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ጆን ኬሪ ለአዲስ አበባ መሰከሩ ለክልሎችስ 

ማን ይመስክር! 

 በኃይሉ ዘለቀ 

05/22/14 

 

ትምህርት፣ ጤናና መሰል ማህበራዊ አገልግሎቶች የአገር እድገት ማሳያ  

ተብለው በዓለም አቀፍ የምጣኔ ሀብት ምሁራን ዘንድ የሚቀርቡ ጠቋሚ 

መለኪያዎች ናቸው፡፡ የእነዚህ ዘርፎች መስፋፋት ድህነትን ለመቀነስና  

በሥልጣኔ ለመግፋት ትልቁን ሚና የሚጫወቱ በመሆናቸው አገሮች ለእነዚህ 

ዘርፎች ትኩረት እንዲሰጡ  የተባበሩት መንግሥታት ያስገነዝባል፡፡   

 

ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት አገራችን ለማህበራዊ አገልግሎት ዘርፎች 

ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በየደረጃው ያሉ በተለይ የትምህርትና የጤና 

ተቋማትን ለማስፋፋት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥታ ተንቀሳቅሳለች። የአገራችንን  

የልማት እንቅስቃሴ የዓለም አቀፍ ድርጅት ተወካዮችን ጨምሮ የተለያዩ አገራት 

የመንግሥታት ተወካዮች በኢትዮጵያ ያለውን የእድገት እንቅስቃሴ ተመልክተው   

ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል፡፡ 

 

ባለፈው ወር የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ አገራችንን በጎበኙበት 

ወቅት አዲስ አበባን ሲገልጿት በግንባታ የተጠመደች ከተማ ብለዋታል። የውጭ 

ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ እድገት መኖሩን መገንዘብ የቻልኩት 

በተዘዋወርኩባቸው የከተማዋ ክፍሎች ሁሉ አዲስ የሚሰራና ፈርሰው የሚገነቡ 

መንደሮችን በመመልከት ነው ብለዋል። ኬሪ አያይዘውም እንዲህ ያለ ሁኔታ 

የሚያመላክተው በአገሪቱ ፈጣን የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ መኖሩን  ነው።  

 

ሚስተር ኬሪ እድሉን አግኝተው ከመዲናዋ አልወጡም እንጂ የክልል ከተሞችም 

እንደየአቅማቸው በፈጣን ለውጥ ላይ መሆናቸውን ቢመሰክሩላቸው ደስ ይል 

ነበር። በየትኛውም የአገሪቱ ክፍል አሮጌ የከተማ ክፍሎች ፈርሰው በአዲስ 



2 
 

በመተካት ላይ ይገኛሉ። እንዲህ ያሉ ነገሮች የሚያሳዩን ወይም የሚነግሩን 

የአገራችን ሚዲያ እስካሁን አላጋጠመኝም።  

 

በአገራችን እየተከናወኑ ካሉ ዘርፈ ብዙ የልማት ሥራዎች መካከል ሲነገርላቸው 

የምንሰማቸው ሜጋ ፕሮጀክቶች ብቻ ናቸው። ዛሬ ሚስተር ኬሪ ስለአዲስ አበባ 

ፈርሶ መሰራት ሲነግሩን እውነትም እኛ ኢትዮጵያዊያን ስለራሳችን መልካም 

ነገሮች አብዝተን አናወራም ለማለት ፈለግሁ፡፡  

 

ማንም  በቅን ልቦና ለተመለከተው የኢትዮጵያ እድገት ፈጣንና ቀጣይነት ያለው 

እንደሆነ ማየት ይቻላል። በሥራ ምክንያት አንዳንድ የክልል ከተሞችን በቅርቡ 

የመጎብኘት አጋጣሚውን አግኝቼ ነበር።  

 

በሁሉም ከተሞቻችን የምጣኔ ሀብቱ እንቅስቃሴ የሚያስገርም ነው። በባህር ዳር፣ 

በሐዋሳ፣ በመቀሌ፣ በአዳማ እየተገነቡ ያሉ የሚያማምሩ ህንጻዎች፣ ውብ የሆኑ 

መንገዶች፣ ሆቴሎች፣ የጎዳና ጽዳት ወዘተ ማራኪ፣ ለመዝናኛ ምቹ፣ በቀጣይ ጥሩ 

ተስፋ የሚጣልባቸው አማራጭ ከተሞች እንደሚሆኑ በእርግጠኝነት መናገር 

ይቻላል።  

 

ዛሬ ላይ የክልል ከተሞቻችን አለም አቀፍ ደረጃን የሚመጥኑ ሆቴሎችንና 

መዝናኛ ስፍራዎችን መገንባት በመቻላቸው አለም አቅፍ ጉባኤዎች፣ 

ስብሰባዎችንና ኮንፈረንሶችን ማስተናገድ ችለዋል። ለዚህም ባህር ዳር ተደጋጋሚ 

ጉባኤዎችን ስታስተናግድ እንደነበር ማንሳት ይቻላል።   

 

አዲስ አበባ በሚስተር ኬሪ የመጎብኘት እድል ስለገጠማት ስለዕድገቷ ምስክርነት  

ተቸራት እንጂ በየደረጃው ያሉ ከተሞቻችንና የገጠር ቀበሌዎች ሳይቀሩ የለውጡ 

ተጋሪዎች መሆን ችለዋል። እንዲህ ያሉ አፍጥጠው የወጡ እውነቶችን ሳይቀር 

መቀበል የማይሆንላቸው አንዳንድ የተቃዋሚ ኃይሎች ኢህአዴግ የተከተለው 

ፖሊሲ አገሪቱን ለውጧታል የሚለውን ነገር ላለመቀበል የማይፈነቅሉት ድንጋይ 

የለም።  
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እድገት በሰብዓዊ ነገሮች ሲመዘን እንጂ በሕንጻና መንገድ ግንባታ   መለካት 

የለበትም ሲሉ ይከራከራሉ፡፡ ኢትዮጵያ በሰብዓዊ ልማት ረገድም ቢሆን 

አስገራሚ የሆነ ፈጣን ለውጥ ያስመዘገበች አገር መሆኗን ዓለም አቀፍ ተቋማትና 

ድርጅቶች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።  

 

ከሃያ ዓመት በፊት በኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት እድል ማግኘት  

እንደመንግሥተ ሰማያት በር የጠበበ እንደነበር የገፈቱ ቀማሾች ምስክርነታቸውን 

መስጠት ይችላሉ። በወቅቱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ለመግባት እድል ያገኘው 

ተማሪስ ቢሆን ስንቱ ነው በፈለገው ዲፓርትመንት ለመማር የቻለው?   

 

በክልል መንግሥታትና በግል ባለሃብቶች የተቋቋሙ ዩኒቨርሲቲዎችንና ኮሌጆችን 

ሳይጨምር በአሁኑ ወቅት በፌዴራል መንግሥት የሚተዳደሩ ከ33 

ዩኒቨርሲቲዎች በላይ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በሁለት አሥርት 

ዓመታት ውስጥ 31 ዩኒቨርሲቲዎችን መገንባት መቻል አስደናቂ እድገት ነው 

ቢባል ማዳነቅ ሊሆን አይችልም።  

 

ዛሬ ላይ  መሰናዶ ትምህርቱን ያጠናቀቀ ተማሪ ከፍተኛ ትምህርቱን የመቀጠል 

መብት ብቻ ሳይሆን የተጎናፀፈው፤ የመረጠውን ዲፓርትመንት የማግኘት 

እድልንም ጭምር ነው። አሁን ላይ ተማሪዎቻችን  ዩኒቨርሲቲ ከመግባታቸው 

በፊት ይህን የትምህርት ዘርፍ ማጥናት እፈልጋለሁ ማለት የቻሉበት ሁኔታ 

ተፈጥሯል።  

 

ዛሬ ላይ የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎቻችን እንደቀድሞው ጊዜ በተገኘበት 

ዲፓርትመንት በገፍ የሚወረወሩበት ሁኔታ አክትሞ በምርጫቸው የመመደብ 

እድል አግኝተዋል። ይህ ሲባል ግን ዩኒቨርሲቲዎቻችን ሙሉ በሙሉ በሚባል 

መልኩ በሚፈለገው ጥራት ላይ ደርሰዋል ማለት አይቻልም። እጥረቶቻችንን 

እየፈተሽን የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የሚያስችል ሁኔታዎች እየተመቻቹ 

እንደሆነም ማየት ይቻላል።  
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መንግሥት ለትምህርት ጥራት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነ ማየት 

ይቻለል። ጥራት በሁሉም የባለድርሻ አካላት ርብርብ የሚመጣ እንጂ 

በመንግሥት ብቻ በሚደረግ ጥረት ሊመጣ እንደማይችል መታወቅ ይኖርበታል። 

 

አሁን ላይ በኢትዮጵያ  ከሃያ ሚሊዮን በላይ የሆኑ ህጻናትና ወጣቶች ማለትም 

ከአጠቃላይ ሕዝብ ቁጥር ውስጥ አንድ አራተኛው አካባቢ በመደበኛ የትምህርት 

ሥርዓት ላይ ይገኛል። ይህ ከፍተኛ እመርታ ነው። አገራችን እድሜያቸው 

ለትምህርት የደረሱ ሕጻናትን በሙሉ በትምህርት ገበታ የሚለውን የሚሌኒየሙን 

የልማት ግብ ለማሳካት ከጫፍ ደርሳለች።  

 

ይህ የሚሌኒየም ግብ በአንዳንድ ታዳጊ ክልሎች ካልሆነ በስተቀር አገራችን 

የእናቶችና ሕጻናትን ሞት በመቀነስ በጤናው ዘርፍ የሚሌኒየሙን የልማት ግብ 

ቀድማ ማሳካት እንደቻለችው ሁሉ በትምህርቱ  ዘርፍም ውጤታማ እንደምትሆን 

በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። መንግሥት የጤናና የትምህርት አገልግሎትን 

ለማሳደግና ለማሻሻል ከዓመታዊ በጀቱ ከፍተኛውን ድርሻ ለእነዚህ ዘርፎች 

በመመደብ እየሰራ ይገኛል። 

 

ባለፈው ሣምንት ትምህርት ሚኒስቴር የአጠቃላይ የትምህርት ዘርፍ የዘጠኝ 

ወራት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ ደብረብርሃን ከተማ ተካሂዶ ነበር፡፡  ባለድርሻ 

አካላትም ተሳትፈው ነበር፡፡ እኔም እድሉን አግኝቼ ወደ ደብረብርሃን አምርቼ 

ነበርና ከተማዋን ድሮ የማውቃትን ሆና አላገኘኋትም፤ ተለውጣለች፡፡  

 

ደብረብረሃንን የዛሬ ከሀያ ዓመት በፊት በሥራ ምክንያት አውቃት ነበር። በዚያን 

ወቅት እኔና የሥራ ባልደረቦቼ ደብረብረሃን ስንደርስ በአጋጣሚ ሰዓት እላፊ 

ነበርና አንጀት የሚያንሰፈስፈውን ብርድ የሚያስታግስልን ምግብና መኝታ 

እንኳን እንደ ልብ ለማግኘት ተቸግረን እንደነበር አስታውሳለሁ፡፡  

 

በወቅቱ እኔና ባልንጀሮቼ ብርዱና ቅዝቃዜው ደብረብርሃንን ረዥም እንቅልፍ 

ውስጥ የከተቷትና ለመልማት  ጊዜ እንደሚወስድባት ስንነጋገር ነበር።  



5 
 

 

ይሁንና ደብረብርሃንን ዛሬ ላይ ሆኜ ስመለከታት ልደቷን የምታከብር ኮረዳ 

መስላ፣ አምራና ደምቃ ታየችኝ፤  ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች እንግዶቻቸውን 

በማስተናገድ ተጠምደዋል፣ በጎዳናዎቿ ላይ ሚኒባሶችና ባጃጆች ይመላለሳሉ፣ 

በመንገዶቿ ግራና ቀኝ አንዳንዶቹ ሕንጻዎች ሙሉ በሙሉ ተጠናቀው ሥራ 

ጀምረዋል፣ አንዳንዶቹ በከፊል ተጠናቀዋል፤ በጅምር ላይ ያሉ ግንባታዎች 

በብዛት ይታያሉ፡፡ ብቻ ምን አለፋችሁ! ከተማዋ በግንባታ መጠመዷን የሚያሳዩ  

እውነተኛ ምስክሮች ሆነው ይገኛሉ፡፡ 

 

የከተማዋ ዋና ዋና መንገዶች ደረጃቸውን ጠብቀው መሄጃና መምጫቸው ተለይቶ 

በአስፋልት ተገንብተዋል፤ የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ሙሉ በሙሉ በሚያስብል 

መልኩ በኮብል ስቶን ተሸፍነዋል። ዛሬ ላይ ደብረብረሃን በለውጥ ጎዳና መጓዟን 

መመልከት ይቻላል። አዎ! ከተሰራ በአጭር ጊዜ መለወጥና ማደግ እንደሚቻል 

ደብረብርሃን ጥሩ ማሣያ ናት። 

 

ወደ መነሻ ነገሬ ልመለስና ከጉባዔው መጀመር በፊት ትምህርት ሚኒስቴር 

ከሰሜን ሸዋ ትምህርት መምሪያ ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የትምህርት ቤቶች 

ጉብኝት ላይ የሁሉም ክልሎች የትምህርት ቢሮ አመራሮችና የሚመለከታቸው 

ባለሙያዎች፣ የትምህርት ሚኒስቴር የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም የተለያዩ 

የባለድርሻ አካላት ተወካዮች ተሳትፈዋል፡፡  

 

በሁለት ቀናት ያውም በርካታ መግለጫዎች በሚሰጥበት ሁኔታ ስምንት 

ትምህርት ቤቶችን መጎብኘት    አድካሚ ቢሆንም፣ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ማየት 

በመቻላችን ጉብኝቱን ወደነው ነበር።  

 

የመጀመሪያው ቀን ጉብኝት ላይ የጣርማ በር ወረዳ በደብረ ሲና የሚገኙ 

ከቅድመ መደበኛ እስከ መሰናዶ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን በቀጣዩ እለት 

ደግሞ በተመሳሳይ በደብረብርሃን የሚገኙ ከቅድመ መደበኛ እስከ መሰናዶ ያሉ 

ትምህርት ቤቶችን ጎብኝተናል፡፡   
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በሁሉም ትምህርት ቤቶች የተመለከትነው የትምህርት እንቅስቃሴ የሚያስደምም 

ነበር። ተማሪዎች በትምህርት ቤታቸው ስለሚካሄዱ የመማር ማስተማር ሂደት፣ 

ስለወላጅ ተማሪና መምህር ህብረት እንቅስቃሴ፣ ስለአገራችን የፌዴራል ሥርዓት፣ 

ስለተማሪዎች ፓርላማ፣ በላቦራቶሪ ስለሚካሄዱ ጥናቶች፣ የፔዳጎጂካል ሴንተር 

ተሰትፏቸው፣ ስለአገራችን ሜጋ ፕሮጀክቶች  በተለይ ስለህዳሴው ግድብ ያላቸው 

ግንዛቤ፣ ወዘተ የሚያደርጉት ገለጻ የሚመስጥ ነበር። 

  

በኃይለማሪያም ማሞ መሰናዶ ትምህርት ቤት ሁለት የ12ተኛ ክፍል ተማሪዎች 

የተለያዩ የፈጠራ ሥራዎቻቸውን ማለትም አንደኛው 17 የተለያዩ ሶፍት ዌሮች፣ 

ሌለኛው ተማሪ ደግሞ አምስት ሶፍት ዌሮችን መሥራት እንደቻሉ ገለጻ 

ተደርጎልናል። ተማሪዎቹም ከሰሯቸው የፈጠራ ሥራዎች መካከል የተወሰኑትን 

በተግባር አሳይተውን አድናቆታችንን ቸርናቸው።  

 

የተማሪዎቹ የፈጠራ ሥራዎች የሁላችንንም ቀልብ የገዙ ድንቅ የሶፍት ዌር 

ግኝቶች ነበሩ። እነዚህ የፈጠራ ሥራዎች የሚያሳዩት በአገራችን የትምህርት 

ጥራት መሻሻል እያሳየ መሆኑን፤ የትምህርት አሰጣጥ ሥርዓቱም ከንድፈ ሀሳብ 

ጎን ለጎን በተግባር መደገፉን አመላካች ነገሮች ናቸው። ይህ ትምህርትን 

በተግባር መደገፍ ለትምህርት ጥራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው በመሆኑ 

ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ጉዳይ ነው። 

 

በየትምህርት ቤቱ የተመለከትነው ቁም ነገር ተማሪዎች ስለፌዴራሊዝም ስርዓት፣ 

ስለ ህገ መንግሥት እና ስለ የህግ የበላይነት ሲያብራሩ መስማት አስገራሚ 

ነበር።  

 

አገራችን የብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አገር እንደመሆኗ ዜጐች 

ተፈቃቅደውና ተከባብረው እንዲኖሩ የፌዴራል ሥርዓቱ አስፈላጊነት የጎላ 

በመሆኑ ከመደበኛው ትምህርት ባሻገር ተማሪዎች በትምህርት ቤቶቻቸው ቅጥር 

ግቢ እንዲህ ያለውን ነገሮች መለማመዳቸው ጠቀሜታው የጎላ ነው፡፡  
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ተማሪዎቻችን ከታችኛው የትምህርት እርከን ጀምሮ አብዛሃነትን የሚያስተናግድ 

አንድነትን እንዲያውቁት ማድረጉ ለነገዋ ኢትዮጵያ ህልውና ጠቀሜታው የጎላ 

ነውና መበረታታት የሚገባው ጉዳይ ነው ማለት እፈልጋለሁ።  

 

በየትምህርት ቤቱ የተደራጀ የትምህርት የልማት ሠራዊት በመመሥረት 

የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ እየተደረገ ያለው ርብርብ ይበል የሚያሰኝ ነው።  

መምህራኖች አንድ ለአምስት አደረጃጀትን በመጠቀም ከእቅድ ማዘጋጀት እስከ 

እቅድ አፈጻጸምና ግምገማ እንዲሁም የልምድ ልውውጥ ማድረጋቸው በትምህርት 

ጥራት ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚታይ ውጤት እንዳስገኘላቸው ራሳቸው 

መምህራን ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል።  

 

በተመሳሳይ ተማሪዎች አንድ ለአምስት አደረጃጃትን በመጠቀም እርስ በርስ 

ሲማማሩ፣ ልምድ ሲለዋወጡ፣ የተሻለው ደከም ያለውን ሲያግዝ፣ እኔ እበልጥ እኔ 

እበልጥ የሚል በተማሪዎች መካከል የውድድር መንፈስ እንደተፈጠረ  

ተመልክተናል።  

 

ይህን አሠራር ዘለቄታዊ ማድረግ ከተቻለ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል 

እየተከናወነ ያለውን ጥረት በአጭር ጊዜ  ማሳካት ይቻላል። አገራችን ትምህርት 

ማስፋፋት በአጭር ጊዜ እንደተሳካ ሁሉ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ 

እያደረገች ያለችው ጥረትም ጊዜ የሚወስድባት እንዳልሆነ በደብረ ብርሃን 

የተደረገው ጉብኝት ጥሩ ማረጋገጫ ነው፡፡   

 

ሌላው በትምህርት ቤት ጉብኝታችን ወቅት የተመለከትነው ጉዳይ የተማሪዎች 

የግል ችሎታ  ነበር። አንዳንዶቻችንን ያስደመመን ተማሪዎች የሚያደርጉት 

የንግግር ይዘት ሳይሆን፤ ተማሪዎች ነገሮችን ይገልፁ የነበሩበት ቋንቋ፣ ያላቸው  

በራስ መተማመን፣ የንግግራቸው የሃሳበ ፍሰት፣ ቃላትን የማሳካት ብቃታቸውን 

በደንብ ለተከታተለው የሚያስገርም ነበር።  
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ይህ ብቃት በራሱ ለትምህርት ጥራት መሻሻል ብቸኛው ማሣያ ተደርጎ 

ባይወሰድም፣ በለጋ እድሜ እንዲህ ያሉ ልምዶችን ማዳበር መቻል ለቀጣይ 

ጠቃሚ ነገሮች እንደሆኑ መገንዘብ አይከብድም፡፡    

 

ሌላው ትዝብቴ ከዚህ በፊት በነበሩ ልምዶች የቅድመ መደበኛ ትምህርት 

በአብዛኛው የሚታወቀው በአዲስ አበባና በክልል ዋና ዋና ከተሞች እንጂ 

በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ያውም በመንግሥት ትምህርት ቤቶች አልነበረም። ይሁንና 

በጎበኘናቸው ትምህርት ቤቶች በጣርማ በር ወረዳ ከደብረሲና ወጣ ብላ በምትገኝ 

አነስተኛ መንደር ውስጥ በመንግሥት ትምህርት ቤት ውስጥ  የቅድመ መደበኛ 

ትምህርት ለሕፃናት ሲሰጥ ተመልክተናል።  

 

ሌላው ላነሳ የምፈልገው ጉዳይ የልዩ የትምህርት ፍላጎት ማለትም ለአካል 

ጉዳተኞች በሰለጠኑ መምህራን በተመቻቹ ክፍሎች ትምህርት እየተሰጡ ያለበት  

ሁኔታን መመልከት ችለናል።  

 

ከዚህ ቀደም ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች በማዕከል በማሰባሰብ ይሰጥ 

የነበረው ዛሬ ላይ አካለ ጉዳተኛ ሕፃናቶች ከቤተሰቦቻቸው ሳይርቁ በአካባቢያቸው 

ትምህርት እንዲያገኙ ሁኔታዎች መመቻቸታቸው የሚያስደስት ጉዳይ ነው። አዎ 

ፍትሃዊ የሃብት ክፍፍል ማለት ይህ ነው። እንደነዚህ ያሉ ሁኔታዎች በገጠሪቱ 

የአገራችን ክፍሎች ሊመቻቹ የቻሉት እየተመዘገበ ካለው  የምጣኔ ሀብት እድገት 

መነሻ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል።  

 

ሌላው በተዘዋወርንባቸው ትምህርት ቤቶች ሁሉ የመማሪያ ክፍሎችና የትምህርት 

ቤቶች ቅጥር ግቢ  ጽዳት  ይበል የሚያሰኝ ነው። የመማሪያ አካባቢዎች ጽዳት 

ለትምህርት ጥራት ያላቸው አስተዋፅኦ ከፍተኛ በመሆኑ ቀጥሉበት የሚያሰኝ 

ነው።  

 

መንግሥት የሚከተለው የትምህርት ፖሊሲ አሳታፊ የሆነ የመማር ማስተማር 

ሂደትን የሚያበረታታ በመሆኑ ወላጆች የትምህርት ቤት ጉዳይን የራሳችን ብለው 
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በመያዛቸው በጎበኘናቸው ትምህርት ቤቶች ሁሉ የወላጅ፣ ተማሪ፣ መምህር 

ህብረት(ወተመህ) ጠንካራ እንደሆነ መመልክት ችለናል።  

 

የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሁሉ ተግባር ተኮር የተባለው የጎልማሶች 

ትምህርት አሰጣጥ ሌላው በጎ ተግባር ነበር። ‘ተግባር ተኮር የተቀናጀ የጎልማሶች 

ትምህርት’ በቴሌቪዥን ማስታወቂያ በተደጋጋሚ አዳምጣት ነበር፤ እናም 

ማስታወቂያዋን እወዳት ስለነበር በጉብኝቱ ወቅት አትኩሮት ሰጥቼ 

ተከታተልኳት። እናቶችና አባቶች እንዲሁም በተለያየ ምክንያት መደበኛ 

ትምህርታቸውን መከታተል ያልቻሉ ወጣቶች  በ‘ተግባር ተኮር የተቀናጀ 

የጎልማሶች ትምህርት’ የተለያዩ እውቀቶችን እንዳገኙ በራሳቸው አንደበት 

ምስክርነታቸውን ሲሰጡ አድምጫለሁ።  

  

በ‘ተግባር ተኮር የተቀናጀ የጎልማሶች ትምህርት’ ተከታታዮች እንደገለጹልን 

ትምህርታቸው ከፊደል መቁጠር ባሻገር፣ ስለ ቁጠባ፣ ስለቤት አያያዝ፣ ስለአካባቢ 

ጥበቃ፣ ስለመሠረታዊ የጤና አጠባበቅ፣ ስለወሊድ ቁጥጥር፣ ስለህግ የበላይነት፣ ስለ 

ኮሙዩኒቲ ፖሊሲንግና ስለመልካም አስተዳደር እንደሚማሩ፤ በቀሰሙትም 

እውቀት  ህይወታቸው  መቀየር መጀመሩን ከአንደበታቸው አድምጫለሁ። 

  

አዎ! የተማረ አርሶ አደር ራሱ ተጠቅሞ አገርንና  ወገንን መጥቀም እንደሚችል፣ 

መንግሥት ውጤታማ አርሶ አደሮችን ሲሸልም በተደጋጋሚ ማስተዋል ችለናል። 

አሁን ላይ በአገራችን ሚሊየነር የሆኑ አርሶ አደሮችን ማፍራት ስለተቻለ  

ለበርካታ ወገኖቻቸው የሥራ እድል መፍጠር ችለዋል። ትናንት ቤተሰቦቻቸውን 

እንኳን መመገብ የተሳናቸው በርካታ አርሶ አደሮች ዛሬ ላይ ወደ ባለሃብትነት 

መቀየር ችለዋል።     

  

በጤናውም ረገድም  አገራችን  በተጨባጭ የሚታዩ፤ ዓለም የመሰከረላቸው 

ተግባራትን ማስመዝገብ ችላለች። በቅርቡ ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት 

የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው አገራችን የእናቶችና ሕጻናት ሞትን በመቀነስ 
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የሚሌኒየሙን የልማት ግብ ቀድማ በማሳካት በዓለም በግንባር ቀደምትነት 

ተጠቃሽ እንደሆነች ነው፡፡  

 

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ባስቀመጠው መስፈርት ታዳጊ አገሮች የምዕተ 

ዓመቱን የልማት ግብ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ሊያሳኩ  የሚችሉት በየዓመቱ 

ከሰባት በመቶ ያላነሰ የምጣኔ ሀብት እድገት በተከታታይ ማስመዝገብ ሲችሉ 

ብቻ እንደሆነ ያስገነዝባል።  

 

ከዚህ አንፃር ስኬት እያሳዩ ከሚገኙት ጥቂት የአፍሪካ አገራት መካከል ኢትዮጵያ 

ቀዳሚዋ መሆኗን በተለያዩ ወቅቶች በሚያቀርባቸው ሪፖርቶች በማረጋገጥ ላይ 

ነው፡፡ አገራችን ለዚህ ግብ መሳካት ሚስጥር ላለፉት አሥርት ዓመታት በአገሪቱ 

የተመዘገበው አጠቃላይ አገራዊ የምጣኔ ሀብት እድገት መሆኑን ብዙዎች 

ይስማማሉ፡፡ ይህ ለውጥ ሊመዘገብ የቻለው መንግሥትና ሕዝብ ጠንክረው 

መሥራት በመቻላቸው ነው።  

 

ዛሬ ላይ አገራችን ስኬታማ የሆኑ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን በራሷ በመንደፍና 

በራሷ ወጪ መተግበር በመጀመሯ ማንም አዲስ የለውጥ ምዕራፍ መክፈት 

ችላለች። በአገራችን እየታየ ያለው እድገት መሠረተ ሰፊ (Broad Based)  

የሚባል ዓይነት በመሆኑ በየደረጃው ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ 

ማድረግ የቻለ ነው። ለዚህም ነው ከላይ ማንሳት እንደቻልኩት እንደ አዲስ አበባ 

ሁሉ  በሁሉም  የክልል ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች የእድገቱ ነፀብራቅ መታየት 

የቻለው። 

 

በአንዳንድ አገሮች የታየው እድገት በተፈጥሮ ሃብት በተለይ በነዳጅ ሀብት ላይ 

የተንጠለጠለ እና እድገቱ ሁሉንም ያማከለ ባለመሆኑ የግጭትና የብጥብጥ 

ምክንያት እየሆነ ነው። በአገራችን እየተመዘገበ ያለው እድገት ብዙሃኑን አሳታፊ 

በሆነው ግብርና ላይ መሠረት በማድረጉ ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍሎች  

ተጠቃሚ  በማድረግ ዜጎች ከከፋ የድህነት ደረጃ በሂደት እንዲላቀቁ ትልቅ ሚና 

እንደተጫወተ  ማንም ሊያስተባብለው  የማይችል ሃቅ ነው። 
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ይህን ስል የተፈጥሮ ሃብት በተለይ ነዳጅ ቢኖረን ተጠቃሚ አንሆንም ማለቴ 

እንዳልሆነ እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ። አገራችን አላት የሚባለው ነዳጅ 

አገልግሎት ቢሰጥ አሁን እያስመዘገብን ያለውን እድገት ምን አልባት በእጥፍ 

እንደሚያሳድገው በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል።  

 

አንዳንድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚሉት በተፈጥሮ ሃብት ላይ ብቻ 

የተንጠለጠለ እድገት በብስለትና ጥንቃቄ ካልተያዘ ለአደጋ የተጋለጠ ከመሆኑም 

በላይ ጥገኛ (ተጧሪ) ዜጎች መፈልፈያ ሊሆን እንደሚችል  ትንታኔ ይሰጣሉ።  

 

አገራችን በእድገት ጎዳና ገባች ማለት ግን መንገዳችንን ጨርሰናል፤ አጠቃላይ 

የዜጎች ህይወት ተለውጧል ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ የአገራችን 

እድገት የተነሳው ከዜሮ በታች ከሚባል የድህነት ወለል በመሆኑ ቀጣይነት 

ያለውና ፈጣን እድገት ማስመዝገብ ካልተቻለ ከድህነት መውጣት አይቻልም። 

ለዚህም ነው መንግሥት የተጀመረውን እድገት ለማስቀጠል የሁሉንም  ርብርብ  

እየተጠየቀ ያለው።  

 

አንዳንድ ሰዎች በአገራችን እየተመዘገበ ያለውን እድገት አምኖ ላለመቀበል ሲሉ 

እድገት! እድገት! ይባላል፣ ነገር ግን ደሃው መቼ ተለወጠ? የሚል መከራከሪያ 

ሲያነሱ ይሰማል። እንደነዚህ ያሉ ሰዎች በእድገቱ ተጠቃሚ የሆኑትን አሥር 

ሰዎች ከማየት ይልቅ ስኬታማ ያልሆኑ አንድና ሁለት ሰዎችን ማየት 

ይቀናቸዋል።  

 

በእርግጥ ይህ ከቀናነት ቢሆን ባልከፋ ነበር። እነዚህ ሰዎች የአገራችን እድገት 

ከየት እንደተነሳ፣ ከሃያ ዓመት በፊት በአገራችን የነበረው  የድህነት መጠን ምን 

ደረጃ ላይ እንደነበር አጥተውት ሳይሆን ሁሉን የመቃወም ሁሉን የማጥላላት 

አባዜ ስልተጠናወታቸው ነው፡፡  
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ድህነትን ቀነስን ማለት ከድህነት ወለል በታች ያለውን የኅብረተሰብ ክፍል ቁጥር 

ተስፋ በሚሰጥ መልኩ መቀነስ ተጀመረ ማለት እንጂ ድህነት ጨርሶ ከአገራችን 

ጠፍቷል ማለት እንዳልሆነ መታወቅ ይኖርበታል። እንኳን እንደ እኛ የድህነት 

መጠኑ ሥር የሰደደባት  አገር ይቅርና ምዕራባዊያኖቹ እንኳን ድህነትን ጨርሰው 

ሊያጠፉት አልቻሉም። አገራችን ዛሬ አስተማማኝ ሠላም፣ አበረታች 

የኢንቨስትመንት ፖሊሲ፣  አምራች የሆነ  የሰው ኃይል እንዲሁም ሰፊ የአገር 

ውስጥ ገበያ ያላት መሆኑ በብዙ ባለሃብቶች ተመራጭ እንድትሆን አድርጓታል። 

ዛሬ ላይ በርካታ ኩባንያዎች ከምሥራቁም ሆነ ከምዕራቡ አገራት መዋዕለ 

ንዋያቸውን በአገራችን ለማፍሰስ   በመጉረፍ ላይ ይገኛሉ።  

 

በኢትዮጵያ የውጪ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መስፋፋት የሚያመላክተው በአገሪቱ  

ሠላም ብሎም የውጭም ሆነ የአገር ውስጥ ገበያ አስተማማኝ መሆኑን፣ አበረታች 

የኢንቨስትመንት ፖሊሲ መተግበሩን፣  ለንብረትና ህይወት ዋስትና የሚሰጥ 

ሥርዓት መፈጠሩን ነው፡፡   

 

እነዚህ ከላይ የተመለከቱትን እውነታዎች ከቅን ልቦና ማጤን የሚችል ማንም 

ሰው ይህ የኢትዮጵያ የልማት ውጤት ማንም ሊደብቀውና ሊያስተባብለው 

የማይችል ከሚሆንበት ደረጃ ላይ ስለመድረሱ በእርግጠኝነት ለመናገር 

ይቻለዋል፡፡ ምክንያቱም በአገሪቱ ይህ ነው ተብሎ ሊጠቀስ የማይችል የነበረው 

የመሠረተ ልማት ዝርጋታ ዛሬ ላይ ከራሳችን አልፎ የጎረቤት አገራትን 

ለማስተሳሰር እየተሰራ ያለውን ተግባር መመልከት ተገቢ ይሆናል።  

 

በጦርነት፣ ረሃብና ድርቅ ተምሣሌት ተደርጋ ትጠቀስ የነበረች አገር በሁለት 

አሥርት ዓመታት አስተማማኝ ሠላም፣ የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ 

የፌዴራል እና የዴሞክራሲ ሥርዓት፣ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የምጣኔ ሀብት 

እድገት  ማስመዝገብ የቻሉ ከሚባሉ በጣት ከሚቆጠሩ ጥቂት አገራት መካከል 

መካተት  መቻሏ ሁላችንንም አንገታችንን ቀና እንድናደርግ አድርጎናል። እዚህ 

ላይ እነዚህ ሁሉ መልካም ትሩፋቶች የግንቦት ሃያ ድሎች ውጤቶች መሆናቸውን 

መዘንጋት የለበትም። 
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