
         ከ ኮፐን ሃገን እስከ ዶሃ፤ የአየር ንብረት ጉበኤ፤ ስኬንና ተግዳሮት

 አብዱልአዚዝ ዩሱፍ

 ላለፉት 18            ዓመታት እንደተለመደው በዘንድሮ ተረኛዋ አገር ኳታር ርዕሰ ከተማ ዶሃ በሺህዎች የሚቆጠሩ ተደራዳረዎች፣ 

            የአከባቢ ተቆርቋሪዎች፣ ጋዜጠኞች፣ ሳይንቲስቶችና ፖለቲከኞች በወቅቱ አንገበጋቢ ጉዳይ፤ ነገር ግን እስካሁን ድረስ መፍትሄ 

       ባልተኘለት የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ተሳባስበዋል፡፡

             እስከ አሁን በተካሄዱ የአየር ንብረት ጉባኤዎች፣ በየአመቱ በከፍተኛ ደረጃ እያሻቀበ ላለው የካርቦንዳይ ኦክሳይድ ልቀት 

            ሁሉን ሀገራት ያቀፈና ተገዢ የሚያደርግ ስምምነት ላይ መድረስ አልተቻለም፡፡ ምድር ከተፈጠረችበት ግዜ ወዲህ 

           ከተለቀቀው አጠቃላይ ሰው ሰራሽ ካርቦንዳይ ኦክሳይድ መጠን ሲሶ ያህሉ የተለቀቀው በለፉት 10   ዓመታት መሆኑ ጉዳዩን 

  ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል፡፡

  በያዝነው ዓመት 5           ሚልዮን ሰዎች በአየር ንብረት በደረሱ ጉዳቶች ለህልፈት ህይወት መጋለጠቸውን Climate 

vulnerability monitor            የተሰኘው የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳቶት ላይ አትኩሮ ጥናት የሚያካሄደው ተቋም ገልጿል፡፡ 

             አብዛኛው የሞት መጠን የተመዘገበው በድሃ አገራት መሆኑንና በያዝነው የፈረንጆች አመት አለማችን የአጠቃላይ ምርቷን 1 

          በመቶ በአየር ንብረት ለውጥ በደረሱ ጥፋቶች ማጣቷን ይሄው ድርጅት በሪፖርቱ አስነብቧል፡፡

            ለበርካታ ዓመታት የአየር ንብረት ለውጥን አስመልክቶ በባለድርሻ አካላት በተደረጉ ውይይቶችና ድርድሮች ስምምነት ላይ 

             ያልተደረሰበት ዋነኛው ጉዳይ፤ ችግሩ የሚፈታበት አቅጣጫ ነው፡፡ በአየር ንብረት ለውጥ እስካሁን የደረሱና ወደ ፊት 

              ሊደርሱ የሚችሉ ጉዳቶችን ለማስቀረት ወደ ህዋው የሚለቀቁ፤ ሙቀት አማቂ ጋዞች መጠን ወደ ሚፈለገው መጠን መቀነስ 

(mitigation)            አንዱና ዋነኛው አቅጣጫ ነው፡፡ ከዚህ ጋር በተያየዘ የበለጸጉ ሀገራት ላለፉት 50   ዓመታት የእንዱስትሪ 

            አብዮታቸውን ለማፈጠን ወደ ህዋው በለቀቁት፤ ሙቀትን የሚያምቁ ጋዞች ተጎጂ የሆኑትን ድሃ ሀገረት ችግሩን 

  የሚቋቋሙበት መንገድ (Adaptation)     መንገድ ማመቻቸት ሌላኛው አቅጣጫ ነው፡፡

              በነፍስ ወከፍ የካርቦንዳይ ኦክሳይድ ጋዝ በማመንጨት የአለማችን ቁጥር አንድ በሆነችው ኳታር ርዕሰ ከተማ ዶሃ፤ ለሁለት  

             ሳምንታት የሚካሄደው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ ተሳታፊዎቹ የሞቀ ክርክር የሚያካሄዱባቸው ዋነኛ ጉዳዮች፤ ለሰው 
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           ሰራሽ አየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የሆነውን ካርቦን ዳይ ኦክሳይድ ጋዝ መቀንስ (mitigation)   እና የተከሰቱ ችግሮችን 

    መቋቋም የሚቻልበት ሁኔታዎችን ማመቻቸት (Adaptation)    መሆናቸውን የ (Green peace international 

climate politics unit)     ዳይሬክተር ማርቲን ካይሰር ይናገራሉ፡፡

            ጉባኤው በዋናኝነት የሚያተኩረው በቴክኒካዊ ጉዳዮች ላይ ሳይሆን ችግሩ በሚፈታበት አቅጣጫ ላይ መሆኑ ነው 

             የተገለጸው፡፡ በያዝነው የፈረንጆች አመት የሚጠናቀቀው የ ኪዮቶ ስምምነት የሚተካ፤ ሀገራት የሚለቁትን የ ሙቀት አማቂ 

              ጋዝ መጠን የሚወስን አዲስ ስምምነት እንደሚጠበቅ የአለም አቀፉ አየር ንብረት ፖለቲካ ተቋም ዳይሬክተር ማርቲን ካይሰር 

ይገልጻሉ፡፡

          የዛሬ ሶስት ዓመት በኮፐንሃገኑ የአየር ንብረት ጉባኤ የአወሮፓ ህብረት ጨምሮ 10     ሀገራት አስቸኳይ የአየር ንብረት ለውጥ 

     ፈንድ፤ በሚል ለመጭው ሶስት ዓመታት 30        ቢልዮን የአሜሪካ ዶላር ለመስጠት ተስማምተው ነበር፡፡ በያዝነው ፈረንጆች 

            አመት ጊዜው የሚየበቃውን የአስቸኳይ የአየር ንብረት ፈንድን፤ ቃል የገቡት ወገኖች በአግባቡ አለመፈጸማቸውን ነው 

(I.I.E.D)             በሚል ምህጻረ ቃል የሚታወቀው የአለም አቀፉ የአከባቢና ልማት ጥናት ተቋም ሪፖርት ያመለከተው፡፡

             በበለጸጉ ሀገራት የሚሰጠው ገንዘብ ግልጽንነት የጎደለውና በችግሩ ለተጠቁ ሀገራት በቀጥታ የሚሰጥ ሳይሆን በሶስተኛ ወገን 

             አማካኝነት ስራ ላይ የሚውል መሆኑ፤ አፈጻጸሙን ግለጸኝነት የጎደለው አድርጓታል፡፡ አሜሪካ በዩ ኤስ ኤይድ (USAID) 

      በኩል የሚታደርገውን ግልጸኝነት የጎደለው ድጋፍ ለአብነት ተጠቅሷል፡፡

              አስቸኳይ ፈንዱ፤ ሀገራት ቀደም ብለው ለተለያዩ የልማት ስራዎች ቃል የገቡትን ዕርዳታ እንደማያካትት ስምምነት ላይ 

               የተደረሰ ቢሆነም፤ ሀገራቱ ስምምነቱን በመጣስ፤ ቀደም ስል ለልማት ቃል የገቡትን ገንዘብ፤ ወደ ፈጣን የአየር ንብረት ፈንድ 

            በማዞር ሀላፊነት የጎደለው ስራ መስራታቸውን የአለም አቀፉ የአከባቢና ልማት ጥናት ተቋም ያመለከተው፡፡

        አሜሪካ በኮፐን ሃገኑ ጉባኤ ለአስቸኳይ የአየር ንብረት ፈንድ 5  ነጥብ 1       ቢልዮን ዶላር ቃል የገባች ቢሆንም፤ ገንዘቡ ለአየር 

        ንብረት ለውጥ ካላት አስተዋጽኦ አንጻር ሲሰላ፤ ከሚጠበቅባት 43      በመቶ ብቻ መሆኑን የ (I.I.E.D   Donor 

Transparency)  ሪፖርት ያመለክታል፡፡

  በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2012            ህዳር ወር የሚያበቃው ፈጣን የአየር ንብረት ፈንድ፤ በሌላ ዙር ወደፊት እንዲቀጥል ሀገራት፤ 

             በተለይም ድሃ ሀገራት፤ በዶሃ ጉባኤ ላይ ጫና እንደሚያደርጉ ይጠበቃል፡፡ የበለጸጉ ሀገራት በፈረንጆቹ አቆጣጠር 2020 

            ጀምሮ፤ የአየር ንብረት ጉዳቶችን ለመቋቋም ለሚካሄዱ ፕሮጀክቶች፤ በረጅም ግዜ ለመስጠት ቃል የገቡትን 100 ቢልዮን 

          የአሜሪካ ዶላር፤ ከወዲሁ ፖለቲካዊ ዝግጅት እንዲካሄድ ድሃ ሀገራት ያስገነዝባሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡
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              የአየር ንብረት ለውጥ የመሪነቱ ድርሻ የያዘችው የአውሮፓ ህብረት፤ ያጋጠማት የኢኮኖሚ ቀውስ ከዶሃ የአየር ንብረት ጉባኤ 

   የሚጠበቀውን ተስፋ እንዳያጨልመው ተሰግቷል፡፡

              በአየር ንብረት ለውጥ ከማንኛውም አህጉር በበለጠ ተጋለጭና ተጠቂ የሆነችው አፍረካ፤ ከዶሃ የአየር ንብረት ጉባኤ ብዙ 

       ትጠብቃለች፡፡ ሙቀት አማቂ ጋዞች ለመገደብ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 1997     በጃፓን የተፈረመውንና በያዘነው አመት 

          የሚያበቀውን የኪዮቶ ስምምነት፤ ሁሉን ሀገራት ባቀፈ መልኩ እንድቀጥል የአፍሪካ ፍላጎት ነው፡፡

   ለቀድሞ የ ኢትዮጵያ ጠ/           ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ምስጋና ይገባና፤ አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ ያላት ተደማጭነት 

    ጨምሯል፡፡ በተለይም ከፈረንጆቹ አቆጣጠር 2009        በአፍሪካ አየር ንብረት ለውጥ ተደራዳሪ ቡድን ሊቀመንበር ከሆኑበት 

            ወቅት ጀምሮ፤ አፍሪካ እንደ በፊቱ በተበታተነ ድምጽ ሳይሆን፤ አፍሪካዊያን በአንድነት ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ከፍተኛ 

  ሚና ተጫውተዋል፡፡

             በኮፐን ሃገን እልህ አስደጨደራሽና እስከ መጨረሻ ሠኣት ድረስ በዘለቀው ድርድር፤ አፍሪካ በመለስ አማካኝነት ያቀረበችው 

             ሀሳብ ተቀባኝነት አግኝቶ፤ የአስቸኳይና የረጅም ግዜ የአየር ንብረት ፈንድ ሀሳብ፤ በአብዛኛዎቹ ሀገራት ተቀባይነት አግኝቶ 

     ከሞላ ጎደል ወደ ተግባር መቀየር ጀምሯል፡፡

       የመለስን ጥረት የተገነዘበው የመንግስታቱ ድርጅት የአከባቢ ፕሮግራም (UNEP)     በአከባቢ ጥበቃ በተለይ በአየር ንብረት 

           ለውጥና አረንጋዴ ኢኮኖሚ ዙሪያ መሰረት መጣላቸውንና ለዚሁ ተግባር አፍሪካዊያንን በአንድ ድምጽ ማሰለፍ 

    በመቻላቸው፤ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ተህሳስ 21 2012     በድህረ ገጹ አማካኝነት ዕውቅና ሰጥቷቸዋል፡፡

              መለስ በዶሃ በሚደረገው የ አየር ንብረት ጉባኤ ባይኖሩም፤ በሳቸው መሪነት በተገነባው የድርድር አቅም፤ አፍሪካ በዶሃው 

             ጉባኤ ጥቅሟን ታስከብራለች ተብሎ ይጠበቃል፡፡ አፍሪካ ከአለም አቀፍ የካርቦንዳይ ኦክሳይድ ልቀት ቁጥጥር ስምምነት ጎን 

           ለጎን፤ በመለስ አቅራቢነት በአለም አቀፉ መህበረሰብ የጸደቀውንና በያዝነው የፈረንጆች አመት የሚጠናቀቀውን የአስቸኳይ 

             የአየር ንብረት ፈንድ፤ ቀጣይነት እንድኖረው ጥረት እንደሚታደርግ፤ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የአየር ንብረት አማካሪ ዶ/ር 

  ቪክቶር ፎዲኬ ገልጻዋል፡፡

               በኮፐን ሃገኑ የአየር ንብረት ጉባኤ ላይ በበለጸጉት ሀገራት ቃል የተገባው የአስቸኳይ የአየር ንብረት ፈንድ አፈጻጸም ሪፖርት 

    እንዲቀርብ የአፍሪካ ህብረት ፍላጎት ነው፡፡

        የፈጣን የአየር ንብረት ፈንድ በሚጠናቀቅበት በያዝነው የፈረንጆች ዓመት 2012  ነሃሴ 21    እና በ 2020 በሚጀምረው 

              የረጅም ግዜ የአየር ንብረት ፈንድ መሀከል ስምንት አመት ያለ በመሆኑ፤ ይሄንኑ ክፍተት መሙላት የሚያስችል፤ አፍሪካ 
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           የሚያጋጥሟትን ጉዳቶች መቋቋም እንድያስችላትና ለአረንጋዴ ልማት ማሰፋፋያ የሚውል፤ አስቸካይ ፈንድ እንድኖር አፍሪካ 

   በዶሃው ድርድር እንደሚያቀርብ ዶ/    ር ቪክቶር ፎንድኬ ገልጸዋል፡፡

            ኢትዮጵያ በዶሃው የአየር ንብረት ጉበኤ ሙሉ ለሙሉ ከአፍሪካ ጋር ተመሳሳይ አቋም እንደሚታራምድ ጠ/ሚነስትር 

    ሀይለማሪያም ደሳለኝ ገልጿል፡፡ ከፈረንጆቹ 1970        ጀምሮ በኢትዮጵያ ዋነኛ ምርት የሚመረትባቸው ክረምትና በልግ 

   ዝናባማ ወቅቶች ከ 15  እስከ 20          በመቶ የሚሆን የዝናብ መጠን መቀነሱን የአሜሪካ አለም አቀፍ ልማት (USAID)  በ 

  ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ 2012          ያወጣው ሪፖርት ያመለክታል፡፡ ከተጠቀሰው ግዜ አንስቶ የኢትዮጵያ አማካይ የሙቀት 

  መጠን ቢያንድ በ 1 0
C     መጨመሩን ተመሳሳይ ጥናት አመልክቷል፡፡

            በተለይም የአገሪቱ የኢኮኖሚ ዋናው ምንጭ የሆነው ቡና በብዛት የሚመረተባቸው፤ የኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ፤ 

        የሙቀት መጠኑ ከሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ከፍ በማለት ቢያንስ 1   ነጥብ 2  0
C      እንደጨመረ የዩ ኤስ ኤይድ ጥናት 

         ያሳያል፡፡ የሙቀት መጠኑ በዚሁ ከቀጠለ ለቡና ምርት ምቹ የሆነው 22  0
C     የሙቀት መጠን በመጨመር የቡናን 

      ምርታማነትን በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዳ እንደሚችል ጥናቱ አመላክቷል፡፡

            በተለይም ኢትዮጵያ የሚትታወቅበት የአረቢካ ቡና ዝርያ፤ ከሎሎች የቡና ዝርያዎችም በበለጠ ለሙቀት መጨመር ተጋላጭ 

             እንደሆነ የእንግሊዝ እና የኢትዮጵያ ሳይንትስቶች በያዝነው የፈረንጆች አመት ህዳር ወር ላይ ይፋ ያደረጉት ጥናት 

       ያመለክታል፡፡ የሙቀት መጠኑ በዚሁ ከቀጠለ እስከ ፈረንጆቹ 2080     ድረስ የአረቢካ ቡና ከ 90   በመቶ እስከ 100 በመቶ 

             ድረስ ሊጠፋ እንደሚችል፤ የእንግሊዝ ቦተኒክ ጋርደን እና የኢትዮጵያ የአከባቢና የጫካ ቡና ፎረም ሳይንትስቶች በጋራ 

   ባካሄዱት ተመሳሳይ ጥናት ተመልክቷል፡፡

             ከላይ ለአብነት የተጠቀሱት እውነታዎች የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ የጋረጠውን ዘርፋ ብዙ ችግሮች አመላካች ሊኖኑ 

  ይችላሉ፡፡ የአገሪቱን 80    በመቶ ዜጎች የሚያስተዳድረው፤ 50     በመቶ የአጠቃላይ ሀገራዊ ምርትና 60   በመቶ ሀገሪቱ ወደ 

             ውጭ የምትልካቸውን ምርቶች፤ ለአየር ንብረት ተጋላጭ በሆነው፤ ግብርና ላይ የተመሰረቱ መሆናቸው፤ የዶሃ የአየር ንብረት 

      ጉባኤ ውጤት፤ ለኢትዮጵያ የተለየ ትርጉም እንድኖረው ያደርገዋል፡፡

             ይሄን ችግር በሀገር ደረጃ መጋፈጥና መደራደር የማይቻል ጉዳይ መሆኑነ የተገነዘቡት ባለ ራዕይው የኢትዮጵያ የቀድሞ 

ጠ/            ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፤ አፍሪካዊያንን በማስተባባር የጋራ ችግር፤ በተለይም የሀገራቸው አንገብጋቢ ችግር፤ የሆነውን 

          የአየር ንብረት ለውጥ የሚያደርሰውን ጉዳት ከወዲሁ ለመካላከል በአንድነት ድምጻቸውን እንዲያሰሙ አስተባብረዋል፡፡
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            የአፍሪካ መሪዎችም ሆኑ የኢትዮጵያ ተተኪ መሪዎች፤ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው የመለስን ራዕይን ዕዉን በማድረድግ 

            ኢትዮጵያን፣ አፍሪካን ብሎም አለምን፤ የአየር ንብረት ለውጥ ሊያመጣው ከሚችለው ጉዳት እንድትታደጉ እያልኩ፤ እኔም 

  ጽሁፌን በዚህ አበቃሁ፡፡
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