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የአዝርዕትና የእንስሳትን የተፈጥሮ ዝርያ መሇወጥ፤ በሰው ሌጆች ጤንነት ሊይ 
የሚያመጧቸው ጠንቆች 

አሥራዯው (ከፈረንሳይ) 

Serious health risks associated with Genetically Modified foods                                

(GMO) Genetically Modified Organisms 

 
Organisme Génétiquement Modifié. Dessin de Angelis paru dans La Repubblica, Rome. 
 

የሰው ሌጅ ቀዯም ሲሌ በእጆቹ፤ ቀጥልም በቢሊዋ እየቆረጠ፤ በማንኪያ እየጨሇፈ፤ በሹካ እየወጋ 
የሚመገባቸው ድንች፤ ቲማቲም ሥጋ አትክሌትና ፍራፍሬ፤ ነገና ተነገወዱያ በተራቸው፤ እራሱን የሰው 
ሌጅ እጅና እግሩን በገመድ ጠፍረው፤ በሳህን ሊይ አቅርበው፤ በቢሊዋ እየቆረጡ፤ በሹካና በማንኪያ 
እየጠቀሇለ ሉመገቡት በጠረጴዛ ዙሪያ ቢሰየሙ ምን ይባሊሌ ?                                                                        
እስቲ ጥቂት ጊዜ ወስዲችሁ ምስለን በአንክሮ ተመሌከቱና እራሳችሁን ጠይቁ!        
 
በእንግሉዝኛው ምህጻረ ቃሌ (GMO) ተብል የሚጠራውና ከቤተ ሙከራ አሌፎ የእርሻ መሬቶችን 
እየወረረ ያሇው የአዝርዕትና የዕንሰሳትን የተፈጥሮ ዝርያ የመሇወጥ፤ የመዯቀሌና የማራባቱ ጉዲይ በሰው 
ሌጅ፤ በእንስሳትና በአዝርዕት ጤናማ እድገት ሊይ የሚያመጣው ጠንቅ በዯንብ ተጠንቶ ሳይረጋገጥ፤ 
እንዯ ሞሳንቶስ Monsantos ያለ የምዕራባውያን ስግብግብ ኩባንያዎች ትርፍ ሇማግበስበስ ሲለ 
ብቻ በገበያ ሊይ በማዋሌ ተፈጥሮዊ መዛባት በመፍጠር፤ የሰው ሌጅ፤ እንስሳትና አዝርዕትን ጤና አዯጋ 
ሊይ ሇመጣሌ በእሽቅድምድም ሊይ ኛቸው:: 
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በተሇይ በስሌጣኔ ኋሊ ቀር በሆኑና ሕዝባቸውን ሇመመገብ ባሌቻለ አገራት ሊይ፤ ሇኋሊ ቀርነታቸውና 
ሕዝባቸውን ሇመመገብ ያሇመቻሊቸው ዋና ዋና ምክንያቶች ምን እንዯሆኑ ጥናት ተዯርጎ፤ ተፈጥሯዊ 
መዛባትን በማያስከትሌና ኗሪውን ሕዝብ በማያፈናቅሌ፤ እንዱሁም ጤናውን በማያዛባ መሌኩ መፍትሄ 
ከመፈሇግ ይሌቅ፤ በነዚህ አገራት ውስጥ በተሰየሙ የሕዝባቸውን ጥቅምና የአገራቸውን ክብር ሳይሆን፤ 
የግሌና የምዕራባውያንን ጥቅም፤ አሁን አሁን ዯግሞ የቻይና የሕንድና የአረብ አገሮችን ጥቅም 
በሚያስከብሩ አሻንጉሉት መንግሥት ተብዬዎች እየተረደ የአርሶ አዯሩን መሬት ነጥቀው ገበሬውን 
በገዛ መሬቱ ከጭሰኝነት በከፋ መሌኩ ወዯ ባርነት ዝቅ እንዱሌ አድርገው በገዛ አገሩ የበይ ተመሌካች 
እንዱሆን ማድረጋቸው አሌበቃ ብል፤ በዝሃ አዝርዕትን (Bio diversity) በማጥፋት፤ ቢዘራ ከአንድ 
ጊዜ በሊይ የማይበቅሌ የዕሕሌ ዘር ገዝቶ እንዱዘራና እንዱመገብ በማድረግ፤ መጭውን ትውሌድ 
አመክኖ የእጅ አዙር ቅኝ ተገዥ ሇማድረግና አገሩን ሇመቀማት ዓይናቸውን አፍጥጠው በመሯሯጥ ሊይ 
ይገኛለ:: 
 
በጣም የሚገርመውና የሚያሳስበው በሞሳንቶስ ቤተ ሙከራ የሚፈበረከው የዕህሌ ዘር ቢዘሩት ከአንድ 
ጊዜ በሊይ የማይበቅሌ በመሆኑ ገበሬው እጅና እግሩን ተጠፍሮ በየ ዓመቱ ከሞሳንቶስ የዕህሌ ዘር 
እየገዛ እንዱዘራ ከመዯረጉም በሊይ ሞሳንቶስ አኩርፎ አሌሸጥሌህም ካሇው የሚሊስ የሚቀመስ 
ስሇሚጠፋ፤ የአገሬ ሕዝብ በሞሳንቶስ እግር ስር ተንበርክኮ ማረኝ እያሇ ሉሇምን ይገዯዲሌ::          
እነሱም በእግራቸው ስር ወድቆ የሚሇምናቸውን የተራበ ሕዝብ ቁሌቁሌ እንዯ ውሻ እየተመሇከቱና 
ፍርፋሪ ብጤ እየወረወሩሇት ሕይወትህ በኛ እጅ ውስጥ ነች! እያለ ይሳሇቁበታሌ: በላሊ ወገን ዯግሞ 
እራሱን መመገብ ስሊሌቻሇ፤ ምጽዋት ሰጠነው እያለም በዓሇም ዙሪያ ይመጻዯቁበታሌ :: በዕውነት 
የኢትዮጵያ ሕዝብ መሌካም አስተዲዯርና፤ ፍትሃዊ የሆነ የመሬት ክፍፍሌ ሥርአት ቢኖር፤ ሰነፍ ሆኖ 
እራሱን መመገብ የማችሌ ሕዝብ ነው ? 
 
እንግዱህ አቶ መሇስ ዜናዊ አሜሪካን ድረስ ሄዯው በሇማኞች የምግብ ዋስትና ስብሰባ ሊይ (Alliance 
for food & neutration Security) ሇድንበር ዘሇሌ በዝባዥ ኮርፖሬሽኖች መሬት ሇመሸጥና፤ 
የኢትዮጵያን ሕዝብ የሞሳንቶስ ቤተ ሙከራ እንስሳት አድርጎ ሇማስቀረት ሉዋዋለ ነበር የሄደት ::  
ሕዝባችን ካሁኑ ነቅቶ እጅ ሇእጅ በመያያዝ ሇመብቱ ዘብ ካሌቆመና ካሌታገሊቸው፤ ዯባቸውን በዝምታ 
ከተመሇከተ፤ የታሇመሌን የሞሳንቶስ የድቀሊ ዕሕሌ መሞከሪያ ዓይጦች፤ ድመቶችና ውሾች መሆናችን 
አይቀሬ ነው::           

1. ሇመሆኑ የተፈጥሮ ዝርያን መሇወጥ (GMO) ምንድነው ?  

የተፈጥሮ ዝርያን የመሇወጥ ሥራ በቤተ ሙከራ ውስጥ የሚዯረግ የተፈጥሮ መሇያ ምንጭ ከሆነው 
ዱ.ኤን.ኤ (DNA) ውስጥ ሰው ሠራሽ በሆነ መንገድ የአንድን የዘር ቅመም (genes) ነጥል 
በማውጣት፤ በላሊ ተዛማጅ ባሌሆነ ዝርያ ቅመም (genes) ውስጥ አስገድዶ በመጨመር የሚፈጠር 
አዱስ የአትክሌት ወይም የእንስሳ ዝርያ ሲሆን፤ የአዱሱ ወይም እንግዲው ቅመም (genes) ግኝት 
የሚዯቀሇው ወይም የሚፈበረከው፤ ከባክቴሪያ፤ ከቫይረስ፤ ከተባይ፤ ከእንሰሳትና እንዱሁም ከሰው 
ጭምር ሉሆን ይችሊሌ::                          
ይህ ግኝት የዘር ቅመም ሽግግር (Tranfer of genes) ሥራ ውጤት ሲሆን በላሊ አጠራር 
የተቃርኖዎች ጥምር (Transgenic Organisms) በመባሌም ይታወቃሌ :: 

 

2. የተፈጥሮ ዝርያቸው የተሇወጠ አዝርዕት (GMO) የት ነው የሚገኙት?  
 
ያሇጥርጥር በምንመገባቸው ምግቦች ውስጥ ሁለ ይገኛለ!                                                 
ሇመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካን አገር በምግብ አቅርቦት ሰንሰሇት ገበያ ውስጥ የገቡት በ1990 እኤአ 
አጋማሽ ሊይ ሲሆን፤ በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካን አገር በአብዛኛው የምግብ ዝግጅት ሰንሰሇት ውስጥ 
ገብተው የሚገኙ ሲሆን፤ በአውሮፓ አገራት ውስጥ ግን እነዚህ የተፈጥሮ ዝርያቸው የተሇወጠ አዝርዕት 
(GMO) በጥብቅ የተከሇከለ ናቸው :: ሕዝቡም በምግብ ፍጆታነት እንዲይቀርቡሇት ነቅቶ ይጠባበቃሌ::  
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በአሜሪካን አገር ግን የፌዯራሌ ባሇስሌጣን (FDA) በምግብ ሰንሰሇት ውስጥ የገቡትን የተፈጥሮ ዝርያ 
ቸው የተሇወጠ አዝርዕትን (GMO) ስም ዝርዝር እንኳን ሇሕዝቡ በሚገባ አሊሳወቀም::  
 
ምንም እንኳን ሙከራው የተመጣጠነ የምግብ ይዞታ አቅርቦትና ምርታማነትን ሇማጣመር የተዯረገ  
ነው ቢባሌም፤ በወቅቱ የተዯረጉት ሁሇት ሙከራዎች ማሇት፤ 
  

 የአረም ማጥፊይ መድሃኒት ማሇዘቢያና : እንዱሁም፤ 
 አንድ አትክሌት እራሱን ከተባይ የመከሊከሌ ችልታ እንዱኖረው የማድረጉ 

ጉዲይ፤ 
ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን የሚያጎለ እንጂ በሰው ሌጆች ጤንነት ሊይ የሚያመጡትን ጉዲቶች በሚገባ 
ሳያሳውቁ እንዱሁ አድበስብሰው ያሌፉታሌ::  

 
3. ዛሬ በምግብነት የሚገኙና የተፈጥሮ ዝርያራቸው የተሇወጠ አዝርዕት የትኞቹ ናቸው?  
 
በአሁኑ ሰአት በአሜሪካን አገር በገበያ ሊይ የዋለ የተፈጥሮ ዝርያቸው የተሇወጠ አዝርዕት (GM corps) 

እንዯ ሶይ (soy) 94%, ጥጥ   90%, ካኖሊ (Canola) 90%,  ተጨምቆ ስኳር የሚወጣው፤  (Sugar 

beets) የተባሇ 95%,  በቆል 88%  ፓፓያ 50% የፍራፍሬ ጭማቂዎች (Yellow Squash) ከ 24% በሊይ 

…..ወዘተ ሲሆኑ፤  
እሊይ ከተጠቀሱት አዝርዕት ተጨምቀው የሚወጡ ውጤቶች፤ እንዯ ዘይት ያለትን ጨምሮ ብዙ የቤተ 
ሙከራ ውጤቶች በገበያ ሊይ በብዛት ውሇዋሌ:: 

                                    

4. ሇምን መጠንቀቅ ይኖርብናሌ? 
  
5. በቤተ ሙከራ የተፈጥሮ ዝርያቸው የተሇወጠ አዝርዕት ከአዯገኝነት ነፃ ናቸው?  
 
6. : ሇመሆኑ:  

- የተፈጥሮ ዝርያ ቀመር ሇዋጭ ከሆነው ሞሳንቶስ፤ (Monsanto Company) 
- ከማዲበሪያ ቸርቻሪው ያራ፤ (Yara)፤ እንዱሁም 
- በሸማች ወገኖቻችን ሊይ የተፈጥሮ ዝርያቸው የተሇወጠ አዝርዕት (GMO ) 

ሸቀጦችን ሉያራግፍ እየቋመጠ ካሇው ዎሌማርት (walmart Corporate) 
በስተጀርባ ያለት እነማን ናቸው? ሇምን አሁን? ሇምን በኢትዮጵያ? 

 
እንዲመቺነቱ በቀጣይ የምንመሇከታቸው ጉዲዮች ይሆናለ፤                                          

ግንቦት 26 2004ዓ.ም. (Jun 3/2012) 
 

በዚህ አጋጣሚ በእርሻና በእርሻ ውጤቶች ምርምር ሞያ የተሰማሩ ኢትዮጵያዊ ምሁራን፤ በዚህ ጉዲይ 
ሊይ የአገራችንና የሕዝባችንን ጥቅምና ጤንነቱን በሚያስጠብቅ መሌኩ፤ የበኩሊችሁን የነዚህ ሌውጥ 
ዘሮችን አዯገኝነትና፤ የመፍትሄ ሃሳቦችን በቀሊሌና ማንኛውም ዜጋ አንብቦ በሚረዲው መሌኩ በማቅረብ 
ሕዝባችን ሇመብቱ እንዱቆም የማድረግ ሃሊፊነት አሇባችሁና ተባበሩ:: 
* እራሱ ሳይማር ግብር እየከፈሇ ሊስተማረንና ዛሬ መሬቱን በድንበር ዘሇሌ ከበርቴ እየተነጠቀ ሊሇው 
  አርሶ አዯር ወገናችን ዘብ እንቁም! 
* የሚያስቡ አእምሮዎችና የሚሠሩ እጆችን ይዘን ሕዝባችንን ከረሃብና ከተመጽዋችነት እናውጣ! 
* አዱሱ ትውሌድ ኢትዮጵያን ወዯነበራት የነፃነት ተምሳላነቷና ክብሯ የመመሇስ ሃሊፊነቱን ይወጣ!   
 


