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          አፋር— የልማትና የሰላም ምድር 

                                           አህመድ ከድር 02/27/14 

                        /ክፍል ሁለት/ 

ውድ አንባቢዎቼ! በክፍል አንድ ጽሑፌ በአፋር ክልል ያለውን የቱሪዝም ፍሰት እንዲሁም 

በሀገራችን እየተጫወተ ያለውን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ብሎም የህዝቡን ልማታዊ ተጠቃሚነት 

ለማሳየት ሞክሬያለሁ፡፡ ከዚህ ባሻገር በክልሉ በየትኛውም የኢንቨስትመንት መስክ 

መሰማራት ለሚፈልግ ባለሀብት ቅድሚያ ለሚሰጠው የሠላም እና የፀጥታ ሁኔታ ምንያክል 

የተጠናከረ መሆኑን ከክልሉ የወጡ መረጃዎችን በማጣቀስ አመላክቻለሁ፡፡ 

የክልሉ ህብረተሰብ አርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር ከመሆኑ አኳያ የህብረተሰቡን 

ኑሮ ለማሻሻል በፌዴራል እና በክልል ደረጃ የተከናወኑ ስራዎችን በማየት አርብቶ አደሩ 

ቀደም ሲል በተበታታነ እና በልማቱ ላይ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችገሩ የአኖኖር 

ዘዴዎችን በመቀየር፣ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በመፍጠር እና ህብረተሰቡን በአንድ አካባቢ 

በማስፈር የተጀመሩ ውጥን ስራዎች መዳሰሴም እንዲሁ፡፡  

በክፍል ሁለት ጽሑፌ ደግሞ ክልሉ ቀደም ሲል ይገኝበት ከነበረው እጅግ የተዳከመ የኑሮ 

እና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በመውጣት የተገኙ ለውጦችን፣ በትምህርቱ ዘርፍ የተመዘገቡ 

ውጤታማ ክንውኖችን እንዲሁም በመሰረተ ልማት ግንባታ ዘርፎች እየተሰሩ የሚገኙ 

ልማታዊ ክንውኖችን ላስቃኛችሁ እሞክራለሁ። መልካም ንባብ፡፡…  

እንደሚታወቀው በአንድ ሀገር የኢኮኖሚም ሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው 

ከሀገሪቱ እና ከዓለም አቀፍ የዕድገት ጉዞ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል የትምህርት እና 

ስልጠና እንቅስቃሴ ሲኖር ነው፡፡ እናም ዓለም የደረሰበትን የፈጠራ እና የዕድገት ጉዞ 

ስንመለከት አብሮ ሊነሳ የሚችለውን ትምህርትን መጥቀሳችን አይቀሬ ነው፡፡ ሀገራችን 

ይህን በመረዳት ዘመናዊ ትምህርት የጀመረችበት ከመቶ ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል፡፡ 

ታዲያ ምንም እንኳ ትምህርትን የጀመረችበት ርቀቱ ከአንድ ትውልድ በላይ ቢሆንም 

ቅሉ፤ ትምህርቱ ግን መላውን ዜጋ ያሳተፈ አልነበረም፡፡ በተለይም በዘውዳዊ አገዛዝ 

የተሸበበው ንጉሳዊው ሥርዓት ውስጥ የመኳንንት ልጆች ብቻ እንዲማሩ፣ ሌላው ደግሞ 

የበይ ተመልካች ሆኖ እንዲቆይ መደረጉ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡  
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የዚሁ ተግባር ገፈት ቀማሽ የሆነው የአፋር ህዝብም ከሌላው ህዝብ በከፋ መልኩ 

ትምህርትን አሃዱ ያለው በ1940ዎቹ መጀመሪያ ነበር— ምንም እንኳ እንደሌሎች ሀገራችን 

ክልሎች ሁሉ ሃይማኖታዊ ትምህርት ሲሰጥ የቆየ ቢሆንም፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን በ1941 

ዓ.ም “ሠብለ ወንጌል ትምህርት ቤት” /የዛሬው አዋሽ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት/ 

በሚል መጠሪያ የተሰየመው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊከፈት ችሏል፡፡ ግና 

ትምህርት ቤቱ የክልሉን ማህበረሰብ ተደራሽ ያደረገ አልነበረም፡፡ በሁለተኛነት 

የተከፈተው የትምህርት ተቋም “አፄ ገብረመስቀል በመባል የታወቅ የነበረው በአሳይታ 

ከተማ የሚገኘው /የአሁኑ መሃመድ ሐንፍሬ 2ኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት/ ነው፡፡  

የክልሉ ትምህርት ቢሮ የስታስቲክስ መረጃ እንደሚያሳየው በ1950ዎቹ ሦስት ሌሎች 

ትምህርት ቤቶች የተከፈቱ ሲሆን፤ እነዚህም በ1951 በ፣1954 እና በ1959 ዓመተ 

ምህረቶች ናቸው። በቅደም ተከተል በራሀሌ፣ ዱብቲ እና ሚሌ የተሰኙ ትምህር ቤቶች፡፡  

ክልሉ የመጀመሪያው የትምህርት ጽህፈት ቤት የተቋቋመው በ1967 ዓ.ም የአውሳ አውራጃ 

ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት በሚል ስያሜ በአሳይታ ከተማ ነው፡፡ በአይሳይታ ከተማ 

የትምህርቱን ስራ የሚሰራ ይህ ጽህፈት ቤት ከመቋቋሙ በፊት የአውሳ አውራጃ ትምህርት 

ቤቶች ጽህፈት ቤት ይገኝ የነበረው በአሁኑ ጊዜ በአማራ ክልል በተካለለው በባቲ ከተማ 

ነው፡፡ ከዚህ በኋላም ከ1981 ዓ.ም እስከ 1984 ዓ.ም ድረስ በክልሉ የሚገኙ አንዳንድ 

ወረዳዎች የአውራጃ ደረጃ በማግኘታቸው የትምህርት ጽህፈት ቤት ተቋቁሞላቸዋል፡፡ ከዚህ 

በኋላም የአሁኑ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህር ቢሮ በአዋጅ በ1986 ዓ.ም 

ሊቋቋም ችሏል፡፡  

ከ1983 ዓ.ም የመንግስት ለውጥ በኋላ በሀገሪቱ የሽግግር መንግስት እንደተመሰረተ በ1984 

ዓ.ም የትምህርት ዘመን በክልሉ 30 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደነበሩ 

መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ ከ1984 እስከ 1999 ዓ.ም ባሉት ዓመታት በተለይም ከ1990 ወዲህ 

ትምህርት በክልሉ ከፍተኛ ዕድገትን ያስመዘገበበት ነበር ማለት ይቻላል—መረጃዎቹ 

እንደሚጠቁሙት።  

በ1990 ዓ.ም በአፋር ክልል 80 ትምህርት ቤቶች ብቻ ነበሩ፡፡ ነገር ግን መንግስት 

በትምህርቱ ዘርፍ በቀየሳቸው ፖሊሲና ስትራቴጂዎች ብሎም ትምህርት ቤቶችን ተደራሽ 

ለማድረግ ባከናወነው ስራ በጥቂት ዓመታቶች ውስጥ 654 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 
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ቤቶችን በመገንባት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ችሏል፡፡ በ2000 ዓ.ም ይህ ቁጥር ወደ 

84 ሺህ 146  እንዲያድግ አድርጎታል፡፡  

በ2004 ዓ.ም ሁሉንም የትምህርት ደረጃ የሚያሳዩ ትምህርት ቤቶች ማለትም ከቅድመ 

መደበኛ (ከመዋዕለ ህጻናት) እስከ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ድረስ በክልሉ ውስጥ ይገኛሉ፡፡ 

በክልሉ ያለውን የሰው ሃይል ፍላጎት ለማሟላት ትምህርትን ስልጠና የሚሰጥባቸው 485 

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (297 የመጀመሪያ ሳይክል፣ 183 ሁለቱንም ሳይክል 

የያዙ 5 ሁለተኛ ሳይክል ብቻ ) ፣ 444 አማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ጣቢያዎች፣ 18 

የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (ከነዚህ ውስጥ 5 መሰናዶ ትምህርት የሚሰጡ) 

አገልግሎት እየሰጡ ነው፡፡ በእነዚህ የትምህርት ተቋማትም ከ170 ሺህ በላይ ተማሪዎች፣ 4 

ሺህ 325 መምህራንና አመራሮች በሥራ ላይ ተሰማርተው በክልሉ የትምህርት እንቅስቃሴ 

ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ናቸው፡፡  

በሌላ በኩልም በክልሉ የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ስንመለከት 5 መካከለኛ 

ደረጃ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት (አይሳይታ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ፣ ሰመራ ጤና 

ሳይንስ ኮሌጅ፣ ሉሲ ውኃ ስራዎች ኮሌጅ) እና የሰመራው ዩኒቨርሲቲ ለክልሉ ብሎም 

ለሀገር አቀፍና ለአጎራባች ክልሎች ባለሙያዎችን በማፍራት ላይ ይገኛሉ፡፡ በክልሉ ያለው 

ጥቅል የትምህርት ተሳትፎ ከላይ እንዳሰፈርኩት ቢሆንም፤ የትምህርት እርከኖችና 

የተማሪዎች ተሳትፎን ማየቱ ይበልጥ በክልሉ የተከናወኑ ስራዎችን በጥልቀት ለማወቅ 

ያስችላል፡፡  

የአፋር ክልል ትምህርት ቢሮ በአጸደ ህጻናት ትምህርት ቤቶች ተጠቃሚ ህጻናት በ1999 

ዓ.ም 860  ህጻናቶች በቻ ነበሩ፡፡ ይህ ቁጥርም በ2002 ዓ.ም  ወደ 1 ሺህ 382 ለማደግ 

ችሏል፡፡ ነገር ግን በአጸደ ህጻናት ትምህርት ቤቶች በርካታዎችን ያሳተፈ ነው ማለት 

ባያስችልም፤ የክልሉ ማህበረሰብ በተበታተነ ሁኔታ የሚኖር በመሆኑ መጻዒ ተስፋው ብሩህ 

ነው፡፡ ዕድሜያቸው ከ7 እስከ 14 ዓመት ያሉ ህጻናት ከ1ኛ እስከ 8ኛ ክፍሎች መሰረታዊ 

ትምህርት የሚማሩበት ትምህርት ቤት ሲሆን፤ ተማሪዎችን ሁለተኛ ደረጃን ጨምሮ 

ለቀጣይ ትምህርትና ስልጠና የሚያዘጋጅ የትምህርት ደረጃ ነው፡፡  

ከ1996 እስከ 2000 ዓ.ም ድረስ በትምህርቱ ዘርፍ ከታዩት ለውጦች መካከል የትምህርት 

ተሳትፎ ዋነኛው ነው ማለት ይቻላል፡፡ ታዲያ በእነዚህ አምስት ዓመታት ውስጥ 
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የመጀመሪያ ደረጃ ከ1ኛ እስከ 8ኛ ትምህርት ቤቶች ብዛት በ1996 ዓ.ም ከነበረው 186 

ትምህርት ቤቶች በ2000 ዓ.ም ወደ 323 አድጓል፡፡ በዚህም በ2004 ዓ.ም በተደረገው 

ቅስቀሳ 160 ሺህ 92 ተማሪዎች (ሴት 67 ሺህ 285 እና ወንድ 92 ሺህ 807)  

ተመዝግበው እንዲማሩ የተደረገ በመሆኑ፤ ጥልቅ የትምህርት ተሳትፎው 67 ነጥብ 8 

በመቶ  ሊደርስ ችሏል፡፡  

በአፋር ክልል ሌላው የትምህርት አማራጭ መሰረታዊ ትምህርት ነው፡፡ ይህ ትምህርት 

በመደበኛው ትምህርት የመማር ዕድል ያላገኙ ዕድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት 

በመደበኛው ትምህርት ቤት ከ1ኛ እስከ 4ኛ ክፍል የሚሰጠውን ትምህርት ተመጣጣኝ 

በሆነ ሥርዓት በ3 ዓመት እንዲያጠናቅቁ ተደርጎ የተዘጋጀ የትምህርት አቅርቦት ስልት 

ነው፡፡  

በተለይም ይህ የትምህርት ሥርዓት ዕድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት ሁሉ 

የመማር ዕድል እንዲያገኙና በ2008 ዓ.ም መሠረታዊ ትምህርትን ለሁሉም ህጻናት 

ለማድረስ የተነደፈው የሚሊኒየሙን የልማት ግብ ከማሳካት አኳያ፤ በመደበኛው ትምህርት 

ፕሮግራም የመማር ዕድል ላላገኙ ህጻናት መደበኛ ባልሆነው የአማራጭ መሰረታዊ 

ትምህርት ፕሮግራም ትምህር እየተሰጠ ይገኛል፡፡ 

የአማራጭ መሰረታዊ ፕሮግራም በ1996 ዓ.ም በሙከራ ፕሮጀክት ደረጃ በ3 ወረዳዎች 

እና በ14 ጣቢያዎች ተጀምሮ በ2000 ዓ.ም በሁሉም ወረዳዎች ለማስፋፋት 345 

ጣቢያዎች ተከፍተው 18ሺህ 230 ህጻናት የትምህርት ዕድል ለማግኘት ችለዋል፡፡ በ2000 

ዓ.ም 382 አማራጭ ጣቢያዎች ለመክፈት ታቅዶ 345 ለመክፈት የተቻለ ሲሆን፤ በ2004 

ዓ.ም ወደ 444 መሰረታዊ ትምህርት ቤቶች ስራ ጀምረዋል፡፡  

ሌላው በአፋር ክልል በ1989 ዓ.ም አገልግሎቱን መስጠት የጀመረው የአዳሪ ትምህርት 

ቤት ነው፡፡ አዳሪ ትምህርት ቤቶች የመደበኛው የ1ኛ ደረጃ ትምህርት አካል በመሆን 

ለአርብቶ አደሩ ልጆች የትምህርት ዕድል በመፍጠር ገንቢ ሚና ሲጫወቱ መቆየታቸው 

ይታወሳል፡፡ እናም በአሁኑ ወቅት በክልሉ አምስት አዳሪ ትምህርት ቤቶች ያሉ ሲሆን፤ 

እነርሱም በተለያዮ የክልሉ አማካይ ከተማዎች ውስጥ ይገኛሉ፡፡ በተለይም በ2002 

የጀመረው የሰመራ ሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት ይበልጥ ተጠቃሽም ነው፡፡ 
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መንግስት ለጎልማሶች ትምህርት በሰጠው ትኩረትም በአፋር ክልል ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ 

የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎልማሶች ትምህርት ፕሮግራም በመካሄድ ላይ ነው፡፡ ይህ 

ፕሮግራም የትምህርት፣ የጤና፣ የግብርና እንዲሁም የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ 

ብሎም የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ፣ የአካባቢ ጥበቃ፣ የሥነ - ምግባር ሥነ -ዜጋ የገቢ 

ማዳበር ርዕሶችን የሚካተቱበት በመሆኑ በሴክተር መስሪያቤቶች ቅንጅታዊ አሰራር 

ተግባራዊ የሚደረግ ነው፡፡ 

በዚህ የትምህርት ስርዓት የሚሳተፉ ተማሪዎች ዕድሜያቸው ከ15 ዓመት በላይ የሆናቸው 

የህብረተሰብ ክፍሎች ሲሆኑ፤ በፕሮግራሙ ከተሳተፉ በኋላ የራሳቸውን፣ ቤተሰባቸውንና 

የአካባቢያቸውን ህይወት ከማሻሻላቸውም በላይ በሀገሪቱ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ 

ተሳትፎ ያደርጋሉ ተብሎ ይታመናል፡፡ የልዩ ፍላጎት ትምህርትን ከማጠናከርና 

ከማስፋፋት አኳያም ፕሮግራሙን የሚያስተባብሩ ባለሙያዎችን በመመደብ ስራዎች 

እየተከናወኑ ይገኛሉ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም የክልሉ የ3 ዓመት (ከ2005 እስከ 2007 ዓ.ም) ስትራቴጂክ ዕቅድ 

ተዘጋጅቷል፡፡ በመሆኑም በክልሉ በሚገኙ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ከፍተኛ ቅስቀሳዎችን 

በማካሄድ ሴቶች ወደ ትምህርት ገበታ እንዲቀላቀሉ እና የገቡትም ሰያቋርጡ ለሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲበቁ የተለያዩ ጥረቶችን እየተደረገ ነው፡፡  

የትምህርት ተሳትፎን ለማሳደግ ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ ሲሆን፤ ሴት ተማሪዎች 

በምዝገባ ፕሮግራም ልዩ ማበረታታ እንዲደረግላቸው መደረጉ እንዲሁም የሴቶች ጉዳይ 

ትምህርት ቤት ተከፍቶ ሴቶችን ተቀብሎ ማስተማር ላይ መሆኑ ብሎም ለሴት ተማሪዎች 

የትምህርት ወጪ የመሸፈን (ስኮላር ሽፕ የመስጠት) ሥራ ማከናወኑ ክልሉ የሴቶችን 

የትምህርት ተሳትፎ ለማሳደግ ያለውን ጥረት ያሳያል፡፡ 

በሀገር ደረጃ በሀገሪቱ ብቁ ተነሳሽነትና የፈጠራ ክህሎት ያለው የሰለጠነ የሰው ሃይል 

በመፍጠርና ተወዳዳሪ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ለኢንዱስትሪው በማሸጋገር ከሀገራችን 

ድህነትን ማስወገድና ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕድገት አስተዋጽኦ ማድረግን ዓላማው 

አድርጎ የተነሳው የቴክኒክና ሙያ ስልጠናም የበኩሉን ሚና እየተጫወተ ነው። በዚህም 

በክልሉ 2 የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶችን በማቋቋም አመርቂ ስራዎች እየተከናወኑ 

ይገኛሉ፡፡  



6 
 

የአዳዳሌና የሉሲ ቴክኒክ ሙያ ስልጠና ኮሌጆች በክልሉ ከ1994 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ 

የትምህርትና ስልጠና ዘርፎች 10ኛ ክፍል ያጠናቀቁ ሰልጣኞችን በተለያዩ ሙያዎች 

ተቀብለው ስልጠና በመስጠት ላይ ናቸው፡፡ በጥቅሉ በአፋር ክልል እየሰሩ ያሉት 

የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች በሀገሪቱ እና በክልሉ አስፈላጊ እና ችግር ፈቺ በሆኑ ሙያዎች 

ላይ በማተኮር ለማህበረሰቡ ግልጋሎትን መስጠት የሚያስችሉ ባለሙያዎችን እያፈሩ 

ናቸው፡፡ በሀገር አቀፍ ደረጃ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው የሰመራ ዩኒቨርስቲም በክልሉ 

ለሚገኙ ህብረተሰብ የትምህርት ደረጃቸውን ለማሻሻል የራሱን ድርሻ እየተወጣ ይገኛል፡፡  

ዛሬ…ዛሬ በአንዳንድ ቦታዎች እየታየ ያለውን የአክራሪነት፣ የጠባብነትና የትምክህት 

አስተሳሰቦች ሠላማዊ የመማር ማስተማሩን ሂደት እንዳያደናቅፍ ከአይሳኢታ እስከ አዋሽ 

ከተማ በሚገኙ የከፍተኛ ተቋማት ብዛታቸው 12 ለሆኑ መሰናዶ ትምህርት ቤቶችና 

ኮሌጆች እንዲሁም 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሠላም ክበባት እንዲቋቋሙ በማድረግ 

የትምህርት ሂደቱ ሠላማዊ እንዲሆን የራሳቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ፡፡ እናም 

በክልሉ ያለው የትምህርት ሥርዓት በሀገሪቱና በክልሉ የተያዘውን የተማረ የሰው ሃይል 

የማፍራት ግብ እና ትምህርቱ ጥራቱን የጠበቀ እንዲሆን የሚያደረገውን ጥረት 

እንደናስተውል የሚያደርግ ነው፡፡  

በአፋር ክልል በትምህርት ዘርፍ ከተከናወኑ በርካታ ሥራዎች ባሻገር፣ የክልሉን 

ማህብረሰብ በተለይም የአርብቶ አደሩን እና ከፊል አርብቶ አደሩን ኑሮ ለማሻሻል በርካታ 

ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ የክልሉ አርብቶ አደር ማህበረሰቦች በደረቃማና የውኃ እጥረት 

በሚታይባቸው የሀገሪቱ ክፍል እንደመኖራቸው መጠን፤ የአኗኗር ዘይቤያቸው እና 

ህልውናቸው በውኃ መኖርና አለመኖር ሊገለፅ የሚችል ነው፡፡ ውኃ ለእንስሳቶቻቸው፣ 

ለግጦሽ መሬታቸውና ለራሳቸው በቀላሉ የማይገኝ ሀብት በመሆኑ፤ የአኗኗር ሁኔታዎችንም 

ይወስናል፡፡ በዚህም ምክንያት በአርብቶ አደሮች አካባቢዎች ይህን ከፍተኛ ዋጋ ያለው 

ሀብት ተንከባክቦና ቆጥቦ ማቆየት ዋነኛው ተግባር ነው፡፡ ለዚህም ነው ከፍተኛ የውሃ ችግር 

ባለባቸው የክልሉ አርብቶ አደር አካባቢዎች በህብረተሰቡ፣ በመንግስትና መንግስታዊ 

ባልሆኑ ድርጅቶች አማካኝነት የገፅና የከርሰ ምድርን ውኃ መጠቀም የሚያስችሉ የውኃ 

ፕሮጀክቶች ተጠናክረው ሲሰሩ የሚታየው፡፡  

የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብ የአየር ንብረት ለውጥ ማጣጣሚያ ስልት እና የተፈጥሮ ግጦሽ 

ልማት ፕሮጀክት በ2005 ዓ.ም በተለያዩ ወረዳዎች ላይ የልማት ስራዎችን በማከናወን 
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በዋናነት የአርብቶ አደሩን የውኃ አቅርቦት ችግር ሊቀርፉ እና ሊያሻሻሉ የሚችሉ የገጽ 

እና የከርሰ ምድር የውኃ አቅርቦት ግንባታ ፕሮጀክቶች በመስራታቸው በአሁኑ ወቅት 

አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ፡፡ ምንም እንኳን በክልሉ በቅርቡ የተገነቡ የውኃ 

ስራዎች እነዚህ ይሁኑ እንጂ፤ በክልሉ የተለያዩ ክፍሎች በርካታ የውኃ ቁፋሮ በተለያዩ 

ቦታዎች ለማካሄድ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ 

የአፋር ክልል ማህበረሰብ የሚኖርበት አካባቢ በርሃማ ከመሆኑ አንጻር ሊፈጠሩ የሚችሉ 

በሽታዎች ሀገሪቱ በምትከተለው በሽታን አስቀድሞ የመከላከል ስራ ውጤታማ ክንውኖች 

ተካሄደዋል፡፡ በለተይም ማህበረሰቡ በጉዳዩ ላይ ጥልቅ ግንዛቤ እንዲኖረው በማድረግ 

ሊከሰቱ የሚችሉ በሽታዎችን አስቀድሞ በመከላከል ለመቀነስ ተችሏል፡፡ ከዚህ ጋር 

በተያያዘም የክልሉን አርብቶ አደር እና ከፊል አርብቶ አደር ህብረተሰብ ኑሮው በእንስሳት 

ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ለእንስሳቶች አስፈላጊውን ህክምና የሚሰጡ የእንስሳት ጤና ኬላ 

ተከፍተው አገልግሎት እየሰጡ ነው፡፡ በዚህም በክልሉ ለ1ሚሊዮን 566ሺህ 760 እንስሳት 

ህክምና ተሰጥቷል፡፡ በመሆኑም የእንስሳት ጤና አገልግሎት ከመሰረተ ልማት አኳያ ሲታይ  

ቀደም ሲል ከነበረበት 32 ነጥብ 4 በመቶ ወደ 46 በመቶ ሊደርስ ችሏል፡፡ 

የክልሉን አርብቶ አደር የአኗኗር ሁኔታ የተሻለ እንዲሆን እየተገነቡ ያሉ መሰረተ 

ልማቶች እና ፕሮጀክቶች የራሳቸውን ድርሻ እየተወጡ ይገኛሉ፡፡ ለአብነትም በክልሉ 

የሚገኘው የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክት ይጠቀሳል፡፡ በአፋር ክልል ዱብቲ ወረዳ 

የሚገኘው የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ ለአካባቢው ማህበረሰብ ከፍተኛ የስራ ዕድል እየፈጠረ 

ካሉ መሰረተ ልማቶች መካከል አንዱ ነው፡፡ እንደሚታወቀው በሀገራችን የስኳር ምርትን 

መጠን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት እየተገነቡ ካሉ ከፍተኛ የስኳር ፋበሪካዎች ውስጥ 

በአፋር ክልል የሚገኘው የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ አንዱ ነው፡፡ ፋብሪካው ለአካባቢው 

ማህብረሰብ ከ7 ሺህ ሰው  በላይ የስራ ዕድል የፈጠረ ሲሆን፤ ወደፊትም ተጠናቆ በሙሉ 

አቅሙ ማምረት ሲጀምር 50 ሺህ ለሚጠጉ ዜጎች የስራ ዕድል እንደሚፈጥር ይታመናል።  

ፋብሪካው ከአፋር ክልል ጋር በመተባበር በእርሻ ስራና በቴክኒክ ሙያዎች ላይ 

ስልጠናዎችን በማመቻቸት ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልጉትን ሄድ ማኖች፣ ሪርበሮች እንዲሁም 

የማሽን ኦፕሬተሮች እና ሌሎች ስራዎችን የሚያከናውኑ ባለሙያዎችን በመቅጠርም 

ተጨማሪ የስራ ዕድል እየፈጠረ ነው።  
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ከስራ ዕድል ፈጠራው ባሻገርም ህዝቡን ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ለማድረግ በመጀመሪያው 

ምዕራፍ ወደ 12 ሺህ ሄክታር የሚጠጉ ለመስኖ የሚሆን የእርሻና የግጦሽ መሬት 

ለአካባቢው አርብቶ አደር እንዲደርስ አድርጓል፡፡ በዚህም በዱብቲ፣ በጋበላየቱ፣ 

በአይይለፋ፣ በጋሱሪና በኢንዳቡሪ መንደሮች እየተካሄዱ ላሉ የመስኖ ስራዎች ውስጥ ለ2 

ሺህ 167 አባወራ እና እማወራ በማከፋፈል ማልማት ተጀምሯል፡፡  

ከዚህ በተጨማሪም ትምህርት ቤቶችን፣ የጤና ተቋማትን፣ የንጹህ መጠጥ ውኃን እና 

ሌሎች የማህበራዊ ግልጋሎት መስጫ ተቋማት እንዲሁም የመሰረተ ልማት ግንባታዎች 

ከመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራሙ ጋር አብረው እየተካሄዱ ናቸው። ከእነዚህ ውስጥም 

ግንባታቸው ተጠናቀው ርክክብ የተፈጸመባቸው ተቋማት ይገኛሉ፡፡ በክልሉ 50 ሺህ 

ሄክታር የሽንኮራ አገዳ ማሳን የሚጠቀመው የተንዳሆ ስኳር ፋብሪካ በሁለት ምዕራፍ 

ተከፍሎ የሚገነባ ሲሆን፤ ግንባታው ተጠናቆ በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር በቀን 26 

ሺህ ቶን አገዳ የመፍጨት አቅም ይኖረዋል፡፡ 

ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት በዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን መጨረሻ የስኳር ምርት 

መጠኑ ደረጃ በደረጃ እያደገ 619 ሺህ ሜትሪክ ኪዮብ ኢታኖል እንደሚያመርት 

ይጠበቃል፡፡ ከራሱ ፍጆታ ውጭም ለናሽናል ግሬድ የሚያበረክተው የኤሌትክትሪክ ሃይል 

መጠንም ከ65 እስከ 70 ሜጋ ዋት ይደርሳል ተብሎ ይገመታል፡፡ ኮርፖሬሽኑ ከስኳር 

ልማት ስራው ጎን ለጎን በየፕሮጀክቶቹ አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች በተለያዩ ሁኔታ 

የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሚሆኑበት አቅጣጫ በመከተል በርካታ ተግባራትን እያከናወነ 

ይገኛል፡፡እስከ 2005 ዓ.ም አጋማሽ ድረስም 1 ሺህ 500 የሚደርሱ አርብቶ አደሮች 

በመንደር በመሰብሰብ የልማቱ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል፡፡ 

እርግጥ በዋነኛነት የተንዳሆ የስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክትን በምሳሌነት አነሳሁ እንጂ፤ በክልሉ 

ዘርፈ ብዙ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ በተለይም ከአጎራባች ክልሎች ጋር የሚያገናኙ 

አስፓልት መንገዶች እና ወረዳን ከወረዳ የሚያገናኙ ጥርጊያ መንገዶች በስፋት 

ተሰርተዋል፡፡ በክልሉ የሚገኙ ወንዞችን በመጠቀም ቀደም ሲል በአርብቶ አደርነት ብቻ 

የሚተዳደረውን ማህበረሰብ በተጨማሪም በአርሶ አደርነት እንዲሳተፍ በማድረግ የምግብ 

ዋስትናውን ራሱን ችሎ እንዲያረጋግጥ እየተደረገ ያለው ጥረት እጅግ የሚያበረታታ ነው፡፡ 

ይህም ሀገሪቱ የነደፈችውን የአምስት ዓመቱን የዕድገትና የትራንስፎርሜሸን በማሳካት 
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ረገድ ክልሉ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን የሚያመላክት ነው። የልማት ዕቅዱ 

መሳካቱ አይቀሬ መሆኑንም እንዲሁ። አበቃሁ። 

 


