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ማረት መፋለጢ መደብ ክትትልን ደገፍን ድሕረ ህንፀት ትካላት መስተ ማይ ዕላዊ ገይራ፡፡ 

እዚ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ማረት፣ ግሊመርን ቻሪቲ ዋተርን ብዘካየድዎ ቅድመ መፅናዕቲ መሰረት ዕላዊ  
ተገይሩ ዘሎ መደብ ክትትልን ደገፍን ድሕረ ህንፀት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ሓሙሽተ ክላስተራት 
ቀረብ መስተ ማይ ዝትግበር እንትኸውን ድሕሪ ህንፀት ንዘጋጥም ምብልሻው ህንፀት ነቑጣታት ኣብ 
ምስትኽኻልን ዘላቕነቱ ተረጋጊፁ ግልጋሎት ንኽህብን ዓብዪ ተራ ክህልዎ እዩ፡፡ 

መደብ ክትትልን ደገፍን ድሕረ ህንፀት ኣብ 29 ገጠር ወረዳታት ትግራይ ዝትግበርን እንዳሰፍሐ 
ዝኸይድን መደብ እንትኸውን፤ ብዙሕ መዋእለ ንዋይ፣ ጉልበት፣ ፍልጠትን ግዘን ወፂእዎም ዝህነፁ 
ፕሮጀክትታት ቀረብ ፅሩይ መስተ ማይ ገፀር ዘላቒ ግልጋሎት ብምሃብ ህዝቢ ተረባሒ ኣብ ምግባር 
ዕዙዝ ግደ ኣለዎ፡፡ 

ኣብ መኽፈቲ መላለዪ ዋዕላ እዚ መደብ ተረኺቦም መደረ ዝገበሩ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ማረት ኣይተ 
መኮነን ኣብርሃ ከም ዝገለፅዎ ብመሰረት ኣብ 2003ዓ/ም ዝተኻየደ መፅናዕቲ ድሕረ ህንፀት ትካላት 
ማይ እቲ ፀገም እንዳበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ፡፡ #ብንፅፅር እንትግለፅ ምኽንያት እቲ 
ብልሽት 75 ሚኢታዊ ምምሕዳራዊ ፀገም እንትኸውን፤ ብፅሒት ቴክኒካዊ ሽግር ዝወሓደ እዩ; ይብሉ፡፡ 
#ማረት ኣብ ሽፋን ቀረብ መስተ ማይ ገፀራት ትግራይ 40 ሚኢታዊ ብፅሒት ኣለዋ; ዝበሉ ኣይተ 
መኮነን ኣብርሃ #እዚ ኣብ ቀረብ ፅሩይ ማይ እንፍፅሞ ዘለና ዘኹርዕ ተግባር ቀፃልነት ንኽህልዎን እቲ 

ዝድለ ጥቕሚ 
ንኽህብን፤ 

ማረት ነዚ 
ዝከታተል 

ኣሃዱ ኣጣይሻ 
ኣላ፡፡ እዚ 
ኣሃዱ ነቲ 

ብመፅናዕቲ 
ዝተነፀረ ፀገም 
ተኸታቲልካ 

ኣብ ምፍታሕ 
ዝለዓለ እጃም 
ዘለዎ ኣካል 
እዩ; ይብሉ፡፡ 

 

ኣብ ማረት መተሓባበሪ እዚ መደብ ኣይተ ዘለኣለም ፍሰሃ ብግዲኦም ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን 
ወሳናይ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ #እቲ ሕዚ ዘሎ 45% ሽፋን ፅሩይ ማይ ክልልና ጥቡቕ ቁፅፅርን 
ክትትልን እንተዝግበረሉ ናብ 56% ክብ ምበለ ነይሩ፡፡ እዚ 11% ክፍተት ብቲ ሕዚ እነተኣታትዎ ዘለና 
ናይ ክትትልን ቁፅፅርን ስርዓት ዝፍታሕ እዩ; ይብሉ፡፡ 

 

               ኣይተ መኮነን ኣብርሃ ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ፕሮገራም መብርሂ እንትህቡ 
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ኣብዚ ኣብ ከተማ ዓዲ 
ጉደም ዝተሳለጠ መፋለጢ 
ዋዕላ ሕቶን መልስን 
ዘተኣናገደ እንትኸውን ካብ 
8 ወረዳታት ዞባታት 
ደቡብን ደቡባዊ 
ምብራቕን ዝተውፃእፅኡ 
ኣመሓደርቲ ወረዳ፣ 
ኪኢላታት ማይ፣ ጥዕና፣ 
ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን 
ማረትን ተሳተፍቲ 
ኮይኖም እዮም፡፡ መላለይ 
መደብ ክትትልን ደገፍን 
ድሕረ ህንፀት ኣብተን 
ዝተረፋ 4 መማእኸሊ 
ክላስተራት ማይ 
(ምብራቕ፣ ማእኸልን 
ምዕራብን)  እውን 
ክቕፅል እዩ፡፡ 

ማረት ኣብ ዓመት ልዕሊ 1,000 ናቑጣታት ፅሩይ ማይ ምህናፅ ዘኽእል ዓቕሚ ብምጥራያ ክሳብ ሕዚ 
4,257 ትካላት ቀረብ ፅሩይ መስት ማይ ብምህናፅ ንልዕሊ 1.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተረባሒ 
እትገብር ዘላ ሃገር በቆል ገባሪት ሰናይ ትካል እያ፡፡  

  

ተሳተፍቲ ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ብማረት ዝተኣታተወ ፕሮግራም ስልጠና እንትወሃቦም 


