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ፅልዋ ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣብ ሕርሻ 

ብሚኪኤል ምሩፅ 

ዓለምና ብዝተፈላለዩ ሙቐት ዓፈንቲ ጋዛት /ካርቦን ዳይኦክ ሳይድ(Co2)፣ ሚቴይን (CH4)፣ናይትሬት ኦክሳይድ(N2
o)፣ 

ሃይድሮ ፍሎሮ ካርቦን (HFCs) ፔር ፉሎሮ ካርቦን (PFCs)፣ ሰልፈር ሄክሳ ፍለራይድ(SP6) ናይትሮጅን ትራይ ፍሎራይድ 

(NF3) / እንዳተበከለት መጠን ዋዒኣ ካብ ግዘ ናብ ግዘ እንዳወሰኸ መፂኡ እዩ፡፡ በዚ ምኽንያት እውን ዓለም ሓንሳብ ናይ 

ላሊኖ ካልእ ግዘ ድማ ናይ ኢልኒኖ ሳዕቤን ብምፍጣሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝህሉ ኩነታት ኣየር ብምዝባዕ ናብ 

ዘይንቡር እንዳቐየረ ንምእማቱ ኣፀጋሚ ኣብ ምዃን ይርከብ፡፡እዚ ኩነታት ድማ ክንዮ እቲ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባትን 

ንብረትን ዘብፅሖ ዕንወት ንሕርሻ ሴክተር ብኣውርኡ ብኣሉታ ይፀሉ፡፡ ንሕርሻ ብኣሉታ ይፀሉ እንትንብል ከዓ ብቐንዲ  

እተን ገና ሕርሽአን ዘይማዕበለን ኣብ ዝናብ ዝተደረኸ ሕርሻ ዘሰጉማን ሃገራት ናይዚ ሓደጋ ብዝለዓለ ብርኪ ተጠቃዕቲ 

ይኾና፡፡  

ንሕና ከም መጠን ስሉስ ዓለም ሃገርን ኣብ ምዕባይ ንርከብን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ዓለምለኸ ዋዒ ዝፍጠሩ ተርእዮታት 

ምዝባዕ ከባቢ ኣየር ንስሩዕ ሕርሻዊ ንጥፈታትና ስለዘዛብዕን ንዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ባልዓትን ወራራትን ከጋልፀና ስለዝኽእልን 

መምርሕታትን ሓበሬታን መንግስትና ሰሚዕና ብምትግባር ክገጥመና ንዝኽእል ሓደጋ ብኣጋ ክንከላኸልን እንተኣጋጢሙ 

ድማ ሓደግኡ ብዝንኪ ኣገባብ ክንምክት ድሉውነትና ነረጋግፀሉ እዋን ሕዚ እዩ፡፡ 

ከምኣብነት እንተወሲድና ኣብዚ ሕዚ እዋን ፎል ኣርሚ ዎርም ዝተባህለ ዓሌት ባርኖስ ናብ ሃገርና ኣትዩ ኣብ ዝራእቲ ጉድኣት 

እናብፅሐ ይርከብ፡፡ እዚ ሓሰኻ  መበገሲኡ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ኮይኑ ምዕራብን ደቡብን ኣፍሪካ ኣቋሪፁ ቅድሚ ክልተ 

ወርሒ ዝኣተወ እንትኸውን ብዋናነት ዕፉን ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ልዕሊ 80 ናይ እፅዋት ዓይነታት ይምገብ፡፡ እዚ ሓሰኻ 

ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልላት ደቡብ፣ ኦሮምያን ኣምሓራን ኣትዩ ዝተፈላለዩ ዝራእቲ እናጥቅዐ እንትኸውን ናብ ካልኦት 

ከባቢታት ናይ ምእታው ዓቕሙ ልዑል እዩ፡፡ እዚ ሓሰኻ ኣብ ሓደ ለይቲ 100 ኪ.ሜ ይጓዓዝ ሓደ ወለዶ ክሳብ 480 

ኪ.ሜትር ምጓዓዝ ይኽእል፡፡ ኣንስተይቲ ሓሰኻ ክሳብ 2000 እንቁላሊሕ ናይ ምውዳቕ ዓቕሚ ዘለዋ እንትትኸውን እዚ ድማ 

ኣብ ከባቢ ብስፍሓት ክትራባሕ ዕድል ዝህብ እዩ፡፡ 
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እዚ ሓሰኻ ዛጊድ ኣብ ክልልና ኣይተራእየን፤ ይኹን እምበር ናይ ምእታው ዕድል ክህሉ ስለዝኽእል ሓረስቶት ኩሉ ግዘ 

ግራውቶም ክፍትሹን ተርእዮ ኣብዝህሉ ድማ ሪፖርት ክገብሩ ይግባእ፡፡ናይዚ ሓሰኻ ባህሪ ከምቲ ዝተለምደ ናይ ባርኖስ 

ወይ እውን ኣንበጣ ኣወፋፍራ ስለዘይብሉ ብኣውሮፕላን ብምሕጋዝ ኬሚካል ምጥቃም የፀግም፡፡ ዝርግሐ እዚ ሓሰኻ 

ብተናፀል ስለዝኾነ ሓረስታይ ኣብግራቱ እዚ ኣሰኻ እንትርኢ ማይ ፍሉሕ/ውዑይ/ ብምቕራብ እቶም ሓሳኹ ምእራይን ናብቲ 

ውዑይ ማይ ብምእታው ክሞቱ ምግባርን ወይ እውን ነቶም ሓሳኹ ብኢድካ ብምጭፍላቕ እዩ ምክልኻል ዝከኣል፡፡ ስለዚ 

ሓረስቶት በብዕለቱ ግራውቶም ክፍትሹ ይግባእ፡፡ 

ከምዝፍለጥ መነባብሮ ኣብዝሓ ህዝብና ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ እዩ፡፡ ዛጊድ ነሳልጦ ዘለና ልምዓት ሕርሻ ድማ ኣብ ዝናብ 

ዝተደረኸ ምስ ምዃኑ ብሰንኪ ካብ መሬትና ዝፍጠሩ ዘለዉ ሙቐት ዓፈንቲ ጋዛት ዝፍጠር ዓለም ለኸ ዋዒ ንኣየር ንብረት 

ከባቢና እንዳዛብዐ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታትና ዝፈጥሮ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ 

ስለዚ ሕርሻዊ ንጥፈታት ነሳልጠሉ ቀላንተን/መቑፀሪ ግዘ/ በቲ ናይ ቀደም ከይሓሰብና ምስ ዓለማዊ ኩነታት ብምንባብ ዝናብ 

ቀልጢፉ እንትመፅእ ማይ ናብ ከርሰምድሪ ብምስራግን ማይ ዝዓቑሮሎም ጎዳጉዲ ብምድላውን ክንዓቁር፤ ሕፅረት ዝናብ 

ክህሉ ይኽእል ተባሂሉ ኣብዝስገኣሉ እዋን ኣብ ሓፂር ግዘ ዝባፅሑን ፅቡቕ ብርኪ መፍረይነት ዘለዎምን ዝራእቲ ብምምራፅ 

ምዝራእ፣ ምስዘራእና እውን እንተኾነ ማይ እንትበዝሕ ናይ ምፅንፋፍ መደብ ምስራሕ ብድምር ነቲ በብእዋኑ ዝገጥም 

ማሕንቖ ዝምክት ተግባር ምፍፃም ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ኣገዳስነቱ ዝዓዘዘ እዩ፡፡ 

ኣብ 2008 ዓ.ም ኣብ ሃገርና ዘጋጠመ ድርቂ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ካብዘጋጠሙና ናይ ድርቂ እዋናት እቲ 

ዝገደደ እዩ ኔሩ፡፡ ይኹን እምበር እቲ ዘጋጠመ ድርቂ ህዝቢ ካብ መረበቱ ከይተፈናቐለ፣ብሰንኪ ድርቂ ጥሪቱ ከይሞትኦ 

ብናይ ውሽጥና ዓቕሚ ምምካት ዝተኻእለ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓሰርተ ዓመታት ብዝተሰርሐ ዕዉት ስራሕ እዩ፡፡ኣብዞም 

ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታትና ክፍተት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን፡፡ይኹን እምበር ዋላ ምስዝነበሩና 

ምንጥብጣባትን ክፍተታትን ነቲ ድርቂ ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ክንዋፃእ ምኽኣልና ግን ማዕረክንደይ ኣብ ሕርሻ ውፅኢታዊ 

ምዃንና ዘግሃደ እዩ ኔሩ፡፡ስለዚ ካብዚ ናይ ድርቂ ሓደጋ ንመሃሮ ነገር እንተሃልዩ፤ ኣብቶም ዝሓለፉ እዋናት ዝነበሩና 

ክፍተታት መሊእና ዝነበሩና ጥንካረታት ድማ ዓቂብና ምልኣተ ህዝቢ ኣብ ልምዓት ብሙሉእ ዓቕሙን ውሽጣዊ ድሌቱን 

ምስላፍ እንተኺኢልና ዘይንሰግሮ ፀገምን ዘይንበፅሖ ብርኪ ምዕባለ ቁጠባን ኣይህሉን፡፡ 

ከምቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብብርኪ ኣፍሪካ እውን እንተኾነ ዝንኡ ዝገነነ ሰራዊት ደርግ ምስ ሽሾ ሰራዊቱ፣ ክሳብ 

ኣፍንጭኡ ዝተዓጥቆ ኣፅዋራት ውግእ፣ ዱሩዓት ናይ ውግእ መካይኑን ልዑል ኣፅዋር ውግእ ዝወነነ ሜካናይዝድ ብርጌዳቱን 

ብውሑድ ሰራዊት፣ ብፅኑዕ ውድባዊ መትከልን ህዝባዊ ዕላማን ተዓጢቕና ናብ መቓብር ድበ ዘእተናዮ፤ ናይዚ ሕዚ እዋን 

ቀንዲ ፀላኢና ዝኾነ ድሕረትን ድኽነትን ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ሱሩ ምሒውና ክንኣሊ ብኣንፃሩ ድማ ዝተረጋግዐ ሰላም፣ 

ዴሞክራስን ሰናይ ምምሕዳርን ዝነገሰላ ምዕብልቲ ሃገር ክንሃንፅ ሓድነትና ኣጠናኺርና ንቕድሚት ክንምርሽ ይግባእ፡፡ 

ከም ክልል መፍረይነት ዘመን 2009/10 ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ 1137306 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ 

ዝራእቲ ብምሽፋን 28.7 ሚልዮን ኩንታል ንምርካብ ትልሚ ተታሒዙ ነዚ ሽቶ ንምዕዋት ኣብምሽብሻብ ይርከብ፡፡ነዚ 

ንምዕዋት ልዑል ኢኮኖምያዊ ጠቐሜታ ዝህቡ ዝራእቲ ካብ ጠቕላላ ሽፋን ልዕሊ 85 ሚእታዊ ክኾኑ ንምግባር እንዳሰርሐ 

ይርከብ፡፡ ሕርሻና ኣብ ዘይእመትን ዘይርቱዕን ዝናብ ዝተደረኸ ምስምዃኑ ኣብዚ መፃኢ ክረምቲ እቲ ዝተለምናዮ ሽቶ 
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ንምዕዋት ትሉም ብዝኾነ መንገዲን ነዚ ኣብግምት ዘእተወን መፍትሕታት ብምንፃርን ናብ ተግባር ብምእታውን  ስራሕትና 

ክንፍፅም ይግባእ፡፡ 

እዚ ማለት ድማ ምህርትን መፍረይነትን ዝራእቲ ንምስሳን ሙሉእ ፓኬጅ ሕርሻ ምትግባር የድሊ፡፡ሙሉእ ፓኬጅ ትግበራ 

ማለት ስልጠና፣መሬት ካብ መጀመሪኡ ምሕራስን ምልስላስን፣ምዕቃብ ጠሊ፣ብመስመር ምዝራእ፣ ምጥቃም ምሩፅ ዘርኢ፣ 

ምጥቃም መዳበርያን ድኹዕን፣ ምጥቃም ኬሚካል፣ ፃህያይ፣ምጥቃም ሕርሻ ሜካናይዜሽን፣ምእካብ ምህርቲን ኣተሓሕዛ 

ድህረ ምህርትን ክሳብ ዕዳጋ ምትእስሳር ዝዘልቅ እዩ፡፡ 

ስለዚ ሓረስታይ ኣብዚ ዝመፅእ ክረምታዊ መፍረይነት መደብና ናይ ሕርሻ ልምዓት ስራሕቱ ንዕዳጋ ዓሊሙ ክሰርሕን 

ምህርቲ ብፅሬት ብዝድለ መጠንን  ብዘላቕነትን ንምፍራይ ብሙሉእ ዓቕሙ ብምፍፃም ኣካል እቲ ዝድለ ለውጢ ምዕባለ 

ክኸውን ይግባእ፡፡ ምኽንያቱ ሕርሻና ካብቲ በብዓመቱ እንዳመዝገቦ ዝመፅአ ብርኪ ምዕባለ ንድሕሪት እንተተመሊሱ 

ንኣጠቓላሊ ዕብየት ቁጠባ ስለዝፀሉ እዩ፡፡   

ሕርሻ ቀዳምነት ንምንታይ? 

ፖሊሲ ሕርሻ ሃገርና ‘’ሕርሻ ዝመርሖ ልምዓት ኢንዳስትሪ’’ ቀዳምነት ይህብ፡፡ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከም ሃገር ዘለና ሃፍቲ 

መሬትን ጉልበት ሰብን እዩ፡፡ ሃፍትና መሬትናን ጉልበት ሰብን እዩ እንዳበልና ንልምዓት ኢንዳስትሪ ቀዳምነት እንተንህብ 

ብዙሕ መጠን ካፒታል ስለዝሓትት ፍልፍል እቲ ዝድለ መጠን ገንዘብ ምስኣን ንልምዓና ዓብይ ማሕንቖ ከምዝኸውን ርዱእ 

እዩ፡፡ካልኣይ እነሳልጦ ልምዓት ተጠቃምነት ህዝቢ ንምርግጋፅ እዩ፡፡ በዚ መሰረት እውን ዝበዝሕ ህዝብና መነባብርኡ ኣብ 

ሕርሻ ዝተደረኸ ምስ ምዃኑ ተጠቃምነት እዚ ሓፋሽ ህዝቢ ንምርግጋፅ እቲ ኣብዝሓ ህዝቢ ዝዓሰሎ ዓውዲ ሕርሻ 

ምምሕያሽን ምምዕባልን ኣገዳሲ ይኸውን፡፡ እዚ እዩ ድማ ካብ ልምዓታዊ መንግስታት ዝፈልየና፡፡ 

ልምዓታዊ መንግስታት ኩሉግዘ ሰፊሕ ህዝቢ ካብቲ ልምዓት ብዝለዓለ ብርኪ ተጠቃምነቱ ምርግጋፅ ዝብል ከም ዕላማ 

ጌሮም ኣይሕዙን፡፡ ቀንዲ ዕላማና ኢሎም ዝሕዝዎ ዝገበርካ ጌርካ ስሉጥ ልምዓት ምርግጋፅ ዝብል ጥራሕ እዩ፡፡ ይኹን 

እምበር ስሉጥ ልምዓት ንምርግጋፅ ዝሕንፅፅዎም ስልትታት/ሜላታትን/ ስትራቴጂታትን ስሉጥ ልምዓት ካብ ምርግጋፅ 

ሓሊፎም ሓፋሽ ህዝቢ ካብቲ ልምዓት ብተነፃፃሪ ብዝሓሸ መንገዲ ተጠቃሚ ንምግባር የኽእሎም እዩ፡፡ 

እዚ ማለት ስሉጥ ልምዓት ኣብዘረጋግፀሉ ከይዲ እግረ መንገዶም ህዝቦም ተጠቃሚ ይገብሩ፡፡ንሶም ዝኽተልዎ ስትራቴጂ 

ልምዓት ህዝቦም ተረባሒ ክኸውን ምቹእ ባይታ ዝፈጥር ዋላ እኳ እንተኾነ ምርግጋፅ ተረባሕነት ህዝቢ ቀንዲ ኣጀንድኦም 

ስለዘይኮነ ካብ ካልኦት ልምዓታዊ ዘይኮኑ መንግስታት ዝሓሸ ረብሓ ክረኽቡ ካብ ምግባር ሓሊፎም ህዝቦም ክረኽቦ ዝግባእ 

ልዑል ረብሓ ከረጋግፅሉ ኣይኽእሉን፡፡ 

ናብ ሃገርና እንትንምለስ ድማ ናይ ልምዓት መስመርና ልምዓታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝባውን ወያናይ ዴሞክራስን እዩ፡፡እዚ 

ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ናይ ልምዓቱ ተጠቃሚ ክኸውን ናይ ምግባር ኣጀንዳ እግረ መንገዲ ንፍፅሞ ተግባር ዘይኮነስ 

መሰረታዊ ዕላማና እዩ፡፡ ካብ ሕድሕድ ነሳልጣ ልምዓት ህዝብና ብዝለዓለ ብርኪ ተጠቃሚ ምግባር መሰረታዊ ዕላማናን 

ሽቶናን እዩ፡፡ ስለዚ ከም መጠን ልምዓታውን ዴሞክራስያውን መንግስቲ ነሰጉም ሃገር ‘’ሕርሻ ዝመርሖ ልምዓት ኢንዳስትሪ’’ 

ዝብል ፖሊሲናን ስትራቴጂናን እንትትለም፣ እንትትግበርን እንትግምገምን እቲ ከይዲ ዴሞክራሲ ንምርግጋፅ ዝፈጥሮ 
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ምቹው ኩነታት ብዝበለፀ ንምጥቃም፣ ኣብ ከይዲ ዝርአዩ ፀረ-ዴሞክራሲ ተግባራት ካብ ምንጮም ንምድራቕ ዘኽእለና 

ምዃኑ ክረጋገፅ ይግባእ፡፡ 

ካብዚ ብምብጋስ ዛጊድ ክነሳልጦ ዝፀናሕና ልምዓት ሕርሻ ምህርቲ ምኽዕባት /ምስሳን/ መሰረት ዝገበረ ኔሩ፡፡ምኽንያቱ ድማ 

ብርክት ዝበለ ዜጋና ካብ ሕርሻ ዝረኽቦ ምህርቲ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ህይወት ከሰጉሞ እንከሎ ቁፅሩ ዘይነዓቕ ህዝቢ 

ድማ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ኮይኑ ከብዱ ንምዕንጋል እውን ዝፅገመሉ ኣጋጣሚታት ስለዝነበረ፣ ውሑስ ቀለብ ዓመት 

ዘይነበሮም ዜጋታትና ብልምዓታዊ ሴፍቲ ኔት እንዳተሓገዙ ካብ መረበቶም ከይተመዛበሉን ከባቢኦም እንዳልምዑን በዚ 

ኣገባብ ናብርኦም ክመርሑ እንዳተገብረ መፂኡ እዩ፡፡ 

ሕዚ ሕዚ ግን ሳላ እቲ ውሕሉል መስመር ልምዓትን ሓያል ፃዕሪ ህዝብን መጠን ድኽነት ናብ 22% ክወርድ ኪኢሉ እዩ፡፡ 

ኣብዝሓ ሓረስታይ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ካብዝኾነ ናይ ኣነባብራ ብርኪ ወፂኡ፡፡ዘተወሰነ ትርፊ ምህርቲ እንዳዋህለለ ናብዝሓሸ 

ብርኪ መነባብሮ ክሰጋገር በቒዑ እዩ፡፡ 

ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ንዕዳጋ ዓሊምና ሕርሻና ክንውግን፣ በዚ ኣቢልና ድማ ስሉጥ ዕብየት 

ክነረጋግፅ ካብ ማንም ግዘ ንላዕሊ ፃዕርና ክነሐይል ይግባእ፡፡ እዚ ንምዕዋት ድማ ሙሉእ ፓኬጅ ሕርሻ ብምትግባር 

ስለዝረጋገፅ ሓረስታይ ሃገርና ናይ ልምዓት ስራሕቱ ብዘበናዊ ኣገባብ ብምፍፃም ካብ ንዕለታዊ ምግቢ ዝኸውን ምህርቲ 

ምእካብ ብዝዘለለ መልክዑ ንዕዳጋ ሓሲቡ ምህርቲ ከኻዕብት፤ ብመንገዲ እዚ ኣቢሉ ድማ ናብ ኢንዳስትሪ ዝግበር ስግግር 

ከሳልጥ ይግባእ፡፡ንዕውትነት እዚ መደብ ድማ ተሳትፎ ማእከላት ምርምር፣ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፣ሰብ ሞያ 

ሕርሻ፣ሓገዝ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን መዳርግቲ ኣካትን ልዑል ክትትልን ደገፍን ኣመራርሓን 

ስለዝጠልብ ዓንዲ ሑቖ ቁጠባ ሀገርናን ማእገር ህዝብናን ዝኾነ ዘፈር ሕርሻ ንምዕዋትን ናብ ኢንዳስትሪ ዝግበር ስግግር 

ንምስላጥን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ብዝተነፀረ መስመር ልምዓት ንመርሽ፡፡  


