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በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ 
Coordinating Committee of Exiled Members of Ethiopian Teachers’ Association 

የተሰጠ መግለጫ 
የካቲት 23,2005 ዓ.ም  

ሕዝብ ይወስን፣ ይፍረድ!! 
የወያኔ/ኢህአዴግ የፖለቲካ ውሣኔ በፍትህ ማላገጥ ነው። 

 
ዝናብ ዘነበዎይ ቢሉት በየደጅህ እየው ብሎ መለሰ የሚል አባባል የአገራችንን የወቅቱን ሁኔታ ያመለክታል። ከ1983 ዓ.ም 
ግንቦት ወር ጀምሮ በኢትዮጵያ ምድር የሚዘንበው የግፍ ዝናብ ( እንዲያውም ዶፍ ማለቱ ይመረጣል) በዜጎች ሁሉ ደጅ 
መውረዱ አላባራም። ከወያኔ/ኢህአዴግ አባላትና አጫፋሪዎቻቸው በስተቀር ሰማኒያ ሚሊዮን በላይ ዜጎች የግፍ ቀንበር 
ተጭኗቸዋል፣ መላወሻ መራመጃ አጥተዋል፣የቁም ስቅል ያያሉ፣ በጉስቁልናው ክብደትም ላከቴው የሚያሸልቡት በዝተዋል።
በዚህ ፈታኝ ወቅትና ሂደት የሙያ ግዴታቸውን አክብረው አገራቸውን በቅንነት ለማገልገል በተሰማሩት የኢትዮጵያ 
መምህራን ላይ እየደረሰ ያለው የእብሪትና የግፍ እርምጃ ቀዳሚ ተጠቃሽ ነው ።  
በዚህ መግለጫችን በአገሪቱ በሞላ በመምህራን ላይ እየደረሰ ያለውን የወያኔ የማንለብኝ ሕገወጥ እርምጃ ሁሉ እያነሳን 
እየጣልን የአንባቢን ጊዜ አንሻማም። በዚህ ጽሑፍ በአገሪቱ በየትኛውም አካባቢ፣በመምህራን፣ በሌላውም የሠራተኛ ክፍል፣ 
የሙያና የፆታ ማህበራት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የዕምነት ተቋማት -------ላይ የሚካሄደው አፈናና ሰቆቃ ወካይ የሚሆን 
ባንድ ጀግና መምህር ላይ የደረሰውን በማሳያነት እናቀርባለን። መምህር ታሪኩ መኮንን አምደማሪያም ይባላል፤በኮካብጽባሕ 
2ኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት በዲግሪ የተመረቀ የፊዚክስ መምህር ነበረ።ባለፈዉ ዓመት መጋቢት ወር 2004 ዓ.ም 
መምህራን ካደረጉት የሥራ ማቆም አድማ ጋር በተያያዘ ከየካ ክፍለ ከተማ የትምህርት ጽ/ቤት በተላከ ነጠላ ደብዳቤ 
ከመጋቢት 7 ቀን 2004 ዓ.ም ጀምሮ ከሥራው እንዲሰናበት ተደርጓል። ሕገወጥ እርምጃው አዲስ ክስተት ባለመሆኑ 
መምህር ታሪኩ እንደዱብዕዳ ባይቆጥረውም አፈጻጸሙን ለመቃወም፣ ለመቋቋምና ብሎም መብቱን ለማስከበር ሊሟገት ግን 
አላመነታም።  
በዚህ ጽኑ ዕምነትና ቁርጠኝነት ሕግና ሕጋዊነት እንዲከበር፣ ከሥራ የተባረረው ሕገ መንግሥታዊ መብቱን በመጠቀም 
ከመሰል የሙያ አጋሮቹ ጋር ሆኖ የመብት ጥያቄ ማቅረብ ጥፋተኛ ሊያስብል የሚያስችል ባለመሆኑም በመጀመሪያ ለአዲስ 
አበባ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ የመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ፍርድ ቤት አቤቱታ ያቀርባል።የአቤቱታው ይዘትም 
የተወሰደው እርምጃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 77/1994ዓ.ም ያወጣውን የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች 
የዲስፕሊን አፈጻጸም ሥነሥርዓትን ያልተከተለ ፣ እርምጃው የመደመጥ ፣ መልስ የመስጠትና ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ ሕገ 
መንግሥታዊ መብቱን የነፈገ እንደሆነ በማጉላት ከሥራ የማሰናበት እርምጃው በደንብ ቁጥር 77/1994 በተገለጸው መሰረት 
መፈጸም ሲገባው በተቃራኒ የዲስፕሊን አፈጻጸም ዝርዝር አካሄዶችን ያልጠበቀ፣ በሚመለከተው አካል ክስ ሳይደርሰኝና 
የተከሣሽ መልስ ሳይሰማ ፣ ሕግና ሥርዓትን ሳይከተል የተወሰነ ነው በሚል ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል። በዚህ የአቤቱታ 
ማመልከቻም ፍ/ቤቱ ከሕግ አንፃር ጉዳዩን መርምሮ  

1. መምህሩ ወደ ሥራ ገበታው እንዲመለስ እንዲወስንለት፣  
2.  ከሥራው ከተሰናበተበት ጊዜ ጀምሮ ያልተከፈለው ደመወዝ እንዲከፈለው፣  
3. የሥራ ስንብት ደብዳቤው ከግል ማህደሩ እንዲወጣ፣  
4.  ሕገወጥ እርምጃው ያደረሰበት ሥነልቦናዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ከፍተኛ በመሆኑ ተመጣጣኝ ካሣ 

እንዲከፈለው እንዲወሰንለት ቢያመለከትም ግልጽ ባልሆነ ምክንያት ፍ/ቤቱ አቤቱታውን ለመቀበል ፈቃደኛ 
ሳይሆን ቀርቷል። ፍርድ ቤቶች ለስም የተቀመጡ አሻንጉሊት ተቋማት ለመሆናቸው ይህ አንድ ማረጋገጫ ነው።  
 

መምህሩ ተስፋ ባለመቁረጥ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽ/ቤት፣ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አቅም ግንባታ 
ቢሮና ለፌዴራል እንባ ጠባቂ ተቋም በተለያዩ ጊዜያት እያመለከተ የፍትህ ያለህ ብሏል። ይሰጠው የነበረው መልስ ግን 
ጉዳይህ “ የፖለቲካ ውሣኔ ነው ” ፣ “ በመመሪያ ነው የምንሠራው፣ ታዘን ነው” ፣” የመምህራንን ጉዳይ አንመለከትም ” ፣---
-የሚሉ የዳኝነት ፣ የፍትህ ፣ የአስተዳደር ሥርዓት የውሃ ሽታ የሆነባቸው ጽንሰ ሐሳቦች ነበሩ። ከሁሉም የባሰውና አሳዛኙ 
ደግሞ የፌዴራል እንባ ጠባቂ ተብዬው ተቋም ውሣኔ ነበር። ለነገሩ ተቋሙ ሕዝብ አስለቃሹ ፣ የሕዝብ እንባ አፍሳሹና 
ጠባቡ የወያኔ/ኢህአዴግ ሥሪት( የእጅ ሥራ) ስለሆነ እንባ አባሹ ሊሆን ይታሰባል? የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
ሪፐብሊክ የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በቁጥር ዕንባ/ዘ9-ኢተ/482/8 ሕዳር 25 ቀን 2005ዓ.ም የሰጠውን ውሣኔ አንባቢ 
አይቶ የራሱን ፍርድ እንዲሰጥ ከዚህ ቀጥለን እንዳለ እናቀርባለን።  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የአስተዳደር በደል ማረም ከፍተኛ መርማሪ የሆነው አቶ ዘርፉ ረጋሳ በፊርማና ማህተም አረጋግጦ፣ ሐቅን ረግጦ ለአቤት 

ባዩ የላከው ውሣኔ ፍትህን ገድለነዋል - እርምህን አውጣ መርዶ ነበር። 

 

        ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር በመጋቢት ወር 2004 ዓ.ም አድማ የመቱት በማስተማሩ ሥራ ያልተሳካላቸው ጥቂት 

መምህራን ናቸው ፣ ተማሪዎችና ወላጆች እነዚህ መምህራን የሙያ ብቃት ሳይኖራቸው መቆየታቸውና ርምጃው መዘገየቱ 

ነው ስህተቱ የሚል መግለጫ ለይስሙላው ፓርላማ ማቅረቡን የምንናስታውሰው በትዝብትና በቁጭት ነው። ይህን 

የወያኔ /ኢህአዴግ ገደብ የለሽ ውሸትና የጥፋት ተግባር እርቃን የሚያስቀር ሰነድ በእጃችን ገብቷል።ሰነዱም 

የኮካጽባህሕ ትምህርት ቤት በቁጥር ኮከፅ/1548/2003/35 ነሐሴ 14 ቀን ለመምህር ታሪኩ መኮንን አምደማሪያም 

የሰጠው ደብዳቤ ነው።ይህን ሰነድ ህዝብ እንዲያውቀውና ፍርዱንም እንዲሰጥ ሳንጨምር ሳንቀንስ እንዳለ ቀርቧል። 

የወያኔ የፖለቲካ ውሣኔ በፍትህ ማላገጥ ነው፤ ሕዝብ ይፍረድ የምንለውም ያለበቂ ምክንያት አይደለምና ሰነዱን እነሆ!! 
 

        ከዚህ በተጨማሪ መምህሩ ለሙያ ባለው ፍቅርና መብትን ከማስከበር አንፃር የማያወላውል መሆኑና የዳበረ 

ዕውቀቱን የማስተላለፍ ችሎታውም የሚደናቅ ከመሆኑ ጋር በት/ቤት የአካዳሚክ ነፃነት የታጣበት ወቅት ቢሆንም 

በነፃ ሚዲያ ያስተላለፈው መልዕክት በፍትህ ጋዜጣ ላይ “ ሕዝባዊ ተቃውሞ VS የመንግሥታት ለውጥ ፤ 
በትምህርት ቤት ብንከለከል ቢያንስ በጋዜጣ እናስተምር! “ በሚል ርዕስ የወጣውን የመምህሩን ክህሎት የሚያሳይ ነው 

ብለን ያመንበትን ጽሑፉን አባሪ አድርገነዋል። 

 









ከላይ በማስረጃ በማስደገፍ ለማሳየት እንደሞከርነው ወያኔ/ኢህአዴግ ለአገር ዕድገት መሰረት በሆነው ትምህርትና 

በሙያው ላይ በተሰማሩ መምህራን ላይ ያነጣጠረውን የጥፋት እርምጃ ለመሸፋፈን በሚዲያ ሕዝብን ለማደናገር፣ 
ለማደናቆር፣የውጭ መግሥታትንም ለማጭበርበር በዕቅድ የሚሠራው የተንኮል ሴራ አካል ከመሆን ባለፈ በየትኛውም 

መመዘኛ ሕዝባዊ ጥያቄ የሚመለስበት እንዳልሆነ ከበቂ በላይ ግንዛቤ እንደተገኘ አንጠራጠርም። 

 

ይህን አገር የማጥፋት ሴራ ለማክሸፍና ሰላምና ፍትህ የሰፈነባት አገር ለማየት ሁሉም ዜጋ እንደ መምህር ታሪኩ 

አሻፈረኝ የማለት ድፍረትና ለመብት መቆም ብሔራዊ ግዴታም የሰብአዊነት መገለጫም ነው። ያለበለዚያ ወደ እንስሳ 

ባሕርያት መውረድና ወያኔ ያቀደውን የባርነት ሥርዓት መላመድ ከዚያም ባዶ ሕይወት ኖሮ እንደግዑዝ ተቆጥሮም ወደ 

መቃብር መውረድ ይሆናል ማክተሚያው። 

 

የኢትዮጵያ መምህራን ለሙያቸው ክብርና ለመብት ሲታገሉ መስዋዕት የሆኑትን እነ አሰፋ ማሩ፣ ሽመልስ ዘውዴ፣ 
ፈቃዱ ፍርዴ፣ ሰርዶ ቶላ፣ አወቀ ሙሉጌታ፣ የኔሰው ገብሬና ሌሎችንም ያልተጠቀሱትን ጀግኖች ገድላቸውን እየዘከሩ 

በአካል ከጎናቸው የተባረሩትን እንደ ታሪኩ መኮንን ያሉትን የመብት ተከራካሪና ትጉህ ባለሙያ የሞራል፣ የማቴሪያልና 

የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሌላውም የሕብረተሰብ ክፍል ለመብታቸው፣ ለትምህርቱ ጥራት ከፍተኛ 

አስተዋፅኦ የሚያደርጉና ብቃት እያላቸው በግፍ ከስራቸው የተባረሩትን መምህራን በሁሉም መልኩ መርዳት ያስፈልጋል። 

መምህራን እየተፈጸመ ያለውን ሕገወጥና የጭካኔ ድርጊትም በአደባባይ ለመቃወም ቁርጣኝነት፣ ዝግጁነትና ተግባራዊ 

ማድረግም የሙያና የዜግነት እዳ ነው እንላለን። በመጨረሻም መምህር ታሪኩ መኮንን ከስራ ከመባረሩም በላይ የሥርዓቱ 

አራማጆች ባሕርይ አንፃር ለደህንነቱም አስጊ መሆኑን መገንዘብ ስለሚገባ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች ፣ 
ዲሞክራሲያዊ ኃይሎችና ሕዝቡ ባጠቃላይ ክትትልና ሁለንተናዊ እገዛ እንዲያደርጉ በስደት የኢትዮጵያ መምህራን 

ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ጥሪውን ያስተላልፋል። 

 

 

 

                                   መልካም የባሕል እሴቶቻችን በውሸትና በዕብለት እንዳይናዱ እንከለከል!! 
                                   ት/ቤቶች የጥሩ ሥነምግባር ማዕከላት እንዲሆኑ እንታገል!! 

 ሐቀኞችንና ጀግኖችን አጋልጦ መስጠት ያብቃ!! 
            ሁሉም መምህር እንደመምህር ታሪክ ለመብቱ ዘብ ይቁም !! 
 
 
 

              ለበለጠ መረጃ በ eta1941@yahoo.com በመጻፍ ሊገናኙን ይችላሉ  
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