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1. መግቢያ 

የአገራችን የትምህርትና የስሌጠና ፖሉሲ በትክክሌ እንዲስቀመጠው “የትምህርት አንደ ባህሪይ መሰረታዊ 

እዉቀት በማስጨበጥ በግሇሰብም ሆነ በህብረተሰብ የችግር ፇችነት አቅምን፣ ችልታን ባህሌን ማጎሌበት 

ነው”። ፖሉሲው ሊይ እንዯተገሇፀው “ትምህርት የሰው ሌጅ በኑሮ ትግለ ያከማቻቸዉን ግኝቶችና 

ተሞክሮዎችን ማስተሊሇፉያና አዱስ ግኝቶችን ማፌሇቂያ ሂዯት ነው። ትምህርት ግሇሰቦችን በእዉቀት፣ 

በግንዛቤ፣ በአስተሳሰብ፣ በአመሇካከት፣ በስነዉበትና በእሴት እዱሁም በችልታና በክህልት በማነፅ ሇራሳቸዉና 

ሇህብረተሰቡ ሁሇንተናዊ እዴገት ፌሬያማ ተሳትፍ ሇማዴረግ ያስችሊቸዋሌ። የትምህርት ሂዯት በግሇሰብና 

በህብረተሰብ ተስተጋብሮት ሇአጠቃሊይ ህብረተሰብ ህሌዉናና እዴገት ቁሌፌ ሚና አሇው። ስሇሆነም 

በመንግስት በኩሌ ከፌተኛ ትኩረት ይሰጠዋሌ” ይሊሌ። ዓሇማችን አሁን ሊሇችበት የእዴገት ዯረጃ ትምህርት 

የተጫወተው ሚና ከፌተኛ ነው ብቻ ሳይሆን ወሳኝ ሚና እንዯነበረው እና እንዯሚኖረው የሚያጠራጥር 

አይዯሇም። ትምህርት ባይኖር ኖሮ የእያንዲንደ ዜጋ አእምሮ በተገቢው መሌኩ አይበሇፅግም፤ ከትዉሌዴ ወዯ 

ትዉሌዴ የሚተሊሇፌ ነገርም ስሇላሇ እያንዲንደ ትዉሌዴ እንዯ አዱስ እየጀመረ የግኝቶች እና ተሞክሮዎች 

ክምችት አይኖርም ነበር።   

ኢትዮጵያ በአክሱም ዘመነ መግስት በስሌጣኔአቸው ይታወቁ ከነበሩ ጥቂት ሃያሊን መንግስታት አንዶ 

እንዯነበረች የሚመሰክሩ ብዙ ነባራዊ ምስልች እና ቅርፃቅርፆች በቦታው እንዲለ ይታወቃሌ። በወቅቱ የነበሩ 

የተሇያዩ አገራት ፇሊስፊዎች እና ምሁራን የሰጡት ምስክርክርነትም የሚያረጋግጠው ይህ ሃቅ ነው። እንዯ 

አብነት እንኳን ብንወስዴ በሶስተኛ ክፌሇዘመን ይኖር የነበረው ማኒ የተባሇ ነብዪ እንዯገሇፀው፤ 

“በዓሇማችን በሃያሌነታቸው እና በስሌጣኔአቸው የሚታወቁ መንግስታት አራት ሲሆኑ፤ እነሱም 

የመጀመሪያው የባቢልንና የፔርሻ ስሌጣኔ ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ የሮማ ስሌጣኔ ነው። ከእነዚህ 

ቀጥል በሶስተኝነት የሚገኘው የአክሱም ስሌጣኔ ሲሆን አራተኛው ዯግሞ የቻይና ስሌጣኔ ነው። 

የአክሱም ስሌጣኔ ከተጠቀሱት ላልች ሶስት ስሌጣኔዎች በብዙ መሌኩ ሇየት ያሇ እንዯሆነ የሚታወቅ 

ነው። ስሇሆነም የአክሱም ስሌጣኔ በግሪክ፣ በባይዛንታይን፣ በዓረብ፣ በፔርሻ እና በቻይናዉያን ዘንዴ 

ከፌተኛ የሆነ ታዋቂነት ነበረው” (ሄንዝ 2000፣ ገፅ 22) ይሊሌ። 

ሇነገሩ የሰው ዘር መገኛ የሆነችው አገራችን ኢትዮጵያ፤ የሰዎች አእምሮ ዉጤት የሆነው የስሌጣኔ መገኛ 

ብትሆን የሚያስገርም አይዯሇም። የሚገርመው ነገር ቢኖር እንዱህ ዓይነት በዓይነቱ እና በይዘቱ ሇየት ያሇ 

የአክሱም ስሌጣኔ ማስቀጠሌ አሇመቻሊችን ብቻ ሳይሆን ስሌጣኔው የት ገባ? እንዳት እና ሇምን ተቋረጠ? 

ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ ሇምን ይበሌጥ እየተሻሻሇ አሌተሊሇፇም? የሚለት ጥያቄዎችም መመሇስ 

አሇመቻሊችን ነው። ይህንን የዴሮ ስሌጣኔአችን መነሻው እና መዴረሻው ማወቅ እና መገንዘብ ያሇብን 

በታሪክነቱ ዘግበን ሇመጪው ትዉሌዴ የማስተሊሇፌ ሃሊፉነት ስሊሇብን ብቻ ሳይሆን ከዚሁ ተምረን ይበሌጥ 

በተሻሻሇ መሌኩ በዓሇም የነበረንን የመሪነት ስፌራ እንዴንረከብ እና ሇዚሁ የሚያሰፇሌግ የ “ይቻሊሌ” ስንቅ 

እና ትጥቅ ከላልች አገሮች የመማር ሂዯቱ እንዲሇ ሆኖ ሇኛ ይበሌጥ የሚበጀን ግን ከራሳችን መማሩ እንዯሆነ 

ስሇምናምንበትም ጭምር ነው። ይህ ጉዲይም በ21ኛው ክፌሇዘመን የመጀመሪያዎቹ ሶስት አስርት ዓመታት ሊይ 

ፌንትዉ ብል የሚገሇጥ እና የሚታወቅ  ሃቅ ሇመሆኑ የሚያጠራጥር አይዯሇም። 

አፌሪቃ በአሁኑ ወቅት የሰው ሌጆች የአእምሮ ዉጤት የሆነው እና በሳይንስ እና ቴክኖልጂ የተዯገፇው ስሌጣኔ 

የሚገባትን ያህሌ ተጠቃሚ አሇመሆኗ ይታወቃሌ። ሇዚህም አንዲንዴ ምሁራን እና ተመራማሪዎች 
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በምክንያትነት የሚያቀርቡት አፌሪቃ የሳይንስ እና ቴክኖልጂ ዉጤቶች ተቋዲሽ ያሌሆነችበት ምክንያት በዘርፈ 

ሊይ ጉሌህ አስተዋፀኦ ባሇማዴረጓ ምክንያት እንዯሆነ ይገሌፃለ። ሆኖም ግን አፌሪቃ በአጠቃሊይ እና ኢትዮጵያ 

ዯግሞ በተሇይ ሇሳይንስ እና ቴክኖልጂ ፇጣሪ የሆነዉን የሰው ዘር ሇዓሇም ያበረከተች መሆኗ የማይካዴ ሃቅ 

ሆኖ እያሇ የሰው ዘር ዉጤቶች ከሆኑት እያንዲንደ ነገር መጠቀም ይገባኛሌ ብሊ ብትከራከርም ሃቅነት የሇዉም 

ብል ማሇት አይቻሌም፤ ዘሩን የሰጠ ገበሬ ከምርቱ ተቋዲሽ መሆን አሇብኝ ቢሌ ነዉርነት ስሇላሇው። 

ሇማንኛዉም ግን አገራችን በአክሱም ዘመነ መንግስት የነበራት ስርዓተ ትምህርት ኣዲብራ እና ከጊዜው ጋር 

በሚሄዴ መሌኩ አበሌፅጋ ባሇመቀጠሎ ምክንያት በተሇያዩ ጊዚያት ከተሇያዩ አገሮች የተሇያዩ ስርዓተ 

ትምህርቶች ስትዋስ እና አንደን በዉሌ ሳትተገብር ከላሊ አገር ስትበዯር ቆይታሇች። ይህ በሃያኛው ክፌሇ 

ዘመን መባቻ ሊይ የተጀመረው እና ከዘመኑ ጋር መራመዴ አስቸግሮት የቆየው “ዘመናዊ ትምህርት”ም ቢሆን 

እስከ ቅርብ ጊዜ ዴረስ ሇችግሮቿ መፌትሄ ሳይሆን እንዯቆየ ሁሊችንም የምንመሰክርሇት ሃቅ ነው። እንዱሁ 

ዓይነት የአክሱም ስሌጣኔ የሚያክሌ ታሪክ እና ላልችም የሰው ሌጅ ፌፃሜዎች በአግባቡ ከትዉሌዴ ወዯ 

ትዉሌዴ የማስተሊሇፌ ስራም አንደ እና ዋናው የትምህርት ተሌእኮ መሆኑ ይታወቃ። በተሇይ ዯግሞ ሇዚሁ 

ጉዲይ ተብል የተቀረፀው የታሪክ ትምህርት።  

ታሪክን በአግባቡ እና ሳይዛባ ከትዉሌዴ ወዯ ትዉሌዴ ሰንድ የማስተሊሇፌ ፊይዲው በተመሇከተ ነጋዴራስ 

ገብረሂወት ባይከዲኝ (1878 እስከ 1911 ዓ.ም) ሲገሌፁ፤ እንዯሚከተሇው ብሇው ነበር። 

“ታሪክን መማር ሇሁለም ይበጃሌ፤ ሇቤተ መንግስት መኮንን ግን የግዴ ያስፇሌጋሌ። የደሮ ሰዎች 

ስህተትንና በጎነትን አይቶ ሇመንግስቱ እና ሊገሩ የሚበጀዉን ነገር ያውቅ ዘንዴ። የታሪክ ትምህርት 

ግን የሚጠቅም የእዉነተኛ ታሪክ ትምህርት ሲሆን ነው። እዉነተኛንም ታሪክ ሇመፃፌ ቀሊሌ ነገር 

አይዯሇም። የሚከተለትን ሶስት የእግዚኣብሄር ስጦታዎች ያስፇሌጋለና። መጀመሪያ ተመሌካች 

ሌቦና፤ የተዯረገዉን ሇማስተዋሌ። ሁሇተኛ የማያዲሊ አእምሮ፤ በተዯረገዉ ሇመፌረዴ። ሶስተኛ የጠራ 

የቋንቋ አገባብ፤ የተመሇከቱትና የፇረደትን ሇማስታወቅ።”    

እንዯ ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ አገሊሇፅ ካሇፇው መማሩ ሇሁለም ሰዎች አስፇሊጊ ነው። ሆኖም ግን 

በተሇይ በአመራር ሊይ የሚገኝ ማንኛዉም ሰው ካሇፇው ሂዯት ትምህርት መቅሰም እንዲሇበት አበክረው 

ያሳስባለ። ታሪክ መማሩ ጥቅም የሚኖረዉና በትምህርትነት የሚያገሇግሇው ግን እዉነተኛ ታሪክ ከሆነ ብቻ 

መሆኑም አስምረዉበት አሌፇዋሌ።  

ሇማንኛዉም ግን የአክሱም ስሌጣኔ እንዳት እዉን ሆነ? ብል ሇሚመራመር ማንኛዉም ሰዉ አንዴ ቀሊሌ እና 

የሚያስማማ መሌስ ከወዱሁ መስጠት ይቻሊሌ። የአክሱም እና የላልች በወቅቱ ይሁን ኋሊ የተከሰቱ 

ስሌጣኔዎች እዉን የሆኑት እና ሇወዯፉቱ የሚከሰቱ ስሌጣኔዎችም እዉን የሚሆኑት ሇዚሁ ስሌጣኔ አሌሞ 

የተቀረፀ ስርዓተ ትምህርት በመተግበር ብቻ ነው። ስሌጣኔን እዉን ማዴረግ ከትምህርት ዉጭ ማሰብ 

የማይቻሌ ሇመሆኑ ሁሊችንም የሚያግባባን ነገር ነው ብዬ አምናልህ። አሁን በአክሱም ዘመነ መንግስት ጊዜ 

እንዯተቀረፁ የሚነገሩት እና የምናያቸው ቅርፆች፣ የትምህርት ዉጤት ሇመሆናቸው አጠያያቂ አይዯሇም። 

እነዚህ ምሌክቶች በአክሱም ዘመነ መንግስት ጊዜ የነበሩ ምሁራን በተሇይ በሂሳብ፣ በቴክኖልጂ እና 

በምህንዴስና ዘርፈ የሊቀ እዉቀት እና ክህልት እንዯነበራቸው ማሳያዎች ናቸው። በዓሇማችን ስሇብረት 

እዉቀት ባሌነበረበት ዘመን ብረት ሰርተው እና አቅሌጠው ሇሚያስፇሌጋቸው ተግባር ሲያዉለት እንዯነበር 

የምናስተዉሊቸው ብዙ ምሌክቶች አለ። ይህ ብቻ ሳይሆን ግን በንግዴ ከሮማ እና ከፔርሺያ ጋር የነበራቸው 
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ጠንካራ ግንኙነት ሇመጠበቅ የሚያስችሌ ቀይባህርን ሙለ በሙለ ቁጥጥሩ ስር ሊይ ያዯረገ ጠንካራ የመከሊከያ 

ሰራዊት እንዯነበራቸዉም Paul Henz “The Layers of Time” በተሰኘው መፅሃፈ ገፅ 30 ሊይ አስፌሮታሌ። 

ይህንን ሃሳብ በማጠናከርም Munro-Hay የተባሇ ፀሃፉ ስሇ አክሱም ስሌጣኔ ሲገሌፅ እንዱህ ይሊሌ።  

“የአፌሪቃ ስሌጣኔ ታሪክ በምናወራበት ጊዜ የአክሱም እና የግብፅ ስሌጣኔ መነሳታቸው አይቀሬ 

ነው። በእርግጥ የአክሱም ስሌጣኔ ከግብፅ ስሌጣኔ በብዙ መሌክ እንዯሚሇይም ይታወቃሌ። የግብፁ 

ስሌጣኔ ኢኮኖሚው ሙለ በሙለ የአባይ ወንዝን በመጠቀም ሊይ የተመሰረተ ሲሆን የአክሱም 

ስሌጣኔ ግን ኢኮኖሚው የተመሰረተው በአባይ ወንዝ ዲርቻ ሊይ ሳይሆን በኢትዮጵያ ተራሮች 

በሚካሄዯው እርሻ እና በቀይ ባህር በኩሌ ይዯረግ በነበረው ግንኙነት ሊይ የተመሰረተ ከፌተኛ የሆነ 

የንግዴ እንቅስቃሴ ሊይ ነው። እንዱሁ ዓይነት ዓሇም ዓቀፌ ንግዴ ዯግሞ ጥሩ የሆነ የአሇም አቀፌ 

ግንኙነት ፖሉሲ እንዯነበረ ያሳያሌ። በመሆኑም የአክሱም መንግስት በዚያን ጊዜ ሃያሊን ተብሇው 

ይታወቁ ከነበሩ የሮማ እና የፔርሻ መንግስታት ጋር ምንም ዓይነት ወዯ ጦርነት የሚያመራ ግጭት 

የከፇተበት ወቅት አሇመኖሩ ይታወቃሌ” (ሙንሮ ሄይ፣ ገፅ 3፤ ሄንዝ 2000 ገፅ 30 ሊይ 

እንዯጠቀሰው)። ሲሌ ሃሳቡን ይገሌፃሌ። 

ከዚህ መማር የምንችሇው አንዴ ቁምነገር ሰሊምና ሌማት ያሊቸው ትስስር ምን እንዯሚመስሌ ነው። ሰሊም 

ሳይኖር ሌማት ማረጋገጥ አይቻሌም፤ ሌማት ካሌተረጋገጠ ዯግሞ ስሇሰሊም ማሰብ ከባዴ ነው። እነዚህን እዉን 

ማዴረግ የሚቻሇው ዯግሞ ይህንን አሌሞ እና ግብ አስቀምጦ የተቀረፀ ስርዓተ ትምህርት በመቅረፅ ነው። 

ከአክሱም ዘመነ መንግስት ላሊ የምንማረው ቁምነገርም ሌማት ዘሇቄታነት እንዱኖረው ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ 

የተዋጣሇት የዉጭ ጉዲይ ግንኙነት፣ ሇአገሪቱ የሚጠቅም የዉጭ ግንኙነት ፖሉሲ እና ዱፕልማሲ፣ ህዝቡን 

ያሳተፇ የፖሇቲካ ስርዓት እና ዳሞክራሲያዊ ስርዓት ሲሰፌን መሆኑ ነው።  

አገራችን በአክሱም ዘመነ መንግስት ራሷ ከቀረፀችው ስርዓተ ትምህርት የሚመነጭ እና በአሇም ዯረጃ 

ተዯናቂነት እና ዝናን ያተረፇ ስሌጣኔ እንዯነበራት እና ይህ ስሌጣኔም በአንዴ ዘርፌ ሊይ ብቻ የመጠቀ 

(ማሇትም በእርሻ ብቻ፣ በንግዴ ብቻ፣ ጠንካራ መከሊከያ በማቋቋም ብቻ ወይም የተዋጣሇት የዉጭ ግንኙነት 

ፖሉሲ ብቻ) የታጠረ ሳይሆን ሁለንም ሚዛናቸው በጠበቀ መሌኩ ያስተናገዯ እንዯነበረ ነው። ሇወዯፉቱም 

ቢሆን ስሇ ዘሇቄታነት ያሇው እዴገት እና ሌማት ሲታሰብ ሞሟሊት ያሇባቸው ቅዴመ ሁኔታዎች እነዚህ 

መሆናቸው ከአክሱም ስሌጣኔ የምንማር ይመስሇኛሌ።  

ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ፤  

1. በ 1988 ዓ.ም የተገኘው አንፀባራቂዉ የዓዴዋ ዴሌ በሌማት ካሌታጀበ በስተቀር ኢትዮጵያ 

ከሚያንዣብብባት የቅኝ አገዛዝ አዯጋ ሌትዴን እንዯማትችሌ አበክረው ያስገነዝቡ ነበር።  

2. የትምህርት አስፇሊጊነት እና ሇአገር እዴገት ያሇው ፊይዲ ዯጋግመው ይገሌፁ ነበር፣ 

3. ገባሩን ሰቆቃ ከሞሊበት ኑሮ ካሌተገሊገሇ በስተቀር መዘዝ እንዯሚያስከትሌ ያሳስቡ ነበር። 

እንዯሚታወቀዉም የነበሩት ነገስታት የነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ ምክር ባሇመስማታቸው እና 

ባሇመተግበራቸው ምክንያት፤ ኢጣሌያ በአርባ ዓመት ጊዜ ዉስጥ ሇሁሇተኛ ጊዜ ወረራ አካሄዯች፤ ሇአምስት 

ዓመታት ያክሌም ኢጣሌያ አብዛኛው የአገሪቱ ክፌሌ ተቆጣጥራ ሰዎች ሇሞት፣ ሇእንግሌት እና ሇስዯት 

ተዲርገዋሌ። ይህ ሽንፇት (ጊዚያዊም ቢሆን) በጥሌቀት ቢጠና የነበረን ሇመግሇፁ በጣም የሚያስቸግር ዴህነት 

ዉጤት እንዯሚሆን አያጠራጥርም።  
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በዚያን ጊዜ ከ 95% የማያንስ ብዛት የነበረው የገጠሩ ህዝብም በከባዴ ችግር ዉስጥ ስሇነበረ ዘግይቶም ቢሆን 

ሇትጥቅ ትግለ መነሻ ሆነ። ስሇዚህ የኚሁ አርቆ አሳቢ ምሁር ምክር በጊዜው ሰምቶ ትምህርት ሇማስፊፊት እና 

ሌማትን እዉን ሇማዴረግ ቢሞከር ኖሮ የብዙ ሚሌዮኖች ሂወት መታዯግ ይቻሌ እንዯነበር እንገነዘባሇን። እንዯ 

ነጋዴራስ ገብረሂወት ያለት ፊና ወጊ ምሁራን ከሚታወሱበትነገር አንደ ሇማህበራዊ ፌትህ የነበራቸው 

መቆርቆር ነው። ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ የአጠቃሊይ ህዝቡ የኑሮ ሁኔታ በተሇይ ዯግሞ የገባሩን ሁኔታ 

ክፈኛ ያሳስባቸው እንዯነበር ፅሁፍቻቸው ይመሰክራለ። ይህም ጭንቀት በዉሌ ያጤንነው እንዯሆነ በወሳኝ 

መሌኩ የሚመነጨው ከነበራቸው የሰብኣዊ ርህራሄ ብቻ ሳይሆን ከነበራቸው ገባሩ የኢኮኖሚው መሰረት 

መሆኑን የመረዲት እና የመገንዘብ ዉጤት እና ገባሩን መጨቆን እና ማዋከብ ማሇት ያገሪቱን ኢኮኖሚ እዴገት 

ማቀጨጭ እንዯሆነ  በመገንዘባቸው እንዯነበር አያጠያይቅም። እንዯ ነጋዴራስ ገብረሂወት አገሊሇፅ ገባሩን 

ሂወቱ እስኪጠሊ ዴረስ መጨቆን ማሇት የሃገሪቱን የወዯፉት ተስፊ ማጨሇም ማሇት እንዯሆነ አበክረው 

ሲገሌፁ ነበር። ይህንን ሃሳብም ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ በሚከተለት ምሁራዊ አንዯበታቸው በዝርዝር 

ገሌፀዉታሌ። 

“የሚበሊዉና የሚሇብሰው ያጣ ዴኻ የተወሇዯበትን አገር የሚወዴበት ምክንያት ያጣሌና ያገሩ 

መንግስት ቢበረታ ወይም ቢጠፊ ግዴ የሇዉም፤ ስሇዚህ መንግስት የሚጠቀምበት ያገሩ ሃብት 

በጥቂቶች ሰዎች እጅ ሲሰበሰብ አይዯሇም። ያገሩን ሃብት በመሊው ህዝብ ሲከፊፇሇው ነው እንጂ። 

የሃብታሞች አኗኗርና የሰራተኛው ዴሃ አኗኗር አይነቱ እንበሇ መጠን የሚራራቅበት አገር መንግስቱ 

ከጥፊት አፊፌ እንዯዯረሰ ያስረዲሌ። የኢትዮጵያንም ህዝብ ሁኔታ ብንመሇከት እንዯዚሁ ያሇ ጥፊት 

እንዲይዯርስ ያስፇራሌ።” ይለ ነበር። 

ይህ በአሁኑ ወቅት የኢኮኖሚ ጠበብት Income Gini Coefficient እያለ የሚጠሩት ሳይንስ መሆኑ ነው። 

በተሇይ በ 2010 እ.ኤ .አ. የተባበሩት መንግስታት የሌማት ዴርጅት አገሮችን ሇማወዲዯር እና ሇማበሊሇጥ 

የተጠቀመበት አንደ መሳሪያ ነው። የተባበሩት መንግስታት የሌማት ዴርጅት ቃለን (በእንግሉዝኛ) 

እንዯሚከተሇው ገሌፆታሌ።  

“Income Gini Coefficient: Measure of the deviation of the distribution of income (or 

consumption) among individuals or households within a country from a perfectly 

equal distribution. A value of 0 represents absolute equality while, a value of 100 

represents absolute inequality.” (UNDP 2010) 

ይህንን የተዛባ ሁኔታ ሇመሇወጥ ያሇው ትክክሇኛው እና አማራጭ የላሇው መንገዴ ያስተዲዯር ስርዓትን 

መዘርጋት እና ትምህርትን ማስፊፊት ነው ይሊለ፤ ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ። ስሇዚህ በአስራ ዘጠነኛው 

ክፌሇዘመን መጨረሻ እና በሃየኛው ክፌሇዘመን መጀመሪያ የተፇጠሩት እኚሁ አንዴ ብርቅዬ ምሁር ነገሮችን 

ሳይንሳዊ በሆነ መሌኩ ሲተነትኑት እናያሇን። በዚያን ጊዜ ትምህርት ተስፊፌቶ ቢሆን እና እንዱሁ አይነት 

በሺዎች የሚቆጠሩ ምሁራን ቢኖሩን ኖሮ አገራችን በአሁኑ ወቅት የት ትዯርስ ነበር? የሚሇው ጥያቄ በዉሌ 

መመሇስ ባንችሌም መገመቱ ግን አዲጋች አይዯሇም፤ ቢያንስ ግን ትምህርት ባሇመስፊፊቱ ምክንያት ምን ያህሌ 

እንዯተጎዲን ማወቅ እንችሊሇን። ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ ትምህርትን አስመሌክተው ሲፅፈም፤ 

ያገራችን ሰው ፉዯሌን ሇመማር ቢተጋ አገራችን ተል በቀናች። ፉዯሌንም መማር እጅግ በጣም ቀሊሌ 

ነገር ነው። በሱዲን መሬት የሚኖር አንዴ ትጉህ የወል ተወሊጅ እዴሜው 35 ዓመት እስኪሆን ዴረስ 
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ምንም አያውቅም ኑሮ አሁን አማርኛንና አረብኛን አጥርቶ ይፅፊሌ። ብዙዎችም ያገራችን ሰዎች 

የዚያን ብሌህ ወልዮ መንገዴ ቢከተለ አገራችን በተጠቀመች። 

ብሇው ነበር። የነበሩት መንግስታት የእንዱሁ ዓይነት ምሁር ምክር ሇማዲመጥ ዝግጁነት ስሊሌነበራቸው 

ትምህርት በወቅቱ ሉስፊፊ አሌቻሇም። በመሆኑም ዜጎች ከተዯጋጋሚ የዴርቅ አዯጋ፣ ከረሃብ፣ ዴንቁርና እና 

እርዛት ሉያመሌጡ አሌቻለም። ስሇዚህ ባሇፈት ሁሇት መቶ ዓመታት ብቻ (ከ1800 ገዯማ በመጀመር) እንኳን 

በኢትዮጵያ ከ አርባ በሊይ ከባዴ የዴርቅ አዯጋዎች ቢያጋጥሙም መንግስታት በተዯራጀ መሌኩ ይህንን 

መመከት ባሇመቻሊቸው በብዙ ሚሌዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ሇህሌፇት ተዲርገዋሌ። ይህ ከ 39 ዓመታት በፉት 

የተጀመረው ትጥቅ ትግሌ መነሻ ከሆኑት ጉዲዮች አንደ እና ዋናው ይህ በዴሮ ጊዜ የነበረው እና እስከ 

ሰባተኛው ክፌሇዘመን ዴረስ የዘሇቀው የአክሱም ስሌጣኔ በመቋረጡ እና ወዯኋሊ በመመሇሱ ምክንያት 

የተፇጠረው እና ያጋጠመው ችግር፣ ተዯጋጋሚ ጦርነቶች፣ ዴርቅ፣ ረሃብ፣ በሽታ እና ዴንቁርና በሰዎች ዘንዴ 

ከፌተኛ ጉዲት በማምጣቱ ምክንያት መሆኑ የሚያግባባን ጉዲይ ነው።  

በእርግጥ የአክሱም ስሌጣኔ መቋረጥ ምክንያት ምን እንዯሆነ እስካሁን ዴረስ በዉሌ ባናዉቀዉም ሇወዯፉቱ 

የትምህርት ተቋማት እና የምርምር ማእከሊት በሚያዯርጉት ጥናትና ምርምር በዉሌ የሚታወቅ እንዯሚሆን 

ጥርጥር የሇዉም። ምንም ጥናት ሳያስፇሌግ ማሇት የምንችሇው ነገር ቢኖር ግን የነበረው ስርዓተ ትምህርት 

የቀዯምት ኢትዮጵያዉያን እዉቀት፣ ክህልት፣ አመሇካከት እና ባህሌ ሇተከታዩ ትዉሌዴ ማስተሊሇፌ እና 

ማዉረስ ባሇ መቻለ ነው።  

ስሇዚህ የህ.ወ.ሓ.ት. አመሰራረት በምናይበት ጊዜ ከዚሁ ጋር የተያያዙ እና ትምህርት ባሇመስፊፊቱ ምክንያት 

በማህበረሰቡ በተዯጋጋሚ ያጋጥሙ የነበሩ ችግሮች እና ቁጭቶች የፇጠሩት ነው ብል መዉሰዴ አንደ ጉዲይ 

ሆኖ ከዚሁ ጋር ትምህርት ሚናውን ባሇመወጣቱ ምክንያት ያጋጠሙ ችግሮች ዯግሞ ሇይቶ እና  

ክብዯት ሰጥቶ ማየት ተገቢ ነው።    

2. ሇትጥቅ ትግለ መነሻ የሆኑ ትምህርት ነክ ምክንያቶች እና ጥያቄዎች 

ትምህርት በወቅቱ በመስፊፊቱ እና የአዉሮጳ ሃገራት ቀዯም ብሇው በመሰሌጠናቸው ምክንያት አፌሪቃን 

በሚቀራመቱበት ወቅት እንግሉዝ፣ ፇረንሳይ፣ ፖርቹጋሌ፣ ወዘተ ትሌቁ ዴርሻ ወስዯው የነበረ ቢሆንም 

ኢጣሌያ ግን በተሇያዩ ምክንያቶች በዚሁ ስራ ሊይ ዉጤታማ አሌነበረችም። ኢጣሌያ በመንግስትነት እንዯገና 

የተዋሃዯችዉ በ 1871 እ.ኤ.አ. ሲሆን ኢጣሌያዉያን እንዯላልች የአዉሮጳ አገሮች ሁለ የዴርሻቸዉን 

ሇመቀራመት ወዯ አፌሪቃ አይናቸዉን ማማተር የጀመሩትም በዚህ ወቅት ነበር። ከመካከሇኛው ክፌሇዘመን 

ጀምረው ግን የተሇያዩ ኢጣሌያዉያን ነጋዳዎች፣ ሚስዮናዉያን፣ የስነጥበብ ባሇሞያዎች እና የመሳሰለት ወዯ 

ኢትዮጵያ ይመሊሇሱ እና ረዘም ያሇ ጊዜም ይኖሩ ስሇነበር ብዙ ሰዎች እንዯ አዱስ የተቋቋመችዉን ኢጣሌያ 

አይኗ ኢትዮጵያ ሊይ ታሳርፌ ዘንዴ መገፊፊት ጀመሩ።  

በዚህ ወቅት፤ ምንም እንኳን እንግሉዝ ብዙ የጎረቤት አገሮች (ሱዲን፣ ኬንያ እና ሶማሉያ) ተቆጣጥራ የነበረ 

ቢሆንም በኢትዮጵያ በ 1868 እ.ኤ.ኣ. ከናፔር ወረራ ጋር ተያይዞ ባጋጠማቸው ችግር ምክንያት ግን የእንግሉዝ 

መንግስት ኢትዮጵያን ይቆጣጠር ዘንዴ በሇንዯን በኩሌ ብዙም ፌሊጎት አሌታየም። በ 1880 እ.ኤ.ኣ. በግብፅ 

እና በሇንዯን ይኖሩ የነበሩ የእንግሉዝ አመራሮች ሶስት ቅዴሚያ መሰጠት አሇባቸው ያሎቸዉን ዉሳኔዎች 

አስተሊሇፈ። ዉሳኔዎቹም፤ 

 አንደ እና የመጀመሪያው እንግሉዝ በግብፅ ያሊት ይዞታነት እንዱጠናከር፣ 
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 ሁሇተኛው፤ እንግሉዝ አሇምንም ስጋት በ ቀይ ባህር መንቀሳቀስ የምትችሌበት ሁኔታ 

መፌጠር፣ 

 ሶስተኛው ዯግሞ ኢትዮጵያ ሊይ የተረጋጋ ሰሊም እንዱኖር ሁኔታዎችን ማመቻቸት የሚለ 

ናቸው። 

ስሇዚህ ራሷ ገብታ ሇመቆጣጠር ፌሊጎት እስከላሊት ዴረስ ይህንን የሚያስፇፅምሊት አገር ማግኘቷም (ኢጣሌያ 

ማሇት ነው) ሇእንግሉዝ ጥሩ አጋጣሚ ነበር እና እንግሉዝ ሇኢጣሉያ ምፅዋን ትቆጣጠር ዘንዴ ፇቀዯችሊት፤ 

ምፅዋም በኢጣሌያ ቁጥጥር ስር ወዯቀች። ራስ አለሊ ይህንን የኢጣሌያ ጦር ጠራርገው ሇማስወጣት ሲያስቡ 

ላሊ ያሌታሰበ ጦርነት አጋጠመ፤ ከዴርቡሽ ጋር የተዯረገው ጦርነት። በዚህ ወቅት ዴርቡሽ ከ 60 እስከ 70 

ሺህ የሚገመት ሰራዊት ይዞ በመምጣት ኢትዮጵያን ወረረ። አፄ ዮሃንስም ከዚህ ወራሪ ሃይሌ ጋር ሲዋጉ 

በተወሰነው ክንፌ ጥሩ ሲቀናቸው (መንገሻ ይመራው በነበረው ክንፌ) በላሊው ግን ያሰቡት ያህሌ አሌሆነም። 

በዚህም ወቅት አፄ ዮሃንስ የመቁሰሌ አዯጋ አጋጥሞአቸው ከቆዩ በኋሊ ከሶስት ቀናት በኋሊም ሂወታቸው 

አሇፇ። በራስ መንገሻ የሚመራው ሰራዊት ወዯ ተምቤን ሸሽቶ መጣ። አፄ ዮሃንስ ቆስሇው እያሇ በኑዛዜአቸው 

ስሌጣኑን ሇራስ መንገሻ እንዲወረሷቸው ገሌፀው ስሇነበር፤ ራስ አለሊ መንገሻን የኢትዮጵያ  ንጉሰ ነገስትት 

መሆናቸው እንዱያውጁ ቢነግሯቸዉም ፌቃዯኛ አሌሆኑም። በዚህ ወቅት ብዙ ተቃዉሞ ሳያጋጥመው 

ሚኒሉክ ትግራይን ተቆጣጠረ። በዚህ ጊዜም ከፌተኛ የሆነ የዴርቅ አዯጋ ስሇነበር የትግራይ ህዝብ ሇከፌተኛ 

ችግር ተጋሌጦ ነበር። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ህዝብ ጦርነት እና ዴርቅ እየተፇራረቁ በማያባራ ችግር 

ዉስጥ እንዱዘፇቅ ምክንያቶች ሆኑ፤ የስርዓቱ ሚና እንዲሇ ሆኖ ማሇት ነው። 

ከተሇያዩ ባእዲዉያን ወራሪዎች ጋር የተዯረጉ ጦርነቶች የተከፇሇው መስዋእትነት ተከፌልበት በአብዛኛው 

በዴሌ አዴራጊነት የተወጣነው ስሇሆነ በተዯጋጋሚ ተነግሮሇታሌ፣ ተዘምሮሇታሌ፤ አብዛኞቻችንም 

እናውቀዋሇን። ይህ ነፃነታችንን ሇማስከበር የተከፇሇው ዉዴ ዋጋ አገራችን ኢትዮጵያ በዓሇም ሌዩ ስፌራ 

እንዱሰጣት አስችሎሌ፤ ትዉሌዴ ሲዘክረዉም ይኖራሌ። በዚህ ወቅት ሲዯረግ የነበረ ጦርነት ግን በትምህርት 

የሊቀ ዯረጃ ዯርሰው ከነበሩ ሃያሊን መንግስታት ጋር ስሇሆነ ምንም እንኳን በስተመጨረሻ በዴሌ ብንወጣዉም 

ብዙ መስዋእትነት እንዯጠየቀን ይታወቃሌ። ሇምሳላ ከኢጣሌያ ጋር በየካቲት ወር 1988 ዓ.ም የተካሄዯው 

ጦርነት በአንዴ ጀምበር ብቻ 25000 ኢትዮጵያዉያን መስዋእት ሆነዋሌ። ስሇዚህ በብዙ አስር ሺዎች ሰው 

እየገበርንም ቢሆን ነፃነታችን አስጠብቀን መኖር ችሇናሌ።  

አንዴ በብዛት ያሌተነገረሇት፣ ከጦርነት በሊይ ህዝብን የጨረሰ እና ዉዴ ዋጋ የከፇሌንበት እና እስከ ቅርብ ጊዜ 

ዴረስም ቢሆን የበሊይነቱን ተቆጣጥሮ ዴሌ ያሌነሳነው ነገር ቢኖር ግን በተዯጋጋሚ ሲያጋጥም የነበረው የዴርቅ 

አዯጋ ነው። እነዚህ ችግሮች ሉያጋጥሙ የቻለት ካሇ መማራችን እና አስተሳሰባችን ካሇ መበሌፀጉ የተነሳ 

ስሇሆነ፤ የትምህርት አሇመስፊፊት እንዯ ሃገር ምን ያህሌ እንዲሰቃየን በሚከተሇው የነጋዴራስ ገብረሂወት 

ባይከዲኝ አገሊሇፅ በቀሊለ መረዲት እንችሊሇን። 

“በዙሪያችን ያለትን አገሮች ብንመሇከት አእምሮ ያሊቸው ህዝቦች በብዙ ትጋት ሲያሇሟቸ እናያሇን። 

ይሌቁንም በደርቡሾች ጠፌቶ የነበረውን የሱዲንን መሬት ብናይ እንግሉዞችን የሚመስሌ ያእምሮ 

ህዝብ ሲገዛው ምዴረ በዲም ቢሆን የዯስታ ገነት እንዱሆን ይመሰክርሌናሌ። በዙሪያችን ቅኞችን 

ኮልንዮችን ይዘዉ ያለ ህዝቦችም ያእምሮኣቸው ሃይሌ እንቅፊትን ሁለ እያሸነፇ ወዯፉት ይገፊሌ፤ 

መሬት ጠቦታሌና። አእምሮም በአእምሮ ካሌሆነ በቀር በላሊ አትታገዴም። ስሇዚህ ወዮሇት 
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በዴንቁርናው ሇሚቀመጥ ህዝብ ዉል አዴሮ ይዯመሰሳሌና። . . . አርነት ማሇት የራስን መንግስት 

ማቋቋም ብቻ ሳይሆን፤ ራስን መቻሌም እንዯሚጠይቅ . . .” ሲለ ገሌፀዉታሌ። 

በነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ አንዯበት እንዯተገሇፀው የሰው ሌጆች ከተማሩ እና አእምሮአቸዉን ካሇሙ 

ተፇጥሮን መቆጣጠር እንዯሚችለ ሲገሌፁ ያሌተማረ እና አእምሮው ያሌሇማ ህዝብ ግን ሙለ በሙለ 

በተፇጥሮ ቁጥጥር ስር ሆኖ የተሟሊ ዝናብ ስትሰጠው ጥሩ ምርት ያፌሳሌ፣ ተፇጥሮ ፉቷን ስታዞርበት ዯግሞ 

በቀሊሌ ችግሮች ምክንያት መኖሩን እያከተመ እና አሇ እዴሜው ሇህሌፇት ሲጋሇጥ እናየዋሇን። በዚሁ 

የነጋዴራስ ገብረሂወት አገሊሇፅ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱን ስሊሌቻሇ ነፃ ነው ብል አፌ ሞሌቶ መናገር ያዲግታሌ 

ይሊለ። ራስን ሇመቻሌ ዯግሞ አስተሳሰብ ማዯግ ይኖርበታሌ፤ አስተሳሰብ እንዱያዴግ ዯግሞ ትምህርት 

መስፊፊት አሇበት። 

የነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ መሰረታዊ ነጥብ ኢትዮጵያም እንዯ ሱዲን እና እንዯ ኬንያ ቅኝ አገዛዝ ስር 

መዉዯቅ አሇባት ሳይሆን፤ ራሱን የቻሇ ወጥ የሌማት ጎዲና መቀየስ አሇብን ማሇታቸው ነው። ይህንን ሃሳብም 

ዘርዘር አዴርገው ሲገሌፁም የምእራቡን ዓሇም ዘዬዎች እንዲሇ መገሌበጥ ሳይሆን ከዚያ የሚቀሰመዉን ቀስሞ 

ይበሌጡን ግን የሃገር ሌማትን ባገር ሃብትና ጥበብ ሊይ መገንባት ነው። ይህንን ሇማዴረግም የትምህርት 

አስፇሊጊነት አበክረው ይገሌፃለ። ስሇዚህ መማር እና አሇመማር ተራ ነገር ሳይሆን የነፃነት ጉዲይ መሆኑ ግሌፅ 

ነው፤ ዜጎቿ በመሃይምነት  አዘቅት ዉስጥ እየኖሩ የባእዴ ሃይሌ መጥቶ አሌወረረኝም እና ነፃ ነኝ ማሇት 

አትችሌም፤ ላሊ ሰው ተቆጣጥሮ ባይገዛትም ተፇጥሮ ራሷ ተቆጣጥራ እየገዛቻት ስሇሆነ።  

3. ትምህርት ባሇመስፊፊቱ ምክንያት ያጋጠሙ የዴርቅ አዯጋዎች በተመሇከተ 

ባሇፈት ሁሇት መቶ አመታት ብቻ በነበሩት ስርዓቶች ችግር ምክንያት ትምህርት ባሇመስፊፊቱ ምክንያት 

ሰዎች ሙለ በሙለ በተፇጥሮ ሊይ ጥገኞች ሆነው እነሱ አስተሳሰባቸዉን በማሳዯግ ተፇጥሮን መቆጣጠር 

ሲገባቸው ተፇጥሮ (ሙለ በሙለ ማሇት ይቻሊሌ) በቁጥጥሯ ስር አዴርጋቸው ከላልች ፌጡራን እና እንስሳት 

ብዙም ባሌተሇየ መሌኩ አሇጊዜአቸው ሇህሌፇት ሲዲረጉ፣ የተኖረው ጊዜም ኑሮ ተባሇ እንጂ መፇጠራቸውን 

እየረገሙ የኖሩበት ጊዜ ነው ያሇፇው። ሇምሳላ የሚከተለትን ሃያ ሁሇት በአገራችን ኢትዮጵያ በተሇይ ዯግሞ 

በሰሜኑ ክፌሌ ያጋጠሙ ከባዴ የዴርቅ ክስተቶች እንይ።  

1. በ 1800 ዓ.ም (እ.ኤ.አ.) ባጋጠመው ዴርቅ ምንም እንኳን ምን ያህሌ ሰው እና እንስሳ እንዯሞተ በዉሌ 

ባይታወቅም የዴርቅ አዯጋው ግን ከፌተኛ እንዯነበር እና አሰቃቂም እንዯነበር ይታወቃሌ (ዉዴ 1977)፤ 

2. በ 1812 (እ.ኤ.አ.) በትግራይ ክፌሇ ሃገር ዋና ምክንያቱ የዴርቅ አዯጋ የሆነ ከባዴ ረሃብ አጋጥሞ 

እንዯነበር ይታወቃሌ። (ፓንክረስት 1968)፤ 

3. በ 1814 (እ.ኤ.አ.) በትግራይ እና አዋሳኝ ክፌሇሃገሮች በዴርቅ ምክንያት ብዙ ሰዎች ሇህሌፇት 

እንዯተዲረጉ ማወቅ ተችሎሌ። (ፓንክረስት 1968)፤ 

4. በ 1815 (እ.ኤ.አ.) በትግራይ ክፌሇሃገር እና አዋሳኝ ክሌልች ያጋጠመው ዴርቅ፣ የአንበጣ መንጋ እና 

ተሊሊፉ በሽታ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሇህሌፇት ተዲርገዋሌ።  

5. በ1816 (እ.ኤ.አ.) በትግራይ ክፌሇ ሃገር ዋና ምክንያቱ የዴርቅ አዯጋ የሆነ ከባዴ የረሃብ አዯጋ አጋጥሞ 

እንዯነበር ይታወቃሌ። (ፓንክረስት 1968)፣ 

6. በ 1818 (እ.ኤ.አ.) በትግራይ ክፌሇሃገር እና አዋሳኝ ክሌልች ያጋጠመው ዴርቅ፣ የአንበጣ መንጋ እና 

ተሊሊፉ በሽታ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሇህሌፇት ተዲርገዋሌ። በተሇይ በየካቲት ወር 1818 
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(እ.ኤ.አ.) ወዯ አዉሮጳ የተፃፇው ዯብዲቤ እንዯሚያሳየው በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጦርነት እና 

ዴርቅ አዯጋዎች ምክንያት ሇህሌፇት እንዯተዲረጉ ነው (ሮቢንሶን፣ 1987 እ.ኤ.ኣ.)፤ 

7. በ 1828/29 (እ.ኤ.አ.) በሰሜን ሸዋ እና የተወሰነ የወል ክፌሌ ባጋጠመው የዴርቅ አዯጋ ምክንያት 

በርካታ ሰዎች እንዯሞቱ እና በርካታ የቤት እንስሳ እንዲሇቁም ይታወቃሌ (ፓንክረስት 1968)። 

8. ከ 1835 (እ.ኤ.አ.) እስከ 1837 (እ.ኤ.አ.) ባለት ተከታታይ ዓመታት ባጋጠመው የዴርቅ አዯጋ ምክንያት 

የከፊ ጉዲት እንዯዯረሰ በዚሁ የዴርቅ አዯጋም ሰሜን ሸዋ፣ ወል እና ትግራይ እንዯተጠቁ ጥናቶች 

ያሳያለ። (ፓንክረስት 1968 እ.ኤ.አ.)፤   

9. በ 1842 (እ.ኤ.አ.) በትግራይ ያጋጠመው የዴርቅ አዯጋ ከዛ በፉት ካጋጠሙት የዴርቅ አዯጋዎች የከፊ 

እና በተሇይ በመሃከሇኛው የትግራይ ቦታዎች ሇዘር የሚሆን እህሌ እንኳን የጠፊበት ጊዜ እንዯነበር፤ 

በዚህ ምክንያትም ገበያ የሚባሌ ቀርቶ እንዯነበር እና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እና የቤት እንስሳት 

እንዲሇቁ ይታወቃሌ (ሮቢንሶን፣ 1987 እ.ኤ.ኣ.)፤ 

10. ከ 1865 እ.ኤ.አ. እስከ 1867 እ.ኤ.አ. በነበረው ከባዴ ጦርነት እና ጦርነቱን ተከትል የመጣው የኮላራ 

በሽታ እና ዴርቅ ትግራይ እና የጎንዯር የተወሰኑ ቦታዎች ያጠቃ እንዯነበር ይታወቃሌ (Caulk 1984)፤ 

11. ብ 1877 እ.ኤ.አ. በጦርነት እና ጦርነቱን ተከትል ያጋጠመው የዉሃ እጥረት ምክንያት በተከዘ፣ 

መቅዯሊ፣ ትግራይ (ሙለ በሙለ) እና የወል ሰሜናዊ ክፌሌ ሇብዙ ሺህ ሰዎች ህሌፇት ምክንያት 

መሆኑ ይታወቃሌ (Caulk 1984)። 

12. ከ 1888 እ.ኤ.አ. እስከ 1892 እ.ኤ.አ. ሇተከታታይ አምስት አመታት ያጋጠመው የዴርቅ አዯጋ 

በኢትዮጵያ ታሪክ በከባዴነቱ በሁሇተኛ ዯረጃ ተመዝግቦ ይገኛሌ። በዚህ የዴርቅ አዯጋ ከኢትዮጵያ 

ህዝብ አንዴ ሶስተኛው እንዲሇቀ የሚገመት ሆኖ በተሇይ ዯጋው የኢትዮጵያ ክፌሌ የቤት እንስሳ እንዲለ 

ያሇቁበት ጊዜ ነው የነበረው (አበበ ዘገየ 1994 እ.ኤ.አ.)፤ 

13. በ 1913/14 እ.ኤ.አ. በጦርነት፣ ዴርቅ እና የአንበጣ መንጋ ምክንያት በትግራይ እና የወል ሰሜናዊ ክፌሌ 

ከፌተኛ ጉዲት አዴርሷሌ። (ፓንክረስት 1968ን ዉዴ 1977 እ.ኤ.አ.)፤ 

14. በ 1920/21 እ.ኤ.አ. በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፌሌ ያጋጠመው የዴርቅ አዯጋ ምክንያት ብዙ የእርሻ ምርት 

ሉገኝ ባሇ መቻለ ምክንያት ብዙ ሰዎች ሇህሌፇት ተዲርገዋሌ። (ዉዴ 1977 እ.ኤ.አ)፤ 

15. በ 1936/37 እ.ኤ.አ. በወል እና ትግራይ በተሇይ ዯግሞ ከየኢጣሌያ ወረራ ቀዯም ብል ያጋጠመው 

ዴርቅ ሇብዙ ሺህ ሰዎች ህሌፇት ምክንያት መሆኑ ይታወቃሌ። (ዯሳሇኝ 1987 እ.ኤ.አ.)፤ 

16. በ 1853 እ.ኤ.አ. በትግራይ (ሁሇት አዉራጃዎች) ያጋጠመው በአንበጣ መንጋ ምክንያት የተከሰተው 

ዴርቅ ያዯረሰው ጉዲት በዉሌ ባይታወቅም ከፌተኛ እንዯነበር ግን ጥናቶች ያሳያለ።  (ዯሳሇኝ 1987 

እ.ኤ.አ.)። 

17. በ 1957/58 እ.ኤ.አ. በትግራይ፣ የወል ሰሜናዊ ክፌሌ እና የኤርትራ የተወሰኑ ቦታዎች ያጋጠመው 

የዴርቅ አዯጋ በጣም የሚዘገንን እንዯነበር ይታወቃሌ። በዚሁ የዴርቅ አዯጋ ምክንያት ከትግራይ ብቻ 

10,000 ሰዎች ሇህሌፇት እንዯተዲረጉ እና 10,000 ሰዎች ቤት ንብረታቸው ጥሇው እንዯተሰዯደ 

ይታወቃሌ። (መስፌን 1984 እ.ኤ.አ.)። 

18. ከ 1962 እስከ 1966 እ.ኤ.አ. በአገራችን ሰሜናዊ ክፌሌ ያጋጠመው ዴርቅ በብዙ ሺህ ሇሚቆጠሩ ሰዎች 

ሞት መንስኤ ሲሆን በትግራይ ብቻ 297,000 የቤት እንስሳ እንዲሇቁ ግሌፅ ነው። (መስፌን 1984 

እ.ኤ.አ.፣ ዯሳሇኝ 1987 እ.ኤ.አ. እና ጉለማ 1986 እ.ኤ.አ.)፣ 
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19. በ 1973/74 እ.ኤ.አ. ያጋጠመው ዴርቅ ሃረር፣ ሲዲሞ፣ ጋሙጎፊ፣ ባላ እና ወል ክፌሇ ሃገሮች ያጠቃ 

ሆኖ በዚህም ምክንያት ከ 100,000 እስከ 200,000 የሚሆኑ ሰዎች እንዲሇቁ ጥናቶች ያሳያለ። (ዯሳሇኝ 

1987 እ.ኤ.አ.)፤ 

20. በ 1977/8 እ.ኤ.አ. በወል ክፌሇ ሃገር አጋጥሞ የነበረው ዴርቅ በሚሌዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ሇአዯጋ 

የተጋሇጡበት ጊዜ ሲሆን በትግራይ ክፌሇ ሃገርም የምግብ እጥረት አጋጥሞ እንዯነበር ይታወቃሌ። 

(ዯሳሇኝ 1987 እ.ኤ.አ.)፤ 

21. በ 1984/85 እ.ኤ.አ. ባጋጠመው የዴርቅ አዯጋ በበኢትዮጵያ ታሪክ ትሌቁ እና ዘግናኝ መሆኑ 

ይታወቃሌ። በዚሁ ዴርቅ የሞቱ ሰዎች ከ አንዴ ሚሌዮን በሊይ መሆናቸው ሲታወቅ ከትግራይ ብቻ 

ወዯ ሱዲን ከ 750,000 በሊይ ሰው መሰዯደ ይታወቃሌ። 

22. ከዚህ በኋሊም በ 1985 እና በ1987 ዓ.ም የዴርቅ አዯጋዎች እንዯተከሰቱ የሚታወቅ ቢሆንም መንግስት 

በወሰዯው አፊጣኝ መፌትሄ ምክንያት ሇሞት የተጋሇጡ ሰዎች እንዯላለ ነው የሚዘገበው፣ ቢኖሩም 

በጣም ትንሽ እንዯሆኑ ይገመታሌ። በብዛት ሲታይ ግን ሇዴርቅ የተጋሇጡ ሰዎች ከአስር ሚሌዮን በሊይ 

(ወዯ 15 ሚሌዮን አከባቢ) እንዯሆነ በወቅቱ ተዘግቦ ነበር። 

እሊይ ከተጠቀሱት ዉስጥ በአንዯኝነቱ የተጠቀሰው እና ከአንዴ ሚሌዮን ሰዎች በሊይ ሇህሌፇት የዲረገው 

በ 1977 ዓ.ም ያጋጠመው የዴርቅ አዯጋ ነው። ጥናቶች እንዯሚያሳዩት በዚሁ ወቅት በአዉስትራሉያ 

ያጋጠመው ዴርቅ ሌክ በኢትዮጵያ ያጋጠመው ዓይነት ዴርቅ ነው። ሆኖም ግን በኛ አገር ከ አንዴ 

ሚሌዮን ሰዎች ሞተው ከአንዴ ሚሌዮን የማያንሱ ዜጎች ሇስዯት ሲዲረጉ በአዉስትራሉያ ግን የሞተ ሰው 

በፌፁም እንዯላሇ ይታወቃሌ። ምክንያቱም እነሱ ቀዯም ብሇው የተማሩ፣ ዴርቅ እንዯሚያጋጥም 

አስቀዴሞ የመገመት አቅም ያሊቸው እና ገንዘብም ስሊሊቸው አስፇሊጊው ገንዘብ ሉገዛው የሚችሌ ዝግጅት 

አዴርገው ሉቋቋሙት በመቻሊቸው ነው። በኛ አገርም ሇስሙ ትምህርት ነበር፤ ግን ብዙ ችግሮች 

የነበሩበት ስሇሆነ ከሞት ማምሇጥ አሌተቻሇም። 

ባሇፈት ሁሇት መቶ አመታት ብቻ ባጋጠሙት ከአርባ በሊይ የዴርቅ አዯጋዎች (በአማካኝ በአምስት 

ዓመት አንዳ መሆኑ ነው) በሚሌዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች አሌቀዋሌ፤ የዚህም ዉጤት የሰው ዘር መገኛ 

የሆነችው አገራችን ይህ ሁለ ስፊት ያሇው መሬት እና የተፇጥሮ ሃብት ይዛ እነዚህን በአግባቡ ተጠቅሞ 

ዴርቅ እና ጦርነት መቋቋም የሚችሌ ዜጋ እና እንዱሁ ዓይነት ዜጎች እንዱፇጠሩ የሚያስችሌ ስርዓት ባሇ 

መኖሩ ምክንያት ህዝቦቿ የተወሇዯው ወዱያው እየሞተ በመቆየቱ ምክንያት እስካሁን ዴረስ የህዝቧ ብዛት 

ገና አንዴ መቶ ሚሌዮን ሉሞሊ አሌቻሇም። ይህ ብቻ ሳይሆን ግን ትምህርት ባሌተስፊፊበት አገር 

ከአክሱም ስሌጣኔ ወይም ከዛ በፉት ጀምሮ ሇብዙ ሺዎች ወይም መቶዎች አመታት የተጠራቀመው 

እዉቀት፣ ክህልት እና አመሇካከት ሰዎቹ አሇእዴሜአቸው እየተቀዘፈ ሞተው ሲቀበሩ ሇብዙ ሺህ 

ዓመታት ያጠራቀሙት እዉቀት፣ ክህልት እና አመሇካከትም አብሮአቸው እየተቀበረ፤ ማህበረሰብ 

እንዯማህበረሰብ ያጠራቀመው ሃብት (እዉቀትም ጭምር) ወዯ ቀጣይ ትዉሌዴ ሳይተሊሇፌ በመቅረቱ 

እያንዲንደ ትዉሌዴ ከወሊጆቹ ዴህነት ብቻ ወርሶ እውቀቱን ግን እንዯአዱስ ሲጀምር ዘመናት ተቆጥሯሌ። 

ይህንን ካየን በኋሊ አሁን 39ኛው ዓመት እያከበርንሇት ያሇነው የህ.ወ.ሓ.ት የትጥቅ ትግሌ አጀማመር 

ከትምህርት ጋር በተቆራኘ መሌኩ ሇትጥቅ ትግለ መነሻ የሆኑት ትምህርት ነክ ጥያቄዎች ምን ነበሩ? ብል 

ማየት እና መዲሰስ አስፇሊጊ ነው። በዚህም መሰረት የሚከተሇው አርእስት ሊይ ይዘረዘራሌ።  
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4. ትምህርት በኢትዮጵያ፤ ሇትጥቅ ትግለ መነሻ የሆኑት ትምህርት ነክ ጥያቄዎች 

4.1 መግቢያ 

ሁሊችንም እንዯምናዉቀው ትምህርት የሰዎችን ጭንቅሊት እንዱሇማ በማዴረግ አስተሳሰባቸዉን ከፌ እንዱሌ 

እና በማሳዯግ በኩሌ የማይተካ ሚና እንሚጫወት ይታወቃሌ። አእምሮአችንን የምናሇማው እና አስተሳሰባችን 

የምናሳዴገው ዯግሞ ኑሮአችን በመቀየር ሇአገር እዴገት የቻሌነዉን ያህሌ አስተዋፅኦ ሇማዴረግ መሆኑ ግሌፅ 

ነው። ስሇ አገር ሌማት በምናስብበት ወቅት ስሇ ጤና፣ ፌትህ፣ ኮንስትራክሽን፣ የተፇጥሮ ጥበቃ ያለት እና 

የመሳሰለት ያሊቸው ሚና በዉሌ መገንዘብ ያስፇሌጋሌ። እነዚህ የተጠቀሱት በሙለ የተማረ እና ህዝባዊ 

ወገንተኝነት ያሇው ሰው በብዛት እና በጥራት ይኖር ዘንዴ የግዴ ይሊለ።  

ትምህርት በተሟሊ መሌኩ በተስፊፊበት አገር እነዚህ ከፌ ብሇው የተጠቀሱት በተሇያዩ የጦርነት እና የዴርቅ 

አዯጋዎች አሇ እዴሜአቸው የተቀጠፈት በሚሌዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች መታዯግ ይቻሌ እንዯነበር ግሌፅ ነው። 

ይህ እስከ 1977 ዓ.ም ዴረስ በተከታታይ እና ባሇማቋረጥ ሲያጋጥም የነበረው እንዱሁ አይነት ችግር አሇምንም 

ጥርጥር የትምህርት አሇመስፊፊት ዉጤት ነው፤ መፌትሄዉም ትምህርት በጥራት ከማስፊፊት ዉጪ ሉሆን 

እንዯማይችሌ እሙን ነው። የመጀመሪያው ዘመናዊ ትምህርት በኢትዮጵያ የተጀመረው በ1850ዎቹ  በትግራይ 

ክፌሇሃገር በኢሮብ እና ዓዴዋ አከባቢዎች እንዯሆነ ቢታወቅም በኢትዮጵያ የትምህርት እዴገት ተዘግቦ ግን 

አናየዉም። በኢሮብ የተጀመረው ያሇማቋረጥ የቀጠሇ ሲሆን አዴዋ ሊይ ተጀምሮ የነበረው ግን ተሊሊፉ በሽታ 

በመግባቱ ምክንያት ማቋረጡ የታሪክ መዛግብት ያሳያለ። በነበሩት መንግስታት እውቅና ያገኘው ዘመናዊ 

ትምህርት በ 1900 ዓ.ም አከባቢ አዱስ አበባ (ዲግማዊ ምኒሉክ ትምህርት ቤት ከተቋቋመ በኋሊ) እስከ ትግለ 

መጀመሪያ ዴረስ ብልም ከትጥቅ ትግለ በኋሊ ያሇው የትምህርት የእዴገት ሂዯት በአጠቃሊይ እንዯሚከተሇው 

በአምስት ተከፌል ቀርቧሌ፤ 

1. ከ 1900 ዓ.ም እስከ 1945 ዓ.ም፣ 

2. ከ 1945 እስከ 1955 ዓ.ም፣ 

3. ከ 1955 እስከ 1967 ዓ.ም፣ 

4. ከ 1967 እስከ 1983 ዓ.ም፣ 

5. ከ 1984 እስከ አሁን ዴረስ 

እነዚህን አንዴ በአንዴ ማየቱ እና ሇትግለ መንስኤዎች (ከትምህርት ጋር በተያያዘ መሌኩ) መተንተን አስፇሊጊ 

ነው።      

4.2 ትምህርት በኢትዮጵያ፤  ከ1900 ዓ.ም እስከ 1945 

በ 1900 ዓ.ም አከባቢ የመጀመሪያው ትምህርት ቤት በአዱስ አበባ ከተመሰረተ በኋሊ ከ 27 ዓመት በኋሊ 

ማሇትም በ 1927 ነበር የመጀመሪያው ትምህርት ቤት (አፄ ዮሃንስ ትምህርት ቤት) በመቐሇ ከተማ 

የተቋቋመው። በዚህ ወቅት በአገራችን (በኢትዮጵያ በአጠቃሊይ) 21 ትምህርት ቤቶች የነበሩ ሲሆን በነዚህ 

ትምህርት ቤቶች የሚማሩም በዴምሩ 4200 ተማሪዎች ነበሩ። እዚህጋ ማንሳት ያሇብን ትሌቁ ችግር ትምህርት 

በአገራችን በጣም ዘግይቶ መጀመሩ ነው። ሲጀመርም ከዉጭ እንዯ እቃ ተገዝቶ ወይም በእርዲታ መሌክ 

ተበርክቶ የሚገባ ሳይሆን ከችግራችን የፇሇቀ መሆን ነበረበት። ይህ ማሇት የቴክኖልጂ ሽግግር መኖር 

አሌነበረበትም ወይም ዯግሞ ከላልች ሰዎች ተሞክሮ ትምህርት አይቀሰምም ማሇት አይዯሇም። ሇማሇት 
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የፇሇግኩት ነገር ግሌፅ ሇማዴረግ ያክሌ የላሊ አገር ስርዓተ ትምህርትን እንዲሇ ኮርጆ ማምጣት ማሇት ግን ሌክ 

አንዴ በሽተኛ የላሊ በሽተኛን ህመም ሳያውቅ እና በዉሌ ሳይረዲ “ይህ መዴሃኒት ሇኔ ፇዉሶኛሌ እና ሊንተም 

ይጠቅመሃሌ፣ ዋጠው” ብል እንዯማስገዯዴ ነው የሚቆጠረው። በእርግጥ ሇሰው ሌጆች የሚያጋጥሟቸው 

ህመሞች ሁለም አንዴ ዓይነት ቢሆኑ ኖሮ መዴሃኒታቸውም አንዴ ዓይነት መሆኑ ተገቢ ይሆን ነበር። ነባራዊ 

ሁኔታው ግን እንዯዛ ስሇማያሳይ ስርዓተ ትምህርትን ከላልች አገሮች እንዲሇ በስጦታ ይሁን በትዉስት 

ተቀብል ማስመጣቱም ተገቢነት አሌነበረዉም።  

ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ላሊ ያጋጠመው ችግርም የፌትሃዊነት ችግር ነው። “ዘመናዊ ትምህርት” በአዱስ አበባ ከተማ 

በ1900 ከተከፇተ በኋሊ ወዯ ትግራይ (እና ላልች ክፌሇ ሃገራትም ማሇት ነው) ሇመዴረስ ከሩብ ክፌሇዘመን 

በሊይ ወይም 27 ዓመታት መዉሰዴ አሌነበረበትም። ያም ሆኖ ዯግሞ በአገሪቱ 21 ትምህርት ቤቶች ከነበሩ 

በትግራይ የነበረው ግን አንዴ ብቻ መሆን ነበረበት ወይ? የሚለ እና የመሳሰለት ጥያቄዎች መነሳታቸው 

አይቀሬ ነው፤ መሌስም ይሻለ።   

በኢጣሉያ ወረራ ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የመማር ማስተማር ሂዯት የኢጣሌያ መንግስት ተሸንፍ ከአገር 

ከወጣ ከአንዴ አመት በኋሊ (ማሇትም በ1934 ዓ.ም) እንዯ አዱስ የተቋቋመው የኢትዮጵያ የትምህርት እና 

የስነጥበብ ሚኒስቴር በዚሁ በተገሇፀው ዓመት የነበረው በጀት አንዴ ሚሌዮን ብር ሲሆን በጀቱ እያዯገ ሄድ 

በ1942 ዓ.ም አስር ሚሌዮን ዯርሶ ነበር።  

ከመቐሇ ቀጥል በዓዴዋ ከተማ (በ 1934 ዓ.ም) የንግስተ ሳባ ትምህርት ቤት የተቋቋመ ሲሆን የሚቋቋሙ 

ትምህርት ቤቶች ቁጥር ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ ሄድ በ 1940 ዓ.ም በትግራይ ክፌሇ ሃገር 27 መንግስታዊ 

እና መንግስታዊ ያሌሆኑ ትምህርት ቤቶች ነበሩ፣ በእነዚሁ ትምህርት ቤቶች የሚማሩም 3033 ተማሪዎች 

ነበሩ። በዚሁ ወቅት በ1942 ዓ.ም በኢትዮጵያ 500 ትምህርት ቤቶች የነበሩ ሲሆን በእነዚህ ይስተናገደ የነበሩ 

ተማሪዎች ዯግሞ 560,000 አከባቢ ነበሩ። በ 1944 ዓ.ም ብዙ የዉጭ አገር ዜጎች ምሁራን ተቀጥረው 

ከፌተኛ ትምህርት ማቋቋም ይቻሌ ዘንዴ ሃሳብ ቀርቦ ዉይይት ተዯርጎበት እንዯነበር ይታወቃሌ። ስሇዚህ 

አሁንም ቢሆን የፌትሃዊነት ጥያቄ መነሳቱ የግዴ ይሆናሌ። በአገሪቱ ከነበሩ 500 ትምህርት ቤቶች በዚያን ጊዜ 

የነበሩ 14 ክፌሇ ሃገራት የግዴ እኩሌ ይዴረሳቸው እንኳን ባይባሌ የህዝብ ብዛት ማእከሌ ያዯረገ ክፌፌሌ ግን 

መኖር ነበረበት። ይህ ሁኔታ በተወሰኑ ሰዎች ዘንዴ ብቻ ሳይሆን በህዝቡ ሲነሳ የነበረ ጥያቄ እና ሰዎች አዱስ 

አበባ ዴረስ እየሄደ ያቀርቡት የነበረ ጥያቄ ነው።  

4.3 ትምህርት በኢትዮጵያ ፤ ከ 1945 ዓ.ም እስከ 1955 ዓ.ም 

በዚህ ወቅት ትምህርት በአገራችን ይበሌጥ የተስፊፊበት ወቅት ሆኖ በተሇይ በ 1952 ዓ.ም አከባቢ በገጠሪቱ 

የአገራችን ክፌሌ ትምህርት ቤቶች መስራት የተጀመረበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት የትምህርት ቤቶች ብዛት 

በአስር እጅ አከባቢ የጨመሩ ሆነው፤ በአገራችን የነበሩ፤  

 የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በ 1942 ዓ.ም ከነበረው 109368 ወዯ 430758 (በ1962 

ዓ.ም) አዴጓሌ። 

 የሁሇተኛ ዯረጃ ተማሪዎችም በ 1942 ዓ.ም ከነበረው 2097 ብዛት በሃያ ዓመታት ዉስጥ (በ1962 

ዓ.ም) 38093 ዯርሶ ነበር።   
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 በ 1945 ዓ.ም ሇመጀመሪያ ጊዜ አሁን አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየተባሇ የሚጠራው ሃይሇስሊሴ 

ዩኒቨርሲቲ ተቋቋመ፣  

በዚሁ ጊዜ የነበረው የማስፊፊት ስራ በአዎንታዊ ጎኑ መታየት የነበረበት ቢሆንም የፌትሃዊነት፣ ጥራት እና 

አግባብነት ችግሮችም በሰፉው ይስተዋለ እንዯነበር ግሌፅ ነው። ከሁለም በሊይ ግን ዜጎች በአፌ መፌቻ 

ቋንቋቸው መማር ሲገባቸው ትምህርት በአማርኛ መሰጠቱ ከጥራት ጋር ተዲምሮ ሉታይ የሚችሌ ችግር 

ቢሆንም የመብት ጥያቄም ነው።  

በዚህ ወቅትም በተሇያዩ አገሮች ሂዯው ትምህርት የቀሰሙ እንዯነ ግርማመ ንዋይ የመሳሰለ ምሁራን ጥያቄው 

በሰሊማዊ መንገዴ ሉመሇስ እንዯማይችሌ አምነው መንግስትን ሇመፇንቀሌ የሞከሩበት እና በ 1966 ዓ.ም 

ሇተቀጣጠሇው ዓመፅ በር የከፇተ ሙከራ መሆኑ ይታወቃሌ። ይህ በጣም ታስቦበት እና በተቀነባበረ መሌኩ 

የተሞከረው የመንግስት ግሌበጣ ሂዯት ምንም እንኳን በጥቃቅን ቸሌተኝነት የከሸፇ ቢሆንም የአፄ ሃይሇስሊሴ 

መንግስት ግን የማይዯፇር መንግስት አሇመሆኑ አሳይቷሌ። በተሇይ ጀነራሌ መንግስቱ ንዋይ ቆስል 

ከተማረከበት ጊዜ አንስቶ በስቅሊት ሂወቱ እስካሇፇበት ጊዜ ያስተሊሇፇው መሌእክት በዚያን ጊዜ በአንዯኛ እና 

ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ይማር ሇነበረው ትዉሌዴ የመስዋእትነት ታሪክ አስተምሮ አሌፎሌ።  

   4.4 ትምህርት በኢትዮጵያ፤ ከ 1955 ዓ.ም እስከ 1966 ዓ.ም 

በ 1965 ዓ.ም በአገራችን አንዴ ሺህ ትምህርት ቤቶች የነበሩ ሲሆን በእነዚህም ከ 800,000 በሊይ ተማሪዎች 

ይማሩ እንዯነበር ይታወቃሌ። በ 1960 ዓ.ም ስዴስት ተጨማሪ የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት የነበሩ ሲሆን 

በእነዚህ የሚያስተምሩ 450 የዉጭ ዜጎች የነበሩ መሆናቸው፤ በእነዚህ የሚማሩም 1850 የዱግሪ እና 2000 

የዱፕልማ ተማሪዎች እንዯነበሩ ይታወቃሌ። ወዯ ጉዲያችን ሇመመሇስ ያህሌ የኢትዮጵያ ትምህርት በ 66 

ዓመት ጊዜው (ከ1900 እስከ 1966 ዓ.ም) ብዙ እና ከፌተኛ ችግሮች የነበሩበት ሲሆን ከእነዚሁም የተወሰኑትን 

እንዯሚከተሇው ሇመጥቀስ ያህሌ፤  

1. የትምህርት ስርዓቱ ብዙሃኑን ያገሇሇ ነው የነበረው። በእነዚህ 66 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 

በ 1900 ከነበረው አስራ አንዴ ሚሌዮን እጥፌ ሆኖ ብዛቱ (በ1966 ዓ.ም) ወዯ 22 ሚሌዮን አዴጎ 

የነበረ ሲሆን ከእነዚህ ዉስጥ እዴሜው ከ 15 በታች የሆነ ሰው ወዯ 8 ሚሌዮን አከባቢ እንዯነበር 

ይገመታሌ። በዚህ ወቅት በትምህርት ገበታ መሰማራት የነበረበት ከአስር ሚሌዮን በሊይ መሆን 

ሲገባው በትምህርት ገበታ የተሰማራው ግን አንዴ ሚሌዮንም አይሞሊም። ስሇዚህ የትምህርት 

ስርዓቱ ብዙሃኑን ያገሇሇ እና ከ አስር አንደም ቢሆን የትምህርት እዴሌ የማያገኝበት ወቅት እንዯነበር 

ይታወቃሌ። በዚህ ወቅት በመንግስት በኩሌ የገንዘብ ችግር ነበር እንዲይባሌ አፄ ሃይሇስሊሴ 

በቢሌዮኖች የሚቆጠር ድሊር በስዊዝ ባንክ እንዯነበራቸው የሚታወቅ ሃቅ ነው።  

2. የትምህርት ስርጭቱ ፌትሃዊ አሌነበረም። በገጠር እና ከተማ መካከሌ ከፌተኛ ክፌተት የነበረበት፣ 

በክፌሇ ሃገራት መካከሌ ከፌተኛ አዴሌዎ የነበረበት እና ትምህርት ቤቶች አዱስ አበባ አከባቢ 

የተሰበሰቡበት ሁኔታ ይታይ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብሄር ብሄረሰቦች እኩሌ የትምህርት እዴሌ 

የማያገኙበት ሁኔታ ነው የነበረው። 

3. የሴቶች ተሳትፍ ዝቅተኛ መሆኑ። በዚህ ወቅት የነበረው ትምህርት በሁሇቱ ፆታዎች መካከሌ ሰፉ 

ክፌተት ይታይበት የነበረ እና የሴቶች ተሳትፍ በጣም ዝቅተኛ የነበረበት፣ ሇምሳላ በ1960 ዓ.ም፤ 
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a. በአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች የነበረው የሴቶች ተሳትፍ 29.7% የነበረ ሲሆን፣ 

b. በሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች የነበረው የሴቶች ተሳትፍ 18.3% ነበር፣ 

c. በከፌተኛ ትምህርት ተቋማት 7% እንዯነበር ይታወቃሌ። 

በዚህ ጊዜ የተፇጠረው በሁሇቱ ፆታዎች የነበረው ክፌተትም እስከ አሁን ዴረስ በተሟሊ መሌኩ 

መዝጋት ያሌተቻሇበት ሁኔታ እናስተዉሊሇን። 

4. ዜጎች በአፌ መፌቻ ቋንቋቸው የመማር መብት ተነፌጓቸው ነበር። በዚሁ ወቅት የተወሰነው እና 

እዴለ ያገኘዉም ሰው ቢሆን በቋንቋው የማሰብ እና የመማር መብቱ ተገዴቦ በአማርኛ እንዱማር 

የተገዯዯበት ጊዜ ነው የነበረው።  

5. ከፌተኛ የጥራት እና የአግባብነት ችግር የነበረበት ነው። ስርዓተ ትምህርቶቹ ሲቀረፁ ኢትዮጵያ 

ወዲጅነቷ ከእንግሉዝ ጋር በነበረ ጊዜ ከእንግሉዝ አገር ተኮርጆ የመጣ፣ ከአሜሪካ ጋር ሲሆንም 

ከአሜሪካ እየተቀዲ እነሱ የተሇያዩ ሸቀጦች በሚያራግፈበት ወቅት አብሮ የተራገፇ እንዯነበር ጥናቶች 

ያሳያለ። ስሇሆነም የ 90 በመቶ የሚሆነው በግብርና ስራ ይተዲዯር የነበረው ህዝብ ጥያቄ የሚመሌስ 

ትምህርት አሌነበረም።  

6. የመዉዯቅ እና የማቋረጥ ዯረጃ በጣም ከፌተኛ ነበር። በዚህ ወቅት የነበረው ትምህርት የተማሪዎች 

የመዉዯቅ እና የማቋረጥ ሁኔታው ስናይ በጣም ከፌተኛ እንዯነበር እናስተዉሊሇን። በእርግጥ ይህ 

ችግር የጥራት እና አግባብነት ችግር ነው ብል መዉሰዴ ቢቻሌም ሇብቻው በምክንያትነት መቀመጥ 

ያሇበት እንዯሆነም ያስማማናሌ። ይህም በወሳኝ መሌኩ የሚመነጨው ከስርዓተ ትምህርቱ አቀራረፅ፣ 

የትምህርቱ አሰጣጥ እና የአስተማሪዎች ብቃት ማነስ እንዯሆነ የሚያጠራጥር አይዯሇም። በእነዚህ 

ጊዚያት ስርዓተ ትምህርቱ ራሱ የፌሊጎት ዲሰሳ ተዯርጎ እና የህብረተሰቡን ችግር ግምት ዉስጥ ያስገባ 

ሳይሆን መሪዎች ከተሇያዩ አገራት ያዯርጉት በነበረ ዝምዴና አመካኝነት እንኩ እና ይጠቅማችኋሌ 

ተብል የተሰጣቸው ነው። ስሇዚህ ከፌተኛ የሆነ የአግባብነት እና የጥራት ችግር የነበረበት ነው። 

በዚህም ምክንያት ትምህርቱ የማህበረሰቡን ችግር ሲፇታ አሌታየም። የነበረዉን የሌማት፣ 

የዱሞክራሲ እና የሰሊም ጥያቄ በስርዓተ ትምህርቱ መፇታት ሲገባው ይህንን የማዴረግ ብቃት እና 

ፌሊጎት ስሊሌነበረው እና እንዯ ዓሊማም ስሊሌያዘው የትጥቅ ትግለ የግዴ ሆነ። 

7. ሃይማኖት እና ትምህርት የተዯበሊሇቁበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዚህ ጊዜ የነበረው መንግስታዊ 

ሃይማኖት በየትምህርት ቤቱም በግሌፅ ሲንፀባረቅ፣ አስፇሊጊ ሲሆንም ሞራሌ ወይም ግብረ ገብነት 

በሚሌ ሽፊን በስርዓተ ትምህርቱ ተካትቶ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው የነበረው።  

በእነዚህ እና ላልች ትምህርት ነክ ጥያቄዎች ምክንያት በተሇያዩ ዯረጃ የነበሩ ተማሪዎች እና ምሁራን ጥያቄ 

ማንሳት ጀመሩ፤ የአፄ ሃይሇስሊሴ መንግስት እንዱወዴቅም በምክንያትነት አግዟሌ። ሆኖም ግን በወቅቱ 

በተነፃፃሪነት ይበሌጥ ተዯራጅቶ እና ከነሃይለ የነበረው ወታዯሩ ክፌሌ ስሇሆነ የዯርግ መንግስት ወዯ ስሌጣን 

መጣ። እሊይ ከፌ ብሇው የተጠቀሱ ችግሮች በባሰ መሌኩ መፇፀም ሲጀምሩ እና የመዯራጀት መብት በአዋጅ 

ሲገፇፌ አማራጭ ያሌነበረው የትግሌ ስሌት የትጥቅ ትግሌ መሆኑ ታምኖበት ህ.ወ.ሓ.ት ተመሰረተች።      

4.5 ትምህርት በኢትዮጵያ፤ ከ 1967 ዓ.ም እስከ 1983 ዓ.ም 

ይህ ዘመን ኢትዮጵያ በወታዯራዊው መንግስት አስተዲዯር ስር የወዯቀችበት ጊዜ ስሇሆነ እና ምንም እንኳን 

በህዝብ በኩሌ ከፌተኛ የሆነ የትምህርት ፌሊጎት ግፉት የነበረ ቢሆንም ከጦርነት ተርፍ ሇዘርፈ ሉተርፌ ይችሌ 
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የነበረው ገንዘብና ላልች ግብአቶች በጣም አናሳ ስሇነበሩ፤ አገዛዙ ከአፄዎች የበሇጠ አምባገነን ስሇነበረም 

ሇትምህርት የተሰጠው ትኩረት ይበሌጥ ዯካማ ሆኖ ቀጠሇ። ማይምነት በሰፇነባት አገራችን የነበረው የዯርግ 

ስርዓት ችግሩን አባብሶታሌ። በዯርግ ዘመነ መንግስት ላሊው ሉጠቀስ የሚችሌ ነገር ትክክሇኛ የትምህርት 

ፖሉሲ አሇመኖር ነው። ዜጋው ተማረ፣ አሌተማረም ብል መጨነቅ ይቅርና ህዝቡ እንዯህዝብ በሂወት ኖረ፣ 

አሌኖረ ዯንታው አሌነበረም፤ ጨፌጫፉ መንግስት ስሇነበር። ስሇዚህ በዯርግ ዘመነ መንግስት ትምህርት ጥራቱ 

እና ዯረጃው ይበሌጥ የዘቀጠበት እና ስርዓት ያጣበት ከመሆኑም በሊይ የመምህርነት ሞያ የሞያዎች ሁለ 

ንጉስ፣ የሞያዎች ሁለ አዉራ መሆኑ ቀርቶ የተዋረዯበት ጊዜ ነው የነበረው። ስሇዚህ የዯርግ መንግስት ጥራትና 

አግባብነት ያሇው ትምህርት ሇማስፊፊት ፌሊጎቱም አቅሙም አሌነበረዉም። “ሁለም ነገር ወዯ ጦር ሜዲ” 

ብል ከሚያዉጅ ስርዓት እንዱሁ ዓይነት ትምህርትን የማስፊፊት ያህሌ የተቀዯሰ ዓሊማ መጠበቅም 

ስሇማይቻሌ በዚሁ ዙሪያ ብዙ ባንተነትን ይሻሊሌ። 

4.4 ትምህርት በኢትዮጵያ፤  ከ 1984 ዓ.ም እስከ አሁን ዴረስ 

በዚሁ ወቅት ትምህርት የሌማት፡ የሰሊም እና የዱሞክራሲ ግንባታ ቁሌፌ መሳሪያ ስሇሆነ አስፇሊጊው ትኩረት ተሰጥቶት 

እና አስፇሊጊው በጀት ተመዴቦሇት የመማር ማስተማር ሂዯቱ በተጠናከረ መሌኩ በመካሄዴ ሊይ ነው። ይህም 

በሚቀጥሇው አርእስት በስፊት የምናየው ጉዲይ ይሆናሌ።        

5. ከትጥቅ ትግለ በዴሌ መጠናቀቅ ኋሊ ጥያቄዎቹ እንዳት እንዯተመሇሱ፤ 

ህ.ወ.ሓ.ት ከ 39 ዓመታት በፉት በአገሪቱ ከፌተኛ የሆነ የሌማት፣ የፌትህ፣ የሰሊም እና የዱሞክራሲ እጦት 

ስሇነበር ይህንን እንዲይረጋገጥ የኋሊቀርነት ዘበኛ የነበረውን ስርዓት ገርስሶ ሇመጣሌ እና ትምህርትን 

በማስፊፊት የህብረተሰቡ አቅም ማጎሌበት አስፇሊጊ ነበር። በዚህም መሰረት ሇትግለ በመነሻነት ምክንያት 

ከነበሩት አንደ ትምህርት ነክ ጥያቄ ሲሆን ይህ የነበሩት ችግሮችም በሰባት ነጥቦች እንዯሚከተሇው ማጠቃሇሌ 

ይቻሊሌ። 

 የትምህርት ስርዓቱ ብዙሃኑን ያገሇሇ እና ከ አስር አንደም ቢሆን የትምህርት እዴሌ የማያገኝበት 

ወቅት እንዯነበር ይታወቃሌ። 

 የትምህርት ስርጭቱ ፌትሃዊ አሌነበረም። በገጠር እና ከተማ መካከሌ ከፌተኛ ክፌተት የነበረበት እና 

በክፌሇ ሃገራት መካከሌ ከፌተኛ አዴሌዎ የነበረበት እና ትምህርት ቤቶች አዱስ አበባ አከባቢ 

የተሰበሰቡበት ሁኔታ ይታይ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብሄር ብሄረሰቦች እኩሌ የትምህርት እዴሌ 

የማያገኙበት ሁኔታ ነው የነበረው። 

 በሁሇቱ ፆታዎች መካከሌ ሰፉ ክፌተት ይታይበት የነበረ እና የሴቶች ተሳትፍ በጣም ዝቅተኛ 

የነበረበት ሁኔታ ነበር።  

 ብሄር ብሄረ ሰቦች በቋንቋቸው የማይማሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይህ ዯግሞ ከፌተኛ የሆነ 

የመብት ጥሰት ነው። 

 የመዉዯቅ እና የማቋረጥ ዯረጃ በጣም ከፌተኛ ነበር። ይህ ዯግሞ የአስተማሪዎች ብቃት ማነስ 

ምሌክት መሆኑ ይታወቃሌ። 

 ከፌተኛ የሆነ የአግባብነት እና የጥራት ችግር የነበረበት ነው። በዚህም ምክንያት የማህበረሰቡን ችግር 

ሲፇቱ አሌታዩም። የነበረዉን የሌማት፣ የዱሞክራሲ እና የሰሊም ጥያቄ በስርዓተ ትምህርቱ መፇታት 
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ሲገባው ይህንን የማዴረግ ብቃት እና ፌሊጎት ስሇነበረው እና እንዯ ዓሊማም ስሊሌያዘው የትጥቅ 

ትግለ የግዴ ሆነ። 

 ትምህርት እና ሃይማኖት የተዯባሇቀበት ሁኔታ እንዯነበር አይተናሌ። 

እነዚህን ችግሮች መሰረታዊ የሆነ መፌትሄ ያስፇሌጋቸው ስሇነበር፤ በዜጎች ተሳትፍ ህገ መንግስት ተቀርፆ እና 

ከህገመንግስቱ የሚፇሌቁ ፖሉሲዎች ተነዴፇው ተግባር ሊይ ዉሇዋሌ። በዚህም መሰረት የሀገርና የህዝብ 

ችግሮችን ሇመፌታት የተዘጋጀና ሰብአዊ እና አገራዊ ሃሊፉነት የሚሰማው ዱሞክራሲያዊ እና ሰብአዊ 

አመሇካከቱ የተስተካከሇ ከተፇጥሮ ተፅእኖ በተግባር ሇመሊቀቅ የተዘጋጀ የማምረትና የመመራመር አቅሙ 

የዲበረ ዜጋ ሇማዘጋጀት የሚያስችሌ አጠቃሊይ የትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ ተቀፆ ሁሇት አሰርት ዓመታት 

አከባቢ ተተግብሯሌ።   

በዚህ ፖሉሲ መሰረትም ትምህርት ሊገር ሌማት መሪ ሚና እንዱጫወት፣ ብሄር ብሄረሰቦችም በራሳቸው ቋንቋ 

እንዱማሩ ማዴረግ፣ በገጠር እና በከተማ፣ በሁሇቱም ፆታዎች መካከሌ የነበሩት ክፌተቶች በተከታታይነት 

ሇማጥበብ ብልም ሇማጥፊት አሊማው አዴርጎ የያዘ ፖሉሲ ነው። ይህ የትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲ ግን 

በዋናነት የፇሇቀው ከህገመንግስቱ ነው። ስሇዚህ ከትጥቅ ትግለ በዴሌ መጠናቀቅ በኋሊ ጥያቄዎቹን ሇመመሇስ 

ከተዯረጉት ትሊሌቅ እርምጃዎች አንደ እና ዋናው የህገ መንግስቱ መፅዯቅ ሲሆን በመቀጠሌም የትምህርትና 

ስሌጠና ፖሉሲ፣ የከፌተኛ ትምህርት አዋጅ መፅዯቅ ያለት እና የሳለት መጥቀስ ይቻሊሌ።።  

የኢትዮጵያ ፋዳራሊዊ ዳሞራሲያዊ ሪፑብሉክ ህገ መንግስት፤ በአንቀፅ 44 (የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና የባህሌ 

መብቶች) ንኡስ አንቀፅ 3 ሊይ “የኢትዮጵያ ዜጎች ሁለ በመንግስት ገንዘብ በሚካሄደ ማህበራዊ አገሌግልቶች 

በእኩሌነት የመጠቀም መብት አሊቸው” ይሊሌ። በመቀጠሌም በንኡስ አንቀፅ 4 ሊይ “መንግስት የጤና፣ 

የትምህርትና ላልች የማህበራዊ አገሌግልቶችን ሇህዝብ ሇማቅረብ በየጊዜው እየጨመረ የሚሄዴ ሀብት 

ይመዴባሌ” ይሊሌ። በተመሳሳይ መሌኩ በአንቀፅ 43 (የሌማት መብት) በሚሇው ስር ንኡስ አንቀፅ 1 ሊይ 

“የኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃሊይም ሆነ በኢትዮጵያ ያለ ብሄር ብሄረሰቦች ህዝቦች በተናጠሌ የኑሮ 

ሁኔታቸዉን የማሻሻሌና የማያቋርጥ እዴገት የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው” ይሊሌ። እነዚህ አንቀፆች 

ሇትጥቅ ትግሌ መነሻ የሆኑት ትምህርት ነክ ጥያቄዎች ማሇትም የትምህርት ስርዓቱ ብዙሃኑን ያገሇሇ መሆን፣ 

በገጠር እና በከተማ ብልም በክሌልች መካከሌ የነበረው የፌትሃዊነት ችግር በወሳኝ መሌኩ የቀረፈ ናቸው።    

በሁሇቱ ፆታዎች መካከሌ የነበረዉን ክፌተት መዝጋት ይቻሌ ዘንዴ በህገመንግስታችን አንቀፅ 35 (የሴቶች 

መብት) በሚሌ ስር ንኡስ አንቀፅ 3 ሊይ “ሴቶች በበታችነት እና በሌዩነት በመታየታቸው የዯረሰባቸዉን 

የታሪክ ቅርስ ከግምት ዉስጥ በማስገባት ይህ ቅርስ እንዱታረምሊቸው በተጨማሪ የዴጋፌ እርምጃዎች 

ተጠቃሚ የመሆን መብት አሊቸው። በዚህ በኩሌ የሚወሰደት እርምጃዎች ዓሊማ በፖሇቲካዊ፣ በማህበራዊ 

እና በኢኮኖሚያዊ መስኮች እንዱሁም በመንግስት እና በግሌ ተቋሞች ዉስጥ ሴቶች ከወንድች ጋር በእኩሌነት 

ተወዲዲሪና ተሳታፉ እንዱሆኑ ሇማዴረግ እንዱቻሌ ትኩረት ሇመስጠት ነው።” በተመሳሰይ መሌኩ በንኡስ 

አንቀፅ 6 ሊይ እንዯተዯነገገው “ሴቶች በብሄራዊ የሌማት ፖሉሲዎች እቅዴ እና በፕሮጄክቶች ዝግጅትና 

አፇፃፀም በተሇይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ፕሮጄክቶች ሀሳባቸውን በተሟሊ ሁኔታ እንዱሰጡ የመጠየቅ 

መብት አሊቸው” ይሊሌ።  
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በህገመንግስቱ አንቀፅ 39 ሊይ ንኡስ አንቀፅ 2 ሊይ እንዯተዯነገገውም “ማንኛዉም ብሄር ብሄረሰብ፣ ህዝብ 

በቋንቋዉ የመናገር፣ የመፃፌ ቋንቋውን የማሳዯግ እና ባህለን የመግሇፅ፣ ማዲበርና የማስፊፊት እንዱሁም 

ታሪኩን የመንከባከብ መብት አሇው” ይሊሌ። ይህንንም ዜጎች በአፌ መፌቻ ቋንቋቸው ባሇ መማራቸው 

ምክንያት ሲዯርስባቸው የነበረው ጭቆናን ያስወግዲሌ። በትምህርት እና ስሌጠና ፖሉሲው 3.5.1 ሊይ 

እንዯተገሇፀው “በአፌ መፌቻ ቋንቋ መማር ትምህርታዊ ጠቀሜታ ስሇአሇውና ብሄር ብሄረሰቦች በራሳቸው 

ቋንቋ የመጠቀም መብታቸዉን ስሇሚያረጋግጥ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርትና ተመጣጣኝ ስሌጠና በብሄር 

ብሄረሰብ ቋንቋ ይሰጣሌ” ይሊሌ። 

እነዚህን ሇመፌታት ከፌተኛ ርብርብ መዯረግ ከተጀመረ ከ 12 ዓመታት በኋሊ በአገራችን ታሪክ ሇመጀመሪያ 

ጊዜ ባሇ ሁሇት አሃዝ እዴገት ማረጋገጥ ተቻሇ፤ ይህንንም ከሞሊ ጎዯሌ ሇተከታታይ አስር አመታት በተግባር 

ተተርጉሟሌ። ስሇዚህ ነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ በገሇፁት መሌክ ነፃነታችን ሙለ በሙለ በመረጋገጥ ሊይ 

ነው። ሆኖም ግን አሁንም ጥራትን በማረጋገጥ በኩሌ ከፌተኛ እንቅስቃሴ መዯረግ ይኖርበታሌ። በአሁኑ ወቅት 

በኢትዮጵያ ከ ሃያ ሁሇት ሚሌዮን በሊይ ዜጎች በትምህርት ገበታ ሲሆን በዴምሩ 34 የመንግስት 

ዩኒቨርሲቲዎች እና በጣም ብዙ የግሌ ትምህርት ቤቶች፣ ኮላጆች፣ ዩኒቨርሲቲ ኮላጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች 

እንዲለም ይታወቃሌ። በ2000 ዓ.ም 17,676,642 የነበረው የተማሪዎች ብዛት በአምስት ዓመታት ጊዜ ዉስጥ 

ብቻ ቁጥሩ በ3,709,361 ጨምሮ በ2004 ዓ.ም ጠቅሊሊ የተማሪዎች ብዛት 21,386,003 ሆኗሌ። ስሇዚህ 

በተጠቀሱት አምስት ዓመታት በአማካኝ የተማሪዎች ብዛት በዓመት በ741,872 ተማሪዎች ጨምሯሌ። ይህም 

በዝርዝር እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ።  

ሰንጠረዥ 1፤ የኢትዮጵያ የተማሪዎች ብዛት (ከ 2000 እስከ 2004 ዓ.ም) በትምህርት ዯረጃ።  

 
በአገር ዯረጃ 

የተማሪዎች ብዛት 
2000 ዓ.ም 2001 ዓ.ም 2002 ዓ.ም 2003 ዓ.ም 2004 ዓ.ም 

መዋእሇ ህፃናት 263,464 292,641 341,315 382,741 1,622,762 

አንዯኛ ዯረጃ 15,340,788 15,549,524 15,792,103 16,718,111 16,989,784 

ሁሇተኛ ዯረጃ 1,502,133 1,589,207 1,695,930 1,750,134 1,766,011 

የመምህራን ማሰሌጠኛ 70649 81091 142935 164501 173517 

የቴክኒክ እና ሞያ 229,252 308,501 353,420 371,347 314,159 

ዩኒቨርሲቲ ቅዴመ 

ምረቃ 

263,001 310,702 420,387 444,553 494,110 

ዴህረ ምረቃ 7,355 10,125 14,272 20,150 25,660 

ዴምር 17,676,642 18,141,791 18,760,362 19,851,537 21,386,003 

 የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 84 ሚሌዮን አከባቢ የሚገመት ሲሆን ከአራቱ ኢትዮጵያዉያን ቢያንስ 

አንደ ትምህርት ገበታ ሊይ መሆኑ ግሌፅ ነው። 

 በ 2004 ዓ.ም በአገራችን 29,482 ትምህርት ቤቶች እንዯነበሩ እና ከእነዚህም ዉስጥ 1995 

በትግራይ ክሌሌ፣ 476 በዓፊር ክሌሌ፣ 7327 በአማራ ክሌሌ፣ 11729 በኦሮሚየያ ክሌሌ፣ 928 

በሰሶሚሉ ክሌሌ፣ 448 በቤንሻንገጉሌ ጉምዝ፣ 5404 በዯበቡብ ህዝቦች፣ ብሄር እና ብሄረሰቦች 
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ክሌሌ፣ 229 በጋምቤሊ ክሌሌ፣ 69 በሃረሪ ክሌሌ፣ 770 በአዱስ አበባ እና  107 በዴሬዲዋ ከተማ 

ናቸው።  

 ከዚህ የምንረዲው ነገር ቢኖር በዘዉዲዊው ስርዓት እና ኋሊም በወታዯራዊው መንግስት አዱስ አበባ 

እና አከባቢው ሊይ ተከማችተው የነበሩት የትምህርት ተቋማት ከትጥቅ ትግለ በኋሊ ግን ፌትሃዊ 

በሆነ መሌኩ በሁለም ክሌልች (እንዯየ ህዝብ ብዛታቸው) የተስፊፈ መሆናቸው ነው።  

 የአስተማሪዎች ቁጥርም በ 2000 ዓ.ም 314,524 የነበረ ሲሆን በአምስት ዓመታት ጊዜ ዉስጥ 

በ115,044 ጨምሮ በ2004 ዓ.ም 429,568 ዯርሷሌ። ስሇዚህ በዓመት ከ23,000 መምህራን በሊይ 

ሰሌጥነው ወዯ ሞያው እየተቀሊቀለ መሆናቸው ያሳያሌ። ዝርዝሩ ሰንጠረዥ 2 ሊይ ቀርቧሌ። 

ሰንጠረዥ 2፤ የአስተማሪዎች ብዛት (ከ 2000 እስከ 2004 ዓ.ም) በትምህርት ዯረጃ። 

በአገር ዯረጃ የአስተማሪዎች ብዛት 
2000 ዓ.ም 2001 ዓ.ም 2002 ዓ.ም 2003 ዓ.ም 2004 ዓ.ም 

መዋእሇ ህፃናት 9,794 13,763 9,712 13,963 12,480 
አንዯኛ ዯረጃ 253,629 268,693 283,091 299,020 321,894 
ሁሇተኛ ዯረጃ 33,736 38,357 46,060 52,525 59,349 

የመምህራን ማሰሌጠኛ  772 1865 1956 2033 
የቴክኒክ እና ሞያ 9,010 9,052 11,439 12,990 12,990 

ዩኒቨርሲቲ 8,355 11,028 15,707 17,402 20,822 

ዴምር 314,524 341,665 367,874 397,856 429,568 

በአሁኑ ወቅት ከግማሽ ሚሌዮን በሊይ የሚሆኑ አስተማሪዎች እንዲለ መገንዘብ ይቻሊሌ። ከእነዚህም 

ዉስጥ የከፌተኛ ትምህርት መምህራን ከ21 ሺህ በሊይ ሲሆኑ የመምህራን ማሰሌጠኛ ተቋማት መምህራን 

ዯግሞ 2033፣ የቴክኒክና ሞያ መምህራንም 12990 ናቸው። 

ሰንጠረዥ 3፤ ሇትምህርት የተመዯበ በጀት መጠን (ከ 2000 እስከ 2004 ዓ.ም) በትምህርት ዯረጃ። 

 በአገር ዯረጃ በመንግስት ሇትምህርት የተመዯበው በጀት 
2000 ዓ.ም 2001 ዓ.ም 2002 ዓ.ም 2003 ዓ.ም 2004 ዓ.ም 

የተመዯበው በጀት በሚሌዮኖች 9,372.9 11,340.7 15,658.6 21,328.1 27,447.2 

ከአጠቃሊይ የመንግስት በጀት  41,070.9 48,035.2 60,342.3 78,986.5 108,687.0 

ሇትምህርት የተመዯበው በጀት 
ከአጠቃሊይ የመንግስት በጀት 

በመቶኛ ሲሰሊ 

22.8% 23.6% 25.9% 27.0% 25.3% 

በ 2004 ዓ.ም ሇመንግስት ከተመዯበው በጀት ከሩብ በሊይ ሇትምህርት እንዯተመዯበ ማወቅ ይቻሊሌ። 

በትግራይ ያለት ተማሪዎች ብዛት በምናይበት ጊዜም፤ በ2004 ዓ.ም 1,158,083 ተማሪዎች ትምህርት ሊይ 

ነበሩ፤ በአሁኑ ወቅት ከዛ በሊይ ተማሪዎች እንዲለ መገመቱ አያስቸግርም።  

በዝርዝር እንዯተገሇፀው በትግራይ ክሌሌ፤ 

ሇትጥቅ ትግለ መነሻ ከሆኑት ጥያቄዎች አንደ ትምህርት ስሇነበር ከ 1984 ዓ.ም ጀምሮ አቅም በፇቀዯ 

ትምህርትን ሇማስፊፊት እና ጥራቱንም ሇማሻሻሌ ከፌተኛ ጥረት ሲዯረግ ቆይቷሌ። ዜጎችም ከአንዯኛ እስከ 

ስምንተኛ ክፌሌ ዴረስ በአፌ መፌቻ ቋንቋቸው የሚማሩበት እዴሌ ተፇጥሮ እየተተገበረ ይገኛሌ።  
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ምንም እንኳን ሂዯቱ ከፌተኛ ጥረት የሚጠይቅ ቢሆንም በቁርጠኝነት የተገባበት ሁኔታ ስሇሆነ ስርዓተ 

ትምህርት ተቀርፆ እና የመማሪያ መፃህፌትም በትግርኛ ተዘጋጅተው አስተማሪዎችም በማሰሌጠን በክሌለ 

እየተመዘገበ ሊሇው አማካኝ 11.7% እዴገት ትምህርት በግብርናው፣ በህክምናው፣ በኮንስትራክሽን፣ በተፇጥሮ 

ሌማት እና እንክብካቤ ሇውጥ ማስመዝገብ ይቻሌ ዘንዴ አስተዋፀኦ እያዯረገ ይገኛሌ።       

ሰንጠረዥ 4፤ በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት፤ ከዯርግ ዉዴቀት በኋሊ በነበሩት ስምንት ዓመታትዉስጥ 

(1984 ዓ.ም እስከ 1991 ዓ.ም) የነበሩት የመዋእሇ ህፃናት እና አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች እና ተማሪዎች 

ብዛት። 

በትግራይ የትምህርት ቤቶች ብዛት፤ በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

የመዋእሇ ህፃናት ት/ቤቶች 
ብዛት 

0 20 37 42 47 61 67 56 

በመዋእሇ ህፃናት ይማሩ 
የነበሩ ተማሪዎች ብዛት 

0 3494 3858 4039 3871 4833 6783 4598 

የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት 
ቤቶች ብዛት 

435 538 552 582 721 753 780 799 

በአንዯኛ ዯረጃ ይማሩ 
የነበሩ ተማሪዎች ብዛት 

194,187 267,616 303,063 303,600 318,252 318,146 397,943 425,668 

በአንዯኛ ዯረጃ ያስተምሩ 
የነበሩ መምህራን ብዛት 

3311 5262 5523 6431 6832 7280 7682 7702 

 

በአጠቃሊይ በ1995 ዓ.ም በትግራይ ክሌሌ 1006 ትምህርት ቤቶች የነበሩ ሲሆን በአስር ዓመት ጊዜ ዉስጥ 

ማሇትም በአሁኑ በ2005 ዓ.ም የትምህርት ቤቶቹ ብዛት ከእጥፌ በሊይ ማሇትም ከ 2012 በሊይ እንዯሆኑ እና 

በ2004 ዓ.ም እኳን 2088 ዯርሶ እንዯነበር ይታወቃሌ። ስሇዚህ በትግራይ ክሌሌ ሊሇፈት አስር ዓመታት 

በአማካኝ በዓመት አንዴ መቶ ትምህርት ቤቶች ተገንብተዋሌ።     

ሰንጠረዥ 5፤ በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት፤ የተማሪዎች ብዛት (ከ 2000 እስከ 2004 ዓ.ም) 

በትምህርት ዯረጃ። 

በትግራይ የተማሪዎች ብዛት፤ በትግራይ ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት 
2000 ዓ.ም 2001 ዓ.ም 2002 ዓ.ም 2003 ዓ.ም 2004 ዓ.ም 

1-8 992,917 1,000,626 988,21 1,001,60 1,006,973 

የሴቶች ተሳትፍ 49.33%  49.7%  49.77 49.71% 49. 88% 

9-12 115,707 125,419 135,814 135,814 151,110 

የሴቶች ተሳትፍ 46.17%  46.71% 48.94% 48.94% 51.75% 

ዴምር 1,108,624 1,126,045 135,814 135,814 1,158,083 
የትግራይ ህዝብ ብዛት 4.8 ሚሌዮን የሚገመት ሲሆን በአሁኑ ወቅት ወዯ 1.2 ሚሌዮን የሚጠጋ ትምህርት 

ሊይ መሆኑ ይታወቃሌ። ማሇትም ከአራቱ የክሌለ ነዋሪዎች አንደ ትምህርት ሊይ መሆኑ ነው። 

በአሁኑ ወቅት፤ ቢያንስ  

 ከ1978 በሊይ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች፣ 

 ከ110 በሊይ የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች፣ 

በዴምሩ ከ 2100 በሊይ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ተቀብሇው በማስተናገዴ ሊይ ይገኛለ። 
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 የሴት ተማሪዎች ተሳትፍ ስናይም፤ በአንዯኛ ዯረጃ ሊሇፈት አምስት አመታት ከወንድች ጋር እኩሌ 

ነበር ማሇት ቢቻሌም፤ በሁሇተኛ ዯረጃ (9-12) በ 2000 ዓ.ም ከነበረው 46 በመቶ በ2004 ዓ.ም 

ወዯ 51.75 በመቶ ከፌ ብሎሌ። ይህም ትሌቅ ስኬት መሆኑ ሉሰመርበት ይገባሌ። 

 ሶስት በፋዳራሌ መንግስት የሚተዲዯሩ ዩኒቨርሲቲዎችም አለ። 

6. የማጠቃሇያ ሃሳብ 

የትጥቅ ትግለን ጀምሮ መጨረሻ ሇማዴረስ በተዯረገው እሌህ አስጨራሽ ጉዞ፣ ሂዯቱን ሇመምራት እና 

ሇማስኬዴ በእርግጥ የላልች አገሮች ተሞክሮ ተቀስሞ ሉሆን እንዯሚችሌ ግሌፅ ቢሆንም እንዯኔ ግምት ግን 

በትሌቁ እንዯ ግብአትነት ካገሇገለት ዉስጥ በወሳኝ መሌኩ የኛው የራሳችን ተሞክሮ እንዯሚሆን 

እተማመናልህ። እንዯ አብነት እንኳን በተሞክሮነት አገሌግሇው ይሆናሌ ብዬ የማምንባቸዉን የተወሰኑትን 

ሇመጥቀስ ያህሌ፤ 

 የዴሮዉ የአክሱም ጥንታዊ ስሌጣኔ የይቻሊሌ መንፇስ በማሳዯር ረገዴ ሚናው ቀሊሌ እንዯማይሆን 

ይገመታሌ፣ 

 ኢትዮጵያ በተሇያዩ ጊዚያት ከተሇያዩ ባእዲዉያን ወራሪዎች ጋር በመግጠም ማሸነፎ በተሇይ ዯግሞ 

የዓዴዋዉ ዴሌ፤ የኢጣሌያ መንግስት በዓዴዋው ጦርነት መሸነፈ፤ 

 የነጋዴራስ ገብረሂወት ባይከዲኝ ፅሁፍች እና ፊና ወጊ ስራዎች የራሳቸው ሚና እንዯሚኖራቸው 

አያጠያይቅም፣ 

 የቀዲማይ ወያነ እና ላልች የህዝብ የአሌገዛም ባይነት አመፆች የራሱ ዴርሻ መጫወቱ አይቀሬ ነው፣ 

 በአቶ ግርማመ ነዋይ ቀያሽነት እና በብ/ጄኔራሌ መንግስቱ ነዋይ አስተባባሪነት የተካሄዯው የከሸፇ 

መፇንቅሇ መንግስት ራሱ የቻሇ መሌእክት ማስተሊሇፈ የግዴ ነው፤ 

 የአዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ማህበር መመስረት፣ 

 የትግራይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር መመስረት፣ ወ.ዘ.ተ 

እነዚህን በመነሻነት ተጠቅሞ እና ከነሱ ተምሮ ማሇትም ከአዎንታዊው እና አለታዊው ጎኑ ትምህርት ቀስሞ 

በተሇይ ዯግሞ ሳይሳኩ የቀሩትን ያሌተሳኩበት ዋናው ምክንያት በግሌፅ አስቀምጦ ቀጣይ ጉዞው ምን መምሰሌ 

እንዯሚገባው መቀየስ እውቀት፣ ክህልት እና የህዝብ ወገንተኝነት የጠየቀ እንዯነበር አጠያያቂ አይዯሇም። 

ከዚህ ጎን ሇጎንም ትግለ የሚጠይቀው መስዋእትነት በዉሌ ተገንዝቦ ራስን ሇዛ መስዋእትነት ዝግጁ ማዴረግም 

ላሊው እና ትሌቁ ጉዲይ ነው። በዚህም መሰረት ከአስር የማይበሌጡ ምሁራን የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸው እና 

በመንግስት ስራ ሊይ የነበሩትም የመንግስት ስራቸውን ትተው ከየነበሩበት የካቲት 11 ቀን 1967 ዓ.ም ወዯ 

ዯዯቢት በመሄዴ ትግለን አቀጣጠለት። ከአስራ ሰባት አመት መራራ ትግሌ እና ከፌተኛ መስዋእትነት የጠየቀ 

ትግሌ በኋሊም ሇዴሌ በቅተው በአፌሪቃ በግዙፌነቱ ተወዲዲሪ ያሌነበረው የዯርግ ሰራዊት እንዱንኮታኮት 

ተዯርጓሌ።  

ገና የዯርግ ስርዓት ከመዉዯቁ በፉትም ከዯርግ ዉዴቀት በኋሊ የምትመሰረተው አዱሲቷ ዱሞክራሲያዊት 

ኢትዮጵያ ምን መምሰሌ እንዲሇባት ራእይ ይዞ ህዝቡን ሇሌማት፣ ሇሰሊም፣ ሇዱሞክራሲ ግንባታ እና ፌትህ 

ማስፇን ማሰሇፌ የትምህርት ሚና እና የምሁራን አስተዋፀኦ ከፌተኛ ብቻ ሳይሆን ምትክ የላሇው መሆኑ 

አጠራጣሪ አይዯሇም። የዚህም ዴምር ዉጤት ሰሊም፣ ሌማት እና ዱሞክራሲ በማረጋገጥ ዘርፈ ብዙ 
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እርምጃዎች ተጉዟሌ። እንዯ አንዴ መገሇጫም ባሇፈት አስር ዓመታት የተመዘገበው (ባማካኝ) ሁሇት አሃዝ 

ኢኮኖሚያዊ እዴገት ማየት ይቻሊሌ። አሁንም ራእያችንን እዉን ማዴረግ በጀመርን ቁጥር “ይቻሊሌ” የሚሇው 

መንፇስ ይበሌጥ እየጠነከረ ስሇሚሄዴ በአስራ አምስት ዓመት ጊዜ ዉስጥ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች 

ተርታ ማሰሇፌ ይቻሊሌ የሚሇዉን ራእይ ተይዞ እንቅስቃሴ ከተዯረገ ቆይቷሌ፤ ጉዞው እንዲሇፇው የትግለ 

ወቅት ዉጣ ዉረዴ ሉያጋጥመው እንዯሚችሌ ቢገመትም እንዯሚሳካ ግን እሙን ነው። 

ካሇፇው ታሪካችን የምንማረው እና የላልች አገሮችን ተሞክሮ የምንቀምረው ዋነኛው ምክንያት ሇቀጣይ 

ጉዞአችን መቅሰም ያሇብንን ትምህርት ሇመቅሰም እንዯሆነ ግሌፅ ነው። በእርግጥ በአክሱም ዘመነ መንግስት 

የነበረው ስርዓተ ትምህርት እና አተገባበሩ በተመሇከተ ብዙ እርግጠኛ የምንሆንበት እና የምናዉቀው ነገር 

የሇም። ሆኖም ግን ባሇፈት 20 ዓመታት በተግባር ያረጋገጥናቸው የሰሊም፣ የዱሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እና 

ሌማት እዉን መሆን ባሇፇው 200 ዓመታት የነበረው የዴህነት፣ የዴንቁርና እና የእርዛት ታሪካችን መቀየር 

ይችሌ ዘንዴ በዉሱን አቅም፣ በዉሱን የትምህርት ዯረጃ ግን ዯግሞ በከፌተኛ ህዝባዊ ወገንተኝነት የተገኘ ዴሌ 

ሇመሆኑ የሚያጠራጥር አይዯሇም።  

ከህ.ወ.ሓ.ት/ኢ.ህ.አ.ዳ.ግ ታሪክ የምንማረው ነገር ቢኖር ቀና ዓሊማ ተይዞ እና ትክክሇኛ የትግሌ ስሌት ተነዴፍ 

የሚዯረግ እንቅስቃሴ ህዝቡን በማንቃት፣ በማዯራጀት እና በማሰሇፌ የማይቻሌ ይመስሌ የነበረውን ስራ 

ማከናወን እንዯሚቻሌ ነው። አሁንም በቀጣይ ሇምናዯርገው የሌማት፣ የሰሊም፣ የፌትህ እና ዳሞክራሲያዊ 

ስርዓት ግንባታ ጉዞአችን፤ መጀመሪያ ነገር ዓሊማው ቅን እና ሁለንም የማህበረሰብ ክፌሌ እንዯሚጠቅም 

ማረጋገጥ ያስፇሌጋሌ። ይህ ከተረጋገጠ በኋሊ ይህንን የተቀዯሰ ዓሊማ እዉን የምናዯርግበት አዯረጃጀት 

መፌጠር የግዴ ይሇናሌ። በመቀጠሌም ራስን እና ወገንን ሇሚጠቅም ቀና ዓሊማ መሰሇፌ፣ መዯራጀት እና 

መዴረኩ የሚጠይቀዉን መስዋእትነት በሙለ ሳያወሊውለ መክፇሌ ተገቢ ነው። ሁሊችንም እንዯምናውቀው 

አሁን እየተጓዝንባቸው ያሇነው የሌማት መስመሮች እና መንገድች በክሌሰ ሃሳብ ብቻ ሳይሆን በተግባር 

የተረጋገጡ እና ሊሇፈት አስር ዓመታት በተግባር የተመሰከሩ እንዯመሆናቸው መጠን ትክክሇኛ ስትራተጂ 

ሇመሆኑ አጠያያቂ አይዯሇም። በእርግጥ በሂዯት ካሇው የቴክኖልጂ ተሇዋጭነት እና የዓሇም ሁኔታ ጋር 

በሚጣጣም መሌኩ እየተሻሻለ የሚሄደ ነገሮች አይኖሩም ብል ዝግ ማዴረግ ባይቻሌም እስካሁን ዴረስ ባሇን 

እይታ ግን ስሇ ትክክሇኛነታቸው መግባባት ሊይ መዴረስ ይቻሊሌ። 

አሇምን እና አገርን የሚያሇማው ወይም የሚያጠፊው ሰው ነው፤ እና መጀመሪያ በእውቀት፣ በክህልት እና 

በአመሇካከት መሌማት ያሇበት ህዝባችን ነው። ሇዚህ ማእቀፌ የሚሆኑን ህገ መንግስት፣ የትምህርትና ስሌጠና 

ፖሉሲ እና የከፌተኛ ትምህርት አዋጅ ፀዴቀው በመተግበር ሊይ ናቸው። አሁን የሚቀረን ጉዲይ ቢኖር ያሇንን 

አቅም (ሰብአዊ እና ማቴሪያሊዊ) በአግባቡ ተጠቅመን የተጀመረውን ሇውጥ በአስተማማኝነት ማስቀጠሌ ነው።  

ይህንንም በተዯራጀ መሌኩ ካሊስኬዴነው በስተቀር ዯግሞ አዯገኛ ሉሆን እንዯሚችሌ መገንዘብ ይኖርብናሌ። 

ስሇዚህ አሁን ያሇንበት ወቅት ተረጋግተን የምንቀመጥበት እና ተመሌሰን የምናንቀሊፊበት ጊዜ እንዲሌሆነ 

መገንዘብ ያስፇሌገናሌ። ስሇዚህ እንቅስቃሴአችን በሙለ እንዯየሁኔታው በተዯራጀ መሌኩ መምራት የግዴ 

ይሇናሌ። በዚህ ሂዯት ሌብ ሌንሇው የሚገባን እና እስካሁን ዴረስ ብዙም ትኩረት ያሌተሰጠው ነገር 

ሇመጠቆም ያህሌ ግን፤ የስራ ባህሊችንን ሇመቀየር እና የጊዜ አጠቃቀማችንን ሇማሻሻሌ ያዯረግነው ሙከራ 

አነስተኛ መሆኑ ነው። 

በዚህ ሂዯት የምሁራን አስተዋፀኦ እና የትምህርት ተቋማት ሚና ከፌተኛ እንዯሆነ መገንዘብ የግዴ ይሇናሌ። 

ከሁለም በሊይ ግን አሁን ባሇንበት ሁኔታ ዓሇም በየሰዓቱ እና በየዯቂቃው እየተሇወጠች ባሇችበት ጊዜ እኛም 
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ከዚሁ ሇውጥ ጋር፤ ቢቻሌ ቀዴመን መጓዝ እና የዴሮው የመሪነት ቦታችንን መረከብ ካሌሆነ ሳናንጠባጥብ 

እንዴንጓዝ የማንበብ ባህሊችን እና ራሳችንን በተከታታይነት እና በማያቋርጥ መሌኩ የማነፅ ግዳታ እንዲሇብን 

መገንዘቡ የግዴ ይሊሌ። በዓሇም ሊይ (በአገራችንም ጭምር) በተሰማሩበት መስክ ግንባር ቀዯም ሚና 

እየተጫወቱ ታሪክ በመስራት ሊይ የሚገኙት እና ከአሁን በፉትም በዚሁ ዙሪያ የሚታወቁት ሰዎች እና 

መሪዎች ዋናው ባህሪያቸው ብናይ በተከታታይነት የማንበብ እና ራሳቸዉን በማያቋርጥ የሇውጥ ምህዋር 

ዉስጥ አስገብተው የመምራት ሁኔታቸው ነው። በእርግጥ ከትምህርት ተቋማት የምንማረው ነገር ይኖራሌ፣ 

ከማህበረሰቡ የምንጨብጣቸው ቁምነገሮችም አለ። እነዚህን ከ የእሇት ተእሇት ተግባራችንን አዛምዯን እና 

ከረዥም ጊዜ ራእያችን እና እይታችን ጋር አስተሳስረን መቀጠሌ የምንችሇው ራሳችንን በተከታታይነት 

ስንገነባው መሆኑ ግሌፅ መሆን ይኖርበታሌ።  

እንዯ አገር ይሁን እንዯ ክሌሌ ያሇን የተማረ የሰው ሃይሌ በመጠንም በጥራትም ሌማቱ የሚጠብቀው ያህሌ 

ሉሆን እንዯማይችሌ ይታመናሌ። ባሇን የአንዴ መቶ ዓመት የዘመናዊ ትምህርት ጉዞ አሁን ዓሇም የዯረሰችበት 

የስሌጣኔ ጣራ ሇመዴረስ ብዙ ጥረት፣ ወጪ እና ዯግሞ በጣም የረቀቀ ቴክኖልጂ ማፌሇቅ የሚችሌ የተማረ 

የሰው ሃይሌ ያስፇሌገናሌ። የሚፇሇገው የሰው ሃይሌ ሇማፌራት የሚያስችሌ ቅዴመ ሁኔታ የተመቻቸ ቢሆንም 

ጊዜ የሚወስዴ ሇመሆኑ ዯግሞ አያጠራጥርም። የሌማት ጉዞው ግን ቅዴመ ሁኔታዎች እስክናሟሊ ዴረስ 

ተረጋግተን ብንቀመጥ ኋሊ ተነስተን ሌንዯርስበት እንዯማንችሌ ይታወቃሌ። ስሇዚህ ያሇንን የሰው ሃይሌ 

በተቻሇ መጠን የማምረት አቅሙ እና ዉጤታማነቱ (productivity) ሁሇት፣ ሶስት፣ አራት እና አስር እጅ 

ይበሌጥ በማሳዯግና ዉጤታማ በማዴረግ ተአምር የሚመስሌ ፌፃሜ መፇፀም የሚቻሌበት በር አሁንም ክፌት 

ነው። 

ይህንን ሇማዴረግም እያንዲንደ ሰው በተሇይ ዯግሞ የተማረው ክፌሌ “ይቻሊሌ” ብል በማመን እና ጊዜውን 

በአግባቡ በመጠቀም ራሱን ከዯቂቃ ወዯ ዯቂቃ የሚገነባበት እና ከትናትና ዛሬ፣ ከዛሬ ዯግሞ ነገ እያሇ 

እየተሻሻሇ የሚሄዴበት መንገዴ መፌጠር ይኖርበታሌ። የስራ ቦታዎችም ሰራተኞች በአዎንታዊ መንፇስ እና 

በመተጋገዝ ተዯራጅተው ዴምር አቅማቸው የሚያመጣዉን ሇውጥ በማየት በቅን ሌቦና እና በቅንነት መስራት፣ 

መተባበር እና መተጋገዝ ይኖርባቸዋሌ። አሁን ያሇን የአሰራር ስርዓትም ግሇሰቦች እና ቡዴኖች አቅማቸዉን 

በመገንባት እና የገነቡትን ተግባር ሊይ በማዋሌ ገዯብ የሇሽ ሇውጦች ማዴረግ እንዱችለ የሚፇቅዴ እና በአንዴ 

ቁመቱ የተወሰነ ጣራ ዉስጥ አፌኖ የሚይዛቸው ሳይሆን በፇረንጆቹ አባባሌ Sky is the limit የሚሇዉን 

ይዘን ወዯሊይ በምንመጥቅበት ጊዜ ሰማይ የሚባሇው ነገር ራሱ እንዯላሇ እና ዉጤታማነታችንን በጥራትና 

በብዛት ሇማሻሻሌ የሚከሇክሇን ነገር እንዯላሇ፤ የሚኖር መስል ከታየንም ራሳችን የምንፇጥረው የአስተሳሰብ 

አጥር መሆኑ ሌብ ማሇት እና በዉሌ መገንዘብ ያስፇሌገናሌ። 

ከዚህ ጎን ሇጎን መንግስት ከግሇ ሰብ እና አንዴ የተወሰነ ተቋም በሊይ የሆኑ ሇስራ እንቅፊት የሆኑ ጋሬጣዎች 

በማጥነት እና ሰራተኛው ወይም ህዝቡ ከተማረረ እና ሌቡ ከሸፇተ በኋሊ ሳይሆን በራሱ መንገዴ እያጠና እና 

ፉት ሇፉት እየተጓዘ መንገዴ የመጥረግ ሃሊፉነቱ በአግባቡ መወጣት ይኖርበታሌ። አሁን አምስት አመታት ብቻ 

ያነሳንሇት ሃያአንዯኛው ክፌሇዘመን ትሌቁ መሳሪያ ጊዜ መሆኑ በዉሌ ማጤን ይኖርብናሌ። በራሳችን ዴክመት 

ዘንዴሮ ያሌገነባነው ቤት ነገ እንዯርስበታሇን ብሇን በይዯር ከተውነው ነገ የሚያጋጥም ነገር አይታወቅም እና 

የዛሬዉን ሇነገ ሇማስተሊሇፌ ስንወስን ጠቅሌሇን ሊንሰራው እንዯምንችሌም እየወሰንን ሇመሆኑ እርግጠኞች 

መሆን አሇብን። ስሇዚህ አሁን መሰራት ያሇበት ነገር አሁን መሰራት ይኖርበታሌ፤ የዛሬዉም ዛሬ መሰራት 

አሇበት። 
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በእርግጥ በስራ ሂዯት እንቅፊት እንዲያጋጥም ምናሌባት ሉያጋጥሙ የሚችለ ችግሮችን ከወዱሁ ማጤን እና 

ማስተዋሌ ተገቢ ነው። ሆኖም ግን የአንዴ ጎበዝ ተጓዥ መንገዯኛ ጠንካራነት በጉዞ ሂዯቱ ዉጣ ዉረዴ 

እንዲያጋጥመው መንገደን በሙለ በግሬዯር እና በድዘር ጠርጎ የተዯሊዯሇ ሜዲ በማዴረግ ጉዞ መጀመር መቻሌ 

አይዯሇም። የአንዴ ጎበዝ ተጓዥ ባህሪያት በጉዞ ሂዯቱ ተራራ ሲያጋጥመው ሳይታክት እየወጣ፣ ቁሌቁሇት 

ሲያጋጥመዉም እየወረዯ እና ወንዝ ሲያጋጥመዉም ዋኝቶ እየተሻገረ ብቻ ነው በፇሇገው ጊዜ ወዲሰበው ቦታ 

መዴረስ የሚችሇው። የዛሬ 39 ዓመታት የተጀመረው የትጥቅ ትግሌ የሚያስተምረንም ይኸው ስሇሆነ ባሇን 

አቅም ሩቅ አሌመን ጉዞአችንን ሳንታክት በይቻሊሌ መንፇስ ማስኬዴ ይኖርብናሌ። 

ይህ በእንዱህ እንዲሇ በሚቀጥሇው ዓመት ማሇትም በ2007 ዓ.ም በዚሁ ወር ሊይ የህ.ወ.ሓ.ት 40ኛው የሌዯት 

በዓሌ የምናከብርበት ወቅት ነው። በእርግጥ የትጥቅ ትግለ አሇዝግጅት የተከናወነ ስሊሌነበረ እንዯኔ እምነት 

ቢያንስ የአስር ዓመት (የተበጣጠሰም ቢሆን) ዝግጅት ተዯርጎበታሌ ባይ ነኝ። እንዯኔ እምነት በ1957 ዓ.ም 

የነበሩት ሁኔታዎች በዉሌ የሚያስታውሱ እና ዴርጅቱን በማቋቋም ብልም በመምራት ከፌተኛ አስተዋፀኦ 

የነበራቸው መሪዎች አሁንም በሌማት ሂዯቱ ከፌተኛ አስተዋፀኦ በማዴረግ ሊይ ናቸው። ካሇፇው አንዴ ዓመት 

ግን ሇቀጣዩ ሁሇት ዓመታት በትክክሌ ማቀዴ እንዯሚቻሌም አምናልህ። ስሇዚህ ካሇፈት 50 ዓመታት 

በመነሳት ሇቀጣይ አንዴ መቶ ዓመታት የምናቅዴበት ትክክሇኛ ወቅት አሁን ነው ባይ ነኝ። ስሇዚህ በቀጣዩ 

አንዴ ዓመት የሚኖረን ትሌቁ የቤት ስራ ሇመጪው አንዴ መቶ ዓመታት ማቀዴ መቻሌ ነው። በእንዱሁ 

ዓይነት ትሌቅ ስራ በምንጠመዴበት ጊዜ ያለንን ፀጋዎች በአግባቡ መጠቀም እንዯሚኖርብን እንገነዘባሇን። 

ስሇዚህ ሙስናን ሇመዋጋት ምሌአተ ህዝቡን ሇማንቀሳቀስ ቁሌፌ መሳሪያ ይሆናሌ። ከሁለም በሊይ ግን ያሇንን 

ሰብአዊ አቅም በአግባቡ እንዴንጠቀምበት ያስችሇናሌ። እኔ በእውነቱ ከሆነ እየባከኑ ካለት ፀጋዎች በዋናነት 

የሚያሳዝነኝ ሳንጠቀምበት እያሇፇ ያሇው ጊዜ እና እያባከንነው ያሇው የሰው አቅም ነው። እነዚህን በአግባቡ 

መጠቀም የምንችሇው ግን እነዚህን ፀጋዎች መርተን በአግባቡ ከሌማት ሂዯቱ አቀናጅቶ በመሄዴ ዙሪያ 

የነበሩንን ችግሮች በትክክሌ ነቅሰን ማየት ስንችሌ ነው። 

እንዯ አብነት ሇመግሇፅ ያህሌ በዚሁ አሁን ባሇንበት ቀጠና (የአፌሪቃ ቀንዴ) ሆነን በቀጣይ ጊዚያት 

ሉያጋጥሙን የሚችለት የሰሊም እና መረጋጋት ችግሮች በዉሌ ባሇመገንዘባችን ምክንያት በዚሁ ዙሪያ ሰፉ 

ተሞክሮ ያሊቸው እና አርቀው ማየት የሚችለ ሰዎች በጥቃቅን ችግሮች እና የመቻቻሌ ባህሌን ካሇማዲበር 

የተነሳ ወዯጎን ትተናቸው እና ከሌማት ሂዯቱ አስወግዯናቸው ሇመጓዝ ስንሞክር በማይበት ጊዜ ቅዴሚያ 

እየሰጠን ያሇነው የአገር ዯህንነት እና የአገር ሌማት ነው? ወይስ የግሊችን ፌሊጎት ማስተናገዴ እና ቂም በቀሌ 

መወጣት የሚሇው መመሇስ ያስቸግረኛሌ። ይህንን እንዯ አብነት አነሳሁኝ እንጂ በየዘርፈ እንዱህ ዓይነት 

ሰብአዊ ፀጋዎቻችንን በተገቢው መሌኩ እንዲንጠቀም እንቅፊት የሚሆኑ ምናሌባትም ከተወሰኑ ግሇሰቦች 

ፌሊጎት የሚመነጩ ችግሮች ካለብን በጥሌቀት መገምገም እና ዴፌረት ወስድ ማስተካከሌ ተገቢ ነው ባይ ነኝ። 

ስሇዚህ አሁን ያሇንበት ወቅት ካሇፇው የ50 ዓመት ጉዞ ተምረን ስሇቀጣዩ 100 ዓመት ጠቅሇሌ ያሇ ሳይሆን 

ዝርዝር እቅዴ የምንነዴፌበት ጊዜ ነው። ይህ ስራ ግን ቀሊሌ ነው እያሌኩኝ አይዯሇም፤ ዋናው ክብዯቱ ግን 

ስሇቀጣይ ጊዚያት ማቀደ ያሇው ዉስብስብነት ብቻ ሳይሆን ያሇፌነዉን አመጣጥ በትክክሌ ሇመገምገም 

ዴፌረት ከማጣት እና የነበሩ ስህተቶችም (ካለ ማሇቴ ነው) በይፊ አውጥተን እና በህዝብ ፉት በግሌፅ ዯፌረን 

ከነሱን ሇመማር ያሇው ዝግጁነት ማነስ ትሌቁ ችግር ይሆናሌ ብዬ አስባልህ። ይህንን እዉን በማዴረግ ረገዴም 

የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ሂዯቶቹን ተቋማዊ መሌክ በማስያዝ መሌኩ ከፌተኛ ሚና መጫወት እንዲሇባቸው 

እምነቴ ነው።      
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