
“    ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ”

    ጅማሮ ግዕዝይና ካብ ኣብያተ ትምህርቲ?

                                                                                                   ብወልደጊዮርግስ ገብረሂወት

     “ኣደይ ሓሳብ ዘይብሉ ሰብ እንተጋጥማ ዕንትቱላይ!”         ኢላ እያ ትፀርፎ፡፡ ንነገራት ናይ ባዕሉ ምልከታ ዘይብሉ፣ ብኣተሓሳስብኡ 

    …ዘይበሰለ፣ ንኻልኦት ዘይሓስብ፣ ሰነፍ .  ብሓፈሻ ኢደ-            እግሪ ዘይብሉ ፍጥረት ንማለት ደልያ እያ፡፡ እዚ ግን ባሃም ንዝኾነ ሰብ 

         “      ”  ጥራሕ እንተይኮነስ ብኣካል ገጂፍ ንዝኾነ ሰብ ውን ትጥቀመሉ እያ፡፡ ነዊሕስያ ወይ ልቢ ወይ ስረ ይሓፅሮ ዝብል ጉጉይ 

              ኣባሃህላ ሒዛ፡፡ ዝኾነ ኾይኑ ምስቲ ፈላማይ ናይ ኣደይ ኣተሓሳስባ ዝገጥም ተጓንፎ እናተጠናኸረ ዝኸድ ዘሎ መሲሉ 

   ስለዝተሰመዓኒ እዩ እዚ ዝስ  ዕብ         ምፅሓፈይ፡፡ ከም ትውልዲ ብሰንኪ ኣብ ፅሬት ትምህርትን ስነ-     ምግባርን ዝርአ ዘሎ ፀገም 

    ዕንትቱላይ ኮይና ከይንቐሪ ሰኽፍታ ሓዲሩኒ፡፡

       ሄለን ጓል መቐለ እያ፡፡ ኣብ ዝሓለፈ ዘበን (2004 ዓ/ም)   ናይ 12+        ክፍሊ መልቀቒ ፈተና ወሳዲት እያ ነይራ፡፡ እንሆ 

             ድማ ደስ ብዝብል ውፅኢት ናብ ዩኒቨርሲቲ ሓሊፋ፡፡ እንተኾነ ግን ዩኒቨርሲቲ ዝብል ሽም እንት

            ዓል ብዙሕ ሓጎስ ኣይህባን፡፡ ምቅድዳሕ ዝኽልከለሉ ቦታ ኮይኑ እዩ ዝስማዓ፡፡ ቅድሚ ሕጂ “ዘኻዕበተቶ” ልምዲ 

          ምቑባይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኾና ትፈርሕ፡፡ ግን ድማ ቅድሚ ዓሚ ብ 2003 ዓ/  ም 11   ክፍሊ እናሃለወት 12 ክፍሊ 

           ይማሃራ ዝነበራ የዕርኽታ ዩኒቨርሲቲ ኣትየን ገለገሊአን ናብ ካልኣይ ዓመት ሓሊፈን ምምፅአን እንትትርኢ 

           ትፅናዕናዕ፡፡ ሓቢረን ኣበይ ይውዕላ ከምዝነበራ ስለትፈልጥ፡፡ መን ካብ መን ቀዲሓ ከምዝሓለፈት ሓበሬታ 

   ስለዘለዋ፡፡ ጉሒላ ሄለን ዕለተ-   ፈተነኦም እንትትዝክር “        እቶም ዝፍትኑና መምሃራን ዓዉ ኢሎም ነናትኩም ስርሑ ካብ 

        ”      ምባል ሓሊፎም ኣብ ልዕሊ ዝቐድሑ ተማሃሮ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይርኣኹን ትብል፡፡ ንሳ እውን ከምቶም ካልኦት መማህርታ  

          ዝሓሸት እያ ካብ ትብላ ዓርካ ግሕጥጥ ኣቢላ ሰርሐት፡፡ ጓልያቱ ድማ ኣየሕፈረታን!   ‘  “ ”   እንሄ እንዶ ኳ ሓሊፋ ፡፡

 “  መምሃራን ንምንታይ ትቐድሕ?  ወይ ትቐድሒ?”          ኢሎም እንትፍርሙን ወይ ድማ ካብ ፈተና እንተባርሩን እንትርፊ ፅልኢ 

               ዘምፅእዎ ጥቕሚ ከምዘየለ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ቅፅሪ ግቢ ክበብ ማሕበር መምህራን ረኺበ ዘዋጋዕኹዎም 

             መምህራን ይዛረቡ፡፡ ሓድሓደ ግዘ መምህራን ንፅሬት ትምህርቲ ሓልዮም ጥንክር ኢሎም እንትርከቡ ሓለፍቶም ወይ ድማ 

  “  ሱፐርቫዘራት ፈተና፣ ንሎማዓንቲ ሕለፎ/ ”         ፋ እናበሉ እቶም ዓርሶም ዘይኣምኑ ተማሃሮ ክፍተኑ ከምዝግበሩ ኣዋጊዖምኒ 

    “      እዮም፡፡ ካብዚ ብምብጋስ ካዓ ኣይ ዝሓሸ መሃያ ሃልዩና ፀጊብና ክንጎስ  ዕ       ፤ ኣይ ተነፃፃሪ ነፃነት ሃልዩና ሞያ ትምህርቲ 

        ”       ብዝጠልቦ መንገዲ ሰሪሕና ክንረክዕ፣ ወደይ ናትና ናብራስ ኣይበላዕ እዩ ይብል ኣብቲ ክበብ ማሕበር መምህራን ቼዝ 

     እናተፃወተ ዝረኸብክዎ መምህር ኣባዲ ሓጎስ (  ሽሙ ዝተቐየረ)         ፡፡ ብርግፅ ገለገለ ይውህ ዝበሉ መምህራን ውን በዚ ዝፀድቁ 

       እናመሰሎም ግድእዩስ ኮነ ኢሎም ከምዘቃድሑ ይፍለጥ እዩ፡፡



            “   ኣብዚ ሕጂ እዋን ምቅድዳሕ ባህሊ ዝተገበረ እዩ ዝመስል፡፡ ነውርነቱ ጠፊኡስ ዝወደቐ ተማሃራይ ታዋይ ምዕንጅሉ ኢኻ 

     ”       ወደይ ተዘየፅናዕኻስ ምቕዳሕ ውን ዶ ይኣብየካ ተባሂሉ ዝፅረፈሉ ግዘ ኢና ዘለና፡፡ ዝገርም እዩ!!   ዓይንና እናረኣየስ ጉሕለት 

                ይንኣድ ኣሎ፡፡ ኣብ ገለ ገለ ብርኪ ትምህርቲ ንዝርከቡ መምህራን ብቑምነገር ቀሪብኩም ስለ ትምህርቲ እንታይ ከም ዝስምዖም  

               ሕተትዎም፡፡ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣይስሕትዎን፡፡ ዋላ እኳ ትኽክለኛ ምዘና ስርዓት ተግባራዊ ንምግባር ፃዕርን ኣንፈት 

       “       ፖሊሲን እንተሃለወ ሕጂ እውን ተማሃሮ ዝዕቀንሉ ረቋሒ ክንደየናይ ዝኣክል እቲ ፖሊሲ ትምህርቲ ዝተለሞ ብቕዓት 

    ”         “ኣማሊኦም እንተይኮነስ ኩሎም ዶ ሓሊፎም ዝብል ጎሊሁ ከምዝርአ ክነግርኹም እዮም፡፡ መምህራን ዝግምገሙ ክንደይ 

 ተማሃራይ የሕሊፎም?”     ካብ ዝብል መበገሲ እንተኾ         ይኑ ኣብ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ሽፍጥና ነተኣታቱ ኣለና 

 ማለት        እዩ፡፡ ሞዴላት ኣብያተ ትምህርቲ እውን ሞዴልነተን ዝ  ዕቀን     ብኣብላጫ ብዝሓት ዘለዎም ተማሃሮ ብምሕላፈን 

              ከምዝኾነ ብሰፊሑ ይንገር እዩ፡፡ እንዲያዉም ከምቲ ዝባሃል እንተኾይኑ ማ ውሑዳት ዘይኮና ኣብያተ ትምህርቲ ውልቀን ገለ 

             ገለ መንግስታውን ኣብ ዝቕፅል ዓመት ቁፅሪ ተማሃራየን ምእንታን ክውስኽ፤ ተማሃሮ ከምስርዓት ክቀዳድሑ ትልሚ ከምዝሕዛ 

     ”  ”         ይንገር እዩ፡፡ ብዙሓት ተማሃሮ ዘሕልፍ፣ ሓሪፍ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝበሃል፡፡ ሞዴል ቤት ትምህርቲ ስለዝግበር፡፡ ብርግፅ  

               ፖሊሲ ትምህርትና ብዙሕ ተማሃራይ ዕድል ትምህርቲ ረኺቡ ተጠቃማይ ክኸውንን ብኡ ልክዕ ድማ ፅፈት ዘለዎ ትምህርቲ  

      ክወሃብን ዝዓለመ እዩ፡፡ ብተግባር ከምኡ እንተዘይኮነ ኸ?        በቃ ስቕ ኢልካ ከምዝን ከምትን ኢሎም ይሕለፉ ይበሃል?

                ኣነ ተማሃራይ ክወድቕ ኣለዎ ዝብል መትከል የብለይን፡፡ በዝሒ ውን ኣይፀልእን፡፡ ብስሩ ውን ወዮ ንሕና ኮይንና እዩ እምበር 

    ባህልናን ስርዓተ ትምህርትናን ድልየት ቆል       …ዑ እናኾስኮሰ ዘዕቢ እንተዝኸውን ነይሩ እኮ ምውዳቕ፣ሰንፍና ወዘተ 

         ዝባሃል ነገር ዳርጋ ኣይምሃለወን ነይሩ፡፡ እንተኾነ ግን እዚ ፅንሰ-      ሓሳብ እዚ ብተግባር ተጣሚሙ እንዳማቱ 

           ዘቋምት፣ ኣብክንዲ ጠንኪርካ ምፅናዕን ንትምህርቲ ኣቓልቦ ምሃብን ወለምዘለም ምባል ከም ኣራዳነት፣ ዘመናውነት 

       ዝቖፅር ተማሃራይ ብበዝሒ ይርአ ኣሎ፡፡ ንነገሩ እንታይስ ገይሩ!!       ኣብ ሓደ ሓደ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ-ትምህርቲ 

             ብጭቡጥ ከምዝርአ ብትኽክል ተመዚኖም ክሓልፉ ዘይኽእሉ ተማሃሮ እንተይቀረየ ካብ 70  ንላዕሊ 

           ከምዘምፅኡ ይምልኣሎም ወይ ድማ ንኸምፅኡ ተሃቂኑ ቀሊል ፈተና ይፍተኑ፡፡ እንተዘይኮይኑማ ኣብቲ ልዕሊ 

      “         መምህር ክመፅእ ዝኽእል መዘዝ ምግማት እዩ፡፡ በዚ ልምዲ እዚ ዝዓበየ ተማራይ ኣብ እዋን ናይ ሻሙናይ 

      ብሄራዊ ፈተና፣ ናይ ዓስራይ መጠቓለልን ናይ 12    መልቀቕን ከመይ ክሓልፍ እዩ?”     እንተይልኩም ኣብ እዋን ፈተና 

       ቁፅፅር ብምልሕላሕ ሽቶ ምሕላፍ ብዙሓት ተማሃሮ ይዕወት፡፡ ኣኸለ!!      ንምብርትታዕ ተባሂሉ እውን መሕለፊ ነጥቢ 

              ትሕት ዝበለ ከምዝግበር ዝፍለጥ እዩ፡፡ እዙይ ግን ብኻልእ ጎኑ ጠንኪርካ ናይ ምስራሕ ሞራል ከዳኽም ዝኽእል 

 እዩ፡፡

              ነዚ እውን ይመስለኒ ናብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተዉ ኣብ እዋን ፈተና ክቐድሑ ዝትሓዙ ተማሃሮ ፍርሓት 

   ዘይስምዖም፡፡ ወይከ ድምብርፅ የላን!!   ተመሊሶም “    ታይ ዶ ገይረ እየ?” “       እሞ ናይ ሓንቲ ሕቶ ጥራሕ መልሲ እኮ 



 እየ ሪአ”             ይብሉኻ፡፡ እዚ ዘሪአና ምቅድዳሕ ልምዲ ገይሮሞ ፀኒሖም ኣለዉ ማለት እዩ፡፡ ግን ኮ እንተፈሊጥናዮ 

    ካብዚ ንላዕሊ ስርቂ ኣሎ ድዩ?  ወንጀል ከ?          ስራሕ ዘይፈቱ እንዳማቱ ዝደሊ ሰነፍ ትውልዲ ምፍራይ ማለት እኮ ከምዙይ 

               እዩ፡፡ እስኪ ሕሰቡ ሎማዓንቲ ካብ ሰብ ቀዲሑ ክሓልፍ ከምዝኽእል ዘምሃርናዮ ሰብ ፅባሕ ዘይረሃፀሉ ናይ ህዝቢ ገንዘብ 

   ከምዘይሰርቕ መን ዋሕስ ይኹነና?!       እሞ ሕጂ በየኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ግ  ዕዝይና (ሙስና)     ንፀየፍ እንተበልና ይኾን ዶ 

ይመስለኩም? “    ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሕሱ”         ዝብሃል እኮ ከምዚ እንትርከብ እዩ፡፡ ኮሚሽን ፀረ ግዕዝይናን ስነ-

          ምግባርን ክልልና ውን እዚ ከምፀገም ዝርኣዮ ኣይመስለንን፡፡ እንተይሓሰብናዮ ኣብያተ ትምህርትና ሌብነት 

            ከምስርዓት የምህራ ኣለዋ፡፡ ኣብቲ ግዕዝይና ንምቅላስ ዘለና ዝሞተ ሓሞት እዚ እንትሕወሶ ውፅኢቱ ብጣዕሚ 

           መፍርሒ ይኸውን፡፡ እቲ ሓደጋ ኣብ ክልልና ጥራሕ ዘንፀላለወ እንተይኮነስ ኣብ መላእ ሃገረ-  ኢትዮጵያ ዝርአ 

       ጭቡጥ ተጓንፎ ስለዝኾነ ሃገራዊ ቓልሲ ዘድልዮ እዩ፡፡

              እዚ ሓደ ኣስጋዒ ጉዳይ ኮይኑ እናሃለወ ብሃረባ ሃረባ ዝስራሕ ስራሕ ድማ ኩሉሻዕ ውፅኢቱ ኣይምቅርን፡፡ ከምቲ 

             ዝርአ ዘሎ ፅሬት ትምህርቲ የሳኽዑ እዮም ተባሂሎም ዝወርዱ መምርሕታት ብናተይ ግምት መብዛሕትኡ ግዘ ነቲ 

           መምህር ዘየሳትፉ ብምኻኖም ተግባራውነቶም ከቢድ ይኸውን ኣሎ፡፡ ሎማዓንቲ ወሪዶም ፅባሕ ፈፅማ ዝብሃሉ 

          ስለዝኾኑ ካዓ ሰሙናዊ ወፍሪ ፅሬት ከተማ እምበር ጉዳይ ትምህርቲ ዘይመስ

    ሉ ኣጋጣምታት ብዙሕ እዩ፡፡

              ዋላ እኳ ከምቶም ካልኦት ዘርኣውያን፣ ተፈጥሮን ታሪኽን ብልቦና ክግንዘቡ ዘይተዓደሉ ገለ ኣባላት ሕብረተሰብ 

 “        ”   ኢትዮጵያ፣ ትግራይ ዝተረግመት፣ ተፈጥራዊ ሃብቲ ዘይተዓደላ፣ መፅረፊት ኢትዮጵያ እያ ኢለ 

           እንተዘይኣመንኩ ነገር ግን መሬትና ልሙዕ ኣይኮነን፡፡ ንኣሸሓት ዓመታት ስለዝተሓረሰ፣ ድርቅን ኩናትን ስለዘጥቅዖ 

             ተጓሕጊሑ እዩ፡፡ እቲ ዝቐረየ ተፈጥራዊ ፀጋ ክልልናን ሃገርናን ናብ ገንዘብን ጥቕምን ንምቕያር ድማ ሳይንሳዊ 

            ትምህርቲ የድልየና፡፡ ፅሬት ዘለዎ ትምህርቲ የድልየና፡፡ ብቕዓትን ዓርሰእምነትን ወሰንቲ እዮም፡፡ በዚ ሕጂ ንሕና 

   ተጋሩ ኣብዛ ሃገር (ኢትዮጵያ)         ዕዙዝ ግደ ክህልወና እንተኾይኑ ብትምህርቲ ጠንኪርና እንተወፂና ይመስለኒ፡፡ እዚ 

            ካዓ ኩላትና ኣብ ቅፅሪ ግቢ ቤት ትምህርቲ ውዒልና ስለዝተመለስና ዝሳኻዕ ኣይኸውንን፡፡ ፅፉፍን ደረጅኡ 

    ዝሓለወን ትምህርቲ ብምውሳድ እምበር፡፡

             ስለዚ ስራሕና ተሓፂብካ ናብ ጭቃ ከይኾን፣ ብማእገር ሰብ ዝነብር እንተይኮነስ ብውልቀ ብቕዓቱ ናብራ ከሸንፍ 

            ዝኽእል ዜጋ ንፍጠር፡፡ ባህሉን እንታይነቱን ዘኽብር፣ ሃገራዊ ሰረት ዘለዎ ኣፍልጦ ንኽሕዝ እዉን ንፅዓር፡፡ 

          እንተዘይኮይኑ ግዕዝይና ካብቲ ዝኒሀሉ ክውስኽ እምበር ክቕንስ ኣይኽእልን፡፡ ብዓርሱ ዘይተኣማመንን ዘይበቕዐን 

          ተማሃራይ ድማ ፈጠራ ኣየምፅእን፡፡ እንተዘይፈጢርናን ተማራሚርናን ድማ ያው ከምቲ ትፈልጥዎ መኣዲ 



           ምዕራባውያንን ቻይናን ኮይና ንቕፅል ማለት እዩ፡፡ ሳኣን ፍላጥና ሃፍትናን መንነትተናን ኣረኪብና ንነብር፡፡ 

   ዘይፀዓርናሉ ምቾት ንምነ፡፡   ዕንትቱላይ እንዲና!      ዕንቱቱላይ ታይ ከምዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም?     ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ገደና 

                ዝቦቁል ሳዕሪ እዩ፡፡ ልሙዕ ዝኾነ መሬት ይምችዎ፡፡ ብበዝሒ ድኹዒ ተተርኢሱ ይቦቁል፡፡ ብፍጥነት ዝዓብን ውሽጡ ካዓ ከም  

   ሻምበቆ ባዶ ዝኾነን ሳ             ዕሪ እዩ፡፡ ዝናብ ምጥፋእ ይቕረ እሞ መራር ፀሓይ እንተወፅያ እኳስ ቅህምም ይብል፡፡ ፀዋር 

            ዝኾነ ዓቕሚ ምስኡ ኣይተፈጠረን፡፡ ስለካልኦት ሳዕርታት ጣጥኡ ኣይኮነን፡፡ ቆፅሉ ብፍጥነት የዕብዩ ንኻልኦት 

             እናሸነ የባላሽዎም፡፡ ስለዚ ናህና ትውልዲ ውን ዘይፃዓረሉ ምቾት ዝናፍቕ፣ ፀገም እንተጋጥሞ ስብር ዝብል፣ ኣብ 

            ክንዲ ሃገራዊ መትከልን ምርርድዳእን ምሓዝ በብግዚኡ ንዝመፁ ስርዓታት ዕድመ መናውሒ ከይኸውን ፅሬት ዘለዎ 

    ትምህርቲ ብምሃብ፣ ከይቀዳዳሕ ብምግባር፣ ስነ-     ምግባሩ ንኽሕሉ ኣርኣያ ብምኻን መንፈሰ-   ጠንካራ ንግበሮ ይብል፡፡ 

            ከም ሄለን ጉሒላ እንተይኮነስ ዓቕሚ ዘለዎ፣ ብመርትዖ ዝኣምን፣ በሊሕ፣ ምሁር ማሕበረሰብ ትግራይ ንምፍጣር 

      ተግባራዊ ዕማምና ክንገብር ይምነ ፡፡ የቐንየለይ! 


