
1 
 

የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ፋይዳ ከአርሶ አደሩ ተጠቃሚነት አንፃር 

 በግርማ መ. 
(girmaexplore@gmail.com)  

 

ግብርና ሚኒስቴር እና የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት በጋራ ያዘጋጁት 

የጋዜጠኞች ቡድን /የግልና የመንግሥት/ ከጥቅምት 26 እስከ ህዳር 01/ 2006 ዓ/ም 

በሦስት ክልሎች - ደቡብ፣ ኦሮሚያና አማራ - የመስክ ጉብኝት ተካሂዷል፡፡ ይህ ፀሐፊም 

የዚሁ ቡድን አባል በመሆን በሀገሪቱ እየተካሄዱ ያሉ የግብርና ልማትን፣ አርሶ አደሩን 

ዘመናዊ ቴክኖሎጂ አጠቃቀምንና የተገኙ ስኬቶችን (ሌሎች በእግረ መንገድ የታዩ 

የመሠረተ ልማት ግንባታዎችን ሳይጨምምር) እቦታው በመገኘት ተመልክቷል፡፡ ይህ 

ፅሁፍም የዚሁ “ማየት ማመን ነው!”  አቀራረብን የተከተለ ነው፡፡  

የመስክ ጉብኝቱ የተካሄደባቸው ክልሎች - ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክልል ወልቂጤ ዞን፣  

ሳንኩራ ወረዳ (ጆጆ ብቾ ሳያት እና ሙንዞ ጉምቢ ቀበሌዎች)፣ ኦሮሚያ ክልል ምእራብ 

አርሲ ዞን፣  አርሲ ነገሌ ወረዳ  (አዳባ ጢጣ ቀበሌ) እና ዲገሉና ጢቾ ወረዳ (ቀጨማ 

ሞርክቻ ቀበሌ)  እና አርሲ ዞን፣  ሙኔሳ ወረዳ  (ቀርሳ እና ፊቴ ከተራ ቀበሌዎች)፤  

እንዲሁም አማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን፣  ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ (ሳማ፣ ቦሎ እና ኮርማ 

ቀበሌዎች) ሲሆኑ በየቀበሌዎቹ ውስጥ የተካሄዱ ዋና ዋና የግብርና ልማትና ስኬቶች 

በቡድኑ ተጐብኝተዋል፡፡ በልማት ውጤቶች፣ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም፣ የመንግስት ድጋፍና 

ተዛማጅ ጉዳዮችን በተመለከተ የተለያዩ አርሶ አደሮች ቃለመጠይቅ የተደረገላቸው ሲሆን 

በየደረጃው ያሉ አመራር አካላት (የዞን፣ ወረዳ እና ቀበሌ) በየዘርፉ ለቀረቡላቸው 

ጥያቄዎች ማብራሪያ እንዲሰጡ ተደርጓል፡፡ የግብርና ባለሙያዎችም ከጋዜጠኞች ቡድን 

ጋር ቆይታ ከተደረጉት ባለድርሻ አካላት መካከል ናቸው፡፡ ሁሉም ስላደረጉት ጥረት፣ 

ስለደረሱበት ውጤትና ላደረጉልን ለሚያስቀናውና ባህላዊ ለሆነው አቀባበል፣ የሥራ 

ትብብርና መስተንግዶ ከልብ እያመሰገንን በመስክ ጉብኝቱ ወቅት ወደተመልከትናቸው 

የልማት ሥራዎችና ስኬቶቻቸው እንመለስ፡፡  

በቅድሚያ በተጓዝንባቸው ክልሎችና በጐበኘናቸው ዞኖች፣ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ውስጥ 

የጋራ የሆኑትን፣ ሁሉም  ጋ በተመሳሳይ  ደረጃ ተግባራዊ እየተደረጉ ስላሉት (የግብርና 
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ሚኒስቴር ሚኒስትር በማጠቃለያው እንደገለፁት አጠቃላይ አገሪቱን ያካትታል)፣ ጉዳዮች 

እናንሳ፡፡  

የግብርናው ዘርፍ የሁሉም ልማት ሥራዎቻችን የስበት ማእከል፣ አንቀሳቃሽ ሞተርና 

የኢካኖሚያችን የጀርባ አጥንትና ወደ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ለመሸጋገር እያደረግን ላለው 

ርብርብ ጠንካራ መሠረት ከመሆኑ አንፃር መንግሥት ከምንግዜውም በበለጠ ልዩ ትኩረት 

ለመስኩ በመስጠቱ በርካታ ለውጦችና ከፍተኛ ምርታማነት እየተመዘገበ ይገኛል፡፡ በተለይ 

በህገ መንግሥቱ አንቀጽ 43  የ”መልማት መብት” ሥር (1 - 4)  ከተዘረዘሩት 

ድንጋጌዎች አንፃር መንግስት እያደረገ ያለው ሁሉንም ክልሎች ተጠቃሚ የማድረግ ሥራ 

ሊያስመሰግነው ይገባል፡፡ ይህን ስኬት ለማስመዝገብ ጠቃሚ ከሆኑትና ለውጡን ካፋጠኑት 

አሰራሮች መካከል፣ ከላይ በመስክ ጉብኝታችን ወቅት ከተመለከትናቸው ቀበሌዎች ባሻገር 

በሁሉም የአገሪቱ ክልሎች ተግባራዊ የተደረጉ፣ የሚከተሉት ጥቂቶቹ ናቸው፡፡  

የልማት ሠራዊት ግንባታ፣ የአንድ ለአምስት አደረጃጀት፣ የግንዛቤ ማዳበር (የቆዩ 

አመለካከቶችን የመቀየር ሥራዎች)፣ በተግባር የተደገፉ ተከታታይ ስልጠናዎችን መስጠት፣ 

በእቅድና ፕሮግራም (የግብአት ሥርጭት ሳምንት፣ የመሬት ዝግጅት ሳምንት፣ የዘር 

ሣምንት…) መሠራት /መመራት፣ ያልተቋረጠ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፣ የቅድመ ምርት፣ 

በምርት ወቅትና ድህረ ምርት ግምገማዎች መኖር፣ ከፍተኛ የንቅናቄ ሥራዎችን 

በመስራት ከፍተኛ ለውጥ መምጣቱ፣ አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ሥራ 

ላይ ማዋልና ውጤታማነታቸውን መከታተል፣ የገበሬዎች ማሰልጠኛ ተቋማት (FTC) 

መቋቋምና ሥልጠና፣ ድጋፍ፣ ሰርቶ ማሳያ…ሥራዎች መከናወናቸው፣ የሴፍቲኔትና 

ኤክስቴንሽን ፕሮግራም መዘረጋቱና የአርሶ አደሩ ተጠቃሚነት  መረጋገጥ፣ በአነስተኛ 

የእርሻ መሬት ላይ ከፍተኛ ምርት ማምረት መቻሉ፣ ዘመናዊ የከብት ሀብት (በተለይም 

እስከ 60 (100 የሚደርሱ አሉ) ሊትር ወተት ማምረት የተቻለበት የወተት ሀብት) ልማት 

የማስፋት ሥትራቴጅ ተጠናክሮ መቀጠል፣ ሞዴል አርሶ አደሮችን ማብቃትና 

እውቅና/ሽልማት መሰጠት፣ የማህበራት (Unions) መቋቋምና የገበያ ትስስር መፈጠሩ፣ 

የምርጥ ዘር እና ማዳበሪያ አቅርቦት … እና ሌሎች እጅግ በርካታ ሥራዎች በሀገር አቀፍ 

ደረጃ መከናወናቸውና በመከናወን ላይ መሆናቸው በመስክ ጉብኝቱ ወቅት 

የተመለከትናቸውንም ሆነ ሌሎችን ውጤታማ ብቻ ሳይሆን ከተረጂነት ወደ ራስን መቻል፤ 

አርሶ አደሩን ከአምራችነት ወደ ትርፍ አምራችነት ደረጃ እንዲሸጋገርና በአሁኑ ወቅት 
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የአገራችን ኢኮኖሚ ላስመዘገበው ባለ ሁለት አሀዝ እድገት የበኩላቸውን የአንበሳ ድርሻ 

እንዲወጡ አስችሏቸዋል፡፡ ወደ ዝርዝሩ እንግባ፡፡  

የመስክ ጉብኝት ጉዟችን ከስልጤ ዞን “አንድ” ያለ ሲሆን የመጀመሪያው ተጐብኝም ቀበሌ 

ጆጆ ብቾ ሳያት ነበር፣ መለያ ምርቱም ስንዴና ጤፍ ሲሆኑ እነዚህ ሰብሎች ከቀድሞው 

የ“ብተና” አዘራር ዘዴ በመውጣትና  በ”መስመር መዝራት” ዘመናዊ ዘዴን ተግባራዊ 

በማድረግ የወረዳው ሞዴል ቀበሌ በመሆንና ሞዴል አርሶ አደሮችን በመፍጠር ሂደቱ 

ቀድሞ ተጠቃሽ ሊሆን ችሏል፡፡  “ከዚህ ቀደም የማገኘው ምርት ቢበዛ ከ30 ኩንታል 

አይበልጥም ነበር” የሚሉት ሞዴል አርሶ አደር ንጉሴ ሱነሞም የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ 

ዘንድሮ በሁለት ሄክታር ላይ ከተንጣለለው በመስመር ከተዘራ ስንዴአቸው ከ160 ኩንታል 

በላይ ምርት ይጠብቃሉ፡፡ ዛሬ ወረዳዋ ሺ ንጉሴዎችን ማፍራቷንም የወረዳውም ሆነ ዞን 

አመራሮች በአንድ ድምፅ ይናገራሉ፡፡ በሙንዞ ጉምቢ ቀበሌም ያለው ስኬት በተመሣሣይ 

ደረጃ የሚገኝ ነው፡፡ እንደ ወረዳ አስተዳደሪው ሸምሱ ፊጣሞ ማብራሪያ በዘንድሮው 

የምርት ዘመን በአጠቃላይ ወረዳው መቶ በመቶ ንዴና 75 በመቶ አዝርእት በመስመር 

የተዘሩ ሲሆን ሌሎች (ማሽላ፣ በቆሎ፣ ገብስ…) ሰብሎችም በዚሁ አዲስ አሰራር መሠረት 

ተዘርተዋል፡፡ በአጠቃላይ ከዘንድሮ የሰብል ዘመን ከአጠጣቀላይ ወረዳው ከሶስት ሚሊዮን 

ኩንታል  በላይ ምርት ይጠበቃል፡፡ ሰሞኑን በመገናኛ ብዙሃን  እንደሰማነው በመስመር 

መዝራት የትግራይ አርሶ አደሮችም በጥማድ በሬ እስከ 70 ኩንታል ምርት ማግኘት 

ችለዋል፡፡ ወደ ኦሮሚያ ክልል ምእራብ አርሲ ዞን ስንመጣም ዘመኑ በተመሳሳይ መልኩ 

የስኬት ዘመን ሆኖ እናገኘዋለን፡፡  

በአርሲ ነገሌ ወረዳ ውስጥ ካሉት 43 ቀበሌዎች መካከል አንዷ አዳባ ጢጣ ቀበሌ ስትሆን 

700 አባወሪዎችን በእቅፏ የያዘች ናት፡፡ ሁሉም በኤክስቴንሽን መርሀ ግብሩ የሚሳተፉ 

ናቸው፡፡ ቀበሌዋ የሰብልና አገዳ ምርቶች የሚበቅሉባት ስትሆን በተለይ ጤፍ በቆሎና 

ስንዴ ሰብሎች በ31,500 ሄክታር መሬት አዲሱን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በመስመር 

ተዘርተዋል፡፡ ቀሪው 27,500 ሄክታር በተፈጠረው የመለካካት ለውጥ ምክንያት 

በሚቀጥለው ዓመት በመስመር ለመዝራትም ከአርሶ አደሮቹ ጋር የጋራ መግባባት ላይ 

መድረሳቸውን የግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኦናላ ገዳ አብራርተዋል፡፡  

በመስመር የመዝራትን አስፈላጊነትና አዋጭነትንም ሲገለፁ ለአሰራር (ማረም፣ 

መንከባከብ…) ካለው ጠቀሜታ ባሻገር ዘርና ማዳበሪያ ቆጣቢነቱን ያስምሩበታል፡፡ ቀደም 
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ሲል በነበረው የብተና አዘራር ዘዴ  75 ኪ/ግ ጤፍ ዘርን የጠይቅ የነበረው በአዲሱና 

ዘመናዊው በመስመር አዘራር ዘዴ ሰባት ኪ/ግ ዘር ብቻ ነው የሚፈጀው፤ ይገርማል፡፡ 

በአርሲ ዞንም ሁኔታው ተመሳሳይና ትርፍ አምራችነት መሠረቱን የተከለበት የግብርና 

ልማት ነው ያለው፡፡  

በዲገሉና ጢጆ ወረዳ ስር የምትገኘው ቀጨማ ሞርክቻ /ልዩ ሰሙ አልካሣ/ ቀበሌ 

ለዘመናት “መሬቱ ውሃ ስለሚበዛበት ምርት ሊሰጥ አይችልም”  በሚል የተዛባ አስተሳሰብ 

ደረቱን ገልብጦና ለጥ ብሎ የኖረውን ለም መሬት አዲሱን ቴክኖሎጂ በመጠቀም፣ ውሃውን 

በማጠንፈፍና መሬቱን ወደምርታማነት በመለወጥ መሰረታዊ ተግባሯ በተለይ 

ትጠቀሳለች፡፡ በዚሁ ዘመናዊ አሰራርም በአሁኑ ሰዓት በተደረገው የቅድመ ምርት ግምገማ 

ከሁለት ጥማድ መሬት 40 ኩንታል የስንዴ ምርት ይጠበቃል፡፡  

በገብስ ምርቷና ለቢራ ምርት ግብዓት አቅራብነቷ ከፍ ብላ የምትታወቀው አርሲ በአንድ 

ሄክታር 101 ኩንታል ስንዴ የተመረተባት ዞን ስትሆን ዘንድሮም ይኸው ቁጥር ከፍ ብሎ 

በሄክታር 120 ኩንታል ምርት ታሳፍሳለች ተብላ ትጠበቃለች፡፡ በግማሽ ሄክታር መሬት 

ላይ ከተዘራ ሰብል 60 ኩንታል ምርትን የሚያፍሱባት አርሲ (ፊቴ ከተራ ቀበሌን መጥቀስ 

ይቻላል) እንደሌሎቹ ሁሉ የአምስት ዓመቱን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ከተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ቀድማ ለማሳካት ጥረቷን ቀጥላለች፡፡  እድሜ ለዘመናዊው 

ቴክኖሎጂና ጠንካራ አርሶ አደሮቿ፡፡ ወደ ሙኔሳ ወረዳ ቀርሳ አኖ ቀበሌም ቢዘለቁ 

እውነታው ተመሳሳይና ትርፍ አምራችነትን ነው፡፡ አማራ ክልልስ?  

ሌላው የቡድኑ የጉብኝት መስመር ያቀናው ወደ ሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ 

ነው፡፡ ምንጃር ሸንኮራ 48,803 ሄክታር የእርሻ መሬት ያላት ስትሆን ከ18 ሄክታር በላይ 

የሆነው በመስመር ተዘርቷል፡፡ በወረዳውዋ 4050 የ1 ለ 5 አደረጃጀቶች ያሉ ሲሆን ሁሉም 

አርሶ አደሮች የዘመናዊው የግብርና  ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡  

ወረዳው ቀድሞም ቢሆን ከፍተኛ ምርት በማምረትና ለአገሪቱ ገበያ በማቅረብ  በኩል 

የማይታማ ሲሆን በ “ምንጃር ነጭ ጤፍ . . .” ህዝባዊ ዜማም ለዘመናት ይታወቃል፡፡ 

በአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝም ሆነ ቀጥሎ ወደስፍራው በተጓዘው 

የጋዜጠኞች ቡድን የታየው የግብርናው ዘርፍ (የመስኖ ልማትን ጨምሮ) እና የአርሶ አደሩ 

ትርፍ አምራችነት ስኬት ወረዳው ቀድሞ ይታወቅበት የነበረውን በእጥፍ ጨምሮና አሁን 
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ባለው ግምገማ 95%  አፈፃፀም ላይ ደርሷል - የወረዳው ም/አስተዳደሪ አቶ ወጣ አለባቸው  

በኩራት እንደገለፁት፡፡ ወረዳው  በተለይም በሳማ፣ ቦሎና እና ኮርማ ቀበሌዎች እንደታየው 

ቦሰት፣ዝለል፣ ቁንጮ እና ማኛ የተባሉ ምርጥ የጤፍ ዝርያዎችን በማብቀል ከተጠቀሰው 

በላይ ስኬታማ ብትሆንም በተለይ ቁንጮ በተባለው ምርጥ ዘር ውጤታማነቷና ሞዴልነቷ 

ልክ እንደ ጤፉ ዛላ ከፍ ብሎ ይታይ ዘንድ ቀዳሚ ምክንያት ሆኗታል፡፡    

ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ የራሷ የሆነ ሞቅ ደመቅ ያለና በንግዱ ዘርፍ ከፍተኛ መዋእለ ንዋይ 

የሚንቀሳቀስባት “ርዕሰ” ከተማ አላት፡፡ ወረዳዋም ሆነች ነዋሪዎቿ ከተማን ማልማት 

የሚያስችል አቅም ያላቸው ቢሆኑም አረርቲ “ማንነቷን” ጠብቃ ከመኖር ያለፈና 

ህገመንግስቱ የሚፈቅደውን የከተሞችን የመልማት መብት ሳትጠቀምና የሚጠበቀውን 

ያህል ከፍ ብላ ሳትታይ ኖራለች፡፡ ነገር ግን ከጥቂት አመታት በፊት በተዘረጋላት 

የኤሌክትሪክ ሃይል እና በቅርቡ ሥራውን በጀመረው ደረጃውን የጠበቀ አስፋልት መንገድ 

ስሜቷ ተቆስቁሶ የእድገትና ከተማ ልማቱን ፈጣን ሀዲድ “እየሾፈረች”  ትገኛለች፡፡ 

ሆስፒታሏ በመጠናቀቅ ላይ ነው፤ ኢንቨስትመንት እየተፋጠነ ይገኛል፤ የሆቴልና 

መስተንግዶ ኢንዱስትሪዎቿ በአይነት፣ ጥራትና ውበት ጨምረዋል፤ የንግድ ሥርዓቱን 

አቀላጥፋ ቢዝነሷ እየተመነደገ ነው፤ የከተማ ፅዳትና ውበት ሥራዎቿ አጀማመራቸው 

ያበረታታል፤ የእውቀት ማእከሎቿ (ት/ቤቶች -  የአፀደ ሕፃናት፣ የመጀመሪያና ሁለተኛ 

ደረጃ፣ ቴክኒክና ሙያ እና መሰናዶ) በፎቅ (የቦሎ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ይመለከቷል) 

ደረጃ እየተስፋፉ ናቸው፤ ቀስፎ ይዟት የነበረው የንፁህ መጠጥ ውሀ ችግር (አቶ ወጣና 

ባልደረቦቻቸው እንደሚሉት) እየተቃለለላት ይገኛል፡፡ ዝርዝሩ ብዙ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

ምርት የሚታፈስባት፣ ወረዳዋም ሆነች ህዝቡ ካላቸው የማልማት አቅም አንፃር እድገቷ 

መቀጠል አለበት፤ በቂ አይደለም፤ ወይዘሮ ሸዋለም ኪዳኔን የመሳሰሉ በሆቴልና 

መስተንግዶው ዘርፍ ተሰማርተው ውጤት ያስመዘገቡ ልማታዊ ባለሀብቶችና ሌሎች 

ቁጥራቸው ሊበረክት ይገባል፡፡ በተለይ ወረዳዋም ሆነች ከተማዋ ወደፊት ከሚጠበቅባት 

ከባድ ኃላፊነት አንፃር ሲመዘን ከተሰራው የሚቀረው ይበዛልና ነው፡፡ ሃላፊዎቹ 

እንደሚገልፁትና እኛም እንደተመለከትነው የወረዳዋ እምቅ ሀብት ገና አልተነካም።  

እዚህ ላይ የ”አረርቲ”ን ተሞክሮ ካሳየችው ፈጣን እመርታ አንፃርና ከግብርናው ልማት ጎን 

ለጎን እየተከናወኑ ላሉ የከተማ ልማት (ከተሞች ለመልካም አስተዳደር መስፈን፣ 

ለዲሞክራሲ ስርአት ግንባታ፣ ለስራ ፈጠራና የወጣቱ ተጠቃሚነት… ካላቸው ጉልህ ድርሻ 
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አንፃር) ተግባራት ማሳያ ይሆነን ዘንድ እንጥቀስ እንጂ በተጓዝንባቸው ክልሎች (ዞኖችና 

ወረዳዎቻቸው) ያለው የከተሞች ልማትና የነዋሪዎች ተሳትፎ ተመሳሳይና አበረታች 

መሆኑን መግለፅ ተገቢ ነው። 

ባጠቃላይ የያዝነው የምርት ዘመን ከአምናው በተሻለ ከፍተኛ ብቻ ሳይሆን እጥፍ ምርት 

የሚገኝበት ዘመን መሆኑን ከተደረገው የመስክ ጉብኝት እና በመኸር ወቅት ግምገማ 

ውጤት ላይ ከተመሰረተው የሃላፊዎች ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል፡፡ አርሶ አደሩ 

ከተረጂነት ተላቅቆ፣ ራሱን ችሎና ህይወቱን ለውጦ ትርፍ አምራች ሆኗል፤  ይህም ሊሆን 

የቻለው በአጠቃላይ አገሪቷ በግብርናው መስክ ያልተቋረጠ የዘመናዊ ቴክኖሎጂ አቅርቦት 

መኖር፣ የአመለካከት ለውጥ መምጣትና በአርሶ አደሩ በኩል እነዚህኑ የቴክኖሎጂ 

ውጤቶች (የውሃ ማጠንፈፊያና ሰፋፊ መስመር ማውጫ - BBM (Broad Bed Maker) እና 

ሌሎችን) ለመጠቀም ሙሉ ፍቃደኝነት መኖሩ ነው፡፡ ይህ የምርቱና ስኬቱ ባለቤት 

ፍቃደኝነት ከመንግሥት ሙሉ ድጋፍ ጋር ተዳምሮ የዘንድሮውን አስገራሚ የግምገማ 

ውጤት ሊያስገኝ ችሏል፡፡   

የግብርና ሚኒስትር ተፈራ ደርበው ከመስክ ከተመለሰው የጋዜጠኞች ቡድን ጋር 

በፅ/ቤታቸው ባደረጉት የማጠቃለያ ውይይት ወቅት እንደገለፁት “በዘንድሮ የምርት ዘመን 

ከአጠቃላይ አገሪቱ 277 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይጠበቃል፡፡” ይህ “ይቻቻላል!”ን 

ተግባራዊ ያደረገ ስኬት የሚያሳየው መሰረታዊ ቁም ነገረ ቢኖር የአርሶ አደሩን ከተረጅነት 

መላቀቅ፣ ከአምራችነት ወደ ትርፍ አምራችነት መሸጋገሩን ብቻ ሳይሆን የአምስት አመቱን 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችንን  ከወዲሁ ልናሳካ የምንችል መሆናችንን ነው፡፡  

አንዳንዶቻችን “ምንም አይነት እድገት የለም፣ ሁሉም ነገር ቅዠት ነው”ን ትተንና 

ከያዝነው ተፃራሪ ጫፍ ወርደን፣ ለድሉ ባለቤት ሙሉ እውቅና ሰጥተን፣ ያሉትን 

ተቀብለንና በጎደሉት ላይ እየተወያየን  ለሚቀጥለው የተሻለ ውጤት ይገኝ ማለትም 

የተገኘው እድገት ይቀጥል ዘንድ ሁላችንም ከሁሉም ጋር አብረን ተባብረን ልንሰራ 

ይገባል። አገር ሲታሰብ እንዲህ ይመስለኛል!!                                                             

                     

       


