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ትምሕርቲ ብርሃን ኩሉ’ዩ። 
 

ኣብራሃም ብርሃነ 07-08-17 
 

     ኣብዚ ዓለም ‘ዚ፡ ከም ጥቕሚ ትምሕርቲ ዚዓዘዘ ነገር ከቶ የልቦን።ትምህርቲ ምስ ብርሃን ዝትሕሓዝ ኽቡር ነገር’ዩ።ኣብ ሞንጎ ጸልማ ትን 
ብርሃንን ዘሎ ኣፈላላይ፡ዘይፈልጥ ሰብ ዳርጋ የለን ኪበሃል ይኽእል’ዩ።ንብርሃን ምስ ጸልማት ዘወዳድር ፍጡር ወዲ ኣዳም መቸም 
ኣይተር’ኣየን።እዚ ኽንዲዚ ካብ ኮነ ትምህርቲ ምስ ብርሃን ጸሓይ ኪዛመድ ከሎ፡ ጸልማት ከኣ ምስ ድንቁርናን ድሕረትን ኪዛመድ ምርኣይ 
ልሙድ ተርእዮ’ዩ። 
 
    ጥቕሚ ትምህርቲ ዚተረድ’ኦም ወለዲ፡ ንደቆም ኣብ ዲቕ ዝበለ ጸልማት፡ ንከይነብሩን ብድንቑርና ንከይሳቐዩን ዝኸፈሉ ከፊሎም  
ኬምህርዎም ግድን መስርሕ ሕይወት ኮይኑ ኣሎ። 

 
 ትምህርቲ፡- ኣተሓሳስባ የማዕብልን የስፍሕን 
              ደረጃ መነባብሮ ሕብረተሰብን ሃገርን የመሓይሽ 
              ቑጠባዊ ሕይወት ይቕይርን ወዘተ  

 
ዚብሉ ወትሩ ተምሃሮ ኪመሃሩን ኪምረቑን ከለዉ፡ኣብዝሓ ግዜ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ብምሁራትን ዝግለጹ ነጥብታት ኢዮም።ኣማን ብ’ኣማን 
ከኣ፡ጥቕሚ ትምህርቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ፡ረብሓ ሕዝብን ሃገርን ዜውሕስ ፍቱን መድሃኒት ኢዩ። 

 
   ከምቲ ኣብ ሕብረተሰብና፡ “ሸውዓተ ዓመት ከይመሃሩ፡ስብዓ ዓመት ይድንቑሩ።” ዝብል ምስላ ወለድና፡ሰኒቆምን ተሰዊጥዎምን፡ካብታ 
ዘለቶም ቖርሚሞም ዚኽፈል ረዚን ዋጋ ኸፊሎም፡ንደቆም ከምህሩ ላዕልን ታሕትን ምባል ባህሊ ካብ ዚከውን ግዜ ወሲዱ ኣሎ። 

 
    እዚ ስልጡን ባህሊ ኪምዕብልን ትርጉም ትምህርቲ ከምቲ ዚድለ ኪምዕብልን ዕዮ ህዝብን መንግስትን’ዩ።ወለዲ ከኣ፡ ነቲ “ዘይተምሃረ 
ነየድሕን፡ዘይተወቕረ ነየጥሕን” ዚብል ኣበሃህላ ኣበው ተኾልኺሎም፡ለይትን ቐትርን ብርሃን ደቖም ንምር’ኣይ ይጽዕሩ ኢዮም። 

 
   ትምህርቲ ኩሉ ከም ዚፈልጦ፡ ሕብረ-ሰብ ዚቕይር ጩራ ብርሃን ሕይወት’ዩ።ንዕቤትን ኩሉመዳያዊ ምስግጋርን ወሳኒ መሓውር 
ለውጢ’ዩ።ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዚተዓጠቐን ሕዝብን ሃገርን ንምዉናን ግደ ዚተምሃረ ሓይሊ ሰብ መዳርግቲ የብሉን። 

 
   ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዓጢቐን ብመንዀርዀር ምዕባለ ሰማይ ዚበጽሓ፡ከም እኒ ኤመሪካ፣ቺና፣ሩስያን ሕንድን ወዘተ ምር’ኣይ እኹል 
ምስኽር’ዩ። 

 
   ስለዚ፡ሃገር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስልጣነን ምዕባለን ኽትብጽሕ ወለድን ዉሉዳትን ዚዓበየ ዕማም’ዩ ዘለዎ።ብፍላይ ከኣ፡ ወለዲ መሰረት ደቆም፡ 
ኣብ ምትሓዝን ስነ-ምግባርን፡ ኣብ ምምሃር ዝለዓለ ግደ ከምዘለዎም ፈሊጦም፡ንደቆም ኽከታተልዎምን ኽኹስኹስዎምን ሰፍ ዘይብል 
ሓላፍነት፡ኣብ ዝባኖም’ዩ ዘሎ። 
 
   ተምሃሮ ከኣ፡ ኣብ ማሙቕ ሑቑፊ ስድራቤቶም ከለዉ፡ ከምቲ “እንቛቕሖ ኣብ ሑቕፊ ኣዲኡ ሙቖት ረኺቡ ዕቤቱ ብጽቡቕ ዝረጋገጽ”፡ ግቡእ 
ግዜኦም ኣመራቒሖም፡ ኣብ መጽናዕትን ምርምርን ኪጽመዱን ግድን ኪኾነኩም ኣለዎ። 

 
  መምህራን እዉን፡ ኣብ መዓልቲ ዝነውሐ ግዚኦም፡ምስ ተምሃሮ ስለዘሕልፉ፡ ኣብ ምቕራጽ ኮነ ኣብ ምምሃርን ምእላይ ሕጻናት ብፍላይ ብሓፈሻ 
ኣብ ተምሃሮ ዕዙዝ ሓልፍነት ኣለዎም።እዚ ከኣ፡ከቢድ ጾር ሓላፍነት ተሰኪምኩም ከምዘለኩም ጨሪሱ ዘይሰሓት ጉዳይ’ዩ። 
ዝምድና መምሃራን ወለድን ኣብ ምርግጋጽ ብቕዓት ትምህርቲ ወሳኒ ተራ ስለዘለዎም ኢድን ጓንትን ብምዃን ክሰርሑ ይግባእ። 

 
  ትምህርቲ ዓሌት፣ጾታ፣ፖለቲካውን ቑጠባውን መሰረት ኣፈላላይ ዘይብሉ፡መሰል ኩሉ፡ ኣብ ኩሉ፣ናይ ኩሉ፡ንኩሉ’ዩ፣እቲ ምንታይ ከምቲ 
ብርሃን ጸሓይ ብዘይ ሌላን ጉሌላን ንኩሉ ብማዕረ ዘገልግል ኣገልግል ትምህርቲ ተኮነ ብርሃን ኩሉ’ዩ። 
 
 
   ከምቲ ሓደ ሕጻን መዓልቱንን ሰዓቱን ፈሊጥና፡ኣካሉ መታን ኪጥንቕርን ጥዕና ኪረኽብን ቢልና ጸሓይ ብርሃን ንጸልዎ፣ እንሆ ከኣ ብርሃን 
ትምህርቲ ንኹሉ፡ብርሃኑ ከም ገምበል ወሊዑ፡ማዕጾ ቤቱ ኣርሒዩ ይጽበየና ኣሎ፣ እሞ ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ቖልዓ ስጋብ ዓቢ፣ወዲ የብሉ ጓል 
ኣንስተይቲ፣ጸሊም የብሉ ጻዕዳ፣ኣብ ትሑት ብርኺ ንሃሉ፡ ኣብ ልዑል ብርኺ ብዘየገድስ፡ ኩልና ንኺድ ናብ ፍኖተ ብርሃን ገጽና፡ ካብ ጸልማትን 
ድንቑርናን ንሓዋሩ ኪንወጽእ! 
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  እሞ ደኣ ሕጻናትን ተምሃሮን ኪኒዮ እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዚመሃርዎ ስሩዕ ከም መሐወስታ ወይ መዘናግዒ ሙዚቃ ወይ መዝሙር ይመሃሩ 
ኢዮም።ኣብ ካሪክለም ኣትዩ፣ከም ፖሊሲ ተሓንጺጹ ኣብ ኣብያታ ትምህርቲ ይወሃብ እኳ ተኮነ ስጋብ ሕጂ ዚዕግብ ዉጽ’ኢት ኪምዝገብ 
ኣይተክእለን ኽብሉ ብዙሓት ነቲ ሞያ ቕርበት ዘለዎም ሰብ ሞያ ይገልጹ ኢዮም። 

 
   እዚ ከኣ ድኹም ኣረኣእያ፣ግቡእ ትኩረት ዘይምሃብ፣መሳርሒ ሙዚቓ ዘይምህላዉን ኮነ ብቑዓትን ኣሰልጠንቲ ወይ መምሃራን ዘይምህላው 
ብዙሕ ግዜ ዝግለጹ ምኽኒያታት ኽኮኑ ከለዉ፣ብሓፈሻ’ውን መሊእካ ዘይተቐርፈ ድሑር ኣመለካኽታ ሕብረተሰብ ኮነ ቐጻልን ዕትብን ወፍሪ 
መንግስታዊ መሓውራት ዘይምህላው ከኣ፡ ከም ሕጽረታትን ወይ ብድሆታት ዚጥመቱ ምዃኖም ብዙሕ ሳዕ ዚዚረቡ ጉዳያት ኢዮም። 
 
   ኣብ ግዜ ገድሊ፡ ከም መሳርሕን መበራበርን ሕብረተሰብን ተጋድሎን ተሓሲቡን ተኣሚንሉን፡ወግሐ ጸብሐ ይስርሓሉ ብምንባሩ ብርኽት 
ዚበሉ ዘስተምህሩ፣ወኒ ዝዕጥቑ፣ዘበራብሩ፣ዘዘናግዑ ፍርያት ስነ-ጥበብ ይፈርዩ ምንባሮም ምስኽር ዘየድልዮ ሓወልቲ ገድሊ ኮይኑ፡ማህደር 
ታሪኽን ስነዳን ዚሕብርዎ ነቕ ዘይብሉ ኣብነታውያን ምኳኖም ነፍሲ ወኸፍ ዚርዕሞ ኢዩ። 

 
   ቕድሚ ከባቢ 20 ዓመት፡ ብሕጻናት ኣብ መዋዕለ ሕጻናት ዚመሃሩ ዚነበሩ፣ ኣብዚ ሕጂ እውን ኣብ ዚተፈላለዩ ዓውድታት ከም እኒ ዓውዲ 
ባንክን ካልእን ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ፡ዝዘመርዎ ንዓበይትን ንቆልዑን ማዕረ ክንደይ ከም ዘበራበረን ስጋብ ሎሚ፡ ኣብ ኣብዝሓ ኣብያተ 
ትምህርቲ ብፍላይ መዋዕለ ሕጻናት ኤርትራ፣ ትግራይ፣ ኣብ ዚተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ትግርኛ ተዛረብቲ ወለዲ ዘለዉዎ ንሕጻውቲ ደቆም እተን 
መዛሙር ከም መምህራን መዘናግዕን ኮይነን ዘገልግላ ዘለዋ ሕያውያን ምስኽራት ኢየን። 
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   ኣብ ዓመተ 1934 ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣሥመራ ትዝመር ዚነበረት እሞ፡ ደሓር ካብ ከተማ ኣሥመራ ወጻኢ፡ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ኣብያተ 
ትምህርቲ ሓሊፉ፣ ኣብ ንግስተ ሰባ ዚነበሩ መምህራን ንተምሃሮ ዚዝምርዋ ዚነበሩ መዝሙር እያ።ሓደ ካብቶም ሙዚቓ ዚምህሩ ዚነበሩ 
ከኣ፡መምህር ስዩም ወልደማሪያም፡ ሓው ኣቦይ ወልደኣብ ወልደማሪያም ምንባሮም ሰብ ዕድመ ጸጋ ይዝኽርዎ ኢዮም። 
  ትምህርቲ፡ንሰብ ሰብ’ኣዊ ክብረትን ኽብርታትን ኺኹስኹስን ከውሕስን ዘይነዓቕ ተራ ኣለዎ ኢዩ።ትምህርቲ፡ግድን ናብ ቐጽሪ ቤት ትምህርቲ 
ከይድካ ጥራይ ኣይኮነን ዚርከብ፣ካብ ተመኽሮ መዓልታዊ ሕይወት ከይተረፈ ዘይተኣደነ ምህሮ ኪሕፈስ ከም ዚኽእል ብመጽናዕትን 
ብምምርምርን ኪረጋገጽ ከም ዚኸኣለ ምስጢር ኣደባባይ ኢዩ። 

 
  ኣብዚ ቐረባ ግዜ፡ ተመሃሮ ዓመት መመላእታ ኪመሃርሉ ዚሓገይሉ ማህደር ትምህርቲ ዚዛዘመሉን ኣብ ምዕጻው ኣብያተ ትምህርቲ ዝዕጸውሉ 
ግዜ ኢዩ ዘሎ።እቲ ቐደም ተምሃሮ፡ኣብ ወርሒ ሰብ ብፍላይ 30 ሰነ፡ንፉዓት ተምሃሮ ዚሽለምሉ፡ዘይነፍዑ ከኣ ዚተርፍሉን ካብ ዉድቐቶም 
ዚመሃርሉን ኢዩ ነይሩ። 
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   ሎሚ-ሎሚ ዚተርፍ ወይ ዚወድቕ ተምሃራይ ምርኣይ ዚውቱር ካብ ዘይከውን ዓመታት ኣቁጺሩ ኣሎ።እዚ ብዙሕ መጽናዕቲ ዘድልዮ እኳ ተኮነ 
ዚርደኣካ ነገራት ግና ተዘርዚሮም ኪጸሓፉ ይኽእሉ ኢዮም።እዚ እንታይ ዓይነት ሳዕቤናት የስዕብ ኣሎ፧ ዓይኒ ዘለዎ ይርእይ ኣሎ።እዚኒ ዘለዎ 
ይሰምዕ ወ የድምጽ ኣሎ ኢዩ።።ኣብዛ ጽሕፍቲ ከም ነጥቢ ዛዕባ ንሱ ኣይከውንን ኢዩ። 

 
  ትምህርቲ መሰል ኩሉ ኢዩ ኢላ ብዓቢ ወፍሪ ተበጊሳ፡ዘበገሰቶ ወፍርታት ኣብ መገዲ ር’ኡይን ዚጭበጥን ዓወታት ኣትያ ዘላ ሕንዲ ሓንቲ 
ኣብነት ኢያ።ቺና ተኮነት ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ሕዝቢ ከም ሕንዲ ሒዛ፡ንጹርን ዝጭበጥን ፖሊሲ ሒዛ፡ ከም ነብሪ እና ዘለለለት፣ ከም ኢራብ 
እናጎየየት፣ከም ንጓት ሓርማዝ ንድኹማት እናጎተት ንንዱያት እናሓዘነትን ሃብታ እናማራቐሐትን፡ ኣብ ምንታይ ብርኺ ምዕባለ ተወንጪፋ 
ኣላ፡ሕልና ዘለዎ ኹሉ ዚዕዘቦ ዘሎ ኢዩ። 

  
  ትምህርቲ፡ንዚመሃር ጽቡቕ ምህሮ የቕስም ኢዩ።ንዚበርበሮ ከኣ ካብ ቆፎኡ ካዕቦ መዓር ዚህብ ኢዩ።እምበር ኩሉ ናብ ቐጽሪ ትምህርቲ 
ዚወፈረ፡መዓርን ጠስምን ካብ ዘውሕዝ ዓውዲ ይሓፍስ ኢዩ ማለት ግን ኣይኮነን። 

   
  ብዙሕ ዓመታት ናብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም፡ትምህርቲ ዚህቦ ብርሃን ዘይቐሰሙ ከም ዘለዉ መጠን፣ብዙሓት ከኣ ናብ ቤት ትምህርቲ እግሮም 
ወስ ከየበሉ፡ ከምቲ “ካብ ምህሮ፡ኣእምሮ!” ዚበሃል ብሓይሊ ኣእምር’ኦም ባዕላውን ከባቢያውን ትምህርቲ ዚቐሰሙ ቁጽሮም ዘይነዓቕ ኢዩ። 
 
  ናይዚ ኣብነት ከኣ፡ ክልተ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዚነብራ ኣዴታት፣ኣብ ሓደ እንዳ ሰብ ገዛ ተካርየን ይነብራ ነበራ።ሓንቲኤን ነፍሰጾር ብምንባራ፡ 
ሕማም ሕርሳ መጺዋ፡ናብ መካነ ሕሙማት ኪትሓርስ ት’ኣቱ።እንተኮነ ሕማም በርቲዕዋ ኣብ ኣፍ ሞት ትበጽሕ።ኣብ ኣፍ ሞት ከላ ነታ ኣብ 
ሕማማ ክትርእያ ዚኸደት ጎረቤታን መቕርባን፡ብጎሮሮኣ ሒዛ ኣነ ዚድሕን ወይ ካብዛ ዘለኩዋ ዚወጽእ ኣይመስለንን እሞ ሃየ ንወደይ ሓደራኺ 
ኢላታ ትሓልፍ። 
 
  ሓደራ ዚተሰኸመት ጎሮቤት ከኣ፡ ሕድሪ ሓያል በላዒ ሕልና ኮይንዋ፡ካብ ዘላታ “ኣይትሰኸፍ፡ዘለካ ተወኸፍ!” ዚብልዎ ዓበይቲ ተቐቢላ 
ሕይወታ ኣሃዱ ቢላ ጀሚራ ቆልዓ-ሕድሪ ከም ዉላዳ ገይራ ከተዕቢ ተታሓዘቶ። 
 
  ረዲኤት ፈጣሪ ተሓዊስዎ ከኣ፡ቆልዓ ተሸላሚ ኮይኑ፡”ግዜን ከልብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ።” ከምዚብልዎ ኮይኑ ሻምናይ ክፍሊ በጺሑ።ፍረ 
ማሕጸና ዝኮነ ዉሉዳ፡ኣብ ቤት ትምህርቲ መዋዕለ-ሕጻናትን መባእታን ቁዱስ ሰፈር-ዓድዋ ዚመሃር፡ናብ ስነ ስርዓት ምዕጻው ዘመነ ትምህርቲ 
2009 ብዚኸደት፡ኣጋጣሚ ኣብ መድረኽ ሃንደበት፡ ስማ ተጸዊዑ፡ንሰናይ ተግባራታ ሓጺር መግለጺ ብምሃብ፡ዓቕሚ እቲ ቤት ትምህርቲ 
ዚፈቕዶ ሽልማት ከም ዚተወፈየላ ዘበስር ሓበሬታ ብዝሰማዕኹ፡ሚሒር ዕግበትን ተስፋን ተሰሚዑኒ ኢዩ። 

  
  እቲ ምንታይ፡ብሓቂ ሰናይ ተግባርን ንውጽ’ኢት ምብቓዕን ዚበጽሐ ዕዮ፡ወይዘሮ ለተብርሃን፡ኪምስገንን ኣብነት ንብዙሓት ኪኸውን ዚኽእል 
እመልሰኒ።ምኽኒያቱ፡ዚህቡ ኣይወሓዱን ይኮኑ ኢዮም፣ካብታ ዘላቶም ሒደት ዚህቡ ግና ኣዚዮም ዉሑዳት ኢዮም።ዝህብ ይባረኽ ዝብል ጽዋ 
እናሰማዕና ተዓበና’ዃ ማዕረ ኽንደይ ኢና ነተግብሮ ሕቶ ኩሉና ኢዩ።ካብ ዘለዎ ተረፉ ዚህብን ካብ ዘላቶ ዘካፍልን ከኣ ፍልልዩ ናይ ሰማይ 
ምድርን ምዃኑ ርዱእ ነገር ኢዩ። 

 
  እሞ ካብዚ ዝዓብይ፡ትምህርቲ እንታይ ኮን ይህሉ ትብሉ፧ ሰብ፡ካብ ዚነኣሰት ስጋብ ዚዓበየትን ኣብ ጉዞ ሕይወቱ ተማሂሩ፡ኣብ ተግባር መዓላ 
ተውዒልዋ፡ትርጉም ትምህርቲ ኣንጉዑ ንሱ ኢዩ።ስለዚ፡ኩልና በብዚተምሃርናዮ ሞያን ፍልጠትን ንሕብረተሰብን ሃገርን ኣብ ምውዓል እጃምና 
ንዋጽእ።ትምህርቲ፡ብርሃን ኩሉ ኢዩ፡እሞ ሃየ ነቲ ንኩልና ብማዕረ ዚብጽሓና ብርሃን፡ከም ብርሃን-ፀሓይ ተጸሊና ንጽለወሉ ክብል እፈቱ። 
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