
ግብርናውን እናዘምን፤ የመስኖ ልማት ይጠናከር 

ይነበብ ይግለጡ 12-12-16 

አምና ኤልኒኞ ያስከተለው ድርቅ ወለድ ችግር የተመከተው የውጭ እርዳታ እምብዛም ባልተገኘበት፣ የራስና የራስ  ብቻ 
በሆነው አቅም ነው፡፡ ይህ ደግሞ እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም ሊያኮራ ይገባል፡፡ በቀደሙ ዘመናት በኢትዮጵያ ውስጥ ድርቅ 
ሲከሰት እንደ ዛሬው በራስ አቅም ለመመከትና ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት ከአቅም ማነስ የተነሳ ወዲያውኑ የውጭ እርዳታ 
በአስቸኳይ እንዲደርስ ነበር ጥረትና ትግል ሲደረግ የነበረው፡፡ ዛሬ የችግሩ ግዝፈት በአለም ደረጃ የተከሰተና ከባድ መሆኑ 
ይታወቃል፡፡ መረጃው ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲደርስ ተደርጎ እያለም አፋጣኝ ምላሽ ባለመሰጠቱ በተለያዩ የሀገሪቱ 
አካባቢዎች የተከሰተውን ድርቅ ለመመከት እንዲቻል መንግስት ከብሄራዊ የእህል መጠባበቂያ ክምችቱ በማውጣት ዜጎችን 
ከችግሩ ለመታደግ ባደረገው ታላቅ ርብርብ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ ችሎአል፡፡ ይህም በአለም አቀፉ ህብረተሰብ ዘንድ 
አድናቆት እንዲቸረው አድርጎአል፡፡ 

ጉዳዩ የራሳችን በመሆኑ ከትላንቱ የድርቅና በሀገር ደረጃ ተከስቶ ከነበረ የከበደ ችግር በመነሳት ለዛሬውም ሆነ በቀጣዩ ግዜያት 
ድርቅ ቢከሰት እንዴት በፈጣን ሁኔታ መመከትና ከችግሩ ፈጥነን መውጣት እንዳለብን በብሄራዊ ደረጃ ማቀድና መዘጋጀት 
በአደጋ ግዜ (ድርቅና ረሀብን፤ የውሀሙላትን፤ ድንገተኛ የሰደድ እሳት አደጋን፤ የመሬት ናዳና መንሸራተትን፤ የጎርፍ አደጋን፤ 
የመሬት መንቀጥቀጥን . . . ወዘተ) ለመከላከል ዝግጅት ማድረግን ከወዲሁ ይጠይቃል፡፡ 

በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ አደጋ ወቅት ለዜጎች ፈጥኖ ለመድረስ የሚያስችሉ የተለያዩ ተቋማትን መገንባት፣ ማደራጀት፣ 
ትምህርና ስልጠና እንዲያገኙ በማንኛውም ግዜ ዝግጁ ሁነው እንዲጠብቁ ማድረግ የማንም ሳይሆን የእኛና የእኛ ሀላፊነት ብቻ 
ይሆናል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ የአደጋ ተጋላጭነቱን መጠን ይቀንሳል፡፡ የሚደርሰውን የሰውና  የእንሰሳ የንብረት መውደምን 
አቅም በፈቀደ በመረባረብ ለመቀነስ ያስችለናል፡፡ 

የሰው ልጅ እውቀት እስከአሁን ባለው ቴክኒዮሎጂ የእናት ተፈጥሮን ምስጢር ገና በማጥናትና በመመራመር ላይ  ሲሆን ሙሉ 
በሙሉ የተቆጣጠረበት ደረጃ ላይ አልደረሰም፡፡ በመሆኑም፣ የተፈጥሮ ክስተቶች መቼና እንዴት እንደሚመጡ በትክክል 
ለመገመትም ሆነ እርግጠኛውን ለመተንበይ  ብዙውን ጊዜ አስቸጋሪ ነው፡፡  

የተፈጥሮን አደጋ ለመከላከል የሰው ልጅ በምርምር ያገኘውና ያዳበረው እውቀቶች ውስጥ, የእለቱ የአየር ትንበያ ሁኔታ ምን 
እንደሚመስል ከሳተላይት በሚያገኘው መረጃ መሰረት በትክክል በመገናኛ ብዙሀን ይገልጻል፡፡ ቀኑ ደመናማ፣ ጭጋጋማ፣ 
ከፍተኛ ዝናብ፣ ጉም፣ ደረቅ፣ ነፋሻማ የአየር ሁኔታ መኖር አለመኖሩን ያስረዳል፡፡ ይህም በተለያዩ ሀገራት ለሚኖሩ ህዝቦች 
ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡፡ የቀጣዩን ቀን ስራ እንቅስቃሴ ይወስናል፡፡ በተለይ በግብርና ላይ ተሰማርተው ለሚገኙ ገበሬዎች 
የአየር ትንበያው ያለው ጠቀሜታ የጎላ ነው፡፡ የደረሰ ሰብል እንዳይበላሽ ፈጥነው መሰብሰብ እንዳለባቸው ያስረዳል፡፡ በተለይ 
ወቅቱን ያልጠበቀ ከፍተኛ ዝናብ በረዶ ቀላቅሎ ከመጣ ስንት የተደከመበትን እርሻና የደረሰ ሰብል ሙሉ በሙሉ 
እንደሚያወድመው ስለሚታወቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ ለማድረግ የአየር መረጃ ትንበያው ጠቄሜታ አለው፡፡ በመረጃው መሰረት 
እኛም ማድረግ የሚገባንን ስለሚገልጽ የደረሱ ሰብሎችን ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች አስተባብሮ በማሳተፍ ፈጥነን 
ለመሰብሰብ ይረዳናል፡፡ 

ተማሪው፣ ሰራተኛውም ሆነ የሰራዊቱ አባላት እንዲሁም ሌሎች ፕሮግራም ወጥቶላቸው በሀገሪቱ ሁሉም ክልሎች የዘመቻ ስራ 
በመስራት የደረሱ ምርቶች መሰብሰብ አለባቸው፡፡ ይሄንን የማስተባበሩ ስራ ከላይ እስከታች የሚገኘውን አመራር 
ይመለከታል፡፡ የክልል፣ የዞን፣ የወረዳ፣ የቀበሌም ሆነ የሌላው ዘርፍ አመራሮች፤ የወጣት፣ የሴቶች፣ የገበሬ ማህበራት፣ የቀበሌ 
ነዋሪዎችን ሁሉ የሚመለከት ነው፡፡ ይሄንን ፈጥነን ማድረግ ካልቻልን ግዜውን ያልጠበቀ ዝናብ ቢከሰትና ስንትነሰ ስንት 
የተለፋበትን ሰብል ቢያወድመው ተመልሰን ወደ ድርቅና ረሀብ ውስጥ መግባትና ለከፍተኛ ችግር መጋለጥ ይመጣል፡፡ 
በመሆኑም፣ ይህ እንዳይሆን የፍጥነት እርምጃ መወሰድ ያለበት፡፡  

የመሬት መንቀጥቀጥን የመሳሰሉ አደጋዎች በሬክተር ስኬል ስንት ደረጃ ላይ እንዳለና የአደጋውን መጠን የሚገልጽ ቴክኒዮሎጂ 
የሰው ልጅ ሰርቶ እየተጠቀመበት ነው፡፡ ይህም ሁኖ ከዛሬ ጥቂት አመታት በፊት ከውቅያኖስ ውስጥ የተነሳ ርእደ መሬት 
ከፍተኛ ማእበልና የውሀ መጥለቅለቅ አስከትሎ የጃፓንን ከተሞች ፎቆችና ድልድዮችን እያፈራረሰ መኪኖችን እያጥለቀለቀ 
ሲወስዳቸው ጃፓን በደረሰችበት የቴክኒዮሎጂ ደረጃ ልትመክተውም ሆነ ልትቋቋመው አልቻለችም፡፡ አለምም በአይኑ እያያት 
በርካታ የሰው ህይወት ጠፋ፤ ንብረት ወደመ፤ የኑክሌር ጣቢያዎችን እስከ ማበላሸትም ደረሰ፡፡ 



አሜሪካ በተደጋጋሚ በማእበል፣ በውሀ ሙላት፣ በአደገኛ ንፋስ እንዲሁም የሰደድ እሳት፣ የመሬት ናዳም ጭምር ትመታለች፡፡ 
ቻይናም ከመሬት ናዳና ከውሀ መጥለቅለቅ ተርፋ አታውቅም፡፡ የሎው ሪቨር (የቻይና ታላቁ ወንዝ) በተደጋጋሚ እየሞላ አደጋ 
የሚፈጥርበት ሁኔታም አለ፡፡ ህንድም ተመሳሳይ ችግሮች ያጋጥሙአታል፡፡ ይሄንን የተፈጥሮ ድንገተኛ ክስተት አይደለም በእኛ 
የኢኮኖሚ ደረጃ በአለማችን በኢኮኖሚ፣ በሳይንስና ቴክኒዮሎጂ አደጉ፣ መጠቁ የተባሉት ሀገራትም ሊመክቱት አልቻሉም፡፡ 
ለመግለጽ እንደተሞከረው የሰው ልጅ ዛሬ በደረሰበት የሳይንስ ምርምር ደረጃ የእናት ተፈጥሮን ሁለንተናዊ ምስጢር ፈልፍሎ 
ለማወቅ አልቻለም፡፡ እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም መተኮር ያለበት ማንኛውም አይነት የተፈጥሮ አደጋ ቢከሰት ልናስቀረው 
ስለማንችል እንዴት ባለን አቅም ልንመክተው፣ ጉዳቱን ልንቀንሰው እንችላለን ብሎ ማሰቡ፣ ማቀዱና ተዘጋጅቶ መጠበቁ ብቻ 
ነው አዋጪ የሚሆነው፡፡ 

እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ግዜያት በከፍተኛ ድርቅና ረሀብ ስትመታ ኖራለች፡፡ አምና የተከሰተውን የኤልኒኞ 
ድርቅ የውጭ መገናኛ ብዙሀን በኢትዮጵያ ከ50 አመታት በፊት ከተከሰተው ድርቅ ሁሉ የከፋውና አደገኛው ነው ሲሉ ዘግበው 
ነበር፡፡ ይሁን እንጂ፣ ሀገሪቱ በኢኮኖሚ እድገት ውስጥ ያለች በመሆንዋ የተከሰተውን ድርቅ በራስ አቅም በመመከት የዜጎችና 
የእንሰሳት ህይወት እንዳይጠፋ ያደረገችው ታላቅ ርብርብ በለጋሽ ሀገራትና መንግስታት አድናቆት የተቸረው ሁኖአል፡፡ 

ለአደጋ  ፈጥኖ ለመድረስ እንዲቻል የተቋቋሙት የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ሰጪ መንግስታዊ ድርጅቶች በየክልሉ ያለው አሰራር 
እስከቀበሌ ገበሬ ማህበር ድረስ የሚወርድ በመሆኑ ችግሩ በተከሰተባቸው አካባቢዎች መዋቅሩን በመጠቀም ፈጥኖ በመድረስ 
የዜጎችን ህይወት በፈጣን ሁኔታ መታደግ የአስቸኳይ ግዜ የእርዳታ እህልና ውሀ፣ መድሀኒት ማድረስ ተችሎአል፡፡ የህክምና 
ባለሙያዎች በሽታን በመከላከል የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ በመስጠት ስራ ተሰማርተው ሀላፊነታቸውን ተወጥተዋል፡፡ 
አሁንም ከችግሩ ሙሉ በሙሉ ወጥተናል ማለት ግን አይደለም፡፡ ከፊሉ የሀገራችን አከባቢ የጠገበ ዝናብ ሲያገኝ ወቅቱን ጠብቆ 
ሰብል በመዝራቱ እጅግ ከፍተኛ ምርት ያገኘበት ሁኔታ ተፈጥሮአል፡፡ አሁንም ፈጥኖ አዝመራውን በዘመቻ መልክ መሰብሰብ 
አለበት፡፡ የወቅቱ የአየር ሁኔታ በፍጥነት ተለዋዋጭ ስለሆነ የሚፈጠረው ሁኔታ አይታወቅም፡፡  

በአሁኑ ሰአት በድርቅ በተጎዱት አካባቢዎች መጠነኛ ዝናብ በመዝነቡ ለሰውና ለእንሰሳት ለሰብልም የሚሆን ውሀ ተገኝቶአል፤ 
የመሬት እርጥበትም እንዲኖር አድርጎአል፡፡ ይህን እንበል እንጂ ገና በቂ ዝናብ ያላገኙ አካባቢዎች አሉ፡፡ ይህ የሚያሳየን የድርቁ 
ችግር ከሞላ ጎደል አለ ማለት ነው፡፡ አበረታቹ ነገር ሰብል ሞልቶ ከተትረፈረፈበት የሀገራችን አካባቢ በመግዛት ወደተጎዱት 
አካባቢዎች ማዘዋወር መቻሉና እየደረገም መሆኑ ነው፡፡ 

ከዚህ ጎን ለጎን ዘመናዊ  የግብርና ትምህርትን በስፋት ወደአርሶ አደሩ  ማስረጽ፤ በዝናብ ብቻ የሚተማመን ጥገኛ ግብርና 
ሳይሆን ውሀ በማቆር ወንዞችን ሀይቆችን በመጥለፍ የመስኖ እርሻን በቋሚነት እንዲጠቀሙ ማስቻል፣ ማስተማር፣ ረሀብንም 
ሆነ ድርቅን ለመከላከል አይነተኛና አዋጪ ብቸኛ መንገድ ነው፡፡ 

       


