
እሣት እና አበባ 

ተፈሪ መኮንን  

04-24-16 

ክፍል ሁለት 

በክፍል አንድ ጽሑፌ እንደ ገለጽኩት ጉዞዬ፤ እሣቱ እና በአበቦች መሐል ነበር፡፡ ሐገሪቱ በቁጭት ለሥራ በሚያነሳሳ ‹‹ህዳሴ›› 

በሚል መሪ ቃል ጉዞ ጀምራለች፡፡ ህዝቦችዋ ከእንቅልፍ እና ከቅዠት ወጥተው፤ ‹‹ህዳሴ›› የሚል ስሜት ቀስቃሽ መሪ ቃል 

አንግበው ተነስተዋል፡፡ ይህ ቃል፤ መልከ - ብዙ በሆኑ ችግሮች መንፈሱ የተሰበረውን ህዝብ በማንቃት ሐገራዊ ስሜት 

ከመፍጠር ባሻገር፤ ‹‹በአይቻልም›› መንፈስ የተቀፈደደውን ህዝብ ከእስራቱ ፈትቶ፤ ኑሮውን ለመቀየር እንዲነሳሳ ያደረገ መሪ 

ቃል ነው፡፡  

የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጭት እና ህዝባዊ ንቅናቄን ሊለኩስ በሚችል ‹‹ህዳሴ›› የሚል መሪ ቃል የተነደፉ ትላልቅ ፕሮጀክትን 

እያካሄደ ይገኛል፡፡ አሁን የጀመረውን ረጅም ጉዞ ሳያጋምስ፤ ድርቅን ከመሰለ ከባድ ፈተና ጋር ተጋፍጧል፡፡ ሐገራችን አፉን 

በሰፊው ከከፈተ የድርቅ አደጋ ፊት ቆማለች፡፡ በዚህ ጊዜ እንዲህ ያለ ከባድ ችግር መጋፈጣችን ያሳዝናል፡፡   

እንኳን ድርቅ ተከስቶ፤ ወትሮውንም ቢሆን የሐገራችን የልማት ጉዞ፤ ሩቅ አሳቢነትን እና ትጋት የሚጠይቅ ፈታኝ ጉዞ ነው፡፡ 

ባለፉት ጥቂት ባደረገው ጥረት ዘመናትን ካስቆጠረ ጥልቅ የሆነ  መዋቅራዊ ችግር በመውጣት የለውጥ ጭላንጭል ማየት 

ጀምሮ ነበር፡፡ ከዋሻው ጫፍ ብርሃን የተመለከተው የሐገራችን ህዝብ፤ የልማት ግስጋሴውን ይበልጥ ለማጠናከር የዕድገት 

እና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ነድፎ ዕቅዱን ለማሳካት ሲረባረብ ነበር፡፡ ከመጀመሪያው ዙር የዕቅድ አፈፃፀም ልምድ ቀስሞ 

ጠንካራ ጎኑን አጠናክሮ ድክመቱን አርሞ ለሁለተኛ ዙር የዕድገት እና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አዘጋጅቶ ለሥራ ሲነሳ፤ ይህን 

ተስፋ እና መነሳሳት የሚገዳደር ከባድ ብሔራዊ ፈተና ከፊቱ ተጋረጠ፡፡  

የመከራው ክብደት፤ ኃይልን የሚሰልብ፣ ጉልበትን የሚያብረከርክ፣ አንገትንም የሚያስደፋ ነው፡፡ ‹‹ባለፉት 50 ዓመታት 

ታይቶ የማያውቅ የድርቅ ክስተት›› በሚል የሚገለፀው ይህ ፈተና እንደ ወትሮው ቢሆን ሐገር እና ህዝብን ትጥቅ ያስፈታ 

ነበር፡፡ ሐገራዊ ግዝፈት ያለውን የሐገሬን ከባድ ፈተና እና ከዚህ ፈተና ለመውጣት የምታደርገውን የተፋፋመ ትግል በዓይን 

እማኝነት ተመለከትኩ፡፡ ባለፈው የመጋቢት ወር ባደረግኩት ጉዞ፤ ‹‹ሩቅ አስባ ሩቅ ለማደር እየተጋች ያለችው›› ሐገሬ ተስፋ 

እና ፈተና ደምቆ እንዲታይ የሚያደርጉ ሁነቶች፣ ክስተቶች እና ጥረቶች ቀለም ሆነው የሰሩትን ስዕል ለማየት ችያለሁ፡፡ 

ዛሬ በአርሦ አደሩም ሆነ በአርብቶ አደሩ ቀዬ ለተስፋ ምክንያት የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ፡፡ በሁለት ተጎራባች ጎጦች በአንዱ 

እሣት በሌላው አበባ እናያለን፡፡ በሌላ አገላለጽ፤ በእሣት እና በአበባ ሊወከል የሚችል ነባራዊ ሁኔታ እናያለን፡፡ በአንዱ 

ልምላሜ በሌላው ድርቅ እንታዘባለን፡፡ የዚህ ልዩነት ምንጭም የመስኖ ልማት ነው፡፡ የአርሦ አደሩን ህይወት የሚቀይሩ 

የቴክኖሎጂ ፓኬጆችን የሚያስፈጽሙ የግብርና ባለሙያዎች ድርቅ ጭው ያደረገውን የገጠር አካባቢ እየሰነጠቁ ሲከንፉ 

ይታያሉ፡፡ እሣቱን ለማክሰም፤ አበባውን ለማለምለም እየተረባረቡ ነው፡፡  



በሦስት ክልሎች በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ለ15 ቀናት ያደረግነው ጉብኝት የተጀመረው በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን 

ነበር፡፡ በሰሜን ሸዋ ዞን ቀወት ወረዳ የምትገኝ ‹‹የለን ዋጮ›› በተባለች ቀበሌ ጉብኝት አድርገናል፡፡ በ‹‹የለን ዋጮ›› ቀበሌ 

ስድስት ጎጦች አሉ፡፡ ከስድስቱ ጎጦች አራቱ (ቆሬ፣ ሽውሽዋ፣ ወራንትሌ እና አረብ ሊግ) በድርቅ የተጎዱ ናቸው፡፡ 

በተቃራኒው፤ ‹‹የለን›› እና ‹‹ዋጮ›› የተባሉት ሁለት ጎጦች የመስኖ ልማት ቱሩፋት የሆነ ልምላሜ አለ፡፡ በአንድ ቀበሌ እሳት 

እና አበባን እናያለን፡፡  

ይሁንና የተስፋ ባንዲራ የሰቀሉ ጎጦች፤ አልፎ አልፎ የሚታዩ ከመሆናቸው ባሻገር፤ በቁጥርም አነስተኞች ናቸው፡፡ ስለዚህ 

በአሁኑ ሰዓት ተስፋው ብዙ ደምቆ ላይታይ ይችላል፡፡ ሆኖም፤ ይህ መልካም ክንውን እየሰፋ ሲሄድ ሊፈጠር የሚችለውን 

የተሻለ ሁኔታ ከሩቅ በመመልከት ተስፋ መሰነቅ ይቻላል፡፡  

ኢትዮጵያ የህዝቦቿን ኑሮ ለማሻሻል እና ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የሚያስችሉ ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎች ቀርፃ፤ 

የድህነት ተራራን በአስገራሚ ፍጥነት እና ቁርጠኝነት ለመናድ የተነሳች ሐገር ናት፡፡ ሐገሪቱ የህዳሴ ምህዋር ውስጥ ገብታ 

መጓዝ ከጀመረች 14 ዓመታትን አስቆጥራለች፡፡ በራሷ የልማት ፖሊሲ ዛቢያ እየተሸከረከረች፤ ልማታዊ - ዲሞክራሲያዊ 

የኢኮኖሚ ልማት ምህዋርዋን ተከትላ ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ ዕድገት የማስመዝገብ አመርቂ ጉዞ ላይ ነበረች፡፡    

የኤሊኒኖ ክስተት ባስከተለው የአየር መዛባት ችግር በተደጋጋሚ ስትፈተን የቆየችው ሐገራችን፤ አሁንም ከዚህ ቀደም 

ከነበረው የከፋ ተጽዕኖ ካመጣ የኤሊኒኖ ክስተት ጋር ተጋፍጣለች፡፡ ዛሬ የኤልኒኖ ክስተት ዓለም አቀፍ ትኩረት የተሰጠው 

ችግር ሆኗል፡፡ የኤሊኒኖ ክስተት፤ ለዓለም አቀፍ የአየር ንብረት መዛባት መንስዔ በመሆኑ፤ ከወትሮው የተለየ ትኩረት 

አግኝቷል፡፡ የአየር ንብረት ለውጥ እንዲህ እንደ ዛሬው ዓለም አቀፋዊ ደረጃ ትኩረት ባልተሰጠው ጊዜ፤ የኤሊኒኖ ክስተት 

እየመላለሰ ጎብኝቶናል፡፡  

በሐገራችን 1966፣ በ1977፣ በ1983፣ በ1990 እና በ1995 ዓመታት የታየው የኤልኒኖ ክስተት የክረምት ዝናብ ስርጭትን 

ያልተስተካከለ እንዲሆን በማድረግ ለከፋ ችግር ሲዳርገን ነበር፡፡ ለምሣሌ፤ በ1995 ዓ.ም 14 ሚሊየን ህዝብ ተረጂዎች 

እንዲኖሩ አድርጎ ነበር፡፡ በ1966 እና በ1977 ዓ.ም የተከሰተው ድርቅ ወደ ረሃብ ተሸጋግሮ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎችን 

ህይወት ቀጥፎ ነበር፡፡ 

አሁን የተከሰተው ድርቅ ከ1966 እና ከ1977 ዓ.ም ድርቅ የሚበልጥ ሆኖ ሳለ ድርቁ ወደ ረሃብ አልተቀየረም፡፡ ይህ ሊሆን 

የቻለው፤ ቀደም ሲል የተከሰቱ ችግሮችን መነሻ በማድረግ ሐገሪቱ የራሷን ጠንካራ የቅድመ ማስጠንቀቂያ እና ምላሽ ስርዓት 

መዘርጋት በመቻሏ ነው፡፡ ረሃብን የመከላከል አቅሟን ለማሳደግ ጥረት ስታደርግ የቆየችው ሐገራችን የመጠባበቂያ እህል 

ክምችት ፈጥራለች፡፡ የአሁኑ ድርቅ ሲከሰት 451 ሺህ ሜትሪክ ቶን እህል እና በቁጥር ከ900 ሺህ በላይ የሆነ ምግብ ነክ 

ያልሆነ ክምችት መፍጠር ተችሎ ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪ፤ ከኢኮኖሚው ዕድገት ጋር ተያይዞ፤ የሐገሪቱ አደጋን የመከላከል 

እና ምላሽ የመስጠት አቅም እያደገ መጥቷል፡፡  

መንግስት የድርቁን ሁኔታ አስቀድሞ ክትትል አድርጎ በየጊዜው ምላሽ እየሰጠ ችግሩን ባያለዝበው ኖሮ በ1994/95 

እንደታየው ያለ ሁኔታ ሊከሰት ይችል ነበር፡፡ መንግስት ሊረዱ የሚገባቸውን ዜጎች በየጊዜው ይፋ እያደረገ፤ ህዝብን 

ለመደገፍ ጥረት አድርጓል፡፡ ዘንድሮ በተከሰተው ድርቅ ከለጋሾች የተገኘው ዕርዳታ 51 በመቶ ሲሆን፤ 49 በመቶውን 

የሸፈነው መንግስት ነው፡፡ የፌደራል መንግስት ለህዝቡ ዕርዳታ ለማቅረብ በጀት ከፍተኛ መድቧል፡፡ የክልል መንግስታትም 

የፌደራል መንግስቱን ሳይጠብቁ በራሳቸው ተንቀሳቅሰዋል፡፡  



በመጀመሪያ መንግስት ከሐገር ውስጥ 150 ሜትሪክ ቶን በቆሎ ገዝቶ አከፋፍሏል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በመጠባበቂያ እህል 

ክምችት ከተያዘው ስንዴ 150 ሺህ ኩንታል ወጪ በማድረግ ችግሩን ለመከላከል ሞክሯል፡፡ ከዚህም በቀር የክልል 

መንግስታት ግማሽ ቢሊየን ብር የሚደርስ በጀት በመመደብ ችግሩን ለመቋቋም ሞክረዋል፡፡ ይሁንና፤ የበልግ እና የመኸር 

ዝናብ በመዛባቱ ይገኛል ተብሎ የተጠበቀው ምርት ሳይገኝ በመቅረቱ፤ የተረጂዎች ቁጥር ከ2 ነጥብ 9 ሚሊየን (በነሐሴ 

2007 ዓ.ም) ወደ 10 ነጥብ 2 (ታህሳስ 2008) ሚሊየን አድጓል፡፡ አሁን አሁን የለጋሾች የሚገኘው ድጋፍ የተወሰነ መሻሻል 

ቢያሳይም፤ በዕርዳታ አቅርቦቱ አሁንም የአንበሳውን ድርሻ የያዘው የመንግስት አስተዋጽዖ ነው፡፡  

በቅርቡ የፌደራል መንግስት 700 ሚሊየን ብር መድቧል፡፡ በሐገር ውስጥ የሚካሄደው የበቆሎ፣ የማሽላ እና የአልሚ ምግብ 

ግዢ እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በአሁኑ ሰዓት 202 ሜትሪክ ቶን (2 ነጥብ 2 ሚሊየን ኩንታል) እህል ከውጭ ሐገር ለመግዛት 

ወስኖ ተንቀሳቅሷል፡፡ ዋናው ኃላፊነት የእርሱ በመሆኑ፤ የፌደራል መንግስት ለጋሾችን ሳይጠብቅ ተረጂዎችን ለመደገፍ 

ተጣጥሯል፡፡  

የዓለም አቀፍ ስታንዳርድን መሠረት አድርጎ ለተረጂዎች ዕርዳታ እያቀረበ ይገኛል፡፡ በስታንዳርዱ መሠረት፤ አንድ ሰው በቀን 

2 ሺህ 100 ኪሎ ካሎሪ ማግኘት ይኖርበታል፡፡ በድርቅ የተጎዱ ዜጎች በቀን 2ሺህ 100 ኪሎ ካሎሪ እንዲያገኙ ታስቦ፤ 15 

ኪ.ግ እህል፤ 1 ነጥብ 5 ኪሎ ግራም ጥራጥሬ፤ 0 ነጥብ 45 ሊትር ዘይት እንዲያገኙ እየተሰራ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ፤ 

ዕድሜአቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት፤ እንዲሁም ጡት አጥቢ እና ነፍሰ ጡር የሆኑ እናቶች 4 ነጥብ 5 ኪ.ግ 

አልሚ ምግብ እንዲያገኙ ጥረት እየተደረገ ነው፡፡ ይህ የዕርዳታ መጠን አንድ ሰው በቀን 2 ሺህ 100 ኪሎ ካሎሪ ማግኘት 

የሚያስችለው በመሆኑ ድርቁ ወደ ረሃብ አልተሸጋገረም፡፡ እንዲህ ዓይነት ዕርዳታ ባለበት ሁኔታ ድርቅ ወደ ረሃብ ሊቀየር 

አይችልም፡፡  

ድርቅ በየትኛው ቦታ እና ጊዜ ሊከሰት ይችላል፡፡ እንዲያውም የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ እየጨመረ የሚሄድ በመሆኑ 

ወደፊት የአየር ንብረት መዛባት መፈጠሩ አይቀርም፡፡ ስለዚህ ዋናው ትኩረት ለድርቅ የማይበገር ህብረተሰብ የመፍጠር 

ጉዳይ ነው፡፡ ድርቅ ባለበት ሁኔታ ረሃብን መከላከል የሚቻለው ለድርቅ የማይበገር ህብረተሰብ በመፍጠር ነው፡፡ ለድርቅ 

የማይበገር ህብረተሰብ፤ በድርቅ ውስጥ ሆኖ በቂ ምርት በማምረት የሚችል ህብረተሰብ ነው፡፡ በችግር ውስጥ ሆኖ ምርት 

አምርቶ መኖር የሚችል ህብረተሰብ እንዲፈጠር ማድረግ ነው፡፡ በሐገራችን ለድርቅ አይበገሬ ህብረተሰብ የመፍጠር ሥራ 

እንደ ዋና ግብ ተይዟል፡፡ በአንዳንድ አካባቢዎች እንዲህ ያለ ህዝብ መፍጠር ተችሏል፡፡  

መቼም ቢሆን ድርቅ እንዳይከሰት ማድረግ አይቻልም፡፡ እንዲያውም የአየር ንብረት በዓለም ላይ እየተጠናከረ እንደሚሄድ 

ይገመታል፡፡ ይህን ታሰቢ ሲደረግ ወደፊት ድርቅ መከሰቱ የማይቀር ነው፡፡ ስለዚህ የሐገራችን ዋነኛ ትኩረት ለድርቅ 

የማይበገር ህብረተሰብ መፍጠር እንጂ ድርቅ እንዳይከሰት ማድረግ አይደለም፡፡ ሆኖም ለድርቅ የማይበገር ህብረተሰብ 

በመገንባት ረሃብን መከላከል ይቻላል፡፡  

ከጥልቅ የድህነት ጉድጓድ መውጣት የጀመረችው ሐገራችን እንዲህ ዓይነት ፈተና ሲገጥማት ያሳዝናል፡፡ ሆኖም 

ምርታማነትን በማሻሻል፤ እንዲሁም የተፈጥሮ ሐብት እና የአካባቢ ጥበቃ ሥራዎችን አጠናክረን በመቀጠል ድርቅን 

ለመቋቋም የሚችል ህብረተሰብ እንፈጥራለን፡፡  

ለምሣሌ፤ የኢኮኖሚ ዕድገቱ  ዋና ምንጭ የሆነው ግብርና በኤልኒኖ ክስተት ሳቢያ በ2007 ዓ.ም የምርት ዘመን ተስተጓጎለ 

እንጂ፤ በ2006 መጨረሻ 24 ነጥብ 52 ሚሊዮን ቶን ዋና ዋና የምግብ ሰብሎች ለማምረት ታቅዶ 25 ነጥብ 15 (102.56%) 



ማምረት ተችሎ ነበር።  በተፈጥሮ ሐብት እና የአካባቢ ጥበቃ ረገድ፤ በመጀመሪያው የዕድገት እና ትራንስፎርሜሽን የዕቅድ 

ዘመን፤ በ3 ነጥብ 04 ሚሊየን ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ሥራ ለማካሄድ ዕቅድ ተይዞ፤ እስከ 

2006 አጋማሽ 20 ነጥብ 15 ሚሊየን ሄክታር ላይ የአፈር እና ውሃ ጥበቃ ሥራ በማከናወን ከፍተኛ ውጤት ማምጣት 

ተችሏል። ይህን ጥረታችንን አጠናክረን ከቀጠልን፤ የጋራ ፕሮጀክታችን የሆነውን የኢትዮጵያን ህዳሴ የማረጋገጥ ግባችን 

መሳካቱ አይቀርም፡፡ 

  

 

 


