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የአፋር እና የቤንሻንጉል ክልሎች የልማት ውጤቶች 

ሰይፈዲን መሐመድ  03-09-15 

የአፋርና የቤኒሻንጉል ክልሎች ባለፉት ሥርዓቶች በተለይም ከሌሎች በባሰ ሁኔታ ተረግጠው የኖኑሩ፣ 

ባህላቸውን ወጋቸውን እና አኗኗራቸውን በግልጽ ማራመድ እንዳይችሉ ተገድበው የኖሩ ናቸው፡፡ በማንነታቸው 

ተሸማቀው በበታችነት ስሜት እንዲኖሩም ተደርገዋል፡፡ በእርግጥም ችግሮች በሀገሪቱ በሙሉ የታየ ቢሆንም በነዚህ 

ክልሎች የመረረ ነበር፡፡  

በአንድ ሀገር መልካም አስተዳደር ከሌለ፣ ብሔራዊ ስሜት ከተጨፈለቀ እና ማንነትን ያላከበረ ከሆነ ህዝቦች 

ለአመጽ እና ለትጥቅ ትግል መነሳታቸው የማይቀር ነው፡፡ ለዚህም ነው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ‘ሆ!’ ብሎ በመነሳት 

አንቅሮ የተፋውን ወታደራዊ መንግስት ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ያስወገደው፡፡ ሥርዓቱን ለማስወገድም በአንድ በኩል 

ቋንቋው እና ማንነቱ በግልጽ በህገ - መንግስቱ ተደንግጎ የብሔር፣ ብሔረሰቦች እኩልነት ተረጋግጦል፡፡ 

ዛሬም ድረስ እስከ ጥግ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ተፈተዋል ባይባልም ነገር ግን ቀደም ካሉት መንግስታት 

በተሻለ ሁኔታ እና ህዝቡ የሚሆነውን እና የሚበጀውን መሪ እና አተዳደር መምረጥ በመቻሉ ጥሩ ለውጥ እየታየበት 

ይገኛል፡፡ ሌላው እና ዋነኛው ሀገሪቱ በእርስ በእርስ ጦርነት እንድትቆይ ያደረጋት ምንድ ነው? ብንል ዋነኛው መልሳችን 

ድህነት እና ፍትሃዊ ያልሆነ የኢኮኖሚ ክፍፍል ነው፡፡ 

ይህ ጉዳይ ለሀገራችን አይደለም ወንዝ ተሻግሮ አፍሪካንም የችግሩ ገፈት ቀማሽ ያደረገ ነው፡፡ ታዲያ ይህም 

በአፋር እና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ማህበረሰቦች ውስጥ ሀብቱ እያላቸው ነገር ግን በማንነታቸው ተሸማቀው እና 

ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ተገለው ያላቸውን ሀብት እንዳይጠቀሙ ሆነው ቆይተዋል፡፡ ይህን ነው ህዝቦችን አንድ ያደረገ 

ማንነታቸው ሁለቱም ክልሎች የራሳቸው ባህል የራሳቸው የአኗኗር ዘይቤ እና የራሳቸው ቋንቋ ያላቸው ህዝቦች ናቸው፡፡ 

ሁለቱም በኢኮኖሚው ዘርፍ ደግሞ ተስፋ የተጣለባቸው የህዳሴው መሰረቶች ናቸው፡፡ ይህ ነው አንድነታቸው፡፡  

ወደ ዋናው የጽሑፊ ማጠንጠኛ ርዕሰ ጉዳይ ስመለስ የሁለቱ ክልል ህዝቦች ከሁለት አስርተ ዓመታት በሆላ ህገ - 

መንግስት በሰጣቸው የእኩል ጠተቃሚነት እና የልማት ተጠቃሚነት ላይ ግንዛቤ  በማግኘት አሁን አሁን ከራሳቸው 

አልፈው ለሌሎች ወንድም ህዝቦች ጭምር ሌላ የገቢ ምንጭ ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ፡፡  

ቀደም ሲል የአፋር ክልልም ሆነ የቤንሻንጉል ክልል ህዝቦች የምግብ ዋስትናቸውን በራሳቸው ማረጋገጥ ያልቻሉ 

እና በኋላ ቀርነት ተምሳሌነት የሚታዩ ክልሎች ነበሩ፡፡ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት አፋር በአዋሽ ወንዙ ቤንሻንጉል ደግሞ 

በአባይ እና ዳቦስ ወንዞቻቸው ተከበው ህዝቦቻቸውን ከመመገብ አልፈው የገቢ አማራጫቸው ሆኗል፡፡  
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ሌላው ክልሎች ሀገሪቱ ለተያያዘችው አጠቃላይ የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሰሶዎች መሆናቸው ነው፡፡ ለአብነት 

እንኳ ብናነሳ በቤንሻንጉል ጉምዝ የሚገኘው እና 6ሺህ ሜጋ ዋት ለማምረት ጥቂት ዓመታትን የሚጠባበቀው እና 

የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነት ሃውልት የሆነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚከናወነው በዚሁ ክልል ምድር 

ነው፡፡  

ታዲያ ህዝቡ በሞላ በራሱ ጉልበት እና ወጪ እያስገነባ ባለው የዚህ ግድብ ግንባታ በቅርበት የሚያገኘው እና 

ለግድቡ ግንባታ ሲል ከቀየው ተነስቶ ሌላ ቦታ በመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራም ታቅፎ የሚኖረው የጉባ ወረዳ ህዝቦች 

የከፈሉት መስዋትነት ለሀገሪቱ ህዳሴ ከምንም በላይ እንደቆሙ ያሳየ ተግባራቸው ነው፡፡ 

የአፋር ክልል ህዝብ ደግሞ አሁን በሀገራችን በውጭ ንግድ እና በኢምፖርት ኤክስፖርት ስራዎቻችን ላይ ትልቅ 

ድርሸ ላለው የጅቡቲ ወደብ አጎራባች እና ደንበርተኛ ክልል በመሆኑ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ባለውለታ መሆናቸውን 

ማንሳት ይቻላል፡፡ ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ በሚገቡ እና በሚወጡ ዕቃዎች ምንም የፀጥታ እና የሠላም ችግር 

እንዳይገጥማቸው የሚያደርጉት የክልሉ ህዝቦች ተሳትፎ በእርግጥም ክልሎች ለኢትዮጵያ ህዳሴ ያላቸውን ወሳኝ ድርሻ 

እንመለከታለን፡፡ የአፋር ህዝብ ከጅቡቲ ማህበረሰብ ጋር በባህል መመሳሰሉ  ለሁለቱ ወንድም ህዝቦች ጅኦፖለቲካዊ 

ግንኙነት እንዲጠብቅ ትልቅ ሚናን ተጫውተዋል፡፡  

ሌላው ሁለቱም ክልሎች ለእርሻ ልማት እጅግ ምቹ መሆናቸው ነው፡፡ መቸም አንባቤዎቼ እንዴት ዓመት እስከ 

ዓመት ከ30 እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በሚመዘገብበት የአየር ፀባይ በሚመዘገብባቸው ክልሎች ውስጥ የተመቻቸ 

የእርሻ ልማት ሊኖር ይችላል ማለታችን ማይቀር ነው፡፡  

አፋር ክልል በእርግጥ ሰፊው መሬቱ በእሳተ ጎሞራ የተጎዳ መሬት ቢሆንም በአዋሽ ወንዝ ሰፊ የእርሻ መሬት 

እየለማበት ያለ እና ሰፊ መሬት ገና ያልለማ መሆኑን ሲታይ በቀጣይነት በተለይም በአትክልት እና ፍራፍሬ፣ በጥጥ ልማት 

እና በሌሎች ዘርፎች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የአፋር አርሶ አደሮች ጓሮ አመላካች ናቸው፡፡ እዚህ ላይ የአፋር አርሶ አደሮች 

ማለቴን ልብ ይሏል፡፡ ነገር ግን ክልሉ በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ ያለ እና ማህበረሰቡ በአርብቶ አደርነት የሚኖር በመሆኑ 

በእርሻ የሚገኘው ኢኮኖሚ ሳይታይ ቆይቷል፡፡  

በቤንሻንጉል ክልል ደግሞ ከአፋር በተሻለ ሁኔታ ሰፊው መሬቱ በደን እና ቀርቀሃ የተሸፈነ በመሆኑ ለግብርና 

ምርት ምቹ መሆኑ ለተመልካች ግልጽ ነው፡፡ ነገር ግን በክልሉ እንዲያውም በአነሰ መልኩ የግብርና ስራው ላይ በቂ ነው 

ማለት አይቻልም፡፡  

ልክ እንደ አፋር ማህበረሰብ በቤንሻንጉል ጉምዝ የሚገኙ ብሔር፣ ብሔረሰቦች በአርብቶ አደርነት እና በተበታተነ 

ሁኔታ የሚኖሩ በመሆናቸው የተቀናጀ የግብርና ስራ ሰርተው በኢኮኖሚው የሚፈለገው ያክል መጠቀም አልቻሉም፡፡  

በክልሎቹ በትምህርቱ ዘርፍ ለዘመናት ተደራሽ ሳይሆኑ መቆየታቸው የሚፈለገውን ያክል ባለሙያ ማግኘት 

አልተቻለም፡፡ በዚህም ምክንያት ነዋሪው በመሬቱ እና በቀየው ማግኘት ያለበትን ምርት እንዳያገኝ ሁኖል፡፡ ምንም እንኳ 
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መሬቱ ምቹ እና ከተፈለገው ምርት በላይ ማግኘት የሚያስችል በመሆኑ በግንዛቤ እጥረት ምክንያት ተፈላጊው ደረጃ ላይ 

ሳይደረስ ቀርቷል፡፡  

በአሁኑ ሰዓት ህዝቦች በህገ - መንግስቱ በተሰጣቸው ነፃነት በራሳቸው ቋንቋ ተምረው የአካባቢያቸውን 

ማህበረሰብ ችግር ለመቅረፍ የሚደረገው ጥረት በርግጥም በአሁኑ ሰዓት ፍሬ እያፈራ ያለ እና ውጤቱ እየታየ ለቀጣይ 

ተስፋ እያዘለ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ነው፡፡   

የክልሎችን ጆኦግራፊያዊ አቀማመጥ ያየን እንደሆነ የአፋር ክልል በሰሜን 14.86 በደቡብ 8.71፣ በምዕራብ 

38.73 እና በምስራቅ ደግሞ 43.32 ዲግሪ ላይ ይገኛል፡፡ የአፋር ክልል 270 ሺህ ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ሲኖረው፣ 

በሰሜን ምስራቅ ከኤርትራ፣ በምስራቅ ከጅቡቲ ሲዋሰን፣ በሰሜን ምዕራብ ከትግራይ በደቡብ ምዕራብ ከአማራ፣ ከደቡብ 

ከኦሮሚያ በደቡብ ምስራቅ ከሱማሌ ክልሎች ይዋሰናል፡፡  

ክልሉ 5 ዞኖች፣ 32 ወረዳዎች፣ 28 ከተማዎችና 401 የገጠር ቀበሌዎች አሉት፡፡ ይህም በደንበር ከሁለት 

ሀገራት ጋር የሚዋሰን በመሆኑ በተለይም ለአካባቢው ሠላም እና ፀጥታ ሰፊውን ድርሻ ይወስዳሉ፡፡ በሀገሪቱ የሚከናወኑ 

አጠቃላይ የመሰረተ ልማቶች እንከን እንዳይገጥማቸው በድንበረ የሻዕቢያ ተላለኪዎችን ባለበት በማስቀረት ተጨባጭ ስራ 

የሚሰራበት ቦታ ነው፡፡  

የቤንሻንጉል ጉምዝን እንደ አፋር ክልል ጆኦግራፊያዊ አቀማመጡን ያየን እንደሆነ፣ በ10.3815” ሰሜን 

ላቲትዩድ እና በ34.4359” ምስራቅ ሊንግቲዮድ  መስመሮች ውስጥ የሚገኝ ነው፡፡ አጠቃላይ የክልሉ ስፋት 80,000 

ስኪዮር ኪሎ ሜትር ሲሆን፤ የመሬቱ ከፍታ ባህር ወለል በላይ 600,2731 ሜትር ይደርሳል፡፡  

ክልሉ በሰሜናዊ ምዕራብ የሀገሪቱ አካባቢ የሚገኝ ሲሆን፤ በሰሜናዊ ምዕራብ እና በምዕራብ ከሱዳን፣ በሰሜናዊ 

ምስራቅ ከአማራ ብሔራዊ ክልል በምስራቅና በደቡብ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ጋር ይዋሰናል፡፡  

ክልሉ ከሌሎች አዋሳኝ ክልሎች ጋር በልማት በሠላም እና ፀጥታ ዘርፎች ከሚያደርገው የተቀናጀ እና የጋራ ሥራ  

ባሻገር አዋሳኝ ከሆነችው የሱዳን መንግስት ጋር በልማት እና በፀጥታ ዘርፍ መልካም የሆነ ትስስር በመፍጠር ለአካባቢው 

ዕድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው፡፡ ይህም ሁለቱ ክልሎች ከሁለት ውንድም ሀገራት ጋር የሚዋሰኑ በመሆናቸው 

ሌላው አንድ የሚያደርጋቸው ነው፡፡  

በሁለቱም ክልሎች ሰፋፊ የእርሻ መሬት መኖሩ ሀገራችን በስኳር ምርት ማግኘት ለምትፈልገው ምርት ትልቅ 

ዕገዛ የሚያደርጉ የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶች ያሉበት ነው፡፡ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት አስር ታላላቅ የስኳር ሜጋ 

ፕሮጀክቶችን በመስራት በሀገሪቱ የሚታየውን የስኳር እጥረት ከመቅረፍ ባሻገር የሀገሪቱ ትልቅ የኢኮኖሚ አውታር 

እንደሚሆኑ ይጠበቃል፡፡  
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ከእነዚህ ውስጥ በቤንሻንጉል እና በአማራ ክልል የሚገነባው የበለስ የተቀናጀ የስኳር ኢንዱስትሪ እና የአፋር 

የተንዳሆ የስኳር ኢንዱስትሪ ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉ፡፡ በተንጣለለው የአፋር መሬት በ60 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ 

የሚለማውን የሽንኮራአገዳ በግብዓትነት በመጠቀም የተንዳሆ የስኳር ፋብሪካ ዛሬ የመጀመሪያ ምዕራፍ የምርት ስራውን 

በቅርብ ጀምሮል፡፡  

ይህ ታላቅ የስኳር ልማት ፕሮጀክት የሀገራችንን የስኳር ምርት ፍላጎት በእጥፍ በመጨመር፣ ለዜጎች ሰፊ የስራ 

ዕድል በመፍጠር፣ ወደ 120 ሜጋ ዋት፣ የሚደርስ የኤሌክትሪክ ሃይል በማመንጨት፣ 63 ሺህ ኪዮቢክ ኢታኖል 

በማምረት ለአካባቢው የመስኖ እርሻ ስራ በማዋል ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን የሚሰጥና የሀገሪቱን ገጽታ በእጅጉ ይቀይራል  

ተብሎ እምነት የተጣለበት ፕሮጀክት ነው፡፡  

ይህ የስኳር ልማት ፕሮጀክት  ልዩ የሚያደርገው ከሚያመነጨው 120 ሜጋ ዋት 96 ሜጋ ዋቱን ወደ ናሽናል 

ግሪድ በመለስተኛ የስኳር ምርቱን ደረጃ በደረጃ እያሳደገ የሀገር ውስጥ ፍጆታን ከመሸፈን ባሻገር ኤክስፖርት በማድረግ 

የውጭ ምንዛሬን የወደፊት የሀገሪቱን መጻዒ ዕድል ያለመለመ መሆኑ ነው፡፡  

በአጠቃላይም የተንዳሆ የስኳር ፋብሪካ ግንባታው ተጠናቆ በሙሉ ሃይሉ ስራውን ሲጀምር የሚያሳትፈው 

ስራተኛ ወደ ሀምሳ ሺህ ይጠጋል ተብሎ ይገመታል፡፡ በተለይም ደግሞ የክልሉን ተወላጆች የስራ አጥነት ችግር ብሎም 

በልማቱ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት በእጅጉ የሚያግዝ ፕሮጀክት መሆኑን ማስተዋል ይቻላል፡፡  

በተጨማሪም አካባቢው የአፋር አርብቶ አደሮች በአርብቶ አደርነት ይኖሩበት የነበረ ሲሆን፤ በአካባቢው 

በተፈጥሮ እና በተለያዩ ጊዜ በሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያት ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ ኑሮአቸው ይገፉ ለነበሩ የአካባቢው 

ማህበረሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል፡፡   

በለስ ስኳር ልማት ፕሮጀክት በዋናነት የሚገኘው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና በቤንሻንጉል ጉሙዝ 

ብሔራዊ ክልል ውስጥ ይካሄዳል ፕሮጀክቱ ከአዲስ አበባ 576 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ በዚህ ፕሮጀክት ሶስት 

ፋብሪካዎች ሲሆኑ በአጠቃላይ በ75.000 ሄክታር መሬት ላይ የሽንኮራ አገዳ ልማት የሚከናወንብት ፕሮጀክት ነው፡፡  

ፋብሪካዎቹ ለሽንኮራ አገዳ ልማት የሚውለውን ውሃ የሚያገኙት በበለስ ወንዝ ላይ በተገነባ የውሃ መቀልበሻ ዊር 

አማካይነት ነው፡፡ ሶስቱም ስኳር ፋብሪካዎች ሙሉ በሙሉ ማምረት ሲጀመሩ እያንዳንዳቸው 242.000 ስኳር እና 

20.827 ሜትር ኪዮብ ኢታኖል የማምረት አቅም ይኖራቸዋል፡፡ በፕሮጀክቱ የዘር እና የኮሜርሻል አገዳ ተከላ፣ የፋብሪካ 

ግንባታ፣ የመኖሪያና መኖሪያ ያልሆኑ አገልግሎት ሰጪ ቤቶች ግንባታ ተከናውኗል፡፡  

ታዲያ ለሀገሪቱ ትልቅ ድርሻን እያበረከቱ ያሉት እነዚህ ታዳጊ ክልሎች አጠቃላይ በኢኮኖሚውን በማህበራዊ እና 

በፖለቲካዊ እንቅስቃሴያቸው ምን ደረጃ ላይ ደርሰዋል የሚለውን በጥቂቱ እንመልከት፡፡ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 

የግብርናው ዘርፍ የተሻሻሉ ግብዓቶችንና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ውጤታማ ለማድረግ ከጠቅላላው የክልሉ ህዝብ 
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92 በመቶ የሚሆነው አርሶ አደር ካለበት ኋላቀር የአኗኗርና የአመራረት ዘይቤ ተላቆ ወደ ዘመናዊ የግብርና ስልት 

እንዲሸጋገርና በኑሮው ላይ የሚታይ ጉልህ ለውጥ እንዲመጣ በሰፊው እየተሰራ ይገኛል።  

የክልሉ መንግሥት ክልሉን መምራት ከጀመረበት ማግሥት ጀምሮ በክልሉ ሠላም፣ ልማትና ዴሞክራሲ 

ሥርዓትን ከማስፈን ባሻገር፤ ልማታችንን ወደ ተሻለ ደረጃ በማሳደግ ህብረተሰቡን ከድህነት ቀንበር ለማውጣትና የልማት 

ተጠቃሚ ለማድረግ ነባሩ ብሔረሰብ በእንስሳት ጉልበት እንዲጠቀም ለማድረግ የተደረገው ጥረት ውጤት ተገኝቶበታል። 

እንደ ሀገር ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ለሚደረገው የሽግግር ጉዞ ግብርና የሚኖረውን የላቀ ድርሻ ስኬታማ 

ለማድረግ ያለውን ሊለማ የሚችሉ ሰፊ መሬትና መስራት የሚችል የሰው ጉልበት በስፋት ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ 

ለመጠቀም ብሎም ቅንጅታዊ አሰራሮችን በማዳበር የግብርናውን ክፍለ ኢኮኖሚ ለማሳደግ በቀሪ የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ ጊዜያት ይሳካል፡፡  

በክልሉ በግብርናው መስክ ሰፊ ስራ በቀጣይነትም መስራት እንደሚገባ የማያሻማ ጉዳይ ነው፡፡ በተለይም ክልሉ 

እምቅ ለእርሻ ልማት ያልተነካ ድንግል መሬት ባለቤት መሆኑ አርሶ አደሩ የነቃ ተሳትፎ ሊያደርግ እንደሚገባ አመላካች 

ነው፡፡  

ሌላው በቤንሻንጉል ክልል ከ1983 ዓ.ም በኋላ በክልሉ ለሚኖሩ ማህበረሰቦች የውሃ አቅርቦቱን ተደራሽ 

ለማድረግ ሰፊ ሥራዎች ተሰርተዋል። መለስተኛ ጥልቅ ጉድጓድ እና የምንጭ ውሃ የማጎልበት ሥራዎች በጥልቀት 

ተሰርተዋል። ከዚህም ቀደም ሲል የክልሉ ህዝብ በንጹህ ውሃ እጦት ይደርስበት የነበረው ስቃይ ከፍተኛ ነው።  

የክልሉን አጠቃላይ የውሃ አቅርቦትና የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋንን በተመለከተ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን 94 

ነጥብ 2 በመቶ ሲሆን፤  ይህም በከተማ ሽፋኑ 71 በመቶ፣ በገጠር ደግሞ 86 ነጥብ 5 ደርሷል። 

በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለው እምቅ የማዕድን ሀብት በመጠቀም በኩል ክልሉ በተለይም ከቅርብ ዓመታት 

በኋላ መጠነ ሰፊ የሆነ ሥራ እየሠራ ይገኛል። በዘርፉም የግል ባለሀብቶች ወደ ሥራው እንዲገቡ ዕድሉን አመቻችቷል። 

በሌላ በኩል 38 ባህላዊ ወርቅ አምራች ማህበራት እና ለ20 ፈቃድ ለመስጠት በማቀድ የአካባቢው ማህበረሰብ በልማቱ 

ተጠቃሚ እንዲሆን ተደርጓል፡፡  

በክልሉ እምቅ ኃይል አማራጭ ያለበት ነው፡፡ በርካታ የገጠር ነዋሪውን በኃይል ለማስተሳሰር ጥረት ተደርጓል፡፡ 

በፀሐይ ብርሃን የሚሰሩ የመብራት አገልግሎት በመትከል እና በአሶሳ ዞኖች እንዲተከል በማድረግ የዕቅዱን 84 ነጥብ 7 

በመቶ ለማሳካት ተችሏል፡፡ 
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በዕድገትና እና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 95 በመቶ ከተሞችና የገጠር መንደሮች የኤሌክትሪክ አገልግሎት 

ተጠቃሚ ለማድረግ በተያዘው ዕቅድ መሠረት በ2006 የበጀት ዓመት የ73 ከተሞችና የገጠር መንደሮች የኤሌክትሪክ 

መስመር ዝርጋታ ተከናውኗል። 

በሌላ በኩል በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ 20 የወረዳ አስተዳደር መቀመጫ ከተሞች መካከል የደብረ ዘይትና የያሶ 

ከተሞችን የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ባለመሆናቸው ከፌዴራል መንግሥት በተደረገ ግንኙነት የደብረ ዘይት 

ከተማ የኤሌክትሪክ አገልግሎት የከፍተኛ መስመር ዝርጋታ ተካሂዷል። 

ክልሉ ቀደም ሲል እጅግ አስቸጋሪ ከነበረው የጠጠር መንገድ ባሻገር ለትራንስፖርት ምንም አማራጭ 

አልነበረም፡፡ አሁን ግን ከአንድ ጥርጊያ መንገድ  ወደ አንድ ኮንክሪት አስፋልትና እሰከ ቦይንግ 777 ማሳረፉ የሚችል 

ክልሉ ዘመናዊ የአየር ማረፊያ በማስፋፋት ላይ ነው።  

በአሁኑ ወቅት በሣምንት 4 ጊዜ የበረራ አገልግሎት በመስጠት የክልሉን የንግድና ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ 

በማሳለጥ ላይ ይገኛል። ወደፊትም ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ወደ ክልሉ ለሚደረጉ ሰፊ 

የበረራ እንቅስቃሴዎችና ለቱሪስት ፍሰት ድርሻው ከፍተኛ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። 

ዋናውና ትልቁ ጉዳይ ክልሉ በልማት ወደ ኋላ ከቀረባቸው ምክንያቶች አንዱ ትምህርት ነው። ትምህርት በክልሉ 

ሳይስፋፋ ለዘመናት መቆየቱ ዜጎች በክልሉም ሆነ በሀገሪቱ ላይ ይኸ ነው የሚባል የጎላ ድርሻ እንዳይኖራቸው አድርጓቸው 

ቆይቷል። ይሁንና ዛሬ ምንም እንኳ ቀሪ ሥራዎች ቢያስፈልጉም ተደራሽነቱና ፍትሃዊነቱን በተመለከተ ግን በአሁኑ ሰዓት 

በዘርፉ ከፍተኛ እምርታ ተመዝግቧል። 

በክልሉ ከመንግሥት የትምህርት ተቋማት ባሻገር 4 የግል ባለሀብቶች በዘርፉ ተሰማርተው በትምህርት 

ተደራሽነት ላይ የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ ይገኛሉ። በክልሉ የነባር ብሔረሰቦች የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት 

የሚሰጧቸው ትምህርት ቤቶች ብዛት እስከ 2003 ዓ.ም  ብቻ ባለው መረጃ መሠረት ከ1983 ከነበረበት ከምንም ወደ 

145 ትምህርት ቤቶች ከፍ ያለ ብሏል።  

ከ24 ሺህ በላይ የነባር ብሔረሰብ ህፃናት የትምህርቱ ተጠቃሚ ሆነዋል። በተጨማሪም የመሠረታዊ ትምህርት 

ቤቶች ቀደም ሲል ከነበረው አነስተኛ ቁጥር በጥራትም ሆነ በብዛት እጅጉን ሊያሻቅብ ችሏል። በመሆኑም ትላንት 

ትምህርት ይናፍቀው የነበረው የክልሉ ማህበረሰብ ዛሬ ልጆቹን በቀዬው በራሱ ቋንቋ ለማስተማር በቅቷል። 

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ልክ እንደ ቤንሽንጉል ጉምዝ ክልል ለመልካም አስተዳደር፣ በግጭትና 

አለመግባባቶች ሠላም እና ፀጥታን ለማስጠበቅ ረገድ በያዝነው የበጀት ዓመት በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ በክልሉ 

የጸጥታ ምክር ቤት በበጀት ዘመኑ መጀመሪያ አካባቢ ለመነሻ የሚሆን የወጣውን የክልል ዕቅድ ዘኖችና ወረዳዎች 

የራሳቸውን ዕቅድ አውጥተው እንዲቀሳቀሱ በመደረጉ የፀጥታ ምክር ቤቱ ዕቅዱን ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል፡፡  
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በክልሉና በፌዴራል እተየከናወኑ የሚገኙ ትላልቅ የመሠረተ - ልማት ሂደት በተገቢው መልኩ እንዲከናወኑ 

አስፈላጊ የጥበቃና ክትትል ስራ ተከናውኗል፡፡ በክልሉ እየተካሄደ የሚገኘውን አበረታች የሰላም እና የልማት ጉዞ 

ለማደናቀፍ ለሚጥሩ ፀረ - ሠላም እና ልማት ሃይሎች ከክልል ጀምሮ እስከ ወረዳ እና ቀበሌ ድረስ ህዝብን ባሰተፈ መልኩ 

የክትትል ስራ ለመስራት ተችሏል፡፡ ወደ ሀገር ውስጥ ቢገቡ ኖሮ ታላላቅ የመሰረተ ልማቶችን ማውደም የሚችሉ ፀረ  

ተሽከርካሪና ተቀጣጥይ ፈንጂዎችን ለእነኝሁ በድንበር አካባቢ በሚደረጉ በፀጥታ አካሎች ክትትል እንዲያዙ ተደርጓል፡፡   

ከዚሁ ባሻገር በርካታ ፀረ - ሠላም ሃይሎች እጃቸውን ለሠላም እንዲሰጡ በማድረግ የማቋቋም ስራ በመስራት 

ወደ አካባቢያቸው በመመለስ በክልሉ በሚደረጉ የልማት ስራዎች እንዲሳተፍ እና ተጠቃሚ እንዲሆኑም ተሰርቷል፡፡  

በአርብቶ አደሩ አካባቢ ሊፈጠሩ የሚችሉ አደጋዎችን ለመቀነስና ለመከላከል ያልተማከለ የአደጋ መከላከልና 

ዝግጁነት ስራ በወረዳና በክልል አማካኝነት እንዲተገበር በአርብቶ አደሩ አካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ ላይ የተመረኮዘ የቅድመ 

ማስጠንቀቂያና ምላሽ ስርዓት በሁሉም ወረዳዎች እንዲዘረጋ ድጋፍ ያደርጋል፡፡  

እንዲሁም በአፋር ክልል የተጠናከረ የኤክስቴንሽን አገልግሎት ለተጠቃሚው ህብረተሰብ በማቅረብ ሂደት 

ውስጥ በልማት ሰራተኛውና በተጠቃሚው ህብረተሰብ መካከል ያለው ግንኙነት ወሳኝ እንደመሆኑ መጠን የልማት 

ሰራተኛውንና የተጠቃሚውን ጥምርት ለይቶ ማወቅ አስፈላጊ ነው፡፡  

ጥምርታውን ከሚወስኑት በርካታ ሁኔታዎች መካከልም የአካባቢው የአየር ፀባይ፣ የመሬት አቀማመጥን የህዝብ 

አሰራርና የቦታ ርቀት፣ የትራንስፖርት አመቺነትን የአመራረነትና የአኗኗር ዘይቤው እና የተጠቃሚው ግንዛቤ ደረጃ 

ወሳኞች ናቸው፡፡  

ለአብርቶ አደሮች አካባቢ በአንድ ቀበሌ ሦሥት የልማት ሰራተኞች ተመድበው የሚሰሩ ሲሆን፤ በአንድ ቀበሌ 

ከ300 እስከ 350 አርብቶ አደሮች ይኖራሉ፡፡ አንድ የልማት ሰራተኛም ከ100 እስከ 120 ለሚሆኑ አርብቶ አደሮች 

ሙያዊ አገልግሎት ይሰጣል፡፡  

በአፋር ክልል የሚገኘው አርብቶ አደር ቀደም ሲል በተበታተነ ሁኔታ የሚኖርበት የአኗኗር ዘዴ በተለይም 

በልማቱ ተጠቃሚ ለማድረግ አመች በመሆኑ እና በዘላቂነት ለማስፈር በሚደረገው ጥረትም ሙሉ በሙሉ ግብ ላይ 

ደርሷል ባይባልም ይበል የሚያሰኝ ነው፡፡  

በአጠቃላይ በክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም የተቀናጀ የገጠር ልማት ፖሊሲና ስትራቴጅን በመቀየስ 

በገጠር ልማት ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ የልማት ሃይሎች እንቅስቃሴ የተቀናጀ በማድረግ አርብቶ አደሩ የተሟላ ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን እንዲያገኝ የሚደረገው ጥረት ከጅምሩ የሚያበረታታ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡  

በተለይም የአፋር ክልል ምንም እንኳ ሞቃታማ እና አስቸጋሪ የአየር ፀባይ ቢኖረውም ለመስኖ ልማት የሚውሉ 

በርካታ ወንዞች በመኖራቸው የክልሉን ከፊል አርብቶ አደሩ እራሱን ችሎ የምግብ ዋስትናውን እንዲያረጋግጥ ያግዙታል፡፡  
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በአሁኑ ስዓትም በፌዴራል እና በክልሉ በርካታ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው በክልሉ የሚገኝ ህብረተሰብ የልማቱ 

ተጠቃሚ እንዲሆን በርካታ አበረታች ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። የአፋር እና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች በዚህ ዓመት 

ሁለት ታላላቅ ሀገራዊ ባዓላቶችን አክብረዋል፡፡  

የቤንሻንጉል ጉምዝ 9ኛውን የብሔር፣ ብሔረሰቦች ቀን ባዓሉን በክልሉ ርዕሰ መዲና አሦሣ በደማቅ ሁኔታ 

አክብሯል፡፡ ክልሉ ይህን አጋጣሚ በመጠቀመም የተከናወኑ የልማት ስራዎችን ለእንግዶች አስተዋውቆል፡፡ በተለይም 

በዓሉ የብሔር፣ ብሔረሰቦች እኩልነት የተረጋገጠበት ቀን በመሆኑ ለክልሉ ማህበረብ ትልቅ ደስታን የፈጠረ ነበር፡፡  

የአፋር ክልል ልክ እንደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክል በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ15ኛ ጊዜ በክልሉ ደግሞ ለ7ኛ ጊዜ 

የተከበረውን የአርብቶ አደሮች ቀብ በተሳካ ሁኔታ አካሄዷል፡፡ በዚህ በዓል ክልሉ በርካታ አርብቶ አደሮች ያሉት በመሆኑ 

በሀገሪቱ ተወዳዳሪ የሆኑ ሞዴል አርብቶ አደሮችን በመሸለም ቀጣይነት እና ተወዳዳሪነት ያለው የልማት ሃይል ለማፍራት 

ችሎል፡፡  

የክልሉ ርዕሰ መዲና ሰመራም በዓሉን ስታከብር ከፍተኛ ወጭን በማውጣት የውስጥ የአስፖልት መንገድ፣ ኮብል 

ስቶን እና የተለያዩ የመሰረተ ልማት በመገንባት የከተማዋን ውበት እና ዕድገት ያደመቀ በዓል ሆኖ አልፏል፡፡ በአጠቃላይ 

ሁለቱ ክልሎች በዚህ ዓመት ያከናወኗቸው አጠቃላይ የልማት እና የሠላም እንቅስቃሴዎች የተሳኩ ብቻ ሳይሆኑ፣ 

ለሀገራችን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ስኬት የበኩላቸውን ድጋፍ አድርገዋል ማለት ይቻላል።  

 

 

 


