እፅዋት አስደማሚ/አሰደናቂ ናቸው
አምስተኛ የዓለም አቀፍ የ 2019 የእፅዋት ቀን አስደማሚነት (FoPD 2019) በአውሮፓ
የእፅዋት ሳይንስ ድርጅት (European Plant Science Organisation (EPSO) ጠባቂነት ስር ሆኖ
በመላው የዓለም ዙሪያ ይከፈታል፡፡ የዚህ ተግባር አላማም በተቻለ መጠን በመላው ዓለም
ዙሪያ በእፅዋት የሚደመሙና የእፅዋት ሳይንስ ለግብርናና የአልሚ ምግብን በዘላቂነት
ለማምረት እንዲሁም ለሆርቲካለቸር፤ለደን እና ከእፅዋት ተዋጽኦ ሆነው ምግብ ነክ ያልሆኑ
ለአብነትም እንደ ወረቀት፤ ጣውላ፤ ኬሚካሎች፤ ሀይልና መድሀኒቶችን የመሳሰሉ
ምርቶችን ለማምረት ያለውን አስፈላጊነት በተመለከተ የሚረዱ እና የሚደነቁ ሰዎችን
ማገኘት ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም እጽዋት በአከባቢ ጥበቃ ያላቸው ሚናም ዋና መልአክት
ይሆናል፡፡
ሁሉም ሰው በዚህ ተነሳሽነት እንዲካፈል ተጋበዟል!
እኛ ማንኛውንም ሰው ከትምህርት ቤቶች ጀምሮ እሰከ አምራቾች ድረስ በዚህ ተነሳሽነት
አንዲካፈሉ አሰተዋጽኦ እነዲያደርጉ እንጋበዛለን፡፡ በርካታ የእፅዋት ሳይንስ ተቃማት፣
ዩኒቨርሲቲዎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ቦታኒካል ጋረደን እና ሙዚየሞች ከአርሶ አደሮችና
ኢንደስትሪ ጋር በጋራ በመሆን ኤ.አ.አ በ2012፣ 2013፣ 2015፣ እና 2017 ዓ.ም የእፅዋት
እስደማሚነት ቀናት ወቅት በራቸው ተከፈታል፡፡ እርስዎ እኛ በመላው ዓለም ዙሪያ
በምናዘጋጀው የእፅዋት አስደማሚነት ቀናት የስኬት ታሪኮች የተለያና እርስ በእርስ የተገናኙ
ከእፅዋት ጋር የተዛመዱ ዝግጅቶች መመልከት ይችላሉ፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ሚዲያው፣ልሂቃን እና የፓሊሲ አውጪዎች የእጽዋት ሳይንስ የደረሰበትን
ዘመናዊ የልህቀት ምርምሮች እና ችግር ፈቺ እምረታዎችን እንዲወያዩበት እና እነዲፈትሹ
እነዲሁም አዳዲስ ትግበራዎችን እንዲያዩ እንጋብዛለን፡፡ የእፅዋት አስደማሚነት ቀኑ
የእፅዋት አስፈላጊነትን ሀሳብ እንዲቀስም ለማድረግ በተዘጋጁ በህዝብ መገኛ ስፍራዎች፣
ቲያትሮች፣ ካፍቴሪያዎች፣ የመሀል ከተማ አደባባዮች እና ፓርኮች ውስጥ በበርካታ
ዝግጅቶች እንዲደገፍ ይደረጋል፡፡ በቀን ግንቦት 10/2011 ዓ/ም (May 19, 2019) ማራኪ
እና ከእፅዋት ተዛማች የሆኑ ስራዎችን እንዲያዘጋጁ እና ከህብረተሰቡ ጋር እርስ በእርስ
እንዲገናኙ እንጋብዛለን፡፡ የእፅዋት አስደማሚነት ቀን በግልፅ (ኦፊሴል) በቀን ግንቦት 10
2011 ዓ/ም (May 19, 2019) የሚዘጋጅ እና በዚህ ቀንም አባዛኛዎቹ ዝግጅቶች የሚደረጉ
ሲሆን ነገር ግን ዝግጅቶቹ በሙሉ በግንቦት ወር ሊዘጋጁ ይችላሉ፡፡
እጽዋት አስደማሚ ናቸው፡፡ ከእንዲት ትንሽ ዘር ተነስቶ መሬት ውስጥ ተተክሎ ከአነስተኛ
ቁጥቓጦ እስከ ግዙፍ ደኖች ወይም ከሚያማምሩ አበባዎች እሰከ በርካታ ሰብሎች ድረስ
ብዙ አረንጓዴ ህይወቶች የሚነሱበት እና መላው እንስሳት እና የሰው ልጅ በምድር ላይ
ለመቆየት እንዲችል ያደርጋል፡፡ የእፅዋት ስነህወት ተመራማሪዎች የእፅዋት ዝርያዎች
ብዛት በግረድፉ 250000 (ሁለት መቶ ሃምሳ ሺህ) እንደሚሆን ይገምታሉ፡፡ ከዚህ ከተቀናጀ
ተግባር ጀርባ በኢትዮጵያውያን እና በአለም ህዝብ አእምሮ ውስጥ አሁንም ሆነ ወደ ፊት
የእፅዋት ሳይንስ ለማህበራዊ እና አከባቢያዊ ገጽታ ያለውን ወሳኝ ሚና እና አስተዋጽኦ
በተመለከተ የጋራ እሳቤ እንደሚፈጠር ተስፋ እናደርጋል፡፡

ንቃተ ህሊናን ማሳደግ፡፡ እርስዎን ለማገዝ የእፅዋት አስደማሚነት/አስደናቂነትን ኮርፖሬት
ንድፍ በነፃ እንዲጠቀሙበት እቅርበንልዎታል፡፡ ይህንን ከFoPD-website’’ PR-toolbox’’
አውርደው መጠቀም ይችላሉ፡፡ ዝግጅቱን ወደ ድህረ-ገፁ ለመጫን እባኮን የእርስዎን ብሄራዊ
አስተባበሪ ያግኙ (የእርስዎን ሀገር ገጽ ይምልከቱ)፡፡ ለማንኛውም ጥያቄ EPSO አለም
አቀፍ አስተባበሪ ያግኙ፡፡ እኛ የእርስዎን አስደማሚ ዝግጅቶች ለማሰተናገድ እና
ለማስተዋወቅ ዝግጁነን፡፡
#የእፅዋትቀን #plantday
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