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የአየር መዛባትና የጎለበተ የመቋቋም አቅም 

                                                                                               

ኢብሳ ነመራ 06-15-16 

የብሄራዊ ሜትዮሮሎጂ ኤጀንሲ በያዝነው ሳምንት መግቢያ ይፋ ባደረገው መረጃ በክረምቱ 

ዝናብ ከፍተኛ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት ሊያጋጥም እንደሚችል አስታውቋል። በሌላ 

በኩል የብሔራዊ አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን  ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ 

ዜጎችን ወደ ከፍተኛ ቦታዎች በማስፈር ላይ ላይ ነው። ኮሚሽኑ የአፋር፣ የሶማሊያ፣ 

የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች፣ የድሬዳዋ፣ የሐረሪ፣ የአማራና የአዋሽ ተፋሰስ አካባቢዎች 

የጎርፍ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች መሆናቸውን አመልክቷል።  

ቀደም ሲል በእነዚህ አካባቢዎች የሚያጋጥም ጎርፍና ተያያዥ ችግር 408 ሺህ ዜጎችን 

ተጎጂ እንደሚያደርግ፣ 189 ሺህ የሚሆኑትን ደግሞ ከመኖሪያ ቀዬአቸው ሊያፈናቅል 

እንደሚችል ኮሚሽኑ ተንብዮ እንደነበርም ይታወሳል። ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት ተጎጂ 

ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች ቁጥር በ80 ሺህ ጨምሮ ከ486 ሺህ በላይ ዜጎችን ለጉዳት ሊዳርግ 

እንደሚችል ኮምሽኑ ገልጿል። ለተፈናቃይ ዜጎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን 

ለሟሟላት ከ220 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልግም አመልክቷል። ከዚሁ፣ ጎርፉ 

ከሚያስከትለው ተፅእኖ ጋር ተያይዞ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴርም በበኩሉ ጎርፍ 

በኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድቦች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ክትትል እያደረገ  መሆኑን 

አስታውቋል። 

ከሰኔ 2008 እስከ መስከረም 2009 ዓ.ም በሚዘልቀው የክረምት ወቅት የአገሪቱ ሰሜናዊ፣ 

ሰሜን ምዕራብና ሰሜን ምሥራቅ አካባቢዎች በአብዛኛው ከመደበኛ በላይ ዝናብ 

እንደሚዘንብና ይህም የጎርፍ አደጋ እንደሚያስከትል፣ ብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ሥራ 

አመራር ኮሚሽን ይፋ አድርጓል። በክረምት ወቅት የሚኖረውን የአየር ሁኔታ አዝማሚያ 

አስመልክቶ ብሔራዊ የሜቲዎሮሎጂ ኤጀንሲ ያጠናቀረውን መረጃ መሠረት በማድረግ፣ 

ኮሚሽኑ ሊከሰት የሚችለውን የጎርፍ አደጋ ሥጋት ለመቋቋም ያስችላል ያለውን ቅድሚያ 

ማስጠንቀቂያም አሳውቋል። 
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እነዚህም በመጪው ክረምት የሚኖረው የጎርፍ ክስተት ሥጋት በበልጉ ወቅት ከነበረው 

የጎርፍ አደጋ ክስተት ጋር ተዳምሮ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመከላከልና ለመቀነስ፣ 

በጎርፍ አደጋ ሥጋት ውስጥ ለሚገኙ የኅብረተሰብ ክፍሎች በሚመለከታቸው አካላት 

የቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ መስጠት፣ ከባድ ዝናብ የማግኘት ዕድል ባላቸው ደጋማ 

አካባቢዎችና ከእነዚህ አካባቢ ሊመጣ በሚችል ጎርፍ ተጠቂ በሆኑ አካባቢዎች መሃከል 

የመረጃ ልውውጥን ማጠናከር፣ በፌዴራልና በክልል የተቋቋሙ የጎርፍ መከላከል ግብረ 

ኃይሎችን ሥራ አጠናክሮ ማስቀጠል፣ የጎርፍ መከላከያዎችን ማጠናከር፣ ኅብረተሰቡን 

በተሻሉ ቦታዎች ለማስጠለል የሚያስችል ዕቅድ ማዘጋጀት፣ በጎርፍ አደጋው የሚከሰቱ 

የእንስሳት በሽታዎች ጉዳት እንዳያደርሱ መከታተልና በሽታው መኖሩ እንደታወቀ 

ለቀጣይ ዕርምጃ ሳይዘገይ ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት ማድረግ የሚሉት ናቸው፡፡ 

የብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ ግንቦት 11፣ 2008 

ዓ.ም ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ሪፖርት የበልግ ዝናብ እየተጠናከረ 

ከመጣበት ከመጋቢት ወር 2008 ዓ.ም የመጨረሻ ሳምንት አንስቶ ጎርፍ በ134 ሰዎች ላይ 

የሞት አደጋ ማስከተሉን አስታውቀዋል፡፡ በተጨማሪም በ33 ሺህ 446 የቤት እንስሳት፣ 

በ48 ሺህ 448 ሔክታር ላይ በነበረ የሰብል ምርት፣ በ3 ሺህ 373 የመኖሪያ ቤቶች ላይም 

ጉዳት ማድረሱ ተገልጿል፡፡ 195 ሺህ 987 ሰዎች በጎርፍ አደጋው ምክንያት 

መፈናቀላቸውንም ሪፖርቱ አመልክቷል፡፡     

በሌላ በኩል የክረምቱ ዝናብ በሰብል ምርት ላይ ሊያሳድር የሚችለውን ተፅእኖ መከላከልና 

በአግባቡ መጠቀም እንደሚያስፈልግ ማሳሰቢያ እየተሰጠ ይገኛል። ብሄራዊ ሚቲዮሮሎጂ 

ኤጀንሲ በዚህ ዙሪያ ሰሞኑን ባሰራጨው መረጃ፣ ኤልኒኖ የተባለውን የአየር ንብረት ዝበትን 

ተከትሎ የተከሰተው ላሊና ምክንያት የክረምቱ ዝናብ ሊረዝም ስለሚችል ፈጥነው 

የሚደርሱ ሰብሎችን በመዝራትና በጊዜ በመሰብሰብ ዝናቡን በአግባቡ መጠቀም ይገባል 

ሲል አሳስቧል ። 

ከላይ እንደተገለፀው ከተለመደው በላይ ከባድ ሊሆን እንደሚችል የተተነበየው የክረምት 

ዝናብ በአርሶ አደሩ አካባቢ ሊያስከትል የሚችለውን ጎርፍ የመከላከልና ውሃውን በማቀብ 

ጥቅም ላይ የማዋል በባለሞያ የተደገፈ ተግባር እንደሚከናወን የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት 

ሚኒስቴር ሲያሳውቅ መሰንበቱም ይታወቃል። ቀደም ሲል ተጀምረው የነበሩ በተዳፋት 
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መሬቶች ላይ የሚሰሩ የእርከንና የውሃ ማቀቢያ ስትራክቸሮችን በመስራት የክረምቱ ዝናብ 

ጎርፍ ሆኖ ፈስሶ ጥፋት ከማድረስ ይልቅ ወደመሬት እንዲሰርግ በማድረግ የአፈሩን 

እርጥበት በመጠበቅ ለልማት ሊውል በሚችልበት አኳኋን የመጠቀም ፕሮግራም ከወዲሁ 

ተይዟል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ወትሮም በክረምት ወቅት የሚከናወነውን የችግኝ ተከላ 

አጠናክሮ በማስቀጠል ለዘለቄታው የአፈርን እርጥበትና የጎርፍ አደጋን የመከላከል ስራ 

ይሰራል። ይህ የክረምቱ ዝናም ጉዳት እንዳያስከትል መከላከል ከማስቻሉ ባሻገር ውሃውን 

ለልማት መጠቀም ያስችላል። 

በየትኛውም መልኩ የተፈጥሮ አደጋን ማስቀረት አይቻልም። በሃሀብት የበለፀጉትና 

በቴክኖሎጂ የተራቀቁት ሃገራትም ቢሆኑ ይህን ማድረግ አልተቻላቸውም። በቅርቡ 

በፈረንሳይ፣ በጀርመን፣ በአውስትራሊያ ተከስቶ ለንብረት ውድመት፣ ከመኖሪያ ቀዬ 

ለመፈናቀልና ለህይወት መጥፋት ምክንያት የሆነውን ጎርፍ ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ 

የሚቻል ሲሆን ይህን አደጋ ባለፀጋ የተባሉት ሃገራት እንኳ ማስቀረት አልተቻላቸውም። 

የሁን እንጂ ከተሞቻቸው የጎርፉ ውሃ ጉዳት ሳያስከትል ወደውሃ ማቆሪያ ስፍራ (reservoir) 

የሚወስድ የከተማ የፍሳሽ ስርአት ስላላቸው ጎርፉ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ 

ተከላክለዋል። ጎርፉን ከመከላከል ባሻገር ውሃውን ለዘለቄታው ጥቅም ላይ ማዋል 

በሚያስችላቸው አኳኋን አቁረውታል። ከዚህ በተጨማሪ ጎርፉ ከመኖሪያ ቤታቸው 

ያፈናቀላቸውን ሰዎች አንዳችም መጎሳቆል ሳይደርስባቸው ወደቀድሞ ኑሯቸው እስኪመለሱ 

የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ማቅረብ ችለዋል። 

በአለም ባንክና በሌሎች አለም አቀፍ ተቋማት በተደጋጋሚ እንደተገለፀው፤ በኢትዮጵያ 

ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ የጎርፍ አደጋ የደረሰ ቢሆንም አስቀድሞ አደጋው ሊከሰት 

እንደሚችል በመተንበይ ጉዳቱን የመከላከልና ተጎጂዎችን የመርዳት እንዲሁም ጉዳት 

ሊያስከትል የሚችለውን ሁኔታ ወደጥቅም የመቀየር ዝግጅት ተደርጎ አያውቅም። አሁን 

ግን ይህን ማድረግ የሚቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። 

የባለፈው ዓመት ኤልኒኖ የበልግና የክረምቱን ዝናብ መጠን በመቀነስና ስርጭቱን 

በማዛባት ባስከተለው ድርቅ ከ10 ሚሊየን በላይ ኢትዮጵያውያን ለምግብ እጥረት 

ተጋልጠው የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ እየተደረገላቸው ነው። ድርቁ ያስከተለው የምግብ 

እጥረት ተፅእኖ ወደመደበኛ ሁኔታ በተመለሰው የዘንድሮ በልግ መቀነስ በሚጀምርበት 
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ወቅት ኤልኒኖን ተከትሎ የሚከሰተው ላሊና የተሰኘ የአየር ዝበት ክስተት ነው የጎርፈ 

አደጋ ስጋቱን ያስከተለው። ይሁን እንጂ አደጋውን ለመከላከል የሚያስችል በቂ ዝግጅት 

ተደርጓል፤ ዝግጅቱን ተግባራዊ የማድረጉ ጉዳይ ግን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። 

በሌላ በኩል የዘንድሮ በልግ የተስተካከለ በመሆኑ የበልግ አብቃይ አካባቢዎች በተገቢው 

መንገድ የእርሻ ስራ እንደተከናወነባቸው መረጃዎች ያመለክታሉ። የበልግ የእርሻ ስራ 

እንዳይስተጓጎል አስቀድሞ በመንግስት በኩል በቂ ዝግጅት ተደርጓል። በተለይ በድርቁ 

ምክንያት የዘር እህል ላልነበራቸው አርሶ አደሮች ዘርና ማዳበሪያ እንዲያገኙ የማድረግ 

ስራ ተከናውኗል። እስካሁን ያለው በማሳ ላይ የሚታይ ሁኔታ የበልግ ምርት ጥሩ እንደሆነ 

ያመለክታል። ሆኖም የበልግ የምርት መጠን ምን ያህል እንደሚሆን በትክክል ለማወቅ 

ጥናት እየተካሄደ ይገኛል። የብሔራዊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሰሞኑን 

እንዳስታወቀው ከግንቦት 28 ቀን 2ዐዐ8 ዓ.ም ጀምሮ ለ15 ቀናት በበልግ አብቃይና 

አርብቶ አደር አካባቢዎች ላይ የምግብ ዋስትና ጥናት እየተካሄደ ይገኛል። ይሄው ጥናት 

በአርብቶ አደር አካባቢዎች ለ21 ቀናት እንደሚካሄድ ታውቋል። የጥናቱ አላማ በሀገሪቱ 

የበልግ ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ ሰብል አብቃይና አርብቶ አደር አካባቢዎች የበልግ ሰብል 

የሚገኝበትን ደረጃና የእንስሳት ሀብት ልማት የምርት ሁኔታን መሰረት በማድረግ 

በህብረተሰቡ የምግብ ዋስትና እንደሁም የኑሮ ሁኔታ ላይ ያሳደረውን ተፅዕኖ መገምገም 

ነው፡፡ 

በዚህም ከኤልኒኖ አሉታዊ ተፅዕኖ ጋር ተያይዘው በተከሰቱና በሌሎችም አደጋዎች 

ምክንያት በየወረዳዎቹ የዕለት እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች 

የመለየትና ለቀጣይ ወቅት የዘርና ሌሎች እርዳታዎች የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ቁጥር 

በመገመትና እርዳታው ለምን ያህል ጊዜ መሰጠት እንደሚገባው የውሳኔ ሀሳብ የማቅረብ 

ተግባራት ይከናወናሉ። 

በግብርና፣ ጤናና ትምህርት ዘርፎች የሚያስፈልጉ የሰብል ዘር፣ የእንስሳት መኖ፣ የሰውና 

እንስሳት ጤና አገልጋዮችና ውሃን ያካተቱ የአስቸኳይ ጊዜና ፈጣን የመልሶ ማቋቋም 

ድጋፎችን በአይነትና በመጠን የመለየት እና ድጋፉ የሚሰጥበትን የጊዜ ገደብ የማመላከት 

ስራዎችም ይሰራሉ። በማሳ ላይ ከሚደረግ ግምገማ በተጨማሪ ከአርሶ አደሩና ከአርብቶ 
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አደሩ ማህበረሰብ ጋር እንደሁም ከየአካባቢው ሴክተር ቢሮዎች፣ የስራ ሃላፊዎችና 

ባለሙያዎች ጋር በሚደረግ ውይይት መረጃዎች ይሰበሰባሉ። 

እንግዲህ ከዚህ የበልግ ምርት ግምገማ በኋላ አምና በበልግ ወቅት ባለመመረቱ ለምግብ 

እጥረት ተጋልጠው የአስቸኳይ ግዜ የምግብ እርዳታ በማግኘት ላይ ከሚገኙ ዜጎች መሃከል 

ምን ያህሉ በበልግ ምርት በምግብ ራሳቸውን እንደቻሉ ማወቅ ይቻላል። ከጥናቱ 

መጠናቀቅ በፊት ይህን ያህል ብሎ አሃዙን መናገር ባይቻልም፣ በሚሊየን የሚቆጠሩ 

ከተረጂነት ተላቀው በምግብ ራሳቸውን እንደሚችሉ ግን መገመት ይቻላል። ይህ ሁኔታ 

አጠቃላይ የዓመቱን የተረጂዎች ቁጥር ይቀንሰዋል። የበልግ ምርት በተሟላ ሁኔታ 

መሰብሰብ መቻሉ ግን የሃገሪቱን አጠቃላይ የአስቸኳይ ግዜ እርዳታ ፈላጊዎች እንዳይኖሩ 

አያደርግም። አብዛኛው የሃገሪቱ አካባቢ መኸር አብቃይ በመሆኑ በዓምናው ድርቅ የምግብ 

እጥረት ከገጠማቸው መሃከል በርካቶቹ በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ናቸው። በመሆኑም 

በድርቅ ምክንያት ለምግብ እጥረት የተጋለጡና እርዳታ የሚጠብቁ ዜጎች ችግር ሙሉ 

በሙሉ የሚቃለለው የመኸር ምርት ከተሰበሰበ በኋላ ነው። ቀደም ሲል እንደተገለፀው፣ 

የመኸር እርሻ ሳይስተጓጎል እንዲከናወን የጎርፍ ተፅእኖ መከላከልን ጨምሮ የእርሻ ስራ 

ዝግጅት ተደርጓል። የዘንድሮውን የመኸር ምርት ማካካስ በሚያስችል ሁኔታ ምርት 

ለማግኘትም ምርጥ ዘርና ማዳበሪያም እየተሰራጨ ይገኛል። 

በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በግማሽ ክፈለ ዘመን ውስጥ ካጋጠሙት ሁሉ የከፋ የተባለውን 

በኤልኒኖ ምክንያት የተከሰተው የዘንድሮ ድርቅ ያስከተለውን የምግብ እጥረት ተፅእኖ 

የአንድም ሰው ህይወት ሳይጠፋ መቋቋም ችላለች። ኤልኒኖን ተከትሎ በሚከሰተው ላሊና 

ሳቢያ ሊኖር የሚችለውን ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ የሚያስከትለውን ጎርፍም ለመከላከል 

ከዚህ ቀደም ባልተለመደ ሁኔታ ዝግጅት ተደርጓል። ይህ ሊሆን የቻለው መንግስት 

የህዝብን ጉዳይ ጉዳዩ በማድረጉና ባለፉ አስራ አራት አመታት በተመዘገበው ባለሁለት 

አሃዝ ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገት የመንግስት በራሱ አቅም እርዳታ የማቅረብ አቅሙ 

በመፈርጠሙ ነው። 

 

 


