
1 
 

መመመመ 29 መመ 2008 መ.መ 

 

የኢፌዴሪ  መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ፅህፈት ቤት 

ሳምንታዊ የመንግስት የአቋም መግለጫ 

ስ.ቁ +251-115-545661  

ፋክስ +251-115-540473 

  ድርቅ እና ጎርፍን በዘላቂነት ለመከላከል  የአካባቢ ጥበቃ ስራዎቻችን ተጠናክረው 

ይቀጥላሉ! 

 

በታሪክ እጅግ አስከፊ የሚባል ድርቅ በምስራቅ አፍሪካ አገሮች ተከስቷል። በአገራችን ባለፉት 50 ዓመታት  ከታዩት  የድርቅ 

ጊዜያት   ሁሉ  ዘንድሮ የተከሰተው እጅግ የከፋና የገዘፈ ነው። ኤልኒኖ ያስከተለው የከፋ ድርቅ አሁን ደግሞ በአንዳንድ 

የአገራችን አካባቢዎች ድንገተኛ ጎርፍ በማስከተሉ በህይወትና ንብረት ላይ  አደጋ በማድረስ ላይ ነው።   

 

መንግስት ለአለም አቀፉ ማኅበረሰብ የድርቁን ስፋትና ጥልቀት በወቅቱ ቢያሳውቅም የተፈለገውን ያህል እርዳታ ማግኘት  

አልቻለም። በመሆኑም  የተከሰተው ድርቅ ወደ ረሃብ እንዳይቀየርና ዜጎች ላይ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስባቸው መንግስት ካለው  

በጀት በመቀነስ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በመመደብ  አስፈላጊውን ዕርዳታ በማቅረብ ላይ ይገኛል። እንዲህ ያለ በስፋቱም  

ሆነ  በቆይታ ጊዜው   እጅግ የከፋ የተባለ ድርቅን በታዳጊ አገር አቅም መቋቋም መቻል  ትልቅ ስኬት ነው። 

 

አገራችን ባለፉት አስርት ዓመታት ተከታታይ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ማስመዝገብ በመቻሏ እንዲህ ያለ አስከፊ ድርቅን መቋቋም 

የሚያስችል አቅም ማጎልበት ችላለች። ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች ከቀያቸው ሳይፈናቀሉ ተገቢውን 

እርዳታ የሚያገኙበትን አሰራር መንግስት መዘርጋት ችሏል። ዜጎችም ከአካባቢያቸው ባለመፈናቀላቸው ምክንያት ትምህርት 

ቤቶች አልተዘጉም፣ ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችም አልተቋረጡም። መንግስት ለዜጎች አስፈላጊውን እርዳታ ከመስጠት 

በተጨማሪ   መኖና ውሃ ለእንሰሳት ለማቅረብ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል፣ በማድረግ  ላይም ይገኛል።   

ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተቆራረጠ ሁኔታም ቢሆን የበልግ ዝናብ በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች መጣል ጀምሯል። ይህ 

እየጣለ ያለውን ዝናብ በአግባቡ በማሰባሰብ ለግብርና ስራም ሆነ ለእንስሳት ውኃ መጠቀም መቻል ተገቢ ነው።   

በተለይ በልግ አብቃይ በሆኑ የአገራችን አካባቢዎች  ባለፈው የምርት ዘመን ማግኘት ያልቻሉትን  ምርት ማካካስ እንዲችሉ 

ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ያሉ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትና የግብርና ባለሙያዎች  ርብርብ ሊያደርጉ ይገባል።  በዚህ 

በልግ የተሻለ ምርት ማሰባሰብ እንዲቻል አርሶና አርብቶ አደሩ  ከግብርና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር በአግባቡ   

በመከተል  እንዲሁም  የቆየ  የግብርና  ልምዳቸውን   በመጠቀም   ለተሻለ ምርት መትጋት አለባቸዋል።  
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በሌላ በኩል ኢልኒኖ ያስከተለው የአየር መዛባት ከድርቅ ባሻገር ድንገተኛ የጎርፍ አደጋዎችን፣ በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች  

በማስከተል ላይ  ነው። ይህ ድንገተኛ የጎርፍ አደጋ በሰዎች፣ በንብረትና በተፈጥሮ ሃብታችን ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ 

ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል። በመሆኑም ድርቅንም ሆነ የጎርፍ አደጋን በዘላቂነት ለመከላከል በህዝባችን የተጀመሩ የአካባቢ 

ጥበቃና የመስኖ ስራዎችን  አጠናክሮ ከመቀጠል ባሻገር ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ በሆኑ የአገራችን አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች 

ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። 
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