ሇተማሪ ፡ ሇመምህር፣ የዕውቀት፡ ዓመት፡ ይሁን ።
በአኔ ዘመን መስከረም አስራ ስምንት ቀን ፤ትምህርት ቤት ሲከፈት፤ በክፍሌ ተቀምጠን፣ በመስክ ሊይ ወጥተን ፣ በመንገዴ
ሊይ ሆነን ፣ በገበያ ሥፍራ ፣ከቤትም ስንገባ፤
አትማርም ወይ? አትማርም ወይ?
ቆሇጅ መቸርቸር ይሻሌሃሌ ወይ?
ነበር መዝሙራችን። በትንሿ ከተማችን የየመን ተወሊጅ የሆኑ አረቦች ሱቅ ከፍተው ይነግዲለ።በተጨማሪም ከአካባቢው
ላጦና ከርቤ እየገዙ በሳምንት ሦስቴ መጥቶ በሚያርፈው ዱሲ ሦስት አይሮፕሊን በአዱስ አበባ በኩሌ ወዯውጭ ሃገር
ይሌካለ።ስሇዚህ ትምህርት ቤት ሲዘጋ ብዙ ወጣቶች ቆሇጅና ከርቤ ንግዴ ሊይ ይሰማራለ።ከአባቢውና ራቅ ብል ከቆሊው
ከርቤና ላጦ አቅራቢዎች ሊይ እየገዙ ሇአረቦች ይሸጣለ። አንዲንድቹ ገንዘቡ ይጥማቸውና ወዯ ትምህርት ቤት
አይመሇሱም። መምህራኑም ይህንን ስሇሚያውቁ፣ ሆን ብሇው ነበር ይህችን መዝሙር እንዴንዘምር ያስተማሩን። ፈረጆችም
ሇእንዯዚህ ዓይነቶቹ ተማሪዎች የሚሎቸው አሊቸው።’ do not let the green grass fool you.’ አረጓዳው ሣር
እንዲያታሌሌህ ፤ አረጓዳው ሣር ብር መሆኑ ነው። ዛሬ አረጓዳ ሆኖ ቢታይህ ነገ ዯራቂ ነው ፤ ዕውቀት ግን አይዯርቅም
ማሇታቸው ነው።በተጨማሪም ዕውቀት ሁሇተናዊ ነፃነት ነው። ይህንን የሚያራምደ መምህራን ዯግሞ Teachers are
Angels disguised human beings.መምህራን በሰው መሌክ የቀረቡ መሌዓክት ናቸው። አዎን ያቺን መዝሙር
ያስተማሩን መምህራን መሌዓክት ነበሩ።
የሃገራችን ሰው እንዯማንኛውም የዓሇም ሕዝብ ከሚተነፍሰው አየር ከሚመገበው ምግብና ከሚሇብሰው ሌብስ ቀጥል
ሇሕይወቱ ትምህርት አስፈሊጊ መሆኑን ያምናሌ። ሆኖም እምነቱን ዕውን ሇማዴረግ ብዙ መሰናክልች አለበት።
መሰናክልቹን በዚህ አጭር ጹሐፍ ሌመሌሰው አሌችሌም። የትምህርት ፍቅር የቱን ያህሌ በሕዝባችን ሌብ ውስጥ
እንዯሰረጸ ግን በዚች አጭር ምሳላ ሇማሳየት ሌሞክር።
በግርማቸው ተክሇሃዋሪያት የተዯረሰውን ‘ቴወዴሮስ’ የሚሇውን መጽሏፍ በዴራማ መሌክ ሇወሊጆች ቀን ሇማቅረብ
የትያትር ክሇብ አሊፊያችን መምህር ሏሳቡን አቀረበ። በዯስታ ተቀበሌነው። እኔም ተዋናይ የምሆንበትን ትዕይንት ላት
ጮክ ብዬ ሳጠና እናቴ ተኝታ ታዲምጥ ኖሯሌ። አንዴ ቀን ዘመድቻችን ከገጠር መጥተወ እኛ ቤት በወሇለ ሊይ ቁርበት
ተነጥፎሊቸው አዴረዋሌ። አናቴም በላሉት ተነስታ ቡናውን አፍሌታ ጎረቤቶች ተጠርተው ቡናው ቀርቦ የአንገት ሇብስ
መሰሌ ኮታ በትከሻዋ ሊይ ጣሌ አዴርጋ፤ እጣኑ ተጨሶ፣ የቁርሱ ዲቦው ተቆርሶ፣ አኔም ሏባዬን ዲቦዬ ይዤ ሇመውጣት
ስጠባበቅ እናቴ ‘ያን ሰሞኑን ታነበው የነበረውን መጽሏፍ አንብብሌን’ አሇቸኝ። ሇነገሩ እናቴ ኦሮመኛና አማርኛውን
አቃሊጥፋ እየተናገረች ሳዴስና ሳሌስ ፊዯሊትን በትክክሌ ማሇት ይቸግራታሌ። ‘መጠሏፉን’ ነበር ያሇችው።
የአምስተኛ ክፍሌ ተማሪ ነበርኩ። በዚህ ዕዴሜ መዓዴ መቅረብ ፤እግርን አንፈራጦ ከአዋቂ ጋር ቡና መጠጣት፣ ሳያሰቡ
መናገር፣ አውቃሇሁ ብል ስሇማያውቁት ነገር መቀባጠር አይፈቀዴም። እናቴ ስሇቴዎዴሮስ ዴራማ አንብብ ስትሇኝ
ዯስታውን አሌቻሌኩትም። የሚያስዯስታቸውን አውቀዋሇሁ። ገጾችች ገሌብጥ እያዯረኩ ማንበቤን ቀጠሌኩ።
ታጠቅ ብል ፈረስ ካሣ ብል ስም፣
ዏርብ ዏርብ ያሸብራሌ ኢየሩስዓላም።
የፈሩት ይዯርሳሌ የጠለት ይወርሳሌ፤
የሚለት ተረት ፣
በእርሶ ሊይ ዯረሰ ኢቴጌ ይረደት።
የገብርዬን ፣ የተዋበችን፣ የራስ አሉን በመጨረሻዋ ሰዓት ቴዎዴሮስ ጥይታቸውን ጠጥተው ሉሞቱ ሲለ የታገሩትንና
ማረፋቸውን አረዲኋቸው። ከመቀመጫዋ ተነስታ ‘ይህን ነው ያሌኩህ!’ አሇች እናቴ። ሴቶቹ እንባ ሲያቀሩ፤ ወንድቹ
ተቁነጠነጡ። ዝመድቻችንም ሌጆቻቸውን ትምህርት ቤት እንዯሚያስገቡ ፎክረው ሄደ። አሌቀረም ቢያንስ ከነሱ አካባቢ
አስር የሚሆኑ ወጣቶች ትምህርት ቤት ገቡ። እናቴ አንኳ ያሰዯሰታት የቴዎዴሮስ ጅግንነት ነበር። ሆኖም ሇአስር ሌጆች
መማር ምክንያት ሆነች። ነፍሷን ይማር።

በዚህ ወቅት መሌካም የዕውቀት ዘመን የተመኘሁት ሇኢትዮጵያ ተማሪዎችና አስተማሪዎች ነው። ሇኢትዮጵያን አዱስ ዓመት
አዱስ የትምህርት ዘመን በሆኑ ነው። ተማሪና አስተማሪ ተነጣጥሇው አይታዩም። መምህራንም ባለበት ተማሪዎችም አለ።
አንዲንዴ ጊዜ ሰዎች በግብታዊነት ተነስተው አስተማሪና ተማሪን ነጥሇው ያቀርባለ። አስተማሪው ሥራው ማስተማር ብቻ
የሚመስሊቸውም አሌታጡም። መምህሩ ከተማሪው መማሩን ይዘነጉታሌ። የትምህርት ዯረጃው ከፍ እያሇ የዕውቀት
አዴማሱ እየሰፋ ሲሄዴ መምህሩ የተማሪዎቹ ተማሪ እየሆነ ይሄዲሌ። ሇመምህሩ የዕውቀት ምንጭ ከሌዩ ሌዩ ሕብረተሰብና
አካባቢ የሚመጣው ተማሪ ሉሆን ነው። አርዕስቴን ሳሌቅ በአንዴ ወቅት ከአንዯኛ ክፍሌ ተማሪዬ የተማርኩትን እነሆ።
በገጠር ትምህርት ቤት ነበር። ተማሪዎች አራት አምስት እየሆኑ ወዯትምህርት ቤት ይመጣለ። አምስት ሆነው ከሚመጡት
ውስጥ በአካሌም በዕዴሜም ይበሊሇጣለ። አንዯኛው በዕዴሜው ከፍ ያሇው ላልቹን ሇምሳቸው ቋጥረው ካመጧት ቆል
ሊይ በጭብጥ ያሰገብራቸዋሌ። ግብሩ ተዯጋገመባቸው። ሰሇዚህ ተሰብስበው ከሥራ መሪው ዘንዴ ቀረቡ። የእኔ ክፍሌ
ተማሪዎች ስሇነበሩና ቋንቋን ስሇምናገር ከተከሳሹ ጋራ ወዯኔ ይዟቸው መጣ። ይህ ሌጅ ርቦት እንዯሊዯረገው እናውቃሇን።
የራሱ በቂው ነው።ቆልው የገብስ ነበር። ምንአሌባት ሌዩነቱ ያንዲንድቹ ሱፍ ወይም ሽንብራ ይኖረዋሌ። ዝርዝር ጉዲዩ
ውስጥ አሌገባንም። የተማሪን ሰም ፃፍኩና የነ እገላን ቆል በመቀማቴ ወንጀሌ ሆኖብኝ፣ ከእንግዱህ ወዱያ ሊሌቀማቸው
በመሌካም ጓዯኝነት ሌቀጥሌ ወዴጄ ፈርሜአሇሁ። የሚሌ አረፍተ ነገር ጽፌ አቀረብኩሇት።
‘ጋሼ’ አሇኝ ወይ አሌኩት። ‘አትዋሹ አሊሌከንም’ ‘አዎ ብያሇሁ’ ‘ታዱያ እኮ ይህን ወረቀት ወዴጄ አይዯሇም የምፈርመው
ተገዴጄ ነው’ ሲሌ ሥራ መሪው ከወንበሩ ወርድ በሣቅ ወሇለ ሊይ ተፈራፈረ። ፊርማው ቀርቶ አስታርቀን አሰናበትናቸው።
ወዯተነሣሁበት ሌመሇስ፤ በዓሇም ዙሪያ ሆነ በሃገር በትሌሌቅ የትምህርት ተቋማት ና ዩኒቭርሲቲዎች የሚያስተምሩ
መምህራን እንዲለ እናውቃሇን። በውጭም በሃገርም ያለ የኢትዮጵያ መምህራን ያሌተሳካሊቸው ናቸው በዬ በዴፍረት
መናገር እችሊሇሁ።
መሳካት ማሇት ሦስት መኝታ ክፍሌ ያሇው ቤት ገዝቶ ቆንጆ ሚስት አግብቶ ሁሇት ሌጆች መውሇዴ መሳካት ነው የምትለ
ካሇችሁ ዜሮ ስጡኝ።እንዳት ማሇት መሌካም ነው።በዯረጃው ክፍ እየተባሇ ሲኬዴ ዕውቀቱ ወዯመምህራኑ የሚፈሰው
ከተማሪዎቹ ነው። በውጭ ሃገር ዩኒቭርሲቲዎች የሚያስተምሩት ኢትዮጵያውያን ሇዚያ አሌታዯለም። ምንም እንኳን
የሚያስተምሩበት አካባቢ የፍትሕ እጦት ያስተዲዯር መዛባት የረሃብን ሰቆቃ የግሇሰብ መብት መዯፈር ማግና ካርታ
‘Magna Charta’ የሚሇው ሰነዴ በኢንግሉዝ ፓርሊሜት እ ኤ አ 1215 ንገሱን ዮሏንስ ‘John’ የሕዝብ ተወካዮች
በእርሱ ሊይ ኃይሌ ሥሌጣን ያረጋገጠ በመሆኑ ከዚያ ጊዜ ጀምሩ የአንዴ ሰው ፈሊጭ ቆራጭነት አበቃሇት። የምዕራቡ ዓሇም
ሇ796 ዓመታት ሲወዴቅ ሲነሰ በዚህ ጎዲና የተጓዘ ነው።የሰው ሌጅ አእምሮ ፍትሕ በነገሠበት የቱን ያህሌ እንዯሚበሇጽግ
ፍትሕ ከላሇ የቱን ያህሌ እንዯሚቀጭጭ ሃገራችን ጥሩ ምሳላ ናት። የ796 ዓመት ገና አሌጀመርነውም። ዛሬ የኢትዮጵያ
ፓርሊማ መሇስ ዜናዊን ቅንጅት ያቀረባችውን ሰባቱን ጥያቄዎችን አንዱቀበሌ የሕዝብ ተመራጭነታቸውን ኃይሊቸውን
ቢያሳዩት ከ796 ዓመታት በፈት የጀመሩትን ጉዞ በጀመርነው ነበር። እንግዱህ የኢትዮጵያን መምህራን የሚያስተምሯቸው
ተማሪዎች ይህን ዓይነት መብት ካሇው ሕብረተሰብ የመጡትን ተማሪዎች ነው። ከአካባቢው ከዓሇም ዙሪያ በየጊዜው
አጠራቅመው በማስረጃ አስዯግፈው በመጽሏፍ መሌክ የቀረበሊቸውን ነው የሚያስተምሩት። ምናሌባት ከሺ አንዴ ብዙ
መሰናክልችን አሌፈው ያለበት የበሇጸገው ሃገር ያሌዯረሰበት አዱስ ነገር ሉያገኙ ይችሊለ። ያም ቢሆን ባሇቤትነታቸውን
አያረጋግጥሊቸውም። ቢረጋገጥም ሇአስተማራቸው ሕዝብ ጥቅም ሉያውለት አይችለም። እዚያ ዝርዝር ውስጥ አሌገባም።
ሆኖም ቁጭት የሇም ማሇት አሌችሌም። አንዴ የተማረ ኢትዮጵያዊ ዓሇም ያሇችበትን ዯረጃ የተረዲ ሃገሩ አሁን ባሇችበት
ሁኔታ ሇሌጅ ሌጆቹ ትቷት ቢያሌፍ ምን ይሰማዋሌ? የፖሇቲካው ሁኔታ ካሌተሇወጠ ምን ይዯረጋሌ? የሚለ አለ። መማር
እኮ ሇሃገር ማንኛውን መሰዕዋትነት ሇመክፈሌ የተገባ ቃሌ ኮዲን ነው።
ሇምሳላ ሃገራችን በፋሽሽት ኢጣሉያ ስተወረር፤ ክብር ጠቅሊይ ሚኒስትር አክሉለ ሏብተወሌዴ በፈረሳይ፣ ሏኪም
ወርቅነህ በኢንግሉዝ፣ ድክተር መሊኩ ብዕያን በአሜሪካ ዘራዕይ ዯረስ በሮማ አብዱሳ አጋ በኢጣሉያን በረሃ ምን ያዯረጉ
ነበር። ያወቀ የነቃ ሲባሌ የሕብረተሰቡ ሕመም የሚሰማው ማሇት ነው። ኮልኒለና ጅንራለ አቡኑና ቀሳውስቱም ሼኩንና
ዯረሳውን የተማሩ ናቸውና የወገን ሕመም ይሰማቸዋሌ? የ796 ዓመት ጉዞ እነርሱንም ይመሇከታሌ።
የሃገር ቤቶቹስ መምህራንና ተማሪዎች በአሁኑ ጊዜ ምን ይጠበቅባቸዋሌ። አንዴ ተማሪ ስሇአካባቢው መጠየቅ ካሌቻሇ
መምህሩም ሇጥያቄው መሌስ ከነፈገው የመማርና የማስተማሩ ሥራ አከተመሇት።በኦሮመኛ ‘አዯን ገሇ ገበያቲ’ ገበያው
ተበተነ፤ መሸጥም መግዛትም የሇም ማሇት ነው።
በጎንዯር የሚማረውና የሚያስተምረው መምሀር ወያኔ ሇሱዲን ስሇሰጠው መሬት ካሌተነጋገረ፣ ሇሕዝቡ ካሊሳወቀ፤
የጂጂጋው ዩኒቭርሲቲ ተማሪዎችና መምህራን ስሇኦጋዳን የሰዎች መብት መጣስ ካሌተቃወሙ፤ የባሏር ዲሩ ዩኒቭርሲቲ፣

ተማሪና መምህር ስሇአባይ ግዴብ ጆሮ ዲባ ሌብስ ካሇ፤ የአዱስ አበባው ዩኒቭርሲቲ ፕሮፌሰሮችና ተማሪዎች ፣
ስሇሕብረተሰቡ ሰቆቃና ረሃብ አሁንም ፕሮፌሰር መስፍን ወሌዯማሪያም እንዱነግሯቸው ከፈሇጉ፤ የአዋሳው ዩኒቭርሲቲ
ተማሪዎችና መምህራን ስሇመሬት ሇባዕዲን መሸጥና የማዕዴን መዘረፍ ከማስቆም ይሌቅ ስሇ ቁራንና መጽሏፍ ቁደስ
በማውራት ጊዜያቸውን የሚያሳሌፍ ከሆኑ፤ የመቀላው ዮኒቭርሲቲው መስፍን ኢንጅነርግ በዯጃፉ ሊይ በታጋዮች ዯም
የተገነባውን የአባርታይዴን መንዯር ሺቅብ እያየ የሚመፃዯቅ ከሆነ፤ የኦሮሚያው አዲማው ዩኒቭርሲቲ ተማሪዎችና
መምህራን ወዯትምህር ቤት ሳይሆን ሇባርነት በዓመት ሰሊሳ ሺ እህቶቹ ወዯ አረብ ሃገር ሲሊኩ ነግ በኔ በሌጆቼ ካሊለና
በዘር ፖሇቲካ ጊዜን የሚሳሌፉ ከሆነ የትምህርቱ ጉዲይ አበቃሇት። በአጠቃሊይ የኢትዮጵያ መምህራንና ተማሪዎች በዚህ
በ2004 ዓ ም አዱስ የትምህርት ዘመን በነፃነት ዕውቀትን የምትገበዩበት ይሁን። ይህም ሉሆን የሚችሇው ያሇ ፍረሃትና
መሸማቀቅ በሌብ ሙለነት ማሰብና ማዴርግ ስትችለ ብቻ ነው። በሕብረተሰባችሁ ፍትሕ የሕግ የበሊይነት የገሇሰቦች
መብቶች የማወቅ የማሳወቅ ግዳታ አሇባችሁ። በአጠቃሊይ ተማሪና አስተማሪ የሕብረተሰቡ ሌሳን፤ የዯም ሥር የመፍትሄ
ጓዲ የሃገር አሇይታ ናችሁ። መሌካም ዓመት ይሁንሊችሁ።
ታዯሇ መኩሪያ
tadele@shaw.ca

