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መቐለ ዩኒቨርስቲ፣ መምህርን Aባል ሕወሓትን፣ ዓቕሚ ቕንEናን ተቐባልነትን
(ይግበኣኒ ዝበለ ንክዘራረብ)

መEተዊ
ኩሉ ከምዝፈልጦ መቐለ ዩኒቨርስቲ ብዉሑዳት መምህራንን ተምሃሮን፤ ግቡE መምሃሪ
ክፍሊታትን ቢሮን Aብ ዘይነበረሉ ኹነታት Eዩ ተጣዪሹ። ሐዚ ብሃገር ደረጃ ካብቶም ኣለዉ
ዝበሃሉ ላEለዎት ናይ ትምህርቲ ትካላት ሓደ ኾይኑ ይርከብ፤ ከምUውን ብAፍሪካ ደረጃ ርUይ
ንክኸውን Eውን ብዙሕ ስራሕቲ ይስርሑ ከምዘሎ ይፍለጥ።
መቐለ ዩኒቨርስቲ መምህራኑ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዝርከቡ ላEለዎት ናይ ትምህርቲ ትካላት ዝኾኑን
ናብ ወፃE ናይ ትምህርቲ ማEኸላት Eንዳለኣኸ ብማስተርስ (M.Sc.) ዶክትሬት (Ph.D.) ከምUውን
ድሕረ-ዶክትሬት (post-doc) Eንዳምሃረን Eናብቀዓን ዝመፀ Eዩ። በቲ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ርክብ
ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ወፃE ዩኒቨርስቲ ናይ ሓባር ፕሮጀክት ይሕንፅፅን ምርምርን ልምዓትን
የካይድ Eዩ። በዚ ድማ Aዝዩ ዝለዓለ ውፅIታት Eንዳመዝገበ ይርከብ። ሐዚ ናብ ዘለዓለ ብርኪ
ዓብዩ ዝተፈላለዩ ድሕረ-ምረቓ (post graduate) ፕሮግራም ሓንፂፁ ምስ ናይ ዓዲ ውሽጢ
ቢሮታትን ትካላትን ብምውዳድ ከምUውን ብዘለዎ ናይ ዓለም ለኻዊ ርክብ ኣብ ቐፅሩ ማስተርስን
(M.Sc.) ዶክትሬትን (Ph.D.) Eንዳምሃረ ይርከብ። ናይ ፅንዓትን ምርምርን ውፅIት ድማ ኣብ
ናይ ዓዲ ውሽጢ ከምUውን Aብ ዝተመስከረሎም ዓለም ለኻዊ መፅሄታት (peer reveiwed
international journals) Eናሕተመ ይርከብ። መቐለ ዩኒቨርስቲ ማEኸል ዝገበረ ተቐባልነት ዘለዎ
ፅንዓትን ምርምርን ዝህተመሉ መፅሄት (Momona Journal) Eውን ይውንን Eዩ።ናይ ሕብረተሰብ
ፀገማት Aብ ምፍታሕ Eውን ረUያት ምልክታት Aለዉ Eዮም፤ ክተባብU’ውን ዝግበOም Eዮም።
Eቲ ልEል Iሉ ብሓፈሻዊ መልክE ዝቀረበ ሓተታ ግን ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ጉEዞ በዘይ
ዓንቀፍቀፍ ይኸይድ ፀኒሑ ንምባል ግን Aይኮነን። Eቱ ዓንቀፍቀፍ ብዝተፈላለየ መገዲ ክግለፅ’ኳ
Eንተተኽኣለ፤ Aነ ከድህቦ ዝደሊ ግን Aብ መምህርን Aባል ሕወሓትን፣ ዓቕሚ ቕንEናን
ተቐባልነትን Eዩ። ምኽንያቱ Eቱ ናይ ሕወሓት ፖለቲካዊ መስርሕ - መሓውር - ኣብ መቐለ
ዩኒቨርስቲ Aሉታዊ ፅEንቶ Eንዳሕደረ መፂU Eዩ። “ንሕናን ንሳቶምን” ዝብል Aኒሀ፤ Eቱ “ሲቪል
መምህር” (ኣነ ዝሃብክዎ ሽም- ኣባል ንዘይኮኑ፣ ንሳቶም ንዝባሃሉ - ‘ጥርናፈ ዘይተረደOም’) ንግዚU
ንኽነብር ከም መሰጋገሪ Eምበር ናይ ምምሃርን ምርምርምን ስምIቱ፣ ናይ ነዊሕ EላማU ዝተጓዘየ
Aዩ ዝመስል። Eቶም ዓቕሚ ዘለዎም ኣባላት ዝባሃሉ Eውን ጥርናፈ ሓሊኽዎም ዘሎ Eዩ ዝመስል፤
ኣባል ሙኻን ጉልባብ ጌሮም ዝነብሩ ዘለው’ኳ ናይ ነዊሕ ዝበሃል ነገር የብሎምን፤ ኣመፃፅኣOም
ኣይፈቕድን። ብብደረጅU ዓቕሚ ዘለዎ ጠርናፊን ቐራፂን ዘየለ ሙኻኑ Eዩ። Eዙ ኹነት ምስ
“ፎሎ” ጉEዞ ኻልኣይን ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲታት ትግራይ Eንትዋሰብ ኽፍሊቱ ዝኸፈኣ
Eዩ ዝኸውን። መሊU ድማ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ከየናግE ስኽፍታ ስለዘለኒ Eዩ።
ሰለዚ Eቱ ናይ ዩኒቨርስትናን ክልልና Iሉውን ሃገራዊ ፀገም ክEሪ Eንተኾይኑ፤ ኩሉ ሰብ ኩሉ
ሴክተር ንላEሊ ጥራሕ Eንተይኮነስ፣ ግ‘ጓድU - ኣመፃፅEUን፣ ሐዚ ዘለዎ ኹነት - ክፍትሽ
EንተኺIሉ Eዩ ዝብል Eምነት ኣለኒ። ናይዚ ፅሑፍ መበገሲ ድማ Uዚ Eዩ፤ ናይ ዓቕመይ ድማ
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ብዝመሰለኒ ኣቕሪበ ኣለኹ። ካብቲ ናብቲ ዝኾኑን ዝተሓዋወሱ… Eንዳስተኻኸልኩም ከምEተንብቡ
ይኣምን።

መሰረታዊ ወዳበ
Eቲ ኣብ መቐለ ዩኒቨርስቲ ዝረA ዘሎ ፀገም ብዝምልከት ምስ ዝፀንሑ ነባር መምህራን
Eንትዝትይ ብሓፂሩ “ምስቲ ወሰኽ ቑፅሪ ሐዚ ገዲድዎ/ቢIስዎ Eምበር፤ ሓዱሽ ኣይኮነን” ይብሉታ።
Eንታይ ማለት Eዩ? Eዙይ Iለ Eንትሓትት፤ መግለፂ ዝኾኑ ኣብነታት Eንተቕምጡ…
“Aብ ምምሃር ምስትምሃር ዓቕሚ ዝነበሮም፤ በቶም ትሑት ዓቕሚ ዝነበሮምን ብተምሀሮ Eውን
ተቐባልነት ዘይነበሮም (ግን ድማ Eቱ ፖለቲካዊ መሓውር ዝዝውሩ ዘለው ‘ዝመስሎም’ ኣባላት
ሕወሓት) ይግምገሙ፤ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ካብቱ ዩኒቨርስቲ ንኽወፁ ፅEንቶ ይግበር ምንባሩ፤
… Eዙይ ድማ Eታ ትግራይናን ከመይ ዓይነትን ክንደይ መሁር ከምዘድልያ Eዞም ኣባላት
ዝነበሩ?ን ጠርነፍቶምን ስEሊ ዘይነበሮምን ዘይብሎምን ሙኻኑ ዘመላኽት Eዩ” Iሎም
ይገልፅዎ።

Eቶም ቐዳሞት ዝሓሹ መምህራን ካብ ዝግምገምሉ ዝነበረ ምኽንያት ሓዲU “ኣብ ናይ ውልቀ
ኮሌጅ Aምሂርኩም” ዝብል Eዩ ኔሩ፤ Eዞም ኣባላት ዝገብርዎ ዝነበሩ ፅEንቶ ድማ ተቐባልነት
ረኺቡ፤ በቲ ጊዜ ዝነበረ ማነጅመንት ኣብ ናይ ትግርኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራም …“መምህር ዝተርፎ
ሰዓት የብሉን፤ ኣብ ካሊE ክሕግዝን ክሰርሕን ኣይክEልን” Iሉ ንክዛረብ ተጌሩ ይብሉ።
ወዮ ‘ዝተርፍ ሰዓት’ ግን ኣብ መወዳEታ ዘይብሉ Aኼባታት መሰረታዊ ውዳበ EንትውEል
ሓታቲ ኣይነበረን ማለት Eዩ። ወይ ከዓ “ኣብ ከሪከለም ምምሃር ምስትምሃር ተኻቲቱ Eዩ”
ዘብል Eዩ ዝመስል፤ መሰረታዊ ውዳበ ‘ዝተርፍ ሰዓት’ ዝበሃል ነገር ዘይምልከቶ ሙኻኑ Eዩ።
Eቱ ዝነበረ ማነጅመንት ጥቕልል ብዝበለ “ዝሓለፈ ጉEዞና ሐዚ ኮየነ EንትሪO ከለኹ” Iሉ ዓርሰ
ነፌታ ስለዝገበረ ንድሕሪት ኣይንመለስ።
Eቶም ፅEንቶ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣባላት ግን “ጊዜ Eውን ኣይሃቡን፤ ዓይኖም ከይሃሰዩ ናብ ናይ ውልቆም
ስራሕቲ ደፋEፋE ክብሉ ተሪOም …’መምህር ትርፊ ሰዓት የብሉን’ ዘበሉ ኣባላት ሕወሓት፤ ኣብ ናይ ውልቀ
ኮሌጅ ምምሃርን ምጥያሽን Eንተይተዓቀቡ፤ ካብዚ ሓሊፎም ተወዲቦም ከም ነጋዳይ ንዩኒቨርስቲ ቐረብ
ክሸጡ ምፍታኖም Eዩ” ይብሉ።

ኻሊE ኣብነት ድማ “ናይ ሓደ ትምህርቲ ዓይነት በዓል ዋና ክፍሊ ትምህርቲ ንምውሳን መጀመርያ
ኣብ መሰረታዊ ውዳበ ዝረA ምንባሩ፤ ብፍላይ ካብ ምምሃር ምስትማሃር ወፃE ዝኾኑ ካብ ቤት ምግብና
ሓዊስካ ኣብቱ ውሳነ ዓብይ ተራ ኔሩዎም/ዋ…
… ከምUውን ናይ ትምህርቲ Eድል…
ካሊE Eውን Aሎ - ኣብ ዝኾነ Eዋን
መቐለ ዩኒቨርስቲ ኣብ ኣሃዳዊ ስርዓት ትምህርቲ ገምጋም
ይገብር… ኮይኑ ግና ተሳታፋይ ዝበሎ ካሊE፣ ዝተውሃበ ;መግለፂ’ ካሊE ኮነ …ሀለውለው ዝበለ ነገር
ንምንታይ ከምዘኣከቡና ኣይተረደኣናን ኔሩ… ለካ Eቱ ፖለቲካ ምEዙዛት ሙሁራት መሰረታዊ ውዳበ
ተኣማሚኑ Eዩ Eቱ ‘መግለፂ’ ኣቐዲሙ ፂሒፉ ዝሃቦም፣ ንሶም Eውን ሰጋE Eንከይበሉ Eዮም ዘንበቡልና
… ካብ ኣኼባ Eንተይወፃና Eውን ኣብ ድምፂ ወያነ Eቱ መግለፂ ተነጊሩ?” ይብሉ።
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ሐዚ’ውን “Eቶም ብኸምዚ ዝመፁ መምህራን ኣባላት ሕወሓት ምስ ተኸተልቲ ኣሰሮም ቑፅሮም ኣዝዩ
ወሲኹ፤ መስርሕ ቛሪኖም Eቱ ዩኒቨርስቲ ኣብ ፀማልያ ይርከብ” ይብሉ።

ህንፀት ልምዓት ሰራዊትን ጥርናፈ ሓደ-ንሓሙሽተ
መቐለ ዩኒቨርስቲ Eዙ ኹሉ ጉEዞ ተጓIዙ ናይ “ልምዓት ሰራዊት ምህናፅ፣ ጥርናፈ ሓደ-ንሓሙሽተ”
ብዝብል “Aባልን ዘይኣባልን፣ ለይላን ጉለይላን” ሐዚ Eውን ዝንሪO ዘለና ኹነት Eዩ። ኣብቲ ስነ-ሓሳብ
ናይ ልምዓት ሰራዊት ምህናፅ ፀገም የብለይን፤ ኣብ ሓደ-ንሓሙሽተ ጥርናፈ Eውን ከምU
(Eንድሕር ደዓ ኣብ ዓለምና ተመሳሳሊ ተሞክሮ Eንተሃልዩን፣ ኣበርክቶU ተፀኒUን - ምEንቲ ካብ ቤተ
ሙከራ ክንድሕን)፤ Eንተሃልዩ Eውን…
Eቱ ፀገም ዝኸውን Eቱ ናይ ልምዓት ሰራዊት ምህናፅን ጥርናፈን መን ብመን፣ ብኸመይን
ይካየድ? ዝብል Eዩ። Eቱ ዝመፃናሉን ሐዚ ዘሎ ዝንሪO ዘለና ኸይዲ ናብ ናይ ቐደም (ኣብ
ላEሊ ዝተገለፀ) ናብ ድሕሪት ይመልሰና Aሎ Eዩ። Aቶም ዝሰርሑን ዓቕሚ ዘለዎም መምህራን
ጠላፊOም ይኾን Aሎ Eዩ። ጠላፊ ሙኻን Eውን መሕረዪ ይኾን Aሎ Eዩ፤ ነዚ ኹነታት
ዘቐንቕኑ ድማ መነባበሪOም ይኸውን Aሎ Aዩ።

Eንተወጢጠዮ ድማ ኣበዚሕኻዮ ደኣ ከይትብሉኒ Eምበር Eቱ ኹነታት ከምቲ ዝበሃልን
EንሰምOን ዝነበረ “ናይ ፓርቲን ናይ ድርጅትን” ዝዓይነቱ Eዩ ዝኸውን ዘሎ።
በቲ ዘሎ ትሕዝቶ ‘ነቲ ዝተሓሰበ ጉEዞ’ ምጅማር ሓጥያት ኣይኮነን (ሓደ ሓደ መራሕቲ ከም
ዝብልዎ)፤ Eቱ ፀገም ዘይምፍታሽን Iሉ’ውን ኣብ ፅቡቕ ኣለና ዝብል ስምIት Eዩ። Eዚ ድማ

Eቱ ህንፀት ዝበሃል ነገር መስርሕን፣ ከመይ ይካየድን፣ ይፍፀምን ዝብል ዘይተነፀረ ሙኳኑ
ዘመላኽት Eዩ።
ስለዚ Eቱ ሓሳብ ምስ ዘይተፈተሸ ኣባል ሕወሓትን፤ ዋሕዲ ዓቕሚን Eንትዋደድ ኣብቲ
‘ምህናፅ’ ዝበሃል Aሉታዊ ውፅIት Eዩ ክህልዮ። Eዙይ ክብል ከለኹ ግን EላምU “ምምሃር

ምስትምሃር፣ ፅንዓትን ምርምርን፣ ናይ ሕብረተሰብ ፀገም ኣብ ምፍታሕ መገዲ ምሓዝ
Eንተኾይኑ” Eዩ። ካሊE Eንተኾይኑ ግን ይቕሬታ ክሓትት Eግደድ Eየ፤ ግን ድማ ሕልሚ
ይግበረለይ Eየ ጥራሕ ክብል ዝኽEል።

Eቱ ዘሕዝን Eቶም ኣባላት (ንኹሎም ኣይገልፅን፣ ነቶም ኣባልነት ዝብለፅሉ ዘለዉ ጥራሕ
ይምልከት) Eቱ ናይ ኣባልነት መለለዪ ካርዲ ካሊE ዲግሪ Eንዳመሰሎም፤ ኣካዳሚያዊ ፍልጠቶም
ከም ዘEበየሎም ኾይኑ ይስመOም ዘሎ ሙኻኑ Eዩ፤ ዘይሓዝዎ ንምትንታን ድማ ሰጋE ኣይብሉን።
Eቶም ተበለፅቲ EዚOም ኣብ ምምሃርን ምስትምሃርን (ናይ ላEለዋይ ውፅIት ዘለዎም ተምሃሮ
ገምጋም ተዝህልው)፣ ዝገበርዎ ፅንዓትን ምርምርን (Eንተሃልዩ)፣ ዝሰርሕዎን ዝሰሓብዎ
ፕሮጀክትን ካልOትን መዚንካ ደረጃ ምሃብን ምምማይን፤ ብኻሊE ገፅ ድማ ንሶም ዝመርሕዎ
መምህር ደረጅUን AበርክቶUን ምግምጋም ኸቢድ Aይኮነን።

“ንጡፍ፣ ተበግሶን ውፍይነትን” Eንታይ ማለት Eዩ? ኣባል ሙኻንን መሕደሪኻ ምግባር፤

ፍረ
ዘለዎሙን ዘይብሎምን ኣጀንዳታት ከይነፀርካ ነዋሕቲ Aኼባታት Eንተይተሰላቸውኻ ተሰኽቲትካን
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ተሰጢሕኻን ምውዓል ይመስል ኣሎ Eዩ። ነዚOም ዝEክብ ድማ ካሊE ‘ሙያ ከምዘይብሉ’ ዝረኸባ
ግዘ ኣብ ኣኼባ Eዩ ዘውEላ።
ካብዚ ሓሊፉ Eቱ ተኣካባይ ኣባል፤ መድረኽ ንምምራሕ Eድል Eንተረኺቡ ድማ ንባEሉ ዝህቦ
ስEሊ ገዚፍ Eዩ፣ ንግሥና’ውን ይስመO Eዩ።
ካብቶም ኣባላት ሓደ ብሕመቕ ዝፍለጥ ብላEለዋይ ፖለቲካ ኣመራርሓ Eንትንኣድን
Eንትሕረን፤ Eቶም ንUU ዘመስሉን ዋላ ደሓን ዝበሃሉ ዝነበሩ Eቱ ስሑት መገዲ ትኽከል
Eንዳመሰሎም ይኸይድ ኣሎ Eዩ።

ስለዚ Eቱ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝርከብ ኣባል ከምቲ ዝበሃል Eንተይረፈደ መሊU ናብ Eድር (ናይ
ሰብ ኣይበልኩን) Eንተይተቐየረ ክሕሰበሉ ይግባE Eብል። Eዙ ኹነታት ነቶም ኣብ ከምዚ ዘለዉ
(ኣባል ሕወሓት ሙኻን መሕደሪOም ዝገበሩ) ኣብ መወዳEታ ክሰብሮም ሙኻኑ Eዩ።
ኣነ ዘይተረዳኣኒ ግን ንምንታይ Eዩ Eቱ ውድብ ነዞም ሰባት EዚOም ዝቐትሎም ዘሎ? Eዩ።

Eንታይ Iና ንኸውን ዘለና? ናበይ Iና ንኸይድ ዘለና? Eቶም ኣባል ሙኻን መሕደሪOም
ዝገበሩ ነቲ ዝሰርሕ ዓንቀፍቲ ኮይኖም፣ “መቐለ ዩኒቨርስቲ ናተይ” ዝብል ስሚIቱ Eንተይቐረየ
Eንዳመንጠልዎ ይርከቡ፤ ናይቲ መምህር ስምIት ፃEሪን ምምሃርን Eውን የልምሰሎ Eዩ።
ርግፅ Eዩ Eቱ ውድብ ከምዚOም ዘኣምሰሉ ኣባላት ከድልዩዎ (ንምብርባር) ይኽEሉ
ይኸውን?… ኮይኑ ግና Aንፈት ንከይስሕቱ ጥንቃቐ ይሓትት Eዩ። ኣይተገበረን ኣይነበረን!
በቢደረጅU ብዓቕሚ ተቐባልነትን Eንዳተነፈዩ ክጥርነፉ Eንድሕር ደኣ ዘይተገብረ፤ ነቶም
ዓቕሚ ዘለዎምን ዝሰርሑን መምህራን መሊOም ገለፍቲ Eዮም ዝኾኑ። ኣብዚ Eውን
ኣየብቅEን፤ ነቱ ናይ ፖለቲካ ሰባት (መራሕቲ ዝበሃሉ) ዝመስሎምን ዝምነይዎን ተፅቢቶምን
(Eንተሃልዩ) መሊU ናብ ቑልቑል Eዩ ከውርዶ። ኺሳራ Eውን Eዩ! ብፍላይ ነቱ ፃEራም ወላዲ!

መቐለ ዩኒቨረሰቲ ዝኣክል ከመይ ጌሩ Eዩ በዚOም ዝፅለው? ዝብሉ ጡUማት ሰባት ክህልዉና
ይኽEሉ Eዮም። Eዙ ፅሑፍ ዝቐረበ መቐለ ዩኒቨርስቲ ከም ኣብነት Eዩ Eምበር መጠኑ ክፈላለ
ይኸውን Eምበር ኣብ ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርስቲ መግለፂAን Eዩ። ኣብ ዩኒቨርስቲ Eውን ጠጠው
Aይብልን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ቲ.ቪ.I.ቲ. (TVET) ኻልኣይን ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲታት
መግለፂAን Eዩ ኮይኑ ዝርከብ። ውፅIቱ ድማ ትግራይ ብተምህርቲ ኮይናቶ ዘይትፈልጥ Eቱ
ዝተሓተን ዘሕዝን ደረጃ ሒዛ ኣላ።
መራሕቲን (ደቆም ንወፃE ልIኾም ከምህሩ ዘይኽEሉ) ኣባላት መምህራንን ንውሉድ ወለዶ

ይትረፍ ኣብ ቀረባ ንደቆም ማለት Eቱ ነንፅፎ ዘለና ባይታ ደቅና ክመሃርሉ Iሎም
ዘይምሕሳቦም Eዩ፤ ንሶም Eስካብ ብሂወት ዘለዉ (Eንድሕረ ደኣ ዘይለገሱ) Eዩ ዘመስል።

ናይ ቐረባ ተEዝብቲ ድማ Aሎ፤ ንሱውን ትሑት ውፅIት ዘለዎም ግን ድማ ኣባላት ሙኻኖም
ዋጋ ተዋሂቡዎ መምህራን ዝኾኑ Aለዉ።
ምስቲ ዝተመደብሉ ትምህርቲ ክፍሊ ዝተተሓሓዘ ናይ ተግባር ስራሕ ልምዲ Eቱ ዝወደቦም
Aካል ሰርትፍኬተ ይሃቦም? ብኸመይ መስርሕ ከምዘመደቦም? ዝፈልጦ ነገር ኣይብለይን።
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ክፍተሽ ግን ዝግበO Eዩ! Eዞም ብኸምዚ ዝመፁ ሰባት ንኹሉ ነገር ደፋራት Eዮም። Eቱ
ዓቕሞም Aይምዝንዎንን! ሚዛን ዝፈልጥ ጠርናፊ Eውን ዘለዎም ኣይመስሉን!

ኣብዚ ሓደ ኣብነት ከቕምጥ፤ ንሱውን ካብቶም ብኸምዚ ዝመፁ ሰባት፤ ሐደ ከልኣይ ዲግሪ
(ማስተርስ) ክመሃር ይጅምር። ግን ድማ ኣይከኣሎን! ነዚ ተኸቲሉ ሓደ ‘ብስርሑ ዝተኣማመን፣
ዘይፈረሐ መምህር’ ድማ ዝግበO (ትሑት) ውፅIት ሂቡዎ። Eቱ ተምሃሪ ውፅIቱ ስለዘየEገቦ ኽሲ
የቕርብ፤ ብኮሚቴ ድማ ይረA። ብኻሊE ገፅ ድማ ዝተወሰኑ ናይቱ ዪኒቨርስቲ መሰረታዊ ውዳበ
ኣባላት (በቶም ቐዳሞት ኣባላት ዝተሓባበር)፤ Eቱ ኹነታት ይግምገም (Eቱ ፈተናን ውፅIቱን
ግን ኣይኮነን)፤ ዘቕመጥዎ ገምጋም ድማ…
“Eቱ ‘ተጠቓዓይ’ ዝተብሃለ ኣባል-ተምሃራይ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ንፕሬዝዳንት ነበር ስለዝተዛረበ
ብዝብል Eዩ። Eቱ መምህር ድማ ስልጣን ስለዝሃርፍ ነቶም ሓላፊ ከሐጉሰን ስልጣኑ ከፅንE
ዝወሰዶ ስጉምቲ Aዩ” ዝብል ኔሩ።

በዚ ጠጠው ኣይበለን፤ Eቶም ኣባላት Aብ ዘይምልከቶም ትምህርቲ ክፍሊ Aኼባ ይሳተፉ፤
ወሰንቲ ንሙኻን ይሕንደዱ ኔሮም። Eወ! Eቱ ሰብ ዓቕሙን ዝመፀሉን መገዲ ኣይግንዘብን
ኣይፈልጥን ኔሩ፤ ስርዓትውን ዝፈልጥ ኣይነበረን። ኣብ መወዳEታ Eቱ መምህር ስIሩ Eቱ
ተምሃራይ ቦትU ሓዘ፤ ንሕና ድማ ኒIድና።
Eንታይ መፀ! ብዘብል ወዮ ዝነኣድናዮ መምህር ኣይፀነሐን ናይቲ መሰረታዊ ውዳበ ተጠቃማይ
ኮነ። Eንተይኮነ ተኮነ! Eቱ ሕርፈት ዝተብሃለ ድማ ናይ Eማን ኮነ፤ ለካ ምስቶም በሃልቲ ናይ
ነዊሕ ፍልጦ ኔሩዎም Eዩ። ናብ ዝርዝር ኣይኣትውን… ግን ድማ Eንዳሓረኻ Eናውረድኻ
ከይኸውን! ስለዚ መራሕቲ ብቑዓት ሓረይቲን ብሉፃት ቐረፅቲ ክኾኑ ይግበOም Eብል። Eንድሕር
ዘይኮነ ሙሁራት Eውን ሞኪርናዮም Iና፤ ናብ ዝብል ተስፋ ሙቕራፅ Eዩ ክወስደና … ወይ ከዓ
ኮነ Iልካ ዝግበር Eዩ ዝመሰል። ኮነ Iልካ Eንተኮይኑ ድማ ዋላ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ስEሊ
የለን ዘብል Eዩ ዝኸውን።
ብዙሕ ኣብነታት ምቕማጥ ይከኣል ይኸውን፤ Eቱ ገምጋም ግን ዩኒቨርስቲ ብመሰረታዊ ውዳበ
ዝምራሕ ‘ዝነበረ’ ሙኻኑ Aዩ። ኮይኑ ግን Eቱ መሰረታዊ ውዳበ በቢደረጅU ብዓቕምን
ተቐባልነትን ተፈቲሹ ብዝሓሸ ተዝቀናጀው (reinforce) Eቱ ዓነውነው ዝበለ መገዲ ምወሓደ’ዶ?
Eብል። Uዚ Eንትብል ከለኹ ኣባላት ኮይኖም ኣካዳያዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኣባላት የለውን ማለተይ
Aይኮነን፤ ግን Eቱ ጠቕላላ ናይ ፖለቲካ ኣደረጃጅዋን ኣካይዳን ነቶም ውሑድ ዓቕሚ ዘለዎም
ስለዘድህብ Eዩ።
Eቶም ዝሓሹ ዝበሃሉ ገሊOም ድምፂ የብሎምን ከምቱ “ሲቪል” መምህር ንሶም Eውን ዘማርሩን
ዝሓዝኑን Eዮም፤ ገሊOም ድማ Eንታይ ገደሰኒ ዝዓይነቱ - Eቱ ስሑት መስርሕ ይፀልዎም
ምህላዩ Eዩ።

ዋE! Eቱ ፖለቲካን ናይ ዩኒቨርስቲ ምምሃር ምስትምሃር ናፅነቱን ደረቱን Aበይ ደኣ Eዩ?
ንትብሉ ሰባት፤ ኣነ ዝፈልጦ ነገረ የብለይን። ኣባል ዘይኮነ ናይ ዩኒቨርስቲ ላEለዋይ ኣመራርሓ
ክኸውን ዶ ይኽEል? Iልካ ምሕታት፤ ከምUውን ብሄር?

Eቱ ናይ ዩኒቨርስቲ ላEለዋይ ኣመራርሓ ዝበሃል ዋላ ኣባል Eንተኾነ፤ ብላEልን ታሕትን ክልተ
Iዱ ተኣሲሩ ዝሰርሕ Eዩ ዝመስል።
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መንቀሊU ክፈላለ ይኽEል Eዩ፤ መንግስቲ Eውን ኣብ ሓደ Eዋን “ልEሊU” ካሊE “ኣካል” ኣብ
ዘይነበረሉ “ክልተ Iደይ ተኣሲሩ Eዩ ዝሰርሕ ዘለኹ” Iሉ ኔሩ። ድምር ሃገራዊ ውፅIቱ ድማ
EንሪO ዘለና Eዩ።

ስራሕ Eብየትን መዓርግን መምህር
ንኹሉ መምህር (Aባልን ዘይኣባልን) ዝምልከት Eዩ፤ ሓደ/ሓንቲ ዩኒቨረስቲ መምህር ንዝለዓለ
Eብየት/መዓርግ (promotion) Eንተመልክት፤ መAቀኒን መምዘኒን ካብቶም ናይ ዩኒቨርስቲ መስርሕ
Eዞም ስIቦም ዝተቐመጡ Eዮም።
•
•

•

•
•
•
•
•

ኣብ ምምሀር ምስትምሃር ዘሎ Aበርክቶ - ናይ ተምሃሮ ገምጋም
መምሃሪ መፅሓፍ (teaching material)፣ ላቦራቶሪ ይኹን ካልOት መስርሕ ማንዋል ምድላው - Eቱ
ዝተዳለወ መምሃሪ መፅሕፍ ድማ ብEርክነት Eንተይኮነስ (ሐዚ ዘሎ ኹነታት መግለፂU ስለዝኾነ
Eዩ)፤ ምስቱ መዳለዊ ርክብ ብዘይብሎም፤ Eቱ ሙያ ዘለዎም ኣብ ካልOት ዩኒቨርሰቲ ብዝርከቡ
ሙሁራን ተገምጊሙ ክሓልፍ ምግባር
ፕሮጀክት ምሕንፃፅን ፅንዓትን ምርምርን ምክያድ - ውፂEት ድማ ኣብ መፅሓፍ ወይ ከዓ ኣብ ዓዲ
ውሽጥን ኣብ ወፃE ዝርከቡ መፅሄታት (local and international journals) ዘለዎ ህትመትን
(publications) ደረጅUን ክቕመጥን ክEቀንን ምግባር (ሐዚ ዘሎ ኹነታት ደረጃ ዝበሃል ነገር የለን፤
ኩሉ “ከም ኾኾብኻ” Eዩ)
ኣብ ትምህርቲ ክፍሊ ዘሎ Aበርክቶ (ዝተውሃበ ስራሕ - ካብ ምምሃር ወፃI - ብግቡE ኣብ ምፍፃም
- leading and team work spirit) - ናይ ሓላፊ ት/ክፍሊን ናይ መሳርሕቲ ገምጋም
ብ ኮሌጅ፣ Iንስቲትዩት፣ ዩኒቨርስቲ ደረጃታት - Aብ ምምሕዳርን ብኮሚቴ ዝወሃበ ስራሕቲ
Aካይዳን ኣፈፃፅማን
ምስ ሕብረተሰብ ዝተሰርሐ ስራሕን Aበርክቶን
ኣብ ምምኻር ዘሎ Aበርክቶን
ካልOትን

ኣብዚ ድማ ሓደ ሓደ ጥUማት መምህራን Eቱ ዩኒቨርስቲ Eኮ መስርሕ (legislation) ኣለዎ
Iሎም ክሙግቱ ይኽEሉ Eዮም። ናብ ዝርዝር ኣይኣትውን። ግን Eቱ Eስካብ ሐዚ ዘሎ ንመሃያ
ምEባይ ዝጠቅም ዝመስል፤ ነፃ ብዝኾነ ኣካል EንተዝፅናE ብዙሓት ሀለውለው ዝበሉ ነገራት
ምተረኸቡ። ካብ መሀተሚን ደረጅU ዘይፍለጥ ህትመትን፣ ዘይምEሩይ ተመንን፣ Eስካብ ብሓደ
መምሃሪ መፅሓፍ (teaching material) ኣብ ዝተፈላለዩ ዪኒቨርስቲ ዝርከቡ መምህራን Eብየት
ዝረኸብሉ ኹነታት ምተዓዘብና።
ካለE ኣገዳሲ ድማ ናይ ቐዳማይ ብፍሉይ ድማ ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ዲግሪ መመረቒ
ፅሑፋት ክፍተሹ ይግባE።
Uዚ ጉዳይ ሃገራዊ ስለዝኾነ ናይ ኩለን ዩኒቨርስቲ ፀገም Eዩ። ስለዝኾነ ኣብ ‘ዝፈቐደ ግዘ’
መንግስቲ (ት/ሚኒስቴር) ጠመተ ሂቡ በቲ ዘርፊ ብቑዓት መማኽርቲ ቖፂሩ ከፅነO Eላቦ። በዚ
ዝመፃናን ዝዓበና መምህራን Eውን ናብ ውነና ክንምለስ ኣለና፤ ንባEልና Eውን ንፈትሽ።
ሚኒስቴር ትምህረቲ ንድሕሪት ተመሊሰ ኣይርEን EንተIሉ? ድማ ንቐፃሊ ጥUይ መስርሕ
ክሕንፅፅ ይግባE Eብል። ተዘይ ኮይኑ Eታ ሀገር ትሕዝቶ ዘይብሉ መዓርግ ብመዓርግ
ክትኸውን Eያ። ከምቲ ጀነራል ዝበዘሓ ጎረቤት ሀገር Eትበሃል!
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ሓረያ/መረፃ ንምሕደራ
ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝተፈላለዩ ናይ ምምሕዳር ደረጀታት መረፃ ይካየድ Eዩ። ኣብዚ ክልተ ነገር
ንEዘብ:
1) ኣባላት ዘይኮኑ (‘ሲቪል’) መምህራን ዝመሰሎም ሰብ ይመርፁ
2) ኣባላት ዝኾኑ ድማ ብመሰረታዊ ውዳበ ተጠርኒፎም ሓደ ኣባል ዝኾነ ሰብ Eዩም ዝመርፁ
(ኣባላት ዝበዝሕዎ ት/ክፍሊታት ኮሌጃትን Iንስቲትዩትን ይምልከት፤ ሕክምና ኣመፃፅAOም
ዝሓሸ ስለዝኾነ ብኻልOት Eንድሕር ደኣ ዘይተበረዙ ዝሓሹ ይመስለኒ)

Eቱ ክኸውን ዝግበO ግን Eቶም ኣብ ላEሊ ዝተዘርዘሩ (ኣብ ናይ መምህር Eብየት/መዓርግ)
መAቀኒታት ኣብ ግምት ኣትዮም፤ ብተወሳኺ ድማ ብቕንEናን ተቐባልነትን ፈተሽ ተዝገብር
ዝሓሸ ይመስለኒ።
ኣብዚ Eሞ Eንታይ ንግበር? ነዘመልከተ Iና ነወዳድርን ንመርፅን ክበሃል ይከኣል ይኸውን፤
Eዙይ ድማ ነቱ መስርሕ ሰሓባይነት ምፍታሽ ከድሊ Eዩ። ፖለቲካ ግድን Eዩ ንትብሉ ድማ፤
ዝተረደOምን ዓቕሚ ዘለዎምን ቐረፅትን ጠርነፍትን ይሃልው በሃላይ Eየ።

ዩኒቨርስቲ ቦርድ
Eቱ
ብዝመስለኒ ኣብ ላEሊ ዝገለፅክዎም ፀገማት ንቦርድ ኣባላት Eውን ዝምልከት Eዩ
ዝኸውን። ንበይኖም ደኣ ናበይ ክተርፉ! ኣብ ታሕቲ ዝረኣ ሕመቕ ናይ ላEሊ ነፀብራቕ Eዩ Iለ
ስለ ዝኣምን።
ምኽንያቱ Eቱ ዝስሕቦም ኣጀንዳ “ናይ ልምዓት ሰራዊት ምህናፅ”፣ ውዳበን - ወሰኽ በዝሒ
Aባል፣ ጥርናፈ ሓደ-ንሓሙሽተ… ጥራሕ Eንተኾይኑ ንናይ ዩኒቨርስቲ ምምሃር ምስትምሃር
ፅንዓት ምርምርን ተዛመድቲ ዝኾኑ ኣጀንዳታት ንክሰምUን ክሪUን ድልየትን ስምIትን
(ኣፐታይት - appetite) ዘይብሎም Eዮም ዝኾኑ።

ስለዚ ናይ ቦርድ Eማመን ናይ ቦርድ ኣባላት መAቀኒ መሕረዪን መስርሕን ክረA ክፍተሽን
ክቕመጥን ይግባE Eብል።

ናይ ተምሃሮ ተወከልቲ
Eቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ዝርከቡ ናይ ተምሃሮ ተወከልቲ (ኣባላት ዘይኮኑ ሓዊስካ) ኣብ
ምምሃር ምስትምሃር ናይ ባEሎም ኣሉታዊ ፅEንቶ ኔሩዎም Eዩ። Eቶም ተወከልቲ መብዛሕቶም
ዓቕሞም ትሑትን (ኣብ መጠንቐቕታን፣ ኣብ ቐልቐል ምብራር) ግን ድማ ተዛረብትን ኔሮም
(ነቶም ጎበዛት ዝኾኑ ተወከልቲ ተምሃሮ ኣይምልከትን)። በዚ ድማ ዘይሚዛናዊ ገምጋማት ይካየዱን
ከምUውን ጥንክር ንዝበሉ መምህራን ይግምግሙን የናሽውን ኔሮም። በዚውን Eቶም ተወከልቲ
“ተፈራሕቲ” ዝዓይነቶም ኔሮም።
“Eቱ መምህር ዓርሰ Eምነት Eንተሃልዩዎ ንምንታይ ይሰግE? ዘይቃለሶም?” ዝብሉ መራሕቲ
ወይከዓ ወፃEተኛታት Eንተሃልዮም “ቐለብ ቤተሰብ፣ ገዛ ኽራይ፣ ንቖልU መምሃሪ ንቤት
ትምህርቲ ካልOትን Eንዳኸፈልኩም ከምቲ መምህር ትሑት መነባብሮ ብምንባር ረኣይዎ”
ጥራሕ Eየ ክብል ዝኽEል።
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ብቕንEናኻ Eንድሕር ተጠሊፍካ፤ ኽፍሊቱ ምስቲ ትሑት መነባብሮ ዓብዪ Eዩ ክኸውን። Eቱ
ወዲ ዓዲ ዓቕሙ ብዝፈቐደ Eተተቓለሰ’ኳ፤ ኣብ ናይ ወፃE መምህራን ግን ዓብይ ፅልዋ ኔሩዎ።
Eቶም ናይ ወፃE መምህራን ውEሎም (ኮንትራት) ንምንዋሕ ናይ ተምሃሮ ገምጋም Aድላዪ
ስለዝኾነ፤ ናይ ሓሶት ዝለዓለ ነጠቢ ብፍላይ ከዓ ነዞም ተወከልቲ ይሕቡ ኔሮም።
ሐዚ Eቱ ናይ ተምሀሮ ተወካልነት ናይ ትምህርቲ ውፅIት ከም መAቀኒ ተወሲዱ መስተኻኸሊ
ስለዝተገብረ፤ ዝተወሰነ ምምሕያሻት Aለዉ Eዮም፤ ክምስገን ድማ ይግባE። ግን ድማ በቢጊዚU
ናይ ላEለዎት ተምሀሮ ቑፅሪ ኮታ Eንዳተቐመጠ ክፍተሽን ክግምገምን ዘለዎ Eዩ። Eዙ መስርሕን
ኣካይዳን ናይ ኩለን ዩኒቨርስቲ ክኸውን ይግባE Eብል።

ፖለቲካ ሕወሓትን ሙሁርን
ሓደ ሓደ ሰባት ዝብልዎ ነገር Eንተሃለወ “Eቱ ናይ ፖለቲክ መሪሕ ዝደልዮ ምEዙዝ ሙሁር
(መሪሕ ነኣዳይ ሙሁር) Eዩ” ይብሉ።
Eንተብርሁዎ ድማ “ትሕት Iልካ ብናይ ባEሉ ቤት Eዮ ዝቑረን (ነንባEሉ ዝተሓላለውን፣ ኣብዚ
Eቶ ብዘይበሃል ጉዳይ ዝጣላለፍን ዝባላEን) ልEል Iልካ ድማ ዝምራሕ ወይ ከዓ ዝትካE!”
ይብሉ።

Eቱ ልEል Iልካ ዝበሃል Eውን “ምትካE-ተካI ንዝብል ኣተሓሳስባ ሓደ ናይ ‘ፖለቲካ’ ዪኒቨርስቲ
ጥራሕ ዝጥምት Eዩ ዝመስል ኔሩ። ምጥማትን ተስፋ ምግባር ንጥIና ዘለዎ ዓላማ Eንድሕር ደኣ ኮይኑ
ፅቡቕ Eዩ፤ Eቱ ፀገም ጉጉይ Eግበትን፤ ትግራይ ኣንIስካ ምርኣይን፤ ሀገር ከም ሃገር ስፍሓቱን ጥልቀቱን
ዘይምግንዛብን፤ ስEሊ ዘይምህላው” ኔሩ Iሎም ይሙጉቱ።
ጥቕልል Aቢሎም ድማ “ኣብቲ ግዘ ዝነበረ ፀገም ዋሕዲ ሙሁርን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ Iህወደግ
ኣጋር ድርጅታት ዝርከቡለን ክልላት ከምUውን ዝነበረ ፖለቲካዊ ኹነት Aዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲን
…ካልOትን … ኣብ ኹነታት ምትEራቕ ዓብዪ Eጃም ኔሩዎ ይኸውን፤ ክትክE Iልካ ምሕሳብ ግን ጥIና
ዘይብሉ Eዩ። ናይ ነዊሕ ንፁር መስመርን ዝተሓንፀፀ ራEይ ዘይምህላዉ ዘመላኽት Eዩ ኔሩ።መራሕቲ
ንኽፈርይሉ ድልየት Eንተኔሩ ድማ ንብሉፃት ተምሃሮ Eውን ስሕበት ክህልዮ ምግባር Aገዳሲ ኔሩ፤
ምተሓናፈፁ! Eቱ ዘይተሓናፈፀ ብኸምዚ ዝመፀን ዝዓገበን ሙሁር ሒወትን ምሕደራን ቐሊል ይመስሎ Eዮ።
EዚOም ሞዴላት ኾይኖም፤ Eቶም ድኽም ዝበሉ ኣባልነት ተጎልቢቦም ካብ ካልOት ዩኒቨረሰቲ ዝመፁ
ምሩቓት ዝተቀናጀይሉ ኹነታት Eዩ ተፈጢሩ። ኣኼባ ንበይኑ ‘ሙሉE ሙያ’ ኮይኑ … ሐዚ ኣብዚ ዝንሪO
ዘለና ሀገራዊ ቑልውላው Eውን ግደOም Aዝዩ ዘለዓለ ኾይኑ ንረኽቦ” ይብሉ።
ክነኣድ ዝግበO ድማ Eኒሀ፤ ከምቲ ብሉፃት ተምሃሮ ዝመሃረሉ ዝነበረ ብዛንታ Eንፈልጦም ከም
ጀነራል ዊንጌትን ብEደ ማርያም ቤት ትምህርትታት፤ ከምቶም ኣብ ዝዓበዩ ዓድታት ዝርከቡ
ዝበሃሉ መራሕቲ ዝፈርይሎም ፐብሊክ ስኩል፤ ቓላይሚኖ Eሎ! ትሕት Iልካ Eውን ሰራሕተኛን
ድስፕሊን ዘለዎ መንEሰይ ኣብ ምህናፅ Aግበ ኔሩ። ናይ ሐዚ ዘለዎም ትሕዝቶ ኣይረኣኹዎን።
ሓደ ሓደ ሰባት ድማ ነቲ ሐዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃገራዊ ኹነት “ዘጋጥም Eዩ፤ ባህርያታቱ Eዩ”
ይብሉታ። Eቱ ቐዳማይ ምምስካር Eዩ፤ Eቱ ኻሊE ድማ ዋሕዲ ልምዲ ይብልዎ። ከም ዝስEብ
Eውን ይገልፅዎ…
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“Aዝዩ ንምEማኑ ዘፀግምን ዘገርምን ኣብ ሓደ ጫፍ ቓልሲ ወሊOም ብሀገር ደረጃ ንኹሉ
ወዲቦም (…from periphery to center and entire...) ነቲ ብኣፍሪካ ደረጃ ግዙፍ ወታሀደረዊ
ትሕዝቶ ዝነበሮ መንግስቲ ዝደምሰሱ Eዮም። በዚ ድማ ሰላም ተረኺቡ፤ ፌደራላዊ ስርዓት
ተመስሪቱ፤ ብዝተፈላለየ ዘርፊ ክግለፅ ዝኽEል ልምዓትን Eብየትን Eውን ይምዘገብ Aሎ Eዩ።”
“መንግስታዊ ምሕደራ Eውን ናይ ነዊሕ ግዘ ልምዲ ዝሓትት Eዩ፤ ኣብ ሓፂር ግዘ ዝመዓራረይ
ኣይኮነን።”

Aቶም ሐዚ ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት “መንግስታዊ ምሕደራ Eውን ናይ ነዊሕ ግዘ ልምዲ ዝሓትት Eዩ፤
ኣብ ሓፂር ግዘ ዝመዓራረይ ኣይኮነን” ዝብልዎ ድማ “ክልተ መልክE ክህልዮ ይኽEል Eዩ” ይብሉ።
Eቱ ሓደ “ብጣEሚ ኸቢድ ኹነታት ብብረታዊ ቓልሲ ዘሸነፈ ሓይሊ፤ ብፍላይ Eቱ ኣመራርሓ
ኣብ መንግስታዊ ምሕደራ Eውን ኩሉ ዓይነት Eፈልጥ Eየ፣ ዝኣብየኒ/ዘፀግመኒ ነገር የለን፣ ኩሉ
ነገር ኣብ Iደይ Eዩ፣ ከማየ ነዛ ሀገር ዝፈልጣን ዝሓልየላን የለን፣ በዘይ ናትና መስመር ኩሉ
Eንወት Eዩ ዝብሉን ካልOትን…Eንትኾኑ፤
Eቶም ደሓር ዝመፁ ተካEቲ ድማ ዘይሓንፀፅዎን ዘይፈልጥዎን ከምዘሎ ‘ወሪሶምዎ’፤ ህድE በሉ
በሃሊ ጠፊU… ተምሃሪ ድማ ትሕዝትU ዝፈልጥ ፈተና Eንተሃልዩ Eዩ… ተካEቲ Iና Iሎም
ዝሓስቡ ድማ Eቱ ፈተና ክምልስዎ ኣይኮነን ናይቱ ሕቶ ትሕዝቶ ንባEሉ ምርዳE ፀጊሙዎም
ናብ ደንበርበር ኣትዮም…
ኹነታት ኣቐዲሞም ክርEዩን ክግምቱን ክግምግሙን፤ ዝመፅሉ መገዲ ስለዘይፈቕደሎም ከምቲ
ብኣምሓርኛ ብደመ-ነብስ ዝብልዎ ዝዓይነቱ ኮይኑ …
ጥርንፍ Iሎምኳ ከይሓስቡ ነቶም Eንዳኸርከሙ ናብዚ ዘምፅEዎም መራሕቶም Eውን ከፀግU
ድሌት Aይነበሮምን”…
Eታ ትግራይና ትኹን ሃገርና Iትዮዽያ Eንተይፈለጥዋ ኣንIሶም ይርEይዋ…” ዝብል
Eንትኾን።
Eቱ ኻሊE ድማ “ምስ ታሪኽ ዘይምትEስሳር Eውን ናይ ባEሉ ዓብይ ኣሉታዊ Eጃም ኣለዎ።
ካብ ሕሉፍ ታሪኽ Eቱ ፅቡቕን ዘይፅቡቕን ናይ ፖለቲካ ባህሊ ሓዊስካ ምፍላይ ይደሊ ኔሩ፤
Aቱ ፅቡቕ ትEቅቦን ተማEብሎን፤ ካብቲ ሕመቕ ድማ ትመሃረሉን ተስተኻኽልን Eዩ።
ታሪኽ ብዝምልከት ነባር መራሕቲ/ኸርከምቲ ድልየት ዘለዎም ኣይመስሉን!???
ነዚ ድማ ኣንፈቱን መገዱን ዘይፍለጥ ምትኽኻE መፂU Eቱ ፀገም ኣብIሱዎ/ኣጋዲዱዎ Eዩ።
Iሉ ድማ Eቱ ዝሽወም መብዛሕቱ ንባEሉ ኣይፍትሽን፤ ምስታ ናይ ሹመት ደብዳበ ፍልጠትን
ተሞክሮን ዝተበርከተሉ Eስካብ ዝመስሎ Eዩ ዝኸይድ፤ ብሉፅ ዝኾነ Eውን ይመስሎ Eዩ።
ተካEቲ ዝተብሃሉ ካብ ታሪኽ ንምምሃር’ኳ ‘ግዘን Eድልን’ ኣይነበሮምን።
Eቱ ዘለናሉ ግዘ ድማ ናይ AዚOምን ካልOትን (ፅንዓት ዘድልዮም) ድምር ውፅIት Eዩ።
Eዙይ Eውን ብውሑዳት ብሉፃት ዝተጀመረ፤ ብውሑዳት ‘?’ ንኸይዛዘም ስግኣት ኣለና!”
ይብሉታ። ይሰውረን!

“? ንኸይዛዘም” … ዝበሃል ንከይኸውን ቕሩብ ኣፋፍኖት ዘሎ ድማ ይመስል (“ኣራምባና ቀቦ”
ዝነበረ መገዲ ኸርከምቲ Eርም ክብል Eዩ ካብ ዝብል Eዩ)፤ ሙሉE ይግበሮ!
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ካሊE…ተካEቲ Iና በሃልቲ Eቱ ዝወፅሉ ኣስካላ ኣየስተዋዓልዎን… ከምቲ ዝበሃል “ዝጨበጥካዮ
Eንዳረገፅኻ ትስቀል፤ ዝረገፅካዮ Eንዳጨበጥካ ትወርድ” Eዩ ዝኸውን EፀOም… Uዚ ዝኸውን ድማ
Eቱ ዝተሰቐልሉ ኣስካላ Eንተይወረዱ Eንድሕር ደኣ ዘይተልዓለ Eዩ…
Eቱ ኣስካላ Eንዳሃለወ ዝወርዱ ዘለዉ ሰብ Eድል Eዮም… ዘሕዝን ግን ብኣስካላ ይኹን በዘይ
ኣስካላ ኩሉ ምስወረደ Eዩ Aቱ ፀገም ምንባሩ ናብ ውሽጡ ሪU (internalize?) ዝርደO…?
መጠቓለሊ
ብዙሕ ምባል ምተኽኣለ ግን ድማ ምስቱ ዋሕዲ ሓሳባትን ክEለት ፅሑፍን፤ ካብዚ ንላEሊ
ክኸይድ ኣይከኣልኩን Eሞ… Eዙ ፁሑፍ ንዝርርብ/ምምይጥ Aቕሪበ ኣለኹ። ኻሊE “ኣባላት”
ዝበልኩዎም ንኹሎም ኣይገልፅን፣ ነቶም ኣባል ሙኻን ዝብለፅሉን ጉልባብ ዝገበሩ ጥራሕ
ከምዝኾነ ክትርድUለይ ይደሊ።
Eዙ ፅሑፍ ዝጠመቶ ናይ ዪኒቨርስቲ ኣካይዳ፤ ምትሕውዋስ ፖለቲካን ትምህርቲን Eዩ።
ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝገደደ ስለዝኾነ (ቢሮታት ሓዊስካ - ስራሕን ፖለቲካን)፤ ዘሎ ኣካይዳ
ክፅናE ይግባE ንምባል Eንትኸውን። መቐለ ዩኒቨርስቲ ከም ኣብነት Eየ ወሲደ፤ ስለዚ መበገሲ
ጥራሕ Eዩ ክኸውን ዝኽEል። ደጊመ ክብሎ ዝኽEል Eቱ ፀገም … መጠኑ ክፈላለ ይኽEል Eምበር
ኣብ ትግራይ ዝርከባ ላEለዎት ናይ ትምህርቲ ትካላት ከምUውን ቲ.ቪ.I.ቲ. (TVET)፣ ኻልኣይን
ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲታት መግለፂAን Eዩ።

ኹነታት ምትሕውዋስ ፖለቲካን ትምህርቲ Eንተይፈተሽኻ ምቕፃል፤ ነቱ ፃEራም ትግራዋይ
ወላዲ ተፅቢቱን ተምኒቱን፣ ነቲ ውላድ ድማ ጉEዝU ምጉዛይ Eዩ ክኸውን። Eዚ ድማ ኣብ
ትግራይ ጠጠው Aየብልን!

ብጥርናፈ ሓደ-ንሓሙሽተን ብመሰረታዊ ውዳበን ናይ ወዲ ሰብ ርEሲ ኣመጣጢንካ

ንነዊሕ

ግዘ ምምራሕ ካብ ናይ መን ሀገር ገዛI ፓርቲ ተሞክሮ Eዩ ተወሲዱ/ተቐዲሑ?
ብስሩውን?? … ንውሉድ ወለዶ ይትረፍ ኣብ ቀረባ ንደቅና ማለት Eቱ ነንፅፎ ዘለና ባይታ
ደቅና ክመሃርሉን ከነብርሉን Iልና ዘይምሕሳብና መንቀሊU Eንታይ ይኸውን?
ካለE Eቱ ምትሕውዋሰ ፖለቲካን ምሕደራን ዘምፀO ፀገም Eቱ ውድብ Aቐዲሙ ሪU በቢደረጃ
ፍታሕ Aውን ብፅሑፍ Aቕሚጡ ኔሩ Eዩ ዝብሉ ኣለዉ። Aነ AይስማEማEን፤ ከምU Iሉ Eዩ
መፂU በሃላይ Eየ፤ Eንድሕር ደኣ “ፀሓፋይ ኣመራርሓ ካሊE ፈፃማይ ኣመራርሓ ካሊE” ዘይኮነ።
Eቱ ‘ፅሑፍ’ ዝበሃል ‘መስርሕን ኣፈፃፅማን ዘይተፅሓፈሉ’ Eንተኮነስ ምጥርጣር Eንታይ ፀገም
ኣለዎ? ኩሉ ድማ ንኸባቢ ዓሰርተ ዓመት ብሓደ መሪሑ Eዩ በሃላይ Eየ፤ ኣይኮነን ድዩ?
ኣብቲ ቦለቲካ ዝኒሀ ውላድ ዘለዎ ኣይመስልን፤ ዝሓስቦ “ንሱ Eስካብ ዘሎ” ዝመስል Aዩ፤
ንሳውን ተገላባጢት Eያ ኮይና ትርከብ። Eቱ ዘገርም ድማ ካብ ታሪኽ ኣይኮነን፤ ካብ ናሕቱ ጉEዞ
ክመሃር ዘይኽEል Eዩ … ከምቲ ተብሂሉ ዝበሃል “…ናይ ትማሊ Eምበር ናይ ሎሚን ፅባሕን …”
ዝዓይነቱ Eዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ዝተረደOም/ዝርደOምን ዓቕሚ ዘለዎም ቐረፅትን ጠርነፍትን
በቢደረጅU ይሃልዉ ንምባል Eዩ ።ካበይ’ሞ? ከይትበሉኒ።
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“Eረያ” ድማ ብዓቕሚ፣ ቕንEናን ተቐባልነትን ክምዘን ይግባE Eብል።ኣብ ፖለቲካዶ ቕንEና
ዠበሃል ኣሎ? ብዝብል “ቕንEና” ትሑት ሚዛን ክህልዮ ይኽEል ይኸውን? ግን ድማ
ዝምልከተኩም “ኣተዓርቕዎ” (…ምስ ታሪኽ Eውን ከምU…)።

ስለዝበሃል Eዩ… ዝጨነቖ “ትግርኛ
“ምስ ታሪኽ“ ዝበልክዎ ድማ “ታሪኽ ኣይፎትዉን”
ተዛረብቲ፤ ‘ግዛE’ ግዲ Eዮም?” Eንትብል፤ ካሊE ድማ “ናይቱ ማሌያዊ ኣተሓሳስባ ውፅIት Eዩ?”
… ዝብሉ ‘ምድንጋራትን ስሚIታትን’… ስለዘለዉ Eዮም።
ዝኾነ ይኹን … ነቲ ሃለውለው ዝበለ ቦለቲካ ንምEራይ ላEሊ ታሕቲ Eትብሉን ትፅEሩ ዘለኹም
ውሑዳት ኸርከምቲ … ንሐዚ ቃላት የብለይን… የብዝሕኹም፣ ፃEርኹም ሙሉE ይግበሮ! Eብል።

የቐንየለይ!
ሚዛን ትኩE
ካብ መቐለ ዩኒቨርስቲ
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