
የትግራይ ክልል ከፍተኛና መካከለኛ 
አመራሮች የኪራይ ሰብሳቢ 

አመለካከትን ለማስወገድ እንታገላለን 
አሉ 

  

 

መቀሌ ጥቅምት 4/2007 በትግራይ ክልል የሚገኙ አመራሮች የኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 

በመታገል የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከግብ  ለማድረስ የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው እንዲቀጥሉ የክልሉ 

ርእሰ መስተዳድር አስገነዘቡ፡፡ 

በክልሉ በ2007 በሚካሄዱ ቁልፍ የልማት ስራዎች ዙሪያ ዛሬ ለከፍተኛና 

መካከለኛ አመራሮች ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡ 

የክልሉ ርእሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ እንደተናገሩት በ2006 ዓ.ም 

በህብረተሰቡ ተሳትፎና በልማት ሰራዊት በተፈጥሮ ሃብት፣ በመስኖ ልማት፣ 

በመኸር እርሻ፣ በትምህርት፣ በጤናና በሌሎች የልማት ዘርፎች የተከናወኑ 

የልማት ስራዎች የተመዘገበው ውጤት አበረታች ነው፡፡ 

በዓመቱ በተለይ በገጠር የተደራጀው የልማት ሰራዊት ቴክኖሎጂዎችን ሙሉ 

በሙሉ የመጠቀም፣ የግብርና ምርት በጥራትና በመጠን ከገበያና ከኢንዱስትሪ 

ግብአት ጋር የማተሳሰር ላይ የታዩ ጉድለቶች በማረም በቀጣዩ ዓመት 

ተስተካክሎ ተጠናክሮ ሊሰራ እንደሚገባ አቶ አባይ  ተናግረዋል። 

አቶ አባይ እንዳሉት በክልሉ በ2007 የበጋ ወራት  374 ሺህ ሄክታር በላይ በመስኖ በማልማት ከ41 ነጥብ 3 ሚሊዮን 

ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ ታቅዷል፡፡ 

ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግም  ሁሉም አርሶአደሮች አንድ የውሃ አማራጭ እንዲጠቀም ይደረጋል፡፡ በ160ሺህ ሄክታር 

ላይ ርጥበት የሚቋጥሩ ስራዎች በልማት ሰራዊት በመስራት የክልሉ የሰብል ምርት 52 ሚሊዮን ኩንታል ለማድረስ 

የተጠናከረ ስራ እንሰራለን ብለዋል ። 

በክልሉ ያሉት የልማት ስራዎች በማጠናከርና ለማኑፋክቸሪንግ፣ አግሮ ፕሮሰሲንግና ለኢንዱስትሪ የሚውል ከ10 ሺህ 

ሄክታር የሚበልጥ መሬተ ከልሎ በማዘጋጀትና የመሰረተ ልማት በማሟላት ለባለሃብቶች በመስጠት የሴቶችና ወጣቶችን 

የስራ እድል ተጠቃሚነት ለማመቻቸት መታቀዱን አስታውቀዋል። 

http://www.ena.gov.et/media/k2/items/cache/542d7070726a962c9ea5b0e4ff1fab19_XL.jpg?t=943909200


በክልሉ ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ለሚያስመዘግቡ አንድ ሺህ 500 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ 

በመስጠት በልማቱ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲያበረክቱ የማድረግ ስራ እንደሚሰራም አስታውቀዋል። 

በክልሉ የልማት ስራዎቹ  በተቀላጠፈ አሰራር በማከናወን የድህነት መጠን ከ26 ከመቶ ወደ 22 ከመቶ በታች 

ለማውረድና የስራ አጥነትን ደረጃም ከ19 ከመቶ ወደ 15 ከመቶ ለመቀነስ በሁሉም ዘርፍ ርብርብ እንደሚደረግ 

ገልጸዋል። 

በመንግስትና በጎአድራጊ ድርጅቶች ትብብር ለመጠጥ ውሀና ለተለያዩ አገልግሎቶች የውሀ ጉድጓድ ቁፋሮዎችና 

መስመር መዘርጋት ስራዎች ተጠናክረው የሚካሄዱ መሆናቸው አስታውቀዋል። 

የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ የመምህራን አቅምን የማሳደግ ፤የተማሪዎች ትምህርት ማቋረጥን ለመቀነስና የጎልማሶች 

ትምህርትን የማጠናከር ስራ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። 

በጤናው ዘርፍ የመከላከልን ፖሊሲ መሰረት በማድረግ የተጀመሩ ስራዎችን በማጠናከር የእናቶችና ህፃናትን ሞት 

ለመቀነስ የጤና ተቋማትን በህክምና መሳሪያዎችና በመድሃኒት ለማጠናከርና ለማሟላት ስራ ትኩረት እናደርጋለን 

ብለዋል።። 

ህብረተሰቡ የልማት ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ የልማት ስራዎቻችን የሚያደናቅፉ የመልካም አስተዳደርና የኪራይ 

ሰብሳቢነት ተግባራትና አመለካከቶችን በፅናት መታገል አለብን ሲሉ አቶ አባይ አሳስበዋል። 

የልማት ስራዎቻችንን በየወቅቱ በመገምገምና በማስተካከል አቅማችንን አጠናክረን በእልህና በወኔ ከሰራን በቀሪው አንድ 

ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ የማይሳካበት ምንም ምክንያት እንደማይኖር አስገንዝበዋል። 

የ2007 ምርጫን ፍትሃዊ ፣ሰላማዊና ተአማኒ እንዲሆን ከልማታችን ጎን ለጎን የመልካም አስተዳደርና የኪራይ ሰብሳቢነት 

ችግሮችን በመፍታት የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባም ገልጸዋል። 

በወይይቱ ላይ ከተሳተፉት ከቆላ ተምቤንና ራያ አላማጣ ወረዳ የተወከሉ ወይዘሮ አልጋነሽ ኪዳኑና ወይዘሮ አበባ ሽሻይ 

እንደተናገሩት ባለፈው ዓመት በአካባቢያቸው በመስኖ፣በተፈጥሮ ሀብትና ግብርና በጤናው ዘርፍ የተከናወኑ ስራዎች 

ውጤታማ ቢሆኑም አሁንም የተጠናከረ ስራ ይጠብቃቸዋል። 

በጎልማሶች የተግባር ተኮር ትምህርትና በመሬት አስተዳደር ላይ የታዩት ድክመቶችን በማረምና የኪራይ ሰብሳቢነት 

አመለካከትን በቁርጠኝነት በመታገል ህብረተሰቡ ቀልጣፋና ፍትሃዊ አገልግሎት እንዲያገኝ ጠንክረን እንሰራለን 

ብለዋል። 

በግምገማው ላይ የተሳተፉ ሁለት ሺህ 300 የመካከለኛና ከፍተኛ አመራሮች ባወጡት የአቋም መግለጫ የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅዱን ከግብ ለማድረስ በቀረው አንድ ዓመት በገጠርና በከተማ  በተገኙ ድሎች ሳንኩራራ በላቀ 

ሃላፊነት የልማት ሰራዊት በማጠናከር ኪራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በቁርጠኝነት እንታገላለን 

በሚል ተስማምተዋል። 

መጪው ምርጫ ሰላማዊ፣ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ተሳትፎአችንን እናጠናክራለን ሲሉም ቃል 

ገብተዋል። 



 


