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የድርቁን ተፅዕኖ የመከላከል ርምጃ ምን ይመስላል? 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 04-05-16 

 

ባለፈው ዓመት በልግና ክረምት ወቅት የተከሰተውን ድርቅ ለመከላከል በተካሄደው የርዳታ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ 

ከፌደራል መንግስት ባሻገር የክልል መንግስታትም የራሳቸውን በጀት በመመደብ ድጋፍ አድርገዋል። የህዝብ ድጋፍን 

በማሰባሰብ እርዳታ የማቅረብ ተግባርም ተከናውኗል።  የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለዚሁ ዓላማ 684 

ሚሊዮን ብር በጀት መድቧል። ለመጠባበቂያ ፈንድ ድጋፍ ከህብረተሰቡ 34 ነጥበ 1 ሚሊዮን ብር፣ ከክልሉ አደጋ 

መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን ሰራተኞች ከደመወዛቸው 96 ሺህ ብር በማዋጣት እንዲሁም ከህብረተሰቡ የእህል 

ድጋፍ ለርዳታ ቀርቧል።  

 

የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 200 ሚሊዮን ብር መድቧል። እንዲሁም የብሄረ አማራ  ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ 

(ብአዴን) 30 ሚሊዮን ብር ርዳታ ሰጥቷል። የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 130 ሚሊዮን ብር በጀት የመደበ 

ሲሆን፣ ከህብረተሰብ ለህብረተሰብ ርዳታ 3 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ደግፏል። የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ክልላዊ መንግስት 78 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር  የመደበ ሲሆን፣ ከህዝበ ድጋፍ 17 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ 

አሰባሰቧል።  

 

የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 52 ሚሊዮን ብር በጀት መደቧል። የክልሉ ነጋዴዎች 20 ሚሊዮን 

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

ሚሊዮን ብር እንዲሁም ከህብረተሰቡ የተውጣጣ 30 ሺሀ ከብቶች ለድጋፍ ተሰባሰበዋል።  

 

የትግራይ ክልላዊ መንግስት 26 ሚሊዮን ብር በጀት ሲመድብ ባለሃብቶች የውሃና የእንስሳት መኖ ድጋፍ 

አድርገዋል። የድሬዳዋ ከተማ አሰተዳደር በዙሪያው ለሚገኙ በድርቅ የተጠቁ የገጠር ቀበሌዎች የሚውል 4 ነጥብ 5 

ሚሊዮን ብር በጀት ሲመድብ የሃረሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 1 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር በጀት መድቧል። የህዝብ 

ድጋፍን የማሰባሰብ ስራ ለክልል መንግስታት ተሰጥቷል። 

 

በአሁኑ ወቅት ድርቁ ያስከተለውን ሃገራዊ ጫና በመቋቋም ረገድ የኢፌዴሪ መንግስት የመሪነት ድርሻ ወስዷል። 

እስካሁን ባለው ጊዜ ውስጥ 381 ሚሊዮን ዶላር ወይም ስምንት ቢሊዮን ብር ወጪ አድርጎ ድርቁ ላስከተለው 

ተፅዕኖ ምላሽ ሰጥቷል። የፌደራል መንግስት ከክልላዊ መንግስታትና ከህብረተሰበ ጋር በመተባበር የፈጠረው የድርቁን 

ተፅዕኖ የመመከት አቅሙ ከዚህ ቀደም ከተከሰቱ ተመሳሳይ አጋጣሚዎች አኳያ ሲታይ እጅግ ጠንካራ ሆኗል። ይሁን 

እንጂ በተለይ ባለፉት 12 ዓመታት የተመዘገበው ዕድገት ቀጣይነት በድርቁ ተፅዕኖ ምክንያት ምንም ሳይስተጓጎል 

መቀጠል እንዲችል የለጋሾች የውጭ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ለጋሾች ርዳታ እንዲሰጡም ጥሪ አሰተላልፏል፤ እስካሁን 

የተገኘው ድጋፍ አጥጋቢ ባይሆንም። 

 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ኤልኒኖ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ለመቋቋም ያጋጠመውን የፋይናንስ 

ጉድለት ለመሙላት የሚያስችለውን ገንዘብ ለመሰብሰብ ሰሞኑን በጀመረው ዘመቻ ላይ የኢፌዴሪ መንግስት የድርቁን 
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ተፅዕኖ ለመቋቋም እና በዜጎች ላይ ምንም ጉዳት እንዳያደርስ የልማት ፕሮጀክቶቹን እስከማጠፍ ድረስ ሄዶ 

አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ወስኗል። 

መንግስት አሁንም ቀዳሚ የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ መቀጠሉን ያነሳው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ፣ ዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ የድርቁን ጉዳት ለመቋቋም የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባው አሳስቧል። የተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት የሰብዓዊ ድጋፍ የኢትዮጵያ አስተባባሪ አሁና አይዛኮንዋ ኦኑቺ መንግስት ፋይናንስን በቀዳሚነት 

በማቅረብ የተለያዩ ዘርፎችን አስተባብሮ ለድርቁ ምላሽ በመስጠት ላይ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። 

ሰሞኑን የእርዳታ ማሰባሰቢያ መርሃ-ግብር ይፋ ባደረገበት ወቅት ባለፉት ጊዜያት ድርቅ በኢትዮጵያ የሰው ህይወት አጥፍቶ 

እንደነበር ያስታወሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ዛሬ ላይ የመንግስት እና የልማት አጋሮቹ በዘረጉት የቅድመ 

ማስጠንቀቂያ ስርዓት እና ስራዎች ይህን ማስቀረት ችለዋል። ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየቀረበ ያለው የፋይናንስ 

ድጋፍ ህይወትን የመታደግ ጉዳይ ሳይሆን፣ የኢትዮጵያ መንግስትና ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮቹ ባለፉት አስርት 

ዓመታት በአገሪቱ ያመጡትን የልማት ስኬት የማዳን ጉዳይ ነው። መንግስት ያዘጋጀው ሁለተኛው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የኢትዮጵያን አስገራሚ ጉዞ እንደሚያስቀጥል ተስፋ የተጣለበት ነው ያሉት አስተባባሪዋ፤ 

የአገሪቱን ያለፉት ዓመታት ስኬት ለመጠበቅ በአስቸኳይ መንቀሳቀስ ይገባል ብለዋል። ይህም የሚሆነው አስቸኳይ እና 

ጉልህ የሰብዓዊ ድጋፍን በማቅረብ መሆኑን አሳስበዋል። 

በአሁኑ ወቅት በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚከፋፈል 450 ሺህ ሜትሪክ ቶን ስንዴ የጫኑ 10 መርከቦች ጅቡቲ 

ወደብ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው ጥቅምት ወር አንድ ሚሊዮን ቶን ስንዴ በጨረታ ተገዝቷል። ሰሞኑንም 

490 ሺህ ቶን ስንዴ ለመግዛት አለም አቀፍ ጨረታ አውጥቷል። 

 

የእህል ስርጭቶችን ለማቀላጠፍ መንግስት ተጨማሪ የጭነት ተሽከርካሪዎችን እያሰማራ እና የእርዳታ ማከማቻዎችንና 

ማከፋፈያዎችን በመገንባት ላይ ይገኛል። በወደብ አካባቢ ያለውን መጨናነቅ ሊያስከትል የሚችለውን ተፅዕኖ ለማስቀረት 

ለእርዳታ ለተገዛ ስንዴ እና ማዳበሪያ ቅድሚያ ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም የብሄራዊ የአደጋ እና የስጋት ቅነሳ 

ኮሚሽን ሰሞኑን አስታውቋል። 

ከእርዳታው ጎነ ለጎን ድርቅ ያጋጠማቸው በልግ አብቃይ አካባቢዎች የወቅቱን ዝናብ ተጠቅመው ምርት እንዲያመርቱ 

በ520 ሚሊዮን ብር ዘር እየቀረበላቸው ነው። አምና ለኤልኒኖ ተጋለጠው የነበሩ በልግ አብቃይ አካባቢዎች ወቅታዊ 

ዝናቡን እንዲጠቀሙ ማድረግ የአካባቢውን የምግብ ተረጂዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ ያስችላል ተብሎ 

ይጠበቃል። 

በመጪው ከረምት በውሃ ሙላትና በመንገድ ችግር የእርዳታ ስርጭቱ እንዳይሰተጓጎል ከወዲሁ ዝግጅት ተደርጓል። ድርቅ 

በተከሰተባቸው አንዳንድ አካባቢዎች ክረምት ከመግባቱ በፊት የእህልና ምግብ ነክ ዕርዳታዎችን አስቀድሞ ለማቅረብ 

የሚያስችል የስምሪትና ክትትል ሥርዓት መዘርጋቱን የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሰሞኑን 

ለመገናኛ ብዙሃን ገልፀዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች በክረምት ምክንያት የመንገድ ብልሽት ቢያጋጥም የዕርዳታ እህልና 

ምግብ ነክ ግብዓቶች የማቅረቡ ተግባር አይስተጓጎልም። ዕርዳታውን ሳይስተጓጎል ማቅረብ የሚያስችል የስምሪትና 

የክትትል ሥርዓትም ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል።  
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እስካሁን የነበሩ የእርዳታ እህል ማከማቻ መጋዘኖች በቂ ባለመሆናቸው ክልሎች በእያንዳንዱ ጣቢያ የዕርዳታ እህሉን 

ተቀብለው የሚያከማቹበት ተጨማሪ መጋዘኖች ማዘጋጀት እንደሚጠበቅባቸው ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። በአሁኑ ወቅት 

በጅቡቲ ወደብ የሚታየውን የመጨናቀቅ ችግር ለመፍታት ከወደብ እስከ ጣቢያ ድረስ የተሳለጠ ሥርዓት የመፍጠር 

ሥራ እየተከናወነ ነው። 

እንግዲህ 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። ግብርናው ደግሞ 

በዝናብ እርሻ ላይ ጥገኛ ነው። በመሆኑም ድርቅ ሲከሰት ጉዳት ሊያስከትል የሚችልበት ሰፊ ዕድል አለ። በያዘነው 

ዓመት ያጋጠመውና ከላይ የተገለፀውን የመንግስትና የህዝብ ርብርብ የግድ ያለው ሁኔታም የተፈጠረው ለዚህ ነው።  

እናም ኢትዮጵያ ድርቅ በዜጎች ላይ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል ተፅዕኖውን መከላከል እንዲቻል ቀደም ሲል 

የጠቀስናቸው የቅድመ ማስጠንቀቂያና የመጠባበቂያ ክምችት፣ የእርዳታ አሰጣጥ ስርአትና ፋሲሊቲዎች እንዲሁም 

የመንግስት ግልፅነት ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ነው። ይህ ካልሆነም ድርቅም ይሁን ሌላ የተፈጠሮ አደጋ ዜጎችን 

ለሞት፣ ለበሽታና ለመፈናቀል መዳረጉ አይቀርም። የሆነ ሆኖ ለምግብ እጥረት የተጋለጡት ዜጎቸ ቁጥር ባለፉት ሃምሳ 

ዓመታት ከተከሰቱተ ሁሉ አሰከፊ በሆነው የአምናው ድርቅ በየምግብ እጥረት ሳቢያ እስካሁን የአንድም ሰው 

ህይወት አልጠፋም። አንድም ዜጋ ከመኖሪያ ቀዬው አልተፈናቀለም። 

ይህ ግን ጊዜያዊ እንጂ ዘላቂ መፍትሄ አይደለም። ለዘለቄታው የድርቅን ተፅዕኖ በዜጎች ላይ የምግብ እጥረትና ረሃብ 

ሊያስከትል በማያስችል ሁኔታ ለመቋቋምና ርዳታ ከመጠበቅ ሙሉ በሙሉ ሊገላግለን የሚችለው አማራጭ የኢኮኖሚ 

ዕድገቱን በማስቀጠል የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን ማሳካት ነው። ይኸውም ኢኮኖሚው ከግብርና ጥገኝነት ወደ 

ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪና ወደ አገልገሎት ዘርፍ እንዲሸጋገር ማድረግ፣ ግብርናውንም ከእርሻ ወደ እንስሳት ሃብት 

ልማት እንዲሁም ከዝናብ ጥገኝነት ወደ መሰኖ ማሸጋገርን ይጠይቃል። የዘንድሮው ድርቅ ሃገሪቱ ላይ ያስከተለውን 

ግዙፍ የምግብ እጥረት በራስ አቅምም ሆነ በርዳታ ተፅዕኖውን ለመከላከል ከሚደረገው ርብርብ ባሻገር፣ ለዘለቄታው 

ርዳታን ከመጠበቅ ለመላቀቅ ኢኮኖሚው ቀጣይነት ባለው ሁኔታ እንዲያድግና ትራንስፎርም እንዲያደርግ የሞት የሽረት 

ትግል ማካሄድ ይኖርብናል።  

 

 

 

 


