
ሰላም 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፡፡

እጅዎን በንጽህ ውሃና በሳሙና 
ይታጠቡ ወይም አልኮል ባለው  

የጀርም ማጽጃ ያጽዱ

እጅዎን ሳይታጠቡ አፍዎን፣ 
አፋንጫዎንና አይንዎን 

አይንኩ

በእጅ 
መጨባበጥን ያቁሙ

ከሰዎች ጋር የሚኖርዎትን  
አካላዊ ርቀት ይጠብቁ

ከኮኖና ቫይረስ ወረርሽኝ እራስዎን ይከላከሉ!

ከነዚህ በተጨማሪም መንግስትና የጤና ባለሙዎች የሚሰጧቸውን ሌሎች መመሪያዎች ይከተሉ!

ሰነ 22: 2012   ዓ.ም

ናይ 2012/13 ምህርቲ ዘመን ናይ አየር 
ትንበያ ምክረ-ሀሳብ

ናይ ሎሚ ዘመን ክረምቲ ካብ ሰነ ክሳብ መስከከረም መጨረሻ አብ 
ዘሎ አዋርሕ አብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገርና ክልልና መደበኛ ዝበሃል 
ዝናብ ከምዝረክብ ይፍለጥ:: ይኩን እንበር ናይዚ ዝናብ ኩነታት 
ብዓለም ደረጃ ብዝፍጠር ናይ አየር ምዝባዕ ኩነታት ክለዋወጥ 
ይክእል እዩ፡፡ ካብ ቢሄራዊ ሜቲዎሮልጂ ኤጀንሲ ብዝተወሃበ 
ትንበያ መሰረት አብ 2012/13 ምህርቲ ዘመን አብ ክረምቲ ዝህሉ 
ናይ ዝናብ መጠን ዝርገሓ መብዛሕትኦም ናይ ሃገርና ንይ ክረምቲ 
ተጠቀምቲ ከባቢታት አብ መብዛሕተኦም እቲ ክረምቲ እንትአቱን 
እንትወፅእን ናይ መደበኛ ፍሰት ከምዘለዎ እዩ ዘመልክት፡፡ አብ 
ከባቢ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ እንትንርኢ ድማ መደበኛኝ ካብ 
መደበኛ ንላዕሊዝርገሓ ዝናብ ከም ዝህልሉ እቲ ትንበያ የመላክት፡፡

ናይ ቢሄራዊ ሜቲዎሮልጂ ኤጀንሲ ኩልሻብ ሰንበት ንጎሆ ካብ 
ሰዓት ሰለስተ ክሳብ ሰዓት ሰለስተን ፈረቃን አብ ኢትዮጵያ 
ቴሌቪጅን አምሓርኛ ፕሮገራም ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ናይ 
ዝናብ ኩነታትን ንቀፃሊ ሰሙን ዝህሉ መጠን ትንበያይ ከምዝህብ 
ምክትታል የድሊ፡፡ ብተወሳኪ በቢ ዓሰርተ መዓልቲ፣ በቢ ወርሑን 
አብቲ ወቅቲ ፍርቂ ዝህሉ ትንበያ ብስፍሓት እናገምገመ ስለዘቅርብ 
ነዞም ዝህቦም ትንበያን ምክረ ሓሳባትን ምክትታልን ተግባራዊ 
ምግባርን አድላይ እዩ፡፡ 

ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም አብ ዘለዉ አዋርሕ ዝህሉ ናይ ዝናብ 
መጠን ዝለዓለ በዝሒ ዝሕዝ አብ ወርሒ ሓምለን ነሓሰን ዝዘንብ 
ዝናብ እዩ፡፡ አብዚ ወቅቲ ናይ ሰሜን ምዕራብ ደጉዓ ከባቢታት 
ዝለዓለ ብተወሳኪ እቶም ቆላታት ከባቢ መደበኛ ዝናብ ክረክቡ 
ከምዝክእሉ ይግመት፡፡ እቲ ትንበያ ከምዘመላክቶ እቲ ዝናብ አብ 
መስከረም መጨረሻ ከምዝወፅእ የርኢ::  

ናይ ሎምዘመን ናይ ዝናብ ዝርገሓን ስርጭትን እንትረአ ምስ አብ 
1985 ን 1997 ዓ.ም ምስዝነበረ ዝናብ ተቀራራባይ ምካኑ ናይ 
ኢትዮጵያ ብሄራዊ ሚቲዎሮሌጂ ኤጀንሲ አፍሊጡ አሎ፡፡

ናብ 2ተ ይዘውር

ሰሊጥ ቢዜነስ መርበብ

ነባሪት ከተማ ሑመራን ተመሃራት 8ይ ክፍሊን እያ:: 
አብዚ ሕዚ ግዘ ብምክንያት ኮሮና ተምህርቲ ብምዕፃው 

ንኮረና እኩል ጥንቃቀ ገይራ ካብ ሰሊጥ ዝተሰርሓ ስምስም 
ብምሻጥ ንቤተሰባ ትሕግዝ፡፡



ሂወት ሕርሻ መካናይዜሽን ሕርሻ ትግራይ ንምዝማን ግልጋሎት መካናይዜሽን 
ዝህብ ማእከል ምኽፋቱ ገሊፁ

ነዚ ዝገለፁ ምክትል ኣካያዲ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ሃፍቶም 
ተስፋይ ከምዝበልዎ ሂወት ሕርሻ መካናይዜሽን ኣብትሕቲኡ 
’’ሑመራ ማእኸል ግልጋሎት መካናይዜሽን’’ ዝብል ሓደ 
መምርሒ ዝኸፈተ እንትኾን ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኩታ 
ገጠም ንዝሓርሱን መስኖ ንዘልምዑን ሓረስቶት ብተመጣጣኒ 
ዋጋ ግልጋሎት ምሃብ ምጅማሩ ተዛሪቡ፡፡ 

ዝሓለፈ ዘበነ ኣዝመራ ብ4 ትራክተር ስርሑ ዝጀመረ እዚ 
ማእኸል ኣብዚ ሕዚ ድማ 125 ፈረስ ጉለበት ዘለወን፣ ንዋዒ 
ኩነታት ኣየር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝሰማምዓ /መዝሓሊ ማይን 
ኣየርን ዝተገጠመለን፣ ኦፕሬተራት ንጉድኣት ኬሚካል ዘየቃልዓ 
ተወሰክቲ 6 ዘመናዎት ትራክተር ገዚኡ ሙሉእ ግለጋሎት 
መካናይዜሽ ንምሃብ ከምዝተዳለወ ኣይተ ሃፍቶም ኣፍሊጦም:: 
ኣካያዲ ስራሕ እቲ ግልጋሎት ማእከል ኣይተ ገ/ፃዲቕ ገ/
መድህን ብወገኖም ብብርኪ መምርሒ ዝመርሕዎ ማእከል ኣብ 
መላእ ትግራይ ዘሎ ክፍተት ተጠቃምነት መካናይዝድ ሕርሻ 

አብዞም ዓመታት እዚኦም መደበኛን ካብ መደበኛ ንላዕልን 
ከም ዝነበረ ሓበሬታታት የመላክቱ:: ስለዝኮነ በቲ ዝተወሃበ 
ናይ ዝናብ ትንበያ አብ 2012/13 ምህርቲ ዘመን አብ ክረምቲ 
ዝህሉ ናይ ዝናብ መጠንን ዝርገሓን እንትረአ መደበኛን ካብ 
መደበኛ ንላዕልን ምኩኑ ሓረስቶት ክፈልጡ ይግበኦም፡፡ ነዚ 
ድማ ሓረስቶት እኩል ምድላዉ አብዞም ቀፂሎም ዘለዉ ክገብሩ 
ሚኒስትሪ ሕርሻ አፍሊጡ አሎ፡፡ 
1. ንዉሕጅ ተቃላዕቲ አብዝኮኑ ናይ ሕርሻ ቦታታት ሰሊጥ 

ካብ ምዝራእ ክቁጠቡን ወይም ድማ ናይ ምንፅፋፍ ስራሕቲ 
ክስራሕን፣ ብፍላይ ዋልካ መሬት አብ ዝበዝሖ ከባቢታት 
ሕልፊ ወይ ድማ ዝዓቆረ ማይ ምንፅፋፍ የድሊ

2. ጠሊ አብ ዝሓፅሮም ከባቢታት ቆላ ድማ አብ ሓፂር እዋን 
ብንኡሹተይ ጠሊ ክበፅሑ ዝክእሉ ናይ  ሰሊጥን መሸላ 
ዝራእቲ ክዘርኡ ናይ ማይ ዕቀባ ስራሕቲ ምስራሕ ኮላይ 
የድሊ፡፡ 

3. ሕማማትን ባልዓትን ብምክትታል አድላይ ኮይኑ ክርከብ 
ከሎ ናይ ምክልካል ስራሕቲ ክዉሰዱ ይምከር

ናይ ሰሊጥ ቢዝነስ መርበብ ምስ ድምፂ ወያነ ብምትሕብባር ዘቅርቦ ዝነበረ ናይ ራድዮ ፕሮግራም ንዝተወሰነ ግዘ 
ተቆሪፁ ከም ዝነበረ ይፍለጥ፡፡ እዚ ፃዕዳ ወርቅና ብዝብል ዝፍለጥ ፕሮግራም ራድዮ አብ ሰሜን ምዕራብን ምዕራብ 
ትግራይ አብ ሰሊጥ ዘርፊን ሰሊጥንን መቀያየርቲ ዝራእቲ ትኩረት ገይሩ አብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሓረስቶትን ካልኦት 
መዳርግቲ አካላትን ዝፍንዎ ዝነበረ ፕሮግራም ከም ብሓዱሽ ክቅፅል ገይሩ አሎ፡፡ እቲ ፕሮግራም ኩሉሻዕ ዓርቢ 
ምሸት 1፡50- 2፡00 ብ ድምፂ ወያነ ራድዮ ከምዝፍኖ ምግላፅ ንፈቱ፡፡ ስለ እቲ ፕሮግራም ዘለኩም አስተያየት ን 
ማእከል ምርምር ሕርሻ ሑመራ/ ሰሊጥ ቢዝነስ መርበብ ድጋፍ ፕሮግራም ሰራሕተኛታት ወይም ድማ ን ድምፂ 
ወያነ ራድዩ ምግላፅ ትክእሉ ኢኩም፡፡

ፃዕዳ ወርቅና፡
አብ ሰሊጥ ዘርፍ ትኩረት ዝገበረ ናይ ራድዩ ፕሮግራም

ስለዝኮነ አብ ኩሎም ከባቢታት አብ 2012/13 ዓ.ም ናይ ክረምቲ 
ወቅቲ ምቹዉ ዝበሃል ናይ ዝናብ ዝርገሓን መጠንን ብምጥቃም 
ሕርሻ ብእዋኑ ምድላዉ፣ ናይ ዘርኢ እዋን  ቅድሚ ምእታዉ 
ዘድሊ እታወታት ምቅራብን ኩታ ገጠም አሰራርሓ ተግባራዊ 
ምግባር አድላይ እዩ፡፡ 

ካብ የመን ዝመፅእ ናይ አንበጣ ወራር ናብ ሱዳን ዝሓልፍ 
ብ ሰሜን ምዕራብ አቢሉ ከም ዝኮነ እቲ ትንበያ ናይ ብሄራዊ 
ሜትሮሎጂ የመልክት፡፡ እቲ ክረምቲ ንብቅለት ሳዕርን ፃህያይን 
ምቹ ብምካኑ እዚ ድማ እቲ አንበጣ እኩል ዝኮነ ምግቢ 
ክረክብን ክራባሕን ይገብሮ በዚ ድማ አብ መሸላ ሕርሻ ጉድአት 
ከብፅሕ ከምዝክእል ይግመት፡፡ ስለዝኮነ እቲ ጉድአት ንምቕናስ 
ዝተዋደደን ማሕበረሰብ ዘሳተፈን ናይ ምክልካል ስራሕቲ 
ምስራሕ ከምዘድሊ ሚኒስትሪ ሕርሻ አፍሊጡ አሎ፡፡ 

ፍልፍል ሓበሬታ፡ ግብርና ሚኒስቴር ካብ ሰነ  03-12/2012 ዓ.ም  
ዝህሉ ናይ አየር ጠባይ ትንበያ ምክረ ሓሳብ 

ካብ ገፅ 1 ዝዞረ
ናይ አየር ትንበያ ምክረ-ሀሳብ...

መበገሲ ገይሩ፤ ኣብ ነዊሕ እዋን ገባር ትግራይ ቴክኖሎጂ 
ክውንን ንምግባር ዓሊሙ ዝተጣየሸ ምኻኑ ብምግላዕ ኣብዚ ዘሎ 
ጠለብ ንምምላእ ከምዝሰርሕ ኣመልከቶም፡፡

ንቅድሚት’ውን እቲ ማእከል ኣብ 900 ካሬ ሜትሮ ዝዓርፍ 
ናይ ባዕሉ ህንፃ ቤት ፅሕፈት፣ ዘመናዊ ጋራጅ፣ መሰልጠኒ 
ኦፕሬተራት፣ ስቶር መቀያየሪ ኣቑሑት፣ መፅለሊ ትራክተራት… 
ወዘተ ዘካተተ መስርሒ ቦታ /ወርክ ሾፕ/ ብልዕሊ 12 ሚልየን 
ብር ከምዘህንፅ ወሲኾም ገሊፆም፡፡ወፃኢ እቲ ወርክ ሾፕ 30% 
ብሂወት ሕርሻ መካናይዜሽን 70% ብኤጀንሲ ስግግር ሕርሻ 
/ATA/ ዝሽፈን እንትኾን ኣብ ዝቕፅሉ 10 ኣዋርሕ ህንፀቱ 
ተዛዚሙ ግልጋሎት ምሃብ ክጅምር እዩ ተባሂሉ ትፅቢት 
ከምዝግበር ካብ ሓበሬታ ኣይተ ገ/ፃዲቕ ንምፍላጥ ተካኢሉ 
ኣሎ፡፡ 

ፍልፍል ሓበሬታ፡ ዞባ ምዕራብ ርክብ ህዝብን መንግስትን 
(ግንቦት 2012 ዓ.ም)


