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የተፈጠሮ አደጋ ተፅእኖንን የመከላከል ተግባር በኢትዮጵያ 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻው) 

ብ. ነጋሽ 05-18-16 

በዚሁ ርዕስ በቀረበው ክፍል አንድ ፅሁፍ ኤልኒኖ በተሰኘው የአየር ንብረት መዛባት ዓለም 

አቀፍ ክስተት ምክንያት የ2007 ዓ/ም የበልግና የክረምት ዝናብ ስርጭት በመዛባቱና 

መጠኑ በመቀነሱ የተፈጠረውን የምግብ እጥረትና የተረጂዎች አጠቃላይ ሁኔታ እንዲሁም 

በሃገራዊ ደረጃ እየተከናወነ ያለው የአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታና ሌሎች ተጓዳኝ 

ድጋፎች በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ተመልክተናል። በዚህ ክፍል ደግሞ በክልል 

መንግስታትና በህዝብ የተደረገውን ድጋፍ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ 

ድጋፍ የኢትዮጵያ ማስተባበሪያ የውጭ እርዳታን አስመልክቶ የያዘውን አቋምና እያደረገ 

ያለውን እንስቃሴ እንመለከታለን። በመጨረሻም አሁን እየጣለ ካለው የበልግ ዝናብ ጋር 

ተያይዞ የተከሰተውን የጎርፍ አደጋና ይህን የተፈጠሮ አደጋ ለመከላከል የተሰጠውን 

ትኩረት እንመለከታለን።  

ከታህሳስ 2008 ዓ/ም አንስቶ የሚኖረውን የእለት ደራሽ ፈላጊ ህዝብ ቁጥር ለመለየት 

የብሄራዊ የአደጋ እና የስጋት ቅነሳ ኮሚሽን ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ከተለያዩ 

የፌደራል መስሪያ ቤቶች፣ ከክልል ሴክተር ቢሮዎች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር 

ካሉ ተቋማት፣ ከመንግስት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት ካላቸው አካላት እንዲሁም 

መንግስታዊ ካልሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተወጣጡ አባላትን በያዙ ቡድኖች በስምንት 

መኸር አብቃይና የአርብቶ አደር ክልሎች በመሰማራት የመኸር ወቅት የምርት ግምገማ 

በማድረግ በዓመቱ 10 ነጥብ 2 ሚሊየን ተረጂ እንደሚኖር፣ እርዳታ ለማቅረብም 1 ነጥብ 

4 ቢሊየን ዶላር እንደሚያስፈልግ መለየቱ ይታወሳል። በቅርቡ ይህ አሃዝ ክለሳ 

እንደሚደረግበት የብሄራዊ የአደጋ እና የስጋት ቅነሳ ኮሚሽን አስታውቋል። 

እስካሁን፣ የባለፈው ዓመት በልግና ክረምት ያስከተለውን ድርቅ ለመከላከል በተካሄደው 

የእርዳታ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ ከፌደራል መንግስት ባሻገር የክልል መንግስታትም 

የየራሳቸውን በጀት በመመደብ ድጋፍ አድርገዋል፤ የህዝብ ድጋፍ በማሰባሰብም የእርዳታ 

አቅርቦት ተግባር አከናውነዋል።   
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የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 684 ሚሊየን ብር የእርዳታ በጀት መድቧል፤ 

ለመጠባበቂያ ፈንድ ድጋፍ ከህብረተሰቡ 34 ነጥበ 1 ሚሊየን ብር እንዲሁም ከክልሉ 

አደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮምሽን ሰራተኞች ከደሞዛቸው በማዋጠት 96 ሺህ ብር ድጋፍ  

ቀርቧል። የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 200 ሚሊየን ብር መድቧል። የብሄረ አማራ  

ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) 30 ሚሊየን ብር እርዳታ ሰጥቷል። የአፋር ብሄራዊ 

ክልላዊ መንግስት 130 ሚሊየን ብር በጀት የመደበ ሲሆን፣ ከህብረተሰብ ለህብረተሰብ 

እርዳታ 3 ነጥብ 2 ሚሊየን ብር ድጋፍ አግኘቷል። የደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ክልላዊ መንግስት 78 ነጥብ 2 ሚሊየን ብር  መድባል፤ 17 ነጥብ 6 ሚሊየን ብር ከህዝብ 

ድጋፍ አሰባሰቧል። የኢትዮጵያ ሶማሌ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 52 ሚሊየን ብር በጀት 

መደቧል። የክልሉ ነጋዴዎች 20 ሚሊየን፣ የክለሉ የመንግስት ሰራተኞች ከደሞዛቸው 11 

ሚሊየን፣ የክልሉ ልዩ የፖሊስ ሃይል 2 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር እንዲሁም ከህብረተሰቡ 

የተወጣጡ 30 ሺህ ከብቶች ለድጋፍ ተሰባሰበዋል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት 26 

ሚሊየን ብር በጀት ሲመድብ ባለሃብቶች የውሃና የእንስሳት መኖ ድጋፍ አድርገዋል። 

የድሬደዋ ከተማ አስተዳደር በዙሪያው ለሚገኙ በድርቅ ለተጠቁ የገጠር ቀበሌዎች 

የሚውል 4 ነጥብ 5 ሚሊየን፣ የሃራሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት 1 ነጥብ 8 ሚሊየን ብር 

በጀት መድበዋል።  

በአሁኑ ወቅት ድርቁ ያስከተለውን ሃገራዊ ጫና በመቋቋም ረገድ የኢፌዴሪ መንግስት 

የመሪነት ድርሻን ወስዷል፤ እስካሁን የድረቁን ተፅእኖ ለመከላከል ከያዘው በጀት ውስጥ 

ከ8 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ በማድረግም ምላሽ ሰጥቷል። የፌደራል መንግስት ከክልል 

መንግስታትና ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር  የፈጠረው የድርቁን ተፅእኖ የመመከት 

አቅም ከዚህ ቀደም ከተከሰቱ ተመሳሳይ አጋጣሚዎች አኳያ ሲታይ እጅግ ጠንካራ ሆኗል። 

ይሁን እንጂ፣ በተለይ ባለፉት አስራሁለት ዓመታት የተመዘገበው እድገት ቀጣይነት 

በድርቁ ተፅእኖ ምክንያት ምንም ሳይስተጓጎል መቀጠል እንዲችል የለጋሾች  የውጭ 

ድጋፍ አስፈላጊ ሆኖ ተገኘቷል፤ ለጋሾች እርዳታ እንዲሰጡም ቀጥታ ጥሪ ተላልፏል፤ 

እስካሁን ከሚያስፈልገው አጠቃላይ ደጋፍም ግማሽ ያህሉ ተገኝቷል። 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ኤልኒኖ ያስከተለውን የምግብ እጥረት 

ለመቋቋም ያጋጠመውን የፋይናንስ ጉድለት ለመሙላት የሚያስችለውን ገንዘብ 

ለመሰብሰብ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ይህ የእርዳታ ማሰባሰብ ፕሮግራም ይፋ 
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በተደረገበት ወቅት የኢፌዴሪ መንግስት የድርቁን ተፅእኖ ለመቋቋም እና በዜጎች ላይ 

ምንም ጉዳት እንዳያደርስ የልማት ፕሮጀክቶቹን እስከማጠፍ ድረስ ሄዶ አስፈላጊውን 

ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን ድርጅቱ አስታውቋል። መንግስት አሁንም ቀዳሚ የፋይናንስ 

ምንጭ ሆኖ መቀጠሉን ያነሳው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ፣ ዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ የድርቁን ጉዳት ለመቋቋም የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባው ማሳሰቡም 

ይታወሳል።  

ከዚህ ቀደም ድርቅ በኢትዮጵያ ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆኖ እንደነበረ 

ያስታወሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ዛሬ ላይ የመንግስት እና የልማት አጋሮች 

የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት በመዘርጋትና የምግብ እጥረት ለገጠማቸው የአስቸኳይ ግዜ 

የምግበ እርዳታ በማቅረብ በድርቅ ምክንያት ሰዎች የሚሞቱበትን ሁኔታ ማስቀረት 

መቻሉን ገልጿል። አሁን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያቀረበ ያለው የፋይናንስ ድጋፍ 

ህይወትን የመታደግ ጉዳይ ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስትና ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮቹ 

ባለፉት አስርት ዓመታት በአገሪቱ ያመጡትን የልማት ስኬት የማዳን ጉዳይ መሆኑን 

የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ የኢትዮጵያ አስተባባሪ ሚስ አሁና አይዛኮንዋ 

ኦኑቺ አስታውቀዋል። መንግስት ያዘጋጀው ሁለተኛው የእድገት እና ትራንስፎርሜሽን 

እቅድ የኢትዮጵያን አስገራሚ ጉዞ እንደሚያስቀጥል ተስፋ የተጣለበት መሆኑን ያወሱት 

አስተባባሪዋ፣ የሃገሪቱን ያለፉት ዓመታት ስኬት ለመጠበቅ በአስቸኳይ መንቀሳቀስ 

እንደሚገባ፣ ይህንን ማድረግ የሚቻለው አስቸኳይ እና ጉልህ የሰብዓዊ ድጋፍን በማቅረብ 

መሆኑን አሳስበዋል። በቅርቡ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ የኢትዮጵያ 

ማስተባበሪያና ብሄራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አመራሮች በጋራ ለኢትዮጵያ 

የሚሰጠውን ድጋፍ ለማሰተባበር ወደአወሮፓና አሜሪካ ተጉዘው እንደነበረ ይታወሳል።  

ድርቅ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ተፅእኖ ለመከላከል ከሚሰጥ የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ 

በተጓዳኝ ድርቅ ያጋጠማቸው በልግ አብቃይ አካባቢዎች አሁን በመጣል ላይ ያለውን 

ዝናብ ተጠቅመው ምርት እንዲያመርቱ በ520 ሚሊየን ብር ዘር እየቀረበላቸው ይገኛል።  

በመጪው ክረምት በውሃ ሙላትና በመንገድ ችግር የእርዳታ ስርጭቱ እንዳይስተጓጎል 

ከወዲሁ ዝግጅት መደረጉን የብሄራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮምሽን አስታውቋል። 

ድርቅ በተከሰተባቸው አንዳንድ አካባቢዎች ክረምት ከመግባቱ በፊት የእህልና ምግብ ነክ 
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ዕርዳታዎችን አስቀድሞ ለማቅረብ የሚያስችል የስምሪትና ክትትል ሥርዓት መዘርጋቱን 

የብሄራዊ የአደጋ መከላከል ዝግጁነት ኮሚቴ ሰብሳቢ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ 

መኮንን አስታውቀዋል። አቶ ደመቀ እንዳሉት፣ በአንዳንድ አካባቢዎች በክረምት 

ምክንያት የመንገድ ብልሽት ቢያጋጥም እንኳ የዕርዳታ እህልና ምግብ ነክ ግብዓቶች 

የማቅረቡ ተግባር አይስተጓጎልም። ዕርዳታውን ሳይስተጓጎል ማቅረብ የሚያስችል 

የስምሪትና የክትትል ሥርዓትም ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። እስካሁን የነበሩ የእርዳታ 

እህል ማከማቻ መጋዘኖች በቂ ባለመሆናቸውም ክልሎች በእያንዳንዱ ጣቢያ የዕርዳታ 

እህሉን ተቀብለው የሚያከማቹበት ተጨማሪ መጋዘኖች ተዘጋጀተዋል።  

አሁን ግንቦት ወሩ ግንቦት ነው፤ የበልግ ወቅት ወደመገባደጃው ተቃርቧል፤ የክረምት 

ዋዜማ ላይ እንገኛለን። የዘንድሮው የበልግ ዝናብ በመጀመሪያ ላይ መቆራረጥ የታየበት 

ቢሆንም እያደረ ግን ተስተካከሏል። ዝናቡ ወትሮ በልግ አብቃይ ከነበሩ አካባቢዎች 

ውጭም እየጣለ ይገኛ። 

የዘንደሮው የበልግ ወቅት ዝናብ በብዙ አካባቢዎች መደበኛ መጠኑን የጠበቀ ቢሆንም፣ 

በአንዳንድ አካባቢዎች ከሚጠበቀው በላይ ሆኖ ጎርፍ ማስከተሉም ይታወቃል። እስካሁን 

በተለያዩ የሃገሪቱ አካባቢዎች በተከሰተ ጎርፍ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ዜጎች ሞተዋል፤ 

በሺዎች የሚቆጠሩ የቤት እንስሳት በጎርፈ ተወስደዋል፤ በሺዎች ሄክታር የሚለካ መሬት 

ላይ የነበረ ቡቃያ በጎርፍ ተጥለቅልቋል፤ ከጥቅም ውጪ ሆኗል። ይሁን እንጂ መንግስት 

ልክ ድርቁ ሊያስከትል የነበረውን አደጋ ለመከላከል ሰጥቶት የነበረውን ልዩ ትኩረት 

የጎርፉንም አደጋ ለመከላከል በብሄራዊ ደረጃ በምክትል ጠቅላይ ምኒስትሩ የሚመራ 

የተፋሰስ ምክር ቤት አደራጅቷል። ብሄራዊ የሚቲዮሮሎጂ አገልግሎት ኤጀንሲ ይፋ 

የሚያደርገው መረጃ ላይ በመመስረት ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን የመለየት ስራ 

ተሰርቷል። በእነዚህ አካባቢዎች የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ በማድረስ ሰዎች ከአደጋው 

አካባቢ እንዲርቁ በማደረግ ረገድ የተከናወነው ተግባር አንዳንድ ክፍተቶች የታዩበት 

ቢሆንም፣ በሃገሪቱ ታሪክ ለመጀመሪያ ግዜ ሰፊ የጎርፍ አደጋ ተጋላጮችን የማሸሽ ስራ 

ተሰርቷል። አሁንም በመሰራት ላይ ይገኛል። ከዚሀ በተጨማሪ ጎርፍ እስከማስከተል 

የዘለቀውን ከባድ ዝናብ ጥቅም ላይ ለማዋል የማሳን እርጥበት በመጠበቅና ውሃን በማቀብ 

ምናልባት በቀጣይ የዝናብ እጥረት ቢከሰት በምርት ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተፅእኖ 

ለመከላከል የሚያስችል ስራ እየተከናወነ የገኛል።  
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በአጠቃላይ፣ በአንድ ፅሁፍ ማስፈር የሚቻለውን ያህል መረጃዎችን በመጠቀስ የቀረበው 

ይህ የወቅቱ እውነታ፣ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ አደጋዎችን ተፅእኖ በመከላከል የዜጎችን 

ህይወት በመታደግ ረገድ ምን ድረጃ ላይ እንደደረሰች ያመለከታል። ይህ አሁን 

የተደረሰበት የተፈጥሮ አደጋዎችን ተፅእኖ የመከላከል ተግባር ሃገሪቱ ባለፉት አሰራ ሁለት 

ዓመታት ካስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት የመነጨ ከመሆኑምክ በላይ መንግስት የህዝብን 

የህይወት ደህንነት ለመጠበቅ የሰጠውን ከፍተኛ ትኩረትና መንግስታዊ ሃላፊነትን 

የመወጣት ደረጃውን ያሳያል።  ድርቅና ሌሎች የተፈጠሮ አደጋዎችን ማስቀረት 

ባይቻልም፣ ጠንካራ የቅድመ ማስጠንቀቂያና የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ስርአትን በመዘርጋት 

የአደጋውን ተፅእኖ መከላከል የመንግስት ሃላፊነት ነው። በዚህ ረገድ በኢትዮጵያ 

በዘንድሮው ድርቅና በሰሞኑ ጎርፍ ይበል ሊያሰኝ የሚችል ስራ ተከናውኗል ቢባል 

የሚያስቸግር አይሆንም፤ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት መሆኑንም እዚህ ላይ አስምሮ ማለፍ 

ይገባል።   

 

 


