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ኢትዮጵያን ሥጋት ሊይ የጣሊት የሥነ ምህዲር ቀውስ 

ከክርስቶስ ሌዯት በፊት 2000 ዓመት ገዯማ ጥንት ሜሶፖታሚያ ተብሊ በምታወቀው አገር ሇም የነበረው የሃቡር ምዴር ወዯ 

በረሃነት ተሇወጠ። በስፋቱ በአፍሪቃ አህጉር አንዯኛ በዓሇም ዯግሞ ሁሇተኛ የሆነው የሠሃራ በረሃ ዴሮ ሇግጦሽ መሬት 

ያገሇግሌ እንዯነበረ ዋቤ መረጃዎች ይጠቁማለ።  አሁን የሚታዬው ሁኔታ በአስቸኳይ ካሌተገታ በስተቀር አገራችን 

ኢትዮጵያም ከፍተኛ የሥነ ምህዲር ቀውስ ሰሇባ መሆኗን ሇመተንበይ አዲጋች አይዯሇም። የመጀመሪያው የሰው ሌጅ ዝርያ 

በሁሇት እግሩ ቆሞ የሄዯባት ጥንታዊት አገር የዯን፣ የአፈርና የብዝሃ ህይዎት ሃብቷ በብርሃን ፍጥነት እየተሟጠጠ መሄደን 

በእኛ ዕዴሜ እየተመሇከትነው ያሇ ገሃዴ ነው። 

የዯን መጨፍጨፍ የሃገራችንን ህሌውና ሉፈታተኑ የቻለ የሥነ ምህዲር አዯጋዎች እንዱከሰቱ ዏቢይ ሚና ተጫውቷሌ።  

ዯኖች ሲመነጠሩ ተራሮች፤ ኮረብቶችንና አምባዎች ተራቆቱ። በተክልቻቸው አማካይንት የፀሃይን ሃይሌ በመጠቀም ምግብ 

የመሥራት ክህልታቸው ተረት ሆነ። በምግብ ሰንሰሇት ቁርኝቱ ውስጥ ሉጫወቱ ይገባ የነበረውን ምርታማነት እስከወዲኛው 

አጡትና የጨረቃ መሬት መሰለ። ይህም የሆነበት ምክንያት በውሃ ሃይሌ ተሸርሽሮ ከአካባቢው የሚጠፋው የአፈር መጠን  

ተፈጥሮ ከሚተካው በእጅጉ ያነሰ በመሆኑ ነው።  በየዓመቱ ሇጎርፍ ሰሇባ የሚሆነው ሇም አፈር 2 ቢሉዮን ቶን እንዯሚዯርስ 

ሲገመት አገራችን ከሃይቲ ቀጥል ከፍተኛ ሥነ ምህዲራዊ ቀውስ የገጠማት አገር ተብሊ እንዴትፈረጅ አዴርጓታሌ። 

የተሇያዩ በኢትዮጵያ የአካባቢ ገጽታ ሊይ ተመርኩዘው የተካሄደ ጥናቶችን በመፈተሽና ከራሴ ሌምዴ በመነሳት አሁን 

ኢትዮጵያ የገጠማት ሥነ ምህዲራዊ ቀውስ የተከሰተው በማወቅና ባሇማወቅ መካከሌ ባሇው ሌዩነት ሳይሆን አዯጋውን 

ሇመቀነስ ብልም ሇማስወገዴ ዕርምጃ በመውሰዴና ባሇመውሰዴ መካከሌ በተፈጠረው ሰፊ ሌዩነት ነው የሚሌ ግምት አሇኝ።  

ይህ በኢትዮጵያ ሊይ ያንዣበበውን የሥነ ምህዲር ቀውስ መከሊከሌ ብልም ማስወገዴ ይቻሊሌ ወይ?  ሇሚሇው ጥያቄ ምሊሽ 

ሇመስጠት የሚቻሇው ችግሩን ሇመፍታት በምንወስዯው ርምጃ ሊይ ተንተርሶ ነው። በተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍልች 

የተወሰደ ርምጃዎች አመርቂ ውጤት ያስመዘገቡበት ሁኔታ እንዲሇ ይስተዋሊሌ። ሇምሳላ የኢትዮጵያ ኦርቶድክስ 

ቤ/ክርስቲያን ሇዘመናት ተንከባክባ የያዘቻቸው ዯኖች በጉግሌ ማፕ አማካይነት በተራቆተው የአገሪቱ ክፍሌ መካከሌ 

አረንጓዳ ግርማ ሞገስ ተሊብሰው በግሌጽ ይታያለ።  
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የኮንሶ ገበሬዎች የተሇያዩ አገር በቀሌ የሥነ ምህዲር ዘዳዎችን በመጠቀም የርሻ መሬታቸው ክ3 ሽህ ዓመታት በሊይ ሇምነቱን 

ጠብቆ እንዴቆይ አዴርገዋሌ። የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ ቅዝቃዜ በሚከሰትባቸው ወራት ላሉት ሰማዩ ሲጠራ አዝመራ በውርጭ 

እንዯሚጠቃ የተማረው ዘመናዊ ትምህርት ከመጀመሩ ቀዯም ብል ካሌተማሩ ወሊጆቹ አንዯበት ነው።  

ዽህነት የተጫነው ህብረተሰብ በአካባቢው የቆምችውን የመጨረሻውን ዛፍ ሇመቁረጥ ስሇሚገዯዴ የዯን ሌማትና ጥበቃ 

እሌህ አስጨራሽ ሥራ መሆኑ አያጠያይቅም። ይሁን እንጅ በቤ/ክርስቲያን አካባቢ የሚካሄዴ አነስተኛ የተክልች ክብካቤ 

ከፍተኛ ሇውጥ ሉያመጣ እንዯሚችሌ ይታመናሌ። ሇምሣላ የኦርቶድክስ ሃይማኖት ዕምነት ተከታዮች መንግሥት 

ከሚያወጣው ህግ ሲነጻጸር ሇሃይማኖታዊና ባህሊዊ ህጎች የተሻሇ ተገዥነት እንዯሚያሳዩ ተዘግቧሌ።  

በኦርቶድክስ ቤ/ተ ክርስቲያናት የሚገኙትን ብርቅ ዯኖች ተንከባክበው ያቆዩሌን አባቶቻችን ሇሌጆቻቸው ስጦታ፣ ሇዓሇም 

ህብረተሰብ ዯግሞ ገፀበረከት የሇገሱ መሆኑን ሇአፍታም ቢሆን መዘንጋት የሇብንም። በዚህ ረገዴ Tree Foundation 

እነዚህን ዯኖች ጠብቆ ሇትውሌዴ ሇማስተሊሇፍ የጀመረው ፕሮጀክት በአርአያነት የሚጠቀስ ነው። የሚከተሇው መርሃ ግብር 

“በአንዴ ወቅት አንዴ ቤ/ተክርስቲያን” የሚሌ ሆኖ በመሊ ሃገሪቱ ተሰራጭተው የሚገኙትን ቁጥራቸው ወዯ 35 ሽህ የሚጠጋ 

የኦርቶድክስ ቤ/ክርስቲያን ዯኖች ሊይ የዕፅዋትና እንስሳት የረጅም ጊዜ ሳይንሳዊ ምርምር ሇማካሄዴ  እ.ኤ.አ. በ 2009 ዓም 

ጉዞውን አንዴ ብል መጀመሩን የዴርጅቱ ዋና ዲይሬክተር የሆኑት ድ/ር ልውማን ገሌጸዋሌ። 

ወርቁ ሇገሠ ሙሊት(PhD)     
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