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04-12-16 

በዘንድሮው አመት በኢትዮጵያ የተከሰተው ድርቅ ቀድሞ ከታዩት ድርቆች ሁሉ በአይነቱ 
የተለየና አስከፊ ሲሆን ሀገሪቱ ቀድሞ በገነባቻቸው የአስቸኩዋይ ግዜ እርዳታን እስከ  
አውራጃና ወረዳ ድረስ የማዳረስ ፈጣን አገልግሎት ድርቁን የአቅምዋን ያህል ለመከላከልና 
ለዜጎችዋም ለመድረስ ያደረገችው ጥረት የሚደነቅ መሆኑን የፈረንሳዩ ፍራንስ 24 ድረገጽ 
አስነብቦአል፡፡ 

ኤልኒኞ ከውቅያኖስ ሙቅ ውሀ ተሸክሞ የሚነሳ ሲሆን አንዳንድ የአለማችን ሀገራትን 
በከፍተኛ ጎርፍ ማጥለቅለቅ በብርቱ ሲመታቸው በሌሎች ሀገራት ደግሞ ከፍተኛ ድርቅ 
እንዲከሰት አድርጎአል፡፡ 

በዘንድሮው አመት ኢትዮጵያ በከባድ ድርቅ ከተመቱት የአለማችን ሀገራት አንድዋ ናት፡፡  
በቀድሞው ግዜ ከታዩት ሁሉ እጅግ የከፋው ነው የተባለው በኤልኒኞ መንስኤነት 
የተከሰተው የዘንድሮው ድርቅ በኢትዮጵያ ባለፉት ሀምሳ አመታት ውስጥ ከታዩት ሁሉ 
አደገኛው መሆኑን አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀንና የእርዳታ ኤጀንሲዎች ገልጸዋል፡፡  

የኢትዮጵያ መንግስት ለተከሰተው ድርቅ የሰጠው ምላሽ በከፊል የተሳካ ሲሆን የአለም 
አቀፉ ህብረተሰብ ምላሽ በከፊል ውድቀት የታየበት መሆኑም ተገልጾአል፡፡ቀድሞ ተከስቶ 
የነበረው ድርቅና ረሀብ 1 ሚለዮን ዜጎችን አሳጥቶናል፡፡ 

ከቀደመው ፈተናና ችግር ትምህርት በመውሰድ ሀገሪቱ ድርቅና ረሀብ ቢከሰት 
በአስቸኩዋይ ለመድረስና የእርዳታ እህሎችን ለማሰራጨት የገነባቻቸው መዋቅሮች 
እስከታችኛው አውራጃና ወረዳ ድረስ የተዘረጉ በመሆኑ ፈጥኖ በመድረስ የአሁኑን ድርቅ 
በአላት አቅም ለመመከትና ጥፋቱን ለመቀነስ ተንቀሳቅሳለች፡፡ 

ድርቁ በበረታባቸው አካባቢዎች የውሀ ችግር መከሰቱ ወንዝ ፍለጋ ረዥም መንገድ መሄድ 
ይሄን አድካሚ የውሀ ፍለጋ ጉዞ እንሰሳትና ከብቶች መቓቓም ባለመቻላቸው ብዙ ጉዳት 
መድረሱን ድረገጹ ይገልጻል፡፡አፋርና ምእራብ ትግራይ በሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ 
የሶስት ወራት የክረምት ዝናብ በሚዘንብበት ግዜም በበቂ ሁኔታ የማያገኙ በመሆናቸው 
በአሁኑ ድርቅም አካባቢው የበለጠ መጎዳቱን ድረገጹ አስነብቦአል፡፡ 

ኢትዮጵያን የአፍሪካ የውሀ ማማ የሚያሰኛት በሶስት ወሩ የክረምት ግዜ የሚዘንበው 
የዝናብ ውሀ መሆኑን በተለይ በአርብቶአድርነት የሚተዳደረው የአፋር ህዝብ በተከሰተው 
የድርቅ ችግር መጎዳቱን በገጠሩ አካባቢም የጤና ችግር መከሰቱን የአካባቢው የጎሳ አለቃ 
የሆነው መሀመድ አዶ ማስረዳቱን ፍራንስ ኒውስ 24 ይገልጻል፡፡ 



አንዳንድ ወገኖች ባለፉት ተከታታይ አመታት ኢትዮጵያ የ10 ፐርሰንት የኢኮኖሚ 
እድገት በማሳየትዋ የተነሳ እንዲሁም በተለያዩ ከተሞች ሰማይጠቀስ ፎቆች በመገንባታቸው 
ይህ በመሰረተ ልማትና በግንባታው በሌሎችም መስኮች የተገኘው ትርጉም ያለው ታላቅ 
ስኬት የሚታይ በመሆኑ የተመሰከረለት እድገትም ስላለ የተከሰተውን ድርቅ ለማሳወቅ 
ዘግይታለች ሲሉ ይወቅሳሉ፡፡ 

ይህ ወቀሳ ፍጹም የተሳሳተ አመለካከት ነው፡፡መንግስት የተከሰተው ድርቅ በቀጥታ 
የሚጎዳው ህዝቡን እንደመሆኑ መጠን ህዝቡ ሲጎዳ በምንም መልኩ ቆሞ አይመለከትም፡፡ 
ችግሩንም አይደብቅም፡፡እንዳይሰማም አያደርግም፡፡ሃላፊነቱ የራሱ እንደመሆኑ መጠን 
በፍጥነት ያለውን ሀይልና መዋቅር ተጠቅሞ ከብሄራዊ ተጠባባቂ የእህል ክምችቱ 
በመጠቀም በድርቁ ለተጎዱት አካባቢዎች የማዳረስ ስራ ሰርቶአል፡፡ስኬታማም ነው፡፡ 

የአለም አቀፉ እርዳታ በወቅቱ ባይደርስም ኢትዮጵያ በራስዋ አቅም ለመከላከል 
ያደረገቸው ጥረት ውጤታማ መሆኑን ነው ድረገጹ ያሰመረበት፡፡የትላንትናዋና የዛሬዋ 
ኢትዮጵያ አንድ አይደሉም ዛሬ አቅም ያላት ሀገር ተፈጥራለች፡፡ከቀድሞዎቹ አስከፊ 
ድርቆች በመማር ለአስቸኩዋይ ግዜ የድርቅ እርዳታ የዘረጋቻቸው ሰፊ ቦታዎችን 
የሚሸፍኑ መዋቅሮችዋ ድርቁ በተከሰተባቸው ቦታዎች ሁሉ ተደራሽ ሁነዋል ብሎአል፡፡  

በጎረቤት ሶማሊያ ብቻ 3 ሚሊዮን ህዝብ በድርቁ ምክንያት የዘሩት ሰብል ወድሞ ከፍተኛ 
የምግብ እጥረት አጋጥሞአቸዋል፡፡በድርቁ የተነሳ የሰብል ምርት በአፋርና በትግራይ ከ50 
እስከ 90 ፕርሰንት ወርዶአል፡፡በአንዳንድ ቦታዎች ሙሉ በሙሉ ወድሞአል፡፡ቀንድ 
ከብቶች የዚሁ አስከፊ የተባለው ድርቅ ሰለባ ሁነዋል፡፡ምእራባውያን ለጋሾች በታዳጊ 
ሀገራት ድርቅ ሲከሰት መንግስታቱ በበቂ ሁኔታ አይሰሩም የሚል ተደጋጋሚ ውንጀላ 
እንደሚያሰሙ ይታወቃል፡፡ 

ይህንን ውንጀላና ክሳቸውን በተጨባጭ ውድቅ ያደረገችው የራስዋን አቅም በመጠቀም 
እንዴት ድርቁን መከላከል እንደሚቻል ያሳየቸው ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ናት፡፡ከቀድሞ 
ጀምሮ በተገኘው ልምድ የተዘረጋውንና የተደራጀውን የቅድመ አደጋ መከላከል ዝግጁነት 
መዋቅርዋን እንዲሁም በበርካታ አመታት የተገነባውን የምግብ ዋስትና መረብዋን 
በመጠቀም የተሳካ ስራ መስራትዋን ድረገጹ ገልጾአል፡፡ 

ኢትዮጵያ የነደፈችውና ስራ ላይ ያዋለችው ፕሮግራምዋ ለስራ ተነሳሽነትንና መረዳዳትን 
የሚያጎለብት የሚያግዝ ሲሆን በዚሁ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክት 6 ሚሊዮን ህዝብ ስራ 
ላይ ተሰማርቶ በምግብ እህል ወይንም በገንዘብ ተከፋይ ይሆናል፡፡ብሄራዊ የምግብ  
መጠባበቂያ ክምችትና የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርአትም በመላው ሀገሪቱ በተለይ ድርቅና 
ረሀብ ቀድሞ ተከስቶ በነበረባቸው ቦታዎች ከአውራጃ ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ የተዘረጋ 
በመሆኑ ለተጎጂዎቹ እርዳታውን በአስቸኩዋይ ማድረስ ችላለች፡፡ 

ከቀድሞው በንጽጽር ሲታይ ኢትዮጵያ ዛሬ ባለችበት ደረጃ ድርቁን የመከላከልና 
የመመከት አቅምዋ አድጎአል፡፡ቢሆንም ውስንነቶች አሉ፡፡በእርዳታ ለጋሾች በኩል ያለው 



ቢሮክራሲ ፈጥኖ ለድርቁ ተጎጂዎች ለመድረስና መልስ ለመስጠት ያለመቻል ችግር የታየ 
ሲሆን ይሄም በሶርያና በየመን ሀገራዊ ቀውስና ብጥብጥ የተነሳ የስደተኞች ,ቁጥር 
ከተጠበቀው በላይ ማሻቀቡ አለም አቀፍ ለጋሾችን አጣብቂኝ ውስጥ የከተታቸው መሆኑ 
ይታወቃል፡፡ 

አንዳንድ ለጋሽ ኤጀንሲዎች አሁን በኢትዮጵያ የተከሰተው ድርቅ ሀገሪትዋ በመሰረተ 
ልማት በጤና በትምህርት ያስመዘገበቻቸውን ታላላቅ እርምጃዎች በአንዳንድ ቦታዎች 
ሊፈታተን ይችላል ሲሉ ያስጠነቅቃሉ፡፡ይህን ቸግር ለመቅረፍና ለመወጣት ሀገሪትዋ 
የራስዋን አዋጪ እቅዶች ነድፋ የአሁኑንም ሆነ ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ ተፈጥሮአዊ 
ድርቆችን ለመመከት በሰፊው እየሰራች ትገኛለች፡፡ 

ድርቁ በበረታባቸው አካባቢዎች ቀድሞ የነበሩ የውሀ ባንኮችን ስራ ላይ እንዲውሉ 
በማድረግ የመስኖ ውሀን በመጠቀም ሰውና እንሰሳትን የመታደግ ስራዎች 
ተሰርተዋል፡፡በመሰራትም ላይ ናቸው፡፡መንግስት በራሱ አቅምና ገንዘብ ድርቁን 
ለመመከት የዜጎችና የእንሰሳት ህይወት እንዳይጠፋ ለማድረግ ታላቅ ርብርብ እያደረገ 
ይገኛል፡፡ 

መንግስት ድርቁ የሚከፋና የሚቀጥል ከሆነም ከህዝብ ህይወት በፊት ቅድሚያ የሚሰጠው 
ምንም ነገር ስለሌለ በስራ ላይ ያሉ የግንባታ ፕሮጀክቶችን እስከማጠፍ ድረስ እንደሚሄድ 
በተደጋጋሚ ገልጾአል፡፡በአሁኑ ወቅት ዝናብ በብዙ ቦታዎች ላይ እየዘነበ ሲሆን የደረቁና 
የተሰነጣጠቁ መሬቶች ውሀ ሊጠግቡ ይችላሉ፡፡በገላጣ ስፍራዎች ከፍተኛ የአፈር መሸርሸር 
ሊያጋጥምም ይችላል፡፡በከፍተኛ ውሀ መጥለቅለቅ ሊያጋጥምም ይችላል፡፡ 

በብዙ አካባቢዎች ውሀውን በውሀ ባንኮች ውስጥ ለማስቀረት ሰፋፊና ጥልቅ ጉድጉዋዶችን 
የማዘጋጀት ስራ እንደሚሰራም ይታመናል፡፡የክረምቱ ዝናብ መዝነብ ራሱን ችሎ አሁን 
ለተከሰተው ችግር አፋጣኝ መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም፡፡በሌሎች ሀገሮች እንደታየው 
ዝናቡ ያልተጠበቁ በሽታዎችንም ሊያስከትል ይችላል፡፡የተውሳኮች መፈጠርና መራባት 
በሰውም በእንሰሳትም ላይ አደጋ ያስከትላል፡፡ 

በቅርቡ ጅጅጋ ላይ እንደተከሰተውና የ28 ዜጎችን ህይወት እንደቀጠፈው አይነት ከባድ 
ዝናብ ዘንቦ ግድቡን ደርምሶ በከፍተኛ ሀይል ሲገነፍል ብዙ ውድመትን ያስከትላል፡፡ 
መሰረተ ልማቶችን ቤቶችን ድልድዮችን የኤሌክትሪክ ፖሎችን ግንባታዎችን ወዘተ 
የማፈራረስም አቅም አለው፡፡በርካታ ሰዎችንም ጠራርጎ እንደሚወስድ በሌሎች ሀገራትም 
ጭምር ታይቶአል፡፡ከእናት ተፈጥሮ ጋር መጋፈጥ አይቻልም፡፡ 

የውቅያኖስ ሙላት ገንፍሎ የወጣባት የሰለጠነችው ጃፓንም ሰለባ ከሞን ውጪ ምንም 
ማድረግ መከላከልም አልቻለችም፡፡በአሁኑ ወቅት የዝናቡ መምጣት መልካም ቢሆንም ጎን 
ለጎን መሰራት ያለባቸው የጥንቃቄና የመከላከል ስራዎች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል፡፡ 
የአዋሽ  ወንዝ ሞልቶ በመፍሰሱ ስንት መፈናቀልና ጉዳት በተደጋጋሚ አድርሶ እንደነበር 
አይዘነጋም፡፡ 



ይህ ችግር በተለይ በአሁኑ ወቅት በሌሎች የሀገሪቱ ቦታዎችም ላይ ሊከሰት እንደሚችል 
መገመት ተገቢ ነው፡፡የሰብል ምርቶችን ጠራርጎ በመውሰድ ማሳውን ባዶ ሊያስቀር 
ይችላል፡፡የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት አቅማችንን የበለጠ ማጎልበትና በጠንካራ መሰረት 
ላይ መገንባት ግዴታ ይሆናል፡፡ለምንግዜውም የሚጠቅመን የራሳችንን አቅም በሁሉም 
መስክ አጎልብቶ መገኘቱ እንጅ በውጭ ሀይሎች ላይ ይደርሱልናል የሚል ደካማ ተስፋ 
ማሳደሩ አይበጀንም፡፡ቢደርሱልንም ባይደርሱልንም በራሳችን የመተማመን ጉልበት 
መፍጠር አለብን፡፡ 

ድርቅ ቢከሰት የውሀ መጥለቅለቅ የተሰሩትን ግድቦች ጥሶና ፈንቅሎ ቢወጣና ታላቅ ጥፋት 
በዜጎችና በንብረት ላይ ቢያደርስ ቢያንስ የዜጎችን ህይወት በአስቸኩዋይ ለመታደግ ቦታው 
የትም ሆነ የት ምን ያህል አቅምና ዝግጁነት አለን ብለን ራሳችንን መጠየቅ 
በምናልባታዊነትም ሁልግዜ ዝግጁ ሁኖ መጠበቅ ትኩረት መስጠት ግድ ይላል፡፡ 

ችግሩ ቢከሰት ዜጎችን በምንድነው የምናወጣቸው በጀልባ በአየር ማጉዋጉዋዣ ወይስ በምን 
ብለን በመጠየቅ በቅድመ ዝግጁነት ታሳቢ አድርጎ መዘጋጀትን ይጠይቃል፡፡አሁን 
ሀገራችን ከሌሎች በበለጠ የተደነቀችው በተደጋጋሚ በድርቅና ረሀብ የተመታች ሀገር 
በመሆንዋ በረዥም ግዜ ተሞክሮዋ በቀመረችው ልምድና ብቃት ፈጥኖ የመድረስ 
አቅምዋና የአደረጃጀት ተደራሽነትዋ ያስገኘው ውጤት ነው በሚል ነው፡፡ 

የመሬት መንቀጥቀጥ የመሬት ናዳ ቢከሰት ሌላም ሌላም ተፈጥሮአዊ የአደጋ ክስተቶች 
ቢያጋጥሙን ከዚህ ችግር ሀገርና ህዝብን የመታደግ ፈጣን ስራ የሚሰራ ሰፊና የሰለጠነ 
ሙያተኛ የሰው ሀይል ያለው በዘመናዊ መሳሪያዎች ቁሳቁሶች ተሸከርካሪዎች አምቡላንሶች 
የህክምና ባለሙያዎች ዋናተኞች ጀልባዎች የእሳት አደጋ መከላከያ ወዘተ የጎለበተ ተቓም 
መገንባት ይገባል፡፡ 

ተቓሙ በተለያዩ መኪኖች የእሳት ማጥፊያ መሳሪያዎች ወዘተ ወዘተ በብቁ ሁኔታ 
በብሄራዊ ደረጃ የተደራጀ በሁሉም ክልሎች ቢሮ ያለውና በአቅምና በመሳሪያም ጭምር 
የተሙዋላ እንዲሆን ማድረግ ማደራጀት ማሰልጠን ችግር ሲከሰትም ፈጥኖ በመወርወር 
ለእርዳታ እንዲደርስ ማድረግ መንግስት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 

ድርቁን በመከላከል ረገድ ሀገራችን ያሳየችው የብቃት ችሎታ አኩሪ ቢሆንም ሳንዘናጋ 
የበለጠ አቅምና ጉልበት መፍጠር ግዴታ ይሆናል፡፡የድርቁ ችግር አሁንም በአንዳንድ 
አካባቢዎች የከፋ መሆኑ ይታወቃል፡፡ህዝብም መንግስትም በጋራ ታላቅ ርብርብ ማድረግ 
ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

 


