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የጋዜጠኞቹ ቡድን በአማራ ክልል በሦስት ወረዳዎች የሚገኙ የገጠር ቀበሌዎችን ተዘዋውሮ ተመልክቷል፡፡ በሰሜን ሸዋ - 

የቀወት ወረዳን፣ በደቡብ ጎንደር - የምሥራቅ በለሳ ወረዳን፤ እንዲሁም በሰሜን ወሎ - የራያና ቆቦ ወረዳን የጎበኘው 

የጋዜጠኞች ቡድን፤ የጉብኝቱ መጀመሪያ ያደረገው በሰሜን ሸዋ ዞን ቀወት ወረዳ የሚገኙ ሁለት ቀበሌዎችን ነበር፡፡ ጠዋት 

የ‹‹ሰፊ በረት›› ቀበሌን፤ ከሰዓት በኋላ ደግሞ የ‹‹የለን ዋጮ›› ቀበሌዎችን ጎብኝቷል፡፡ የአካባቢውን ነዋሪ እና የአስተዳደር 

ኃላፊዎች አነጋግሯል፡፡ በማለዳው ጉብኝት፤ የቀወት ወረዳ መዲና ከሆነችው ከሸዋሮቢት ከተማ ወደ ምሥራቅ አቅጣጫ 

(በግምት 40 ኪ.ሜ) ያህል ተጓዝን፡፡ ረፋዱ ላይ ‹‹ሰፊ በረት›› ደረስን፡፡  

የዛሬውን አያድርገውና የቀወት ወረዳ በምግብ ራሱን የሚችል ወረዳ ነበር፡፡ አሁን የቀወት ሰማይ ጠል ርቆታል፡፡ የወረዳው 

ነዋሪዎች እንደነገሩን ላለፉት 19 ወራት ዝናብ አልጣለም፡፡ ስለዚህ ትርፍ አምራች የነበረው አርሦ አደር አሁን ዕርዳታ ፈላጊ 

ሆኗል፡፡  

አቶ ተሾመ ሸዋዬ የቀወት ወረዳ ምክትል አስተዳደር እንደ ገለፁት፤ የዕርደታ ሥራው የተጀመረው ቅድሚያ ሊሰጣቸው 

የሚገቡ ቀበሌዎችን በመለየት ነው፡፡ በወረዳው ካሉት 18 ቀበሌዎች አስሩ በድርቅ ተጠቅተዋል፡፡ ስለዚህ አሁን በ10 

ወረዳዎች ለሚኖሩ 46 ሺህ 420 ሰዎች ዕርዳታ እየተሰጠ ነው፡፡   

እኛ ወደ ‹‹ሰፊ በረት›› ቀበሌ በሄድን ቀን (አርብ መጋቢት 16 2008 ዓ.ም) ሌሊቱን ዝናብ ጥሎ ነበር፡፡ ግን መሬቱ አየሁ 

አላለም፡፡ ለብዙ ወራት ዝናብ ሳያገኝ የቆየ በመሆኑ፤ መሬቱ ሲታይ ውሃ ጠብ ያለበት አይመስልም፡፡ ነገር ግን እኛ 

ከሸዋሮቢት ከወጣን በኋላ የጎርፍ አደጋ ያስከተለ ዝናብ ጥሎ መጠነኛ ጉዳት ማድረሱን ሰምተናል፡፡  

ዝናቡ ለእንስሳቱ እንደሚበጅ የገለፁልን አንድ የቀበሌው ነዋሪ፤ እንስሳቱ የተዳከሙ በመሆናቸው እርሻውን ለማረስ 

ባይችሉም፤ ዝናብ ይጥላል በሚል ተስፋ አንዳንድ አርሶ አደሮች እህል (ማሾ) የዘሩ በመሆኑ፤ ጠቃሚ ዝናብ እንደሚሆን 

ነግረውናል፡፡ ዝናቡ ቢያንስ የእንስሳት መኖ ችግሩን በእጅጉ ያቃልለዋል፡፡  

ለአርሦ አደሩ አሳሳቢ የሆነበትን ችግር አንስተን ጥያቄ ያቀረብንላቸው የቀወት ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተሾመ፤ 

‹‹በእርግጥ እንስሳቱ ለእርሻ አይሆኑም፡፡ ደክመዋል፡፡ ትክክል ነው፡፡ ግን እኛ ይህን ችግር በመገንዘብ ህብረተሰቡን 

በማደራጀት ከማረሚያ ቤት እና ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመተባበር በትራክተር ለማረስ አስበናል›› ብለዋል፡፡ 

ቀደም ባለው ዘመን በዕርዳታ ሥራ ተሳትፎ እንደ ነበራቸው የገለፁልን አንድ የቀበሌው ነዋሪ፤ በድርቁ የተነሳ የአንድም ሰው 

ህይወት ባይልፍም፤ የተወሰኑ እንስሳት እንደ ሞቱ ነግረውናል፡፡ በዚህ ቀበሌ 177 ከብቶች እንደሞቱ እና የከብት ቁጥር 

ቀንሱ ተብሎ 105 ከብቶች ለደብረ ብርሃን ዩኒቨርስቲ መሸጣቸውን የገለፁልን የቀበሌው ነዋሪ፤ እርሳቸው ሁለት ላምችን 



(አንዷን በ1 ሺህ 900 እና ሌላዋን በ2 ሺህ 100 ብር) እንደሸጡና ባገኙት ብር ለሌሎች ከብቶቻቸው መኖ እንደ ገዙ 

ተናግረዋል፡፡   

የቀወት ወረዳ ከአፋር ጋር ይጎራበታል፡፡ ነዋሪዎቹ እንደተናገሩት አርሦ አደሩ እንደ ጎረቤቱ የአፋር ህዝብ ከቦታ ቦታ 

እየተዘዋወረ ከብቱን ለማትረፍ ጥረት አድርጓል፡፡ የከብት መኖ እጥረት እንደ ገጠማቸውም ይናገራሉ፡፡ የወረዳው ምክትል 

አስተዳዳሪ አቶ ተሾመ እንዳሉት፤ ‹‹ሁሉንም አርሦ አደር ያረካ በቂ የመኖ አቅርቦት ባይደረግም፤ የእንስሳቱን ነፍስ ከሞት 

በማትረፍ ረገድ ትልቅ አስተዋጽዖ የነበረው ድጋፍ ተደርጓል›› ብለዋል፡፡  

አንዳንዶች ‹‹ጨርሶ የከብት መኖ አይተን አናውቅም፡፡ አሁን በቅርቡ ‹የተሰበሰበ መኖ አለ፤ የትራንስፖርት ወጪውን 

ከሸፈናችሁ መኖ እናመጣላችኋለን› ብለው ነበር›› ማለታቸውን ጠቅሰን፤ አስተያየት እንዲሰጡን የጠየቅናቸው አቶ ተሾመ፤ 

‹‹በአጎራባች ወረዳዎች እና በክልል መንግስት ድጋፍ 6 ሺህ 124 ቶን በላይ የተመጣጠነ መኖ ለአርሶ አደሩ አቅርበናል፡፡ 

እስከ መጋቢት ወር አጋማሽ 1 ነጥብ 8 ሚሊየን ሊትር ውሃ ለአርሶ አደሩ አቅርበናል፡፡ በእንስሳትም ሆነ በሰው የጤና ችግር 

እንዳይከሰት መድኃኒት በመግዛት ህክምና እየተሰጠ ነው፡፡ መደበኛ ክትባትም እየሰጠን ነው፡፡ የጤና ችግሩን ለመፍታት 

ትልቅ ጥረት ተደርጓል›› ብለዋል፡፡ ከነዋሪዎቹ እንደ ሰማነው ቀደም ሲል የከብት በሽታ ተከስቶ ነበር፡፡ ሆኖም አፋጣኝ 

የህክምና ዕርዳታ ተደርጎ ችግሩ ወዲያው መቃለሉን ተረድተናል፡፡  

በድርቅ በጠጠቁ አካባቢዎች ዕርዳታ መሰጠት የጀመረበት ጊዜ ከቦታ ቦታ ይለያያል፡፡ በአንዳንድ አካባቢ ከነሐሴ 2007 

ዓ.ም የጀመረ ሲሆን፤ በሌሎች አካባቢዎች ታህሳስ 2008 ዓ.ም የዕርዳታ አቅርቦት እንደተጀመረ ተረድተናል፡፡ በቀወት 

ወረዳ ዕርታዳ የተጀመረው በታህሳስ ወር ሲሆን፤ እኛ በመጋቢት ወር ወደ አካባቢው ስንሄድ ለሁለተኛ ጊዜ መሰጠቱ ነበር፡፡ 

በመሆኑም እኛ በመጋቢት ወር ወደ አካባቢው ስንሄድ፤ ተረጅዎች ይቀበሉ የነበረው የጥር ወር ዕርዳታን ነበር፡፡ 

ዕርዳታውም የተሟላ አለመሆኑን ያነጋገርናቸው አንዳንድ አርሦ አደሮች ገልፀውልናል፡፡  

ስለዚሁ ጉዳይ የወረዳውን የሥራ ኃላፊዎች ጠይቀን ነበር፡፡ በቀወት ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት፤ በቅድመ ማስጠንቀቂያ እና 

ምላሽ የሥራ ሂደት፤ የአደጋ ክስተት ክትትል ባለሙያ አቶ ኃ/ዮሐንስ ችግር መኖሩን አምነዋል፡፡  አቶ ኃ/ዮሐንስ እንዳሉት 

በመጀመሪያው ዙር ዕርዳታ (ታህሳስ ወር) ለተረጅዎች የተሰጠው ስንዴ ብቻ ነበር፡፡ በሁለተኛው ዙር ዕርዳታ (መጋቢት 

ወር) ደግሞ ስንዴ እና ቦለቄ መሰጠቱን ተናግረዋል፡፡ ‹‹ወረዳው የመጣለትን ዕርዳታ እያሰራጨ ነው›› ያሉት እኒሁ ኃላፊ፤ 

‹‹ለአንድ ሰው 15 ኪሎ ግራም ስንዴ እየተሰጠነው›› ብለዋል፡፡  

በተቀመጠው ስታንዳርድ መሠረት፤ ለእያንዳንዱ ተረጂ በየወሩ 15 ኪ.ግ ስንዴ፣ 1 ነጥብ 5 ኪ.ግ ጥራጥሬ፣ ግማሽ ኪሎ ዘይት 

ሊሰጥ ሲገባ ይገባል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ ለህፃናት እና ለሚያጠቡ እናቶች 4 ነጥብ 5 ኪ.ግ አልሚ ምግብ መሰጠት ይኖርበታል፡፡ 

በዚህ ረገድ በቀወት ወረዳም ሆነ በሌሎች የተዘዋወርንባቸው አካባቢዎች የተዛነፈ ነገር ይታያል፡፡ በአጠቃላይ ከዕርዳታ 

አቅርቦቱ ጋር በተያያዘ ያለው ችግር፤ ተረጅዎችን በመለየት፣ በማጓጓዝ፣ በአስተሻሸግ (ኪሎው በማነስ እና በመብለጥ) ረገድ 

የሚታዩ ችግሮች ናቸው፡፡ የሚፈለጉትን ግብአቶች አሟልቶ በማቅረብ ረገድ ችግር መኖሩን ከወረዳው የሥራ ኃላፊዎች እና 

ከአርሦ አደሩ ተረድተናል፡፡  

በዕርዳታ አሰጣጡ ሂደት ከተነሱት ችግሮች አንዱ ከስታንዳርዱ (15 ኪ.ግ) ያነሰ ስንዴ ይሰጠናል የሚል ቅሬታ የሚል 

ሲሆን፤ የአስተዳደር ኃላፊዎቹ በዚህ ረገድ ችግር መኖሩን ተቀብለው፤ ‹‹ችግሩ ከአስተሻሸግ የመነጨ ችግር ነው፡፡ ስንዴው 



በከረጢት ሲሞላ ከ50 ኪሎ ግራም የማነስ እና የመብለጥ ችግር አለ፡፡ አንዳንድ ጊዜ 50 ኪሎ ግራም ይታሸጋል፡፡ ሌላ ጊዜ 

ደግሞ 60 ኪ.ግ ስንዴ ይላካል፡፡ እህሉ ወደኛ ሲላክ መኪናው ተመዝኖ እንጂ በእያንዳንዱ ከረጢት የታሸገው ስንዴ 

ተመዝኖ አይደለም፡፡ ይህም ክፍፍል ላይ ችግር ይፈጥራል፡፡ በዚህ የተነሳ ህብረተሰቡ ቅሬታ ይቀርባል›› ብለዋል፡፡   

ስንዴው ከመጋዘን የሚወጣው በተረጅዎች ቁጥር ልክ ቢሆንም፤ ከአስተሻሸጉ ችግር የተነሳ አንዱ 13 ነጥብ 5 ኪ.ግ፤ ሌላው 

14 ነጥብ 5 ኪ.ግ ስንዴ የሚወስድበት ሁኔታ እንደሚፈጠር የተናገሩት የቀወት ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተሾመ፤ 

‹‹እስካሁን በድርቁ የተነሳ ችግር ለደረሰባቸው አርሦ አደሮች 5 ሺህ 555 ስንዴ፤ 13 ሺህ 316 ሊትር ዘይት እና 454 ኩንታል 

ጥራጥሬ ተሰራጭቷል›› ብለዋል፡፡  

አያይዘውም፤ መጀመሪያ ላይ ዕርዳታው በፍጥነት ወደና መጋዘን እንዳልገባና ያሉት የዕርዳታ ሠራተኞች አነስተኛ 

በመሆናቸው፤ በ10 ቀበሌዎች በአንድ ጊዜ ዕርዳታውን ማቅረብ እንዳልተቻለ አስረድተዋል፡፡ በመጀመሪያ አድሏዊ የሆነ 

አሰራር ተከስቶ እንደነበር የጠቀሱት አቶ ተሾመ፤ ዕርዳታውን ለሚገባው ሰው በመስጠት ረገድ ችግር ተፈጥሮ እንደነበር 

አስታውሰዋል፡፡  

እኛም በዕርዳታ አሰጣጡ ረገድ ሙሉ በሙሉ የተዋጣለት አሰራር አለመኖሩን ተመልክተናል፡፡ ከመጀመሪያው ወር 

የሁለተኛው ዙር የተሻለ እየሆነ እንደመጣም አይተናል፡፡ የዕርዳታ ስንዴውን ለመቀበል የሚመጡ ተረጂዎች ዕርዳታው 

እንደመጣን አይሰጠንም፡፡  መጉላላት አለ›› በሚል የሚያነሱት ቅሬታ አለ፡፡ ይህን በተመለከተ አቶ ተሾመ በሰጡት 

አስተያት፤ ‹‹የፌደራል መንግስት ጨረታውን ሲያወጣ ቦታዎችን ለይተን ዋና ዋና የመጋዘን ቦታዎችን ከማሳወቅ አልፈን ነጥብ 

ጣቢያዎችን እዚህ ቦታ ስንዴ ይራገፍልን የሚል መረጃ ባለመስጠታችን የተነሳ የተፈጠረ ችግር ነው›› ብለዋል፡፡ ከእንግዲህ 

ፈጥኖ ለመጣ ጎጥ ፈጥኖ ለማሰራጨት እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል፡፡  

‹‹የመኖ አቅርቦቱ ላይ በሁሉም አርሦ አደር እጅ የሚገኙ እንስሳትን እየቀለብን ነው ማለት አይቻልም፡፡ የእንስሳት ቁጥሩን 

ለመቀነስ ጥረት ተደገርጓል፡፡ ሆኖም አርሦ አደሩ ቀንድ የመቁጠር አስተሳሰብ ያለው በመሆኑ እና በሽያጩም ከፍተኛ ገንዘብ 

የመጠየቅ ዝንባሌ ታይቷል፡፡ የእንስሳት ቁጥርን በመቀነስ የመኖ ክምትን የማሳደግ ሥራ መስራት ያስፈልጋል፡፡ ይህ የቤት 

ሥራ ነው፡፡ የእንስሳት ሞኖንም በተመለከተ ሲናገሩ፤ ‹‹የቀበሌ ባለሙያ ባስቀመተው የአሰራር ስርዓት መሠረት ለሁሉም 

ማህበሰብ እንዲዳረስ አልተደረገም፡፡ ብህብረተሰቡ ድርቅ ከሌለባቸው አካባቢዎች መኖ ሲያመጣ የመኪና እና የወዛደር 

እንሸፍናለን፡፡ ሆኖም የህብረተሰቡን ችግር በሚቀርፍ ደረጃ የመኖ ስርጭት አለመቅረቡን ተናግረዋል፡፡ ምንም መኖ 

ለሌላቸው አርሦ አደሮች ቅድሚያ ይሰጥ የሚል አቅጣጫ ብናስቀምጥም ይህን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ችግር አለ›› 

ብለዋል፡፡     

በድርቅ ምላሽ በመስጠት ረገድ አጣዳፊው ሥራ የአልሚ ምግብ አቅርቦት ሥራ ነው፡፡ ድርቅ በተፈጠረባቸው አካባቢዎች 

በአደረጃጀት ተለይተው ለህፃናት እና ለእናቶች አልሚ ምግብ አቅርቧል፡፡ አልሚ ምግብን በተመለከተ፤ 74 እናቶች ወደ 

ሸዋሮቢት ሄደው አልሚ ምግብ መውሰዳቸውን እንደሰሙ ተናግረዋል፡፡ የአልሚ ምግብ እየተሰጠ አይደለም የሚለውን 

አቤቱታ እንዳማይቀቡት የገለፁት የወረዳው ምክትል አስተዳደር አቶ ተሾመ፤ አልሚ ምግብ ወረዳ ድረስ እየተጠሩ 

ወስደዋል፡፡ ሆኖም ተረጂ እናቶች ችግር ስለሚገጥማቸው አሁን መኪና ተከራይተን ማደያ ጣቢያ ድርስ እየወሰድን ነው›› 

በማለት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡     



ከቅርቁ ጋር በተያያዘ የሚሰራው ሥራ ሰብአዊ ቀውስን በከመከላከል በተጨማሪ ድርቁን በዘላቂነት ለመቋቋም የሚደረግ 

ጥረትም አለ፡፡ በመሆኑንም በቀወት ወረዳ የተፈጥሮ ሐብት እንክብካቤ ሥራ እየተሰራ ነው፡፡ አቶ ተሾመ እንዳሉት  በቀወት 

ወረዳ፤ በያዝነው ዓመት 3 ሺህ 314 ሄክታር መሬት በተፈጥሮ ሐብት ሥራ የመንከባከብ ዕቅድ ተይዞ ነበር፡፡ ከዕቅዱ 70 

በመቶ ተከናውኗል፡፡ እንዲሁም በክልል መንግስት፣ በወረዳ መስተዳድር እና በወረዳው ማህበረሰብ ተሳትፎ የማህበረሰብ 

ኩሬ እየቆፈርን ነው፡፡ ከክልል በተለቀቀ በጀት 3 ነጥብ 1 ሚሊየን ብር ግድብ እየገደብን ነው፡፡ በመስኖ ሥራ ሁሉንም ማሳ 

ወደ ሥራ ማስገባት አልቻልንም፡፡ ነገር ግን በጣለው ዝናብ ወደ ሥራ በመግባት እንደ ማሾ ያለ በአጭር ጊዜ የሚደርሱ 

ሰብሎችን ለማምረት እየሰራን ነው፡፡ 28 የማህበረሰብ ኩሬ ተቆፍሯል፡፡ በፕሮጀክት 130 የከርሰ ምድር ውሃ ተቆፍሯል፡፡ 

በዚህ ሥራ ሁሉንም ተጠቃሚ አላደረግንም፡፡  

ከድርቁ ጋር ተያይዞ ከሚሰሩት ሥራዎች መካከል የትምህርት ቤት ምገባ አንዱ ነው፡፡ በቀወት ወረዳ የትምህርት ቤት ምገባ 

ሥራ ተጀምሯል፡፡ በወረዳው ውስጥ በሰባት ቀበሌዎች በሚገኙ 24 ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቤት ምገባ ሥራ 

ተጀምሯል፡፡ በክልሉ መንግስት ድጋፍ እየተከናወነ ያለ ሥራ ነው፡፡ ግን ዘይት እና የማብሰያ ቁሳቁስ ባለመቅረቡ ሁሉም 

ትምህርት ቤቶች ወደ ምገባ አልገቡም፡፡ በክልሉ የቅድመ ዝግጅት እና የበጀት ችግር የተነሳ ነው፡፡ የራሳችን መፍትሔ 

በትምህርት ቤቶች የውስጥ ገቢ ዘይት እና ቁሳቁስ አንዲሰራ ነው የተስማማነው፡፡ ከዚህ ሌላ ባህላዊ ተቋማት የማብሰያ 

ቁሳቁስ እንዲያቀርቡ ተደርጓል፡፡ ከተማሪ ምገባ ጋር ያለው መዘግየት የተፈጠረው በወረዳው ችግር አይደለም፡፡ ከክልል 

የተማሪ ምግብ በማቅረብ ረገድ የመዘግየት ችግር ነበር፡፡ በተማሪዎች የምግብ ፕሮግራም ሁሉንም ወጪ መንግስት 

አይሸፍንም፡፡ ከባድርሻ አካላት ጋር የተነጋገርን ሲሆን ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽዖ እንዲያደርግ ተስማምተን ነው 

የጀመርነው›› ብለዋል፡፡ ምግብ አብሳይ፣ እንጨት እና ውሃ ትምህርት ቤቶች እንዲያዘጋጁ፤ ህብረተሰቡ  ለኩሽና ሠራተኛ 

የሚያስፈልገውን ወጪ ሊሸፍን ነው የተስማማነው፡፡ 

‹‹የማዳበሪያ እና የጀሪካን ካልከፈላችሁ ዕርዳታ አትወስዱም እንባላለን›› ሲሉ አንዳንድ የወረዳው ነዋሪዎች ያቀረቡትን 

ቅሬታ በተመለከተ የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ ቅሬታውን አላስተባበሉም፡፡ ሆኖም ይህን ያደረግነው ህብረተሰቡ 

ትምህርት እንዲወስድበት የሚፈለግ ጉዳይ ስላለ ነው፡፡ በዚህ ድርቅ ህብረተሰቡ እሴት እንዲገነባ እንፈልጋለን፡፡ እሴት 

የሚገነባው፤ አሁን በሚያወጣው 3 ወይም 20 ብር ለድርቅ ምላሽ የሚሰጡ ተግባራትን አጠናክረን መቀጠል አለብን በሚል 

እሳቤ ነው›› ብለዋል፡፡  

አያይዘውም፤ ለምናሰራው ግድብ የሚደረግ መዋጮም አለ፡፡ ሁለተኛ በድርቁ ሳቢያ እንስሳትን ያጡ ሰዎች ካሉ ህብረተሰቡ 

የመተጋገዝ ባህሉን አዳብሮ እንስሳቶቻቸውን ያጡ ሰዎች ካሉ ለእነሱ እንስሳትን ገዝቶ ለስጠት በሚል ነው፡፡ ከዚያ 

ውጪየዕርዳታውን እህል ለሚጠብቁ ዘበኞች ይቀጠራሉ፡፡ እንዲሁም ዕርዳታውን ለማሰራጨት መስክ ለሚወጡ የቀበሌ 

እና የወረዳ ባለሙያዎች የሚያስፈልገውን ውሎ አበል ለመሸፈን የሚል ገንዘብ ላመግኘት ነው፡፡ ይህ በወረዳው የአመዝኮ 

ኮሚቴ የተወሰነ ነው፡፡ ይህ ሐሳብ ቀደም ሲል ከክልል አመዝኮ የመጣ ሐሳብ ነው ያሉት ኃላፊው እርን ተቀብለን ነው 

ያጸደቅነው ብለዋል፡፡ አክለውም፤ ይህ አሰራር የሚያስቸግር ከሆነ እርሱን ማረም የሚገባ ነው ብዬ እወስዳለሁ›› ሲሉ 

ተናግረዋል፡፡  

የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ባወጣው መረጃ መሠረት፤ ካለፈው ጥር ወር ጀምሮ የኤልኒኖ ክስተት እንዲፈጠር 

የሚያደርገው የውቂያኖስ ሙቀት እየቀነሰ ከመምጣቱም በላይ ወደፊት ችግሩ ሙሉ በሙሉ እንደሚወገድ ትንበያ 



አስቀምጧል፡፡ በዚህ መሠረት የዝናቡ ሁኔታ መደበኛ መልኩን እንደሚይዝ ተገምቷል፡፡ አሁንም የበልግ ዝናብ በጥሩ ሁኔታ 

እየጣለ ይገኛል፡፡ ዝናቡ በበልግ አምራቾቹ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም አካባቢዎች በጎ ተጽዕኖ ይኖረዋል፡፡ ድርቁ ያስከተለውን 

ከፍተኛ የውሃ ችግር ያቃልለዋል፡፡ ሆኖም የዕርዳታ አቅርቦቱ አርሦ አደሩ እህል ዘርቶ እስኪ ሰበስብ ድረስ መቀጠሉ 

አይቀርም፡፡ በመሆኑን በስርጭት ረገድ የሚታዩ ጉድለቶች በፍጥነት መፈታት ይኖርባቸዋል፡፡      

 


