ካብ 27 ክሳብ 28 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም ብብርኪ ክልል
ን9ይ ግዘ ዝፅምበል በዓል ፌስቲቫል ሓረስቶት ትግራይ
ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት
ከምዝሳለጥ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ኣፍሊጡ፡፡

መተሓባበሪ

ደ/ከ/ስራሕ

ርክብ

ህዝቢ

ቢሮ

ልምዓት

ሕርሻን

ገጠርን

ትግራይ ኣይተ ታጁ ሙሓመድያሲን ከምዝገለፅዎ ከም ክልል ኣብ ልምዓት ሕርሻ
በዓል ክልተ ኣሃዝ ዕብየት ቁጠባ ምምዝጋብ ካብዝጀመርናሉ እዋን ጀሚሩ በብዓመቱ
ኣብዚ ዘርፊ ብልዑል ንጥፈት ዝዋስኡ ሓረስቶትን ካልኦት ኣካላት ልምዓትን ናብ
ዝተማእከለ መድረኽ ብምምፃእ ምትብባዕ ዝተጀመረ እንትኸውን ድሓር ድማ ምስ
ሚኒስትሪ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ብምርድዳእ በብኽልተ ዓመቱ እዚ ናይ ምብርትታዕ
ስርዓት እናተፈፀመ መፂኡ እዩ ፡፡
እዚ መድረኽ መተባብዒ ኣካላት ልምዓት ለብዘበን እንትነሳልጥ ሰለስተ
ቀንዲ ዕላማታት ከምዘለዎ ዝገለፁ እቶም ሓላፊ

ኣብ ሞንጎ ሓረስቶት፣ ዝተፈላለዩ ናይ

ልምዓት ኣካላት ናይ ንሕንሕ መንፈስ ብምፍጣር ናብ ተመሳሳሊ ናይ ኣፈፃፅማ ብርኪ
ክመፅእ ምግባር ሓደ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን

ብቐደም ሰዓብ 30 ሚእታውን

20 ሚእታውን ኣካል እቲ ሽልማት ክኾኑ ብምግባር ተጠቃምነትን ተሳትፎን እዞም
ኣካላት ምዕዛዝ እቲ ካልእ እዩ፡፡ ካብዚ ሓሊፉ በብእዋኑ ኣብ ምፍፃም ልምዓት ሕርሻ
ፀብለልታ እንዳርአዩ ብምምፅኦም ብተደጋጋሚ ተሸሊሞም ልዑል ሃፍቲ ዘዋህለሉ
ሓረስቶት ኣፍልጦ ንምሃብን ንምምራቕን ከምዝኾነ እቶም ሓላፊ ሓቢሮም፡፡

ከም ኣገላልፃ ኣይተ ታጁ ሙሓመድያሲን ናይ ለብዘበን ፌስቲቫል ሓረስቶት
''ኩለመዳያዊ

ሰራዊት ልምዓት ሕርሻ ብምህናፅ ስግግር ኢንዳስትሪ ነቀላጥፍ !''

ብዝብል ቴማ ዝፅምበል ክብረ በዓል እንትኸውን ኣብዚ መድረኽ ልዕሊ 300 ተሸለምቲ
ኣካላት ክህሉዉና እዮም ይብሉ፡፡ ዛጊድ ነዚ ስራሕ ንምስላጥ በብብርኩ ዝተፈላለያ
ኮሚቴታት ተጣይሰን ሓረስቶትን ካልኦት ዝሽለሙ ኣካላትን ዝሕረይሉ መመልመሊ
ረቛሒታት ወፂኡ ዕላዊ ድሕሪ ምዃን ከካብ ከባቢኡ ክሽለሙ ዝተሓረዩ ኣካላት
እንትንፀሩ ህዝቢ ክፈልጦን ርእይቶ ክህበሉን ምስተገብረ እዩ ናብዚ መድረኽ መፂኦም
ዕላዊ ኣፍልጦ ዝወሃቦም ይብሉ ኣይተ ታጁ፡፡
ኣብዚ መድረኸ ዝተፈላለዩ ኣካላት ልምዓት ዝሽለሙ እንትኾኑ ካብዚኦም
ውሽጢ

ቅድም

ክብል

ብተደጋጋሚ

ተሸሊሞም

ልዑል

ሃፍቲ

ኣዋህሊሎም

ናብ

ኢንቨስትመንት ዝተሰጋገሩ ሓረስቶት ክምረቑ ምግባር፤ ሓደሽቲ ተሸለምቲ ሓረስቶት
ኣፍልጦ

ክወሃቦም

መናእሰይ፤ካብ
መሰልጠኒ

ምግባር

ውዳበታት

ካብዚኦም

30

ሚእታዊ

ደቂ

ኣንስትዮ፣20

ድማ ሓደ ንሓሙሽተ/ ኔትዎርክ/፣ ልምዓት

ሓረስቶት፤በብብርኩ

ሚእታዊ

ጉጅለ፣ማእከላት

ዝርከቡ ሰብ ሞያ ሕርሻ፣ማእከላት ምርምር፣ዝተፈላለዩ

መዳርግቲ ኣካላትን ይርከብዎም፡፡
ክሳብ ሕዚ በብእዋኑ ክነሳልጦም ዝፀናሕና ናይ ሓረስቶት ፌስቲቫል (ክብረ በዓላት)
እንታይ ፈፂጎምልና ዝብል ካብ ሚድያ ተሓቲቶም እንትምልሱ፡- ከም ክልል ቅድም
ክብል ዝነበሩ ቁፅሪ ሞዴል ሓረስቶት ክብ ክብል ኣኽኢሉ፤ጥንኩር ሰራዊት ልምዓት
ሕርሻ ክህሉ ኣኽኢሉ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ሞነጎ ቤት ዕዮና፣ላዕለዎት ትካላት
ትምህርትን

ማእከላት

ምርምርን

ዝነበረ

ናይ

ምድግጋፍ

ኩነታት

ክሳብ

ብሰነድ

ምፍርራም ክንበፅሕ ኣኽኢሉና እዩ፡፡
እቲ በዓል 27 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም ንግሆ ዑደት ልምዓት ክርአ ብምግባር ድሕሪ ቀትሪ
ፓነል ምይይጥ ከምዝህሉን 28 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም ድማ ስነ-ስርዓት ሽልማት
ሃርበኛታት ልምዓት ከምዝፍፀም ኣብሪሆም፡፡
ብሚኪኤል ምሩፅ
ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ትግራይ
19/08/2009 ዓ.ም

