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ስሜነህ  

05-21-16 

በገጠር ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ሰነድ ላይ በግልፅ እንደሰፈረው የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራን ውጤታማ ማድረግ ዋነኛ 

የምርትና ምርታማነት ማሳደጊያ ስልት ነው። ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የሀገሪቷንና የዜጎችን ገቢ ለማሳደግ የሚሰራው ስራ 

ውጤት  የሚያስገኘውም  ለተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ልዩ ትኩረት  ሲሰጥ ብቻ ነው።   

የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ባለራዕዩ መሪ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በዓለም አቀፍ ደረጃ የያዙት 

አቅጣጫ የአህጉሩንና የሀገራችንን ህዝቦች ፍላጎት በተጨባጭ በማንፀባረቅ ክብካቤውን ለልማታችን ስንል የምናከናውነው 

መሆኑን አሳይቷል። ይሁንና ይህ ሁሉ ጥረት በአንድ ጊዜ ውጤት የተገኘበትና አልጋ በአልጋ ሲጓዝ የከረመ አይደለም። 

በህብረተሰቡ ውስጥ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት በርካታ ጥረቶችን ይጠይቃል። ይሄው ከሰሞኑ ጎርፍ ጭውት የሚልብን እና 

የሰለጠነብን ስለ አየር ንብረት ለውጥ አይናችን አልገለጥ ብሎም አይደል;፡፡    

በእርግጥ ህብረተሰቡ በየአካባቢው የተጎዱ መሬቶችና ሊለሙ የሚችሉ ተፋሰሶችን ለይቶ በተከታታይ ሶስት ዓመታት የቀደመ 

ገፅታቸውን ለማላበስ ያደረገው ጥረት በበረሃማነት ወይም ደረቅ በሆነ አካባቢነታቸው ይታወቁ የነበሩ ስፍራዎችን ጭምር የውሃ 

ማፍለቂያ ምንጭ እስከመሆን እንዲደርሱ ማድረጉ አይተባበልም። ለዚህ ደግሞ የአለማያን ሃይቅ በአስረጂነት ልብ ይላል። 

ከተፈጥሮ ሀብት ልማት ክብካቤ ጋር በተያያዘው ስራ ብቻ ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ኑሮ ይኖሩ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ሳይቀሩ 

የጓሮ አትክልትና ፍራፍሬዎችን በማልማት የምግብ ዋስትናቸውን ማረጋገጥ የቻሉበት ሁኔታ መፈጠሩም በተመሳሳይ።   

 የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጉዳይ ሲነሳ ድርቅ ወይም የበልግ ዝናብ እጥረትና ተረጂነት አብረው መታወሳቸው የማይቀር 

ነው።    

ከምግብ እህል እጥረት ጋር ተያይዞ የሚከሰት ወቅታዊ ችግር በዘላቂነት የሚፈታው በምግብ እህል እርዳታ አለመሆኑ ግልፅ 

ነው። ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች ከተረጂነት ወጥተው ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ፥ ብሎም ወደ ሀብት ፈጣሪነት 

እንዲሸጋገሩ ማስቻል ተገቢ ነው።   

ለድርቅ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን ለማልማት ከሚደረገው ጥረት ባሻገር ለምና እርጥበታማ ወደሆኑ አካባቢዎች ነዋሪዎችን 

የማስፈሩ ተግባር ሰፋሪዎቹ የዕለት ተዕለት ህይወታቸው እንዲቀየር ያደርጋል፤ ጠባቂነትን አስወግደውና ጥሪት ቋጥረው ድርቅን 

የመቋቋም ብቃት እንዲኖራቸው ያስችላል።   

የምግብ ዋስትና ፕሮግራሙን አስተማማኝ ለማድረግ ከሚደረጉ ጥረቶች አንዱ የመጠባበቂያ ምግብ ክምችትን ማጠናከር ነው፤ 

ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ከተረጂነት ይልቅ በራስ አቅም ድርቅን ለመቋቋምና ወቅታዊ የዝናብ እጥረት ተፅዕኖን 

ለመከላከል  መትጋት ነው። የምግብ ዋስትና ችግር ያጋጠማቸው የህብረተሰብ ክፍሎች፥ በተለይም አርሶ አደሮች በፈቃደኝነት 

ለም በሆኑ አካባቢዎች ሰፍረው ህይወታቸው እንዲቀይሩ ድጋፍ ማድረግ ከራሳቸው አልፈው የልማቱ ዋነኛ አንቀሳቃሽና ግንባር 

ቀደም የልማት ሀይል መሆን ያስችላቸዋል።   



ባለፈው ሰሞን በአየር ንብረት ለውጡ የተነሳ ድርቅ፤ በዚህ ሰሞን ደግሞ ጎርፍ ለጉዳት 

እየዳረገን ነው። ለዚህ ደግሞ፣ ጎርፉን ለመከላከልም ሆነ ድርቅን ለማስወገድ የተፈጥሮ 

ሃብት ጥበቃን ሙጥኝ ማለት ግድ እና ግድ ነው። ግና ይህ እና በጎርፍ የሚያጥለቀልቅ 

ዝናብ  በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች አንፃራዊ ጥንካሬያቸውን ይዘው እንደሚቀጥሉ 

ብሄራዊ የሚቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ ገልጿል። ወቅታዊ ዝናቡ ከበልግ አብቃይ የአገሪቱ 

ክፍሎች እየቀነሰ ወደ ደቡብ ምዕራብና ምዕራብ የአገሪቱ ክፍሎች ይስፋፋል። ይህን 

ተከትሎ ቀላልና ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ በአብዛኛው የአገሪቱ አካባቢዎች 

እንደሚኖርና በአንዳንድ ሥፍራዎችም ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊከሰት እንደሚችል በትንበያው 

አመልክቷል። ስለሆነም መጠንቀቅና የተፋሰስ መውረጃ ቱቦዎችን አጸዳድቶ መጠበቅ ግድ 

ይላል። 

በአብዛኛው አካባቢዎች የሚጠበቀው ከቀላል እስከ ከፍተኛ መጠን ያለው ዝናብ የበልግ 

እርሻ ሥራ እንቅስቃሴ እያካሄዱ ባሉ አካባቢዎች ለሰብሉ የውኃ ፍላጎት መሟላት፣ 

ለረጅም ጊዜ ሰብሎች የማሳ ዝግጅትና የዘር እርሻ እንዲሁም ለአርብቶ አደሮችና ከፊል 

አርብቶ አደሮች ለመጠጥ ውኃና ለግጦሽ ለሣር አቅርቦት የጎላ ጠቀሜታ ያለው መሆኑ 

ግን እንዳይዘነጋ። 

ከባድ ዝናብ በሚጠበቅባቸው ቦታዎች አርሶ አደሮችና የሚመለከታቸው አካላት በጋራ 

በመሆን ጎርፉ በሰብሎችና እንሥሳት ላይ ጉዳት እንዳያደርስና ለዘር የተዘጋጀ ማሳ 

እንዳይሸረሽር ተገቢ ጥንቃቄ ማድረግም ያስፈልጋል። ኅብረተሰቡም ጎርፉን በመጥለፍ 

ጥቅም ላይ እንዲያውል ነው ኤጀንሲው ያስገነዘበው። 

የሚጠበቀው የዝናብ መጠን ከበልግ ዝናብ ተጠቃሚ ተፋሰሶች በተጨማሪ በደቡብና ደቡብ 

ምዕራብ አንዳንድ ተፋሰሶች ላይ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ሊዘንብ 

እንደሚችል አስታውቋል። በተጨማሪም አዲስ አበባን ጨምሮ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ 

ቅጽበታዊ ጎርፍ የሚያስከትል ከባድ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል  በተግባር እየታየም ጆሮንና 

ቱቦን ደፍኖ ቁጭ ማለት እንዝህላልነት ነው። 

 ባለፉት አሥር ቀናት   ከጣለው ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በቡቃያ ደረጃና ፍሬ 
በመሙላት ላይ የነበሩ እንዲሁም በአንዳንድ አካባቢዎች ለዘር በተዘጋጀ ማሳ ላይ ጉዳት 
ደርሷል። 



በሚኤሶና በጋምቤላ፤ በስልጤና በአላባ፤ በድርና ሻሸመኔ  አካባቢዎች የዘነበው ከፍተኛ 

መጠን ያለው ዝናብ በሰው፣ በንብረትና በእንስሳት ላይ ጉዳት የማድረሱ ምክንያትም ይህና 

አይናችንን መግለጥ ቱቦዎቻችንን መክፈት ስለተሳነን ነው። 

ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን በቀናት ልዩነት ለሰዓታት ሳያቋርጥ የጣለው ዝናብ 

ባስከተለው ጎርፍ የዘጠኝ ሰዎች ሕይወት አልፏል፡፡ ከሰው ሕይወት በተጨማሪ በርካታ 

የቤት እንስሳት፣ ከ560 ሔክታር በላይ በሆነ ማሳ ላይ የሚገኝ ሰብል መውደሙን 

የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት አረጋግጠዋል፡፡ ይህ ጎርፍ በርካታ መንገዶችን እና 

ድልድዮችን በመስበሩም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መገታቱንም እያየን አይናችንን 

መግለጥ ቱቦዎቻችንን ማጽዳት ተስኖናል፡፡ የጫት ገረባና ደረቅ ቆሻሻዎች በቱቦዎቻችን 

እየሰነቀርን ስለመንገድ መበላሸት እና ስለጎርፍ ዜና ስናወራ የማናፍር ሆነናል። እኛ 

አይናችንን መግለጥ እና ቱቦዎቻችንን መክፈት ስላቃተን በኛ ዳፋ ህጻናትም ዋጋ 

እየከፈሉ ነው። በምሥራቅ ሐረርጌ የጣለው ዝናብ ደግሞ የሁለት ሕፃናትን ሕይወት 

ሲቀጥፍ፣ ከድሬዳዋ ወደ ሐረር የሚወስደውን መንገድ መስበሩ የሚታወስና ሰሞንኛ ነው፡፡ 

በምዕራብ አርሲ የጣለው ከባድ ዝናብ ወደ ወላይታ በሚወስደው መንገድ ላይ 18 ሜትር 

ርዝመትና ሦስት ሜትር ስፋት ያለው የመሬት መሰንጠቅን አስከትሏል፡፡ የኢትዮåያ 

መንገዶች ባለስልጣን ተለዋጭ መንገድ ቢያዘጋጅም ተለዋጭ መንገዱም በጎርፍ 

ተመቷል፡፡ ከሞጆ ወደ ሐዋሳ በሚወስደው መንገድ መቂ አካባቢ የጣለው ከፍተኛ ዝናብም 

መንገዱን ከባድ ደለል በማልበሱ የትራንስፖርት ፍሰቱ ላይ እንከን መፈጠሩ 

ተመልክቷል፡፡ 

ከዚህ ባሻገርም አሰላ ከተማን የመታው ጎርፍ የከተማውን መንገዶች መሰባበሩ ተገልጿል፡፡ 

በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የተከሰተው ከፍተኛ ዝናብ በአፋር፣ በሰሜን ሸዋ (ሸዋ 

ሮቢት) ስልጤ ዞን፣ ጂግጂጋ፣ ድሬዳዋ፣ አርባ ምንጭ፣ ደቡብ ወሎና በሌሎችም የአገሪቱ 

ክፍሎች ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ላይ ይገኛል፡፡ የብሔራዊ ሥጋት አመራር ኮሚሽነር 

አቶ ምትኩ ካሳ ለሪፖርተር ጋዜጣ እንደገለጹት፣ እየጣለ ባለው ከፍተኛ ዝናብ ምክንያት 

እየተከሰተ ያለው ጎርፍ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ  ነው፡፡  ስለሆነም በተለያዩ ሰው ሰራሽ 

ምክንያቶች የተደፈኑ  ቱቦዎቻችንን እንክፈት፤ ለተፈጥሮ ሃብት ጥበቃም ልዩ ትኩረትን| 

እንስጥ፡፡ 



 


