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የብሄር ብሄረሰቦችን ቋንቋዎች ለትምህርት የመጠቀም አመለካከታዊ ተግዳሮትና የ ትምህርትና ጥራት ጉዳይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት 
በጎሰው የሽዋስ  

አዲስ  አበባ ዩኒቨርሲቲ 
 
1. መግቢያ 
“Language policies again like many other national policies are not determined simply on the lines of rational 
analysis.”   (Ferguson and et al 1975: 2) 

ማህበራዊው፣  ኢኮኖሚያዊው፣  ባህላዊውና ፖለቲካዊው የ ሀገር ጉዳይ ሁሉ ካለቋንቋ የሚከወን  ባለመሆኑ የቋንቋ ጉዳይ በግለሰብ፣  
በማህበረሰብና በመንግስት ዘንድ እንደሌሎች ጉዳዮች በቀላሉ አይታይም፡ ፡  ለዚህም ይመስላል መንግስታት በተለያዩ  ጊዚያት 
የሚያወጧቸው የቋንቋ ፖሊሲዎች ከሌሎች ፖሊሲዎች በተለየ  አጨቃጫቂነ ት የማይለያቸው፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ  የቋንቋ ፖሊሲዎችን 
ሰዎች በአብዛኛው በምክኒያታዊነ ትና በተጨባጭ መረጃ ላይ ከተመሰረተ ውሳኔ  ተነ ስው ከመገምገ ም ይልቅ በሀይማኖታዊና ጎሳዊ ስሜት 
ተጽዕኖ ስር በመውደቅ፤  ቋንቋን  ለሀገራዊ የፉክክር መሳሪያ ለመጠቀም ከመፈለግ  የተነ ሳ  እና የሊሂቃን  የራስን  ቋንቋ የመጠበቅ 
ሙግት ከተጨባጭ መረጃና እውነ ታ በተቃራኒ  ጎራ እየቆሙ ስለሚያውኩት  የቋንቋ ፖሊሲ ከሌሎች ፖሊሲዎች በላቀ ውስብስብና አስቸጋሪ 
ሲሆን  ይስተዋላል በማለት Ferguson and et al (1975: 1) ይገልጻሉ፡ ፡  

የቋንቋ ፖሊሲ ችግር በተለይም ልሳነ  ብዙ በሆኑ ባላደጉ ሀገራት ይበልጥ ጎልቶ እንደሚታይ Ferguson and et al (1975) 
የአፍሪካ፣  የእስያና የደቡብ አሜሪካ ሀገራትን  ተሞክሮ በማሳያነ ት በመጥቀስ  ይገልጻሉ፡ ፡  የችግሮቹም ጥያቄዎች ባብዛኛው፣  
የትኛውን  ቋንቋ (ዎች) በብሔራዊነ ት እንጠቀም? የትኛውን  ቋንቋ(ዎች) በተለያዩ  የትምህርት ደረጃዎች በማስተማሪያ ቋንቋነ ት 
እንጠቀም? የትኛውን  ቋንቋ(ዎች) ለመገናኛ ብዙሃን  ማሰራጫነ ት እንጠቀም? የሚሉት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  ይህን  ሀሳብ 
በሚያጠናክር መልኩ አምሳሉና ሌሎች (1979 ዓ.ም፣  1) ሲያስረዱ፣  ልሳነ  ብዙና ኋላ  ቀር በሆኑ ሀገሮች የማስተማሪያ ቋንቋ ጥያቄ 
የ ጎላ  ነ ው፡ ፡  በመሆኑም የአንድ ሀገር የትምህርት ጉዳይ ሲጤን ከሚተኮርባቸው ጉዳዮች መካከል፣  በስንቶቹ ቋንቋዎች ሊሰጥ 
ይችላል? እስከምን  ደረጃ ? አንዳንዶቹ ማስተማሪያ ይሁኑ ቢባል ምርጫው በምን  ይወሰናል ? የውጭ ሀገር ቋንቋ ማስተማሪያ ይሁን 
ቢባል የሚፈለገ ው ቋንቋ ችሎታ ደረጃ ምን  ሊሆን  ነ ው ? በውጭ ቋንቋ የማስተማር ተገቢነ ት የቱን  ያህል ይታመንበታል ? የማስተማሪያ 
ቋንቋ ምርጫስ  አንድ ሀገር ከሚነ ድፈው የትምህርት አቅጣጫ ጋር ምን  ያህል ይጣጣማል ? እና አንድ ሀገር ከሚነ ድፈው የትምህርት 
አቅጣጫ ጋር የማስተማሪያ ቋንቋው ምርጫስ  የቱን  ያህል ይገናዘባል? የሚሉት ዋና ዋናዎቹ እንደሆኑ ይገልጻሉ፡ ፡  ከዚሁ ጋር 
በተገናኘ Fasold (1984: 292) ሲገልጹ “በቋንቋ እቅድ ውስጥ ዋናውና ከሁሉም በላይ ወሳኙ ነ ገር የማስተማሪያ ቋንቋ ምርጫ 
ነ ው፡ ፡ ” በማለት የማስተማሪያ ቋንቋ ምርጫ ውሳኔ  በቀላሉ የሚታይ እንዳልሆነ  ይመክራሉ፡ ፡  

2. የጥናቱ ዓላማ  

የዚህ አጭር ጥናታዊ ጽሁፍ መሰረታዊ ዓላማ የብሄር ብሄረሰቦችን  ቋንቋዎች ለትምህርት በመጠቀም ሂደት ላይ የሚያጋጥሙ 
አመለካከታዊ ተግዳሮቶች እና በትምህርት ጥራት ላይ የሚጫወተውን  አሉታዊ ሚና መዳሰስ  ነ ው፡ ፡   

3. የጥናቱ ዘዴ  

ይህ አጭር ጥናታዊ ጽሁፍ መሰረት ያደረገው ልሳነ -ብዙ ማህበረሰብ በሚኖርባቸው ሀገራት፤  ሀገር በቀል ቋንቋዎችን  ለትምህርት 
በመጠቀም ሂደት ላይ የሚስተዋሉ አመለካከታዊና ተዛማጅ ተግዳሮቶች ምን  ምን  እንደሆኑ መፈተሸና ማመላከት ነ ው፡ ፡  በመሆኑም ጥናቱ 
ለመረጃ ምንጭነ ት ሰነ ድ ፍተሻን ብቻ በመረጃ ምንጭነ ት ተጠቅሟል፡ ፡  ይሄን ተከትሎም የመረጃ ትንተናው በገላጭ (descriptive 
study) የምርምር ንድፍ ስልት ተከናውኗል፡ ፡        

4. የቋንቋ አመለካከት ምንነ ት 

አመለካከት ሰዎች በአጠቃላይ ወይም በአንጻራዊነ ት ለነ ገሮች፣  ለክስተቶች እና ለሰዎች የሚኖራቸው ግምገማዊ አስተያየ ት እና 
ስሜት ሲሆን፣  ስሜቱም ረዘም ላለ ጊዜ በአዕምሮ ውስጥ የሚቆይ ነ ው (Smelser and Baltes 2001:894):: ሆኖም ግን 
አመለካከት አዕምሮዊ ብቻ ሳይሆን፣  የባህሪ  እና የ ስሜት ቅንጅታዊ ተጽዕኖ ሲሆን፣  ቅንጅታዊ ውጤቱም የመቃወም ወይም የመደገፍ 
ዝንባሌ ሊሆን  ይችላል፡ ፡  ከዚሁ ጋር በተገናኘ Gardner(1985፡  8) አመለካከት ከቀደመና ከተደራጀ ልምድ የሚመነ ጭና አንድ 
ግለሰብ ለአንድ ነ ገር ወይም ሁነ ት ያለውን  አተያይን  የሚመራ ወይም የሚያስቀጥል የአዕምሮ  ዝግጁነ ት ነ ው  በማለት ይገልጹታል፡ ፡  
ከነ ዚህ ብያኔ ዎች መረዳት እንደሚቻለው፣  አመለካከት አንድ ሰው ከተለያዩ  ልምዶችና ግምቶች በመነ ሳት ስለ አንድ ነ ገር፣  ተቋም፣  
ማህበረሰብ፣  ወዘተ. በያዘው ጥላቻ የተነ ሳ  አሉታዊ ወይም ባደረበት ፍቅር የተነ ሳ  አዎንታዊ ስሜት እንደሚኖረው እና ይህ ስሜትም 
በቅጽበት የሚለዋወጥ ሳይሆን  ረዘም ላለ ጊዜ በአእምሮ ውስጥ የሚቆይ እንደሆነ  ነ ው፡ ፡  ከማህበራዊ ጉዳዮች አኳያ፣  አመለካከት 
ሰዎች ስለ አንድ ዘር፣  ባህል፣  ጎሳ፣  ማህበራዊ መደብ፣  ቋንቋ ወዘተ. ዙሪያ ያላቸውን  ግላዊ ስሜት እና አተያይ የሚመለከት ሲሆን፣  
አተያዩም የተለያዩ  ማህበራዊ፣  ኢኮኖሚያዊ፣  ፖለቲካዊ፣  ባህላዊ እና ታሪካዊ ጉዳዮችን  ከመገምገ ም የሚመነ ጭ ነ ው በማለት 
Brown (2007: 377) ይገልጻሉ፡ ፡   
ከተግባራቸው አንጻር ስንመረምራቸው ሁሉም ቋንቋዎች የተናጋሪውን  ማህበረሰብ ባህል፣  ወግ፣  የአኗኗር ዘይቤ፣  ታሪክ፣  ወዘተ. 
ለመግለጽ የሌላ  ቋንቋን  እርዳታ የማይፈልጉ ምሉዕ  ናቸው፡ ፡  ሆኖም ግን  ቋንቋዎች ከውስጣዊ ባህሪያቸው ውጭ እና በልዩ  ልዩ  
አጋጣሚዎች ምክንያት ለምሳሌ፣  ከማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ የ በላይነ ት፣  ከስነ ጽሁፍ ሀብት ፣  ከተናጋሪው ማህበረሰብ 
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በቴክኖሎጅ የማደግ  ሁኔ ታ፣  ከመገናኛ ብዙሀን  አገልግሎት፣  ወዘተ. አኳያ አንድ ቋንቋ ከሌላው ቋንቋ በልጦ ሊገኝ ይችላል፡ ፡  ይህን 
ተከትሎም በቋንቋዎች መካከል አዎንታዊ እና አሉታዊ አመለካከት እንዲንጸባረቅ ምክንያት ይሆናል፡ ፡  

የቋንቋ አመለካከት መሰረቱ በአብዛኛው ከጥቅማዊ ተነ ሳሽነ ት /Instrumental Motivation/ ወይም ከውህደታዊ ተነ ሳሽነ ት 
/Integrative Motivation/ የመነ ጨ እንደሆነ  Brown(2007: 380)፣  Krashen(1981: 22) እና 
Littlewood(1984: 55) በሚከተለው መልኩ ይገልጻሉ፡ ፡  

አንዳንድ ጊዜ የቋንቋ አመለካከት ከቋንቋው የሚገኝን  ጥቅም መሰረት ሊያደርግ  ይችላል፡ ፡  ይህም ሰዎች ቋንቋውን የተሻለ ስራ 
ከማግኘት፤  በቋንቋው የተጻፉ መጻህፍትና ጋዜጦች በማንበብ እውቀት እና መረጃ ከማግኘት፤  በቋንቋው የተሻለ ትምህርት ከመማር 
ረገድ፤  ወዘተ. አኳያ ገምግመው አመለካከታቸውን  አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ያደረጉት ከጥቅማዊ ተነ ሳሽነ ት የመነ ጨ አመመለካከት ነ ው 
ይባላል፡ ፡  ይህ የተነ ሳሽነ ት አይነ ት ብዙ ጊዜ ቋንቋቸው ባላደገ 1 ማህበረሰብ ተማሪዎች ላይ የጎላ  ነ ው (Stern, 1983: 378) 
፡ ፡  ከዚሁ ጋር በተገናኘ Elisabeh (1999፡ ) ሲገልጹ፣  ቋንቋቸው ያላደገ  ማህበረሰብ ተማሪዎች ብዙ ጊዜ የራሳቸውን  ቋንቋ 
በትምህርት ቤት የመጠቀም ፍላጎት የሌላቸው እና በሌላ  በአደገ  ቋንቋ መማር የሚፈልጉ ናቸው፡ ፡  ይህም የራሴን  ቋንቋማ ከቤቴ 
አውቀዋለሁ ጥሩ ስራ የማገኝበትን በተለይም በብሄራዊ ቋንቋ ብማር ይሻላል ከሚል አመለካከት የሚመነ ጭ ነ ው፡ ፡   

በሌላ  በኩል የቋንቋ አመለካከት ምንጩ ውህደታዊ ተነ ሳሽነ ት ሊሆን  ይችላል፡ ፡  ይህም  የሌላ   ማህበረሰብ ባህልን  በማድነ ቅ፣  
በአኗኗራቸው በመማረክ እና ከእነ ሱ ጋር ለመዋሀድ ወይም የማህበራዊ ህይወታቸው ተጋሪ  ለመሆን  በማሰብ ተነ ሳስተው ከራሳቸው ቋንቋ 
ይልቅ በሚያደንቁት ማህበረሰብ ቋንቋ መማርን  ሊመርጡ ይችላሉ፡ ፡  ይሄን  ተከትሎም አዎንታዊ ወይም አሉታዊ አመለካከት በአፍ 
መፍቻም ቋንቋ ላይ ይፈጠራል፡ ፡  

5. የተለያዩ  ቋንቋዎችን  በትምህርት መስጫነ ት የመጠቀም አመለካከት 

“. . . The more tangible obstacles such as the complexity of the language situation and the general lack of resources 
and materials are usually easier to display, the most formidable obstacles is in our minds.”    (Mutasa: 2006: 74) 

በአንድ ሀገር ወይም ብሄረሰብ ውስጥ የትምህርት ስርዓት ሲታሰብ አይቀሬው ነ ገር የትምህርት መስጫ ቋንቋ ምርጫ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  
ምርጫውም የሚከናወነ ው ከአፍ መፍቻ፣  ከሁለተኛና ከውጭ ቋንቋዎች መካከል ሊሆን  ይችላል፡ ፡  ይሄን  ተከትሎም የተለያዩ  
አመለካከቶች ይፈጠራሉ፡ ፡  እነ ዚህ እንደሚከተለው በአጭሩ ቀርበዋል፡ ፡  

የብሄረሰብ ቋንቋን2 በትምህርት መስጫነ ት መጠቀም ከስነ ልቦናዊ፣  ማህበራዊ፣  ባህላዊና ትምህርታዊ ፋይዳ አኳያ ጠቀሜታው የጎላ  
እንደሆነ  ይገለጻል (Fasold, 1984: 293)፡ ፡  ይህም ተማሪዎች ቀድመው ባወቁት ቋንቋ ትምህርቱ ከቀረበላቸው በቀላሉ 
ይረዱታል፤  የትምህርቱ ሂደት ፈጣን  ይሆናል፤  ቋንቋ ለማወቅ በሚል ከተጨማሪ  ጫና ይድናሉ ከሚል መከራከሪያ ሀሳብ የመነ ጨ ነ ው፡ ፡  
ከዚህም በተጨማሪ  Mutasa (2006 ፣  79)  በቅርብ ጊዜ የተካሄዱ ጥናቶችን  በመጥቀስ፣  ተማሪዎች አፍ ባልፈቱበት ቋንቋ 
ከሚማሩ በአፍ መፍቻቸው ቢማሩ በላቀ ደረጃ እንዲመራመሩ፣  አዳዲስ ነ ገሮችን  እንዲፈጥሩ፣  ባህላቸውን  እንዲያውቁና እንዲፈትሹ፣  
እራሳቸውን  በቀላሉ ፈልገው እንዲያገ ኙ፣  ሳይመረምሩ በጭፍን  የመቀበል ሂደትን  ከማስቀረት እና ትምህርቱን  ከራስ  ማህበራዊ አውድ 
ጋር ከማቆራኘት ረገድ የ ጎላ  ጠቀሜታ እንዳለው ይገልጻሉ፡ ፡  ሆኖም ግን  በሌላ  በኩል የአፍ መፍቻ ቋንቋን  በትምህርት መስጫነ ት 
መጠቀም ጠቀሜታ እንዳለው ሁሉ የሀገርን  እድገት ይጎትታል ፤  አለም አቀፋዊ ትስስርን  ያርቃል፤  ሀገራዊ አንድነ ትን  ያላላል፤  
ፖለቲካዊ አለመረጋጋትን  ይፈጥራል፤  የሚጠይቀው ወጭ ከፍተኛ ነ ው፤  ወዘተ. የሚል አሉታዊ አመለካከትም እንደሚሰነ ዘርበት 
Ogutu (2006:) ይገልጻሉ፡ ፡   

ሌላው ለትምህርት መስጫነ ት የሚቀርበው ቋንቋ ሁለተኛ ቋንቋ3 ሊሆን  ይችላል፡ ፡  ሆኖም ግን ሁለተኛ ቋንቋን የመጠቀም አመለካከትም 
እንደ ብሄረሰብ ቋንቋ ሁሉ በታሪካዊ፣  ማህበራዊ፣  ባህላዊ፣  ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ምክንያቶች የተነ ሳ  አዎንታዊ ወይም አሉታዊ 
ሊሆን  ይችላል (Gardner 1985, Krashen 1981, Stern 1983, Wilkins 1974, Littlewood 1984,  Ellis 
1985) ፡ ፡  ይኽም በዋናነ ት የተማሪዎች በሁለተኛ ቋንቋ የመማር አመለካከት የታላሚውን  ቋንቋ ማህበረሰብ ኢኮኖሚያዊ፣  ፖለቲካዊ 
እና ባህላዊ ደረጃ ከራሳቸው ደረጃ ጋር በማነ ጻጸር ከሚሰጡት ግምት ሊመነ ጭ ይችላል፡ ፡  ይኸውም የታላሚው ቋንቋ ማህበረሰብ ደረጃ 
ከእነ ሱ ማህበረሰብ ደረጃ የተሻለ እና የሰለጠነ 4 ከሆነ  አዎንታዊ፣  በአንጻሩ ደግሞ ያነ ሰ  እና ያልሰለጠነ  ከሆነ  ለቋንቋው 
አሉታዊ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነ ው፡ ፡  እንዲሁም በታላሚው ቋንቋ ከተማርሁ በኋላ  በቋንቋው ምን  ጥቅም አገኛለሁ? 
ከሚል ጥያቄም አመለካከት ሊመነ ጭ ይችላል፡ ፡  ጥቅም ሲባልም፣  በቅርብም በሩቅም ስንቀሳቀስ ተግባቦትን  አከናውንበታለሁ ወይ ?  
ትምህርት ስጨርስ  ስራ አገኝበታለሁ ወይ ? ከአዳዲስ  ቴክኖሎጅዎች እና ስልጣኔ ዎች ጋር በቀላሉ እንድገናኝ ያስችለኛል ወይ ? ብሎ 
በማሰብ ሊሆን  ይችላል፡ ፡  ሌላው ታላሚው ቋንቋ በመገናኛ ብዙሃን  እና በስነ ጽሁፍ በኩል ያለው የቀደመ እና የአሁን  ደረጃው ምንድን  
ነ ው? ከሚል ጥያቄም አመለካከት ሊመነ ጭ ይችላል፡ ፡  ይህም በቋንቋው ከቀደምትም ሆነ  ከአዳዲስ  መረጃዎች፣  እውቀቶችና ስልጣኔዎች 

                                                           
1
  Language minority ( Group of People who share a language and often have less power in society due to 

population ( numerically fewer ) , economics ( less wealth ) and/ or politics. 
2
  ተማሪዎች ከቤተሰባቸውና ከአካባቢያቸው መጀመሪያ የተዋወቁት ቋንቋ  

3
  ተማሪዎች በሚማሩበት ሀገ ር ወይም አካባቢ ውስጥ በሌላ ማህበረሰብ በባለቤትነ ትና በአፍ መፍቻነ ት የሚነ ገር ቋንቋ 

4
  Dominant language (Language spoken by the dominant Social group, or language is seen as the main language of 

the Country (the language may have official or national language status). 
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ጋር በቀላሉ እንድገናኝ እና እራሴን  እንድለውጥ ያግዘኛል ወይ ብሎ በማሰብም አመለካከት ሊያዝ ይችላል፡ ፡  በተጨማሪም የተማሪው 
ወላጆች፣  እኩዮች፣  እና ማህበረሰቡ ለታላሚው ቋንቋ ማህበረሰብ ያላቸው አመለካከት በቋንቋው የመማር አመለካከት ላይ ተጽእኖ 
ያሳድራል፡ ፡  ይህም በተለያዩ  ታሪካዊ፣  ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች የተነ ሳ  የተማሪው ወላጆች፣  እኩዮች፣  እና 
ማህበረሰቡ በጎ  ያልሆነ  አመለካከት ለታላሚው ቋንቋ ማህበረሰብ ካላቸው መጥፎ ፣  በአንጻሩ ጥሩ የሆነ  አመለካከት ካላቸው ደግሞ 
ጥሩ አመለካከትን  ይዞ  ተማሪው ማደጉ አይቀርም፡ ፡  ይሄን  አብሮት ያደገን  አመለካከት ደግሞ ወደ ትምህርት ቤት ይዞት ስለሚመጣ  
በትምህርቱ ላይ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ጫና ያሳድራል፡ ፡  

ሌላውና የመጨረሻው የውጭ ቋንቋን5 የመጠቀም አመለካከት ነ ው፡ ፡  የውጭ ቋንቋዎች ብዙ ጊዜ በቅኝ ግዛት፣  በሀይማኖት፣  በሳይንስና 
ቴክኖሎጅ ማደግ፣  በፖለቲካና በኢኮኖሚ የ በላይነ ት የተነ ሳ  በአለም አቀፍ ደረጃ ልቀው የወጡትን  እንደ እንግሊዘኛ፣  ፈረንሳይኛ፣  
ፖርቹጊስ፣  ወዘተ. ያሉትን  የአውሮፓ ቋንቋዎች የሚመለከት ነ ው፡ ፡  እነ ዚህን  ቋንቋዎች በተለይም በአፍሪካ በቅኝ ግዛትና በሌሎች 
ምክንያቶች የቀደመ ትውውቅ ያላቸው ቢሆንም ለትምህርት መስጫ እንዲውሉ በሚታሰብበት ወቅት የተለያዩ  አመለካከቶች 
ይስተናገ ዱባቸዋል፡ ፡  በአንድ በኩል እነ ዚህን  ቋንቋዎች መጠቀም ከአለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን  መረጃ ለማግኘት፣  አዳዲስ 
የ ሳይንስና ቴክኖሎጅ  ውጤቶችን  በቀላሉ ለማግኘት፣  በተለያዩ  አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ የተሻለ ስራ ለማግኘት፣  ወዘተ. በሚል በውጭ 
ቋንቋዎች መማር የተሻለ ነ ው በሚል አዎንታዊ አመለካከት ይንጸባረቃል፡ ፡  በሌላ  በኩል የውጭ ቋንቋዎች ለትምህርት መስጫነ ት 
መጠቀም አግባብ አይደለም የሚል አመለካከትም አለ፡ ፡  ይህ አመለካከት ብዙ ጊዜ የውጭ ቋንቋን ለትምህርት መስጫነ ት መጠቀም 
የራስን  ባህልና ቋንቋ እንዳያድግ ያደርጋል፤  መምህራኑ የውጭ ካልሆኑ በቋንቋ ብቃት ማነ ስ የተነ ሳ ትምህርቱ ባግባቡ ላይሰጥ 
ይችላል፤  ወዘተ. ከሚል አመለካከት የመነ ጨ ነ ው በሚል Seyoum (2009: 5) ይገልጻሉ፡ ፡  

6. ስለ አፍ መፈቻ ቋንቋ ትምህርት የሚነ ሱ ተግዳሮቶችና ነ ቀፌታዎች 

“. . . The more tangible obstacles such as the complexity of the language situation and the general lack of resources 
and materials are usually easier to display, the most formidable obstacles is in our minds.”  (Mutasa: 2006: 74) 

እንደሌሎች ኢኮኖሚያዊ፣  ፖለቲካዊና ሳይንሳዊና ጉዳዮች የትምህርት ጉዳይም ካደጉ ሀገራት ይልቅ ባላደጉ ሀገራት በተለይም 
በአፍሪካ ተግዳሮቶች እንደሚበዙበት ይታመናል ( Fishman: 1968: 5) ፡ ፡  በመሆኑም አብዛኞች የአፍሪካ ሀገሮች የተወሳሰበ 
የ ስነ -ልሳን  ማንነ ቶች ያሉባቸው በመሆናቸው የራሳቸውን ሀገር በቀል ቋንቋዎች ለትምህርት ለማዋል ሲቸገሩ እንደሚስተዋል 
Ogutu (2006: 37) ይገልጻሉ፡ ፡  ሆኖም ግን  የአፍሪካ ቋንቋዎች  ለመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መስጫ፣  በገጠር አካባቢ 
ለጎልማሶች የጽህፈት ማስተማሪያ፣  አልያም በመደበኛ ትምህርት ቤት እንደ አንድ ትምህርት ብቻ የሚሰጡ ቢሆንም፣  ከዚህ ላለፈ 
ተግባር ግን  ብዙ ጊዜ አይውሉም፡ ፡   

 የአፍ መፍቻ ቋንቋዎችን  ለትምህርት መስጫነ ት ባላደጉ ሀገራት ላለመጠቀም እንደችግር ከሚቀርቡ ፖለቲካዊ፣  ስነ -ልሳናዊ፣  
ትምህርት ነ ክ፣  ማህበረ-ባህላዊ፣  ኢኮኖሚያዊና ፋይናንስ  ነ ክ የመከራከሪያ ምክንያቶችና ችግሮች መካከል ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት 
እንደሆኑ Mutasa (2006) እና Ogutu (2006) ይገልጻሉ፡ ፡  

1. ፖለቲካዊ፡ - የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች የትምህርትና መስጫ ቋንቋ እንዳይሆኑ እንቅፋት ከሚሆኑ ጉዳዮች አንዱ 
ፖለቲካ ነ ው፡ ፡  የአንድ አገር ፖለቲካ አቋም አወዛጋቢ ይሆንና በአገሪቱ የሚሰጠው ትምህርትና የቋንቋ ፖሊሲ ላይ 
በአብዛኛው ችግር ይፈጥራል፡ ፡  ብዙ ቋንቋዎች በሚነ ገሩበት ሀገር ብሄረሰቦችን  ለማሰባሰብና አንድ ለማድረግ  በሚል 
ሰበብ በመላ  ሀገሪቱ አንድ አይነ ት የፖለቲካና የባህል አንድነ ት እንዲኖር ለማድረግ  የሚወሰድ እርምጃ ሊኖር 
ይችላል፡ ፡  ለምሳሌ በሀገሪቱ ከሚነ ገሩ ቋንቋዎች አንዱን  ያለተጨባጭ ጥናት እንደ ኦፊሻል ቋንቋ እንዲያገለግል ፖሊሲው 
ሊፈቅድ ይችላል፡ ፡  በዚህ ወቅት በብሄረሰቦች መካከል በሚፈጠር የፍክክር ግጭት አገር በቀል ቋንቋዎችን ለትምህርትም 
ሆነ  ለሌሎች መንግስታዊ ግልጋሎቶች ለመጠቀም እንቅፋት ይሆናል፡ ፡  በአጠቃላይ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ዋና ዋና 
ፖለቲካዊ ተግዳሮቶች የሚከተሉት ናቸው፡ ፡  

¾ ሁሉንም የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች ለትምህርት ማዋል ሀገራዊ አንድነ ትን  ያናጋል፤  ፖለቲካዊ አለመረጋጋትን 
ይፈጥራል፤  የኢኮኖሚ እድገትን  ወደ ኋላ  ስለሚጎትት ከራሳችን  ቋንቋዎች ይልቅ ከሰለጠኑና ገለልተኛ ከሆኑ የአውሮፓ 
ቋንቋዎች መካከል ታሪካዊና ፖለቲካዊ ቅርበት ያለውን  መርጦ ለትምህርትም ሆነ  ለመንግስታዊ ግልጋሎት መጠቀም ይሻላል 
የሚል አመለካከት መኖር ለአፍ መፍቻ ቋንቋዎች እድገት እንደ አንድ ምክንያት ይጠቀሳል፡ ፡  

¾  ፖለቲካዊ ፈቃደኝነ ት ማጣት ሌላው ተጠቃሽ ችግር ሲሆን፣  ይህም የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርትን  የሚፈቅድና 
የሚያበረታታ ፖሊሲ አለመኖር፣  የመምህራን  ማሰልጠኛ ተቋማት አለመኖር፣የማስተማሪያና መማሪያ መሳሪያዎች 
አለመዘጋጀት፣  ወዘተ. ጋር የሚገናኝ ይሆናል  

¾ በመንግስት አካላት፣  በቋንቋ እቅድ አዘጋጆች፣  በፖሊሲ ፈጻሚዎች ላይ የሚስተዋሉ የተነ ሳሽነ ትና የአመለካከት 
ችግሮች በአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ላይ ተጽዕኖ ሲፈጥር ይስተዋላል፡ ፡  ይህም የማስተማሪያ መሳሪያዎች ተዘጋጅተው፣  
መምህራን  ሰልጥነ ው፣  የፖሊሲ ፈቃደኝነ ት ተገኝቶ ፣  በተለያዩ  የመንግስት አካላት ላይ የሚስተዋለው የራስ  ቋንቋን  ዝቅ 
አድርጎ  መመልከትና የቁርጠኝነ ት ችግር ሲያጋጥም ተግባራዊነ ቱን  ችግር ውስጥ ይጥለዋል ፡ ፡  

¾ ሌላው የትምህርትና ፖሊሲ ዕቅድ ባህሪ፤  የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ተጠቃሽ ተግዳሮት ነ ው፡ ፡  በአብዛኞቹ 
ያላደጉ ሀገራት በተለይም በአፍሪካ መደበኛ ትምህርት ቤቶች አገር በቀል ቋንቋዎችን  የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት መስጫ 
ቢበዛ  ከ1ኛ እስከ 3ኛ ወይም 4ኛ ክፍል ብቻ እንዲውሉ፣  አልያም እንደ አንድ ትምህርት ብቻ እንዲሰጡ የሚያዝ ጥብቅ 

                                                           
5
  ተማሪዎች በሚማሩበት ሀገ ር ውስጥ በባለቤትነ ትና በአፍ መፍቻነ ት የማይነ ገር ቋንቋ 



Proceedings of the 8th Multi-Disciplinary Seminar 
 

                   Research and Knowledge Management of St. Mary’s University 49 
 

ፖሊሲዎች መኖራቸው ቋንቋዎች ይበልጥ ተጠናክረው እስከ ከፍተኛ ትምህርት ድረስ  እንዳይሄዱ እንቅፋት እየሆነ  
ይገኛል፡ ፡  

2.  ስነ -ልሳናዊ ፡ - በአንድ አገር ውስጥ ብዙ የተለያዩ  ቋንቋዎች ያሉ ከሆነ ፤  ከቋንቋዎች መካከል አንዱን  ቋንቋ 
የትምህርትና መስጫ ይሁን  ብሎ በግብታዊነ ት ከመወሰን  በፊት፤  በአገር ውስጥ የሚገኙትን  ቋንቋዎች ስነ -ልሳናዊ ይዘት 
በሚገባ በስነ -ልሳን  ምሁራን  ማስጠናት ያስፈልጋል፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ  የቋንቋውን  ተናጋሪዎች ብዛት ምን  ያህል 
እንደሆነ  በተጨባጭ ሁኔታ አጥንቶ ማወቅ የመጀመሪያ ተግባር መሆን  ይኖርበታል፡ ፡  ምናልባትም አፍ ከፈቱበት ቋንቋ ሌላ  
በስፋት በአገልግሎት ላይ እየዋለ ያለ ቋንቋ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ይጠቀሙ ይሆናል፡ ፡  ወይም አብዛኛው ነ ዋሪዎች 
ከሀገሪቱ ኦፊሻል ቋንቋ ጋር የተቀራረበ  ግንኙነ ት ይኖራቸው ይሆናል፡ ፡  እንደዚህም ደግሞ አንድ ቋንቋ ብዙ ቀበሌኛዎች 
ይኖሩትና ካሉት ቀበሌኛዎች አንዱ ቋንቋው በሚነ ገርበት አካባቢ ሁሉ ደረጃው የተጠበቀ (Standardized) በመሆኑ 
ለትምህርት መስጫነ ት ይመረጣል፡ ፡  ይሁን  እንጅ በአንድ አካባቢ በጣም ብዙ የሆኑ ልሳኖች የሚገኙ ከሆነ  ሁሉም 
የትምህርትና መስጫ ቋንቋ እንዲሆኑ አድርጎ  መውሰድ ከገንዘብም ሆነ  ከጉልበት አንጻር ከጥቅሙ ጉዳቱ ስለሚያመዝን 
አብዛኛውን ጊዜ እንዲወሰዱ፤  አይፈለግም፡ ፡  በአጠቃላይ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ዋና ዋና ስነ -ልሳናዊ ተግዳሮቶች 
የሚከተሉት ናቸው፡ ፡  

¾ ስነ -ልሳን  ከሚያስከትላቸው ችግሮች አንዱ በቃል ሲነ ገር የቆየን  ቋንቋ በጽሁፍ የማዋል ጉዳይ ነ ው፡ ፡  ይህ 
ከሚነ ሱ ችግሮች ሁሉ የከፋው እንደሆነ  ይገለጻል፡ ፡  ምክንያቱም አንድ ቋንቋ የጽሁፍ ቋንቋ ከመደረጉ በፊት ስዋሰዋዊ 
ስርዓቱን፣  የድምጾች ቅርጽና አቀራረብ፣  ለጽሁፍ የሚያገለግሉ ቃላትን  መምረጥ፣  በቋንቋው ውስጥ ለሚገኙ ድምጾች 
ተስማሚ ሆሄያትን  መፍጠር፣  ወዘተ. ለመሳሰሉት ችግሮች መፍትሄ  ማግኘት አስፈላጊ በመሆኑ ነ ው፡ ፡  

¾ በአብዛኞቹ ባላደጉ ሀገራት የአፍ መፍቻ ቋንቋዎችን  ለትምህርት መስጫነ ት ለመጠቀም ሲታሰብ በችግርነ ት ድቅን 
ከሚሉት ጉዳዮች መካከል አንዱ፤  ብዙ ቋንቋዎች በሀገር ውስጥ በአንድ አካባቢ ( ዞን፣  ወረዳ) መኖርና ለመምረጥ መቸገር 
ብዙ ጊዜ በዋናነ ት ይጠቀሳል፡ ፡   

3.  ትምህርት ነ ክ ፡ - ምንም እንኳ በየትኛውም ብሄረሰብ ቋንቋ፤  ትምህርት መስጠት አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት 
የመማሪያና የማስተማሪያ መጽሀፍት ቢዘጋጁም፤  በዚያ ቋንቋ ለማስተማር የሚችሉ መምህራን  እስከሌሉ ድረስ  የተመረጠው 
ቋንቋ ስራ ላይ ለማዋል ያስቸግራል፡ ፡  ወይም የ ሰለጠኑ መምህራን  ይገኙና የማስተማሪያና የመማሪያ መጽሀፍት ላይገኙ 
ይችላሉ፡ ፡  በአጠቃላይ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ዋና ዋና ትምህርት ነ ክ ተግዳሮቶች የሚከተሉት ናቸው፡ ፡  

¾ የተደራጀ የማስተማሪያና አጋዥ የትምህርትና መሳሪያዎች አለመኖር በዋናነ ት ባላደጉ ሀገራት የራስ  ቋንቋን 
ለመጠቀም እንደችግር ይነ ሳል፡ ፡  በዚህም የተነ ሳ  ቀድሞ በሰለጠነ  የአውሮፓ ቋንቋ የተዘጋጁ የማስተማሪያና የመማሪያ 
የትምህርትና ቁሳቁሶችን  ለመጠቀም ሲባል የራሳቸውን  ቋንቋ እየተው የአውሮፓ ቋንቋዎችን  ለትምህርት ለመጠቀም 
ይገደዳሉ፡ ፡  

¾ በብሄረሰቡ ቋንቋ ውስጥ ስርዓተ ትምህርቱን  ሊያገለግሉ የሚችሉ በቂ ቃላት አለመገኘት፡ ፡  
¾ የማስተማሪያ መሳሪያዎች ዝግጅት ቢኖርም እንደ በለጸጉ ቋንቋዎች በጥራትና በብዛት አለመገኘት፡ ፡  
¾ በቋንቋው የሰለጠኑ በቂ መምህራንና የትምህርትና ባለሞያዎች አለመኖር፡ ፡  ቢኖሩም በቋንቋው በቂ የሆነ  እውቀት 

የሌላቸው ሆኖ መገኘት እንደ ችግር ይጠቀሳል፡ ፡  ቋንቋው የጽህፈት ስርዓት ተጠቃሚ አለመሆን፡ ፡   

4. ማህበረ- ባህላዊ ፡ - በአንዳንድ ሀገሮች ምንም እንኳ የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች የትምህርትና መስጫ ቋንቋ እንዲሆኑ 
ቢመረጡም ማህበረሰቡ የወጣውን  የቋንቋ ፖሊሲ አልቀበልም በማለት በአካባቢው ብዙ ተናጋሪዎች ባሉት ወይም ኦፊሻል 
ቋንቋ መማርን  የሚመርጥበት ሁኔታ አለ፡ ፡  በአጠቃላይ ግን  የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ዋና ዋና ማህበረ-ባህላዊ 
ተግዳሮቶች የሚከተሉት ናቸው፡ ፡  

¾ ወላጆች ልጆቻቸው ከልጅነ ታቸው ጀምሮ በአውሮፓ ቋንቋዎች መግባባትና ማሰብ እንዲችሉ በከፍተኛ ደረጃ 
መፈለጋቸው እንደ ተግዳሮት ይነ ሳል፡ ፡  ይኽም ወላጆች ልጆቻቸው ከሀገር በቀል ቋንቋዎች ይልቅ እንደ እንግሊዘኛና 
ፈረንሳይኛ ያሉ ቋንቋዎችን  አቀላጥፈው መናገራቸው ከትምህርት በኋላ  በማህበራዊ፣  ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ 
ንቁ ተሳታፊዎች እንዲሆኑ ያስችላቸዋል ከሚል እምነ ት የመነ ጨ እንደሆነ  ይታመናል፡ ፡  ለዚህም በምሳሌነ ት 98% የሚሆኑ 
የደቡብ አፍሪካ ጥቁር ዜጎች ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች የተነ ሳ  ልጆቻቸውን  በራሳቸው ቋንቋ ከማስተማር ይልቅ 
በእንግሊዘኛ ማስተማር እንደሚፈልጉ በጥናት ተረጋግጧል፡ ፡   

¾ በማደግ  ላይ ያሉ ሀገራት በተለይም የአፍሪካዊያን  ምሁራን  የአመለካከት ችግር፣  ሀገር በቀል ቋንቋዎች 
ለትምህርት እንዳይውሉ ችግር እየፈጠረ ይገኛል፡ ፡  እንደ Mutasa( 2006) ገለጻ አብዛኞቹ የአፍሪካ ምሁራን  
ልጆቻቸውን  የሚያስተምሩት፣  ጥናትና ምርምር የሚያደርጉት፣  መጽሀፍ የሚጽፉት በአውሮፓ ቋንቋዎች ነ ው፡ ፡  በዚህም 
የተነ ሳ  ያልተማረው ህብረተሰብ እነ ሱን  በማየት ከአፍ መፍቻ ቋንቋ ይልቅ በአውሮፓ ቋንቋዎች ልጆቻቸውን ማስተማር 
የተሻለ ነ ው የሚል አመለካከት እንዲይዙና የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ንቀት እንዲያደርባቸው ምክንያት እየሆነ  
ይገኛል፡ ፡   

¾ ሉላዊነ ት ወይም አለም አቀፋዊነ ት ይበልጥ እየጎለበተ በመምጣቱና አለም ወደ አንድ መንደር እየቀረበች መምጣቷ 
ያላደጉ ሀገራት ቋንቋዎች ባደጉ ሀገራት ቋንቋዎች ተናጋሪዎቻቸውን  እየተነ ጠቁ ይገኛሉ፡ ፡  ይኽም በፍጥነ ት 
የሚከናወነ ው የአለም አቀፍ መረጃና እውቀት ስርጭት የሚካሄደው በአደጉ ሀገራት ቋንቋዎች ስለሆነ  ያላደጉ ሀገራት 
ዜጎች የራሳቸውን  ቋንቋ ችላ  እንዲሉ እያደረጋቸው ይገኛል፡ ፡   
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¾ በቅኝ ግዛት፣  ኋላ  ቀርነ ትና ድህነ ት የተነ ሳ  በራስ  ባህል፣  ቋንቋና ማንነ ት የመኩራትና የመጠቀም ችግር መኖርና 
ይሄን  ተከትሎም የሰለጠኑና ያደጉ ሀገራትን  ቋንቋዎች በበታችነ ት ስሜት ውስጥ ሆኖ ለመጠቀም መፈለግ  የአፍ መፍቻ ቋንቋ 
ትምህርት እድገት የሌለው ተጠቃሽ ችግር ነ ው፡ ፡  

¾ ትምህርትን  ከእንግሊዘኛ ቋንቋ ውጭ ማሰብ አይቻልም ከሚል የአዕምሮ ባርነ ትና ፍርሃት የተነ ሳ አፍ መፍቻ 
ቋንቋን  በመተው በዋናነ ት እንግሊዘኛን  መምረጥ በብዙ የቅኝ ግዛት ታሪክ ባላቸው አገራት እንደ ችግር ይነ ሳል፡ ፡  

¾ ህጻናት አፍ በፈቱበት ቋንቋ መማራቸው ሌላ  ተጨማሪ  ቋንቋ እንዳያውቁ እንቅፋት ይሆናል የሚል አመለካከት 
መኖር፡ ፡  ከዚህ ጋር በተገናኘ Elisabeh (1999: 18) በኢትዮጵያ የመስክ ጥናት ባካሄዱበት ወቅት ከአንድ ገበሬ 
የ ገጠማቸውን  ፈታኝ ገጠመኝ ሲገልጹ፣  “ልጄን  አፍ በፈታበት ቋንቋ እንዲማርም ለምን  ትምህርት ቤት እልከዋለሁ እኔ  
አባቱ ከቤት አላስተምረውም ወይ፣  በብሄራዊው ቋንቋ አማርኛ እንዲማር እንጅ ትምህርት ቤት የምልከው፡ ፡ ” በማለት የአፍ 
መፍቻ ቋንቋ ትምህርትን  እንደማይፈልጉ የ ገለጹላቸውን  ይጠቅሳሉ፡ ፡  

5.  ኢኮኖሚ ፡ - አንዳንድ አገሮች የኢኮኖሚ አቅማቸው ወይም የኑሮ ደረጃቸው ዝቅተኛ በመሆኑ የተነ ሳ  በራሳቸው 
ቋንቋ ከማስተማር ይልቅ በውጭ ቋንቋ ማስተማርን  ይመርጣሉ፡ ፡  በአካባቢ ወይም በብሄረሰብ ደረጃም የተወሰኑ ቋንቋዎችን 
ማወቅ የተሻለ ስራን  ለማግኘትና ተቀጥሮ ለመስራት ዋስትና ስለሚሰጥ የራሳቸውን  ቋንቋ ችላ  በማለት ስራ ሊያስገኝ 
በሚችል ቋንቋ መማርን  ይመርጣሉ፡ ፡  ከዚሁ ጋር በተገናኘ Elisabeh (1999: 6) ሲገልጹ፣  “አናሳ  ብሄረሰቦች ብዙ ጊዜ 
የራሳቸውን ቋንቋ በትምህርት ቋንቋነ ት መጠቀም አይፈልጉም፡ ፡  ይህም ከትምህርት በኋላ  የተሻለ ስራ ከማግኘት ፍላጎት 
ጋር የሚገናኝ ነ ው፡ ፡ ” ሲሉ ይገልጻሉ፡ ፡  በአጠቃላይ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ዋና ዋና ኢኮኖሚያዊ ተግዳሮቶች 
የሚከተሉት ናቸው፡ ፡  

¾ በኢኮኖሚና በቴክኖሎጅ ደካማ ሆኖ መገኘት፤  ለአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት እንደ አንድ ተግዳሮት ይነ ሳል፡ ፡  
ምክንያቱም ሀገሮች የራሳቸውን  ቋንቋ በተግባር ለመጠቀም እንዳይችሉ ከሚያደርጓቸው ምክንያቶች መካከል በኢኮኖሚና 
በቴክኖሎጅ ባለመበልጸጋቸው የበለጸጉ ሀገራትን  ቋንቋዎች እንዲጠቀሙ ሲገፋፋ፣  በአንጻሩ ደግሞ በኢኮኖሚና በቴክኖሎጅ 
የ በለጸጉ ሀገራት የራሳቸውን  ቋንቋ ለመጠቀም አይቸገሩም፡ ፡  ለምሳሌ ጃፓን፣  ቻይና እና ማሌዥያ በኢኮኖሚና በቴክኖሎጅ 
እየበለጸጉ በመሄዳቸው የራሳቸውን  ቋንቋ ካለምንም ስጋት ለመጠቀም ችለዋል፡ ፡  

¾  እንግሊዘኛ ቋንቋ ተጽዕኖ ፈጣሪና የአለም ቋንቋ እየሆነ  መምጣት ያላደጉ ሀገራት ቋንቋዎችን ለትምህርት 
የመጠቀም ሂደት ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል፡ ፡  ምክንያቱም የእንግሊዘኛ ቋንቋ የአለም አቀፍ ተቋማትና ስብሰባዎች 
መምሪያ በመሆኑ፣  ለአዳዲስ  ሳይንሳዊ ህትመቶች ግልጋሎት የሚውል በመሆኑ፣  የአለም አቀፍ ባንኮች፣  የኢኮኖሚና የ ንግድ 
ተቋማት የ ስራ ቋንቋ በመሆኑ፣  የአለም አቀፍ ሸቀጦችና አስተሳሰቦች ማስታወቂያ ብዙ ጊዜ በእንግሊዘኛ ቋንቋ መቅረቡ፣  
አለም አቀፍ ፊልም፣  ሙዚቃና ዜና አቅራቢዎች በዋናነ ት የእንግሊዘኛን  ቋንቋን  መጠቀማቸው፣  በብዙ ሀገራት የከፍተኛ 
ትምህርት መስጫ ቋንቋ እንግሊዘኛ መሆኑ፣  የአለም አቀፍ የደህንነ ትና የህግ ተቋማት የስራ ቋንቋ እንግሊዘኛ መሆኑ፣  
የአዳዲስ  ቴክኖሎጅዎች ማቅረቢያ ቋንቋ በመሆኑ የተነ ሳ  ሰዎች ሁሉ የራሳቸውን  የአፍ መፍቻ ቋንቋ ለትምህርት ከመጠቀም 
ይልቅ እንግሊዘኛን  እንዲመርጡ እየገፋፋቸው ይገኛል፡ ፡  

6. ፋይናንስ  ነ ክ ፡ - ትምህርትን  ያህል ነ ገር ስራ ላይ ለማዋል በቂ በጀት እንደሚያስፈልግ ግልጽ ነ ው፡ ፡  ስለሆነ ም 
የ በጀት አለመኖር፣  እጥረት፣  ወይም በጀትን  በትክክል መጠቀም አለመቻል በትምህርት ትግበራ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ 
ከፍተኛ ነ ው፡ ፡  ስለዚህም የብሄረሰብ ቋንቋዎችን  ለትምህርት ለመዋል ሲታሰብ የ ገንዘብ ምንጭ ከየት ለማግኘት 
እንደሚቻልና አጠቃቀሙን  ጭምር በቅድሚያ ማወቅ ያስፈልጋል፡ ፡  ሆኖም ግን  እነ ዚህን  ጉዳዮች በአግባቡ መከወን  ካልተቻለ 
የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርትን  ወደ ኋላ  ሊጎትት ይችላል፡ ፡  በአጠቃላይ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ዋና ዋና ፋይናንስ 
ነ ክ ተግዳሮቶች የሚከተሉት ናቸው፡ ፡  

¾ ቋንቋ በጊዜ ሂደት መዝገበ  ቃላትን  ከማሟላት ረገድ፣  የሙያ ቃላትን  ለይቶ ከማስቀመጥ ረገድ፣  የተለያዩ  
ዘዬዎችን  አስማምቶ ከማቅረብ፣  ወዘተ. አኳያ እየለማና እየበለጸገ  የሚሄድ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም ለዚህ ልማት ደግሞ በቂ 
የፋይናንስና የማበልጸጊያ ተቋም ያስፈልጋል ፡ ፡  ነ ገር ግን  ብዙ ጊዜ ባላደጉ ሀገሮች ለዚህ አላማና ተቋም የሚውል  
የፋይናንስ ድጋፍ ስለማይኖር ሀገር በቀል ቋንቋዎችን  ለትምህርት አይመጥኑም ለሚሉት ወገኖች ምቹ ሁኔ ታ እየፈጠረና 
የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርትን  ለማሳደግ  እንቅፋት እየሆነ  ይገኛል ፡ ፡     

           በትምህርት ላይ የዋሉ ቋንቋዎች በኢትዮጵያ 
ኢትዮጵያ እንደ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት የልሳነ  ብዙ ማህበረሰብ መኖሪያ እንደመሆኗ መጠን  84 አገር በቀል ቋንቋዎች 
እንደሚነ ገሩ Raymond and Gordon (2005: 112) ቢገልጹም፣  በአሁኑ ስዓት የራሳቸው መለያ ቋንቋ ኑሮቸው በመንግስት 
የብሄረሰብ እውቅና ያገኙት ብሄረሰቦች ቁጥር ግን  75 መድረሱን  የፌዴሬሽን  ምክር ቤት በ2003 ዓ.ም ካወጣው ሰነ ድ መመልክት 
የተቻለ ቢሆንም፣  በቅርቡ የብሄረሰብ እውቅና ካገኘው የቅማንት ማህበረሰብ ጋር ወደ 76 የሚደርሱ ይሆናል፡ ፡  ከእነ ዚህ 
ብሄረሰቦች መካከል ቋንቋቸው በትምህርት ላይ የዋሉት የሚከተሉት ብቻ እንደሆኑ ትምህርት ሚኒስቴር 2007 ዓ.ም ካወጣው ሰነ ድ 
መመልከት ተችሏል ፡ ፡  
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ሠንጠረዥ1 ፡ - በኢትዮጵያ ለትምህርት የዋሉ የብሄረሰብ ቋንቋዎች 

ተ.ቁ ክልል               ቋንቋ/ዎች 
1 ትግራይ            ትግርኛ፣  ኩናምኛ፣  ኢሮብ 
2 አፋር            አፋርኛ፣  አማርኛ 
3 አማራ            አማርኛ፣  አዊኛ፣  ኽምጥኛ እና ኦሮምኛ 
4 ኦሮሚያ            ኦሮምኛ፣  አማርኛ 
5 ሶማሊ            ሶማልኛ 
6 ቤንሻንጉልጉሙዝ             በርታኛ፣  ጉሙዝኛ፣  ሽናሽኛ፣  ማኦኛ(ጉዋማ)፣  ኮሞኛ፣  አማርኛ፤  
7 ሀረሪ           ሀረሪኛ፣  አማርኛ፣  ኦሮምኛ 
8 ጋምቤላ            አኝዋክኛ፣  ኑዌር፣  ማጃንግ፣  ኦፖ፣  ኮሞ፣  አማርኛ 
9 ደ/ብ/ብ/ህ /ክ               

 
         ሲዳምኛ፣  ወላይትኛ፣  ጌዴኦፋ፣  ሀዲይሳ፣  ካፊኖኖ፣       
          ስልጢኛ፣ጋሞኛ፣  ጎፍኛ፣  ኦይድኛ፣  ዘይስኛ፣  ዳውሮ፣  ከምባትኛ፣   
          ጠምባሮኛ፣  ኮንትኛ፣  ኮረቴ፣  ዳሸቴ፣  ቀቤንኛ ፣ማረቆኛ፣  ሸኪኖኖ፣     
          የምሳ፣  መኤኒትኛ፣  ሸኮኛ፣  ቤንቺኛ፣ዲዚኛ፣  ባስኬቶኛ፣  አማርኛ 

  
7.   በትምህርት ላይ የዋሉ ቋንቋዎችን  የመጠቀም አመለካከቶችና ተግዳሮቶች ትንተና                   

ይህን  ጥናታዊ ጽሁፍ ለማዘጋጀት የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን  ለትምህርት በመጠቀም ሂደት ላይ እየተስተዋሉ ባሉ አመለካከቶችና 
ተግዳሮቶች ላይ የተሰሩ ሁለት የፒ ኤች ዲ እና ዘጠኝ የማስተርስ ዲግሪ  ጥናቶች እንደሚከተለው በአጭር በአጭሩ ቀርበዋል፡ ፡  

የመጀመሪያው የፒኤችዲ ጥናት በእንግሊዝ ሎንደን  ዩኒቨርሲቲ በCohen(2000)፤  የተሰራው  ተጠቃሽ ሲሆን፣  ጥናቱም በደቡብ 
ክልል ሰባት ብሄረሰቦች (ከምባታ፣  ሲዳማ፣  ጌዲዎ፣  ወላይታ፣  ሀድያ፣  ጋሞ ጎፋና ስልጤ) ላይ የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች ለትምህርት 
መስጫነ ት ሲተዋወቁ ከታሪካዊ ዳራ በመነ ሳት የህብረተሰቡ አመለካከት ምን  እንደሆነ  ለመፈተሸ ዓላማ ያደረገ  ነ በር፡ ፡  በመጨረሻም 
ጥናቱ በተካሄደባቸው ብሄረሰቦች ውስጥ በተገኘው ውጤት መሰረት በአብዛኛው በገጠር የሚኖረው ህብረተሰብ  የአንድ ብሄረሰብ 
ስብስብ በመሆናቸው የተነ ሳ  ይመስላል የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርትን  እንደሚደግፉ ሲያረጋግጡ፣  በከተሞች አካባቢ የሚኖረው 
ህብረተሰብ ግን አብዛኛውን  ጊዜ የብዙ ብሄር ብሄረሰቦች ስብስብ በመሆኑ ይመስላል ከአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ይልቅ በአማርኛ 
መማርን  እንደሚመርጡ በጥናታቸው አረጋግጠዋል፡ ፡   

ሌላው የኢትዮጵያን  ማህበራዊ አውድ በመጠቀም በአዲስ  አበባ ዩኒቨርሲቲ ለሶስተኛ ዲግሪ  ማሟያ ከተሰሩ ጥናቶች መካከል፣  
Alemayehu (2012)፤  የተሰራውን  ጥናት መጥቀስ  ይቻላል፡ ፡  ጥናቱም የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርትን  ለመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርት ቤት በመጠቀም ሂደት አገር በቀል እውቀቶችን  በተለይም የግብርናናን  እውቀት  በትምህርቱ ውስጥ የማስተዋወቁ ወይም 
የማካተቱ ሂደት ምን  ይመስላል በኦሮምኛ ቋንቋ ተተኳሪነ ት በሚል የተሰራ ቢሆንም፣  በንዑስ  አላማነ ት የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት 
አመለካከትንም የዳሰሰ  ነ በር ፡ ፡  በመጨረሻም በጥናቱ የተሳተፉት ሁሉም ወላጆች፣  ተማሪዎችና የትምህርትና ባለሞያዎች ለአፍ 
መፍቻ ቋንቋ ትምህርት አዎንታዊ አመለካከት ቢኖራቸውም ከአንደኛ እሰከ ስምንተኛ ክፍል በኦሮምኛ ሲማሩ ቆይተው ዘጠነ ኛ ክፍል 
ሲገቡ ሁሉንም ትምህርት በእንግሊዘኛ እንዲማሩ መደረጋቸው ግን  ሊያስቸግራቸው ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው በጥናቱ 
ተመልክቷል፡ ፡  

በቀጣይነ ት ለሁለተኛ ዲግሪ  ማሟያነ ት የተሰሩ ተዛማጅ ጥናቶች  ከዚህ ቀጥሎ ቀርበዋል፡ ፡  

Behailu (2010)፤  በቢሾፍቱ ከተማ የሚገኙ የሁለተኛ እና የመሰናዶ ተማሪዎች የአገር በቀል ቋንቋዎችን  ለመማር ያላቸው 
ፍላጎት እና የመማር ተነ ሳሽነ ት ምን  እንደሚመስል ጥናት አካሂደዋል፡ ፡  ጥናቱም፤  ተጠኚ ተማሪዎች ለአማርኛም ሆነ  ለኦሮምኛ ቋንቋ 
ዝቅተኛ የሆነ  አመለካከት እንዳላቸው እና ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ  አመለካከት እንዳላቸው በጥናታቸው 
አረጋግጠዋል፡ ፡  

Gashaw (2012)፤  በአርባ ምንጭ ከተማ የሚገኙ ተማሪዎች በማስተማሪያ ቋንቋነ ት እና በትምህርትነ ት በሚሰጧቸው ቋንቋዎች 
ማለትም ለእንግሊዘኛ፣  ለአማርኛ፣  እና ለጋሞኛ ያላቸው አመለካከት ምን  እንደሚመስል ጥናት አካሂደው ለእንግሊዘኛ ከፍተኛ፣  
ለአማርኛ መካከለኛ እና ለጋሞኛ ዝቅተኛ አመለካከት እንዳላቸው አረጋግጠዋል፡ ፡   

Mequanint (2009)፤  ጋሞኛ ቋንቋ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የማስተማሪያ ቋንቋ በመሆኑ ተማሪዎች፣  ወላጆች፣እና 
መምህራን  ምን  አይነ ት አመለካከት እንዳላቸው ጥናት አካሂደው፣  ጋሞኛ ማስተማሪያ ቋንቋ በመሆኑ አዎንታዊ አመለካከት እንዳላቸው 
ነ ገር ግን  በጋሞኛ ፈንታ አማርኛ ወይም እንግሊዘኛ ቋንቋ ቢሆንም ችግር እንደሌለባቸው እና ደስተኛ እንደሚሆኑ አረጋግጠዋል፡ ፡  

Wolayte (2009)፤  ወላይትኛን  የማስተማሪያ ቋንቋ የማድረግ  አተገባበር እና አመለካከት ምን  እንደሚመስል ጥናት አካሂደው 
መምህራን፣  ተማሪዎች፣  ወላጆች እና የትምህርትና ቤት ሀላፊዎች ወላይትኛ ቋንቋ የማስተማሪያ ቋንቋ በመሆኑ አሉታዊ አመለካከት 
እንዳላቸው እና ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ከፍተኛ ግምት እንዳላቸው በጥናታቸው አመላክተዋል፡ ፡  
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Mulugeta (2008)፤  በአማራ ክልል አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ሳይክል ትምህርት ቤት አማርኛ ቋንቋ የማስተማሪያ ቋንቋ በመሆኑ 
ተማሪዎች፣  መምህራን  እና ወላጆች ምን አይነ ት አመለካከት እንዳላቸው ጥናት አካሂደው፣  ለአማርኛ ቋንቋ ሁሉም ተጠኚ አካላት 
አሉታዊ አመለካከት እንዳላቸው እና እንግሊዘኛ የማስተማሪያ ቋንቋ ቢሆን  እንደሚመርጡ በጥናቱ ተረጋግጧል፡ ፡  

Alemayhu (2005)፤  ወላይትኛ ቋንቋን  ለማስተማሪያነ ት በመጠቀም ሂደት የሚስተዋሉ ተግዳሮቶች ምን  እንደሆኑ ጥናት 
አካሂደው፣  ተማሪዎችና መምህራን  የማስተማሪያ ቋንቋውን  አጣርተው የማንበብና የመጻፍ ችግር እንደሚስተዋልባቸው፤  አብዛኞቹ 
መምህራን  ስለ ወላይትኛ ቋንቋ ስልጠና አለመውሰዳቸው፤  በቂ መጽሃፍት አለመኖራቸው፤  እንዲሁም መምህራንም ሆኑ ተማሪዎች አዳዲስ 
የተፈጠሩና በውሰት የ ገቡ ቃላትን  በተመሳሳይ አረዳድ የመጠቀም ችግሮች በዋናነ ት እንደሚስተዋልባቸው በጥናታቸው 
አመላክተዋል፡ ፡  

Wessenyelash (2008)፤  አፋርኛ ቋንቋን በማስተማሪያ ቋንቋነ ት በመጠቀም ሒደት ያጋጠሙ ችግሮችና ተግዳሮቶች ምንድን  
ናቸው በሚል የተከናወነ  ሲሆን፣  በመጨረሻም በቋንቋው የሰለጠነ  የመምህራን  እጥረትና የብቃት ችግር፣  የመምህራን  የ ስልጠና ጊዜ 
አጭር መሆን፣  በቂ ያልሆነ  የመጽሀፍ ስርጭት፣  በዋቢነ ት የሚያገለግሉ በቋንቋው የተጻፉ መጽሀፍት አለመኖር፣  የተወሰኑ 
መምህራንና ተማሪዎች ከቀጣይ የትምህርትና የስራ እድል ጋር በማገናዘብ አሉታዊ አመለካከት መያዝ፣  ወዘተ. ችግሮች እንደሚስተዋሉ 
በጥናታቸው ገልጸዋል፡ ፡  

Kidist (2012)፤  በግል ትምህርት ቤት እንግሊዘኛና አማርኛ ቋንቋን  በቅንጀት ለሂሳብና ለአካባቢ ሳይንስ  ማስተማሪያነ ት 
በመጠቀም ሂደት የተማሪዎች፣  የመምህራን፣  የርዕሰ  መምህራን፣  የወላጆችና የመምህራን  ማህበር አመለካከት ምን ይመስላል በሚል 
ጥናት አካሄደዋል፡ ፡  በመጨረሻም በሁለት ቋንቋዎች አቀናጅቶ በማስተማር ተግባር ዙሪያ ሁሉም መረጃ ሰጭ አካላት አዎንታዊ 
አመለካከት እንዳላቸው በጥናታቸው ገልጸዋል፡ ፡   

Girma (2007)፤  አዊኛ ቋንቋን  በማስተማሪያ ቋንቋነ ት ተጠቅሞ በማስተማር ሂደት የመምህራንን  ብቃት ላይ ተጽኖ የሚያሳድሩ 
ምክንያቶች ምንድን  ናቸው በሚል ጥናት አካሂደዋል፡ ፡  በመጨረሻም መምህራን  ከቋንቋው ጋር በተገናኘ በቂና ተገቢ የሆነ  ስልጠና 
ባለመውሰዳቸው የተነ ሳ  አብዛኞቹ መምህራን  በቋንቋው የተጻፈውን መጽሀፍ ለማንበብና ለመረዳት ሲቸገሩ ይስተዋላል፤ቋንቋው 
ለትምህርት በመዋሉ ጥሩ አመለካከት የላቸውም፤  የማስተማሪያ መጽሀፎቹ የተዘጋጁት የቋንቋው ተናጋሪ  ማህበረሰብ ቋንቋውን  
በሚጠቀምበት መልክ አይደለም ፤  የተወሰኑ የቋንቋው መምህራን  ቋንቋውን  በዝቅተኛ ደረጃ መቻላቸው ዋናዋና ምክንያቶች እንደሆኑ 
በጥናታቸው አረጋግጠዋል፡ ፡   

8.  ማጠቃለያና አስተያየ ት 

በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት ከአርባ አራት በላይ ሀገር በቀል ቋንቋዎች በትምህርት ላይ ውለዋል፡ ፡  ሆኖም ግን 
ከላይ ከተጠቀሱት ጥናቶች ውጤት ተነ ስተን  መገንዘብ እንደምንችለው አብዛኞቹን  ቋንቋዎች ለትምህርት በመጠቀም ሂደት ዙሪያ 
አሉታዊ አመለካከት እንደሚስተዋል ነ ው፡ ፡  ይኽም ከራሳቸው ቋንቋ ይልቅ የውጭውን  ቋንቋ ማለትም እንግሊዘኛን  ይበልጥ ከመፈለግ 
የተነ ሳ  እንደሆነ  መገንዘብ ይቻላል ፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ብቻ 
በመወሰኑ፣  በአንዳንድ አካባቢዎች የብሄረሰብ ስብጥር ከመኖሩ፣  ከመማሪያ ቁሳቁሶች እጥረት፣  በቋንቋው የ ሰለጠኑ መምህራን  
ካለመኖር፣  ወዘተ. የተነ ሳ  እንደሆነ  መገመት ይቻላል፡ ፡   

በሌላ  በኩል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህርት ላይ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን  ስንመለከት አጥጋቢ ያልሆነ  
የመምህራን  የቋንቋ ስልጠና፣  በቂ የሆኑ የመማሪያ ማስተማሪያ ቁሳቁሶች አለመኖር፣  የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት መንፈግ፣  በቂ 
የሆነ  በጀት አለመመደብ የተነ ሳ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ትምህረት ጥራት ላይ እንቅፋት እየሆነ  ይገኛል፡ ፡  በመሆኑም እነ ዚህ ችግሮች 
በቂ ክትትል እየተደረገ  ካልተቀረፉ በተለያዩ  ምክንያቶች በተለይም በአለም አቀፋዊ ተጽኖ የተነ ሳ  ከሚፈጠሩ አሉታዊ አመለካከቶች 
ጋር ተዳምረው በትምህርት ጥራቱ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ከፍተኛ ነ ው፡ ፡  ከዚህም በመነ ሳት የሚከተሉትን  አስተያየ ቶች የዚህ 
ጽሁፍ አዘጋጅ መሰንዘር ይፈልጋል፡ ፡  

¾ ተማሪዎችን  በራሳቸው አፍ መፍቻ ቋንቋ ማስተማር ከስነ -ልቦናዊ፣  ማህበራዊ፣  ስነ -ትምህርታዊ ፋይዳ አኳያ 
ጠቀሜታው የ ጎላ  እንደመሆኑ መጠን  በተማሪዎች፣  በወላጆች፣  በመምህራንና በትምህርት ባለሞያዎች በሚስተዋለው አሉታዊ 
አመለካከት ላይ በተከታታይ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ቢሰራ፤  

¾ ከአማርኛ በስተቀር የኢትዮጵያን ሀገር በቀል ቋንቋዎች መጠቀም ከተጀመረ የአጭር ጊዜ ልምድ ከመኖር ባሻገር 
በትኩረት እጦት የተነ ሳ  የ በጀት እጥረት፣  በቂ የሰለጠኑ መምህራን  አለመኖር፣  የትምህርትና ቁሳቁሶች አለመሟላት 
በዋናነ ት ባብዛኞቹ የትምህርትና ቋንቋዎች ላይ እየተስተዋለ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም እነ ዚህን  ችግሮች በሚመለከታቸው 
አካለት በቂ ክትትል እየተደረገ  ሊፈቱ ይገባል፡ ፡  

¾ ከላይ የተጠቀሱትን የአመለካከትና የግብዓት ችግሮች መቅረፍ ካልተቻለ ግን  ሌሎች አማራጮችን  በመጠቀም 
የትምህርትና ጥራቱን  መታደግ  አማራጭ መፍትሄ  ነ ው፡ ፡                    
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