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ኤሊኖ በርትቷል፤ መንግስትም ተጠናክሯል 

ስሜነህ 

04-13-16 

ኤሊኖ በየአምስት አመቱ የሚያጋጥም፣ በምስራቃዊ የፓስፊክ ውቅያኖስ ውሃ ላይ 

በሚፈጠር የሙቀት መጨመር የሚከሰት፤  በፖሊሲ እና በስትራቴጂ ሊመለስ የማይችል 

የተፈጥሮ ክስተት ነው፡፡ 

ይህ የምስራቃዊ ፓስፊክ ውቅያኖስ ኤሊኖ በየአምስት ዓመቱ የሚያጋጥም በምስራቃዊ 

የፓስፊክ ውቅያኖስ ውሃ ላይ ውሃ ሙቀት መጨመር የቀዝቃዛና ሞቃታማ የውሃ 

እንቅስቃሴን  እንዲሁም የንፋስ ዥረት አቅጣጫን ከተለመደው በመቀየር በተለያዩ የዓለም 

አካባቢዎች ያለውን የእርጥበትና ደረቃማ የአየር  ሁኔታ እንዲዛባ ምክንያት የሚሆን  

ነው። 2015 ደግሞ የከፋው የኤሊኖ ዓመት መሆኑ እየተነገረ ነው። እንደሳይንቲስቶች 

ትንበያ የዘንድሮ የኤሊኖ ክስተት ከዚህ ቀደም ከታዩት ሁሉ የበረታ ነው ።   

በዚህ የዘንድሮው የኤሊኖ ክስተት በርካታ የአለም ሃገራት የአየር ንብረታቸው ተዛብቶ 

ድርቅ አጋጥሟቸዋል፤ ክፉኛ ከተመቱት አገራት መካከልም የአሜሪካዋ ካሊፎርኒያ ግዛት፣ 

አውስትራሊያ፣ ህንድ፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ፣ ኮሪያ . . . ተጠቃሽ ናቸው። የዘንድሮው የኤሊኖ 

ክስተት ተፅእኖ ቀደም ሲል እንደተገለፀው በኢትዮጵያም አጋጥሟል። እዚህ ኢትዮጰያ 

በተከሰተው የኤሊኖ ተፅእኖ የዝናብ ስርጭት መዘበራረቅ ወይም አለመስተካከል 

አጋጥሟል። የበልግ ዝናብ ማገኘት የነበረባቸው አንዳንድ አካባቢዎች በወቅቱ ዝናብ 

ሳያገኙ ቀርተዋል። የክረምት ዝናብም በሰኔ ወር አካባቢ በአንዳንድ አካባቢዎች 

በሚጠበቀው ልክ የዘነበ ቢሆንም በሌሎች መዝነብ በነበረባቸው አካባቢዎች ሳይዘንብ 

ቀርቷል። በሃምሌ ወርም እንዲሁ በአንዳንድ የሃገሪቱ አካባቢዎች የሚጠበቀው የዝናብ 

መጠን ሳይገኝ መቅረቱም ይታወቃል።   

በምስራቅ አፍሪካ ሃገራት በጥቅሉ ያጋጠመው ደግሞ በታሪክ እጅግ አስከፊ የሚባል ድርቅ ነው። 

በአገራችንም ባለፉት 50 ዓመታት ከታዩት የድርቅ ጊዜያት ሁሉ ዘንድሮ የተከሰተው እጅግ የከፋና 

የገዘፈ ስለመሆኑ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉ የሚገኙ አካላት በሙሉ እያረጋገጡ ነው። ኤሊኖ 

ያስከተለው የከፋ ድርቅ አሁን ደግሞ በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች ድንገተኛ ጎርፍ 
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በማስከተሉ በህይወትና ንብረት ላይ አደጋ በማድረስ ላይ መሆኑም ከሰሞኑ እንኳ በጅጅጋ እና 

አዲስ አበባም በታዩት ክስተቶች ማረጋገጥ ተችሏል።  

ለኛ የከፋብን ደግሞ መንግስት ለአለም አቀፉ ማኅበረሰብ የድርቁን ስፋትና ጥልቀት 

በወቅቱ ቢያሳውቅም የተፈለገውን ያህል እርዳታ ማግኘት አለመቻሉ ነው።  ይህም ሆኖ  

ደግሞ የተከሰተው ድርቅ ወደ ረሃብ እንዳይቀየርና ዜጎች ላይ የከፋ ጉዳት 

እንዳይደርስባቸው መንግስት ካለው በጀት ቀንሶ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በመመደብ 

አስፈላጊውን ዕርዳታ በማቅረብ ላይ ይገኛል።  ከዚህ ባስ ካለም ያሉትን ግዙፍ ፕሮጀክቶች 

ጭምር አቁሞ እርዳታውን በሚገባ የሚቀጥልበት መሆኑንም ይፋ ማድረጉ ለጉዳዩ ያለውን 

ቁርጠኝነት ያሳያል። በኤሊኖ ምክንያት ለውሃ ችግር ለተጋለጡ 5 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዜጎች 

ድጋፍ በማድረግ ችግሩን እንዲቋቋሙ መደረጉ አንዱ ማሳያ ነው ። ይህም የተከናወነው 

በ1 ነጥብ 2 ቢሊየን ብር እንደሆነ በመንግስት በኩል ተገልፅዋል፤ የዚሁ ፕሮግራም አካል 

የሆነው የዜጎችን ማህበራዊ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚያስችሉ በርካታ ተግባራትን በማከናወን 

ላይ መገኘቱንም እንደዛው፡፡ ከእነዚህ ተግባራት መካከል የህዝቡን የምግብ ዋስትና 

ለማረጋገጥ ለበርካታ ዓመታት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ተጠቃሽ ናቸው፡፡ ለአብነት በአሁኑ 

ወቅት በኤሊኖ የተከሰተውን ድርቅ መሰረት በማድረግ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠትና 

በርካታ በጀት በመመደብ ዜጎችን የመታደግ ሰፊ ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል፡፡ 

 በድርቅ ምክንያት የውሃ እጥረት በተከሰተባቸው አካባቢዎች ከውሃ አቅርቦት ጎን ለጎን 

ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የከርሰ ምድር ቁፋሮዎችና የውሀ ተቋማት እድሳት 

እየተደረገ ነው ። በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ ትግራይ፣ አፋር፣ ሱማሌ፣ የደቡብ ቆላማ አካባቢዎችና 

ድሬዳዋ አስተዳደርን ጨምሮ በ189 ወረዳዎች በመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ 

ድርጅቶች ጋር ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን በላይ ብር በመመደብ አስቸኳይ የመጠጥ ውሃ 

አቅርቦት ስራ እየተሰራ ሲሆን በበርካታ ክልሎች አገልግሎት መስጠት ያቆሙ ጉድጓዶች 

ታድሰው አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉም ተጠቅሷል። በተለይም በአፋር እና ሶማሌ 

ክልልሎች ከጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች ቁፋሮ በተጨማሪ በቦቴ ዉሃ የማቅረብ ስራ መሰራቱም 

በተመሳሳይ። በተለያዩ የፋይናንስ ችግሮች የተጓተቱ የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች 

ግንባታን ለማፋጠን ርብርብ እየተደረገ መሆኑም በሰሞኑ የጋዜጠኞች ጉብኝት 

ተረጋግጧል። ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታውን ውጤታማ 

ለማድረግ እየተሰራ መሆኑ ሌላኛው መሰረታዊ ጉዳይ ሲሆን የአካባቢ፣ ደንና የአየር 
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ንብረት ለውጥ ሚኒስቴር ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታን 

ውጤታማ ለማድረግ በተያዘው ዓመት ለአምስት ሚሊዮን ዜጎች የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ትምህርት መስጠቱም ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚታይ አቢይ ጉዳይ ነው። 

ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንዳለው ባለፉት ዘጠኝ ወራት ለማከናወን ከያዛቸው ሰፋፊ 

እቅዶች ውስጥ የመጀመሪያው ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ 

ለመገንባት የሚያስችል ግንዛቤ መፍጠር ነው። የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቱ ለአረንጓዴ 

ኢኮኖሚ ግንባታ ስኬታማነትና በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚከሰትን አሉታዊ ተፅዕኖ 

ለመቋቋምና ዘላቂ የአካባቢ እንክብካቤና ጥበቃን ለማስረጽ የሚረዳ መሆኑ አያጠያይቅም። 

በደን ልማቱ ዘርፍ ወደ አንድ ሚሊዮን ሄክታር የሚጠጋን መሬት በተለያየ ደን ለመሸፈን 

ለተለያዩ ደን ልማት የሚሆኑ መሬቶችን በመለየትና ለአገልግሎት በማብቃት ረገድ 

ውሱንነቶች መኖራቸው ግን ሊዘነጋ የማይገባውና በቀጣይ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ መሆኑ 

ሊሰመርበት ይገባል። 

ሃገራችን እንዲህ ያለውን አስከፊ ድርቅ መቋቋም የሚያስችል አቅም ማጎልበት የቻለችው   

ባለፉት አስርት ዓመታት  ባስመዘገበችው እና ተከታታይነት ባለው  ኢኮኖሚያዊ ዕድገቷ 

ነው። ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች ከቀያቸው ሳይፈናቀሉ ተገቢውን 

እርዳታ የሚያገኙበትን አሰራር  መዘርጋት  መቻሉም የዚሁ ውጤት ነው። ሌላው 

መገለጫ ዜጎችም ከአካባቢያቸው ባለመፈናቀላቸው ምክንያት ትምህርት ቤቶች 

አልተዘጉም፤ ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችም ሳይቋረጡ ሲቀሩ ይህ የመጀመሪያው ሲሆን 

መንግስት ለዜጎች አስፈላጊውን እርዳታ ከመስጠት በተጨማሪ መኖና ውሃ ለእንስሳት 

ማቅረብ  መቻሉም ሌላኛው ነው።  

እርዳታው እንደተጠበቀ ሆኖ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተቆራረጠ ሁኔታም ቢሆን የበልግ ዝናብ 

በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች መጣል ጀምሯል። ይህ እየጣለ ያለውን ዝናብ በአግባቡ 

በማሰባሰብ ለግብርና ስራም ሆነ ለእንስሳት ውኃ መጠቀም መቻል ተገቢ ነው።  

በተለይ በልግ አብቃይ በሆኑ የአገራችን አካባቢዎች ባለፈው የምርት ዘመን ማግኘት 

ያልቻሉትን ምርት ማካካስ እንዲችሉ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትና የግብርና 

ባለሙያዎች በሙሉ  ርብርብ ሊያደርጉ መገባቱ ለአፍታም ሊዘነጋ አይገባም። በዚህ በልግ 
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የተሻለ ምርት ማሰባሰብ እንዲቻል የትኛውም አካባቢ ያለ የግብርና ማህበረሰብ  ከግብርና 

ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር በአግባቡ በመከተል እንዲሁም የቆየ የግብርና ልምዱን 

በመጠቀም ለተሻለ ምርት መትጋት ይጠበቅበታል።  

  

 


