ ክስተት ያስከተለው ድርቅ ባለፉት 

ሃምሳ ዓመታት ዓለማችንን ከመቱት ሁሉ የከፋው ነው። ኢትዮጵያ በዚህ የኤልኒኖ ክስተት 

ምክንያት ከዚህ ቀደም ማለትም በ1965/66 እና በ1976/77 ከደረሰባት ድርቅ የከፋ ድርቅ 

ነው ያጋጠማት። የድርቁ ስርጭትም ሰፊ አካባቢዎችን ነው የሸፈነው። ይህም ምስራቅ 

ኦሮሚያን፣ ምስራቃዊ የአማራ አካባቢዎችን፣ የደቡብ አንዳንድ አካባቢዎችን፣ የአፋርና 

የኢትዮጵያ ሶማሌ፣ የድሬደዋ ዙሪያ አካባቢዎችን የሚያካልል ነው። በድርቁ ለምግብ 

እጥረት የተጋለጡና የአሰቸኳይ ግዜ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥርም የዛኑ ያህል 

ከፈተኛ ነው። የ2007 የበልግ ዝናብ ባለመጣሉ ሳቢያ ሰኔ ላይ ለምግብ እጥረት ተጋልጠው 

የነበሩ ዜጎች ቁጥር 2 ነጥብ 9 ሚሊየን የነበረ ሲሆን በመቀጠል የክረምቱም ዝናብ 

በመቋረጡና ጥቂት ጥሪት የነበራቸውም ዜጎች ይህን እያሟጠጡ በመሄዳቸው የአስቸኳይ 

ግዜ እርዳታ ፈላጊዎቹ ቁጥር ወደ 4 ነጥብ 3 ሚሊየን ደረሷል።  በመቀጠል ይህ አሃዝ 

ጥቅምት 2008 መግቢያ ላይ ወደ 8 ነጥብ 2 ሚሊየን አድጓል።  አሁን በያዝነው የየካቲት 

ወር ላይ የአሰቸኳይ ግዜ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር 10 ነጥብ 2 ሚሊየን ደርሷል። 
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ከያዝነው ወር ማገባደጃ ጀምሮ  የሚጠበቀው የበልግ ዝናብ እንኳን ቢጥል በያዘነው ዓመት 

የአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ ፈላጊዎቹ ቁጥር የጎላ መቀነስ ላያሳይ ይችላል። 

በቅድሚያ የበልግ ዝናብ ከአጠቃላይ የሃገሪቱ የሰብል ምርት 25 በመቶ ብቻ ለማምረት 

የሚውል ነው። በተጨማሪ በበቂ ሁኔታ በልግ ቢጥል እንኳን ምርቱ ተሰብስቦ የሚገባው 

ከሰኔ በኋላ ስለሆነ በድርቁ ሳቢያ ለምግብ እጥረት የተጋለጡ የበልግ አብቃይ አካባቢ 

ነዋሪዎችም ቢሆኑ እስከዚያ ድረስ ከእርዳታ ፈላጊነት ነፃ አይሆኑም። የክረምት ዝናብ 

ጠባቂዎች ደግሞ የመኸር ምርት እስከሚሰበሰብበት የመጪው ዓመት ታህሳስ መጨረሻ 

ድረስ እርደታ ጠባቂ መሆናቸው አይቀሬ ነው። በአጠቃላይ የዘንድሮው የክረምትና የበልግ 

ዝናብ ቢስተካከል እንኳን እሰከቀጣዩ ዓመት ታህሳስ ድረስ የአስቸኳይ ግዜ የምግብ 

እርዳታ ፈላጊ ዜጎች ይኖራሉ። እርግጥ በበልግና ክረምት ዝናብ  ድንች፣ ጎመን፣ ዱባ . . . 

የመሳሰሉ የጓሮ አትክልቶች ቀደመው ስለሚደርሱ የተረጂዎቹን የምግብ ፍላጎት መደጎም 

የሚችል ሁኔታ ይኖራል። 

እንግዲህ ድርቅ የተፈጥሮ ክሰተት ነው። ይህን የተፈሮ ክስተት በተለይ በሰው ሰራሸ 

ተፅእኖ የካባቢ ሙቀት መጨመር፣ የደን መመናመንና የአፈር እርጥበት መቀነስ፣ የአፈር 

መከላት ወዘተ የሚከሰተውን መቆጠጠር የሚያስችል ስርአት መዘርጋት የሚቻል መሆኑ 

ቢታመንበትም፣ በተለይ ከሶስት እስከ አምስት ዓመታት ባለ ገዜ ውስጥ በተለያየ 

የአስከፊነት ደረጃ የሚከሰተው ኤልኒኖ የሚያስከትለውን ድርቅ ማስቀረት አይቻልም። 

እርግጥ ድርቅ ሁል ግዜና በማንኛውም ሁኔታ ዜጎችን ለምግብ እጥረትና ለረሃብ 

አያጋልጥም። የምግብ እጥረት ሊያስከትል የማይችልበትን ወይም የምግብ ምርት እጥረት 

ቢያስከትል እንኳን ይህ የምግብ እጥረት ሰዎችን ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታ ጠባቂነት 

በማይዳርግበት ሁኔታ ተፅእኖውን መቋቋም የሚቻለበት ሁኔታ አለ። ይህ ካልሆነም 

የተቀናጀ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርአት በመዘርጋት፣ የመጠባበቂያ የእህል ክምችት 

በመያዝ፣ ለጋሾች እርዳታ የሚያቀርቡበትን ሁኔታ በማመቻቸት፣ የእርዳታ አቅርቦት 

ስርአት በመዘርጋት ለምግብ እጥረት ለተጋለጡና ራሳቸውን መመገብ ለማይችሉበት ሁኔታ 

ለተጋለጡ ሰዎች የአስቸኳይ እርዳታ በማቀረብ ሞት፣ በሽታና ከመኖሪያ ቂዬ መፈናቀልን 

የመሳሰሉ አስከፊ ጉዳት ወደሚያስከትል ረሃብነት ሳይቀየር መከላከል የሚቻልበት ሁኔታ 

አለ።  
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ከላይ የተገለፀው ቀዳሚው ሁኔታ  ኢኮኖሚያቸው በግብርና ላይ ያልተመሰረተ፣ የግብርናው 

የኢኮኖሚ ድርሻ የጎላ እንኳን ቢሆን ግብርናቸው በዝናብ ወሃ ላይ ያለተመሰረተ ኢኮኖሚ 

ባላቸው የበለፀጉ ሃገራት ያለ ነው። የዳበረ ኢኮኖሚ ያላቸውና ኢኮኖሚያቸው በግብርና 

ላይ ብቻ ያልተመሰረተ ሃገራት ዜጎች ድርቅ ቢከሰትም በራሳቸው አቅም ከዓለም አቀፍ 

ገበያ  ምርት መግዛት የሚያስችል አቅም ሰላላቸው ተፅዕኖው አይሰማቸውም። 

በሌላ በኩል ድርቅ እንደማንኛውም የተፈጠሮ አደጋ በማንኛውም ግዜና ስፍራ የሚከሰት 

መሆኑን ከግንዛቤ በማሰገባት፣ ይህን መከላከል የሚያስችል ስርአት የሚዘረጋበት ሁኔታ 

ይኖራል። ይህ ድርቅን ጨምሮ ማንኛውም ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ ሲቃረብ በቅድመ 

ማስጠንቀቂያ ስርአት በመጠቆም፣ አደጋው ተከስቶ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ለጉዳት 

ተጋላጮች የሚያሰፈልግ የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ መጠባበቂያ ክምችት በመያዝና አደጋው 

ሲከሰት የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ማቅረብ የሚያስችል አደረጃጀትና ፋሲሊቲ ያለበት 

ስርአት ነው። ይህ ስርአት አደጋዎች ሲከሰቱ ግዜ ሳይወሰድ ይፋ የሚሆኑበት ግልፅነትና 

ተጠያቂነት ያለውን የመንግስት የአሰራር ስርአት ይሻል።  ይህ ሁኔታ የምግብ 

ዋስትናቸውን ሙሉ በሙሉ ባላረጋገጡና በግብርና ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ ባላቸው 

ሃገራት  ድርቅ  የሚያስከትለው የምግብ እጥረት ወደረሃብነት ተለውጦ ሰዎች ላይ ጉዳት 

ሳያደርስ መከላከል ያስችላል። 

ወደኢትዮጵያ ሁኔታ ስንመለስ፣ ኢትዮጵያ በሃገር አቀፍ ደረጃ የምግብ ዋስትናዋን 

ማረጋገጥ የቻለችበት ደረጃ ላይ ብትደርስም፣ አሁንም በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትና 

አልተረጋገጠም። በርካታ ቤተሰቦች ጥሩ አጠቃላይ ሃገራዊ ምርት በሚገኝባቸው ዓመታትም 

ቢሆን እርዳታ የሚሹበት ሁኔታ አለ። በገጠር በሴፍቲ ኔት የምግብ ፕሮግራም የታቀፉ 

ዜጎች በዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የሃገሪቱ ኢኮኖሚ አሁንም 

በግብርና ላይ የተመሰረተ ነው። ግብርናውም በዝናብ እርሻ ላይ ጥገኛ ነው። በመሆኑም 

ድርቅ ሲከሰት ጉዳት ሊያስከትል የሚችልበት ሰፊ እድል አለ። እናም ቀደም ሲል 

የጠቀስናቸው የቅድመ ማስጠንቀቂያና የመጠባበቂያ ክምችት፣ የእርዳታ አሰጣጥ ስርአትና 

ፋሲሊቲዎች፣ እንዲሁም የመንግስት ግልፅነት ያስፈልጋታል። ይህ ካልሆነ ድርቅም ሆነ 

ሌላ የተፈጠሮ አደጋ ዜጎችን ለሞት፣ ለበሽታና ለመፈናቀል መዳረጉ የማይቀር ነው። 

እንግዲህ በ2007 ዓ/ም የበልግና የክረምት ዝናብ መቋረጥ ምክንያት የሆነው ኢልኒኖ 

ያስከተለው ድርቅ ከባለፈው ዓመት ሰኔ ጀምሮ ዜጎችን ለምግብ እጥረት አጋልጧል። አሁን 
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የመግብ እጥረት ተጋላጮቹ ቁጥር 10 ነጥብ 2 ሚሊየን ደርሷል። ቀደመ ሲል 

እንደተገለፀው በዚህ በሚሸፈነው አካባቢ ስፋት፣ ለምግብ እጥረት ባጋለጣቸው ዜጎች 

ቁጥርም ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ከተከሰቱት ሁሉ አሰከፊ በሆነው በዚህ ድርቅ ሳቢያ 

እስካሁን የአንድም ሰው ህይወት አልጠፋም። አንድም ዜጋ ከመኖሪያ ቂዬው 

አልተፈናቀለም። 

ይህ ሊሆን የቻለው በተአምር አይደለም። በቅድሚያ ኢትዮጵያ ባለፉት አስራ ሁለት 

ዓመታት በተከታታይ ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ በመቻሏ ድርቁ 

የምግብ እጥረት ማስከተል በጀመረበት ወቅት ለአስቸኳይ 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 በያዘነው 

ዓመት የ14 ቢሊየን ብር ወይም ከ6 መቶ ሚሊየን ዶላር ገደማ ባጀት መመደቡ 

ይታወቃል። መንግስት ለእርዳታ አቅርቦት በመደበው በጀት 220 ሜተሪክ ቶን እህል 

ከውጭ ገበያ ገዝቶ እርዳታ ወደሚከፋፈልባቸው ማዕከላት አጓጉዟል። ተጨማሪ ከ400 

ሜትሪክ ቶን በላይ እህል ለመገዛትም ትእዛዝ አዘጋጅቷል። 

ከዚህ በተጓዳኝ መንግስት ለህዝቡ ተጠያቂ በመሆኑ ድርቁ ያስከተለውን የምግብ እጥረት 

በወቅቱ ይፋ አድርጓል፤ ለህዝብም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም። የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ 

ፈላጊዎቹን ቁጥር ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ተከታትሎ በማጥናት በየወቅቱ 

የደረሰበትን ደረጃ ሲያሳውቅ ቆይቷል። የምግብ እጥረቱ ከተከሰተበት የሰኔ ወር ጀምሮ 

በየወቀቱ ያለውን የተረጂዎች አሃዝ መረጃ እያሻሻለ ይፋ ሲያደርግ መቆየቱም የሚታወቅ 

ነው። እንግዲህ ተጠያቂነት ያለው መንግስትና ግልፅነት መኖሩ ድርቅ የሚያስከተለውን 

የምግብ እጥረት አደጋ ለመከላከለ የሚያስችል እድል ፈጥሯል።  

መንግስት ይፋ ያደረገው የአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥርና 

የሚያስፈልገው የእርዳታ መጠን ትክለኛ ነው። የተረጂዎቹን ቁጥርና የሚያስፈልገውን 

የእርዳታ መጠን ለመለየት የተካሄደው የመስክ ጥናት ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር  
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የተከናወነ መሆኑ ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀሰ ይችላል። የዳሰሳ ጥናቶቹ ሲሰሩ ከኢትዮጰያ 

መንግስት ጋር የዓለም የምግብና የግብርና ድርጅት (FAO)፣ የዓለም የምግብ ፕሮግራም 

(WFP)፣  የተባበሩት መንግስታት የህፃናት ፈንድ (UNICEF)፣ የተባበሩት መንግስታት 

የሰብአዊ ዩዳዮች ቅንጅት ጽህፈት ቤት (UNOCHA)፣ የዓለም የጤና ድርጅት (WHO) 

የመሳሰሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶች ነበሩ። ከዚህ በተጨማሪ  USAID፣ ካናዳ 

ሲዳ፣ ሰዊድሽ ሲዳ፣ የመሳሰሉ የመንግስተ አጋር ድርጅቶች አበረው ነበሩ። መንግስታዊ 

ካልሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ኬር፣ ዎርልድ  ቪዥን የመሳሰሉ ድርጅቶችም አብረው 

ነበሩ። 

ከእነዚህ ድርጅቶች ጋር በተደረገው የዳሰሳ ጥናት ከእርዳታ ፈላጊዎቹ ቁጥር በተጨማሪ 

የሚያስፈለገው የእርዳታ መጠን በገንዘብ ተሰልቶ ይፋ ሆናል። ይህም 1 ነጥብ 4 ቢሊየን 

ዶላር ወይም ከ29 ነጥብ 4 ቢሊየን ብር በላይ ነው። ልብ በሉ መንግስት እሰካሁን 

የመደበው ባጀት 14 ቢሊየን ብር ብቻ መሆኑ ነው የተገለፀው። 

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 መሆኑን ሰሞኑን ይፋ የተደረጉ 

መረጃዎች አመልክተዋል። 

ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት  ድርጅት ዋና ፀሃፊ ባን ኪ ሙንና የተባበሩተ መንግስታት 

ልዩ ልዩ ተቋማት ሃላፊዎች፣ የአሜሪካ የውጭ ልማት ኤጀንሲ ዩኤስኤይድ አስተዳደሪ 

ጌይል ስሚዝ የተሳተፉበት በድርቁ ሳቢያ የተከሰተው ድርቅ ያስከተለው የምግብ እጥረት 

ችግር ላይ የተከሰተውን ረሃብ በተመለከተ 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 መሆኑ 

እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ይህ እንዲሆን በማድረግ ረገድ የመንግስት ግልፅነት ትልቅ ድርሻ 

ያለው መሆኑ መዘንጋት የለበትም። በውይይቱ ወቅትና ከዚያም በኋላ ተሳታፊዎቹ የሰጡት 
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አስተያያት የእርዳታ ግኝቱን አሰተማማኝነት የሚያመለክት ነው። ይህም የድርቁ ተፅእኖ 

ወደረሃብነት ሳይሸጋገር ለመከላከል በመንግስት እየተደረገ ያለ ጥረት አካል ተደርጎ 

ሊወሰድ ይችላል። አንዳንዶች ጉዳዩን ለፖለቲካ ፍጆታነት ለማዋል “ ‘መንግስት 

ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገት አስመዝግቤያለሁ’ አያለ ሲያወራ የነበረውን እንዳያበላሽበት 

በግብዝነት 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 

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 

እንደሚገባም ጥሪ አስተላልፈዋል። በሀገሪቱ እየተመዘገበ ያለውን ዕድገት በዘላቂነት 

ለማስቀጠል ድጋፉ ወሳኝ በመሆኑ የዓለም ማኅበረሰብ እገዛውን ማጠናከር እንደሚገባው 

አፅንኦት ሰጥተው ገልፀዋል። 

በዚሁ ውይይት ላይ የተሳተፉት የዩኤስኤይድ አሰተዳዳሪ ጌይል ስሚዝም በኢትዮጵያ 

የምግብ እጥረት ለገጠማቸው ዜጎች የሚውል እርዳታ ጥሪ ከቀረበ ረጅም ግዜ ያስቆጠረ 

ባለመሆኑ እስካሁን የተሰጠው ምላሽ መጥፎ የሚባል እንዳልሆነ አመልክተው፣ “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 

የአውሮፓ ህብረትና የካናዳ መንግስት እንደሚገኙበት ጠቁመዋል።  

እንግዲህ የኢፌዴሪ መንግስት በኤልኒኖ ክስተት የተፈጠረው ድርቅ ያስከተለውን የምግብ 

እጥረት በራስ አቅም ለመከላከል ያደረገው ጥረትና የችግሩን መጠን ከሚያስፈለገው 

የድጋፍ መጠን ጋር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቁ የምግብ እጥረቱ የረሃብ ችግር 

እንዳያሰከትል በማድረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ አለው። የእርዳታ አሰጣጡ እሰከመጪው 
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የመኸር ምርት የሚሰበሰብበት ወቅት ድርስ ቀጥሎ የምግብ እጥረቱ የሚያስከተለውን 

ጉዳት ለመከላከል የለጋሾች ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑ ባይካድም፣ አሁን ካለው የመንግስት 

የበጀት አቅም አንፃር ሲታይ እርዳታው በተሟላ ሁኔታ ባይገኝ እንኳን መንግስት ጉዳቱን 

መከላከል የሚችልበት ሁኔታ መኖሩን ያመለክታል። እርግጥ ለልማት ፕሮጀክቶች 

የተመደበውን ከፈተኛ ባጀት ማጠፍ የግድ የሚል ሁኔታን ሊያስከትል ስለሚችል፣ 

የኢኮኖሚ እድገቱና የማህበራዊ ልማቱ ቀርፈፍ ሊል የሚችል መሆኑ አይካድም። እናም 

የተባበሩት መንግስታት ዋና ፀሃፊ ባን ኪ ሙን “ለኢትዮጵያ አስቸኳይ ድጋፍ ማድረግ 

የብዙሃንን ህይወት መታደግ እና የሚደርሱ ጉዳቶችን ከማስቀረት በተጨማሪ፣ ኢትዮጵያ 

እያስመዘገበች ያለው ፈጣን እድገት ቀጣይነት እንዲኖረውም ያስችላል” በማለት 

እንደገለፁት የለጋሾች እርዳታ የተጀመረውን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት እንዲሁም 

ኢትዮጵያ ከዚሁ ጋር አያይዛ የምታከናውነው የተባበሩት መንግስታት ዘላቂ የልማት 

እቅዶች ሳይሰተጓጎሉ እንዲሳኩ ማድረግም ላይ ያተኮረ ነው። 

እንግዲህ ለዘለቄታው የድርቅን ተፅእኖ በዜጎች ላይ የምግብ እጥረትና ረሃብ ሊያስከትል 

በማያስችል ሁኔታ ለመቋቋምና እርዳታ ከመጠበቅ ሙሉ በሙሉ ሊገላግለን የሚችለው 

አማራጭ የኢኮኖሚ እድገቱን በማስቀጠል የእድገትና ትራንስፎርሜሽነ እቅዱን ማሳካት 

ነው። ማለትም ኢኮኖሚው ከግብርና ጥገኝነተ ወደማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪና 

ወደአገልገሎት ዘርፍ እንዲሸጋገር ማደረግ፤ ግብርናውንም ከእርሻ ወደእንስሳት ሃብት 

ልማት እንዲሁም ከዝናብ ጥገኝነት ወደመሰኖ ማሸጋገርን የፈልጋል። የዘንደሮው ድርቅ 

ሃገሪቱ ላይ ያሰከተለውን ግዙፍ የምግብ እጥረት በራስ አቅምም በእርዳታም ተፅእኖውን 

ለመከላከል ከምናደረገው ርብርብ አሻግረን፣ ለዘለቄታው ከዚህ ችግርና እርዳታን ከመጠበቅ 

ለመላቀቅ ኢኮኖሚው ቀጣይነት ባለው ሁኔታ አድጎ ትራንስፎርም  እንዲያደርግ የሞት 

የሽረት ትግል ማካሄድ ይኖርብናል።  

አሁን የሚሰጠው እርዳታ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጠውን የነብስ ወከፍ የምግብ ፍላጎት 

መሰረት በማደረግ 2100 ኪሎ ካሎሪ ሃይል ማግኘት የሚያስችል ምግብ ነው። ይህን 

ለማሟላት በወር በነብስ ወከፍ 15 ኪሎግራም የምግብ ሰብል፣ 1 ነጥብ 5 ኪሎ ግራም 

ጥራጥሬ፣  0 ነጥብ 45 ኪሎ ግራም ዘይት፣ እንዲሁም ከአምስት ዓመት በታቸ ለሆኑ 

ሀፃናት፣ ለነብሰጡርና እመጫት እናቶቸ 4 ነጥብ 5 ኪሎ ግራም አልሚ ምግብ 
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የሰጣቸዋል። አሁን ይህን የሚያሟላ እርዳታ እየደረሰ ነው። የዚህ እርዳታ መደረስ ረሃብን 

መከላከል አስችሏል። 

 

     


