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                                                            የተሰጠ መግለጫ 

ሰኔ 30 ቀን 2008ዓ.ም 
 የመምህራንና የሌላው ሕብረተሰብ ትግል ተጠናክሮ መቀጠል የወቅቱ ጥሪ ነው። 

 
በኢትዮጵያ የመንግሥት ሠራተኞች በተለይም መምህራን የኑሮ ውድነቱን መቋቋም ተስኗቸው በችግር እየተንገላቱ 
ይገኛሉ።በዚህም የተነሳ በልዩ ልዩ መድረኮች ጥያቄዎቻቸውን ሰነ ሥርዓት በያዘና ሕጋዊ በሆነ መንገድ ሲያቀርቡ 
መቆየታቸው ይታወቃል። የወያኔ አገዛዝ በበኩሉ ለጥያቄዎቹ የሚሰጠው ምላሽ እየተጠና ነው፣ ትኩረት ተሰጥቶት 
እየታየ ነው፣ በቅርቡ ተግባራዊ ይሆናል---ወዘተ በማለት እያጭበረበረ የማታለል ሥራውን ቀጥሎበት ይገኛል።በዚህ 
ተስፋ የቆረጡ መምህራን በተለያየ ጊዜ በተለያየ ቦታ የተለያየ እርምጃ ሲወስዱ ቆይተዋል።ሰሞኑን ደግሞ በ33 
ት/ቤቶች የሚያስተምሩ የደሴ ከተማ መምህራን ውስጥ ውስጡን ሲነጋገሩና ሲወያዩ ከቆዩ በኋላ ሚያዝያ 14 ቀን 
2008ዓ.ም በተካሄደው አጠቃላይ የመምህራን ማህበር ስብሰባ ላይ ጥያቄዎቻቸውን ጠንከር ባለ መልኩ 
ለሚመለከተው ክፍል አቅርበዋል። ለጥያቄዎቻቸው አፋጣኝ መልስ የማይገኝ ከሆነ የስራ ማቆም አድማ የሚያደርጉ 
መሆናቸውንም  በአቋም መግለጫ  ውስጥ በማስፈር በየት/ቤቱ በሚገኙ መሰረታዊ መምህራን ማህበር ተወካዮች 
አማካኝነት ፔትሽን ተፈራርመው ልከዋል። ይህን መረጃ የሰሙ የአገዛዙ ተወካዮች ባልተለመደ ሁኔታ የደሴ ከተማ 
ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ፣የብአዴን ተወካይና ሌሎችም ካድሬዎች በስብሰባው ላይ ተገኝተዋል።የእነዚህ አካላት 
መገኘት ለምን አስፈለገ ? የሚል ጥያቄ ሲቀርብ ለታዛቢነት ነው የሚል ምላሽ ተሰጥቷል። ስብሰባውን ለመጀመር 
አጀንዳ መቅረጽ ሲጀመር ከተለያየ አቅጣጫ እኛ በሌላ ጉዳይ ላይ አንወያይም ዋናው አጀንዳችን ሊሆን የሚገባው 
ስለመምህራን ነው ፤መምህራን መራብ፣ መታረዝና ጉስቁልና አጥቅቶናል። ለችግራችን መፍትሔ እንዲገኝ ብንጠይቅም 
ምላሽ ስለጣን የስራ ማቆም አድማ ለማድረግ ወስነናል፤ውሳኔያችንን ለሚመለከተው ክፍል በግልባጭ አሳውቀናል፤ 
በመሆኑም ማህበሩ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ እናቀርባለን የሚሉና ሌሎች በርካታ ሀሳቦች ተሰንስዝረዋል።ለአብነትም 
አንድ የመምህራን ተወካይ የተናገረው “ እኔ ዕድሜዬ 25 አመት ነው ኢህአዴግ እኔን በአንድ ዓመት ብቻ ነው 
የሚበልጠኝ ፣ የማገኘው ደመወዝ ተጣርቶ 1650 ብር ነው ። ከሚደርሰኝ ደመወዝ 1000 ብር ለቤት ኪራይ 
እከፍላለሁ፤ ታዲያ በቀረው ምን ከምን አድርጌ እንድምኖር አኔና ፈጣሪ ብቻ ነን የምናውቀው። በደመወዛችን ማነስ 
የተነሳ በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት አጥተናል፤ ትዳርም መመስረት አልቻልንም፤የመምህርነት ክብር ከምን ጊዜውም 
በላይ የወደቀው በዚህ ስርዓት ስለሆነ ይህ አገዛዝ ማስተዳደር አልቻለም ከስልጣን ይውረድ” ሲል ሀሳቡን እንዳቀረበ 
መረዳት ተችሏል።  
ከሰዓት በኋላ ታዛቢ ተብለው ከተቀመጡት የኢህአዴግ አባሎች  በጫጫታ የሚገኝ ነገር የለም፣ ሠላማዊ ሰልፍም ሆነ 
የስራ ማቆም አድማ ማድረግ ሕገወጥ ስለሆነ ማድረግ አትችሉም፤የምታደርጉ ሆኖ ከተገኘ አርምጃ እንወስዳለን 
በማለት  በማስፈራራት ስብሰባው እንዲጠናቀቅ አስገድደዋል። 
ይህ በእንዲህ እንዳለ የዞኑ የመምህራን ማህበር አመራሮች ለመምህራን መብትና ለትምህርት ጥራት መቆም ሲገባቸው 
ከካድሬዎች ጎን በመቆም መምህራኑን ሲያስፈራሩ መዋላቸው ትዝብትና ቁጭት አትርፏል። ዱሮስ ከተላጣፊ ምን 
ይጠበቃል። 
ይህ ከሆነ በኋላ መሰረታዊ መምህራን ማህበር ተወካዮች መምህራን በፊርማቸው አረጋግጠው የወሰኑትን ውሳኔ 
ማንም ሊቀለብሰው አይችልም በማለት የስራ ማቆም አድማ የሚካሄድበትን ወቅት ለመወሰን እየተነጋገሩ ባሉበት 
ሁኔታ የዞኑ ትምህርት መምሪያ ዋናና ምክትል ኃላፊ፣ የዞኑ ተላጣፊ መምህራን ማህበር ሊቀመንበርና ፀሐፊ በጋራ 
በመሆን በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች እየዞሩ የመምህራን ተወካዮችን፣ከመምህራን ጎን የቆሙ ር/ መምህራንና ም/ርዕሰ 
መምህራንን ሰብስበው አድማው ተግባራዊ የሚሆን ከሆነ የማያዳግም እርምጃ ይወሰዳል፤የፌዴራል ፖሊስ የእኛን 
ትዕዛዝ ይጠብቃል ፣ህይወት ሊጠፋ ይችላል በማለት ሽብር ለመፍጠር ጥረዋል። 
 መሰረታዊ የመምህራን ተወካዮች ግን እኛ በህገ-መንግስቱ መሰረት ነው እየተንቀሳቀስን ያለነው፣የመምህራኑን ውሳኔ 
እኛ መሻር አንችልም ብትፈልጉ ሰብስባችሁ መምህራኑን አነጋግሩ ወይም ሕጋዊ ደብዳቤ ጽፋችሁ የስራ ማቆም አድማ 
ማድረግ ወንጀል መሆኑን ግለጹላቸው በማለት መልሰዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም መምህራንን ያስተባብራሉ 
የሚሏቸውን ጠንካራ መምህራንን በየመንገዱ በማፈን ለጥያቄ ትፈለጋላችሁ በማለት ወደ ልዩልዩ የማፈኛ ቦታዎች 
በመውሰድ ወከባና ማስፈራራት አድርሰውባቸዋል።ይህ ተክትሎ ሰሞኑን ደሴ ከተማ ለየት ባለ ሁኔታ በፌዴራል 
ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ቆይታለች።  
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 መምህራን በበኩላቸው ጥያቄያችን የትምህርት ጥራት እንዲወድቅ አገዛዙ ሆነ ብሎ የትምህርት ዘርፉን ባልሰለጠኑ 
ሰዎች በመሙላት የሚፈጽመው ደባ ይቁም የሚልና ከወቅቱ የገበያ ሁኔታ ጋር ተመጣጣኝነት ያለው የደመወዝ 
ጭማሪ ይደረግልን የሚል ነው። ይህ እስካልተፈጸመ ድረስ ሕገ መንግስታዊ መብታችንን በመጠቀም ትግላችንን 
እስከመጨረሻው እንገፋበታለን በማለት ያለትግል ነፃነት እንደማይገኝ አረጋግጠዋል።   
የደሴ ከተማ መምህራን ይህን ሥርዓት መታገል የጀመሩት ገና በጧቱ ነበር።ወያኔ/ኢህአዴግ አካባቢውን ተቆጣጥሮ 
በነበረበት  ወቅት መምህራንን በደሴ ሲኒማ ቤት ሰብስቦ በዘር ላይ የተመሰረተ ፖለቲካውን ሲሰብክ የአገር ሉዓላዊነት 
ጉዳይና አጠቃላይ ሁኔታዎችን በመተቸት የስርዓቱ አጀንዳ የተዛባ እንደሆነ በነቂስ በማውጣት ተቃውመውታል። 
እንደተፈራውም ከ1985ዓ.ም ጀምሮ በመምህርነት ሙያና በትምህርቱ ላይ አደጋው አንዠንበበና በዲሞክራሲያዊ 
መንገድ በመምህራን ተመርጠው የነበሩ የማህበሩ አመራሮች ላይ ወከባው ተጠናክሮ ተላጣፊው ማህበር በኢህአዴግ 
በጀት እየታገዘ ተቋቋመ። 
ያኔም የመምህራን ተወካዮች ንብረትና ጽ/ቤት ለተላጣፊ አስረክቡ ለሚለው የስርዓቱ ኢፍትሐዊ አካሄድ የተወካዩቹ 
መልስ መምህራንን እንሰብሰብ ወይም የፍ/ቤት ትዕዛዝ ይቅረብ የሚል ነበር።ስብሰባውን የፈራው ወያኔ ቀላል መስሎ 
የታየው ልምድና ችሎታ ያላቸውን ዳኞች አባሮ ስለነበር በሶስት ወራት ለብለብ ኮርስ አስልጥኖ ያስቀመጣቸው ዳኞች 
ተብዬዎችን በመጠቀም በፍ/ቤት ስም ፍትሕ አንዲዛባ ማድረግ ነበር።በአውራጃ ደረጃ ፍርድ ተገመደለና ይግባኝ ለዞኑ 
ፍ/ቤት ቀረበ። በዞኑ ከፍተኛ ፍ/ቤት የነበሩ ዳኞች ከህሊናቸው የታረቁና ሕጉን በአግባቡ  የሚተረጉሙ ሰለነበር 
በቀረበው ይግባኝ የተካተቱ ነጥቦችን መርምረው አለአግባብነቱን በመግለጽ እርምት እንዲደረግ ወደ አውራጃው 
ፍ/ቤት መልሰውታል።ይህን ያየው አምባገነን ስርዓት ፍ/ቤት ያልሰየመውን ኮሚቴ ከየቦታው አሰባስቦ ታዛቢ የሚል 
ስያሜ ሰጥቶ ተላጣፊዎች የማህበሩን ቢሮ ሰብረው እንዲገቡ አድርጓል።በዚህ ኢመማን የማጥፋት የወያኔ አንቅስቃሴ 
ደቡብ ወሎ መምህራን ማህበር አስከ መጨረሻ ታግሎ ቆይቷል። 
የመምህራንን እንቅስቃሴ ተከትሎ የደሴ ከተማ ነጋዴዎች የሂሳብ መመዝገቢያ መሳሪያ(Cash register) አስገቡ 
በመባላቸውና ከአቅም በላይ ግብር እስክ ሁለት መቶ ሃምሳ ሺህ ብር እየተጣለባቸው ከስራ ውጪ በመደረጋቸው 
እንዲሁም በተለያዩ የአስተዳደር በደሎች ተማረው ከሚያዝያ 24-25/2008 ዓ.ም ድረስ የስራ ማቆም አድማ 
አድርገዋል። ሕገወጥነቱ ለከት ስለጣና አማራጭ ስላጡ የንግድ ፈቃድ ለመመለስ ያመለከቱት ከሃያ ሺህ አስክ አርባ 
ሺህ ብር ለፈቃድ መመለሻ እንዲክፍሉ መጠየቃቸው በሰው ቁስል ስንጥር ጨምር እንዲሉ ሆኗል።  
ከላይ በአጭሩ ለማሳየት እንደተሞከረው ግፉ እየተፈጸመ ያለው በመምህራንና በነጋዴዎች ላይ ብቻ አይደለም፤ 
በአጠቃላይ በአገሪቱ በመላው ማህበረሰብ ላይ የሚካሄድ የመብት ጥሰት፣ ዘረፋ፣ ሙስናና ውድመት ስለሆነ በአሁኑ 
ወቅት የደሴ መምህራንና ነጋዴዎች ያደረጉት እንቅስቃሴ ወቅታዊ በመሆኑ በምሳሌነት ተነሳ እንጂ በተለያየ ጊዜ የዚህ 
ዓይነቱ ሕዝባዊ ተቃውሞዎች ተደርገው ህብረት በመጉደሉ ለውጤት ሊበቁ አልቻሉም። ይህን የቅንጅት ክፍተት 
መዝጋት ያስፈልጋል።  መምህራንና ሌላው የህብረተሰብ ክፍል በዘር ፡ በጎሳ፣ በፆታ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ 
አመለካከት …..ወዘተ ሳይለያዩ በስልት በመደራጀትና ትግላቸውን አቀናጅተው የስርዓት ለውጥ ለማምጣት እንዲተጋሉ 
በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ወቅታዊ ጥሪውን ያቀርባል። 
 

ለመብት ማስከበር የሚደረገው ትግል ተጠናክሮ ይቀጥል!!!                                                                     
ያለፖለቲካ ነፃነት የኤኮኖሚ ነፃነት አይገኝም!!! 

 


