
ትግራይ ክልል ንእተሰጉሞ ዘላ ዕቀባ ሓመድን ማይን መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ዝመርሖ ልምዓት ኢንዳስትሪ ብዓለም ለኸ 
ትካል ቤት ምኽሪ መፃኢ ዕድል ዓለምና ምስ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ስምምዕ ምጥፋእ በረኻነት ብምዃን ብ13 ሓምለ 
2009 ዓ.ም ኣብ ሃምበርግ ጀርመን ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ሃገርና ኣላዕለዎት ሽዱሽተ ሃገራት ተሓፅያ ከምዝኣተወት ዕላዊ 
ኮይኑ፡፡ 

ብሚኪኤል ምሩፅ 

 

ቤት ምኽሪ መፃኢ ዕድል ዓለም world future council ዝተባህለ ኣብ ሃምበርግ ጀርመን ዝርከብ ትካል ምስ ሕቡራት መንግስታት 
ዓለም ስምምዕ ምጥፋእ በረኻነት/ UN convention to combat desertification/ ብምትሕብባር በረኻነት ኣብ ምጥፋእ 
ውሕሉል ፖሊሲ ዝሓንፀፃን ተበግሶ ዝወሰዳን ሃገራት ወይ ትካላት በብዓመቱ ኣፍልጦ ይህብ፡፡ እዚ ትካል ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 
ብሉፅ ፖሊሲ ወይ እውን ተበግሶ ኣፍልጦ ንምሃብ 27 ሰነ 2017 ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ተኣኪቡ ኣብዝዘተየሉ መድረኽ 6 ሃገራት ንሽልማት 
ዝሓፀየ እንትኸውን ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ሓዊሱ ኣውስትራልያ፣ቻይና፣ብራዚል፣ጆርዳንን ኒጀርን ይርከብዎም፡፡ 

ትግራይ ክልል ነዚ ክሳብ ሕዚ በፂሓቶ ዘላ ብርኪ ክትበፅሕ ዝኸኣለት ሓመድን ማይን ዕቀባ መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ዝመርሖ ልምዓት 
ኢንዳስትሪ ብምስጓማ፣ምልኣተ ህዝቢ ብምልዕዓል ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዘመዝገበቶ ዓወትን ኣብ ኣጠቓቕማ ምሕደራ መሬት 
ዘሎ ኩነታት ንመናእሰይ ምላሽ ዝህብ ብምዃኑን እዩ፡፡ 

ከም ትግራይ ኣብ ተግባር ዝውዕል ዘሎ ፖሊሲን ተበግሶን ዕቀባ ሓመድን ማይን መሰረት ዝገበረ ልምዓት ሕርሻ ዝመርሖ 
ኢንዳስትሪያላይዜሽን ኣንፈት ብምኽታል መላእ ህዝቢ ኣለዓዒልካ ልሙዕነቱ ዝተመናመነ ሓመድን ሃፍቲ ተፈጥሮን ናብ ንቡር ኣብ 
ምምላስ ዛጊድ ዝተሳለጠ ፃዕሪ ሓያሎ ምዃኑን እቲ ኣብ ልምዓት ሕርሻ ንኽተሎ ዘለና ፖሊሲ ቅኑዕ ምዃኑ ካብ ምርግጋፅ ሓሊፉ ኣብ 
ካልኦት ዓለማት ምስዘሎ ፖሊሲ ብምውድዳር ብቤት ምኽሪ መፃኢ ዕድል ዓለምናን / world future council/  ሕቡራት 
መንግስታት ዓለም ስምምዕ ምጥፋእ በረኻነት / UN conventionto combat desertification/ ብምትሕብባር መስከረም 2017 
ኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኣብ ሃገረ ቻይና ከተማ ኦርዶስ ንመበል 13 ግዘ ኣብ ዝሳለጥ ኮንፈረንስ ኮፕ-13 ብርክት ዝበሉ ናይ ዓለምና ውሳነ 
ወሃብቲ ኣካላት፣ ሚኒስትራን መራሕቲ ሃገርን ከምኡውን ኣብ ዓለምና ዝርከባ ዓበይቲ ማዕኸናት መራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ዝርከብሉ 
መድረኽ ዕላዊ ክኸውን እዩ፡፡ 



 

 

ክልልና ኣብዚ ዓለምለኸ መድረኽ ኣፍልጦ ክወሃባ ዝለዓለ ተስፋ ከምዘሎ ኮይኑ በዚ ኣፍልጦ ዘበርክት ዓለምለኸ ትካል ቤት ምኽሪ 
መፃኢ ዕድል ዓለምና / world future council/ ፖሊሲኤን ንውድድር ካብ ዘቕረባ ብዙሓት ሃገራት ኣብናይ መጀመርያ ብርኪ 
ውድድር ናይ 18 ሃገራት 27 ፖሊሲታትን ተበግሶታትን ብዝግባእ ተፈቲሹ ኣብ ናይ መወዳእታ ብርኪ ናብ ዝተመርፀ ናይ ሽዱሽተ 
ሃገራት ብሉፃት ፖሊሲታትን ተበግሶታትን ምእታው ንባዕሉ ዓብይ ዕድል እዩ፡፡  

ህዝቢ ትግራይ ከምዝፍለጥ ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝተጀመረ 
እንትኸውን ክሳብ ሕዚ ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ ህዝቢ ነዚ በረኻነት ናይ ምክልኻል ተግባርን ተፈጥሮ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝግበር 
ቃልሲ ከም ባህሊ ወሲዱ ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ናይ 20 መዓልቲ ነፃ ወፍሪ ኣብ ዝተወሰኑ ዓመታት ድማ ኣርባዓ መዓልቲ 
ከይንደክም ኣርብዓ ዓመት ኣይንጠምይን ብዝብል ጭርሖ ናይ ኣርባዓ መዓልቲ ነፃ ወፍሪ ናብ ልምዓት ብምኽታት ዕቀባ ማይን 
ሓመድን መሰረት ዝገበረ ልምዓት ብምስላጥ በብዓመቱ እንዳተጓሕጎሐ ዝፀንሐ ሓመድ ክንኪ ብምግባር ከባቢኡ ብምሕዋይን 
መፍረይነት ሕርሻ ክዛይድ፣ተጠቃምነት ሓረስታይ ብኣውርኡ ድማ ተጠቃምነት መሬት ዘይብሎም መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ክረጋገፅ 
ኣኽኢሉ እዩ፡፡ 

 

በረኻነት ድምፂ ኣልቦን ዘይርአን ማሕበራዊ፣ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ዓለምና እንትኸውን ንብርክት ዝበለ ህዝቢ ዓለም 
ካብ መረበቱ ክመዛበልን ንዝተፈላለዩ ፀገማት ዝዳርግን ዓብይ ሓደጋ እዩ፡፡ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ዕለታዊ 
ጠለባቱ/ድሌቱ/ ካብ ልሙዕነቱ እንዳተመናመነ ዝመፅእ ዘሎ መሬት ክረክብ ትፅቢት ይገብር፡፡ 

ብድርቂ ህይወቱ ዝስእን ቁፅሪ ህዝቢ ዓለምና ካብ ማንም ዓይነት ምስ ምቅይያር ነባሪ ኣየር ዓለምና ብዝተዛመዱ ምኽንያታት ዝፍጠር 
ሓደጋ ሞት ጎሊሁ ይርአ፡፡ካብዚ ካልእ 135 ሚልዮን ህዝቢ ዓለምና ብምኽንያት በብእዋኑ ዝፍጠር ዘሎ በረኻነት፣ ምምንማን ልሙዕነት 
መሬትን ካብ መረበቱ ክመዛበል ከምዝኽእል ዓብይ ስግኣት ከምዝኾነ ይግመት፡፡  

For more information, please visit 
https://www.worldfuturecouncil.org/future-policy-award/ 
https://www.worldfuturecouncil.org/p/2017-desertification/ 
http://www.futurepolicy.org/ 


