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ምቁልቋል ትምህርቲ ኣብ ትግራይ፣ ንምንታይ? 
 

ምንቁልቋል እንትንብል ፅሬት እምበር ሽፋን ትምህርቲ ንምባል ኣይኮነን፡፡ ምንቁልቋል ክንብል ከለና ካብዝሓለፊ 

ዓመታትን ካብ ብሃገር ደረጃ ዝነበረናን ብምንፅፃር ዝቕመጥ ዘሎ ሓሳብ ምዃኑ ግንዛበ ክህሉ ይግባእ፡፡ ጉዳይ ትምህርቲ 

ሀዚ ንምንታይ ከም ኣጀንዳ ኣብ ትግራይ ተላዒሉ ዝብል ሓሳብ ክላዓል ይኸውን፡፡ መልዐሊ እቲ ጉዳይ ለምቅነ 

ኣብዝተዘርገሐ ናይ 12 ክፍሊ ተማሃሮ ናብ ዩኒቭርስቲ መእተዊ ውፅኢት ብምርኣይ እዩ ነይሩ፡፡ ነዙይ ከም መበገሲ 

ዝተወሰደን ንኹሎም ነጥብታት መልዐሊ ዝኾነን ናይ መቐለ ኣፄ ዮሃንስ ካልኣይ ብርኪ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ የመና 

ትሒቱን ካብዝነበሮ ታሪኽን ቦታን ዘይናቱ ሒዙ ስለዝተረኸበን እሞ ናይ ኩለን ቤት ትምህርትታት ማእኸልን ናይ 

ብዙሓት ተሞክሮን ብስለትን ዝተኣከቡሉ ቤት ትምህርቲ ምስ ምዃኑን ኣብቲ ዝሓሸ ትምህርታዊ ሃዋህው ዘለዎ ከባቢ 

ብምህላዉን እውን እዩ፡፡ ይኹን እምበር እቲ ሽግር ኣብ ካልኦት ከባቢታት እንትራኣይ እውን ዝገደደ እምበር ዝሐሸ 

ኣይኮነን፡፡ እሞ እዚ ኩነታት ከመይ ተፈጢሩን ንምንታይ ክሳብ ክንድኡ ሽግር ክንርኢ ክኢልና ኣብ ዝብል ዝተወሰነ ናይ 

ልዝብ ሓሳብ ንምቕማጥን ከመይ ናብ ቦታና ንምለስን ቦታና ነሕይልን ኣብዝብሉ ጉዳት ትኹረት ንምስሓብ እውን እዩ፡፡ 

ኣብዚ ጉዳይ እዙይ ንምንታይ መንግስታዊ ቤት ትምህርታት ጥራሕ ንርኢ ውልቀስ ኣይነዋን ብፅሬት እንተኾይኑስ ፅቡቕ 

ዘምፃኣ ዝብል ሓሳብ ብገሊኦም ተላዒሉ እዩ፣ይመስለኒ እግዳዕ ናይቲ መንግስቲ ንምዃን እዩ፡፡ ፅሬት ኣብ ውልቀ ዝባሃል 

ግን ብጣዕሚ ሕንቅልቅሊተይ እዩ፡፡ መለለይና ፅሬት ትምህርቲ እዩ ይብሉ መንደቆም እውን ብእኡ የማላኹዑ፣ ግን እታ 

ዋና ማእኸል ፅሬት ትምህርቲ ዝቕተለላ ኣብኡ እያ፡፡ ከመይ እቲ ብሉፅ ውፅኢት ተማሃርኦም ኣብ መንግስታዊ ቤት 

ትምህርትታት ዘይተረኸበ ኣብኦም ተረኺቡ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ታሪኽ ኣለዎ፡፡ ስለዙይ መልዐልን መማዛዘንን ፍፁም 

ዝኸወን ኣይመስለንን፡፡ እዙይ ብቶም ዘልዐልዎ ሰባት እንተዘይባሃል ነይሩ ፅቡቕ ምነበረ ነይሩ ይብል፡፡     

ትምህርቲ ብመሰረቱ ሓዱሽ ወለዶ ፍልጠትን ክእለትን ብምጭባጥ ውሑድ socialiazied እንተገብረሉ መስርሕ እዩ፡፡ 

እዚ መስርሕ አዙይ በቲ ዝተዓለመሉ መንገዲ ክውን ክኸውን ንምግባር ከም መሳርሒ ገይርካ እትጠቀመሎምን 

እተዋፍሮምን ብዙሓት ባእታትን ሓይሊታትን ኣለዉ፡፡ አዚኦም ሓደ ብሓደ ንርአዮሞ፣ ኣበይ እዩ እቲ ክፍተት ኣብ ዝብሉ 

ሓሳባት ንምሃብ ዘኸእል ይኸውን፡፡  

1) ስርዓተ ትምህርቲ፣ እዙይ ማእኸል ናይቲ ዝደለ ፍልጠትን ክእለትን ኮለ እውን ናይ ኣራኣእያ ለውጥን እዩ፡፡ 

መበገሲኡን ትሕዝትኡ ዝድረኸሉ እውን እቲ ዘሎን ዝፍጠርን ሕብረተሰባዊ ኩነታት ማለት ማሕበረ 

ኢኮኖሚያዊ ኩነታት እታ ሃገር ኮይኑ ብቅኒትን ዝተኣሳሰሩን ኣርባእተ ባእታቱ ዝሕንፀፅን ዝትግበርን እዩ፡፡ 
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ናይቲ ስርዓተ ትምህርቲ ኣርባቲኦም ባእታታት ብዝግባእ ክትግበሩ ግድን ይብል፣ መፅሓፍ ምድላውን ምስቲ 

ዘሎን ዝምዕብልን ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ኩነታት ሃገርን ከባቢን ዝኸይድን ዝጠዓዓምን  በብእዋኑ 

እንዳማሓሽካ ምዃድን ሓደን ተደላይን ጉዳይ እዩ፡፡ ኣብዙይ ብመሰረቱ ብትግራይ ደረጃ ይኹን ብሃገር 

ዝተፈላለዩ ምምያሻት እንዳተገበረሉ ዝመፀ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ፡፡ ቐፃላይ ምምሕያሽ ድማ ቐፃላ ሂወት ናይቲ 

ስርዓተ ትምህርቲ እዩ፡፡ ስለዙይ ትሕዝቶ መፃሕፍቲ ጉድለታት የብሉን እኳ እንተዘይተባሃለ ዓበይቲ 

ምምሕያሻት ከምዝተገበረሉ እዩ እቲ ገምጋም፡፡ እዙይ ሓደ ባእታ እዩ፡፡ እቶም ቀፂሎም ዝመፁ ክልተ 

ባእታታት ማለት ኣግባብ ኣማሃህርኡን ኣገማግምኡን ክትትሉን ብኣግባቡ ምፍፃምን ውፅኢታዊ ክኸውን 

ምግባርን ድማ እቲ ዋና ኣንኳር ሂወት ናይቲ ስርዓተ ትምህርቲ ዝሕልዉ እዮም፡፡ እዚኦም ብኣግባቡ 

እንተይፈፀምካን ኣብ ስራሕ እንተይውዐልካን ስርዓተ ትምህርቲ ውፅኢታዊ ምግባር ዝባሃል ሕልሚ እዩ፡፡ ኣብ 

ትግራይ ዝተርፍ ዘሎ ወይ ድማ ዝደክም ዘሎ ድማ እዙይ እዩ፡፡ እዙይ ማለት እንዳተጓየኻን 

እንተይስተውዐልካን ዝፍፀም የለን ንምባል ኣይኮነን፡፡ ትኹረት ዘድልዩ አዚ መዳይ እዙይ እዩ፡፡ ንበል ንኣብነት 

ብሃገር ደረጃ ፅቡቕ እንዳሃለወ ግድ ድማ ብትግራይ ብርኪ ፀገም ይረኣይ እንተሃሊዩ እቲ ፀገም ኣብዚ መዳይ 

ምህላዉ ግልፂ እዩ ዝመስለኒ፡፡ ንበል ዕላማን ትሕዝቶን ብሃገር ደረጃ ሓደ እንዳሃለዉ ዋላኳ ብሓፈሻ መልክዕ 

ዝንፀሩ እንትኾኑ እቶም ዝተረፊ ክልተ ብዝዓበየ ቴክኒካሊትን በብከባቢኡ ፃዕርን ተዋፊይነትን ነቶም 

ትሕዝቶታት ብውነ ምጭባጥ ዝሓቱን ብዝተኣሳሰረ መንገዲ ምትግባርን ከድሊ እዩ፡፡    

2) ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ምትግባር እቲ ዋና ባእታ መምህር እዩ፡፡ ብስሩ መምህር ባዕሉ ስርዓተ ትምህርቲ እዩ፡፡ 

ብቁዕ መምህር፣ ዕላምኡ ዝፈልጠ መምህር፣ ውፊይ መምህር፣ ኣብቲ ከይዲ ክህሉ ድማ ግድን የድሊ፡፡ መምህር 

ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ምትግባር ልዕሊ ፍርቂ መዓልታዊ ሂወቱ ምስ ተማህርኡ ከሕልፍ ኣለዎ፡፡ ኣብ ክፍሊ 

ተዛሩብካ ገዛኻ ምዃድ እንተይኮነስ ንድሕሪኡ ንዝመፅእ ናይ ተማሃሮ ምንቅስቓስን መስተጋብርን ጥቡቕ 

ዝምድናን ቁፅፅርን ገይሩ ውፅኢታዊ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ፡፡ ዘይተረደኦም እውን ክተርድእ፣ ኣብ ክፍልን ካብ 

ክፍል ወፃኢን እቶም ዕዮታት ብኣግባቡ ክስርሑን ግበረ መልሲ ክዋሃቦምን ይግባእ፡፡ መምህርና ኣብዙይ ከመይ 

እዩ? ነዙይ ዘኽእል ኩነታትከ ኣለዎ´ዶ? ዝብሉ ሕቶታት ይላዓሉ እዮም፡፡ ኣብዙይ ከም ናይ ስልጠት መሳርሒ 

ተገይሮም ዝውሰዱ ጉዳት ትምህርቲ ኣለዉ፡፡ ንኣብነት በዝሒ ተማሃሮ ኣብ ክፍሊ፣ ቐረብ መፃሕፍትን 

መሳሌጤታት፣ ካልኦት ቐረብ ሓገዝቲ ትምህርቲ፣ ወዘተ እቲ መምሀር ብዝግባእ ዕማሙ ክፍፅም ዝሕግዝዎ 

እዮም፡፡ እዚኦምን እቲ ቤት ትምህርትን እንታይ ይመስል ኢልካ ምርኣይ የድሊ፡፡ ኣብዙይ እውን ኣብቶም 

ሽግራት ቐርብ ምፍታሕን ምቕላልን እቲ መምህር ንጡፍ ተራ ዝፃወት ኣካል ክኸውን ኣለዉ፡፡ ከምቲ 

ኣብታሕቲ ዝግለፅ ነዚኦም ኣብ ምቕላል ከባቢኡ ብዝግባእ ዝጥቀም ንጡፍ ኣካል ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ፡፡  
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ኣብዙይ ቤት ትምህርታትና ኣብዞም ዝሓለፊ ዓመታት ከምቲ ኣብ ካልኦት ዓውድታት ዝተራኣየ ዓበይቲ 

ለውጥታት ኣለወን፡ ብስፍሓት ኣብ መላእ ትግራይ በብብርከን ተዘሪአን፣መፃሕፍቲ ሓደ ንሓደ እዩ፣ ሓገዝቲ 

ትምህርትታት ብዓብይኡ ተስፋፊሖም እዮም፣ እዙይ ማለት ፀገም የለን፣ ዓንቀፍቀፍ ኣይፍጠርን ማለት ኣይኮነን 

ወይ እውን እቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ትምህርታዊ ስርዓት እኹል ኩነታት እዩ ማለት ኣይኮነን፡፡ ዓቕሚ መማህራን 

ንምዕባይ ብስፍሓት ተሰርሒሉ እዩ፡፡ ቀደም እንታይ ደረጃ ዘለዎ እንታይ የምህር ነይሩ? ሎሚኸ እንታይ ደረጃ 

ዘለዎ እንታይ የምህር ኣሎ ብዝብል ብጭቡጥ ንምርኣይ ይካኣል እዩ፡፡ ስለዙይ ናይቲ መምህር ደረጅኡ ጥራሕ 

ብምርኣይ ለውጢ ከምዘለዎ እንትርኢ ሓደ ነገር ግን ክንጠራጠር ይገብረና፡፡ እቲ መምህር ብፅሬትዶ ይስልጥን 

ኣሎ? ብዝግባእዶ ዓቕሙ የዕቢ ኣሎዶ? እቲ ዋና ድማ እቲ መምህር ነታ ዝተቕመጠላ ስራሕ መምህርነት ብውነ 

ይኣትዋ ኣሎዶ ብውነ ይሰርሓዶ ኣሎ ዝብል ክረኣይ ኣለዎ፡፡ ነቲ ስርሑ ጨረፍጨረፍ ኣቢሉ ድዩ ዝሰርሖ ዘሎ 

ወይስ ብሙሉእ ልቢ ዝብል እንተተረአየ ዝሐሸ ይኸውን ይብል፡፡ ኣነ ብወገነይ እቲ ክፍተት ኣብዙይ እዩ ዘሎ 

ዝብል፡፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተሓበረ ሓደ መምህር ኣእጋሩ ኣብዙሕ ክረግፅ ኢሉ ካብ ገዝኡ እንተወፊሩ ልዕሊ 

ፍርቂ ይትረፍ ስሚኒን ማዓልታዊ ሰዓቱ እውን ምስተማሃርኡ ኣየጥፍእን፡፡ ንተማሃርኡ ምሕጋዝን ዕዮታት 

ምሃብን ግብረ መልስን ዝባሃል ነገር ኣይሕሰብን፡፡  እዙይ እንተይገበርካ ካዓ ከመይ እያ እታ ፅሬት እትመፅእን 

ውፅኢታዊ ዝኸውንን፡፡ ምስ እዙይ ተታሓሒዞም ዝመፁ ኣብ ናብራ እቲ መምህር ኣብ ዝተመደባ ስርሑ ምሉእ 

ኣትኩሮ ከይገብር ዘለዉ ግድፈታት እውን ተሓሰብቲ ምግባር የድሊ፡፡ እዙይ ኩሉ ማእኸል ናይቲ ክፍተት 

ኣብቲ መምህር ብዘሎ ኩነታት ዝምንጩ እዩ፡፡ ውፅኢታዊነት እንተመፂኣ ካብ መምህር እያ፣ ውድቀት 

እንተመፂኣ እውን ብምኽንያት ኣብቲ መምህር ዘሎ ኩነታት እዩ፡፡ ኣብዙይ መምህር ጥራሕ እዩ ተሓታቲ ናይቲ 

ውድቀት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ፣ እቲ ኩነታት ክቅየርን ውፅኢታዊ መልሲ ክህልዎን ብዝዓበየ ዝውሰን ኣብቲ 

መምህር ብዝስራሕ ስራሕ ዝድረኽን ዝውሰንን እዩ፡፡ ታሪክ ትምህርቲ እውን ንሱ እዩ ዘምህረና፡፡ ኩሉ ነገር 

ዘይነበረ ግን መምህር ብምህላዉ ዕውትነት ትምህርቲ ይረጋገፅ ከምዝነበረ ናይ ቐረባ ይኹን ናይ ርሑቕ 

ኣብነታት ኣለዉ እዮም፡፡ መምህር ማለት ግን ብቁዕ ምምህር፣ መምህር ማለት ውፍይ መምህር፣ መምህር 

ማለት ግን ሙሉእ ግዚኡ ምስ ተማሃርኡ ዘሕልፍን ዝሕግዝን ተማሀርኡ ዘብቕዕን ማለት እዩ፡፡ መማሃራና 

ከምኡ ድዮም፣ ካሊእ ግን ኣብዙይ ክረኣይ ዘለዎ ሽግርና ኣብ መምህርና እዩ ክንብል ከለና ሽግርና ኣብ ናይ 

ስልጠና ስርዓትና፣ ሽግርና ኣብ ናይ ስልጠና ትካላትና፣ ሽግርና ኣብ ቁፅፅርን ክትትልን ስርዓትና፣ ሽግርና ኣብ 

ደጋፊ ሃዋህው ምፍጣር፣ ሽግርና ብፀብፃብን ሪፓርትን ዓጊብካ ገዛኻ ዓፂኻ ምንባር፣ ወዘተ ምዃን እውን 

ክፍለጥ ኣለዎ፡፡             
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3) school environment ዝብል ብዙሓት ባእታታት ዘካተተ ሓሳብ እዩ፡፡ ካብቲ ጊቢ ጀሚርካ ክሳብ ገዛ 

ወላዲን ሕብረተሰብን ብድምር ዘካተተ እዩ፡፡ ህንፃ፣ ምምሕዳሩ፣ እዚኦም እውን ናይ ባዕሎም ፅልዋ ክህልዎም 

እዩ፡፡ ናይቲ ተማሃራይ ሂወት፣ ናብርኡ፣ ኩነታት ወለዱን መነባብሮን፣ ዝርገሐ ቤት ትምህርትታት፣ እቲ 

ተማሃራይ ካብ ገዝኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝወስደሉ ግዘ ወዘተ ኣብቲ ተማሃረይ ምህናፅ ኣገደስቲ ባእታታት 

እዮም፡፡ እዚኦም በብግዚኡ እንዳተማሓሹ ከምዝመፁ ንርዳእ ኢና፡፡ ካብ ትማሊስ ሎሚ ዘለዉ የዕርኦም 

ይበልፁ፡፡ እንታይከ መዋዳድርቲ ኣለዎም፣ በዚኦም እንተዝኸውንስ ኣይኮነዶ ክነቆልቁልስ ብክልት ሰለስተ ዕፅፊ 

ውፅኢትና ብሉፅ ምኾነ ነይሩ፡፡ ግን ከምኡ ኣይኮነን፡፡ ዘይ እዙይ እንታይ የብኪየና ኣሎ ይብሎ ወለድና፣ ሰብ 

ኣብ ዳስን ኣብ እምንን ኮፍ ኢሎም ዝማሃሩ ተማሃሮ እንትርኢ ብጣዕሚ ይሓርቕ፡ ምሕራቁ እኳ ፅቡቕ ግን እቲ 

ብጣዕሚ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ወሳኒ ተራ ዘለዎ መምህር እትጓሳቆልን ናብርኡ እትሓምቕን በብእዋኑ ሞራሉን 

ናይ ስራሕ ንያቱን እንዳወደቐ እንትኸይድን፣ ናይ ስልጠናን ትካላቱ ምንቁልቋልን በቁዕነትን እንትጎድሎም 

እንተሎ ከከፍ ዝበሉ ህንፃታት ዝራይሉን ትካላት እምበር ውሕሉልን ፃዕራምን መምህር ምፍራይ እንትሳኣነን 

እንርኢ ድማ ብዝዓበየ የሕርቕን የስከክንን፡፡   

4) ኣብዙይ ከም ሽግር ፈጣሪ ዝውሰድ ምትእትታው ፓለቲካ ኣብ መስርሕ ትምህርቲ ዝብል ኣሎ፡፡ ብመሰረቱ 

ትምህርቲ እኮ ፓለቲካ እዩ፡፡ ቤት ትምህርትታት ማሕበራዊ ትካላት ጥራሕ እንተይኮናስ ፓለቲካዊ ትካላት እውን 

እየን፡፡ እዙይ ብቐሊሉ ንምርዳእ ቤት ትምህርታት መኣዝ ተጀሚረን ንምንታይ ተጀሚረን ኢልካ ምርኣይ እኹል 

ይመስለኒ፡፡ ሓደ ህፃን ሀ ኢሉ ትምህርቲ ክጅምር ከሎ ሀ ኢሉ ፓለቲካ ምፍላጥ ይጅምር ኣሎ ማለት አዩ፡፡ እዙይ 

ማለት ናይ ዝተፈላለያ ውድባት ህንፃን ፕሮግራምን ምፅናዕ ማለት ኣይኮነን፡፡ ነናብ ሸነካ ፕሮፓጋንዳ እትነፍሐሉ 

ማእኸል እውን ኣይኮነን ወይ መሰል እኳ እንትኾነ ናይ ሓዲኡ ኣባል ፓለቲካ ፓርቲ ምዃን ማለት ጥራሕ እውን 

ኣይኮነን ወይ ድልየት ዝብል ረቋሒ ተሰጊሩ ዝኾነን ዘይኮነን እንዳገፈፍካን እንዳወደብካን እትውዕለሉ መደበር 

እውን ኣይኮነን፡፡ ስለዙይ ከይዲ ትምህርቲ ኣካል እቲ ፓለቲካዊ ስርዓትን ምስኡ ተጣዓዓዒሙ ዝኸይድን መስርሕ 

እዩ፡፡ ደለናዮ ኣይደለናዮ ካብ ፓለቲካ ወፃኢ ኣይኸይድን፡፡ መስርሕ ናይ ደቂ ሰባት ዝህነፅሉ ከይዲ ስለዝኾነ 

ብትሕዝትኡን ብኣካይድኡን ካብቲ ፓለቲካዊ መስርሕ ወፃኢ ኣይኸይድን፣ ሓጥ እንትበለ ናይቲ ሃገር ሕገ 

መንግስታዊ ስርዓት ቅቡል ዝገብርን ዝከባኸብን ወለዶ እትሃንፀሉ ከይዲ እዩ፡፡ እዙይ ኢልና ኣብዚ ከይዲ ትምህርቲ 

ትግራይ ምንቁልቋል ፓለቲካዊ መስርሕ ናይቲ ውድብ ይኹን ክልል እንታይ ብኣሉታዊነት ወይ ድማ ብኣውንታ 

ተራ ተፃዊቱ ብዝብል እንተርኢናዮ ኣብዙይ ብዙሕ ዝግምገም ነገር ክህሉ ይኽእል ብስንፍናዊ መዳይ ዝግለፅ 

እንተዘይኮይኑ ንኣሉታዊነት ምኽንያት ዝኾኑ ዝዕዘቦም ምትእትታዋት  ዘለዉ ኣይመስለንን፣ እንተሃሊዮም እውን 

ከም ሽግር ምቕማጥን ብፂሒቶም ምምዛን ከድሊ ይኸውን፣ ከም እምነተይ ግን ብፅሒቶም ብጣዕሚ 
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insgnificant እዩ እየ ዝብል፡፡ ሓደ ሓደ ግዘ ብቕዓት መሰረት ዘይገብር ብሽም ኣባልነት ርእሰ መምህርዶ ሓላፊ 

ትምህርቲ ይግበሩ እዮም ዝብል ክሲ ይቐርብ እዩ ግን ብትኽክል እንትራይ ድማ እቶም ኣለዉ ዝባሃሉ እዮም 

ብሓላፍነት ዝቕመጡ፡፡ ክልቲኡ ዘማልኡ ኣብቲ ቦታ ምቕማጦም ጥቕሚ እምበር ጉድኣት ኣየምፅእን፡፡ እቲ ኣብዙይ 

ክጥቅስ ዘለዎ ግን ብወገነይ ዝመስለኒ እቲ ኣሎ ዝባሃል ፓለቲካዊ ኣመራርሓ ከባቢ  እቲ ክፃወቶ ዝግባእ ኣወንታዊ 

መዳይ ኣብተን ቤት ትምህርታት ይፃወትዶ ኣሎ እንተይልና ከምኡ ኣይመስለንን፡፡ እተን ቤት ትምህርትታት 

ዝፈልጥወን እውን ኣይመስለንን፡፡ ከምቲ ኣብ ገለ ከባቢታት ናይ ተማሃሮ ምንዕዓብ እንተተዓዚቦም ጥራሕ ሃሰሰ 

ዝብልወን እምበር ኣበይ ከምዘለዋን ከይዲ ትምህርቲ እንታይ ከምዝመስልን ዘሎ መስተጋብርን ካብ ፀብፃብ 

ሓሊፎም ዝፍልጥወንን ዝፈልጥዎን ኣይመስለንን፡፡ ስለዙይ እቲ ነቐፌታ በዚ መዳይ እዙይ እንትኾነን ኣብ ፅሬት 

ትምህርቲ ከም መስርሕ ተርኡ እንተዝፃወትን ይግባእ ይብል፡፡ እዙይ ማለት ፓለቲካዊ ውዳበታት እንዳፈጠረ 

ክውዕል ኣለዎ ማለት እንተይኮነስ ነቶም በብከባቢኡ ዘለዎ ምምሕዳራት ትምህርትን መማህራንን ዝጎደልዎም ነገራት 

ኣብ ምምላእን ክማልኡ ትምህርታዊ ኩነታት ክፍጠሩን እቲ ትምህርቲ ብናይ መማህራን ፅቡቕ ተበግሶን ፃዕርን 

ክፍፀምን ካብ ወለዲ ተማህሮ ይኹን እቲ ሕብረተሰብ ብድምር ኣቕልቦን ሓገዝን እንደረኸበ ከፍፀም ሓገዙ 

ብቐፃልነት እንዳረጋፀ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ንምባል እዩ ብተወሳኺ እውን መማህራን ኣብቲ ሕብረተሰብ ፅቡቕ 

ክብርን ኣፍልጦን ክረኽቡን ዓስቦም እውን ብተነፃፃሪ እንዳወሰኸ ክኸይድን እጃሙ ክፃወት ክኸእል ኣለዎ ይብል፡፡  

5) ኣብ ትምህርታዎ ስራሕቲ በዳህትን ሓገዝትን ኩነታት ምርኣይን ብኣግባብ ምፍታሕን ወይ ፃላዊነቶም ምትሓትን 

ከድሊ እዩ፡፡ ብመሰረቱ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትምህርታዊ ሃዋህው እንትራኣይ ፅቡቕ ኢልካ ክቕመጥ ዝኽእል እዩ፡፡ 

ንባዕሉ ዝተፈላለያ ዩኒቭርስታት ኣብቲ ከባቢ  ምህላው ነቶ ትምህርታዊ ስርዓትና ብኣወንታ ዝፀልው እዩ፡፡ በብርኩ 

ዘለዉ ተማሃሮ ኣስፍሕ ኣቢሎም ክጥምቱን ኣብቲ ትምህርቲ ንውሕ ዝብለ ራኢይ ክሕዙን በዙይ ኣቢሎም ፃዕሮም 

ክዕብዩን ዝሕግዞም እዩ፡፡ እዙይ ንባዕሉ ኣብቲ ፅሬት ትምህርቲ ከም ዓብይ እታዎት ገይርና እንወስዶ እዩ፡፡ ናይ 

ትምህርቲ ትካላት ምህላው ጥራሕ እንተይኮነስ ዝተፈላለያ ማሕበራዊን ማእቶታዊን ትካላትን ኢንዱስትሪታትን 

ምህላውን በብእዋኑ እንዳተጣየሻ ምኻድን እውን ነቲ ከይዲ ትምህርቲ ብኣወንታ ዝፀልዉ እዮም፡፡ እዚኦም ኩሎም 

ንዝሰፍሐ ውድድርን ኣቕልቦትን ነቲ ትምህርቲ ነኺስካ ክትሕዝን ዝሕግዙ እዮም፡፡ ስለዙይ እቲ መምህር በይኑ 

ጥራሕ እንተይኮነስ እዚኦም ኩሎም ደገፍቱ እዮም፡፡ ኣብ ናይ ቤት ትምህርትታት ቤት ፈተነታት ዝተሓፀረ 

ፍልጠትን ክእለትን ጥራሕ እንተይኮነስ እዚኦም እውን ከም ኣካል እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ቤት ፈተነታት 

እንተወሲዲዎም ኣብቲ ናይቲ ትምህርቲ ፅሬትን ፅፈትን ሰለጤንን ዝፈጥሮ ጥንካረ ዓብይ እዩ፡፡ እዚኦም ኩሎም 

ትማሊ ዘይነበሩ ግን ሎሚ ዘለዉ ሃፍትታት ገይርና ኢና እንወስዶም፡፡ እቲ ሽግር ዝኸውን እዚኦም ሒዝካ ካብ 

ትማሊ ሎሚ ፅሬት ትምህርቲ ኣንቆልቂሉ እንትባሃል እንተሎ እዩ ዝኸውን፡፡ ስለዝኾነ ብዙሓት ዘይተፈተሹ ጓጓታት 
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ክንፍትሽ ዝሕብር እዩ፡፡ እቲ ብቐፃልነት ሰላም ምህላውን እውን መሰረታዊ ሃፍቲ እዩ፡ ኣብ መንጎ ሃገርናን ሻዕብያን 

ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ረሲዐ ኣይኮንኩን፣ ፅልውኡ ከምዘሎ ኮይኑ፡፡   

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተሓበሩ ውሱናት ጉዳያት ከም ሃፍቲ ወሲድና ነቲ ትምህርታዊ ስርዓትናን ኣቕልቦት ተማሃሮን 

ፃዕሪ መማህራንን ብኣሉታ ዝፀልዉ ጉዳያት የለዉን ማለት ግን ኣይኮነን፡፡ ሓደ እቲ በብእዋኑ በቢብርኩ 

እንዳተመረቐ ዝወፅእ ጥሉል ስራሕ ዘይምርካቡን ስራሕ ዝሳኣነ ምብዝሑን ኣነ ተማሂረስ እንታይ ከምፅእ እየ ዝብል 

ስምዒት ኣብቲ ተማሃራይ ክፍጠርን ተስፋ ናይ ምቁራፅ ስምዒታት ክዓብን ዝገብር እዩ፡፡ ካብዚይ ሓሊፊ እውን እቲ 

ነዙይ ሲዒቦም ዝመፁ ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ስደትን ካልኦት ነገራትን ነዚ ኣተሓሳስባ ጉልበት ዝህብዎ እዮም፡፡ 

ካሊእ ናይ መማህራ ናብራን ምስኡ ተታሓሒዞም ዝመፁ ኣብቲ ዕዳጋ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታትን እውን ነቲ መምህር 

ብሞራልን ብዓብይ መንፈስን ስርሑ ከይሰርሕን ዝገብርዎ ጉዳት እዮም፡፡ ነቲ ጠቕላላ ሕብረተ ሰባዊ ኩነታት 

ዝፀውር ዕድጋን ቐረብን ዘይምፍጣርን ናህሪ ፍልልይ እቶት ኣብ ከተማታት እንዳዓበየ ምምፃእን ምህላውን ብዝዓበየ 

ነቲ መምህርን ካሊእ ክፋል ሕብረተሰብን ብዓብይኡ ዝጎድኦ እዩ፡፡ ኣብ ዝማዕበላ ዓድታት ብፍላይ ድማ ኣብ 
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