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የድርቁን ተፅዕኖ የመከላከል ርምጃ ምን ይመስላል? 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 04-05-16 

ባለፈው ዓመት በኤልኒኖ ክሰተት የበልግና የከረምት ዝናብ መቋረጡ በሃገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች አስከፊ ድርቅ 

ማስከተሉ ይታወቃል። በዚህ ድርቅ ሳቢያ ዜጎች ለምግብ እጥረት ተጋልጠዋል። መንግስት በድርቁ ምክንያት የምግብ 

እጥረት መፈጠር እንደጀመረ ነበር ሁኔታውን ይፋ ያደረገው።  

 

የባለፈው ዓመት ኤልኒኖ በቅድሚያ የበልግ ዝናብ ስርጭትን ነበር ያዛባው። በመቀጠል ከ75 በመቶ በላይ ለሚሆነው 

የሃገሪቱ እርሻ የሚውለው የክረምቱም ዝናብ በተመሳሳይ ሁኔታ ስርጭቱ ተዛባ። በዚህ አኳኋን የበልግና የክረምት 

ዝናብ ከበቂ በታች መሆንና በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ከነአካቴው መቆም  ምስራቅ ኦሮሚያን፣ ምስራቃዊ 

የአማራ አካባቢዎችን፣ የደቡብ አንዳንድ አካባቢዎችን፣ የአፋርና የኢትዮጵያ ሶማሌ፣ የድሬዳዋ ዙሪያ አካባቢዎች 

በድርቅ እንዲመቱ ምክንያት ሆኗል።  

 

በበልግ የዝናብ ሁኔታ መዛባት ሳቢያ ሰኔ 2007 ዓ.ም ላይ  2 ነጥብ 9 ሚሊየን ዜጎች ለምግብ እጥረት 

ተጋለጡ። ከበልጉም በተጨማሪ የከረምቱም ዝናብ መቆራረጥና መቆም በድርቁ ሳቢያ ለምግብ እጥረት የተጋለጡና 

የአሰቸኳይ ግዜ ርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር ሰኔ ላይ ከነበረበት 2 ነጥብ 9 ሚሊየን ነሃሴ ወደ 4 ነጥብ 

3 ሚሊየን እንዲያሻቅብ አደረገ። ጥቅምት 2008 መግቢያ ላይ ለምግብ እጥረት የተጋለጡ የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ 

ፈላጊዎቹ ቁጥር ወደ 8 ነጥብ 2 ሚሊየን አድጓል።  አሁን ያለው የአስቸኳይ ግዜ ርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር 10 

ነጥብ 2 ሚሊየን ነው። የኢፌዴሪ መንግስት የባለፈው ዓመት ድርቅ የምግብ እጥረት ሊያስከትል እንደሚችል 

አስቀድሞ ነበር የተነበየው።  

 

እናም በድርቁ ምክንያት ከሰኔ ወር ጀምሮ የምግብ እጥረት ለገጠማቸውና የአሰቸኳይ ጊዜ እርዳታ ለሚፈለጉ ዜጎች 

እርዳታ ማቅረብ ጀምሯል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የክረምቱ ዝናብ በሚቆራረጥባቸውና ዘግይቶ በጣለባቸው አካባቢዎች 

አርሶ አደሩ ቀደም ሲል ዘርቶት በማሳ ላይ በቡቃያው የከሰመበትን መሬት ገልብጦ እንዲያርስ እርጥበትን የመጠበቅ 

ስራ እንዲሁም በአጭር ግዜ የሚደርሱ የእርሻ ምርቶችን ዘር በማቅረብ የምግብ እጥረቱን ለመከላከል ጥረት 

አድርጓል። 

 

ራቅ ባሉ የሃገሪቱ አካባቢዎች፣ በተለይ የትራንሰፖርትና የመገናኛ መሰረተ ልማት በልተማላባቸው የአፋርና የሶማሌ 

ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች ላይ በመኖና በውሃ እጥረት የአርብቶ አደሮች ከብቶች የሞቱበት ሁኔታ 

አጋጥሟል። ይህን ሁኔታ ለመከላከል መንግስት በተለይ ከክልሎቹ መንግስታት ጋር በመቀናጀት መኖና ውሃ በማቅረብ 

ከብቶች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት የመከላከል ተግባር አከናውኗል።  

 

መንግስት ድርቁ ያስከተለው የምግብ እጥረት ተፅዕኖ ከታየበት ወቅት ጀምሮ “በዚህ የምግብ እጥረት የአንድም ሰው 

ህይወት መጥፋት የለበትም” የሚል ቁርጠኛ አቋም ይዞ  የደረሰውን የመግብ እጥረት ጉዳት መጠን ከተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት ተቋማትና ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ጋር በማጥናት በወቅቱ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

በማሳወቅ ድጋፍ ከመጠየቅ ጎን ለጎን በጀት መደቦ ከመጠባበቂያ የእህል ክምችት በማውጣት እርዳታ አቅርቧል። 
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ይህ የውጭ እርዳታ ሳይጠበቅ በድርቅ ምክንያት የምግብ እጥረት ለገጠማቸው ዜጎች የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ 

የማቅረብ ሁኔታ የአዲሲቱ ኢትዮጵያ መገለጫ ነው።  ባለፉ ሃምሳ ዓመታት ከደረሱት ሁሉ የከፋ የተባለው ድርቅ 

ከ10 ሚሊየን በላይ በሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ላይ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ለመከላከልም እጁን አጣጥፎ 

እርዳታ አልተጠባበቀም። ይሁን እንጂ የውጭ እርዳታ አስፈላጊ በመሆኑ ለለጋሾች የእርዳታ ጥያቄ አቅረቦ ከራስ 

የመጠባባቂያ የእህል ክምችት በማውጣት የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አቅርቧል። ከመጠባበቂያ የእህል ክምችት 

በተጨማሪ መንግስት በጀት መድቦ ከውጭ ለእርዳታ የሚውል ሰብል ሸምቷል። 

 

ኢትዮጵያ በድርቅ ሳቢያ የተከሰተን የምግብ እጥረት ለመጀመሪያ ጊዜ በራስ አቅም መከላከል የምትችልበት ሁኔታ 

በየተፈጠረው ባለፉት አስራ ሁለት ዓመታት በተከታታይ ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት መመዝገብ በመቻሉ ነው። 

ድርቁ የምግብ እጥረት ማስከተል በጀመረበት ወቅት ለአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ የሚውል በቂ የመጠባበቂያ 

የእህል ክምችት ነበረ። የምግብ እጥረቱ ማጋጠም በጀመረበት ወቅት 451 ሺህ ሜትሪክ ቶን (4 ሚሊየን 451 

ሺህ ኩንታል) ከመጠባበቂያ የእህል ክምችት፣ ከዚህ በተጨማሪ በቁጥር 9 መቶ ሺህ የሚሆን ምግብ ነክ ያልሆነ 

ክምችት ተይዞ ነበር።  

 

በኢኮኖሚ ዕድገቱ ምክንያት የመንግስት ገቢ በመጨመሩ መንግስት ለእርዳታ ተግባር የሚውል ባጀት የመመደብ 

አቅም ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት መንግስት ድርቁ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ለመከላከል በያዘነው ዓመት የ14 

ቢሊየን ብር ወይም 6 መቶ ሚሊየን ዶላር ገደማ በጀት መድቧል። መንግስት ለርዳታ አቅርቦት በመደበው በጀት 

620 ሜትሪክ ቶን እህል ከውጭ ገበያ ገዝቶ እርዳታ ወደሚከፋፈልባቸው ማዕከላት አጓጉዟል። 

 

ድርቁ በየዘርፉ ያስከተለውን አሉታዊ ተፅዕኖ በአጥጋቢ አኳኋን በመከላከል በሰው ህይወት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ 

እንዲሁም የድርቁን ተፅዕኖ ለመቋቋም የሚከናወኑ ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው፣ በእቅድ የተያዙ የኢኮኖሚና 

የማህበራዊ ልማት ስራዎች በታቀደላቸው አኳኋን እንዲሳኩ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል።   

 

የድርቁን ተፅዕኖ የመቋቋሙ ስራ ከመከላከል ነበር የጀመረው። ይህም የአፈር እርጥበትን መጠበቅ፣ ክረምት እንደገባ 

የተዘሩና የከሰሙ ሰበሎችን አርሶ አደሩ መልሶ እንዲዘራ የማካካሻ ዘር የማቅረብ ተግባር አከናውኗል። ከዚህ ጎን 

ለጎን የእንስሳት መኖ የማቅረብ ስራ ተከናወኗል። በተለይ በአፋርና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የእንስሳ መኖና 

መድሃኒት የማቅረበ ስራ ተከናወኗል። በአጠቃላይ ለእነዚህ ድርቅን የመከላከልና ተፅዕኖውን የመቋቋም ስራዎች 

መንግስት 1 ነጥብ 7 ቢሊየን ብር መድቦ ስራ ላይ አውሏል። የእንስሳት መኖን በተመለከተ በቅርቡ በአፋር ክልል 

በተንዳሆ አካባቢ በብዙ መቶ ሄክታር መሬት ላይ በመስኖ የእንስሳ መኖ የማልማት ስራ በመከናወን ላይ ይገኛል። 

ይህ በመስኖ መኖ የማልማት ተግባር በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ገዜ የተከናወነና ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም በምርጥ 

ተሞክሮነት ሊያገለግል የሚችል ነው። 

 

ከዚህ ጎን ለጎን መንግስት በሁለት ግዜ ትእዛዝ ለዕለት ደራሸ የእርዳታ አቅርቦት የሚውል የ625 ሺህ ሜትሪክ ቶን 

የስንዴ ግዥ አከናውኗል። ከዚህ የውጭ ሀገር የእህል ግዥ በተጨማሪ ከሃገር ውስጥ ገበያ የበቆሎ፣ የማሽላ፣ 

የጥራጥሬ፣ የአልሚ ምግብና የምግብ ዘይት ግዥ በማከናወን ርዳታ አቅርቧል።  
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በነሐሴ ወር 2007 ዓ.ም ለነበረው 4 ነጥብ 5 ሚሊየን የአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ ፈላጊ ዜጎች 71 ሺህ 

885 ሜትሪከ ቶን የምግብ ርዳታ 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 ርዳታ 

ፈላጊዎች እሰካለፈው ወር ድረስ 189 ሺህ 7 መቶ 28 ሜትሪክ ቶን ምግብ ተከፋፍሏል። 

 

ድርቅን ከመከላከል የእርሻና ተዛማጅ ተግባር ድጋፍ እንዲሁም በቀጥታ ለአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ ጠባቂነት 

ለተዳረጉ ዜጎች ከሚሰጥ የምግብ ድጋፍ በተጨማሪ በድርቁ ምክንያት የጤና እና የትምህርት መስተጓጎል ችግር 

ለተጋለጡ ዜጎች ድጋፍ ተደርጓል። በጤናው ዘርፍ የስርዓተ ምግብ ችግርን ለመከላከል 350 ሺህ 451 ህፃናት 

የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል። የወባ፣ የኩፍኝ፣ የአደገኛ ተላላፊ ተቅማጥ፣ የማጅራት ገትር፣ የእከክ፣ 

የገንዲ፣ የትክትክ የመሳሰሉ ተላላፊ በሽታዎች ወረርሽኝ በአንዳንድ ክልሎች የታየ ሲሆን፣ ይህን ለመከላከል የክትባት 

መስጠትና አጎበር የማደል ተግባር ተከናውኗል። ከዚህ በተጨማሪ በየአካባቢው ተንቀሳቃሽ የጤና ቡድን በማቋቋም 

የባለሙያ ድጋፍ እየተሰጠ ይገኛል። 

 

በውሃ ዘርፍ ለሰውና ለእንስሳት የአስቸኳይ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል የውሃ ተቋማት ጠረጋና እድሳት፣ 

የአስቸኳይ የውሃ ጉደጓድ ቁፋሮ፣ የቁሳቁስ አቅርቦትና ስርጭትን በሚመለከት ጠላቂ ፓምፕ፣ ጄኔሬተር፣ የውሃ 

ማጣሪያና ማከሚያ፣ የእጅ ፓምፕ እንዲሁም ከዚሁ ጋር ለተያያዘየ የሞያና ተያያዥ ጉዳዮች የ81 ሚሊዮን ብር 

ድጋፍ ተደርጓል። 

 

ከትምህርት ጋር በተያያዘ ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች 2 ነጥበ 1 ሚሊዮን ተማሪዎች ለችግሩ ተጋላጭ ሆነዋል። 

ለእነዚህ ተማሪዎች የትምህርት መሳሪያዎች፣ ምግብና ውሃ የማቅረብ አገልግሎት ተሰጥቷል። የተማሪዎች የትምህርት 

ድጋፍን በተመለከተ እስካሁን በ6 ክልሎች ተጋላጭ ለሆኑ 735 ሺህ 150 ተማሪዎች ከመንግስት በተፈቀደ 42 

ሚሊዮን ብር የትምህርት መሳሪያዎች ተገዝተው ታድለዋል። በሌላ በኩል ተማሪዎች በድርቁ ምክንያት ከትምህርት 

ገበታቸው እንዳይስተጓጎሉ 230 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በመመደብ የትምህርት ቤት የምገባ ፕሮግራም ተከናውኗል። 

 

ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ለሚገኙ ተማሪዎች የሚደረገው ሁለተኛ ዙር የአስቸኳይ ጊዜ የምገባ አገልግሎት 

መርሃ ግብር ደግሞ ሰሞኑን ይፋ ሆኗል፡፡ በመጀመሪያ ዙር የአስቸኳይ የምገባ መርሀ ግብር ከ230 ሚሊዮን ብር 

በላይ በመመደብ ከ1 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን ተጠቃሚ ማድረግ የተቻለ ሲሆን፣ ሰሞኑን ይፋ በሆነው በሁለተኛው 

ዙር የአስቸኳይ ምገባ መርሐ ግብር ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ተመድቧል። በዚህም ከ1 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ 

ተማሪዎችን ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ 

 

ከታህሳስ 2008 ዓ.ም አንስቶ የሚኖረውን የእለት ደራሽ ፈላጊ ህዝብ ቁጥር ለመለየት የብሄራዊ የአደጋ እና 

የስጋት ቅነሳ ኮሚሽን ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ከተለያየ የፌደራል መስሪያ ቤቶች፣ ከክልል ሴክተር ቢሮዎች፣ 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ካሉ ተቋማት፣ የሁለትዮሽ ስምምነት ካላቸው አካላት፣ መንግስታዊ ካልሆኑ ዓለም 

አቀፍ ድርጅቶች የተወጣጡ አባላትን በያዙ ቡድኖች በስምንት መኸር አብቃይና የአርብቶ አደር ክልሎች 

በመሰማራት የመኸር ወቅት የምርት ግምገማ በማድረግ ለዓመቱ 10 ነጥብ 2 ሚሊዮን ተረጂ እንደሚኖር፣ እርዳታ 



4 
 

ለማቅረብም 1 ነጥብ 4 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያሰፈልግ መለየቱ ይታወሳል። በቅርቡ ይህ አሃዝ ክለሳ 

እንደሚደረግበት የብሔራዊ የአደጋ እና የስጋት ቅነሳ ኮሚሽን አስታውቋል። 

ይቀጥላል... 

 

 

 

 


