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በዓበይት ተግባራት አፈፃፀም የላቀ ውጤት ለማስመዝገብ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ ላይ 

ትኩረት ተደርጎ ሊሰራ ይገባል፡-ሚኒስትር ድኤታ አቶ ቃሬ ጫዊቻ  
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የኢትዮጵያ ብዝኀ ሕይወት 

ኢንስቲትዩት የ2009 በጀት ዓመት 

የለውጥና መልካም አስተዳደር እና 

የዓበይት ተግባራት ዕቅድ 

አፈፃፀምን በተመለከተ ሐምሌ 10 

ቀን 2009 ዓ.ም ከኢንስቲትዩቱ 

ሰራተኞች ጋር ውይይት አድርጓል፡፡ 

 

የአካባቢ፣ ደንና አየር ንብረት 

ለውጥ ሚንስቴር ሚኒስትር ድኤታ 

አቶ ቃሬ ጫዊቻ በዚህ ወቅት 

እንደተናገሩት ተቋማዊ ዕቅድን 

መፈፀም ከሁሉም አካላት ጋር 

መግባባትን  የሚጠይቅ በመሆኑ 

የለውጥ ሰራዊት ግንባታ ላይ 

ትኩረት ማድረግ ይገባል፡፡  

 

ለዚህም የለውጥ ሰራዊትን በሚገባ 

ለማደራጀት እና የፈፃሚን አቅም 

ለማጎልበት ያልተገደበ ጥረት 

ማድረግ እንደሚያስፈልግ 

ጠቁሟል፡፡ 

 

የተጠናከረ ሰራዊት ግንባታ 

እንደተቋም የሚመዘገበው ውጤት 

ተከታታይነት እንዲኖረው  

 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተቋሙ 

ውስጥ ለአሰራር የተመቸ 

የፋይናንስ አስተዳደር እንዲፈጠር 

እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡  

 

ለዕቅድ አፈፃፀም ውጤታማነት 

የለውጥ መሳሪያዎችን በንቃት 

መተግበር  ይገባል ያሉት ደግሞ 

የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና 

ዳይሬክተሩ ዶ/ር ፈለቀ ወልደየስ  

ናቸው፡፡  

ለዚህም በተሟላ መልኩ ግንዛቤ 

መወሰድ እንዳለበት በማውሳት፡፡ 

 

በማስቻል የላቀ ውጤት 

ለማስመዝገብ ይረዳልም ነው 

ያሉት ሚኒስትር ድኤታው፡፡ 

 

ከዚህ ባሻገር ስራዎችን ለማሳለጥ 

የሚረዱ ግዢዎች በዕቅድ ሊመሩ 

ይገባል ብለዋል፡፡  

የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር 

መለሰ ማርዮ በበኩላቸው 

እንደገለፁት በበጀት አመቱ የዕቅድ 

አፈፃፀም የታዩ  ጥንካሬዎችን  

መሰረት በማድረግ  በቀጣይ 

ስራዎችን ለመፈፀም በጋራ 

መስራት  ይጠበቃል፡፡ 

" " ለዕቅድ አፈፃፀም 

ውጤታማነት 

የለውጥ 

መሳሪያዎችን 

በንቃት መተግበር  

ይገባል "  

የአርክቦትና  ጥቅም ተጋሪነት 

ፈቃድ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ 

ከመድረኩ በተነሳው ልክ ፍቃድ 

ከመስጠት ባለፈ የተሰጣቸው 

አካላት ያሉበትን ደረጃ እና 

የሚያስገኘውን  ጠቀሜታ ጨምር 

ቁጥጥር እና ክትትል ሊደረግ 

ይገባልም ነው ያሉት  ም/ዋና 

ዳይሬክተሩ፡፡ 

 

በኢንስቲትዩቱ የሚስተዋለው 

የሰው ሃይል ችግርን በተመለከተ 

መንግስት የዘረጋው የስራ ምዘና 

አሰራር ተግባራዊ ሲሆን ችግሩ 

ይቀረፋል ተብሎ እንደሚጠበቅም 

ተገልጿል፡፡ 

 

የለውጥና መልካም አስተዳደር 

ዕቅድን በተመለከተም በበጀት 

አመቱ የተለዩ የመልካም አስተዳደር 

ችግሮችን በተቀመጠላቸው የጊዜ 

ሰሌዳ መሰረት መፍታት መቻሉ 

በሪፖርቱ ተገልጿል፡፡ 

 

ኢንስቲትዩቱ በ2009 በጀት ዓመት 

አከናውናለሁ ብሎ በዕቅድ 

ከያዛቸው ተግባራት 97 በመቶ 

ማከናወን መቻሉ በሪፖርቱ 

ተመላክቷል፡፡ 
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" የችግኝ ተከላና 

የእንክብካቤ 

ተግባራት በብዝኀ 

ሕይወት ጥበቃ 

ላይ ያላቸው 

ድርሻ የጎላ ነው፡፡"   

የአካባቢ፣ ደንና አየር ንብረት 

ለውጥ ሚንስቴር ሚንስትር  ዶ/ር 

ገመዶ ዳሌ  

ከአረንጓዴ ልማት ጋር ተያይዞ የሚተገበሩ የተፈጥሮ ሀብት 

ጥበቃ ስራዎች ቀጣይነት ሊኖራቸው ይገባል፡-  ዶ/ር ገመዶ ዳሌ 

በሀገር አቀፍ ደረጃ ጳጉሜ 1 

ቀን የተከበረውን የአረንጓዴ 

ልማት ቀን ምክንያት 

በማድረግ "የአረንጓዴ 

ኢኮኖሚ ጠበቆች ነን" በሚል 

መሪ ቃል የአዲስ አዳማ 

የፍጥነት መንገድ ላይ የችግኝ 

እንክብካቤ ተከናውኗል፡፡ 

የአካባቢ፣ ደንና አየር ንብረት 

ለውጥ ሚንስቴር ሚንስትር  

ዶ/ር ገመዶ ዳሌ በዚህ ወቅት 

እንደተናገሩት ሀገሪቱን ለኑሮ 

ተስማሚ ለማድረግ የተፈጥሮ 

ሀብት ጥበቃ ስራዎችን 

አጠናክሮ መስራት ይገባል፡፡   

 

ይህም የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ 

ስራዎቻችንን በማጠናከር 

ለድርቅ ያለንን ተጋላጭነት 

ለመቀነስ ያስችላል ነው ያሉት፡፡ 

ኢትዮጵያ ለአየር ንብረት 

ለውጥ የማይበገር የአረንጓዴ 

ልማት ኢኮኖሚ ስትራቴጂን 

ቀርፃ እየተገበረች መሆኑን 

በማውሳት ከአረንጓዴ ልማት 

ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ተግባራት 

ኢኮኖሚው በአስተማማኝ 

መሰረት ላይ እንዲቆም 

የሚረዱ በመሆናቸው ትኩረት 

ተሰጥቷቸዋል ብለዋል፡፡ 

 

በአረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት 

ላይ ሀገሪቱ ያላት አቋም 

በተግባር እና በውጤት 

የተደገፈ በመሆኑ  

"የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ጠበቆች 

ነን" የሚለው መሪ ቃል 

የ ሀ ገ ሪ ቷ ን  ቁ ር ጠ ኝ ነ ት 

የሚያሳይም ነው እንደ 

ሚንስትሩ ገለፃ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ብዝኀ ሕይወት 

ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር 

ዶ/ር መለሰ ማርዮ 

በበኩላቸው እንደገለፁት 

የአየር ንብረት ለውጥ በብዝኀ 

ሕይወት ሀብት ላይ  

የሚፈጥረውን አሉታዊ ተፅዕኖ  

ለመከላከል ከአረንጓዴ ልማት 

ጋር በተያያዘ የሚካሄደው 

የችግኝ እንክብካቤ አንዱ ስልት 

ነው፡፡ 

 

በመሆኑም በችግኝ ተከላ  ሀገር 

በቀል ዛፎችን ጥቅም ላይ 

በማዋል እየጠፋ ያለውን 

የብዝኀ ሕይወት ሀብት መልሶ  

የመተካት ስራ መስራቱን እና  

ከችግኝ ተከላ ባለፈ 

የተካሄደው የእንክብካቤ ስራ 

ተሞክሮው መስፋት ያለበት 

መሆኑን አውስተዋል፡፡ 

የችግኝ ተከላና የእንክብካቤ 

ተግባራት በብዝኀ ሕይወት 

ጥበቃ ላይ ያላቸው ድርሻ የጎላ 

ነው ያሉት ደግሞ 

የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና 

ዳይሬክተር ዶ/ር ፈለቀ 

ወልደየስ ናቸው ፡፡ 

 

በሀገሪቱ ያለውን የዕፅዋት 

ቁጥር በዓይነትና በብዛት 

ለ መ ጨ መ ር ም  መ ሰ ል 

ተግባራትን በዕቅድ በመደገፍ 

መ ስ ራ ት  እ ን ደ ሚ ገ ባ 

ጠቁመዋል፡፡  

 

ኢትዮጵያ ብዝሀነት ያላቸው 

የዕፅዋት ዝርያዎች መገኛ 

መሆኗ ይታወቃል፡፡ 

" በሀገሪቱ ያለውን 

የዕፅዋት ቁጥር 

በዓይነትና በብዛት 

ለመጨመር የችግኝ 

ተከላና የእንክብካቤ 

ተግባራትን በዕቅድ 

በመደገፍ መስራት 

ይገባል፡፡"   

ዜ ና  ብ ዝ ኀ  ሕ ይ ወ ት  



በምስራቅ ወለጋ ዞን በሌቃ ዱለቻ አካባቢ የጠፉ ነባር ዛርያዎችን መልሶ የመተካት ስራ 

የተለየ ትኩረት በመስጠት እንደሚሰራ ተጠቆመ፡፡  

3  

 

ይህም የጠፉ ነባር ዝርያዎችን መልሶ 

ለመተካት እንዲሁም ዘላቂነት ባለው 

ስልት ጥቅም ላይ እንዲውሉ 

ያስችላል ነው ያሉት፡፡ 

እንደ አቶ ውብሸት ገለፃ ስልጠናው 

በአባላቱ ዘንድ የባለቤትነት ስሜት 

በማደበር በንቃት እንዲሳተፉ 

ለማነቃቃት ያለመ ነው፡፡ 

የሌቃ ዱለቻ ማኅበረሰብ ዘር ባንክ 

ሊቀመንበር አቶ ቦሬ ጨዋቃ 

በበኩላቸው እንደገለፁት ነባር 

ዝርያዎቹ ለዘመናት የተላመዱ 

እንዲሁም ተመራጭ በመሆናቸው 

ነባር ዝርያዎቹ ሲዘሩ አመርቂ 

ውጤት ተገኝቷል፡፡ 

በምስራቅ ወለጋ ዞን ለሌቃ ዱለቻ 

የማኅብረሰብ ዘር ባንክ አባላት 

የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና 

ተሰጥቷል፡፡ 

በኢትዮጵያ ብዝኀ ሕይወት 

ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት  አ ዝ ዕ ር ት ና 

ሆርቲካልቸር ብዝኀ ሕይወት 

ዳይሬክቶሬት የማሳ ላይ ማንበርና 

ማኅበራዊ ዘር ባንክ ኬዝ ቲም 

አስተባባሪ አቶ ውብሸት ተሾመ  

እንዳሉት በሌቃ ዱለቻ አካባቢ 

የሚመረቱ የተለያዩ የሰብል 

ዓይነቴዎች በመጥፋት ላይ 

ይገኛሉ፡፡ 

ለዚህም ጤፍ፣በቆሎና ስንዴ 

ለአብነት ይጠቀሳሉ ነው ያሉት፡፡ 

በመሆኑም ለአካባቢው ተስማሚ 

የነበሩ ነባር ዝርያዎችን የዳሰሳ 

ጥናት በማድረግ የመለየት ስራ 

በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ ነው 

የገለፁት፡፡ 

የዳሰሳ ጥናቱን መነሻ በማድረግም 

በተቋሙ ከሚገኘው ጂን ባንክ  

ዝርያዎችን አርሶ አደሩ 

እንዲያለማቸው እንደሚሰጡ 

ጠቁመዋል፡፡ 

" ለአካባቢ 

ተስማሚ የ ሆኑ 

ነባር ዝርያዎችን 

በማጥናት   

ነባር ዝርያዎችን 

መልሶ መተካት  

እና ዘላቂነት 

ባለው ስልት 

ጥቅም ላይ 

ማዋል ይገባል " 

"  

በመሆኑም በቀጣይ የተለያዩ 

ዓይኔቴዎች የሚገኙበት ሁኔታ 

እንዲመቻች እንዲሁም የባለድርሻ 

አካላት ክትትል እንዲደረገላቸው 

ጠይቀዋል፡፡ 

የዘር ባንኩ አባል ለመሆንም 

የአካባቢው አርሶ አደሮች ፍላጎት 

ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣቱንም 

ጠቅሰዋል፡፡ 

በ2008 ዓ.ም የተቋቋመው የሌቃ 

ዱለቻ ማኅብረሰብ ዘር ባንክ አሁን 

ላይ 66 አባላት ያሉት ሲሆን ከዚህ 

ውስጥ 21 ሴቶች ናቸው፡፡ 



ኢትዮጵያውያን ለሰንደቅ ዓላማችን ያለንን ፍቅር እና ክብር ከድህነት ለመውጣት ዓይነተኛ 

መሳሪያ አድርገን ልንጠቀምበት ይገባል፡-ሚኒስትር ድኤታ ዶ/ር ከበደ ይማም 

ዜ ና  ብ ዝ ኀ  ሕ ይ ወ ት  

በሰንደቅ ዓላማ መሰረታዊ እሴቶች 

እና መርሆዎች ዙሪያ በመግባባት 

ያልተሻገርናቸውን ችግሮች 

ለመፍታት ቃል የሚገባበት  ነው ፡፡ 

በድህነትና ኋላ ቀርነት ላይ 

የተከፈተውን ዘመቻ ከዳር 

በማድረስ ብሄራዊ ክብራችንንና 

ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍ ለማድረግ  

ለሰንደቅ ዓላማችን ያለንን ፍቅር 

እንደመሳሪያ ልንጠቀምበት 

ይገባልም ነው ያሉት፡፡ 

 

ሰንደቅ ዓላማን ማክበር የአንድ ቀን 

ጉዳይ ሳይሆን በየዕለቱ ሕገ-

መንግስቱ በሚያስቀምጠው 

አግባብ ማሰብና ማክበር 

እንደሚገባም በውይይቱ ተነስቷል፡፡ 

ሰንደቅ ዓላማ ማንነታችን 

የሚንፀባርቅበት እንደመሆኑ 

ከሰንደቅ ዓላማ ጋር የተያያዙ 

ጉዳዮችን በተመለከተ ከታች ጀምሮ 

የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ 

በመስራት ለሰንደቅ ዓላማ 

ተገቢውን ክብር መስጠት 

እንደሚገባም ተሳታፊዎች 

በውይይቱ ጠቁመዋል፡፡ 

 

ተሳታፊዎች የኢትዮጵያን የህዳሴ 

ጉዞ በማስቀጠል ሁለተኛውን 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ለማሳካት እንደሚሰሩ ቃል 

ገብተዋል፡፡ 

የአካባቢ፣ ደንና አየር ንብረት 

ለውጥ ሚኒስቴር ፣ የኢትዮጵያ 

ብዝኀ ሕይወት ኢንስቲትዩት እና 

የደን አካባቢ ምርምር ኢንስቲትዩት 

በጋራ ጥቅምት 2 ቀን 2010  ዓ.ም 

10ኛው የሰንደቅ ዓላማ ቀን " 

ሰንደቅ ዓላማችን 

የሉዓላዊነታችን መገለጫ 

በብዝሃነት ላይ የተመሰረተው 

አንድነታችን አርማ ነው!" በሚል 

መሪ ቃል በፓናል ውይይት 

አክብረዋል፡፡ 

 

የአካባቢ፣ ደንና አየር ንብረት 

ለውጥ ሚንስቴር  ሚንስትር  

ድኤታ ዶ/ር ከበደ ይማም  በዚህ 

ወቅት እንደተናገሩት በዓሉ  

" " " ሰንደቅ 

ዓላማን ማክበር 

የአንድ ቀን ጉዳይ 

ሳይሆን በየዕለቱ 

ሕገ-መንግስቱ 

በሚያስቀምጠው 

አግባብ ማሰብና 

ማክበር  ይገባል" 

"  
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" የብዝኀ ሕይወት 
ሀብቶችን በመጠበቅና 
በማልማት የዘርፉን 

ማሕበራዊ፣ 
ኢኮኖሚዊና ስነ 

ምህዳራዊ 
ጠቀሜታዎች ማሳደግ  

ይገባል"  

በኢንስቲትዩቱ የ2009 በጀት ዓመት ሪፖርት እና በ2010 በጀት 
ዓመት ዕቅድ ላይ ውይይት ተካሔደ 

የሀሳብ ልውውጥ በማድረግ 
በሕብረተሰቡ አጋርነት ተፈጻሚ 
ለማድረግ የሚያስችል ምቹ 
ሁኔታ ለመፍጠር ያለመ ነው፡፡ 
 
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር 
ዶክተር መለሰ ማርዮ 
በውይይት መድረኩ መክፈቻ 
ላይ ባደረጉት ንግግር የብዝኀ 
ሕይወት ሀብቶችን በመጠበቅና 
በ ማ ል ማ ት  የ ዘ ር ፉ ን 
ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚዊና ስነ 
ምህዳራዊ ጠቀሜታዎች 
ማሳደግ ያስፈልጋል፡፡ 
 
ለዚህም የሕዝብ ክንፍ አባላት 
እና ባለድርሻ አካላት ጋር 

በጋራ በመሆን የተሻለ ውጤት 
ለማስመዝገብ እንደሚሰራ 
አስረድተዋል፡፡ 
ከዚህ በሻገር በውይይት 
መድረኩ ላይ የሚሰጡ ገንቢ 
አስተያቶችን እንደ ግብዓት 
በመውሰድ የእቅድ አካል 
ተደርገው የሚሰራ መሆኑንም 
ጠቁመዋል፡፡ 
 
የኮሚሽኑ የ2009 በጀት 
ዓመት የአፈጻጸም ሪፖርት 
እንዲሁም የ2010 በጀት 
ዓመት ዕቅድ በዝርዝር ቀርቦ 
ሰፊ ውይይት ከተደረገበት 
በኋላ ዕቅዱን ለማስተካከል 
የሚረዱ ግብአቶች የተሰጡ 

በኢትዮጵያ ብዝኅ ሕይወት 
ኢንስቲትዩት የ2009 በጀት 
ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት 
እና በ2010 ዕቅድ ላይ 
ከሕዝብ ክንፍ አባላት እና 
ከባለድርሻ አካላት ተወካዮች 
ጋር ጥቅምት 02 እና 03 
2010 ዓ.ም በቢሾፍቱ 
ውይይት ተካሔደ፡፡ 
 
ውይይቱ የ2009 በጀት ዓመት 
ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ 
በመወያየት በአፈጻጸም የታዩ 
ጠንካራ ጎኖችን በቀጣይ 
ተግባራት ላይ ተፈጻሚ 
ለማድረግና ደካማ ጎኖችን 
ለማሻሻል እንዲሁም የ2010 
በጀት ዓመት ዕቅድ ላይ 

የህዝብ ክንፍ እና የባለድርሻ አካላት 

የውይይት መድረክ 

ዜ ና  ብ ዝ ኀ  ሕ ይ ወ ት  
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ኢትዮጵያ መጠነ ሰፊ የሆነ 

ሕይወታዊ ሃብት መገኛ ናት፡፡  

የሀገሪቱ የመልክዓ ምድር 

አቀማመጥ ተለያይነት፣ የሕዝቦች 

ተለያይነትና በአብዛኛው በግብርናና 

በተፈጥሮ ሃብት ላይ የተመሰረተ 

የኑሮ ሁኔታ ተከታይ መሁኗ ለጉዳዩ 

ዓይነተኛ ሚናን ይጫወታሉ፡፡  

 

ይሁን እንጂ የሀገሪቱን የብዝሀ 

ሕይወት ሀብት መጠንና ጠቀሜታን 

ለመተንተን በርካታ ዓመታትን 

ይጠይቃል፡፡  

  

እናላችሁ በመስከረም ወር 2010 

ዓ.ም ነቀምቴ ነበርኩ፡፡  

ከአዲስ አበባ በ328 ኪ.ሜ. ርቀት 

በስተምዕራብ አቅጣጫ ከምትገኘው 

ከተማ፡፡  የተሸከርካሪዋን መሪ 

እየዘወረ የመንገዳችን ፊት አውራሪ 

እንዲሆን አመለ ሸጋውን አሽከርካሪ 

ታምራት ቲኬ ይዘን ሽምጥ 

ጉዞአችንን ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ 

ተያይዘንዋል፡፡ 

 

ታዲያ ከዋና ከተማችን ወጥተን 
ጥቂት ኪሎሜትር እንደተጎዝን 
አብረውኝ ካሉት የስራ ባለደረቦቼ 
መካከል አንደኛው ነቀምቴ 
ስንደርስ ስለምንመገበው ምግብ 
ማውጋት ጀመረ፡፡ ባለደረባዬ 
ስለምግቡ የሚሰጠው ማብራሪያ 
ምራቅን ያስውጣል፡፡  

 

እኔም ይህ ምግብ ምን ተብሎ 
ይጠራል? ስለምንስ ይሕን ያህል 
ማውራት አስፈለገ ስል ተገርሜ 
ማብራርያ ጠየቁ፡፡ እሱም ለምግቡ 
እንግዳነቴን አውቆ ኑሮ ሳቅ አለና 

ምግቡ አንጮቴ ይሰኛል በማለት 
ስለምግቡ ከበላህ በኋላ እራስህ 
ማውራት ትጀምራለህ ብሎ 

- አንጮቴ ለመብላት፡፡ 

በቲተም ቁርስ ቤት ምሽቱ ደማቅ 

ነው፤ የምግብ ጣዕም ደግሞ 

አፍንጫዬን አለው።  

ከዛማ በኋላ ተበላ። ተጠጣ። 

ተጠገበ። 

እነሆ የተመለከትኩትን፣ በአካባቢው 

ነዋሪዎች እንዲሁም በባለሙዎች 

አቀራረቡስ እንዴት ሊሆን 

እንደሚችል በምናቤ መሳል 

ጀመርሁ፡፡ ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ 

እንዲል፡፡ 

ነቀምቴ የገባነው አመሻሽ ላይ 

ነበር፡፡ ማደሪያና ማረፊያችንን 

ካስተካከልን በኋላ በባልደረባችን 

መሪነት ጉዞ ወደ ቲተም ቁርስ ቤት

ደጋማ ቦታዎች ለአብነትም በቂለሞ 

ወለጋ፣ሆሮ ጉደሩና  ጅማ ዞኖች 

ይታወቃል፡፡ 

አንጮቴ የድንች ዘር ሲሆን ከኦሮሞ 

ምግብ ውስጥ ተወዳጅ ተደናቂና 

ብርቅዬ የምግብ አይነት ነው፡፡ 

ሰብሉ ከባህር ወለል በላይ ከ 

1300-2800 ሜትር ከፍታ 

ዜ ና  ብ ዝ ኀ  ሕ ይ ወ ት  
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‹‹የስራስር ሰብሎች 

የምግብ ዋስትናን 

ለማረጋገጥ ካለቸው 

ከፍተኛ አስተዋፆ 

አንፃር  ትኩረት 

ሊሰጣቸው ይገባል››  

 

 ዓመታዊው የዝናብ መጠን በ 

762-1016 ሚሜ መካከል 

በሆኑ አካባቢዎች የሚለማ 

ስለመሆኑ በዘርፉ የተደረጉ 

ጥናቶች ያስረዳሉ፡፡ 

በነገራችሁ ላይ አሰራሩ እንዴት 

መ ሰ ላ ች ሁ ?  ይ ታ ጠ ብ ና 

ይፋቃል፤ ከዛም ይቀቀልና 

ይፈጫል የተፈጨውን አንጮቴ 

በቅመም በተነጠረ ንፁህ ቅቤ 

ይለወስና ከአይብ ወይም 

ከእርጎ ጋር በማቅረብ 

ይበላል፡፡ ከዚህም ሌላ 

ተ ቀ ቅሎ  ባ ዶም  ሆ ነ 

በቆጭቆጫ መብላት ይቻላል፡፡ 

ቆጭቆጫ ደግሞ ትንንሿ 

ቃሪያ ነጭ ሽንኩርት ቁንዶ 

በርበሬ ጨውና አንዳንዴ 

ዝንጅብል በማድረግ አንድ 

ላይ በመፍጨት የሚዘጋጅ 

ነው፡፡ 

ተመራጭና ተወዳጅ ያደረገው 

በልተው ጠግበው ስለሚረኩ 

ብቻ አይደለም መድኃኒትም 

ጭምር ስለሆነ ነው፡፡ 

አያደርገውና ወድቀው ቢሰበሩ 
ወጌሻ በመሆን ፈውስ ይሰጣል 
ምክንያቱም በአካባቢው 
ገበሬዎች መሠረት አንጮቴ 
ካልሲየም እና ፕሮቲኖችን 
ስለያዘ የተሰበረ አጥንት 
ለ መ ጠ ገ ን  እ ና  
መገጣጠሚያዎች በፍጥነት  
እንዲስተካክሉ  የሚያግዝ 
በመሆኑ ነው፡፡ 

በተለምዶም የሚያጠቡ እናቶች  

ጤናማና ጠንካራ እንዲሆኑ 

ስለማድረጉ ይነገርለታል፡፡ 

ዋስትና መረጋገጥ ፍቱን 

መድኃኒት ነው ይላሉ፡፡ 

እነሆ ስለ ባለብዙ ዘርፍ 

ጠቀሜታው አንጮቴ እንዲህ 

ሲሉ አጫውተውኛል - በጥቂቱ 

ላካፍላችሁ፡፡ አንጮቴ ሳይንሳዊ 

ስሙ "ኮሲኒያ አቢሲኒካ’’ 

ይባላል፡፡ ሁለት ዐይነቴዎች 

አሉት፡፡ አንደኛው ዱቡልቡል 

ዓይነት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ 

ሹል አይነት ነው፡፡ 

እንደ አቶ ውብሸት ገለፃ  

ዱቡልቡሉ ለተሰበረ አጥንት 

መጠገኛና ለወላድ እናት 

በምግብነት ሲያገለግል ሹል 

አይነት ዝርያው ደግሞ ለደም 

ብዛትና ለስኳር ህመም 

መድኃኒት ነው፡፡ 

ተመራማሪው  ‹‹ለስራስር 

ሰብሎች የተሰጠው ትኩረት 

ወደ ኢትዮጵያ ብዝኀ ሕይወት 

ኢንስቲትዩት አቅንቻለሁ፡፡  አቶ 

ውብሸት ተሾመ ይባላሉ፡፡ 

በኢንስቲትዩቱ ተመራማሪ፣ 

የማሳ ላይ ማንበርና 

ማኅበራዊ ዘር ባንክ ኬዝ 

ቲም አስተባባሪ ናቸው፡፡ 

አቶ ውብሸት ተሾመ 

ጥናታቸውን ዋቢ በማድረግ 

አንጮቴ ለዘላቂ የምግብ 

አንጮቴ  
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ሚናቸው እጅጉን የላቀ ነው›› 

የሚል አመለካከት አላቸው፡፡ 

ለዚህም ደግሞ የድርቅ ወራትን 

የመቋቋም ብቃታቸውን እንዲሁም 

በጥቂት እርጥበት ምርት መስጠት 

መቻላቸውን በምክንያትነት 

ይጠቅሳሉ፡፡ታዲያ ይህንን ሰብል 

ካለው ጠቀሜታ ባላፈ የአፈርና ውሃ 

ጥበቃ በማድረግ የመሸርሸር ጉዳትን 

እንደሚቀንስ ያስረዳሉ፡፡ 

በመሆኑም አንጮቴን በመጠበቅና 

በማልማት ስራ አርሶአደሩን 

በባለቤትነት ስሜት ተሳታፊ ማድረግ 

እንደሚገባ ሀሳበቸውን ይሰጣሉ- 

አቶ ውብሸት፡፡ 

ዝርያውን ከመጥፋት ለመታደግ 

በኢንስቲትዩቱ በተቋቋመው ጮጬ 

የመስክ ጂን ባንክ ጥበቃ 

እየተደረገ መሆኑን አቶ ውብሸት 

ነግረውኛል፡፡ 

ስለዚህ የሰብል እና የእርሻ 

ሰብሎችን ከሕዝቡ የምግብ ሥርዓት 

ጋር  ማዋሃድ ተገቢ ትኩረት 

ሊሰጠው ይገባል እላለሁ፡፡ 

በአንጮቴ ዙሪያ በተለይም ድርቅን 

ከመቋቋም ብቃቱ ጋር ተያይዞ 

ለቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶት 

ቢሰራበት ለምግብ ዋስትና 

መረጋገጥ የሚያበረክተው ሚና 

ቀላል የማይባል ይሆናልና 

‹‹የስራስር ሰብሎች የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ 

ካለቸው ከፍተኛ አስተዋፆ አንፃር  ትኩረት ሊሰጣቸው 

ይገባል››  
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Genetic 

resources are 

base for 

research and 

development at 

large. 

Access and benefit sharing consultation workshop for the 

Ethiopian National Network of Botanic Gardens and Ex-situ 

Collection Holders held in Addis Ababa (24- 25 July, 2017). 

ensure that the country’s bio-

diversity and the associated 

community knowledge are 

properly conserved and sus-

tainably utilized, and its com-

munities get fair and equitable 

share of benefits arising from 

their utilization. 

To this Ethiopia has issued 

Access to Genetic Resources 

and Community Knowledge 

and Community Rights Proc-

lamation(No.482/2006) and   

Regulation (169/2009), Mr. 

Ashenafi said. 

He further noted that Ethiopia 

has acceded to the Nagoya 

Protocol and developed Code 

of Conduct to administer the 

Access and Benefit Sharing 

issues.  

Darwin Initiate project leader, 

Suzanne Sharrock, said that 

Ethiopia is well known for its 

effort in Conserving Biodiver-

sity. She also underlined the 

importance of strengthening 

legal frameworks in areas of 

genetic resources. 

 

Ethiopian Biodiversity Insti-

tute is the Focal Institute for 

Convention on Biological Di-

versity (CBD), representing 

Ethiopia. 

 

The same consultation work-

shop was also held with re-

searchers July 27-28, 2017. 

facilitate access to its genetic 

resources and ensure fair and 

equitable benefit sharing. 

 

To put this regulation into 

action, there must be a work-

ing platform for enhanced 

access and benefit sharing of 

genetic resources, he noted.  

 

He also pointed out that ge-

netic resources are base for 

research and development at 

large. 

Mr. Ashenafi Ayenew, Direc-

tor, Genetic Resource Access 

and Benefit Sharing Direc-

torate (EBI) on his part said 

the Institute is responsible to 

ዜ ና  ብ ዝ ኀ  ሕ ይ ወ ት  

During the occasion, Dr. Feleke 

woldeyes, Deputy Director Gen-

eral of Ethiopian Biodiversity 

Institute (EBI) said that the in-

stitute is working to protect the 

countries genetic resources. In 

this regard, EBI is heading on 

the right track in terms of 

strengthening this. 

The Deputy Director General, 

highlighted Ethiopia has put in 

place domestic legislation to  
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countries will generate a wide 

range of monetary and non-

monetary benefits for provid-

ers of genetic resources”, said 

Mr. Abraham. 

This will help countries get all 

the benefits from their biodi-

versity through fulfilling the 

objectives of the Convention 

on Biological Diversity 

(CBD), he indicated. 

UNDP Regional Technical 

Adviser, Mr. Fouad Bergigui 

introduced the access and ben-

efit sharing regime under the 

Nagoya protocol. And said 

that the project helps Nagoya 

protocol to be implement and 

assure the benefit sharing 

within the countries the pro-

vider of the genetic resources 

and the users. 

As Mr Fouad explanation the 

project will be implemented 

for 3 years in 24 countries in-

cluding Ethiopia. Legislative 

and institutional measures 

should be taken to implement 

the Nagoya protocol, He re-

marked. 

Mr. Ashenafi Ayenew, Direc-

tor, Genetic Resource Access 

and Benefit Sharing Direc-

torate (EBI) on his part said, 

the project will strengthen the 

country institutional and legal 

framework. 

Mr Ashenafi also said the pro-

ject will also build trust be-

tween users and providers of 

genetic resources to facilitate 

the identification of biodiscov-

ery efforts and strengthening 

the capacity of indigenous and 

local communities to contrib-

ute to the implementation of 

the Nagoya protocol. 

The project supported by Unit-

ed National Development Pro-

gram (UNDP) and Global 

Environmental Fund (GEF). 

 

Strengthening human re-

sources, legal frameworks, and 

intuitional capacities to imple-

ment the Nagoya protocol 

( The UNDP/ GEF Project), 

anew project that aims at as-

sisting countries in the devel-

opment and strengthening of 

their national ABS frame-

works has been launched on 

July 26 2017, at Addis Ababa. 

Mr. Abraham Assefa, Repre-

sentative of General Director 

of Ethiopian Biodiversity Insti-

tute, noted that Ethiopia has 

become a member of Mega 

Diversity Countries in the 

world. 

He also pointed out biological 

diversity is the base for eco-

nomic prosperity and other 

aspects of human welfare at 

household and national level. 

“The implementation of the 

basic measures of the Nagoya 

protocol in the participating 

  "Biological 

diversity is the 

base for 

economic 

prosperity and 

other aspects 

of human 

welfare " 
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