
ግብርና ሚኒስቴር ኮረና ቫይረስ ተላባድነት ንምክልካልን ናይ ሕርሻ ስርሕቲ ብእዋኑን 
ብአግባቡን ንምስራሕ ምእንታን ክክአል ንመዳርግቲ አካላት ናይ ኤክስቴንሽን ኮሙዩኒኬሽን 
መምርሒ አዳልዩ አቅሪቡ አሎ፡፡ 

ከምቲ ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ ብሰፊሑ እንጥቀመሎም ዝነበርና ናይ ኤክስቴንሽን ሜላታት 
ከም ስልጠና፤ ስብሰባ፤ ናይ ጉጅለ ምይይጥ ገባራት ይኩኑ ሰብ ሞያ ተቀራሪቦም 
ብምምይያጥ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ አብዚ ሕዚ ሰዓት ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ዝከአል ኮይኑ 
አይተረከበን፡፡ ብምክንያት እዚ ድማ አብዚ ዓመት ብፌደራል፣ ብክልልን ወረዳን ክወሃቡ 
ተሓሲቦም ዝነበሩ ስልጠናታት ከም ዝቀረዩ ይፍለጥ፡፡ እዚ ማለት ግን ናይ ኤክስቴንሽን 
ኮሙዩኒኬሽን ድጋፍ ሙሉእ ብሙሉእ ክቀሪ እዩ ማለት አይኮነን፡፡ ሰብ ሞያ ሕርሻንን 
ሕርሻ ወኪላትን ንባዕሎምን ንሓረስቶትን ዘድሊ ጥንቃቀ ብምግባር ዘድሊ ድጋፍ ምግባር 
ክቅፅሉ እዮም፡፡ 

መራክብቲ ሓፋሻት ብምጥቃም ዝወሃቡ ናይ ሕርሻ ኤክስቴንሽን ሜላታት ምስቲ ዘለናዮ 
ህልዉ ኩነታት ተመረፅቲ እዮም፡፡ በዚ መንገዲ ተጠቂምካ ንአብነት ኩነታት ናይ ዝናብ 
ትንበያ፣ ናይ ሕማምን ባልዓትን ኩነታት፣ ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ድሌት 
መልእክታት ምትሕልላፍ ይከአል፡፡

ግብርና ሚኒስተር ድማ ናይዚ ዘለናዮ እዋን አብ ግምት ብምእታዉ ናይ ኮሙዩኒኬሽን 
ሜላታት ፈልዩ አቀሚጡ አሎ፡፡ ግብርና ሚኒስቴር አብዚ ወቅቲ መአብ ሕርሻ ተዋፈሩ 
መዳርግቲ አካላት ክጥቀምሎም ዝግብኡ ናይ ኤክስቴንሽን ኮሙዩኔኬሽን ሜላታት እዞም 
ቀፂሎም ዝተዘርዘሩ እዮም፡፡ 8028 ነፃ ናይ ስልኪ መስመር፣ በቢክልሉ ዝርከቡ ናይ ሬድዮ 
ጣብያታት፣ ናይ ቴሌቪዝን፣ ናይ ድምፂ መጋዋሕቲ፣ ፖስተራትን በረርቲ ፅሑፋትን፣ 
ና ሕትመት ዉፂእታት፣ኢ-ሜይልን ቴሌ ኮንፈረስን ዝመሳሰሉ እዮም፡፡ 

ሰሊም ክቡራት ኣንበብቲ ናይዚ ፅሑፍ ዕላማ አብ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ናይ 
ሰሊጥ ቢዜነስ መርበብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕማም አብ ግምት ብምእታዉ እናተሰርሑን 
ክስርሑ ዝግበኦም ተጋባራት ንመዳራግቲ አካላት ሓፀርቲ ሓበሬታታት ንምብፃሕ እዩ፡፡

አብ ኢዶም ዝርከቡ ጀርምታት 
ብፅሩይ ማይን ሳሙናን ወይ 
ድማ ብ አልኮሆል ተሓፂቦም 

አእዳዎም ከይተሓፀቡ 
ዓይኖም፤ አፍንጭኦም አፎም 

አይንክኡ

ብኢድ ሰላምታ 
ይትረፍ

አብ ምንጎ ሰባት ዘሎ 
አካላዊ ርሕቀት ይሓልዉ 

ካብ ተላባዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ባዕሎም ይከላከሉ !

ካብዚ ብተወሳኪ መንግስትን ናይ በዓል ሞያ ጥዕና ዝህብዎም ካላኦት ምምርሕታት ይከታተሉ!

ናይ ኮረና ቫይረስ ሕማም አብ ግንዛበ ዘእተወ ብግብርና 
ኤክስቴንሽን ኮሙዩኒኬሽን ዝተዳለወ መምርሒ

ሰሊጥ ቢዜነስ መርበብ



    ለበዳ ሕማም ኮሮና ሂወት ብዙሓት ደቂ ሰባት ብምቕዛፍን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ፅዕንቶ እናሕደረ ይርከብ፡፡ ሃገራትን 
መንግስታትን ዝርግሐ ናይቲ ቫይረስ ንምዕጋትን በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት ሂወት ንምድሓንን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት 
እናወስዱ ይርከቡ፡፡ እቲ ቫይረስ ንምክልኻል ዝውሰዱ ዘለው ስጉምትታት ናይ ወዲ ሰብ ሂወት ብምድሓን ኣንፃር ውፂኢታዊ 
ዋላ እንተኾነ ብኣንፃሩ ድማ ብዙሕ ናይ ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ቕልውላው እናብፀሐ ይርከብ፡፡ እናተወሰዱ ዝርከቡ ናይ 
ምክልኻል ስጉምትታት ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ድማ “ኣብ ልዕሊ ድኽነተን ምራኸን ትሞተን” 
ከም ዝባሃል ኢኮኖሚአን ብዝበለፀ እናሃሰዮ ይርከብ፡፡ በቲ ቫይረስ ምክንያት ድማ ናይ ኢትዮጲያ ኢኮናሚ(ቑጠባ) ክሳብ 11% 
ከም ዝቅንስ እናተነገረ ይርከብ፡፡ 

ዝርግሐ እቲ ቫይረስን ኣብ ልምዓት ሕርሻ ዝህልዎ ፅልዋን
ምስ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ተታሓሒዙ ናይ ብዙሓት ኩነታት ሻቕሎት ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕትን ውሕስና መግብን ከብፅሖ 
ዝኽእል ኣሉታዊ ፅዕንቶ እዩ፡፡ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም (ፋኦ) ብዝርግሐ ቫይረስ በዚ ምኽንያት ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታታ 
ዝተገደበ ምኻኑ፤ ኣድለይቲ ዝበሃሉ እታዎታት ሕርሻ ምስንኻል ኣብ ናይ መግብን እቶትን ተበፃሓይነትን ዝለዓለ ፅዕንቶ ከም 
ዘብፅሕ ገሊፁ፡፡ 

ኣብ ኢትዮጲያ ናይ ክረምቲ ወቕቲ ገና ዋላ እንተኾነ ለበዳን ዝርግሐን እቲ ቫይረስ ብእዋኑ ምክልኻልን እንተዘይተገይርሉ ናይ 
2012/13 ምህርቲ ዘበን ኣብ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ዝለዓለ ፅልዋ ብምብፃሕ ኣብ ምህርትን መፍረያየነትን ኸቕንስ ይኽእል እዩ፡፡ 
በዚ ድማ ንዝቕፅል ዓመት ሕፅረት መግቢ ክህልው ይገብር፡፡ እዚ ብዝምልከት ሚኒስተር ሕርሻ ንዝቕፅል ዘመነ ምህርቲ 8% 

ወይ ከዓ ክሳብ 40 ሚሊዮን ኩንታል ዝበፅሕ ናይ ምህርቲ ምቕናስ ክህሉ ከም ዝኽእል ግምቱ ኣቐሚጡ ኣሎ፡፡

ፅዕንቶታት ንምቅናስ እናተገበሩ ዘለው ፃዕርታት 
እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው መንግስቲ ብምኒስተር ሕርሻ መሓውር አቢሉ በቢ ክልሉ ዝርከብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር 
ልምዓትን ከምኡ እውን በቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ካልኦት መዳርግቲ ኣካልት በቲ ቫይረስ ክበፅሕ ዝኽእል ፅዕንቶ ብምቕናስ ምህርቲ 
ዘበን ብዝሓሸ ኹነታት ንምክያድ ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ እናሰርሑ ይርከቡ፡፡ 

ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጲያ ብሰሊጥ መርበብ ዝርከቡ ሓረስቶት ድጋፍ ዝገብር ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ቤት 
ፅሕፈታት ብውረድ ተዋረድ ክሳብ ጣብያ ብዝተዘርግሐ መሓውር ከምኡ እውን ብምርምር ኢንስቲትዩት ሕርሻን ማእኸላትን 
ብፍላይ ቅድሚ ናይ ሕርሻ ወቕቲ ክስርሑ ዝግብኦም ዋና ዋና ስራሕቲ ንኣብነት ሙሩፅ ዘርኢ፤ ምህርቲ መሰሰኒ (መዳበርያ) 
ካልኦት እታዎታትን ቐረብን ምብፃሕን ብመሰረት ዝወፀሉ ትልሚ ንክፍፀም ከም ምድላው ማሕረስ፤ ክላስተር መሰረት ዝገበረ 

ውዳበ ዝኣመሰሉ ቅድመ ምድላው ብዝግባእ መንገዲ ንምስራሕ ፃዕሪ እናገበሩ ይርከቡ፡፡

ናይ ቤኔፊት ኤስ ቢ ኤን ሓገዝ(ድጋፍ) 
ኣብ ላዕሊ ዝተገለፁን ካልኦት ፃዕርታትን ንምድጋፍ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ንምግባር መርበብ ሓበሬታን ዕዳጋን ምህርቲ ሰሊጥ- 
ናይ ድጋፍ ፕሮግራም (ቤኔፊት- ኤስ- ቢ- ኤን) ሓደ ሓደ ምንቅስቓሳት እናገበረ ይርከብ፡፡

ናይ ኮረና ቫይረስ ዝርግሐ ንምዕጋት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ ከይዲ ንምቕናስ ከምኡ እውን ኣብ ገዛ ኮፍ ብምባል 
ከም ዋና መፍትሒ ዝተወሰደሉ ኩነታት ካብ ወረዳ ናብ ዞባ ከምኡ እውን ናብ ክልል ዝግበሩ ርክባት/ምይይጣት ንምቅልጣፍ 
ዘመናዊ ናይ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂ መተግበሪ ብምጥቃም ኣማራፂ ዘይብሉ መንገዲ እዩ፡፡ ብፍላይ ሰለሰተን ካብኡ ንላዕልን ሰባት 
ንምርኻብን ንምምያጥን ናይ ኢንተርኔት መተግበሪ ብዝተፈላለዩ ቦታታት ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ እናገበረ ይርከብ። ከም ዙም (zoom) 
ዝበሉ ዘመን ዘምፅኦም ብልሓት መተግበሪ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ተበፃሒ ብዝኾኑ ከባቢታት ምይይጥ ንምክያድ ብቕልጡፍ 
ሓበሬታታት ንምልውዋጥ ዝለዓለ ሓገዝ ኣብ ምግባር ይርከብ።

ቤፊት-ኤስቢ-ኤን ብዝገበሮ ዳህሳስ መሰረት ኣብ ባይታ ዘሎ ናይ ሕርሻ ምንቅስቓስ ኣብ ምድላው ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ቤት 
ፅሕፈት ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ናይ ኢንተርኔት ተጠቀምቲ ኣይኮናን ። እዚ ኣብ ግንዛበ ውሽጢ ብምእታው ኣብ 12 ናይ 
ሰሜን ምዕራብ ቆላማ ወረዳታት ዝርከባ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ሓሙሽተ ዩኔናትን ተጠቀምቲ ናይ ኢንተርኔት 
ንምግባር ፃዕርታት እናተገበረ እዩ። ምስ እዙይ ዝተታሓሓዘ በዚ ለበዳ ኮረና ቫይረስ ክፉእ ጊዜ ብፍላይ ራድዩ ብምጥቓም ወቕቱ 
ዝሓለወን ብባዓል ሞያ ዝተደገፈን መምርሕታትን ሓበሬታታትን ግልጋሎት ብምሃብ ንሓረስቶትን ንሕርሻ በዓል ሞያታትን 
ጥንቓቐ ብዝተሞልኦ ኩነታት ስራሕቶም ንክሰርሑ፤ ብፍላይ ሓረስቶት ዝተመሓየሸ ሜላ ኣሰራርሓታት ንኽጥቀሙ ንምግባር 
እናተሰርሑ ዘለው ስራሕቲ ንምድጋፍ ፃዕሪ ይገብር።

ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ኣብ 
ግምት ብምእታው ናይ ሕርሻ ስራሕቲ 

እናተኻየዱ እዮም



    

አብ ሰሜን ምዕራብ አትዮጵያ ልእሊ 500,000 መዓልታዊ 
ሰራሕተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገርና ከባቢታት ብዝመፁ 
አብ ናይ ሰሊጥ ልምዓት ይሳተፉ፡፡ ብፍላይ አብ ሰሊጥ ምፍራይ 
ዝተዋፈሩ ኢንቨስተራት ናይ ሰሊጥ ልምዓት ካብ መሬት ፀረጋ 
ክሳብ ምህርቲ ምስብሳብ በዞም ካብ ደጉዓታት ከባቢ ሃገርና 
ዝመፁ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት እዩ እቲ ልምዓት ዝስራሕ፡፡  
ብተወሳኪ አናዑሽተይ ሓረስቶት ናይ ቤተሰቦም ጉልበት ዋላ 
እንተተጠቀሙ ተወሳኪ መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ዘድልዮም 
እዋን አሎ፡፡ 

ከምቲ ዝፍለጥ አብ ዝሓለፈ ዓመታት ምዉሓድ መዓልታዊ 
ሰራሕተኛታት አብ ምህርቲ ሰሊጥ ዓብይ ተፅዕኖ እንተስዕብ 
ተራእዩ እዩ፡፡ ብፍላይ አብዚ ሕዚ አዋን አብ ክልልና አብ 
እንሪኤሉ ንኮረና ሕማም ንምቁፅፃር አብ ዝግበር ናይ ሰባት 
ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምግዳብ ስራሕ ይስራሕ አሎ፡፡ በዚ 
ምክንያት ድማ ሰሊጥ ንምፍራይ ዓብይ አስተዋፅኦ ዘለዎም 
መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ብምክንያት አቲ ገደብ አብ ምፍራይ 
ሰሊጥ ዓብይ ክፍተት ክፈጥር ይክእል እዩ፡፡ 

እብ ሰሊጥ ልምዓት ዝሳተፉ መዓልታዊ ሰረሰሕተኛታትን ሕማም ኮሮናን 

አናኡሹትይ ሓረስቶት ናይ ስድረኦም ጉልበት ምሉእ ብሙሉእ ተጠቂሞም ናይ ሰሊጥን መቀያየርቲ ዝራእቲ ከልምዑን 
ይግባእ:: ብተወሳኪ ድማ ንሕማም ኮረና ንምክልካል  ዝጠቅሙ ሜላታት ብአግባቡ ከተግብሩን ክጥቀሙ ይግባእ፡፡ ናይ ልምዓት 
ሰራሕተኛታት ድማ ካብቲ ነቲ ልምዓት ንምድጋፍ ዝህብዎ ድጋፍ ብተወሳኪ ናይ ኮረና ግንዛበ አብቲ ማሕበረሰብ ክፈጥሩ 
ይግባእ፡፡ 

መዓልታዊ ሰራሕተኛታት አብዚ ሕማም ግንዛብ ክህልዎም መዳርግቲ አካላት ትኩረት ገይሮም ክሰርሑ ይግባእ፡፡ ከምቲ ዝፍለጥ 
እቶም መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ምንቅስቃሶም ብጉጅለ እዩ እዚ ድማ በቲ ሕማም ንምቅላዕ ዘጋልፅ እዩ፡፡ ስለ ዘኮነ እዚ ብጉጅለ 
ምንቅስቃስ ክተርፍ ክሰርሑ ይግባእ፡፡

ከምቲ ዝፍለጥ አብዚ ሕዚ እዋን በቢ ጣብይኡን ወረዳታታትን ዝርከባ ቤት ትምህርትታት ብምክንያት ኮረና ሕማም ከም 
ዝተዓፀዋ ይፍለጥ፡፡ አብዚ ዝርከብ ሰብ ሓይሊ ናብ ሰሊጥ ምልማዕ ክዋፈር እኩል ግንዛበ ብ በረርቲ ፅሁፋት ግንዛበ ብምፍጣር 
አብቲ ናይ ሰሊጥ ልምዓት ሓጋዚ ክክዉን ምስራሕ የድሊ፡፡ 

እቲ ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታታት ናይ ምንቅስቃስ ገደብ ካብ ዞባ ናብ ዞባ በዚ ዘለዎ እንተቀፂሉ ግና ሓረስቶት ብተወሳኪ 
አብ መቀያየርቲ ዝራእቲን ብዙሕ ሰብ ሓይሊ አብ ዘይጠልቡ ትኩረት ተገይሩ ክስራሕ ይግባእ፡፡  ኢንቨስተራት ድማ ንአተሓሕዛ 
መዓልታዊ ሰራሕተኛታት ትኩረት ገይሮም ክሰርሑን ነዞም ሰራሕተኛታት ዘገልግሉ እኩል መፅለልን ናይ መከላከሊ ናዉትን 
አብ ምቅራብ ምስ ዝምልከቶም አካላት ብምዝርራብ ምድላዉ የድሊ፡፡ ብተወሳኪ ድማ ናይ መዓልታዊ ሰራሕተኛታ ክቅንሱ 
ዝክእሉ ቴክኖሎጂታት ከም ናይ ሕርሻ መካናይዘሽንን መቀያየርቲ ዝራእቲ ክጥቀሙ ይግባእ፡፡

ቤኔፊት ኤስቢኤን ድማ ነዚ ሕፅረት ሰራሕተኛታት አብ ምፍራይ ሰሊጥ ከስዕቦ ዝክእል ፀገም ንምክልካል መዓልታዊ ሰራሕተኛታት 
ካብ ቦታ ናብ ቦታ አብ ዝንቀሳቀስሉ በቲ ሕማም ክይጥቅዑ ግንዛበ አብ ምፍጣር ብ መራከብቲ ሓፋሻትን፣ብበረርቲ ፅሁፋትን 
አብ ምስራሕ ይርከብ፡፡ ብተወሳኪ መዳርግቲ አካላት እቲ ግንዛበ ሕማም ኮሮና ንዝምልከቶም አካላት አብ ምብፃሕ ብሬድዮን 
ቴሌቪዠን ዝተፈላለዩ ፕግራማት  ንምስራሕ አብ ምድላዉ ይርከባ፡፡ 


