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የተፈጠሮ አደጋ ተፅእኖንን የመከላከል ተግባር በኢትዮጵያ 

(ክፍል አንድ) 

ብ. ነጋሽ 05-18-16 

ባለፈው ዓመት ኢትዮጵያን አስከፊ ድርቅ መትቷታል። ይህ ኤልኒኖ በተሰኘው ዓለም 

አቀፍ ተፈጥሯዊ ክስተት የተፈጠረ ድርቅ ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ከተከሰቱ ድርቆች ሁሉ 

የከፋው ነው ተብሏል። የባለፈው ዓመት ድርቅ በቅድሚያ የበልግ ዝናብ ስርጭትን ነበር 

ያዛባው። ከ75 በመቶ በላይ ለሚሆነው የሃገሪቱ እርሻ የሚውለው የክረምቱም ዝናብ ከዚህ 

ተጽአኖ ማምለጥ አልቻለም። በዚህ አኳኋን የበልግና የክረምት ዝናብ በአንዳንድ 

አካባቢዎች ከበቂ በታች ሲሆን ከነአካቴው የነጠፈባቸው አካባቢዎችም ነበሩ።  

በዚህ የዝናብ መጠን መቀነስና ጭራሽ መጥፋት ሳቢያ ምስራቅ ኦሮሚያ፣ የአማራ 

ምስራቃዊ አካባቢዎች፣ የደቡብ የተለያዩ አካባቢዎች፣ የአፋርና የኢትዮጵያ ሶማሌ፣ 

የድሬደዋ ዙሪያ አካባቢዎች በድርቅ ተፅእኖ ስር ወድቀዋል። ይህ ድርቅ የበልግና የመኸር 

ዝናብ ስርጭትን በማዛባት እርሻ ስራ አስተጓጉሏል። በእርሻ ስራ መስተጓጎል ዜጎች 

ለምግብ እጥረት ተጋልጠዋል። ይህ ድርቅ ያስከተለው የምግብ እጥረት ተፅእኖ ከ2007 

ዓ/ም ሃምሌ ወር አንስቶ እነሆ ለአስር ወራት ያህል ዘልቋል። የዘንድሮ የበልግ ዝናብ 

የተስተካከለ በመሆኑ፣ ባለፉት አስር ወራት በምግብ እጥረት ሳቢያ ለአስቸኳይ የምግብ 

እርዳታ ጠባቂነት የተዳረጉ ዜጎች ቁጥር ሃምሌና ነሃሴ ወር ላይ ይቀንሳል ተብሎ 

ይጠበቃል። ይሁን እንጂ በመኸር ምርት ላይ ጥገኛ በሆኑ ሰፊ የሃገሪቱ አካባቢዎች 

ለምግብ ተረጂነት የተዳረጉት ዜጎች እርዳታ ጠባቂነት የመኸር ምርት እስኪሚሰበሰብበት 

እስከ 2009 ጥር ድረስ ይቀጥላል።  

የድርቁ መንስኤ የሆነው ኤልኒኖ የተሰኘው ዓለም አቀፍ የአየር መዛባት ክስተት መቀነስ 

እያሳየ በመሆኑ ከአንድ ወር በኋላ በምንቀበለው ክረምት የተስተካካለ ዝናብ እንደሚኖር 

የሚቲዮሮሎጂ ትንበያ አመልክቷል። አሁን እየታየ እንዳለው ከመደበኛ በላይ በጣለው 

ዝናብ የጎርፍ አደጋ መከሰቱ ሳይዘነጋ፣ የበልጉ እርሻ ስራ ጥሩ ውጤት ይኖረዋል ተብሎ 

ይጠበቃል። ኤልኒኖ ከሰው ቁጥጥር ውጭ የሆነ በአማካይ በየአምስት ዓመታት የሚከሰት 

በመሆኑ ለዘለቄታው ከድርቅ ተፅእኖ ውጭ አለመሆናችን እርግጥ ቢሆንም የዘንድሮውን 
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ግን አልፈነዋል። ለዘለቄታው ከድርቅ ተፅእኖ ውጭ መሆን የሚቻለው የሃገሪቱን ኢኮኖሚ 

ከግብርና ጥገኝነት በማላቀቅ እንዲሁም ግብርናውን ከዝናብ ጥገኝነት ውጭ በማድረግ ብቻ 

ነው። ይህ ጉዳይ አጠቃላይ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ትራንስፎርሜሽንን እንዲሁም በግብርና 

ውስጥ ያለን ትራንስፎርሜሽን ይመለከታል። (ይህ ራሱን የቻለ ሰፊ አጀንዳ በመሆኑ ከዚህ 

ፅሁፍ ትኩረት ውጭ ነው።) 

ከላይ ለመጠቋቆም እንደተሞከረው፣ የዚህ ፅሁፍ አቢይ ትኩረት ድርቁ ባስከተለው የምግብ 

እጥረት ተፅእኖና ሰሞኑን በአንዳንድ አካባቢዎች ለተከሰተው የጎርፍ አደጋ በመንግስት 

የተሰጠው ምላሽ ላይ አንዳንድ ነጥቦችን እያነሱ መወያየት ነው።  

ለምግብ እጥረት ከተጋለጡት ኢትዮጵያውያን መሃከል እስካሁን  አንድም የሰው ህይወት 

አላለፈም፤ ከመኖሪያ ቄዬው የተፈናቀለም የለም። ይህ ሊሆን የቻለው የምግብ እጥረቱን 

ለመከላከል ከፌደራል እስከክልል የተቀናጀ የምላሽ ስርአት በመዘርጋቱና በቂ እርዳታ 

በመቅረቡ ነው። እርግጥ በአንዳንድ አካባቢዎች የእርዳታ አቅርቦት ፍትሃዊነት የተጓደለ 

መሆኑን የሚያመለክቱ መረጃዎቸ አሉ። ይህም እርዳታ ማገኘት የማይገባቸው ሰዎች 

እርዳታ እንዲያገኙ በማድረግ፣ በሌላ በኩል ማግኘት የሚገባቸውን በመከላከል የተፈጠረ 

ነው። ይህ ሁኔታ ከመልካም አስተዳደር መጓደል ጋር በቀጥታ የተገናኘ ነው። በአጠቃላይ 

በመንግስት የቀረበውና የተሰራጨው የአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ ግን ለሁሉም 

እርዳታ ፈላጊዎች በቂ መሆኑን ብሄራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሲያሳውቅ 

ቆይቷል።  

ቀጥለን ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ከተከሰቱት ሁሉ በአስከፊነቱ ወደር ያልተገኘለትን ድርቅና 

ያስከተለውን የምግብ እጥረት ተፅዕኖ በምን አኳኋን በመከላከል ነበር እዚህ የተደረሰው? 

ብለን እንጠይቅና አንዳንደ ሀሳቦችን እንለዋወጥ። 

ይህ የድርቁን ተፅእኖ የመከላከል ተግባር ባለፉት ድርቅ የተከሰተባቸው ግዜያት 

ከተደረገው ሁሉ በተለየ ሁኔታ በኢትዮጵያ መንግስት ግንባር ቀደም መሪነት በፌደራልና 

በክልል ደረጃ የአደጋ መከላከል አቢይ ኮሚቴዎችን እንዲሁም የቴክኒክ ኮሚቴዎችን 

በማዋቀር በተቀናጀ ሁኔታ የተከናወነ ነው።  ባለፉት አስር ወራት የነበረውን የምግብ 

እጥረት ደረጃና የምግብ እጥረቱን ለመከላከል የተወሰዱትን እርምጃዎች መለስ ብለን 

እንመከት።  
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እንደሚታወሰው የኢትዮጵያ መንግስት የበልግ ምርት ከሚሰበሰብበት የ2007 ሰኔ ወር 

ማብቂያ ጀምሮ ነበር በድርቁ ምክንያት የምግብ እጥረት ማጋጠሙን ይፋ ያደረገው። 

ብሄራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮምሽን ከዚህ ግዜ ጀምሮ የምግብ እጥረት 

ተጋላጮችን ቁጥር በየወቅቱ ይፋ ሲያደርግ ቆይቷል። ይህ የምግብ እጥረት ተጋላጮችን 

ቁጥር በትክክል የመለየትና ይፋ የማድረግ ተግባር የእርዳታ አቅርቦቱን ከእርዳታ ፈላጊው 

ጋር ማመጣጠን አስችሏል። ኮምሽኑ በየወቅቱ ይፋ ሲያደረገው በነበረው መረጃ መሰረት፣ 

በበልግ የዝናብ ሁኔታ መዛባት ሳቢያ ሰኔ 2007 ዓ/ም ላይ ለምግብ እጥረት የተጋለጡት 

ዜጎች ቁጥር 2 ነጥብ 9 ሚሊየን ነበር። ከ2007 በልግ  በተጨማሪ የክረምቱ ዝናብ 

መቆራረጥና መቆም በድርቁ ሳቢያ ለምግብ እጥረት የተጋለጡና የአሰቸኳይ ግዜ እርዳታ 

የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር በሰኔ ወር ከነበረበት 2 ነጥብ 9 መሊየን በነሃሴ ወር ወደ 4 

ነጥብ 3 ሚሊየን ከፍ እንዲል አድርጎታል። ጥቅምት 2008 መግቢያ ላይ ለምግብ እጥረት 

የተጋለጡ የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ፈላጊዎቹ ቁጥር 8 ነጥብ 2 ደረሰ፤  ታህሳስ ላይ ይፋ 

በተደረገው መረጃ መሰረት አሁን ያለው የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር 10 

ነጥብ 2 ሚሊየን ነው።  

የኢፌዴሪ መንግስት በድርቁ ምክንያት ከሰኔ 2007 ዓ/ም ጀምሮ የምግብ እጥረት 

ለገጠማቸውና የአሰቸኳይ ግዜ እርዳታ ለሚፈለጉ ዜጎች እርዳታ ማቅረብ ጀምሯል። ከዚሁ 

ጋር ተያይዞ የክረምቱ ዝናብ በሚቆራረጥባቸውና ዘግይቶ በጣለባቸው አካባቢዎች አርሶ 

አደሩ ቀደም ሲል ዘርቶ ምርቱ በማሳ ላይ በቡቃያነት የከሰመበትን መሬት ገልብጦ 

እንዲያርስ፣ እርጥበትን የመጠበቅ ስራ እንዲያከናውን እንዲሁም በአጭር ግዜ የሚደርሱ 

ምርቶችን ዘር በማቅረብ የምግብ እጥረቱን ለመከላከል ጥረት አድርጓል። 

በተለይ የትራንሰፖርትና የመገናኛ መሰረተ ልማት በበቂ ሁኔታ ባልተስፋፋባቸው ራቅ 

ያሉ የአፋርና የሶማሌ ክልሎች አካባቢዎች በግጦሽ ሳርና በውሃ እጥረት ከብቶች የሞቱበት 

ሁኔታ አጋጥሟል። ይህን ሁኔታ ለመከላከል የፌደራል መንግስት ከክልሎቹ ጋር 

በመቀናጀት መኖና ውሃ በማቅረብ ከብቶች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት የመከላከል ስራ 

አከናውኗል። መንግስት ድርቁ ያስከተለው የምግብ እጥረት ተፅእኖ ከታየበት ወቅት ጀምሮ 

በዚህ የምግብ እጥረት የአንድም ሰው ህይወት መጥፋት የለበትም የሚል አቋም ይዞ  

የደረሰውን የምግብ እጥረት ጉዳት መጠን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማትና 

ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ጋር በማጥናት በወቅቱ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 
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በማሳወቅ ድጋፍ ከመጠየቅ ጎን ለጎን በጀት መደቦ ከመጠባበቂያ የእህል ክምችት 

በማውጣት እርዳታ አቅርቧል። 

ይህ የውጭ እርዳታ ሳይጠበቅ በድርቅ ምክንያት የምግብ እጥረት ለገጠማቸው ዜጎች 

የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ማቅረብ የተቻለበት ሁኔታ ለኢትዮጵያ አዲስ ነው። ከዚህ ቀደም 

ይህን ማድረግ አይቻልም ነበር። ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ከደረሱት ሁሉ የከፋ የተባለው 

ድርቅ ከ10 ሚሊየን በላይ በሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ላይ ያስከተለውን የምግብ እጥረት 

ለመከላከል መንግስት ከውጭ በሚገኝ እርዳታ ላይ ብቻ ጥገኛ አልሆነም። ይሁን እንጂ 

የውጭ እርዳታ አስፈላጊ በመሆኑ ለለጋሾች የእርዳታ ጥያቄ አቅረቦ ከራስ የመጠባባቂያ 

የእህል ክምችት በማውጣት የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ አቅርቧል። ከመጠባበቂያ የእህል 

ክምችት በተጨማሪ መንግስት ባጀት መድቦ ከውጭ ገበያ እህል ገዝቷል። 

ይህን በድርቅ ሳቢያ የተከሰተን የምግብ እጥረት ለመጀመሪያ ግዜ በራስ አቅም መከላከል 

የተቻለበት ሁኔታ የፈጠረው ባለፉት አስራ ሁለት ዓመታት የተመዘገበው ተከታታይ 

ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገት ነው። ድርቁ የምግብ እጥረት ማስከተል በጀመረበት 

ወቅት ለአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ የሚውል ለአጣዳፊ የምግብ አቅርቦት ሊውል 

የተዘጋጀ የመጠባበቂያ የእህል ክምችት ነበረ። የምግብ እጥረቱ ማጋጠም በጀመረበት ሰኔ 

2007 ዓ/ም  ላይ 451 ሺህ ሜትሪክ ቶን (4 ሚሊየን 451 ሺህ ኩንታል) የመጠባበቂያ 

የዕህል ክምችት ነበር።  

በኢኮኖሚ እደገቱ ምክንያት የመንግስት ገቢ በመጨመሩ መንግስት ለእርዳታ ተግባር 

የሚውል በጀት የመመደብ አቅም ፈጥሯል። በመሆኑም መንግስት ድርቁ ያስከተለውን 

የምግብ እጥረት ለመከላከል በያዝነው ዓመት የ14 ቢሊየን ብር በጀት ይዟል። በዚህ 

ለእርዳታ አቅርቦት በተመደበ ገንዘብ እስካሁን 620 ሜትሪክ ቶን እህል ከውጭ ገበያ 

ተገዝቶ እርዳታ ወደሚከፋፈልባቸው ማዕከላት ተጓጉዟል፤ በመጓጓዝ ላይም ይገኛል።  

450 ሺህ ሜትሪክ ቶን ተጨማሪ እህል ለመግዛት ይግዢ ጨረታ ወጥቷል። 

በነሃሴ ወር 2007 ዓ/ም ለነበረው 4 ነጥብ 5 ሚሊየን የአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ 

ፈላጊ ዜጎች 71 ሺህ 885 ሜትሪከ ቶን የምግብ እርዳታ 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፣ 
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በታህሳስ ወር የተረጂዎቹ ቁጥር ወደ 10 ነጥበ 2 ሚሊየን አሻቀቦ ለእነዚሀ እርዳታ 

ፈላጊዎች እስከ መጋቢት ወር መጀመሪያ ባለው መረጃ መሰረት 189 ሺህ 7 መቶ 28 

ሜትሪክ ቶን ምግብ ተከፋፍሏል። 

መንግስት የድርቅን ተፅእኖ ለመከላከል፣ የእርሻና ተዛማጀ ስራ ድጋፍ ከማድረግ እንዲሁም 

በቀጥታ ለአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ ጠባቂነት ለተዳረጉ ዜጎች  የምግብ ድጋፍ 

ከማቀረብ በተጨማሪ በድርቁ ምክንያት የጤና ችግርና የትምህርት መስተጓጎል ችግር 

ለተጋለጡ ዜጎች ድጋፍ መደረጉን የብሄራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መረጃ 

ያመለክታል። በዚሀ መረጃ መሰረት በጤናው ዘርፍ  የስርአተ ምግብ ችግርን ለመከላከል 

350 ሺህ 451 ህፃናት የህክምና አገልግሎት አግኝተዋል። የወባ፣ የኩፊኝ፣ የአደገኛ ተላላፊ 

ተቅማጥ፣ የማጅራት ገትር፣ የአከክ፣ የገንዲ፣ የትክትክ የመሳሰሉ ተላላፊ በሽታዎች 

ወረርሽኝ በአንዳንድ ክልሎች ያጋጠመ ቢሆንም፣ ይህን ለመከላከል የክትባት መስጠትና 

አጎበር የማደል ስራ ተከናውኗል። በየአካባቢው ተነቀሳቃሽ የጤና ቡድን በማቋቋም 

የባለሞያ ድጋፍ እየተሰጠ እንደሚገኝም የኮሚሽኑ መረጃ ያመለክታል። 

በውሃ ዘርፍ ለሰውና ለእንስሳት የአስቸኳይ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል የውሃ 

ተቋማት ጠረጋና እድሳት፣ የአስቸኳይ የውሃ ጉደጓድ ቁፋሮ፣ የቁሳቁስ አቅርቦትና ስርጭት 

ስራ ተከናውኗል። በዚህም ጠላቂ ፓምፕ፣ ጄኔሬተር፣ የውሃ ማጣሪያና ማከሚያ፣ የእጅ 

ፓምፕ እንዲሁም ከዚሁ ጋር ለተያያዘየ የሞያና ተያያዥ ጉዳዮች የ81 ሚሊየን ብር 

ድጋፍ ተደርጓል። 

ከትምህርት ጋር በተያያዘ ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች 2 ነጥበ 1 ሚሊየን ተማሪዎች 

ለችግር ተጋልጠዋል። 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 ሚሊየን 

ብር የትምህርት መሳሪያዎች ተገዝተው ታድለዋል። በሌላ በኩል ተማሪዎች በድርቁ 

ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እንዳይስተጓጎሉ 230 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር በመመደብ 

የትምህርት ቤት የምገባ ፕሮግራም ተከናውኗል። 

ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ለሚገኙ ተማሪዎች የሚደረገው ሁለተኛ ዙር የአስቸኳይ 

ጊዜ የምገባ አገልግሎት መርሃ ግብርም ከአንድ ወር በፊት ተጀምሯል። በመጀመሪያ ዙር 
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የአስቸኳይ የምገባ መርሀ ግብር ከ230 ሚሊየን ብር በላይ በመመደብ ከ1 ሚሊየን በላይ 

ተማሪዎችን ተጠቃሚ ማድረግ ተችሎ ነበር። ለሁለተኛው ዙር የአስቸኳይ ምገባ መርሐ 

ግብር ከ400 ሚሊየን ብር በላይ ተመድቧል። በዚህም ከ1 ነጥብ 5 ሚሊየን በላይ 

ተማሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ የጠበቃል፡፡ 

(ክፍል ሁለት ይቀጥላል) 

 


