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ትምህርትና ጤና የግንቦት ሀያ ድል ትሩፋቶች 

እሱባለው ተሰማ 

05/07/14 

ኢትዮጵያ በትምህርትና በጤና ዘርፎች ባለፉት ዓመታት የሚያስከነዳ ውጤቶችን 

አስመዝግባለች። በዘርፉ የተመዘገቡ ለውጦችን በተገቢው መንገድ ለማጣጣም 

ይቻል ዘንድ ቅድመ 1983 በአገሪቱ የነበረው የጤናና የትምህርት ሽፋንና 

ፍትሃዊነት ምን እንደሚመስል ጠቀስ ማድረግ ግንዛቢያችንን ለማሳደግ ያግዛል።  

ለአንድ አገር እድገት ቁልፍ ከሆኑ ነገሮች አንዱ ትምህርት ነው፡፡ ትምህርት ሲባል 

የተማረ አምራች ኃይል የሚፈራበት ሂደት ነው፡፡ የሰለጠኑ መሐንዲሶች፣ ሐኪሞች፣ 

ዳኞች፣ መምህራን፣ ቴክኒሺያኖችና ተመራማሪዎች በሌሉበት ሁኔታ ሁለንተናዊ 

ልማት  ይመጣል ተብሎ  አይታሰብም፡፡ ይሁንና ዘርፉ ባለፉት ሥርዓታት 

ትኩረት አልተሰጠውም ነበር።  

ከ1983 ዓ.ም በፊት በመላ አገሪቱ  የትምህርት ማዕድ ተቋዳሽ የነበሩ ዜጎች ቁጥር 

በጣም ዝቅተኛ ነበር፡፡ የትምህርት ዕድል ማግኘት ከሚገባቸው ዜጎች መካከል 19 

በመቶ ወንዶች እና 16  በመቶ ሴቶች ብቻ እንደነበሩ መረጃዎች ያሳያሉ።  

እነሱም  በከተሞችና በከተሞች አቅራቢያ በሚገኙ የገጠር አካባቢዎች  የሚኖሩ 

ዜጎች ብቻ ነበሩ፡፡ 

ቅድመ 1983 ትምህርት በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ዘልቆ ባለመግባቱ ከ85 በመቶ በላይ 

የሚሆነው ሰፊው  ሕዝብ ለዘመናት የትምህርት ዕድል ተነፍጎት እንደነበር የቅርብ 

ጊዜ ታሪክ ነው፡፡ 

ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ እንደሚያመላክተው ከ80 ሚሊዮን በላይ 

ሕዝብ ባላት  አገር የነበረው የትምህርት ሽፋን ከአሥር በመቶ በታች ነበር፡፡ 

በወቅቱ ይሰጥ የነበረው የትምህርት  ይዘት ዓለም አቀፍ ደረጃውን ያልጠበቀ በተራ 

የፖለቲካ ፕሮፖጋንዳ የተሞላ ነበር።  
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ለተማሪው ይቀርብ የነበረው ሥርዓተ ትምህርት በወቅቱ ለነበረው የደርግ ሥርዓት 

የፖለቲካ  መሣሪያ ሆኖ እንዲያገለግል የተቀረፀ ነበር፡፡ የትምህርትን ሽፋንንና 

ተደራሽነት ለማሳደግም ሆነ የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ የሚደረግ ምንም 

ዓይነት ጥረት እንዳልነበረም የሚታወቅ ጉዳይ ነው፡፡  

ትምህርቱ የአገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ መሠረት አድርጎ የተቀረፀ አልነበረም፡፡ 

ትኩረቱም አገሪቱን ለማሳደግ በሚያስችል የሣይንስ ትምህርቶች ላይ ሳይሆን ንድፈ 

ሀሳብን መሠረት ያደረገ ፕሮፖጋንዳ የበዛበት ነበር፡፡ 

በመላ አገሪቱ የነበረው ኮሌጆችና የቴክኒክና ሙያ ተቋማት በጣት የሚቆጠር 

ነበሩ፡፡ እነሱም ቢሆኑ የጠራ አደረጃጀትና አመራር አልነበራቸውም፡፡ በአገሪቱ 

ሁለት ዩኒቨርስቲዎችም በሰው ኃይልና በቁሳቁስ ካለመሟላታቸው ጋር ተያይዞ 

የነበራቸው የቅበላ አቅም በጣም ዝቅተኛ ስለነበር ከፍተኛ የትምህርት ተቋም 

ለመግባት  ዕድሉ የጠበበ ነበር፡፡ 

በአጠቃላይ ለትምህርት ተቋማት መስፋፋትና ለፍትሃዊ የትምህርት ተደራሽነት   

የተሰጠ ትኩረት አልነበረም - ቅድመ 1983፡፡ ከታች እስከ ላይ ድረስ የትምህርት 

ተቋማቱ ውስን ከመሆናቸው በላይ የተቋቋሙት በከተሞች ብቻ እንደነበር 

መረጃዎች ያሳያሉ፡፡ በአገሪቱ የግል ዩኒቨርስቲም ሆነ ኮሌጅ አልነበረም፡፡ የነበሩት 

ጥቂት የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ የግል ትምህርት ቤቶችም በአዲስ አበባ ብቻ 

የታጠሩ ነበሩ፡፡  

የኢህአዴግ መንግሥት አገሪቱን ነጻ ካወጣበት ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም ወዲህ 

ትምህርትን ለማስፋፋትና ለሁሉም ዜጎች ለማዳረስ በተደረገ ጥረት እመርታ 

አሳይቷል።  ባለፉት 23 ዓመታት ትምህርት በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ዘልቆ ገብቷል፡፡ 

በከተሞችም በእጅጉ ተስፋፍቷል፡፡  

በአገሪቱ እድሜው ለትምህርት የደረሰ ሕጻን ሁሉ የማዕዱ ተቋዳሽ የሆነበት ሁኔታ 

ተፈጥሯል፡፡ ትምህርት የሁሉም ሀብት፤ የሁሉም አጀንዳ ሆኗል፡፡ በአገሪቱ ያለው 
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የትምህርት ሽፋን ሰፍቷል፡፡ በመሆኑም በግንቦት 20 በዓል 23ኛ ዓመት ላይ ሆነን 

ስናይ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ያለው  የትምህርት ሽፋን እጅጉን ጨምሯል፡፡   

ትምህርት እድሚያቸው ለትምህርት የደረሱ ሕጻናት በሙሉ የሚታደሙበት ማዕድ 

ሆኗል፡፡ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በገጠር ቀበሌዎች ሳይቀር 

ተስፋፍተዋል፡፡  

ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት እንዲልኩ የትምህርትን አስፈላጊነት 

ከማስተማር ጎን ለጎን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር  በትምህርት 

ቤቶች ለሚገኙ ሕጻናት የምገባ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ምገባው ሕጻናት በምግብ 

አቅርቦት ማነስ ምክንያት ከትምህርታቸው እንዳይሰናከሉ ማገዝ ችሏል፡፡  

 

ቅድመ ኢህአዴግ በአገሪቱ የነበረው የትምህርት ቤቶች ሥርጭት ኢፍትሃዊነትን 

ለማስወገድ በአገሪቱ እያደገ የመጣው የትምህርት ቤቶች ቁጥር የሥርጭት 

ፍትሃዊነቱን ጠብቆ እንዲሆን ተደርጓል፡፡  ከዚህ አንጻር የአገሪቱ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እኩል ተጠቃሚ አልነበሩም፡፡  

በትምህርት ሥርጭት ላይ የነበረው ኢፍትሃዊነት በክልሎች መካከል ልዩነት ፈጥሮ 

ነበር፡፡ ይህ ኢፍትሃዊ ሥርጭት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች  

በተመጣጣነ ሁኔታ ማደግ አለመቻላቸውንና  የልማት ተጠቃሚነታቸው ላይ ልዩነት 

መፍጠሩ አልቀረም፡፡   

ከተሰሩት ዐበይት ተግባራት አንዱ በአገሪቱ ፍትሃዊ የትምህርት ሥርጭት እንዲኖር 

መደረጉ ነው፡፡ በእያንዳንዱ ክልል በርካታ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶች፣ ኮሌጆች እና ዩኒቨርስቲዎች ተቋቁመው የትምህርት አገልግሎት በመስጠት 

ላይ ይገኛሉ፡፡ 

በአገሪቱ የነበሩት የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲታደሱና 

የማስፋፊያ ግንባታ እንዲደረግላቸው ተደርጓል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በርካታ 

አዳዲስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋል፡፡ በመሆኑም በአሁኑ ወቅት 
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ከሦስት ሺህ በላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የትምህርት አገልግሎት 

በመስጠት ላይ ይገኛሉ፡፡  

ከትምህርት ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ እንደሚያመላክተው የቴክኒክና ሙያ ተቋማት 

በልዩ ትኩረት እንዲስፋፉ በመደረጉ የተቋማቱ ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እያደገ 

መጥቷል፡፡ ይህ የአገሪቱ የምጣኔ ሀብት እድገት  የሚጠይቀውን የሰው ኃይል 

ከማፍራት ረገድ የማይተካ ሚና እንዳለው ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት እሙን 

ነው፡፡  

ተማሪዎች ሥራ ፈጣሪ እንጂ ክፍት ሥራ ፈላጊ እንዳይሆኑ በማድረግ ረገድ 

ውጤታማ ተግባር እየፈፀሙ ነው - የቴክኒክና ሙያ ተቋማት፡፡  ባለፉት ዓመታት 

ወጣቶች ሥራ ፈጣሪና ባለሙያ ሆነው የሚሰለጥኑበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡ በአገሪቱ 

ሥራ ፈጣሪና በራሱ የሚተማመን ወጣት ማፍራት የሚችሉ  ከ505 በላይ 

የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ተቋቁመው የሥልጠና አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ፡፡  

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለአንድ አገር ለውጥ የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ ነው፡፡ 

በአንድ በኩል  አገሪቱ የምትፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል  ማፍራት ነው፤ በሌላ 

በኩል ደግሞ የኅብረተሰቡን ችግር የሚፈቱ ጥናቶችንና ምርምሮችን ማድረግ 

ነው፡፡   

ከዚህ አንጻር ባለፉት 23  ዓመታት በአገሪቱ የነበሩት ሁለት ዩኒቨርስቲዎች 

እንዲስፋፉና ለትምህርት አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች እንዲሟሉ በመደረጉ የቅበላ 

አቅማቸው አድጓል፡፡ የሚሰጡት የሥልጠና ዓይነትና ደረጃም በዚያው ልክ 

ሰፍቷል፡፡ 

 

ከዚህ ጎን ለጎን  አዳዲስ ዩኒቨርስቲዎች ተከፍተዋል፡፡ በአሁኑ ወቅት 34 

ዩኒቨርስቲዎች የትምህርት ሥልጠና አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ፡፡ ከ1983 ዓ.ም 

በፊት የነበረው የቅበላ አቅም ከ10 በመቶ አይበልጥም ነበር፡፡   
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የግንቦት 20 ድል 23ኛ ዓመት ላይ ቆመን ስናይ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ተማሪዎች 

መቀበል የሚያስችል አቅም ተገንብቷል፡፡ በአገሪቱ ያሉት ዩኒቨርስቲዎች በየዓመቱ 

በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩ ታዳሚዎችን ይቀበላሉ፤ በመቶ ሺህዎች የሚቆጠሩትን 

ደግሞ ያስመርቃሉ፡፡ 

ከከፍተኛ የትምህርት ተቋም ጋር ተያይዞ መረሳት የሌለበት ነገር ተቋማቱ 

የኅብረተሰቡን ችግር መፍታት የሚያስችሉ የምርምርና የጥናት ተግባራት ላይ 

ማተኮር መጀመራቸው ነው፡፡  

እንደሚታወቀው ሁሉ ቅድመ ኢህአዴግ ጥናትና ምርምር ትኩረት የተሰጠው ዘርፍ 

አልነበረም፡፡ በዩኒቨርስቲዎች የሚደረጉ ጥናቶችም የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ 

ያገናዘቡና የሕዝቡን ተጨባጭ ችግሮች ለመፍታት ያለሙ አልነበሩም፡፡ የነበረው 

ሥርዓትም ይህንን የሚያበረታታ አልነበረም፡፡ 

ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት ዩኒቨርስቲዎች የአርሶ እና አርብቶ አደሩን ኑሮ 

ለማሻሻል የሚያግዙ በርካታ ጥናቶችና ምርምሮች አካሂደዋል፡፡ በጓሮ አትክልት፣ 

በእንስሳት እርባታ፣ በመስኖ ሥራ፣ በአፈር ለምነት እና በምርጥ ዘር አቅርቦት 

የተለያዩ የምርምር ሥራዎች ተከናውነው ተግባር ተለውጠዋል፡፡ የአርሶና የአርብቶ 

አደሩን ምርታማነት በመጨመር ረገድ አዎንታዊ አስተዋጽኦ አድርገዋል፡፡  

 

ዩኒቨርስቲዎች ሙሉ በሙሉ የምርምር ማከላት ሆነው የኅብረተሰቡን ችግር ፈቺ  

ጥናትና ምርምር ማድረግ እንዲችሉ መንግሥት አስፈላጊውን በጀት ከመመደብ 

ጀምሮ ሌሎች እገዛዎችን በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡  

የአገር ውስጥና የውጭ ሥልጠናዎችን በማመቻቸት፣ ለጥናትና ምርምር 

አስፈላጊውን ድጋፍ በማዘጋጀት፣ ዩኒቨርስቲዎች ከያሉበት ክልል የልማት ፍላጎት 

ጋር የተጣጣመ ሥራ መከወን የሚያስችላቸውን ቁርኝት በመፍጠር ረገድ የተሰሩ 

ሥራዎች በዘርፉ መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ ናቸው፡፡  
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በአገሪቱ የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መስፋፋት ሌላው የግንቦት 20 ድል 

ፍሬ ነው፡፡ በዚህ ረገድ የታየው ለውጥ ቀላል አይደለም፡፡ በአገሪቱ የግል 

ዩኒቨርስቲዎችና ኮሌጆች በከፍተኛ ደረጃ ተስፋፍተዋል፡፡  

የግል የትምህርት ተቋማት መስፋፋት የዜጎችን የትምህርት ዕድል ለማስፋት 

ከማገዙም  ባሻገር አገሪቱ ለልማት የምትፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት 

ረገድ የጎላ ሚና አላቸው፡፡  በአሁኑ ወቅት  ከ60 በላይ የግል ዩኒቨርስቲ ኮሌጆች 

የትምህርት አገልግሎት በመስጠት ላይ  እንደሚገኙ  የትምህርት ሚኒስቴር መረጃ 

ያሳያል፡፡   

 

የተማረና ብቃት ያለው ባለሙያ በሌለበት አገር ዘላቂ ልማት የሚታሰብ 

አይደለም፡፡ ኢትዮጵያ በትምህርት ዘርፍ ያስመዘገበችው ውጤትም አገሪቱ 

እያስመዘገበች ላለው የምጣኔ ሀብት እድገት መሠረት ነው፡፡ ትፈራርሳለች የተባለች 

አገር ባለፉት 21 ዓመታት በትምህርት ዘርፍ አንፀባራቂ ድሎችን ተጎናጽፋለች፡፡ 

ከላይ በዝርዝር የቀረበውን ጨምቀን ስናይ ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አሥርት 

ዓመታት የትምህትን ሽፋን በማሳደግና ተደራሽነቱን ፍትሃዊ በማድረግ፤ 

ዩኒቨርስቲዎችንና ኮሌጆችን በማስፋፋት፤ ለቴክኒክና ሙያ ልዩ ትኩረት 

በመስጠትና፤ የትምህርት ጥራትንና ተገቢነት በማረጋገጥ፤ የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት 

የሚፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል በማቅረብ ረገድ የተመዘገበው ለውጥ የግንቦት 

20 ውጤት ነው፡፡ 

በአገራችን ለተመዘገበው ሁለንተናዊ ለውጥ ሌላው መገለጫ በጤና ዘርፍ የተገኘው 

ስኬት ነው፡፡ ጤናማ ትውልድ መገንባት ዋነኛው የልማት አካል ነው፡፡ ካለ ጤናማ 

አምራች ዜጋ ዘላቂ ልማት አይታሰብም፡፡ ከዚህ አኳያ አገራችን የነበረችበትና 

አሁን ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል? የሚለውን ማየት ለተሟላ ግንዛቤ ያግዛል፡፡ 

ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ እንደሚያሳየው በ1985 ዓ.ም በኢትዮጵያ 

የነበረው የጤና ሽፋን ከ38 በመቶ በታች ነበር፡፡ ሽፋኑ በአዲስ አበባና በዋና ዋና 

ከተሞች ብቻ የተወሰነ ስለነበር በገጠር የሚኖሩ እናቶች ለከፋ የጤና ችግር 
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ይጋለጡ ነበር - ሕጻናትና እናቶች በአቅራቢያቸው የሕክምና አገልግሎት 

ባለማግኘታቸው የተነሳ፡፡ በዚህ ምክንያት ለሕልፈተ ሕይወት ይዳረጉ የነበሩ 

እናቶች ቁጥር ከፍተኛ ነበር፡፡ 

ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት የተደረገው ጥረት ገጠርና ከተማን ሳይለይ ሁሉም 

ኅብረተሰብ የሕክምና አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን አስችሏል፡፡ አሁን በአገሪቱ 

ያለው የጤና ሽፋን ከ92 በመቶ በላይ ደርሷል፡፡ በከተሞች ብቻ የነበረው የጤና 

አገልግሎትም ወደ ገጠር ዘልቆ ገብቷል፡፡ በአሁኑ ወቅት የጤና ጣቢያ አሊያም 

የጤና ኬላ የሌለበት የገጠር ቀበሌ የለም፡፡ 

በአሁኑ ወቅት 2800 የሕክምና ተቋማት ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ 

ይገኛሉ፡፡  ከዚህ ጎን ለጎን 15 ሺህ 95 የጤና ኬላዎች በመቋቋማቸው ኅብረተሰቡ 

በአካባቢው የሕክምና አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታ ተፈጥሮለታል፡፡ 

የጤና አገልግሎት ተደራሽነትና የጤና ተቋማት መስፋፋት፤ የጤና አገልግሎት 

ከከተማው አልፎ የገጠር ቀበሌዎችን ማዳረስ፤ ወባንና  ኤች አይ ቪ ኤድስን 

በመከላከልና ሥርጭቱን በመግታት፤ በጤናው ዘርፍ የግል ባለሃብቶች በሰፊው 

እንዲሳተፉ በማድረግ ረገድ ባለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት  በርካታ ስኬታማ 

ተግባራት ተከናውነዋል፡፡ 

ኢትዮጵያ ባለፉት 23 ዓመታት በፖለቲካ፣ በምጣኔ ሀብትና በማህበራዊ አገልግሎት 

ዘርፍ በርካታ ድሎችን አስመዝግባለች፡፡ ሁለንተናዊ ለውጥ እውን በመሆኑ አገሪቱ 

አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብታለች፤ አዲስ ገጽታም ተፈጥሯል፡፡ 

በከተማም ሆነ በገጠር የሚኖረው  ሕዝብ በአገሪቱ ከተመዘገበው ሁለንተናዊ ልማት 

በየደረጃው ተጠቃሚ  ሆኗል፡፡ በከተማ በአነስተኛና ጥቃቅን የተሰማራው የሰው 

ኃይል ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል፡፡  

አነስተኛና ጥቃቅን ለማሳደግ በመንግሥት በኩል በተደረገ የተቀናጀ ጥረትና 

በአነስተኛና ጥቃቅን ለተሰማሩ ዜጎች በተደረገ ድጋፍ በርካቶች የተሰማሩበትን 

ዘርፍ ወደ መካከለኛ እንዱስትሪ ማሳደግ ችለዋል፡፡ 
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ከዚህ ጎን ለጎን የኢንዱስትሪ ልማቱን ለማሳደግ በተደረገው ጥረት አመርቂ ውጤት 

እየተገኘ ነው፡፡ በተለያዩ የኢንዱስትሪ ዘርፎች በርካታ የአገር ውስጥና የውጪ 

ባለሃብቶች እንዲሳተፉ ጥረት በመደረጉ የኢንዱስትሪ ልማቱን ለማሳደግ ጥረት 

እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

ከከተማው ሳንወጣ ማየት የሚኖርብን ነገር የቤት ልማት ግንባታ ነው፡፡ በአገሪቱ 

ያለውን ከፍተኛ የሆነ የመኖሪያ ቤት ችግር ለማቃለል የኮንደምኒየም ቤቶች 

ግንባታ ተጅምሯል፡፡  

እስካሁን ድረስ በአዲስ አበባ ብቻ 73 ሺህ ቤቶች ለተጠቃሚዎች ተላልፈዋል፡፡ 

እንዲሁም ከ80 ሺህ በላይ ቤቶች በመገንባት ላይ እንደሚገኙ ከአዲስ አበባ 

መስተዳድር የተገኘ መረጃ ያሳያል፡፡  

በገጠርም ምርትንና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ በርካታ ተግባራት 

ተፈጽመዋል፣፣ የመስኖ ልማት በሰፊው ተጀምሯል፤ ዘመናዊ የእርሻ አስተራረስ 

ዘዴም ሥራ ላይ በመዋል ላይ ይገኛል፡፡ አርብቶ አደሩ በሥልጠና በመታገዝ 

በእንስሳት እርባታ ምርታማነቱን ማሳደግ ችሏል፡፡ 

ከደርግ ውድቀት ማግሥት ጀምሮ ኢትዮጵያ ትፈራርሳለች፤ የማያባራ የእርስ 

በርስ  ግጭትና ጦርነት ውስጥ ትገባለች፤ ሕዝቦቿ ይበተናሉ፤ ኢትዮጵያ የምትባል 

አገርም አትኖርም የሚል ትንቢት ተስተጋብቷል፡፡  

በዚህም በርካቶች ተታለዋል፡፡ ይናፈስ የነበረው የሃሳዊ ነቢያት ትንታኔ ይሆናል 

የሚል እምነት በውስጣቸው ያሳደሩም በርካቶች ነበሩ፡፡ 

ትንቢቱ መሠረት የለሽ  ነበርና ከንቱ  ሆኖ ቀረ፡፡ ኢትዮጵያ በሁለንተናዊ መልክ 

እየተጠናከረች መጣች፡፡ በአገሪቱ አስተማማኝ ሠላም ተረጋገጠ፡፡  

ኢትዮጵያ ከራሷ አልፋ የአፍሪካ አገራት ሠላም አስከባሪ ሆነች፤  ሕዝቦቿም 

በመከባበርና በእኩልነት የተመሠረተ አንድነታቸውን አጠናክረው አዲስቱን 

ኢትዮጵያ በመገንባት ላይ  ይገኛሉ፡፡ 
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ኢትዮጵያ በአዲስ የእድገት ምህዋር ገብታ እየተሽከረከረች ትገኛለች፡፡ የህዳሴው 

ጉዞ ተጠናክሮ ተጀምሯል፡፡  

 

በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት አገሪቱ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ መሰለፍ 

የሚያስችላትን መሠረት ገንብታለች፡፡ 

ኢትዮጵያ አዲስ ምዕራፍ  ውስጥ ለመግባት ያስቻላትን ተጨባጭ ለውጥ 

አስመዝግባለች፡፡  በተፈጠረው አዲስ ምዕራፍ የተገነባውን መሠረት ላይ ቆማ ወደ 

ሌላ አዲስ ምዕራፍ ለመሸጋገር እየሰራች ትገኛለች፡፡  

ድህነትን ለመቅረፍና ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ እስካሁን ያስመዘገበችውን 

ድል አጠናክራ በመቀጠል  መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ ለመሰለፍ 

በሚያስችላት ሁኔታ ላይ ትገኛለች - አዲስቱ ኢትዮጵያ፡፡ 

ባለፉት 23 ዓመታት አገሪቱ ከላይ ለተዘረዘሩት ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና 

ማህበራዊ ለውጦችን ተጎናፀፈች እንጂ ኢትዮጵያ አልተበታተነችም፡፡ ኢትዮጵያ 

አልፈረሰችም፤ ሕዝቧም አልተበተነም፡፡  

ለወደፊቱም የበለጠ ተጠናክራ፣ ሕዝቦቿም አንድ ሆነው ባለፉት ዓመታት 

ያስመዘገቡትን ለውጥ በማፋጠን ጠንካራ ምጣኔ ሀብት ያላት ጠንካራ አገር 

ለመገንባት የሚረበረቡበት ወቅት እውን ሆኗል፡፡  

ለዚህ ስኬት ወሣኝ ሚና እየተጫወተ ያለው ደግሞ ትምህርት ነው። በአገሪቱ 

የእድገት ደረጃ ተመጣጣኝ የሰለጠነ የሰው ኃይል የማፍራቱ ተግባር ተጠናክሮ 

ቀጥሏል።  

የምጣኔ ሀብት እድገት የሚጠይቀውን የሰው ኃይል የማምረት ሥራውም ጎን ለጎን 

ውጤታማ እየሆነ መጥቷል። ከዚሁ ተነጥሎ የማይታው የጤናው ዘርፍ ስኬትም 

ለአገሪቱ ሁለንተናዊ እድገት የጎላ ፋይዳ ይኖረዋል።  


