የአማራ መሌሶ መቋቋምና ሌማት ዴርጅት (አመሌዴ)

የዕሇት ዯራሽና የመሌሶ መቋቋም ፕሮግራም ስራዎች
1977-1988 ዓ.ም

ባህርዲር
ታህሳስ 2001 ዓ.ም

የበርካታ ሰዎች ህይወት ማዲን የቻሇ እንቅስቃሴ
1. መግቢያ
የአማራ መሌሶ መቋቋምና ሌማት ዴርጅት (አመሌዴ) ከተመሠረተ ከ25 ዓመት
በፉት ጀምሮ በአማራ ክሌሌ በዴርቅና በጦርነት የተጎዲው ህዝብ ከችግሩ ሇመሊቀቅ
የሚያዯርገውን ጥረት በገንዘብ፣ በቁሳቁስና በቴክኒክ ሇማገዝ የዕሇት ዯራሽ፣ የመሌሶ
መቋቋምና የሌማት ፕሮጀክቶች በመቅረፅና በመተግበር እየተንቀሳቀሰ ያሇ አገርበቀሌ መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅት ነው፡፡ አመሌዴ በ1976 ዓ.ም ሲመሰረት እስከ
1987 ዓ.ም ይታወቅ የነበረው “የኢትዮጵያ ዕርዲታ ማስተባበሪያ ዴርጅት (ኢዕማዴ)
ወይም በእንግሉዝኛ ‘’Ethiopian Relief Organization (ERO)” በሚሌ ስም ነበር፡
የዚህ ፅሁፌ ዓሊማ አመሌዴ ከጅምሩ እንዳትና ሇምን እንዯተመሠረተና በተሇይ
ሇአጠቃሇይ ዕዴገቱ መነሻ ሆነው ካገሇገለት የዕሇት ዯራሽና የመሌሶ መቋቋም
ስራዎች ዙሪያ ያከናወናቸው ዏበይት ተግባራትና ያስመዘገባቸው ውጤቶች ምን
እንዯነበሩ ጠቅሇሌ አዴረጎ ሇማሳየት ነው፡፡ ይህን ፅሁፌ ሇማዘጋጀት የሚረደ
መረጃዎች በማሰባሰብና በመፃፌ የቡዴን አባሊት ሆነው የተሳተፈት አቶ ዮናስ
ገዲሙ፣ አቶ ዯበበ በየነ፣ አቶ መንገሻ ጃቱ፣ አቶ ዘርፈ ፌቃዳ፣ አቶ አበራ አፌራሳና
አቶ ይሌማ መንግስቴ ናቸው።

2. አመሌዴ (ኢዕማዴ) ሇምንና እንዳት ተመሠረተ?
ወቅቱ በተሇይ በ1976 እና 1977 ዓ.ም በርካታ የሰሜን ኢትዮጵያ አከባቢዎች
በተዯጋጋሚ ዴርቅና ጦርነት

የተጠቁበት ሁኔታ ነበር፡፡ በነዚህ ዓመታት በዴርቅና

በዝናብ እጥረት ምክንያት ምርት የጠፊበትና በተወሰኑ አከባቢዎች ዯግሞ በከፌተኛ
ዯረጃ

የቀነሰበት ሁኔታ ነበር፡፡ እንስሳትም

በሳር እጥረት ምክንያት

በስፊት

አሌቀዋሌ፡፡ በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች በረሀብ ምክንያት ቤት ንብረታቸውን
እየጣለ ሲሰዯደ ነበር፡፡ በተሇይ በስሌጣን ሊይ የነበረውን የዯርግን መንግስት
ሲቃወም

የነበረው

የኢትዮጵያ

ህዝቦች

ዱሞክራሲያዊ

ንቅናቄ

(ኢህዳን)

ስር

ሲተዲዯር የነበረው የሰሜን ወልና ጎንዯር አከባቢ ህዝብ በአስከፉ ረሀብ፣ በሽታና
ስዯት ቢሰቃይም የዯርግ መንግስት አከባቢዎቹ “አማፂያን” የሚንቀሳቀሱባቸውና
የ”አማፂያን”

ዯጋፉዎች

ናቸው

በሚሌና

እርዲታን

እንዯ

“ፖሇቲካ

መሣሪያ”
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መጠቀም ከሚሇው ፖሉሲው በመነሳት ከመንግስትም ይሁን ከአሇም አቀፌ ሇጋሾች
ምንም ዓይነት እርዲታ እንዲያገኙ በመከሌከለ ህዝቡ በከፌተኛ ዯረጃ የተጎዲበት
ሁኔታ ነበር፡፡ ህዝቡ እርዲታ ፌሇጋ ዯርግ ወዯሚቆጣጠራቸው የእርዲታ ጣቢያዎች
በሚሄዴበት ጊዜ ወንበዳዎችን ትዯግፊሊችሁ፣ ያለበትን ካሊሳያችሁ በማሇት ዯርግ
እርዲታ ይከሇክሊቸውና ያንገሊታቸው ነበር፡፡ በነዚህ ሁኔታዎች ምክንያት በርካታ
ህዝብ በየመንዯሩም ሇስዯት በሚጓዝበት በየመንገደም የሚሞትበት ሁኔታ ነበር፡፡
ከዴርቁ

ጋር

በተያያዘም

በወረርሽኝ

በሽታ

ብዙ

ህዝብ

ተጠቅቷሌ

ሇሞትም

ተዲርጓሌ፡፡
በተሇይ በሰሜን ወልና ጎንዯር በዴርቅና በጦርነት ምክንያት አዯጋ ሊይ የወዯቀው
ህዝብ

ችግር

ሇመቅረፌ

ላሊ

የተዘጋጀ

አካሌ

ባሇመኖሩ

በወቅቱ

በችግሩ

የተቀጠቁትን አከባቢዎች ሲያስተዲዴር የነበረው የኢትዮጵያ ህዝቦች ዱሞክራሲያዊ
ንቅናቄ (ኢህዳን) ከአከባቢው ህዝብ ጋር በመነጋገር አንዴ ሰብአዊ ዴርጅት
እንዱመሠረት ሀሳብ በማቅረቡና በፀጥታ ምቹ ሁኔታ በመፌጠሩ በየካቲት 1976
ዓ.ም

በጎ

ፇቃዯኞች

(ኢዕማዴ)”

ወይም

ተሰባስበው
በእንግሉዝኛ

የ”ኢትዮጵያ
“Ethiopian

ዕርዲታ
Relief

ማስተባበሪያ

ዴርጅት

Organization

(ERO)”

ሇማቋቋም በቁ፡፡ ዴርጅቱ እንዯተመሰረተ ኢህዳን በሚያስተዲዴራቸው አከባቢዎች
በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ህዝብ አዯጋ ሊይ ስሇሆነ አስቸኳይ እርዲታ እንዱዯረግሇት
የሚጠይቅ ፅሁፌ ሇአሇምአቀፌ ሇጋሾች እንዱሰራጭ በማዴረግ በውጪ እንቅስቃሴ
አዴርጓሌ፡፡ ከአሇምአቀፌ ዴርጅቶች ጋር ያሇውን ግንኙነት ቀሌጣፊ ሇማዴረግና
ዴጋፌ ሇማሰባሰብ እንዱያመች ዴርጅቱ በሱዲን ካርቱም በህግ ተመዝግቦ ፅ/ቤት
ከፌቶ ተንቀሳቅሷሌ፡፡
ከ1977 ዓ.ም በኋሊ እስከ 1983 ዓ.ም የዯርግ ውዴቀት ዴረስም በቂ ዝናብ
ባሇመዝነቡ፣ አርሶአዯሩ
ባሇመጠቀሙ

የምርት

ተስማሚ የግብርና
መቀነስና

ቀሊሌ

ቴክኖልጂና ዘመናዊ

የማይባሌ

የምግብ

የእርሻ ዘዳ

እጥረት

መከሰቱ

አሌቀረም፡፡ ከዯርግ መንግስት ውዴቀት በኋሊም በተመሳሳይ ምክንያቶች በተሇያየ
ዓመታት በተሇያየ ዯረጃ ችግሩ በመቀጠለ የምግብ ክፌተቱ ቀጥሎሌ፡፡ እነዚህን
ችግሮች ሇመፌታት አመሌዴ (በፉት ኢዕማዴ) በተከታታይ ዓመታት ያዯረጋቸው
እንቅስቃሴዎች ጠቅሇሌ ባሇመሌኩ የሚከተለት ነበሩ፡፡
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2.2 የኢዕማዴ መፌትሄዎች ምን ነበሩ?
2.2.1 የዕሇት ዯራሽ ፕሮግራም
ዓሊማው በተከታታይ ዴርቅና ጦርነት ምክንያት በረሀብና በሽታ የተጎዲውን ህዝብ
በምግብና ቁሳቁስ በመርዲት ከሞትና ከመፇናቀሌ አዯጋ መከሊከሌ ያዯረገ የዕሇት
ዯራሽ ፕሮግራም በመቅረፅ ኢዕማዴ ሊዯረገው የእርዲታ ጥሪ ሇመጀመሪያ ጊዜ
በ1977 ዓ.ም ምሊሽ የሰጠው “የጀርመን ኤመርጀንሲ ድክተርስ (GED)” የተባሇ
ግብረ-ሰናይ

ዴርጅት

ነበር፡፡

በወቅቱ

ኢህዳን

የሚያስተዲዴራቸው

ሇችግር

የተጋሇጡ አከባቢዎች የመኪና መንገዴ ስሊሌነበራቸው የምግብ እህሌ (በዓይነት)
በማጓጓዝ ህዝቡን መርዲት ስሇማይቻሌ በቀጥታ የገንዘብ ዴጋፌ እያገኘ የተሻሇ
አቅርቦት ካሊቸው ገበያዎች እየሸመተ እንዱጠቀም ይዯረግ ነበር፡፡
የፕሮግራሙ ትግበራ ከመጀመሩ በፉት በቅዴሚያ መረዲት ያሇባቸውን ተረጂዎች
ሇመሇየትና ሇመመዝገብ እንዱያመች በየአከባቢው የእርዲታና መሌሶ መቋቋም
ኮሚቴዎች እንዱቋቋሙ ይዯረግ ነበር፡፡ ኮሚቴው ከጊአኮ (ጊዜያዊ አስተዲዯር
ኮሚቴ) ማሇት በኢህዳን ነፃ መሬት የአስተዲዯር አባሇት ከነበሩ፣ ከኢዕማዴ በጎ
ፇቃዯኛ ሰራተኞችና ከህ/ሰቡ የተውጣጣ ነበር፡፡ ተረጂዎች የሚሇዩት የአከባቢው
ህ/ሰብ

በሚሳተፌበት

ስብሰባ

ነበር፡፡

በፀጥታ

ምክንያት

ስብስባ

ማዴረግ

በማይቻሌበት ሁኔታ ህ/ሰቡ በሚስጢር ከኔ ይሌቅ እሱ/እሷ ይረዲ/ትረዲ በሚሌ
ምዝገባ ከጨርሱ በኋሊ በይፊ በማይታወቅ ቀን ስርጭት ይካሄዴ ነበር፡፡ በወቅቱ
ህብረተሰቡ ተረጂዎችን ሲሇይ እንዯ ጥሩ ሌምዴ የሚወሰዯው ከኔ ይሌቅ እከላ
ይረዲ የሚሌ የመተሳሰብና የመተዛዘን ሁኔታ የነበረ በመሆኑ እርዲታው የተጎደትን
በማዲን ውጤታማ ነበር፡፡
በ1977 ዓ.ም ከተከሰተው ዴርቅ ጋር በተያያዘ ከፌተኛ የኮላራ በሽታ ወረረሽኝ
ምክንያት

በርካታ

ሰዎች

ይሞቱ

ስሇነበር

በሽታውን

ሇመቆጣጠር

መሇስተኛ

የህክምና አገሌግልት ሉሰጡ የሚችለ የህዝብ ሀኪሞች በማሰሌጠን፣ ከጀርመን
ኤመርጀንሲ
ድክተርና

ድክተርስ

ረዲት

ሀኪም)

በተሰጠ
ከፌተኛ

መዴሀኒትና
ርብርብ

የህክምና
በማዴረግ

ባሇሙያዎች
በሽታው

(አንዱት

በቁጥጥር

ስር

እንዱውሌ ተዯርገጓሌ። በተጨማሪ ነፃ የህክምና አገሌግልት ሇመስጠት እንዱያመች
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መሸሀ

(ተከዜ

ወንዝ)

አንዴ

መሇስተኛ

ሆስፒታሌ

በመክፇት

ሇህዝቡ

ሰፉ

አገሌግልት እንዱሰጥ ተዯርጓሌ።
ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ የዯርግ መንግስት እስከወዯቀበት 1983 ዓ.ም ዴረስ ሇተጎጂው
ህዝብ ተከታታይ የዕሇት ዯራሽ ዴጋፌ ተሰጥቷሌ፡፡ ዴጋፌ ሇማሰባሰብ የሚረደ
የዕሇት ዯራሽ ፕሮግራም ዕቅድች ሇማዘጋጀት በዴርቁ የዯረሰው የጉዲት መጠን
የሚያሳዩ መረጃዎች በተሇያየ አከባቢ ከሚገኙ የኢዕማዴና የጊዜያዊ አስተዲዯር
አካሊት ይሰባሰቡ ነበር። ሇአሇምአቀፌ ሇጋሾች የሚሰራጩ ወቅታዊ ፅሁፍችና
መፅሄቶች ሇማዘጋጀት የሚያግዙ መረጃዎች ከአገር ቤት ካርቱም (ሱዲን) ወዯነበረው
የዴርጅቱ ፅ/ቤት በመገናኛ ሬዴዮ ይተሊሇፌ ነበር። ኢዕማዴ ሊቀረበው የአስቸኳይ
እርዲታ ጥያቄ በቀዲሚነት ምሊሽ ከሰጠው ከጀርመን ኤመርጀንሲ ድክተርስ (GED)
ብር 1,901,943.00 በ1977 ዓ.ም ተገኝቶ በገንዘብ መሌክ በዴርቁ ሇተጎደ 33,901
ሰዎች እንዱከፊፇሌ ተዯርጓሌ፡፡ እርዲታው ሲሰጥ የነበረው በሁሇት መሌክ ነበር፡፡
ተጠቃሚዎች ብር እየተሰጣቸው የተሻሇ ምርት ካሊቸው አከባቢዎች በመሄዴ እህሌ
እንዱሸምቱና ከትርፌ አምራች አከባቢዎች በነጋዳዎች አመካኝነት እህሌ በመግዛት
ሇተጎጂዎች

እንዱከፊፇሌ

በማዴረግ

ነበር፡፡

እሊይ

እንዯተጠቀሰው

እርዲታው

ሇተጠቃሚዎች ሲሰራጭ የነበረው በዕሇት ዯራሽና መሌሶ መቋቋም ኮሚቴዎች
አስተባባሪነት ተረጂዎች በህ/ሰቡ ተሳትፍ ከተሇዩ በኋሊ ኢዕማዴ ባቋቋማቸው
የስርጭት

ኮሚቴዎች

ነበር፡፡

በዚህ

መንገዴ

ከ1977–1983

ዓ.ም

በየዓመቱ

ኢዕማዴ ባዘጋጃቸው የዕሇት ዯራሽ ፕሮግራሞች ጂኢዱ፣ ኦክስፊም ዩኬ፣ ትሮኬር፣
ባንዴ ኤይዴ፣ ሬዴ ባርና (ኖርወይ)፣ ክርስቲያን ኤይዴና ካፍዴ ከተባለ አሇምአቀፌ
ግብረ ሠናይ ዴርጅቶች በዴምሩ ብር 16,092,936 በማሰባሰብ 893,175 ሰዎች
እንዱረደ ተዯርጓሌ፡፡
የኢዕማዴ ሰራተኞች ህዝቡን ከሞትና ከስዯት ሇመታዯግና ችግሩን ሇማቃሇሌ
በቁረጠኝነት የተነሱ ስሇነበር ሁለም ያሇ ዯሞዝ በበጎ ፇቃዯኝነት ይሰሩ ነበር።
ኢዕማዴ መዯበኛ በሆነ መንገዴ ሇሰራተኞች ዯሞዝ መክፇሌ የጀመረው ከተመሰረተ
ከ9 ዓመታት በኋሊ በ1985 ዓ.ም ነበር፡፡ ሰራተኞቹ የከፇለት መስዋእት ያሇ ዯሞዝ
መስራታቸው ብቻ ሳይሆን ብዙ ውጣ ውረዴ ባሇበት፣ ህይወትን በሚያስከፌሌ
በአስቸጋሪ

የጦርነት

ሁኔታ

በመስራታቸውም

ጭምር

ነበር።

እርዲታ
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የሚሰራጭባቸው አከባቢዎች የመኪና መንገዴ ያሌነበራቸው በመሆኑና መኪናም
ስሊሌነበር የዴርጅቱ ሰራተኞች እርዲታ ሲያከፊፌለ የነበሩት በእግራቸው እየተጓዙ፣
በሻንጣ ብር እየተሸከሙ ሲበዛም አህያና በቅል በመጠቀም ነበር። ሇእርዲታ
የሚውሇው በሚሉዮዘኖች የሚቆጠር ብር ከድሊር ወዯ ብር በውጪ ከተቀየረ በኋሊ
ወዯ አገር ቤት የሚገባው ሇቀናት በሚዯረግ የእግር ጉዞና የዯርግ መንግስት
በሚቆጣጠራቸውና

ሽፌቶች

በሚንቀሳቀሱበቸው

በሮችና

መንገድች

በኢህዳን

ሰራዊት ጥበቃ በላሉት በመሻገር ነበር።
ከጊዜ ወዯ ጊዜ የኢህዳን ነፃ መሬት እየሰፊና በውስጡ የሚኖረው ህዝብ እየጨመረ
በመምጣቱ፣ በዛው ሌክ በምግብ እጥረት ምክንያት ሇአዯጋ የተጋሇጠው የህዝብ
ቁጥርም እያዯገ መጥቶ ነበር። ይኸን የተገነዘበው አሇምአቀፌ ህ/ሰብ የዯርግ
መንግስት እርዲታን እንዯፖሇቲካ መሣሪያ አዴርጎ መጠቀሙን ትቶ ሰብአዊ
እርዲታ መንግስት ከሚቆጣጠራቸው “አማፂያን” ወዯሚቆጣጠሩዋቸው አከባቢዎች
ሇማስተሊሇፌ ፇቃዯኛ እንዱሆን ባዯረጉት ተፅዕኖ መሰረት ስምምነት ተዯርጎ የዕሇት
ዯራሽ ዴጋፌን በአጋርነት ሇመስጠት በተሰባሰቡ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች
(JRP) እንዱጓጓዝ ተዯርጎ ህዝቡ የሚረዲበት ሁኔታ ተፇጥሮ ነበር። በዚህ ስምምነት
መሰረት የእርዲታ ስርጭት ማዕከሊት ተብሇው ከሚታወቁት ዙሪያውን እስከ 500
ሜትር ርቀት ዴረስ የአውሮፕሊን ዴብዯባን ጨምሮ ምንም ዓይነት ጦርነት
እንዲይካሄዴ የተከሇከሇ ነበር። ነገር ግን የዯርግ መንግስት ስምምነቱን በመጣስ
ታህሳስ 1983 ዓ.ም የወሌዱያ ከተማን በአውሮፕሊን በመዯብዯብ ከእርዲታ መጋዘን
ፉት ሇፉት የነበረውን የኢዕማዴ ፅ/ቤትንና የህዝብ መሰብሰቢያ አዲራሽ ሙለ
በሙለ አውዴሟሌ። ሇስራ ማስኬጃና ሇፕሮግራም ተረጂዎች የተመዯበ ከመቶ ሺ
በሊይ የሚገመት ብር፣ ሰነድችና የተሇያዩ ንብረቶች ተቃጥሎሌ። የጄይአርፒ (JRP)
እርዲታ ሰጪዎች ሲጠቀሙበት የነበረው መጋዘንም በከፉሌ ፇርሷሌ። በአውሮፕሊን
ዴብዯባው ምክንያት ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በርካታ የከተማው ነዋሪዎች ሙትና
ቁስሇኛ ሆነዋሌ። በወቅቱ በኢዕማዴ ጽ/ቤት ከነበሩት ሰራተኞች መካከሌ የተወሰኑት
ቆስሇዋሌ።

እዚህ

ሊይ

በተሇየ

በአርአያነቱ

መነሳት

የሚገባው

ጉዲይ

የጦር

አውሮፕሊኖች (2 ሚግ፣ 2 ሄሉኮፕተሮችና አንዴ ሰሲና የቅኝት አውሮፕሊን)
ከተማዋን ሲዞሩና በርካታ ሰው ቦታ ሇመያዝ ሲሯሯጥ የዴርጅቱ መኪናና ንብረት
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በአውሮፕሊን እንዲይመታ ሇራሳቸው ህይወት ሳይሳሱ በቆራጥነት ሽራ እያሇበሱ
በማመሳሰሌ ሊይ እያለ ተመትተው ስሇቆሰለ ሁሇት የኢዕማዴ ሰራተኞች ነው።
ከሁሇቱ አንዯኛው በበግራ ክንደ ከባዴ ስብራት የዯረሰበት በወቅቱ የኢዕማዴ
የኢንፍርመሽንና

የማስተዋወቅ

ክፌሌ

ሀሊፉ

የነበረው

አቶ

ዯበበ

በየነ

ሲሆን

ሁሇተኛው ወገቡ ሊይ የተመታው በወቅቱ የኢዕማዴ ምክትሌ ሀሊፉ የነበረው አቶ
ሀይለ ፇንቴ ነበር።
ኢዕማዴ

በ1977

ዓም

እና

በቀጣዮቹ

ዓመታት

በአስቸጋሪ

የጦርነት

ሁኔታ

እርዲታውን እንዳት ሲያሰራጭ እንዯነበር በወቅቱ የኢዕማዴ ስራ አስፇፃሚ አባሌና
የዕሇት ዯራሽ ስራዎች ሲያስተባብሩ የነበሩት አቶ ሌጅአሇም ወሌዳ (በአሁኑ ጊዜ
የዋግ ኽምራ ዞን ም/ቤት አፇ ጉባኤ) ሁኔታውን እንዱህ ይገሌፁታሌ፡፡

አቶ ሌጅአሇም ወሌዳ (የኢዕማዴ ስራ አስፇፃሚ የነበሩ መሀሌ ሊይ የተቀመጡት)
“የኢትዮጵያ

እርዲታ

ማስተባበሪያ

ዴርጅት

/ኢእማዴ/

/ERO/

ሲመሠረት

በዋግኸምራ አከባቢ ከፌተኛ ዴርቅ ነበር፡፡ በዚያን ወቅት ዋግ የትጥቅ ትግሌ
የሚካሄዴበት አከባቢ ስሇነበር በወቅቱ የነበረው የዯርግ መንግሥት የዋግ ሕዝብ
ከተሇያየ እርዲታና ጥቅም እንዱገሇሌ አዴርጎት ነበር፡፡ እርዲታን እንዯ ፖሇቲካ
መሣሪያ አዴርጏ ይጠቀምበት ነበር፡፡ ሇምሣላ ዯርግ ኢህዳንን አስሇቅቆ የሰቆጣ
ከተማን በተቆጣጠረበት ወቅት በጊዜው ዕርዲታ ቢያቀርብም ሇዕርዲታ የሚመጣውን
ሕዝብ ‘እናንተ የገንጣይ አስገንጣይ ዯጋፉ ናችሁ፣ ያለበትን ቦታ ካሊሳያችሁ፣
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ወንበዳዎችን እያበሊችሁ እያጠጣችሁ” በሚሌ ዕርዲታ አንሰጣችሁም ይሊቸው ነበር፤
በደሊ

በመዯብዯብና

በማሰር

ከፌተኛ

በዯሌ

ያዯርስባቸው

ነበር፡፡

ከዕርዲታ

ሇማግሇሌ ቅዴም እንዲሌኩት ዕርዲታን እንዯፖሇቲካ መሣሪያ ተጠቅሞበታሌ፡፡
በዚህ ምክንያት ህዝቡ ከዯርግ ዕርዲታ ከመቀበሌ ይሌቅ ወዯ ሱዲን መሰዯዴ
ይሻሊሌ ይሌ ነበር፡፡ በወቅቱ ኢህዳን የውጭ ክንፌ ስሇበረው ህዝቡ ዕርዲታ
የሚያገኝበትን ሁኔታ በማጥናት አንዴ ማህበር እንዱመሠረት ሀሳብ አቅርቦ በአገር
ውስጥ የነበርነው የተወሰኑ ሰዎች ጉዲዩን ተቀብሇን የእርዲታ ዴርጅት ተመሠረተ፡፡
በወቅቱ ዕርዲታ

ሲመጣ የነበረው በገንዘብ መሌክ ከውጪ ሲሆን በዓይነት ማስገባት

አይቻሌም ነበር፡፡ ምክንያቱም መንገድች ሁለ ዝግ ነበሩ፡፡ በተጨማሪ የመዴሃኒት
ዴጋፌ ይዯረግ ነበር፡፡ በወቅቱ እኔ እንዯማስታውሰው እጅግ በጣም ዘግናኝ ረሃብና
የኮላራ በሽታ ስሇነበር ህዝቡ እህሌ ፌሇጋ ሰሜን ጏንዯርና ወሌቃይት አካባቢዎች
እየተሰዯዯ በመንገዴ ሊይ የሰውና እንስሳት እሬሳ ተዯባሌቆ ነበር የሚገኘው በርካታ
ሕይወት ነው ያሇቀው፤ በወቅቱ የተከሰተውን የኮላራ

በበሽታ ሇመቋቋም ኢህዳን

በርካታ ህዝባዊ ሃኪሞችን በማሰሌጠን አሰማርቷሌ፤ ህዝባዊ ሀኪሞች በማይዯርሱበት
አካባቢዎች የሠራዊቱ ሃኪሞች የህክምና አገሌግልት ሠጥተዋሌ፡፡ በዚህም የበርካታ
ሠዎች ህይወት ማትረፌ ተችሎሌ፡፡
በአጠቃሊይ ወቅቱ በጣም ዘግናኝ ነበር፤ እንስሳት አይሸጡም፣ አይሇወጡም መንገደ
ሁለ እንስሳት ወዴቀው የሚታዩበት ነበር፡፡ ውሃ ስሊሌነበረ ብዙ ሠው ውሃ እያሇ
መንገዴ ሊይ የሚቀርበት ሁኔታ ነበር፡፡ እንዯዚሁም በወቅቱ ዴርጅቱን የሚመራ
ስራ አስፇፃሚ ኮሚቴ ነበር፡፡ እነሱም አቶ ዮናስ ገዲሙ፣ አቶ ሌጅሇም ወሌዳ፣ አቶ
አሇማየሁ ዯንፈ፣

እና አቶ አዴማሱ ጋጋ ሲሆኑ የሚመራቸውም

ጥሊሁን ነበር፡፡ እነዚህ ከሊይ ሥራውን
አዴማሱ ጋጋ

አቶ ሀይላ

ያስተባብሩ ነበር፡፡ በተሇይ እኔ እና አቶ

አቶ አሇማየሁ ዯንፈ የእሇት ዯራሹን ሥራ ስናስተባበር ነበር፡፡ ወዯ

ዯሃና፣ በሇሳና ዝቋሊ ገንዘብ በሻንጣና በአጋሰስ በመጫንና በሠራዊት ታጅበን
እንሄዴ ነበር፡፡ በእዯሊ ወቅት ብዙ አስከፉ ሁኔታዎች ይገጥሙን ነበር፡፡ ከእነዚህም
ውስጥ ሇዕዯሊ ምዝገባ ሲካሄዴና ዕዯሊ ስንጀምር የጠሊት ሽምቅ መጥቶ ዕዯሊውንና
ምዝገባውን ያዯናቅፌብን ነበር፣ በውጊያ መሀሌም ሇህዝቡ እርዲታ ይሰጥ ነበር ፣
እዯሊው እንዲይዯናቀፌ የፀጥታን እንቅስቃሴ እየተከታተሇ መረጃ ሲሰጠን የነበረው
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ሕዝቡ ነው፡፡ የጠሊት የማዯናቀፌ ሙከራ ሇመቋቋም ማታ በጨሇማ ተረጂዎችን
እየመዘገብን የማዯሌ ስራ እናከናውን ነበር፡፡ በወቅቱ የስርጭት መመሪያ መሰረት
ሇአንዴ ሰው ሇአንዴ ወር ሉሆን የሚችሌ በ15 ኪ/ግራም እህሌ ሒሳብ በብር ይሰጥ
ነበር፡፡ እንዯዚሁም እንዯገበያው ሁኔታ ከ15-20 /ብር/ ይሰጥ ነበር፡፡ ህዝቡ የዕሇት
እርዲታ እያገኘና እራሱን እየመራ ሳይሰዯዴና በሙለ ቤቶች ሳይዘጉ በአካባቢው
እንዱቆይ ተዯርጓሌ፡፡ ኢሮ/ERO/ ሇዋግና ሇበሇሳ ህዝብ በጣም ባሇውሇታ ነው፡፡
በጣም ከማስታውሰው አንደ በዕዯሊ ወቅት በመታማቸው ምክንያት መምጣት
ሊሌቻለ እስከ ቤታቸው ዴረስ እየሄዴን እንሰጥ ነበር፡፡ በተጨማሪ ሀኪሞችም

ቤት

ሇቤት በመሄዴ ህክምና ይሰጡ ነበር፡፡ የተሠራውም ሥራ የፖሇቲካ ሥራ ሳይሆን
በጣም ሰብአዊነት ያሇው ሥራ ነው የተሠራው፡፡ በቅርቡ ዝቋሊ /ፅፅቃ/ ሄጀ አንዴ
ስሙን ሊስታውሰው ያሌቻሌኩት ሌጅ አባቱ የነገረውን ሲነግረኝ “እኔ በኢሮ /ERO/
ዴጋፌ ከሞት የዲንኩ ነኝ ኢሮ የሚባለት እኔ ሌጅአሇም መጥተው አክመውኝ
የተረፌኩ ነኝ” ብልኛሌ ብል የነገረኝን ትዝ ይሇኛሌ። በወቅቱ ቤት ሇቤት ነበር
ህክምናም እርዲታም የሚሰጠው፡፡ ከእኛ ጋር በወቅቱ ሞገስ አሰፊ የሚባሌ ሏኪም
ነበር አብሮ ህክምና ሲሰጥ ነበር፡፡ የብዙ ሰው ሕይወት እንዱተርፌና መንዯሮች
ባዴማ ከመሆን እንዱተርፈ ሆነዋሌ፡፡ በወቅቱ ብዙ ሰው በኮላራ በሽታ ስሇተያዘ
ኦአርኤስ /ORS/ የሚባሌ መዴሃኒት በስፊት ይታዯሌ ነበር፡፡ ህዝቡም በሽታን
እንዳት መከሊከሌ እንዲሇበት የግንዛቤ ትምህርት በስፊት ይሰጥ ነበር፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ ከውጭ በኢሮ /ERO/ በኩሌ በተገኘ ዕርዲታ መሇስተኛ ሆሰፒታሌ ተከዜ
ውስጥ ተቋቁሞ ነበር፡፡ ሕዝባዊ ሃኪሞች ሪፇር የሚሎቸው ከየገጠሩና ከየበረሃው
በበሽታ

የተጠቁ

ሰዎች

ወዯ

ሆስፒታለ

እየመጡ

ይታከሙ

ነበር፡፡

በወቅቱ

በሆስፒታለ የጀርመን ሃኪሞች ይገኙ ነበር፡፡ በተጨማሪ የሰሇጠኑ ህዝባዊ ሃኪሞችና
የሠራዊቱ ሃኪሞች ሇሕዝቡ የህክምና አገሌግልት ይሰጡ ነበር፡፡ ይኸ ሲዯረግ
በአካባቢው የህክምና ስራው እንዯይዯናቀፌ የኢህዳን ሠራዊት የዯርግን እንቅስቃሴ
በአስተማማኝ ሁኔታ መግታት የቻሇበት ሁኔታ ነበር፡፡ ከጊዜ በኋሊ የኢህዳን ነፃ
መሬት እየሰፊ ሲሄዴ እርዲታው ከብር ወዯ የአይነት ዕዯሊ የተሸጋገረበት ሁኔታ
መጣ ይህን ሇማዴረግ ነጋዳዎች እህሌ ገዝተው በመጠነኛ ትርፌ

እንዱያቀርቡ

ይዯረግ ነበር፡፡ በዚህ እንቅስቃሴ ሁሇት ጠቀሜታዎች ነበሩ፤ በአንዴ በኩሌ
ነጋዳዎች ሲጠቀሙ በላሊ በኩሌ ተረጅው ህዝብ በብር ከገበያ እህሌ ስሇማያገኝ
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ነጋዳዎች ከላሊ አካባቢ አፇሊሌገው ህዝቡ የእህሌ እርዲታ እንዯያገኝ የተዯረገበት
ሁኔታ ተፇጠረ፡፡ ቀስ በቀስ ህዝቡ ከእርዲታ እንዱሊቀቅ በኢሮ /ERO/ ገበሬዎች
የበሬ፣ የእርሻ መሣሪያ፣ ዘር እየተሰጣቸው እራሳቸውን እንዱችለ የመሌሶ መቋቋም
ኘሮግራም እንዱጀምር ተዯርጓሌ” ብሇዋሌ፡፡
አቶ ሰሇሞን በሰቆጣ ወረዲ አስተዲዯር ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሌ ከአመሌዴ እንዯ
ጥሩ ተሞክሮ ነው ብሇው የሚያስተውሱት “በእርዲታ ማስተባበርና ማሰራጨት ሲሰሩ
የነበሩ የስርጭት ቡዴኖች በእቅደ መሰረት ሇህዝቡ መቅረብ ያሇበት ዴጋፌ
(ገንዘብ)

ምንም

ህይነት

ግዳታቸውን ይወጡ

ማጭበርበር

በላሇበት

መንገዴ

ሇህዝቡ

በማዴረስ

ነበር፡፡ በህ/ሰቡ በኩሌም መረዲት ያሇባቸው ሰዎች በትክክሌ

በህዝቡ እየታመነባቸው ከኔ ይሌቅ እከላ ይረዲ በሚሌ ከማጭበርበር ነፃ በሆነ
መንገዴ እርዲታው እንዱሰጥ ያዯርጉ ነበር”፡፡
አቶ ሌጅ አሇም ወሌዳ በእርዲታ ስርጭት ሊይ ያጋጠማቸው ገጠመኞች በበኩሊቸው
ሲገሌፁ “እኔም እንዯማስታወሰው ኢህዳን ውስጥ የነበረው አስተሳሰብ ህዝቡ ውስጥ
ሰርፆ ስሇነበር ከእኔ ይሌቅ እሱ ይረዲ የሚሌ አስተሳሰብ በህዝቡ ውስጥ ሰፌኖ
ነበር፡፡ ይኸ ጥሩ ነገር ነበር የማጭበርበር ስራ ይኖራሌ ተብል አይጠረጠርም፡፡
ዴርጅቱ ውስጥ እውነተኛ ያሌሆነ ሰው በጣም ይወቀሳሌ፡፡ እውነተኛ የሆነ ሰው
ዯግሞ በጣም ይበረታታሌ፡፡ ጥፊት እንኳ አጥፌቶ እውነቱን ከተናገረ በጣም ነበር
የሚበረታታው እንዲሁኑ ፌርዴ ቤት እውነት ከተናገርክ እስር ቤት ትገባሇህ፡፡
ከዋሸህ ወይም ሀሰት ከተናገርክ ትወጣሇህ በሚሌ አይሄዴም፡፡ በመረጃ ሳይሆን
በህሉናው እራሱ ምስክር በላሇበት በራሱ ግሇሂስ እያዯረገ ይሄዴ ነበር፡፡ ይኸ ህዝቡ
ውስጥ ነበር፡፡ ህዝቡ እራሱ ተሰባስቦ ጥፊት ያጠፊ ካሇ እራሱ ጥፊቱን እንዱያምን
ያዯርግ

ነበር፡፡

ይኸ

አስተሳሰብ

የተሻሇ

የበሊይነት

ስሇበረው

በህዝቡ

ውስጥ

መተማመን ነበር፡፡ መሪው ውስጥ እንዱህ ዓይነት አስተሳሰብ መኖር አሇበት
ከመሪው ወዯ ህዝብም መተሊሇፌ አሇበት፡፡ እንዱህ ዓይነት የእርዲታ ስራ ሲሰራ
በትንሽ ሰው ነበር ምዝገባ የሚካሄዯው ስርጭትም የሚዯረገው። ብር አቅፇህ
ትሄዲሇህ ብሩ ቅጠሌ ነው ዴንጋይ ነው ሇአንተ አይታይህም በጣም ይናቃሌ የዚያን
ጊዜ፡፡ ላሊም እኔ እንዯ ሌዩ ገጠመኝ የማነሳው የዕሇት ዯራሽ በመስራት ሊይ እያሇን
ጀርባ የሚባሌ ቦታ ሊይ ያጋጠመንን ነው፡፡ ከሰዓት ገብተን ማታ ነበር ማዯሌ
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የጀምርነው

እያዯሌን

እያሇን

መሸ

ምን

እንዯምናዴሌ

አያታይም

ነበር፡፡

ጨሇመብንና ተመሌሰን የኢህዳን ሰራዊት ባሇበት ተኛን፡፡ ብር የያዘ ሻንጣ
ስሇያዝኩ ጠሊት ይመጣሌ ብዬ ሳሌተኛ ስገሊበጥ ነበር ያዯርኩት፡፡ እየነጋ ነው ብዬ
የተኛኹት ወዯ አስር ተኩሌ ነበር፡፡ ከተኛሁበት አንዴ ጥበቃ ብር የያዘውን ሻንጣ
ይዞ ከሄዯ በኋሊ ሇእርዲታ የሚመጣው ሰው ጥዋት ስሇመጣ አንደ ከስርጭት ቡዴኑ
“አንተ፣ ሰው መጥቷሌ ተነስ” ሲሌ ስነሳ ሻንጣው የሇም፡፡ አንተ ይኸን ሻንጣ የት
ወሰዲችሁት መሌሱት እሊሇሁ ቀሌዴ

መስልኝ ይሰረቃሌ ብዬ ስሊሊሰብኩ፣ እረ

የሇም ምን ትቀሌዲሇህ ይለና እንሳሳቃሇን፡፡ በኋሊ የሇም ሰው ቁጠሩ ሲባሌ
የመጨረሻ ዋርዴያ (ጥበቃ) የሇም ተባሇ ተፇሇገ ጠፊ እስከ ሰቆጣ ዴረስ ዯርግ
ስሇነበር ሰቆጣ ይገባሌ ተብል ተፇሇገ ሰውየው የቡግና ሌጅ ነው፡፡ ወዯ ትግለ
በቅርብ ጊዜ የተቀሊቀሇ ነበር፣ ብሄራዊ ውትዴርና አሌሄዴም በሚሌ የመጣ ነበር፡፡
የተማርኩ ነኝ የሚሌ መምህር ነበር፡፡ ሻንጣው ውስጥ የነበረውን ወረቀትና ሰነዴ
ቀዲድ አንደ በረሃ ሊይ መጣለን ምሌክት ተገኘ የጦር መሳሪያ ይዞ ስሇነበር
እያጭበረበረ ሰራዊቱ በየት በኩሌ ሄዯ እያሇ አሇፇ፣ ወዯ ዯርግ ገባ፡፡ ሁሊችንም
በብስጭት በሽተኛ ሆን ስራዊቱ ወባ ያዘው፣ ዯነገጠ፣ ህዝቡም አሇቀሰ፣ ብሩ ጠፊ።
በዴንጋጤ አንዴ አርሶአዯር ሞቷሌ የሚተማምንባት እስዋ ስሇነበረች፡፡ መጨረሻ
ሲባሌ ሲባሌ አገር ተያዘ (ዯርግ ወዯቀ)። እኛ ጋር የነበሩ ሰራዊቶች አዱስ አበባ
ሲገቡ አገኙት። አዱስአበባ ጨረቃ ቤት ሰርቶ ነው የተያዘው። እኔ ዯሴ እያሇሁ
ነበር መሌዕክት ዯርሶኝ የሰማሁት። እኔ በዚሁ ምክንያት በውስጤ በተፇጠረው
ውጥረት ፇተና ዯርሶብኛሌ፡፡ ሁላ አስታውሰው ነበር፡፡ መቼ ነው ይኸን ሰው
የምናገኘው እንሌ ነበር ሇእኔና ሇኢህዳን ታጋዮችም መጥፍ ገጠመኝ ስሇነበር ሁላ
እናስታውሰው

ነበር፡፡ ሰው

ሁለ አሌቅሷሌ፡፡ ወባ

ያሇብን ሰዎች

ሁለ ወባ

ተነሳብን። የተያዘው ግሇሰብ ከአዱስአበባ ወዯ ዯሴ መጣ። የጠፊው ከጀርባ ስሇነበር
ሇጀርባ ህዝብ አቀረብነው፡፡ ህዝቡን ሰብስበን ያንተን ብር

የወሰዯው ከአዱስአበባ

ተይዞ መጥቶሌሀሌ ስንሇው የጀርባ ሕዝብ እንባ በእንባ ሆነ፡፡ ህዝቡ ቁጭ ብል
ተነጋግሮ ውሳኔ ሰጠ፡፡ የሞት ፌርዴ የሚሌና 10 ዓመት ይታሰር በሚሌ ክርክር
ከተካሄዯ በኋሊ በጥቂት ዴምፅ እስራት የሚሇው ስሇበሇጠ እንዱታሰር ሆነ። ፌ/ቤቱ
መጨረሻ

የወሰነው

ምን

ሊይ

እንዯዯረሰ

ግን

አሌታወቀም”

ብሇዋሌ፡፡

ከዚህ

በተጨማሪ የእርዲታ ስርጭት በሚካሄዴበት ወቅት ስራውን ሇማዯናቀፌ የዯርግ ጦር
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የሞከረው

ዴርጊት

እንዯሚከተሇው

በሚመሇከት

ይገሌፁታሌ።

አቶ

“አመሌዴ

ሌጅአሇም
(ERO)

ያጋጠማቸውን

እንዱመሰረት

ሁኔታ

ትሌቁን

ሚና

የተጫወተው ኢህዳን ነበር፡፡ ኢህዳን ህዝባዊ ወገንተኝነቱን ካረጋገጠበት መንገድች
አንደ ነው፡፡ ኢህዳን በሚያስተዲዴረው አካባቢ ወይም በኢህዳን ነፃ መሬት
የሚኖር ህዝብ ችግር ሇመፌታት ውጪ ከነበሩ አካሊት ኢዕማዴ እንዱመሰረት ምቹ
ሁኔታ ፇጥሯሌ፡፡ በኢህዳን ነፃ መሬት ያሇው ህዝብ ከዴርጅቱ ጋር በመወገኑ ዯርግ
ህዝቡን እርዲታ በመከሌከሌ የተበቀሇበት ሁኔታ ነበር። ይኸን ችግር ሇመፌታት
ኢህዳን

ባሇው

ውሱን

አቅም

ብዙ

መስዋእት

ከፌሎሌ፡፡

በውጪ

ኢዕማዴ

ተቀባይነትና እርዲታ እንዱያኝ ብዙ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ ጠሊትን ከውጪ ከመከሊከለ
ላሊ

በውስጥም

ላት

ተቀን

የጠሊት

እንቅስቃሴን

በመከሊከሌ

የእርዲታ

ስራ

እንዲይዯናቀፌ አዴርጓሌ፡፡ ሇምሳላ ቀውዝባ ከተማና ጥሊሊ (ዯሀና ወረዲ) አካባቢ
አንዱት የዴርጅቱ ቡዴን የእርዲታ ስርጭት በምታካሄዴበት ጊዜ ጠሊት ሰምቶ
አንዴ ሻምበሌ ጦር አንቀሳቅሶ እዯሊውን ሇማዯናቀፌና ገንዘቡን ሇመንጠቅ ሲሞክር
የኢህዳን ሰራዊት ከዯርግ ጦር ጋር በመዋጋትና መስዋዕት በመክፇሌ ስርጭቱ
ሳይቋረጥ ገንዘቡም ሳይነጠቅ ስራው

እንዱከናወን አዴርጓሌ፡፡ ላሊ

በእርዲታ

እንቅስቃሴ በርካታ ፇተናዎች ነበሩ፡፡ ከነዚህ መካከሌ የማስታውሰው የኢዕማዴ
ስራዎች ሲያስተባብር የነበረው አሇማየሁ ዯንፈ በሇሳ ስራ ሊይ ቆይቶ ተከዜን
ሲሻገር በጎርፌ ተወስድ መስዋእት የሆነበት ሁኔታ ነበር” ብሇዋሌ፡፡
ከመንግስት ሇውጥ በኋሊ አመሌዴ ከ1984-2001 ዓ.ም ዴረስ በዴምሩ በአማራ ክሌሌ
ዯረጃ 1,923,998 ቶን ምግብ በየዓመቱ በአማካይ ሇ1,621,152 ተጠቃሚዎች
አከፊፌሎሌ። እሊይ ከተጠቀሰው የምግብ ዴጋፌ አብዛኛው ወይም 1,679,735
ሜ/ቶን የተገኘው በአማራ ክሌሌ የምግብ ዋስትና ማስተባባሪያና አዯጋ መከሊከሌ
ፅ/ቤት (በፉት አመዝኮ) በኩሌ ሲሆን ቀሪው 243,860 ሜ/ቶን ወይም 12.7 %
አመሌዴ ከተሇያዩ ሇጋሾች ያሰባሰበው ነው። በአጠቃሊይ አመሌዴ ከምስረታው
ጀምሮ በ25 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ሇዕሇት ዯራሽ ፕሮግራሙ ብቻ ከተሇያዩ ሇጋሾች
ብር 105,603,311 እና 1,923,998 ሜ/ቶን ምግብ በየዓመቱ በአማካይ ሇ1,221,571
ተጠቃሚዎች እንዱከፊፇሌ አዴርጓሌ።
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2.2.2 የግብርና መሌሶ መቋቋም ፕሮግራም
ኢዕማዴ የረሀብ ችግር በአጭር ጊዜ የዕሇት ዯራሽ ፕሮግራም ይቀረፊሌ ብል
ስሊሊመነ በዴርቁ ምክንያት የጠፊውን የአርሶ አዯሩን የማምረት አቅም እንዯገና
በመገንባት እራሱን የሚችሌበት ሁኔታ እንዱፇጠር “የግብርና መሌሶ ማቋቋም
ፕሮግራም” በመቅረፅና ከተሇያዩ ሇጋሾች የፊይናንስ ዴጋፌ በማሰባሰብ የእርሻ
መሬት ሊሊቸው ገበሬዎች በሬ፣ የእርሻ መሣሪያዎችና ዘር በመስጠት ዴጋፌ
አዴርጓሌ፡፡
2.2.2.1 የግብርና መሌሶ ማቋቋም ፕሮግራም አስፇሊጊነት
በ1977 ዓ.ምና በቀጣዮቹ ዓመታት ተዯጋጋሚ የዴርቅ ሁኔታዎች የነበሩ በመሆኑና
ሇነዚህም የአርሶአዯሩ ጥሪት ወይም ሀብት እንዲይሟጠጥ የሚከሊከሌ ወቅቱን የጠበቀ
ምሊሽ

በነበረው

የዯርግ መንግስት ባሇመሰጠቱ፣ አርሶ

አዯሩ

በሬዎቹ፣ ዘሩና

ንብረቱን አጥቶ የሚሰዯዴበት ሁኔታ ተፇጥሮ ነበር፡፡ በርካታ አርሶ አዯሮች ዝናብ
ቢዘንብም ከዴርቁ በፉት የዓመት ምግባቸውን አምርተው እራሳቸውን መመገብ
ወዯሚችለበት ዯረጃ መዴረስ የሚችለበት ሁኔታ አሌነበረም፡፡ ችግሩን ሇመቅረፌና
ተጎጂዎች ከተዯጋጋሚ ተረጂነት እንዱሊቀቁ ሇማዴረግ የገበሬዎች የማምረት አቅም
መሌሶ መገንባት አስፇሊጊ ነበር፡፡ ይህንን ምክንያት በማዴረግ ነበር የግብርና
መሌሶ መቋቋም ፕሮግራም እንዱዘጋጅ የተዯረገው፡፡
2.2.2.2 ወዯ ሌማት ያሸጋገረ የመሌሶ መቋቋም ፕሮግራም
በግብርና መሌሶ መቋቋም ፕሮግራም በሺዎች የሚቆጠሩ አርሶአዯሮችን ሇማቋቋም
ሇተሇያዩ ሇጋሾች ኢዕማዴ (አመሌዴ) ባቀረበው ጥያቄ መሠረት ከ1978 ዓ.ም
ጀምሮ እስከ 1983 ዓ.ም ዴረስ ብር 2,938,948.00 በማሰባሰብ ሇ7,116 ገበሬዎች
(የቤተሰብ ሀሊፉዎች) የበሬ፣ የእርሻ መሣሪያዎችና የዘር ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ ሇዚህ
ፕሮግራም

ዴጋፌ

የተገኘው

ከትሮኬር፣

ከኦክስፊም

ዩኬና

በኦክስፊም

ዩኬ

ከሚመራው የመንግስታዊ ያሌሆኑ አሇምአቀፌ ዴርጅቶች ስብስብ (ባንዴ ኤይዴ፣
ኦክስፊም ዩኬ፣ ክርስቲያን ኤይዴ ከመሳሰለት) ነበር፡፡ በፕሮግራሙ መሠረት
አርሶአዯሮች የበሬና የላልች የግብርና ግብአቶች ተጠቃሚ ሆነው ሇመመረጥ
የእርሻ መሬት ያሊቸው፣ የአከባቢው ኑዋሪዎች የሆኑ፣ በሬ የላሊቸውና የሚሰጣቸውን
በሬና

የእርሻ

መሣሪያዎች

ሊሇመሸጥ

የሚስማሙ

መሆን

እንዲሇባቸው

የሚሌ
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መስፇርት ነበር፡፡ ከዯርግ መንግስት ሇውጥ በኋሊም 1984 እስከ 1995 ዓ.ም
ከተሇያዩ ሇጋሾች (ጀርመን አግሮ አክሽን፣ አውሮጳ ህብረት፣ ትሮኬር፣ ሬዴ ባርኔት
ኖርዌይ፣

አክሽን

ኤይዴ፣

ከኢትዮጵያ

መንግስት፣

ከተመዴ

ስዯተኞች

ጉዲይ

ኮሚሽንና ሲኤችኤፌ/ሲዲ ካናዲ) ሇመሌሶ መቋቋም ፕሮግራም ማስፇፀሚያ ብር
47,441,991 ተገኝቶ ሇ 61,911 ገበሬዎች 1,225 በሬዎች፣ የእርሻ መሣሪያዎች፣
የተሇያዩ ዘሮችና ማዲበሪያ እንዱሰጣቸው ተዯርጓሌ፡፡
ላሊ ከመሌሶ መቋቋም ፕሮግራም ጋር የተያያዘ ስራ የተሰራው በጦርነቱና በዴርቁ
ምክንያት ከ100 በሊይ የሆኑ ወሊጅ አሌባና አሳዲጊ ያጡ ህፃናት ሌጆች በማሰባሰብ
ትምህርት እየተማሩ እንዱያዴጉ አንገረብ (ታች አርማጭሆ) በተባሇ ቦታ መጠሇያና
መማሪያ

በታ

ማሳዯጊያው

በማዘጋጀት
ህፃናቱን

እንዱረደ

የሚንከባከቡ

የተዯረገበት

ፕሮግራም

ሰራተኞችና

ነው።

መምህራን

በህፃናት

ተመዴበው

የሚያስተምሩበት ሁኔታ ነበር። በ1977 እና በ1978 ዓ.ም ኢዕማዴ ህፃናቱንና
ሇመርዲት የሚያስችሇው በዓየነትና በገንዘብ ዴጋፌ ሲያገኝ የነበረው ከአሇምአቀፌ
ቀይ መስቀሌ ኮሚቴ (ICRC) ከተባሇ ዴርጅትና አከባቢውን ሲያስተዲዴር ከነበረው
የፖሇቲካ ዴርጅት ኢህዳን ነበር። ከዯርግ መንግስት መውዯቅ በኋሊም ኢዕማዴ
ሇህፃናቱ የሚያዯርገው ዴጋፌ በመቀጠሌ በየዓመቱ ትምህርታቸውን ጨርሰው ሇስራ
ብቁ የሆኑትን ስራ ሊይ በመመዯብ ወይም ወዯ ላሊ ሄዯው እንዱሰሩ በመሸኘት
በአሁኑ

ጊዜ

በዴርጅቱ

ዴጋፌ

ከሚኖሩት

ከሁሇት

ሌጆች

በስተቀር

ሁለም

እራሳቸውን የሚችለበት ዯረጃ ሊይ አዴርሶአቸዋሌ።
2.2.3 ከስዯት ተመሊሾችና ሰፊሪዎች መሌሶ መቋቋም ፕሮግራም
በዴርቅ፣ በኤኮኖሚና በፖሇቲካ ችግር ምክንያት ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በርካታ
ኢትዮጵያውያን ወዯ ሱዲን ተሰዯው ይኖሩ እንዯነበር በታሪክ የሚታወቅ ነው፡፡ ይህ
የመሌሶ መቋቋም ፕሮግራም እንዱዘጋጅ ምክንያት የሆነው የዯርግ መንግስት
ከወዯቀ በኋሊ በርካታ ስዯተኞች ወዯ አገር ቤት መመሇስ በመፇሇጋቸውና በሱዲን
መንግስት፣ በኢትዮጵያ መንግስትና በተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች ጉዲይ
ኮሚሽን

ስዯተኞቹ

ወዯ

አገራቸው

በራሳቸው

ውሳኔ

እንዱመሇሱ

ስምምነት

በማዴረጋቸው ነበር፡፡ በዚህ ስምምነት መሠረት ኢዕማዴ (አመሌዴ)

የስዯት

ተመሊሾች መሌሶ መቋቋም ፕሮገራም በመቅረፅ ከተባበሩት መንግስታት የስዯተኞች
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ኮሚሽን ጉዲይ (UNHCR) የፕሮጀክት ስምምነት አዴርጎ በየዓመቱ ከ15 እስከ 20
ሚሌዮን ብር እየተመዯበ ከ1985-1993 ዓ.ም ዴረስ ስዯተኞች እየተቀበሇ በተሇያየ
መንገዴ እንዱቋቋሙ አዴርጓሌ፡፡
ከስዯት ተመሊሾች እንዱቋቋሙ የተዯረገው በሁሇት መንገዴ ነበር፡፡ በአነስተኛ
ንግዴ ወይም በገቢ ማስገኛ የስራ መስክ ወዯ ፇሇጉበት አከባቢ በመሄዴ መሰማራት
ሇሚፇሌጉት ሇእየንዲንደ የቤተሰብ ሀሊፉ ብር 1500 መነሻ ካፒታሌ፣ የ9 ወር
ምግብ፣ 180 ብር የትራንስፖርት አበሌ፣ ብርዴሌብስ፣ ሇመጠሇያ የሚያገሌግሌ ሸራ፣
የምግብ

ማበሰያና

መመገቢያ

ቁሳቁስ

በመስጠትና

በግብርና

የስራ

መስክ

ሇሚሰማሩት ዯግሞ እያንዲንደ ሰፊሪ 1.5 ሄ/ር የእርሻ መሬት፣ በሬ፣ ዘር፣ የመጠሇያ
ዴንኳንና የምግብ ማብሰያ ቁሳቁሶች በማከፊፇሌ ነበር፡፡ በዚህ መሠረት በአጠቃሊይ
43,677 ሰዎች እንዱቋቋሙ ተዯርጓሌ፡፡
ከሱዲን ከስዯት ተመሌሰው ከተቋቋሙት በተጨማሪ በዯርግ ጊዜ ከወል ክፌሇሀገር
ተወስዯው በጎዳ እርሻ ሌማት (የሶማላ ክሌሌ) ሰፌረው የነበሩ 768 አባወራዎች
(1980 የቤተሰብ አባሊት) ከአከባቢው ብሄረ ሰብ ጋር በተፇጠረው ቅራኔ ምክንያት
ሰፊሪዎቹ በአማራ ክሌሌ በፇሇጉት አከባቢ እንዱሰፌሩ መንግስት ሲወስን ኢዕማዴ
(አመሌዴ)

ሰፊሪዎቹን

ሇማስፇርና

እንዯየምርጫቸው

ሇማጓጓዝ

ፕሮግራም

እንዱያዘጋጅ በተጠየቀው መሠረት የጎዳ ሰፊሪዎች የመሌሶ መቋቋም ፕሮግራም
እንዱዘጋጅ ተዯረገ፡፡ በእቅደ መሠረት 416 (975 አባሇት ያለዋቸው) ቤተሰቦች
በምርጫቸው መሠረት ወዯ ተሇያየ አከባቢ የመቋቋሚያ ብር 1500 የምግብና
የትራንሰፖርት ወጪ እየተሰጣቸው እንዱጓጓዙ ሲዯረግ ቀሪዎቹ 352 (988 አባሇት
ያለዋቸው) ቤተሰቦች ሇእያንዲንዯቸው በመተማ የእርሻ መሬት ታርሶ፣ማዯበሪያ
ተጨምሮና ተዘርቶ፣ የ9 ወር ምግብ ተሰጥቶአቸው እንዱቋቋሙ ተዯርጓሌ፡፡ ከዚህ
በተጨማሪ
ወፌጮና

ሰፊሪዎቹ
የጤና

በጋራ

ተቋም

የሚጠቀሙበት

ተገንብቶሊቸዋሌ፡፡

ሁሇት

ጥሌቅ

ሇጠቅሊሊ

ጉዴጓድች፣

ፕሮግራሙ

አንዴ

ማስፇፀሚያ

በኢትዮጵያ መንግስት የተመዯበው ብር 5,508,404 ነበር፡፡
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በአጠቃሊይ ዴርጅቱ ከተመሠረተ ጀምሮ ሇመሌሶ መቋቋም ፕሮግራም ከተሇያሁ
ሇጋሾች የተገኘው ብር 50,380,940 ሲሆን ሇ74,027 ገበሬዎች 8,341 በሬዎች፣
የእርሻ መሣሪያዎች፣ የተሇያዩ ዘሮችና ማዲበሪያ በመስጠት እንዱቋቋሙ ተዯርጓሌ።
3. የፕሮግራሞቹ ፊይዲ
እሊይ እንዯተገሇፀው የዕሇት ዯራሽና መሌሶ መቋቋም ፕሮግራሞች በመተግበራቸው
በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከመሞትና ከመፇናቀሌ ዴነዋሌ፡፡ በወቅቱ እርዲታ
በማግኘታቸው በቀጣይ የምርት ዘመን አምርተው እራሳቸውን መመገብ የቻለ፣
በሂዯትም የተሇያዩ የሌማት አጋጣሚዎችን መጠቀም የቻለ አለ፡፡ ሇምሳላ በ1977
ዓ.ም የዴርቁ ሰሇባ በመሆናቸው በኢዕማዴ የተረደ በወቅቱም ታጋይ የነበሩ በአሁኑ
ጊዜ የሰቆጣ ወረዲ አስተዲዯር ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሌ የሆኑት አቶ ሰልሞን
መሀመዴ (ቡሊ) ሁኔታውን ሲገሌፁት፡

አቶ ሰልሞን ሞሀመዴ የሰቆጣ ወረዲ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አባሌ
“እኔም በ1977 ዓ.ም በዴርቁ ከተጠቁና በኢሮ እርዲታ ከተዯረገሊቸው ሠዎች አንደ
ነበርኩ፡፡ በወቅቱም ዯርግ የዋግን ሕዝብ በጠሊትነት በመፇረጅ ህዝቡ እርዲታ
ሇማግኘት ረጅም ርቀት ተጉዞ ዯርግ ወዯሚቆጣጠራቸው የእርዲታ ጣቢያዎች
ቢሄዴም ህዝቡ ዕርዲታ እንዱይሰጠው ይዯረግ ነበር፡፡ ኢህዳን የሠቆጣ ከተማን
ሲሇቅና ዯርግ ሲገባ አብዛኛው ህዝብ ከኢህዳን ጋር በመውጣት በየገጠሩ ነበር
የሠፇረው፡፡ በርካታው የሰቆጣ ከተማ ህዝብ ወዯ ዯሀና ተሰድ ነበር፡፡ ህዝቡ ከሰቆጣ
ወጥቶ ሲሰዯዴ በእጁ የያዘው ቀሇብም ሆነ ንብረት አሌነበረውም፡፡ በወቅቱ የኢሮ
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ሠራተኞች የነበሩ እነ አዴማሱ ጋጋ ሁሇት ጊዜ በዯሀና፣ ዝቋሊ፣ ሰሃሊና ሊስታ
የገንዘብ እርዲታ ሠጥተዋሌ፡፡ ማርያ የምትባሌ ከላልች ጀርመናዊያን ጋር በመሆን
ህክምና ትሰጥ ነበር፡፡ በወቅቱ ከህብረተሰቡ ግሌሰቦች እየተመሇመለ በህክምናና
በሽታን በመከሊከሌ ሊይ ያተኮረ ስሌጠና ይሠጥ ነበር፡፡ በዚህም ኢሮ (ERO)
ህዝቡን ከበሽታና ከርሃብ በመታዯግ ባሇውሇታው ነበር፡፡ ከእርዲታ በተጨማሪ
ሇተመረጡ አርሶ አዯሮች በሬ፣ የእርሻ መሣሪያዎችና ዘር ይሠጥ ነበር፡፡ ከዯርግ
ውዴቀት በኋሊም እርዲታን ከሌማት ጋር በማቀናጀት የተፇጥሮ ዯኖችን (በኪያ፣
ግባና እና በሰቆጣ አካባቢዎች) በመከሇሌ፣ በውስጡ የተሇያዩ ችግኞችን በመትከሌና
ሠቆጣንና ጀርባ ዮሏንስን የሚያገናኝ የ28 ኪል ሜትር የገጠር መንገዴ በመስራት
ህዝቡ ተጠቃሚ ሆኗሌ፡፡ በዚሁ መሌክ በዋግ ብቻ ሳይሆን በበሇሳና በቡግና በቁርጥ
ቀን፣ በጨሇማ ጊዜ ማንም ባሇዯረሰበት ፇታኝ ወቅት አመሌዴ /ኢሮ/ ከህብረተሠቡ
ጏን ሆኖ ሁኔታውን ሇመሇወጥ ከፌተኛ ጥረት ያዯረገና በጥረቱም ብዙ የተሇወጡ
ሠዎች እንዲለ አውቃሇሁ” ብሇዋሌ፡፡ ከዚህ መረዲት የሚቻሇው በወቅቱ ዴጋፌ
ያገኙ ሇራሳቸው ብቻ ሳይሆን ሇህዝብ የሚጠቅም ስራ መስራት የሚችለበት ዯረጃ
እንዱዯርሱ በር የሚከፌት መሆኑን ነው፡፡
ላሊው በወቅቱ ተጠቃሚ የነበሩ የዝቋሊ ወረዲ ፅዝቃ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ አደኛ
ታመነ በ1977 ዓ.ም ስሇተዯረገው ዴጋፌና ስሇነበረው ሁኔታ ሲገሌፁ የሚከተሇውን
ብሇዋሌ፡፡

ሙለ ስም አቶ አደኛ ታመነ ዕዴሜ 51 ፆታ ወ
የጋብቻ ሁኔታ ባሇትዲር ቀበላ 01 ጏጥ ቀጠና1
የሌጆች ብዛት 5 ወ 2 ሴት 3
የትምህርት ሁኔታ አራቱ የተማሩ
የባሇቤቱ/የአባወራ/ ስም ዘነበች ግብር ዕዴሜ 44
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“እኔ በዕዴመዬ 3 መንግስታትን አሳሌፋአሇሁ፡፡ በተሇይ በዋግ ዝቋሊ ወረዲ ከ1975
- 1976 ዓ.ም ጀምሮ ከፌተኛ ዴርቅ በመከሰቱና በዯርግና በኢህዳን መካከሌ
በተዯረገው ጦርነት ምክንያት የዕሇት ጉርስ በማጣቱና እርሻ ሇማረስ የሚያስቻሌ
ሰሊማዊ ሁኔታ ባሇመኖሩ አርሶ አዯሩ ሇስዯትና ዕንግሌት ተጋሌጧሌ፡፡ በዚያን
ወቅት ጉሌበት ያሇው ኢህዱንን በመወገን ወዯ ትግለ ሲገባ መታገሌ የማይፇሌገው
ወዯ ሱዲንና ኮረም ሇመሄዴ ሲገዯዴ ጉሌበት የላሊቸው ሽማግላዎች፣ አቅም
የላሊቸው ህፃናትና ሴቶች ዯግሞ ቦታቸውን ሳይሇቁ የመጣውን የረሃብ አዯጋ
ሇመቀበሌ ተገዯው ሲጠብቁ በ1977 ኢሮ ኢዕማዴ/በኢህዱን ነፃ መሬት በዝቋሊ
ወረዲ ቀበላዎች ከውጭ ዴርጅቶች ጋር በመተባበር የእህሌ መግዣ ገንዘብ ሇአንዴ
ሰው 7 እና 8 ብር እንዯ ቤተሰቡ ብዛት በመስጠቱና ተረጂው ዯግሞ ከዯጋው፣
ከጎንዯር፣ ከዕብናትና ኮረም በመሸመት እራሱን ሇማትረፌ ችሎሌ፡፡ ረሃቡ ባዯረሰው
ችግር ምክንያት ከፌተኛ የኮላራ በሽታ ገብቶ ነበር፡፡ በሽታውን ሇመቋቋም
ከዕርዲታው በተጨማሪ ኢሮ የህክምና ዕርዲታ

አዴርጓሌ፡፡ ኢሮ በሚሰጠው ብር

እህሌ ሇመግዛት ተጠቃሚዎችና ነጋዳዎች ወዯ ኮረም፣ ዯባርቅና ጃናሞራ ሲሄደ
ዯርግ በማፇስ ወዯ ሠፇራና ብሄራዊ ውትዴርና ይወስዲቸው ስሇነበር ነጋዳው እህሌ
ገዝቶ ሇማቅረብ ይቸገር ነበር፡፡ ሆኖም ግን በ1978 ዓ.ም ዝናብ በመዝነቡ ኢሮ
ከሰጠው ብር ቆጥቦ ዘር ገዝቶ በመዝራቱ በቂ ምርት እንዱያመርትና ሇቀጣዩ
የ1979 ዓ.ም ሇዘር የሚያገሌግሌ እህሌ እንዱኖረን የኢሮ እርዲታ ረዴቶናሌ፡፡
ከስዯት የተመሇሰውንና በዴርቅ የተጎዲውን ሰው ሇማቋቋም የበሬ፣ የእርሻ መሳሪያና
ዘር ገዝቶ በመስጠት ሇማቋቋም ተችሎሌ፡፡ በ1977 ዓ.ም በዯርግ ቁጥጥር ስር
በነበሩት የኮረም፣ የሰቆጣና የዕብናት ከተሞች በገባው የኮላራ በሽታ ምክንያት በሺ
የሚቆጠር ሰው ሲሞት በዝቋሊ ወረዲ ግን ሳይታወቁ ከሞቱት ውጭ ኢሮና የኢህዳን
ሀኪሞች

ባዯረጉት

ርብርብ

ማንም

ሰው

ሳይሞት

ማትረፌ

በመቻለ

ህዝቡ

ከእርሻውና ከዕሇትተሇት ስራው ሳይዯናቀፌ እንዱንቀሳቀስ ሇማዴረግ ተችሎሌ”
ብሇዋሌ፡፡በተጨማሪ ኢሮ እራሳችንን እንዴንችሌ በ1986 ዓ.ም የእርሻ በሬ፣ የበሬ
ዕቃና ዘር በ1147

ብር ገዝቶ

ስሇሰጠኝ፣ በየዓመቱ የተሻሇ

ምርት እንዲገኝ

በማስቻለ፣ 4 ክፌሌ ቆርቆሮ ቤት ሰርቻሁ ቴላቪዥንም ገዝቻሇሁ ከብቶችም አለኝ
ሌጆች እያስተማረኩ አንደን ትምህርት አስጨርሸ ስራ እስከማስያዝ አዴርሻሇሁ
ኑሮዬ ተሻሽሎሌ” ብሇዋሌ፡፡
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አቶ አሇማየሁ አዲነ በ77ቱ ዴርቅ ህዝባዊ ሀኪም የነበሩ በአሁኑ ጊዜ በዝቋሊ ወረዲ
በአቅም ግንባታ ፅ/ቤት የሚሰሩ

የረሀብንና በሽታን ችግር በመፌታት ምን

ያህሌ ኢዕማዴ ውጤታማ እንዯነበር የሚከተሇውን ብሇዋሌ፡፡
ሙለ ስም አቶ አሇማየሁ አዲነ ዕዴሜ 43 ፆታ ወ
የጋብቻ ሁኔታ ባሇትዲር ቀበላ 01 ጏጥ ሰቆጣ
የሌጆች ብዛት

6 ወ 5 ሴት 1

የትምህርት ሁኔታ ሁለም በትምህርት ሊይ
የባሇቤቱ/የአባወራ/ ስም ብናይሽ ሚሉዮን ዕዴሜ 32
“ወቅቱ የኮላራ በሽታ የተከሰተበት ነበር። በቦታው ወጣ ገባነትና የተራራቀ መሆን
መዴሃኒት ሇማቅረብና ህክምና ሇመስጠት አስቸጋሪ የነበረ ቢሆንም ኢሮና ኢህዳን
የቤት ሇቤት ህክምና በመስጠት ከፌተኛ ስራ ሰርተዋሌ፡፡ ችግሩን ሇማቃሇሌ ትንሽ
ትምህርት ያሊቸውን የአካባቢ ሰዎች በማሰሌጠን የቤት ሇቤት ህክምና አገሌግሌልት
እንዱስፊፊ ተዯረገ፡፡ በላሊ በኩሌም መሇስተኛ ሆስፒታሌ መሽሀ ተከዜ ሊይ
አቋቁሞ ኢሮ ህክምና ይሰጥ ነበር፡፡ ርሃቡን ሇማቃሇሌ ኢሮ እህሌ የሚያቀርቡ
ነጋዳዎችን በማዯራጀትና የመነገጃ ብር በብዴር በመስጠት እህሌ ካሇበት ገዝተው
እንዱያቀርቡና ተረጂው በተሰጠው ብር ከነጋዳዎቹ እህለን ገዝቶ እንዱጠቀም
በማዴረግ ችግሩን መቋቋም ተችሎሌ፡፡ ከኢሮ ጋር ከጀርመን የመጣ የህክምና
ቡዴን ነበር። በዚህም ወቅት ኢሮ ባይኖር ህዝቡ በበሽታ ያሌቅ ነበር፡፡”
ቄስ መሊሹ ፀጋዬ
ሙለ ስም ቄስ መሊሽ ፀጋዬ ዕዴሜ 51 ፆታ ወ
የጋብቻ ሁኔታ ባሇትዲር ቀበላ 01 ጏጥ ሰቆጣ
የሌጆች ብዛት 6

ወ 3 ሴት 3

የትምህርት ሁኔታ ሁሇቱ ያጠናቀቁ ላልች በመማር ሊይ ናቸው
የባሇቤቱ/የአባወራ/ ስም ሙለ ይማም ዕዴሜ 47
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ቄስ መሊሹ ፀጋዬ በዴርቁ ጊዜ በመሌሶ መቋቋም ፕሮግራም የበሬ ተጠቃሚ የነበሩ
በኋሊም የኢዕማዴ የእርዲታና መሌሶ መቋቋም ኮሚቴ አባሌ የነበሩ በተሰጠው
ዴጋፌ ምክንያት በተጠቃሚዎች ህይወት ሊይ የመጣውን ሇውጥ የሚከተሇውን
ብሇዋሌ፡፡
“ቀዯም

ሲሌ

ኢሮ

እየተባሇ

ይጠራ

የነበረው

ዴርጅት

ባካባቢያችን በነበረው

ጦርነትና ዴርቅ ምክንያት ሲንገሊታና ወዯ ኮረምና ጎንዯር ሲሰዯዴ የነበረን ህዝብ
በችግሩ

ዯርሶሇት

የዕሇት

ዕርዲታ

በመስጠት

ህዝቡን

ሇመታዯግ

በቅቷሌ፡፡

ከዕርዲታው በተጨማሪ ኢሮ አሇ ሲባሌ ከጎናችን የቆመ ዴርጅት አሇ በሚሌ ከተስፊ
መቁረጥ ወጥቶ በአካባቢው ተረጋግቶ እንዱቀመጥ ሞራሌ ሰጥቶታሌ፡፡ ነጋዳው
በማዯራጀት እህሌ ካሇበት ቦታ ገዝተው አምጥተው ሇህዝቡ እንዱሸጡ አዴርጓሌ፡፡
በኋሊም ከዕሇት ዕርዲታው ውጭ በመሌሶ መቋቋም ኘሮግራም በሰቆጣ ዙሪያ ወረዲ
በነበሩት ቀበላዎች ቢያንስ በቀን በ50 በሬ በሊይ እየተገዛ በተከታታይ በሬ
ሇላሊቸው አ/አዯሮች በማዯሌ የእርሻ መሳሪያ ማሇትም ማረሻ ወገሌ ማጭዴ፣ ዘር
የመሳሰለትን በመስጠት ወዯ መዯበኛ የምርት ስራ እንዱገቡ ተዯርጎ ጥሩ ምርት
በማምረት ተጠቃሚ እንዱሆኑ ተዯርጓሌ፡፡
እኔም በወቅቱ በሰቆጣ ወረዲ አንዴነት ቀበላ የእርዲታና የመሌሶ መቋቋም ኮሚቴ
ሆኜ ተረጂዎችን በመሇየትና በመመሌመሌ ከኢሮ ጓድች ጋር በመሆን የዕሇት
ዕርዲታ ማሇትም ስንዳ፣ ዘይት፣ ባቄሊ፣ ምስር እናከፊፌሌ ነበር፡፡ ህዝቡ ከዕርዲታ
ጣቢያ

ቦታ

ሳይንገሊታ

የተቀበሇውን

እህሌ

ሳይሸጥና

ችግር

ሊይ

ሳይወዴቅ

ሠራተኞቹ ዯከመኝ ሰሇቸኝ ሳይለ በወቅቱ በመሸኘት የተቀበሇውን የዕርዲታ እህሌ
ይዞ ወዯ ቤቱ በወቅቱ እንዱሸኝ ያዯርጉ ነበር፡፡ ህዝቡም በሚዯረግሇት እንክብካቤ
ዯስተኛ ሆኖ ነበር ያሇምንም መጉሊሊት የዕርዲታ ስርጭቱን ያከናውን ነበር፡፡
በዚያን ወቅት አንዯ በሬ የሰጠናቸው ሰዎች ዛሬ ባሇጥንዴ በሬ፣ ሊም፣ ፌየሌ፣ በግ
ባሇቤት ሆነው ተሸሊሚ እስከመሆን ዯርሰዋሌ፡፡
በአጠቃሊይ ዴርጅቱ በዴርቁ ወቅት ህዝቡ ዴጋፌ ባያገኝ እንዯተሰዯዯ ይቀር ነበር።
ምክንያቱም በሬና ዘር መግዣ አሌነበረውም፡፡ በአንዴ ወቅት በተፇጠረ ችግር
የዘሊሇም ጠባሳ ይዞ ይቀር ነበር፡፡ አመሌዴ በወቅቱ በመዴረሱ ግን አሁን ሇአሇበት
ዯረጃ በቅቷሌ፡፡ እኔም በወቅቱ በሬ ተሰጥቶኝ በመቋቋሜ በከተማ ቤት ሠርቼ
ሌጆቼንም እያስተማርኩ እገኛሇሁ፡፡ መሠረቴ ይኸው ዴርጅት ነው፡፡ በወቅቱ
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የተረደና በሬ የተሰጡ ላልች ግሇሰቦችም አለ፡፡ ሇምሳላ እሸቱ ገብሬ በጣም ዴሀ
ነበር። አሁን አለ ከሚባለ ጠንካራ አርሶ አዯሮች የሚመዯብ ነው፡፡ በሰቆጣ ከተማ
ቤት ሠርቶ ሌጆቹን እያስተማረ ነው ቤትም እያከራየ የተሻሇ ኑሮ ይኖራሌ”
ብሇዋሌ፡፡
ከስዯት

ተመሊሽ

ገብረስሊሴ
ዴጋፈ
ሲገሌፁ

የሆኑ

ገ/ሚካኤሌ

ስሇሁኔታውና

ስሊስገኘሊቸው
“እኔ

አካባቢው

ዯርግ

ከመምጣቱ

አሇቃ

ፕሮግራም

ወዯ

ስሌጣንና

ከ1962

ዓ.ም

ጀምሮ የአካባቢው ኗሪ ነኝ፡፡
በአካባቢው

ከፌተኛ

ዝርፉያና

ተኩስ

ስሇነበር

በአካባቢው

በሰሊም

መኖር

አሌተቻሇም ነበር፡፡ በ1969 ዓ.ም ዯግሞ የአካባቢውን ህዝብ በግዲጅ ወዯ አርማጭሆ
ካሌዘመታችሁ ብል ስሇአስገዯዯን አካባቢውን ጥሇን ወዯ ሱዲን ሇመሰዯዴ በቃን፡፡
ሶፊዋ በሚባሌ የሱዲን የስዯተኞች ካምኘ ስንኖርም በየጊዜው በተሇያዬ ምክንያት
በሱዲን ወታዯሮች ዴብዯባና እንግሌት ይዯርስብን ነበር፡፡ የዯርግ መንግስት
ከወዯቀ በኋሊ በ1986 ዓ.ም ወዯ አገራችን እንዴንገባ ጥሪ ሲተሊሇፌ እኛ ሁመራ
እንስፇር ብሇን ብንጠየቅም ወዯ ትውሌዴ አገራችሁ ካሌሆነ በስተቀር ሁመራ
አናሰፌራችሁም በመባሊችን እኛ ዯግሞ ብዙ ቤተሰብ ይዘን ወዯ ትውሌዴ አገራችን
ብንሄዴ ጠባብ መሬት ሊይ መቋቋም ስሇማንችሌ ወዯ ትውሌዴ ቦታችን አንሄዴም
ብሇን እስኪወሰን ዴረስ ኯኪት መተማ ቆይተናሌ፡፡ በኋሊ ከተባበሩት መንግስታት
የስዯተኞች ኮሚሽን (UNHCR) ጋር በተዯረገው ስምምነት መሰረት ወዯ አብዴራፉ
እንዴንገባ ከተዯረገ በኋሊ መቋቋሚያ ይሰጠን ብሇን በጠየቅነው መሰረት ሇአንዴ
ቤተሰብ 1500 /አንዴ ሺህ
አምሰት መቶ ብር/ እና የ9 ወር ቀሇብ እንዯሁም የቤት ቁሳቁስ ተሰጥቶናሌ፡፡
በዚህም እኔ ከተረጂነት ወጥቻሇሁ፡፡ ቤት ሰርቻሇሁ ከ50-70 ኩንታሌ (ወዯ 70000
ብር የሚገመት) ሰሉጥ በየዓመቱ አመርታሇሁ” ብሇዋሌ፡፡

20

ሙለ ስም አቶ ወንዴሙ ታዯሠ ዕዴሜ 39 ፆታ ወ
የጋብቻ ሁኔታ ባሇትዲር ቀበላ ኯኪት ጏጥ ጏዳ
የሌጆች ብዛት

5

ወ 4 ሴት 1

የትምህርት ሁኔታ ሦስቱ በትምህርት ሊይ ያለ
የባሇቤቱ/የአባወራ/ ስም ወ/ሮ ዲሳሽ ፊንታው ዕዴሜ 28

ላሊው ከስዯት ተመሊሽ አቶ ወንዴሙ ታዯሠ ስሇሁኔታው ፕሮገራሙ ያስገኛሊቸውን
ጥቅም ሲገሌፁ “የተሰዯዴኩት በ1977 ዓ.ም ከወል ከዋግ ኸምራ ወዯ ሱዲን ነበር
የተሰዯዴኩበት ምክንያት በወቅቱ በነበረው የፖሇቲካ ችግርና አካባቢው ዴርቅ
ስሇነበረ ነው፡፡ እስከ 1985 ዓ.ም ዴረስ ሱዲን ውስጥ በቀይ መስቀሌ ዴጋፌ
በስዯተኞች ካምኘ ስኖር ነበር፡፡ ከቀይ መስቀሌ ዴጋፌና ዕርዲታ በተጨማሪ
በግላም እስራ ነበር፡፡ በ1985 ዓ.ም ወዯ አገር ቤት እንዴንገባ ጥሪ ሲቀርብ
በፌሊጏቴ በመመዝገብ ወዯ መተማ/ጎንዯር/ ስንገባ የተቀበሇን የአሁኑ አመሌዴ
የቀዴሞው ኢሮ ነበር፡፡ በወቅቱ የተመዘገብኩት በንግዴ ሥራ ሇመሰማራት ስሇበር
ሇመቋቋሚያ ብር 1500 /አንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር/፣ የ9 ወር ቀሇብ፣ የቤት
ውስጥ ቁሳቁስ የተሇያዩ ብስኩቶችና የመጠሇያ ሸራ ተሰጥቶኛሌ፡፡ በኋሊ ግን የንግዴ
ሥራው ብዙ አሊዋጣኝ ሲሌ የእርሻ መሬት ተቀብዬ በማረስ የተሇያዩ ምርቶችን
ማምረት ችያሇሁ፡፡ በዓመት ምንም እንኳን መጠኑ የተሇያየ ቢሆንም እስከ 15
ኩ/ሌ ማሽሊ፣ ጥጥና ሰሉጥም አምርቻሇሁ፡፡ ከእርሻ ውጤት ባገኘሁት ምርትና
ገቢም አንዴ ጋሪ/ካሮ/ና 6 ሊሞች ገዝቻሇሁ፡፡ አንዴ ቆርቆሮ ቤት ሰርቻሇሁ፣ 7
ቤተሠቦቼን ሇማስተዲዯርና 3 ሌጆቼን ሇማስተማር በቅቻሇሁ፡፡ ከስዴት የተመሇሱ
ላልች በኢሮ የተቋቃሙ ጓዯኞቼም ሀብታም ሆነዋሌ፡፡ ሇምሳላ፡- አቶ ግርማይ
አበበ መጀመሪያ ከስዯት ሲመሇስ ምንም አሌነበረውም። በአሁኑ ሰዓት ግን ከኢሮ
ባገኘው መቋቋሚያ ተነስቶ 20 ከብቶችና የመኖሪያ ቤት አሇው፡፡ እንዯዚሁም
ላሊው አቶ ካሳዬ አማረ የተባለ ጓዯኛዬ ዯግሞ ኢሮ በሠጠው መቋቋሚያ ሱቅ
ከፌቶ አነሰ ቢባሌ ወዯ ብር 180,000 ግምት ያሇው ንብረት ማፌራት ችሎሌ፡፡
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ላሊዋ ዯግሞ ስንደ የምትባሌ ወዯ 38

ከብቶች

አሎት፣ ራሷን ማስተዲዯር

ችሊሇች፡፡ ላሊው ጋሻው የተባሇ ከስዯት ሲመሇስ ገና ሌጅ የነበረ በአሁኑ ጊዜ ሱቅ
ከፌቶ እስከ 80000 ካፒታሌ እያንቀሳቀሰ፣ ቤትም ሠርቶ ቤተሠቡን በጥሩ ሁኔታ
በመምራት ሊይ ይገኛሌ። ላሊ አቶ አበራ በቀሇ ከኛ ጋር ኮኪት የሰፇሩ የኦሮሞ
ብሔር ተወሊጅ፣ ከስዯት ከተመሇሱ በኋሊ

ኢሮ

በሰጣቸው

መቋቋሚያ

መነሻ

በማዴረግ በአሁኑ ሰዓት 200000 /ሁሇት መቶ ሺህ ብር / የሚገመት መኖሪያ ቤት
ጏንዯር ሊይ ገዝተው መኖሪያቸውን ጏንዯር ከተማ በማዴረግ ዯሇል ሊይ 100 ሄ/ር
መሬት ወስዯው በኢንቨስተርነት ሲሰሩ ይገኛለ ” ብሇዋሌ፡፡

ሙለ ስም አቶ ጋሻው ግዛው ዕዴሜ 33 ፆታ ወ
የጋብቻ ሁኔታ ባሇትዲር ቀበላ ኮኪት ጏጥ ቀጠና 7
የሌጆች ብዛት

3

ወ --- ሴት 3

የትምህርት ሁኔታ ሁሇቱም የተማሩ
የባሇቤቱ/የአባወራ/ ስም ወ/ሮ ፀሏይ ሞሊ ዕዴሜ 28
አቶ ጋሻው ግዛው የተባለ ከሱዯን ስዯት ተመሊሹ አሁን ኮኪት ኗሪ የሆኑ
ስሇሁኔታው አሁን ሰሊለበት ሁኔታ ሲገሌፁ “ከስዯት ስመሇስ ገና ሌጅና ወንዯሊጤ
ስሇነበርኩ በወቅቱ ሇሁሇት ወንዯሊጤ አንዴ በሬ፣ ሇባሌና ሚስት ዯግሞ አንዴ በሬ
ይሰጥ ነበር፡፡ በዕዯሊው ወቅት አኔ በቦታው ስሊሌተገኘሁ ከላሊ ግሇሰብ ጋር
ተጣምሬ በሬ ሳይሰጠኝ የታሇፌኩ ቢሆንም ተመሌሸ ብቻዬን ስቀርብ በግማሽ የበሬ
በጀት አንዴ ወይፇን ተገዝቶ ተስጥቶኝ በወቅቱ ሌጅ ስሇነበርኩ በአቅሜ የጉሌበት
ሥራ እየሠራሁ ወይፇኑ ሇእርሻ እስኪዯርስ ከጠበኩ በኋሊ የአካባቢው ሠዎች ከበሬ
ይሌቅ ሊም ይሻሌሃሌ ብሇው ስሇመከሩኝ በሬውን በ800 ብር ሇላልች ከስዯት
ተመሊሾች ሽጨ ሊም ገዝቼ ሊሟም እየወሇዯች ከብት ማርባት ቻሌኩ፡፡ በአሁኑ
ሰዓት 4 ሊሞች፣ 3 ጥጆች አለኝ። አሁን መሬቱ ቢያረጅም ሇጊዜው የተሰጠኝን
የእርሻ መሬት እያረስኩ ምርት ማግኘት ችያሇሁ፡፡ በአሁኑ ጊዜ የተሰጠኝን ያረጄ
መሬት ትቼ ላሊ መሬት በመከራየት ጥሩ ምርት በማምረት ሊይ እገኛሇሁ፡፡ ኢሮ
በሰጠኝ መነሻ ቆርቆሮ ቤት ሠርቻሇሁ፣ ቤተሰብ መስርቼ /ሚስት አግብቼ/ 3 ሌጆች
ወሌዯናሌ፡፡ ኢሮማ /ERO/ መወሳት ያሇበት ዴርጅት ነው፡፡ እየሠፇረ የሠጠን
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ስንዳም በረከት አሇው፡፡ በተፇጥሮ ችግርና በመንግስት ዴጋፌ እጥረት እዴገታችን
ፇጣን ባይሆንም ኢሮማ የሚረሳ ዴርጅት አይዯሇም፡፡ በአጠቃሊይ በአሁኑ ሰዓት
እራሴን ችያሇሁ” ብሇዋሌ፡፡
ላሊው ከስዯት ተመሊሽ አቶ አሰፊ
ገ/የሱስ በአሁኑ ጊዜ የ02 አብዯራፉ
ቀበላ አስተዲዲሪ ስሇሁኔታው ሲገሌፁ
“በርካታ

ህዝብ

በፉት

የነበሩ

መዯቦች

ባዯረሱበት ጭቆናና

ገዢ
የቀይ

ሽብር ዘመቻ ምክንያት በየጊዜው ወዯ
ሱዲን እንዱሰዯዴ ተዯርጓሌ፡፡
እኔ ራሴም ዯርግ ሉያስረኝ ይከታተሇኝ ስሇነበር ከሱዲን ስዯተኞች መካከሌ አንደ
እንዴሆን ተገዴጄ ነበር፡፡ በ1983 ዓ.ም ዯርግ ሲወዴቅ በርካታ ስዯተኞች ከሱዲን
ወዯ አገር ቤት ተመሌሰዋሌ፡፡ ከስዯት ተመሊሾች ምዝገባ ሲካሄዴና ሁለም ወዯ
የትውሌዴ ቦታው ነው የሚመሇሰው ሲባሌ እኛ አሌተቀበሌነውም፡፡ ምክንያቱም
ወዯ ሱዲን ስንሰዯዴ ቤተሰብ አሌመሠረትንም ነበር፡፡ ከስዯት ስንመሇስ ግን ሌጅ
ወሌዯን

ቤተሰብ

መስርተን

ስሇነበርና

የትውሌዴ

አካባቢያችን

መሬት

ዯግሞ

ተከፊፌል ያሇቀ ስሇነበር ብንሄዴ የምናገኘው ነገር ስሇላሇ አሌተቀበሌነውም፡፡
በወቅቱ ወዯ አገር ቤት ሇመመሇስ መግቢያ በር የነበረው ኢሮ በሚሰራበት የአማራ
ክሌሌ መተማ ስሇነበር በመተማ በኩሌ ገበተን ምርጫችን አብዯራፉ ስሇነበር ወዯ
አብዯራፋ ከሄዴን በኋሊ በቤተሰብ 1500 /አንዴ ሺህ አምስት መቶ ብር/ የ9 ወር
ቀሇብ የቤተሰብ ቁሳቁስ /ማንኪያ፣ ብረት ዴስት/ ባሌዱና ጀሪካንና የመሣሰለትና
ሇመጠሇያ

የሚያሇግሌ

ሸራ

ተቀብሇናሌ፡፡ በአሁኑ

ጊዜ

በተዯረገሌኝ

የመሌሶ

ማቋቋም ዴጋፌ ተነስቼ 3 ክፌሌ ቤት ሰርቻሇሁ እስከ 60 የሚዯርሱ በግና ፌየሌ/ 3
አህዮች አለኝ ጋሪም አሇኝ በተሰጠኝ የእርሻ መሬት ሊይ በዓመት ከወጪ ቀሪ እስከ
20000 ብር ገቢ አገኛሇሁ፡፡ በዚህም ራሴን ችያሇሁ ሌጆቼን እያስተማርኩ ነው
ዩኒቨርስቲም የዯረሰ ሌጅ አሇኝ” ብሇዋሌ፡፡
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4. የዕሇት ዯራሽና መሌሶ መቋቋም ፕሮግራሞች ሇምን ስኬታማ ሆኑ?
1. የህዝብን ችግር መፌታት አሊማዬ ብል የተነሳና በውጤቱም ተጠቃሚ
እንሆናሇን በሚሌ በቁረጠኝነትና በታማኝነት የሚሰራ ሰራተኛና ባሇሙያ
በዴርጅቱ በመኖሩ፣
2. ከዓሊማው የሚመነጭ ጠንካራ የስራ ባህሌ በዴርጅቱ እያዯገ መምጣቱ፣
3. በእቅድች

ዝግጅትና አፇፃፀም

የህዝብ፣ የአስተዲዯር ወይም የመንግስት

አካሊትና ተሳትፍ የነበረ መሆኑና አመሌዴ ከነዚህ አካሊት ጋር ተቀናጀቶ
መስራቱ ፣
4. በወቅቱ የተሻሇ ሌምዴ ከነበራቸው አገር በቀሌና የውጪ መንገስታዊ ካሌሆኑ
ዴርጅቶች በተሇይ ከማህበረ ረዴኤት ትግራይ (ማረት) ጠቃሚ ሌምዴ
መቅሰም መቻለ ዋና ዋናዎቹ ነበሩ።
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