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ድንቅና የሚያስመሰግን ተግባር 

ብ. ነጋሽ 07-06-16 

 

በ2007 ዓ/ም የተከሰተው ኤል ኒኖ የተሰኘው የአየር ንብረት መዛባት ኢትዮጵያ ላይ 

ያስከተለው የምግብ እጥረት ተጽአኖ ይፋ ከተደረገ አንድ ዓመት ሞላው። የባለፈው ዓመት 

የኤል ኒኖ ክስተት ያስከተለው የበልግና የክረምት ዝናብ እጥረትንና የስርጭት መዛባትን 

ነበር። 

 

የበልግ ዝናብ እጥረት ያስከተለውና በአገራችን የምግብ እጥረት የደረሰው ሰኔ 2007 ላይ 

ነበር።  በዚህም ሰኔ 2007 ዓ/ም ላይ  2 ነጥብ 9 ሚሊየን ዜጎች ለምግብ እጥረት 

ተጋለጡ። ከበልጉም በተጨማሪ የክረምቱም ዝናብ ስርጭት መዛባትና እጥረት ገጠመው። 

የበልጉ ተጽዕኖ ከክረምቱ ጋር ተዳምሮ  ነሃሴ ላይ ለምግብ እጥረት የተጋለጡት ሰዎች 

ቁጥር ወደ 4 ነጥብ 3 ሚሊየን አሻቀበ። ጥቅምት 2008 መግቢያ ላይ ለምግብ እጥረት 

የተጋለጡ የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ፈላጊዎቹ ቁጥር ወደ 8 ነጥብ 2 ሚሊየን ያደገ ሲሆን 

ከጥር ወር ጀመሮ እስካሁን ያለው የአስቸኳይ ግዜ ርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር 10 ነጥብ 2 

ሚሊየን ነው። 

 

የባለፈው ዓመት ኤል ኒኖ ያስከተለው ድርቅ ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ካገጠሙት ሁሉ 

የከፋ ነበር። ይሁን እንጂ የኢፌዴሪ መንግስት ድርቁ የምግብ ተፅእኖ ማስከተል 

እንደጀመረ ጉዳቱን ይፋ አድርጎ በድርቁ ምክንያት የአንድም ሰው ህይወት መጥፋት 

የለበትም የሚል ግልጽ አቋም ይዞ መንቀሳቀስ መጀመሩ ይታወቃል።  

 

ድርቁ የምግብ እጥረት ማስከተል በጀመረበት ሰኔ 2007 ዓ/ም ላይ የአስቸኳይ ጊዜ የምግብ 

እርዳታ ለማቅረብ የሚውል ለመነሻ በቂ የሆነ የመጠባበቂያ የእህል ክምችት ነበር። 

የምግብ እጥረቱ ማጋጠም በጀመረበት ወቅት 451 ሺህ ሜትሪክ ቶን (4 ሚሊየን 451 ሺህ 

ኩንታል) የመጠባበቂያ የእህል ክምችት ነበር። ከዚህ በተጨማሪ በቁጥር 9 መቶ ሺህ 

የሚሆን ምግብ ነክ ያልሆነ ክምችት እንደነበረ መረጃዎች ያመለከታሉ።  
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እስካሁን ባለው ሁኔታ ድርቁ ያስከተለውን የምግብ እጥረት በመቋቋም ረገድ የኢፌዴሪ 

መንግስት የመሪነቱን ድርሻ ወስዷል። ለዚህም 400 ሚሊዮን ዶላር ወይም ከስምንት 

ቢሊዮን ብር በላይ ገንዘብ ወጪ አድርጎ ድርቁ ላስከተለው ተፅዕኖ ምላሽ ሰጥቷል። 

የፌደራል መንግስት ከክልላዊ መንግስታትና ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር የፈጠረው 

የድርቁን ተፅዕኖ የመመከት አቅሙ ከዚህ ቀደም ከተከሰቱ ተመሳሳይ አጋጣሚዎች አኳያ 

ሲመዘን እጅግ በርትቷል። ለጋሾች ቃል ከገቡት ውስጥ እስካሁን መስጠት የቻሉት 

ገሚሱን ያህል  ብቻ ነው።  

 

ይሁን እንጂ በተለይ ባለፉት 12 ዓመታት የተመዘገበው ዕድገት ቀጣይነት በድርቁ ተፅዕኖ 

ምክንያት ሳይደነቃቀፍ መቀጠል እንዲችል የለጋሾች የውጭ ድጋፍ አስፈላጊ ሆኖ 

ተገኝቷል። ሰኔ 21፣ 2008 ዓ/ም የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ቴዎደሮስ 

አድሃኖም በኒወዮርከ ከተባባሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ምክትል ዋና 

ፀሃፊ ስቴፈን ኦብሪዮን ጋር የለጋሽ ተቋማት ተወካዮች በተገኙበት ተወያይተው ነበር። 

ውይይቱ በውጭ እርዳታ ላይ ያተኮረ ነበር። በዚህ ወቅት ዶ/ር ቴዎድሮስ አድሓኖም 

ድጋፍ ሰጪ አካላት ለድርቁ ቃል ከገቡት እስከ አሁን የተገኘው 54 በመቶ ብቻ መሆኑን 

ገልፀው ቃል የተገባውን እርዳታ በሙሉ መስጠቱ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል። 

በአንዳንድ ቆላማ አካባቢዎች ሊያጋጥም የሚችል የዝናብ እጥረት ተፅእኖ ለመቀነስ የውሀ 

እቀባና ተያያዥ የዘላቂ ልማት ስራዎች ለማከናወን እንዲሁም በቀጣይ ከመጠን በላይ 

በሚጥል ዝናብ ምክንያት ሊኖር የሚችለውን የጎርፍ አደጋ ስጋት ለመቋቋም ድጋፎች 

እንዲጠናከሩ የተባባሩት መንግስታት እገዛ እንዲያደርግም አሳስበዋል። 

 

አሁን የበልግ ምርት መሰብሰቢያ ግዜ ነው። በመሆኑም የባለፈው ዓመት ድርቅ የፈጠረው 

የምግብ እጥረት ተፅአኖ የሚቀንስበት ግዜ ጠርዝ ላይ እንገኛለን። አምና በበልግ ዝናብ 

እጥረት ለምግብ እጥረት የተጋለጡ ዜጎች ዘንድሮ የበልግ ዝናብ በአመዛኙ የተስተካካለ 

ስለነበረና ጥሩ ምርት የሚጠበቅበት በመሆኑ ከአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ ጥገኝነት 

ይላቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ያለውን 10 ነጥበ 2 ሚሊየን የተረጂዎች ቁጥር 

ይቀንሰዋል። የዘንድሮ የመኸር እርሻም በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች በፍጥነት 

እንዲያገግሙ የሚያስችል መሆኑን የእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር ሰሞኑን 

አስታውቋል። አጠቃላይ የአሰቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ አሰጣጡ የመኸር ምርት 
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ከተሰበሰበ በኋላ ሙሉ በሙሉ ይቆማል ተብሎ ይጠበቃል፤ ከጥር 2009 በኋላ። የሴፍቲ 

ኔት እርዳታ ግን ይቀጥላል። የሴፍቲ ኔት እርዳታ በድርቅ ምክንያት የተፈጠረ ሳይሆን 

በቤተሰበ ደረጃ የምግብ ዋስትና ያልተረጋጋጠ በመሆኑ የተፈጠረ  ነው። 

 

በልግ በጥሩ ሁኔታ እንዳለፈ ሁሉ የክረምቱም የዝናብ ስርጭት የተሰተካከለ እንደሚሆን 

የሚቲዮሮሎጂ ትንበያ አመልክቷል። የተስተካከለውን የክረምት ዝናብ በአግባቡ በመጠቀም 

ጥሩ የመኸር ምርት ለማግኘት ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። በመኸር እርሻ 14 ሚሊየን 

ሄክታር መሬት በዘር በመሸፈንና 301 ሚሊየን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ እየተሰራ ነው። 

የዝናብ ስርጭትና የአርሶ አደሩን ፍላጎት መሰረት ያደረጉ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ 

በማቅረብ እቅዱን ለማሳካት እየተሰራ መሆኑን የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር 

አስታውቋል። እንዲሁም በመኸር እርሻው ለኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆኑና ለውጭ ገበያ 

የሚቀርቡ ምርቶች ላይ ትኩረት በማድረግ የምግብ ሰብል ምርታማነትን ለማሳደግ ርብርብ 

እንደሚደረግም  ሚኒስቴሩ አስታውቋል። 

 

የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር በዘንድሮው የመኸር እርሻ ለሶስት ዘርፎች ሊውሉ 

የሚችሉ ስብሎች ላይ ትኩረት ያደረገ መሆኑን ገልጿል። እነዚህም ለኢንደስትሪ ግብዓት 

የሚሆኑ፣ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ እና ለምግብነት የሚውሉ ሰብሎች ናቸው። ለኢንዱስትሪ 

ግብዓት የሚሆኑ ምርቶች ተለይተው በተመረጡ አካባቢዎች በከፍተኛ ደረጃ ምርታማነትን 

እና ጥራትን ከገበያ ጋር ለማስተሳሰር የሚያስችል እቅድ ተነድፎ ወደ ትግበራ ተገብቷል። 

እንዲሁም ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ በተለይም ሰሊጥ እና ጥራጥሬ ሰብሎችን 

እያንዳንዳቸውን በእቅድ በመያዝ የሚመረትባቸውን አካባቢዎች በመምረጥ የተለየ ድጋፍ፣ 

የግብዓት አቅርቦት እና የክትትል ስርዓት ከፌደራል እስከ ቀበሌ በመዘርጋት እየተሰራ 

መሆኑን የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር ሰሞኑን ይፋ አድርጓል። 

በተጨማሪም በሄክታር ሊገኝ የሚችለውን ምርት የማሳደግ ግብ ተቀምጦ እየተሰራ መሆኑን 

ያመለከተው ሚኒስቴሩ፣ ይህም የአርሶ አደሩን ገቢ በመጨመር ተጠቃሚነቱን 

እንደሚያሳድግ፣  በተለይ የኤል ኒኖ የአየር ክስተት በባለፈው ዓመት ምርት ላይ 

የሳደረውን ተፅዕኖ በመቀነስ ረገድ የላቀ ሚና እንደሚኖረው ገልፇል። 
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ይሄው ከእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ እንደሚያመለክተው፣ ከላይ 

የተገለፁ የመኸር የእርሻ ስራ እቅዶችን  ለማሳካት የዝናብ ስርጭትን መሰረት ያደረገ 

የቅድመ ዝግጅት ስራ ተከናወኗል። በዘንድሮው ክረምት የዝናብን ስርጭት በአንዳንድ 

አካባቢዎች ከፍተኛ መጠን ሲኖረው በተወሰኑ ቆላማ አካባቢዎች ደግሞ ዝቅተኛ 

እንደሚሆን ይጠበቃል። የዝናብ ሁኔታው የተስተካከለ የሆነባቸውን፣ ከፍተኛ መጠን ዝናብ 

የሚያገኙ እንዲሁም እርጥበት አጠር የሆኑ አካባቢዎችን መሰረት በማድረግ 

ለባለሙያዎችና አርሶ አደሮች ስልጠና ተሰጥቶ ወደ ተግባር ተገብቷል። ዝናብ 

በሚበዛባቸው አካባቢዎች ውሃን ከማሳ ውስጥ ማጠንፈፍ የሚያስችል፣ ውሃ አጠር በሆኑ 

አካባቢዎች ደግሞ በማሳ ላይ ውሃን ማቆየት የሚያስችል ስልጠና ነው የተሰጠው። 

በተሻሻለ የግብርና ቴክኖሎጂ ስርፀት ረገድ ባለፉት ዓመታት በተግባር የተገኙ 

ተሞክሮዎችን ሁሉም አርሶ አደሮች በጋራ በሚያደረጉት የተቀናጀ እና የተደራጅ የስብል 

ልማት እንቅሰቃሴ ተግባራዊ እያደረጉ የገኛሉ። ለዚህም የየአካባቢውን የአፈር የማዕድን 

ይዘት ጉድለት በመሙላት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ የሚያስችል 650 ሺህ ሜትሪክ 

ቶን አምስት ዓይነት ማዳበሪያ ግዢ ተፈጽሟል። ማዳበሪያው በያዝነው ሳምንት ማለትም 

በሰኔ ወር ማገባደጃ ወደሃገር ውስጥ ይገባል። 

ማዳበሪያውን ከወደብ ወደ አርሶ አደሩ የማቅረብ ሂደቱ ወደብ ላይ በነበረው ከፍተኛ 

መጨናነቅ ሳቢያ የዘገየ ቢሆንም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ችግሮቹ 

ተስተካከክው የማጓጓዙ ስራ ተጀምሯል። ለሰሜኑ የሃገሪቱ አካባቢዎች የሱዳን ወደብን 

በመጠቀም 1 ሚሊየን ኩንታል ወደ ሃገር ውስጥ መግባቱን የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት 

ሚኒስቴር አስታውቋል። የምርጥ ዘር አቅርቦትን በተመለከተም በየክልሎቹ ለአርሶ አደሮቹ 

ከሚቀርበው ምርጥ ዘር በተጨማሪ በፌደራል መንግስት 1 ነጥብ 2 ሚሊየን ኩንታል 

ምርጥ ዘር ተዘጋጅቶ የማከፋፋል ስራ ተጀምራል። 

አርሶ አደሩ በቁጠባና ብድር ተቋማት አማካኝነት ማዳበሪያና ምርጥ ዘር የሚያገኝበት 

ስርዓት መዘርጋቱንና በተለይም በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች ብድር  

በስፋት እንዲቀርብላቸው መደረጉም ታውቋል። ከዚህ በተጨማሪ ቀደም ሲል የወሰዱትና 

መልሰው ያልከፈሉት ብድር ያለባቸው አርሶ አደሮች የመክፈያ ጊዜያቸው 

እንዲራዘምላቸው ተወሰኗል። 
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በጽሁፉ መግቢያ ላይ እንደተመለከተው፣ የበልግ ምርት ተሰብስቦ ከሚያበቃበት ሃምሌ 

በኋላ የአስቸኳይ ግዜ የምግብ ተረጂዎች ቁጥር አሁን ካለበት እንደሚቀንስ፣ መኸር 

ከሚሰበሰብበት ጥር 2009 በኋላ ደግሞ በአምናው ድርቅ ሳቢያ ከሰኔ 2007 ዓ/ም ጀምሮ 

እየተሰጠ ያለው የአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ እንደሚያበቃ ይጠበቃል። ይህ ግን ቀላል 

ተግባር አልነበረም። የመንግስትን ልዩ ትኩረትና ከፌደራል መንግስት እስከቀበሌ ደረጃ  

የተቀናጀና ፋታ የማይሰጥ ስራ ወጤት ነው። 

በተደጋጋሚ እንደተገለፀው፣ የባለፈው ዓመት ድርቅ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ተጽእኖ 

መቋቋም ተችሏል። በሌላ ኤል ኒኖ ወይም ሌላ ሰው ሰራሽ ተጽዕኖ የአየር መዛባት 

ሊያጋጥም የሚችሉ መሆኑ ሳይዘነጋ፣ የአምናው ድርቅና የምግብ እጥረት ተፅእኖው ታሪክ 

ወደሚሆነበት ወቅት ላይ ተቃርበናል። ይሁን እንጂ በተለይ በዚህ ክረምት የጎርፍ አደጋ 

ሊያጋጥም ይችላል የሚል ስጋት አለ። ይህን የአደጋ ስጋትም በተቻለ መጠን በሰው 

ህይወት ላይ አደጋ ሳያስከትል ለመከላከል ከወዲሁ ከፌደራል እስከክልል - ቀበሌዎች 

የተቀናጀ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። 

ከሰኔ ወር መግቢያ ጀመሮ ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው ከተለዩ የሃገሪቱ 

አካባቢዎች ሰዎችን ከጎርፍ አደጋ ነጻ ወደሆኑ ከፍተኛ ቦታዎች የማስፈር ስራ 

ተከናወኗል። የአፋር፣ የሶማሊያ፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች፣ የድሬዳዋ፣ የሐረሪ፣ የአማራና 

በተለይ የአዋሽ ተፋሰስ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋ ስጋት አለባቸው ተብለው ተለይተዋል። 

የጎርፍ አደጋ ተጎጂዎቹ ቁጥር ከ480 ሺህ በላይ ሊሆን እንደሚችልም ተገመቷል። በጎርፍ 

ሳቢያ ከመኖሪያ አካባቢያቸው ሊፈናቀሉ የሚችሉ ዜጎች ቁጥር 190ሺ ገደማ እንደሚሆንም 

ይጠበቃል።  

በጎርፍ ምክንያት ለጉዳት ሊዳረጉ ለሚችሉ ዜጎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን 

ለሟሟላት ከ220 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግ ተገምቷል። የጎርፉን አደጋ 

አስቀደሞ በመተንበይ የተደረገው ዝግጅት አደጋውን ማስቀረት ባይቻል ቢያንስ በእጅጉ 

መቀነስ ያስችላል። ይህም ግን የተቀናጀና ፋታ የማይሰጥ ስራን እንደሚጠይቅ 

አያጠራጥርም። እስካሁን የተከናወነው አደጋን የመከላከልና ቀጣይ አደጋን የመቋቋምና 

የኢኮኖሚውን እድገት ቀጣይነት የማረጋጋጥ እልህ አስጨራሸ ስራ የህዝብን አደራ 

ከተረከበ መንግስት የሚጠበቅ ቢሆንም ድንቅና የሚያስመሰግን መሆኑ ግን የሚካድ 



6 
 

አይደለም፤ በአለም ሰብአዊ ተቋማት ዘንድም “ምሳሌ” ተደርጎ ይወሰድ ዘንድም ግድ ያለው 

ይሄው ስኬቱ ነው። 


