
የወትሮ ችግሮች የዘመቻ ሳይሆን ዘላቂ መፍትሄ ይሻሉ! 

ኢብሳ ነመራ 

በአለፉት ሃምሳ ዓመታት ታሪክ በአስከፊነቱ አቻ የሌለው ድርቅ በ2007 ኢትዮጵያን መትቷታል። የድርቁ ተጽእኖ እስከአሁን ዘልቋል። 

በዚህ ድርቅ ሳቢያ ከ10 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለምግብ እጥረት ተጋልጠው ነበር። የድርቁ ተጽእኖ በአንድ አካባቢ ሳይሆን በሁሉም 
የአገሪቱ አካባቢዎች ነበር የተከሰተው፤ የምስራቅ ኦሮሚያ፣ የአማራ ምስራቃዊ አካባቢዎች፣ የደቡብ የተለያዩ አካባቢዎች፣ የአፋርና 
የኢትዮጵያ ሶማሌ፣ የድሬዳዋ ዙሪያ አካባቢዎች በድርቅ ተፅእኖ ስር ወድቀው እንደነበረ ይታወሳል። ከድርቁ አስከፊነት በተጨማሪ 
ስርጭቱ ሁሉንም የአገሪቱን አካባቢዎች የነካ መሆኑ ለምግብ እጥረት ለተጋለጡ ዜጎች የአስቸኳይ ጊዜ የምግብ እርዳታ የማድረሱን ስራ 
ውስብስብና አስቸጋሪ አድርጎታል።  

ይሁን እንጂ፤ ይህን በአገሪቱ የሃምሳ ዓመት ታሪክ አጋጥሞ የማያውቀውን ድርቅ ወደረሃብነት ተለውጦ የአንድም ሰው ህይወት ሳያጠፋ፣ 

ከመኖሪያ አካባቢ ሳያፈናቅል፣ ትምህርት ሳይቋረጥ ወዘተ. መቋቋም ተችሏል። ይህ አገሪቱ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በተቀዳጀችው 
የኢኮኖሚ እድገትና የመሰረተ ልማት መስፋፋት ምክንያት የተፈጠረ ነው። ይህን አስከፊ የድርቅ ተጽእኖ በመከላከል ረገድ መንግስት 

የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል። ለዚህ ዓላማ መንግስት 8 ቢሊዮን ብር ስራ ላይ አውሏል። 

አሁን የተረጂዎቹ ቁጥር በ2 ሚሊዮን ገደማ ቀንሷል። ይህ የሆነው የበልግ ዝናብ በመስተካከሉ ነው። በ2007 በተከሰተው ድርቅ ለምግብ 
እጥረት የተጋለጡት ተረጂዎች ቁጥር የዘንድሮ የመኸር ምርት ተሰብስቦ ሲያበቃ ማለትም ከያዝነው ዓመት ጥር ወር በኋላ ሙሉ በሙሉ 
ይቃለላል ተብሎ ይጠበቃል። እርግጥ አገሪቱ በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ያረጋገጠችበት ደረጃ ላይ ስላልደረሰች በሴፍቲ ኔት 
ፕሮግራም ድጋፍ የሚደረግላቸው ዜጎች ይኖራሉ። ከዚህ በተጨማሪ ኤልኒኖን ተከትሎ በሚያጋጥመው የላሊና ክስተት በሚፈጠር የአየር 

መዛባት፤ በተለይ በደቡብ ምስራቅ የአገሪቱ አካባቢዎች በያዝነው ዓመት ድርቅ ተከስቷል። በዚህ ድርቅ 2 ሚሊዮን ያህል ዜጎች የአስቸኳይ 
ጊዜ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ተገምታል።  የእንስሳት መኖ እጥረት እንደሚገጥምም ይጠበቃል። ይህ ችግር ግን አስቀድሞ 
የሚታወቅና ዝግጅት የተደረገበት በመሆኑ ተጽእኖውን በቀላሉ መከላከል እንደሚቻል ኮሚሽኑ አስታውቋል። 

ከዚህ በተረፈ የዘንድሮ መኸር ምርት የማሳ ላይ ትንበያ ከፍተኛ ምርት እንደሚገኝ አመልክቷል። በባለፈው ክረምት በመላ አገሪቱ 
የተስተካከለ የዝናብ ስርጭት በመኖሩና ለአርሶ አደሩ የተሻለ የአስተራረስ ስልት ተጠቃሚ እንዲሆን በመደረጉ፤  የግብአት አቅርቦትም 
ከሞላ ጎደል የተሟላ ስለነበረ ነው ጥሩ የማሳ ላይ ምርት መመልከት የተቻለው፤  

ከእርሻና ከተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው፤ በመኸር እርሻ ወቅት በአገሪቱ ለሚገኙ አርሶ አደሮች 9 ነጥብ 

5 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያና ከ275 ሺ ኩንታል በላይ ምርጥ ዘር ቀርቧል። የተለያዩ የግብርና ቴክኖሎጂዎችም ተግባራዊ ተደርገዋል። 

በሰብል ምርት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ተባዮችንና በተለይ የዋግ በሽታን ለመከላከል 264 ሺ 599 ሊትር የፀረ ዋግ ኬሚካል በማሠራጨት 

ጠንካራ የሰብል በሽታ የመከላከል ተግባር ተከናውኗል። ይህ በመሆኑ በአጠቃላይ በሰብል ከተሸፈነው 13 ነጥብ 4 ሚሊዮን ሄክታር  

መሬት 320 ሚሊዮን  ኩንታል የሰብል ምርት ይሰበሰባል ተብሎ ተገምቷል። በ2008 መኸር የተሰበሰበው አጠቃላይ ምርት 263 
ሚሊዮን ኩንታል እንደነበረ ይታወሳል። 

አሁን የመኸር ምርት በመሰብሰብ ላይ ነው። በተለይ በአገሪቱ ቆላማና ወይና ደጋ አካባቢዎች የደረሱ ሰብሎችን የመሰበሰብ ስራ በስፋት 
በመከናወን ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ፤ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችልበት ስጋት ተፈጥሯል። 
የብሄራዊ ሚቲዮሮሎጂ ኤጀንሲ ሰሞኑን ባወጣው ማሳሰቢያ ከቀይ ባህር አካባቢ የተነሳ እርጥበታማ አየር ድንገተኛ ዝናብ ማስከተሉን 
አስታውቋል። የዝናብ ስርጭቱም የስምጥ ሸለቆን ተከትሎ ከሰሜን እስከ ደቡብ ኢትዮጵያ፤ ምስራቃዊ አማራ፤ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፤ 
ማዕከላዊ ኦሮሚያ እስከ ቦረና እንዲሁም፤ አዲስ አበባ፤ አርባ ምንጭ፤ ሃዋሳ፤ ወሎ፤ ደቡባዊ ትግራይ አካባቢዎች የሚሸፍን ነው። ዝናቡ 
በደረሱና ባልተሰበሰቡ ሰብሎች ላይ ጉዳት ስለሚያስከትል አርሶ አደሩ ሰብሎቹን ሰብስቦ ከማስገባት  እንዳይዘናጋ ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። 
እርግጥ ዝናቡ ለከብቶች መኖና ላልደረሱ ሰብሎች፤ እንዲሁም ለመጠጥ ውኃ አቅርቦት አስተዋጽኦ ስለሚኖረው በጎ ጎን ያለው መሆኑንም 
አስታውቋል። 

የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር በበኩሉ፣ የብሄራዊ ሚቲዮሮሎጂን ትንተና ተከትሎ የእርሻና የተፈጥሮ ሃብት ሚኒስቴር በአገሪቱ 
አንዳንድ አካባቢዎች የጣለው ዝናብ ባልተሰበሰቡ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ርብርብ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል። የደረሰ ሰብል 
ባለባቸው አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊትን፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትንና በአርሶ አደሩ ውስጥ ያሉ አደረጃጀቶችን በመጠቀም የሰብል 
መሰብሰቡ ስራ በስፋት እየተካሄደ ነው። በተለይ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ወጣቶች ቤተሰቦቻቸውን በሰብል መሰብሰብ ስራ 
እንዲያግዙ ለአንድ ሳምንት ያህል ትምህርት ቤት እንደሚዘጋ ከክልሉ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። እስካሁን ባለው መረጃ መሠረት 

በመላ አገሪቱ 45 በመቶ ያህል ሰብል ተሰብስቧል። በያዝነው ሳምንት የዝናቡ መጠን ቢቀንስም ከ10 ቀናት በኋላ ተመልሶ እንደሚመጣ 
የብሄራዊ ሚትሮሎጂ ኤጀንሲ መረጃ ያመለክታል። በመሆኑም ሰብል በመሰብሰብ ላይ የሚደረገው ርብርብ ቀጣይነት ይኖረዋል። አርሶ 
አደሩ ዘመናዊ የማጨጃና የመውቂያ ማሽነሪዎችን እንዲጠቀምም ማሳሰቢያ ተሰጥቷል።  



በኢትዮጵያ የሰብል ምርት ተሰብሰቦ ጎተራ እስኪገባ ድረስ ባለው ሂደት እስከ 30 በመቶ የሚሆነው ምርት እንደሚባክን መረጃዎች 
ያመለክታሉ። የብክነቱ መንስኤ በማሳ ላይ የሰብል አሰባሰብ፤ አወቃቅና አጓጓዝ ላይ ያለ ችግር ነው። ይህን የሰብል ብክነት መጠን ዘንድሮ 

ይሰበሰባል ብለን ከምንጠብቀው 320 ሚሊዮን ኩንታል ምርት አንጻር ስንመለከተው ከ95 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ነው። ይህ ምርት 
ከጥቂት ዓመታት በፊት በአጠቃላይ በአገሪቱ የሚመረተውን መጠን ያህላል። ይህ ሁኔታ የሰብል አሰባሰብ ጉዳይ በእርሻ ስራ ምርታማነትን 
ለማሳደግ ከተሰጠው ያልተናነሰ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ያመለክታል። በዚህ ረገድ አሁንም ከፍተኛ ክፍተት ይታያል። 

ያም ሆነ ይህ፤ ዘንድሮ የሚጠበቀው 320 ሚሊዮን ኩንታል የሰብል ምርት ተሰብሰቦ ገበያ ሲቀርብ ማየት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ምኞት 
ነው። በተለይ ወቅቱን ባልጠበቀ ዝናብ ምክንያት በሰብል ምርት ላይ ሊያደርስ የሚቸለውን ተጽእኖ ለማስቀረት እየተደረገ ያለው ርብርብ 
የሚበረታታና መደረግ ያለበት ቢሆንም፤ ዘላቂ መፍትሄ ሊበጅለት የሚገባ መሆኑ ግን ለጥያቄ የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም። 

ቀዳሚው መፍትሄ የተሻሻሉ የምርት መሰብሰቢያና መውቂያ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ነው። በተለይ አሁን አሁን የብጥስጣሽ እርሻን 
ችግር በማቃለል ምርታማነትን ያሳድጋል በሚል ከአርሶ አደሩ ጋር እየተዋወቀ የሚገኘው በኩታ ገጠም ማሳዎች ላይ ተመሳሳይ ምርት 
የማምረት አሰራር ለሜካናይዝድ ግብርና፤ በትራክተር ለማረስና በኮምባይነር አጭዶ ለመውቃት አመቺ ነው። በመሆኑም በዚህ 
አገልግሎት አቅርቦት ላይ ሊሰማሩ የሚችሉ ባለሃብቶችን ማበረታታት አስፈላጊ ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሃብት ያፈሩ አርሶ አደሮች 
በኮምባይነር አጨዳ አገልግሎት ስራ ላይ እንዲሰማሩ ማንቃትና ማበረታታት የሚቻልበት ሁኔታ ሊታሰብበት ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ 
ስራ አጥ ወጣቶችን በማደራጀት በተለይ በማሽን ሊዝ የብድር ስርአት በዚህ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ማድረግም እንዲሁ ትኩረት ሊሰጠው 
ይገባል። ሌሎች ባለሃብቶች፤ ዳያስፖራውም በዚህ ዘርፍ ላይ ቢሰማራ አዋጭ ነው። በዚህ ዓመት በብዙ የአገሪቱ የአካባቢዎች የነበረው 
የኮምባይነር ፈላጊ አርሶ አደሮች ቁጥር ለዚህ በቂ አስረጂ ነው። ከጥቅምት ወር አጋማሽ ጀምሮ ደላሎች የኮምባይነር ኪራይ ፍለጋ 

እየተራወጡ ይገኛሉ። በቀናት ውስጥ የኮምባይነር አገልግሎት ዋጋ በኩንታል ከ40 በመቶ በላይ መጨመሩንም መረጃዎቸ ያመለክታሉ። 

እርግጥ አሁንም አብዛኛውን የአገሪቱን ግብርና የሚሸፍነው ከአንድ ሄክታር መሬት ያነሰ ብጥስጣሽ እርሻ በኮምባይነር አጭዶ ለመውቃት 
አይመችም፤ ምናልባትም አዋጭ አይደለም። ወጣ ገባ የሆነው አብዛኛው የአገሪቱ የመሬት አቀማመጥም ለሜካናይዝድ እርሻ አመቺ 
አይደለም። ከዚህ በተጨማሪ ጤፍን የመሳሰሉ በአገራችን እጅግ ተፈላጊ የሆኑ፤ በተቀረው ዓለም ግን ያልተለመዱ ምርቶችን አጭዶ 
የሚወቃ ኮምባይነር የለም። 

ለእነዚህ ችግሮች መፍትሄ ይሆን ዘንድ  በሰው ኃይል የሚሰሩ ተመጣጣኝ ቴክኖሎጂዎችንና አነስተኛ ማሺነሪዎችን በአገር ውስጥ 
የመፍጠርና የማምረት ተግባር የግብርና ምርምር ተቋማት የትኩረት አቅጣጫ ሊሆን ይገባል። ግብርናውን ወደተሻለ  ደረጃ በማሸጋጋር 
ወደኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ ለመሸጋጋር የሚያስችል የካፒታል ክምችት መፍጠር የሚቻለው በዚህ ሂደት ነው። በአጠቃላይ በተደጋጋሚ 
የሚያጋጥሙ ችግሮች በአጋጣሚ እንደሚከሰቱ ተደርገው ሳይወሰዱ ዘላቂ መፍትሄ ሊበጅላቸው ይገባል። ሁሌም የሚያጋጥሙ 
የተለመዱና ተደጋጋሚ ችግሮች የዘመቻ ሳይሆን ዘላቂ መፍትሄ ሊበጅላቸው ይገባል።   


