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የመንግስት ርምጃና የመምህሩ የሞራል ግዴታ 

ኢብሳ ነመራ 07-06-16 

የኢትዮጵያ የዘመናዊ ትምህርት ታሪክ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ እድሜ አስቆጠሯል። 

በቴክኒክና ሞያ ትምህርት ቀዳሚ የሆነው የአዲስ አበባ ተግባረዕድ፣ እንዲሁም በከፍተኛ 

ትምህርት ፈር ቀዳጅ የሆነው ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ፣ የአሁኑ አዲሰ አበባ 

ዩኒቨርሲቲ ከ60 ዓመታት በላይ እድሜ አስቆጥረዋል። የኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት 

ይህን ያህል እድሜ ቢያስቆጥርም ተደራሽነቱ ግን እስከቅርብ ግዜ ድረስ እጅግ በጣም 

ውስን ነበር።  

በዚህ ዙሪያ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለከቱት፣ በ1984 ዓ/ም በመላው ሃገሪቱ የነበሩ 

አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 4 ሺህ ያህል ብቻ የነበሩ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤቶች ቁጥር ደግሞ 2 መቶ ሰማንያ ገደማ ነበር። እነዚሀ ትምህርተ ቤቶች በከተሞች 

አካባቢ የተወሰኑ፣ በተለይ በልማት ወደኋላ የቀሩ የጋምቤላ፣ የቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ 

የኢትዮጵያ ሶማሌ፣ የአፋር ክልሎች እንዲሁም በኦሮሚያና በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች የአርብቶ አደር መኖሪያ አካባቢዎች ተደራሽ አልነበሩም። በዚህ ወቅት አጠቃላይ 

የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ቁጥር 2 ሚሊየን ገደማ ነበር። 

አሁን በኢትዮጵያ የሚገኙት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህር ቤቶች ቁጥር 39 ሺህ ገደማ 

ነው። ትምህርት ቤቶቹ በሁሉም ክልሎችና የገጠር ቀበሌዎች ድረስ ዘለቀው የሚገኙ 

ናቸው። ይህም አጠቃላይ የአንደኛ ደረጃን የትምህርት ሽፋን ከ96 በመቶ በላይ ማድረስ 

አስቸሏል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቁጥር ደግሞ 3 ሺህ 3 መቶ ገደማ የደረሰ 

ሲሆን  የትምህርት ሽፋኑ 41 በመቶ ደርሷል። በአጠቃላይ በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎቸ ቁጥር ከ27 ሚሊየን በላይ ነው።  

በቴክኒክና ሞያ ትምህርት የነበረው ተደራሽነትና የተማሪዎች ቁጥር ደግሞ እጅግ በጣም 

አነስተኛ ነበር። በመላ ሃገሪቱ ትላልቅ ሊባሉ በሚችሉ ከተማዎች ብቻ የተወሰኑ 16 

የቴክኒክና ሞያ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች ነበሩ። አሁን የቴክኒክና ሞያ ተቋማት ቁጥር 

1 ሺህ 3 መቶ ሃምሳ ደርሷል።  
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የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በተመለከተ በ1984 ዓ/ም ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ነበሩ፤ 

የአዲሰ አበባ ዩኒቨርሲቲና በግብርና ሳይንስና ቴከኖሎጂ ላይ  ብቻ ያተኩር የነበረው 

የሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ። አሁን የፖሊስ፣ መከላከያና ሲቪለ ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ 

በሃገሪቱ 36 ዩኒቨርሲቲዎች የገኛሉ። ትግብራው ከተጀመረ አንድ ዓመት በተቆጠረው 2ኛው 

የ5 ዓመት የእድገትና ትራንስፎረሜሽን እቅድ ዘመን 11 ተጨማሪ ዩኒቨርሲቲዎች 

ተገንብተው ወደስራ ይገባሉ። አሁን በየዓመቱ ከ100 ሺህ በላይ ተማሪዎች ከከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ይመረቃሉ። 

ከላይ እንደተመለከተው የሃገሪቱ የትምህርት ተደራሸነት አበረታች ደረጃ ላይ የደረሰና 

ተሰፋ ሰጪ ቢሆንም የትምህርት ጥራት ጉዳይ ግን አሁንም አሳሳቢ ነው። አንዳንድ 

መረጃዎች እንደሚያመለከቱት በሁሉም የትምህርት ደረጃ ያለው ጥራት ቀደም ሲል 

ከነበረበትም አሽቆልቁሏል። እርግጥ መንግስት ይህን ችግር በአግባቡ ተገንዝቦ የትምህርት 

ጥራት ማስጠበቂያ ፓኬጀ አዘጋጀቶ ተግባራዊ አያደረገ የገኛል። የትምህርት ጥራትን 

ለማሰጠበቅ የተማሪ-መምህር ጥመርታ፣ የመማሪያ መፃህፍት-ተማሪ ጥመረታና ሌሎች 

ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ መሻሻል ታይቷል።  

የትምህርት ጥራት ሲነሳ በቀዳሚነት የሚታየው ግን የመምህራን ብቃትና ተነሳሸነት መሆኑ 

መዘንጋት የለበትም። የመማሪያ ክፍሎች ብዛትና ጥራት፣ የመቀመጫና ሰሌዳ መሟላት፣ 

የመጻህፍት ጋጋታ ጭምር በራሱ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም። እነዚህ የትምህርት 

ግብአቶች ውጤት ማስገኘት እንዲችሉ ብቃትና ተነሳሽነት ያለው፣ የሞያውን ስነምግባር 

የሚያከብር መምህራን መኖርን ይሻሉ።  

እንግዲህ ከመምህራን ጋር በተያያዘ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የመምህራንን በቃት 

የሚያጎለብቱ እርምጃዎች ተወስደዋል፣ አሁንም በመወሰድ ላይ ይገኛሉ። ለምሳሌ ቀደም 

ሲል በሰርተፊኬት ደረጃ የነበሩ መምህራን ወደዲፕሎማ፣ በዲፕሎማ ደረጃ የነበሩ 

ወደመጀመሪያ ዲግሪ፣ በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ የነበሩ ሁለተኛ ዲግሪ ማግኘት 

የሚችሉበት ሁኔታ ተመቻችቷል።  

መምሀራን በቃታቸውን እንዲያጎለበቱ በየደረጃው ከተመቻቸላቸው የትምህርት እድል 

ባሻገር የቅጥር መነሻ ደሞዛቸው ከሌሎች የመንግስት ሰራተኞቸ አኳያ ከፍ ያለ እንዲሆን 

ከተደረገ ዓመታት ተቆጥረዋል። ይህም ሆኖ ግን የትምህርቱ ዘርፍ በቃት ያላቸውን 
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ባለሞያዎች መሳብ፣ ያፈራቸውን ልምድ ያላቸው አንጋፋ መምህራን በሚፈለገው ደረጃ 

ጠብቆ መቆየት አልቻለም። የትምህርቱ ዘርፍ በጀማሪነት የተቀጠሩ መምህራን ጥቂት 

ዓመታት ሰርተው በቃታቸውን ካጎለበቱ በኋላ የመምህርነት ስራቸውን ለቅቀው ወደሌላ 

የመንግስት ስራ ዘርፍ የሚሄዱበት መለማመጃ እንጂ በስራ ላይ በካበተ ልምድ ብቁ የሆኑ 

አንጋፋ መምህራን የሚፈጠሩበት መሆኑ እየቀረ የሄደበት ሁኔታ ይስተዋላል። 

ስለመምህራን ካነሳን ላይቀር የመምህራን የስራ ተነሳሽነት የተዳከመበትን ምክንያትም 

ሊጠቁም ስለሚችል ስለኢትዮጵያን መምህራን ያለፈ ሁኔታ በጥቂቱ እናስታውስ። 

መምህርነት በሃገራችን በተለይ ከ1966 ዓ/ም ቀደም ባሉት ዓመታት የተከበረ ሞያ 

እንደነበር የሚያመለክቱ እውነታዎች አሉ። ወደመምህርነት ሞያ የሚሄዱ ተማሪዎችም 

የላቀ ወጤት ያላቸው ነበሩ።  ከአንደኛ ደረጃ አስከከፍተኛ ደረጃ የነበሩ መምህራን 

ይከፈላቸው የነበረው ደመዎዝ በወቀቱ ጥሩ ሊባል የሚችል ኑሮ የሚያኖራቸው ነበር። 

እርግጥ ይህ ሁኔታ ለመምህራን ብቻ ሳይሆን በሌላ የስራ  ዘረፎች የነበሩ ባለሞያዎችንም 

የሚያጠቃልል ነው። የመንግስት መዋቅር ታች ድረስ ወርዶ ለህዝቡ ተደራሽ 

ባልነበረባቸው ያለፉ ስርአቶች፣ ከሌሎች የስራ ዘርፎች ጋር ሲነፃፃረ ወደወረዳና በአንዳንድ 

አካባቢዎች ንኡስ ወረዳ ድረስ ዘልቀው የሚገቡበት ሁኔታ ነበረ፤ የአንደኛ ደረጃ 

መምህራን። እነዚህ መምህራን በህብረተሰቡ ዘንደ ከፍተኛ ተሰሚነትና ከበሬታ ነበራቸው። 

የዘውዳዊውን ስርአት መወደቅ ተከትሎ በህዝባዊ ትግል የተገኘውን አብዮት የህዝቡን 

ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ መብቶችና ነፃነቶች ማስጠበቅ እንዲችል ጥረት 

በማደረግ ረገድ መምህራን ከፍተኛ ድርሻ ነበራቸው። በ1967 ማብቂያ ላይ በሁሉም 

የሀገሪቱ ከተሞች የቀበሌ መዋቅሮች ሲደራጁ በህዝብ ምርጫ የቀበሌ የአመራር ቦታዎችን 

ይዘው የነበሩት መምህራን መሆናቸው ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀስ ይችላል። ይህ መምህራን 

በማህበረሰቡ ውስጥ የነበራቸውን ተሰሚነትና ከበሬታ ያረጋግጣል።  

መምህራን በዚህ ህዝብ በሰጣቸው አደራ አብዮቱን ለህዝቡ ፋይዳ ለማዋል ጥረት 

ቢያደርጉም ወታደራዊው ደርግ ሊያላውሳቸው አልቻለም። በመሆኑም ተማሪዎችን 

በማነሳሳትና በመምራት የደርግን ስርአት ለማስወገድ በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ 

ግንባር ቀደም ሆነው ወጥተዋል። ወጣቱን በማንቀሳቀስና በመምራት፣ ህዝቡን በማንቃት 

በነበራቸው ግንባር ቀደም የጸረ ደረግ ትግል ተሳትፎ ሳቢያ ከፍተኛ መስዋዕትነት 

ከፍለዋል። ቀይ ሽብር የበላቸው መምህራን ቁጥር ለዚህ አስረጂነት ሊጠቀስ ይችላል። 



4 
 

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ መምህራንን ሙያዊና ተጓዳኝ እንቅስቃሴ ታሪካዊ ዳራ ስንቃኝ 

የተሟላ ሙያዊ ብቃት ያላቸው፣ ሃገር ተረካቢ ትውልድ የመቅረጽ የሙያ ሃላፊነታቸውን 

በአግባቡ የመወጣት ቁርጠኝነትና ተነሳሸነት የነበራቸው ሆነው እናገኛቸዋለን። 

ይህ በተለይ ደርግ ስልጣን ላይ በወጣ በጠቂት ዓመታት ውስጥ እየተሸረሸረ ሄዷል። ቀደም 

ሲል ለአንደኛ ደረጃ መምህርነት ተመልምለው ወደመምህራን ማሰልጠኛ የሚገቡ 

ተማሪዎች የላቀ የትምህር ውጤት የነበራቸው ሲሆኑ፣ በኋላ ይህ ሁኔታ ተቀይሮ 

መምህርነት ሌላ አማራጭ ያጡና በውጤታቸው ዝቅተኛ የሆኑ ተማሪዎች የሚሰበሰቡበት 

ሆነ። ከዚህ በተጨማሪ ከግዜ ወደግዜ እየናረ በዘለቀው የኑሮ ውድነት ውስጥ ወታደራዊው 

ደርግ ስልጣን ላይ በቆየባቸው 17 ዓመታት አንዴም የደሞዝ ማስተካካያና ማበረታቻ 

ተደረጎ የማያውቅ መሆኑ የመምህሩ የኑሮ ሁኔታ በአስከፊ ሁኔታ እንዲያሽቆለቁል 

አድርጎታል።  

የስራ መደብ ደረጃ ያልነበረው የመምህርነት ሙያ በዚህ ምክንያት ባለሞያዎቹን አስራ 

ሰባት ዓመታት ቁልቁል እንዲሄዱ አድርጓቸው ቆይቷል። ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው 

በመምህርነት ላይ የሚመደቡ ተማሪዎች ከጥቂት የስራ ዓመታት በኋላ በሌላ ስራ ላይ 

ከተመደቡ አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀር ደሞዛቸው እጅግ ዝቅተኛ ነበር። ይህ የሆነው 

መምህርነት የስራ መደብ ደረጃ የሌለው በመሆኑ ነበር። እነዚህ ሁኔታዎች ተዳመረው 

ተሰሚነትና ክቡር የነበራቸውን መምህራን ዋጋቸው እየቀለለ እንዲሄድ አደረገ። የስራ 

ተነሳሽነታቸውና ለሞያቸው ያላቸውም ፍቅር በዛው ልክ የተሸረሸረበት ሁኔታ ተስተውሏል። 

እርግጥ ይህን ሁሉ ተጋፊ ሁኔታ ተቋቁመው የሞያ ግዴታቸውን አኩሪ በሆነ ሁኔታ ሲወጡ 

የነበሩ መምህራን ቁጥር ቀላል አይደለም። 

ከወታደራዊው ደርግ ውድቀት በኋላ የደሞዝ ማስተካካያ በማድረግ የመምህራንን የኑሮ 

ደረጃ ለማሻሻል ተሞክሯል። የቅጥር መነሻ ደሞዛቸው እንዲሻሻል ከማደረግ በተጨማሪ 

ከጀማሪ መሪ እስከ መሪ መምህር የሚያድጉበት የስራ መደብ ደረጃ ተበጅቶላቸዋል። 

ክሂሎታቸውን የሚያጎለብቱበት የከፍተኛ ትምህርት እድል በማመቻቸት ተነሳሸነታቸውን 

ለመጨመር በረካታ ጥረቶች ተደርገዋል። ይሁን እንጂ አሁንም በሚፈለገው ደረጃ የስራ 

እርካታና ተነሳሸነት ያላቸው መምህራን ማፍራት እንዳልተቻለ የሚያመለክቱ እውነታዎች 

ይታያሉ። የዳበረ ልምድና ብቃት ያላቸውን መምህራን ጠብቆ ማቆየት አልተቻለም። 

በመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ ማሰታወቂያዎች ሲወጡ ለቅጥር ከሚመዘገቡ በሌላ ሞያ 
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ላይ ከተሰማሩ ሰዎች ጋር ሲነፃፀር  የመምህራን ቁጥር የሚልቅ መሆኑ  ለዚህ አስረጂነት 

ሊጠቀስ ይችላል። 

በአጠቃላይ መምህራን አሁንም የሚያገኙት ደመወዝ ከስራቸው አድካሚነት ጋር ሲመዘን 

የማይመጣጠንና  ፊትለፊታቸው ቆመው እውቀት ከሚመግቧቸው ተማሪዎች ጋር ሲነፃፀሩ 

ጎስቋላ ሆነው ይታያሉ። በዚህ ሁኔታ ላይ የሚገኙ በስራቸው እርካታና ተነሳሸነት ያጡ፣ 

ሁሌም ሌላ ስራ የሚያማትሩ መምህራንን ይዞ የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ አስቸጋሪ 

ነው። በመሆኑም መምህራን የተሻለ እንዲኖሩ፣ ስራቸውን እንዲያፈቅሩና በሞያቸው 

እንዲኮሩ ማድረግ የትምህርትን ጥራት በማሻሻል ረገድ ትልቅ ድርሻ እንዳለው 

ይታመናል። ይህን ማደረግ ከሚያስችሉ መንገዶች አንዱ መምህራን የተሻለ የደሞዝ 

ክፍያና ጥቅማጥቅም እንዲያገኙ ማደረግ ነው። 

ታዲያ፣ ከሃምሌ 2008 ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን የመምህራን ደሞዝ ማሻሻያና የልዩ ጥቅማ 

ጥቅም ፓኬጅ ሰሞኑን ይፋ ሆኗል። ለመምህራን ደሞዝ ማሻሻያ በ2009 ዓ/ም 5 ቢሊዮን 

ብር በጀት ተመደቧል። ሰኔ 11፣ 2008 ዓ/ም “ክብርና ምስጋና ለህዳሴው ትውልድ አናጺ 

መምህራን” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ በስራ አፈጻጸማቸው ውጤታማ ለሆኑ 

መምህራን በተዘጋጀ የሽልማት ስነስርአት ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ የትምህርት ሚኒስትር 

አቶ ሽፈራው ሽጉጤ በአገሪቱ የመምህራንን ተጠቃሚነት በማሳደግ የትምህርት ጥራትን 

አሁን ካለበት ከፍ ወዳለ ደረጃ ያሸጋግራል ብሎ መንግስት እየተገበራቸው እና 

የሚተገብራቸውን ማሻሻያዎች ይፋ አድርገዋል። ከእነዚህ መሃከል አንዱ ከሃምሌ ወር 

ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው የመምህራን ደሞዝ ማሻሻያና የጥቅማጥቅም መርሃ ግብር 

ነው። 

ከደሞዝ ማሻሻያው በተጨማሪ በአዲስ አበባ ለሚገኙ መምህራን 5 ሺህ የመኖሪያ ቤቶች 

መገንባታቸውን፣ ሌሎች 19 ሺህ የመኖሪያ ቤቶችም በመገንባት ላይ መሆናቸውን 

አስታወቀዋል። በሌሎች አከባቢዎች  በተለይም በገጠር አካባቢዎች የሚያስተምሩ 

መምህራን ደግሞ የመኖሪያ ቤት መስሪያ መሬት በቀላሉ እንዲያገኙ እንደሚደረግ፣ ቤት 

ተገንብቶ እንደሚሰጣቸውም አስታውቀዋል። 

እንግዲህ ሃገር ተረካቢ ትውልድ በመቅረፅ ተግባር ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያላቸውን 

መምህራን የስራ ተነሳሸነት ለማጎልበት ያግዛል የተባለ እርምጃ ተወስዷል። የመምህራን 
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የስራ ተነሳሸነት እንዲደቅ ምክንያት ናቸው ከተባሉት መሃከል አንዱ የሆነውን የኑሮ ደረጃ 

ዝቅተኛነት ለማሻሻል ከላይ እንደተጠቀሰው አቅም በፈቀደው መጠን መፍትሄ ይሆናል 

የተባለ የደሞዝ ማሻሻያና ጥቅማ ጥቅም የሚያገኙበት ስርአት ተዘርግቷል። ይህ ብቻውን  

የመምህራንን የስራ ዲሲፕሊንና የስራ ተነሳሽነት ይገነባል በሎ መጠበቅ ግን የዋህነት 

ነው። ምክንያቱም ማሻሻያው ሳይደረግም ለሞያቸው ክብር ያላቸው ሃገር መረከብ የሚችል 

ትውልድ ለመፍጠር በከፍተኛ ተነሳሽነት ሲሰሩ የነበሩ በርካታ መምህራን ነበሩና። እናም 

ከደሞዝ ማሻሻያውና ከጥቅማጥቅሙ ባሻገር መምህሩ ቆም ብሎ ትውልድ የጣለበት አደራና 

የሞራል ግዴታው ምን እንደሆነ ማስተዋል፤ በራሱና በሙያው ላይ ያለውን እምነት 

ለማቃናት መዘጋጀት ይጠበቅበታል።  

  

 

  

 


