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የፈተና ምስጢራዊነት ለትምህርት ጥራት 

ኢብሳ ነመራ 06-02-16 

የኬንያ መንግስት በያዘነው ዓመት መጋቢት ወር ላይ ከዩኒቨርሲቲ መግቢያ ብሄራዊ ፈተና 

መጭበርበር ጋር በተያያዘ የብሄራዊ ፈተናዎች ቦርድን በትኗል። በወቅቱ የኬንያ የሃገር 

ውስጥ ደህንነት ሚኒስትር ጆሴፍ ንካያሴሪ እንዳሉት የብሄራዊ ፈተና ምክር ቤት ዋና ስራ 

አስፈጻሚ የሆኑት ጆሴፍ ኪቩሉና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ 

አዘው ነበር። በኬንያ ከብሄራዊ ፈተና አስቀድሞ ፈተናዎች ተሰርቀው በዋትስ አፕ 

መልእክት እንዲሰራጭ ተደርጓል። የፈተና ጥያቄ ወረቀቶችና መልሶች እያንዳንዳቸው 

በ1ሺህ የኬንያ ሽንልንግ ወይም በ7 ፓውንድ ለተፈታኞች ተቸብችበዋል። የፈተና 

ስርቆትና ማጭበርበር በኬንያ የተለመደ ድርጊት ነው።  

ሌላም አለ፤ በዚሁ በኬንያ ባለፈው ዓመት በፈተና ማጭበርበር ምክንያት ከ5 ሺህ በላይ 

ተማሪዎች ውጤታቸው ተሰርዟል። በማጭበርበር ተግባር ላይ የተሰማሩት ግን ከዚህ 

በእጅጉ እንደሚበልጡ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። የኬንያ የትምህርት ሚኒስትር 

ፍሬድ ማቲያኝኢ የኬንያ ብሄራዊ የፈተናዎች ምክር ቤት በዚህ ዓመት ታይቶ 

የማይታወቅ የፈተና ማጭበርበር ድርጊት ውስጥ መዘፈቁን ይፋ አድርገዋል። በህንድም 

የብሄራዊ ፈተና በተለይ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ማጭበርበርና ስርቆት የተለመደና 

አሳሳቢ እየሆነ የመጣ ድርጊት ነው። ለምሳሌ ያህል እነዚህን እንጥቀስ እንጂ ችግሩ 

በሌሎች አገራትም አለ። 

ወደሃገራችን የፈተና ስርቆት ስንመለስ ከዚህ ቀደም ተፈፅሞ የሚያውቅ መሆኑን 

የሚያመለክቱ ይፋ መረጃዎች የሉም። ይሁን እነጂ በ1980 ዓ/ም የአስራ ሁለተኛ ክፍል 

መልቀቂያ ብሄራዊ ፈተና ተሰርቆ ወጥቶ በተለይ አዲሰ አበባ ለሚገኙ ጥቂት ተማሪዎች 

ደርሶ እንደነበረ የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ። በተለይ በወቅቱ የሁለተኛ ደረጃና የከፍተኛ 

ትምህርት ተቋም የነበሩ ተማሪዎች ይህን ያስታውሳሉ። በወቅቱ ፈተናውን አግኘተው 

የማይገባቸውን ውጤት ያገኙ ጥቂት ተማሪዎች ወደዩኒቨርሲቲ ገብተው አንድ ሴሚስተር 

ያህል ብቻ ቆየተው ተሰናብተው እንደነበረም ይታወሳል። በወቅቱ በምስራቅ አውሮፓ 

ሃገራት ይሰጥ የነበረውን ነፃ የትምህርት እድል አግኝተው የሄዱ የፈተና ሌቦች 
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እንደነበሩም ይታወቃል። እኔ በነበርኩበት ዩኒቨርሲቲ በአስራዎቹ የሚቆጠሩ ተማሪዎች 

ተመድበው እንደነበረ አስታውሳለሁ። ይህም ቢሆን የሚያውቅ ያውቀዋል እንጂ በይፋ 

አልተነገረም።  

እዚህ ላይ አንድ ሳላነሳ ማለፍ የማልፈለገው ጉዳይ ከ1970ዎቹ ማገባደጃ ጀምሮ በተለይ 

የተደራጀ ኩረጃ እየተለመደ የመጣ መሆኑን ነው። በተለይ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች፣ 

የትምህር ቤቶቹ አመራሮችም ለኩረጃ ድጋፍ የሚያደርጉበት ሁኔታ ነበረ። የዚሀ ምክንያት 

ብዙ ተማሪ ወደዩኒቨርሲቲ በማስገባት እውቅና ማግኘት ነው። ይህ ሁኔታ በኋላ እየቀረ 

መጥቷል። የኩረጃ ልምድ ግን እስካሁን ቀጥሏል። ከቅርብ ግዜ ወዲህ መንግስት 

ለትምህርት ጥራት ልዩ ትኩረት በመስጠቱ ይህን ፀያፍ ልምድ ለማጥፋት የስነምግባር 

ማነፅ ስራ እየሰራ ነው። በተለይ ብሄራዊ ፈተናዎች ሲቃረቡ በቴሌቪዥንና በሬድዮ 

የምናያቸው ማስታወቂያዎች የዚህ ማሳያ ናቸው።  

ሰሞኑን እንደሰማነው የዘንድሮው የኢትዮጵያ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና 

ተሰርቋል። በዚህ ምክንያት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና እንዲቋረጥ ተደርጓል፤ ፈተናው 

ሊሰጥ አንድ ቀን ሲቀረው ፈተናው ተሰርቆ በማህበራዊ ሚዲያዎች በመለቀቁ ነው 

እንዲቋረጥ የተደረገው። ፈተናው መቋረጡን ያሳወቀው የትምህርት ሚኒስቴር ነው። 

ፈተናው ከግንቦት 23 እስከ ግንቦት 26፣ 2008 ዓ/ም በመላው ሃገሪቱ በሚገኙ 800 የፈተና 

ጣቢያዎች ሊሰጥ ነበር ዝግጅት የተደረገው። በዚህ ፈተና ላይ ለመቀመጥ 254 ሺህ 

ተማሪዎች ተመዝገበው በመጠባበቅ ላይ ነበሩ። ፈተናው የተቋረጠበትን ምክንያት 

አስመልክቶ ሚኒስቴሩ በሰጠው መግለጫ፣ ፈተናው የተቋረጠው ኮድ 14 የእንግሊዝኛ 

ፈተና መውጣቱ በመረጋገጡ መሆኑን አስታወቋል። ትምህርት ሚኒስቴር መረጃውን 

እንደማንኛውም ሰው ከኢንተርኔት ላይ ማግኘቱንና ሰኞ ማለዳ የወጣውን ፈተና 

ትክክለኛነት  ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ካለው ፈተና ጋር አመሳክሮ ማረጋገጡንም 

አስታውቋል። ሌሎች ፈተናዎች ላለመውጣታቸው ምንም ዓይነት ማረጋገጫ ባለመኖሩ 

ሁሉም ፈተናዎች እንዳይሰጡ መታገዱንም እንዲሁ አስታውቋል።  

ፈተናውን ከማዘጋጀት ጀምሮ ላለው ሂደት ማስፈጸሚያ ከ2 መቶ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ 

መደረጉንና ከዚህ ውስጥ 120 ሚሊዮን ብር የሚሆነው ለኅትመት፣ 95 ሚሊዮን ብር ደግሞ 

ለፈተና አስተዳደር የሚውል መሆኑን ከመረጃዎች ማወቅ ተችሏል። 
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ፈተና  በሁለት እቅዶች - ዋናው የፈተና አሰጣጥ “እቅድ ‘ሀ’ “ እና እንዳጋጣሚ ይህ 

ካልተሳካ እሱን ተክቶ ተግባራዊ የሚደረግ “እቅድ ‘ለ’” እንደሚዘጋጅ፣ የመጀመሪያው ዕቅድ 

ውድቅ በመሆኑ ሁለተኛው እቅድ ተግባራዊ እንደሚሆንም ትምህርት ሚኒስቴር 

አስታውቋል። ተፈታኝ ተማሪዎችንና ቤተሰቦቻቸውንም ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታ 

ጠይቋል።  ተማሪዎቹ ወደ ጥናታቸው እንዲመለሱም አሳስቧል።  

ትምህርት ሚኒስቴር ይህን ባሳወቀ ማግስት ማለትም ፈተናው ሊሰጥ ታቅዶ በነበረበት 

ግንቦት 23 “በእቅድ ‘ለ’” መሰረት ሌላ  ፈተና እንደሚሰጥና ፈተናው የሚሰጥባቸውን 

ቀኖችና የፈተናውን አዘገጃጃት የተመለከተ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ የሚኒስቴሩ መገለጫ 

መሰረት ፈተናው  ከሰኔ 27 ጀምሮ እስከ ሰኔ 30፣ 2008 ዓ/ም ድረስ  ይሰጣል። ሀገር 

አቀፍ ፈተናው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥናትና ምርምር ማዕከል አማካኝነት በከፍተኛ 

ጥንቃቄ እንደሚዘጋጅ ያሳወቀው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ፣ ባለሙያዎቹ ተፈታኝ የስጋ 

ዘመድ እንደሌላቸው ተረጋግጦ በፈተና ዝግጅት እንዲሳተፉ እንደሚደረግም አመልክቷል። 

በመቀጠልም ፈተናው በተደራጀ እና ምስጢራዊነቱን በጠበቀ መልኩ የህትመትና 

የስርጭት ስራው እንደሚከናወንም ተናግሯል።  ፈተናው  ከሰኔ 27 እስከ ሰኔ 30 ባሉት 

ቀናት እንዲሰጥ ሲወሰን ምናልባት ከእነዚሀ ቀናት በአንዱ ሊውል የሚችለው የኢድ አል 

ፈጥር በዓል ታሳቢ መደረጉንም ሚኒስቴሩ በመግለጫው አመልክቷል። 

ሚኒስቴሩ ይፋ እንዳደረገው ፈተናው ሰኞ ሰኔ 27 ቀን 2008 ዓ/ም ተጀምሮ ሀሙስ ሰኔ 30 

ቀን የሚጠናቀቅ ሲሆን፣ የኢድ አል ፈጥር በዓል ሰኔ 29 ወይም ሰኔ 30 የሚውል ከሆነ 

የፈተና መጠናቀቂያው ቀን ተራዝሞ ሀምሌ 1 ቀን  የሚያበቃ ይሆናል። የኢድ አል ፈጥር 

በዓል ሀምሌ 1 የሚውል ከሆነ ግን ፈተናው በተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ይሰጣል። 

በፈተና ስርቆት ተግባሩ ላይ የተሳተፉ አካላት ህጉ በሚፈቅደው መሰረት አስፈላጊውን 

ማጣራት በማካሄድ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ እንደሚደረግም ትምህርት ሚኒስቴር 

አስታውቋል። 

እንግዲህ አንድ ፈተናው ተሰረቆ መውጣቱ በመረጋገጡና ሌሎች ፈተናዎቸ ተሰርቀው 

አለመውጣታቸውን ማረጋገጥ ስላልተቻለ እንዲቋረጥ ከተደረገው የዘንድሮ የዩኒቨርሲቲ 

መግቢያ ፈተና ጋር ተያይዞ ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ከላይ የተጠቀሰውን ይመስላል። የዚህ 

የሰሞኑ የሃገራችን ፈተና ስርቆት ቀደም ሲል በዚሁ ፅሁፍ መግቢያ ላይ ከጠቀስኩት 
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በኬንያ ያጋጠመ ስርቆት ጋር ተመሳሳይ ዓላማ ያለው አይመስልም። የኬንያው የፈተና 

ስርቆት በሽያጭ የሚገኝ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምን ዓላማ ያደረገ ነው። በኢትዮጵያ የተሰረቀው 

ፈተና ማንም ሰው በነፃ ሊያገኝ በሚችለው ፌስ ቡክ መለቀቁ የዚህ አይነት ዓላማ ያለው 

መሆኑን ጥያቄ ላይ ይጥለዋል።  

ይህ ፈተና የመስረቅ እኩይ ድርጊት በማንኛውም መስፈሪያ ለምንም ዓላማ የተከናወነ 

ቢሆን ከሞራል አኳያ ፀያፍ፣ ከህግም አኳያ ከባድ ወንጀል ነው። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ 

ተማሪዎች ወደከፍተኛ ትምህርት ለመሸጋገር በአታካች ጥናት፣ ድካምና ጭንቀት ውስጥ 

መቆየታቸው ይታወቃል፤ ይህ የፈተና ባህርይም ነው። የተማሪዎቹም ወላጆች ትላንት 

ትንንሽ ህፃናት ሆነው የሚያወቋቸው ልጆቻቻው የአዋቂነት ወግ ላይ ለመድረስ 

በሚያደርጉት ጥረትና ድካም ከጎናቸው ሆነው አብረው ሲጨነቁ መቆየታቸውም የማይቀር 

መሆኑም ይታወቃል። ይህን በትምህርት ቤት ህይወት ውስጥ ያለፍንና ወላጅ ለመሆን 

የበቃን በሙሉ የምናወቀው ነው። ታዲያ በዚህ አኳኋን በድካም ውስጥ ለቆዩ ተማሪዎች 

ፈተናውን ለመውሰድ አንድ ቀን ሲቀራቸው ፈተናው መሰረዙና የሚሰጥበት ግዜ መራዘሙ 

አስደንጋጭ ዜና ነው። በዙዎቹ ተማሪዎች በተለየ በቂ ዝግጅት ያደረጉት በዚህ ሁኔታ 

እጅግ አዝነዋል፤ እውነትም ያሳዝናል። 

ከዚህ በተጨማሪ ሁሉም ተማሪዎች በተደላደለና በምቹ ሁኔታ ውስጥ አይደለም 

ትምህርታቸውን የሚከታተሉት። ትምህርት ቤት ተዘግቶ እረፍት ላይ በሚሆኑባቸው 

ግዜያት ሰርተው ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተምሩ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቀላል 

አይደለም። ከቤተሰቦቻቸው ረቀው የሚማሩም አሉ። በተለይ በልማት ወደኋላ በቀሩ 

ክልሎች የመሰናዶ ትምህርት ቤቶች የሚገኙት በወረዳ ከተማዎች ነው። በእነዚህ 

አካባቢዎች የሚኖሩ ተማሪዎች ቢያንስ በየሳምንቱ ስንቃቸውን እየጫኑ ከቤተሰብ ርቀው 

የሚኖሩበት ሁኔታ መኖሩ አይካድም። እነዚህ ተማሪዎች የድካም ግዜያቸው እንዲራዘም 

ሆኗል። ይህ የወንጀል ድርጊት፣ በመቶ ሚሊየን የሚቆጠር የህዝብ ሃብትም ፍፁም ተገቢ 

ባልሆነ ምክንያት እንዲባክል አድርጓል። 

መንግስት የፈተናውን ተሰርቆ መውጣት እንዳወቀ ያለምንም ማመንታት ፈተናው 

እንዲቋረጥ ማድረጉ ተገቢ እርምጃ ነው። ይህን ያደረገው የትምህርትን ጥራት ለማስጠበቅ 

ዓላማ ነው። ፈተና ተማሪዎች በየደረጃው ያገኙት እውቀት ላይ የደረሱበትን ብቃት 
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መመዘን የሚያስችል ስርአት በመሆኑ የትምህርትን ጥራት በማስጠበቅ ረገድ ቀዳሚ ድርሻ 

አለው። መንግስት ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ከመጀመሪያ ደረጃ አንስቶ እስከከፍተኛ 

ትምህርት ድረስ በብዛትም በዘርፍም ትምህርትን በእጅጉ ማስፋፋቱ የታወቃል። ይሁን 

እንጂ የትምህርት ጥራት በማስጠበቅ ረገድ የመስፋፈቱን ያህል ስኬት አልተገኘም። 

በመሆኑም ጥራትን ለማስጠበቅ ተግባር ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል። ከፈተና አሰጣጥ ጋር 

በተገናኘ ባለፉት ሶስት አስርት ዓመታት በተለይ በከተማዎች አካባቢ እየተስፋፋና ባህል 

እየሆነ የመጣውን ኩረጃ ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ መቆየቱ ይታወቃል። እንግዲህ 

የዘንድሮው የዩኒቨርሲቲ ፈተና ተሰርቆ የወጣው መንግስት የትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ 

ተግባር ላይ ልዩ ትኩረት በሰጠበት በዚሀ ወቅት ነው። ያም ሆነ ይህ አሁን መንግስት 

ፈተናው እንዲቋረጥ የወሰደው ርምጃ የትምህርት ጥራትን የማስጠበቅ ርምጃ መሆኑ 

ሊሰመረበት ይገባል። 

ከፈተናው መሰረቅና በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መለቀቅ ጋር ተያይዞ ጃዋር መሃመድ 

የተባለ በውጭ ሃገር የሚኖር ግለሰብ ሃላፊነቱን እወስዳለሁ ማለቱን ሰምተናል። ከሳምንት 

በፊት ፈተናውን ሰርቆ ለሚሰጠው ሰው 100 ሺህ ብር እንደሚከፍል በራሱ የፌስ ቡክ ገፅ 

ለቆ ነበር የሚል ወሬም ሰምተናል። ይህን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያወገዘውን በማንኛውም 

ሚዛን ፀያፍ የሆነ ድርጊት ጃዋር የተባለው ለራሱ አብዶ፣ በስሜት የሚነዱ የእርሱ ቢጤ 

ጠባቦችን እያሳበደ የሚገኘው ግለሰብ እንደሚፎክረው ፈተናውን እንዲሰረቅ ስለማደረጉ 

እስካሁን የሚታወቅ ነገር  የለም።  

እነደጃዋር አይነት ሽብር፣ ሁከትና ግርግር የመፍጠር ዓላማ ይዘው የሚንቀሳቀሱና  

ትኩረት ማግኘት የተሳናቸው አሸባሪ ቡደኖች ማንኛውንም ትኩረት ሊስብ ይችላል ብለው 

ያሰቡትን የጥፋት ድርጊት እኛ ነን የፈፀምነው ብለው ድርጊቱን ባይፈፅሙትም ሃላፊነት 

የሚወስዱበት ሁኔታ የተለመደ ነው። የሰሞኑን የፈተና ስርቆት የወንጀል ድርጊቱ ፈፃሚ 

ባለመታወቁ፣ ይህን አጋጣሚ ራሱን ለማሰተዋወቅና ይህን ድርጊት የማሰፈፀም አቅም 

ያለው መስሎ ለመታየት ያደረገው ሊሆን ይችላል። እንዳለው 100 ሺህ ብር ከፍሎ 

ፈተናው እንዲሰረቅ አድርጎም ሊሆን ይችል ይሆናል። ይህን አድርጎ ከሆነ ድርጊቱ 

በኢትዮጵያውያን ዘንድ ጀግና የሚያስብለው ሳይሆን እርሱም ተላላኪውም የዘቀጠ የሞራል 

ደረጃ ላይ የሚገኙ መሆናቸውን የሚያጋልጥ ነው።  
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እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለፅኩት የሰሞኑ የፈተና ስርቆት ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያሳዘነ 

ኢሰብአዊ ድርጊት ነው። በዚህ ድርጊት የተደሰተ ወይም ፈፃሚውን አበጀህ ያለ 

ኢትዮጵያዊ ስለመኖሩ እስካሁን አልተሰማም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የድርጊቱ ፈፃሚዎች 

በቁጥጥር ስር ውለው የሚገባቸውን ቅጣት እንዲያገኙ መንግስትን አሳስቧል፤ ለድርጊቱ 

መንገድ የከፈቱ የጥንቃቄ ጉድለቶች እንዲታረሙም አሳስቧል። የፈተና ምስጢራዊነትን 

መጠበቅ ለትምህርት ጥራት ወሳኘ በመሆኑ፣ እንዲሁም ተማሪዎች የልፋታቸውን ያህል 

ፍሬ እንዲያገኙ የሚያስችል ስርአት በመሆኑ በቀጣይ የሰሞኑ አይነት ስህተት 

እንዳይፈፀም መንግስት ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ህዝብም፣ እንደ ምንግዜውም 

ሁሉ፣  በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከመንግስት ጎን ሊቆም ይገባዋል።   

 

 

 


