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ታለቁ መሪ መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት "ድሮ የድህነት አለት ላይ ነበርን አሁን አለቱን አዳክመን የድህነት አሸዋ ላይ መቆም 

ጀምረናል" ድህነት ሊሸነፍ እንደሚችል ተገንዝበናል ብለው ነበር፡፡ አዎ አሁን በሀገር ደረጃ ከድህነት የምንወጣበት መውጫ 

ቀዳዳ እና የብርሀን ጭላንጭል ማየት ተጀምሯል ትግራይም እንደ ክልል በአንፃራዊነት ስትታይ የልማት ተምሳሌት እና የበርካታ 

የልማት አውታሮች አርአያ እና ሞዴል እየሆነች ነው፡፡ የቀድመው የኢትዮጵያ ፕረዚደንት የተከበሩ ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ በአንድ 

ወቅት ትግራይ በጎበኙበት ወቅት ህዝቡ በሰራቸውና እየሰራቸው ባሉት የልማት ስራዎች እና እየተመዘገቡ ባሉት ውጤቶች 

በመደነቅ ከእንግዲህ የልማት ስራ ለማየትና ለመማር ቻይና መሄድ አያስፈልግም ብለው ነበር፡፡ በትግራይ እየተደረጉ 

በመጡትና እየተደረጉ ባሉት ብቻ ሳይሆን በትግራይ ተሞክረው ውጤታማ የሆኑ አሰራሮችና ለውጦች ደግሞ በሌሎች 

ክልሎችም እንዲሰፉ እና ሀገራችን እንድትለወጥ በአቶ ተክለወይኒ አሰፋ የምትመራዋ ማረት ስመ ትንሽ ተግባረ ግዙፍ ድርሻ 

ደግሞ ጉልህ ነው፡፡ በነገራችን ላይ አንዳንድ ወዳጆች በኢሜል አድራሻዬ በሰጡኝ ኮመንት ማረት እንዴት ስመ ትንሽ ትላለህ 

ብለውኛል እና በዚህ አጋጣሚ መልሼ ልለፍ፡፡ ለኔ ማረት (ማህበራዊ ረድኤት ትግራይ)  ከምትሰራው ስራ እና ሚና አኳያ 

ሳየው ይህ ስም ትንሽ ነው ምክንያቱም የማረት ሚና ማህበራዊ ረድኤት ብቻ ሳይሆን፤ በአከባቢ ጥበቃ፤ በእርሻ ልማት፡ 

በቴክኖሎጂ፤ በኢንዳስትሪ፤ በትራንስፖርት በሁሉም ዘርፍ ሰፋፊ ስራ ስለሰራች እና እየሰራችም ስለሆነ ማህበራዊ ረድኤት 

የሚለው ስም ትንሽ ነው ተግባሯ ግን ግዙፍ ነው ለማለት ነው፡፡ 

እንግዲህ እላይ ለመግቢያ ያህል የጠቃቀስኳቸው ነጥቦች ወደ ተነሳሁበት የማረት ጉዳይ ልመልሳችሁና ማረት በተለያዩ የልማት 

ዘርፎች ለትግራይ ክልል ብሎም ለሀገር ያበረከተቻቸው አስተዋፅኦወችና እና የመሪዎችዋ ሚና ምን እንደሚመስል የማውቀውን 

ትንሽዋን ነገር ለመግለፅ ነው፡፡ ይህ ለምን ያስፈልጋል ለምትሉኝ ደግሞ ባለፍው ፅሁፌ መረጃ ሀይል ነው (information is 

power) ብየ ነበር፡፡ ስለሆነም ትክክለኛ መረጃ ይዘን መንከባከብ የሚገባንን እንድንከባከብ ማስተካከል ያለበንን 

ለማስተካከል እንዲሁም የሚጎዳንን ለመከላከል ይጠቅመናል፡፡ በመሆኑም በተቀናጀ መንገድ በሀገራችን ጥቅሞች እና በታታሪ 

መሪዎቻችን እየተደረገ ያለውን ከጭፍን ጥላቻ  ወይም ከመረጃ እጦት የሚመነጭ ዘመቻ ሁላችንም ማምከን ይገባናል፡፡ ይህ 

ደግሞ ሊሆን የሚችለው ትክክለኛ መረጃ እንዲኖረን ጥረት ማድረግ ያገኘነውን ወይም የምናቀውን ትክክለኛ መረጃ ደግሞ 

ለህዝቡ በመስጠት ነው፡፡ ምክንያቱም በበርካታ አመታት ትግል በታታሪ መሪዎቻችን እና መላ ህዝባችን የተገነቡ እና እየተገነቡ 

የመጡት አቅሞቻችን የጠላቶች ኢላማ ሲሆኑ እና ሲዘመትባቸው ዝም ብሎ ማየት ቤታችን ሲፈርስ እንደመተባበር 

ይቆጠራል፡፡ ውሸት ደግሞ ሲደጋገም ምን ያህል አገር ሊጎዳ እንደሚችል ባለፈው ፅሁፌ በዳሽን ቢራ እና በትግራይ ሀዝብ 

የደረሰው እና እየደረሰ ያለው ጉዳት ህያው ምስክር ነው፡፡  

ስለሆነም ሁሉም ቢተባበር ------የት ይደረስ ነበር !! የሚለውን ዜማ በማስታወስ ወደ ተነሳሁበት የማረት ጉዳይ ልመለስ፡፡ 

ከዛ በፊት ግን፤ ታለቁ መሪ መለስ ዜናዊ !!! በተለያዩ ወቅቶች  "የመርፌ ቀዳዳ ታህል እንኳ መግብያ ቀዳዳ ያልነበረው ድህነት "  



እንዲሁም በሌላ ወቅት "ድሮ የድህነት አለት ላይ ቁመን ነበርን አሁን አለቱን አዳክመን የድህነት አሸዋ ላይ መቆም ጀምረናል" 

ብለው ነበር፡፡  

ስለሆነም የመርፌ ቀዳዳ ታህል መግቢያ ያልነበረው ድህነት መግቢያ ቀዳዳ እንዲኖረው በማድረግ ፤የድህነት አለት በመናድ 

የድህነት ትግሉን በማፋጠን እና በትግራይ ብሎም በሀገር ደረጃ ድህነት ሊወገድ እንደሚችል በማሳየት እና በተጨባጭም 

ድህነት በማቃለል ረገድ ባለፉት አመታት የማረት አስተዋተፅኦ፤ በእርሻ ፤ በፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፤ አዳዲስ ተክኖሎጂ 

በማስተዋወቅ(ቲሹ ካልቸር፤ የጠብታ መስኖ፤chain of ponds(dams)፤ በትራንስፖርት ዘርፍ እነ ትራንስ ኢትያጵያ 

እንዲቋቋሙ የነበራት ሚና፤ ሱዳን ውስጥ የነበረው የማረት ጋራዥ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንዱስትሪ እንዲቋቋም የነበረው 

ሚና፤ የአበርገሌ የስጋ ፋብሪካ፤ የዲማ የማር ምርት ማቀነባበሪያ፤ የማይጨው ችፑድ ፋብሪካ፤ የውቕሮ ጋቢዮን ፋብሪካ 

የመሳሰሉትንና እና ሌሎች በሀገር ደረጃ ሰለፈፀመችው ተግባር  እንዲሁም የመሪዎችዋ ማንነትና ጥንካሬ ፤መግለፅ 

እሞክራለሁኝ፡፡ የግለሰቦች (መሪዎች) ሚና ለምን ይገለፃል ወይም ለምን ያስፈልጋል ትሉኝ ይሆናል፡፡ ትክክል ናቹህ በባህላችን 

ሰው ከሞተ በኃላ ነው የሚሞገስው እኔ ግን በሂወት እያሉ መሞገስ የሚገባቸውን እናሞግስ መሸለም የሚገባቸውን እንሸልም 

መጠየቅ ያለባቸውን ደግሞ እንጠይቅ ባይ ነኝ ካለበለዚያ ግን ሲሞቱ ብቻ እንደ ታላቁ መሪያችን መለስ፤ ጄነራል ሀየሎም፤ 

ኮነሬል ታደለ የርዋንዳ ሰላም አስከባሪ ኃይል የመራና በትጥቅ ትግሉም በወታደራዊ መረጃና ደህንነት ቁልፍ ሚና የነበረው፤ አቶ 

አርአያ ዘሪሁን የትግራይ ልማት ማህበርን እንድትፈጠር ከማድረግ ጀምሮ ሙሉ ሂወታችው ለልማት ማህበሩ የሰጡ፤ እነ 

አሞራው፤ ቀሺ ገብሩ፤ ኩህለን ወዘተ፤ በኦሮሚያም የክልሉ ፕረዚዳንት የነበሩ በኪራይ ሰብሳቢዎች በአጭር የተቀጩት አቶ 

አለማዮህ ኦቶምሳን አይነት ከሞቱ በኃላ እንዲህ ነበሩ እያሉ ማንሳት በቂ አይደለም ባይ ነኝ ፡፡ እነዚህ እና ሌሎችም እንቁ 

መሪዎቻቸን ከተሰዉ በኃላ ነው ምን ያህል ወሳኝ ሚና እንደነበራቸው እና ለህዝባቸውና ለሀገራቸው የከፈሉት መስዋእትነት 

የተረዳነው፡፡ ስለዚህ ካላቸው የስራ ልምድና የትምህርት ዝግጅት አንጻር የተሻለ ስራ በተለያዩ የአለም አቀፍ ተቋማት( UN 

agencies) ተቀጥረው ወይም ደግሞ በመንግስት አምባሳደር ወይም ሚንስትር ሁኖው መስራት እየቻሉ የተጣለባቸውን 

ህዝባዊ ኃለፊነት ተሸክመው ከመሰረቷት ማረት ጋር ቆርበው ህዝባቸውን በማገልገል ያሉት ለድርጅታቸውና ለህዝባቸው 

የሞነከሱ ባህታውያን ደግሞ ማንሳቱ ተገቢ ይሆናል ምክንያቱም ድርጅቶች የሚያድጉትም የሚጠፉትም በመሪዎቻቸው 

ጥንካሬ እና ድክመት ነውና፡፡ ስለሆነም በኔ እይታ የማረት መሪ ከልጅነት ጀምረው ማረትን በመምራት በጦርነት፤ በርሀብ እና 

በድንቁርና የተጎሳቆለውን የትግራይ ህዝብ በማገዝ እና ከነበረበት አስከፊ ድህነት እንዲላቀቅ ያደረጓቸውን ዘርፈ ብዙ 

አስተዋፅኦዎችን እንዲሁም አዳዲስ አሰራሮችን እና ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሀገር እንዲገቡ በማድረግ ትግራይን ብሎም የሀገራችንን 

ልማት በመደገፍ ያላቸውን አስተዋፅኦ በማየት ክብር ይገባቸዋል እና በሂዎት እያሉ ምስጋና ልንቸራቸው ልናበረታታቸው 

ይገባል እላለሁኝ፡፡ 

የማረት ቁልፍ ተግባራት  

1. ማረት የትግራይ ህዝብ በ1997ዓ.ም አጋጥሞት የነበረውን የእልቂት አደጋ በመመከት ረገድ የማይተካ የነበራት ሲሆን 

በቀጣይ አመታትም ዘር እና የእርሻበሬ እንዲሁም ማሳሪያዎች በማቅረብ ህዝቡ የእርሻ ስራውን ሳያስተጓጉል 

እንደቀጥልና ከእለት ደራሽ እርዳት እንዲላቀቅ በማድረግ ቁልፍ ሚና ነበራት፡፡ 



2. ደርግ ከተደመሰሰ በኃላም ማረት በዘላቂ ልማት ቁልፍ ሚና ያላቸውን ተቋማት እንዲቋቋሙ ከፍተኛ እገዛ 

አድርጋለች፡፡ ለምሳሌ በትእምት(EFORT) የሚተደደሩትን የተወሰኑ ተቋማትን እንመልከት፡፡ 

2.1 ለተለያዩ የእርዳታ ማጓጓዣ ስራ ስትጠቀምባቸው የነበሩ መኪኖች የትግራይን ብሎም የኢትዮጵያ ዘላቂ ልማት 

እንዲደግፍ ትራንስ ኢትዮጵያ አክስዮን ማህበር እንዲቋቋም በማድረግ በሀሳብ በመርዳት እንዲሁም መኪኖችን 

በማገዝ ቁልፍ ሚና ነበራት፡፡ ትራንስ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰአት የሀገራችን የገቢና ወጭ እቀዎችን፤ የእርዳታ እህል 

እና ማደበረያ፤ የኮነስትራክሽን እቀዎችን በማማለስ እና የሀገራችን ልማት በማቀላጠፍ ደረጃ ቁልፍ ሚና ያለው 

የትራንስፓርት ድርጅት ነው፡፡ የሻእብያ መንግስት ሀገራችን በወረረበት ወቅትም ወታደሮችን፤ ወታደራዊ 

ትጥቆችን ታንኮችም ጭምር በአጭር ጊዜ ሌት ተቀን በመስራት ወደሚፈለገው ቦታ በሚፈለገው ሰአት 

በማድረስ የነበረው ሚና የሀገሩን ሁኔታ በአንክሮ ለሚከታተል ሰው የተሰወረ አይደለም፡፡ 

2.2   ሌላው ማረት በሱዳን ውስጥ ስትጠቀምበት የነበረው ትልቁ ጋራዥ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ 

እንዲቋቋም እንደ እርሾ ያገለገለ ሲሆን በጋራዡ ይሞከሩ የነበሩት የሞዲፊኬሽን ስራዎች የበለጠ ጎልብተው  

በአሁኑ ሰአት መስፍን እጅግ በርካታ ሀገራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ተግባራት እያከናወነ ይገኛል፡፡ በነገራችን ላይ 

ህወሐት በርሀ እያለች ለመጓጓዣ ስትጠቀምባቸው የነበሩ መኪኖች ከደርግ ከምትማርካቸው ሌላ የማረትንም 

መኪኖች ትጠቀም እንደነበረ ማንም የሚያቀው ሀቅ ነው ፡፡ በተጨማሪም ማረት ሱዳን ውስጥ ያቋቋመችው 

ጋራዠ ህወሐትም ትጠቀምበት ነበር ምክንያቱም ሁለቱም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች ናቸውና፡፡ ልክ ደርግ 

የእርዳታ ማስተባበሪያ ደርጅት ለእርዳታ ያሰባሰባቸውን መኪኖች ወታደር ለማጓጓዝ ሲጠቀምበት እንደነበረው 

ማለት ነው፡፡ 

3. ማረት የትግራይ ህዝብ ከቀየው ሳይፈናቀል አከባቢውን በማልማት ከድህነት መውጣት እንደሚችል አብነታዊ ስራ 

ሰርታለቸ እየሰራችም ትገኛለች፡፡ ለምሳሌ ቁጥር አንድ አብነት የሚሆነው በክልተ አውላዕሎ ወረዳ አብርሀ ወአፅብሀ 

ቀበሌ አንዱ ነው፡፡ ቀበሌው በተደጋጋሚ በድርቅ የሚጠቃ ሲሆን ማረት እና ሌሎች የመንግስት የልማት ሀይሎች ጋር 

በመተባበር ህዝቡ የተለያዩ የአፈርና ውሀ እቀባ ቴክኖጂዎችን በመጠቀም አከባቢውን እንዲለውጥ በማድረግ ጉልሀ 

ሚና የነበራት ሲሆን ቀበሌው በአለም ደረጃ የአየር ለውጥን በመቋቋም እና ዘላቂ ልማት በማረጋገጥ ተሸላሚ የሆነ 

ቀበሌ ነው፡፡ እዚህ ላይ የቀበሌው ሊቀመንበር ቁልፍ ሚና ሊዘነጋ አይገባም አባ ሓዊ ይሉታል (አባ እሳቱ ማለት ነው) 

እውነትም አባ እሳቱ ከማረትና ከመንግስት የሚሰጠውን ሞያዊና ማተሪያላዊ ድጋፍ በመጠቀም የቀበሌውን ህዝብ 

ከድህነት ያላቀቀ መሪ፡፡ አባ ሓዊ አንዱ ልክ እንደ እነ ተክለወይኒ አሰፋ ክብርና ምስጋና የሚገባው ውጤታማ 

የትግራይ መሪ ነው፡፡ ሌላው አብነት ድሮ ሳርት(SEART) ይባል የነበረው ድርጅት የሰራቸውን ግድቦች ያሰራቸው 

የነበሩ የቀን ሰራተኞች ማረት ከፍተኛ የምግብ ለስራ እህል በመደገፍ በርካታ ግድቦች እንዲገደቡ አድርጋለች፡፡ 

4. ማረት በትግራይ ያለውን የመጠጥ ዉሀ ችግር ለማቃለል ከሰራቻቸው እና እየሰራቻቸው ካሉት እጅግ በርካታ 

የምንጭ ማጎልበትና የእጅ ጉድጓዶች በተጨማሪ በትግራይ ክልላዊ በመንግስት ደረጃ ያልነበረው እና በመንግስት 

አቅም ሊገዛ ያልቻለውን የጥልቅ ጉድጓድ መቆፈሪያ ማሽኖችን በመግዛት ለክልሉ ከፍተኛ እገዛ በማድረግ ላይ 



ይገኛል፡፡ ይህም ተከዜ በሚል በአሁኑ ደረጃ ራሱን የቻለ ኢንተርፕራይዝ እንዲሆን ተደርጎ ለትግራይ ክልል ጥልቅ 

ውሀ በመቆፈር ከፍተኛ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡ 

5. በኢትዮጵያ በጥራት ደረጃው በአንደኝነት የሚታወቀውን የትግራይ ማር በጥራትና በብዛት አየተመረተ በዘመናዊ 

ማቀነባበሪያና ማሸጊያ ማሽን እየታሸገ ለውጭ እና ለሀግር ገበያ እንዲቀርብም ማረት ከፍተኛ ጥረት አድርጋለች፡፡ 

6. ሌላው ጉልህ የማረት ተግባር የትግራይ ብሎም በአጠቀላይ በኢትዮጵያ የሚከናወኑ የተራሮችና የቦሮቦሮች ልማት 

ለማከናውን እጅግ አስቸጋሪ የነበረውን በማቃለል ደረጃ የሰራችው ስራ ነው፡፡ ይሄውም ጋቢዮን የሚባለውን የብረት 

ሽቦ ቦሮቦረችን እና የድልድዮችን ጠርዝ ለማጠናቀር ቁልፍ ሚና ያለው ሲሆን እጅግ ውድ በሆነ ዋጋ ከውጭ በዶላር 

ይገዛ የነበረውን በውቅሮ ከተማ የሽቦው (ጋቢዮኝ) ፋብሪካ በማቋቋም እጅግ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል በመሰራትም ላይ 

ይገኛል፡፡ ይህ የጋቢዮን ሽቦ ድሮ እንደልብ ማግኘት ከባድ የነበረ ቢሆንም እድሜ ለማረትና አርቆ አሳቢ መሪዎችዋ 

በትግራይ ተጀምሮ አሁን የጋቢዮን ሽቦ ስራ በተለያዩ የሀገራችን ክልለች በአነስተኛ እና ጥቃቅን የተደራጁ እንዲሁም 

ግለሰቦች በመመረት ላይ ነው፡፡  

7. ማረት በአነሰትኛ እና መካከለኛ መስኖ ልማት ያላት ሚናም እጅግ በርካታ ነው፡፡ የተለመዱት የወንዝ ጠለፋ የመስኖ 

ስራዎች ብቻ ሳይሆን አዳዲስ አሰራሮችን በማስተዋወቅ እና በመተግበርም ግንባር ቀደም ድርጅት ናት ለምሳሌ 

chain of ponds, drip irrigation፣ pump irrigation, በተለያዩ ቦታዎች አስተዋውቃለች አርሶ አደሩም 

በከፍተኛ ሁኔታ ተጠቃሚ ሆኗል፡፡  

7.1 ማረት አዳዲስ ቴክኖሎጂ በትግራይ እንዲቋቋሙ በማድረግም ግንባር ቀደም ነች፡፡ ለምሳሌ፤ ቲሹ 

ካልቸር(Tissue culture) ቴክኖሎጂ፡፡ ይህ ቴክኖሎጂ ለትግራይ ይሁን ለኢትዮጲያ እንዲሁም ለአለም 

እጅግ ዘመናዊና ጠቃሚ ቴክኖለጂ ነው፡፡ ቴክኖሎጂው እጅግ ተፈላጊ እና የተመረጠ የዛፍ ወይም የእህል ዘር  

ለማራባት እና ለማባዛት የሚያገለግል ሲሆን እርሻችንን በማዘመን እና በምግብ ራሳችን ለመቻል እንዲሁም 

የተራቆቱ መሬቶቻችን በተመረጡ የዛፍ ዝርያዎች ለመሸፈን ቁልፍ ሚና ይኖሯል፡፡ በአሁኑ ሰአት እንደ 

ሚባለው ከሆነ ይህ ቲሹ ካለቸር ለስኳር ፋብሪካዎች የተመረጡ የስኳር አገዳዎችን ከውጭ አገራት 

በማምጣትና በማራባት በአመት በአስር ሚሊዮኖች የሚቆጥር ችግኝ እያራባች በማቅረብ ላይ መሆኗን እና 

ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ በማዳን ረገድ ቁልፍ ሚና እየተጫወተች መሆኗን ይነገራል፡፡  

 



7.2  የብሩህ ተስፋ የፕላስቲክ ( የጠብታ መስኖ) እቃዎችን ማምረቻ ፋብሪካ፡፡  ትግራይ የዝናብ አጠር አከባቢ 

እንደመሆኗ መጠን የሚገኘውን የዝናብ ይሁን የጉድጓድ (ከርሰምድር) ውሀ በቁጠባ መጠቀም የግድ ይላል 
በመሆኑም ለዚህ ደግሞ የጠብታ መስኖ አንዱ እና ወነኛ መንገድ ነው በመሆኑም የተመረተው ከውጭ እያመጡ 
መጠቀሙ እጅግ ውደ ስለሚሆን እና ዘላቂም ስላማይሆን የማረት መሪዎች የማመረቻ ፋብሪካውን መቀሌ 
በማቋቋም ትግራይ ብሎም ሀገራችን የቴክኖሎጂው ተጠቃሚ እንድትሆን አድርገዋል፡፡ 

7.3  ሌላው ማይጨቸው የተቋቋመው እና በአሁኑ ሰአት ትእምት(EFORT) እያስተዳደረችው የሚገኘው የችፑድ 

ፋብሪካ ነው፡፡ ይህ ፋብረካ በዋነኝነት ማረት ራሷ በግሪኒግ ፕሮግራሟ ያለማችውን የደን ሀብት የሚጠቀም  
ሲሆን የአከባበው አርሶአደር በደን ልማት በማሳተፍ አከባቢውን በማልማት የደረሰ ደን ደግሞ ለዚሁ ፋብሪካ 
በሽያጭ እያቀረበ ለጥቅም እንዲውል ታስቦ የተተከለ ፋብሪካ ሲሆን በአሁን ደርጃ ክልሉን ብሎም ሀገሪቱን 
በማገዝ የላይ ይገኛል፡፡ ሁላችንም እንደምናውቀው ድሮ ደን ተብሎ የተከለለ የለማውን ደን ለጥቅም ማዋል 
አልተለመደም ነበር፡፡ የደረሰ ደን ለጥቅም ስለማይውል አርሶ አደሩ ለመትከል ተገዶ ካልሆነ በስተቀር በፍላጎት 
የሚተክል ብዙም አልነበርም ማለት ይቻላል፡፡ ይህን አስተሳሰብና ደን ተክሎ ዝም ብሎ ከመጠበቅ የአከባቢ 
ጥበቃ ብቻ ሳይሆን  ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታም ኢዲኖረው በማድረግ ረገድ የማይጨው ፋብሪካ የማይተካ ሚና 
ይኖሯል፡፡ 

7.4  የአበርገሌ እንስሳት እርባታ እና የስጋ ፋብሪካም  የተቋቋመው በማረት ሲሆን ታሳቢ የተደረገው በአከባቢው 
ያለው የእንስሳት ሀብት ልማት በዘመናዊ የእርባታ ዘዴ እንዲከናወን  እንዲሁም ከእንስሳት ሀብቱ የአከባቢው 
ህዝብ፤ ክልሉ ብሎው ሀገሪቱ የበለጠ ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቦ የተሰራ ሲሆን በአሁኑ ደረጃ ከፍተኛ ስራ 
እየሰራ የሚገኝ ነው፡፡ 

7.5  ደደቢት የቁጠባና ብድር አክስዮን ማህበርም በማረት የተቋቋመች የፋይናንስ ተቋም ስትሆን የትግራይን ቁጠባ 
በማሳደግ እና ኢንቨስትመንት በማበረታታት ረገድ ቁልፍ ሚነ የተጫወተችና በመጫወትም ላይ የምትገኝ 
ተቋቋም ነች፡፡ የደደቢት አይነት ተመሳሳይ ድርጅቶች በሁሉም ክልሎች እንዲቋቋሙ በማድረግም ማረት 
የነበራት ሚና ቁልፍ ነው፡፡  

እንግዲህ በእኔ እምነት የማረት ተግባር ተዘርዝሮ አያልቅም ምናልባት የሚመለከታቸው አካላት በመፅሀፍ መልክ አሳትመው 
በማቅረብ በደንብ እንድንረዳ ይረዱን ይሆናል፡፡ ሌላው እና ሁሉም እንዲገነዘበው የሚያስፈልገው ደግሞ ማረት 
የምትሰራቸው ስራዎች ከክልሉ መንግስት እጅና ጓንት በመሆን ስለሆነ ግብርና ነክ የሆኑ ስራዎች ከግብርና ባለሙያዎች፤ ውሀ 
ነክ የሆኑ ከውሀ ቢሮ ወዘተ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ምክንያቱም የማረት ሚና ህዝቡና የመንግስት ተቋማት 
የሚያደርጉትን የልማት ጥረት ማገዝ ነው፡፡ ነግር ግን አንዳንዶቹ እንደሚሉት ክፍተት መሙላት አይደለም፡፡ ማረት ድህነት 
ከትግራይ ብሎም ከኢትዮጵያ እንዲጠፋ የምትታገል እና የበኩልዋን የምትወጣ እንጂ የማንንም ክፍተት ሞይ አደለችም፡፡ 

በቀጣይ ፅሁፌ በሌሎች ክልሎች የልማት ድርጅቶች እንዲቋቋሙ እና እንዲጠናከሩ በማድረግ ረገድ ማረት የነበራት ሚና 
ለማቅረብ እሞክራለሁኝ፡፡ 

በተረፈ ማረት በትግራይ ፋብሪካዎች እንዲከፈቱ እንዲሁም በውጭ ያዩትንና የሰሙትን በትግራይ እንዲጀመሩና እንዲስፋፋ 
ትግራይ በድህነት ሳይሆን በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ባለቤትነት እንድትታወቅ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ የሚገኙትን ከማረት ጋር 
ቆርበው የትግራይ ሀዝብ  ከድህነት እንዲላቀቅ ከፍተኛ ስራ እየሰሩ የሚገኙትን ውጤታማ መሪዋ አቶ ተክለወይኒ አሰፋን 
በማመስገን ለዛሬው በዚህ ልሰናበት፡፡ አቶ ተክለወይኒ በሚመሩት ተቋም እና ስራዎች ዙሪያ ያለውን አስቸጋሪ እና ተለዋዋጭ 
አለማዊና ሀገራዊ ሁኔታዎችን በመተንተን በመረዳት እንዲሁም የሚያሰባስቧትን ሀብት ደግሞ ቆጣቢ በሆነ መንገድ በመጠቀም 
እና ስትራተጂክ ጠቀሜታ ባላቸው ስራዎች በማተኮር ድርጅታቸውን ቅልፍ የትግራይ ብሎም የኢትዮጵያ የልማት አቅም 
እንድትሆን አብቅቷል፤ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በተገቢው መንገድ እየፈፀሙ እንዳሉት በመከላከያ ያሉ የጦር አመራሮች፤ 
በደህንነት መዋቅር ውስጥ ያሉ መሪዎች፤ በሜቴክ ያሉ መሪዎች፤ በአየር መንገድ ያሉ መሪዎች፡፡ አቶ ተክለወይኒም 



በተሰለፉበት ሀብት የማሰባበሰብ እና ድህነትን የመዋጋት ስራ በገቢው መንገድ እየተወጡ ያሌ ሌላው ምርጥ የልማት መሪ 
የሀገራችን ኩራት ናቸው እናመስግናቸው፡፡፡ 

ቸር ይግጠመን፡፡ 


