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አርሶ አደሩን ማዕከል ያደረገ ልማት! 

 

ክፍል ሁለት 

 

ተስፋየ ለማ  2-4-15 

 

እንደሚታወቀው ከ1983 ዓ.ም በኋላ በአገሪቱ በተፈጠረው የሰላም፣ የዴሞክራሲና የልማት አቅጣጫ የአርብቶና 

ከፊል አርብቶ አደሩ ህዝብ ህይወት ለመቀየር የሚያስችሉ የተለያዩ ስትራቴጂዎች ተነድፈው በመተግበራቸው 

መሰረታዊ ለውጦች መታየት ጀምረዋል። መንግስት አገሪቱን ከድህነት አረንቋ ለማውጣት የአጭር፣ የመካከለኛና 

የረጅም ጊዜ እቅድ ነድፎ  በመተግበር ላይ በመሆኑ  አገሪቱ በዚህ የእድገት አስተሳሰብና የእድገት   ምህዋር ውስጥ 

ገብታለች። 

 

በዚህ መልክ የተቀረጸው  የኢኮኖሚ ልማት ስተራቴጂ የአርብቶ አደሩ ጉዳይ በሰፊው እንዲያካትት በመደረጉ 

የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሮችን  ተጠቃሚነት በተወሰነ ደረጃ  እየተረጋገጠ መጥቷል።  የአርብቶና የከፊል አርብቶ 

አደሩን ህይወት መቀየር የሚያስችል የስራ እንቅስቃሴ ለማድረግ በልማት ስትራቴጂው ከሰፈሩ ታላላቅ አጃንዳዎች 

አንዱ  አካባቢውን  ማልማት ነው። የአርበቶ አደሩ አኗኗር በእንቅስቃሴ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ ሁሉንም አርብቶና 

ከፊል አርብቶ አደር በቀጥታ ወደ አርሶ አደርነት  በአንድ ጊዜ መቀየር ስለማይቻል ኑሮውን ለመለወጥ እየተደረገ 

ያለው  ጥረት በሁለት መንገድ የሚፈጸም ይሆናል።  

 

አንደኛው ባለበት ሁኔታ ኑሮውን ማሻሻል እንዲችል ማገዝ ሲሀን ሌላው ደግሞ  በዘላቂነት ወደ አርሶ አደርነት 

እንዲለወጥ ማድረግ ነው።  የመጀመሪያውን አቅጣጫ ለማስፈጸም ተንቀሳቃሽ  የአገልግሎት ተቋማትን ማስፋፋት 

ነው። አርብቶ አደሩ ለእንስሳት ግጦሽና ውሃ ፍለጋ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ አብረው 

የሚንቀሳቀሱ ትምህርትና ጤና ተቋማትን ማስፋፋት  ሲሆን  የሰውና የእንስሳት  የህክምና ባለሙያዎች በሰፊው 

በመመደብ አርብቶ አደሩ ጋር እንዲኖሩ እየተደረገ ነው።  እነዚህ ባለሙያዎች ከአርብቶ አደሩ ጋር እየተዘዋወሩ 

እየኖሩ የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለመቀየር ይጥራሉ።   

 

በተመሳሳይ መልኩ ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶች በማዘጋጀትና  መምህራንን በመመደብ የአርብቶ አደሩ ልጆች 

የትምህርት ማዕድ ተቋዳሽ የሚሆኑበትን መንገድ ተመቻችቶላቸዋል።  መንግስት የአርብቶ አደሩን ችግር ለመፍታት 

የወሰደው እርምጃ መጀመሪያ አርብቶ አደሩ ያሉበትን ችግሮች ለይቶ ማውጣት ነበር። በመሆኑም ሶስት ዓበይት 

ችግሮች ተለይተዋል።  
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አደኛው በአርብቶና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች በልማት ወደኋላ የቀሩ በመሆኑ በህዝቡ የስራ ባህል አለመዳበር 

አማራጭ የገቢ ማስገኛ መስኮች ባለመኖራቸው  ስር የሰደደ የስራ አጥነት ችግር መኖሩ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ 

ምንም እንኳን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርካታ ለውጦች ቢታዩም አሁንም በአንጻራዊነት ትምህርት ቤቶችና ጤና 

ተቋማት በሚፈለገው መጠን ባለመስፋፋታቸው አሁንም ችግር መኖሩን ነው። ሶስተኛው ደግሞ አርብቶና ከፊል 

አርብቶ አደሩ ህዝብ ያልተደራጀና ተበታትኖ የሚኖር መሆኑ የህዝቡን የመሰረተ ልማትና የአገልግሎት ተጠቃሚ 

ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ላይ ተጽችኖ አሳድሯል። 

 

በአምስት ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርማሽን እቅድ እንደተመለከተው የአርሶ አደሩን ችግር በጊዚያውነት ለመፍታት 

እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በማጠናከር በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል አቅጣጫ ተቀምጧል።  

በዘላቂነት ኑሮውን መቀየር የሚቻለው  ከአርብቶ አደርነት ተላቆ የተረጋጋ ህይወት መምራት ሲችል ነው። የተረጋጋ 

ህይወት ሊኖረው የሚችለው ደግሞ የራሴ የሚለው ቋሚ መንደርና መኖሪያ ሲኖረው ነው።  

 

ይህ ማለት ከአርብቶ አደርነት ወደ አርሶ አደርነት መቀየር ሲችል መሆኑ እሙን ነው።  አርብቶ አደሩ ህዝብ ወደ አርሶ 

አደርነት በመቀየር ከዚያም አርሶ አደሩን ከድህነት ለማላቀቅ እየወሰደ ያለውንና በርካታ  የአርሶ አደሮችን ህይወይት 

በመቀየር በርካቶች ወደ ኢንቬስተርነት መቀየር ያስቻለውን የግብርና ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ በመጠቀም 

ህይወታቸው ለመቀየር እየተሰራ ነው።  

 

ከዚህ ባሻገር በአርብቶ አደርነት የሚኖር ህዝብ ኑሮው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ ተረጋግቶ ስለ 

ህይወቱ መሻሻል የሚያስብበትና ትምህርትና ስልጠና የሚወስድበት እድል ይኖረዋል። በመሆኑም የማስፈሩ  ዓላማ 

አንድም ተበታትነው የሚኖሩትን  በማቀራረብ ማህበራዊ ቁርኝታቸውን የበለጠ ለማሻሻል ሲሆን በሌላ መልክ ደግሞ 

የተረጋጋና የተሻሻለ  ህይወት   እንዲኖረው ለማድረግ  ነው።  

 

በመሆኑም በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በመንደር የማሰባሰብ ስራ እየተካሄደ ይገኛል።  ከዚሁ ጋር ተያይዞም  

ትላልቅ ልማቶች በሚካሄድባቸው አካባባዎች ህዝቡን በመንደር የማሰባሰቡ ተግባር እየተከናወነ ይገኛል። በተለይም 

የሱኳር ልማት እየተስፋፋባቸው ባሉ አካባቢዎች በኦሞ፣ በወልቃይትና በአፋር እየተገነቡ ባሉ የስኳር ልማት 

ፕሮጀክቶች በልማቱ ምክንያት ለሚነሱ ነዋሪዎች መንደርን ገንብቶ የማስፈር ስራ እየተሰራ እንደሆነ 

ይታወቃል።በቤንሻንጉልና በጋምቤላ ክልሎችም አርሶ አደሩ የሚኖረው ተበታትኖ ስለነበር በመንደር የማሰባሰቡ 

ተግባር ቀጥሏል። በዚህ መሰረት ባለፈው ጊዚያት በመቶ ሺሕ የሚቆጠሩ  ሰዎችን  በመንደር ለማሰባሰብ ታቅዶ 

እየተሰራ ነው።  

 

ክልሎቹ  ነዋሪዎቻቸው ተበታትነው የሚኖሩ በመሆኑ  የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶችና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን 

በማስፋፋት ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል።በአርብቶ አደሩ አካባቢ እየተከናወኑ ያሉ የልማት 

ፕሮጀክቶች የአርብቶ አደሩን አኗኗር በመቀየርና በማሻሻል ረገድ የሚኖራቸው ሚና የጎላ ነው። በአፋር ክልል 
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እየተገነቡ ካሉ አርብቶ አደሩን በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ የሚያደርጉና የአርብቶ አደሩን ህይወት በመቀየር ነገር የጎላ 

ፋይዳ ያላቸው የልማት ተቋማት አንዱ የተንዳሆ የስኳር ልማት ፕሮጀክት ነው።  

 

በዚህ ልማት   ለሸንኮራ አገዳ ልማት አገልግሎት የሚውል ሃምሳ ሺህ ሄክታር መሬት ይለማል።   ለዚህ ልማት 

የሚጠለፈው የመስኖ ውሃ አገልግሎት በአካባቢው ለሚኖሩ አርብቶ አደሮች የመስኖ እርሻ ስራን እንዲያከናውኑ 

ከፍተኛ እድል ይከፍታል።አርብቶ አደሩን ተጠቃሚ ለማደረግም በመስኖ የሚለማ አርባ ዘጠኝ ሺሕ ሄክታር መሬት 

መዘጋጀቱን ለማወቅ ተችሏል።   አርብቶ አደሩ ከግብርና ስራው በተጨማሪ በፋብሪካው በተለያየ  የስራ እርከን 

እየተቀጠረ የሚሰራበት ሁኔታ ይፈጠራል። በመሆኑም በዚህ ፕሮጀክት ብቻ  ከአርባ ሁለት ሺህ በላይ የስራ ዕድል 

ይፈጠራል። ይህ የስራ ዕድል የፋብሪካው ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ባለው ጊዜ ብቻ ሲሆን ሙሉ በሙሉ 

ከተጠናቀቀ በኋላ  ደግሞ ለሰባ ሺህ  ዜጎች ቋሚና ጊዚያዊ የሥራ እድልን ይፈጥራል። ይህ ሰፊ የስራ እድል ምን ያህል 

የአካባቢውን አርብቶ አደሮችን ተጠቃሚ ሊያደርግ እንደሚችል መገመት አያዳግትም።   

 

በደቡብ ኦሞ ያለው ሁኔታም በተመሳሳይ መልክ ማየት ይቻላል።  በዚህ አካባባ መንግስት አርብቶ አደሩን በመንደር 

በማሰባሰብ  ወቅትን ተከትሎ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመዘዋወር የሚመራውን ያልተረጋጋ ህይወት ወደ ተረጋጋ  

አኗኗር ለመቀየር የሚያስችል አቅጣጫ በመከተል ላይ ይገኛል።  ይህ የልማቱ አንዱ ገጽታ ሲሆን  ሌላው  ደግሞ 

የአገሪቱ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ከአገሪቱ ሁለንተናዊ ለውጥና ልማት እኩል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ 

ያለመ ነው።  

 

ከዚህ አንጻር አካባቢውን በማልማት ዜጎች ከድህነት አረንቋ እንዲላቀቁ ማድረግ አማራጭ የሌለው ዘላቂ መፍትሄ 

መሆኑ እሙን ነው። የአርብቶ አደሩን ህይወት ለመቀየር የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ ባለበት በአሁኑ ወቅት 

የኢትዮጵያን ልማትና የኢትዮጵያውያን መበልጸግ የሚያማቸው ወገኖች የተለያየ ውዥንብር መፍጠሩ የቀጠሉበት 

ቢሆንም ህዝቡ የሚጠቅመውን ያውቃል። ልማቱን የሚያፋጥንለት እንጂ የሚያሰናክልለትን አይሻም።   

 

በአርብቶና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢ የሚገኙ ወጣቶች ካለባቸው ችግሮች መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀሰው  

የወጣቱ የሥራ ባህል አለመዳበር ነው። በዚህ ምክንያት ወጣቶች እንስሳትን ማርባት ብቸኛ የገቢ ምንጭና የኑሮ 

ዋስትና አድርገው በመውሰድ ወደ ሌላ የስራ መስክና አማራጭ የገቢ ምንጭ የሚያማትሩበት ሁኔታ የለም።  

እንስሳትን እያረቡ ጎንለጎን ሌላ ደጋፊ ሥራን ለመስራትም ብዙም ዝግጁ አልነበሩም።  

 

አርብቶና ከፊል አርብቶ አደር  በወጣቶች የሥራ ባህል ያልዳበረበት ምክንያት ምን እንደሆነ ማየት አስፈላጊ ነው።  

እንደሚታወቀው በቀደሙት ስርዓታት አርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ ህዝብ ትኩረት የተነፈገው ነበር።  በአገሪቱ 

የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች ያልተከበሩበትና  የአርብቶና ከፊል አርብቶ  አደሩ 

አካባቢ ፍትሃዊ የሆነ የልማት ስርጭት አያገኝም ነበር።  

 

የነበሩዝ ገዢ መደቦች እነዚህን አካባቢዎቹ ለወታደራዊ ሃይል ማዕከላት አድርገው ከመጠቀም ባሻገር  ህዝቡን 

የሚያግዙ የመንግስትም ሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት አልነበሩም።   በዚህ ምክንያት በአካባቢው የተለያየ የስራ 
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እድል እንዲኖርና የወጣቱ የስራ ባህል እንዲዳብር የሚያስችል አመች ሁኔታ አልተፈጠረም። በመሆኑም ወጣቶች  

ከአባቶቻቸው የወረሱትን  እንስሳትን በልማዳዊ መንገድ የማርባት ሥራን ብቸኛ አማራጭ አድርገው  የመስራት 

ተሞክሮ ነበረው።  በአርብቶና ከፊል አርብቶ  አደር ወጣቶች የነበረባቸው ሌላው ችግር ደግሞ ብቁ ማሕበራዊ 

አገልግሎት መስጫ ማዕከላት በአካባቢያቸው አለመኖር ነበር።  እነዚህ ወጣቶች በዝቅተኛ የማሕበረሰብ 

አገልግሎትና በዝቅተኛ የልማት ተጠቃሚነት ሂደት እንዲያልፉ መገደዳቸው ነበር።  

 

ቀደም ብሎ እንደተገለጸው በእነዚህ አካባቢዎች ትምህርት ቤቶች ባለመስፋፋታቸውና ትምህርት ቤቶች ባሉባቸውም 

አካባቢዎች የህዝቡ አስተሳሰብ ለመቀየርና የትምህርትን ጠቀሜታ ለማስተማር የሚደረግ ጥረት ባለመኖሩ  

የትምህርት ማዕድ ተቋዳሽ ሳይሆኑ ኖረዋል። ለአካባቢው የተሰጠው ትኩረት አናሳ በመሆኑ ወጣቶች በትምህርት ላይ 

ተሰማርተው ከሚያስገቡት ውጤት ይልቅ በሌሎች ስራዎች ተሰማርተው የሚያስገኙት ቅጽበታዊ ውጤቱ ስለሚታይ 

ለጊዚያዊ ግልጋሎት የጉልበት አገልግሎት እንዲሰጡ ይገደዱ ነበር።  

 

ይህ ደግሞ የአካባቢው ሕብረተሰብ ምርጫ በመሆኑ ወጣቶች ወደ ትምህርት ቤት ከመሄድና በላላ የሥራ መስክ 

ከመሰማራት ይልቅ በተለምዶ እንስሳትን የማርባትና የማገድ ተግባራትን ማከናወን ላይ ብቻ መወሰን ግድ 

ሆኖባቀቸው እንደነበር ይታወቃል። ይህ ችግር በተለይ በሴት ወጣቶች ይብስ  እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ።  

ከወላጆቻቸውና በአካባቢው ማሕበረሰብ  በሚደርስባቸው ተጽእኖ ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው  እየተገለሉ 

ለእድገታቸውና ለህይወታቸው መቀየርና መሻሻል  ብዙም አስተዋጽኦ በሌላቸው ተግባራት እንዲሰማሩ ይገደዱ 

ነበር።  የራሳቸውን ኑሮ በዘላቂነት ለማሻሻል በማይጠቅሙ ጊዚያዊ ተግባራት እንዲጠመዱ ይደረግ ነበር።  

 

ይህ አንዲ ችግር ሆኖ ይህንን ችግር ያባብሰው የነበረው ደግሞ ከአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ የአኗኗር ዘየ ጋር 

የተጣጣመ የትምህርት ስርዓት በአካባቢው አለመዘርጋቱ ነበር።   

 

በዚህ ምክንያት ለመማር ፍላጎት ያድርባቸው የነበሩ ወጣቶች ሳይቀር ወላጆቻቸው የእንስሳት ውሃንና ግጦሽን 

ለመፈለግ ወቅትን እየጠበቁ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምክንያት ጀምረው የሚያቋሩጥበት 

አጋጣሚ በርካታ ነበር።  በዚህ መልክ የአርበቶ አደሩ ወጣቶች የትምህርት ተሳትፎ ለበርካታ ዓመታት ሳይሻሻል 

ወጣቱም የዚህ ማዕድ ተቋዳሽ ሳይሆን ለዘመናት ኖሯል።  

 

ከማሕበራዊ አገልግሎት ሳንወጣ በአርበቶና ከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢ ከትምህርቱ ተለይቶ የማይታይ ሌላ ችግር 

ደግሞ የጤና ተቋማት በአካባቢው አለመስፋፋት ነበር። የጤና ተቋማቱን በሁለት መልክ ከፍሎ ማየት ይቻላል። 

አንደኛው አርበቶ አደርና ከፊል አርበቶ አደር ህዝቦች ህክምና የሚያገኙባቸው የጤና ተቋማት አለመስፋፋት ነበር። 

በዚህ ምክንያት በርካታ ህጻናትና እናቶች ለህልፈተ ህይወት የሚዳረጉበት አጋጣሚ በጣም በርካታ ነበር።  

 

ከዚሁ ተነጥሎ የማይታየው ሌላው ደግሞ የእንስሳት ህክምና አለመስፋፋትና በቂ የህክምና ባለሙያዎች በአካባቢው 

አለመኖር ነው። ለዚህ ህዝብ እንስሳት የህይወቱ መሰረት ሆነው እያሉ አካባቢው በርካታ የእንስሳት በሽታዎች 

የተንሰራፉበት በመሆኑ አርበቶ አደሩና ከፊል አርብቶ አደሩ ወጣት በዘልማዳዊ መንገድ የሚያረባቸው እንስሳት 
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ሳያስበው በድንገት የሚነጠቅበት አጋጣሚ ቀላል አልነበረም።  አርበቶና ከፊል አርብቶ  አደር ወጣቶች የስብእና 

ችግሮችም ያጋጥሟቸው እንደነበር አንዳንድ ጥናቶች ይጠቁማሉ። በአካባቢው የስብእና ልማት መስጫ ተቋማት  

ባለመስፋፋታቸው በዚህ ረገድ ወጣቱን ተጠቃሚ ማድረግ አልተቻለም ነበር።  

 

የመዝናኛና የስፖርት፣ የምክር አገልግሎት መስጫ፣  የስነተዋልዶና የጤና፣ የስልጠናና መረጃ ማዕከላት በአካባቢው 

ባለመኖራቸው የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደሩ ወጣት ህይወቱን በዘላቂነት ለመቀየርና ኑሮውን ለማሻሻል የሚያስችል 

ነገር አልተፈጠረለትም።   

 

በዚህ ምክንያት አርብቶና ከፊል አርብቶ  አደር  ወጣቶች እንደ ጫት፣ አልኮል፣ ሺሻ፣ ሲጋራ፣ ጋያና የመሳሰሉ 

ማሕበራዊ ጠንቆች እንዲጋለጡ መንገድ ከፍቷል።  ወጣት ተኮር ተቋማት በአካባቢው ባለመስፋፋታቸው ወጣቶች 

ስብእናቸውን በሚጎዱ አልባሌ ቦታዎች እንዲያዘወትሩም ጫና አሳድሮባቸዋል።  

 

ሌላው ችግር ደግሞ የአርብቶና ከፊል አርብቶ አደርን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ተሳትፏቸውን የሚያጠናክሩ 

የተለያዩ ቀጣይነት ያላቸው መድረኮች አልተዘረጉም። ይህ ደግሞ ወጣቶቹን ለመልካም አስተዳደር እጦትና 

ለመብታቸው መገፈፍ ምክንያት ሆነው ዘልቀዋል። በዚህ ምክንያት ይደርስባቸው በነበሩ የፍትህ መዛባት፣   

የቀልጣፋ አገልግሎት እጦት፣  የግልጽነትና ተጠያቅነት አለመኖር  ችግሮች ምክንያትም  ወጣቶቹ  እንደተበታተነ 

እንዲዘልቁ አድርጓቸዋል።  ባለመደራጀታቸውና በጉዳዮቻቸው ዙሪያ ለመወያየትና መፍትሄ ለማፈላለግ 

ባለመቻላቸው  ኑሯቸውን በምን መልክ ማሻሻል እነደሚችሉ ለማሰብ ጊዜና አመች ሁኔታ ማግኘት የማይችሉበት 

ሁኔታ ነበር።   

 

በዚህ ምክንያት በተበታተነ መንገድ ወጣቶች ቀደም ሲል አባቶቻቸው ያወረሷቸውን በዘልማድ እንስሳት የማርባትን 

ተግባር ከማከናወን በስተቀር ሌላ አማራጭ ነገር የሚያዩበት ሁኔታ አልነበረም።  ይህንን ሁኔታ ለመቀየር የተቀናጀ 

ልማት ያሻል። ለዚህ መንግስት እያደረገ ያለው ጥረት የአርሶ አደሩንና የአርብቶ አደሩን ህይወት መቀየር የሚያስችል 

ነው።  

 

በዚህ ምክንያት በርካታ ዜጎች ተጠቃሚ የሆኑበት ሁኔታ ተፈጥሯል። መንግስት ሕብረተሰቡን በማስተባበር ድህነትን 

ለመዋጋት እያደረገ ያለው ጥረትና ከዚህ አንጻር ውጤት እየተመዘገበ ይገኛል። ይህ የህልውና ጉዳይ ነው። እንደ 

አገርና እንደ ህዝብ የመቀጠልና ያለመቀጠል። አገሪቱ  ለህዝቦቿ የተመጣጠነ ልማትን በማስፈን ሁሉም ዜጋ 

በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስርዓት መፍጠር ችላለች። ባለፉት ሃያ አራት ዓመታት የታየው  ህዝቦች የላቀ 

የልማት ተጠቃሚ ከመሆናቸውም በላይ አስተማማኝ ሰላም ሰፍኖላቸው አንድነታቸው ተረጋግጦ በጋራ የአገራቸውን 

ህዳሴ ዳር ለማድረስ እየተረባረቡ ይግኛሉ።  

 
በቀጣይ የእድገትና ትራንስፎርማሽን ዘመንም አገሪቱ በከፍተኛ ደረጃ ትወነጨፋለች ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ 

ህዝቦች እስካሁን ድረስ ለልማት፣ ለሰላምና ለዴሞክራሲ መስፈን ያደረጉትን ሁለንተናዊ ጥረት በቀጣይ አጠናክሮ 
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በመቀጠል  የአገራቸውን ህዳሴ ዳር ለማድረስ በሚደረገው ጥረትና በሚገኘው ውጤት አርብቶና አርሶ አደሩ የበለጠ 

ተጠቃሚ የሚሆንበትና ኑሮው የሚሻሻልበት ሁኔታ የፈጠራል።  


