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     ንዓመታት ሱር ሰዲዱ ዝፀንሐ ድኽነት ካብ ሱሩ 
ብምምሓው ናብራ ህዝብና ንምምሕያሽ ካፒታል 
ብቁጠባ፣  መሬትን ጉልበትን ብፍላይ ድማ ጉልበት 
ብሰፊሑ ዝጥቀም ፖሊሲን ስትራቴጅን  ልምዓት 
ገጠር ሕርሻን ሃገርና አብ ግብሪ ክውዕል ብምኸአሉ 
አብ ሃገርና ኾነ ክልልና ብፍላይ ካብ  ዝሓለፉ 
ተከታተልቲ ሓሙሽተ ዓመታት ጀሚሩ በብ ዓመቱ 
ልዕሊ 10 ሚኢታዊ ዕብየት ብምርኣይ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ምዕባለ ክምዝገብ 
ብምኸአሉ አብ መነባብሮ ህዝብና ርኡይ ለዉጢ ክረአ ኪኢሉ እዩ::

       ይኹን ’ምበር ኣብ 2000/2001 ዘመነ ምህርቲ ብሰንኪ ምዝባዕ ኩነታት 
አየር ዝናብ በልጊ ጠቅሊሉ ብዘይምንባሩዝናብ፣ አዝመራን ፅድያን ድሒሩ 
ብምጅማሩን ቀልጢፉ አብ ርእሲ ምቁራፁ ትሑት መጠን ዝርገሐ ብምንባሩ ኣብ 
ዓሰርተ ወረዳታት ትግራይ ማለት’ውን ራያ ዓዘቦ፣ ኣላማጣ፣ ሕንጣሎ 
ዋጅራት፣ሰሓርቲ ሳምረ፣ኣፅቢ ወንበርታ፣ሳዕሲዕ ፃዕዳእምባ፣ኢሮፕ፣ ሓውዜንን 
ከምኡ’ውን ወረዳ ፀለምቲ ብክፋል ገለ ሓደጋ ድርቂ አጋጢሙ ኣሎ::

      እቲ ዘጋጠመ ገለ ሓደጋ ድርቂ ናይቲ ገባር ዘርኢ ናይ ምዕቃብ ዓቕሙ 
ክመናመን፣ዝላዓለ ፍርያት ካብ ዝህቡ ዝራእቲ ኣዝመራ ናብ ዝተሓተ ፍርያት 
ዝራእቲ ፅድያ ብምልዋጡን  እቲ ዝተዘርአ’ውን ቐፃልነት ዘለዎ ዝናብ 
ብዘይምርካቡ ኣብቲ ክረኽቦ ዝነበረ መጠን ምህርቲ ውሱን ኣሉታዊ ፅልዋ 
ኣሕዲሩሉ እዩ::

      ከምኡ ’ውን ክቦቕል ዝነበረ ሳዕሪ ከይቦቐለ ብምትራፉ ንሃፍቲ እንስሳት 
መስተ ማይ ዘገልግላ ዝነበራ ዝተፈላለያ ራህያታትን ሆረየን ዝግባእ ማይ ክሕዛ 
ብዘይምክኣለን ብአጠቓላሊ ኣብ ዝራእቲ  ይኹን ሃፍቲ እንስሳት ውሱን ፀገም 
ኣጋጢሙ እዩ::

      ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ንምቕራፍ 
ካብ ፊደራልን ክልልን ዝርከቡ መንግስታዊን ዘይመንግስታዊን ትካላት ዝተወፃፅኡ 
እተፅንዕ ኮሚቴ ብምጥያሽ ህፁፅን ስሩዕን ሓገዝ ዘድልዮም  ተሓገዝቲ ብመፅናዕቲ 
ክንፀሩ ብምግባር ኣስታት 601 ሽሕ ወገናት ካብ ዝተፈላለዩ ሓገዝ ወሃብቲ ኣካላት 
ብዝተረኸበ ሓገዝ ካብ ወርሒ ሰነ 2000 ዓ/ም ጀሚሩ በብ ወርሑ ህፁፅ ረዲኤት 
ክረኽቡ ተገይሩን እናተገበረን ይርከብ::

        መንግስቲ ትግራይ ሕፅረት ምግቢ ንዘጋጠሞም ኣዴታትን ትሕቲ 
ሓሙሽተ ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ብሰብ ሞያ ጥዕና እናተፀነዑ  ተወሳኺ / 
ሃናፂ/ ምግቢ ክረኽቡ እናገበረ እዩ::



      እቲ ገባር ዘርኢ ናይ ምሓዝ ዓቕሙ ስለዝተመናመነ ብሚኒስቴር ሕርሻን 
ገፀር ልምዓትን ኣቢሉ ልዕሊ ብር 7.4 ሚልዮን ንገባራት ተዓዲሉ እዩ::
 
       ንቐለብ ሃፍቲ እንስሳት ዝውዕል 400 ኩንታል ዝተመጣጠነ መኖን ካብ 
ትካል ደጀና ኢንደውመንት፣ መከላኸሊ ሰራዊት ሃገርን ዩንቨርስተቲ መቐለን 
ዝተረኸበ ሓገዝ ዱርቛ ንገባራት ክዕደል ተገይሩ::

    መንግስቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕብባር ንሃፍቲ እንስሳት ዝውዕል 
መድሓኒት ብምዕዳግ እተን እንስሳ ንኣለሻ ሳዕሪ ኣብ ዝኸዳሉ ከባቢታት 
ተንቀሳቃሲ ጉጅለ ሕክምና እንስሳት ብምውፋር ግልጋሎት ሕክምና ክረክባ 
እናተገበረ ይርከብ::

    ካብ ወርሒ ጥሪ 2001 ክሳብ ጥቅምቲ 2002 ዓ/ም 670 ሽሕ ወገናት ህፁፅ ሃገዝ 
ከምዘድልዮም ንፌደራል ቅድመ መጠንቀቅታን ሓደጋ ድልውነትን ተላኢኹ እቲ 
ሓገዝ ኣብ ምፅባይ ይርከብ::

     ብሰንኪ እቲ ዝተፈጠረ ምዝባዕ አየር ኣብ ውስን ከባቢታት ትግራይ 
ብዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ኣብ ዝተወሰና ሃፍቲ እንስሳት ሓደጋ ሞት ዘጋጠመ 
እንትኾን ኣብ ሰብ ክሳብ ሕዚ ዘጋጠመ ሓደጋ ሞት የለን:: እቲ ተፈጢሩ ዘሎ 
ሓደጋ ድርቂ  ካብ ቁፅፅር መንግስትና ዝወፅእ ኣይኮነን :: መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ 
ካብ መረበቱ ከይተመዛበለ እዋናዊ ፀገሙ ኣብ ምፍታሕ ኩለመዳያዊ ፃዕሪ እናገበረ 
ይርከብ ::

     ዝናብ ክረምቲ ተፀቢኻን ደመና ኣንቃዕሪርኻን ዝመፅእ ለውጢ የለን :: ስለዚ 
ካልኦት መማረፂ ሜላታት ብምንዳይ ኣብ አጠቃቅማ ማይና ዓብይ ምዕባለ 
ንምምዝጋብ’ውን ህዝብን መንግስትን ብዝለዓለ ደገፍ ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ ::

     መንግስቲ ትግራይ   ኣርሒቑ ብምእማት ቐፃላይን ዘላቕነትን ዘለዎ ልምዓት 
ንምርግጋፅ ዝገብሮ ዘሎ ኣብኡ እንተሎ ሓደጋ ድርቂ ንምምካት ብሕታዊ መማረፂ 
ምዃኑ ብምእማን ሓይልታት ልምዓት ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ 
እዩ::  ምስዚ ጎኒ ንጎኒ ድማ እቲ ሐዚ ኣብ ገለ ከባቢታት  ዘጓነፈ  ድርቂ ህዝብን 
መንግስትን ብምትሕብባር ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ተጠናኪሩ ከምዝቅፅልን መንግስቲ 
ትግራይ በዚ አጋጣሚ’ዚ ከረጋግፅ ይደሊ ::


