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1

ድሕረ ባይታ
እዚ ቴክኒካዊ መፅሓፍ ዝተዳለወሉ ምኽንያት ኣብዚ ዓውዲ ስራሕቲ 
ንዝተዋፈሩ ጣብያ ልምዓት ሰራሕተኛታት ኣብ ምግፋሕ ናይ ‘ኮኮክ’ 
ዓሌት ደርሆ ኣመልኪቱ ስልጠናን ናይ ግልጋሎት ምኽሪን ንሓረስቶት 
ምሃብ ምእንታን ክኽእሉ ንዑዑ ንምድጋፍ ተሓሳቢ ብምግባር 
ዝተዳለወ መፅሓፍ እዩ። 

እዚ ቴክኒካዊ መፅሓፍ ዝተዳለወ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ 
ትግራይ ኣብ ኮኮክ ዓሌት ደርሆ ኣመልኪቱ ብዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ 
ፅሑፍ መሰረት ገይሩ ዝተዳለወ ናይ ስልጠና ማንዋል እዩ፡፡ 

እዚ ቴክኒካዊ መፅሓፍ ጠመተ ዝገብረሎም ንሓፈሻዊ ምልከታ 
ናይ ኮኮክ ዓሌት ደርሆ ምህርትን ዳግም ምህርትን ጨቓውቲ፣ 
ገዛ፣መግቢን ምምጋብን፣ምሕቋፍን ምፍልፋልን፣ ሕማማት ደርሁ 
ምውጋድን ምቁፅፃርን፣ ዕዳጋ ምህርቲን መትረፋይነትን ዝምልከት 
ትንተና ዝተወሃሃደ ፆታ፣ መግቢን ከምኡ እውን ፅቡቕ ኩነታት ኣየር 
ንምህርቲ ጨቓውቲ ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ዘካተተ እዩ። 
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ክፍሊ ሓደ: ሓፂር መግለፂ 
‘ፖቼፍስትሮም ኮኮክ’ ደርሁ
ዕላማ :
እዚ ክፋል እዙይ ምስወድኡ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንምትግባር ይኽእሉ:

�� ‘ፖቼፍስትሮም ኮኮክ’ ደርሁ መቦቆሎም ባህሬቶምን ዓሌቶምን 
ይገልፁ፣ 

�� ደራሁ ‘ኮኮክ’ ምህርትን ስርዓተ ምርባሕ ስራሕቲ እንታይ ማለት 
ሙኳኑ ይገልፁ፣

�� ፍሉይ ባህሬት ደራሁ ‘ኮኮክ’ ንደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን 
እንታይ ክምዝመስል ብተግባር እናሰርሑ የርእዪ፣ 

�� ንደራሁ ‘ኮኮክ’ ዝኾን ምችዊ ‘ምችዊ ኩነታት ኣየር ፀባይ’ 
ይፈልዪ፣

1.1. መቦቆል ‘ፖቼፍስትሮም ኮኮክ’ ደርሁ
እዚኦም ዓሌት ጨቓውቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ እዪም።.እዙይ 
ዝማዕበለ ብምድቓል እዪ።. ሰለስተ ዓሌታት ኣለው፣ ከም ፀሊም 
‘ኣወስትራሎፕ’፣ሃይት’ሌግሆርን’ ን ‘ቤርድ ፕላይማውዝ ሮክ’ ካብ 
ዝበሃሉ፣ ናይ ሕድሕዶም ንፁር ባህሬት ንምርካብ፣ እቲ ልዑል 
ውፅኢት ዘመዝገበ ዓሌት ምስ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኩነታት ከም 
ዝጠዓዓም ይሕበር።

እዚ ዓሌት እዙይ ድርብ ተግባራት ተሓሳቢ ይገብር። ፅሒረን 
ብምብላዕ ዝሓሸ ናይ እንቋቑሖ ምውዳቕ ተኽእሎ፣ ከምኡ እውን 
ንምህርቲ ሰጋ ዝኸውን ደርሆ እቲ ፅሩይ ‘ኮኮክ’ ፀሊም ፃዕዳን ሕብሪ 
ዘለዎ እንትኾን፣ ብምኽንያት ዘለዎ ሕብሪ ተባዕታይን ኣንስታይን 



4

ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝተመሓየሸ ዓሌት ደራሁት

ጫቑት ወዲያውኑ ምስተፈለፈሉ ምፍላይ ይከኣል’ዪ። ፖቼፍስትሮም 
ኮኮክ’ ዋላውን ምስ ትሑት ኣተሓሕዛን ብቑዕ ዘይኮነ ኣመጋግባኣን 
ፅቡቕ ዝኾነ ምህርቲ እንቋቑሖ ተምርት።

እዚ ‘ኮኮክ’ ዝብል ቃል ዝገልፆ ነገር እንተሎ ናይተን ኣዕዋፍ 
ኣቀማምጣ ሕብሪ አዪ። ሕብሪ ናይቲ ክንቲት ምስ ፆታዊ ስምዒት 
ዝተተሓሓዘ እዪ። እዙይ ኸዓ ነቲ ፕሮግራም ምግፋሕ ዓሌት ኣዝዪ 
ጠቓሚ ይገብሮ።. አንድሕር ካሊእ ዓሌት ሓደ ፀሊም ወይ ቀይሕ 
ኩኩናይ ምስ ‘ኮኮክ’ ደርሆ ተራኺቡ፣ እታ እትውለድ ጫቑት ገና 
ኣብ ሓደ መዓልቲ ዕድሚኣ ፆታኣ ምፍላይ ይከኣል እዪ። እተን ደቂ 
ኣነሰትዪ ሙሉእ ንሙሉእ ፀለምቲ እንትኾና፣ እቶም ደቂ ተባዕትዪ 
ግና ፃዕዳ ነጠብጣብ ኣብ ኸባቢ 

ርእሶም ኣለዎም። ‘ኮኮክ’ ደርሁ ቡናዊ ሕብሪ ዘለዎ እንቋቑሖ 
የወድቓ። ከባቢ 196 እንቋቑሖ ኣብ ዓመት የወድቓ። ብማአኸላይ 
ናይቲ ዕንቋቑሖ ክብደት 55.7ግራም ይኸውን። እዙይ ግና ፅዑቕ 
ብዝኾነ ሜላ ኣተሓሕዛ ዝርከብ እዪ (ግራቤላር ኢቲ ኣል 2010) ። 

ዓሌት ‘ኮኮክ’ ደርሁ ኣብ ማእኸላይ ሜላ ኣተሓሕዛ(ክንክን) ብሙሉኤን 
ፅሒረን እንተተመጊበን ብጣዕሚ ኣገዳሲ አዪ። እዙይ ኣብ ደቡብ 
ኣፍሪካን ጎረባብቲ ሃገራትን ብምኽንያት ምህርቲ እንቋቑሖን ስጋን 
ኣዝዪ ዝተፈለጠ ዓሌት እዪ። ከምኡ እውን ናተን ዓሌት ዝኾኑ 
ብምሕቋፍ (ግሮባቤላር 2008)፣

ሰደቓ 1: ዝርዝር መግለፂ ቐንዲ ባህርያት ‘ፖቼፍስትሮም ኮኮክ’ ደርሁ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ

ባህርያት ቁመና Performance 
ናይ ኣካል ክብደት 

 ኩኩናይ 3.5-4.5 ኪሎ ግራም
 ተባዕታይ ደርሆ 3-4 ኪሎ ግራም
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ባህርያት ቁመና Performance 
 መውደቒት ደርሆ 2.5-3.5 ኪሎ ግራም

ዕግነ ደርሆ 2-3ኪሎ ግራምg
ሕብሪ ቆርበት ብጫ

ሕብሪ እንቋቑሖ ቡናዊ
ሕብሪ ቁንጮቁንጮ ቀይሕ

ብላክ’ኣውስታራሎፕ’ ደርሆ ሃይት ‘ሌግሆርን’ ደርሆ(ኢት) ‘ቤርድ 
ፕላይሙዝ ሮክ’ ደርሆ
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1.2. ምህርትን ስርዓት ምርባሕን ብቕዓትን ‘ 
ኮኮክ’ ደርሁ ኣብ ኢትዪጵያ

ደርሁ ‘ኮኮክ’ ምስ ናይ ገፀርን ክፋል ከተማን ኣብ ኣረባብሓ ደራሁ 
ንእሽቶን ፍልጠት ንዘለዎምን ኣብ ክሊ ንእሽቶን እታወታትን ወይ 
ፅሒረን ብምብላዕ እናተጠቐሙ ምህርቲ ንዘምርቱ ኣዝየን ዘሰማማዓ 
ዓሌት እዪን። ስለዝኾነ, ምምራትን ስርዓተ ምርባሕን ስራሕቲ 
ናይ ‘ፖቼፍስትሮም ኮኮክ’ ደርሁ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ገባር ኣብ 
ኢትዪጵያ ኣብዚ ቐፂሉ ዘሎ ሰደቓ ተዘርዚሩ ኣሎ።
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1.3. ን‘ ኮኮክ’ ዓሌት ደርሁ ዝሰማመዔን ስነ 
ምሕዳር

ብመሰረት ኣብ ኢትዪጵያ ዝተኻየዱ መፅናዕትታት ፀብፃብ፣ ዓሌት 
‘ፖቼፍስትሮም ኮኮክ’ ደራሁ ዝሰማመዔን ቦታ ኣብ ቆላ መሬት፣ወይና 
ደጉዓን ኣብ ደጉዓ መሬትን ናይዛ ሃገር ከምዘኾነ የመላኽት።ን‘ኮኮክ’ 
ደርሁ ኣዝዪ ዝሰማምዔን ከባቢ ኣብ ገፀርን ወሰና ወሰን ከተማ 
ቦታታትን እዪ። ኣብ ምዕባይ ደርሁ፣ንእሽቶን ፍልጠት ምስ ዘለዎም፣ 
ትሑት ኣተሓሕዛ ምስ ዘለዎምን ኮይኑ፣ ሜላ ኣመራርታ ምህርቶም 
ብዝምልከት ኸዓ ብውሱን ፅሒርካ ብምምጋብ እየን ዝሰማማዓ። 
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ክፍሊ ክልተ: ናይ ደርሁ ገዛ 
ዕላማ 
እዚ ክፍሊ እዙይ ምስወድኡ ፣ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንምትግባር ይኽእሉ: 

�� ንህንፀት ናይ ደርሁ ገዛ ዝሰማማዕ ኸባቢ ከመይ ክምረፅ 
ከምዝከኣል ይገልፁ፣ 

�� ዓይነትን ዲዛይንን ናይ ደርሁ ገዛ እንኮላይ ምስኦም ሓቢሮም 
ዝኸዱ ነገራት እንታይ ክመስሉ ከምዝኽሉ ይገልፁ፣ 

�� ብመሰረት ዕድመን ኸባቢያዊ ኣየር ፀባይን፣ ንሕድሕድ ደርሆ 
ዘድሊ ኸባቢ እንታይ ክመስል ከምዘለዎ ይገልፁ፣

�� ብዛዕባ ንህንፀት ገዛ ደርሁ ዝኾኑ ኣብቲ ከባቢ ክርከቡ ዝኽእሉ 
ናውቲ ይገልፁ፣

�� ኣዝዪ ፅቡቕ ዝኾነ ናይ ደርሁ ገዛ ኣብ መ/ማ/ሓረስቶት (ደቂ 
ኣነስትዪ ደቂ ተባዕትዪን) ገዛ ብምኻድ ሰሪሖም የርእዪ፣ 

2.1  ገዛ
ገዛ ንደርሁ ካብ ሕማቕ ኩነታት ኣየር፣ (ዝናብ፣ፀሓይ፣ንፋስ), ሃደንቲ 
ወይ ተናኸስትን (ቡኻርያ፣ድሙ፣ ኸልቢ፣ ጭልፊት) ከምኡ አውን 
ስርቅን ይከላኸለለን። ደርሁ እንቋቑሖ ንኸውድቓን ንኽፍልፋልን 
ከምኡ እውን ዝለዓለ ስነ ፅሬት ውሕስና ኣብተን ደርሁ ንክህሉ ከም 
መዕቖቢ ኮይኑ የገልግለን። ብተወሳኺ ፅቡቕ ናይ ደራሁ ገዛ ብቑዕ 
ዝኾነ ምህርቲ ክርከብ ኣብ ምግባርን ነቲ ናይ ደራሁ ሓረስታይ 
ማቻ ኣብ ምፍጣርን ኣዝዪ ኣገዳሲ እዪ። ስለዙይ ናይ ደርሁ ገዛ 
ክስራሕ እንከሎ ብምቾት፣ብዋጋን ብዝፀንሓሉ ዕድመን ናይ ደርሁ 
ገዛ ብምስራሕ ክርከብ ዝኽእል ማእኸል ብምግባር ክስራሕ ይግባእ። 
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2.2 መረፃ ኸባቢ
�� ፅላል ዘለዎን ደረቕን ቦታ ኣብ ሜዳ ግን ኸዓ ምአንታን ኣብ 

እዋን ክራማት እቲ ምድሪ ደረቕ ክኾን ልዕል ዝበለ መሬት 
ተመራፂ እዪ። 

�� ብደምቢ ዝደረቐ ሓመድ፣ 

�� ንእሽቶን ቁልቁል ዝበለ ቦታ ፅቡቕ ፍሰት ንክህሉ ይሕግዝ፣ 

�� እቲ ገዛ ክሰራሕ ዘለዎ ብመሰረቱ ካብቲ መንበሪ ገዛ 15ሜ 
ርሒቑ ክሰራሕ ኣለዎ። ኮይኑ ግና ብምኽንያት እቲ ሐዚ ዘሎ 
ኩነታት ምሀርቲ ሓረስቶት እቲ ገዛ ጨቓውቲ/ ደራሁ ካብቲ 
መንበሪ ተፈልዪ ክስራሕ ኣለዎ። 

2.3. ኣቀማምጣ እቲ ገዛ
ኣብ እዋን ህንፀት ናይ ድርሁ ገዛ ፣ ምንቅስቓስ ፀሓይን ተፅዕኖ 
ፈጣን ንፋስን ኣብ ዝተወሰነ እዋን ነቲ ገዛ ተፈጥሮኣዊ ፅላልን ፅቡቕ 
ኣየር ንኽኣትዎ ስለዘገብር እዙይ ኣብ ግምት ክኣቱ ምግባር ኣገዳሲ 
እዪ። ስለዝኾነ፣ 

�� እቲ ዝምረፅ ከባቢ ናብ ደቡብ ወይ ምብራቕ ክርኢ ኣለዎ። 

�� ኣብ እዋን ቁሪ ዝበዝሓሉ እዋን ብወገን ደቡብ ዘለዉ መሳዂቲ 
ገዛ ፅቡቓት ምንጭታት ብርሃንን ሙቐትን ከምኡ እውን ፅቡቓት 
ምንጭታት ፅሩይ ኣየርን ምዉቕ ዂነታት ኣየርን ብሙኳን 
ኸገለግሉ ይኽእሉ እዪም።

2.4. ህንፀት ገዛ
�� ኩሉሻዕ እቲ ዝሓሰረ ኣቕሓ ተጠቐም ከም 

(እንጨይቲ፣ሳዕሪ፣ፕላስቲክ፣እምኒ፣ጡብ፣ ጭቃ ን ስሚንቶን)

�� እቲ ምድሪ ኮንክሪት ወይ ኸዓ ብሓመድ ዝተሓበፀ ክኾን ኣለዎ፣
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�� ሙቐት፣ርሑስ ኣየር ወይ ዛዕዛዕታ ከምኡ እውን ጎዳእቲ ጋዛት 
ብቲ ዝኣቱ ዝተፃረየ ኣየር፣ ኽቕንስ ይኽእል እዪ።ልዑል 
ሙቐት ሞት ከስዕብ ወይ ኸዓ እንቋቑሖ ካብ ምውዳቕ ጠጠው 
ከብለን ዝኽእል ኮይኑ ዝተሓተ ፅሬት ቅርፊት እንቋቑሖን ትሑት 
ክብደት ንክህልወን ይገብር’ዪ።

�� መዕረፊ ደራሁን ሰፈርን ጎጆን ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ኣቐምጥ። 
እዙይ ካብ ተባላዕቲ እንስሳ ከድሕነን ይኽእል እዪ።ነቲ 
እንቋቑሖን ኣእጋረን ንፁህ ይገብሮ። ከምኡ አውን ዝንሳቐስ 
ክኾን ይግባእ። ምእንታን ፅሬት ኣብዝካየደሉ እዋን ንምንቅስቓስ 
ክጥዕመን፣

�� እቲ ሰፈረን ጎጆ ኣብ ፀልማት ኣቐምጦ። 

�� ቁመት ናይቲ ገዛ ክኾን ዘለዎ ካብ 1.5-2 ሜትሮ ክኾን ኣለዎ። 
እዙይ ዝኾነሉ ቐንዲ ምኽንያት ምእንታን ሰብ ኣብ ውሽጢ 
ኣትዪ ጠጠው ኢሉ ብዘይፀገም ከሰርሕ ምእንታን ክኽእል’ዪ። 

�� እቲ ገዛ ኣብ ቐወምቲ ዕንጨይቲ ልዕሊ መሬት ክሰራሕ ይኽእል 
እዪ። ምስ ቅርፂ ዘለዎ ሓፂን/ ፕላስቲክ/ናይ ሳዕሪ ክዳን፣ 
ብዕንፀይቲ ዝተሰርሔ ግድግዳ ብጭቃ ዝተለሰነ ወዘተ ብመሰረት 
እቲ ክርክብ ዝኽእል ናውቲ/ማተሪያል/ክስራሕ ይኽእል። 

�� እዘን ደርሁ/ጨቓውቲ ብጣዕሚ ኽቀራረባ የብለንን። ንዕድሚኤን 
ዝምጥን ኣድላይ ዘበለ ቦታ ምጥቃም ይግባእ።

� ኣቐምጥ 10-12 ጨቓውቲ/ሜ2

� 8-10 ዓበይቲ/ሜ2 (8 ቄብ ደራሁ/ሜ2 ኣብ ትሑት ቦታ 
ከምኡ’ውን 10 ቄብ ደራሁ/ሜ2 ኣብ ደጉዓ)

� 6-7 ዘወድቓ/ሜ2

�� ኣቐምጥ 50-100 ሳሜ ቁመት ዘሎ ዝተረበበ ሽቦ ኣብ ላዕሊ 
ወይ ልዕሊ እቲ ማዕፆ ኣድላይነቱ ብመሰረት ስነምህዳር ከባቢያዊ 
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ኣየር ንፁህ ኣየር ንኽኣቱ ንምግባር እዪ። 

2.5. መዕረፊ ደርሁ
�� ኣብ እዋን ምሸት ደርሁ ምዕራፍ ለሚደን እየን፣ 

�� ንደርሁ ካብ ተሓዋሰያን/ ፓራሳይትስ ምእንታን ምክልኻል 
ክጥዕም ኣብ መሬት ንኽዓርፋ ኣይትግበሩ፣ 

�� ደርሁ ካብ ኣብ መሬት ክዓርፋ ምግባር ሰፈር ክጥቀማ ምግባር 
ተፈጥሮኣዊ ባህሪ አዪ፣ 

�� እቲ ሰፈር ካብ ሸመበቆ ወይ ዕንጨይቲ ዝተሰርሔ ኮይኑ ናይታ 
ዑፍ ግዝፍን ቅርፂን ከምኡ’ውን አግሪ ዘተኣናግድ ክኾን 
ይግባእ፣

�� እቲ ሰፈር ዝርጉሕ ወይ ኸዓ ዓንኬል/ኣርባዕተ ኩርናዕ ኮይኑ 
ግዝፉ ኸዓ ካብ 5-10 ሳም ዝሰፍሔ ከኾን ኣለዎ፣ 

�� ሓደ ሜትሮ ዝቑመቱ ሰፈር ምናልባሽ ን 5 ዓበይቲ ደርሁ ክሕዝ 
ይኽእል’ዪ፣ 

ምስሊ 2: 	 መቐመጢ/መዕረፊ/ ደርሁን ቅርፁን
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2.6. እንቋቑሖ መውደቒ ጉጆ 
�� ንደርሁን ንእንቋቑሖን ካብ በላዕቲ፣ ካብ ሰርቂ ይከላኸለለን፣ 

ከምኡ’ውን ንመውደቕቲ ደራሁ ምችዊ እዪ። 

�� ነቲ ጉጂ ኣብ ልዕሊ መሬት ኣቐምጦ፣ 

�� ኣዳሉ 1 ጉጂ (መውደቒ ሳንዱቕ) ን 5 ዘውድቓ ደራሁ፣ 

�� ጉጂ ካብ እንጨይቲ ወይ ካብ ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከብ 
ኣቕሓ ክስራሕ ይኽእል’ዪ፣ ይዂን’በር ንሞሕቖፊ ዝኾን ጉጂ 
ክስራሕ ዘለዎ ኣብ ከባቢ መውደቕቲ ደራሁ ክረኽበኦ ኣብ 
ዘይክእላሉ ቦታ ክኸውን ኣለዎ፣ ከም መኽዘን ዝኣመሰለ ወይ 
ካሊእ ቦታ፣

�� እተን ሓቖፍቲ ደርሁ ኣብ መውደቒ ጉጂ ኮፍ ካብ ምባል 
ክውገዳ ኣለወን፣ 

�� ጉጂ (ዘውድቓሉ ሳንዱቕ) ሙቹዊ፣ፅሩይን ሓዱሽ ሳዕሪ 
ዝተዝርጋሓሉን ክኾን ይግባእ፣ ግዝፉ ኸዓ 30 x 30 x 35 ሳሜ 
ጎኒ, ቁመትን ንውሓትን ዘለዎ ክኾን ኣለዎ።

 ሀ)
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ለ)

ሐ)
ምስሊ 3: 	 ከባቢያዊ ስርሒት ሳንዱቕ እንቋቑሖ መውደቒ (ሀ) ካብ ዕንፀይቲ 

ዝተሰርሔ እንቋቑሖ መውደቒ(ለ ን ሐን)
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�� ካብ ንፋስ ዝበዝሖ ከባቢ ዝረሓቐ፣

�� ብቐሊሉ ክፀሪ ዝኽእልን ጥዒነኤን ንምሕላው ዝጥዕምን(ባዪ-
ሴኩሪቲ)፣

�� ልሙፅ ግድግዳ ከም ሸረሪትን ቁንጭን ዝኣመሰሉ ተባላዕቲ 
ነፍሳት ክሕብእሉ ኣብ ዘይኽእሉሉ፣ 

�� ፅቡቕ ወይ ንፁህ ኣየር ዝኣትዎ፣

�� ብቐሊሉ ንምፅርራይን ካብ ልኽፍቲ ንምድሓንን ብስሚንቶ 
ዝተሰርሔ ምድሪ ቤት፣

�� ካብ ኣንጭዋን ካልኦት ተናኸስቲ ዝከላኸል፣

�� አዚ ናይ ሳዕሪ ጉዝጓዝ ካብ(10-15 ሳ/ሜ) ዕምቆት ዘለዎ፣ 
ደረቕን ደርሁ ዘይብላዕን ክኾን ኣለዎ፣

�� ትኽክለ’ ቁፅሪ ዘለወን ኣዕዋፍ ኣቐምጥ፣

�� ጨቓውቲ ካብ ዓበይቲን መውደቕትን ደራሁ ፍለየን፣

�� ገዛ፣ ጉጂ፣ ሰፈር በብአዋኑ ክፀሪ ግበር፣ 

�� ራሕሲ ዘለዎ ሳዕሪ ኣወግድ፣ወይ በብሰሙኑ ኣብቲ ጉጂ ሓዱሽ 
ሳዕሪ ተጠቐም፣ 

�� መንገዲን ኤሌክትሪክን ኣብ ዝርከበሉ እንተኾነ ይምረፅ (እንድሕር 
ደኣ ዝርከብ ኮይኑ)
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ምስሊ 4: 	 ሰፈር (መውደቒ እንቋቑሖ ሳንዱቕ)

2.7. ጨቓውቲ ዝንቀሳቐሳሉ ቦታ
�� ጨቓውቲ ዝንቀሳቐሳሉ ቦታ ፅቡቕ መማረፂ እዪ። ኣግባብ ዘለዎ 

ኣመጋግባ ምስ ዝረጋገፅ። ዝተሓፀረ ቅሉዕ ኣየር ክፍትት ዘለዎ 
ካብ 3-5ሜ ጎኒ * ሓፈሻዊ ቁመት ናይቲ ገዛ እንተኾነ ይምረፅ። 
እቲ መራብሒ ደርሁ ካብ ተባላዕቲ አንስሳን ስርቂን ሕሉዊ ክኾን 
ኣለዎ። ንምምጋብ፣ንምስታይ፣ነተን ደርሁ ንምዕዛብን እንቋቑሖ 
ንምእካብን ምእንታን ክጥዕም ዝተሓፀረ ኸባቢ ክኾን ኣለዎ። 

�� ካብ 1.5-2ሜ ዝንውሓቱ ካብ ዝተኣለመ ደዋ ወይ ካሊእ 
ከባቢያዊ ማተሪያል ዝተሰርሔ ሓፁር ይህልዎ። እቲ ላዕለዋይ 
ኣካል ናይዚ መንቀሳቐሲ ቦታ ብዝተረበበ ስልኪ፣ፕላስትክ ወይ 
ካሊአ ከባቢያዊ ማተርያል ገይርካ ምሽፋን ይከኣል’ዪ።
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ምስሊ5: 	 ደርሁ ዝንቀሳቐሳሉ ቦታ

2.8. ናውቲ
2.8.1. መሰተይ ማይ

ደርሁ ኩሉ ጊዜ ፅሩይ፣ንፁህን አዂልን ማይ ክረኽባ ኣድላይ’ዪ። 
ቐሊል ዝኾነ ኣብ መሬት ኮፍ ዘበለ መስተይ ማይ ካብ ታኒካ ወይ 
ገረወይናይ ኣብ ልዕሊ ድስቲ ወይ ሸሓነ ዝተገልበጠ፣ ነኳሉ ከባቢ 
2.5 ሳ.ሜ ዝተበስዔ ኮይኑ፣ ኣብ ጫፍ ናይቲ ታኒካ ክኾን ኣለዎ። 
ካልኦት ዓይነት ናይ ፕላስቲክ መስተይ ማይ’ውን ምዕዳግ ይከኣል’ዪ። 
እዙይ ግና ካብቲ ጣራ ዝተንጠልጠለ ክኾን ኣለዎ። ከምኡ’ውን ልዕሊ 
ምድረ ቤት ቁመቱ ሓፍ ዝበለ ክኾን ኣለዎ። ወይ እውን ኣብቲ ምድሪ 
ቤት ኮፍ ዝበለ ክኾን ኣለዎ። 

ኣብ ምድሪ ኮይነን ማይ ዝሰትያ ኣብቲ ከባቢ መሰተይ ማይ ዝርከብ 
ሳዕሪ ራሕሲ ኣብ ዝፈጥረሉ እዋን በብእዋኑ ክገልሳ ኣለወን። ከም ሓቂ 
እንተኾይኑ ንሳተን ኣብ ልዕል ዝበለ እምኒ ወይ ኸዓ ብሎኬት ኮፍ 
ክብላ ይደልያ። ማይ መስተይ ደርሁ ቐልጢፉ እዪ ዝረስሕ፣ ብፍላይ 
ኣብ ሙቐት ኩነታት ኣየር። ስለዝኾነ ምአንታን ካብ ሕማማትን 
ተዋህስያንን ክይሕዘን ኩሉ ጊዜ ፅርየተን ክሕሎአለወን።
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 ሰደቓ4: 	 መጠን ክፍፍል ማይ ምስ እዞም ቐፂሎም ዘለው ረቋሒታት ክሰማማዕ ኣለዎ

100 ጨቓውቲ 0-3 ሰሙን 10 ሊትሮ/መዓልቲ
100 ጨቓውቲ 3-7 ሰሙን 25ሊትሮ/መዓልቲ 
30 መውደቕቲ 
እንቋቑሖ 

ዓበይቲ 15ሊትሮ/መዓልቲ 

መዘኻኸሪ: እዚ ተቐሚጡ ዘሎ መጠን ማይ ዝነኣሰ ዝበሃል’ዪ። ይዂን 
እምበር ንደርሁ ዝፀረየ ማይ ከምድሌተን ክወሃበን ኣለዎ። 

2.8.2. መመገቢ ቦታ

እንቋቑሖ ዘውድቓ ደርሁን ናይ ስጋ ደርሁን ዂልጊዜ ቐፃላይ ዝኾነ 
ቀረብ መግቢ የድልየን። ንመግቢ ዘለወን ድልየት ንምኽልካልን 
ንምእጋድን ዝግበር ፈተነ/ሙከራ፣ ውፅኢቱ ዝወሓደ ምህርትን 
ንእሽቶን ትርፍን ይኸውን። ናይ ደርሁ መመገቢ ካብ ኣብቲ ከባቢ 
ዝርከብ ማተሪያል/ እንጨይቲ ማለት’ውን ንኻልኣይ ጊዜ ኣብ ረብሓ 
ዝወዓለ ብውሑዱ 20 ሊትሮ ዝሕዝ ጀሪካን (መመገቢ ቱቦ) ምስራሕ 
ይከኣል’ዪ። እተን ደርሁ መግቢ ኣብዝምገባሉ እዋን፣ ነቲ መግቢ 
ብነጠብጣብ መልክዕ ኣብ ትሕቲ እቲ መመገቢ ሸሓነ እናፍሰስካ 
ምሃብ ይከኣል።ተመገብቲ ኣብ ባይታ አየን ዘለዋ ወይ ኸዓ ካብቲ 
ጣሪያ ትሕት ዝበለ ኣብ በሪኽ ቦታ ከከምኩነታቱ ብመሰረት ናይታ 
ደርሆ ቁመት ክረኽበኦ ኣብዝኽእላሉ ቦታ እዪ ኽቕመጥ ዘለዎ። 
መመገቢ ገንዳ ክዕደግ ይኽእል’ዪ። ኮይኑ ግና ምእንታን እተን 
ኣዕዋፍ ናብቲ መመገቢ ገንዳ ከይኣትዋ ኩሉሻዕ መኽደኒ ወይ መዕፀዊ 
ኽግበረሉ ኣለዎ። 

መዘኻኸሪ: መመገቢን መስተይን ብመሰረት ዕድመ ናይተን ደራሁ 
(ጨቓውቲ ፣ዓበይቲን፣ መውደቕቲን) ክስራሕ ኣለዎ። ስለዝኾነ 
ጨቓውቲ ፣ዓበይቲ፣ መውደቕቲን ንእሽቶን፣ ማእኸላይን ዓቢይን 
መስተይን መመገቢን ክህልወን ኣለዎ። ኩሉ ዓይነት መመገቢን 
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መስተይን ኣብ ኩሉ ዓይነት ዕድመ ዘለዋ ደራሁ ክጥቀማሉ የብለንን። 

ሰደቓ 5: 	 ናይ መመገቢ ኣቕሓ በብዕለቱ ክመልእ ኣለዎ ኮይኑ ግና ልዕሊ ዓቐን ክኾን 
የብሉን። ውፅኢቱ ምብኻን መግቢ ስለዝኾነ እዂል ናይ ኣመጋግባ ክፍተት 
ብምግዳፍ ክወሃብ ዘለዎ ከምዚ ዝስዕብ እዪ።

ጨቓውቲ 0-8 ሰሙን 2.5 ሳሜ/ጫቑት
ዓበይቲ 9-16 ሰሙን 7.5 ሳሜ/ጫቑት
መውደቕቲ (መሬት) 4.0 ሳሜ/ደርሆ 
መውደቕቲ (ኣብ ናይ ሳዕሪ ሰፈር) 7.5 ሳሜ/ደርሆ 

ናይ ስጋ ዓሌት ደርሁ 
4 መመገቢ/100 
ኩኩናያት

ንመውደቕቲ 3መመገቢ/100 ደራሁ 

ምስሊ6: 	 ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሔ መመገቢን መስተይን(ፀጋም) ከምኡ አውን 
ካብ ሓፂን ዝተሰርሔ መመገቢ ንዂሎም ደርሁ (የማን)
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ምስሊ7: 	 ናይ ዓበይቲ መስተይ (ፀጋም) ከምኡ እውን መመገቢ (የማን)

ምስሊ 8: 	 ቀሊል ምግቢን ማይን ንጨቓውቲ(ሙቐት ኣብዘድልየን እዋን)
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ምስሊ9:	 ሜላ ኣመጋግባን ኣሰታትያን ጨቓውቲ (ልዕል ዝበለ, ብፀጋም ከምኡ 
እውን ኣብ መሬት የማን)
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝተመሓየሸ ዓሌት ደራሁት

ምስሊ 10: 	 ካብ ኸባቢያዊ ማተሪያል ዝተሰርሔ መመገቢን መስተይን

ሓደ ሜትሮ ዝቑመቱ 35 ሳ.ሜ ጎኑ ናይ ቱቦ መመገቢ ን20 ዓበይቲ 
ደራሁ ንምምጋብን 40 ዓበይቲ ደራሁ ንምስታይን እዂል እዪ። 
መመገቢን መስተይን ብቐሊሉ ካብ ከባቢያዊ ማተርያል ክስርሑ 
ይኽእሉ እዪም። ባዶ ቆርቆሮ ወይ ኸዓ ፕላስቲክ መጠራቀሚ ቑልቍል 
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ዘኣፉ ተደፊኡ ዝተቐመጠ ብሸሓነ መልክዕ እንተቐሪቡለን ኣዝዪ 
ፅቡቕ መስተይ እዪ።ኣብ ትሕቲኡ ናይ ቆርቆሮ ታኒካ ብምቕማጥ እቲ 
መፍረያይ ካብቲ ክህሉ ዝግበኦ ምምርሳሕ ከውግዶ ይኽእል እዪ። .

ኣዝዪ ዝሰማማዕ ገዛ ጨቓውቲ ኣብ ሰሪሕካ መርኣይ ኣብ ማ/መ/ 
ሓረስቶት (FTC) ከምኡ’ውን ሓረስቶትን (ደቂ ኣነሰትዪን ደቂ 
ተባዕትዪን)

�� መረፃ ኸባቢ: 

�� ፅላል ዘለዎን ደረቕን ቦታ ኣብ ሜዳ ግን ኸዓ በሪኽ መሬት

�� ብደምቢ ዝደረቐ ሓመድ፣ 

�� ንእሽቶን ቁልቁል ዝበለ ቦታ ፅቡቕ ፍሰት ንክህሉ ይሕግዝ፣ 

�� እቲ ገዛ ብመሰረቱ ካብ መንበሪ ገዛ ተፈልዪ ክስራሕ ወይ ክህነፅ 
ኣለዎ. 

ኣቀማምጣ ገዛ

�� እቲ ዝምረፅ ከባቢ ናብ ደቡብ ወይ ምብራቕ ክርኢ ኣለዎ። 

�� ኣብ እዋን ቁሪ ዝበዝሓሉ እዋን ብወገን ደቡብ ዘለዉ ናይቲ ገዛ 
መሳዂቲ ፅቡቓት ምንጭታት ብርሃንን ሙቐትን ከምኡ እውን 
ፅቡቓት ምንጭታት ፅሩይ ኣየርን ምውቕ ዂነታት ኣየርን 
ኮይኖም ኸገለግሉ ይኽእሉ እዪም።

ህንፀት ገዛ

�� ኩሉሻዕ እቲ ዝሓሰረ ኣቕሓ ተጠቐም ከም 
(እንጨይቲ፣ሳዕሪ፣ፕላስቲክ፣እምኒ፣ጡብ፣ ጭቃ ን ስሚንቶን)

�� ንውሓት ናይቲ ገዛ ካብ1.5-2ሜ ክኾን ኣለዎ፣

�� እዘን ደርሁ /ጨቓውቲ ብጣዕሚ ኽቀራረባ የብለንን። ንዕድሚኤን 
ዝምጥን ኣድላይ ዘበለ ቦታ ተጠቐም።
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� ኣቐምጥ 10-12 ጨቓውቲ/ሜ2

� 8-10 ዓበይቲ/ሜ2 (8 ቄብ ደራሁ/ሜ2 ኣብ ቆላ ቦታ 
ከምኡ’ውን 10 ቄብ ደራሁ/ሜ2 ኣብ ደጉዓ)

� 6-7 ዘወድቓ/ሜ2

�� 50-100 ሳ.ሜ ቁመት ዘሎ ዝተረበበ ሽቦ ኣብ ላዕሊ ወይ ልዕሊ 
እቲ ማዕፆ ኣድላይነቱ ብመሰረት ስነምህዳር ኸባቢያዊ ኣየር 
ንፁህ ኣየር ንኽኣቱ ምግባር የድሊ። 

�� እቲ መቐመጢ ደርሁ ጠፍጣፋ ወይ ዓንኬል/ኣርባዕተ ኩርናዕ 
ግዝፉ ካብ 5-10 ሳ.ሜ ዝርገሔ ዘለዎ ኮይኑ ሓደ ሜትሮ 
ዝንውሓቱ መቐመጢ 5 ዓበይቲ ኣዕዋፍ ክሕዝ ምእንታን 
ክኽእል፣

�� ጉዝጓዝ(መውደቒ እንቋቑሖ) ካብ መሬት ንላዕሊ 30 x 30 x 
35 ሳሜ ጎኒ, ቁመትን ንውሓትን ሕድ ሕዶም ክኾኑ ኣለዎም 
ምእንታን ሓደ ጉጂ ን 5 መውደቕቲ ደራሁ ክኣክል፣

�� መንቀሳቐሲ ቦታ ደርሁ: ዝተሓፀረ ቅሉዕ ኣየር ቦታ ካብ 3-5ሜ 
ጎኒ * ቁመት ናይቲ ገዛ ካብ*1.5-2ሜ ዝንውሓቱ
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ክፍሊ ሰለስተ: ምግብን ኣመጋግባ 
ደርሁን  
ዕላማ ትምህርቲ 
እዚ ክፍሊ እዙይ ምስወድኡ ፣ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንምትግባር ይኽእሉ: 

�� ክርከብ ዝኽእል ናይ መግቢ ምንጭን ምስኦም ሓቢሮም ዝኸዱ 
ነገራትን ይፈልዪ፣ 

�� ደረጃን ብርክን ናይቲ ኣሰራርሓ መግቢ ብመሰረት ዕድመ ደርሁ 
ዓይነት ምህርትን ይገለፁ፣ 

�� ሜላ ኣመጋግባን ናይ ዝተፈላለየ ዕድመ ክልል ዘለዋን ዓይነት 
ምህርትን እንታይ ከምዝመስል ይገልፁ፣ 

�� ብመሰረት ዕድሚኤንን ዝህበኦ ምህርትን ዝተፈላለዪ ዓይነታት 
ምግቢ ንደርሁ እንታይ ከምዝመስል ሰሪሖም የርእዪ፣ 

3.1.  ሜላ ኣመጋግባ ደርሁ
ኣብ ዉሱን ተወሳኺ ምግቢ እናሃብካ ወይ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ፅሒረን 
ዝበልዓሉ ሜላ ኣመጋግባ ዘለዋ ደርሁ ምግበን ዝረኽበኦ ካብቲ ኸባቢን 
ካብ ተወሳኺ ሕውስዋስ ምግቢን እዪ።

3.1.1.  ደርሁ ፅሒረን ካብ ዝረኽበኦ 

ስዲ ዝለቀቓ ደርሁ ምግበን ፅሒረን ብምምጋብ ካብ ዝርከቡ ሓሳዂን 
ኣብቲ ሕርሻ ካብ ዝተበተነ ዝባኸነ ተረፍ መረፍ እኽሊ፣ተረፍ ምግብን 
ቆፅላ መፅልን ኣሕምልትን ዝረኽባ ኮይነን፣ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ማይ 
ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ክልል ካብ ዝርከብ በቲ ሓረስታይ ዝተዳለወ 
ጉድጓድ ካብ ዝናብ ካብ ዝተጠራቐመ ይረኽባ። 
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ፅሒረን ኣብዝበልዓሉ አዋን እተን ደርሁ ካብ ቦታ ናብ ቦታ 
ስለዝንቀሳቐሳ ምስ ንሕማም ዝተበከሉ ነገራት ናይ ምንኽኻእ ዕድል 
ይገጥመን። ከምኡ እውን ናይ በረኻ ዑፍ፣ ዝሞታ ኣዕዋፍ ወይ 
ደርሁ፣ ካልኦት እንሰሳት ወይ ካብ ዝተበከለ ድዂዒ ናይ ጎረቤት 
እዪ። ኮይኑ ግና እዙይ ኸጋጥመሉ ዝኽእለሉ ባይታ ትሑት እዪ። 
ምስ ኣብ ክሊ ንእሽቶን ዝተሓፀረን ሜላ ኣሰራርሓ እንትነፃፀር። ስዲ 
ተለቒቐን ዝምገባ ደርሁ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ መወዳእታ ሓጋይ 
ዝምገበኦ ምግቢ ትሑት ንጥረ ነገር ዘለዎ እዪ። ኮይኑ ግና እቲ አዋን 
ዘናብ ምስመፀ ተመሊሰን እየን ነብሲ ዝዘርኣ። 

ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ዝልቀቓን ብውሱን ተለቒቐን ዝምገባ ምርባሕ 
ደርሁ፣ ዘውድቓ ደርሁን ኩኩናይን እዂል ጊዜ ኣብቲ ኸባቢ 
ፅሒሮም ምግቦም ዘናድይሉ/ዝደልይሉ እዂል ጊዜን ቦታን ክወሃቦም 
ይግባእ። 

ኣናእሽቱን ጨቓውቲን ግና ንመጀመርታ ካብ 4-6 ሰሙናት ተዓፊነን 
ክፀንሓ ኣለወን። ሕፅረት ምግቢ ንምትእልላሽ እቲ ተመራፂ እዋን 
ንጉሆ ን ኣጋምሸትን እዪ። ምኽንያቱ ትሑት ሙቐት ኣብ ዝህልወሉ 
እዋን ብዙሓት ሓሳዂ ስለዝርከቡ።
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ምስሊ12: 	 ‘ ኮኮክ’ ደርሁ ኣብ ኸባቢ ገዛ ፅሒረን እንትበልዓ

3.1.2.  ተወሳኺ ኣመጋግባ

ኣብ ምርባሕ ደራሁ ኣመጋግባ ኣድላይ’ዪ። ምኽንያቱ ኣዝዪ ብዙሕ 
ምህርቲ ስጋን እንቋቑሖን ንምርካብ ስለዘኽእል። ዋላ’ውን ኣብ ስዲ 
ዝልቀቓ ደርሁ ብውሱን ፅሒረን ክበልዓ እንተተገብረ ፣ ኣብ መወዳእታ 
እቲ ዓመት ንዝተወሰነ እዋን ይጠምያ እየን። ስእነት መግብን ማይን 
ንተን ደርሁ ንሕማምን ንተሓዋስያንን ዘለወን ተፃዋርነት 

ክንኪ ይገብር’ዪ። ኣብ መጨረሻ ብበዝሒ ናይ ሙሟት ዕድለን’ውን 
ይውስኽ። ከምኡ’ውን ስግኣት ሓለዋ-ስነ ህይወታውያን ይንኪ። 

 ምህርቲ እንቋቑሖን ዕብየት ሃገር ቦቆል ደርሁ ተወሳኺ ምግቢ 
ብምሃብ ክመሓየሸ ይኽእል’ዪ። ግን ዝተማሓየሻ ዓሌት እውን 
ኣብቲ ኩነታት ገጠር እንድሕርደኣ ዘየቋርፅ ቐረብ ምግቢ ረኺበን 
ፅቡቕ ከምርታ ይኽእላ እየን። ይዂን እምበር ሓደ ሰብ ኣዋፃኣይነቱ 
ንምፍላጥ ኩሉ ሻዕ መዋፃኣይነት(cost-benefit) ብዝምልከት ናይ 
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ሒሳብ ቀመር ክጥቀም ኣለዎ። እዙይ ብምግባር ቅድሚ ፅሬትን 
ዓይነትን መግቢ ምምራፁ፣ ከስዕበሉ ዝኽእል ሓደጋ ከመዛዝን 
የኽእሎ።ፅሒረን ዝበልዓ ፣ውሱን ቀለብ ደገፍ ዝግበረለን፣ሙሉእ 
ብሙሉእ ተዓፅየን ዝቕለባ ንዝሰርሑ ባህላውያን መራባሕቲ ደርሁ፣ 
ኣብ መግብን ኣመጋግባን ኣመልኪቱ ዝወሃብ ምኽሪ ብምኽንያት 
ኤኮኖሚያዊ ትሕዝቶኦም ክፈላለ ይኽእል እዪ። 

ተወሳኺ ምግቢ ንምሃብ ተመራፂ እዋን እተን ደርሁ ናብ ገዝኤን ኣብ 
ዝመለሳሉ ኣብ ንግሆን ኣጋምሸትን ክኾን ይግባእ። ማዓልታዊ ራሽን 
ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ክወሃበን ኣለዎ። እቲ ፍርቁ ኣብ ንጉሆ ፍርቁ 
ኸዓ ኣብ ኣጋምሸት። 
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ምስሊ 13: 	 ተወሳኺ ምግቢ ን‘ ኮኮክ’ ደርሁ ምስ ዝተፈላለዪ ዓይነት ዝተሓዋወሰ 
ምግቢ
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3.2. ምንጭ ምግቢ ደርሁ 
ትሕዝቶን ብቐረባ ዝርከብ ምግቢ ይፈላለ እዪ፣ከም ወቕቱ፣ከባቢን 
ኣታሓራርሳ ሜላን። ብሓፈሻ ስራሕቲ ምርባሕ ደራሁ ልክዕ ከም 
ካልኦት እንስሳት ጉልበት ዘውስኽን ፕሮቲን ዘለዎን ምግቢ፣ 
ብተወሳኺ እውን ቫይታሚንን ማእድንን ዘለዎ ምግቢ የድልየን። 
ድሌት ምግቢ

(ጨቓውቲ፣ዓበይቲ፣መውደቕቲ እንቋቑሖ፣ጨቓውቲ ፈልፈልቲ 
ደራሁ ከመኡ’ውን ኩኩናይ) ከከምዕብየተንን ደረጀኤንን ከምኡ 
እውን ከም ዕላማ ናይቲ ምህርቲ (ስጋ፣እንቋቑሖ)ይቀያየር እዪ። 
ምግቢ ናይ ደርሁ ንምውሳን እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣብ ግምት 
ምእታው የድሊ። 

�� እቲ ዝሓሰረን መብዛሕትኡ እዋን ንመፍረይቲ ደርሁ ዝኾን 
ምግቢ ክድግፍ ዝኽእልን፣እዙይ ኸዓ ሃገር ቦቆል ናይ መግቢ 
ምንጪ ምስ እትጥቀም ይኸውን።ይዂን ደኣ አምበር ብዙሕ 
መግቢ ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ እዙይ ኣፀጋሚ እዪ ዝኸውን። 

�� ብዙሓት ቫይታሚናትን ንጥረ ነገርን ምግብታትን እንድሕር ደኣ 
ንነዊሕ እዋናት ተኸዚኖም ወይ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ዘይተማለኤ 
ኩነታት ፀባይ ኣየር ንኣብነት ልዑል ዛዕዛዕታን ሙቐትን 
እንተተቐሚጦም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ይኾኑ እዪም። 

�� ፍልጠት ትሕዝቶን ምንጪን ናይ ዝተፈላለዪ ዓይነታት መግቢ 
ኣዝዪ ኣገዳሲ እዪ። ምእንታን ዘይምዕሩይ ኣመጋግባ ንምንካይ። 

�� ሞት ጨቓውቲ ንምንካይ፣ ነተን ጨቓውቲ ዝተሓዋወሰ 
ተወሳኺ መግቢ ካብ ዕዳጋ ዓዲግካ ኣብተን ናይ መጀመርታ 
ሽዱሽተ ሰሙናት ብምሃብ ናይተን ጨቓውቲ ናይ ምንባር ዕድል 
ንኽውስኽ ይሕግዝ። 
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3.2.1 ጉልበት ዝህብ ሃብታም/ምዕቡል መግቢ

ብዙሕ እዋን ናይ ደርሁ ስርዓተ ምግቢ ብውሑድ 75% ጉልበት 
ዝውስኽ እዪ። ጉልበት ዝውስዂ ምግብታት፣ ናይተን ጨቓውቲ 
ሙቐት ሰብነትን ናይ ምንቅስቓስ ተኽአሎኦንን ንምውሳኽ ዘኽእል 
ብጣዕሚ ኣገደሲ ዝኾነ ልሙዕ ምግቢ’ዪ። .

�� እኽሊ፣ ጥረምረ፣ስራስርን ክቢ ሱር ዘለዎም ከም ቐይሕ ሱር 
ዓይነትን እቶም ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ ጉልበት ወሃብቲ 
ምግቢ እዪም። ኣብነት ናይ ጉልበት ወሃብቲ ምግብታት፣ 
እኽሊ ከም ዕፉንን ተረፈ ምህርቱን፣ ምሸላ፣ ስርናይን ተረፈ 
ምህርቱን፣ (ገለባ፣ክርኸር፣ንፋይ)፣ ሩዝን ተረፈ ምህርቱን፣ 
(ገለባ፣ብርቕርቕ)፣ሱር ካሳቫ ምግቢ (ፋሪና፣ካብ እኽሊ ዝርከብ 
ስታርች)፣ ናይ ተኽሊ ዓይነት ምግቢ፣ስኳር ድንሽ ምግቢ፣ ካብ 
ተኽሊ ዝርከብ ባናና ምግቢ፣ስራስርን ዘለዎም ምግቢን ጎዳእቲ 
ነገራት ንምውጋድ ን60 ደቓይቕ ዝኣክል ኣብ ማይ ክእለዂ 
ወይ ክብከሉ ኣለዎም። እቲ ኣመጣጥና እቲ ምግቢ ብሓፈሻ ካብ 
1/10ን ንታሕቲ 

�� ክኾን ኣለዎ።ስብሒ አውን ፅቡቕ ዝኾነ ጉልበት ዝህብ ምንጪ 
ምግቢ እዪ። ብፍላይ ኣብ ሙቐት ኸባቢ ኣየር ። እቲ ዝፍጠር 
ሙቐት ኣብ እዋን ህይወታውያን ምህናፅን ምድኻምን ካብ ናይ 
ባህላዊ ጉልበት ወሃቢ ምግቢ ኣመጋግባ ዝተሓተ እዪ። ኣብነት:-
እኽሊ፣ መመንጨውቲ ስብሒ ኣብነት:- ናይ እንስሳ ስብሒ፣ 
ናይ ሓሰማ ስብሒ፣ብዘይቲ ዝተሰርሔ ኬክ መግቢ፣ስብሒ 
ደራሁ ፣ ዓሳ ዘይቲን ስብሒ ቤት ምግቢን። ይዂን እምበር 
ስብሒ ክወሃብ ዘለዎ ብንእሽቶን መጠን ማለት’ውን 1/10ን 
ካብቲ ኣጠቓላሊ ምግቢ ክኾን ኣለዎ።
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3.2.2  ብፕሮቲን ዝሃብተመ /ዝማዕበለ ምግቢ

ፕሮቲን ንዕብየት፣ ንምህርቲ እንቋቑሖ ከምኡ እውን ንፅቡቕ ኩነታት 
ጥዕና ንኽህሉ ኣድላይ እዪ። መብዛሕትኡ እዋን ካብ 20% ዘይንእስ 
መግቢ ብፕሮቲን ዝሃብተመ መግቢ እዪ። መብዛሕትኡ እዋን ግና 
እዚኣቶም ክቡራት እዪም።ፕሮቲን ምንጮም ካብ እንስሳ ወይ ኸዓ 
ካብ ተኽልታት ክርከቡ ይኽእሉ እዪም። 

ብፕሮቲን ናይ ዝሃብተሙ ሃገር በቆል ምግብታት ኣብነት:- ምስጥ፣ 
ናይ ምሰጥ እንቋቑሖ፣ ነፍሳት፣ ሓሳዂ፣ በላዕቲ ስጋ፣ በላዕቲ ዓሳ፣ 
ናይ ዓሳ መግቢ፣ ናይ ዓፅሚ መግቢ፣ ናይ ደም መግቢ፣ ሉኩንያ 
ቆፅልታት፣ ካዛቫ ቆፅልታት፣ ናይ ክንቲት መግቢ፣ ዓተር፣ ዓይኒ 
ዓተር፣ ናይ ኬክ ዘይቲ ካብ ንሂግ ፍረ ኬክ፣ናይ ሰሊጥ ኬክ፣ ሶያ 
ዓተር ኬክ፣ ለውዝ/ኦቾሊኖ፣ካብ ፍረ ጡጥ ዝርከብ ኬክ፣ናይ ሱፍ 
ኬክ፣ ናይ ተምሪ ፍረን ኮኮናትን። 

ኣብ ሓደ ሓደ ብፕሮቲን ዝሃብተሙ ተኽልታት ጎዳእቲ ነገራት ኣለዎ 
ከም ንኣብነት ዓይኒ ዓተርን ናይ ጡጥ ፍረ ኬክን (እንድሕር ደኣ 
ብኣግባቡ ዘይተፃርዪ) ክምኡ አውን እንድሕር ደኣ ኣመጣጥና ናይቲ 
መግቢ ትሑት ክኾን እንተተገይሩን። እቲ ብርኪ ከም ዓይነት እቲ 
ተኽሊን ወይ ኸዓ እቲ ተኽሊ ቅድሚ ምምጋብ ብኣግባቡ ዘድሊ ነገር 
ተገይርሉ ድዪ ኣይኮነን ኣብ ዝብል ዝተሞርከሰ እዪ። 

�� ናይ ዘይቲ ኬክ ብዙሕ ሓሰር ዘይቲን ስለዝሓዘ ንኣናእሽቱ 
ጨቓውቲ መጢንካ (ትሕቲ 10-20% ናይቲ ምግቢ) ክወሃባ 
ኣለወን።

3.2.3. ብማዕድን ዝሃብተመ/ ዝማዕበለ ምግቢ

ማእድን ንኣፈጣጥራ ዓዕፅምቲ፣ ንቕራፍ ዕንቋቑሖ፣ ከምኡ’ውን 
ንፁቡቕ ጥዒናዊ ኩነታት ኣዝዪ ኣገዳሲ እዪ።እቲ ብጣዕሚ ኣገዳስቲ 
ዝኾኑ ማዕድናት:- ካልስዪምን ፎስፎረስን እዪም። ጥንኩር ቅራፍ 
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ዕንቋቑሖ ንምምራት፣ መውደቕቲ ደራሁ ነፃ ቐረብ ካልስዪምን 
ፎስፎረስን (ኖራ እምኒ ወይ ዝተጥሓነ ቅራፍ) ክረኽባ ኣለወን። 
ዓበይቲ ደራሁ መብዛሕትኡ እዋን ዝወስደኦ ማእድን ከምድልየተን 
ናይ ምምጥጣን ተኽእሎ ኣለወን። እንድሕር ደኣ ብፎስፎረስ ሃብታም 
ዝኾነ መግቢ ተወሲዂ ምስ ካልስዪም ክመጣጠን ኣለዎ። ምኽንያቱ 
እቲ ሓደ ልዑል መጠን እንድሕር ደኣ ሃልይዎ ነቲ ኻሊእ ሕፅረት 
ከምፃኣሉ ስለ ዝኽእል። 

ኣብነታት ምንጪ ማዕድናት እዞም ዝስዕቡ እዪም:- መግቢ ዓዕፅምቲ 
፣ ዝተጥሓነ ቅራፍ ዓሳ ወይ ሽፋን፣ ቀንድ ኣውጣ፣ ዝተጥሓነ ቅራፍ 
ዕንቋቑሖ።መግቢ ኣዕፅምቲ ወይ ቅራፍ ዕንቋቑሖ ምጥቃም ካልስዪምን 
ፎስፎረስን ንምቕራብ ፅቡቕ ኣንፈት እዪ። ቅራፍ ዕንቋቑሖ ቅድሚ 
ንኻልኣይ ጊዜ ኣብ መግቢ ምጥቃምና ምእንታን ብተሃዋስያን ዝመፁ 
ሕማማት ንምውጋድ ኽከኣል ኩሉሻዕ ኽጥጠቕ ኣለዎ። 

3.2.4. ብቫይታሚን ዝሃብተመ/ ዝማዕበለ ምግቢ

ፅሒረን ዝምገባ ደርሁ ቫይታሚንስ ዝረኽባ ቆፃል ሳዕሪ፣ ኣሕምልቲ፣ 
ሓዱሽ ናይ ላሕሚ ድዂዒ ብምብላዕን ካብ ፀሓይ ብርሃንን እዪ። 
ቫይታሚን A, B2, ን D3 ከም ብጣዕሚ ኣገደስቲ ቫይታሚናት 
እዪም ዝቑፀሩ፣ ምኽንያቱ ብዙሓት ሽግራት መበገሲኦም ደርሁ ነዞም 
ቫይታሚንስ ኣብ ዝስእናሉ እዋን እዪ። ፀሓይ ብርሃንን ኣቑፅልቲ 
ሳዕሪን ወይ ቆፃል መፀሖ ብዙሕ እዋን ቫይታሚን A ን Dን ይህቡ 
እዪም። ቫይታሚን B ግና ክርከብ ዝኽእል ካብ ሓዱሽ ናይ ላሕሚ 
ድዂዒ እዪ። ቫይታሚን B ክውሰኽ ዝኽእል ንኣብነት:- ‘ሪቦፍላቪን’ 
ክኒን ብምሃብ እዪ።ተወሰኽቲ ቫይታሚናት ክወሃቡ ዘለዎም ብንእሽቶን 
መጠን ኮይኑ ክዕደጉ ዘለዎም ኸዓ ካብ ፋርማሲ ወይ ኸዓ ካብ ናይ 
እንስሳ መግቢ ዝሸጡ ክኾን ኣለዎ።ግን እዙይ መብዛሕትኡ እዋን 
ንፅሒረን ዝምገባ ደርሁ ኣድላይ ኣይኮነን። ጨቓውቲ ኩሉሻዕ ምስ 
ምግበን ዝተሓዋወሰ ተወሰኽቲ ቫይታሚናት ይደልየን። ወይ ኸዓ 
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ብውሑዱ ክወሃበን ዘለዎ ዝተወሰነ ቆፃል ሳዕሪ፣ኣሕምልቲን ሓዱሽ 
ናይ ላሕሚ ዒባን ክኾን ኣለዎ። 

3.3. ክንደይ ዝኣክል ምምጋብ የድሊ?
ኣብ ልቂ ዝስደዳ ደርሁ እቲ ኤኮኖሚያዊ ረብሓ መሰረቱ እተን 
ደራሁ እቲ ዝበዝሕ ካብቲ ኸባቢ ዘሎ ርስሓት እናፀሓራ ዝረኽበኦ 
መግቢ እዪ። እዙይ ማለት እቲ ምንጪ ናይ ፅሒርካ ምብላዕ መሰረቱ 
በብወቕቱ ዝቀያየርን ኣብ ኩነታት ኣየር፣ ጂኦግራፊ ከምኡ’ውን 
ኣብ ሜላ ኣተሓራርሳ ማለት’ውን እተን ደርሁ ፅሒረን ንምግበን 
ኣብ ዝጥቀማሉ ኸባቢ ዝተደረኸ እዪ።ኣብ ሰፊሕ ናፃ ቦታ እተን 
ደራሁ/ጨቓውቲ ተሓቑፈን ዝፀነሓሉ እዋን ከከም ኩነታት ኣየር፣ 
ሽፋን ኣሕምልቲ፣ ወቕቲን በዝሒ መጠን ዝተውሃበን መግቢ፣ 
ርስሓትን ተወሳኺ መግቢን እዪ ዝውስኖ። ኣብ ሰፊሕ ናፃ ቦታ፣ ከም 
መምርሒ፣ ሓደ ዓቢይ ደርሆ ፅሒሩ ንምምጋብ ብማእኸላይ ካብ 100 
ሜ2 ዘይነኣሰ ስፍሓት መሬት የድልዪ። ከም ወቕቱ፣ ደርሁ ዘድልየን 
መግቢ ኩሉ ኣብ ኸባቢኤን (ኣብነት:- ኣብ እዋን እኽሊ ዝእከበሉ ወይ 
ማይ ኣብዝወቕዓሉ) ወይ እውን ንማንም ዕፁው ኣብ ዘይኮነሉ (ኣብ 
እዋን ደረቕን ሓሪን ወቕቲ) የኸውን። 
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ሰደቓ 6:ሙሉእ (ናይ ውሽጢ ገዛ) ከምኡ እውን ተወሳኺ መግቢ (ክፋል-ፅሒረን ዝምገባ) 
ራሽን ምግቢ ‘ኮኮክ’ ጨቓውቲ

ዕድመ 
(ሰሙናት)

ኣብ ውሽጢ ገዛ ንዘለዋ 
ጨቓውቲ ዘድሊመጠን 

ምግቢ (ግራም/ኣብ 
መዓልቲ)

ዝተውሃበ ተወሳኺ 
ምግቢ ን

(ክፋል-) ፅሒረን ዝበልዓ 
ደርሁ (ግራም/ኣብ 

መዓልቲ) 

1 12-15 10-15
2 15-21 15-20
3 21-35 21-30

4-7 35-50 30-40
8 55-60 30-40

9-28 65-80 30-50
>28 100-124 30-50

 3.4. ምግብን ሳዕቤን ምትሕልላፍ ሕማምን
ሳዕቤን ኸጋጥም ካብ ዝኽእል ብኽለት ናይቲ ምግቢ ምስ ሕማም 
ተሃዋሲያን ብምኽንያት እቲ መግቢ ንፍታን ነገራት ዝተቓለዔ ሙኳን 
ወይ ኸዓ ካብ ሕሙማት ኣዕዋፍ፣ ነዊሕ ናይ ቅድሚት ስኒ ዘለወን 
ኣዕዋፍ ነቲ መመገቢ እንተወረኦን ዘጋጥም ኮይኑ፣ እቲ መግቢ ብነዊሕ 
ናይ ቅድሚት ስኒ ዘለዎም እንስሳት ሽንቲን ብናይፍታን ነገራትን ወይ 
እውን ብኣቧራ ብዝመፁ ተሸከምቲ ሕማማት እንትብከል ይኸውን። 
እዚ ሳዕቤን እዙይ ብቐጥታ ንዝተሓዋወሰ መግቢ ኣብቲ ሕርሻ ቦታ 
ከምኡ’ውን ኣብ ጠሓኒት ምግቢ ተግባራዊ ይኸውን። ብሕማም 
ተሸከምቲ ተሃዋስያን ዝተበከለ ማይ’ውን ነተን ጨቓውቲ ብሕማም 
ናይ ምትሓዝ ሓደጋ ኸጋጥመን ይኽእል’ዪ። 

እቲ መግቢ ዝተዳለወሉ ኣብ መጥሓን ምግቢ ይዂን ኣብ ገዛ፣ እቲ 
ሕውስዋስ መግቢ ካብ ዝኾነ ዓይነት ብኽለት ነፃ ክኸውን ኣለዎ።ብፍላይ 
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ካብ ፍታን። ብተወሳኺ፣ እቲ መግቢ ሓዱሽን፣ ፅቡቕ ጨና ዘለዎን 
ጥዒንኡ ዝተሓለወን ክኾን ኣለዎ። እዙይ ንምርግጋፅ ኸዓ ነቲ መግቢ 
ብጣዕሙን ብጨንኡን ምእንታን ዘይተበላሸወ ሙኳኑ ንምርግጋፅ። 
እንተዘይኮኑ እዙይ ንእንስሳት መግቢ ንክኾን ምቺዊ ኣይኮነን። ካብ 
ሓረስቶት ሕቶ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን፣ ነቲ መጥሓን ምግቢን ሓለዋ 
ተሃዋስያንን ኸቐርበሉ ይግባእ። ምእንታን እቲ ሓረስታይ ደሕንነቱ 
ብዝሓለወ ኣገባብ ነተን እንስሳቱ ምምጋብ ንክኽእል።

ቐለልቲ ሕግጋት ንዝሓሸ ኣመጋግባ

ቅድሚ ምዕዳግ፣ምትሕውዋስን ምኽዛንን መግቢ፣ሓደ ሓደ መትከላት 
ምሕደራ ፅቡቕ ኣመጋግባ ምርዳእ ኣዝዪ ኣገዳሲ እዪ። እቶም ኣዝዪም 
ኣገደስቲ ኸዓ ትሕት ኢሎም ኣብዙይ ተገሊፆም ኣለዉ።

�� ንንግዲ ተባሂሎም ዝዳለው ምጥን ምግቢታት ዝያዳ ክባራት 
እዪም። ግን ኸዓ ኣብ ፅሬቶም ልዑል ተዛማድነት/ተመሳሳልነት 
ኣለዎም። ስለዝኾነ ንዝተመሓየሸ ምግቢን ንዝሐሸ ዓሌትን 
ብዝሐሸ ዝሰማምዑ እዪም (እቶም ብውሱን ፅሒሮም ዝምገቡን 
ኣናአሽቱ በዝሒ ደርሁ ዘለዎም እዪም)። 

�� ፅሬትን ረብሓ ኣመጋግባን፣ ከምኡ እውን ምቅይያር ዋጋ ናይ 
ሕድ ሕድ መግቢ ልሙዕነት ምፍላጥ የድሊ።

�� ዝጎደለ ልሙዕ ምግቢ ከም ምንጭታት ቫይታሚንን ወይ 
ፕሮቲንን ዝኣመሰሉ ዓድግ።

�� ኣቃምማ ናይቲ ምግቢ ከም ክትረኽቦ እትኽእል፣ ፅሬቱ፣ ረብሓ 
እቲ መግቢን ዝተፈላለየ ዋጋን ቀያይሮ።

�� ነቲ ምግቢን ኣመጋግባ ብርኪን ክትቅይሮ እንኮሎኻ፣ ኩሉሻዕ 
ቀስ ኢልካ ስርሓዪ።
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�� ልሙዕ ምግቢ ብተመሳሳሊ መጠን ሓዋውሶ፣ ንነዊሕ እዋን 
ምኽዛን ምእንታን ንምውጋድ ክበሃል ብተነፃፃሪ ብንእሽቶን 
በዝሒ ሓዋውሶ።

�� ምእንታን ዝተፈላለዪ ልሙዓት ምግቢ ምትሕውወስ ክትክእል 
ሃገር በቆል ናውቲ ከም ተሸካሚ ሸንኬሎ/ባልዲ፣ ማንካ ወይ 
መቐመጢ ክብሪት ተጠቐም። 

�� ዝተሓዋሰ ምግቢ ወይ ልሙዕ ምግቢ ፈላሊኻ ኣብ ልዕሊ ዝርጉሕ 
ነገር ብግምት 30 ሳ.ሚ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ዝኾነ ከዝኖ።ናብቲ 
መኽዘን ኣንጭዋ ወይ ካልኦት ዓይነት ኣዕዋፍ ናብቲ መኽዘን 
ምግቢ ንኸይኣትዋ ግበር። እቲ ልሙዕ ምግቢ ምእንታን ብሰንኪ 
ራሕሲ ከይበላሾ እዂል ዝኾነ ንፁህ ኣየር ክኣቱ ግበር። 

�� ቁፅፅር ዕሬት:-ተጠንቀቕ፣ ዝዓሰወ ልሙዕ መግቢ ወይ ኸዓ ባልዕ 
ሙጀለ/ኣንጭዋ ካብ ዝበልዓሉ ዘይተጠቐምካ ብዛዕባ ሙኳንካ።
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3.5. ኣቃምማ ምግቢ
ኣቃምማ ምግቢ ብኽልተ ኣገባብ/መንገዲ ኽግበር ይከኣል’ዪ (ሜላ 
ቀሊል ስሌት/ፒርሰን ስኬር ኮምፑዪተር ብምጥቃም)።

1. ሜላ ቀሊል ስልሒት (ፒርሰን ስኬር)

�� እዚ ሜላ እዙይ ዝሰርሕ ብኽልተ ልሙዕ መግቢ ወይ ዝተዋደደ 
ልሙዕ ምግቢ እዪ። 

�� እዙይ ዝጠቅም ብኽፋል ፅሒረን ዝምገባን ከምኡ’ውን ንእሽቶ 
ትሕዝቶ ንዘለዎም መምረቲ እዪ።

�� መብዛሕትኡ ሃገር በቆል ምንጪ ኣመጋግባ ይጥቀሙ። 

ኣብነት 1: ኣይተ ብርሃነ ዕፉንን(8.8% CP) ምስ ኦቾሎኒ (GNC) 
(38% CP) ብምትሕውዋስ ንጨቓውቱ 14% crude ፕሮቲን ዘለዎ 
መግቢ ኽቕምም ደልዪ ንበል፣ ክንደይ ዝኣክል ኪሎ ግራም ዕፉንን 
ኦቾሎኒን ክሓዋውስ ይኽእል?

መልሲ: 

ስለዝኾነ፣ 

ሀ = ተደላይ CP

ለ=CP ዕፉን

ሐ= CP of GNC

ብምኽንያት እዙይ 

�� ሀ=14 መ= ሀ-ሐ  ሰ= ሀ-ለ

�� በዚ ምኽንያት

�� ሀ=14   ለ=ሀ-ሐ      ሰ=ሀ-ለ

ሀ

ለ መ

ሰሐ



46

ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝተመሓየሸ ዓሌት ደራሁት

�� ኣብዙይ ኣሉታ ምልክት የለን (ኩሎም ውፅኢታት ኣወንታ/ 
ሙሉእ ቁፅሪ’ዪም)

መጠን ዕፉን ይኸውን ሀ-ሐ, 14-38=24 ክፋላት 

መጠን ‘GNC’ ይኸውን ሀ-ለ, 14-8.8=5.2 ክፋላት

ናይ ክልቲኦም ክፋላት ድምር =29.2

ስለዙይ፣ 

�� መጠን ዕፉን = (24/29.2)*100= 82.19%

�� መጠን= (5.2/29.2)*100=17.81%

ኣብ መወዳእታ ኣይተ ብርሃነ ዝሓዋውሶ 82.19 ኪ/ግ ዕፉንን 
17.81ኪ/ግ GNC ንምርካብ 14% CP መግቢ.

ኣብነት 2: ወ/ሮ ለምለም ብጫ ዐፉን’ዪ ዘለወን(10%CP), ፍርስካ 
ስርናይ(13% CP) ከምኡ’ውን ፍረ ኒሑግ ኬክ (40% CP). ንሰን 
ዝደልየኦ ቅመም መግቢ 16%CP ዘለዎ። መጠን ናይ ሕድ ሕድ 
ልሙዕ መግቢ ክንደይ ዝኣክል እዪ?

መልሲ

ቅድም ቐዳድም ብመሰረት ምንጩ ነቲ መግቢ ኣብ ክልተ መቒልና 
ክንውድቦ ይግባእ:: ዕፉንን ስርናይን ጉልበት መመንጨውቲ እዪም:: 
ከምኡ አውን ፍረ ኒሑግ ኬክ እቲ ብቸኛ ናይ ብሮቲን ምንጪ እዪ:: 
ስለዝኾነ፣ ብመሰረት ዝተሓዋወሰ ኬሚካል፣ኣጠቓቕማን ዋጋን፣, 2:1 
ዕፉን ምጥቃም ዝሓሸ’ዪ ምስ ንፋይ ስርናይ .

�� 2*10=20

�� 1*13=13, ብኣጠቓላሊ 33/3=11

�� ስለዙይ ዕፉንን ስርናይን ገለባን 11% CPይህልዎም
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ስለዙይ, 

ዕፉንን ስርናይ bran እንተሓዋወስ = (24/29)*100= 82.76%

ፍረ ኒሑግ ኬክ= (5/29)*100=17.24%

ስለዝኾነ 

ዕፉን = 2/3*82.76= 55.17%

ንፋይ ስርናይ= 1/3*82.76= 27.59%

ኣብ መወዳእታ ወ/ሮ ለምለም ዝሓዋውሰኦ 55.17ኪ/ግ ዕፉን፣ 
27.59ኪ/ግ ንፋይ ስርናይ ከምኡ’ውን 17.24% NSC 16% CP 
ምግቢ ንምርካብ።

ኣተገባብራ መግቢ ደርሁ፣ ዓይነትን ራሽንን ጨቓውቲ ብመሰረት 
ዕድሚኤንን

ዓይነት ምግቢ ደርሁን 

ጉልበት-ሃብታም ምግቢ-ጉልበት ዝህብ ምግቢን ስብሒን (ዘካትት 
75% ድምር ምግቢ ደርሁ)

ጥረ ምረ፣እኽሊ፣ ስራ ሰርን tubers አቶም ኣዝዪም ኣገደስቲ ዝኾኑ 
ጉልበት ወሃብቲ ምግቢ እዪም። ኣብነት ጉልበት ወሃብቲ ምግቢ ጥረ 
ምረ ከም ዕፉንን ተረፈ ምህርቱን(ንፋይ)፣ ስገም፣ ስርናይን ተረፈ 

16

11 24 parts 29 parts

5 parts40
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ምህርቱን (ንፋይ፣ውሑድ፣ዝተፃረየ)፣ሩዝን ተረፈ ምህርቱን (ንፋይ, 
ክርክርን). ስብሒ አውን ፅቡቕ ምንጪ ናይ ጉልበት ወሃብቲ ምገቢ 
እዪ። ምንጪ ስብሒ ኣብነት.: ምግቢ ናይ ዘይቲ ኬክ።.

ብፕሮቲን ዝሃብተመ ምግቢ(ይህዝ 20% ናይተን ደርሁ ድምር ምግቢ)

ብፕሮቲን ሃብታም ዝኾኑ ሃገር በቆል ምግብታት: ምስጥ, ዕንቋቑሖ 
ምስጥን፣ ነፍሳት፣ ሓሳዂ፣ ዝተፍሓቐ ስጋ፣ ካብ ዓሳ ዘትፍሓቐ፣ናይ 
ዓሳ ምግቢ፣ናይ ስጋ ምግቢ፣ናይ ዓፅሚ መግቢ፣ናይ ደም ምግቢ፣ሉካና 
ቆፅሊ፣ዓተር፣ባለንጓ፣ ክምኡ’ውን ናይ ዘይቲ ኬክ ካብ ኣብነት:-ናይ 
ኑሒግ ፍረ ኬክ፣ናይ ሰሊጥ ኬክ፣ናይ ኣኩሪ ዓተር ምግቢ፣ፉል/
ኦቾሎኒ፣ናይ ፍረ ጡጥ ኬክ፣ናይ ሱፍ ኬክ። 

ብማዕድን ሃብታም ዝኾኑ ምግብታት (ይህዝ ንእሽቶን መጠን ናይተን 
ደርሁ ድምር ምግቢ)

ናይ ሚነራል ምንጭታት: ናይ ዓፅሚ መግቢ፣ናይ ቀንድ ኣውጣ 
ሽፋን/ሼልን ዝተቓፀለ ን። ፣ናይ ዓፅሚ ምግቢን ናይ እንቓቑሖ 
ቅራፍን ምጥቃም ካልስየምን ፎስፎረስን ንምርካብ ፅቡቕ ኣገባብ 
እዪ። 

ብቫይታሚን ዝሃብተሙ ምግብታት ((ይህዝ ንእሽቶን መጠን ናይተን 
ደርሁ ድምር ምግቢ)

ብኽፋል ፅሒረን ዝምገባ ኣዕዋፍ ቫይታሚን ዝረኽባ ቅጠልያ 
ሳዕሪ፣ኣሕምልቲ፣ ሓዱሽ ዒባ ላሕሚ ብምምጋብ ኮይኑ 
ብተወሳኺ’ውን ካብ ፀሓይ ብርሃን እዪ። ቫይታሚን A, B2 ን D3 
ከም ብጣዕሚ ኣገደስቲ ነገራት እዪም ዝቑፀሩ ምኽንያቱ ጫቓውቲ 
ነዘም ቫይታሚናት እንትሰእና ቡዙሓት ፀገማት’ዪም ዘጋጥሙ። ፀሓይ 
ብርሃንን ቆፃል ሳዕሪን ወይ ቆፃላ መፅሊ ኩሉሻዕ ቫይታሚን A ን 
Dን ይህቡ እዪም። እንተኾነ ግና ቫይታሚን B ክርከብ ዝኽእል ካብ 
ሓዱሽ ዒባ ላሕሚ እዪ። ቫይታሚን B ክውሰኽ ዝኽእል ኣብነት:- 
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ሪቦፍሊን ክኒን ብምሃብ እዪ።

ናይ ድርሁ ራሽን ብመሰረት ዕድመ:

ሙሉእ (ገዛ ውሽጢ) ከምኡ እውን ተወሳኺ(ብኽፋል-ፅሒረን 
ዝምገባ) ራሽን ናይ ጨቓውቲ 

ዕድመ 
(ሰሙናት)

ዘድሊ መጠን ምግቢ 
ኣብ ውሸጢ ገዛ ንዝርከባ 

ደርሁ
(ግ/ኣብ መዓልቲ)

ዝወሃብ ተወሳኺ ምግቢ 
(ብኽፋል-) ፅሒረን 

ንዝበልዓ ደርሁ
(ግ/ኣብ መዓልቲ) 

1 12-15 10-15
2 15-21 15-20
3 21-35 21-30

4-7 35-50 30-40
8 55-60 30-40

9-28 65-80 30-50
>28 100-124 30-50
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ክፍሊ ኣርባዕተ: ጨቓውቲ መሞ ቒን 
መፈልፈሊን 
ዕላማ ትህርቲ
እዚ ክፍሊ እዙይ ምስወድኡ ፣ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንምትግባር ይኽእሉ: 

�� መሞቒን መፈልፈሊን ሜላ ጨቓውቲ ይገልፁ፣ 

�� ናይ ‘ኮይኮይክ’ ጨቓውቲ ምእንታን ክፍልፈላ መማረፂ 
መፈልፈሊ ከመይ ክርከብ ከምዝከኣል ይገልፁ፣ 

�� ዝተፈላለየ ዓይነት ኣተሓሕዛ እንቋቑሖን መቐመጢ ናውቲን 
ከመይ ከምዝስራሕ የረእዪ፣ 

�� እቲ መሞቒን መፈልፈሊን ናውቲ ጨቓውቲ ከመይ ከምዝስራሕ 
የርእዪ፣ 

4.1. ንምፍልፋል ዝኸውን እንቋቑሖ ኣመራርፃን 
ኣተሓሕዛን 

ኣብ ናይ ደርሁ ሕርሻ ዝርከብ እንቋቑሖ ክልተ ዓይነት እዪ

1. ልሙዕ እንቋቑሖ: ንምሕቋፍ እንጥቀመሎም 

2. ልሙዕ ዘይኮነ እንቋቑሖ: ንገዛ/ንምግቢ እንጥቀመሎም 

ልሙዕ እንቋቑሖ ክኽዘን ዘለዎ ኣብትሕቲ ዝሑል ቦታ’ዪ። 
እንተዘይኮይኑ ሕይወት ምምዕባል ክጅምር ይኽእል’ዪ እንድህር ደኣ 
እቲ ኩነታት ምቺዊ ኮይኑ።
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ዓይነት እንቋቑሖ: ንምሑቋፍ እንጥቀመሉ እንቋቑሖ ክእከብ ዘለዎ፣ካብ

�� ደርሁ መራብሒ ሕርሻ ቦታ ኮይኑ ደርሆ ምስ ኩኩናይ 
10:1ዝተሓናፈፀ

�� እቲ እንቋቑሖ ክእከብ ዘለዎ ካብ ጥዑያት ደራሁ’ዪ፣

ግዝፊ እንቋቑሖ: ማእኸላይ ዝግዝፉ እንቋቑሖ (56 ግ) እዙ ክእከብ 
ዘለዎ ንምሕቋፍ’ዪ። ኮይኑ ግና ከከምዓይነት እቲ ዓሌት ይፈላለ’ዪ። 
(መጠኑ ካብ 40-63ግራም) ናይተን ደራሁ። ናይ ሃገር ቦቃል ደራሁ 
ካብ 43ግ.ንላዕሊ ክምዘን ኣይኽእልን።

ቅርፂ እንቋቑሖ: ዝኾነ ዘይጥዑይ እንቋቑሖ ክውገድ ኣለዎ። ወይ 
ኸዓ ካብ ንምሑቋፍ ንመግቢ ክትጥቀመሉ ኣለካ። ስለዙይ ረሰሓት 
እንቋቑሖ፣ነጠብጣብ ደም ዘለዎም፣ክቢ ቅርፂ፣ዓበይቲ ወይኸዓ 
ኣናእሽቱ ወዘተ ኣወግዶም።

ንውሓት ምኽዛን: ጥዑይ እንቋቑሖ ንምሑቋፍ እንጥቀመሉም ካብ 
ሓደ ሰሙን ንላዕሊ ክንክዝኖም ኣይግባእን። 

4.2. መሕቖፊ
�� ጫቑት ካብ እንቋቑሖ ናይ ምርካብ ከይዲ

እዙይ ብኽልተ መንገዲ ክፍፀም ይኽእል’ዪ፣:

1. ብተፈጥሮኣዊ ምሕቋፍ 

2. ብሰብ ሰራሕ ምሕቋፍ ማሽን 

እቲ ቐንዲ ትዂረት መረፃ ክኾን ዘለዎ እቲ ዝሔሸ ናይ ምሕቋፍ 
መማረፂ ዋላ ፈልፋሊት ደርሆ ትዂን ወይ መፈልፈሊ ከምዚ ዝስዕብ 
ይመስል:-

�� ሜላ ምህርትን በዝሒ ዝሕቆፍ አንቋቑሖን፣
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�� ዝፈስሰ ጉልበት፣

�� ዝተገበረ ኢንቨስትሜንት ኣብ ምግዛእን ወይ ምህናፅ መሕቖፊን 
ስራሕ መካየዲን፣

�� ዝተፈላለዪ ውፅኢት ምሕቋፍ ወይ ካብ ደራሁ ወይ ኸዓ ካብ 
መሕቖፊ ማሽን፣

4.2.1 ተፈጥሮኣዊ መሕቖፊ:

�� እዚ ሜላ እዙይ እንጥቀመሉ ንሃገር በቆል ደራሁ’ዪ፣

�� ማእኸላይ ግዝፊ ዘለዋ ሃገር በቆል ደርሆ ንምሕቋፍ ክንጥቀመላ 
ንኽእል ኢና፣ 

�� ካብ 10-13 እንቋቑሖ ንሓንቲ ደርሆ ተጠቐም፣

�� ርስሓት፣ዝነቕዔ ውይ ኸዓ ንእሸቶን እንቋቑሖ ምጥቃም 
ኣወግድ፣ 

�� ብምኽንያት እቲ ልዑል ምህርታ ‘ኮይኮይክ’ ደርሆ ኣይትጠቐም፣ 
እቲ ዝሓሸ ናይ ሃገር በቆል ደርሆ ምጥቃም’ዪ፣

�� ነታ ደርሆ ንፁሁን እዂልን ማይን መግብን ሃባ፣
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ሀ) ሓቋፊት ደርሆ(ኮኮክ ደርሆ) 

ለ) ዝተፈልፈሉ ጨቓውቲ

ምስሊ14: 	 ተፈጥሮኣዊ መፈልፈሊ ብናይ ‘ ኮኮክ’ ደርሁ (ትዕዝብቲ)
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4.2.2  ሰብ ሰራሕ መሕቖፊ

�� እዙይ ካብቲ ተፈጥሮኣዊ ንላዕሊ ብዝያዳ ንግዳዊ’ዪ፣ 

�� ካብ 50 እንቋቑሖ ንላዕሊ ክሓቁፍ ይኽእል’ዪ ከከም ድሌት 
እቶም መምረቲ፣

�� መሕቖፊ መሳርሒ ምጥቃም ብዝያዳ ጊዜ በላዒ አዪ፣መሕቖፊ 
መሳርሒ ካብ ምዕዳግን ምስራሕን ንላዕሊ ንዓዓ ንኽተስርሓ 
ጥንቃቐ፣ ክእለትን ተሞክሮን ይሓትት። እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ 
ንምፍፃም:

� ናይታ ሓቋፊት መሳርሒ ሙቐትን ራሕስን ንምቁፅፃርን 
ንምስትኽኻልን፣ 

� ነቶም እንቋቑሖ በብእዋኑ ስጋብ 18 መዓልቲ ምግልባጥ(ኣብ 
መዓልቲ ሰለስተ ጊዜ እንተኾነ ይምረፅ)፣ 

� ንዂሎም መሳርሒን ተኸታታሊ ዝኾነ ክትትል፣ነቶም 
ናይ መብራህቲ ኣምፑላትን ወይ ኸዓ ሶላር መሳርሒን 
ከምኡ’ውን ነቲ መብርሂ ነዳዲ፣ ወይ ኸዓ ማይ ናብቲ 
መጠራቐሚ ወይ ጉድጓድ ምውሳኽ፣

� ተኸታታሊ ወይ ኸዓ ሙሉእ ፅሬትን ነቲ መሕቖፊ 
መሳርሒ ድሕሪ ምሕቋፍ ሽዑ ንሽዑ ካብ ዝኾነ ዓይነት 
ባልዕ ነፃ ንክኾን ምግባርን ነቲ ዝቅፅል ናይ መሕቋፍ 
ስራሕቲ ድልዊ ምግባር፣

ምእካብ እንቋቑሖ: ‘ኮይኮይክ’ ደራሁ ዘውድቐኦ ልሙዕ እንቋቑሖ 
እዪ። ስለዙይ እቲ እንቋቑሖ ተኣኪቡ ንቐፃላይ ምሕቋፍ ክዳሎ ኣለዎ። 
ይዂን እምበር ካብ ዕዳጋ ዝመፁ እንቋቑሖ ንምሕቋፍ ክንጥቀመሎም 
የብልናን በምኽንያት ትኽክለኛ ዘይኮነ መረፃ፣ ምኽዛንን ልሙዕነትን 
ስለዝህልዎ። 
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ቅድሚ ምሕቋፍ ንእንቋቑሖ ዝግበር ክንክን 

�� ነቶም እንቋቑሖ ኣብ ፀልማት ቦታ ኣቐምጦም/ካብ ቐጥታ ብርሃን 
ርሒቕካ፣

�� ነቶም እንቋቑሖ ካብ 10 ሴንቲግሬድ ሙቐት ንታሕቲን 70-
80% ራሕሲን ኣብዘለዎ ቦታ ኣቐምጦም፣

�� ዕድመ ዝወሰደ እንቋቑሖ ካብ (>7 መዓልቲ ንዝበዝሔ) እዋን 
ናብ መሕቖፊ መሳርሒ ክኣቱ የብሉን፣ 

ሙቐት 

�� እንቋቑሖ ካብ 4O ሴንቲግሬድ ንታሕቲ ኽቕመጥ የብሉን፣ 
እንተዘይኮይኑ ነቲ ምፍልፋል ኽጎድእ ይኽእል’ዪ፣

�� ናይቲ መሕቖፊ መሳርሒ ሙቐት ካብ 37-39O ሴንቲግሬድ 
ንላዕሊ ክኾን የብሉን፣

�� እንድሕር ደኣ እቲ ሙቐት ልዑል ኮይኑ ውፅኢቱ ኩነታት እተን 
ጨቓውቲ ክዛባዕ ፣ቀልጢፈን ከይዓብያን ትሑት ፍልፈላን 
ንክህሉ ይገብር፣ 

ኦክስጅን 

�� ኣብ እዋን ምፍልፋል እዂል ዝኾነ ኦክስጅን ክህሉ ኣለዎ፣ 

�� ዘይጠንከረ ሽፋን እንቋቑሖ ኦክስጅን ክረክብ ዝኽእል በቲ 
መእተዊ ኣየር ናይቲ እንቋቑሖ ይኸውን(ብዝዓበየ ጎኑ)፣

ምግልባጥ: እቲ እንቋቑሖ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ጊዜ ኽገላበጥ ኣለዎ፣

ኣብ 18 መዓልቲን ድሕሪኡን ኽግበር ዘለዎ ኽንክን

�� እንቋቑሖ ኣይተገላብጥ፣ 

�� ነቲ ሓቋፋይ መሳርሒ ኣይትኽፈቶ፣ 
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�� እቲ ሙቐት ክኾን ዘለዎ ኣብ 35Oሴንቲግሬድ እዪ፣

ምኽንያት ዝተሓተ ፍልፈላ ኣብ ሰራሕ መሕቖፊ፣

�� ዘይልሙዕ እንቋቑሖ፣

�� ዕድሚኦም(> 7መዓልቲ) ዝኾኑ እንቋቑሖ፣ 

�� ብኣግባቡ ዘይተመገባን ዝተመጣጠነ ምግቢ ዘይረከባን ደራሁ 
ምጥቃም፣

�� ቕድሚ ምሕቋፍ ዘሎ ኣግባብ ዘይብሉ ኣተሓሕዛ እንቋቑሖ፣ 

�� ምብካል ሽፋን/ቅራፍ እንቋቑሖ ፣ 

�� ዘይተገላበጠ እንቋቑሖ ፣ 

ምስሊ 15: 	 ከፉት ናይ ኤሌትሪክ መፈልፈሊ 
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4.3. ክንክን ጨቓውቲ
ከይዲ ከንክን ጨቓውቲ ብደርሆ ወይ ብሰብ ሰራሕ ናውቲ:- እዙይ 
ብኽልተ መንገዲ ክስራሕ ይኽእል’ዪ።

4.3.1. ተፈጥሮኣዊ ክንክን (ደራሁ ብምጥቃም)

ምስሊ16:	 ተፈጥሮኣዊ ክንክን (‘ ኮኮክ’ ደራሁ፣ፀጋም) ከምኡ እውን (ናይ ዓዲ 
ውሸጢ ደርሆ የማን)
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4.3.2. ሰብ ሰራሕ መሞቒ (መሞቒ መሳርሒ ብምጥቃም)

4.3.2.1 	 ናይ ድርቆሽ ሳንዱቕ መሞቒ

እዚ ቴክኖሎጂ እዙይ በዞም ዝስዕቡ ምምሕያሻት ምኽንያት ካብቲ 
ተፈጥሮኣዊ መሞቒ ንላዕሊ ክሰርሕ ይኽእል’ዪ። (ናይ ደርሆ መሞቒ),

�� ስራሕቲ ደርሆ ተክእ ምእንታን ንናይ እንቋቑሖ መምረቲ ደራሁ 
ምሕጋዝ ክበሃል፣ 

�� ሞት ጨቓውቲ ይንኪ፣

�� ካብ 10-70 ጨቓውቲ ክፍልፍል ይኽእል ከከም ናይቶም 
መምረቲ ጠለብ፣

�� ኣብ እዋን ቐትሪን ለይቲን ድቃስ እዋንን ከም መዘናግዒ ኮይኑ 
ይሕግዝ፣

ምስሊ 17: 	 ልዕል ዘበለ መሞቒ ሳንዱቕ
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4.3.2.2 	 ናይ ኤሌክትሪክ መፈልፈሊ 

�� እዙይ ንልዕሊ 50 ጨቓውቲ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ብምጥቃም 
ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይኽእል’ዪ። 

�� ካብ ሓደ ወርሒ ንታሕቲ ንዝኾና ጨቓውቲ ካብ 200-300 ዋት 
ዝሓይሉ ኤሌክትሪ ኣምፑል ተጠቐም። 

መዘኻኸሪ: ኣብ እዋን ሙሟቕ ሰለስተ ነገራት ብጥንቃቐ ምእዛብ 
ኣገዳሲ እዪ። 

1. ጨቓውቲ ኣብ ውሽጢ እቲ መሞቒ እንትእከባ፣ እዙይ 
ዘርኢ እቲ ሙቐት ትሑት ሙኳኑ እዪ፣ ስለዙይ ጨቓውቲ 
ብምኽንያት ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ምድርራብ ከሞታ ይኽእላ 
እየን፣ስለዙይ ወይ ኣምፑል ወስኽ ወይ ኸዓ ሓይሊ ወስኽ። 

 

ምስሊ 18: 	 ብዙሕ ምፅዕዓን ኣብ ልዕሊ ጨቓውቲ፣ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ካሊእ
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2. ጨቓውቲ ካብቲ መሞቒኤን እንትወፃ ወይ ካብ ሓደ መሞቒ 
ናብ ካሊእ መሞቒ እንትኸዳ፣እቲ ሙቐት ይልዕል እሞ ኣወሳስዳ 
መግበን ይቕንስ፣ኣወሳስዳ ማይ ኸዓ ይዛይድ እሞ እዙይ ናይተን 
ጨቓውቲ ምንቅስቓስ ይንኪ፣ስለዙይ ነቲ ሓይሊ ቀንሶ። 

3. እንድሕር ደኣ ጨቓውቲ ብተመሳሳሊ ኣብቲ መሞቒ 
ተዘርጊሔን፣ እቲ ሙቐት ንዓዓተን ፅቡቕ እዪ። ስለዙይ ኩሉሻዕ 
ናይተን ጨቓውቲ ስርዓተ ኣቀማምጣ ተኸተል። 

ምስሊ 19: 	 ስርዓተ ኣቀማምጣ ጨቓውቲ ኣብ ዙርያ እቲ መሞቒ
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4.4. ኣተሓሕዛ /ኽንክን ጨቓውቲ/
ቅድሚ ጨቓውቲ ኣብ ገዛ ምብፀሔን ርግፀኛ ዂን፣

�� እቲ መሞቒ ኣብ ቦቱኡ መህላው፣

�� ናይ ላምባ መበራህቲ/ኤሌክትሪክ ኣምፑላት ክርከቡ ዝኽእሉ 
ሙኳኖም፣

�� ኣብቲ መሬት ርስሓት ዘሎ ሙኳኑ፣

�� ሓደ ሜትሮ ስኼር ክሳብ 4 ሰሙን ንዝዕድሚኤን 20 ጨቓውቲ 
ከናብር ይኽእል’ዪ፣

�� ሙቐት ሙቁፅፃር: 350 ሴንቲግሬድ ንሓደ መዓልቲ ዝዕድሚኣ 
ጫቑት 24-270 ሴንቲግሬድ ንሓደ ሰሙን፣

�� ብፍላይ ኣብ አዋን ምሸት ሙቐት ቀንስ፣

ሰሪሕካ መርኣያ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣተሓሕዛ እንቋቑሖን ናይ 
መኽዘን ኣቑሑን
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ሰሪሕካ መርኣያ ናይ መሕቖፊን መሞቒ ናውቲ ጨቓዉቲ

ኣርኢ መሕቖፊ ኣቕሓ

(ሀ): ተፈጥሮኣዊ ሓቋፊት ደርሆ 

(ለ): ሰብ ሰራሕ ሓቋፊ መሳርሒ 
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ኣርኢ መፈልፈሊ ኣቑሑ ወይ ናውቲ ወይ-ኢንኩቤተር

(ሀ) ልዕል ዝበለ ናይ ሳንዱቕ መፈልፈሊ 

(ለ): ናይ ኤሌትሪክ መፈልፈሊ
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ክፍሊ ሓሙሽተ:  ምክልኻልን 
ምቁፅፃርን ሕማም
ዕላማ ትህርቲ
እዚ ክፍሊ እዙይ ምስወድኡ ፣ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንምትግባር ይኽእሉ: 

�� ነቶም ቐንዲ ሕማማት፣ ምልክታት፣ ኣገባብ ምትሕልላፍን 
ከመይ ከምዝከላኸሉን ይገልፁ፣

�� ከመይ ከይርካ ወቕቱ ዝሓለወ ቁፅፅር ከምእትገብርን 
ከመይ ገይርካ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሕማማት ክትቆፃፀር 
ከምእትኽእልን ይገልፁ፣

�� ንዝተፈላለዪ ሕማማት ደርሁ ዝወሃበሉ ናይ ኽታበት ፕሮግራም 
ይገልፁ፣

5.1. ሕማም ደርሁ 
እዞም ሕማማት ኢዚኦም ነቲ ናይ ደራሁ ምሀርቲ፣ ውስብስብነትን 
ብድሆን ናይ ደርሁ ምህርቲን ይጎድኡ። ኣብ ዘይጥዑይ ኩነታት 
ንዝለዓል ልኽፍቲ፣ ምንቅስቓስ ኣካላት ምድኻም፣ ወይ ኸዓ ኸባቢያዊ 
ምጭንናቕ። ሓደ ሕማም ብርክት ዝበሉ ምልክታት ወይ ምልክት 
ሕማም ኽግለፅ ዝኽእል። ሕማም ነቶም ዝተለኸፉ እንስሳት ኣብ 
ኣካላቶም ብኣግባቡ ይሰርሑ ንዝነበሩ ነገራት የወግድ። 

ንምንታይ’ዪ ሕማም ኣብ ስራሕቲ ደራሁ ኣገዳሲ ክኾን ኪኢሉ?

ዝተወሰኑ ሕማማት ናይቲ ኽልል ናይ ደራሁ ሕርሻ ኢንዱስትሪ 
ናይቲ ክልል ናይ ምጥፋእ ዓቕሚ ኣለዎም። ካብዞም ሕማማት ሓደ 
እንተተላዒሉ ሓንደበታዊ ዝኾነ ኳራንታይን ወይ ኸዓ ማዕቀብ ኣብ 
ክልል ወይ ኣብ ሃገር ክህልው ይግባእ። እዙይ ንኽልቲኦም ንግዳዊያንን 
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ናይ ኣናእሽቱ ደቀቕትን ደርሁ መፍረይቲን ወነንቲ ሓረስቶት ሰፊሕ 
ዝኾነ ኤኮኖሚያዊ ፀገም ከስዕብ ይኽእል’ዪ። እንስሳቶምን ምርባሕ 
ደርሆኦመን ኢንዱስትሪኦምን ንኸድሕኑ፣ እዞም ወነንቲ ደርሁ 
ነቶም ሕማማት ቐልጢፎም ከለልይዎም ኣለዎም፣ ምእንታን ናብ 
ካልኦት እንስሳት ካብ ምስፍሕፋሕ ከወግድዎም።ሓደ ሕማም ፈሊጥካ 
ቀልጢፍካ ስጉምቲ ምውሳድ እቲ ዝሓሸ መማረፂ እዪ።

ምእንታን ምልክታት ሕማማት ኣቐዲምካ ምፍላጥ ኽከኣል፣ምስ 
ጥዑያት ደርሁ ፀባይ ምልላይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዪ።ጥዕና ዘለዋ ደርሆ 
እዞም ዝስዕቡ ባህሪ ተርኢ:

�� ቐጥ ዝበለ ቅርፀ ኣካላት(ኣቋም) ርእሳን ጭራኣን ልዕል ዝበለ 
ይኸውን፣

�� ብሩህ ቀይሕ ቁንጪ ቁንጮን ጭሕምን፣

�� ዝተማለኤ-ካፋላት ገፅ፣

�� ብሩህን ንቑሕን ኣዒንቲ

�� ፅሩይ መተንፈሲ ኣፍንጫ፣

�� ልሙፅ፣ንፁህ፣ጉድለት ዘይብሉ ዝፀረየ ኽንቲት፣

�� ዝተማለኤ-ኣእጋር፣

�� መተሓሓዚ ጅማውቲ ልሙፅን ዝሑልን እንትትሕዞ፣

�� ክብደት ነቲ ዓይነትን ዕድመን ናይታ ደርሆ ዝመጣጠን፣

�� ሓያል ምንቅስቓስ እንትቃለስ እንከሎ፣ 

�� ኣብ ሚዛን በቶም ንፁሃትን መልክዖም ቅብኣት ዘለዎም ዝመስሉ 
ኣእጋሩን ጫማ እግሩን ጠጠው ክብል ዝኽእል፣ 

�� ሕብሪ ቆርበቱ ምልክት ዓሌት ናይቲ ደርሆ ከምኡ እውን 
ዕድሚኡን ኩነታት ምህርትን፣ ብተወሳኺ’ውን ጥዕና ዘለዋ 
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ጫጩትብተኸታታሊ ትበልዕን ትሰትይን ከምኡ’ውን ምንም 
ዓይነት ምልክት ናይ ምስትንፋስ ፀገም ኣይተርኢን።

5.2  ሕማማት ከመይ እዪም ዝጋፍሑ 
(ዝመሓላለፉ)?

ሕማማት ዝጋፍሑ (ዝመሓላለፉ )ብ:

· ቐጥተኣዊ ርክብ(ደርሆ-ምስ-ደርሆ፣ ዝተበከለ መግቢን 
ማይን፣ዝተበከለ ድዂዒ)

· ቐጥተኣዊ ዘይኮነ ርከብ (ዝተበከለ መሳርሒ፣ሰባት፣ኸባቢ)

· ሕማም ተሸከምቲ (ኣንጭዋ፣ነፍሳት፣ ናይ በረኻ እንስሳ)

5.3 ሜላታት መከላኸሊ ሕማም
5.3.1 ምግቢን ማይን

�� ነቲ ምግብን ማይን ኣብ ዝተኸለለ ቦታ ኣቐምጦ(ዑፍ፣ከልቢን 
ደማሙን ኽጥቀማሉ የብለንን)፣

�� ርሑስን ብፋንገስ ዝተበከለ ምግብን ኣወግድ፣ 

�� ንፁህ መሳተይን መመገብን ተጠቐም፣ 

�� ንሕሙማት ደርሁ ዝተፈለየ ናውቲን ገዛን ተጠቐም፣ 

�� ካብ ኬሚካልን ርስሓትን ነፃ ዝኾነ ውይ ኸዓ ክሕፀብ ኣለዎ፣ 

5.3.2 ኣተሓሕዛ/ ክንክን ደርሁ 

�� ደርሁ ክመሓደራ ዘለወን ብመሰረት ዕድሚኤን፣ ፆተኤንን 
ዓሌተንን’ዪ፣

�� ዝተመጣጠነ ምግቢ ክምገባ ኣለወን፣ 
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�� እዂል ዝኾነ መመገቢ፣መሳተይን ከምኡ’ውን ናይገዛ ቦታ 
ክህልው ኣለዎ፣ 

�� እት ገዛ እዂል ሙቐትን ንፁህ ኣየርን ክህልዎ ይግባእ፣ 

�� ምስ ካልኦት ናይ ጎረቤት ደርሁ ንኸይራኸባ ቁፅፅር ኣካይድ፣ 

�� ሕሙማት ደርሁ ፈሊኻ ማይ፣ መግቢን ሕክምናን ሃበን፣

�� ዝተዓደጋን ሓደሽቲ ኣተውትን ፍለየን፣ ብውሑድ ካብ 10-15 
መዓልቲ ጥዒነኤን ንምስትውዓል፣ 

5.3.3  ናውትን መሳርሒን

�� መሳርሒ ኣብ ስራሕ ንኽውዕል ክሕፀብ ኣለዎ፣ 

�� ትኽክለኛ ዝኾነ መሳርሒ ተጠቐም፣ 

�� ንሕሙማት ደራሁ ዝተጠቐምካሉ ናውቲ ብኣግባቡ ሕፀቦ፣ 

�� ካብ ደርሁ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣለው፣ ስለዙይ 
ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕማማት ተጠንቀቐሎም፣ 

5.3.4 ኸባቢያዊ ፅሬት (ባዪ ሴኩሪቲ) 

�� ጥዒና ደርሁ፣ገዛ፣መዘናግዒ ቦታን ኸባቢን ሓሉ፣

�� ፀረ ሕማማት መድሓኒት ተጠቐም (ናይ እግሪ መጥምዒ) ኣብ 
መእተዊ ናይ ደርሁ ገዛ፣

�� ዝሞታ ደርሁ፣ብደም ዝተበከለ ረሳሕ ናውቲ፣ ናይ ሕሙማት 
ደራሁ ሰገራ ኣቃፅሎ፣ 

�� ንረሳሕ ናውቲ ኣገዳሲ ዝኾነ መጉሓፊ ቦታ ኣዳሉ፣ 
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5.4 ናይ ሕማማት መቆፃፀሪ ሜላ
5.4.1 ክትባት

�� ንዂለን ደርሁ ብኣንፃር ሃገር ቦቆል ሕማማት ዝኸውን ንደርሁ 
ክትባት ኣካይድ፣

�� ጊዜ መሰረት ገይሩ ብመሰረት ዕደሚኤን ንዝወሃብ ክትባት 
ብኣግባቡ ሃበን፣

�� ክትባት ኣብ ዓይኒ፣ ኣፍንጫ ወይ ማይን ካልኦትን ክወሃብ 
ይከኣል’ዪ፣

5.4.2 ሕክምና

�� ኣብ ሜላን ኣጠቓቕማን ሕክምናን ሕርሻዊ ተሞክሮ ደርሁ ፣ኣብ 
ቀረባ ካብ ዝርከብ ክሊኒክ፣ ካብ ናይ አንስሳት ሓኪምን ምኽሪ 
ውሰድ፣

�� እንድሕር ደኣ እቲ ክሊኒክ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ፣ ነቲ መድሓኒት 
ወሲድካ ነተን ደርሁ ሃበን ብመሰረት ምኽሪን ትእዛዝን ናይቲ 
ኪኢላ፣

�� ንደርሁ ሕክምና ግበረለን ብመሰረት ትኽክለኛ ጊዜ፣መጠንን 
ሜላን፣ 

�� ንጡዑያት ደርሁ ሕክምና ኣይትሃበን እንድሕር ደኣ ብኺኢላ 
ሕክምና ኽትገብረለን ዘይተኣዚዝካ፣ 

�� ነቲ መድሓኒት ቆልዑ ኣብ ዘይርክብዎን ካብ ቐጥተኣዊ ፀሓይን 
ኣርሒቕካ ኣቐምጦ፣ 

�� ንሙቁፅፃር ውሽጣዊን ደግኣዊን ተሃዋስያን እዋናዊ ቁፅፅር 
ኣካይድ 

�� ብመሰረት ምኽሪ ናይ እንስሳት ሓኪም፣ ኣንፃር ውሽጣዊን 
ደግኣዊን ተሃዋስያን ሕክምና ግበረለን፣ 



72

ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝተመሓየሸ ዓሌት ደራሁት

�� ነተን ምኽሪ ዝተውሃበካ ጥራሕ ሃበን፣ ንዂለን ጨቓውቲ 
ኣይትሃበን፣

�� ካብ ሕጋውያን ነጋዶ ወይ መንግስቲ ክኒንን መድሃኒትን ተጠቐም፣

�� ንዝሓመማ ጨቓውቲ ንሕክምና ኣብ እዋኑ ናብ ክሊኒክ ውሰደን፣

5.5 ቐንዲ ሕማም ደርሁ 
ሕማም ደርሁ ብምኽንያት ድዂም ኣመጋግባ፣ማይን ምሕደራን 
ኸጋጥም ይኽእል’ዪ። ስለዙይ ዋላ’ኳ ኣብዚ ኽልል ብርክት ዝበሉ 
ዓይነት ሕማማት ደርሁ ይሃልው፣ እቲ ትዂረት ኽግበረሉ ዘለዎ 
ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ መዳይ ክኾን ኣለዎ።ግን እዞም ዝስዕቡ እዪም

5.5.1  ሕማም ቫይረስ 

5.5.1.1 	 ኒውካስትል ሕማም(ፈንግል) 

�� እዙይ ካብ ኩሎም ዓይነት ሕማማት እቲ ኣዝዪ ተመሓላለፊን 
ቐታሊን ሕማም እዪ።

�� ስጋብ 100% ደርሁ ኽቐትል ይኽእል እዪ። 

�� ምኽንያት:ብሕማም ዝተትሓዛ ደርሁ፣ኣዕዋፍኣዕዋፍ በረኻ ፣ 
ኣኽላባትን ደማሙን። 

መተሓላለፊ መንገዲ: 

� ብቐዳምነት ብቐጥተኣዊ ርክብ ኣብ ሞንጎ ጥዑያት ደርሁን 
ብኣካላት ፈሳሲ ዝተለኸፋ ደርሁን፣ 

� ብቕልጡፍ ተዓፅየን ካብ ዝነብራ ደርሁ ከምኒ ንንግዲ 
ዝዓበያ ጨቓውቲ ዝዓዘዘ’ዪ፣ 

� ብምኽንያት ምቅላዕ ንቫይረስ ፈጠርቲ ናውቲ 
ብጫማ፣ብኽዳን፣ብመሳርሒን ማካይንን ዝተፆሩ፣
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ምልክታት: 

�� ምህንጣስ፣ናብ ኣየር ምምቡሃቕ፣ ካብ ኣፍንጫ ዝወፅእ ፈሳሲ 
ምህላው፣ምስዓል፣

�� ዝተጠምዘዘ ክሳድ፣

�� ቆፃል ፈሳሲ ዝበዝሖ ተቕማጥ፣

�� ምፍዛዝ፣ናይ ጅማውቲ ምንቅጥቃጥ፣ ዝወደቐ ክንፊ፣ዝተጠማዘዘ 
ክሳድን ርእስን፣ዝተጠወየ ርእሲ፣ ፓራላይዝ ሙኳንን፣

�� ብኽፋል ስጋብ ጨሪስካ ዕንቋቑሖ ምውዳቕ ጠጠው ምባል፣

�� ረቂቕ ቅርፊት ዘለዎ እንቋቑሖ ምውዳቕ፣

�� ሕብጠት ኣካላት ኣብ ኸባቢ ዓይንን ክሳድን፣

�� ሓንደበታዊ ሞት ከምኡ’ውን ልዑል ናይ ሙሟት ዕድል፣ 
ዝተለኸፋ ደርሁ፣

ሕክምና: ምንም ዓይነት ሕክምና የበሉንl

ምክልኻል:

�� ክትባት፣ 

�� ሕሙማት ደርሁ ምፍላይ፣ 

�� ቫይታሚን-ፕሮቲን ኣቐዲሙ ዝተሓዋወሰ መግቢን ምሃብ፣

�� ኣሚኖ-ቪት ንሕሙማት ደርሁ ምሃብ፣ 
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ምስሊ 22: 	 ምልክታት ሕማም ፈንግል’ Newcastle’ ኣብ ደራሁ	
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5.5.1.2 	 ጉምበሮ ”Gumboro” (ዝተለኸፈ ሕማም ሕብጠት)

�� እዙይ ብቫይረስ’ዪ ዝለዓል ከምኡ’ውን ናይ ጨቓውቲ 
ተመሓላላፊ ሕማም እዪ፣ 

�� እዙይ ዘጥቅዕ ንኣናሽቱ ጨቓውቲ እዪ፣

�� ኣብ መንበሪ እተን ጨቓውቲን መሳርሒን ክነብር ይኽእል፣

ምልክታት:

�� ፃዕዳ ተቕማጥ፣ ብ ‘ክላኦካ’ ‘cloaca’ኮፍ ምባል፣

�� ክንፊ ሰፍ ይብል፣

�� ምፍዛዝ፣ 

�� ሞት(0-20%) ወይ ሓደ ሓደ እዋን ስጋብ 60%

ሕክምና: ምንም ዓይነት ሕክምና የብሉንl

መከላኸሊ: ክትባት

ምስሊ 23: 	 ምልክታት ሕማም’ ’Gumboro’ ኣብ ጨቓውቲ
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5.5.1.3 	 ፎውል ፖክስ “Fowl Pox” 

መንቀሊ

�� ናይ ቫይረስ ሕማም፣

�� በረርቲ ተሃዋስያን ነቲ ሕማም ከመሓላልፋ ይኽእላ እየን፣

�� ን 3-5 ወርሒ ዕድመ ንዘለወን ዓበይቲ ደርሁ ይጎድእ ስለዙይ 
ጨቓውቲ ኣብ 3 ወርሒ ዕድሚኤን ክትባት ክረኽባ ኣለወን፣

ምልክታት 

�� ዕንፋሪር ኣብ ክሳዱ ዝተንጠልጠለ፣ ዓይኒ፣ገፅ፣ ቆቢዕ ናይ 
ጨቓውቲ፣ 

�� ካብ ዓይነንን ኣፍንጨኤንን ማይ ዝመስል ፈሳሲ የውፅኣ፣ኣብዚ 
ብርኪ እዙይ ስጋብ 50% ኽቐትል ይኽእል’ዪ፣

�� ዕብየትን እንቋቑሖ ምውዳቕን ይቕንሳ፣ 

መከላኸሊ:

�� ክትባት(ኣብ 3ይን 12ን ሰሙን ዕድመ)

�� እታ ዝተለከፈት ካብታ ጥዕይቲ ምፍላይ፣

ሕክምና: ምንም ዓይነት ሕክምና የብሉን፣ግን እታ ዝተለኸፈት ደርሁ 
ብምግላልን ነተን ዝተረፋ ካልኦት ክታበት ምሃብ ይከኣል እዪ፣ 
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ምስሊ 24: 	 ብፎውል ቦክስ’ fowl pox‘ ዝተለኸፋ ደራሁ 
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5.5.1.4	 ሕማም ‘ማሬክስ’’Marek’s 

መንቐሊ

�� ናይ ቫይረስ ሕማም ኮይኑ ዘጥቅዑ ኸዓ ነቲ መተንፈሲን 
መትኒታትን እዪ፣

�� ተመሓላላፊ ሕማም

�� ምልክታት:

�� ምድንዛዝ ‘ፓራላይዝ’ ሙኳን 

�� ኣብ መዓልቲ 5% ይሞታ ን 2-3 ሰሙን 

ሕክምና: ምንም ዓይነት ሕክምና የብሉን

መከላኸሊ: ክታበት ኣብ እዋን ናይ ሓደ መዓልቲ ዕድመ፣ 

ምስሊ25: 	 ብምኽንያት ሕማም ‘Marek’ ዝሰቐያ ደራሁ
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5.5.1.5 	 ተመሓላላፊ ብሮንካይትስ 

መበገሲ: ናይ ቫይረስ ሕማም ኮይኑዝመሓላለፍ ኸዓ ዝተለኸፈ 
መሳርሒ ብምጥቃም እዪ፣

ምልክታት:

�� ሞት 5-60% ናይተን ጨቓውቲ 

�� ምስዓል፣ምህንጣስ፣ከምኡ’ውን ማይ ዝመስል ፈሳሲ ካብ 
ኣፍንጫን ዓይንን፣

�� ሞት ካብ 0-2% ናይተን ዓበይቲ ደርሁ 

�� ምቕናስ እንቋቑሖ ካብ(10-50%), ፎኪስ እንቋቑሖ 

ሕክምና: ምንም ዓይነት ሕክምና የብሉንl

መከላኸሊ: ክታበት 

ምስሊ26: 	 ብተሓላላፊ ሕማም ‘bronchitis’ዝተለኸፋ ደራሁ
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5.5.2  ሕማም ባክትርያ

5.5.2.1 	 ፎውል ኮሌራ ’ Fowl cholera’ 

መንቐሊ:

�� ናይ ባክትርያ ሕማም ብጣዕሚ ተመሓላላፊ ዝኾነ

�� ምልክታት 

�� ሓያል ሙቐት፣ማይ ዝመስል ፈሳሲ፣ሽዑ ንሽዑ 
ምስትንፋስ፣ተቕማጥ፣ሰማያዊ ዝሕበሩ ጭሕሚ፣

�� ሕብጠት ኣብ ርእሲ፣ክሳድ፣ጫማ አግሪን ክንፊን፣

�� መተሓላለፊ መንገዲ: ብኣየር፣ዝተለኸፋ ደራሁ ኣብ መግቢን 
ናብ ማይን ብዝለቀኦr

መከላኸሊ:

�� ፀረ ባክተርያ ወይ ‘ባክተሪሲዳል’’ bactericidal’ 
ፈውሲተጠቐም፣

�� ምውጋድ/ምቕናስ

�� ካብ ዝተለኸፋ ደርሁ ምክልኻል፣ 
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ምስሊ27: 	 ብ’ፎውል ኮሌራ’’fowl cholera’ ዝሰቐያ ደራሁ
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5.5.2.2 	 ሳንሞነሎሲስ’ ‘Salmonellosis’ 

መንቐሊ: ‘ሳልሞኔላ ጋሊናረም’’Salmonella gallinarum’ ባክቴሪያ 
ክመሓላለፍ ዝኽእል ብቐጥተኣዊ ካብ እንቋቑሖ ብዝተለኸፋ ደራሁ፣ 
ፍታን፣ዝሞታ ደራሁ፣ዝተለኸፈ ኽዳን፣ጫማ፣ ወይ ኸዓ መሳርሒ 
እዪ፣

ምልክት: 

�� ፃዕዳ ተቕማጥን ልዑል ሞትን ካብ (25-60%)

ሕክምና: ምንም ዓይነት ብቑዕ ሕክምና የብሉን ብዘይካ ነተን ዝተለኸፋ 
ምውጋድ፣

5.5.2.3 ዝተለኸፈ ‘ኮሪዘ’’coryza’

መበገሲ: ‘ሄሞፋይለስ’’Hemophiles’ ባክተርያ ከምኡ’ውን ከቢድ 
ሕማም ንዂለን ዓይነት ደራሁ ዝጎድእ፣እቲ ሕማም ዝመሓላለፍ 
ብኣየር፣ዝተለኸፈ ማይን ምትንኻፍን እዪ፣ 

ምልክት: ምህንጣስ, ማይ ዘመስል ፈሳሲ ካብ ዓይኒን ኣፍንጫን፣ትሑት 
ዕብየት ጨቓውቲ፣ ልዑል ዋሕዲ አንቋቑሖ ካብ (10-40%), ናይ 
ምሽታት ፀገም፣

ሕክምና: ፀረ ባክቲርያ ፈውሲ 

መከላኸሊ: ልዑል ናይ መሕደራ ተሞክሮ

5.5.2.4 ፕሉረም’’Pullurum’

መበገሲ: 

�� ኣልሞኔላ ፕሉረም ባክትሪያ ዝመሓላለፍ ብናይ ዝተበከለ ደምን 
እንቋቑሖን’ዪ፣

�� ቐታሊ ሕማም 
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ምልክታት: 

�� ትሕቲ 3 ሰሙን ዕድመ ንዘለወን ጨቓውቲ ይብክል/ይጎድእ፣

�� ፃዕዳ ተቕማጥ፣ 

�� ሞት ጨቓውቲ ቅድሚን ድሕርን ምፍልፋለን፣ 

�� ትሑት ኣወሳስዳ መግቢ፣ 

�� ምፈዛዝ፣ 

�� ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ፀገም፣ 

ሕክምና: ፀረ ባክትሪያ መድሓኒት፣

5.5.3  ሕማም ‘ፕሮቶዝዋን’

5.5.3.1 	 ‘ኮሲዶሲስ’’Coccidosis’

መበገሲ: ሕማም ‘ኮሲዲያን’ ዝመሓላለፍ ብዝተበከለ መግቢ፣ማይ 
ወይ ጉዝጓዝ እዪ፣ 

ምልክታት: ትሑት ኣወሳስዳ መግቢ፣ ዝወረደ ክንፊ፣drawing 
wings, ልስሉስ (ሓርፋፍ) ፀጉሪ፣ደም ዝተሓወሶ ተቕማጥን ሞትን፣ 

ሕክምና: ‘ኮክስዲዪስታት’ ‘coccidiostat’ ምስ መግቢ ሓዊስካ 
ምሃብ፣
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ክፍሊ ሽዱሽተ:  ትንታነ ዕዳጋ ምህርቲ 
ደርሁትን መኽሰባይነቱን
ዕላማ ትህርቲ
ካብዚ ክፍሊ እዙይ፣ ተሳተፍቲ ይኽእሉ: 

�� ሜላ ኩነታት ዕዳጋ ምህርቲ ደርሁ ይገልፁ፣

�� ዕዳጋ ብዝምልከት ናይ ‘ኮኮክ’ ደርሁ ረብሓን ጉድኣትን ይገልፁ፣

�� ኣዋፃኣይነት ዋጋን ረብሓን ‘cost benefit‘ትንተና ቢዝነስ ፕላን 
ናይ ‘ኮኮክ’ ደርሁ ምህርቲ ይገልፁ፣

�� ዋጋን ረብሓን’cost benefit‘ትንተና ቢዝነስ ፕላን ሰሪሖም 
የርእዪ፣

6.1  ናይ ዕዳጋ ሜላ
መወዳእታ ዕላማ ሓረስታይ ኣብ ሕድ ሕድ ምፍራይ ደርሁ ኣብ 
ሕድ ሕድ ምህርቲ ዓቢይ ዕዳጋ ክህልው ምግባር እዪ። ከም ዕድል 
ኮይኑ ግና ብዙሓት ሓረስቶት ኣብዙይ ኣይዕወቱን። ነዘን ተመገብቲ 
ደርሁ ከዕብዪን ክምግቡን ብዙሕ ኣዋርሕ የጥፍኡ፣እዋን መሸጣ 
አንትመፅእ ግና ብዙሕ ውፅኢት ኣይረኽቡን። እዙይ ዝኾነሉ ሕፅረት 
ጠለብ ምህርቲ ስለዘሎ ዘይኮነስ፣ነቲ መሸጣ ንግዶም ዓቢይ ቆላሕታ 
ስለዘይገብርሉ እዪ። 

እስኪ ሓደ ሓረስታይ ናይ ደራሁ ምፍራይ መሸጣ ንኽውስኽን እቶቱ 
ንኸድንፍዕን ክጥቀመሉ ዝኽእል ሓደ ሓደ ሜላ ንመያየጠሉ።ገለ ገለ 
ፅቡቓት ሓሳባት ነዞም ዝስዕቡ የካትቱ:- 
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ሓሳባት ዕዳጋ ንቕልጡፍ መሸጣ ደርሁ ምፍራይን እንቋቑሖን:

1. ኣብ ሞንጎ ዝፍጠር ድለላ ኣወግድ:-መብዛሕተኦም ናይ ደራሁ 
መፍረይቲ ሓረስቶት ምህርቶም ንምሻጥ ኣብ ደላላይ ሰብ 
ፅግዕተኛ ይኾኑ። ንኻልኦት ሰባት ተመሊሶም ንበላዕቲ ንዝሸጡ 
ሰባት ብበዝሒ ይሸጡ። ቀልጢፎም ንኽሸጡ ኣብዝደልይሉ 
እዋን፣ ክሸጡ ዘለዎም ንኽልቲኦም ንጅምላ ሸየጥትን 
ንቸርቸርቲን ብበዝሒ ክሸጡሎም ይግባእ። ናይ ገዛ ርእሶም 
መሸጣ ቦታ አንድሕር ኣለዎም ኸዓ ባዕሎም ክችርችሩ ይኽእሉ 
እዪም። መኽዘን ንምክራይ ፅቡቕ ኸባቢ ዘድሊ ካብ ሕርሻ ቦታ 
መፂኡ ንመሸጣ ምህርቲ ንክኾን ተጠቐመሉ ምእንታን ንጅምላ 
ሸየጥቲ ከም ተወሳኺ ክትሸጠሎም እሞ ንሳቶም ኸዓ ተመሊሶም 
ንቸርቸርቲ ክሸጥሎም። 

2. ንሆቴላትን ቤት ብልዕታትን መቕረባይ ኩን-: ኣገራሚ ዝኾነ 
ፕሮፖዛል ምስ ንፁር ሓሳባት መተባብዒ ንስራሕ መካየድቲ 
ሆቴላትን ንቤት ብልዕታትን ሓቦም ወይ ስደደሎም። መፍረያይ 
ደርሁን ኣዳሊኻ ዋና መቕረባይ ስጋን እንቋቑሖን ንሙኳን ውዕል 
እቶ። 

 ሆቴላትን ቤት ብልዕታትን ኩሉ ጊዜ መግቢ ምስ ስጋ ደራሁ ወይ 
መግቢ ካብ እንቋቑሖ ዝተሰርሔ ከምዘሎ ዝገልፅ ኣብ ሜኑኦም 
ኣለዎም። ስለዝኾነ ነቲ እንቋቑሖ ካብ ዝኾነ ቦታ ክረኽብዎ 
ክኽእሉ ኣለዎም። 

 ብዘይ ምንም ጭንቀት በቐሊሉ ስሩዕ ኣቕርቦት ሓዱሽ እንቋቑሖ 
ንኽረኽቡ ሓግዞም። ብዙሓት ሆቴላትን ቤት ብልዕታትን 
ዘቕርብሎም ሰባት ከምዘለውዎም ኣሰተውዕል፣ ስለዙይ ንስኻ 
ክትሓስብ ዘለካ ተወሳኺ መተባብዒ ብምሃብ ከመይ ገይርካ 
ክተወፃፅኦም ከምእትኽእል ሕሰብ። 
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3.  ዕዳጋ ዘተኣላልሹ ቁፀር-: ዕዳጋ ዘተኣላልሹ ሰራሕተኛታት 
ንመሸጣ ደራሁ ሕርሻ ብልዕሊ 30% ክውስኽ ይገብሮ። ስቕ 
ኢልካ ብኮሚሽን ዝሰርሑ ካብቲ መሸጣ ዝተወሰነ ሚእታዊት 
ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝተወሰኑ ዕዳጋ ዘተኣላልሹ ሰራሕተኛታት 
ቁፀር።

4.  ንደራሁ/ጨቓዉቲ ብደንቢ መግበን-: እወ! እዙይ’ውን ፅቡቕ 
ሓሳባት ዕዳጋ እዪ። ንደርሁ ብደንቢ እንተመጊብካየን፣ ምህርተን 
ዓቢይ፣ ፅሬቱ ዝሓለወን ብተመገብቲ ተጠላብነት ዘለዎን 
ይኸውን። እንድሕር ደኣ ምህርትኻ ብተመገብቲ ብዝለዓለ 
ብርኪ ተጠላቢ ክኾን ደሊኻ፣ነቲ ኣብ ሕርሻ ደራሁኻ እተፍርዪ 
ምህርቲ ፅሬቱ ዝሓለወ ንክኸውን ትዂረት ክትገብረሉ ኣለካ፣ 
እዙይ ማለት እቲ ንደርሁ እተቕርቦ ቐረብ ዓይነት መግቢ 
ትዂረት ምሃብ ማለት’ዪ። ምኽንያቱ ፅቡቕ መግቢ ይኸውን 
ፅቡቕ እንቋቑሖን ፅሬቱ ዝሓለወ ስጋን።

5.  ናይ በዕልኻ መሕረዲ ቦታ/ቄራ ይሃልኻ-: ንኻልኦት ኩባንያታት 
ንኽዕሽግዎ ምሻጥ ጠጠው ኣብል፣ ናይ ባዕልኻ መሕረዲ/ቄራ 
ማለት’ውን ምህርትኻ ንመሸጣን ንኣቕርቦትን እትዕሽገሉን ሽም 
ንግዲ እተውፃኣሉን ንክህልወካ ዝዓግተካ ወይ ዝኽልክል ነገር 
ስለዘየለ:

6. ንምህርትኻ ኣፋልጥ-: ምሀርትኻ ኣብ ምፍላጥን ምልዕዓል 
ምክያድን’ውን ክትፅመድ ኣለካ። ዘይትፈልጦ ነገር ኣይትገዝኦን። 
ሰባት መብዛሕትኡ እዋን ምህርትታት እንትዕድጉ ነቶም 
ዝፈልጥዎም ወይ ኸዓ ብዛዕበኦም ኣፍልጦ ምስዝህልዎም እዪም 
ዝገዝእዎም። ስለዙይ ምህርትኻ ምስእተፋልጥ ሰባት ኣፍልጦ 
ንክህልዎም ይሕግዝ ስለዝኾነ ፀኒሑ ፀኒሑ ንምህርትኻ ዝህሉ 
ጠለብ ይውስኽ።
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7.  ሓበሬታ ዕዳጋ ኣክብ-: ካሊእ ኣገባብ ንምውሳኽ መሸጣ ምህርቲ 
ሕርሻ ደራሁ ብብአዋኑ ብዝግበር ሓበሬታ ዕዳጋ ብምትእኽኻብ 
እዪ። እዙይ እንትገብር፣ዓማዊልካ ዝደልይዎ ነገር ኣብ ምፍላጥ፣ 
ውሑድ ቐረብ ዘለዎም ከባቢታት ኣብ ምፍላይን ንዓማዊልካ 
እተቕርቦ ምህርቲ ፅሬቱ ንኽሕለው ኣብ ምግባርን ንፁር ሓሳባት 
ይህልወካ።

8.  ገዛ ንገዛ ግልጋሎት ንክህልወካ ፈትን-: ገዛ ን ገዛ ዝወሃብ 
ግልጋሎት’ውን ይሰርሕ እዪ። ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት 
ብሰራሕ ስለ ዝፅመዱ ናብ ግሮሰሪ መኽዘን ጉዕዞ ንምግባር 
ይፅገሙ፣ብተወሳኺ’ውን ብዙሓት ሰባት ዝፈትው ዘገዝአዎ 
አንቋቑሖ ሓዱሽ ምስዝኸውን እዪ። 

 ነዚ ዕድል እዙይ ተጠቐመሉ። ሓዱሽ አንቋቑሖ ንዝመርፁ ሰባት 
ወይ እውን ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ማቸኦም ተሓልይሎም ኽገዝኡ 
ንዝደልዪ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ግልጋሎት ብምሃብ ዝያዳ ተጠቃሚ 
ንሙኳን ፈትን። ንዝለዓለ ቦታ ዘለዎም ዜጋታት’ውን ግልጋሎት 
ክትህብ ትኽእል ኢኻ፣ እዞም ኣብ ኣካላቶም ፀገም ዘለዎም ወይ 
ሕሙማት ሰባት ናብ ግሮሰሪ መኽዘን ስጋን ዕንቋቑሖን ንኽገዝኡ 
ጉዕዞ ኽገብሩ ዘይኽእሉ’ውን ናይዚ ግልጋሎት ተረባሕቲ ክኾኑ 
ይኽእሉ እዪም። 

9.  ሰሓባይ ዝኾነ ኣተዓሻሽጋ ተጠቐም-: ናይ ደራሁ ሕርሻኻ 
ምህርቲ ንምዕሻግ ዲዛይን ኣብ አተውፃኣሉ እዋን፣ክተረጋግፆ 
ዘለካ ነገር እቲ መዔሸጊ ኣዝዪ ሰሓባይ ኮይኑ ካብ ካልኦት 
ኣብ ዕዳጋ ዝርከቡ መዔሸጊታት ብዝያዳ ሰሓባይን ተመራፂን 
ሙኳኑ ኣረጋግፅ። ፅቡቕ ኣተዓሻሽጋ ንቡዙሓት ዓደግቲ ክስሕብ 
ይኽእል’ዪ።

 ካሊእ ነገር ክትፈልጦ ዘለካ ሰባት ሎሚ መግቢ ንኽገዝኡ ኣብ 
ዝደልይሉ እዋን ሓበሬታ ንምርካብ ጠመተ ዝህቡ ሙኳኖም’ዪ። 
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ስለዝኾነ ዝተወሰነ ሓበሬታ ብዛዕባ ትሕዝቶ ምህርትኻ 
ማለት’ውን ዘለዎ ካሎሪ፣ፕሮቲን፣ቫይታሚንን ካልኦትን ኩሎም 
ብዛዕባ ጥዒኖኦም ዝግደሱ ሰባት ክፈልጥዎ ዘደልዪ ሓበሬታታት 
ንምሃብ ኣብ ግምት ክተእቱ ኣለካ። 

ዕዳጋ ‘ኮኮክ’ ደራሁ :

 ‘ኮኮክ’’Koekoek’ደራሁ (ክልቲኦም ደቂ ተባዕትዪን ደቂ 
ኣነሰትዪን) ዥንጉርጉር ፀሊምን ፃዕዳ ሕብሪን ዝለዓለ ክብደት 
ኣካላትን ምህርቲ ዕንቋቑሖን ምስ ካልኦት ሃገር ቦቆል ደራሁ 
እንትነፃፀር ድርብ ዕላማ’ዪ ዘለዎም። ይዂን እምበር ማሕበራዊ 
ፀባይ 

 መብዛሕትኦም ናይ ኢትዪዽያን-ትግራይን ሰባት ንስጋ ዝኾና 
ደራሁ ዘሎዎም ምርጫ ካብ ንዕንቋቑሖ ዝኾና ደራሁ ይፈላለ 
እዪ። ፀላም ደርሆ ኣይመርፁን ብዘይካ ንመድሓኒትነት ጥቕሚ።

  ምርጫ ሕብሪ በዝምልከት፣ ኣብ ዕዳጋ ን’ኮኮክ’ ደራሁ ትሑት 
ምርጫ’ዪ ዘሎ ምስ ቀያሕቲ ዓሌት እንትነፃፀራ ግን ብምኽንያት 
እቲ ልዑል ክብደት ኣካላታ ዘተወሰኑ ናይ ከተማ ሰባት 
ብዝነከዪ ዋጋ ይመርፅወን እዪም። ወይ እውን እዚኣተን ፕሮሰስ 
ንምግባርን ንምዕሻግን ዋኒናት ይጥቀሙለን እዪም። ስለዝኾነ 
ዕንቋቑሖ ፀገም ዕደጋ ስለዘይብሉ፣ ብፍላይ ኣብ ከተማታት 
መምረቲ ነተን ደቂ ኣነስትዪ ደራሁ ብዙሕ ምህርቲ ዕንቋቑሖ 
ስለዝህባ ከፋርይወን ይምከሩ።
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6.2.  ኢኮኖሚያዊ መኽሰባይነት ምሀርቲ‘ ኮኮክ’ 
ደርሁ (ቢዝነስ ፕላን)

ነዚ ቋሚ ንብረት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ እዋን ምጅማር ስራሕ 
(መሳተያ፣መመገቢ፣ገዛ ምስራሕን መድሓኒት ምቕራብን) እዚኦም 
ካብ ሃገር ቦቆል ናውቲ ክዳለው ስለዝኽእሉ ፣ሐዚ ዋጋ ናይተን 
ደርሁ፣መግቢን ካብ መሸጣ ዕንቋቑሖን ደራሁን ክርከብ ዝኽእል 
እቶት ንምትንታን ንፈትን.

ኣብነት: ሓደ ሓረስታይ እንድሕር ደኣ 50 ‘ኮኮክ’ ደራሁ ከምርት 
ደልዪ ንበል። ሰለዙይ እንታይ እዪ እቲ ዋጋን ረብሓን ናይቲ ደራሁ 
ሕርሻ? ቐሊል ሜላ ስልሒት:

ሰደቓ 9: 	 ስልሒት ዋጋን ረብሓን ትንተና ናይ መፍረይቲ ‘ኮኮይክ’ ደራሁ ምስ ተወሳኺ 
50% ድሌት መግቢ ( 50 ደቂ ኣነሰትዪ ደራሁ ምስዝሀልዋ)

ምንቅስቓስ 

ዘድ
ሊ

 መ
ኖ

 
(ግ

)

ዋ
ጋ 

(ብ
ር)

 

ድምር ወፃኢ(ብር) 

ወፃኢ (ዋጋ)

ዋጋ ጨቓውቲ (ብር/ጫቒት) 59 50*59ብር=2950 ብር
ጠለብ መግቢ ጨቓውቲ/

ብመዓልቲ 
34

ዋጋ ናይ ጨቓውቲ መግቢ 

(ብር /ኩንታል)
1334 

=34g*50*60 መዓልቲ=1.02ኩንታል

=1.02በዝሒ *1334=1360.68 ብር

ጠለብ መግቢ ዕግነ (ዓበይቲ 

ደራሁ)/መዓልቲ
78
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ዋጋ ዕግነ ደርሆ መግቢ/

ኩንታል
1400

78g*90መዓልቲ*50ዕግነ 

ደራሁ=3.51ኩንታል 

ድምር=3.51ኩንታል*1400=4,914 

ብር

ጠለብ መግቢ መውደቒት 

ደርሆ/መዓልቲ
123

ዋጋ/ኩንታል 1400
123ግ*365*50=22.45ኩንታል

ድምር= 22.45*1400ብር=3,1430

እቶት(ረብሓ)
መሸጣ እንቋቑሖ

�� ሓንቲ ደርሆ 200 እንቋቑሖ/ዓመት ክተውድቕ ትኽእልያ፣ ስለዙይ፣ 

�� ድምር ምህርቲ እንቋቑሖ=50 ደራሁ*200እንቋቑሖ=10,000እንቋቑሖ

�� ዋጋ እንቋቑሖ=3.5 ብር/እንቋቑሖ

�� ድምር እቶት ካብ መሸጣ እንቋቑሖ=3.5*10,000=35,000 ብር
መሸጣ ደራሁ

ዋጋ/ደርሆ= 150 ብር

ድምር መሸጣ ደራሁ= 150*50=7,500 ብር

ድምር ወፃኢ = ዋጋ (ጫቒት + መጀመሪ መግቢ + መገቢ ቄብ ደርሆ + መግቢ 

መውደቒት)

 =2,950+ (1,346+4,900+31,430)/2= 21,788ብር

ድምር እቶት= መሸጣ እንቋቑሖ + መሸጣ ደራሁ 

 = 35,000+7,500= 42,500 ብርr

ዝተመፃረየ ተርፊ= እቶት – ድምር ወፃኢ

 = 42,500 - 21,788=20,712 ብር

ወርሓዊ እቶት ናይቶም መምረቲ=20,712 ኽካፈል ንሓደ ዓመተ

 20,712/12=1726 ብር
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ምድላው ቢዝነስ ፕላን ኣብ ‘ኮይኮይክ’ ደራሁ ምህርቲ 

�� ምምዝጋብን ምስላሕን ወፃኢታት 

� ህንፀት ገዛ

� ዋጋ ደራሁ 

� ዋጋ መግቢ 

� ዋጋ ናውቲ (መመገቢ፣ መሳተይ፣ ጥዒናዊ ናውቲ ወዘተ.)

�� ምምዝጋብን ምስላሕን እቶት 

� መሸጣ ዕንቋቑሖ 

� መሸጣ ደራሁ 

� መሸጣ ድዂዒ 

�� ኣስልሕ መትረፋይነት ‘ኮኮክ’ ደራሁ ምህርቲ 
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ክፍሊ ሸውዓተ:  ምትእስሳር ስርዓተ 
ፆታ፣ስነ መዓዛን ንኸባቢ ኣየር ዘይፃባእ 
ሕርሻ ምህርቲ ን‘ኮኮክ’ ደርሁ 
ዕላማ ትህርቲ
እዚ ክፍሊ እዙይ ምስወድኡ ፣ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንምትግባር ይኽእሉ: 

�� መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳብ ፆታን ስርዓተ ፆታን ይገልፁ፣

�� ሓሳባት ስርዓተ ፆታን ክፍፍል ስራሕን ኣብ ሞንጎ ኣባላት ስድራ 
ቤት ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ይገልፁ፣ከምኡ’ውን ከመይ 
ምስ ‘ኮኮክ’ ምህርቲ ከም ዝዛመድን ከመይ ከይርካ ውሳነ ከም 
ዝወሃብን ይገልፁ፣

�� ተሳተፍቲ ብዛዕባ ፅንሰ ሓሳብ ስርዓተ ፆታ ኣድላይነትን 
ከምኡ’ውን ኣንፈት ምትእስሳር ምስ ሕርሻዊ ምህርቲን ጣልቃ 
ኣታዊነትን ሜላ ኣመጋግባን ንኽፈልጡ ንምሕጋዝ፣

�� ረብሓን ሰንሰለታዊ ኣካይዳ ሰርዓተ ፆታን ይገልፁ፣

7.1.1  መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳባት

7.1.1.1 	 ፆታን ስርዓተ ፆታን 

ፆታን ስርዓተ ፆታን ሓደ ዓይነት ኣይኮኑን። ፆታ ስነ ህይወታዊ’ 
ባዪሎጂያዊ’ ባህሪ ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ዘመላኽት’ዪ። 
እዚ ባህሪ እዙይ ዓለምለኻዊን ፈፂሙ ዘይቕየርን’ዪ። ስርዓተ ፆታ 
ዘመላኽት ንማሕበራዊ፣ባህሬያወን ባህላዊን ፍልይ ዘበለ ዓይነታዊ 
ፀባይ ኮይኑ ባህሬት ደቂ ኣነስትዪ፣ ደቂ ተባዕተዪ፣ ኣወዳት፣ኣጓላትን 
ኣብ ሞንጎኦም ዘሎ ርክብን የመልክት። ስርዓተ ፆታ መነባብሮን 
ርክብን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለ። (ዓድታት፣ክልላትን ገጠራትን)፣ 
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ጉጅለታት (ደርቢ፣ዘርኢ፣ሃይማኖት፣ ወዘተ…)፣ ትውልድን ብርኪ 
ዑደት ህይወትን ውልቀሰባትን ማለት ብዛዕባ ደቂ ኣነሰትዪን ደቂ 
ተባዕትዪን ማለት ኣይኮነን እኳደኣስ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዝምድና 
ማለት’ዪ።

7.1.1.2 	 ፆታዊ ማዕረ ተጠቃማይነትን ተሳታፋይነትን 

ፆታዊ ማዕረ ተጠቃማይነትን ተሳታፋይነትን ማለት ከይዲ ሙኳን 
ሚዛናዊ ንደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነሰትዪን ማለት’ዪ፣ – ከም 
ዝሰማማዕ ክፍፍል ሃብቲን ዕድላትን ማለት’ዪ። ማዕረ ክፍፍል ኣብ 
መወዳእታ ኣንፈትን ማዕርነትን ኮይኑ ኽግለፅ ይኽእል’ዪ። ማዕረ 
ክፍፍል ንማዕርነት ኣስተዋፅኦ ይገብር:

7.1.1.3 	 ፆታዊ ማዕርነት 

ፆታዊ ማዕርነት ማለት ብቑፅሮም ማዕረ ዝኾኑ ኣወዳትን ኣዋልድን ወይ 
ኸዓ ደቂ ኣነሰትዪን ደቂ ተባዕትዪን ኣብ ኩሉ ነገራት ማለት ኣይኮነን። 
ፆታዊ ማዕርነት ማለት ደቂ ኣነሰትዪ፣ደቂ ተባዕትዪ፣ኣወዳትን 
ኣዋልድን ማዕረ ዝኾነ ዕድል ኣብ ንብረት፣መሰል፣ከምኡ አውን 
ተበፃህነት ንንብረትን ግልጋሎትን ማለት’ዪ። ብተወሳኺ ፆታዊ 
ማዕርነት ማለት ማዕረ ዝኾነ ዕድል ኣብ ምቅል ሓላፍነትን ፅዕንቶ 
ስራሕን ከምኡ’ውን ብውልቀ ዓቕሚ ዝፈሰሰ ጉልበት ቤተሰብን 
ሕብረተሰብን ኣብ ምክንኻን/ምሕብሓብማ ማለት’ዪ(UNFPA, 
2008)። 

ፆታዊ ማዕርነት ማለት ደቂ ኣነስትዪን ደቂ ተባዕትዪን ማዕረ መሰል 
ከጠዓዕሙ እንከለው፣ዕድላትን መዝነትን ኣብ ሲቪላዊ ይዂን 
ፖለቲካዊ ህይወት፣ ማለት’ዪ።ከምኡ’ውን ደቂ ኣነሰትዪ፣ደቂ 
ተባዕትዪ፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ማዕረ ዕድል ተጠቃማይነት፣ ሃብቲ፣ 
ከምኡ’ውን ተበፃሕነት ንንብረትን ግልጋሎትን ማለት’ዪ። 
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ማዕርነት ፆታ ምፍላጥ ኣብ ኤኮኖሚያዊ ምንቅስቓስን ሃብቲ ክፍፍልን 
ርኡይ ዝኾነ ተፅዕኖ ትግባረ ናይ ስርዓተ ኣመጋግባ ፕሮግራም ኣብ 
ማሕበራዊ፣ኢኮኖሚያዊን ስነ ህይወታዊ ኣፈላላይ ኣብ ሞንጎ ደቂ 
ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ከምኡ’ውን ንዝተማሓየሸ ኣመጋግባ 
ዘሎ ድሩትነት ዘድሊ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ 
ማሕበራዊ፣ኢኮኖሚያዊን ስነ ህይወታዊን ኣፈላላይ ኣብ ሞንጎ ደቂ 
ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ንዝተማሓየሸ ኣመጋግባ ዘሎ ድሩትነት 
ምፍላጥ ይግባእ። 

7.1.1.4 	 መትእስሳር ስርዓተ ፆታ 	

መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ሞንጎ ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ዘሎ 
ርከብ ኣብ ማዕረ ዘይኮነ ሓይሊ ዝተመስረተ እዪ። ደቂ ኣነሰትዪን ደቂ 
ተባዕትዪን ብፆታ ጥራሕ ኣይኮኑን ዝፈላለዪ። ዋላ’ውን መብዛሕትኡ 
እዋን ብስልጣን፣ በኽብደት፣ብዘለዎም ተቐባልነት’ውን ይፈላለዪ 
እዪም። እቲ ኣብ ሞንጎ ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ኣወዳትን 
ኣዋልድን ዘሎ ርክብ ኣብ ዝተፈላለዪ ባህልታት ይቀያየር’ዪ። ገሊኦም 
ዝያዳ ስልጣን ዝህቡ ካብ ካልኦት፣ ዝተወሰኑ ንደቂ ኣነስትዪን 
ኣዋልድን ምስ ደቂ ተባዕትዪን ኣወዳትን ማዕረ ዕድል

ንትምህርቲ፣ ጥዒናዊ ግልጋሎትን መኽሰባይ ግልጋሎትን ይህቡ። 
እዞም ርክባት እዚኦም ናይ ደቂ ኣነስትዪን ደቂ ተባዕትዪን ተበፃሕነት 
ወይ ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ ምንጭታት ንብረትን ጥቕማ ጥቕሚን 
ይውስኑ። እዞም ርክባት እዚኦም ብማሕበራዊ ኣገባብ ዝተሃነፁ 
ስለዝኾኑ፣ ኽቕየሩ ይኽእሉ እዪም። ደቂ ኣነስትዪ ምስ ደቂ ተባዕትዪ 
ኣብ መሀረቲ ምስሳን ሓደ ዓይነት ተበፃሓይነት ዘለወን ሙኳነን 
ብምርግጋፅ፣ እቲ ዘሎ ናይ ኣመጋግባን ፅቡቕ ቁመናን ፆታዊ ኣፈላላይ 
ብዝለዓለ ብርኪ ነቲ መላእ ስድራቤት ከማሕይሽ ይኽእል’ዪ። 
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7.1.1.5 	 ተኳሳሓይነት ሰርዓተ ፆታ 

ተኳሳሓይነት ስርዓተ ፆታ ክፍለጥ ዝኽእል ኣብ ሞንጎ ደቂ ተባዕትዪን 
ደቂ ኣንስትዪን ብዘሎ ናይ ድሌት ኣፈላላይ፣ተራ፣ሓላፍነትን 
ግቡእን፣ከምኡ’ውን ዕድላት ምድላይን ናይ ኣሰራርሓ ሜላ 
ንምውሳኽን ብንቕሓት ንደቂ ኣነስትዪን ደቂ ተባዕትዪን ኣብ ኩሎም 
ምንቅስቓሳት ናብቲ ስራሕ ንምፅንባርን’ዪ። እዙይ ኸዓ እቲ ሐዚ ዘሎ 
ፆታዊ ኣፈላላይ ፆታዊ ልምዲ ፣ተራ፣ከም ኡ’ውን ንሃብቲ ዘለወን 
ተበፃሕነት ምእንታን ናይቲ ምትእትታው ስርዓተ ፆታ ዒላማ ክሳኻዕ 
ከም ብሓዱሽ ምትዕርራይ የድልዪ።

7.1.1.6 ምትእትታው ስርዓተ ፆታ 

ፍቓደኝነት ምትእትታው ስርዓተ ፆታ ፅንሰ ሓሳብ ስርዓተ ፆታ 
ዘይምምጥጣንን መበገሲ ምኽንያቶምን ዝምልከት ኮይኑ ብምልላይ 
ኣብ ልዕሊ ፆታ ንዘሎ ኣፈላላይ ንምፅባብን ኣብ ልዕሊ ፆታ መሰረት 
ዝገበረ ዘይማዕርነታዊ ኩነታት መሰተኻኸሊ ስጉምቲ ንምውሳድን 
የኸእል።

7.1.2  ተራ ሰርዓተ ፆታን ክፍፍል ስራሕን ኣብ ሰድራ ቤት

ከም ኣገላልፃን ከም ኣጋጣሚን ኮይኑ ኣነስተይቲ ወይ ተባዕታይ 
ተባሂሎም ኽግለፁ ይገበር እምበር፣ ተራ ሰርዓተ ፆታ ማለት 
ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ኣብቲ ማሕበረሰብ ንኸማልአዎም 
ትፅቢት ዝግበርሎም ተራ እዪ። ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ብዛዕባ 
ሰረሖምን ስራሕ ክፍፍልን ካብ ሰድራ ቤት፣ቤት ትምህርቲ፣ሚዲያን 
ብዝለዓለ ሕብረተሰባዊ ልኡኽ ይቕበሉ።ተራ ስርዓተ ፆታ ዘርእዪ፣ 
ናይቲ ሕብረተሰብ ሕጊ ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን በኸመይ 
ኣገባብ ስነ ስርዓት ክሕዙ ከምዘለዎም’ዪ። እዞም ሕግታት እዚኣቶም 
ሓደ ሓደ እዋን ፆታዊ ተቐባልነት ዘለዎም ወይ ኖርምስ ተባሂሎም 
ይፅውዑ። እንታይ እዪ ጥዑይ ወይ ኖርማል ዝበሃል ንሰብኣይ ይዂን 
ንሰበይት ኢሎም ንኸሓስቡ፣ ክስመዖምን ተግባራዊ ንኽገብሩን 
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ተፅዕኖ ይፈጥረሎም። ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሕብረተሰብ 
ብዙሕ ተራ እዪም ዝፃወቱ። እዞም ተራታት እዚኦም ብስፍሓት 
ከምዚ ዝስዕብ ይከፋፈሉ።

7.1.2.1 	 ናይ ምምራት ተራ: 

ምምራት ተራ ከምዚ ዝስዕቡ እዪም: ምህርቲ ብምፍራይ ናብቲ 
ኢኮኖሚያዊ ደሕንነት ናይቲ ስድራ ቤት ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ስራሕቲ። 
ተራ ደቂ ኣነሰትዪ ከም መፍረይቲ ኩሉ ጊዜ ኣናኢስካን ዋጋ 
ከምዘይብለንን ገይርካ እዪን ዝረኤያ። ነዚ ሽግር እዙይ ንምቕናስ 
ናይ ደርሁ ምፍራይ እቲ ዝተመረፀ ዝሰማማዕ ሕርሻዊ ንጥፈት ኮይኑ 
ብቐሊሉ ኣብ ኸባቢ ገዛ ዝስራሕ ኮይኑ ንደቂ ኣነስትዪ ሓረስቶት 
ስልጣን ዘጎናፅፍን እቲ እቶት ናይ ምርካብ ዕድለን ክሰፍሕ ዝገብርን 
እዪ። ብተወሳኺ’ውን ንደቂ ኣነስትዪ ንምሕጋዝ ኣብ ክልቲኡ 
ማለት’ውን ነቲ ንግዲ ብኣግባቡ ከማሓድራን፣ኣብ እቶተን ውሳነ ናይ 
ምሃብ ስልጣን ክህልወንን ኣብ ምግባርን ሕድ ሕድ ኣባል ስድራቤት 
ንኽሳተፍ ዝገብር ተመራፂ ምንቅስቓስ’ዪ። ካብ ምርባሕ ደርሁ ዓሌት 
‘ኮኮክ’ ተመራፂ ዝኸውን በዘሎዎ ክልቲኣዊ ረብሓ’ዪ። (እንቋቑሖን 
ስጋን) ምህርቲ።

7.1.2.2 	 ተራ ዳግም መፍረያይነት: 

ንዳግም መፍረያይነት ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ክንክንን ንስድራቤት፣ 
ማይን ነዳዲን/ዕንጨይቲ ምእካብ፣ክንክን ቆልዓ፣ክንክን ጥዒና፣ 
ምሕፃብ፣ምፅርራይ ወዘተ.እዪም።

7.1.2.3 	 ምሕደራ ስድራቤት ወይ ማሕበረ ባህላዊ ምንቅስቓሳት: 

ምንቅስቓሳት ብቐዳምነት ዝግበሩ ብደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን 
ኮይኖም፣ እዙይ’ውን ሓቢርካ ንምንባርን ናይ ባዕሎምን ከምኡ’ውን 
ስድራቤቶም ኣብ ማሕበራዊ ኸባቢኦም ዘሎ ተጠቃምነት 
ንምርግጋፅን’ዪ። ኣብነት:-ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምንቅስቓሳት ከም 
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እድር፣ ዝኣመሰሉ ንሓባራዊ ረብሓ ዝጠቕሙ ነገራት ኣብ ሞንጎ 
ጎረባብቲ/ኣዝማድ፣ ናይቲ ማሕበረስብ ክፋላት ወዘተ ዝግበር 
ምንቅስቓስ.ማሕበራዊ ዕብየት ካፒታሎም FEMNET, 2006) እዪ። 

ደቂ ተባዕትዪ መብዛሕቱ እዋን ትዂረት ዝገብሩ ኣብ መፍራያይነት 
እንትኾን፣ ቡዙሕ ተረኦም ኸዓ ተራ በተራ ይፃወቱ። ደቂ ኣነሰትዪ 
ብተጻራሪ ምስ ደቂ ተባዕትዪ ተረኤን ብሓደ ጊዜ ይፍፅምኦ እሞ ኣብ 
ሞንጎ ንዂሎም ነገራት ጊዜኤን የጣዓዕማ። ንእዞም

ሓቅታት ኢዚኦም ዘርእይዎ ነገር እንተሎ ደቂ ኣነሰትዪ ልዑል ሸኸም 
ማለት’ውን ሰለስቲኣዊ ተራ ኸጋጥመን ዝኽእል እንትኾን ምስ ጊዜ 
ዝተኣሳሰረ ሕፅረት የጋጥመን። ንደቀን እዂል ክንክን ኣብ ምሃብን 
ከምኡ’ውን ጥዒነኦም ኣብ ምክንኻንን ሐዚ’ውን ጊዜ ምሕፃርን 
የጋጥመን።

7.1.3  ኣድላይነት ምትእትታው ስርዓተ ፆታን ቤተሰባዊ ፕሮግራምን

ኣድላይነት ፆታ ሓደ ሜላ ናይ ምውናን ፆታዊ ማዕርነት ኮይኑ 
ንምሕታትን ንምርግጋፅን ፆታዊ ኣረኣእያን ፆታዊ ማዕርነትን 
ማእኸል ፖሊሲ ምቕራፅ፣ ፅንዓት፣ ምጥባቕ፣ ምዝርራብ፣ ሕጊ 
ምውፃእ፣ ሃብቲ ምምዳብ፣ ትልሚ ምውፃእ፣ ምትግባርን ምቁፅፃርን 
ፕሮግራማትን ፕሮጀክታትን ምድላውን’ዪ። 

ኣድላይነት ምትእትታው ስርዓተ ፆታ ሓደ ኸይዲ ዳህሳስ እንደምታ 
ናይ ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ብዛዕባ ዝኾነ ትሉም ምንቅስቓስ 
እንኮላይ ሕጊ፣ፖሊሲታትን ፕሮግራማትን ምውፃእ ኣብ ኩሎም 
ዘፈራት፣እንኮላይ ኣብ ኩሉ ብርኪ (UN, 1997) ። እዙይ ኮነ ኢልካ 
ዝፍፀም ተግባር’ዪ። ምእንታን ተሞክሮታት፣ትፅቢት ዝግበረሎም 
ነገራት፣ድሌትን ተገዳስነትን ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነሰትዪን ኣወዳትን 
ኣጓላትን ንምርግጋፅ፣ኣብ ውሳነ ምሃብ፣ ምትላም፣ፕሮግራምን 
በጀትን ኣብ ምውፃእ፣ ምቁፅፃርን ምግምጋምን ፣ኣብ ፖሊሲታትን 
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ፕሮግራማትን ኽካተቱ ምግባር የድሊ። ደቂ ተባዕትዪን ደቂ 
ኣነሰትዪን ኣወዳትን ኣጓላትን ኣብ ሕርሻን ናይ መነባብሮ ምህርትን 
ኣብ ምድንፋዕ፣ እቶት ኣብ ምትእኽኻብ ወይ ኣብ ስድራ ቤት 
ምንቅስቓስ ዝተፈላለየ ተራ ኣለዎም። 

እዚኣቶም ዝተፈለየ ፀገም እውን የጋጥሞም እዪ። ነዞም ዝተፈላለዪ 
ተራ ምርዳእን ኣብ ግምት ምእታውን እዞም ፕሮጀክታት ንፆታዊ 
ማዕርነት ዘየጉሉሁን ዘየፀግሙን ወይ ኸዓ ናይ ስልጣን ዘይምምጥጣን 
ዘየምፅኡ ሙኳኖም ንምርግጋፅ ይሕግዝ። ፀገማት ምልላይ እንድሕር 
ደኣ ዘይተኻኢሉ ፣ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ስትራተጂታትት 
ምሕንፃፅ ኣይከኣልን። 

ቁልፊ ብርክታት ኣብ ኣድላይነት ስርዓተ ፆታ 

ምእንታን ኣድላይነት ናይ ፆታ ማዕርነት ኣብ ምዕባለን ምትሕብባርን 
ፕሮግራማትን ተዛመድቲ ምንቅስቓሳትን ብዙሓት ብርክታት 
ኣድለይቲ እዪም: 

�� ኣብ ኩነታት ደቂ ኣነስትዪን ደቂ ተባዕትዪን ብዝተገበረ ፆታዊ 
ቆፀራ ፅንዓትን ፅሬት ዘለዎ ሓበሬታን ኣብዘይትረኽበሉ እዋን 
እቲ ሕብረተሰብ ተሓታታይ ኮይኑ ትረኽቦ፣ 

�� ፆታዊ ትንተና ክግበር ዘለዎ ብኣንፃር ስራሕ ክፍፍል፣ 
ንንብረትን ንበረት ዘይኮኑን ቁፅፅር ዘለዎም ተበፃሕነት፣ 
ሕጋዊ መሰረት ንፆታዊ ማዕርነትን/ዘይማዕርነትን ከምኡ’ውን 
ባህሊ፣ ዝንባለ፣ ፀባይ፣ ዘይልወጥ ባህሬት፣ እዚኦም ኩሎም 
ንቶም ቐፀልቲ ዋኒናት ይፀልውዎም’ዪም። እቲ ዝተተለመ 
ምንቅስቓስ ኣስተዋፅኦ ይሃልዎ ኣይሃልዎ በዘየገድስ ወይ እቲ 
ዘሎ ዘይማዕርነታዊነት ቅቡል ምግባር የድሊ። ብተወሳኺ ፆታዊ 
ዋኒናት ዋላ’ውን ክሳብ ሐዚ ቆላሕታ ዝተገበረሎም ኣይኮኑን።
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�� ክልቲኦም ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነሰትዪን ኪኢላታትን፣ ወኪላት 
ልምዓትን ተረባሕቲ ሓረስቶትን በብወገኖም ብዝኸኣልዎ ብርኪ 
ኣብዚ ምንቅስቓስ አዙይ ክሳተፉ ኣለዎም። እዚ ምንቅስቓስ 
አዙይ ነቲ ስርዓተ ፆታ ትልሚ ከይዲ ምትግባር ብዛዕባ እቲ 
ዝካይድ ዘሎ ሕርሻዊ ምትእትታው፣ትክክለኛ ዝኾነን ተኣማንንት 
ዘለዎ ሓበሬታን ብምሃብ ይሕግዝ።

�� ኣብ እዋን ምልላይን ምውዳብን ፀገማት ስርዓተ ፆታ፣ ፆታዊ 
ትንተና ዝሀልዎ ኣሰተዋፅኦ፣ ነቲ ዕላማ ንምዕዋት፣ ነቲ ፆታዊ 
ማዕርነታዊ ትግበራ መእተዊ ዝኾኑ ነጥብታት ንምፍላይ የድሊ። 
ካብ ምድላው ምዕራፍ ጀሚሩ አንኮላይ ገለፅቲ ምስረታ ፆታዊ 
ማዕርነት ክንደየናይ ዝኣክል ሽቱኡ ወቒዑ? ከምኡ’ውን ለውጢ 
ርከብ ክንደየናይ ዝኣክል ተዓዊቱ? ንዝብል፣ ፆታ ዝምልከት 
ሜላ ቁፅፅርን ግምገማን ኣብ ቦቱኡ ክህሉ ኣለዎ። 

�� ንስርዓተ ፆታ ህፁፅ መልሲ ዝህብ በጀት ክሰላዕ ኣለዎ?

�� ንስርዓተ ፆታ ህፁፅ መልሲ ዝህብ በጀት ወይ ፆታዊ በጀት 
ምጉርራስ ኣብቲ ናይ መንግስቲ በጀት ክፍፍል ብመሰረት 
ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕተዪን ደቂ ኣነስትዪን ኣወዳትን ኣጓላትን 
ክፈጥሮ ዝኽእል ለውጢ ክኾን ኣለዎ።. ንሰርዓተ ፆታ ህፁፅ 
መልሲ ዝህብ በጀት ዝተፈለየ በጀት ማለት ንደቂ ኣነስትዩ 
ዝስላዕ እንተዘይኮይኑ ንደቂ ተባዕትዪ ወይ ኸዓ ን50 ደቂ 
ተባዕትዪ ን 50 ኸዓ ንደቂ ኣነሰትዪን ኢልካ ዝምደብ ኣይኮነን።

እኳ ደኣስ እዙይ ማለት ብኣንፃር ተኳሳሓይነት ስርዓተ ፆታ ዝምደብ 
ሓቃዊ በጀት ኮይኑ፣ትሉም፣ ዝተረጋገፀ፣ ዝትግበር፣ ቁፅፅር 
ዝተገበረሉን ኦዲት ዝተገበረን በጀት ማለት’ዪ።
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7.1.4  ምትእስሳር ዕደጋ ‘ ኮኮክ’ ደራሁ

ተሳትፎ ደቂ ኣነስትዪ ኣብ ናይ ደራሁ ሕርሻ ኣብዛ ሃገር፣ኣብዚ 
ክልል፣ከምኡ’ው ብደረጃ ስድራቤት ድኽነት ኣብ ምቕናስ ዕዙዝ 
ተራ ኣለዎ። እዙይ እንኮላይ ‘ኣንተርፕረንሽፕ’ ተወዳዳሪት ነጋዲት 
ጓል ኣነሰተይቲ ኣብ ’ኮይኮይክ’ደራሁ ምፍራይ ንምምፃእ ይሕግዝ።

ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ምትእትታው ዝተገበሩ መፅናዕታትን 
ዎርክሾፓትን ዝሕብርዎ ደቂ ኣነስትዪ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ሕርሻዊ 
ምህርቲ ምንቅስቓሳት ብፍላይኸዓ ኣብ ናይ ደራሁ ሕርሻ ዓቢይ 
ተራ ከምዘለወን የመላኽት። ኣብዙይ ክውሰኽ ዝኽእል: ምድላው 
እዂል እታወታት ከም መግቢ ደራሁ?ጫቑት ኣብ ምፍራይ ዕድመ 
ዝበፅሔት፣ ገዛን ናውቲ ገዛን፣ፀረ ታህዋስያን መድሓኒትን ጉልበትን 
ይሓውስ። ከምኡ’ውን ሓፈሻዊ ነቲ ከይዲ ምህርቲ ጨቓውቲ ካብ 
ቐረብ እታወት ስጋብ ተጠቃሚ ዘሎ ኩሉ ኣብ ምምሕዳር ይሳተፋ። 

ዕዳጋን መጓዓዝያን ደራሁን እንቋቑሖን መብዛሕትኡ እዋን ዝፍፀም 
ብደቂ ኣነስትዪን ኣጓላት ቆልዑን እዪ። ብተወሳኺ አተን ደቂ 
ኣነሰትዪ ጥዒናዊ ኩነታተንን ምንቅስቓስ ፅሬት ናይ ደራሁ ሕርሻን 
ይቆፃፀራ።

እዙይ ኸዓ ንደቂ ኣነስትዪን ኣጓላት ቆልዑን ፀቕጢ ስራሕን ጥዒናዊ 
ጉድኣትን የስዕብ። ኣብዚ እዋን እዙይ ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ተባዕትዪ 
ቆልዑን ዓበይትን ኣብ ምክንኻን ህፃውንቲ፣ ኣብ ከይዲ ምህርቲ ናይ 
ሕርሻ ደራሁን እቶም ዝተመሓየሹ ዓሌታት ብምትእትታውን ሓዱሽ 
ቴክኖሎጂ ነቲ ፀገመን ክፈትሕ ዝኽእል ነቲ ውሕስና መግቢ ፀገመን 
ክፈትሕ ዝኽእል ብምትእታታው ነተን ደቂ ኣነስትዪ ክሕግዝወን 
ኣለዎም። እዙይ ካብ ደራሁ ሕርሻ ዝረኸበኦ እቶት ንምሻጥን 
ንምውሳንን ዓቢይ ዕድል ይህበን።
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝተመሓየሸ ዓሌት ደራሁት

‘ኮኮክ’ ብጣዕሚ እተገርም ድቓላ ደርሆ ኮይና ዝሐሸ ተግባርን ዝሐሸ 
ምንጪ መግቢ ስጋን እንቋቑሖን (ምንጪ መግቢ እንስሳ) ኮይና 
ተገልግል። ኣብ ዓመት ክልተ ኢድ ዝያዳ እንቋቑሖ ካብተን ሃገር 
በቈል ዓሌት ዘለወን ደራሁ ንላዕሊ ትህብ። ስጋ ‘ኮይኮይክ’ ክብደት 
እውን ካብተን ሃገር በቈል ዓሌት ዘለወን ደራሁ ዝሓሸ’ዪ። ብተወሳኺ 
ነቲ ስድራ ቤት ቅልጡፍ ተመላሲ ገንዘብ ትህብ።

እዞም ትሕት ኢሎም ዘለው ኣብ ሕርሻን ስርዓተ ምግብን ኣብ ግምት 
ብምእታው ዝተዘርዘሩ ቐንዲ ዛዕባታት’ዪም?

1. ማዕረ ተበፃሕነት ንመሬትን ካልኦት ሃብትታትን ከም ልቓሕን 
ካልኦት ሓገዝቲ ግልጋሎታትን፣

2. ፆታዊ ኣፈላላይ ኣብ ተራን ምንቅስቓሳትን፣ 

3. ፆታዊን ሕርሻዊን ግልጋሎት ኣብ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ፣

4. ንደቂ ኣነስትዪ ናብ መዝነት ምምፃእን ማዕረ ተበፃሕነት ንውሳነ 
ወሃባይነት፣ 

እዞም ቐፂሎም ዘለው ዝተወሰኑ ከም ተወሰክቲ/tips/ ቐሪቦም ዘለው 
ኣብ ምፍላይ ኣንፈታት ንምትእስሳር ስርዓተ ፆታ ተገዳስነት ኣብ 
ሕርሻን ስርዓተ ምግብንን ንምትእትታው እዪም።

�� ተራ ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ኣወዳትን ኣጓላትን ኣብ 
ስድራ ቤት ሜላ ምህርቲምምራትን፣(ስራሕ ክፍፍል፣ ስራሕ 
ፅዕንቶ፣ ምደባ ጊዜን ቁፅፅር ሃብትን ወዘተ) እንታይ ክምዝመስል 
ምርዳእ። ብተወሳኺ’ውን ገምት እቲ ስራሕ ብኸመይ ኽጎድኤን 
ከምዝኽእል ምግማት። 

�� ምፍራይ ደራሁ ማለት እቲ ሓደ ካብቶም ዝበለፁን ትኽክለኛ 
ዝኾነን ምንቅስቓስ ነቶም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ረቋሒታት 
ዘማልእ ኣሰራርሓ ፆታዊ ማዕርነት ማለት’ዪ። 
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�� ንኽልቲኦም ደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን ብማዕረ ምስታፍን 
ሓላፍነት ምሃብን፣ ምእንታን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ሽግር 
ኣመጋግባ ምፍታሕ ኽከኣል። ንደቂ ኣነስትዪ ጥራሕ ከም 
ተጎዳእቲ ገይርካ ትዂረት ምሃብ፣ ምናልባት’ውን ኣሉታዊ 
ዝኾነ ውፅኢት ከስዕብ ይኽእል’ዪ፣ ከም ኣብ ሞንጎ ሰብኡት 
ቅንኢ፣ ደቂ ተባዕትዪ ካብ ኣመጋግባ ጉዳይ ገፆም ከዝሩን፣ 
ከምኡ’ውን ተግባራት ወፅኢተም ኸዓ ከም ነቲ ምንቅስቓስ 
ኣመጋግባ ሕማቕ ሽም ምሃብ፣ ወይ እውን እቲ ስራሕ ከም ናይ 
ደቂ ኣነሰትዪ ጥራሕ ገይርካ ምውሳድ፣ ከስዕብ ይኽእል’ዪ። 

�� ኣብቲ ምህርቲ ምምራት እቲ ቐንዲ ተራ ደቂ ኣነስትዪ ኣፍልጦ 
ምሃብን ምግፋሕን ፣ ኣብ መኽዘን ከመይ ክምዝኽዘን፣ 
ከምኡ’ውን ናይ ኣደላልዋ መግቢ ስልጠናን፣ትምህርቲ ኣመጋግባ 
ብምሃብን ክእለተን ንኸፋልጣ፣ ጥዒንኡ ዝተሓለወ ንስድራ 
ቤተን እውን ጥዒንኡ ዝተሓለወ መግቢ ካብ ናይ ገዛ ውሽጢ 
ሕርሻ ኣትኽልቲ ኸቕርባ ብምግባር ዝግበኤን መዝነት ምሃብ 
ኣገዳሲ’ዪ። 

�� ተራ ደቂ ተባዕትዪ ኣብ ምምሕያሽ ኣመጋግባ ሰድራ ቤት 
ኣረጋግፅን ኣፍልጦ ሃብን። ንደቂ ተባዕትዪ ከም ተሓባበርቲ፣ 
ወሃብቲ ኽንክንን ወኪላት ኣዎንታዊ ለውጢን ገይርካ ውሰዶም። 

�� መሰልጠኒ ማእኸላት ሓረስቶት ተጠቐም፣ ምእንታን ብተግባር 
ፆታን ናይ ኣመጋግባ ተኳሳሃይነትን ምትእትታው ክትክእልን ከም 
ተወሰኽቲ ነቶም ካልኦት ጥዒና መሰረት ዝገበሩ ምትእትታዋት 
ንከኸውን። 

�� ንደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነሰትዪን ኣማኽርን ፀምብርን ኣብ ኣኼባ 
ሕብረተሰብ፣ ኣብ መስክ ዝግበር ሰሪሕካ መርኣያን ቁፅፅርን 
ግምገማን ናይ ኣመጋግባ ምትእትታውን፣ 

�� ንደቂ ተባዕትዪን ደቂ ኣነሰትዪን ኣምህር፣ ፅቡቕ ዝኾነ ልምዲ 
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ኣቦን ኣዶን፣ኣመጋግባ ጡብ ኣዶ፣ ተወሰኽቲ መግቢ ኣመጋግባ፣ 
ከምኡ’ውን ካልኦት መግቢ ተንከፍ ዝኾኑ ዋኒናት፣ 

�� ኣካትት ፆታዊ ንቕሓት ከም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ንቕሓት 
እዋናት ከምኡ’ውን ብዛዕባ ጥዒናን ዋኒናት ኣመጋግባን ዘመቻ 
ኣካይድ፣

7.2 ስርዓተ ኣመጋግባ ዝተመጣጠነ ምግቢ

ዕላማ 
እዚ ክፍሊ እዙይ ምስወድኡ ፣ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንምትግባር ይኽእሉ: 

�� መሰረታዊ ፅንሰ ሓሳብ ስርዓ ምግቢ ይገልፁ፣

�� ዘሎ ዝምድና ኣብ ሞንጎ ሕርሻን ስርዓተ ምግቢን ይገልፁ፣

�� ነቲ ዘሎ ፅንሰ ሓሳባዊ መንገዲ ኣብ ሞንጎ ሕርሻን ስርዓተ 
ምግብን ይገልፁ፣

�� ብዛዕባ እቶም ሰለስተ መንገድታት (ካብ ሕርሻ ምህርቲ ምርካብ፤ 
እቶት ምርካብን ደቂ ኣነሰትዮ ምብቃዕን) ብዘምልከት ምግላፅ 
ይኽእሉ፣

�� ካብእንስሳት ዝርከቡ ዓይነታት ምግቢን ዝህልዎ ረብሓን ይገልፁ፤

7.2.1  መሰረታዊ ሓሳብ ስርዓተ ምግቢ፤ምግቢ ውሕስናን ዝተፈላለዩ 
ዓይነት ምግቢን

ምግቢ ማለት ዝኾነ ነገር ካብ ተኽሊ ወይ እንስሳ ዝርከብን ዝብላዕን 
ምስተመገብናዮ ደገፍ ንኣካላትና ዝህብ እዩ። መብዛሕትኡ እዋን 
እዙይ ካብ ተኽሊ ወይ’ውን ካብ ዘርኢ እንስሳ ዝርከብ’ዪ።

ስርዓተ ምግቢ ሓደ ስነ ስርዓት ኮይኑ፣ ምስ ተበፃሕነትን ኣጠቓቕማ 
ልሙዓት ምግብታት ንህይወት፣ ጥዒና፣ ዕብየት፣ ምዕባለ፣ 
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ከምኡ’ውን ምስ ፅቡቕ ተኽለ ሰብነት ዝተኣሳሰር’ዪ። ሰለዙይ ስርዓተ 
ምግቢ ማለት ሓደ ስርዓት ኣወሳስዳ ምግቢ ኮይኑ፣ ምሰ ናይ ኣካላትና 
ድሌት ምግቢ ይዛመድ። ፅቡቕ ሜላ ኣመጋግባ ዝዛመድ ንጥዕና ህፃን፣ 
ቆልዓን ምስ ጥዒና ኣዶን፣ ምስ ምፅዋር ከቢድ ሕማም ፣ ምስ 
ኩነታት ጥንሲ፣ ምስ ወሊድ ቆልዓ፣ምስ ዘለካ ትሑት ተቓላዓይነት 
ንሓደጋ ከበድቲ ሕማማትን ከምኡ’ውን ምስ ምንዋሕ ዕድመን 
ዝተኣሳሰረ’ዪ። 

እዞም ክፋላት ልሙዓት ምግቢ ንሓደ ህይወት ዘለዎ ነገር ንኽነብርን 
ንኽዓቢን እንጥቀመሎም ዓይነት መግቢ እዪም። ከልተ ዓይነት 
ልሙዓት መግቢ ኣለው፣ ኣዝዪም ዓበይቲ ልሙዓት ምግቢን ኣናእሽቱ 
ልሙዓት ምግቢን፣. 

�� ንሰውነት ብበዝሒ ዝድለዩ ምግብታት ዓይነት ፣ሓደ ህይወት 
ዘለዎ ነገር ንምግቢ ኣሕቒቑ ንሰብነት ረብሓ ንምውዓል 
ዘሎዎ ድሌት ንኽረክብ ምእንታን ነዞም ብዙህ ጉልበት ዝህቡ 
ምግብታት ይምገብ። እዚኣቶም ኸዓ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲንን 
ቅብኣት እኽልን ይሓውሱ። 

�� ንሰውነትና ብውሑድ ዝድለጠዩ ምግብታት ዓይነት፣ እዚኦም 
ኣብ ምግቢ ዝርከቡ ከም ቫይታሚናት፣ ማእድናትን በኣካላትና 
ብንእሽቶን መጠን ዝድለዪ ግን ኸዓ ንዕብየት፣ ንምክልኻል 
ሕማምን ጥዑይ ኣካላትን ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት’ዪም። 

ንሰውነት ዘድልዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምግብታት እዚኦም ብኣካላትና 
ዝድለዪ ጉልበት ወሃብቲ ከምኡ’ውን ካብ ሕማም ዝከላኸሉልና 
ዝተፈላለዪ ዓይነት ልሙዕነት ዘለዎም ምግቢታት’ዪም። ኣድላይነት 
ልሙዓት ምግቢ ከም ናይቲ ውልቀ ሰብ ዕድመ፣ፆታ፣ ኣካላዊ 
ምንቅስቓስ፣ ቁመትን ጥዒናዊ ዂነታትን ይፈላለዪ እዪም። 
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ቕጥነት (Wasting)

እዙይ ዘመላኽቶ ሓይለኛ (ናይ ሓፂር-እዋን) ስእነት ምግቢ 
ከመዘጋጠመ እዪ። መብዛሕትኡ እዋን ቅጥነት ዝኽሰት ናይ ሓፂር 
እዋን ምግቢ ውሕስና ሕፅረት ወይ ሓፂር እዋን ሕማም ከም ተቕማጥ 
እንተጋጥም እዩ። ካብ ዝኾነ ዓይነት ተኽሊ ወይ ካብ እንስሳ ዝርከብ 
ምግቢ’ዪ። እዙይ ዝብላዕ ንኣካላትና ደገፋይ ምግቢ ንምሃብ ተሓሲቡ 
እዪ። አዙይ መብዛሕትኡ እዋን ዝርከብ ካብ ተኽልታት ወይ ካብ 
ዓሌት እንስሳ እዩ፡፡ ሓይለኛ ተቕማጥ መብዛሕቲኡ ጊዘ ንሞት 
ህፃናት የቃልዕ፡፡ 

ድኽዳኸ ‘Stunting or shortness’

እዙይ መመላከቲ ሓይለኛ (ናይ ነዊሕ-እዋን) ስእነት ምግቢ 
ከምዘሎ እዪ። እዙይ መብዛሕትኡ እዋን ዝተሓሓዝ ምስ ትሑት 
ዕብየት ኣብ እዋን ቁልዕነት ኮይኑ ሓደ ካብቶም ጎዳእቲ ውፅኢት 
ድኽነት’ዪ።ብሓፂሩ ድኽዳኸ ብዙሕ ጊዜ እንጥቀመሉ ከም መመላኸቲ 
ዕብየት ኮይኑ ኣዝዪ ዝተሓሓዝ ኸዓ ምስ ድኽነት’ዪ። 

ትሑት ክብደት

ናይ ኣመጋግባ ስርዓት ኣብ እንፍትሸሉ እዋን፣ እዙይ ጠቓሚ 
መመላኸቲ እዪ። እዙይ ንናይ ሚሊንየም ዝተቐመጡ ሸቶታት 
እንትንቆፃፀር ማለት’ውን መዓስ’ዪ ጥምየት ዘብቅዕ? ንዝብል ምስ 
ምውጋድ ትሑት ክብደት ቖልዑን ዓበይቲን ኣብ 2015 ንዝብል ሸቶ 
ዒላማ ዝገበረ’ዪ። 

7.2.2. ኣብ ሞንጎ ሕርሻን ስርዓተ ምግብን ዘሎ ርክብ

ኣብ ኢትዪዽያ ሕርሻ ሓደ ካብቶም ቐንዲ ምንጪታት ምግቢን 
እቶትን’ዪ። ንእሽቶን ትሕዝቶ መሬት ዘለዎም ሕርሻ ንኸባቢ 90% 
ዝኸውን ክፋል ሕብረተሰብ ምህርቲ ምግቢ ናይቲ ዓዲ ከመረቱ 
ሓላፍነት ኣለዎም። እቲ ቐንዲ ታራ ሕርሻ ኣብ ምምሕያሽ 
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ኣመጋግባ ዝርከብ እዂል፣ምችዊን ልሙዕን ምግቢ ተበፃሃይነት ምስ 
ዝረጋገፅ’ዪ። 

ትሑት ሕርሻዊ ማእቶት ዘምርሕ ናብ ትሑት ምእካብ ኣዝመራን 
ንስእነት ምግቢ ውሕስናን ይዳርግ። ስእነት ምግቢ ውሕስና ናብ 
ትሑት ኣመጋግባ ዘምርሕ ኮይኑ እዙይ ኸዓ ንሕርሻዊ ምህርቲ፣ማሕበረ 
ኢኮኖሚያዊ ልምዓት፣ ንትምህርታዊ ንጥፈትን ሕብረተሰባዊ ጥዒናን 
ብኣሉታ ይፀልዎ። ትሑት ብርኪ ኣመጋግባ ኣብ ሞንጎ ሓረስቶት ናብ 
ትሑት ሕርሻዊ ምህርቲ የምርሕ፣ እዙይኸዓ ውድቀት እቶት ስድራ 
ቤትን ስእነት ምግቢን የስዕብ። 

7.2.3 ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምምጋብ

ምግብታት ኣብውሽጦም ብዙሕ ንጥረ ነገር ዝሓዙ ምግቢታት’ዪም። 
ብተፈጥሮ ናይቲ ሓደ ንጥረ ነገር ብዙሕ ናይቲ ኻሊእ ንጥረ ነገር 
ኸዓ ትሑት ይሕዙ።ስለዙይ ምግቢ ዝውደቡ ብመሰረት ዝሓዝዎ ንጥረ 
ነገር እዮም። ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ ናይ ኣዶ ጡብ ምምጋብ እቲ ካብ 
ዝተፈላለየ ንጥረ ነገር ዝውሰድ ምግቢ እንኮላይ ካብ ምንጪ እንስሳ 
ዝርከብ ምግቢ ንቖልዑ ኣዝዪ ፍሉይ ረብሓ ኣለዎ። ሜላ ኣመጋግባ 
ምግቢ ማለት እቲ ዝውሰድ ምግቢ ብኣንፃር እቲ ኣካላትና ዝደልዪ 
ምግቢ ማለት’ዪ። 

ንሰውነትና ዘድልዩዎ ዓይነት ምግቢታት እዙይ በቲ ኣካል ዝድለዪ 
ዝተፈላለዪ ንጥረ ነገራት ከም ንጉልበት፤ ንዕብየትን ንምፅጋንን 
ከምኡ’ውን ንምክልኻል ሕማምን ይምልከት። ንሰውነትና ዘድልዩዎ 
ዓይነት ምግቢታት ከከም ዕድመ፣ፆታ፣ኣካላዊ ምንቅስቓስ፣ቁመት፣ 
ክብደት፣ ከምኡ’ውን ዂነታት ጥዒና ናይቲ ውልቀ ሰብ ይፈላለ። 

ዋላ’ኳ መብዛሕተኦም ምግብታት ብዙሕ ንጥረ ነገር ዘለዎም ይኹኑ 
መብዛሕትኦም ዝሕዝዎ ብዙሕ ናይ ሓደ ንጥረ ነገር እንትኾን 
ብኣንፃሩ ኸዓ ውሑድ ናይቲ ካሊእ ንጥረ ነገር ይኸውን። ምግብታት 
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝተመሓየሸ ዓሌት ደራሁት

መበዛሕቲኡ እዋን ዝውደቡ ብመሰረት ዝሓዝዎ ብዙሕ ንጥረ ነገር 
እዩ። ብመሰረት እቶም ዝሓዝዎም ኣገደስቲ ንጥረ ነገራት ኣወዳድባ 
ምግቢ ኣብ ሽዱሽተ ክፋላት ይከፋፈሉ። እዚኦም ኸዓ: ብርዒ 
እኽሊ፣ጥረምረን ኦቾሎኒን፤ቆፅላ መፅሊ ተኽልታት፣ካብ እንስሳ 
ዝርከቡ ምግቢታት፣ ዘይቲ ፍረምረን’ዪም። 

7.2.4. ሽዱሽተ ዓይነት ዝተፈላለዪ ንጥረ ነገራት ምግብታት:

1. ካርቦ ሃይድሬት – እዚኦም እቶም ቐንዲ ምንጭታት ጉልበት 
ወሃብቲ ንኣካላትና እዪም። እኽሊ፣ጥረ ምረ፣ስራ ስር ከም 
ቐይሕ ሱር ዘዓይነቶም’ዪም። .

2. ፕሮቲን - ሃነፅቲ ምግቢ ናይ ኣካላትና ኮይኖም ከም ምንጪ 
ጉልበት ኮይኖም እውን የገልግሉ። ስጋ፣ እንቋቑሖ፣ደርሁ፣ፀባ፣ዓሳ 
ዓተባሕሪ ወይ ባለንጓ ዝኣመሰሉ ጥራ ምረ የካትቱ። 

3. ቅብኣት - እዙይ ንኣካላትና ጉልበት ይህብን እቲ ኣካልና 
ቫይታሚንስ ንኽመጥጥ ይሕግዝ፣ ስብሒ ክልተ ኢድ ካሎሪስ 
ዘለዎ ኮይኑ፣ከም ፕሮቲንን ወይ ካርቦሃይድሬትን ዝኣመሰሉ 
ኣለዎም። ንኣብነት:-ጠስሚ፣ ስብሒ፣ ዘይቲ፣ ፍረምረ፣ከም 
ኣቨካዶ ዝኣመሰሉ፣ ኦቾሎኒ፣ፅቡቓት ምንጭታት ስብሒ 
እዪም። 

4. ቫይታሚን – እዚኦም ንጥዑይ ዕብየትን ጥዒናን ኣድለይቲ 
እዪም። አዚኦም ዝድለዪ በብመዓልቱ ብንእሽቶን 
በዝሒ’ዪም፣መብዛሕተኦም ኣሕምልቲን ተኽልታትን ፍረምረን 
ፅቡቓት ምንጭታት ቫይታሚን እዪም። 

5. ማእድን – አዚኦም ንጥረ ነገራት ከም ሓፂን፣ ፎስፎረስ፣ዚንክን 
ማግኔሲዩም ንኣካላት ዕብየትን ጥዒናን ብጣዕሚ ኣገደስቲ 
ዝኾኑ’ዪም። ናይ እንሳሳ ተዋፅኦ ከም (ፀባ፣ ስጋ፣ዓሳ ወዘተ) ን 
ናይ ተኽሊታት ምግቢ ምንጪታት (ኣሕምልቲ፣ ፍረ ምረ፣ጥረ 
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ምረ ብሙሉኦም ወዘተ) ብጣዕሚ ኣገደስቲ ማእድናት ዝህቡ 
ምግብታት’ዪም። 

6. ማይ - እዙይ ዘድሊ ኣካላትና ብኣግባቡ ስርሑ ንኽሰርሕ 
ይገብር፣ እንኮላይ ንጥዒናን ውህደትን ኣብ ኣካላትና ንዝረከቡ 
ሕድ ሕድ ህዋስ ይሕግዝ። 
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ዝተፈላለዩ ዓይነታት መግቢ ምምጋብ መግለፂኡ ብዙሓት ንፅል 
ምግብታት ወይ እኩባት ምግብታት ኣብ ዝተወሰነ እዋን ዝብልዑ 
ኮይኖም(Ruel, 2003፣ እዙይ ኸዓ ብመልክዕ ቃለ መሕትት 
ብስድራ ቤት ብርኪ ወይ ኸዓ ብውልቀ ብርኪ ክዕቀን ይኽእል’ዪ። 
መብዛሕቲኡ እዋን ካብ ዝብልዑ ዓይነት ምግቢ ኽዕቀን ዝኽእል ነቲ 
በዝሒ እኩብ ምግቢ ብሙቕፃር’ዪ። ብብርኪ ስድራ ቤት ዝተመጣጠነ 
ኣመጋግባ ምግቢ መብዛሕትኡ እዋን ዝሕሰብ ከም መዔቀኒ ንተበፃሕነት 
ምግቢ’ዪ፣ (ኣብነት:- ከም ዓቕሚ ስድራቤት ንተበፃሕነት ክቡራት 
እኩባት ምግቢ)፣ ብዉልቀ ብርኪ እዙይ ዘንፀባርቕ ትሕዝቶ ንጥረ 
ነገር ዘለዎ ምግቢ ኮይኑ ብፍላይ ክህሉ ዝኽእል ኣብ ተመጣጣኒ ዝኾነ 
ትሑት ንጥረ ነገር እዩ። 

ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ኢትዪዽያ ፍረ ምረ፣ኣሕምልቲን ተዋፅኦ 
እንስሳ ምግቢ ብብዙሕ ምኽንያት ብማዕረ ብርኪ ዝብልዑ ኣይኮኑን። 
እዞም ምግብታት እዚኦም ብጣዕሚ ኣገደስቲ ምንጪ ፕሮቲን፣ 
ቫይታሚናትን ማእድናትን ብሙኳኖም ብዝተኽኣለ መጠን ንኽብልዑ 
ይምከር።ብፍላይ ትሕቲ ክልተ ዓመት ንዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ስእነት 
ተበፃሕነት ከምዙይ ዓይነት ምግቢ ቐዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሓሉ 
ዝግባእ ዋኒን’ዪ። 

ኣብ ኢትዪዽያ ዝምከር ነገር እንተሎ፣ ቖልዑ ካብቶም ሽዱሽተ 
ዓይነት እኩባት ምግቢ ኣብ መዓልቲ ብውሑድ ነቶም 4 ንኽምገቡ 
ይምከር። ኩሎም እቶም ሽዱሽተ ዓይነት እኩባት ምግቢ ብማዕረ 
ብርኪ ኣገደስቲ/ጠቐምቲ እዪም። ንምምላእ ድሌት ምውሳኽ 
ሽውሃትን ኣጠቓቕማን ኣወሳስዳን ምግቢ፣ኣካላትና ዝተፈላለዪ 
ልሙዓት ምግቢ ክምገብ/ ክበልዕ/ ክወስድ ኣለዎ። 

እዋናዊ ኣፈላላይ ዘጋድድ፣ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ናይቲ ዓመት 
በዙሓት ዓይነት ምግቢ ኣብ ዝተፈላለዪ ዓይነት ሕርሻዊ ኩነታት 
ኣየር ንክህልው እዪ። እዙይ ምፍላጥ ዝሕግዝ፣ ውልቀ ስድራ ቤታት 
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ኣቐዲሞም ንኽትልሙ ማለት’ውን ብኸመይ ዝተመጣጠነ ኣመጋግባ 
ክህልዎም ከምዝኽእል? ብኣንፃር ተበፃሕነት ብዙሓት ዓይነት እኩባት 
ምግቢ ኣብ ዝተፈላለዪ እዋናት’ዪ። ስለዝኾነ ልምዓት ወኪላት ሕርሻ 
ዝምከሩ ወቕታዊ እኽሊ ጊዘ ቀመር ወይ ካላንደር ንሕድ ሕድ ቦታ 
ንኸውፅኡ’ዪ። እዙይ ዝሕግዝ ስድራቤታት እንታይ ዓይነት እኽሊን 
እንስሳትን ከዕብዪ ከምዝኽእሉ ወይ ኣብ ዝተፈላለዪ ኣዋርሕ ናይቲ 
ዓመት ካብ ዕዳጋ ኽገዝኡ ዝኽእሉ ንምፍላጥን ንምትላምን ይሕግዞም። 

7.2.5  ሕርሻን ስርዓተ ምግቢን ዘለዎም ምትእስሳርን ተፅዕኖን

ልምዓት ሕርሻ ብዝለዓለ ተበፃሕነት ንቡዙሓነት ምግቢ ማለት ሓደ 
ካብቶም ቐንዲ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ነገራት ምግቢ ውሕስና ምርግጋፅ 
እዪ። ሰለስተ ቐንዲ መንገድታት ተለልዪም ኣለዉ። በዚኦም ኣቢልካ 
ክህሉ ዝኽእል ተፅዕኖ ሕርሻዊ ምትእትታውን ውፅኢት ኣመጋግባን 
ከምዚ ዝስዕብ ተገሊፁ ኣሎ፣ 

7.2.5.1 	 ምህርቲ ሕርሻ ንገዛ ምግቢ ዝውዕል

እዚ መንገዲ እዙይ ዝምልከት ንስድራቤት ምግቢ ዓሊሙ ዝምረት 
ምህርቲ ምግቢ ናይ ሕርሻ ምህርቲ እዩ። ናይ ተኽሊን እንስሳትን 
ምንጪ ምግቢ ብንእሽቶን ብርኪ ዝተመረቱ ንምግቢ ስድራ ቤት 
ዘሎ ተበፃሕነት ካብ ንግዳዊ ሕርሻ ብዝሔሸ መልክዑ ክውስኽ 
ይገብሩ። መብዛሕትኡ እዋን ንሃገራዊን ዓለምለኻውን ዕዳጋ ምህርቲ 
ንምሻጥ’ውን ይሕግዝ።

ስለዝኾነ ወኪላት ልምዓት ሕርሻ ነዙይ ከፋልጡ፣ዲዛይን ከውፅኡን 
ነቲ ምትእትታው ከተግብሩን ኣለዎም። ምእንታን እዚ ስድራቤት 
ምግቢ ዝውዕል ምህርቲ ምግቢ ክውስኽ።ናይ ገዛ ተኽሊ ቦታ፣ ናይ 
ደርሁ ሕርሻ ንእንቋቑሖን ስጋን ብተወሳኺ እውን ንምዕባይ ኣናእሽቱ 
እንስሳ ፅቡቕ ኣብነት ክኾን ዝኽእል ከምዙይ ዓይነት ምትእትታው 
ብስድራቤት ብርኪ እንትረጋገፅ’ዪ። 
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7.2.5.2 	 ሕርሻዊ ምህርቲ ንምውሳኽ እቶት ስድራ ቤት

እዙይ ዝምልከት ንምፍላጥ ሕርሻዊ ምህርቲ ንዂሉ ምህርቲ መሸጣ 
ኣብ ዕዳጋ ብፍላይ ኸዓ እቶት ንምርካብ ንስድራቤት እንኮላይ ልሙዕ 
ምግቢ ንምግዛእ ይሕግዝ። ልምዓታዊ ሕርሻ ወኪላት ኣብቲ ማሕበረ 
ሰብ ብስድራቤት ብርኪ ክምረቱ ዘይኽእሉ ዓይነት ምግቢ (እኩባት 
ምግቢ) ክፈልዪ ኣለዎም። ካብቲ ካብ ዕዳጋ መሸጣ ሕርሻዊ ምህርቲ 
ዝተረኸበ እቶት ነዞም ምግቢ እዚኣቶም ንምዕዳግ ክንደየናይ ጠቓሚ 
ሙኳኑ ከፋልጥዎም ኣለዎም። ስለዙይ ሕርሻ ኪኢላታትን ወኪላት 
ልምዓታዊ ሕርሻን ብቕዓት ናይዚ መንገዲን ብኣመጋግባ ማሕበራዊን 
ባህሪያውን ለውጢ ምትእትታውን ምጥንኻርን ብናይ ዕዳጋ ምትሕሓዝ 
ኣቢሎም ከስፍሕዎ ይግባእ። 

7.2.5.3 	 ኣብ ምብቃዕ ደቂኣንስትዮ ዝነጥፍ ሕርሻዊ ስራሕቲ ምትግባር 

ሕርሻዊ ምትእትታዋት ተሓሳቢ ዝገብር ንመዝነት ደቂ ኣነስትዪ 
ኮይኑ ንሳተን ከም ወኪላት መሳርሒ ንምምሕያሽ ስድራቤት ምግቢ፣ 
ውሕስና ምግቢን ውፅኢት ኣመጋግባን ገይሩ’ዪ ዝወስድ። ደቂ 
ኣነስተዪ ኣብ ናይ ደቀን ኣመጋግባ፣ ጥዕናን ፅቡቕ ተኽለሰብነትን 
መሰረት ገይረን ስለዝሰርሓ እዩ፡፡ እቲ ደቂ ኣነሰትዪ ዝቆፃፀረኦ 
እቶትን ሃብትን ብሓፈሻ ዝተመጣጠነ ጥንኩር ውፅኢት ጥዒናን 
ውፅኢት ኣመጋግባን ንኽህሉ ይሕግዝ። 

ብሕርሻን ናይ ኣመጋግባ ፕሮግራምን ዝሃብተማ ደቂ ኣነስትዪ፣ 
ዝተማሓየሸ ናይ ኣመጋግባ ውፅኢት ኣብ ምቕራብ ብቑዓት ኮይነን 
ተረኺበን ኣለዋ። እዚ ባህሬት ደቂ ኣነስትዪ እዙይ ዕላምኡ ምምሕያሽ 
ኣመጋግባ ንዘኾነ ንፕሮግራማት ሕርሻ ተፈጥሮኣዊ ብልጫ ንክህልወን 
ኣኽኢልወን እዪ። ይዂን እምበር እዞም ፕሮግራማት እዚኣቶም ኣብ 
ግምት ከእተውዎ ዘለዎም እቲ ናይ ደቂ ኣነስትዪ ናይ ጊዜን ሃብትን 
ሕፅረት እዪ። ስለዝኾነ ወኪላት ልምዓት ሕርሻ ጥንቃቐ ኽገብርሉ 
ዝግባእ ናይ ደቂ ኣነስተዪ ናይ ባዕለንን ናይ ደቀንን ጊዜን ሃብትን ካብ 
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ዝጎድኡ ፕሮግራማት ካብ ምክያድ ኽቑጠባ ይግባእ። 

7.2.6  ካብ ውፅኢት ሃፍቲ እንስሳ ዝርከብ ምግቢን ኣመጋግባን

እንስሳን ውፅኢት እንስሳን ንኣመጋግባ ደቂ ሰባት ዓቢይ ኣስተዋፅኦ 
ይህቡ። እንስሳ ዝምንጮም ምግቢ ዓቢይ ትሕዝቶ ምግቢ እዪ ዘለዎም። 
ምህርቲ እንስሳ ምምጋብ ቐረብ ምግቢ ስድራ ቤት የመሓይሽ ከምኡ 
እውን ንትሑት ኣመጋግባ ኣብ ምምካት ውፅኢታዊ እዪ። 

ረብሓ ውፅኢት ሃፍቲ እንስሳ ምምጋብ

ካብ ውፅኢት እንስሳ ዝርከቡ ምግብታት ዝጠቕመና ካብ ተኽሊታት 
ንሰውነትና ብውሑድ መጠን ዘድልዩ ምግብታት ብእኹል መጠን 
ስለዘይርከቡ እዩ፡፡ እዚኦም ካብ ተኽልታት ዝምንጮም ምግቢታት 
ጥራሕ እዂል ብዝኾነ ኣገባብ ንኽትረኽቦም ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝኾኑ 
ምግቢታት እዪም። እንስሳ ዝምንጮም ምግቢ ሃብታም መመንጨውቲ 
ልሙዕ ምግቢ እዪም። ብተነፃፃሪ ካብዞም ምግቢ እዚኦም ውሑድ 
መጠን ዘለዎ ናብ ናይ ተኽሊ መሰረት ዝገበሩ ምግቢ እንድሕር 
ደኣ ተወሲኾም፣ ሽዑ ንሽዑ እዂል ልሙዕ ምግቢ ንኽውስኽ 
ይሕገዙ። ምውሳኽ ውፅኢት እንስሳ ዝኾኑ ምግብታት ኣብ ዝቐርብ 
ምግቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲን ምግቢ-መሰረት ዝገበረን ሜላ ንምምሕያሽ 
ኣመጋገባ ዂነታት ማሕበረሰብ’ዪ። 

ውፅኢት እንስሳ ዝኾኑ ምግቢታት ብፕሮቲን፣ጉልበት ወሃብትን 
ዝበልፀጉ እዪም። ብተወሳኺ ኣዝዪ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምንጪ ዝተመረፁ 
ኣናእሸቱ ልሙዓት ምግቢ (ብቐሊሉ ብሰውነትና ዝውሰድ ሓፂን፣ 
ዚንክ፣ ፎስፎረስ፣ቫይታሚን A፣ ቫይታሚን B12, ዝተፈላለዪ 
ኣድለይቲ ኣሚኖ-ኣሲድ፣ ኦሜጋ-3፣ ኣሲድ ዘለዎ ስብሒን 
ፎሰፎረስን)። ምምጋብ ብውሑድ ሓደ ዓይነት እንስሳ ዝምንጮም 
ምግቢታት ሓደ ጊዜ ኣብ መዓልቲ እቲ ኣካል ተደላይ ልሙዕ ምግቢ 
ንኽረክብ ይሕግዝ። እቶም ቀንዲ ውፅኢት እንስሳ ዝኾኑ ምግብታትን 
ዘለዎም ንጥረ ነገር ትሕዝቶን
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7.2.7  ውፅኢታት ልምዓት ደርሁ:

ውፅኢት/ምህርቲ ደርሁ ንዝተመሓየሸ ናይ ደቂ ሰባት ኣመጋግባን 
ምግቢ ውሕስናን ኣስተዋፅኦ ይገብሩ። እዙይ ምንጪ ልዑል ፅሬት 
ዘለዎ ፕሮቲን ብመልክዕ እንቋቑሖን ስጋን ዝርከብ’ዪ። እንቋቑሖ’ውን 
ቫይታሚናት A, D, E, K ን B-ኮምፕሌከስን ኣለዎ። 

እንስሳ ዝምንጮም ምግቢ ብዝለዓለ ብርኪ ካብ ሂወት ዘለዎም 
ዝርከብን ንዝሔሸ ኣመጋግባ ኸዓ ኣሰተዋፅኦ ዝገብርን’ዪ። ንእሽቶን 
መጠን እንስሳ ዝምንጮም ምግቢ እንትንፅምበሩ /እንትድመሩ ምስ 
ተኽሊ-መሰረት ዝገበሩ ምግቢ ሽዑ ንሽዑ ናይ ምግቢ ዴንሲቲ/
እፍጋግ/ ክብደት ይውስዂ።ውፅኢት/ምህርቲ ደርሁ ሓደ ካብቶም 
እንስሳ ዝምንጮም እኩባት ምግቢ ኮይኑ እዙይ ዝትግበር ኸዓ በቶም 
ንእሽቶን ትሕዝቶ ዘለዎም ሓረስቶት’ዪ። እቲ ስራሕኸዓ መብዛሕትኡ 
እዋን ብደቂ ኣነስትዪ መፍረይቲ እዪ ዝካየድ። ነዙይ ተመራፂ 
ዝገብሮ ንዘብርክቶ ውሕስና ምግቢ’ዪ። መብዛሕትኡ እዋን ብኣግባቡ 
ዝመሓደር ብመሰረት እቲ ተደላይ ዝኾነ መለክዒ’ዪ። እዙይ ናብ 
ፅቡቕ ተናሓናሒ ዝኾነ ነጋዳይ ከዕቢ ይኽእል’ዪ። እዙይ ኸዓ ንስድራ 
ቤት ምግቢን ውሕስና ምግቢን ንምርግጋፅ ኣዕርዪ ይሕገዝ። 

ዓሌት ‘ኮኮክ’ ደራሁ ተመረፅቲ ዝገብረን ንዘበርክተኦ ዕፅፊ እንቋቑሖን 
ስጋን ዝምንጭውኦ ምግቢን እዪ። እዙይ እቲ ቖልዓ ንኽዓቢ፣ጥንኩር 
ዓፅሚ ንክህልዎን ጥዒንኡ ዝሓለወ ኣዕፅምቲን ንክህልዎ ይሕግዝ። 
ስጋ ደርሁ ብተወሳኺ ተመራፂ ዝገብሮ ብዘለዎ ጣዕምን ዘለዎ 
ብቐሊሉ ክሓቅቕ ዝኽእል ስጋን ሙኳኑ እዪ። 

ዓሌት ‘ኮኮክ’ እቲ ኣዝዪ ፅቡቕ ዝኾነ እንስሳ ፕሮቲን ዘምንጩ ምግቢ 
ኮይኑ ብቐሊሉ ብኣናእሽቱ ትሕዝቶ ዘለዎም ሓረስቶት (ክልቲኦም ደቂ 
ተባዕትዪን ደቂ ኣነስትዪን) ኽካየድ ዝኽእል’ዪ። ኣብ ዘድሊ እዋን 
በቲ ናይ ቤተሰብ ናይ ባዕሉ ምህረቲ ኣብ ዝደለዪ እዋን ክምገቦም 
ይኽእል’ዪ። ከምኡ’ውን ንኣናእሽቱ ትሕዝቶ ንዘለዎም ሓረስቶት 
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ዝሔሸ ምንጪ እቶት ኮይኑ የገልግል፣: ምእንታን ናይቲ ቤተሰብ 
ድሌት ኣመጋግባ ንምድጋፍ ክበሃል ፣ እቲ ዝርካቡ እቶት ኣብ ካሊእ 
ምግቢ ክጠፍእ ይኽእል’ዪ። እቲ ካብ ትርፊ ምህርቲ ዝርከብ

ካብ ምህርቲ ኮኮክ ዝርከብ ትርፊ እቶት ንካልኦት ካብ ምግቢ ወፃኢ 
ዘለዉ ወፃኢታት ክሽፍን ይኽእልዩ።

‘ኮኮክ’ ምፍራይ ሓደ ካብቶም ኣዝዪም ፅቡቓት ዝኾኑ ኣንፈታት 
ንደቂ ኣነስትዪ ናይ ምብቃዕ ኮይኑ፣እዙይ ክፍፀም ዝኽእል ኸዓ 
ዓርስን ዝቆፃፀረኦ እቶት መብዛሕትኡ እዋን እዚ ገንዘብ እዙይ 
ዝጠፍእ ብቐጥታ ብፍላይ ኣብ ምምሕያሽ ኣመጋግባ ብርኪ ዕብየት 
እቲ ቤተሰብ ኮይኑ ብሓፈሻ ኸዓ ኣብቲ ማሕበረሰብ ይኸውን።

7.2.8  ዕዳጋ ምትእስሳር ኮኮክ

ናይ ኮኮክ ዕዳጋ ምትእስሳር ዝጅምር እታወታት ብምምዳብ’ዪ። 
ንምምራትን ምምሕዳር እቲ ምሕደራ ምግቢ፣ ንመጓዓዝያን ንድሕረ 
ምእካብ ኣተሓሕዛ እንቋቑሖን ከምኡ’ውን ንምሻጥ/ንዕዳጋ ምውፃእ 
ኣብ ምፍራይ ደራሁ ዝተዋፈራ ደቂ ኣነሰትዪ ዝፈረዪ ኽልቲኦም 
ደርሆን እንቋቑሖን ንዕዳጋን ንመሻጣን ምውዓል ይግባእ። እዙይ ኣብቲ 
ኸባቢያዊ ዕዳጋ ተወሳኺ እቶት ንኽረኽባ የኽእለን። መብዛሕትኡ 
ደርሁ ምፍራይ ብደቂ ኣነስተዪ፣ብኣጓላትን ኣብ ሓደ ሓደ እዋን 
ኸዓ ብህፃውንቲ ኣወዳት እዪም ዝትግበሩ። ናይ ደርሁ ሕርሻ ምግቢ 
ዝዳሎ መብዛሕትኡ እዋን ብናይ ደቂ ኣነስትዪ ስራሕ ኮይኑ ብዙሕ 
ጊዜን ጉልበትን ከምኡ’ውን ተወሳኺ ፅዕንቶ ስራሕ ይፈጥረለን።

ዋላ’ኳ አቲ ባህላዊ ልምዲ ንደቂ ተባዕትዪ ኣብዞም ኣብ ላዕሊ 
ዝተጠቐሱ ስራሕቲ ክሰርሓን ክቆፃፀራን ኣየፍቅደለን፣ ክልቲኦም ደቂ 
ኣነስትዪን ደቂ ተባዕትዪን ነዚ ሓላፍነት እዙይ ኽካፈልዎ ኣለዎም። 
ናይቲ ገዛ ምግቢ ውሕስነትን ናይ ስርዓት ኣመጋግባን ኣብ ኩሉ እዋናት 
እቲ ዓመት ምእንታን ኸረጋግፁ። እዙይ ዝያዳ መዝነት ንክህልዋን ነፃ 
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ጊዜ ሃልይዋ ኣብ ካልኦት ሕርሻዊ ምንቅስቓሳት ንኽትነጥፍ ይሕግዛ። 
ብተወሳኺ ምእንታን ስሉጥን ብዝያዳን ውሕስነት መግቢ ምርግጋፅ 
ኽከኣል ፣ደቂ ተባዕትዪ’ውን ነቲ ናይ ሕርሻን ገዛን ስራሕቲ ብማዕረ 
ስራሕ ክፍፍል ክሰርሕዎ ይግባእ።

7.3  ንኸባቢ ኣየር ዘይፃባእ ሕርሻ

ዕላማ 
እዚ ክፍሊ እዙይ ምስ ወድኡ ፣ ተሳተፍቲ ነዞም ዝስዕቡ ነገራት 
ንምትግባር ይኽእሉ: 

�� ኣዎንታዊ ኣሉታዊን ተፅዕኖ ናይ ‘ኮኮክ’ ደርሁ ምሀርቲ ምስ 
ዂነታት ኣየር ወይ ኸባቢ ኣየር ይገልፁ፣

�� ነቶም ኣሉታዊ ተፅዕኖታት ‘ኮኮክ’ ደርሁ ምህርቲ ከመይ 
ኽቃለሉ ከምዝኽእሉ ይገልፁ፣

7.3.1  መሰረታዊ ሓሳብ ንኸባቢ ኣየር ዘይፃባእ ሕርሻ :

ትካል ዓለምለኸ ሕርሻን ምግቢን (FAO) ንኸባቢ ኣየር ዘይፃባእ 
ሕርሻ እንትገልፆ እቲ ሓደ ብቐፃልነት እቲ መሬት ምህርቲ ከስስንን 
(ክላመድን)፣ ናብ ከባቢ ኣየር ዝልቀቕ ጋዝ ምቕናስን ኣብኡ 
እንከሎውን ሽቶ ሃገራዊ ምግቢ ውሕስና ንኽትግበርን የኽእል።

7.3.2  ምሀርቲ ደርሁን ለውጢ ኣየርን

እንስሳ ምርባሕ ዝተበከለ ጋዝ ናብ ከባቢ ኣየር ክልቀቕ ይገብር። 
እንኮላይ ካርቦን ዳዪኦክሳይድ (CO2) ፣ናይትሮስ ኦክሳይድ (N2O)፣ 
ሜቴንን(CH4)። እንስሳ እንተንትንፍሳ ካርቦን ዳዪኦክሳይድ (CO2) 
የውፅኣ። ሚቴን ዝወፅእ ኣብ እዋን ከቢድ ምብልላዕ ኣብ ናይ እንስሳ 
ምሕቓቕ ምግቢ እዋን ኮይኑ ድሕሪኡ ናብ ኣየር ይወፅእ። ድዂዒ 
ዘምርቶ ኸዓ ከም ካርቦን ዳዪኦክሳይድ (CO2)፣ ናይትሮስ ኦክሳይድ 
(N2O) ን ሚቴን(CH4) ዝኣመሰሉ ካብ ስነ ረቂቕ ተሃዋስያንl 
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ምንቅስቓስ ኣብ እዋን ምኽዛንን ምስ ኣጠቓቕማ መሬት (ምሕደራ 
ድዂዒን ፣ ኣጠቓቕማ ድዂዒ ኣብ መሬትን)ዝተኣሳሰር’ዪ። 

እዙይ ብመልክዕ ዑደት ትንተና እንትረኤ፣እቲ ናብ ኣየር ዝልቀቕ 
ጋዝ ምስ እንስሳ ንምምጋብ ዝወሃብ ምህርቲ እኽሊን፣ ካብ ሕርሻ 
ደርሁን ካብ ቅሪት ኣካልን ዝርከብ ቐለብ እንስሳን ከምኡ’ውን ምስ 
ናይ ደርሁ ሕርሻ ዘሎ ኣተኣሳሲርካ ክረኤ ዝኸእል’ዪ። 

ኣብ ከባቢ ኣየር ዘሎ መጠን ጋዝ ኣብ ህዋ እንትውስኽ እዙይ ምስ 
ዓለምለኻዊ ለውጢ ኣየር ኣተኣሳሲርካ ከረኤ ዝኽእል’ዪ። እቲ ህዝቢ 
ብዛዕባ ዓለምለኸ ለውጢ ኣየር ብዝያዳ ንኽግደስ፣ ኣብኡ እንተሎ 
ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ምህርቲ እንኮላይ ናይ ምግቢ ሓበሬታ ንኽረክብ 
ኣኽኢልዎ’ዪ። ምኽንያቱ ምርባሕ ደርሑ ትሑት ዝኾነ ልቀት ኣየር 
ጋዝ(GHG)እዪ ዘለዎ። እዙይ ክኾን ዝኸኣለ ብምኽንያት እቲ ዝተሓተ 
ውሽጣዊ ሚቴን ምምንጫው፡፡ ካብ ሙዂምሳዕ ናይ እንስሳ ዘርኢ 
ዝርከብ ስለዝኾነ’ዪ። ብዙሓት ሰባት ናይ ደርሁ ሕርሻ ምህርቲ ምስ 
ካልኦት ብዙሓት መመንጨውቲ ፕሮቲን እንትነፃፀሩ ኸባቢያዊ ረብሓ 
ከምዘለዎ ይኣምኑ ምንጪ(Verge et al., 2009)። 

ናብ ኣየር ዝልቀቕ መጠን ጋዝ (GHG) ካብ ምኽዛን ዱዂዒ፣ 
ኽንክንን ኣጠቓቕማ መሬትን ብዝርከቡ ስነ ረቂቕ ተሃዋስያን 
ዝንቀስቓሱ እዪም። ዝልቀቕ ሜቴን (CH4) ኸጋጥም ዝኽእል እቲ 
ዱኹዒ ናብ ኣየር ኣብ ዝቃለዐሉ ኩነታት’ዪ።ዝልቀቕ ናይትሮስ 
ኦክሳይድ (N2O) ኸጋጥም ዝኽእል ግና ብምቅይያር ኣየርን፣ኣየር 
ኣብ ዘይብሉ ዂነታትን እዪ። ብዛዕባ ዝተበከለ ጋዝ ዘሎ ጥርጣሬ 
ንምቕናስ፣ ተወሳኺ፣ ልዑልን ፅሬት ዘለዎን ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተበከለ 
ጋዝ (GHG) ዝገልፅ ዳታ የድሊ። ብተወሳኺ ብዙሓት ዳታ ኣብ 
ፀቕጢ ዝተፈላለዪ ናይ ድኽዒ ምኽዛን፣ ኽንክንን ሜላ ኣጠቓቕማ 
መሬትን የድሊ። ምእንታን እቲ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ዝተበከለ ጋዝ 
(GHG) ብዝሔሸ ኣገባብ ብተዛማድነት ምስ ምሕደራ ድዂዒ ዘሎ 
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ምዕባይ ዓቕሚ ንምግፋሕ ኮኮክ ዝተመሓየሸ ዓሌት ደራሁት

ዕድላት ምቅላል ምእንታን ኽከኣል። ናይትሮስ ኦክሳይድ (N2O)
ድዂዒ ብዝምልከት ተወሳኺ ዝልቀቕ ዳታ ብፍሉይ ይድለ። 

ብተወሳኺ ንዝተመሓየሸ ናይ ዝተበከለ ጋዝ ልቀት ዳታ ብፈጠራ 
ስራሕቲ፣ ብመፅናዕቲን ብተግባራዊ ስራሕትን ብዋጋ’ውን ኣዋፃኣይ/ 
ሕሱር ብዝኾነ ኣገባብ ናይ ዝተበከለ ጋዝ (GHG) መቃለሊ መማረፅታት 
ምድላይ’ውን ተደላይ እዪ። ሐዚ ከም ዝተወሰነ ዝተመረፀ ሜላ 
ምሕደራ ድዂዒ ተግባራት (ከም ስነ ህይወታዊ-ምዕራይ ንቁፅፅር 
ጨና፣ንናይ ኣሕምልቲ ሜላ ኽንክን፣ ንቑፅፅር ፍሰት ድዂዒ፣ 
ንውሑስ ሽፋን ኽዘና ወይ ምእካብ ድዂዒ) ምናልባሽ እዙይ ነቲ 
ዝተበከለ ጋዝ ክውስኽ ይኽእሎ’ዪ።ምስ እዙይ ብምትሕሓዝ ምስ 
ሜላ ምሕደራ ድዂዒን ካልኦት ሙሩፃት ምሕደራ ተግባራትን (ከም 
ኣብ ልዕሊ መሬት ዝግበር ድዂዒ ምጥቃም) እዙይ ነቲ ዝተበከለ 
ጋዝ (GHG) ኽቕንሶ ይኽእል’ዪ። ኣብዚ ሐዚ እዋን እቲ ሓፈሻዊ 
ዓቕሚ ናይዞም ሜላታት ንዝልቀቕ ዘሎ ዝተበከለ ጋዝ (GHG) ዘለዎ 
ፅልዋ ብኣግባቡ ዝተገለፀ ኣይኮነን። 

7.3.3. ፅዕንቶ ለውጢ ኣየር ኣብ ምህርቲ እንቋቑሖን ስጋ ደርሁን 

ባህርያት መቆፃፀሪ ሙቐት ኣብ ሕርሻ ደርሁ ምስ ጡብ መጥቦብቲ 
እንስሳ እንትነፃፀር ብዝተወሰነ ብርኪ’ውን እንተኾነ ይፈላለ’ዪ። 
ብምኽንያት ምስ ምትሕሓዝ ልዑል ብርኪ ዘለዎ ስርዓ ምሕቓቕ 
ምግቢ ከምኡ’ውን ትሑት ሙቐት መውፅኢ መንገዲ ደርሁ ኣብ 
ዝለዓለ ሙቀት ክነብራ ዘፀግመለን ኮይኑ መበገሲኡ ክንቲተን 
ሕፅረት መርሀፂ እጢን ክኾን ይኽእል’ዪ። እቲ ሙቐት ልዕሊ 
300 ሴንቲግሬድ እንተኾይኑ ኣወሳስዳ ምግብን ጉልበትን ይንኪ፣ 
እዙይ ነተን ኣዕዋፍ ክትከኦ ስጋብ ዘይኽእላሉ ብርኪ ክበፅሓ 
ይኽእላ’ዪን። ምህርቲ ቀልጢፉ ይንኪ። ከምኡ’ውን ፍጥነት ሞት 
ይውስኽ። ብዙሓት መፅናዕቲታት ክምዝፅብፅብዎ ልዑል ኸባቢያዊ 
ሙቐት ኣብ ልዕሊ ናይ ደርሁ ሕርሻ ነቲ ምግቢ ናይ ምሕቓቕ 
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ተኽእሎኤን ንክንኪ ይገብሮ’ዪ ይብሉ። እዙይ ምናልባሽ ብምኽንያት 
ትሑት ምንቅስቓስ ‘ትራይፕሲን’’trypsin’፣ ’ካይሞትራይሲን 
’’hymotrypsin’ ን ‘ኣሚላሰ’’ amylase’ ክኾን ይኽእል’ዪ። 
ካብዙይ ስዒቡ እቲ ዝተሓተን ብበዝሒ እዂል ዘይኮነ ቐረብ ልሙዕ 
ምግቢ ንምህርቲ እንቋቑሖ፣ ንኽብደት እንቋቑሖ፣ ንፅሬት ቅራፍ 
እንቋቑሖን ከምኡ’ውን ንዕብየት ብርኪ ጫቑት ንኽትሕት ይገብሮ። 

7.3.4 ልቀት ዝተበከለ ጋዝካብ ምርባሕ ደራሁ

ካብ ምርባሕ ደርሁ ናይ ዝተበከለ ጋዝ ዝፍጠር ካብ ኸባቢ ሕርሻ 
ደርሁ፣ ካብ ድዂዒ፣ ካብ ኣጠቓቕማ መሬት ወይ ኸዓ ካብ 
ክልቲኡ ካብ ናይ ደርሁ ሕርሻ ብዝግበር ስራሕቲ ዝርከብ ስጋን 
እንቋቑሖን’ዪ። ለውጢ ኣየር፣ዝተበከለ ጋዝ ልቀት (GHG) ሜላታትን 
ኣመለኪቱ ኣብ ሞንጎ መንግስታውያን ሃገራት (IPPC) ኣብ ዝተገበረ 
ምይይጥ፣ ዝልቀቕ ጋዝ ካብ ክልቲኦም ስጋን ዕንቋቑሖን ከምኡ’ውን 
ሜላ ኣመራርታን ዘካትት ብዛዕባ ሙኳኑ ይሐብሩ። እዚ ክፋል’ዙይ 
ዘካትቶ ነገር ምስ ስጋ ዓሌት ደርሁ፤ ዳክዪ፣ ቱርኪ ዓሌት ደርሆ ስዲ 
ተሰዲደን ጻሕቲረን ዝበልዓ ደራሁ እዚኦም ኩሎም ሜላ ኣመራርታ 
ምህርቲ ዘካትት’ዪ። ቖፀራ ኣብ ሞንጎ መንግስታውያን ሃገራት 
(IPPC) ኣብ ዝግበር ምይይጥ ደረቕን ርሑስን ምሕደራ ድዂዒ፣ 
ሜላ ኣብ ዕፅው ገዛ ተደራራበን እንቋቑሖ ዘምርታ ደርሁን ኣብ ግምት 
ዘእተወ’ዪ(Dong et al., 2006)።

ሎሚ ካብ ምርባሕ ደርሁ ናብ ዝተበከለ ጋዝ ልቀት ዳታ ዝርከብ ካብ 
ካብ ስጋ ዓሌትን መውደቖን እዩ። ዋላ’ውን ገለ ገለ ዳታታት’ውን 
ካብ ናይ ቱርኪ ዓሌት ደራሁ፣ ካብ ዳክዪን ካብ ዝይ ሜላ ኣመራርታ 
ይርከብ። ብዙሓት መፅናዕትታት፣ ዝልቀቕ ጋዝ ካብ ማእኸላይ 
ክብደት ዘለወን ኣዕዋፍ’ውን ከምዝርከብ ይሕብሩ። ይዂን’በር ናይ 
ስጋ ደርሁ ሕርሻ ኣብ ሙሉእ ዑደት ዕብየተን ክብደት እናወሰኻ እየን 
ዝመፃ። ዝልቀቕ ኣየር ምጥቃም ብዝያዳ ትኽክለኛ’ዪ። ምኽንያቱ 
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ምጥቃም ዝልቀቕ ጋዝ ንምግማት ብመሰረት ማእኸላይ ክብደት 
ዘለወን መፍረይት ኣዕዋፍ እንትረኤ ብዝያዳ ሓቃዊ ይኸውን። 

አቲ ዝልቀቕ ጋዝ መብዛሕትኡ ካብ ካርቦን ዳዪኦክሳይድ( CO2)፣ 
ናይትሮስ ዳዪኦክሳይድ (N2O) ን ሚቴን (CH4) ዝርከብ ኮይኑ፣ 
እዚኦም’ውን ናብ ኸባቢ ገዛውቲ እንስሳ ኽልቀቑ ይኽእሉ’ዪም።ስርዓተ 
ምትንፋስ ንእሽቶን ዑፍን ምህርቲ ድዂዒን ናይካርቦን ዳዪኦክሳይድ( 
CO2)ዝልቀቕ ጋዝ የምርቱ። እዚ ናይ ሐዚ ‘IPCC’ መምርሒ ካብ 
ምርባሕ ደርሁ ናብ ዝተበከለ ጋዝ ቖፀራ ካብ ካርቦን ዳዪኦክሳይድ( 
CO2)ዝወፅእ ካብ እንስሳ ወይ ካብ ሕርሻ ደርሁ ንዝርከብ ምንጪ 
ዝልቀቕ ስለዘኾነ ኣብ ቖፀራ ዝለቀቕ ጋዝ ኽካተት ኣለዎ ንዝብል 
ሓሳብ ቅቡል ኣይገብርዎን። ምኽንያቱ ብመሰረት ዝተመፃረየ ዓመታዊ 
ዝልቀቕ ጋዝ እዙይ ከም ዜሮ ተገይሩ’ዪ ዝውሰድ።

ካሊእ እቲ ካብ እንስሳ ወይ ካብ ደርሁ ሕርሻ ብምስትንፋስ 
ከምኡ’ውን መኽዘን ዱዂዒን ኣተሓሕዛን መሰረት ገይሩ ዝልቀቕ 
ጋዝ ተኽልታትን ኣእኻልን ንምግቦም መዳለዊ ስለዝጥቀሙሉ ከም 
ልቀት ኣይውሰድን። እዙይ ኸዓ ኣብቲ ዓመታዊ ናይ ምህርቲ ዑደት 
ከም ናይ እንስሳ ምግቢ ተገይሩ ክውሰድ ይኽእል’ዪ። ስለዝኾነ ኣብ 
ምውሳኽ ናይ ዝተበከለ ጋዝ ክምችት ኣብ ህዋ ብዝተናወሔ እዋን 
ምንም ዓይነት ኣስተዋፅኦ የብሉን። በዙይ መሰረት ናይ ዝተበከለ 
ጋዝ ልቀት ብመሰረት ቆፀራ ናይ’IPCC’ ሜላ ንካርቦን ዳዪኦክሳይድ 
(CO2) ልቀት ካብ እንስሳ ወይ ካብ ደራሁ ሕርሻ ምስትንፋስ 
ኣየካትትን። ሜቴን ‘Methane’ብቐጥታ ካብ ደራሁ ሕርሻ ብውሽጣዊ 
ጥጅእ አቢሉ ክምረት ይኽእል’ዪ። ሜቴን ‘Methane’ብቐጥታ ካብ 
ደራሁ ሕርሻ ብውሽጣዊ ጥጅእ ዝርከብ መብዛሕትኡ እዋን ከመወዋጋ 
ዘይብሉ ተገይሩ እዩ ዝቑፀር ስለዝኾነ ኣብቲ ናይ ዝተበከለ ጋዝ ልቀት 
ቆፀራ ኣይካተትን። 

ስለዝኾነ ብፍላይ ካርቦን ዳዪኦክሳይድ (CO2) ካብ ምስትንፋስን 
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መሕደራ ድዂዒን ከምኡ’ውን ውሽጣዊ ጥጅእ ሜቴን (CH4) ን 
ናይትሮስ ኦክሳይድ (N2O) ኣብቲ ልቀት ዝተበከለ ጋዝ (GHG) ቆፀራ 
ንደራሁ ሕርሻ ኣብ ዝብል ኣይተኻተቱን። ምኽዛንን ከምኡ’ውን 
ኣተሓሕዛ ናይ ደራሁ ሕርሻ ሜላ ምሀርቲ፣ እንኮላይ ምቅፅፃል ቅሪት 
ኣካል ነዳዲ ንናይ ክራማት ሙቐት ኣብ ዝተዓሸገ ስጋን ምህርቲ 
እንቋቑሖን ሜቴን (CH4)፣ እዙይ ኸዓ ዝውክል ምንጪ ካርቦን 
ዳዪኦክሳይድ (CO2) ልቀት ዝካተትዎ ኸዓ ምስ ምህርቲ ደራሁ 
ሕርሻ ይኸውን። ብተመሳሳሊ ኣብ ሙሉእ ናይ ህይወት ዑደትትንተና 
ናይ ዝተበከለ ጋዝ (GHG) ልቀት ካብ ሜላ ኣእኻል ኮይኑ እንጥቀመሉ 
ኸዓ ከም ንምምራት ናይ ደራሁ ሕርሻ መግቢ ተገይሩ ክውሰድ 
ይኽእል’ዪ።

7.3.5  ካብ ናይ ሕርሻ ደራሁ ዝወፅእ ጋዝ ምንካይ

ካብ ደራሁ ምርባሕ ዝወፅእ ዝተበከለ ኣየር ምቁፅፃር ዝከኣል ኣብዞም 
ዝስዕቡ ነገራት መሰረት ጌርካ እንተተሰሪሑ እዩ፡፡ ንሳቶም ድማ 
ከምዝስዕብ ከፋፊልካ ምርኣይ ይከኣል’ዪ ብተዛማድነት ምስ ናይ 
ደራሁ ሕርሻ መግቢ እኽሊ ምህርቲ፣ ምስ ሙቐት ገዛ ደራሁ፣ 
ከምኡ’ውን ምስ ምሕደራ ድዂዒ። ምኽንያቱ እቲ ዝለዓለ ክፍፍል 
ናብ ኸባቢ ኣየር ዝተበከለ ጋዝ (GHG) ብምትሕሓዝ ምስ ናይ ሕርሻ 
ደርሁ ዝመፅእ ካብ ምህርቲ እኽሊ ንደርሁ ሕርሻ ምግቢ’ዪ። እቲ 
ኣዝዪ ዝዓበየ ዕድል ንዝልቀቕ ኣየር ምንካይ ኣብዚ ክፍሊ እዙይ እዪ 
ዝካተት። ናብ ኸባቢ ኣየር ዝልቀቕ ዝተበከለ ጋዝ (GHG) ብመልክዕ 
ካርቦን ዳዪኦክሳይድ (CO2)፣ ናይትሮስ ዳዪኦክሳይ (N2O) ን 
ሚቴን (CH4)፣ ዝምረቱ ካብቶም መምረቲ ናይትሮግጅን ናብ ኸባቢ 
ኣየር ዝተበከለ ጋዝ(GHG) ብመልክዕ ካርቦን ዳዪኦክሳይድ (CO2)፣ 
ናይትሮስ ዳዪኦክሳይ (N2O) ድዂዒ፣ ካብቶም ኣብ መሬት 
ናይትሮጂን ዝቕይሩ ኣብ እዋን እኽሊ ምግቢ ዑደት ምህርቲን። 
ዋሕዲ ወሰኽ ናይትሮጂን ናብቲ መሬት ብዝተፈላለዪ ኣገባባት ሓደ 
ኽግበር ዝግበኦ ናይ ምቅላል ስትራተጂ’ዪ።
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እዙይ ኽረጋገፅ ዝኽእል ሜላ ኣዘራርኣ እኽሊን ምሕደራን 
ብምምራፅ’ዪ። እዙይ ወሰኽ ብቕዓት ናይትሮጂን ኣብ ምምጋብ ናይ 
ደርሁ ሕርሻ የርኢ። ንምውሳኽ ብቕዓት ናይትሮጂን ኽሕወስ ዘለዎ 
መማረፂ፣ናይ ምግቢ እኽሊ ንእሽቶን ናይትሮጂን ዘለዎ ኣብ ሓደ 
ዪኒት ምህርቲ ብምውሳኽ እዙይ ምስ ባህላዊ ናይ ደርሁ ሕርሻ ሜላ 
ኣመጋግባ እኽሊ ወይ ማሕረስ ወይ ምሕደራ እኽሊ ማለት’ውን ናይ 
እኽሊ ተደላይነት ናይትሮጂን ዝቕንሱ ምንፅፃር ከድሊ’ዪ። 

ፍሉይ ከይዲ ንግዳዊ ምህርቲ ናይ ሕርሻ ደርሁ ዘድልዪ ነገር እንተሎ 
ኣብ ቡዙሓት መምረቲ ቦታታት/ከባቢታት ሓጋዚ ሙቐት የድሊ። 
ናይ ፈሓም ነዳዲ ንሙሟቕ ናይ ደራሁ ሕርሻ ገዛ ዝጠቅም ኮይኑ፣ 
ናይ ዝተበከለ ጋዝ ልቀት ንኽወፅእ ኸዓ ይገበሮ። ኣጠቓቕማ ነዳዲ 
ፈሓም ዝውክሎ ንኻልኣይን ኣዝዪ ዝዓበየን ምንጪ ናይ ዝተበከለ 
ጋዝ ልቀት ንደራሁ ሕርሻ ምህርቲ ኩነታት ኣየር ሟቕ ኣብዘድልየሉ 
አዋን። ነዳዲ ፈሓም ኸጎድል ዝኽእል፣ ስጉምቲ ናይ ሓለዋ ስጉምቲ 
ኣብዝውሰደሉ እዋን’ዪ። እዙይ ኸዓ ነቲ ዝድለ ሙቐት ገዛ ከንኪ 
ይገብሮ። ነዳዲ ቅሪት ኣካል ከም መማረፂ ብምውሳድ ተሓዳሲ 
ሓይሊ ምፍጣር ይከኣል’ዪ። 

ሜላ ሓለዋ ዝውስኾ ነገር እንተሎ፣ ሜላ ልዑል ብቕዓት ብርሃን 
፣ዝተመሓየሸ ምሕደራ ፅሩይ ኣየር፣ ምምራፅን ምዕቃብን ልዑል 
ብቕዓት ዘለዎ መርገብገቢ፣ ከምኡ’ውን ዝተመሓየሸ ሙቐት ዝከላኸል 
ህንፃ። ነዳዲ ፈሓም ብተሓዳሲ ነዳዲ እንትትካእ ከም ንፋስ፣ ሶላር፣ 
ባዪማስ፣ጉልበት ዝውስዂ ኣእኻል፣ ካብ ናይ ስጋ ዓሌት ደራሁን 
ዝርከብ ድዂዒን፣ካብ ካልኦት ዓሌታ እንስሳት ድዂዒን ብምሕዋስ 
ባዮጋዝ ምምንጫው ይከኣል እዩ፡፡ ሚቴን (CH4) ዝበሃል ጋዝ ድማ 
ክቕንስ ይኽእልዩ፡፡

ድዂዒ ንናብ ኣየር ዝተበከለ ጋዝ ምቕናስ ዝውክሎ ነገር እንተሎ፣ 
ምስ ካልኦት ከምዙይ ዝኣመሰሉ ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ኸባቢታት 
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እንትነፃፀር እንከሎ ክህልዎ ዝኽእል ዝነኣሰ ዕድል ንምንካይ ዝልቀቕ 
ጋዝ’ዪ። ናይ ምቕናስ መማረፂ ዘካትቶ መረፃ ምሕደራ ድዂዒ 
ንኣፈጣጥራ ናይትሮስ ኦክሳይድ (N2O) ምስ እንትንኪ ከም መማረፂ 
ምውሳድ ይከኣል’ዪ። ናይትሮስ ኦክሳይድ (N2O) ምምራት፣ ኣብ 
ከይዲ ምሕደራ ድዂዒ ኣየር ዘይብሉ ዂነታት ይደሊ። ስለዝኾነ 
ኣብ እዋን ምኽዛን ድዂዒ፣ነቲ ድዂዒ ብደረቑ ክተሓዝ ብምግባርን 
እዋን ምኽዛን ብምሕፃርን፣ነቲ ዂነታት ኣየር ብኣግባቡ ብምትሓዝ 
ዝልቀቕ ናይትሮስ ኦክሳይድ (N2O) ምንካይ ይከኣል’ዪ።
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