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የተሰጠ መግለጫ 
ጥቅምት 5 ቀን 2009ዓ.ም 

የዓለም መምህራን ቀን ኦክቶበር 5 
የኢትዮጵያ መምህራን የዘንድሮውን ኦክቶበር 5 የሚያከብሩት በሀዘን  ነው። 

 
የተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣ የሳይንስና ባህል ዘርፍ  (UNESCO) እ.አ.አ በ1994 ባሰለፈው ውሳኔ መሠረት 
ኦክቶበር 5 (መስከረም 28 ቀን) የዓለም መምህራን ቀን ተብሎ በየዓመቱ በዓለም ዙሪያ በልዩልዩ ዝግጅቶች 
ይከበራል። ዕለቱ ለትምህርት ልዩ ትኩረት የሚሰጥበት፣ የመምህርነት ሙያ ክብር የሚጸንፀባርቅበት፣ የመምህራን 
መብት መጠበቅ ለመማር ማስተማሩ ሂደት ስኬት ወሳኝ መሆኑ የሚጤንበት ነው። 
 
የኢትዮጵያ መምህራን  ማህበር (ኢመማ) የዓለም አቀፍ መምህራን ቀን ዕውን እንዲሆን የታገለና የበኩሉን አስተዋጽኦ 
ያደረገ ነው። ኢመማም ሆነ አባላቱ መምህራን ይህን የዓለም  መምህራን ቀን በነፃነት የማያከብሩበት ደረጃ ላይ 
ከደረሱ ቆይተዋል። በተለይ የዘንድሮው ኦክቶበር 5 የሀዘን መግለጫ  ቀን  ሆኗል።ምክንያቶቹን ከዚህ ቀጥሎ ዘርዘር 
አድርገን ለማሳየት እንሞክራለን። በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ በአራቱም ማዕዘናት ሕዝባዊ እምቢተኝነት እየተጋጋለ ይገኛል። 
ጭቆናን፣ ምዝበራን፣ አድሎን፣ የመሬት ቅርምትን፣ ሙስናን፣ ፍትህ አልባነትን፣ባጠቃላይ አምባገነንነትንና ዘረኝነትን 
ሕዝቡ በቃ እያለ ነው ። ለዚህ የሚተመን ንብረት ሳይሆን የሕይወት መስዋዕትነትም እየተከፈለ ነው። በብዙ 
አካባቢዎች በአስር ሺህና በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች በባዶ እጃቸው ወጥተው በሰላማዊ ሰልፍ የመብት ጥያቄዎች 
በማቅረባቸው በጅምላ የጥይት በረዶ ይወርድባቸዋል፤ በገፍ ወደ ማጎሪያና ማሰቃያ እስር ቤቶችም ይጋዛሉ። 
መምህራን የሕብረተሰቡ አካል በመሆናቸው በዚህ ሕዝባዊ አመጽ ሕይወታቸው ያለፈና የስቃይም ሰለባ የሆኑ 
ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። 
 
በ2009 ዓ.ም ት/ቤቶች ሲከፈቱ ተማሪዎችና መምህራን የሕብረተሰቡን ግፍና መከራ ተረድተው በሥርዓቱ ተቃውሞ 
ያነሳሉ፤ያስነሳሉ  በሚል ስጋት መምህራንን በመሰብሰብ አገዛዙ የራሱን የማጭበርበሪያ አጀንዳ ለማስተላለፍ  ሲሞከር 
መምህራን ቀዳሚ አጀንዳ መሆን ያለበት የአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ነው በማለት ሞግተዋል።በብዙ መድረኮች 
ካድሬዎች/ ባልስልጣናት ይህን ቀናና ወቅታዊ የመምህራን ጥያቄ ባለመቀበል በተጽዕኖ ያዥጎደጎዱ የነበረውን የውሸት 
ፕሮፖጋንዳ መምህራን ከማዳመጥና ከዝምታ በቀር  ምንም ተሳትፎ ባለማሳየታቸው ሰብሳቢዎችን በድንጋጤ ላይ 
ጥለዋል።በአንዳንድ መሰብሰቢያ ቦታዎች ታዳሚዎች የቀረበላቸውን ምግብና መጠጥ  በመተው ያላቸውን ተቃውም 
አሳይተዋል። በዚህ እርምጃ ምክንያት ምግብ የተደፋበት አካባቢዎች እንዳሉም ታውቋል። የውሎ አበል ባለመቀበልና 
በእንቶ ፈንቶ ዲስኩር የሚባክነውን ጊዜና የገንዘብ ወጪንም በመቃወም በነዋይ የማይሸነገሉ፣ የአገሪቱንና የሕዝብን 
ዕጣ ፋንታ በተራ መደለያ እንደማይሸጡት አሳይተዋል። አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ የለበጣ ሳቅ ባለማቋረጥ በመፈጸም 
ለሰብሰባው ያላቸውን ንቀት ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ይህን የወያኔን የውሸት የፖለቲካ ጥምቀት የስብሰባ ሂደት 
በዝምታ አድማ እንዲሰናከል በመስማማት ተግባራዊ ቢያደርጉም በአንዳንድ የስብሰባ ቦታዎች ለከት ያጣ ውሸትና 
ማስፈራራትም ጨምረው ካድሬዎቹ ስለተነኮሱ በድፍረት የተጋፈጡ ጀግና መምህራንም ታይተዋል። በደሴ ከተማ በ7 
የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች ስብሰባ በተካሄደበት የንጉስ ሚካኤል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መምህርን በሰብሰባ 
ወቅት ሰለተጋፈጠባቸው በዕረፍት ሰዓት የወረዳው የትምህርት መምሪያ ኃላፊ ተብዬና ግብረአበሮቹ ወደ ቢሮ 
ጠርተው ከስራ ማባራርን ጨምሮ ከደረጃ ዝቅ ማድረግና ሌላም እርምጃ እንደሚወስዱበት በመግለጽ ወከባ 
ፈጽመውበታል። ጀግናው መምህር ግን ከዕረፍት በኋላ ስብሰባው ሲጀመር ለታዳሚ መምህራን የደረሰበትን 
በካድሬዎቹ ፊት በመግለጹ ፤ ታዳሚው መምህራን ለካድሬዎቹ የእናንተ ዲሞክራሲ እስከዚህ ድረስ ነው በማለት 
ስብሰባውን በተቃውሞ ጥለው ወጥተዋል። እንዲሁም በአዲስ አበባ አንድ መምህር በአንድ የስብሰባ አደራሽ ውስጥ 
ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት ለካድሬዎቹ እንድንወያይ  ያቀረባችሁት አጀንዳዎች ከዚህ በፊት የተነጋገርንበት ስለሆነ 
ከዚህ ይልቅ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል ለሞቱት ዜጎች የሕሊና ጸሎት ተደርጎ በአገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ውይይት 
ይደረግ የሚል ሀሳብ በማቅረቡ ፣ሀሳቡም በመምህራን ድጋፍ በማግኘቱ ስብሰባው በዚያው መንፈስ እንዲቀጥል 
ሆኗል። ሀሳብ ያቀረበውን መምህር ከቤቱ በደህንነት  ሰዎች ተወስዶ  እንዲታሰር ተደርጎ ፍርድ ቤት አቅርበው 
የሽብርተኝነት ክስ ተመስርቶበታል። 
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ባጠቃላይ በሁሉም አካባቢ ሰብሰባው በወያኔ ላይ ኪሳራ በማድረሱ እንዲካሄድ ከተያዘለት ቀናት በፊት እንዲጠናቀቅ 
ተደርጓል።  
 ወያኔ አፈጣጠሩ ኢትዮጵያን መጉዳት ነውና ሕዝብ ለመብቱ  በመንቀሳቀሱ ትምህርት ቤቶችን ዘግቶ በትምህርት 
ዘርፍ ላይ ያሴራውን  እኩይ ተግባር ቀጥሎበታል። በሚማረው ትውልድና በአገሪቱ ላይ ከፍተኛ በደል በመፈጸም ላይ 
ነው ። መስከርም 2 ቀን 2009ዓ.ም መከፈት የነበራባቸው  ትምህርት ቤቶች እስካሁን ዝግ ናቸው። ካንድ ወር በላይ 
የትምህርት ጊዜ ባክኗል። እንዴት ነው የሚካከሰው?  
ይህ በእንዲህ እንዳለ አምባገነኑ ሥርዓት በሕዝብ ላይ የሚያካሄደውን ጭፍጨፋ፣ እስራት፣ ማፈናቀልና ግድያ 
አጠናክሮ ቀጥሎበታል። በኦሮሚያ፣ በአማራ ክልል፣በኮንሶ ሲካሄድ የቆየው ይህ እኩይ ተግባር በኦክቶባር 5 የዓለም 
መምህራን ቀን ዋዜማ ባገር ውስጥም ሆነ በውጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሌላ መርዶ ደረሰ። በኦሮም ማህበረሰብ 
ዘንድ የሚከበረው የኢሬቻ በዓል በደብረዘይት (ቢሾፍቱ ) በታላቅ ድምቀት በሚከበርበት ዕለት እሁድ መስከረም 22 
ቀን 2009ዓ.ም ሥርዓቱ ያሰማራቸው ነፍጥ አንጋቢዎች ሆን ብለው ትንኮሳ በማድረግ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ 
ዜጎች ሲገደሉ በርከታዎች ቁስለኛ ሆነዋል። መምህራን ይህን የውንብድና ግፍ ከማውገዝ ባሸገር ለፍትሕና 
ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ምስረታ ከሚታገለው ሕዝብ ጎን እንዲቆሙ በሰደት የኢትዮጵያ መምህራን አባላት 
አስተባባሪ ኮሚቴ ያሳስባል። በኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ የደረሰውን የግፍ ግድያና ማሳቃየት በጽኑ እያወገዘ ለጠፋው 
ሕይወት ፣ ለደረሰው የአካል ጉድለት -----ፈጻሚዎችና አስፈጻሚዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ይጠይቃል። ግፈኛው 
የወያኔ ስርዓት በአሁኑ ወቅት አድማሱን እያሰፋ ያለውን ሕዝባዊ እምቢተኝነትን ለመግታትና በሕዝብ ላይ መጠነ ሰፊ 
ግድያ ለማድረግ እንዲመቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለስድስት ወራት አውጇል። ይህን አዋጅ በስደት የኢትዮጵያ 
መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ያወግዛል። በአዋጅ ጋጋታም የኢትዮጵያ ሕዝብ በማካሄድ ላይ ያለውን 
ሕዝባዊ አመጽ ማቆም አይቻልም ይላል። 
የኢትዮጵያ መምህራን ሙያቸው የሚከበረው ፣ ጥቅማቸው የሚጠበቀው ፣የማህበራቸው ነፃነት የሚረጋገጠው 
በአገሪቱ ፍትሐዊ ስርዓት ሲሰፍን ነው።ስለሆነም አሁን እየተካሄደ ያለው ሕዝባዊ አመጽ አድማሱን አስፍቶ ይህን 
ጨፍጨፊና ዘራፊ ስርዓት እስከማስወገድ እንዲደርስ መምህራን ከዜግነት ባለፈ ሙያዊ ግዴታ ያለባቸው በመሆኑ 
ተማሪዎችን፣ ወላጆችን፣ ሌሎችንም የህብረተሰብ ክፍሎች በማስተባበር ርቱዕ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። 
በዚህ ወሳኝ ወቅት በውጪም ሆነ በአገር ቤት ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ራሳቸውን ከወያኔ ሰርጎ ገቦችና ከውጪ 
የኢትዮጵያ ጠላቶች ነፃ አድርገው  ከህዝብ ጎን ቆመው ህዝባዊ አመጹን እንዲያጠናክሩ ማህበሩ ይጠይቃል።  
ሕዝቡ ጎሳውና ቋንቋው እንደ አንድ መለያ እንጂ ከሌላው መነጠያ (መገለያ) እንዳልሆነና መብት ለማስከበር 
በሚደረገው ትግል በጋራ እየተናበበና እየተገነዘበ መጥቶ በተግባር እያሳየ ነው። ቋንቋዎቻችን፣ ባህሎቻችን የጋራ 
ሀብቶቻችን እንጂ መፎካከሪያና መነታረኪያ አይሆኑም ብሎ በጨቋኙ አገዛዝ ላይ በጋራ ተነስቷል። ዜጎች በእኩልነትና 
በነፃነት የሚኖሩባት ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሚያስችል የፖለቲካ ድባብ ማስፈን አንድነታችንን ማስጠበቅና ማስቀጠል 
እንደሚቻል ይታመናል። የድህረ-ወያኔ ኢትዮጵያ እነርሱ እያሟረቱ እንዳሉት የትርምስና የሁከት አትሆንም። በሺህ 
ዘመናት በኢትዮጵያዊነት ክር የተሣሠረ ሕዝብ ለወያኔ ሟርት አያመችም። የወያኔ ባለስልጣናት  በኢትዮጵያ ውስጥ 
የዘር ፍጅት እንዲነሳ  ብዙ ጊዜ ጥረዋል ። ሕዝቡ ግን በአስተዋይነቱና በትግሉ አክሽፎታል።ይህን የወያኔ ሥርዓት 
ለማሰወገድ ሁሉም የሕብረሰተሰብ ክፍል ሕዝባዊ አመጹን መቀላቀል ይኖርበታል። መምህራንም ሆኑ ሌላው ሰራተኛ 
ክፍል ስራ ማቆም አድማ በማድረግ ከሚታገለው ሕዝብ ጎን መቆም ይጠበቅባቸዋል። የኢትዮጵያ መምህራንና 
ኢመማ የዘንድሮውን የዓለም መምህራን ቀን በሕዝባችን ላይ እየደረሰ ባለው ግፍና መከራ እለቱን  በሀዘን 
የምናከብረው ከመሆኑ ጋር ሕዝባዊ ትግሉ ከዳር እንዲደርስ የበኩላችንን ለመውጣት ቃል እንገባለን። 
 
 

ሕዝባዊ አመጹ ይፋፋም!! 
የመምህራን ህብረት ይጠንክር!! 
አንድነትና ሕብረት ኃይል ነው!! 

 
 
 
 


