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Date: 12 October 2018
ወቅታዊ መረጃ
ዓሇማቀፉ ጣናን መሌሶ ማቋቋም ማህበር ወዯ ስራ ከገባ በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብዙ ስራዎችን አከናውኗሌ። ማህበሩ
በአራት ዘርፎች የዴጋፍ ስራዎችን በዋናነት ይሰራሌ - እነዚህም 1) የአረሙን ባህርያትና ስርጭት ሇማወቅ የሚረደ የተሇያዩ
ጥናቶችን ማዴረግ፤ 2) ሇአረም ማስወገዴ ስራ የሚያግዙ መሳሪያዎችን ገዝቶ ማቅረብ፤ 3) የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎች
መስጠት እና 4) የክትትሌና ቁጥጥር ስርአት (monitoring and evaluation) ዝርጋታ ዴጋፍ መስጠት ናቸው። እነዚህን
ስራዎች ሇመከወን የሚያስፈሌገውንም ገንዘብ በተሇያዩ የዓሇም ክፍልች ያለ ኢትዮጵያዊያንን በማስተባበር የገቢ ማሰባሰቢያ
ስራዎች ተካሂዯዋሌ። በማህበራችን ዴረ-ገጽ ሊይ (www.tanacoalition.org) የሚሰሩ ስራዎችንና የየሶስት ወር የፋይናንስ
ሪፖርቶችን ሇህዝብ በግሌጽ እያቀረብን እንገኛሇን። በአመቱ ውስጥ በዋናነት የሰራናቸው ስራዎችም፤
1) የእንቦጩን ባህሪ፤ ቁጥጥርና አወጋገዴ ሊይ ግንዛቤ ሇማሳዯግ ከጣና ተፋሰስ የተቀናጀ ሌማት በጎ አዴራጎት ዴርጅት
ጋር በመተባበር የተሇያዩ ጥናቶች ተሰርተዋሌ። ባሇሙያዎችን በተሇያየ ጊዜ ወዯ አካባቢው በመሊክም ጣና ሊይ
ሇሚሰራው ስራ ዴጋፍ እና ክትትሌ አዴርገናሌ።
2) ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመተባበር የአምስት አመት ጣናን ከእንቦጭ የመቆጣጠርና ተፋሰሱን መሌሶ የማቋቋም
ስትራቴጂክ ድክመንት ዝግጅት ሊይ ሙያዊ ዴጋፍ ሰጥተናሌ፤
3) የመስክና የሳተሊይት መረጃዎችን በማጠናከር የእንቦጭ ስርጭት ካርታ በማዘጋጀት፤ በመረጃ የተዯገፈ ስራ
እንዱካሄዴ አስተዋጾ አዴርገናሌ።
4) እንቦጭን በተመሇከተ ሃገር-አቀፍና ዓሇም አቀፍ ግንዛቤ እንዱፈጠር የዴርሻችንን አበርክተናሌ።
5) አንዴ ማሽን ገዝተን አስረክበናሌ። በቀጣይም ሁሇት የተሇያዩ ማሽኖችን (harvester and airboat) ሇመግዛት
እንቅስቃሴ ሊይ እንገኛሇን።
6) ከፌዯራሌ አካባቢ ጥበቃ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጋር በመተባበር ስራው በዕውቀት ሊይ ተመረኮዘ እንዱሆን የክሌለ
የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ ከፍተኛ ባሇሙያ ፍልሪዲ በመሄዴ በኦቾቤ ሃይቅ ሊይ ያሇውን የእንቦጭ አወጋገዴ ሌምዴ
እንዱቀስሙ እና ፤ ከዘርፉ ባሇሙያዎች ጋር እንዱመካከሩና ትምህርት እንዱወስደ ዴጋፍ አዴረገናሌ።
7) የባህርዲር ዩኒቨርሲቲ እያካሄዯ ያሇውን እንቦጭን በስነ ህይወታዊ ዘዳ የመቆጣጠር ስራን ከሙከራ ወዯተግባር
እንዱገባ ዴጋፍ እያዯረግን ሲሆን በቅርቡም ከባህርዲር ዩኒቨርሲቲና ከክሌለ አካባቢ ጥበቃ የተውጣጡ ባሇሙያዎች
የሚስተፉበት በስነ ህይወታዊ ዘዳ እምቦጭን ማስወገዴ ዙሪያ ስሌጠና በዩጋንዲ እንዱይካሄዴ ዝግጅት እያዯረግን
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እንገኛሇን። ይህም ስሌጠና ስራውን ከሙከራ ወዯ ተግባር የሚያሸጋግር የትግበራ ሰነዴ (implementation
guideline) ሇማዘጋጀት ብሇን እናምናሇን፤
8) የተባበሩት መንግስታት የአካባቢ ፕሮግራም (UNEP) በቅርብ ባከሄዯው ጣናን ከእንቦጭ ሇመታዯግ የሚመክር
ስብሰባ ሊይ በመገኘት የጥናት ውጤቶቻችንን ያቀረብን ሲሆን ሇወዯፊቱም ሉሰሩ የሚገቡ ተግባራትን ነቅሰን
በማውጣት ሃሳባችንን አጋርተናሌ፡፡ UNEP ሉያዘጋጀው ባሰበው ፕሮፖዛሌ ሊይም የዴርሻችንን ሇማበርከት
ተመዝግበናሌ።
የማሽን ግዥ በተመሇከተ
በማሽን የታገዘ እንቦጭን የማስወገዴ ስራን ሇመዯገፍ ማህበራችን ከዚህ ቀዯም ገዝቶ ከአስረከበው ማሽን በተጨማሪ ላልች
ከፍተኛ ጉሌበት ያሊቸው ማሽኖችን ሇመግዛት በእንቅስቃሴ ሊይ እንገኛሇን።ነገር ግን የሚቅጥለትን ማሽኖች ሇመግዛት
ሉመሇሱ የሚገባቸው ጥያቄዎች አለ። ሇምሳላ አሁን የምንገዛቸው ማሽኖች ከባሇፈው ምን ምን ማሻሻሌ የሚገባው ነገሮች
አለ? ከዚህ በፊት የሊክነው ማሽን ኦፐሬሽኑ ምን ይመስሊሌ? የእነዚህ ጥያቄዎች መሌስ በቀጣይ የሚገዙ ማሽኖችን ምን ዓይነት
መሆን አሇባቸው ሇሚሇውን ተገቢ መሌስ ያሰጣሌ። እነዚህ ጥያቄዎችን ሇመመሇስ ዯግሞ ጊዜ ወስድ የባሇሙያ ጥናት
ማካሄዴ ያስፈሌጋሌ። ሇዚህም ነው ማሽኖችን ሇመግዛት እስካሁን ጊዜ የወሰዴነው። የአረም ማጨጃ ማሽኖች ሊይ ሌምዴ
ያሇው ገምጋሚ ባሇሙያ ሃገር ውስጥ አሇመኖሩ ጥናቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርቶ ሇማቅረብ አስቸጋሪ አዴረጎታሌ። ከብዙ
ሌፋት በኋሊ ግን እነዚህን ማሽኖች ሊይ ከፍተኛ ሌምዴ ያሇው ባሇሙያ ከናይጀርያ አግኝተናሌ። ባሇሙያው ወዯ ኢትዮጵያ ሄድ
የማሽኑን ኦፐሬሽን እንዱገመግምና ተጨማሪ የኦፐሬሽን ስሌጠናዎች እንዱሰጥ በማሰብ ባሇሙያው በቅርብ ቀን ወዯ ኢትዮጵያ
ይሊካሌ። ባሇሙያው የማሽኑን አሰራር ከገመገመሌን በኋሊ የግምገማ ውጤቱን እንዯ ግብአት በመጠቀም የሚቀጥሇውን ማሽን
ግዥ እንጨርሳሇን። ይህም በከፍተኛ ዋጋ በህዝብ ገንዘብ የሚገዙ ማሽኖችን ጥራት እና የአገሌግልት ብቃት ሇማረጋገጥ የታሇመ
ነው።
ከዚህ በፊት የተገዛው ማሽን በመካከሇኛና አነስተኛ የአረም ሽፋን ሊሇበት ቦታ ተስማሚ ሲሆን በቀጣይ የሚገዙ ማሽኖች ዯግሞ
ከፍተኛ የአረም ሽፋን ሊሇባቸው ቦታዎች የሚስማማ ይሆናሌ። ሇዚህም ሲባሌ የማህበራችን ሳይንቲፊክ ቡዴን በተሇያዩ ሃገራት
የሚመረቱ የአረም ማጨጃ ማሽኖችን ስፔስፊኬሽን አወዲዴሯሌ። ሇማወዲዯርም የተጠቀምንበት የመመዘኛ መስፈርቶች
የሚከተለት ነበሩ፤ 1) ከፍተኛ የፈረስ ጉሌበት ኖሮት በአንዳ ከ20ሜ ኪዩብ በሊይ መሰብሰብ የሚችሌ፤ 2) ከዚህ በፊት
በተሇያዩ ሃገሮች (በተሇይ በአፍሪካ መሌከአምዴር) ተሞክሮ ጥሩ ውጤት ያሳየ፤ 3) የመሇዋዋጫ ዕቃዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ
ማቅረብ የሚችሌ (ሇምሳላ ከአማጋው ማሽን የተማርነው አንደ ተግዲሮት በቂ የመሇዋወጫ ጥሬ እቃዎችን ማቅረብ
ባሇመቻለ የማሽኑ ጥገና ብዙ ጊዜ መውሰደ ነበር)፤ 4) ማሽኑን ሇማሰራት ከፍተኛ ሙያ የማይጠይቅ፤ 5) የጥገና ዋጋው
ተመጣጣኝ የሆነና በሃገር ውስጥ ባሇሙያ ሉጠገን የሚችሌ፤ 6) የማሰሪያ ወጭው ውዴ ያሌሆነ፤ 7) ቢያንስ የ2 ዓመት ዋስትና
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ያሇው፤ 8) የማሽኑን አጠቃቀም ስሌጠና መስጠት የሚችሌ፤ 9) ሇማጓጓዝ አመች የሆነ (ቢቻሌ የተገጣጠመ) እና፤ 10) የማሽኑ
የግዥ ዋጋ ተመጣጣኝ የሆነ ናቸው። እነዚህን መመዘኛዎች ያሟለ ሁሇት ማሽኖችን ተሇይተዋሌ። አንዯኛው ዊስኮንሲን
የሚገኘው አኳሪየስ ሲስተመስ የሚያመርተው Series 800 የተባሇው ማሽን ሲሆን፤ ሁሇተኛው ዯግሞ አኳማሪን
የሚያመርተው H9-905 የተባሇው ማሽን ነው። ሁሇቱም ከ75 የፈረስ ጉሌበት በሊይ ያሊቸው ሲሆን የዊስኮንሰኑ 23.5ሜ
ኪዩብ (ወይም 7,076 ኪልግራም) የመሸከም አቅም ሲኖረው የአኳማሪን ማሽን ዯግሞ 26.6ሜ ኪዩብ (ወይም 9,070 ኪግ)
ነው። ዋጋቸው ዯግሞ የዊስኮሰኑ USD 222,170 ሲሆን የአኳማሪኑ USD150,000 ነው። ሁሇቱንም ማሽኖች በተሇያዩ
አፍሪካ ሃገራት ሊይ በስራ ሊይ ያለ ሲሆን ከሁሇቱም የማሽን አምራቾች ጋር የማህበራችን የሳይንስ ቡዴን ሰፋ ያሇ ውይይትና
ጥናት አዴርጓሌ። የአኳማሪኑ ማሽን ዋጋው ተመጣጣኝ የሆነው አምራቹ በየዓመቱ ብዙ ማሽኖችን ስሇሚሸጥ እንዯሆነ
ሇማረጋገጥ ችሇናሌ። በዚህ ሰአት የምንጠብቀው የናይጀሪያው ባሇሙያ ጣና ሊይ ያሇውን ማሽንና አሰራር አይቶ የሚሰጠውን
የሶስተኛ ወገን ሙያዊ ትንታኔ ብቻ ነው።
ከሊይ እንዯተጠቀሰው የማህበራችን ዓሊማ በጣና ሊይ ሇሚዯረጉ እንቅስቃሴዎች ዴጋፍ መስጠት ነው። የስራው ባሇቤትና
ማሽኑን ቀንተቀን ተከታትል በጀትና የሰውሃይሌ መዴቦ የማንቀሳቀስ ሃሊፊነት ያሇበት የክሌለ አካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን
ሲሆን የእኛ ዴርሻ ጥናት አዴርጎ ማሽኖችን ገዝቶ ማስረከብ ነው። ስሇዚህ የክሌለ አካባቢ ባሇስሌጣን ቢሮ ማሽኖችን
ተቆጣጥሮ የማሰራት ሃሊፊነት አሇበት። በተዯጋጋሚ እንዯገሇጽነው እና በስታራቴጂክ ድክመንቱ ሊይም እንዯሰፈረው ጣናን
የሚያስተዲዴር ራሱን የቻሇ ተቋም ቢቋቋም ጣናን ከእንቦጭ ብቻ ሳይሆን በዘሊቂነት መሌሶ ሇማቋቋምና ሇመንከባከብ
ቁሌፍ ሚና ይኖረዋሌ ብሇን እናምናሇን። የክሌለ የአካባቢ ጥበቃ፤ ዯንና ደር አራዊት ባሇስሌጣን ላልች ተዯራራቢ ስራዎች
(ሇምሳላ የዯን ጥበቃና አስተዲዯር እንዱሁም የደር አራዊት ጥበቃን እና ላልችም) ያለት ስሇሆነ ጣናን በዘሊቂነት
የመንከባከብ ስራ ወጥና ራሱን የቻሇ በሆነ መሌኩ ከዘመቻ ስራ ተሊቆ በዘሊቂነት ተቋማዊ አወቃቀር ኖሮት ጣናን
የሚያስተዲዴር ተቋም ሉቋቋም ይገባሌ። ሇዚህም የፌዯራሌና የክሌለ መንግስት ወጥነት ያሇው በቂ ዴጋፍ ሉያዯርጉም
ይገባሌ። ይህም ጣና ሊይ የሚሰራውን ስራ ወጥነት እና ዘሊቂነት ያሇው ተቋማዊ ቅርጽ አስይዞ ሇማስቀጠሌ ይረዲሌ።
ተቋሙም እስከ ቀበላ የሚወርዴ መዋቅር በመዘርጋት ማሽኖችን የሚከታተሌ፤ ስነ ህይወታዊ ስራን የሚያስፈጽም፤
ህብረተሰቡን የሚያስተባብር፤ እንዱሁም ክትትሌና ቁጥጥር የሚያካሂደ የስራ ሂዯቶች ያስፈሌጉታሌ። መስከረምና ጥቅምት
የእንቦጩ ስርጭት የሚጨምርበት ወቅት እንዯመሆኑ ብዙ ስራዎች መሰራት ያሇባቸው ከዚህ ወቅት ቀዯም ብል መሆን
ይኖርበታሌ። አክቲቪስቶችም አመቱን ሙለ ጣና ትኩረት እንዱሰጠው ቅስቀሳ ቢሰሩ መሌካም ነው። ጋዜጠኞች
የሚሰራውን ስራ በቅርበት እየተከታተለ ሇህብረተሰቡ ተጨባጭ መረጃ መስጠት አሇባቸው። በእኛ በኩሌ ማህበራችን
በአመት ሁሇት ጊዜ (በአመቱ አጋማሽና በአመቱ መጨረሻ) የእንቦጩን ስርጭት በተመሇከተ የመስክ ግምገማ እያካሄዯ
ሇማቅረብ ጥረት ያዯረጋሌ። ከዚህም በተጨማሪ የሳተሊይት መረጃዎችን በማጠናከር የአረሙን ስርጭትና ወቅታዊ
እንቅስቃሴ መረጃን ሇውሳኔ ሰጭ አካሊት እናቀርባሇን። በባህርዲር ዩኒቨርስቲ ከፍተኛ ባሇሙያዎች የተመሰረተው የጣና
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ተፋሰስ የተቀናጀ ሌማት በጎ አዴራጎት ዴርጅት ከማህበራችን ጋር በመተባበር በቅርቡ የአረሙን ሌኬት ሰርተው ሪፖርት
እያዘጋጁ ስሇሆነ ሪፖርቱ እንዯዯረሰን ሇህዝብ ይፋ እናዯርጋሇን።
የዓመቱ የፋይናንስ ሪፖርታችን ከዚህ ጋር ተያይዟሌ።
Annual financial report - Sept 2017-Oct 2018
Items

Description

USD

Funds raised
Harvesting
Machines Purchased
Harvesting machine
ordered

Atlanta, Israel, DC, Chicago, New Zealand, Dallas

332,011

One machine purchased and delivered

-67,290

One machine with conveyer ordered (down payment paid)

-37,000

Trainings
International and local trainings for Regional Env. Authority experts
Assessment,
Field assessments and M&E activities conducted in collaboration with Bahir
Monitoring and
Dar University and Charitable Organization for Integrated Lake Tana Basin
Evaluation
Development
Expenses to conduct
fundraisings
Printing, entertainment, hall rent etc
Current balance as of 12 October 2018

ዓሇማቀፉ ጣናን መሌሶ ማቋቋም ማህበር
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-2,250

-2,500
-14,910
208,061

