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ወ/ሮ አልሰሙና የማትሪክ ፈተና 

1. ወሮ አልሰሙ 

ወ/ሮ አልሰሙ በአንዲት አነስተኛ የደቡብ ህዝቦች ክልል በምትገኝ ትንሽዬ የገጠር ከተማ የሚኖሩ ባለ ቡና ቤት 
ናቸው። ከዓመታት በፊት እዛው ከተማ ውስጥ አስተማሪ ነበርኩ። በዚያ ዓመት ተናፋቂው የዓለም እግር ኳስ 
በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይተላለፋል። በከተማዋ ያሉት ባለቀለም ቲቪዎች የወ/ሮ አልሰሙን ጨምሮ 3 ቢሆኑ ነው። 
እኔና ሌላው መምህር ጓደኛዬ ጨዋታውን እምንመለከተው ወ/ሮ አልሰሙ ቡና ቤት ውስጥ ነበር። ለመመልከት ቢራ 
ወይም ለስላሳ ማዘዝ ይበቃል። ከዛ ያነሰ ግን ያስባርራል። አንዳንድ ሰው አለ፤ ሰው ለመበጥበጥ የተፈጠረ 
የሚመስለው። በእንደዛ አይነት ችኮ ሰዎች ምክንያት ጨዋታውን ተረጋግተን ለማየት በጣም እንቸገር ነበር። 

የሆነ ጥግ ላይ አንድ ሰው “ቡና ካልሆነ ሌላ አልጠጣም፣ ያልኩትን ካላቀረባቹህ ግን በነጻ ቁጭ ብዬ አያለሁ” ይልና 
ጭቅጭቅ ያስነሳል። ወዲያው በውጣ-አልወጣም ቤቱ ይታወካል። በእንደዚህ ያለ ጊዜ ወ/ሮ አልሰሙ የሚወስዷት 
የመጨረሻ እርምጃ አለቻቸው። ቀጥ ብለው ሄደው ቴሌቪዥኗን ድርግም አድርገው ያጠፏታል። ብንንጫጫም 
ፋይዳ አልነበረውም። እሳቸው፣ “እናንተን እኮ አይደለም” በማለት ሊያጽናኑን ይሞክራሉ። ማጽናኛው የጓጓንለትን 
ጨዋታ ተረጋግተን እንድናጣጥም እስካላስቻለን ድረስ ብስጭታችንን የመቀነስ ጉልበት የለውም። እሳቸውም ቢሆኑ 
ሌላ መፍትሄ አልታያቸው ብሎ ቢጨንቃቸው ያደረጉት ነው። 

2. መንግስት  

አሁን ወደ መንግስታችን እንምጣ። የማትሪኩሌሹኑን ፈተና ሾልኮ ስለወጣና በልዩልዩ የኢንተርኔት አደባባዮች 
ስለተለጠፈ፣ ተማሪዎችንና ወላጆችን ለከፍተኛ እንግልት፣ መንግስትንም ለትችትና ለኪሳራ ዳርጎ ተተኪ የፈተና ቀንና 
ዝግጅት ተደረገ። የቀን ሽግሽጉ ከአንዴም ሁለቴ ነው የተደረገው። ፈተናው ለሁለተኛ ጊዜ ሾልኮ ስለመውጣቱ የታየ 
እርግጠኛ ነገር የለም። አሉባልታውና ውዥንብሩ ግን ፈጽሞ አላባራም። ተማሪዎቹ ተበጠበጡ። በጣም ያሳዝናሉ። 
መንግስት በመጨረሻ የወሰደው እርምጃ ግን ወ/ሮ አልሰሙ ከወሰዱት እርምጃ ጋር የሚመሳሰል ነው። ቀጥ ብሎ 
ሄዶ እንደነ ፌስቡክ ያሉ የኢንቴርነት መረጃ መቀባበያ አውታሮችን ዘጋ።  

ለፈተና የተቀመጡ ተማሪዎች ከሚበጠበጡ “ይሻላል” የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ ግን ውሃ የሚቋጥር 
ምክንያት አይደለም። አንደኛ- እልም ያለ የሰነፍ ስራ ነው። አስቡት፣ ተመሳሳይ ተግዳሮት በገጠመው ቁጥር 
ኢንቴርነት እያጠፋ ቀን እሚሻገር መንግስት ስራውን እየሰራ አይደለም። የፈተና ጥያቄዎች መሽሎክ የሚፈታው 
የሚሾልክበትን ቀዳዳ በመድፈን ነው። ኢንተርኔትን በመድፈን አይደለም። ቀዳዳውን ለመድፈን ብዙ ድካምና ስራ 
ይጠይቅ ይሆናል። ነገር ግን ድካምንና ሥራን የሚተካ ሌላ አቋራጭ መንገድ የለም። ሁለተኛ- በዚህ ዘመን፣ ይበልጥ 
ደግሞ ወደፊት በኢንቴርነት የሚንቀሳቀስ ኢኮኖሚና ንግድ ቀላል ግምት እሚሰጠው አይደለም። እርግጥ ነው 
በኢትዮጵያችን አሁን በኢንተርኔት የሚካሄድ ግብይትና ትራንዛክሽን መጠን እምብዛም ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው 
ይህንን የኢትዮጵያ ገበያ ከዓለም ቴክኖሎጂ ገበያ ጋር ያልተሳሰረ ስለመሆኑ ለመግለጽ “የቀይ ወጥ ኢኮኖሚ” ሲል 
ሰምቻለሁ፡፡ ይሁንና ግን ብዙ የቢዝነስ፣ የጉዞና መሰል ኮሚኒኬሽኖች፣ ኮንትራቶች፣ ትምህርትና ጥናት ነክ መጻጻፎች 
ወዘተ ሲደነቃቀፉ የሚፈጥረው ችግር ቀላል አይሆንም። በተለይም ደራሽ እንግዶችና ቱሪስቶች ከለመዱት የኑሮ 
ሁኔታ ጋር የኢንተርኔት አገልግሎት አስተማማኝ አለመሆን፣ ማቋረጥና መልቀቅ፣ ችግሮችን ለመቆጣጠር መንግስት 



እንደመሳርያ ሲጠቀምበት ማየት ተመላላሽ ጎብኚዎች እንዲሆኑ አይጋብዛቸውም። ሶስተኛ- እነዚህ “ፈተናውን 
እንዲሰረቅ ያደረግነው እኛ ነን፣ ወደፊትም እንቀጥላለን” የሚሉ ሰዎች ትልቅ “ውጤት” ያመጡበት አይነት ጀብዱ 
የፈጸሙ ያህል እንዲሰማቸው ያደርጋል።  

3. ተማሪ ላይ ይዘመታልን? 

ተማሪዎች፣ ወላጆችና አስተማሪዎች እንዲሁም የትምህርት ክንውን የሚመሩ ተቋማትና ባለሙያዎች 
ለማትሪኩሌሽን ዓይነት ፈተና ዝግጅት የሚያጠፉት ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ድካምና ቀልብ (emotion) ከአሃዛዊ ስሌት በላይ 
ነው። ከማንኛውም የፖለቲካ ስሌትና ጥቅም ውጭ መታየት ያለበት ጉዳይም ነው። ይሁንና ይህ ዓይነት ግዴታና 
ኃላፊነት አይመለከተንም የሚሉ ሰዎች እስካሉ ድረስና የፈተናውን ዝግጅትና ሂደት የማደናቀፍ ተጨባጭ ችሎታ፣ 
አለዛም ውዥንብር መፍጠር እስከቻሉ ድረስ ይህን ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። እነሱን በዚህ ማስታወሻ 
አናስባቸውም።  

የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንቅልፍ የሚነሳ፣ የፖሊሲ ምርጫ ልዩነት የሚወልደው ንትርክና ፍትጊያ ሁሌም ለአገርና 
ለህዝብ ፋይዳ’ንጂ ጉዳት የለውም። ገንቢና በመግባባት የሚካየድ አገራዊ ፖለቲካ ቢኖረን እሰየው ነበር። ያም 
ባይሆን አገርንና ትውልድን ለጉዳት የማያጋልጡ እስከ ሆኑ ድረስ ገዢውን ፓርቲ የሚቃወሙ ወገኖች የፈለጉት 
መንገድ ቢከተሉ በዚህ ውሳኔያቸው የሚደግፋቸውንና የማይደግፋቸውን ሰው ስሜት አጢነው መንገዳቸውን 
ማስተካከል ለነሱ የሚተው ሥራ ነው። ግን ሁሉም ነገር፣ ለምሳሌ የትምህርት ፈተና የፖለቲካ ትግል መሳርያ መሆን 
የለበትም። ማንም ሰው እንዲህ ዓይነቱ ተግባርን መጸየፍ፣ እስከቻለ ድረስም መቃወም ያለበት ይመስለኛል። 
ምክንያቱም ከነውር የሚካተት ጎጂ ተግባር በመሆኑ ዜጋ ወዶ-ፈቅዶ የሚሸከመው የህሊና ግዴታ ቀጠና ውስጥ 
የሚመደብ ስለሆነ።  

4. ስለ ወደፊቱ 

ወደፊት እንዲህ ዓይነት መጉላላት፣ ዝርክርክነትና አላስፈላጊ የመፈትሄ እርምጃዎች መኖር የለባቸውም። ብዙ 
ጤናማና ዘላቂ የፈተና መሰረቅና መሽሎክ ወንጀሎችን ለመከላከል፣ ክፍተተችንና ጉድለቶችን ለማስተካከል 
አማራጭ መንገዶች አሉ። መንግስት እነኝህን ለማየትና ለማጤን ሁሉም በዚህ ጉዳይ የመፍትሄ ሃሳቦች አለን የሚሉ 
ወገኖች ባካተተ መልኩ፣ በዘላቂና አስተማማኝ የመፍትሄ አቅጣጫ ላይ ከአሁኑ መንቀሳቀስ፣ መስራትና ማስተባበር 
አለበት። ምንም የመልካም አስተዳደር ችግር ቢኖር በቆሻሻ እጅ መነካት የሌለባቸው ጥቂት አገራዊ ጉዳዮች 
ይኖራሉ። ከነዚያ ውስጥ አንዱ የተማሪዎች ፈተናን በአግባቡ ማስተዳደር ነው። ይህን ማድረግ ሳይቻል ሌላ ማድረግ 
አይቻልም። አሁን ስላጋጠውመው ችግር የመፍትሄ ሃሳብ ብቻ አይደለም መነጋገር የሚያስፈልገው። በዚህ አጋጣሚ 
የፈተና ጥያቄዎቹ አያያዝ፣ አጠባበቅና ደህንነት ብቻም አይደለም። ፈተናዎቹ የሚከናወኑበት ያልተወሳሰበ፣ ቀላልና 
ወጪ ቆጣቢ መንገዶች ጭምር ነው። እንዲህ ዓይነት ችግር ማጋጠሙ ካልቀረ አጋጣሚው ተጠቅመን በፈተናው 
አወጣጥና ክንውን ሂደት ዙርያ ያሉት ስርዓቶች ላይ የተሟላና ትራንስፎርማቲቭ ህዳሴ ማምጣት አለብን። 

 መላ እሚገኘው ከመላይቱ አገር ነው። ከአንድ ፓርቲ አይደለም፣ ከናድ ተቋምም አይደለም። ጉዳዩ የትምህርት 
ሚኒስቴር የብቻው አጥር ተደርጎ የሚታይ መሆን የለበትም። የትምህርት ሚኒስቴር ተቋማት ባለሞያዎች ከብዙ 
አቅጣጫዎች የሚቀርቡትን የመፍትሄ ሃሳቦችን የማንገዋለል፣ የማወዳደር፣ የመመዘን፣ ተጨማሪ ግብአቶችን 
የማከል እና በመጨረሻም የተሻለ ሆነው ያገኙትን የመምረጥ ወይም ብዙ ሃሳቦች በማቀናጀት ከዚያ ሁሉ 
የተውጣጣ አንድ ወጥ አሰራር መገንባት ላይ ቢረባረቡ መልካም ነገር ይገኛል። የትምህርት ሚኒስቴር አሁን 



የሚሰጠው ፈተና ከተገባደደ በኋላ ያጋጠመውን ዓይነት ችግር እንዳይደገም፣ የተሻለና የተሟላ ዘመናዊ የፈተና 
አስተዳደር ስርዓት ለመገንባት የሚያስችሉ አዳዲስ ሃሳቦች ለመስማት ያለመ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ አሳታፊ 
የምክክር መድረክ ሳይጠራ ቢቀር መገረሜ አይቀርም። መንግስት ከወዲሁ የተዘጋጀበትና እየሰራበት ያለ መፍትሄም 
ካለ ከሂደቱ ውጭ ካሉ ምሁራንና ባለሙያ ሃሳብ አፍላቂዎች እንዲተቹበት መፍቀድና ማመቻቸት አለበት። አለዚያ 
እንደ አገር የወይዘሮ አልሰሙ አባዜ (ሲንድሮም) ሰለባ እንደሆናት እንዘልቃታለን።  
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