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ባሕቲ መስከረም 2010 ዓ.ም ከባቢ ሰዓት 10 ትግራይ ኣብ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ዕቀባ ሓመድን ማይን መሰረት ዝገበረ
ሕርሻ ዝመርሖ ልምዓት ኢንዳስትሪ ዝብል ስትራቴጂ ብምስጓማን ብድምር ኣብ ሃገራዊ ፖሊሲ ምፍፃም ከባቢ ምሕዋይን
ምክልኻል ምድረበዳነትን ብዘርኣየቶ ልዑል ተሳትፎ ቤት ምኽሪ መፃኢ ዓለም ምስ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ስምምዕ
ምጥፋእ ምድረበዳነት ብሓባር ብምዃን ኣብ ኦርዶስ ቻይና ኣብዝተሳለጠ ስነ ስርዓት ሽልማት ላዕለዎት ኣካላት ክልል ትግራይ
ማለት እውን ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት
ገጠርን ትግራይ ኣይተ ኪሮስ ቢተውን ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገበ ብሓባር እቲ
ሽልማት ተቐቢሎም
ህዝቢ ትግራይ ን 3 ዓሰርተ ዓመታት ሓመድ መሲሉ ሓመዱ
ዘሕወየ ብዘይግመት ጉልበት እምኒ ፈንቂሉ ፀጋታት ሃፍቲ ተፈጥሮ
ናብ ንቡር ዝመለሰ እዩ እሞ ደጊምና እንኳዕ ደስ በለካ ፍረ ፃዕርኻ
ብብርኪ ዓለም ኣፍልጦ ረኺብካ ተሸላሚ ወርቂ መፃኢ ፖሊሲ
2017 ምዃንካ ደስ ይበልካ፡፡ እዚ ሽልማት ካብ ክልልና ሓሊፉ
ናይ ሃገርና ሽልማት እውን እዩ እሞ ህዝቢ ኢትዮዽያ እውን እንኳዕ
ደስ በለካ፡፡
ትግራይ ነዚ ዓወት ክትበፅሕ ዝኸኣለት ዕቀባ ሓመድን ማይን
መሰረት ዝገበረ ሕርሻ ዝመርሖ ልምዓት ኢንዳስትሪ ዝብል
ስትራቴጂ ምስጓማ፣ ምልኣተ ህዝቢ ብምልዕዓል ናብ ተግባራዊ
ስራሕ ኣትያ ውፅኢታዊ ስራሕ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮ ምዕማማን ሕቶ መናእሰይ ዝምልስ ናይ መሬት ፖሊሲ ተግባራዊ
ብምግባራን እዩ፡፡ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ 3 ዓሰርተ ዓመታት ስራሕ ውፅኢት ኣብቲ ዝመረረ እዋን ብረታዊ ቃልሲ እውን
እንተኾነ ጎና ጎኒ ምርግጋፅ ሰላም ዝተጀመረ ተግባር እንትኸውን እዚ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝተጀመረ ህልኽ ዘወድእ ናይ
ሓመድን ማይን ዕቀባ ስራሕቲ፣ ፈልሲ ተኸላ ምክልኻል ምድረበዳነትን ብሓፈሻ ድሕሪ ኣብ መላእ ሃገር ሰላም ምርግጋፅ ሃገራዊ
ፖሊሲ ኮይኑ ሕርሻ ዝመርሖ ልምዓት ኢንዳስትሪ ተባሂሉ ተሰይሙ ከም ክልል ይኹን ከም ሃገር ብዙሕ ውፅኢት ክምዝገብ
ኪኢሉ እዩ፡፡
እዚ ሽልማት ወርቂ መፃኢ ፖሊሲ 2017 ከም ክልል ኮነ ከም ሃገር ኣብ ኣጠቓላሊ ናይ ልምዓት ስራሕትና ዝነበሩና ክፍተታት
ብምምላእ ዕብየትና ናብ ዝለዓለ ፀፍሒ ንምብፃሕ ሓደራ ዘስንቕን ብቐፃሊ ልምዓትና ብዝሓበረ ቅልፅም ክንምርሽ ወነ ዘትሕዝ
እዩ፡፡

